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දපරව න 

 
සතිප්ට්ඨාන යද්්ශනාවත ්සතිප්ට්ඨාන භාවනාවත ්  න යද්කම 

සම්මා සම්බුදු සසුයනහි ප්රධාන ස්ථාන  ගන්නා අති ිශිෂ්ට කරි ාමාගය 
යද්කකි. යමම මාගය යද්යකන්ම ලැබගන්නා ආනිසංස  ප්රධාන වශය න් 
එකකි. එනම්, සුවාසූද්හසක් වූ ධමය ස්කනධ් ම, ධාන අභිඥා සහ මාගය 
ඵල ප්රතිලාභ ත් සමගම නවියාණාවයබෝධ  ප්ිණිස වන භාවනා මාගය කි. 

අබුද්්යධෝත්ප්ාද් කාලය ් යනාප්වතින, බුද්ධ් ශාසන ක ප්මණක් 
ප්වතින භාවනාවකි, සතපි්ට්ඨාන භාවනාව. ද්වසට යතවරක් සඟ ප්රිිසට 
අනුශාසනා කරන සවයඥ න් වහන්යස් “අප්පමා් න ස්මපා් ථ” 
 නුයවන් ‘එළඹ සිටි සිහ ි නුවණින් ප්ිළියවත් සම්ප්ාද්න  කරව්’   ි 
ද්වසට යතවරක් සුගයතෝවාද්ය න් කරන අනුශාසනාවද් සතිප්ට්ඨාන 
භාවනාව ි. 

අප් ිසින් නිස්සරණ වනය ්දී ප්වතව්නන්ට ය දුණ භාවනා 
වැඩමුළුවක යද්්ශනා යප්ළ යමයස් එක් යකාට ගරන්ථ ක් වශය න් 
එළිද්ක්වන්නට ය දුයණ්, යමහි අන්තගයත  ගැන මනා අවයබෝධය න් 
“නිසි කලට අස්වැනන් යනළාගන්නා යගාි කු යමන”් තම චිත්ත 
ප්රසාද්  ප්ළ යකාට අප්රමාදීව සි ලුයද්නා යකයරහි යමත් සිතින් නිවනට 
ය ාමු කරන යේතනායවන්, ප්ින්වත් දා ක මහතකු ඇතුළු ප්වුයල් 
සැමයග් දා කත්වය නි. ඒ මහතාටත් ඒ දා ක ව ූ සැමටත් ප්වුයල් 
සැමටත් හිතවතුන්ටත් ද්හම් සැනසිල්ල උදා යව්වා! 

මුද්රණ කට ුතු කිරීම සුප්ුරැදු ධමය යගෞරවය න්  කු්තව “යකාලිටි 
ප්රින්ටර්ස්” ිසනි් මැනින් ඉටු කරන ලදි. 

යමයලස නා නා අ ුරින් යමහි ලා ආධාර උප්කාර කළ ස ිලු 
යද්නායග්ම එකම අභිලාෂ  නම්, යම  ක ිවන ඔබයග් ිප්ස්සනා 
භාවනාවට යම ින් අත්උද්ව්වක් යව්වා!  න ශාසනික ප්ැතුම ි. එමගනි් 
යම් ප්ිරිහීයගන  න ප්රතපි්ත්ති සාසන ට, ියශ්ෂය න් ිප්ස්සනා 
භාවනාවට, යම ින් අත්උද්ව්වකම් යව්වා! බුද්ධ් යද්්ශනායව් ප්මණක් 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 ප්ිණිසද් 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 සම්බන්ධ 
වී කලක සිට ධමය ගරන්ථ ප්ිළිබඳව කට ුතු කිරීමට ලැබීම මායග් 
භාග ක් යලස සලකමි. යමම අවස්ථාව ලබා දුන් අති ප්ූජ 
උඩඊරි ගම ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්යස් ඇතුළු එහි ප්ාලක 
මණ්ඩල ට මායග් යගෞරව  ප්ළමුයවන්ම ප්ුද් කරමි. 

ප්ූජ උඩඊරි ගම ධම්මජීව ස්වාමීන්වහන්යස් ිසින් 2006- 
2008 වෂයවලදී මීතිරිගල නිස්සරණ වනය ්දී ය ෝගාවචර භික්ෂූන් 
වහන්යස්ලාට යද්්ශනා කරන ලද් යද්්ශනා 107 කින්  ුක්ත වූ “මහා 
සතිපට්ඨාන සූතරය” යප්ාත් යප්ළක් යලස සකස් කර මුද්රණ  කිරීමට 
ප්ූජ උඩඊරි ගම ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්යස්යගන් අවසර 
ලබාගැනීමට මට හැකි ි . 

යමම ධර්ම යද්්ශනා ප්ටිගත යකාට ඇත්යත් ද්ශක කට ප්මණ 
යප්ර බැින්, එම හඬ ප්ටවල ශරවණ තත්ත්ව  දුර්වල බවත් සමහර 
තැන්වල ඇතැම් ධර්ම යකාට්ඨාශ මැකී යගාස් ඇති බවත් යමම 
කට ුත්ත කරයගන  ායම්දී අප් හට වැටහිණ. එයහ ින් ඒවා 
නිවැරදිව අර්ථවත්ව ප්ිටප්ත් කිරීම ඉතාම දුෂ්කර කා ය ක් ි . හැකි 
උප්රිම අ ුරින් යමම යද්්ශනා නිවැරදිව ඉදිරිප්ත් කිරීමට අප්ි උත්සාහ 
ගත්යතමු. 

එයස්ම යමහිදී ියශ්ෂ සඳහනක් කරමි. ගරැ උ. ධම්මජීව 
ස්වාමීන් වහන්යස්යග් අනුශාසනා ප්රිදි යමම යද්්ශනා කාණ්ඩ  
නැවත වරක් අලුතින්ම නිවැරදිව ප්ිටප්ත් කර සකස් කිරීයම් කරි ාවලි  
මුළුමනින්ම ඉටු කළ නිස්සරණ වන  ආරණවාසී මහා 
සංඝරත්න ට මායග් යගෞරව ප්රණාම  ප්රථමය න් ප්ුද් කරමි. ප්ටිගත 
කළ යද්්ශනා ශරවණ  කරමින් අත් ප්ිටප්ත නිවැරදි කරමින්, තවද් එ  
මුද්රණ  සඳහා රමණී  යලස සකස් කළ ගරැ යද්ල්ගමුයව් ධම්මසුභද්ර 
ස්වාමීන් වහන්යස්ට ියශ්ෂය න් මායග් යගෞරව ප්රණාම  ප්ුද් කරමි. 

තවද්, සංස්කරණ  කිරීයම් සහ යසෝදු ප්ත් ප්ිරික්සීයම් 
කරි ාවලි ට උර දී මහඟු යස්ව ක් කළ රාණි රාජප්ක්ෂ මහත්මි ටද් 
අලංකාර යලස ප්ිට කවර  නිර්මාණ  කිරීයමන් සහ මුද්රණ කට ුතු 
සම්බන්ීකරණය න් සහා  වූ අමිල් කුමාර මහතාටද් මායග් යගෞරව 
ප්රණාම  ප්ුද් කරමි. 



| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර  

| iv 

යමම සත්කාර  සඳහා මට සහා  වූ ධමයකාමී කහවත්යත් 
උයප්්ක්ඛා මෑණි න් වහන්යස් සහ චරිත කඩුකන්නයග් යසායහා ුරැ 
යගෞරව ප්ූවයකව සිහිප්ත් කරමි. යඩාරීන් වීරසිංහ උප්ාසිකා මාතාවද් 
මායග් හිතවත් යඩානල්ේ,  යශෝධරා හඳප්ාන්යගාඩ  ුවළද් ධමය 
යද්්ශනා ප්ිටප්ත් කරදීයමන් දැක්වූ සහා  අග  කරමි. 

යප්ර ප්රිදිම මායග් බිරිඳ සහ දි ණි න් යද්යද්නා මා දිරිමත් 
කළ අතර, නාින්න ජ ගත් ප්ායර් මායග් යසා ුරි  සම්බන්ීකරණ 
කට ුතු මනාව ඉටු කළා . නිරන්තරය න් යම් ප්ුණම  කට ුත්තට 
කාල  ශරම  වැ  කළ මායග් යසා ුරි න් යද්යද්නාට සහ 
උඩහමුල්යල් ප්ද්්මි අක්කාට ප්ුණානුයමෝද්නා කරමි. 

නිස්සරණ වන  සංරක්ෂණ මණ්ඩලය ් යහ්මන්ත රණවක 
මහතා, යකාලිටි ප්රින්ටර්ස් මුද්රණාලය ් අධිප්ති ජ යසෝම මහතා සහ 
යස්වක මණ්ඩල ද් යරජී යහ්රත් මහතාද් යගෞරවය න් සිහිප්ත් කරමි. 

යමම මුද්රණ කට ුතු සඳහා නිරතුරැ දා කත්ව  ද්රන මායග් 
ඥාතීන්ට සහ හිතවතුන්ටද් ප්රණාම  ප්ුද් කරමි. යමම සත්කාරය න් 
ජනිත කුසල සම්භාර , මායග්ත් බිරිඳයග්ත් නැසී ගි  යද්මාප්ි න් 
ඇතුළු ඥාතීන්ට සහ හිත මිතුරන්ටද් අත්ප්ත් යව්වා! වය ෝවෘද්්ධ 
ඥාතීන්ටත් මිතුරන්ටත් නියරෝගී සුව  ලැබී ධමයාවයබෝධ  ලැයේවා! 

යමවැනි ශාසන යමයහවරක් සඳහා මග යප්න්වූ මායග් 
යද්මාප්ි  සයහාද්ර සයහෝද්රි න්ද් නැණැස ප්ෑදූ නාත්තන්ි  
මැද්යගාඩ ප්රාථමික ිදුහයල් හා නාරම්මල ම ුරප්ාද් ිදුහල් ගුරැ 
භවතුන්ටත් මායග් ප්රණාම  ප්ුද් කරමි. එයස්ම යනායබෝදා අප් අතරින් 
සමුගත්, යමල්බර්න් නුවර ප්දිංචිව සිටි කුමාර යතන්නයකෝන් ගුරැ 
ප්ි ාණන්ට යමම කුසල  අනුයමෝද්න් කරන අතර, වාරි යප්ාල 
යමාරගයන් යමත්තාවාසය ් වය ාවෘද්්ධ ඩී. බාලසූරි  ගුරැ 
ප්ි ාණන්ට නියරෝගී සුව , දීර්ඝා ුෂ හා ධමයාවයබෝධ  ලැයේවා! 

අප්වත් වී වදාළ අති ප්ූජනී  මීතිරිගල ධම්මාවාස යලාකු 
ස්වාමීන් වහන්යස්ට උතුම් නිවන් සුව අත් යව්වා! යමත් සිතින් 
උ.ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්යස්ට නමස්කාර කරමි. නමස්කාර යව්වා! 

ඔබ සැමට යතරැවන් සරණ ි! 

සම්ප්ාද්ක 
2017 වප්් මස 30 වන දා  



v | 

 

පටුන 

යප්රවද්න i 

සම්ප්ාද්ක සටහන iii 

ප්ටුන v 

මහා සතිප්ට්ඨාන සුත් තං vii 

1- මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර  - මූලික හැඳින්වීම. 1 

2- සතිප්ට්ඨාන භාවනායව් ආනිශංස හත 25 

3- සතිප්ට්ඨාන භාවනායව් ආනිශංස හත 53 

4- ආතාප්ි සම්ප්ජායනා. 81 

5- සතිමා. 107 

6- සතිමා 133 

7- ියන  යලායක අභිජ්ඣා යදාමනස්සං. 159 

8- යවද්නානුප්ස්සනා - හැඳින්වීම. 187 

9- චිත්තානුප්ස්සනා - හැඳින්වීම 213 

10- ධම්මානුප්ස්සනා - හැඳින්වීම 239 

යමම උතුම් ධර්ම දාන ට දා කත්ව  සැලසූ ප්ින්වත්තු. 263 

 



 

 



 

vii | 

මහා සතිපට්ඨාන සුත් තං 

එවං යම සුතං එකං සම ං භගවා කුරෑසු ිහරති කම්මාසධම්මං නාම 
කුරෑනං නිගයමා. තතර යඛා භගවා භික්ඛූ ආමයතතසි ‘භික්ඛයවා’ති. ‘භද්යතත’ති යත 
භික්ඛූ භගවයතා ප්ච්චයස්සාසුං. භගවා එතද්යවාච: 

‘එකා යනා අ ං, භික්ඛයව, මය්ගා සත්තානං ි සදු්ධධි ා, යසාකප්රිද්ධද්වානං 
සමතික්කමා  දුක්ඛයදාමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා  ඤා ස්ස අධිගමා  නිබ්බානස්ස 
සච්ිකිරි ා ,  දිද්ං චත්තායරා සතිප්ට්ඨානා’. 

කතයම චත්තායරා? ඉධ, භික්ඛයව, භකි්ඛු කාය  කා ානුප්ස්සී ිහරති 
ආතාප් ී සම්ප්ජායනා සතිමා ියන  යලායක අභිජ්ඣායදාමනස්සං, යවද්නාසු 
යවද්නානුප්ස්සී ිහරති ආතාප්ී සම්ප්ජායනා සතිමා, ියන  යලායක 
අභිජ්ඣායදාමනස්සං, චියත්ත චිත්තානුප්ස්සී ිහරති ආතාප් ී සම්ප්ජායනා සතිමා 
ියන  යලායක අභිජ්ඣායදාමනස්සං, ධයම්මසු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති ආතාප් ී
සම්ප්ජායනා සතිමා ියන  යලායක අභිජ්ඣායදාමනස්සං. 

කායානුපස්සනා ආනාපානපබ්බං 
කථඤ්ච ප්න, භකි්ඛයව, භික්ඛු කාය  කා ානුප්ස්සී ිහරති? ඉධ, භික්ඛයව, 

භික්ඛු අරඤ්ඤගයතා වා රැක්ඛමූලගයතා වා සඤු්ඤාගාරගයතා වා නිසීද්ති ප්ල්ලඞ්කං 
ආභුජිත්වා උජුං කා ං ප්ණිධා  ප්රිමුඛං සතිං උප්ට්ඨයප්ත්වා. යසා සයතාව 
අස්සසති, සයතාව ප්ස්සසති. දීඝං වා අස්සසයතතා ‘දීඝං අස්සසාමී’ති ප්ජානාති, 
දීඝං වා ප්ස්සසයතතා ‘දීඝං ප්ස්සසාමී’ති ප්ජානාති. රස්සං වා අස්සසයතතා ‘රස්සං 
අස්සසාමී’ති ප්ජානාති, රස්සං වා ප්ස්සසයතතා ‘රස්සං ප්ස්සසාමී’ති ප්ජානාති. 
‘සබ්බකා ප්ටිසංයවදී අස්සසසි්සාමී’ති සික්ඛත,ි ‘සබ්බකා ප්ටිසංයවදී ප්ස්සසසි්සාමී’ත ි
සික්ඛති. ‘ප්ස්සම්භ ං කා සඞ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛත,ි ‘ප්ස්සම්භ ං 
කා සඞ්ඛාරං ප්ස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති. 

යස ථාප්ි, භික්ඛයව, ද්යක්ඛා භමකායරා වා භමකාරයතතවාසී වා දීඝං 
වා අඤ්ඡයතතා ‘දීඝං අඤ්ඡාමී’ති ප්ජානාති, රස්සං වා අඤ්ඡයතතා ‘රස්සං 
අඤ්ඡාමී’ති ප්ජානාති එවයමව යඛා, භික්ඛයව, භකි්ඛු දීඝං වා අස්සසයතතා ‘දීඝං 
අස්සසාමී’ති ප්ජානාති, දීඝං වා ප්ස්සසයතතා ‘දීඝං ප්ස්සසාමී’ති ප්ජානාති, රස්සං 
වා අස්සසයතතා ‘රස්සං අස්සසාමී’ති ප්ජානාති, රස්සං වා ප්ස්සසයතතා ‘රස්සං 
ප්ස්සසාමී’ති ප්ජානාති. ‘සබ්බකා ප්ටිසංයවදී අස්සසසි්සාමී’ති සික්ඛති, 
‘සබ්බකා ප්ටිසංයවදී ප්ස්සසසි්සාමී’ති සික්ඛති, ‘ප්ස්සම්භ ං කා සඞ්ඛාරං 
අස්සසසි්සාමී’ති සික්ඛති, ‘ප්ස්සම්භ ං කා සඞ්ඛාරං ප්ස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති. ඉති 
අජ්ඣත්තං වා කාය  කා ානුප්ස්සී ිහරති, බහිද්ධධා වා කාය  කා ානුප්ස්සී ි හරත,ි 
අජ්ඣත්තබහිද්ධධා වා කාය  කා ානුප්ස්සී ිහරති. සමුද් ධම්මානුප්ස්සී වා කා ස්මිං 
ිහරති, ව ධම්මානුප්ස්සී වා කා ස්මිං ිහරති, සමුද් ව ධම්මානුප්ස්සී වා කා ස්මිං 
ිහරති. ‘අත්ථි කාය ා’ති වා ප්නස්ස සති ප්ච්චුප්ට්ිතා යහාති  ාවයද්ව 
ඤාණමත්තා  ප්තිස්සතිමත්තා  අනිස්සියතා ච ිහරති, න ච කඤි්චි යලායක 
උප්ාදි ති. එවම්ප්ි යඛා, භකි්ඛයව, භකි්ඛු කාය  කා ානුප්ස්සී ිහරති. 

ආනාපානපබ්බං නිට්ඨිතං. 



| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර  

| viii 

කායානුපස්සනා ඉරියාපථපබ්බං 
ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භකි්ඛු ගච්ඡයතතා වා ‘ගච්ඡාමී’ති ප්ජානාති, ියතා 

වා ‘ියතාම්හී’ති ප්ජානාති, නිසියතනා වා ‘නිසයිතනාම්හී’ති ප්ජානාති, ස ායනා 
වා ‘ස ායනාම්හී’ති ප්ජානාති,  ථා  ථා වා ප්නස්ස කාය ා ප්ණිහයිතා යහාති, 
තථා තථා නං ප්ජානාති. ඉති අජ්ඣත්තං වා කාය  කා ානුප්ස්සී ිහරති, බහිද්ධධා 
වා කාය  කා ානුප්ස්සී ිහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධධා වා කාය  කා ානුප්ස්සී ිහරති. 
සමුද් ධම්මානුප්ස්සී වා කා ස්මිං ිහරති, ව ධම්මානුප්ස්සී වා කා ස්මිං ිහරති, 
සමුද් ව ධම්මානුප්ස්සී වා කා ස්මිං ිහරති. ‘අත්ථි කාය ා’ති වා ප්නස්ස සති 
ප්ච්චුප්ට්ිතා යහාති  ාවයද්ව ඤාණමත්තා  ප්තසි්සතිමත්තා  අනිස්සියතා ච 
ිහරති, න ච කිඤ්චි යලායක උප්ාදි ති. එවම්පි් යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු කාය  
කා ානුප්ස්සී ිහරති. 

ඉරියාපථපබ්බං නිට්ඨිතං. 

කායානුපස්සනා සම්පජානපබ්බං 
ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භික්ඛු අභික්කයතත ප්ටික්කයතත සම්ප්ජානකාරී 

යහාති, ආයලාකියත ියලාකයිත සම්ප්ජානකාරී යහාති, සමිඤ්ජියත ප්සාරියත 
සම්ප්ජානකාරී යහාති, සඞ්ඝාටිප්ත්තචීවරධාරයණ සම්ප්ජානකාරී යහාති, අසියත 
ප්ීයත ඛා යිත සා ියත සම්ප්ජානකාරී යහාති, උච්චාරප්ස්සාවකයම්ම සම්ප්ජානකාරී 
යහාති, ගයත ියත නිසියතන සුයත්ත ජාගරියත භාසියත තුණ්හීභායව 
සම්ප්ජානකාරී යහාති. ඉත ිඅජ්ඣත්තං වා...යප්... එවම්ප් ියඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු කාය  
කා ානුප්ස්සී ිහරති. 

සම්පජානපබ්බං නිට්ඨිතං. 

කායානුපස්සනා පටිකූලමනසිකාරපබ්බං 
ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉමයමව කා ං උද්ධධං ප්ාද්තලා අයධා 

යකසමත්ථකා තචප්රි තතං පූ්රං නානප්ප්කාරස්ස අසචුියනා ප්ච්චයවක්ඛති – ‘අත්ථි 
ඉමස්මිං කාය  යකසා යලාමා නඛා ද්තතා තයචා, මංසං නහාරැ අට්ි අට්ිමිඤ්ජං 
වක්කං, හද් ං  කනං කයිලාමකං ප්ිහකං ප්ප්ඵාසං, අතතං අතතගණුං උද්රි ං 
කරීසං, පි්ත්තං යසම්හං ප්යුබ්බා යලාහතිං යසයදා යමයදා, අස්සු වසා යඛයළා 
සිඞ්ඝාණිකා ලසිකා මුත්ත’තති. 

යස ථාප්ි, භික්ඛයව, උභයතාමුඛා ප්ුයතාළ ි පූ්රා නානාිහතිස්ස 
ධඤ්ඤස්ස, යස ිද්ං සාලනීං වීහීනං මු් ගානං මාසානං තිලානං තණ්ඩුලානං. 
තයමනං චක්ඛුමා ප්ුරියසා මුඤ්චිත්වා ප්ච්චයවයක්ඛ  – ‘ඉයම සාලී, ඉයම වීහ ීඉයම 
මු්ගා ඉයම මාසා ඉයම තිලා ඉයම තණ්ඩුලා’ති. එවයමව යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ඉමයමව කා ං උද්ධධං ප්ාද්තලා අයධා යකසමත්ථකා තචප්රි තතං ප්ූරං 
නානප්ප්කාරස්ස අසුචියනා ප්ච්චයවක්ඛති – ‘අත්ථි ඉමස්මිං කාය  යකසා 
යලාමා...යප්... මුත්ත’තති. 

ඉත ිඅජ්ඣත්තං වා...යප්... එවම්ප්ි යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු කාය  කා ානුප්ස්ස ී
ිහරති. 

පටිකලූමනසිකාරපබ්බං නිට්ඨිතං. 



   මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර  | 

ix | 

කායානුපස්සනා ධාතුමනසිකාරපබ්බං 
ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉමයමව කා ං  ථාිතං  ථාප්ණිහිතං 

ධාතුයසා ප්ච්චයවක්ඛති – ‘අත්ථි ඉමස්මිං කාය  ප්ඨවීධාතු ආයප්ාධාතු යතයජාධාතු 
වාය ාධාතූ’ති. 

යස ථාප්ි, භකි්ඛයව, ද්යක්ඛා යගාඝාතයකා වා යගාඝාතකයතතවාස ීවා 
ගාිං වධිත්වා චතුමහාප්යථ බිලයසා ිභජිත්වා නිසියතනා අස්ස, එවයමව යඛා, 
භික්ඛයව, භික්ඛු ඉමයමව කා ං  ථාිතං  ථාප්ණිහිතං ධාතුයසා ප්ච්චයවක්ඛති – 
‘අත්ථි ඉමස්මිං කාය  ප්ඨවීධාතු ආයප්ාධාතු යතයජාධාතු වාය ාධාතූ’ති. 

ඉත ි අජ්ඣත්තං වා කාය  කා ානුප්ස්සී ිහරති...යප්... එවම්පි් යඛා, 
භික්ඛයව, භික්ඛ ුකාය  කා ානුප්ස්සී ිහරති. 

ධාතුමනසකිාරපබ්බං නිට්ඨිතං. 

කායානුපස්සනා නවසවිථිකපබ්බං 
ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භකි්ඛු යස ථාපි් ප්යස්ස  සරීරං සවිිකා  

ඡඩ්ඩිතං එකාහමතං වා ද්ධවීහමතං වා තීහමතං වා උද්ධධුමාතකං ිනීලකං 
ිප්ුබ්බකජාතං. යසා ඉමයමව කා ං උප්සංහරති ‘අ ම්ප්ි යඛා කාය ා එවංධයම්මා 
එවංභාවී එතං අනතීයතා’ති. 

ඉත ි අජ්ඣත්තං වා ...යප්... එවම්පි් යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු කාය  
කා ානුප්ස්සී ිහරති. 

ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භකි්ඛු යස ථාපි් ප්යස්ස  සරීරං සවිිකා  
ඡඩ්ඩිතං කායකහ ිවා ඛජ්ජමානං කලුයලහ ිවා ඛජ්ජමානං ගියජ්ඣහ ිවා ඛජ්ජමානං 
කයඞ්කහ ිවා ඛජ්ජමානං සනුයඛහි වා ඛජ්ජමානං බය්ඝහ ිවා ඛජ්ජමානං දීප්ීහි 
වා ඛජ්ජමානං සඞි්ගායලහි වා ඛජ්ජමානං ිියධහි වා ප්ාණකජායතහ ිඛජ්ජමානං. 
යසා ඉමයමව කා ං උප්සංහරති ‘අ ම්පි් යඛා කාය ා එවංධයම්මා එවංභාවී එතං 
අනතීයතා’ති. 

ඉති අජ්ඣත්තං වා ...යප්... ිහරති. 

ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භකි්ඛු යස ථාපි් ප්යස්ස  සරීරං සවිිකා  
ඡඩ්ඩිතං අට්ිකසඞ්ඛලකිං සමංසයලාහිතං න හාරැසම්බන්ධං...යප්... අට්ිකසඞ්ඛලිකං 
නිමංසයලාහතිමක්ිතං න හාරැසම්බන්ධං...යප්... අට්ිකසඞ්ඛලකිං 
අප්ගතමංසයලාහතිං න හාරැසම්බන්ධං...යප්... අට්ිකානි අප්ගතසම්බන්ධානි දිසා 
ිදිසා ික්ිත්තානි, අයඤ්ඤන හත්ථට්ිකං අයඤ්ඤන ප්ාද්ට්ිකං අයඤ්ඤන 
යගාප්ඵකට්ිකං අයඤ්ඤන ජඞ්ඝට්ිකං අයඤ්ඤන ඌරැට්ිකං අයඤ්ඤන 
කටිට්ිකං අයඤ්ඤන ඵාසකුට්ිකං අයඤ්ඤන ප්ිට්ිට්ිකං අයඤ්ඤන ඛන්ධට්ිකං 
අයඤ්ඤන ගීවට්ිකං අයඤ්ඤන හනුකට්ිකං අයඤ්ඤන ද්තතට්ිකං අයඤ්ඤන 
සීසකටාහං. යසා ඉමයමව කා ං උප්සංහරති ‘අ ම්ප්ි යඛා කාය ා එවංධයම්මා 
එවංභාවී එතං අනතීයතා’ති. 

ඉති අජ්ඣත්තං වා ...යප්... ිහරති. 

ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භකි්ඛු යස ථාපි් ප්යස්ස  සරීරං සවිිකා  
ඡඩ්ඩිතං අට්ිකානි යසතානි සඞ්ඛවණ්ණප්ටිභාගානි...යප්... අට්ිකානි ප්ඤු්ජකිතානි 
යතයරාවස්සිකානි ...යප්... අට්ිකානි ප්ූතීනි චුණ්ණකජාතානි. යසා ඉමයමව කා ං 
උප්සංහරති – ‘අ ම්ප්ි යඛා කාය ා එවංධයම්මා එවංභාවී එතං අනතීයතා’ති. ඉති 
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අජ්ඣත්තං වා කාය  කා ානුප්ස්සී ිහරති, බහිද්ධධා වා කාය  කා ානුප්ස්සී ි හරත,ි 
අජ්ඣත්තබහිද්ධධා වා කාය  කා ානුප්ස්සී ිහරති. සමුද් ධම්මානුප්ස්සී වා කා ස්මිං 
ිහරති, ව ධම්මානුප්ස්සී වා කා ස්මිං ිහරති, සමුද් ව ධම්මානුප්ස්සී වා කා ස්මිං 
ිහරති. ‘අත්ථි කාය ා’ති වා ප්නස්ස සති ප්ච්චුප්ට්ිතා යහාති  ාවයද්ව 
ඤාණමත්තා  ප්තිස්සතිමත්තා  අනිස්සියතා ච ිහරති, න ච කඤි්චි යලායක 
උප්ාදි ති. එවම්ප්ි යඛා, භකි්ඛයව, භකි්ඛු කාය  කා ානුප්ස්සී ිහරති. 

නවසවිථිකපබ්බං නිට්ඨිතං. 

චුද් ස කායානුපස්සනා නිට්ඨිතා. 

්ව නානුපස්සනා 
කථඤ්ච ප්න, භකි්ඛයව, භික්ඛු යවද්නාස ු යවද්නානුප්ස්සී ිහරති? ඉධ, 

භික්ඛයව, භික්ඛු සුඛං වා යවද්නං යවද් මායනා ‘සුඛං යවද්නං යවද් ාමී’ත ි
ප්ජානාති. දුක්ඛං වා යවද්නං යවද් මායනා ‘දුක්ඛං යවද්නං යවද් ාමී’ති ප්ජානාති. 
අදුක්ඛමසුඛං වා යවද්නං යවද් මායනා ‘අදුක්ඛමසුඛං යවද්නං යවද් ාමී’ති 
ප්ජානාති. සාමිසං වා සුඛං යවද්නං යවද් මායනා ‘සාමිසං සුඛං යවද්නං 
යවද් ාමී’ති ප්ජානාති, නිරාමිසං වා සුඛං යවද්නං යවද් මායනා ‘නිරාමිසං සුඛං 
යවද්නං යවද් ාමී’ති ප්ජානාති. සාමිසං වා දුක්ඛං යවද්නං යවද් මායනා ‘සාමිසං 
දුක්ඛං යවද්නං යවද් ාමී’ති ප්ජානාති, නිරාමිසං වා දුක්ඛං යවද්නං යවද් මායනා 
‘නිරාමිසං දුක්ඛං යවද්නං යවද් ාමී’ති ප්ජානාති. සාමිසං වා අදුක්ඛමසුඛං යවද්නං 
යවද් මායනා ‘සාමිසං අදුක්ඛමසුඛං යවද්නං යවද් ාමී’ති ප්ජානාති, නිරාමිසං වා 
අදුක්ඛමසුඛං යවද්නං යවද් මායනා ‘නිරාමිසං අදුක්ඛමසුඛං යවද්නං යවද් ාමී’ත ි
ප්ජානාති. ඉති අජ්ඣත්තං වා යවද්නාස ු යවද්නානුප්ස්සී ිහරති, බහිද්ධධා වා 
යවද්නාසු යවද්නානුප්ස්සී ිහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධධා වා යවද්නාසු යවද්නානුප්ස්සී 
ිහරති. සමුද් ධම්මානුප්ස්සී වා යවද්නාසු ිහරති, ව ධම්මානුප්ස්සී වා යවද්නාස ු
ිහරති, සමුද් ව ධම්මානුප්ස්සී වා යවද්නාසු ිහරති. ‘අත්ථි යවද්නා’ති වා ප්නස්ස 
සති ප්ච්චුප්ට්ිතා යහාති  ාවයද්ව ඤාණමත්තා  ප්තිස්සතිමත්තා  අනිස්සියතා ච 
ිහරති, න ච කිඤ්චි යලායක උප්ාදි ති. එවම්ප්ි යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු යවද්නාස ු
යවද්නානුප්ස්සී ිහරති. 

්ව නානුපස්සනා නිට්ඨිතා. 

චිත්තානුපස්සනා 
කථඤ්ච ප්න, භික්ඛයව, භික්ඛු චියත්ත චිත්තානුප්ස්සී ි හරති? ඉධ, භකි්ඛයව, 

භික්ඛු සරාගං වා චිත්තං ‘සරාගං චිත්ත’තති ප්ජානාති, වීතරාගං වා චිත්තං ‘වීතරාගං 
චිත්ත’තති ප්ජානාති. සයදාසං වා චිත්තං ‘සයදාසං චිත්ත’තති ප්ජානාති, වීතයදාසං 
වා චිත්තං ‘වීතයදාසං චිත්ත’තති ප්ජානාති. සයමාහං වා චිත්තං ‘සයමාහං චිත්ත’තති 
ප්ජානාති, වීතයමාහං වා චිත්තං ‘වීතයමාහං චිත්ත’තති ප්ජානාති. සඞ්ිත්තං වා 
චිත්තං ‘සඞ්ිත්තං චිත්ත’තති ප්ජානාති, ික්ිත්තං වා චිත්තං ‘ික්ිත්තං චිත්ත’තත ි
ප්ජානාති. මහ්ගතං වා චිත්තං ‘මහ්ගතං චිත්ත’තති ප්ජානාති, අමහ්ගතං වා 
චිත්තං ‘අමහ්ගතං චිත්ත’තති ප්ජානාති. සඋත්තරං වා චිත්තං ‘සඋත්තරං චිත්ත’තති 
ප්ජානාති, අනුත්තරං වා චිත්තං ‘අනුත්තරං චිත්ත’තති ප්ජානාති. සමාහිතං වා චිත්තං 
‘සමාහිතං චිත්ත’තති ප්ජානාති, අසමාහතිං වා චිත්තං ‘අසමාහිතං චිත්ත’තති 
ප්ජානාති. ිමුත්තං වා චිත්තං ‘ිමුත්තං චිත්ත’තති ප්ජානාති. අිමුත්තං වා චිත්තං 
‘අිමුත්තං චිත්ත’තති ප්ජානාති. ඉති අජ්ඣත්තං වා චියත්ත චිත්තානුප්ස්සී ිහරත,ි 
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බහිද්ධධා වා චියත්ත චිත්තානුප්ස්සී ිහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධධා වා චියත්ත චිත්තානුප්ස්ස ී
ිහරති. සමුද් ධම්මානුප්ස්සී වා චිත්තස්මිං ිහරති, ව ධම්මානුප්ස්සී වා චිත්තස්මිං 
ිහරති, සමුද් ව ධම්මානුප්ස්සී වා චිත්තස්මිං ිහරති, ‘අත්ථි චිත්ත’තති වා ප්නස්ස 
සති ප්ච්චුප්ට්ිතා යහාති  ාවයද්ව ඤාණමත්තා  ප්තිස්සතිමත්තා  අනිස්සියතා ච 
ිහරති, න ච කඤි්චි යලායක උප්ාදි ති. එවම්ප්ි යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු චියත්ත 
චිත්තානුප්ස්සී ිහරති. 

චිත්තානුපස්සනා නිට්ඨිතා. 

ධම්මානුපස්සනා නීවරණපබ්බං 
කථඤ්ච ප්න, භකි්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මස ු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති? ඉධ, 

භික්ඛයව, භකි්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති ප්ඤ්චසු නීවරයණසු. කථඤ්ච ප්න, 
භික්ඛයව, භික්ඛ ුධයම්මසු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති ප්ඤ්චස ුනීවරයණසු? 

ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සතතං වා අජ්ඣත්තං කාමච්ඡන්ද්ං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
කාමච්ඡයන්දා’ති ප්ජානාති, අසතතං වා අජ්ඣත්තං කාමච්ඡන්ද්ං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
කාමච්ඡයන්දා’ති ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්තනස්ස කාමච්ඡන්ද්ස්ස උප්ප්ායදා යහාති 
තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්තනස්ස කාමච්ඡන්ද්ස්ස ප්හානං යහාති තඤ්ච 
ප්ජානාති,  ථා ච ප්හීනස්ස කාමච්ඡන්ද්ස්ස ආ තිං අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච 
ප්ජානාති. 

සතතං වා අජ්ඣත්තං බාප්ාද්ං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං බාප්ායදා’ත ි
ප්ජානාති, අසතතං වා අජ්ඣත්තං බාප්ාද්ං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං බාප්ායදා’ත ි
ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්තනස්ස බාප්ාද්ස්ස උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති, 
 ථා ච උප්ප්තනස්ස බාප්ාද්ස්ස ප්හානං යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච ප්හීනස්ස 
බාප්ාද්ස්ස ආ තිං අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

සතතං වා අජ්ඣත්තං ිනමිද්ධධං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං ිනමිද්ධධ’තති 
ප්ජානාති, අසතතං වා අජ්ඣත්තං ිනමිද්ධධං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං ිනමිද්ධධ’තත ි
ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්තනස්ස ිනමිද්ධධස්ස උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති, 
 ථා ච උප්ප්තනස්ස ිනමිද්ධධස්ස ප්හානං යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච ප්හීනස්ස 
ිනමිද්ධධස්ස ආ තිං අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

සතතං වා අජ්ඣත්තං උද්ධධච්චකකු්කුච්චං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
උද්ධධච්චකුක්කුච්ච’තති ප්ජානාති, අසතතං වා අජ්ඣත්තං උද්ධධච්චකකු්කුච්චං ‘නත්ථි 
යම අජ්ඣත්තං උද්ධධච්චකකු්කුච්ච’තති ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්තනස්ස 
උද්ධධච්චකුක්කුච්චස්ස උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්තනස්ස 
උද්ධධච්චකුක්කුච්චස්ස ප්හානං යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච ප්හීනස්ස 
උද්ධධච්චකුක්කුච්චස්ස ආ තිං අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

සතතං වා අජ්ඣත්තං ිචිකචි්ඡං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං ිචිකචි්ඡා’ත ි
ප්ජානාති, අසතතං වා අජ්ඣත්තං ිචිකචි්ඡං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං ිචිකචි්ඡා’ත ි
ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්තනා  ිචිකචි්ඡා  උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා 
ච උප්ප්තනා  ිචිකිච්ඡා  ප්හානං යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච ප්හීනා  
ිචිකචි්ඡා  ආ තිං අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

ඉති අජ්ඣත්තං වා ධයම්මසු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති, බහිද්ධධා වා ධයම්මස ු
ධම්මානුප්ස්සී ිහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධධා වා ධයම්මස ු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති 
සමුද් ධම්මානුප්ස්සී වා ධයම්මසු ිහරති, ව ධම්මානුප්ස්සී වා ධයම්මස ු ිහරති, 
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සමුද් ව ධම්මානුප්ස්සී වා ධයම්මස ු ිහරති ‘අත්ථි ධම්මා’ති වා ප්නස්ස සති 
ප්ච්චුප්ට්ිතා යහාති  ාවයද්ව ඤාණමත්තා  ප්තසි්සතිමත්තා  අනිස්සියතා ච 
ිහරති, න ච කිඤ්චි යලායක උප්ාදි ති. එවම්ප්ි යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු 
ධම්මානුප්ස්සී ිහරති ප්ඤ්චස ුනීවරයණසු. 

නීවරණපබ්බං නිට්ඨිතං. 

ධම්මානුපස්සනා ඛන්ධපබ්බං 
ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භකි්ඛු ධයම්මස ු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති ප්ඤ්චස ු

උප්ාදානක්ඛයන්ධසු. කථඤ්ච ප්න, භකි්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මස ු ධම්මානුප්ස්සී ිහරත ි
ප්ඤ්චසු උප්ාදානක්ඛයන්ධසු? ඉධ, භකි්ඛයව, භකි්ඛු – ‘ඉති රෑප්ං, ඉති රෑප්ස්ස සමුද්ය ා, 
ඉත ිරෑප්ස්ස අත්ථඞ්ගයමා; ඉති යවද්නා, ඉති යවද්නා  සමුද්ය ා, ඉති යවද්නා  
අත්ථඞ්ගයමා; ඉති සඤ්ඤා, ඉති සඤ්ඤා  සමුද්ය ා, ඉති සඤ්ඤා  අත්ථඞ්ගයමා; ඉත ි
සඞ්ඛාරා, ඉති සඞ්ඛාරානං සමුද්ය ා, ඉත ිසඞ්ඛාරානං අත්ථඞ්ගයමා, ඉත ිිඤ්ඤාණං, 
ඉති ිඤ්ඤාණස්ස සමුද්ය ා, ඉති ිඤ්ඤාණස්ස අත්ථඞ්ගයමා’ති, ඉත ිඅජ්ඣත්තං වා 
ධයම්මසු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති, බහදි්ධධා වා ධයම්මසු ධම්මානුප්ස්සී ිහරත,ි 
අජ්ඣත්තබහිද්ධධා වා ධයම්මස ු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති. සමුද් ධම්මානුප්ස්සී වා 
ධයම්මස ුිහරති, ව ධම්මානුප්ස්සී වා ධයම්මසු ිහරති, සමුද් ව ධම්මානුප්ස්සී වා 
ධයම්මස ු ිහරති. ‘අත්ථි ධම්මා’ති වා ප්නස්ස සති ප්ච්චුප්ට්ිතා යහාති  ාවයද්ව 
ඤාණමත්තා  ප්තිස්සතිමත්තා , අනිස්සියතා ච ිහරති, න ච කිඤ්චි යලායක 
උප්ාදි ති. එවම්පි් යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති ප්ඤ්චස ු
උප්ාදානක්ඛයන්ධසු. 

ඛන්ධපබ්බං නිට්ඨිතං. 

ධම්මානුපස්සනා ආයතනපබ්බං 
ප්ුන ච ප්රං, භකි්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති ඡස ු

අජ්ඣත්තිකබාහියරසු ආ තයනසු. කථඤ්ච ප්න, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මස ු
ධම්මානුප්ස්සී ිහරති ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහියරස ුආ තයනසු? 

ඉධ, භික්ඛයව, භකි්ඛු චක්ඛුඤ්ච ප්ජානාති, රෑයප් ච ප්ජානාති,  ඤ්ච 
තදුභ ං ප්ටිච්ච උප්ප්ජ්ජති සංය ාජනං තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්තනස්ස 
සංය ාජනස්ස උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්තනස්ස 
සංය ාජනස්ස ප්හානං යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච ප්හීනස්ස සංය ාජනස්ස 
ආ තිං අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

යසාතඤ්ච ප්ජානාති, සයද්ධද් ච ප්ජානාති,  ඤ්ච තදුභ ං ප්ටිච්ච උප්ප්ජ්ජත ි
සංය ාජනං තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්තනස්ස සංය ාජනස්ස උප්ප්ායදා 
යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්තනස්ස සංය ාජනස්ස ප්හානං යහාති තඤ්ච 
ප්ජානාති,  ථා ච ප්හීනස්ස සංය ාජනස්ස ආ තිං අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච 
ප්ජානාති. 

ඝානඤ්ච ප්ජානාති, ගයන්ධ ච ප්ජානාති,  ඤ්ච තදුභ ං ප්ටිච්ච උප්ප්ජ්ජත ි
සංය ාජනං තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්තනස්ස සංය ාජනස්ස උප්ප්ායදා 
යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්තනස්ස සංය ාජනස්ස ප්හානං යහාති තඤ්ච 
ප්ජානාති,  ථා ච ප්හීනස්ස සංය ාජනස්ස ආ තිං අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච 
ප්ජානාති. 



   මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර  | 

xiii | 

ජිව්හඤ්ච ප්ජානාති, රයස ච ප්ජානාති,  ඤ්ච තදුභ ං ප්ටිච්ච උප්ප්ජ්ජති 
සංය ාජනං තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්තනස්ස සංය ාජනස්ස උප්ප්ායදා 
යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්තනස්ස සංය ාජනස්ස ප්හානං යහාති තඤ්ච 
ප්ජානාති,  ථා ච ප්හීනස්ස සංය ාජනස්ස ආ තිං අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච 
ප්ජානාති. 

කා ඤ්ච ප්ජානාති, යඵාට්ඨයබ්බ ච ප්ජානාති,  ඤ්ච තදුභ ං ප්ටිච්ච 
උප්ප්ජ්ජති සංය ාජනං තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්තනස්ස සංය ාජනස්ස 
උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්තනස්ස සංය ාජනස්ස ප්හානං 
යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච ප්හීනස්ස සංය ාජනස්ස ආ තිං අනුප්ප්ායදා යහාත ි
තඤ්ච ප්ජානාති. 

මනඤ්ච ප්ජානාති, ධයම්ම ච ප්ජානාති,  ඤ්ච තදුභ ං ප්ටිච්ච උප්ප්ජ්ජත ි
සංය ාජනං තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්තනස්ස සංය ාජනස්ස උප්ප්ායදා 
යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්තනස්ස සංය ාජනස්ස ප්හානං යහාති තඤ්ච 
ප්ජානාති,  ථා ච ප්හීනස්ස සංය ාජනස්ස ආ තිං අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච 
ප්ජානාති. 

ඉති අජ්ඣත්තං වා ධයම්මසු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති, බහිද්ධධා වා ධයම්මස ු
ධම්මානුප්ස්සී ිහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධධා වා ධයම්මස ු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති. 
සමුද් ධම්මානුප්ස්සී වා ධයම්මසු ිහරති, ව ධම්මානුප්ස්සී වා ධයම්මස ු ිහරති, 
සමුද් ව ධම්මානුප්ස්සී වා ධයම්මසු ිහරති. ‘අත්ථි ධම්මා’ති වා ප්නස්ස සත ි
ප්ච්චුප්ට්ිතා යහාති  ාවයද්ව ඤාණමත්තා  ප්තසි්සතිමත්තා , අනිස්සියතා ච 
ිහරති, න ච කිඤ්චි යලායක උප්ාදි ති. එවම්ප්ි යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු 
ධම්මානුප්ස්සී ිහරති ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහියරස ුආ තයනසු. 

ආයතනපබ්බං නිට්ඨිතං. 

ධම්මානුපස්සනා ්බාජ්ඣඞ්ගපබ්බං 
ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භකි්ඛු ධයම්මස ු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති සත්තසු 

යබාජ්ඣයඞ්ගසු. කථඤ්ච ප්න, භකි්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්ස්සී ි හරති සත්තස ු
යබාජ්ඣයඞ්ගසු? ඉධ, භකි්ඛයව, භික්ඛු සතතං වා අජ්ඣත්තං සතිසයම්බාජ්ඣඞ්ගං 
‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං සතිසයම්බාජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති, අසතතං වා අජ්ඣත්තං 
සතිසයම්බාජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං සතිසයම්බාජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති,  ථා 
ච අනුප්ප්තනස්ස සතිසයම්බාජ්ඣඞ්ගස්ස උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච 
උප්ප්තනස්ස සතිසයම්බාජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනා  ප්ාරිප්ූරී යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

සතතං වා අජ්ඣත්තං ධම්මිච සයම්බාජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
ධම්මිච සයම්බාජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති, අසතතං වා අජ්ඣත්තං 
ධම්මිච සයම්බාජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං ධම්මිච සයම්බාජ්ඣයඞ්ගා’ත ි
ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්තනස්ස ධම්මිච සයම්බාජ්ඣඞ්ගස්ස උප්ප්ායදා යහාත ි
තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්තනස්ස ධම්මිච සයම්බාජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනා  
ප්ාරිප්ූරී යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

සතතං වා අජ්ඣත්තං වීරි සයම්බාජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
වීරි සයම්බාජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති, අසතතං වා අජ්ඣත්තං වීරි සයම්බාජ්ඣඞ්ගං 
‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං වීරි සයම්බාජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්තනස්ස 
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වීරි සයම්බාජ්ඣඞ්ගස්ස උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්තනස්ස 
වීරි සයම්බාජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනා  ප්ාරිප්ූරී යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

සතතං වා අජ්ඣත්තං ප්ීතිසයම්බාජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
ප්ීතිසයම්බාජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති, අසතතං වා අජ්ඣත්තං ප්ීතිසයම්බාජ්ඣඞ්ගං 
‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං ප්ීතිසයම්බාජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්තනස්ස 
ප්ීතිසයම්බාජ්ඣඞ්ගස්ස උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්තනස්ස 
ප්ීතිසයම්බාජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනා  ප්ාරිප්ූරී යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

සතතං වා අජ්ඣත්තං ප්ස්සද්ධධිසයම්බාජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
ප්ස්සද්ධධිසයම්බාජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති, අසතතං වා අජ්ඣත්තං 
ප්ස්සද්ධධිසයම්බාජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං ප්ස්සද්ධධිසයම්බාජ්ඣයඞ්ගා’ත ි
ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්තනස්ස ප්ස්සද්ධධිසයම්බාජ්ඣඞ්ගස්ස උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච 
ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්තනස්ස ප්ස්සද්ධධිසයම්බාජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනා  ප්ාරිප්ූරී යහාත ි
තඤ්ච ප්ජානාති. 

සතතං වා අජ්ඣත්තං සමාධිසයම්බාජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
සමාධිසයම්බාජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති, අසතතං වා අජ්ඣත්තං සමාධිසයම්බාජ්ඣඞ්ගං 
‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං සමාධිසයම්බාජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්තනස්ස 
සමාධිසයම්බාජ්ඣඞ්ගස්ස උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්තනස්ස 
සමාධිසයම්බාජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනා  ප්ාරිප්ූරී යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

සතතං වා අජ්ඣත්තං උයප්ක්ඛාසයම්බාජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
උයප්ක්ඛාසයම්බාජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති, අසතතං වා අජ්ඣත්තං 
උයප්ක්ඛාසයම්බාජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං උයප්ක්ඛාසයම්බාජ්ඣයඞ්ගා’ත ි
ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්තනස්ස උයප්ක්ඛාසයම්බාජ්ඣඞ්ගස්ස උප්ප්ායදා යහාති 
තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්තනස්ස උයප්ක්ඛාසයම්බාජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනා  ප්ාරිප්ූරී 
යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

ඉති අජ්ඣත්තං වා ධයම්මසු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති, බහිද්ධධා වා ධයම්මස ු
ධම්මානුප්ස්සී ිහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධධා වා ධයම්මස ු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති. 
සමුද් ධම්මානුප්ස්සී වා ධයම්මසු ිහරති, ව ධම්මානුප්ස්සී වා ධයම්මස ු ිහරති, 
සමුද් ව ධම්මානුප්ස්සී වා ධයම්මස ු ිහරති ‘අත්ථි ධම්මා’ති වා ප්නස්ස සති 
ප්ච්චුප්ට්ිතා යහාති  ාවයද්ව ඤාණමත්තා  ප්තසි්සතිමත්තා  අනිස්සියතා ච 
ිහරති, න ච කිඤ්චි යලායක උප්ාදි ති. එවම්ප්ි යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු 
ධම්මානුප්ස්සී ිහරති සත්තස ුයබාජ්ඣයඞ්ගසු. 

්බාජ්ඣඞ්ගපබ්බං නිට්ඨිතං.  

ධම්මානුපස්සනා සච්චපබ්බං 
ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මස ු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති චතූසු 

අරි සයච්චසු. කථඤ්ච ප්න, භකි්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති චතූස ු
අරි සයච්චස?ු ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ‘ඉද්ං දුක්ඛ’තති  ථාභතූං ප්ජානාති, ‘අ ං 
දුක්ඛසමුද්ය ා’ති  ථාභතූං ප්ජානාති, ‘අ ං දුක්ඛනියරායධා’ති  ථාභතූං ප්ජානාති, 
‘අ ං දුක්ඛනියරාධගාමිනී ප්ටිප්දා’ත ි ථාභූතං ප්ජානාති. 

පඨමභාණවා්රා නිට්ඨි්තා. 
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දුක්ඛසච්චනි්ද් ්සා 
කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛං අරි සච්චං? ජාතිප් ි දුක්ඛා, ජරාප්ි දුක්ඛා, 

මරණම්ප් ි දුක්ඛං, යසාකප්රියද්වදුක්ඛයදාමනස්සුප්ා ාසාප් ි දුක්ඛා, අප්පි්ය හ ි
සම්ප්ය ායගාප් ිදුයක්ඛා, ප්ිය හි ිප්ප්ය ායගාපි් දුයක්ඛා,  ම්ප්ිච්ඡං න ලභති තම්ප්ි 
දුක්ඛං, සඞ්ියත්තන ප්ඤ්චුප්ාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා. 

කතමා ච, භික්ඛයව, ජාති?  ා යතසං යතසං සත්තානං තම්හි තම්හ ි
සත්තනිකාය  ජාති සඤ්ජාති ඔක්කතති අභිනිබ්බත්ති ඛන්ධානං ප්ාතුභායවා 
ආ තනානං ප්ටිලායභා, අ ං වචු්චති, භකි්ඛයව, ජාති. 

කතමා ච, භකි්ඛයව, ජරා?  ා යතසං යතසං සත්තානං තම්හි තම්හි 
සත්තනිකාය  ජරා ජීරණතා ඛණ්ිච්චං ප්ාලිච්චං වලති්තචතා ආ ුයනා සංහාන ි
ඉන්ද්රි ානං ප්රිප්ායකා, අ ං වචු්චත,ි භික්ඛයව, ජරා. 

කතමඤ්ච, භික්ඛයව, මරණං?  ං යතසං යතසං සත්තානං තම්හා තම්හා 
සත්තනිකා ා චුති චවනතා යභයදා අතතරධානං මච්චු මරණං කාලකිරි ා ඛන්ධානං 
යභයදා කයළවරස්ස නියක්ඛයප්ා ජීිතින්ද්රි ස්සුප්යච්ඡයදා, ඉද්ං වචු්චති, භික්ඛයව, 
මරණං. 

කතයමා ච, භකි්ඛයව, යසායකා? ය ා යඛා, භික්ඛයව, 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන බසයනන සමතනාගතස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන 
දුක්ඛධයම්මන ඵුට්ඨස්ස යසායකා යසාචනා යසාචිතත්තං අයතතායසායකා 
අයතතාප්රියසායකා, අ ං වචු්චති, භකි්ඛයව, යසායකා. 

කතයමා ච, භික්ඛයව, ප්රියද්යවා? ය ා යඛා, භික්ඛයව, 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන බසයනන සමතනාගතස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන 
දුක්ඛධයම්මන ඵුට්ඨස්ස ආයද්යවා ප්රියද්යවා ආයද්වනා ප්රියද්වනා ආයද්ිතත්තං 
ප්රියද්ිතත්තං, අ ං වචු්චත,ි භකි්ඛයව ප්රියද්යවා. 

කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛං?  ං යඛා, භකි්ඛයව, කා කිං දුක්ඛං කා කිං 
අසාතං කා සම්ඵස්සජං දුක්ඛං අසාතං යවද් ිතං, ඉද්ං වුච්චත,ි භකි්ඛයව, දුක්ඛං. 

කතමඤ්ච, භික්ඛයව, යදාමනස්සං?  ං යඛා, භික්ඛයව, යචතසිකං දුක්ඛං 
යචතසිකං අසාතං මයනාසම්ඵස්සජං දුක්ඛං අසාතං යවද් ිතං, ඉද්ං වචු්චති, භික්ඛයව, 
යදාමනස්සං. 

කතයමා ච, භික්ඛයව, උප්ා ායසා? ය ා යඛා, භික්ඛයව, 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන බසයනන සමතනාගතස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන 
දුක්ඛධයම්මන ඵටු්ඨස්ස ආ ායසා උප්ා ායසා ආ ාසිතත්තං උප්ා ාසිතත්තං, අ ං 
වචු්චති, භකි්ඛයව, උප්ා ායසා. 

කතයමා ච, භික්ඛයව, අප්ප්ිය හි සම්ප්ය ායගා දුයක්ඛා? ඉධ  ස්ස යත 
යහාතති අනිට්ඨා අකතතා අමනාප්ා රෑප්ා සද්ධදා ගන්ධා රසා යඵාට්ඨබ්බා ධම්මා, ය  
වා ප්නස්ස යත යහාතති අනත්ථකාමා අහතිකාමා අඵාසකුකාමා 
අය ාගයක්ඛමකාමා,  ා යතහ ිසද්ධධිං සඞ්ගති සමාගයමා සයමාධානං මිස්සීභායවා, 
අ ං වචු්චති, භකි්ඛයව, අප්ප්ිය හි සම්ප්ය ායගා දුයක්ඛා. 

කතයමා ච, භික්ඛයව, පි්ය හ ි ිප්ප්ය ායගා දුයක්ඛා? ඉධ  ස්ස යත 
යහාතති ඉට්ඨා කතතා මනාප්ා රෑප්ා සද්ධදා ගන්ධා රසා යඵාට්ඨබ්බා ධම්මා, ය  වා 
ප්නස්ස යත යහාතති අත්ථකාමා හතිකාමා ඵාසකුකාමා ය ාගයක්ඛමකාමා මාතා වා 
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ප්ිතා වා භාතා වා භගනිී වා මිත්තා වා අමච්චා වා ඤාතිසායලාහිතා වා,  ා යතහ ි
සද්ධධිං අසඞ්ගති අසමාගයමා අසයමාධානං අමිස්සීභායවා, අ ං වචු්චත,ි භකි්ඛයව, 
ප්ිය හ ිිප්ප්ය ායගා දුයක්ඛා. 

කතමඤ්ච, භකි්ඛයව,  ම්පි්ච්ඡං න ලභති තම්ප්ි දුක්ඛං? ජාතිධම්මානං, 
භික්ඛයව, සත්තානං එවං ඉච්ඡා උප්ප්ජ්ජති – ‘අයහා වත ම ං න ජාතිධම්මා අස්සාම, 
න ච වත යනා ජාති ආගයච්ඡ ා’ති. න යඛා ප්යනතං ඉච්ඡා  ප්ත්තබ්බං, ඉද්ම්ප් ි
 ම්ප්චි්ඡං න ලභති තම්ප්ි දුක්ඛං. ජරාධම්මානං, භික්ඛයව, සත්තානං එවං ඉච්ඡා 
උප්ප්ජ්ජති – ‘අයහා වත ම ං න ජරාධම්මා අස්සාම, න ච වත යනා ජරා 
ආගයච්ඡ ා’ති. න යඛා ප්යනතං ඉච්ඡා  ප්ත්තබ්බං, ඉද්ම්ප්ි  ම්ප්ිච්ඡං න ලභත ි
තම්ප් ිදුක්ඛං. බාධිධම්මානං, භික්ඛයව, සත්තානං එවං ඉච්ඡා උප්ප්ජ්ජති ‘අයහා වත 
ම ං න බාධිධම්මා අස්සාම, න ච වත යනා බාධි ආගයච්ඡ ා’ති. න යඛා 
ප්යනතං ඉච්ඡා  ප්ත්තබ්බං, ඉද්ම්ප්ි  ම්ප්ිච්ඡං න ලභති තම්පි් දුක්ඛං. මරණධම්මානං, 
භික්ඛයව, සත්තානං එවං ඉච්ඡා උප්ප්ජ්ජති ‘අයහා වත ම ං න මරණධම්මා අස්සාම, 
න ච වත යනා මරණං ආගයච්ඡ ා’ති. න යඛා ප්යනතං ඉච්ඡා  ප්ත්තබ්බං, ඉද්ම්ප් ි
 ම්ප්චි්ඡං න ලභති තම්ප්ි දුක්ඛං. යසාකප්රියද්වදුක්ඛයදාමනස්සුප්ා ාසධම්මානං, 
භික්ඛයව, සත්තානං එවං ඉච්ඡා උප්ප්ජ්ජති ‘අයහා වත ම ං න 
යසාකප්රියද්වදුක්ඛයදාමනස්සුප්ා ාසධම්මා අස්සාම, න ච වත යනා 
යසාකප්රියද්වදුක්ඛයදාමනස්සුප්ා ාසධම්මා ආගයච්ඡ ු’තති. න යඛා ප්යනතං 
ඉච්ඡා  ප්ත්තබ්බං, ඉද්ම්ප් ි ම්ප්චි්ඡං න ලභති තම්ප්ි දුක්ඛං. 

කතයම ච, භික්ඛයව, සඞ්ියත්තන ප්ඤ්චුප්ාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා? යස ිද්ං – 
රෑප්ුප්ාදානක්ඛයන්ධා, යවද්නුප්ාදානක්ඛයන්ධා, සඤ්ුප්ාදානක්ඛයන්ධා, 
සඞ්ඛාරැප්ාදානක්ඛයන්ධා, ිඤ්ඤාණුප්ාදානක්ඛයන්ධා. ඉයම වචු්චතති, භකි්ඛයව, 
සඞ්ියත්තන ප්ඤ්චුප්ාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා. ඉද්ං වචු්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛං අරි සච්චං. 

සමු යසච්චනි් ද් ්සා 
කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛසමුද් ං අරි සච්චං?  ා ං තණ්හා 

යප්ායනාභිකා නන්දිරාගසහගතා තතරතතරාභනින්දිනී, යස ිද්ං කාමතණ්හා 
භවතණ්හා ිභවතණ්හා. 

සා යඛා ප්යනසා, භකි්ඛයව, තණ්හා කත්ථ උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, කත්ථ 
නිි සමානා නිි සති?  ං යලායක ප් ිරෑප්ං සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා 
උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ නිි සමානා නිි සති. 

කඤි්ච යලායක ප්ි රෑප්ං සාතරෑප්ං? චක්ඛු යලායක ප්ි රෑප්ං සාතරෑප්ං, 
එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජත,ි එත්ථ නිි සමානා නිි සති. යසාතං 
යලායක...යප්... ඝානං යලායක... ජිව්හා යලායක... කාය ා යලායක... මයනා 
යලායක ප්ි රෑප්ං සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ 
නිි සමානා නිි සති. 

රෑප්ා යලායක... සද්ධදා යලායක... ගන්ධා යලායක... රසා යලායක... 
යඵාට්ඨබ්බා යලායක... ධම්මා යලායක ප්ි රෑප්ං සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා 
උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ නිි සමානා නිි සති. 

චක්ඛුි ඤ්ඤාණං යලායක... යසාතිඤ්ඤාණං යලායක... ඝානිඤ්ඤාණං 
යලායක... ජිව්හාිඤ්ඤාණං යලායක... කා ිඤ්ඤාණං යලායක... මයනාිඤ්ඤාණං 
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යලායක ප්ි රෑප්ං සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ 
නිි සමානා නිි සති. 

චක්ඛුසම්ඵයස්සා යලායක... යසාතසම්ඵයස්සා යලායක... ඝානසම්ඵයස්සා 
යලායක... ජිව්හාසම්ඵයස්සා යලායක... කා සම්ඵයස්සා යලායක... මයනාසම්ඵයස්සා 
යලායක ප්ි රෑප්ං සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ 
නිි සමානා නිි සති. 

චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවද්නා යලායක... යසාතසම්ඵස්සජා යවද්නා යලායක... 
ඝානසම්ඵස්සජා යවද්නා යලායක... ජිව්හාසම්ඵස්සජා යවද්නා යලායක... 
කා සම්ඵස්සජා යවද්නා යලායක... මයනාසම්ඵස්සජා යවද්නා යලායක ප්ි රෑප්ං 
සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජත,ි එත්ථ නිි සමානා නිි සති. 

රෑප්සඤ්ඤා යලායක... සද්ධද්සඤ්ඤා යලායක... ගන්ධසඤ්ඤා යලායක... 
රසසඤ්ඤා යලායක... යඵාට්ඨබ්බසඤ්ඤා යලායක... ධම්මසඤ්ඤා යලායක ප් ිරෑප්ං 
සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජත,ි එත්ථ නිි සමානා නිි සති. 

රෑප්සයඤ්චතනා යලායක... සද්ධද්සයඤ්චතනා යලායක... ගන්ධසයඤ්චතනා 
යලායක... රසසයඤ්චතනා යලායක... යඵාට්ඨබ්බසයඤ්චතනා යලායක... 
ධම්මසයඤ්චතනා යලායක පි් රෑප්ං සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා 
උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ නිි සමානා නිි සති. 

රෑප්තණ්හා යලායක... සද්ධද්තණ්හා යලායක... ගන්ධතණ්හා යලායක... 
රසතණ්හා යලායක... යඵාට්ඨබ්බතණ්හා යලායක... ධම්මතණ්හා යලායක ප්ි රෑප්ං 
සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජත,ි එත්ථ නිි සමානා නිි සති. 

රෑප්ිතයක්කා යලායක... සද්ධද්ිතයක්කා යලායක... ගන්ධිතයක්කා 
යලායක... රසිතයක්කා යලායක... යඵාට්ඨබ්බිතයක්කා යලායක... ධම්මිතයක්කා 
යලායක ප්ි රෑප්ං සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ 
නිි සමානා නිි සති. 

රෑප්ිචායරා යලායක... සද්ධද්ිචායරා යලායක... ගන්ධිචායරා යලායක... 
රසිචායරා යලායක... යඵාට්ඨබ්බිචායරා යලායක... ධම්මිචායරා යලායක 
ප්ි රෑප්ං සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ නිි සමානා 
නිි සති. ඉද්ං වචු්චති, භකි්ඛයව, දුක්ඛසමුද් ං අරි සච්චං. 

නි්රාධසච්චනි් ද් ්සා 
කතමඤ්ච, භකි්ඛයව, දුක්ඛනියරාධං අරි සච්චං? ය ා තස්සාය ව තණ්හා  

අයසසිරාගනියරායධා චායගා ප්ටිනිස්සය්ගා මුත්ති අනාලය ා. 

සා යඛා ප්යනසා, භික්ඛයව, තණ්හා කත්ථ ප්හී මානා ප්හී ති, කත්ථ 
නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති?  ං යලායක ප් ිරෑප්ං සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා 
ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. 

කඤි්ච යලායක ප්ි රෑප්ං සාතරෑප්ං? චක්ඛු යලායක ප්ි රෑප්ං සාතරෑප්ං, 
එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. යසාතං 
යලායක...යප්... ඝානං යලායක... ජිව්හා යලායක... කාය ා යලායක... මයනා 
යලායක ප් ිරෑප්ං සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ 
නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. 
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රෑප්ා යලායක... සද්ධදා යලායක... ගන්ධා යලායක... රසා යලායක... 
යඵාට්ඨබ්බා යලායක... ධම්මා යලායක ප්ි රෑප්ං සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා 
ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. 

චක්ඛුි ඤ්ඤාණං යලායක... යසාතිඤ්ඤාණං යලායක... ඝානිඤ්ඤාණං 
යලායක... ජිව්හාිඤ්ඤාණං යලායක... කා ිඤ්ඤාණං යලායක... මයනාිඤ්ඤාණං 
යලායක ප් ිරෑප්ං සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ 
නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. 

චක්ඛුසම්ඵයස්සා යලායක... යසාතසම්ඵයස්සා යලායක... ඝානසම්ඵයස්සා 
යලායක... ජිව්හාසම්ඵයස්සා යලායක... කා සම්ඵයස්සා යලායක... මයනාසම්ඵයස්සා 
යලායක ප් ිරෑප්ං සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ 
නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. 

චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවද්නා යලායක... යසාතසම්ඵස්සජා යවද්නා යලායක ... 
ඝානසම්ඵස්සජා යවද්නා යලායක... ජිව්හාසම්ඵස්සජා යවද්නා යලායක... 
කා සම්ඵස්සජා යවද්නා යලායක... මයනාසම්ඵස්සජා යවද්නා යලායක ප්ි රෑප්ං 
සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. 

රෑප්සඤ්ඤා යලායක... සද්ධද්සඤ්ඤා යලායක... ගන්ධසඤ්ඤා යලායක... 
රසසඤ්ඤා යලායක... යඵාට්ඨබ්බසඤ්ඤා යලායක... ධම්මසඤ්ඤා යලායක ප් ිරෑප්ං 
සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. 

රෑප්සයඤ්චතනා යලායක... සද්ධද්සයඤ්චතනා යලායක... ගන්ධසයඤ්චතනා 
යලායක... රසසයඤ්චතනා යලායක... යඵාට්ඨබ්බසයඤ්චතනා යලායක... 
ධම්මසයඤ්චතනා යලායක ප් ිරෑප්ං සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා 
ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. 

රෑප්තණ්හා යලායක... සද්ධද්තණ්හා යලායක... ගන්ධතණ්හා යලායක... 
රසතණ්හා යලායක... යඵාට්ඨබ්බතණ්හා යලායක... ධම්මතණ්හා යලායක ප්ි රෑප්ං 
සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. 

රෑප්ිතයක්කා යලායක... සද්ධද්ිතයක්කා යලායක... ගන්ධිතයක්කා 
යලායක... රසිතයක්කා යලායක... යඵාට්ඨබ්බිතයක්කා යලායක... ධම්මිතයක්කා 
යලායක ප් ිරෑප්ං සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ 
නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. 

රෑප්ිචායරා යලායක... සද්ධද්ිචායරා යලායක... ගන්ධිචායරා යලායක... 
රසිචායරා යලායක... යඵාට්ඨබ්බිචායරා යලායක... ධම්මිචායරා යලායක 
ප්ි රෑප්ං සාතරෑප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා 
නිරැජ්ඣති. ඉද්ං වුච්චත,ි භික්ඛයව, දුක්ඛනියරාධං අරි සච්චං. 

මග්ගසච්චනි් ද් ්සා 
කතමඤ්ච, භකි්ඛයව, දුක්ඛනියරාධගාමිනී ප්ටිප්දා අරි සච්චං? අ යමව 

අරිය ා අට්ඨඞ්ගියකා මය්ගා යස ිද්ං සම්මාදිට්ි සම්මාසඞ්කයප්ප්ා සම්මාවාචා 
සම්මාකම්මයතතා සම්මාආජීයවා සම්මාවා ායමා සම්මාසති සම්මාසමාධි. 

කතමා ච, භික්ඛයව, සම්මාදිට්ි?  ං යඛා, භික්ඛයව, දුයක්ඛ ඤාණං, 
දුක්ඛසමුද්ය  ඤාණං, දුක්ඛනියරායධ ඤාණං, දුක්ඛනියරාධගාමිනි ා ප්ටිප්දා  ඤාණං, 
අ ං වචු්චති, භකි්ඛයව, සම්මාදිට්ි. 



   මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර  | 
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කතයමා ච, භික්ඛයව, සම්මාසඞ්කයප්ප්ා? යනක්ඛම්මසඞ්කයප්ප්ා 
අබාප්ාද්සඞ්කයප්ප්ා අිහිංසාසඞ්කයප්ප්ා, අ ං වුච්චති භික්ඛයව, සම්මාසඞ්කයප්ප්ා. 

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

කතයමා ච, භකි්ඛයව, සම්මාකම්මයතතා? ප්ාණාතිප්ාතා යවරමණී 
අදිතනාදානා යවරමණී කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණී, අ ං වචු්චති, භික්ඛයව, 
සම්මාකම්මයතතා. 

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

කතයමා ච, භික්ඛයව, සම්මාවා ායමා? ඉධ, භකි්ඛයව, භික්ඛු අනුප්ප්තනානං 
ප්ාප්කානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්ප්ාදා  ඡන්ද්ං ජයනති වා මති වීරි ං ආරභත ි
චිත්තං ප්්ගණ්හාති ප්ද්හති; උප්ප්තනානං ප්ාප්කානං අකුසලානං ධම්මානං 
ප්හානා  ඡන්ද්ං ජයනති වා මති වීරි ං ආරභති චිත්තං ප්්ගණ්හාති ප්ද්හති; 
අනුප්ප්තනානං කුසලානං ධම්මානං උප්ප්ාදා  ඡන්ද්ං ජයනති වා මති වීරි ං ආරභත ි
චිත්තං ප්්ගණ්හාති ප්ද්හති; උප්ප්තනානං කුසලානං ධම්මානං ිති ා අසයම්මාසා  
භිය ාභාවා  යවප්ලු්ලා  භාවනා  ප්ාරිප්ූරි ා ඡන්ද්ං ජයනති වා මති වීරි ං 
ආරභති චිත්තං ප්්ගණ්හාති ප්ද්හති. අ ං වචු්චති, භකි්ඛයව, සම්මාවා ායමා. 

කතමා ච, භකි්ඛයව, සම්මාසති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කාය  කා ානුප්ස්ස ී
ිහරති ආතාප් ී සම්ප්ජායනා සතිමා ියන  යලායක අභිජ්ඣායදාමනස්සං; 
යවද්නාස ුයවද්නානුප්ස්සී ිහරති ආතාප් ීසම්ප්ජායනා සතිමා ියන  යලායක 
අභිජ්ඣායදාමනස්සං; චියත්ත චිත්තානුප්ස්සී ිහරති ආතාප් ී සම්ප්ජායනා සතිමා 
ියන  යලායක අභිජ්ඣායදාමනස්සං; ධයම්මසු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති ආතාප් ී
සම්ප්ජායනා සතිමා ියන  යලායක අභිජ්ඣායදාමනස්සං. අ ං වුච්චත,ි භික්ඛයව, 
සම්මාසති. 

කතයමා ච, භික්ඛයව, සම්මාසමාධි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ිියච්චව 
කායමහ ිි ිච්ච අකුසයලහ ිධයම්මහ ිසිතක්කං සිචාරං ි යවකජං ප්ීතිසුඛං ප්ඨමං 
ඣානං උප්සම්ප්ජ්ජ ිහරති. ිතක්කිචාරානං වූප්සමා අජ්ඣත්තං සම්ප්සාද්නං 
යචතයසා එයකාදිභාවං අිතක්කං අිචාරං සමාධිජං ප්ීතිසුඛං දුති ං ඣානං 
උප්සම්ප්ජ්ජ ිහරති. ප්ීති ා ච ිරාගා උයප්ක්ඛයකා ච ිහරති, සයතා ච 
සම්ප්ජායනා, සුඛඤ්ච කාය න ප්ටිසංයවයද්ති,  ං තං අරි ා ආචික්ඛතති 
‘උයප්ක්ඛයකා සතිමා සුඛිහාරී’ති තති ං ඣානං උප්සම්ප්ජ්ජ ිහරති. සුඛස්ස ච 
ප්හානා දුක්ඛස්ස ච ප්හානා ප්ුයබ්බව යසාමනස්සයදාමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා 
අදුක්ඛමසුඛං උයප්ක්ඛාසතිප්ාරිසුද්ධධිං චතුත්ථං ඣානං උප්සම්ප්ජ්ජ ිහරති. අ ං 
වචු්චති, භකි්ඛයව, සම්මාසමාධි. ඉද්ං වුච්චත,ි භික්ඛයව, දුක්ඛනියරාධගාමිනී ප්ටිප්දා 
අරි සච්චං. 

ඉති අජ්ඣත්තං වා ධයම්මසු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති, බහිද්ධධා වා ධයම්මස ු
ධම්මානුප්ස්සී ිහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධධා වා ධයම්මස ු ධම්මානුප්ස්සී ිහරති. 
සමුද් ධම්මානුප්ස්සී වා ධයම්මසු ිහරති, ව ධම්මානුප්ස්සී වා ධයම්මස ු ිහරති, 
සමුද් ව ධම්මානුප්ස්සී වා ධයම්මසු ිහරති. ‘අත්ථි ධම්මා’ති වා ප්නස්ස සත ි



| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර  
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ප්ච්චුප්ට්ිතා යහාති  ාවයද්ව ඤාණමත්තා  ප්තසි්සතිමත්තා  අනිස්සියතා ච 
ිහරති, න ච කිඤ්චි යලායක උප්ාදි ති. එවම්ප්ි යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු 
ධම්මානුප්ස්සී ිහරති චතූස ුඅරි සයච්චසු. 

සච්චපබ්බං නිට්ඨිතං. 

ධම්මානුපස්සනා නිට්ඨිතා. 
ය ා හ ියකාචි, භික්ඛයව, ඉයම චත්තායරා සතිප්ට්ඨායන එවං භායව  

සත්තවස්සානි, තස්ස ද්ධිතනං ඵලානං අඤ්ඤතරං ඵලං ප්ාටිකඞ්ඛං දියට්ඨව ධයම්ම 
අඤ්ඤා; සති වා උප්ාදියසයස අනාගාමිතා. 

තිට්ඨතතු, භකි්ඛයව, සත්තවස්සානි. ය ා හ ි යකාචි, භික්ඛයව, ඉයම 
චත්තායරා සතිප්ට්ඨායන එවං භායව  ඡ වස්සානි...යප්... ප්ඤ්ච වස්සානි... චත්තාරි 
වස්සානි... තීණි වස්සානි... යද්ධව වස්සානි... එකං වස්සං... තිට්ඨත,ු භකි්ඛයව, එකං 
වස්සං. ය ා හ ි යකාචි, භකි්ඛයව, ඉයම චත්තායරා සතිප්ට්ඨායන එවං භායව  
සත්තමාසානි, තස්ස ද්ධිතනං ඵලානං අඤ්ඤතරං ඵලං ප්ාටිකඞ්ඛං දියට්ඨව ධයම්ම 
අඤ්ඤා; සති වා උප්ාදියසයස අනාගාමිතා. 

තිට්ඨතතු, 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 ා හ ියකාචි, භික්ඛයව, ඉයම චත්තායරා සතිප්ට්ඨායන එවං 
භායව  සත්තාහං, තස්ස ද්ධිතනං ඵලානං අඤ්ඤතරං ඵලං ප්ාටිකඞ්ඛං දියට්ඨව 
ධයම්ම අඤ්ඤා; සති වා උප්ාදියසයස අනාගාමිතාති. 

එකා යනා අ ං, භකි්ඛයව, මය්ගා සත්තානං ි සුද්ධධි ා යසාකප්රියද්වානං 
සමතික්කමා  දුක්ඛයදාමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා  ඤා ස්ස අධිගමා  නිබ්බානස්ස 
සච්ිකිරි ා   දිද්ං චත්තායරා සතිපට්ඨඨානාති. ඉත ි ං තං වතු්තං, ඉද්යමතං ප්ටිච්ච 
වතු්තතති. ඉද්මයවාච භගවා. අත්තමනා යත භික්ඛූ භගවයතා භාසිතං අභිනන්දුතති. 

මහා සතිපට්ඨඨාන සුත්තං නිට්ඨිතං. 
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1-වන ධමම 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 ආම්තතසි ‘භික්ඛ්වා’ති. 
‘භ ්තත’ති ්ත භික්ඛූ භගව්තා පච්ච්ස්සාසුං. භගවා එත ්වාච” 

ප්ින්වත් ය ෝගාවචර මහා සංඝ රත්නය න් අවසර ි. අද් 
බරහස්ප්තින්දා ද්වයස් අයප්් ධමය යද්්ශනාව සඳහා ආරම්භ ක් 
ලබාගන්න හද්න්යන් කවුරැත් යබායහාම යගෞරව කරන, ප්රි  කරන 
මහා සතිපට්ඨඨාන සූතරයට අනුව ි. 

අප්ි අදාළ යප්ාත් ප්ත් ආශර  කරයගන, ගුරැ මත ආශර  
කරයගන, ධමය සාකේඡා වාර කීප් ක් ප්සුගි  කාලය ් ප්ැවැත්වූවා. 
නමුත් ඒක  ම්  ම් යහ්තු නිසා අතරමග නතර කරන්න සිදු වුණා. 
ඒ යකයස් යවතත් ධමය සාකේඡාවකදී යහෝ ධමය යද්්ශනාවකදී යහෝ ධමය 
සජ්ඣා නාවකදී යහෝ නිතර මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර  ඇයහන්ට, ඒක 
සාකේඡා කරන්ට ඉදිරිප්ත් කරගන්න ලැයබනවා නම් යහාඳ ි කි ල 
ියශ්ෂය න්ම ප්සුගි  ධර්ම සාකේඡා අවස්ථායව්දී ඉස්මතු යවේච 
නිසා, අද් ප්ටන් අප්ි බලායප්ායරාත්තු යවන්යන් යථරවාදී බුද්්ධ 
ශාසනය ් මුදුන් මල්කඩ වයග් සලකන යම් උත්තම වටිනා සූතර , 
අයප්් ශ්රී ලංකායව් ි යශ්ෂය න්ම යබායහෝම යගෞරව ට ආද්ර ට ප්ාතර 
යවේච යම් සූතර  ප්ිළිබඳව ය ෝගාවචර කුයග් ප්ැත්යතන්, නිස්සරණ 
වන  ප්ැත්යතන් අප්ට ගන්න ති න ආද්ශය ටික ඉදිරිප්ත් 
කරගන්නට ි. ියශ්ෂය න්ම සූතර ප්ිටක  ගත්යතාත්, සූතර ප්ිටකය ් 
තිය න එකම මාගය , නැත්නම් උප්ාසක වීයම්දී, ප්ැිදි වීයම්දී, 
උප්සම්ප්දා වීයම්දී ආදී වශය න් දුස්සීලව හිටප්ු යකයනක් සුසිල්වත් 
බවට ප්ත් යවලා සීලවන්ත බව හඳුනාගැනීයමන් ප්ස්යස් යකයලස් 
කප්ා හැරීයම් ිමුක්ති මාගය  යසා ාගන්න  නයකාට ඒ සඳහා 
තිය න නිවැරදි මාගය  වශය න් යම් සූතර  හඳුනායගන තිය න 
නිසා, එක ප්ැත්තකින් බලනයකාට සූතර ප්ිටකය ් තිය න ඔක්යකාම 
වායග් සූතරවල වටිනාම සාර  යම්යක් ගැේ යවලා තිය නවා. 
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ඒ වායග්ම තම ි, ින  ප්ිටක  අරයගන කල්ප්නා කරලා 
බලනයකාටත් අප්ට හිත ධධර් වත් කරගන්න, ඒ වයග්ම අයප්න් 
 ම් ආකාර ක අඩුප්ාඩුකම් එයහම සිදු යවලා තිය නවා නම් ඒයකන් 
ඇති යවන්නා වූ කනගාටු දුරැ කරගන්න, සාක්ෂි ක් වශය න් යම් 
සූතර  ඉදිරිප්ත් කරගන්න ප්ුළුවන්. 

ද්වසක් සවයඥ න් වහන්යස් ආනන්ද් ස්වාමීන් වහන්යස්ට එක 
ිධි ක සහතික කිරීමක් ිස්තර කිරීමක් කරලා යප්න්වලා යද්නවා : 
“ආනන්ද් , මම යම් ධමය ක්, ින ක්  ම් ආකාර කට යද්්ශනා 
කරනවා නම්, ඒක ිශිෂ්ට ඥානය න් දැනයගන, ඒක අත්දැකලා 
ප්රතක්ෂ කරයගන ි යද්්ශනා කරලා තිය න්යන්. ඒ නිසා ඒක 
සම්බන්ධය න් මයග් හියත්  ම් ආකාර ක ප්ටලැිල්ලක්, කලයකාල 
භාව ක්, ික්ෂිප්්ත භාව ක් නැද්්ද්, ඒ වයග්ම තම ි එම ධමයය ් 
එයහම ප්ටලැිලි තිය න්න ිධි ක් නැහැ. ඒ නිසා ආනන්ද් , ඔබ 
මට වැි  යම් තැන් තැන්වල සමීප් යවලා කට ුතු කරන, රයට් 
යලෝයක් ගැවයසන යකයනක් වශය න් දැකලා තිය නවාද්, සඞ්ඝ ා 
වහන්යස්ලා යහෝ බුද්්ධ ශරාවකය ෝ යහෝ තැන් තැන්වලට යවලා, 
උනුන් එකියනකා ගටාගන්නවා යහෝ එක එක කාරණා ප්ිළිබඳව ිිධ 
වාද් ිවාද්වලට ප්ැටයලනවා.” 

ඉතින් ආනන්ද් ස්වාමීන් වහන්යස් කි නවා, “ඒ වායග් ප්හත් 
යප්යළ් ගැටුම්, වාද් ිවාද් බුද්්ධ ශරාවක න් ළඟ ඇත්යත නැහැ. ඒ 
වුණත් භාගවතුන් වහන්ස, මත්තට සමහර ියටක යම් සීල  
ප්ිළිබඳව, ින  ප්ිළිබඳව ප්රශ්න මතු යවන්න ප්ුළුවන්. නමුත් සඞ්ඝ ා 
අතර එයහම වුයණාත්, භික්ෂුණීන් අතර එයහම වුයණාත්, 
උප්ාසක න් අතර එයහම වුයණාත්, උප්ාසිකාවන් අතර එයහම 
වුයණාත්, ඒක යද්ි මිනිසුන් සහිත යලෝක ාට මහා අනථයකාරී 
කාරණ ක් යවන නිසා සවයඥ න් වහන්යස් ඒ ගැන සලකලා 
බලනවා නම් යහාඳ ි” කි ා කි නවා වයග්, අනි මාර්ථ ඉල්ලීමක් 
කළා. 

එතනදී සවයඥ න් වහන්යස් යබායහෝම ලස්සනට යම්ක ඍජු 
කරලා යකළින් කරලා යප්න්වනවා. “ආනන්ද් , යම් ධමය , ින  
යද්ක ගත්තහම ධර්ම  තම ි ඉස්සර කරගන්න අවශ යවන්යන්. 
ින  වැරදුයණාත් හද්න්න ප්ුළුවන්. ධර්ම  වරද්්ද්ගත්යතාත් ප්ිළි ම් 
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කරන්න බෑ.” සවයඥ න් වහන්යස් ිසින් 45 වසරක් ප්ුරා කරන ලද් 
බුද්්ධ කෘත  අප්ි දැන් ඉදිරිප්ත් කරන්යන ධමය  ින  වශය න්. 
අන්න ඒ ධර්ම ි න  යද්ක ගත්තහම,  ම් ආකාර ක ි න  ප්රශ්න ක්, 
ින  ගැටුමක්, ින  කලහ ක්, ිවාද් ක් ඇති වුණාට ඒක 
යනායව ි වැද්ගත් වන්යන්. වැද්ගත් වන්යන් ධමය  ප්ිළිබඳව 
හටගන්නා කලහ  ි.  

ඒ නිසා ඉස්සර කරන්න එප්ා කලහ ිවාද් ිසඳීයම්දී ින . 
ප්රධාන වශය න් ධමය  ද්න්නවා නම්, ඒ ධමයය න් අර ප්රශ්න 
ඔක්යකෝම ිසයඳනවා. ින ානුකූලව අප් අතර තිය න්නා වූ 
ඇවතුම් ප්ැවතුම්, කාරක ධමය ප්වා හරි ට සතිප්ට්ඨාන ධමය  ද්න්නවා 
නම්, ප්රශ්න ක් දිහා අථය , ධමය , නිරැක්ති , ප්ටිභාන  කි න 
ආකාර ට ගැඹුයරන් සලකා බැලීයම් කරම  ද්න්නවා නම්, ප්රශ්න  
එතන එතනම ිසයඳන ස්වභාව ක්, එකම ප්වුයල් සාමාජික ින් 
අතර ඇති යවන ප්රශ්න ක් වයග් ිසඳන ස්වරෑප් ට  නවා. ඒ නිසා 
ධමය ින  යද්ක ගත්තහම, ින  ප්රශ්නවලට වඩා ධමයය ් තියබන්නා 
වූ ප්රශ්න ශාසනය ් ප්ැවැත්මට, ශාසනය ් අභිවෘද්්ධි ට, ඒ වයග්ම 
එක ප්ුද්්ගල කුයග් සීල, සමාධි, ප්රඥා වධයන ටත් යකළින්ම බලප්ාන 
බව ි, සවයඥ න් වහන්යස ්යද්්ශනා කයළ්. ඒ නිසා අප්ට එතැනිනුත් 
යප්්නවා, ින  ප්ැත්තටත් යලාකු වගකීමක් සමක් ද්ෘෂ්ටික 
ඇත්තන්යග් ති නවා - උප්ාසක යව්වා, උප්ාසිකා යව්වා, භික්ෂු යව්වා, 
භික්ෂුණී යව්වා. ඒ දැනීම සම්බන්ධය න් තම ි, ින  ප්ිටකය ් 
යද්්ශනා කරලා තිය න්යන්. අන්න ඒ ි න  ප්ිටකය ් එන්නා වූ ප්රශ්න 
වුණත් යම් සතිප්ට්ඨාන කරම  නිසා සතිප්ට්ඨාන භාවනා කරන අ ට 
ඉයේම ි සඳිලා  නවා. සතිප්ට්ඨාන  ප්ිළිබඳව ඇත්තා වූ යගෞරව ත් 
භාවනා කරමය ් අත්දැකීම්වල ිශද් භාව ත් නිසා ිසයඳන 
ස්වරෑප් ක් ති නවා. 

ඒ නිසා  ම් කිසි යකයනක් සතිප්ට්ඨාන ට යගෞරව කරනවා 
නම්, ඒක අනිවා යය න්ම ින ටත් කරන යගෞරව ක්. ඉදිරි ට එන 
ධමය ිවරණය ්දී මතු යවන මතු යවන අවස්ථාවල යකායහාමද් යම් 
සති ධචතසිකය න් අයප්් ඉන්ද්රි  සංවර  ආදී සීල සංවර  ඇති 
කරලා යද්න්යන් කි ලා අප්ි ි ස්තර වශය න් සංගරහ කරගනිමු. නමුත් 
යමතනදී මතක ති ාගන්න ඕනෑ, ධමය , ින  යද්කම ගත්තහමත් 
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සතිප්ට්ඨාන  ප්ිළිබඳව සුතම  වශය න් හැද්ෑරීම, චින්තාම  
වශය න් තව තවත් සලකා බැලීම, භාවනාවක් වශය න් වැඩීම, 
සවයඥ න් වහන්යස්යග් අනුශාසනාවට යබායහෝම සමීප්ව 
සිටගැනීමක් යවනවා. 

සතිප්ට්ඨාන ධමය  වුණත් යම් මෑතක අප්ි ද්න්නා අවුරැදු 
තිහක හතළිහක කායල් ගත්තහම, ඒක යහාඳටම ිස්තර කයළ් 
සතිප්ට්ඨාන ිප්ස්සනා භාවනාවක් හැටි ට ි. ඒකට ඇති යවන්න 
කරැණු යම් සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් සඳහන් යවනවා. නමුත් යකයනකුට 
ඉතාමත්ම ආරක්ෂාකාරීව ඉදිරිප්ත් කරන්න ප්ුළුවන්, සතිප්ට්ඨානය න් 
ිප්ස්සනාවට ප්මණක් යනායව ි, සමථ ටත් සෑයහන උප්යද්ස් 
මාලාවක්, මාගය ට අත්වැලක්, සෑයහන රැකුලක් ලැයබනවා කි ලා. 
සමථ භාවනා වශය න්, ධාන භාවනා වශය න්, අවශ සෑයහන 
උප්යද්ස් ප්න්ති ක් යමහි තිය නවා. මුළු සූතර  වශය න් ගත්තහම, 
යම් සූතර  අවසන් යවන්යන් ිප්ස්සනා ප්ැත්යතන්. ඒක යහාඳටම 
යප්්නවා. අප්ි තාමත් සජ්ඣා නා කයළ් නැති යම් සතිප්ට්ඨාන 
ආනිසංස ගැන කථා කරනයකාට ියශ්ෂය න් යප්්න්යන් යම් 
ආනිසංස යකාට්ඨාස  ි ප්ස්සනා ඇසින් බලලා යද්්ශනා කරප්ු යද් ක් 
වශය න්. නමුත් අප්ි අමතක කරන්න නරක ි, සතිප්ට්ඨානය ් 
සෑයහන යකාටසක් සමථ භාවනාවට අනුගරහ  ද්ක්වනවා කි ලා. ඒක 
නිසා  ම් භාවනා කරම ක් ිප්ස්සනා’  කි ාගන්න, අප්ි ිප්ස්සනා 
කරනවා ’ ි කි ාගන්න හද්න ඇත්යතෝ, යබායහෝ ිට සතිප්ට්ඨාන  
අනුව තමායග් අථය ිවරණ යද්න්නත් සතිප්ට්ඨාන රාමුව ඇතුළත 
සාකේඡා කරන්නත් යප්ළඹීයමන් තමන්යග් භාවනා කරම ට යලාකු 
සමාධිම  ආරක්ෂාවක් සලසාගන්නවා.  ම් කිසි යකයනකු සමථ  
මුල් කරයගන සමථ ට මුල් තැන දීයගන කට ුතු කරනයකාට 
ියව්චන එල්ල කරනවා, ඕක සතිප්ට්ඨාන  යනායව ි කි ලා. 
යමන්න යම් කාරණ  යත්රැම්ගත්තහම, අද් හුඟයද්යනක් කැමති 
යවන්යන් සතිප්ට්ඨාන භාවනාව සමථ ිප්ස්සනා යද්කටම අනුගරහ 
කරනවා කීවහම ි. ඒයකන් ඔ  කලහ, වාද්, ිවාද් අඩු යවනවා. 

යකායහාම නමුත් සමථ ිප්ස්සනා යද්කටම උද්ව් කරනවා 
යහෝ යව්වා එයහම නැත්නම් ිප්ස්සනාවම කුළුගන්වන යද් ක් යහෝ 
යව්වා සවයඥ න් වහන්යස්යග් ඒ ප්ණිිඩ  ප්ිඬු කරනයකාට ප්ිඬු 
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කරන්ට ප්ුළුවන් එක් ආකාර ක් තම ි, සත්තිස් යබෝධි ප්ාක්ෂික 
ධමයය ෝ. සත්තිස් යබෝධිප්ාක්ෂික ධමයවල ආරම්භ , ප්ිිසුම යවන්යන් 
යම් සතිප්ට්ඨාන හතර ි. සතිප්ට්ඨාන හතර සම්ප්ූණය කිරීයමන් 
අනිකුත් ඒවා ඉයේම සම්ප්ූණය යවන බව සවයඥ යද්්ශනායව් සඳහන් 
යවනවා. ඒ නිසා යම්ක ි ිධ ප්ැතිවලින් බලනයකාට මූලකි ප්රභව ක්. 
ධර්ම ට මූලික ප්රභව , එහි ඇත්තා වූ සමථ ට මූලික ප්රභව , 
ිප්ස්සනාවට මූලික ප්රභව , ින ට මූලික ප්රභව , සවයඥ ශාසන ට 
මූලික ප්රභව , එයහම නැත්නම් අද් කාලය ් ප්ැවයතන්නා වූ යථරවාදී 
ශාසනය ් මූලික ධජ  වශය න් අප්ට යම්ක සලකාගන්න ප්ුළුවන්. 

ඒ නිසා යම් සඳහා ගන්න යවලාව යබායහෝම වටිනවා. මීට 
කලිනුත් ධමය යද්්ශනාවලදී මතක් කරගන්නවා වයග්, යම් සතිප්ට්ඨාන 
ධමය , ිමුක්ති  යසා ා  න ගමයන් ආරම්භක ආධුනික ාටත් 
යකළින්ම උගන්නන්න කි ල සවයඥ න් වහන්යස් කි ල ති නවා. ඒ 
වායග්ම දැනටමත් නිේබාන මාගයය ් ගමන් කරන, මැද් යකාටයස් ගත 
කරන ඇත්තන්ටත් සතිප්ට්ඨාන ධමය  යබායහෝ උප්කාර යවනවා. 
අවසානය ්දී ක්ෂීණාශරව න් වහන්යස්ටත් සතිප්ට්ඨාන බල , සති 
බල , ක්ෂීණාශරව බල ක් වශය න් ඛීණාසවබල සූතරවල සඳහන් 
යවනවා. ඒ නිසා යම්යක මුලත් සතිප්ට්ඨාන , මැද්ත් සතිප්ට්ඨාන , 
අගත් සතිප්ට්ඨාන . ඒ නිසා අයප්් ය ෝගාවචර ජීිත  එ ින් යවන් 
යවනවා නම් අප්ට හිතාගන්න ප්ුළුවන්, අප්ි අතරුැ ප්ාරක කැලෑ 
යකාලෑ යවන බව. සතිප්ට්ඨාන ට සමීප් යවන්න යවන්න යම් 
ඒකා න මාගය ට අප්ි ළං යවනවා. ඒ නිසා යකාේචර යම්ක ප්ිළිබඳව 
දැනයගන, එයහම නැත්නම් ද්න්නවා කි ලා හිතායගන හිටි ත් යම්ක 
නැවත නැවත ිගරහ කිරීමට තරම් වටිනවා. 

ඒ වයග්ම තම ි යම්ක නාහප්ු යකයනකුට යම්වා යබායහාම 
ගැඹුරැ ධමය, යම්වා අප්ට යත්යරන්යන් නෑ කි ලා ප්ැත්තකට දාලා 
තිබුණත් අහයගන ඉන්නයකාට යත්යරනවා, ප්ුදුමාකාර ප්ුරැදු 
භාව ක්, ආශ්චර් වත් භාව ක්, ශාසනකාමී භාව ක්, ගුප්්ත 
ස්වරෑප් ක් සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් තිය නවා කි ලා. යමේචර 
ප්රමාණ ක් මුද්ල්  ම් කිසි වාප්ාර ක ආය ෝජන  කයළාත් යමේචර 
ලාභ ලැයබනවා වයග්, ය ෝගාවචරය ක්  ම් ප්රයද්්ශ ක් තමායග් 
ශරද්්ධාව සතිප්ට්ඨාන ට ආය ෝජන  කයළාත් ඒ හා සමානව 
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ආනිසංස ලැයබනවා.  ම් ප්රයද්්ශ ක් තමායග් වී ය  සතිප්ට්ඨාන  
සඳහා ය ාද්වනවා නම්, ය ාද්ප්ු ප්රමාණ ට ආනිසංස ලැයබනවා.  ම් 
ප්රමාණ ක් සති ,  ම් ප්රමාණ ක් සමාධි ,  ම් ප්රමාණ ක් ප්රඥාව 
ය ාද්වනවා නම්, ඒ ප්රයද්්ශ ත් ලබනවා. ඒ යමාකද්? යම් සති 
ධචතසික  ගැන කථා කරනයකාට සතිය ් ප්ද්ට්ඨාන  වශය න් 
යප්න්වන්යන් කා ාදී සතර සතිප්ට්ඨාන ප්ද්ට්ඨාන කි ලා. සති ට 
ප්ද්ට්ඨාන  යවන්යන්, සති ට ප්ද්නම යවන්යන්, සති ට ආරම්භ , 
මූලාශර , ප්රභව  වන්යන් සතිප්ට්ඨාන ම ි. ඒ නිසා මුලින් වරද්්ද් 
වරද්්දා ආධුනික ි කි ලා හිතමින් යහෝ ආවහම, දැනගන්නා වූ 
බලාගන්නා වූ සතිප්ට්ඨාන ම ි, කා ාදී සතිප්ට්ඨාන ම ි, ප්සුව 
දි ුණු වන්නා වූ සති ධචතසික ට, සුප්තිට්ිත සති ට, මනා යකාට 
ප්ිහිටි ා වූ සතිප්ට්ඨාන ට උද්ව් උප්කාර යවන්යන්. ඒ නිසා යප්න්ි  
 ුත්යත සතිප්ට්ඨාන  ය ෝගාවචර ායග් යගෝචර භූමි  වශය නු ි. 
 ම් යවලාවක ය ෝගාවචර ා යගෝචර භූමිය න් යගාදුරැ බියමන් 
ඈතට ගි ා නම්, යවික්කාර න් හක්කලං කරන තැනක ඉන්න 
රිළයවකුට වඳුයරකුට යවන යද්් වායග් ජීිත අන්තරාවක් යවන්න ඉඩ 
තිය නවා. සති සමාධි ධර්මවල ිනාශ ක් යවන්න ඉඩ ති නවා. ඒ 
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 නෑ. කර්මස්ථාන 
ආචාර් වරැ වග කි න්යන් නෑ. ධමය ආරක්ෂාව ලැයබන්යන් නෑ. 
එතයකාට අසරණ යවනවා. ද්ඩ ක්කාර ාට ලක් යවන්නා වූ වන 
සතුන් වයග් වනසට ප්ත් යවනවා. 

ප්ුංචි ලස්සන උප්මා කථාවක් සවයඥ න් වහන්යස් මතක් 
කරලා දීලා තිය නවා සූතර ප්ිටකය ්.1 ප්ුංචි කිරිල්ලි ක්ව එක ප්ාරටම 
හදිස්සිය ් ඩැහැයගන  නවා ප්ි ා උකුස්යසක් ඇිල්ලා. එතයකාට 
යම් කුරැලු ප්ැටි ා දැන් අහු යවලා කෑගහනවා, අයන් මම වයග් යමෝඩ 
මනුස්සය ක්. මට කි ප්ු යද්් අහලා මට යගාදුරැ තැන, මට සුදුසු 
තැන මම හිටි ා නම්, මම යම් අනතුරට අහු යවන්යන් නැහැ. යම්ක 
මයග්ම යද්ෝයස්! මයග්ම යද්ෝයස්! කි ලා ඒ කුරැල්ලා තමාටම අවලාද් 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 සං. නි - 5-1.  අම්බප්ාලි වග්ග , සතිප්ට්ඨාන සං ුත්ත , සකුණග්ඝි සූතර  
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නගාගත්තා. එතයකාට යම් ප්ි ා උකුස්සා අහනවා, උඹ හිතනවද් 
උඹට සුදුසු තැන, කි ාප්ු තැන, යගෝචර භූමිය ් හිටි ා නම් මයගන් 
ගැලවීමක් තිය නවා කි ලා? මම උඹ යකා ි තැන හිටි ත් 
අල්ලනවා. හා! ප්ුළුවන් නම් උයේ යගාදුරැ බියම් ඉඳලා රැකි න් 
කි ලා අතහැරලා දානවා. ඒ යගාදුරට අහු යවේච කුරැලු ප්ැටි ා 
ද්න්නවා, අලුයතන් හාලා, බිම් නැගුම් 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 
ප්ස් කැට ක් අස්සට රිංගගත්තහම ඌට ආරක්ෂාව සැලයසනවා. ඌ 
ඒ නිසා අතඇරප්ු ගමන් වහාම ගිහිල්ල යගාදුරැ බියම් වහල එතන 
හිටප්ු ප්ණුයවෝ අහුලන් කාල ජීවත් යවනවා. ජීවත් යවනයකාට අර 
ප්ි ා උකුස්සා බලායගන ඉඳලා, හී ක යව්ගය න් එනවා අර ප්ුංචි 
කුරැල්ලා අල්ලගන්න. අලල්න්න එනයකාටම යම් කුරැලු ප්ැටි ා ළඟ 
ති න ප්ස් කැට ක් අස්සට රිංගනවා. ප්ි ා උකුස්සා ඇිල්ල ප්ස් 
කැටය ් හැප්ිලා තුවාල යවලා මැරිලා වැයටනවා. 

එතනදී සවයඥ න් වහන්යස් යප්න්නලා යද්න්යන් යම් යලෝයක් 
අන්තිම ි සම ි. යම් යලෝයක් අන්තිම ි ිධ ි, යබායහාම ිෂ සහිත ි. 
යම් ි ෂ සහිත යලෝකය ් නි ම මාර්ග  යහා ායගන  න වීර් වන්ත, 
ඉන්ද්රි  සංවරය න්  ුක්ත වූ ය ෝගාවචර ාට චණ්ඩ ප්රැෂකමකින් 
යබායහාම අමාරැ ි ජ  ගන්න. ඒ නිසා සවයඥ න් වහන්යස් හරි ට 
කිකිළි ක් තමායග් ප්ැටවුන්ට තටු අස්යස් ආරක්ෂාව සලසා යද්න්නා 
වායග් යගාදුරැ බිම ලකුණු කරලා තිය නවා. යමන්න යම් යගාදුරැ 
බියම් හැසියරන්න. හැසිරැයණාත් මම වග කි නවා. ඔබලාට ධමය 
ආරක්ෂාව සැලයසනවා.  ම් යහ කින් හිතුවක්කාර අද්හසක් නිසා 
යහෝ යකයලස් යව්ග ක් නිසා යහෝ අසත්ප්ුරැෂ යස්වන ක් නිසා යහෝ 
යවන යමානවා හරි යහ්තුවක් නිසා නුඹලා ඒ යගාදුරැ බියමන් ඈතට 
ගිය ාත්, ඒකාන්ත වනසට ප්ත් වීමක් සිදු යවන්න ප්ුළුවන්. එතයකාට 
අර ඒකා න මාගයය න්, ිමුක්ති මාගයය න් බැහැර යවනවා. 

ඒ නිසා නිතයරෝම යගාදුරැ බියම්ම හිත ප්වත්වන්නට ප්ුළුවන් 
නම් ය ෝගාවචර ාට ධමය ආරක්ෂාව සැලයසනවා. ඒ නිසා භාවනා 
කරන, ය ෝග ජීිතය ් මැද් ගත කරන ඇත්යතාත් නිතර මතක් 
කරගන්න ඕනෑ, මයග් හිත යහෝ යව්වා වචන  යහෝ යව්වා කරි ාව 
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යහෝ යව්වා යම් සතර සතිප්ට්ඨාන  කි න යගාදුරැ බියම් නිතර 
හැසියරනවද්? මම යම් භාවනාවට එන්ට, නැත්නම් සීල ක් සමාද්න් 
යවන්ට, ද්ෘෂ්ටි  ඍජු කරගන්ට කලින් මයග් හැසිරීම යමාන යමාන 
ිදි ට ිෂම වුණාද්? දැන් ඒයක්  ම් කිසි ිධි ක යම් වායග් සංවර 
වීමක් තිය නවාද්? මට තවත් ඒ තුළ ඉඳුරන් සංවර කරයගන, ආචාර 
යගෝචර සම්ප්න්නව ගත කරන්න යකාේචරක් වයග් ඉඩ තිය නවාද්? 
කි 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 ාද්වන්යන්. බුදු 
යවලත් ආනාප්ාන  වැඩුව ි කි ල කි නවයන. බුදු යවලත් 
සර්වඥ න් වහන්යස් යම් සතර සතිප්ට්ඨානය න් ඈතට ගිය ් නැහැ. 

අනුරැද්්ධ මහා රහතන් වහන්යස් යහාඳටම අසනීප් යවලා 
යලඩ යවලා ඉන්න යවලාවක - එකම ජාතිය ් එකම ශාක වංශය ්ම 
යන ආනන්ද් ස්වාමීන් වහන්යස්ත් - ආනන්ද් ස්වාමීන් වහන්යස් ළඟට 
ගිහිල්ලා අහනවා, අවසර ි ස්වාමීන් වහන්ස, ඔබවහන්යස් යමේචර 
අධික යව්ද්නාවකින් ගත කරද්්දීත් යකායහාමද් යම් වයග් ප්රසන්න 
මුහුණකින්  ුක්තව, ප්රසන්න වචනවලින්  ුක්තව, ප්රසන්නව ඉරි ව් 
ප්වත්වන්යන් කි ලා. අනුරැද්්ධ ස්වාමීන් වහන්යස් සඳහන් කරනවා, 
ආනන්ද් , මම ලැයබන ඕනෑම අරමුණක් සතර සතිප්ට්ඨාන ට දාලා 
බලනවා. සතර සතිප්ට්ඨාන ට දාල බලනයකාට, මට යම්ක යබායහෝම 
ඉක්මනට ධාතු වශය න් යහෝ ප්රමාථය වශය න් වැටයහන්නට 
ප්ටන්ගත්තාට ප්ස්යස් යව්ද්නාව යහෝ යව්වා චිත්ත ධර්ම යහෝ යව්වා 
ධම්මානුප්ස්සනාව යහෝ යව්වා මම යනායව්, මයග් යනායව් කි ලා, 
ධාතු වශය න් බලනයකාට ශුන ' ි කි ලා යබායහාම ඉක්මනට 
වැටයහන නිසා, මයග් වර්තමාන ඉරි ව්වට ඒ එන බාධායවන් 
බලප්ෑමක් නැහැ කි ලා. 

ඒ වයග්ම නන්ද් ස්වාමීන් වහන්යස් යේරාගැනීමට සවයඥ න් 
වහන්යස්ට ියශ්ෂ  මක් කරන්නට සිදු වුණා යන. තව ද්වසකින් 
ප්රමාද් වුණා නම්, ි වාහ ජීිත ට සම්බන්ධ යවනවා,  ුව රජ යවනවා, 
නව ගිිසුමක් ඇති කරගන්නවා. යමන්න යම් මංගල සුබ අවස්ථාව 
වළක්වලා තම ි, සවයඥ න් වහන්යස් නන්ද් කුමාර ා ශාසනගත 
කයළ්. ශාසනගත කරලා අවසානය ් දිව යලෝක ට යගනි ල, ඒ 
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නැති වුණ ජනප්ද් කලාණි  යවනුවට දිවාංගනාවක් යප්ායරාන්දු 
යවලා, භාවනා කරන්නට හිත ය ාමු කළා. අන්තිමට ඒ ස්වාමීන් 
වහන්යස් ප්ුදුමාකාර ිධි ට ඉන්ද්රි  සංවර  ප්ිළිබඳ හැකි ාවල් ප්ුරැදු 
කරන්නට ප්ටන්ගත්තා. අයනක් සබරහ්මචාරීන් වහන්යස්ලා ඉක්මවා 
 න තත්ත්ව ට ප්ත් වුණා.  

ප්ස්යස් ද්වසක සවයඥ න් වහන්යස් නන්ද් ස්වාමීන් වහන්යස් 
ගැන ගුණ කථන ක් කරනවා: යම් නන්ද්  ම් යවලාවක “දැන් මම 
උතුරැ යද්ස බලමි ි” කි ල දැනගන්නවා නම්, කල් ඇතුවම සති  
ප්ිහිටුවාගන්නවා. “උතුරැ දිසායවන් එන්නා වූ රාග අරමුණු මයග් සිත 
නහමක් යකයලසාවා! උතුරැ දිසාව දිහා මම බලන්න ි හද්න්යන, එහි 
තියබන්නා වූ ද්්යව්ෂ අරමුණු මයග් හිත නහමක් යකයලසාවා! උතුරැ 
දිසායව් ඇත්තා වූ යම් මත් කරවන යමෝහ කරවන අන්ධකාර කරවන 
අිද්ා ස්වභාවය න් මයග් හිත නහමක් යකයලයස්වා!” කි ල හිත 
කලින්ම ප්රතිශක්ති කරයගන, සතිය න් ආඪ කරයගන, එයහම 
නැත්නම් සති  කි න ප්ලිහ ඉස්සරහට ය ාද්වලාලු උතුරැ දිසාව 
බලන්යන්. ද්කුණු දිසාව බලනවා නම්, ද්කුණු දිසාව බලන්යනත් අර 
ිධි ටම සති  ප්ිහිටුවායගනම ි. උදාහරණ ක් කි නවා නම්, දැන් 
කායල් යප්ෝලිය ෝ යරෝග  තියබන දිශාවකට  න්න ඉස්යසල්ලා 
යප්ෝලි ය ෝ එන්නතක් ලබාගන්නවා. ඒ වායග් ශරීර  ප්රතිශක්ති 
කරවනවා. එන්නත් කරවනවා. එන්නත් කරවන්යන් යකායහාමද්? යම් 
සතර සතිප්ට්ඨාන  කි න කරම ටම ි. හැම යවලායව්ම සති  ඉස්සර 
කරයගනම ි. ඒ නිසා යගෝචර භූමි  ගැන ආධුනික ය ෝගාවචර ාට 
නන්ද් ස්වාමීන් වහන්යස්, අනුරැද්්ධ ස්වාමීන් වහන්යස් වයග් 
සතිප්ට්ඨානය ් යකළ ප්ැමිණි උත්තම න් වහන්යස්ලා දීලා තියබන 
නිද්ර්ශන තම ි අර. 

නමුත් සතිප්ට්ඨාන  ආරම්භ කරන, සතිප්ට්ඨාන ධර්ම ට 
සතිප්ට්ඨාන ිප්ස්සනාවට නැත්තම් සතිප්ට්ඨාන භාවනාවට 
බැසගන්න හද්න, ය ෝගාවචරය කුට යම් වයග් යද්්වල් යප්්න්යන් 
අන්තිම යකෝටිප්තිය ක් වයග් යප්ෝසත් යකයනක්යග් වැඩ. අප්ි යම් 
යදා ිතුවක් අයත් නැති දුප්්ප්ත් යකයනක් වයග්. අප්ි යකායහාමද් 
යමයහම කරන්යන් කි ල. යම් යද්ක අතර ි ශාල යවනසක් තිය නවා 
- සතිප්ට්ඨාන  තවම ප්ටන්ගත්යත් නැති යකයනක් සතිප්ට්ඨාන 
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අරමුණු 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 ස්වභාව කින් කි නවා නම්, ආධුනික ය ෝගාවචර ාට 
යලෝයකම කරද්ර ක්, තමන් ගන්න ආනාප්ාන  යහෝ ප්ිම්බීම හැකිළීම 
යහෝ යවන ධාතු මනසිකාර ක් යහෝ ඒ ප්ුංචි එකම එක අරමුණ 
ිතරම ි සතිප්ට්ඨාන  වශය න් යප්්න්යන්. එ ින් ප්ිට ඇයහන 
ශේද් ත් බාධාවක් වශය න් යප්්න්යන්. එ ින් ප්ිට දැයනන යව්ද්නාවත් 
බාධාවක් වශය න් යප්්න්යන්. එ ින් ප්ිට හියතන හිතුිල්ලත් 
බාධාවක් වශය න් යප්්න්යන්. 

ඒ නිසා මුලින් යම් සතිප්ට්ඨාන  යවන් කරගන්ට, යකාන් 
කරගන්ට, යකාටු කරගන්ට, එ ට හිත නිමග්න කරවන්ට, 
බස්සවගන්ට, ය ෝගාවචර ාට අමාරැ ි. ඒක හරි ට මුහුද් මැද් 
තියබන දූප්තක් හතර වයටන් එන රැල්යලන්  ට කරගන්න හද්නවා 
වයග්, ඉතාමත් අමාරැ ි මැද් යකාටස ි  ළිව ප්වත්වගන්නට. ඒ නිසා 
ආධුනික ය ෝගවචරය කුට මූල කමයස්ථාන ක් දීලා, අප්ි ද්වසකට 
යද්කකට ප්ස්යස් යහෝ ප්ැ කට යද්කකට ප්ස්යස් යහෝ ඒ 
ය ෝගාවචර ායගන් ප්රශ්න කයළාත්, ඔබ ගත්තා වූ මූල කමයස්ථානය ් 
යකාප්මණ යව්ලාවක් හිත ප්වත්වායගන  න්න ප්ුළුවන් උනාද්? 
කි ලා, ඒ ය ෝගාවචර ා සමහර ිට යබායහෝම ඉේඡා භංගත්වය න් 
 ුක්තව කි නවා, අයන් ිනාි ක්වත් බැහැ. එක සැර ක් 
යද්සැර ක්වත් බැහැ ආනාප්ාන  එක දිගට අල්ලායගන  න්ට, 
ප්ිම්බීම හැකිළීම එක දිගට අල්ලයගන  න්ට. මනසිකාර  ප්වත්වන්න 
බැහැ. මයග් හිත ිිධ ිෂම යකයලස් ධමයවලින්  ටප්ත් කරනවා. ඒ 
නිසා සතිප්ට්ඨාන භාවනාව අමාරැ ි. සතිප්ට්ඨාන භාවනාව දුෂ්කර ි. 
ඒ යමාකද්? හාත්ප්සින්ම ති න්යන් යම් චිත්ත උප්ක්යල්ශ, නීවරණ 
ධමය, ප්ඤ්ඤා දුේබලීකරණ යද්්වල්. අන්න ඒ නිසා ඒව ඔක්යකාම 
සතිප්ට්ඨානය න් බැහැර ි. ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන භාවනාව දුෂ්කර ි. 

නමුත් හිතමු ඒ ය ෝගාවචර ා එක දිගට ද්වස් හතක් භාවනා 
කළා නම්, කමටහන් සුද්්ධ කිරීම, නැත්තම් ධමය සාකේඡා මාගයය න් 
ගුරැවර ා ටියකන් ටික ටියකන් ටික මතු කරලා යද්නවා ප්ිිසුම 
වශය න්, සතිප්ට්ඨාන ට ඇතුළු යවන යදාරටුව වශය න්. 
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ආනාප්ාන  අනුප්ිළියවළින් කරයගන  නයකාට, ියශ්ෂය න්ම අපි් 
ිප්ස්සනා ය ෝගාවචර කුයග් ප්ැත්යතන් බැලුයවාත් ඒකට හරස් 
කප්න්නා වූ, ඒක  ටප්ත් කරයගන මතු යවන්නා වූ, ඕනෑම අරමුණක් 
යතෝරන්යන් යේරන්යන් නැති වුණාට, බාධාවක් වශය න් සලකන්නට 
එප්ා. ඒක තවත් යකටි අරමුණක් වශය න් යහාඳට හඳුනගන්න. අල්ල 
බදාගන්න  න්නත් එප්ා. එනව ි කි ලා ගැයටන්න  න්නත් එප්ා. ඒ 
යමාකද්? සතිප්ට්ඨාන  දි ුණු යව්ගන  නයකාට, ආනාප්ාන  වයග්, 
ප්ිම්බීම හැකිළීම වයග් එක ප්ුංචි ප්ිිසුමකින් ගි ාට, සති  තහවුරැ 
යවනයකාට, ස්ිර යවනයකාට, සුප්තිට්ිත යවනයකාට, ඒයක් 
ිිධාංගීකරණ, එයහම නැත්නම් ිිධ යස්වාවල් ප්ටන්ගන්නවා. 
ප්ටන් අරගන්නයකාට ඒ ිිධාංගීකරණ ට, ිිධ යස්වාවලට අර 
සිතිිලි ආහාර යවනවා. ශේද් ආහාර යවනවා. යව්ද්නා ආහාර 
යවනවා. ඒවා ඒ කායල් යවනයකාට ධමය කාරණා මතු කරලා යද්න 
තවත් යදාරටු බවට ප්ත් යවනවා.  

ඒ නිසා දැන් ඒක බාධාවක් ිධි ට හිතන්නත් එප්ා. ලාභ ක් 
ිධි ට හිතන්නත් එප්ා. අරමුණ අරමුණක් වශය න් ගන්න. නැති 
හෑම යවලායව්දීම ආනාප්ාන  යහෝ මූල කමයස්ථාන  වශය න් ගත්ත 
ප්ිම්බීම හැකිළීම යහෝ කරයගන  න්යට ි කි ලා කමටහන සුද්්ධ 
කරලා යද්නයකාට, ය ෝගාවචර ා අරමුණ අරමුණ යවන් යවන් 
වශය න් හඳුනාගැනීයම් යමයනහි කිරීයම් 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 වැි යවනව යන්. ඒ ආ ුධ  
හැසිරවීයමන් ිිධාකාර යද්්වල් කරන්න ප්ුළුවන් ගති ක් එනව යන්. 
අන්න ඒ වයග් තම ි ය ෝගාවචර ාට ආනාප්ාන  යහෝ තමන්යග් 
මූල කමයස්ථාන  වඩද්්දී, එන බාහිර අරමුණු ඉස්සර තරම් අවුල් 
කරනසුලු, ප්ීඩා කරනසුලු ගති ක් නෑ. ඒ අරමුණු, අරමුණු වශය න් 
ප්වත්වායගන  න්නට ප්ුළුවන්. 

 ම් ිධි කට ිප්ස්සනා භාවනායව් ය ෝගාවචර ා සුද්්ධ 
ිප්ස්සනාව වැඩුවත් ක්ෂණික සමාධි ට ප්ත් වුණා කි ලා කි න්යන්, 
මතු යවන මතු යවන ඕනෑම අරමුණක් එක්ක මූණට මූණ දාලා ඉන්න 
ප්ුළුවන් තත්ත්ව කට ප්ැමිණීම ි. යම් යවනයකාට සති  ක්ෂණ 
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වශය න් උද්වු උප්කාර කරන්නා වූ ක්ෂණික සමාධිය ් ආධාර ඇතිව 
අඛණ්ඩ භාව කට ප්ත් යවනවා. ඒ අඛණ්ඩ භාව ට ප්ත් වීම සඳහා 
ඇති ඉණිමගක් වශය න්, යදාරටුවක් වශය න්, නිතර භාිත කරන 
යද්් වශය න් ගන්යන් මූල කමයස්ථාන ම ි. නමුත් යමතැනට 
එනයකාට යම් ක්ෂණික සමාධි  යහාඳටම ඔප් දීලා, මූල 
කමයස්ථානය ් හිත ප්වතිනවා. ප්වතිනයකාට ශේද් කුත් ඇිල්ලා 
 නවා. යව්ද්නාවකුත් ඇිල්ලා  නවා. එයහම නැත්නම් සිතිිල්ලකුත් 
ඇිල්ලා  නවා. සිතිිලි ඇිත් ගි ාට ප්ස්යස් සිත මූල 
කමයස්ථාන ටම එනවා. යබායහාම කීකරැ ි. ශේද් ක් ඇහුවත් සමහර 
ිටක ශේද්  ස්තරී ශේද් ක්, ප්ුරැෂ ශේද් ක් ආදී වශය න් ටිකක් මත් 
යවන ගතිත් තිය නවා. නමුත් වහාම අරමුණට හිත  න්ට ඕනෑ 
කි ලා ය ෝගාවචර ා ය දුයණාත්, ය දුයවාත්, ය ාදාගන්න ශක්තිමත් 
උයණාත්, තමන්ට යත්යරනවා තිබුණු තැන ඉඳලාම භාවනාව  නවා 
කි ලා. ඒකට බ  අරවන්න ඕනෑ.  

සතිප්ට්ඨාන ප්ටන්ගැනීයම්දී නිමිත්තක් අල්ලලා දුන්නාට, 
ඉස්සරහට සති  දි ුණු යව්ගන එනයකාට, අනිකුත් ඉන්ද්රි  ධමය 
වැඩීයගන එනයකාට, එන ඕනෑම අරමුණක් ආහාර කරගන්න ප්ුළුවන් 
තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. යමයහම ගිහිල්ලා හිත සතිය න් ආඪ 
යවනයකාට ඕනෑම අරමුණක් සම රස තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. 
හෑම අරමුණකින්ම සමාන රස ක් ඇති කරලා යද්නවා. ඇයහන 
අරමුණක් යවන්න ප්ුළුවන්, ද්කින අරමුණක් යවන්න ප්ුළුවන්, ගඳ 
සුවඳ බලන අරමුණක් යවන්න ප්ුළුවන්, දියව් රස බලන අරමුණක් 
යවන්න ප්ුළුවන්, කය න් ප්හස ලබන අරමුණක් යවන්න ප්ුළුවන්, 
නැත්නං හිතට එන සිතුිල්ලක් යවන්න ප්ුළුවන්. යම්වා ඔක්යකාම 
එක එක තැනින් මතු යවන දි  බුබුළු වයග්. අප්ි නිතරම කය න් 
එන්නා වූ, කා  යප්ාට්ඨේබ ධාතුයවන් මතු කරන්නා වූ යද්්ට 
මූලස්ථාන  දීල කට ුතු කළාට අයනකුත් සෑම යද්්වලුත් සිදු යවද්්දී 
යම්කත් දැකගන්න ප්ුළුවන් තත්ත්ව ක් ඇති යවනවා. 

ඒ අනුව බලනයකාට, යම් තත්ත්යව ද්න්යන් නැතුව කටත් 
ඇරයගන  මක් දිහා අහයගන බලායගන ඉන්න මනුස්සය ක්යග්, 
භාවනා යනාකරන ප්ෘථග්ජන මනුස්සය ක්යග් ස්වරෑප්  ගත්යතාත්, 
ඒ මනුසස් ායග් ස්වභාව  මනුස්ස ස්වරෑප්  තිබුණාට ඒ මනුස්ස ා 



  1-වන ධමය යද්්ශන  | 

13 | 

බලන්යනක් ිතර ි. ඒ මනුස්ස ා තුළ අහන්යනක් නෑ. ඒ මනුස්ස ා 
තුළ යවන යද්්වල් ප්හස ලබන්යනක් නෑ. ඒ මනුස්ස ා තුළ රස 
බලන්යනක් නෑ. කල්ප්නා කරන්යනක් නෑ. කටත් ඇරයගන 
බලායගන ඉන්න මනුස්සය ක් ිතර ි. අර ඉන්ද්රි  ධමයවලින් හය න් 
එක ි වැඩ කරන්යන්. එක්යකෝ මයනෝ ඉන්ද්රි ත් එක්ක ගත්යතාත් 
හය න් යද්කක් වැඩ කරනවා. අයනක් ඒවා ඔක්යකාම අකරි  යවලා. 
ඊගාව චිත්තක්ෂණය ් ඔහු අහන්යනක් බවට ප්ත් යවනවා. එතයකාට 
කන ිතරම ි 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 වායග්, 
දියවන් ආවට රස යත්යරන්යන් නැති යකයනක් වායග්, ඇ ි මට යම් 
වයග් උයණ් කි ලා හියතනවා. නමුත් කරි ා වැඩ ප්ිළියවළ 
බලනයකාට වැඩ ප්ිළියවළින් ප්යහන් එක ි සිද්්ධ යවන්යන්. යමන්න 
යම් ිදි ට චක්ඛු ඉන්ද්රි , යසෝත ඉන්ද්රි  කි න එකින් එකට එකින් 
එකට ප්ැන ප්ැන  න යව්ග  දිහා බලනයකාට හරි ට යවසක් එකට 
බුදු රැස් කරකවනවා වයග ි. එතයකාට බුදු රැස් මාලාව යප්නුණාට 
ඒයක එක යව්ලාවකට බුදු රැස් මාලායව් ිදුලි බුබුළුවලින් ප්යහන් 
එක ි හය න් එක ි ප්ත්තු යවන්යන්. නමුත් ප්ත්තු යවන නියමන 
යව්ග  නිසා කරකැයවන බුදු රැස් මාලාවක් ිධි ටම ි යප්්න්යන්. 

අප්ි උද්ර ට හිත ය ාදායගන ප්ිම්බීම හැකිළීම බලනවා. 
නාසිකාගර ට හිත ය ාදායගන ආනාප්ාන  බලනවා. බලායගන 
ඉන්නයකාට කනත් කි නවා ඇිල්ලා, මයගනුත් යප්ාේඩක් වැඩක් 
අරගන්න. යම් සද්්ද් ක් එනව, මම කි න යද්්ත් අහන්න. නාස  
කි නවා, නෑ - සුවඳකුත් ති නවා, මම කි න යද්්ත් අහන්න, 
මයගනුත් වැඩක් ගන්න. ඇහැ ඇිල්ල කි නවා, ඇස් යද්ක ඇරලා 
නැති වුණාට සිතට චිත්ත රෑප් යප්යනනවා, එව්ව ගැන යප්ාේඩක් 
බලන්න. ක ත් කි නවා යමයහම. එක එක ප්ැතිවලින් ආරාධනා 
කරනවා. යම් හැම ආ තන ක්ම තමන්යග් බඩුව ිකුණාගන්න 
යවළඳ වාප්ාර කරනවා. ඒත් ය ෝගාවචර ා ද්න්නවා, යම්වා 
ඔක්යකෝම තනි තනිව ජීවත් යවන්න උත්සාහ කරන ආ තන. නමුත් 
සවයඥ න් වහන්යස් ආධුනික ාට දීලා තියබන උප්යද්්ශ  තම ි, 
යල්සි තැනින්, යගායරෝසු තැනින්, ප්හසු තැනින් ප්ටන්ගන්න කි ලා. 
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නමුත් ඒයකන් අද්හස් කරන්යන් නෑ අනික් හෑම ආ තන ක්ම අකරි  
කරලා අංශභාග කරලා යම්ක රජ කරවන්න හද්නව ි කි ලා. යම් 
කාරණාව යම් තරමට යත්යරන්න නම්, සතිප්ට්ඨාන ධර්ම  භාවනා 
කරප්ු යකයනකුට හැර, සූතර සජ්ඣා නායවන් නම් යමතැනට 
යග්න්න අමාරැ ි. ඒ නිසා ආධුනික ාට සතිප්ට්ඨාන  කි ල 
කි න්යන්, ඉදිකටු තුඩක් වයග් එක ඇයනන ප්ුංචි තුඩක් ිතර ි. 
නමුත් භාිත මනසක් ඇති ක්ෂීණාශරව න් වහන්යස්ට මුළු යලෝයකම 
යප්්න යලාකු යද් ක්. ඒ නිස ි අනුරැද්්ධ ස්වාමීන් වහන්යස් සඳහන් 
කරන්යන්, මුළු යලෝයකන්ම එන ඕනෑම අරමුණක් මම සතර 
සතිප්ට්ඨාන ට දාලා බලනවා කි ලා. බලන්න යකාේචරක් හිත 
වැිලා තියබනවාද් කි ලා? අර ඉදිකටු තුඩක් වායග් ප්ටන්ගත්ත 
නාසිකාගරය ් හැයප්න තැන, එයහම නැත්නම් උද්රය ්  ාන්තරණ  
ගත්තට, ඒක වැඩීයගන වැඩීයගන වැඩීයගන  නයකාට අවසානය ් 
සම්ප්ුර්ණ මුළු යලෝයකම අල්ලාගන්නවා. 

ඇත්තටම සවයඥ න් වහන්යස් යම් සක්වළ ඉක්මවලා 
ගිහිල්ලා, සි ලු සක්වළ මට සතිප්ට්ඨාන ට අහු යනාවන යද් ක් 
නැහැ කි ලා යද්්ශනා කරලා තියබනවා. ඕනෑම යද් ක් ‘අතට ගත් 
යනල්ලි යගි ක් වයග්’ කි ලා යද්්ශනා කරලා තියබනවා. සාරිප්ුත්ත 
ස්වාමීන් වහන්යස්ට ද්ඹදිව් තලය ් තියබන අිඤ්ඤාණක 
සිඤ්ඤාණක සෑම සි ලු යද් ක්ම තමන්වහන්යස්යග් සතිප්ට්ඨාන 
ඤාණ ට ලක් කරගන්න ප්ුළුවන් වුණා ිනිිද් යප්යනන ප්ළිඟුවක් 
වයග්. අනිකුත් ශරාවක න් වහන්යස්ලාට තමතමන්යග් ප්රයද්්ශ ප්රයද්්ශ 
හැටි ට ිනිිද් ද්කින ස්වරෑප්  තියබනවා. 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, බුදු හිතකට හිතාගන්න ප්ුළුවන් 
අන්ද්යම් මුළු ක්යෂ්තර  ප්ුරාම ති න යද්්වල් යම් සතිප්ට්ඨාන දැලට 
 ට යවනවා. සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන් වහන්යස් ද්ඹදිව් තල   ට කළා. 
අනිකුත් රහතන් වහන්යසල්ා තමතමන්යග් ශක්ති ප්රමාණය න් ඒ ඒ 
ප්රයද්්ශ  ට කළා. ඒ ප්රයද්්ශ , මතු යවලා එන හරි  තමා, ප්රයද්්ශ  
යවන්යන් ශරාවක ාට. 
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ආධුනික ය ෝගාවචර ාට මතු යවලා එන යද් ිනුත් ඉතාම 
ප්රකට යද්්, “යථා පාකටං විපස්සනාභිනි්ව ් සා”  මක් ප්රකටද්, 
එතැනින් ි ප්ස්සනාවට බැසගන්න කි නවා. ඒ ප්රකට යද්් යතෝරන්යන් 
ගුරැවර ා 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 නැත්නම් උද්රය ් ප්ිම්බීම හැකිළීම බලලා ඒ ප්ිම්බීම හැකිළීම 
ඉතාම ප්රබල තැන තම ි හිත ප්ිහිටුවන්යන. නමුත් අද්හස් කරන්න 
නරක ි ප්ිම්බීම හැකිළීම භාවනාව කරන්න හද්නයකාට, අර 
ප්සුකාලීනව යචෝද්නාවක් යකරැයව් “නාභි මණ්ඩල භාවනාව” ආදී 
වශය න් උසුලු ිසුලු වචන කි න එකක්. ඒකට යනයම ි  න්න 
හද්න්යන. ඒ ප්ිිසුම ිතර ි. ඒ ප්ිිසුයමන් ඇතුළු උනාට සතර 
සතිප්ට්ඨාන  ිකසිත යවලා  නයකාට ඒ එක එක්යකනා, එක 
එක්යකනාට හැකි ප්මණින් අවයබෝධ කරගන්නවා. 

ඒ නිසා යම් සතිප්ට්ඨාන භාවනායවන් කරන්න හද්න වැයේ 
යමාකක්ද් කි ලා අවයබෝධ කරගන්න නම් සුතම  ඤාණ  අවශ බව 
හැබෑව. නමුත් ඒ සුතම  ඤාණ  ආධුනික මට්ටයමන් නම් ප්රමාණවත් 
යවන්යන් නෑ. ඊට වඩා  ම් ප්රමාණ ක බහුශෘත භාව ක්, ගුරැ 
ඇසුරක් අතවශ ි. ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන සූතර අටුවාව ියශ්ෂ ක් 
කරලා යප්න්වනවා, යම්ක යද්්ශනා කයළ් කුරැ රයට්. උතුරැ කුරැ 
දිව ින්වාසී මනුෂය ෝ ඇිල්ලා නතර යවේච ප්රයද්්ශ  තම ි කුරැ 
රට වශය න් යප්න්වන්යන්. දැනට නම් ඒක රාජධානි ක් බවට ප්ත් 
යවලා තිය නවා. ඉන්දි ායව් අගනුවර බවට ප්ත් යවලා තිය නවා. 
ඒ කායල් “්තන ්ඛා පන සම්යන භගවා කුරූස ුවිහරති කම්මාස ම්මං 
නාම කුරූනං නිග්මා.” කම්මාසද්ම්ම කි න එක නි ම්ගමක්. ඒ 
කි න්යන් ගමත් නගර ත් අතරමැද් තිබුණු තැනක්. එතැන තිය න 
යවනස තම ි, යබායහෝ ිට මාගය සන්ධි එතැනදී ප්හු යවනවා. 
මනුස්සය ෝ ඇිල්ලා බඩු ිකුණන්න ි බඩු යගනි න්න ි එකතු 
යවන සල්ප්ිල් තිය නවා. තානා ම් යප්ාළවල් ති නවා. වතුර 
ප්හසුකම් තිය න තැනක්. ඒ නිසා අහල ප්හළ ගම්වල ඇත්යතෝ 
සුමාන කට සැර ක් යහෝ තමායග් යගාිප්යළ් අතිරික්ත  යමතැනට 
අරයගන ඇිල්ලා ිකුණලා, යගද්රට අවශ කරන ලුණු මිරිස් ටික 
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යමතනින් අරයගන  න සල්ප්ිල් ස්වරෑප් ක් තමා තිබිලා තිය න්යන්. 
යම් කම්මාස්සද්ම්ම කි න ගයම් යහාඳින් ජල ප්හසුකම් තිබිලාත් 
තිය නවා. නමුත් නගර ක තරම් ප්හසුකම් තිබිලා නැහැ. සවයඥ න් 
වහන්යස් චාරිකා කරන අවස්ථාවක මහා සඞ්ඝ ාත් ප්ිරිවරායගන යම් 
අසල තිබුණු ප්ුංචි කැලෑ යරාද්ක කාල  ගත කරලා තියබනවා. 

යම්ක දිල්ලි නගරය ් තියබන ප්රයද්්ශ ක් වශය න් 
හඳුනායගන තිය නවා. ඔ  ද්ඹදිව  න ඇත්තන්ට මතක් 
යකරැයවාත්, හුඟක් යවලාවට ඒ ගමන් උප්යද්්ශකවරැ යප්න්ව ි ඒ 
ප්රයද්්ශ . ඒක සන්ටවුන් කි ලා තම ි දැනට යවන් කරලා තියබන්යන්. 
යන්රැතුමා ප්ාලන  කරන කාලය ් ඒක ප්ුරාිද්ාත්මක වටිනාකමක් 
ඇති ිදි ට වාතයාගත කරලා තියබන යබායහාම සුන්ද්ර තැනක්. 
නමුත් අභාග කට වයග් දැන් නගරය ් කුණු යගනත් ද්මන්යන් ඒ 
ස්ථාන ට ප්ිියසන යදාරටුයව්. අනිත් ඇත්යතාත් කසළ ප්හ කරන්න 
ඒ ස්ථාන  ප්ාිේචි කරනවා. නමුත් අද් යවනයකාට ඒක රාජධානිය ් 
යකාටසක් බවට ප්ත් යවලා තියබනවා. යමන්න යම් කුරැ කි න 
නිගම සවයඥ න් වහන්යස් යතෝරාගත්යත් යම් ධර්ම කාරණා ප්ිළිබඳව 
ඥානවන්ත, ඍතු අසප්්ප්ා , ආහාර අසප්්ප්ා  ආදී කලබලවලින් 
යතාර, යහාඳට යසෞභාගවත් ප්රයද්්ශ ක් නිස ි. ඒ මනුෂය ා 
අතරත් කලහ ිවාද් නැහැ කි න කාරණාව යත්රැම්ගන්න ප්ුළුවන්. 

ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන භාවනාව කරනයකාට යප්ාදුයව් යද්න්න 
ප්ුළුවන් උප්යද්්ශ ක් තම ි, ඒ ප්ුද්්ගල ාට සෑයහන ධමය ඥාන ක් 
අවශ බව. ඒ තිබුණත් හැම යවලායවම ගුරැ ඇසුරක් අවශ ි. ගුරැ 
ඇසුරක් ප්ැවැත්වීයම්දී ඒ ය ෝගාවචර ායග් තියබන ධමය ඥානය ් 
අඩුප්ාඩුකම්, එයහම නැත්නම් භාවනා කරයගන  නයකාට ඔ  
යප්ාත්වල නැති නා නා ප්රකාර අතුරැ ප්ාරවල් අතුරැ අන්තරා මතු 
යවනයකාට ඒවා යේරල යතෝරලා යද්න්ට ගුරැ ඇසුරක් අවශ ි. ඒ 
නිසා එක ස්වාමීන් වහන්යස් නමක් සඳහන් කරනවා යමයහම. බුද්්ධ 
ශාසනය ් ඇත්තා වූ යම් ප්ළල් බව, බුද්්ධ ශාසනය ් ඇත්තා වූ යකා ි 
යද්්ටත් ගැළයප්න්නා වූ බව, ිද්හා ද්ක්වමින් උන්වහන්යස් සඳහන් 
කළා, ‘මම ප්ිට රටකට ගිහිල්ලා අයබෞද්්ධ න් අතර ධමය සාකේඡා 
කරනයකාට කවදාවත් මම බුද්්ධ නිය ෝජිතය ක් වශය න් ඉදිරිප්ත් 
යවන්යන් නැත. මම සංඝ නිය ෝජිතය ක් වශය න් ඉදිරිප්ත් 
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යවන්යන්ත් නැත. මම ඉදිරිප්ත් යවන්යන් ධමය නිය ෝජිතය ක් 
වශය න් ප්මණක් .’ 

යම් යහ්තුව නිසා, සතිප්ට්ඨාන  මට උගන්වන ගුරැවර ට 
මම වඳින්න ඕනෑ, බුදුහාමුදුරැවන්ට වඳින්ට ඕනෑ කි ලා කිව්වා නම් 
අනිකුත් සෑම ආගමිකය කුටම ඒක ිශාල ප්රශ්න ක් යවනවා. හින්දු 
ආගයම් සහ බුද්්ධාගයම් ිතරම ි, ප්ුද්්ගලාභිවන්ද්න  ති න්යන්. ගුණ 
සරැ, ප්ින් සරැ ඇත්තන්ට වැඳලා ‘අභිවා න සීලිස්ස’ ආදී වශය න් ඒ 
උත්තම න් වහන්යස්ලායගන් ආශිවයාද් ලබාගත්යතාත් ආ ු, වර්ණ, 
සැප්, බල වැයඩනවා කි ලා ප්ිළිගන්යන් හින්දු ආගයම් සහ 
බුද්්ධාගයම් ප්මණ ි. අනිකුත් ආගම්වල ඒ ිශිෂ්ටත්ව  ප්වතින්යන් 
සවය බලධාරී යද්ි න් වහන්යස් තුළ ප්මණ ි. ඊශ්වර තුළ ති නවා, 
බරහ්ම තුළ ති නවා, ිෂ්ණු තුළ ති නවා, සවය බලධාරී යද්ි න් 
වහන්යස් තුළ තියබනවා. එයහම යකයනකුට හැර යම් යසයලක්ක 
යකයනකුට වැන්යදාත් යහම, ඒක ඒකාන්තය න්ම යද්ි න් 
වහන්යස්ට කරප්ු නිගරහ ක් යවනවා. ඌ මැරි   ුත්යතක් යවනවා. 
එයහම යම් යලෝයක් කව්රැවක්වත් නෑ වැඳුම් ප්ිදුම් ලබන්න. හමුදා 
නීති  ති න තැන්වල හමුදායව ඉහළ නිල ප්ැලැන්ති ක් ති න 
යකයනක් ඉස්සරහප්ිට ප්හළ නිල ක් ඇති යකයනකුට ආචාර 
ප්ැවැත්වුයවාත්, අර ආචාර  ද්ක්වප්ු යසාල්දාදුවාට ද්ඬුවම් කරනවා. ඒ 
යමාකද්, ඒ තුළින් අර ඉහළ නිල ට නිගරහ කළා කි ලා. ඒ නිසා 
අනිකුත් ආගම්වල අ ට කිවුයවාත්, අප්ි යම් සතිප්ට්ඨාන  
උගන්වන්න ි හද්න්යන්, ඔක්යකාම එකතු යවලා දැන් ඉතින් බුද්්ධ 
වන්ද්නාව කරමු කි ලා, ඒ අනාගමික යකයනකුට කවදාවත් යකාන්ද් 
නැයමන්යන් නෑ. ඒ ඇත්තන්ට එයහම හුරැ නැහැ වන්ද්නා කරලා. 
අප්ි ප්න්සලට  නයකාටම සප්ත්තු ගලවලා, යසයරප්්ප්ු ගලවලා, 
යතාප්්ප්ි ගලවලා ගිහිල්ලා වඳින්යන්. අනිත් ආගම්වල ප්න්සලට 
 නයකාට යතාප්්ප්ි දායගනම ි  න්යන්. සප්ත්තු යසයරප්්ප්ු දාන්නම 
ඕනෑ. ට ි යකෝට් අඳින්නම ඕනෑ. හිටයගන ඉන්න ඕනෑ. ඉතින් ඒ 
තත්ත්ව  යමාකක්ද්? ඒ ඇත්යතෝ ඒ තුළින් ලබලා යද්න ආද්ශය  
යමාකද්්ද්? කිසි යකයනකටු වඳින්යන් නෑ. 

ඒ හින්දා අප්ි කිව්යවාත් සතිප්ට්ඨාන  කරන්න නම් බුදු 
හාමුදුරැවන්ට වැඳලා ප්ටන්ගන්න ඕනෑ කි ල, ඒක සමහර යවලාවට 
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ආධුනික ාට යලාකු බරක් යවනවා. ඒ වායග්ම එ ා කි න්න ප්ුළුවන්, 
සවයඥ න් වහන්යස් දැන් ප්ිරිනිවන් ප්ාලා. එයහම නැත්නම් ධර්ම ත් 
යමේචර ව ස ි. අප්ි තම ි දැන් අ ිතිකාරය ෝ. අප්ි තම ි දැන් 
සඞ්ඝ ා, දැන් මට වඳින්යන ි කි ලා, ඒකත් අනවශ ප්රශ්න ක් 
යවනවා. ඒ ප්ුද්්ගල ාට කි ලා යද්න්න ඕනෑ, ඒ ප්ුද්්ගල අභිවන්ද්න  
යකරැයව් නැතුවට කමක් නෑ. නමුත් අනිවා යය න්ම ධමය  ප්ිළිබඳව 
යගෞරව ක් අවශ ි. මම යම් කරන්න හද්න, ඉදිරිප්ත් කරගන්න 
හද්න උප්යද්ස් ප්න්ති  ප්ිළිබඳව යගෞරව ක් අවශ ි කීයවාත්, හුඟක් 
යවලාවට අර ිවෘත මනස් ඇති, නිද්හස් චින්තන  ගරැ කරන 
ඇත්තන්ට ඒක ප්ිළිගන්නට යල්සි ි. නමුත් එතනදිත් ප්රශ්න ක් 
යවනවා. යම් ධමය  කීවහම, බණ කි න බණ අහන අප්ි තුළවත් 
එක්යකයනකුටවත් අ ිතිවාසිකමක් නැහැ, අප්ි යම් කි න ධමය 
යකාට්ඨාස ප්ටවන්න. අසූහතර ද්හසක් ධමයස්කන්ධ  - යකායහාමද් 
යම්ක ප්ටවන්යන්. එතයකාට උගන්නන්න ති න්යන් අඩු ගායන් 
සතිප්ට්ඨාන ට යගෞරව කරන්න ඕනෑ බව. යමාකද් යම් 
සතිප්ට්ඨාන , අසූහතර දාහක් ධමයස්කන්ධ  ධමය , ින  වශය න් 
ප්ැටලිලා ති න එක ප්රය ෝජන  සලකලා ප්ිඬු කරප්ු තැනක්. 

ඉතින් යම් නිසා භාවනා කරන අප්ිත් දැනගන්න ඕනෑ, අප්ි 
 ම් ද්වසක සතිප්ට්ඨාන  නාහන තැන ඉඳල, සිල් යනාරැකප්ු තැන 
ඉඳල, ද්ෘෂ්ටි  ඍජු කරගත්යත් නැති තැන ඉඳල, අද් යම් 
සතිප්ට්ඨාන  අහන, සිල් රකින, ද්ෘෂ්ටි  ඍජු කරගැනීයම් වැඩට 
කැප් යවලා ගත කරන තැනට ආයව්, යමන්න යම් තත්ත්ව  ප්න්නලා 
ිශාල ශරද්්ධාවකින් අප්ි යම්ක භාරගත්තා. නමුත් ඒ මූලික ශරද්්ධාව 
ප්රමාණවත් නැහැ. යම් වයග් ිශාල කැප් කිරීමක් කරලා, ඤාති 
සමූහ ා වස්තු සමූහ ා අත හැරලා ආවට, එ  ප්රමාණවත් යවන්යන් 
නෑ යම් සතිප්ට්ඨාන භාවනාව අප්ට දැන් උරැයමට ලැයබ ි කි ලා. 
යම්ක යද්ි න්වහන්යස් ආසිරි ගන්වනවා වයග්, සවයඥ න් වහන්යස් 
අප්ට ආසිරි ගන්ව ි කි ලා යමානම එයහම සාක්කි ක්වත් ඇත්යත් 
නෑ. යම්යක් තිය න්යන්, ඒ යගනාප්ු ශරද්්ධාව අද්ත් ඒ තරමටම 
ප්වත්වායගන  න්නට ප්ුළුවන් නම් සතිප්ට්ඨානය න් අප්ට ලැයබන 
ආනිශංස වැි ි. ඒ නිසා යම්ක නිතර සජ්ඣා නා කරන්න ඕනෑ. 
සාකේඡා කරන්න ඕනෑ. යම්යක තිය න කාරණා නැවත නැවත 
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ය ාද්න්න ඕනෑ. ියශ්ෂය න්ම සීල ක හිටප්ු නැති කාල කදි ි, 
සීලය ් ප්ිහිටි ාට ප්ස්යස ි යකායහාමද් සතිප්ට්ඨාන  වැටයහන්යන්, 
සමාධි ක් ඇති යවන්න ඉස්සර කායල්ට වඩා සමාධි ක් ඇති වුණාට 
ප්ස්යස් යකායහාමද් යම් ධර්ම  වැටයහන්යන්, ඤාණ  ප්ිරිසිදු 
යවන්න ඉස්යසලල්ාට වඩා ප්ිරිසිදු වුණාට ප්ස්යස් යකායහාමද් 
වැටයහන්යන් කි නවා නම්, අන්න සතිප්ට්ඨාන ධමය  තුළින් ධමයය ් 
ඇත්තා වූ සජීව බව අප්ට දැකගන්න ප්ුළුවන්. එන්න ඒ සජීවී බව 
තුළින් තම ි අප්ට බුදු හාමුදුරැයවෝ ද්කින්න ප්ුළුවන් යවන්යන්. ඒක 
තමා සවයඥ න් වහන්යස් යද්්ශනා කයළ් “්යා ධම්මං පස්සති, ්සා මං 
පස්සති” කි ලා.  ම් කිසි යකයනකුට මට වඳින්න, මාව ද්කින්න, 
උප්ස්ථාන කරන්න ඕනෑ නම් කරැණාකරලා ධමය ට වඳින්න. ධමය  
ද්කින්න. ධමය ට උප්ස්ථාන කරන්න. එතයකාට මාව ද්කි ි.  ම් කිසි 
යකයනකුට යම් සි ලු ධමය න්ට උප්ස්ථාන කරන්න ඕනෑ නම්, 
වඳින්න ඕනෑ නම්, ද්කින්න ඕනෑ නම් ඒ ඇත්යතෝ සතිප්ට්ඨාන  
වඩන්න. සතිප්ට්ඨාන ට වන්ද්නා කරන්න. සතිප්ට්ඨාන  අනුව 
හැසියරන්න. එතයකාට ඒ කට ුතු සිද්්ධ යව ි. 

සතිප්ට්ඨාන  එක ිදි කට ප්ිඬු කිරීමක් බව හැබෑව. ඒ නිසා 
සතිප්ට්ඨාන  ප්මණක් යස්වන  කිරීයමන් ආධුනික ාට ධමය රස  
වැටයහනවා. ගුරැවරය ක් ඒකට අවශ .ි ඒ ගුරැවර ා තම ි 
ියශ්ෂය න්ම යම් සමථ කරම  ි, යම් ිප්ස්සනා කරම  ි කි ලා 
කි ායද්න්යන්. යම් යද්ක යේරායගන  න අතයර්, සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් 
සවයඥ න් වහන්යස් යද්්ශනා කළා වූ ආනිශංස කරමකරමය න්, 
කරමකරමය න්, ටියකන් ටික අත්දැකගන්න ප්ුළුවන්. සවයඥ න් වහන්යස් 
අනිකුත් සූතරවලට වඩා ියශ්ෂ ක් කරලා ති න යම් සතිප්ට්ඨානය ්, 
හැම ආචාර් වරය ක්ම දැකප්ු ගුණ ක් තම ි, ආනිශංස ප්රයද්්ශ  කල් 
ඇතුවම ප්රකාශ කරනවා. “එකාය්නා අයං භික්ඛ්ව ම්ග්ගා” 
මහයණනි, යම් එකම මාගය  ි කි ල. යම් ඒකා න මාගය  කීවහම 
නා නා මත තියබනවා. අට්ඨකථා ිවරණය ් එකක් කි නවා. අද් 
ඉන්න ආචා යවරැ- ියශ්ෂය න් බටහිර ආකාර ට වායග් 
තර්කානුකූලව යම්ක දිහා බලලා, යම් සතිප්ට්ඨාන  කි න්යන් 
සම්ප්රදා ක් යනා යව ි, යම්ක ජීිත ට සමීප් කරගත  ුතු යද් ක් 
වශය න් බලලා ිිධ ආකාරය න් යම්කට අථය යද්නවා. ‘එකායන’ 
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කි න වචයන් අනිකුත් සූතරවල බහුලව ිවෘත අථය ඇති වචන ක්. 
එකම මාගය  කි ලා සඳහන් යවනවා. 

යම් වාද් ිවාද් ප්ැත්තකට දාලා, අප්ට අවශ කරන්නා වූ 
සතිප්ට්ඨාන  ප්ිළිබඳව ශරද්්ධාදී ධර්ම මතු කරගන්න යහාඳ සූතර ක් 
හම්බ යවනවා, අඞ්ගුත්තර නිකාය ් ද්සක නිප්ාතය ් උත්ති  සූතරය ්. 
මූල සූතර  අප්ට සම්ප්ූර්ණය න්ම සම්බන්ධ යවන්යන් නෑ. ඒයක 
තිය න්යන යම්කට ඉඟි ක් ප්මණ ි. සවයඥ න් වහන්යස්ට ද්වසක් 
ඉදිරිප්ත් යවනවා උත්ති  කි ලා ප්රිබරාජකය ක් - දැනටමත් 
අනගාරික තත්ත්වය ් ඉන්න, සත ගයව්ෂණ  කරමින් ඉන්න - 
නමුත් සවයඥ ශරාවකය ක් යනයම ි. යම් ප්රිබරාජක ා සවයඥ න් 
වහන්යස් ඉදිරි ට ප්ත් යවලා උන්වහන්යස්යගන් අහනවා, ස්වාමීන් 
වහන්ස, යම් ශාස්වත නම් ද්ෘෂ්ටි ක් තිය නවා. ඒක ප්ිළිබඳව 
ඔබවහන්යස් යමානවාද් ප්රකාශ කරන්යන්? ඉතින් සවයඥ න් වහන්යස් 
කි නවා ශාස්වත ද්ෘෂ්ටි  ප්ිළිබඳ මම යමානවත් කි න්යන් නෑ. 
එයහනම් අසස්සත ද්ෘෂ්ටි  ගැන යමාකද් කි න්යන්? ‘නිත ි’ කි න 
එක? ‘නි තගතික වාද් ’ ආදී වශය න් ප්රශ්න ද්හ ක් අහනවා. 
සවයඥ න් වහන්යස් කි නවා, නෑ ඒ ප්ිළිබඳව මට කි න්න යද් ක් 
ඇත්යත් නෑ. 

ඊට ප්ස්යස් යම් ප්ුද්්ගල ායග් ප්රශ්න ඇසීමට සවයඥ න් 
වහන්යස් කි නවා “මම යම් යලෝකය ් අභිඥායවන්  මක්, යද් ක් 
සාක්ෂාත් කරගත්තා නම්, මම ඒ ඒ සත්ත්ව ායග් ිශුද්්ධි  ප්ිණිස, 
යසෝක ප්රියද්්ව මැඬලීම ප්ිණිස, දුක් යදාම්නස් දුරැ කිරීම ප්ිණිස, 
නා  අධිගම  ප්ිණිස, නිවන සාක්ෂාත් කිරීම ප්ිණිස, මම ඒ 
අභිඥායවන් සාක්ෂාත් කරගත්තු යද්් යද්්ශනා කරනවා.” ඒක තම ි, 
යම් සත්ත්ව ායග් සිත යකයලසන නීවරණ ධමයත් ප්ඤ්ඤාව 
දුේබලීකරණ  කරන චිත්ත උප්ක්යල්ශ ආදි ත් දුරැ කරලා, සතර 
සතිප්ට්ඨාන  වඩලා, යබාජ්ඣඣගාදී වැඩ ප්ිළියවළින්  න මාර්ග . 
යවන ිදි කට කි නවා නම් අප්ි යම් අන්ත යද්ක ි වාසි ට 
හරවගන්න හද්න්යන් - යම් සවයඥ න් වහන්යස් ‘ඒකා න මාගය ’   ි 
යප්න්නන්යන්. අන්න එතයකාට යම් උත්ති  ප්රිබරාජක ා කට 
කහනවාට ප්රශ්න ක් අහනවා. දැන් අද් කාලය ් අහන ප්රශ්න ක්. එ ා 
කි නවා, දැන් ඔබවහන්යස් අභිඥායවන් සි ලල් දැන වදාරා, යම් ිදි ට 
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යලෝක සත්ත්ව ා ප්ිළිබඳව යමයහම ඒකා න මාර්ග ක් වශය න් 
නීවරණ දුරැ කරලා, චිත්යතෝප්ක්යල්ශ අ නි් කරලා, ප්රඥා 
දුේබලීකරණ ධමය දුරැ කරලා, සතිප්ට්ඨාන  වඩලා, සප්්ත 
යබාජ්ඣඞිග වඩනවා නම් යම්යකන් මුළු යලෝයකම නිවන් ද්කිනවා. 
යම්ක ඒකා න මාර්ග  නම් යම්යක් ගිය ාත් මුළු යලෝයකම නිවන් 
ද්කිනවා. නැත්නම් ඔබවහන්යස් කි නවා ප්ළුවක් නිවන් ද්කිනවා 
කි ල. නැත්නම් ඔබවහන්යස් කි නවා තුයනන් එකක් නිවන් ද්කි ි 
කි ලා. 

සවයඥ න් වහන්යස් නිශ්ශේද් වුණා. ඒක තමා යම් වයග් 
ඇත්තන්ට යද්න්න තිය න යහාඳම උත්තයර්. නමුත් අයප්් වාසනාවට 
ආනන්ද් ස්වාමීන් වහන්යස් ළඟට ගිහිල්ලා මතක් කරලා කිව්වා, 
“ප්රිබරාජක , ප්රිබරාජකය කුට තරම් යනාවන ිදිහට, සවයඥ න් 
වහන්යස්යග සීමාව ඉකම්වලා ප්රශ්න අහලා, නිකම් යකාන් යවන 
ජාතිය ් මනුස්සය ක් යවන්න එප්ා. ඔ  ප්රශ්න  අහන්න තිබුයණ් 
යවන තායලකට” කි ලා කීවා. ඊට ප්ස්යස් නිද්ශයන ක් දීලා 
උන්වහන්යස් මතක් කරනවා.  ම් කිසි ප්රමාණ ක් යම් යලෝයක්, අයප්් 
චක්කයර් හැටි ට කටප්ාඩම් කරනවා නම් ප්න්ලක්ෂ යදායළාස් ද්හසක් 
සවයඥ න් වහන්යස්ලා, එයහම නැත්නම් අයප්් සවයඥ න් 
වහන්යස්යග් සාරාසඞ්ඛ කල්ප් ලක්ෂ ක් දීර්ඝ කාල ක් තුළ  ම් 
තාක් සවයඥ න් වහන්යස්ලා යලෝයක් ප්හළ වුණා නම්, යම් කාල  
තුළ  ම් තාක් ප්යස් බුදුරජාණන් වහන්යස්ලා ප්හළ වුණා නම්, යම් 
කාල  තුළ  ම් තාක් මහා ශරාවක න් වහන්යස්ලා ප්හළ වුණා නම්, 
සාමාන රහතන් වහන්යස්ලා, එතනින් ගි හම යවන ආ ය න් 
වහන්යස්ලා ප්හළ වුණා නම්, අන්න ඒ සි ලුයද්නාම ප්හළ යවේච 
ධමය මාර්ග ක් තිය නවද්? කි ල සවයඥ න් වහන්යස්යගන් අහන්න 
තිබුණා. උඹ අන්න ඒ ි දි ට ප්රශ්යන් ඇහුවා නම් සවයඥ න් වහන්යස් 
ඒකාන්තය න් යද්්ශනා කරනවා, යම් සවයඥ න් වහන්යස් අභිඥායවන් 
දැනයගන, සත්ත්ව ායග් නීවරණ ධමය දුරැ කිරීම ප්ිණිස, චිත්ත 
උප්ක්යල්ශ ධර්ම දුරැ කිරීම ප්ිණිස, ප්ඤ්ඤාව දුර්වල කරන ධර්ම දුරැ 
කිරීම ප්ිණිස, සතිප්ට්ඨාන  වැඩීම ප්ිණිස, සත්ත යබාජ්ඣඞ්ග වැඩීම 
ප්ිණිස මාර්ග  යප්න්වනවා කි ලා. 
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ඒ නිසා අප්ිට ගන්න තිය න්යන්, අප්ට ඉස්සර යවලා යම් 
ප්ායර්  ම් කිසි යකයනක් අප්ි බලායප්ායරාත්තු යවන්නා වූ ‘සබ්බ දුක්ඛ 
නිස්සරණ නිබ්බාන සච්ිකරණත්ථාය’ කි න ිදි ට නිවන සාක්ෂාත් 
කරගැනීම ප්ිණිස ගි ා නම්, ගිහිල්ලා හරි කි ල සාර්ථක වුණා නම්, 
ඒ ගි  ප්ාර තම ි යම් අප්ට ගන්න යවන්යන් ඒකා න මාර්ග  කි ලා. 
ඒක නිසා යම්ක ප්රය ෝජන  සලකලා කරන්න තිය න වැඩක්. යම් 
මාර්ග  ඒකා න නම්, ඇ ි මම යම් මගට ඇිල්ලා ඉවර යවලා මට 
තාම  න්න බැරි වුයණ් කි ලා සවයඥ න් වහන්යස් එක්ක යහට්ටු 
කරන්න යද් ක් නෑ. යම් ළඟදී ආරංචි වුණා අප්ට, එක දා ක 
මහත්මය කුට දි වැි ාව හැදිලා කකුල කප්න්න සිද්්ධ යවලා. ඒ 
මනුස්ස ා අහනවලු මම යමේචර ප්රයද්්ශ ක් ප්ත්තිනි යද්ිය ෝ 
අද්හායගන, යමේචර ප්රයද්්ශ ක් නිස්සරණ වන ට ද්න් දීලා 
තිය නවා. යමයහම ප්ින්කම් කරලා තිය නවා. ඇ ි මයග් කකුල 
කැප්ුයව්? ඇ ි මයග් කකුල කප්න්න වුයණ්? ඒක යවන්න බෑ. මම 
යමේචර ප්ින්කම් කරලා ති නවා. ඒක නිසා මයග් කකුල කප්න්න 
යවන්න බෑ. යමාන තායලන්වත් යත්රැම් කරලා යද්න්න බැරිලු. ඒ 
මහත්ම ා යමයතක් ඒ ප්ින්කම් කරන්න ය ාමු කරප්ු සෑම කලාණ 
මිතරය ක්ම ළං යවනයකාට යම ා නැවත නැවතත් යම් ප්රශ්න  
කි නවලු, යම්ක සම්ප්ූණය අසාධාරණ ි කි ලා. 

 ම් කිසි යකයනක් කි නවා නම් ඔ  සවයඥ න් වහන්යස් 
අභිඥායවන් යද්්ශනා කර ි කි න යම් ඒකාන්ත මාගයය ් මම දැන් ගි ා, 
යකෝ මට යමානවක්වත් වුයණ් නෑ, මට ිමුක්ති ක් ලැබුයණ් නෑ, 
මයග් යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ වුයණ් නෑ කි ලා කථා කරනවා නම්, ඒක 
අර ප්රිබරාජක ායග් වැයේ වයග් තම ි. සවයඥ න් වහන්යස් ඒ 
යවලාවට නිශ්ශේද්තාව තම ි රකින්යන්. ආනන්ද් ස්වාමීන් වහන්යස් 
ිතරක් අර මනුස්ස ාට මත්තට යවන්න ති න ිනාශ  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  යමාකක්ද් ඇහුයවාත්, අන්න 
අභිඥායවන් දැන වදාළා වූ ඒ සතර සතිප්ට්ඨාන  සවයඥ න් වහන්යස් 
යද්්ශනා කරනවා. ඒක නිසා අප්ි  ම් ප්රමාණ කට, මත්තට සාකේඡා 
කරන්න බලායප්ායරාත්තු යවන යම් සතර සතිප්ට්ඨානය න් ලැබි  
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 ුතු  ම් ආනිසංස ක් අප්ට ලබාගන්න බැරි යවලා, යමේචර යම් 
ඒකා න මාගය  කි ලා යමාකද් මට යම්ක ලබාගන්න බැරි වුයණ්? 
කි ලා අහනවා නම්, ඒක ඒකාන්තය න්ම අනවශ ප්රශ්න අහලා 
සවයඥ න් වහන්යස් යවයහස කරලා, ඒ කරලා ඉවරලා, ආනන්ද් 
ස්වාමීන් වහන්යස්යගන් උත්තර ලබාගත්තා වූ උත්ති  ප්රිබරාජක ා 
වයග් තම ි. 

යම් අනුව, ඒකා න මාගය  කි න එක අප්ි යත්රැම්ගන්න 
ඕනෑ - අනිකුත් අර්ථ ිවරණවලට අප්ි ඉඩ ති මු - අප්ට 
යත්රැම්ගන්න ති න්යන් යම් තාක් කල්  ම් කිසි සාර්ථක ිමුක්ති 
මාගය ක්, සාර්ථක නිවන් මාගය ක් වුණා නම්, ඒ මාගය  තම ි යම් 
සතර සතිප්ට්ඨාන , සම්ප්ූණය ි සඳුමක් ලැයබන. ඒකට අප්ට කි න්න 
ප්ුළුවන් ඒකා න මාගය  කි ලා. ඒකා න මාගයය ් ගමන් කරනයකාට 
හම්බු යවන සැතප්ුම් කණු තමා, අවස්ථාවල් තමා, සත්ත්ව ායග් 
ිශුද්්ධි  ආදී යකාට ඇත්තා වූ ආනිසංස ද්හ . 

ඉතින් අප්ට අද් ලැබිලා තියබන කාලය න් මීට වඩා ඉඩ 
ප්රස්තා ලැයබන්යන් නැති නිසා අද් යම් අප්ි ප්ද්නමක් සූදානම් 
කරගත්යත්, ප්ිිසුමක් ලබාගත්යත් සතිප්ට්ඨාන සූතර  ප්ිළිබඳව වටප්ිට 
සූදානම් කරගැනීමට ි. සවයඥ න් වහන්යස් යම් ඒකා න මාගය  
ිස්තර කිරීමට මුලින්ම යද්්ශනා කරන්නා වූ ඒ ආනිසංස සහිත සූතර 
යකාටස් ඉදිරිප්ත් කරයගන ඒවා සාකේඡා කරන්නට බලායප්ායරාත්තු 
යවන අතර, යම් තාක් කල් යම් අහප්ු ධමය යකාට්ඨාශවලින් අප්ි  න 
මාර්ග  තුළ  ම් කිසි ිදි කට අස්වැසිල්ලක්,  ම් ිදි කට 
ධධ ය ක්, ශක්ති ක් යවනවා නම්, ප්රධාන වශය න්ම ඒකට යහ්තු 
යවන්යන් යම් සති  කි න එකම ධචතසික  ි. යමන්න යම් 
ධචතසික  වැඩීම තම ි අප්ි යම් තාක් කල් කරයගන ආප්ු වැයේ 
යකාඳු ඇට යප්ළ. ඒ සඳහා ප්ිට යකයනකුට අප් යවනුයවන් කළ හැකි 
යද් ක් ඇත්යත්ම නෑ. කළ  ුත්ත කරන්න ඕනෑ තමන්ම ි. 

ඉතින් අද් යම් රැස් යවලා ඉන්න ප්ිරිස ඒ ප්ිළිබඳව සම්ප්ූර්ණ 
ජීිත ප්රිතාගය න් ය දී ඉන්න ප්ිරිසක්. ඒ නිසා සන්යතෝස යවන්න 
ප්ුළුවන්. අයප්් යම් වැඩ ප්ිළියවළ මූලික වශය න්ම සතිප්ට්ඨාන ට 
ය යද්න්නා වූ, සති ම මුල් යවලා කරන්නා වූ කට ුත්තක්. ඒකටම ි, 
අදාළ උප්කාර කරන්නා වූ යම් සූතර යකාටස් ඉදිරි ට ගත්යත්. ඒක 
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අප්ට මූලධර්ම වශය න් යහ්තු යව්වා! යම් අනුව අයප්් ප්රාය ෝගික 
දැනුමත් මූලධර්ම දැනුමත් එකතු කරයගන අයප්් සති  තවතවත් දි ුණු 
යවලා සුප්තිට්ිත සති ක් බවට ප්ත් යවන්න අද් යම් ප්ැවැත්වුණු 
ධර්ම යද්්ශනාවත් යහ්තු යව්වා! වාසනා යව්වා! කි න ප්රාර්ථනායවන් 
අද්ට නි මිත යම් ධර්ම යද්්ශනාව යමතනින් අවසාන කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු!
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2-වන ධමම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

“එකාය්නා අයං භික්ඛ්ව, ම්ග්ගා සත්තානං  විසුද්ියා 
්සාකපරිද් වානං සමතික්කමාය දුක්ඛ්ොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමාය 
ඤායස්ස අිගමාය නිබ්බානස්ස සච්ිකිරියාය, යදි’ ං චත්තා්රා 
සතිපට්ඨඨානා. කත්ම චත්තා්රා? ඉධ, භික්ඛ්ව, භික්ඛ ූ කා්ය 
කායානුපස්සී විහරති ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය ්ලා්ක 
අභිජ්ඣා ්ොමනස්සතති.” 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සඞ්ඝ රත්නය න් අවසර ි. අපි් 
ගි  සතිය ් වස් කාලය  සූදානම් වීමක් වශය න් ආරම්භ ක් 
ලබාගත්යත් වටිනා සූතර කට, ය ෝගාවචර ජීිත කට අවශම කරන 
සතිප්ට්ඨාන සූතර . ඒ ආරම්භ  වශය න් අප්ි එදා මතක් කරගත්තා 
සවයඥ න් වහන්යස් කුරැ රට කම්මාස්සද්ම්ම කි න ගරාමය  නි ම් 
ගයම් වාස  කරන සමය හි සිව්වණක් ප්ිරියසන් භික්ෂුන් වහන්යස්ලා 
භික්ෂු සංඝ ා ආමන්තරණ  කරලා යම් ි දියහ ආරම්භ ක් කළ ි කි න 
එක. යම් ිදිහට ආනන්ද් ස්වාමීන් වහන්යස් ිසින් ප්රථම ධමය 
සංගා නාව සඳහා සකස් කරන්ඩ ය දිේච ආරම්භක හඳුන්වාදීයම් 
ප්ාඨ ක් සූතර ප්ිටකය ් සෑම සූතර කම වායග් දැකගන්න ප්ුළුවන්. 
ඒයකදී සම්ප්රදා ානුකූල ඉදිරිප්ත් කිරීම වන ‘එවං ්ම සුතං’ කි න 
එයකන් තම ි ප්ටන් අරගන්යන්, ‘මා ි සින් යමයස් අසන ලදි’ කි ලා. 
ඒ නිසා ඒක ආනන්ද් ස්වාමීන් වහන්යස්යග් ඉදිරිප්ත් කරන ස්වරෑප් , 
ඒ සමය ් සවයඥ න් වහන්යස් කුරැ රට කම්මාස්සද්ම්ම කි න නි ම් 
ගයම් භික්ෂු ප්ිරිස අමතලා යම් ිදි ට යද්්ශනා කළ ි කි ලා. 

ඉතින් අර අට්ඨකථා ස්වරෑප් , අප්ි එදා අවසාන යකාටයසදි 
මතක් කරගත්තා වයග් යම් කම්මාස්සද්ම්ම කි න නිගම, නි ම් ගම, 
කුරැ රට ආඪ ප්රයද්්ශ ක්  , ඍතු සප්්ප්ා  ලැබිලා ආහාර සප්්ප්ා  
ලැබිලා යබායහෝම සාමය න් සමාදානය න් ගත කරන ප්ිරිසක් නිසා 
යමායළ් කල්ප්නාව යබායහෝම ප්ිරිසිදු  , ඤාණ ශක්ති  යහාඳ  , 
කි න එක ප්රිසර කාරණාවක් වශය න් යප්න්නලා යද්නවා. ඒ නිසා 
සවයඥ න් වහන්යස් කුරැ රට කම්මාස්සද්ම්ම කි න ගම යම් සූතර 
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යද්්ශනාවට ප්සුබිම වශය න් ියශ්ෂය න් යතෝරා යේරා යද්්ශනා 
කරන ලද්්ද්ක් බව අයප්් සම්ප්රදාය ් යප්න්නලා යද්නවා. ඒ වායග්ම 
තම ි ඒ වායග් සම්ප්රදාය න් යප්න්නලා යද්න යකාටස යනාසලකා 
යහෝ එයහම නැත්නම් ඒකත් එක්ක ගළප්මින් යහෝ සලකා බැලුයවාත් 
යම්ක යද්්ශනා කරලා තිය න්යන් භික්ෂුන් වහන්යස්ලාට ි. ‘භික්ඛ්වා’ 
කි ලා තම ි ආමන්තරණ  කරන්යන. “භ ්තත’ති ් ත භික්ඛූ භගව්තා 
පච්ච්ස්සාසුං” ඒ රට  හිටි ා වූ මහා සඞ්ඝ රත්න  “එයහම ි, 
භාගවතුන් වහන්ස” කි ලා සවයඥ න් වහන්යස්ට ප්රතුත්තර 
යද්නවා. ප්රතිවද්න් යද්නවා. ඒ නිසා භික්ෂූන් වහන්යස්ලාට යද්්ශනා 
කරප්ු එකක් කි න ඒයක අනික් යකළවර. 

ඒ රට ගැන සලකලා ඒ ජන ා ගැන සලකලා ඤාණවන්ත 
මනුෂය ෝ ගැන සලකලා සතිප්ට්ඨාන සූතර  යද්්ශනා කළා කි න 
එක එක් මත කට වැයටනව. තමන්වහන්යස් සමග චාරිකායව් 
නිතයරෝම හැසියරන භික්ෂූන් වහන්යස්ලාට යද්්ශනා කළා 
කි නයකාට එක ප්ැත්තකට  නවා. අර රට්ටු ගැන ඍතු ගුණ  ගැන 
ආහාර සප්්ප්ා  ගැන හිතනයකාට හියතනවා සවයඥ න් වහන්යස් ඒ 
යද්්ශ , කාල , ඒ ප්ුද්්ගලය ෝ බලලා කුරැ රටට සීමා කරලා යම්ක 
යද්්ශනා කළ ි කි ලා. නමුත් සූතර ප්ිටක  හදාරන යකයනකුට 
වැටයහනවා යම් සතිප්ට්ඨාන ධමය  එක ප්ිඬුවක් වශය න් යමතන 
යද්්ශනා වුණාට සං ුත්ත නිකාය ත් අංගුත්තර නිකාය ත් අයනක් 
තැන්වලත් යබායහෝම රසවත් ිදි ට සවයඥ න් වහන්යස් ිසින් 
ඉදිරිප්ත් කරලා තිය නවා. ඒ වායගම අප්ි අද් 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 ප්ුද්්ගලය ෝ ගැන, නැත්නම් කුරැ රට ජන ා ගැන 
හිතලා, ඒ ප්රයද්්ශ  ගැන හිතලා, කාල  ගැන හිතලා, යද්්ශනා කළා 
කි නයකාට හුඟයද්යනක් හිතනවා ඒ තැන ි යශ්ෂ ක්, යම්යක ගුප්්ත 
භාව ක්, යම් සූතරය ් ියශ්ෂ අමතර ලකුණක් ති නව ි කි ලා. 
නමුත් එයහම හිතන්න බෑ. සූතර ප්ිටකය ් ිිධ තැන්වල යම්ක 
දැකගන්න ලැයබනවා. නමුත් ඔක්යකාම අංග සම්ප්ූණය කරලා එකක් 
වශය න් සංගරහ යවලා තිය න්යන නම් යම් සතිප්ට්ඨාන සූතර  
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තම ි. ඒක මජ්ිම නිකාය ත් හම්බ යවනවා. දීඝ නිකාය ත් 
ලැයබනවා. මජ්ිම නිකාය ් ද්හයවනි සූතර  වශය න් ද්ක්වනයකාට 
ඒක මධස්ථ ප්රමාණ ට කරල ි යද්්ශනා කරලා තිය න්යන. දීඝ 
නිකාය ් ලැයබන්යන දීර්ඝ වශය න්. මජ්ිම නිකාය  සූතර ත් දීඝ 
නිකාය  සූතර ත් අතර යවනසකට තිය න්යන දීඝ නිකාය  සූතරය ් 
චතුරා ය සත  යද්්ශනාව යබායහෝම සිස්තරව යද්්ශනා කරනවා 
කම්මාස්සද්ම්ම රයට්. ඒ ඇරැණාම අයනක් ඒව වචයනන් වචයනට 
සමානකමක් ද්ක්වනව. ඒ නිසා එක ප්ැත්තකට හිතන්න ප්ුළුවන්, 
සම්ප්රදා  වශය න් ඒක එක තැනකදී එක ප්ුද්්ගල ප්ිරිසක් අරබ ා එක 
කායලකදී යද්්ශනා කළා කි න අද්හස, ඒ සූතර ට ඇති වටිනා අමතර 
ගති ක් එකතු කරන්න කරප්ු යද් ක් කි ලා. 

අනික් ප්ැත්යතන් ‘භික්ඛයව’ කි ලා ආමන්තරණ  යකරැයව් 
භික්ෂූන් වහන්යස්ලාට කි ලා හිතනයකාට තව යකයනක් හිතන්න 
ප්ුළුවන්, යම්ක ගිහි ඇත්තන්ට අදාළ නෑ. යම්ක උසස් ශීල, උසස් 
සමාධි, උසස් භාවනා කරන ප්ූණයකාලීනව කැප් යවලා වැඩ කරන 
භික්ෂූන් වහන්යසල්ාට ප්මණ ි යද්්ශනා කයළ් කි ලා; ඒ අනුව බැහැර 
කරන්නත් ඉඩ තිය නවා. එයහම එකක් ගන්නත් නරක ි. ඒ යමාකද්? 
සවයඥ න් වහන්යස් ධමය ක් යද්්ශනා කරනයකාට ියශ්ෂය න් ින  
ප්ිටකය ් යද්්වල් ඇරැණාම සිව්වණක් ප්ිරිසම අභිමුඛ ි. ඒ සිව්වණක් 
ප්ිරියසහි උත්තම වූ යකාටසට කථා කරලා තම ි ආමන්තරණ  
කරන්යන්. සභාවකට ගි ාම සභාප්තිතුමනි, කි ලා ඒ සභායව් ඉන්න 
සභාප්තිතුමාට ආමන්තරණ  කරනවා. ප්ාර්ලියම්න්තුයව් නම් 
කථානා කතුමනි, කි ලා. නමුත් ඒයකන් අද්හස් කරන්යන් නෑ, ඒ 
කථාව ඒ සභාප්තිට යහෝ කථානා කට කරන යද් ක් කි ලා. 
සභාවටම සම ි. ඒ වයග්ම තම ි යම් ප්ිරියස් 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 යද්්ශනා කළා කි ලා එක ප්ැත්තකට 
 න්ට නරක ි. 

එයහම නැත්නම් කුරැ රට වාසී ගිහි ඇත්තන් ගැන ප්මණක්ම 
සිහිප්ත් කරලා ියශ්ෂය න් කරප්ු යද් ක්  කි ලා හිතාගන්නත් 
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නරක ි. යම් යද්ක අතරමැද්ට ගත්තහම ගිහි යව්වා ප්ැිදි යව්වා  ම් 
කිසි යකයනකුට සවයඥ න් වහන්යස් ිසින් යලෝක ශාසන  සඳහා 
යද්්ශනා කරන ලද් අසූහාරදාහක් වුණ ි කි න ධමයස්කන්ධය න් යහෝ 
එයහම නැත්නම් යම් සතර සතිප්ට්ඨාන ධමයස්කන්ධය න් අද්හස් 
කරන්නා වූ, හතක් වූ ආනිසංස ඕනෑ නම්, ියශ්ෂය න්ම අත්දැකීම් 
වශය න්, තමා වශය න්, යමයලෝ වශය න් යම් ජීිතය ් අවශ නම්, 
ඒ ඕනෑම යකයනකුට යම් සතිප්ට්ඨාන කැප් ි. සම්ප්රදා ානුකූලව අයප්් 
කථායව් දැක්යවන ිදි ට සූතරය ් ඉතාම වටිනාකමක් ද්ක්වලා කුරැ 
රට වාසීන් සඳහා යද්්ශනා කරනයකාට, කුරැ රට වාසීන්යග් ියශ්ෂ 
ශරද්්ධා ඥාන සම්ප්ර ුක්ත ගති ද්ක්වනයකාට ඒයකන් ඇත්තටම කාටත් 
ආරාධනා කරන ගති ක් තිය නවා. කුරැ රට වැසි න්ට යද්්ශනා 
කරප්ු නිසා භික්ෂු භික්ෂුණීන් වහන්යස්ලාට අමුතුයවන් කි න්නම 
යද් ක් නෑ. 

නමුත් ඒ තරම් සාද්රව යම් සිව්වණක් ප්ිරිසට යද්්ශනා කරන 
බවට සාද්රව අයප්් සම්ප්රදා  ඉදිරිප්ත් කළත් යම් මෑතක් යවනකල්, ඒ 
කි න්යන් අයප්් ව යසන් කි නවා නම් අවුරැදු 30ක් 40 කට ඈත 
 නකල්ම, යම් සතිප්ට්ඨාන  තිබුයණ් ආරක්ෂක ප්ිරිතක් වශය න්. 
එයහම නැත්නම් ියශ්ෂ ආනිශංසජනක ගුප්්ත ධමය ක් වශය න් 
තම ි ති ායගන හිටිය ්. ආන්න ඒ ිදි ට සතිප්ට්ඨාන  මුල සිට 
අගට, අග සිට මුලට ආදී වශය න් සාකේඡා කරමින් ගත කරන 
කායලත් ඒක අර කුරැ රටට යද්්ශනා කළා කි ලා උතුම් කර සලකන 
ගති ක් අද් අවුරැදු යද්ද්හස් ප්න්සි ගානක් ගත යවේචි සිංහල 
යබෞද්්ධ ා තුළ ප්වා ප්ැවතුණා. නමුත් අවාසනාවකට වුයණ් ඒ 
කටප්ාඩම් කිරීයම්දී යම් යමාකක් සඳහාද් යම් සූතර  ප්ාිේචි 
යකාරන්යන? යමයලෝ වශය න් ගන්ඩ තිය න වැයේ යමාකක්ද්? 
කි න ියශ්ෂය න්ම අප්ි ඉදිරිප්ත් කරගත්තා වූ යම් ආනිශංස හත 
යබායහෝමත්ම අඩු උප්ය ෝගිතාවකින් අඩු ප්රය ෝජන ක් සලකලා 
තම ි ප්ාිේචි කයළ්. ඒකත් සූතරය ්ම නිකන් හුදු වචන ටිකක් 
ප්මණ ි. 

‘එකාය්නා අයං භික්ඛ්ව, ම්ග්ගා’ කි ලා අයනකුත් සූතරවල 
යනාද්ක්නා තායලට සවයඥ න් වහන්යස් යම් සූතර  ියශ්ෂ යකාට 
දැක්වීමට ප්ාිේචි කරන යම් මුල් වචන හත, මුල් කාරණා හත 



  2-වන ධමය යද්්ශන  | 

29 | 

යබායහෝම ප්ුංචි කරලා සලකන ගති ක් තිය නවා. ප්සුගි  අවුරැදු 
20, 30 කාල  තුළ තම ි යම් සූතරය ් ඉතාම වැද්ගත් යකාටස යම්ක 
බවට ිිධ අථය නිරෑප්ණ එන්ට ප්ටන් අරගත්යත. ඒක 2500 බුද්්ධ 
ජ න්තිය  නැගී සිටීම කි න එකට යබායහෝම කිට්ටුව සම්බන්ධ 
කරල යද්න්ඩ ප්ුළුවන්. ඒකට ියශ්ෂය න්ම අයප්් යලෝකය ් තිය න 
ප්ුංචි යබෞද්්ධ රාජවල ඉන්න කිසිම යකයනක් ිරැද්්ධ යවන එකක් 
නෑ. සතිප්ට්ඨානය ් තිය න යම් ආනිශංස රාශි  - 
‘සත් තානං  විසුද්ියා’ ආදී යකාට ඇත්තා වූ ආනිශංස රාශි  තාම 
මැරිේච යද් ක්වත් ප්ණ ගි  යද් ක්වත් යනයම ි. ඒකාන්තය න් 
ප්රය ෝජන ගන්න ප්ුළුවන්. කුරැ රටවාසීන්ට නිර්යද්්ශ යකරැවා කි න 
යකාට ගිහි ඇත්තන්ට උප්ාසක උප්ාසිකාවන්ට ප්රය ෝජන ගන්නට 
ප්ුළුවන්, ප්ැිදි ඇත්තන් ගැන කුමන කථාද්? කි ලා ඒයක 
ඇකුළතින්ම ිප්්ලව ක්, නැගී සිටීමක්, ඉදිරිප්ත් වීමක් සිද්්ධ වුණා. ඒ 
නිසා යම්ක බුද්්ධ ජ න්තිය ් ඇති වුණා වූ නැගී සිටීම යමතනින් ප්ිඬු 
කර යප්න්වනවා. ඒ නිසා අප්ි ඒයකන් සන්යතෝෂ ට ප්ත් යවන්න 
ඕනෑ. අයප්් කායල් යවනයකාට යම් යප්ට්ටි ක බහා තිබිලා 
සඟවායගන අවුරැදු ගණනක් ඉඳලා, යප්ට්ටි ක් තිය න බව දැනයගන 
හිටි ා. නමුත් දැන් අප්ිට  තුර ලැබිලා තිය නවා. ඒ  තුර හරි ට ඒ 
හිලට දාලා කරකැවුයවාත් ඇයරනවා. ඇරිේචහම ඒයක් තිය න 
යද්්වල් අප්ිට සජීවීව දැකගන්න ප්ුළුවන් ිතරක් යනයම ි තක්යස්රැ 
කරන්න ප්ුළුවන්, ප්ාිේචි කරන්න ප්ුළුවන්. යමේචර කල් හැබැ ි අප්ට 
ඒක ඉතාම යගෞරවනී  යද් ක් වයග් ඔයහාම ඇරලා බලලා නාස්ති 
කරන්ඩ එප් ි කි න මට්ටයම් උඩ ති ායගන ආප්ු රැකයගන ආප්ු 
බූද්ල ක් වයග් එකක් කි ලා හිතාගත්තා. ඉතින් ඒ ඇත්යතාත් 
ඒයකන් යලාකු රාජකාරි ක් ඉෂ්ට කරලා තිය නවා. උප්කාර ක් 
ඉෂ්ට කරල තිය නව. නමුත් අප්ි අද් ඉන්යන් ඒක ඇරලා බලලා 
ඒයක තිය න යද්්වල් එක එකක්, එක එකක් තමන් ආභරණත් 
ප්ැළඳයගන කෑමක් නම් කාල බීල ආදී වශය න් ප්රය ෝජන ගන්නව. 

ආන්න ඒකට  නයකාට, ඒ ිදිහට අර්ථ  සලකලා 
ප්රය ෝජන  සලකලා උප්ය ෝගිතාව සලකලා සතිප්ට්ඨාන සූතර  
ප්ාිේචි කරන්ඩ  නයකාට අප්ි ඉදිරිප්ත් කරගත්ත ඒ ආනිශංස හත 
අලුත්ම ප්ණක් ප්ණගන්නව. ිිධාකාර සජීවී අර්ථ නිරෑප්ණ යද්නව. 
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යම්ක යද්නයකාට යද්නයකාට සතිප්ට්ඨාන ධමය ට බැහැයගන, යවන 
ිදිහකට කි නව නම් මුළු හදින්ම යම්ක කරන යකනාට ියශ්ෂ 
ධධ ය ක්, කුළුගැන්වීමක්, උනන්දු කරවීමක්, ප්ිරිස අතරට සමීප් 
කරවීමක්, සංසාර භ  ප්ිළිබඳව සංයව්ග ඤාණ ප්හළ කර දීමක් සිද්්ධ 
යවනවා. ඒ නිසායද්ෝ අද් කායල යම් අවුරැදු ගානකට ප්ස්යස යම් 
වයග් ප්ණක් ගන්න ප්ුළුවන් ගති , එදා සවයඥ න් වහන්යස් වැඩ 
ඉන්න කායල තිය න්න ඇති. ඒක ි යම් සූතර  යමාකද්්ද් කි න්ඩත් 
කලින් සවයඥ න් වහන්යස් යද්්ශනා කයළ්, මහයණනි යමන්න 
යමයහම ආනිශංස හතක්. අද් කායල් යවළඳ වාප්ාරවල යම්ක යප්රෝඩා 
ස්වරෑප්ය න් ගැයනනව. බඩු ි කුණන්ට ඉස්සරලා ඒක ප්ිළිබඳව ගුණ 
කථන ක් කරනවා. අයප්් සමහර ප්ත්තරවලට දාලා තිය නවා ‘හරි 
ගි ාම ගාස්තු යගවීයම් කරම ක්, අප් කර දුන් ගුරැකම් වැරදුයණ් නැත, 
කරන්ඩ යමන්න. හරි ගි ාම ගාස්තුව යගවන්න’ කි ලා. ඉතින් 
එතයකාට ිශ්වාස  එයහ යමයහ වැනි වැනි ඉන්න ඇත්යතාත් හරි 
ගිය ් නැත්නම් මට ගාස්තු යගවන්යන නැතුව ඉන්න ප්ුළුවන්යන 
කි ල, එයහම නැත්නම් තව ගුරැකමකට  න්න ප්ුළුවන්. කෑල්ලක් 
අතට දීල ඒක කාලා බලලා යහාඳ නම් සල්ලි යගවන්න කි ල 
බලනවා. 

ඒ වයග් තම ි සවයඥ න් වහන්යස් යම් සූතර යද්්ශනාවට කලින් 
“එකාය්නා අයං භික්ඛ්ව ම්ග්ගා” කි ලා තමන් වහන්යස්යග් බුද්්ධ 
කෘත  සන්යතෝයසන් සිදු කළා. සවයඥ න් වහන්යස් සතිප්ට්ඨාන 
සූතර  යම් ි දි ට ප්ිඬු කරනවා. ඒ ඒකා න මාගය  ප්ිළිබඳව අර හතක් 
වූ ප්ද් ිස්තර කරනව වයග්ම අද් කායලත් ිිධාකාර මත තිය නව. 
අප්ි ගි  ප්ාර උත්ති  සූතරය ් සඳහන් කරගත්තා වයග් අප්ි ඉදිරිප්ත් 
කරගන්නවා යබායහෝමත්ම ප්රාය ෝගික මත ක්:  ම් තාක් බුදු, ප්යස් 
බුදු, මහ රහත්, අගරශරාවක ආදී උත්තම න් වහන්යස්ලා  ම් ආ ය න් 
වහන්යස්ලා ප්ිරිසක් ආ ය භූමි ට වැඩම කළා නම්, යම් බුද්්ධ 
ශාසනය ් යහෝ යප්ර බුද්්ධ ශාසනය ් ඒකාන්තය න්ම වැඩම කයළ් 
යම් වායග්ම ි. ඒ අතින් බලනයකාට යම්ක ඒකා න ි. අන්න එවැනි 
ඒකා න මාගය ක් අප්ි ප්ැිදි ඇත්යතෝ නම් සිවුර දීලා සිවුර 
ඉල්ලායගන ප්ැිද්්ද් ඉල්ලනයකාට කි න වාක වායග, එයහම 
නැත්නම් ගිහි යකයනක් තමන්යග් සාමාන කාම ජීිත  අතහැරලා 
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අටසිල්, ද්සසිල් ආදි  රකින යවලාවට ඉදිරිප්ත් කරගන්ට  ම් 
ප්රමාථය ක් තිය නව නම් ඒ ප්රමාථය  සවයඥ න් වහන්යස් හතකට 
කඩලා යප්න්නනව ප්ි වයරන් ප්ි වර ලැයබනව කි ල. ඒකා න 
මාගය ක් යප්න්නවා ප්ි වයරන් ප්ි වර නගින, අවසාන යකළවරත්, 
අවසායනන් කුළුගැන්යවන යකළවරත් සඳහන් ඇතුව, හතකින් 
යප්න්නව. ‘එකාය්නා අයං භික්ඛ්ව ම්ග්ගා සත්තානං විසුද්ියා’. 
සත්ත්ව ායග් ි සුද්්ධි  ප්ිණිස යම්ක තම ි ඒකා න මාගය . යමාකද්්ද්? 
යහාඳින් කරයගන ගිය ාත් ඉස්සරහට  න්න ප්ුළුවන් කි න එක. 
සත්තානං ිසුද්ධධි ා කිව්වට ප්ස්යස බුදුරජාණන් වහන්යස් ඒ 
මනුෂ ා යගනි ල නාවලා හඳුන් කිරි ප්ැන් ගන්නලා සුද්්ද් කරගන්ඩ 
හද්න කථාවක්. යම් ක  ශුද්්ධ කිරීමකට වඩා යමතනදී අප්ිට ගන්න 
තිය න්යන හිත සුද්්ද් කරන වැඩ ප්ිළියවළක්. සත්ත්ව ායග් චිත්ත 
ප්ාරිසුද්්ධි  ප්ිණිස ක  හිත යද්කම ගැයනනවා, නමුත් යමතනදී චිත්ත 
ප්ාරිසුද්්ධි  ප්ිණිස ඒකා න මාගය  ි. 

සවයඥ න් වහන්යස් සවයඥතාඥාන  ලබාගත්තට ප්ස්යස 
යලෝක  ගැන කරන ිගරහ  හැටි ට බලනයකාට “පභස්සර’මි ං 
භික්ඛ්ව චිත්තං, තඤච ්ඛා ආගඞ්තු්කහි උපක්කි්ල්සහි 
උපක්කිලිට්ඨඨං”2 බුදුරජාණන් වහන්යස්ට යම්ක ිනිිද් දැකලා 
බලනයකාට යප්්න්යන් බණ කි න, බණ අහන, උන්වහන්යස්යග 
ශාසනය  ප්හළ යවන තාක් කල් සි ලු ියන  ජනතාව තුළ ගැේ 
යවලා තිය න, නැත්නම් ියන  ජනතාවයග් සන්තාන තුළ ගැේ 
යවලා තිය න සිත ප්රභාස්වර ි. ප්ැහැ  ිහියද්නවා. ප්ැහැසර ි. 
‘පභස්සර’මි ං භික්ඛ්ව චිත්තං.’ ඒයකදි සවයඥ න් වහන්යස් යද්්ශනා 
කයළ් නෑ යම් ස්තරී චිත්ත , ප්ුරැෂ චිත්ත , බාල චිත්ත , වැිමහල් 
චිත්ත  කි ලා. අප්ි ඒකට ප්ද් ක් එකතු කරගන්නව ියන  
ජනතාව කි ලා. ඒ යමාකද්? අයනක් ඇත්තන්ට යම් බුදු බණ 
ඇයහන්යන් නෑයන. බුදු බණ ඇයහන, බුදු බණ ප්ිළිගන්න ඇත්තන්ට 
අප්ි කි නව ි යන  ජනතාව, බුදුරජාණන් වහන්යස්යග් ධමය  අනුව 
හැසියරන ජනතාව කි ලා. අනික් ඇත්තන්යග් හිත ප්රභාස්වර නෑ 
කි න එක යනයම ි ඒයකන් අද්හස් කරන්යන. ප්රභාස්වර ි, නමුත් 
සවයඥ න් වහන්යස් නමැති ඉර ප්ා ලා තිබුණාට ඒ ඇත්යතා තාම 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 අං. නි  ඒකක නිප්ාත , ප්භස්සර වග්ග , ප්ඨම සූතර  
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යදාරවල් ඇරලා නෑ. ඇතුයළ් කරැවයල් ඉන්යන. යබෞද්්ධ ා - 
නැත්නම් යම් ියන  ජනතාවට වැයටන යකාටස- සවයඥ න් 
වහන්යස් කි න ඉර ප්ා ල තිය න බව දැනයගන දැන් ජයනල් 
යදාරවල් ඇරල, එළි  වැටිලා. 

ආන්න එවැනි ජනතාවට හියත් ප්රභාස්වර ගති  මතු 
කරගන්න තිය න අවස්ථාව, සවයඥ න් වහන්යස් යනාද්න්නා 
නාඳුනන ඇත්තන්ට ි යම් කි න්යන්. ආන්න ඒ ඇත්යතා හිතාගන්ට 
ඕනැ අයප්් යම් හිත ප්රභාස්වර ි කි ලා. ඒ කවුරැ කි ප්ු නිසාද්? 
සවයඥ න් වහන්යස් ක ිප්ු නිසා. ‘තඤච ්ඛා ආගඞ්තු්කහි 
උපක්කි්ල්සහි උපක්කිලිට්ඨඨං’ එවැනි ප්රභාස්වර හිතක් නමුත් 
ආගන්තුකව ප්ිටින් ඇිත් ඇලිලා ගැලිලා තිය න්නා වූ උප්ක්යල්ස 
ධමය නිසා කිළිටි යවලා තිය නව. ඒක හරි ට යස්රිවාණිජ ජාතකය ් 
රන් තලි  වායග්. තලි ක් තිබුණා, රැකයගන හිටි ා. දුම් වැදිල දුම් 
වැදිල ඒක යහාඳයටෝම කළු යවලා තිබුණා. ඉතින් ද්රැවා අඬන 
යවලායවදි අත්තම්මා හිතුව යම්ක ිකුණල හරි ඒ ද්රැවට වළලු 
යද්කක් අරන් යද්න්න ඕනෑ කි ලා. ඒ නිසා ඉස්සරලා ආප්ු 
යස්රිවාණිජ කි න යවයළන්දාට දුන්නට ප්ස්යස ඒ මනුස්ස ායග් 
ධකරාටික ගති  නිසා වැිප්ුර ගානක් යනාදී යම් තලි  ළං 
කරගැනීයම් අද්හසින්, යහාඳටම දැනගත්තා යම්ක වටින එකක් බව. 
ඊට ප්ස්යස කි නව යම්ක මළකඩ කාලා යම්යකන් ඇති වැඩක් නෑ, 
යම්කට වළලු යද්න්ඩ බෑ. ද්වයස යවළඳාම් කරල කැිේච වළල්ලක් 
ති නව නම් දීල යම්ක යගනි න්නං කි ලා අර රන් තලි  යබායහෝම 
ප්ාේචල් කළා. නමුත් ඊට ප්ස්යස ආප්ු කේඡප්ුට යවයළන්දා එ  
ද්කිනයකාටම ඉදිකටු තුඩකින් යප්ාේඩක් ප්හුරැ ගාලා බලලා “අම්යම 
යම්ක ඉතාම වටිනවා. යම්ක ද්ඹ රත්තරං තලි ක්. උඹලායග් 
ප්රම්ප්රායව් තිබුණු වස්තුවක් යම්ක. නමුත් යම්කට යද්න්න තරම් 
වස්තු මං ළඟ නෑ. ඒක නිසා යම් ගනුයද්නුවට ඔ  ඇත්යතා කැමති 
නම් මමත් කැමති ි.” ඊට ප්ස්යස ඒ අම්මා වගකීම බාරගත්තා “අයන්! 
ප්ුයත්! ඒයකන් යම්යකන් කමක් නෑ යම් ද්රැවා අඬනවා. ඒ නිසා 
උඹට ප්ුළුවන් නම් වළලු යද්කක් දීලා ඔ  තලි  අරන් ප්ල න්!” අයන් 
අර වළලු යප්ට්ටි ම, වළලු බඩුකාර යග වළලු යප්ට්ටි ම වායග දීලා 
තලි  ගත්ත.  
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ඔ  වයග් ද්ශයන ක් තම ි දැන් සවයඥ න් වහන්යස් යම් අප් 
සැම යකයරහි ද්කින්යන. අප්ි හැම යකයනක් තුළම ප්වතින්නා වූ යම් 
තලි , යමේචර යම් ‘අභජි්ඣා ්ොමනස්සං’ කි න්නා වූ දුම් වැදිලා, 
යකයලස් එක්කම ගැටිල, අසත්ප්ුරැෂ න් එක්කල හැසිරිල යම්ක 
කේචල් බැඳිල තිය න්යන. ඒක ඕනෑ යවලාවක ප්ාේචල් කරන්න 
ප්ුළුවන් යස්රිවාණිජය කුට. යම්කට වීදුරැ වළලු යද්කක්, කදා වළලු 
යද්කක් යද්න්න තරම්වත් වටින්යන නෑ. හැබැ ි අම්මත් ප්ිළිගන්නවා 
ද්රැවත් ප්ිළිගන්නවා. ඒ තරමටම යම්යක ප්ිට යප්ාත්ත නරක් යවේච 
නිසා ඇතුයළ් තිය න ද්ඹ රත්තරයන තිය න ප්ැහැසර ගති  
ප්රභාස්වර ගති  මතු යවන්යන නෑ. ඒ නිසා ප්හදින යකයනකුට 
වුණත් හියතනව අයන් මයගන් ඇති වැඩක් නෑ. ඇ ි බාහිරින් 
අතගාන ඔක්යකාම කි න්යන, යස්රිවාණිජත් කි න්යන, අම්මත් 
කි න්යන යම් වළලු යද්කකටවක් වත් ගනුයද්නු කරගන්ඩ බැරි රන් 
තලි ක්. නමුත් අර කේඡප්ුට යවයළන්දා දැකප්ු ගමන් කිවුවා, අයප්ෝ 
යම්කට වළලු ඕනෑ තරම් යද්න්න ප්ුළුවන්. යම්ක ද්ඹ රත්තරන්යන. 
ඉදිකට්ටක් ගත්තහම ප්ුළුවන් අර ප්ිට තිය න දැලි කේචල් ප්රයද්්ශ  
කප්න්න. 

ඒ වයග්ම තමන්යග් ඥාන  නිසා දැනගත්තා තමන්ට හැකි ාව 
තිය න බව. සර්වඥතා ඥාන  ලබනකල්ම සවයඥ න් වහන්යස්ට යම් 
ඥාන  තිබුණා. ඒක තම ි අද් අප් යත්රැම්ගත  ුතුව තිය න්යන්. අපි් 
කාටවත් බණ කි න්න ඉස්යසලල්ා අප්ි යත්රැම්ගන්න ඕනෑ අප්ි 
ඔක්යකෝටම තිය න්යන එකම ඥාන . අප්ි ළඟ තිය න්යනත් යම් රන් 
තලි ම ි. ඒක ති ායගන අප්ි ඒක ප්ැත්තක දායගන අනුන්යග් රන් 
තලි සුද්්ධ කරන්නට කථා යකරැයවාත් ඒක එතයකාට සම්මා සම්බුද්්ධ 
කි න, තමුනුත් නිවන් දැකලා අනුන් නිවන් ද්ක්වනවා කි න කථාවට 
ගැළයප්න්යන නෑ. ඒ නිසා අප්ිට ප්ුළුවන් යවන්යන කායග හරි කමක් 
නෑ ඉදිකට්ටකින් අයප්් යම් රන් තලි  යප්ාේඩක් ප්ාරවයගන යම්ක 
ද්ඹ රත්තරන් බව අප්ිට දැනගන්න ප්ුළුවන් නම් එදා ඉඳලම අප්ි 
යප්ෝසත්. ඒ වයග්ම අප්ි දැනගන්නවා යම් කේචල් ටික නිසා, එයහම 
නැත්තන් යම්යක ප්ිටින් බැඳිල තිය න දුම් ගති  නිසා දැන් අප්ටත් 
ඒක එප්ා යවලා. යම් සෑම තැනම දාලා තිය න මැටි භාජන ක් වයග්, 
කළු කරප්ු  කඩ ක් වයග් අප්ට යප්්න්න ප්ටන් අරගන්නව. සවයඥ න් 
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වහන්යස් අන්න එතනදි යප්ාේඩක් ඒක ප්හුරැගානවා. හුඟයද්යනක් 
කැමති නෑ යම්ක ප්හුරැගානවට. රියද්නව කි ල. අන්න එයහම 
ප්හුරැගාල යම්යක ිශුද්්ධ භාව , හියත් ිශුද්්ධ භාව , ිශුද්්ධ බවම 
මතු කරලා දීයම් උලක් තම ි - නැත්නම් ඒසනි සලාකා කි න 
වචන  සවයඥ න් වහන්යස් නිතර ප්ාිේචි කරනව. ධශල 
ධවද්වරැ යම් ඇයඟ් තිය න ප්ුංචි 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, ඕනෑ යකයනකුයග් හිත 
ද්ඹරත්තරං වායග යබායහෝම ප්රභාස්වර හිතක් කි ලා. 

අන්න ඒ ිශුද්්ධි ලබා දීම ප්ිණිස “එකාය්නා අයං භික්ඛ්ව 
ම්ග්ගා”, ඒකා න මාර්ග . එනිසා කාටවක්වත් ිශුද්්ධි ක් ලබා 
යද්න්න යවන කාටවත් ප්ුළුවන්කමක් නෑ. අප්ටත් කායගන්වත් 
බලායප්ායරාත්තු යවන්නත් බෑ. අප්ිට  ප්ළමුයවනිය න්ම ිශ්වාස 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  
අවයබෝධ කරගත්තාට ප්ස්යස් යලෝක ා ප්ිළිබඳ ප්ුදුමාකාර ද්ර්ශන ක් 
තම ි දැක්යක. සෑම යකයනක්ම තමතමන්යග් යම් රන් තලි , එයහම 
නැත්නම් යම් ප්රභාස්වර හිත ති ායගන ඒක රාගය න් යතත් කරමින් 
ද්්යව්ෂය න් ප්ලහමින් යමෝහය න් අවුල් කරමින් ඉල්ලඉල්ලා අඬනවා 
රන් තලි ක්. ඉල්ලඉලල්ා අඬනවා ප්ැහැසරකමක්. ඉල්ලඉලල්ා 
අඬනවා ප්රභාස්වරකමක්, ඉල්ලඉල්ලා අඬනවා ිශුද්්ධි ක්. ඉතින් 
සවයඥ න් වහන්යස් යම්කට රන් තලි ක් යගනත් යද්නවා කි ලා 
හිතන්නත් එප්ා, අර යස්රිවාණිජ වායග් ඔ  ඇත්යතා එක 
එක්යකයනක් ගාවට රන් තලි  යගනි ල යවන වාප්ාර ක් කරන්ඩ 
හද්නව ි කි ලා හිතන්නත් නරක ි. උන්වහන්යස් තමන්යග් අතට 
යද්නවා ප්හුරැගාලා බලන්න ඒසනි සලාකාවක්. එයහම නැත්නම් 
කූරක්, යම්ක යප්ාේඩක් ප්හුරැගාල බලන්ඩ. එතයකාට ිශුද්්ධි  ප්හළ 
යවනවා. ඒ ප්හුරැගෑම යප්්න්යන ටිකක් හීයරන යද් ක් ිදි ට. ඒකට 
ආතාප්ි සම්ප්ජායනා... ආදි ිිධ ගුණ අවශ කරනව.  



  2-වන ධමය යද්්ශන  | 

35 | 

ඒ නිසා ප්ළයවනිය න්ම සඳහන් කරන්නා වූ යම් ‘සත්තානං 
විසුද්ියා’ කි න කථාව අප්ි යත්රැම් අරගන්න ඕනෑ - සවයඥ න් 
වහන්යස් ි සින් හැකි සඤ්ඤාව ප්හළ කරලා යද්න්න, වැයේට උනන්දු 
කරන ධධ ය  යකයනකුට ඇති කරලා යද්න්න ගත්ත එක 
උප්කරම ක්. යම් උප්කරම  ඉදිරි වැඩ සඳහා අතවශ ි. තමන් තුළ 
ිශුද්්ධි ක් ප්හළ කරගන්න බැරි බවක් හිතන, ිශුද්්ධි  ප්හළ 
කරගන්න මට බෑ, ිශුද්්ධි  ප්හළ කරගන්න යම් ආත්යම බෑ, ිශුද්්ධි  
ප්හළ කරගන්න යගෞතම බුද්්ධ සාසනය ් බෑ, ආදී වශය න් කල්ප්නා 
කරන යකනාට ඉතින් හරි අමාරැ ි සතිප්ට්ඨායන් යම් ආනිසංස හත 
ගැන යමයලාව වශය න් කතා කරන්න. ඒකට යහාඳට කාරණා 
දැනයගන හිතන යබෞද්්ධ යකයනක් වශය න් කල්ප්නා කරන්න 
ප්ුළුවන් - යද්්ව ආගම්වල තිය න කථාවක් තම ි යද්ි න් වහන්යස් 
ිසින් මවන ලද් යම් සත්ත්ව ා ප්ාප්තර ි, ඔන්න ඕවය න් කවදාක්වත් 
ිශුද්්ධි  ලබන්න බෑ යද්ි න් වහන්යස්යග් ආසිරි ගැන්වීමක් නැතිව. 
 ම් ිදිහකින් යද්ි න් වහන්යස් ප්ිළිගත්යත් නැත්නම්, යද්ි න් 
වහන්යස්ට ිරැද්්ධව කථා කළා නම්, යද්ි න් වහන්යස් අද්හන්යන 
නැත්නම්, යද්ි න් වහන්යස්යග් සාප් ට ලක් යවනවා. සදාතනික 
අප්ා ට වැයටනවා.  ම් ිදිහකට යද්ි න් වහන්යස් ප්ිළිගත්තා නම්, 
යද්ි න් අද්හයගන කට ුතු කළා නම්, යද්ි න් වහන්යස් ිසින් 
ිශුද්්ධි ට ප්ත් කරනවා, එයහම නැත්නම් ආසිරි ගන්නනව. යම්කට 
හරි කැමති ි. යබෞද්්ධය ාත් කැමති ි. යකාන්තරාත් එක යද්න්න 
තිබුණා යද් ි න්ට. යද් ිය ෝ අද්හන එක ිතර ි අප්ට තිය න්යන. 
යද් ිය ා අද්හයගන සතුන් මැරැවත් ඒයක ඇති ප්රශ්න ක් නෑ, 
යහාරකම් කළත් ඒයක ඇති ප්රශ්න ක් නෑ, යමාකද්? අප්ි යද් ිය ෝ 
අද්හනවා.  

එයහම යද් ක් බුද්්ධ සාසනය ් සවයඥ න් වහන්යස් ගාව යහෝ 
සංඝ ා වහන්යස් ගාව නැතිකම ගැන සමහර ගිහි ඇත්යතෝ හරි ට 
ික්යෂෝප් ි. යද්ි න් වහන්යස්යග් නිය ෝජිතය ක් යහෝ යද්ි න් 
වහන්යස් කරන ිදියහ සහතික ක් අයප්් සංඝ ා වහන්යස්ලායගන් 
අප්ට ලැයබන්යන නෑ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අයප්් සංඝ ා වහන්යස්ලා 
ප්ටන් අරන් තිය නව බ ිබල  යප්රළන්ඩ - ඇ ි සවයඥ න් වහන්යස් 
යම් අප්ිට අනුන් ිශුද්්ධි ට ප්ත් කරන්ට අනුන් නිවන් ද්ක්වන්ට කරම 
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කිවුයව නැත්යත? යමාකද්ෑ යම් සවයඥ න් වහන්යස් ප්රතිගාමී යවලා 
තිය න්යන? ඒ නිසා ‘ප්රගතිශීලී’ කරන්න හද්නවා. නමුත් යම් කරන්ඩ 
හද්න යකනා ද්න්යන නෑ තමන්යග් හිතත් ප්රභාස්වර ි. සතර 
සතිප්ට්ඨාන  වැඩුයවාත් ඒ හිත ප්රභාස්වර බවට තමන් සමාද්න් 
වුණාට ප්ස්යස ඒයකන් එන ගැම්ම, ඒයකන් එන ධමය ශක්ති , එයහම 
නැත්නම් ධමය කම්ප්න  ප්ෘථග්ජන ා ද්න්යන් නෑ. හැබැ ි අර වායග් 
යවනත් ආගම්වල හම්බ යවන ිදි ට යද්ි න් වහන්යස්යග් 
ආශීවයාද්  වායග් ලාමක තුේඡ යද් ක් යනයම ි යම් චිත්ත ිශුද්්ධි 
කි ල කි න්යන. චිත්ත ිශුද්්ධි  කි ල කි න්යන තමන් තුළ ඇත්තා 
වූම ප්රභාස්වර හිත ප්ිළිබඳව හීයනන් යතාල ගාප්ු කිරක් වායග 
මතක ක් වයග් එ ාට දැයනන්ඩ අරිනව. යත්යරන්න ප්ටන්ගන්නවා. 

ඉතින් අප්ි ද්න්නව සත්ත ිශුද්්ධි කරම ට ගන්නයකාට සීල 
ිශුද්්ධි, චිත්ත ිශුද්්ධි ආදී ධමයවලට ප්ත් යවනයකාට ඒ ප්ුද්්ගල ා 
ප්රධාන වශය න්ම කාම යලෝකය න් ගලවලා එක්යකෝ රෑප් යලෝක ට 
අරෑප් යලෝක ට යහෝ ඉන් එහාට යගනි න්න ප්ුළුවන් තරයම යලාකු 
යවනසක් ඇති කරල යද්නව. ඒ නිසා “සුත්වාන සංව්ර පඤඤා 
සීලම්ය ඤාණං”3 සතිප්ට්ඨාන ආදී ධමය අහලා ඒ ප්ිළිබඳව සුතම  
ඤාණ  ප්හළ කරයගන එහි සංවර යවනවා. අහලා කටප්ාඩම් කරලා 
යනයම ි. ඉස්සරහට ප්ස්සට කි ලා යනයම ි. කි වන එකත් සුත ට 
යහ්තු යවනව. නමුත් ඒක සීල ට නැංයවන්නට නම් ‘සුත්වාන සංව්ර 
පඤඤා’, අසලා, ‘්සාතාවධා්න පඤඤා සුත්ම ඤාණං’4 යම් ආදි  
කි නයකාට “මහයණනි,” කි ල ආමන්තරණ  කරල සවයඥ න් 
වහන්යස් ධමය  යද්්ශනා කරනයකාට යබායහෝම කන නතු කරල 
අහනයකාට අප්ි කි නව ‘්සාතාවධා්න’ කි ල. ඒ ‘කයන්’ 
අවධාන . යම් අවධාන  ගත්ත එක ‘සුත්වාන සංව්ර පඤඤා’ ඒ 
අනුව හැසිරීම සීල  ි. ඒ හැසිරවීම සඳහා ශික්ෂා ප්ද් වශය න් ද්ක්වන 
ින  ප්ිටක  එකක්, සති සම්ප්ජඤ්ඤ  වශය න් ද්ක්වන සූතර 
ප්ිටක  එකක්. ඒ කරම යද්කටම හිත ප්ිරිසිදු කරන්ට ඕනි. යද්යක්දීම 
සිද්්ධ යවන්යන ඇහූ යද්් සංවර කිරීම ි, ඇහූ යද්් අනුව සංවර වීම ි. 
යම් අසංවර , යම් යකයලසීම, බාහිර යකයලස් ධමයවලින් යකයලසීම, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 ප්ටිසම්භිදාමග්ග - 1.  මහාවග්ග, ඤාණකථා, සීලම  ඤාණ 
4 ප්ටිසම්භිදාමග්ග - 1.  මහාවග්ග, ඤාණකථා, සුතම  ඤාණ 
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අනවයබෝධය න්ම ි සිද්්ධ යවන්යන. යනාද්න්නාකම නිසාම ි 
යනාසැලකිලිමත්කම නිසාම ි සිද්්ධ යවන්යන.  

ඒ නිසා යම් සූතර, සතිප්ට්ඨාන ආදී ධමය, ඉතාම 
සැලකිල්යලනු ි ප්රිහරණ  කළ  ුත්යත්. ඇත්තට අයප්් සම්ප්රදාය  
ඉස්සර ඇත්යතාත් යබායහෝම සැලකිල්යලන් අහලා තිය නවා. නමුත් 
ඇද්හුයව් නෑ යම්යකන් යම් ජීිතය ්, යම් ආත්යම, මට, දැන්, මයග් 
හිතට, යවනසක් ඇති යව ි කි ලා. අද්හන තායලකට යනයම ි යම්ක 
කි ලා දුන්යන්. යප්ට්ටගමක දාලා  තුරැ දාලා වහන තායලකට. අද් 
අප්ි උත්සාහ කරන්ඩ හද්න්යන යම්  තුර යකායහාම හරි යහාරකන් 
කරල හරි ගන්ඩ. අරයගන යම් යප්ට්ටගයම් තිය න යද්් යමාකක්ද් 
කි ලා බලලා, අප්ට, අයප්් හිතට, අයප්් උප්ක්යලශ් නැති කරන්ඩ 
යම්ක යකාේචර යහ්තු යවනවාද් කි ලා බලන්ඩ. ඒකටත් සංවර  
අවශ ි. ‘සුත්වාන සංව්ර පඤඤා’ එ ින් තම ි චිත්ත ිශුද්්ධි  කි න 
එක යත්රැම් කරලා දීල තිය න්යන. 

යම් ශාසන , බුද්්ධ ශාසන  ඇති යවන්න ඉස්යසල්ලා හැම 
යවලායවම ිශුද්්ධි  යකළවර වුයණ් චිත්ත ිශුද්්ධිය න්. හිත ප්ිරිසිදු 
කරගැනීයමන් ඔක්යකාම කරන්න ප්ුළුවන් හරි  හරි කි ලා කිවුයව 
බුද්්ධාගම ඇති යවන්ඩ ඉස්යසල්ලා හිටප්ු ශාස්තෘවරැ. ඒ ඇත්යතා 
කාම යලෝක ඉක්මවලා රෑප්, අරෑප් යලෝකවලට ප්ත් යවලා යබායහෝම 
චිත්ත ි සුද්්ධි ක් ඇතිව ජීවත් වුණා. ආළාරකාලාම, උද්්ද්කාරාම ප්ුත්ත 
ආදී වූ, සවයඥ න් වහන්යස්යග් චරිත කථාවට අදාළ ප්ුද්්ගල න් අනුව 
ඒ බව යප්්නවා. ඒ ඇත්යතෝ හිතුයව් ඒක තම ි යකළවර, ඒයකන් 
තම ි බරහ්මත්ව ට ප්ත් යවන්න ප්ුළුවන් “බරහ්ම ප්ද් , බරහ්ම මාගය ” 
කි ලා. නමුත් සතිප්ට්ඨාන සූතරය  සඳහන් කරන්යන ඒ වයග් චිත්ත 
ිශුද්්ධි ක් ිතරක් යනයම ි, එතනින් එහාට ඇත්තා වූ ිශුද්්ධි 
ලාභ න්. නමුත් අප්ි මතු කරගන්න හද්න අද්හයස් හැටි ට 
සතිප්ට්ඨායන් කටප්ාඩම් කරප්ු කට්ටි ට ප්ින් ලබා දීමට යනයම ි. 
යම් සඳහා මත්තට ිස්තර කරන්ඩ හද්න්නා වූ සතිප්ට්ඨාන හතර- 
ක  වශය න්, යව්ද්නා වශය න්, චිත්ත වශය න්, ධම්ම වශය න් 
කි න හතයර්දී ප්රධානම වශය න් වැද්ගත් යවන්යන ඉතාම ප්රකට 
තැනින් ප්හසු තැනින් සති  ප්ිහිටුවීයම් වැඩ ප්ිළියවළ ි. ඒ තුළින් 
තම ි ිශුද්්ධි  ආරම්භ යවන්යන්. 



| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර   

| 38 

ඒ නිසා  ම් කිසි යකයනකුට සතිප්ට්ඨාන භාවනා 
කරනයකාට යවනදාට වඩා සිල්වත් වීයම් ආශාවක්, සීල  මීට වඩා 
අධිසීල ක් බවට ප්ත් කරගැනීයම් ආශාවක් ප්හළ යවලා නැතිනම්, 
එයහම නැත්නම් තිබුණා වූ සීලය ්ත් අඩුප්ාඩුකම් ප්ිරිහී  ෑම් සිද්්ධ 
යවනවා නම්, එයහනම් ඒ ප්ුද්්ගල ා ඉතාම ප්රිස්සම් යවන්න ඕනෑ. 
යබායහෝම ප්රිස්සම් යවන්න ඕනෑ. යමේචර වටිනා ධමය ක් හම්බ 
යවලත් කිසිම ගුණ ි යශ්ෂ ක් යනාලබා ඒක ප්ිළිබඳව අනුන්ට කි ලා 
දීම වශය න් යහෝ කටප්ාඩම් කර තබාගැනීම් වශය න් ඒක 
ති ාගන්න සුදුසු සන්තාන ක් තමන් තුළ නැති බව යත්රැම්ගන්න 
ඕනෑ. ඒයකන් අද්හස් කරන්න නරක ි සතිප්ට්ඨාන  ගැළයප්න්යන 
සුද්්ධවන්ත ින්ට ප්මණ , එයහම නැත්නම් ඒකට ියශ්ෂය න්ම 
ප්ිරිසිදු වීම් අවශ ි කි ලා. අවශ කරලා තිය න්යන්, දැනගත  ුතු 
යද්් යමාකක්ද්? සතිප්ට්ඨාන භාවනාවට බැහැගත්ත ද්වයස් ඉඳලාම ඒ 
ිශුද්්ධිවල තිය න වටිනාකම යවනදාට වඩා යප්්න්න ප්ටන්ගන්නව. 
සමහර ඇත්යතෝ ශීල ිශුද්්ධි  සඳහා ශරද්්ධාව යප්රටු කරයගන ශික්ෂා 
ප්ද් ඉදිරිප්ත් කරයගන යප්ළයඹනවා. සමහර ඇත්යතා ධමය  ප්ැත්ත 
ඉදිරිප්ත් කරයගන සති  ඉදිරිප්ත් කරයගන ශික්ෂා ප්ද් ප්ිළිබඳව 
ිශුද්්ධි ට යප්ළයඹනවා. යද්කම යහාඳ ප්ිිසුම් යදාරටු. අවාසනාවට 
වයග් යම් එක් එක්යකනායග් මාර්ග  අනික් එක්යකනා ියව්චන  
කරන ගති ක් ආරම්භය ්දී තිය නවා. නමුත් සවයඥතා ඥානය න් 
බලනයකාට, සවයඥ න් වහන්යස් දැකප්ු ඇයහන් බලනයකාට ඒ ශරද්්ධා 
මාගයය න් බැසගත්තත් ප්ඤ්ඤා මාගයය න් බැසගත්තත් ින  
ප්ැත්යතන් බැසගත්තත් ධමය  ප්ැත්යතන් බැසගත්තත් ඒයක ඇති 
යද්ෝස ක් නෑ. 

නමුත් යම් ිශුද්්ධි  දිගයටෝම සිදු යවමින්  න බව, වඩවඩා 
සතිප්ට්ඨාන ට කැමති ගති , සත්ප්ුරැෂ ආශර ට කැමති ගති , 
යකයලස් අඩු තැන්වලට කැමති ගති , වඩවඩාත් සීල  ඉදිරි ට 
 න්නට හද්න ගති  - යම්කට අප්ි කි නව අධිශීල ශික්ෂාව කි ල. 
ගන්නා වූ, රකින්නා වූ ප්වතින්නා වූ සීල ට වඩා උතුම් වූ සීල ක්. 
ආන්න ඒ දිහාවට නැමි ාවක් නැඹුරැවක් අනිවා යය න්ම 
සතිප්ට්ඨාන  කරි ාත්මක යවනයකාට එන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒක 
ප්ිළිබඳව අප්ි ඉතාමත්ම සංයව්දී යවන්න ඕනෑ. ඒයකන් අද්හස් 
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කරන්යන් නෑ එදා ඉඳලා අප්ි කවදාක්වත් සිල් ප්ද් ක් කඩන්යන නෑ 
කි ලා. සිල් ප්ද් යකාේචරයදා කැයඩනව. අඩුප්ාඩුකම් යකාේචරයදා 
සිද්්ධ යවනව. නමුත් ඒක ප්ිළිබඳ යලාකු ප්ශ්චාත්තාප් ක් එන්යන් නෑ. 
මම මීට ප්ස්යස නම් යම් වයග් කැයඩන තත්ත්ව ට ප්ත් යවන්යන 
නෑ. ආ ති සංවර  ප්ිළිබඳව 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 ප්ුළුවන් සතිප්ට්ඨායන වැඩ කරන්න 
ප්ටන් අරන් කි ලා. සත්ත්ව ායග් ිශුද්්ධි  ප්ටන්ගත්ත ි කි ලා. 

ඒ වායග්ම තම ි සමාධි . සමාධි ට මුල් යවන්නා වූ 
අික්ෂිප්්ත භාව  යහෝ හැම යවලායවම උද්ව් කරගනිමින් ඉදිරි ට 
ප්ත් යවමින් කට ුතු කරන්න අයප්් සාමාන බුද්්ධි  අප්ි ප්ාිේචි 
කරනවා නම් අප්ට හිතන්න ප්ුළුවන් සතිප්ට්ඨාන  වැඩ කරන බව. 
එයහම නැතුව යම්ක කි ායද්න්නට යහෝ නැත්නම් ගණ සංගණිකාවට 
යහෝ සාමුහික තැනට සම්බන්ධ යවන්නට උත්සාහ කරනවා නම් අප්ි 
යත්රැම් අරගන්න ඕනෑ ඒක ප්ටලවායගන. ිශුද්්ධි ට යනායව ි ඒක 
යහ්තු යවන්යන් කි ලා. ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන ධමය  සවයඥ න් 
වහන්යස් යම් ිදි ට යද්්ශනා කළත් තමන්යග් බුද්්ධි , එයහම 
නැත්නම් තමන්යග් ප්රය ෝග ඤාණ , ඒ ආකාර ට ප්ාිේචි යකරැයව් 
නැත්නම් සතිප්ට්ඨාන ධමය ට ආත්ම ක් ති නවා කි 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 ඕනෑ. ප්ුළුවන් තරම් තමන්ට 
ශක්ති ප්රමාණය න් සිල්වතුන් අතර හැසිරීයමන්, වඩවඩාත් සිල්වත් 
වීයමන්, යවේච වැරදි ගැන ප්ිළි ම් කරගැනීයමන් අධිසීල ට හිත 
ය ාද්වන්න ඕනෑ. ඒ වායග්ම අධිචිත්ත ට හිත ය ාද්න්න ඕනෑ. 
ය යද්නව නම් අන්න සතිප්ට්ඨාන ත් ඒ ය ෝගාවචර යග් 
ය යද්වුමත් එකට  න නිසා යම් ‘සත්තානං විසුද්ියා’ කි න එක 
දිගට වැයඩනව. 

අන්න එයහම වැයඩනවා නම් ිතරක් සතිප්ට්ඨායන 
අවසායන නිගමන ගාථායව සඳහන් කරනව වැි කල් ද්ඟලන්න ඕනෑ 
නෑ, අවුරැදු හතකින් යකාන්තරාත් එක නැත්නම් වැඩ ප්ිළියවළ ඉවර 
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කරන්න ප්ුළුවන් කි ල. නමුත් සතිප්ට්ඨාන  අවුරැදු හතක් යනායව ි 
හයත් ඒවා හතක් කරයගන ගි ත් තමන්යග ඇද්හීම ප්ිළිබඳව සමහර 
ඇත්යතා අද් කි න ිදිහට මිථාද්ෘෂ්ටික වුණාට කමක් නෑ, කාට 
වුණත් කරන්න ප්ුළුවන් යව ි කි න්න ගි ාම හරී ට ආධුනිකය ෝ 
ඒයකන් අමාරැයව වැයටනව. ආධුනිකය කුට, මිථාද්ෘෂ්ටික වුණත් 
ප්රශ්න ක් නෑ දුස්සීල වුණත් ප්රශ්න ක් නෑ, බණ අහනයකාට 
සතිප්ට්ඨානය ් ය යද්නයකාට ඕනෑම යවලාවක එක චිත්තක් ෂණ  ි 
 න්යන මිථාද්ෘෂ්ටි  හලන්න. දුස්සීල ාට සිල්වතා යවන්න. අන්න 
ඒකට ඉඩ ති ායගන අප්ි නිතයරෝම මතක ති ාගන්න ඕනෑ ඒ යද්් 
යවන්යන් නැතුව නම් සතිප්ට්ඨාන  යනාකර ඉන්න එක යහාඳ ි. ඒ 
යමාකද්? යම්යක එයහම කටප්ාඩම් කරන ධමය ක් යනායව ි 
තිය න්න. යම්යක තිය න්යන ප්රාය ෝගික ධමය ක්. උප්ය ෝගිතාව 
ප්ද්නම් කරගත්ත ධමය ක්. නිතයරෝම තමන්යග් ිශුද්්ධි  ප්ිළිබඳව 
සවයඥ න් වහන්යස් කල් ඇතුව මතක් කරලා යද්න්යන තමන් 
නිතයරෝම ඒ ගැන සැලකිලිමත් යවන්න ි. මයග් යම් සතිප්ට්ඨාන  
ආශර  නිසා, සතිප්ට්ඨාන  ආශර  කරන ප්ිරිස ආශර  කරන නිසා, හුදු 
සීල ට වැි නැඹුරැවක්, චිත්ත ිශුද්්ධි  ියව්ක  සඳහා වැි 
නැඹුරැවක් තිය නවාද්? ඒ කි න යද්්ට මම උද්ව් කරනවාද්? මයග් 
ජීවන රටාව යකායහාමද්? ආන්න ඒකට අනුගරහ  කරන්ඩ ි යම් කල් 
ඇතුවම මතක් කරල යද්න්යන. එයහම නැතුව අර හරිගි ාම ගාස්තු 
යගවන කරම ට කරන යවළඳ වාප්ාර ක් යනයම ි. දැනයගන 
හිටිය ාත් සත්ප්ුරැෂ ට ලාබ ක්. ඒ නිසා “සත්තානං විසුද්ියා” කි න 
එක අද් යද්්වවාදී ආගම්වල සම්ප්ූණයය න් මනුස්ස ායගන් කප්ා 
හැරලා තිය නව. යම්ක මනුස්ස න්ට අදාළ යද් ක් යනයම ි, ඒක 
යද්ි න් වහන්යස්යග් වැඩක්. 

සවයඥ න් වහන්යස් ප්ටන්ගන්නයකාටම කි නවා මහා 
යලාකු යද්්වල් නැත්නම් අඩු ගායන් සීල  ගැන බැලුවත් එ ාට 
තමන්යග් ිශුද්්ධි  දැයනනවා. චිත්ත ිශුද්්ධි  ගැනත් ප්ටන්ගන්නවා. 
ඊට එහා ින් තිය න කංඛාිතරණ, මග්ගාමග්ග ඤාණ ද්ස්සන ආදී 
ිසුද්්ධි දිගටම සිද්්ධ යවන්ඩ ප්ටන්ගන්නව. ඒ යවන බවට වග 
බලාගන්න එක තම ි අධිචිත්ත භාවනාව කි ලා කි න්යන. වඩා 
යහාඳ චිත්ත ිශුද්්ධි කට ප්ත් යවනව. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා යම් 
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කාරණාව ගැන දැනගන්න ඕනෑ ප්රය ෝජන  සලකලා. යමතනදි 
අනිවාර් ය න් කිව  ුතු කථාවක් තම ි යම් ප්රය ෝජන  යත්යරන්යන 
භාවනා කරන යකයනකුට ිතර ි. ියශ්ෂය න්ම සතිප්ට්ඨාන සූතර  
අප්ි ඉදිරිප්ත් කරලා තිය න්යන සතිප්ට්ඨාන ිප්ස්සනා කි ල. 
ිප්ස්සනා ය ෝගාවචර ට තම ි යහාඳයටෝම යම්ක වැටයහන්යන. ඒ 
නිසා අහනයකාට ඒයක සන්යතෝෂ ක් ඇති යවනවා. යම්කට 
කි න්යන් ‘ම්ජ්ඣ කලයාණං’ අප්ි දැනට බැහැලා ඉන්නවා. සවයඥ න් 
වහන්යස් යම්ක යකාේචරයදා කායලකට කලින් යද්්ශනා කරලා 
තිය නවා. යම් ගැන යහා න්න යහා න්න ප්ාර බලන්න බලන්න 
අප්ි කරයගන  න වැයේ හරි ි, අප්ි ගත්ත ිනිශ්ච  හරි ි, කි ලා 
යලාකූ මධම කලාණ ක් ( හප්තක්) ඇති යවනවා. යම්ක නැත්නම් 
අවුරැදු හයත් කථාව ද්වස් හයත් කථාව වලංගු නෑ. ඒ නිසා යම් 
ිශුද්්ධි  ප්ැති   ුත්තක්, ගුරැවර ායග් මාගයය න් ලැබි   ුත්තක්. 
එයහම නැතුව යවන ආකස්මික ශක්ති ක්, ගූඪ ධමය ක් කි ලා 
හිතන්න නරක ි. අනිවා යය න්ම එදියනදා තබන ප්ි වරක් ප්ාසා 
අප්ි දිහාවකට  න්නා වයග් යම් ිශුද්්ධි  දියග් දි ුණුවක් ඇති 
යවනවා. 

ඒ නිසා ‘සත්තානං විසුද්ියා’ කි න එක අත්ද්කින්න ප්ුළුවන් 
එකක්. එ  අත්ද්කින්න දැනටමත් ප්රතිප්දාවට බැහැගත්තු ිප්ස්සනා 
ය ෝගාවචරය ෝ තම ි වැිය න්ම යලෝයක සිටින්යන. යද්ිය ා, 
බරහ්මය ා ඒක ද්කිනවා ඇති. නමුත් මනුෂය ෝ වශය න් ද්කින්යන 
ටිකයද්න ි. ඒකටත් සාමාන යලෝක ා යහාඳ ි කි  ිද්? නරක ි 
කි  ිද්? කි න එක නම් යවනමම මාතෘකාවක්. අප්ි ඒක යම් 
යවලායව් සාකේඡා කරන්න අවශ නෑ. යමාකද්? අප්ි ඒ මත බැහැර 
කරන්ට දැනටමත් සූතර ක් අරයගන ි තිය න්යන්. ඒ නිසා අප්ිට 
සන්යතෝස ක් ඇති කරගන්න ප්ුළුවන්, යම් ි ශුද්්ධි  කි ලා කි න්යන 
අප්ි අත්ද්කින සීලය ් වැි දි ුණුව ි, සමාධිය ් දි ුණුව ි. යමන්න 
යම්ක යම් ිදිහට අභීතව ප්රකාශ කරන යවන කිසිම ශාස්තෘන් 
වහන්යස් නමක් යලෝයක නෑ. යමයලෝ වශය න්ම සත්ත්ව ායග් 
ිශුද්්ධි  ලබන්න ප්ටන්ගන්න ප්ුළුවන් , ඒක ද්වස් හතකින් 
යප්න්නලා යද්න්න ප්ුළුවන්  කි න යවන කිසිම ශාස්තෘන් වහන්යස් 
යකයනක් නෑ. අප්ි අන්න එයහවු ශාස්තෘන් වහන්යස් නමකයග් 
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යගෝලය ක් බව, බුද්්ධ ප්ුතරය ක් බව, ශාක ප්ුතරය ක් බව යහාඳට 
යමයනහි කරගන්න ඕනෑ. ඒක අර කලින් කීව ිදි ට සැක කහට 
ති ාගන්න නරක ි. ප්ැිදි යවන්න ඕනෑ, එයහම නැත්නම් මහා 
යතරැන් වහන්යස නමක් යවන්න ඕනෑ, නැත්නම් සතිප්ට්ඨායන 
ඔක්යකෝම අයනකුත් සි ලුම ධමය ඔක්යකෝම දැනුම් යත්රැම් 
තිය න්නට ඕනෑ, ස්තරී යවන්න ඕනෑ, ප්ුරැෂ යවන්න ඕනෑ 
යමානවක්වත් ගන්න එප්ා. ගත  ුත්යත් අප් තුළ සතිප්ට්ඨාන  සිද්්ධ 
යවනවා නම් ප්ැහැදිලිවම වැයේ ප්ටන් අරයගන. ඒ නිසා යම් 
‘සත්තානං විසුද්ියා’ කි න එක ප්රය ෝජන  සලකලාම යහාඳට 
යත්රැම් අරගන්න ඕනෑ. යම් ධමය  යම් ි දි ට යත්රැම්ගන්යන් නැතිව 
සත්ත්ව ායග් ිශුද්්ධි  තමා වශය න් අද්හායගන ඒක සඳහා කැප් 
යවලා ගත කරන්යන නැත්නම් ඉන් මත්තට ඇත්තා වූ ‘්සාක 
පරිද් වානං සමතික්කමාය’ කි න එක ිහිළුවක්. 

ආරම්භක යගායරෝසු යල්සි යම් ධමයතාව යත්රැම්ගත්තා නම්, 
ය ෝගාවචර ා යත්රැම්ගත්තා නම් මයග් හිතත් ප්රභාස්වර ි, ඒ 
ප්රභාස්වර හිත තුළ සීල ිශුද්්ධි  කි න එක මනුස්ස ආත්ම භාව ට 
කැප් ි, උරැම ි. කරන්න ප්ුළුවන් අධිෂ්ඨාන ශක්තිය න්. චිත්ත 
ිසුද්්ධි කි න එක කැප් ි, උරැම ි. කරන්න ප්ුළුවන් අධිෂ්ඨාන 
ශක්තිය න්. ඒ වයග්ම ඉදිරි ට ඇත්තා වූ අනිකුත් ිප්ස්සනා මාගය 
ඤාණත් කරන්න ප්ුළුවන් කි න හැකි සඤ්ඤාව මතු කරගන්න බැරි 
නම්, ඉස්සරහට තිය න්නා වූ ‘්සාක පරිද් වානං’ කි න, යනාහැකි 
සඤ්ඤායවන් ඇති යවේච හිලත් ‘යලෝක සඤ්ඤා’ නිසා ඇති යවේචි 
ලප් කැළලුත් දුවයල යවන්යන් නෑ, නමුත් වැයඩනව. ඒ නිසා යසෝක 
ප්රියද්්ව, යසෝක කරන, ප්රියද්්ව කරන, හඬා වැලයප්න ගති දිගයටෝම 
යප්න්වන්යන යනාහැකි සඤ්ඤාව, නැති බැරිකයම් අඬායහෝගෑම ි.  

ඒක නිසා  ම්ම යවලාවක සතිප්ට්ඨාන ධමය ට සාදු කි ල 
සතිප්ට්ඨාන ධමය  සමාද්න් යවලා කට ුතු කළා නම් යකාේචරයදා 
යසෝක සංකාවල් එන්න ප්ුළුවන්, ප්රියද්්ව එන්න ප්ුළුවන්. නමුත් 
එවුවාය දි වුණත් අඬන්යන යම් අඬල ඉවර කරන්න ප්ුළුවන්, මට 
මත්යතදි නාඬන ජීිත කට  න්න ප්ුළුවන් කි ල ‘්සාක පරිද් වානං’ 
යසෝක, දුක්, යදාම්නස් ඉවත් කිරීම ප්ිළිබඳව හැකි සඤ්ඤාව ඇති 
කරගන්න ප්ුළුවන්. යම්ක තම ි ඔ  හුඟක් නවීන තාක්ෂණය  කරම 
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සහ ිධි යහා න්යන. යකාේචරයදා යම් තාක්ෂණ උප්කරණ 
සුයඛෝප්යභෝගී යද්්වල් ළං කරල දීල යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ කරන්න 
හද්නව. ඒ වායග්ම තම ි ඒ බාහිර තාක්ෂණවල, බාහිර ිද්ාව කි ල 
හඳුනගන්න තැන්වල, ප්ිටින් තම ි යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ කිරීයම් 
උප්කරම ළං කරන්න හද්න්යන. සවයඥ න් වහන්යස්යග් ඕනෑම 
ඉරි ව්වක, ප්ිළිරැවක, රෑප් ක බලන්ඩ. වටාප්තක්වත් අයත් නෑ. 
කිසිම උප්කරණ ක් නෑ. උන්වහන්යස්යග් යශර්ෂ්ඨම ධමය යද්්ශනාවක් 
ිලාසය න් තිය න ධම්මචක්ක මුද්රායවත් තිය න්යන ඇඟිලිවල 
ස්වරෑප් ක් ිතර ි. කිසිම බාහිර යද් ක් ළං කරගත්යත් නෑ. ඒ 
යමාකද්? උන්වහන්යස් කි න්යන යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ කිරීම සඳහා 
ප්ිටින් ආයල්ප් යකරැවට හරි  න්යන නෑ. ඇතුළතම යවනසක් 
යවන්ට ඕනෑ. ඒකට ප්රධානම යහ්තුව තම ි අර කලින් කි ාප්ු සීල 
ිශුද්්ධි , චිත්ත ිශුද්්ධි  ආදි . 

ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන සූතර  ආරම්භය ්දී ියශ්ෂය න් යද්්ශනා 
කර නැතත් සීල ිශුද්්ධි  ඇති වුණාමත් ිශාල වශය න් ඒ 
ප්ුද්්ගල ාට යලාකු ශාන්ති ක් ඇති යවනවා. ඒ ශාන්ති  තුළින්, 
යසෝක ප්රියද්්ව යකාේචර මතු යවලා තිබුණත් ඒවා මට කැප් නෑ, මට 
උරැම නෑ, යම්වා අ ින් කරන්න ප්ුළුවන් කි ලා ප්ැහැදිලිවම යම්වා 
හලන්න ප්ුළුවන් යද්්වල්. ඉයද්නයකාට යගි කින් යප්ාත්ත ගැලිලා 
 නවා වයග් යහාඳට යම්ක යම්රැවාම ප්ැහැවප්ුවාම යම්ක ගැලිලා 
  ි කි ලා යලාකු අධිෂ්ඨාන ක් ඇති කරගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා යසෝක 
ප්රියද්්ව දුරැ කිරීමට බාහිර යලෝක  ගන්නා වූ උප්කරම ත් සවයඥ න් 
වහන්යස් ගන්නා වූ උප්කරම ත් අතර ප්රධාන යවනසක් තිය නවා. 
යම්ක ඇතුළත ප්ිරිසිදුකයමන් ඇති යවන යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ කිරීමක්. 
අනිකුත් සෑම ආගමකම, එයහම නැත්නම් සෑම ිද්ාවකම කරන්න 
හද්න්යන් ප්ිටින් ආයල්ප් තවරලා උප්කරම දීලා සුයඛෝප්යභෝගී යද්්වල් 
දීලා නැත්නම් අඩුම ගායන අප් රැක බලාගන්නා වූ යද්ිය ෝ 
යකයනක් ඇත්යත් , එයහම නැත්නම් අප්ිව බලාගන්නා වූ සමිති ක් 
සමාගමක් යහෝ වන්යන් , එයහම නැත්නම් සවය බලධාරී යද්ි න් 
වන්යන් , ආදී වශය න් කාට හරි එල්යලන්න යකානක් ඇති කරල 
යද්න්න හද්න එක ි. ඒක ප්ිළිබඳව යබායහෝම ප්යරස්සම් යවන්න 
ඕනෑ. අයප්් අප්වත් යවේච යලාකු ස්වාමීන්වහන්යස්, මට මතක නෑ 
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ප්සුබිම යමාකද්්ද් කි ල, නමුත් ප්ැහැදිලිවම යද්්ශනා කළා, ගිහි 
ඇත්තන්ට ශරද්්ධාව ඇති කරගන්ඩ ඉදිරිප්ත් යවන්ට එප් ි කි ල. 
භ ානක ප්රතිඵල යගන යද්නව. ප්ටන්ගැන්යමදී ි ශාල ශරද්්ධාවක් ඇති 
කරගන්නව. ිශාල බැඳීමක් ඇති කරගන්නව. ඒ බැඳීම  ම් ද්වසක 
කැඩුණ නම් මරණාන්තික යහෝ ඒ හා සමාන ද්්යව්ෂ ක් ඇති 
කරගන්නව.  

යම් අනුව අප්ට අවශ කරල තිය න්යන, සත්ත්ව ායග 
ිශුද්්ධි  ඔබටම ප්හළ කරගන්න ප්ුළුවන්, යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ කිරීම 
ඔබටම ප්හළ කරගන්න ප්ුළුවන්, කි ල යවන යකයනකුට ඇතුළතින් 
ඒ ආත්ම ිශ්වාස  ඇති කරලා යද්න්න ි. ඒ යවනුවට අප්ි යවන 
යමානම යද්්කින් උද්ව් කරන්න ගි ත් ආප්ිට කැරයකනව. 
යත්රැම්ගිය ම නැත්නම් ඒ යවජ්ජම, ඒ යවද්කම ආප්ිට කැරයකනවා. 
ඒ නිසා සවයඥ න් වහන්යස් යම් වායග් ධමය ක් යද්්ශනා කරලත් 
උන්වහන්යස් කිව්යව “මට ඔබලා යවනුයවන් කරන්න යද් ක් 
ඇත්යත නැහැ. මම ඔබලාට මාගය  යප්න්වනවා. ඔබලා ඒ මාගයය  
ගමන් කරන්න”. කවදාක්වත් කිවුයව නෑ මයග ළඟට එන්න, මම යම්ක 
සනීප් කරල යද්න්නම්, එයහම යකරැවට ප්ස්යස් අප්ි ඉතුරැ වැඩ ටික 
දි ුණු කරයගන  ං, කි ල කවදාක්වත් ඒ වායග ලාමක කථාවක් කි ල 
නෑ. කරල යප්න්වප්ු අවස්ථාවල් තිය නව, වහාම එතන එතනම යම් 
ිශුද්්ධි හත මතු කරල යප්න්නනව. 

ඒ නිසා යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ කිරීම - අද් බටහිර යලෝයක මුළු 
බුද්්ධාගමම ඔතන ි තිය න්යන. ඒක සුව කිරීයම ධමය ක් බවට ප්ත් 
යවලා. අයනකුත් සෑම ආගමකටම වැි  සුව කිරීම ගැන අද් 
බුද්්ධාගම යලාකුවට හ ිය න් කෑගහනව. යම්ක බුද්්ධාගමට කරන 
නිගරහ ක්. ආගමට නම් යවන්ඩ ප්ුළුවන්. ධමය ට නම් ප්ැහැදිලිව කරන 
නිගරහවක්. ඒ යමාකද්? බුදුරජාණන් වහන්යසයග් ධමයය ් ආරම්භ ක් 
තිය නව, මතුප්ිට යප්නුමක් තිය නව - යම් යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ 
කිරීම. නමුත් ඒක යනයම ි ප්රමාර්ථ . ප්රමාර්ථ ට  න්න ඉස්සල්ලා 
යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ යවන්ඩ ඕනෑ. ඒක වුයණ් නැත්නම් ඒ ප්ැත්යත 
ගැඹුර යත්රැම්ගන්න බෑ. ප්ටාචාරාවට, කිසායගෝතමි ට, අංගුලිමාල 
වයග් ඇත්තන්ට සවයඥ න් වහන්යස් අතින්  මක් අ ින් කරල දාන්නා 
වයග් ඒක ප්ිහල දාල, හද්වතට කථා කරල සති  ප්ිහිටුවල දුන්න. 
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නමුත් අද් ඒක ආද්ශය ට අරයගන වැරදි ිදිහට, දැන් යලඩ යරෝග 
මානසික යරෝග සුව කිරීම සඳහා යම  ප්ාිේචි කරයගන  න ගති  
නිසා, ප්රසිද්්ධ වශය න් ප්රධාන වශය න් අයනකුත් යකා ි ආගමටත් 
වැි  යම්යක ප්රතිඵල යප්න්වන්න ප්ුළුවන්. නමුත් ඒක යනයම ි බුද්්ධ 
ශාසනය ් ප්රමාර්ථ . ඒ වයග් වැඩවලදි යහාඳටම නිරීක්ෂණ  
කරන්න අවශ නම්, බැහැප්ු ඇත්තන්ට යවේච යද්් ගැන යප්ාේඩක් 
යහා ල බලන්න ඉතිහාසය . ඒ ඇත්තන් ඉතාමත්ම නරක අත්දැකීම්, 
බුද්්ධ ශාසන  ප්ිළිබඳව බුද්්ධ ධමය  ප්ිළිබඳව නරක අර්ථකථන 
කි න්න ප්ටන්ගන්නව ටික කායලකින්. 

යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ කිරීම ඉතාම අවශ කාරණාවක්. නමුත් 
ඒක යනයම ි ප්රධාන අරමුණ. අප්ි ද්න්නව යලඩක් හැදිේචහම 
යහද්කම යවද්කම කි ල යද්කක් තිය නව. යවද්කම යබායහාම 
ජනප්රි  ි. නමුත් යහද්කම තම ි යමෝරේච යද්්. යහද්කම කරන 
ඇත්තන්ට සාමාන යවලාවට මිනිස්සු සලකන්යන නෑ. මිනිස්සු 
සලකන්යන යහාඳටම යලඩ යවලා යවද්කමක් ගන්න ප්ුළුවන් 
යකනාට තම ි. නමුත් යලෝක  ප්ැවතීම සඳහා ශිෂ්ට ජාති ක්, 
සංස්කෘතික ගති තිය න ජාති ක්, මහාත්ම ගති ඇත්යතෝ කි ල 
කි න්යන යලඩ යවන්න ඉස්යසල්ලා යහද්කම ගැන කල් ඇතුව 
තමන්යග ප්රජාවට දැනුම්යද්න ඇත්යතා. ඔවුන් වඩාත් ශිෂ්ට 
සම්ප්න්න ි. වඩාත් ප්රිණාම  යවේචි සත්ත්ව යකාට්ඨාශ ක්, වඩාත් 
මහාත්ම ගති ඇත්යතා ප්ිරිසක් කි ල කි න්න ප්ුළුවන්. නමුත් 
අවස්ථාවාදීන් යලඩ යවනකල් බලා ඉන්නව ගිහිල්ලා යලඩ සුව 
කරලා තමන් ප්රය ෝජන ගන්න. යම්කට කි න්යන අවස්ථාවාද්  
කි ල. සංස්කෘත ශ්යලෝක ක ති නවා, “යලයේ යව්ගන එනයකාට 
යවදා යප්නුයණ් යද්ිය ක් වායග්. යලයේ සුව වීයගන එනයකාට 
යප්්න්යන මිතරය ක් වායග. යලයේ සුව වුණාට ප්ස්යස යවදා යප්්න්යන 
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 
යද් ිය කුට වයග් සැලකුවා වායග හිතාන ඉන්නව, දැන් යහාඳ වුණාට 
ප්ස්යසත් ගි ාම යද් ිය ක් වායග සලකල මට කන්ඩ යබාන්ඩ දීල 
සලක ි කි ලා. නමුත් ණ කාරය ක් යගට ආව වයග තම ි ඇත්ත 
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වශය න්ම සලකන්යන. ඒක නිසා ‘්සාක පරිද් වානං සමතික්ඛමාය’ 
කි න එක හරි ට ධමයාන්ව ට අනුව යත්රැම්ගන්න ඕනෑ. එයහම 
නැතුව සතිප්ට්ඨායන තිය න්යන යලඩ යරෝග සුව කරන්න  
අනුන්යග යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ කරන්න  කි ල බැහැයගන අඬහැර 
ප්ායගන එන ඇත්තන්ට යම් භාවනා කරන අ  ිෂය හි ටිකක් 
බලාගන හිටි හම ඇති. යමාකද් ඒ ඇත්යතා කි ාප්ානව, කරනව., 
අන්තිමට දුකට ප්ත් යවනවා. ප්ත් යවන හැටි යහාඳට යප්්න්න 
තිය නව. යම්ක අප්ි උයප්්ක්ෂායවන් මිස සසර කලකිරීමකට ගන්න 
නරක ි. 

නමුත් යම් සත ධර්මය , යම් වායග බුද්්ධ ධමයය  තිය න 
ධනර් ානික ගුණ ට යනයම ි සාමාන බුද්්ධි ට, යම්ක යහාඳටම 
ප්ැහැදිලි යවන ද්ශයන  තම ි අද් බටහිර තිය න බුද්්ධාගම. ප්ුළුවන් 
තරම් ඒයගාල්යලා කරන්න හද්න්යන යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ කිරීම 
සඳහා, නැත්නම් යලඩ යරෝග, යසෝක සුව කිරීයම් ධමය ක් බවට ප්ත් 
කරගැනීම ි. එයහම ධමය ක් බවට ප්ත් කරයගන තිය න බව බටහිර 
ඇත්යතා ද්න්නව. යම්ක යනාද්න්න ලාංකිකය ා බටහිර අනුගමන  
කරනවා. නමුත් යම් ටිකවත් ද්න්යන් නෑ. යම්ව ප්ිළිබඳව අප්ි යම් වයග් 
ස්ථානවල කථා කරන්යන යමාකටද්, අප්ි යම් කරයගන  න වැයේ 
අප්ි යකාේචරක් ඒවැ ින් ගැලිල ඉන්නවද් කි ල දැනයගන, අයන් 
අප්ට ඒව කරන්ඩ බෑ කි ල කනගාටු හිත් ඇති කරගන්න නරක ි. 
යලෝයක ඇති තරම් නිද්ර්ශන තිය නව යම් වැරදි කරම ට. සප්ය ා 
වලියගන් අල්ලලා කෑවා කි න කරම ට. යම් සාමානය න් කට ුතු 
යකයරන හැටි. 

ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන භාවනා කරන ය ෝගාවචර ා තමන්ට ඒ 
වායග ලාබ සත්කාර කීර්ති ප්රශංසා නම්බු නාම නැති වුණාට ිශාල 
ආරක්ෂාවකින් තමන් කට ුතු කරන බව දැනගන්න ඕනෑ. තමන්යග 
හියත් ඇති යවන්නා වූ යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ කිරීම ප්ිණිස 
සතිප්ට්ඨාන  කරි ාත්මක වීම අර කලින් කි ාප්ු ිශුද්්ධි  අනුව සිද්්ධ 
යවනව. ඒ ිශුද්්ධි  වැි යවන්න වැි යවන්න යසෝක ප්රියද්්ව අඩු 
යවනව. නමුත් ඒක අන් අ ට යබදා දීම සඳහා කට ුතු කිරීයම්දී අප්ි 
අවස්ථාවාදීන් යවනවද්? එයහම නැත්නම් ආත්මාථයකාමීන් යවනවද්? 
කි න එක සලකා බැලි   ුත්තක්. තමන්යග් අත්දැකීම් තමන්යග් 
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ප්රය ෝජන ට නැතුව අනුන්ට ඒ ඒ යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ කිරීමට යම් 
වායග් කරම ප්ාිේචි කිරීම ප්ිළිගන්න එක අවස්ථාවාද් ක්. තමන්ට 
සුදුසුකම් නෑ, නමුත් අනුන්ට යද්න්න හද්නවා. ඒක අවස්ථාවාද් ක්. 
ඒ වායගම තම ි තමන් සම්ප්ූර්ණය න්ම යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ 
කරගන්න තරමට සතිප්ට්ඨාන  හදායගනත් කාටවක්වත් උද්වු 
උප්කාර කරන්යන නැතුව, ප්ත්තු කරල ප්හනක් සිවුරකින් වහල තිේබ 
වයග් තිය නව නම්, ඒකට කි නව ආත්මාථයකාමී කි ල. මයග් 
සවයඥ න් වහන්යස් ආත්මාථයකාමීත් නෑ අවස්ථාවාදීත් නෑ. අප්ි 
 න්යන් ඒ ප්ායර්. ඒක නිසා යසෝක ප්රියද්්ව ප්ිළිබඳවත් යත්රැම්ගන්ඩ 
ඕනෑ. අර කි න්නා වූ ශීල ිශුද්්ධි, චිත්ත ිශුද්්ධි ආදි ධමයවලින් අප්ි 
අයප්් ඇතුළත ඇති යවන්නා වූ යසෝක ප්රියද්්ව යහාඳට ිනිිද් 
ද්කිනව. ඒව ඔක්යකෝම අයනක් ඒව වයග් ඇති යවනව නැති යවනවා 
කි ල යත්රැම්ගන්නව නම් අප්ිට ඒක යත්රැම් අරගන්න ප්ුළුවන් 
හිතාගන්න ප්ුළුවන් සතිප්ට්ඨාන ධමයය න් ලැයබන එක ආනිශංස ක්. 

නමුත් යම්ක අනික් අ ත ්එක්ක යබදා හදාගැනීම යකාතනදී 
කළ  ුතුද් කි න එක ඉස්සරහට සලකා බැලි   ුත්තක්. ඒකට තම ි 
ඇත්ත වශය න්ම යථරවාද්  තිය න්යන. ඒයකදි අයප්් ගුරැවරැ 
ප්ැහැදිලිවම යප්න්නල දීල තිය නව යමන්න යම් යවලාවල් එනකල් 
කලබල යවන්න එප්ා. ප්ුළුවන් තරම් යම් ගුණ, බාහියර් යම්ව කි ා 
ප්ෑයම් ගුණ අඩු කිරීම තම ි අයප්් යථරවාද්ය න් කරන්යන. ඒ නිසා 
යහාඳට ගුණ වඩාගන්න. ප්ිරිල ඉතිරිල  නකම් තමන්යග භාජන  
ප්ුරවගන්න ඕනෑ. නමුත් ඒව කි ාප්ාන්න නරක ි. අඬහැර ප්ාන්න 
නරක ි. අඬහැර ප්ෑයවාත් නිර්වාණ ගාමිනී ප්රතිප්දාව මැකිල, ලාබ 
සත්කාර ප්ැත්තට වැයටන්න ඉඩ තිය න නිසා සතිප්ට්ඨාන  කරන 
ඇත්යතා එවුව කල් ඇතිව දැනයගන හිටිය ාත් යත්රැම්ගන්නව මයග් 
වැඩ ප්ිළියවළ සාර්ථක යවන්ඩ යවන්ඩ යම් වයග් භ ානක ප්ැත්තකට 
යදාර ඇයරනව. ඒ තත්ත්යවට, කවදාක්වත් නරක ි භාවනා යනාකරන 
ප්ෘථග්ජනය ක්යගන් උප්යද්ස් ලැයබ ි කි ල, මාර යගන් උප්යද්ස් 
ලැයබ ි කි ල, යද්ි න්යගන් උප්යද්ස් ලැයබ ි කි ල, රාජ 
නා ක න්යගන් උප්යද්ස් ලැයබ ි කි ල. කවදාක්වත් යම් ප්රශ්යන 
සාකේඡා කරන්න යහෝ උප්යද්ස් යද්න්න ප්ුළුවන් තත්ත්ව ක් එ ාලට 
නෑ. ඒ ඇත්යතා යද්න උප්යද්ස් ඒකාන්තය න්ම ප්ුද්්ගල ත් ගුණ 
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ධමයත් උද්වු ගන්න ඇත්යතාත් ඔක්යකාම බිම වට්ටල දානව. 
කවදාක්වත් යම්ක යලෝකය ් යම් දැනුමට යම් ප්ැත්තට දැනුම එකතු 
යවන්යන නෑ. එකතු යවන්යන ආ ය න් වහන්යස්ලා අතර ප්මණ ි. 
ඒකට කි නව අප්ි ආ ය වංශ  කි ල. ඒකට අප්ි උප්යද්ස් ගන්නව 
ඒ ඇත්තන්යගන්. 

ඒ වුණත් යම් අවස්ථායව අප්ි යත්රැම් අරගන්යන යම් වායග 
ධමය මතු යවලා ඒි. ඒව කවදාක්වත් එප්ා තමන්යග ප්ාරට බාධා 
කරගන්න මට්ටමට ප්ාිේචි කරන්න. ඒ ිතරක් යනයම ි ‘දුක්ඛ 
්ොමනස්ස අත්ථඞ්ගමාය’ ඊට වැි  ගැඹුරින් ඇත්තා වූ දුක් යදාම්නස් 
දුරැ කිරීම ප්ැහැදිලිව ප්රකාශ කරන්න ප්ුළුවන්. ඒයකදිත් අප්ි යද්ප්ැත්ත 
ප්ැහැදිලි කරල බලනවා නම්, තමන්යග සන්තානගත දුක ි යමතන 
ගන්න තිය න්යන. යලෝක දුක යහෝ බාහිර යලෝක ායග් දුක සමන  
කිරීමක් යනයම ි. ඒක ගත්යතාත් ඒකත් ප්ාරාවළල්ලක් බවට ප්ත් 
යවනවා. බූමරංග ක් බවට ප්ත් යවනවා. හ ිය න් ද්මල ගැහුයවාත් 
හ ිය න් ඇිල්ල වදිනවා තමන්යග ඇඟට. ඒ නිසා අභන්තරගත 
යසෝක ප්රියද්්ව, දුක් යදාම්නස් දුරැ කිරීම ි බලායප්ායරාත්තු යවන්යන්. 
සතිප්ට්ඨායන හරි  නයකාට ඒක යව ි. නමුත් හුඟක් අමාරැ යව ි 
කාටවත් ඒක ඔප්්ප්ු කරල යප්න්නන්න. බාහිර යලෝක ා නිතයරෝම 
ිශුද්්ධි  නැති හිතකින් යකයලසිේච හිතකින් දුක් යදාම්නස්වලින් 
ප්ිරිල යසෝක ප්රියද්්වවලින්  ට යවලා ගත කරන නිසා ඒ ඇත්යතා 
හරි කැමති ි භාවනා කරන කට්ටි ත් එකතු යවලා අඬන්න එනව 
නම්, යබදා හදාගන්න එනව නම්, යගවල් යදාරවල්වල ප්රශ්න ිසඳන්න 
එනව නම්. නෑිත් ඉන්නයකාට හිතන්යන යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ 
කිරීමක් වශය න් යනයම ි, අඥාන උයප්්ක්ෂාවකින් යබාරැ තප්ස් 
රකිනවා වනගත යවලා ඉන්නවා කි ල. ඒක ඒත්තු කර දීම ඉතාම 
දුෂ්කර යද් ක්.  

ඒ නිසා යම් වැඩ කරන යවලායව ඒ සම්බන්ධතා සම්ප්ූර්ණ 
අඩු කරයගන තමන් තුළ  ාන්තම් යමෝදු යවලා එන්නා වූ ශීල, චිත්ත 
ිශුද්්ධි ආදි  වැයඩන්ට, යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ කිරීයම් වැඩ ප්ිළියවළ 
නැවත නැවත අත්ද්කින්ට, දුක් යදාම්නස් දුරැ වීයම් වැඩ ප්ිළියවළ 
අත්ද්කින්ට, දිගට  න්න ඕනෑ. ඒක ප්ිළිබඳ සෑයහන ප්රිච ක් එනකල් 
 න්න ඕනෑ. එයහම යනාගිය ාත්, අතරමැද් කරි ාත්මක යවන්න 
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ගත්යතාත්, තැම්යබන අල ක් තැම්යබන්න කලින් වැහුම් ඇරි  වායග් 
යමට්ටැහි යවනවා. ඇට්ටකුණා යවනවා. එයහම යනාවුයණාත් ඒ 
යවලායවදි ටික ටික තැම්යබනව. ඒ තැම්බීම තුළ තමන්ට වැටයහනව, 
මට යවනද්ට වඩා යසෝක ප්රියද්්ව ආප්ුවහම ඒව ිගරහ කරගන්න 
ප්ුළුවන් ශක්ති ක් තිය නව, දුක් යදාම්නස් ආප්ුවහම ඒක ිගරහ 
කරගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් තිය නව කි ලා. නමුත් ඒක කාටවත් 
කි ල යද්න්න තරම් යහෝ ඇත්ත වශය න්ම සම්ප්ූණය දුක් යදාම්නස් 
දුරැ කරගන්න ප්ුළුවන් තත්ත්ව ක් යනයම ි. නමුත් ඒ මාගයය ් තමන් 
කරි ාත්මක වී ඉන්න බව දැනගන්න ප්ුළුවන්. 

යම්න්න යම් යවලායවදි ප්ුළුවන් තරම් ඒ ආප්ු ගැම්ම ඒ ජව  
හැකි තාක් දුරට නඩත්තු කරන්න ඕනෑ. ඒ නඩත්තු කරනයකාට 
‘ඤායස් ස අිගමාය’ කි ල, අමුතුම නා  ධමය ක් යම්ක තුළ 
කරි ාත්මක යවනවා. ඒ නා  ධමය  අර යලෞකික සාමාන බුද්්ධි ට 
බාධා කරන්යනත් නෑ. තමන්යග එදියනදා වැඩ ප්ිළියවළට බාධා 
කරන්යනත් නෑ. භාවනා කිරීයම්, යමයනහි කිරීයම් වැඩ ප්ිළියවළට 
බාධා කරන්යනත් නෑ. ඒ යවලාවට ටියකන් ටික ටියකන් ටික තමන්ට 
යත්යරන්න ප්ටන් අරගන්නව මධම ප්රතිප්දාව කි න එක. ආර්  
අෂ්ටාංගික මාගය  කි න එක හැම චිත්තක්ෂණ කටම බලප්ානව. මූල 
කර්මස්ථායනට හිත දානයකාට ආරම්භය ්දී යකා ිම ද්ක්ෂ 
ය ෝගාවචරය කුට වුණත් නීවරණ ධමය න්යගන් හිත යවන් කරලා 
අරමුයණ්ම හිත ප්ැවැත්වීම, යම් යද්් කළ  ුතු ි යම් යද්් යනාකළ  ුතු ි 
කි න එක, යහාඳට වැටයහනවා. ඒ ප්ැවැත්වීම සඳහා ඕනැවටත් 
වැි  වීරි  කරනව නම් ඒක එක අන්ත ක්. වීරි  යනාකර ඉන්නව 
නම් අයනක් අන්ත . යම් යද්ක අතරමැදින් හිමිහිට  න්න ඕනෑ. 
හුඟාක් අද්හායගන කට ුතු කරනවා නම් ඒක එක අන්ත ක්. නැවත 
ඤාණය න්ම ිසඳල කරගන්න ප්ුළුවන් කි නව නම් ඒක අයනක් 
අන්ත . ඇද්හිල්ලත් කල්ප්නා ඤාණ ත් යද්ක අතරමැදින් මධම 
ප්රතිප්දාව හදාගන්න ඕනෑ. 

එයහම කරයගන අප්ි හිතමු  ම් ආකාර කට අරමුණ ඉදිරිප්ත් 
කරගත්තා, අරමුණ ඉදිරිප්ත් කරගත්තට ප්ස්යස අරමුණ ඉදිරිප්ත් 
කරගත්ත නිසා ප්හළ යවන්නා වූ හියත් ආයලෝක ගති, එයහම 
නැත්නම් කය ් ප්හසු ගති නිසත් මත් යවලා අරමුණ ගිළියහන්න 
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ප්ුළුවන්. නැත්නම් ඒ ියව්ක  තුළ මට යම් යවලායව රාග යහෝ 
සිතුිල්ලක් ආයවාත් යකායහාමද්? යව්ද්නාවක් දිහා බැලුයවාත් 
යකායහාමද්? ශේද් ක් දිහා බැලුයවාත් යකායහාමද්? කි ල අරමුයණ් 
හිත ප්වත්වන්න ප්ුළුවන්කම තිය ද්්දීත් අර අහක  න නීවරණ න්ට 
බර ධමය ආශර  කරන්ඩ ගත්යතාත් වැයේ වරදිනවා. ඒ නිසා අරමුයණ් 
හරි  ෑම නිසා යවන්නා වූ ප්රීති ට  ට යවන්යනත් නැතුව, ඒ තුළ 
ඉඳයගන අරමුණට ිෂමකර යද්්වල් ආශර  කරන්යනත් නැතුව, 
අරමුණ දිගට ප්වත්වයගන ගිය ාත් නම් ඕන්න ිප්ස්සනා 
ය ෝගාවචර ාට යත්රැමක් නැති ධමය අතහැරල අරමුයණ් ිප්ස්සනා 
වශය න් නිමග්න වීමක් ඇති කරගන්න ප්ුළුවන්. ඊට ප්ස්යස යකා ි 
අරමුයණත් සම රස  මතු යවනව. ශේද්ත් එක ි, රෑප්ත් එක ි, 
අරමුයණ් හිටි ත් එක ි, ප්ිම්බීම හැකිළීයම හිටි ත් එක ි, මුළු ක  
බැලුවත් එක ි. ආනාප්ාන  වශය න් නාසිකාගරය  හිටි ත් එක ි, 
මුළු ක  බැලුවත් එක ි. ආන්න ඒ ිදිහට ඕනෑ යද් ක් මට කරගන්න 
ප්ුළුවන් තත්ත්ව ක් වයග් කි ල ඇති වුණු ඉස්ප්ාසුව තුළත් 
ය ෝගාවචර ා අජ්ඣත්ත යගෝචර අරමුණම, අප්රකට වුණත්, සිත් 
ගන්නාසුලු යනාවුණත්, සිද්්ධි බහුල යනාවුණත්, එහිම හිත 
ප්වත්වනව ි කි න එක තම ි එතන මධම ප්රතිප්දාව යවන්යන. 
එතනදි කි නව සාමාන භාෂායවන්, මූලික අරමුයණ් හිත ප්වත්වන 
තාක් ි ප්ස්සනාව වැයඩනව. ඒ මූලික අරමුණ ප්ැවැත්වීයමදි ලැයබන 
ඉස්ප්ාසුව තුළ ඒක ධමය සාකේඡා කරන්ඩ හද්නවා. හියතන් ිිධ 
යද්්වල් කල්ප්නා කරන්ඩ බලනවා, ඉස්සරහට යවන්න තිය න යද්්වල් 
හිතනවා. යවේච යද්්වල් සිහිප්ත් කරනවා. නැත්නම් මම දැන් ඉන්යන 
යම් යම් තත්ත්යව, කාට හරි කි ල යද්න්න ඕනෑ කි ල හිතනවා. ඒ 
සෑම යද්්කටම සෑයහන යවලාවක් වැයටන්යන් නැතිව භාවනා 
තත්ත්ව  කරයගන  න්න ප්ුළුවන් ගති ක් ය ෝගාවචර ට 
වැටයහනව. 

නමුත් ඒක යනයව ි සතර සතිප්ට්ඨායන කි න්යන. සති  
අනිවාර් ය න්ම ය ාද්වන්න ඕනෑ. අප්රකට වුණත් නීරස වුණත් 
යද් ක් නෑ කි ල වැටහුණත් අරමුයණ්ම හිත ප්වත්වනවා කි න එක 
ඉතාමත්ම සූක්ෂ්ම ධමය ක්. යම්ක අර මුලින් නීවරණත් එක්ක රණ්ඩු 
කරල අරමුණ යවන් කරගන්න ගත්ත උත්සාහ ට වඩා ඉතාම 
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සූක්ෂ්ම ි. යම් නිසා මුලින් කි ප්ු මධම ප්රතිප්දාවට වඩා යමතන 
මධම ප්රතිප්දාව ති ුණු ි. ඒ වයග්ම තම ි භාවනා යනාකරප්ු 
යකයනකුට කවදාක්වත් ක ිල යද්න්නත් බෑ. භාවනා කරප්ු යකනාට 
නම් යම්ක කි නයකාට යහාඳයටෝම වැටයහනව. “ඇත්ත. මං යමේචර 
අරමුයණ් හිත ප්වත්වන්න ප්ුළුවන්කම තිය ද්්දිත් එක්යකා අරමුණ නෑ 
කි ල හිත ලීන කරගත්ත. නැත්නම් මට ිතර ි යමයහම ඉන්ඩ 
ප්ුළුවන්යන කි ල යකළින්ම ශූනතාවට හිත දාල බලන්න හද්නව. 
එයහම නැත්නම් කල්ප්නා කරනව ප්ටිේච සමුප්්ප්ාද්  වයග් යද් ක්. 
යම් වයග් යද්්වලින් අප්ි යකාේචර යම් ලැබිේච වටිනා චිත්තක්ෂණ , 
අයප්් මධම ප්රතිප්දාව හානි කරයගන තිය නවද් ප්ර්ය ්ෂණ 
තෘෂ්ණාව නිසා...” කි ල මධම ප්රතිප්දාවට යග්න්න උත්සාහ කරනව. 
මධම ප්රතිප්දාව හරි  නයකාට එන්ට එන්ට එන්ට බාහිර අරමුණු 
යගාජ ද්මනව. බහුල යවන්න ප්ටන්ගන්නව වයග් යත්යරනවා. 
යප්්න්න ප්ටන්ගන්නවා. නාඳුනන රෑප් යහෝ ද්න්නා රෑප් යහෝ එක එක 
ඉරි ව් ිකාර යප්න්වමින් එන්න ප්ටන්ගන්නවා. ප්ණිිඩ ක් ඇිල්ල 
කි නව වයග් තව එක්යකයනකුට ශේද් ඇයහන්න ප්ටන්ගන්නවා. 
නැත්නම් අනිවාර් ය න්ම යවන්ඩ තිය න යද්්වල් අර සැබෑ යවන 
හීන වයග් යප්්න්න ප්ටන්ගන්නව. එයහම නැත්නම් ගඳ, රස යද්්වල්, 
යහාඳට ප්රකට යවන්න ප්ටන් අරගන්නව. 

යම් තත්ත්ව   ටයතදිත් මූල කමයස්ථානය ් හිත ප්වත්වනවා 
කි න එක දි   ටින් ගින්ද්ර යගනි නවටත් වැි  අමාරැ ි. යම් 
අවස්ථායව්දී කමටහන් සුද්්ධ කරන්යන නැතුව තනි ම භාවනා කරන 
තැනක නම්, ඒ ප්ුද්්ගල ාට යද් ි න්යගම සරණ තම ි. බුදුන්යග 
සරණ නම් ලැයබන්යන නෑ. ඒක ඉතාමත් අවශ යවලාවක් 
සාකේඡාව සඳහා. නිතර කමටහන් සුද්්ධ කරන්න ඕනෑ. තමන්ට 
වැටයහන යද්්, හැබැ ි හිතල යනයම ි, ප්රතක්ෂ , නිතයරෝම 
සිස්තරව කලාණ මිතරය කුට මතක් කරන්න ඕනෑ. එතනදි 
කලාණ මිතර ා නිතයරෝම එකම යද්් තම ි කි න්යන, නමුත් තමන්ට 
යත්යරන්න ප්ටන් අරගන්නව යම් කි න යද්්වල අර්ථ . යමන්න යම් 
ය ෝගාවචර ට ි ප්ුළුවන් යවන්යන ද්වසක සංස්කාර න් ප්ිළිබඳව 
උයප්්ක්ෂාව ලබාගන්න. ඒ ද්ක්වා  න සතිප්ට්ඨාන මධම ප්රතිප්දාව 
යත්යරන්ඩ නම් ඒ ිශුද්්ධි  නැතුව, යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ කරන්යන 
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නැතුව, සතිප්ට්ඨායන වඩන්යන් නැතුව, යප්ාත් බලලා බෑ. අද් යම් 
ටික හරි අප්ට සාකේඡා කරගන්න ප්ුළුවන් වුයණ් කවුරැ කවුරැත් 
යමතන ඇිල්ලා භාවනා කරන නිසා. මීටත් වඩා තව යබායහෝම 
තිය නව සුද්්ධ කරල දැනගන්න යද්්වල්. ඒක සඳහා තමන්ටම ඤාණ  
ප්හළ යවනයකාට තම ි තමන් තමන්යග ගුරැවර ා යවන්යන. අර 
ිශුද්්ධි  වැි යවනව. සතිප්ට්ඨාන  තමන්ට යසතක් යව ි. ඒක 
තම ි කි න්යන යම් ටික නිවන් ද්කින්න ඉස්සලල් යවන්ඩ ඕනෑ. 
යම්ක කි නවා හ යවනි ආනිසංස  වශය න්. යද්්ශනායව 
කි යවන්යන යමාකද්්ද්? ‘ඤායස්ස අිගමාය’ කි ලා. ඊට ප්ස්යස තම ි 
‘නිබ්බානස්ස සච්ිකිරියාය’. ඒ නිසා යම් ප්රතිප්දායව් ති න්යන් ඉතාම 
තාර්කික ඉතාමත්ම කරමික වැඩ ප්ිළියවළක්. ඒ නිසා ඒකට බැහැයගන 
භාවනා කරන යකනාට තම ි යම්ක ප්ි වයරන් ප්ි වර, මිහින්තයල් 
ප්ි වයරන් ප්ි වර නගින යප්ාි එයකක් වයග් ඉහළට  න්න ප්ුළුවන්. 
අප්ිත් ිප්ස්සනායවන් බලායප්ායරාත්තු යවන්යන ඒ ප්ැත්ත ි. 

නමුත් මං හිතනව අප්ි යවන් කරගත්ත කායල යමතනින් 
හමාර ි. අප්ි අද් ද්වස ඇතුළත යම් ආනිසංස හත ප්ිළිබඳව ඉදිරිප්ත් 
කිරීම ි යකරැයව්. අප්ි මීට වඩා ිස්තර සහිත යද්්වල් සතිප්ට්ඨාන 
ප්ිළිබඳව ඉදිරි ධමය යද්්ශනාවලදී ඉදිරිප්ත් කරගන්ඩ. යම් ධමය 
යකාට්ඨාශය ් ඇත්තා වූ කරැණුත් තමතමන්යග් භාවනායව් ඇත්තා 
වූ අත්දැකීමුත් එකතු කරයගන හිත අලුත් කරයගන යම් ලැබුවා වූ 
සරැ වස් කායල, ඉතාමත්ම යහාඳින් දි   ටින් ගින්ද්ර යගනි න්නා 
වායග් අරමුණ ඉතාමත්ම සි ුම් කරයගන එහි නියරෝධ  ද්ක්වා 
යගන ාගැනීමට අවශ කරන්නා වූ ප්ංච ඉන්ද්රි , ප්ංච බල වැඩීම 
ප්ිණිසම යම් ධමය යකාට්ඨාශ යහ්තු යව්වා! වාසනා යව්වා! කි න 
අද්හසින් අද්ට නි මිත ප්රිදි යද්්ශනාව යමතනින් හමාර කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු!
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3-වන ධමම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

“එකාය්නා අයං භික්ඛ්ව, ම්ග්ගා සත්තානං  විසුද්ියා 
්සාකපරිද් වානං සමතික්කමාය දුක්ඛ්ොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමාය 
ඤායස්ස අිගමාය නිබ්බානස්ස සච්ිකිරියාය, යදි’ ං චත්තා්රා 
සතිපට්ඨඨානා’ති” 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සඞ්ඝ රත්නය න් අවසර ි. අපි් 
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 කලින් සති 
යද්කක්, සති කට ප්ැ ක් බැගින් බරහස්ප්තින්දා ද්වස ඒ සඳහා ගත 
කරලා තිය නවා. 

අප්ි ගි  වතායවත් යම් ඉදිරිප්ත් කරප්ු ප්ාලි වාග්මාලාව 
මාතෘකාව වශය න් තබාගන්නට ය දුණා. අනිකුත් සූතරවලට 
වඩා  යම් සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් යවනසක්, ඉදිරිප්ත් කිරීයම් යවනසක් 
සවයඥ න් වහන්යස් යප්න්වනවා. ඒ සූතරය ් අඩංගු කරැණුවලින් එහි 
ය දී ගත කරන්නාට ලැයබන්නා වූ ආනිශංස යකාට්ඨාශ , ප්රතිඵල, 
කල් ඇතිවම යගන හැර ප්ෑමක්. ඒක ඒ අසන්නායග් ඇද්හීම, ශරද්්ධාව, 
උනන්දුව, කුසලේඡන්ද්  වැි කිරීම සඳහා කරන එක කරම ක්. එහි 
ලා සවයඥ න් වහන්යස් මුලින්මත් සරලවමත් ඉදිරිප්ත් කරන්යන් 
සත්ත්ව ායග් ිශුද්්ධි  කි න එක ි. ඒ කි න්යන් ිිධ ප්ැතිවලින් 
යත්රැම්ගත්ත ප්රමාණ ට යබායහෝයද්නා යම්ක බහු වචනය න් 
යත්රැම්ගන්නවා. සමහර යවලාවට යම්ක ඒක වචනය න් 
යත්රැම්ගන්න සිද්්ධ යවනවා. සත්ත්ව ායග් ිශුද්්ධි  කි ලා යම් 
සතිප්ට්ඨායන කි කි ා හිටි ට යහෝ එයහම නැත්නම් ඒක 
භාවනායවන් යතාරව යවන කරමවලින් ප්රිහරණ  කළාට 
යබායහෝයද්නායග් ිශුද්්ධි ක් සිදු වීමකට වඩා, අද්හස් කරගන්නට 
තිය න්යන් යම් බණ අහන බණ කි න අප්ි ඒ සතර සතිප්ට්ඨාන 
සූතරය න් ඉදිරිප්ත් කරන්ට බලායප්ායරාත්තු යවන ප්රතිප්ත්ති කරම , 
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ප්රතිප්ත්ති මාගය , අප් තුළින් කරි ාත්මක කරන්නට ප්ටන්ගත්යතාත්, 
අන්න එතැන් ප්ටන් ඒ කරි ාත්මක කරන එක එක්යකනා තුළ යම් 
කි න ිශුද්්ධි  බලායප්ායරාත්තු යවන්න ප්ුළුවන්. එයහම නැතුව 
සවයඥ න් වහන්යස් කුරැ රට ‘කම්මාස් සද්ම්ම’ නිගයම් සතිප්ට්ඨාන 
සූතර  යද්්ශනා කළ ි කි ලා යලෝකය ් ිශුද්්ධි ක්, යලෝක 
සත්ත්ව ායග් ිශුද්්ධි ක් වුයණ් නෑ. එයහම ගූඪ භාව ක්, එයහම 
ගුප්්ත ධමය ක් යම්යක ඇත්යත නෑ. ඒකාන්තය න්ම සුතම  වශය න් 
යම්ක අහලා දැනයගන, චින්තාම  වශය න් යම්ක ගළප්ලා අථය 
යත්රැම් අරයගන, භාවනාම  වශය න් කරි ාවට නගනයකාට ි ඒ 
ිශුද්්ධි  සිද්්ධ යවන්යන.  

ඒක නිසා භාවනා කරන ප්ිරිසක් සතිප්ට්ඨාන සූතර  
අහනයකාට යලාකු කුසලේඡතද් කට යහ්තු යවනවා, ශරද්්ධාවකට 
යහ්තු යවනවා, අප්ි දැනටමත් එහි බැසයගන ගත කරනවා යන්ද් 
කි ලා. ඒ වායග්ම තම ි එවැනි කට ුතු කරන ඇත්යතෝ යම්ක අනික් 
අ ට කි ාදීමට යහෝ, එයහම නැත්නම් අනික් අ යග් ිමුක්ති කට 
හිත ය ාද්නවා නම්, කරැණාකරලා මතක ති ාගන්න ඕනෑ ඒක 
තමුන්යග් ිමුක්ති ට තමුන්යග් ිශුද්්ධි ට බාධාවක්. ජනතා 
ිමුක්ති ක් යහෝ යවන යප්ාදු ජන ිමුක්ති ක් යහෝ කල්ප්නා කිරීම 
සතිප්ට්ඨාන ය ෝගාවචර ාට බාධාවක් බව, ියශ්ෂය න්ම ආධුනික 
සතිප්ට්ඨාන ය ෝගාවචර ාට බාධාවක් බව යම් ප්ද් ම දාලා 
යත්රැම්ගන්න ඕනෑ. ඒක අර මුල් ප්ාලි ප්ාඨය ් ඒ ආකාරය න්ම 
දැනයවන්යන් නෑ. ඒක හිත ය ාදා බැලි   ුතු ි. තමන්යග් ිමුක්ති ට 
යහ්තු යවන ආකාර ට කල්ප්නා කරලා බලලා ගත  ුත්තක්. ඒ නිසා 
ප්රධානම කාරණාව යම් ිශුද්්ධි  ලැබීම තම ි. නමුත් ඒක අනුන්යග් 
ිශුද්්ධි ක් බවට ප්ත් වුයණාත් ඒක අප්රධාන කාරණාවක් යවනවා 
යනයව ි, ප්රධානම ි රැද්්ධවාදි ා බවට ප්ත් යවනවා. ඒක සතිප්ට්ඨාන 
ය ෝගාවචර ා යහාඳට ප්ැහැදිලි කරගන්න ඕනෑ. 

ඊගාවට “්සාක පරිද් වානං සමතික්කමාය” කි 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 බලනයකාට ඥාති වසන ට ප්ත් යවේච 
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යකනාටත් - නිවයස්තරය න් නමුත් යම් වයග් ධමය සභාවකට කඩා 
වැදිේච ස්තරි ාවට සවයඥ න් වහන්යස්යග් ප්ළමුයවනිම ප්රතිචාර  
වුයණ් “නැගණි නි! සිහි එලවාගන්ඩ” කි න එක ි. යම් ති න අවුල් 
ි වුල්, වසන, උමතු ගති, නිර්වස්තර ගති, සමාජ ියරෝී, නැත්නම් 
සමාජ  ිසින් ිිධ ිධි ට බලන ගති, ඔක්යකාම කන්කරේචල 
මැද්්යද්් සවයඥ න් වහන්යස් කීයව් නැගණිය නි! සිහි එලවාගන්න 
කි ල ි. ඒක ඒ සවයඥ න් වහන්යස්යග් ි යශ්ෂ ි ධාන ක් යහෝ ආසිරි 
ගැන්වීමක් යනායව ි. ඒ කාන්තාවට ඒ යවලායව් සති  තිබුණා. 
සති  ප්ිහිටුවාගන්නට ප්ුළුවන් ශක්ති  තිබුණා. ප්ිහියටවුව. එතනදීම 
අර ඔක්යකාම යසෝක, ප්රියද්්ව සම්ප්ූණයය න් ි ළී ගි ා යනයව ි. 
නමුත් යසෝවාන් මාගය  ලබන තරමට වායග ළඟා කරගන්නට ප්ුළුවන් 
වුණා. ඒ වයග්ම ඇඬුම් යද්ඩුම් - කිසා යගෝතමි  වයග් යකයනකුට, 
අඬඅඬා තමායග් ප්ුතායග් මළ මිනි  අරයගන එනයකාට මතු කරලා 
දුන්න කාරණායවන්, මරණානුස්සතිය න් ප්ුළුවන් වුණා ඒක නතර 
කරගන්න. ඊගාවට දුක්ඛ යදාමනස්ස - සන්තති ඇමතිවර ා වයග් 
යදාම්නසට ප්ත් යවලා ඉන්න යකනාට සවයඥ න් වහන්යස් ප්ැහැදිලිව 
යප්න්නලා දුන්නා ඒ ගි  යද්්  න්න අරින්ඩ කි ලා. ආශා වුණ යද්්වල් 
අතහැරලා දාන්න. මධස්ථ යවන්න දැන්. ඒ මධස්ථය ් ඇත්තා වූ 
යද්් ප්ිළිබඳවත් අල්ලාගත්යත නැති හිතකින් බලන්න ඒ යවලායව්. 
යමතනත් යම් සති ටම ි ආරාධනාව. නැතිනම් සතිප්ට්ඨාන ටම ි 
ආරාධනාව. 

අන්න ඒ කරි ාවලී, යසෝක ප්රියද්්වවලින් ප්ීිතව දුක් 
යදාම්නස්වලින් භරිතව ගත කරද්්දිත් කැප්ී යප්යනන ඔ  වයග් චරිත, 
සිද්්ධි කිහිප් ක් සවයඥ න් වහන්යස් ජීවමානව වැඩ සිටින කාලය ්දීම 
සිද්්ධ වුණා. ඉතින් ඒයකන් යහාඳ ආද්ශය ගන්න ප්ුළුවන් 
ය ෝගාවචර ාට. ඒ නිසා ඤාති වසන, වස්තු වසන, එයහම 
නැත්නම් ලාභ සත්කාරවල අඩුප්ාඩුකම් වීම නිසා, ඒ යවලායව 
සතිප්ට්ඨාන  බහා ති ල ඒ යද්්වල් සඳහා ගත කිරීම 
යලෝකානුකම්ප්ාවක්, ජනතා ිමුක්ති ක් කි ලා හිතනවා නම් ඒක 
සතිප්ට්ඨාන ය ෝගාවචර ාට යනාගැළයප්න වස ිෂ වයග් යද් ක්. 
ඒකාන්තය න්ම තමායග් යසෝක ප්රියද්්ව දුක් යදාම්නස් නිවාගැනීමට ි 
යම්ක ප්ාිේචි කරන්න ඕනෑ. ඒ ප්ාිේචි කරලා ප්ටාචාරාව වයග් යහෝ 
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කිසා යගෝතමි  වයග් යහෝ සන්තති මහ ඇමතිවර ා වයග් යහෝ 
තමායග් ප්ැහැදිලි නා  අධිගම , යම්ක සඳහා ගත  ුත්තා වූ ආ ය 
අෂ්ටාංගික මාගය  කි න්නා වූ එකම මාගය  - තවත් ප්ැත්තකින් 
කි නවා නම් මධම ප්රතිප්දාව කි ලා යම්කට කි න්න ප්ුළුවන් - ඒ 
මාගය  අවයබෝධ කිරීමට තමා කරා එන්නා වූ සෑම අරමුණකටම 
සතිප්ට්ඨාන  - සති  මනා යකාට ප්ිහිටුවීම- ප්ුරැදු කිරීම අමුතුම 
නා ක්; යම් යලෞකකි ිෂ  තුළ උගන්වන්යන් නැති, අනවයබෝධ  
නැති කරන - එයහම නැතිව අවුල ි වුල ඇති කරන යනයම ි - 
අනවයබෝධ  නැති කරන අමුතුම නා ක්. ඒ නා ට ස්තරී වුණා 
කි ලා යහෝ ප්ුරැෂ වුණා කි ලා යහෝ ලාභ ක් වාසි ක් නෑ. ප්ාඩුවක් 
නෑ. ඤාති වසන ට ප්ත් වුණා කි ලා යහෝ නෑ කි ලා යහෝ ලාභ ක් 
ප්ාඩුවක් නෑ. වස්තු වසන ට ප්ත් වුණා කි ලා යහෝ නැති වුණා 
කි ලා යහෝ ලාභ ක් ප්ාඩුවක් නෑ. සෑමයද්නාටම සම මට්ටමක් 
තිය න්යන සති  ප්ිහිටුවීම සම්බන්ධව. 

අප්ි සාමානය න් යතාරණක කථා වස්තුවක් ිදි ට 
යප්න්වල ති නයකාට ප්ටාචාරාවට යහෝ කිසා යගෝතමි ට යවේච යද්් 
යනාි   ුත්තක්, අභාග ක්, අවාසනාවන්ත සංසිද්්ධි ක් වශය න් 
තම ි අප්ිත් ද්කින්යන. ප්ටාචාරාව යවනුයවන් අප්ිත් අඬනවා. නමුත් 
ඒක තම ි ප්ටාචාරාවට සවයඥ න් වහන්යස් දැකගන්නට, ධමය  
දැකගන්නට, සඟ ප්රප්ුරට ඇතුල් යවන්නට, යකටිම මාගය  වුයණ්. ඒක 
නිසා ඒක ප්ටාචාරාවට වාසි ක් වුණා. නමුත් අප්ි හිතන්ඩ නරක ි, 
අයන්! අයප්් අම්මට ප්ටාචාරාවට යවේච යද්් යව්වා! එතයකාට අම්මට 
නිවන් ද්කින්නට ප්ුළුවන් යව්වා! කි ලා යමයහම හිතන එක මහා 
භ ානක ි. කාට හරි දුකක් ප්ටවලා, දුකක් ප්රාථයනා කරලා, දුකක් 
ප්නවලා ඒ තුළින් සත  අවයබෝධ යව්වා! කි ලා හිතන එක 
අසාධාරණ ි. ඒක අයප්් අප්වත් යවේච යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් 
මතක් කරලා දීලා තිය නවා, කාටවත් ශරද්්ධාව ඇති කරන්න උනන්දු 
යවන්න හද්න්න එප්ා! ඒක භ ානක ි කි ලා. ඇති යවේච 
ශරද්්ධායවන් ඇති යවේච දුයකන් ශරද්්ධාව ඇති කරගන්නවා, ඇති 
යවේච ශරද්්ධායවන් නා  මාගය  මතු කරලා යද්නවා කි න එක 
එකක්. නමුත් ඒ වයග් යද්්වල් “යව්වා!” කි ලා හිතන්න නරක ි. ඒ 
වයග්ම තම ි එයහම යවේච ඇත්යතෝ දැකලා ඒ ඇත්යතෝ මාර්ගය න් 
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තමන් කරප්ුත් නැති, ද්න්යනත් නැති සතිප්ට්ඨාන ක් උගන්වන්න 
හද්නවා නම් ඒකත් අවස්ථාවාද් ක්. 

ඒ නිසා යම් යද්කම යනයම ි යමතන ගත  ුත්යත්. තමන් 
යකයරහි යකායහාමටවකව්ත් ප්ටාචාරාව මට්ටමට යහෝ ඊට අඩු 
මට්ටමකට යහෝ නිතයරෝම දුක්, යදාම්නස්, යසෝක, ප්රියද්්ව ිිධ 
අරමුණු මාගයය න් ඇස, කන, දිව, නාස , ක , සිත මාගයය න් ගලා 
එනවා. යම් සෑම අරමුණකටම සති  ප්ිහිටුවීම මාර්ගය න් මධම 
ප්රතිප්දාව, ආර්  අෂ්ටාංගික මාගය , නා  ප්ිළිබඳව ප්රිච ක් 
ලැයබනවා. ඒ ප්රිච  ඒ ප්ුද්්ගල ායග් ආශර  නිශර  සම්ප්ත්වල 
හැටිහැටි ට රැචි අරැචිකම්වල හැටිහැටි ට අධාත්මය ් හැටි 
හැටි ට යවනස් යවනවා. ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන සූතර  අඞ්ග සම්ප්ූණය 
ධමය යකාට්ඨාස ක්, ධමය ප්න්ති ක් යගන හැර ප්ෑවට, රාග  අධික 
චරිත ාට සතිප්ට්ඨානය ් ඔක්යකෝම යකාටස් අවශ කරන්යන් නෑ. 
එ ාට අවශ කරලා තිය න්යන තමන්යග් ගැයට් ලිහාගන්න ප්ුළුවන් 
යකාටස ප්මණ ි. ද්්යව්ෂ චරිත ාට සම්ප්ුර්ණ යකාට්ඨායශ් 
ඉයගනගන්න අවශතාවක් නෑ. ඒ වයග්ම යමෝහ චරිත ාට සම්ප්ුර්ණ 
යකාට්ඨායශ් ඉයගනගන්න අවශතාවක් නෑ. ඉයගනගත්තාට ප්ාඩුවක් 
යනායව ි.  

නමුත් ප්රය ෝජන  සලකලා බලනයකාට, සතිප්ට්ඨාන සූතර  
ඉදිරිප්ත් කරලා තිය න්යන ප්ුදුම අප්ූර්ව තායලකට, ිස්ම ජනක 
තායලකට. මූලික කමටහනක් දියග් වැයේ කරයගන  නයකාට 
තමන්යග් චරිත ට අදාළ තායලට නා  ප්හළ යවනවා. දැන් 
සවයඥ න් වහන්යස්ට සතිප්ට්ඨාන  ප්ිළිබඳව, නැත්නම් ආර්  
අෂ්ටාංගික මාගය  ප්ිළිබඳව ‘පු්බ්බ අනනුස්සු්තසු ධ්ම්ම සු චක්ඛුං 
උ පාදි ඤාණං උ පාදි...’ ආදී වශය න් සෑම සි ලු සත්ත්ව ාටම 
සාධාරණ යවන සවයඥතා ඥාන  ප්හළ උනා. ඒ නිසා උන්වහන්යස් 
යවත ප්ැමියණන ියන  ජනතාව ඕනෑම යකයනකුට යනාප්ැකිළ, 
අභීතව, වක්තව, ප්රතිබලව, උත්තර යද්න්නට ප්ුළුවන් ශක්ති ක් 
උන්වහන්යස්ට තිබුණා. නමුත් එේචරම ශක්ති ක් සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන් 
වහන්යස්ට තිබුයණ් නෑ. ඊට අඩු ි ටිකක්. ඊටත් අඩු ි යමාග්ගල්ලාන 
ස්වාමීන් වහන්යස්ට. ඊටත් අඩු ි අනිකුත් මහා ශරාවක ඇත්තන්ට. 
ඊටත් අඩු ි අනිකුත් රහතන් වහන්යස්ලාට. ඒ වයග් තම ි යම්ක 
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බැහැයගන බැහැයගන  න්යන - එතැන සඳහන් කරන්යන තමන් 
යවත ප්ැමියණන යලෝක සත්ත්ව ා ිෂය හි. 

නමුත් භාවනා කරන අප්ි එක එක්යකනා ගැන කල්ප්නා 
කරනයකාට තමුන්යග් ඇත්තා වූ චරිත ලක්ෂණ  යමාකක්ද්? ඒ චරිත 
ලක්ෂණ ට අනුව යම් නා  ප්ාදාගන්නවා කි න එක යබායහාම 
යකටි වැඩක් යවන්නත් ප්ුළුවන්. ප්ටලවා ගත්යතාත් සවයඥතා ඥාන  
ලබාගන්නවාටත් වැිය න් මහන්සි යවන්නත් ඉඩ ති නවා. ඒත් 
යනාලැයබන්නත් ඉඩ තිය නවා. ඒක නිසා යම් නා  කි න එක 
බණ අහන, බණ කි න එක එක්යකයනක් ලබාගන්නා කරම  යවනස්. 
තමන්යග් චරිත ට, තමන්යග් රැචි අරැචිකම්වල හැටි ට, තමන්යග් 
ශරද්්ධා, ිරි  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 බරසාර ගැඹුරැ යද්්කටත් වඩා හුදු සති 
ධචතසික  ිස්තර කරනයකාට, යවත ප්ැමියණන, ඉදිරි ට ඉදිරිප්ත් 
යවන යද්් ප්ිළිබඳව සතිමත් වීම කි ලා යකටිය න් සඳහන් 
කරනයකාට ඒ තුළින් අප්ට ප්ුළුවන් යවනවා යම් නා  කි න එක 
හැම චිත්තක්ෂණ කම යප්ෝෂණ  කරන්න. ි ිධාංගීකරණ  කරන්න. 
කරයගන කරයගන  නයකාට ඒ ප්ුද්්ගල ා තුළ හැම යමායහාතකම 
ප්ින් වැයඩනවාටත් වඩා කුසල් වැයඩනවා. කුසලතාවක් වැයඩන්න 
ප්ටන්ගන්නවා.  

ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන  කි න එක, ඒයකනුත් තව සාර කරලා 
ගන්නව නම්, යප්රාගන්නව නම්, සති  කි න එක මුල, මැද්, අග, 
කි න තුන් ස්ථාන ටම ගැළයප්නවා. ශාසනය ් ආදි කලාණ , 
මයජ්ඣ  කලාණ , ප්රිය ාසාන කලාණ  කි ලා සවයඥ න් 
වහන්යස්යග් ධමයය ් සඳහන් යවනවා. උන්වහන්යස්යග් ධමය  ඒ වයග් 
මුල, මැද්, අග කලාණ ධමය න්යගන්, මංගල ධමය න්යගන් 
සමන්ිත ි. ඒ ගති  තිය න්යන සති  නිස ි. ඒ නිසා යම් නා  
අධිගම  කි ලා කිව්වහම, සවයඥ න් වහන්යස් අධිගමන  කළා වූ 
සවයඥතා නා  අප්ට අවශත් නෑ කරන්නත් බෑ. අප්ට අවශ කරලා 
තිය න්යන අයප්් යම් සංසාර ගැයට් ලිහාගැනීමට අවශ කරන 
ප්රයද්්ශ  යත්රැම්ගැනීම ි. ඒ යත්රැම්ගැනීම තුළින්, යලෝක සත්ත්ව ත් 
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සත්ත්ව සඤ්ඤායවන් අප්ිත් සමග සම නිසා අප්ට අනික් ඇත්තන් 
සමග හදා යබදාගන්න ප්ුළුවන් තත්ත්ව කට එන්න ප්ුළුවන්. නමුත් 
අප්ට සවයඥතා ඥාන  ලැයබන්යන නෑ. හැම යකනාටම අප්ට උත්තර 
යද්න්න ප්ුළුවන්කමක් නෑ. ඒ නිසා අප්ි භාවනාවට සතිප්ට්ඨාන සූතර  
ඉයගනගන්න යප්ළයඹනයකාට ඒයක රාමුව යම් ආකාරය න් 
යත්රැම්ගන්න ඕනෑ. යම් නා  අධිගම  කරන්යන නැතිව 
‘නිබ්බානස්ස සච්ිකිරියාය’ කි න ඊගාව මට්ටමට  න්න බෑ. ඒ නා  
තමන් ිසින් සංශ්යල්ෂණ  කරගත  ුතු ි, මයග් චරිත ට යමන්න 
යමයහම ි කි ලා. 

නමුත් අද් 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, මයග් රැචි අරැචිකම්වලට ඒක ගැළයප්නවාද්? 
කි ලා සැක ක් ප්හළ යවන්න ප්ුළුවන්. නමුත් සූතර ප්ිටකය ් යහාඳට 
ිස්තර යහා නයකාට ආනාප්ානසති සූතර  කි ලා එකක් තිය නවා 
මජ්ිම නිකාය ්. යහාඳට ිස්තර සහිත ි, මධම ප්රමාණ ට ිස්තර 
යවලා තිය නවා. ඒ සූතරය ් යහාඳට ප්ැහැදිලි කරලා ති නවා යම් 
හුදු ආනාප්ාන  කි ලා සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් ිස්තර කරලා 
තිය න්යන ිසිඑකක් කමටහන්වලින් එක කමටහනක් ිතර ි. 
ආනාප්ාන  කි ල කි න්යන සතිප්ට්ඨානය ් ති න ප්ට්ඨාන 
හතයරන් සතිප්ට්ඨාන කුත් යනයම ි. එ ිනුත් කමටහනක් ිතර ි. 
නමුත් ආනාප්ාන සති  වැඩීයමන් රහත් යවන ආකාර  ද්ක්වාම 
 න්න ප්ුළුවන් බව ආනාප්ාන සූතරය ් සඳහන් කරලා තිය නවා. එක 
සතිප්ට්ඨාන යකාට්ඨාශ ක් භාිතා කරලත් නිවනට  න්න ප්ුළුවන් 
බවත් සං ුක්ත නිකාය ්  ම්  ම් සූතරවල සඳහන් කරලා තිය නවා. 
තව සමහර තැන්වල සඳහන් කරලා තිය නවා එක් එක් 
සතිප්ට්ඨාන  භාවනා කිරීයමන් යස්ඛ තත්ත්ව ටත් සතර 
සතිප්ට්ඨාන ම වැඩීයමන් අරිහත් තත්ත්ව ටමත්  න්න ප්ුළුවන් 
කි ලා.  

ඉතින් ඒ නිසා යම් යප්ාදු භාවනා මධස්ථානවල යම්ක 
යහාඳට යත්රැම් අරගන්න ඕනෑ, යප්ාදුයව් උගන්වන කමයස්ථාන ක්, 
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යප්ාදුයව් යද්න කාල සටහනක්, යප්ාදුයව් යද්න ආහාර, යප්ාදුයව් යද්න 
අනිකුත් යස්නාසන ආදී යද්්වල්වලින් බලායප්ායරාත්තු 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 සුදුසු තායලට සකස් කරයගන, සප්්ප්ා  
කරැණු සලසායගන, අරිට වඩා ියව්කීව, ගුරැවර ායගන්  ම් 
ප්රමාණ කට දුරස්ථ යවලා කරයගන  න්න ඉඩ තිය නවා. ඒ නිසා 
එවැනි මධස්ථානවලින් බලායප්ායරාත්තු යවන්යන යම් අඩුම 
ලංසුවට, මූලික ඇතුල් වීමට, යදාර ිවර කරලා දීම ි. ඒ නිසා සැක 
හිතන්න නරක ි, යම් එක සතිප්ට්ඨාන ක් යහෝ සතිප්ට්ඨාන ක ලා 
ගැයනන එකම කමයස්ථාන ක් වැඩීයමන් අප්ි සතිප්ට්ඨාන  
මගහරිනවා යද්ෝ කි ලා. එයහම සැක හිතන්න, සූතර යහා ලා 
බලනයකාට සැක ක් ඇති කරගන්න ඉඩක් නෑ. 

නමුත් සතර සතිප්ට්ඨාන  ිස්තර කරන්න යම් නා  
ප්ිළිබඳව කථා කරනයකාට සවයඥ න් වහන්යස් යප්න්නලා යද්නවා 
යම් හතරම සවයඥ න් වහන්යස් යත්රැමක් නැතුව ප්රකාශ කළා 
යනායව ි. යම්වා හතරම එකතු උනාට ප්ස්යස “ජාි ට මූි ” 
කිව්වා වයග් ඔක්යකෝයගම ප්ුදුමාකාර යගානුවක් ඇති කරලා යද්නවා. 
ඒකට යබායහාම සරල උප්මාවක් යප්න්නලා යද්නවා, හතර මං 
හන්දි ක සිව්දිගින් ප්ැමියණන රථ හතර මංහන්දි  ප්හු කරයගන 
යව්ගය න් ගමන් කරන නිසා හතර මංහන්දිය ් මැද් දූිලි ඉතුරැ 
යවන්යන නෑ කි ලා. ඒ හතර මංහන්දිය  එක ප්ාරක් නම් දිගටම 
ප්ාිේචි යවන්යන, අනික් ප්ාරවල් යද්යකන් එන දූිලි, යකෝේචි පී්ලි 
යද්කකට යද්ප්ැත්යත් යරාක් යවන්නා වයග් එකතු යවනවා. නමුත් 
ඉතිරි ප්ාරවල් යද් කත් නිතරම ප්ාිේචි යවනවා නම්, අර මැද් එකතු 
යවන දූිලි ටික එහාට යමහාට ප්ිහලා දානවා. අන්න ඒ වයග් තම ි 
අප්ි යසෝවාන් වීම සඳහා යහෝ එයහම නැත්නම් ඊට යප්ර ඇත්තා වූ 
ිප්ස්සනා ඥාන ප්හළ කරගැනීම නිසා යහෝ නැත්නම් ඊටත් කලින් 
ඇත්තා වූ ධාන ක් ලබාගැනීමට කට ුතු කරද්්දී යගාඩාක් දූිලි තව 
යද්ප්ැත්යත් තිය නවා. නමුත් ප්ායර් අප්ට අප්ි  න දිහාවට  න්න 
ප්ුළුවන්. අනික් ප්ැත්තට  න්න ප්ාර සුදුසු මදි. වාහන ගිහිල්ලා ප්ද්ම් 
යවලා නෑ. නමුත් ඉදිරි වැඩ කරයගන  නයකාට ඒ නිසා ඒවා නැවත 
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සලකා බලන්න යවන එක යම් වායග් සාර බහුල භාවනා කරමවල 
හැටි. ඒකට ඉඩ තිය නවා. ඒ නිසා එක භාවනා කරම ක්, ප්ිම්බීම 
හැකිළීම ගන්නවා, ආනාප්ාන  ගන්නවා, බුද්්ධානුස්සති  වශය න් 
ඒ එක එකක් අරයගන  නයකාට ප්ැහැදිලි ිවර ක්, ඕනැ යද්්කට 
 න්න ප්ුළුවන් ප්රයව්ශ ක් යම්ක තුළ තිය නවා. 

යම් ප්ිළිබඳ ිත්ථාර රැචි, සංයේප් රැචි, කි ලා 
ය ෝගාවචරය ෝ යකාට්ඨාශ යබයද්නවා. රාග චරිත, ද්්යව්ෂ චරිත, 
යමෝහ චරිත, කි ලා යකාට්ඨාශ යබයද්නවා. ියශ්ෂය න්ම 
යනත්තිප්්ප්කරණ කථායව් හුඟාක් ිස්තර කරනවා. ිත්ථාර රැචි 
ය ෝගාවචර ාට ශෘතම  ඥාන  වශය න් යම් ිස්තර අහනයකාට 
අහනයකාට ශරද්්ධාවක් ප්හළ යවලා තමුන්යග් වැරදි, නීවරණ ධමය 
අ ින් කරන ිධි ගැන කරමය න් ප්ැහැදිලි කරයගන මාගය  සිද්්ධ 
යවනවා. ඒ නිසා එවැනි යකනාට සතර සතිප්ට්ඨාන ම හදාරන තාක් 
කල් ගන්න යද්්වල් තිය නවා. ඒ යමාකද්? හිත යබායහෝම කැමති ි 
යම් ප්ුංචි ප්ුංචි ිස්තර යහා න්න. නමුත් සංයේප් රැචි, 
සංක්යෂ්ප්ය න් බණ අහලා ඒයක යත්රැම් අරගන්න ප්ුළුවන් 
ය ෝගාවචර ාට සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන්වහන්යස් යද්්ශනා කළා වයග් මට 
කි ලා යද්න්න, මම ද්හසක් න ින් යත්රැම්ගන්නම් කි ලා 
උන්වහන්යස් අර අස්සජී මහා රහතන් වහන්යස් ඉස්සරහපි්ට 
ප්ෘථග්ජනව ඉඳල ප්රකාශ කළා. ඒ යමාකද්? මට ිිධ ආකාරය න් 
ගළප්ලා යත්රැම්ගන්න ශක්ති ක් තිය නවා. එයහම ඇත්තන්ට 
යබායහාම ිංගිත්තක් ඇති. බාහි  දාරැචීරි  තාප්ස ට කීවා වයග්, 
සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන්වහන්යස්ට වයග්, ටිකක් සඳහන් කරප්ුවහම ි ස්තර 
වශය න් දැනගන්න ප්ුළුවන්. ආන්න ඒ ඇත්තන්ටත් සතිප්ට්ඨාන  
යකා ි ිදි ටත් ගැළයප්නවා. 

යම්යකන් මෑත කාලය ් යම් සංයේප් රැචි කරම ට යබායහාම 
යප්ෝර දාප්ු, එයහම නැත්නම් ගිහි, ප්ැිදි, ස්තරී, ප්රුැෂ කාටත් වයග් 
භාවනා යදාර ිවෘත කරප්ු  ුග ප්ුරැෂය ක් තම ි, මහා සී ස ායඩෝ 
ස්වාමීන් වහන්යස්. උන්වහන්යස්යග් යප්ාත ප්ැහැදිලිවම මතු කරලා 
යප්න්වන්න හද්නවා, ධමය යද්්ශනා මාගයය න් මතු කරලා යප්න්වන්න 
හද්නවා, යම් එක භාවනා කරම ක් එක කමටහනක් අරයගන ගි ාම 
ප්ැහැදිලිවම ිශාල යදාරටු රාශි කට යදාර ඇයරනවා කි ලා. ආන්න 
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ඒයකදී හුගාක් සිස්තරව ිස්තර කරලා යද්නවා ප්ිම්බීම හැකිළීම. 
ඒක තම ි උන්වහන්යස් ිසින් යලෝයකට හඳුන්වා දීප්ු අරමුණ. ඒක 
කරයගන  නයකාට අප්ි ඒයකදි ඉතාමත්ම යගායරෝසු වූ වාය ෝ 
යප්ාටඨේබ ධාතුව, කා ානුප්ස්සනාවට වැයටන යකාට්ඨාශ , 
යත්රැම් අරයගන  නයකාට එහි තුළ ප්හළ යවන්නා වූ සති  නිසාත් 
යනාසිඳ එහිම ඇතුළටම කිඳා බහින ඇතුළතට ිනිිද් යගනි න්නා 
වූ සති  නිසාත් ඒ තුළින් ප්හළ යවන්නා වූ ප්ැහැදිලි ද්ශයන  
සම්ප්ජඤ්ඤ  නිසාත් ඒ ය ෝගාවචර ායග් හියත් ඇති යවන ප්ැහැදිලි 
ද්ශයන  තුළින්, අනිකුත් භාවනා යනාකළා වූත්, අවධාන  
යනාය දුණා වූත් ිශාල ධමය යකාට්ඨාශ කට භාවනාම  ඤාණ ක් 
ප්හළ යවනවා. ඒක අර හිත ය ාදා යත්රැම්ගන්නා වූ ප්රතක්ෂ 
ිප් ස්සනාව යනයම ි. ඒකට කි නවා අනුමාන ිප්ස්සනාව කි ල. 

ඒ අනුමාන ිප්ස්සනාවට සවයඥ න් වහන්යස්යග් යද්්ශනාව 
ගළප්නයකාට ප්රතක්ෂ කළ යද් ක් වයග් තමන්ට යහාඳට වැටයහන්න 
ප්ටන්ගන්නවා. ඒ නිසා ප්රතක්ෂ කිරීම සඳහා ඉදිරිප්ත් කරන්යන් 
යබායහෝම යප්ාි යකාටසක්. ඒයක් ප්රතක්ෂ ඤාණ  වැි යවන්න 
වැි යවන්න ආයලෝක  ප්රභාස්වර වැි යවන්න වැි යවන්න 
හාත්ප්ස ඇත්තා වූ අවධාන  යකළින්ම ය ාමු යනාකළා වූ අනිකුත් 
සි ලුම ධමය න් යකයරහි අනුමාන ි ප්ස්සනාව සිද්්ධ යවනවා. යම්කට 
උප්මාවක් වශය න් කි නවා නම්, අප්ි ිදුලි ප්න්ද්මක් ද්ල්වලා 
බිත්ති කට ගැහුයවාත් ඒයක ආයලෝක වළලු යද්කක් තිය නවා. මැද් 
තිය නවා යහාඳටම නාභිගත වුණ තද් 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 බලන්න ඕනෑ නම් අප්ි 
කරන්යන් මැද් තිය න ආයලෝක ලප්  ඒකට ය ාමු කරප්ුවහම 
යහාඳට ප්ැහැදිලිව ඒක යප්්නවා, යමතන ඒක ති නවද්? නැද්්ද්? ිස 
සයතක්ද්? නැද්්ද්? කි ලා. නමුත් ඒ හාත්ප්ස ිහියද්න ආයලෝක , 
ප්රිසර  ප්ිළිබඳව  ම් අවයබෝධ ක් ලබා යද්නවා. ඒ නිසා යද්කම 
ිප්ස්සනා ඥාන බව ඒ ස්වාමීන්වහන්යස් ප්ිළිගන්නවා. ප්රතක්ෂ 
ිප්ස්සනා ඤාණ  කි ලා කි න්යන්, බැහැලා වැඩ කරන ඇත්යතෝ 
ඉන්න නිසා යබායහාම ප්රකට ි, ප්ිම්බීම හැකිළීමට හිත ය ාදා 
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කරයගන  නවා. ප්ිම්බීම හැකිළීම, ප්රඥප්්ති ධමය අතහරිමින් ප්රමාථය 
ධමය දිහාවට ගිහිල්ලා උද්රය ්ම හිත ප්වත්වමින් එහිම ඇතුළට කිඳා 
බහිමින්  නයකාට ඒ තුළ ිකාශ  යවනවා. ඒ තුළ ප්රකාශ ට ප්ත් 
යවන්නා වූ ධමයතාවලට අප්ි කි නවා ප්රතක්ෂ ිප්ස්සනාව කි ලා. 

නමුත් ඒ ිදි ට හිත එහිම නිමග්න යව්යගන ඉන්නයකාට 
සද්්ද් ඇිල්ලා  න හැටි, මූල කමයස්ථාන ට බාධා යනාකරම යහාඳට 
භාවනාව  නයකාට ය ෝගාවචර ා අත්ද්කිනවා. ඒ වයග්ම යව්ද්නා 
ප්ුංචි ප්ුංචි ඒවා එනවා. නමුත් අරමුණ යප්රළන්යන නෑ. අරමුණට 
බාධා කරන්යන නෑ. අරමුණ තිය ද්්දිම ඒක ඇිල්ලා  න බව 
ද්න්නවා. සිතිිලි එනවා. එේචර යකාන්ද් ප්ණ මදි සිතිිලි ිටින් ිට 
යද්කක් තුනක් ඇිල්ලා දි  යවලා නැති යවලා  නවා. නමුත් අර 
තමන් ගත්ත මූල කමයස්ථාන  බිඳිලා ිනාශ යවලා  න්යන නෑ. 
යමන්න යම් ිදි ට මූල කමයස්ථානය ්ම, ප්රතක්ෂ ිප්ස්සනාවට, 
යම්කට තව ප්ැත්තකින් කි නවා නම් යගෝචර අජ්ඣත්ත අරමුයණ්ම, 
හිත ප්වත්වනයකාට අර බාහියරන් ඇිල්ලා  න යද්්වල් එක අනි ම් 
ප්ාඩමක් උගන්වලා  නවා. නමුත් තමන්යග් කමයස්ථාන ට බාධා 
කරන්යන නෑ.  ම් යවලාවක ය ෝගාවචර ාට යම් යවලායව්දී 
සැක ක් ඇති වුයණාත් මට කවදාකවත් යමයහම ගිය ාත් එයහම යම් 
මතු යවන ශේද් ප්ිළිබඳව  ථාථය  අවයබෝධ කරගන්න ලැයබන එකක් 
නෑ. සිතිිලි ප්ිළිබඳව  ථාථය  අවයබෝධ කරගන්න ලැයබන එකක් 
නෑ. යව්ද්නා ප්ිළිබඳව  ථාථය  අවයබෝධ කරගන්න ලැයබන්යන නෑ, 
ඒ යමාකද් මූල කමයස්ථානය ්ම යන් හිත තිය න්යන්. ඒ නිසා මම 
යම් මූල කමයස්ථාන  යහාඳට යප්් යවලා සිද්්ධි යවලා  ාදීයගන එන 
යවලායවදී ශේද්වලට, නැත්නම් යව්ද්නාවලට, නැත්නම් සිතිිලිවලට 
හිත ය ාද්ලා බලන්න ඕනෑ කි ලා කල්ප්නා කයළාත් යම්ක තමා යම් 
නා  දැනගැනීම සහ යනාදැනගැනීම අතර යවනස. 

ඒ නිසා මුලින්ම යත්රැම් අරගන්න ඕනෑ මූල කමයස්ථාන  
ප්රතක්ෂ ිප්ස්සනාව, යගෝචර අජ්ඣත්ත අරමුයණහි දිගින් දිගටම 
ගැඹුරට  ෑම, අර එන යද්්වල් මතුමත්යත් මීටත් වඩා ිශද්ව අනුමාන 
ඤාණය න් ිස්තර කරල යද්නවා. කවදාවත් යම් ප්රතක්ෂ ඤාණය න් 
ලබාගන්නා යද්් අනුමාන ඤාණ යටාන් ගණනකින්වත් ගන්නට බෑ. 
ඒක නිසා ප්රතක්ෂ ඤාණ  බහා තබල  ම් යවලාවක යල්සි නිසා, 
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ප්රකට නිසා, සිත් ගන්නාසුලු නිසා, නිද්හස් චින්තන ට  ායද්න නිසා 
බහුශෘත භාව ට  ායද්න නිසා මූල කමයස්ථාන  අමතක කරලා 
ලාමක යද්්වල්වල ය යද්න්න  ෑම, ිස්තර යහා න්න  ෑම, ඒවා 
ප්ිළිබඳව උනන්දු වීම යම් නා  මගහැරීමක් යවනවා. එයහම 
යකනාට නිවන කිට්ටු නෑ. ඒ ප්ුද්්ගල ා යබායහෝම ආසන්නය ් 
ඉන්නවා. නමුත් හිටි ාට අවධාන  මනසිකාර  ය ාමු යවලා 
තිය න්න ඕනෑ. යම් යද්් ආරම්භක ය ෝගාවචර ාටත් යවන්න 
ප්ුළුවන්. යහාඳයටෝම දි ුණු ය ෝගාවචර ාටත් යවන්න ප්ුළුවන්.  

ඒ අනුව, සතිප්ට්ඨාන  නැවත නැවත අහනයකාටම යම් එක 
එකක් වැරදි යවනුයවන් ලි ිලා තිය න ිස්තර සාකේඡා ඉදිරිප්ත් 
යවලා හරි ට කාරණා මතු යවන්න ප්ුළුවන්. නමුත් යහාඳ 
කල්ප්නාකාර න්ට සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන් වහන්යස් යද්්ශනා කළා වයග් 
වරක් කි ප්ු යද්් ආය  නැවත නැවත කි න්න යද් ක් නෑ. ද්හසක් 
න ින් යත්රැම්ගන්නට ප්ුළුවන් යකනා නම් යත්රැම් අරගන්න ඕනෑ 
යම් එකම අරමුණ, එයහම නැත්නම් මූල කමයස්ථාන  කි ලා අප්ි 
භාරගත්තා වූ මුල් අරමුණ - යම්කට කි නවා යගෝචර අරමුණ කි ල, 
අජ්ඣත්ත අරමුණ කි ල - යමන්න යම් යගෝචර අජ්ඣත්ත අරමුයණ් 
හිත ප්වතින තාක් කල් ඒක හිතාගන්න ඕනෑ, ප්රතක්ෂ ිප්ස්සනාව, 
සේචිකත්ත ආරම්මණ  කි ලා. අවයබෝධ කළ  ුතු සාක්ෂාත් කළ  ුතු 
අරමුණ. ඒ යද්් කරනයකාට අනිවා යය න්ම අනුමාන ිප්ස්සනාව 
සිද්්ධ යවනවා. න  ිප්ස්සනාව සිද්්ධ යවනවා.  

යම් න  කරම  හියත් ඇේබැහි ක්. ඒක කවුරැවක්කත් ප්ුරැදු 
කළ  ුත්තක් යනායව ි. ය ාමු කළ  ුත්තක් යනායව ි. ඉයේ යවන 
යද් ක්. ඒක තමුන්ට ලැයබන අතුරැ ලාභ ක්. ඒ අතුරැ ලාභ ට හිත 
ය ාද්නයකාට ඕනෑම යකයනකුට තකය කරන්න ප්ුළුවන් යම්කත් 
භාවනාවක්ම ි යම්කත් යහාඳ ධාතු මනසිකාර ක්ම ි යම්ක අරකට 
වැි  ිචිතර ි ආදී වශය න්. ඒ කරැණු යගන හැර දැක්වීම තනි 
වචනය න් කි නවා නම් අරති  කි න, කළ  ුතු ගරැ යද්් අතහැරලා 
ලාමක යද්්කට හිත දැමීම කි ල ි කි න්නට තිය න්යන්. යම්කත් යම් 
ඤා ස්ස අධිගමා  කි න කාරණාවට තම ි ළං කරන්නට ඕනෑ. ඒ 
නිසා එයතන්ට ගිය ් නැති යකයනකුට නම් යම් බණ අහනයකාට 
යමානවාද්ෑ යම් කි න්යන් කි ලා යත්යරන්යන නෑ. එයතන්ට ගි  
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හුඟයද්යනක් ඒක අත්දැකලා තිය න ඇත්යතෝ. නමුත් යම් මාර 
බලයව්ග. එවැනි මාර යස්නාවලට කි නවා අරති  කි ලා. 
අධිකුශල , යගෝචර අජ්ඣත්ත අරමුණ අතහැරලා අර ලාමක යද්්වල් 
අතගගා ඉන්නවා. එයහම යකනාට නිවන නහ   ට තිේබත් අත ළඟ 
තිේබත් ඒක ගන්න හියතන්යන නෑ. හිත ඉඩ යද්න්යන නෑ. ඒ 
යමාකද්? යනාබැලි   ුතු යනාගිණි   ුතු යද්්වල්වල වඤ්ජන 
අනුවඤ්ජන වශය න් අඞ්ග ප්රතඞ්ග වශය න් ිස්තර යහා න්න 
අවධාන  ය ාද්න්න ගිහින් හිත යද්කඩ යවලා. වඤ්ජන 
අනුවඤ්ජන වශය න් අඞ්ග ප්රතඞ්ග වශය න් ිස්තර බැලි  
 ුත්යත් සේචිකත්ත ප්රතක්ෂ කට ුතු යගෝචර අජ්ඣත්ත අරමුයණ් 
ප්මණ ි. අනිකුත් යද්්වල් ඉයේම සිද්්ධ යවනවා. 

ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන භාවනාව කරනයකාට ඒයක් අවසානය ් 
ද්ක්වලා තිය න අර හත් අවුරැද්්ද්ක යහෝ හත් ද්වසක යහෝ කි න 
මුලින් ති න ආනිසංස ප්ිළිබඳව යද්්ශනාවත් අවසානය ් යද්න්නා වූ 
සහතික ත් යද්ක අතරමැද් 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 එක්කම  ම්ම යමායහාතක තමුන් අරමුණු 
යද්කතුනක මත් යවලා යද්කතුනක අතරමං යවලා ඉන්න යවලායව 
යම්ක ි මම කළ  ුත්යත්, අනිකුත් යද්්වල් යද්වැනි යද්්වල්. යම්ක ි 
ප්රමුඛතාව, යම්ක ි ප්රධාන යද්  කි ලා යත්රැම්ගන්නවාත් හා සමගම 
අකාලිකවම ප්රතිඵල ලැයබනවා. ඒක යත්රැම්ගන්යන නැතිව හරි ට 
කරි ාත්මක යවන්යන නැතිව යමයනහි කරලා ඒ ද්්ිතී  අරමුණු බාහිර 
අරමුණු බැහැර කරන්යන නැතිව යකාේචර යවලා හිටි ත් ඒ 
ය ෝගි ායග් නා  අධිගමන  කි න නිවනට ළං වීම, මධම 
ප්රතිප්දාව, ගිළියහනවා. හුඟක් යවලාවට භාවනායව් ිනාි තිස්ප්හක් 
හතළිහක් ිතර ගි ාට ප්ස්යස යබායහෝ ය ෝගාවචර න්යග් කා ික 
වී ය ත් ඒ අනුවම මතු යවන්නා වූ ධචතසික වී ය ත් දුවයල වීම 
නිසා හරි ට ගහකට යකාටායගන යකාටායගන  නයකාට ප්ිහි ක 
දැල්ල, ප්ිහිය ් අග කැයප්න යකාටස යගිලා ගි ා වයග් වී ය  
යගිලා ගි ාම හිත නා නා ප්රකාර අරමුණු ිෂය හි ඔයහ් ප්ායවන 
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මට්ටමකට  නවා. යම් නිසා තම ි යගාඩාක් කල් වාි යවලා ඉන්න 
සිද්්ධ යවන්යන.  

යම් අනුව යහාඳට මතක ති ාගන්න ඕනෑ, කල් ඇතුවම 
යත්රැම් අරගන්න ඕනෑ සතිප්ට්ඨාන භාවනායව්දී භාවනා කරම තිහක් 
හතළිහක් යප්න්නලා දුන්නාට රෑප් යකාට්ඨාශ, ආයප්ෝ, යත්යජෝ, 
වාය ෝ, ආකාශ කි ලා හතරක් ප්හක් තිබුණාට, නාම වශය න් තමන් 
අහලාවත් නැති යකාට්ඨාශ රාශි ක් තිබුණාට යම් එකක් හරි ට 
යත්රැම් අරගත්යතාත් අනිත් ඒවා අනුමාන ඤාණ, සුතම  ඤාණ 
මාගයය න් යත්රැම් යවන බව නා  ධමය ක්. එවුවා ප්ිළිබඳ නැවත 
හැරිලා බලන්ට ඕනෑකමක් නෑ. අසන්තෘප්්ත භාව ක් ඇති කරගන්ට 
ඕනෑ නෑ. දිගට කරයගන කරයගන  නයකාට හරි නවා. යම්ක 
යත්රැම් අරයගන තිබුයණ් නැත්නම් නා  අධිගමය ් යලාකු 
බාධාවක් සිද්්ධ යවනවා. ඒ නිසා යම් අනවයබෝධ  දුරැ කිරීමට 
කට ුතු කරනයකාට යම් කාරණා යත්රැම් අරයගනම බහින්න ඕනෑ. 
ය ෝගාවචර ා ිසින්ම ි යම්ක වටහායගන ති ාගන්න ඕනෑ. 

සතිප්ට්ඨාන ධමය  ිස්තර කරනයකාට බුද්්ධ යද්්ශනායව් 
තම ි ආනිශංස හතක් වශය න් ිස්තර කරලා දීලා තිය න්යන්. 
එයහම නැති සාමාන මෑත කාලය ් සමකාලීන භාවනානුය ෝගීන් 
නැත්නම් කමයස්ථානාචා යවරැ මතක් කරලා තිය න යද් ක් තම ි 
සතිප්ට්ඨාන භාවනා කරම  අරමුණු එනයකාට ලැහැස්ති යවලා 
තිබුයණ් නැත්නම් සූදානම් යවලා ඒකට එළඹිලා තිබුයණ් නැත්නම් 
අරමුණු ජ  ගන්නවා. එළඹිලා හිටිය ාත් සතිප්ට්ඨාන  ජ  ගන්නවා. 
ඒ නිසා එළඹ සිටි සිහි  කි න වචන ට තම ි අප්ි නැවතත් 
ප්ැමියණන්යන්. ඒ නිසා ඒ දුකට ප්ත් වුණාට ප්ස්යස එතන 
ඉයගනගන්න හම්බ යවන්යන නෑ අප්ට. කල් ඇතුව හිත ඒකට ය ාමු 
කරවලා හිත ඒ යකයරහි අධිෂ්ඨාන වශය න් ප්ිහිටුවායගනම  න්න 
ඕනෑ. කල්ප්නා කරලා කවදාකවත් ඒ ප් යඞ්කය ්දී යහෝ සක්මයන්දී 
යහෝ ලබන්න බෑ. අප්ි තවත් ිධි කට කි නවා නම්, අයප්් සංසාර 
දුක ජාති , ජරාව, වාධි , මරණ  කි න ඒකාන්ත සංසාර 
යරෝගය න් යප්යළනවා. සතිප්ට්ඨාන  වඩන්න ඕනැ කරන්යන 
ජරාවට එන්න ඉස්සර යවලා. වාධි ට ප්ත් යවන්න ඉස්සර යවලා. 
මරණ ට ප්ත් යවන්න ඉස්සර යවලා. ඒ නැතිව ජාති ජරා වාධි - 
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ජාති  කි න එක නම් යම්යකදී ිස්තර කරලා යද්න්න අමාරැ ි - 
ජරා වාධි මරණ කි න තත්ත්වවලට ප්ත් වුණාට ප්ස්යස 
සතිප්ට්ඨාන  ඉයගනගන්නවත් කටප්ාඩම් කරන්නවත් උත්සාහ 
කරන්නවත් බෑ. ඒ නිසා යප්රාතුවම යරෝග ති න ප්ළාතකට  න්න 
කලින් එන්නත් කරයගන  න්නා යස් අයප්් හිත සතිප්ට්ඨාන  
ප්ිළිබඳව දැනගන්නවා නම්, ඒ අනුව අයප්් හිත හැකි සඤ්ඤාවක් ඇති 
කරයගන මම යම්කට අද් මුහුණ යද්නවා, යම්කට ආයවාත් යම්කම ි 
උත්තර , යවන යද්කක් නෑ 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 ිශුද්්ධි ක් 
ඇත්තටම සතිප්ට්ඨානය න් යවනවද්? යසෝක ප්රියද්්ව දුරැ කරන එක 
යව ිද්? දුක් යදාම්නස් දුරැ යව ිද්? මට නා  ප්හළ යවනවද්? එයහම 
සැක හියතන යකනාට ඔ  සත්ද්වසින් සත්අවුරැද්්යද්න් වැයේ 
කරන්න හම්බ යවන්යන් නෑ. නා  අධිගම ක් නිබ්බාන 
සච්ිකරණ ක් සිද්්ධ යවන්යන් නෑ. නමුත් ඒක සතිප්ට්ඨානය ් 
තිය න දුවයලකමක්වත් සවයඥ න් වහන්යස්යග් දුවයලකමක්වත් 
යනයම ි. ධමය අන්ව  නැතිකම. කි ලා තිය න යද්්, ය ාමු කරන්න 
හද්න ධමය කාරණාව, ප්ටලවාගන්නවා. ලාමක යමාකක් හරි ඉස්සර 
කරගන්නවා. ප්රමුඛතාව දි   ුතු යද්් ද්න්යන් නෑ. යගාන ි කරත්ත  ි 
බැඳයගන  නවා නම් යගානා ඉස්සර යවලා  න්න ඕනෑ. ප්ස්යස 
කරත්ත  ඇදිලා එනවා. ඒක ි යලෝක ස්වභාව . අප්ිට යම් 
යගානායග් යනායව ි වටිනාකම තිය න්යන කරත්තය ් ප්ුරවලා 
තිය න රත්තරන්, ඒ නිසා මට ඒක යගනි න්න ඕනෑ කි ලා 
කරත්යත එයහම ඉස්සර යකරැයවාත් එයහනම් ගමනක් නෑ. ඒකට 
සාමාන බුද්්ධි  අවශ ි.  

යම්න්න යම් කාරණාව නා  අධිගම  කි න කාරණායව්දී 
ඉතාමත් වැද්ගත් යවනවා. නා  අධිගම  යකරැයවාත් තම ි 
‘නිබ්බාන සච්ිකරණත්ථා ’. නිවනින් සාක්ෂාත් කරනවා කි ලා අප්ට 
ියශ්ෂ ඔටුන්නක් ප්ැළඳිල්ලක් යහෝ යවන ියශ්ෂ ිභූෂණ ක් 
ලැයබනවා යනයව ි. ‘නිවයන් නිවීම’ යද්්ශනා යප්යළ්දී නිතර නිතර 
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අහන්න ලැබුණා වයග් “එතං සතතං එතං පණීතං යදි ං සබ්බ සංඛාර 
සම්ථා සබ්බූපි පටිනිස්ස්ග්ගා තණ්හක්ඛ්යා විරා්ගා නි්රා්ධා 
නිබ්බානතති”. යම් තිය න්නා වූ, අප් තුළ දැනටමත් ඇත්තා වූ රාගාදී 
තෘෂ්ණාවට බර ධමය ටික දුරැ වීමම ි නිවන කි න්යන්. ඒකම ි අප්ි 
අර කලින් අද්හස් කරප්ු ිදිහට මතක් කරප්ු ිදිහට නා  අධිගම  
කරනවා කි ලා ටියකන් ටික අ ින් කරන්යන්. එක අරමුණක ඇත්තා 
වූ සුඛ, දුක්ඛ, අදුක්ඛමසුඛ කි න්නා වූ සෑම ින්ද්න ක්ම ිඳලා ඒක 
හමාර යකරැයවාත් අනිකුත් අරමුණුත් ඒක හා සමාන ි. ඔක්යකෝම 
ඉවර කරන්න බෑ කවදාවත්, එකක් නම් ඉවර කරන්න ප්ුළුවන් කි ලා 
ඉදිරි ට  නයකාට කරමකරමය න් වඩාත් සූක්ෂ්ම ධමයවලට  ද්්දී බාහිර 
ධමය යකාේචර යගායරෝසුව තිබුණත් ඒ සූක්ෂ්ම ධමය දියග්ම ගමන් 
කරනයකාට නිවන් යදාර ප්ෑයද්නවා. ඒක තම ි සාමානය න් 
ආනිසංස හයත් යශර්ෂ්ඨතම ආනිසංස  වශය න් කුළුගන්වන්යන්. 
නිවයනන් තම ි කුළුගන්වන්යන. ඒක කල් ඇතුවම සවයඥ න් 
වහන්යස් යද්්ශනා කිරීයමන් යහාඳට ප්ැහැදිලි යවනවා, යම්ක යම් 
අහවලාට ි, අහවල් සුදුසුකම් ඇති ඇත්තන්ට ි කි ලා, කිසිම යද් ක් 
ඉදිරිප්ත් කරන්යන් නෑ. 

උන්වහන්යස් යද්්ශනා කරන්යන් යම් ආනිශංස හතට ලං 
යවන්න නම් යදි’ ං චත් තා්රා සතිපට්ඨඨානා.  යමක් සතර 
සතිප්ට්ඨානය ් ඇත්නම් ඒ සතර සතිප්ට්ඨාන  වැඩීයමන් යම් 
ආනිශංස හත ලැයබනවා. “කත්ම චත්තා්රා” යමානවාද් යම් හතර? 
“ඉධ භික්ඛ්ේ භික්ඛු කා්ය කායානුපස්සී විහරති, ආතාපී සම්පජා්නා 
සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං”. යමන්න යම් ිදි ට 
හිත හදායගන ඒ ය ෝගාවචර ා අරමුණු කළ  ුතු හිත ය දි   ුතු 
නැත්නම් ිප්ස්සනා වශය න් වැි   ුතු සතිප්ට්ඨාන , සති  
ප්ිහිටුි   ුතු ධමය හතර තම ි සතර සතිප්ට්ඨාන  වශය න් ප්ැහැදිලි 
කරන්යන. “ඉධ භික්ඛයව භික්ඛු” දැන් යමතනදිත් ගිහි ඇත්යතෝ, එයහම 
නැත්නම් ස්තරී ප්ුරැෂ යකාට්ඨාශ හිතාගන්න ප්ුළුවන් භික්ෂූන් 
වහන්යස්ට ප්මණ ි යම්ක යද්්ශනා කරලා තිය න්යන්, ඒ නිසා අනික් 
ඇත්තන්ට යම්ක කරන්න බැහැ. එයහම හිතාගන්න  යගාඩාක් කරැණු 
තිය නවා. ඒ යමාකද් යම් වැයේ යකරැයවාත් හත් අවුරැද්්ද්කින් 
යවනසක් ඇති යවනවාම ි. ඒ නිසා මම ගිහි කායල් ඉස්සර යවලාම 
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සතිප්ට්ඨාන  සාමාන මතුප්ිටින් අහලා ඉයගනගන්න කායල් මට 
ප්රධාන සැක ක් තිබුණා යම් සතිප්ට්ඨාන  ගැළයප්න්යන්ම යසෝවාන් 
ඇත්තන්ට කි ලා. දැනටමත්  ම් ප්රමාණ කට නිවන ලබාගත්ත 
ඇත්තන්ට තම ි යම් වයග් ගැඹුරැ ධමය ක් ගැළයප්න්යන්. එවැනි 
යකයනක් අවුරැදු හතක් ඇතුළත අනාගාමී කරවනවා නැත්නම් රහත් 
කරවනවා යන්ද් කි න එක ි මට ඇති යවේච අද්හස.  

ඒ කායල් මම ගිහිව හිටිය ්. ඒ නිසා මම හිතුවා යසෝවාන් 
යවේච භික්ෂූන් වහන්යස් නමකට තම ි යම් සවයඥ න් වහන්යස් 
අමතන්යන් “ඉධ භික්ඛයව භික්ඛු” කි ලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වායගම 
 ම් ප්රමාණ ක ගුණවත් සිල්වත් භික්ෂූන් වහන්යස් නමක් ළඟට 
ගිහිල්ලා මම කීවා යම්ක ප්ැිදි යවන්යන් නැතිව උත්සාහ කරලා 
වැඩක් නෑ, යම්ක යද්්ශනා කරලා තිය න්යන් භික්ෂූන් වහන්යස්ලාට 
ප්මණ ි කි ලා. ඒ ස්වාමීන් වහන්යස් යබායහෝම ිවෘත මනසක් 
තිය න යකයනක්. ද්න්න කරමවලින් මට යත්රැම් කළා එයහම 
හිතන්න එප්ා, එයහම එකක් යනයව් යම්යක තිය න්යන්. ඕනෑම 
ගිහිය කුට වුනත් යම්ක කරන්න ප්ුළුවන් කි ලා. මම යම්කට හා 
කි ලා බැස්සත් මයග හියත් යලාකු බරක් තිබුණා ඇත්ත වශය න් 
යම්ක තිය න්යන භික් ෂූන් වහන්යස් නමකට ි කි ලා. යමාකද් ඒ 
තරම් බරසාරකමක් සතිප්ට්ඨායන ප්වතිනවා. කරප්ු හැම යකනාම හත් 
අවුරැද්්ද්කින් වැයේ කරගන්නවා යනයම ි. ඒක ප්ිළිබඳ මධස්ථ 
එයහම නැත්නම් හිත උනන්දු කරවනසුලු, හියත් තිය න ධධ ය  
යනාවට්ටනසුලු අද්හස වශය න් ගන්න තිය න්යන් යම් භික් ෂු කි න 
ප්ද්  සතිප්ට්ඨාන ආයලෝක   ටයත් බලනයකාට කි න්න 
තිය න්යන් සංසායර් භ  ද්න්නා වූත් ඒ සංසාර භය න් ගැලවීමට 
කට ුතු කරන්නා වූත් ඕනෑම යකයනකුට භික්ඛු කි න නම ගැළයප්න 
බව ි. ඒ නිසා සවයඥ න් වහන්යස් සඳහන් කරනවා “්ය ්ත භික්ඛූ 
අචිර පබ්බජිතා” ප්ැිදි යවලා යබායහෝ කල් නැති භික්ෂුවට වුණත් 
සතිප්ට්ඨාන  උගන්වන්නට  කි ා. එතනදී තකය කරන්න ප්ුළුවන් යම් 
ප්ැිදි වුණා කි න්යන් උප්සම්ප්දා වුණාද් නැත්නම් යම් ශාසයන් ද්ස 
ශික්ෂා ප්ද් අරයගන සාමයණ්ර වුණාද්, නැත්තම් ගිහි ද්සසිල්ද් කි ලා 
නා නා ප්රකාර යද්්වල්. නමුත් සූතර ප්ිටකය ් ි ස්තර කරන අටුවාචාරීන් 
වහන්යස්ලා යද්න අථය කථන  වන සංසායර් භ  ද්ක්නා, ඒ භය න් 
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ගැලවීම තම ි මයග් එකම  ුතුකම කි ාගන්නා වූ ඕනෑම යකයනකුට 
යම් භික්ඛු කි න නම ගැළයප්නවා. ආන්න ඒ භික්ෂුවකට ි යම් 
ආමන්තරණ  කරන්යන. 

ඒ වායග්ම තම ි අප්ි කලින් මතක් කරගත්තා සතිප්ට්ඨාන 
සූතර  යද්්ශනා කරලා තිය න්යන් කුරැ රට කම්මාස්සද්ම්ම නිගයම්. 
එයහ හිටප්ු මනුස්ස ින්යග් තිය න්නා වූ ියශ්ෂ ප්ැහැදිලි මනස, 
නැත්නම් ආඪ ජීිත , කාරණා යත්රැම් කරගන්න ප්ුළුවන් 
ඤාණවන්ත භාව  අටුවායව් යගාඩාක් ි ස්තර කරලා තිබුණට යමතන 
ආමන්තරණ  තිය න්යන් භික්ඛු කි ලා. ඒ රැස්ව හිටි ා වූ සිව්වණක් 
ප්ිරියසන් භික්ෂූන් වහන්යස්ලාට ි ආමන්තරණ  කරන්යන. ඒක නිසා 
සවයඥ න් වහන්යස් සමග චාරිකායව් ය යද්න භික්ෂූන් වහන්යස්ලාට 
ආමන්තරණ  කරනවා,  ම් කිසි යකයනකුට සංසාරය ් භ  දැනටම 
යත්රැණා නම්, සංයව්ග ඥාන තිය නවා නම්, ගැලවීමට අද්හස් 
කරනවා නම් ආන්න යම් කි න ආනිශංස හත ලබාගැනීමට යම් 
කි න්නා වූ සතිප්ට්ඨාන හතරක් නිර්යද්්ශ කරන්න ප්ුළුවන්. 
යරකමදාරැ කරන්න ප්ුළුවන්.  

යමානවාද් ඒ හතර? “ඉධ, භික්ඛ්ව, භික්ඛු” මහයණනි, 
භික්ෂුවක් “කා්ය කායානුපස්සී විහරති” කය හි ක  අනුව බලන්යන් 
වාස  කර ි. යම් ක  ිිධ ප්ැතිවලින් බලන්න ප්ුළුවන් කරම 
තිය නවා. එහි යම් ඕළාරික කා , යගායරෝසු භාව , රෑප් ස්වභාවම ි 
යමතන අද්හස් කරන්යන්. කාය  කා ානුප්ස්සී ිහරති, ආතාප්ි, 
සම්ප්ජායනා, සතිමා යම් ඔක්යකාම සංයව්ගප්රාප්්ත, එයහම නැත්නම් 
සංසාර භ  දැක්කා වූ ය ෝගාවචර ා තුළ තිබි   ුතු සුදුසුකම් ටික ි. 
බුද්්ධාගම් යවන්ට ඕනෑ, සිංහල යවන්ට ඕනෑ, ආසි ායව් ඉප්දිලා 
තිය න්ට ඕනෑ, ප්ැිදි යවලා ඉන්ට ඕනෑ.... යමානම යද් ක්වත් ඒයක 
ඇත්යත නෑ. ඒයක් අවශ කරලා ති න්යන් සංසාර භ  දැක්කා වූ, 
සංසාරය න් ගැලයවන්න කට ුතු කරන්නා වූ ප්ුද්්ගල ායග් මානසික 
සැකැස්ම. ආතාප් වී ය  තිය න්න ඕනෑ. යකයලස් තවන්න, දුරැ 
කරන්න ප්ුළුවන්, ද්වලා හරින්න ප්ුළුවන් තරයම් වී ය ක් අවශ 
කරනවා. ඒ වී ය  නැතිව ප්රාථයනා කළ ප්මණින්, සතිප්ට්ඨාන  මුල 
ඉඳන් අග ද්ක්වා කටප්ාඩම් කළ ප්මණින්, කවදාවත් යම්යක ප්රතිඵල 
ලබන්න බැහැ. යකළින්ම තමන්යග් අතටම ආ ුධ කට්ටල  යද්නවා 
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වායග් යබායහාම ප්රාය ෝගික වැඩ ප්ිළියවළක්. කිසිම යද් ක් 
සවයඥ න් වහන්යස් කරලා යද්න්යන් නෑ. ඒ ආතාප්ි වී ය ට කලින් 
- අප්ි ද්න්නවා ශරද්්ධා, ිරි , සති, සමාධි, ප්රඥා, ක ිලා ඉන්ද්රි  ධමය 
යප්ළගස්වනයකාට වී ය ට කලින් - සඳහන් කරන්යන් ශරද්්ධාව. 
යවන ිධි කට යම්ක අප්ි සඳහන් කරනවා නම්, වී ය ට ආසන්නම 
කාරණාව ශරද්්ධාව ි කුසලේඡන්ද්  ි යද්ක.  ම් කිසි යකයනකුයග් 
කුසලේඡන්ද් ත් ශරද්්ධාවත් යහාඳයටෝම ඉස්මතු යවේච යවලායව්දි, 
ඔහු තුළ මහ ප්ුදුමාකාර වී ය ක් මතු යවනවා. ශරද්්ධාවත් 
කුසලේඡන්ද් ත්  ම් යවලාවක ගිලිහුණා නම්, සීතල යවලා ගි ා නම්, 
ඇල්මැරිලා ගි ා නම්, හිරිවැටිලා ගි ා නම්, ඒ ප්ුද්්ගල ා ඇත්තු 
දාලාවත් ඇද්ලා නැගිට්ටවාගන්න බැරි තරයම් අන්තිම කුසීතය ක් 
බවට ප්ත් යවනවා. 

යමන්න යම් ආතාප්ි වී ය  නගා සිටුවීමට ආසන්නය න් 
බලප්ාන ශරද්්ධාවත් කුසලේඡන්ද් ත් නගා සිටුවීමට තම ි අර හ ක් 
හතක් කිවුව ආනිශංස කලින්ම යද්්ශනා කයළ්. ඒක අහනයකාට කාට 
නමුත් යම්ක මට ළඟා කරගන්න ඕනෑ, මට ප්ුළුවන්, මම කරන්නම් 
කි ලා ඒක ප්ිළිබඳව අද්හන ශක්ති ක් ඇති යවනවා. ඒ නිසා ආතාප්ි 
කි න ගුණ  යකයනක්යග ජීිත  ප්ුරා ප්වතින යද් ක් යහම 
යනයව ි. වයරක ශරද්්ධාව ඉස්මතු යවේචහම ඒ ආතාප්ි ගුණ  මතු 
යවනවා. ඒ යවලාවට ඔහුට ඕනෑම යද්්කට නැයමනසුලු, කර්මණ, 
යබායහෝම සුඛනම වී ය ක් ඇති යවනවා. නමුත් ශරද්්ධාව නැති 
යවේචහම ඔළයමාළ ගතිවලට, චණ්ඩ, ඵරැෂ නරක යද්්වල්වලට 
යප්ළයඹන්නට ඉඩ තිය නවා. ිරි  ඔළයමාළ තත්ත්ව කට ප්ත් 
යවනවා. ඒ නිසා නිතයරෝම ශරද්්ධායවන් ඔප්්නැංයවේච, ශරද්්ධායවන් 
ප්ද්නම සප් ලා යද්න ලද් වී ය ක් තිය න්න ඕනෑ. ඒක ආතාප් 
වී ය ක් බවට ප්ත් යවන්න ඕනෑ. එයහම ආතාප් වී ය ක් නැතිනම් 
සතිප්ට්ඨාන ට අර කි න ආනිශංස හත ලැයබන්යන් නෑ. ඒක හරිම 
උප්හාසාත්මක ි. 

එයහම නැත්නම් එක ිදි ක යත්රැම්ගැනීයම්දී, 
යත්රැම්ගත්තට ප්ස්යස, යබායහෝමත්ම හිත නිද්හස් කරන කාරණාවක් 
තිය නවා. ඒ යමාකක්ද්? ආරම්භය ්දී යම්ක, අප්ි කි න්යන් 
සතිප්ට්ඨාන සේචිකත් ත මාගය , එයහම නැත්නම් යම් නා  අධිගම  
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කිරීයම්දී ප්ුදුමාකාර ශක්ති ක් ඉල්ලනව. ප්ුදුමාකාර කැප් වීමක් 
ඉල්ලනව. ඤාති ප්ිරිස ඔක්යකාම අතහැර ද්මන්න ඉල්ලනව. වස්තු 
ඔක්යකාම අතහැර දාන්න ඉල්ලනව. සෑම යද් ක්ම අතහැර ද්මලා 
යම්කට එන්න කි ලා, අර “යනාකරන යවද්කමට යකෝඳුරැ යතල් කළ 
හතකුත් ප්තක්” ඉල්ලන්යන. ආන්න ඒ වයග් ආරම්භය ්දීම යද්නවා 
ිශාල කැප් කිරීමක්. ඉතින් යම් මුළු ගමන ප්ුරාම අප්ි හිතනවා 
සීල ක ප්ිහිටන්න ඉසය්සල්ලා, 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 
ජීවත් යවන්නට ප්ුළුවන් යව ිද්? කි ලා හියතන තරම්.  

දුෂ ්කර කරි ා කරලා අවුරැදු හ   නයකාට සවයඥ න් 
වහන්යස්යගත් ඉතිරි වුයණ් සම, ඇට, නහර ිතර ි. ඒ නිසා 
ප්ුදුමාකාර බි ක් ඇති කරගන්නවා කම්මැලි ා, බුේබඩ ා. යම් ිදි ට 
කරන්න නම් බැහැ, යම් ිදි ට මම ටිකක් කරන්න හද්නයකාට 
යමේචර ඉල්ලනවා. යම් ි දි ට අවුරැදු හතක්, ද්වස් හතක්, යම් ි දි ට 
කරන්න ගිහිල්ලා නම් කවදාවත් මනුස්ස හිතකට ද්රාගන්න බැරි යව ි 
කි ලා, කලින්ම භ  යවලා හැරිලා  නවා බුේබඩ ා. කම්මැලි ා. 
එයහම නැත්නම් කල්ප්නාකාර ා. තමායග් ශරීර ට ආශා කරන්නා. 
කුමාර සැප් බලායප්ායරාත්තු යවන්නා. කුමාර සැයප්න් හැදිේච 
යකනා. තකය  ඉදිරිප්ත් කරන මනුෂ ා. යම් ි දි ට ප්ුදුමාකාර ශක්ති, 
නැත්නම් ආතාප්ි වී ය , හැම වැඩ ප්ිළියවළකම තිය න යද් ක් 
තම ි, මුලින් යම් වයග් ිශාල මකර යතාරණකින් ඇතුළු වුණාට, 
ඉතාම යලාකු යද්්වල් ඉල්ලලා ප්ටන්ගත්තට, ඤාණ ශක්ති ත් 
තමන්යග්ම ඇති කරගන්නා වූ ප්රිච ත් නිසා ඉස්සරහට  නයකාට 
යබායහෝමත්ම යල්සිය න් යම්ව සම්ප්ාද්න  කරගන්න ප්ුළුවන්. 

අප්ි ද්න්නවා හඳට යරාකට් එකක්  වනයකාට කැනවරල් 
තුඩුයව් අටවලා තිය න ඒවා අප්ිත් යප්ායටෝ යගන බලනයකාට මහා 
ිශාල  න්තර ක්. ඒ ගමනත් හඳට යගාඩබසින ගමනත් ගත්යතාත් 
අවස්ථා තුනකට හද්ල ි ඒ ිද්ාඥය ෝ තර්ක කරන්යන. එ ින් 
ඉතාමත්ම ශක්ති  වැ  කරන, ඉතාමත්ම ිචිතර, ඉතාමත්ම ළඟින් 
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යලෝක ාට දැකගන්න ප්ුළුවන් සංසිද්්ධි  තම ි ප්ෘිි කක්ෂය න් යම් 
ආකාස ෂටල  එහා ප්ැත්තට දාන එක. ප්ෘිි කක්ෂය ් බරප්තළම 
ආකර්ෂණ ශක්ති  වැඩ කරන්යන් හැතැප්්ම හ ක් ඇතුළත. හැතැප්්ම 
හ කින් එප්ිටට ප්ෘිිය ් භරමණ යව්ග  නිසා ඇති යවන ආකර්ෂණ 
ශක්ති  කරි ාත්මක යවනවා අඩු ි. ඒක අවකාශ ට වැයටනවා. ඒ 
තුළ නෑ ප්ෘිි ට ආකර්ෂණ ක්. යමන්න යමයහම ප්ෘිිය න් 
ගැලිලා සැතප්ුම් හ ක් ඈතට යමේචර බරක්  කඩ යගාඩක් 
යගනි න්න ප්ුදුමාකාර ශක්ති ක් අවශ .ි ඒක අවයරෝහණ ට 
ගණන් කරලා, නැකත් බලලා, ප්ුදුමාකාර ි දි ට සැලසුම් කරලා තම ි 
 වන්යන්. එතයකාටම අර හද්ලා තිය න ිශාල යරාකට් එයකන් 
සි  ට අසූවකට වැි ප්රමාණ ක් ඉන්ධන ද්වන්න යවනවා යම් 
සැතප්ුම් හ  ිතරක් උස්සල ගන්ඩ. හඳට යකාේචර දුර තිය නවද්? 
 ම් කිසි යකයනක් ගණන ්යකරැයවාත් එයහම හැතැප්්ම හ කට මුළු 
යරාකට් එයක් තිය න සි  ට අසූවක් ඉන්ධන ප්ුේචනවා නම්, ඊටත් 
වැි ප්රමාණ ක් ප්ුේචනවා නම්, යම්ක ඉස්සරහට  නයකාට ඉන්ධන 
නැති යවලා මග හැයල ිද්? යම් ඉන්ධන යගනි න්යන් යකායහාමද්? 
කවදාවත්ම යම්ක යවන්න බැහැ යන්ද්? කි ලා ඕනෑම යකයනකුට 
තකය කරන්න ප්ුළුවන්.  

ිද්ාව යකරැයව් යමාකක්ද්? යම්වා ටික ටික කරලා යත්රැම් 
අරගත්තා, ගුරැත්වාකර්ෂණය න් ඈතට මිදුණාට ප්ස්යස් ඒ ෂටල  
තත්ප්ර කට සැතප්ුම් හ ක් ිතර, ප්ැ කට සැතප්ුම් ිසිප්න්දාහක 
ප්මණ වූ යව්ග ක් අරන් දුන්නට ප්ස්යස් ඒක ප්ෘිි කක්ෂ  වයට් 
කැරයකන්න කිසිම ශක්ත ික් අවශ කරන්යන් නෑ ඊට ප්ස්යස්. ඉයේ 
කරකැයවනවා. ඊට ප්ස්යස් ශක්ති ක් අවශ යවනවා නම් අවශ 
යවන්යන් ප්ෘිි කක්ෂය න් කඩලා හඳ දිහාවට හරවලා යද්න්න 
ිතර ි. අභවකාශය ් ගුරැත්වාකර්ෂණ  කරි ාත්මක යවන්යන් නැති 
ප්ැත්තට  මක් චලන  යවන්න ගත්යතාත් ඒක නතර කරන්න බැහැ. 
ඔයහ්  නවා. ඒකට ශක්ති  ඕනැ නෑ, ඉන්ධන ඕන නෑ. ඒ නිසා 
ප්ළයවනි යරාකට් එක ප්ත්තු කරනයකාට හැතැප්්මක් ිතර ඈතට 
ගිනි දැල් ිසි යවනව ි කි නවා. මහ යප්ායළාව කම්ප්ා කරනවා. 
කම්ප්ා කරල තම ි යම් හැතැප්්ම හ ක් උඩට උස්සන්යන. උඩට 
ගි ාට ප්ස්යස් එේචර ප්ත්තු වීම් එේචර ගිනි ිජ්ජුම්බර යමාකුත් නෑ. 
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හිමිහිට, යබායහාම චංචල ගමනකින් නිශ්චලතාවකට ප්ත් යවලා, ඒ 
නිශ්චලතාව තුළ වරින් වර යප්ාි යරාකට් ප්ත්තු කිරීයමන් දිසා මාරැ 
කරලා යද්න්න සිද්්ධ යවනවා. ඊගාවට අවශ යවනවා නම් අවශ 
යවන්යන් හඳට බස්සන යව්ලායව්දි ි. ඒ යරාකට් එයක් බර ද්රන්න, 
ිරැද්්ධ අතට යරාකට් එකක් ඕනෑ. 

ඒ නිසා කම්මැලි ා, නැත්නම් ිප්ස්සනාවට භ  මිනිහා, 
එයහම නැත්නම් කුමාර සැප් බලායප්ායරාත්තු යවන යකනා, යම් 
මුලින් ය ාද්න්න තිය න ශක්ති  වැි නිසා එක්යකෝ යනාගිහින් 
ඉන්නවා. නැත්නම් ඔක්යකාම ශක්ති  ි ද්ම් කරලා ආය ් යගද්ර 
එනවා. ආය  යගද්ර ඇිල්ලා ආය  කල්ප්නා කරනවා. කල්ප්නා 
කරලා අනික් ද්වයස්  න්නත් අර තරම්ම ශක්ති ක් ඕනෑ. යම් නිසා 
කම්මැලි ා මැරිමැරී උප්දින මනුස්සය ක්. වී ය වන්ත ා එක ප්ාර ි 
යම් ිශාල ශක්ති  වැ  කරන්යන්. ආය ් ප්ිටිප්ස්ස බලන්යන් නැහැ. 
ඒ ප්ුද්්ගල ා ඊට ප්ස්යස් වැයටන්යන් තණ්හා, මාන, දිට්ි කි න 
ආකර්ෂණය න් යතාර අභවකාශ ට. ඔහු නැවතත් කාම යලෝක  
දිහා බලන්යන්ම නෑ. එක යව්යගන්ම  නවා. ඒ නිසා ප්ෘථග්ජන ා 
කි ල කි න්යන් යහෝද් යහෝද් මයේ දාන ප්ුද්්ගල ාට. ඒ ප්ුද්්ගල ාට 
ශක්ති  යකාේචර තිේබත් මදි.  

නමුත් සවයඥ න් වහන්යස් යම්ක අප්ි යවනුයවන් සාරාසඞ්ඛ 
කල්ප් ලක්ෂ ක් යප්රැම් ප්ුරලා, අත්හදා බලලා මතක් කරලා යද්නවා 
මාව අද්හගන්න. යද්මව්ප්ි න් අඬමින්, මුහුයණ් වැටිේච කඳුළු සහිතව 
ඉද්්දි මමත් ගිහියග් අතහැරි ා හැබෑව. ඊට ප්ස්යස් සමථ, ිද්ර්ශනා 
භාවනා කරලා සති  ප්ිහිටුවාගත්තට ප්ස්යස් අප්ිට එල්යලන්න 
යද් ක් තිය නවා. රකින්න යකාඳු ඇට යප්ළක් තිය නවා. ඒක දියග් 
 නයකාට අර ප්රශ්න ආය  මතු යවන්යන් නැහැ. ඒ ප්ුේචප්ු යතල් 
ආය  ප්ුේචන්න ඕනැ නෑ. ඒ නිසා එක සැයර් යම් වැයේ කරගන්න 
ප්ුළුවන් නම්, සතිප්ට්ඨාන ට හරි ට බැහැගත්තා නම්, ඊට ප්ස්යස් 
එන්යන යබායහාම ප්ායවන කාල ක්. ඒ තුළත් වරින් වර යරාකට් 
ප්ත්තු කරන්න යවනවා දිශාව හරි ට අරයගන යද්න්න. කමටහන් 
සුද්්ධ කරන්න යවනවා. නමුත් අර යහෝද් යහෝද් මයේ දැමිල්ල ප්ිළිබඳව 
යබායහාමත්ම සංයව්ගජනක ි. ඒක තම ි සවයඥ න් වහන්යස් ධමය  
යද්්ශනා කරන්න මැලි වුයණ්. හුඟයද්යනක් හිතනවා ඒ ිශාල ආතාප්ි 
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වී ය  මුළු කාල  ප්ුරාම අවශ යව ි කි ලා. අවශ යවන්යන් යම් 
කට්ට කඩායගන එළි ට එන අවස්ථායව ිතර ි. නැවත නැවතත් 
ආ ි අර අතහැරප්ු යද්්වල් ගන්න හද්නවා නම් හලප්ු හැව ආ ි 
බදාගන්න හද්න සප්යය ක් වයග්. එයහනම් ඉතින් අර ිධිය ් ිශාල 
ශක්ති අවශ ි. ඒ ගණන් කිරීම එේචර ඤාණවන්ත ගණන් කිරීමක් 
යනයම ි ඒ ප්ුද්්ගල ා ආප්හු එන්න ගණන් කරන්යන්. නමුත් 
ය ෝගාවචර ායග් ආප්හු ගමනක් නෑ. ය ෝගාවචර ා ඒ ද්ල්වප්ු 
දැල්ිල්ල ප්ත්තු යකරැයව්, මුළු සංසායර් ආය ් කිසිම අද්හසක් ඇති 
කරගන්යන් නෑ මම මීට වැි  ලාමක තත්ව කට ප්ත් යවනවා 
කි ලා. 

ඒ නිසා “කා්ය කායානුපස්සී විහරති” කි න තැන සවයඥ න් 
වහන්යස් යප්න්වලා යද්නවා යම් ක  ඉතාමත්ම ඕළාරික ඉතාමත්ම 
යගායරෝසු තැනින් එ ට ඇතුල් යවන්න ඕනෑ. ඒ ඇතුල් ියම්දී 
යගාඩක් යද්්වල් කැප් කරන්න ඕනෑ. ඉරි ව් කැප් කරන්න ඕනෑ. 
ආහාර කැප් කරන්න ඕනෑ. ඥාති වස්තු කැප් කරන්න ඕනෑ. අනිකුත් 
ආශා කරන යද්්වල් යගාඩාක් කැප් කරන්න ඕනෑ. කැප් කරලා ඒ 
අතහැරප්ු යද්්වල් දිහා කල්ප්නා කර කර අරමුණ ප්ුංචි කරලා කල්ප්නා 
කරනවා යනායව්. ගත්ත අරමුයණ් සම්ප්ූණයය න් නිමග්න යවන්න 
ප්ුළුවන් නම්, ඊට ප්ස්යස් අර අතහැරප්ු යද්්වල් ප්ිළිබඳ නඩු එන්යන්ම 
නැහැ. යචෝද්නා අවශම නෑ. යහෝද් යහෝද් මයේ දැමිල්ල තම ි, 
සාමානය න් ඇද්යගන නානව ි කි ල කි න්යන්. ආන්න ඒක 
තම ි ප්ෘථග්ජන කරම . ඒ ප්ෘථග්ජන කරම  කල්ප්නා කරලා 
බලනයකාට නම්, සතිප්ට්ඨාන  කි ලා කි න්යන් අහසට ඉණිමං 
බඳිනවා වයග් වැඩක්. එයහම නම් හත් අවුරැද්්ද්ක් යනායව්, ආත්ම 
හතකින්වත් කරන්න බෑ. නමුත් හරි ට මුළු හදින්ම, නැත්නම් ප්ූණය 
ඇද්හිල්යලන්  ුක්තව එක අරමුණකට හරි ට බැහැගන්න ප්ුළුවන් 
නම්, බැහැගත්තාට ප්ස්යස්, මම අර කලින් මතක් කළා වයග් 
ිිධාකාර කමටහන් සුද්්ධ යකරිලි කරන්න සිද්්ධ යවනවා. ඒවා 
එකක්වත් අර ප්රධාන බැසගැනීම් තරම් ශක්ති  ඉල්ලන්යන නෑ.  

ඒ නිසා සීල  කීවහම, නැත්නම් ගිහි යග  අත්හරිනවා 
කීවහම, ඒවා තම ි බරප්තළම යද්්වල්. යම් ඉන්න අප්ි ඔක්යකාම ඒක 
කරල යන් තිය න්යන්. ඒක යකරැයව අප්ි යම් එකතු යවලා සාමුහික 
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වාප්ාර ක යනයව ි. අප්ි සංසායරන් යගනාප්ු අයප්් ශක්තිවලින්. 
එයහවු කරප්ු අප්ට, නැතන්ම් එයහවු යම් තත්ත්ව ට ප්ත් යවේච 
අප්ට, යම් ඉදිරි ට එන්න තිය න යද්්වල් යමානවද්? ඒකට අවශ 
කරලා තිය න්යන් ආතාප්ි වී ය ට අර කි න සති , සම්ප්ජඤ්ඤ  
වයග් ඤාණාන්ිත සි ුම් සූක්ෂ්ම යද්්වල් ඉදිරිප්ත් කරගන්ඩ ි. නමුත් 
අයප්් යනාදැනුවත්කම නිසා යහෝ ඔළයමාළ ගති කල්ප්නා ඥාන නිසා 
අර අතහැරප්ු යද්්වල් නැවත අතගාන්න ප්ටන් අරගත්යතාත් ඉතින් 
එක තැන කරකැයවන තත්ත්ව ට ප්ත් යවනවා. කරකැයවන එක 
ඉතාම ඕළාරික, ඉතාම කාමාවචර තත්ත්ව ක්. ඒ නිසා කය ් ක  
අනුව බලමින් ජීවත් යවනවා, භාවනා කරනවා කීවහම, ඉස්යසල්ලාම 
ප්ටන් අරගන්යන් ඉතාමත්ම ඕළාරික යද් ක් මත. ඒ ඕළාරික යද් ක් 
මත ප්ටන් අරයගන කරමය න් සි ුම් තත්ත්ව ට ප්ත් යවන එකක් 
යන් යම් භාවනාව කි ලා හියතනවා නම්, ය ෝගාවචර ාට යලාකු 
ශක්ති ක්, යලාකු ධධ ය ක් ඇති යවනවා. අනිකුත් සමස්ත යලෝක 
ජනතාවක් එක්ක බලනයකාට අප්ි යකාේචර අමාරැ යකාටස් කරලද්? 

සවයඥ න් වහන්යස් ඒ නිසා තමන් යවතට ප්ැමියණන 
ියන  ජනතාව හික්මවනයකාට ‘සත ්ස්සති, සමා ්පති, 
සමු ් ත්ත්ජසි, සම්පහං්සති’ කි ල කරම හතරක් කරි ාත්මක කරනවා. 
උන්වහන්යස් සංද්ර්ශන  කරලා යප්න්වනවා, යලෝක  කි න්යන් 
යම්ක ි. සංසායර් කි ල කි න්යන් යම්ක ි. උඹ දැන් ඉන්යන් 
සවයඥ න් වහන්යස් ඉදිරිප්ිට ි. උඹ යම් සවයඥ න් වහන්යස් ද්ක්වා 
එනකං යම් ආප්ු ප්ාර යමන්න යම් වයග් අහඹු වැඩ ප්ිළියවළක්. 
ප්ටාචාරාව යගන්වුයව් සවයඥ න් වහන්යස් යනයම ි. කිසා යගෝතමි  
යගන්යනව්යවත් සවයඥ න් වහන්යස් යනයම ි. නමුත් මතක් කරලා 
යද්නවා, යප්න්වලා යද්නවා දැන් ඒ ඔක්යකාම අබැග්ග වසන නැති 
නාස්ති වීම තුළින් දැන් සවයඥ න් වහන්යස් යවතට ප්ත් යවලා. යම්ක 
සංද්ර්ශන  කරලා යප්න්වනයකාට යප්්නවා යම් දුක් යන්ද් අප්ිව යම් 
ධර්ම ට යගනැල්ලා අතෑරිය ්. අප්ි ඒ දුක් කඳ නැවත භාරගන්නවද් 
එයහම නැත්තම් යම් හම්බ යවේචි සවයඥ න් වහන්යස් භාරගන්නවද්? 
හම්බ යවේචි ධර්ම  භාරගන්නවද්? හම්බ යවේචි සංඝ ා 
භාරගන්නවද්? භාරගත්තා නම් අප්ිට සමාද්න් යවන්න සිද්්ධ යවනවා 
අප්ි යමයතක් කල් ආප්ු ගමන ප්ුංචි යද් ක් යනයම ි. ඉතාම වටිනා 
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උත්තම ගමනක ි ශාල කැප් කිරීම් කරලා හමාර ි. ඒ නිසා අප්ිට ඒක 
සමාද්න් යවනයකාට ඇඟ යරෝයමෝද්්ගමන  යවනවා. යම් සමස්ත 
යලෝක ාම යහෝද් යහෝද් නැවත මයේ දාද්්දිත් අප්ි ප්ුළුවන් තරම් ඉදිරි ම 
බලන්න ඕනෑ කි ල.  

සන්ද්ස්යස්ති, සමාද්යප්්ති - යම් සමාද්න් කරවීම සවයඥ න් 
වහන්යස් අතින් යද්න යද් ක් යනයම ි. උන්වහන්යස් යම් යලෝයක් 
සංසාර ගමයන් අප්ි ඉන්න තැන යප්න්වලා යද්නවා. යගි   ුතු ි ඳි  
 ුතු ිශාල යගවීම් රාශි ක් අප්ි දැන් කරලා තිය නවා. ඒකට 
ගැළයප්න තායලට අප්ි ජීවත් යවන්න ඕනෑ. ය ෝගාවචර න් තායලට 
අප්ි ජීවත් යවන්න ඕනෑ. සමාද්න් යවනව ි කි ලා කි න්යන් ඒක ි. 
ඒක අප්ි සිංහයලන් ක ින්යන් යකායහාමද්? ‘තෑග්ගක් යද්න්න 
ප්ුළුවන්, ඊට වැි  වටිනවා තෑග්ග බාර ගන්න එක’ කි ලා. අප්ට අද් 
යවලා තිය න්යන් තෑග්ග බාර අරයගන, අලිය ක් නම් හම්බ යවලා 
ති නවා යහණ්ඩුව නෑ කි කි ා අඬන එක ි. යම් හම්බ යවලා 
තිය න වටිනා අවස්ථාව, සවයඥ න් වහන්යස්යග් කායල්, බුද්්ධ 
ශාසන ක් තිය න කායල්, මනුස්ස ආත්ම භාව ක් ලැබිලා, ක්ෂණ 
සම්ප්ත්ති , ඇහැ කන දිව නාස  ඔක්යකායගන්ම සම්ප්ූර්ණ යවලා. 
කලාණ මිතර ආශර  ති නවා, ධමය ශරවණ  ති නවා, ප්ැිද්්ද් ති නවා. 
යම්වා ඔක්යකාමත් ති ායගන භාවනා කරන්න ගි ාම කී ක් යද්්වල් 
ඉදිරිප්ත් කරගන්නවාද්? ඒ ිදි ට නැති සඤ්ඤාව, බැරි සඤ්ඤාව, 
යනාහැකි සඤ්ඤාව ඇති මනුස්ස ා, අතරිේඡතාව ඇති යකනා වයග් 
කවමදාකවත් සන්යතෝස කරන්න බෑ. අප්ි යම්ක යම් තායලන් යම් 
හැඩය න් ඇති ආකාරය න් යප්න්නලා දුන්නා නම්, අප්ි යම් 
අඬන්යන් යමානවටද්? අප්ි යම් තැයලන්යන් තැයවන්යන් 
යමානවටද්? අප්ිට සමාද්න් යවන්න යකාේචර යද්්වල් තිය නවද්? 
අන්න ඒක ි සතිප්ට්ඨාන කරම . 

අන්න ඒ ිධි ට සමාද්න් වුණාට ප්ස්යස් සන්ද්ස්යස්ති, 
සමාද්යප්්ති, සමුත්යත්යජ්සි. සවයඥ න් වහන්යස් යද්්ශනා කරනවා, 
නුඹ වායග යම් කාරණා හරි ට යත්රැම් අරගත්ත, අනවයබෝධ  දුරැ 
කිරීමට කට ුතු කරප්ු ඇත්යතෝ, යමන්න යම් ි ධි ට හිත උත්යත්ජන  
කරගන්න ඕනෑ. යම්ක තවත් ඍජු කරගන්න ඕනෑ, යම්ක තවත් 
ප්න්නයර් ති ාගන්න ඕනෑ කි ලා උන්වහන්යස ් යබෝ මැඬ මුලදි 
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සාක්ෂාත් කරගත්තු ධමය යකාට්ඨාස ටිකක්, ඒ ප්ුද්්ගල ාට තව ප්ි වරක් 
ඉදිරි ට ති ාගන්න උත්යත්ජන  කරනවා. ඒක සාමානය න් 
එයතන්ට ආප්ු නැති යකනාට යත්යරන්යනත් නැති තරම්. ඒක 
යත්යරන්යන් ඒ කි න යකනාට ප්මණ ි. ඒක ි යම් එක සූතර ක් එක් 
යකයනකුට අදාළ ි, අනිකතු් සූතර  අනික් යකයනකුට අදාළ ි කි ලා 
ිරසක භාව ක් යප්්න්න තිය න්යන්. ඒ ිදි ට උත්යත්ජන  කළාට 
ප්ස්යස් ඒ ප්ුද්්ගල ාට - කලින් සමාද්න් යවලා හිත උයද්ෝගිමත් 
කරයගන ඉන්න යකනාට - හරි ට යම්ක එල්ල වුණා නම්, ඒ 
ප්ුද්්ගල ා තුළ ප්ුදුම වීරත්ව ක් ප්හළ යවනවා. ආතාප්ි කි න ගුණ ට 
ගැළයප්න එක නිකම් ආයව්ශ යවනවා වයග් යද් ක්. උත්යත්ජන  
යවනවා වයග් යද් ක්. ඒක නිකම් ි දුලි ක් වැදුණා වයග් යද් ක්. දැන් 
යම් සමුත්යත්ජන  සිද්්ධ යවනවා. 

සමුත්යත්යජ්සි - සමුත්යත්ජන  කරලා සවයඥ න් වහන්යස් 
යද්්ශනා කරනවා, යම්ක ලක්ෂ වාර ක් කරන්න කි ලා. “භාවිතා 
බහුලීකතා” යබායහෝ වාර ක් කරන්න යවනවා. ආන්න ඒ 
මනුස්ස ාට එතයකාට ආය ත් කල්ප්නා යවනවා, මම හිතායගන 
හිටිය  යම්ක අහු වුණාට ප්ස්යස් නම් හරි කි ලා, තව වැඩ තිය නවා 
යන්ද්? කි ලා ප්සුබානයකාට කි නවා ප්ිටට අත ති ලා, එයහම 
තම ි සෑම රහතන් වහන්යස් නමක්ම, එයහම තම ි සෑම ප්යස් 
බුදුරජාණන් වහන්යස් නමක්ම, එයහම තම ි මමත් කිව්යව කි ලා 
සම්ප්හංසන  කරනවා. ඒ ිධි ට ි සවයඥ න් වහන්යස්යගන් අපි් 
යම් ශක්ති  ඇති කරගන්යන. ඒ ශක්තිය ් ප්වතින්යන මුල ඉතාම 
ිශාල ි, බරසාර ි. අවසාන ට  නයකාට ඉතාම සූක්ෂ්ම යවන 
ආකාර ක් ආතාප්ි ගුණය ් තිය නවා. ඒ යමාකද්? ආතාප්ි ගුණ  
ය දිලා ඉඩ යද්න්යන් යදාර අරින්යන් සම්ප්ජාන ට. සම්ප්ජඤ්ඤ  
කි ලා කි න්යන් එේචර වී ය  ය ාද්න, කිහිලිවලින් දාි  දායගන, 
දියවන් දිව අල්ලායගන, ද්ත්මිටි කායගන, උඩුතල්ලට දිව ති ලා තද් 
කරයගන කරන වැඩක් යනයව ි. ඒ කරන යද්්වල් හුඟක් ඉවර කරප්ු 
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 බර අත බිම යනාතබා 
ඉදිරි ට යගනි න්නට අතවශ ගුණ. යම් ගුණ ටික සතර 
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සතිප්ට්ඨානය ් තිේබ ධෘව ප්ද් වයග්. නැවත නැවතත් සිහිප්ත් 
කරනවා. ඒ නිසා යම් වයග්  ම් කිසි ිදි ක ප්ද්නමක් තිය නවා. 
ියශ්ෂය න්ම භාවනා කරප්ු ඇත්තන්ට යත්යරනවා අප්ි යම් සඳහා 
දැනට කැප් කරලා, දැනට ආය ෝජන  කරලා තියබන ප්රමාණ . ඒ 
ටික අමතක කරන්න එප්ා. ඒ ටික නැවත නැවතත් සිහිප්ත් කරයගන, 
එහිම යප්ළගැස්මක්, එහිම තිබුණාට වඩා සූක්ෂ්ම ගති ක්, ප්ීරිගාන 
මදින ස්වරෑප් ක් ඇති කරගන්නවා නම් ඉස්සරහට වැඩ ටික යල්සි ි. 
ඒ වැඩ ටික යල්සි යවන්යන් ප්රඥාවන්ත ාට ි. 

ඉතින් අප්ි බලායප්ායරාත්තු යවමු, අද් ද්වයස් කාල  
යමතනින් සීමා යවන නිසා, ඉදිරි ටත් ‘ආතාපි, සම්පජා්නා, සතිමා, 
වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා, ්ොමනස් සං’, කි න ප්ද්වලින් යම්කට 
යකාේචරක් ධධ ය ක්, යකාේචරක් ශක්ති ක් ඇති කරගන්න 
ප්ුළුවන්ද් කි ලා. යම් ිදි ට අහලා දැනගත්තා වූ දැන උගත් 
කරැණුවලින්, කරලා දැනගත්තා වූ ධමය කරැණුවලින්  ම් කිසි 
ප්රමාණ ක ප්න්නර ක් ඇතුව කට ුතු කරන ඇත්යතෝ, ඒ ඇත්තන්ට 
අද් ඇයහන යද්්වලින්, මත්තට ඇයහන යද්්වලින් තවතවත් ඉන්ද්රි  
ධමය, බල ධමය වැිලා ඒකාකාර යව්ග කින් සි ල්යලෝම සමගි කින් 
යම් වස් කාල  ඇතුළත යම් බලායප්ායරාත්තු යවන්නා වූ නා  
අධිගම , නිේබාන සාක්ෂාත්කරණ ට ඒ සි ලු ඉන්ද්රි , බල ධමය 
වැඩීමටම යම් ධමය  යහ්තු යව්වා! වාසනා යව්වා! කි න ප්රාථයනායවන් 
අද්ට නි මිත ධමය යද්්ශනාව යමතනින් හමාර කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු!
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4-වන ධමම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

“ඉධ භික්ඛ්ව, භික්ඛ ුකා්ය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජා්නා 
සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සතති.” 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සඞ්ඝ රත්නය න් අවසර ි. අපි් 
යම් හතරවැනි වතාවටත් එකතු වුයණ් සතිප්ට්ඨාන සූතර  ඉදිරිප්ත් 
කරයගන එහි ඇති මූලධමය යකාටස්, ප්රාය ෝගික ඉඟි, අයප්් යම් 
ය ෝගාවචර ජීිත ට ළං කරයගන, ලැබුණ අවස්ථායවන් උප්රිම 
ප්රය ෝජන  ලබාගැනීම එමගින් සාථයක කරගැනීයම් ප්ර ත්න කට ි. 
ප්සුගි  සතිය ් එකතු වුණාම සතර සතිප්ට්ඨාන ප්ිළිබඳ ප්රයව්ශ , 
ආරම්භ  ලබාගත්තා. සවයඥ යද්්ශනායව් අනුප්ිළියවළට එනයකාට 
සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් ියශ්ෂය න්ම යගනහැර ප්ාන, අවධාරණ  
කරන මූලික ආනිසංස හත ි ස්තර කරලා, නැත්නං උද්්යද්්ස වශය න් 
යගනහැර ද්ක්වලා, ඒ ආනිසංස හත ලබන්න නම් යම් සතර 
සතිප්ට්ඨාන  ි ඒ සඳහා වැඩ ප්ිළියවල කි න එක ි ඉදිරිප්ත් කරන 
ස්වරෑප්ය ් මුල් අථය . එතැනදී ඉස්යසල්ලාම ඉදිරිප්ත් කරන්යන් සතර 
සතිප්ට්ඨාන  මතක් කරලා “කා්ය කායානුපස්සී විහරති” කි ලා. 

ඒ කය හි ක  අනුව බලනසුලුව කි න එක සඳහා යම් 
ජිිත  වශය න් ය ෝගාවචර ාට තිබි   ුතු ද්ක්ෂකම්, හැකි ා 
හතරක් යම්යක් ිස්තර කරනවා, ‘ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය 
්ලා්ක අභජි්ඣා ්ොමනස්සං’ කි ලා. එහි ප්ළමුයවන් කය හි ක  
අනුව බැලීම සඳහා ය ෝගාවචර කු සතු ි   ුතු මුල්ම ගුණ  
වශය න් අප්ි ඉදිරිප්ත් කරගත්යත් ිස්තර සඳහා යම් ආතාප්ි කි න 
ගුණ . තාප් කි න වචනය ් යත්රැම උණුසුම ි, රස්න  ි, දැයවන 
ගති  ි වයග් කි න එක ි. ‘ආතාප්’ කි න වචන  යමතන 
ය ෝගාවචර ගුණ ක් වශය න් කි නවා. යම්යකන්ම තම ි ‘තප්, 
තප්ස’ කි න වචනත් හැදිලා තිය න්යන්. තප්ස්වර ා, නැත්නම් 
තප්ස් ජීිත  ගැන කල්ප්නා කරනයකාට, අයප්් යථරවාද් සම්ප්රදාය ් 
හරි ට සම්ප්රදා ානුකූලව අග ක් ආඩම්බර ක් දීලා තිය න ගුණ ක් 
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තම ි, ය ෝගාවචර ායග්, අරණවාසී භික්ෂුවයග්, භාවනා කරන 
යකයනකුයග්, තප්ස්වී ගුණ . යකයලස් තවන වැර.  

යකයලස් තවන වැර සම්බන්ධය න් ඒ ය ෝගාවචර ා, ඒ 
ය ෝගාවචර භික්ෂුව ිශාල කැප් කිරීමක් - ඤාතීන් කැප් කිරීම්, වස්තු 
කැප් කිරීම් ආදී වශය න් ඕළාරිකව ප්ළයවනි අවස්ථායව්දී සිද්්ධ 
කරනවා. ඊළඟට සැප්, දුක්, යව්ද්නා, ඊළඟට යභෝජයන් 
මත්තඤ්ුතාව, ජාගරි ානුය ෝග , වායග් තමන්යග් රැචි අරැචිකම් 
කැප් කිරීම් කරනවා. ඒකටත් ප්ස්යස් ඉතාම සූක්ෂ්ම අරමුණු මාරැ 
කරන්නා වූ ගති  කැප් කිරීම් - යම් ිදිහට ප්ුදුමාකාර කැප් කිරීම් 
රාශි ක් කරනවා. යම්ක නිසා ඒ තප්ස්වී ප්ුද්්ගල ා යම් ජීිතය ් 
වශය න් ප්රය ෝජන ක්, අථය ක් ලැබුවත් නැතත් රට්ටු සලකන 
ගති ක් තිය නවා. තප්ස්වී ජීිත  කාටවත් එයහම යල්සිය න් 
කරන්න බෑ. ිශාල කැප් වීමක් අවශ ි. ඒක අප්ි එදා මතක් 
කරගත්තා, මුලින් ිශාල කැප් කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. හඳට  න 
යරාකට් එකක නවීනම උප්මාවක් අප්ි ඉදිරිප්ත් කරගත්යත්. අතරමගදී 
ඒක අතහැරලා වැටුයණාත්, ඒ ය ෝගී ජීිත  එයහම නැත්නම් ඒ 
තප්ස්වී ජීිත  අතහැරලා ආය ් ඕළාරික ජීිත ට වැටුයණාත් 
සාමාන කාමයභෝගී ප්ුද්්ගල ා උප්හාස ට ලක් කරනවා - එ ා 
ප්ැරදිේච යකයනක්, වැරදිේච යකයනක්, බංයකායලාත් යවේච 
යකයනක් වශය න්. ඒක නිසා ඒ ිශාල කැප් කිරීමක් කරලා 
ආරම්භ ක් ගත්තා වූ තප්ස්වී ජීිත  දිගටම ප්වත්වනවා කි න එකත් 
සැප්ක් යනයම ි. හරි ආ ාස කින් අරගත්ත ගුණ කඳ ටියකන් ටික, 
ටියකන් ටික වැයඩන්නට දිගට කට ුතු කරයගන  න්න ඕනෑ.  

ඒ කට ුතු කරයගන  නයකාට  නයකාට තම ි, ඒ ප්ුද්්ගල ා 
තුළ එ ායග් යප්ෞරැෂත්වය ්, රැචි අරැචිකම්වල, මනාප් අමනාප් 
භාවවල,  ම්  ම් යවනස්කම් සිදු යවන්න ප්ටන්ගන්යන්. ඒ 
යවනස්කම් අර ප්රණ ද්න්න නෑද්ෑය ෝ, ප්රණ ද්න්න  ාළුයවෝ එක්ක 
ගළප්මින් ගටමින් යනායව ි යවනස් යවන්යන්. තමාට ලැබිේච අලුත් 
නෑද්ෑය ෝ, අලුත් සත්ප්ුරැෂය ෝ, එක්ක ගළප්මින් ගටමින් තම ි යම් 
යද්් සිද්්ධ යවන්යන්. ඒ සිද්්ධ යවනයකාට ඒ සත්ප්ුරැෂය ෝ යහාඳ නම්, 
යහාඳ ප්රිසර ක් තිය නවා නම්, යම් වයග් සාමානය න් රැචි 
අරැචිකම් යවනස් කරන මට්ටයම්, යප්ෞරැෂත්ව  යවනස් කරන 
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මට්ටයම් මම නතර කරන්න යහාඳ නෑ, යමයලාව වශය න්ම ළඟා 
ි   ුතු ඒ උත්තමාර්ථ  සඳහා  න්නට ඕනෑ කි ලා, සතිප්ට්ඨායන 
නාහප්ු, යනාද්න්නා සාමාන අන්ධ ප්ෘථග්ජනය ෝ වයග් යනායව ි, 
කලාණ සත්ප්ුරැෂ ා තවතවත් උනන්දු කරවනවා. ඒ උනන්දු කරවීම 
දියග්ම යම් තප්ස් ගුණ  දිගින් දිගට වැයඩනවා. වැයඩන්න 
වැයඩන්න, මුලින් ිශාල කැප් කිරීම් කරමින් තම ි,  න්තම් ටිකක් 
ආනිසංස ලබන්යන්. මැද්ට  නයකාට ය ාද්න ප්ර ත්නවලට සමාන 
ආනිසංස ලැයබන්න ප්ටන්ගන්නවා. අවසාන යවනයකාට ඉතාම සුළු, 
ඉතාම ප්ුංචි එකලස් කිරීමකින් ිශාල ප්රතිඵල යද්න ිදි ට තප්ස්වී 
ගුණ  ගුණාත්මක යවනස් යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. ිශාල යලස 
ය දි   ුතු ආය ෝජන, ප්හු යවනයකාට එේචර තදින් ය ාද්න්න 
යවන්යන් නෑ. සුළු ප්ර ත්න කින්, සුළු යප්ළගැස්මකින්, සුළු සකස් 
කිරීමකින්, එකලස් කිරීමකනි් ිශාල ප්රය ෝජන ලබාගන්න ප්ුළුවන්. 

ඒ නිසා යම් තප්ස් කි න ගුණ , නැත්නම් තාප්, තප්න, 
ආතාප්, කි න ගුණ  ය ෝගාචර ජීිතය ් තුන් අවස්ථායව්දී තුන් 
ආකාර කට ි කට ුතු කරන්යන්. යම ිනුත් ඉන්දි ානු කරම  අනුව, 
ආසි ානු ිදි ට කල්ප්නා කරන ඇත්යතෝ අර දැි තප්ස යබායහෝම 
අග  කරන ගති ක් තිය නවා. සවයඥ න් වහන්යස් යවන තැනක 
යම්ක ියව්චන  කරලත් තිය නවා, මනුස්සය ෝ යම් යබායහෝම 
රෑක්ෂ ප්රතිප්ත්ති රකින ඇත්තන්ට ප්හදිනව ි කි ලා. ඒක 
ආසි ාකරය ් තිය න එක ගුණ ක් - රෑක්ෂ ප්රතිප්ත්ති, එයහම 
නැත්නම්  න්තම්  ැයප්න මට්ටමකින්, ලැයබන මට්ටමකින්, ිශාල 
වාප්ාර කරන්යන් නැතිව, ිප්්ලව කරන්යන් නැතිව, උද්්යඝෝෂණ 
කරන්යන් නැතිව, ඒ අනුව ජීවත් වීම. ඊටත් වැි , ආත්ම ක්ලමථ  
කරමින් අත්තකිලමථානුය ෝග ට  න්න  න්න වැිය න් යගෞරව 
ලැයබන තත්ත්ව ක් තිය නවා. ඒක එක අන්ත ක් ිදි ට ප්රථම ධමය 
යද්්ශනායව්දී සවයඥ න් වහන්යස් ධම්මචක්කප්ප්වත්තන සූතරය ් “්ද්ව 
්ම භික්ඛ්ව, අතතා” කි න එයක්දී යද්යවනි එයකන් ප්රතික්යෂ්ප් 
කරනවා. නමුත් යම්ක සම්ප්ූණයය න්ම නැතුව,  ම් කිසි ප්රමාණ ක 
තප්සක්  ම් කිසි ප්රමාණ ක ආතාප් ක් නැතිව යම් ජීිත  
හැඩගහගන්න බැරි බවත් සවයඥ න් වහන්යස් ප්ිළිගන්නවා. 
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අප්ි අද් බුද්්ධ ජ න්ති කාලය න් ප්ස්යස් බුද්්ධ ශාසනය ්  ම් 
කිසි ිදි ක අලුත් ප්ණක්, නැගීමක් ඇති යවන බව අත්ද්කින  ුගය ් 
යම් අප්ි ඉන්යන් හරි වාසනාවන්ත, එක ි දි කින් යප්රළිකාර  ුග ක. 
යම්  ුගය ් නව මත ක් ඇති යව්ගන  නවා - ඒක ඇති වුණා කි ල 
කි න්නත් ප්ුළුවන් - ඒ අනුව මතක් කරනවා, යම් භාවනාව කි න 
එයක් ඔේචරම යප්ාරකන්න යද් ක් ඇත්යත් නැත, භාවනාව කි න 
එයක් ඔේචරම වී ය කරන්න යද් ක් නැත, ඒක අතක් ප්ිට අතක් 
ති ායගන, කල්ප්නා ඤාණවලින් ගන්න ප්ුළුවන් යද් ක්  කි ලා, 
ියශ්ෂය න්ම නිද්හස් චින්තන  කි න සංකල්ප්  දියග්  න බටහිර 
ආකල්ප්  බලනයකාට ආතාප්ි වී ය ට අමුතු සැලකිල්ලක් 
තිය නවා. ඒ ඇත්තන්ට ආතාප්ි වී ය  ප්ිළිබඳව සවයඥ යද්්ශනාව 
කි වනයකාට නුහුරැ යනාගැළයප්න ගති ක් තිය නවා. ඒ 
ඇත්තන්යග් කි න්යන් ඥාන  මුසු කරයගන නිකම් බලායගන ඉඳීම ි. 
ඒකම තම ි, ඔ  නව අථය කථන ක් ිදි ට ‘ ස්සනා පහාතබ්බා’ 
කි න වචන ආසි ාකරය ්, ලංකායව් ප්වා, වරින් වර අර ප්රණ 
සම්ප්රදා  අතරමැද් එක් යකයනක් යද්න්යනක් ඒකම ධජ ක් වශය න් 
ප්ාිේචි කරයගන, යම්කට එේචරම වලිකන්න යප්ාරකන්න යද් ක් 
ඇත්යත් නැත, කි ලා සඳහන් කරන්යන්. ඒ නිසා ආතාප්  ඉතාම 
දැිවම රැකි   ුතු ි කි ලා එක මත ක්. ආතාප් ක් අවශ නෑ, 
යවලාව එනයකාට ඒක යව ි කි ලා දාි  දාන්යන් නැතිවම, යවයහස 
යවන්යන් නැතිවම බලායප්ායරාත්තු වීම තව මත ක්. අතරමැද් 
තිය න මධම ප්රතිප්දාව අවශ යවලාවල් තිය නවා. 

ියශ්ෂය න්ම ය ෝග ජීිත  ආරම්භය ්දී දැි වී ය , තාප්  
අවශ ි. ප්සු යවනයකාට යප්ාි වී ය කින්, යප්ාි තාප් කින්, 
යප්ාි තප්සකින් ප්රතිඵල එනයකාටත් ඒක බාරගන්නත් ලෑස්ති 
යවන්න ඕනෑ. මට යමාකද් යම් අද් නිකම්ම ඉඳගන්නයකාටම 
භාවනාව හරි ගිය ් කි ලා කලබල යවන්න නරක ි. ප්සු යවනයකාට 
යනාහිතප්ු යවලාවක, යනාසිතූ ිරෑ ආකාර ට ධමය කාරණා මතු 
යවලා එනයකාට කලබල යවන්න නරක ි, යම් ප්ිස්සු හැදීයගන 
එනවද්? රැධිර ප්ීඩන  වැි යවලාද්? ක්ලාන්ත යවනවාද්? කි ලා. 
එයහම හිතන්නත් නරක ි. ඒ වී යය ් තිය න්නා වූ තලතුනා වීමක්, 
යම්රීමක්, සවයඥ යද්්ශනාව යබායහෝම සූක්ෂ්ම යලස බලනයකාට 
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යප්්නවා. මුලින් මුලින් ිශාල වී ය ක් ය ාද්වන්න ඕනෑ. වී ය ක් 
ය ාද්වලා ප්හු යවනයකාට ඒක ප්වත්වායගන  න්න වී ය ක් ඕනෑ. 
අවසාන යවනයකාටත් වැයේ ඉවර කිරීමට වී ය ක් ඕනි. 

‘ආරම්භ ධාතු, නික්ඛම ධාතු, පරක්කම ධාතු’, කි ලා යම්ක එක 
තැනක සඳහන් කරනවා. ආරම්භ කරන්න ිශාල ශක්ති ක්, ිශාල 
කැප් කිරීමක්, ිශාල වැඩ ප්ිළියවළක් අවශ කරනවා. ඒකට 
කි න්යන් ආරම්භ ධාතු කි ල ි. ඊට ප්ස්යස් ප්වත්වායගන  න 
වී ය ට නික්ඛම ධාතු කි ලා කි නවා. නික්ඛම ධාතුයව්ත් ඒක 
ිස්තර කරනවා ‘ප්ග්ගහිත වී ය ’ කි ලා. ගත් යද්් අත නෑර, 
ගිළියහන්නට ලුහුටන්නට ඉඩ යනාදී, ගත්ත යද්් දැිව අල්ලායගන 
ඉන්න ප්ුළුවන් ගති . ඒ යද්් තුළ තම ි ඇත්තටම ය ෝගාවචර ා 
තමන්යග් ශරද්්ධා, වී ය, සති, සමාධි, ප්රඥා, කි න ප්ඤ්ච ඉන්ද්රි  
ධමය න්යග් උප්රිම  උරගාලා බලන්යන්. ප්රතක්ෂ කරලා බලන්යන්. 
එන එන දුෂ්කරතාවලදී යකාේචරක් මට ශරද්්ධාව තිය නවාද්? ඒ 
ශරද්්ධාව නිසා උප්න්නා වූ වී ය  මට යකාේචරක් තිය නවාද්? 
ිිධාකාර අරමුණු මධය ් මට සති  ප්වත්වාගැනීයම් හැකි ාව 
යකාේචර තිය නවාද්? යවන යකයනකුට නම් සමාධි  ඇති 
කරගන්න හිතන්නවත් බැරි තැන්වල, දැන් සමාධි   න්තම් නඩත්තු 
කිරීයම් හැකි ාව මට තිය නවාද්? යම් යම් ධමය න් යම් යම් ිදි ට 
වැඩ කරනවා කි ලා, තමන් වශය න්ම ප්රතක්ෂ ඥාන  මට 
යකාේචර තිය නවාද්? කි ලා, ඒක දිගටම ප්වත්වන්න නම්, අර සැප් 
සප්්ප්ා  කරැණුවලම භාවනා කර කර බැහැ. හම්බ යවන ඕනෑම 
තත්ත්ව ක්  ටයත් භාවනා කරනයකාට භාවනායව් ප්ුළුල් භාව ක් 
ලැයබනවා. ඒ යවලායව් වැඩ කරන්යන් වී යය ් මධස්ථ භාව  ි.  

ප්ග්ගහිත වී ය  කි න්යන ගත් යද්් අතනෑර ප්වත්වායගන 
 න වී ය ට. ඒක කරයගන  නයකාට ය ෝගාවචර ාට වාසි 
අවස්ථාව ප්ත් යවනයකාට හරි ට කල දුටු කල වළ ඉහගත්තා වයග් 
යවලාවක් අහු යවනවා, දැන් යහාඳට සි ලුම කාරණා එකලස් යවලා 
ඉන්නවා, ඒ යවලාවට වැයේ හමාර කරන, වැයේ නිෂ්ටාවකට ප්ත් 
කරන, නැත්නම් යප්ට්ටි ට ඇයණ් ගහනවා, ඉවර කරනවා කි න 
අමතර වීර්  ක් එන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඇත්තටම කි නව නම්, ඒ 
අවසානය ් එන වී ය  ය ෝගාවචර ායග් යප්ෞද්්ගලිකත්ව ක් තුළින් 
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එන එකක් යනයම ි. යමයතක් කල් ප්ුහුණු කරප්ු භාවනායව් 
ගැම්යමන් එන එකක්. ඉන්ද්රි  ධමය න් එකලස් වීයමන් එන එකක්. 
ආර්  අෂ්ටාංගික මාර්ග ධර්ම එකලස් වීයමන් එන එකක්. ඒක 
යප්ෞද්්ගලිකත්ව  ඉක්මවලා ගි  අතියර්ක යද් ක්. අප්ිට ඒකට අවශ 
තත්ත්ව ලබා දීම ිතර ි කරන්න තිය න්යන්. ඒ නිසා ආතාප්ි 
වී යය ් එක එකය්කනා එක එක තැන්වල ඉන්නවා යවන්න ප්ුළුවන්. 
ඒ කි න්යන් භාවනාවට බැසගත්ත, භාවනායව් දැනට ප්සු කරමින් 
ඉන්න අවධි  මත. 

ඒ වයග්ම තම ි එක ප්ර් ඞ්ක ක ගත්තත්, ආතාප්ි වී ය  
ය දි   ුතු අවස්ථා යවනස් යවන යවලාවල් තිය නවා. 
සාමානය න් ඉදිරිප්ත් කරන කරම  තම ි, කල් ඇතුව යහාඳට 
සක්මන් කරලා, ප්ර් ඞ්කය ් මුලදී ිප්ස්සනා භාවනා කරන 
ය ෝගාවචර ාට යද්න උප්යද්්ශ ක් වශය න්, අරමුණ හැකි තාක් දුරට 
යමයනහි කිරීයමන්, මනසිකාර  ය ද්වීයමන් ඒ වී ය  කර්මණ 
භාව ට ප්ත් කරගන්න ඕනෑ. කර්මණ භාව ට ප්ත් කරයගන 
යකාේචර යවලා ඒ අරමුණත් එක්කම ගැයටමින් හැයප්මින් යමයනහි 
කරමින්  ා  ුතුද්? කි න එක මුලදි මුලදී නම් කමයස්ථානාචා ය වරැ 
ය ෝගාවචර ාට කි ලා යද්නවා. ප්හු යවනයකාට ය ෝගාවචර ාම 
දැනගන්න ඕනෑ, යමන්න යම් මට්ටමට  නකල් යම්ක කළ  ුතු ි, 
උසිගැන්ි   ුතු ි, ඇිස්සි   ුතු ි කි ලා. ඊට ප්ස්යස් ඒක, ඒක 
ිසින්ම ප්ද්මකට, ගැම්මකට එනවා. ආන්න ඒ යවලායව්දී අේචර 
යව්ගය න් එළවන්යන් නැතිව, නමුත් ආප්සු  න්න යද්න්යනත් 
නැතිව, යහාඳ සැලකිල්යලන් ඒ තත්ත්ව  නඩත්තු කරයගන  න්න 
යවනවා. එතයකාට අර තරම් යව්ග ක්, වී ය ක් කැප් කරන්න 
යවන්යන් නැහැ. ඉස්සරහට  න්න  න්න යහාඳ කලඑළි ක් 
ඉස්ප්ාසුවක් ලැයබනවා. හරි ට කන්ද්කට නැගලා, නැත්නම් කණුවක් 
මුදුනට නැගලා යලෝයක් දිහා බලන්නා වායග් යහාඳ ඉස්ප්ාසුයවන් 
භාවනා කරයගන  න්න ප්ුළුවන් යවලායව්දී ප්ුළුවන් තරම් සමාධි ට 
ඉඩ ති ායගන, අර ගත්තා වූ මුල් කමයස්ථාන  හුදු නඩත්තුව ප්මණක් 
කරයගන ඉන්නයකාට භාවනායව් ප්රගති ක් සිද්්ධ යවනවා.  

යම් අනුව, වී ය  ප්ිළිබඳව නිතයරෝම සැලකිල්යලන් ඉන්න 
ඕනෑ. එයහම නැතිව සමාධි ක්  ම් කිසි ප්රමාණ කට තිය ද්්දී 
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අනවශ වී ය  දාන්න ගිය ාත්, එතයකාටත් ඒක අධික වී ය ට 
වැටීම නිසා භාවනාවට බාධා යවනවා. සමාධි ක් යප්ළගැයහන්න 
ඉස්සර යවලාම ආසනය ් ඇන්ද්ට යහ්ත්තු යවලා ියව්ක ගන්න 
ප්ටන්ගත්යතාත් භාවනාවට හිත අවුළුවා ගන්න බැරිකම, 
අමුණාගන්න බැරිකම නිසා ලුහුටලා  නවා. ඒ නිසා වී යය ් 
සමතුලිත භාව  කි ල ගන්නයකාට, ඒ වී ය ම දැි ආත්ම 
ක්ලමථ ක්, අත්තකිලමථානුය ෝග ක් බවට ප්ත් කරගන්නා වූ 
යකළවර කි න එක ය ෝගාවචර ා මූලධමය වශය න් දැනයගන 
තිය න්න ඕනෑ. කිසිත් වී ය ක් යනාය ාදා සුයඛෝප්යභෝගී සුඛුමාල 
තායලට යම්ක කරන්න ඕනෑ කි න කාමසුඛල්ලිකානුය ෝග  ප්ිළිබඳ 
ිකල්ප් ත් දැනයගන තිය න්න ඕනෑ. ඒ යද්කම ප්රහාණ  කළ  ුතු 
යද්්වල්. එයහම නමුත් එක ප්ර් ඞ්ක කදී, එයහම නැතිනම් එක මාගය 
ඥාන ක් සඳහා, එක ධාන ක් සඳහා කට ුතු කරනයකාටත් යම් 
තත්ත්ව  තුන - මුලින් ඉතාමත්ම වැි වී ය ක්, මැද්දී මධස්ථ 
වී ය ක්, අවසාන යවනයකාට නිකම් බලා ඉන්න ප්රමාණය ් 
ඉතාමත්ම ඥාන සම්ප්ර ුක්ත වී ය ක් - අවශ කරන මට්ටමක් 
යප්්න්න තිය නවා. ඒ නිසා ඔක්යකෝම ය ෝගාවචර න්ට එකම 
උප්යද්්ශ  හරි  න්යන් නෑ. තමන්යග් භාවනායව් මට්ටමට 
යත්රැම්ගන්න ඕනෑ, යම් යවලායව් කළ  ුත්ත යකායහාමද්? කි ලා. 

දැන් අප්ි කරන්යන් එකම භාවනා කමයස්ථාන ක්. යම් සතර 
සතිප්ට්ඨානය ් කා ානුප්ස්සනාව ගැන කථා කරන අවස්ථාව. 
කය හිත් ප්ඨි, ආයප්ෝ, යත්යජෝ, වාය ෝ කි න යකාට්ඨාශ හතයරන් 
එක යකාටසක් මතු කරයගන, ප්රකටම යකාටස මතු කරයගන, ඒ 
තුළම සිත ප්ැවැත්වීමට කරන වීර්  ක් නිසා යකයනකුට සැක 
හියතන්න ප්ුළුවන්, එයහම නම් යම් වාය ෝ යප්ාට්ඨේබ ධාතුයවන් 
ිතරමද් නිවන් ද්කින්න ප්ුළුවන් යවන්යන් කි ලා. එයහම නැත්තම් 
ආනාප්ායනන් යහෝ ප්ිම්බීම, හැකිළීයමන් ිතරමද්? ඇ ි අනිත් ඒවාට 
ය ෝගාවචර ා හිත ය ාද්වන්යන් නැත්යත් කි ලා. කලින් කි පු් 
තායලට මුලදී ි ශාල වී ය ක් ය ාද්වලා ඊගාවට යහාඳ ඉස්ප්ාසුයවන් 
සි ල්ල දිහා බලායගන ගමන් කරනයකාට එන්න එන්නම අර මුලදී 
කරන ලද් දැි ආ ාසකර භාවනායව් ප්රතිඵල ක් වශය න්, වාය ෝ 
යප්ාට්ඨේබ ධාතුවට යහෝ බැසයගන, හාත්ප්සින් යත්රැම් කරගන්න 
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ප්ටන්ගත්යතාත්, ඒ තුළින් ඉතිරි වුණා වූ යත්යජෝ, ආයප්ෝ, ප්ඨි කි න 
යකාට්ඨාශ න්ද් වැටයහනවා කි න එක ස්වාභාික යද් ක්. ඒ 
යමාකද්? අප්ි වාය ෝ ධාතුව අල්ලායගන යවන් කරයගන හදාරන්න 
ගත්තට ඒක තනිවම හිටින එකක් යනායව ි. ඒක ප්ද්නම් යවලා 
තිය න්යන් අනිකුත් ධාතු මත ි. අර ඉස්ප්ාසුයවන් වාය ෝ ධාතුව 
බලා ඉන්නයකාට ඒකාන්තය න්ම අනන්ත අවස්ථා ලැයබනවා, 
වාය ෝ ධාතුවට සායප්්ක්ෂකව ප්ඨි ආදී ඒ එක් එක් ධාතු 
යකාට්ඨාශ න් සි ල්ලම බලායගන  න්න. 

යම් නිසා  ම් ප්රමාණ කට,  ම් ප්රයද්්ශ කට වාය ෝ 
යප්ාට්ඨේබ ධාතුව මත ප්රතක්ෂ ඥාන  සහතික යවන්න යවන්න, ඒ 
ප්රතක්ෂ ඥාන , භාවනා ආසන  කඩන්යන් නැතිව දිගටම ප්වතින්න 
ප්වතින්න, අනුමාන ඤාණ වශය න්, අනිවා යය න්ම අර ඉතුරැ 
ප්රධාන ධාතු යකාට්ඨාශවලට ප්ැතියරනවා. යම් ධාතු යකාට්ඨාශ අතර 
ති න අවකාශ  කි න්යන් යම්ක ි. යම් ධාතු යකාටස් යද්කක් එකට 
හැප්්යප්න ගති ක් නෑ. වාය ෝ ධාතුවට යකාේචර චංචල කම්ප්න ගති 
තිබුණත් ඇතුයළ් ිප්්ලව ක් නෑ, ගැටුමක් නෑ. ස්වාීනව කට ුතු 
කරනවා. ඒ කි න්යන් අතරමැද් යහාඳ ඉඩප්ාඩුවක් තිය නවා. යම් 
ආදී වශය න් යම් අනුමාන ඤාණ දිගට ප්ැතියරනවා. අන්න ඒ 
ප්ැතියරන යවලාවට අර තරම් දැි වීර්  කින් යනායව ි, ඒවා 
බලන්යන්. යප්යනන යකාට්ඨාශ ප්රකට වීම අනුව වැටයහන්නට 
ඇරීම ි කරන්යන්. අන්න ඒ යව්ලායව්දී ිප්ස්සනා භාවනායව්දී 
අරමුණ යමයනහි කිරීමත් සිදු යවනවා. 

යමයතන්දී මතක් කරලා යද්න්න ඕනෑ, වී ය  භාවනාවට 
සම්බන්ධ කරන උප්කරම  තම ි, උප්කරණ  තම ි, යමයනහි කිරීම. 
යව්යගන් යමයනහි කරනව ි කි න එයකන් අප්ි අද්හස් කරන්යන් 
දැි වී යය න් කට ුතු කරනව ි කි න එක ි. යමයනහි කිරීයම්  ම් 
ප්රමාණ ක අඩු වීමක් යවනවා, නැතිනම් තත්ත්ව ට ගැළයප්න 
ිදිය ් යමයනහි කිරීමක් කරනවා කි න එයකන් අද්හස් කරන්යන්, 
වීර් ය ්  ම් කිසි ිදි ක තලතුනා බවකුත් ඤාණ ට ඉඩ තැබීමකුත් 
තම ි. ඉස්සරහට  නයකාට  නයකාට, ඒ වයග් යමයනහි කිරීමක් 
කැලම නැතිවම වයග්, හුදු බලා සිටීයමන් ප්මණක්ම සිදු යවන 
අවස්ථා තියබනවා. ඒවා තම ි වී යය ් අවස්ථා. ඒ වී ය  අප්ට 
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යත්යරන්යන් භාවනාවට නංවන්යන් යමයනහි කිරීම මාර්ගය න්. ඒ 
නිසා ය ෝගාවචර ා කරයගන  න වැඩ ප්ිළියවල, ියශ්ෂය න්ම 
තමන්ට හරි ගි  යහාඳම ප් යඞ්ක ක්, නිසිනින්යද්්, යහාඳට කල්ප්නා 
කරලා යනායව ි, යවේච ආකාරය න්ම කි නයකාට, අහයගන 
ඉන්නයකාට යම් කාරණාව ප්ිළිබඳව යහාඳ වැටහීමක් අහන 
යකනාටත් ඇති යවනවා. කි න යකනාටත් ප්හු යවනයකාට ඇති 
යවනවා. යම් තුළින් ඉස්සරහට  නයකාට යකාතැනදී යකා ි ිදි ට 
යමයනහි කළ  ුතුද්? යකාතැනදී යමයනහි කිරීම නතර වුණාට කමක් 
නැත්ද්? යකාතනදී යමයනහි කිරීම ආ ාසය න් යහෝ කළ  ුතුද්? 
කි න එක යත්රැම්ගත්තා නම්, ඒ ය ෝගාවචර ාට ස්වාීනව 
ප්ැත්තකට යවලා භාවනා කිරීයම් වඩාත් සුදුසුකම් තිය නවා. එයහම 
නැතිනම් හුඟ යවලාවකට වී ය  වරද්වා ය ද්වීයම් අඩුප්ාඩුව 
හිටිනවා. අනවශ යවලාවට අධිකව වී ය කරනවා. අවශ යවලාවට 
අවශ වී ය  යනාය ාදා ගත කරනවා. ඉතින් එයහම නම් එක 
තැනම ප්ල් යවනවා. එකම ද්වයස ගි  ප්ාර අනිත ්ද්වයස් වරදින්න 
ඉඩ තිය නවා. 

ඒ නිසා වීර්   ප්ිළිබඳවම අවයබෝධ ට යම් ිස්තර කාරණා 
යගන එන්යන් තමන්යග් දැනුම තමන්ට ද්වසක ගුරැ උප්යද්්ශක ා 
වශය න් ප්ත් යවන නිසාම ි. සත්තිස් යබෝධිප්ාක්ෂික ධමය කථා 
කරනයකාට වී ය  සතිප්ට්ඨායනට ප්ිටිප්ස්යසන් ති ල ි තිය න්යන් 
- සතර සමක් ප්රධාන වී ය . යම්ක තම ි දිරවාගන්නට අමාරැ 
යවලා තිය න්යන් යම් ප්ාඨක න්ට. එයහම දැි ආ ාස කිරීමක් බුදු 
ද්හයම් නෑ. ඒ ඇත්තන්ට කලිසම් යකෝට් ඇඳයගන භාවනා කරන්න 
ඇති අවශතාව නිසා යම් ිදි ට යප්්නවා. නමුත් සූතර ප්ිටක  
බලනයකාට, සවයඥ යද්්ශනායව් අනිවා යය න්ම සඳහන් කරනවා 
ද්තට ද්ත ති ලා තද් කරයගන, කිහිල්යලන් දාි  වැයටද්්දී, මයග් යම් 
ඇයඟ් තිය න යල්, මස්, ි යළ්වා! නහර, සම, ඇට, ඉතිරි යවන යද්් 
ඉතිරි යව්වා! කි ලා කරයගන  න වීර්  ක් ප්ිළිබඳව සඳහන් 
යවනවා. ඉතින් ඒක ප්ිළිබඳව ිස්තර කරන්යන් හරි අමුතුම, නිකම් 
ඇහැට මූණට ප්ැඟිරි ිසි යවේච ිදි කට තම ි, ඔ  නිද්හස් 
චින්තක න් ඒ වයග් ප්ද් ිස්තර කරන්යන්. නමුත් ඒක ප්රතික්යෂ්ප් 
කළ යනාහැකි මට්ටමක ි තිය න්යන්. කාටවත් ඒවා නෑ බෑ කි න්න 
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බැහැ. ඒ වයග්ම තම ි සවයඥ න් වහන්යස් අත්තකිලමථානුය ෝග  
වයග් දැි වී ය  කිරීම ප්රතික්යෂ්ප් කරලා තිය නවා. යම් කාරණා 
ය ෝගාවචර ායග් භාවනාව දි ුණු යවනයකාට තමන්ටම යහාඳට දිග 
හැරිලා වැටයහන්න ප්ටන්ගන්නවා. 

සතර සමක් ප්රධාන වී ය  සඳහන් කරනයකාට ඒයක් 
ධෘවප්ද් වශය න් එකම ආකාරය න් ය යද්න්යන් “උප්පතනානං 
අකුසලානං ධම්මානං පහානාය, ඡත ං ජ්නති. වායමති. විරියං ආරභති. 
චිත්තං පග්ගණ්හාති. ප හති.” කරමිකව දැි කරයගන  න වී ය ක් 
තම ි තිය න්යන්, දැනට ඇති යවලා තියබන්නා වූ යකයලස් ප්රහාණ  
කිරීම ප්ිණිස. ඒක අප්ිට භාවනාව ප්ැත්යතන් බලනයකාට 
ආධුනිකය ක් වශය න් අප්ි අයප්් හිත නාසිකාගරය ් ති න්න උත්සාහ 
කරනවා. නැත්නම් උද්රය ් 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 මුහුයද්් රැල්ල ගහනවා වයග් එන්න ප්ටන් 
ගන්නවා. ඒ යවලායව්දී කරමික ප්රයව්ශ ක් ලබාගන්න ය ෝගාවචර ා 
‘ඡන්ද්ං ජයන්ති’ කි න ිදි ට ඉස්යසල්ලාම කරන්න තිය න්යන්, 
කැමැත්තක් ඇති කරගන්න ඕනෑ, මයග් භාවනායව්  ායද්න ගති  
කි ලා කි න්යන්, දි ණුුව කි ලා කි න්යන්, එකලස කි ලා 
කි න්යන්, ගත්ත අරමුයණ් හිත ති න එක ි, ඒ නීවරණවලට  ට 
යවලා ඉන්න එක යනායව ි කි ල. ඒ නිසා මයග් හිත අරමුයණ්ම 
ප්වතීවා! කි ලා ඡන්ද් ක්, කුසලේඡන්ද් ක්, කර බැලීයම් ආශාවක්, 
ය ෝගාවචර ාට ප්හළ යවන්න ඕනෑ. “ඡත ං ජ්නති. වායමති. විරියං 
ආරභති.” කි න ිදි ට, ඒ සඳහා ප්ර ත්න කරනවා. යහාඳට සක්මන් 
කරලා, එක තැනක ක  තැන්ප්ත් කරලා ඒකට උද්ව් කරනවා. සීල  
යමයනහි කරලා, බුදු ගුණ යමයනහි කරලා, ධමතරි  කරලා ඒකට 
ප්ර ත්න කරනවා. “වායමති” කි න ිදි ට වෑ ම් කරනවා. 
කරනයකාට තම ි යම්ක යත්යරන්යන්. 

යම්කත් හරි ලස්සනට ිස්තර යවනවා, හිත ගැන යම් ිදි ට 
කල්ප්නා යනාකර, ඔයහ් එන එන රෑප් බලමින් ශේද් අසමින් ගඳ 
සුවඳ බලමින් රස බලමින් සැප්යස් නිදාගනිමින් ඉන්න යකනාට යම්ක 
ප්ිළිබඳ කිසි රණ්ඩුවක්වත් වාප්ාර ක්වත් යචෝද්නාවක්වත් 
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නඩුවක්වත් යමානවත් නෑ. නමුත්  ම් ද්වසක අප්ි එකම අරමුණක 
හිත තැන්ප්ත් කරන්න ප්ටන්ගත්ත ගමන්ම ප්ුදුමාකාර ිදිය ් 
ඇිස්සිල්ලක් ඇති යවනවා. නීවරණවලත් ඇිස්සිල්ලක් ඇති 
යවනවා. එක තැනක ඉන්න බැරි නුරැස්සන ගතිත් ප්හළ යවන්න 
ප්ටන්ගන්නවා. ඡන්ද් ක් ඇති යවේච ගමන්ම තම ි යම්ක සිද්්ධ 
යවන්යන්. ඒ නිසාම වෑ මක් කරලාම බලන්න ඕනෑ. වෑ යම්දීම 
කම්මැලි ප්ුද්්ගල ා, අලස ා යත්රැම් අරගන්නවා, යම්ක යනාකළ 
 ුත්තක්, භාවනා කිරීයමන් යම් ආත්මය ්දී නිවන් දැකීමක් කරන්න 
බැහැ, කරන්න  න්න  න්න කරද්ර වැඩී කි ලා හිතාගන්නවා. ඒ 
වා ාම ම බහා තබන ගති ක් ති නවා. නමුත් ඒක ප්ිරිමිකමට, 
යප්ෞරැෂත්ව ට, ය ෝගාවචරකමට, ශාක ප්ුතර බවකට, ශාක දුහිතෘ 
බවකට ගැළයප්න්යන් නෑ. ඒ වෑ ම තුළින් ද්කින්න හම්බ යවන්යන් 
නරක යද්් කි ලා ප්සුබෑයවාත් අප්ි නැවතත් වැයටන්යන් කබයලන් 
ලිප්ට වයග් කාම යලෝක ටම ි. කාම යලෝයක් සැප් තිය නවා නම් 
කාම යලෝයක් තවත් අහවල් අහවල් යද්් ලැබුයව් නැහැ, ලබන්න ඕනෑ, 
මම මුල ිතර ි කෑයව්, මට අග කන්න ඕනෑ, මම යප්ාත්ත ිතර ි 
කෑයව්, මට මයද්් කන්න ඕනෑ කි ලා තව ඉතුරැ තිය නවා නම් 
කමක් නෑ. 

නමුත් සංසායර් බ  ඇති යකනාට යත්යරනවා, යම්යකන් 
ආප්හු වැයටන්යන් හිටප්ු තැනටම ි කි ලා. ඒ වෑ ම තුළ තම ි අර 
මයග් ගත්තු මුල් ඡන්ද්  ඇත්තද් නැත්තද් කි ලා යහාඳ ප්ිරිසිඳීමක් 
සිදු යවන්යන්. අන්න ඒ “ඡත ං ජ්නති. වායමති. විරියං ආරභති” 
කි න ිදි ට ඊට ප්ස්යස් වී ය  ආරම්භ කරනවා. වී ය  ආරම්භ 
කරන්න ගි ාම උප්කරම යද්නවා ගුරැවරැ. සිතිිලි එනවා නම් සමථ 
වශය න්, ඒ සිතිිලිවලින් යතාරව ප්වතින ආනාප්ාන ගණන් 
කරන්න, එයහම නැත්නම් ිප්ස්සනා වශය න් සිතිිල්ලක් කි ලා 
යමයනහි කරන්න, කි ලා ඒකට අදාළ වී ය  කරන්න ප්ටන්ගන්න 
උප්යද්ස් ලබා යද්නවා. එතයකාට නීවරණ ධමය ප්රබල යවලා, බලවත් 
යවලා, මූණට මූණ දාලා එන්න ප්ටන්ගන්නවා. එතනදී තම ි “චිත්තං 
පග්ගණ්හාති.” කි න ි දි ට හිත දැි කරගන්න ඕනෑ. යහාඳට කැසප්ට 
ගහයගන ඉන්නවා. අප්ි වැඩක් කරන්න ප්ටන්ගන්නයකාට ඒකට 
ඇඳුම යහාඳ නැත්නම්, යනාගැළයප්නවා නම් ඒ ඇඳුම ප්ැත්තක 
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ති ලා කැසප්ට ගහගන්නවා කි ලා කථාවක් තිය නවා. ආන්න ඒ 
වායග් භාවනාවට ඒ කැසප්ට ගහගැනිල්ල කරගත්තාට ප්ස්යස් 
‘චිත්තං ප්ග්ගණ්හාති’, ඊට ප්ස්යස් තම ි ‘ප්ධන් වී ය ’ කි න ප්රධාන 
වී ය , ආතාප්ි වී ය  ය ාදාගන්න ප්ුළුවන් යවන්යන්. ඒ නිසා ආතාප් 
වී ය  යත්රැම්ගන්නට ප්ි වර හතරක් ප්හක්  න්නට යවනවා. 

ආතාප් වී ය ට  නයකාට නීවරණ ඍජුවම මූණට මූණ දාලා 
එනයකාට ඒ තාක් කල් කම්මැලිය ක්යග් ප්ැත්යතන්, ප්ැරදිේච 
යකයනකුයග් ප්ැත්යතන්, නැති බැරි හැඟීයමන් කථා කරන 
යකයනකුයග් ප්ැත්යතන් බැලුයවාත් යම් තාක් කළ ප්ර ත්නය න් වැි 
යවලා තිය න්යන් දුකම ි. දුක නැති කරන්න ි කි ලා තම ි 
සවයඥ න් වහන්යස් යම් ශාසන  ඇති කයළ්. දුක නැති කරන්න 
කි ලා තම ි ඤාතීන් අතහැර ද්මලා වස්තුව අතහැර ද්මලා ආයව්. 
නමුත් යමයතන්ට  නකල්ම යප්්න්න තිය න්යන් දුක වැි යවනවා 
කි ලා. ඒක නිසා ඒ ඇත්තන්ට යප්්න්න තිය නවා, යම් භාවනාව 
කි ලා කි න්යන් ඉල්ලලා දුක වළඳන වැඩ ප්ිළියවළක් කි ලා. ඒක 
නිසා භාවනා යනාකර සිටි ාම ඔ  කිසිම ප්රශ්න ක් නෑ කි ලා 
යගාින්ම උත්තර යහා ාගන්නවා. අයප්් සිංහල යවද්කයමත් 
තිය නවා, යලඩක් සනීප් කරන්න ගිහිල්ලා ප්ළමුවැනි යබයහත් 
කසා  යබානයකාට යලඩ ගති  වැි කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ 
යවලායව්දී යවද්මහත්ත ා මාරැ යකරැයවාත් යහෝ යබයහත් මාරැ 
යකරැයවාත් හැමදාම යලඩාට ඉන්න යවන්යන් ඒ යලයේ අවුස්සන 
මට්ටයම්ම තම ි. තුවායලට යබයහත් දාන්න ඉස්සර යවලා තුවායල් 
යසෝද්න්න ඉස්සර යවලා වණ මුඛ , තුවාල , ප්ාද්නයකාට රියද්නවා. 
ඒ යලඩා තුවායල් රියද්නවා කි ලා ප්රතිකාර නතර කයළාත් කලින් 
කීවා වයග්, ිශාල ශක්ති ක් වැ  කරලා වී ය ත් වැ  කරලා කිසිම 
ප්රය ෝජන ක් යනාලබා 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 ි කි න එක 
ඉතාමත්ම අමාරැ ි. ඒ යමාකද්? අයප්් රැචි අරැචිකම්වලට ිරැද්්ධව 
වැඩ කරන්න ගි ාම ඒක මරණ ටත් වැි  අමාරැ ි. ඊට ප්ස්යස් 
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ඇති යනාවුණා වූ අකුසල ධමය ඇති යනාවීම ප්ිණිස කට ුතු කරන්න 
ඕනෑ. ඇති වුණ කුසල ධමය වැි කරගන්න, තවම ඇති යනාවුණ 
කුසල ධමය ඇති කරගන්න කට ුතු කරනවා ක ිනයකාට එන්න 
එන්නම යබායහාම තලතුනා මට්ටමක වී ය ක් තම ි අවශ 
කරන්යන්. ඒක නිස ි භාවනා කරමින් යගාඩක් කල් ඉන්න අ ට 
යගෞරව කරන ගති ක් තිය න්යන්. ඒ යමාකද්? යම් ිදි ට වී යය ් 
මට්ටම් යද්කතුනක් දැනගත්ත යකනා තුළ අෂ්ටයලෝක ධමය ිෂය හි 
යනාසැයලන කම්ප්ා යනායවන ඉවසීයම් ගති  යගාඩක් ප්ුරැදු 
යවනවා. එයහම නැත්තම් ඒ ප්ුද්්ගල ාට හිටින්න බෑ. යම් වායග් 
සත්ප්ුරැෂ මණ්ඩල තුළ හිටින්න බෑ. ගැලිලා  නවා. ලිස්සලා  නවා. 
එයහම නම් අඩු ගායන් භාවනා ජීිත ක් ති ා සීලය ් වුනත් ලප් 
කැලැල් ඇති යවනවා, ප්ලුදු ඇති යවනවා.  ම් කිසි ිදි කට ආතාප් 
වී ය  ප්ිළිබඳව තමන් තුළ යහාඳ යප්ෞරැෂත්ව ක් යගාඩනැයගනවා 
නම්, ඒ ප්ුද්්ගල ා තුළ ප්ැහැදිලිවම සිදු යවන යද්් තම ි, ඉස්යසල්ලාම 
යප්්න යද්් තම ි, සීල  ප්ිළිබඳව යලාකු වගකීමක් ආද්ර ක් 
යගෞරව ක් වැි සැලකිල්ලක් ඇති යවනවා. යම් තුළින් අර කලින් 
කිව්වාට වැි  “අවිප්පටිසාරත්ථානි ්ඛා ආනත  කුසලානි සීලානි”5 
කිව්වා වායග්, කුසල සීල  ඒකාන්තය න්ම ිප්ිළිසර බව දුරැ කිරීම 
ප්ිණිස ි කි න එක ඉස්සරට වඩා යහාඳට යත්යරනවා. 

ගිහි යගවල්වල ඉඳයගන සිල් රකින ඇත්යතෝ හරි ට යචෝද්නා 
කරනවා, සිල්වන්ත යවන්න යවන්න බාහිර යලෝයකන් අප්ට කරද්ර 
යවනවා කි ලා. ඒ සීලවන්ත භාව  නිසා අප්ි යනෝන්ජල් යවනවා, 
අප්ි බ ාදු යවනවා. ඒ නිසා අද් කායල් යමයහම සිල් රකින්න බෑ 
කි ලා හරි ට සත  ප්රකාශ කරන ඇත්යතෝ ඉන්නවා. ඒ යමාකද් ඒ 
ඇත්යතෝ සෑයහන ප්රයද්්ශ ක් යම් සඳහා ආය ෝජන  කරලා 
තිය නවා. කිසිම ප්රතිඵල ක් ලබලා නෑ. ඒ යමාකද්? ඔවුන් 
ය ාද්න්යන් ගිහි කාම යලෝයක් ඉඳයගන ි. ඒ ය ාද්න ප්ර ත්න  යම් 
වායග් යද් ක් තම ි. නමුත් සත්ප්ුරැෂ න් අතරමැද්ට ප්ත් යවලා 
භාවනා කමයස්ථාන ක් ගත්තට ප්ස්යස්, සීල  සඳහා කරන 
ආය ෝජන  ඊට වැි  හාත්ප්සින්ම යවනස්. ඊට වැි  යබායහාම 
ප්රතිඵලදා ක ි. ඒ යමාකද්? භාවනායවන්ම ි මම යම්ක  ට කරන්යන්, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 අං. නි  ද්සක නිප්ාත , ආනිසංස වග්ග , කිමත්ි  සූතර  
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සීලය න්ම ි මම යම්ක  ට කරන්යන් කි ලා තමන් තුළම ආත්ම 
ිශ්වාස  එන්න ප්ටන්ගන්නවා. අන්න ඒ ිදි ට සමථය න් එන 
අත්දැකීම්වලට වඩා යබායහෝමත්ම බලවත්, ඇස් ප්නාප්ිටම යප්්න 
යද් ක් තම ි ිප්ස්සනායව්දී ලැයබන යද්්. ඒ නිසා අවසානය ් 
ය ෝගාවචර ා යකායහාමද් කි නවා නම් අප්ණ්ණක මට්ටමට 
වැයටනවා. කිසිම යද් ක් ගැන කිසිම ිනිශ්ච කට ප්ත් යවන්යන් 
නෑ. ඒ ඇත්තා ද්න්නවා, යම් ිනිශ්ච  කි ලා කි න්යන් 
ඒකාන්තය න්ම අධය ඤාණ කින්, බායගට ති න ඤාණ කින් කරන 
වැඩක්. කළ  ුත්ත ිනිශ්ච  යනායව ි. දිගට වැයේ කරයගන  න 
එක ි. එතයකාට ිනිශ්ච  එ ි. 

අන්න ඒ ිදි ට ඉදිරි ට  නවා නම්, වී ය  යකායහාමද් 
ප්රඥාවට තුඩු යද්න්යන්, යකායහාමද් ප්රඥාවට යගනි න්යන් කි ලා 
ිනිශ්ච  කරන්න  න්යන් නෑ, කළ  ුත්ත කිරීයම් වී ය  දිගටම 
ප්වත්නා ගති ක් තිය නවා. ඒ නිසා සතර සතිප්ට්ඨානය හි 
ඉස්යසලල්ාම තිය න ගුණ  වශය න් අප්ි යත්රැම්ගන්න ඕනෑ 
ආතාප්ි කි න ගුණ . සත්තිස් යබෝධිප්ාක්ෂික ධමයවල ආතාප්ි ගුණ  
නව යප්ාළක සඳහන් යවනවා. ඒක මග හරින්න, ඒක ප්න්නන්න 
තම ි අප්ි යම් ිිධාකාර සුයඛෝප්යභෝගී යද්්වල් ඉල්ලන්යන්, කුමාර 
සැප් බලායප්ායරාත්තු යවන්යන්. නමුත් කවදා යහෝ අප්ි යත්රැම්ගත 
 ුතු ි, යම් සවයඥ ශාසයන් වැඩ, වැඩ කරන යකනාට ි. නැතුව 
නිකම්ම යව ි කි ලා බලා හිටි ට හරි  න්යන් නෑ. ඉතින් අර නිද්හස් 
චින්තන  තිය න ඇත්යතෝ හුඟයද්යනක් යප්න්නලා යද්නවා, 
යබෝධිසත්ත්ව කායල්දි නම් යම්ක ඇත්ත. නමුත් භාවනා කරනයකාට 
එේචර වී ය කරන්න අවශ නෑ කි ලා. නමුත් යම් කාරණා ඉදිරිප්ත් 
කිරීයමන් මම අහයගන ඉන්න අ ට තමතමන්යග් ිනිශ්ච ට ඉඩ 
තිය නවා. යකාේචර නම් වී ය  කි න එක උරගාලා බැලි   ුතුද්? 
එයහම නැත්නම් තමන්යග් ක ට තිය න ආසාව නිසා, තමන්යග් 
ඉඳුරන්ට තිය න ආසාව නිසා ප්ස්සට දැමි   ුතුද්? කි ලා. හැබැ ි 
එකක් ප්ැහැදිලි ි. ඒයකන් එන ප්රතිඵල නම් ඇස් ප්නාප්ිටම යප්්නවා 
භාවනා මධස්ථානය ්දී. ඒ නිසා ආතාප් ගුණ  යගාඩක් කල් 
ඉයගනගත  ුතු යද් ක්. 
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ආතාප් ගුණ ට ප්ස්යස් සම්බන්ධ යවන්යන් ‘සම්ප්ජායනා’ 
කි න ගති . ස ම්ප්ජඤ්ඤ  කි න එක, කල්ප්නාව, ඤාණ , කි න 
අද්හසින් ඉදිරිප්ත් යවනවා. ‘සම්පජා්නා සතිමා’, සමහර තැන්වල 
‘සති සම්පජඤෙ’ කි 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 
ධචතසික ට ගත්යතාත් සම්ප්ජඤ්ඤ ධචතසික  ගන්න යවන්යන් 
ප්රඥාවත් එක්ක ි. ඒ ප්රඥාව ිිධ ිදිවලට ිගරහ යවනවා. හුඟක්ම 
සම්ප්රදා ානුකූල වූ කරම  තම ි, සම්ප්ජඤ්ඤ  කි න එක සතර 
සම්ප්ජඤ්ඤ ට කඩලා සාථයක සම්ප්ජඤ්ඤ , සප්්ප්ා  සම්ප්ජඤ්ඤ , 
යගෝචර සම්ප්ජඤ්ඤ , අසම්යමෝහ සම්ප්ජඤ්ඤ  කි ලා ිස්තර 
කරනවා.  

යම්යකදී ය ෝග ජීිත ට හුඟක්ම ඕළාරික ප්ැත්යතන් ගන්න 
ති න යහාඳ ආද්ශය ක් තිය නවා. ඒ යමාකද්, ආතාප්ි කි න ගුණය දී 
අප්ි දැක්කා, ගත්ත යද්් අත යනාහැරම දිගයටෝම ප්ැවැත්වීම තම ි, 
යම්යක් නා . නමුත් අප්ට ඇස කි ලා එක ඉන්ද්රි ක් තිය නවා. 
කණ කි ලා එක ඉන්ද්රි ක් තිය නවා. නාස  කි ලා එකක් 
තිය නවා. දිව කි ලා එකක් තිය නවා. ක  කි ලා එකක් තිය නවා. 
මනස කි ලා එකක් තිය නවා. යම්වා අප්ිව හ ප්ැත්තකට අදිනවා. 
රාග චරිත, යද්ෝස චරිත, යමෝහ චරිත කි ලා එක් එක්යකනායග් 
ඇටුවම් බැහැගත්තු ගුණ තිය නවා. යම් ිිධාකාර ගති නිසා එක 
අරමුණක එක දිගට සිත ප්වත්වායගන  ායම්දී ිිධාකාර අතුරැ 
ය ෝජනා, අතුරැ මාගය, වැඩ, ඉදිරි ට ඉදිරිප්ත් යවනවා. අන්න ඒ 
කට ුත්තට හිත ය ාද්ලා ප්ූණයකාලීනව ඒ යද්් කරයගන  නයකාට 
අතරමගදී හමු යවන්නා වූ සන්ධිස්ථාන කදී කට ුතු කළ  ුතු 
ආකාර  තම ි, යම් සම්ප්ජඤ්ඤ න් හතයරන් ිස්තර කරන්යන්. 
තමන් භාවනා කරයගන, අරමුයණ් ගත කරමින් ඉන්න ප් යඞ්ක 
අවස්ථාවක් යවන්න ප්ුළුවන්, එයහම නැත්නම් සක්මන් කරන 
අවස්ථාවක යවන්න ප්ුළුවන්, ප්ිණ්ඩප්ායත් විනවා, දාන ශාලාවට 
 නවා, ආදී එදියනදා වැඩ කරයගන  නයකාට යකාේචරවත් අතුරැ 
වැඩ, ය ෝජනා ඉදිරිප්ත් යවනවා. අන්න ඒ ඉදිරිප්ත් යවේච යව්ලායව්දී 
යකායහාමද්? කට ුතු කරන්න ඕනෑ. 
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ඒකට යහාඳ ප්ුංචි නිද්ශයන ක් අයප්් යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් 
යප්ාතක් ලි න අවස්ථායව්දී ස්වාමීන් වහන්යස්යගන් ඉදිරිප්ත් වුනා. 
භාවනා ප් යඞ්කය ් ඉන්නයකාට යව්ද්නාවක් මතු යවනවා. 
යව්ද්නාවක් මතු යවේච ගමන් කය න් එන ප්ුරැදු ිකල්ප්  තම ි 
ඉරි ව්ව මාරැ කිරීම. යමේචර කල් සංසායර් අප්ි දුක්ඛ සත  
අවයබෝධ කයළ් නැත්යත් ඒකම ප්රධාන යහ්තුව නිසා. යමාකක් 
නිසාද්? යම් ඉරි ව් මාරැ කරප්ු නිසා. එකම ඉරි ව්වක ඉන්නයකාට 
තම ි දුක ප්රකට යවන්යන්. ඒ දුක ප්රකට යව්ගන එනයකාට ිිධ 
අතුරැ ය ෝජනා හියතන් මතු කරලා යද්නවා, යම් යවලාවට ඉරි ව්ව 
මාරැ කයළාත් හරි කි ලා. ආන්න ඒ යවලායව් තම ි ය ෝගාවචර ා 
දිනන්යන්. ය ෝගාවචර ා  ම් ද්වසක සාථයක යවන්යන්, දැන් මයග් 
භාවනා අරමුණ තිය ද්්දී, අතුරැ ය ෝජනාවක් ඇිල්ලා තිය නවා 
කි න එකට සතිමත් වුයණාත් නම් අන්න යලාකුම යලාකු 
ජ ගරහණ ක්. දැන් යම් භාවනාව ප්ිළිබඳව, නැත්නම් මූල කමයස්ථාන  
ප්ිළිබඳව 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 ් දැන් ඇතුළත සභායව් තිය න්යන්. 
මූලික ය ෝජනාවට වැි ප්ිරිසක් ඡන්ද්  යද්න්යන් නෑ, අතුරැ 
ය ෝජනාවටම ඡන්ද්  දීලා. අන්න ඒ යවලායව් සභාප්තිතුමා 
යකායහාමද් කට ුතු කරන්න ඕනෑ කි න එක තම ි යම් 
සම්ප්ජඤ්ඤ න් හතයරන් යප්න්නන්යන්. 

 ම් යවලාවක තමන් භාවනායව් ඉන්නයකාට ප්ුංචි 
යව්ද්නාවක් යහෝ කැස්සක ්යහෝ එයහම නැත්තම් ප්ිටින් ශේද් ක් යහෝ 
සිතිිල්ලක් යහෝ යමාකක් හරි ආප්ු යවලාවක, ආධුනික ය ෝගාවචර ා 
හුරැ ප්ුරැදු නැති නිසා වහා ිනිශ්ච  කරනවා, ඉක්මනටම 
ිනිශ්ච කට එළයඹනවා. නමුත් එයහම ඉක්මනට ිනිශ්ච කට 
එළයඹන්යන් යම් යවලාව සම්ප්ජඤ්ඤ  ප්ාව්ේචි කළ  ුතු 
අවස්ථාවක් කි ලා, ියව්කීව කල්ප්නා කරලා බලලා ඤාණය න් 
කට ුතු කළ  ුතු අවස්ථාවක් කි ලා ද්න්යන් නැතුව ි. ආධුනික 
ගති ට යකෝඩු ගති ට වහා ිනිශ්ච  කරනවා. නමුත් සම්ප්ජඤ්ඤ  
කි න එක, අමතර කරද්ර ක් ප්රශ්න ක් මතු වීමත් ඒ අතරමැද් 
ිනිශ්ච ත් කි න යද්ක මැද්ට බහා ලි   ුත්තක්. ඉවසීම, එයහම 
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නැත්නම් ක්ෂාන්ති  ප්ිළිබඳව එක ිකල්ප් ක්. අප්ි කි නවා, 
යහාඳටම යක්න්ති ගි  යවලාවට ද්හ ට ගණන් කරන්න කි ලා, 
සාමාන යලෝකය ් ප්රය ෝග ක් ිදි ට. අන්න ඒ වයග් තම ි, 
කට ුත්තක් ඉදිරිප්ත් යවේච ගමන්ම සම්ප්ජඤ්ඤ  ප්ාිේචි කරලා 
මිස හදිසි තීන්දුවකට එන්න එප්ා. 

ඉස්සල්ලාම සලකා බලන්න කි ලා කි න්යන ් ‘සප්්ප්ා  
සම්ප්ජඤ්ඤ ’. මම යම් අරමුයණන් හිත ගලවලා ප්ර් ංකය න් 
නැගිටල  න්යන් යමාන වයග් තැනකටද්? මම ය ෝගාවචර 
යකයනකුට ගැළයප්න සප්්ප්ා , සැප් තැනකටද්  න්යන්? එයහම 
නැත්නම් කාම න්ට සැප් තැනකටද්  න්යන්? කි ලා, තමන් යම්ක 
යවනස් කරලා, ඊගාවට කරන්න බලායප්ායරාත්තු යවන්යන් 
යමාකක්ද්? කි ලා, ඒක ප්ිළිබඳ සප්්ප්ා , අසප්්ප්ා  භාව  කල්ප්නා 
කිරීම තම ි ඉස්යසලල්ාම කරන්න කි න්යන්. ඒ සප්්ප්ා  
සම්ප්ජඤ්ඤය ්දී යහාඳට යත්යරනවා, වැඩක් කරයගන  නයකාට 
අමතයරන් එන කාරණාව හැම යවලායව්ම අයප්් හිත සුව ප්ිණිස 
යනයම ි ප්ිහිටන්යන්. අප්ි හදිසිය ් ඒක අල්ලාගත්තාට සමහර 
යවලාවට යහාඳටම ප්රකටව යප්්නවා, ඒක අයහ්න ි ප්ිණිස අසතුට 
ප්ිණිස අවැඩ ප්ිණිස ප්ිහිටන යද් ක්. නමුත් ඉක්මන් යවලා ඒකට ගි ා 
නම්, භාවනාව කැඩීයමන් ප්ාඩු එක ි. යවනස් කරලා කරප්ු වැරැද්්ද් 
නිසා ප්ාඩු එක ි. වැරදි යද්කක් සිද්්ධ යවනවා. ඒ නිසා සම්ප්ජඤ්ඤ  
තිය නවා නම්, යම් සප්්ප්ා  සම්ප්ජඤ්ඤ  කි න එක යත්රැම් 
අරගන්නවා. 

ඊට ප්ස්යස් සාථයක සම්ප්ජඤ්ඤ .  ම් ිදි ක තමන්ටම 
හියතනවා නම්, නෑ නෑ, මම ප්ර් ඞ්කය න් නැගිට්ට ගමන්  න්යන් 
සක්මනට. නැත්නම් භාවනා ජීියත්ම අදාළ යකාටසකට ි  න්යන් 
කි ලා, ඒ ය ෝජනාව සිත් ගන්නාසුලු එකක් නම්, නැත්නම් තනිකරම 
අයහ්නිකර අවැඩදා ක එකක් යනායව ි නම්, ඊගාවට කල්ප්නා 
කරන්න කි නවා, ඒයක් සාථයක සම්ප්ජඤ්ඤ  - යමාකක්ද් මට ඒ 
වැයේ යකරැයවාත් ලැයබන අථය  කි ලා. වැයේට බහින්න ඉස්සර 
යවලා යගාඩ ඉඳලා කල්ප්නා කරනවා. ‘ප්නින්ට යප්ර සිතා බලනු’ 
කි න වැඩ ප්ිළියවලක් යමතන තිය න්යන්. ඒ නිසා නැගිටින්න යහෝ 
අරමුණ යවනස් කරන්න කල්ප්නා කළත්, යද්යවනි ට ආප්ු ිකල්ප්  
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සාධාරණ ධාර්මික යද් ක් වුණත් ඉන් ලැයබනන් තිය න අථය  
සලකා බලන්න ඕනෑ. ඒ අථය  සමහර යවලාවට අයප්් හුදු හියත් 
රැචි ට මනායප්ට ියනෝදාංයසට ගැළයප්න යද් ක් නිසා අර්ථ ක් 
යප්නුණත් සමහර යවලාවට තමා උප්සම්ප්දා භික්ෂුවක් නම්, ඒක 
යනාගැළයප්න යද් ක් යවන්න ප්ුළුවන්. තමාට යගෝචර නැති යද් ක් 
යවන්න ප්ුළුවන්. සාමයණ්ර යකයනකුට වුණත් සිවුරක් ද්රායගන මට 
යම් වැයේ කරන්න ගැළයප්න්යන් නෑ කි ලා හියතන්න ඉඩ ති නවා. 
සිල්වන්ත යකයනකුට වුණත්, එයහම නැත්නම් සාමාන ගිහි 
යකයනකුට වුණත් යම්යක යගෝචර අයගෝචර භාව  කල්ප්නා කරන්න 
කි නවා. ඉතින්  ම් යව්ලාවක තමන්ට යත්යරනවා නම්, අපි් 
කලිය න්ම සඳහන් කරප්ු ිදි ට, යම්යක ඇත්තා වූ ගුණ ක් 
තිය නවා, අථය කුත් තිය නවා, මට යම් ඉරි ව්යව් සිටම යම්ක 
කරන්න ප්ුළුවන් කි ලා, ඒත් ඒක ඉතාම අසම්යමෝහය න්, මම යම් 
එක වටිනා යද් ක් බහා තබලා යද්යවනි යද්්කට  නවා, ඒ අථයය න් 
මිස යම්යකන් තව යද්්කට මම  න්යන් නෑ කි ලා කල් ඇතුවම හිත 
ිනිශ්ච  කරයගන ඒ අතුරැ ගමන ගිය ාත්, යවන්න තිය න 
අඩුප්ාඩුව, යවන්න තිය න ප්ාඩුව, ඉතාමත්ම අඩු කරගන්න ප්ුළුවන්. 

ඒක නිසා ප්නින්න යප්ර සිතා බලනු කි න එක තම ි, යම් 
සාර්ථක සම්ප්ජඤ්ඤය ්දී ිස්තර කරලා යද්න්න හද්න්යන්. යවන 
ිදි කට කි නවා නම්, හදිසි තීන්දුවකට එළයඹන්න එප්ා. ඒ තීන්දුව 
තමන් කරයගන  න යම් භාවනා වැඩ ප්ිළියවලට බාධා යනාවන 
ිදි ට යප්රාතුව කල්ප්නා කරලා හිත ය යද්ව්යවාත් ඒයකන් යවන්න 
තිය න අනථය අඩු යවනවා. අර යේතනාව නිසාම යම් කමය  සිද්්ධ 
වුණත්, ඒ කමය  නිසා යම් ඵල  ලැයබනවා කි ලා යහාඳට යහ්තු 
සහ ඵල දැකගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් ඇති යවනවා. 

නමුත් සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් යහෝ යවන සම්ප්ජඤ්ඤ  සඳහන් 
කරන තැන්වලත් යප්න්නලා දීලා තිය න්යන් සතර ඉරි ව්වල - 
සිටයගන, ඉඳයගන, ඇිදිමින්, නිදාගනිමින් කි න යම් ඉරි ව්වල - 
සති  ප්ැවැත්වීමට එහා ගි  ප්ුංචි ප්ුංචි අතුරැ ඉරි ව්වල සති  
ප්ැවැත්වීමට සඳහන් කරලා තිය න්යන් සම්ප්ජඤ්ඤ  කි ලා. කුඩා 
ඉරි ව් කි න අද්හස ි එතැන තිය න්යන්. ඉරි ව්ව මාරැ කිරීයම්දී 
ප්රධාන ඉරි ව්ව ප්ිළිබඳව යවනම කථා කරලා, සම්ප්ජඤ්ඤ  සඳහන් 
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කරන්යන් ප්ුංචි ප්ුංචි ඉරි ව් යවනස් කිරීම් වශය න්. අප්ි කලින් කිව්ව 
ිදි ට එක වැඩක් කරයගන  නයකාට, මතු යවන්නා වූ ප්ුංචි ප්ුංචි 
අතුරැ ය ෝජනා ප්ිළිබඳව කට ුතු කිරීමත් එක්ක සමානකමක් යප්්න්න 
තිය නවා යම්යක්. ඒ නිසා සම්ප්ජඤ්ඤ , අතියර්ක අමතර ිස්තර 
සහිත සලකා බැලීමක් යම්යක් තිය න්යන්. ඒයකදීත් සාථයක, සප්්ප්ා , 
යගෝචර, අසම්යමෝහ කි ලා ඒ සතර ආකාරය න්ම කල්ප්නා කරමින් 
කට ුතු කරනවා නම්, ආධුනික ය ෝගාවචරය ක් ඉස්යසල්ලාම 
ආප්ුවහම ඇහුයවාත් එයහම, ද්වසට ප්ැ  කී ක් භාවනා කළාද් 
කි ලා, ඒ ඇත්තන්ට ප්ැ  හතරක් ප්හක් තම ි, කරන්නට ප්ුළුවන් 
කි ලා කි න්යන්. යමන්න යම් සම්ප්ජඤ්ඤ ප්රශ්න  යහාඳට 
සාකේඡා කරලා කට ුතු කරනවා නම්, කරමය න් භාවනාව 
හරි ායගන එනයකාට ද්වසට ප්ැ  හතඅටක්, තව ඉස්සරහට 
 නයකාට ප්ැ  ද්හ ක් යදාළහක් වශය න් ප්වත්වායගන  න්න 
ප්ුළුවන් යවනවා. එයහම නැතිව හැම යවලායව්ම කාල සටහන 
අරයගන, යකිටක් ළඟ ති ායගන, ප්ිටි ප්ස්යසන් එලවඑලවා කට ුතු 
කරනවා නම් ඒකට සම්ප්ජඤ්ඤ  කි න වචන  ප්ාිේචි කරන්න 
බෑ. ඒ යමාකද්? නුවණින් කල්ප්නා කිරීමක් තමන්ට නෑ. ඒ නිසා 
සම්ප්ජඤ්ඤ  ගැන යම්ක තම ි, අටුවායව් ිස්තර කරලා ති න 
ප්රධානම කරම . නමුත් තවත් යබායහෝ ිස්තර සහිතව කි න්න 
ප්ුළුවන්. 

සම්ප්ජඤ්ඤ  කි න වචන  ති න්යන් ‘ඤාණ, ජාන’ කි න 
ප්ද් යද්යකන් තම ි. ජඤ්ඤ, නැත්නම් ඤාණ කි න ප්ද් බැඳිලා. ‘සං’ 
සහ ‘ප්’ කි න උප්සර්ග ප්ද් යද්කක් යම්කට එකතු යවලා ති නවා. 
ඒක නිසා සම්ප්ජඤ්ඤ  හැම යව්ලායව්ම ‘සං’ කි න ආකාර ට 
‘ස්ව ං’ ම යවන්න ඕනෑ. සම්ප්ජඤ්ඤ  යමයහම කි ලා යද්න්න 
ප්ුළුවන් වුණාට, කරි ාත්මක යවනයකාට තමා වශය න්ම අථය  මතු 
කරගැනීයම් හැකි ාව තිය න්න ඕනෑ. ඒ වායග්ම තම ි, ඒ 
සම්ප්ජඤ්ඤ  සම්ප්ූණය යද් ක් යවන්නත් ඕනෑ. ප්ටන් 
අරගන්නයකාට අතනින් යමතනින් කැිකැඩී ප්ටන්ගත්තාට 
සම්ප්ජඤ්ඤ  වැයඩනවා නම්, මුළු ද්වස ප්ුරාම ප්වතින සති කට, 
ප්ුංචි ප්ුංචි හැම කුඩා අනුකුඩා යද්්කටම යම්ක ප්ැතියරන ගති ක් 
තිය න්න ඕනෑ. ඒ නිසා යම් ‘සං’ කි න උප්සගයය ් ‘ස්ව ං’ කි න 
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අථය  තිය නවා. සම්ප්ූණය කිරීම කි න අථය ත් තිය නවා. ඒ නිසා 
සම්ප්ජඤ්ඤ  ප්ටන්ගන්නයකාට හුඟක් ප්ැරයද්නවා, වරදිනවා, 
අඩුප්ාඩුකම් ති නවා. නමුත් කරයගන කරයගන  නයකාට ප්ුදුමාකාර 
ිදි ට මුළු භාවනා ජීිත  ප්ුරාම ද්වස ප්ුරාම ප්ැතියරන ගති ක් 
යම්යක් තිය නවා. යද්මංසන්ධි කට ප්ත් යවේචහම තමන්ම ඒක 
ප්ිළිබඳව අවයබෝධවත් යවලා කරි ාත්මක වීයම් ශක්ති ක් යම්යකන් 
එන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා එන්න එන්නම 
සම්ප්ජඤ්ඤ  ප්ුරැදු යවන්න යවන්නම ස්වාීන ප්ුද්්ගලය ක් බවට 
ප්ත් යවනවා. 

සම්ප්ජඤ්ඤ  යහාඳයටෝම ප්ැහැදිලි වූත් ප්රතිඵලදා ක වූත් 
අවස්ථාවට ප්ත් යවන්යන් සංඛාර උයප්්ක්ඛා මට්ටමට ගි ාට 
ප්ස්යස ි. දැන් යකාේචරයද්ෝ අරමුණු එන්න ප්ටන්ගන්නවා. නමුත් 
ය ෝගාවචර ා කිසි යස්ත්ම මූල කමයස්ථානය න් හැයලන්නවත් මූල 
කමයස්ථානය න් ප්ිටට කල්ප්නා කරන්නවත් යද් ක් නෑ, මූල 
කමයස්ථානය ්ම සිත ප්වතිද්්දී ිිධාකාර අරමුණු ිිධ ආකාරය න් 
ආවට, ඒවා ප්ිළිබඳව කිසිම සැලීමක් නැතිව උයප්්ක්ෂා යවන්න 
ප්ුළුවන් අවස්ථායවන් තම ි, සම්ප්ජඤ්ඤ  යහාඳයටෝම යමෝරායගන 
එන්යන්. ඊට ඉස්යසල්ලා ඒ ඒ කරන යද්්වල් වාතයා කරනයකාට 
ගුරැවර ා මතක් කරලා යද්නවා, යමයහම යද් ක් වුයණාත් යමයහම 
යද් ක් කරන්න, එයහම යද් ක් වුයණාත් යමයහම යද් ක් කරන්න 
කි ලා. නමුත් ඒවා ගුරැ උප්යද්්ශ වශය න් දුන්නාට, තැනට 
ගැළයප්න තායලට කරි ාත්මක කිරීමට සම්ප්ජඤ්ඤ  කි න 
ඤාණවන්තකම තිය න්න ඕනෑ. එයහම නැත්නම්, අප්ි කලින් කීවා 
වයග් අනවශ තැන්වලදී අධික වී ය ත් අනවශ තැන්වලදී මඳ වූ 
වී ය ත් ප්ාිේචි යකරැයවාත් එයහම, ඒ වී ය  කි න 
ධචතසිකය ් ගුණ ලැයබන්යන් නෑ. ඒ වයග්ම තම ි සම්ප්ජඤ්ඤ  
ිස්තර වශය න් යත්රැම් අරයගන තිබුණත් අවශ යවලාවට ඒක 
කරි ාවට ය ාද්වාගන්නට බැරි නම් ය ෝගාවච ා නිවන් ද්කින්යන් නෑ. 

ඒ නිසා එක ප්ැත්තකින් බලනයකාට, ප්ටන්ගන්නයකාටම 
ය ෝගාවචර ාට  ම් ප්මණක ඤාණ ත් තිය න්න ඕනෑ. එයහම 
නැතුව යම් භාවනායවන් යම් ඤාණ  ඇති කරලා යද්නවා කි න එක 
යනායව ි, යම්යකන් ගන්න තිය න්යන්. භාවනායවන් යම් ඤාණ  
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ප්ිරිසිදු කරලා යද්නවා කි න එක ි. ඒ ප්ිරිසිදු කිරීමට නිතයරෝම 
ය ාද්න වී ය  අවශ ි. ඒ වයග්ම තමන් දැනටමත් ඤාණවන්තය ක් 
බව, ඤාණය න්  ම් කිසි මට්ටමකට තමන් ප්ත් යවලා ඉන්නවා, ඒක 
තවත් ප්ිරිසිදු කරගන්න ඕනෑ කි න අද්හස එන්න එන්නම වැයඩන්න 
ඕනෑ. ඒකත් ‘ස්ව ං’ කි න තමා වශය න්ම අවයබෝධ කරගන්නවා, 
කි න එක හා සම්බන්ධ ි. නමුත් අප්ි තවත් ප්ැත්තකින් මතක් 
කරනවා, ‘ස්ව ං’ වශය න්, ‘තමා’ වශය න් අවයබෝධ යකරැයව් 
එකම යකන ි යම් බුද්්ධ කල්ප්ය ්, ඒ සවයඥ න් වහන්යස් ිතර ි 
කි ලා. ඒ නිසා අයප්්ම ඤාණවලින්, අයප්්ම ප්ර ත්නවලින් කරන්න 
බැහැ ි කි ලා ද්න්නවා. නමුත් යමතනදී තිය න්යන්, අප්ි සුතම  
වශය න් යම් ඤාණ  ලබලා තිය නවා. අප්ි ද්න්නවා, යම් යද්් 
ආයවාත් යම් යවලාවට යමයහම යමයනහි කරන්න ඕනෑ කි ලා. 
නමුත් ඒක ඒ යවලාවටම කිරීමට මතක් වීම, සවයඥ න් වහන්යස් 
කරන යද් ක් යනායව ි. ගුරැවර ා කරන යද් ක් යනායව ි. තමන් 
නිතයරෝම ඒකට එළඹිේච ගති  තිය න්න ඕනෑ. එයහම 
යනාතිබුයණාත් යම් සම්ප්ජඤ්ඤ  ආදී යද්්වල්වලින් කරි ාත්මක 
යවන්න බැරි යවනවා. 

ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන භාවනායව්දී ිතරක් යනයම ි, 
සම්ප්ජඤ්ඤ  රටක් රාජ ක් ප්ාලන  කරනයකාටත් ඕනි යවනවා. 
යග ක යදාරක වැඩ කට ුතු කරනයකාටත් ඕනි. ඇඳුමක් ප්ැළඳුමක් 
ඇඳගන්නා යවලාවටත් කන යබාන යවලාවටත් හැම තැනකදීම 
ප්ාිේචි යවනවා. ඒ නිසා සත්ප්ුරැෂ සංයස්වනය ්දීත් 
සත්ප්ුරැෂ න්යග් ඇසුයර්දීත් ප්රධාන වශය න්ම යවන්යන් යමන්න 
යම් සම්ප්ජඤ්ඤ ට අවශ කරන යප්ායහාර ලැබීම ි. සත්ප්ුරැෂ ත් 
එක්ක ආශර  කරනයකාට, ඒ සත්ප්ුරැෂ ා වැඩක් කරන්යන් හැම 
ප්ැත්යතන්ම ඒ කාරණා ගැළප්ිේච යවලාවට ි. ඔහු ය දි   ුතු අඩුම 
ප්ර ත්න  තම ි ය ාද්න්යන්. යභෞතික ිද්ායව් උගන්වන බල 
යර්ඛාව හරි ට යකළින් කරගන්නවා. යම් ඔළයමාළ ගති  මට්ටම් 
කරල, හැදි ාවක්, එයහම නැත්නම් සංස්කෘති ක්, මහාත්මා ගති ක්, 
වැයේට  ායද්න ගති ක් ඇති යවලා තිය න්යන් යමන්න යම් 
සම්ප්ජඤ්ඤ  නිස ි. නමුත් ය ෝගාවචර ා මයග් ළඟ එයහම නෑ, 
මට යමයහම කරගන්න බෑ, මම ඊට වඩා ප්ාප්තරය ක් , ඒ වයග් 
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අද්හස්වලින් ගිය ාත්, නැති සඤ්ඤාව බැරි සඤ්ඤාව වඩනවා. 
සම්ප්ජඤ්ඤ  එයහම එකක් යනායව ි. තමන් තුළම ඇත්තා වූ 
ශක්ති  තව තවත් දි ුණු ප්වුණු කරන, තමන් ප්ිළිබඳවම තමන් ප්ිහිට 
ප්තන, තමන්ම තමන් සරණ යවන්න ප්ුළුවන් කි න ගති ට ඉඩ 
ති ායගන, සවයඥ යද්්ශනාවත් ගුරැ මත ත් ප්ුළුවන් තරම් ලං 
කරගන්නවා. අතරවාරය ්දී මූල කමයස්ථාන  රකිනවා. ඒක නිසා 
සම්ප්ජඤ්ඤ  හරි ප්ුදුම ිදි ට භාවනා සිත අළුත් කරලා යද්නවා. 
හති වට්ටලා යවයහස කරලා ිඩාප්ත් කරන්යන් නෑ. 

 ම් යවලාවකට හිත ිඩාප්ත් යවලා, හිත හති වැටිේච 
ගති කම, යහ්බාේච ගති ක ති නව නම්, ප්ැහැදිලිවම යහාඳට සිත 
ය දි   ුතු අංශ ක් තම ි සම්ප්ජඤ්ඤ . එයතන්දී යප්යන ි, 
සම්ප්ජඤ්ඤ  කැලම වැඩ කරන්යන් නෑ. එයහම නැත්නම් ඒක 
කාල ක් වැඩ කරන්යන් නැතිව, වැඩ ගන්යන් නැතිව ප්ැත්තක දාලා 
මළකඩ කෑ ස්වරෑප් කට ප්ත් යවලා කි ලා. ඒක තම ි හුඟක් 
යවලාවට යවන්යන්. කලාණ මිතර ායගන්, ධමය සාකේඡායවන්, බණ 
ඇසීයමන් ඈත් යවේචහම යම් යද්් සිද්්ධ යවනවා. ඒක හරි නාස්තික 
යද් ක්. ඒක නිසා නිතයරෝම අවදිය න් කුළුගන්වලා ප්වත්වායගන 
 ෑම ඉතාමත්ම වැද්ගත් යවනවා. සාමානය න් ප්රඥාවන්ත ා, 
සම්ප්ජඤ්ඤය න් කට ුතු කරන යකනා, වැඩ වැි වුණා, වැඩ අඩු 
වුණා කි න එක යනායව ි එ ායග් හැයේ තීන්දු කරන යද්්. කරන 
වැයේ නිතරම හැයේත් එක්කම කරනවා. යව්ග , අඩු යව්ග  කි න 
එක යනායව ි ප්රශ්න . වැඩ යගාඩක් තිය නවාද්? ටිකක් ති නවාද්? 
කි න එක යනායව ි. යම් කරන වැයේ මුළු හදින්ම කරනවා. හැබැ ි 
කරන්න කලින්ම යහාඳට ිනිශ්ච ක් කරගන්නවා, යම් යද්්ට ි මම 
 න්න හද්න්යන්, මම යම්ක යමයහම කරනවා. ඒයක ති න යහාඳ 
යහෝ නරක යහෝ යද්කම ප්ිළිගන්නවා. ඒක නිසා හරි යසල්ලක්කාර 
ගති ක් කරීඩාශීලීත්ව ක් තිය නවා සම්ප්ජඤ්ඤ  ඇති යකනා ගාව. 
යම් කරීඩාශීලිත්ව ත් යසල්ලක්කාර ගති ත් නැතිව නම් භාවනායව් 
කවදාවත් ප්රයමෝද්  නම් ප්හළ යවන්යන් නෑ. ිප්ිළිසර බව නැතිම 
යවන්යනත් නෑ. ප්රීති වත් සුඛ වත් ප්හළ යවන්යන නෑ. ඒ නිසා යම් 
කාටයද්ෝ කඹුරනවා වයග් යද් ක් යවනවා හරි ට භාවනාව. 
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එයහම යනායව ි. භාවනාව ඒකාන්තය න්ම එතන එතනම 
අළුත් යවන යද් ක්. එතන එතනම ප්ණ යප්ාවන යද් ක්. ඒ ප්ණ 
යප්වීමට අවසායන් ඇති යවන්නා වූ සමුේයේද් ප්රහාණ  යකෝක 
යවතත්, යම් තද්ඞ්ග 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 ිදි ට මුහුණ 
දුන්නා කි ලා, ඒ ඒ යව්ලායව් ඇති යවන්නාවූ ඒ ප්රයමෝද් කරන ගති , 
හිත ඔකඳ කරවන ගති  අතවශ ි භාවනාවට. 

සවයඥ න් වහන්යස්යග් ගුණ කි නයකාට උන්වහන්යස්ට 
තියබන්නා වූ සුගත ගුණ  ියශ්ෂය න් සඳහන් කරන්යන් යමාකද්? 
උන්වහන්යස්ට අප්ිට වායග් ගුරැවරය ක් හිටිය ් නෑ. අප්ිට වායග් 
භාවනා මධස්ථාන, අප්ිට වායග් කාල සටහනක්, අප්ිට වායග් 
සිව්ප්ස  සප් න දා කය ෝ, කාරක සභා, දා ක සභා, බුද්්ධශාසන 
අමාතාංශ ඔ  යමානවක්වත් නෑ. යද්යව්යල් උප්ස්ථාන ට ළඟට 
ඇිල්ලා සිටිය ් මාර ා ිතර ි. යකා ි යව්ලායව් අඩුප්ාඩුවක් ද්කිම් 
යද්ෝ! යකා ි යව්ලායව්දී නැගිටගන්න බැරි යවන ිදිය ් ප්හරක් යද්ම් 
යද්ෝ! කි ලා මාර බලයව්ග  ිතර ි. ඒක නිසා හිතාගන්න ප්ුළුවන්, 
උන්වහන්යස් ගව් ගණන් ප් ින් ඇිදිනයකාට, ගිහි කායල්, තාප්ස 
කායල් යකාේචර බාධක තිය න්න ඇත්ද්? නමුත් යකාේචර බාධක 
තිබුණත්, යවනුයවන් කැප් යවේච  යසෝද්රාව යග යද්ට්ට යවලා හැඬූ 
බව හැබෑව, නමුත් බුදුරජාණන් වහන්යස්ට උප්ස්ථාන ට හිටිය ් නෑ 
කවුරැවක්වත්, ියශ්ෂය න්ම සිද්්ධාථය කුමාර කායල්. ඒ කායලත් 
උන්වහන්යස් ඉතාම සුනද්්ර ිදි ට ජීිත ට මුහුණ දුන්නා කි න 
අථය ක් තිය නවා යම් සුගත ගුණය ්.  න ගමන හිනා යවවී  නවා. 

ය ෝග ජීිතය ්දී අප්ට අතුරැ බාධක ක් ඉදිරිප්ත් උනා නං, 
ඒක ගුරැවර ා කිව්වට යකරැවා, යම් වත් ප්ිළියවත් ප්ැවරිේච නිසා 
යකරැවා, එයහමත් නැත්නම් අරක නිසා, යම්ක නිසා යකරැවා’ ි 
කිව්යවාත් ඉතින් වගකීමක් එන්යන් නෑ. ස්ව ං භාව ක් එන්යන් නෑ. 
ස්ව ං භාව  එන්යන්, ඉදිරිප්ත් යවන එක යලෝක ස්වභාව  ි, මම 
ඒක මැනලා ප්ාිේචි කරන්ට සාථයක සම්ප්ජඤ්ඤ  ය යද්ව්වද්? 
සප්්ප්ා  සම්ප්ජඤ්ඤ  ය යද්ව්වද්? යගෝචර සම්ප්ජඤ්ඤ  
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ය යද්ව්වද්? අසම්යමෝහ සම්ප්ජඤ්ඤ  ය යද්ව්වද්? කලයකාල 
යවන්යන් නැතිව මම යම්කට මුහුණ දුන්නාද්? කි නවා නම්, නරක 
ප්රතිඵල ක් ආවා කි ලා කිසි යස්ත්ම ප්ැකියළන්න යද් ක් නෑ. ඇත්ත 
වශය න්ම කි නවා නම්, ඉන්ද්රි  ධමය ප්හ බල ධමය බවට ප්ත් 
යවන්යන් වැරදි සිදු යවන යවලාවල, යනාසැලී සිටින යවලාවට. වැරදි 
යනාවීයමන්වත් බාධක යනාප්ැමිණීයමන්වත් යනයම ි. අප්ි ද්න්නවා 
ප්ුංචි දි  ප්හරවල් කන්යද්න් ගලායගන, දි  රැලි නංවායගන 
එනයකාට, දි  ඇල්ල කඩායගන වැයටන්න වැයටන්න, ගල්වල 
හැයප්න්න හැයප්න්න, නැයමන්න නැයමන්න, මිනිසස්ු කඳු නගිනවා, 
දි  ඇලි බලන්න. ඒ යමාකද්? ඒක හරිම ිචිතර ි. මනනන්ද්නී  ි. 
නමුත් ප්ැවතිලා අන්තිමට මුහුද්ට කිට්ටු යවලා යමෝ  කටට එනයකාට 
බලන්න  න යකයනක් නෑ. ඒ යමාකද්? ඒක යබායහාම තලතුන ි. 

ඒ වයග් තම ි සිද්්ධි බහුල අවස්ථාව. යකාේචර වුණත් ය ෝග 
ජීිතය ් මුලදී යගාඩක් එනවා ඒක. ඒ යව්ලායව්දී සම්ප්ජඤ්ඤ  
ගුණ  ඉදිරිප්ත් යවේච යකනාට නම්, ඒවා ඔක්යකාම සමනල ට අතු 
නැමුණා වායග්, යලාකු උරගා බැලීම්, ප්රගති ප්රීක්ෂණ බවට ප්ත් 
යවනවා. ඒ තුළමත් තිය න්යන් ය ෝගාවචර ා තමන් ගැන තමන් 
අද්හන ගති  ි. ඊට කලින් අප්ි සාකේඡා කරප්ු වී ය වන්තකම, 
නැත්තම් වී ය , යම්කට යබායහාම ළඟින් බලප්ානවා. නමුත් 
වී ය වන්ත වුණත් තමන් කරන යද්්ට තමන් වග කි න්යන් නැතිව, 
තමන් කරන යද්් ප්ිළිබඳව නුවණින් කල්ප්නා යනාකරන ගති  
තිය නවා නම්, ලාහට යගම්යබෝ එකතු කරනවා වයග් තම ි 
භාවනායව් ප්රතිඵල. යම් යකරැවා, යම් නැති යවලා  නවා. 
සම්ප්ජඤ්ඤ  ඇති යකනාට නම්,  ම් කිසි යවලාවක  ම් 
සාථයකත්ව ක් ඇති වුණා නම්, ඒක කවදාවත් අහක දාන්යන් නෑ. 
යමාකද්, ද්න්නවා යම් සාථයකත්ව  ඇති වුයණ් අසාථයකත්ව  තුළින් 
බව. ඒක නිසා ආ ි අසාථයක යවනවාට වඩා යහාඳ ි, වැඩක් කරන්න 
ඉස්සර යවලා කල්ප්නා කරලා වැඩ කරනවා කි ලා, සම්ප්ජඤ්ඤ ට 
ප්ුදුමාකාර සැලකිල්ලක් ඇති යවනවා. ඒක ි මම මතක් යකරැයව්, 
ඒයක් හරිම කරීඩාශීලී ගති ක් තිය නවා කි ලා. නිකම් යසල්ලක්කාර 
ගති ක් තිය නවා. නමුත් ඒක එන්න එන්නම තලතනුා තත්ත්ව කට 
ප්ත් යවනවා, ප්හු යවනයකාට. 
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ඒ නිසා අනිකුත් ය ෝගාවචර න් ගැන මනිනයකාටත් තමන් 
ගැන මනිනයකාටත් යම් කාරණ  සියත් ති ාගන්න ඕනෑ.  ම් කිසි 
යකයනක් වැරැද්්ද්ක් සම්ප්ජඤ්ඤය න් කරනවා නම්, හැමදාම 
කරන්යන් නෑ. සැර ක් යද්සැර ක් යනාකර හැයද්න්යනත් නෑ. ඒ 
නිසා යකාතැනදීද් සමාව දි   ුත්යත්, යකාතැනදීද් නඩුව ඇසි  
 ුත්යත්, යකාතැනදීද් ද්ඬුවම් කළ  ුත්යත් කි න එක හැම යකනාටම 
කරන්න බැහැ. ඒක එක් යකයනක් ිනිශ්ච  කරන්න ඕනෑ, ඒකට 
යහාඳයටෝම සම්ප්ජඤ්ඤ  ඇති යකයනක් යවන්නත් ඕනෑ 
නඩුකාර ා. ඒ නිසා අප්ි ප්ුරැදු යවන්න ඕනෑ, අප්ි  න යම් ගමයන්දී, 
අප්ි ප්ිළිබඳ ිනිශ්චය ්දී යහෝ අනුන් ප්ිළිබඳ ිනිශ්චය ්දීත් යම් 
සම්ප්ජඤ්ඤ හතරම තම ි කරි ාත්මක යවන්යන්. ඒ කරි ාත්මක 
වීයම්දීත් ිනිශ්ච ට හදිසි යවන්න නරක ි. යහාඳට නඩුව සලකා 
බලන්නට ඕනෑ. ඒ සලකා බලන කරම හතරක් තම ි, යම්යකදී සාක්කි 
යවන්යන්. ඒයකදිත් ය ෝගාවචර ා ිප්ස්සනා භාවනායව්දී ය යද්න 
සම්ප්ජඤ්ඤ  ි තර උත්කෘෂ්ට සම්ප්ජඤ්ඤ ක්, අර අප්ි කිව්වා වයග් 
යගාි යප්ාළක් ප්ාලන  කරනයකාට, යවළඳ යප්ාළක් ප්ාලන  
කරනයකාට ය යද්න්යන් නෑ. ඒවා යබායහාම ලාමක ි, ලාමක 
ඵල ක් සහිත ි. නමුත් සතිප්ට්ඨානය ්දී ය යද්න සම්ප්ජඤ්ඤ  
යශර්ෂ්ඨ ි. ඒ නිසා අප්ි අද් මතක ති ාගන්න ඕනෑ, ඒ සම්ප්ජඤ්ඤ  
හරි න්ට නම් ඉතින් අතුරැ බාධක එන්නම ඕනෑ. 

යම් ිදි ට අහලා දැනගත්තු කරැණුවලින්, කරලා දැනගත්තු 
කරැණුවලින්  ම් කිසි ප්රමාණ ක ප්න්නර ක් ලබායගන කට ුතු 
කරන ඇත්යතෝ, ඒ ඇත්තන්ට යම් අද් ඇයහන යද්්වල්වලින්, මත්තට 
ඇයහන යද්්වල්වලින් තව තවත් යම් ඉන්ද්රි  ධමය, බල ධමය වැිලා, 
සි ල්යලෝම සමගිය න් යම් වස් කාල  ඇතුළත අප්ි බලායප්ායරාත්තු 
යවන්නා වූ නා  අධිගම , නිේබාන  සාක්ෂාත් කිරීමට, ඒ සි ලු 
ඉන්ද්රි  ධමය බල ධමය වැඩීමට යම් ධමය  යහ්තු යව්වා! වාසනා යව්වා! 
කි ා අයප්් ප්රාථයනායවන් අද්ට නි මිත ධමය යද්්ශනාව අවසන් 
කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු! 
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5-වන ධමම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

“ඉධ භික්ඛ්ව, භික්ඛ ූකා්ය කායානුපස්සී විහරති ආතාපි සම්පජා්නා 
සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභි ජ්ඣා ්ොමනස්සතති” 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සඞ්ඝ රත්නය න් අවසර ි. අපි් 
සති කට වතාවක් යම් ිදි ට ධමය යද්්ශනා වශය න් ප්ැ ක් යවන් 
කරයගන අවස්ථා හතරක් ප්හක් ප්සු කරයගන සතිප්ට්ඨාන සූතර  
දියග් කය හි ක  අනුව බලන කා ානුප්ස්සනා යකාටයසහි 
ය ෝගාවචර කු සතු ි   ුතු ගුණ හතරක් ිගරහ යවන තැනට ි අද් 
ප්ත් යවලා තිය න්යන්. එ ින් ආතාප් වී ය ත් සම්ප්ජඤ්ඤ ත් 
සති ත් අභිජ්ඣා වාප්ාද් ින න  කරන සමාධිමත් ගති ත්  න 
කරැණු හතර, යවනත් නම්වලින් යහෝ ය ෝගාවචර න් අතර ප්රසිද්්ධ ි. 

ආතාප්ි කි න ගුණ  වී ය , ිරි  ධචතසික  වශය න් 
යප්න්නලා දීලා තිය නවා. සම්ප්ජඤ්ඤ  කි න වචන  ජඤ්ඤ, 
ඤාණ, නැත්නම් ප්රඥා ධචතසික  වශය න් යප්න්නලා දීලා 
තිය නවා. සයතා, නැත්නම් සතිමා වශය න් යමතන තිය න්යන් 
සතිමත් ප්ුද්්ගල ා සතිමත් ය ෝගාවචර ා කි න නාමවාචී ප්ද් කින්. 
ඒ සති  සති ධචතසික  වශය න් අහල තිය නවා, යප්න්නලා දීලා 
තිය නවා. අවසානය ් ඇති ‘වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං’ 
කි න අභිජ්ඣාව යදාම්නස දුරැ කිරීම, සමථ කට ප්ත් කිරීම, සමථ  
වශය න්, සමාධි  වශය න් යප්න්නලා දීලා තිය නවා. යවන 
ිදි කට බලනව නම්, සත්තිස් යබෝධි ප්ාක්ෂික ධමය ප්ිළිබඳව හුරැ ඇති 
ඇත්යතෝ ප්ඤ්ච බල, ප්ඤ්ච ඉන්ද්රි  සාකේඡා කරනයකාට යම් හතරට 
ශරද්්ධාවත් එකතු කරගත්තහම තම ි ප්හක් යවන්යන්; ප්ඤ්ච බල 
වශය න් ප්ඤ්ච ඉන්ද්රි  වශය න් සඳහන් කරන්යන්. එතයකාට 
‘ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභජි්ඣා ්ොමනස්සං’ 
කි නයකාට වී ය , ප්රඥාව, සති , සමාධි , කි න යම් හතර ි 
ගැයණන්යන්. ප්සු ගි  වාරවල අප්ි ආතාප්ි, සම්ප්ජඤ්ඤ  කි න ගුණ 
ප්ිළිබඳව සෑයහන කරැණු ඉදිරිප්ත් කරගත්තා. 
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අද් බලායප්ායරාත්තු යවන්යන් යම් ‘සතිමා’ කි න 
සතිප්ට්ඨාන සූතර ය දුම අනුව අප්ි යම් කරයගන  න වැඩ ප්ිළියවළට 
ගන්න ප්ුළුවන් මූලධමය සහ ප්රාය ෝගික යකාටස් ඉදිරිප්ත් කරගන්න ි. 
සතිමා කි න එක අප්ි කලිනුත් කීවා ‘සතිමත් ප්ුද්්ගල ා’ කි න 
අද්හස ි සඳහන් යවන්යන්. ඒ නිසා යප්්න්න තිය නවා සතිප්ට්ඨාන  
වඩන්ට සති  ප්ිළිබඳව මූලික දැනීමක් හැඟීමක්, වී ය  වයග්ම, ප්රඥාව 
වයග්ම සමාධි  වයග්ම තිබි   ුතු ි. ඒක තිය න යකනා ප්මණ ි, 
සතිප්ට්ඨායන් අවසාන නිගමන යකාට්ඨාස ට  නයකාට ද්ක්වන හත් 
අවුරැද්්ද්ක්, හත්මාස ක්, හත්ද්වසක් ආදී සීමා කළ කාල ක් තුළ 
තමන් බලායප්ායරාත්තු යවන අභිමත ට ප්රාථයනාවට ළඟා යවන්යන්.  

ඒ නිසා සතිප්ට්ඨානය ් මුලදිමත් ය ෝගාවචර ා සතු ි    ුතු 
ගුණ ක් සති . සතිප්ට්ඨායන ඒ සති  වඩාත් තහවුරැ කරගැනීමට 
යද්න උප්යද්ස් ප්න්ති ක් තිය න්යන. මුල, මැද්, අවසාන වශය න් 
සති බල  ක්ෂීණාශරව න් වහන්යස්ලාටත් ප්වතිනවා. ඒ නිසා මුල, 
මැද්, අග කි න තුන් ස්ථාන ටම සති  අවශ කරනව. සති  
ප්ිළිබඳව යබායහෝයද්නා ද්න්නවා. අහලා තිය නවා. නමුත් එවුවා 
නැවත නැවතත් සූතර යකාටස්වල ිිධ ිගරහ  ටයත් යකායහාමද් 
ඉස්මතු යවන්යන් කැප්ී යප්යනන්යන් කි ලා බලනයකාට තමන් 
කරයගන  න වැඩ ප්ිළියවයළ් තිය න්නා වූ අඩුප්ාඩු, වැිප්ාඩු 
යනාදැනුවත්කම් දුරැ යවනවා. ‘අස්සුතං සුණාති සුතං පරි්යාෝපති 
දිට්ඨිං උජුං ක්රාති...’ නාහප්ු ඇත්තන්ට අහන්ඩත් අහප්ු ඇත්තන්ට 
අලුත් කරගන්නත් වැරදි තිබුණා නම් හදාගන්නත් ප්ුළුවන් යවනවා. 
යම් ිදි ට ිිධ ආනිසංස තිය නවා. ඒ නිසා සති  කි න යකාටස 
තම ි අප්ි අද් ධමය යද්්ශනාවට ය ාදාගන්ට බලායප්ායරාත්තු යවන්යන්. 

‘සති ’ කි න වචන ට අථය යද්න යකා ි ආචා ය න් 
වහන්යස් නමක් වුණත් යකා ි සම්ප්ුදා ානුකූල යප්ාතක වුණත් 
‘ස්මෘති , අනුස්සති , නැවත යමයනහි කිරීම’ ආදී වචන තම ි 
සතිය ් මූලික අථය  වශය න් යප්න්වන්යන. සිහි  තිය නවා කි ලා 
කිවුව නම්, අසවල් ද්වයස සිද්්ධ යවේච යද්් අද්ට සිහිය  තිය නවා 
කි ලා කි නව නම්, ඒක ප්ිළිබඳව මතක  ප්වතිනවා. අනුස්සති , 
සිහි කරගන්න ප්ුළුවන් ගති  තිය නවා, බුදු ගුණ සිහිප්ත් කරනවා, 
ආදී වශය න් ඒ වායග් මුලික වචන අථය  යවන්යන සති  කි ල 
කි න්යන සිහි , මතක , කි න අථය . නමුත් සතිප්ට්ඨාන වයග් 
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තැන්වල ය යද්නයකාට යමවුවා ිිධාකාරය න් යතද්ගැන්ිලා, 
ඔප්ගැන්ිලා ඒ ප්ද්වල ය යද්නවා. සති  ප්ිළිබඳව යථරවාද් 
සම්ප්රදා ට අනුව මූලික යසා ා බැලීමක් කරන යකයනකුට යම් ගැන 
සඳහන් යවන මූලික යප්ාත් යද්කක් වශය න් ප්ටිසම්භිදා මාගය ත් 
ිශුද්්ධි මාගය ත් කි න යප්ාත් යද්ක නැතුව බැරැව  නවා. ඒ යද්යක් 
තම ි යම් වායග් ධමය කාරණාවක් ිෂ මූලිකව යසා නයකාට 
මූලිකවම අවශ කරන යතාරතුරැ සප් න්යන්. ප්ටිසම්භිදා මාගය  
සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන් වහන්යස්යග් කෘත ක් වශය න් තම ි අයප්් 
සම්ප්රදා  ප්ිළිගන්යන්. ඒයකන් අද්හස් කරන්යන්, නැත්නම් ප්ටිසම්භිදා 
මාගය ට ප්රස්තූත  වශය න් යප්න්නලා දීලා තිය න්යන් යම්ක ි. 
සිව්ප්ිළිසිඹි ා- ප්ටිසම්භිදා ලබාගැනීමට අත්ථ, ධම්ම, නිරුත්ති, පටිභාන 
කි න සිව්ප්ිළිසිඹි ා - ඒ කි න්යන ියශ්ෂිත ඥාන, ියශ්ෂඥ ඥාන - 
ලබාගැනීම සඳහා සංගරහ කරප්ු ියශ්ෂ අත්යප්ාතක් තම ි, ප්ටිසම්භිදා 
මාගය . ඒක යලාකු යප්ාතක්. ඒක අයප්් ලංකායව් තරිප්ිටක ට ඇතුළත් 
කරල ි සඳහන් කරන්යන. ිශුද්්ධි මාගය  ගැන සඳහන් යවන්යන 
සං ුක්ත නිකාය ් යද්්වතා සං ුක්තය ් “අ්තතා ජටා බහි ජටා” ආදී 
වශය න් ගාථාවක් යද්්වතායවක් ිසින් අසන ලදුව සවයඥ න් 
වහන්යස් ිසින් යද්න ප්ිළිතුර වන “සී්ල පතිට්ඨඨාය න්රා 
සප්ඤඤා”6 කි න ගාථාවට ලි ප්ු අථය කථන ක් ිදිහට. 

යම් යද්යකහි සති  ි ස්තර කරන්යන් කරම යද්කකට. ඒක නිසා 
ද්ශයන  ප්ැත්යතන්, මූලධමය ප්ැත්යතන්, යප්ාත්ප්ත් දැනුම ප්ැත්යතන් 
බලන ඇත්යතෝ යමයතන්ට ගි ාම මුසුප්්ප්ු යවන ගති කට ප්ත් 
යවනවා. යම් යප්ාත් යද්කම අයප්් යථරවාද් සම්ප්රදාය  ප්ිළිගන්නා 
යප්ාත් යද්කක්. ිශුද්්ධි මාගය  ලංකායව් තරිප්ිටක ට ඇතුළත් කරලා 
නෑ. නමුත් බුරැම රයට් තරිප්ිටක යප්ාත් ඉල්ලනයකාට ිශුද්්ධි මාගය ත් 
ඇතුළත් කරල යද්න්යන්. ඒ තරමටම ඒක ඉතාමත්ම ඉහළින් 
සලකනව. යම් ිදි ට සති  ප්ිළිබඳව යප්ාත්ප්ත්වල ප්වා මූලික අථය 
ිවරණ යද්කක් ඇති යවන්න යහ්තුව යමාකද්? සති  ඒ තරම්ම 
භාිතායව් තිය න එකක්. ිිධ ඇත්යතෝ ිිධ ආකාරය න් ඒක 
ප්ාිේචි කරලා ඒ ප්ිළිබඳව ි ිධ අද්හස් කි ලා තිය නවා. ඉතින් ඒක 
යබායහෝම ශුභ ප්ැත්යතන්, එහි ඇත්තා වූ යහාඳ ප්මණක් ගන්නා 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 සං. නි -1.  සගාථ වග්ග , යද්්වතා සං ුත්ත , සත්ති වග්ග , ජටා සූතර  
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ප්ැත්යතන් බලනයකාට යද්කම යහාඳා. ඒ යද්කින්ම අප්ට ප්රය ෝජන 
ගන්නට ප්ුළුවන්.  

ඒ වායග්ම තම ි වතයමානය  සාසනය ් ප්වතින්නා වූ 
තත්ත්ව  දිහා බලනයකාටත් සමහර ය ෝගාවචර න් සමථ 
භාවනාවට බර ි, නැත්නම් සමථ ානික ි. සමථ ප්ූවයඞ්ගම 
ිප්ස්සනාවට යප්ළඹීමට නිශර  සම්ප්ත්ති සහිත ි. තව සමහර 
ඇත්යතෝ ඉන්නවා ිප්ස්සනාවට බර ි. ිප්ස්සනා ප්ූවයක ශුද්්ධ 
ිප්ස්සනික වශය න් යහෝ ිප්ස්සනා ප්ූවයක සමාධි ට  න 
ය ෝගාවචර ඇත්තන් නිශර  සම්ප්ත්ති  අනුව යවන් යවනවා. යම් 
යද්යකාටස අර යප්ාත් යද්යක් ද්ක්වන අද්හස්වල වයග් සතිය ් අථය 
ගැන්වීමට, අථය කථන ට යද්ිදි කින් කැමති යවන ආකාර ක් 
යප්්න්න තිය නවා. ඒකටම තව සාක්ෂි ක් යලස තම ි යප්න්වන්න 
ප්ුළුවන් යවන්යන්, අප්ි ය ෝගාවචර ා සතු ි   ුතු 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, බල ධමය ගන්නයකාට ශරද්්ධාව, වී ය , සති , සමාධි , 
ප්රඥාව කි ලා යවන යප්ළගැස්මක්. ඉන්ද්රි  ධමය, බල ධමය යද්යක්ම ඒක 
තිය න්යන. ඒ වායග්ම ආ ය අෂ්ටාංගික මාගය  ගත්තහම සම්මා 
වා ාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. යම් සත්තිස් යබෝධි ප්ාක්ෂික ධමය ි 
අප්ි යම් ඒ ප්ැත්ත යම් ප්ැත්ත යප්රළන්යන්. ඒක බලනයකාට සති ට 
යප්රාතුව වී ය ත් සතිය න් ප්ස්සට සමාධි ත් කි න යම් කට්ටයල 
යම් තුන එකට යප්ළගැහිලා තිය න ගති  කාටත් ප්ිළිගන්න යවනවා. 

ඒක නිසා  ම් කිසි යකයනක් සති ත් ආතාප් වී ය ත් යද්ක 
ගැටලලා ඒ අනුව තමන්යග් ිමුක්ති මාගය  යහා න්න ප්ටන් 
අරගත්යතාත් ඒ ප්ුද්්ගල ා ිප්ස්සනා ානික ි කි න නිගමන ට 
අප්ට එන්න යවනවා. තව යකයනක් සති  ඊට ප්ස්යස ඇත්තා වූ 
සමාධි ට, සමථ ට ළං කරලා ගත්යතාත් ඒ ප්ුද්්ගල ා සමථ ප්ූවයංගම, 
සමථ ානික ය ෝගාවචරය ක් කි ලා ගන්ඩ යවනව. ඒ නිසා සති ට 
කලින්, නැත්නම් සති ට ආසන්න කාරණා වශය න් ප්වතින්නා වූ 
වී ය ට ළං කරලා බලනයකාට සති  බලකාරක ක් වශය න්, 
ශක්ති  යගන යද්න්නක් වශය න්, ශක්ති  අතවශ කරන 
යකයනක් වශය න් යප්්න්න තිය නවා. නමුත් සමාධි  ප්ැත්තට ළං 
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කරලා බලනයකාට සති  එේචර බලවත් කරි ාවක් කරන්යන් නැති 
උප්ස්ථානය ් ප්වතින ගති ක් යප්්න්න තිය නවා. යම් යද්යකන් 
භාවනාව කරනව යවන්ඩ ප්ුළුවන්, යනාකරනව යවන්ඩ ප්ුළුවන්. 
ප්රඥාවන්ත ි කි ායගන ප්රඥාවම ඉස්සර කරයගන ප්රඥායවන්ම කාරණා 
බලන ඇත්යතෝ සති  සමාධි ට බර කරලා ද්ක්වන යම් අථය කථන ට 
ප්රි  ි. භාවනා කරනයකාට ඔේචරම ද්ඟලන්න, ඔේචර වී ය කරන්න 
ඕනෑ නැහැ. තිය න්යන් නිකම් බලා ඉන්න එක ි කි න එක අද්හස් 
කරල තිය නවා. නමුත් සති  ආතාප් වී ය ත් එක්ක සම්බන්ධ 
කරලා ඉදිරිප්ත් කරන්න කැමති ඇත්යතෝ මතක් කරනවා, එයහම 
කරලා සතිප්ට්ඨාන ආදී ධමයවලට නම් කවදාක්වත් ළඟා යවන්න බැහැ. 
‘කි්ච්ඡන ් ම අිගතං හලං’ොනි පකාසිතුං’7 කි ලා සවයඥ න් වහන්යස් 
යද්්ශනා කරනවා. ඉතාම බලවත් දැි වී ය කින් මම යම් අධිගමන  
කරන ලද් සති  යද්්ශනා කළාට කාටවක්වත් යත්රැම්ගන්න බැරි යව ි 
කි න තරමටම වායග් සර්වඥ න් වහන්යස්ට සැක සිතුණා කි න 
නිද්ශයන ඒ ඇත්යතෝ යප්න්වනවා. 

ඒ නිසා යම් බණ අහන ඇත්තන්යග්ත් ඇති යම් රැචිකම් යද්ක 
- සති , සමාධි  ප්ැත්තට බැර කරල, යබායහෝම සුඛ ප්රතිප්දායවන් 
මට යම් මාගය  ලැයේවා! යහෝ නැත්නම් මම ලබනවා, නැත්නම් මම 
කරි ාත්මක යවනවා කි න අද්හස් මතිමතාන්තර නිශර  සම්ප්ත් සහිත 
ඇත්යතෝ ඇති. ඒ වායග්ම තව යකයනක් ඉන්න ප්ුළුවන්, නෑ මම බහා 
තබන්යන් නෑ වී ය , දිගයටෝම ද්ල්වාගන්නා ලද් වී ය කින්, දැි 
ආ ාස කින් යම් කෘත  කරනවා, කි න ආතාප් වී ය ට බර 
ඇත්යතාත් යප්්න්න තිය නවා. යම් තැන යම් යද්ක සම්බන්ධව 
ගැයටන්න අවශතාවක් නෑ. යම් යද්කම කයේ ඇිදින මනුස්සය ක් 
කුඩ යද්කක් ද්ෑතින් අල්ලායගන සමබර කරගන්නවා වයග් සමබර 
කරන්න ඕනෑ.  

නිද්ශයන ක් ගත්යතාත් ආධුනික ය ෝගාවචර ාට ආතාප් 
වීර්   අතවශ ි. ඕනෑම වාප්ාර කදී මුල් කාලය ් යගාඩාක් 
මහන්සි යවන්න ඕනෑ. මහන්සි යවලා සති  කි න එක අවයබෝධ 
කරගත්තාට ප්ස්යස, යවන ිදි කට කි නවා නම් සති  තමන්යග් 
යද්ප් ින් නැගිටයගන ඉන්න ප්ුළුවන් මට්ටමකට ඇිල්ලා සමාධි ට 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 මහාවග්ග ප්ාලි - 1.  10 වන ප්ිටුව 
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දා ක යවන මට්ටමට එනයකාට අේචර වී ය කරන්යන් නැතිව 
ඤාණවන්තව යම් හැසිරවීම කරන්නට ප්ුළුවන් ශක්ති කට සති  
එනවා. ඒක නිසා කි න්න ප්ුළුවන්, ආධුනික හඳුන්වායද්න ප්රාරම්භක 
අවස්ථායව්දී ආතාප් වී ය ට බර කරලා ිප්ස්සනාව කි ලා යද්න 
එකත් යහාඳට ිප්ස්සනා ඤාණ වැඩීයගන එනයකාට, සංඛාර 
උයප්්ක්ෂාව දිහාට  නයකාට, වී ය කරන ගති  ප්ර ත්න කරන ගති  
වාප්ාර කරන ගති  අඩු යවලා ඒ දිහා හුදු බැල්මකින් ප්වා සතිය ් 
ප්රවධයන ක් අභිවධයන ක් සිද්්ධ යවනවා කි න එකත් තම ි චිත්ත 
වීි ම, ිප්ස්සනා චිත්ත වීි ම සලකා බලනයකාට ද්ක්වන්න 
ප්ුළුවන් මධස්ථ, සුඛදා ී, සුභදා ී අථය කථන . 

ඒත් යම් අථය  වුණත් හුඟාක්ම ගැළයප්න්යන් ශුද්්ධ ිප්ස්සක 
ය ෝගාවචර ට. ශුද්්ධ ි ප්ස්සක ාට. හරි ට උප්මාවකට කි නව නම්, 
ගඟක් හරහා එයගාඩ ප්ීනන්න ඉතාමත්ම දැි ආ ාස කින්, ප්මාවක් 
යනාවී වහා කරි ාත්මක යවන්න ද්ඟලන යකනා යම් ගයඟ් දැති යමෝරැ 
ඉන්නවාද්? කිඹුල්ලු ඉන්නවාද්? මිනී යමෝරැ ඉන්නවාද්? යමානවත්ම 
ද්න්යන නෑ. දි  ප්ාර යකාේචර සීතලද්? දි  රැල්ල යකාේචර චණ්ඩද්? 
යමානවක්ම ද්න්යන නෑ. දුවයගන ආප්ු ගමන්ම ජල ප්හරට ප්ැනලා 
තමන්යග් ද්ෑතින් යද්ප් ින් හියසන් සම්ප්ූර්ණ ප්ර ත්න කරයගන 
මිය න්යන් මිය ම්වා රැයකන්යන් රැයකම්වා කි ලා ඒ කට ුත්ත 
කරයගන ගඟ මැද්ට  නකම්ම එන්ඩ එන්ඩ වැි කළ  ුතු තද්බල 
ආ ාස ක් අවශ කරනවා. එහා ප්ැත්ත හරි ට  නයකාට නම් ඒ 
ආ ාස කරමය න් කරමය න් 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 ා ජීිත ආශාව 
සඳහා දැි ප්ර ත්න කළ  ුතු ි. යමාකද් අර තිය න භ , සැක  ට 
කරයගන  න තරමට ප්ර ත්න ම ඉදිරිප්ත් ි   ුතු ි. යම්ක අප්ි 
නිද්ශයන ට යප්න්නන්යන් ශුෂ්ක ිප්ස්සක ය ෝගාවචර ා සඳහා.  

ඒ සඳහා උප්මා වශය න් සමථ ානික ය ෝගාවචර ා ගැන 
යප්න්නන්යන යමයගාඩ යගායේ යප්ාේඩක් ප්මා යවලා දිරේච ලී 
කැබැල්ලක් යහෝ යකයසල් කඳක් යහෝ යහා ායගන වැල් ප්ටකින් 
ගැටගහයගන ප්හුරක් හදාගන්නවා. ඒ ප්හුරත් උප්ය ෝගී කරයගන 
අතිනුත් ප් ිනුත් උත්සාහ කරමින් තම ි එයගාඩට  න්යන්. ඒ නිසා 
ඒ යද්වනුව සඳහන් කරන ප්ුද්්ගල ා සප්්ප්ා  ආකාරය  ප්හුරක් 
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හදාගන්ට යමයගාඩ යගායේ ටිකක් ප්මා යවනවා. ිප්ස්සනා 
ය ෝගාවචර  යප්න්වන්යන හිස ගිනිගත්යතකු එගිනි නිවන යස් 
කි න්නා යස්, හිස ගිනිගත්යතකු යස් ඒ තරම්වත් ප්මාවක් නෑ. 
ප්හුරක් හදාගන්න තරම්වත් යමයගාඩ ඉවුයර් ප්මා යවන්යන නෑ, ආපු් 
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  වැි ි කි ල යචෝද්නා කරන්නත් 
ඉඩ තිය නව. ඒ වායග්ම සමථ ානික ය ෝගාවචර ා යප්න්වන්න 
ද්ක්වප්ු නිද්ශයනය ්දිත් යමයගාඩ යගායේ යප්ාේඩක් ප්මා යවලා 
ප්හුරක් හදාගන්ඩ තරන් ලී යකෝටු යහා මින් වැල් යහා මින් ප්මා 
කිරීම අප්රමාද් ට ිරැද්්ධව  නවා කි ල ඉස්සර යවලා කි ප්ු 
කණ්ඩා යමන් යචෝද්නා එල්ල යවන්ඩත් ඉඩ තිය නව. 

නමුත් යම් යථරවාද් ශාසනය ් යම් තුන් යකාට්ඨාශ ම 
ඉන්නවා. සමහරැ යචෝද්නා කරනවා ිතර ි, භාවනා කරන්යන් නෑ. 
නමුත් යම් ධමය යද්්ශනාව ඒ ඇත්තන් සඳහා යනයව ි. අප්ි යම් 
සාකේඡා කරන්යන් දැනටමත් යම් තත්ත්යවට බැහැල යම් යද්කින් 
එකක්, එක්යකෝ සප්්ප්ා  කරැණු යහා ායගන  ම් ප්රමාණ කට 
සමාධි  හදායගන සති ත් උප්ය ෝගී කරයගන එයගාඩට  න්න හද්න 
ගමනක්. එයහම නැතිනම් තද්බල සංසාර භ  නිසා සංයව්ග ඤාණ 
ප්හළ කරයගන මිය ම්වා! රැයකම්වා! කි ලා ඒ ගඟට ප්ැනල ප්ීනන 
ශුද්්ධ ිප්ස්සක ය ෝගාවචර කුයග ප්ැත්යතන් බලනයකාට. යම් 
යද්යකන් ශුද්්ධ ිප්ස්සක ය ෝගාවචර ාට සිත් ගන්නාසුලු, නැත්නම් 
සිත් ගැනිල්ල යකෝක යවතත් ප්රය ෝජන යගනයද්නසුලු අථය කථන ක් 
ිශුද්්ධි මාගයය ් ද්ක්වනවා. ප්ටිසම්භිදා මාගයය ් යප්න්වන අථය කථන  
යගාඩක් යමෝරේච සමථ  සහිත ය ෝගාවචර ාට ගැළයප්න ගති ක් 
තිය නවා. ඒ නිසා යම් යද්කම අයප්් සම්ප්රදා  ප්ිළිගන්නා මත 
වශය න් යත්රැම් අරයගන, ඒ වායග්ම තමන්යග් ය ෝග ජීිත  
සම්ප්ූණය යවන්න කිට්ටු යවනයකාට සතිය ් ‘පර්මන ්නප්ක්ඛන’ 
කි න අද්හසින් ප්රම, නිප්ක ප්රඥායවන්  ුක්තව සති  යමෝරනයකාට, 
යම් අවස්ථා තුනම තමන් ප්හු කරනයකාට නම් යහාඳට යත්යරනවා, 
යම් එක එක ප්ැතිවලින් යම් ප්රශ්න  දිහා බලලා ඉදිරිප්ත් කරප්ු අථය 
ිවරණ. යප්රහැයර් මුල ප්ැත්යතන් බලලා, මැද් ප්ැත්යතන් බලලා, 
අග ප්ැත්යතන් බලලා ආදී වශය න් යප්න්වන අථය ිවරණ. 
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ඒ නිසා අයප්් ද්ක්ෂතාව තිය න්න ඕනෑ අයප්් භාවනා චිත්ත 
වීි  දිහා බලලා, යම් යවලායව් ය ද්ි   ුත්යත් යමාන ආකාරය ් 
සති ක්ද් කි ලා යත්රැම්ගැනීයම් ශක්ති . ඒක සම්ප්ජඤ්ඤය න් අපි් 
යත්රැම්ගන්න ඕනෑ. සාර්ථක සම්ප්ජඤ්ඤ , යගෝචර සම්ප්ජඤ්ඤ  
ආදී වශය න්, ඒ ඉදිරිප්ත් යවන බාධක ධමයවලදි ය ද්ි   ුතු, සලකා 
බැලි   ුතු කාරණා සලකා බලලා තමන්යග් වැඩ ප්ිළියවළට 
අතවශ කරන යවනසක්ම් ප්රතිසංයශෝධන  කරයගන ඉදිරි ට 
 න්න ප්ුළුවන් ශක්ති  අවශ ි. ඒ නිසාම සති  ප්ිළිබඳ වාද්, සති  
ප්ිළිබඳව ඉදිරිප්ත් කරලා තිය න ිිධ අද්හස් කිසි යස්ත්ම අප්ට 
නතර යවන්න ප්මා යවන්න සැක කරන්න කකුසු් කරන්න යද්්වල් 
යනායව්. අවශ කරලා තිය න්යන් ඒවා තමන්යග් භාවනායව අවශ 
තැනට අවශ ආකාර ට ය ාදාගන්න ි. ඒ නිසා ශුද්්ධ ිප්ස්සක 
ය ෝගාවචරය කුට යහාඳටම ගැළයප්න ආද්ශය  තම ි මුලින් දැි 
වී ය ක් අවශ ි. ආතාප් වී ය ක් අවශ ි. යම් ‘මුලින්’ කි න 
එයකන් අද්හස් කරන්යන් ය ෝග ජීිත ට බසින අවස්ථාව. අප්ි මතක් 
කළා, ආතාප්ි වී ය  ගැන කථා කරනයකාට ඉහළට ිදින්න සකස් 
කරල තිය න යරාකට්  න්තර ක්,  ාන ක් ගත්යතාත් ඒක මුල්ම 
දි ත් කිරීයම් වැඩ ප්ිළියවයළ්දී, ප්ෘිිය ් තිය න දැි 
ගුරැත්වාකෂණ ට ිරැද්්ධව කරි ාත්මක කිරීයම්දී එහි තිය න සි  ට 
අසූවක් ප්මණ ඉන්ධන ද්වායගන, මහ යප්ායළාව ගුගුරැවායගන, ගිනි 
ද්ලු ි සුරැවායගන, සම්ප්ූණය ප්ුප්ුරා  ාමක් වයග තම ි සිද්්ධ යවන්යන. 
ඒ වායග් තම ි ආතාප් වී ය , ආරද්්ධ වී ය , ආරම්භ ධාතු 
ඉතාමත්ම යලාකු කම්ප්න ක් යලාකු යවනසක් ඇති කරනවා. ගිහි 
යග  අත්හැරලා නෑද්ෑ න්යගන් වස්තුයවන් අ ින් යවලා ය ෝග 
ජීිත ට බහිනවා කිව්වහම ඒක ඉතාමත්ම ප්රකටව වැටයහනවා. යම් 
උප්ාසක මට්ටමක ඉඳලා ප්ැිදි මට්ටමකට ප්ත් යවන යකයනක් 
වූයණාත් යහාඳටම යත්යරනවා, දිහා බලාන හිටි ත් යත්යරනවා. ඊට 
ප්ස්යස් ය ෝග ජීිත ට යහෝ ප්ැිදි ජීිත ට ප්ත් යවලා ඒක 
ප්වත්වායගන  න ඇත්යතාත් ඉන්නවා. ඒයක  න්න ගි ාමත් නැවත 
නැවතත් ඒ ගිහි සම්බන්ධකම් සහ ප්ැිදි සම්බන්ධකම් යද්කම 
ප්වත්වායගන  ෑයම්දී කරමානුකූලව ප්ැිදි ප්ැත්තට නැමි ාව නැත්නම් 
අලිම අවුලක් ඔතන තිය න්යන්. අර කඩාගත්ත කඩාගැනිල්ල 
ප්වත්වායගන  නවා කි න එක යද්යලාවක් අතර හිර යවන මට්ටමට 
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ප්ත් යවනවා. ඒකට අප්ි කිව්යව් පග්ගහිත විරිය කි ලා. ආරම්භ ධාතු, 
නික්ඛම ධාතු කි නවා වයග් පග්ගහිත වීර්යය ් කාර්   ගත්තා වූ බර 
අල්ලායගන  න එක ි. ඊගාවට තම ි ඒක අවසායන් ප්රිප්ූණය වී ය  
බවට ප්ත් යවලා වී යය ් කෘත  සමාප්්ත කරලා මුදුන්ප්ත් වීමක් 
සිද්්ධ යවන්යන්. 

යමන්න යම් තුන් අවස්ථායව්දී සති  කරි ාත්මක යවන්යනත් 
ඔ  තායලටම ි. අප්ි සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් මුල සිට අග ද්ක්වා 
යකාේචර කටප්ාඩම් කරලා ගුරැ ශිෂ ප්රම්ප්රා වශය න් 
කීයද්යනකුට ප්ුරැදු කරල තිේබත්, අවාසනාවන්ත තත්ත්ව  යවන්න 
ප්ුළුවන් සති  කි න්යන් යමාකක්ද් කි ලා යනාහඳුනායගන ඉන්ඩ 
ඉඩ තිය නවා. කටප්ාඩයමන් ද්න්නවා, ඔක්යකාම ද්න්නවා. 
සතිප්ට්ඨාන  කි වලා යද්න්නත් ප්ුළුවන්, අථය කි න්නත් ප්ුළුවන්, 
අටුවාව ඔක්යකාම කටප්ාඩම්. නමුත් සතිප්ට්ඨාන  කි ලා කි න්යන් 
සති  ි, මූලික යද්් සති  ි කි ලා යත්රැම් අරගන්ට හුඟක් කල් 
 නවා ප්ැිදි යවලා සිටි ත්. ආන්න එදා, මුළු බරහ්මචරි  ජීිතය ්ම 
ප්රධාන කාරණාව යම් සති  ප්ිහිටුවීම ි කි න එක යත්රැම්ගත්ත 
ද්වයස්, ඒ ප්ුද්්ගල ායග් ජීිතය ් ිශාල ප්රිවතයන ක් සිද්්ධ යවනවා, 
ප්ැිදි යව්වා ගිහි යව්වා ස්තරී යව්වා ප්ුරැෂ යව්වා යබෞද්්ධ යව්වා 
අයබෞද්්ධ යව්වා ‘සති ්ඛා අහං භික්ඛ්ව, සබ්බත්ථිකං වොමි.’8 කි ල 
සවයඥ න් වහන්යස් යද්්ශනා කරලා තිය නවා. මහයණනි, යම් සති  
සි ලු තන්හිම අවශ ි කි ල මම යද්්ශනා කරනවා. සි ලු අථය  
සලසලා යද්නව ි කි ල. ඒ කි න්යන් ආරම්භ ටම සති  අවශ ි. 
ඒ සති  ඇති කරගන්න යවලාව හත් අවුරැදු මල්මද් කුමරි ක් 
යවන්නත් ප්ුළුවන්. එයහම නැත්නම් අවුරැදු ිසිතිස්ගණන් භාවනා 
කරප්ු, යකස් බිමට ඇයද්නකන් භාවනා කරප්ු, නි  අිගණන් දික් 
යවනකන් භාවනා කරප්ු තයප්ෝවෘද්්ධ තප්යසක් යවන්ඩ ප්ුළුවන්. නමුත් 
ආරම්භ  ඉතාම දුෂ්කර ි. ඒ දුෂ්කර වූ සති  යම් වායග් සමක් 
ද්ෘෂ්ටික ශාසන ක ඉන්න කලාණ මිතරය ක්යගන්ම ි දැනගන්ට 
හම්බ යවන්යන්. යප්ාත්ප්ත්වලින් අමාරැ ි, තකයය න් අමාරැ ි, යවන 
යමානම ආසිරි ගැන්වීමකිනුත් අමාරැ ි. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 සං. නි - 5-1.  යබාජ්ඣඞ්ග සං ුත්ත , යබාජ්ඣඞ්ග වග්ග , අග්ගි සූතර  
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ආන්න ඒ ිදි ට ඉස්යසල්ලාම සති  ප්ිහිටුවන්න ගි ාම 
තමන් අද් උප්න් ළද්රැවකුයග් මට්ටමට හිත හදාගන්න යවනව. මම 
ද්න්නවා, මට ප්ුළුවන්, මම කරනවා කි න අද්හස සතිය ් තිය න 
මෘදු ආරම්භ ට ඉතාම බාධාකාරි ි. ඒ නිසා හැම යද්්ම සිහිය න් 
 ුක්තව, නැවතිල්යල්, යගෞරවය න්  ුක්තව ප්ටන් අරයගන කරන්න 
යවනවා. ආන්න එයහම කරයගන කරයගන  නයකාට වරදින 
ප්රමාණ  හරි න ප්රමාණ ට වැි  යබායහෝමත්ම වැි ි. ඒ නිසා 
එක ගුණ ක් යමයතනදී ප්ැහැදිලිව ඉදිරිප්ත් යවන්ඩ යවනවා - 
වැරදිල්යලන්ම ි හැයද්න්යන් කි න ගති . නැතිනම් ගුරැවර යගන් 
අහයගන කටප්ාඩම් කරයගන හරි ටම එක සැයර්ම යම්ක මම හරි ට 
කරනවා කි න යකයනකටු කවමදාකවත් බෑ සති  ප්ිළිබඳව ියශ්ෂ 
භාව ට ප්ත් යවන්න. සති  ප්ටන් අරගන්ට ඕනෑ, යම් අද් අප්ිට 
ලැබිලා තිය න යද්්වල් යහාඳයටෝම ඇති, අලුයතන් කිසිම යද් ක් 
අවශ කරන්යන් නෑ, අවශ කරන්යන යම් ඇති තත්ත්ව  ප්ිළිබඳව 
එළඹ සිටි සිහි  ි, යම්ක කරනයකාට ඒකාන්තය න්ම වරදිනවා, ඒ 
වැරදිල්ල තුළින් තම ි හැයද්න්යන කි න යමන්න යම් හැකි 
සඤ්ඤාව- දැන් කායල් ප්ාිේචි කරන වචන  තම ි ධනාත්මක 
චින්තන  - ධනාත්මක ආකල්ප්  ඇති කරගත්යතාත් ඒ ප්ුද්්ගල ා 
යකාේචර වාප්ාර කළත්, යකාේචර යවයහස වුණත්, යම් ළද්රැ ළප්ටි 
හිත නිසා ඒක බරප්තළකට ගන්යන් නෑ. ඔක්යකාම, සි ල්ලම 
සම්ප්ූණය කරගන්න බැරි බව ද්න්නවා.  

ඒ නිසා කරමය න් ටික ටික ප්ටන්ගන්නවා. යම්ක ඉතාම 
දුෂ්කර අවස්ථාවක්. හැබැ ි සති  ප්ිළිබඳව බණ අහප්ු, සති  ප්ිළිබඳව 
දි ුණු කලාණ සත්ප්ුරැෂය ක් ආශර  කරප්ු, ධමය සාකේඡා කරප්ු 
යකනාට යම්ක ියනෝද් ක් කරගන්න ප්ුළුවන්. යම්ක තම ි අප්ි කළ 
 ුතු යද්්, ඒ නිසා අප්ි හැකි ප්රමාණය න් සති  ප්ිහිටුවාගන්ඩ ඕනි 
කි ල අරක මහා යලාකු වැරැද්්ද්ක්, අරක මහා යලාකු හීනමාන ක් 
නැත්නම් ආත්ම  ප්ැරදීමක් ිධි ට ගන්යන් නෑ. යම්ක නිකම් 
හුරතල ක්, යම්ක ියනෝදාංශ ක් කරගත්යතාත් අර බරප්තළ යද්් අඩු 
කරගන්න ප්ුළුවන්. ඒක සං ුක්ත නිකාය ් එක තැනක යමයහම 
ති නවා. සවයඥ න් වහන්යස් ඉදිරි ට, සවයඥතාඥාන  ලබාගත්තට 
ප්ස්යස් මාර ා ඇිල්ලා මතක් කරනවා, ඔ  හිතායගන හිටි ට ඔ  
සවයඥකමක් ඇත්යත් නෑ, මයග් වසය ් තම ි තාම ප්වතින්යන් කි ලා 
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සවයඥ න් වහන්යස්යග ් හිතට බලප්ෑමක් කරන අවස්ථාවක 
උන්වහන්යස් යද්්ශනා කරනවා, යම් අති දුෂ්කර වූ බරහ්මචරි  කෘත  
අයන්! මම හමාර කළා. ‘සාධු ි්තා ස්තා ්බාිං සමජ්ඣගතති’9 
කි ලා උන්වහන්යස් යද්්ශනා කරනව. ‘මනා යකාට සති  
ප්ිහිටුවාගත්ත නිසා මම සම්යබෝධි  අවයබෝධ කළා’ කි ලා සඳහන් 
කරනවා. උන්වහන්යස් චිත්ත, ධචතසික, ධමය යගාඩාක් රෑප් ධමය 
යගාඩාක්, යද්්ශනා කරප්ු උතුමන් වහන්යස් නමක්. උන්වහන්යස් 
කි නවා, නමුත් මම යගාඩ උයණ් යහාඳ යවලාවට, යහාඳ ිදි ට 
සති  ප්ිහිටුවායගන හිටප්ු නිසා කි ලා. 

ඉතින් යම්ක යමන්න යම් තායලන් යවන ි දි ට කි නවා නම් 
සතිප්ට්ඨාන  කි න්යන් සති  ි. යම්ක ප්ිහිටුවාගැනීම තම ි ය ෝග 
ජීිත  කි ලා කි න්යන්, යම්ක තම ි බරහ්මචරි  කි න්යන්, යම්ක 
තම ි ශරමණ ධමය  සම්ප්ූණය කරනවා කි ලා කි න්යන්, යම්ක තම ි 
ශාසන  ප්වත්වනව ි කි ල කි න්යන්, යම්ක තම ි හික්යමනව ි 
කි ල කි න්යන් ආදී වශය න් සති ම ඉදිරිප්ත් කරයගන  නවා නම්, 
ඒ ජීිත  මුල් කාලය  යගාඩාක් වී ය  වැ  කරනසුලු බව, 
යගයවනසුලු බව, යවයහසකර බව හැබෑව. නමුත් කලාණ මිතර න් 
ආශරය ් ඉන්නයකාට ඒක හුදු ියනෝදාංශ ක් යවනව. ඒ නිසා එවැනි 
ප්රිසර කදී සඳහන් කරන්යන් කලාණ මිතර ආශර ම තම ි මුළු 
බරහ්මචරි  කි ලා. ඒ නිසා සති  මුල් යකාට්ඨායස ඉතාම දුෂ්කර ි. 
ඒක ප්ිළිබඳව කවදාක්වත් නරක ි යම්ක යල්සිය න් යත්යරනව, 
යල්සිය න් කරන්න ප්ුළුවන්, මම යකයනකුට යල්සයි න් අවයබෝධ 
කරලා යද්නවා, කි ලා කාටවත් ප්රකාශ කරන්න බැහැ. ඒ යමාකද්? 
අයප්් ජීියත් අප්ට හුරැ කරලා තිය න්යන් අහවල් යද්් උයණාත් 
යහාඳ ි, අහවල් යද්් උයණාත් නරක ි. අහවල් යද්් සුභ ි අහවල් යද්් 
අශුභ ි, අහවල් යද්් මඞ්ගල ි, අහවල් යද්් දුමංගල ි කි ලා, ප්රණ 
මළකඩ කාේච යප්ට්ටි ක් තිය නවා සඤ්ඤාවල් ප්ිරිේච. හැමයද්්ම 
කරන්න ගි ාම අප්ි ඔ  හමස් යප්ට්ටි  ඇරලා ඒකට දාලා ගළප්ලා 
තම ි යම් වතයමාන යමායහාත මනින්න හද්න්යන්. යම් වතයමාන 
යමායහාතට ඍජුව මුහුණ දීයම් ශක්ති ක්, යකාන්ද්ක්, සාමාන 
ප්ෘථග්ජන ාට නෑ. ප්ණ්ිතය කුටත් නෑ - ඔ  යලෝයක සම්මත 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 සං. නි – 1.  සගාථ වග්ග , මාර සං ුත්ත , ආ ු වග්ග , තයප්ෝකම්ම සූතර  
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ප්ණ්ිතය කුටවත්. එයහම නැත්නම් දාර්ශනිකය කුටත් නෑ. ඒ 
ඇත්තන්ට ඒ ප්රණ සඤ්ඤා ටික අ ින් යකරැයවාත් ඇට සැකිල්ල 
නැති මස් ටිකක් වයග් බවට ප්ත් යවනව ඔ  ඇත්තන්යග් දැනුම. 

සෘජුවම කිසීම යද්්කින් හිත වර්ණ ගන්වගන්යන නැතුව 
වතයමාන යමායහාතට මුහුණ දීයම් හැකි ාවක් සවයඥ න් වහන්යස් 
සිද්්ධාථය කුමාර, නැත්නම් තාප්ස කායල ඇති කරගත්ත අර 
ිප්්ලවකාරී අද්හසකින් මතු කරගත්තා මිසක් යම් යලෝයක් 
කාටවක්වත් ප්හළ යවලා තිබුයණ් නෑ. ඒයගාල්යලා හිතන්යන් 
වතයමාන යමායහාතට මුහුණ යද්න්න සන්නාහ ක් බැඳයගන 
තිය න්ට ඕනෑ, ස්ව ංකරි  ආ ුධ තිය න්න ඕනෑ, ඍද්්ධි බල 
තිය න්න ඕනෑ, අභිඥා තිය න්න ඕනෑ, එයහම නැතිව වතයමාන 
යමායහාතට මුහුණ යද්න්න බෑ කි ලා. යම් කි ාප්ු ඔක්යකාම 
නුසුදුසුකම් බවට ප්ත් යවනවා හුදු සති  ඉස්සරහ. කිසිම 
ආසිරිගැන්වීමක් අවශ නෑ, කිසිම ආ ුධ ක් අවශත් නෑ. කිසිම 
අභිඥාවක්වත් අවශ කරන්යනත් නෑ. යමානම යද් ක්වත් නෑ, ‘සාධු 
ි්තා ස්තා ් බාිං සමජ්ඣගතති’ ‘මනා යකාට සති  ප්ිහිටුවීම නිසා 
මට යබෝධි  අවයබෝධ කරගන්න ප්ුළුවන් වුණා’ කි ල, නැත්නම් 
සති  කි ල කි න්යන් ස ිල්ලම  කි ල සවයඥ න් වහන්යස් යද්්ශනා 
කයළ් සතිය ් ඇත්තා වූ යම් ධනසර්ගික ගති  නිසා.  

එයහම නමුත් සවයඥතා ඤාණය න්ම යද්්ශනා කරනවා 
යම්යක් ආරම්භ  දුෂ්කර ි. අප්ි ද්න්නවා මව් කුයසන් බිහි යවේච ප්ුංචි 
ද්රැයවකුට යලෝයක් යකාේචර කටුකද්? යලෝයක යකාේචර ිෂමද්? 
යලෝයක් යකාේචර සංකීර්ණද්? ප්ුළුවන් යව ිද් මැස්යසක් එලවගන්න? 
ප්ුළුවන් යව ිද් තමන්ට අවශ කරන ආහාර ටික ලබාගන්න? නමුත් 
අර යද්මව්ප්ිය ෝ කි න සත්ප්ුරැෂ න් ළං යවේච නිසා, යද්මාප්ිය ෝ 
ඒ ද්රැවා යකයරහි ඒ ය දී නැමී ගත කරන ගති  නිසා යද්මාප්ි න්ට 
ද්රැයවා හුරතල ක් බවට ප්ත් යවනවා. ආන්න ඒ වයග් තම ි සති  
ප්ිහිටුවාගන්ඩ  ම් කිසි යකයනක් ප්ටන් අරගත්යතාත් අද් උප්න් 
ද්රැයවක් වායග, අයනක් කලාණ මිතරය ෝ යද්මව්ප්ිය ා වායග උද්ව් 
කරන්න ඕනෑ. ඇ ි උඹට අත ප්  තිය නවා හම්බ කරයගන කාප්න්! 
කි න්ඩ නරක ි. ඉතාමත්ම දුෂ්කර වැඩක් යම් කරන්න හද්න්යන්. 
යකාන්ද් ප්ණ නෑ, භාෂාවක් ද්න්යන් නෑ, රැචි අරැචිකම් යමානවාද් 
කි ලා ද්න්යන නෑ, වස ිෂ හඳුනන්යන නෑ. ඒ තරම් උප්දින ලාමක 
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සති ක් තම ි යකයනකුට ප්ිහිටන්යන. යම්ක ප්ිළිබඳව යමේචර යම් 
ිස්තර කරන්යන් යම්වා අහනයකාට හිත ප්ණ ගැන්යවන්න ි. 
ය ෝගාවචරය ෝ හුඟයද්යනක් යම් මට්ටම් යහාඳට යත්රැම් අරයගන ි 
ඉන්යන්. ඒක නිසා යමයතක් කල් තිබුණා නම්  ම් කිසි දැනුමක්, ව ස 
යමෝරේච ගති ක්, යවන කුලවන්තකමක ් බලවන්තකමක් 
ධනවන්තකමක්, යම් සි ල්ල ප්ාවා යද්න්ට යවනවා. ප්ාවා දීලා අද් 
උප්න් ද්රැවකු යස් ඒ යද්්ට ප්ත් යවන්න ප්ුළුවන් නම්, ප්ටාචාරාව 
ඉදිරිප්ිට බුදුරජාණන් වහන්යස් යද්්ශනා කළා වයග් නැගණි , සති  
ප්ිහිටුවාගන්න, කි නයකාට අප්ිට අලුයතන් සලකා බලන්න ප්ුළුවන්, 
යමාන වසන තිබුණත් යමාන නම්බුකාරකම් අප්ි ළඟ තිබුණත්. 

ඒක නිසා ආරම්භ  යම්යක දුෂ්කර ි. ඒ නිසා අන්න ඒ දුෂ්කර 
ආරම්භ  ිස්තර කිරීම සඳහා යම් ිශුද්්ධි මාගය  යප්න්නලා තිය න 
සතිප්ට්ඨාන  ප්ිළිබඳ සති  ප්ිළිබඳ අථය කථන  යහාඳ ගැම්මක් 
යද්නවා. ඒ වායග්ම ප්රාය ෝගිකත්ව ක් අරන් යද්නවා. උප්ය ෝගිතාවක් 
යප්න්නලා යද්නවා. යම්ක නිකන් ඉඳප්ුවම හරි නවා, සති  
කි න්යන් යමයහම අත් යද්ක බැඳයගන කරන්න ප්ුළුවන් යද් ක් 
කිව්යවාත් කවදාක්වත් යම්කට බහින එකක් නෑ. ඒක යහාඳ ි බුද්්ධාගම 
හඳුන්වල යද්න්න බුද්්ධාගයම් භාවනා යනාකරන ප්ණ්ිත න්ට. 
නමුත් වැයේට බහින්න  න කට්ටි ට නම් ඒක යප්න්නලා යද්න්නම 
ඕනෑ - කටු යකායහාල් සහිත බිමක්, ඒයක ඉතාමත්ම සීරැයවන් 
 න්න ඕනෑ. නමුත් සාසන ක් තිය න කායලයන අප්ි ඉප්දිලා 
තිය න්යන්. බුද්්යධෝත්ප්ාද් කාල ක් මනුස්ස ආත්ම භාව ක් ලැබිලා 
තිය නවා. බණ අහලා ධමය සාකේඡා කරලා හිතලා තිය නවා. ඒ 
වායග්ම කලාණ මිතර ආශර  තිය නවා. ඒ වායග්ම සද්්ධමය  යද්්ශනා 
යවනවා. ප්ැිද්්ද් තිය නවා. යම්වා ඔක්යකාම ළං කරගත්යතාත් නම් 
සති  ප්ිහිටුවීම ියනෝදාංශ ක් කරගන්ඩ ප්ුළුවන්. එයහම නැතුව මම 
කිසි යකයනකුට  ටත් යවන්යන් නෑ, මට ඕයන යවනම යම්ක ඇති 
කරගන්න කි ලා උත්සාහ කළාට, නිකන් ඉඳලා කරගන්න ප්ුළුවන් 
කි න අද්හස ගත්තට, සතිය ්දී හුඟක් යව්ලාවට ඒක නිකන් හුදු 
මානසික කරීඩාවක් බවට ප්ත් යවනවා. එයහම නැතුව  ායද්න වැඩක් 
යවන්යන නෑ. 

සති  ප්ිළිබඳව ිශුද්්ධි මාගය  යප්න්වන්යන ‘අපිලාපන 
ලක්ඛණා’ කි ලා - යප්ාළා ප්නින ගති ක් නෑ.  ම් කිසි යද්්කට සති  
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ප්ිහිටුවන්නට අවශ නම් ඒ යද්්ට ිනිිද් කිඳා බහින්න ඕනෑ. මතුප්ිට 
ප්ා යවවී අරකත් කර කර යම්කත් කර කර සති  ප්ිහිටුවන්නම් කි ල 
බෑ. අප්ි ද්න්නවා ප්ුංචි ද්රැයවකුට යමාන යද් ක් හම්බ වුනත් ඒ ද්රැවා 
මුළු හදින්ම ද්ෑතින්ම තම ි බදාගන්යන්. වැිමහල් තත්ත්යවට ප්ත් 
යවලා ඉහළට  නයකාට තම ි වැඩ යද්ක තුන එක වර කරන්න 
ප්ටන් අරගන්යන්. ආන්න ඒ ළද්රැ හිතක් තිය නවා නම් අප්ි 
 නයකාට, එනයකාට, කනයකාට, යබානයකාට, ඉස්සරහ 
බලනයකාට, ප්ැත්ත බලනයකාට ආදී සෑම කරි ාවකදීම ඒ වැයේ 
ප්මණ ි, ඒකට මුළු හිත සති  ය ාදා කට ුතු කරනවා නම්, ඒ කරන 
යද්්ට හිත බහින ගති ක් තිය නවා. ඒ කරන යද්්ට හිත කිමියද්න 
ගති ක් තිය නවා, කිඳා බහින ගති ක් තිය නවා. ඒකත් උද් ේබ 
ඤාණ, භංග ඤාණ, ආදි  ප්හළ කරයගන සීරැයව් සක්මන් කරන 
ය ෝගාවචරය ක් ලබන තරම් ගැඹුරැ කිඳා බැහීමක් යනයම ි. නමුත් 
යවන කලක යනාය දිේච ිධිය ් අමර බැහීමක්, අමර ිදිය ් කිඳා 
බැහීමක් සිද්්ධ යවනවා.  

ආන්න එයහම වුයණාත් ිතරක් අප්ිට එක යවලාවකට හිත 
ආශර  කරන්යන් එක අරමුණ ි කි න මූලධමය  යත්යරනවා. එයහම 
නැත්නම් අප්ට හියතන්යන් අරමුණු රාශි ක් හිතට ගන්න ප්ුළුවන්, 
කණ ි නාස  ි දිව ි ශරීර  ි ඔක්යකාම වැඩ කරනව ි කි ලා අප්ි 
හිතායගන ඉන්නවා. යහාඳ සතිමත් යකනා ද්න්නවා කණ වැඩ කරන 
යවලායවදි ඇහැ වැඩ කරන්යන් නෑ. ඇහැ වැඩ කරන යවලායවදි දිව 
වැඩ කරන්යන් නෑ. දිව වැඩ කරන යවලායවදි නාස  වැඩ කරන්යන් 
නෑ. නාස  වැඩ කරන යවලායවදි ක  වැඩ කරන්යන් නෑ. එක 
වරකට එක ි. ඒ අනුව බලනයකාට අප්ි රෑකඩ වායග්. නමුත් ඇයහ් 
ඉඳලා කණට  න්න, කයණ් ඉඳලා දිවට  න්න ආදී වශය න් සියත් 
තිය න වහා  ුහුසුලු, යවනස් යවන ගති  නිසා අප්ිට යප්්නවා ප්ූණය 
ෂින්ද්රි න්. මට ඉන්ද්රි  හ ම තිය නවා කි ලා මට අ ිතිවාසිකම් 
කි න්න ප්ුළුවන් ගති ක් තිය නවා.  

නමුත් සතිමත් යවලා බලනයකාට යප්්නවා ප්දාස ප්ිටින් 
අන්ධකාර ි. එක නාලිකාව ි ප්රකට යවන්යන්. හිත ි ඇහැ ි සම්බන්ධ 
යවේච යවලායවදි කණ ප්ැත්ත අන්ධකාර ි. නාස  ප්ැත්ත 
අන්ධකාර ි. දිව ප්ැත්ත අන්ධකාර ි. හිත ඇහැට සම්බන්ධ යවලා 
යප්නීම කෘත  සිද්්ධ යවනවා. එේචර ි. ඉතින් ඒ යව්ලායව්දී 
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යප්යනන බව ද්න්නවා නම්, සති  ඒකට ප්ිහියටව්වා නම්, යප්නීම 
යහාඳට සිදු යවනවත් එක්කම යබායහෝ වාර ක් යප්නීම යමයනහි 
කරනයකාට යත්යරනව, යප්යනන යව්ලායව්දී ඇහැ මිස නාස  වැඩ 
කරන්යන් නෑ, දිව, කණ, ශරීර , වැඩ කරන්යන් නෑ කි ලා. එවුව 
ප්ැත්යත තිය න්යන් මහා ිශාල ප්ාලු යවේච ගති. අන්ධකාර ගති. 
භ ංකර ගති ක් තිය න්යන යම්යක. යකාේචර බංයකායලාත්ද් අයප්් 
යම් ජීිත  කි ලා යහාඳට යප්්නවා. යම් ද්කින යද්් භ ානක ිදි ට 
තම ි යප්යනන්යන්. තරිලක්ෂණ  තම ි ද්කින්යන්. ඒ යද්් කාර් ක්ෂම 
ිදි ට යප්න්නන්ට අවශ යවලා ති නවා. ඒ සඳහා කරන්න 
ති න්යන් බලන යව්ලායව්දී බලන යද්්ට ප්මණක් සති  ප්ිහිටුවන්න 
ඕනෑ. ඒක ඉයේ යවන්යන් නෑ. අයප්් හිත සම්ප්රදා ානුකූලව කැමති 
නෑ අහන යව්ලායව්දී යප්නීම සිදු යවන්යන් නෑ ක ිලා බාරගන්න. 
යප්්න යව්ලායව්දී ඇහීම සිදු යවන්යන් නෑ කි ලා බාරගන්න. ඉතින් 
ඒක නිසා අප්ි ඇයහන් දැකලා, අතින් අතගාලා මං යම් ඇත්තම ි 
කි න්යන් කි ලා උසාිය  කූඩුවට නැගලා සාක්ෂි යද්නවා. සාක්ෂි 
දුන්නාට යහාඳයටෝම දැනගන්න ඕනෑ ිනිශ්ච කාර ා ද්න්යනත් නෑ 
යප්රකයද්ෝරැවා ද්න්යනත් නෑ සාක්ෂි කි න යකනා ද්න්යනත් නෑ. 
නමුත් යවන යද්් නම් යමාකක්ද්? අහන යව්ලායව්දී යප්්න්යන් නෑ. 
යප්්න යව්ලායව්දී අතගාන්න බෑ. අතගාන යව්ලායව්දී රස බලන්න 
බෑ. එක වරකට එක ි සිද්්ධ යවන්යන්. නමුත් යලෝක සම්මත  
හැටි ට අප්ිට කි න්න ප්ුළුවන් දැක්කා, අතගෑවා, බැලුවා, ඇහුණා 
ඔක්යකාම කි ලා අප්ි සාක්ෂි යද්නව. යමන්න යම් සාක්ෂි  තමන් 
වශය න් යහා න්න ගි  ද්වයස් එන්න එන්නම යම්යක තිය න 
යබාල් ගති , නිකන් හිස් ගති , යකෝම්බ ගති  යප්්න්න 
ප්ටන්ගන්නවා. ඉතින් යම්යක තිය න දුෂ්කරකම තිය න්යන් 
කිරීයම්දී ප්මණක් ිතරක් යනයම ි. යම්ක යප්නුණත් ප්ිළිගන්න නම් 
හිත ලෑස්ති නෑ. 

ඉතින් යම් නිසා ආධුනික ය ෝගාවචර ාට ඇසීම, දැකීම, 
සම්බන්ධය න් ගැඹුරැ සති ක් ප්ිහිටුවන්නට යහෝ සතිය ් අඛණ්ඩ 
භාව ක් ප්ිළිබඳව උප්යද්ස් යද්න්යනත් නෑ, අයප්්ක්ෂා කරන්යනත් නෑ. 
ඒ ඇහීම දැකීම ක්යෂ්තරය ් ඉතාමත්ම ලාමක ඕළාරික යකාට්ඨාස  
තම ි කා  ි ඤ්ඤාණ . ඒක ි යමයතන “කා්ය කායානුපස්සී විහරති, 
ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං” 



| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර   

| 122 

කි ලා සතර සතිප්ට්ඨායන ක  ප්ිළිබඳව ඉස්සර කරල යප්න්නන්යන. 
යහාඳට  ම් යව්ලාවක නාසිකාගර ට යහෝ උද්ර ට යහෝ හිත 
ය ාදායගන ඉන්න ය ෝගාවචර ා එහි හිත නිමග්න වුණා නම්, ඔ  
අප්ිළාප්න ලක්ෂණ  මතු උණා නම්, ඒ ය ෝගාවචර ාට කය ් අනිත් 
යද්්වල් අමතක යවනවා කි න එක ි ස්වාභාික. නමුත් ආධුනික 
ය ෝගාවචරය කුට බඩ ිතරක් යප්්නව, ක  යනායප්නී ගිය ාත් 
කුලප්්ප්ු යවලා අතහැරලා ඇස් යද්ක ඇරලා අතගාලා බලන තරමකට 
ප්ත් යවනවා, යකෝ මයග් ක , ඔළුවට යමාකද් උයණ්, ආදී වශය න් 
යහා න තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. ඒ යමාකද් යම්ක සති ට ඇස් 
ප්නාප්ිට යප්නුණත් අයප්් ප්රණ ප්ුරැදු හිත කැමති නෑ එයහම දැන 
දැන ප්රදින්න. දැන දැන යමව්ව එක වරකට එක ි සිදු යවන්යන් කි ලා 
යත්රැම්ගන්න.  

ඒ නිසා සති  ප්ිහිටුවන මුල් යව්ලායව්දී ආධුනික ළමා 
ගති ක් ආයරෝප්ණ  කරගන්න බැරි නම් ඉතාමත්ම අමාරැ ි. තකය  
ඉදිරිප්ත් කරනවා නම් ඉතාමත් අමාරැ ි. ඒ නිසා යම් අප්ිළාප්න 
ලක්ෂණය ් තිය න්යන් එක වරකට එක ි. නමුත් අද් යම් ක්ෂණිකව 
යද්්වල් කරන, වහා කරි ාත්මක යවන යලෝයක යම් ිදි ට සවයඥ න් 
වහන්යස් යප්න්වන එක යද්්කට මුළු හදින් කිරීම යකයනකුට 
හියතන්න ප්ුළුවන් ප්රතිගාමී කි ලා. නිකන් ආප්ස්සට  ෑමක් කි ලා. 
ඒ නිසා යදාඩම් යගාඩ බදාගත්තා වයග් ඔක්යකාම ද්ෑතින් බදාගන්න 
ගි ාට කවදාක්වත් එක යගි ක්වත් අහු යවන්යන් නම් නෑ. ඒක නිසා 
යකා ි එකටත් යහාඳ ගැලිජ්ජාව තම ි යම් ිජ්ජාව. එක වරකට 
එක ි. ඒ යද්් යහාඳින් කරන්න. ඒ යද්් ිනිිද් බහින්න කරනවා. 
නිමග්න යවන්න කරනවා. ඒක නිසා තම ි ප් යංක ක ප්ිහිටලා ඇස් 
වහයගන කන් වහයගන නාස ට ගඳ සුවඳ යනාවැයද්න කයටන් 
කතා යනාකර රස යනාබලා ක ටම හිත ය ාදායගන එක යද්්කට, 
ප්ුළුවන් නම් එක අරමුයණ්ම වැි යව්ලාවක් ප්වත්වන්න  න්න 
කි න්යන. යම් ප්වත්වායගන  නයකාටත් කමටහන් සුද්්ධ කරප්ු 
අවස්ථාවල් මතක් කරගන්ඩ - තමන් උද්ර  ගැන ිස්තර කරන්න 
ගි ාම කී අවස්ථාවක ක  ගැන ිස්තර කථා කරන යව්ලාවල් 
තිය නවාද්? උද්රය ් ප්ිම්බීම හැකිළීම බලායගන ඉන්නයකාට මං 
ප්ායවනව දැයනනව, මට උඩ  නව දැයනනව ආදී වශය න් ඒ 
අරමුණට ිනිිදින්ට අරමුණට කිමියද්න්ට යකාේචරයදා උප්යද්ස් 
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යද්ද්්දී ඊය  රෑට කාප්ු යද්්වල්, නාසය ් තිය න උගුයර් තිය න 
අමාරැවක්, ළඟ යගද්ර තිය න ශේද්, යමවුව තම ි අප්ිට වැටයහන 
බවක් ප්රකාශ කරන්යන. වැටහීමක් යනයම ි යමතන යවන්යන. හියත් 
තිය න අප්ිළාප්න ලක්ඛණ  ප්ිළිබඳව යනාදැන, එක වර වැඩ 
යද්කතුනක් කරන්ඩ හද්නව. 

යම් අනුව ශුද්්ධ ිප්ස්සක ය ෝගාවචර ායග් මුල්ම අවස්ථාව 
තම ි තමන්යග් ප්ද්නම, ප්ිහිටීම, ස්ථාවර , ඇති කරගන්ට ඕන. ඒකට 
අප්ි කි නව මූල කමයස්ථාන  කි ල. මූල කමයස්ථානය ් ස්ථාවර  
ඇති යවන්ඩ ඇති යවන්ඩ කිමියද්න්ට කිමියද්න්ට යප්ර යනාගි  ිරෑ 
ගමනකින් ඇතුළට කිඳා බැසීම සිද්්ධ යවනව. ඒ කිඳා බැසීම සිද්්ධ 
යවනයකාට ය ෝගාවචර ා ප්හු යවනයකාට යත්රැම්ගනී ඇහැ, කණ, 
නාස , දිව සම්ප්ූර්ණය න්ම අකරි  මට්ටමක දැන්. ක  ි සිත ි. ක  
කි ල කි න්යනත් එතයකාට මූල කමයස්ථායනම ි. ඒක නිසා 
සතිප්ට්ඨාන සූතරය  යද්්ශනා කරන ආශ්වාස ප්රශ්වාස ට කි න්යන 
කා  සංඛාර කි ල. කය ් හර  කය ් සාර  ගන්න තිය න්යන 
ආශ්වාස ප්රශ්වාසය න්. නැත්නම් වාය ෝ යප්ාට්ඨේබ ධාතුයවන්. 
ඒකටම ශුද්්ධ ිප්ස්සනා අළුත් කරමය දි වාය ෝ යප්ාට්ඨේබ ධාතුව 
උද්රය ් කරි ාත්මක යවන තැනටත් සාර  වශය න් අරයගන 
තිය නව. ඒ යද්ක ගැටගහමින්, එයහම නැත්නම් ඒ යද්කට අථය 
කථන  යද්න්යන, යම් වාය ෝ යප්ාට්ඨේබ ධාතුවම තම ි උද්රය ් 
ප්ිම්බීම හැකිළීයමත් කරි ාත්මක යවන්යන කි න මූලධමය  මත ි. වාද් 
කරන්යනත් ඕකටම තම ි. වාද්ය ්දී තිබුයණ් වාය ෝ යප්ාට්ඨේබ 
ධාතුව මූලික වශය න් කරි ාත්මක යවන්යන ආශ්වාස ප්රශ්වාසය , ඒ 
නිසා චුල්ල යව්ද්ල්ල සූතරය  කා  සංඛාර වශය න් යප්න්වන්යන 
ආශ්වාස ප්රශ්වාස . ඒ නිසා උද්රය  ප්ිම්බීම හැකිළීම ආශ්වාස 
ප්රශ්වාස  යනයම ි, සතිප්ට්ඨාන  යනයම ි කි න එක ි වාද් . 
හැබැ ි යද්යගාල්යලාම එක ස්ථාවර ක ඉන්නවා, ඒ කි න්යන් වඩා 
ගත  ුත්යත වාය ෝ යප්ාට්ඨේබ ධාතුව කි න එක ි. සම්ප්රදා ානුකූල 
යනයම ි. නමුත් සම්ප්රදා ානුකුල ි කි ලත් වාද් ක් නඟන්න ප්ුළුවන්. 
නමුත් අවශ කරල කි න්න යවන්යන නාසිකාගරය  යහෝ උද්රය ් 
යහෝ හිත නිමග්න යවන්න ඕනි. ගත්ත අරමුයණ් හිත නිමග්න යවන්න 
ඕනි. නිමග්න යවනයකාට අප්ට සාමානය න් හිත උනන්දු කිරීම 
කරන්ඩ ප්ුළුවන් අයනක් යද්්වල් නැති යවන්ඩ ඕනි. 
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අප්ි ද්න්නව එක එක යද්්වල් ඇඳල තිය න කඩදාසි ක් උඩ 
තව යද් ක් ඇන්ද්ට ඒ අලුයතන් අඳින යද්් ප්රකට නෑ. සුදු කඩදාසි ක 
නම් යහාඳට ප්රකට ි. නමුත් අප්ට හැම චිත්තක්ෂණ කම සුදු 
කඩදාසි ක් හම්බ යවනව ි කි ල යත්රැම් අරගන්ට නම්, සති  අඩු 
ගායන මූලධමය වශය න් යත්රැම් අරගන්ඩ ඕනි. හැම 
චිත්තක්ෂණ කම අප්ිට සුදු කඩදාසි ක් හම්බ 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 හම්බ යවනවා. නැත්නම් ප්ද්නම හම්බ යවනවා, අරමුණු හම්බ 
යවනවා, ප්ට්ඨාන  හම්බ යවනවා. යම් එක එකක් යවන යවනම 
යගානු කරගන්න ප්ුළුවන් නම්, යම් ක  වශය න් යම් මනස වශය න් 
ඇස වශය න් යම් නාස  වශය න් යම් දිව වශය න් ඒක තම ි අපි් 
සති  ප්ිහිටුවීයම්දී මුලින් දැකීම, ඇහීම ආදී වශය න් යමයනහි කිරීම 
කරන්න කි න්යන්. එ ිනුත් ක  තම ි ඉස්සර කරන්යන්. ඒ යමාකද්, 
ගත්ත යද්් යහාඳින් ගන්න ඕනෑ. යදාඩම් යගාඩ බදාගත්තා වායග් 
ඔක්යකෝම එක වර කරන්න  න්යන් නැතිව එකක් එක වරකට 
අල්ලනව. 

ආන්න එයහම අල්ලාගත්තාම “විසයාභිමුඛ භාව 
පච්චුපට්ඨඨානා, අස්ම්මාස රසා”  ම් යව්ලාවක ඇයහන් බලන ගමන් 
කටත් ඇරිලා තිය න යව්ලාවල් අයප්් තිය න්යන. ආන්න ඒ වායග් 
යවන්යන් නැතිව ඇයහන් බලන යවලායව්දි ඇයහන් බලනවා කි න 
එක යත්රැම්ගත්තා නම් සම්යමෝසාවක් නෑ. එතන කලබල භාව ක් 
නෑ. අන්ද් මන්ද් භාව ක් නෑ. ආන්න ඒක හිතට යත්රැම් කරලා 
යද්න්න ඕනෑ. යත්යරනවා සති  එක චිත්තක්ෂණ ක ඇති යවේචහම 
යනයම ි, චිත්තක්ෂණ රාශි ක් එක දිගට  නයකාට නම් යත්යරනවා 
දැන් මයග් මුළු ජීව ම, චිත්ත සන්තාන ම වැඩ කරන්යන් ඇයහ්. 
උද්රය ් ප්ිම්බීම බලන යකනායග් නම් කය ්. ඒ ක  වැඩ කරන 
යව්ලාවට යහාඳම සාක්ෂි  තම ි කය ් වැඩ කරන බවට, ඇහැ වැඩ 
නෑ. නාස  වැඩ නෑ. දිව වැඩ නෑ. අනිකුත් ඉන්ද්රි  වැඩ නෑ. ඒ නිසා 
ක  ගැන කථා කරන ගමන් අනිකුත් ඉන්ද්රි න්යග් වාතයා සප් නවා 
නම් යහාඳටම යප්්නවා යම් අරමුණට බැසයගනත් නෑ, ඒ වායග්ම 
ඉදිරිප්ත් යවේච අරමුණ කලයකාල භාව කින් යතාරව අනිහිත 
යනාවී බලායගනත් නෑ. හරි ට අනිහිත යනාවී, කලයකාල යනාවී, 
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අික්ෂිප්්තව, අරමුණ දිහාම බලායගන ඉන්නවා නම්, ඒ 
ය ෝගාවචර ාට ප්ැහැදිලිවම තමන් දැන් කය ් සංසිද්්ධි ක් බලන්යන්, 
වාය ෝ ධාතුව ද්කින්යන යත්යජෝ ධාතුව ද්කින්යන ආදී වශය න් 
ඒකට මුහුණ යද්නවා. යම්ක එක චිත්තක්ෂණ ක යවන්යන නෑ. යම්ක 
නැවත යහාඳට මතක ති ාගන්න ඕනෑ. එකම අරමුයණ් චිත්තක්ෂණ 
රාශි ක සති  බල කැයවනයකාට තම ි ඉදිරිප්ත් යවේච අරමුණ 
යම්ක ි කි ලා සම්යමෝසාවකින් යතාරව කි න්න ප්ුළුවන් යවන්යන්.  

එතයකාට යම් ිදි ට අරමුයණ් බහිනවා නම්, ඒ අරමුණම 
කලයකාල යනාවී බලායගන ඉන්නවා නම් යලාකු ආරක්ෂාවක් 
සැලයසනවා. ‘ආරක්ඛ පච්චුපට්ඨඨානා’ කි ලා යම්ක සඳහන් කරලා 
තිය නවා. නැත්නම් ‘විසයාභිමුඛ භාව පච්චුපට්ඨඨානා’ කි ලත් 
කි නවා. ගත්ත ප්ිම්බීම හැකිළීයමහිම හිත නිමගන් යවලා එහිම 
ප්වතින බව යහාඳට වැටයහනවා. යවන ිදි කට කි නවා නම්, 
ය ෝගාවචර වචනය න් කි නව නම්, යමයතක් යව්ලා හිත ඇතුල් 
වීයම්ම ප්ිට වීයම්ම ප්ැවතුණා ිශ්වාස ි. දැන් ඇතුල් වීමක් තිය නවා, 
එහි ප්වතින බව ිශ්වාස ි. මත්තටත් ඇතුළු වීම් හතරක් ප්හක් 
 නකම් හිත කලයකාල යවන්යන නැති යව ි කි ල ි ශ්වාස 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 නෑ, ධාන ලබල නෑ, නමුත් යම් ඇති 
යවේච අරමුණ මත ප්වතිනවා. 

යමන්න යම් තත්ත්ව  එනවා නම් ඒකට කි නවා අප්ි 
ලැයබන්නා වූ වටහාගන්න ප්ුළුවන් කාරණා; ප්ේචුප්ට්ඨාන . 
ප්ද්ට්ඨාන  යප්න්වන්යන් අප්ි අර කලින් කි ප්ු තායලටම ි. කායාදි 
සතර සතිපට්ඨඨානා ප ට්ඨඨානා වරද්්ද් වරද්්දා කරප්ු සතිප්ට්ඨාන ම තම ි 
සති ට මූලික ප්ද්නම යවන්යන්. ඒ නිසා සති  ප්ැහැදිලිවම තමන්යග් 
වැඩක්. කවුරැත් යද්න යද් ක්වත් එයහම නැත්නම් යවන යබයහත් 
යප්ත්තකින් ඉන්යජක්ෂන් එකකින් ගන්න ප්ුළුවන් යද් ක්වත් එයහම 
නැත්නම් යවන යකයනකුට අ ින් කරන්න ප්ළුුවන් යද් ක්වත් 
යනයම ි. වරද්්ද් වරද්්දා තමන් කළා වූ සතිප්ට්ඨාන ම ි. කා ාදී කි ල 
කි න්යන ආරම්භක අවස්ථායව ක  අනුව යන් කට ුතු කරන්යන්. 
යම් ආරම්භක, ප්ටන් අරයගන වරද්්ද් වරද්්දා ගි  සති ම, ප්සුප්ස 
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සති ට ප්ුදුමාකාර ප්ිහිටාධාර ක් යවනවා. ඒ නිසා මුලින් අප්ි සති  
ප්ිහිටන්යනත් කට ුතු කරන්යනත් එකම ඇද්හිල්යලන්ම ි.  

යම් හින්දා බුද්්ධ ශාසන ටත් ‘ආගමක්’ කි න නම 
ගැළයප්නවා. යමාකද් සෑම ආගමක්ම ඇද්හිල්ල මත ි ප්ිහිටන්යන්. 
නමුත් යම්යක් යලාකු යවනසක් තිය නවා. ඇද්හිල්ල මත හිඳයගන 
අප්ි සති  ප්ිහිටුවට ප්ස්යස් සති , සති  මත ප්ිහිටප්ු යවලාවට 
ඇද්හිල්ල ඕනෑ නෑ. අප්ිට යත්යරනවා, ප්රතක්ෂ යවනවා. ආ ි යම් 
ඇද්හිල්ලක් ඊට ප්ස්යස ඕයන නෑ. ඒක යවන ිදිහකට කි නවා නම්, 
ගත්තා වූ ඇද්හිල්ල, යම් ජීිතය ්දීම ඇත්ත නැත්ත බලන්න ප්ුළුවන් 
ශක්ති ක් යම් ඇද්හිල්යල තිය නවා. ඒක ි අර ද්වස් හයතන් ඔප්්පු් 
කරලා යප්න්නන්නම්, මාස හයතන් ඔප්්ප්ු කරලා යප්න්නන්නම්, 
අවුරැදු හයතන් ඔප්්ප්ු කරලා යප්න්නන්නම් කි ල කි න්යන්. යම් 
මරයණන් මත්තට යනයම ි. එයහම නැතුව ඒක ඉන්ද්රජාල කින් 
යප්න්වනවාත් යනයම ි. එයහම නැත්නම් යවන යකයනක් ආසිරි 
ගන්වනවත් යනයම ි. ඇති කරගත්තා වූ සති  තව යකයනකුට නැති 
කරන්නට ප්ුළුවන් යද්්කුත් යනයම ි. යම්ක ඕන යකයනකුට, 
යප්ායළායව් ද්දා ිකුණන වීදුරැ බඩු වායග යප්ායළායව් ගැහුවත් 
කැයඩන්යන් නෑ කි ල කි නව වයග් ගහල යප්න්වන්න ප්ුළුවන්. 
ඒක ි සවයඥ න් වහන්යස් අර මූලික ආනිසංස හතක් යද්්ශනා කයළ්. 
යම්ක කරලා බලන්න, යම්ක ඒහිප්ස්සික ි, ඕප්න ික ි, කරල බලන 
තරමටම ප්රතිඵල යප්න්නනවා.  

ඒක නිසා සති  ප්ිළිබඳව ිසුද්්ධි මාගයය  යද්න යම් 
අථයකථන  ආධුනික ය ෝගාවචර ා යබායහෝම කුල්මත් කරවනසුලු ි. 
ආරාධනා ප්ූවයක ි. ඒ කි න්යන් වාප්ාර ක් ප්ටන් අරගන්නයකාට 
නම් අප්ි ඒ වාප්ාරය ් තිය න්නා වූ සුළු යස්වක ප්රශ්න, මධස්ථ 
ප්රශ්න, ිධා ක මට්ටයම් ප්රශ්න, ආ තන ප්රශ්න, ක ින සෑම යද් ක්ම 
දැනගන්න ඕනෑ. එයහම නැතිව අයප්් තාත්තායග් යකාම්ප්ැනි  යම්ක. 
එයහම නැත්නම් අයප්් වංශය න් ප්ැවතයගන එන වැඩ ප්ිළියවළ 
යම්ක, කි ලා අප්ි ඉහළින් ඇිල්ලා යම් වැයේ ප්ටන් අරගන්න ගි ාට 
කවදාවත් හරි න්යන් නෑ. ඒකට ඒ හෑම වැඩක්ම අ තගාලා ප්ුරැදු 
යවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඒ කායල අප්ිට ඒ ිධා ක බලතල සහිතව 
වැයේ ප්ටන්ගන්න බෑ. අප්ි ආධුනිකය ක්ව ප්ටන් අරගන්න ඕනෑ. 
ප්රිවාස කාල යද්න්න ඕනෑ. 
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ආන්න ඒ වායග් තම ි සති  ප්ටන් අරගන්නයකාටත් සති  
ප්ිළිබඳව සැම තැනක් ප්ිළිබඳවම උත්සාහ කළ  ුතු ි. නම්බුවක් 
ඇතුව, ප්ට්ටමක් ඇතුව, නිලතල ක් ඇතුව යම්ක ප්ටන්ගන්න බෑ. 
ආන්න එයහම ප්ටන්යගන ප්ටන්යගන  නයකාට ඒ වැරදි තුළින් හරි 
 ෑම තුළින් තමන්යග්ම, තමන්ම උප්කරම යහා ායගන ඉදිරි ට 
 නයකාට, ඒ තමන් වරද්්ද්ගත්ත හරිගස්සගත්ත ටිකම ි ඉස්සරහට 
උද්ව් යවන්යන්. යම්ක යහාඳයටෝම උද් ේබ ඤාණ මට්ටමටම හිත 
ප්ත් යවනයකාට, ය ෝගාවචර ාට ප්ාරාවළල්ලක් වායග් චකරා ුධ ක් 
වායග් තමන්ටම යත්යරන්න ප්ටන්ගන්නවා. තමන්ට ිරැද්්ධව යමාන 
බලප්ෑම් යමාන ිධිය ් අභිය ෝග ආවත් ඒ ය ෝගාවචර ා යමයනහි 
කිරීයම් සූර උණාට ප්ස්යස තාවකාලිකව වැයටන්න ඉඩ තිය නවා. 
නමුත් කවදාවත් ස්ිරව නම් වැයටන්යන් නෑ. ඒක ි මතක් කරන්යන් 
සම්මසන ඤාණ ප්ැන්නට ප්ස්යස්, එයහම නැත්නම් සම්මසන ඤාණ 
ප්ිළිබඳ ප්රිච ක් ඇති උණාට ප්ස්යස් චූල ්සාතාපතන කි න 
තත්ත්ව කට නම්බු නාම ක් යද්නව. ඒ ප්ුද්්ගල ා ඒ තත්ත්ව  
ප්ිරියහළාගන්යන් නැතිව ජීවත් වුයණාත් කවදාවත් ආය ් නිර ට 
අප්ාගත වීමකට ප්ත් යවන්යන් නෑ. ඉහළටම ි තල්ලු යවන්යන්. ඉතින් 
ඒක නිසා සති  යම් ඇති කරලා යද්න තත්ත්ව  මුලදී සෑයහන කැප් 
කිරීමක්, කාලය න් ධනය න් කැප් කිරීමක් කළ  ුතු යද් ක් බව 
යත්රැම්ගන්ඩ ඕයන. හැබැ ි මුලින් මතක් කළා යම්ක ආධුනික 
ය ෝගාවචර ින්යග ආරම්භ ට බලප්ාන යද් ක් කි ල. නමුත් තවත් 
ප්ැත්තකින් යමතනින් සම්බන්ධ යවනවා හැම ප් යඞ්කය ්දිම මුලදී 
යම්ක සම්බන්ධ ි. මම දැන් උද් ේබ  ඤාණ  ලබල තිය න්යන, මම 
චිත්ත ි ශුද්්ධි  ලබල තිය න්යන, මම ශීල ි ශුද්්ධි  ලබල තිය න්යන 
කි ල ප්ැත්තක අරන් තිේබ ිශුද්්ධි ක් ඒ යවලායව් ඇඳුමක් 
ඇඳගන්නවා වායග් අඳින්න බෑ. ඒ චිත්තක්ෂණය ් ශීල ිශුද්්ධි  
ලැබි   ුතු ි. ඒ චිත්තක්ෂණය ් චිත්ත ිශුද්්ධි  ලැබි   ුතු ි. ඒ 
චිත්තක්ෂණය ් යම් ලබාගත්ත ඔක්යකෝම ඤාණ ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
හෑම ප් යඞ්ක කම මුල යබායහෝමත්ම යමයනහි කිරීයමන්  ුක්තව 
දැි යප්ළගැස්මක් ප්ූවය කෘත කින් ප්ටන්ගන්න ඕනෑ. 

යම්ක හැබැ ි ප්ටලවාගන්න යවලාවක් තිය නවා. ඒ 
යමාකද්? සමහර ය ෝගාවචරය ෝ යහාඳට හිත ය ාදායගන භාවනා 
කරනයකාට හැමදාම ආරම්භය ්දී යගායරෝසු ප්ිම්බීම හැකිළීම යහෝ 
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යගායරෝසු ආනාප්ාන  බලායප්ායරාත්තු යවනවා. නමුත් ඒ 
ය ෝගාවචර ායග් ජීිතය ් සති, සමාධි අඛණ්ඩව ප්වතිනවා නම්, 
ආරම්භය ්දීම, නැත්නම් ආරම්භය ්දීවත්, යම් ඕළාරික ප්ිම්බීම 
හැකිළීම යහෝ ආනාප්ාන  කි න මූල කමයස්ථාන  යනාදැනී  න්න 
ඉඩ තිය නවා. එයහම යවලාවක ආ ාසය න් හුස්මයගන යහෝ 
ප්ුම්බලා හකුළලා බලන්ඩ  නවා කි න එක යනයම ි යමතන අද්හස් 
කරන්යන්. එයතන්දී යත්රැම්ගන්න ඕනෑ තමන් අඛණ්ඩව සක්මන 
ප් යඞ්ක  වශය න් දිනචර් ාව යහාඳට ගත කරනව නම් අර දැි 
ප්ර ත්න ය දීම දිගින් දිගට අවශ නෑ. යමන්න යම් නිස ි යම් 
ය ෝගාවචර කරම, භාවනා මධස්ථාන යම් වැඩ ප්ිළියවළවල් හද්ලා 
තිය න්යන්. එයහම නැත්නම් ඇත්තටම එක ජීිත ක් ඇතුළත 
නිවන් ලබාගන්න බැරි තරම්. හැමදාම යම් මුල ටික යහෝද්යහෝදා මයේ 
ද්මනවා වයග් කරකර ඉන්නවා නම් කවදාක්වත් අප්ිට නහය න් උඩට 
ඔළුව උස්සගන්න හම්බ යවන්යන් නෑ. ඒක ි යම් ද්වස් හත, මාස 
හත, අවුරැදු හත කි න යද්්වල්, ආත්ම හතක් බුදුවරැ හත්යද්යනක් 
ප්හළ යවනකල්, කාල ක් ප්හු වුණත් වැයේ සිද්්ධ යනායවන්න 
යහ්තුව - යමාකද්? අර යහෝද් යහෝද් මයේ දානවා වයග්, ගිනිගාන ද්ණ්ඩ 
අතුල්ල අතුල්ල ඉඳලා අත් යද්ක යවයහස යවනයකාට ආ ිත් බහා 
තබනවා. ආ ි ටික යවලාවකින් ආ ි අතුල්ලන්න ප්ටන්ගන්නවා. 
එයහම කවදාවත්ම ඉවර කරන්න බෑ. ඒක නිසා අර මුල් ප්රයද්්ශය  
යගාඩාක් ශක්ති  වැ  කරන්න ඕනැ ි කි න එක යද්කක්, තුනක්, 
හතරක් වරද්්දාගත්තාට ප්ස්යස් ය ෝගාවචර ා යත්රැම්ගන්නවා, යම් 
ිදිහට ගත්තා වූ ගැම්ම බිම යනාතබා දිගට යගනි න එකත් යලාකු 
ශක්ති ක් වැ  යවන බව යත්රැම් ගන්නවා, කි න කාරණාවට කරන 
නම්බුවක් තම ි. ඒ නිසා ඒ යවලායවදී නෑදැය ා මිතරය ෝ භාරගැනීම්, 
යගවල් යදාරවල් එක්ක සම්බන්ධකම් යවන යමාන යද්් ආවත් ඒව 
ඔක්යකාම බහා තබලා තමන් ඇති කරගත්තා වූ සති සමාධි යද්ක 
ඉදිරි ට යගන න්ට නම් තමන්ම තමන්යග වැරදිවලට නම්බු කරන්න 
ඕනෑ. ඒක නැවත ප්ටන්ගන්න අමාරැ ි. අවුල් කරගන්න ප්ුළුවන්. 
අවුල් යනාකර ඉන්න එක තම ි පග්ගහිත විරිය කි ල කි න්යන්. ඒ 
කි න්යන් ආරම්භ වී ය ට වැි  යවනස්. 

හුඟාක්ම දුවයල ි අයප්් ය ෝගාවචරය ෝ යම් ප්ැත්යතන්. 
කට ුත්තක් හදිස්සි ක් ඉදිරිප්ත් යවේච යවලාවක ඉස්යසල්ලාම බහා 
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තබන්යන් තමන් ඇති කරගත්ත සති . ඊට ප්ස්යස් ද්වසක් යද්කක් 
හරි වරැවක් යද්කක් හරි අර සැහැල්ලු ජීිත  ගත යකරැවට ප්ස්යස් 
අනික් ගමන වීදුරැ මාලිග කට ගලක් ගැහුවා වායග් ඒක අවුලක් 
බවට ප්ත් යවනවා. යම් තමන් බහා තබන්යන් යකාේචර යවයහසකර 
යද් ක්ද්? යකාේචර තමන්යග්ම යල්වලින් මස්වලින් හම්බු කරගත්ත 
යද් ක්ද්? කි න එක ප්ිළිබඳව අන්තිම සුකුමාල ගති ක් යප්න්වන්යන් 
ය ෝගාවචරය ෝ. අන්තිම සුයඛෝප්යභෝගී ගති ක් යප්න්වනවා. නමුත් 
ඒක ඊට ප්ස්යස හද්න්න ගි ාට ප්ස්යස නැවත අර තිබුණ මට්ටමට 
 න්න යකාේචර කාල ක්, යකාේචර ශරම ක්, යකාේචර ිශ්වාස 
භංගත්ව ක් ඇති යවනවාද්? කි ලා බලනයකාට සමහරැ ස්ථාන 
අතහැරල  නවා. කරම ට බනිනවා. ගුරැවර ා අතහරිනවා. ඒ 
යමාකවත් නිසා යනයම ි, තමන්යගන් යවේච වැරැද්්ද්ට තමන් නම්බු 
යනාකරන නිසා. ඒ නිසා ඒ කාරණාව දැනගැනීමත් යම්ක මම ම 
උප් ාගත්ත යද් ක්, යම් උප් ා ගත්ත යද්් වටිනාකම මටම ි. 
සවයඥ න් වහන්යසට්වත් යද්්වද්ත්තටවත් කයතෝලික 
මනුෂය කුටවත් මුස්ලිම් මනුෂය කුටවත් රජය ් බුද්්ධ ශාසන 
අමාතාංශ ටවත් යනයම ි, මටම ි. ඒ නිසා මම යම්ක බිම 
තැබුයවාත් මම ම මට කරගන්න, ය ෝග ජීිත ට කරගන්න ප්ාඩුවක්. 
ඒ අතින් බලනයකාට නම් හැම තැනම ළිං කප්න ගති  යහාඳට 
යප්්නවා. ඒක යම් එක්යකයනක්යග යද්ෝෂ ක් යනායව්, ප්ුද්්ගල 
යද්ෝෂ ක්. එයහම වුණාට ප්ස්යස් තමන්ම ප්ිරිසිදුව සති  ප්ිහිටුවපු් 
යමායහාත තමන්ටම යප්්න්න ප්ුළුවන් යද්්වත්ව කින් වායග්. අයන් 
මට ඒ කායල් නම් යමයහම ඉඳගන්නයකාටම යම් යම් ිදි ට ආවා 
කි ලා හිතනයකාට හිත වැයටනවා. රත් යවේචි තැනක ති න 
ඉටිප්න්ද්මක් වයග් ප්ත්තු යවලා යනයම ි උණු යවන්යන, නිකම්ම 
උණු යවලා වැක්යකයරනවා. ඒ තරම්ම සති  ඉදිරිප්ත් කරගත්යතාත් 
සෘජු වුයණාත් වී නන්ඩුවක් වායග් ිද්යගන  න්න ප්ුළුවන් හම සිි  
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. හැබැ ි බල 
යර්ඛායව් වැඩ කරන්ඩ ඕයන. අමයරට ගහන්න බෑ. ආවට ගි ාට 
ගහන්න බෑ. ඒ තරම්ම ප්ිහි ක දැල්ල වයග් ඉතාම වටිනවා. ඒ නිසා 
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හැම යවලායවම ඒක යකාප්ුවක දාලා ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෑ. වැඩ 
කරන යවලාවට ඒ දැල්ලම තමන්යග් ජීිත ට ආරක්ෂාව සලසනවා. 

ඒ නිසා සතිප්ට්ඨානය ්දී ද්ක්වන සති  ිශුද්්ධි මාගයය ් 
යප්න්වන්යන් රැකි   ුත්තක්, ිශාල ආ ාස කින් ප්ර ත්න කින් කළ 
 ුත්තක් ිදිහට. යමන්න යම්ක, යම් කි න තත්ත්ව යත්රැම් අරයගන 
හරි ට සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන් වහන්යස් යද්නව උප්මාවක්, සද්්ද්න්ත 
කුයල් ඇයතක් - ද්ළ සහිත ඉතාම බලවත්, ශක්තිමත්, ඒ සතායග් 
හත්යප්ාළක් බිම ගෑයවනවා. යහායඬත් බිම ගෑයවන තරම් දිග ි. 
නමුත් කවදාවත් යම් ඇතා යහායේ ප්ාගාගන්යන් නෑ. නිදාගන්න ගි ත් 
කඳ උඩ ති ාගන්නවා. වතුරකට ගි ත් වතුයරන් උස් කරලා 
ති ායගන ඉන්නව. යමාකද්, ද්න්නවා තමන්යග සද්්ද්න්තකමට 
යහායේ ප්ාගාගත්යතාත් ඒක  ට කරගත්යතාත් උන්දැයග් හමාර  
එතන බව. යම් යහායේ අග ඇතාට ඉදිකට්ටක් ගන්න ප්ුළුවන් තරම් 
සි ුම් වැඩක් කරන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් තිය නවා. අන්න ඒ වයග් 
තම ි ය ෝගාවචර යග සති . ඒක ප්ාගාගත්තාට ප්ස්යස් අයන්! 
එේචර ිනාශ ක් ඒ ය ෝගාවචර ට ඇත්යත නෑ. ඒ යමාකද්? ඒක 
උප් ාගන්න ගත්ත ප්ර ත්න  අප්ි යත්රැම්ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අයප්්ම 
ය ෝග ජීිත ට තම ි අප්ි නම්බු කරන්න ඕනෑ. ඒකත් වැරදි එකකට 
යනායව ි, සති  ඉදිරිප්ත් කරයගන  න වැඩ ප්ිළියවළට. එයහම 
ගිය ාත් නම්, ඒ කි න්යන මුලින් මුලින් ය ාද්ප්ු ආය ෝජන නාස්ති 
යවන්න යද්න්යන් නැතිව ඒක ශීලය න් සමාධිය න් වී යය න් 
ශරද්්ධායවන් යහාඳට යප්ෝෂණ  කරනවා නම්, ඒ සති  එනව  ම් කිසි 
යවලාවක වතුයරන් උඩට නහ  ඔළුව උස්සාගත්තා වයග් 
ියව්කය න් ඉඳයගන සති  වඩන්න ප්ුළුවන් තත්ත්යවකට ප්ත් 
යවනවා. එයහම නැත්නම් සති  තමා වශය න් ඇිද්යගන  න්න 
ප්ුළුවන් ශක්ති ට ප්ත් වුණාට ප්ස්යස අන්න නිකන් ඉඳල සති  
වඩන්න ප්ුළුවන් යවලාව. යකා ි වැඩක් කළත්, යකා ි ිෂම 
ප්ුද්්ගලය ක් ළඟ සිටි ත්, උයද්් අවදි යවන යවලාව යව්වා රාතරි 
නින්ද්ට  න යවලාව යව්වා හැම යවලායවදිම  ම් කිසි ප්රමාණ ක 
ප්වතින සති ක් තිය නව. ඒ නිසා අර යකාේචර තල්ලු යකරැවත් 
බිම වැයටන්යන නැති යබෝනික්යකක් වයග් ආන්න ඒ යවලායව 
තිය නව සති ට අඬහැර ප්ාන්න ප්ුළුවන් සිංහ නාද් කරන්න ප්ුළුවන් 
ශක්ති ක්. අන්න එතයකාට කි න්න ප්ුළුවන් සතිය ් උප්ට්ඨාන රස  
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කි ලා. උප්ට්ඨාන කෘත  කි ලා. උප්ස්ථානය ් ප්වතිනවා. රජ 
යකයනකුයග් උප්ස්ථා ක ා වයග්. බුදුරජාණන් වහන්යස්යග් 
උප්ස්ථා ක ා ිදිහට ආනන්ද් ස්වාමීන් වහන්යස් හිටි ා, 
උන්වහන්යස් සති ටත් අගර ි. උප්ස්ථාන ටත් අගර ි. අන්න එතයකාට 
සතිය න් අප්ට වැඩ ගන්න ප්ුළුවන්. මුල් කායල් බෑ, මුල් කායල් අපි් 
සති ට වැඩ කරන්න ඕනෑ. ආන්න ඒක ශක්තිමත් වුණාට ප්ස්යස 
අප්ිට ප්ුළුවන් සතිය න් වැඩ අරගන්න.  

එතයකාට කි නවා ඒකට ‘සති බල ’ කි ලා. ප්ටිසම්භිදා 
මාගයය ් සති  යද්න රස  යප්න්වන්යන් උප්ට්ඨාන රස  කි ලා. 
ඒකට යප්න්වනවා ‘සති බල ’ කි ලා කි න්යන් යමාකක්ද්? සති  
කැිේච යවලාවක හිත කම්ප්න  යනාවී ප්වතින්නා වූ ශක්ති ට 
කි නවා සති බල  කි ලා. සති  තිය න යවලාවට යනයම ි සති 
බල  යප්්න්යන, සති  කැිේච යවලාවට ි. ඒ නිසා 
ය ෝගාවචර ායග් සති  කැයඩන්න කැයඩන්න ශක්තිමත් යවනවා. 
ද්න්නව යම් යවලාවට යහ්තු වුණා, යම්ක නිසා කැඩුණා, දැන් 
නැගිට්ටා. ඒ යමාකද්? සති  ප්වතින යවලාව වැි ි, නැති යවලාව 
අඩු ි. ඒ වායග්ම තම ි සති  ප්ැවැත්වීමට අවශ කරන ියව්ක , 
නිශ්ශේද් භාව , තමන්යග් වැඩක් තමන් කරයගන ඉන්න ගති ට 
ය ෝග ජීිත  හදායගන තිය න්යන්. ඒ නිසා ඕනෑම යද්්කට ඉදිරිප්ත් 
වුණාට ප්රශ්න ක් නෑ. ද්න්නව යම්කට ගි ාම සති  කැඩුණ, දැන් 
කැිල. හැබැ ි කැිලා බව ද්න්නවා. සති  ආප්හු ප්ිහිටවප්ු ගමන් 
අර තිබුණාට වැි  බලවත් යවලා හිටිනවා. ඒ නිසා සතිය ් 
ප්ුදුමාකාර ගති ක් තිය නවා, වැරදිවලම ි හැයද්න්යන්. වැයටන්න 
වැයටන්න නැගිටින ගති ක් තිය නවා. හැබැ ි යම් කි න්යන් 
සි  ට ප්නහට වඩා යහාඳට දි ුණු කරප්ු සති ක් ගැන ි. ඉතින් අපි් 
බලායප්ායරාත්තු යවන්න ඕනෑ යම් යප්ාත් යද්යක්ම තිය න 
අද්හස්වලින් අප්ිට ප්ුළුවන් ශක්ති ප්රමාණය න් සති  දි ුණු කරයගන 
අන්තිමට සති  අප්ිට උප්ස්ථා කය ක් වායග්, යසබයළකුයග් 
ප්ැත්යත් එල්යලන කඩුවක් වායග් ඉදිරිප්ත් කරගත්තා නම්, ඒ 
ප්ුද්්ගල ාට සති  ප්ිළිබඳව යහාඳට අඬහැර ප්ාන්න ප්ුළුවන්. 
සිංහය ක් වයග් සිංහ නාද් කරන්න ප්ුළුවන්. ඒක ි සවයඥ න් 
වහන්යස් යද්්ශනා කයළ් ‘සාධු ි ්තා ස්තා ් බාිං සමජ්ඣගතති’ ‘මම 
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මනා යකාට ප්ිහිටුවාගත්ත සති  නිසා, අයන්! යම් දුෂ්කර කරි ාව ඉවර 
කරලා මට යම් යබෝධි  සාක්ෂාත් කරගන්න ලැබුණා’ කි ලා. 

ඒ නිසා අප්ි සති ට  ම් ප්රමාණ ක් යම් තාක් කල් 
ආය ෝජන  කරලා තිය නවා නම්, සි ලුයද්නාටම ඒ සතිය ම 
ආරක්ෂාව ි, අප්ට සරණ ි ප්ිහිට ි කි ලා හිතායගන, ඊට කලින් ඇති 
වී ය  අත යනාහැර ඊට ප්ස්යස ඇති සමාධි  එල්ල කරයගන 
නිතයරෝම සති, සමාධි යද්ක වඩාගැනීමට අද් යම් අප්ි ඉදිරිප්ත් කරගත් 
ධමය යකාට්ඨාශ ත් තමතමන් ිසින් ඉතාම කැප් කිරීමකින් 
සප් ාගන්නා ලද් අත්දැකීමත් යහ්තු යව්වා! වාසනා යව්වා! කි න 
ප්රාථයනායවන් අද්ට නි මිත ධමය යද්්ශනාව යමතනින් හමාර කරනවා. 
අප්ි බලායප්ායරාත්තු යවමු, සති  ප්ිළිබඳ ප්ුංචි ප්ුංචි යකාටස් ඉදිරි 
යද්්ශනාවලදී ඉදිරිප්ත් කරගන්නට. යමප්මණකින් අද් ධමය යද්්ශනාව 
හමාර කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු!
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6-වන ධමම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

“ඉධ භික්ඛ්ව, භික්ඛ ූ කා්ය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජා්නා 
සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභි ජ්ඣා ්ොමනස්සතති” 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සඞ්ඝ රත්නය න් අවසර ි. අපි් 
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 යද්්ශනා මාලාව ප්වත්වන්යන්. 
සතිප්ට්ඨාන සුතර  ඉදිරිප්ත් කරගත්තට ප්ස්යස අද් යම් අප්ි එකතු 
යවන හ යවනි වායර, නැත්නම් හ යවනි ප්ැ . ඒ ද්ක්වා අප්ි 
ඉතාමත්ම කරමිකව යහමිහිට යහමිහිට වචනය න් වචන ට ිගරහ 
කරමින් සතර සතිප්ට්ඨාන න්යගන් ප්ළමුවැනි සතිප්ට්ඨාන  උද්්යද්්ස 
වශය න් ඉදිරිප්ත් කරන, සාරාථය ක් ඉදිරිප්ත් කරන “කා්ය 
කායානුප්සසී 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 
ඇිල්ලා සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් ප්රධාන අථය , ප්රධාන සාර , ප්රධාන ගත 
 ුතු අථය  වන සති ට ි ප්ිිසුමක් ලබාගත්යත. ඒ නිසා අප්ි භාවනා 
කරන ප්ිරිසක් වශය න් දැනගත  ුතු, දැනටමත් ද්න්නා කාරණා 
රාශි ක් යගානු කරගන්න ය දුණා. ඒ යගානුව ඇති ඇත්තන්ටම තව 
ටිකක් සති  ප්ිළිබඳව, ියශ්ෂය න්ම තමන් යම් කරයගන  න වැඩ  
ප්ිළිබඳව උනන්දුව, ධධ ය , ආත්ම සන්තෘප්්ති  ඇති වීම සඳහා 
කරැණු ටිකක් අද් ඉදිරිප්ත් කරන්න ි ලෑස්ති යවන්යන්. ඒ නිසා 
සමහර ිටක අද් ඉස්යසල්ලාම බණ අහන යකයනක් ඉන්නවා නම් 
යම්ක මැදින් ප්ටන්ගත්තා වයග් කි ලා හියතන්න ඉඩ තිය නවා. 
එයහම නමුත් සති  කි න ධමය  මහා ප්ුදුමාකාර, සාර්වයභෞමික, 
සෑම තැනටම, සෑම යකනාටම, සෑම යවලාවටම, ගැළයප්න ස්වරෑප්  
දිහා බලනයකාට රස ිඳින්න බෑ කි න්නත් බෑ. මිථාද්ෘෂ්ටිකය කුට 
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වුනත් එහි ඇත්තා වූ ඇතුළතට ය ාමු කරවන ආරාධනා ප්ූවයක භාව  
ප්ිළිබඳව සියත් ිකසිත භාව ක් ඇති යවනවා. 

යකයස් නමුත් අප්ි සිහිප්ත් කරගනිමු යම් සති  ඉතාමත්ම 
අප්රකට, ප්රසිද්්ධි ට කැමති නැති, එයහම නමුත්  ම් තැනක ඇිල්ලා 
ඉඩමක් අල්ලගත්යතාත් ආ ි අම්යම් මුත්යත් කීවත් යද්න්යනත් නැති 
ජාතිය  චරිත ක්. ිචිතර චරිත ක් යනයම ි. ය ෝගාවචර ා ිසින් 
ිචිතරත්ව 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 අල්ලාගන්නා සෑම ක්යෂ්තර කම බල  තහවුරැ කරමින් 
ආය  කාටවක්වත් ඉඩ යනාතබා ඉදිරි ට  න ගමයන්දී, අවසානය ්දී 
සම්ප්ූණය සම්යබෝධි ඥාන  ප්ිණිසම වග කි න්න ප්ුළුවන් තරමට බල  
තහවුරැ කරගන්න, හීන් නූයලන් වැඩ කරන ධමය ක්. ඒ ධමය ට උර 
දී ළ  දී කට ුතු කරන්න බැරි නම් ඒ ය ෝගාවචර ා ප්සුබාන 
යකයනක් බවට ප්ත් යවනවා. ඉදිරි ට යනා න යකයනක් බවට ප්ත් 
යවනවා. යබායහෝයද්නා අතර සැඟවීගන්නා තත්ත්ව කට ප්ත් 
යවනවා. ඒ නිසා සති ධමය  හඳුනායගන ඒ ධමයය ් ඇත්තා වූ 
ධනසර්ගික ගුණ, සැඟවී ඇත්තා වූ ිභව ශක්ති  නතු කරගන්න 
නම් ඉතින් සවයඥ න් වහන්යස් කි ාප්ු යද්්, හතීයකාන හාත්ප්සින් 
දැනගන්ට ඕයන. දැනගන්නයකාට යත්යරනවා අප්ිට යම් සවයඥ න් 
වහන්යස් ආසිරි ගන්වලා ලැබිේච යද් ක් යනයම ි. සති  අප්ි ිසින් 
මතු කරගත  ුත්තක්, ඉදිරිප්ත් කරගත  ුත්තක්, ඔප් ද්මාගත  ුත්තක්. 
අප්ි දැනටමත් ඒකට ය දිල ි ඉන්යන්. අප්ි දැනටමත් එහි  ම් කිසි 
මූණත් ඔප් ද්මායගන තිය නවා. නමුත් එහි ඇත්තා වූ ප්ූණය ශක්ති , 
ප්ූණය හැකි ා ඔප් ද්මාගැනීම සවයඥතා ඥාන  ද්ක්වාම ඉහළට 
ිහියද්නවා. 

සතර සතිප්ට්ඨාන, නැත්නම් සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් ඇත්තා වූ 
මූලික කරැණු හතර, යප්ළගස්වලා තිය න්යන කා ානුප්ස්සනා, 
යව්ද්නානුප්ස්සනා, චිත්තානුප්ස්සනා, ධම්මානුප්ස්සනා කි න එක, 
කටප්ාඩමින් වුණත් යකයනක් ද්න්නා යද් ක්. එ ිනුත් ඒ සති ට 
ප්ට්ඨාන  වශය න්, ප්ද්නම වශය න්, ආරම්භ  වශය න්, කය ් 
‘ක  අනුව’ බලන ගති , යව්ද්නාවන්හි ‘යව්ද්නාව අනුව’ බලන ගති , 
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හියත් ‘හිත අනුව’ බලන ගති , අනිකුත් ධමයතා ‘ධමයතා අනුව’ බලන 
ගති  කි ලා කරමය න් උසස් ආ ය උත්තම භාව ට ප්ත් කරන, 
කරමය න් ගැඹුරැ භාව ට ප්ත් කරන ප්ද්නම් හතරකු ි සවයඥ න් 
වහන්යස් යමතන යප්ළගස්වන්යන්. ඒ යප්ළගැස්වීමට ඉස්යසල්ලාම 
යප්න්වන්යන් ඉතාමත්ම ඕළාරික වූ ක . ඒ ක ත් ප්ඨි, ආයප්ා, 
යතයජා, වාය ා කි න්නා වූ මූලික යගායරෝසු රෑප් ධමය මත ප්ද්නම් 
කරයගන තිය න බවත් ඒ හතයරනුත් ඉතාම ප්රකට වූ වාය ා රෑප් , 
වාය ා යප්ාට්ඨේබ රෑප්  මුල් කරයගන, ප්ද්නම් කරයගන සතර 
සතිප්ට්ඨාන  ිහියද්න බවත් අප්ි ගි  ප්ාර මතක් කරගත්තා. එම 
නිසා ඉන් එහාට ඇත්තා වූ, අටුවාචාරීන් වහන්යස්ලා ිසින් අනිකුත් 
සංගරහ ගරන්ථවල ද්ක්වන ිදි ට සි ුම් සූක්ෂ්ම රෑප් යකාට්ඨාශ ද්ක්වා 
ප්ැතිරීම, එ ිනුත් ඊටත් වඩා සි ුම් නාම ධමය ද්ක්වා සති  ප්ැතිරවීම 
සතිප්ට්ඨානය ් ‘ආතාපි, සම්පජා්නා, සතිමා, වි්නයය ්ලා්ක 
අභිජ්ඣා, ්ොමනස්සං’ ක ින කාරණා හතර ඇත්තා වූ යකනාට 
ඉදිරි ට කරමය න් ඉයේම සිද්්ධ යවන ගති ක් තිය නවා. ආන්න ඒ 
සිද්්ධ යව්ගන  නයකාට සි ුම් රෑප් ධමය, නාම ධමය කරමය න් ිකාශ 
යවන හැටි ිිධ ප්ැතිවල ිිධ ආකාරය න් ිිධ සූතරවල සවයඥ න් 
වහන්යස් යද්්ශනා කරලා තිය නවා. ඒ යද්්ශනා කරමවලට යද්්ශනා 
ිලාශ කි ලත් කි නවා. යද්්ශනා කරම කි ලත් කි නවා. ඒවා ප්ුද්්ගල 
අධාශ න් හැටි ට යවනස් කරනවා. ඒ වායග්ම ස්ථාන හැටි ට, 
යව්ලාවල් හැටි ට තැනට ගැළයප්න තායලට සවයඥ න් වහන්යස්යග් 
සවයඥතා ඤාණය න් දැකලා යද්්ශනා කරලා තිය නවා. එවුවා අප්ිට 
එක එක ප්ැතිවලින් බලනයකාට ප්ුදුම රස ක්, ප්ුදුම යනානිමි රස ක් 
යගන යද්නව. 

ඒ අනුව බලනයකාට කය ් ක  අනුව බලමින් වාස  
කරන්නා වූ ය ෝගාවචර ා කය ් ක  අනුව බලමින්ම නිවනටම 
 නවා යනයම ි. ඒක ප්ිිසුමක්. ඒක ආරම්භ ක්. යබායහෝම ිචිතර 
මකර යතාරණක් වයග් යද් ක්. නැත්නම් සඳකඩ ප්හණක් වයග් 
යද් ක්. සඳකඩ ප්හණ තිය න්යන් ප්ි යප්ළ ප්ාමුල. මකර යතාරණ 
තිය න්යන් ඒ ගමන ආරම්භය ්. ආන්න ඒයක් ි චිතරතාව ඇති වුණාට 
ප්ස්යස් කරමය න් ඒක සි ුම් භාව ට යග්නවා. ඒ නිසා සවයඥ න් 
වහන්යස් ඉතාම ප්හසු තැනින්, ආධුනික ය ෝගාවචර ට වාය ෝ 
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යප්ාට්ඨේබ ධාතුව වශය න් ගන්නා වූ හුස්ම නාසිකාගරය ් හැප්ීම, 
එයහම නැත්නම් හුස්ම නිසා ඇති යවන්නා වූ උද්රය ් ප්ිම්බීම 
හැකිළීයම් හැප්ීම ආදී තැනක් මතු කරයද්න්ට අනුමත කළාට එ ින් 
අද්හස් කරන්යන නෑ ය ෝගාවචර ට ඒ දැනුම ප්රමාණවත් යවනව ි 
කි ලා වැයේ හමාර කරන්න. ප්රමාණවත් යවන්යන් ආරම්භ ක් 
ලබාගන්න ප්මණ ි. ඒයකත් වටිනාකමක් තිය නවා. යමාකද්? 
හුඟයද්යනක් - යමතැන රැස් යවලා ඉන්න ප්ිරිසට අදාළ නැතත් - 
බහුශෘත භාව  ප්ිණිස මතක් කරගන්න ප්ුළුවන්, අප්ි භාවනාවට 
අභව , අප්ිට භාවනා කරන්න බැරි , අප්ිට භාවනා කරන්න යවලා 
නැති , අප්ි ප්ාප්තර , ආදී වශය න් කල්ප්නා කරලා භාවනාවට 
ප්ිිසුමක් යනාලබාම ජීියත් හමාර කරමින් ඇිදිමින්  න බර ගානක් 
මිනිස්සු ඉන්නව බුද්්ධාගයම්. අද් කායලත් ඉන්නවා. ඒ ඇත්තන්ටත් 
ආරාධනාවක් තිය නවා සවයඥ න් වහන්යස්යගන් යම්ක යම් ඉතාම 
යගායරෝසු තැනින් ප්ටන්ගන්න කි ලා. නමුත් එ ින් හිතන්න නරක ි 
එ ින් සි ල්ල හමාර යවනව ි කි ලා. 

ඒ නිසා ඒකට නිද්ශයන ක් වශය න් යප්න්වන්න ප්ුළුවන්. එක 
ද්වසක් මාලුඞ්කප්ුත්ත ස්වාමීන්වහන්යස් සවයඥ න් වහන්යස් 
ඉදිරි ට ප්ත් යවලා කමටහනක් ඉල්ලා සිටිනවා ‘මම අප්පම්ත්තා, 
වූපක ් ට්ඨඨා, කි ල ප්රමාද් නැතිව කැයල්ක තනි යවලා භාවනාවක් 
කරන්න කැයල්ට  න්න හිත ි කි ලා කමටහනක් යද්න්යට ි’ 
කි නවා. අන්න එතනදී සවයඥ න් වහන්යස් සතිප්ට්ඨාන මූලික 
යගායරෝසු තැන අතට යද්න්න කලින්, මාලුඞ්කප්ුත්ත 
ස්වාමීන්වහන්යස්යග් දැනුම අවුස්සනවා. උරගා බලනවා. දැනුම 
ප්ිළිබඳව යහාඳ ිද්ා ප්රීක්ෂණ ක් කරනවා. හරි ට මිහිඳු මහරහතන් 
වහන්යස් ලඞ්කාවට වැඩම කරප්ු අවස්ථායව් යද්්වානම්ප්ි තිස්ස 
රජතුමායගන් ඇහුවා වායග්. ඒක වටවළල්යල්  න ප්රශ්න ක්. නමුත් 
යද්්වානම්ප්ි තිස්ස රජ්ජුරැයවා ප්ිටයප්ාට ප්ටලවාගත්යත් නැති නිසා 
හරි ට උත්තර දුන්නා. එතයකාට මිහිඳු මහරහතන් වහන්යස් 
දැනගත්තා යම ා රජකමට ගැළයප්නවා. ඒ ිතරක් යනයම ි, සක්ිති 
රජකමටත් එහා ගි ා වූ යම් ආ ය ින ට ධමය ට ගැළයප්නවා 
කි ලා තම ි යම් ධමය  අයත් තිේයේ.  
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ආන්න ඒ වයග් ප්රශ්න ිමසීමක් කරනවා මාලුඞ්කප්ුත්ත 
ස්වාමීන්වහන්යස්යගන් සවයඥ න් වහන්යස්. එතනදී අහනවා 
මාලුඞ්කප්ුත්ත ! උඹ යමාකද් හිතන්යන්?  ම් කිසි ප්ුද්්ගලය ක් 
රෑප් ක් - ඇහින් ද්ත  ුතු, හඳුනාගත  ුතු, රෑප් ක් දැකල නෑ, ඒ 
වයග්ම ද්කින්යනත් නෑ, ද්කින්න යව ි කි ලා හිතකුත් නෑ, එයහම 
කල්ප්නාවකුත් නෑ. යමවැනි රෑප් ක් ප්ිළිබඳව ඒ ප්ුද්්ගල ාට රාග ක් 
යහෝ යප්ර්ම ක් යහෝ ඡන්ද් ක් යහෝ ප්හළ යව ි කි න එක 
ස්වාභාිකද්, නැද්්ද්? කි ලා. රෑයප් දැකලත් නෑ, ද්කින්න යවන්යනත් 
නෑ, ද්කිමිනුත් යනයම ි ඉන්යන, ඉස්සරහට ද්කි ි කි ල 
කල්ප්නාවකුත් නැහැ. එයහම යද් ක් ප්ිළිබඳව ‘රා්ගා වා ්පමං වා 
ඡ්තො වා’. ඒ වායග් යද් ක් ස්වාභාිකද්? ඉතින් මාලුඞ්කප්ුත්ත 
ස්වාමීන්වහන්යස් කි නවා, “අවසර ි භාගවතුන් වහන්ස, එයහම 
යද් ක් යවන්න බෑ.” “චක්ඛු වි්ඤේයය රූපා අදිට්ඨඨා අදිට්ඨඨපුබ්බා, න 
පස්සති න ච ්ත ්හාති, ප්ස්සයයතති.” දැක්යකත් නෑ. දැකලත් නෑ. 
ද්කිමිනුත් යනයම ි ඉන්යන්. ද්කින්න කි ලා හිතකුත් නැහැ. එයහම 
රෑප් ක් ප්ිළිබඳව එතයකාට යප්ර්ම, රාග යමානවක්වත් ප්හළ යවන්න 
ිදි ක් නෑ. ඊට ප්ස්යස සවයඥ න් වහන්යස් අහනවා, එයහනං කනින් 
ශේද් ක් සම්බන්ධව, අහලත් නෑ, අහමිනුත් යනයම ි ඉන්යන, 
අහන්න යව ි කි ලා අද්හසකුත් නෑ, එයහම යද් ක් ප්ිළිබඳව 
රාග ක්, යප්ර්ම ක්, ඡන්ද් ක් ප්හළ යවන්න ප්ුළුවන්ද් කි ලා- ඒ 
ආ තන හ  සම්බන්ධවම ප්රශ්න කරනවා. ඒ හ  ආ තනය ්දීම 
මාලුඞ්කප්ුත්ත ස්වාමීන්වහන්යස් කි නවා, එවැනි යද් ක්, එවැනි 
රාග යප්ර්ම ආශාවල් ප්හළ යවන්න ඉඩක් නෑ කි ලා. ඒක යහාඳ 
අවුස්සලා බැලිල්ලක්.  

ඊට ප්ස්යස යම්යකන් ඇති යවේච සතුටට, ඒ මතු යවේච 
ප්රශ්න නිසා මාලුඞ්කප්ුත්ත යතරැන්වහන්යස් වැටහිේච ප්රමාණය න් 
‘රූපං දිස්වා සතිමුට්ඨඨා පියනිමිත්තං මනසික්රා්තා...’10 කි ලා උදාන 
ගාථාවක් සඳහන් කරනවා.  ම් කිසි යකයනක් ඇහැට ප්රි  රෑප් ක් 
දැකලත් අසතිය න් අමනසිකාරය න් ඒ රෑප්  දැක්කා නම් ඔහුට ඒ 
උප්දින්නා වූ රාග , යප්ර්ම , ඡන්ද්  නිසා ඔහු ඒ රෑප්  ප්ිළිගන්නවා, 
ඔහු නිවනින් ඈත ි.... කි ල උදාන ගාථාවක් සඳහන් කරනවා. ඒක 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 සං. නි - 4.  සළා තන සං ුත්ත , සළවග්ග (ඡලවග්ග), මාලුඞ්කප්ුත්ත සූතර  



| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර   

| 138 

හරි ට අර ජාි ට මූි  වායග්, ඒ අරයගන ගි  ප්රශ්න දිහාවට යහාඳ 
නිමාවක් යහාඳ නිගමන ක් බවට ප්ත් යවනවා. ඊට ප්ස්යස සඳහන් 
කරනවා එයහම රෑප් ආශාවකින්, රෑප් තණ්හාවකින් යතාරව රෑප් ක් 
දිහා බැලුවාම කවදාක්වත් ඒ රෑප් ට ඒ ප්ුද්්ගල ා  ට කරයගන 
හිටින්න ප්ුළුවන්කමක් නෑ, ඔහු ඒකාන්තය න්ම නිවනට සමීප් ි 
නිවනට ළඟ ි කි ලා මාලුඞ්කප්ුත්ත ස්වාමීන්වහන්යස් යද්්ශනා 
කරනවා. සවයඥ න් වහන්යස් ඒක තුන්වරක් සාධුකාර දීලා ශ්රී 
මුඛ  යද්්ශනාවක් වශය න් යම් ගාථා ඉදිරිප්ත් කරනව. 

ඉතින් යම්ක භාවනා කරන ඇත්තන්ට ඒ ප්ැත්ත යම් ප්ැත්ත 
දාලා ගළප්ලා ගත්යතාත් අප්ි එදා ධමය යද්්ශනායව්දී ප්ටන්ගත්ත තැන 
ඉඳලා ඉදිරි ට, හරි ගැඹුරකට  න්න ප්ුළුවන්. අද් අප්ි කරන 
භාවනායව් අද් අප්ි ප්ටලැිලා ඉන්න තැන අප්ිට අද් යවලා තිය න 
යද්් යබායහාම ජ ට යප්්න්න ඉඩ තිය නවා. ඒ යමාකද්? අපි් 
යනාදැක්ක, යනාද්කින, දැනටත් ද්කිමින් යනාප්වතින, මත්තටත් 
ද්කින්න යව ි කි ලා යනාහිතන රෑප් ක් මත භාවනා කරන්න 
ඕයනත් නෑ. යකයලස් උප්දින්යනත් නෑ. අප්ිට ඒක ප්රශ්යනකුත් නෑ. 
නාහප්ු ශේද් ගැනත් එේචර ි. කලින් ඇති යවේච ශේද් ක් නාහල 
තිබුණා නම්, අහන්යනත් නැත්නම්, දැනට අහලා මතයකකුත් නෑ, 
ඉස්සරහටත් යනාඅහන්න යව ි කි ලා ද්න්නව නම්, ඒ යකනා 
භාවනා කරන්න ඕනෑ නෑ. යම් ි දි ට ෂේ ඉන්ද්රි  න්යග් ප්හළ යවන 
හ  ආකාර වූ ආරම්මණ මත භාවනා කළ  ුත්යත් ඒ රෑප් , ඒ ශේද් , 
ඒ ගන්ධ , ඒ රස, ඒ ප්හස, ඒ ධමයතාව රාග, ද්්යව්ෂ වශය න් ප්රකට 
යවලා හිත ඒ ප්ිළිබඳව වැරදි ි දි ට මනසිකාර කයළාත් ප්මණ ි. හිත 
ඒ ප්ිළිබඳව නැවත නැවත යතාරණ් ගැහුයවාත් ප්මණ ි. ආයටෝප් 
සායටෝප් යකරැයවාත් ප්මණ ි. ඒක අල්ලායගන එහා ප්ැත්ත යමහා 
ප්ැත්ත යප්රළායගන කයර් ඇයඟ් දාගත්යතාත් ප්මණ ි.  

අප්ි එදා ධමය යද්්ශනායවදී මතක් කරගත්තා, අප්ි අහන 
යවලාවක් ගත්යතාත්, නැත්නම් දැන් බණ අහන යවලාව ගන්න, දැන් 
යම් යද්්ශක න් වහන්යස් කටහඬ නිකුත් කරනවා. ශරාවක න් 
වහන්යස්ලායග කණට ඒක වැදිේචහම ඇහීම සිද්්ධ යවනවා. යම් 
ඇහීම අථය රස  වශය න් යවන්න ප්ුළුවන්, එයහම නැත්නම් ශේද් 
තරංගවලට ‘අහනවා’ කි න වශය න් යහෝ යව්වා එහිම මනසිකාර  
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ය යද්නවා නම් අප්ි එදා මතක් කරගත්තා ඒ ප්ුද්්ගල ා තුළ දැකීමක් 
සිද්්ධ යවන්යන් නෑ ඒ යවලායව්. දියවන් රස දැනීමක් සිද්්ධ යවන්යන් 
නෑ ඒ යවලායව්. නාසය න් ආඝරාණ ක් සිදු යවන්යන නෑ ඒ 
යවලායව. කය න් ප්හසක් ලබන්යන නෑ ඒ යවලායව්. සිතින් යවනත් 
ධම්මාරම්මණ අරමුණු කිරීමක් යවන්යන් නෑ ඒ යවලායව්. හුදු ඇසීම 
ප්මණ ි. එයහම නම් ඔහු භාවනා කළ  ුතු නම්, එ  කළ  ුත්යත් 
ඇසීම මත ප්මණ ි. අනිත් ඉන්ද්රි  ප්යහන් යකයලස් උප්දින්යන් නෑ. 

අනිත් ඉන්ද්රි  ප්හ මත ි ප්ස්සනා කළ  ුතු නෑ. ඒවා අයහෝසි යවනවා. 
යම් බණ අහන ගමන් කකුල් කහන්න ි වටප්ිට බලන්න ි නා නා 
ප්රාකාරය න් ප්ටන් අරන්, අර කරන යද්් මුළු හිතින් මුළු හදින් 
යනාකර යද්තෑවර යවේච හිතින් ඒ ප්ැත්ත යම් ප්ැත්ත කට ුතු 
කරනවා නම් ඒ ප්ුද්්ගල ා ඒ අවස්ථායව්දී ඇහිල්ල හරි ට කරන්යනත් 
නෑ. ඒ ඒ යද්්වල් අනුව කරන්නා වූ දැකිල්ල කරන්යනත් නෑ. ඒ නිසා 
උප්දින්නා වූ යකයලස් ප්රමාණය ් සීමාවකුත් නෑ. යකාතනින් 
ප්ටන්ගන්යද්ෝ! යකාතනින් යකළවර කරන්යද්ෝ! කි ලා සීමාවක් 
කරන්නත් බෑ. ඔහු ිප්ස්සනා අරමුණු ප්රමාණ  වැි කරගන්නවා. 

ඒ නිසා එක වරකට එකක ්කරන්න ඉයගනගැනීයමන්, කරන 
යද්් සී ට සී ක්, නැත්නම් මුළු හදින්ම, ඒක තම ි ධමය යගෞරව  
කි ල කි න්යන. ඒක තම ි ආචාර ධමය ප්ද්්ධති  කි ලා කි න්යන්. 
ඒක තම ි ඉන්ද්රි  සංවර  කි ලා කි න්යන්. ඒක තම ි ශරමණ ධමය  
කි ලා කි න්යන්. ඒක තම ි සතිප්ට්ඨාන  කි ලා කි න්යන්. ඒක 
තම ි සති  කි න්යන්. කරන යවලායව කරන යද්් සි  ට සී ක් 
කරනවා නම් එ ින් යකයලස් උප්දින්ට යහෝ නූප්දින්ට යහෝ ඉඩ 
තිය නවා. හැබැ ි ප්හසුයවන් ඉප්යද්න්න තිය න යකයලස් යම් 
ිදි ට එකක් දැනගැනීම මාගයය න් ඉයේම නතර යවනවා. යම්කට 
කි නව වතියර්ක න  කි ලා. ඒක ි අර සවයඥ න් වහන්යස් 
මාලුඞ්කප්ුත්ත ස්වාමීන්වහන්යස්යගන් අහන්යන්, කලින් දැකලත් නෑ. 
දැන් ද්කින්යනත් නෑ. දැන් යප්යනන්යනත් නෑ. මත්තට යප්යනන්යනත් 
නැත්නම් ඒක ගැන “ඡන්්ො වා, ්ප්මා වා, රා්ගා වා” ඡන්ද් ක්, 
යප්ර්ම ක්, රාග ක්, ප්හළ යවන්යන් නෑ.  

ඒ නිසා අප්ි ආනාප්ාන  කරන යවලායවදි කය ් වාය ෝ 
යප්ාට්ඨේබ ධාතුව හැයප්න තැන, උද්රය ් ප්ිම්බීම හැකිළීම බලන 
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යවලායව්දී, මුළු හදින්ම ඒ අරමුයණ්ම හිත තිේබා නම් ය ෝගාවර ාට 
ඒ මත ප්ූණය ප්රිච ක් ප්ූණය ද්ක්ෂ භාව ක් ඇතිවා යහෝ යව්වා, නැතිවා 
යහෝ යව්වා, අරමුයණ් හිත ප්වතින තාක් සන්යතෝස යවන්න ප්ුළුවන්, 
මයග් ඇයහන් යම් යවලායව් යකයලස් උප්දින්යන් නැත. කයනන් යම් 
යවලායව් උප්දින්යන් නැත. නාසය න්, දියවන් උප්දින්යන් නැත. 
උප්දිනවා නම් යම් බලමින් සිටින්නා වූ ආනාප්ාන  මත ි, නැත්නම් 
යම් බලමින් සිටින්නා වූ ප්ිම්බීම හැකිළීම මත ි. ඒ නිසා යම් ෂේ 
ඉන්ද්රි  න්යගන් හතරක් ඉන්ද්රි  ප්ිළිබඳව ඉයේම ලකුණු ලැයබනවා. 
යවන ිදිහකට කි නවා නම් සි  ට හැටහ ක් ලකුණු හම්බ යවලා 
තිය න්යන. ඉතිරි තිස්තුනත් සාථයක කරගත්යතාත්, ඔහුට ප්රශ්න  
ප්වතින්යන ිශිෂ්ට සම්මාන ක් ලබනවද්, නැද්්ද් කි න එක ිතර ි. 
නැතත් සම්මාන ක් ලැබිල ි තිය න්යන අද් ිභාග 
යද්ප්ාතයයම්න්තුයව ද්ක්වන ලකුණු කරමය ් හැටි ට. යම්ත් මදැ ි! සබ්බ 
පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පො සචිත්ත පරි්යා පනං- අයප්් 
සි ලු ප්ාප් න්යගන්, කය ් ියශ්ෂය න් ප්හළ යවන්න ප්ුළුවන් 
යද්ෝයර් ගලන ප්ාප් න්යගන් හතරක්ම වසා තැබුවා කි න යද්්ම සිද්්ධ 
යවනවා. යම්කට කි නව වතියර්ක න  කි ලා. කි න යද්් 
ප්රතිප්ක්ෂව වටහාගැනීයම් න  කරම . යම්ක ශිෂ ාට අ ිති යද් ක් 
යනයම ි. ඒවා යප්ාත් ප්ත් ලි න වාකරණ ආචා ය න් 
වහන්යස්ලාට කමයස්ථානාචා ය න් වහන්යස්ලාට අ ිති යකාටසක්. 
එයහම නමුත් ශිෂ ා ඒක දැනගත්ත ද්වයස් ශිෂ ාට සන්යතෝෂ ක් 
ඇති යවනවා. 

අප්ි ආනාප්ානය න් නිවන් යනාදැක්කත්, ප්ිම්බීම හැකිළීයමන් 
නිවන් යනාදැක්කත්, අඩු ගායන ඒ යවලායව් ඇයහන් එන්න තියබන 
අප්රමාණ යකයලස් කන්ද්රාවක් කප්ා හරිනවා. නාසය න් එන්න 
තිය න යකයලස් කන්ද්රාවක් කප්ා හරිනවා. දියවන් කයණන් එන්න 
තිය න ඒව කප්ා හරිනවා. අනිකුත් ශරීරය න් එන්න තිය න 
යකයලසුත් කප්ා හරිනවා යවනවා, හරි ටම අරමුයණ් හිත 
තිය නයකාට. ඒ නිස ි මතක් කරන්යන් ප්ිම්බීම හැකිළීම 
බලනයකාට, නාසිකාගරය ් ආනාප්ාන  වශය න් බලනයකාට ක ට 
හිත ය ාද්න්න එප්ා කි න්යන ඒක ි. ක ට හිත ය දුයවාත් 
නාසිකාගරය ් ඒකාගර යවන්ඩ තිය න අවස්ථාව නැති යවනවා. සති  
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යද්කඩ යවනවා. කය හි වුනත් යකයලස් උප්දින්න ඉඩ තියබනවා. 
යහාඳක් වුනත් යකයලස් උප්දින්න ඉඩ තිය නවා, නරකක් වුනත් 
යකයලස් උප්දින්න ඉඩ තිය නවා. ඒ ිතරක් යනයව්, ආනාප්ාන  
අතහැරීයම් අකුසල ත් අද්ක්ෂ භාව ත් සිද්්ධ යවනවා. ඒක නිසා, 
ගත්ත අරමුයණ් හිත ප්ිහිටුවීම ඉයේම ලකුණු හැටහ ක් හම්බ යවන 
කරම ක්. යම් ිදිහට හිත හ ඉන්ද්රිය ් කවමදාකවත් හිටින යවලාවක් 
නෑයන. යම් යමෝඩ - අප්ි යම් යමෝඩ කි ල කි න්යන හිස් කි න 
අද්හසින් - 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 ි කි ලා 
හිතනවා. යමාකද්? සතිය න් යනයම ි ගත කරන්යන්. යම් රෑප් 
බලලා යම් ශේද් අහනවා. යම් ශේද් අහලා යම් රස බලනවා. යම් රස 
බලලා යම් ගඳ බලනවා. යම් ගඳ බලලා යම් කය ් ප්හස ලබනවා. 
ඔයහ් කල්ප්නා කරනවා. යම් හ  බුදු රැස් වළල්ලක ිදුලි ආයලෝක 
ප්ැතියරන්නා වයග් යව්ගය න් වැඩ කරනයකාට හියතන්යන් රැස් 
ිහියද්නව ි කි ලා. රැස් ිහියද්න්යන නෑ. ඒ එක එක තැන්වල ිදුලි 
බුබුළු වරින් වර ප්ත්තු යවමින් නියවනයකාට රැස් ිහියද්නවා වයග් 
යප්්නවා. අප්ි රැස් ිහිදුවාගන්නවා හියතන්. නමුත් ිදුලි බුබුළුවලින් 
සිද්්ධ 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 කරන්න යද් ක් නෑ. නමුත් අප්ි ඇහැ 
ප්ත්තු යවලා තිය න යවලායව්දී ඇහැ ප්ත්තු යවලා බව ද්න්යන් නැති 
නම්, අප්ිට යම් සවයඥ න් වහන්යස් කි න යද්් අඩු ගායන 
අද්හන්නවත් බැරි යවනවා.  

නමුත් සති  ප්ිහිටුවාගන්න උත්සාහ කරන යකනාට නම්, 
ද්කින යවලායව්දී දැකීම, අහන යවලායව්දී ඇහීම, ප්ිම්යබන යවලායවදී 
ප්ිම්බීම, ආශ්වාස ප්රශ්වාස කරන යවලායව්දී ආශ්වාස  ප්රශ්වාස , 
වශය න් යමයනහි කරන යකනාට නම් යකාේචරයද්ෝ අවස්ථාවල් 
තිය නවා, ඒ යද්් කරනයකාට රෑප් යප්්න්යන් නෑ, ශේද් ඇයහන්යන් 
නෑ, අරමුයණ්ම හිත නිමග්න යවනවා, ඒ නිමග්න වීම නිසාම අරමුණ 
වඩවඩාත් ලං යවනවා, අරමුයණ් ි ස්තර යප්්නවා, කි න එක භාවනා 
කරප්ු යකනාට උත්සාහ කරප්ු යකනාට නම් යප්්නවා. නමුත් ඒකත් 
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හිටින්යන් අමයරට. ඒ ප්ුද්්ගල ට ඒක දැනගත්ත ගමන් ඇයහන් රෑප් 
යප්්න්යන් නැත්නම් ඇස් යද්ක ඇරලා බලන්න හියතන තරමටම ‘මම, 
මායග්’ හැඟීම් සක්කා  දිට්ි වැි කරයගන තිය න නිසා ගුරැවරැ 
ළඟ ති ායගන උගන්වනවා, ඇස් යද්ක වහයගන භාවනා කරන්ඩ. 
ශේද් ඇයහන්යන නැති තැනක ඉඳයගන භාවනා කරන්ඩ. ක  
යහාඳට ප්හසුවට ප්වත්වායගන භාවනා කරන්ඩ. බ  නැතුව අරමුයණ් 
හිත නිමග්න යවන්න අරින්ඩ. ඒ අතරමැද් ඇස් යද්ක අරින්න එප්ා. 
ඉරි ව් යවනස් කරන්න එප්ා. ශේද් අහන්න එප්ා. එයහම ඇහුයවාත් 
එයහම, අර අරමුයණ් එක වරකට එක ි කරන්න ප්ළුුවන් යන් කි න 
යප්්න යද්්වත් අද්හාගන්න බැරැව  නවා.  

ඒත් මම හිතන්යන් නෑ යමතැන බහුතර  ඒ මට්ටයම් 
ඉන්නව ි කි ලා. කවුරැත් දැන් ඒ ටික යත්රැම් අරයගන තිය නවා. 
ඒ යත්රැම්ගත්ත යද්් ප්රතක්ෂ  වශය න් හාත්ප්සින් වටහාගැනීයම් 
දුවයලකම ි යමතන තිය න්යන. ඒකට තම ි යම් ප්ාද්ක සූතර  
ඉදිරිප්ත් කරන්යන. ඒ නිසා අප්ි ශේද් ක් අහන යවලාවක ඇයහන් 
රෑප් යප්්න්යන නෑ. රෑප් බලන යවලායවදි ශේද් නෑ. ඒ වයග් එක එක 
බලනයකාට මූල කමයස්ථාන ක හිත ප්වත්වනව ි කි ල කි න්යන 
යමාන තරම් ආනිසංසජනකද් කි ලා හිතාගන්න ප්ුළුවන්. ඒ යමාකද්? 
ඒ ප්ැවැත්වීම නිසා අනිකුත් ඉන්ද්රි  ධමය ඔක්යකාම නිවන් ලබල. 
එවුවා නිිල. ප්ත්තු යවන්යන් ඒක ිතර ි. ඒ නිසා වතියර්ක 
නය න් බැලුයවාත් ලකුණු හැටහ ක් ලැයබනවා. 

ඒ වායග්ම ති නවා යන ත්ත න  කි ලා, යම්යකන් 
සවයඥ න් වහන්යස් ය ාමුව යද්න්න හද්න්යන් යමායක්ටද් කි ලා 
බැලුයවාත්, අප්ි හිතමු යම් කි ාප්ු, යනාකි ා කි න යද්්, ප්ටිප්ක්ඛ න  
යත්රැම්ගන්න කරම ට, යම් කි ලා දීප්ු නිසා යහෝ තමන්යග් තිය න 
කුසලතා නිසා යහෝ වටහාගත්ත ි කි ලා සුතම  වශය න් හරි. 
එයහම වටහායගන  ම් යවලාවක තමන් මූල කමයස්ථානය ් හිත 
ප්වතින යවලායව් යබායහාම ආඩම්බරය න් ඒකට සතුටින්, ඒකට 
සාධු සමාදාන යවලා කරයගන  නවා නම්, ඒ ඇති වුණා වූ 
ආනාප්ාන , හිත ය ාදායගන කරන්නා වූ ආනාප්ාන , එයහම 
නැත්නං උද්රය ් ප්ිම්බීම හැකිළීම මත රාග ක්, ද්්යව්ෂ ක්, 
යමෝහ ක්, ප්හළ යනායවන තායලට ඇත්ත ඇති හැටිය න්ම 
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දැකයගන ඉන්නවා නම්, ඒ මත්යතත් රා යගා වා, යප්යමා වා, ඡන්යදා 
වා කි න කාරණා නැතුව  නවා. ඒක අරිට වැි  ටිකක් ගැඹුරැ ි. 
එකම අරමුණ ි ගන්යන්. ඒ අරමුණ මතත් ඡන්යදා වා, රායගා වා, 
යප්යමා වා, ඒක ප්ිළිබඳ ඡන්ද් ක්, අයන් මට යම්ක උනා නම් යහාඳ ි 
කි ලා යලාකු කුසලේඡන්ද් ක්, මට යමයහම යමයහම කරන්න ඕනෑ 
කි ලා, යමානවක්වත් කරන්න අවශ යවන්යන නෑ, රාග ක් ප්හළ 
යවන්යනත් නෑ. යප්ර්ම ක් ප්හළ යවන්යනත් නෑ.  

ආන්න එතයකාට ඒ අල්ලගත්තා වූ එතැනත් තද්ංග 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. සිද්්ධි බහුල නැති ගති ක් 
දැයනනවා. එප්ා යවන ගති ක් දැයනනවා. ද්මල ගහලා  න්න හියතන 
ගති ක් තිය නවා. ඒ නිස ි යම් න  යන ත්ත න  වශය න් 
සවයඥ න් වහන්යස් යද්්ශනා කරප්ු යද්ක අටුවාචාරීන් වහන්යස්ලා 
යප්න්වන්යන්,  ම් ක ක් යහෝ ආ තන හ ක් සහිත ප්ුද්්ගල ා සවයඥ 
යද්්ශනාව අහලා, කමටහන් අරයගන එක ආරම්මණ කට, එක 
ආ තන කට හිත ය ාදායගන, කාය ් කා ානුප්ස්සී කි න ිදි ට 
කා  ආ තන ට හිත ය ාදායගන, කල්ප්නා කරයගන, නැත්නම් 
මනසිකාර  ය ාදායගන, කට ුතු කරනයකාට ඇහැ, කණ, නාස , 
දිව, වැයහනවා. ඒවා නිවන් ද්කිනවා. නිවන් දැකලා කය ් උප්දින්නා 
වූ යද්්වල්, නාම වශය න් යහෝ රෑප් වශය න් යහෝ ඉදිරිප්ත් යවනවා. 
ඒ ඉදිරිප්ත් යවේච යද්් ප්ිළිබඳව තණ්හා, මාන, දිට්ි, නැතිව යම්යක 
තිය න ිදිහට ඡන්යද්ෝ වා යප්යමා වා රායගා වා, ඡන්ද් ක් යහෝ 
යප්ර්ම ක් යහෝ රාග ක් මතු යනායවන තායලට එ ම යමයනහි 
කරමින් ගත කරනවා නම්, ඒ මත්යත් උප්දින්න තියබන යකයලස් 
ටිකත් කරමය න් යගායරෝසුව ප්ටන් අරයගන ටියකන් ටික ටියකන් 
ටික යගවීයගන  න හැටි තමන්ම දැනගන්නවා. ඒක තම ි 
යන ත්ත  කි ල කි න්යන්. සවයඥ න් වහන්යස් ය ාමු කරවන්ඩ 
හද්න්යන් ය ාමුව යද්න්ඩ හද්න්යන ඒකට. 

යම්ක සාමාන ශුද්්ධ ිප්ස්සනා, එයහම නැත්නම් 
සමථ ානික සමථ ප්ූර්වාංගම ිප්ස්සනායව්දී යප්න්වනවා 
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අර්ථාප්න්න න  ිදිහට. අර්ථාප්න්න න  කි ල කි න්යන අර්ථ ට 
ප්මුණුවන න ක් කි ල. ඒක සවයඥ න් වහන්යස් යකළින්ම කි ලා 
නෑ. යනාසිතප්ු යනාදුටු රෑප් ක් මත යකයලස් ප්හළ යවන්යන නෑ 
කි න එක යප්න්නල දීල තිය නවා. එතයකාට සවයඥ න් වහන්යස් 
කි ලා නැහැ දැකප්ු රෑප් ක් මතත් යමයනහි කරල යකයලස් ප්හළ 
යනායවන තත්ත්ව ට ප්ත් වුණා නම් ඒකත් නිවනක් කි න එක. ඒ 
බව අර්ථාප්න්න න  කරම ට අප්ට ගන්න අ ිතිවාසිකමක් තිය නවා. 
ඒකට තම ි යම් යගනි න්ඩ හද්න්යන. නමුත් තකය  වශය න් යම්ක 
ගන්න ප්ුළුවන් වුණාට හුඟයද්යනක් යම් මට්ටමට ඇිල්ලත් 
තිය නවා. ආවට යමාකද්, ද්න්යනත් නෑ. ඒ නිසා තව යගායරෝසු 
යද්්වල් යහා නවා. තාමත් රාග යහා නවා. තාමත් ඡන්ද් යහා නවා. 
තාමත් යප්ර්ම යහා නවා.  

ඒ ඡන්ද්, රාග, යප්ර්ම, නැති උනාට ප්ස්යස ඒ අරමුණුවලට 
යවන්යන දි ාරැ තත්ත්යවට ප්ත් යවන එක ි. කි ාගන්ඩ බැරි 
තත්ත්යවට ප්ත් යවන එක ි. ඒ අරමුයණ් අඩු තරමින් යම් නාම රෑප් 
යද්ක කි ලාවත් යවන් කරගන්න බැරි යවනවා. අඩු තරයම් යම් 
අරමුයණ් ප්ිම්බීම හැකිළීම යද්කවත් යවන් කරගන්න බැරි යවනවා. 
ඇතුල් වීම ප්ිට වීම කි න යද්කවත් යවන් කරගන්න බැරි 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 ි ප්ටන්ගන්න තිය න ඕළාරික 
යගායරෝසු තැන ප්ටන් යම් කි න්නා වූ සි ුම් තැන ද්ක්වා  න හැටි 
හැමදාම සිහිය න් බලන්ඩ ඕනෑ. සැක නම් ලි න්ඩ ඕනෑ. ඊටත් ඒ 
යද්කම ති ායගන සාකේඡා කරන්න ඕනෑ. සාකේඡා කරනයකාට 
වැටයහනවා අරමුයණ් හිත ප්ත් වීම ප්මණින්, වාය ෝ යප්ාට්ඨේබ 
ධාතුවට හිත ප්ත් වීම ප්මණින්, ඇයහන් කණින් නාසය න් දියවන් 
කි න යම් යකයලස් උප්දින්න තිය න අවස්ථාව නැති යවනවා. 
ශරීරය ් උප්දින්නා වූ අනිත් යකයලස් ඔක්යකාම නතර යවනවා. ඒවා 
නිවන් දැක්කා වයග් සංසියඳනවා. හැබැ ි සංසියඳන්ට නම් අර 
අරමුයණ් හිත නිමග්න යවන්ඩ ඕනි. එයහම නිමග්න යවන තාක් කල් 
තාම හිත ප්වතින්යන් සම්මුති මට්ටයම් වුණත් යවන්න ප්ුළුවන්. 
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නමුත් ඒ ිදි ට තමන් හිත ප්රයමෝද් කරයගන, දැන් අරමුයණ්ම 
හිත හිටි ා, ඒ අරමුයණ් හිත නිමග්න කරන්න ඕනෑ. සතිය ් 
ලක්ෂණ  වශය න් අප්ි කි න්යන් ‘අපලිාපන ලක්ඛණා සති’. 
අරමුණක හිත බස්සන්න ඕනෑ, අරමුණක හිත කිඳා බස්වන්න ඕනෑ, 
නිමග්න කරන්න ඕනෑ. නිමග්න කරප්ුවම යමාකද් යවන්යන්, අරමුණ 
ඇති හැටිය න් යප්්නයකාට අරමුණ මත යහෝ ඡන්යදා වා, යප්්යමා 
වා, රායගා වා, කි න ිදිහට අර තිබිේච යසයනහස ගති, අර කි න 
බැයඳන ගති, අරමුයණ් නැතිව  නවා. කමටහන් සුද්්ද් කරන්න ගි ාම 
ඕක තම ි ප්රධාන යචෝද්නාව තිය න්යන. දැන් අරමුණ දැයනන්යන 
නෑ, දැන් අරමුණ යප්්න්යන නෑ, ඒ නිසා හිත එක්යකෝ නින්ද්ට 
වැයටනව. එයහම නැත්නම් හිත අරමුණ යසා ා ඇිදිනව. හ ිය න් 
හුස්ම අරයගන බලනවා. හ ිය න් බඩ ප්ුම්බලා බලනවා. ඒ යමාකද්? 
අර අරමුණ නැති යවේච නිසා.  

ඒ වුණත් යම් යද්්ශනායව් සඳහන් යවනවා ඒකාන්තය න්ම 
නිවනට කිට්ටු යවනයකාට අරමුණ මත ඡන්ද්, රාග, යප්ර්ම, අඩු යවලා 
අරමුණ එන්ට එන්ට එන්ට සංසියඳනවා. යම් සංහිඳි ාව 
තිය 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 යමාකද්? යම් යකාේචරයද්ෝ 
සංසාර ක් ප්ුරා යගනාප්ු සක්කා  දිට්ි  දැන් ඇඹයරන්න, 
තැයලන්න, යප්ාි යවන්න, ප්ටන්ගන්නවා. මුළු ක ම ද්රාගන්න බැරි 
තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. සමහර යවලාවට හුස්ම හිර යකරැවා 
වායග්, දි   ට තද් යකරැවා වායග්, එයහම නැත්නම් යරද්්ද්ක් වතුයර් 
දාලා මිරිකන්නා වායග්, දාහ ගති, සැයලන ගති, නා නා ප්රකාර ගති 
මතු යවනවා. 

යම් සෑම යද්්කින්ම යවන යද්්වල්වලට සිත ය ාද්මින්, නා නා 
ප්රකාර ිදි ට අර අඬන බබාට සූප්්ප්ුවක් යද්නවා වයග් කට ුතු 
කරන්න ගත්යතාත් කවදාවක්වත් යම් ගමන යකළවර කරන්න බෑ. 
එතයකාට ඔ  කි න ිදිහට, සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් කි න ිදි ට 
හත්ද්වසින් යහෝ හත්අවුරැද්්යද්න් වැයේ කරන්න හම්බු යවන්යන් නෑ. 
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භාවනායව්, ියශ්ෂය න්ම සතිප්ට්ඨාන භාවනායව්, ප්සු ගි  අවුරැදු 
ද්සක හතර කායල් තුළ සෑයහන්න ප්රගති ක් ඇති යවලා තිය නවා. 
ඒක අප්ට සතුටුදා ක ි. අප්ි තම ි සාක්ෂි ඒකට. නමුත් යම් 
කාරණාවට එනයකාට නම් තාම ප්වතින්යන් ප්හළ බාලාංශය ්. යම් 
කාරණාවට නාප්ු ය ෝගාවචර ප්ිරිස යබායහාම ටික ි. නමුත් ඇිල්ලා 
ඒක කි ාගන්න බැරි ප්ිරිස යබායහෝම ි. යම්ක හිතලා කරලා යද්න්න 
ප්ුළුවන් වුණු කමයස්ථානාචා ය වරැ අඩු ි. ඒ නිසා ශාසන  එන්න 
එන්න යබාඳ වීයගන  න ගති ක් යද්ෝ යප්්න්න තිය නවා. ශාසන  
ප්ිළිබඳව කයටාලු කථා කරන, දැන යහෝ යනාදැන යම් භාවනා ගමන 
වට්ටන්න හද්න ඇත්තන්ට තම ි සාක්කි සැප්ය න්යන. ඒ යමාකද්? 
අර අදාළ නැති ඉන්ද්රි  න්යග් යකයලස් නැයසන තාල ත් අදාළ 
වාය ෝ යප්ාට්ඨේබ ධාතුවලට යකයලස් ි ැකී  න භාව ත් 
දැනගන්නයකාට ය ෝගාවචර ා යකාන්ද් යකළින් කරගන්යන් 
නැත්නම්, ය ෝගාවචර ා තමන් එක්ක සම්ප්හංසන  කරගන්යන 
නැත්නම්, ය ෝගාවචර ා දැි අධිෂ්ඨාන ක් ප්ිහිටුවාගන්යන් නැත්නම්, 
ය ෝගාවචර ා යවනදාට වඩා කමටහන සාකේඡා කරන්යන නැත්නම්, 
ඉතින් කායග් සරණද්?  

යම්ක සතිය ් යද්ෝස ක්වත් සතිප්ටඨාන සූතරය ් යද්ෝස ක්වත් 
සවයඥ න් වහන්යස්යග් යද්ෝස ක්වත් ධමයය ් යද්ෝස ක්වත් යනයම ි. 
යම් මාර බලයව්ග කරි ාත්මක යවන හැටි. මාර බලයව්ග ිස්තර 
කරනයකාට ි ස්තර කරනවා හිත සලලා උද්්ධේච භාව ට ප්ත් කරලා 
වහා ආසනය න් නැගී හිටවන ිදියහ එක යකයල්ස ක් ති නවා. 
මාර යස්නාවක් ති නවා. එයහම නැතිව අරමුයණ් හිත හිටිය ාත් 
නින්ද්  න ගති ට, හිත කඩා වැයටන මට්ටමට ප්ත් කරන 
තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. යම් යද්කට හිත යනාතබා ඉඩ යනාතබා 
ඍජුව යමවැනි මට්ටමට වී ය ක් නගා සිටුවායගන, ප්ග්ගහිත වී ය  
කි න වී ය  ද්ල්වායගන ඉදිරි ට යගනි න්න නම්, එයස් යමයස් 
ශක්ති ක් තිබිලා බෑ. ඒ ිතරක් යනයම ි, තමන්ට වැටයහන ධමය 
ද්හසක් න ින් වතියර්ක න , අර්ථාප්න්න න , යන ත්ත න  නා 
නා ප්රාකාරය න් වැටයහන යද්්වල් ධම්මිච ට දාලා හිතනවා මිසක්ක 
අර කයටාලු කථා කතා කරන්නන්යග් ිෂම මත අනුව කල්ප්නා 
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කරන්න ගත්යතාත් අප්ිට යත්යරන්න ප්ටන් අරගන්නව, කිසිම අථය ක් 
නැති යද් ක් කරන්යන කි ලා හියතන්න ඉඩ තිය නවා. 

ඒ නිසා ෂේඉන්ද්රිය  එක ඉන්ද්රි  ද්්වායරක අරමුණක් මතු 
යවලා, ඒකට ප්ූණය හිත ය ාද්ලා සතිමත් වීයමන් ඉතිරි ඉන්ද්රි  
ආ තනවල යකයලස් මැයකනවා නියවනවා කි න එක දැනගන්න 
එක යලාකු හ ි ක්. ඒක සාමාන ප්ළයවනි ප්න්ති . යද්ක තම ි ඒ 
මතු වුණා වූ අරමුණත් යමයනහි කරමින් අරමුණටම මුහුණ දීයමන් 
එහි ඇත්තා වූ  ථා ස්වරෑප්  දැකීයමන් ඒ ද්්වාර  මතත් රාග, යප්ර්ම, 
ඡතද්, ප්හළ වීම අඩු යවනවා කි ල ය ෝගාවචර ා ප් යඞ්කය ්දීම 
දැකගන්න එක ඉතාම වැද්ගත්. ඒ යවනයකාට ය ෝගාවචර ා 
අත්ද්කින්යන් යමාකක් වශය න්ද්? රාග , ඡන්ද් , යප්ර්ම  නැසීමක් 
වශය න් යනායව ි අත්ද්කින්යන්. තරහ එන ගති, නුරැස්සන ගති, 
වැි වීමක් වශය න්. ඒකාකාරීකම වැි වීමක් වශය න්, භ  සංකාව 
වැඩී වීමක් වශය න් තම ි ද්කින්යන්.  

යමතනදී අර කලින් කිව්ව යන ත්ත කරම  යත්රැම්ගන්න 
ඕයන. යම්ක කිවුවා නම් අරක යනාකි ා කි යවනව. ඒ නිසා 
තමන්යග් ඒ ඇති තත්ත්ව  නැවත නැවතත් කි න්න ඕනෑ. නැවත 
නැවත සාකේඡා කරන්න ඕනෑ. යම් වයග් ධමය යද්්ශනා, එයහම 
නැත්නම් ඒ වයග් කාරණා ලි යවලා තිය න සූතර යකාටස් නැවත 
නැවත මතු කරගන්න ඕනෑ. නැත්නම් අප්ි ඉයේම මාර ායග් ි හිලුවට 
ලක් යවලා කාරණාවට කිට්ටු කරනයකාට නිකම් ඉයේම හැළිලා 
 නවා. ඒක නිසා ඒ එක එක ඉන්ද්රි ක් මත එකක්ම අල්ලායගන, ඒ 
මතම සති  ප්ිහිටුවාගැනීයමන්, එ  අවයබෝධ කිරීයමන් සි ලල් 
අවයබෝධ කරනවා කි න කාරණාව, සමහරැ යවව්ලනවා අහනයකාට. 
නමුත් අනන්තවත් එ  සක් ක ප්ඤ්හ සූතර , බහුධාතුක සූතර , 
සතිප්ට්ඨාන සූතර  වයග් අටුවාවල ප්ැහැදිලිවම ිස්තර කරලා දීලා 
තිය නවා. අප්ි ගත්යතාත් ආනාප්ාන  යහෝ ප්ිම්බීම හැකිළීම, ඒ මත 
හිත සි  ට සි  ක්ම තැන්ප්ත් කිරීම තුළින් ඇයහන්, කයණන්, 
නාසය න්, දියවන් එන අරමුණු නතර කරනවා. එවුවා නිවන් 
ද්ක්වනවා. 

ඊට ප්ස්යස් යම් අල්ලාගත්ත අරමුණ සි  ට සි  ක් රාග ක්, 
යප්ර්ම ක්, ඡන්ද් ක්, ඇති යනායවන තායලට එහිම හිත 
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ප්ැවැත්වීයමන් එ ින් ප්හළ යවන්නා වූ නීවරණ ධමය, නැත්නම් 
යකයලස් ධමය, නීවරණවලටත්  ටින් තිය න යකයලස් ප්වා නැති 
කරයගන  නවා කි ලා ඒ යද්් කරයගන  නයකාට ය ෝගාවචර ට 
අර සි ල්ලම දැනගන්න ඕනෑ, සි ල්ලම ද්කින්න ඕනෑ, සි ල්ලම 
ද්කින්යන් නැතිව නිවන් ද්කින්න බෑ කි ලා සවයඥ න් වහන්යස් 
යද්්ශනා කරන ධමය  හරස් කප්නවා වායග යප්්න්න තිය නවා. 
“සබ්බං භික්ඛ්ව අභි්ඤෙයයං, සබ් බං භික්ඛ්ව පරි්ඤෙයයං” කි ලා 
සවයඥ න් වහන්යස් යද්්ශනා කරලා තිය නවා. ක  ගන්නව නං, ඒ 
බාහිර යගායරෝසු යද්්වල්, කය ් ප්රසාද් , යද්යක් හැප්ීම නිසා ඇති 
යවන්නා වූ යප්ාට්ඨේබ ,  න යම් සි ල්ල ද්ත  ුතු ි. ඉතින් යම් 
සි ල්යලන් හුඟ යවලාවට ය ෝගාවචර ා ප්ිම්බීයමන් හැකිළීයමන් සිදු 
වන්නා වූ ප්ඨි ප්රමාණ  ිතර ි ද්න්යන්. ආයප්ා ද්කින්යන නෑ, 
යත්යජා ද්කින්යන නෑ, සමහර යවලාවට වාය ා ද්කින්යනත් නැති 
යවන්ඩ ඉඩ තිය නව. නමුත් ප්ඨි ද්කිනයකාට කවදාකවත් ඒ ප්ඨි 
කි න ධමය ට තනිවම හිටින්න බෑ. ඒ නිසා ඒකාන්තය න්ම ඒක 
ප්ද්ට්ඨාන යවලා තිය න වාය ා ධාතුව, ආයප්ා ධාතුව, යතයජා 
ධාතුව, වැි යව්ලාවක් එ ම බලායගන සිටීයමන්, භාිත බහුලීකත 
කිරීයමන්, ප්රතක්ෂ ඤාණ ටම අහු යවනව.  

 ම් කිසි යකයනක් මට යහාඳට ප්ඨි ධාතුව දැන් 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 
ඕනෑ කිව්වහම කවදාවත් ඔ  සතිප්ටඨායන යකළවර කරන්න බෑ. 
එයහම නම් ප්ඨි  ිතරක් 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 
නෑ. යම් යද්්ශනායව් යහාඳට ප්ැහැදිලි යවනවා, ප්ඨි ධාතුව වැටහුණා 
නම් ප්රතක්ෂ වශය න්, නීරස බව මකායගන, කප්ායගන, එප්ා යවන 
ගති මකායගන, කප්ායගන, එහිම හිත ය ාද්වනයකාට 
අනිවා යය න්ම අනිත් යද්්වල් අර ප්රතක්ෂ ඤාණ ට සායප්්ක්ෂකව 
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වැටයහන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ සුතම  යනයම ි, අනුමාන  
යනයම ි. ඒ නිසා ප්ඨි ධාතුව ප්රධාන කරගත්ත ඒ හතරම 
වැටයහනවා.  

යම් වැටහීම කි න්යන් නාම ධමය තම ි. ඒ නාම ධමය 
වැටහීමත්, යේතනායවන් ප්ටන් අරයගන යප්න්නලා යද්නවා ඒ 
කාරණාව. ඒ ඔක්යකාම ලක්ෂණ, රස, ප්ේචුප්ට්ඨාන, ප්ද්ට්ඨාන 
වශය න් කටප්ාඩම් කරලා එක එක බලායගන  න්ට ඕනෑ කි න 
අද්හස ගන්නත් ඉඩ තිය නවා. ඒයක් ඇති යද්ෝෂ ක් ඇත්යත නෑ. ඒ 
විත්ථාර රුචි, ප් යාප්්ති ට යහාඳට සලකන යකයනකුට එයහම අද්හස 
ගන්න ප්ුළුවන්. නමුත් ඒයකන් අද්හස් කරන්යන නෑ යලෝයක් ඉන්න 
තාක් කල් ඔක්යකාම ආ ය න් වහන්යස්ලා යම් සි ල්ල දැනයගන 
ගි  ි කි ලා. අර කරම අවයබෝධ කරගත්තා සාරිප්ුත්ත 
ස්වාමීන්වහන්යස්. ඒ නිසා සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන්වහන්යස්යග් කරම ට 
කි න්යන් “අනුප ධම්මවිපස්සනා”11 කි ලා. එකම ධමය ක්වත් 
අතනෑර අනුකරමය න් එක එක අරයගන  නවා. යමාග්ගල්ලාන 
ස්වාමීන්වහන්යස්යග් කරම ට කි න්යන් “යට්ඨි්කාටියා 
උප්පී්ල්තතා විය” කි ලා. හැරමිටි ක් අරයගන  න මිනිහා 
හැරමිටි  ප්ාර දියග් ඇද්යගන  න්යන නෑ. තැනින් තැනින් 
ඇනයගන  න්යන්. බඹ කට ිතර සැර ක් තම ි හැරමිටි  බිම 
වදින්යන්. එතන යහාඳට ද්න්නවා. ඒයකන් අර හැරමිටි  ඉස්සිලා 

 න යකාටස ඉයේම  ට යවනවා, cover යවනවා, දැයනනවා, 
ආවරණ  යවනවා. ඒ නිසා යමාග්ගල්ලාන ස්වාමීන්වහන්යස්යග් 
කරම  අර වයග් මුල සිටන් අග ද්ක්වා ඔක්යකාම අද්හයගන 
අතගායගන  න කරම ක් යනයම ි. නමුත් උන්වහන්යස්ත් ඍද්්ධි 
ප්රාතිහා ය  ප්ිළිබඳව අගර ි. වමත් ශරාවක ා. අනුප්ද්ධම්ම ිප්ස්සනා 
කරම  බුදු හාමුදුරැයවා යබායහෝම අග  කරලා තිය නවා. ඒක 
සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන්වන්යස්ට ියශ්ෂිත වු කරම ක්. ඒකත් කළ  ුතු ි. 

යම් කි න කරමය න් තමන්යග් ප්රතක්ෂ ඤාණ , යහාඳට 
යකාඳු ඇට යප්ළ අහු වුණාට ප්ස්යස අතනෑර අනිත් යද්්වල් කරන්න 
ඕනෑ. නමුත් අවයබෝධ ඤාණ  ප්ිණිස යම් සි ල්ලම අවශ ි කි ලා 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11 ම. නි - 3.  අට්ඨකථා, අනුප්ද් වග්ග , අනුප්ද් සූතර වර්ණනාව, 93 වන යේද්  
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අන්තගාමී යවන්න නරක ි. ප්ඨි ධාතුව දැනගැනීයමන් අනික් ටික 
අවයබෝධ යවනවා. අප්ි හරි ට ‘කා ’ වශය න් වාය ා යප්ාට්ඨේබ 
ධාතුව අවයබෝධ කිරීයමන් ඇස, නාස , දිව, කණ, ශරීර , කි න යම් 
ඔක්යකෝටම, ඒ චිත්තක්ෂණය ් ප්වතින යද්්වල් ඔක්යකාටම 
ආයලෝක  වට්ටගන්නවා. අවයබෝධ කරගන්නවා. ඒ නිසා ප්ාරාසරි  
මහා රහතන් වහන්යස් යද්්ශනා කරලා තිය නවා ය ෝගාවචර ා 
“ඇස් ඇත්යත් අන්ධ කු යස් හැසියරන්යඩ ි” කි ලා. නානාප්ර යද්්වල් 
අයප්් ඇහැට යප්්නවා. ඒකට කරන්යන ඇහැ වහයගන අව් කණ්ණාි 
දායගන යහෝ ඇස් බැඳයගන ජීවත් වීම යනයම ි. ඒක යනයම ි 
ඉන්ද්රි  සංවර  කි න්යන්. එයහම නම් යප්ාට්ටය ාත් ඉන්ද්රි  සංවර  
කළා යවනවා. ඇහැට රෑප් වැයටනවා, නමුත් ඒවා ගණන්ගන්න එප්ා. 
ඒ වායග්ම කණට ශේද් යකාේචරයද්ෝ වැයටනව. භාවනා 
මධස්ථානවලත් යක්ලාම්, කටකථා, ප්වත්වන ඇත්යතෝ ඉන්නවා. 
ප්ිටිනුත් එනව. ඒ ඔක්යකෝයගන්ම අවුල් යවන්ට  න්න එප්ා. තමන් 
දැනගන්න ඕනෑ, යම්වාය  ගණන්ගන්න යද්්වල් නෑ. ප්ණ්ිත 
ස්වාමීන්වහන්යස් නිතයරෝම කි න්යන ‘යද් ක් නෑ’ කි ල. ඒ යද් ක් 
නැති තත්ත්ව ට ප්ත් කරගන්න දැනගන්න ඕනෑ. ඒ වයග්ම නාස ට 
ිිධාකාර ගඳ, දිවට ිිධාකාර රස, ඇඟට ිිධාකාර යලඩ යරෝග 
දුක් ප්ීඩා සුඛ යව්ද්නා ප්රීති යව්ද්නා ප්හළ යවනවා. ඒ ඔක්යකෝටම 
එවුවා ඇඟට නාප්ු යද්්වල් ිදි ට කරගන්න නම් ඒ යවලායව් අරමුණ 
යමාකක්ද්, එහි හිත නිමග්න යවලා තිය න්ඩ ඕනි.  

ඒ නිසා මාලුඞ්කප්ුත්ත සූතර යද්්ශනායව්දී සවයඥ න් වහන්යස් 
මාලුඞ්කප්ුත්ත යතරැන් වහන්යස්ට යකළින්ම යප්න්නලා දීලා 
ඉදිරිය  යනාද්කින, ද්කිමින් යනාප්වතින, මත්තටත් යනාද්කින, 
මතුවටත් යකයලස් ප්හළ යවන්යන නැති ආකාරය න් ඉන්ද්රි  හ  
යප්න්නලා  ම් ද්වසක මාලුඞ්කප්ුත්ත උඹ ඒක දැනගත්තා නම් උඹට 
‘දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨ මත්තං භවිස්සති’ - දැක්කත් දැක්ක යද්් දැක්ක ප්මණින් නතර 
කරගන්න ප්ුළුවන් යවනව. ඒක මත ිිධාකාර යලස කල්ප්නා 
කරමින්, ඒක මත ිිධාකාර යතාරන් ගහමින්, ඒක මත ිිධාකාර 
යකයලස් යබෝ කරන ගති ට  න්යන නෑ. ‘සු්ත සුත මත්තං භවිස් සති’. 
මට කණට ඉතාම අමිහිරි අප්රසන්න, නැත්නම් ඉතාම ප්රි  මනාප් 
කන්කළු යද් ක් ද්කින්න අහන්න ප්ුළුවන්. නමුත් ඒක මත යකයලස් 
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ප්හළ යවනවාම ි කි ලා යද් ක් යලෝයක ඇත්යත් නෑ. ප්හළ 
කරගන්නවා, ඒක උයේ අ ිතිවාසිකමක්. කරගත්යතාත් ඒකට 
යගවන්න යවනවා. ඒ වායග්ම තම ි නාසය න්, දියවන්, ශරීරය න් 
ලබන්නා වූ මුත න්. එවුව එන්යන  න්ඩ ි. අප්ි තම ි ඒව බදායගන 
එවුවාට භ  යවලා එවුවා අනුව ිිධාකාර කල්ප්නා කරමින් 
භාවනාව කඩාගන්යන්. ඒවා එනයකාටම භාවනා අරමුණට වැි  
ප්රකට නම්, භාවනා අරමුණ  ට කරන මට්ටමට එනවා නම් ඒකට 
මුළු හිත දාලා යමයනහි කරන්න ඕනෑ. ඒ යමයනහි කරනයකාට 
භාවනා අරමුණත් ප්ැත්තකට  නවා. ඒ යමයනහි කරනයකාට 
ඇයහන්, කයණන්, නාසය න්, දියවන්, එන යකයලස් සම්ප්ූණයය න්ම 
නතර යවනවා. කය ් එන්නා වූ කටුක යව්ද්නා යහෝ මිහිරි යව්ද්නා 
ප්මණක් වැටයහනවා. ඒයකත් වැි යවලාවක් ප්වතිනයකාට 
ඒයකනුත් උප්දින්නා වූ යකයලස් නතර කරගන්න ප්ුළුවන් යවනවා.  

අවසායන් සවයඥ න් වහන්යස් යද්්ශනා කරනවා “විඤඤා්ත 
විඤ ඤාත මත්තං භවිස්සති”. යම්වා ප්ිළිබඳව කල්ප්නා කරමින් ඇති 
යවන්නා වූ භ  ගති, ඇති යවන්නා වූ අසරණ ගති, ඇති යවන්නා වූ 
නීරස ලක්ෂණ, ඇති යවන්නා වූ හිත ඇිස්යසන ගති, ඇති යවන්නා 
වූ හිත හංගන නිදිමත කරන ගති එන්යන්  නන් ි. ඒවා ඇටුවම් 
බැහැගත්ත යලඩ, නිද්න්ගත යලඩ බවට ප්ත් කරගන්යන නැවත 
නැවත යම්වාට ආරාධනා කරල ි. ඒ නිසා ආප්ු ිඳීමත් ිඤ් ඤාණ ත් 
ිඤ්ඤාණ මත්යතන් ප්ැවතිලා නතර යවනවා. 

අන්න එයහම සඳහන් කරලා සවයඥ න් වහන්යස් යද්්ශනා 
කරනවා මාලුඞ්කප්ුත්ත , උඹ යම් ිදි ට දුටු යද්්හි දුටු ප්මණින් 
නතර කරන්න ද්න්නවා නම්, ඇහූ යද්් ඇහූ ප්මණින් නතර කරන්න 
ද්න්නවා නම්, කයණන්, නාසය න්, දියවන්, ශරීරය න්, එන යද්් එන 
ප්මණකින් නතර කරන්න ද්න්නවා නම්, හිතට මතු වන යද්් එතැනින් 
නතර කරන්න ද්න්නවා නම්, උඹ ඒක නිසා යවස් යප්රළාගන්යන 
නෑ. මං අහවල් යද්් දැක්ක ි කි ලා අං එන්යන නෑ. අහවල් යද්් 
යනාදැක්ක ි කි ලත් අං එන්යන නෑ. අහවල් යද්් ඇහැව්ව ි කි ලා 
අමුතු යවන්යනත් නෑ. නෑහුව ි කි ලා අමුතු යවන්යනත් නෑ. ඒ නිසා 
යවස් යප්රයළන්යන නැ. යකාටළුවා සිංහ හම යප්ාරවාගත්තා වයග් 
අමුතු යව්ශ කට ප්ත් යවන්යන නෑ. ඒ අමුතු ිදි ට ප්ත් යවන්යන් 
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නැත්නම් එ ින් මත්තට උඹට ඒ සක්කාය දිට්ඨ ි  ආදී ධමය ප්හළ යවන්න 
ඉඩකුත් නෑ. ඒ නිසා ඒ තත්ත්ව ට සිත නිතර නිතරම ප්ත් 
කරගන්නට හිතට ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් ද්ක්වන 
සති  අප්ි යගනි න ගැඹුර බැලුයවාත්, යවන ිදි කට කි නවා නම් 
සවයඥ න් වහන්යස් දැකප්ු තායලට ද්න්නවා නම් අප්ි සති  තව 
යකාේචර ප්ැතිවලින් දි ුණු කළ  ුතුද්? ඒක ිිධ ප්ැතිවලින් 
යප්න්වන ආකාර තම ි ඇස් ඇත්යත් අන්ධ කු යස් ගත කරන්න 
කි නව, රෑප් ක් දැක්කා නම් දැක්ක ප්මණින් නතර කරන්න කි නවා. 
ඒ ද්කින රෑප්  යමයනහි කිරීයමන් තම ි, මූණට මූණ දාලා අරමුණ 
බැලීයමන් තම ි ඒක කරන්න ප්ුළුවන් යවන්යන්. 

නමුත් අප්ි එද්ත් මතක් කරගත්ත ිදිහ ට යම් රෑප්, ශේද්, 
ගන්ධ, රස, ිෂය හි ආධුනික ය ෝගාවචර ා එේචර ද්ක්ෂ නෑ. 
යමාකද්? ඒවා ඉතාමත්ම තද්බල සංසාර බැමි. ඒ නිසා ඊට වඩා 
යබායහාම ඕළාරික යගායරෝසු කාය  කා ානුප්ස්සී - කය ් ක  අනුව 
බලන හැටි ට තම ි ගත කරන්න කි න්යන. නමුත් එයහම කය ් 
ක  අනුව බලනයකාට කවදාකවත් අරමුණ හරි ගි ා යවන්න ප්ුළුවන්, 
හරි ගිය ් නෑ යවන්න ප්ුළුවන්, ඒ මත යව්ද්නා ප්හළ යනාවී මතු 
යවන්යන් නෑ. නතර යවන්යන් නෑ. ඒකාන්තය න්ම එක්යකෝ සුඛ 
යව්ද්නා, දුක්ඛ යව්ද්නා කි න යද්යකන් එකක් ප්හළ යවනවා. ඒ ප්හළ 
යවනයකාට ඒ ප්හළ යවන දුඛ, සුඛ යව්ද්නාවල් යනාසලකා මූල 
කමයස්ථානය ්ම හිත ප්වත්වන්න ප්ුළුවන් තරමට සි ුම් නම්, ඒ තාක් 
දුරට ය ෝගාවචර ා මූල කමයස්ථානය ්ම හිත ප්ැවැත්ි   ුතු ි. 
එතනදි හිතන්න නරක ි මූල කමයස්ථානය  හිත ප්ැවැත්වීයමන් මට 
කවදාවත් යව්ද්නානුප්ස්සනාව කරගන්ඩ හම්බ යවන්යන නෑ. 
චිත්තානුප්ස්සනාව කරන්න හම්බ යවන්යන නෑ කි න යද් ක් 
ඇත්යත් නෑ. ආධුනික ය ෝගාවචර ා යකායහාම වුණත්,  ම් කිසි 
මට්ටමකට භාවනා කරප්ු යකයනක් ඡන්ද්  යද්්ි, අත උස්සාි, මූල 
කමයස්ථාන  බලායගන ඉන්න ගමන් ඇති යවන, නැති යවන, යව්ද්නා 
දැකගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් දි ුණු සති ට තිය නවා. ඒක සතිය ් 
බලවත්කම. ඒක සති  සමරස භාව ට ප්ත් වීමක්. මූල කමයස්ථාන ත් 
යප්්නව, යව්ද්නාත් යප්්නවා. චිත්තානුප්ස්සනාවත් යප්්න්න ඉඩ 
තිය නවා. ඒ අතරම ධම්මානුප්ස්සනාවත් යප්නිලා අඩු ගායන මූල 
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කමයස්ථානය ් බලන් ඉන්නයකාට රෑප් ක් යප්නිලා  න හැටි 
හියතන්ම වයග් වටහාගන්න ප්ටන්ගන්නවා. ශේද් ක් ඇිල්ලා ඒ 
ශේද්  අප්ිට ආමන්තරණ  කරලා  න හැටි මූල කමයස්ථානය ් සිත 
ප්වතිද්්දීම වැටයහන්න ඉඩ තිය නවා. ගඳක්, රස ක්, ඒ වයග්ම 
සිතිිල්ලක් මතු යවලා  න හැටි දැකගන්න ප්ුළුවන් යවනවා.  

ඒ නිසා කා ානුප්ස්සනාව ි තරක් යකරැවට අනිත් ඒවා නැති 
යව ි කි ලා භ ක් ඇති යවන්ඩ බෑ. ඒක යම් හත් අවුරැද්්ද්ක් යහෝ 
හත් ද්වසක්  න වැඩක් යනයම ි. සති  ප්ිළිබඳව ඇද්හීයමන් කට ුතු 
කරනවා නම් යබායහාම ඉක්මනට ඒක යත්රැම්ගන්න ප්ුළුවන්. නමුත් 
හුඟක් ය ෝගාවචරය ෝ ඒ කි මන, යම්ක කමටහන් සුද්්ධ කිරීම නම්බු 
කරන්යන් නැති නිසා, ධමය යගෞරව  යනාප්ිහිටන නිසා යමවුවා 
නිකම්ම නිකන් යනාසැලකි   ුතු යද්්වල් ගානට  ට  නවා. ඒ 
කි න්යන ය ෝගාවචර ා නිවන කි ලා හිතන්යන යවන යමාකක්යද්ෝ 
එකක්. ප්ෘථග්ජන නිවනක්. ඒ නිසා යම් අවස්ථායව්දී භාවනාව හරි 
ගි  ි කි ා යහෝ යනාහරි ගි  ි කි ා යහෝ ිනිශ්ච කට ප්ැමිණීම, අර 
අරමුණක් මත රාග, යප්ර්ම, ඡන්ද්, ඇති කළා වයග් වැඩක්, වැරැද්්ද්ක්. 
තමන්ට තිය න්යන් භාවනාව කරයගන  නයකාට යහාඳ යහෝ යව්වා, 
නරක යහෝ යව්වා, ඒ  වැටහිේච යද්්, ප්රතක්ෂ වශය න් වැටහිේච යද්්, 
කි න එක ි. ඒ යමාකද්? ය ෝගාවචර ා වශය න් ඒ ද්හසක් න ින් 
අවයබෝධ කිරීමක් ආධුනික ායගන් බලායප්ායරාත්තු යවන්න 
අමාරැ ි. නමුත් ය ෝගාවචර ා ආධුනික වුණ ි කි ලා ධමය  දුප්්ප්ත් 
එකක්වත් අසම්ප්ූණය එකක්වත් යනයම ි. ිිධ ප්ැතිවලින් 
ය ෝගාවචර ායග් ය ෝග කමය ට ධධ ය කරන යද් ක් තම ි ධමය  
කි ල කි න්යන. යම් ස ිලු ධමයවල තිය න යහාඳම සරැසාර ගති 
ටික සතිය ් ප්වතිනවා. 

ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා මතක ති ාගන්න ඕනෑ තමන් ඒ 
අරමුණ - ඉස්යසල්ලාම ගත්ත ප්ිම්බීම හැකිළීම යහෝ ආනාප්ාන -
යකාටු කරයගන ඒක ශේද්වලින්, යව්ද්නාවලින්, එයහම නැත්නම් 
සිතිිලිවලින් යවන් කරයගන ඉස්යසල්ලාම අරමුයණ් නිමග්න 
කරගන්නට ගන්න උත්සාහ  සමථ ට බර ි. ඒ කාල  තුළ අනිකුත් 
ඉන්ද්රි න්යගන් සිදු යවන යකයලස් කප්ා දැමීම නම්, ිප්ස්සනායවන් 
යත්රැම්ගන්න ඕනෑ එකක්. නැත්නම් යම් නා  ධමය  යත්රැම්ගත 
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 ුතු යද් ක්. ඒ නිසා ඒ යවලායවදි ය ෝගාවචර ා කා  කමය කරන්යන් 
නෑ. වචී දුශ්චරිත කරන්යන් නෑ. හියතන් යහෝ අනිකුත් අනුස  
මට්ටමින් යහෝ අනිකුත් ඉන්ද්රි  ධමයවලින්, ආ තනවලින් යකයලස් 
උප්ද්වන්යන නෑ. ඒ නිසා අරමුයණ් හිත ප්ැවැත්වීම ඒ තරම්ම 
ආනිසංසජනක ි.  

නමුත් ඊට ප්ස්යස සමථ වශය න් යහෝ ආරම්භ යවලා 
ිප්ස්සනා වශය න් යම් අරමුණට සිත බැස්සීමක් සිද්්ධ යවනවා. අර 
ප්රඥප්්ති වශය න් යප්්න ඕළාරික තත්ත්ව  මගහැරලා සි ුම් 
තත්ත්ව ට ප්ත් යවනවා. යමන්න යම්ක සිද්්ධ යවන්යන් හීයනන් 
වායග්. යම්ක සිද්්ධ යවන්යන් ක්ලාන්ත වුණා වායග්. යම්ක සිද්්ධ 
යවන්යන යප්රළි ක් වායග්. ඒක ි ඉස්ඉස්යසලල්ාම යවනයකාට 
යම්ක කිව්වට යත්යරන්යනත් නෑ. තමන්ට ඒක කි න්නත් බෑ. නමුත් 
ප්හු යවනයකාට ප්හු යවනයකාට යහාඳට යත්යරන්න ප්ටන් 
අරගන්නවා ඒ අරමුයණ් යකායහාල්ලෑ ගුලි ක් කටු මැටි බිත්ති කට 
ද්මල ගැහුවා වායග් අල්ලන ගති ක් හිටිනවා. ආරක් ෂාවක් 
වැටයහනවා. මයග හිත දැන් අරමුයණන් ප්ිට  න්යන්ම නෑ. නීවරණ 
ප්හළ යවන්යනම නෑ. එතයකාට අර ඇයහන්, නාසය න්, කයණන්, 
ඒවයගන් එන අරමුණු බාධා නැති යවනවා. නමුත් ඒක යප්ාි 
යවලාව ි තිය න්යන. ඊට ප්ස්යස් ආ ි සැර ක් සති  රජ යවලා, 
සති  මුල් තැන අරයගන, ආ ි සැර ක් අරමුණම යප්්න්න 
ප්ටන්ගන්නවා. ආ ි සැර ක් ශේද්, යව්ද්නා, රෑප්, ගන්ධ, රස යප්්න්න 
ප්ටන්ගන්නවා. නමුත් වාසි ක් තිය න්යන් ඒ යවලාවට ද්රාගන්න 
බැරි මට්ටයම් දුක් යව්ද්නා, ශේද්, ගන්ධ, රස එන්යන් නෑ. ඒවාට 
ය ෝගාවචර ා සිත දැි කරයගන මූල කමයස්ථාන ත් ප්වතිද්්දීම ශේද් 
ඇයහන හැටි, යව්ද්නා ිඳින හැටි, සිතිිලි ප්වතින හැටි, ක  එයහ 
යමයහ යවන හැටි, ක  වැක්යකරිලා ප්වතින හැටි, ඍජුව ප්වතින 
හැටි, ආදී වශය න් ඒ සෑම යද් ක්ම යප්්න ද්න්න මට්ටමට යහාඳට 
සති  දි ුණු කරයගන ගිය ාත් එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ ඒයක ද්ක්ෂතාව 
වැි යවනවා. අර  ාන්තන් කකුල් යද්ක උස්සලා ඇිද්ගන්න බැරි 
ද්රැවා ඇිදින්න ප්ුරැදු වුණාට ප්ස්යස දුවන්න ඉයගනගන්නවා. 
ප්නින්න ඉයගනගන්නවා. ප්ිමි ප්නින්ඩ ඉයගනගන්නවා. ඒක නතර 
කරන්න බෑ යද්මව්ප්ි න්ට.  
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ඒ වායග් තම ි සති  ශක්තිමත් වුණාට ප්ස්යස වැඩ යද්ක 
තුන එක වර කරන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒක ඒ තායලට ද්න්නවා නම්, 
ඒක සතිය ් අභිවෘධි ක් බව ද්න්නවා නම් ය ෝගාවචර ා සන්යතෝෂ 
යවනවා. යම්ක වැරැද්්ද්ක් කි ලා හිතාගත්යතාත් ඉතින් 
ය ෝගාවචර ාට යද් ි න්යගම ප්ිහිට තම ි. ඒක කි ලා යහළි 
යප්යහළි කරගත්යත් නැත්නම් යම් භාවනා දි ුණුව ය ෝගාවචර ාට 
නරකට හිටිනවා. එ ා ආ ිත් අරව වහන්න හද්නවා.  ටප්ත් කරන්ඩ 
හද්නවා.  ටප්ත් කරල ඕළාරික අරමුණම මතු කරගන්න හද්නවා. 
ප්ුදුමාකාර යවයහසකට ප්ත් යවනවා. නින්ද් යනා න තත්ත්ව කට 
ප්ත් යවනවා. සාමානය න් කන යද්් ද්රන්යන නැති තත්ත්ව කට 
ප්ත් යවනව. කටු යග ක් දුෂ්කර කරි ාවක් බවට ප්ත් යවනව ජීියත්. 
ඒ යමාකද් යහ්තුව? යම් සති ්නපක්ඛ භාව  දි ුණු කරගන්න එයක් 
ලකුණු ද්න්යන නැති එක ි. එයතන්ට ආවත් නැවතත් මූල 
කමයස්ථානය ්ම හිත ති ායගන තව ඉදිරි ට  නයකාට තම ි ඒ 
අරමුණ මත ප්හළ යවන්න ප්ුළුවන් වූ අනුස  යකයලස් 
යගවාගැනීයම් වැඩ ප්ිළියවලට  න්යන්. ඒක යම් ජීිතය ් කරලා 
තිය න ද්ක්ෂකමක් යනයම ි. කිසිම භාෂා ඤාණ කින් යද්න්න 
ප්ුළුවන් යද් ක් යනයම ි. නැවත සාකේඡා කරමින් කරමින් ඒ සි ලුම 
රෑප් ශේද් ගන්ධ රස ස්ප්ශය ලබමින් මූල කමයස්ථානය  ප්වත්වන්න 
ප්ුළුවන්, මූල කමයස්ථානය ් හිත ය ාද්වන්න හද්නයකාට හිත ප්නිනව, 
ආගන්තුකව බාහිරින් එන්නා වූ රෑප් ශේද් ගන්ධ රස රසවත්ව 
වැටයහනවා. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා ඒ රෑප් ශේද් ගන්ධ රස ිෂය හි 
දුවන්න දුවන්න වල්මත් යවනවා. 

ඒ නිසා යප්ාළා ප්ැන්නත් මූලකමයස්ථානය ්ම හිත 
ප්ැවතිල්යලන් යබායහෝ යව්ලා, ප් යඞ්ක  වශය නුත් යබායහෝ 
යව්ලා, ද්වසකට ප් යඞ්ක සක්මන් වශය න් යබායහෝ යව්ලා, ද්වස් 
සති යබායහෝ කාල ක් ගත කරනයකාට, යමනන් යම් තත්ත්යවදී 
යකාටු කරගත්තා වූ, අනුස  මට්ටමින් ද්කින්නා වූ මූල කමයස්ථාන  
කරමානුකූලව යගවා ද්මමින් එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ ඒ අරමුණ යබාඳ 
යවේච දි  සා ම් චිතර ක් වයග් අථය ිරහිත යද් ක් බවට ප්ත් 
යවනයකාට ය ෝගාවචර ා නරක ි දින ච යාව යවනස් කරන්න. 
ය ෝගාවචර ා නරක ි තමන්යග වත් ප්ිළියවත් එකක්වත් නතර 
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කරන්න. ය ෝගාවචර ා නරක ි යලෝක ාත් එක්ක සම්බන්ධ  අඩු 
කරන්න. ය ෝගාවචර ා ඒ තායලටම  න්න ඕනෑ. ඒ යවලායවදි ප්ත් 
යවලා තිය න ඒ සංතුලන  යබායහෝම වටින යද් ක්. සංසායරට 
බලප්ාන අවස්ථාවක් ඇිත් තිය න්යන. ඒ යවලායවදි අහල ප්හළ 
තිය න යද්්වල් කඩා වැටිල හැලහැප්්ප්ිල ගිය ාත් ආ ි මුලක ඉඳලා 
ප්ටන්ගන්න ඕනි. නමුත් අවාසනාවට වායග් ඇතුළත, ප්ිටත යද්යක්ම 
ඒ යවලාවට යප්්න්න තිය න්යන අනිත , දුක්ඛ , අනාත් ම  
මිසක්කා නිත, සඛු, සුබ, ආත්ම ගති ක් යනයම ි. ඒ නිසා භාවනා 
කරප්ු නැති ඇත්යතාත් එක්ක ඒ යවලායව සාකේඡා කරන්න නරක ි. 
තමන්යග් අත්දැකීම් ඒ වයග් ඇත්තන්ට කි න්නත් නරක ි. ඒ 
ඇත්තන්යග් කයටාලු කථාවලට ඇහුම්කන් යද්න්නත් නරක ි.  

ඒ වැටයහන්නා වූ අනිත , දුක්ේ , අසුබ සව්භාව , 
සංසායර් කවදාක්වත් යනාමැකිේච යම් ද්ශයන  දැන් මට ප්හළ වුණා! 
මට ආ ය න් වහන්යස්ලායග් සරණ ි! ආ ය න් වහන්යස්ලායග් 
ප්ිහිට ි! කලාණ සත්ප්ුරැෂ න්යග් ප්ිහිට ි! ධමය ආරක්ෂාව ි! කි ලා 
සතිය ් ආරක්ෂාව ඉදිරිප්ත් කරයගන, ඒ යගයවමින් ප්වතින්නා වූ මූල 
කමයස්ථාන  ඉදිරි ට  නවා නම් ය ෝගාවචර ායග් සති  යහමිහිට 
ප්ැත්තකට යවලා සම්ප්ජඤ්ඤ ට ඉඩ යද්නවා.  

සම්ප්ජඤ්ඤ  යතෝරලා යද්නවා වැද්ගත් යද්් වැද්ගත් 
තායලටම. ඒකට තම ි කලාණ මිතර ා ඒ යවලායව් උද්ව් කරන්යන. 
ඒකට තම ි සවයඥ න් වහන්යස් ිිධ න වලින් යම් ධමය යද්්ශනා 
කරන්යන්. එම නිසා එම ධමය යකාට්ඨාශවලට ඇහුම්කන් යද්නයකාට 
සාකේඡා කරනයකාට ඒවාට හිත ය ාද්නයකාට යප්්නවා අප්ි ිශාල 
ප්ාරමිතා ශක්ති රාශි ක් ප්ුරායගන ිශාල වී ය ප්රමාණ ක් 
ය ාදායගන සෑයහන සාථයක භාව කට මුල් බැහැයගන හිටි ත් 
ඉස්සරහට තිය න අභිය ෝගය ්දී අප්ි තාමත් ළද්රැ ි. ඊගාවට තිය න 
ප්ාඩයම්දී අප්ි සම්ප්ූණයය න් අලුත් යවන්න ඕනෑ. අප්ි ආය ත් 
යමානවක්වත් ද්න්යන් නැතිව සවයඥ න් වහන්යස්ට වඳින, 
යමානවක්වත් ද්න්යන් නැතිව ධමය ට ගරැ කරන ප්ිරිසක් බවට ප්ත් 
යවනවා නම් ජීිත  අලුත් යවනවා. එන්න එන්නම සති  ඉදිරි ට 
 නවා. ආන්න එයහම  නවා නම් තම ි සතිප්ට්ඨාන  අවසානය ් 
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යද්්ශනා කරන්නා වූ සත් අවුරැද්්යද්න් සත් ද්වසින් ආදී වශය න් 
ප්රතිඵල ලබාගන්න ප්ුළුවන් යවන්යන්. 

ඒ නිසා “ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය ්ලා්ක 
අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං” කි න තායලට යම් ගුණ හතර ප්ැත්තකට 
ති ලා නම් සතිප්ට්ඨාන  වැඩුවට බෑ. සති  ප්ිළිබඳව වුණත් ිස්තර 
සහිතව යබායහෝම ප්ුංචි යකාටස් යම් සාකේඡා කරන්යන. ඕයන 
ප්ැත්තකින් යම්ක ිස්තර කරන්න ප්ුළුවන්. අන්න ඒ ිස්තර කිරීයම් 
ශක්ති  සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන්වහන්යස්ට වයග් යම් ඇත්තන්ටත් ද්හසක් 
න ින් වැටයහ්වා කි ලා ප්රාර්ථනා කරනවා. අප්ි යම් ප්ුළුවන් 
ප්රයද්්ශ ක් තම ි, ද්න්න ටිකක් තම ි ඉදිරි ප්ත් කයළ්. නමුත් මම 
හිතනවා ඒවා තමන්යග අත්දැකීමට ය ාද්ලා බලනයකාට ඒයක ගැඹුර 
මං යම් යද්්ශනා කළාටත් වඩා ගැඹුයරන් වටහාගන්නට 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 ධමයානුරෑප්ව සති ම යප්රටු 
කරයගන ඉදිරි ට  න්න ශක්ති , ධධ ය , බල  ලැයේවා! ඒ අනුව 
ශරද්්ධාව, ිරි , සති , සමාධි , ප්රඥාව කි න ප්ංච ඉන්ද්රි  ධමය දි ුණු 
කරගැනීයමන් යම් සතර සතිප්ට්ඨාන  තමන් ප්රාථයනා කරන කාල  
ඇතුළත සාක්ෂාත් කරගැනීමට ලැයේවා! කි න ප්රාථයනායවන් අද්ට 
නි මිත ධමය යකාට්ඨාශ  යමතනින් නිම කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු!
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7-වන ධමම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

“ඉධ භික්ඛ්ව, භික්ඛ ූ කා්ය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජා්නා 
සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභි ජ්ඣා ්ොමනස්සතති” 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සඞ්ඝ රත්නය න් අවසර ි. අපි් 
යම් සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් ද්කින්නට හම්බ යවන ධෘව ප්ද් ක් වන 
කා ානුප්ස්සනා හැඳින්වීම ි ප්සුගි  වාර කීප්ය ්ම සාකේඡා කරන්න 
ය දුයණ්. අප්ි එ ින් ආතාප්ි, සම්ප්ජායනා, සතිමා, කි න ප්ද් ශක්ති 
ප්රමාණය න් ප්සුගි  වාර කීප්ය ් ඉදිරිප්ත් කරගත්තා. අප්ි අද් 
හත්යවනි වතාවටත් යම් රැස් යවලා බලායප්ායරාත්තු යවනවා, ආතාප්ි 
සම්ප්ජායනා සතිමා ියන  යලායක අභිජ්ඣා යදාමනස්සං කි න 
යකාටයස්, “වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං” කි න යම් 
හතරයවනි ය ෝගාවචර ගුණ ට, හතරයවනි ය ෝගාවචර ගති ට හිත 
ය ාද්න්ට.  

ආතාප් කි න යකයලස් තවන වැර, ආතාප් වීරි , 
සම්ප්ඤ්ඤ  කි න සම්ප්ජඤ්ඤ ප්රඥාව, සතිමා කි න ි දි ට සතිමත් 
වූ, කි න ගුණවලින්  ුක්ත යකනා., දැන් යමතන ියන  යලායක් 
අභිජ්ඣා යදාමනස්සං කි න එක, ප්ද් කීප් ක් ය දුණාට එකම 
ධචතසික ක් එකම ගුණ ක් තම ි ි ගරහ කරන්යන්. යම් යලෝකය හි 
අභිජ්ඣාව කි න දැි යලාභ ත්, යදාමනස්ස  කි න ද්්යව්ෂ  ප්ද්නම් 
කරගත්ත එකත් අතර ින ක් ඇති කරගන්නවා කි න එක ි සඳහන් 
කරන්යන්. යම්ක උප්මාවකට අනුව අයප්් අප්වත් යවේච යලාකු 
ස්වාමීන්වහන්යස්යග් අවසර ලැබුයණ් යද්ප්ැත්ත සම සම යස්, 
නැත්නම් අසාධාරණ යනාවන යස්, ධාර්මික වන යස් සලකා බලන 
ිනිශ්ච කාරවරය ක් මධස්ථ ිනිශ්ච කට එළයඹන්නා යස්, ඒ 
උසාිය ් යමයතක් කල් ඇහුණු සාක්කි, හරස් ප්රශ්න, ිත්තිය ් 
යචෝද්නායව ප්රකාශන, ඔක්යකාම මැද්හත් යස් සලකා බලා නඩුව 
සමථ කට ප්ත් කරන, ිනිශ්ච කට ප්ත් කරන සාධාරණ ධාර්මික 
ිනිශ්ච කාර කු යස් , කි ලා. ඒක නිසා යම් උසාි  සමථ කට 
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ප්ත් කරා, නඩුව සමථ කට ප්ත් කරා කි න අද්හස ි යමතන 
තිය න්යන. 

යම්කම ‘සමථ’ කි න ප්ද් ට යහාඳ අථය ිවරණ ක් යද්නවා. 
සමථ  වශය න් සාමානය න් සඳහන් කරන්යන් සමාධි ම ි. 
සමාධි  කි ලා කි න්යන්, හිතක් අරගත්යතාත් ඒ හියත් තිය නවා 
යවලාවක යලෝභ  දිහාවට, දැි යලෝභ  දිහාවට යව්ගය න් දුවයගන 
 න අමන ගති. ඒ වායග්ම යවලාවක දැි ද්්යව්ෂ  දිහාවට දුවන 
ගති ක් තිය නවා, ඒකත් යහාඳ සිහි බුද්්ධි කල්ප්නා ඇති අවස්ථාවක් 
යනයව ි. යම් යද්යක්දීම යමෝහ , අන්ධකාර , අිද්ාව, කරි ාත්මක 
යවනවා. යම් යද්යක් කරි ාකාරිත්ව  ඉතාමත්ම  ුහුසුලු නිසා හරි ට 
එක හියත්ම යද්කම තිය නවා වයග් වැටයහන යවලාවලුත් 
තිය නවා. යවන ිදි කට කි නවා නම් සමිති ක, සංගම ක, රැස් 
යවේච යවලායව ඒ එක ය ෝජනාවක් ප්ිළිබඳව ප්ක්ෂ ිප්ක්ෂ 
මතිමතාන්තර රාශි ක් තිය නවා. එතයකාට  ම් කිසි යකයනක් 
ය ෝජනාවට ප්ක්ෂව, සාධාරණව, ප්රබලව කරැණු ඉදිරිප්ත් කරනයකාට 
ඒකට ිප්ක්ෂ ඇත්යතෝ සභායව් යඝෝෂා කරනවා. එතන එතන කථා 
ප්වත්වනවා. ඒ ප්ුද්්ගල ාට බාධා කරනවා. එයහම යවනයකාට 
සභාප්තිට සිද්්ධ යවනවා සභාව සමථ කට ප්ත් කරන්න. ඒ 
ප්ුද්්ගල ාට අද්හස් ඉදිරිප්ත් කරන්න යද්න්න ඕනෑ. ඒ අද්හස් යහාඳට 
ියව්කීව බලලා අප්ි ඊගාවට අවස්ථාවක් යද්නවා ිරැද්්ධ ප්ක්ෂ ට 
කථා කරන්න. ඒ නිසා කරැණාකරලා නිශ්ශේද් යවලා සභා යගෞරව  
රකින්න කි ලා ඊගාවට ඒ ය ෝජනාවට ිරැද්්ධ ප්ක්ෂ ට කථා 
කරනයකාට ඔන්න ප්ක්ෂ ඇත්යතෝ එතන එතන කුටු කටුු ගාන්න 
ප්ටන්ගන්නවා. සභා යගෞරව  නැති යවන ිදි ට කට ුතුවල 
ය යද්නවා. එතයකාට සභාප්තිට සිද්්ධ යවනවා නැවතත් සමථ කට 
ප්ත් කරන්න.  

යමන්න යම් ිදි ට සාධාරණ ව සලකලා බලලා යද්ප්ැත්ත 
සමථ කට ප්ත් කිරීමක් යම් හියතත් සිද්්ධ යවනවා. එක කාරණාවක් 
දියග් හිත යව්ගය න් දුවයගන  නයකාට සදාචාර ගති අප්ට 
යප්න්වායද්නව ඕක ගැළයප්න්යන නෑ, ඕක යහාඳ නෑ කි ල. යහාඳ 
යද් ක් කරනයකාට හියත් තිය න හැඟුම්, ආශාවල්, අප්ිට කි නවා 
ඔ  ිදි ට හිටි ාම අයප්් ආශාවල් ඉෂ්ට යවන්යන් නෑ කි ලා. 
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අතරමැද් තිය න්නා වූ යම් ි වුල්, ඒ ප්ැත්තට යම් ප්ැත්තට අන්ද් 
මන්ද් ගති නිසා හිත නිතයරාම තිය න්යන් යද්ප්ැත්තට ඇද්ප්ු රබර් 
ප්ටි ක් වයග් හරි යවයහසක. යමන්න යම් යවයහස නිවලා 
සමථ කට ප්ත් කිරීම තම ි සමථ භාවනායව්දී යකයරන්යන්. 
ියශ්ෂය න්ම ඒකාගර යවනවා ි කි ලා, හිත සමාධිගත යවනවා ි 
කි ලා සඳහන් කරන්යන් යම්ක ි. 

ඒක නිසා යම් ‘කා්ය කායානුපස්සී විහරති’ කය ් ක  අනුව 
බලන්නා වූ, බලමින් සිටින්නා වූ ය ෝගාවචර ාට ඒ කට ුත්ත සාථයක 
යවන්න නම්, ආතාප් කි න වී යවන්ත ගුණ  අත නෑර දිගට 
ප්වත්වන්න ඕනෑ. ප්සු යනාබසින වී ය ක් අවශ කරනවා. ඒ 
වායග්ම සම්ප්ජඤ්ඤ  කි න ධම්මිච  සම්යබාජ්ඣඞ්ග , එයහම 
නැත්නම් ප්රඥා ධචතසික  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 
ප්ිළියවළවල් අනුව, ඒ ප්ුද්්ගල ාට නිතරම එළඹ සිටි සති ක් 
ප්ිහිටුවාගන්න යවනවා. සති , සම්ප්ජඤ්ඤ , ආතාප් ිරි  කි න 
තුන කරි ාත්මක යවන යකාට ඒ ප්ුද්්ගල ා තුළම තමන් කරයගන  න 
භාවනාව සම්බන්ධය න්, එයහම නැත්නම් තමන්යග් යම් සීලවන්ත 
ආධාත්මික චරිත  සම්බන්ධය න් ිිධ ප්ැතිවලින් ිිධ අග  
කිරීම් ි නිශ්ච න් මතු යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ ි නිශ්ච න් මතු වීම 
ස්වාභාික ි. ඒ යදාඩමලු හිත නිතර ිනිශ්ච ට යප්ළයඹන 
යනාඉවසනසුලු හිත, ශීඝරය න් ි ිධ ි නිශ්ච න් යගන යද්නවා. ඒවා 
හරි ට සභාවක් ප්වතිද්්දී, ඒ සභායව් මූලික වැඩ  කට ුත්තක්  ද්්දී 
සභාව ඇතුයළ් තව යද්තුන්යද්යනක් තනිතනිව කථා කරනවා වයග ි. 
ඒක නිසා සභා ගරැත්වය න් සභා වැඩ ප්ිළියවළ දිගට යගනි න්න 
බැරි යවනවා. ඒක හුඟක් අවුල් වුයණාත් ඒ සභාව නතර කරන්න 
යවනවා. සභාප්තිට යහෝ කථානා කට ඇහුම්කන් යද්න්යන නැති 
මට්ටමට  නවා.  

අයප්් සියත් ආන්න ඒක නිසා තම ි යගාඩක්ම යම් දුක, 
නැත්නම් යම් යප්යළනසුලු ගති , යගාඩාක්ම ඇති යවලා තිය න්යන්. 
ියශ්ෂය න්ම වීතිකරම යකයලස් සිදු යවන යවලාව යවනයකාට යම් 
මට්ටම ඉක්මවලා, අයප්් ශරීර  ද්රද්ඬු යවලා. එයහනම් ඒ සභාව 
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යම්ේචල් කරන්න යප්ාලිසිය න් යගන්නන්න යවනවා, මාර්ෂල්ලා 
යගන්නන්න යවනවා වයග් ිදිහට භ ානක අවස්ථාවකට ප්ත් වීම 
තම ි අප්ි කි න්යන් වීතිකරම යකයලස් කි ලා. ඒක යහාඳට ප්ිටට 
යප්්නවා. ඒ ප්ුද්්ගල ා දැන් මුගුරක් අරයගන, ද්ණ්ඩක් අරයගන, 
සයතක් මරන තරමට යකෝප්ාිෂ ්ටව  ක්ෂය ක් වයග් වැඩ කරන 
මට්ටමට ගිහිල්ලා ඉවර ි. එයහම නැත්නම් යහාරකමක් කරන, 
කාමය ් වරද්වා හැසියරන ආදී කා ික කරි ාවලට, නැත්නම් වාචික 
කරි ාවලට, චණ්ඩ ඵරැෂ වචනවලට ප්ත් යවලා ඉවර ි. ඒ ප්ුද්්ගල ා 
දැනගත්තත් යනාදැනගත්තත් දැන් වීතිකරමණ  යවලා. ඉක්මවලා. යම් 
තත්ත්යවදි අප්ි සාමාන සිිල් නීති ටත්  ටත්. ිශාල කමය රැස් 
කරයගන, කමය ප්ථවලට වැයටන්න අවස්ථාව තිය නවා. යම්ක 
යබායහෝ ි ට ය ෝගාවචර ාට සිදු යවන්යන් නෑ කි ලාම කි න්න බෑ. 
නමුත් ය ෝගාවචර ා යමවැනි වාතාවරණ කින් යබායහෝ ිට මෑත් 
යවල ි ගත කරන්යන්. ගත කරන්යන නැත්නම් ය ෝගාවචරය ක් 
යනයව ි. 

භාවනායවන්, එයහම නැත්නම් සතිප්ට්ඨානය න්, ඒ වීතිකරම 
යකයලස් නතර කරන උප්කරම නෑ. සතිප්ට්ඨාන භාවනායව 
තිය න්යන, වීතිකරම යකයලස්වලට සං ම  තුළින් උත්තර දීලා ඉන් 
ඉදිරි ට ඇත්තා වූ ප්රිවුට්ඨාන යකයලස්වලට උත්තර සලසන එක ි. 
ියශ්ෂය න්ම අභිජ්ඣා, ්ොමනස්ස යද්යකන් වළක්වලා හිත මැද්ට 
ගන්නවා කි ල කි න්යන යම් මැද් ප්රමාණය ් යකයලස්. ඒ යකයලස් 
මතු වුණ ි කි ලා කාටවත් යප්්න්යන නෑ. යකයනක්යග් සියත් 
රාග ක් ඇති වුණ ි කි ලා, ද්්යව්ෂ ක් ඇති වුණ ි කි ලා, අන්ද් 
මන්ද් භාව ක් කලයකාල භාව ක් අන්ධකාර වීමක් මත් වීමක් 
අිද්ාවක් මතු වුණ ි කි ලා කාටවත් යප්්න්යන නෑ. නමුත් ඒ තරහ 
යහෝ ද්්යව්ෂ  යහෝ අන්ද් මන්ද් භාව  දිගින් දිගටම ගිය ාත්, නැත්නම් 
තරයහන් තරහට තරයහන් තරහට දිගින් දිගට හිත වීි ක් ආකාර ට 
ගිය ාත්, අන්න අර වීතිකරම යවන මට්ටමට ගිහිල්ලා ඔහුයග් මුහුයණ් 
ස්වරෑප්  ද්ළද්ඬු ඉරි ව් ප්ැවැත්ම ආදි  ඕන්න යප්්න්න 
ප්ටන්ගන්නවා. ඒ වයග්ම තම ි යලෝභ  ආප්ුවහමත්, අන්ද් මන්ද් 
භාව , කලයකාල භාව , අන්ධකාර  ආවමත්  ම් කිසි ප්රමාණ කට 
 නකම් යප්්න්යන නැතිව ඇයඟ්  ට යවේච උණක් වයග් ඔයහ් 
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තිය නවා. නමුත් ඒක දිගටම ගි හම ඒක ඉක්මවලා  න යවලාවක් 
එනවා. ඉක්මවලා ගි හම ඒ ප්ුද්්ගල ාට ඒක යත්රැම් යේරැම් 
කරගන්න බැරැව  නවා. බාහිරව යප්්න මට්ටමට  නවා. නමුත් අර 
ප්රිවුට්ඨාන මට්ටයම් තිය ද්්දී ය ෝගාවචර ාට නම් දැන් යත්යරනවා. 
දැන් ද්න්නවා තමන්යග් හිත රාග ට නතු වුණා. ද්්යව්ෂ ට නතු වුණා. 
නැත්නම් ඉස්සරහ තිය න යද්් තමන්ට යප්්න්යන යත්යරන්යන නැති 
ිදි 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, ආණ්ඩු මට්ටු කරගන්න 
තිය න්යන. 

යමතැනත් එක ිදි කට බලනයකාට සීලය ්ම යකාටසක් 
වයග් තම ි. නමුත් යම්ක සාමානය න් වැටයහන ප්රාතියමාක්ෂ 
සංවර සීල  නැත්නම් ශික්ෂා ප්ද් සීල ට අහු යවන එකක් යනායව ි. 
ඊට වඩා සි ුම් තැනකට ි යම් යගනි න්යන. ප්රාතියමාක්ෂ සංවර සීල, 
එයහම නැත්නම් සමාද්න් යවන සික්ෂා ප්ද් සීල, වීතිකරම යකයලස් 
සම්බන්ධව ි වග කි න්යන. ඒ සිල්වලින් ආරක්ෂා යවලා ඉදිරි ට 
 නයකාට ඒකාන්තය න්ම ය ෝගාවචර ට අභිජ්ඣා යදාමනස්ස යද්ක 
යවනදා යප්්න්යන නැති තරම්, ය ෝගාවචර ජීිත ට ප්ත් වුණාට 
ප්ස්යස කැප්ී යප්්න්න ප්ටන්ගන්නවා. තමන්යග් ප්රධානම රාජකාරි , 
තමන්ට කරන්න තිය න්යන භාවනා කරන අරමුයණ් යහෝ යව්වා! ඒ 
අරමුණට බාහියරන් ප්ැමියණන්නා වූ ද්්වීතී  අරමුණක නිසා යහෝ 
යව්වා! එයහම නැත්නම් අප්ි භාවනාවට බාධක වශය න් ද්කින යද්් 
යහෝ යව්වා! ප්ිළිබඳව යම් ඇති යවන්නා වූ දැි යලෝභ , දැි ද්්යව්ෂ , 
ඒ යද්ක අතර අන්ද් මන්ද් භාව  කි න යම් යද්්වල් එක්ක ගත කරන 
එක තම ි ය ෝග ජීිත  කි න්යන. ඒක සාධාරණ කි මනක්. ඒක 
ියශ්ෂය න්ම තවත් ප්ැත්තකින් අථය ගන්වන්න ප්ුළුවන්.  

අයප්් ලඞ්කායව් අද් කාලය ් ප්වා - ඒක අවාසනාවන්ත 
තත්ත්ව ක් - නමුත් සමථ භාවනාව තම ි ‘භාවනාව’ වශය න් 
හඳුනාගන්යන. ඒක නිසා බද්්ධ ප් යංකය  ඉඳයගන ගහක් මුලට 
යවලා වාි යවලා ඉඳයගන ඉන්න ස්වරෑප් ක් තම ි අප්ට භාවනාව 
කි නයකාට මතක් යවන්යන. ඒ යමාකද්? භාවනායවදිත් දැන් 
අභිජ්ඣා, යදාමනස්ස ින න  කිරීයමදිත් සඳහන් යවන්යන, වීතිකරම 
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යකයලස් සම්බන්ධ ප්රශ්න  ි. සමථ  ඇති කිරීම ි. නමුත් 
ය ෝගාවචර ජීිතය ් ඒක ‘මැද්’ ප්මණ ි. ආරම්භ  නම් සීල 
සංවර  ි. නැත්නම් සීලය න් වීතිකරම යකයලස් නතර කිරීම ි. මැද් 
කි න්යන, යම් කි න ිදි ට අභිජ්ඣා, යදාමනස්සත් එක්ක කාරණා 
දැනයගන හීන් නූයලන් වැඩ කිරීම ි. අවසාන  කි න්යන, ප්රඥායවන් 
අනුස  යකයලස් දුරැ කිරීම ි. ඒ නිසා යම් මැද් යකාටස තම ි 
හුඟයද්යනකුට භාවනා කරනවා කි න යකාට, ඇයහනයකාට, 
මැයවන චිත්ත රෑප් . අන්න ඒකට අදාළ යකාටස තම ි සතිප්ට්ඨාන 
සූතරය ්දී වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං කි ලා සඳහන් 
කරන්යන. යම් යද්් කරනයකාට ඒ නිසා ධමය කථාව සම්ප්ූණය යවන්න 
මතක ති ාගන්න ඕනෑ, කල් ඇතුවම සූදානම් වුණා වූ සීල ක් 
තිය න්න ඕනෑ. සිල්වන්ත යකයනකුට තම ි සමථ භාවනාව හරි 
 න්යන. “අවිප්පටිසාරත්ථානි ්ඛා ආනත  කුසලානි සීලානි”12 කි ලා 
සවයඥ න් වහන්යස් යද්්ශනා කරලා තිය න්යනත් ඒකම ි. 

යම් කුසල සීල  හැම යවලායවම ිප්ිළිසර බව දුරැ කිරීම 
ප්ිණිස ි ප්ිහිටන්යන්. ිප්ිළිසර බව දුරැ කරවීම සීලය න් ලැයබන 
ආසන්නම ප්රතිඵල ක්. ඒ ප්රතිඵල  තම ි දි ුණු ප්වුණු කිරීම තුළින් 
යම් සමථ  ඇති යවන්යන්. සමථය ්දී සිදු යවන්යන් අභිජ්ඣා, 
යදාමනස්ස යද්ක දුරැ කිරීම ි. ඒ නිසා  ම් කිසි යකයනක් නාහප්ු 
සතිප්ට්ඨාන ක් අහලා, ඒකට ආරම්භ යවන්නා වූ මුල් යවන්නා වූ 
යම් කය හි ක  අනුව බලමින් ජීවත් යවන්න හද්නයකාට  ම් 
ආකාර කට ඒ ප්ුද්්ගල ා තුළ යම් ආතාප් කි න යකයලස් තවන 
වීරි ත් සම්ප්ජඤ්ඤ ත් සති ත් ඔ  කි න සමථ ත් කි න ගුණ 
වධයන ක් වැි වීමක් සිදු වුයණ් නැත්නම් අලිම අවුල් තත්ත්ව කට 
ප්ත් යවනවා. ිශාල වකූල තත්ත්ව කට වාප්ාර  ප්ත් යවනවා. 
යම්ක සාමානය න් යහාඳයටෝම දැකගන්න ප්ුළුවන්, යප්ාත බලන 
ඇත්තන්ට, නැත්නම් ශාස්තරී  වශය න් සතිප්ට්ඨාන  ඉයගනගන්න 
ඇත්තන්ට කිසි යස්ත්ම ගුණ වධයන ක් සිදු යවන්යන නෑ, 
යප්ෞරැෂත්වය ් යවනසක් ඇති යවන්යන් නෑ. ඒ ප්ුද්්ගලය ෝ තමන්ටම 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12 අං. නි.  ද්සක නිප්ාත , ආනිසංස වග්ග , කිමත්ි  සූතර  
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සමහර යවලාවට වංචා කරගන්න ප්ිරිසක් වශය න් ඉප්දිලා ඒ 
ආකාරය න්ම මැරිලා  නවා.  

ඒ නිසා  ම් කිසි යකයනකුට සතිප්ට්ඨාන ගුණ සන්තානගත 
කරගන්න ඕනෑ නම්, යම් ජීිතය ්දී යමව්වා අතර යවනසක් ඇති 
කරගන්න ඕනෑ නම්, තමන්ට එ ින් ිමුක්ති ක් ශුද්්ධි ක් ලබාගන්න 
ඕනෑ නම්, ඒ ප්ුද්්ගල ා ඒකාන්තය න්ම තමන් තුළ ආතාපි, 
සම්පජා්නා, සතිමා, වි්නයය ්ලා්ක අභජි්ඣා ්ොමනස්සං කි න 
ගුණ යප්ෞද්්ගලිකව යහා ලා බලලා තහවුරැ කරගන්න යවනවා. 
එයහම තහවුරැ කරගන්යන් නැතුව, කය ් ක  අනුව බලලා ජීවත් 
යවන්න ප්ටන් අරගතය්තාත්  ම් යවලාවක කය ්  ථාථය  
වැටයහනයකාට ඒ ප්ුද්්ගල ා යහලකින් ප්ල්ලකට ඇද්යගන වැටුණ 
යකයනක් වයග්, ආතප්ාත නැතිව, හිස බිමට ප්  ඔළුවට තිය ද්්දී 
ඇද්යගන 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 
ප්ුද්්ගල ාට හිටප්ු තැනිනුත් ඇද්යගන වැයටන්නා යස් වැටයහන්න 
ප්ටන්ගන්නවා. 

යමන්න යම් අනිත ධමය  වැටයහනයකාට, ඒකට අදාළ 
ගුණධමය ටික ළං කරයගන හිටිය ් නැත්නම් ඒ ප්ුද්්ගල ාට තිබුණු 
තැනත් නැති යවන්න ඉඩ තිය නවා. යම්ක භාවනා යලෝක ට 
ප්ිියසන කායල යබායහෝම ජ ට ය ෝගාවචර ාට වැටයහනවා. 
නමුත් ඒක මූලධමයානුකූලව යත්රැම්ගන්න යගාඩාක් කල්  නවා. 
නමුත් කමටහන් යද්න්න  නවා නම්, භාවනා මධස්ථාන ක් 
ප්ාලන  කරන්න  නවා නම්, යහාඳයටෝම යත්රැම් අර ගන්න ඕනි 
යද් ක්. එයහම යත්රැම් අරගන්යන නැතුව, යම්වා ප්ිළිබඳව 
ලකලෑස්ති ක් නැතුව යම් කට ුත්තට බැස්යසාත් ඒක හරි ට 
ශලාගාර ක් නැතුව ශලකර්ම ක් කරන්න හද්නවා වයග්. හදිස්සි 
නිසා අප්ි ඒ යරෝගි ා කුස්සි කට යගනිහිල්ලා ති ලා, දිග ඇරලා, 
කප්ලා, යබයහත් කරන්න ප්ටන් අරගත්යතාත් ශලකමයය න් ප්ස්යස 
මරණ ට අවස්ථා වැි යවන්න ඉඩ තිය නවා. ඒ යමාකද්, ප්රිසර  
ිෂබීජ ජීවානුහරණ  කරලා නෑ.  
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ආන්න ඒ වයග් තම ි ය ෝගාවචර ත් ආතාපි සම්පජා්නා 
සතිමා වි්නයය ්ලා්ක... කි න යම් කාරණා යනාදැන, ඒවා ප්ිළිබඳව 
යනාතකා, සතිප්ට්ඨාන භාවනාව කරනවාට වැි  යහාඳ ි යනාකර 
නිකම් ඉන්න එක. අයප්් සිංහලය ් කි මනකුත් තිය නවා, 

ගසක කැප්ුම ගස මුල ප්ෑදුයමන්  දැයන් 
හානා හී  ප්ානා අඬහැයරන්   දැයන් 
අමුතු බත් දීම අත ඇල්ලුයමන්  දැයන් 
මිනිහා යනාමිනිහා  න කිසයරන්  දැයන්, කි ලා. 

වැයේක හැඩ ක් තිය නවා. ඒ වැයේට අවශ කරන අඩුම 
කුඩුම සූදානම් කරයගන තම ි අයප්් ප්ැරණි සිංහල ා වැඩක් ප්ටන් 
අරගන්යන. එයහම නැතිනම් ද්න්නවා ඒ වැ යේට කවදාවත් 
අතගහන්න වටින්යන නෑ, ඒකට තව යවලාව කලාව ඇිල්ලා නෑ, 
ය ෝග  ය දිලා නෑ. ඒ නිසා හුඟාක් කල් ඇතිව ඒකට සූදානම් වීයමන් 
කි න්න ප්ුළුවන් ඒ වැයේ යකාේචර බරසාරද් කි ලා. අප්ි ද්න්නවා 
රයජක් එළි ට බහින්න ඉස්සර යවලා හැම යවලායවම ආරක්ෂක 
අංශය න් ඇිල්ලා සහතික කරලා මතක් කරලා යද්නවා, නැකත 
යකායහාම යවතත් දැනු ි ආරක්ෂාව සම්ප්ූණය, දැන් රජ්ජුරැයවෝ යදාරට 
වින්ට යහාඳ ි කි ලා. එතකම්ම රජතුමා එළි ට එන්යන නෑ. 

ඒ වයග් තම ි සතිප්ට්ඨානය ්, කය ් ක  අනුව බැලීම කි න 
කාරණාව, එයහම නැත්නම් කය ් ඇත්තා වූ කට, බඩ, දිව, නාස , 
ආදී යම් ක  දැකීමත් වි්නයය ්ලා්ක අභජි් ඣා ්ොමනස්සං 
කි නයකාට ඒ බාහිර යලෝකය ් ඇත්තා වූ ඉර, හඳ, තාරකා, ගංගා, 
ඇල, යදාළ ආදී යලාව ති න යද්  දැකීමත්  න යම් යද්ක - අජ්ඣත්ත 
ක , බාහිර ක  කි න යම් යද්ක -  ථාථය  ද්කින්න ප්ටන් 
අරගන්නයකාට ඒ ප්ුද්්ගල ා තුළ ඒ ද්කින  ථාථය , ඒ මතු යවලා 
එන්නා වූ සාරධමය ද්රාගන්න තරම් යහාඳ භාජන ක් නැත්නම් මහ 
අභාග කට ප්ත් යවනවා. අප්ි ද්න්නවා, අප්ි බරක් ිශාල ලී කින් 
යහෝ වාංගු කරන්න ප්ටන් අරගත්යතාත් වාංගු කරලා ඒ බර ඔසවන, 
එසයවන තායලට ඒ එසයවන ප්රමාණ  ප්ුරවන්න ගල් කැට ටිකක් 
හරි, ලී යකාට ටිකක් හරි ළඟ ති ායගන අප්ි ප්ටන්ගන්න ඕනෑ. 
එයහම නැත්නම් ඒ බර ඔසවලා අත හරිනවාත් එක්කම අර බර 
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තිබුණ තැනටම ඇද්යගන වැයටනවා. භ ානක තත්ත්ව කට ප්ත් 
යවන්න ඉඩ තිය නවා යනාදැනුවත්ව කට ුතු කයළාත්. ඒ නිසා අප්ි 
වාංගු කරන්යන ිශාල බරක් නම් ඒකට ගන්නා වූ, වාංගු කරන්න 
ගන්නා වූ අයේ යහාඳට තහවුරැ කර ගන්න ඕනෑ. ඒකට උස්සන්න 
ගන්නා වූ ද්ණ්ඩ යහාඳ යනාකැයඩන ද්ණ්ඩක් බවට ප්ත් කරගන්න 
ඕනෑ. ඒ කරලා ඒ වාංගු යවන ප්රයද්්ශ , ඒ ඒ ප්රමාණ ට ඔසවලා 
යද්න්න ඕනෑ. ඒයක බර ද්රන්න ගල් කැට, ලී යකාට ආදි  ළං 
කරගන්න ඕනෑ. ඒවා ළං කරගන්යන් නැතිව ඔසවන්න ප්ටන් 
අරගත්යතාත් මහා ිශාල බරක් තමන්යග් කරට අරයගන යමානවත් 
කරගන්න බැරි තත්ත්ව ට ප්ත් යවන්න ඉඩ තිය නව. 

ආන්න ඒ වයග් තම ි ය ෝග ජීිතය ්දීත් සතිප්ට්ඨාන  
කි ලා කි න්යන යසල්ලම් කරන යද් ක් යනායව ි. ඒකාන්තය න්ම 
භාවනා කරන්න ප්ටන් අරගන්නයකාටම ඒයක ප්රතිඵල තිය නවා. ඒ 
ලැයබන ප්රතිඵල ද්රාගන්න තරම් ගුණ සන්තාන ක් තමන් තුළ 
නැත්නම්, ඒ ලැයබන භාවනා අත්දැකීම් ඒ ප්ුද්්ගල ා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 වැි  යහාඳ ි දාන, සීල කට ුතු කරන 
එක. ඒ දාන, සීල කට ුතුවලින් යප්ෞරැෂත්ව  සම්ප්ූණය කරයගන, හිත 
යහාඳ යසෞඛ සම්ප්න්න සාමාජිකත්ව ක් සමාජය  ඇති කරයගන 
තම ි භාවනාවට  න්න ඕනෑ. භාවනාවට ගිහිල්ලත්  ම් කිසි 
කායලක භාවනායව් ප්රතිඵල ලැබිලා, නැවතත් භාවනායව් ප්රතිඵල 
යනාදැනී  න්නත් යහ්තුව අතරමැද්දී එක්යකෝ වීරි  බහා තබලා. 
එයහම නැත්නම් කාරණා කාරණ වශය න්, සම්මුති කාරණා, ප්රඥප්ති 
කාරණා, ප්රමාථය කාරණා, යවන් කර දැනගැනීයම් ඤාණ  ප්ැත්තක 
ති ලා, සාකේඡා නතර කරලා, බණ ඇහිල්ල නතර කරලා, ධමයානුකූල 
කල්ප්නාව නතර යවලා. එයහම නැත්නම් සති  නතර යවලා. එයහම 
නැත්නම් ඒ ඇතුළත නැවතත් අභිජ්ඣා යදාමනස්ස එන්න ප්ටන් 
අරයගන. 

ඒ නිසා යම් කාරණා හතර භාවනාවත් එක්කම දි ුණු ප්වුණු 
යවනවා නම්, එයහනම් ඒ ය ෝගාවචර ායග් යප්ෞරැෂත්වය ් රැචි 
අරැචිකම්වල යවනසක්, කමය රැස් කිරීයම් යේතනාවල යලාකු 
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යවනසක් සිදු යවන්න ප්ටන් අරගන්නවා. සිදු යවන්යන යවනස 
හිමිහිට. නමුත්  ායද්න යවනසක්. ඒක නිසා සමහර ිටක සැක ක් 
ඇති යවන්න ඉඩ තිය නවා, සැක ක් ඇති කරගන්ට කරැණු යප්්න්න 
ඉඩ තිය නවා, යම් සතිප්ට්ඨාන භාවනාව කි ලා කි න්යන දැනටමත් 
මාගය ඵල ලාභීන් සඳහා වූ භාවනාවක්ද්? කි ලා හියතන තරමට  නව. 
මම ගිහි කායල් සතිප්ට්ඨාන  ඉස්යසල්ලාම ඇහිේච ද්වස්වල මට 
ප්ැහැදිලිවම යම්යක් මතුප්ිට අථය  වැටයහනයකාටම යත්රැණා යම්ක 
එයස් යමයස් යකයනකුට කරන්න ප්ුළුවන් යද් ක් යනායව ි. ඒක 
නිසා මම හිතුවා, යම්ක එක්යකෝ මහණ යවලාම භික්ෂූන් වහන්යස්ලා 
ප්මණක් කළ  ුත්තක්  කි ලා. ප්ස්යස ආශර  කරලා බලනයකාට 
භික්ෂූන් වහන්යස්ලාත් මනුෂය ෝ. මනුෂය ෝ වශය න් භික්ෂූන් 
වහන්යස්ලා අතර යහාඳ නරක යද්කම තිය නවා. ඒ නිසා ඒකත් මට 
බැහැර කරන්න සිදු වුණා. ඒ නිසා මම හිතාගත්තා, අඩුම ගායන් 
යසෝවාන් යවේච ඇත්තන්ට යවන්න ඇති සතිප්ට්ඨාන භාවනාව 
ගැළයප්න්යන. ඒ යමාකද්? ඒක ප්ටන්ගන්නයකාටම ිශාල ගුණ 
සම්භාර ක් ඉල්ලා සිටිනවා සුදුසුකම් වශය න්. ඒ සුදුසුකම් නැති 
ඇත්තන්ට යමවා කටප්ාඩම් යකරැවා කි ලා මහා යලාකු යවනසක් 
ඇති යවන්යන නෑ. ඒකට යහ්තුව ආතාපි, සම්පජා්නා, සතිමා, 
වි්නයය ්ලා්ක අභජි්ඣා ්ොමනස්සං කි න යම් ගුණ හතර, යවන 
ිදි කට කි නවා නම් වීරි , සති , සමාධි , සම්ප්ජඤ්ඤ  කි න 
යම් ගුණ හතර එයස් යමයස් ඒවා යනායව ි. 

අප්ට සෑයහන්න සලකා බැලි   ුතු කාරණාව තම ි, ප්ඤ්ච 
ඉන්ද්රි න්යගන් ශරද්්ධාව දැන් හැලිලා. කය ් ක  අනුව බැලීමට 
සවයඥ න් වහන්යස් ිසින් ආරාධනා කරන ආරාධනාව අප්ි 
භාරගන්යන ශරද්්ධායවන්. ඒක උන්වහන්යස් බලලා හරි ගි  කරම . 
නමුත් දැන් ඒ ශරද්්ධාව ප්ැත්තක ති ලා අප්ි ප්ර්ය ්ෂණ ට බහින 
යවලාව. කය ් ක  අනුව බැලුවත් නිවන් ද්කින්න ප්ුළුවන් කි ලා 
කටප්ාඩම් කරයගන හිටි ට නිවන් ද්කින්යන නෑ. කය ් ක  අනුව 
බලන්න දැන් ප්ටන් අරගන්නයකාට ශරද්්ධාව බහා තබනවා. බහා තබල 
ශරද්්ධාව, අත්ද්කින්න ප්ුළුවන් ප්රතක්ෂ ක් බවට ප්ත් කරගන්නවා. 
ප්රතක්ෂ ක් බවට ප්ත් කරගන්නයකාට වීරි ත් සම්ප්ජඤ්ඤ ත් 
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සති ත් සමාධි ත් කි න ධමය, තමන්ට ලැයබන ප්රතක්ෂ ඤාණ  
ද්රායගන සිටින භාජන ක් බවට ප්ත් යවන්න ඕනෑ.  

‘උට්ඨාන සම්ප්දාව, ආරක්ඛ සම්ප්දාව’ කි ලා සම්ප්ත්ති යද්කක් 
මනුෂ කුයග් දි ුණුවට අවශ ි. හම්බ යකරැවට දැනගත්තට මදි, 
ඒක ආරක්ෂා කරගන්න දැනගන්න ඕනි. අද් කායල් හම්බු කිරීම අතින් 
නම් හැම යකයනක්ම ඉස්සර වයග් යද්ගුණ කට තුන්ගුණ කට 
වැි  හම්බු කරනවා. නමුත් ි ද්ම් කිරීයම් තිය න අද්ක්ෂ කම නිසා 
අමනකම නිසා යලෝකය ් ප්වතින්නා වූ යවළඳ දැන්වීම්වලට  ට 
යවලා ඒ යමෝස්තර අනුව, රැල්ල අනුව,  න්න ගි  නිසා යකාේචර 
නම් ආරක්ෂා නැති අනාරක්ෂිත තැනක ඉන්නවද් කි නව නම්, 
ප්ුදුමාකාර යලස කිසිදු භ ක් ලැජ්ජාවක් හිරිකිත ක් නැතිව ණ  
යවන කාල ක් අද්. රජවරැත් ණ  යවනවා. සිටුවරැත් ණ  යවනවා. 
ඇමතිවරැත් ණ  යවනවා. දුගි ත් ණ  යවනවා. මගි ත් ණ  
යවනවා. හිඟන්නත් ණ  යවන කාල ක්. ඒ යමාකද්? යම් ආරක්ඛ 
සම්ප්දාව ද්න්යන නෑ. තමන්ට හම්බ යවන ටික රැකයගන එ ින් ජීවත් 
වීම ද්න්යන නෑ. යම් නිසාත් හිඟන සමාජ ක්, හැම යවලායවම 
අස්ිර සමාජ ක්, හැම යද්්ම ආර්ිකය  රඳා ප්වතින සමාජ ක් බවට 
ප්ත් යවනවා. යම් යද්් යවනවා ය ෝගාවචර ාටත් සතිප්ට්ඨානය ්දී 
යම් ගුණ හතර නැත්නම්. හැමදාම යහෝද් යහෝද් මයේ දානවා වයග් 
ගුණ චරිතය  වධයන ක් සිදු යවන්යන් නෑ. 

ඒ නිසා භාවනා කරල  නයකාට යකයනකුට භාවනායව අප්ි 
හිතමු සමථ  ඉවර යවලා ිප්ස්සනාවට  න්න හද්නයකාට, නතර 
යවන තැන හිටිනවා. ඉදිරි  යනායප්නී  න්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ 
වයග්ම සමථය ත් ිප්ස්සනායව්ත් ගිහිල්ලා බලව ිප්ස්සනාවට 
 න්න හද්නයකාට,  ාන්තමට අනිච්ච, දුක්ඛ, අනාත්ම යප්්න්න හද්න 
යකාට, ිප්ස්සනාව එක තැන නතර යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. එයහම 
නැත්නම් බලව ිප්ස්සනාව යවනයකාට ිප්ස්සනාව අන්ද් මන්ද් 
යවනවා. ප්ිටයප්ාට  න්න ප්ටන්ගන්නවා. එයහම නැත්නම් 
ිප්ස්සනායව් ගිහිල්ලා ිප්ස්සනා ඤාණ යකළවර මාගය ඤාණ කට 
 න්න හද්නයකාට නා නා ප්රකාර ිදිය ් කලයකාල වීම් අන්ද් මන්ද් 
වීම් සිදු යවනවා. ප්රථම මාගය  ලබලා ද්්වීතී  මාගය ට  න්න 
හද්නයකාට හරි ට බාධා තිය නවා. ඒ වයග්ම තම ි සෑම තැනකදීම 
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ඒ අදාළ ප්රීක්ෂණ ප්තර  බලලා ලකුණු ලැබුයණාත් ිතර ි ඉදිරි ට 
 න්න ප්ුළුවන්. යමන්න යම් ලකුණු ටික තම ි යම් සාකේඡා 
කරන්යන්. බහා යනාතබන ප්රිදි, යකයලස් තවන වී ය ක් අවශ ි. 
යකාතැනකවත් නෑ, යම් ිප්ස්සනා ගමයන් අම්බලමක්, හති අරින 
තැනක්. සමථ මාගය ත් එක්ක ිප්ස්සනා  න ඇත්යතෝ හුඟක් 
යවලාවට තකය කරනවා, එයහම හති වැටිේචහම සමථ සමාධි කට 
ප්ත් යවලා ිප්ස්සනාවට  න්න ඕනෑ කි ලා. ිප්ස්සනාවට  න්න 
නම්, සමාධිය න් නැගිට්ටා නම්, ඊට ප්ස්යස් නෑ කිසිම යවලාවක බර 
බහා තබන්න ප්ුළුවන් ගති ක්. අවසාන  ද්ක්වාම  න්න යවනවා. 
ඒක ි ය ෝගී කි න නයම් සඳහන් යවලා තිය න්යන් ය දුණා කි න 
අද්හස ි. යභෝගී කි න නයම් සඳහන් යවලා තිය න්යන් කාමයභෝගී 
යවලා ප්මා යවනවා කි න එක ි. ය ෝගී, අප්රමාද්, සති, කි න යම්වා 
ඔක්යකාම එකම සමානව  න යද්්වල්. ඒ නිසා ආතාප් ගුණ  - දිගටම 
උදුන රත් යවලා තිය න්ට ඕනෑ. සම්ප්ජඤ්ඤ  - තමා එදා හිටප්ු 
තැන අරමුණ යතෝරාගැනීම, එහිම හිත ය ද්වීම දිගටම සිද්්ධ යවන්න 
ඕනෑ. දැන් මට ප්ුළුවන් නිද්හයස් ඉන්න කි ලා තැනක් එන්යන් නෑ. 
අවසාන රහත් මාර්ග  ද්ක්වාම තැනක් එන්යන් නැහැ. ඒ වයග්ම 
තම ි සති  බහා තබන්න තැනක් එන්යන් නැහැ. සවයඥ න් 
වහන්යස්ම යද්්ශනා කරප්ු ිදි ට “සාධු ි්තා ස්තා ්බාිං 
සමජ්ඣගතති”13 අයන්! මම මනා යකාට සති  ප්ිහිටුවප්ු නිසා අද් යම් 
ිදි ට යබෝධි  සාක්ෂාත් කරගත්තා කි ලා සඳහන් කරනවා. 

ඒ වයග්ම තම ි අවසාන  ද්ක්වාම අභිජ්ඣා යදාමනස්ස 
කි න යද්ක ප්ැහැදිලිවම අතගාමින්ම  න්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
හුඟයද්යනක්යග් මෑත කාලය ් හුඟක්ම අහන්නත් හම්බ යවන 
ද්කින්නත් හම්බ යවන යද් ක් තම ි භාවනාව හරි ායගන එනවා 
නම් නුරැස්සන ගති යහාස්ස ළඟින් මැස්සා  න්න බැරි ගති ප්හළ 
යවන්න ප්ටන් ගන්නවා ක ිලා යචෝද්නාව. ඒ කි න්යන් හිතනවා අපි් 
ය ෝගාවචර උනාට ප්ස්යස උතුරැ සළුවක් දාගත්තාට ප්ස්යස ශාන්ත 
භාව ට, ගල් බමුයණක්යග් තත්ත්ව ට ප්ත් ි   ුතු ි කි ලා. නමුත් 
අවාසනාවකට වයග් සිදු යවන්යන් ඕයක් අනික් ප්ැත්ත. තුවාලය ් 
යහාබයර් ගලවලා කට්ට ගලවලා වණ මුඛ  ප්ාදාගත්තාට ප්ස්යස ඒ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 සං. නි - 1.  සගාථ වග්ග , මාර සං ුත්ත , තයප්ෝකම්ම සූතර  
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කට්යට ති න තත්ත්යවට වඩා දැන් යව්ද්නා යද්නසුලු ි. හුලං 
වැදිල්ලක්වත් ඉවසාගන්න බැරි තත්ත්ව ට ප්ත් යවනවා. ආන්න ඒ 
වයග් තම ි අයප්් ඉඳුරන්. කය ් ක  අනුව බලමින් ජීවත් යවන්න 
හද්නයකාට කය ් ක  අනුව බලමින් ජීවත් යනායවේච අන්ධ 
ප්ෘථග්ජන කාල ට වඩා ඉඳුරන් සූක්ෂම යවනවා. ඉඳුරන් ප්රසන්න 
භාව ට ප්ත් යවනවා. සංයව්දී භාව  වැි යවනවා. යම් සංයව්දී 
භාව  වැි වීම නිසා ප්ුංචි බාධාවක් ප්ුංචි හිරිහැර ක් ආවත් 
මහයමරක් ිදි ට යප්්න්න ප්ටන් අරගන්නවා. ඒ චිත්තක්ෂණය  
යලෝයකම බාධක ක් ිදි ට යප්්න්න ප්ටන්ගන්නව. මන්යද්ෝත්සාහී 
කරන යද් ක් බවට ප්ත් යවන්න ඉඩ තිය නවා.  

යම් නිසා එවැනි යකයනක් ිෂය හි අනුකම්ප්ායවන් බලන්ට 
නම් ආර්  න් වහන්යස්ලා අඳුනයගන තිය න්න ඕනි. ආ ය න් 
වහන්යස්ලා ද්න්යන් නැති, ආ ය ි නය හි අද්ක්ෂ, සත්ප්ුරැෂ ධර්මය හි 
අද්ක්ෂ, සත්ප්ුරැෂ ධමය  අහලා නැති යකනා, ඒ යකනා දැකලා උසුලු 
ිසුළු කරනවා. දැන් යම් රහත් යවන්න යන්ද් ගිය ්! දැන් යම් යමාකද් 
යවලා තිය න්යන්. යමාකද් යම් යප්ාි යද්්වලට සැයලන්යන් කි ලා 
ප්රශ්න කරන්න ප්ටන් අරගන්නවා. නමුත් ඒ භාවනා කරලා 
භාවනාවට අත යද්න, භාවනා මධස්ථාන හද්න, භාවනා මධස්ථාන 
දි ුණු කරන ඇත්යතෝ නම් යම් ප්ිළිබඳව සැලකිලිමත් යවන්න ඕනෑ. 
ඒ ඒයක හැටි එයහම තම ි. එන්ට එන්ට ප්ුංචි යද් ක් ප්වා ඉතාම 
සි ුම්ව යත්යරන්න ප්ටන් ගන්නවා. ඒ යත්යරන්න ප්ටන් 
අරගන්නයකාට යප්්න්යන දුක වැි වීයගන එන්නා යස්. යව්ද්නාව 
වැි වීයගන එන්නා යස්. අප්ි භාවනා කරන අත්දැකීමක් ගත්යතාත් 
සමහර යවලාවට හයම් ප්ුප්ුරැ ගහන තත්ත්ව, කූඹි නලි න්නා වයග්, 
සමහර යවලාවට ඇස් මුල අනින්නා වයග්, නහ  මුල ප්ීරිගාන්නා 
වයග් දැයනන යද්්වල්, හරි ට  න්තර හ ි කරලා කප්න්නා යකාටන්නා 
වයග් යත්යරන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ යවලායව්දී ය ෝගාවචර ා හිත 
සමථ කට ප්ත් කරගන්න ද්න්යන් නැත්නම් ඒ එන යව්ද්නා යම් 
භාවනායව් ප්රතිඵල ක්ම ි, ඒ ප්රතිඵල  මත ද්්යව්ෂ  යහෝ මට 
භාවනාව හරි ගි ා කි ලා සතුට යහෝ ප්හළ කරගත්යතාත් භාවනාව 
බාධා යවනවා. ආතාප්ි වී ය  නතර කරන්න නරක ි. 
සම්ප්ජඤ්ඤය න් ඒක යත්රැම්ගැනීම ඒ යවලායවදි නතර කරන්න 
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නරක ි. ප්ාවා යද්න්න නරක ි. ඒ ප්ිළිබඳව යහෝ මූල කමයස්ථාන ට 
වඩා යප්්නවා නම් ඒ ප්ිළිබඳව යහෝ සතිමත් වීම අමතක කරන්න 
නරක ි. 

ඒ වයග්ම තම ි යම් මතු යවන බාහිර යද්්වල් මත අභිජ්ඣා 
යදාමනස්ස කි න දැි යලෝභ  යහෝ ද්්යව්ෂ  ප්හළ කර යනාගන්න 
හුදු සමථ ක් ප්ුහුණු කරලා තිය න්න ඕනෑ. ඒක නැති උයනාත් ඒ 
ප්ුද්්ගල ා ප්ැහැදිලිවම යචෝද්නා කරන්න ඉඩ තිය නවා යම් භාවනාව 
කි ලා කි න්යන් යකාේචර කිව්වත් “සත්තානං විසුද්ියා ්සාක 
පරිද් වානං...” ආදී ආනිසංස යද්්ශනා කළාට දුයක් යකළවරක් සඳහන් 
කළාට යම්ක නම් මම කරලා බැලුවා, මට හරි ගි ා. නමුත් යම්ක දුක 
වැි යවන එකක් කි ලා ප්ැහැදිලි ප්රකාශන කරන්න ඉඩ තිය නවා. 
එයහම ප්රකාශ කරන ඇත්තන්යග් කථා යබාරැත් යනයව ි. 
සතිප්ට්ඨාන  යනාකරප්ු නාහප්ු ඇත්තන්ට වඩා ඇත්තක් තිය නවා 
ඒයක්. නමුත් අධය සතය ් තියබන භ ානකකම ි යම්යකන් 
යත්යරන්යන්. යවන ිදි කට කි නවා නම් යනාකි   ුත්යතකුට, 
යනාකි   ුතු යවලාවක, යනාකි   ුතු කාරණාවක් කිව්වා බවට ප්ත් 
යවනවා. කාරණාව සත ි. ඒ ප්ුද්්ගල ා තව ිංගිත්තක් වි්නයය 
්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං කි න කාරණාව දැනයගන යම් ඇති 
උනා වූ අප්හසුතායව් මුල යම්ක  මැද් යම්ක  අග යම්ක  කි ලා 
නඩුව ඉවර යවනකම්ම සාවධානව අහයගන ඉඳලා ිනිශ්ච ක් 
යද්න්න ප්මා යවනවා නම් ඒ ප්ුද්්ගල ාත් යම් කයටාලු කථා 
යනාකරන, අනුනුත් යවයහසට ප්ත් යනාකරවන යකයනක් බවට ප්ත් 
යවනවා. 

හැබැ ි යම් කයටාලු කථා කරන්නන් ඉන්නව ි කි ලා 
තමන්යග් භාවනාව බහා තබනවා නම් එයහම ය ෝගාවචරය ක් 
ඉතින්  න එක යහාඳ ි. යවන කරන්න යද් ක් ඇත්යත් නෑ. ඒ 
යමාකද්? කවුරැවත් ඇත්යත් නෑ ඒ යකාන්තරාත් බාරගන්න. එව්වා 
ඉඳයගන ළඟ ති ායගන නලවන්න ප්ිනවන්න හිටිය ාත් ඒක යලාකු 
වාසනාවක්, නමුත් අප්ි බලායප්ායරාත්තු යවන්න නරක ි. යමාකද්? 
හැම යකයනක්ම භාවනාවට බැස්සාට ප්ස්යස ඉන්යන කයේ 
ඇිදිනවා වයග් ඉතාම අිනිශ්චිත තත්ත්ව ක. දුක වැි යවේච 
ස්වරෑප් තිය නවා. දුක අඩු යවේච ස්වරෑප් තිය නවා. තමතමන්යග් 
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භාවනා වීිය ් ඉන්න තැයන් හැටි ට දුයක් අඩු වැි වීම් තිය නවා. 
ඒ සෑම තැනකදීම එවැනි යකයනක් අයප්් සමිතිය ් සිටි ා කි ලා 
සබරහ්මචාරීන් වහන්යස්ලා අතර සිටි ා කි ලා අප්ි අභිජ්ඣා 
යදාමනස්ස කි න යද්ක අතර සමතුලිතතාව ද්න්යන නැත්නම් අයප්් 
භාවනාවට බාධා යවන්න ඉඩ තිය නවා. එයහම නැත්නම් මට 
එයහම දුකට ප්ත් යවේචහම මට අවට ඉන්න කට්ටි යගන් උද්ව් 
උප්කාර ලැබුයණ් නෑ කි ලා වුණත් දුකට ප්ත් යවන්න ඉඩ 
තිය නවා.  

යම් වයග් යවලාවක ඒ වයග් භාවනා ප්රතිඵල නිසා  ම් කිසි 
ිනිශ්ච  කට ුතු අවස්ථාවකට ඇිල්ලා වැරදි ිනිශ්ච ක් ගන්යන් 
යම් ‘යලෝක ’ කි න වචන  හඳුනාගත්යත් නැති අ  ි. “වි්නයය 
්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං” ආධුනික ය ෝගාවචර ා හුඟක් 
යවලාවට ප්ෘථග්ජන අද්හස්වල හැටි ට යලෝක  කි ලා 
හඳුනාගන්යන් ඉර හඳ තාරකා ගංගා ඇල යදාළ සහිත ප්ෘිි  ි. 
එයහම නැතිව ඇස කණ දිව නාස  ශරීර  හිත සහිත අජ්ඣත්ත 
යලෝක  යනායව ි. ඒක ඒ ය ෝගාවචර ාට ිතරක් යනයව ි, මනුෂ 
ප්රිණාමය ් දිගයටෝම ප්ැවතිේච කරම ක්. යලෝක ිෂය හි ිද්ාව 
දුවන්යන් හඹායගන ඔන්න ඔ  ඉර හඳ තාරකා ගංගා ඇල යදාළ 
සහිත යමවුවා, ිිධ වශය න් කප්ා යකාටා දැනගැනීයමන් 
යලෝකය හි යකළවරට  න්න ප්ුළුවන් කි න අද්හසින් තම ි. ඉතින් 
අප්ි යම් සුළු ප්ිරිසක් යම් කාරණාව යත්රැම් අරගන්න බැලුවාට යම් 
යදාරවල්වලින් ප්ිට යම් ජයනල් වලින් ප්ිට මුළු යලෝයකටම ිද්ාව 
යවලා තිය න්යන ඕකම තම ි. ඒකට අද් ය දිලා ඉන්න ිද්ාඥ ින් 
කි න අ යග් සංඛාව, ය ාද්න මුද්ල් ප්රමාණ , ඒකම අද්හන රාජ 
ගණන, රාජ නා කය ා ගණන, ය දිලා ඉන්න ිද්ාඥය ා, 
ය ාද්වන ප්රමාණ  99.99999 %- ක්ම යවලා තිය නවා. 

සවයඥ න් වහන්යස් ඉදිරි ට ප්ත් යවලා යම් ප්රශ්න  
අහප්ුවහම “භාගවතුන් වහන්ස! යම් ‘යලායකා යලායකා’ කි ලා 
කි නවා. යමාකක්ද් යම් යලායක කි න්යන?” කිවුවහම උන්වහන්යස් 
යද්්ශනා කළ යද්්, “ලුජ්ජතීති ්ඛා භික්ඛු තස්මා ්ලා්කාති වුච්චති”14 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14 සං. නි - 4.  යවද්නා සං ුත්ත , ගිලාන වග්ග , යලාකප්ඤ්හා සූතර  
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 මක් ප්ලුදු යවනවා නම් කැයඩනවා නම් බියඳනවා නම් ඒක තම ි 
යලෝක . “මහණ, උයේ ඇහැ ස්ිරද්? නෑ. ඒක කැයඩන බියඳනසුලුද්? 
එයහම ි. එයහනම් ඒක තම ි යලෝක . උයේ කණ ස්ිරද්? නෑ. ඕක 
කැයඩන බියඳනසුලුද්? යගවී  නසුලුද්? ව සට  නසුලුද්? එයහම ි. 
එයහනම් ඒක තම ි යලෝක ” යම් ිදි ට ඇහැ කන දිව නාස  
ශරීර  මන කි න යම් හ ට තම ි සවයඥ න් වහන්යස් යලෝක  
කි ලා කිවුයව්. ඒ නිසා තමන්යග් භාවනාව කරයගන  නයකාට 
සංයව්දිතාව වැි වීම නිසා යහෝ යව්වා අඩු වීම නිසා යහෝ යව්වා 
ඇති යවන්නා වූ යම් අලුත් අත්දැකීම් අලුත් දැකීම් ඇසීම් යම් යලෝක  
ප්ැත්යතන් යලෝක  ද්ක්නාසුලුව යත්රැම් අරගන්නවා නම් අප්ට නඩු 
කි න්න යකයනකුත් නෑ. අප්ිම යම්ක ද්රා ගත  ුතු ි. අප්ි හිතනවා 
නම් යම්ක අනුන් කළ යද් ක් කි ලා, ගරහචාර  යහාඳ නැති නිසා, 
නැකත යහාඳ නැති නිසා, යවන යමානවා හරි නරකක් යවලා කි ල, 
ඉතින් අප්ට සිද්්ධ යවනවා ඒ ගරහය ෝ මාරැ කරන්න, නැකත් මාරැ 
කරන්න, ස්ථාන මාරැ කරන්න, ගුරැවරැ මාරැ කරන්න ආදී නා නා 
ප්රකාර යද්්වල් කරන්න සිද්්ධ යවනවා. ඒ කරන්න ගි ාට කවදාක්වත් 
ිද්ාඥය ෝ යම් යලෝක  කප්ලා යකාටලා බලලා යත්රැම්ගන්න 
හද්ලා ගිහිල්ල යකළවරක් ද්කින්යන් නැතුවා වයග් ඒක ප්රප්ඤ්ච ක් 
බව ඒ ඇත්යතා යනාකි ා කි න්නා වයග් ඒ මග  න ඇත්යතාත් 
හරි ට යවයහසට ප්ත් යවනවා. 

ඒක නිසා යම් යලෝක  සතිප්ට්ඨාන සූතර  සඳහන් කරන 
‘යලෝක ’ බව යත්රැම්ගන්න නම් අර ආ ුධ උප්කරණ ටික ලං 
කරයගන ඕනෑ යම් බර උස්සන්න. එසයවනයකාට අඩ ති න්න 
යද්්වල් ළඟ තිය න්ට ඕනි. අප්ි ඒ අඩ ති න්න ගන්යන ප්රණ ගිහි 
ප්ුරැදුකම්, එයහම නැත්නම් ප්ෘථග්ජන, සතිප්ට්ඨාන  අහන්න 
ඉස්යසලල්ා ප්ුරැදු යද්්වල් නම් ලං කරගන්න හද්න්යන, එයහනම් 
ඉතින් යද්ි න්යග ප්ිහිට තම ි. මං  න්න ඉස්යසලල්ා අයප්් 
ඉස්යකෝයල් හිටප්ු යලාකු මහත්ම ා යබායහෝම ජනප්රි තායවන් දුවයල 
යවේච යකයනක්. ඒ මනුස්ස ා අල්ලස් ගන්නවා , ද්රැයවෝ නරකට 
ය ාමු කරනවා  කි ලා මුළු ගමම තරහ යවලා හිටප්ු කාල ක් 
තිබුණා. ද්වසක් එ ායග් වාහයන් කන්ද් උඩට නැගලා වාහයන් 
ප්ිටිප්ස්සට  නයකාට ළම කුට කි ලා තිය නවා ගලක් ති න්න ි 



  7-වන ධමය යද්්ශන  | 

175 | 

කි ලා. ඒ ළම ා ගිහිල්ලා යප්ඟිේච බනිස් එකක් ති ලා. ඉතින් 
ගුරැවර ා ගිහිල්ලා වාහයන් නතර කරලා බලනයකාට කඩායගන 
ගි ා ප්ල්යලහට. යමාකද් කි ලා බලනයකාට  යප්ඟිේච බනිස් එකක් 
ති ල. ඒ වයග් තම ි අප්ි හදිස්සි කට වාහයන් ප්ිටිප්ස්සට  නයකාට 
ති ාගන්ඩ තරයම යහාඳ අඩ ක් අප්ි ළඟ නැත්නම්, අඩ ක් තිේබා 
කි ලා යප්ඟිේච බනිස් එකක් තිේබට කවදාවත් වාහයන් නතර 
යවන්යන් නෑ. කඩායගන  නවා. අර තිබුණාට වැි  අනතුරැදා ක 
තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. 

ඒක නිසා අප්ි ධමය යද්්ශනා මාගයය න් යත්රැම් අරගන්න ඕනෑ 
අභිජ්ඣා යදාමනස්සං කි න යම් යද්ක භාවනා ජිිත  ප්ුරාම 
තිය නව. ඒක සම්ප්ූණයය න්ම නතර යවන්ට නම් ඕරම්භාගි  
සංය ාජන ධමයවලින් අරිහත් මාගය ට ප්ත් යවන්න ඕනෑ. ඒ ද්ක්වාම 
 ම් කිසි ප්රමාණ ක දුක වාංගු කරලා තම ි ිප්ස්සනා ඤාණ ක් 
මුහුකුරන්යන. ිප්ස්සනා ඤාණ  ලබන්න ඉස්යසල්ලා දුයක් ප්රකට 
ප්රබල වැි වීමක් සිද්්ධ යවනවා. දැන් යම් කැයඩන්න ඔන්න යමන්න 
බියඳන්න ඔන්න යමන්න කි න තත්ත්ව කට ප්ත් යවලා එතනදී 
ආප්හු 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 ගති , යම් යතරප්න ගති , කරමය න් වැි 
යව්ගන ආවා. මයග් අත ප්  ඇස කණ යමාකවත් බිඳිලා නෑ. මම 
යම්කට මුහුණ යද්න්න ඕනෑ. ඒ තත්ත්ව ට සම්ප්ූණයය න්ම මම 
මුහුණ යද්න්න ඕනෑ කි ලා ඒකට වීරිය න් මුහුණ යද්නවා නම්, 
සම්ප්ජඤ්ඤය න්  ුක්තව මුහුණ යද්නවා නම්, සතිය න්  ුක්තව 
මුහුණ යද්නව 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 සිි  කඩායගන  නකම් ඒ යකයලස් කැඩීයම් සහතික 
තමන්ට ලැයබන්යන් නෑ. ඒ නිසා අප්ි අද්්ද්ර ඉන්යන. ඉතාම අද්්ද්රට 
ඇිල්ලා ඉන්යන්. නමුත් හැමදාම යගද්ර ගිහිල්ලා එන්න  නවා. 
අන්තිමට ඇිල්ලා බර බහා ති ලා. නැත්නම් කායගන් හරි අහලා 
එන්න  නවා. ඉතින් එතයකාට අප්ි නැවතත් වැයටන්යන් මුලටම ි. 
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යම් අනුව යලෝක  කි න එක අප්ි හඳුනාගන්න ඕනෑ. 
‘යලෝක ’ කි න එක යමතනින් යත්රැම් අර ගන්යන්ම ඇහැ කන දිව 
නාස  ශරීර  හිත කි ල. යම් යද්්වල්වල යම් ඇයහ් සිදු යවන 
යලෝක  කයණ් සිදු වන යලෝක  යත්රැම්ගැනීම ඉතාම දුෂ්කර 
යවන්න යහ්තුවක් තිය නවා. අප්ි ඒක වඩාත් යහාඳින් සාකේඡා 
කරන්න යවනවා යව්ද්නානුප්ස්සනාව ගන්නයකාට. අභිධමය  ප්වා 
ප්ිළිඅරගන්නවා ඇයහ් මතු යවන්නා වූ සන්නියව්ද්නවල සැප් දුක 
අඩු ි. උයප්ක්ෂාව වැි ි. ඇයස් යනායව ි සැප් දුක ප්හළ යවන්යන්, 
හියත්ම ි. කයණ් යනායව ි සැප් දුක ප්හළ යවන්යන්, හියත්ම ි. 
නමුත් කා  ිඤ්ඤාණ ට ගි ාම ඒක යප්න්වනවා ඍජුවම. සැප් දුක 
අදුක්ඛමසුඛ කි න තුනම යප්න්වන එකම ිඤ්ඤාණ යදාරටුව කා  
ිඤ්ඤාණ  ි. ඒ නිසා කා  ිඤ්ඤාණ ට හිත ය ාද්ලා 
කා ානුප්ස්සනාවට හිත ය ාද්ලා යගනි න යකනාට අර දුක සැප් 
යහාඳට යවන් කර ද්ක්වන නිසා යහාඳ ප්රයව්ශ ක් යහාඳ ඇතුළත් 
වීමක් යහාඳ ආරම්භ ක් ලැයබනවා. ඒ තුළින් ක ට යහාඳට සැප් 
ප්හසු යද් ක් හම්බයවේචහම දැයනන සැප්තත් කටුක යද් ක් 
ලැබිේචහම හම්බ යවන යව්ද්නාවත් කි න යද්ක  ඍජුවම ලැයබනවා. 
ඒ ඍජුවම ලැයබන නිසා ඒ යද්ක අතරමැද් ඇත්තා වූ උයප්ක්ෂාව 
යත්රැම්ගන්න යල්සි ි. දුක සැයප්න් යවන් කරලා යත්රැම්ගන්න 
යල්සි ි. ඒ යමාකද්? එවුවා තුන තුන් අතක, තුන් ආකාර කට ප්රකටව 
ප්ිහිටන නිසා. ආන්න ඒයක යහාඳට සති  ප්ිහිටි ා නම්, ඒ ඇති 
යවන්නා වූ සැප් දුක අදුක්ඛමසුඛ කි න යම් යද්්වල් ිෂය හි 
කරමානුකූලව හිත තැන්ප්ත් කිරිමක් ඇති වුණා නම්, ඒ ප්ුද්්ගල ාට 
ආරාධනා කරන්න ප්ුළුවන් දැන් ඔ  තායලටම ඇයහන් එන සඤ්ඤා 
ප්ිළිබඳවත් සලකා බලන්න, නාසය න් දියවන් ශරීරය න් ආදී 
වශය න් කරමය න්  න්න. සාමානය න් යප්න්නන්යන් ක ට 
ප්ස්යස ඇහැ. ඇහැට ප්ස්යස කණ. ඊට ප්ස්යස ඉතුරැ ඉන්ද්රි  තුන. 
යම් ිදි ට තම ි යම්වායග් ප්රකටතාව යප්්න්යන්. යමයහම තම ි 
ජීිතය ් ප්ැවැත්මට අදාළ භාව  යප්්න්යන්. ඒ ආකාර ටම ි 
සවයඥ න් වහන්යස් යම්වා යප්ළගස්වලා තිය න්යන්. 

ඒ නිසා කය ් ක  අනුව බලනසුලුව කි ලා කි න්යන් ඇහැ 
කණ දිව නාස  ආදී වශය න් ඇත්තා වූ යම් ක වත් නැත්නම් 



  7-වන ධමය යද්්ශන  | 

177 | 

“ියන  යලායක අභිජ්ඣා යදාමනස්සං” කි ල කි න යම් ගංගා ඇල 
යදාළ සහිත යලෝක වත් යනයව ි. ඒ නිසා ඒ තත්ත්ව  අප්ි 
ඉස්යසලල්ා හිතායගන හිටිය ් ඔයහාම තම ි. නමුත් සතිප්ට්ඨාන  
ඉයගනගන්නයකාට භාවනාව කරයගන  නයකාට ඒ ප්ුරැදු ක  
යවනුවට ආශ්වාස ප්රශ්වාස ක  ි අප්ි ඉදිරිප්ත් කරගන්යන. නැත්නම් 
වාය ා යප්ාට්ඨේබ ධාතුව ඉදිරිප්ත් කරයගන ප්ිම්බීම හැකිළීම ඉදිරිප්ත් 
කරගන්නවා. ඉදිරිප්ත් කරගන්නයකාට ටික යව්ලාවක් භාවනා 
කරනයකාට ය ෝගාවචර ාට වැටයහනවා ආනාප්ාන  ප්ටන්ගන්න 
යගායරෝසු යවලායව්දී නම් නාසිකාගරය ් ප්ීඩන ඇතුල් යවන ප්ිට 
යවන ගති දැනුණට සමාධි යවනයකාට යම්ක යමායළ් මැද් සිද්්ධ 
යවන්නා යස් මැද්ට  න ගති ක් යප්්නවා. ප්ිම්බීම හැකිළීම ඉස්සරහ 
බඩ මතුප්ිට හම ඇඳුම්වල තැවයරන යගායරෝසු ඕළාරික ගතිවලින් 
ප්ටන් අරගත්තාට ශාන්ත භාව ට ප්ත් යවනයකාට ප්ිට යකාන්ද් 
දිහාට ඒක ගිහිල්ලා ශරීරය ් කය ් මධස්ථගත යවන තත්ත්ව කට 
ප්ත් යවනවා. යම් යවනයකාට භාවනායව්ම ඔ  කි න ආතාප් වීරි , 
සම්ප්ජඤ්ඤ , සති , ියන  යලායක අභිජ්ඣා යදාමනස්සං කි න 
ගති නැති වුයනාත් භ  යවලා ඇස් යද්ක ඇරලා බලන්නත් ඉඩ 
තිය නවා. දැන් කඳ මැද් ිතර ි වැටයහන්යන. හිස නැද්්යද්ෝ! අතප්  
නැද්්යද්ෝ! කි න තරමට හිත අසරණ යවලා ඇස් ඇරලා බලන්න තරම් 
හියතනවා. ඒ යමාකද්? අප්ි ක ට යම් තරම් ආශාවකින් ක ට යම් 
තරම් ප්රඥප්්ති වශය න් යකාටු කරයගන ි වැයේට බහින්යන්. නමුත් 
භාවනාව යකරීයගන  නයකාට අප්ි ද්න්නා වූ කට බඩ නාස  දිව 
සහිත ක  යවනුවට, කය ් ඇත්තා වූ ප්ඨි ආයප්ා යතයජා 
යකාට්ඨාශ මධස්ථගත යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. ආන්න ඒ යවනස 
සිදු යවනයකාට වාංගු කරන්යන, ඒ යද්ක අතර තඩමාරැ යවන්යන 
“ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභජි්ඣා ්ො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 ් සුකුමාල සැප් නැති වීම 
ප්ිළිබඳව යදාස් කි න්න ඉඩ තිය නවා. 

එයහම නැතුව යම් වයග් සතිප්ට්ඨාන කරම කින් යතාරව 
සම්ප්ූණය කිසිම අරමුණක් ගන්යන නැතිව අයප්් කය ් මැද්ම බලන්න 
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අප්ි ප්ටන් අරගත්යතාත්, නැත්නම් ආනාප්ාන  වශය න් නැතිව 
යමායළ් මැද්ම බලන්න අප්ි ප්ටන් අරගත්යතාත්, ඒක කවදාක්වත් 
ප්ටන්ගන්න වැඩක් යවන්යන නෑ. මූලධමය ිතරම ි එතන 
තිය න්යන්. යහාඳ යප්ාත් ලි න්න ඉඩ තිය නවා. යහාඳ ිචිතර කතා 
කරන්ඩ ඉඩ තිය නව තකය ට අනුව. නමුත් ප්රාය ෝගික 
බැසගැනීමක්වත් සිද්්ධ යවන්යන් නෑ. ඒ නිසා යම් අන්ත යද්කටම 
වැයටන්යන නැතිව කරමානුකූලව ඉදිරි ට  න්න නම් ආතාපි 
සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං කි න යම් 
ගුණ හතර නිතයරෝම සිහිප්ත් කරගන්ට ඕනෑ. යම් ගුණ හතරට 
යබායහෝම සමීප්ව වයග් යප්්න්න තිය නවා අරි වංස සූතර යද්්ශනායව් 
බලනයකාටත් “සතතු්ට්ඨඨා ්හාති ඉතරීතර චීව්රන, 
ඉතරීතරචීවරසතතුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී. න ච චීවර්හතු අ්නසනං 
අප්පතිරූපං ආපජ්ජති, අලද්ධා ච චීවරං න පරිතස්සති. ල ්ධා ච චීවරං 
අගථි්තා අමුච්ි්තා අනජ්ඣාප්තනා ආදීනව ස්සාවී 
නිස්සරණප්ඤෙ පරිභුඤජති. තාය ච පන ඉතරීතරචීවරසතතුට්ඨියා 
්නවත්තානුක්කං්සති. ්නා පරං ව්ම්භති. ්යා හි තත්ථ  ්ක්ඛා 
අනල්සා සම්පජා්නා පතිස්ස්තා...”15 කි ලා ‘ ක්්ඛා අනල්සා 
සම්පජා්නා පතිස්ස්තා’ කි ලා ගුණ හතරක් යප්්නවා. ඒ යකනා 
තම ි යම් ආර්  ිනය ් ප්ිහිටප්ු යකනා වශය න් යප්න්වන්යන්. 
ද්ක්යඛා කි ල කි න්යන් ද්ක්ෂ භාව . අනලස් භාව  කි ල කි න්යන් 
වී ය . ප්තිස්සයතා කි ල කි න්යන් සති . ‘ද්ක්යඛා අනලයසා 
සම්ප්ජායනා ප්තිස්සයතා’  

ඒ නිසා යම් ගුණ හතයරත් සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් සඳහන් කරන 
ගුණ හතයරත් සමාන සමාන්තරකමක් තිය නවා. ඒ නිසා භාවනායව් 
ය යද්න ය ෝගාවචර ා ‘රහතන් වහන්යස් යකයනක් වයග්’ කට ුතු 
කරන්න ඉයගනගන්න ඕනෑ කි න එක ි යමතනින් ගන්න 
තිය න්යන්. මම ප්ාප්තරය ක් , මම සිල් නැති යකයනක් , මම 
අවාසනාවන්තය ක් , කි න හැඟීයමන් භාවනා කරන්න ප්ටන් 
අරගත්යතාත් ඒ ප්ුද්්ගල ා යහලකින් ප්ල්ලට ඇද්යගන වැයටන 
තත්ත්ව  වයග් නිතර නිතර එ ට ප්ත් යවලා නින්ද් නැති යවන 
යවයහසට ප්ත් යවන තත්ත්ව කට එනවා. ධමය ට භ  යවන 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15 අං. නි.  චතුක්ක නිප්ාත , උරැයවල වග්ග , අරි වංස සූතර  
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තත්ත්ව කට එනවා. එයහම යනයව ි. මම යම් ප්ශ්චිම භිකය ක් 
වායග් රහතන් වහන්යස් යකයනක් වායග් මා ළඟ ඇත්තා වූ යම් ගුණ 
හතරම ි මට සරණ, මට ප්ිහිට. ඒ ප්ිළිබඳ ව මම මුළු ජීිත ම ගත 
කරනවා කි ලා ප්ටන්ගත්යතාත් නම් ඒ භාවනායවන් ලැයබන 
අත්දැකීම් යහාඳ අථය කථන කට  නවා. ගුරැවර ා කි ල යද්න යද්් 
වැටයහනවා. සවයඥ යද්්ශනායව ඇති යද්් වැටයහනවා. ඒ නිසා 
ය ෝගාවචර ාට ඉදිරි  සඳහා යහාඳ ප්සුබිමක් යම්යකන් ලැයබනවා. 

හැබැ ි තවම යම් ගුණ ඔක්යකාම තාවකාලික ි. එකක්වත් 
ස්ියරට භුක්ති ට සින්න යවලා නෑ. ණ ට අරයගන වැඩ කරන්නා 
වායග්. අන්න ඒ වායග් ණ ට අරයගන වැඩ කරන්න ප්ුළුවන් කාල ට 
තම ි අප්ි කි න්යන් ‘බුද්්යධාත්ප්ාද් කාල ’ කි ලා. අබුද්්යධෝත්ප්ාද් 
කාලවල අප්ිට ඒවා දැකගන්නත් නෑ. අහන්නත් නෑ. සත්ප්ුරැෂය ාත් 
නෑ. ඒක නිසා යම්ක අප්ිට කවදාවත් කරන්න ප්ුළුවන් ප්ර්ය ්ෂණ ක් 
යවන්යන් නෑ. දාන සීල යද්ක නම් කරතැහැකි. සමථය ත් යම් 
ිප්ස්සනා යකාටස කරන්න නම්, ඒ යද්් කරමින් ඉන්නා වූ 
සත්ප්ුරැෂය ෝ ද්කින්ට ඕනෑ. ධමය  අහන්ට ඕනෑ. සවයඥ න් 
වහන්යස්යග ආද්ශය  අප්ි ආද්ශය ට ගන්න ඕනි. එතයකාට නම් අප්ි 
කරන හැම ප්ර් ඞ්ක කදීම ලැයබන යහාඳක් යහෝ යව්වා නරකක් 
යහෝ යව්වා ඊගාව ප්ර් ඞ්ක ට යලාකු ආධාරක ක් යවනවා. 
ිප්ස්සනා ඤාණ නං, ලැබූ ලැබූ ඤාණ ඉදිරි ඤාණ සඳහා යහ්තු 
යවනවා. යකාතැනක යහෝ යව්වා! ප්ළමුවැනි මාගය ඤාණ  ලබන්න 
ඉස්සල්ලා යකාතනකදී යහෝ යව්වා! ය ෝගාවචර ා දැන යහෝ යනාදැන 
යහෝ යම් ආතාප්ි වී ය  බහා තැබුයවාත් එතැනම භාවනාව යලාප්් 
යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. දි ාරැ යවන්න ප්ටන් අරගන්නවා.  

ඒ වයග්ම සම්ප්ජඤ්ඤ  කි න නුවණින් කල්ප්නා කිරීම 
ප්ැත්තක ති ලා අසල්වැසි න් කි න යද්් අහන්න ප්ටන් අරගත්යතාත් 
භාවනායව් දුවයල වීමක් යවනවා. සති  බහා තබලා නිද්හයස් ඉන්න 
ප්ටන් අර ගත්යතාත් දුවයල යවනවා. ආතාප්ි සම්ප්ජායනා කි න ගුණ 
වයග්ම ියන  යලායක අභිජ්ඣා යදාමනස්සං කි න හැම 
යවලායව්ම සියත් ඇත්තා වූ සමථ  ඇති කරගන්ඩ අද්ක්ෂ යවනවා 
නම් භාවනායව බාධාවල් ඇති යවනවා. එයහම වුයනාත් අර 
සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් අවසානය ් ද්ක්වන්නා වූ නිගමන ප්ාඨය ් 
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ද්ක්වන්නා වූ ගුණාංග ලබා ගන්න බැරි යවනවා. ඒක නිසා 
ආරම්භය ්දී නම් ය ෝගාවචර ා බුද්්ධ වචන  අහලා බුද්්ධ ධම්ම 
සඞ්ඝ ප්ිහිටා යගන කට ුතු කළාට ඒ ශරද්්ධාව බහා තබන්න යවනවා. 
බහා තබල කා ානුප්ස්සනා මට්ටම කරයගන  නයකාට ඇති 
යවන්නා වූ අත්දැකීම යම් ගුණ හතයර් බහා ලමින් ගළප්මින් කට ුතු 
කරයගන  නයකාට තමන් තුළම ප්රතක්ෂ යකරැව ි කි න්යන ඇස් 
ප්නාප්ිටම දැකගන්න ප්ුළුවන් අත්දැකීම් රාශි ක් සහිත යකයනක් බවට 
ප්ත් යවනවා. ඉස්සරහට  නයකාට  නයකාට ඒ අත්දැකීම්ම තමන්ට 
වැරැද්්ද්කදී අමලි කදී කරද්ර කදී උද්ව් උප්කාර කරගන්න ප්ුළුවන් 
තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. ඒ තත්ත්ව ට ප්ත් වීයගන  නයකාට යම් 
ක  ප්ිළිබඳ හැඟීම සම්ප්ූණයය න්ම යවනස් යව්යගන  න්න 
ප්ටන්ගන්නවා. ක  කි ලා කි න්යන්, ඉදිරි ට ිප්ස්සනා 
ය ෝගාවර ා ට, සතර මහා භූත න්යගන් හැදිේච, නිතරම ප්ලුදු 
යවන, නිතරම බියඳමින් ප්වතින්නා වූ අනිත  දුක  අනාත්ම  
ද්ක්වන ක . බාහිර යලෝයකත් යනයම ි. අප්ි හිතායගන හිටප්ු යම් 
බඹ ක් ප්මණ වූ යද් වත් යම් ඇහැ කණ දිව නාස  කි න යද්්වල්වත් 
යනයව ි. ආන්න ඒ ප්රිවතයන  සිද්්ධ යවනවා නම් කා ානුප්ස්සනාව 
ප්මණකින්ම මාගය ඵල කීප් ක්ම ලබාගන්න ප්ුළුවන් තරමට ඒයකන් 
යලාකු යතද්ක් එනවා. නමුත් ඒ යතද් කවදාවත් සවයඥ න් වහන්යස් 
ආසිරි ගන්වන යද් ක් යනායව ි. යම් අප්ි සාකේඡා කරමින් ඉන්න 
ගුණ හතයර් සඳහන් යවන යද් ක්. යම් නිසාම යද්ෝ යම් ගුණ හතර 
ධෘව ප්ද් ක් වශය න් හෑම ප්ර් ංක කටම ප්ස්යස් මතක් කරලා 
යද්නව. ඒක කා ානුප්ස්සනාවට ප්මණක් එන යද් ක් යනායව ි. හෑම 
අනුප්ස්සනාවකටම ප්ස්යස්, සතර සතිප්ට්ඨානය ් තිය න එක එක 
සතිප්ට්ඨාන කට ප්ස්යස් සාකේඡා කරනවා. 

ඒ නිසා  ම් අවස්ථාවක ඒ හඳුන්වාදීම් වශය න් කය ් ක  
අනුව බලනසුලුව වාස  කරන යකනා ගැන සඳහන් කළාට ප්ස්යස 
සඳහන් යවන්යන් “යව්ද්නාසු යව්ද්නානුප්ස්සී ිහරති ආතාප්ී 
සම්ප්ජායනා සතිමා ියන  යලායක අභිජ්ඣා යදාමනස්සං.” යම් 
තම ි යද්යවනි සතිප්ට්ඨාන . කා ානුප්ස්සනාව ප්ිළිබඳව ඔ  කි න 
ගුණ ි යශ්ෂ ට මුල ප්ිරැවට ප්ස්යස, එක යකළවරක් තම ි ඒයකන් 
මාගය ඵල ක් ලබන එක. අයනක් එක තම ි ඒක  ාන්තන් මුල ප්ුරන 
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එක. ඒ යද්යකන් යකා ි එක යහෝ යව්වා! යම් ගුණ සහිතව  නවා 
නම් සමහර ියටක එක ප් යංක කදීම කා ානුප්ස්සනායවන් 
යව්ද්නානුප්ස්සනාවට භාවනාව හැයරන්නත් ඉඩ තිය නවා. 
හරවාගන්න ප්ුළුවන්කමකුත් තිය නවා. යමතැනදීත් ‘ක ’ කි න එක 
ප්ිළිබඳව අප්ි සතර මහා ධාතූන් බවට ප්ත් කරයගන ි ‘ක ’ 
සතිප්ට්ඨාන සූතර  ිසඳන්යන. යලෝක  කි නයකාට තැයලන 
යගයවන කැිලා බිඳිලා  න ස්වරෑප්  ඇත්තා වූ යම් ෂේ ඉන්ද්රි න් 
තම ි යලෝක  වශය න් ගන්යන්. ඒ වයග්ම යව්ද්නාව ගන්නයකාට, 
සාමාන යලෝක වවහාර  ගන්නයකාට යව්ද්නාව වශය න් 
ද්ක්වන්යන්, හුඟ යද්යනක් සලකන්යන් දුක්ඛ යව්ද්නාව. නමුත් මූලික 
වශය න්මත් යම් යව්ද්නායව් දුක්ඛ යව්ද්නා, සුඛ යව්ද්නා, අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ද්නා කි ලා තුනක් තිය නව. ‘යව්ද්නාසු යව්ද්නානුප්ස්සී ිහරති’ 
කිවුවහම යම් යව්ද්නා තුනම ගැයනන්ට යවනවා. දුක්ඛ යව්ද්නාව 
ිතරක් යනයම ි. ඒ යව්ද්නාවන් ප්ිළිබඳවත්, ආතාප් වීරි , 
සම්ප්ජඤ්ඤ , සති , එළඹ සිටි සිහි , ඒ වයග්ම අභිජ්ඣා 
යදාමනස්ස දුරැ කරලා මධස්ථ භාව  කි න යම් සමථ  හතරම 
අවශ කරනව. 

යව්ද්නාව ප්ිළිබඳව සාමානය න් අප්ි නාම රෑප් කි න 
යකාටස් යද්කට කැඩුයවාත් කා ානුප්ස්සනාව වැයටන්යන් රෑප් 
යකාට්ඨාශ ට ි. යව්ද්නානුප්ස්සනා, චිත්තානුප්ස්සනා, 
ධම්මානුප්ස්සනා කි න යකාටස් නාම කාණ්ඩ ට වැයටනවා. අපි් 
සාමාන ය ෝගාවචර ායග් දැනගැනීම සඳහා සාමානය න් 
ප්ඤ්චස්කන්ධ  කිව්වහම රෑප්ස්කන්ධ, යව්ද්නාස්කන්ධ, සඤ්ඤා 
ස්කන්ධ, සංස්කාරස්කන්ධ, ිඤ්ඤානස්කන්ධ කි ලා එතන 
කඩනයකාට ප්හකට කඩලා යප්න්නනව. රෑප් එක යගාඩකට දානවා. 
අනිකුත් නාමස්කන්ධ හතරකට කඩනවා. යම් සතිප්ට්ඨානවලත් ඒක 
නිසා එක එක සතිප්ට්ඨාන ක් අර ස්කන්ධ න් එක්ක සංසන්ද්න  
කරන ගති කුත් තිය නවා. ඒ යව්ද්නාස්කන්ධ ම ි යම් 
යව්ද්නානුප්ස්සනා සතිප්ට්ඨාන ට වැයටන්යන්. යව්ද්නාව සුඛ, දුක්ඛ, 
අදුක්ඛමසුඛ කි ලා තුනක් තිය න බව ය ෝගාවචර ා යත්රැම් 
අරගන්න ඕනි. ඒ තුයනන් දුක්ඛ යව්ද්නාව වයග්ම සුඛ යව්ද්නාව 
ිෂය නුත් කරමය න් ඉස්සරහට හම්බ යවන අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාව 
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ිෂය නුත් ය ෝගාවචර ා යම් ‘ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය 
්ලා්ක...’ කි න ගුණ දි ුණු කරගන්න ඕනෑ. මට කමටහන් සුද්්ද් 
කරන යකාට, එයහම නැත්නම් ය ෝගාවචර න් එක්ක කථා 
කරනයකාට යහාඳටම වැටයහන යද් ක් තම ි යම් සුඛ දුකඛ් යව්ද්නා 
ිෂය හි ය ෝගාවචර ායග් භාවනාව හසුරැවන්න කමටහන් යද්න්න 
හරිම යල්සි ි. සුඛ දුක්ඛ යව්ද්නාවන් දියග් කමටහන් සුද්්ධ 
කරනයකාට ය ෝගාවචර ා ගුරැවර ා හරි ට අද්හනවා. ගුරැවර ා 
කි න යද්් යහාඳට වැටයහනවා. 

අදුක්ඛමසුඛ තැනට ආවට ප්ස්යස් ප්ුදුමාකාර ිදි 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 ා නිද්ර්ශන සහිතව 
කමටහන සුද්්ධ කරන යවලායව්දී කථා කරනවා නම්, හරි ටම ඒකට 
සුදුසු කමටහන යද්න්න හුඟයද්යනකුට හැකි ාව තිය නවා ියව්කීව 
අහයගන හිටිය ාත්. නමුත් ය ෝගාවචර ා දුක්ඛ යව්ද්නාව ඉක්මවලා 
සුඛ යව්ද්නාවට ප්ත් යවලා, ඒකත් ඉක්මවලා අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාවට 
ආවට ප්ස්යස් ප්ුදුමාකාර ඔළයමාට්ටලකමක්; ඒ යද්් කි ාගන්න 
කැමැත්තකුත් නෑ. කිව්වාට වැඩක් යව ි කි ලා ිශ්වාස  ඇත්යතත් 
නෑ. යද්න උප්යද්්ශ  ප්ිළිප්දින්යනත් නෑ. හැම යවලායව්ම හිත අර 
සුඛ දුකඛ් යද්ක යහා මින් ගත කරන ගති ක් තිය නවා.  

යම් නිසා අද් ඉන්න කමයස්ථානාචා යවරැන්යග් සංඛා 
යල්ඛන ක් බැලුයවාත් ඒ ඔක්යකෝයගන්ම සි  ට අනූනව ක්ම 
වැයටන්යන් ය ෝගාවචර ා සුඛ දුක්ඛ යද්යක් හසුරැවන්න ද්ක්ෂ 
ඇත්යතා  ි තර ි. අදුක්ඛමසුඛ ප්ැත්තට ආවට ප්ස්යස් කමයස්ථාන 
ආචා යවරැත් අසරණ යවලා ඉන්යන. ඉතාමත්ම කලාතුරකින් 
යකයනකුට තම ි ඒ ය ෝගාවචර ා ආප්හු ප්ායර යගනත් ති ලා ඒ 
දුයකන් සුඛ ටත් සුඛය න් අදුක්ඛමසුඛ ටත් ප්ත ් යවන ආකාර  
එ ා ලවාම ඒ කටහඬින්ම කි වලා, එයහම නම් යමන්න යමයහම 
කරන්න ඕනෑ කි ලා කි ගන්ඩ ප්ුළුවන් තත්ත්ව කට ප්ත් යවලා 
තිය න්යන්. ඉතින් ඒක හරි ට බලනයකාට හැම තැනම ළිං හාරනවා 
වයග් වැඩක් තම ි. හරි යල්සි ි මුලින් මුලින් ප්ස් ප්ඩිැලි කප්ලා ළිං 
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වළක් කටක් හදායගන වැඩ කරයගන  න්න. නමුත් ළිඳ ගැඹුරට 
 න්න  න්න එක් යකයනක් යද්න්යනක් ඉඳලා බෑ. නා නා උප්කරම 
ඕනෑ යවනවා. එන්න එන්නම ප්ස් උදැල්ලක් ප්ස් කූඩ ක් උඩට 
ද්මන්න අමාරැ ි. ඉතින් යම් ප්හසුකම දැකලා හැම තැනම ළිං 
කැප්ුවාට කවදාවත් වතුර හම්බ යවන්යන් නෑයන. වතුර හම්බ යවන්ඩ 
නම් ඒ කප්ාප්ු ළිඳක් යකළවරට  න්ට ඕනෑ. යම් තරම්ම අද් යලෝකය ් 
නුරැස්නා ගති ප්හළ යවලා තිය නව. යනාඉවසනසුලු ගති ප්හළ 
යවලා තිය නවා. යම්කත් එක්ක ය ෝගාවචර ාට ජීිත  යගනි න්න 
බෑ. 

කා ානුප්ස්සනායව්දී වුණත් ඇත්ත වශය න්ම ඔ  වයග් සුඛ 
දුක්ඛ අදුකඛ්මසුඛ යව්ද්නා කි න අවස්ථා තුනම හම්බ යවනවා. 
යව්ද්නානුප්ස්සනායව්දී තම ි යම්ක යහාඳටම ය ෝගාවචර ායග් මූණ 
ඉදිරිප්ිටට යග්න යවලාව. ඒක නිසා අප්ි ගත්යතාත් යහාඳට සක්මන් 
කරලා වාි උයණාත් ප්ළයවනි ිනාි තිස්ප්හක් ිතර කාල  තුළ 
ය ෝගාවචර ාට ඒ ඉඳයගන ඉන්න ඉරි ව්ව අරමුණක හිත 
තබාගැනීයම් කට ුත්ත යබායහෝ ිට සාථයක යවන්න ඉඩ තිය නවා. 
ඒ යමාකද්? ිනාි තිහක් ිතර  නකම් ඉරි ව්ව යහාඳට ප්ට්ටල 
යවලා හිටිනව. ඊට ප්ස්යස ඉතාමත්ම තීවර ිදි ට, බලායප්ායරාත්තු 
සුන් කරමින් ආතාප්ි වීරි  දි  යවලා ප්ැත්තකට හැයරන තායලට, 
සම්ප්ජඤ්ඤ  කි න එක තිබුණ තැන යනාද්කින තායලට, සති  
ප්ටන්යගනවත් නැති තායලට, අර කි න අභිජ්ඣා යදාමනස්ස 
සංසන්ද්න  කරන්න ප්ුළුවන් හියත් සන්සුන් භාව  කැලම නැති 
තායලට සම්ප්ූණය අවුස්සලා දාන තත්ත්ව කට හිත ප්ත් යවනවා. 
ආන්න ඒ යවලායව්දී ය ෝගාවචර ා අර මුල් ිනාි කිහිප්  තුළ 
ප්ිහිටුවාගන්නා ලද් අරමුණක් සහිත නම්, සමාධි ක් සහිත නම්, ඒ 
ය ෝගාවචර ාට ඉස්සරහට කරයගන  න්න ප්ුළුවන් යවනවා. ඒක 
සාථයක යවනයකාට යලාකු සතුටක් හියත් ඇති යවනවා. තද්බල 
යව්ද්නා ආවත් ඒක ඉවසා ද්රා සිටීයමන් යමයනහි කිරීයමන් ඒක 
ඉක්මවන්නට ඕනෑ කි නයකාට ඒ යව්ද්නායව්, දුක්ඛ යව්ද්නායව් 
හමායර සුඛ යව්ද්නා ප්හළ යවනයකාට ඉතින් ඒ ය ෝගාවචර ා උද්ම් 
අනන්න ප්ටන්ගන්නවා. හැඟුම් මුදාහරින්න ප්ටන් අරගන්නවා. ඒ 
නිසා ආතාප් ගුණ , සම්ප්ජඤ්ඤ, සති , දුවයල යවන්නත් ඉඩ 
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තිය නවා. දුවයල යවලා යහෝ යව්වා යනාවී යහෝ යව්වා උප්යද්ස් ලබලා 
ය ෝගාවචර ා යම්ක ඉක්මවාගත්යතාත් ඒකාන්තය න් මතක 
ති ාගන්න ඕනෑ භාවනාව ඕළාරික අවස්ථායව් ප්වා අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ද්නාව දිහාට යගනි නවා. 

අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාව කි න එයක් ති න එක ගුණ ක් තම ි, 
නිකම් යප්ාළා ප්නින ගති ක් තිය න්යන්. කාන්ද්මට අල්ලන්නා වයග් 
අල්ලන ගති ක් ඒයක් ඇත්යත් නෑ. ඒ වයග්ම ිස්තර කරන්න බැරි 
ගති ක් තිය න්යන. අර ඉස්යසල්ලා වයග් ආකාර සටහන් 
යප්න්නන්යන් නෑ. ඒ වායග්ම තම ි ඉතාමත්ම මධස්ථගත යවේච 
තත්ත්ව ක් තිය න්යන්. ඒ කි න තත්ත්ව  
කමයස්ථානාචා යවර ාටත් යප්ාදු ි. ය ෝගාවචර ාටත් යප්ාදු ි. කාටත් 
යප්ාදු ි. ඒ නිසා හුඟාක්ම අප්ි මනුෂත්වය ්, යව්ද්නායව්, මූලික 
හර ට කිට්ටු කරලා තිය න්යන්. ඒ නිසා සන්නියව්ද්න  යවන එකක් 
ඒක. උත්සාහ කරනයකාට සන්නියව්ද්න  යවනවා යමන්න යම්ක ි 
යම් කි න්න හද්න්යන් කි ලා. නමුත් ඒක ද්න්යන නැති යකනා 
කි ාගන්න යද් ක් නෑ කි ලා සාකේඡාවට ඇිල්ලා ඉදිරිප්ත් 
කරන්යනත් නෑ ප්රශ්න. එයහම නැත්නම් අහන්යනත් නෑ. යම්ක 
යමාකක් හරි වැරදිලා යවන්න ඇති. නිකම් බැලුමක හුලං ගි ා වයග්, 
වාහන ක ට ර් එයක් හුලං ගි ා වයග් එයහම්ම චප්්ප් යවලා හිටින 
ගති ක් තිය නවා. ඉතින් යමන්න යම් තත්ත්ව  තම ි ඇත්තටම 
භාවනා ජීියත් ඉතාමත්ම තීරණාත්මක අවස්ථාව. යම් අවස්ථාවට 
තම ි සි ලුම ධවද් උප්කරණත් ඔක්යකාම එකතු යවලා යම් යලඩා 
යගාඩ ගන්න ඕනෑ යවලාව. හරි ට නය ක් ගැහුවාට ප්ස්යස ිෂ 
නගින යවලාව. ඒ ිෂ නගින යවලායව් යවදා ළඟ හිටිය ් නැත්නම් 
ඉතින් අප්හසුවට ප්ත් යවනවා. යගාඩ ගන්න ප්ුළුවන් වුණාට ඉතාම 
කටුක යව්ද්නා ප්හළ යවනවා යලඩාට. ඒ නිසා ඒ යවලායව යවදා ළඟ 
ඉන්න ඕනෑ. 

ඒ වයග්ම තම ි ය ෝගාවචර ා දැනගන්න ඕනෑ යම් යව්ද්නාව 
බලායගන  නයකාට සුඛ දුක්ඛ ිතරක් යනයව ි අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ද්නාව කි න එකත් භාවනායවන්ම මතු යවන යද් ක්. අන්න ඒ 
මතු යවන යවලායව්දී යවනදාට වඩා සි ුම්ව යම්ක සාකේඡා කරන්න 
ඉයගනගත්යත් නැත්නම් භාවනායව් ඉදිරි ට  ාගන්න බැරි යවනවා. 
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හුඟාක් යවලාවට සැප් දුක් යව්ද්නා එනයකාට එක්යකෝ ය ෝගාවචර ා 
එවුවා ‘මම’ කි ලා ‘මයග්’ කි ලා බාරගන්නවා. එයහම නැත්නම් මට 
යනායව්වා! මායග් යනායව් කි ලා ප්රතියක්ෂ්ප් කරන්න ප්ටන් 
අරගන්නවා. ඒ නිසා ඒ තත්ත්ව යද්ක  ටයත්ම කවදාක්වත් සැප් දුක 
අඳුනාගන්න බෑ. යම් සැප් දුක් යව්ද්නා කළු සුදු වශය න් ප්ැහැදිලිව 
ප්රකට ි. යහ්තු සහ යහ්තු ධමය නිසා ප්හළ යවනවා, යහ්තු ධමය නිසාම 
ප්ැන  නවා කි න එක යහාඳට යත්රැම් අරයගන ගි ත් ඊටත් වඩා 
සූක්ෂම භාව ක් තම ි තිය න්යන් අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නායව්. ඒ නිසා 
ගුරැවර ා සහ යගෝල ා අතර තිය න ඒ ඇද්හිල්ල අලුත් තායලකට 
දැන් ඕනෑ යවනවා. එයහම නැත්නං අයප්් තිබුණු වචන කන්ද්රායවන් 
වැඩ ගන්න බැරි තත්ත්ව කට ප්ත් යවේචහම අද් භාවනා 
මධස්ථානවල හුඟයද්යනක් ියශ්ෂය න්ම යහාඳ ද්ක්ෂ 
ය ෝගාවචරය ා ප්ිරිස ප්ිට යවලා  න්යන් යමන්න යම් ිදි ට 
බලායප්ායරාත්තු සුන් යවලා ප්ස්ස ප්ැත්යත අත් යද්ක ප්ිහයගන. 
ඒකට යහ්තුව යමාකද්? අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාව යනාදැයනන 
අවස්ථාවට ප්ත් යවනයකාට යකායහාමද් යම්යක ආතාප්  ඇති 
කරගන්යන් ? යකායහාමද් යම්යක සම්ප්ජඤ්ඤ  ඇති කරන්යන? 
යකායහාමද් යම්යක සති  ප්ිහිටුවන්යන? යකායහාමද් යම්යක 
මධස්ථ  යහා ාගන්යන්? කි න කාරණාව ද්න්යන් නැති නිස ි. 

නමුත් අද් අප්ට මින් ඉදිරි ට  න්න මං හිතනව කාල  හරස් 
යවනව ි කි ලා. අප්ි බලමු ඉස්සරහට යම් යව්ද්නා වශය න් යව්ද්නා 
යකාටස් තුනක් තිය නවා. යමහි අප්ි දුක්ඛ යව්ද්නාවට සුඛ 
යව්ද්නාවට  ම් කිසි ද්ක්ෂතාවක් යප්න්වලත් තිය නවා. යප්න්වන්න 
ප්ුළුවන්කමත් තිය නවා. අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාව ආවට ප්ස්යස 
යකායහාමද් අප්ි භාවනාව ඉදිරි ට යගනි න්යන්? ඒ සඳහා ආතාප්ි 
සම්ප්ජායනා සතිමා ියන  යලායක කි න ගුණධමය අප්ි ප්ිහිට 
කරගන්යන් යකායහාමද්? කි න එක යම් සතිප්ට්ඨානය ් යද්යවනි 
ප්වයය න් ඉදිරිප්ත් කරගැනීම ඉදිරි ට ති ලා අද්ට නි මිත ධමය 
යද්්ශනාව යමතැනින් හමාර කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු!



 

 



 

187 | 

8-වන ධමම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

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

යගෞරවනී  මහා ය ෝගාවචර සඞ්ඝ රත්නය න් අවසර ි. අපි් 
යම් සතිප්ට්ඨාන සූතර  ඉදිරිප්ත් කරයගන දිගට අඛණ්ඩව 
ප්වත්වායගන  න අටයවනි ද්වස, අටයවනි අවස්ථාව, අටයවනි ප්ැ . 
ඉතින් මුලින් ඒ හඳුන්වාදීම් ආනිසංස මතක් කරයගන දීම් ආදී 
වශය න් කා ානුප්ස්සනාව යකාටස ඉවර කරලා, අප්ි ගි  සතිය ් 
ආරම්භ ක්, ප්රයව්ශ ක් ලබාගත්තා, යව්ද්නානුප්ස්සනාව ප්ිළිබඳව. 
භාවනා යලෝයක් යව්ද්නානුප්ස්සනාව කි න එක ප්රසිද්්ධ කාරණාවක්. 

එහි උද්්යද්්ශ වාර  ි යම්. සර්වඥ යද්්ශනායව් සඳහන් 
යවන්යන් ‘්ව නාසු ් ව නානුපස්සී විහරති’ කි ල. ඉතින් ඒ ගැන අප්ි 
ගි  ප්ාරත් කිව්වා ‘යව්ද්නාව’ කි න වචයන සතිප්ට්ඨාන සූතර  
ප්ැත්යතන් අර්ථ ිවරණ  කරනයකාට ති න ගැඹුරත් එදියනදා 
වවහාරය ්දී යව්ද්නාව කි ල කි න වචයන් වවහාර අර්ථ ත් 
ගත්තහම ප්ැහැදිලි කරගත  ුතු යද් ක් එතන ති නවා. අප්ි සාමාන 
වවහාරය ්දී යව්ද්නාව කි න්යන් දුකඛ් යව්ද්නාව ි. නමුත් 
සතිප්ට්ඨාන සූතරය ්, සර්වඥ යද්්ශනායව යව්ද්නා ස්කන්ධ  / 
යව්ද්නානුප්ස්සනාව කිව්වහම, ඒ වායග් එදියනදා වවහාරය ් 
ප්වතින්නා වූ දුක්ඛ යව්ද්නා ප්මණක්ම යනයම ි අද්හස් කරන්යන.් 
එතනදී සුඛ යව්ද්නා, දුක්ඛ යව්ද්නා, අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නා කි ල මූලික 
යකාටස් තුනකට ිගරහ කරන්න යවනව ධර්මය ් ගැඹුර ප්ැත්ත මතු 
කරගන්න නම්. ියශ්ෂය න්ම යව්ද්නායව ඇත්තා වූ ප්රයභ්ද්- යම  
සුඛ, දුකඛ් වශය න් යද්කද් ප්වතින්යන? නැත්නම් සුඛ, දුක්ඛ, 
අදුක්ඛමසුඛ කි ල තුනක්ද්? එයහම නැත්නම් සුඛ, දුක්ඛ, යසෝමනසස්, 
යද්ෝමනස්ස, අදුක්ඛමසුඛ කි ල ප්හක්ද්? ආදී වශය න් එදා ඉඳල අද් 
ද්ක්වාම ිිධ මත ිිධ අද්හස් ප්ළ යවලා තිබුණු බවත් සර්වඥ න් 
වහන්යස් වැඩ ඉන්න කායල, ජීවමානව වැඩ ඉන්න කායල යම් 
කාරණා මත ප්ද්නම් යවලා සඞ්ඝ ා යබදිල වාද් ිවාද් කරගන්න 
තරමට ගි  බවත් ඉතිහාසය  සඳහන් යවනව. යම්ක ප්ිළිබඳව යද්ෝ, 
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ඇති යවේචි අවස්ථාවක් මගහැරීම ප්ිණිස මජ්ිම නිකාය ් 
බහු්ව නීය සූතර්ය්දී16 සර්වඥ න් වහන්යස් යප්න්වායද්නවා 
සර්වඥතා ඥානය ් හැටි ට සර්වඥ න් වහන්යස්යග ඇයහන්, 
සි ල්ල ද්න්නා සි ලල් ද්ක්නා ඇයහන්, යව්ද්නාව ඕනෑ තායලකට 
බලලා ඕන ප්රයභ්ද් කට යබද්ල ද්ක්වන්න ප්ුළුවන්. නමුත් සාමාන 
සතිප්ට්ඨාන භාවනායව් ය යද්න ප්රය ෝජන  සලකල, ධර්ම  
යත්රැම්ගන්න ඇත්තන්ට සුඛ යව්ද්නා, දුක්ඛ යව්ද්නා, අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ද්නා කි න එක ප්රමාණවත් යවනව. 

“යව්ද්නාව” වචයන තනි වචයනකට හරවනවා නම් සුඛ, 
දුක්ඛ, අදුකඛ්මසුඛ කි න ියශ්ෂණ ප්ද් අ ින් කරල ින්ද්න , 
සංයව්දිතාව කි න එක තම ි ටිකක් තරිප්ිටක අර්ථ ට කිට්ට ු
කරන්යන. ‘ිඳිනව’ කි න එක ි. ඒ ඒ ඉන්ද්රි න්යග් ප්වතින සංයව්දී 
භාව  ි යමතන අප්ි යව්ද්නාව වශය න් ගන්යන. ඒක දුක්ඛ ම ි  
 ුතු නෑ. ඒක සුඛ, දුකඛ්, අදුක්ඛමසුඛ කි ල යකාටස් තුනකට 
ප්වතින්න ප්ුළුවන්. යම් ප්ිළිබඳව දීර්ඝව අර්ථ ිවරණ කට බහින 
අභිධර්මය ්දී ප්වා කි ලා යද්නවා, ඇහැ, කන, නාස , දිව, ශරීර , 
හිත කි ල ඇත්තා වූ ෂේ ඉන්ද්රි න් තුළින් ඇහැට, නැත්නම් චක්ඛ ු
ිඤ්ඤාණ ට ප්වතින්යන් අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාව ප්මණම ි කි ල. 
නාස  දිව, ශරීර , ශරීරය ්දී ප්මණක් සුඛ - දුකඛ් වශය න් යහාඳට 
ප්රකටව ප්වතිනවා. ඒ නිසා ක , කා  ඉන්ද්රි  කි ල කි නවා, 
නැත්නම් කා  ප්රසාද්  කි ල කි නව, කය ් ඔප් . ඒකට සඛු 
යව්ද්නා, දුක්ඛ යව්ද්නා, අදුක්ඛම සුඛ යව්ද්නාව, තුවායලකට  මක් 
තිේබ වයග් යකළින්ම වදිනව. ඇහැ, කන, නාස , දිව ආදී 
යද්්වල්වලට ඒ වදින යද්්වල් මත හිත ද්ක්වන ආකලප්් වශය න් තම ි 
සුඛ දුක්ඛ යබයද්න්යන. වැයද්න්යන නම්, ප්රකට යවන්යන නම්, 
ආරම්භ  නම් අදුක්ඛමසුඛම ි.  

අභිධර්ම ිගරහ  යකායහාම වුණත් යම්යක ප්රාය ෝගික 
අංග ක් ති නවා. ආධුනකි ාට, භාවනාව ප්ටන්ගන්න යකනාට සඛු, 
දුක්ඛ යව්ද්නා ප්රකට නිසා කා ානුප්ස්සනායවන්ම ප්ටන්ගන්ට 
යම්කත් අප්ටි සාක්කි යද්නවා. ඇහින් භාවනාව ප්ටන්ගන්ට බෑ 
ආධුනික ාට, ආදිකම්මික ය ෝගාවචර ට. නාසය න්, දියවන් බෑ. ඒ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16 ම. නි - 2.  බහුයවද්නී  සූතර  
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සඳහා යහාඳ කළු සුදු යවනසක්, කැප් ීයප්යනන යවනසක් ඇත ිකරලා 
යද්න්යන් කා  ඉන්ද්රි  ි, යප්ාට්ඨේබ  ි. ඒ යප්ාට්ඨේබ  ඇති කරනව 
ආයප්ෝ, යත්යජෝ, වාය ෝ, ප්ඨි කි ල. යම්යකන් අභිධර්ම ම ිස්තර 
කරනවා ආයප්ෝ ධාතුව තම ි අන්තිමටම හඳුනාගන්න ප්ුළුවන් යද්්, 
හුඟාක්ම සූක්ෂ්ම යද්් කි ල. ඒ නිසා ආයප්ෝ ධාතුව හඳුන්වාදීම ඉතාම 
අමාරැ යද් ක්. ඒ සඳහා ප්හසුම යද් ්තම ි වාය ෝ ධාතුව. ඒ නිසා 
තම ි යම් වාය ෝ යප්ාට්ඨේබ ධාතුව ි සමථ ිද්ර්ශනා භාවනා 
මාර්ගය ් අරිහත් මාර්ග  ද්ක්වාම  න වීි ක ආරම්භ  යවන්යන. 
ඒ නිසා තම  ිඅප්ි ආනාප්ානසති භාවනාව, නැත්නම් ප්ිම්බීම-හැකිළීම 
භාවනාව වාය ෝ යප්ාට්ඨේබ ධාතුයවන් ප්ටන්ගන්යන. 

නමුත් භාවනායව්  ම් අවස්ථාවක, නැත්නම් හමාර යවන්ට 
කලින් කවද් හරි ඇයහ් ප්හළ යවන, නාසය ් දියව් ශරීරය ් කි න 
හැම තැනකම ප්හළ යවන යද්්වල් ප්ිළිබඳව අවයබෝධ  වැි   ුතු ි. 
ඒ නිසා අප් ිකය න්ම නතර යවනවා යනයම ි. කා ානුප්ස්සනාව 
කි ල කි න්යන් එක ප්ිිසීමක් ප්මණ ි. ඒ යදාරටුයවන් ඇතුල් උනාට 
ප්ස්යස් ඒ ය ෝගාවචර ායග් ශරද්්ධාදී ඉන්ද්රි  ධර්ම දි ුණු යව්යගන 
එනයකාට, කරමය න් අර යගායරෝසු යව්ද්නා තත්ත්වවල ඉඳල සි ුම් 
යව්ද්නා තත්ත්ව ද්ක්වාම, කා ානුප්ස්සනාවට ප්ස්යස් යව්ද්නානු 
ප්ස්සනායව්දී යහාඳ ිගරහ ක් ඉදිරිප්ත් යවනව. තව ඉස්සරහට ගි ාම 
සිතුිලි චිත්තානුප්ස්සනාව වශය නුත්, අර ගත්තා වූ යගායරෝසු 
ප්ිිසුමින් ඉතාම සි ුම් තැනකට යගනි නව. ධම්මානුප්ස්සනාවට 
ගි ාම ියශ්ෂය න් ඇහීම්, දැකීම් ආදී, අප්ි අර කලනි් බරප්තළ වැි 
කි ල, ගැඹුරැ වැි කි ල ප්ැත්තකට අ ින් කරප්ු යද්්වල් මතු 
කරයගන, ඒ තුළින් යම් ධර්ම යකාට්ඨාශ ළං කරගන්න ප්ටන්ගන්නව. 

යප්ාි ද්රැයවකුට උගන්වන්න ගි හම බරප්තළ වචන, 
බරප්තළ අකුරැ උගන්වන්යන් නෑ. ඉස්යසල්ලාම යල්සි අකුරකින ්
ප්ටන් අරයගන, අත හුරැ කරයගන, ටියකන් ටික ටියකන් ටික 
සංකීර්ණ අකුරැ, ඊට ප්සය්ස් ඒ අකුරැ වරනගන හැටි, වචන, බර 
වාක වරනගන හැටි කි ල දිගට දිගට උගන්වනවා වයග් සර්වඥ න් 
වහන්යස්යග් කරම ත් ඉතාම ද්න්නා තැනින් ප්ටන් අරයගන, 
යනාද්න්නා තැනට යගනි න කරම ක්. යගායරෝසු තැනකින් ප්ටන ්
අරයගන සූක්ෂම තැනට යගනි න කරම ක්. නමුත් අවාසනාවකට 
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වයග් හුඟක් ය ෝගාවචර න්ට හැමදාම ඕනි කරන්යන යගායරෝසු 
ටිකම ි, හැමදාම ඕනි කරන්යන යම් ද්න්න ටිකම ි. ඒ නිසා 
හුඟයද්යනක් අර මැටි ප්ාගන මහලු යගාන් නාම්යබක් වයග්, නැත්නම් 
මීයමක් වයග් එක තැනම කරකැයවන ගති ක් ති නව. ඒ යමාකද්, 
ධර්මය ් අද්හස, ධර්ම  ඉදිරිප්ත් කිරීයමදී කරමානුකුලව, එයහම 
නැත්නම් අනුප්ුේබ කරම ට යකායහද් යම් යගනි න්න හද්න්යන් 
කි ල ද්න්යන් නැතිකම නිසා, හැමදාම යගායරෝසු යද්්වල්, හැමදාම 
ප්රකට යද්්වල් කතා කරන්න හද්න නිසා මැටි කණුවක් වයට් ප්ාගන 
මීයමක් වායග එක තැන කරකැයවන ගති ක් ති නවා. යම්ක 
කා ානු ප්ස්සනාව ගැන යහාඳට සතිප්ට්ඨාන  ි ස්තර කරනයකාටත් 
ිස්තර කරලා යද්න එක ගුරැවර යග්  ුතුකමක් වශ ය න් වැයටනව. 

යව්ද්නානුප්ස්සනායව්දීත් යම් වැඩ ප්ිළියවළම ි. යගායරෝසු 
තැනින් ප්ටන් අරයගන ස ිුම් තැනට  නයකාට ය ෝගාවචර ා අන්ද් 
මන්ද් යවනව, ය ෝගාවචර ා කලයකාල යවනව, ය ෝගාවචර ා 
අන්ධකාර තත්ත්යවකට අප්රකට තත්ත්යවකට ප්ත් යවනව. ආන්න ඒ 
සඳහා කල් ඇතුවම දැනුවත් කිරීම කම්මට්ඨානාචා ය වරැන්යග, ධර්ම 
යද්්ශක න් වහන්යසල්ායග්  ුතුකමක්. නමුත් ඒක මුලදීම යනයම ි 
ගන්යන. භාවනා කරයගන  නයකාට ඒ අප්හසතුා මතු යවන්ට 
ය ෝගාවචර ට ප්රතක්ෂ වශය න්ම ඉඩ ඇරලා, ඒ ඒ අවස්ථායව්දී 
වැයටන යකයනකටු හැරමිටි ක් යද්න්නා වායග්, නගා තබන්නා 
වායග් එතන එතන ප්ිළ ිම් කිරීම තම ි භාවනා කරනව ි කි ල 
කි න්යන, කමටහන් සුද්්ධ කරනව ි කි ල කි න්යන, ධර්ම සාකේඡා 
කරනව ි කි ල කි න්යන. ධර්ම යද්්ශනා කරනව ි කි ල කි න්යන. 
දිට්ඨිං උජුං ක්රාති...17 ආදී වශය න් යප්න්නලා යද්නය්න යම්ක ි. ඒ 
නිසා යව්ද්නාව ගැන වුනත් අද් අප්ි සාකේඡා කරන්න 
බලායප්ායරාත්තු යවන්යන් ආධුනික ය ෝගාවචර තත්ත්වය ් ඉඳල, 
දැන් භාවනා කරල බණ අහල ද්න්න 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 කි ලත් දිගටම හැකි 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17 අං. නි.  ප්ංචක නිප්ාත , ප්ංචක ප්ණ්ණාසක , කිම්බිල වග්ග , ධම්මසවන සූතර  
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සඤ්ඤායවන් අභීතව ඉදිරි ට  න්න නම් යම් යව්ද්නාව, ින්ද්න , 
සංයව්දී භාව  යකායහාමද් යත්රැම්ගන්යන් කි ල ි. 

ඒ නිසා යව්ද්නානුප්ස්සනායව්දී ප්රධාන වශය න් උද්්යද්්ශ 
අවස්ථායවදී අප්ි යම් මතු කරගන්යන් සුඛ යව්ද්නා, දුක්ඛ යව්ද්නා, 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නා කි ල තුනක් ප්වතිනවා. යම ිනුත් සළායතන 
විභංග සූතරය18 වයග් තැන්වලදි යම්ක යග්හසිත සුඛ, දුක්ඛ, 
අදුක්ඛමසුඛ, නිස්සරණ සති සුඛ, දුක්ඛ, අදුක්ඛමසුඛ කි ල යබායහාම 
ලස්සනට මුළු යලෝයකට තුන් කායලට සෑම සක්වළකටම ගැළයප්න 
තායලට සර්වඥ යද්්ශනාවක් ප්වතිනව. යගද්ර යදාරවල්වල ජීිත  
ගත කරනයකාටත්, අප්ි කිව්යවාත් යගාිතැන් බතක් කරනව, 
වාප්ාර ක් කරනව, නැත්නම් කුස්සිය  කරයගන සුයම් කට ුතු 
කරනව. යකා ි යද්් කරන්න ප්ටන් අරගත්තත්, යලෝක නා  අනුව 
බලාගත්යතාත් වැඩ කට ුත්තක, කර්මාන්යතක, වාප්ායර්ක 
ආරම්භ  දුක ි. හුඟාක් ඒ සඳහා ලකලෑස්ති කළ  ුත ුයද්්වල් රාශි ක් 
ති නවා. ආධුනික හිත කලයකාල ි. ආධුනික හිතක යකෝඩු ගති 
ති නව. ඒ නිසා ඒක යබායහාම බරක් තායලට ගන්නව. ඒක 
සර්වඥ න් වහන්යස්ත් බාරගත්ත ගති ක් තම ි යප්්න්න තිය න්යන. 
ඉස්යසලල්ාම දැනගන්න ප්ුළුවන් යවන්යන් දුක්ඛ යව්ද්නාව. 
ගුරැවරය ක්  ටයත් යහෝ එයහම නැත්නම් කරද්ර කදී, අමලි කදී 
මතු යවන අප්හසුතායවදී යහෝ ඒකට මුහුණ යද්නයකාට දුක්ඛ 
යව්ද්නාව එනවා. නමුත් ඒකට කරමයව්ද්  අනුව කරමානුකුලව මුහුණ 
දීයගන  නයකාට එහි  ම්  ම් ද්ක්ෂතා,  ම්  ම් හතර මා ිම් යත්රැම් 
අරගන්නයකාට, එහි  ම් ප්රිච ක් ඇති යවනයකාට, තමන්ට ඒක ජ  
ගන්න ප්ුළුවන් බව යත්යරනයකාට සුඛ යව්ද්නා ප්හළ යවනව. 

ඒ සුඛ, දුකඛ් යව්ද්නා යම් ිදිහට අඩු වැි යවමින් ගිහිල්ල 
සුඛ යව්ද්නාවට ප්ස්යස් දුක්ඛ යව්ද්නාව ප්ිළිබඳ බ ක් යහෝ ලැබුවා වූ 
සුඛ යව්ද්නාව ප්ිළිබඳ යලාකු ජ ගරාහී හැඟීමක් යහෝ කි න එක එන්ට 
එන්ට එන්ට මට්ටම් යවලා අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාවකින්, තලතුනා 
බවකින් තම ි ඒ වාප්ාර , ඒ කර්මාන්ත , ඒ ශිල්ප් ශාස්තර  හමාර 
යවන්යන්. ඒක ගිහි යගවල්වල ප්වතින ස්වභාව . අප්ි ද්න්නව 
උත්ප්ත්ති  ලැබූ ගමන් ද්රැවා ඉතාමත්ම තද් දුකක ගත කරන්යන. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18 ම. නි - 3.  ිභඞ්ග වග්ග , සළා තන ිභංග සූතර  



| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර   

| 192 

මදුරැයවක් එලවාගන්න බෑ, අම්මයග් තයන් යකාතනද් තිය න්යන් 
කි ල ඉල්ලල ගන්න බෑ, වතුර ඕනෑ කි ල කි න්න බෑ, යමානම 
යද් ක්වත් බැරි තත්ත්යවකට ප්ත ්යවනව. නමුත් කරමය න් වැිලා, 
වැි ි ට ප්ත් යවලා කාම හැඟුම් නැත්නම් ලිංගකි හැඟුම් ප්හළ 
යවලා එනයකාට, කුමාරිකාවක්, ලස්සන කුමාරය ක්, යද්්ව ප්ුතරය ක් 
වායග ඒ සුඛ අවස්ථාවල් යලෝයකට යප්න්නන ආද්ර්ශ ක් වශය න් 
ජීවත් යවන්න වැි කාල ක් ගත කරනව. නමුත් අවසායන ඒක ජරා 
දිරාවට ගි ාට ප්ස්යස, ඒ සුඛය න් යහෝ අර ින්දා වූ දුයකන් යහෝ 
මහා යලාකු අත්දැකීමක් ඉතිරි යනාවී, හම රැලි වැටිල, යකාන්ද් ඇද් 
යවලා, අන්තිමට කිසිම යද්්කින් කිසිම රසවත් යද් ක් ඉතිරි නැති 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාවකින් ජීියත් හමාර යවනව. 

යමන්න යම් සංගදි ම, යම් වැඩ ප්ිළියවළම, සාමාන 
ය ෝගාවචර ායග් භාවනායව්දී සිදු යවන බව සළායතන විභංග 
සුතරය ් ප්ස්සට සර්වඥ න් වහන්යස් යප්න්නලා දීල ති නව. ඒ 
වායග්ම තම ි චුල්ල ්ේ ල්ල19 සුතරය ්දි ධම්මදින්නා මහා රහත් 
යමයහණින් වහන්යස් ිශාඛ උප්ාසකට ිස්තර කරනයකාටත් යම් 
තායල කරම ක් තම ි යප්න්නන්යන. ඒ කි න්යන්, කර්මස්ථානාචා ය 
වරය ක් ළඟට ගිහිල්ල අවශ කරන සිල් සමාද්න් වීම්, ඒ වායග්ම 
අයනකුත් ඇවතුම් ප්ැවතමු් ගති ප්ාලා, තමන්යග් අවශතාව ප්රකාශ 
කරලා කමටහනක් ලබාගත්තට ප්ස්යස, ආනාප්ාන  යව්වා, ප්ිම්බීම - 
හැකිළීම යව්වා එයහම නැත්නම් බුද්්ධානුස්මෘති  වායග් සමථ 
කර්මස්ථාන ක් යව්වා වඩන්න ප්ටන් අරගන්න කායල් ප්රධාන 
වශය න්ම තද් බල නීවරණ ප්රශ්න එනව. තමන් කළා වූ, ගිහි ජීියත් 
ප්ැවතුණා වූ කාමේඡන්ද් ආදී ආශාවල්, අරමුණක හිත තැන්ප්ත් 
යවනයකාට, මුහුදු රැල්ල ගහන්නා වායග් දිගයටෝම බාධා කරනවා. 
කය ්ත් යව්ද්නා බාධා කරනව. ශේද් බාධා කරනව. හිතිිලි බාධා 
කරනව. ඒ නානා ප්රකාර බාධා මැද්, කටු යකායහාල් ප්ිරිේච, අඳුරැ, 
සර්ප්ය ෝ ඉන්න, වන සතත්ු ඉන්න කැල ක් මැදින් කප්ායගන  න්න 
වයග්, ඒ  න ගමන හරී දුෂ්කර ගමනක්. 

ආන්න ඒ දුක්ඛ යව්ද්නා ප්හළ යවනයකාට, තද් බල ිදිහට 
ය ෝගාවචර ට යද්ෝෂ අනුස , අනුස  යකයලස් ක් වශය න් 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19 ම. නි - 1.  චූළ මක වග්ග , චූළයවද්ල්ල සූතර  
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ද්්යව්ෂ  ප්හළ යවනව. සාමාන යගවල් යදාරවල්වල භාවනා කරන 
යහෝ යව්වා, ප්ුර්ණකාලීනව භාවනා කරන ය ෝගාවචරය ා යහෝ 
යව්වා, ඒ වයග් එක යද්්කට හිත ය ාදායගන, බාහිරය න් එන නීවරණ 
ධර්ම මහ බාධක ක් කරද්ර ක්, සද්්ද් කි න්යන බාධක ක් කරද්ර ක්, 
හිතිිලි කි න්යන් යව්ද්නා කි න්යන් බාධක ක් කරද්ර 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 යමන්න යම් ිදියහ් 
ද්්යව්ෂය ් කැප්ී යප්්න ගත ික්, නුරැස්නා ගතිය ් කැප්ී යප්්න ගති ක් 
නිසා, මහ මරැමූස් ගති ක් ප්හළ යවනව. හුඟාක් සාමාන 
කාමයභෝගී ඇත්යතා මතක් කරනව යම් ය ෝගාවචර ප්ිරිස කසිිම 
ප්රසන්නතාවක් නෑ කි ල, රැස්සන්යන නැති තත්ත්යවකට ප්ත් 
යවනව ි කි ල, යහාස්ස ළඟින් මැස්ස  න්න බැරි තත්ත්යවකට ප්ත් 
යවනව ි කි ල. ඒ ඇතය්තෝ යම් ය ෝගාවචරකම, ජීිත ක ති න 
අප්ිස් භාව , තප්ස් භාව , රස අඳුනන්යන් නැත ිභායවකට ප්ත ්කරන 
යද් ක් වශය න් බරප්තළ ආගමික රාමුවකට භාවනා කරන යකනාව 
තද් කරන්ඩ හද්නව. ඒ නිසා කාමයභෝගී ප්ුද්්ගල න් අතර යකාන් 
යවන ගති ක් ඇති යවන්න ප්රධානම යහ්තුව තම ි යම් භාවනා 
ප්ිිසීයමදී ය ෝගාවචර ාට මතු යවන දුක්ඛ යව්ද්නාව. දුක්ඛ 
යව්ද්නාවට හැම යවලායව්ම, යද්ෝෂ , ද්්යව්ෂ  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 අරගන්න ප්ුළුවන් යකනාට අප්ි කි නව සත්ප්ුරැෂ  ි 
කි ල. යමාකද් ඒ සත්ප්ුරැෂ න් වහන්යස් කල් ඇතුවම ඒ තත්ත්ව 
අත්දැකල ති නව. එතයකාට ඒ ය ෝගාවචර ාට සත්ප්ුරැෂ න් 
වහන්යස් උප්යද්ස් යද්නවා අවවාද් කරනවා, භාවනාව දිගට  න්න 
නම් සප්්ප්ා  කරැණු යහා න්න ඕනි. අසප්්ප්ා  ප්ුද්්ගල න් දුරැ 
කරන්න ඕන.ි අසප්්ප්ා  ආහාර අසප්්ප්ා  ඍත ු 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 යව්ද්නා ගන්නත් එප්ා, ද්්යව්ෂ ගන්ටත් එප්ා, රාග ඇති කරගන්න 
ඉඩ යද්න්ටත් එප්ා, ඉදිරි ට  න්ට... කි ල ඉස්ප්ාසුවක් යද්න්ට ප්ුළුවන් 
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යවන්යන් ඒ වායග් යහාඳට අත්දැකීම් ඇත ි කලාණ මිතරය කුට 
ප්මණ ි. 

ඒ නිසා අප්ි ආධුනික ය ෝගාවචර ට මතක් කරනවා, තමන්ට 
එන, භාවනා කරනයකාට එන මූලකි ප්රශ්න, හැම යකනා එකක්ම 
සාකේජා කරන්ට එප්  ිකි ල. යහාඳ වුනත ්ඕනි නෑ, නරක වුනත ්
ඕනි නෑ. ඒ යමාකද්? භාවනා යනාකර, යම්වා ගැන උප්යද්ස් යද්න්න 
හද්න ඇත්යතා හරී ආස ි ඒ වයග් අමාරැයව් වැටිේචන්ට උද්වු 
යද්න්න. මයේ එරිේච එයකක් තව එරිේච එයකක් යගාඩ ගන්ඩ 
හද්නවා වයග් වැඩක්. යද්න්නයගන් එක්යකයනක්වත් යගාඩ යනයම ි 
ඉන්යන්. අන්න ඒ නිසා මූලික උප්යද්ස් යද්නවා යම් වයග් කාරණා 
සාකේඡා කරන්ඩ  න්න එප්ා. සාකේඡා කරන්ඩ  ායමන් තවත් හියත් 
ද්හිරි , හියත් හැක ිසඤ්ඤාව වැයටනවා. ඒ නිසා ආරම්භය ්ම ඉතා 
වගකීයමන් ඉතාම යවයහසකරව කරන්ට ඕන.ි සාමානය න් 
ඔරැවක් දි ත් කරන්ඩ ගි ත් මුහුයද්දි, ඒ ප්රධාන රැල්ල කප්ායගන, 
දි ඹට ඔරැව ගන්ට හත් අටයද්යනක් ද්හප්හයළාස්යද්යනක් සමහර 
ිට ඕනි කරනව. ඒ වුනත් යහාඳයටෝම රැලි තුනී යවලා ති න වටිනා 
යමායහාතක් යවන් කරගන්න ද්න්යන් ඒ මුහුදුකයර්ම ඉන්න තලතුනා 
යකයනක් තම ි. ඒ ිදිහට හත්අටයද්නා එකතු කරලා අර ද්ළ රළ 
කප්ායගන මුහුද්ට ගි ාට ප්ස්යස් නම් තනි මිනිහටත් ඔරැව ප්දින්න 
ප්ුළුවන්. අන්න ඒ වයග් තම ි, ආධුනික ය ෝගාවචර ාට - සමථ යහෝ 
යව්වා ිද්ර්ශනා යහෝ යව්වා- හුඟාක් සප්්ප්ා  කරැණු අවශ ි. කතා 
බතා නතර කිරීම අවශ ි. යව්ග කරි ා වැඩ නතර කිරීම අවශ ි. 
අරමුණ ප්ිළිබඳව ශරද්්ධා බුද්්ධි ආදී ගුණ වැඩීම අවශ ි. නානා ප්රකාර 
යද්්වල් කරයගන තම ි භාවනායව් ඇත්තා වූ යම් දුක්ඛ යව්ද්නා 
භාව , දුක්ඛ යව්ද්නා මූල  අප්ි කප්ාගන්යන. 

ඉතින් සතුටකට, නැත්නම් අප්ිට ඊගාවට කතා කරන්ඩ 
තිය න්යන් සඛු යව්ද්නාව ගැන. යමතන වැද්ගත් කාරණාව තම ි, 
ටික කාල ක් භාවනා කරප්ු යකනා නම්, යම්ක ප්ුද්ග්ලික ප්රශ්න ක ්
කරගන්නවා මිසක්ක අඬායහෝගාන්ඩ  න්යන් නෑ, කි කි ා තැන් 
තැන්වල ඇිදින්ඩ  න්යන් නෑ, ඒ ඇත්යතා වරින් වර අත්ද්කිනව 
යම් ිදිහට උත්සාහ කරනයකාට වයරක අරමණුට හිත සම්මුඛ 
භාව ට ප්ත් යවන බව. ඒකත් මහ යලාකු යද් ක්. ඒ යමාකද්? අර 
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ප්රධාන නීවරණ ධර්මවල බලප්ෑම ඉස්යසලල්  යකක්, රාක්ෂය ක ්
වයග් මූණා ිළිස්සායගන ප්නින ගති ක් තිබුණට, දැන් ප්ුදුම ිදිහට 
හීලෑ යවේච බලු කකු්යකක් වායග ප්ැත්තකට කරගන්න ප්ුළුවන් 
ශක්ති ක් ති නව. නමුත් නැතුවාම යනයම ි. වරින් වර වරින් වර 
මතු කරනව, දුක්ඛ යව්ද්නා මතු කරනව. නමුත් වරින් වර සුඛ 
යව්ද්නායව් දි  ඉසීමක් ප්ැන් වැඩීමක් වායග් සිද්්ධ යවනවා. 

යම්න්න යම් ිදියහ දිගට කරයගන  නයකාට අර දුක්ඛ 
යව්ද්නායව් නැතිකමත් සුඛ යව්ද්නාව වශය න් අරමුණට මුහුණ දීමත් 
අරමුයණහි සති  වශය න් යහාඳට කිමිද් බැසීමත් අරමුයණහ ි
නිමග්න වීමත් සමථ යව්වා ිද්ර්ශනා යව්වා, යම් යද්් යවනයකාට 
සුඛ , සඛු යව්ද්නාව, ළඟ ළඟ නිතර නිතර එන්ට ප්ටන්ගන්නව. යම් 
සුඛ  කාම යලෝයක්දී අප්ි ලබන ආමිස සුඛ ට වැි  යවනස්. ආමිස 
සුඛ  අප්ි ලබන්යන් කටට ආහාර දීල, ඇහැට රෑප් යප්න්නල, කනට 
ශේද් අස්සවල, ක ට සැප් ප්හසුකම් දීල, යම් ආදී වශය න් 
ආමිසය න්. නමුත් යමතන, ඇහැ වහයගන රෑප් යනායප්යනන 
තත්ත්ව ක්. කන වැහිල ශේද් නෑයහන තත්ත්ව ක්. ක වත් 
ඉඳයගනද් හිටයගනද් කි න එක යනාදැයනන තත්ත්ව ක්. ඒ නිසා ඒ 
ක ත් ස්ප්ර්ශ ත්, ඇහැත් රෑප් ත්, කනත් ශේද් ත් කි න ඒව 
සම්ප්ුර්ණ ප්ැත්තකට යවලා නිරාමිසව ලබන සතුටක් ය ෝගාවචර  
අත්දැක්කහම, සමහර ඇත්තන්ට ඒක ඉවසන්නත් බැරැව, අතන 
යමතන කි ා ඇිදින ගති ක් ති නව. ඒකත් නරකට හිටිනව. ඒ 
යමාකද්? ඒ වායග් සුඛ යව්ද්නාවක් එනයකාට - යම්කට අප්ි කි න්යන් 
සාමානය න් යනක්ඛම්ම සිත සඛු යව්ද්නාව ක ිල. යසෝමනස්ස 
යව්ද්නාව කි ල. යගවල් යදාරවල්වල යම් වයග් යද්ව්ල් ලැයබනවට 
අප්ි කි නවා යග්හසිත යසෝමනස්ස යව්ද්නාව කි ල. තමන්යග 
ද්රැයවා රස්සායවන් දි ුණු යවනයකාට, ඉයගනගන්නයකාට, 
සමහරක් කාලවලට ිභාග ප්න්ති ප්ාඩම් සමත් යවනයකාට, වාප්ාර 
හරි  නයකාට ඇති යවන සැප් ආමිස ි. ඒකට කි නවා යග්හසිත 
කි ල. ය ෝගාවචර ට ලැයබන එකට කි නව යනක්ඛම්ම සිත කි ල. 

යම් යනක්ඛම්ම සිතටත් ති නවා යප්ාඩී බාධාවක්. රාග 
අනුශ  වැඩ කරනව. අනුශ  යකයලස් ක් ිදිහට තාම රාග   ට 
නිදායගන ඉන්නව. නමුත් ඒක ප්රිවුට්ඨාන මට්ටමට, නීවරණ ඇති 
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කරන හිතුිලි මට්ටමට නැගල නෑ. නමුත් ඕනම යවලාවක නගින්න 
ප්ුළුවන්, මූලික අනුශ  මට්ටම ති නව. යමන්න යම් යද්ක, අපි් 
සාකේජා කළා වූ දුක්ඛ යව්ද්නා මට්ටම, සුඛ යව්ද්නා මට්ටම කි න 
යම් යද්ක තම ි හුඟක් කාල ක් භාවනා මධස්ථායනක ඉන්න 
ය ෝගාවචරය ක් අත්ද්කින යද්ක. වයරක සුඛ, වයරක දුක වශය න් 
අත්ද්කිනව. යමන්න යම් යද්ක තවමත් මහා යලාකු යවනසක් ඒ 
ප්ුද්්ගල චරිත ට, එ ායග් රැචි අරැචිකම්වලට සිදු කරන්යන නෑ. තාම 
ඒ ප්ුද්්ගල ත් යහාඳ යවලාවක් බලමින් ගත කරනව යම් සුඛ ත් නැති 
දුක්ඛ ත් නැති අදුේක්මසුඛ ට රිංගගන්ට. එයහම නැත්නම් කි නවා- 
ප්ුද්්ගල ා බලනවා කි න එක වැරදි ි - චිත්ත වීිය ්, හියත් 
ස්වභාව  තම ි ඒක. දුක්ඛ යව්ද්නාව ඉක්මවල සුඛ යව්ද්නාව 
ලබාගන්න. සුඛ යව්ද්නාව යහ්තු කරයගන දුක්ඛ යව්ද්නාව එලවා 
ද්මනවා කි ල ි යද්්ශනායව සඳහන් යවන්යන. “ඉ ං නිස්සාය ඉ ං 
පජහථ”20. සුඛ යව්ද්නාව නිශර  කරයගන දුකඛ් යව්ද්නාව ප්රහාණ  
කරනව. ආන්න ඒ සඛු යව්ද්නාව කරමය න් කරමය න් හුරැ 
යවනයකාට, බහුල යවනයකාට, තලතුනා යවනයකාට, ඒ සුඛ 
යව්ද්නායව් තිබුණ උේචතාව කරමය න් අඩ ුයවනන් ප්ටන්ගන්නව. 
දුකත් නෑ එතයකාට, අර යහාඳට කැප්ී යප්යනන සඛු ත් නෑ. එන්ට 
එන්ට තුනී තත්ත්යවට ප්ත් වීම තම ි චිත්ත වීිය ් වර්ධනය ් හැටි. 

යමන්න යමයතන්ට එනයකාට, ඕනිම ය ෝගාවචරය ක් 
වැයටනවම ි. වැයටන්යන නෑ කි න්ට බැරි තරම්. ඒ තරම්ම 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාව ‘අදුක්ඛමසුඛා පන දුද්දීපනා අන්ධකා්රන විය 
අභිභූතා’21 කි ල සඳහන් කරනව අටුවා කථායව. අන්ධකාර ක් 
වායග යම්ක නිකං යතෝන්තු කරවනව. හිත නිකං අන්ද්මන්ද් කරවනව. 
“දු ්දීපනා” භාවනායවන්, බණකින්, යප්ාතකින් ක ිල යද්න්න බැරි 
තත්ත්යවකට ප්ත් යවනව. යම් නිසා ය ෝගාවචර  දැන් අහු යවන්යන් 
රාග අනුශ ටත් යද්ෝෂ අනුශ ටත් යනයම ි අිද්ා අනුශ ට. ඒ නිසා 
යහාඳ භාවනා කාරය ක්, ඇත්ත වශය න්ම අර කි න දුක්ඛ 
යව්ද්නාවල් රාශි ක් ිඳගත්ත, අත්දැකීම් සහිත, ඒ ිතරක් යනයම ි 
ඊට ප්ස්යස් එන්නා වූ යහාඳ සුඛ යව්ද්නා අත්දැකීම් සහිත 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
20 ම. නි - 3.  ිභඞ්ග වග්ග , සළා තන ිභංග සූතර  
21 දී. නි.  මහාවග්ග අට්ඨකථා, සක් කප්ඤ් හ සූතර වණ් ණනා, යව්ද්නා කම්මට්ඨාන 
වර්ණනා 
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ය ෝගාවචර ින් එක්ක කථා කරන යකාටත් යහාඳට වැටයහනව, ඒ 
ඇත්යතෝ බලායප්ායරාත්තු යවන්යනත් නෑ, ඉස්සරහට ආවට 
අඳුරයගනත් නෑ භාවනායව්, ියශ්ෂය න් සර්වඥ න් වහන්යස් 
ඉදිරිප්ත් කළා වූ, යථරවාද්  ිසින් මුදුන් මල්කඩ වයග් රකින්නා ව ූ
ිප්ස්සනා භාවනායව් යහාඳ හරි , වැද්ගත් හරි  සිද්්ධ යවන්යන් 
යමන්න යම් උයප්්කඛ්ා යව්ද්නායව්දි බව. ඒ හරි  ගැන අයප්් ලංකාව 
වයග් රටවල සී ට බර ගානක් ය ෝගාවචාරය ෝ කවදාකවත් හිතලවත් 
නෑ, යම්ක තම ි භාවනාව කි ල ද්න්යනත් නෑ. ඒ නිසා සුඛ දුක්ඛ 
යව්ද්නායවදී ලබප්ු යම් යගායරෝසු යද්්වල් ගැන කතා කර කර යප්ාත් 
ලි ලි ා ප්ත්තර ප්ිටු ප්ුයරෝ ප්ුයරෝ බණ කි කි ා ඉන්න ප්රයද්්ශ  
බලනයකාට තාමත් සූප්්ප්ුව ප්ාිේචි කරන සප්්ප්ය ෝ වායග් 
යබායහාම යබාළඳ භාව ක් යප්න්නුම් කරනව.  

යම්ක හැබැ ි බැනි   තුු තත්ත්ව ක්වත් යදාස් කි   ුතු 
තත්ත්ව ක්වත් යනයම ි. යම් තම ි හැටි. ඒ යමාකද්? අප්ි අයප්් 
භාවනාවට හැරිලා බැලුයවාත්, අප්ි ඔයතන්දි කලයකාල යවලා 
ති නව, එක්යකෝ දැනටමත් කලයකාල යවලා. ඒ යවලායවදී අප්ි හරි 
කැමති ි කාට හරි යවේචි නරකකට උත්තර යද්නට්, යහාඳ යද්්කට 
සතුටු යවන්ට, ඒ වයග් යද්ව්ල්වලට කැමති ි. නමුත් තමන්යග් තැනට 
යම් ප්ත් යවලා තිය න්නා වූ අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාව ිනිශ්ච ක් 
කරගන්ට ඉතාම අමාරැ ි. ඒ යවනුවට අනුන්යග් ප්වු යකාන්තරත් 
බාර අරයගන, ිගරහ ියව්චන කරන්ට යප්ළයඹනව. එයහම නැත්නම් 
යප්ාත්ප්ත් කි වන්ඩ යප්ළයඹනව. එයහම නැත්නම් නානාප්ර 
යද්්වල්වලට යප්ළයඹනවා. අර වඩා වැද්ගත්, වඩා ප්රතක්ෂ ඤාණ ට 
ලං යවන අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාව අතාරින්ඩත් බෑ, අලල්න්ඩත් බෑ. 
අතාරින්න බැරි යහ්තුව, භාවනා කරනයකාට එන්නා වූ දුක් යව්ද්නා 
ිඳයගන සුඛ යව්ද්නාවට ප්ත් යවන යකාට ඒ ය ෝගාවචර ට භාවනා 
රති ක් ප්හළ යවනව. ඒ භාවනා රති  ප්රතිඵලදා ක ි, නිරාමිස සුඛ 
යගන යද්න සුලු ි. 

නමුත් යම් නිරාමිස සුඛ  අවසානය ් උයප්ක්ඛාව ප්ැත්තට 
ලං යවනයකාට සළුව ගසා දාල නැගිටල  නවා. ඒ යමාකද්, අන්ධකාර 
ස්වරෑප් ක් එතන තිය න්යන. ද්ක්වන්න බැරි තත්ත්ව ක් 
තිය න්යන. ඒක සම කරන්ඩ ප්ුළුවන් යවන්යන අිද්ාවට ි කි ල 
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අටුවාව යබායහාම ප්රසිද්්ධව ප්ිළිඅරයගන ති නව. ඉතින් කව්රැත් 
කැමති නෑ අිද්ාව දැනයගන ිද්ාවට නගින්න. ඒයගාල්යලාන්ට 
ඕනි අිද්ාව අ ින් කරල ිද්ාවට  න්ඩ. ඒක කවදාවත් කරන්න බෑ. 
අිද්ාව දැනයගන අිද්ාව නැති කිරීමම ි ිද්ාව කි න්යන. 
යවනම කි ල ිද්ාවක් යම් ශාසනය ් නෑ. ඒක නිසා අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ශය න් ඉදිරිප්ත් වන්නා වූ යම් අන්ද් මන්ද් කරවන්නා වූ, 
අන්ධකාර වූ, දු ්දීපන වූ අිද්ාව එනයකාට නැගිටලා  නව නම්, 
තමන්යග ප්ර ත්න  බහා තබනවා නම්, “ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා 
වි්නයය ්ලා්ක අභජි්ඣා ්ොමනස්සං” කි ල යම් සෑම 
සතිප්ට්ථාන කටම සම්බන්ධ කරන්නා වූ ධෘව ප්ද්  නැති, නිකම්ම 
නිකන් ය ෝගාවචරය ක් බවට ප්ත් යවනව.  

එනිසා යම් ධෘව ප්ද්ය ් සඳහන් කරන ‘ආතාපි සම්පජා්නා 
සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං’ කි න යම් කාරණා 
හතර කා ානුප්ස්සනායව්දී සලකා බලනවාට වඩා යවනත් 
මුහුණුවරක්, යවනත් යව්ශ ක් යමතනදී ගන්නවා. නමුත් මුලික 
හැඩ ම ි. ප්සු යනාබසින වී ය ක් අවශ ි. ද්ත කායගන, කිහිල්යලන් 
දාි  දායගන, උඩුතල්ල දියව් ති ල තද් කරයගන, ආරම්භ ධාතුව 
කරි ාත්මක කරන යවලාව, ඒකත් ආරේධ වීරි . සුඛ යව්ද්නාව 
ආප්ුවාහම ඒක සුඛ යව්ද්නාවක්, යම්ක රාගානුස  කි න එක 
යමයනහි කරන්න ඕනෑ  කි ලා ඒකට වල්මත් යවන්යන් නැතිව 
නීවරණ, උප්ක්යල්ශ වශය න් ඒවා යමයනහි කරයගන  නයකාටත් 
එයස් යමයස් වී ය ක් ඕනෑ කරනවා යනයම ි. ඒ යමාකද්? හිත 
යම්වට ඇලීම ස්වාභාික ි. ඒ ඇලීම බහා තබලා යම් ිදිහටම 
ඉදිරිප්ත් කරගන්න නම් තමන්යග්ම අයත් මාංචු ගලවනවා වයග්, ඇට 
ගලවන්නා වායග් හරි යලාකු නිස්සරණ අධාස කින් යකයරන්න 
ඕනි. 

යම් යද්කමත් කරලා ඉස්සරහට  නයකාට ඇති යවන්නා වූ 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාව, නැත්නම් අිද්ායව් මුහුණුවර නිේබිදා 
ඤාණ ක් වශය න් ප්හළ යවන්නා වූ යම් මුහුණුවයර්දී ප්සුබාන 
ප්රයද්්ශ  බලනයකාට, අයප්් සංසා යර් යකාේචර දිගද් කි ලා 
යකයනකුට නම් මනිනන් බෑ. යම්ක ප්ිළිබඳව යගාඩාක් සංයව්ග 
ඥාන  ප්හළ යවන්යන් යගාඩාක් දි ුණු ය ෝගාවචර ාට ි. ඒ යමාකද්? 
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භාවනා කරලා නැති, යප්ාත යප්රළප්ු ඇත්තන්ට නම්, දුක්ඛ යව්ද්නාව 
කි න්යන් යකාේචර ප්රකට යද් ක්ද්? ඒ හා සමානව ඒ යකනාට 
යප්ාත ප්ැයලන්න, ගල් ප්ිළිම ක් ඔළුව යහාල්ලන තරමට කථා කරලා 
යප්න්නන්න ප්ුළුවන්. සුඛ යව්ද්නාව කි න්යන යමයහම ි, ලක්ඛණ 
රස පච්චුපට්ඨඨාන ප ට්ඨඨාන වශය න් යප්න්නන්න ප්ුළුවන්. ඒ ිතරක් 
යනයම ි ඒ ප්ුද්්ගල ාට අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාවත් අර තරමටම 
ප්රසිද්්ධව යප්න්නලා යද්න්න ප්ුළුවන්.  

නමුත් භාවනා කරප්ු යකනා නම් ද්න්නවා, ප්ැහැදිලි ි, 
යමවුවයග ගුණ ියශ්ෂ ක් තිය නව. අනුමාන ඥායනට තකය ඥායනට 
සුඛ දුක්ඛ අදුක්ඛමසුඛ සමාන රස ක් යද්නව. නමුත් භාවනා කරප්ු 
යකනාට නම් ඊට හාත්ප්සින්ම යවනස්. සුඛ, දුක්ඛ යව්ද්නාවට වඩා 
සම්ප්ූර්ණ මත් කරවනසුලු ප්රකට කරල යප්න්වන්න බැරි, අන්ද් මන්ද් 
කරවන ස්වරෑප් කින් තම ි අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාව මතු යවන්යන. 
ඒක නිසා වැඩ කරන යකනා කථා කරනයකාට යත්යරනවා. යම්ක 
අටුවායව් එක තැනක ලිිතව සඳහන් කරවන “අ්ඤඤා එස ආවු්සා 
අිගතම්ග්ගා”22 කි ල. ගි  එකායග් ප්ාර යවනස්. යනාගි  යකනාට 
යප්ාත බලප්ු යකනාට නම් යම් තුනම එක ි. ඒ නිසා සුඛ, දුක්ඛ 
දැනගත්තා නම් අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාව යමාකක්ද් කි ලා ඒ ඇත්යතෝ 
කි නවා. කිව්වට යමාකද්? එයතන්ට ප්ත් වුණාට ප්ස්යස් සම්ප්ූණය 
අන්ද් මන්ද් යවනවා. සම්ප්ූණය කරකවලා අතහැරි ා වයග් යවනව. 
නමුත් ඒක ප්රශ්න ක් යවන්යන් නිවන් ද්කින්න බලායප්ායරාත්තු 
යවන යකනාට ිතර ි. යප්ාත් බලලා උප්ාධි  ලබාගන්ට, එයහම 
නැත්නම් කාට හරි කි ලා යද්න්න, එයහමත් නැත්නම් තමන්යග් නා 
නා ප්රකාර ලාමක ආශාවල් ඉෂ්ට කරන යකනාට නම් ඒයකන් 
හානි ක් යවන්යන් නෑ. යමාකද්? එ ාට අවයබෝධ කළත් එක ි 
නැතත් එක ි. 

ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා යම් ප්ිළිබඳව යම් ප්රශ්නය ්දී ඉතාමත්ම 
සංයව්දී යවන්න ඕනෑ. අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාව යනාදැනී  ාම 
ස්වාභාික ි. යම් නිස ි බණ අහන්යන්, යම් නිස ි ඒ යවලායව් අප්ි 
වැිය න් ආතාප් වී ය  ය ාද්වන්යන, යම් නිස ි අප්ි කල් ඇතිව 
ලෑස්ති යවන්යන්. යම් නිස ි අප්ිට කලින් බුදුහාමුදුරැයවෝ යලෝයක 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
22 ිසුද්්ධිමග්ග.  72 වන ප්ිටුව 
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ප්හළ යවලා බුද්්ධ ශාසන ක් ඇති කරලා තිය න්යන්. නමුත් ඒක 
යනාසලකලා ගි ාට අප්ිට හරි න්යන නෑ. ඒ යමාකද්? යමතන 
තිය න්යන් මා ාකාරී ස්වරෑප් ක්. යම් මා ාකාරී ස්වරෑප්ය න්, යම් 
ප්රීක්ෂණය න් සමත් යවේච යකනාට ප්මණ ි යම් අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ද්නාව, යමන්න අිද්ාව, මං ඒ අිද්ාවට සුවයස් මුහුණ දුන්නා 
කි ලා යත්යරන්යන් සුඛ, දුක්ඛ යව්ද්නාව ඉක්මවලා, සුඛ යව්ද්නායව්දී 
උද්ම් යවලා කරමය න් හිත අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නා ප්ැත්තට, යමානවත් 
යත්යරන්යන් නැති යනාදැනී  න මට්ටමට එනයකාට එතනදී නිකන් 
කාන්තායරකට ජල කඳක් බීගත්තා වායග් අන්ද් මන්ද් යවලා  නවා. 
ප්ාර නැතුව  නවා. ආන්න ඒ තත්ත්යවට ප්ත් යවනයකාට ඒ 
ය ෝගාවචර ා අසරණ තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. 

ියශ්ෂය න්ම යම්ක ප්රකට ි ආනාප්ානසති භාවනායවදි. ඒ 
යමාකද් ආනාප්ානසති භාවනාව ස්වභාවය න්ම ශාන්ත ි, සුඛ ි. ඒ 
නිසා භාවනා කරයගන  නයකාට ඉක්මනට අරමුණ යනාදැයනන 
මට්ටමට ප්ත් යවනවා. ඒ දුවයලකම නැති කරන්ටම ි ප්ිම්බීම හැකිළීම 
භාවනාව බුරැමය ් ප්හළ යවලා තිය න්යන්. ප්ිම්බීම හැකිළීම 
භාවනායව නීති , ප්රස්තාර  මීට වැි  ටිකක් යවනස්. ඒක 
සම්ප්ූර්ණය න්ම යනාදැනී  නවා යනයම ි, යව්ශ  මාරැ යවනවා. 
යමන්න යම් යව්ශ  මාරැ වුණාට ප්ස්යස, යව්ශ  මාරැ යවන්න 
ඉස්සරල තිබුණ තත්ත්යවට වැි  යවනස යත්රැම්ගන්න බැරි නම් 
ය ෝගාවචර ාට, ඒ ය ෝගාවචර ා ඒකාන්තය න්ම ආනාප්ානය ්දි 
වයග්ම අසරණ තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා.  

ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා ප්ටන් අරගන්නයකාටම දැනගන්න 
ඕනෑ, ආරම්භය ්දී අරමුණ යගායරෝසු ි. ආනාප්ාන  නම් නාස්ප්ුඩු 
යහාඳට ප්ුරවායගන ඇතුල් වීමත් දැනයගන, ඒ ඇතුල් යවනවා ප්ිට 
යවනවා යහාඳට යත්යරනවා. නමුත් ඉක්මනට යම්ක  ටප්ත් යවනවා 
හිතිිලිවලින්, යව්ද්නාවලින්, ශේද් ආදි  නිසා. නමුත් ස්ිර 
අධිෂ්ඨානය න්, ගණන් කිරීයම් කරමය න් හිතිිලි  ටප්ත් කරයගන, 
ශේද් නැති තැනක වාි වීයමන් ශේද්   ටප්ත් කරයගන, යහාඳට 
සක්මන් කිරීයමන් කල් ඇතුව යව්ද්නාව  ටප්ත් කරයගන, ආදී 
උප්කරම යකරැයවාත් ඒ ය ෝගාවචර ාට ප්ුළුවන් යවනවා, අර හැමදාම 
මුලින් මුලින් ිඳින්න යවන යව්ද්නා, ශේද්,  ට කරයගන සාමාන 



  8-වන ධමය යද්්ශන  | 

201 | 

ආනාප්ාන ට හිත දාගන්න. අන්න එතයකාට දැන් මයග් හිත 
ආනාප්ාන ත් එක්කම ප්වතිනවා කි න ිශ්වාස  ය ෝගාවචර ාට 
ඇති යවනව. ඒක යලාකු ඉස්ප්ාසුවක්. යමන්න යම් ඉස්ප්ාසුව තුළ 
ඉන්නයකාට හුඟාක් යවලාවට කි න යද්් තම ි, එක්යකෝ නින්ද්ට 
වැයටනවා, එයහම නැත්නම් ආනාප්ාන  යනායප්නී  නවා කි ලා. 
ඉතින් යම් නිසා ඒ යවලාවට බුද්්ධානුස්සති  කරනවා සමහර 
ඇත්යතෝ. නැත්නම් යවන කමයස්ථාන කට  නවා. යහෝද්යහෝද් මයේ 
දානවා වයග් වැඩක්. 

ඒක සඳහා සාකේඡා කරනයකාට අයප්් අප්වත් යවේච යලාකු 
ස්වාමීන් වහන්යස් නිතරම මතක් කරන්යන්, ය ෝගාචර ාට ඒ ි ස්තර 
යමානවක්වත් නැතුව අප්ි ආනාප්ානය ් ය ාද්වනවා. ළඟින් ආශර  
කරනවා. ඒ ිස්තර කි නයකාට, ඒ ය ෝගාවචර ා ටික ද්වසක් 
භාවනා කරනයකාට, ඇිල්ලා මතක් කරනවා, යමේචර යවලා ගි ාට 
ප්ස්යස මම ද්න්යන් නෑ. එක්යකෝ නින්ද්ට වැටුණා වායග්, එයහම 
නැත්නම් යමාකක්ද්, අරමුණ නැති වුණා යන්ද් කි ලා හිත ික්ෂිප්්ත 
භාව ට ප්ත් යවනවා. ඒ නිසා එ ින් එහාට භාවනාව යගනි න්න 
බෑ. ආ ි ටික යවලාවක් ගිහිල්ලා සම්ප්ූණයය න් ස්වාස ක් ඇරලා 
අන්න ආනාප්ාන  ආ ි මතු යවනවා කි ලා ඒ ය ෝගාවචර ායග්ම 
කටින් ප්රතක්ෂ ඤාණ ම ප්රකාශ යවනයකාට, ප්ිළිගැනීමක් කරනවා, 
ආනාප්ානය ් හැටි ඔයහාම තම ි. ආනාප්ානය  මුල ප්රකට ි. 
කරමය න් ඒ සුඛය න්  ුකත්ව ගත කරලා අවසායන් ඒක යනාදැයනන 
තැනට ප්ත් යවනවා. ඒ නිසා අද් ඊය ට වඩා, නැත්නම් ඉස්සල්ල 
ප්ර් ංක ට වඩා, යම් යනාදැයනන තැනත් දැයනනවා, තිය නවා, 
බලනවා කි න හැකි සඤ්ඤායවන්ම දිගට භාවනා කරන්න ි කි ලා. 
ඒ හැකි සඤ්ඤාව, නෑ ි කි ලා කි න්යන් නැතුව 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 ා ිසින් ඒ යගායරෝසු දුක්ඛ යව්ද්නා, 
සුඛ යව්ද්නා, අ ින් කරලා, අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාවම ි සවයඥ න් 
වහන්යස් යම් අද්හස් කරලා තිය න්යන්, දැන් යම් ය ෝගාවචර ත් 
එයතන්ට ි ප්ත් යවලා තිය න්යන්, ඒ නිසා ඒකට ආරාධනා ප්ූවයකව 
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ඒකට ලෑස්ති යවලා මුල ඉඳලාම ලෑස්ති යවලා  මින්, නෑ කි න්ඩ 
එප්ා, තිය නව ි කි න හැඟීයමන් බලන් ඉන්න කිව්වාම ඒ 
ගුරැවර ාට වඳින තරමට යලාකු ප්රසාද් ක් ප්හළ යවනවා ශිෂ ා 
තුළ. ඒක යලාකු ප්ාර යප්න්නිල්ලක් අතරමං යවේච යකනාට. නමුත් 
සමහර ඇත්තන්ට එයතන්ට ගි ත් ඒ කරැණ යත්රැම්ගත්තත් තවත් 
එතැන නින්ද්ට වැයටන ගති , එයහම නැත්නම් හිත ික්ෂිප්්ත යවන 
ගති  දිගටම ප්වතිනවා. ඒ ප්ුද්්ගල ාට එතැන ඉඳයගන ඉතුරැ 
ප්ාරමිතා ටික ප්ුරන්න සිද්්ධ යවනවා එතයකාට. ඉතාමත්ම 
ඉවසිල්යලන් ධමතරිය න් ප්ාරමිතා ධමය ප්ුරමින් යමහි ද්ක්ෂතාව 
දි ුණු කිරීම තම ි ඒ ය ෝගාවචර ායග් භාවනාව කි න්යන්. 

ඒ නිසා අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නා මට්ටමටම හිත ප්ත් වුණාට 
ප්ස්යස්, ය ෝගාවචර ා තුළ අවාසනාවකට වයග් කරි ාත්මක වන 
වංචනික ධමය ටික යත්රැම් අරගන්න බැරි වුයණාත් හැමදාම භාවනාව 
අන්ධකායරකට  නවා. කලයකාල තත්ත්යවකින් හමාර යවනවා. 
තමන් භාවනා යකරැව ි කි ලා නම්බුකාර ිදි ට කි න්න, බැරි 
තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. අධිෂ්ඨාන ශක්ති  ප්ිරියහනවා. 
යප්ෞරැෂත්ව  ප්ිරියහනවා. ඒක නිසා යම් අිද්ායව් ස්වභාව  යන් 
යම්. යකයලස්වල ස්වභාව  යන් යම්. වැඩ කරයගන  න වැයේට 
බාධා කරනවා. යකයලයසනවා. අවුල් කරනවා. යමන්න යම් 
තත්ත්ව ට ප්ත් වුණාට ප්ස්යස්, යමන්න යම් තත්ත්යවම සාකේඡා 
කළ  ුතු ි. නැත්නම් භාවනාව එප්ා යවනවා. ඉඳයගන ඉන්නයකාටත් 
එප්ා යවනවා. ඇිදින යකාටත් එප්ා යවනව, වැඩ කරනයකාටත් එප්ා 
යවනවා. අනිත් කට්ටි ට භාවනා කරන අ ටත් කි න්න හියතනවා, 
වැඩක් නෑ, යම් කායල් භාවනා කරලා නිවන් ලබන්න බෑ කි ලා. 
යමන්න යම්කටම මුහුණ යද්න්න ඕනෑ. නීරස තත්ත්ව ප්හළ යවනවා. 
ඒකාකාරී තත්ත්ව ප්හළ යවනවා. යමවුවා අප්ි හංගන්න ප්ටන් 
අරගත්යතාත් ඒවා නිසි නින්යද්් වැයඩනවා. හංගන්න යනයම ි, 
එළි ටම ගන්න ඕනෑ. මූණටම මූණ යද්න්න ඕනෑ. ප්ර් ඞ්ක ය ්දී 
නම් යමයනහි කරන්න ඕනෑ. යවන යවලාවක නම් වහාම 
කමයස්ථානාචා යවර ා හමු යවලා මට දැන් කමටහන් සුද්්ධ කරන්නත් 
එප්ා යවනවා. කි න්න යද් ක් නෑ. භාවනාව එක තැනම ි, ආදී 
වශය න් යම් කි න දුක් ගැනිලි, අයඳෝනා, කමයසථ්ානාචාර් වර ට 
එේචර අලුත් යද්්වල් යනයම ි. ඒක තම ි භාවනාව හැයද්නයකාට 
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භාවනාව වැයඩනයකාට අලුත් ක්යෂ්තර කට හිත ප්ිියසනයකාට 
හැටි. නමුත් ය ෝගාවචර ා හැම යවලායවම ප්ුංචි ද්රැයවක් වායග් 
හැම යවලායව්ම ඉල්ලන්යන් සුඛ, දුකඛ් යව්ද්නාම ි. අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ද්නාවට එනයකාට අසරණ යවනවා. ආන්න ඒ අසරණ වීම 
ස්වාභාික යද් ක්. 

අටුවායව් යම්කට යහාඳ නිද්ශයන ක් යගන හැර ප්ානවා. ‘මිග 
ප්ද් වලඤ්ජන උප්මාව’ කි ලා. මස් වැද්්යද්ක්, මුව ද්ඩ ක්කාරය ක්, 
මුයවකුට ි ද්්ද්ට ප්ස්යස් ඒ මුවා හී  කායගන යල් යප්රයප්රා දුවනවා. 
ඒ දුවයගන  නයකාට යල්ත් ඒ වැද්්ද්ට මග ද්ක්වනවා. ඒ ිතරක් 
යනායව ි අර ප්ිම්මට ප්නිනයකාට කුයර්ට ප්ස් හෑයරන නිසාත් කුර 
ප්ාර දියග්ත් එළවනවා. වැද්්දා ද්න්නවා යම් සතා යව්යගන් දුවන්න 
දුවන්න, යල් හලනව වැි යවනවා. යම ා ඉක්මනට හති වැටිල 
වැයටනවා. නමුත් භ  නිසා කම්ප්න  නිසා ප්ණ එප්ා කි ලා දුවන 
යවලාව. ඒ නිසා වැද්්දා දිගටම එළවනවා. ඉතින් ඒ උප්මාව යප්න්නලා 
මතක් කරනවා,  ම් යවලාවකට යම් මුවා දුවයගන ගිහින් ගල් 
යප්ාත්තක් උින් දුවයගන ගි ා නම්, තමන් එළවායගන ගි  ප්ාර 
දියග් ගිහින් අවසාන ගල් යප්ාත්ත ද්කිනයකාටම ඕන්න ඉන් එහාට 
කුර ලකුණු නැති යවනවා. නමුත් අර දුවයගන ආප්ු කුරවල තිබුණු 
ප්ස් ඒ ගල් යප්ාත්ත උඩ තැන්ප්ත් යවලා තිය න ආකාර  
ද්කිනයකාට වැද්්දා දැනගන්නවා, දැන් යම් දුවයගන ආප්ු එයක් ගයල් 
ආේයේ නෑ, ලකුණ නෑ. නමුත් අර ප්ස් ිංගිත්තක් වැටිල  න්තමට 
ප්ටන්ගැන්ම ගන්න ප්ුළුවන්. නමුත් යබායහෝම ශීඝරය න් ගල් යප්ාත්ත 
උඩදි මුවා දුවප්ු අත දැනගන්න බැරි යවනවා. නමුත් මුව වැද්්දා මුවා 
අන්තර්ධාන වුණා කි ලා එයහම හිතන්යන් නෑ. එ ා ද්න්නවා යම් 
ගයල් ප්ාර හිටින්යන් නෑ. ඒ නිසා එ ා ඒ ආප්ු ඒම දියග්ම එහා 
යකළවරට  නකල් ගිහිල්ලා එහා යකළවයරන් බලනවා යබායහෝම 
සූක්ෂමව යම් දැක්කා වූ සමානව මුව ප්ාද් ලාංඡන, මුව කුර ලාංඡන 
දැකගන්න ප්ුළුවන්ද් කි ල. දැක්කා නම් ඒ ගල තිබුණා කි ලා ඒක 
ගැන කල්ප්නා කර කර ප්මා යවන්යන් නෑ. අර කුර ලාංඡන  දියග්ම 
 නව. යබායහෝම ළඟ තැනක සතා වැටිල ඉන්ට ඉඩ තිය නව. 

අන්න ඒ වයග් තම ි භාවනා කරයගන  නයකාට, 
ියශ්ෂය න්ම මිග ප්ද් ලාංඡන කරම , ප්ිම්බීම හැකිළීමත් 



| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර   

| 204 

ආනාප්ාන ත් කි න යද්කටම සාධාරණ ි. ප්ිම්බීම හැකිළීමට 
සායප්්ක්ෂකව කථා කරනවා නම්, යහාඳට ප්රකට යව්ගන එන ප්ිම්බීම 
හැකිළීමට හිත ය දුවාට ප්ස්යස් වඩවඩාත් ප්රකට යවන්න ප්ටන් 
අරගන්න ගති , ප්ිම්බීම හැකිළීයම් තිය න එක ලාභ ක්. අරමුණ 
යව්ග යවන්න ගන්නවා. හිත යව්ග යවන්න ගන්නවා. ඒ කරල 
අරමුණ ි හිත ි ප්ුළුවන් තරම් ලං යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. යම්ක 
ය ෝගාවචර ාට නෑ බෑ කි න්න බැරි අත්දැකීමක්. යමන්න යම්යක 
මුදුන්ප්ත් වීම, අරමුණත් හිතත් එකියනක හරි ට කායකාටා 
වැයටන්න කිට්ටු බල්යලෝ යද්න්යනක් වයග්, අන්තිමට යද්න්නා එකට 
වැටිලා කායකාටා ගන්නවා වයග්, සම්ප්ූණය අරමුණ ි හිත ි 
බැසගැනීමක් සිද්්ධ යවනවා. ආන්න එතයකාට යම් බයේද් සිද්්ධ 
යවන්යන කයණ්ද් සිද්්ධ යවන්යන කි න එක මතක නැතිව  නවා. 
යම් මයග්ද් අනුන්යග්ද් 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 ශේද් ඇයහන, ප්ිම්බීම හැකිළීයම් ිිධ 
ආකාර යප්්න, ක  වැටයහන, හිතිිලි ටියකන් ටික නගින 
මානසිකත්ව කට වැයටනවා. 

එයතන්ට එනයකාට ය ෝගාවචර ා හරි ට ගල උින් 
ප්ැනයගන ගිහිල්ලා ගයලන් එහා ප්ැත්යත් කුර ලකුණු යහා න වැද්්දා 
වයග්, යහාඳට සැලකිලිමත් යවන්න ඕනෑ. අර තරම් ප්රකටව කුර 
ලකුණු නැති වුණාට මුවායග් ගත්ත අනිත් ලකුණු ඔක්යකාම දිහා 
බලලා ආ ි ප්ටන්ගන්න කුර ලකුණු 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 ා මුළු ශක්ති  ය ාදා  ාන්තම් මතු යව්ගන එන 
ප්ිම්බීයම් හැකිළීයම් ආඪ ලාංඡන  අනිකුත් අරමුණු අතරමැද් 
යතෝරාගත්යතාත්, යවන් කරගත්යතාත්, ය ෝගාවචර ා අත්වැල කඩා 
ගන්යන් නැතිව අත්වැල අල්ලායගන තනි ඒද්ණ්ඩක එයගාඩ යවන 
ප්ුද්්ගලය ක් වයග්, අගායද්් මැද්ට  න්න  න්න අත්වැල සරණ 
කරගන්නවා. 
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යම්ක හුඟක් යවලාවට අහම්බ ක් වායග්. නමුත් ධමය  
යප්න්නලා යද්න්න ප්ුළුවන්. ඒ ධමය  යප්න්නලා දුන්යනාත් යමතැනම 
හිර යවන ය ෝගාවචරය කුට නම් යලාකු අමා බිංදුවක් යවනවා. 
යලාකු රස ක් ඇති යවනවා. ඒ වුණත් ඊට ප්හුයවනිදා ආ ි 
වැරයද්න්න ඉඩ තිය නව. ඒක ද්හස්වර කරන්න ඕනෑ. ද්හස්වර 
කරනයකාට තමන්ට යම් හිතක්, යම් සාමාන ප්රඥප්්ති යලෝකය ් 
ඉඳලා ිප්ස්සනාවට, නැත්නම් ප්රමාථය ප්ැත්තට වැයටනයකාට 
යමන්න යම් වයග් යප්රළි ක් සිද්්ධ යවනව කි ලා යත්යරනවා. 
ඉස්යසලල් ඉස්යසල්ලා යම්කට යකෝල ගති, ආධුනික ගති, යකෝඩු ගති, 
ප්හළ යවනවා. නමුත් ප්හු යවනයකාට ඒක හරි ට අල්ලාගන්නට 
ප්ුළුවන් වුයණාත් ඒ අල්ලාගත්තා වූ ආේයේ දියග්, ලකුණ දියග් එහා 
ප්ැත්තට දිගට  නයකාට ළඟළඟම යබායහෝම ශීඝරය න් ිප්ස්සනා 
ඤාණ ප්හළ යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. නමුත් හුඟයද්යනක් ඒ 
යවලායවදිත් ප්ස්යසත් යහාඳටම බලායප්ායරාත්තු යවනවා අර කලින් 
තිබුණ වයග් බරප්තළ ිදි ට ඒ හැඩ, ඒ නිල, ඒ ලකුණු, ඒ ආකාර, 
ඒ සටහන් ද්කින්න. නමුත් එයහම නෑ. ඒ යවලායව් තිය න්යන අර 
මුලින් දැකප්ු ලකුණුවල ආේයේ, ලාංඡන  ිතර ි. ආනාප්ාන  
කරයගන  නයකාටත් යහාඳයටෝම යම් යවලායව්දි නාසිකාගරය න් 
හිත ගිළියහන්න ඉඩ තිය නවා. කය ් ප්හසුකම්, ආයලෝක, එයහම 
නැත්නම් ප්ා යවන ගති, වයග් යද්්වල් නිසා ආනාප්ානය න් ලැබුණා 
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 ඕනෑ, යම් තමන් වඩායගන ආප්ු 
අරමුණම ි. නමුත් අරමුණ දැන් හුඟක් සි ුම්. යවනත් ආකාර කින්, 
යවනත් සටහනකින් යප්්නවා. නමුත් ඒකම ි යම් තිය න්යන. නැති 
වුණ ි කි න්න යද්න්න එප්ා, අන්තධයාන වුණ ි කි ලා කි න්න 
නරක ි. නින්ද්ට වැයටන්න යද්න්න නරක ි. කල්ප්නා යවන්න 
නරක ි. යම් යවලායව්දී යහාඳයටෝම යත්රැම් අරයගන ඉදිරි ට  නවා 
නම් ආන්න යව්ද්නානුප්ස්සනායව් එක, යද්ක, තුන, කි න ප්ංති තුන 
ඉවර යකරැවා යවනවා. යම් නිසාම අද් භාවනා කරම රාශි ක් යලෝයක් 
තිය නවා, තනිකරම වයග් යව්ද්නානුප්ස්සනාව ඉස්සර කරයගන 
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 න. එකට යහ්තුව යමාකද්? ඒයක් සෑයහන දුරට යම් භාවනා චිත්ත 
වීි ක් සම්ප්ූණය කරලා අල්ලලා යද්නවා. හැබැ ි ප්ටන් අරගන්යන් 
කා ානුප්ස්සනා කරම ට තම ි. ඒ නිසා යම් යද්් අත්දැක්කත්, භාවනා 
වශය න් අත්දැක්කත්, යම් ආකාරය න් යම්ක යප්ාට යේරාගන්න බැරි 
වුයණාත් ඒක දිගඇරලා ගැයට් ලිහාගන්න බැරි වුයණාත් ඒ 
ය ෝගාවචර ාට සංසාර ක් වාසනා ලැයබනවා. යකාේචර කාල ක් 
හරි ඔයහ් භාවනා කරකර ඉන්න ප්ුළුවන්. බුද්්යධෝත්ප්ාද් කාල ක් 
ලැබුණ ි කි ලා හර ක් ඇති යවන්යන් නෑ. 

ඒ නිසා යම  ි අප්ි සාකේඡා කළ  ුත්යත්, යම් නිස ි 
ය ෝගාවචර ා ිසින් කමටහන් සුද්්ධ කළ  ුත්යත්, යම්ක ි 
සාකේඡායව්දී මතු කළ  ුත්යත්, ඒ යමාකද්? යම්ක හරිම ිචිතර ි. 
ිිධාකාරය න් යම්ක ය ෝගාවචර ාව වට්ටනවා. අද් එක ිදි කින් 
වැට්ටුවට තව ද්වසකින් තව ිදිහකට වට්ටනවා. නමුත් යම ාට 
තිය න්යන් සීමිත යවස් මුහුණු ගාණක්. සවයඥ න් වහන්යස් යද්්ශනා 
කරනවා යමානම අරමුණක් යහෝ තමන් දැක්කා, වටහාගත්තා, 
ප්රතක්ෂ කළා, කි න්ඩ නම් ඒ අරමුයණ් ඇත්තා වූ අතීත, අනාගත, 
ප්ේචුප්්ප්න්න කි න කාලතර ට අ ිති හෑම සටහනක්ම හැම 
ආකාර ක්ම දැකගත  ුතු ි, ඕළාරික සුඛුම කි න යද්කම දැකගත 
 ුතු ි, අජ්ඣත්ත බහිද්්ධා කි න යද්කම දැනගත  ුතු ි, හීන ප්රණීත 
කි න යද්කම දැනගත  ුතු ි, දුර ළඟ කි න යද්කම දැනගත  ුතු ි.  

නමුත් ඕනෑම ය ෝගාවචරය ක් හිනා යවලා කමටහන් සුද්්ධ 
කරන්න එන්යන් අජ්ඣත්ත වශය න්, ඕළාරික වශය න්, ප්රි  
වශය න්, ප්රකට වශය න් යප්්නව නම් තම ි. එයහම යනයම ි, 
අරමුණ සාමානය න් බාහියර් යවනවා වයග් ඒ යවලාවට යප්්න්න 
ඉඩ තිය නවා. නමුත් අරමුණ දියග්ම ප්වත්වාගන්න සති  තිය නවා 
නම්, ඒ වයග මත් යවන්න යද් ක් නෑ. තමන් ද්න්නවා, යම් අරමුණම 
තම ි, යම් අරමුණ බලායගන හිටප්ු තැනම තම ි කි ලා. ඒ වයග්ම 
අප්රි ව යප්්නවා. අරමුණ යප්්නව, ඉතින් යමාකද්, ඕක යහට කරන්න 
ප්ුළුවන් යන්ද්? කි ලා ප් යංකය න් නැගිටලා  න යවලාවක් 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 ප්ුළුවන්, සුඛුමව 
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යප්්න්නත් ප්ුළුවන්. යමන්න යම් කාරණා එයකාළහම දැනගත්යතාත් 
තම ි අප්ි අරමුණ දැනගත්තා යවන්යන්. 

යව්ද්නානුප්ස්සනාව දියග් ිස්තර කරනයකාට යම් ිදිහට 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාවට ආවට ප්ස්යස් යබායහෝ ිට මත් කරවලා, 
මන්යද්ෝත්සාහී කරවලා, බැරි සඤ්ඤාව ඇති කරවලා, ප්ස්සට දාන 
ගති ක් තිය නවා. හැබැ ි ඒක කවදාකවත් සතිප්ට්ඨාන  නාහප්ු 
අන්ධ ප්ෘථග්ජන ාට එන්යන් නෑ. ඒ වායග්ම තම ි, යසෝවාන් යවේච 
යකනාට එන්යනත් නෑ. ඒ යමාකද්? අර අප්ි කලින් නිද්ශයන ක් 
ගත්තා, හිතලා බලලා තකය කරම ට ගන්න යකනාට සුඛ ත් එක ි, 
දුකත් එක ි, අදුක්ඛමසුඛ ත් එක ි කි ලා, ඕනෑ තරම් තකයය න් 
යප්න්නලා යද්න්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ප්ුද්්ගල ා භාවනා කරලා 
කි නවා, අදුක්ඛමසුඛ  ආයවාත් මට අල්ලන්න ප්ුළුවන් කි ලා. 
නමුත් ඇත්තටම කරනයකාට නම් අල්ලන්න බැරි තත්ත්ව  තම ි 
ආධුනික ායග් හැටි.  

නමුත් භාවනාවක් කරලා කාරණාවක් යත්රැම් අරයගන මම 
යම්කම අල්ලන්න ඕනෑ කි ලා දැි අධිෂ්ඨානය න් කරයගන 
ගිය ාත්, ය ෝගාවචර ාට ඒක එන්ට එන්ට යම් අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ද්නාව, ඒයක ඇත්තා වූ නිර්ින්ද්න ගති , ඒකාකාරීකම, එප්ා 
කරවන ගති , යබාඳ යවේච ගති , ඔක්කාර ගති , එනයකාටම 
හඳුනාගන්නවා. එනයකාටම හඳුනාගන්නවා, හරි, මං යම්කට තම ි 
බලාන හිටිය ්, ඔන්න ආව ි කි ලා. එතයකාට ඒකත් ඒ 
ය ෝගාවචර ායග් ශූරකම නිසා, ද්ක්ෂකම නිසා, අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ද්නාව වශය න් ප්රකට කරගන්න ප්ුළුවන් යවනවා. අන්න එදාට ඒ 
ය ෝගාවචර ාට ඇඟට යල් උනනවා. ඒ ය ෝගාවචර ාට ප්ුළුවන්, 
වැයටන ගති  තාමත් තිබුණට, තනි ම ප්ැත්තකට යවලා භාවනා 
කරන්න සුදුසුකම් තිය නවා. ඒ යමාකද්? එ ා වැටුණත් ටික 
යවලාවකින් ද්න්නවා, යම් මට ලකුණු දැන් ප්හළ යවලා තිය න්යන්. 
යම් ලකුණුවල තිය න්යන් මත් කරවන ගති , අන්ද් මන්ද් ගති , 
අිද්ායව් ස්වභාව . යම ා තම ි මට අල්ලාගන්න ඕනෑ යවලා 
තිබුයණ්. දැන් යම් යවලායව් හිත වට්ටන්න නරක ි. දැන් යම් යවලායව් 
හිතට අරමුණ නැති වුණ ි කි න්න නරක ි. යම්කටම සාද්ර යවන්න 
ඕනෑ. යම්කටම මම මුහුණ යද්න්න ඕනෑ. 
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ආන්න ඒ ිදිහට යසෝවාන් මාගය ඵල ලැබූ ප්ුද්්ගල ාට ප්වා 
යම් අන්ද් මන්ද් භාව  නැවත එනවා. නැවත එනයකාට නා නා 
ප්රකාර ධමය යමයනහි කරමින්, නැත්නම් බුද්්ධානුස්සති අරමුණ 
යමයනහි කරමින්, ිහිළු කරන්න  න්න නරක ි. එේචර යවලා 
භාවනා කයළ් යම් අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාව මතු කරගන්න තම ි. 
යමේචර යවලා භාවනා කයළ් යම් අිද්ාව කි න සැඟවී වැඩ කරන 
යහාර මුයළ් නා ක ා අල්ලාගන්න තම ි. දැන් යහාර මුයළ් නා ක ා 
අහු යවලා. නමුත් යහාර මුයළ් නා ක ා කවදාවත් යහාරකම් 
කරන්යන් නෑ. යබායහෝම යහාඳ මහාත්ම ගති ඇති යකයනක්. හැබැ ි 
ඔක්යකාටම ඔප්ීනි න් යද්න්යන් යම ා තම ි. ඒ නිසා හරි ට නඩුව 
යමයහ වූය ් නැත්නම් ඒ මනුෂ ා නිවැරදිකාර ා කරන්න ඉඩ 
තිය නවා. එ ා යප්නී සිටින්යනත් කිසි යස්ත්ම චණ්ඩ ප්රැෂ 
ප්ුද්්ගලය ක් වශය න් යනයම ි. නමුත් සෑම යද්්කටම මුල අනුස  
ස්වභාවය ් හැටි එයහම ි. ඒ නිසා එයතන්ට එනයකාට ඔ  නඩුව 
නතර කරලා, භාවනාව නතර කරලා, සළුව ගසා දාලා නැගිටිනවා 
නම්, ඉතින් ඒ ය ෝගාවචර යග් තිය න සාකේඡා අනුග්ගහිතය ් 
අඩුප්ාඩුකම් තම ි යප්න්නන්ඩ තිය න්යන. යම් ගති  ධමය 
යද්්ශනාවකින් යද්න්න බෑ. සීල කින් යද්න්න බෑ. සමථය න් යද්න්න 
බෑ. ි ප්ස්සනායවන් යද්න්න බෑ. යම්ක අවුස්සලා මතු කරලා යද්න්යන් 
ඒකාන්තය න් සාකේඡායවන්ම ි. 

ඒ නිසා යකාේචර කාල ක් භාවනා කරප්ු යකයනක් වුණත් 
ඒ කලාණ මිතර ා දැකප්ු ද්වයස් ඒ බණ, 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 යද්මින්, ඒකට සාර්ථකව 
මූණ යද්මින් සාද්ර වීයමන් කරන යද් ක්. එන්න එන්න ය ෝගාවචර ා 
එවැනි චකර රාශි රාශි අත්ද්කින්න ප්ටන් අරගන්නවා. එක 
ප් යංක කදී අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාව ඇිල්ලා මතු යවන්ට ඉස්සර 
යවලා, හරි හැටි ට මතු යවන්න ඉස්යසල්ලා නැගිටලා  නවා මුලින්. 
ප්ස්යස් බණ අහලා හිතාගන්නවා, කමටහන් සුද්්ධ යනායකරැවත් 
කාරණාව යත්රැම්ගත්යතාත් අද් මම ටිකක් බලන්න ඕනෑ කි ලා. 
ඕන් ටික යවලාවකින් ආ ිත් නිකම් එප්ා යවන ගති කම්මැලි ගති 
ඇිල්ලා නැගිටලා  නවා.  
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යමානම කරම ක් නිසා යහෝ ශරද්්ධාව නිසා යහෝ වී ය  නිසා 
යහෝ සම්ප්ජඤ්ඤ  නිසා යහෝ අභිජ්ඣා යද්ෝමනස්ස දුරැ කරන ගති  
නිසා යහෝ, නැත්නම් අප්ි කි න ඍධිප්ාද් හතයරන් යකා ි එකක් නිසා 
යහෝ යම් ය ෝගාවචර ා ටිකක් යම්කට මූණ යද්න්න ප්ටන් 
අරගත්යතාත් යත්යරන්න ප්ටන් අරගන්නවා යම් නිේබිදා ඤාණ  තුළ 
සම්ප්ූණය නිවයන් ලක්ෂණ තිය නවා. කිසිම යද්්ක එල්ලී නැතිව 
ප්වතින්නා වූ මූලික අත්දැකීමක්. ඒක ලැබුණ ි කි ලා නම්බුවක් නෑ. 
නමුත් යම් අත්දැකීම නෑ ි කි න්න බෑ. යම් අත්දැකීම හෑම 
චිත්තක්ෂණ කම අප්ි ළඟ තිය නවා. කවදාක්වත් යම්ක දැකලා අපි් 
සාද්ර වූයණ් නෑ. යනාද්කින් යනාප්තන් කි ලා අප්ි යම්ක අ ින් 
කරන්න හද්න තාක් කල් කැරකි කැරකි වැයටන්යන ඒකටම ි. අප්ි 
ද්වසක යම්කට මූණ යද්නවා. ද්වසක යම්කට මුණ යද්නව ි කි න 
එක අප්ි යත්යරන භාෂායවන් කි න්යන් යකායහාමද්? යම් අත්දැකීයම් 
මුල මැද් අග, සාධාරණව බලන්න ඕයන. යම් අත්දැකීයම් මුල මැද් 
අග යසෞඛ සම්ප්න්නව බලන්න ඕනෑ. මුල මැද් අග හැකි 
සඤ්ඤායවන් බලන්න ඕනෑ.  

අන්න එදාට යත්යරනවා යම් අිද්ාව, යම් උයප්්ක්ෂාව 
දැනගැනීම සැප් ි. යනාදැනීම දුක ි. යම් යද්්, යම් නිේබිදාවට යහ්තු 
යවන යද්්, ඒකාකාර යද්්, හිත එප්ා කරවන යද්් දුකක්. ඒක දැනගැනීම 
සැප් ි. සවයඥ න් වහන්යස් යද්්ශනා කරනවා ‘ජාති’පි දුක්ඛා, ජරා’පි 
දුක්ඛා, වයාි’පි දු්ක්ඛා, මරණම්පි දුක්ඛං’ ආදී වශය න් දුක් රාශි ක් 
යප්න්වනවා. ඒ දුක් නැහැ ි කි න්න බෑ. නමුත් යම් දුක් බව 
දැනගැනීම ආ ය සත ක්. ඉතින් භාවනා කරලා ආ ය සත  
අවයබෝධ කරන්න ඕනි. නැත්නම් ඒකට කි න්න තිය න්යන් දුක් 
භාවනාවක් කි ල. දුක් වඩන්නක් කි ල. ඒ නිසා වී ය  නැති 
බුේබඩ  යමයතන්ට ඇිල්ලා හැමදාම වැටිවැටී එතනම 
කරකැයවනවා. ‘විරියව්තා පන කිං නාම න සිජ්ඣති’ කි ලා බුදු 
හාමුදුරැයවෝ යද්නවා වීර ප්ාඨ ක්. ආද්ශය ප්ාඨ ක්. වී යවන්ත ාට 
යමානවද් ිඳින්න බැරි කි ලා. 

හැබැ ි යම්කට ලෑස්ති යවලා  න්න යවනවා. ලෑස්ති යවලා 
ගිය ාත්, හරි ට රම්යබාඩ ප්රයද්්ශය ්  නයකාට වාහනවලට මීදුයමන් 
බාධා කරනවා. ද්න්යන් නැති මනුස්සය ක් ගිය ාත් මීදුම ඉවර 
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යවනකන් බලා ඉන්නවා. ද්වසක් බලන් හිටි ත් මීදුම ඉවර යවන්යන් 
නෑ. නමුත් ටික ටික  න්න ප්ටන් අරගත්යතාත් ඇයඟ් හැප්්යප්න 
යද්්කුත් නෑ. ඒ වයග් තම ි යම් අන්ද් මන්ද් තත්ත්ව ට ආවට ප්ස්යස, 
කා ය  බහා තබලා, යම්ක නැති යවලාවක මං නිවන් ද්කින්නම් 
කි ලා  නවට වඩා, මම යම්ක ිනිිදින්න ඕනෑ. දැන්  න්න ප්ුළුවන් 
එක ිංගිත්තක් නම් ඒ ටික මං  නවා. යම්කට හැකි සඤ්ඤායවන් 
 නවා කි ලා  න්න ප්ටන් අරගත්යතාත් කිසිම බාධාවක් නෑ. 
කවුරැවත් හම්බ යවන්න යකයනක් ඇත්යතත් නෑ ප්ායර. යමාකද්? 
ඔක්යකාම භ  ඇත්යතෝ මග. තමන්ට ඉස්සරහට යහමිහිට  න්න 
ප්ුළුවන් ගති ක් තිය නවා. අන්න එදාට යම් අත්දැකීයම් මුල මම 
දැක්කා, මැද් මම දැක්කා, අග මම දැක්කා, කි ලා සතුටක් ඇති යවනවා. 
ඒ සතුට අම්මට අප්්ප්ට එයහම යද්න්න බෑ. ඒ වයග් තම ි ඒ සතුට 
යද්ි න්ට අප්ිට ආසිරි ගන්වන්ටත් බෑ. බුදු හාමුදුරැවන්ට අප්ට 
යද්න්නත් බෑ.  

බුදුරජාණන් වහන්යස් ඒක ි මතක් කයළ් - යමන්න ප්ාර මම 
යප්න්නුවා, කැමති කට්ටි   න්ට. ඒ සඳහා එක සැර ක් ගිහිල්ලා 
හැප්්ප්ිල වැටිේච ඇත්තන්ට කරද්ර කරන්නවත් ද්ඬුවම් කරන්නවත් 
උප්යද්ස් යනාදී අතහරින්නවත් නරක ි. ද්හස්වර ගිහිල්ලා වැටුණ 
යකනාට වුණත් මතක් කරන්න ඕනෑ, කවද් හරි යම් අන්ධකායර්, යම් 
මීදුම් ප්ටයල්, යම් යමෝහ ප්ටයල් කප්න්න ි ඕනෑ කරන්යන්. හැබැ ි 
කිසිම කඩුවක් ඕනෑ නෑ. කලින් දැනයගන ඉන්න ි ඕනෑ. බුදු ප්යස් 
බුදු මහරහතන් වන්යස්ලා යම්ක ිනිිද් ගි ා. මටත් හැම 
ප් යංකය ්දීම එනවා. එනයකාට මම නැගිටලා  නවා. ඒ යමාකද්? 
‘මම’ නිසා. ‘මම’ ා ප්ැත්තක ති ලා යම් දුක්ඛ යව්ද්නාව , යම් සුඛ 
යව්ද්නාව , යම් අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාව , මට යම් දුක්ඛ යව්ද්නායවත් 
මුල මැද් අග වැටහුණා. සුඛ යව්ද්නායවත් වැටහුණා. මට යම් 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නායවත් මුල, මැද්, අග, වටහාගන්න ලැයේවා, 
කි නවා නම් ‘මම’ හැයලනවා. යමන්න යම්කට කි න්න ප්ුළුවන් 
භාවනා කමයස්ථාන  කි ලා. යම්කට කි න්න ප්ුළුවන් සතිප්ට්ඨාන  
කි ලා. යම්ක කමයස්ථාන කුත් සතිප්ට්ඨාන කුත් යවන නිසා 
යමතනදී සක්කා  දිට්ි  හැයලනවා. එයහම නැතිව තකය ඤාණ  
ඉදිරිප්ත් කරගත්යතාත්, යම්කට ියශ්ෂ වාහන ක් හද්ලා මම ඒයක 
 න්න හද්නවා ආදී වශය න් තකය කරන්න ප්ටන් අරගත්යතාත් ඒ 
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කථා කරන වාර ක් ප්ාසා ‘මම, මායග්’ හැඟීම් මතු යවන නිසා 
කවදාක්වත් යම් අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාව ද්කින්න යහෝ ිනිිදින්න බැරි 
යවනවා. දුක, සුඛ යව්ද්නාවක්වත් ිනිිද්  න්න බැරි යවනවා. 

ඒ නිසා ය ෝගාවචර ගමන කි ලා කි න්යන් මහා ප්ුදුම 
යද් ක්. යමහිදී යප්ෞරැෂත්වය ් යවනසක්, රැචි අරැචිකම්වල 
යවනසක් ඇති වීමට අයප්්ක්ෂාවක් නැතුව, බිත්තර මල්ලක් වයග් 
ඔක්යකෝමත් රැකයගන  න්න හැදුයවාත් යමතනදී ඒකාන්තය න්ම 
හැයලනවා. යමතනදී ඒකාන්තය න්ම ලිස්සලා වැයටනවා. එයහම 
ලිස්සලා වැටිේච වාර අනන්ත ි. ඒ නිසා අප්ි අධිෂ්ඨාන කරගන්න 
ඕනෑ, යම් වායග් යහාඳට ප්ැහැදිලිව ශාසනික ධමය ිස්තර යවලා 
තිය න යවලාවක, ඒ වායගම ඒ ගමන ගමන් කරන ඇත්යතෝ 
කලාතුරකින් යහෝ අප්ට ද්කින්න හම්බ යවන යවලාවක, අප්ිත් යම් 
ලැබිේච අවස්ථාව යම් වයග් යල්සිය න්  න්න යද්න්න නරක ි. එහි 
මත්යතම ප්ූණය ශක්ති  ය ාද්වන්න ඕනෑ.  

ඒක සඳහා තම ි කා ානුප්ස්සනාවට සමානව යමහිත් ආතාප් 
වී ය ක් අවශ කරන්යන්. ඒ වයග්ම තම ි සතිමත් යවන්න ඕනෑ. 
සති  ිතර යම් කාරණාව තමන්ටම මතු කරලා යද්න එකක් 
තිය නවා නම් ඒක ධමය සාකේඡාව ිතර ි. ධමය සාකේඡාව තිබුණත් 
සති  නැති යකනාට යමයතන්ට ආවට ප්ස්යස හිස් මල්ලකට බඩු 
ප්ියරව්වා වයග්, ගිහිල්ලා බලනයකාට මල්ල ිතර ි. යමාකද්? අි ක් 
නෑ. සතිමත් යකනා එයහම කරන්යන් නෑ. ඒක ඉහළින් ද්රාගන්නවා. 
හිස මුදුයනන් ද්රායගන ඉතාමත් සතිමත් යවනවා අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ද්නා එනයකාට. ආන්න එතයකාට ප්ුළුවන්, සුඛ යව්ද්නායව්දී ඇති 
යවන යලෝභ ත් දුක්ඛ යව්ද්නායව්දී ඇති යවන ද්්යව්ෂ ත් අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ද්නායව්දී ඇති යවන යමෝහ ත්  න යම් කාරණා තුන අනුශ  
වශය න් දැකගන්න. අන්න එදාට යවනසක් ඇති යවනවා. ඒ නිසා 
කා ානුප්ස්සනාව ප්ිළිබඳව  ම් හැකි ාවක් ද්ක්ෂතාවක් ඇති යවේච 
යකනාට යව්ද්නානුප්ස්සනාවට  නව ි කි ලා ියශ්ෂ යද් ක් 
ඇත්යත් නෑ, යව්ද්නානුප්ස්සනාව එනවා. අන්න ඒ එන යවලාවට යම් 
කාරණා දැනයගන ඉදිරිප්ත් කරගැනීම ි අවශ යවන්යන්. ඒකට ි යම් 
ධමය කාරණා හැකි ප්රමාණ කින් ඉදිරිප්ත් කයළ්. 
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යම් හෑම යකයනක්ම  ම් ද්වසක,  ම් අවස්ථාවක, යම් 
යද්්වල්වලට ප්ත් යවලා යහාඳ අත්දැකීම් ඇති ප්ිරිසක්. ඒ නිසා මම 
හිතනවා ප්ූජා කරප්ු මල් වට්ටි කට නැවත ප්ැන් ටිකක් ඉහලා ප්ූජා 
කරන්නා වයග්, යම් ඉසින ලද් අලුත් ධමය යකාට්ඨාශ ත් තමන් 
භාවනා කරලා ලබා ඇති අත්දැකීමුත් එකතු කරලා, යම් යවලාව ආවට 
ප්ස්යස්, වටප්ිට බලන්යන් නැතිව ඉස්සරහට ප්ස්සට කල් ද්මන්යන් 
නැතිව, අද් මම යම්කට මූණ යද්න්න ඕනෑ  කි ලා යම් අිද්ාව, 
යම් උයප්්ක්ෂා යව්ද්නාව ින්යදාත් යහාඳට යත්යර ි, යම් ‘අිද්ාව’ 
ප්ිහිටලා තිය න්යන් ‘ිද්ාව’ මත. අිද්ාව යත්රැම්ගැනීම තම ි 
‘ිද්ාව’ කි න්යන්.  

ඒ නිසා අිද්ාව ප්න්නලා බෑ. අප්ිට අිද්ාව මතු යව්වා! 
අප්ිට අිද්ායව් මුල, මැද්, අග වශය න් යත්රැම්ගන්න ලැයේවා! ඒ 
සඳහාම අප්ි ‘ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ් ඣා 
්ොමනස්සං’ කි න ය ෝගාවචර ගති ප්සු යනාබා ඉදිරිප්ත් කරයගන 
අප්ිට යම්ක කරයගන  න්ට ශක්ති  ධධ ය  බල  ලැයේවා! කි න 
ප්රාථයනායවන් අද්ට නි මිත ධමය යද්්ශනාව යමතනින් හමාර කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු! 
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9-වන ධමම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

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

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සඞ්ඝ රත්නය න් අවසර ි. අපි් 
අද් සතිප්ට්ඨාන සූතර  කි න වටිනා සූතර  ඉදිරිප්ත් කරයගන ඒ සූතර  
දියග් මතු යවන ධමය කාරණා ඉදිරිප්ත් කරගනිමින් කරමය න් සති 
අටක් ගත කරලා අද් යම් නවයවනි ධමය යද්්ශනා වාර ට ි සැප්ත් 
යවන්යන. ඒ වයග්ම වටිනා ප්ිරිසක් එකතු යවලා වටිනා වස් කාල ක් 
සමගිය න්  ුක්තව ශරමණ ධමය සම්ප්ූණය කිරීයමහි ය දී ගත කරන 
අවස්ථාවක්. යම් වයග් ප්ිරිසකට යම් වයග් ධමය යද්්ශනාවක 
ිවරණ ක මැද් හමු යවන අවස්ථාව, ධමයවල ටිකක් ගැඹුරැ ප්ැත්ත, 
සූක්ෂ්ම ප්ැත්ත අනිවා යය න්ම බලායප්ායරාත්තු යවන්න යවනවා. 

සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් මුලින්ම ඉතාමත්ම ඕළාරික, යගායරෝසු, 
යත්රැම් යේරැම් කරගන්න ප්ුළුවන් ප්හසු තැනින් ප්ටන් අරයගන 
කරමය න් ටියකන් ටික ටියකන් ටික සි ුම් භාව ට, සූක්ෂ්ම භාව ට, 
මධස්ථ තත්ත්ව කට, කළල අවස්ථාවකට, ප්රාග් අවස්ථාවකට, 
යහමිහිට යහමිහිට යම් අයප්් සංසාර ගැටලුව ප්ුංචි කරලා ප්ුංචි කරලා 
යප්න්නන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ නිසා “එකාය්නා අයං භික්ඛ්ව 
ම්ග්ගා” කි න ඒකා න ප්ද්ය න් සමහර ිට සම්ප්රදා ානුකූල අථය 
යද්කක්, එක මාගය ක්, නැත්නම් යර්ඛාම  වශය න් යප්න්නන්න 
ප්ුළුවන්, එකකට එකක් සම්බන්ධ කරමින් ද්ම්වැල් ප්ුරැක් ගැට 
ගහයගන  න්නා වයග් යගනි න මාගය ක්. ඒ නිසා අනුප්ිළියවළ වැඩ 
ප්ිළියවයළ්දී හුඟයද්යනක් යද්ෝෂ රහිතව වැයේ යගනි න්න නම් 
සතිප්ට්ඨාන මාගය  තම ි ඉදිරිප්ත් කරගන්යන. සතිප්ට්ඨාන මාගය  
යකායහාමටත් සුතම  වශය න්, නැත්නම් අසා දැනගන්නා බහුස්සුත 
ඤාණ  වශය න් යහෝ යව්වා, කා ානුප්ස්සනාව කි ලා යකාටසක්, 
යව්ද්නානුප්ස්සනාව කි ලා යකාටසක්, චිත්තානුප්ස්සනාව කි ලා 
යකාටසක්, ධම්මානුප්ස්සනාව කි ලා යකාටසක් වශය න් යකාටස් 
හතරකට යබද්නවා. 
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අප්ි උද්්යද්්ශ වාර  වශය න්, මාතෘකා කි ා ප්ෑම් වශය න්, 
කා ානුප්ස්සනා, යව්ද්නානුප්ස්සනා කි න යකාටස් ප්සුගි  වායර් 
හමාර යවනකම් සාකේඡා කරන්න ය දුණා. අද් අප්ි ඉදිරිප්ත් කරන්න 
බලායප්ායරාත්තු යවන්යන් චිත්තානුප්ස්සනා යකාටස ි. එතයකාට 
නම් යහාඳ රසවත් මද්  හරි  අහු යවනවා වයග් රස ක් තිය නවා. 
ආධුනික යකයනකුට නම් යත්රැම්ගැනීමට යබායහෝම අප්හසු, ඒ 
වයග්ම අද්හා ගැනීමට අප්හසු, සංකීණය සූක්ෂ්ම ප්ැත්තක් වශය න් 
යත්යරන්න ඉඩ තිය නවා. යමන්න යම් වයග් සූක්ෂ්ම සංකීණය 
යද්්වලුත් ඒවා යනායත්යරන ප්ෘථග්ජන හිතත් යකළින්ම සම්බන්ධ 
කරප්ු සූතර බර ගානක් අයප්් සූතර ප්ිටකය ් ඉදිරිප්ත් කරලා තියබනවා. 
ඒක නිසා ඒ සූතර අහප්ු යකනාට නිවන් ද්ක්කන්න ය ාමු වුණාට 
අනික් ඇත්තන්ට අර තරම්ම ප්රාය ෝගික කාරණාවක් ඉෂ්ට සිද්්ධ 
කරන්යන් නෑ. එයහම නමුත් ඒවා සවයඥ යද්්ශිත ශරාවක යද්්ශිත සූතර 
වශය න් සඳහන් යවනවා. 

ියශ්ෂය න්ම යම් චිත්තානුප්ස්සනා යකාටසට  නයකාට ඒ 
ද්ක්වා භාවනා කරලා, ඒ ද්ක්වා ප්ාරමිතා ධමය නිශර  ධමය සම්ප්ූණය 
කරගත්ත යකනාට සවයඥ න් වහන්යස්යග් හිත ප්ිළිබඳව ිවරණ  
අහනයකාට ප්ුදුමාකාර සතුටක්, ප්ුදුමාකාර මංගල භාව ක්, කලාණ 
භාව ක්, වැටයහන්න ප්ටන්ගන්නවා. යම්ක ඇත්ත වශය න්ම 
මයජ්ඣ කලාණ යකාටසට ි වැයටන්යන්. ආදි කලාණ, මයජ්ඣ 
කලාණ, ප්රිය ාසාන කලාණ කි ලා අයප්් බුද්්ධ 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  කි න යකාටස වැටුණට, මයජ්ඣ කලාණ 
යකාටසට තම ි චිත්තානුප්ස්සනා යකාටස වැයටන්යන්. නැත්නම් 
යම්කට චිත්ත භාවනා කි ලත් සඳහන් යවනවා. සවයඥ න් වහන්යස් 
යලෝයක් ප්රාදුර්භූත යවන්න කලින්, නැත්නම් සවයඥතා ඤාණය න් යම් 
යලෝයක් මම බුද්්ධ කි ලා අභීත සිංහ නාද්  කරන්නට කලින් තිබුණ 
ආගම් ඔක්යකාම, අවසාන  යම්ක තම ි කි ලා හිතායගන ි හිටිය ්. 
හිත අ ින් කරගැනීම, 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. 
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නමුත් සවයඥ න් වහන්යස් ඒ යප්ර ප්ැවතුණා වූ ප්ූවය බුද්්ධ 
ප්රිසර  සම්ප්ූර්ණය න්ම ප්රතික්යෂ්ප් කළා යනායව ි. උන්වහන්යස් 
ඒක ප්රය ෝජන  සලකලා ඉදිරිප්ත් කරගත්තා. ඉදිරිප්ත් කරගත්යත් 
භාවනාවට යප්ළයඹන බුද්්ධ ධම්ම සඞ්ඝ  න තරිිධ රත්න  සරණ 
 න ඇත්තන්ට ි ශාල ශක්ති ක් හා ධධර්  ක් ඇති කරන තායලට, 
හැකි සඤ්ඤාවක් කුසලේඡන්ද් ක් ඇති කරන තායලට ි. ඒ නිසා 
සමහර සූතරවල යකළින්ම යද්්ශනා කරලා තිය නවා “පභස්සර’මි ං 
භික්ඛ්ව චිත්තං, තඤච ්ඛා ආගඞ්තු්කහි උපක්කි්ල්සහි 
උපක්කිලිට්ඨඨං”23 කි ලා. මහයණනි! අප්ි යම් ප්ුහුණු කරන්න හද්න, 
භාවනා කරන්න හද්න හිත, ස්වභාවය න්ම ප්රභාශ්වර ි. 
‘ප්භස්සර’මිද්ං භික්ඛයව චිත්තං’, යම් හිත ස්වභාවය න්ම ප්රභාශ්වර ි. 
‘තඤච ්ඛා ආගතතු්කහි උපක්කි්ල්සහි උපක්කිලිට්ඨඨං’. එයහම 
නමුත් යමන්න යම් ප්රිබාහිරව ප්ැමිණි ා වූ උප්ක්යල්ශ ධමය න්යගන්, 
කසළ ධමය න්යගන්, දූිලි ධමය න්යගන්, යතල් කුණු ධමය න්යගන්, 
යකයලසිලා. ඒ බව යම් අශෘතවත් ප්ෘථග්ජන ා ද්න්යන් නෑ. ඒ නිසා 
යම් හිත යතල් කුණු ගෑිේච, යකයලසිේච, දූිලි බැඳිේච, කුණු 
යචේච එකක් ිදි ට හිතනවා. අනුන්යග් සිතුත් එයහම ි කි ා 
හිතනවා.  

නමුත් එයහම හිතනයකාට අරමුණු යවන්යන්, දැක ගන්යන් 
අර ප්ිට ති න කුණු ටික, ප්ිට ති න යතල් කුණු තට්ටුව, ප්ිට ති න 
දූිලි තට්ටුව, ප්ිට ති න යකයලස් තට්ටුව. යමාකද්? ඒ අශෘතවත් 
ප්ෘථග්ජන ාට කවදාවත් යද් ක් ිනිිද් දැකගන්න, ඇති හැටි ට 
දැකගන්න, යද්සැර ක් බලන්න, ඉවසීයම් ශක්ති ක් නෑ. දැකප්ු ගමන්ම 
වහාම ිනිශ්ච කට යප්ළයඹනවා. ඉතින් තමන්යග් හිත ගැනත් ඔ  
වයග් යබායහෝම ප්හත්, නීච ලංසුවක දාලා කල්ප්නා කරනව ි කි න 
එක ප්ෘථග්ජන ාට යබායහෝම යලාකු ියනෝදාංශ ක්. ඒක යන් 
යමේචර නීච වැඩ කරන්යන්. අප්ා ගාමී වැඩ කරන්න යහ්තු 
යවන්යන් තමන්යග් තත්ත්ව  ඒ තරම්ම නීච කරගන්න එක. ඒ 
ිතරක් යනායව ි ඒක ඒ ිදි ට කරගන්නයකාට අත්තානුවාද් ක් 
වශය න්, තමන්ට නිගරහ කරගැනීමක් වශය න්, අත්ත ක්ලමථ ක් 
වශය න්, අත්තකිල මථානුය ාග ක් වශය න් දුකට යහ්තු යවනවා.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
23 අං. නි.  ඒකක නිප්ාත , ප්භස්සර වග්ග , ප්ඨම සූතර  
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ඒක සවයඥ න් වහන්යස් යද්්ශනා 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 
ගෑිලා කුණු යවේච හිතින්, අනුන්යග් හිත ද්කිනයකාටත් හිතන්යන් 
අනුන්යග් හිතුත් යම් වයග් ආය  යහෝද්ලා යගාඩ ගන්න යද් ක් නෑ, 
ඒකත් කුණු යවලාම ි තිය න්යන්, මයග් වායග්ම ි කි ලා අර 
බාහියර් තත්ත්යව අනුව හිතීම. එයහම හිතලා ඒ මනුස්ස ා නැති 
කරන්න, ිනාශ කරන්න, එ ායග් ප්ක්ෂ  ප්රද්්ද්න්න, එ ායග් ධර්ම  
නැති කරන්න, එ ායග් රැචි අරැචිකම්වලට ිරැද්්ධ යවන්න කිසිම 
ප්ැකිළීමක් නැතිව අප්ි යප්ළයඹන්යන් යම් මතුප්ිට  ාන්තම් තිය න 
කුණු තට්ටුව නිසා. 

යමන්න යම් කුණු තට්ටුව ඇරලා යම් ඇතුයළ් රත්තරන් වයග් 
‘චිත්තං ජ්ම්බාව  ්ස්සව’ ද්ඹ රත්තරං වයග් ඇත්තා වූ, හැම 
යකයනක්යග්ම සන්තාන  තුළ තිය න්නා වූ යම් හිත දැකලා, මාත් 
යම් හිත ප්ුරැදු යකරැයව්, දි ුණු යකරැයව්, ප්ිරිසිදු යකරැයව් 
රන්කරැයවක් රයන් මළ හරින්නා යස් ගින්යන ප්ළහමින් වතුයර් 
ද්මමින් මදිමින් කරමය න් ඒක ප්ිරිසිදු කළා. ඒ රත්තරයන කැට ම් 
කැයප්න්යන නැති යවන තායලට, රත්තරන යගයවන්යන නැති 
තායලට කුණු ටික ිතරක් කප්ල මම ප්ිරිසිදු කළා. ඒ වයග්ම බණ 
අහන, බණ කි න, නැත්තම් සවයඥ න් වහන්යස්යග් සාසනය ් 
අවුරැදු 5000 ක් කල් ප්හළ යවන ියන  ජනතාව සි ලු යද්නාටම 
යමන්න යම් හිත, තමන් යම් ආශර  කරන හිත, යම්  න හිත, යම් 
කන හිත, යම් යබාන හිත, යම් ආශ්වාස ප්රශ්වාස කරන හිත, යම් 
ප්ිම්බීම හැකිළීම බලන හිත ප්රභාශ්වර යද් ක් කි ලා අවයබෝධ කරදීම 
සඳහා උන්වහන්යස් තමන්වහන්යස්යග් ශ්රී බුද්්ධ වචන  ප්ාිේචි කළා. 
ඒක ිස්ම ජනක ි. 

ඒ බුද්්ධ වචන  අද්හනවා කි ලා කි න්යන්, යවන ිදි කට 
කි නවා නම් බුදුන් අද්හනවා කි ලා කි න්යන්, ධමය  අද්හනවා 
කි ලා කි න්යන්, සඞ්ඝ ා අද්හනවා කි ලා කි න්යන්, යම් අප්ි, යම් 
බුද්්ධ ශාසනය ් ය දී සිටින සි ලුම ියන  ජනතාව, යම් ප්භස්වර 
වූ හිතකට අ ිතිවාසිකම් ඇති යකයනක්  කි ලා ප්ිළිගන්න එක. 
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ඕයක ඔ  ප්ිට තිය න රාග සිතිිලි, යද්ෝස සිතිිලි, යමෝහ සිතිිලි 
වයග් යද් ක් දැකලා තමුනුත් රාග සහිත යද්ෝස සහිත යමෝහ සහිත 
හිතකින් ඒක ිනිශ්ච  කරලා, ඒ මනුස්ස ාට මරණ ද්ණ්ඩන  යහෝ 
එයහම නැත්නම් බරප්තළ හිර ද්ඬුවම් යහෝ යවනත් රාජ ද්ඬුවම් යහෝ 
ප්මුණුවන්නට අප්ට කිසිම අ ිතිවාසිකමකුත් නෑ. ඇත්තටම ඒ 
මනුස්ස ාට ඒක කැප්ත් නෑ. ඒ මනුස්ස ාට ඒක කැප් යවන්යන් 
අශෘතවත් ප්ෘථග්ජනකම නිසා. අප්ි බලන්න ඕනෑ, අප්ිත් අයප්් හිත 
යම් ප්ෘථග්ජනකයමන් ගලවායගන, අයන්! අප්ිට යම් යලෝක  ප්භස්වර 
වූ සිත් සහිත මනුස්ස න් ඉන්න යලෝක ක් ිදිහට දැකගන්න නම් 
අප්ිට චිත්තානුප්ස්සනාව ප්ිළිබඳ මූලික හැඟීම, මූලික වැටහීම, 
නිවැරදි කරගන්න යවනවා. 

ඒ සඳහා ඉස්යසල්ලාම යම් වායග් ධමයතාවක් කි නයකාට 
ඕනෑම යකයනකුට ඒක හතරමං හන්දි ක ඉඳයගන ශේද් ිකාශන 
 න්තරවලින් ශීඝරය න් කි ායගන ඇිදින්න තරම් යලාකු උනන්දුවක් 
ප්හළ යවනවා. ඒ යමාකද්? අයන්! යලෝක ා යම්ක ද්න්නවා නම් 
තමතමන් හැම යකයනක් 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 ටිකකින් වැහිලා තිය න නිසා ඒ ප්ුද්්ගල ා මුළු එකම 
යකයලසුණා කි ලා හිතාන ඉන්නවා කි ලා, යම් කාරණාව කි න්න 
හියතනවා නම් ඒක ප්ුදුම යවන්න යද් ක් යනායව්.  

නමුත් ඒක යනායව ි සවයඥ න් වහන්යස්යග් අධාස , 
කැමැත්ත. උන්වහන්යස් යම් ධමය  යද්්ශනා කරන්යන්, උන්වහන්යස් 
ප්ිළිගන්යන්, යම්ක අනුන්යග් එයකන් බලන්න එප්ා. තමන්යග්ම හිත 
දිහා බලන්න. අප්ි යකා ි අවස්ථාවකදීද්, ජීිත  යකාේචර ප්ුංචි 
කාල ක්ද්, යම් වායග් යම් ප්ිරිසිදු හිත මතුප්ිට තිය න්නා වූ යම් කුණු 
ටික කප්ලා යම් ප්ිරිසිදු භාවය න්ම, රත්රන් කරඬුවක තැන්ප්ත් 
කරලා, ඒක උත්තම භාව ට, උතුම් භාව ට, ආර්  භාව ට ප්ත් 
කරන්න කල්ප්නා කරන්යන්. යකාේචර යවලාවක් අප්ි හිතනවාද්, 
යම්ක හද්න්න බෑ, යම් ආත්යම නම් බෑ, ධමතරී බුදුහාමුදුරැයවෝ 
එනකන් ඉන්න ඕනෑ. නැත්නම් මම බුදු යවන්න ඕනෑ කි ලා, නා 
නා ප්රකාර ප්රමාද් සිතිිලි ආගම කි ලා හිතලා යහෝ යව්වා ධමය  
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කි ලා හිතලා යහෝ යමෝඩ තකතිරැකම් වශය න් යහෝ යව්වා ඉදිරිප්ත් 
කරලා යකාේචර කට ුතු කරනවාද්?  

යමන්න යම් තකතිරැකම, යම් ප්ස්සට ද්මන ගති  නැති 
කරලා යම් යමායහායත් දැන් මම අර ප්රභාස්වර වූ හිත සමාද්න් 
යවනවා. ප්රභාස්වර හිතට ආයව්ස යවනවා. අර ප්ිට තිය න කට්යට 
කප්න්න ප්ුළුවන් යද් ක් බව, දුරැ කරන්න ප්ුළුවන් යද් ක් බව මම 
වටහාගන්න ඕනෑ කි ලා කට ුතු කරනවා නම් අන්න චිත්ත 
භාවනාව. අන්න ඒක තම ි බුද්්ධ ශාසනය ් චිත්ත භාවනාව. එයහම 
නැතිව යලෝක ාට යම් රත්තරන්කාරය ක් අනුන්යග් රත්තරන් වතුයර් 
දාලා ප්ිරිසිදු කරලා, ඒ රත්තරන් වතුයර් දාලා යද්න්න හද්න 
රත්තරන්කාරය ක් වයග් යනායව ි. ඒ රත්තරන් වතුරකාර ා 
තමන්යග්ම හිතට ය ාදායගන තමන්යග්ම හිත, ඒ ද්ඹ රත්තරනක් 
වයග් තිය න ඒ හිත ප්ිරිසිදු කරගන්න එක ි යම් චිත්ත භාවනායව් 
සඳහන් කරන්යන්. 

අප්ි කලිනුත් වතාවක මතු කරගත්තා යබායහෝම ප්රසිද්්ධ 
නිද්ශයන ක් - යස්රිවාණිජ ජාතක . කලින් ගි  යස්රිවාණිජ කි න 
යවයළන්දාට, අර අඬ අඬා සිටින මිනිප්ිරි  සන්යතෝෂ කරන්න 
හිතායගන ආත්තම්මා දුන්නා රන් තලි ක්. නමුත් ආත්තම්මා ද්න්යන් 
නෑ යම්ක රන් තලි ක් බව. ඒක ප්ිට කට්යට් දුම උඩ තිබිලා 
යහාඳයටෝම දැලි වැදිලා. නමුත් ආත්තම්මා හිතුයව් යම් රත්තරන් තලි  
දීලා අයන් යම් ද්රැවට රිදී වළලු යද්කක් අරන් දීල ඇඬිල්ල නතර 
කරගන්න. නමුත් යස්රිවාණිජ, ඉතාමත්ම කප්ටි හිතක් ඇති ප්ුද්්ගල ා 
යම්ක යප්ාේඩක් ප්හුරැගාලා බලනයකාට දැනගත්තා, යම්ක නම් 
ජම්යබෝනද් රන් තලි ක්. ද්ඹ රනක්. නමුත් ඒ බව යම් අම්මාට 
කිව්යවාත් යම් අම්මා කවදාවත් යම්ක මට යද්න්යන් නෑ. ඒක නිසා 
යම්ක ප්ාේචල් කළා. “අයප්ෝ යම් දිරේච තලි කට යකායහාමද් වළලු 
යද්න්යන්. ඒක කරන්න බෑ. ඕනෑ හැටි කට ද්රැවා රවටාගන්න” 
කි ලා, රන් තලි  ප්ාේචල් කරලා දාල ගි ා.  

නමුත් ඒ ප්ායරම තම ි යබෝසත් යවයළන්දා යවළඳායම් ආයව්. 
ඒ යවයළන්දා යම්ක දිහා බලනයකාටම දැනගත්තා යම් යගද්ර යම් 
අම්මලා යබායහෝම ප්ැරණි ප්රම්ප්රාවකින් ප්ැවත එන ඉතාමත්ම 
යප්ායහාසත් ප්වුලක්. දැන් ඉතින් යබායහෝම දුප්්ප්ත් තත්ත්ව ට ප්ත් 



  9-වන ධමය යද්්ශන  | 

219 | 

යවලා. එදා එදියනදා වැඩට ප්ාිේචි කරප්ු රන් තලි ක් යම්ක. වයට්ට 
කුණු බැඳිේච නිසා ඒක ප්ැත්තකට දාලා තිය නවා. ඒ තරම්ම 
යප්ායහාසත් මිනිස්සු. අද් ඒක හඳුනාගන්නත් බෑ, යම් ප්රම්ප්රා 
යද්කතුනක් ගි ාට ප්ස්යස්. නමුත් ඉදිකට්ටකින් ප්හුරැගාප්ු ප්මණින් 
දැනගත්තා යම්ක රන් තලි ක් බව. ඊට ප්ස්යස් කිව්වා “අම්යම් මයග් 
බූද්යල් දීලාවත් යම්ක ගන්න බෑ, යම්ක ද්ඹ රත්තරන්. ඒක නිසා ඔබ 
කැමති නම් මයග් යම් කදා වළලු යප්ට්ටි ම දීලා  න්නම්. මයග් 
සම්ප්ූණය වාප්ාර ම යද්න්නම්. කැමතිද්” කි ලා. ඉතින් අම්මා යම්කට 
යබායහෝම සන්යතෝෂ උණා. යමාකද්? යම්ක යමායහාතකට කලින් 
ඉතාම නීච කරලා යම් කැිේච වළල්ලකටවත් සම්බන්ධ කරන්න 
බැරි  කි ප්ු යවයළන්ද්කු නිසා හිත ප්ීඩා කරයගන ි හිටිය ්. අන්න 
යබෝසත් යවයළන්දා ප්ැමිණි ාට ප්ස්යස් ඒක ද්ඹ රත්තරන් වුණා. ද්ඹ 
රත්තරන් 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  ද්ඹ රත්තරනක් වයග් තිය න හිත 
තවත් ප්හත් කරලා, නුඹ අසවල් ප්ුරැද්්ද් ඇති යකනා, නුඹ අසවල් 
යද්්ට කැමති යකනා ආදී වශය න් අර ප්ිට තිය න කුණු තට්ටුව 
දැකලා ඒකම අග  කරමින්, ඒකම සමාද්න් කරමින්, අර ඇතුයළ් 
තිය න ද්ඹ රත්තරන අසත්ප්ුරැෂ ා ද්කින්යනත් නෑ, අසත්ප්ුරැෂ ා 
තව යකයනකුට, සත්ප්ුරැෂය කුටවත් ද්කින්න ඉඩ ති න්යනත් නෑ. 
සත්ප්ුරැෂ ායග් වැයේ මයග් හිත කුණු යවලා කි ලා හිතායගන 
ඉන්න අසත්ප්ුරැෂය ක් දැක්කත්, දුශ්චරිතය ් ය යද්න යකයනක් 
දැක්කත්, ඒ ඇත්තා ටික කාල ක් හරි ආශර  කරලා, ප්ැත්තකින් ගටලා 
හප්්ප්ලා, ඒ හප්්ප්නයකාට කි නවා ඉතින් තරහ  නවා, යක්න්ති 
 නවා, ඉවසන්යන් නෑ අරයහ යමයහ කි ලා. නමුත් ඉදිකට්යටන් 
රත්තරන් භාජයන් හූරන්යන් නැතිව ඒක ද්ඹ රන් කි ලා දැනගන්න 
ප්ුළුවන්කමක් ඒ යවයළන්දාට තිබුයණ් නෑ. 

ඒ වයග්ම තම ි සත්ප්ුරැෂ ත් එක්ක ආශර  කරනයකාට 
කයනන් යකායනන් ටිකක් වදින්න ඉඩ තිය නවා. එයහම වදිනයකාට 
තම ි ඇතුයළ් තිය න ද්ඹ රත්තරන යප්්න්න ප්ටන්ගන්යන්. 
එතයකාට යද්ප්ැත්තටම යප්්නවා. ප්ීරිගාන්න ඉස්යසල්ලත් 
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සත්ප්ුරැෂ ා දැනගන්නවා යම්ක රත්තරන් බව. නමුත් ඒක ප්ීරි 
ගාන්යන් නැතිව උරගාන්යන් නැතිව හරි ට දැනගන්න බෑ. 
දැනගන්නවත් එක්කම ඒ රන් භාජන  අ ිති යකනාටත් වැටයහනවා. 
වැටහුණාට ප්ස්යස කි නවා, යම්යක යම්  ාන්තං ප්ුංචි සිි ක් 
ප්මණ ි කුණු තිය න්යන් කි ලා. දූිලි රැල්ල බැඳිලා, දැල්ල බැඳිලා. 
අප්ි ඕක කප්මු. කැප්ුවාට ප්ස්යස යම්ක රත්තරන්. ඇත්ත වශය න් 
කි නවා නම්, ඒ අද්හස ප්ිළිගත්ත යමායහායත් ඉඳලාම ඒ භාජයන් 
ද්ඹරන් දිලියසන භාජන ක් හා සමාන ි. නමුත් කවුරැ හරි ඇිල්ලා 
කි නවා නම් යම්ක කුණු ගෑිේච, අල්ලන්න බැරි තරම් කැත යද් ක් 
කි ලා ඒ අද්හස ප්ිළිගන්න තාක් කල් ඒ භාජන  මැටි භාජන ක් 
තරම්වත් වටිනාකමක් නෑ. ඒ නිසා භාජයන් යනායව ි වටිනාකම 
තිය න්යන්. භාජයන් දිහා බලන ද්ෘෂ්ටි යකෝණය ්ම ි. ඒ ද්ෘෂ්ටි 
යකෝණ ත්, කුලි ට, ණ ට, සත්ප්ුරැෂ න්යගන් යහෝ 
අසත්ප්ුරැෂ න්යගන් ගත්ත එකක්. 

ඒ නිසා අප්ි සිතාගන්න ඕනෑ යම් චිත්ත භාවනා කරන 
ඇත්යතෝ, අසත්ප්ුරැෂ අද්හස්, අසත්ප්ුරැෂ න් සමග ආශර  කිරීම තරම් 
ිෂකුරැ සප්යය ක් තව ඇත්යත් නෑ. චිත්ත භාවනායවන් දි ුණු යවලා 
චිත්ත භාවනායවන් තමන් ආත්ම ිශ්වාස ක් ඇති කරගත්ත 
යකයනක් ළඟ ඉන්නයකාටමත් ඉයේම තමන්යග් භාජයන් රත්තරන් 
යවනවා. ඒක මදින එක ිතර ි තිය න්යන්. මැද්්ද්ත් නැතත් 
රත්තරයන් වටිනාකයම් යවනසක් යවන්යන් නෑ. මැදිල්යලන් යප්්න්න 
තිය න්යන් යලෝක ාට යප්්න එක ිතර ි. යමන්න යම් ආකල්ප්  
ඇති කරගන්න බැරි නම් “කරණීය’මත්ත කුස්ලන, යං තං සතතං ප ං 
අභිස්මච්ච ස්ක්කා.........” ආදී වශය න් තමන්යග් ආත්ම කුසල  
කිරීමට කැමති  ම් කිසි යකයනක් යවනවා නම්, තමන්යග් භාජන  
රත්තරන් බවට හැකි සඤ්ඤාව ඇති කරගත්යත් නැති නම්, උන්ද්ෑ 
ළඟ ඇත්තා වූ ය ෝගාවචරකමක් නෑ.  

යමත්තා සූතර  යබායහාම වටිනා ය ෝගාවචර ලක්ෂණ ගානක් 
ිස්තර කරනවා. ප්ළමුවැනිම යද්් තම ි හැකි සඤ්ඤාව. අප්ි 
සාමානය න් නිස්සරණ වනය ් තම ි හැකි සඤ්ඤාව කි න 
වචන  බහුලව භාිත කරන්යන්. එයහම නැත්නම් ධනාත්මක 
ආකල්ප්, ධනාත්මක චින්තන  කි ලා දැන් අලුත්ම වචන ප්ාිේචි 
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යවනවා. යම්කට සවයඥ න් වහන්යස් ප්ාිේචි යකරැයව් 
කුසලේඡන්ද්  කි ල ි. යම්ක මට හැකි ි, ප්ුළුවන්, කරලා බලන්න 
ඕනෑ කි න ඡන්ද්  ි. ඒ නිසා කා ානුප්ස්සනා අවස්ථාවට වඩා, 
යව්ද්නානුප්ස්සනා අවස්ථාවට වඩා, චිත්තානුප්ස්සනා අවස්ථායව් 
ප්වතින්නා වූ කුසලේඡන්ද්  යබායහෝම නිිේච එකක්. 
කා ානුප්ස්සනායවත් යව්ද්නානුප්ස්සනායවත් යබායහාම දැයවන, 
යබායහෝම යව්ග කන, තද්බල සංයව්ග, තද්බල සංසාර දුක් සහිතව 
තම ි ඒවාය ් ය යද්න්යන්. නමුත් ඒවයගන් හිත තැන්ප්ත් කරයගන 
තැන්ප්ත් කරයගන චිත්තානුප්ස්සනායව්දී මයග හිත ද්ඹ රත්තරනක් 
වයග් යද් ක්, යම්යක ඒ තරම් හප්්ප්න්න ගටන්න  න්න යහාඳ නෑ, 
කාල බලන යවලායව්දී හැයප්නවා තම ි, නමුත් ප්හු යවනයකාට 
යබායහෝම සූක්ෂ්මව ප්ාිේචි කරන්න ඕනෑ කි ලා, ඒක ප්ිළිබඳව ඤාණ 
සම්ප්ර ුක්තව තම ි කට ුතු කරන්යන්. ඒ නිසා යම් භාජනය ් 
වටිනාකම යකායහාම වුණත් ඒක එක් යකයනක්යග අතින් 
යකයලසිේච කුණු භාජන ක් බවටත් තවත් යකයනක් අතින් ද්ඹ 
රත්තරනක් බවටත් ප්ත් වීම යකාේචර මා ාකාරීද් කි ලා කි නවා 
නම්, සවයඥ න් වහන්යස් හිත සමාන කරන්යන් මා ාකාරය කුට ි. 
හතරමං සන්දිය ් මා ා ද්ශයන ක් යප්න්නන්යනක් වයග් තම ි අයප්් 
හිත. අප්ි යම්ක තම ි වැළඳයගන ගත කයළ් යමයතක් කල්. 

නමුත් ඒක ඔ  අප්ි හිතන තරම් සුමගට ය ාමු කරන 
ශුද්්ධවන්ත ධමය ක් යනායව ි. සංසායර් අප්ි යමෝහ ප්ටලවලින් වැහිලා 
අසත්ප්ුරැෂ ධමය ආශර  කරලා, අසත්ප්ුරැෂ න් එක්ක හැසිරිලා, 
සත්ප්ුරැෂ ධමයය ් ද්ක්ෂ යනාවී ඉඳලා, සත්ප්ුරැෂ න්යග් 
හඳුනාගැනීමක් නැතිව, ධමය හඳුනාගැනීමක් නැතිව, යම්ක කේචල් 
යවලා යකයලසිලා තිය න නිසා ඒයකන් ඇති යවන ආකල්ප්ත් 
යබායහෝ ිට වැරදි අතට  න ිතක්ක, ිචාර තම ි. ඒක නිසා 
සද්්ධමය  යලෝයක් ප්වතින්යන් යබායහෝමත්ම කලාතුරකින්. ඒ සද්්ධමය  
වුණත් යකාේචර කල් අන්ත ක් යනායප්යනන අනන්ත වූ සංසායර් 
බැඳිලා තිබුණු කුණු කන්ද්ල් ප්ාර වුණත්, කේචල් ප්ාර වුණාත්, යතල් 
කුණු ප්ාර වුණත් එක වරැයවන් කප්න්න ප්ුළුවන්. යකාේචර ඝන 
බහල වුණත් භාජයන් වටිනාකම සත ප්හකවත් අඩු වීමක් යවලත් 
නෑ. ඒක කප්ායගන නැවතත් ද්ඹ රත්තරන් කරන්න ප්ුළුවන් ශක්ති  
එක වරැයවන් කරගත හැකි ි. රත්රන් වතුයර් දාන්න ගි ාම ඒ 
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මනුස්ස ා නම් ද්වස් තුන හතරක් ඉල්ලනවා. නමුත් වැයේට  න්යන් 
වරැව ි. හැබැ ි ඒ කුණු බැයඳන්න අවුරැදු ගානක් කල්  නවා. 

ඒ වයග් තම ි යම් හිත නම් වූ රත්තරන් භාජන . ඒක 
ඉතාමත්ම ශීඝරය න් ඒ වැඩ ගන්න ප්ුළුවන් ද්ඹ රත්තරනක් බවට ප්ත් 
කරන්න ප්ුළුවන්. ඉස්යසලල්ාම අවශ කරන්යන් කුසලේඡන්ද් . “මට 
ප්ුළුවන්. මම කරනවා” කි න අධිෂ්ඨාන  ි. ඒක ඇති යවේච ද්වයස් 
ඉඳලා ප්ුදුමාකාර ශරද්්ධාවක් සවයඥ න් වහන්යස් යකයර් ඇති යවනවා. 
සද්්ධමය  යකයර් ඇති යවනවා. ඒ වයග්ම තම ි, යම්වාය ් ය දී ගත 
කරන, යම්කටම ජීිත  කැප් කරප්ු, කැප් කළා වූ, කැප් කරන්නා වූ 
සඞ්ඝ ා වහන්යස්ලා යකයරහිත් ඇති යවනවා. යම් මැජික්කාර ා, 
යම් මා ාකාර ා යප්න්නප්ු යබාරැ, යම් මැජික්කාර ා, යම් 
මා ාකාර ා කරප්ු ඇස් බැන්දුම් තව දුරටත් අප්ිට කරන්න බැරි 
තරමටම අප්ි නිතයරෝම සතිමත් යවන්න ප්ටන්ගන්නවා.  

ඒ සතිමත් වීම, හිත යහාඳ ි, හිත හරි ි, හිත සද්්ධමය ි, හිත 
සත්ප්ුරැෂ ි, කි ලා බදායගන කරලා බෑ. හිත අසත්ප්ුරැෂ යවන 
යවලාවල් තිය නවා. හිත අසද්්ධමය යවන යවලාවල් තිය නවා. 
ඇත්තටම කුණු කන්ද්ල ක් වයග් යම්ක වැඩ කරන යවලාවල් 
තිය නවා. අන්න ඒ යවලාව තමන්ම අල්ලාගන්න හැඟීයමන් කට ුතු 
කරන්යන් නැතිව යම්ක යද්ි න් වහන්යස් යකයනක් ඇිල්ලා ආසිරි 
ගන්ව ි, එයහම නැත්නම් අයප්් ගුරැවර ා හරි ද්ක්ෂ ි. ඒ නිසා මයග් 
වැයේ හරි   ි, නැත්නම් යප්ායත් යමයහම තිය නවා, යම්ක හරි. 
නැත්නම් තකය ට මට යවනවා, යම්ක හරි. ඔ  යමානම යද්්කින්වත් 
හරි  න්යන් නෑ.  

හරි  න එක කරම  සතිප්ට්ඨානය ්දී සවයඥ න් වහන්යස් 
යද්්ශනා කරනවා. “සරාගං වා චිත්තං සරාගං වා චිත්තතති පජානාති.” 
යම් හිත යකයලසිලා අර මතුප්ිට තිය න කුණු තට්ටුව ප්ිප්ිලා යප්ාදි 
නැගලා යම්ක රාගය න්ම යතත් යවලා. රාග ටම නතු යවලා. 
රාග ටම බර යවලා. රාග ටම ඇයද්න යවලායව වුනත්, යම්ක රාග 
හිතක් කි ලා හඳුනායගන සති  ප්ිහිටුවාගන්න ප්ුළුවන් බව, මනුස්ස 
ජීිත ට කළ හැකි ි. බලන්න! යමාන තරම් යකළයකෝටි ගණන් 
යකයලස් බැඳිලා, ඒ යකයලස් නැඟිලා, ඒ යකයලස් වීතිකරමණ  
යවලා, තමන්යග් හිත රාග ට ප්ත් යවලා. ඒ බවත් දැනගැනීයම් 
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ශක්ති  සවයඥ න් වහන්යස් ධමයය න් බැහැර කරලා නෑ. ඒ වයග්ම 
ඒක අධමය ක් ිදි ට යප්න්නලාත් නෑ. ඒකටත් සවයඥ න් වහන්යස් 
කි න්යන් සති ම තම ි. 

හුඟයද්යනක් 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 යද්්වලට 
සති  කරි ාත්මක කරන්න බෑ කි ලා. නමුත් චිත්තානුප්ස්සනාව 
ප්ටන්ගන්යන්ම ‘සරාගං වා චිත්තං සරාගං වා චිත්තතති පජානාති..... 
චි්ත්ත චිත්තානුපස්සී විහරති... ආතාපි’ ආදී වශය න්. ආතාප්ි කි ලා 
කි න්යන් තද්බල කුසලේඡන්ද්ය න් නැගුණා වූ, එළඹුණා වූ, එළඹ 
සිටි ා වූ වී ය . ප්ධන් වී ය . ‘ආතාපි සම්පජා්නා’  නු ඒ බව දැන 
ගන්නාවූ, යමයතක් කල් අධමයය න් වැහිලා තිබුණ යද්් ධමයය න් මතු 
කරගන්නා වූ, යම් හිත ද්ඹ රත්තරන් බව දැනගන්නා වූ 
සම්ප්ජඤ්ඤය න්  ුක්තව, කාරණා සිහි නුවණින්  ුක්තව සතිමත් 
යවනවා. යම් සති  චිත්තානුප්ස්සනායව්දී යහාඳට ප්ැහැදිලි යවනවා. 
සරාග හිතට ි ඉස්යසලල්ාම ය ාද්න්න තිය න්යන්. සරාග හිතට 
ය ාද්නයකාට රාග  යගාජද්මමින් යප්ාරි ප්ියප්නවා වයග් ප්ැයහමින් 
ප්ැළයහමින් වැයවන රාග ට යමාකක්යද්ෝ යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ 
යවන යද්් ප්ැ  ගණන්  න්යන් නෑ. යබායහෝ ිට ිනාි ගාන ි 
සමහර ි ට තත්ප්ර ගාන ි. සමහර ි ට යමයනහි කරනයකාටම රාග  
ප්ිළිබඳ ස්වභාව  යත්රැම්ගන්න ප්ුළුවන් යවනවා. ඒ යහාඳට භාිත 
මනසකට. අභාිත මනසකට වුණත් රාග හිත රාග හිතක් බව 
දැනගත්ත ගමන්ම, ිශාල ගස් යගාම්මනක්  ටප්ත් කරයගන තිබුණ 
වැලක මුල කප්ා යහළුවා වයග්. ඒ වැල යබායහෝ කල්  නකම් අමු 
ගති ප්ෑවත් එතැන් ප්ටන් කරමකරමය න් ි යළන්න ප්ටන්ගන්නවා.  

අන්න ඒ වයග් තම ි රාග  වැඩී  ාම නතර යවනවා. ඉතින් 
යම්ක රාග සහිත හිතකට හරිම අමාරැ ි යත්රැම් කරලා යද්න්න. ඒ 
යමාකද්? ඒ හිත හිතන්යන් නෑ මට සති ක් ඇති කරගන්න ප්ුළුවන්. 
යම් සතිය න් රාග   ටප්ත් කරගන්න ප්ුළුවන් කි ලා, ඒවා 
යමානවත් හිතන්යන් නෑ. ඒ නිසා අප්ි සතිප්ට්ඨායන් අහන්න ඔනෑ. 
යම් හැකි සඤ්ඤාව, දැනගන්නා වූ සම්ප්ජඤ්ඤ , ඒ වයග්ම 
අධිෂ්ඨාන  කරගන්නා වූ සති , රාග  එනකම් බලායගන ඉඳලා 
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වහාම කරි ාත්මක කරන එක ි තිය න්යන්. එතයකාට අභිජ්ඣා, 
යදාමනස්ස යද්ක දුරැ කරලා යලෝකය ් මැද්හත් ිනිශ්ච කාරය ක් 
වශය න් දැනගන්න, දැකගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති  ලැයබනවා. ඒ නිසා 
 ම් ිදි කින් හිතනවා නම් සරාගී හිත කි ලා කි න්යන් යම් 
භාවනාවට යම් නිවනට යම් ධමය ට ිරැද්්ධ ධමය ක් කි ලා, ඉතින් ඒ 
කි න්යන් නැති බැරි හිතක්. බංයකායලාත් හිතක්. ප්ැරදිේච හිතක්. 
මිලාන යවේච හිතක්. ප්සුබාන හිතක්. ඒක බුදු හිතක් යනායව ි. බුද්්ධ 
ප්ුතරය කුත් යනායව්. ඒ නිසා අප්ි රාග හිතට එන්න කි ලා ආරාධනා 
කරනවා යනායව ි. නමුත් ආප්ු රාග හිතට බි  යවලා යවව්ලලා 
ප්සුබාලා තිගැස්යසන්නත් යනායව ි. රාග  යකා ි තාක් වැි 
යවනකම් බලා සිටි ත්, සති  ඇති යවේච වහාම ඒ රාග  ිෂය හි 
හිත ය ාද්න්න ප්ුරැදු යවන්න ඕන. එයහම යකරැවට ප්ස්යස් දැන් ඒක 
ජ  ගත්තා කි ලා සතුටු යවනවා යනායව ි, ඒ රාග  නැති උණාට 
ප්ස්යස්, රාග  ප්ැවතිලා රාග  නැති උනාට ප්ස්යස් හිතට යමාකද් 
යවන්යන්, “වීතරාගං වා චිත්තං වීතරාගං චිත්තතති පජානාති” ඒ රාග  
තිබුණ සියත් දැන් රාග  නැති වුණා, හිත වීතරාග වුණා කි ලා ඒකත් 
දැනගන්න ඕනෑ. තිබුණු රාග  නැති කළා, මම ජ  ගත්තා කි ලා ප්රීති 
සම්භාෂණ ප්වත්වනවා යනායව ි. රාග  නැති යවේච හිත 
දැනගන්නවා.  

ඒ වයග්ම යද්ෝස හිතත්. හුඟක් යවලාවට යගවල් යදාරවල්වල 
ඉන්න වැඩ කරන ඇත්යතෝ ධමය සාකේඡාවලට ආප්ුවාම හුඟක් 
යවලාවට ප්රසිද්්ධිය ් යචෝද්නා කරන යද් ක් තම ි, ස්වාමීන් වහන්ස, 
මට හරි ට යක්න්ති  නවා. ඉතින් යක්න්ති  න එක යහාඳ ි. ඒකට 
කිසි ප්රශ්න ක් නෑ. මනුස්සය ක් උනහම යක්න්ති  න්න ඕනෑ. නමුත් 
අප්ි දැනගන්න ඕනෑ ඒ යක්න්ති ගි ාම අප්ි යකායහාමද් ඒ යක්න්ති  
චිත්තානුප්ස්සනාවට හරවන්යන්. චකරීකරණ  කරලා නැවතත් අප්ි 
ධමය ට හරවන්යන් යකායහාමද්? අප්ිට තද්බල යක්න්ති ගි  යවලාවට 
අප්ිට අමාරැ ි සති  ආදී ධමය කරි ාත්මක කරලා වහාම ප්රතිඵල අරන් 
යද්න්න. අප්ට එයහම ඕනෑ කරලා ති නවා. ඒ නිසා නුරැස්නා ගති, 
අමනාප් ගති නිතර යද්යව්යල් 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. 
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සත්ප්ුරැෂ න්ටත් අසත්ප්ුරැෂ න්ටත් ප්හළ යවනවා. යබෞද්්ධ 
අයබෞද්්ධ කාටත් ප්හළ යවනවා. 

අන්න ඒ යවලාවල්වල අප්ි සති  ටික ටික ප්ුහුණු කළා නම් 
අප්ට ප්ුළුවන් යවනවා, යවනදාට වඩා ටිකක් බලවත්ව ආප්ු නුරැස්නා 
ගති, අමනාප් ගති එනයකාටත් සති  කරි ාත්මක කරන්න. එයහම 
 නයකාට තමන්ට යත්යරන්න ප්ටන්ගන්නවා, තමන් තරහට මූණ 
දීයම් ශක්ති  ටියකන් ටික වැි යවනයකාට කවුරැ හරි ඇිල්ලා 
නිවැරැද්්යද්් බනිනයකාට ඉවසන්න. එයහම නැත්නම් අනුන්යග් 
නිවැරැද්්ද්කට තමන් යදාස් කි නවා නම් ඊට ප්ස්යස් තමන්ටම 
යත්යරනවා, අයන්! මං ඒ යවලායව් කරප්ු වැයේ වැරදි ි කි ලා. 
අන්න ඒ හැම අවස්ථාවකම සති ට  ටප්ත් කරනයකාට අප්ි හරි ට 
ද්න්නවා යගවල් යදාරවල්වල ප්ුංචි ගින්නක් ඇති වුණාම ඒක 
නිවාගන්න හැටි ද්න්නවා වයග්. නමුත් බරප්තළ ගින්නක් ඇති 
උයණාත් අප්ි ද්න්නවා ඉතින් නගර සභායව් ගිනි නිවන හමුදාව 
යගන්නලා යම්ක නිවාගන්න ඕනැ කි ලා. අන්න ඒ වයග් තම ි  ම් 
කිසි ප්රමාණ කට යම් ප්ුංචි ප්ුංචි ද්්යව්ෂ ප්ිළිබඳව සතිය න් ප්ර්ය ්ෂණ 
කරලා දිනාගත්ත යකනා, අන්තිම අමාරැ ද්්යව්ෂ ත් නැති කරගන්න 
තම ි යම් භාවනා මධස්ථාන කි න ගිනි නිවන හමුදාවලට එන්යන්. 
එව්වය  ආප්ුවාම අර ප්ුංචි ප්ුංචි තරහවල් නැති කරගැනීයම් ශක්ති  
වහාම කරි ාත්මක කරලා මැද්හත් තරහ, ඊට ප්ස්යස් තමන්ට තමන්යග් 
සි  දිි නසාගන්න හියතන තරම් යහෝ එයහම නැත්නම් තව 
යකයනක් මරන්න කප්න්න හියතන තරයම් තද්බල ද්්යව්ෂ ප්වා 
යම්යකන් අල්ලාගන්න ප්ළුුවන් යවනවා. ඒ යමාකද් යහ්තුව? අප්ි 
ද්න්නා ද්්යව්ෂ  කි න එක ආගන්තුක ි. යම්ක ප්ිටින් ආපු් 
උප්ක්යල්ශ ක් ප්මණ ි. ඒ උප්ක්යල්ශ  සති ට  ටප්ත් කයළාත් ඒක 
අනිත් ගමන නිවන් ලබාගැනීම සඳහා ධමය  අවයබෝධ කරගැනීම 
සඳහා චිත්තානුප්ස්සනාව ලබාගැනීම සඳහා ධමය ක් කරගන්න ඕනෑ. 

අප්ි ද්න්නවා වැලක හටගන්යන් නෑ වැලට ද්රාගන්න බැරි 
තරම් යගි. හිතක හටගන්යන් නෑ හිත ද්රන්න බැරි තරහක්. 
අසත්ප්ුරැෂය ක් කි න්න ඉඩ තිය නවා, නමුත් සත්ප්ුරැෂය ක් 
කවදාවත් ප්ිළිගන්යන් නෑ. යකාේචර තරහ ආවත් යහාඳට කල්ප්නා 
කරලා බලන්න. තරයහ ඉන්න බව දැනගන්න ප්ුළුවන් සති ත් තරහ 
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ඇිල්ල ඉන්න බව දැනගන්න ප්ුළුවන් සති ත් කවදාවත් තරයහන් 
 ටප්ත් යවන්යන් නෑ. හුඟාක් කා ික යරෝගවලට හයම් යරෝගවලට 
හුඟාක් යවලාවට බලප්ාන්යන් තරහව ි. තරහ ආප්ුවාම හුඟයද්යනක් 
ඒක ප්ිළිගන්න කැමති නෑ යම්ක අප්ත ක් නිසා තරහක් නිසා 
යනාගැළප්ීමක් කි ලා හිතට ගන්න බෑ. නමුත් සති  ය ාද්ලා 
බැලුයවාත් අද් යනායව් යහට හරි, අනික් ඍතුවට යහෝ යම් ආහාර ට 
යහෝ යම් හිතට යහෝ යමාකක් හරි යද්්කට ඇත්තා වූ නුරැස්නා ගති ක් 
නිසා ඇති යවේච ප්රතිචාර ක් තම ි යම්. ඉතින් අප්ි හිතනවා නම්, 
ඍතු මාරැ කරලා, ආහාර මාරැ කරලා යම්ක කරන්න ප්ුළුවන් කි ලා, 
ඒ කි න්යන් යම්ක ප්ිළි 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 අප්ි එතැන ඇති කරගන්නා වූ ශක්ති  සංසායර් ජ ට 
ජීවත් යවන්න කරන වැඩක් යනයම ි. ඇති කරගත්තා වූ ඇති වුණා 
වූ යම් යරෝග ලක්ෂණ  දියග්ම චිත්තානුප්ස්සනායවන් ඇතුළට 
බැහැලා, ඒක මුලින්ම උප්ුටා ද්මන්න කරන වැඩක්. ඉතින් ඒක එක 
ප්ාරින් හරි න්යන් නෑ. එක ද්වසින් හරි  න්යන් නෑ. කාල ක් නැවත 
නැවත කරන්න ඕනෑ. නමුත් ප්ාඩුවක් නෑ. ඇති යවන්න තරහ 
 නවායන. ඕනෑ තරම් තරහව තිය නවායන. ඒක යම් මැනලා කිරලා 
සල්ලිවලට යද්න යද් ක් එයහම යනායව්. හුඟයද්යනක් හිතනවා 
බාහියරන් හිනා යවලා සන්යතෝෂ යවලා ගත කරන සමාජශීලී ජීිත  
යබායහෝම වටිනා ශිෂ්ටාචාර ජීිත ක් කි ලා. නමුත් ඒක සම්ප්ූණය 
වැයේ වහ එළාගැනීමක් යවන්න ප්ුළුවන්. ඊට වැි  යබායහෝම 
වටිනවා ඍජුව එන අවංක තරහව. අවංක තරහව අප්ට ප්ාඩමක් 
උගන්වනවා. අයප්් හැටි යප්න්වනවා. අප්ිට ඒයකන් ප්ැනලා  න්න 
ඕනෑ නම් අප්ිට සභත්ව ගති ප්ුහුණු කරයගන හිනාවක් මූයණ් 
ද්ල්වායගන කට ුතු කරන්න ප්ුළුවන්. 

නමුත් ඒක යනායව ි සවයඥ යද්්ශනාව. ඒක යනායව ි චිත්ත 
භාවනාව කි ලා කි න්යන්. චිත්ත භාවනාව කි ලා කි න්යන් යහ්තු 
ඵල ධමය න්යගන් තම ි යම් හිත හැයද්න්යන්; ඒ සියත් යම් ිදිය ් 
රාග ද්්යව්ෂ ප්හළ යවන්යන් යහ්තු ඵල ඇතුව ි; අප්ිට රාග  ආප්ු 
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යවලායවම ඒක මකන්යන් නැතිව, වංචා කරන්යන් නැතිව, රාග  
රාග  වශය න් දැනගත්යතාත් අප්ට ප්ුළුවන් යවනවා රාග ට යහ්තුව 
යසා ාගන්න. ඒ වයග්ම තම ි ද්්යව්ෂ  ද්්යව්ෂ  වශය න්ම 
දැනගත්යතාත්, අඩුම වශය න් දැනගැනීම සඳහා සති  ප්ිහිටුවා ගන්න 
ප්ටන්ගත්යතාත් අප්ිට ඒකට යහ්තුව යහා ාගන්න ප්ුළුවන්. ඒ ඒ 
ලක්ෂණ දියග් බලනයකාට යම් සතිප්ට්ඨාන ධමය  අප්ි කීවා 
ඒකා න’ ි කි ලා. සරල යර්ඛී  ි, ද්ම්වැල් ප්ුරැක් වයග්  නව ි 
කි ලා. ඒ අනුව බලනයකාට යප්්න්යන් කා ානුප්ස්සනාවට වැි  
යව්ද්නානුප්ස්සනාව 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  ද්්යව්ෂ  
වයග් මානව ධමය න් සමාජ ධමය න් එක්ක බලනයකාට යම් හිත, 
තමන්යග් යම් අතන්තගත අභන්තරගත හිත දැනගැනීයමන් තමන් 
ඉස්සරහ භාවනා කරන යකනායග් හිතත් ඒ තායලම ි කි ලා 
ප්ුදුමාකාර ිදි ට යම්යක ිශ්වගත තත්ත්ව ක් තිය නවා. 

ඒක නිසා ධමයානුකූලව බලායගන  නයකාට ඇතුළාන්ත කට 
ගි ාට සමාජ ජීිත , භික්ෂු ජීිත  ගත කරනයකාට ප්ුදුමාකාර 
ිදි ට යප්යනනවා, අනුන්යග් තරහව තමන්යග් තරහවම ි. ඒයක් නෑ 
ජාති ක්, වංශ ක්, යභ්ද් ක්, කුල ක් තරයහ් නෑ. ද්්යව්ෂය ් නෑ. 
යලෝභය ් නෑ. යමෝහය ් නෑ. නමුත් අනුන්යග් යලෝභ යද්ෝෂ යමෝහ 
ප්ිළිබඳව භාවනා කරන්න  ාම හුඟයද්යනකු යනාමග  වනසුලු ි. 
ඒක නිසා හුඟාක් යවලාවට තමන් තුළින් ප්හළ යවන්නා වූ රාග 
යද්ෝස යමෝහ භාවනා කරයගන  නයකාට, රාග  කි ලා කි න්යන් 
යහාඳට මතක ති ාගන්න ඕනෑ, ිශ්වගත ධමය ක්. ද්්යව්ෂ  කි ල 
කි න්යන්, අප්ි යහාඳට දැනගන්න ඕනෑ කැමති වුණත් අකමැති වුණත් 
ිශ්වගත ධමය ක්. යමෝහ  කි ල කි න්යන් ිශ්වගත ධමය ක්. අද් 
ධමය  කණප්ිට යප්රළාගන්නට හුඟාක් යහ්තු යවලා ති න්යන්, 
තමන්යග් යගද්ර මරගායත්, අනුන්යග් යගද්ර තිය න රාග යද්ෝස 
යමෝහ නිවන්න බණ කි න ඇත්යතෝ කමටහන් යද්න ඇත්යතෝ හරි ට 
ඉන්නවා. අනුන්ට කි ා ප්ෑයම් අඬහැයර් තිය නවා. අනුන්යග් රාග 
යද්ෝස ආදි  ඔක්යකාම නතර කරන්න හද්නවා. තමන්යග් යගද්ර 
තිය න, නැත්නම් තමන්යග් සියත් තිය න රාග යද්ෝස යමෝහ ප්ිළිබඳව 
එන්න එන්නම අවුල් තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. ඒවාට සමහර 
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යවලාවට නිදි යබයහත් යප්ති යබානවා. ඒවාට සමහර යවලාවට 
නිර්ින්ද්න ප්ාිේචි කරනවා. ප්ාිේචි කරලා ගල් ප්ිළිම ක් වුණත් 
යහල්යලන්න කථා ප්වත්වන්නට ද්ක්ෂ ි. 

ඒක නිසා රාග යද්ෝස යමෝහ කි න ඒවා අනුන්යග් සිත්වල 
තිය න එක යනායව ි, තමන්යග් සියත් ඇතුළාන්ත වශය න් ද්කින්න 
ඕනෑ. ද්කිනයකාට හිතන්න නරක ි, යම් භාවනා මධස්ථාන ට 
ඇිල්ලා වස්තුව අ ින් කරලා ඥාතීන් අ ින් කරලා කරන භාවනාව 
ප්ූණය ආත්මාථයකාමී එකක් කි ලා. චිත්ත භාවනාව කරප්ු යකනාට 
තම ි තව යකයනකුයග් නඩුවක් සාධාරණව අහන්න ශක්ති ක් 
තිය න්යන්. තව යකයනකුයග් ජූරි සභාවකට වාි යවන්න ශක්ති ක් 
තිය න්යන්. ඒ ප්ුද්්ගලය ෝ ිනිශ්ච  කරන්න ගි ත් යනාගි ත් 
යලෝයක් ප්වතින්නා වූ ධමයතායව් යලාකු ප්රතිමූර්ති ක් බවට ප්ත් 
යවනවා. ඒ නිසා චිත්ත භාවනාවට  නයකාට අප්ි කලින් කිව්වා වයග් 
යම්යක් ගැඹුරක් ඇතුළාන්ත ක් තිය න බව යත්යරනවා.  

නමුත් අප්ි කි ාප්ු යව්ද්නානුප්ස්සනායව් සඳහන් කරප්ු දුක්ඛ 
යව්ද්නා සුඛ යව්ද්නා අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නා ආදී වශය න් කි ාප්ු 
යව්ද්නා තත්ත්ව න් එන්න එන්නම සි ුම් භාව ට ප්ත් යවනයකාට, 
ය ෝගාවචර ාත් යම් චිත්ත භාවනාව දියග් රාග යද්ෝස යමෝහ ආදී ධමය 
ටියකන් ටික සුහද් භාව ක් ඇති කරයගන යගද්ර ඉන්න සාමාජිකය ෝ 
වයග්, නෑද්ෑය ෝ වයග් හඳුනාගන්නවා. ඒක එනයකාට ඇයඟ් 
කරප්්ප්න් එනවා, නමුත් ඒවා දුරැ කරන්න බලි යතාිල් නටනවා 
කි න යද්්වල් අ ින් යවනවා. රාග  කි න එක ස්වාභාික ි. 
ප්ඤ්චස්කන්ධය ් මිසක් රාග  ගස් වැල්වල ප්හළ යවන්යන් නෑ. 
ඒවාය ් රාග  නෑ. ද්්යව්ෂ ත් ස්වාභාික ි. යමෝහ ත් ස්වාභාික ි. 
නමුත් ඒක අමතක කරන්න හද්නවා නම්, යනාමග  වන්න හද්නවා 
නම්, ඒක අසත්ප්ුරැෂ ි. ඒකට මුහුණ යද්නවා නම් ඒක සත්ප්ුරැෂ ි. 
එයහම සත්ප්ුරැෂ යවන්න නම් ආතාප්ි ගුණ  තිය න්න ඕනෑ. 

ඒ වයග්ම තම ි ඒක ප්ිළිබඳව බුදුහාමුදුරැයවෝ  ම් 
ආකාර කට යද්්ශනා කළා නම්, යම් හිත ස්වභාවය න් යහාඳ ි, 
ස්වභාවය න් ද්ඹ රත්තරනක්, නමුත් ප්ිටින් ආප්ු ප්ුංචි ිංගිත්යතන් 
තම ි, ප්ිටින් ගෑිලා තිය න යම් කුණු යරාඩු ටියකන් තම ි යම්ක 
යවන්යන්, කි ලා ඒක ප්ිළිබඳව යහාඳ නුවණින් සලකා බලන ගති ක් 
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තිය න්න ඕනෑ. ඒ ිතරක් මදි, යහාඳ සති ක් එළඹිලා තිය න්න 
ඕනෑ රාග  යද්ෝස  යමෝහ  එනයකාට. අන්න ඒ ිදි ට කට ුතු 
කරනවා නම්, යම් යලෝක  නිසා වරද්වා වටහාගත්ත, යම් යලෝයක 
නිසා ඇති යවන ‘අභිජ්ඣා ්ොමනස්ස’ කි න ඒවා අප්ට යත්රැම් 
යේරැම් කරගන්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා චිත්ත භාවනාව කරන්න  න 
යකනා අර ිදිය ් ගැඹුරක්, ගැඹුර වටහාගන්නට සූදානමක් ඇතිව 
එන්ට ඕනෑ. සූදානමක් නැති උයණාත් ඒ ප්ුද්්ගල ා යම් ධමය 
අහනයකාට එන්න එන්න අවුයලන් අවුලට  නවා. ඒක ි 
සතිප්ට්ඨාන  යර්ඛී  කරම ට ඉරක් ගහලා ඉර දියග් ඇඟිල්ල 
ඇද්යගන  නවා වයග් කා ානුප්ස්සනා යව්ද්නානුප්ස්සනා කරම ට 
යගනැල්ලා චිත්තානුප්ස්සනාවට සම්බන්ධ කරන්යන්.  

ඒ නිසා චිත්තානුප්ස්සනා භාවනා කරන්න නම්, අර කලින් 
කි ාප්ු කා ානුප්ස්සනාව යව්ද්නානුප්ස්සනාව ප්ිළිබඳව  ම් ප්රිච ක් 
තිය න්න ඕනෑ.  ම් කිසි දි ුණුවක් තිය න්න ඕනෑ. ඒ නිසා යම්වා 
යනාදැන, එයහම නැත්නම් කරමානුකූලව ආප්ු නැති යකනා ඕනෑ තරම් 
වැරදි ට යචෝද්නා යග්න්න ඉඩ තිය නවා, භාවනා කරන්න ආවට 
ප්ස්යස් මට රාග  වැි වුණා. භාවනා කරන්න ආවට ප්ස්යස් මට 
තරහ ගති වැි උණා. භාවනා කරන්න ආවට ප්ස්යස් මට නින්ද්  න 
ගති, අන්ද් මන්ද් ගති,  මක් හරි ට ියව්කීව යත්රැම් කරගන්න බැරි 
ගති වැි වුණා කි ලා ප්ැහැදිලිවම යචෝද්නා කරන්න ප්ුළුවන්. 

නමුත් අප්ි හිතමු ඒ ප්ුද්්ගල ා, යවනදාට වඩා රාග හැඟීම් දැන් 
ප්හළ යවනවා. යවනදාට වඩා ද්්යව්ෂ හැඟීම් ප්හළ යවනවා නම් ඔහු 
නැවතත් කා ානුප්ස්සනාවට හිත ය ාද්ලා බලනවා. 
කා ානුප්ස්සනායව්දී සවයඥ න් වහන්යස් යප්න්නලා දීලා තිය නවා, 
මළකුණු ප්ිළිබඳව භාවනාව ආදී වශය න් ඒවාට ප්ිළි ම් ය ාද්ලා 
කලින් මතක් කරල ි තිය න්යන්. ඒ නිසා එයහම යවනයකාට යම් 
ිදි ට යමයනහි කරලා යම් රාග  බව ද්න්නවා නම්, රාග ට වැඩ 
කරන්න තිය න ආකාර රාශි ක් සවයඥ න් වහන්යස් යද්්ශනා කරල 
තිය නවා.  

ඔක්යකාම සතිය න්ම යකයරන්යන් නෑ. ිතක්ක සණ්ඨාන 
සූතරය ් කරම ප්හක් යද්්ශනා කරනවා. අශුභ භවනායව් තවත් කරම ක් 
යද්්ශනා කරනවා. ඒවාට එක එක ප්ිළි ම් කරම තිය නවා. ඒකට 
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යහ්තුව යමාකක්ද්? දැන් යලයේ ද්න්නවා. දැන් ද්න්නවා යම් රාග ක් 
ඇති යවලා තිය න්යන්. අන්න ප්ිළි මට හිත ය ාද්න්න ප්ුළුවන් 
ධර්මානුකූලව. නැත්නම් ගුරැ උප්යද්්ස රහිතව වැඩ කරන්න 
ගත්යතාත් රාග  වැි යවනවා, ද්්යව්ෂ  වැි යවනවා, යමෝහ  වැි 
යවනවා කි ලා යචෝද්නා කරන්න ඉඩ තිය නවා. යත්රැම් යේරැම් 
කරලා දීලා තිය න්යන් දැන් කරන්න ඕනෑ යමාකක්ද්? යලයේ යලයේ 
හැටි ට දැනගන්න එක ි. ධවද් ිද්ායව් වැි ක්ම සල්ලි 
යගවන්න යවලා තිය න්යන් යරෝග හඳුනාගැනීමට. යරෝග නීර්ණ ට. 
ියශ්ෂය න්ම ප්රධාන නගරවල ඉන්න ප්රධාන ියශ්ෂඥ ධවද්වරැ 
නීර්ණ  කළාට ප්ස්යස් සාමාන ධවද්වරය කුට ඕනැ තරම් 
යබයහත් යද්න්න ප්ුළුවන්. ඒකට යහ්තුව යමාකක්ද්? අයප්් යලේඩු 
යරෝග ලක්ෂණ කි න්න ද්න්යන් නෑ. නරි යග ි බල්ලයග ි කථා 
කි කි ා ඉන්නවා යදාස්තර මහත්ම ා හම්බ යවන්න ගි ාම.  

කමටහන් සුද්්ධ කරන්න ගි ාම අල්ලප්ු යගද්ර යද්්වල් 
කි කි ා ඉන්නවා. අරමුණ යමාකක්ද්? මම යම්ක යමයනහි 
කරනයකාට මට වැටහුයණ් යකායහාමද්? යමයනහි කයළ් 
යකායහාමද්? කි ලා හත්අට සැර ක් අහන්න ඕනෑ. ඒ ඇහුවත් හරි 
අමනායප්න් වයග් නිකම් හරි ට මූණට ප්ැඟිරි මිරිකුවා වයග්  ාන්තම් 
වචන ක් කි ලා, ඒවා ිස්තර ඕනෑ නෑ. යමානවාද් එයහනම් ඕනෑ 
කරන්යන්. ඕනෑ කරන්යන් යම් යවන යමානවායද්ෝ ළාමක කථා 
ිතර ි. ඒ නිසා නිස්සරණ වනය ් ප්රසිද්්ධ කථාවක් තම ි, යහාඳම 
ියශ්ෂඥ ධවද්වරය ක් කි ලා තිය නවා හාමුදුරැවරැන්ට 
කවදාවත් යරෝග ලක්ෂණ කීයම් හැකි ාවක් නෑ කි ලා. ඇ ි? නඩුත් 
හාමුදුරැවන්යග් බඩුත් හාමුදුරැවන්යග්. ඒ වයග් තම ි භාවනා 
කරන්න ප්ටන්ගත්ත ට ප්ස්යස් හුඟයද්යනක් චිත්තානුප්ස්සනායවන් 
ප්ටන්ගන්යන්. නැත්නම් ධම්මානුප්ස්සනායවන් ප්ටන්ගන්යන්. ප්ර් 
 ඞ්කය ් ිස්තර කි න්යන් ප්ැ  කාලක් ිතර ගි ාට ප්ස්යස මට 
යමයහම වුණා   කි ලා. යකායහාමද් ප්ර්  ඞ්ක ට බැසගත්යත්, 

යකායහාමද් අරමුණට බැසගත්යත්, එව්වා ‘pass’. ගුරැවර ාට එව්වා 
අවශ නෑ. ගුරැවර ාට එව්වා යත්යරනවා. 

“මම අර ඊය ් කිව්යව්, අන්න එතන තම ි.” ඉතින් ඒවා මතක 
ති ාගන්න ඕනෑ කවුරැ හරි ඊය ් කි ප්ු යද්්වල්. 
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නමුත් චිත්තානුප්ස්සනායව්දී යම් යමානවත් ඕනෑ නෑ. ඒයක 
තිය න්යන් ප්ැහැදිලිවම ප්වතින තත්ත්යව, රෑප් ධමයවලට සායප්්ක්ෂව 
නාම ධමය ිකසිත යවන යව්ලාවක්. ඒ නිසා අප්ි යම් නාම ධමය කථා 
කරන්න එනයකාට ප්ැහැදිලිවම ප්රිසරය ් ඇත්තා වූ රෑප් ධමය ප්ිළිබඳ 
සටහන ඇඳිලා තිය න්න ඕනෑ. මයග් අරමුණ නාසිකාගර . එයහම 
නැත්නම් උද්ර . මම ඒක යම් යම් ිදි ට යමයනහි කළා. යමයනහි 
කරන යකාට යමන්න යමයහම උණා, කිව්වා නම් අන්න තිය නවා 
ඒයක මාගය ප්ථ ක්. එයහම නැතුව හුඟ යද්යනක් ප්ටලවාගන්යන් 
භාවනා යනාකරන ඇත්තන්යග් වයග්ම තිය න යම් මිථා ිශ්වාස 
නිසා. ඒක නිසා සතිප්ට්ඨායන අප්ි හැම යවලායව්ම යත්රැම් 
අරගන්න ඕනෑ ඒයක් තිය න්යන් යර්ඛී  කරම ක්. ඒ කරම  කවදාවත්ම 
වරදින්යන් නෑ අප්ි හැමදාම ‘අ’  න්යනන් ප්ටන්ගන්නවා නම්. ඉතින් 
හුඟක් හිතනවා අප්ි දැන් කා ානුප්ස්සනාව යව්ද්නානුප්ස්සනාව 
කරලා ඉවර ි, දැන් චිත්තානුප්ස්සනාව කරන්යන්, අයන් ඔන්න ඒ 
යවලායවත් රාග  මතු යවනවා, ද්්යව්ෂ  මතු යවනවා, එප්ා යවනවා, 
කම්මැලි යවනවා, ආදී වශය න් යම්වා ආප්ුවාම හිතනවා දැන් 
භාවනාව කැිලා, දැන් ගිහිල්ලා කි න්න යද් ක් නෑ. ඉතින් හරි ට 
ශලකමය කට අත්සන් කරන්න  නවා වයග් තම ි කමටහන් සුද්්ධ 
කරන්න  න්යන්. හරි අමාරැයවනු ි. ඒ යමාකද්? අර කරමානුකූල වැඩ 
ප්ිළියවළ ද්න්යන් නැති නිසා. 

ඒ නිසා අප්ි යත්රැම් අරගන්න ඕනෑ කා ානුප්ස්සනා 
යව්ද්නානුප්ස්සනා තුළින් රෑප් ධමය න් ප්ිළිබඳ සෑයහන ප්රිච ක්, 
ද්න්නා යත්යරන යගායරෝසු යද්්වල් තුළ සෑයහන ප්රිච ක් ඇති 
කරගත්තාට ප්ස්යස තම ි චිත්තානුප්ස්සනාවට එන්යන්. 
චිත්තානුප්ස්සනායව් සරාගී හිත සයද්ෝස හිත සයමෝහ හිත නැත්නම් 
යලෝභ යද්ෝස යමෝහ සහිත සිත් ප්ැහැදිලිවම යප්න්වනවා. ඒවා 
යප්යනනයකාට, හැම තැනම යහාඳට කි වලා බලන්න, 
සතිප්ට්ඨායන් සවයඥ න් වහන්යස් යප්න්වන්යන් යකයලසිේච සිත් 
තම ි ඉස්යසල්ලාම යමයනහි කරන්න කි න්යන්. රාග සහිත හිත 
යමයනහි කරප්ුවාම රාග රහිත හිත අර රාග සහිත හිතට 
සායප්්ක්ෂකව යප්්නවා. ද්්යව්ෂ සහිත හිත යමයනහි කරන්න කි නවා. 
ඒක යමයනහි කරනයකාට යද්ෝස රහිත හිත යප්්නවා. යමෝහ සහිත 
අන්ද් මන්ද් යවේච හිත යමයනහි කරගන්න ප්ුළුවන් නම්, අන්ද් මන්ද් 
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නැති ිවෘත හිත යප්්නවා. ඒ තුයන්දීම යප්න්නලා දීලා තිය න්යන් 
අකුසල ධමය තම ි. අකුසල ධමය, නැත්නම් අප්ි කි නවා අයශෝභන 
ප්ැත්ත. යලෝභ රහිත හිත, ද්්යව්ෂ රහිත හිත, යමෝහ රහිත හිත කි න 
එක එේචරම අප්ට යත්යරන්යනත් නෑ, වැටයහන්යනත් නෑ. නමුත් 
රාග ද්්යව්ෂ යමෝහ වැටයහනවා. වැටයහන තැන ද්න්නවා නම් ඒක 
නැති එක තම ි, යහාඳ එක. අන්න ඒ තත්ත්යවදි භාවනාවට 
බැසගැනීම ප්හසු යවන්යන් යකයලසිේච සතිිනු ි. ඒ නිසා 
යකයලසිේච හිත අ ින් කරලා අප්ට කවදාවත් නිවන් ලබන්න බෑ. 
යකයලසිේච හිත යකයලසිේච හිත වශය න් දැනගන්න ඕනෑ. 

ඊට ප්ස්යස් “සංඛිත්තං වා චිත්තං වික්ඛිත්තං වා චිත්තං” යම් තුන 
ප්ිළිබඳව  ම් කිසි ප්රයද්්ශ කට ගි ාට ප්ස්යස් හිත එක්යකෝ නින්ද්ට 
වැටිලා හැකිළීගන්නවා. එයහම නැත්නම් හිත ිසිරී  නවා. භාවනා 
කරන යකාට ප්ැහැදිලිවම මතු යවන තත්ත්ව යද්කක් යම්ක. යම් 
තත්ත්ව ප්ිළිබඳව සාකේඡා කරන්යනත් නෑ. සාකේඡා කරන එක 
හිතනවා වැරදි ි කි ල. නමුත් ඉස්සරත් යම්වා යකාේචරයද්ෝ යවලා 
තිය නවා. නමුත් චිත්තානුප්ස්සනා කරනයකාට කවදාවත් යනායවේච 
යද්් යහාඳට ඉස්සරහට එනවා. යහාඳට අරමුයණ් හිත ති ායගන 
ඉන්නයකාට එක ප්ාරට නින්ද් ගිහිල්ලා අවදි උනා වයග් අරමුණ 
යනාදැනී ගිහිල්ලා එක ප්ාරට මතු යවනවා. ඒක ප්ිළි ම් කරන්න, නූල් 
බඳින්න, හදිසිය ් හදිසි සත්කාර ඒකක ට යගනි න්න යද් ක් 
යනායව ි. ඒ යමයතක් කල් තිබුණ සංිත්ත හිත. ලීන හිත. හැංයගන 
හිත. ඊගාවට ික්ෂිප්්ත යවනවා. ඊය ් යහාඳට භාවනාව කළා. අද් 
කිසිම යහ්තුවක් නැතිව යමානම තායලකටවත් අරමුණට හිත  න්යන් 
නෑ. ඉතින් අප්ි හිතනවා යම්ක යහටත් භාවනා කරලා තම ි කථා 
කරන්න ඕනෑ, අද් නම් යමාකක් හරි වැරදිලා කි ලා. වැරදිලා 
යනායව ි, තිබුණු වැරැද්්ද් දැනගත්තා. යම් සංිත්ත හිත ි ක්ිත්ත හිත 
කි න යම්ක හතරයවනි ට තම ි චිත්තානුප්ස්සනායව් 
යප්න්නන්යන්. 

යමන්න යම් තත්ත්යව යත්රැම්ගත්තාට ප්ස්යස් තම ි අප්ට 
“මහග්ගත හිතක් අමහග්ගත හිතක්” කි න එක යත්රැම්ගන්න 
ප්ුළුවන්. යවන ිදි ට කි නවා නම්, නීවරණ ධමය ආවත් යමයනහි 
කරනවා සතිය න්. නාවත් ඒ බව දැනගන්නවා. අන්න ඒ ිදි ට 
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ගි ාට ප්ස්යස් තම ි, දැන් මයග් හිත මහග්ගත ි. එයහම නැත්නම් 
අර්ප්ණාවට සූදානම්. නැත්නම් අර්ප්ණා මට්ටයම්. දැන් නෑ. අන්න ඒ 
යවලාව එනයකාට සවයඥ න් වහන්යස් යප්න්නලා යද්න්යන් යහාඳ 
ප්ැත්ත ඉස්සරහට කරලා යමයනහි කිරීමක්. මහග්ගත හිත දැක්කට 
ප්ස්යස, ඊය  නම් භාවනාව යකාේචරයද්ෝ යහාඳ ි, සමයථත් යහාඳ ි, 
ිප්ස්සනාවත් යහාඳ ි. නමුත් අද් යහාඳ නෑ. නමුත් ඒක ප්ිළිබඳව කිසි 
ප්ැකිළීමක්වත් වැරදි බංයකායලාත් අද්හසක්වත් නෑ. යහාඳ නැති බව 
ද්න්නවා. ඒ යවලායවදි යකායහාමද් ආහාර රැචි , යකායහාමද් නින්ද්, 
යකායහාමද් නෑමට, කෑමට, ශරීයරට තිය න ආශාව, අනුන් ප්ිළිබඳ 
ආකල්ප් කි ලා යහාඳට තමුන්ට වැටයහනවා, ප්රි  මනාප් නෑ. නුඹ 
යනාද්කින් කි න අද්හස තම ි තිය න්යන්. ඉතින් ඒක ි කමටහන් 
සුද්්ධ කිරීමට, සාකේඡා කිරීමට යම් වායග් යද්්වල් ඉදිරිප්ත් 
කරගැනීමට ප්ැකියළන්යන්. නමුත් ප්ැකියළන්න ප්ැකියළන්න ඒවා 
වැයඩනවා. 

ඒ මහග්ගත හිත යහාඳට යත්රැම්ගත්තට ප්ස්යස “සඋත්තරං 
වා චිත්තං අනුත්තරං වා චිත්තං”. ඒක යහාඳට සාමාන 
සම්ප්රදා ානුකූලව අටුවායව් ිස්තර කරලා යප්න්නන්යන්, යම්ක රෑප් 
ධාන සහ අරෑප් ධාන වයග්. ඒ නිසා මහග්ගත, අමහග්ගත, 
සඋත්තර, අනුත්තර සිත් සමථ  යහාඳට ධාන මට්ටමට වඩප්ු 
ඇත්තන්යග් භාවනා යකාටසක් වශය න් යතෝරන්යන්. නමුත් යම්ක 
ිප්ස්සනා කරනයකාටත් ඒ තරමටම ප්රකටව යනායප්නුණාට යම් 
තත්ත්වවලට එනවා. ඒ එන තත්ත්ව යවනදා ද්න්න යද්්වලට 
සායප්්ක්ෂකව සම්බන්ධ කරලා යම්වා ප්ැහැදිලිවම අඩු ගායන් 
තමන්යග් යප්ාතක හරි ලි ාගන්න ඕනෑ. කි න්න තරම් ලැජ්ජ ි නම්, 
කි න්න තරම් කාරණාවක් යනයම ි කි ලා හියතනවා නම්, යම්වා 
එනයකාට යමාකක්ද් සියත් තත්ත්ව , යම්වා එනයකාට යමාකද් 
ආහායරට හිත, යකායහාමද් ඍතුවට හිත, යකායහාමද් තමන්යග් හිත 
ප්ිළිබඳව හිත ආදී වශය න් ඒ සම්බන්ධතා යහාඳට ලි නවා නම්, 
ඒයක් ගැඹුරැ සජීවී ධමය ක් තමන්යග් යප්ායත් තැන්ප්ත් යවනවා. 
නමුත් හුඟයද්යනක් ඒක ද්න්යන් නැතිව ඒවා එනයකාට ඒවා 
මගහරින්න හද්නවා. යමානම හරි කරම කින් හිත නැගිට්ටුවාගන්න 
හද්නවා යම් ධමය අවයබෝධ කිරීයමන් යතාරව. අන්න ඒ තත්ත්ව 
ඉදිරි ට එන්යන් යබායහාම කලාතුරකින්. ඒ ආප්ු යවලායව්දි ඒයක 
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වගතුග ි ස්තර සහිතව සටහන් කරගන්න ඕනෑ. අප්ි ද්න්නවා ප්ක්ෂීන් 
ප්ිළිබඳව ඉයගනගන්නා ශාස්තරය ්දී දුලයභ වගයය ් ප්ක්ෂිය ක් හම්බ 
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 බ  ි. බ  යවන්න 
යද් ක් නෑ, යම්ක ඒකාන්තය න්ම සංිත්ත හිත කි ලා 
භාවනායව්දීම හඳුනාගන්න ඕනෑ. ික්ෂිප්්ත හිත, ිසිරී  න හිත 
භාවනායව්දීම හඳුනාගන්න ඕනෑ. 

ඒ තත්ත්ව , ඒ කි න්යන් ඔ  කි න ිදි ට සීල ට අදාළ 
යකාටස්, සමථ ට අදාළ යකාටස්, ඔක්යකාම ප්ැන්නුවාට ප්ස්යස් 
තම ි හිත සමාහිත අසමාහිත කි න ිදි ට තමන්ට යත්රැම්ගන්න 
ප්ුළුවන් යවන්යන්. දැන් ඔන්න සත්ප්ුරැෂ ප්ැත්තට හිත  නවා. ආර්  
ප්ැත්තට හිත  නවා. උත්තම ප්ැත්තට හිත  නවා. සමහර යවලාවට 
ඒවා යමානවත් නැතිව ගිහි ධමය, කරප්ු වැරදි නා නා ප්රකාර යද්්වල් 
කුණු යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ වුනත් යම්ක ිප්ස්සනාවට 
අල්ලනවා. ිප්ස්සනාවට අහු යවනවා. අන්න එදාට තම ි භාවනාව, 
ිප්ස්සනා භාවනාව යහාඳට සිද්්ධ යවන්යන්. ඒ යවලායව්දී සමහර 
යවලාවට ගයඟ් වම් ඉවුයර් හැයප්න යවලාවලුත් තිය නවා, ද්කුණු 
ඉවුයර් හැයප්න යවලාවලුත් තිය නවා. ඒ නිසා සමහර යවලාවලට 
යහාඳට හිත ප්ැහැදිලි ි. නමුත් ඒ ප්ැහැදිලි තත්ත්ව   ටයත්දී තමන්ට 
යප්්නවා, කිසිම යහාඳක් නම් හියත් නෑ. නරක යද්්වල් යද්ෝයර් 
ගලනවා. නමුත් තමන් යතමිලා නෑ, යප්ඟිලා නෑ, ඒ දිහා බලන බව 
දැකගන්න ප්ුළුවන්. අසමජ්ජාති හිත කි ලා අප්ි සමහර යවලාවට 
කි න්යන්. ඒ වයග් තම ි අසමාහිත හිත. යමන්න යම් තත්ත්ව 
ඔක්යකාම දැකලා, යවන ිදි කට කි නවා නම්, තුවායල් තිබුණ 
සැරව ටික ඔක්යකෝම එළි ට ගි ාට ප්ස්යස් තම ි යව්යලන්යන්. 
“විමුත්තං වා චිත්තං අවිමුත්තං වා චිත්තං” එතයකාට හිත ිමුක්ති ට 
ලෑස්ති ි. ඒ ඔක්යකාම තත්ත්ව චිත්තානුප්ස්සනායවත් මුල සිට අග 
ද්ක්වාම යද්්ශනා යවනවා. නමුත් චිත්තානුප්ස්සනායව මුලින් සඳහන් 
යවන රාග ද්්යව්ෂ යමෝහ ආදී තත්ත්වවලට එන්න 
කා ානුප්ස්සනායවන්, යව්ද්නානුප්ස්සනායවන් යලාකු යප්ළගැස්මක් 
යද්නවා. ඒ නිසා සාමාන චිත්තානුප්ස්සනායවන් ආරම්භ කරන 
අවස්ථා නෑ. ආරම්භ කරන අවස්ථා සඳහන් යවනවා, යහාඳ 
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සමාධි ක් ඇති යකනා නාම ධමයවලින් භාවනාව ප්ටන්ගන්න 
යවලාවට. යමාකද්? ඔහුට ඒ වන ිට සීල ශික්ෂායවන් සමාධි 
ශික්ෂායවන් බාධා නෑ. ි ප්ස්සනා ය ෝගාවචර ාට නම් යහාඳම වැයේ 
තම ි, යගායරෝසු කා ානුප්ස්සනායවන් ප්ටන්ගැනීම. ඒ වයග්ම තම ි 
චිත්තානුප්ස්සනා භාවනාවට අදාළව භාවනාව යගන  න යවලාවක 
හිත වැටුයණාත් ප්ිළි ම් කරගන්න බැරි තත්ත්ව කට වැටුයණාත්, 
වහාම තමන් හිටප්ු මුල් ප්ි වරට  න එක ි යහාඳම වැයේ. ආය ත් 
තමන්ට යත්යරන ක ට  නවා. ආය ත් තමන්ට යත්යරන යව්ද්නාවට 
ගිහිල්ලා කරමකරමය න් ඒ භාවනා වැඩ ප්ිළියවළ ‘අ’- නු ‘ආ’- නු 
කි න තැන ඉඳලා ඉස්සරහට කරයගන  න්න ඕනෑ. 

යම් නිසා යම් තරමට භාවනා යනාකර යකාේචර 
සතිප්ට්ඨායන කි වකි වා හිටි ත් යම් වයග් අත්දැකීම් එන්යනත් නෑ. 
ඒ වයග්ම තම ි භාවනා කරනයකාට හුඟයද්යනකුට සි  ට වැි 
ප්ිරිසකට යම් අත්දැකීම් රාශි ක් තිය නවා. නමුත් යම් අත්දැකීම්වල 
තිය න වටිනාකම යස්රිවාණිජ ජාතකය ් අත්තම්මට හම්බ යවේච 
දැලි වළඳ වයග් තම ි හිතායගන ඉන්යන්. නමුත් ඒ යබෝධිසත්ත්ව 
යවයළන්දාට වයග් ඒක ද්කිනයකාටම යම්ක හූරලා බලලා යම්යක ද්ඹ 
රත්තරන බලාගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් ඇති යවනවා නම් කථාව 
සම්ප්ූණයය න්ම යවනස්. එයහම නම් යමේචර යම් වස් කායල් ඉවර 
යවනකන්ම ඉන්න ඕනෑ කි ලා හැඟීමක් නෑ. එයහම නැත්නම් මම 
ලබන ආත්යමට  න්න ඕනෑ කි ලා හැඟීමක් නෑ. වහාම තමන්ට යම් 
යද්් කරගන්න ප්ුළුවන්.  

යම් අනුව, චිත්තානුප්ස්සනාව යබායහෝම ශීඝර කරම ක්. 
ඔක්යකාම ධමය යකාට්ඨාස යබායහෝම ළං කරලා යද්නවා. නමුත් ඒ 
එන යව්යගට එන ප්රතිඵල රාශි  ද්රාගන්න තරම් අයප්් චිත්ත 
සන්තාන ප්ිරිසිදු මදි. චිත්ත සන්තාන වැඩ කරන්යන් නිතයරෝම තකය 
මනස  ටයත්. ඒ මනස  ටයත් යවන්යන් ප්ච කරන එකම ි. ප්සුබාන 
එකම ි. යකයලස්වල හැටි ඒක ි. යකයලස්වල හැටිම යම්ක මිලාන 
කරනවා. ප්සුබානවා. ඇද්ල දානවා. නමුත් චිත්තානුප්ස්සනායවදි ඒක 
යප්න්නන්න හද්න්යන්, ඉස්යසල්ලාම මතක ති ාගන්න කි නවා යම් 
හිත ද්ඹ රත්තරනක් වයග්. වටිනා යද්්, වැද්ගත් යද්් තම ි වැි. ඒ 
නිසා යම් ප්ිට තිය න යද්් කණප්ිට හරවලා ඇතුයළ් තිය න යද්් ප්ිටට 
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අරයගන යම් යද්් බලන්න ප්ුළුවන් නම්, අප්ට යත්යරන්න ප්ටන් 
අරගනි ි අප්ි යම් ලබප්ු ආත්යම් ඒකාන්තය න්ම යම් බුද්්යධෝත්ප්ාද් 
කායලක මනුස්ස ආත්ම භාව  ලැබිලා, ක්ෂණ සම්ප්ත්ති  ඇතිව, 
කලාණ මිතර ආශර , ධමය ශරවණ , ප්ැිද්්ද් කි න යම් සි ලු අඞ්ග 
සම්ප්යූණය යවලා ඉන්යද්ද්්දීත් අප්ි යමාකක්යද්ෝ තව බලා ඉන්න ගති ක් 
යප්්න්න ති නවා. ඒකට යහ්තුව චිත්තානුප්ස්සනාව දැක්යක් නෑ. යම් 
හිත ද්ඹ රත්තරනක්. අප්ි ඉන්යන් ඒයක. නමුත් ඒක මතු කරගන්නා 
හැටි ද්න්යන් නැති අඩුප්ාඩුව නිසා. 

සවයඥ න් වහන්යස් අවසායන බලන ිට අප්ට යමානවක්වත් 
දීල නෑ. උන්වහන්යස් ක ින්යනත් නෑ යමානවත් දුන්න’ ි කි ලා. 
උන්වහන්යස් යද්්ශනා කරන්යන් යමන්න ප්ාර. ‘වි්නයය ්ලා්ක 
අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං’ කි න ිදි ට ඒ ගුණ හතර ඇති යකනාට වැි 
කල්  න්යනත් නෑ ඒක යත්රැම්ගන්න. ඒ යද්් කා ානුප්ස්සනාවට 
වඩා යබායහෝම ිචිතර ි චිත්තානුප්ස්සනායවදී. 
යව්ද්නානුප්ස්සනාවටත් වඩා ිචිතර ි. ධම්මානුප්ස්සනාවටත් වඩා 
ිචිතර ි. ඒ නිසාම යද්ෝ සතිප්ට්ඨාන භාවනායව ඉතාම ප්ුංචි 
ප්රිේයේද්  ි සඳහන් යවන්යන චිත්තානුප්ස්සනාවට. ඒ නිසා අප්ි 
සිතාගන්න ඕනෑ අයප්් වැඩ ප්ිළියවළවල යගාඩක් ගරන්ි ස්ථාන, 
ගැටලු ස්ථාන, එයහම නැත්නම් ‘කරත්යත ඉස්සරහද් අශ්ව ා 
ඉස්සරහද්’ කි ලා ප්ටලවාගත්ත ස්ථාන රාශි ක් යමතැන  ටිප්හු 
යවනවා.  

යමයතන්ට ආප්ුහම හදිසි ිනිශ්ච කට  න්යන නැතිව ප්ුරැදු 
තායලට යමයනහි කරමින් යම්ක සුද්්ධ කරගන්නවා නම්, අප්ිට අප්ි 
ප්ිළිබඳවම යලාකු සන්යතෝෂ ක් හැකි සඤ්ඤාවක් ඇති කරගන්න 
යප්ෞරැෂත්ව ක් තිය නවා. අඩු ගායන අප්ි භාවනා කරයගන 
ඉන්නවායන කි න එක හරි යලාකු යද් ක්. ඒ නිසා සි ලුයද්නාටම 
තමන් ද්න්නා මූල ධමය කරැණු රාශි ක් යම් ඇත්යතා ගාව තිය නවා. 
ඒ වයග්ම භාවනා කරල ලබන අත්දැකීම් රාශි ක් තිය න බව 
හියතනයකාට යප්්නවා. නමුත් කි නයකාට නම් කි න්යන හුඟක් 
යවලාවට ප්ුස්කාප්ු ප්ැත්තම ි. නමුත් ඒක අ ින් කරල හැකි 
සඤ්ඤාවක් ඇති කරයගන යම් ද්ඹ රත්තරනක් වයග් යද්් ඉස්සරහට 
ගත්යතාත් අද් බුද්්ධ ශාසයන්ට අවශ කරන ඉතාමත්ම වැද්ගත් 
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අතවශ සාධක  ඒක ි. යම් යද් ින් අප්ිට හිතාගන්න තිය න්යන 
බුද්්ධ සාසයන් තව කැඳ යව්ලක් ගාගන්න තරමට හරි දික් කරගන්න 
ප්ුළුවන් යවන්යන් යම්ක කරන අ ට මිසක්වා, යම්ක වහලා ඔ  අනම් 
මනම් ළාමක අලංකාර අඬහැර වැඩවලින් යනායව ි. 

යම් හින්දා හැම යකයනක්ම අධිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනෑ යම්ක 
ප්ිළිබඳව අයප්් සියත්  ම් යප්ළගැස්මක්,  ම් කිසි ිදි ක නිසි 
අවයබෝධ ක් ඇති වුයණාත් ඒක ප්ුද්්ගලික යද් ක් කි ලා හිතන්න 
නරක ි. ඒක ඒකාන්තය න්ම මුළු ප්රිසර ටත් බලප්ානවා, මුළු 
යලෝක ටමත් බලප්ානවා, අයප්ත් මුළු සංසායරටම බලප්ානවා. ඒ 
නිසා අප්ි නිතයරෝම බලායප්ායරාත්තු යවන්න ඕනි යම් අමුත්තා අයප්් 
යගද්රටම එ ි. යදාර ඇරලා ති න්න. චිත්තානුප්ස්සනාවට ඕනෑ තරම් 
ඉඩ තිය නවා, අයප්් හිත ඒකට සාද්ර යවන්න ඕනෑ.  

සි ලුයද්නාටම ‘ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා’ කි න ගුණ ඇති 
කරගනිමින්, ශරද්්ධා වීර්  සති සමාධි ප්රඥා කි න ධමය වඩාගන්න අද් 
යම් ධමය යකාට්ඨාශ ත් යහ්තු යව්වා! තමතමන්යග් භාවනා අත්දැකීමුත් 
යහ්තු යව්වා! කි න කාරැණික ආශිවයාද් ත් එක්ක අද්ට නි මිත ධමය 
යද්්ශනාව යමතැනින් හමාර කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු!
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10-වන ධමම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

“ඉධ භික්ඛ්ව, භික්ඛූ ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපි සම්පජා්නා 
සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සතති” 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සඞ්ඝ රත්නය න් අවසර ි. අපි් 
සතිප්ට්ඨාන සූතර  ඉදිරිප්ත් කරයගන ප්වත්වායගන  නු ලබන යම් 
ධමය යද්්ශනා මාලායව් අද් ආරම්භ ක් ලබන්යන් ධම්මානුප්ස්සනා 
යකාටසට ි. කලිනුත් අප්ි මතක් කරප්ු ිදි ට සවයඥ යද්්ශනාව 
තිප්රිවට්ට යද්්ශනා වශය න් හෑම කාරණාවකටම ගැළයප්න ිදි ට 
ප්රිප්ූණය කරලා යද්්ශනා කරන හෑම අවස්ථාවකම ධනසර්ගිකවම, 
නිසගය න්ම ඉයේම අනුප්ූවය ප්ිළියවළට යද්්ශනා කරන එක සවයඥ න් 
වහන්යස්යග ස්වාභාික ලක්ෂණ ක්.  

යම් සතර සතිප්ට්ඨාන යප්ළගහනයකාටත් ඉතාම ප්රකට 
කා ානුප්ස්සනායව් ඉඳලා කරමකරමය න් ඉතා සි ුම් වූ සූක්ෂම 
යකාටස් කරා කරමය න් ි කාශ  යවන එක තම ි කා  යව්ද්නා චිත්ත 
ධම්ම වශය න් සතිප්ට්ඨාන හතරක් වශය න් ඉදිරිප්ත් කිරීයමන් 
බලායප්ායරාත්තු යවන්යන්. යම් නිසාත් යම් ඒකා න මාගය කි න 
‘එකාය්නා අයං භික්ඛ්ව ම්ග්ගා’ කි න එකට අථය ක් ලැයබනවා. ඒ 
යමාකද්? කා ානුප්ස්සනාව යවනමම ිස්තර කරලා 
කා ානුප්ස්සනායවන් යවනමම මාගය ඵල ලබාගන්නත් ප්ුළුවන් 
තරයම් ඒ තුළමත්  ම් ගැඹුරක් තිය නවා. කා ානුප්ස්සනාව 
ආරම්භක අවස්ථායව් තිය න්නා වූ කාටත් වැටයහන තැන ඉඳලා 
ඉතාම ගැඹුරැ තැනකට ක ානුප්ස්සනාව දියග්මත් ඒක අතු ඉති ිහිදී 
වැයඩන ගති ක් තිය නවා. ඒ වායග්ම කා ානුප්ස්සනාව 
යව්ද්නානුප්ස්සනාවට තුඩුයද්න ගති ක්, ය ාමු කරවන ගති ක්, 
නැඹුරැවක්, යගානුවක් ඇති කරලා යද්නවා.  

එයහම ප්ිිසීමක් ලබලා යව්ද්නානුප්ස්සනාව දියග් ප්ළල් 
භාව ක් අතු ඉති ිහිදී වැඩීමක් තුළිනුත් එකඑක්යකනායග චරිත 
ලකුණුවල හැටි ට එකඑක්යකනායග රැචි අරැචිකම්වල හැටි ට 
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නිශර  සම්ප්ත්වල හැටි ට මාගය ඵල නිවන් ලැබීමට ඒක යවනමම 
ප්ිිසුමක් යදාරටුවක් යවන්න ප්ුළුවන්. ඒ වායග්ම යව්ද්නානුප්ස්සනාව 
දියග් කට ුතු කරයගන  නයකාට කා  යව්ද්නා චිත්තානුප්ස්සනාවට 
ප්ිිසුමක් ඒයකන් ලබා යද්නවා. ය ාමුවක් යගානුවක් ලබා යද්නවා. 
චිත්තානුප්ස්සනාවත් සමහරක් ගති ලකුණු ඇති ඇත්තන්ට යබායහෝම 
ඇතුළාන්ත ක් ගැඹුරක් යප්න්වමින් ඒක යලෝයකෝත්තර තත්ත්ව 
ද්ක්වා දි ුණු කරන්න ප්ුළුවන්. ඒ වායග්ම තම ි 
චිත්තානුප්ස්සනායවන් ධම්මානුප්ස්සනාවට ආරාධනාවක් ප්ිිසුමක් 
ඇතුළු වීමක් යගානුවක් ලබා යද්නවා. ධම්මානුප්ස්සනාව තුළත් 
ඇතුළාන්ත ක් ගැඹුරක් තිය නවා. 

ඒ නිසා යම් යම ාකාර ඒකයර්ඛී ව යප්න්වන්න බැරි ිිධ 
සම්බන්ධතා ිිධ යහ්තු ඵල සම්බන්ධතා ඇති යද් ක් සවයඥතා 
ඤාණය න් යප්ළගස්වලා එකින් එකට යර්ඛී ව හරි ට ද්ම්වැලක් 
ප්ුරැයකන් ප්ුරැක ගැටගහල යප්න්නන්නා වයග් සංකීර්ණ කරන්යන 
නැතිව එක දිගට යප්න්වන මාර්ග ක් කි න අද්හසක් යම් ඒකා න 
මාගය  කි න එයක් තිය නවා. ඒ අනුවත් ධම්මානුප්ස්සනාව කි ලා 
කි න්යන් යබායහෝම ගැඹුරැ, යබායහෝම සූක්ෂම, අල්ලාගැනීමට 
අමාරැ යකාට්ඨාශ ක් බවට ප්ත් යවනවා. ඒ නිසා සතර 
සතිප්ට්ඨානවල සම්ප්රදා ානුකූලව වුණත් ධම්මානුප්ස්සනාවට වැි 
යගෞරව ක් හිමි යවනවා. යබායහෝම ගම්භීර භාව ක් යම්යක් 
තිය නවා. එයහම නමුත් ඒ ගම්භීර භාව  කරමකරමය න් කා  
යව්ද්නා චිත්ත ධම්ම ආදී ිදි ට  නයකාට එන්ඩ එන්ඩ වටහාගන්න 
ප්ුළුවන් දිරවාගන්න ප්ුළුවන් මට්ටමට ප්ත් වීම, ඒ තායලට ඉදිරිප්ත් 
කිරීම, සවයඥ න් වහන්යස්යග් එක යද්්ශනා ිලාස ක්. 

ධම්මානුප්ස්සනායව්දී මූලික ප්ද්  යවන්යන් ‘ධම්ම’ කි න 
ප්ද්  ි. කා ානුප්ස්සනායව් කා  කි න යකාටසට රෑප් ධමය 
වැයටනවා කි ලා, අප්ි සාමානය න් ද්න්න තවත් ධමය වචන ක් 
ආගමික වචන ක් කිට්ටු කරගන්නවා ක  කි න්යන් ‘රෑප් ස්කන්ධ ’ 
කි ල. ඊගාවට යව්ද්නා කිවුවාම ‘යව්ද්නා ස්කන්ධ ’ වශය න්. ිඳීම් 
රාශි , අයප්් සංයව්දී භාව  කි ලා අප්ි ඕක යත්රැම්ගන්ඩ උත්සාහ 
කළා. ඊගාවට ‘චිත්තානුප්ස්සනා’ කි න එක අප්ි සාමානය න් 
ප්ාිේචි කරන හිත. එයහම නැතිව ප්ඤ්චස්කන්ධ කරම ට බලනවා 
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නම් ඒක ‘ිඤ්ඤාණ ’ කි ලා අප්ි සඳහන් කරනවා. හිත. ි ඤ්ඤාණ . 
චිත්ත. ප්ාලිය න් ‘චිත්ත’ කි න වචන  ප්ාිේචි කරනවා. එතයකාට 
‘ධම්මානුප්ස්සනාව’ කිව්වාම සඤ්ඤා සංස්කාර කි න යම් යකාට්ඨාශ 
යද්ක තම ි ගැයනන්යන්. සඤ්ඤා කි ලා කි න්යන් හඳුනාගැනීම. 
සංස්කාර කි න්යන් සංස්කරණ  කරන, හද්න. අප්ි ඒක යවනස් 
කරයගන අප්ට ඕනෑ තායලට අග යකාන් කප්ලා රවුම් කරලා මට්ටම් 
කරලා ගැනීම සඳහා අයප්් තිය න්නා වූ යේතනා ප්රධාන කරගත්තා 
වූ ධචතසික ධමය ටික සඤ්ඤා සංඛාර යකාටසට වැයටනවා. 
එතයකාට සඤ්ඤා සංඛාර කි න යද්ක තම ි යමතන ධම්ම කි න 
යකාටසට ඉතුරැ යවන්යන, එක ිදි ක ගණිතම  කරම ට 
බලනයකාට. නමුත් ධම්ම කි න ප්ද් ට දීලා තිය න අථයකථන  
බලන යකාට “ධා්රතී’ති ධ්ම්මා” කි නවා.  ම් කිසි යද් ක් අතනෑර, 
තැන යනාතැන බලලා යකාතැනකත් එහි ද්රන්නා වූ ලක්ෂණ ක් 
තිය නවා නම්, ඒ ඒ යද්්, ඒක තම ි ධමයතාව. ප්ඨි කි න රෑප් 
යකාට්ඨාශය ් කක්ඛල ලක්ඛණා- කකයශ භාව, සුමුදු භාව, බර භාව, 
සැහැල්ලු භාව, යමයළක් බව, තද් බව ආදී වශය න් ඒ යකාතැන 
තිබුණත් කායග ළඟ තිබුණත් ප්ඨිය ් තිය නවා යවනම ඒයක ඒක 
ද්රන ලකුණු වග ක්. ඒක තම ි ප්ඨි ධාතුයව් ධමය , ධමයතාව. ආයප්ෝ 
ධාතුව කිවුවහම අප්ි ආබන්ධන ලක්ෂණ , වැගියරන ලක්ෂණ  
කි නව. යත්යජෝ ධාතුව කිවුවහම උණුසුම් ගති  සිසිල් ගති  
කි නව. වාය ෝ ධාතුව කිවුවහම කම්ප්න ගති , ද්රන, චංචල ගති. 
යම් ඔක්යකෝම ධාතු. “ධායරතී’ති.” ඒවාය ් ධමයතා තම ි ඔ  
යප්න්නන්යන. 

සතිප්ට්ඨායන ගත්තාම එතයකාට කා ානුප්ස්සනායවත් ඔ  
ධමයතා යකාටසක් තිය නවා. ඒක ද්රන ඒයක් ස්වාභාික ලක්ෂණ 
වග ක් යප්න්වනවා. ඒ වයග්ම යව්ද්නානුප්ස්සනායව 
චිත්තානුප්ස්සනායව ධම්මානුප්ස්සනායව. ඒ නිසා සතර 
සතිප්ට්ඨායනම එක ප්ැත්තකට බලනයකාට ධම්මානුප්ස්සනාවට 
වැයටනවා. ඒ නිසා කාටත් යත්යරන තායලකට කි නවා- භාවනා 
කරනයකාට කා ානුප්ස්සනාවට යව්ද්නානුප්ස්සනාවට චිත්තානු 
ප්ස්සනාවට යනාගැයනන සෑම යද්්ම ධම්මානුප්ස්සනාවට ගැයනනවා 
කි ලා සඳහන් කරනවා. ඒ නිසා අප්ි කා ානුප්ස්සනාව ඉයගනගන්න 
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යකාට කා ානුප්ස්සනායව් සීමා සහිතව යමන්න යම්ක ි කා ානු 
ප්ස්සනාව. යව්ද්නානුප්ස්සනාව සීමා සහිතව යමන්න යම් ප්රයද්්ශ  
යව්ද්නානුප්ස්සනාව. යම්න්න යම් ි දිහට චිත්තානුප්ස්සනාව කිව්වාම, 
එ ින් බාහිර වූ හිතට දැයනන ඕනෑම යවන සංසිද්්ධි ක්, මූලධමය ක්, 
සාමාන කාරණාවක්, ඔක්යකාම වැයටන්යන් ධම්මානුප්ස්සනාවට ි. 
ඒකත් ආධුනික ායග් දැනගැනීම සඳහා, මූලධමය ඤාණ කල්ප්නා කර 
දැනගැනීම සඳහා, ප්ඤ්ච නීවරණ ධමය, උප්ාදාන ස්කන්ධ ප්හ, ආ තන 
හ , යබාජ්ඣඞ්ග හත, චතුරා ය  සත  ආදී වශය න් මූලික 
යකාටස් ටිකකට කඩලා යප්න්නනව. 

ඒ නිසා භාවනා ය ෝගාවචර ායග ප්ැත්යතන් බලනයකාට 
ධම්මානුප්ස්සනාව ප්ිළිබඳව මූලධමය දැනීම අප්ිට ඒ ප්රමාණ ට සීමා 
කරන්න ප්ුළුවන්. නීවරණ ප්ිළිබඳ  ම් දැනීමක් ය ෝගාවචර ා තුළ 
තිබි   ුතු ි. ඒ වයග්ම ප්ඤ්ච උප්ාදාන ස්කන්ධ ිෂය හි  ම් දැනීමක් 
යප්ාත ප්යතන් දැනුමක් යහෝ සාකේඡා කරල දැනීමක් යහෝ තමන් ළඟ 
තිය න්න ඕනෑ. ආ තන හ  ප්ිළිබඳව, යබාජ්ඣඞ්ග ධමය හත 
ප්ිළිබඳව, චතුරා ය සත  ප්ිළිබඳව. යමන්න යම් චතුරා ය සත  
ප්ිළිබඳව යබායහෝම යකටි ිස්තර ක් සහිත යද්්ශනාව මජ්ිම 
නිකාය ් සතිප්ට්ඨාන මජ්ිම සූතර  වශය න් සඳහන් යවනවා. 
චතුරා ය  සත  ඉතාමත් ිස්තර වශය න් යද්්ශනා කරප්ු එක 
තම ි දීඝ නිකාය ් දීඝය යද්්ශනා වශය න් සඳහන් යවන්යන්. එයහම 
නැත්නම් ඉතුරැ යකාට්ඨාශ - ඒ කි න්යන කා ානුප්ස්සනා 
යව්ද්නානුප්ස්සනා චිත්තානුප්ස්සනා ධම්මානුප්ස්සනා  න ඉතිරි 
යකාට්ඨාශ - දීඝ නිකා , මජ්ිම, නිකා  සූතර යද්යක්ම සමාන ි. 
චතුරා ය සත  යකාටස තම ි ියශ්ෂය න්ම දීර්ඝ ිස්තර ක් 
වශය න් සඳහන් කරන්යන්. ධම්මානුප්ස්සනායව් යම් ිදි ට ‘ක ’, 
නැත්නම් අප්ි ගුරැ මත ට ගුරැ කුල ට සම්බන්ධ යවලා බලනවා 
නම් කා ානුප්ස්සනායවත් ඇත්තා වූ වාය ා යප්ාට්ඨබ්බ ධාතුව කි න 
ආනාප්ාන හැප්ීම යහෝ උද්රය ් ප්ිම්බීම හැකිළීම කි න යද් කින් 
සතිප්ට්ඨායනට බැහැගත්තාට ප්ස්යස, හිත ඒ අරමුයණ්ම යහාඳට 
නිමග්න යවනයකාට ඉයේම කාලානුරෑප්ව යව්ද්නාවල් ප්ිළිබඳව 
යව්ද්නානුප්ස්සනාව, ඒ වායග්ම අරමුණ ප්වත්වායගන  ෑයම්දී 
අරමුණටම නැමීයගන යහෝ අරමුණ සමග ගැටීයගන, එයහම 
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නැත්නම් අරමුණ ිෂය හි නිදිමත ආදී ධමය ඇති කරමින් ආදී හියත් 
ඇති යවන යම් යහාල්මන්, රාග ද්්යව්ෂ යමෝහ ආදී වශය න් ඇති 
යවන්නා වූ යම් තත්ත්ව අරමුණට සායප්්ක්ෂකව දැක දැනගැනීම 
චිත්තානුප්ස්සනාව ි. ඉන් ප්රිබාහිරව ඇත්තා වූ සි ල්ලම 
ධම්මානුප්ස්සනාවට වැයටනවා. 

ඒක නිසා කා ානුප්ස්සනායවන් ප්ටන්ගත්ත යකනාත් 
කරමය න් භාවනාව වැයඩනයකාට යමෝරනයකාට අතු ඉති ිහිදා 
වැයඩනයකාට යම් එක එක අනුප්ස්සනා යකාටසව්ලට වැයටනවා. 
ඒ අනුප්ස්සනා යකාටස්වලට වැයටනයකාට භාවනාව ප්ිළිබඳව 
දැනීමක් නැති ආධුනික ඇත්යතෝ හිතන්යන් භාවනාව එක්යකෝ අවුල් 
යවලා. එයහම නැත්නම් භාවනාව වැරදිලා. එයහම නැත්නම් තමන් 
භාවනාවට එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ නුසුදුසු යනායහාබිනා තත්ත්ව කට 
ප්ත් වුණා කි ල ි. නමුත් සතිප්ට්ඨායන කි වලා, නැත්නම් 
සතිප්ට්ඨායන සාකේඡා කරලා, ඒයක් ිකාශ  ප්ිළිබඳව මූලධමය 
දැනීමක් ඇති යකයනක් නම් ඒ එකම අරමුණක හිත යබායහෝ යවලා 
ප්වත්වායගන  නයකාට ඒ අරමුණත් හිතත් අතර ඇති යවන්නා වූ 
ිිධාකාර සම්බන්ධතා, අරමුණට ප්රි  ගති, අප්රි  ගති, අරමුණ 
ප්වතිද්්දී බාහිර කය ් ප්වතින්නා වූ යව්ද්නා, අරමුණ ඇසුරැ කිරීම 
නිසා එන්නා වූ ිිධ යව්ද්නා, අරමුණ ිෂය හි ඇත්තා වූ ිිධ 
සඤ්ඤා නිමිති, තව අරමුණු ිිධාකාරය න් අප්ි හැඩ දායගන ගන්න 
හද්න සංස්කරණ  කරන්න හද්න නිසා ඇති වන ගැටලු, යම් 
සි ල්ලක්ම භාවනායව් ිකාශ ක්. ඒක නිසා භාවනායව් යකළ 
ප්ැමිණි යකනා, අන්තිමටම ධම්මානුප්ස්සනාව දි ුණු යවේච යකනා 
එක අරමුණකින් බැසගත්තට, තමන්යග් නිවන් ද්ක්නා මාගයය ් 
අතගාප්ු නැති තැනක් නැති තරමට සි ල්ලක්ම භාවනා ජාල ට 
අල්ලාගන්නට ප්ුළුවන් ශක්ති  ඇති යවනවා. යම්ක ආධුනික 
ය ෝගාවචර ා දැනයගනම කරන අවස්ථාවක් යනයම ි. නමුත් 
දැනගැනීයමන් යලාකු චිත්ත ශක්ති ක් ඇති යවනවා. යලාකු 
ධධ ය ක් උප්දිනවා. යම් භාවනා කරම  අප්ි එක ඕළාරික ධාතු 
යකාට්ඨාස කින් ප්ටන් අරගත්තාට අවසායන ඒක නාම රෑප් කි න 
යකාට්ඨාශ යද්කමත් ඒ සෑම යද් ක් ප්ිළිබඳව සිස්තර වශය නුත් 
කරමකරමය න් කරමකරමය න් ප්ැතියරනවා. 
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යම්යකදි සති  කි න ධචතසික ත් එක්ක ගළප්ලා 
බැලුයවාත්, හුඟයද්යනක් දැනටමත් සති  ප්ිළිබඳව අවයබෝධ ක් ඇති 
ඇත්යතෝ නිසා, සති  ප්ිහිටුවීමට අප්ි ගන්නා උත්සාහ  හැම 
යවලායව්ම සාථයක යවනව යනයම ි. ියශ්ෂය න් මුල් මුල් 
අවස්ථාවල ආනාප්ාන සති  වශය න් යහෝ උද්රය ් ප්ිම්බීම හැකිළීම 
වශය න් යහෝ හිත ති න්න හැදුවාට යබායහෝ ිට සති  අඛණ්ඩව 
එන්යන් නෑ. නමුත් උත්සාහ කරයගන කරයගන  නයකාට ඒක 
ස්වාීනව මුල් බහින්න ප්ටන්ගන්නවා. අප්ි හිතන තායලට යනයව ි. 
නමුත් අප්ි ය ාද්න උත්සාහ ට සමානුප්ාතිකව කරමකරමය න් 
කරමකරමය න් සති  තමන්යග් නිසිනින්යද්් වැයඩන්න ප්ටන්ගන්නවා.  

යමන්න යම් සතිය ් එක ගති ක් තිය නවා, සති  කවදාක්වත් 
කෑයකාස්සන් ගහයගන අඬහැර ප්ායගන එළි ට එන්යන් නෑ. 
යහාඳයටෝම සුදුසු වාතාවරණ  ලැබුණට ප්ස්යස් එ ා යහමිහිට ඒ 
ස්ථායන් බල  තහවුරැ කරගන්නවා. හැබැ ි කලයකායලාප්්ප්න් 
කරන්යන නෑ. කෑගහන්යන් නෑ. අඬහැර ප්ාන්යන් නෑ. ඕන්න මම 
ක  ඇල්ලුවා කි ලා එයහම ඉදිරිප්ත් යවන්යන් නෑ. නමුත් සතිය ් 
තිය නවා ඒ හා සමාන සමාන්තර ගති ක්.  ම් යවලාවක  ම් යද් ක් 
ප්ිළිබඳව සති  ප්ිහිටි ා නම් ඒක කවදාක්වත් ආය  අමතක 
යවන්යනත් නෑ. සති  අල්ලාගත්තා වූ ඉඩම යවන කවදාකවත් 
කාටවත් යද්න්යනත් නෑ. ආන්න යම් ිදි ට බැලූ බැල්මට යප්්න්යන් 
තියර් ප්ිටිප්ස්යස් ඉන්න යකයනක් වයග්. එයහම නැත්නම් අකරි ව 
අසංස්කාරිකව සිදු යවන යද් ක් වයග්. 

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 වැයඩන්න ප්ටන්ගන්යන්. යමයහම 
වැයඩනයකාට අවසානය ් ඒ මුළු රාජ ම, ඒ මුළු යලෞකික 
යලෝයකෝත්තර සෑම ක්යෂ්තර ක් ප්ුරාම ප්ුදුමාකාරව වැයඩනවා. යම් 
නිසා සති  වැඩීයම් යකළවර යමේචර ි කි ලා අවකාශ වශය න් 
ිශ්ව  යහෝ කාල වශය න් තුන් කාලය ් යකා ි ප්ැත්තකද් කි ලා 
යකළවරක් කරන්න බෑ. ඒ නිසා ධමයය ් ගැඹුර යමේචර ි කි ලා 
කි න්න බෑ. අවයබෝධ ඤාණ  වැයඩනයකාට සති  දිගින් දිගටම 
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දිගින් දිගටම වැයඩනවා. අන්න ඒ වයග් අකමණ වයග් අකරි  වායග් 
කරි ාත්මක යවන ගති ක් තිබුණාට සති  ඉතාමත්ම සකරි ව 
කරි ාත්මක යවනවා. කවදාකවත් සති  ප්ිහිටුවාගත්ත යද් ක් ආ ි 
අමතක කරන්න බෑ. නමුත් සතිය න් යහාඳට, ආ ාසය න් 
උනන්දුයවන් ප්ිහිටුවාගත්ත සති , යහාඳට වැඩ කරයගන  නයකාට 
නැවතත් යකයලස් ධමය ප්හළ යවනවා වයග් ගති කුත් යප්්නවා. 
නැවතත් තමන්යග් අඩුප්ාඩුකම් ඉස්මතු යවනවා වයග් ගති කුත් 
යප්්නවා. එල්යල් නැති වූණා වයග් ගති කුත් යප්්නවා. අරමුණු යබාඳ 
යව්ගන  න්නා වයග් ගති කුත් යප්්නව. එතයකාට ආ ි සැක 
සියතනවා. මුල් කායල් යබායහෝම ඍජුව සරල යර්ඛී ව වැිේච සති  
දැන් කැිලායද්ෝ! දැන් යබාඳ යවලායද්ෝ! වල්මත් යවලායද්ෝ! කි ලා 
සති  ප්ිළිබඳව කි වලා අහලා නැති ඇත්යතෝ සතිප්ට්ඨායන ගැන 
අහලා නැති ඇත්යතෝ වයග්, සතිය ් වඩා වධයන  වීම ප්ිළිබඳව 
කනස්සලු කරනවා. 

ඒක උප්මාවකට කි නවා නම් යප්ාි ද්රැයවක් 
වැයඩනයකාට යබායහෝම හුරතල් කරයගන අම්මත් එක්ක සුහද්ව ගත 
කළත් වරින් වර ඒ ද්රැවා රෑ මැද් කෑගහන්න ප්ටන්ගන්නවා. කෑම 
කන්යන් නැතිව ඉන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඇඟ උණ නගිනවා. නා නා 
ප්රකාර ිදිය ් ියලෝප්න ප්ානයකාට ද්රැවන් හැදීම ප්ිළිබඳ ප්රිච ක් 
නැති මව්වරැ කලබල යවනවා. නමුත් ද්රැවන් හද්ලා හුරැ අම්මලා 
ද්න්නවා ඒ ද්රැවා එක්යකෝ කිරි බිබී ඉඳලා ඝන ආහාර ගන්න ප්ටන් 
අරගන්නයකාට යමයහම යවනස්කම් වග ක් ශරීරය  ඇති යවනවා. 
ද්ත් එනයකාට යමයහම යවනස්කම් වග ක් එනවා. අන්න ඒ වයග් 
ඒ ද්රැවා ඇිදිනයකාට, අරව යම්ව යප්ායළායව් තිය න යද්්වල් 
අහුලයගන කන්න ප්ටන්ගන්නයකාට යම් වයග් යවනස්කම් යවනවා. 
ඒ යවනස්කම් ඒ ද්රැවායග් වධයන අවස්ථා මිස ඒ ද්රැවායග් 
යනාප්නත්කමක්වත් අම්මායග් යනාසැලකිල්ලකව්ත් කාලය න් 
ඍතුයවන් යද්ි න්යගන්  ක්ෂ න්යගන් යප්ර්ත න්යගන් බැල්මක්වත් 
යනයව ි. හැයද්න ද්රැවායග් ඒ මට්ටම් එයහම තම ි. ඒ ද්රැව අර 
මව එකම සරණ එකම ප්ිහිට එකම ආරක්ෂාව වශය න් කරයගන 
හිටි ට,  ම් ද්වසක ඒ ද්රැවා ලිංගික ප්රිණති ට ආවට ප්ස්යස් ඒ 

ද්රැවා යද්මව්ප්ි න්යගන් යවන් වීම අවශ කරනවා. එයහම 



| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර   

| 246 

නුදුන්යනාත් යද්මව්ප්ි න්ට ධවර කරනවා. එතයකාට යද්මව්ප්ිය ෝ 
ද්ක්ෂ නම්, බරහ්ම ි හරණ ධමය වඩලා තිය නවා නම් උයප්්ක්ෂා යවනවා. 
දැනගන්නවා ඒ ද්රැවා දැන් ස්වාීනව තමන්යග් ජීිත  ප්ටන්ගන්න ි 
හද්න්යන්. ඒ ලිංගික ප්රිණති ට එනකන්, ආහාර ජීණය ප්ද්්ධති  
හැයද්නකන්, ඇස කණ දිව නාස  ක  යමෝරනකන්, ප්ුදුමාකාර 
ිදි ට මව්ප්ි න් ිෂය හි වගකීම් ද්රන ඇත්තන් ිෂය හි යලාකු 
 ැප්ීමක් යප්න්නනව. නමුත් ඒක යහාඳට හැදුණා නම් මුල් කාලය ් 
යබායහෝම ඉක්මනට ඒ ද්රැවා ලිංගික ප්රිණති ට ඇිල්ලා ඉන්ද්රි  
ධමය ඒ වයග්ම ශිල්ප් ශාස්තර ඉයගනයගන යලාකු ආශාවක් ඇති 
කරනවා ස්වාීන යවන්න. එතයකාට යලාකු බාධාවක් යවන්න 
ප්ුළුවන් යද්මව්ප්ිය ෝ ඕනෑවට වඩා ආරක්ෂා කරන්න ගත්යතාත්. 
ආන්න ඒ වයග් තම ි සති  වැයඩනයකාටත්. ඉස්යසල්ලා 
ඉස්යසලල්ා ය ෝගාවචර ායග සති  කිරි බිබී වයග් තම ි 
වැයඩන්යන්. සති  වැඩීයගන  ම් කිසි මට්ටමකට ආවට ප්ස්යස් 
ය ෝගාවචර ාටම ප් ින් ගහන්න හද්නවා. ය ෝගාවචර ාටම යප්්න්ට 
අමුතු වැඩ එක එක ියලෝප්න වැඩ කරන්න ප්ටන් අරගන්නවා. 
එතයකාට යත්රැම් අරගන්න ඕනෑ සති  අතු ඉති ඉහිදී ිහිදීයගන 
වැයඩනයකාට යව්ද්නානුප්ස්සනා චිත්තානුප්ස්සනා ධම්මානුප්ස්සනා 
වශය න් සතිය ් වධයනය ්දී යම් වායග් හුරතල් ප්ානවා. යම් වයග් 
හිතුවක්කාරකම් කරනවා. ඒ යහාඳට හැයද්න එකායග් හැටි. 

ඒක නිසා සතිප්ට්ඨාන  ප්ිළිබඳව බණ අහලා තිය න එක 
හරි වටිනවා. එයහම යනාවුයණාත් අප්ි භාවනායව් ඉදිරි ට  ද්්දිත් 
වැරදි අද්හසකින් ප්ැරදිේච අද්හසින් කල් ගත කරන්න ඉඩ තිය නවා 
දැන් මයග් භාවනාව දුවයල ි, සමාධි  දුවයල ි, සති  දුවයල ි කි ලා. 
එතැනදීත් දැන් අප්ි කා ානුප්ස්සනාව ගන්නයකාට, ඊගාවට ිස්තර 
වශය න් කා ානුප්ස්සනාව කරනයකාට ආනාප්ාන  දියග් කරමය න් 
කා ානුප්ස්සනාව බස්සන හැටි ගිරිමානන්ද් සූතර , ආනාප්ානසති 
සූතර  ආදී සූතරවලදී හමු යවනවා. චිත්තානුප්ස්සනායව්දී ලකුණු 
යප්යනන්නට ප්ටන් අරගන්නවා. ඉස්යසල්ලාම දුක්ඛ යව්ද්නාව තම ි 
සතිමත් වීම සඳහා ගත කරන්යන්. සති  ප්ිහිටුවන්යන්. දුක්ඛ 
යව්ද්නායව්දී සති  සාථයක යවනයකාට සුඛ යව්ද්නාවකට හැයරනවා. 
චිත්තානුප්ස්සනායව්දී “උප් පතනං කාම විතක්කං” උප්න්නා වූ කාම 



  10-වන ධමය යද්්ශන  | 

247 | 

ිතකය ිහිංසා ිතකය වයග් යද්්වල්වලට තම ි සති  ප්ිහිටුවන්යන්. 
එතයකාට කරමය න් එවුව යනක්කම්ම සංකල්ප් ආදී යහාඳ ප්ැත්තට 
හැයරනවා. ආ ිත් සැර ක් ධම්මානුප්ස්සනාවට ආවට ප්ස්යසත් 
ඉස්යසලල්ාම හිත ය ාද්න්නට තිය න්යන් නීවරණවලට. 
ප්ඤ්චනීවරණ ධමය ිෂය ් තම ි “සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා 
්ොමනස්සං” වශය න් අර ධෘව ප්ද්  නැවතත් ය ාද්වන්න යවන්යන්. 
ඒ නිසා ඒ අරමුණත් සමහර ිටක යහාඳට මූණට මූණ දාලා හිටිනවා. 
නැත්නම් භාවනායව් යහාඳට ිනාි ප්හයළාවක් ිස්සක් තිහක් 
නිසිනින්යද්් දැන් භාවනාව  නවා. එයහම  ද්්දීත් අරමුණත් සමහර 
යවලාවට යප්යනද්්දීත් අරමුණ ිෂය හි යහෝ කැමැත්ත ප්හළ යවන්න 
ඉඩ තිය නවා. එයහම නැත්නම් අරමුණ  ටප්ත් කරයගන සාමාන 
කාම යලෝකය ් රෑප් ශේද් ගන්ධ රස ිෂය හි කාමේඡන්ද්  ප්හළ 
යවන්න ඉඩ තිය නවා. 

ඒ නිසා යම් යද්කම සති  වඩා වධයන  වීයම්, සති  යහාඳ 
අලුත් ක්යෂ්තර ක වැඩ කරන්න  ෑයම් ලකුණු. එයහම නැතිව දැන් 
අලුයතන් මට කාම  ප්හළ යවන්න ප්ටන්ගත්තා, අලුයතන් මට 
ඉන්ද්රි  සංවර  නැති වුණා, මයග් හියත් සීල  කැඩුණා, යනාසන්සුන් 
වුණා කි ලා ප්ශ්චාත්තාප් යවන්න යද් ක් යනයව ි. එයතන්දී 
දැනගන්ට ඕනෑ 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 ප්රිබාහිරව ප්ිටතින් 
ප්ැමියණන්නා වූ අරමුණකට යහෝ ආශා කරන්න ප්ුළුවන්. යම්ක ි, 
භාවනා යනාකරප්ු යකයනක් අරමුයණ් හිත ති ායගන අරමුණක් 
අභිමුඛ කරන්න  නයකාට ඇති යවන්නා වු බාධාවලු ි අතර යලාකු 
යවනසක් තිය නවා. ඒක ය ෝගාවචර ා දැනගන්න ඕනෑ. යමාකක්ද්? 
යම් කි න භාවනායව් සති දි ුණුයව්දී අතරමැද්දී මතු යවන්නා වූ යම් 
කාම අරමුණුවලදී ප්ැහැදිලිවම තමන්ට යප්්නවා, අරමුණ හියත් 
ප්වතිද්්දීම බාහිරව එන්යන් එක ප්ැත්තකින් කාම අරමුණු. භාවනා 
කරන්න 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 
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වුණාම යහාඳට සැලකිල්යලන් බලන්න ඕනෑ මට යමයතන්ට එනකම් 
උද්ව් උප්කාර කරගත්තා වූ මූල කමයස්ථාන  සියත් ප්වතිද්්දීමද්, මූල 
කමයස්ථාන ට අභිමුඛව ප්වතිද්්දීමද්, යම් ආශාදී ධමය ප්හළ යවන්යන්? 
එයහම නැත්නම් මූල කමයස්ථාන  හාත්ප්සින්ම  ට යවලා මැකිලා 
ගි  යවලාවකද්? කි ලා. 

යම් කාරණාව කමටහන් සුද්්ධ කරන යවලායව්දී සාකේඡා 
කරලා මතු කරගත්යතාත් ය ෝගාවචර ා ඊගාව ප්ර් ඞ්ක ට ගිහිල්ලා 
භාවනා කරනයකාට අරමුණ දියග්ම ටික යවලාවක් ගිහිල්ලා ඒ 
අරමුයණ් අප්රකට භාව, අරමුයණ් සිත් ගන්නාසුලු බව නැතිකම ආදී 
ධමය නිසා ඒ අතරතුයර් ප්හළ යවන්නා වූ බාහිර රෑප් ශේද් ගන්ධ රස 
ිෂය හි හිත ඇදිලා ගිහිල්ලා කාමේඡන්ද් ට වැයටන්න හද්න යකාට 
යහාඳටම කලබල යවන්යන් නැතිව ියව්කීව කල්ප්නා කරලා බලලා 
යම් යවලායව් ඇත්තටම අරමුණ තිය ද්්දීමද් යම් බාහිර අරමුණුවලට 
හිත  න්යන්? නැත්නම් අරමුණ සම්ප්ූණය නැද්්ද්? කි ල යහා ල 
බලලා දැක්යකාත්, ඇත්තටම යම් යවලායව් හියත් ප්ැත්තක මූල 
කමයස්ථාන  තිය නව ි කි ලා ඒක සරණ ගිය ාත්, අන්න 
ය ෝගාවචර ාට යද්යවනි වතාවටත් යත්යරන්න ප්ටන්ගන්නවා 
සතිය ් තිය න්නා වූ ආරක්ඛ පච්චුපට්ඨානය.  

සති  හරි ට මූල කමයස්ථාන ට ය යද්ව්වා නම් ආය ත් හිත 
නීවරණ න්යගන් ආරක්ෂා යවනවා. යලාකු ආරක්ෂාවක් ඇති 
යවනව. හරි ට අර අම්මත් එක්ක හුරතල් කර කර ඉන්න ද්රැවා 
ටියකන් ටික ඇිද්ල ද්ඟලන්න ප්ටන් අරගත්තට ප්ස්යස අම්ම 
කරන්යන ඒ ද්රැවාට ටිකක් යසල්ලම් කරන්න දීලා හාල් ගරනවා. 
යප්ාල් ගානවා. මිරිස් අඹරනවා. තව නා නා ප්රකාර කට ුතු කරනවා. 
නමුත් එයහම කරනයකාට ද්රැවා තුවාල ක් අයරයහ යමයහ 
කරගත්යතාත් භ  යද්්කට ආයවාත් දුවයගන එනවා ආ ි සැර ක් 
අම්මා ගාවට. එතයකාට ඉස්යසල්ලා අම්මා යකරැයව් සම්ප්ූණය 
ද්රැවාටම සි  ට සි  ක්ම හිත දාලා වැඩ කරප්ු එක ි. දැන් එයහම 
යනයව ි. ද්රැවාට එක ඇහැක් ති ායගන එක ඇහැක් තමන් කරන 
වැයේට ය ාදායගන ඉන්න ප්ුළුවන්. එයහම නැතිව යගවල් 
යදාරවල්වල වැඩ ඉවර කරන්න බෑ. ඒ යවලාවට ද්රැව යමානවා හරි 
ආක්ෂාවක් ඕනෑ වුයණාත් ිගහට එනවා. ඉස්යසල්ලා හිතන්යන් 
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අම්මයගන් ඈතට ගිහිල්ලා මට ඕනෑ තායලට යසල්ලම් කරන්න ඕනෑ 
කි ලා. නමුත් එයතන්දී භ ක් තිගැස්මක් ඇති වුයණාත් දුවයගන 
ඇිල්ලා අම්මයග් සාරි යප්ායට් එල්යලනව වායග් අප්ි හිත හදාගන්න 
ඕනෑ. 

අරමුයණ්ම හිත බැහැයගන  නයකාට අරමුයණ් හිත 
ප්වතිද්්දීම ශේද්ත් ඇයහනවා, යව්ද්නත් දැයනනවා, සිතිිලිත් එනවා, 
රෑප්ත් යප්්නවා. ඒව එකක්වත් ගණන්ගන්යන් නැතිව අරමුයණ්ම 
ඉන්නවා නම් ආරක්ෂා යවනවා. එයහම නැතිව හිත යනාසන්ඩාල 
යවලා නන්නත්තාර යවලා අර බාහිර අරමුණකට  න්න හද්නයකාට 
යබායහෝ ිට, අභිනතං චිත්තං රාගානුපතිතං24 කි නව, ඒ අරමුණකට 
අභිනත භාව ක් ඇති වුයණාත් රාග  අනුව වැයටනවා. 
වැයටනයකාටම සලකා බැලුයවාත් අම්මා යප්්න්න ඉන්නවද් යප්්න 
යතක් මානය ්? එයහම නැත්නම් මූල කමයස්ථාන  යප්්න්න තිබිලා 
මුල කමයස්ථානය ් සරණ යහව්යවාත් වහාම නීවරණ ධමය  ටප්ත් 
යවන ගති කට ප්ත් යවනවා. කාමේඡන්ද්  ිතරක් යනයව ි, 
වාප්ාද් ථීනමිද්්ධ උද්්ද්ේච කුක්කුේච ිචිකිේඡා කි න සෑම යද්්කම, 
ය ෝගාවචර ායග් තීක්ෂණ ප්රඥාව, සුතම  ඤාණ , භාවනා 
කමයස්ථානය ් සුත අනුග්ගහිත  ලැයබනවා නම්, යම් ි දි ට හිත මූල 
කමයස්ථානය ් ප්වතිද්්දී වටප්ිට තිය න යද්්වල් ගැන  ම් ප්රමාණ කට 
අවධාන ට ප්ත් යවලා ඒවාය ් ඇලීගත්යතාත් ගැලීගත්යතාත් වහාම 
නැවත මූල කමයස්ථානය ් සරණ යසා ලා අභිමුඛ යවේච ගමන් 
සතිය ් ප්රකට භාව ත් අරමුයණ් ප්රකට භාව ත් භාවනායව් මධම 
ප්රතිප්දාවත් යහාඳට ප්ැහැයද්න්ට ප්ටන්ගන්නවා. ඒ නිසා නීවරණ ඒ 
යවලායව් මතු වීම ස්වාභාික ි. ඒ නීවරණ ප්ිළිබඳව දැනගැනීම ඍජු 
නීවරණ ප්ිළිබඳ දැනගැනීමක් යහෝ සෘජු අරමුණ ප්ිළිබඳව දැනගැනීමක් 
යනයව ි. යද්කම එක වර දැනගැනීමක් වයග් යද් ක්. 

යම් යවලාවට ය ෝගාවචර ාට ඒ නිසා ිශාල මූලධමයම  
දැනුමක්, යලාකු ආත්ම ිශ්වාස ක්, ඒ වයග්ම යප්ර යම්වායග් යද්්වල් 
කරලා හරි ගිහිල්ලා හිතට ඇති යවේච ප්රිච ක් තිය නවා නම්, 
නැවත නැවතත් භාවනායව් ප්ුදුමාකාර ධමය ඕජාවක් ධමය රස ක් මතු 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
24 ප්ටිසම්භිදාමග්ග - 1.  ආනාප්ානසතිකථා, උප්ක්කියල්සඤාණ, තති  ඡක්ක 
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යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. හැබැ ි ඒ තරම් තීක්ෂණ බුද්්ධි  තිබුණත් 
ඉතාමත්ම ආරක්ෂාකාරීව උප්යද්ස් යද්න්න ප්ුළුවන් නිතර සාකේඡා 
කරන්යන ි කි ල. ඒ යවන යද්්, අරමුණ ප්වතිද්්දීද් යම් බාහිර අරමුණු 
එන්යන්? එයහම තිය ද්්දී බාහිර අරමුණුවල මත් යවනවද්? එයහම 
යවේචහම හිත යමාකද් කරන්යන්? තමන් කළ  ුත්යත් යමාකක්ද්? 
යමාකක්ද්  ුතුකම? යමාකක්ද් වගකීම? කි න එක සාකේඡා 
කරනයකාට අහයගන ඉන්න අ ට ප්වා ඒ සාකේඡායවන් යලාකු 
ධධ ය ක් උප්දිනවා. යම් වැටි වැටී නැගිටින්න හිතක් හද්න හැටි. 
අසූචි රත්තරන් යද්ක දුන්නට ප්ස්යස යම්ක අසූචි යම්ක රත්තරන් 
කි ල යවන් කරන්න දැනගන්න හැටි. යම් කි න්යන් සති  
සම්ප්ජඤ්ඤ ට ඉඩ යද්න හැටි. එක වැඩක් කර කර ඉන්නයකාට 
තව වැඩක් මතු යවනවා. ඒ වැයේට  න්නට අප්ි අර කලින් කිව්ව 
ිදි ට සාත්ථක සම්ප්ජඤ්ඤ , සප්ප්ා  සම්ප්ජඤ්ඤ  වශය න් 
කල්ප්නා කරල මූල කමයස්ථාන  අතනෑර ප්වත්වන එකද් ද්ක්ෂකම, 
එයහම නැත්නම් යම් ප්ුළුවන්කම තිබුණාට ඒ එන යද්්වල් දැකගන්න 
එකද් වැයේ? කි ල අමුතු වැඩ යද්කක් එක වර කිරීයම් ශක්ති ක් 
වායග, වැඩ යගාඩක් කරන්න කිව්වාම ප්රධාන වැයේ යතෝරයගන ඒ 
වැයේ කරන අතර අනිත් වැඩ සිද්්ද් යවන්න අරින ගති , එයහම 
නැත්නම් ඒ වැඩවලට ඇඟිලිගහල අවුල් කරගන්නවද් කි න ගති , 
ය ෝගාවචර ා ිසින්ම දි ුණු කරගත  ුත්තක් නිසා සවයඥ න් 
වහන්යස් යද්්ශනා කරල තිය නවා “තු්ම්හහි කිච්චං ආතප්පං 
අක්ඛාතා්රා තථාගතා”25 උඹලායග් කට ුතු ටික උඹලාම කරගන්න. 
සවයඥ න් වහන්යස් මාගය  යප්න්වනවා ිතර ි. 

ඒ නිසා ධම්මානුප්ස්සනාවට  නයකාට යමයතක් කරයගන 
ආප්ු කා  යව්ද්නා චිත්ත කි න යකාටස්වල යලාකු ප්රිච ක් යලාකු 
අත්දැකීමක් අවශ යවනවා. ඒ වායග්ම මූල ධමය ප්ිළිබඳව සෑයහන 
තල්ලුවක් මූලධමයවලින් යලාකු ප්ිටිවහලක් අවශ යවනවා. අවශ 
වුණත් යමතනදී නීවරණ ප්ිළිබඳව ි කථා කරන්න යවන්යන්, 
නීවරණවල මතු වීමක් යවනවා කි න එක යහාඳට මතක ති ාගන්න 
ඕනෑ. යම් ගති  සමථය ්දී ගන්න බෑ. ඒ යමාකද්? ප්ූණය ධාන 
සමාප්ත්ති කට ගි ාට ප්ස්යස නීවරණත් එක්ක අතගගා කට ුතු 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
25 ධම්මප්ද් . මග්ග වග්ග  
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කරන්න යවලාවක් එන්යන නෑ. ආයවාත් ඒ ලකුයණන්ම ධාන  
බියඳනවා. ඒ නිසා යම් කට ුත්ත කරන්න ප්ුළුවන් යවන්යන් ක්ෂණික 
සමාධිය ්ම ප්මණ ි. ඛණමත්තට්ඨික සමාිය.  

ඒක නිසා ි ප්ස්සනා ය ෝගාවචර ාට ක්ෂණික සමාධි  කි ලා 
එකක් තිය නවා. සමථ ය ෝගාවචර ාත් දැනගන්න ඕනෑ යම් ප්ි වර 
ති න්ට නම්, යමාකක්ද් ක්ෂණික සමාධි  කි න්යන්? ිප්ස්සනා 
ය ෝගාවචර ා කා ානුප්ස්සනා ආදී වශය න් ඒ ඒ ප්රඥප්්ති 
අරමුණකට හිත ති ලා ඒ අරමුණ දියග්ම කට ුතු කරනයකාට 
ඉස්යසලල්ා අරමුණ ද්ප්යන ද්මාගන්නවා. අරමුණ වශී කරගන්නවා. 
අරමුණට මූණ දීලා අල්ලාගන්න එක, යලාකු සමථම  ප්ර ත්න ක 
ජ  ගැනීමක්. ඒ කරද්්දී තමන් බලායගන ඉන්නා වූ සමථ අරමුණ, 
ප්ිම්බීම හැකිළීම යහෝ ආනාප්ාන  මත ය ෝගාවචර ාට අවස්ථා 
යද්කකට ඉඩ සැලයසනවා. එකක් තම ි සම්මුති වශය න් ප්ිම්බීම 
හැකිළීම වශය න් යහෝ ඇතුල් වීම ප්ිට වීම වශය න් ද්කින්නා වූ, 
සාමාන යකයනකුට යප්න්නලා යද්න්න ප්ුළුවන් සම්මුති අරමුණ - 
ප්ිම්බීම හැකිළීම යහෝ ආනාප්ාන .  

ඒ වායග්ම යමයතන්ට  නයකාට ඒ අරමුයණන්ම මතු 
යවන්නා වූ ධාතු මනසිකාර ත් සෑයහන්න වධයන  යවලා. ප්ිම්බීම 
හැකිළීම කි ල කි න්යන, ආනාප්ාන  කි ල කි න්යන, අප්ි අර 
කලින් කි ාප්ු ප්ඨි ධාතුයව් ඇත්තා වූ ලකුණු. ආයප්ෝ යත්යජෝ වාය ෝ 
ද්ක්වන ලකුණු. ඒ නිසා එහි ඇත්තා වූ ධාතු මනසිකාර යකාටස්, 
යතරයප්න තද් 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 හැකිළීම නැත්නම් ආනාප්ාන  දිහාවට හිත 
 නවා කි ලා යමන්න යම් යද්ක මතු යවේච යවලායව්දී 
ය ෝගාවචර ා යහාඳට මතක ති ාගන්න ඕනෑ බාහිර අරමුණට 
වැිප්ුර යනාගිහින් හැකි තාක් දුරට අර සම්මුති අරමුයණ්ම, ධාතු 
මනසිකාර  දැක්කත් යමයනහි යනාකර ද්කින මට්ටම ප්මණට නතර 
කරගන්න ඕනි. යම් යවලායව් මට ප්ිම්බීම යප්්න්යන් තද් වීමක් 
වශය න් බුරැල් වීමක් වශය න් සැහැල්ලු වීමක් වශය න්. නමුත් 
හැකි තාක් දුරට ප්ිම්බීම හැකිළීමටම හිත ප්ීර ප්ීර බලමින් ප්ිම්බීම 
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හැකිළීම වශය න් යමයනහි කරන්න ප්ටන් අරගත්යතාත් තව තවත් 
ධාතු මනසිකාර  ප්ිළිබඳව යලාකු සි ුම් තත්ත්වවලට  නවා. ඒ 
ිතරක් යනයව ි සම්මුති අරමුණ මත යලාකු ගැඹුරකට යලාකු සමාධි 
ගැඹුරකට  නවා.  

යම් යවලායව්දී - අප්ි ගත්යතාත් ප්ිම්බීම හැකිළීම කි ලා - 
ප්ිම්බීම හැකිළීම කි ලා යමයනහි කරනවා, නමුත් ප්ිම්බීම හැකිළීම 
නිසා මතු යවන්නා වූ තද් යවන උණුසුම් ගති, සමහර ිට ආයලෝක, 
සමහර ිට සැහැල්ලු ගති, ප්රයද්්ශ  ප්ුරාම ප්ැතිරිලා තිය නවා. 
එතයකාට ඒ යද්යකන්, අර යගයවමින් නැති යවමින් ප්වතින්නා වූ 
ප්ිම්බීම හැකිළීමම ප්ීර ප්ීර මතු කරමින් එහිම ය ද්වීම තම ි 
උප්යද්්ශ . නමුත් යම් යද්කම තිය ද්්දී බාහිර ශේද් ඇයහන්නත් 
ප්ුළුවන්. සිතිිලි එන්නත් ප්ුළුවන්. කය ් යව්ද්නා එන්නත් ප්ුළුවන්. ඒ 
නිසා ය ෝගාවචර ා දැන් අවස්ථා යද්කතුනක් අයත් දුරින් ති ායගන 
යද්කතුනම තමන්යග් ප්ාලන ට නතු කරයගන වැඩ කරයගන 
 නයකාට යම් තත්ත්ව යද්කතුනම සමාන ි කි ලා හිතුයවාත් 
ප්ැටයලනවා. යමයතන්දී යහාඳට ධම්මානුප්ස්සනාව ය ද්යවන්නට 
ඕනෑ. මූල කමයස්ථානය ් මූල ස්වරෑප් ම යතෝරයතෝරා යත්රැම්ගන්න 
ඕනෑ. ධාතු මනසිකාර  යමයනහි කරන්න නරක ි. ඒ යවලායව්දී මූල 
කමයස්ථානය ් මූල ස්වරෑප්  යප්්නවා නම් ශේද් යමයනහි කරන්නත් 
නරක ි. යව්ද්නා යමයනහි කරන්නත් නරක ි. සිතිිලි යමයනහි 
කරන්නත් නරක ි. යමාකද්? එව්වා එන්යන්  න්ඩ. ප්රධාන වශය න් 
බාධා කරන්යන නෑ. මූල කමයස්ථාන  යප්රළලා අරින්යන් නෑ. මූල 
කමයස්ථාන  තිය නවා. 

ආන්න එයහම නම් ඒ දැක්කා වූ මූල ස්වභාව ම ප්රඥප්්ති 
වශය න්ම හැකි තාක් දුරට යමයනහි කරන්න ප්ුළුවන් නම් 
ය ෝගාවචර ා යත්රැම්ගනීි ඉස්සර යවලා තමන් යබායහෝම 
ඉක්මනට දැයනනවා දැයනනවා කි ල යමයනහි කරන්න ඉක්මන් 
යවලා තිය නවා. දැන් එේචර ඉක්මනට දැයනනවා දැයනනවා කි ල 
යමයනහි කරන්යන නැතිව හැකි තාක් දුරට මූල කමයස්ථාන  ප්ිම්බීම 
හැකිළීම වශය න් යමයනහි කළ  ුතු ි. යමයනහි කරන්න ප්ුළුවන්. 
මට දැන් ඒ හැකි ාව තිය නවා කි ල ද්වසින් ද්වස ද්වසින් ද්වස 
තමන්යග් ශක්ති  දි ුණු කරනවා. ඒ දි ුණු කරන්ඩ කරන්ඩ 
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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. ඕනෑ යවලාවක ප්ුළුවන් තමන්ට නීවරණ ප්ැත්තට හැරිල 
බලලා ඕනෑ නම් නීවරණ එක්ක ටිකක් යවලා යසල්ලම් කරලා 
නන්නත්තාර යවලා ආය ත් මූල කමයස්ථානය ්, ධාතුවලට යනයව ි, 
මූල කමයස්ථානය ් ප්රඥප්්ති ටම හිත ය දුයවාත් නීවරණ නිකම්ම 
නිකම් නිලීන යවලා, සාමාන වචනය න් කි නවා නම් ප්ච යවලා 
ආප්හු  න හැටි දැකගන්න ප්ුළුවන්.  

ඉතින් යමයතන්ට එන අවස්ථායව්දී ය ෝගාවචර ා හුඟක් 
ඉන්යන් එයලාව යමයලාව යද්ක අතරමැද්. ප්රඥප්්ති සත ත් ප්රමාථය 
සත ත් අතරමැද් නිසා හුඟක් ආධුනික  ි. කි න්න යත්යරන්යන් 
නෑ ය ෝගාවචර ාට යම්ක. කිව්වත් යද්න උප්යද්්ශ  වැටයහන්යන් 
නෑ. ඒක නිසා හිත ඇත්තටම ප්වතින්යන් මූල කමයස්ථානය ් 
ප්රඥප්්තිය ්ද්, නැත්නම් මූල කමයස්ථාන  ිසින්ම ඇති කරන්නා වූ 
ධාතු තලවලද්, එයහම නැතිනම් සම්ප්ූණය ප්රිබාහිර වූ යව්ද්නා 
සඤ්ඤාවලද් කි න එක ය ෝගාවචර ා අවුල් කරගත්යතාත් හුඟාක් 
කල්  නවා භාවනාවට. යමවුව ඔක්යකාම ධමය. ධම්මානුප්ස්සනාවට 
ගන්නයකාට කා ානු ප්ස්සනා යව්ද්නානුප්ස්සනා වයග් මම උඹ කට 
බඩ නහ  දිව අත කි න ඒවා නැති යවලා  නවා. එන්න එන්නම 
ප්ුද්්ගලය ක් නැති හුදු ධමයතා. නීවරණ ධමය, ප්ඤ්ච උප්ාදාන ස්කන්ධ 
ධමය, ආ තන, යබාජ්ඣඞ්ග, චතුරා ය  සත , කිව්වාම යම් කාටවත් 
භුක්ති ට සින්න යවේච යද්්වල් යනායව්. ධමයතා. ආන්න ඒ ප්ැත්තට, 
ධමයතාවලට ගි ාට ප්ස්යස ඒ ධමයතා තුළත් හැකි තාක් දුරට අර 
ප්රඥප්්ති වශය න් ගත්තා වූ යද්් තම ි සමථ  වන්යන්. සමථ  තව 
තවත් වඩන්යන් නෑ. යම් තාම වැයඩන්යන් ය ෝගාවචර ායග් ක්ෂණික 
සමාධි , ඛණමත්තට්ික සමාධි  ි. 

යමන්න යම් ක්ෂණික සමාධි  සමථ ය ෝගාවචර ා කරන්යන් 
යකායහාමද්? සම්මුති වශය න් අරමුණට අර්ප්ණා වශය න් සමවැදිල 
අරමුයණන් හිත නැගිට්ටවනවා. එයහම ධානය න් නැගිට්ටට 
ප්ස්යස ඒ හියත් ප්වතින්යන අන්න අර ිප්ස්සනා කරන්න ප්ුළුවන් 
අවස්ථාව. සමථ ම උතුම් කරන ඇත්යතා හුඟාක් ිස්තර කරල 
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යද්න්න හද්නව අර්ප්ණායවන් නැගිට්ටට ප්ස්යස මතු යවන්නා වූ 
ක්ෂණික සමාධි  ි ප්ස්සනා ය ෝගාවචර ායග් ක්ෂණික සමාධි ට වඩා 
බලවත් කි ලා. ඒක කි න්ඩ කාරණා යප්ාත්වලින් නම් යහාඳට 
යප්න්වන්න ප්ුළුවන්. නමුත් ිප්ස්සනා සමාධිය ් අර තායලට සම්මුති 
අරමුණම නැවත නැවතත් යමයනහි කරමින් ඇතුළට ගි  යකනාට 
යත්යරනවා ඒ ිදිය ් කිසි යස්ත්ම සීමා බන්ධන ක් සමථ  අතින් 
ගි ා  ි ප්ස්සනා අතින් ගි ා  කි ලා නෑ. නමුත් ි ප්ස්සනායව් වුනත් 
මතු යවනයකාටම ධාතු මනසිකාර  අනුව ධාතු යකාටස් යමයනහි 
කරන්න ප්ටන් අරගත්යතාත් එන ක්ෂණික සමාධි  නම් යකාන්ද් ප්ණ 
මදි. බලවත් නෑ. ප්රබල ි ප්ස්සනා ඤාණ ප්හළ කරගන්න තරම් බලවත් 
නෑ. ඒ තිය ද්්දිම ප්රඥප්්ති ම මතු කර කර ප්රඥප්්ති ම ප්ීර ප්ීර 
බැලුයවාත් තම ි සමථ ය ෝගාවචර ින් ිසින් කරන අභිය ෝග ට 
යහාඳට මූණ යද්න්න ප්ුළුවන් යවන්යන්. හැබැ ි ඉතින් ඒක සමථ 
මූලධමයකාරය ක් වුනත් ිප්ස්සනා මූලධමයකාරය ක් වුනත් යහාඳට 
ප්ිළිගන්නවා මාගය ඵල ඤාණ  ලැබීම සඳහා උප්චාර යහෝ සදිසි 
උප්චාර උප්චාර  හා සමාන ක්ෂණික සමාධි ක් තිබුයණාත් ඇති 
කි ලා. ඒක නිසා ශුද්්ධ ිප්ස්සනා කරම ට සම්ප්ූණය ප්ැත්තකට 
ගහන්න ප් ින් ගහන්න ප්ුළුවන්කමක් ඇත්යත් නෑ. 

නමුත් යමයතන්දී ි ප්ස්සනා ය ෝගාවචර ා යහාඳට දැනගන්න 
ඕනෑ ධම්මානුප්ස්සනා යකාටසට හැයරනයකාට යද්කතුනක්ම මතු 
යවනවා. ඒ යද්කතුනම භාවනාවල්. ඒ යද්කතුයන්ම නීවරණ නෑ වයග් 
තම ි යප්්න්යන්. යද්කතුයන්ම ප්ැ ගණන් ඉන්න ප්ුළුවන්. නමුත් ඒ 
ඉන්න අතරමැද් අර යගයවමින් ප්වතින්නා වූ නැති යවමින් 
ප්වතින්නා වූ ප්රඥප්්ති ප්ිම්බීම හැකිළීම, එයහම නැත්නම් ආනාප්ාන  
ගත්ත නම් ආනාප්ානය ්ම, හිත ප්වත්වනවා යවනුවට අභාග 
සම්ප්න්න යද්් තම ි හුඟක් කමයස්ථානාචා යවරැ කි නවා යමානවා 
හරි ප්රකට අරමුණකට හිත ය ාද්න්න කි ලා. යම් ිදි ට අරමුණු 
යගාඩාක් තිය නවා, යකා ි එයක්ද් හිත ය ාදාගන්යන් ද්න්යන් නැති 
යවනයකාට එයහනම් බුද්්ධානුස්සති  වඩන්න, එයහම නැත්නම් 
නැගිටලා සක්මන් කරන්න කි ලා කි නවා. එයහම නැත්නම් 
යමානවා හරි යද්්කට හිත ය ාද්වන්න හද්නවා.  
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යම් අනුව ය ෝගාවචර ා තවත් අවුයලන් අවුලකට ප්ත් 
යවනවා. එතනදී යහාඳට සම්ප්ජඤ්ඤ  ය ාද්වන්න ඕනෑ. 
සම්ප්ජඤ්ඤ  ය ාද්වලා තමන් යමයතන්ට එනකම් උද්ව් කළා වූ මූල 
කර්මස්ථානය ් යගිේච ස්වරෑප්  අප්රකට ස්වරෑප්  අප්රධාන 
ස්වරෑප්  දැනයගන එහිම හිත ප්වත්වන්න තරම් ය ෝගාවචර ා ද්ක්ෂ 
යවනවා නම්, අන්න ධම්මානුප්ස්සනා යකාටයස්දී ය ෝගාවචර ා ඒ 
නා , මධම ප්රතිප්දාව, අතයනාහැර එයතක් යගනාප්ු ගැම්ම දිගට 
ප්වත්වන්නට ඕනෑ. නමුත් ඉතාමත්ම කලාතුරකින් තම ි යම්ක කි ලා 
දුන්නත් කරන්න ප්ුළුවන් යවන්යන්. යවන ිදි කට කි නවා නම් 
තමන්ම යම් ප්රශ්න  අහලා තමන්ටම යම් උත්තයර් හම්බ වුණාත් ඒක 
කරන්න ප්ුළුවන් යවන්යන් ඉතාමත්ම සුළු ප්ිරිසකට. ඒ යමාකද්? 
යමතන ප්වතින්යන අදුක්ඛමසුඛ යව්ද්නාව. ඒක අන්ධ කරවනවා. 
ඒක අන්ධකාර කරවනව. ඒක අිභූත කරවනවා. ඒක හිත වල්මත් 
කරවනවා. යතෝන්තු කරවනවා. ඒ නිසා හැකි තාක් සාකේඡා කරලා 
හැකි තාක් මූලධමය  ප්ැහැදිලි කරයගන අධිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනෑ 
ප් යංක  මුලදීම, මයග් හිත දැන් යහාඳට භාවනාවට හරි ගිය ාත් 
යමයහම තැනකට  නවා. එයතන්ට ගි ාට ප්ස්යස මයග් හිත 
කලයකාල යනායව්වා! එයතන්ට එනකම්ම උද්ව් කළා වූ අත්වැල අත 
නෑයර්වා! ඒ අරමුණම යහා න්ට අරමුයණ්ම කිමියද්න්ට ඒ අරමුයණ්ම 
හිත ප්වත්වන්න අධිෂ්ඨාන යකරැයවාත් ය ෝගාවචර ා ධම්මානු 
ප්ස්සනාව දියග් ඉදිරි ට  නවා. 

ඒක නිසා කල්ප්නා කරගන්න ඕනෑ භාවනාව කි න එක 
අනිකුත් ප්ාරමිතා ධමය ප්ිරීම අතර යවනමම වැඩක්. යම් කාරණාව 
හරි ටම ද්න්න යකයනක් නම්, සාකේඡා කරලා, යප්රකල නිශර  
සම්ප්ත්ති ති න යකයනක් නම්, භාවනා කරන්න යද්්කුත් නෑ. 
එනයකාටම ද්න්නවා යමන්න යම්ක ි මයග  ුතුකම, යම්ක ි මයග් 
රාජකාරි  යම්ක ි මම කළ  ුත්යත් කි ලා ඒක කරනයකාටම හුඟක් 
කල් භාවනා කරප්ු හුඟයද්යනක්යග් මට්ටම ඉක්මවලා  න්න ප්ුළුවන්. 
ඒ නිසා “පේෙව්තා අයං ධ්ම්මා”26 කි ලා සවයඥ න් වහන්යස් 
යකටි අත වැනීමක් කරනවා යහායරන් ප්රඥාවන්ත ින්ට. ඒ නිසා 
ධම්මානුප්ස්සනාවත් චරිත වශය න් යප්න්වනයකාට යප්න්වන්යන 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
26 අං. නි.  අට්ඨක නිප්ාත , ගහප්ති වග්ග , අනුරැද්්ධ සූතර  
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තික්ඛ පඤෙ ප්ුද්්ගල ාට. තීක්ෂණ ප්රඥාවක් ඇති යකනාට.  ම් කිසි 
යකයනකුට තිය න්යන ්  න්ධ පඤෙ කි න ප්රඥා චරිත  දුවයල 
අවස්ථාවක් නම් චිත්තානුප්ස්සනා යකාටයස්දී යම්කට ප්ුහුණුවක් ඇති 
කරනවා. නැත්නම් චිත්තානුප්ස්සනාව තම ි එ ාට වැඩ බිම 
යවන්යන්. තික්ඛ ප්ඤ්ඤ ප්ුද්්ගලය කුට නම් ධම්මානුප්ස්සනායව්දීම 
ප්ුළුවන්, නැත්නම් ධම්මානුප්ස්සනායවන් ප්ටන්ගන්න ප්ුළුවන්. 
ධම්මානුප්ස්සනාව යබායහාම ඉක්මනට ඉවර කරගන්න ප්ුළුවන්. 
කා ානුප්ස්සනා යව්ද්නානුප්ස්සනා යප්න්නන්යන් රාග චරිතවලට ි. 
අධික රාග  තිය නවා නම් කා ානුප්ස්සනාවට හිත ය ාද්නවා. 
අනික් ඇත්තන්ට යව්ද්නානුප්ස්සනාවට හිත ය ාද්වනවා. 

ඒ නිසා යම් එක එක සතිප්ට්ඨාන ක් එක එක චරිතානුගත 
ප්ුද්්ගල ින් අතර ගළප්ලා බැලීම අයප්් යථරවාද්ය ් ප්සුකාලීනව 
යබායහෝම සිස්තරව යවලා ද්ක්වලා තිය නවා. ඒ අනුව බලනයකාට 
ප්ුද්්ගලය ක් සංසායරට ඇද් බැඳ තබන ප්රධාන ිප්ල්ලාස හතරක් 
තිය නවා. ප්ටලවලා වටහාගන්න කරම හතරක් තිය නවා. ඒ අනුව 
බලනයකාට යම් අශුභ වූ ක  සුභ වශය න් දැකීම නිසා සංසායරට 
බැඳිලා යලෝක  සාහිතම  ලලිත කලාම  යද් ක් බවට ප්ත් 
කරගන්න හද්න ඇත්තන්ට සවයඥ යද්්ශනායව බලනයකාට කා ානු 
ප්ස්සනාව තම ි යහාඳට ගැළයප්න්යන්. කය ් තිය න්නා වූ සුභ 
ප්ක්ෂ  යවනුවට සුභ සඤ්ඤාව යවනුවට අසුභ සඤ්ඤාව. අසුභය ් 
සත  තිය ද්්දී සුභ   ි කි ලා ප්ටලවාගන්නා වූ ිප්ල්ලාස ට 
යහාඳ උත්තර ක් යද්නවා කා ානුප්ස්සනායවන්.  

ඊගාවට සුඛ, සැප්. සැප් යසා න, යලෝක  සැප් ක් කි ලා 
කල්ප්නා කරන සැප් ම මතු කරගන්න හද්න ඇත්තන්ට ප්වතින්යන් 
යම් දුක සැප්ට හරවයගන දුක සැප්ක් කරයගන දුකම වළඳන 
ිප්ල්ලාස ක්. කබරයගා ා වුණත් කන්නට ඕනෑ යවේචහම 
තලයගා ා කරගන්නවා කි ලා කථාවක් අයප්් වවහාරය ් 
තිය නවා. අන්න ඒ වයග් තම ි හාත්ප්ස දුක් වූ යම් යද්් ඇත්තා වූ 
සැප් ඉස්මතු කරලා සැප් ක් යම්යක තිය න්යන් කි ලා ඒක 
කි නවා “ඍණං කෘත්වා ඝෘතං පී්වත්” කි ලා. ඒක මූලධමය ක්, ණ  
යවලා හරි කමක් නෑ ගියතල් වළඳන්න කි ලා. ආය  ඒක යගවන්න 
යවන්යන් නෑ. අප්ි මැරිලා ගි ාට ප්ස්යස කවුද් ඕව යගවන්යන්. 
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ඉන්නකම් කාප්ල්ලා බීප්ල්ලා ප්ුළුවන් තරම් සැයප්න් ඉඳප්ල්ලා කි න 
අද්හස තිය න ඇත්යතා, සමහර චරිත. ඒ වයග්ම අප්ිටත් ඒ වයග් 
චරිත ඒ වයග් අද්හස් වරින් වර මතු යවනවා. ආන්න ඒ යවලාවට 
තම ි චිත්තානුප්ස්සනාව අනුමත කරන්යන්. චිත්තානුප්ස්සනායව්දී 
හාත්ප්සම තිය න්යන් දුක. ඒක ප්රධාන කරලා යප්න්නන එක 
යප්්නවා. ඒකත් එක රාග ක්. ඊගාවට අප්ි චිත්තානුප්ස්සනාව ගත්තට 
ප්ස්යස්, ඒක යප්න්නන්යන්, සාමාන ධමය කාරණා යත්යරන මන්ද් 
ප්ඤ්ඤ ප්ුද්්ගල ින්ට ඒයකන් උත්තර හම්බ යවනවා. 
ධම්මානුප්ස්සනාව හම්බ යවන්යන් තික්ඛ ප්ඤ්ඤ ප්ුද්්ගල ින්ට ි. 

ඒ නිසා එක එක ිප්ල්ලාසවලට එක එක ආකාරය  උත්තර 
සප් ා දීමක් සතිප්ට්ඨාන හතයරන් කරනව ි කි නවා. නමුත් යහාඳට 
භාවනා කරන යකනා ඊට වැි  එකඟ යව්ි සමහර ප් යංකවලදී 
අප්ි අධික රාගීව ගත කරනවා. සමහර ප් යංකවල රාග ම ි 
තිය න්යන්. නමුත් එේචර ප්රකට නෑ. සමහර ප් යංකවල නම් යහාඳ 
ප්ැහැදිලිකමක් තිය නවා. සමහර ප් යංකවල යහාඳට ධමය කාරණා 
වැටයහනවා. සමහර යවලාවට යවන්යන් නෑ. ඒක නිසා යම් එක 
එක්යකනා එක එක්යකනා චරිතවලට ති ලා ඇණ ගහනවා යවනුවට 
අප්ට වරින් වර ප්හළ යවන්නා වූ එක එක තත්ත්වවලදී යම් සතර 
සතිප්ට්ඨායන එක එක ආකාර ට උද්ව් යවනවා, එක එක ආකාර ට 
ප්ිහිට යවනවා, කි න කාරණාව යත්රැම් අරගත්යතාත් ය ෝගාවචර ා 
මතක ති ාගන්න ඕනෑ භාවනා කරන්න කරන්න එන්න එන්න එක 
එක ප් යංක එක එක ප් යංකය න් යවන් යවලා ිිධාකාර භාවනා 
උප්කරම භාවනා උප්කරණ වරින් වර ප්ාිේචි කරන්න සිද්්ධ වන බව. 
ඒයක ඉතාමත්ම සිස්තර යකාටස තම ි ධම්මානුප්ස්සනාවට 
වැයටන්යන්. 

ඒ නිසා ධම්මානුප්ස්සනාවට ගි ාට ප්ස්යස ය ෝගාවචර ාට 
කිසිම යචෝද්නාවක් නැතිව  නවා. හුඟක් ආධුනික ය ෝගාවචරය ෝ 
කරන හුඟක් යචෝද්නා නිකම්ම ධමය කාරණාවක් බවට ප්ත් යවනවා 
ධම්මානුප්ස්සනායව්දී. ඒක නිස ි ධම්මානුප්ස්සනා යකාටයස්දී 
සාකේඡා අනුග්ගහිත  ඉතාම වැද්ගත් යවන්යන්. ඒ යමාකද්? අපි් 
හිතන්යන් නෑ ධම්මානුප්ස්සනා යකාටයස්දී මතු යවන හුඟක් කාරණා 
භාවනාම  ප්රතිඵල ක් වශය න්. අප්ි හිතන්යන් ඒක ප්ැටලිල්ලක් 
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වැරදිල්ලක් එයහම නැත්නම් ප්සු බෑමක් කි ලා. නමුත් ඒක හරි ට 
ප්රකාශ කරගන්න ප්ුළුවන් නම් මට වුයණ් යම්ක ි කි ලා, ඒක යලාකු 
සජීවී ධමය යකාට්ඨාස ක් යහළි කරන සාකේඡාවක් බවට ප්ත් 
යවනවා. ඒකට  න්න අමාරැ නිසා තම ි කා ානුප්ස්සනායව්දී 
හරි ට අරමුණ යමාකක්ද්, යමයනහි යකරැයව් යකායහාමද්, අරමුණ 
වැටහුයණ් යකායහාමද්, යබායහාම ප්රකටව කි ලා යද්න්න ප්ුළුවන්.  

යව්ද්නානුප්ස්සනා චිත්තානුප්ස්සනාවට  නයකාට යම් 
වාකරණ කරම  යම් සාකේඡා කරම  යහාඳට දි ුණු කරප්ු යකනාට 
නම් ධම්මානුප්ස්සනා යකාටයස්දී ඇති යවන්නා වූ ිිධ වූත් ිස්තර 
කරගන්න බැරි වූත් යකාටස්, අර කලින් කි ප්ු යකාටස්වලට 
සායප්්ක්ෂකව යහාඳට යත්රැම් කරලා යද්න්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා 
ධම්මානුප්ස්සනාවට යකළින්ම බහින්න බෑ. කා ානුප්ස්සනා ආදී 
යකාටස්වලදී ඇති කරගත්තා වූ ින  ශික්ෂණ  නිතිප්තා කමටහන් 
ශුද්්ධ කිරීම, කමටහන් සුද්්ධ කරනයකාට අදාළ කාරණාවට 
සායප්්ක්ෂකව යකටිය න් කි න්න ප්ුරැදු යවන ගති , ඒ වයග්ම 
හිතලා කි න්යන් නැතිව තමන් හරි ට අත්දැකප්ු යද්් කි න එක ආදී 
යද්්වල් ප්ුහුණු කරලා තිය නවා නම්, ධම්මානුප්ස්සනායව්දී මම ඔබ 
ස්තරී ප්ුරැෂ භාවය න් යතාරව ගැඹුරැ ධමය සාකේඡා කරන්න ප්ුළුවන්. 
ඒ වයග්ම තම ි හුඟක් යවලාවට භික්ෂූන් වහන්යස්ලාට ප්රශ්න මතු 
යවනවා, තමන් ලැබුවා වූ හිතන්නා වූ අධිමානසික, එයහම නැත්නම් 
උත්තරි මනුෂ ධමය සාකේඡා කරන්න යවනවා. සාකේඡා කරන්න 
වුනත් ධමයානුකූලව සාකේඡා යකරැවාට කිසිම ින  ප්රශ්න කට අහු 
යවන්යනත් නෑ. ‘මට’ සම්බන්ධ යකරැයවාත්, ‘කාල ට’ සම්බන්ධ 
යකරැයවාත් තම ි ප්රශ්න මතු යවන්යන්. එයහම නැත්නම් අප්ි සම්මුති 
වශය න් කි න යද්් ප්රමාථය වශය න් කි න්න ප්ුරැදු කරගත්යතාත් 
ඕනෑම ධමය යකාට්ඨාස ක් ඕනෑම සභාවක සාකේඡා කරන්න ප්ුළුවන් 
තත්ත්ව ට ප්ත් යවනවා. අන්න ඒ ිදි ට කා ානුප්ස්සනායව් ඉඳලා 
චිත්තානුප්ස්සනාවට  නයකාට කමටහන් සුද්්ධ කිරීයම් යලාකු 
යවනසක්, ප්ාිේචි කරන වචනවල වාකරණවල යලාකු යවනසක් 
ඇති යවනවා. ඒ නිසා යම්ක ප්ුද්්ගල ා හාත්ප්සින්ම ප්ුහුණු කරන 
වැඩක්. ඒක ි කි න්යන් යම්කට යහාඳ ප්රඥාවක් අවශ ි කි ලා. 
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ඒ වයග්ම යවනස් වීම්වලට ඔයරාත්තු යද්න ගති ක්, යවනස් 
වීම්වලට ලෑස්ති ගති ක්, නැත්නම් නීවරණ ධමය ප්ිළිබඳ  ම් ප්රිච ක් 
ඇති කළාට ප්ස්යස, ප්ඤ්ච උප්ාදාන ස්කන්ධ. උප්ාදාන ස්කන්ධ කීවාම 
නැවතත් තමන්යග් තිය න සංසායරන් යගනාප්ු අඩුප්ාඩුකම් ටිකක් 
තම ි යප්න්නන්යන්. ඒවා දැකලා බ  යවලා දුවන්නවත් ඒවා ආවා 
කි ලා කනගාටු යවන්නවත් ින  කමය කරන්නවත් යනයව ි. ඒවා 
අනිවා යය න්ම සන්තානය ් මතු යවනවා. ඒක නිසා 
චිත්තානුප්ස්සනාවට  නයකාට, ය ෝගාවචර ා නිත සඤ්ඤාව 
තිය න යකයනක් 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 බැරි යවනවා. අනිවා යය න්ම අනිත 
භාව  මුල් කරයගන, ඒ කි න්යන් යද්්වල් කඩා දානවා කි න එක 
යනයව ි, යම් යද්්වල් යවනස් යවන එක ‘හැටි ක්’ බව ප්ිළිගත්යතාත් 
ිතරක් අනත්තානුප්ස්සනා කි න ධම්මානුප්ස්සනා යකාටසට 
වැයටනවා. එතන දිගයටෝම සාකේඡා කරන්න යවන්යන් භාවනායව් 
මතු යවන නීවරණ මම යනයව ි, මයග් යනයව ි, මට කනගාටු 
යවන්න යද් ක් යනයව ි. ප්ඤ්චස්කන්ධ වශය න් යම් ඇලී 
ගැලීගන්නා ගති  මම යනයව ි, මායග් යනයව ි, මට කනගාටු 
යවන්න යද් ක් යනයව ි. යම් සලා තන මම යනයව ි, මයග් 
යනයව ි, ඒ නිසා මම යම්කට වග කි න්න ඕනෑ නෑ. ඒ වයග්ම ඒ 
යවනයකාට ඇති යවන්නා වූ යබාජ්ඣඞ්ග ධමය, චතුරා ය  සත  
කි න යද්්වල් - එව්වත් මයග් යනයව ි, එව්වත් මම යනයම ි, ඒවට 
මට වග කි න්නත් බෑ. ආන්න ඒ ි දි ට අර ඇති කරයගන ආප්ු ධර්ම 
යකාට්ඨාශ යබායහෝම ලස්සනට ිකාශ  යවලා ියශ්ෂය න්ම 
අනාත්ම සඤ්ඤාව ඇති කරගන්නවා. 

දැන් ආනාප්ාන සති සූතර  එයහම නැත්නම් ගිරිමානන්ද් සූතර  
ආදී සුතරවල කි යවන ආනාප්ානය ් යසෝළසාකාර කරම  අරගත්තාම 
හතරයවනි යකාටස - අනිේචානුප්ස්සීව ආශ්වාස ප්රශ්වාස, ිරාගානු 
ප්ස්සීව ආශ්වාස ප්රශ්වාස, නියරෝධානුප්ස්සීව ආශ්වාස ප්රශ්වාස, 
ප්ටිනිස්සග්ගානුප්ස්සීව ආශ්වාස ප්රශ්වාස කි න හතර වැයටන්යන් 
ධම්මානුප්ස්සනා යකාටසට ි. ඒ කි න්යන් අනිතය ් ඉඳලා 
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ප්ටිනිස්සග්ග  කි න සම්ප්ූණය අතහැරීම ද්ක්වා වූ යකාට්ඨාශ හතර 
වැයටන්යන් ධම්මානුප්ස්සනාවට ි. ඒවා ඔක්යකාම සමාන අථය 
තිය න ප්ද් වයග් යප්්න්යන්. ඒක නිසා ඒ යවනයකාට ය ෝගාවචර ා 
ප්ටන්ගත් ආකාර ට ‘ක ’ යහෝ ‘යහාඳ’ යහෝ ‘නරක’ යහෝ කි න 
ඔක්යකාම තීරණ ිනිශ්ච  යචෝද්නා ඔක්යකාම හැලිලා, ඇති යද්් 
අනුන්යග් යද් ක් වාතයා කරන යකයනක් වයග්. දැන් කට්ටි ක් කරිකට් 
ගහනවා. තව යකයනක් ඒයක ඉඳයගන, බලන්යන් නැති කට්ටි ට 
වාතයා කරනවා. ආන්න ඒ වයග් තම ි ප්ැහැදිලිවම ප්රයතෝ 
සංකල්ප්ය න්  ුක්තව යම් සිදු යවන යද්් අි ක් ප්ස්සට ගිහිල්ලා 
ඒක වාතයා කරන්නා වයග් කි ාගන්න ප්ුළුවන් තත්ත්යවට ප්ත් 
යවනවා. ඒක ජීිතය ් තිය න හුඟක් ප්රශ්න ිසඳන යද් ක්. යම් 
ඇයඟ් ද්මාගැනිල්යලන් තම ි අප්ි ප්රශ්න උගර කරගන්යන. උත්සන්න 
කරගැනීයමන් දැයවන ප්රශ්න ක් බවට ප්ත් කරගන්න එක 
යකයලස්වල මූලික ස්වරෑප් . ි සඳාගන්න යකායහත්ම බැරි ඉතාමත්ම 
දුෂ්කරතාවකට ආප්ුවාම යමාකද් කරන්න ඕනෑ, යකායහාමද් 
හැසියරන්න ඕනෑ කි ලා මම යලාකු ස්වාමීන්වහන්යස්යගන් 
අහනයකාට යලාකු ස්වාමීන්වහන්යස් කිව්යව් එයහම යවලායව්දී හිත 
මෑත් කරගන්න දැනගන්න ඕනෑ කි ල ි. වහාම යම්කට ප්ැනලා මම 
කරි ාත්මක යවන්න ඕනෑ මම යමයහම කරන්න ඕනෑ කි ලා ඉදිරිප්ත් 
වුයණාත් ඒක ඔළයමාට්ටල යද් ක්. 

භාවනායව්දී වුණත් දැන් යම් යමාකද් යවන්යන් ද්න්යන් නෑ, 
යකායහාමද් යවන්යන් ද්න්යන් නෑ කි ලා කිව්වට ප්ස්යස් හදිස්සිය ් 
ප් යංකය න් නැගිටලා  න්න යහෝ කලබල යවන්න නරක ි. තව 
මට යමන්න යම් අවුයලම එක ිනාි ක් එක තත්ප්ර ක් එක 
චිත්තක්ෂණ ක් ඒකම බලා ඉන්න ලැයේවා! කි ලා බලා ඉන්නයකාට 
ප්ුදුමාකාර ිදි ට අප්ි වතයමායනම ප්රතක්ෂය න්ම අසරණ යවනවා. 
නැගිටලා  න්න හද්න්යන් යවනස්කම් කරන්න හද්න්යන් 
ඔළයමාට්ටල වූ මයමක්. නායහට අහන්යන් නැති මයමක්. ඊට වැි  
යබායහාම යහාඳ ි ප් යංකය ්දී ලැයබන ිඳ ද්රාගන්න බැරි අස්ිර 
භාව . යමාකද් ඒක ධමය . ඒකට ඉවසන්න ඕනෑ. ඒයක් නෑ යහාඳක්, 
නරකක්. ඒයක නෑ මුලක,් මැද්ක්, අගක්. ඒයක් නෑ ‘මයග්’, ‘ඔයේ’ 
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කි න තත්ත්ව ක්. ඒක ිඳින්න ප්ුළුවන් යද් ක්. අන්න ඒ වයග් 
යවලාවකදී තම ි ධම්මානුප්ස්සනා යකාටස මතු යවලා එන්යන්. 

ඒ නිසා ියශ්ෂය න් යම් වයග් කල් ගිහිල්ලා එක දිගටම 
භාවනා කරන ඇත්යතෝ ඒකාන්තය න්ම ධම්මානුප්ස්සනා 
යකාටස්වලට එළයඹනවා. නමුත් සාකේඡා කරනයකාට යප්්නවා 
එවුවා ප්ිළිබඳව තිය න්යන් එක්යකෝ මට යමාකද් යමවුව ඉක්මනට 
ආයව්? එයහම නැත්නම් මට යම්ක එන්න ඕනෑ යම් යවලායව යම් 
ආකාරය න් යන්ද්? කි ලා එන යද්් එන හැටි ට වාතයා කරනවා 
යවනුවට හුඟාක් මතිමතාන්තර රාශි ක හිර යවලා ඉන්න ගති ක් 
යප්්න්න තිය නවා. ඒ යමාකද්, හිතන්යන් නෑ ඇත්තටම භාවනා 
යකරැයවාත් ප්රතිඵල ලැයබ ි කි ලා. ප්රතිඵල ලැයබනයකාට 
යවවුලනවා. දුවන්ට හද්නවා. යචෝද්නා කරනවා. ඒක නිස ි මුලදීම 
සවයඥ න් වහන්යස් යද්්ශනා කයළ් “එකා යනා අ ං භික්ඛයව 
මය්ගා” කි ලා. අවසාන යකරැයවත්, යම් භාවනා කරම  ද්වස් හතක් 
යකරැයවාත් අනිවා යය න්ම ප්රතිඵල ලැයබනවා කි ලා. ධම්මානු 
ප්ස්සනා යකාටස ප්ැ  ගණන් යද්්ශනා කළත් යම් කට ුත්ත යවන්න 
නම් එේචර යවලා  න්යන් නෑ. නමුත් ඒ වුණත් වාතයා යනාකරන 
නිසා, වාතයා යකරැවත් මූලික අවශ කාරණා වසංගන නිසා, යකයලස් 
තත්ත්ව නිසා, ඒක නැති කරගැනීයම් අද්හසින් ඒක දුරැ කරගැනීයම් 
අද්හසින් සාමුහික ප්ර ත්න ක් වශය න් “අඤෙමඤෙ වච්නන 
අඤෙමඤෙ වුට්ඨඨාප්නන” වශය න් ප්ාළිය ් සඳහන් කරන ිදි ට 
එකියනකාට අඩුම ගුණ යදාස් හුවා දැක්වීයමන් එකියනකා ඔසවා 
තැබීයම් කරමය න් මිසක්ක අප්ට යගාඩ එන්න බෑ.  

යම් අනුව, ධම්මානුප්ස්සනා යකාටස අනිත් එව්වාට වඩා 
බරසාර ි ගැඹුරැ ි කි ලා ප්ැත්තකට කරනව යවනුවට අවශ 
කරන්යන්, තමන්යග්ම තිය න ද්නුයම් හැටි ට යම් වැඩ කරන්යන් 
යම්කම ි කි ලා, ඒක හැකි තාක් දුරට ඇති හැටිය න්ම, ිද්ාත්මක 
ප්ර්ය ්ෂණ ක ඉතාමත් සජීවී ධමය යකාට්ඨාශ ක් යම්යක තිය න්යන් 
කි ලා ඒ දිහා බලන්න ි. යම් ිදි ට කා ානුප්ස්සනා 
යව්ද්නානුප්ස්සනා චිත්තානුප්ස්සනා ධම්මානුප්ස්සනා වශය න් 
මූලික ප්ාඨ හතයරන් හඳුන්වාදීම කි න්යන් උද්්යද්්ශ වාර  ි. 
සතිප්ට්ඨාන කා ානුප්ස්සනාව හුඟක් සිස්තර ි. යව්ද්නානු 
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ප්ස්සනාව චිත්තානුප්ස්සනාව එේචර ිස්තර නෑ. ආය ත් 
ධම්මානුප්ස්සනා යකාටස යගාඩාක් සිස්තර ි. ඒ ිදි ට නිද්්යද්්ස 
වාර , යම් කි ප්ු යද්්වල්ම ිස්තර කිරීම තම ි ඊගාවට 
බලායප්ායරාත්තු යවන්යන්. 

අද් අප්ි ඉදිරිප්ත් කරගත්ත කාල  දැන් හමාර නිසාත් 
ධම්මානුප්ස්සනාවට අදාළ මූලික උද්්යද්්ස  යත්රැම්ගන්න ප්ුළුවන් 
මට්ටමට ඉදිරිප්ත් යකරැණා කි න අද්හසක් ඇති නිසාත් අද්ට 
නි මිත ධමය යද්්ශනාව යමතනින් හමාර කරනවා. ඒ නිසා භාවනා 
කරන ඇත්යතෝ තමන්යග් අත්දැකීම් ප් යංක ට ප්ස්යස් යහාඳට 
සිස්තරව, යම් යද්්වල් එක්යකෝ යප්ාතක ලි ලා එයහම නැත්නම් 
ඒවත් එක්ක සාකේඡා කරලා ප්ුළුවන් තරම් යම්වා යතෝරා 
යේරාගත්යතාත් අප්ට යත්යර්ි යම් ගත වන වස් කාල  ඉතාමත් 
වටිනා කාල ක් කි ලා. අප්ි ප්හු ගි  කායල් කා ානුප්ස්සනා 
යව්ද්නානුප්ස්සනා වශය න් කරයගන ගි  වැඩ ප්ිළියවළ එකක්වත් 
අහක ගිහිල්ලා නෑ. එයහම අසරණ යවන්න එයහම අනාරක්ෂිත 
යවන්න යද් ක් යනයව ි යම්ක; සසරණ යවන, රක්ෂිත යවන යද් ක්. 

ඒ නිසා සතිය න්  ුක්තව යම්ක යහාඳට බලලා ඒ මතුමත්යත් 
සම්ප්ජඤ්ඤ  කරි ාත්මක යවනවා නම්, ඒ මුල් මුල් භාවනා 
සතිප්ට්ඨාන ප්සු ප්සු භාවනා සතිප්ට්ඨානවලට හුඟාක් උද්ව් යවනවා. 
නමුත් ඒකට හැකි සඤ්ඤාව, මම යම් කරන යද්්, සතිප්ට්ඨායන, 
ඒකාන්තය න්ම ප්රතිඵල තිය නවා කි න හැකි සඤ්ඤාව ඇති 
යවනවා න ම්, ඒක යහාඳම ආසන්න කාරණාව තම ි ධම්මානු 
ප්ස්සනා යකාටස, අනිත , අනත්ත  යත්රැම්ගැනීමට. ඒ නිසා 
තමතමන් තුළ ඇත්තා වූ යම් ශක්ති, අත්දැකීම් මුවහත් යවලා 
යප්ළගැහිලා යබායහෝම සුභ සඤ්ඤායවන් හැකි සඤ්ඤායවන් ඉදිරි 
කට ුතු කරයගන  න්න යම් ධමය යකාට්ඨාශ ත් යහ්තු යව්වා! වාසනා 
යව්වා! කි න ප්රාර්ථනායවන් කරැණායවන්  ුක්තව අද්ට නි මිත ධමය 
යකාට්ඨාශ  යමතනින් හමාර කරනවා. 

සි ලු යද්නාටම සැනසීම උදා යව්වා! 

සාධු! සාධු! සාධු!
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දමම උතුම් ධර්ම දානයට දායකතේවය සැලසූ පනිේවතේතු. 

• ඉමදූව දීයගාඩ යහ්මගිරි නිවයස් ප්දිංචි ප්ී. බී. යහට්ටියග් මහතා - 
යද්මාප්ි න්, ඤාතීන් හා ප්වුයල් සි ලු යද්නාට නිර්වානාවයබෝධ  
ප්ිණිස. 

• බම්බලප්ිටිය ්, මල්ලිකා නිවාස -යසත් මැදුයරහි ප්දිංචිව සිට 
වසරකට යප්ර ප්රයලෝ සැප්ත්, ජීිතය ් අවුරැදු 30 ක ප්මණ 
කාල ක් ධර්ම ගුරැවරි ක හා උප්යද්්ශිකාවක යස් කට ුතු කළ 
සුිනීතා ප්රනාන්දු යමයනි ව කෘතඥතා ප්ූර්වකව අනුස්මරණ  
කරමින්, එතුමි ටත් යද්ප්ාර්ශ්වය ්ම ප්රයලෝ සැප්ත් යද්මාප්ි න් 
සහ සි ලු නෑද්ෑ හිත මිතුරන්ටත් ප්ින් ප්ිණිසද්, ඒ සැමටත් අප්ට 
ශ්රී සද්්ධර්ම  ප්හදා යද්න සි ලු ගරැ ස්වාමීන් වහන්යස්ලාටත් සි ලු 
කලාණ මිතර න්ටත් යලෝ වැසි සි ලුයද්නාටමත් ධර්මාවයබෝධ  
ප්ිණිසද් කරනු ලබන යමම ධර්ම දාන ට දා ක වන්යන් යප්ර්මින්ද් 
සහ දිල්රැක්ෂි ප්රනාන්දු යද්ප්ළ ි. 

• අම්බලන්යගාඩ ධර්මායශෝක ිද්ාලය ් ිශරාමික ආචාර් වරැන් වූ 
ප්රයලෝ සැප්ත් ඒ. කරැණාරත්න ද් සිල්වා (ඒ. යක්. සර්), ධර්මා ද් 
සිල්වා (ඒ. යක්. මිස්) සදාද්ර යද්මව්ප්ි න්ට නිවන් සුව ප්තා එම 
දි ණිවරැ. 

• යමල්බර්න් නුවර ප්දිංචි කුසුමා ජ සිංහ මහත්මි  - ප්රයලෝ සැප්ත් 
තම ස්වාමි ප්ුරැෂ ාට සහ යද්ප්ාර්ශ්වය ්ම මාප්ි න්ට ප්ින් ප්ිණිස. 

• ගුරැයද්ණිය ් ඩී. එම්. ගුණරත්න මහත්මි  - අංක 259, තලාතුඔ  
ප්ාර, ගුරැයද්ණි  ප්දිංචිව සිට ප්රයලෝ සැප්ත් කැප්්ටන් ගුණරත්න 
මහතාට සහ අංක 638, මලු්යල්රි ාව, අංයගාඩ ප්දිංචිව සිටි ඒ. පී්. 
සිල්වා මහතා සහ යේසි කුලතුංග මහත්මි ට ප්ින් ප්ිණිස. 

• උඩහමුල්යල් ප්දිංචි ධවද් එස්. ආර්. සමරතුංග මහතා - ප්රයලෝ 
සැප්ත් තම ප්ි ාණන්ට ප්ින් ප්ිණිස සහ මවට දීර්ඝා ුෂ ප්ැතීම 
සඳහා සහ, ධවද් ප්ද්්මා යහ්රත් මහත්මි  - ප්රයලෝ සැප්ත් තම 
යද්මාප්ි න්ට ප්ින් ප්ිණිස. 
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• ධවද් ප්රයබෝධ සමරතුංග හා ධවද් උදානි සමරතුංග - ප්වුයල් 
සැමට උතුම් ධර්මාවයබෝධ  ප්ිණිස. 

• යබාරැල්යල් ප්දිංචිව සිට ප්රයලෝ සැප්ත් චන්ද්රදාස ිදානප්තිරණ 
මහතාට සහ එම්. අයේයකෝන් මහත්මි ටත් කඩුයවල ප්දිංචිව සිටි 
ලීලාවතී අයේයකෝන් මහත්මි ටත් ප්ින් ප්ිණිස එම දූ ද්රැයවෝ. 

• කළුයබෝිල ප්දිංචිව සිට අභාවප්රාප්්ත යජ්. ප්රතාප්සිංහ මහතාට ප්ින් 
ප්ිණිස එම දූ ද්රැයවෝ. 

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

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

• ප්ිටයකෝට්යට් අ ි. වී. ියජ්යස්න මහතා - මි ගි  යද්මාප්ි  
ඥාතීන්ට ප්ින් අනුයමෝද්න් කිරීම ප්ිණිස. 

• සැදැහැති ක් උතුම් ධර්මාවයබෝධ  ප්ිණිස. 

• නාින්න මල්ලිකා සප්රමාදු මහත්මි  - යද්මාප්ි න්ට, සහ 
ප්ුතණුවන්ට ප්ින් ප්ිණිස. 

• ප්ායගාඩ, යද්්වාල ප්ාර, ලීලා ජ තිලක මහත්මි  - ප්රයලෝ සැප්ත් 
තම යද්මාප්ි න්ට හා ස්වාමිප්ුරැෂ ාට ප්ින් ප්ිණිස. 

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

• අභාවප්රප්්ත අහංගම, තිත්තගල්යල්, දිය ෝනිස් අප්්ප්ුහාමි, ගිමාරා 
ලි නයග් යද්මාප්ි න්ට සහ සි ලුම ඥාතීන්යග් සුගති  ප්ිණිස දූ 
ද්රැවන් ිසින්. 

• කැළණි , උමගලි  යප්යද්ස, යස්නක, සන්ධා හා ප්ුත්තු - උතුම් 
ධර්මාවයබෝධ  ප්ිණිස. 

• කැළණි , උමගිලි  යප්යද්ස, සුරංගනී මුද්ලියග් මහත්මි  - 
යද්මාප්ි න්ට නිදුක් නියරෝගි සුව හා සැමට උතුම් ධර්මාවයබෝධ  
ප්ිණිස. 
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• මහරගම, නාින්න, ඉෂාන්, ප්ාඨලී, - යද්මාප්ි න්ට නිදුක් නියරෝගි 
සුව සහ ප්වුයල් සි ලු යද්නාට උතුම් ධර්මාවයබෝධ  ප්ිණිස. 

• අභාවප්රාප්්ත රන්හාමි රත්නා ක, චන්ද්රාවතී රත්නා ක 
යද්මාප්ි න්ට සහ සි ලුම ඥාතීන්ට උතුම් නිවන් සුව ප්රාර්ථන  
ප්ිණිස - දූ ද්රැවන් ිසින්. 

• යමල්බර්න් නුවර තිළිණි, ප්ුණ්නජි තම යද්මාප්ි න්ට සහ ඥාතීන්ට 
ධර්මාවයබෝධ  ප්ිණිස. 

• යමල්බර්න් නුවර ප්දිංචි මැණියක් රස්නා ක මහත්මි  හා දූ 
ද්රැවන් - නිකවැරටි  ප්දිංචිව සිට ප්රයලෝ සැප්ත් යද්මාප්ි න්ට 
ප්ින් ප්ිණිස. 

• යමල්බර්න් නුවර ප්දිංචි ග ා වන්නිනා ක අතුලූ ප්වුයල් සැම - 
බලල්යල් ප්දිංචිව සිට ප්රයලෝ සැප්ත් තම යද්මාප්ි න්ට ප්ින් 
ප්ිණිස. 

• ඔක්ලන්ේ නුවර ප්දිංචි යරෝහිනී සුභසිංහ මහත්මි  හා ප්වුයල් සැම 
- ප්රයලෝ සැප්ත් තම යද්මාප්ි න්ට ප්ින් ප්ිණිස. 

• මහනුවර ප්දිංචි චාන්ද්නී යහ්මචන්ද්ර මහත්මි  - යද්මාප්ි න්ට ප්ින් 
ප්ිණිස. 

• යප්ාල්යහ්න්යගාඩ කිරැළප්න ප්දිංචිව සිටි ආර්. ආර්. එම්. බුද්්ධදාස 
රත්නා ක මාමාටත්, මිරිහායන් එදිරිසිංහ ප්ායර් ප්දිංචිව සිටි 
ආනන්ද් යද්්වප්රි  අ ි ාටත්, නාත්තන්ිය ් මැද්යගෝඩ ප්දිංචිව සිටි 
රත්නාවතී මැණියක් නැන්දා සහ මාරිල ප්දිංචිව සිටි ධර්මදාස 
කටුප්ැලැල්ල අ ි ාට  න අ ට ධර්මදානම  කුසල  නිවන් 
අවයබෝධ වීම ප්ිණිස යහ්තු යව්වා!. 

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

දා කත්ව  දුන් සැමට යතරැවන් සරණින් චතුරාර්  සත ධර්ම  
අවයබෝධ වී ප්රාර්ථනා යබෝධි කින් උතුම් නිවනින් සැනසීම 

උදායව්වා!  ි යමත් සිතින් ප්රාර්ථනා කරමි. 

සම්ප්ාද්ක - 2017 වප්් මස 30 වන දා. 
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