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යප වෙන
අති ප්ූජනී මාතර ශ්රී ඤාණාරාම මා ිමිප්ාණන් ව න්යස්
ිසින් වර්ෂ 1954 සැප්්තැම්ෙර් මස 12 වැනි දින ප්ටන් මාස කීප් ක්
ප්ුරා රචනා කරන්නට ය දුණු යයොගොවචය ොපයෙශය ඔෙ යවත
තිල්ිණ කරන්නට ල්ැබීම භාගය ක් යකාට සල්කමි.
අති ප්ූජනී මා ිමිප්ාණන් ව න්යස් වචනය ් ප්රිසමාප්්ත
අර්ථය න්ම සැෙෑ ය ෝගාවචරය කි. ප්ූජනී ස්වාමීන් ව න්යස් සතු
ගැඹුරැ ධර්ම ඥාන ත් භාවනායවන් ල්ෙ ප්රතයක්ෂ ඥාන ත් න
යෙකම කැටි යකාට රචිත යම් මා ැඟි උප්යෙස් මාල්ාව ධර්ම
මාර්ගය ් ගමන් කරන්නන්ට ප්රෙල් අත්වැල්ක් සප් ි.
මුදු යමාය ාක් යල්ස අප් දිරි ගන්වන ස්වාමීන් ව න්යස්,
අත් යනා ැර ගමන් ක
ුතු දුෂ්කර ය ෝග කර්ම ට ප්ැමියණන
ිිධ ොධාවන් ජ ගන්නා අ ුරැ ප් දා යෙ ි.
යමම
ගරන්ථ
සම්ප්ාෙනය ්දී
ප්රිගණක
අක්ෂර
සංය ෝජනය න් ස ා දුන් දීප්්ති ජ සිං ම ත්මි ටත් යසෝදුප්ත්
කි වීයමන් ස ා දුන් රාණි රාජප්ක්ෂ ම ත්මි ටත් කට ුතු
සම්ෙන්ීකරණ
ක
ප්ූජය ප්ානදුයර් චන්ෙරතන ස්වාමීන්
ව න්යස්ටත් නන් අ ුරින් ස ා දුන් අන් සි ලුයෙනාටත් මින්
ජනිත කුසල් නිවන් අවයෙෝධ ප්ිණිසම ය ්තු යේවා ි ප්තමි.
ල්ක්දිව ෙුදු සසුන ෙැෙයල්්වා!
මමතරිය නි.
උඩඊරි ගම ධම්මජීව ිමි.
නිස්සරණ වන - මීතිරිගල්
2016-12-11
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යතො සම්මො සම්බුද්ධස්ස

1.
ය ාගාවචර ා ිසින් තමායග් සියත් ප්ැවැත්ම යකයස්දැ’ ි
නිතර ප්රීක්ෂාකාරී ි
ුතු. ය ාග කර්ම ට ප්ට ැණි සි ින් සිතිිල්ි
යනාදැනීයමන් ම සිත් තු
ටගැනීමට ඉඩ ඇති ය ිනි.
2.
යවස් ව ා සිත් තු ප්
වන යකයල්සිල්ි සිතුිල්ි ෙ ය ාග
කර්ම ට ොධකව ප්ැල්යඹන ය ින් ඒවා ප්ි ිෙඳ යත්රැමක්
ය ාගාවචර ාට තිබි
ුතු . ෙන්නා සතුරාට වඩා යනාෙන්නා සතුරා,
ප්රසිේධිය ් එන සතුරාට වඩා අප්රසිේධිය ් එන සතුරා භ ඞ්කර .
3.
අනුන්යග් සිත් රියෙන වචන යනාකි නු. යනාල්ි නු. එෙඳු
කරි ා ටගැයනන්යන් ප් මුයවන් සිත නප්ුරට ැරීයමනි. එ ස්වකී
ය ාග කර්ම ට ෙල්වත් ොධක කරැණක් ෙව තරය ් සිත තොගත
ුතු .
4.
අනුන්යග් යක ි කවටකම්
ා අසභය වචන කීමෙ
සම්ප්ූර්ණය න් දුර ල්නු. ඒවා සිතත් ප්ුේගල් ාත් යකයල්සන ප් ත්
ෙවට ප්මුණුවන ෙල් ක් ඇති ය ිනි.
5.
කිසිවකුයග් සිත යනාරිෙවනු. යනාය ක් යේ ඉදිරිප්ත් කරයගන
තමායග් සිත රිෙවා යනාගත ුතු . ආත්ම වධ කට සිත යනාය ාෙනු.
6.
වන්නා
සැප්ය
වැටැය

තුවාල් ක් ඇති කල්් ි එ අවට කැසීම සැප්
ි ැඟීම් ප්
යස් රාගාදී අෙ ස් නිසා ක සිත ත ාගැනීමෙ ප්ුරැේෙට
කැ’ ි ැයඟනවා ඇත. “එ යකාතරම් යමෝඩකමක්ෙ ” නු
න්යන් ප්සුව .

7.
නරක ප්ුරැදු උත්සා ය න් ඉවත් කරගත
සිතා ෙල්ා දි ුණු කරගත ුතු .

ුතු . ය ාඳ යේ

8.
යනාප්සුෙට වීර්
ය ාග කර්ම ට මය ාප්කාර . එ දි ුණු
වන යස් තමායග් ැම අවස්ථාවක් ම ය ාදාගත ුතු .

2 | ය ාගාවචයරාප්යෙශ්
9.
තමායග් ඉරි වු සතරම වීර් ය ් දි ුණුව සඳ ා ය දි
එ යනාමගට ැයරන්ඩ යනාදී නුවණ නැමැති අකුස්ස යමය
කාල් ෙත ුතු .
10.
ය ාගාවචර ාට සක්මන ඉතාමත්
කරි ායවකි. එ
නූවමනා සිතුිල්ිවල්ින්
යමාය ාතක්වත් ඉඩ යනාතෙනු.

ුතු .
ීමටෙ

ප්රය ාජන
ඇති
යගවීයම් ප්ුරැේෙට

11.
“ය ෝගාවචර ා නිෙන්යන් නැත” න්යන ි යත්රැම ප්රමාෙ
නින්ෙක් ඔ ුට නැත න්න ි. භාවනාරම්මණ ක සිත රඳවා නින්ෙට
ෙැස ප්ිබිදීයම්දී එ නැවත යනාකැඩී න යල්ස සිතට ගැනීම
යනාප්මා නින්ෙ ෙව සල්කනු.
12.
ෙේධ ප්ර් ඞ්කය න් ිඳීම ය ෝගාවචර ාට ය ාඳම ස්ීර
ප් සු ිඳීම ි
ුතු . යම ි ප්ුරැේයෙන් යේෙනාදි ප්රෙවාගත
ැකි .
13.
ආ ාර ප්ි ිෙඳ ය ාඳින් ප්රීක්ෂාකාරී ි
ුතු . ඇතැම් ිට
අප්ථය ආ ාර ය ්තුයවන් කය ්ත් සියත්ත් ප්ිරි ීම යොය ෝ යස්
ෙක්නට ල්ැයෙනවා ඇත.
14.
චිත්ත සමාධි යල්ය සිය න් ල්ැයෙන ස්ථාන යමන්ම එ
ප්ිරි ී න ස්ථාන ෙ ෙක්නට ල්ැයේ. එය ින් ස්ථාන ගැන ෙ
ය ෝගාවචර ා ප්රීක්ෂාකාරී වනු මැනැි.
15.
මකුට චිත්ත සමාධි කට ඡන්ෙ ක් නැති නම්, ඔ ුට
අරණයදී ියේක ස්ථාන ගැන අප්රි . ඒවා බි ිසුණු යස් ැයඟ ි.
එ ි ඇල්්යමකුත් නැත. එෙඳු ප්ුේගල් කුයගන් එ ි ගුණය ක් යකයස්
කි යේෙ?
16.
ය ාගාවචර ාට ියේක ෙල්වත් ආ ාරය කි. එ ට ොධක
ස්ථාන අ රක් නැති කාන්තාර භූමි ක් යස් ඔ ුට ැයඟන්යන්.
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17.
අත්තුක්කංසන ප්රවම්භන යෙක තමා තු ප්
වීමට කිසි
ආකාර කින් ඉඩ යනායෙනු. මාර යස්නා යෙකක් වූ යමාවුන් ටතට
ප්ත් ය ාගාවචර ා මාර ා අතට ප්ත් වීම යනාවැ ක්ි ය න යස්
සිදු වන්නක් ය ිනි.
18.
ය ාගාවචර ා සිත යකයල්සන ධර්ම න් ප්ි ිෙඳව මැනැින්
යත්රැම්යගන ිසි
ුතු . ඔවුන් වැයඩන සැටිත් ඔවුන් නැයසන
සැටිත් දැනගැනීම අනුන්යග් ෙසින් යනාව තමායග් යත්රැයමන් ම සිදු
ි
ුතු .
19.
යකයල්ස් අෙ සක් ප්
වූ කල්් ි, සිත් ි ඇති සන්සුන් ගති
නැති යවන ෙව තදින් සිත තොගත ුතු . සියත් සන්සුන්කම නැති
යවන කල්් ි, එ ි ප්ිරිසිදුකම ෙ යගවී න්යන් . එෙඳු සිතක් තු උතුම්
ගුණ වවාගන්නට ාම යමෝඩකමක් යනායේෙ ?
20.
ය ාගාවචර ා තම ෙරායගන ඉන්නා ප්ූජය යවශ් යවත
නිතර නිතර සිත් ය ාමු ක
ුතු . යම් යවශ් අති ප්රිශ්ුේධ
ප්ුේගල් න් අ ිති යෙ ක් ෙව සිත් ි ඇඳී තිබි
ුතු .
21.
තමා ෙරායගන ඉන්නා යේශ්ය න් ප්ූජය ප්ෙි ක් උසුල්න වග
ඟවන ය ින්, යේශ් ට අනුව ප්ැවැත්මක් නිතරම තිබි
ුතු .
22.
වචනය න් ය ාඳ ප්ි ියවත් මගක් ඟවමින් කරි ාව ඊට
ප්රතිිරැේධ මග යගන යතාත්, එ දැනගත් ම ා ජන ා කප්ටි ා,
ය ාරා නාදි නරක නම්වල්ින් ඔෙ ඳුන්වනු ල්ෙන කල්් ි, ඔෙ සිතට
තර ගත ුතුෙ?
23.
තිරිසනුන් යකෝල්ා ල් කරනවා ඔෙ දැක ඇත. එ ඔවුන්යග්
සිතට ිරැේධ යෙ ක් ඉදිරිය ්දී ෙකින්නට ල්ැෙුණු ිට . ඒ නිසා
තිරිසනා කල් කරන්යන් තමායග් අෙ ස් සමෘේධ යනාවන කල්් ි .
යනාය ාත් තමායග් සිතැඟිවල්ට ප්රතිිරැේධ යෙ ක් ඉදිරිප්ත් වූ ිට .
යමෙඳු යේ නිසා ඔෙත් යම් ගණ ට ඇතු ත් වීමට සිදු යවන ෙව
සිතාගත ුතු .
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24.
ඇතැම් ිට තිරිසනා තමා ඉදිරිය ් සිදු යවන තම සිතැඟිවල්ට
ප්ට ැණි යේ නිසා කල් කර ි. එෙඳු යේ යසා යසා ා යගාස්
කැල්ැඹිල්ි කිරීයම් ස්වභාව ක් තිරිසනාට වැිප්ුර නැත. එය ත්
මිනිසා යම් අතින් තිරිසනාටෙ වැිය න් ෙරැණු යවනවා යනායේෙ ?
25.
ය ාගාවචර ා අනුන් යෙසත් අනුන්යග් ප්ැවතුම් යෙසත්
ෙැල්ි
ුත්යත්ෙ අනුන්යග් ගුණ සංසන්ෙන ට සිත ය ාමු ක
ුත්යත්ෙ තමායග් ගුණ සන්තානය ් අභිවෘේධි ක් අයප්ක්ෂා
කරයගන .
26.
අනයය ෝ දුසිරිත් ප්ුරති, ප්මා යවති, සසුන් ප්ිරිය ති. “අප්ි
යම ි එ ින් වැ කී දුසිරියතන් යවන් වී, යනාප්මා වී, සසුන් ගුණ
වඩමු.” ය ාගාවචර ායග් අධිෂ්ඨාන ි
ුතු .
27.
ගුණවතුන්යග් ගුණ ට යවන් කරන ම ජන ායග් සත්කාර
ඔෙ ඉවසි
ුත්යත් ඒ ගුණ උඩ වසමිනි. ගුණ නසමින් යනායේ.
28.
ය ෝගාවචර යේශ් කින් යප්නී සිටයගන, ය ාගානුකුල් වැඩට
යම් කල්් යනායේ
ි කි ා ප්ෑම ිල්ි බි යෙකම නැති නින්දිත
කරි ාවක් යනායේදැ ි සිතා ෙල්නු.
29.
ප්රතිප්ත්ති ක් ප්ි ිෙඳව කරන කතාවකදී එ ට නිෙර්ශ්න දැක්ි
ුත්යත් එ ි ානි මග ැරවීමටත් අභිවෘේධි සල්සා ල්ීමටත්
උප්කාර වන යල්සිනි. එ ිදී ප්රි ානි ප්ක්ෂ ම කි ා ප්ා අසන්නන්
එ ි සමාෙන් කරවීම, අසනීප් ක් දි ුණු කර ල්ීමට ගන්නා ම න්සි ක්
වැනි යනායේෙ?
30.
ප්රමාණ ඉක්මවා කරන කථාව, වැඩප් , නින්ෙ, කෑම, වීර්
න යම්වා නිසා ඉක්මනින් ඔ ුයග් ප්රි ානි සැල්යසන්යන් .
එය ින් ැම තැනදීම ප්රමාණ සල්කනු.
31.
ය ාගාවචර ා තමායග් වැඩ ැඳිනගත ුතු . තමාට අ ිති
නැති වැයඩ ි ය දීයමන් ප්රි ානි සල්සාගන්යන් .
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32.
නිතරම අෙ ස්වල්ින් ිෂම ප්ුේගල් න්යගන් ඈත් වීමට සිත
තොගත ුතු .
33.
ගි ිකම් කරන්නායග් කරි ාත් ය ෝගකම් කරන්නායග් කරි ාත්
එකියනකට අසමාන . ෙෑතට ගමන් ගත් කරි ා . එකකුට යෙකම එක
ිට ක යනාය න ෙව ෙත ුතු .
34.
ප්රිසරය න් ප්ීඩාත් ල්ැයේ. උප්කාරත් සැල්යස්. ය ාගාවචර ා
නුවණින් කරි ාව යගන ා ුතු .
35.
ිතට ප්රි ජනක වූ ප්මණින් භූමි ක් ය ෝගාවචර ායග් කර්ම
සිේධි යනාසල්ස ි. එ ි ය ාගානුකූල් එක්තරා ෙල් කුත් තැන්ප්ත් වී
තිබි
ුතු .
36.
ඒ ඒ භූමිවල් ප්ි ිටා තියෙන ය ාග සිේධි සල්සන ිජ
ෙල් ඉක්මනිනුත් යල්ය සිය නුත් දැනගත ැකි වන්යන් උප්නිශ්ර
සම්ප්ත්ති ඇති කෘතාධිකාරීන් ිසිනි.
37.
සම ර තැන්වල්, ස්වභාවය න් ප්ි ිටි නීවරණ ක්යෂාභ
ව කන ශ්ක්ති ක් තියෙන ෙව යප්යන්. මීට ප්රතිිරැේධ ප්ැවතුම් ඇති
තැන් ෙ තියේ.
38.
ය ාගාවචර ායග් සිත ඇිස්සීමට ඔ ුයග් වැඩ ප්ි ියව
අවුල්් වීයමන් ඉඩ ඇති ය ින් ප්රිසරාදි ගැන ම සැක සිත් ප්
කර යනාගනු මැනි.
39.
ඉතා ය ාඳ ිමසිල්්යල්කින් යතෝරා ප්ු ුණු කරගත් වැඩ
ප්ි ියව ක් ස්ීර ව තො ගත ුතු .
40.
මුඛ අත් ප්ා යෙවීම් ආදී ඉතා කුඩා වැඩ ෙ යනාප්ිරිය
සම්ප්ූර්ණ කර ල්න්නට සිතට ගත ුතු .

ා

41.
ප්ශ්්තාත්තාප් ට ය ්තු වන යෙ ක යනාය දීමට සිතට ගත
ුතු .
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42.
තමායග් ශ්ක්ති තම සිතින් ම ප්ිරිය ා ල්ීමට කිසි ියටක
ත්න ක් යනාකරනු. එ උසස් කරගැනීයම් අෙ ස නිතර ත වුරැ
කරගනු.
43.
කෘතයාධිකාරිත්ව ත් ප්රඥාවත් වීර් ත් එකතු
උප්කරණ අඩු වුවෙ ප්රතිඵල් සල්සාගත ැකි වන්යන් .

වීයමන්

44.
ක්ෂණික තීරණ ප්සුතැිල්්ල්ට ය ්තු යව ි. එය ින් ම්
කිසිවක් ප්ි ිෙඳව තීරණ කට ෙැසගැනීම ටිකක් ප්මා ක ෙ ප්ාඩු
නැත.
45.
අය ානියසාමනසිකාරය න් ෙල්වත් වැරදි දිගින් දිගටම ප්
වන ෙව සිතට ගත ුතු .
46.
ය ෝගී ජීිතය න් නි ම ප්රතිඵල් සල්සාගැනීමට නම් ෙ ුශ්ෘත භාව , කල්යාණ මිතර සම්ප්ත්ති , ආර් ධර්මය ි ිනීත
භාව
න ආදී කරැණු සම්ප්ූර්ණ ි
ුතු .
47.
වැරැදි යස් යත්රැම් ප්
කරගැනීම ය ්තු යකාටයගන ය ාග
භාවනාව බිඳ වැයට ි. ප්රතිඵල් ය ෝ යනාල්ැයෙ ි. සැක මීට මුල්්
කරැණ . අය ානියසාමනසිකාර සැක ට ය ්තුව ි.
48.
ඇස් කන් නාසා ආදි ඉඳුරන් ප්ිනවන්නට ාම සංවර ට
ප්රධාන ොධාව ි . සංවර නැති තැන චිත්ත ප්ාරිශ්ුේධි ෙ නැත.
49.
කාර්

සියත් ප්ිරිසිදු ෙව රැකගැන්ම ය ාගාවචර ාට ප්රධාන
ක් ෙව නිතර යමයන ි කරනු.

50.
ය ෝගාවචර ා ආ ාර ප්ානාදි ගන්නා ැම අවස්ථාවකදීම
එ ින් ල්ැයෙන ප්රය ාජන සල්කා එ කිරීම ය ්තු යකාටයගන,
ප්මායවන් වැ කී ගුණ දි ුණු කරගැනීමට ඉඩ සැල්යසන්යන් .
51.
ප්ුරැදු කිරීයමන් යනාඉවසි
ැකි යේටෙ ඔයරාත්තු යෙන යස්
ප්ැවැති
ැකි . ඇතැම් ප්ැරැණි ය ෝගි ප්ින්වතුන් තෙ සීතල්ත් තෙ
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උණුසුමත් යෙකම ඉවසායගන භාවනායේ ය දුණු සැටි සල්කා ෙැල්ි
ුතු .
52.
ශ්රීර ට වූ යේෙනාව භාවනා කර්ම ට ොධක වන්යන්
දුෙල්කම ය ්තු යකාටයගන . යමෙඳු අවස්ථාවල්දී එ
ම
භාවනාවකට ය ාදාගැනීම නුවණැති ය ෝගාවචර ාට අප් සු යනායේ.
53.
සතය වූ ය ෝ අසතය වූ ය ෝ අනුන් කරන යදාෂායරාප්ණ න්
නිසා සිත යවනස් යකාට යනායගන ඉවසීමට ය ාගාවචර ා ප්ුරැදු
ි
ුතු .
54.
ිංසක සතුන්යගන් ප්ැමියණන ප්ීඩා ව කා
ැසිරීමත්
අනුන්යගන් අප්වාෙ ල්ැයෙන නරක ආශ්ර ස්ථාන න්යගන් යවන් ව
ැසිරීමත් ගැන සි ි නුවණින් වැඩ කරනු.
55.
කාම ිතර්ක - වයාප්ාෙ ිතර්ක - ි ිංසා ිතර්ක
සිතින් ෙැ ැර ක
ුතු. ඒවාට ඉඩ යනාදි
ුතු .

න යම්වා

56.
ය ාඳ සි ි , ධර්ම සංඥාව, ධර්ම නිසා ප්
වන ප්රීති ,
වීර් , ප්ස්සද්ධධි , සමාධි , උයප්්ක්ෂාව න යම් ගුණ ධර්ම න් නිතර
දි ුණු වන යස් ැසියරනු.
57.
ය ාගාවචර ා ස්වකී ශ්ාස්තෘවර ායග් නි ම ඉගැන්වීම
ප්ැ ැදිල්ිව යත්රැම්යගන සි ිය ් තොගත ුතු .
58.
ය ාගාවචර ා තමා අනුගමන කරන්නන් ගැන ෙ සිතන්නට
ගි ය ාත් ඔ ුට ස්වකී
අභිමතාර්ථ
මුදුන් ප්මුණුවාගැන්මට
යනා ැකි වන්යන් . එය ත් තමායගන් නරක ආෙර්ශ් ක්
යනාල්ැයෙන යස් තමා ප්ිරිසිදු ි
ුතු .
59.
නිතර ම අනුන්යග් යගාදුරක් ෙවට ප්ැමිණීයම් අප්මණ
බිය කින් ෙ තම කුස ප්ුරවාගැනීයම් ම සටයනකින් ෙ ජීිත
යගවන තිරිසනාට ධර්ම සංඥාවක් ප්
වන්නට ඉඩ නැත.
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60.
තිරිසනාට වඩා යවනස් ප්ැවැත්මක් ඇතත් මිනිසාට ෙ යමෙඳු
ැඟීමක් ප්
වන්යන් කල්ාතුයරකිනි. ෙල්වත් තැතිගැනීමක් ියත ි
ටගත් කල්් ි ඔ ු තු ධර්ම සංඥාවකට ඉඩ සැල්යසන්යන් .
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61.
ම ා සංයේග වස්තු අට ගැන නුවණින් සිත ය ාෙයතාත් ඔ ුට
ආධයාත්මික ගුණ දි ුණුවක් ඕනෑ ෙව වැටැය න්නට ප්ුළුවන.
62.
ආධයාත්මික ගුණ දි ුණුවක් ඕනෑ කරන කල්් ි සත්ත්ව කුට
භාවනායේ ඡන්ෙ ක් ප්
වනුය ්.
63.
අරණය වාස වැනි ියේක සමාප්ත්ති ක් ප්රි යනාකරන්යන්
එ ි අභිරති ක් ප්
කරගැනීමට තරම් ආධයාත්මි භාවනා ඡන්ෙ ක්
නැති ය ිනි.
64.
ආධයාත්මික ගුණ දි ුණුවට ප්රම ප්රතිෂ්ඨා වූ අරණය වාස
ල්ාභාශ්ාදි ිස් අෙ ස් නිසා ය දීම ය ්තු යකාට ිශ්ාල් ප්රි ානි කට
ප්ැමිණීමට සිදු වන්යන් .
65.
අරණය මිනිසුන් සිතන යස් සැප් යස් ිසීමට සුදුසු
සුයඛාප්යභාගි ස්ථාන ක් යනාවන ෙව කල්් ඇතිව සල්කාගත ුතු .
66.
අරණය වාසය ් කටුක ප්ැත්තක්
යභරවාරම්මණ න් ල්ැයෙන අවස්ථාව .

ඇත.

ඒ

වනා ි

67.
ප්ුේගල් ායග් චරිත ත් දිි යප්යවතත් අප්ිරිසිදු වන කල්් ි
යභරවාරම්මණ න් බි ිසුණු යවතත්, ප්ිරිසිදු සිල්් ඇති ය ෝගා
වචර ාට ආරණයය ් බි ිසුණුකම ප්රි තාවට ැයරනවා ඇත. ප්ිරිසිදු
ි රණ සල්සාගැනීමට නම්, ප්ඤච නීවරණ න්යගන් ඈත් ි
ුතු .
68.
අත්තුක්කංසන - ප්රවම්භන යෙක ය ්තු යකාටයගනෙ, ස ජ
බි ගුලුකමින්ෙ, අරණයගත වූ ඇතැම් ු බි ප්ත් වන්නා .
69.
ල්ාභාශ්ායවන් අරණයගත වීමත්, එ ි යගාස් කුසීතව ිසීමත්,
සි ි මඳකමත්, යමෝඩකමත් නිසා ඇතැම් ු යභරවාරම්මණ නට
බි ප්ත් වන්නා .
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70.
තමා තු තියෙන දුෙල්කම් ෙ ෙල්වත් ගුණ ෙ කල්ින් ම
දැනයගන වැඩට ෙැස්ස ුතු .
71.
නුවණැති නිප්ුණ ය ාගාවචර ාට අනුන් යවනුයවන් ඉදිරිප්ත්
යනාය කුත් වැඩ ඇති ි
ැකි . එය ත් ඒ ැම කරි ාවකදීම
ස්වකී මුඛයාර්ථ ට ොධා යනාවන යස් ඒවා සිදු ක
ුතු .
72.
සංසාර යස්ම අය ානියසෝමනසිකාර , දිග ිප්ත් රැසකට
මුල් . අවුයල්න් ප්ිරී .
73.
දිගු කල්ක් භාවනායේ ය දුණ තැනැත්තකුට ප්වා සි ි
මු ාකම් ය ්තුයවන් යකයල්ස් ෙල් ප්ැල්ඹීමට ඉඩ ඇත. එෙඳු
අවස්ථාවල්දී කුසීත වුවය ාත් කුසීතකමට සිත නැමුයණාත් ඔ ුට සිදු
වන්යන් ම ිප්යතකි. ව ාම සංයේග ප්
යකාටයගන නුවණින්
කල්්ප්නාවට ෙැස්ස ුතු . වැි ිටි කුයග් අවවාෙ ය ෝ ප්ැති
ුතු . ඔයේ ිනාශ් ය ෝ දි ුණුව ඔෙ අයත් .
74.
සිත් කල්ඹන යකයල්ස් අරමුණු ප්ැරැණි ප්ුරැදුකම් නිසා
සි ියනනුත් ඉදිරිප්ත් වනසුලු . යනාප්සුෙස්නා වීර්
කය ාත්
යම ිදී ෙ ජ ගත ැකි වන්යන් .
75.
ප්ින් සල්කායගන අනුන් ිසින් යෙන ආ ාරාදි ගැන
යමානම කරම කින්වත් ගිජුකම් යනාෙක්වනු. එ
ල්ැෙුණත්
යනාල්ැෙුණත් සියත් යවනසක් යනාවන තැනට සිත සකස් කරගත
ුතු.
76.
තමා ක වරෙ සඟවායගන ිසීම ය ාගාවචර ශ්ික්ෂාවට
ිරැේධ කරි ා යව ි. එ ින් ඔ ුයග් ප්රි ානි යනාදැනීම සිදු වන්යන් .
77.
යදාෂායරාප්ණ තමන් ට කරන උප්කාර ක් යස් සැල්කීමට
ප්ුරැදු ි
ුතු . යම ිදී කියප්න්යන් කරැණු යෙකක් ය ්තු
යකාටයගන . තමා ැඟවූ ශ්ුද්ධධත්ව යොරැ වීයමන් සැල්කිල්ි මඳ
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වීයම් භීති
එයකකි. අයනක නම් මාන ට ඉඩ මදිකම .
ෙල්ායප්ායරාත්තු වන යම් යෙකරැණ ම උප්ක්යල්්ශ්ය ෝ .
78.
අධිගමය ් බීජ ප්ර් ාප්්ති යේ. ඒ ප්ර් ාප්්ති නම් ධර්ම
ින යෙක ඉයගනීම . එ තරිිධ ශ්ික්ෂායවන් ප්ියරන යස් සැප්ය න
ිට නි ම අර්ථ සැල්යසන්යන්.
79.
ය ාගාවචර ාට නියරාගි ෙව අතයවශ්යක යව ි. යල්ඩ
සිරැරක ප්
වන්යන් යල්ඩ සියතකි. එ ින් අමානුෂික ප්ිතර වූ
ෙල් ක් ප්
කරගැනීම දුෂ්කර .
80.
ක ට ැයෙන යල්ඩ යමන් ම සිතට ැයෙන යල්ඩ ගැන ෙ
ය ාගාවචර ා ිසින් දැනගත ුතු . සියත් යල්ඩ නිසා ෙ කය ් යල්ඩ
ටගන්නා ස්වභාවය ක්ෙ යේ.
81.
නගර ක වසනවුන් ට ප්ිටතින් යප්ාදු රැකවරණ කැඩී සිදී
යගාස් තියේ නම්, තමතමන්යග් යදාරවල්් වසාගත් ප්මණින් නි ම
ආරක්ෂාව යනාසැල්යස්. චක්ෂුරාදීන්යග් සංවර ෙ යප්ාදු ආරක්ෂාව
යමන් සැල්ැකි
ුතු .
82.
තමාම ප්රමුඛ ා ි
ුතු
න ප්ාප් අෙ ස ය ාගාවචර ායග්
ය ාග කර්ම ට ොධක . කථා කිරීයම්දී ෙ, ම ා ජන ා ා සම්ෙන්ධ
වීයම්දී ෙ, යමෙඳු අත්තුක්කංසන අෙ ස් දුරැ ල්ි
ුතු . එ යනාල්ැබී
ායමන් වන මයනා යේෙනාව යනාඉවසි ය න යස් ප්ැන නගින
ය ිනි.
83.
ල්ාභ ල්ැබීයම් ආශ්ාව නිසා, එ යනාල්ැබී ාම සිදු යවනු
ඇත. එ ින් සියත් ප්
වන්යන් ඉච්ඡා ිඝාත දුයකකි.
ය ාගාවචර ායග් බි ිසුණු ප්ිරි ීමක් යම් මගින් සිදු වන්යන් .
84.
අනුන් ට අවවාෙ කිරීයම්දී ප්ිතර අෙ සින් එ ක
ුතු .
ල්ාභ - ප්රශ්ංසා ආශ්ාවන්යගන් ප්ිරි එ කිරීයමන් වැයඩක් නැත.
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85.
අනුන්යගන් සත්කාර ගරැ ෙු ුමන් ල්ැබීයම් අෙ ස දුරැ ල්ි
ුතු .
86.
ය ෝගාවචර ා යකාතරම් උත්කෘෂ්ට යප්නුයමන් ුක්ත වුවත්,
ඇතු ත නප්ුරැ අප්ිතර අෙ ස් ප්ිරී ඇයතාත් ය යතම නි ම
ය ාගිත්වය න් ප්රිො ිර වන්යන් .
87.
ඇසුරැ කරන ඇතු ත ප්ිට ැමයෙනාට ප්රි වී ිසීමටෙ ජීිත
ප්රිෂ්කාර න්යගන් යනායප් ීමටෙ ය ාඳින් ශ්ීල් ම ආරක්ෂා කරගත
ුතු .
88.
ශ්ීල්
ය ාඳින් ප්ිරිසිදුව රකියතාත්,
මැඬයගන වාස ක
ැකි වන්යන් .

අරති ත්

89.
අරණයය ි යභරවාරම්මණය න් යනායප් ී වාස
සීල්වන්ත ා
නු ය ාගාවචර ා යත්රැම්ගත ුතු .
90.
ධයානාභිඥා - මාර්ග - ඵල්
සීල්වන්ත ා .

රති ත්
කරන්නා

න උතුම් ගුණ ල්ෙන්යන්

91.
වස්තර කට සා ම් යප්ාවන්නා ප් මුයවන් එ ි ඇති දැල්ි කුණු
යසෝදා එ ප්ිරිසිදු කරගන්නා යස්, ය ාඳ ගුණ තැන්ප්ත් කරගන්නට
න ය ෝගාවචර ා ෙ ප් මුයවන් උප්ක්යල්්ශ් න්යගන් සිත ප්ිතර
යකාට ගත ුතු .
92.
යල්ාභ ,
මැකීම, ුගගරා
එකට එක කිරීම,
යකයල්සන ධර්ම
ගත ුතු .

වයාප්ාෙ , යකරාධ , ෙේධ මවර , අනුන් ගුණ
, ඊර්ෂයාව, මසුරැකම, මා ාව, ශ්ඨ ෙව, තෙ ෙව,
මාන , අතිමාන , මෙ , ප්මාෙ
න යම්වා සිත
ෙව සල්කා එ ින් සිත ප්ිරිසිදු කරගැනීමට උත්සා

93.
අනුන් යෙස ෙල්ා ඔවුන්යග් ප්ාඩුකම් නිසා ප්ත් ිප්ත්
දැනයගන, තමායග් ගුණ දි ුණුවට උත්සා ගැනීමට සිත ය ාෙනු.
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94.
ම මයඩ ි එරී ඉන්නා එකකු ිසින් එෙඳු ම එකකු යගාඩ
ගැනීම දුෂ්කර යස්, වැරැදිවල් ගැල්ී සිටින්නකු ිසින්ෙ එෙඳු එකකු
එ ින් යගාඩ ගැනීම දුෂ්කර ෙව සල්කනු.
95.
ිප්ත් දුක් යදාම්නස් මර්ෙන යකාට සැප් ල්ොගන්ඩ යොය ෝ
කරම ඇති ි
ැකි . එය ත් නි මය න් ිප්ත් ආදි මර්ෙන ටත්
නි මය න් සැප්
ල්ොගැනීමටත් ඇත්යත් ආර්
අෂ්ටාඞ්ගික
මාර්ගය ් ගමන් කිරීම ප්මයණකි.
96.
ආශ්්වාස - ප්රශ්්වාස යෙයක් ෙල් මුළු යල්ෝකය ් ප්ිරී
ඇත්යත් . එ තමා ටතට ගන්නට ෙක්ෂ ාට යල්ෝක ෙල් අ ිති
වන්යන් .
97.
යෙයකායන්ම කට ඇති යගෝනිය ක ෙමා තියෙන යේ
යෙප්ැත්යතන් එ ි ට ඇෙ ඇෙ ෙමන්නා යස් ශ්රීර තු තියෙන
යෙතිස් කුණප් යකාටස් ෙ යවන් යකාට ප්ැ ැදිල්ි කරගැනීයම් ශ්ක්ති
තොගත ුතු .
98.
තමායග් ශ්රීර යමන් අයනක් ැම යේකම ඇති සම්මුති
දැන, සිතින් අ ක් කර ධාතු වශ්ය න් ෙල්න්නා ට යම ි නි ම තතු
ප්ැ ැදිල්ි වන්යන් .
99.
ැම
ප්න්කමක් ම මරණය න් අවසන් වන්යන් .
යසාය ායන ි දැමූ කුණ සි ලු සතුන් ට සාධාරණ . යම සල්කන
කල්් ි ජීිත මෙ තුනී වී නවා ඇත.
100. යනාය ක් කරැණු නිසා සිත් තු යේෙනාවන් ප්
වන සැටි
ියේකීව සිතා ෙැල්ි
ුතු . යම ින් ම ඇතැම් යේෙනාවන් තුනී
කරගැනීමට ැකි වන්යන් .
101. “තමායග් සිත ෙල් ප්වත්වන්යන් යකෙඳු අෙ ස්වල් දැ” ි සියත්
ප්ැවැත්ම ගැන සල්කා ෙැල්ීම ෙවසකට කීප් වරක් ක
ුතු .
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102. ප්ංච නීවරණ න් තමායග් සිතට ප්ානා ෙල් යකයස්ෙ? ඔවුන්
තුනී ක
ුත්යත් යකයස්ෙ? නු නිතර සි ි කරනු.
103. ප්ංච නීවරණ න් නැති යවන කරම න් ය ාඳින් සල්කා,
ඔවුන්යගන් අධයාත්ම නිතර ප්ිතර කරගැනීම සඳ ා උනන්දු ි
ුතු .
104. තමායග් අධයාත්මය ි ෙල්ප්ැවැත්වූ නීවරණ න් ම් ම්
උප්ා න් අනුගමන කිරීයමකින් නැති වී ෙ, ඒ ඒ උප්ා න්යගන්
ඉතාමත් ය ාඳ උප්ා
ි සැල්කි
ැක්යක්, ඔවුන් නැවත නූප්දිනා
යල්ස නැති කිරීයම් කරම ි.
105.
ම් ෙඳු කල්්ප්නාවකින් කල්ින් යනාතුෙූ නීවරණ න් ප්
යවන ෙව වැටය ් නම්, එෙඳු කල්්ප්නා නැවැත සිතට වැේෙ
යනාගැනීමට අධිෂ්ඨාන කරගත ුතු .
106. ගුණ දි ුණුව නම් සත්ත යොජ්ඣඞ්ග ධර්ම න්යගන්
අධයාත්ම සාරවත් කර ල්ීම ි. එ වැයඩන කරම ත් ප්ිරිය න
කරම ත් න යෙක ම ඉතා ය ාඳින් උගත ුතු .
107. තමාට ල්ැබී තියෙන අස්වැසිල්්ල්ක් ය ෝ ශ්ක්ති ක් උඩ ප්ි ිටා
කරන කථාව ස්ීර . එය ින් තමා ල්ොගත් එෙඳු උතුම් ගුණ ඉතා
සුළු වුවත් එ ය ාඳින් ැඳිනයගන තිබි
ුතු .
108. සංසාර ිමුක්ති
නම්, සසර දි ුණු ක
යකයල්ස්
ෙල්ප්ැවැත්වීම් යත්රැම්යගන අත ැරීයමන්ම ල්ැබි
ුතු ගුණය කි.
එ ින් ස්වල්්ප් කුත් ඉතුරැ වී තියේ නම් නි ම ිමුක්ති එ ි නැත.
109. ම ාජන ා යෙය ින් ප්ුරැදු වී ඇත්යත් ආස්වාෙ ට
යල්ාල්්කම . එ ට ෙැඳීම ය ්තු යකාටයගන කි යනා ැකි තරම් දුක්
යගාඩක් අත්ප්ත් කරගන්නා සැටි ප්ුදුම යනායේෙ?
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110. ආස්වාෙ ට රැවටීම යනාය ක් යෙනා යනාය ක් අ ුරින් ප්ුරැදු
වී ඇත. එකකුයග් රැවටීමට තව එකකු සිනායසමින් තමායග් රැවැටීම
අනුන්යග් සිනාවට ය ්තු වන යස් ැසියරනු ඔෙට යනායප්යන්ෙ?
111.
ප්ල්ඟැටි ායග් ආස්වාෙය ් රැවැටීම ගැන යවන සතකු
සිනායසනවා ඇත. එය ත් ඔ ු රැවටීම් යකාප්මණක වැටී සිටිනවා
දැ ි ෙන්යන් ඊට වඩා යත්රැමක් ඇත්තා .
112. අයප්් රැවටීම් යකාප්මණ තියේ ෙ ? ආස්වාෙ නිසා මු ා වන
ැම තැනම රැවටීම තියේ. අප්ි අනුන්යග් රැවටීම්වල්ට සිනා
යනායවමු. ධර්ම සංඥාව ප්
කරගනිමු.
113.
ැම ිප්ත් කරැණකට ම මුල් ආස්වාෙ
ි කි
ුතු තරමට
එ සතුන් අතර ප්ැතිරී තියේ. යම ි ආදීනව යනාෙන්යන් යනායේ.
ආස්වාෙය න් මු ා වීමත් එ ට ඇයෙන ප්ුරැේෙත් ෙල්වත් ෙැින් එ ත්
එක් රස ක් යකාට සල්කා ිඳයගන
ි. කටුක කසා යොන්නකු
යමනි.
114. කටුක තිත්ත කසා යොන්නායග් අෙ ස ය ාඳ මි ිරි රස ක්
ිඳගැනීමට මග ප්ාදාගැනීමක් වශ්ය නි. දිගට ම යොන්න තියෙන්යන්
තිත්ත කසා ම නම්, යම් ගැන යමතරම් උනන්දු යනායවනවා ඇත.
එෙැින් සි ලු ආස්වාෙ ම තිත්ත කසා ක් යස් වැටැය නවා නම්,
යම් ආදීනව යත්රැම් ගි ා
ි කිව ැකි .
115.
ය ාගාවචර ා කාම නිස්සරණ යත්රැම්ගත
උප්ා ෙ තමායග් නුවණට සු යකාට කරි ාය ි ය ෙි

ුතු . එ ට
ුතු .

116. තමා තු ප්ැල්යඹන උසස් ගතිගුණ යමන් ම නරක ගතිගුණ
ගැනෙ යත්රැම් තොගත ුතු .
117.
ම ාජන ා සැප්
ි කථා කරන්යන් ම ා දුක් රැසකට .
එය ත් ය ාගාවචර ා යම් වැරැේෙ ය ාඳින් යත්රැම්යගන සිටි
ුතු .
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118.
ඇතැමුන් තමායග්
අවස්ථාවල්දී අවවාෙ යෙන
අනුන් යදාස් ෙක්වන කල්්
වන යස් ෙක්නා ල්ැයේ. ය

වරෙ කි ා යප්න්නා යෙන යල්සටත් සුදුසු
යල්සටත් අනුන්යගන් ඉල්්ල්ා සිටින නමුත්,
ි ෙ, අවවාෙ යෙන කල්් ි ෙ, එ ට ිරැේධ
ෝගාවචර ාට යම නුසුදුසු .

119. අනුන්යග් යදාෂායරාප්ණ ඉවසීමත් අවවාෙ ප්ි ිගැනීමත් යෙකම
සුවචතාව ි. එ ය ෝගාවචර කු යකයර ි ප්ි ිටා තිබි
ුතු උතුම්
ගුණය කි. එ ට ිරැේධ ධර්ම ට යදාවචස්සතා
ි කි ති.
120. දුර්වච වීමට කරැණු 16 ක් ඇත. එනම්: ප්ාප්ිච්ඡතාව,
අත්තුක්කංසන , ප්රවම්භන , යකරෝධය න් මැඩීම, ෙේධ මවර ,
ගැටීම, යකරෝධය න් කරන කථාව, යචාෙනාවට ිරැේධව සිටීම,
යචාෙනාව ආප්සු ැරවීම, යචාෙනායේදී නි ම අන්ෙමින් ප්ි ිතුරැ
යනාසැප් ීම,
ැසිරීම ප්ි ිෙඳ යතාරතුරැ ිචාරීයම්දී සම්ප්ූර්ණ
කරන්නට යනා ැකි වීම, ගුණ මකුකම,
ුගගරා , ඊර්ෂයාව,
මසුරැකම, මා ාව, සායඨ ය , ථද්ධධ භාව , අතිමාන ,
සන්දිට්ඨිප්රාමාස , ආධානගා ී දුප්ප්ටිනිස්සග්ගිතාව නු ි.
121. යදාවචස්සකර ධර්ම න් නිසා ප්ුේගල් ා අප්රි අමනාප් වන
ෙව දැන එ ින් යවන්ව ශ්ුේධ සන්තාන ක් ප්රි රණ කිරීමට ඉටාගත
ුතු .
122. ෙුේධ ශ්ාසන නම් අතිශ් ප්ිතර වූෙ අතිශ් යශ්රෂ්ඨ වූෙ ම ා
ගුණ රාශ්ිය කි. එ ි ඇතු ත් වී ිසීමට අධයාත්මය ් ප්ාරිශ්ුද්ධධි
ඉව ල්් යව ි. යම් ආධයාත්මික ප්ාරිශ්ුද්ධධි සැප්ය නුය ් සියත ි ප්
වන තෙකමත් කස ගුණත් ඉවත ල්ීයමනි. එ ින් ශ්ාසනාභිරති
දි ුණු වන්යන් .
123. සියත ි ප්
වන තෙ ගති
ා කස
ි කි නු ල්ැයේ. එෙඳු අගුණ ප්යසකි. එනම්:
1. ෙුේධ ගුණය

ි සැක කිරීම.

2. ධම්ම ගුණය

ි සැක කිරීම.

ගති ට යචයතාඛිල්

ය ාගාවචයරාප්යෙශ්
3. සංඝ ගුණය

ි සැක කිරීම.

4. ශ්ික්ෂාවන් ි සැක කිරීම.
5. සෙර ්මචාරීන් යකයර ි කිප්ීම

නු ි.
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124.

ගුණ දි ුණුවට ොධක චිත්ත ිනිෙන්ධ ප්යසකි. එනම්:
1. කාමරාග .
2. තමායග් කය

ි රාග .

3. රෑප් න් යකයර ි රාග .
4. අතයා ාර

සමග අති නිද්රාව.

5. යෙි කු වීමට ගුණ ප්ිරීම.

125. යචයතාඛිල් ප්සින් ා චිත්ත ිනිෙන්ධ ප්සින් ෙ යවන් වී,
ඉේධිප්ාෙ සතරත් ස උත්සා ත් න ප්සින් ුක්ත වී වාස
කරන්නා ප්සය ාස් ගුණය කින් ුක්ත වූ භවය ප්ුේගල්ය කි. ය ්
ඒකාන්තය න් ශ්ාසනය ් ප්රතිෂ්ඨාව සල්සාගන්යන් .
126.
ම් ස්ථාන ක් ය ෝ ප්ුේගල් කු ය ෝ ඇසුරැ කරන කල්් ි
තමාට යප්ර ප්ැවැති ය ාඳ සි ි ත් සමාධි ත් ප්ිරිය ් නම් ඒ
ස්ථාන ත් ඒ ප්ුේගල් ාත් නැවත නැවත ඇසුරැ යනාක
ුතු .
127.
ම් ස්ථාන ක් ය ෝ ප්ුේගල් කු ය ෝ ඇසුරැ කරන කල්් ි
තමාට යප්ර ප්ැවති සි ිය ්ත් සමාධිය ්ත් දි ුණුවක් යප්යන් නම්, ඒ
ස්ථාන ත් ඒ ප්ුේගල් ාත් දුක යස් ය ෝ ඇසුරැ ක
ුතු .
128. ය ාගාවචර ා අනුන් සමග ිවාෙ නට ප්ටල්ැවී යනා ා
ුතු . වාෙය න් මිදීම සඳ ා ෙණ ප්ෙ යනායසි
ුතු . ප්ැමිණි
ප්ිරිසට ෙත් යේ කි ා දීමට කාල් දැනගත ුතු .
129. සාර ක් යසා න්නා ිසින් ප් මුව එ ි සාර කියමක් දැ ි
ඳුනාගත ුතු . සාර යනා ඳුනන්නා කරන්යන් සාර ඉවත ල්ා
අසාර ම කැටි කරගැනීම .
130. තමායග් සිත් වැල්ට සම්ෙන්ධ වී ගල්ා එන ිතර්ක ධාරාව
ය ්තු යකාටයගන කුශ්ල් ප්ක්ෂ ටත් දීර්ඝ සම්ෙන්ධ ක් සැල්යසන

ය ාගාවචයරාප්යෙශ්
ය ින්, කුශ්ල් ිතර්ක ස
යේරාගත ුතු .
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131.
කාම වස්තූන් ප්ි ිෙඳවත් කාම අෙ ස් ප්ි ිෙඳවත් ෙ වූ ෙ
සි ුම් වූ ෙ කල්්ප්නා ඇත්යත් . යම් කල්්ප්නාවන් මැනින්
යත්රැම්යගන එ ින් වැ කී සිත ප්ිරිසිදුව තොගැනීමට උත්සා ක
ුතු .
132. වයාප්ාෙ කල්්ප්නා ා ි ිංසා කල්්ප්නා ෙ ඔෙ සිත් තු ට
යනාය ක් යල්සින් ඇතු ත් වීමට සූදානමින් ඉන්නා වග සල්කායගන,
ඔවුන් ගැන යත්රැමක් ප්
කරයගන එ ින් සිත් ප්ිරිසිදුව
තොගැනීමට උත්සා ගන්න.
133. භාවනාව සඳ ා ිඳගත් ය ෝගාවචර ායග් සිත ෙැම්යමන් මුදා
ලූ දැඟල්ිල්ි ඇති යගානකුට සමාන . යම් දැඟලුයමන් ුත් ිතට ඉඩ
ල්ැබීයමන් කාමාදී යනාය ක් ිතර්ක රැස් යවමින් ම ගඟට ජල්
ප්රවා
ගල්න්නට ප්ටන්ගැනීම ස්වභාව සිේධිය කි. යම ට ට
වුයණාත් යම් ය ෝගි ායග් භාවනාව ඉයේටම නැවතී
ි.
134. අකුශ්ල් ිතර්ක න් යකයර ි ප්ි ිකුල්ත් භ ත් ප්
කරගත
ුතු . සංයේග උප්ෙවායගන ඒ නප්ුරැ ිතර්ක න්යගන් ව ා ඉවත්
ි
ුතු . ය ාඳ ිතර්ක ගැන සැල්කිල්්ල් දැක්ි
ුතු .
135. “යම නප්ුරැ ිතර්කය කි. යම තව තවත් වැඩුයණාත්
බි ිසුණු වන්යන් . තමාටත් අනුනටත් සිදු කරන්යන් අ ිතය කි.
නුවණ වනසා ෙමන්යන් . දුයක් යකාටස්කරැයවකි.” යම් කරමය න්
නප්ුරැ ිතර්ක ගැන සිතනු.
136. සිත් තු වැිවැිය න් ප්
වන ිතර්ක න්යග් ෙල්
ල්ැබීයමන් සිත ෙ ඊට නැමීගන්නා ෙව කරැණු ස ිතව සංයේගය න්
සල්කාගත ුතු .
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137. භාවනාවක ය යෙන තැනැත්තා රාග යද්ධවෂාදි යමාවුනට
සම්ෙන්ධ ම් කිසි ිතර්ක ක් තමා සිත් තු ප්
වූ ෙව දැනගත්
ිගස ප් මුයවන් ක
ුත්යත්, සිත උත්සා වත් යකාටයගන ඊට
ප්රතිප්ක්ෂ යවනත් අරමුණක් යවත ඒ සිත නමාගැනීම .
138.
අකුශ්ල් ිතර්කානුගාමි වූ ඡන්ෙරාග ප්ුේගල් න් යකයර් ෙ
වස්තු යකයර් ෙ ප්
වන්යන් . ඒ වනා ි සිත් වශ්ය න් ෙල්න කල්් ි
යල්ෝභ ස ගත සිත් අට . ම් කිසි සත්ත්ව කු යකයර ි, අත්, ප්ා,
නි , ඇඟිල්ි, ෙත්, යතාල්් ආදි යශ්ෝභන
ි සිත ප්
වුවය ාත්,
එ ි අශ්ුභතාව යමයන ි ක
ුතු . ස්වාභාික ප්ි ිකුල්්කම
කල්්ප්නාවට නැංි
ුතු . ඒ ය ්තුය න් ශ්ුභ වශ්ය න් ගත් සිත
ප්ි ිට යනාල්ො සන්සිඳී
ි.
139.
ම් කිසි වස්තුවක් යකයර ි යම් ඡන්ෙරාග ප්
වුයණාත්
ඒ වස්තුයේ අනිතය ෙව නුවණින් සැල්කි
ුතු . ඒ ය ්තු
යකාටයගන එ ි ඡන්ෙ ප්ි ිට යනාල්ො යගවී
ි.
140. යද්ධවෂ ස ගත ිතර්ක නම්, සිත් වශ්ය න් ප්රතිඝ සම්ප්ර ුක්ත
යෙසිත වන ය ින්, එ සත්ත්ව කු යකයර ි ප්
වුයණාත් ඔ ු
යකයර ි මමතරි වැි
ුතු . ම් කිසි වස්තුවක් යකයර ි ප්
වුයණාත් එ ධාතු වශ්ය න් යවන් යකාට සැල්කීයම් කරම වූ ධාතු
මනසිකාර භාවනාව වැි
ුතු . යම ින් ේයේෂ ප්ි ිට යනාල්ො
නිවී න්යන් .
141. යමෝ ස ගත ිතර්ක නම්: සිත් වශ්ය න් යමෝ මූල්ික සිත්
. යම
ම් කිසි ප්ුේගල් කු යකයර ි ය ෝ ම් කිසි වස්තුවක ය ෝ
ප්
වුයණාත්, ගුරෑප්නිශ්ර ාදී ප්ංච ධර්ම න් ඇසුරැ කිරීයමන් දුරැ
කරගත ැකි වන්යන් .
142. කල්යාණ මිතර ගුරැවර කු ඇසුරැ කරන ය ාගාවචර ා
යනාිචාරා ගම් වැදීයම්දී ප්ා යෙෝනා තැනට යනාප්ැමිණියම්දී වත්
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ප්ි ියවත් යනාකිරීයම්දී ෙඩුවම් ල්ැබීයමන්, ඒ
යනාවරෙවා ය දීයමන් යමෝ
නැති යව ි.
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143. ධර්ම ින උයගනීයම්දී ෙ යනාසැල්කීයමන් සුදුසු කාල්ය ි
ඒ ඒ උයගනීයම් වැඩ අතප්සු වීමක දී ෙඬුවම් ල්ො, නිසි ප්රිදි ඒ
වැඩට සුදුස්සකු වීයමන් ඔ ුයග් යමෝ
ප් වී
ි.
144. සම්භාවනී භික්ෂූන් යවතට ප්ැමිණ, “ස්වාමිනි, යම යකයස්
ෙ? යම ි යත්රැම කියමක් දැ” ි ිචාරන්නා ට ෙ ඒ ඒ ධර්ම
කාරණ න් ප්ි ිෙඳ සැක තුනී වී ායමන් යමෝ
යගවී
ි.
145. ෙණ අසන තැනට ප්ැමිණ ආෙරය න් ෙණ ඇසීයමන් ඒ ඒ
තැන් ි අර්ථ ප්රකට යව ි. ධර්මඥාන දි ුණු යව ි. යම් ආකාර
සේධර්ම ශ්රවණ ය ්තුයවන් ෙ යමෝ
දූරීභූත යව ි.
146. කරැණු යනාකරැණු ප්ි ිෙඳ ිමසීයම්දී යම ට ය ්තුව යම ි,
යම යම ි ය ්තුව නාදීන් ප්ැවැති වීමංසා ෙුේධිය න් යමෝ
නැති
වී
ි.
147. ගින්න නිවාදැමීමට යනාය ක් උප්ා ය ෝ ඇත්තා . වතුර
ඉසීයමන් එ නිේයවාත් ය ාඳට ම නිවී නවා ඇත. යම් කි න
ල්ේයේ ිතර්ක නිගර
සඳ ා ඉතා ම ය ාඳ කරම ’ ි සැල්ැකි
ුතු .
148. යමයස් ඒ ිතර්ක න් ප් වී ායමන් සිත අධයාත්මය ි
ප්ි ිටන්යන් . තැන්ප්ත් වන්යන් . එක අරමුණකට ෙසින්යන් .
සමාධි ල්ෙන්යන් .
149. ප්ිරිසිදු කැමැති තරැණ ා දුගඳ මන කුණප් ක් ඇයඟ් එල්්ල්ී
තියෙනු දුටුයවාත් ඉක්මනින් එ තම ඇයඟන් ඉවත් කරගැනීමට ක
ුතු ැම උත්සා ක ම ය යෙන්නා යස්, යම් ිතර්ක න් තම සිත්
සතතින් ඉවත් කරගැනීමට ය ාගාවචර ා ිසින් ැම උත්සා ක් ම
ක
ුත්යත් .
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150. යම් ිතර්ක සසර යොය ෝ කල්ක් ප්ුරැදු යේ නිසා යම්වා ගැන
එප්ා වීම ඉයේට සිදු යනායේ. ිෂ යඝාර සර්ප් න් යකාතරම් ප්ුරැදු
වුවත් නූවමනා ිශ්්වාසය ි තො යනාගන්නා යස් යමාවුන් ගැන ෙ
ිශ්්වාස ක් යනාතො ආෙර ක් යනාෙක්වා ැකි තරම් වීර්
ා
උප්ා ය ාදා, දුරට තල්්ලු කිරීමම සැප් ට ය ්තු ෙව සල්කනු.
151.
ම ඇණ ක් ප්ිටතට ඇෙ දැමීමට කුඩා ඇණ ක් ය ාෙන
කම්කරැවන් යමන් යම් ිතර්ක න් ෙැ ැර ල්ීමට යම් ධර්ම න්
ය ෙවීමට ය ෝගාවචර ා ෙක්ෂ ි
ුතු .
152. තමායග් ශ්ක්තිය න් යම් ිතර්ක න් ෙැ ැර ල්ීමට අසමර්ථ
අවස්ථාවක වසයතාත් ඉක්මනින් වැි ිටි කු යවත ප්ැමිණ කරැණු
යනාසඟවා ප්රකාශ් යකාට, එ ට සුදුසු උප්යෙස් ල්ොගැනීමට
ය ෝගාවචර ා මකු යනාි
ුතු.
153. යම් කිසිම කරමය කින් යමම ිතර්ක න් ෙැ ැර ල්ි
යනාය න යල්සින් ෙරැණු යවයතාත්, උත්සා නැවැත්ි
ුතු
යනායේ. ෙක්නට එප්ා යෙ ක් ගැන අප් ප්ි ිප්දින්යන් ඇස එ ින් ඉවත්
කරගැනීම ි. එයස් ම එප්ා වූ යම් ිතර්ක න්යගන් සිත යවන්
කරගැනීම , යම ිදී ක
ුතු වන්යන්. එකල්් ි එ ඉවත් යවනවා
ඇත. යමයස් සිත ප්ිරිසිදු ය ින් නැවැත කමට නට ෙසිනු.
154. ඇතැම් ිතර්ක න් යම් කරමය නුදු නිවාගත යනාය න්නා .
එයස් යවයතාත්, තමනට ප්ාඩම් ඇති ධර්ම යකාටස් ශ්ේෙ නගා කි
ුතු. අර්ථ රසය න් ශ්ේෙ රසය න් ුත් ධර්ම ප්රයෙශ් න් යවත ඇදී
ගි සියතන් ඒ ිතර්කය ෝ ගල්ා වැයටත්. එකල්් ි නැවැත කමට න්
වඩන්න.
155. යම් කරම ඇසුරැ කිරීයමනුත් ිතර්ක න් ෙැ ැර ල්ීමට
යනා ැකි ය ාගාවචර ා, ෙුේධ ගුණාදි සඳ න් ල්ි ාගත් අත්යප්ාත
එ ි ට ඇෙ ඒ යවනුවට ම ෙල්ය න් ිත ය ාදා කි
ුතු. යත්රැම්
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යමයන ි ක
ුතු. යමයස් ගැඹුරැ ෙුදු ගුණ ෙ ම් ගුණට සිත
නැමීයමන් ප් න් වී ිතර්ක න්යගන් ප්ිරිසිදු වන්යන් .
156. තවත් යම් ිතර්ක ෙල්ප්ානා ෙව යප්යන් නම්, තමායග්
ප්සුම්බිය ි ඇති උප්කරණ එ ි ට ඇෙ, ඒවා එක එක යවන්
යකාටයගන එ ි ප්රය ෝජනාදි ට සිත ය ාදා සුළු කාල් ක් ගත කරනු.
යම ින් යම් තමායග් අමුතු ප්ුරැදු ිතර්ක නිසා, කාමාදී බි ිසුණු
ිතර්ක මග ැර න්නා .
157. යමයස්ත් යම් ිතර්ක න් ඉවත ෙමාගන්නට යනා ැකි නම්,
සිවුරැ දුෙල් තැන් ෙල්ා ඒවා යගත්තම් ක
ුතු . එකල් ෙ එ ට සිත
ය දීයමන් ඔවුන්යගන් නිෙ ස සැල්යසනවා ඇත.
158.
ිතර්ක නිගර
සඳ ා නව කර්මාන්තවල් යනාය දි
කර්මස්ථාන ට ොධා ප්ැමියණන ය ිනි.

ුතු .

159. ිතර්ක නිගර
සඳ ා එ ි මුල් ෙක්වා කරැණු යසා ා ෙැල්ීම
ඉතා ප්රශ්ස්ත කරම ි. එනම්, ම් ිතර්ක කින් භාවනාව ඇ ියර් නම්
එ ට ය ්තුව යසා න්න. ඒ ය ්තුවටත් තවත් ය ්තුවක් ල්ැයෙනවා
ඇත. යමයස් මුල් ෙක්වා සිත ගමන් කරවීයම්දී ිතර්ක ප්රවා
ි ී
ි. භාවනාවට ඉඩ සැල්යස ි.
160. ිතර්ක න්යග් ෙල්ප්ෑම අධික වන කල්් ි ය ාගාවචර ාට
ආත්ම ශ්ක්ති යප්න්වීමට ස්ථාන ප්ැමියණ ි. චතුරඞ්ග සමන්නාගත
ම ා වීර් ක ය දීම ආත්ම ශ්ක්ති යප්න්වීම. ඒ වනා ි ෙල්වත්
ප්ුරැෂ කු ිසින් දුෙල් එකකු අල්්ල්ා යප්ාි කරන්නා යස්, “‘යතෝ
කවර ි, මම් කවයරක්ම් දැ’ ි කි ා ෙතින් ෙත තෙ යකාටයගන යකයස්
ය ෝ ජ ගන්යනමි” ි.
“කාමං තයචා ච න ාරැ ච - අට්ඨි ච අවසිස්සතු,
උප්සුස්සතු යම ගයත - සබ්ෙන්තං මංසයල්ා ිතං” ි
කි න ල්ෙ ම ා වීර්

ක ය යෙනු. ඔෙට ජ

ල්ැයේ.
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161. ිතර්ක න් ැසිරවීයම් ෙක්ෂ ය ාගාවචර ා ම් ිතර්ක ක්
ඕනෑ නම් එ
සුරැව ි. එප්ා නම් යනායගන සිටි ි. යම් ෙල් ඔ ුට
ල්ැයෙන්යන් යථෝක්ත කරම න් ප්ුරැදු කිරීයමන් වශ්ී භාව ල්ැබීයමන්
ප්සුව .
162. ඔෙයග් ිතවතකුට ිප්තක් ප්ත් කල්් ි ඔෙ කියප්න්යන් ඇ ි?
යග සිත ිතර්කය න් යප්ය න ය ිනි. එෙඳු ැඟීම් ඔෙයග්
සන්තානය ් වැයඩන්නට ඉඩ යනායෙනු.
163. ඔෙ වරෙ දුරැ ක
ුත්යත් කිසිවකුට බිය කින් යනායේ. එ ි
නි ම යත්රැම වන අධයාත්ම කි ිටි කරන ස්වභාව ශ්ක්ති ක් එ ි
තියෙන ෙව සල්කාගනිමිනි එ ක
ුත්යත්.
164. ගුණ දි ුණු කිරීයම් අෙ ස ෙ ඔෙ ිසින් යමයස් ම සල්කා
එ ි නි ත ය ාගි වන්නට උත්සා වඩන්න.
165. ඉවසීම ගුණ ක් වන්යන් ිතවතුන් ිතවත්කම් ප්ිරි තැනදී
යනායේ. අනුන්යග් කථා ා අඩුප්ාඩුකම් නිසා සිත් කැල්ඹීමට නිසි
අවස්ථායේදී එ නි ම ගුණ වශ්ය න් සැල්කි
ුතු වන්යන්.
166. ඇසුරැ කරන ප්ිරිස ිතවත් නම් මනාප් නම්, මමතරි
කරැණාව ක්ෂාන්ති
න යම්වා ඉතිරි ඉතිරී ෙක්නට ල්ැයෙනවා ඇත.
එය ත් ප්ිරියස් ඒ මනාප්කම් ීන යවන ිට යථෝක්ත ගුණ ෙ වඳ වී
න්යන් . යම ි ර ස ය ාගාවචර ා ිසින් සිතාගත ුතු .
167. ඉයධ කයච්චා භික්ඛු තාවයෙව යසාරත යසාරයතා ය ාති,
නිවාත නිවායතා ය ාති, උප්සන්තූප්සයන්තා ය ාති, ාව න තං
අමනාප්ා වචන ප්ථා ඵුසන්ති. යතා ච, යඛා භික්ඛයව, භික්ඛුං
අමනාප්ා වචන ප්ථා ඵුසන්ති, අථ යඛා භික්ඛු ‘යසාරයතා’ති
යවදිතයබ්ො, ‘නිවායතා’ති යවදිතයබ්ො, ‘උප්සයන්තා’ති යවදිතයබ්ො.
නා ං තං, භික්ඛයව භික්ඛුං ‘සුවයචා’ති වදාමි ය ා චීවර ප්ිණ්ඩප්ාත
යසනාසන ගිල්ාන ප්ච්ච යභසජ්ජ ප්රික්ඛාර ය තු සුවයචා ය ාති,
යසාවචස්සතං ආප්ජ්ජති. (කකචුප්ම සූතර - මජ්ඣිම නිකා )
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168.
යමක් ධර්ම ගරැ කරමින් ධර්ම
වනා ි නි ම සුවච ා .
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169. ම ාජන ායගන් ල්ැයෙන කථා සුදුසු කාල්ය ් ෙ ි
නුසුදුසු කාල්ය ් ෙ ි
ැකි . සතය වශ්ය න් ෙ ි
යොරැයවන් ි
ැකි . යමාය ාක් යස් ෙ ි
ැකි . ප්රැෂ
ි
ැකි . මමතරිය න් ෙ ි
ැකි . තරය න් ෙ ි
අර්ථය න් ුක්තව ෙ ි
ැකි . අනර්ථය න් ෙ ි
ැකි
ැම අවස්ථාවන් ිම සිත යප්ර ාගත ුතු යනායේ.

ැකි .
ැකි .
යස් ෙ
ැකි .
. යම්

170. ‘ම
යප්ාය ාව ස මුල්ින් වනසා ෙමන්යනමැ’
ි
කෑගසායගන ප්ැමිණි ප්ුරැෂය ක් ඒ ඒ තැන ාරමින් යක ගසමින්
ම මුතර ය මින් ෙඟල් ි. එ ින් ම යප්ාය ාව නැති කිරීමට
යනා ැකි ෙව අප්ි ෙනිමු. තමා යවත එන අනුන්යග් නප්ුරැ වචන
ගැන ෙ ය ෝගාවචර ා ිසින් සිති
ුත්යත් ම යප්ාය ාවට සමාන
අෙ සකි.
171.
සා මුත් යතල්ි කුරකුත් රැයගන අ යස ි රෑප් අඳින්නට ත්න
කරන්නකු යමන් ෙ, ගිනි සු කින් ම ගඟක් ි ා ෙමන්නට ත්න
කරන්නකු යමන් ෙ, අනුන් තමා යවත එල්්ල් ක වචන ප්ථ න් ගැන
සල්කනු.
172. යෙප්ැත්යතන් ඇෙ කප්න ම කි තකින් යසාරැන් ඔෙයග්
සිරැර මස් කප්න සමය ි වුව ෙ යමත් සිතින් ප්රිො ිරව
යනාවසමැ ි අධිෂ්ඨාන කරගත ුතු .
173. ගසක් වවන්නා ඒ ගසට ප්ැමියණන අනතුරැ ප්ි ිෙඳ දැනුම
ප්
කරගත ුතු . එ වැඩීමට සුදුසු යප්ාය ාර දැනගත ුතු .
දැනයගන ඒ අනුව වැඩ ක
ුතු . සිත ෙන්නා ිසින් ෙ එ අනතුරැ
ෙත ුතු . එ වැඩීමට සුදුසු ගුණ දැනගත ුතු . ඒ දැනීයමන් වැඩ
කරන කල්් ි ඒකාන්තය න්ම අයප්ක්ෂා ක අ ුරින් සිත දා වඩාගත
ැකි වන්යන් .
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174.
ප්ාත්ති
ෙ ශ්ීල්
සමාධි

ගස ෙන්නා ගයස් මුල් ශ්ුද්ධධ යකාට සුදුසු යප්ාය ාර ය ාදා
තනා දි ඉස වැයඩන යස් සකස් ක
ුතු යස් සිත ෙන්නා
ප්ිරිසිදු යකාට ශ්ීල් දි ුණු වීමට සුදුසු සත්ප්ුරැෂාශ්ර ාදි ෙ
ෙ සල්සා ල්ි
ුතු .

175. ගස ෙන්නා නූවමනා අතු කප්ා ැරීම, අතුවල් තියෙන දිමි
කූඩු මකුළු දැල්් ආදි කඩා දැමීම න යම් නූවමනා යේ ඉවත් කරන්නා
යස්, සිත ෙන්නා ෙ සියත් වැඩීමට ොධක ආවරණ න් ා
උප්ක්යල්්ශ් න් සිඳ බිඳ ෙමා ො ිර සංසර්ග න් දුරැ යකාට ප්රඥා
නමැති සාර දි ුණු වන යස් සැල්සි
ුත්යත් .
176. අකුසල්් දුරැ කරනු. ිෙර්ශ්නාදි කුශ්ල් න් ි ය යෙනු.
ඒකාන්තය න් ශ්ාසන ගුණය න් වර්ධන ට ප්ත් ි
ැකි වන්යන් .
177. මාතෘ ඝාතන, ප්ිතෘ ඝාතන, අර න්ත ඝාතන, යල්ා ිතුප්ප්ාෙන,
සංඝ යභෙ න ආනන්තරි කර්ම ප්ස ෙ භික්ඛුනී දූසන ෙ න
කරැණු ස සිත දාගැනීයම් වැඩට අන්තරා කරන ෙව සැල්කි
ුතු . යම ින් මුල්් ප්ස නිවන ල්ොගැනීමටත් අනතුරැ යකයර ි.
භික්ඛුනී දූසන සුගති ල්ොගැනීමට අනතුරැ යනාකර ි.
178. නි ත මිථයා ෙෘෂ්ටි ක්යල්ශ් ක් වශ්ය න් යප්නී සිට ස්වර්ග
යමෝක්ෂ සම්ප්ත්තීනට අන්තරා කරන ෙව සැල්කි
ුතු .
179. ප්ණ්ඩක - තිරච්ඡාන - උභයතාෙයඤ්ජන න ිප්ාක වශ්ය න්
ය දුණු ිප්ත්ති කාරණය ෝෙ ස්වර්ග යමාක්ෂ ොධක
ි ෙත ුතු .
180. ආර් ප්ුේගල් නට අප්වාෙ කිරීයමන් සිදු යවන ිප්ත ඔවුන්
ව න්යස්ල්ායගන් කමාවක් යනාල්ැෙුයණාත් ස්වර්ග යමාක්ෂ
ධයානාදි ට ොධක වන්යන් .
181.
දැන ප්ැමිණි ආප්ත්ති ස්කන්ධ සතට අ ත් වැරදිෙ ෙුදුරජාණන්
ව න්යස්යග් ආඥාව ඉක්ම ිසීම ය ්තු යකාටයගන ෙන සිතට
අනතුරැ කරන්යන්
ි ෙත ුතු .
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182. ප්ුේගල් කුයග් ගුණ ක් ය ෝ අගුණ ක් ය ෝ යවන් යකාට
දැක්වීයම්දී ඒ ප්ුේගල් ායග් තත්ත්ව ප් මුයවන් සල්කා ෙැල්ි
ුතු .
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183.
යමානම කරැණකදී ය ෝ අනුන් ට යදාෂායරාප්ණ
ය ෝ යචාෙනා කිරීමට ඉක්මන් යනාි
ුතු .

කිරීමට

184. සච්ඡන්ෙරාග ප්රියභාග ත් නිච්ඡන්ෙරාග ප්රියභාග ත් යෙක
සමාන කරන්නට ගි අරිට්ඨඨ භික්ෂුව ල්ැෙූ සකාරණ නිගර
ඔෙ ිසින්
සැල්කි
ුතු .
185.
තමාට ඉදිරිප්ත්
ැම කරැණකදීම සමනු ුඤ්ජන සමනුගා න - සමනුභාසන න තුනින් ප්ිරිසිදු කරගනියතාත් අෙ ස
ප්ැ ැදිල්ි යව ි. ල්ේධි ගැන ප්රශ්්න කිරීම සමනු ුඤ්ජන ි. එ ි
ප්ි ිටුවා ල්ීම සමනුගා න ි. ය ්තුව ිචාරීම සමනුභාසන ි.
186. ස්වකී ශ්ාස්තෲන් ව න්යස්යග් අෙ ස යනාදැන ධර්ම ත්
ින ත් වරෙවා කීයමන් ා ගැනීයමන් ෙ උන්ව න්යස්යග් ආඥා
චකර ටත් ධර්ම චකර ටත් ප් ර ගැසීම සිදු යව ි. ශ්ාස්තෲන්
ව න්යස්ට ෙ යෙෝෂායරාප්ණ කි. තමා ට ෙ දීර්ඝකාල්ීන අ ිතය කි.
(අල්ගේෙ-මජ්ඣිම 1.2.2.)
187. ආගම ධර්මය ි සඳ න් මාර්ග ඵල් ධර්ම න් ම ගිනි
කඳකට සමාන ක
ැකි . අනාදි කාල් ක් මුළුල්්යල් ි මුල්්
ෙැසයගන ල්ි ල්මින් ප්වත්නා ම ා යකයල්ස් වල්් කැල්ෑ බිස්ස ෙවා
ල්ීමට සමර්ථ වන ය ින්, යමෙඳු ගිනි කඳක් චිත්ත සන්තාන ක
ෙල්්වාගැනීමට නම් එ ට ප්ට ැණි අකුශ්ල් ප්ාක්ෂික මඩ යගාය ාරැව
ි වන ශ්මථ ිෙර්ශ්නා භාවනා නැමැති උණුසුමක් ප්
කරගැනීමට යොය ෝ කාල් ක් තු ප්ු ුණු ි
ුතු ෙව සැල්කි
ුතු.
188.
ෙුේධ ධර්ම උගත ුත්යත් අර්ථච්ඡා ා මාතර ට ට වී
යනායේ. ඒ ඒ ධර්ම ප්රයෙශ්වල්ින් ල්ැයෙන නි ම අර්ථ ප් දාගනිමින්
එ
උයගනීමට
ුතු ෙව සල්කනු. ියශ්ෂය න් ය ්ත්වනුගත
අර්ථය ි ප්රීක්ෂා ෙුේධි ය දි
ුතු .
189. ප්රීක්ෂා ෙුේධිය න් යතාරව උගත් ධර්ම න් දැනීම, යනාඉවසන
ෙව ය වත් යම් යම් ස්ථානවල් සීල් , සමාධි , ිෙර්ශ්නා , මාර්ග ,
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ඵල් , වට්ඨට , ිවට්ඨට
සි ි ට ගත ුතු .
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190. අනුන්යග් වාෙ නට යදාෂායරාප්ණ
කිරීයම් උප්යෙස්
අ ුල්ාගැනීයම් අෙ සින් ය ෝ අනුන් ආයරෝප්ණ ක වාෙය න් මිදීම
සඳ ා කරැණු අ ුල්ාගැනීයම් අෙ සින් ය ෝ ෙුේධ ධර්ම යනාඋගත
ුතු .
191. යමයස් ගන්නා ප්ර් ාප්්ති ට ‘අල්ගද්ධෙ ප්රි ත්ති ’
ි කි නු
ල්ැයේ. “සර්ප් කු නගුයටන් ඇල්්ල්ීමක් වැනි බි ිසුණු වැඩක්” නු
එ ි යත්රැම .
192. ෙුේධ වචන ඉයගන ල්ාභ සාදි ට ප්ැමියණන්යනමැ ි
ඉයගනීම අල්ගද්ධෙ ප්රි ත්ති ෙව සල්කනු.
193. ෙුේධ වචන උගන්නා තැනැත්තා ිසින් “සීල් ඉගැන්වූ
තැන ඉයගන එ ප්ුරමි.” ි ෙ “සමාධි ආදි ඉගැන්වූ තැන් ඉයගන
ඒ ඒ ගුණ ප්ුරා උතුම් නිවන් ප්සක් කරමි.” ි ෙ අධිෂ්ඨාන යකාටයගන
එයස් කරයතාත් එ නිස්සරණ ප්රි ත්ති ි.
194. ර තන් ව න්යස්ට අ ිති වනුය ් භණ්ඩාගාරික ප්රි ත්ති ි.
එයස් ය ින් ර ත් යනාවන අන් ැමයෙනකුටම අ ිති වනුය ්
ඉතුරැ ප්රි ත්ති යෙක ි. යම ින් අල්ගද්ධෙ ප්රි ත්ති දුකට ය ්තු වන
ය ින් නිස්සරණ ප්රි ත්ති ම අයප්ක්ෂා ක
ුතු .
195. කුල්ලලූප්මං යවා, භික්ඛයව, ධම්මං යෙයසස්සාමි නිත්ථරණත්ථා ,
යනා ග ණත්ථා . (චතුයරාඝ නිත්ථරණත්ථා )
196. ප්සුරකට සමාන යකාට යෙශ්නා ක ධර්මය ි ැසියරන්නා
ිසින්, භ ජනක ගංගායවන් එතර වූ තැනැත්තා එතර වීමට උප්කාර
වූ ප්සුර කයර් තොයගන යනා න්නා යස් ශ්මථ ිෙර්ශ්නා සංඛයාත
ධර්මය ි ෙ ඡන්ෙරාග
ුතු ෙව සල්කනු.
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197. ක්ෂීණාශ්රවය ෝ රෑප් - යේෙනා - සඤ්ඤා - සඞ්ඛාර න් ප්ි ිෙඳ
තණ් ා - මාන - දිට්ඨීන්යග් අභාව ෙ ප්ශ්්චිම ෙෘෂ්ටිය න් ප්ූර්ව
ෙෘෂ්ටි යග් ගැනීයම් අභාව ෙ ඇති කල්් ි, එනම් ආධයාත්මික
ස්කන්ධ ිනාශ් ඇති කල්් ි, භය න් ය ෝ තණ් ායවන් ය ෝ තැති
යනාගන්නා ු
ි ෙත ුතු.
198. යල්ෝකය ි ඇතැම් ප්ුේගල්ය ෝ ො ිර ප්රිෂ්කාර ිනාශ්
ෙක්නා ු තැතිගනිති. එය ත් ක්ෂීණාශ්රවය ෝ එ ිදී තැති යනාගනිත්.
යශ්ෝක යනායකයරත්.
199. යල්ෝකය ි ඇතැම් ප්ුේගල්ය ෝ අධයාත්ම ස්කන්ධ න්යග්
ිනාශ්ය ි තැතිගනිති. එය ත් ක්ෂීණාශ්රවය ෝ එ ිදී යශ්ෝක
යනායකයරති.
200.
ධර්ම

ෙෘෂ්ටිගතික ා ට තරිල්ක්ෂණ ට නගා ශ්ුනයතා ප්රතිසං ුක්ත
යෙසන කල්් ි ප්
වන්යන් තරාසය කි.

201. යකරාධ වනා ි ප් මුයවන් ම සිදු කරන්යන් තමාට ආශ්ර වූ
චිත්තය ් කැල්ැඹීම ප්මයණකි. එයකයණ ි ම යනානිවුයණ් නම් මුඛ
ිකාර ක් සිදු යකයර ි. එයකයණ ි නිවාගත යනා ැකි වී නම් නු
ඇට කරි ා කරව ි. ඒ අවස්ථායේදීවත් යනාසන්සිඳිණි නම් ප්රැස ෙස්
ප්ිට කරව ි. එ ිදී නිගන්නට යනා ැකි වුවය ාත් ඒ ඒ දිශ්ාවන්
ෙල්ව ි. එ ිදීත් ික්මවාගත යනා ැකි වූය ් නම්, ඇදීම් ආදි සිදු
කරව ි. එිට ෙ යනානැවැතුයණ් නම් ෙඬු මුගුරැ ආදි ට අත ව ි.
තවත් දි ුණුවට ගි ය ාත් ෙඩු මුගුරැ ආදිය න් අනුනට ප් ර යෙව ි.
අන්තිමය ් දී නිවා යනාදැමූ යම් බි ිසුණු යකරාධ ආත්ම ඝාතන ත්
ප්ර ඝාතන ත් යකාට ම වනසක් කරන්යන් .
202. ිචිකිච්ඡාව මංසන්දි කට සමාන . ධන ක් ගත් ප්ුරැෂ ා
කාන්තාර මාර්ගය ් ප්ි ිටි මංසන්දි කට ප්ැමිණ යකා ි මගින් ා ුතු
දැ ි තීරණ කරගත යනා ැකිව එ ි නවති ි. එකල්් ි යසාරැ අවුත්
ඔ ුට ිප්ත් ප්මුණුවති. එප්රිේයෙන් ම, මූල් කර්මස්ථාන යගන ුන්
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ය ාගාවචර ාට ෙුේධාදීන් යකයර ි ිචිකිච්ඡාව උප්න් කල්් ි
කර්මස්ථාන වඩන්නට යනා ැකි යේ . ක්යල්්ශ් මාරාදීනට ඉඩ
සැල්ැයසන්යන් .
203. ප්ඤ්ච නීවරණය ෝ යප්ර නකට කිරි යගාටුවට සමාන . ඊ
දි ක සි ක් දා ක් වත් ක ත් යනාරඳ ි. සි ල්්ල් ෙැස
ි.
එප්රිේයෙන් ම ප්ඤ්ච නීවරණය න් ුත් ප්ුේගල් ායග් අභයන්තරය ි
කුසල්් ප්ි ිටන්යන් නැත.
204. කාම - වස්තු කාම, ක්යල්්ශ්කාමය ෝ මස් කප්න මන්න ට ෙ
මස් යල්ාඹුවට ෙ සමාන . මස් යල්ාඹුව මතුය ි මස තො මන්යනන්
කප්න්නා යස් යම් සත්ත්වය ෝ වස්තු කාම සඳ ා ක්යල්්ශ් කාමය න්
තැයල්මින්, වස්තු කාම න් මත්යත ි තො ක්යල්්ශ් කාමය න්
කැයප්ත්. යප්ාි යවත්.
205. නන්දි රාග
මස් වැදැල්්ල්කට සමාන . මස් වැදැල්්ල්
යොය ෝයෙනා ිසින් ප්තනු ල්ැයේ. මිනිස්සුෙ කාකාදී තිරිසන්නුෙ
ප්තත්. ආසා කරන්නා . යම් සත්ත්වය ෝ අිෙයායවන් මත් වී නන්දි
රාග ට ප්ැමිණ, සංසාර ට ආශ්ාව උප්ෙවත්. මස් වැදැල්්ල් ෙ තැෙූ තැෙූ
තැන් ි ඇයල් ි. එයස් ම යම් සත්ත්වය ෝෙ නන්දි රාගය න් ෙැඳී
සසරට ඇයල්ත්. දුකට ප්ැමිණි ත් එ ි යනාකල්කියරත්.
206.

1.
2.
3.
4.
5.

ෙුයද්ධධා යසා භගවා යොධා ධම්මං යෙයසති,
ෙයන්තා යසා භගවා ෙමථා ධම්මං යෙයසති,
සයන්තා යසා භගවා සමථා ධම්මං යෙයසති,
තියණ්ණා යසා භගවා තරණා ධම්මං යෙයසති,
ප්රිනිබ්ෙුයතා යසා භගවා ප්රිනිබ්ොනා ධම්මං යෙයසති.

207. ෙුදුරජාණන්ව න්යස්ටත්
උන්ව න්යස්යග්
අධිගමල්ාභී
ශ්රාවක නටත් ප්ි ියවත් ප්ුරන භික්ෂු භික්ෂුණි උප්ාසක උප්ාසිකායවෝ
ප්රි වන්නා , නු ඔෙ ිසින් නිතර යමයන ි ක
ුත්යත්, තමාට
ප්ිටිව ල්් වීමට ය ාඳ ප්ිරිසක් ඉන්නා ෙව සිතට ගනිමිනි.
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208.
යමක් යතයම් ෙශ් කථා වස්තුල්ාභී යවමින් අනුනට ෙ එ ින්
ුක්ත වීමට අවවාෙ යෙ ි ෙ, අනුශ්ාසනා යෙ ි ෙ, ය යතම ෙුදුවර නට
ප්රි .
209. ඉච්ඡාව සතර ආකාර කට යෙදී ගිය ් : ‘අතරිච්ඡතා,
ප්ාප්ිච්ඡතා, ම ිච්ඡතා, අප්ප්ිච්ඡතා’ ි. තමාට ල්ෙ ල්ාභය න් යනාසෑ ී
අනුන්යග් ල්ාභ ට ෙ ආශ්ා කිරීම අතරිච්ඡතාව . නැති ගුණ ැඟවීමෙ
ප්ි ිගැනීයම් ප්මණ යනාදැනීම ෙ ප්ාප්ිච්ඡතා . සැදැ ැ නැතිව
සැදැ ැවතකු ෙව ැඟවීම ෙ සිල්් නැතිව සිල්්වතකු ෙව ැඟවීම ෙ යම්
නිසා සිදු යව ි. කු කකයම් ල්ක්ෂණය කි. සැදැ ැවත් වත් ඒ සැදැ ැ
අනුනට ැඟවීම ම ිච්ඡතාව . එ ින් ුත් තැනැත්තා ප්ි ිගැනීයම්
ප්මණ යනාෙනි ි. ිෙයමාන ගුණ සැඟවීම ෙ ප්ි ිගැනීයම් ප්මණ
දැනීම ෙ අප්ප්ිච්ඡතාව . යම ප්ුරැදු කරනු.
210. සිේප්ස ප්ි ිෙඳ යදාය ාස් වැෙෑරැම් සයන්තාස දි ුණු
කරන්නා ට ස්වකී අභිමතාර්ථ සාර්ථක වන්යන් ඉතා ප් සුයවනි.
211. ය ාගාවචර ාට
ියේක
උතුම්
සැප්යතකි.
ජන
සම්ෙන්ධය න් යවන් ස්ථාන ක භාවනාරම්මණ ක් යගන වාස
කරන්නා ට කා ියේක සැල්ැයස ි. එ උප්කාර යකාටයගන
ප්රථම ධයානාදි ක් ල්ොගැනීම චිත්ත ියේක ි. එ
ප්ාෙක
යකාටයගන ිෙර්ශ්නා වඩා මාර්ග ඵල් න් ල්ැෙගැනීම උප්ධි
ියේක ි.
212. රෑප් ෙර්ශ්නය ් ආස්වාෙය න් ගිජුකම වූ ෙර්ශ්න සංසර්ග ,
ආස්වාෙය ් ගිජුකමින් ප්
වන ශ්රවණ සංසර්ග , ආස්වාෙය ්
ගිජුකමින් කථායේ සංසර්ග , ආස්වාෙය ් ගිජුකමින් සයම්භාගය ්
සංසර්ග , කා ස්ප්ර්ශ්ය ් ආස්වාෙ ට ගිජුකමින් වන කා සංසර්ග ,
න යම ින් යවන් වීයමන් අසංසර්ග ප්
කරගත ුතු . අනුනට
එ ින් අවවාෙ ෙ දි
ුතු .
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213. ගා ක ගා ක , ගා ක මුත්තක , මුත්ත ගා ක , මුත්ත
මුත්තක
ි යකාටස් සතර ෙත ුතු .
i. ඔෙ ඇසුරැ කරන්නන් ඔෙ සිත් නමා යප්ා ඹවාගැනීමට
උප්ස්ථාන කරන කල්් ි ඔෙත් එයස්ම ඔවුන් යප්ාය ා
ඹවාගැනීමට වැඩ කරයතාත් එ ින් ගා ක ගා ක
වන්යන් .
ii. ඇසුරැ කරන්නන් එයස් උප්ස්ථාන කරතත් ඔෙ
ෙක්ෂිණාර් කු වශ්ය න් එ ි එ ඹ වැඩ කරයතාත්
එකල්් ි ගා ක මුක්තක වන්යන් .
iii. ඇසුරැ කරන්නන් ෙක්ෂිණාර් භාව සල්කා උප්ස්ථාන
කරන කල්් ි ඔෙ ඔවුන් යප්ා ඹවාගැනීමට වැඩ
කරයතාත් මුත්ත ගා ක වන්යන් .
iv. යෙප්ක්ෂය න් ම ෙක්ෂිණාර් භාව ඉදිරිප්ත් යකාට
යගන වැඩ කරයතාත් මුත්ත මුත්තක නම් වන්යන් .
214. ය ාගාවචර ා ිසින් ගමනය ්දී ප්
ක්යල්ශ් ක් සිටින
අවස්ථාවට ෙ, සිටීයම්දී ප්
ක්යල්ශ්
ිඳීමට ෙ, ිඳීයම් දී ප්
ක්යල්ශ් ක් ශ් න ට ෙ ප්ැමිණීමට ඉඩ යනාදි
ුතු . මන්තරය කින්
සර්ප් කු මැඬගන්නා යස් ෙ සතුරකු යෙල්්යල්න් අල්්ල්ා තල්්ලු කර
ෙමන්නා යස් ෙ යකයල්සුන් ආකරමණ කරමින් ැසිරි
ුතු . යම්
තැනැත්තා ආරේධ වීරි
ි කි නු ල්ැයේ.
215. ශ්ක්ති ප්රිදි අවස්ථාව ෙල්ා ය ාගාවචර ා ිසින් අනුනට
අවවාෙ ෙ දි
ුතු . එ ෙශ් කථා වස්තූන්යගන් ුක්ත යකාට සි ුම්
යත්රැම් සමග දි
ුතු .
216. අවවාෙ යෙන්නා එ සම්ප්ූර්ණ කිරීමට අර්ථ
ැඟවීම
ප්මණක් කරයතාත් එ ප්රමාණවත් යනායේ. ය ්තු ස ිතව එ දැක්ි
ුතු.
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217. ය ්තු ස ිත අන් කරැයණ ි අසන්නන් සමාෙන් කරවා එ ි
උත්සා
උප්ෙවමින් යතෙ ගන්වා එ ි ගුණ කි ා ඔවුන් සතුටු කරවා
ඔයේ අනුශ්ාසනාව සම්ප්ූර්ණ කරන්න.
218. ඔෙ අනුන්යග් ගුණ කි න්නට ායම්දී එ සම්ප්ූර්ණ යකාට
ම ක
ුතු . ඇතැමුන් ගුණ කි න්නට යගාස් ප්රකාශ් කරන්යන්
අගුණය කි.
219. අගුණ කීමට යනා ා ුතු . ඉතා ආවශ්යක කරැණක්
වුවය ාත් ප්රමාණවත් ව කි
ුතු . ඇතැම් ිට ඔෙ කි න අගුණ
ඒ ප්ුේගල් ායග් සම්ෙන්ධය න් ඈත් වූවක් ෙ ි
ැකි ය ින්, යම ි
ල්ා ඉක්මන් යනාි
ුතු .
220. අනුන් ා කරන ඔයේ ධර්ම සාකච්ඡාව ඔෙටත් අනුන්ටත් ිත
ප්ිණිස යේ දැ ි සල්කා ෙල්ා එ ි ය යෙනු.
221. සාකච්ඡායේ දී ප්ූර්ව කථාව ප්ි ිටුවාගත ුත්යත් එ ින් ප්සුව
කරන කථා සි ල්්ල්ට ම එ ප්ි ිට වන ය ිනි.
222. ගුණ වර්ණනායේදී අසතය කරැණු ඇතු ත් කිරීයමන් තමායග්
නිර්ගුණ භාව ය ි යේ. එය ත් එ ිදී ඔෙ අතිශ් ින් ධාර්මික ි
ුතු . මසුරැ යනාි
ුතු . ගුණමකු යනාි
ුතු .
223. යමාය ාතක් ප්ාසා ඔයේ ප්රියභෝග ට ප්ැමියණන ආනිසංස
රැසක් ප්රතයයේක්ෂා යකාට, ඔෙ ප්රය ාජන ට ගන්නා වූ
යල්ෝකාමිසය ි ආනිසංසවල්ට වැිය න් ආදීනව තියෙන ෙව
සල්කනු. ය ාගාවචර ජීිත ට ෙැසගත් තුන් වර්ග කම ශ්රමණය ෝ
යම් යල්ෝකාමිසය ි ප්ටල්ැවී මාර ායග් අතට ප්ත් වූ . යම්
යල්ෝකාමිසය ි මු ා යනාවී නුවණින් ප්රය ෝජන ගත් එකම
යකාටසක් මාර ායගන් යේරී සංසාර ිමුක්ති සල්සාගත් .
224. ගි ි යග ින් නික්ම ශ්රමණ භූමි රැචි ක ඇතැම් යකයනක්
යල්ෝකාමිසය ි යග සිත යප්රම බිඳගත යනා ී, ඔවුන් සමග ම
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ගැයටමින්, ගි ි නුත් යනාය ක් ගුණ දුෙල්කම්වල්ින් ුක්ත ය ින්
අප්ිත් යමතරමින් වැඩ කරමු
ි යල්ෝකාමිසය ් මු ා වී, එ ින් මත්
වී ශ්රමණකම ෙ සල්කාගත යනා ී මාර ායග් අතට ප්ැමියණන්නා .
225. යමාවුන්යග් ප්ිරි ීම දුටු තවත් ය ාගාවචර යකයනක්, “ජන
සංසර්ග ය ්තුයවන් ඔවු ු ප්ිරි ුණ . යම ට ය ාඳ ම උප්ා
අරණයගත වීම .” නු සල්කා වනගත වී ජීිත ප්ැවැත්වීමට
වැටුණ . යල්ෝකාමිසය ් ආදීනව යනාසැල්කු ය ින් ආරණයක
ප්රතිප්ත්ති ට රැචි ම ාජන ායග් යක වරක් නැති සත්කාරාදි ට මු ා
වී චිත්ත භාවනායවන් යතාරව කල්් යගවමින් මාර ායග් අතට
ප්ැමිණි .
226. ප් මුවන ා යෙවන තාප්ස යෙයකාටසයග් ප්ිරි ීම දුටු
තුන්යවනි ශ්රමණ යකාටසට ගි ි සංසර්ගය ් ආදීනව
ා
යල්ෝකාමිසය ි ආදීනවත් වැට ිණි. එය ින් ඔවු ු ම කැල්ෑවට
වැදී ගස්වැල්්වල් යකා යප්ාතු යගි අල් මුල්් ආදි කා ජීිත
යගවන්නට ප්ටන්ගත් . අන්තිමය ් දී දුෙල් වූ ඔවු ු ජීිතාශ්ායවන්
ගම්වල්ට වැෙ, ගම් ෙරැවනට ශ්ිල්්ප් ශ්ාස්තර උගන්වමින් එ ින් ල්ෙ
ල්ාභාදි ට ගිජුව මාර ා අතට ප්ැමිණි .
227. යම් තුන් යකාටයස් ම ප්ිරි ීමත් ඊට ය ්තුත් ය ාඳින් ප්රීක්ෂා
ක සතරවන යකාටස අරණයගතව යල්ෝකාමිස සර්වප්රකාරය න්
ප්රතික්යෂ්ප් යනායකාට ප්රතයයේක්ෂාය න් ුක්තව ඒවා ප්රියභාග
කරමින් භාවනා යකාට මාර ායග් ෙල් ඉක්මවූ උතුම් ගුණ ට
ප්ැමිණි .
228. මාර ායග් අෙර්ශ්න ට ප්ැමිණීමට චිත්ත භාවනායේ ය දී
ප්රථම ධයානාදි ල්ො එ ම ප්ාෙක යකාටයගන ිෙර්ශ්නාව වැි
ුතු . ිෙර්ශ්නා ප්ාෙක ධයාන ට සමවත් ය ාගාවචර ායග් ඥාන
ශ්රීර මාර ාට දැක්ක යනා ැක්ක.
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229. දැ ැමි සභාග ප්ිරිසක , ඔෙට රැස් වීමට ඇත්යත්. එ ිදී ඔෙ
ිසින් ක
ුත්යත් ෙශ් කථා වස්තු නිශ්රිත ධර්ම කථාවක් ඇසීම ය ෝ
ඇස්වීම . එයස් නැතය ාත් මූල් කර්මස්ථාන යමයන ි කිරීම ය ෝ
සමවතක් සිතට යගන සිටීම ය ෝ යේ.
230. ජාතයාදී දුක් යගාඩකට ට වී වාස යකයරමින් එෙඳු යේ ම
ප්රිය සන (යසවීම) යකයර් නම්, එ අනාර් ප්ර්ය ්ෂණ ’ ි ෙත
ුතු .
231.

ආර්

ප්ර්ය ෂණ

නම්:-

“කතමා ච, භික්ඛයව, අරි ා ප්රිය සනා? ඉධ, භික්ඛයව,
එකයච්චා අත්තනා ජාතිධයම්මා සමායනා ජාතිධයම්ම ආදීනවං ිදිත්වා
අජාතං අනුත්තරං ය ාගයක්ඛමං නිබ්ොනං ප්රිය සති, අත්තනා
ජරාධයම්මා සමායනා ජරාධයම්ම ආදීනවං ිදිත්වා අජරං අනුත්තරං
ය ාගයක්ඛමං නිබ්ොනං ප්රිය සති, අත්තනා ෙයාධිධයම්මා සමායනා
ෙයාධිධයම්ම ආදීනවං ිදිත්වා අෙයාධිං අනුත්තරං ය ාගයක්ඛමං
නිබ්ොනං ප්රිය සති, අත්තනා මරණධයම්මා සමායනා මරණධයම්ම
ආදීනවං ිදිත්වා අමතං අනුත්තරං ය ාගයක්ඛමං නිබ්ොනං ප්රිය සති,
අත්තනා යසාකධයම්මා සමායනා යසාකධයම්ම ආදීනවං ිදිත්වා
අයසාකං අනුත්තරං ය ාගයක්ඛමං නිබ්ොනං ප්රිය සති, අත්තනා
සංකියල්සධයම්මා සමායනා සංකියල්සධයම්ම ආදීනවං ිදිත්වා
අසංකිල්ිට්ඨඨං අනුත්තරං ය ාගයක්ඛමං නිබ්ොනං ප්රිය සති. අ ං,
භික්ඛයව, අරි ා ප්රිය සනා. (ප්ාසරාසි සුත්ත - මජ්ඣිම නිකා අරි ප්රිය සන)
(ෙුේධ චරිත යම ි සඳ න් යේ. කි ි
ුතු .)
232. සද්ධධාව, ිරි , සති , සමාධි , ප්ඤ්ඤාව න යම් ගුණ න්
දි ුණු කරන කාට වූවත් ධර්ම ප්රතයක්ෂ කරගැන්යම් අවස්ථාව
සල්සාගත ැකි වන්යන් .
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233. ධර්ම
ඉයගනීම එයකකි. එ ි ප්රතයක්ෂ අවයෙෝධ ක්
සල්සාගැනීම යවන වැඩකි. යනාප්සුෙට වීර් ය කින් උගත් ධර්ම
අනුව ප්ි ියවයත ි ය දීම ප්රතයක්ෂ අවයෙෝධ සල්සා යෙ ි.
234. සංසාරය ි යනාය කුත් දුක් ප්ිරී ඇති ෙව කාටත් යප්යන ි.
එය ත් එ ි ඒ දුකින් උකටල්ී වී යවන් වීමට ඉඩ යනායෙන්යන්
කාමාල් තෘෂ්ණාල්ය ෝ .
235. සත්ත්ව නට ඇති තෘෂ්ණාව භවය න් භව ත් ඵල්ය න්
කර්ම ත් එකතු යකාට ෙක්ව ි. යමයස් තෘෂ්ණායේ වැඩ ෙල්වත් .
236. ප්ැිදි බිමට ප්ත් තැනැත්තා තමාට ල්ැයෙන සිවුප්ස
තෘෂ්ණායවන් මැිමැඩී ප්රතයයේක්ෂාවක් නැතිව ව ඳයතාත් ඔ ු මුව
වැේදායග් ප්ාශ් ට අසු වී එ ි ල්ැග ඉන්නා මුවාට සමාන .
237. අටප්ිරිකර ප්මණක් ප්රි රණ
කරන ය ාගාවචර ා
ි ාරස්ථාන ප්රියවන උප්ට්ඨඨාකාදීන් යකයර ි ඇල්්මක් නැත.
චාතුද්ධදියසා අප්ප්ටියඝා ච ය ාති,
සන්තුස්සමායනා ඉතරීතයරන;
ප්රිස්ස ානං ස ිතා අඡම්භී,
එයකා චයර ඛග්ගිසාණකයප්ප්ා.
(ඛග්ගිසාණ සුත්ත - සුත්ත නිප්ාත)
238. දුටු යෙය ි දුටු මාතරය න් නැවතීමත් ඇසූ යෙය ි ඇසූ
ප්මණින් නැවතීමත් මුතය ි මුත මාතරය න් නැවතීමත් ඉන්ද්රි
සංවර ි. අවයායස්ක සුඛ
ි කි න ල්ේයේ එ ි.
239. අරණය වාස ට ප්රතය සම්ප්ත්ති සතයරකි. ආර්
ආර් ඉන්ද්රි සංවර , ආර් සති සම්ප්ජඤ්ඤ .1

ශ්ීල් ,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

ආර්

සන්තුෂ්ටි

තරවන කරැණ ි. (සාමඤ්ඤඵල් සූතර , දීඝ නිකා )
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240.
ම් යකනකුට යම් ප්රතය සතර නැත්නම් ඔ ුට අරණය වාස
සමෘේධ යනායේ. තිරිසනුන්යග් වාස යමනි.
241. තයඤ්ච, ආවුයසා, භික්ඛුං ප්යර අයක්කාසන්ති ප්රිභාසන්ති
යරායසන්ති ිය යසන්ති, යසා එවං ප්ජානාති – ‘උප්ප්න්නා යඛා යම
අ ං යසාතසම්ඵස්සජා දුක්ඛ යවෙනා. සා ච යඛා ප්ටිච්ච, යනා අප්ටිච්ච.
කිං ප්ටිච්ච? ඵස්සං ප්ටිච්ච’. යසා ඵයස්සා අනියච්චාති ප්ස්සති, යවෙනා
අනිච්චාති ප්ස්සති, සඤ්ඤා අනිච්චාති ප්ස්සති, සඞ්ඛාරා අනිච්චාති
ප්ස්සති, ිඤ්ඤාණං අනිච්චන්ති ප්ස්සති. තස්ස ධාතාරම්මණයමව චිත්තං
ප්ක්ඛන්ෙති ප්සීෙති සන්තිට්ඨඨති අධිමුච්චති. (ම ා ත්ිප්යදාප්ම සුත්ත මජ්ඣිම නිකා )
242. තයඤ්ච, ආවුයසා, භික්ඛුං ප්යර අනියට්ඨඨ ි අකයන්ත ි
අමනායප් ි සමුදාචරන්ති – ප්ාණි සම්ඵයස්සනප්ි, යල්ඩ්ඩු සම්ඵයස්සනප්ි,
ෙණ්ඩ සම්ඵයස්සනප්ි, සත්ථ සම්ඵයස්සනප්ි. යසා එවං ප්ජානාති –
‘තථාභූයතා යඛා අ ං කාය ා ථා භූතස්මිං කාය ප්ාණි සම්ඵස්සාප්ි
කමන්ති, යල්ඩ්ඩු සම්ඵස්සාප්ි කමන්ති, ෙණ්ඩ සම්ඵස්සාප්ි කමන්ති, සත්ථ
සම්ඵස්සාප්ි කමන්ති. වුත්තං යඛා ප්යනතං භගවතා කකචූප්යමාවායෙ:
“උභයතා ෙණ්ඩයකන යචප්ි, භික්ඛයව, කකයචන යචාරා
ඔචරකා අඞ්ගමඞ්ගානි ඔකයන්ත යුං, තතරාප්ි ය ා මයනා ප්දූයස ය න
යම යසා යතන සාසනකයරා”ති. ආරද්ධධං යඛා ප්න යම වීරි ං භිස්සති
අසල්ලල්ීනං, උප්ට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨඨා, ප්ස්සයද්ධධා කාය ා අසාරයද්ධධා,
සමා ිතං චිත්තං එකග්ගං. කාමං දානි ඉමස්මිං කාය ප්ාණි සම්ඵස්සාප්ි
කමන්තු, යල්ඩ්ඩු සම්ඵස්සාප්ි කමන්තු, ෙණ්ඩ සම්ඵස්සාප්ි කමන්තු, සත්ථ
සම්ඵස්සාප්ි කමන්තු, කරී ති ිෙං ෙුද්ධධානං සාසන’න්ති. (ම ා ත්ථිප්යදාප්ම
සුත්ත - මජ්ඣිම නිකා )
243. තස්ස යච, ආවුයසා, භික්ඛුයනා එවං ෙුද්ධධං අනුස්සරයතා එවං
ධම්මං අනුස්සරයතා එවං සඞ්ඝං අනුස්සරයතා උයප්ක්ඛා
කුසල්නිස්සිතා න සණ්ඨාති. යසා යතන සංිජ්ජති සංයවගං ආප්ජ්ජති
‘අල්ාභා වත යම, න වත යම ල්ාභා, දුල්ලල්ද්ධධං වත යම, න වත යම
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සුල්ද්ධධං, ස්ස යම එවං ෙුද්ධධං අනුස්සරයතා, එවං ධම්මං අනුස්සරයතා,
එවං සඞ්ඝං අනුස්සරයතා, උයප්ක්ඛා කුසල්නිස්සිතා න සණ්ඨාති.
(ම ා ත්ිප්යදාප්ම සුත්ත - මජ්ඣිම නිකා )
244.

ම ා සායරාප්ම සුත්ත

245.

චූල් යගාසිඞ්ග

246.

ම ා යගාසිඞ්ග

247. ශ්රමණය ෝ
ි ෙ, ය ාගිවරැ
ි ෙ, ය ාගාවචරය ෝ
ි ෙ
ඔෙට කි නවා ඇත. ඔෙ ිසින් එ ි යත්රැම දැනයගන යත්රැමට
ගැ යප්න යල්සින් වැඩ කරන්නට සිතට ගත ුතු .
248. කාමච්ඡන්ෙ ණ ගැනීමකට සමාන . ණය න් ෙැඳුණු
මිනිසා ණ
ිමි න් යකාතරම් ෙැන්නත් තැළුවත් ඉවසි
ුතු .
කාමච්ඡන්ෙ නිසා ෙ යම් ඉවසුම ප්
වන්යන් .
249. වයාප්ාෙ යරෝග කට සමාන . ප්ිත් යල්ින් යප්ය න්නා මධු
ශ්ර්කරාදි දුන්නත් එ ි රස යනාිඳි ි. ‘තිත්ත තිත්ත ’ ි කි මින්
ඒවා වමාර ි. එප්රිේයෙන් ම වයාප්ාෙය න් ුත් තැනැත්තා ිත
කැමැති ආචාර් උප්ාධය ාදීන් ිසින් ඕවාෙ කරනු ල්ෙනුය ් මඳකුත්
යනාගනි ි. ඔෙව න්යස්ල්ා මට ෙල්වත් යල්ස ප්ීඩා කරනවා
ි කි ා
ගි ි යව ි. ප්ිත්ත යරෝගි ා මධු ශ්ර්කරාදී රස යනාිඳින්නා යස්
වයාප්ාෙය න් ුත් තැනැත්තා යකරාධය න් ආතුර ය ින් ධයාන
සුඛාදි යභ්ෙ ශ්ාසන රස යනාිදි ි.
250. ීනමිද්ධධ
ෙන්ධනාගාර ට සමාන . උත්සව ක් ඇති
දිනය ක ෙන්ධනාගාරගත වූ තැනැත්තාට එ ි සම්ප්ත ිඳින්නට
යනාල්ැයෙන්යන් . එප්රිේයෙන් ම ධර්ම ශ්රවණාදි ක දී, ීනමිද්ධධ
ය න් ෙැඳීම නිසා එ ි රස ිඳීම යනාල්ෙ ි.
251.

කුක්කුච්ච

දාසත්ව ට සමාන .
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252. සම්මා දිට්ඨිය ් උත්ප්ාෙ සඳ ා ධර්මය ෝ යෙයෙයනක්
ප්රතය වන්නා . ඔ ු කවර ු ෙ ? ප්රයතායඝාස , ය ානියසා
මනසිකාර
න යෙයෙනා . (ම ායවෙල්ලල් සුත්ත - මජ්ඣිම නිකා )
253.

“කථං ප්නාවුයසා, ආ තිං ප්ුනබ්භවාභිනිබ්ෙත්ති ය ාතී”ති?

“අිජ්ජා නීවරණානං යඛා, ආවුයසා, සත්තානං තණ් ා
සංය ාජනානං
තතර
තතරාභිනන්ෙනා
–
එවං
ආ තිං
ප්ුනබ්භවාභිනිබ්ෙත්ති ය ාතී”ති. (ම ායවෙල්ලල් සුත්ත - මජ්ඣිම නිකා )
254.

“කථං ප්නාවුයසා, ආ තිං ප්ුනබ්භවාභිනිබ්ෙත්ති න ය ාතී”ති?

“අිජ්ජා ිරාගා යඛා, ආවුයසා, ිජ්ජුප්ප්ාදා තණ් ා නියරාධා
- එවං ආ තිං ප්ුනබ්භවාභිනිබ්ෙත්ති න ය ාතී”ති. (ම ායවෙල්ලල් සුත්ත
- මජ්ඣිම නිකා )
255. චක්ඛු ආදි ඉන්ද්රි ය ෝ ප්ස්යෙනා යගාචර ිසින් ෙ, ිස ිසින්
ෙ නන් වැෙෑරැම් යවති. යගාචර ිෂ ානුභාව ෙ නන් වැෙෑරැම් යවති.
මයනාේවාරිකවැ ය ෝ ප්ඤ්චේවාරිකවැ ය ෝ ප්
වන ජවන මනසම
ඔවුනට ප්ි ිසරණ ි. චක්ඛු ිඤ්ඤාණාදි තමතමාට අ ත් කෘතය
ප්මණකි කරනුය ්. රජ්ජන ෙස්සනාදි ජවන මනයස ි .
256. ප්රඥායේ ප්රය ෝජන
න කරි ා තුන ි.

නම්, අභිජානන , ප්රිජානන , ප් ාන

257. මි ිරි අඹ යගි ක් ව ඳනු රිසිය න්නා අඹ ප්ැ ට වයට්ඨ
යතාතැන්නක් තර යකාට ෙැඳගනි ි. ක
යගන කල්ින් කල් ප්ැන්
ඉස, දි ප්ිට යනා න යස් මි ර තර යකයර ි. ඟ තියෙන වැල්් ෙ,
ි ල්ි ෙඬු ෙ, දිමි යගාටු ෙ, මකුණු දැල්් ෙ ඉවත ල් ි. උදැල්්ල් යගන
කල්ින් කල් මුල්්වල් ප්ස ෙුරැල්් කර ි. යමයස් යම් කරැණු ප්ස
යනාප්මාව කරන්නා ට ඒ අඹ ප්ැල් රැකක් වී වැඩී අඹ යගි යෙ ි.
එයස්ම ශ්ීල් රකිමින්, කල්ින් කල් සප්්ප්ා ෙණ අසමින්, සමථ
දි ුණු කරමින්, ධර්ම සාකච්ඡායවන්, සත්තානුප්ස්සනාවන් වඩමින් යම්
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කට ුතු කරන කල්් ි යම් කරැණු ප්සින් අනුගෘ ිත වූ සම්මා දිට්ඨි
අර් ත් ඵල් යෙ ි.
258. චතුප්ාරිසුද්ධධිසීල්ඤ් ි
ප්ූයරන්තස්ස,
සප්ප්ා ධම්මස්සවනං
සුණන්තස්ස,
කම්මට්ඨඨායන
ඛල්නප්ක්ඛල්නං
ඡින්ෙන්තස්ස,
ිප්ස්සනාප්ාදිකාසු අට්ඨඨසමාප්ත්තීසු කම්මං කයරාන්තස්ස, සත්තිධං
අනුප්ස්සනං භායවන්තස්ස අර ත්තමයග්ගා උප්ප්ජ්ිත්වා ඵල්ං යෙති.
(ම ායවෙල්ලල් සුත්ත වණ්ණනා - මජ්ඣිම නිකා අට්ඨඨකථා)
259. අයන්තා නියරෝධය ි ප්ංච ප්රසාෙ කරි ාම ප්රවෘත්ති
ප්වත්නා සමය ි අරෑප් ධර්මය ෝ ප්රසාෙ නට ෙල්වත් යස් ප්රතය
වන්නා . යමක් ඒ ප්රවෘත්ති නිරැේධ යකාට නියරාධ සමාප්ත්ති ට
සම වැදුයණ් ෙ ඔ ුයග් නියරාධ තු ප්ංච ප්රසාෙය ෝ ආ ුස
(ජීිතින්ද්රි ) නිසා ප්වති ි. ආ ුස උස්ම (කර්මජ යතයජාධාතුව)
නිසා ප්වති ි. කර්මජ යතයජාධාතුව ජීිතින්ද්රි නැතිව යනාසිටින
ය ින් ආ ුව උස්ම ත් උස්ම ආ ුවත් ප්රතිෙේධ යකයරති. දැල්්යවන
ප් නක ගිනිදැල්්ල් නිසා ආයල්ෝක ත් ආයල්ෝක නිසා දැල්්ල්ත්
ප්ැයනන්නාක් යමනි.
260. කර්මජ යතයජාධාතුව ගිනිදැල්්ල් යමනි. ජීියතන්ද්රි
ආයල්ෝක යමනි. ප් යන් ප්
වන ගිනිදැල්්ල් ආයල්ාක රැයගන
උප්දි ි.
261. ම තැනැත්තායග්ත් නියරාධ සමාප්ත්ති ට සමවන්න ුයග්ත්
යවනස :i. ම තැනැත්තායග් කා සඞ්ඛාර (අස්සාස - ප්ස්සාස) නැත.
ii. වචීසඞ්ඛාර (ිතක්ක - ිචාර) නැත.
iii. චිත්තසඞ්ඛාර (සඤ්ඤා - යේෙනා) නැත.
iv. ආ ු (රෑප් ජීිතින්ද්රි ) නැත.
v. උස්ම (කර්මජ යතයජාධාතුව) නැත.
vi. ඉන්ද්රි ය ෝ නට .

44 | ය ාගාවචයරාප්යෙශ්

උස්ම

නියරෝධ සමවන්න ුට i, ii, iii නැත. iv අප්රික්ෂීණ . v.
යනාසන්සිඳිණි. vi ඉන්ද්රි ය ෝ ියශ්ෂය න් ප් න් වූ .

262. කරි ාම ව ප්වත්නා ප්රසාෙවල්ට ො ිර අරමුණු ැයප්න කල්් ි
ඉන්ද්රි ය ෝ ප්ීඩාවට ප්ැමියණත්. සතර මං න්දි ක තැෙූ කැඩප්තක්
යස් දුිල්ිවල්ින් කි ිටි වන්නා යස් කි ිටි යවත්. නියරාධ සමාප්ත්ති
ඇතු ත ප්වත්නා ඒ ඉන්ද්රි ය ෝ යකාප්ුවක ෙමා තැෙූ කැඩප්තක් යස්
ෙෙල්ත්.
263. සත්ත්වය ෝ අනිෂ්ට අකන්ත අමනාප් යේ යනාවැයඩන
යල්සටත් ඉෂ්ට කාන්ත මනාප් යේ වැයඩන යල්සටත් ප්රාර්ථනා
යකයරති. එ
රි යනා ි. වැරදීමට ය ්තුව සත්ප්ුරැෂ න්
යනා ැඳිනීම, සත්ප්ුරැෂ ධර්ම යනාදැනීම, යස්වන ක
ුතු වූ ෙ
යනාක
ුතු වූ ෙ ධර්ම යනාදැනීම න කරැණු .
264.

යකාසම්බි

සූතර

265.

ෙරහ්මනිමන්තනික සූතර

266.

මාරතජ්ජනි

සූතර

- 1.5.8
- 1.5.9

- 1.5.10 (ම. නි - මූල්ප්ණ්ණාසක )

267. ප්ර්වත ෙෑවුමක තණයකා වැටී ප්ල්් වී ගි ජල් ඇති තැන
ගැඹුරට යප්යන ි. ල්ී ක් ඔො ෙල්න්නකුට ප්ිටිප්තුල් යතයමන තරම්
වත් යනායේ. එප්රිේයෙන් ම් තාක් රාග - ේයේෂ - යමා ාදි ප්
යනායවන තාක් ප්ුේගල් ා ැඳිනගැන්මට යනා ැකි . යසෝවාන්
යසෙගැමි අනාගාමි ර ත් යස් යප්යන ි. ම් කයල්ක රාගාදි ප්
වුයණාත් එකල්් ි රත්ත ා දුෂ්ට ා යමෝඩ ා
ි ප්ැයන ි. යමයස්
ය ින් යමාවුන් ප්ුේගල් න් ප්රමාණ කර ෙක්වන ය ින් රාගාදී ු
‘ප්මාණකර ධම්ම’
ි කි නු ල්ැයෙත්.
268.

රාග

ඉප්ෙ ප්ුේගල් ා මඬනා ය

ින් කිඤ්චන

ි කි ති.
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ප් ත දැක්යවන ය ෝගාවචර අධිෂ්ඨාන න් ‘අමා බින්දු’ යප්ායතන්
උප්ුටාගන්නා ල්දි.

සොසනස ණී විනයග ුක භික්ෂු සමොජය
මයග් අධිෂ්ඨොන...
නමත්ථු සත්ථුයනො තස්සො - ද්වයවයොදී මය සියනො
යයතොප්පභූතො නීයයොනො - පටිපත්ති ම ො ො.
1) තුනුරැවන් යකයර ි මායග් ඇදැ ිල්ිමත් ගුණ ත් යගෞරව ත්
නිෙඳවැ වැයඩන යස් වැඩ කරමි. එ මැ මායග් ශ්ාසනික ජීිතය ්
දි ුණුවටත් ආරක්ෂාවටත් ප්රම ප්රතිෂ්ඨාව යේවා ි මම අධිෂ්ඨාන
කර ගනිමි.
2) මම ැම අවස්ථාවකදී මැ ැම කරි ාවකදී මැ සති - සම්ප්ජඤ්ඤ
යෙකින් ුක්ත වීමට ස්ිරවැ අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
3) කිසිම සික ප්ෙ ක් මැඩීයම් යේතනාවකටවත් ඉඩක් යනාල්ැයෙන
යස් නිරතුරැවැ ිසීමට මම අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
4) කා ාදී තරිිධේවාරය ් මැ සංවර මැනැින් සුරැකිවැ තොයගන
මා කරන ැම වැයඩ ිමැ ය යෙන්නට අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
5) ර සවත් කා ාදිය ් අසංවරික කරි ාවන් යනාප්ැවැත්වීමට මම
අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
6) ධුතඞ්ගාදි උසස් සල්්යල්්ඛ ගුණ න් ස්වසන්තානය
ප්ත් කරගැනීමට මම අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.

ි දි ුණුවට

7) ල්ජ්ජී භික්ෂු ප්ිරිස මැ ඇසුරැ කිරීමට සිතින් යප්ායරාන්දු වන මම,
ඒ මා අනුගමන කරන වැඩ ප්ි ියව , ඇණවීමක් යනාමැති වැ
අනුනට ප්රසිේධිය ් ය ෝ අප්රසිේධිය ් ය ෝ ප්රකාශ් යනාකිරීමට
අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
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8) ස්ථාන න්, දා ක න්, ගි ි-ප්ැිදි සිසුවන් ආදින් තැනීමට මම
ඉක්මන් යනායවමි කි ා අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
9) අනුන්යග් වැරැදි ා අඩු-වැිකම් යසා මින්, ඔවුන් ියේචන
කරමින්, ඒ මගින් ය ෝ මා සිතට යකයල්ස් අෙ ස් ගල්ා එන්නට
ඉඩ යනාතො ිසීමට මම අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
10) මා ඟ ඇති යෙ ින්, මා දැනුයමන්, අනුන් ට උප්කාර ක් කිරීමට
ෙල්ායප්ායරාත්තු වන මම, ඒ මයග් ප්ුළුවන්කම් අනුන් ඉදිරිය ් ල්ා
දැක්වීමට යනා න්යනමි ි කි ා අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
11) අනුන්යගන් තුටු ප්ඬුරැ ප්ි ිගැනීයම්දී ියශ්්ෂය න් මා ආරක්ෂා
ි
ුතු ැටි ට මම අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
12) දුල්යභ වූ ෙ අති යශ්ර්ෂ්ඨ වූ ෙ සම්ෙුදු සසුන් ගුණ න් මැේයේ ක ත්
සිතත් නිතර තොගැනීමට මම අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
13) මයග් ජීිත ගුණ සමගම . එ ින් යතාර නම් ඒ ජීිතය න්
සසුනටවත්, යල්ාවටවත්, මටවත් වැයඩක් නැත. එෙැින් ගුණ
ජීිත රැකගැනීම මට භාර වූ ප්ුධාන මැ වැඩක් ෙවට මම
අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
14) මා අසල් ඉන්නා වූ ය ෝ ප්ිටතින් ඉන්නා වූ ය ෝ ිෂම ප්ුේගල් න්
අරමුණු යකාට යකෝප් ක්, ේයේෂ ක්, යනාසතුටක් ප්
කර
යනාගන්යනමි. එ ින් මඩනා ල්ෙ සිතින් ෙසක් යනාකි න්යනමි;
වැඩක් ෙ යනාකරන්යනමි කි ා මම අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
15) මා තු තියෙන ගුණ ය ෝ නැති ගුණ ය ෝ ප්රකාශ් කිරීමට ය ෝ
අනුන් ඉදිරිය ් ඇඟවීමට ය ෝ උත්සා යනාෙරමි ි මම අධිෂ්ඨාන
කරගනිමි.
16) අප්්ප්ිච්ඡතා,
සන්තුට්ඨිතා,
ප්ියේකතා,
අසංසග්ගතා,
ිරි ාරම්භතා ආදී ගුණ න් තමා තු දි ුණු කරමින් අනුන් ට ෙ
එ ින් ආෙශ්ය දීමට මම අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
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17) නිරර්ථක කා ික කරි ා ෙ එෙඳු වූ මැ ෙස් ෙ සිතිිල්ි ෙ
යනාප්ැවැත්වීමට උත්සා ෙරන්යනමි.
18) මම අනුන්යග් නුගුණ යවත සිත ය ාදා මා සිත කි ිටි කර
යනාගනිමින්, තම ගුණ දි ුණුවට අදා
සිත් සතන් නිෙඳ
ප්ැවැත්වීමට අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
19) මා සිත් තු කරැණා මමතරි ආදී ගුණය ෝ නිරතුරැ වැ වැයඩත්වා!
එ ින් නිෙඳ මා සිත් සතන් සැනැයස්වා!
20) උසස් ගුණ යකයර ිත් ඒ ගුණය න් ුත් උතුමන් යකයර ිත්
ගරැ කිරීයම්, ඇසුරැ කිරීයම්, ප්ිදීයම්, ඒවා ආෙර්ශ් ට ගැනීයම් අෙ ස
නිතර මා තු වැයේවා ි අධිෂ්ඨාන කරගනිමි.
“අප්පමොෙ තො සන්තො - පමොයේ භයෙස්සියනො
අභබ්බො පරි ොනොය - නිබ්බොනස්යස්ව සන්තියක්”.
යම් අධිෂ්ඨාන ප්ඞ්ක්ති සම්ප්ාෙන යකය ් අනුන් ට යප්න්වීමට
ය ෝ කීමට ය ෝ යනාවැ. යම ප්රතිප්ත්ති ක් වශ්ය න් යගන මින්
තවතවත් එෙඳු ගුණගරැක ප්ිරිසක් ප්
වනු දැක්ම
ෙල්ායප්ායරාත්තුයවනි.

