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යපරවදන....
අති පූජ්නීය ාණපපෝනික ස්වොමීන් වහන්පස්ප ් The Power
of Mindfulness නර්ැති ඉං රීසි පපොත අනුසොරපයන් පර්ර් “සතිපය්
ෙල ර්හිර්ය” පරතිනිර්ර්ොණය ී ඇත. පර්ය ර්ප ් ජීවිතපය්
පරිවර්තනයක් සිදු කළ පපොතක් ෙව පළර්ුව කියො සිටිමි. එයර්
ර්හනුවර රන්ථ පරකොශන සමිතිය විසින් පම් තොක් තුන් වතොවක්
සිංහලට පරිවර්තනය පකොට එළිදක්වන්නට පයදුණි. පර්ර් පපොතින්
සිදු වන අමිල පස්වය සලකො, පසු ිය හතළිස් වසර පුරො සතිර්ත්
විර්ට අප ත් උත්සොහපය් අත්ැකීම්ද පරිස්සමින් ඇතුළු පකොට, තවත්
සතිර්ත් පිරිස්වල සහපයෝ යද ඇතිව පර්ය සිදු කරන්නට පයදුපණ්
ර්ුල් කර්තෘවර අති පූජ්නීය ාණපපෝනික ර්ොහිමියන්ප ් ප ෞරවය
ආරක්ෂො වන පරිද්පදනි. ර්ුල් කර්තෘවර අති පූජ්නීය ාණපපෝනික
ර්ොහිමියන්ප ් ශ්රී නොර්යට පර්යින් යම් හොනියක් සිදු පනොපේ යැයි
උදක්ර් ෙලොපපොපරොත්තු පවර්ු. ර්ුල් පපොත අනුව යමින්, එර් කෘතිය
අනුසොරපයන් පර්ය පර්පලස සරල වචන පයොදා එළිැක්ීර් සිංහල
පොඨකයොට පහසුවක් පර්න්ර් අත්වැලක්ද වනු ඇතැයි සලකමි. පම්
කරැණු ර්ැනවින් වටහොප න, පර්ය ර්ුද්රණය කිරීර්ට අනුර්ැතිය දීර්
ැන ර්හනුවර පෙෞද්ධ රන්ථ පරකොශන සමිතියට කෘතඥ පවර්ු.
පර්ය ඉක්ර්නින්, ර්ැනවින් ර්ුද්රණය කිරීර් ැන පකොලිටි
පරින්ටර්ස් ආයතනපය් අධිපති ර්හතොට සහ කොර්ය ර්ණ්ඩලයට පින්
අනුපර්ෝදන් කරර්ු.
පතරැවන් සරණයි,
උ ධම්ර්ජීව හිමි.
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හැඳිනේීම
පමායදේ යනාසැයලනු’යි සති බලය යැ.
පර්ර් පපොපතහි කියැපවන සතිය යනු ඇත්ත වශපයන්ර්
එයටර් ආපේණික වූ ෙලයකින් යුක්ත වූවක්ද? ජීවිතපය් සොර්ොනය
පරර්ොර්ථ අනුව ෙලන විට එවැන්නක් පපපනන්පන් නැත. විවිධොකොර
පලෞකික ආශො ඉටු කර ැනීර් සඳහො වඩො වැද ත් යැයි පපපනන
ර්ොනසික ශක්ති අතර සතියට (අපරර්ොදයට) ඇත්පත් සොර්ොනය
තැපනකි. පර්හි ලො සතිය යනු, යර්කු තර් අරර්ුණු ඉටු කර ැනීර්ට
කරන වෑයපම්දී පය පැකිළීපර්න් ඇද වැටී පනොයනු පිණිසත් ලද
අවස්ථොව පැහැර පනොහැර යනු පිණිසත් තෙන පියවර ැන සූදානම්
ශරීරපයන් යුක්ත ීර් පහවත් සැලකිලිර්ත් ීර්යි. සුවිපශ්ෂී කටයුත්තක
දී පහෝ දක්ෂතොවක දී පහෝ පර්ණක් යම් පකනකු සතිර්ත් ීර්ට
උපදයෝ ී වුව ද එහි දී සතියට පැනපවන්පන් අපරධොන භූමිකොවකි.
ර්න්ද, සතිපය් ඇති සුවිපශ්ෂී වූත් පුළුල් වූත් විෂය හො හැකියොවල්
හඳුනොප න පනොර්ැති ෙැවිනි.
ෙුදු දහර් උ ැන්ීපම් දී පවො, සතිය ඇතුළත් ී තිපෙන
චචතසික ලැයිස්තු හො වර් අතරත් පර්ර් සති ඉන්ද්රිය යනු පෙොපහෝ
ඉන්ද්රියයන් අතර තවත් එකක් පර්ණකැයි යන අදහසට යර්කු
පපොළඹවන අයුරක් ඇත. එහි ලො සතියට ඇත්පත් අපරධොන තැනක්
යයිද, අපනකුත් ඉන්ද්රියයන් එය අබෙවො සිටී යැයි ද කියවන්නොට
හැඟී යනවොට සැක නැත.
එපහත් සතියට පණ දී ෙැලුපවොත් එය අවයොජ් නිරහංකොර
ලක්ෂණපයන් යුක්ත ෙව වැටපහනු ඇත. සතිය හො ළපො ෙලන විට
ශරද්ධොව, ීර්යය, චිත්ත භොවනොව හො පරඥාව හැඳින්විය හැක්පක්
මිනිසුන් අතර පර්න්ර් සිද්ධි අතරත් ක්ෂණික පරෙල ෙලපෑර්ක්
කරනසුලු, වඩො වණමවත් පුද් ලයන් හැටියටය. ඒවොපය් ෙලපෑර් පුළුල්
පර්න්ර් ෙලවත් නර්ුදු අනොරක්ෂිත ෙවක් දනවයි. ඒ අනුව සතිය
ආකරර්ණශීලී පනොවන අතර, එහි ුණොං ෙැෙපළන්පන් ඇතුළතිනි.
සොර්ොනය ජීවිතපය්දී සතියට අයත් පර්ර් ආපටෝප විරහිත සරල ුණ
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අපනකුත් චචතසික විසින් අත්පත් කර නු ලැපේ. එවිට සතියට
ලැබය යුතු පර්ර්
රැ සම්ර්ොන සියල්ල ලැපෙන්පන් ඒ
ඉන්ද්රියයන්ටය. පම් නිසො සතිපය් වටිනොකර්ත් නිහඬ විනිවිද
දක්නොසුලු ුණයත් පරතයක්ෂ කර ැනීර්ට නම් සතිපය් පර්ර් ුණ
පහොඳාකොරවර් කල් තියො ැන ත යුතුය. ඒවො හඳුනො ත යුතුය. සතිය
ර්න් කරන්පන් ර්න්ද ොමීව හො ආයොසකරවය. එහි කටයුතු
ඒකොකොරීය. එපස් වුවද, සතිය යම් තැපනක තර් පය ැසුපවොත්
එතැනින් ඉවත් කර ලීර් අපහසුය. එපස්ර් තර්ො ෙලය පැතිරවූ භූමි
පරපද්ශය නියර් පලස තර් වසඟපය් පවත්වන්නටත් සර්ර්ථය.
ආධිපතයය පතුරැවොප න එය පැවැත්ීර්ටත් සර්ර්ථය.
පර්වන් ුණ ඇති ර්නුෂය චරිත සොර්ොනය ජීවිතපය්දී කැපී
පනොපපපනන්නොක් පර්න් සතියද සැලකිල්ලට භොජ්නය වන්පන් නැති
තරම්ය. පෙොපහෝ විට අවතක්පස්රැවට පවො ලක් පේ. නිහතර්ොනී
ුණපයන් යුක්ත පම් සතිපය් ුණ කියන විට එහි සැඟී ඇති
හැකියොවල් ර්තු කර ැනීර්ට පහවත් ැේ ී ඇති සම්පත්තිකර ුණ
ර්හිර්ය ඔප් නංවො දීර්ට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්පස් වැනි ර්හො පුරැෂයකුර්
පහළ විය යුතුය. ෙැලූ ෙැල්ර්ට කුඩොවට පපපනන පර්වන් පදයක
ශක්ති පරභොව විනිවිද ැකීර්ට හො පරසිද්ධ පලස වැඩට ැනීර්ට ර්හො
පුරැෂයකුර් අවශයය. පම් අනුව, පර්හිදී කුඩො නුර්ුදු පදයක ඇති ර්හො
ෙලය පහළිදරේ ීර්ක් සිදු පේ. වටිනොකර් යළි ඇ ැයීර්ක් පකපර්.
ර්හො පද් හො කුඩො පද් අතර මිනුර් පවනසකට ෙඳුන් පේ. සතිපය් ෙල
ර්හිර්ය අඩයක්, ආකීමීඩියොනු ලක්ෂයයක් කරප න අනන්ත වු
පලෞකික දුක් සර්ුදාය නැං ුරම් ලො සිටින අවිදයො හො තණ්හො
ර්ූලයන්ප න් උදුරො දර්ො ලීර්ට ෙුදු රජ්ොණන්වහන්පස් සර්ත් වූ පස්ක.
සතිය සතු පම් ෙලය පහවත් සතිපය් ෙල ර්හිර්ය
සම්ෙන්ධපයන් සවමඥයන් වහන්පස් පර්පස් වදාළ පස්ක:
“සතිිං ඛ්වාහිං භික්ඛයව සබ්බත්ථිකිං වදාමි”1 - “ර්හපණනි, සිහිය

වූ කලී සියලු තන්හි ර් කැර්ති විය යුතු යයි ර්ර් කියමි”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

අග් ි සූතරය, සං.නි. 5 (1) - (ෙු. ජ්. තරි 218 පිට)
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එපස්ර්:
“සතාධිපයතයයා සයබ්බ ධම්මා”2 - “සියලු දහම් සතිය

ආධිපතයය පකොට ඇත්පත්ය”.
මීට අර්තරව, සතිපයහි පදනර් පහවත් පරතිෂ්ඨොව ැන පද්ශිත
සතිපට්ඨොන සූතරපය් ආරම්භපය් පර්න්ර් අවසොනපය්ද ඇති පර්ර්
ෙරසොර වොකයය ැන සලකන්න.

“ර්හපණනි, සත්ත්වයන්ප ් පිරිසිදු ෙව පිණිස,
පශොක පරිපද්වයන්ප ් ඉක්ර්ීර් පිණිස, දුක් පදාම්නස් නැති
කිරීර් පිණිස, ආර්ය අෂ්ටොඞ් ික ර්ොර් යට පැමිණීර් පිණිස,
නිවන් සොක්ෂොත් කිරීර් පිණිස පම් ඒකොයන ර්ොර් පයක් පවයි.
එනම් සතර සතිපට්ඨොනපයෝ යි”.

සති මාතරය යහවතේ ක්ෂණ මාතර සතිය
සොර්ොනය ජීවිතපය් සතිය පහවත් අපරර්ොදය කිසියම්
අරර්ුණකට පයොර්ු කළපහොත්, එය එර් අරර්ුණ පිළිෙඳ ඇති සැටිය
අවපෙෝධ කර ැනීර්ට තරම් සෑපහන කොලයක් පවත්පන් නැත. ඒ
පවනුවට සිදු වන්පන් සති ර්ොතරයත් සර් ර් අරර්ුණ පිළිෙඳව පරපංච
කිරීර්ට පටන් ැනීර්යි. පම් අනුව චිත්තපේ ී පරතිකරියො, අ ති ොමී
සිතුවිලි, පරතයපේක්ෂණ පහෝ සපේතනික කරියො සර් සති ර්ොතරය
පටලැපේ. ධර්ර්යට අනුව, සතිය පෙොපහෝ විට සම්පජ්ඤ්්ඤ්යත් සර්
සමීප සම්ෙන්ධතොවක් පවත්වයි. පම් සිහිය සහ නුවණ (සිහි නුවණ)
වනොහි කළ යුතු පනොකළ යුතු ෙව, කළ හැකි පනොකළ හැකි ෙව සහ
තර්ොප ් රැචි අරැචි ෙව යන කොරණො අනුව පහළ විය හැක්පක්ය.
පම් අනුව පපනී යන්පන් සතිය සොර්ොනයපයන් තනිව පපනී
පනොසිටින ෙවයි. පම් කොරණය පත්රැම්ප න සතිපය් නියර් ෙලය
දියුණු කිරීර්ට නම් එය නිර්ර්ලව අමිශරව හඳුනො ැනීර් වැද ත්ය.
පර්යට අපි සති ර්ොතරය, හුදු සතිය යැයි කියර්ු.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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සති ර්ොතරය අවපෙෝධ කිරීර් හරහො වැඩ පදකක් පිළිෙඳ
වැටහීම් සිදු පේ. එනම්, අරර්ුණක් හුදු සතියට ලක් වූ විට සිදු වන්පන්
කුර්ක්ැයි යන්නත් අනතුරැ චිත්තක්ෂණවල සිදු වන්පන් කුර්ක්ැයි
යන්නත් වටහො ැනීර්යි. පර්යට සති ර්ොතරය යැයි නම් කිරීර්ට පහ්තුව
නම්, පම් සතිර්ත් ීර් අනුව කිසිර් කොයික වොචසික පහෝ ර්ොනසික
පරතිකරියොවකට නතු පනොී ඇති තතු ඇති සැටිපයන්ර් ැකීර්ය. පර්ර්
සතිර්ත් චිත්තක්ෂණය පකනකුප ් අවධොනයට ලක් පනොී
ිළිහුපණොත් එය අරැර්යක් පනොපේ. පකපස් නර්ුත් සතිපය් ෙල
ර්හිර්ය දියුණු කිරීර් සඳහො නම්, පර්ර් ක්ෂණ ර්ොතර සතිය සර්ොධියකට
පරර්ොණවත් වන තුරැ අඛණ්ඩව පැවැත්ීර් අතයවශයය. පම් අනුව එනම් සතිපට්ඨොන සූතරයට අනුව - පර්ර් සති ර්ොතරය නිවනට පදාර
විවෘත කරන යතුරයි.
සති ර්ොතරය දියුණු කර ත හැකි කරර් පදකකි.
1. කර්මස්ථොන භොවනොව; පතෝරො න්නො ලද අරර්ුණකට
ර්නසිකොරය පයදීර් හරහො කරන කරමික භොවනොව.
2. එදිපනදා කටයුතුවලදී හැකි තරම් සිහි නුවණින් කටයුතු
කිරීපම් පදවැනි කරර්ය.
පර්ර් කරර් පිළිෙඳව අන් තැන්වලදී විස්තර සපයො ඇති නිසො
පර්හි ලො නැවත ඇතුළත් පනොකරර්ු.3
පර්ර් රචනපය් අදහස, සති ර්ොතරය යන්න හඳුන්වොදීර්ත් එර්
සතියර් සති ෙලයක් ෙවට පත් කර න්නො ආකොරය ැක්ීර්ත්ය.
විපශ්ෂපයන්
පකළවරක්
නැති
ෙොහිර
කටයුතු
අන්ධොනුකරණපයන් පිදීර්ට පුරැදුව සිටින පර්වැනි යු යක සර්හරැ
පර්පස් පරශ්න කරති. හුදු සති ර්ොතරය පර්ණකින් පර්තරම් ර්හඟු
පරතිඵල ලැපෙන්පන් පකපස්ද? එර් පරශ්නයට පිළිතුරැ වශපයන්
පර්පස් පහ්තු ැක්විය හැකිය. සැක පහළ කර පනොප න ෙුද්ධ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

පෙෞද්ධ භොවනොපේ හදවත; පූජ්ය ාණපපොනික හිමි. පරිවතමනය පදාස්තර
ජ්යසිංහ ර්හතො

හැඳින්ීර් | 7
වචනයට අනුව පළර්ුව අත්හදා ෙලන්න. පකපස් නර්ුත්
ර්ොර්ප ෝපපද්ශකයකු නැතිව ඒ ැන තවර් ඇදහීර්ක් නැති අය,
ඉතොර්ත් අහිංසක, ඒ නිසොර් අර්ුත්තක් හැටියට පපපනන සතිය වැනි
ධර්ර්යක් සොධොරණ පහ්තු පනොර්ැතිව අනු ර්නය කිරීර්ට පැකිපළනු
ඇත. එපහයින් පොඨකයොප ් පරීක්ෂණය සඳහො උපකොර වන
“සොධොරණ පහ්තු” පහත දක්වනු ලැපේ. එපහයින් පර්ය
සතිපට්ඨොනපයහි සොරොර්ථය ැන දිය හැකි හැඳින්ීර්ක් හැටියටද,
එහි පුළුල් දර්ශන පථ පිළිෙඳ පිළිබඹුවක් හැටියටද අදහස් කරනු
ලැපේ. තවද පර්ර් පරතිපදාවට පිළිපන් අය, ර්තු සඳහන් කරනු ලෙන
පද්වල් තර්ොර් අත්දකිනු ඇතැයි යනු අපප ් විශ්වොසයයි. එර් ින්
ඔහුට තව තවත් සති අභයොසය පුරැදු කිරීර්ට අවශය උනන්දුව සහ
චිත්ත චධර්යය ලැපෙනු ඇත.

සති මාතරයට ආසනේන කාරණා
ෙලවත් සතියක් ඇති ීර්ට පොදක වන පම් සති ර්ොතරපයහි
ආසන්න කොරණො පහවත් පදට්ඨොන හතරක් පේ. ඒවො එකර් ර්ූලොශර
පස් ැඩිව ත යුතු නැත. පකපස් නර්ුත් පම්වො ර්ොනසික වධමනය
පකපරහි පරධොන වශපයන් ෙලපොන ෙව සලකන්න. ඒවො නම් :1. සති ර්ොතරපය්දී පුරැදු කරනු ලෙන “පිරිසිඳ ැකීර් පහවත් පවන්
පකොට හඳුනො ැනීර්” හො ඒ අනුව “නම් කිරීර්”.
2. සති ර්ොතරය සතු අවිරැද්ධ පරතිපදාව, පනො ැපටන ෙව.
3. සති ර්ොතරය සතු නැවතිල්පල් කටයුතු කරන ෙව හො නිපරෝධය
පිළි ැනීර්.
4. සති දියුණුව අනුව ඉදිරිපය්දී පහළ වන විපස්සනො ඥාන
දර්ශනය.
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1. පිරිසිඳ දැකීම යහවතේ යවනේ යකාට
හඳුනාගැනීම
සිත නමැති බිංයගේ පිරිසිදු කිරීම
අභොවිත සිතක් ඇති භොවනොනුපයෝ ී පනොවන පකනකුට
තර්ොප ් සිපත් තත්ත්වය හො කරියොකොරකම් පිළිෙඳ සමීප දර්ශනයක්
අහම්පෙන් පහෝ දකින්නට ලැෙුපණොත් දකින දර්ශනපය් අපර සන්න
භොවය තර්ොටර් වැටපහනු නියතය. පරපයෝජ්නය සලකො කරන කියන
ලද පද්වල් කිහිපය හැර තර්ො නිතර පරපංච සංඥාවල පැටලී විලම්ීතව
හිතමින්, කියමින්, කරමින්, අනොප න, පටලවොප න සිටින ආකොරය
දකින විට නුරැස්නො තියක් ඇති ී, හුඹහක වටපිටොවක් දුටු පස්
කළකිපරනු ඇති. තර්ොප ් ප ර්ැද්පද්, ලැ ුම් පපොපළ් පර්වැනි අවුලක්
ජ්ංජ්ොලයක් ඇති ීර් කිසිර් අයකු පනොඉවසනු ඇත. එපහත් සිපත්
පර්ර් අවුල සොර්ොනය පදයක් පලස පිළි ැනීර්ට අපි පුරැදු ී
පනොසිටිර්ුද? පම් අවුල - වියවුල පිළිෙඳව ර්ඳක් විර්සො ෙලර්ු.
පළර්ුව අපට විඥාන පශරොතපය් පතරපපන පනොපයකුත්
ඉන්ද්රියෙද්ධ අරර්ුණු රොශිය පපපනනු ඇත. එයිනුදු වැඩි හරියක් ර්තු
වන්පන් අපැහැදිලිවය. ඒවො පෙොපහෝ විට වැරදි නිරීක්ෂණ හො නි ර්න
ර්ත ප ොඩන න ලද පරපංචපයෝය. පර්ර් දුවමල ර්ොනසික පදනර්
එදිපනදා ජීවිතපය් විනිශ්චයවල සොධක ෙවට පත් වන්පන්ය. පර්ර්
ඉන්ද්රියෙද්ධ සෑර් අරර්ුණකටර් අවධොනය පයොර්ු කරලීර් පනොකළ
හැක්කක් පස්ර්, එපස් විය යුතු නැති ෙවද සැෙෑවකි. අප යන ර්
ඇති ලක් අපප් ඇසට ැපටන්පන් එය ෙොධොවක් පේ නම් පහෝ එහි
පවන යම් සුවිපශ්ෂත්වයක් ඇත්නම් පර්ණි. එපහත් උපර්ොවක් පලස
පර්වැනි අරර්ුණු පුරැද්දට පනොසලකො හැරීර් ඇේෙැහියකට ිපයොත්
ලක පය පැකිළී වැටීර්ට පහෝ වටිනො කියන ර්ැණිකක් නුර්ුත්
පනොැක ර්න් කිරීර්ට ඉඩ තිපේ.
එපර්න්ර් අපප ් ජීවිතවලට වැද ත් වන පරතයක්ෂ, සංකල්ප,
විඳීම් හො පේතනො ඇත. පම්වො වැද ත් නර්ුත් තවර් ැඩි අවුල් සහ ත
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තත්ත්වයක ඇති ෙවද ැක ත හැකි වනු ඇත. පෙොපහෝ විට පම්වො
සැඬ පහරක් පස් සිත පපළොප න ර්න් කරනු ඇත. සෑර් සිතකර්
පොපහ් අසම්පූණම සිතිවිලි, තද කර ත් හැඟීම් සහ සුන් වූ කඩ වූ
ෙලොපපොපරොත්තු පර්න්ර් ඒවොපය් පණ අදින අවයව රොශියක්ද පේ.
පම්වො අසරණව අකොලපය් මියයන්පන් ඒවොපය්ර් සහජ් දුෙලතොව
නිසොය. නැතිනම් අපප ් අවධොනයට ලක් පනොීර් නිසොය. ඒ
පවනුවට අපනකුත් ෙලවත් හැඟීම් පම්වො තළො ඔෙොප න නැ ී සිටින
නිසොය. අප අපප ්ර් සිත පදස පරීක්ෂොකොරීව ෙැලුපවොත් පර්ොන තරම්
චපලද, සදාචොරොත්ර්ක ව ීර්කින් පතොරද, ආරවුල් සහ තද, සිතිවිලි
එකිපනකට ෙලොත්කොරකම් කරන්පන්ද, අපනකොප ් අදහස්වලට රැ
පනොකරන්පන්ද, පක්ෂ රොහීද යන්න වැටපහනු ඇත. එපස්ර් පෙොපහෝ
සිතිවිලි පටන් ත් තැනින් ඔේෙට පනොප ොස්ර්, කරියොත්ර්ක ීපර්න්
පතොරවර් ලත් තැන පලොප් වන්පන් වක්කඩක හටප න බඳී යන දිය
ෙුෙුළු පස්ය. ර්ක්නිසොද යත්, එර් සිතිවිලි සහ පේතනොවලට
පරොපයෝ ික, සදාචොරොත්ර්ක පහෝ ෙුද්ධිර්ය පරතිවිපොකවලට ර්ුහුණ දීපම්
චධර්යය පනොර්ැති නිසොය. අපප ් පම් ර්පනෝ තත්ත්වයන් සමීපව
පරීක්ෂො පකොට ෙැලුවපහොත් පපනී යන්පන්, අප ඒවො වැඩි පකොටසක්
අවිශ්වොස සහ තව පිළි න්නො අයුරැය. ඒවො පෙොපහොර්යක් පුරැදු සහ
ඇේෙැහිවල අතුරැ ඵල පේ. නැතිනම් අ ති ොමී හො පිළිකුල් සහ ත
පුරැදු ර්තින් හට ත් පද්වල්ය. ඒවොට පදනර්ක් වශපයන් ඇත්පත්
එක්පකෝ අපප ් ර්නොප අර්නොපයි, නැතිනම් අසම්පූණම, ආංශික
නිරීක්ෂණයි. අලසකම් හො ආත්ර්ොර්ථකොමිත්වයද පර්යට සොධක විය
හැක.
පෙොපහෝ කලක් පනොසලකො හරින ලද පර්ර් ර්ොනසික
හරස්කඩ ැකීර් පවො පකනකුට හිතකොරී ති ැස්ර්ක් කම්පොවක් ඇති
කරනු ඇත. එකක් නම් පැහැදිලිය. එනම්, ර්නපස් පිට පලල්පල් ඇති
පම් වියවුල ලිහන්න නම් පර්ර් තත්ත්වයන් මීට වඩො ැඹුරින් හැදෑරිය
යුතු ෙවයි. එවැනි ැඹුරැ පරතිපදාවකින් මිස උඩු සිපත් ප ොඩ
පපරකපදෝරැකම්වලින් පම් සඳහො උපර්ොන කිසි විටකත්
ෙලොපපොපරොත්තු විය පනොහැකි ෙවද වැටපහනු ඇත. එවන්
පර්පය්ෂණයක් දුව පැන ඇවිදින ර්න් කළ පනොහැකි ෙවත්, ඒ
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සඳහොර් සැදී පැහැදී පයදිය යුතු ෙවත් තර්න්ටර් වැටපහනු ඇත.
එදිපනදා ජීවිතපය් විටින් විට සිදු වන ර්ොනසික කරියොවල පරශස්ත
පරතිඵල එක පදකකින් විනිශ්චය කර ත පනොහැකි ෙවද එර් පපරළි
පර්ොනවො වුවත් තිරසොර පවනසක් සඳහො වැද ත් වන්පන්
ආත්ර්ොවපෙෝධය හො ආත්ර් සංයර්ය ෙවද වැටපහනු ඇත.
චදනිකව සිදු වන අපරර්ොණ කොයික වොචසික අතපසු ීම්
පහවත් පරර්ොදයන් දි ු කොලයක් තුළ (අතීත භව ණනොවක් තුළ)
පැසීපර්න් සිතක් වයකුල පවයි. පර්ර් පරර්ොදයන් සිත වයකුල කිරීර්ට
පර්න්ර් එර් වයකුලත්වය දි ට පවත්වො න යෑර්ටද ආසන්න කොරණය
පේ. පරර්ොදය දුවිලි කුණු රොශියක් උපදවයි. කුස්සියක දවසක අවසන
එකතු වන කසළ පරර්ොණය ටිකක් වූවත්, කලක් එකතු වූ පසු
පකොපහොර් හිටී ද?
සිපත් පර්වන් පර්ෝහ පටල ෙැඳී පැසවො විවිධ විෂ වොයු පිට
කිරීර් පනොැනුවත්වර් නපුර ප න පදන අතර, එය යළි යළිත් පහර
පදමින් අප ෙැ ෑ ෙවට පත් කරවයි. ඉේඡො භං ත්වය, ිලප න සිටින
පනොරිස්සුම් ති, පද ිඩියො සහ පනොනිමි ආශො සිපත් වංචනික ෙව
සර් එක් ී පරධොන පකපලස්වලට සරැ උපස්තරයක් සලසො පදයි.
පම් අඳුරැ සහ ත පතත පරිසරය ුප්ත ස්වභොවයකින් පර්ෝහය
පහවත් තුන්වන අකුසලයට සරැ උපස්තරයක් ද පේ.
රො , ද්පවෂ, පර්ෝහ යන ක්පල්ශ ධර්ම සිපතහි අඳුරැ
පොතොලපයහි ලැ ප න ආරක්ෂොව ලෙන තුරැ එර් ක්පල්ශ ර්ැඩ
පැවැත්ීපම් උත්සොහය සොර්ථක පනොපේ. ඉතො සංකීර්ණ සිතිවිලි හො
ආපේ ප ත්තම් පකොට වියන ලද සිත නර්ැති පරද්පදහි අතරින්
පතර උසස්, නිර්ර්ල අදහස් නර්ැති රන් නූල් ප ත්තම් තිෙුණත්,
ඒවොයින් යට කී ක්පල්ශ ර්ැඬ පැවැත්ීර්ට න්නො උත්සොහය නිෂ්ඵල
වන්පන්ය. පර්වන් අවිධිර්ත් පටලැවිල්ලකදී කරියො කළ යුත්පත්
පකපස්ද? පර්ය ෙරපතළ තත්ත්වයක් වුවද මිනිසො ස්වභොවපයන්ර්
එය අර්තක පකොට දර්ො සිත ර්තුපිට ඇති පරතිවිරැද්ධ ෙලපේ ර්ත
ෙලොපපපරොත්තු තෙොප න ඉදිරිය ෙලයි. පකපස් නර්ුත් පර්යට ස්ිර
විසඳුර් වන්පන් සතිපයන් යුක්තව සර්ස්තයට ර්ුහුණ දීර්යි. හුදු සති
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ර්ොතරය පර්ර් අපරකට අඳුරැ අදහස්වලට පයොර්ු කරමින්
අවස්ථොනුකූලව ඒවො පරීක්ෂොවට ලක් කිරීර් තරම් අපහසු පදයක් තවත්
පනොර්ැත. ඊට වඩො කළ යුත්තක් ද නැත. චිත්ත නියොර්යට අනුව
සිතිවිලි පදකක් එක විට සිපත් ඇති විය පනොහැක. සතිය එළඹ සිටී
නම්, අඳුරැ සිතිවිල්ලකට ඒ හො සර් ොමීව පහළ ීර්ට ඉඩක් නැත.
අඛණ්ඩව සතිය පවත්වන්පන් නම් විකල්ප සිතිවිලි කෑලි, ආසොවල්,
ආකල්ප, ආපේ යන පම්වො ඉපේර් ලීන - නිලීන ී යනු ඇත.
පකනකුට එවන් සංකර පද්වල් අර්තක පකොට දර්ො, ඒ පවනුවට
තර්ොප ් කර්මස්ථොනයට වැඩිපයන් සිත පයදිය හැක. එපස්ත් නැතිනම්
අසම්පූණම සිතිවිලිවලට හඬක් නඟන්නට ඉඩ දුනපහොත් ඒවොපය්
හරයක් නැති ෙවත් ඒවොපය් ඇති සහජ් දුවමලකර්ත් පහළිදරේ වනු
ඇත. ඒවොපය් පම් නිෂ්ඵල ෙව දකින විට ඒවො පිටුැකීර් දුෂ්කර
පනොවනු ඇත. පර්පලස පර්ර් හුදු සති ර්ොතරය සෘජ්ු වූත් පරෙල වූත්
කොර්ය සොධනයක් කරන්පන් ී නර්ුත් එය දි ට පවත්වොප න යෑර්
හිතන තරම් පහසු නැත.
සංකීර්ණ යර්ක් නිරීක්ෂණය කරන විට අදාළ ආසන්න කොරණො
සියල්ල හඳුනො ැනීර්ත් ඒවො පට පේරො ැනීර් පහවත් ලිහො ැනීර්ත්
සිදු විය යුතුය. පර්ර් ර්ූලධර්මය එදිපනදා ජීවිතපය්දී ර්තු වන සංකීර්ණ
ැටලු පකපරහි පයොර්ු කළපහොත් සිපත් නිතැතින්ර් සංවරයක්
හට නී. හැසිරීම් රටොව විධිර්ත් ීර් ස්වයංකරියව සිදු පේ. එවිට හරියට
සන්සුන්ව ෙලො සිටිනො ඇසක් ඉදිරිපය් ලජ්ජ්ොවට පත් වුණොක් පර්න්,
සිතිවිලි ධොරොපේ ර්න් ර්ප හි ඇති අපිළිපවළ ෙව හො පනොැර්ුණු
තිය අඩු පේ. කලෙලකොරී තත්ත්වයක් ඇති වූ විටකදී රෑපවොහිනි
කැර්රොවක් එල්ල කළො වැනිය. සිත දඩේෙර ති පොනු පවනුවට
සන්සුන්ව ලන ං ොවක් පස් වනු ඇත.
පම් ජීවිතපය්දී පර්න්ර් පපර සංසොරපය්දීත් පකනකු තුළ
වැඩුණු පර්ෝහ පටල පුංචි නැත. පම් පටල පහොඳ - පනොපහොඳ, නොනො
විධ ෙර්ුණු ර්ත, ඇේෙැහි, ති ලකුණු, ආ මික දුර්ර්ත ආදිපයන්
හණ වන අතර, කිසි විපටකත් ඒවොපය් අදාළ ෙව පිළිෙඳ පරශ්න
කිරීර්ක් අපි පනොදනිර්ු. පම් පර්ෝහ පටල ඝන තට්ටු පර්පළක් පකොට
භොවනොවට සුදුසු කළල් බර්ක් පිළිපයළ කරන්පන් පම් සති ර්ොතර යයි.
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ඝනව පවළී ඇති පම් පර්ෝහ පටල ජ්ොලය ලිහො එක් එක් නූල් පටක්
වශපයන් ප න ෙැලීර්ට පම් සති ර්ොතරය පහවත් හුදු අවධොනය
උපකොරී පේ. තව දුරටත් පර්වන් නතු භොවයන්ට පහ්තු වන
කොර්ොශොවල නයොය පතර පදසට සිත පයොර්ු ී පහත් පේතනො පදස
විර්සිලිර්ත් පලස ෙැලීර් සති ර්ොතරපයන් සිදු පේ. කරපින්නොප න
සිටින හණ මිටි පදස අනුකම්පො විරහිතව ෙැලීර්ටත් නරක පුරැදු පදස
ර්ධයස්ථව ෙලො ඒවොයින් මිදීර්ටත් හැකියොව ලැපේ. පකටිපයන්
කියනවො නම්, අවිවොදපයන් පර්පතක් පිළි නු ලැෙූ, සිපත් අඩිපය්
තිපෙන ඝන ෙහල තට්ටු පර්පළක් පකොට ඒවොපය් ඇති හුළං ඉරි
දිප ් පලො දර්නු ඇත. අනතුරැව කූඤ්්ඤ්යක් තෙො පලන්නොක් පස්,
කටුවක් තෙො මිටියකින් පහර පදන්නොක් පස්, භොවනොපවන් පම් තට්ටු
පදපළු කර දර්නු ඇත. වරක් එපස් විසුරැවො හළ පසු නැවත නැවතත්
පකපලස් තට්ටු ෙැඳීර් පහසු නැත.
සිපතහි ආකෘතිය පිළිෙඳව ඇති සැටිපයන් ැන ත් විට එහි
ර්ූලික පවනසක් ඇති කිරීර්ට ඉඩ පරස්තො වැඩිය. එපලස සිත
අරක්ප න සිටින පුරැදු රොශිය, අන්ධකොර අහුර්ුළු, සිපතහි සොර්ොනය
පරවොහය පහවත් චිත්ත පරවෘත්තිය පර්න්ර් පභෞතික පලෝකයට
සම්ෙන්ධ නිතය භොවය ප න පදන උපර්ොන ද පරශ්නයට ලක් ීපර්න්
විශ්වසනීයත්වය පෙොඳ ී යයි. පර්පලස පර්පතක් අවිවොදපයන්
පිළි ත් දෑ නිතය වශපයන් පිළි ැනීර්ට පපළපඹන ජ්නයො පර්වන්
පෙොඳ ී යෑර්ක් ඉදිරිපය් භොවනොවට පහෝ සතිර්ත් ෙවට පැකිපළත්.
එවන් පදයකින් පරපයෝජ්නයක් අත් පේැයි සැක කරත්. එපහත් සති
ර්ොතරය පහවත් හුදු අවධොනය, පර්වැනි පද ිඩියොවකින් පපපළන්නන්
සහ පරතිපදාවට ෙැස ැනීර්ට පැකිපළන්නන් උනන්දු කරවයි.
අවසොන වශපයන් සඳහන් කළ යුතුව ඇත්පත්, තර් ලැ ුම්
පපොළ පහවත් බංප ් පවිතර කිරීපම් හො විධිර්ත් කිරීපම් පර්ර් කොර්යය
පහවත් සත්ත්වයොප ් විශුද්ධිය (සත්තොනං විසුද්ධධියො) යන ෙුද්ධ වචනය
ඉටු ීර්ට නම් පම් සති ර්ොතරය අතයවශය ෙවය. පර්යින් අදහස්
වන්පන්, පකටිපයන් කියපතොත්, සිත පිරිසිදු කිරීර්යි. එය සිදු වන්පන්
තර්ොප ් චිත්ත පරවෘත්තිය පිළිපවළ කිරීර් පහවත් විධිර්ත් කිරීර් සිදු
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වන ආකොරය අනුවය යන්න අපි දුටුපවර්ු. සතිපට්ඨොන අටුවොපවහි
එය පර්පස් ැක්පේ:

“චිත්ත ක්පල්ශපයෝ සිත අපවිතර කරත්. චිත්ත
පොරිශුද්ධිය සත්ත්වයො පිරිසිදු කරයි. සිපත් පම් පිරිසිදු ෙව
ඇති කර ලන්පන් සතිපට්ඨොනයයි”.

නම් කිරීම
සති ර්ොතරපයන් කරනු ලෙන, චිත්ත සන්තොනය පිරිසිදු කිරීපම්
හො සකැසීපම් කටයුත්ත ර් ින් සිපත් ැට ලිහො දර්ො නිරවුල් කිරීර්ක්
සිදු වන ෙව ඉහතින් සඳහන් කපළර්ු. පර්ර් පට පේරො ැනීර් සෑර්
ර්ොනසික පර්න්ර් වොචසික කරියොවකටර් සම්ෙන්ධය. එනම් “පවන්
පකොට හඳුනො ැනීපර්න්” පසු පර්ණි “නම් කිරීර්” කළ හැක්පක්.
ආදිකොලීන මිනිස්සු වචනවල යම් ශක්තියක් ඇති ෙවකුත් ජ්ප
කිරීපර්න් එර් ුප්ත ෙලය කරියොවත් කළ හැකි ෙවකුත් ඇදහුපවෝය.
යර්කු හට නර් කියො ආර්න්තරණය කිරීපර්න් ඔහු වසඟයට ත
හැකිවොක් පර්න්ර්, ඒ පිළිෙඳව පනොදන්නො තිය ැන ඇති බයද දුරැ
කළ හැකිය. යර්ක් පවන් පකොට හඳුනොප න නර් කියො ආර්න්තරණය
කළ හැකි නම් එය පුද් ලපයක් පේවො, වස්තුවක් පේවො, ෙලයක්
පේවො ඒ පකනො පහෝ පදය තර් වසඟයට නතු කර ත්තො වැනිය. නර්
කියො ආර්න්තරණය කිරීපම්දී සිදු වුණ පර්වැනි පුවත් පුරොණ සුරං නො
කථොවල ැක්පේ. නර් කියො ආර්න්තරණය කිරීපර්න් ඕනෑර් යක්ෂයකුප ්
ෙලය දුරැ ී යන අතර, ඔවුන් නතු කර ත හැකි ෙවක්ද සඳහන් ී
ඇත.
සති ර්ොතරය පුරැදු කිරීපම්දී පර්පස් නම් කිරීර්, ෙලය තහවුරැ
කිරීපම් කරර්යක් පලස පකනකුට පපපනනු ඇත. විපශ්ෂපයන් සිපත්
අඳුරැ ුහො තුළ “ලැ ුම් ප න සිටින යක්ෂයින්” හඳුනොප න නර් කියො
ආර්න්තරණය කිරීර් සිතක ඇති රහස් පහළි කිරීර්කට සර්ොන
වන්පන්ය. සතිර්ත් පුද් ලයොප ් පම් හුදු ෙැල්ර් ඔවුන්ට ැරිය හැක්කක්
පනොපේ. ඔවුන් පහල්ලුම් කෑර්කට ලක් වන නර්ුත් පලවො හැරීර්කට
තරම් සර්ත් පනොපේ. කොර්ොදී පකපලස් ෙලපේ වලට සති ආපලෝකය
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එල්ල කළ විට එර් යක්ෂයන්ට අකැර්ැත්පතන් එළි ෙැසීර්ට සිදු පේ.
එහිදී ඔවුහු පැකිපළමින් එළියට විත් නිදහසට කරැණු කීර්ට පර්න්
තතනති. නම් අඬ ැසීර්ක් හො විත්ති කූඩුවට නැංීර්ක් මිස ඉන් එහො
යර්ක් පර්ර් සති ර්ොතරය පනොකරයි. අඳුරැ ුහොපවන් එළියට ැනීපම්
පර්ර් කෘතයය නිසොර් පම් පකපලස් යක්ෂයින් ක්ෂය ී යන ෙව
සතයයකි. පර්ය සති ර්ොතරය පුහුණු කිරීපම් පරථර් ජ්ය රහණයයි.
ඇතුළත කථොව පහවත් හිස් සිතිවිලි පකනකු තුළ අපරසන්න
පහත් ෙවක් ඇති කරවයි. එය තර්ොප ් පපෞරැෂත්වයට පනොතරම්
ෙවකැයි පපපනන නිසො තර්ො පනොැනර් ඒවො හර්ස් පපට්ටියට ැමීර්
සොර්ොනය පුරැද්දයි. නැතිනම් පසුව ඒවොපය් සුදු හුණු ෑර්ක් සිදු
පකොට නම්ෙුකොර පල්ෙල් අලවො, පරසන්න පද්වල් ෙවට පත් කර නී.
පම් අනියම් කටයුතු නිසො ඒවො උප විඤ්්ාණපය් පකපලස් ර්ණ්ඩි
පලස තැන්පත් ීර් දි ටර් සිදු පේ. පම් නිසො යහපත් කුසල පේතනො
දුවමල පවයි. පම් නිසොර් පරශ්නවලින් පැන යෑර් ඇේෙැහියට යයි.
පර්පස් කුසල පේතනො දුවමල ීර් සහ පරශ්නවලින් පැන යෑපම්
ඇේෙැහිය පර්ර් අපරසන්න සිතිවිලි හඳුනොප න “නම් කිරීර්” “පල්ෙල් කිරීර්” ර් ින් පල්සිපයන් පිටුැකිය හැකිය. පර්ය විඤ්්ාණය,
උප විඤ්්ාණය යන පදකටර් හිතකර පලස ෙලපොයි.
පපෞද් ලික දුවමලතො පහෝ පකපලස් සිතිවිලි පවන් පවන්
වශපයන් හඳුනොප න නම් කිරීර් නිසො, ඒවො පකපරහි එක්තරො
විධියක පිළිකුල් සහ ත ෙවක් සහ විපරෝධයක් හිපතහි හට නී.
පර්පලස හිපතහි හට න්නො ති නිසො පකපලස් සිතිවිලි ආදිය ඇතුල්
ීර් ර්ඳකට වළක්වො ලීපම් හැකියොව නම් කිරීර් නිසො ලැපෙන අතර,
අන්තිපම්දී ඒවො සම්පූණමපයන් යටපත් කිරීර්ටද හැකියොව ලෙනු ඇති.
පර්පලස අනවශය සිතිවිලි ආදිය ර්ුලින් ර්ුලින් සම්පූණමපයන්ර්
වළක්වො ලීර් අපහසු නර්ුත් සිපතහි පුරැදු වන එර් පහත් සිතිවිලි
ආදිය පකපරහි වන පිළිකුල හො විපරෝධය වැඩීර්ත් සර් ර් ඒවොපය්
ර්තු පහළ ීර් දුවමල වන්පන්ය. දි ින් දි ට පර්පස් නම් කරප න
යන්පන් නම්, ඒවොට ෙලහත්කොරපයන් සිතට රිං ො ැනීර්ට ඇති
ඉඩකඩ ඇහිපරන්පන්ය. පර්පලස ඒවො දුවමල කිරීපම් පර්ර් සොර්ථක
කරර්ය නිසො පර්පනහි කරන සිත පරෙල වන්පන්ය. පර්පස් සිපත්
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සර්යක් වධමනයක් ඇති කර අධිෂ්ඨොන ශක්තිය වඩන පර්ර්
චචතසිකය ‘හිරිය’ යි. එය ආචොර ධර්මයක් වන අතර, සදාචොර
ුණපයන් පහබ චචතසිකයකි.
නම් කිරීපම් සහ හංවඩු ැහීපම් පර්ර් කරර්ය ඇත්ත
වශපයන්ර් පහොඳ යහපත් චචතසිකවලටද එක පස් පයදිය හැක.
එවිට ඒ පහොඳ සිතිවිලි දිරි ැන්පේ. පරෙල පේ. පර්පලස නම්
පනොකපළොත්, එර් යහපත් සිතිවිලි ණන් පනො ැනීර් නිසොර් නිලීනව
අපරධොනවර් පවතින්පන්ය. නම් කිරීර් හරහො පර්පලස පහොඳ පද් පහොඳ
වශපයන් හඳුනො ැනීපර්න් ඒවො වැඩි දියුණුවට පත් පේ.
සම්ර්ො සතිය සහ සති ර්ොතරය සලසන හිතකර පස්වොව නම්,
ජීවිතපය් එදිපනදා සිද්ධි පර්න්ර් සිපත් කරියොකොරකම්ද පරතිපදාපේ
දියුණුවටර් ප ොනු කර ලීර්යි. නම් කිරීපම් සහ හංවඩු ැසීපම් පර්ර්
කෘතයය නිසො අහිතකර පද් පවො හිතකර පද් සඳහො අර්ුද්රවය ෙවට
පත් පකපර්.
පර්යට සොක්ෂි වශපයන් සතිපට්ඨොන සුතරපයහි ැක්පවන
පහත සඳහන් පොඨ කියවො විශ්වොසය තහවුරැ කර න්න.
“සුඛිං යවදනිං යවදයමායනා ‘සුඛිං යවදනිං යවදයාමී’ති
පජ්ානාති”4
“සරාගිං වා චිත්තිං සරාගිං චිත්තන්ති පජ්ානාති”5
“සන්තිංවා අජ්ඣත්තිං කාමච්ඡන්දිං අත්ථි යම ච අජ්ඣත්තිං
කාමච්ඡයන්දාති පජ්ානාති”6
“සන්තිංවා අජ්ඣත්තිං සති සයම්බාජ්ඣඞ්ගිං අත්ථි යම ච
අජ්ඣත්තිං සති සයම්බාජ්ඣයඞ්ගාති පජ්ානාති”7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
5
6
7

සතිපට්ඨොන
සතිපට්ඨොන
සතිපට්ඨොන
සතිපට්ඨොන

සූතරය,
සූතරය,
සූතරය,
සූතරය,

දී.නි.
දී.නි.
දී.නි.
දී.නි.

2
2
2
2

-

(ෙු.
(ෙු.
(ෙු.
(ෙු.

ජ්.
ජ්.
ජ්.
ජ්.

තරි
තරි
තරි
තරි

460
464
466
474

පිට)
පිට)
පිට)
පිට)
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පර්ර් පිරිසිඳ ැකීර් සහ නම් කිරීපම් කටයුත්ත හරහො පසුවට
විපස්සනොව තුළින් කොරණො වටහොපදන පතක් ඊට ර් පහළි කර දී
සිත සකස් කර දීර් සිදු වන ෙව පර්හි ලො පකටිපයන් සඳහන් කරමින්
පර්හි සර්ොප්තිය සටහන් කරර්ු. (සති ර්ොතරය ර් ින් සිදු කරන ලෙන
එර් කටයුතු පදක අනුව ර්ොනසික කර්තවය බහි කරන ඝන සංඥා බඳී
යනු ඇත. එපස්ර් නොර් රෑප ධර්මයන්ප ් නියර් ස්වභොවය පහවත්
සටහන් සහ ආකොර හැඳින ැනීර් හරහො ඒවොපය් උදයවයය ැකීර්ට
උපකොර වනු ඇත)
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2. අවිරැදේධ පරතිපදාව
භාවනාවට ඇති බාධක
අප අවට පලෝකය පර්න්ර් අපප ් ර්පනෝ පලෝකයත් ඉේඡො
භං ත්වපයන්, අසහනපයන් හො පරස්පර විපරෝධී ෙලපේ වලින් පිරී
පවතී. ඒවොපයන් ජ්ය ලැීර්ට පහෝ ඒවොට එදිරිව සටන් කිරීර්ට තරම්
ශක්තියක් අපට නැති ෙව අපි අත්ැකීපර්න්ර් දනිර්ු. අප කැර්ති
සියල්ල කැර්ති පරිදි ලෙො ැනීර්ට පම් පලෝකපය්දී පනොහැක්පක්ය.
ර්පනෝ පලෝකපය්දී පවො ආශො, හැඟීම් හො හිතුවක්කොර සිතිවිලි,
සොධොරණත්වයද ව කීම්ද ෙුද්ධිර්ය අපප්ක්ෂොද යටපත් කරප න නැ ී
සිටී.
අර්නොප අවස්ථොවලට එපරහි ීපර්න් ඒවො තව තවත්
අපරසන්න තත්ත්වයට පපරපළන ෙව ද අපි දනිර්ු. කොර්ොසොව ර්ැඩ
පැවැත්ීර්ට ැඩි චිත්ත ශක්තියක් පයදුවපහොත් කොර්ොසො තව තවත්
වැඩි වන අයුරැ අපි දන්පනර්ු. ර්ත පභ්ද - රණ්ඩුවලදී පකෝප සහ තව
කටයුතු කිරීපර්න් තව තවත් ඒවො තර වන්පන් ආහොර ලැෙුණු කපලක
පර්නි. අපනකොප ් එදිරිවොදුකම් ර්ැඬ ලීර්ට කරන පරයත්න හරහො
එදිරිවොදුකම් උ ර වන්පන්ය. කටයුත්තක පයදී සිටින විපටක පහෝ
විපේකීව සිටින විපටක නැත්නම් භොවනො කරන විපටක ර්තු වන
ෙොධොවකදී යර්කු නුරැස්නොසුලුව පරතිකරියො කළපහොත් පහෝ ර්ැඬ ලීර්ට
යත්න ැරැපවොත් එර් ෙොධොව දි ින් දි ට ඇදී යනවොක් පර්න්ර් එන්න
එන්නර් උ ර ීර් ද වැළැක්විය පනොහැක.
ෙළපකොටු
උදුරො ත
පනොහැකි
තත්ත්වයන්
අනුව
ෙලොපපොපරොත්තු සුන් ීර් ජීවිතපය්දී ෙහුලය. එපහත් අවිරැද්ධව
ජ්ය ත හැකි, නිතරඟ ජ්ය රහණ ලෙො පදන කරර් සහ විධි ඇත.
ර්ර්දනකොරීව ලෙො ත පනොහැකි අභයන්තර පහෝ ෙොහිර පෙොපහෝ පද්
සොර්කොමීව අහිංසකව ලෙො ත හැක. සතිපට්ඨොනය එවැනි සොර්කොමී
පරතිපදාවකි. සර්ය ් සතියට ආසන්න කොරණය වන සති ර්ොතරයට තැන
දීපර්න් පර්ර් අවිරැද්ධ පරතිපදාව සතු ශක්තිය සහ එහි යහපත් පරතිඵල
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කරර්පයන් විකසිත වන්පන් අසිරිර්ත් පලසිනි. සතිපට්ඨොන භොවනොව
පර්ර් සොර්කොමී පරතිපදාව හරහො ප න පදන ර්ොනසික සංයර්ය හො
භොවනො දියුණුව වැනි පරතිඵල සහ පරතිවිපොක පර්හිදී අපි සලකර්ු.
සැලකිල්පලන් විර්සො ෙලන පොඨකයකුට පර්යටත් වඩො පහොඳ
ශික්ෂොවක් පිළිතුරැ වශපයන් තවත් නැත.
භොවනොපේදී හර්ු වන ෙොධක පරධොන වශපයන් තුනකි.
1.

ශේද වැනි ෙොහිර කරදර;

2.

ර්නපස් පහළ වන රො , ද්පේෂ, දුක්, අසහනය, අලසකර්
ආදී පකපලස් ධර්මපයෝ;

3.

විවිධ වූ අයොපල් යන සිතිවිලි සහ දවල් සිහිනයි.

ආධුනික පයෝ ොවචරයොට පම්වො ෙරපතළ ෙොධොවන් වන අතර,
ඔහුට එර් තත්ත්ව තනිවර් පල්සිපයන් ර් හැර යො හැකි දක්ෂතොවක්
නැත. පම්වො ර්තු වූ පසු පිළිතුරැ පසීර් පහෝ සිත ඒ ෙොධක පවත
පයදීර් පර්ණක් පම් සඳහො පරර්ොණවත් පනොපේ. ෙලොපපොපරොත්තු
නැති පවලොවක පම්වො ර්තු ීපම්දී ඒවොට ස්වභොවපයන් පරතිකරියො
කිරීපර්න් පහපතර් අනවශය පරශ්න ඇති කර නී. සූදානම් නැති
අවස්ථොවක ර්තු වන පර්වන් ෙොධක සර් පනොසන්සුන් සිතින් පපොර
ෙැදීපර්න් අනවශය ෙොධො ඇති කර ැනීර් සිදු විය හැක්කකි. පම් අනුව
ෙලොපපොපරොත්තු කඩ ීර් පහෝ ඉඳ න සිටින සළුව සොදර්ො නැ ිට
යෑර් සිදු විය හැක්කකි.
පම්වො ැන සවිස්තරව පකොපතක් කලින් කියවො ෙලො
තිෙුණත් ුරැවරැන්ප න් අසො ැන සිටියත් අසීරැ අවස්ථොවක් ර්තු වූ
විට ඒ පිළිෙඳව කටයුතු කිරීර්ට අවශය ැනුර් පයෝ ොවචරයො සතුව
නැත. ආධුනික පයෝ ොවචරයො එවන් අවස්ථොවල අසරණ වන අතර,
ඉක්ර්නින් ෙලොපපොපරොත්තු සුන් කර ැනීර් ඔහුට ඇති පර ධොන
ෙොධොවයි. ඉක්ර්නින් පරොජ්ය පිළි නී. පලෞකික කටයුතුවලදී පර්න්ර්
පර්හිදීද පර්වන් “ර්ූලික දුෂ්කරතොවලට” ර්ුණ පදන ආකොරය තර්
පයෝ ජීවිතපය් අනො තය තීරණය කරනු ඇත.
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ෙොධක හර්ුපේ අදක්ෂ පයෝ ොවචරයො පරතිකරියො කරන හැටි
පදයොකොරය. පරථර්පයන් ඇඟට පනොැනී ඉවත ලෑර්ට යත්න කරනු
ඇත. එය වයර්ථ වුවපහොත් ැඩි සිතින් යටපත් කරන්නට පපළපඹනු
ඇත. පම් කරදර, ෙොධක රැසරැවක් නැති ර්ැස්සන් වැනිය. පළර්ුව
පහමිහිටත් පසුව පකෝපපයනුත් සො දර්න විට ඔවුන් නැවත නැවතත්
ආපසු එන පහයින් එවුන් ර්ුළුර්නින්ර් එලවො ැමීර් පනොකළ හැක්කකි.
පම් එලවො ැමීපම් පරයත්නය ර්ඳ පේලොවකින් පයෝ ොවචරයොප ්
ඉරියේව හො සිපත් ශොන්තිය නසො දර්නු ඇත.
පර්පස් ෙලපයන් යටපත් කිරීපම් ඔළපර්ොළ කරර්ය නිෂ්ඵල
පර්න්ර් අසොර්ථක වූද එකකි. ඒ පවනුවට සතිපට්ඨොනය, සති ර්ොතරය
හරහො පර්යර් පවනස් පරතිපදාවකින් අපට උ න්වයි.
පම් සොර්කොමී පිළිපවළ සඳහො යහපත් ැක්ර්ක්, සම්ර්ො
දිට්ියක් ආරම්භපය්දීර් අතයවශයය. පර්පලොව ජීවත් වන
සියල්ලන්ටර් ඉහත සඳහන් ෙොධො සොධොරණ ෙව ර්ුලින්ර් පිළි ත
යුතුය. පරතිපක්ෂ්ප කිරීපර්න් පම් ෙොධො පවනස් කළ පනොහැක. ඒ
පවනුවට ඒවො සර් සුහදතොවක් ඇති කර ැනීපර්න් සර්හර ෙොධො
සර්නය කළ හැක. ඉතිරි කරදර සහ අපනකුත් පකපලස්
සම්පූණමපයන් සන්සිපඳන තුරැ කටයුතු කළ යුතු ආකොරයක් ඇත. එය
ැන සිටිය යුතු.
1. පර්පලොව අයිතිය අපට පර්ණක් පනොව, අපනකුත් පෙොපහෝ
ජීීන්ටද සොධොරණ නිසො ශේද හො ආ න්තුක ෙොධො අනන්තය. අප
ෙලොපපොපරොත්තු වන “අං සම්පූණම හුදකලොව” ඇති පහෝ අපනකුත්
සතුන්ප ් ශේද, කෑ ැසීම්, බරීම් නැති පලොවක් නැත. උඩ එල්පලන
සිහින ර්ොලි ො වැනි, ර්හජ්නයොප න් පතොර තැන් පැතිය පනොහැක.
විපස්සනො භොවනොව යනු පරශ්නවලින් පැන යෑර්ක් පහෝ තොවකොලික
තැනක ශොන්තව සැඟී සිටීර්ක් පනොපේ. පර්ර් තොත්ත්වික භොවනො
කරර්ය හරහො අප ෙලොපපොපරොත්තු වන්පන් අප ජීවත් වන පලෝකය
ඇති හැටිපයන් ඇස්පනොපිට ැන ැනීර්ත්, එය ඉක්ර්වො යන පලසට
සිත පුරැදු කිරීර්ත්ය. පම් භොවනො ජීවිතය පකපර් විවිධොකොර ෙොධක
අනිවොර්යපයන්ර් පවතින්පන්ය.
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2. ර්හොසී සයොපඩෝ ස්වොමීන්වහන්පස් පර්පස් කියො ඇත:
“පෘථ ්ජ්න හිත තුළ නැවත නැවත පකපලස් ඉපදීර් ස්වොභොවිකය.
පෘථ ්ජ්නයො එයට ර්ුහුණ දිය යුතුය. සතිපට්ඨොනය වඩන්නො, භොවනො
කරන්නො එර් පකපලස් ධර්ම ැන වැටහීර්ක් ලෙො ත යුතුය. පකපලස්
හඳුනො ත යුතුය. පර්ර් හඳුනො ැනීර් හරහො එර් පකපලස් දුවමල ීර්,
ක්ෂය ීර් පකළවර පකොට අවසොනපය් අතුරැදහන් වනු ඇත”. පර්වන්
පයෝ ොවචරයකුට තර්ො සතු පකපලස් හඳුනො ැනීර් පකතරම් වැද ත්
ද යත්, තර්ො සතු යහපත් - උසස් සිතිවිලි ැන ැනීර් තරර්ටර් එය ද
වැද ත්ය.
පකපලස්වලට ර්ුහුණ දීපර්න් පයෝ ොවචරයො තුළ එර්
පකපලස් යටපත් කිරීපම් අදහස සහ අවශයතොව වැපඩන්පන්ය.
උනන්දුවක් ඇති වන්පන්ය. ඒ පවනුවට යම් පකනකු පකපලස් පහළ
වූ විට ලජ්ජ්ොව නිසො පහෝ ර්ොන්නය නිසො පනොතකො හැරිපයොත්, පම්
පුරැද්ද නිසොර් අවසොන සම්ර්ුඛ සටනින්ද පරදිනු ඇත. අන්ධ පලස
පකපලස්වලට පහර දීර්ට යෑපර්න් තර්ො පවපහසට පත් පේ. නැත්නම්
තර්ොටර් අනතුරැ කර නී. ඒ පවනුවට පකපලස් ර්තු වන විටර්, සිපත්
උපදින විටර්, ඒවොපය් ස්වභොවය සහ හැසිරීර් පහොඳින් පරීක්ෂො කළ
හැකි නම්, කළ යුත්තට කල් තියො සූදානම් ීර්ක් පර්න්ර් ඊටත් කලින්
සහර්ුලින්ර් වළක්වො ලීර් පිළිෙඳ විශ්වොසයක්ද තැබය හැක. පර්ය
කවදා පහෝ සහර්ුලින්ර් දුරැ කිරීපම් පනොවරදින කරර්යයි. ඒ නිසො ර්තු
වන පකපලස්වලට විවෘත ර්නසකින් යුක්තව ර්ුහුණ පදන්න. පකෝල
පනොවන්න! බය පනොවන්න! අචධර්ය ී පසු පනොෙසින්න.
3. භොවනොපේදී හර්ු වන මීළඟ ෙොධකය නම් අයොපල් යන
සිතිවිලි සහ දවල් සිහිනයි. පම්වො අතීත-අනො ත සිතිවිලි,
ර්පනෝවිකොර ආදිපයන් සර්න්විත විය හැක. සිතින්ර් ර්තු වන කුණු ද
පර්හිදී ර්තු වනු ඇත. අතීතය අනුව සිදු වන පශ්චොත්තොප, අනො ත
සිහින පර්න්ර් ඉන්ද්රියෙද්ධව සිදු වන ර්පනෝකරියොද පර්හිදී ඉස්ර්තු පේ.
සතිය දුවමල ී සිපත් එකලස බපඳන විට, ලූලො නැති වළට කනයො
පණ්ඩිතයො වන්නො පස් පම්වො ආ න්තුකව ඉස්ර්තු වන්පන් හිපත්
අසතිර්ත් හිස් තැන් පුරවන්නො පස්ය. අයොපල් යන්නොක් පර්න්
පනොවැද ත් පලස ර්ුල් ෙැස න්නො පම්වො ප ට වැදුණු ඔටුවකු පස්
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ආධුනිකයොප ් පර්න්ර් පරීණයොප ් ද සිත වසො ඉතිර පැතිර යයි.
ෙැලූ ෙැල්ර්ට පකපලස් පනොවන පම්වො සම්පූණමපයන් පොලනයට නතු
කර ත හැක්පක් අර්හත්වපයන්ර් පර්ණි. ර්ුලින් ර්ුලින් කරන්පන් ඒවො
තරර්ක් ඈතින් ඈතට තල්ලු කර හැරීර් පර්ණක් වන අතර, ඒ තරර්ට
භොවනොපේ දියුණුව සඳහො පේලොව ලැපේ. පර්ර් ආකරර්ණික ධර්ම
ඈත්ව තෙො තපහොත් දීඝම කොලයක් ර්ූල කර්මස්ථොනය ර්ත භවනො
කිරීපම් හැකියොව දියුණු කර ත හැක.
යට ැක්වූ ෙොධො තුනට නිසි අවධොනය දීර් පයෝ ොවචරයොප ්
යුතුකර්යි. ඒ ෙව ැනප න ඊට සුදුසු ර්ොනසිකත්වය සකස්
කර ැනීර්ට නම් ඒවො පිළිෙඳ සුතර්ය ඥානය තිබය යුතුය. සිපත්
ධොරණය කර ත යුතුය. ඒ අනුව ඉදිරිපත් වන පම් තරිවිධ ෙොධො තුළ
පයෝ ොවචරයොට දුක පිළිෙඳ පරතයක්ෂය තහවුරැ වන්පන් සුතර්ය හො
චින්තොර්ය වූ ර්ුලික ැනුපම් පරර්ොණයටය. ඒ ආධොරපයනි. කොට පහෝ
අභිර්ත පද් අභිර්ත පස් පනොලැපේ ද එය දුකකි. ඉතිරි ආර්ය සතය
තුන ද පර්පලසටර් අනුකූල වන පරිදි භොවනොවට ආපද්ශ කර ත
යුතුය. පර්පලසටර් නීවරණ ධර්ම හර්ුපේ ද ප ෝචර පලස
පයොදා ැනීර්ට පයෝ ොවචරයො සූර විය යුතුය. පකටිපයන් කියපතොත්,
නීවරණ ඉදිරිපත් වන විට ඒවොට චවර පනොකිරීපර්නි; අවිරැද්ධ ීපම්
කලොව හරහොර් පර්ණි. සර්ය ් සතිය පිළිෙඳ අවපෙෝධපයන් එර් සතිය
හරහො එදිපනදා ජීවිතපය් සිද්ධිවලදී ලැපෙන අවපෙෝධ ඥාන හො
සුතර්ය ඥාන - චින්තොර්ය ඥාන නිසි සර්ෙරතොවකට ප න ඒර්,
පරපයෝජ්නය සලකො එතැන එතැන කළ යුත්තකි. පර්ය සතිපට්ඨොන
සූතරපය්
ැක්පවන
හතරවැන්න
වන
ධම්ර්ොනුපස්සනොවයි.
ආරම්භපය්දීර් පම් සඳහො ලෑස්ති ර්නසකින් යුක්ත ීර් සඳහො වන
පර්ර් අවිරැද්ධ පරතිපදාව පහවත් පළර්ුවන පිම්ර් ැන් අප සතුව ඇත.
සතුරො හර්ුපේ උද්පේ කර වූ, සුදානම් නැති ර්නසකින්, දුවමල පලස
ර්ුලින් පටන් ත්පත් ී නර්ුත් කොරණය හරි හැටි පර්පලස
වටහො ැනීපර්න් පසු සූදානම් ර්නසක් ැන් අප සතුව ඇත. පර්ය
විශොල ලොභයක් වන අතර, පර්යට අපි අවිරැද්ධ පරතිපදාව යැයි කියර්ු.
පර්පතක් සතුරන්ව පැවති පම්වො ැන් චතුරොර්ය සතයය කියො පදන
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ුරැවරැන් ෙවට පත් කර ත් පසු පම් තොක් පැවති පම් ෙොධකය ඉදිරි
ර්නට සොධකයක් කර නිර්ු.

බාධක මැඬ පැවැතේීම සඳහා උපකරම තුනකේ
පර්ර් ෙොධක පිළිෙඳ ලෑස්ති ර්නසකින් යුක්ත ීර් හරහො ලෙන
පරථර් ලොභය නම් පරතිකරියො පනොකරනසුලු ර්නසකට අඩිතොලර්
ලැීර්යි. තව දුරටත් වැපඩන විට ෙොධකවලට ර්ුහුණ දීපම් ශක්තිය
තර්ොර් තර්න් තුළ දියුණුවක් පලස අත්දකිනු ඇත. පර්ර් සොර්කොමී
උපකරර්වලට තව ටිකක් සිත පයොදර්ු.
ෙොධක ර්ැඬ පැවැත්ීර් සඳහො උපකරර් තුනක් ඇත. එකක්
වයර්ථ වු විට ඊළඟ එක ආදී කරර්යට පම් තුන පයදිය යුතුය. පම්
තුනර් සති ර්ොතරය පිළිෙඳ අභයොස පේ. ඒවො එකිපනකින් පවනස්
වන්පන් ෙොධොව සඳහො පයොදන අවධොනපය් පරර්ොණය අනුවය. පර්හිදී
අනු ර්නය කළ යුතු ර්ොනසික අවධොනය හැර ඊට වඩො යර්ක්
පනොකළ යුතුය.
1.
පළර්ුව පකනකු විසින් ෙොධොව පැහැදිලි පලසද
පනො ැඹුරැ පලසද තර් සැලකිල්ලට භොජ්නය කළ යුතු. එනම් ෙොධොව
පිළිෙඳ අං පරතයං ෙැලීර්ක් පහෝ වයංජ්න අනුවයංජ්න ෙැලීර්ක්
පනොකළ යුතුය. පම් පකටි සමීක්ෂොපවන් පසුව නැවතත් ර්ූල
කර්මස්ථොනයට සිත පයදිය යුතුය. ෙොධොව දුවමල එකක් නම් පහෝ පැවති
සර්ොධි සිත ෙලවත් නම්, සතුප්පොදය පහවත් නැවත අරර්ුණට
පැමිණීර් පහසුපවන් කළ හැකිය. පම් අවස්ථොපේදී ෙොධො නර්ැති
(අයොපල් යන්නන්) ආ න්තුකයින් සර් අනවශය කථො ඇති කර
පනො ැනීර්ට අප පපරස්සම් වුවපහොත් ඔවුනට වැඩි පවලො සිටීර්ට
අවකොශයක් අපපන් පනොලැපෙනු ඇත. එවැනි පෙොපහෝ අවස්ථොවලදී
උණුසුම් පිළි ැනීර්ක් පනොලෙන ඔවුන් (පම් අයොපල් යන්නන්)
ආ න්තුකයින් පර්න් සැපණකින් ආපසු යනු ඇත. එෙඳු පකටි පලවො
හැරීර්කින් පසු අපප් පැවති චිත්ත සර්ොධියට පලොකු හිරිහැරයක්
නැතිව අපට ප ෝචර අරර්ුණට නැවත පිවිසිය හැක.
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පර්හිදී අප පයදූ සොර්කොමී උපකරර්ය නම්, ෙොධොවට “පල
පනොකියො පලො පෙදීර්යි”. ර්හො සුඤ්්ඤ්ත සූතරපයහි8 විස්තර වන පරිදි
ෙුදු රජ්ුන්ද අපේලොවල පැමිපණන අයොපල් යන්නන් පිළිෙඳව කරියො
කපළ් පම් ආකොරයටය. පවිපේකය සඳහො නැර්ුණු සිතැතිව, පවිපේකී
සිතින් යුතුව, අයොපල් යන්නන් පලවො හැරීපම් සංසිද්ධිය ැන
සොකේඡො කරමින් ආචොර්ය ශොන්තිපද්ව විසින්, අඥානයින් ැන කරි යො
කළ යුතු යයි දක්වන ලද ආකොරය ද මීට සර්ොනය. පකනකුට අයොපල්
යන්නන්ප න් පවන් ීර්ට පනොහැකි නම් ර්ධයස්ථ ෙවකින් යුක්තව
ීනීතව ඔවුන් ැන කරියො කළ යුතුය.
2.
ෙොධොව තව දුරටත් පවතී නම්, ඉවසිල්පලන්
ආධුනිකයකු පලස නැවතත් සති ර්ොතරය පුහුණු කළ යුතුය. ශක්තිය
දුවමලව ිය විට එර් ෙොධොව ඉපේර් අතුරැදහන් වනු ඇත. පර්හිදී
පයෝ ොවචරයො දක්වන ආකල්පය නම්, නැවත නැවත එන ෙොධොවලට
“එපො” යන ර්ුහුණින් පිළිතුරැ දීර්යි. තර්ොප ් ප ෝචර අජ්ඣත්ත
අරර්ුපණන් පහවත් ර්ූල කර්මස්ථොනපයන් ෙැහැර ීර්ට අකැර්ැත්ත
සෘජ්ුවර් ැක්ීර්යි. පර්ය ශොන්තිපය් හො සෘජ්ු භොවපය් ආකල්පයයි.
පසෝදිසිපයන් පරීක්ෂො කිරීපම් හැකියොව සඳහො, ඉවසො සිටීපම් හො තර්
ස්ථොවරපයහි පනොසැලී සිටීපම් හැකියොව උපකොර පේ.
ස්වභොවපයන්ර් දුවමල වූ අයොපල් යන සිතිවිලි හො දවල් සිහින
ආදිය සම්ෙන්ධපයන් පම් උපකරර් පදක සොර්ථක වනු ඇත. එපස්ර්
අපනක් ෙොධො පදක වන ෙොහිර උපද්රව සහ පකපලස් සඳහො ද පෙොපහෝ
විට පරපයෝජ්නවත් වනු ඇත.
3.
එපහත් යම් පහ්තුවක් නිසො පහෝ පම් ෙොධක යටත්
පනොී නම්, ඒ ඒ ෙොධොවට අවධොනය පයොර්ු පකොට එයර් සතිපයහි
අරර්ුණ ෙවට හරවො ත යුතුය. එනම්, ෙොධකය සොධකයක් ෙවට
හරවො ැනීර්යි. එර් ින් ඔහු භොවනොවට පටහැණි කරැණ ඉවත් වන
තුරැ එයට ර්ුහුණ දිය යුතුය. එපස් නැතපහොත්, එයට අදාළ පහ්තුව
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
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ඉවත් වන තුරැ පහෝ පරපයෝජ්නවත් යැයි හැපඟ් නම් දි ින් දි ටර්
එයර් අරර්ුණු පකොට පහෝ භොවනො කළ හැක.
ෙොධකය ෙලවත් ශේදයක් නම් එයට අපප ් සම්පූණම
අවධොනය පයොර්ු කිරීර්ට සිදු පේ. පර්හිදී අප පපරස්සම් විය යුත්පත්
ඒ ෙොධොව පකපරහි පරතිකරියො පනොකර සිටිර්ටයි. අවිරැද්ධව සිටීර්ටයි.
ඉදින් පරතිකරියොවක් ඉපේටර් පර්න් සිදු වූපය් නම් එර් පර තිකරියොව
පැහැදිලිව හඳුනො ැනීර්ට පුරැදු විය යුතුය. පර්පස් කිරීපර්න්
සතිපට්ඨොන
සූතරපය්
පහත
ැක්පවන
පේදයට
අනුව
ධම්ර්ොනුපස්සනොව පුහුණු කරන්නපර්ෝ පවර්ු.
“යසාතඤ්ච පජ්ානාති, සයදද ච පජ්ානාති, යඤ්ච තදුභයිං
පටිච්ච උප්පජ්ජ්ති සයඤ්ොජ්නිං තඤ්ච පජ්ානාති”.9
ඔහු කණ හො ශේද ැන නී. ඒ පදක නිසො හට න්නො
සංපයෝජ්න ද (උදා: පකරෝධය) ැන නී. ශේදය පනොනැවතී පවතී නම්
පහෝ අඩු වැඩි පේ නම් පකනකුට එයින් උ ැන්පවන ඇති ීර් හො
නැති ීර් (උදයේෙය) හඳුනො ැනීර්ට පුළුවන. එය අනිතයය පිළිෙඳ
තර්ොප ් විදර්ශනො ඥානයට තවත් රැකුලක් වනු ඇත.
වරින් වර පැමිපණන රො උද්ධේච ආදී පකපලස් ධර්ම ැනත්
ඇති කර ත යුතු ආකල්පය ද එයර්ය. ඒවොට සෘජ්ුව ර්ුහුණ දීර්ට
අවශයය. එපහත් ඒවො තර්ොප ් පකරෝධය බය ආදී පරතිකරියොවලින් පවන්
කර හඳුනො ැනීර්ට පුරැදු විය යුතුය. පර්පස් කිරීපර්න් පකනකු “නම්
කිරීපම්” අභයොසයද පුහුණු කරන අතර, කලින් දක්වන ලද එහි
පරතිඵලද භුක්ති විඳිනු ඇත. වරින් වර ඇතිව - නැති වන රො උද්ධේච
නර්ැති පකපලස් දිය රැලි අතර පකනකුට උස් - පහත් ීර් පහෝ ඇති
ීර් - නැති ීර් නර්ැති විවිධ අවස්ථො ැක ත හැකිය. ඒවොපය්
ස්වභොවය පිළිෙඳව තර්ොප ් භොවනොවට අදාළ වැද ත් කරැණු ඔහුට
ඉප න ත හැකිය. පම් කරර්ය අනුව පහපතර් සතිපට්ඨොනය ඇතුළත
සිටිමින් චිත්තොනුපස්සනොව ද ධම්ර්ොනුපස්සනොව ද පුරැදු කරන්පන්ය.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
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ඉතො චොම් පර්න්ර් විචක්ෂණ වූද පර්ර් කරර්ය භොවනොර්ය
ෙොධක, සොධක ෙවට පත් කර ලන අතර, ඒ සඳහො උපොයශීලී විය
යුතුය. එර් ින් අපි අවිරැද්ධ පරතිපදාපේ උේචතර් අවස්ථොවට පිවිපසර්ු.
සියලුර් අත්ැකීම් පරතිපදාපේ ආධොරකරැවන් හැටියට හරවො ැනීර්
සතිපට්ඨොන කරර්පය් පරධොන ලක්ෂණය පේ. පම් ආකොරපයන් සතුපරෝ
මිතුරන් ෙවට පත් පවති. ර්ක්නිසො ද යත්, ෙොධො සහ කරදර අපප ්
ුරැවරැන් ෙවට පත් වන පහයිනි. ුරැවරැන් කවුරැන් පහෝ පේවො,
මිතුරන් හැටියට සැලකිය යුතුය.
පර්හිදී වැද ත් කුඩො පපොතකින් ත් උධෘතයක් ප නහැර
දක්වන්නට කැර්ති අතර, එය අර්තක පනොකළ යුත්තකි. එය වූකලී
අපරතිහත චධර්යය හො පරොපයෝ ික ාණය පිළිෙඳ ර්හඟු පල්ඛනයකි.
ඒ පල්ඛනය කැතරින් ෙට්ලර් හැතපේ යන කතුවරියප ් කෘතියකි. එහි
නර් “The Little Locksmith” පේ.

තර්න්ට අරැචි පද් විසි කර දර්න ඇතැම්
පුද් ලයන්ප ් පර්ෝඩකර් සහ නොස්තිකොරකර් නිසො ර්ර්
කම්පොවට පත් පවමි. තර්න් අකැර්ැති නිසො අත්ැකීම්,
මිනිසුන්, විවොහ, ර්හඟු අවස්ථො ආදී හැර් පදයක්ර් ඔවුහු
ඉවතට ීසි කර දර්ති. ඔෙ යර්ක් ීසි කළපහොත් ඔපෙන් එය
සදහටර් ඈත් පේ. කලින් ඔෙට යම් කිසිවක් තිෙුණ නර්ුත්
ැන් කිසිවක් නැත්පත්ය. ඔපේ පදඅත් හිස්ය. ඒ අත්වලට
කිරීර්ට පදයක් ැන් නැත්පත්ය. එපස් වුව ද ීසි කර දර්නු
ලැෙූ හැර් පදයක්ර් ර්ඳක් නුවණ පොවිේචි කිරීපර්න් පසු ඊට
පවනස් පදයක් ෙවට හරවො ැනීපම් පුළුවන්කර් තිපේ.........
එපහත් පෙොපහෝ ර්නුෂයයන් සිහි පනොකරන පදයක් ඇත.
එනම් හැර් නරක පද්කර් ඇති පහොඳ පැත්ත පහවත්
පරතිචකරීකරණය කිරීපම් හැකියොවය. එර් ින් අරැචි පද්ත් රැචි
පද් ෙවට හරවො ත හැක.
භොවනොවට පටහැණි යට කී තරිවිධ ෙොධොවල පැමිණීර්,
වළක්වන්නට පනොහැකි පදයක් ෙව කලින්ර් ර්තක් කපළ් පම් නිසොය.
ඒ ෙොධො අපප ්ර් පලෝකයට අවශය, අපට අයත් පකොටස්ය. ඒවොපය්
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හැසිරීර් අපප ් ර්නොපය අර්නොපය ැන පනොතකො අදාළ නයොයට
අනුව සිදු පේ. එපහත් සති ර්ොතරය පයදීපර්න් ඒ ෙොධොවල
ෙලපෑම්වලට යට පනොී සිටීර්ට, අපප ් කර්මස්ථොනපයන් ඉවත්
පනොී සිටීර්ට අපට පුළුවන. සතිය නර්ැති ප ෝචර භූමිපය් ස්ථොවර
පලස සහ ශොන්ත පලස අපප් පො තෙමින් අප ද කරන්පන් පෙෝ ර්ැඩදී
ෙුදු රජ්ුන් වැඩ සිටි භූමිය ැන ර්ොරයො අයිතිවොසිකම් පළ කිරීපම්
ඓතිහොසික සිද්ධිය නැවතත් අත්හදා ෙැලීර්කි. සතිපය් ඇති ෙල
ර්හිර්ය ැන අපප් දෘඪ විශ්වොසය තෙමින් ෙුදු රජ්ුන් ෙුද්ධත්වයට
පපර කළ ඒ පරොර්ථනය පර්හිදී නැවත සිහිපත් කරර්ු. “මා මිං ඨානා
අචාවයි” ර්ොර පතපම් ර්ො පර්තනින් ඉවත් පනො පකපර්වො.10
සති ර්ොතරය පුරැදු කිරීපම්දී අපප් සුපරික්ෂොකොරී ඇස් ඉදිරිපය්
ලො යන විශොල ර්ොනසික හො කොයික චින්තනපය් අනික් සොර්ොජිකයින්
පර්න් කරදරකොරී අයොපල් යන්නන්ප ් ද යොම් - ඊම් පේවො! යන්න
සිත්හි ධොරණය කර ත යුතුය.
පර්හි අපප ් වොසිය හැටියට සැලකිය යුතු පද් නම්,
චිත්තක්ෂණ පදකක් එක වර පහළ පනොවිය හැකිය යන පැහැදිලි
සතයයයි. ඇත්ත වශපයන් අවධොනය පයපදන්පන් වර්තර්ොනයට
පනොව ඉකුත් වූ පර්ොපහොතටයි. එපහයින් එපස් පනොී සතිය ස්ථොවර
තොක් “ෙොධකයක්” පහෝ “දූෂය” සිතිවිල්ලක් පහෝ ඇති විය පනොහැකිය.
පර්ර් ින් අපට අපප ්ර් නිර්ර්ල නික්පල්ශී භූමිපය් රැපඳමින් අනො ත
පකම් බර් ැන ෙලොපපොපරොත්තු තැබය හැක.
ඉහත ැක්වූ තරිවිධ උපකරර් ර් ින් ඇති වන දුරස්ථ
නිරීක්ෂණවල පනො ැපටනසුලු අභයොසය නිසො, භොවනොපේදී ඇති වන
ෙොධොවල ැවිලි - තැවිලි දි ින් දි ටර් දුවමල ීර් සිදු විය හැක. ඇත්ත
වශපයන්ර් පර්ර් භොවනොව “විරො ී” කරියොවක් හැටියට ඔප්පු වන්පන්ය.
විරො ී යන්පනහි අදහස නම් විරංජ්නයයි. පවන විධියකින් කියපතොත්,
ඉහත ැක්වූ අත්ැකීම්වල රො , ද්පේෂ, පර්ෝහොදී පකපලස් අවුස්සන
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රසොත්ර්ක ලක්ෂණය තුරන් ී යොපර්න් ඒ අත්ැකීම් නික්පල්ශී සුද්ධ
ධර්ර් ෙවට පත් පේ.
සති ර්ොතරය උ න්වන අවිරැද්ධ කරර්ය, සිපතහි පවතින තියුණු
දුර්දාන්ත ස්වභොවය පොලනය කිරීර්ටද, ජීවිතපය් දුෂ්කර අවස්ථො හො
ෙොධකවලදී ඒවො ැන කටයුතු කිරීර්ටද පයෝ ොවචරයොට අවශය වන
අහිංසක ෙව ලෙො පද්. භොවනො ර් ින් ධයොන ඇති කර ැනීර්ට අවශය
වූ ීර්යය විස්තර කිරීපම්දී එක්තරො උපර්ොවක් විශූද්ධි ර්ොර් ය පර්පස්
දක්වයි. එනම් චවදය විදයොපේ ශලයකර්ර් පිළියර් ඉප න ත්තො වූ
පැරණි ශිෂයයන් විසින් ස්වකීය දක්ෂතොව ඔප්පු කිරීර් සඳහො කළ යුතු
වූ පරීක්ෂණයකි. පනළුම් පතක් ජ්ල භොජ්නයක පොපවන විට ශිෂයයකු
විසින් කළ යුත්පත් එර් පනළුම් පත දිප ් ඇති නහර ැලි පිහියකින්
සියුම් පලස පැලීර්යි. පර්යට “ශිරොපේදය” යි කියනු ලැපේ. නහරය
සම්පූණමපයන් පනොකැපපන පලසට (දියට කිඳා පනොෙසින පලසට)
ශිල්පය සිදු කළ යුතු විය. අධිපේ ී තැනැත්තො පනළුම් පත පදපළු
වන පලසට කපයි. පකෝල වන තැනැත්තො ැලි පිහිය ළං කිරීර්ටද
අසර්ත් පේ. චිත්තොභයොසවලදී ද අවශය වන්පන් ශලයකර්ර්
පවැදුරැප ් ර්ෘදු, එපහත් සුඛනර්ය හස්තය වැනි ආකල්පයකි. පර්ර්
කොර්යක්ෂර් වූ සර් ෙලැති ස්පර්ශය, සති ර්ොතරය ර් ින් පුරැදු කරනු
ලෙන අවිරැද්ධ පරතිපදාපේ පරතිඵලය වනු ඇත.
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3. නැවැතේීම සහ යේගය අඩු කිරීම
නිශේචල ීම
ර්නපස් පරභොව ර්නො පස් විකසිත කර ැනීර් සඳහො අනුපූරක
ෙලපේ පදකක් උපකොරී පේ. එනම් වෑයර් හො ශික්ෂණයයි. සිතක
පවතින විරිය හො සර්ොධිය යන පම් චචතසික පදක පහොඳින්
අවපෙෝධ කර ත් සවමඥයන් වහන්පස් පම් පදක එකිපනක පරයො
පනොයන පලසට සර්ෙර කිරීර් අවධොරණය කළ පස්ක. තත්ථ ජ්ාතානිං
ධම්මානිං අනතිවත්තනයඨඨන සම්පහිංසනා.11 තවද උන්වහන්පස්
සත්ත පෙොජ්ඣං අතුරින් තුනක් සිත පුෙුදුවොලීර් සඳහො ද තවත්
තුනක් සිත සර්ොධි ත කිරීර් සඳහොද අනුැන වදාරො ඇත. පම් අවස්ථො
පදපක්දීර්, එනම් ආධයොත්මික ඉන්ද්රියවලදී සහ පෙොජ්ඣං වලදී ද,
සතිය ඒවොපය් සර්තොව ආරක්ෂො කරන්පන්ය. ඒවො උද්දීපනය කිරීපම්
පහෝ ර්න්පදෝත්සොහී කිරීපම් කටයුත්ත කරන්පන් සතියයි.
ෙැලූ ෙැල්ර්ට සතිය කරියො විරහිත උදාසීන ස්වභොවයකින් යුක්ත
ෙවක් පපනුණත් ඇත්ත වශපයන්ර් එය සකරිය ෙලපේ යකි. එය සිත
පරීක්ෂොකොරී කරවයි. පම් පරීක්ෂොකොරී ෙව හැර් සපේතනික
කරියොවකටර් අතයවශය වන්පන්ය. අප විසින් කරනු ලෙන පම්
සර්ොපලෝචනපය්දී අවධොනය පයොර්ු කළ යුත්පත් සතිපය් ඇති
සර්තුලනය කිරීපම් කෘතයයටයි. පම් සර්තුලනය චනෂ්කරර්යය
පිණිස ද එපර්න්ර් අවසොන විර්ුක්තිය සඳහො අවශය කරන ර්ොනසික
වටපිටොව දියුණු කර ැනීර් පිණිස ද ඉවහල් වන හැටි ැන් ෙලර්ු.
සති ර්ොතරය පුරැදු කිරීපම්දී අපි ඇතුළතින් හො පිටතින්
ලැපෙන පඝෝෂො ර්ැද පකම් බර්කට ී නිසසලව සිටිර්ු. පර්ර්
ඉරියේපේ එක්තරො විදියක ශොන්ත ෙලයක් ඇත. කරියොවක් අත්හිටුවො
නැවතිල්පල් කරප න යෑර්ට අවශය තිරිං ඇත්පත් සතිය තුළය.
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කොරණො පසොයො ෙැලීර්ට ද, ැඹුරට පර්පනහි කිරීර්ට ද, දුරදි
පනොෙලො කරන සැහැසි කරියො නවතො ලීර්ට ද, ක්ෂණික තීරණ වළක්වො
ලීර්ට ද හැකියොව සතිය සතුව ඇත. සිත කය වචනවල පනොපහොබනො
ර්න් පේ ය හීන කිරීර්ක් ද පර්හිදී සිදු පේ. පර්පස් සති ර්ොතරපය්
ඇති ශික්ෂණය ඉස්ර්තු කර ලීර්ට නම් නිසසල ීර්, නැවතිල්පල් වැඩ
කිරීර්, පේ ය අඩු කිරීර් යන පම්වො නිතර භොවිත කළ යුතු වචන විය
යුත්පත්ය.
පැරණි චීන

රන්ථයක පර්පලස සඳහන්ව ඇත.

“යම් පදයක් අවසන් කිරීර්ට පහෝ පටන් ැනීර්ට නම්,
නිසසලව සිටීර් තරම් තවත් පශර්ෂ්ඨ පදයක් නැත”.
ධර්ර්පය් සඳහන් පලසට සියල්පලහි අවසොනය නම් නිවනයි
= නිීර්යි. පර්යටර් “සංස්කොරයන්ප ් සංසිඳීර්” සිංඛාර වූපසයමා නිපරෝධය = නියරායධා යැයිද කියැපේ. පම් කියැපවන්පන් අවිදයොව
සහ තණ්හොව යන පකපලස් ධර්ර්යන්ප ් නිීර්යි, සංසිඳීර්යි.
සංස්කොරයන්ප ් පහවත් සකස් කිරීම්වල නිරැද්ධ ීපර්න් පර්ර්
නිපරෝධය සොක්ෂොත් කළ හැක්පක්ය. පලෝකයක් නිර්ර්ොණය කරන කර්ර්
පහවත් පේතනො නතර වූ විට පලෝකය නතර පේ. පර්පලස පලෝකය
පකළවර කිරීපර්න් දුක පකළවර කළො වන්පන්ය. පරෝහිතස්ස සූතරයට
අනුව පර්ර් පකළවර කිරීර් ඇවිදීපර්න් කළ පනො හැක්කකි. එපස්ර්
පුනර්භවයකින් පහෝ කළ පනොහැක්කකි. පර්ර් පකළවර කිරීර් ඇත්පත්
අප තුළර් ෙවත් එය වනොහි සංස්කොරවල පකළවර ෙවත් ධර්ර්පයහි
ැක්පේ. පර්ර් කර්තවයය සංසිඳීර් හරහො, නැවතිල්පල් වැඩ කිරීර්
හරහො, නිපරෝධය හරහො සිදු වන ෙව සෑර් සුපරීක්ෂොකොරී
කටයුත්තකදීර් ැක ත හැක. පර්ය වනොහි පකළවර කිරීපම්
කටයුත්පත් පපරනිමිත්තයි. පර්ර් සංහිඳියොපේ පරතිවිරැද්ධ පැත්ත නම්
රැස් කිරීර්යි. ප ොඩ සො ැනීර්යි. පර්ර් ින් සිදු වන්පන් සසර ෙැඳීර්
වැඩි කිරීර්යි. ඒ නිසො කළ යුත්පත් පම් ස්ිරසොර පනොවන පද් සර්
පකපරන පකළවරක් නැති ෙැඳීර් නැවැත්ීර්යි. සතිය අනු ර්නය
කිරීපර්න් හො සති ර්ොතරය සමීපව හඳුනො ැනීපර්න් ඉේෙකු පර්න්
නැවතිල්පල් වැඩ කිරීර්ටත් නිසසලව සිටීර්ටත් හුරැව ලැපේ. ඒ අනුව
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විසර් පලෝකපය් ජීවත් වන විට නිතර ඉදිරිපත් වන රො ොදී අරර්ුණු
ඉදිරිපය් “නැත” කීර්ටත් පුරැද්දක් ලැපේ. කලෙලකොරීව හදිසි තීරණ
න්නවො පවනුවට, වඩො පරීක්ෂොකොරී ීර් හරහො ධර්ම ආරක්ෂොව තහවුරැ
පකපරනු ඇත. අපරීක්ෂොකොරී වටවළල්පල් යෑම් පවනුවට වඩො සෘජ්ු,
පකටි, සරල ජීවන රටොවකට හුරැ වනු ඇත.

අතීතපයහි වූ සංස්කොරයන් ඇරෙ උපදනො යම්
පකපලස් පේ නම්, එය වියළව, අනො තපයහි වන
සංස්කොරයන් ඇරැෙ උපදනො රො ොදි කිඤ්්චන තට නහර්ක්
පේවො, ඉදින් වර්තර්ොනපයහි රෑපොදි සංස්කොරයන් තෘෂ්ණො
දෘෂ්ටි වශපයන් පනො න්පනහි නම් උපශොන්ත වැ
හැසිපරන්පනහි.12
තර්ොප ් සීර්ොව ැනප න නතර ීර්ට දන්නො
පුද් ලයො අනතුරට පනොපැමිපණ්.13
යට ැක්වූ චීන කියර්පනහි පදවැනි පකොටසින් කියපවන්පන්ත්
“යර්ක් පටන් න්නො විට නිසසලව ෙලො සිටිර් තරම් ර්හඟු පදයක්
තවත් නැති තරම්ය” යන්නයි.
ධර්මපයහි ැක්පවන පරිදි යර්ක් ආරම්භ පකපරන විට ඒ පදස
නිපසොල්ර්පන් ෙලො සිටීපර්න් කර්ම රැස් ීර් අවර් කර ත හැක. යම්
පහයකින් කරියොත්ර්ක වන්පන් නම් හික්මීර් සීල, සර්ොධි, පරඥා වශපයන්
සම්ෙන්ධ කර ත යුතු පේ. සති ර්ොතරය හරහො පකපරන නැවතිල්පල්
කටයුතු කිරීර් ඇසුරින් පම් තරිවිධ ශික්ෂොවර් නිපයෝජ්නය පේ.

අ) සීලය - සදාචාරාතේමක වග ීම
කර්මය හො කර්ම ඵලය පර්න්ර් පින් හො පේ පිළිෙඳ සංපේදී ෙවද
හරහො සදාචොරොත්ර්ක තීරණයකට එළපඹන්පන් පකපස්ද? පර්හි ලො
කුසලතොවක් දක්ෂකර්ක් ඇත්තටර් සලකන්පන් නම්, එහිදී ඔළපර්ොළ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
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953 ොථොව, සුත්ත නිපොතය
ටො-ඕ පත් චිං 44 පජ්දය
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පනොී සොර්කොමී ීර් පහවත් අවිරැද්ධ පරතිපත්තිය ඥානොන්විතය.
අපප ්ර් පර්ොවල් පිළිෙඳව අසීමිතව කම්පො වන්නට යෑපර්න්
ඉක්ර්නින්ර් ෙලොපපොපරොත්තු සුන් ීර් පනොවැළැක්විය හැකිය. අපප ්
අතපසු ීම් පහෝ කටවැරදීම්වලදී පළර්ුපවන් කළ යුත්පත් සතිර්ත්
ීර්යි. එවිට හදිසි තීරණ හො පනොසැලකිලිර්ත් ෙව පිළිෙඳව ඒ ඒ
අවස්ථොපේදීර් ැනුවත් ීර් එහි පරතිඵලයයි. පම් අඩුපොඩු නිතරර්
අපප න් සිදු පේ. දුලමභ නැත. පනින්න පපර සිතො ෙැලීපම් පුරැද්ද
ඇත්නම් එර් ින් වළක්වො ත හැකි අනතුරැවල පකළවරක් නැත.
ඉදින් පර්වන් සිහි-කල්පනොවක් හුරැ කර න්පන් පකපස්ද? පම් සඳහො
ආසන්න කොරණොව නම් සුපුරැදු පකපලස් ජ්වය නතර පකොට
නැවතිල්පල් කරියො කිරීර්ට පුරැදු ීර්යි. සිපත් පනොසන්සුන් තිය
පවනුවට හීං සැපර් කටයුතු කිරීර් ඊට පිළිතුරයි. එවිට අවශය විටකදී
සිපත් පේ ය නතර කර ැනීර්ට හැකියොව ලැපේ. පර්පලස අවශය
පේලොවට තිරිං තද කිරීර්ට හැකි ීර් සති ර්ොතරය පුහුණු කරන්නොට
ලැපෙන ලොභයයි. පර්පලස පනොසැලී ෙලො සිටීර්ට හො අවශය තැපන්දී
නතර ීර්ට පුරැදු ීපර්න් තර්ොප ් පරතිකරියො හො ඇේෙැහි පොලනයකට
නතු කර ලීර්ට හැකි ෙවට විශ්වොසය හට නී. පර්වන් අභයොසයක්
හරි හැටි කරියොවත් කිරීර්ට නම්, සෑපහන භොවනො අත්ැකීම් පරර්ොණයක්
පයෝ ොවචරයො සතු විය යුතුවොක් පර්න්ර්, ඒ සඳහො කුසලේඡන්දය
පහවත් කර ෙැලීපම් කැර්ැත්තද අතයවශයය. පිටතින් පැමිපණන
ෙොධක හර්ුපේ පර්ය අත්හදා ෙැලිය හැක. පේදනොවක්, හිතිවිල්ලක්
පහෝ සද්දයක් හිරිහැරකොරී පලස ඉස්ර්තු වන අවස්ථොවකදී ඉපේ
පකපරන පරතිකරියො ැන සතිර්ත් වන්පන් නම්, ඒවො ර්ැඬ පවත්වනු
පවනුවට පරතිකරියො කරන ර්නස ැක නු ඇත. සිත් කරදර පනොප න
ඒ පදස ෙලො සිටිය හැකි තරර්ට අවිරැද්ධව ෙලො සිටිය හැකි නම්
පර්හි යොන්තරණය පැහැදිලි වනු ඇත. ඉපේ පකපරන පරතිකරියො
පවනුවට නිසසලව ෙලො සිටීර්ට පුළුවන්කපම් කුසලතොව අත්දකිනු
ඇත. පම් අත්ැකීර්ර්, එදිපනදා ජීවිතපය්දී අපරීක්ෂොකොරී ඔළපර්ොළ
තීන්දු ැනීම් පවනුවට තර්ොප ් අභයන්තර සන්සුන් ෙව අදහො නු
ඇත. අරැර් පුදුර් කරැණු පහෝ අනපප්ක්ෂිත පපළඹීම් ර්ධයපය්දී පවො
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නැවතිල්පල් පසෝදිසි ර්නක් යෑර්ට පුරැදු වනු ඇත. විර්සුම් නුවණ
වධමනය කර නු ඇත.
පම් තොක් ඉදිරිපත් වූ කරැණු අදාළ වන්පන් පහසුපවන්
වළක්වො ත හැකි ර්ුත් ලෑස්ති ී පනොසිටීර් නිසො ඇති විය හැකි පරකට
අතපසු ීම් සම්ෙන්ධපයනි. එවන් අවස්ථො ැන සතිර්ත් ීපර්න්,
ැඹුරැ ආපේ , ඇේෙැහි, කොර්ොශො වැනි පද්වලටද යහපත් පලස අත
පපීපම් හැකියොව කොලයත් සර් උපයො නු ඇත. පර්වන් දක්ෂතො
පහවත් චිත්ත විපේක නිසො පකපලස් පරවොහවල ලනයත් ෙොල පවයි.
නැවතිල්පල් සතිය වැඩීපර්න් “නැවැත්ීපම් හො අත්හිටුීපම්” කලොව
පුරැදු වන අතර, ර්ත්පතහි අවශය තැනදී තිරිං පයදීර්ට පර්ය
පූර්වොදර්ශයක්ද වනු පනොඅනුර්ොනය.
සති ර්ොතරය පිළිෙඳ පම් පුහුණුපේදී නැවතිල්පල් - සතිපයන් නිස්සද්දව කටයුතු සම්පොදනය කිරීර්ට පුරැදු ීර් අනුව, කර ර්පයන්
පකපලස්වල නපුරැ ෙලපෑර් පහවත් පපළන තිය අතුරැදහන් වන
ෙවක් ඇති පේ. අකුසල චිත්ත ීිවල ජ්වය හො පැවැත්ර් රඳා
පවතින්පන් සතිපය් අඛණ්ඩතොව ර්ත වන නිසො, අඛණ්ඩ සතිය
ඉදිරිපය් පකපලස් ෙළ ර්ුළු අඩපණ පේ. නැත්නම් ලත් තැනර් පලොප්
පේ. දි ට පකපලස් දම්වැලක් පස් ඇමිපණන තිය පවනුවට පුරැක්
පුරැක් පවන් පවන්නට ෙලයි. පම් නිසො පකපලස් අසීමිතව වැඩීර්
නතර ී ර්ුල් අවස්ථොපවන් ඔේෙට යො ත පනොහැකිව සුළු
පරයත්නයකින්ර් ර්ැඬ ලිය හැකි ෙවට විශ්වොසය තහවුරැ පේ. පර්ය
සංස්කොර පහවත් පේතනො අඩු කිරීර්කට පහෝ නැති තත්ත්වයකට පොර
කපයි.
ඇසට ර්ුලිේචි වු රෑපොරම්ර්ණයක් ැන සිතන්න. එය ආශො
දනවන එකක් නර්ුත් එහි සරො ී ෙව ආරම්භපය්දී පර ෙල නැත. ඒ
අනුව හට න්නො විටර් එර් සරො ී ෙව සූදානම් සිතකින් යුක්තව විචොර
ෙුද්ධියට ලක් කරන්පන් නම් නියපපොත්පතන් කඩො ැමීර්ට තරම් පහසු
වනු ඇත. හුදු ආසො කරන අරර්ුණක් ර්ුලිේචි උනො යන්න පර්ණක්
ර්තකපය් රැපඳනු ඇත. එපස් නැතිව, සූදානම් නැති ර්නසකින් ර්ුහුණ
දුන්නො නම් පහෝ ඒ අනුව පරර්ොදයක් සිදු වුණි නම්, ඒ නියපපොත්පතන්
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කඩන්න තිෙුණු පද් පපොපරොවකින් කපන්නවත් ෙැරි තරර්ට පර්ෝරො
ප ොස් රෑපොරම්ර්ණය සතු කර ැනීර්ට තරම් සිත රො රක්ත ීර්ට
කරැණු පැපනනු ඇත. පර්වන් අවස්ථොවක පහෝ අපරර්ොදීව කරැණු
පත්රැම් තපහොත් එර් රෑපොරම්ර්ණය සතු කර ැනීපම් ැඩි පරයත්නය
නවතො ලිය හැකි වනු ඇත. එපස් නැතිනම් තෘෂ්ණොව ර් ින්
පර්පහයවනු ලෙන්පන් එර් ර්න ෙඳන අරර්ුණ ඉල්ලො සිටීර්ට
පපළඹීර්ක්ය. එනම් අකුසල ර්පනෝ කර්මය වචී කර්මයක් ෙවට
ීතිකරර්ණය පේ. එහිදී අසොර්ථක වුවපහොත් පකපලස් සැඬ පහර
අදාන්ත ී වස්තුව පසොරකම් කිරීර්ට තරම් පපළපඹයි. එය කර්මය අං
සම්පූණම කරන අතර, කර්ම පථයක් පලසින් ෙලවත් ආදීනව ප න
පදනු ඇත. වචී කර්ම ර්ට්ටපම්දී නතර කර ත හැකි නම් පහවත් සතිය
එළඹ සිටිපය් නම්, අරර්ුණ පරතිපක්ෂ්ප ීර් පිළිප න ආශොව තුනී
කර තපහොත් යපථොක්ත නපුරැ විපොක ප න පදන පද්වල්
වළක්වො ත හැකි වනු ඇත. සම්පූණම කර්ම පථය තහවුරැ වන එවන්
අවස්ථොවකදී පවො ඒ ැන සලකො ෙලො අකුසලය පත්රැම් තපහොත්
එර් සලකො ෙැලීර් හො වටහො ැනීර් අර්ථය සලසනු ඇත. පර්පස්
අකුසල කරියොව සම්පූණම වූ පසුව පහෝ ඔහු එතැන නැවතී පර්පනහි
කිරීර් නිෂ්ඵල පනොවනු ඇත. එපස් වූ විට සිත ැඩි ීපර්න් වැළකී
එෙඳු කරියො පිළිපවලක් ර්තු සිදු ීර්ද වළක්වො ලයි. පර්ය පොඩර්ට
ත්පතොත් ර්ත්පතහි නැවත එවැන්නක් සිදු ීර්ට ඇති ඉඩකඩ ඇහිරී
යනු ඇත.
ෙුදුරජ්ොණන්
උ ැන්වූහ.

වහන්පස්

පුංචි

රොහුල

හිමියන්ට

පර්පස්

“රොහුලපයනි, ඔෙ කයින් වචනපයන් සිතින් යර්ක්
කරනු කැර්ති වන්පන් ද, ඔෙ විසින් එය සලකො ෙැලිය යුතු
පේ. එපස් සලකො ෙැලීපම්දී - ර්ො කරන්නට යන වැපේ ර්ට
පීඩො පිණිස පවයි, අනුනට පීඩො පිණිස පවයි,
පදපොර්ශ්වයටර් පීඩො පිණිස පවයි, එය දුක් උපදවන, දුක්
විපොක ඇති කරවන, අකුසල් උපදවන කොර්යයක් වන්පන්
යැයි ඔෙට අවපෙෝධ පේද එවිට ඒ කොර්යය ඒකොන්තපයන්
පනොකළ යුතුය”.
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එපස්ර්, ඔෙ කයින් වචනපයන් සිතින් යර්ක් කරද්දී,
ඔෙ විසින් එය සලකො ෙැලිය යුතු පේ. එපස් සලකො
ෙැලීපම්දී ර්ො කරන වැපේ ර්ට පීඩො පිණිස පවයි. අනුනට
පීඩො පිණිස පවයි. පදපොර්ශ්වයටර් පීඩො පිණිස පවයි. එය
දුක් උපදවන, දුක් විපොක ඇති කරවන, අකුසල් උපදවන
කොර්යයක් වන්පන් යැයි ඔෙට අවපෙෝධ පේද එවිට ඒ
කොර්යය පනොකරව.
ඔෙ කයින් වචනපයන් සිතින් යර්ක් කපළ් ද, ඔෙ
විසින් එය පරතයපවක්ෂො කර ෙැලිය යුතු පේ. එපස් සලකො
ෙැලීපම්දී - ර්ො කළ වැපේ ර්ට පීඩො පිණිස පවයි. අනුනට
පීඩො පිණිස පවයි. පදපොර්ශ්වයටර් පීඩො පිණිස පවයි. එය
දුක් උපදවන, දුක් විපොක ඇති කරවන, අකුසල් උපදවන
කොර්යයක් වූපය් යැයි ඔෙට අවපෙෝධ පේද එවිට ඒ කොර්යය
සම්ෙන්ධපයන් ර්ත්පතහි සංවරයට පැමිණිය යුතුය”.14

ආ) සමථය - සිංසිඳීම
සති ර්ොතරය හරහො නැවතිල්පල් කටයුතු කිරීර්ට සිත
පයදීපර්න් අනතුරැව ඒ ර් ින් සර්ථයක් සංසිඳීර්ක් ලෙන්නට ඇති
ඉඩපොඩුව ැන් සලකො ෙලර්ු. පර්යටර් සර්ොධිය, ඒකො රතොව, චිත්ත
ඒපකෝදී භොවය යැයි ද කියනු ලැපේ.
නැවතිල්පල් වැඩ කරන පකනොට විෂර් පලෝකපය් ෙොහිර
කරදර ර්ැදත් සර් සිත පැවැත්ීර්ට ඇති හැකියොව වැඩිය. තර්න්
පකෝප කිරීර්ට වචනවලින් පහෝ කරියොවලින් අනුන් පකොපතක්
පපළඹීම් කළත්, අනවශය පලස කුපිත පනොී සිටීර්ට විරොර්යක්
ලැපෙනු ඇත. තවද චදපවෝප තව අප කරො පැමිපණන දරැණු
පරහොර අප පපළන විට සතිපය් ආධොරපයන් කරැණු වටහොප න
අලුතින් කර්ම රැස් පනොවනො පලසට අපණ්ණකව ආරක්ෂො ීර්ට පකම්
බර්ක් වනු ඇත. පම් කරැණු පර්පස් සිදු වන විට ඒ පදස පරීක්ෂොකොරී
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
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ීර්ට හැකි ීර්, පර්හිදී ලැපෙන අතිපර්ක ලොභයකි. ජීවිතපය් සිදු වන
පද්වලදී සිද්ධිය සම්පූණමපයන්ර් ස්වොභොවිකවර් අවසොනය පතක්
පවන්නට ඉඩ දී ෙලො සිටීර්ට පයෝ ය අවස්ථො එර්ට ඇත. එර් නිහඬ
ෙැල්ර්, කලහකොරී පඝෝෂොකොරී වටපිටොවක් පහසුපවන් ජ්ය නී. හදිසි
කරදරවලදී පර්ණක් පනොව සොර්ොනය සිද්ධිවලදි පවො නැවතිල්පල්
නිසසලව වැඩ කිරීපර්න් අත් වන වොසි නම්, ර්තු වන තොක් පද්වලට
අප උත්තර ෙැඳිය යුතු නැතිවොක් පර්න්ර්, ඒවො අපප ් සොර්කොමී
ර්නට විරැද්ධ අභිපයෝ පලස පනොපිළි ැනීර්ට පුරැදු ීර්ත්ය.
අනවශය පලස යම් යම් පද්වලට කලෙල පනොී සිටීර් හරහො
අභයන්තර පර්න්ර් ෙොහිර ැටුම් ද අඩු කර ත හැක. පර්ය ප දරපදාර
ජීවිතයට ද සොර්ය හො එකර්ුතු ෙව කිට්ටු කර පද්. භොවනො ජීවිතයත්
එදිපනදා ප දරපදාර ජීවිතයත් අතර පරතරය ද අඩු කරලයි. ජීවිතපය්
කම්කපටොලුවලින් සිත් කරදර ැනීර් හරහො භොවනො ආසනයට
රිං ො න්නො ර්ොනසික පීඩන පර්න්ර් ශොරීරික අසහනද දුවමල ීර්
අනුව උද්ධේච නීවරණය පිටුැකිය හැකි වන අතර, ඒ සඳහො වන බය
ද දුරැ වනු ඇත.
සතිය වඩන සෑර් පර්ොපහොතකර් සිපත් විසිරී යෑර් පහවත්
පක්න්ද්රොපසොරී ෙලපේ අඩු වන අතර, ඉේෙො කටුව ඇතුළට අඬු ටික
න්නො පස් වන පක්න්ද්රොභිසොරී ෙලය වැඩි වන ලකුණු පපපනනු
ඇත. විවිධ විචිතර අරර්ුණු පකපර් වන ප ොජ්දර්න ආශො ද ර්න්ද ොමී
වනු ඇත.
විවිධ අරර්ුණු පකපර් දුවනවො පවනුවට යම් කරියොදාර්යක් දිප ්
ඒකොකොරීව සිත පැවැත්ීර්ට පුරැදු ීර් අනුව අවශය ර්ූල
කර්මස්ථොනයට ර්නසිකොරය පයොර්ු කරවන නිසො ඒ හරහො සර්ොධි
ලකුණු පහළ කරනු ඇත. පම් අනුව සිපත් ස්ථොවර භොවය හො ඒපකෝදී
භොවය පර ුණ වන්පන්ය.
පර්පලස නැවතිල්පල් කටයුතු කිරීර්ට ඉප න ැනීපර්න්
සතිපය් දියුණුවත් සර් ර් සර්ොධි ලක්ෂණ රොශියක් දියුණු වන්පන්ය.
යට ැක්වූ සන්සුන් ෙව, ඒකො රතොව, සිපත් ස්ථොවර ෙව, සිතට ලො
එන අරර්ුණු සංඛයොව අඩු ීර් පර්පලස අත්දකින වොසි පේ. පර්ය
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සිත ඔසවො තැීර්ක් වන අතර, එදිපනදා ජීවිතපය්දී අත්දකින ර්ට්ටර්ට
වඩො දියුණුවක් දක්වයි. පම් සිපත් සතිය සහ සර්ොධිය අතර පරතරය
වැඩි වුවපහොත් භොවනොව පවත්වොප න යොර්ට ඇති හැකියොවට ෙොධො
වන නිසො ෙලොපපොපරත්තු සුන් ීම් වැඩි වනු ඇත.
පස්සද්ධිය පහවත් හිපත් ඇතුළත සන්සුන් ෙව සර්ොධියට
ආසන්න කොරණයයි. ඒ ෙව සර්ොධි සම්පෙොජ්ඣං යට කලින් පස්සද්ධි
සම්පෙොජ්ඣං ය ැක්ීර් හරහො පද්ශනොපවහි හුවො දක්වො ඇත.

ඇ) විදර්ශනාව
තථො ත පද්ශනොපවහි පර්පස් ැක්පේ. “සර්ොහිපතො භික්ඛපව
යථොභූතං ජ්ොනොති පස්සති”15 එපහයින් සර්ොධිය දියුණු කරවන කරර්
සියල්ලර් පරඥාව වැඩීර් සඳහො උපස්ථම්භක පරතය වන්පන්ය. එපහත්
“සති ර්ොතරය පුරැදු කිරීපම්දී නිශ්චලව සිටීපර්න්” පරඥාවට එර් ින්
පකළින්ර් විපශ්ෂ ආධොර ද ලැපේ.
විදයොත්ර්ක පහෝ අධයයන පර්පය්ෂණවලදී හැරැණු විට
මිනිසො වැඩි වශපයන් උනන්දුව දක්වන්පන්, තර්ොට ර්ුණ ැපසන
අරර්ුණු පිළිෙඳ සතය අවපෙෝධයක් ලෙො ැනීර්ට වඩො, එර්
අරර්ුණුවලින් පරපයෝජ්න ැනීර්ටය. නැත්නම් ඒවො සහ තර්ො අතර
සම්ෙන්ධය තීරණය කිරීර්ටය. පම් නිසො ඔහු පිටස්තර පහෝ අභයන්තර
පරතයක්ෂ ර් ින් ර්ුලින්ර් නිකුත් කරන සඤ්්ාවට අනුව කඩිර්ුඩිපය්
රහණය කර ැනීපර්න් සෑහීර්කට පත් පේ. ැඹුරැ පලස තැන්පත් වූ
පුරැදු අනුසොරපයන් ඒ පරථර් සඤ්්ාව පහොඳ / නරක, ලස්සන /
අවලස්සන, හිතකර / අහිතකර, හරි / වැරදි ආදි නිශ්චයන් සඳහො
පරතිකරියො ඇති කරවයි. හුරැ පුරැදු අරර්ුණකින් නිකුත් වන පරථර්
සඤ්්ාව පහෝ සඤ්්ා පිළි ැනීර්ට අවශය කොලය හැර ඊට වඩො ඒ
අරර්ුණ පකපරහි අපප් අවධොනය පයොර්ු ී තිපෙන්පන් නැත. පර්පස්
නිරන්තරපයන්ර් දකින යම් කිසි අරර්ුණක එක ලක්ෂණයක් නැත්නම්
පතෝරො ත් සීමිත ලක්ෂණ කිහිපයක් පර්ණි අප දකින්පන්, පහවත්
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සර්ොධි සූතරය, ඛන්ධසංයුත්ත, සං. නි.
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වැරදි පලස වටහො න්පන්. අපප් අවධොනයට පයොර්ු වන්පන් අරර්ුණ
පිළිෙඳ ආංශික ැනුර්කි. සංස්කොර අරර්ුණුවල ඊටර් ආපේණික
හට ැනීර්ක් විපරිණොර්යක් හො නිරැද්ධ ීර්ක් ඇත. එපහත් අප එය
එපස් ර්ුල ර්ැද අ වශපයන් දකිනවො පවනුවට පකපරන්පන් ර්ුණත
පර්ණක් ැකීර්යි. නිරීක්ෂකයො තර්ො දකින්පන් ආංශික ැක්ර්ක් යැයි
පනොදනී. තර්ො දකින පද්ට වඩො ැඹුරක් පරතයක්ෂපය් ඇති ර්ුත් ඔහු
එය පනොදනී. ඒ පරතයක්ෂයට අයත් ඊටර් ආපේණික කොල සීර්ොවක්
පහවත් ක්ෂණයක් ඇති ෙව ඔහු දන්පන් නැත.
පර්ෙඳු පනො ැඹුරැ පහවත් ර්තුපිට නිරීක්ෂණවලින් සර්න්විත
පුද් ලික තීරණ හො පරතයක්ෂවලට පකනකු පපළපඹන්පන් ඔහුප ්ර්
රැචි-අරැචිකම්වලින් හො ර්ති ර්තොන්තරවලින් සීර්ො වූ පටු
දර්ශනයකිනි. පසවනැලි පහොල්ර්න් වැනි වූ පම් ර්වො ත් පලෝකපය්
සංයුතිය “පරතයක්ෂයට” වඩො සංකල්පවලින් හණය. පර්පස් අප ත
කරන එදිපනදා ර්පනෝපලෝකය ආත්ර් දෘෂ්ටිපයන් ෙැලීපම්දී තවත්
පෙොපහෝ මිථයො ර්තවලට සරැ බර්ක් වන්පන්ය. එය ර්ුල් දුවන
ස්වභොවපයන් යුක්තය. එවන් දෘෂ්ටි ඇටුවන් ෙැස ත් ර්නසක සංඥා
වශපයන් විපල්ලොස හතරක් ඇති ෙව ෙුදුරජ්ොණන්වහන්පස් විසින්
අනිතයපය් නිතය සංඥා, දුපකහි සුඛ සංඥා, අසුභපයහි සුභ සංඥා සහ
අනොත්ර්පයහි ආත්ර් සංඥා පලස පර්පස් දක්වො ඇත. එවැනි
ර්නසකට අනොත්ර් වැනි ෙුද්ධිප ෝචර දෘෂ්ටියක් පලපහසිපයන්
හඳුන්වො දිය හැකි පනොපහ්.
පර්වන් අතොත්ත්වික හො වංචනික භොවයන් හරහො ෙැරෑරැම්
තත්ත්වයන්ට පකනකු පපළපඹන්පන් අරර්ුණ සම්ෙන්ධ ර්ූලික
සංජ්ොනනර්ය අවස්ථොපේදීර්ය. ඉන්ද්රියෙද්ධ ාණය හරහො ලෙන
ර්ූලික සංඥා එළපඹන විටර් පුහුදුන් ර්නස කලෙල ී සහජ්ොසයට
අනුව ඉක්ර්න් පරතිකරියොවලට පපළපේ. එපහත් පුරැදු කරන ලද සතිය
පපරටු කරප න නැවතිල්පල් - ඉවසිල්පල් කටයුතු කරන පකනකුට
පර්වන් විපටක ර්නස කරියොත්ර්ක වන යොන්තරණය තර්ොටර්
ැක ැනීපම් අවස්ථොව එළපඹනු ඇත. ර්ර්ත්වයට යට ී පුරැදු
ඇේෙැහි රැල්ලට අසු වනවො පවනුවට නැවතිල්පල් සතිපයන් කටයුතු
සම්පොදනය කරන්නට පපළඹුපණොත් ඇත්ත ඇති සැටිපයන් විවෘත
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වන කල්හි තර්ොප ්ර් සහජ් ති ස්වභොව පර්න්ර් ඒවො ඇතුළත හො
පිටත වශපයන් දඟවැපටන ආකොරයද විවෘත වනු ඇත. පර්පලස
ඇතුළත හො පිටත ැට වැපටන හැටි නිරීක්ෂණය කළ හැකි වන විට,
වංචනිකව කරියො කරන ආත්ර්ොර්ථ නයොය පතර සතිපය් විනිවිද භොවය
ඉදිරිපය් නිෂ්පරභො වන අයුරැ ැකීර් ැඹුරැ දශමනයකි. අනුපූවම වශපයන්
සිදු වන කරියො දාර්ය පර්න්ර් ඒ ඒ අංශුවල පහවත් අණු පකොටස්වල
ඇති ක්ෂණභං ුරත්වය පර්විට පිළිබඹු වනු ඇත. එවිට විපල්ලොස සහ
ෙැඳි පද්වල්වල අතයන්තපයන් පවතින පවනස් වනසුලු ෙව සිතට
කොවදින විට අධිෂ්ඨොන ශක්තිය පහවත් චිත්ත ශක්තිය වධමනය පේ.
වහො සිදු වන හට ැනීර් හො එහි නැති ී යෑර් දි ට දකින විට
ර්ර්ොයනය ර්ුල් කර ත් පකපනක් / පදයක් වශපයන් වූ ඒකීයත්වය
පෙොඳ ී යනු ඇත. අවිචොරවත්ව “තර්ො” පක්න්ද්ර කර ත් දර්ශනය,
සර්ස්තය ැකීර් ර්ුවහ කරයි. පෙොපහෝ පද් එකර් ර්ල්ලට දර්ො ැනීපර්න්
සිදු වන පම් පටලැවිල්ල ර්ර්, ර්ොප ් යන හැඟීර් නිසො වන පදයකි.
හුදු සතිය පුහුණු කිරීපර්න් පර්ර් ඒකීයත්වය අපපෞද් ලික වූත්
කොරකයකු පනොර්ැති වූත් ධර්ර්තොවක් ෙව ද, අන් පද්වල් ර්ත රඳා
පවත්නක් ෙව ද, ෙහුපහ්තුක සංසිද්ධි ෙව ද පහළිදරේ වනු ඇත. පම්
අතර අපප ් පටු සංකල්පනො අර්ධ සතය ර්ත පදනම් වූ පද්වල් ෙවත්
තර්ොප ් රැචි අරැචිකම් ර්ත ඒවො පදනම් ී ඇති අයුරැත්, සර්ස්තය
ර්ත පිහිටො ඒ සිහින දර්ශන තුළ ඒවො කුරැමිට්ටන් වන අයුරැත්
සංසන්දනොත්ර්කව වැටපහනු ඇත. ආපොත ත වන අරර්ුපණහි ඇති
ීර් - නැති ීර් අනුව පුද් ලයොප ් උපත හො විපතත් නය
විපස්සනොවට අනුව වැටපහනු ඇත. පම් අනුව අනිතයය හො පවනස්
වනසුලු ස්වභොවය වඩොත් තොත්ත්විකව වැටපහනු ඇත. ඇති ීර් නැති
ීර් පර්පලස දි හැපරන විට, ඒකකයක් පවනුවට කලොපයක්,
සර්ූහයක් වශපයන් කරැණු වැටපහන විට, ආත්ර් සඤ්්ාව දුරැ වනු
ඇත. ආත්මීය කල්පනො හො විවිධත්වය පිළිෙඳ සිහින ෙැහැර වනු ඇත.
ර්ර්ය, ර්ොප ්ය යන කල්පනො වැරදි පලස ර්ුල් ෙසින්පන් පම් සිහින
සැෙෑ යැයි සැලකීපර්නි. සති ර්ොතරය ශක්තිර්ත් වන විට පම් “ර්ර්”
පක්න්ද්ර කර ත් කල්පනො ආ න්තුක පරපංච නිසො හට ත් නියොය
පහළිදරේ වනු ඇත. පර්පලස දි ින් දි ට පැවැත්පර්හි ස්වභොවය
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ෙැලීපම්දී එහි ඇති ීර් නැති ීර් තර්ොප ් පොලනපයන් පතොරව සිදු
වන ෙව හො ආණ්ඩු ර්ට්ටු කිරීර්ට පනොහැකි ෙව අත්දකින විට එහි
පීඩොකොරී ෙව පනොැක සිටිනු පනොහැකිය. දුක සනොතන සතයයක්
පලස වැටපහනු ඇත. සතියත් සර් හුරැ කර න්නො පම් නැවතිල්පල්
වැඩ කිරීර් හරහො සිත තැන්පත් ීර් සම්පූණම වන විට, ඕනෑර්
අරර්ුණක පපොදු ලක්ෂණ පහවත් අනිතය ස්වභොවය, දුක්ඛ ස්වභොවය
සහ අනොත්ර් ස්වභොවය පරතිපේධ කරනු ඇත.

නිරායාසය
සතිය පැවැත්ීපම්දී උනන්දු පකපරන නැවතිල්පල් වැඩ කිරීර්
පහොඳ වැඩවලට ෙොධොවක් පනොවනු ඇත. ස්වභොවපයන්ර්
කොලොනුරෑපව සිදු වන්පන් තැනට ැළපපන පලසට සිත සකස් ී
කරර්පයන් අපරර්ොදී ීර්යි. පම් අපරර්ොදය පර ුණ වන විට වරණයක්
පහවත් පත්රීර්ක් ඉස්සර ී දක්ෂ සූර පදාරටු පොලකයකු කරියො කරන
පලසට ස්වොමියොට විශ්වොසවන්ත පලස හිතකර පද්වල් උනන්දු
කරවන අතර අහිතකර පද්වල් වළක්වයි. පර්වැන්නක්, පදාරටු
පොලකයකු නැති විට ඉදිරිපත් වන අර්ුත්තො හිරිහැරදායී වුවත්
හදිසිපය්ම පිළි ැනීර්ට පපළපඹනු ඇත. දක්ෂ පදාරටු පොලකයො
ස්වොමියොට ලහිපිට කටයුතු කිරීර්ට සිදු වන වොතොවරණය නැති පකොට
යහපත් පරභූවරැන් ඉදිරිපත් කරමින් අයහපත් අය ෙැහැර කරයි.
ශොරීරික පරතිශක්තිය ස්වස්ථතොවට වැද ත් වන්නොක් පස්
සදාචොරොත්ර්ක හො ආධයොත්මික ආරක්ෂොවක් සිතට අවශය පේ. පකනකු
සදාචොරොත්ර්කව ව කීර්කින් කටයුතු කරන්නට පපළපඹන්පන් නම්,
හදිසි පකෝපය නිසොවත් සර්ොජ් නීති උල්ලංඝනය කිරීර්ට කිසියම්
බයක් ස්වයංසිද්ධව ඇති පේ. සතිය දියුණු වන ෙවට ඇති ලක්ෂණය
නම් පර්වන් වූ පවට ඇති බය වැඩි ීර් තර්ොටර් ැපනන්නට
පටන් ැනීර්යි. එපස්ර් තර්ොප ් නරක නපුරැ ඇේෙැහි පකපරහි පවො
අභිපයෝ ොත්ර්ක පලස ෙලන්නට පුරැදු ීර් පර්හි ලො ඇති පහොඳ
පැත්තකි.
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පර්පලස අභයොස පනොකරන ලද අභොවිත ර්නසක සර්යක්
සංකල්පනො හො පහොඳ පැත්ත, ඉපේර් වොප ් ආපේ හො ආශො නිසො
දුර්වල ී යයි. පර්පස් යහකල්පනො පසුෙැසීර් නිසො හැර් විටර්
ජ්ය ැනීර් සිදු වන්පන් අසීරැ සටනකින් පසුවය. පකපස් නර්ුත්
අයහපත් සිතිවිලි / ආශො පර්පස් අයොපල් කඩොවැදීර් පොලනය
කළපහොත්, නැතිනම් පරපයෝ පයන් අවර් කළපහොත් යහකල්පනොවලට
ඉස්ර්තු ීපම් වොසිය ලැපේ. පර්විට සිතට අධිෂ්ඨොන ශක්තිය පර්න්ර්
යහපත් පොලනය පිළිෙඳ විශ්වොසයත් තර්ො තුළ වොප ්ර් අනුන් තුළ ද
තහවුරැ වනු ඇත. පර්වන් සර්යක් කල්පනොවල නිරොයොස පහළ ීර්
සපදාස් විය පනොහැක. ර්ක්නිසොද යත්, එහි ර්ූලය කලින් පුරැදු කරන
ලද (අසඞ්කොරික) යහපත් අභයොස ඇසුරැ කරමින් පහළ වන නිසොය.
කලින් හිතො ර්තො ඇති කර න්නො ලද (සසඞ්කොරික) පහොඳ
සිතිවිලිවලට අවස්ථොවක් ලෙොදිය හැකි උපකරර්යක් සතිර්ොතරය පුරැදු
කිරීර් තුළින් ඉස්ර්තු පේ. පර්ය පරඥාව සර් එක් කපළොත් ආචොර
ධර්මීය ුණ අතර පරර්ුඛ ස්ථොනය න්නො ෙව අභිධර්ර්යට අනුව
කියැපේ.
අප සොක්ෂොත් කර න්නො පර්ර් අවපෙෝධය චීන ටොඕ වොදී
කෘතියක් වන The Secret of the Golden Flower හි “යර්කු
ආයොසපයන් අනොයොස තත්ත්වයකට එළපඹන්පන් ද ඒ අවපෙෝධය
නම් පේ”. (සසඞ්කායරන අසඞ්කාරිකිං පත්තබ්බිං) කලින් කරන ලද
යත්නකොරී කරියොව අනොයොසපයන් දිනො ැනීර් පර්යින් කියැපේ.
ර්ොනසික දියුණුවට හො විර්ුක්තියට ඉවහල් වන, ෙුද්ධ
පද්ශනොපේ ඇතුළත් උපකොරක ධර්ම ඥානොන්විතව කරියොත්ර්ක කපළොත්
සතිපට්ඨොනයට විරැද්ධ විය හැකි කිසිවක් තිබය පනොහැකිය. පර්ර්
ර්ොර් ය පටන් න්පන් ඉතො සරල, එපහත් පුළුල් පරතිඵල ලෙොපදන
සති ර්ොතරය පුරැදු කිරීපර්නි.

නැවතිලේයලේ
අභොවිත ර්නපස් ලක්ෂණ වන අතිධොවනය, අපරීක්ෂොකොරී ෙව
හො පරර්ොදය යනොදියට එදිරිව සති ර්ොතරය පුරැදු කිරීර් නිසො පම්
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අතිධොවනොදී ස්වභොවයන් හීන කිරීර්ට ර් පෑපද්. නූතන ජීවිතපය්
අවශයතොවලට අනුව අපප් චදනික කටයුතු අතරට එවැනි විරොර්යක්
ලෙො ැනීර් අපප්ක්ෂො කළ පනොහැක්කක් පලස පපපන්. එපහත් නූතන
ජීවිතපය් කලෙලකොරී පේ ය නිසො හට න්නො නපුරැ විපොකවලට
සුදුසු පිළියර්ක් වශපයන් විපේක අවස්ථොවලදී පහෝ සතිපට්ඨොනය
වඩන අවස්ථොපේදී පර්පස් නැවතිල්පල් වැඩ කිරීර් වඩොත් අවශය
වන්පන්ය. එය සන්සුන් ෙව, කොර්යක්ෂර් ෙව හො චදනික කටයුතු
පිළිෙඳ දක්ෂතොව යන පලෞකික පරපයෝජ්න ලෙො පදන්පන්ය.
භොවනොපේ දියුණුව සඳහො අවශය කරන අපරර්ොදය, ඉන්ද්රිය
සංවරය හො හිපත් සර්ථය සඳහො පර්පස් නැවතිල්පල් වැඩ කිරීර්ට
පුහුණු කිරීර් අතයවශයය. පූණමකොලීන භොවනො ජීවිතයකට පර්ය
වඩොත් අදාළය. පම් සම්ෙන්ධව සතිපට්ඨොන අටුවොපේ ැක්පවන
පරතිඵලය නම්, පයෝ ොවචරයොප ් ිළිහී ිය සර්ොධිය නැවත උපයො
ැනීපම්දී ඇති පහසුවයි. එහි ැක්පවන පරිදි එක්තරො භික්ෂුවක්
අසිහිපයන් කලෙපලන් තර් අත නවන්නට පයදුණි. ඒ පර ර්ොදය
වටහො ත් සැණින් නැවතත් අත තිෙූ තැනට ප න ප ොස් සතිපයන්
යුක්තව එය නැවතත් නැවුපේය. පර්ය සතිපට්ඨොනපය් ැක්පවන
සම්පජ්ඤ්්ඤ් භොවනොවට අදාළ ඉරියොපථ සන්ධි පිළිෙඳ අවධොනය විය
හැක. සතිපට්ඨොන සූතරපය් පර්ය ැක්පවන්පන් “සමිඤ්ියත පසාරියත
සම්පජ්ානකාරී යහාති” වශපයනි.
ඉහළට දියුණු වන භොවනො අභයොසවලදී නැවතිල්පල් කටයුතු
කිරීර් විපස්සනො ඥාන පහළ ීර්ටත් අනිතයතොව හො අනොත්ර්තොව
පසක් කිරීර්ටත් ඉර්හත් රැකුලක් වන්පන්ය. කලෙලකොරී
වොතොවරණයක ඝන සඤ්්ාව හො ආත්ර් දෘෂ්ටිය උපදවන්පන් අධික
පේ යයි. එය එපස්ර් ර්ොයොකොරීය. පම් නිසො පර්හි ඇති නපුර අඩු
කිරීර් සඳහො සතිපට්ඨොන භොවනොපේදී නැවතිල්පල් කටයුතු කිරීර්ට
උපපදස් පදනු ලැපේ. ඉහළට දියුණු වන විපස්සනොපේදී ඇවිදීර්,
නැීර්, දි හැරීර් ආදී කටයුතුවලදී ඒවොපය් ර්ුල, ර්ැද හො අ වශපයන්
ෙලමින් සතිපයන් කිරීර්ට උපපදස් පදනු ලෙන්පන් තරිලක්ෂණ
වශපයන් විපස්සනොව වැඩීර්ට රැකුලක් වශපයනි. පර්පස් ෙැලීපම් දී
ඒ ඒ කරියොවල ඉස්ර්තු වන ධර්මතො ඉපේර් ඇතිව නැති ී යන ෙවද
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ඒ ඒ අවස්ථොවල ඇති වන ඒ ඒ ති අපනක් අවස්ථොව පතක් පනොසිට
එතැන එතැනර් බඳිබඳී යන ෙවද ැකීර් පයෝ ොවචරයො තුළ අති
ෙල තු හැඟීර්ක් පහළ කරවන්පන්ය.
තවද පයෝ ොවචරයොප ් පම් අභයොසය නිසො ඔහුප ් කරියො,
කථො සහ සිතිවිලිවල තැන්පත් ශොන්ත ස්වභොවයන් පහළ වන්පන්ය.
පම් අනුව පයෝ ොවචරයොට ඒ ඒ කරියොපේ, සිතිවිල්පල් හො පේදනොපේ
ස්වොභොවික ප ී යෑර් පහවත් නිපරෝධය ැක ැනීර්ට තරම් අවසරයක්
ලැපේ. සතිය එවිට නිසි නින්පද් සංසිද්ධිපය් අවසොනය පහවත් ප ී
යෑර් පතක් ඉතිර පැතිර නිරීක්ෂණය කරයි. සොර්ොනයපයන් සිදු වන්පන්
එක් සිද්ධියක අවසොනය පහවත් බඳී යෑර් පතක් සතිපයන් නිරීක්ෂණය
කරනවො පවනුවට මීළඟට ර්තු වන සංසිද්ධිපය් හට ැනීර් පහවත්
සර්ුදය විෂපයහි වයොවෘත ීර් නිසො නිපරෝධය ර්ුවහ ීර්යි. පර්ය
සොර්ොනය සිතක අවුල් සහ ත ෙවට පහ්තු වන අතර, කිසි විපටකත්
සංසිද්ධියක ස්වොභොවික නිර්ොව පනොදකී. ආංශික වූ පම් පකළවරක්
නැති නිරීක්ෂණ, අසම්පූණම සිතිවිලි සහ දුර්ර්ුඛ චිත්ත පේ වලට ර්ුල්
පේ. සති ර්ොතරය විසින් ඒ පවනුවට පර්පතක් පනොපැහැදිලිව තිෙූ
ප ී යෑර් ඉස්ර්තු පකොට ැක්ීර් හරහො, ැකීපම් පූණමත්වයකට ඉඩ
සලසනු ලැපේ. පම් සඳහො ඇති පරසිද්ධ පර්න්ර් ඉතො සුදුසු වූත්
උදාහරණයක් නම් ආනොපොන සතියයි. එහිදී කරර්පයන් හුස්ර් රැල්පල්
ර්ුල, ර්ැද හො අ පවත සතිය පයොර්ු කරවනු ලැපේ. සතිපට්ඨොන
සූතරපය් පර්ය සබ්බකායපටිසයවදී අස්සසිස්සාමීති සික්ඛති පස්සසිස්සාමීති සික්ඛති16 (ආශ්වොස කය ර්ුළුල්ලර් - පරශ්වොස කය
ර්ුළුල්ලර් දකිමින් හුස්ර් න්පනමි’යි හික්පර්යි) යි දක්වො ඇත.
අප පර්වන් සති ර්ොතරයක් දි ටර් පුහුණු කළපහොත් හුස්ර් තව
තවත් සියුම් වනවොත් සර් ර් අපප ් ර්ුළු ජීවන රටොවර් කර ර්පයන්
සියුම් ී ැඹුරැ පවන අතර, පූණමත්වයකට ද ප න යනු ඇත.
සිතිවිලි වැලට පහවත් චිත්ත ීියට අනදර පකොට අකොලපය්
කපො පහළීපම් හො එයින් පැන යෑපම් ෙයොදු තිය නිසො නූතන මිනිසො
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
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සිත අවුල් කරප න ඇත. අධිපේ වත් රටොව තුළ නූතන මිනිසො පම්
අසහනකොරී සිතට පිළියර්ක් පලස ඉඳුරන් පිනීර් පිණිස ෙොහිර
උත්පත්ජ්න ලෙො ැනීර් සඳහො උද්පඝෝෂණයක පයදී සිටී. පම් ෙොහිර
උත්පත්ජ්න නිසො මිනිසො තුළ තිෙූ ස්වොභොවික ර්ෘදු ෙව පර්ොට ී, ඒ
පවනුවට වඩවඩොත් රළු හො පඝෝෂොකොරී උත්පත්ජ්ක ර් ින් ඉඳුරන්
පිනීම්වලට නතු කරවයි. නව රසොස්වොද අතර පම් ලකුණු හණය.
කිසියම් කරර්යකින් පම් පරවණතොව හික්ර්වන්පන් නැතිනම් විනොශකොරී
තත්ත්වයක් ඇති ීර් වැළැක්විය පනොපහ්. නූතන මිනිසො ප ොපරෝසු
ති වඩන අතර, පසෞන්දර්යොත්ර්ක ලක්ෂණ අ ය කිරීපර්න් ඈත් පේ.
ඔහු ස්වභොව ධර්මපය් සෘජ්ු පවිතර පරීතිය භුක්ති විඳීර්ට අසර්ථමය. පම්
පවනුවට ර්න්දායුෂ්කයන්ප න් යුත්, නිරන්තරවර් පකෝලොහලකොරී වූ
පරිසරයක් නිර්ර්ොණය පවමින් පවතී. ර්තුපිට ඔපයට නතු ීර්ට
පහ්තුව ී ඇත්පත් ශිෂ්ට මිනිසොප ් සිත ප ොපරෝසු ීර්ත් ස්නොයු
දුවමලතොවත් ය. ර්ොනවයොප ් පම් වතමර්ොන ලක්ෂණවලින් පිළිබඹු
වන්පන් ුණොත්ර්ක පර්න්ර් පරර්ොණොත්ර්ක වූද පරිහොනියක පූවම නිමිති
විය හැකිය. පම් තර්ජ්නය ශික්ෂොවකින් පතොර නව තොක්ෂණපය් නපුරැ
ෙලපෑර්ට ලක් ී ඇති පපර අපර පදදි කොටත් අනතුරැදායකය. පම්
පුළුල් අභිපයෝ යට එකර් පිළියර් පලස යපථෝක්ත සතිපට්ඨොනය
ැක්විය හැක. පර්පලස පම් සතිපට්ඨොනය පලෞකික අතින් ද ර්හත්
පස් පරපයෝජ්නවත්ය.
පර්හි ලො අපප ් අවධොනය පයොර්ු වන්පන් සතිපයහි
ර්පනෝවිදයොත්ර්ක අං පකපරහි හො භොවනො දියුණුවට ඒවොපය් ඇති
වැද ත්කර්ත් පකපරහි ය. සතත අභයොසය පහවත් නිතිපතො භොවනො
කිරීර්, නැවතිල්පල් වැඩ කිරීර් නිසො සිතට ඇති වන ෙලපෑර් තුන්
ආකොරයකට ැක්විය හැක. එනම්:
අ) විඤ්්ාණය දියුණු තියුණු ීර්.
ආ) අරර්ුපණහි සටහන් සහ ආකොර විසද ීර් හො,
ඇ) අරර්ුණ හො අභිර්ුඛ සම්ෙන්ධතොව වටහො ැනීර්.
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අ) විඤ්ේොණය දියුණු තියුණු ීම
සතත අභයොසය පහවත් අඛණ්ඩ සතිය තරම් සිතට තිරසොර
ෙලවත් ෙලපෑර්ක් කරන තවත් පදයක් නැත. පම් සතත අභයොසය
අනුව පහළ වන චධර්යය ඒ හො සර් ර් පහළ වන චිත්ත ීියට
පර්ණක් සීර්ො පනොී ඉදිරි අනො තයට ද පනරො යන තියක් ඇත.
පර්ය සිපත් ැඹුර පිළිෙඳ පකනකුට ැපනන පරතයක්ෂයයි.

ආ) අරමුයණහි සටහනේ සහ ආකාර විසද ීම
අඛණ්ඩ සතිය අරර්ුණක සර්ස්තය ැක ැනීපර්හි ලො ඉතො
වැද ත් පේ. අරර්ුණක ර්ූණත ර්තුපිට ැක්ර් ඉතොර්ත් පලොකු
ආකල්පර්ය පවනසක් ඇති කරනවො පර්න්ර් ඉන් ඔේෙට අරර්ුපණ්
තවත් සැඟවුණු ලක්ෂණ හො කෘතයයන් ද ඇති ෙවට කිසිදු සැකයක්
නැත. එපස්ර් ර්ූණත ැක්ර් ර්ොයොකොරී ෙවකින්ද යුක්ත විය හැක. පම්
තත්ත්වයන් යටපත් සතිය දි ට පවත්වන්නොට අරර්ුපණ් අපරකට
අපනකුත් ලක්ෂණ ද විනිවිද ැක ැනීර්ට අවස්ථොවක් ලැපේ. අරර්ුණක්
ප ී යන පර්ොපහොපත්, ර්ුල් ර්ූණත ර්ුලිේචි ීපර්න් වන ක්ෂණික
ෙලපෑපම් ෙලය හීන වන අවස්ථොපේ සතිය තව දුරටත් අඛණ්ඩව
නඩත්තු කළ හැකි නම් පර්ණක් අරර්ුපණ් සර්ස්තය ැක ැනීර්ට
පුළුල් අවකොශයක් ලැපේ. පර්පලස පර්වන් සම්පූ ණම අවපෙෝධයක්
අරර්ුණ සම්ෙන්ධපයන් අවශය නම්, අඛණ්ඩව සතිය පැවැත්ීපම්
අවශයතොව වටහො ත යුතු වන්පන්ය.
ඇ) අරමුණ හා අභිමුඛ සම්බනේධතාව වටහාගැනීම

ලහිපිට
පකපරන
නිරීක්ෂණවලදී
සොර්ොනයපයන්
පනොසැලකිලිර්ත් ෙව නිසො ඕනෑර් අරර්ුණක ිළිහී යෑර්ට ඇති
ඉඩකඩ පෙොපහෝය. අප පර්ය කල්තියො ැනප න නැවතිල්පල් සතිය
පැවැත්ීපර්න් අරර්ුණ නිරීක්ෂණයට පකොටු කර ත යුතුය. පර්ය
අරර්ුණක සමීප සම්ෙන්ධතොව පහවත් ර්ුහුණට ර්ුහුණ ලො ෙැලීර්
පලස ැක්විය හැක. පම් සමීප නිරීක්ෂණය නිසො, අරර්ුපණ් හොත්පස
අවපෙෝධය සඳහො අවශය වන නිදානය, එහි හට ැනීර්, පහ්තුව,
ආසන්න කොරණය සහ පහ්තු - ඵල සම්ෙන්ධතොව පර්න්ර් එහි
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පසුබර්, වොතොවරණය හො එයින් පකපරන වතමර්ොන ෙලපෑර් ද
ැන ැනීර්ට හැකියොව ලැපේ. ඒවොපය් අන්තර් සම්ෙන්ධතො
ැන ැනීර්ට නම්, කෘතරිර් පලස අරර්ුණු පවන් පවන්ව ෙැලීපර්න් එය
සිදු කළ පනොපහ්. එහිදී සර්ස්තය තුළ අරර්ුණ රඟන භූමිකොව
ැක ැනීර් සඳහොත් අරර්ුණ පහ්තුවක් පර්න්ර් පහ්තු ඵලයක් වශපයන්
සම්ෙන්ධ වන හැටි ැන ැනීර් සඳහොත් අඛණ්ඩ සතිය ර්පහෝපකොරී
පේ.

උපදේවාරික - නීයානික ධමම
අරර්ුණක් සම්ෙන්ධ ඇති සැටිය පහවත් විදර්ශනො අවපෙෝධය
සඳහො යට ැක්වූ අඛණ්ඩ සතිපය් සොධනීය කොරණො තුන අතයවශයය.
පම් අනුව ර්නස වඩොත් පරණීත වන විට සහ පරතිපක්ෂ ෙොධක ධර්ම
ඉවත් වන විට අන්තර් සම්ෙන්ධතො හරහො පද්වල්වල ‘ඇති සැටිය’
ැක ැනීර්ට පසුබර් සකස් පේ. පර්පලස පම් කරැණු හරහො භොවනො
සිතට පකපරන සෘජ්ු ෙලපෑර් පර්න්ර් එර් ින් අනියමින් පකපරන
ෙලපෑර්ද සුළු පකොට තැකිය පනොහැක. එනම්, සිපත් පනොපපපනන
යට තට්ටුව පරතිසංවිධොනය කිරීර් සහ ශරද්ධොදී ඉන්ද්රිය ධර්ම වැඩීර් අනුව
ර්තක ශක්තිය හො පරතිභො ඥාන වධමනය කුළු ැන්පේ. විර්ුක්ති ඥාන
වධමනය සඳහො පම් පරතිසංවිධොන භූමිකොව ඉතො වැද ත් පේ. කඳු
පහල්වල ඇති දිය විලක්, උඩින් ලෙන වැසි දිපයන් පර්න්ර් යටින්
උනන උල්පත් දිපයන්ද පපෝෂණය වන ආකොරය පම් සඳහො උපර්ොවක්
පලස පොලි තරිපිටක රන්ථවල දක්වො ඇත. විපස්සනොව වධමනය සඳහො
පර්පලස සිතකට යටින් ලැපෙන ැඹුරැ උපද්වොරික පරභවයක්ද පේ.
පර්වන් ැඹුරැ ාණ, ස්ිර පවනසක් පහවත් ර්ො ම ාණයක් තවර්
සොක්ෂොත් පකොට පනො ත් පෘථ ්ජ්න පකනකුට පවො යො පදන
පවනසක් ඇති කිරීර්ට තරම් සර්ත් පේ.
1.
සතත අභයොසය හරහො ලෙන අඛණ්ඩ සතියට ප ොදුරැ වන
අරර්ුණු, ස්වකීය සටහන් හො ආකොර වඩොත් ඉස්ර්තු පකොට ැක්ීර්
හරහො භොවනො සිතට පලොකු පවනසක් ඇති කරයි. පර්ය අභොවිත
ර්නසක පනොලැපෙන විපශ්ෂතොවකි. පම් ැඹුරැ අවපෙෝධය කල්
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පවතින හැෙෑ පවනසක් සිපත් සටහන් කරයි. පර්වන් භොවිත ර්නසක්
අරර්ුණ පකපරහි තුන් ආකොර ෙලපෑර්ක් ඇති කරයි.
අ) අරර්ුණක පර්පතක් පනොදුටු අවසොනය පහවත් ප ී යෑර්
ඉස්ර්තු පකොට ැක්ීර් නිසො එර් අරර්ුපණහි පර්පතක් වසං ී තුෙූ
පකොටස් පකපර් පයෝ ොවචරයොප ් සිත පර්පහයීර් පවනදාට වඩො
පහසු වනු ඇත.
ඇ) යම් අරර්ුණක් පහෝ අදහසක් සවිස්තරව, විවිධ වයංජ්න
අනුවයංජ්න සහිතව සිතට වැදුණ පසු එය ආසන්න ර්තකපයන් ිළිහී
ියත් එයින් යටි හිපත් ඇති වන සටහන පලපහසිපයන් ඉවතට
පනොයයි. පලපහසිපයන් අතු ො ැමිය හැකි පනොපේ.
ඈ) එපස්ර් අරර්ුණක අදාළතොව පිළිෙඳ නිවැරදි සම්පරජ්ොනනය
නිසො එර් අත්ැකීර් සිපත් තහවුරැවක් න්නො අතර, අපනකුත්
සොර්ොනය ර්තක සටහන් සර් කලවම් පනොී පවතී. පරකට අරර්ුණු
හො සංසිද්ධි පහොඳින් සිපත් කොවැදුණපහොත් එහි පතදවත්කපම්
විපශ්ෂත්වයක් ඇති වනවොක් පර්න්ර්, එය යළි සිහි කැඳීපම්
හැකියොවද අපනකුත් සොර්ොනය ර්තකයන්ට වඩො වැඩිය. ඒවො තර්ොප ්
පරෙල ෙව අනුව සිතට ලො එන අතර, අනියම් පලස කරන ෙලපෑර්
වටහො ැනීර් අපහසු නැත. අඛණ්ඩ සතිය කරර්පයන් විවිධොං ීකරණය
වන විට පම් ර් ින් පකනකුප ් පපෞරැෂත්වපය් පවො යම් පවනසක්
ඇති කිරීර්ට ඉඩ සැලපසනු ඇත.
2.
යපථොක්ත ැඩි පහෝ වැඩි ෙලපෑර්කින් යුත් අරර්ුණු නැවත සිහි
කැඳීර්ට පහසු වන අතර, ඒවො වඩො නිවැරදි පලස ර්තකපය්
තැන්පත් පේ. ර්ක්නිසොද යත්, ඒවොපය් තීවරතොව ෙලවත් පහයිනි.
නිවැරදි ර්තකයට පහ්තු වන්පන් සවිස්තර කිඳා ෙසිනසුලු පම්
නිරීක්ෂණයයි. පම් ති නිසො අපනකුත් අවපශ්ෂ අරර්ුණු අතර පම්වො
රජ් පේ. පසුබර්ට අදාළ සොපප්ක්ෂකත්වපයන් හො සම්ෙන්ධතොවකින්
යුක්තව පර්පලස සතුප්පොදය පහවත් නැවත සිහි කිරීර්ට හැකි ීර්
සඳහො පම් උක්ත කරැණු පදක වැද ත් පේ. පම් අනුව “සතියත්”
“සරති” යන නැවත ර්තක් කිරීපම් හැකියොවත් අතර සම්ෙන්ධතොව
ැක්විය හැක.
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සතත අභයොසය ලෙො පදන පම් ර්තක ශක්තිය නර්ැති
ආනිශංසය හරහො, විනිවිද ැකීපම් හැකියොව, වඩොත් පැහැදිලිව
දක්වපතොත් විදර්ශනො ඥාන වධමනය, ෙලවත් පේ. අපනකුත් ඉන්ද්රිය
ධර්මයන් පර්න්ර් විදර්ශනො ඥානද ඊටර් අදාළ පහ්තු ඇති විටර් හට නී.
පර්හිලො අදාළ ආසන්න කොරණො වන්පන් නිදි ත් සඤ්්ා ර්තක
සටහන් සහ සංකල්පයන්ය. කලින් කලින් කරන ලද අභයොසවල
ර්තක පර්ර් ර්තු විනිවිද ැකීපම් හැකියොව වැඩි දියුණු කිරීර්ට ආසන්න
පලස ෙලපොයි. එනම් අරර්ුපණ් ෙලවත් තීවරතොව, නිරවුල් නිරීක්ෂණය
සහ සඤ්්ාකරණය පහවත් තිර සඤ්්ාවයි. පම් සඳහො ඒ ඒ
අරර්ුණට ඇති සෘජ්ු අභිර්ුඛ භොවය වැද ත් කෘතයයක් ඉටු කරයි. එපස්
සම්ෙන්ධ වන අරර්ුණු, අපනකුත් පනොවැද ත් අහඹු අරර්ුණු
සම්ෙන්ධ ර්තකයන්ට වඩො තිරසොර ෙවක් දක්වයි. පර්වන් වඩො
සපරොණික සඤ්්ා, අන්තර්ාණ සඳහො ෙලවත් පිටිවහලක් පේ. සිපත්
පතුපල් ර්ණ්ඩි වශපයන් පර්පලස තැන්පත් වන අත්ැකීම්, අත්විඳීම්
කලකදී විපස්සනො ාණ වශපයන් එළිදකී. පර්පලස කලඑළිැකීර්ට
එදිපනදා ජීවිතපය් සොර්ොනය සංසිද්ධියක් පවො පරර්ොණවත් වනු ඇත. ඒ
සංසිද්ධි සුළුපටු පලස පපනුණත් චදපවොප තව ඒවොපය්
පපළ ැස්ර්ක් නැතිවොර් පනොපේ. නැවතිල්පල් කටයුතු කිරීපර්න් සහ
සතිය සඳහො ඉඩ සැලපසන පරිදි කටයුතු කිරීපර්න් පර්වන් විපශ්ෂ
ාණ ර්ුහුකුරවො ත හැක.
පර්ය ඉදිරිපය්දී පහළ වන ආර්ය සතය සතර පිළිෙඳ පරතයක්ෂය
සම්ෙන්ධපයන්ද වලං ු කොරණයකි. තරිපිටකපය් ැක්පවන විවිධ කථො
පරවෘත්තිවලට අනුව, භික්ෂු - භික්ෂුණින් වහන්පස්ලො නිසි පරිදි
භොවනො පරයත්න කළත් අවශය කරන විදර්ශනො ාන ලෙො ැනීර්ට
අපපොපහොසත් වු අවස්ථො එර්ටය. ඒ පවනුවට ෙලොපපොපරොත්තු නැති
අවස්ථොවක ැඹුරැ ාණ පහළ ීපර්න් අර්න්දානන්දයට පත් වූ
අවස්ථො පසෞන්දර්යොත්ර්කව තරිපිටක සොහිතයයට එක් ී ඇත. ලක
පය වදින පර්ොපහොතක, ලැේ ින්නක් ඉදිරිපය් දුටු පර්ොපහොතක,
මිරිඟුවක්, පපණ කැටිත්තක් පොපවනු දකින විට ආදී අවස්ථො ඊට
නිදසුන්ය. පර්ය අනපප්ක්ෂිත පවලොවක අපප්ක්ෂො ඉෂ්ට ීර්ක් පලස
ප න හැර ැක්විය හැක.

නැවැත්ීර් සහ පේ ය අඩු කිරීර් | 51
අඛණ්ඩ සතිය අන්තර්ඥාන සඳහො අවශය සරැ පස සකස් කර
පදනවො පර්ණක් පනොව, වැපඩන එර් ඥාන වධමනයට පර්න්ර් ඒවො
ර්තු ර්ත්පත් පහළ ීර්ට ද අනු රහ කරයි. ඒ ඒ ක්පෂතරවල පරීණයන්
තර්තර්න්ප ් ජ්ය රහණ සහ සොධන ැන පරසිද්ධ පද්ශන පවත්වන
පේදිකොපේදීර් යම් යම් ක්ෂණික රසවත් ර්තකයන් සිහි කරන නර්ුත්
ඒවොපය් ක්ෂණභං ුරතොව නිසො කරන කථොවට සම්ෙන්ධ කර ැනීර්ට
පනොහැකි පේ. ඒ තරම් පේ යකින් ඒවො පහළ ී බඳ වැටී යයි. පර්වන්
පරභවයන් පරපයෝජ්නවත් පලස පයොදා ැනීර්ට නම්, ර්නස එවන් පදයක්
විපශ්ෂ කර ැක්ීර්ට තරම් පුහුණු කර ඇත්නම්, අවධොනය පහවත්
ර්නසිකොරය එවන් පර්ොපහොතත් සර් ර් ැළපී යයි නම්, එවන්
පර්ොපහොතක වටිනොකර් වටිනො පදයක් පලස යටි සිපත් තැන්පත්ව
ඇත්නම්, ර්ඳක් නතර ීපර්න්, ඒ වටිනො ර්තකයන්, වොසි සහ ත
පලස කථොවට අ යක් එකතු කිරීර්ට තරම් කීකරැ කර ත හැක.
පර්වැනි වොතොවරණයක එර් ක්ෂණ සම්පත්තිය පැහැදිලිව, පරකටව
පරපයෝජ්නයට ත හැකි ීර් අනුව අන්තර්ඥානය විදර්ශනොවට පොදක
විය හැක. යොන්තම් වලි පයන් අල්ලො න්නො ලද එර් ක්ෂණික පේ ය
සර්හර විපටක සම්පත්තිකර පලස පිබදීර්ක් ජ්නනය කරනු ඇත.
පර්ය කරර්පයන් ර්න්ද ස්වරයක සිට උේච ස්වරයකට පැමිපණන
සං ීත රිද්ර්යක වධමනයට සර්ොනය.
ක්ෂණය පනොඉක්ර්වො වැඩට පයපදන පර්වන් පර්ොපහොතක්
තීරණොත්ර්ක පපරළියක් හරහො අවසොන සොක්ෂොත්කරණයට තල්ලුවක්
විය හැක. එවන් ක්ෂණයක් ඉක්ර්වො ලූපවොත් නැවත එය ඉස්ර්තු ීර්ට
පකතරම් කොලයක් නීද? “අපහෝ ක්ෂණය ර්ො ඉක්ර්වො පනොයොවො!”
යන අධිෂ්ඨොනපයන්, සතත අභයොසය පහවත් නිතිපතො භොවනො කිරීර්
හරහො පර්වන් ක්ෂණයක් පනඉක්ර්වො කටයුතු කිරීර්ටත්, ලද ක්ෂණය
සම්පත්තිකර පලස වැඩ ැනීර්ටත් දක්ෂතොව ඇති කර ත හැක. පම්
සඳහො අනුර්ොන ාණ - නය විපස්සනොව වැනි චින්තොර්ය ාණ
විෂපයහි පපොපරොත්තු ීර් අවස්ථොනුකූලව අ ය කළ යුතුය.
පර්පලස නැවතිල්පල් කටයුතු කිරීර්, නැවතී ෙැලීර් හො කිඳා
ෙැසීර් යන සතිපය් සම්පරදායොනුකූල අර්ථකථන වඩො ාණොන්විත ෙව
පපපන්. දුරදි යන ැඹුරැ ැනුර්ක් එර් ින් හට නී. “අපිලොපන
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ලක්ඛණො” යනුපවන් අටුවොපේ ැක්පවන සතිපය් ලක්ෂණය කියො
පොන්පන් පනොඉල්පපන ෙවයි. උපර්ොවක් පලස වියළි ලෙු කෙලක්
ජ්ලයට ැර්ුවපහොත් එය ඉල්පපයි. පපොළො පනී. කිඳා පනොෙසී. ඒ
පවනුවට සතිර්ත් සිත ජ්ලයට ැර්ූ ලක්, යකඩ කෑල්ලක් පර්න්
එතැනර් කිඳා ෙසී. එය සතිපය් ලක්ෂණයයි. පර්ය පනොඉල්පපන ෙව
පලස ැක්විය හැකි අතර, සතිය හුවො ැක්ීර්ට පහොඳ ලක්ෂණයක් ෙව
කිව හැක.
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4. දැකේයමහි ඍජ්ු බව
ර්ට ර්ප ් සියලු රැචි අරැචිකම්වලින් ැලපවන්න පුළුවන්
නම්: ර්ට සියල්ල අලුතින් දකින්න, අලුතින් අහන්න, අලුතින්
අත්විඳින්න හැකි පේවි. අපප ් දර්ශනය දූෂිත වන්පන් ඇේෙැහි
නිසොය.
G.C. Lichtenberg (1742-1799)
අකුසල් ධර්මවල හදිසි පරහොර ැන අපි පසු ිය පරිේපේදපය්
සොකේඡො කපළර්ු. පර්වන් වොතොවරණයක සති ර්ොතරය අඛණ්ඩව
පැවැත්ීර් හරහො පනොැනුවත්වර් පකපරන අපප ් හදිසි
පරතිකරියොවලින් වන නපුර වළක්වො ලීර්ට පහෝ පේ ය ෙොල කිරීර්ට
ඉඩක් ලැෙුපණොත් අපට නවර්ු ර්නසකින් පම් තත්ත්වයට ර්ුහුණ දීර්ට
හැකි වනු ඇත. පම් කියැපවන පරිදි පනොැනුවත්වර් පකපරන අපප ්
හදිසි පරතිකරියොවලින් පතොර ීර්ට නම්, ආකල්ප විරහිත ර්නසක් සඳහො
සෘජ්ු ැක්ර්ක් අතයවශයය. එනම්, විෂයට පකළින්ර් ර්ුහුණදීර්යි.
පළර්ුවන වතොවට දක්නො පදයක් පර්න් ආසන්නව පර්න්ර් සමීපවද
එය නිරීක්ෂණය කිරීර්යි.

පුරැදේයදහි බලවතේ බව
පපර ැක්වූ පරිදි පුරැද්ද ඇති කරවන ෙලපෑර් ක්ෂණික
පරතිකරියො ඉක්ර්වො සිටී. ක්ෂණික පරතිකරියො තොවකොලික විය හැකි ර්ුත්
පුරැදු නිසො ඇති වන හොනිය ඊට වඩො දුර දි යයි. යර්ක් පදස සෘජ්ුව
ෙැලීපම්දී ඒ සඳහො වන ර්නොප ෙව පහෝ අර්නොප ෙව දනවන තිය,
ෙලන්නො හිතොර්තො කරන්නක්ර් පනොපේ. පෙොපහෝ විට එය සිදු
වන්පන් පුරැද්දටය. ඒ අනුව, පුරැදු අප පර්පහයවන්පන් පර්ොකක්පදෝ
නයොය පතරයකටය. එය තර්ොප ් අර්ථ සිද්ධිය සලසන්පන්ද නැතිනම්
අනතුපර් පහළන්පන්ද යන්න කිව පනොහැක. තර්ොප ් අර්ථ සිද්ධිය
පහවත් අත්ථකුසලය දනවන යහපුරැදු, නිතිපතො පහවත් සතතපයන්
අභයොස කරන්නොප ් වොසියට පිහිටයි. තර් කරියො ර්ොර් පය්
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අභිවෘද්ධියට
හො
කුසලතො
වධමනයට
පලෞකික
පර්න්ර්
පලෝපකෝත්තර පක්ෂතරවලත්, කොයික පර්න්ර් ර්ොනසික යන
පදතන්හිදීත් පර්ර් නිතිපතො අභයොස කිරීර් ර්පහෝපකොරී පේ. අපරර්ොදී
ෙව, පර්ො පනොී පර්පස් කටයුතු කිරීර්, හරහො අපප ් පර්ර් සැඟවුණු
කුසලතො අහඹු දුවමල සිදුීම් ර්ට්ටපම් සිට වඩො තිරසොර ර්ට්ටර්කට
තහවුරැ කර පද්. ක්ෂණික පරතිකරියොවල අනර්ථකොරී ආදීනව, පුරැද්දට
වහල් ීර් වශපයන් ැක්පේ. පම් නිසො ඇේෙැහි වූ නරක නපුරැ ති
වැපේ. පර්හිලො අපප ් වතමර්ොන අවධොනයට පයොර්ු වන්පන් පම්
නරක පුරැදු නිසො සෘජ්ු ැක්ර්කට ඇති වන ෙොධො සහ ඒවො ර්ුවහ
කරවන අඳුරැ තියයි.
ක්ෂණික පරතිකරියො තොවකොලික විය හැකි ර්ුත් පුරැදු නිසො ඇති
වන හොනිය ඊට වඩො දුර දි යයි. කොවදිනසුලුය. ජ්ොලයක් පර්න්
ප ත්තම් ී වැඩි පරපද්ශයක පැතිපරන ඇේෙැහි / පුරැදු ජීවිතපය්
පෙොපහෝ පරපද්ශයක අධිකොරි ෙලය පවත්වන්පන් වටපිට ඇති පද්වලුත්
වහඑළො නිමිනි. පර්ය ඉතිර පැතිර පවතී. ක්ෂණික ආශොවල් ද වපරක
පර්ර් ැලට හසු ී, එර් ක්ෂණික ර්ොනසික පේ ස්ිර චරිතොං ෙවට
පත් කරවයි. පර්වන් ක්ෂණික ර්ොනසික ආපේ , වරින් වර ලෙන
ආස්වොද, නැත්නම් පනොමියනසුලු ආශො, නිතර නිතර ඇති වනසුලු
වුවපහොත් එය පොලනයකින් පතොර ඇේෙැහියක් ී ඉපේර් පකපරන
පදයක් වශපයන් සොධොරණීකරණය පේ. පොලනයකින් පතොරව
සන්තර්පණය පකපරන ආශො හරහො පුරැදු නිදන් ත පේ. ඉන් පසු
තර්ොර් ඊට වොල් පේ. එය ආණ්ඩු ර්ට්ටු කිරීර්ට පනොහැකි තත්ත්වයට
පත් පේ.
සර්හර විට පකනකුට තර් රැචි, අනුස්සව නම් වූ ඇසු විරෑ
පද්වල්, චිත්ත තත්ත්ව, වපරක කිසිර් වැද ැම්ර්කට නැති පද්වල් පලස
අතහැරීර්ට පහෝ නැවත සලකො ෙැලීර්කට ලක් කිරීර්ට පහෝ පුළුවන.
ඒ ඒ පද්වල අදාළතොව පහෝ පරපයෝජ්නය නැති වූ විට එපස් පේ.
අ ති ොමී ෙව නැතිව, පක්ෂ රොහී පනොී සිටින පර්ොපහොතක එය සිදු
විය හැක. ර්ුලදී අපට එය අතහැරැමීර්ට පර්න්ර් එය හො සර්
පනොපටලැී සිටීර්ත් දුෂ්කර පනොපේ. එපහත් අන්තයක ැලී
තපහොත්, එපර්න්ර් එහිර් අභිනන්දනය කළපහොත් එයර් හරි යැයි ද
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පසස්ස වැරදි යැයි ද තීරණය කිරීර්ට පර්න්ර්, එයර් සොධොරණීකරණය
කිරීර්ටත් පපළපඹනු ඇත. ඒ අනුව ඒ පකනො එර් ලකුණින්ර්
හැඳිනීර්ට යයි. ඒ පකනො එයින්ර් තර්ොද හඳුනො ත් පසු එයට විරැද්ධ
වන සෑර් පකනකුර් සෑර් අවස්ථොවක්ර් සර්
ැපට්. අභිපයෝ යක්
පස් සලකො කලෙලයට පත් පේ. ආදිකොලීන මිනිසො පිටතින්
පැමිපණන සියල්ල සතුරන් පස්, අභිපයෝ පස්, සලකො කටයුතු
කරන්නට පපළඹී ඇත. අර්ුත්තො පකතරම් අහිංසක සොර්කොමී පකනකු
වුවද ප ෝතරික ජ්නයොට ඔහු පපනුපණ් අභිපයෝ යක් පලසිනි.
යම් කිසි පුරැදේදකේ යනාවැදගතේ යසේ යමකුට වැටයහන
වාතාවරණයකදී, යමයතකේ එම පුරැදේදට තිබූ බැඳීම පිටතිනේ යමකු
විසිනේ කරන ලද යමයහයීමකේ නිසා හටගතේතකේ යනාවන බවතේ
බාහිර අරමුයණේ එය අනේතර්ගත නැති බවතේ වටහාගැනීම පහසුය.
එවන් ෙැඳීර්කට ආසන්න කොරණය තර්ොප ්ර් පුහු ර්ොනය ෙව ද එය
ඉතො ෙලවත් ෙලපෑර්ක් කරන ෙව ද පර්හිදී පත්රැම් ත හැකි වනු
ඇත. තර්ොප ් රැචිය විසින් සර්හර විට ඉතො පනොවැද ත් පදයකට
ඇති කරවනු ලෙන පම් ෙැඳීර් පර්ොන තරම් නපුරැ ෙලපෑර්ක්
කරන්පන්ද කිවපහොත්, තර්න්ප ් ජීවිත පැවැත්ර්ට අතයවශය ර්ූලික
පද්වල් පවො ඉක්ර්වො යන තරර්ට එය ෙලවත් විය හැක. ඉතො කුඩොවට
පටන් න්නො පම්වො හික්මීර්ක් නැතිකර් නිසො පැලපදියම් වුවපහොත්
ජීවිතයට කරන නපුර කිසි පස්ත් පොලනයකින් පතොරය. ැඩි භොවයට
පත් පර්වන් පුරැදු ර්නස පටු හො ඔළපර්ොළ කිරීර් පහ්තු පකොට ප න
අපප ් ආධයොත්මික, සොර්ොජික හො ෙුද්ධිර්ය සංසරණ නිදහසට සීර්ො
පැනපේ. පර්පලස හට න්නො අලුත් ර්නොප අර්නොපකම්, අ ති,
ඇේෙැහි නිසො පපර පනොතිෙූ අලුත් දුක් රොශියකට පරිසරය සකස්
පේ. නරක ඇේෙැහි නිසො ආධයොත්මික දියුණුවකට තිපෙන ඉඩකඩ
පපරදාට වඩො අද වතමර්ොනපය් ඇහිරී ඇති ෙව පරකටය. නරක ඇේෙැහි
සඳහො ඇති ඉඩකඩ පරකට පලස වැපඩන අයුරැ ැක ැනීර් පහසුය.
වතමර්ොන පලෝකය විපශ්ෂණය කරන හො පරමිති කරන පද් පදස ෙලන
පකනකුට එය අපරකට නැත.
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පම් නිසො, සතිපට්ඨොන සූතරපය් සංපයෝජ්න වැපඩන ආකොරය
ැක්පවන පොඨවලට අනුව සලකො ෙලන පකනකුට පම් පුරැදුවල
භූමිකොව පනොසලකො හැරිය පනොහැක.
“යඤ්ච තදුභයිං පටිච්ච උප්පජ්ජ්ති සයඤ්ොජ්නිං තඤ්ච
පජ්ානාති. යථා ච අනුප්පන්නස්ස සයඤ්ොජ්නස්ස උප්පායදා යහාති
තඤ්ච පජ්ානාති,”17
ඒ පදක (ෙොහිර ආයනය හො අනුරෑප අරර්ුණ) නිසො යම්
සංපයෝජ්නයක් උපදීද එයත් ැන නී. යම් ඒ නූපන් සංපයෝජ්නයක්
උපදීද එයත් ැන නී.
පෙෞද්ධ උ ැන්ීම්වලට අනුව පම් නරක පුරැදු නිසො
වැඩිපයන්ර් හට න්නො සංපයෝජ්නය නම් ථීනමිද්ධයයි. පම් නිසො
එවන් අයප ් කොය - චිත්ත ලහුතොව පහවත් කර්ණ්ය - සැහැල්ලු ෙව
දුවමල පේ. මින් එහො යන හොනිකර අවස්ථො සඳහො ආසන්න පලස
ෙලපොන්පන් සිපත් ති ස්වභොවයයි. එවන් ති එක්තරො පරර්ොණයක
උත්සන්නතොවකින් යුක්තව පුනපුනො කරියොත්ර්ක විය හැක. එවන්
උත්සන්නතො, අනු ොමික විඤ්්ාණ ස්වරෑප තර්ොට නතු කර ැනීර්ට
පපළපේ. පම් අනු ොමික ස්වරෑපපයෝ පරෙල ති හො අනුව යමින්
අන්පත්වොසික පවති. පම් වොද යටහත් පහත් ති දක්වනවො පවනුවට
වරින් වර අභිපයෝ කරමින් ඒ පරධොන චිත්ත තත්ත්වයන්ට එපරහිව
පපරළි කරයි. උදාහරණ පලස, සර්ොජ්පය් ජීවත් වන, කැපී පපනීර්ට
දඟලන පුද් ලයින් ැක්විය හැක. එපස්ර් ජීව විදයොත්ර්කව ශරීරයක
හට න්න පිළිකො චසල අපනක් පහොඳ චසල අබෙවො ර්ුල් දුවන
ආකොරය ැක්විය හැක. අද අප සිටින පරර්ොණු යු පය් දෘෂ්ටි පථපයහි
දිස් වන ෙලවත් අනතුරක් වන ජ්ොන විපර්යොසයද එවන් පිළිකොවකි.
පදකට පෙදා ආණ්ඩු කිරීපම් විඤ්්ාණපය් සහජ් තිය නිසො
හදිසි ආශො හො ආපේ , යර්කුප ් චරිතපයහි ස්ථොවර ලක්ෂණයක්
පලස ර්ුල් ෙැස ැනීර්ට ඉඩ සැලපස්. එයිනුදු පම් භවපය් සෑහීර්කට
පත් පනොවන අවස්ථොවලදී පර්ර්
තිය ඊළඟ භවපය් ර්ූලික
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ලක්ෂණයක් පලස ඉදිරිපත් ීර්ට ඉඩ තිපේ. ජ්පොනපය් හය වන පසන්
ආයමයන් වහන්පස් සඳහන් පකොට ඇති පරිදි, අපප ් සන්තොනපය්
පර්වැනි අනන්ත අපරර්ොණ ර්ූල ීජ් තැන්පත්ව ඇති අතර, ඒවො පම්
සංසොර චකරපයන් නිදහස් කර ලීර්ට අපි අදිටන් කර ත යුත්පතර්ු.
අනර්ථකර වූ ඇේෙැහි ර්ුල් ෙැස න්පන් ඒවොට පපොපහොර
ැමීර් නිසොර් පනොව ඒවොපය් වධමනය ඉදිරිපය්, එය ැකැකත් ණන්
පනොප න සිටීපර්න්ය. අපප ් ජ්න්ර් ති තුළ ෙලවත්ව ර්ුල්
ෙැසප න ඇති පෙොපහෝ පද් ප ොඩනැ ී වධමනය ී ඇත්පත් යට ිය
දුරොතීතපය් වපුළ ීජ්යන්ප නි.18 පම් නපුරැ ඇේෙැහි වළක්වො ත
හැක්පක් ඊට විකල්ප වශපයන් තවත් යහපුරැද්දක් සතිර්ත්ව හඳුන්වො
දීපර්නි. එනම් ර්ුල් පුරැද්ද හො විකල්ප හඳුන්වො දීර් යන පම්වො
පිළිෙඳව අවදිපයන් සිටීපර්නි. යොන්තරික අනුකරණයක් ෙවට පත් වූ
පදයක් පිළිෙඳව ැන් නිසි අවධොනපයන් යුක්තව කටයුතු කරනවො
නම්, එය නැවතිල්පල් සතිර්ත්ව කිරීපර්න් නුවණ වධමනයට ඉඩ
සැලපස්. එනම්, කටයුත්පත් අර්ථ සම්පන්න ෙවට, සොත්ථක
සම්පජ්ඤ්්ඤ්යට සහ ැළපපන ෙව නම් වූ සප්පොය සම්පජ්ඤ්්ඤ්යට
ඉඩ සැලපස්. පම් අනුව පුරැද්ද යළි විර්සො ෙැලීර්ට අවස්ථොව
සැලපසන්පන්ය. පවතින තත්ත්වය ැන නැවත සලකො ෙැලීර්කට
පර්යින් ඉඩ සැලපසන්පන්ය. “කළ පුරැද්ද නිසො එයර් හරි විය යුතුය”
යන සම්පරදායට වොල් වූ ර්ොනසිකත්වපයන් මිදී සෘජ්ු දර්ශනයක්
ලෙො ැනීර්ට පම් අනුව හැකි වන්පන්ය. ර්ුල් ෙැස ත් හොනිකර
පුරැද්දක් පම් කියන තරම් ඉක්ර්නින් කඩො බඳ ැමීර්ට පනොහැකි වුවත්
එය පෙලහීන තත්ත්වයකට පත් ීර්, එහි දුවමල පුනරොවතමනය හරහො
අත්ැක ත හැකි වනු ඇත. පර්පලස එය නැවත නැවතත් දුවමලව
නර්ුත් ර්තු වන ර්තු වන වොරපය් න්නො උත්සොහයට අනුව එහි නතු
ෙව අවනත වන ෙව වටහො ත හැකි වනු ඇත.
“ආයම්ර්ො පකපනක් පලස” ර්නුෂයයො ළඟින් සිටින ඇේෙැහිය
සහර්ුලින්ර් දුරැ කිරීර් පහෝ ඊට වැර ැරීර් කළ යුත්තක් පනොපේ. පම්
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සංකර පලෝකපය් න ර වොසියකු පර්ොන තරම් කොර්ය භොරයක් ඉපේර්
වොප ්, පුරැද්දට අනුව, යන්තරයක් වප ් සිදු කර ලීර් හරහො දවස
ැට සො න්පන්ද? පම් හරහො න ර වැසියො යම් සරල ෙවක්
චදනික කටයුතුවලට එක් කර නී. ර්ුලින් ර්ුලින් එර් කටයුතු
ජීවිතයට එකතු වුපණ් කොලයක් ඒ පිළිෙඳව අවධොනපයන් යුක්තව
ඒවො පුහුණු කිරීපර්න් පසුවය. එවන් පුරැදු තර්න්ට අනුන්ට හොනිකර
පනොපේ නම්, ඒ ැන සිහි කරන වොරයක් පොසො සිත අලුත් පේ. පර්ය
අපට අපප ් සර්ොජ් සම්ෙන්ධතොවලදී හො සන්නිපේදනවලදී වැද ත්
පර්පහයක් කර පද්. පම් පිළිෙඳව සිත පයොදන්න පයොදන්න එය හුදු
පුරැද්දක පර්පහවරට වඩො යර්ක් කර පදන ෙව පර්න්ර්, තව තවත්
දියුණු කළ හැකි ෙවද විපස්සනො ර්නසකට වැටපහ්.
සුළු සුළු ඇේෙැහි ැනප න අතහැරීර් හරහො අපට වපරක
අනතුරැදායක අනර්ථකර ඇේෙැහිවලින් මිදීපම් කරර්පේදය ඉප න ත
හැකි පේ. පර්වන් අත්ැකීම්, ජීවිතපය් පළපුරැදු වොතොවරණය බඳලමින්
පපරළි සිදු වන විටදී ද යම් තොක් දුරට පිහිටට එයි. නුහු රැ නුපුරැදු
වොතොවරණයකදී පර්පතක් දත් සියල්ලට අභිපයෝ කරමින් උන්හිටි
තැන් නැති කරනසුලු පපරළිවලදී අපප ් කල්පනො ශක්තිය හො ජීව
ෙලය තිරිහන් ෙවක් ලෙන්පන්ය. එවන් උඩු යටිකුරැ ර්ොනසික
පසුබර්ක දුරදි යන ආධයොත්මික නැඹුරැවකට ඇති ඉඩකඩ වැඩි ීර්
පර්හි ඇති අරැර්යයි.

සහචාරී සිතිවිලි
සම්පරදායොනුකූල කරියොකොරකම්වලදී, අපප ් නි ර්නවලදී
පර්න්ර් පරතිකරියොවලදී ද ඇති ඌරැව ප ොනු වන්පන් ඊට සහචොරී වන
සිතිවිලි අනුවය. ඉදිරිපත් වන සිද්ධි, පුද් ලයන් හො අවස්ථොවල
සුවිපශ්ෂී ලක්ෂණ විපශ්ෂ පතෝරො න්නො අපි ඊට දක්වන ආපේණික
පරතිකරියො හරහො සම්ෙන්ධතො පවත්වන්පනර්ු. නැවත නැවත එවන් හර්ු
ීම් සිදු වන්පන් නම්, එහිදී අප ඊට පරතිකරියො කරන්පන් කලින්
පතෝරො ත් ර්තක සටහන් හො ඊට එදා ැක්වූ පරතිකරියො අනුවය. ඒ
අයුරින් පර්ර් ලක්ෂණ අප තුළ සම්ර්ත පරතිකරියොවක් ජ්නනය කිරීර්ට
එය කරර්පයන් අඩයොලර්ක්, ලකුණක් වනු ඇත. පම්වො සිදු වන්පන්
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කරියොවක් පලස පනොව කරියොවලියක් පලසටය. පර්හි එක එකක් විචලය
ලක්ෂණ ලිහලිහො ෙැලීර්ට කරදර විය යුතු නැත. ප ඩිය පිටින්ර් එය
ජීවිතයට එක් කර ැනීපර්න් ජ්ොර් පේරො න්නො අතර, එහිදී ලැපෙන
ඉස්පොසුව තුළ පවනත් අවශය කටයුත්තකට සිත පයදිය හැක. ර්නුෂය
පරිණොර්පය්දී පර්ර් ැනීම් ර්ල් ර්ොලයකට ර්ල් අර්ුණන්නොක් පර්න්
එකතු ී ආ අතර, යට ිය අත්ැකීම් හරහො ඉප න ැනීර් ඒ අනුව
දියුණු විය. පර්ය ලිහො ෙැලීපර්න් ඒවොපය් අන්තර් සම්ෙන්ධතො සහ
පහ්තු - ඵල සම්ෙන්ධතො පිළිෙඳ නයොයවල් එළි කර ැනීර්ට ද ඉඩ
සැලසුණි.
එපහත් පර්ය අත්තපනෝර්තිකව, විචොර ෙුද්ධියකින් පතොරව
භොවිත කිරීර් හරහො අනිසි ඵල, ෙරපතළ අනතුරැ සිදු වන්නටත් ඉඩ
තිපේ. පහත ැක්පවන්පන්, විය හැකි එවන් අනතුරැදායක තැන්
කිහිපයකි.
1.

අසම්පූණම නිරීක්ෂණ හරහො වරක් වැරදි පලස එළඹුණු
විනිශ්චයක් ප ඩිය පිටින්ර් නැවත නැවතත් කරියොවත් කිරීර්
හරහො ආලපයන් අන්ධ ීර්, ද්පවෂපයන් අ ති ොමී ීර් හො
ර්ොනපයන් උඩඟු ීර් සිදු විය හැක.

2.

වරක් හරි ිය පලියටර් සුවිපශ්ෂී විනිශ්චයක් නැවත නැවතත්
යොන්තරිකව පපොදුපේ පයොදන්නට යෑපර්න් ෙලොපපොපරොත්තු
පනොවූ දුර්විපොකවලට ර්ූණදීර්ට සිදු වනු ඇත.

3.

ඇතැම් වස්තු, ස්ථොන පහෝ පුද් ලයන් පිළිෙඳව පරෙල
අපරසන්න ර්තකයන් පැන නඟින්පන් ඒවොට අනුෙද්ධව සිපත්
තැන්පත්ව ඇති වැරදි ආකල්ප නිසො විය හැකි ර්ුත්, ඒවො ත
වුණු අතීතයට සම්ෙන්ධ කරැණු මිස, ැන් ඇති කරැණු ඒවොට
කිසිර් සම්ෙන්ධයක් පනොදක්වන ෙව අපට පනො පපපනනු
ඇත.

සිපත් හට න්නො පම් ර්ණ්ඩි, කුණු කොණුවක ෙැඳී න්නො
ජ්රොව පර්න් වැපඩන ෙව ැනප න වරින් වර සුද්ධ කර හැරීර් පර්ොන
තරම් වැද ත්ද යන්න පම් කරැණු අනුව යම් තොක් දුරට පැහැදිලි වනු
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ඇත. පවනත් වචනවලින් කියපතොත්, අප පම් වැටී සිටින තොනු තික
වර වළවලින් ර්ඳකට පහෝ ප ොඩට විත් සෘජ්ු දර්ශනයක් ලෙො ැනීර්
පර්ොන තරම් වටීද. ඉන් පසු ඒවො පිළිෙඳ නව අ ැයීර්ක් කිරීර්ත් නව
තක්පස්රැවක් කිරීර්ත් කළ යුතුය.
සිපත් තැරැන්පදන පම් අනු ත සිතිවිලි නිසො විය හැකි
අනතුරැ ලැයිස්තුවට නැවත අවධොනය පයොර්ු කළපහොත්, ඇති සැටිය
ඇති පලසින් ැකීපම් වටිනොකර් පිළිෙඳව ෙුදු රජ්ොණන් වහන්පස් කළ
අවධොරණය පත්රැම් යනු ඇත. සුත්ත නිපොතපය් ුහට්ඨක සූතරපය්
778 ොථොපේ සිට ැක්පවන පරිදි “ස්පර්ශය විනිවිද ැකීපර්න් පකනකුට
සංසොර සො රය තරණය කළ හැකි වන්පන්ය”.19 අරර්ුණු ඇතුල් වන
පදාරටුවල සතිය නර්ැති පදාරටු පොලකයො පස්වපයහි පයදීපර්න්
සිතට ඇතුල් වන සිතිවිලි පහසුපවන් පොලනය කිරීර්ටත් ඒ අනුව
නරක සිතිවිලි නවතො ලීර්ටත් හැකි වන්පන්ය. පම් අනුව සිපත්
පරභොස්වර ර්ූල ස්වභොවය ආ න්තුකව ප වදින්නො වූ ක්පල්සයන්ප න්
ර්ුදවො ත හැකි වන්පන්ය.
පභස්සරමිදිං භික්ඛයව චිත්තිං. තඤ්ච යඛා ආගන්තුයකහි
උපක්කියලයසහි උපක්කිලිඨඨිං.20
සතිපට්ඨොන සූතරය සෘජ්ු හො නවර්ු පර්න්ර් පරකෘති ැක්ර්ක් ද
පිණිස විධිර්ත් පරතිපදාවක් සපයයි. පර්ර් පරතිපදාව සත්ත්වයොප ්
විශුද්ධිය පර්න්ර් සකල අත්ැකීම් ක්පෂ්තරය ද ආවරණය කරන්නො වූ
කරර්යකි. එර් ින්, පනොර්
ිය සහචොරී සිතිවිලි හො වැරදි පලස පයදූ
සොදෘශ නිසො හට ත් දුර්ර්ත පහළිදරේ කර ැනීර්ට හැකි වනු ඇත.
තමා වශයයනේ හා අනුනේ වශයයනේ සතිය සූර යලස යයාදාගැනීයමනේ
යමය සිදු කරගත හැකි වන අතර, අවසානයයේදී යම් යදක මාරැයවනේ
මාරැවට යයාදාගනිමිනේ තව දුරටතේ තියුණු කරගත හැක.
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ෙරහ්ර්ජ්ොල සූතරපය් එන ස්පර්ශය පිළිෙඳ පරිේපේදයන් විර්සීර් වටී.
පභස්සර ව ් , ඒකක නිපොතය, අං.නි.
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සතරොකොරපයන් ැක්පවන පම් සහචොරී සිතිවිලි විපල්ලොස
වශපයන් ධර්මපය් දක්වො ඇත. ඒවො නම්
1.
2.
3.
4.

අනිේපේ නිේච සඤ්්ා
දුක්පඛ සුඛ සඤ්්ා
අනත්පත් අත්ත සඤ්්ා
අසුපභ සුභ සඤ්්ා

පම්වො හට ැනීර්ට පහ්තුව වශපයන් පපන්වො දිය හැක්පක්
සංසිද්ධියක සටහන් හො ආකොර අසම්පූණම පලස ැකීර්ය. ඒ නිසො ඒ
ර්ත සරො ී හැඟීම්වල පහෝ මිථයො දෘෂ්ටිවල ෙලපෑර් අනුව අපි රැචියට
යට ී සොවදය ඒක පොක්ෂික විනිශ්චයවලට ෙැස නිර්ු. අපප ්
හැඳිනීම් හො ආකල්ප පකපරහි හුදු සතිය පයදීපර්න්, පර්ර් වැරදි
විනිශ්චයවලින් නිදහස් වනවො පර්ණක් පනොව, ඇත්ත ඇති සැටිපයන්
ැකීර්ට ද පනොපැකිළ පපළ ැපසර්ු.

අපරමාදීව...
ධර්මොවපෙොධය පිණිස කටයුතු කරන්නො සංපේ ය
උපදවොප න කටයුතු කරන්පන් නම්, කුසීතකම් ආදී පරති ොමී ධර්ම
අබෙවො අභීතව ඉදිරියටර් යෑපම් අපරතිහත ීර්යය ඉක්ර්නින්
වඩො න්නවො ඇත. එවන් ඕනෑකර්ක් නිතිපතො වධමනය කර න්පන්
නම්, එයින් එර් තැනැත්තො විර්ුක්තිය සඳහො අතයවශය වන අපරර්ොදය
සම්පොදනය කර න්නවො ඇත. පුරොණොචොර්යවරැ පර්පස් පවසති..

අපප ් වැඩ බර් පම් පලෝකයර් පේ.
පරතිපදාව එහිර් සැඟී ඇත.
අභිරැචිය බඳ දර්න පද්වල් ද එහි ඇත.
හද කුළු න්වන පද් අනුව අවදි වන්න.
අවදිව අපරතිහතව සටන් කරන්න.
අප අවට ඇති පද් කුපිත කරනසුලුය. ඒ අනුව අප කුපිත
වන්පන් අපප ් දර්ශනය පටු නිසොය. ැක්ර් පර්ොට ී ඇති නිසොය.

62 | සතිපය් ෙල ර්හිර්ය
ෙුද්ධ ධර්මය කියන්පන්ත් පම් ටිකර්ය. ර්ුල් වතොවට ධර්මය
ර්ුණ ැසුණ විට එය අපප ් ශරද්ධොව හො ෙුද්ධිය පරපෙෝධවත් කරයි.
එපහත් එය නීකරණය කරමින් අපප ් ආජීවය සර්යක් පලස
අලුත්වැඩියො පනොකපළොත් එර් ර්ුල් පරපෙෝධය හීන ීර්ට පටන් නී.
මීට පිළියම් පලස, අපප ් ජීවිතපය් පූණමතොව තුළ නිරතුරැව අලුත්
ස්වරෑපවලින් විදහො ැක්පවන චතුරොර්ය සතයය පවත අවධොනය
පයොර්ු කළ යුතුය. විදර්ශනොව පහවත් විනිවිද ැක්ර් හරහො ජීවිතපය්
සොර්ොනය පද්වලට පවො නව ජීවයක් එක් පවයි. ඒ අනුව ඒ ඒ පද්වල
සැෙෑ ස්වරෑපය, ඇේෙැහිපය් අඳුරැ පටල විනිවිද ප ොස් එහි නිර්ර්ල
ස්වභොවය නව හඬකින් අපට ආර්න්තරණය කරනු ඇත. පම් සඳහො
අපප ් ඇස් අරවන්පන් පොර අයිපන් සිඟොකන සිඟන්නකු පහෝ ළදරැ
විලොපයක් පහෝ ආසන්න මිතුරකුප ් අසොධය පරෝ යක් විය හැක.
සංපේ ය පහළ පකොට තැති න්වො අපට අලුතින් සිතන්නට හො දුක්
ප වන් කරන ර්ො මයට පපොළඹවන්නට පම්වො අප උත්සුක කරනු
ඇත.
සිදුහත් කුර්රැ පෙොපහෝ කලක් සුපඛෝපපභෝ ී ර්ොලි යක සැප
විඳ, එක් දිනක් න ර චොරිකොපේ පයපදන විට දුටු පලපඩක්,
ර්හල්පලක් සහ ර්ළකඳක් නිසො වූ පවනස පිළිෙඳ කථොව අපි අසො
ඇත්පතර්ු. පම් පුරොණ වෘත්තොන්තය ඇත්තක් විය හැක. පශර්ෂ්ඨ
පුරැෂයන්ප ් ජීවිතවල එදිපනදා සොර්ොනය සංසිද්ධි හරහො
සංපක්තොත්ර්ක වටිනොකර්ක් ලැී දුරදි යන ෙරසොර පරතිඵල ලෙොදුන්
අවස්ථො තිපෙන පහයින්, පර්ය ඉතිහොසපය් විය හැක්කකි. එහි
සතයයට පටහැණි පනොවන පරිදි පර්පස් අපප ් අදහස් ඉදිරිපත් කළ
හැක. සිදුහත් කුර්රැ ඇත්ත වශපයන්ර් මීට කලින් පලපඩක්,
ර්හල්පලක් සහ ර්ළ කඳක් ැක තිපයන්නට ඇත. එපහත් ඒ
අවස්ථොවල අපට පර්න්ර් ඔහුටද සිපත් අර්ුත්තක් ඇති පනොවන්නට
ඇත. ඒ අවස්ථොවල එපස් විනිවිද ැකීර්ක් පනොතිබණ. සුද්පධෝදන
රජ්තුර්ො පයොදා තිෙුණු ආරක්ෂො උපකරර්, ර්ොලි ොපේ තුෙූ කුර්ොර සැප
සම්පත් ආදිය නිසො එපලස වූවො විය හැක. පුරැදු සැප නර්ැති ඒ රන්
කූඩුව විනිවිද ිය පළර්ුවන වතොවට එර් දුක පිළිෙඳ දර්ශන එපස්
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අර්ුත්තක් ඇති කපළ්ය. සංපේ ය පහළ වුපණ් එවිටය. එදාර් ඔහු ිහි
ප යින් නික්ර් පැවිදි ජීවිතයට ඇතුළත් විය.
අපප ් එදිපනදා ජීවිතපය් විදයර්ොන වන ැවිලි - තැවිලි - දුක්
- පීඩො වඩො සෘජ්ු පලස සහ ැඹුරැ පලස කොවදින ආකොර
සම්ෙන්ධපයන් නැවත නැවත අත්විඳීර්ක් අතයවශය නැත. එවන්
අත්ැකීම් සසර ර්න පකටි කරලීර්ට ද ඉවහල් පේ. සංපේ වත් පලස
අප පම් ඉන්ද්රිය ාණ පකපරහි වඩො පැහැදිලි පලස පපළ ස්වන්පන්
සති ර්ොතරය සලසො පදන සෘජ්ු ැක්ර්ය. පර්හි ැඹුර දියුණු තියුණු
කරන්පන් සම්පජ්ඤ්්ඤ්යයි.

විදර්ශනා මාර්ගය
අපප ් ැක්පර්හි සෘජ්ු ෙව විධිර්ත්ව භොවිතො කිරීර්ර්
විදර්ශනොවයි. සුතර්ය වූ පපොපත් ැනුර් පහෝ චින්තොර්ය (අනුර්ොන)
ාණ ඉක්ර්වො සිටින පම් ඇස්පනොපිට පකපරන සෘජ්ු දර්ශනය,
පරතයක්ෂ ාණයයි. විදර්ශනො ඥාන වධමනපය්දී පම් සෘජ්ු ැක්ර් තර්ොප ්
සුපුරැදු ර්පනෝවිකොරවලින් පහෝ පූවම නි ර්නවලින් ඇති වන ෙොධො
විනිවිදප න, සියලු කොයික ර්ොනසික සංසිද්ධි හරහො නිරැපදෘතව
ඉදිරියටර් යයි. පර්ර් ෙොධො සරල සතයය වයකුල කරයි; මිථයො
ර්ොර් වලට පයොර්ු කරවයි. ඇත්ත වශපයන්ර් චින්තොර්ය පහවත් නය
විපස්සනොව යන්න පරපයෝජ්නවත් පර්පහයක් භොවනොපේදී ඉටු කරයි.
එපහත් එර් ින් සති පරවොහයට ෙොධො පකපර් නම්, එපස්ර් එවන්
කල්පනො නිසො ක්ෂණ සම්පත්තිය ිළිහී යො නම්, ඇස්පනොපිට
පකපරන පවනස්ීර්ොදිය පනොසලකො හැරිපයොත් එය භොවනොව නීරස
පදයක් ෙවට පත් කිරීර් හරහො පසුෙෑර්කට ද ලක් කරයි.
එපහත් විපස්සනොපේ අතයන්ත ආසන්න කොරණය වන සති
ර්ොතරය අනිතයත්වය ආදිපය් විපශ්ෂත්වය නිතර අවධොරණය කරයි.
කොයික ර්ොනසික ධර්මවල පම් ඇතිව නැති ී යන ස්වභොවය පම් නිසො
ඉස්ර්තු පේ. ඇති ීර් නැති ීර් (ආශ්වොස - පරශ්වොස වැනි) පද්ධතියක
සොර්ොනය ලක්ෂණයක් වුවද, එය පලොකු කර ැක්ීර්ක් පර්ර් සතිය
ර් ින් සිදු කර, එක් එක් පුරැකක් අතර ඇති සියුම් පවනස්කම් ිළිහී
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යො පනොදී, නැවත නැවත එයර් ෙැලීර් සහ අනුපස්සනො කිරීර් හරහො
රහණය කර නී. සති ධොරොව අඛණ්ඩ නම්, අපරර්ොදී නම්,
පවනස්ීම්වල ආකොරයන්ප ් විවිධත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින්
නීරස ෙව පවනුවට උනන්දුපවන් එී ෙැලීර්ට සලස්වයි. පම් නිසො,
පවනස් ීර් පහවත් අනිතයතොව හරහො, පපළන තිය පර්න්ර් ආණ්ඩු
ර්ට්ටු කිරීර්ට ෙැරි ෙව ආදී සොර්ොනය සංසිද්ධියක සොර්ොනය ලක්ෂණද
කුළු න්වො නී. පම් පරකට කර ැනීර් එයින්ර් ර්තු වන ඵලයක් මිස
පිටතින් ආනයනය කරන ලද්දක් පනොපේ. පර්ය ැකීර්ට ආපලෝකයක්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්පස්ප න්ද ණයට ත හැකි පනොපේ. කොයික
ර්ොනසික සංසිද්ධි ර්ත සති ආපලෝකය විහිදුීපර්න් පයෝ ොවචරයො
සංපේ ය පහළ කර ැනීර් හරහො එය සිදු පේ. පර්ර් භොවනොර්ය
ජීවිතය තුළ නීරස ෙව, ඒකොකොරී ෙව, අනොරක්ෂිත ෙව වැනි පද්වල්
පහළ වනවො පර්න්ර් සැෙෑ සතුට, පිරිේච තිය සහ සම්පත්තිකර
තිය ද අනූනව ලැපේ. අභයන්තර පරිණත භොවය පිළිෙඳ අවශයතො
සතුටුදායක පලස සම්පූණම ී ඇති නම් “ඇති වන ස්වභොව ඇති
සියල්ල නැතිව යන ස්වභොවයට පත් වන්පන්ය” යනුපවන් ආර්ය
භූමියට පො තෙන පසෝවොන් පුද් ලයො සතු නිසැක ැනුර් හරහො
අවසොන විර්ුක්තිය පිළිෙඳ සහන් එළිය පහළ වනු ඇත.
ඒ ආකොරපයන් සතිර්ත් ෙව පරිණොර්යට පත් පවද්දී
සතිපට්ඨොනය ෙුද්ධ පද්ශනපය් හරය ෙව තහවුරැ වනු ඇත.
“භො යවතුන් වහන්පස් විසින් ධර්මය ර්නොව පරකොශිතය. අපරර්ොදීව එය
ැන් පර්තැනදී තර්ො වශපයන් අත්ැකිය හැකිය. එව ෙලව යැයි
අභිපයෝ කරනසුලුය. ඉදිරියට උපනයනය කරනසුලුය. පරඥාවන්තයන්
විසින් ඇස්පනොපිට අත්විඳිය යුත්තකි” යැයි ධර්මපය්
ුණ
සයොකොරයකට පද්ශනො පකොට ඇති ෙව සිහිපත් කරනු වටී.
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