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්පරව න 

සතිප්ට්ඨාන යේශනාවත් සතිප්ට්ඨාන භාවනාවත්  න යෙකම 
සම්මා සම්ෙුදු සසුයනහ ිප්රධාන ස්ථාන  ගන්නා අත ිවිශිෂ්ට කරි ාමාගය 
යෙකකි. යමම මාගය යෙයකන්ම ලැෙගන්නා ආනිසංස , ප්රධාන වශය න් 
එකකි. එනම්, නා  දැනගැනීමත් සමගම නිවයාණාවයෙෝධ  ි. 

අෙුේයධෝත්ප්ාෙ කාලය ් යනාප්වතිනන්කි, සතපි්ට්ඨාන භාවනාව. 
ෙවසට යතවරක් සඟ ප්ිරිසට අනුශාසනා කරන සවයඥ න් වහන්යස් 
“අප්පමා් න සම්පා් ථ”  නුයවන් ‘එළඹ සිටි සිහි නුවණින් ප්ිළියවත් 
සම්ප්ාෙන  කරව්’   ි කරන අනුශාසනාවෙ සතිප්ට්ඨාන භාවනාව .ි 

අප් විසින් නිස්සරණ වනය ්දී ප්වත්වන්නට ය දුණ යේශනා 
යප්ළ යමයස් එක් යකාට ගරන්ථ ක් වශය න් එළිෙකව්න්නට ය දුයණ්, 
යමහි අන්තගයත  ගැන මනා අවයෙෝධය න් “නිසි කලට අස්වැනන් 
යනළාගනන්ා යගාවි කු යමන්” තම චිත්ත ප්රසාෙ  ප්ළ යකාට අප්රමාදීව 
සි ලුයෙනා යකයරහි යමත් සිතින් නිවනට ය ාමු කරන යේතනායවන්, 
ප්ින්වත් දා ක මහතකු ඇතුළු ප්වුයල් අයනකුත් සැමයග් දා කත්වය නි. 
මුද්රණ කට ුතු කිරීම සුප්රුැදු ධමය යගෞරවය න්  ුක්තව “යකාලිටි 
ප්රින්ටර්ස්” විසින් මැනවින ්ඉටු කරන ලදි. ඒ සැමටත් ෙහම් සැනසිල්ල 
උදා යව්වා! 

යමයලස නා නා අ ුරින් යමහි ලා ආධාර උප්කාර කළ ස ිලු 
යෙනායග්ම එකම අභිලාෂ  නම්, යම  කි වන ඔෙයග් විප්ස්සනා 
භාවනාවට යම ින් අත්උෙව්වක් යව්වා!  න ශාසනික ප්ැතුම .ි එමගින් 
ප්රතිප්ත්ති සාසන ට, වියශ්ෂය න් විප්ස්සනා භාවනාවට, යම නි් 
අත්උෙව්වක්ම යව්වා! ෙුේධ යේශනායව් ප්මණක් ඇති සීල, සමාධි, ප්රඥා, 
 න උතුම් ගුණ ධමය වැයේවා! 

යම් වටිනා උතුම් ගරන්ථ  ප්රිශීලන  කරන භාවනා’භිලාෂී 
සැමටත් යමම කුසල්, ආ රුායරෝග සම්ප්ත් හා සගුති සැප්ත් යකළවර 
අමා මහ නිවන් සුව ප්ිණිසෙ යහ්තු වාසනා යව්වා! 

උ ධම්මජීව හිමි. 
2018 ඉල් මස 12 වැනිදා. 
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සම්පා ක සටහන 

මීතිරිගල නිස්සරණ වන  ආරණ යස්නාසනය ් ධමය ගරන්ථ 
ප්ිළිෙඳව කට ුතු කිරීමට අවස්ථාව ලො දුන් අති ප්ූජ උඩඊරි ගම 
ධම්මජීව ස්වාමීන්වහන්යස් ඇතුළු එහි ප්ාලක මණ්ඩල ට මායග් 
යගෞරව  ප්ළමුයවන්ම ප්ුෙ කරමි. 

ප්ූජ උඩඊරි ගම ධම්මජීව ස්වාමීන්වහන්යස් විසින් 2006 - 
2008 වෂයවලදී මීතිරිගල නිස්සරණ වනය ්දී ය ෝගාවචර භික්ෂූන් 
වහන්යස්ලාට යේශනා කරන ලෙ යේශනා 107 කින්  ුක්ත වූ “මහා 
සතිපට්ඨාන සූතරය” මුල් යේශනා ෙහ  අඩංගු ප්රථම භාග  2017 
වසයර්දී ප්රකාශ ට ප්ත් කළ අතර, යේශනා 11-21 ෙක්වා අඩංගු යෙවන 
භාග  2018 වසයර්දී ප්රකාශ ට ප්ත් කරන ලදි. යමම ප්ුස්තකය හි 
යේශනා 22-29 ෙක්වා අඩංගු . හඬ ප්ටවල ශරවණ තත්ත්ව  දුර්වල . 
සමහර තැන්වල හඬ මැකී යගාස් ඇති යහ ින් ඒවා නිවැරදිව ප්ිටප්ත් 
කිරීම ඉතාම දුෂ්කර කා ය ක් වි . 

යමහිදී ගරැ උ. ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්යස්යග් වියශ්ෂ 
උප්යෙස් හා අනුශාසනා ප්රිදි යමම යේශනා කාණ්ඩ තුනම නැවත 
වරක් අලුතින්ම නිවැරදිව ප්ිටප්ත් කර සකස් කිරීයම් දුෂ්කර කරි ාවලි  
මුළුමනින්ම ඉටු කිරීමට නිස්සරණ වන  ආරණවාසී මහා සංඝ 
රත්න  ඉදිරිප්ත් වූහ. යම් ප්ිළිෙඳව උන්වහන්යස්ලාට මායග් අතිශ  
යගෞරව  සහ ප්රණාම  ප්ුෙ කරමි. එම කැප් වීම නිසා යනායව් නම්, 
යම් කාණ්ඩ තුන යමයස් ප්ළ කරන්නට යනාහැකි වනු ඇත. තවෙ, 
යසෝදු ප්ත් ප්ිරික්සීයමන් මහඟු යස්ව ක් කළ රාණි රාජප්ක්ෂ 
මහත්මි ටෙ අලංකාර යලස ප්ිට කවර  නිර්මාණ  යකාට, එහි මුද්රණ 
කට ුතු සම්ෙන්ීකරණ  කිරීයමන් සහා  වූ අමිල් කුමාර මහතාටෙ 
මායග් යගෞරව  ප්ුෙ කරමි. 

සතිප්ට්ඨාන සූතර  යෙවැනි භාගය ් මුද්රණ කට ුතුවලට ප්ුර්ණ 
දා කත්ව  යෙමින්, යෙදා හැරීමටෙ දා ක වූ සාගරිකා සිරියස්න 
යසා ුරි  ඇතුළු ප්වුයල් සැමටත් යේශනා ප්ිටප්ත් කිරීමට සහ නිවැරදි 



 

iv 
 

කිරීමට සහ  දුන් ප්ේමා සමරතුංග, අනුලා යප්ර්මචන්ද්ර සහ ධම්මිකා 
යවල්ගම  න යසා ුරි න්ටත්, සුනිල් රත්නා ක යසා ුරාටත් 
ධර්මාවයෙෝධ  ලැයේවා! අප්යග් යමම ප්ුණ කට ුතුවලදී උප්යෙස් 
යෙන අ ිරින් සුෙසිංහ යසා ුරි ටෙ අප්යග් යගෞරව  ප්ුෙ කරමු. යම් 
සඳහා කාල  ශරම  වැ  කළ මායග් බිරිඳ, යසා ුරි න් යෙයෙනාට, 
චතුරාණි කාරි වසම් සහ මයනෝහාරී යප්යර්රා දුවලාට සහ ප්ේමි 
අක්කාට ධර්මාවයෙෝධ  ලැයේවා! 

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

යමම කුසල  මායග්ත් බිරිඳයග්ත් නැසී ගි  යෙමාප්ි න් ඇතුළු 
ඥාතීහුෙ හිත මිතුයරෝෙ අනුයමෝෙන් යවත්වා! වය ෝවෘේධ ඥාතීන්ට සහ 
හිත මිතුරන්ටත් නියරෝගී සුව  ලැබී ධමයාවයෙෝධ  ලැයේවා! 

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

ඔෙ සැමට යතරැවන් සරණ ි! 

සම්ප්ාෙක 
2018 ඉල් මස 12 වන දා  
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මහා සතිපට්ඨාන සූතරය - ්ව නානුපස්සනා 

22-වන ධමම ් ්ශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස.../// 

“කථඤ්ච භික්ඛ්ව භික්ඛු ්ව නාසු ්ව නානුපස්සී විහරති? 
ඉධ භික්ඛ්ව භික්ඛු සුඛං ්ව නං ්වදියමා්නා සුඛං ්ව නං 
්වදියාමී’ති පජානාති. දුක්ඛං ්ව නං ්වදියමා්නා දුක්ඛං ්ව නං 
්වදියාමී’ති පජානාති. අදුක්ඛමසුඛං වා ්ව නං ්වදියමා්නා 
අදුක්ඛමසුඛං ්ව නං ්වදියාමී’ති පජානාතී ති”. 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සඞ්ඝ රත්නය න් අවසර ි. අපි් 
සතිප්ට්ඨාන සූතර  වශය න් මීට ඉස්සර ධර්ම යේශනා විසි එකක් 
විතර ප්වත්වලා අෙ ඊගාව යේශනාව ශරවණ  කිරීම සඳහා ි යම් 
සූදානම් යවලා සිටින්යන්. ඒ ප්සුගි  යේශනා මාලාව තුළින් අප්ි 
කා ානුප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳ සෑයහන ප්රිච ක් ලොගත්තා. ඒ 
ලොගත්තා වූ දැනුම අවයෙෝධ  තුළින් අෙ අප්ි ෙලායප්ායරාත්තු 
යවන්යන සතිප්ට්ඨානය ් ඊළඟ ප්ර්ව  වන යව්ෙනානුප්ස්සනාවට 
ආරම්භ ක් ලොගන්න ි. 

ඒ නිසා අප්ට යත්යරනවා යව්ෙනානුප්ස්සනාව ආධුනික 
ආරම්භක ය ෝගාවචරය කුයග් වැඩක් යනයම ි. යම්ක  ම් 
ප්රමාණ ක් භාවනාව ප්ිළිෙඳව තමායග්ම අත්දැකීම් ඇත්තා වූෙ  ම් 
ප්රමාණ ක් සවයඥ යේශනාව ප්ිළිෙඳව මූලධමය ප්ිළිෙඳව ප්රිච ක් 
ඇත්තා වූෙ ඇත්තන්ට වඩාත් වියශ්ෂව වැටයහනව. වඩා වැෙගත් 
වන්යන් තමා තුළ ඇත්තා වූ අත්දැකීම් ප්රයේශ  ි. ඒ නිසා 
යව්ෙනානුප්ස්සනාවට ප්රිශර  සූදානම් කිරීමක් වශය න්, ප්සුබිම 
සූදානම් කිරීමක් වශය න් තම ි, මුලින් කා ානුප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳව 
වියශ්ෂ විස්තර ක්, දීර්ඝ භාවනා උප්යෙස් ප්ංති කින් ය ෙවුමක් 
කරලා දැන් යව්ෙනානුප්ස්සනාවට ප්රයව්ශ ක් ලොගන්න යම් ආරම්භ  
දීලා තිය න්යන්. 



මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාවලි  
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සමහර භාවනා කරම ප්ැත්යතන් ෙලනයකාට මෑතක 
හුඟයෙයනකුයග් යලාකු අවධාන ක් ය ාමු යවලා තිය නවා යම් 
යව්ෙනාව ප්ිළිෙඳව - නැත්නම් යව්ෙනානුප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳව. 
සතිප්ට්ඨාන සූතර ප්ාඨ අරයගන ෙලනයකාට ඉතාමත්ම යකටිම 
සතිප්ට්ඨාන  වශය න් දැකගන්න ප්ුළුවන් යවන්යන් 
යව්ෙනානුප්ස්සනාව ි. ඒකට යහ්තුව කා ානුප්ස්සනාව ප්ර්ව 
විසිඑකකින්  ුක්තව දීර්ඝව විස්තර යවනව. යව්ෙනානුප්ස්සනාවට 
තිය න්යන යොයහෝම යකටි ප්රයේශ ක්. එයහම නමුත් අෙ කායල 
යවනයකාට දැන් සවයඥ ප්රිනිර්වාණය න් අවුරැදු 2500 ගානක් ප්හු 
යවලා, අප්ි සම්ප්රදා ානුකූලව කි න්නා වූ ෙුේධ ශාසනය ් “ඇති” 
2500 ඉවර යවලා, දැන් “නැති” 2500 ට එන කායල යවනයකාට යම් 
සවයඥ යේශනාව ප්ිළිෙඳව විවිධ ප්ැතිවලින් යහා ා ෙලන, ප්ර්ය ්ෂණ 
කරන ගති තිය නවා. එහිදී යලෝකය ් අෙ ප්වතින්නා වූ සංකර භාව , 
විෂම භාව , ආස්වාෙ අනුව  න ගති , නිසා මනුෂ න්ට ප්ත් යවලා 
තිය න්නා වූ මානසික විකෘති ට, ප්රධාන වශය න් අසහන ට 
ප්ිළි ම් යසවීයම්දී යව්ෙනාව ප්ිළිෙඳ අවයෙෝධ  වියශ්ෂය න්ම 
යවෙකම් ප්ැත්යතන්, සුව කිරීම් ප්ැත්යතන් යලාකු ජනප්රි  භාව ක් 
ලෙලා තිය නවා. ඒක නිසා ආදි කායල සතිප්ට්ඨාන  
කා ානුප්ස්සනාවට සෑයහන යලාකු ඉඩක්, යලාකු සැලකිල්ලක්, 
යලාකු විස්තර ක් සලසලා තිෙුණට යව්ෙනාවට එේචර විස්තර 
සැප් ීමක් සතිප්ට්ඨාන  වශය න්, සතිප්ට්ඨාන සූතර  වශය න් 
ලැබිලා නැති ෙව ි අලුතින් ඒ දිහා හැරිලා ෙලනයකාට යප්්න්යන. 

නමුත් අෙ සංගරහ ගරන්ථ ලි ැයවන සංඛාව දිහා ෙලනයකාට, 
වියශ්ෂය න්ම ෙටහිර සංකල්ප් ට අනුව මනස විගරහ කරන්නත්, ඒ 
වායග්ම අෙ යම් එළඹිලා ති න මනුෂ ජීවිත ට, මනුෂ හිතට 
ෙලප්ාල තිය න අභන්තර - ොහිර සාධක ගැන සලකා ෙලනයකාට, 
යම් යව්ෙනා - හැඟීම් ප්ිළිෙඳව, ස්ප්ර්ශ ප්ිළිෙඳව, යලාකු උනන්දුවක් 
ඇති යවලා තිය නවා. ඒක නවීන විොයවන් වූ විනාශ ටත්, යවන 
විදි කට කි නවා නම් නවීන විොයව් විකාශ ටත් යහ්තු යවේචි 
යෙ ක්. නවීන විොව කි න එක ප්ටන් අරගත්යත් එේචර දි ුණු 
යවන්ට යහ්තු වුයණ් යව්ෙනාව අ ින් කරලා, කා ික තත්ත්ව  විතර ි 
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වැෙගත් යේ කි ල සලකප්ු එක. “යව්ෙනාව - විඳීම් කි න යේවල්, 
යවේච යේවල් එල්ලායගන  න තරමට ඒක  කැදුරන්යග් 
 ේයෙස්සන්යග් වැඩක්, ගුප්්ත විො ෙරන ඇත්තන්යග් වැඩක්, නවීන 
විොව කි න්යන එයහම යෙ ක් යනායව්”, කි ලා ඒයගාල්ල අර 
යකාටහ කඩාගත්ත නිසා තම ි නවීන විොව හරි ට අහසට ගි  
යරාකට් එකක් වයග් එක එල්යල්ම යලෝයකන් ඈතට විහිදී ගිය ්. අපි් 
ඒක දිහා ෙලායගන හිටි ා යලාකු විප්්ලව ක් යලාකු ජ ගරහණ ක් 
කි ලා. නමුත්  න්ට,  න්ට,  න්ට,  න්ට ඒක මනුස්ස මානව 
හැඟීම්වලින් යතාර, යලෝකය ් ප්රශ්නවලට උත්තර නැති, විනාශක 
යෙ ක් ෙවට ප්ත් යවනයකාට යම් ලැයෙන්නා වූ විොවට අර 
හැඟුම්ෙර ප්ැත්ත, වින්ෙන ප්ැත්ත, යවන විදි කට කි නවා නම් මනස 
විසියරන ආකාර , අෙ විොයව්ම ශාඛාවල් විදිහට සමහරැ විස්තර 
කරාට යම්ක යකයහල් ගයහ් මල් ප්ිප්ුණා වයග් වැඩක්. උණ ප්ඳුරක 
මල් ප්ිප්ුණා වායග් වැඩක්. විොවට කවදාවත් අ ිතිවාසිකමක් මුලින්ම 
නැහැ, මනසර්ගිකව ඇත්යත් නැහැ, මනස විසියරන ආකාර  කි න 
එක විස්තර කරන්න. එයහම නම් විොව කි න අර්ථ , වචයන් 
අර්ථ  බියඳනවා. විොව කි ලා කි න්යන් ඒකාන්තය න්ම යභෞතික 
ප්ැත්ත. 

අෙ ඒ නිසා ඒකට මානසික විොව කි ලා යවනම නමක් 
දායගන තිය නවා. ආන්න ඒයක්දී යව්ෙනාව ප්ිළිෙඳව, වියශ්ෂය න්ම 
එදා ගුප්්ත   ි කි ලා හිතලා, එදා  ක්යෙස්සන්යග් වැඩක් කි ලා 
හිතලා, ප්හත් ආසි ාතික න්යග් වැඩක් කි ලා අතහැරල දාප්ු, 
ප්ැත්තක දාප්ු යව්ෙනානුප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳව දැන් ඉතින් අලුයතන් 
යහා න්ඩ ප්ටන් අරන් තිය නවා. ඒ නිසා අෙතන සතිප්ට්ඨාන 
යප්ාත්වල යව්ෙනානුප්ස්සනාව ගැන සෑයහන විස්තර ක් තිය නවා. 
ඒයකන් අප්ටත් ප්ාඩුවක් නෑ. අප්ිටත් ඒයකන් ගන්ට ආෙර්ශ 
තිය නවා. යමාකෙ ඒ ඇත්යතෝ යතෝරයතෝරා එක එක ප්ැතිවලින් 
ෙලන්යන යම් සවයඥ යේශනාවම ි. සතිප්ට්ඨායන සවයඥ යේශනාව 
යවෙනානුප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳව එේචර විස්තර නැති වුණත් යම් 
ආරම්භක ප්ාඨ ප්මණක් තිෙුණත් සූතර ප්ිටකය ් යව්ෙනා සං ුක්ත  
වායග් තැන්වල වියශ්ෂය න්ම ඒවා ප්ිළිෙඳව සවිස්තර සඳහන්වලින් 
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කිසිම අඩුවක් නෑ. ඒක ප්රිප්ූර්ණ ි. ඒක නිසා ෙටහිර සංකල්ප් ට 
අනුව ෙලන ඇත්යතෝ ඒවා ෙලෙලා සතිප්ට්ඨාන ට සම්ෙන්ධ  
යහා මින් ඒ ඇත්යතෝ යහා ාගත්තා කි ලා තෑගි යෙෝග යෙදාගනිමින් 
කට ුතු කරමින්, විොවට සම්ෙන්ධ කරමින් විශාල විකාශන ක් අෙ 
තිය නවා යව්ෙනානුප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳව. ඒ නිසා අෙ භාවනා කරම 
තිය නවා යව්ෙනානුප්ස්සනාව මුල් කරගත්ත. ඒවා ජනප්රි  ි. 

යකායහාම නමුත් අෙ ප්වතින්නා වූ තත්ත්ව  යම් විදිහට අප්ි 
විමර්ශන  කරලා ෙැලුවට ඔ  යකා ිම භාවනා කරම කින් ගි ත් 
කා ානුප්ස්සනාවට ප්ස්යස් යව්ෙනානුප්ස්සනාවට හිත වැයටන ෙව 
සවයඥ න් වහන්යස්යග් මූලික ඉගැන්වීම් කරම ක්. ඒක විතරක් 
යනායව්, එක ෙවසක්, එයහම නැත්නම් එක ප්ැ ක් ප් යඞක ට 
ගිහිල්ලා භාවනා කරප්ු ය ෝගාවචර ාට වුණත් යකාේචර 
කා ානුප්ස්සනාව කරයගන ගි ත් විනාි ෙහ කින් ප්හයළාවකින් 
යව්ෙනාව කි න එක, යව්ෙනානුප්ස්සනාව නැතත් යව්ෙනාව කි න 
එක නම් යහාඳට යත්යරන්ට ප්ටන්ගන්නවා. ඒක ගැන යනාදැනුවත්ව 
දැකගන්නා වූ ආධුනික ය ෝගාවචර ා, දුක්ඛ සත  අවයෙෝධ කිරීමට 
ඇත්තා වූ ප්රධාන ොධාව වන ඉරි ව් මාරැ කිරීම මාර්ගය න් අනිත් 
අ ට යහායරන් නැත්නම් තමන්යග හිතටත් යහායරන් ඉරි ව් මාරැ 
කරමින්, කා ානුප්ස්සනාව දිගට කරගන්න ෙැරි යව ි කි න 
ප්ශ්චාත්තාප්ය න්, මට භාවනාව හරිගිය  නැත්යත උප්යෙස් 
වැරදිලාෙ? ගුරැවර ට වැරදිලාෙ? ආදී වශය න් විවිධ සංකල්ප්, 
විකල්ප් ජාලාවක ප්ටලැයවනවා. නමුත් ය ෝගාවචර ා තලතුනා 
යවනවා කි ලා කි න්යන්, ය ෝගාවචර ා යහාඳ ප්ළප්ුරැදුකාරය ක් 
කි ලා කි න්යන්, එ ා ඉඳගන්නයකාටම දැනගන්නවා, 
සාමානය න් ශරීර  කා ානුප්ස්සනාව දියග් භාවනාවක් වශය න් 
අප්ි හසුරැවන්ට ගි ාට ස්වභාවය න් ස්වල්ප් යව්ලාවකින් යව්ෙනාව 
මතු යවනවා. ඒක වැරැේෙක්, ඒක ප්ටලැවිල්ලක් යනායව්, ස්වභාව . 
ඒ යමාකෙ, ඒ යවනයකාට ප්ළප්ුරැදු ය ෝගාවචරය ක් ෙවට ප්ත් 
යවන්ට ප්ැ  ගණන් ෙවස් ගණන් යගාඩක් වාි යවලා තිය නවා. ඒ 
නිසා ය ෝගාචවර ා කල් ඇතුව යහාඳට සක්මන් කරලා, යව්ෙනාව 
ආවත් ඒ යව්ෙනාවට මනා යස්, නැත්නම් සිහි නුවණින්  ුක්තව යම්වා 
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යම්වා කළ  ුතු ි කි ලා යව්ෙනානුප්ස්සනාවට  ම් කිසි විදිහක සාෙර 
ෙවක් හා යප්ළගැස්මක් ඇතුව වාි යවනයකාට, ඒ ය ෝගාවචර ාට 
අනිකුත් ය ෝගාවචර න් වාි යවලා ඉන්න යවලායවන් භාග ක්වත් 
ඔයහ් ඇඹරි ඇඹරි හරි වාි යවලා ඉන්ට ප්ුළුවන් තත්ත්යවකට ප්ත් 
යවනව. 

ඒ නිසා සමාජ ධර්ම ක් වශය න් ෙැලුවත් 
යව්ෙනානුප්ස්සනාව අතනෑර  න්ඩ යවන යෙ ක්. ඒ නිසා ආධුනික 
ය ෝගාවචර ාටත් යව්ෙනානුප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳව ගන්ට ප්ාඩම් නැතුවා 
යනායව්. තිය නවා. මධස්ථ ය ෝගාවචර ාටත්, යවන විදිහකට 
කි නවා නම්  ම් ප්රමාණ කට යම්ක ප්ිළිඅරයගන යම්ක විෂය හි 
ගැටිලා යතාරතුරැ අත්දැකීම් මධස්ථ ප්රමාණ ක් ඇති යකනාටත්, 
යගාඩක් ප්ටලැවිලි තැන්, ඇෙ තැන් දිගෑරගන්ට ප්ුළුවන් යවනවා. අෙ 
කායල් ප්රිනිර්වාණ ට ප්ත් යවන තාක් කල්ම යව්ෙනාව ප්ිළිෙඳව ෙත 
 ුතු කරැණූ රාශි ක් තිය නවා. ප්රිනිර්වාණ ම ි! යම්ක යහාඳට 
යත්රැම්ගන්ට ඕනෑ, ප්රිනිර්වාණ ම ි යම් යව්ෙනායව නියරෝධ ට 
එකම කරම . අප්ි හිතන විදිහට සාමිස සැප්, නිරාමිස සැප් යකා ි එක 
තිෙුණත් තාමත් යව්ෙනායවම ි. තාමත් යව්ෙනායව ඒ ප්ැත්ත යම් 
ප්ැත්ත යප්රළමින් ෙලෙලා ඉන්නවා මිසක්ක ඒයක ස්ිර යවනසක් 
යවන්යන නෑ. ඒක නිසා යව්ෙනායවදි යහාඳට ප්ැහැදිලි යවනවා අෙ 
අෙ දැන් දැන් යම් භවය ්දීම නිවන් දැකීම ප්ිළිෙඳ අෙහසකින් 
සතිප්ට්ඨායන යප්ාත යප්රළලා භාවනායව ය යෙන යකනාට නම් 
යව්ෙනාව සෘජු උත්තර ක් සලසනව. එයහම නැතුව උගුරට යහාරා 
යෙයහත් කන්නා වායග් යම් සංසායර් යහාඳින් ගත කරන්ට ඕනෑ, 
සංසයර් යහාඳ ප්ැත්ත විතරක් ෙලන්ට ඕනෑ, සැප් වින්ෙන  ලෙන්ට 
ඕනෑ, දිව යලෝක සම්ප්ත්ති ෙරහ්ම යලෝක සම්ප්ත්ති ලෙන්ට ඕනෑ, 
එයහම නැත්නම් යසෞභාග සම්ප්න්න මනුස්ස ආත්ම භාව ලෙන්ට 
ඕනෑ කි ලා උගුරට යහාරා යෙයහත් කන කරම ට ෙුේධාගම 
හරවාගන්න ඇත්තන්ට නම් යව්ෙනානුප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳව එේචර 
සිත්ගන්නාසුලු ගති ක් එන්යන නෑ. කා ානුප්ස්සනාවට වඩා 
යව්ෙනානුප්ස්සනාව එවැනි ගමන්  න ඇත්තන්ට, එයහම නැත්නම් 
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යම් ගමන යමානම නිෙහසට කාරණාවක් දීලා යහෝ ප්රමාෙ ට වඩලා 
ගන්න ඇත්තන්ට යව්ෙනානුප්ස්සනායව් රස ක් නැති යවනව. 

නමුත්  ම් කිසි යකයනකටු, අප්ි කලින්ම මතක් කළා වයග් 
සංසායර් ෙ  දැකලා, සංසායරන් ගැලවීමට වහවහා කට ුතු කරන 
යකයනකුට නම් යව්ෙනානුප්ස්සනාව ෙන්යන නැතුව යකායහාමෙෑ 
යම් ගමන  න්යන්, කි න තරම් වයග් වැෙගත් යහාඳ සාරධර්ම 
යතාරතුරැ රාශි ක් යව්ෙනානුප්ස්සනායව්දී සංගරහ යවනවා. යව්ෙනාව 
ප්ිළිෙඳව අප්ි යම් ඉදිරිප්ත් කරගත්තා වූ ප්ාලි ප්ාඨය ්ම සඳහන් 
යවන්යන් “සුඛං වා ්ව නං ්වදියමා්නා සුඛං ්ව නං ්වදියාමීති 
පජානාති”  ම් ආකාර කට අප්ි යම් ඉරි ව් හතර ප්වත්වනයකාට 
එදියනදා වැඩ කරනයකාට සක්මන් කරනයකාට ප් යඞ්කය ් 
ඉන්නයකාට අප්ිට  ම් ආකාර කට සැප්, නුහුරැ යව්ෙනාවක් ආවා 
නම් ඒ සවයඥ උප්යේශ , සතිප්ට්ඨායන ෙුදු උප්යේශ , මම සැප් 
යව්ෙනාවක් විඳිමින් සිටිමි ි කි ලා දැනගන්නවා. “දුක්ඛං වා ්ව නං 
්වදියමා්නා දුක්ඛං වා ්ව නං ්වදියාමීති පජානාති”  ම් 
ආකාර කට ඒ සැප් යව්ෙනාව දුක් යව්ෙනාවක් ෙවට යප්රළුණා නම්, 
එයහම නැත්නම් දුක් යව්ෙනාවකට ඇහැ ඇරැණා නම්, දැන් මම දුක්ඛ 
යව්ෙනාවක් විඳිමින් ඉන්නවා කි ලා දැනගන්නවා. සමහර යවලාවකට 
අදුක්ඛම සුඛ යව්ෙනාවකට හිත හැරැණා. අවදි වුණා. එයහම නැත්නම් 
සැයප්න් දුකට දුයකන් අදුකඛම සුඛ ට යප්රළුණා. ආන්න එයහම 
භාව ට තමන් ප්ත් යවනවා නම් ඒක අදුක්ඛම සුඛ යව්ෙනාවක් 
වශය න් දැනගැනීම ි සවයඥ න් වහන්යස්යග් උප්යේශ . යම්යක 
ඉදිරිප්ත් කිරීයමත් සාමාජික අර්ථ ක් හැටි ට යප්්න්න තිය නවා. 
යමාකෙ සුඛ යව්ෙනාවක් ප්වතිනයකාට නම් මම සුඛ යව්ෙනාවක 
ඉන්නවා කි න්ට යකාි දාන්න ප්ුළුවන්. ෙැනර් ගහන්න ප්ුළුවන්. 
සම්භාෂණ ප්වත්වන්න ප්ුළුවන්. අනිත් අ ට කතා කරන්න ප්ුළුවන්. 
එන්න එන්න! අප්ි අෙ ජ යගන ඉන්යන. අප්ිත් එක්ක ජ ප්ැන් 
සාෙ ක් ප්වත්වන්ට එන්ට එන්ට කි ලා ඒක අඬහැරප්ාන ගති ක් 
යලෝක ාට තිය නවා. ඒ නිසා සවයඥ න් වහන්යස් සුඛ යව්ෙනාවක් 
විඳන යව්ලායව්දී, යම්ක නම් යම් වයග් සමාජ සිේධි ක් යනායව්. 
ය ෝගාවචරය ක් තනි ම ප්ටිසල්ලානය න් සුඛ යව්ෙනාවක් ඇති 
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යවලායව්දී තමන් සුඛ යව්ෙනාවක් විඳිමින් ඉන්නවා කි ලා දැනගන්න 
එකට ආඩම්ෙරය න් ඉදිරිප්ත් යවන්න ඉඩ තිය නවා. ඒක අප්ි සමාජ 
ධර්ම ක් විදි ටත් කරලා තිය න යෙ ක්. නමුත් යමතන ඒ වයග් 
ආස්වාෙය ් උෙම් යවන, ආඩම්ෙර යවන ගති ක් යනයම ි 
තිය න්යන. සුඛ යව්ෙනාවක් විඳිනවා කි න දැනගැනීම ප්මණ ි. 

ඊගාවට ඇත්තා වූ දුක් යව්ෙනාවක් විඳින යවලායව්දී නම් දුක් 
යව්ෙනාවක් විඳින ෙව ප්ිළිගැනීම අප්ි කි න්යන් ඇඬිල්ලක්, 
යෙිල්ලක්, යචෝෙනා කිරිල්ලක්, විලාප්දීමක් වශය න්. එයහම 
නැත්නම් අප්ි ඒ යව්ලාවට මූණ හංගාගන්නවා. ප්ිරියසන් අ ින් 
යවනවා, සමාජ ධර්ම ක් විදිහට. නමුත් යමතනදී ය ෝගාවචර ාට 
මතක් කරනවා  ම් ආකාර කට අප්ි අර සුඛ යව්ෙනාව ප්ිළිෙඳ 
ආකල්ප්  ප්ැවැත්වූවා නම්, ඒ ආකාර ටම දුක්ඛ යව්ෙනාවක් ආප්ු 
යව්ලායව්දී මම දුක් යව්ෙනාවක් විඳිමින් ඉන්නවා කි ලා දැනගන්න 
එක, ඒ දැනගැනීම කනගාටුවක්, දැනගැනීම ප්රාෙ වීමක්, දැනගැනීම 
ඉේඡා භංගත්ව ක්, ෙංයකායලාත් භාව ට ප්ත් වීමක්, මුකුලිත වීමක්, 
ප්සුෙෑමක් කි ලා හැඟීමක් තිය නවා. සුඛ යව්ෙනාවක් දැනගැනීම 
නම් කාටත් සුව එළවන යෙ ක්. ඒක දැනගන්න දැනගන්න තව සුඛ 
යව්ෙනාව වැි යවනවා. දුක්ඛ යව්ෙනායව්දි නම් ආයව්ණික දුක් 
තිය නවා යම් ජීවියත්. ඒවා ඔක්යකාම තිඹිරියග ිදී ශුේධ කරන්යන. 
හැංගිේච කරැවල තැන්වල කරන්යන. ඒවට යවනම තැන් හදායගන 
තිය නවා. අප්ි ඒවා අවමංගල ස්ථාන නැත්නම් කරැවල යගවල් 
වශය න් හෙල තිය නවා. ඒ යමාකෙ, ඒක යප්්න එක එේචර හරි නෑ 
වයග්. නමුත් සවයඥ න් වහන්යස් යම් යෙකටම සම තැනක් දීලා 
තිය නවා. සුඛ යව්ෙනායවන් දුක් යව්ෙනාවට  ෑම  ම් ප්රමාණ ක 
ආධාත්මික, ඒ වයග්ම ආගමික හැඟීමකින්  ම් කිසි යකයනකුට 
කට ුතු කරන්න ප්ුළුවන් නම්, සුඛ යව්ෙනා අවස්ථා යම්වා යම්වා 
වශය න් දැනයගන, දුක් යව්ෙනා අවස්ථා යම්වා යම්වා වශය න් 
දැනයගන, යහාඳට ඒ වින්ෙන විෂය හි ය ෝනියසෝමනසිකාරය ්, 
එයහම නැත්නම් මනසිකාරය ් ය යෙනවා නම් හුඟක් කල්   ි. 



මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාවලි  
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ඔ  යෙකටම නැති හුඟක් යවලාවල් අයප්් ජීවියත් තිය න ෙව 
ය ෝගාවචරය කුට නම් දැනගන්න ප්ුළුවන්. සුඛ ටත් අහු යවන්යන 
නැති දුකටත් අහු යවන්යන නැති හිතටත් අහු යවන්යන නැති 
මනසිකාර ටත් අහු යවන්යන නැති අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව කි ලා 
ඉතා වටිනා යකාටසක් සෑම ජීවිත කම තිය නවා භාවනා කළත් 
යනාකළත්, සමක්ෙෘෂ්ටික වුණත් මිථාෙෘෂ්ටික වුණත්. සමහර 
යවලාවට තිරිසනුන්ටත් තිය නවා. නමුත් තිරිසනාට යහෝ 
මිථාෙෘෂ්ටික ාට යම්ක ප්ිළිෙඳව මූණට මූණ දාලා හමු වීයම් අවස්ථාව 
අඩු ි. හමු වුණත් ඒක සම්ප්ූර්ණ යමෝහය න් වැහිලා තිය න්යන. 
අන්ධකාරය න් වැහිලා තිය න්යන. සැප් යව්ෙනායවන් දුක් 
යව්ෙනාවට ආධාත්මික හැඟීමකින් යහෝ භාවනා මනසිකාර කින් 
යහෝ දැකගැනීමට ආරාධනා කරගත්ත අධිෂ්ඨාන කරගත්ත 
ය ෝගාවචර ාට නම් සැප් දුක් යෙක ෙවයස් ප්ැ  විසිහතයර් ලකුණු 
කරලා ටියකන් ටික ගත්යතාත් සෑයහන ප්රයේශ ක් දැකගන්න ප්ුළුවන්. 
යම්ක සැප්ත් නැති දුකත් නැති ප්රයේශ ක්. යම්ව්වා ඔක්යකෝම  ටිප්හු 
යවලා තිය නවා යමේචර කල්. යකායහාමෙ වුයණ් කි න එක අප්ි 
ෙන්යන් නෑ. ආන්න එයහම යකාටස්, එයහම නැත්නම් යම් අතරමැෙ 
තිෙුණා වූ රෑප් හිදැස් ප්රයේශ ප්ිළිෙඳව අවයෙෝධ යවන්ට ප්ටන් 
අරගන්නයකාට, ඒක අහු යවන්යන් නෑ. ඒක දැයනන්යන නෑ. ඒක 
විඳින්ට ෙෑ. ඒක හීන් නූයලන් මාරැ යවේචි ගති ක් තමන්ට 
යත්යරන්ට ප්ටන්ගන්නවා. ආන්න ඒ යව්ලායව්දී යමන්න යම්කට 
තම ි අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව කි න්යන් කි ලා, ඒක දැනගන්නවා 
කි න්යන ය ෝගාවචර ජීවිතය  කා ානුප්ස්සනාව යහාඳ ප්රිච ක් 
ඇති කරයගන ඉදිරි ට  නයකාට සිදු වන යෙ ක්. 

ඕකට දැන් අප්ි යම් විස්තර කරන්න හෙන අහු යවන්යන නැති 
යකාටස ප්ිළිෙඳව යහාඳ ඉඟි ක් කා ානුප්ස්සනා භාවනායව්දී 
සවයඥ න් වහන්යස් මතු කරලා දීලා තිය නවා. එතනදී එේචර 
ගැඹුරකින්  න්යන නෑ. ගැඹුර එන්යන් දැන්. එතනදී කරන්යන 
හඳුන්වා දීම විතර ි. ආනාප්ානසති භාවනාව කරනයකාට “ස්තාව 
අස් සසති ස්තාව පස්සසති” කි ලා ප්රථම චතුක්ඛය ් ඉස්සල්ලාම 
ප්ි වර යප්න්නන්යන ආශ්වාස ප්රශ්වාස යෙක සිහි ට  ට කරලා 
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සතිය න්  ුක්තව ආශ්වාස කරනවා. ප්රශ්වාස කරනවා. ඒක සාමාන 
ඔ  සතිප්ට්ඨාන භාවනා කරම ට  නයකාට යකා ි ගුරැවර ත් වයග් 
යප්ාදුයව් ප්ිළිඅරගන්න ප්ුරැදු යවලා තිය නවා. ඒ ඇතුල් වීම, ප්ිට වීම 
වශය න් යහෝ ආශ්වාස ප්රශ්වාස වශය න් යහෝ යමයනහි කිරීමක් 
කි න ප්රාය ෝගික තැනට යහෝ යගනැල්ල තිය නවා. ඇතුල් 
යවනයකාට ඇතුල් යවන ෙව ෙන්නවා. ප්ිට යවනයකාට ප්ිට යවන 
ෙව ෙන්නවා. නැත්නම් හුස්ම ඇතුල් වීම ප්ිට වීම සති ට 
අල්ලාගන්නවා. එළඹ සිටි සතිය න්  ුක්තව කරනවා. “ස්තාව 
අස්සසති, ස්තාව පස්සසති”. ඊගාවට ඒ ය ෝගාවචර ාට හැයප්න 
තැන යහෝ හැප්ීමට යහ්තු යවන්නා වූ හුස්ම රැල්යල් ගනුයෙනුව කි න 
යෙයකන් එකක්, නැත්නම් යෙකම යම් ගමනට මාර්ග සිති මක් 
යවනවා. මග දැක්වීමක් කරනවා. ආන්න ඒ දියග්ම තව ඉදිරි ට 
 නයකාට හැයප්න තැන මාර්ගය න් යහෝ හැයප්න හුස්ම රැල්ල, 
යහ්තුකාරක හුස්ම රැල්ල දීර්ඝ වශය න් ඇතුල් යවනවාෙ යකටි 
වශය න් ඇතුල් යවනවෙ කි න එක - සවයඥ න් වහන්යස් ආරාධනා 
කරනවා දැන් ඉතින් ඒයක දිග ෙව යකටි ෙව ෙලන්ඩ ි කි ල. යම් 
දිග ෙව යකටි ෙව ෙැලීයම්දී යමයනහි කරන්යන් - අමතර යතාරතුරක් 
මම යම් මතක් කරන්යන් කාටත් ඒක මතක් කළ  ුතු යෙ ක් නිසා - 
යමයනහි කරන්යන් නම් තාමත් හුදු යප්ාදු ප්රඥප්්ති ඇතුල් වීම ප්ිට 
වීම වශය න්. නමුත් යමතන වියශ්ෂ වැඩක් යවනවා. යම් ඇතුල් 
යවන යවලාව දීර්ඝ ි, යම් ප්ිට යවන යවලාව දීර්ඝ ි. යම් ඇතුල් 
යවන යවලාව යකටි ි, ප්ිට යවන යවලාව යකටි ි. සමහර විට මුළු 
ප් යඞ්ක ටම දීර්ඝව යප්්න්න ප්ුළුවන්, යකටිව යප්්න්න ප්ුළුවන්. 
සමහර යවලාවට දීර්ඝ ඇතුල් වීමක් සහ යකටි ප්ිට වීමක් සමහර 
චරිතවල තිය න්ට ප්ුළුවන්. සමහර යවලාවට යකටි ඇතුල් වීමක් හා 
දීර්ඝ ප්ිට වීමක් යවන්ට ප්ුළුවන්. ඒක ප්ිළිෙඳව යගාඩාක් අනාවැකි 
ප්රකාශ කරන්ට ප්ුළුවන්, චරිත ලකුණු කි න්ට ප්ුළුවන් තරයම් ගැඹුරක් 
යම්යක තිය නවා. නමුත් ඒක යනයම් යමතන අෙහස. යමයනහි 
කිරීම ඒ ආකාරය න්ම කරන ගමන් දිග යකටි ෙව ෙලනවා. 

ඊට ප්ස්යස අෙහසක් තිය නවා “සබ් බකාය පටිසං්වදී” 
කි ලා මුල මැෙ අග ෙැලිල්ලක් කි ලා එකක්. ඇත්තටම සතිප්ට්ඨාන 
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සූතරය ් සඳහන් යවන්යන “සබ් බකාය පටිසං්වදී අස්සසිස් සාමීති 
සික්ඛති, සබ්බකාය පටිසං්වදී පස්සසිස්සාමීති සික්ඛති”. ඒ “සබ්බකාය” 
කි න එක හාත්ප්සින් මුළු ක  මුළුල්ලම කි ලා අරගන්නව. ආශ්වාස 
ප්රශ්වාස මුළුල්ලම. ඒ යමාකෙ ක  කි න වචන  භාවනා ප්ාරිභාෂික 
ශේෙමාලායව් හැටි ට කා  සංස්කාර වශය න් සඳහන් යවනව. කා  
සංස්කාර කි න ප්ාරිභාෂික වචන  ප්ාවිේචි යවන්යන ආශ්වාස 
ප්රශ්වාස ට. ඒ නිසා කා , සබ්ෙකා  ප්ටිසංයවදී කි ලා කි න්යන් 
කා  සංස්කාර ායග්, ආශ්වාස ප්රශ්වාසය ් සි ල්ලම. මුල, මැෙ, අග, 
සි ල්ලම. යමන්න යමයතන්ට එනයකාට ආශ්වාස  නැති තැනක 
ඉඳලා  ාන්තම් ප්ටන් අරයගන යම්ක දීර්ඝ වශය න් යහෝ යකටි 
වශය න් ඇතුළට ඇදිලා ගිහිල්ලා ඒයක අවසාන ට ප්ත් යවනවා. 
ප්ටන්ගන්න යවලායව්දී නැති හුස්ම රැල්ලක් කරමය න් වැි යව්ගන 
 නයකාට ස්ප්ර්ශ  ඕන්න යකාතැනකදී හරි ය ෝගාවචර ා 
අල්ලාගන්නවා. ඊට ප්ස්යස ස්ප්ර්ශ  වැි යව්ගන ගිහිල්ල ආ  අඩු 
යව්ගන ගිහිල්ල තැනකින් යනාදැයනනවා. ඒ යනාදැනී ගි ත් තාම 
ප්රශ්වාස  නැත්නම් හුළං ගනුයෙනුව සිේෙ යවනවා යවන්ඩ ප්ුළුවන්. 
නමුත් අප්ට වැටයහන්යන නෑ. ඒක ය ෝගාවචර ාට ොධාවකුත් නෑ. 
යමාකෙ තමන්ට අහු යවන ප්රයේශය ් ඕන්න ප්ටන්ගත්තා, ඕන්න 
ඇදිලා ගි ා, ඕන්න ඉවර ි කි ලා යමයනහි කරන්යන නැති වුණාට 
දැනගන්නවා. ඊට ප්ස්යස ප්රශ්වාස  නැවත ප්ටන් අරගන්යන ඒ යෙක 
අතරමැෙ  ම් හිදැසක්,  ම් අහු යවන්යන නැති, විඳින්ට ෙැරි 
යමාකක්යෙෝ ප්ාළු හිස් තැනකට ගිහිල්ලා ඔන්න ප්රශ්වාස  
යකායහන්යෙෝ යකානකින් ප්ටන් අරයගන දීර්ඝ යවලා ප්රශ්වාස  
ෙැහැලා  නවා. ඔ  ආශ්වාස ප්රශ්වාස යෙක අතරමැෙ යලාකු 
විරාම ක් තිය නවා. අප්ි ගහෙැනගන්න යවලාවක, රණ්ඩු කරන 
යවලාවක, නැත්නම් රසවත් යෙ ක් රස විඳින යවලාවක එතනදී අප්ිට 
ඔේචර විස්තර ෙලන්ට හම්ෙ යවන්යන නෑ. ඒක කරන්න ප්ුළුවන් 
යවන්යන සාමාන වාි යවලා යහෝ නිදායගන යහෝ ඉන්න යවලායව 
හුස්මට. ඒ යවලාවට ඒ යෙක අතරමැෙ තිය න්නා වූ යම් අදුක්ඛමසුඛ 
ස්වභාව , සැප්කුත් නැති දුකකුත් නැති හිතට අහු යවන්යන නැති 
ස්වභාව , ඉස්යසල්ලාම ආධුනික ය ෝගාවචර ාට අහු යවන්යන 
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නැතුවා යනයම ි. අහු වුණාට යප්්න්යන භාවනාව කැිලා වැරදිලා 
යමාකක් හරි යවලා කි ලා. 

නමුත් ප්ස්යස ප්ස්යස ය ෝගාවචර ාට මූලික අවස්ථාව 
“ස්තාව අස්සසති, ස්තාව පස් සසති” කි න අවස්ථාව “දීඝංවා, 
රස්සංවා” කි න අවස්ථාව අනුව යහාඳට එල්ල යවේචි හිතකට ය ාමු 
යකරැයවාත් නම් ඒ ය ෝගාවචර ාට ආශ්වාස, ප්රශ්වාසය ් මුල මැෙ 
අග ෙලන්ට කි නයකාට අනිවා යය න්ම යදාර ඇයරන්යන් 
ආශ්වාසය ් අගත් ප්රශ්වාසය ් මුලත්, ඒ වායග්ම ප්රශ්වාසය ් අගත් 
ආශ්වාසය ් මුලත් අතරමැෙ යමාකක්යෙෝ හිස් තැනක් තිය නව. යම් 
හිස් තැන, සක්මන කරල ඇවිත් වාි යවේච ගමන් යොයහාම ප්ුංචි ි. 
කරමය න් හිත තැන්ප්ත් යව්යගන යව්යගන යව්යගන  නයකාට 
ආශ්වාස ප්රශ්වාස යෙක හැයප්න ප්රයේශ ප්ුංචි යවනවා. දැනුයණ් නැති 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව වැි යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. නමුත් යප්ර ප්ින් 
මදි නම්, භාවනා කරලා ප්රිච  නැතිනම්, ෙණ අහලා ප්ුරැේෙක් 
නැතිනම්, යම් සංසිේධි  ෙකින්යන භාවනාව වැරදිලා, භාවනාව 
කැිලා කි ලා ඒක ප්ිළිෙඳව යොයහෝ විට වැරදි සඤ්්ා, වැරදි චිත්ත, 
වැරදි ෙෘෂ්ටි ඇති කරගන්නවා. ඒ නිසා ෙණ අතරමැෙ කි මින් 
සාකේඡා කරමින් ය ෝගාවචර ායග් කමටහන් කතා අහමින් යදාම්නස් 
යවනවා - ඒ යේ ෙකිනවා නම් ඒ යව්ලාවට හිත කලෙල කරගන්ට 
එප්ා. නීවරණවලට ඉඩ ති න්ට එප්ා. ඒ හිස් තැයන්දි, ඊගාවට 
ප්රශ්වාසය ් අග නම් ආශ්වාසය ් මුල ප්ිළිෙඳව අයප්්ක්ෂායවන් 
යනාසැලී ඉන්ට. හිත එයහම්ම තැන්ප්ත් යවන්න අරින්න. ප්රශ්වාසය ් 
අගදී යම් වායග් හිස් තැන නතර වුණා නම් ආශ්වාසය ් මුල ගැන 
අයප්්ක්ෂායවන් යනාසැලී එතන ඉන්න. තමායග් භාවනාව අෙහාගන්ඩ. 
සති  කඩාගන්ඩ එප්ා. සමාධි  කඩාගන්ඩ එප්ා. ඒ විදි ට හිස් තැනට 
ප්ුරැදු යවන්න කි ලා තව ඉස්සරහට  නයකාට  නයකාට සැක 
ප්හළ යවනවා අඩු නම්, සති සමාධිය ් ොධාවක් නැතිනම් එන්ඩ, 
එන්ඩ, එන්ඩ, එන්ඩ, යම් හිස් තැන වැි යවනව. ආශ්වාස ප්රශ්වාසය ් 
දැනීම අඩු යවනව හිස් තැන වැි යවනව. 
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යම් හිස් තැයන්දී තමා විසින්ම අවුල් කරගන්යන් නැතුව 
ඉන්ට ෙක්ෂ යවනවා නම් ය ෝගාවචර ා, ඒ ය ෝගාවචර ායග් හිත 
නීවරණ න්යගන් යතාර යවන්නත් දුක්ඛ යව්ෙනා සුඛ යව්ෙනා 
ඉක්මවල අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාවට එන්නත් අවස්ථාව ලැයෙනවා. 
ඉතින් යම්යක තිය න්යන් සවයඥ න් වහන්යස් හරිගස්සපු් 
ගැට ක්වත් එයහම නැත්නම් යොරැවක් මුළාවක් වංචාවක්වත් 
යනයම ි. යම් ශරීර ටත් හිතටත් ආයව්ණික වූ නා  ධර්ම ක්. ඒ 
නිසා අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව ආවට ප්ස්යස් යමන්න යම්ක ි, යම් 
විඳගන්ට ෙැරි දැනගන්ට ෙැරි යම් අවස්ථාව අතරමං වීමක් යනයම ි. 
සවයඥ න් වහන්යස් යම් යවලායව්දී යප්ාි ළම ින්යග් යසල්ලමක් 
වායග් “යම් යකා ි  න්යන් ර ිගම් ප්ායර්” කි ලා ඇස් යෙක 
ෙැඳයගන ගිහිල්ලා කරකවලා කරකවලා අතෑරි ා වායග් තැනක් 
යනයම ි. ඒ විශාල දි ුණුවට යප්ර, හිතට ඒක ප්ිළිෙඳව යප්ාි 
ලකුණක් යප්න්නන යවලාවක්.  න්ඩ හෙන ඉස්සරහ ආධාත්මික 
ගමයන් හැටි. අරමුණක් දියග් ගිහිල්ලා ඒ අරමුණ  ම් තැනකදී නතර 
යවලා යකළින්ම  න්ඩ කි නවා තමන්ටම. ෙ  නැත්නම්, නිවන 
ඕන්නම් කා  ජීවිත නිරයප්්ක්ෂව  න්න ඕයන නම්  න්යන ි කි ලා. 
ඉතින් ඒ යවලායවදි වටප්ිට ෙලනවා නම්, ආප්ස්ස හැරිලා ෙලනවා 
නම්, තක්කු මුක්කු යවනවා නම්, සැක උප්ෙවනවා නම් ඒයකන් 
යප්්න්න තිය න්යන අප්ි යකාේචරක් යම් ක ට, යකාේචරක් යම් 
ජීවිත ට, එයහම නැත්නම් යකාේචරක් යම් සඤ්ඤාවලට, යකාේචරක් 
යම් ප්රඥප්්තිවලට ෙැඳිලා තිය නවෙ කි ලා. ඉතින් යම් විස්තර කිරීම 
සඳහා විනාි යෙකතුනක්  නවා, නමුත් විනාි ගාණක්  න්යන නෑ 
ඕක භාවනා කරනයකාට නම්. යොයහෝම සුළු යව්ලාවක් ඇතුළත 
සිේධ යවන යෙ ක්. නමුත් යම් යේ ඒත්තුගන්න නම් විනාි ගණනක් 
යනයම් ප්ැ  ගණනක් යනයම් ජීවිත ගණනක් වුණත්  න්ට ඉඩ 
ති නවා. යමාකෙ ඒ තරම්ම සුඛ යව්ෙනාවටත් දුක්ඛ යව්ෙනාවටත් 
අයප්් තිය න නෑෙෑකම, යල් නෑකම. එයහම අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව 
එනයකාට අප්ි ටිකක් ප්ැකියළනවා. අප්ි ටිකක් අන්ෙ මන්ෙ යවනවා. 
සැක කරනවා, යම්කයෙෝ කි ලා. යමේචර ඉක්මනට යම්ක එන්න 
ප්ුළුවන්ෙ කි ලා. ඒ භාවනා කරප්ු නිසා ආප්ු එකක් යනයම ි. හැමදාම 
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තිය න එකක්. යම් භාවනා යලෝක  නිසා යප්්න්න ප්ටන්ගන්නවා. 
ඒක ෙණ ඇහැව්වත් සාකේඡා කළත් කි ල තිෙුණත් හැමදාම යම්ක 
ප්ිළිගන්නව නම් ප්ිළිඅරගන්යන් වරක් යහෝ සැක කරලා වරක් යහෝ 
අන්ෙමන්ෙ යවලා. ඒ තරමටම යමෝහාන්ධකාර ි යම් අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ෙනාව. ඒ නිසා සවයඥ න් වහන්යස් ඉස්යසල්ලා සුඛ යව්ෙනාව 
යප්න්නලා, ඒ කි න්යන් ඔක්යකෝටම හිතන්න ප්ුළුවන් යහාඳ සුභ 
ප්ැත්යතන් ප්ටන් අරයගන, ඊගාවට ප්ිළිගන්ට කැමති නැති නමුත් 
ඔක්යකාම ෙන්නා වූ දුක්ඛ යව්ෙනාව යප්න්නනවා. දුක්ඛ යව්ෙනාව 
යප්න්නලා උන්වහන්යස් යප්න්නලා යෙනවා, යම් මම යෙන යෙ ක් 
යනයම ි. ඒත් මම ෙන්න යෙ ක්. අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව කි ලා එකක් 
තිය නවා. ඒකත් සුඛ යව්ෙනාව වයග්ම දැනගන්ට  කි ලා. 

ඉතින් සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් යම් යකාටස, යම් වැඩ ප්ිළියවල 
යකායහාමෙ ආධුනිකය ක් භාවනාවට නංවාගන්යන්, යකායහාමෙ 
කමටහනට කිට්ටු කරගන්යන් කි න එක අවස්ථා යෙකතුනක් 
නැත්නම් ජවනිකා යෙකතුනක් ප්ිඬු යකාට දැක්වීමක් යම්යක 
තිය න්යන. දැන් යම් මෑත කාලය ්දී භාවනා කරම දි ුණු වුණ ි කි ලා 
කි න්යන ඔන්න ඔ  සන්ධිස්ථායනට යහාඳට එළි  වට්ටලා එහි 
ඇත්තා වූ ඒ ජවනිකා දික් කරලා යප්න්නනවා. ඔයහාම යහමිහිට 
 න්ඩ ඇරලා කඩකඩා යප්න්නනවා. ඒ කැඩීම සඳහා යමතනදී සති  
ප්ිහිටුවීම වශය න් සතිප්ට්ඨාන වශය න් ගත්යතාත් වැෙගත්ම යේ 
තම ි, සුඛ යව්ෙනාවක් ආවත් දුක්ඛ යව්ෙනාවක් ආවත් අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ෙනාවක් ආවත් ඒක දැනගන්නා එක. ඉතාමත්ම වැෙගත් යේ ඒක ි. 
දැන් මම ඉන්යන් දුක්ඛ යව්ෙනායව්. ඒක “ප්ජානාති” කි න වචයනට 
ය ාෙන්ට ෙැරි ප්ෙ ක් යනයම ි, ය ාෙන්ට ප්ුළුවන්. නමුත් 
“ප්ජානාති” කි න ප්ෙ ට අප්ි විස්තර ක් යම් සලසන්යන. ඉස්සර 
යවලාම අවශ කරල තිය න්යන් මට දැන් සුඛ යව්ෙනාවක් ආවා 
කි ලා, මම දැන් සුඛ යව්ෙනාවක ඉන්න ෙවට සතිමත් යවන්ඩ ඕන. 
දුක්ඛ යව්ෙනාවක් ආප්ුවහම දුක්ඛ යව්ෙනායව්දී සතිමත් යවන්න ඕන. 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාවක් ආප්ුවහම අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනායව්දී සතිමත් 
යවන්න ඕනෑ. ඒක යනාවන්යන් සුඛ යව්ෙනාවක් ආප්ුවහම රාගය න් 
මත් යවන නිස ි. දුක් යව්ෙනාවක් ආප්ුවහම ේයව්ෂය න් 
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යක්න්තිගන්න නිස ි. අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාවක් ආප්ුවහම යමෝහය න් 
 ට යවන නිස ි. දැන් අප්ි සති  ප්ුරැදු කරගන්ට ඕනෑ, සුඛ 
යව්ෙනාවත් එක්කම ප්හළ යවන්නා වූ රාග ත් සති ටම  ට කරන්ට. 
දුක්ඛ යව්ෙනාවත් එක්කම ප්හළ යවන්නා වූ ේයව්ෂ ත් යව්ෙනාව 
වයග්ම සති ට  ටප්ත් යවන්න ඕනෑ. එතයකාට සතිප්ට්ඨාන ක් 
සිේධ යවනවා. 

යමන්න යම් ආකාර ට දැන් දුක් යව්ෙනාවක්, සුඛ යව්ෙනාවක්, 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාවක් වශය න් සති  ප්ිහිටුවා ගැනීම, 
ප්ුේගල කුයග් අත්දැකීම් ප්ැත්යතන් ෙලනයකාට යොයහෝම යලාකු 
යවනසක් ඇති කරන යෙ ක්. ඉතාමත්ම යහමිහිට සිදු වන යෙ ක්. ඒ 
යමාකෙ අනිවා යය න්ම සුඛ යව්ෙනාවක් එනයකාටම මට යව්වා, ළං 
යව්වා, වැි යව්වා, මායග් යව්වා ආදී වශය න් ෙදායගන ප්හළ 
යවන්නා වූ රාග සිතුවිලි රාශි ක් තිය නවා. ඒවා කප්ායගන ගිහිල්ලා 
මට යම් සුඛ යව්ෙනාවක් ආයව් කි ලා දැනගන්නව කි න එක යලාකු 
සටනක්. නැත්නම් යලාකු කාල ක් උත්සාහ කිරීයමන් ලෙපු් 
ජ ගරහණ ක්. ඒ වයග්ම දුක්ඛ යව්ෙනාවක් එනයකාට ඒක යනාෙකින් 
යනාප්තන් කි න එක, ඉක්මනට නැති යවන්ට ඕනෑ, ඒක ඇති කරප්ු 
මනුෂ ා මරන්න ඕයන, ඒ යවනුවට සැප් යව්ෙනාවක් ගන්න ඕනෑ 
ආදී වශය න් විශාල ෙළ යස්නාවක් එක්ක ි යම් දුක් යව්ෙනාව 
එන්යන. එනයකාට මුලිනම් ගැඹුයරම තිය න්නා වූ දුක්ඛ යව්ෙනාව, 
දුක්ඛ යව්ෙනාව වශය න් දැකගන්න අන්න අර ේයව්ෂ සහගත සිතුවිලි 
යගාඩක් ොධා කරනවා. ඒක ි ය ෝගාවචර ායග් යමයනහි කිරීම 
අවශ. එනයකාටම උණුඋණුයව්ම යව්ෙනාව යමයනහි කරලා 
යමයනහි කරලා දැනගන්ට ඕන.  කයඩ රත් යවේචි යවලායවදී ඕනෑ 
තලන්න. නිවුයණාත් ගි ා. යවන විදිහකට කි නව නම් දුක්ඛ 
යව්ෙනාවක් එනයකාටම ේයව්ෂ  මතු වීම, කල්ප් යකළයකෝටි ගානක් 
ප්ුරැදු කරයගන ආප්ු යෙ ක් හිතට. දුක් යව්ෙනාවක් එනවත් එක්කම 
එන තරහ, ප්ටිඝ , මට යම් යව්ලාවට සැප් යව්ෙනාවක් යව්වා ආදී 
රාග අයප්්ක්ෂා සම්ප්ූර්ණය න්ම සති ට  ටප්ත් කරන්ට නම් එක 
ෙවසින් ෙෑ. හුඟක් කල් ප්ුරැදු කරන්ට ඕනෑ. ඒක එයහම කරනයකාට 
ෙවසක ය ෝගාවචර ාට ප්ුළුවන් වුයණාත් ඕන්න දුක්ඛ යව්ෙනාවක 
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ආරම්භ  ඇති වුණා, ඒක දුක්ඛ යව්ෙනාවක් කි ලා දැනගන්ට, අර රාග 
හියත් ේයව්ෂ සිතුවිලි ඇවිල්ලා ය ෝගාවචර ා මුසප්ත් කරන්ට දීර්ඝ 
විදියහ් සිතුවිලි මවමින් වාප්ාර කරන්ට තිය න අවස්ථාව යමාන 
තරම් වංචනිකෙ? යමාන තරම් ප්රප්ංචකාරීෙ? යමාන තරම් යලෝක ක් 
යවනස් කරනවාෙ කි ල දැනගන්න ප්ුළුවන්. 

යමතනදී සවයඥ න් වහන්යස් යප්න්නලා යෙනවා යම් දුක්ඛ 
යව්ෙනාව යනයව ි ප්රශ්න . දුක්ඛ යව්ෙනාව ප්ිළිෙඳව යනයම ි 
ප්රශ්න . දුක් ගන්න ගති  ි විශාල ප්රශ්න . ඊතල ක් වැදිේච 
ප්ුේගලය කුයග් ඒ හී තුවායලටම තවත් හී ක් වැදුයණාත් යමාන 
තරම් යව්ෙනාවක්ෙ? ආන්න ඒ වායග් කි නවා ප්ෘථග්ජන ට දුක්ඛ 
යව්ෙනාව ප්ැමිණි ාම ඒ මත්යත් දුක් යවන ගති , හිත දුකට ප්ත් 
යවන ගති , යම්ක අනුව විවිධ යේවල් කල්ප්නා කරන ගති  නිසා 
මානසික දුක අර කා ික දුකට වැි  ඉතාමත්ම විශාල ි. ඒ නිසා 
කා ික දුක සම්ප්ූර්ණය න්ම මත් කරවලා අවුල් කරවලා ඒක විශාල 
යලෝක ක් ෙවට ප්ත් කරගන්යන මානසික දුක ි. යම් කා ික දුකත් 
මානසික දුකත් අතරමැෙට සති  ිංගිත්තක් ඇතුළු කරගන්ට ප්ුළුවන් 
නම්, ඉවසීයම් ශක්තිය ් තිය න ශාන්ති   ාන්තම් ඇතුළු කරගන්න 
ප්ුළුවන් නම්, එක යවනසක් ඉක්මනටම ය ෝගාවචර ා දැනගන්නවා; 
ඒ කා ික දුකත් මානසික දුකත් යෙක අතර ප්රාස  මෑත් කරගැනීමක් 
කරගන්න ප්ුළුවන් කි ල. ඒකට කි නවා මෑත් කරගත්තු හිතින් 
 ුක්තව යව්ෙනාව විඳිනවා. යවන් කරගත් හිතින්  ුක්තව යව්ෙනාව 
විඳිනවා. අවයෙෝධය න්  ුක්තව යව්ෙනාව විඳිනවා. ඒකට කි නවා 
“ප්රයතා” සංකල්ප්  කි ලා. ප්රයතා ෙැල්ම කි ලා. තමන්යගම 
යව්ෙනාව දිහා අනුන්යග යව්ෙනාවක් වයග් ෙලනවා. ඒක ප්ිළිෙඳව 
මුසප්ත් යවන්යන නෑ. ඒක ප්ිළිෙඳව යම්ක වුයණ් මට විතර ි, මම 
යලෝයක ඉන්න මහා කාලකණ්ණිය ක්, ඇ ි යම් මටම යවන්යන ආදී 
වශය න් අර යව්ෙනාව මත අලුතින් චිත්ත ප්ීඩා ඇති කරයගන 
සඤ්ඤා, චිත්ත, දිට්ි වශය න් විශාල මා ාවල් එන්ඩ ඉඩක් නෑ. සති  
යලාකු ආරක්ෂාවක් සලසලා යෙනවා. යමන්න යම්කට කි නවා 
‘ප්රයතා’ කි ලා යවන් කරගත්ත සිතින්  ුක්තව විඳීම කි ලා. යම්ක 
තම ි සර්වඥ න් වහන්යස් ගහන ප්ළයවනිම ප්හර. ශරාවක න්ට 
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ප්ුරැදු කරන ප්ළයවනි ප්හර. අප්ිට එන හිත් යව්ෙනා විඳගන්න එක 
යනයව ි අප්ට අමාරැ, යම්යකන් යකාර යව ිෙ? යම්යකන් අංශභාග 
යව ිෙ? යම්යකන් යමයහම යව ිෙ? අහවලා දින ිෙ? ආදී වශය න් 
සිතිවිලි නිසා අප්ි සම්ප්ූර්ණය න්ම මුසප්ත් යවේච යේවල් දියග් 
ඇදීයගන  න තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. 

යමන්න යම්ක යත්රැම්ගත්ත එක විතරම ි යව්ෙනාව අතින් 
ෙලනයකාට රහතන් වහන්යස් කරලා තිය න්යන්. ඒ නිසා රහතන් 
වහන්යස්ලාට දුක් යනාඑනවා කි ලා කතාවක් නෑ. උන්වහන්යස්ට 
එන දුක උන්වහන්යස් දුකක් ආවා කි ලා දැනගන්නවා. ආමිස 
සැප් ම යහා මින්, ඇහැ කණ දිව නාස  ක  කි න යම් 
ඉන්ද්රි වලට රෑප් ශේෙ ගන්ධ රස ස්ප්ශය දීලා ඒයකන්ම ප්ටන්යගන 
ඒයකන්ම මැරිලා  න තිරිසනුන් හා සමාන ජීවිත ගත කරන 
ඇත්තන්ට නම් දුක්ඛ යව්ෙනාවක් ආප්ුවහම කරන්ට තිය න එකම යේ 
තම ි ඒක සුඛ යව්ෙනාවකින් කාමාශාවකින් වහන එක. යවන කරන්ඩ 
කරම ක් ෙන්යන් නෑ. ඒ දුක්ඛ යව්ෙනාව දුක්ඛ යව්ෙනාවක් වශය න් 
දැකීම මිහිරි ාවක් ෙව, දුක්ඛ යව්ෙනාව දුක්ඛ යව්ෙනාවක් වශය න් 
දැකීමම ඥාන ක් ෙව, ඒ ඥාන  ප්රම සත ක් ෙව, ඒක ආර්  විනය ් 
වටිනා යෙ ක් ෙව, ප්ෘථග්ජන ා හිතන්යනත් නෑ. ප්ෘථග්ජන ා 
හිතන්යන් ඒක නිහීන භාව ක් කි ලා. ප්ෘථග්ජන ා හිතන්යන් 
 ටහත් වීමක් කි ලා. යනෝන්ජල්කමක් කි ලා. සුඛ යව්ෙනාවක් 
ආප්ුවහම නම් සමහර විටක යමතනින් නතර යවන්ඩ ඉඩ තිය නවා. 
නමුත් දුක්ඛ යව්ෙනාවක් එනයකාටම නම් ප්රතිකරි ා විතර ි ඇති 
යවන්යන්. කරි ා නෑ. “කරි ාව” කි ලා කි න්යන් ඒ ප්ිළිෙඳව සති  
එළඹවීම. සති  එළඹුවා නම් දුක්ඛ යව්ෙනාවත් කා ික දුක්ඛ 
යව්ෙනාවත් මානසික දුක්ඛ යව්ෙනාවත් අතර ප්ුංචි ප්ැලඉරක් ප්ුංචි 
හිදැසක් ශාන්ති ට ප්ුංචි ඉඩක් ලැයෙනවා. යමන්න යම් ඉඩ දිගට 
 නයකාට  නයකාට තම ි හිතට ප්ටිේච සමුප්්ප්ාෙ  ප්ිළිෙඳව යහාඳ 
අවයෙෝධ කට එළි ක් ලැයෙන්යන. 

එතනදී සවයඥ න් වහන්යස් සඳහන් කරනවා දුක්ඛ යව්ෙනාවක් 
සුඛ යව්ෙනාවක් අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාවක් නැත්නම් යප්ාදුයව් කි නවා 
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නම් යව්ෙනාවක් මතු යවේචහම යව්ෙනාව විෂ ය ් සති  
ප්ිහිටුවාගන්ට ප්ුළුවන් නම් ඒවා හඳුනාගන්නවා. දැන් ආයව් 
ගිළියහන්න ප්ුළුවන් සැප් එලවන සැප් යව්ෙනාවක්, දැන් තිය න්යන 
යනාදැරි  හැකි ඉේඡා භංගත්ව ට ප්ත් යවන දුක්ඛ යව්ෙනාවක්, දැන් 
තිය න්යන් අඳුරාගන්ට ෙැරි අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාවක්, කි ලා 
දැනගත්තහම අනිවා යය න්ම යම් යව්ෙනාව ඇති යවන්යන ස්ප්ශය ක් 
නිස ි හැප්ීමක් නිස ි. යම්  න්යන් ය ෝනියසෝමනසිකාර  ප්ැත්තට ි. 
යම්  න්යන් අරි  ප්රිය සන ප්ැත්තට ි. යමයතක් කල් සංසාරගත 
ප්ුරැේෙ අනුව සැප් යව්ෙනාවක් එනයකාට ඒක ආසායවන් ෙදාගන්ට 
ළං කරගන්ට මයග් කරගන්ට යලාකු කරගන්ට ආසන්න කරගන්ට 
තිෙුණ ඒ සහජ යලෝලත්ව  කැප්ිලා  නවා. ේයව්ෂ  - අප්ි දුක් 
යව්ෙනාවක් ආප්ුවහම යනාෙකින් යනාප්තන් කි ලා ඒක විනාශ 
කරන්න සැප් යව්ෙනාවකින් වහන්න ආදී වශය න්, යව්ගවත්ව 
ප්ර්ය ්ෂණය න් අනාගත සැලසුම් සහිතව කරි ාත්මක යවේචි ේයව්ෂ 
හිතිවිලි නියවන්ට ප්ටන්ගන්නවා. අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාවක් ආප්ුවහම 
කිසි යෙ ක් නෑ. ජීවිතය ් කිසි සිලිලාර ක් නෑ. ඒයක රස වින්ෙන ක් 
නෑ. ඒ නිසා යමාකක්ෙෑ යම් ප්ාළු ගති ක් ආයව කි ලා ඒකට යමෝහ 
අන්ධකාර ගති ක් එන්ට ඉඩ ති න්යන නෑ. 

යම් සුඛ, යම් දුක්ඛ, යම් අදුක්ඛමසුඛ නැත්නම් උයප්්ක්ෂා 
යව්ෙනාව ඒකාන්තය න්ම ස්ප්ශය  නිස ි ප්හළ යවන්යන්. ස්ප්ශය , 
නැත්නම් ස්ප්ශය ට යහ්තු යවන්නා වූ කරැණු, ඒකාන්තය න්ම ප්ටිේච 
සමුප් ප්න්න ි. “චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූ්ප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ාණං 
තිණ්ණං සඞ්ගති ඵ්ස්සා”. යහාඳ ප්රකෘති, අන්ධ නැති ඇහැක් තිය නවා 
නම් ඒ ඇහැට ොහිර රෑප් ධාතුවක් රෑප් ක් වර්ණ රෑප් ක් 
එළඹිේචහම හිත ගැස්සීම කි න කෘත  සිේධ කරනයකාට නැත්නම් 
ෙකින හිත ඇයහ් ප්හළ යවේචහම යම් තුන එකට  න තාක් කල් අප්ි 
කි නවා එතන ස්ප්ශය  සිේධ යවනවා කි ලා. රෑයප් තිය නවා, 
ඇහැත් තිය නවා, හිතත් ගි ා. ඒයක යම් රෑයප් කි න්නා වූ චක්ඛු 
ප්රසාෙ  වහවහා ඇති යවවී නැති යවවී ප්වතින යෙ ක්. ොහිරින් 
යම්කට ආප්ාතගත වුණා වූ රෑප්  වහවහා ඇති යවමින් නැති යවන 
යෙ ක්. ඒකට යම් යවලායව් එල්ල යවමින් ප්වතින්නා වූ හිත 
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කවදාකවත් විත්තක්ෂණ යෙකතුනක් එකට ඇයහ්ම ප්වතින්යන නෑ. 
ඒක විශාල යව්ග කින් එක එක ඉන්ද්රි  කරා යවන් යවනව. ඒ 
වායග්ම ක්ෂණභංගුර ි. යමයහවු ක්ෂණභංගුර වූ යහ්තු තුනක් නිසා 
ඇති වුණා වූ ස්ප්ශය  ඒකාන්තය න්ම අනිත ි. ඒකාන්තය න්ම එක 
චිත්තක්ෂණ කට ප්මණ ි ප්වතින්යන. එයහම නම් ඒයකන් ප්සුව 
එන්නා වූ යව්ෙනාව යකායහාමෙ යම් අප්ි ෙවස් ගණන් විඳින්යන. 
යකායහාමෙ යම් ජීවිත ගණන් විඳින්යන. ආන්න එතන තම ි යම් 
සඤ්ඤා විප්ල්ලාස, චිත්ත විප්ල්ලාස, දිට්ි විප්ල්ලාස ඇති යවන්යන. 

සූතර ප්ිටකය ් දීඝ නිකාය ් ප්ළයවනිම සූතර  තම ි ෙරහමජාල 
සූතර . ෙරහමජාල සූතරය ් සවයඥ න් වහන්යස් යප්න්නනවා මං යම් 
යලෝයකට ප්හළ වුයණ් ආමිස සැප් දුක ප්ිළිෙඳව, ප්වුල් කන්යන 
යකායහාමෙ, රට සංවර්ධන  කරන්යන් යකායහාමෙ, කි න ලාමක 
තුේඡ යේවල් උගන්වන්ඩ යනයව ි. එයහම නැත්නම් නිරාමිස සුඛ  
කි න්නා වූ ෙරහ්ම සුඛ  යේව සම්ප්ත්ති ලොයෙන්නා වූ රෑප් ධාන 
අරෑප් ධාන ලොගැනීම ප්ිළිෙඳව උගන්වන්න යනයව ි. ඒ යමාකෙ, 
ඒ ආමිස සුඛ  ප්ුරාම, යේව සම්ප්ත්ති, ෙරහ්ම සම්ප්ත්ති ලොයෙන රෑප් 
ධාන, අරෑප් ධාන ලෙන ඇත්තන් ප්ුරාම යම් සඤ්ඤා විප්ල්ලාස, 
දිට්ි විප්ල්ලාස, චිත්ත විප්ල්ලාස තිය නවා. මං ආයව් ආන්න ඒ දිට්ි 
විප්ල්ලාස නැති කරලා යම් ෙරහ්මජායල කඩලා ඉන් ඉදිරි ට  න්න ි. 
ආන්න ඒක සඳහා  නයකාට මට සිේධ යවනවා දැන් යලෝයක 
මිනිස්සුන්ට හැදිලා තිය න චිත්ත ජාති, දිට්ි ජාති යම්න්න යම්ව ි, 
යම්ව ි, කි ලා කප්ලා යවන් කරලා යප්න්නන්න. “ස්බ්බ ් පාථුජ්ජනා 
උම්මත්තකා” කි ලා සවයඥ න් වහන්යස් යවනමම යව්දිකාවකට 
යගාඩ වුණා. යම් ෙණ අහන ඔක්යකෝටම ප්ිස්සු, අප්ි සාමානය න් 
ගැමි භාෂායවන් කි නවා නම්. ඒ ඔක්යකෝම ඉන්යන් ඔළුයවන් 
හිටයගන. ඒ යමාකෙ ඒ ඇත්යතෝ සමහර ඇත්යතෝ තාම ආමිස 
සැප් වත් විඳලා ප්ුරැදු නෑ. ඒකටත් හූල්ලනවා. එක්යකෝ 
කාමසුඛල්ලිකානුය ෝයගට වැයටනවා, එක්යකෝ අත්තකිලමථානු 
ය ෝයගට වැයටනවා. ඒ තරම්ම ොලාංශ ප්න්තිය නුත් ප්ල්යලහා. 
උන්වහන්යස් ඒයක ආසව්ාෙ ආදීනව නිස්සරණ  මහා යලාකුවට 
සැලකුවා යනයම ි. උන්වහන්යස් යත්රැම් කරලා දුන්නා අත්තකිල 
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මථානුය ෝයගට ඇයෙන්නත් එප්ා. කාමසුඛල්ලිකානුය ෝයගට 
ඇයෙන්නත් එප්ා. එයහම නැති වුයණාත් නම් කවදාකවත් ධාන 
තත්ත්ව ක් ලෙන්න හම්ෙ යවන්යන නෑ. 

නමුත් යම් ධාන සැප් සඳහාත් යනායව් සවයඥ න් වහන්යස් 
යලෝයක ප්හළ වුයණ්. ධාන සැප්ය ්ත් තිය නව සඤ්ඤා, චිත් ත, දිට්ි 
කි න විප්ල්ලාස. යම් දිට්ි විප්ල්ලාස නැති කරන්ට නම් “සබ් බන්තං 
ඵස්ස පච්චයා” යම් යලෝයක තිය න තාක් කල් දිට්ි ඔක්යකෝම 
ස්ප්ශයය න් ප්හළ යවලා තිය න්යන. එක්යකයනක්වත් යොරැ 
කි නවා එයහම යනයව ි. එක එක දිට්ි ට වැටිල ඉන්න 
එක්යකයනක්වත් යොරැ කි නවා යනයම ි. යම් ඔක්යකෝම තමන්ට 
අහු යවන තමන් අත්ෙකින ස්ප්ශය ක් අනුව ි කතා කරන්යන්. ඒ 
ඔක්යකාම ෙන්න හින්ෙ ි අප්ි සවයඥ න් වහන්යස්ට “සවයඥ” 
කි න්යන්. හුඟයෙයනක් හිතනවා මිථාෙෘෂ්ටිකය ෝ යොරැකාරය ෝ 
කි ල. යොරැ යනයම ි, ඒයගාල්ල ෙන්න විදිහට ප්රම සත  ි ඒ. 
ඒක ප්රම සත  හා සමානව සලකන්න සවයඥ න් වහන්යස් 
එකඟ ි. උන්වහන්යස් ඒ නිසා අප්ිට කි නවා ෙෘෂ්ටිකාරය කුට 
ගහන්ට ෙනින්ට  න්ට එප්ා. කිසිම යකයනක් ප්හත් කරලා සලකන්න 
එප්ා. යත්රැම් අරගන්න දිට්ි  කි ල කි න්යන යලෝයක භ ානක 
යෙ ක් ෙව. යම් දිට්ි කඩාගැනීයම් වැඩ ප්ිළියවළ අතින් ෙලනයකාට 
සමහරක් ෙරප්තළ ි, සමහරක් ලාමක ි. ඒක යවනම කතාවක්. ඒක 
සවයඥ න් වහන්යස්ට වැටයහනවා. ඒ නිසා සෑම ෙෘෂ්ටි ක්ම විස්තර 
කරලා සවයඥ න් වහන්යස් විස්තර කරනවා යම් හැම ෙෘෂ්ටි ක්ම 
ස්ප්ශයය න්ම ි හටගත්යත්. ඒක ඇති කළා වූ ශාස්තෘන් වහන්යස් ඒක 
යහාඳටම අත්දැකලා, යගාඩට ෙැහැලා ඒක ගැන විශ්වාසය න් කතා 
කයළ්. යම් මයනෝවිකාර ක් යනායව ි. එ ා ෙන්යන ලැෙුයව ස්ප්ශය  
ඔේචර ි. ඒ ස්ප්ශය  නිසා එ ා යලාකු විශ්වාසය න් කට ුතු 
කරන්යන්. අත්දැකප්ු යෙ ක්. නමුත් ඉන් එහාට  න්න ස්ප්ශය  නෑ, 
ඒක සවයඥ න් වහන්යස්ට විතර ි යගෝචර යවන්යන. 

ඒ නිසා යම් සෑම ෙෘෂ්ටි ක්ම ඇති යවන්යන ස්ප්ශය  නිසා. 
ඒ නිසා යව්ෙනාව ඇති කරන්නා වූ යම් ස්ප්ශය  මා ාකාරි ි. යම් 
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යව්ෙනාව, නැත්නම් යව්ෙනාවට යහ්තු වන්නා වූ ස්ප්ශය , සතිය න් 
යතාරව සමාධි කින් යතාරව මම ඇත්තම ි අතගාල ෙලල 
කි න්යන, මම ඇත්තම ි රස ෙලල කි න්යන, මම ඇත්තම ි 
ඇයහන් දැකලා කි න්යන කි ල කිව්වත් කවදාකවත් එප්ා 
විනිශ්ච කට එළයඹන්න. අප්ණ්ණකව ගත කරන්න ඕනෑ. 
විනිශ්ච කට එළයඹන්න තාම යප්ායරාත්තුව ගත කරන්ට ඕනෑ. 
යමාකෙ ස්ප්ශය  ඒ වයග් යෙ ක්. අප්ි සාමානය න් කි නවා ඇයහන් 
දැකප්ු යෙ ක් දැකප්ුවම කි නවා අයන් මට අතගානකම් විශ්වාස නෑ 
කි ලා. අතගාප්ු යෙ ක් කි නවා අයන් ඇයහන් ෙකිනනම් මට 
විශ්වාස නෑ කි ලා. ෙකිනවා අතගානවා යෙකම යකරැවත් සවයඥ න් 
වහන්යස් ඒත් විශ්වාස නෑ කි නව. ඒක යහාඳට යත්යරනවා 
යව්ෙනාව ප්ිළිෙඳව සතිමත් යවලා යව්ෙනාවට යහ්තු වුණ ස්ප්ශය  දිහා 
ෙලන්ට ප්ුරැදු යවනව නම්. ඉන් ප්ස්යස ඇති කරන්යන යම් තරම්ම 
ශීඝරය න් යවනස් යවන අනිත භාව  ප්ිළිෙඳ ප්රමාෙර්ශ  සලසන 
යහ්තු කරැණු තුන හතරකු ි. ඒ එකම යහ්තුවකටවත් ෙෑ ස්ිරසාර 
ඵල ක් ඇති කරන්න. ඒ නිසා යම් ඇති වුණා වූ, ස්ප්ශයය න් ඇති 
වුණා වූ යම් යව්ෙනාව ප්ිළිෙඳ යකායහාමෙ විනිශ්ච කට එළයඹන්යන. 
ඒ මම තම ි මමම තම ි විනිශ්ච  කරන්යන. මම තම ි විඳින්යන. 
ඒ වුණාට මම කි න වචන  යහට මට යොරැ ි, භාවනා යකරැවට 
ප්ස්යස යොරැ ි. ඒ නිසා ස්ප්ශය  ගැන ෙලනයකාට ස්ප්ශය  නිසා 
සඤ්ඤාව වරදින්ට ඉඩ තිය නවා. ෙලා ඉන්න හිත, ප්ුරැදු කරප්ු හිත 
වරදින්ට ඉඩ තිය නවා. ඒ අනුව ෙෘෂ්ටිගත යවන්ට ඉඩ තිය නවා. 
ඒ නිසා ස්ප්ශය  නැවත නැවතත් යප්්න්ඩ අරිනව. ආශ්වාස  යකරැවා, 
ආශ්වාස  ප්ිළිෙඳව සතිමත් වුණා, ඒක ප්ිළිෙඳව කවදාකවත් 
විනිශ්ච කට  න්යන් නෑ. ආශ්වාස ක් අනිවා යය න්ම කවදාකවත් 
භාවනා කරප්ු නැති යකයනක් වයග් ෙකින්ට ෙන්නව නම්, අප්ිට ප්රණ 
තිෙුණා නම් මිථාෙෘෂ්ටි, තිෙුණා නම් මිථා චිත්ත, තිෙුණා නම් 
මිථා සඤ්්ා, ඒවා කඩලා  න්ට ඉඩ තිය නවා. 

නමුත් අවාසනාවකට වායග් එක දිගට ප්ිම්බිම හැකිළීම 
යෙකතුනක් ආශ්වාස ප්රශ්වාස යෙකතුනක් ෙැලුවට ප්ස්යස් 
ය ෝගාවචර ා හිතනවා දැන් මම ඒක ෙන්නව ි කි ලා. ඉන් ප්ස්යස 
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ආය  කතා කරන්යනවත් නෑ ප්ීම්බීම හැකිළීම, ආනාප්ාන  කි න 
මුල මාතෘකා ගැන. ඉතින් කතා කරන්ට ප්ටන් අරගන්නවා ඊය ් කාප්ු 
යේවල්, නිදාගත්ත හැටි, අර ායග යේවල්, යම ායග යේවල් සම්ප්ූර්ණ 
අදාළ නැති යේවල්වලට  නවා. එතයකාට යොයහාම ඉක්මනට 
හියතනවා දැන් මම ආශ්වාස  ප්රශ්වාස  ෙන්නවා. නැත්නම් මම 
කා ානුප්ස්සනායව් වැඩ ඉවර ි. මට ඊළඟට ති න්යන් 
චිත්තානුප්ස්සනාව කි ලා හිතනවා. නමුත් කවදාකවත් ඒක එයහම 
ඉවර ක් නෑ. ඒ යමාකෙ අප්ි ෙකින ෙකින ස්ප්ශය ක් ප්ාසා සතිය න් 
සමාධිය න්  ුක්තව ඒ විශාල ප්රිචය න් “දිට්ඨං උජ ුං ක්රාති” 
දිට්ි  සෘජු කරනවා. “කඞ්කං විතරති” සැක දුරැ කරනවා. යගාඩක් 
යේවල් සිේධ කරනවා. 

ඒක නිසා යව්ෙනානුප්ස්සනාව ගැන කතා කරනයකාට 
අනිවා යය න්ම ඒකටත් කි න්න ඕන යමන්න යමයහම ි. 
යව්ෙනානුප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳව සතිය න් සමාධිය න්  ුක්තව ෙලලා 
ඒ ප්ිළිෙඳව කතා කරනයකාට ප්රධාන යවන යේ තම ි ස්ප්ශය . ඒ 
ස්ප්ශය  හැදිලා තිය න්යන යමන්න යම් වයග් සම්ප්ූර්ණ අනිත වූ 
දුක්ඛ වූ අනාත්ම වූ යහ්තු තුනක් මත, අඩුම ගායන්. ඒ නිසා  ම් 
ය ෝගාවචරය ක් යව්ෙනාවක් එනයකාටම ඒක දුක් වශය න් යහෝ සුඛ 
වශය න් යහෝ අදුක්ඛමසුඛ වශය න් යව්ෙනා අඳුරන්යන නෑ. නැත්නම් 
යව්ෙනාවක් වශය න් ෙන්නවා. යව්ෙනාව වැටයහන්යන තමන්යග් 
ප්ැරණි සඤ්ඤාවල හැටි ට යම්ක සුඛ ක්, යම්ක දුකක්, යම්ක 
අදුක්ඛමසුඛ ක් ෙව දැනයගන ඒකට යහ්තු ප්රත යහා න්න ප්ටන් 
අරගත්යතාත් ඒ තුනටම යහ්තු යවන්යන් ස්ප්ශය  ි. යව්ෙනාවල ති න 
සුඛ, දුක්ඛ, අදුක්ඛම කි න විචිතරතාව තිය න්යන ඒක හුදු ස්ප්ශයය ් 
තිය න යහ්තුවකට ි. ඒ ස්ප්ශය  ඒකාන්තය න්ම ඇති යවලා 
තිය න්යන් සම්ප්ුර්ණ ශීඝරය න් යවනස් යවන අනිත දුක්ඛ අනාත්ම 
වූ කාරණා මත.  

එතයකාට හිත  න්යන යකාහාටෙ? අර යදායළාස් ආකාර වූ 
ප්ටිච් ච සමුප්ප්න්න කාරණාවලින් මුලට මුලට  නවා. යව්ෙනායවන් 
එස්ස ට  නවා. ඵස්සය න් තව ඉස්සරහට  න සළා තන ආදී 
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වසය න් එහාට එහාට  නවා. යම්කට අන්ධ ප්ෘථග්ජන ා යමාකෙ 
කරන්යන්. යව්ෙනාව ආප්ු ගමන් ඒක ප්ිළිෙඳව තෘෂ්ණාව ප්හළ 
කරගන්නවා. යව්ෙනාව දියග් යමෝරේච ප්ැත්තට  නවා. අවුල් වි වුල් 
ප්ැත්තට  නවා. ඒ යව්ෙනාව යහාඳ නම් සුඛ නම් අල්ලා ෙදාගන්නවා. 
දුක් යව්ෙනාවක් ආයවාත් ඉක්මනට හිතනවා ඒක සුඛ කින් 
වසාගන්න. යප්ාි ළම ින්ට මිරිස් සහිත කෑමක් කාප්ු ගමන් ඉතින් 
අඬනවා විගහට සීනි ටිකක් යෙන්න සීනි ටිකක් යෙන්න කි ලා. ඒ 
අර මිරිස් රස මිරිස් සැර වැි වුණහම ඒක නැති කරගන්න 
ඉල්ලන්යන ඉක්මනට සනීි ටිකක් යෙන්ට කි ලා. මිහිරි ාවකින් අර 
දුක වසා ගැනීම විතරම ි ෙන්යන. මිරිස් යව්ෙනාව විඳින්ට ඕනෑ, 
යම්ක යකායහාමෙ එන්යන කි න එක ඒ ප්ුංචි හිතකට අදාළ නෑ. ඒ 
වයග් තම ි භාවනා යනාකරප්ු එක්යනකාට දුක් යව්ෙනාවක් ආප්ු 
ගමන් ඉක්මනටම ෙලන්යන යව්ෙනා නාශක ක්, ඉක්මනටම 
ෙලන්යන් දුක දුරැ කර ගන්න. ඒ යමාකෙ, ඒ යවනුවට තිය න්නා වූ 
සැප් යව්ෙනාවල් විෂය හි තෘෂ්ණාව ප්වතිනවා. අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ෙනාවක් එනයකාට හරි ප්ාළු ි කි ලා යකායහාම හරි ඉරි ව් මාරැ 
කරලා ස්ථාන මාරැ කරලා යමානවා හරි යේකින් අලුත් කරන්ට 
හෙනවා. ඒ අනුව “්ව නා පච්චයා තණ් හා”. ඒ නිසා ප්ටිච්ච 
සමුප් ප්ාෙය  උගන්වනව අලුත් කරම ට, ඒ විදිහට කි නවා නම් 
අට්ඨකථා ප්ිළිගන්නා කරම ට හරිෙ ෙලනයකාට යම්ක වට්ට වශය න් 
කඩනයකාට යහාඳ වැෙගත් සන්ධිස්ථාන ක්. යව්ෙනාවක් ආයවාත් 
අන්ධ ප්ෘථග්ජන ට අනිවා යය න්ම තෘෂ්ණාව ප්හළ යවනවාම ි. 
“්ච නා පච් චයා තණ් හා”. 

භාවනා කරන ය ෝගවචර ාට යව්ෙනා ඇති යවන්යන් ස්ප්ශය  
නිසා , ස්ප්ශය  ප්ෙනම් යවලා තිය න්යන් යම් වයග් යවනස් යවන 
කරැණූ තුනක් මත  කීයවාත් “්ව නා පච්චයා පඤ්ා”. යවෙනා 
ප්ච්ච ා තණ් හා යවේචි එක යවෙනා ප්ච්ච ා ප්ඤ්ඤා ෙවට ප්ත් 
යවනවා. ඒක සුඛ යව්ෙනාවක් උනත් දුක්ඛ යව්ෙනාවක් උනත් 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාවක් උනත් යව්ෙනාවට ප්රත වූ කරැණු ප්ිළිෙඳව 
යප්ර යනාදැකූ යනාඇසු විරෑ විදි ට ඒක ප්ිළිෙඳව ප්රම සත  
දිහාවට ප්ෑයෙන්ට ප්ටන්ගන්නවා.  ම් විදි කට  ම් ආකාර ට 
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ය ෝගාවචර ා යමාන යව්ෙනාවක් ආවත් සුඛ, දුක්ඛ, අදුක්ඛමසුඛ 
වශය න් යමයනහි කරලා ඒකට යහ්තු යවන්නා වූ ප්රත දැකගන්ට 
ස්ප්ශය  දැකගන්ට ගිය ාත් යව්ෙනාව ප්ිළිෙඳ “විරජ්ජති විමුච්චති” ආදී 
වශය න්, එයහම නැත්නම් විරාගානුප්ස්සනා, නියරාධානුප්ස්සනා, 
ප්ටිනිස්සග්ගානුප්ස්සනා විදි ට යව්ෙනාව විරංජන  යවන්ට ප්ටන් 
අරගන්නවා. යව්ෙනාව උත්සන්න දැයවන තැයවන තත්ත්යවකට 
යනයව ි. එන්න එන්න එන්න එන්න දි  සා ම් චිතර කට වතුර 
වැටුණා වායග් යව්ෙනාව වි ැයකන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ යමාකෙ, හිත 
යව්ෙනාව දියග් තෘෂ්ණාව දියග් ඒ අනුව දැයවන තැයවන විශාල 
නීවරණ ධමයවලට  ටප්ත් යවන්යන නෑ. හිත ප්ුළුවන් තරම් සතිමත් 
යවලා සමාධි  රැකයගන ප්රත දිහාවට, ස්ප්ශය ට යහ්තු යවන්නා වූ 
ප්රත දිහාවට, එයහම නැත්තම් සළා තන දිහාවට 
ය ෝනියසෝමනසිකාර ට හිත ය ාෙනව. ය ෝනියසෝමනසිකාර ට හිත 
 න්න  න්න  න්න  න්න යව්ෙනායව් ගැට  තෙ යවනවා යනයව ි, 
යව්ෙනායව් ගැට  එන්න එන්න ලිහිලිහී  න්න ප්ටන්ගන්නවා. ඉතින් 
යම්කම සමහරැ මහා ෙංයකායලාත් භාව ක් විදිහට හිතනවා. යමාකෙ 
යමතන තම ි සක්කා  දිට්ි  බියඳන තැන. යම් යව්ෙනා විඳින 
මූලස්ථාන  තම ි අප්ි රකින්ට හෙන්යන. ඒකට සැප් යෙන්න ි 
රක්ෂණ සංස්ථා ඇතිකරයගන, ප්රගතිශීලී, අභිවෘේධි ඇති කරයගන 
ෙරැවන් ඇති කරයගන යේයප්ාළ වස්තු ඉඩකඩම් ෙලායගන, වදායගන 
කරන්න හෙන්යන යම් යව්ෙනා මධස්ථාන  රකින්න ි. 

නමුත් යව්ෙනා මධස්ථාන ට යහ්තු යවන්නා වූ ස්ප්ශය  ගැන 
සවයඥ න් වහන්යස්යග් මග දැක්වීම අත්ෙකිනවා නම් යව්ෙනාවත් 
එන්න එන්න එන්න විරංජන  යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. “විරජ් ජං 
විමුච්චති” එතයකාට විමුක්ති  ඇති යවනවා. යම් විමුක්ති  කි ලා 
කි න්යන් වහ බීලා, සි  දිවි නසායගන නව ජීවිත ක් ලොගන්න 
තත්ත්ව ට යනයව ි. යම් ජීවිතය ්දී ප්රිනිවයාණ ම ි. එයහම 
නැත්නම් යම්ක නිකං ඉලාස්ටික් ප්ටි ක් අදිනවා වයග් දික් කරලා 
ෙලනවා මිසක්ක යවන කිසි යෙ ක් යම්යක නෑ. ඒ නිසා යව්ෙනාව 
ප්ිළිෙඳව කතා කරනයකාට සවයඥ න් වහන්යස් යප්න්නලා යෙන්යන 
යව්ෙනායව් නියරාධ  ප්රිනිවයාණ  ි. එයහම නැතුව ගිනි අඟුරක් 
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අතට හම්ෙ යවේචහම එහා අතින් යමහා අතට, යමහා අතින් එහා 
අතට, මාරැ කර කර ඒක අර දුක මාරැ කරගත්ත විදිහට ප්ාවිේචි 
කිරීමක් යනයව්.  ම් විදිහකට යව්ෙනාව ප්ිළිෙඳව 
ය ෝනියසෝමනසිකාර  ප්ැත්තට සති  සමාධි  යෙක ඇතුව  න්ට 
යම්ක ඒකාන්තය න් විෂ  යගෝචර යවන්යන සතිප්ට්ඨාන 
ය ෝගාවචර ාටම ි. ඒ විදි ට ගිය ාත් ඒ ය ෝගාවචර ාට  ම් කා ික 
යලඩක් යරෝග ක් තිෙුණා නම්,  ම් මානසික යලඩක් යරෝග ක් 
තිෙුණා නම් අර ස්ප්ශය  අතගාන්ට ප්ුරැදු යවනයකාට ඒ යරෝගය ් 
නිධාන  අල්ලාගත්ත වායග් කරමය න් ඒක ලියහන ප්ැත්තට, ඒක 
විරංජන  යවන ප්ැත්තට, නියරෝධ යවන ප්ැත්තට අනිවාර් ය න්ම 
 න්තර ක් කරි ාත්මක යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. එයහම නැත්නම් දැන 
යහෝ යනාදැන අප්ි කරන්යන තෙ කරන එකම ි, ගැට ගහන එකම ි, 
සංසායරට ෙැයඳනවා. මවෙ විොයව් වියශ්ෂය න්ම ශල 
මවෙ ට  නයකාට ශිෂ න්ට උගන්වනවා කවමදාකවත් යම් 

යරෝගි ායග් යව්ෙනාත් එක්ක තමන් අනන යවන්න (identify) 

 න්න එප් ි කි ලා. යරෝගි ා කෑගහනයකාට යදාස්තර මහත්ත  
අඬන්න  න්න ෙෑ. යරෝගි ා සැප් විඳිනයකාට යදාස්තර මහත්ම ා 
සන්යතෝස යවන්න ෙෑ. එතන තිය න්න ඕනෑ යරෝගි ා ප්ිළිෙඳ 
ප්රයතා ෙැල්ම. කවදාකවත් යරෝගි ත් එක්ක ආයව්ගශීලීව ෙැයඳන්න 
එප් ි කි ලා තිය නව. යම්ක ෙරප්තළ නිසා කි නවා, කවරදාකවත් 
තමන්යග් ප්වුයල අ ට යවෙකම් කරන්න  න්න එප් ි කි ලා. ඒක 
මවෙ වෘත්තිය  තහනම්. ඒ යමාකෙ ප්වුයල් අ ට යවෙකම් 
කරනයකාට ඒ යව්ෙනාත් එක්ක යදාස්තරත් එක් යවනවා. මයග 
යලඩාට අසනීප් වුණා, අමාරැ වුණා කි ලා. එතයකාට මවෙ 
විොව ඉක්මවලා හැඟුම්ෙර යවනවා. ඒ නිසා මවෙ විොයව් 
උගන්වනවා මවෙ වෘත්තී  වශය න් යවන් කරලා ෙලන්න 
ඉයගනගන්න ි කි ලා යරෝගි ාව. 

යමන්න යම්ක තම ි අප්ිට යව්ෙනායවදී අතවශ කාරණාව. 
යව්ෙනාවක් එනයකාට ඒ යව්ෙනාව යවතින් යවන් කරගත් සිතින් 
 ුක්තව යව්ෙනාව ෙලන්න නම්, යව්ෙනාව යව්ෙනාවක් වශය න් 
ප්රධාන වශය න් දැනයගන ඒකට යහ්තු වුණා වූ ස්ප්ශය  දිහාට හිත 
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ය ාෙන්න ඕනි. එයහම නැත්නම් යවන්යන යව්ෙනාව අඳුනයගන 
දැනීම් හැඟුම්වලින් ෙැඳිලා ඒකට වහා කරි ාත්මක යවන්ට ෙැයඳන 
තත්ත්ව කට අප්ි හිත ප්ත් කරගන්නව. යලෝයකටත් ෙනිනවා මට 
තිය න කැක්කුම කාටවක්වත් නැහැ කි ලා. ඉතින් හරි ප්ුදුමාකාර 
කැක්කුමක් ෙවට ප්ත් යවනවා. ජාතික කැක්කුම, ස්ථාන  ප්ිළිෙඳ 
කැක්කුම, යම් කැකක්ුම නිසා හරි අමාරැවක ඒ ප්ුේගල  ගත 
කරන්යන. ඒ ප්ුේගල ට ඒ කැක්කුම නැති ඇත්යතාත් යප්්න්යන 
හතුයරක් වායග්. ඔක්යකෝටම ඒ කැක්කුම ආයවාත් තමා එ ා 
සන්යතෝස යවන්යන. ඉතින් අන්තිමට හියස් කැක්කමු් ෙයේ කැක්කුම් 
ප්ිළිකා කැක්කුම්වලින් තම ි හමාර යවන්යන හැෙැ ි. සවයඥ න් 
වහන්යස් යේශනා කරන්යන් යම් කැක්කුම එනයකාටම යම්ක හියත් 
සන්තානගත, එයහම නැත්නම් සක් කා  දිට්ි මුල් කරගත්තු ස්වරෑප්  
දැකලා යම් යව්ෙනාව ඇති යවේචි මූල  වන ස්ප්ශය  දිහාවට ගිහිල්ලා, 
ස්ප්ශය  නිසා යකාේචරයෙෝ සඤ්ඤාවල් ප්හළ යවන්ට ප්ුළුවන්, 
විප්ල්ලාසගත විප්ර් ාසගත යකාේචරයෙෝ චිත්ත ප්හළ යවන්න ප්ුළුවන්, 
යකාේචරයෙෝ දිට්ි ප්හළ යවන්න ප්ුළුවන්. 

ඒ අවුල් ජාති  කප්ලා, අඩු ගායන කැප්ිල්ල යකායහාම 
යවතත් වැඩීම නතර කරලා යව්ෙනාවට සෘජුව මුහුණ යෙන්න ප්ුළුවන් 
ගති ක් තිය නව නම්, ය ෝගාවචර ායග් ය ෝග ගමන සිේධ 
යවන්යන යකායහාමෙ? සුඛ යව්ෙනායවන් දුක්ඛ යව්ෙනාවට වැයටනව, 
දුක්ඛ යව්ෙනායවන් අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාවට වැයටනව. යම් අවස්ථා 
තුයන්දීම ය ෝගාවචර ා යොරැවළකට වැටුණා වායග, ප්ාර අතරමං 
වුණා වායග් අවුල් කරනවා භාවනා කරප්ු නැති යකයනක් එක්ක 
එයහම සාකේඡා කයළාත්. ප් යඞකය ් ඉඳගන්නයකාටම සක්මන් 
කරලා සුඛ යව්ෙනා  ම් කිසි ප්රයේශ ක් තුළ දැකගන්න ප්ුළුවන්. නමුත් 
ටික යව්ලාවකදී යව්ෙනාව එනවා. ඒ යව්ෙනාව ඉක්මවප්ුවම 
අත්දැකීයමන් කි න්න ප්ුළුවන් ප්ැ  එකහමාර විතර ප්න්නන්ඩ ඕයන. 
ප්ැන්නුවාට ප්ස්යස ඇඟ මැටි ප්ිඩක් වායග් යවනවා. ඕන තරමක් 
යවලා ඉඳයගන ඉන්න ප්ුළුවන්. එතයකාට හියත ි යමාකටෙ ඉතිං 
යමයහම නිකං ඉඳයගන ඉඳලා ඇති වැයේ. සාමානය න් හිටි ම 
ආනාප්ාන  යහෝ ප්ිම්බීම හැකිළීම යප්්නවා. සේෙත් ඇයහනවා. කිසිම 
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හියත් කලෙල කුත් නෑ කි ලා. ඉතින් වටප්ිට ෙලප්ුවම කවුරැවක්වත් 
නෑ, නැගිටලා  න්න හියතනවා. එතයකාට අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව 
එනවා. යම් ප්ිළිෙඳව, භාවනා යනාකරන යකයනකුට එයහම යම් 
යරෝග විස්තර කි ල උත්තර ඇහුයවාත් යමානවාෙ යවන්යන කි ලා 
මං හිතන්යන කවුරැත් ෙන්නවා. 

යව්ෙනානුප්ස්සනාව දිහා යහාඳ ප්රිච ක් ඇති යකයනකුට 
යම් විස්තර ඉදිරිප්ත් කයළාත් සවයඥ න් වහන්යස්යග් සූතර මාගයය න් 
යහාඳට යප්න්වනව යම්ක චිත්ත නි ාම ක් අනුව වැඩ කරනවා 
මිසක්කා එක එක ය ෝගාවචර ාට යවන යවනම සැප් එන ගති ක් 
යනයව ි. නැතුවා යනයව ි, නමුත් ඒක වැඩ කරන්යන්  ම් කිසි 
නි ාම ධර්ම ක් හැටි ට. ඒක නිසා කා ානුප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳව 
යහාඳ ප්රිච ක් ඇති කරගත්තු ය ෝගාවචර ාට යව්ෙනාවට ප්ස්යස් - 
ඒක මම හැමදාම වායග් කි න යෙ ක් - කමටහන් සුේෙ කිරීයම්දී 
යමේචරම ප්ැකියළන්යන තමන් විඳින යේ, විඳින යේ වශය න් 
කි න්යන නෑ. ඒකට යගාඩක් චින්තාම  යේවල් එකතු කරනවා. 
හිතනවා මට යමයහම යමයහම යවන්න ඕනෑ කි ලා. මූල 
කර්මස්ථාන ට යවන යේ ගැන කතා කිරීම යොයහෝම ළාොල 
ොලාංශ වැඩක් කි ලා හිතනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන කතා කරන්යන 
නෑ. තමන්ට ඇති යවේචි හැඟීම් තමන්ට ඇති යවේචි සඤ්ඤා ප්ිළිෙඳ 
හරි ට විස්තර කතා කරනවා. ඉතින් කිසිම උත්තර ක් එන්යන නෑ. 
ඒයක ති න්යන චින්තාම  කරැණු විතර ි. එ ින් ප්ැහැදිලි යවනවා 
භාවනායවදිත් යවන්යන ඔ  ටිකම තම ි. යව්ෙනාව යව්ෙනාව 
වශය න් ෙලනවා යවනුවට හිත ඒකට අර්ථකථන  යෙන්ට හෙනවා. 
හැඟුම්ෙරව ඒක විස්තර කරන්න හෙනවා. ඒයකන්ම ප්රයතා ෙැල්ම 
අ ින් යවලා අප්ි යව්ෙනා ප්ච්ච ා තණ්හා කි න දිහාවට ඉයේම 
ඇදිලා  නවා. ඉතින් කි ාගන්න යෙ ක් නෑ. කමටහන් සුේෙ 
කරනයකාට කි ාගන්ඩ යෙ ක් නෑ. නමුත් කි ාගන්ඩ නෑ කි ාගන්ඩ 
ෙෑ කි න තත්ත්ව  යහෝ යහාඳට විස්තර සහිතව ෙලලා ඒ ෙැරිකම 
යහෝ මූල කර්මස්ථාන ට සම්ෙන්ධ කරලා කි ාගන්න ප්ුළුවන් නම්, 
එ ින් යලාකු ජ ගරහණ ක් ඇති යවනව. ඉස්සර විස්තර කරගන්ට 
ෙැරි යේවල් දැන් විස්තර කිරීම අතවශ ෙවවත් අඩු ගායන යත්රැම් 
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අරගන්නවා. ඒ නිසා යව්ෙනානුප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳ කට ුතු කරන 
යකනාට කා ානුප්ස්සනාවටත් වඩා යහාඳට ගුරැ උප්යේශ ළඟ 
තිය න්න ඕන. 

ඒ වායග්ම තම ි කා ානුප්ස්සනායව වැඩ කරනවට වඩා 
යව්ෙනානුප්ස්සනායව වැඩ කරන යකනාට මාර්ග  හරි යකටි ි. 
හැෙැ ි සැප් එළවන එකක් යනයව ි. දුක්ඛ ප්රතිප්දාවක්. දුක්ඛ සත  ි 
අවයෙෝධ කරන්ට හෙන්යන. ඒක නිසා ඒ සඳහා ප්ැහැදිලිම එකම 
කරම  තම ි ඒ යව්ෙනා විෂය හි ප්රයතා ෙැල්ම. ඈත් කරගත් සිතින් 
 ුක්තව යවන් කරගත් සිතින්  ුක්තව ෙලාගන්න ප්ුළුවන් නම් ඒක 
ප්ැහැදිලිවම ප්රකාශ කරන්ට ප්ුළුවන්, ඒ යරෝගි ායග් - ය ෝගි ායග් 
යරෝගි ායග් කි න වචන යෙකම ගැළයප්නවා එයතන්ට - සුව  
ප්ිණිස ප්ිහිටනව. කා ික සුව  ප්ිණිස ප්ිහිටනව, මානසික සුව  
ප්ිණිස ප්ිහිටනව. එයහම නැත්නම් යව්ෙනාව ප්ිළිෙඳ අවුල දිගට 
 නවා නම් යකාේචරයෙෝ භාවනා කරලා යලඩ හැදුණ ි කි ලා 
කි න්නත් ප්ුළුවන්. මානසික යරෝග ඇති වුණ ි කි ලා කි න්ඩත් 
ප්ුළුවන්. යහ්තුව යමාකෙ, එන එන යව්ෙනා එන එන සඤ්ඤා එක්ක 
හඳුනාගැනීයම් ඇති වැරැේෙ. ඒක නිසා යව්ෙනානුප්ස්සනාව කි ලා 
කි න්යන් යහාඳ ප්රතිවිසක්. යමාන විදිය ් විසක් ශරීරගත වුණත් 
ඒකට ප්රතිවිස දුන්න ගමන් ඒ විස සමතුලිත තත්ත්ව ට ප්ත් යවන්නා 
වායග් යව්ෙනාවක් මතු යවන මතු යවන අවස්ථායව් ඒ යව්ෙනාව 
හඳුනායගන ඒයක මුල අල්ලන්ඩ ඕනෑ, ඒයක මැෙ ෙලන්ට ඕනෑ, 
ඒයක අග ෙලන්ට ඕනෑ වශය න් අප්ට  ම් ෙවසක අයප්් භාවනා 
ප්රමාර්ථ  සිේධ වුණා නම් හැම යමායහාතකම යව්ෙනාවක් 
තිය නවා. ඒ යව්ෙනාවත් එක්ක ගත කරනයකාට හතර ඉරි ව්යවම 
අප්ට සතිප්ට්ඨාන  ප්වත්වන්ට ප්ුළුවන් ශක්ති ක් ලැයෙනවා. ඒ නිසා 
ඊට කලින් ප්ුරැදු කළා වූ අත්තකිලමථානුය ාග, 
කාමසුඛල්ලිකානුය ාග අ ින් කරලා තිය න්න ඕනෑ. සති ත් 
සමාධි ත් ඇති යවලා එළඹිලා තිය න්ට ඕන. එයහම වුණා නම් 
අප්ිට ජීවියත් ප්ැ  විසිහතයරම තෙෙල නින්යෙ නැති සෑම 
යව්ලාවකම, හතර ඉරි ව්යව්ම සතර සතිප්ට්ඨාන  ප්වත්වන්ට 
ප්ුළුවන් යලාකු යදාරක් යමතන ඇයරන්යන. 
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ඒක නිසා අෙ මතු කරගත්තු කාරණා එකක්වත් යනාවිඳප්ු 
නාහප්ු යේවල් යනයම ි. නමුත් යම් ධමය කාරණා නිසා තමන්ට ඒවා 
ප්ිළිෙඳව සාෙර හැඟීමක් ඇති කරයගන සඤ්ඤා, සිතුවිලි, දිට්ි අ ින් 
කරලා ඒ දිහා ෙලාගැනීමට තිෙුණ අත්දැකීම්වලට ධර්මය න් 
ආයලෝක ක් ලැෙුණා නම් ඒ අනුව සි ලුයෙනාටම යව්ෙනානු 
ප්ස්සනාව සාර්ථක යවන්ට අවස්ථාවක් සැලයසනු ඇති යව්වා කි න 
ප්රාර්ථනායවන් අෙට නි මිත ධමය යේශනාව යමතනින් සමාප්්ත 
කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු! 
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23-වන ධමම ් ්ශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස.../// 

“සාමිසං වා සුඛං ් ව නං ් වදියමා්නා සාමිසං සුඛං ් ව නං 
්ව යාමී’ති පජානාති. නිරාමිසං වා සුඛං ්ව නං ්වදියමා්නා 
නිරාමිසං සුඛං ්ව නං ්ව යාමී’ති පජානාති. සාමිසංවා දුක්ඛං 
්ව නං ්වදියමා්නා සාමිසං දුක්ඛං ්ව නං ්ව යාමී’ති පජානාති. 
නිරාමිසං වා දුක්ඛං ්ව නං ්වදියමා්නා නිරාමිසං දුක්ඛං ්ව නං 
්ව යාමී’ති පජානාති. සාමිසං වා අදුක්ඛමසුඛං ් ව නං ් වදියමා්නා 
සාමිසං අදුක්ඛමසුඛං ්ව නං ්වදියාමී’ති පජානාති. නිරාමිසංවා 
අදුක්ඛමසුඛං ්ව නං ්වදියමා්නා නිරාමිසං අදුක්ඛමසුඛං ්ව නං 
්වදියාමීති පජනාතී’ ති”. 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සංඝ රත්නය න් අවසර ි. අප්ි 
ගි  වර සතිප්ට්ඨාන සූතර  අළලා විසිඑක්යවනි වතාවටත් ප්වත්වන 
ලෙ ධමය යේශනායව් යව්ෙනානුප්ස් සනාව කි න යෙවන 
සතිප්ට්ඨාන ට ප්ිවිසුමක් ලොගත්තා. එහිදී ප්රධාන වශය න් 
යව්ෙනාව සෘජු යකාටස් තුනකට කඩලා සවයඥ න්වහන්යස් ඉදිරිප්ත් 
කළා, කා ානුප්ස්සනායවන්  ම් කිසි ප්රිච ක්  ම් කිසි අත්දැකීමක් 
 ම් කිසි භාවනාවට ප්ුහුණුවක් යප්ළඹුමක් එළඹුමක් ඇති 
ය ෝගාවචර කුට, ඊට වඩා  ුහුසුලුව කිනමින් අවයෙෝධ ට ඉඩ 
සලසා යෙන යව්ෙනානුප්ස්සනාව ඉදිරිප්ත් කරයගන. ඒයකදි සාමාන 
වවහාරය ්දී අප්ි යව්ෙනාව කි ලා යමයනහි කිරීමක් වශය න් යහෝ 
සාමාන ජනවහයරහි යහෝ ප්වත්වන්යන් දුක්ඛ යව්ෙනාව 
සම්ෙන්ධය න්. ඒකට සුඛ යව්ෙනාවක් නම් අප්ි සුඛ කි න වියශ්ෂණ 
ප්ෙ  ය ාෙනවා. වියශ්ෂණ ප්ෙ නැතුව ය ාෙන යවලාවට ඒක 
ය යෙන්යන් දුක්ඛ යව්ෙනාවට. අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාවක් කි න එකක් 
සාමාන ජන වවහාරය ් නෑ. ඒ වායග්ම කවදාක්වත් 
ය ෝගාවචරය ක් යමයනහි කරලවත් තිය නවෙ කි ලා හැරිලා 
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ෙැලුයවාත් ඇත්යත නෑ. නමුත් ඉදිරිප්ත් කිරීයම්දි ගි  වතායව් අප්ි 
ඉදිරිප්ත් කරගත්ත ප්ාඨ  අනුව සුඛ යව්ෙනා, දුක්ඛ යව්ෙනා, 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනා, නැත්නම් උයප්්ක්ඛා යව්ෙනා කි න යම් තුන 
සමාන ෙයරන්  ුක්තව තම ි ඉදිරිප්ත් කරලා තිය න්යන්. යම ිනුත් 
චතුරා ය සත  දුක්ඛ සතය න් ප්ටන් අරගත්තට යව්ෙනාව ප්ටන් 
අරගන්යන් සුඛය න් - සුඛ යව්ෙනා, දුක්ඛ යව්ෙනා, අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ෙනා කි ලා. ඒක එක ප්ැත්තකින් සමාන්තර යවනවා ආස්වාෙ 
ප්ක්ෂ  ආදීනව ප්ක්ෂ  මනෂ්කරම ප්ක්ෂ  කි න වර්ගවලට. ඒක 
නිසා ප්රතිප්දාවට යම් සුඛ යව්ෙනාව සෑයහන වැෙගත්කමක් සෑයහන 
අදාළ භාව ක් තිය නවා. 

අෙ අප්ි යව්ෙනානුප්ස්සනායව්ම විස්තර යකාටසක් ඉදිරිප්ත් 
කරගත්යත් සුඛ වශය න්, දුක්ඛ වශය න්, අදුක්ඛමසුඛ වශය න් 
යෙදාගත්තා වූ යව්ෙනාව දැන් සාමිස, නිරාමිස කි න වියශ්ෂණ ප්ෙ 
යෙකක් ය ාෙලා හ කට කඩලා යප්න්වන්න ි. යම්යකන් සවයඥ න් 
වහන්යස්යග් සි ුම් ති ුණු භාව  යෙදා දැක්වීයමන් ධමයය ් අමුතු සජීවී 
ෙවක්, උත්සන්න ෙවක්, ආසන්න ෙවක්, දැයවන ෙවක්, ධර්ම ට 
යහාඳටම කිට්ටු කරන ෙවක් අනික් ප්ර්ව න්ට වඩා යම් යව්ෙනාව, 
නැත්නම් අනික් සතිප්ට්ඨාන න්ට වඩා යව්ෙනා කි න මචතසික  
සම්ෙන්ධය න් තිය නවා. ඒ නිසා සාමිස, නිරාමිස කි න කාරණා 
යෙක ළං කරගත්තට ප්ස්යස් වියශ්ෂය න්ම ය ෝග ජීවිත ට ෙැස්සා 
නම්, නැත්නම් ශරමණ ජීවිත කට ෙරහ්මචරි  ජීවිත කට ෙැස්සා නම්, 
එයහම යකයනකුට තමන් ඇරගත්තා වූ විනිශ්ච  සම්ෙන්ධය න් 
යකටි යහෝ යව්වා ස්ීර යහෝ යව්වා නැත්නම් තාවකාලිකව යහෝ 
 ාවජීව යව්වා, යම් අභිනිෂ්කරමණ  සම්ෙන්ධය න් විශාල සතුටක් 
ප්රයමෝෙ ක් ඇති කරලා යෙනවා. යලාකු මධර් ක් දිරිගැන්වීමක් ඇති 
කරලා යෙනවා. ඒ වායග්ම තම ි ශරමණ භාවය ් හිටි ා යහෝ යව්වා 
ය ෝග භාවය ් හිටි ා යහෝ යව්වා සාමාන යගවල්යදාරවල්වල 
අඹුෙරැවන් රකිමින් වාප්ාර කරමින් ඉන්න ජීවිත ක යහෝ යව්වා  ම් 
කිසි යකයනකුට තාමත් විඳලා ඉවර කරගන්ට ෙැරි, තාමත් ඉවර 
කරගන්ට ෙැරි යම් කාම සැප්ය , සාමිස සැප්ය , යලාකු යලාල් භාව, 
ගිජු භාව තිය නවා නම්, යව්ෙනානුප්ස්සනාව විස්තර කරයගන 
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 නයකාට මහා අප්හසුතාවකට ප්ත් යවනවා. යම් කි න කාරණා 
ප්ිළිෙඳව යත්රැම්ගන්ට ෙැරි වාකූල භාව කට ප්ත් යවනවා. එයහම 
නැත්නම් මධ කලාණ ධමයය ් ඇත්තා වූ කලාණ රස  අවුලකට 
යහ්තු යවනවා. එතැන ඇත්ත වශය න්ම සාකේඡා කරන්යන්, ආදි 
කලාණ ටත් වඩා මයජ්ෙ කලාණ  ි. ධර්ම  අහලා එහි සතුටක් 
ඇති කරයගන එහි නිමග්න වුණා වූ ඇත්තන්ට නම් 
යව්ෙනානුප්ස්සනායව් යලාකු දිරිගැන්වීමක් තිය නවා. අප්ි අෙ 
ඉන්යන් සත්ත්ව යලෝයක් තිස්එකක් වූ ෙඹතලය ්, නිවන් දැකීමට 
එකම වැඩ ප්ිළියවළක් ප්ටන්ගන්ට ඇති එකම ඉඩකඩ යවන මනුස්ස 
යලෝයක් යන්ෙ? ඒ මනුස්ස යලෝයකත් ඉඳයගන අප්ි සැප් යව්ෙනා, දුක් 
යව්ෙනා, අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනා වශය න් මුළු යලෝක ම යමයහ වන 
යම් වැඩ ප්ිළියවයළ් අෙ  ම් යම්රිේච තත්ත්යවකට  ම් තලතුනා 
තත්ත්යවකට ප්ත් යවලා ඉන්නවා යන්ෙ? අප්ි තව ඉස්සරහට 
 නයකාට අප්ිට අත්ෙකින්ට යවන්යන් යම් වායග් යෙ ක් යන්ෙ? ඒක 
ෙුේධාදී උත්තම න් වහන්යස්ලා විසින් ප්සස්නා ලේෙක්, ආ ය 
වංශ ට වැයටන ලේෙක් යන්ෙ? ඒක යන්ෙ මං යම් වරින් වර යහෝ 
අත්ෙකින්යන් කි ලා තමන්  න මාර්ග  ප්ිළිෙඳව යලාකු මධර්  ක්, 
එයහම නැත්නම් නි ම මධම ප්රතිප්දාවට එළවා තැබීමක් යව්ෙනාව 
ප්ිළිෙඳව කතා කරනයකාට යහාඳට ඉදිරිප්ත් යවන තාල ක් තම ි 
යම් අලුත් සාමිස නිරාමිස කි න ප්ෙ යෙක අනුව එන විගරහය ් 
සඳහන් යවලා තිය න්යන්. 

ඉස්සර යවලාම සඳහන් යවන්යන් “සාමිසං වා සුඛං ්ව නං 
්වදියමා්නා සාමිසං සුඛං ්ව නං ්ව යාමීති පජානාති” එතන 
සාමිස කි න ප්ෙ  ‘ආමිස සහිත’ කි න ප්ෙ යෙකට ි කඩලා ගන්න 
තිය න්යන්. ආමිස  කි ලා කි න්යන් අප්ිට අලල්න්න, ෙකින්න, 
ඉඹින්න, අතගාන්න, අහන්න ප්ුළුවන් යලෞකික යේ. ඒ නිසා මුළු කාම 
යලෝක ම ආමිස සැප් ක්. යම්කට කි නවා සාමිස. ආමිස  සහිත ි 
කි න එක ි සාමිස කි ල කි න්යන් - ආමිස දාන, ආමිස ප්රතිප්ත්ති. 
යවසක් ෙවස්වලට යහම ප්ත්තයර් තිය නවා යමවර යවසක් ප්ූජාව, 
යවසක් උත්සව  ප්රධාන වශය න් ආමිස ප්ූජාවට වඩා ප්රතිප්ත්ති 
ප්ූජාවට ෙරව ගත කළා කි ලා. ආමිසවලට වඩා යහාඳ ි ප්රතිප්ත්ති 
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ප්ූජාව. ආමිස දාන ට වැි  යහාඳ ි අභ  දාන . ඊට වැි  යහාඳ ි 
ධමය දාන , ආදී වශය න්. දායන ගන්නයකාට “අන් න පානං ඝරං 
වත්ථං” ආදී වශය න් කෑම බීම, යස්නාසන, වස්තර, සිවුරැ, මල් ගඳ 
විලවුන්,  ාන වාහන, ප්රදීප් ආදී යේවල්වලට අප්ි කි නවා ආමිස ප්ූජා 
කි ලා. අල්ලන්න කරන්න ප්ුළුවන් යේවල්. අන්න ඒ මත්යත් 
නැයගන්නා වූ  ම් සුඛ ක් තිය නව නම් ඇහැට ප්රි  රෑප් දැකලා, 
කනට ප්රි  සේෙ කන්කලු නාෙ අහලා, නාස ට මිහිරි වින්ෙන, දිවට 
යහාඳ රස, ක ට යහාඳ ප්හස, හිතට යහාඳ සිතුවිලි ආදි  දීලා, 
එ ිනුත් කාම යලෝක සම්ෙන්ධ හිතිවිලි ඔක්යකාම වැයටන්යන් 
ආමිස ට.  

අන්න ඒ ආමිස  සම්ෙන්ධ සුඛ   ම් කිසි යකයනක් 
විඳිනයකාට ඒ සුඛ  විඳින ෙව ෙන්නවා නම් “සාමිසං වා සුඛං 
්ව නං ්ව යමා්නා”  ම් කිසි යකයනක් ඒ සුඛ  විඳිමින් ඉන්නා 
වු වතයමාන අවස්ථාව ි යමතැන ගැයනන්යන්. ඒ අවස්ථායව්දී 
‘සාමිසං වා සුඛං ්ව නං ්ව යාමීති පජානාති’ මම සාමිස සුඛ ක් 
විඳිමින් ඉන්නවා කි ලා දැනගන්ට ි. යම්ක ි උප්යේශ . ඉතින් යම්ක 
තම ි යම් මාතෘකායව් ප්රයව්ශ , අන්තිම අමාරැම තැන. ඒ විස්තර 
කරනයකාට මවයග් තයනන් කිරි උරන ෙොට මවයග් තයනන් එන 
කිරි උෂ්ණ ගති  ඒයක ඇති මිහිරි රස, ප්ැණි රස මවට තුරැල් යවලා 
උරන ගති  ආදි  නිසා සුඛ ක් ඇති යවනවා. ඒ සුඛ  ෙන්නවා. 
ඒක ි අනික් යවලාවට අඬන්ඩත් ඒ යවලායව් යොයහාම  ායවලා, 
යප්්යවලා යම් වැයේ කරන්ටත් යප්ළයඹන්යන්; ඒයක රස ක් 
ෙන්නවා. ඒක නිසා සාමිස සුඛ ක් විඳින ඒ යප්ාි ෙරැවත් සාමිස 
සුඛ  විඳින ෙව ෙන්නවා. නමුත් ඊට වැි  යවනස් ගති ක් ගැඹුරක් 
යත්රැම් කරගන්න යවනවා ය ෝගාවචරය ක් යහාඳ මිහිරි ප්ල ක් 
රස ක් ෙුදින යවලාවක, එයහම නැත්තම් ඇහැට රෑප් ක්, කනට 
ශේෙ ක්, නාස ට සුවඳක්, ක ට ප්හසක්, හිතට එන තමන්ට ප්රි  
මනාප් රැචි සිතිවිල්ලක් එන යව්ලාවක ඒකාන්තය න්ම එතැන සුඛ 
යව්ෙනාවක් ඇති යවනවා. ඒ සුඛ යව්ෙනාව එනයකාටම 
කාමසුඛල්ලිකානුය ෝග  කි න, ය ෝග කර්ම ක්ම නමුත් මිථා 
ය ෝග කර්ම ක ය යෙන යකයනකුට නම් යම්ක දැනගැනීමට වඩා 
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වින්ෙන  තම ි වැෙගත්. මට යම් සැප් ලැෙුණා කි ලා යලාකු සතුටක් 
මිසක්ක යම්ක යම් සාමිස සුඛ ක් කි ලා යමයනහි කිරීමක් යහෝ 
දැනගැනීමක් අදාළම නෑ. යමයනහි කයළාත් දැනගත්යතාත් අර සුඛ 
වින්ෙන ට ොධා යවනවා. ඒ නිසා සුඛ වින්ෙන ට මුළු ක ින්ම මුළු 
හිතින්ම නිමග්න යවලා ගත කරනවට අප්ි කි නවා 
කාමසුඛල්ලිකානුය ෝග , කාම සුඛ ට ඇලී ගත කරන ජීවිත  කි ල. 
ඒ වයග්ම තම ි අත්තකිලමථානුය ෝග ට ෙැයඳන යකනාට සුඛ  
එනයකාටම තරහක් එනවා. දැන් යම්ක කැප් නෑ. යම්ක උරැම නෑ. 
කතා කළ  ුතු නෑ. යමව්වා ප්රසිේධ කළ  ුතු නෑ කි ලා එව්ව ප්ිළිෙඳව 
ආත්ම  ක්ලමථ කට ප්ත් කිරීමට තෙ වාප්ාර ක් ඇති යවනවා. ඒක 
ේයව්ෂ  ප්ැත්යතන් මතු යවනවා. ඒ යෙක නිසාම සාමිස සුඛ ක් ඇති 
යවේචාම සාමිස සුඛ ක් විඳින ෙව මධස්ථව යමයනහි කිරීයම් 
අවස්ථාව ගිළිහී  නවා. 

ඒක නිසා අප්ි හිතන්න නරක ි - ධම්මචක්කප්වත්තන සූතරය ් 
තිය න විදි ට කාමසුඛලල්ිකානුය ෝග  සහ අත්තකිලමථානු ය ෝග  
කි න යෙක අයප්් උප්්ප්ැන්න සහතිකය ් සඳහන් යවේච යෙ ක් 
යනයව ි. චිත්තක්ෂණය න් චිත්තක්ෂණ ට යම් යෙකින් එකක් ආශර  
කරනවාම ි. ප්ෘථග්ජනය ක් යවේචම යම් යෙක ආශර  කරනවාම ි. 
ඉතින් ඒක නිසා, නැති යවන සාමිස සුඛ ක් ආප්ුවාම යෙන්යනක් 
යෙවිදි කට හිතන්න ප්ුළුවන්. හිතනවාම ි. ප්ෘථග්ජන අන්ධ 
ප්ෘථග්ජන ඇත්යතෝ යම් යෙකට ි වැයටන්යන්. එක්යකෝ 
කාමසුඛල්ලිකානුය ෝග ට - සතුටු හිතිේච එක භුක්ති විඳලා එ ින් 
මත් යවන ගති කට එනවා. නැත්නම් අත්තකිලමථානුය ෝග ට 
වැයටන යකනා ඒක ප්ිළිෙඳව ප්ැකියළන ගති ක් ප්සුොන ගති ක් - 
යම්ක අප්ිට යහාඳ නෑ කි ලා අ ින් කරන්ට හෙන ගති ක් ේයව්ෂ 
කරන ගති ක් තිය නවා. ඉතින් සවයඥ න් වහන්යස් යම් යෙක එකතු 
කරලා යෙයකන් යෙෙලා ගත්ත උත්තර ක් යනයව ි. උන්වහන්යස් 
මතක් කරනවා සැප්  යහාඳ ි කි ලා හියතනවා නම් ඒ ෙව යමයනහි 
කරන්න. මම දැන් ආමිස සැප් ක් විඳිමින් ඉන්යන කි ලා ඒ ෙව 
දැනගන්න. මම ආමිස සැප් ක් විඳලා සතුටු යවනවා නම් ඒක 
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දැනගන්න. ඒ වයග්ම ඒක යනාවි   ුත්තක් යනාකි   ුත්තක් කි ලා 
හියතනවා නම් ඒක දැනගන්න. 

අන්න ඒක ි විප්ස්සනායව් ප්රකෘති . ඒක තම ි විප්ස්සනායව් 
ප්ිවිසුම. යම් සඳහා යකාේචර තීවර කාම සුඛ ක් උප්ය ෝගී කරගත 
 ුතුෙ යකා ි වයග් යවලාවක් අකැප්ෙ කැප්ෙ කි ලා, සති ට නම් 
කිසිම සීමාවක් නෑ.  ම් ප්රයේශ ක කාම සැප් ක් සුඛ ක් යකයනකුට 
මතු යවලා එන්යන් අයහ්තුකව කි ලා හිතන්ට නරක ි. ඒවා එන්යන් 
සයහ්තුකව ි. ඔහු යප්ර කළ ප්ින් ප්ව් අනුව ි ඒවා මතු යවලා 
එන්යන්. අප්ි හිතුවට අප්ි ප්ැතුවට ඒ කාම සැප් ලැයෙන්යන් නෑ. ඒ 
වායග්ම තම ි ප්ස්සට සඳහන් යවන්නා වූ දුක ලැයෙන්යනත් නෑ. 
එව්වා ලැයෙන්යන් යහ්තු සහිතව ි. අප්ි ඒ නිසා නරක ි එව්වා 
ප්ිළිෙඳව අසීමිතව කල්ප්නා ශක්ති ට වැටිලා අවස්ථායව් ප්ැවැත්ති  
 ුතු සිහි  ප්න්නවන්න. ඒ නිසා සවයඥ යේශනායව් සඳහන් යවන්යන්, 
සාමිස සුඛ ක් ආප්ුවහම ඒක සාමිස සුඛ ක්, ආමිස ට සම්ෙන්ධ 
සුඛ ක් විඳිමින් ඉන්නවා කි ලා දැනගැනීම තම ි යමතනදී මතක් 
කරන්යන්. ඒ දැනගැනීම මාර්ගය න් සතිප්ට්ඨාන අටුවා ටීකාවලට 
 නයකාට කි නවා ඒක භාවනාවකුත් යවනවා සතිප්ට්ඨායනකුත් 
යවනවා කි ලා. ප්ුංචි ෙරැයවක් කිරි උරනයකාට, නැත්නම් තිරිසන් 
සයතක් ඒ සැප් ක් විඳිනයකාට ඒ සතා සි  ට සි  ක්ම හිත ය ාදා 
ගත කළාට, ප්ිහිටවන ලෙ සති ක් නැති නිසා ඒක සතිප්ට්ඨාන ක් 
යවන්යනත් නෑ, භාවනාවක් යවන්යනත් නෑ. තවතවත් මතුමත්යත් 
සති  වැඩීමට යහ්තුවක් යවන්යන් නෑ.  

යම් සෑම ප්ර්ව ක්ම අවසාන කරන්යන් අජ්ෙත්ත යව්ෙනා, 
ෙහිද්ධා යව්ෙනා යෙක සංසන්ෙන  කරන්න කි ලා. සමුෙ  ව  
සංසන්ෙන  කරන්න කි ල කි නවා. ඊට ප්ස්යස් ‘යාව් ව 
ාණමත් තාය පටිස්සතිමත්ථාය’ යම් සැප් මත, උප්න්නා වූ යව්ෙනාවක් 
මත යම් ප්ජනාති කි න දැනගැනීම ඇති කරන්යන් මතු මත්යත් මීට 
වඩා සුප්තිට්ිත සති ක් ඇති කරන්ඩ ි. ඒ නිසා ආරම්භ  
යකාතැනකින් යහෝ සතිය න් ප්ටන්ගන්න ඕන. ඒ අරඹන ලෙ සති  
මතුමත්යත් තවතවත් දැි වීයමන් තම ි ඒ සති  මනා යකාට 



  23-වන ධමය යේශන . 
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ප්ිහිටන්යන්. ඒ නිසා ආධුනික ය ෝගාවචර ින්ට තීවර සාමිස සුඛ  
සති  ප්ිහිටුවීමට අප්හසුතා ඇති කරන්න ඉඩ තිය නවා. මධස්ථ 
සාමිස සුඛ  සති  ප්ටන්ගැන්යම්දී යල්සි කරන ගති ක් තිය නවා. 
යමාකෙ, සිත මත් කරලා නතු කරලා අන්ෙ මන්ෙ කරවන ගති ක් නෑ. 
මධස්ථ යේ නිතර හම්ෙ යවන සාමාන සුඛ ක්. අන්න එවුවය දි 
යල්සි ි ප්ජානාති කි න විදිහට හාත්ප්සින්ම දැනගැනීම කරන්න. 
නමුත් ඒක යප්ර කරන ලෙ සති  අනුව, දැි යව්යගන එන්නා වූ 
අඛණ්ඩ සති , මනා යකාට ප්ිහිටි සති  එනයකාට ඕනෑම සාමිස 
සුඛ ක් සති ට  ට කරන්න ප්ුළුවන්. ඒයකදී යම් සාමිස සුඛ  
යනාඇල්ලි   ුතු ි, යම්ක ඇල්ලි   ුතු ි කි ලා ඒයක් සීමාවක් නම් 
විප්ස්සනාව ප්ැත්යතන් යප්න්නන්න ෙෑ. ඒයකදි කි න්ට තිය න්යන් 
ඒ ප්ුේගල ට අදාළ, ඒ ප්ුේගල ායග් කමයජ, චිත්තජ, උතුජ, ආහාරජ, 
යහ්තු හතර මත ඒ ඒ ප්රයේශවල හැටි ට කාම සාමිස යහෝ නිරාමිස 
යහෝ සැප් යහෝ දුක් යහෝ ලෙනවා. ඒ නිසා යකයනකුට කි න්නත් ෙෑ 
ඒ සෑම උේචතර සෑම සැප් ක් ප්ිළිෙඳවම සතිමත් උනාට ප්ස්යස් 
ෙවයස ි නිවන් ෙකින්යන කි ලා. ඔහුට අදාළ යකාටස තීන්දු යවන්යන 
ඔහු යප්ර කළා වූ කමය ශක්තිවල හැටි ට ි. උප්නිශර  සම්ප්ත්තිවල 
හැටි ට ි. 

ඒක නිසා ‘සබ්බං පරි්ඤ්ෙයයං’ දුක්ඛ සත  ගැන සඳහන් 
කරනයකාට ධම්මචක්කප්වත්තන සූතරය ් කි න්යන් සි ල්ල 

හාත්ප්සින් වට යකාට අල්ලාගත  ුතු ි. නමුත් ඒ “සි ල්ල” යවන්යන් 
ඔහුයග් කමය ශක්ති ට අදාළ සි ල්ල ප්මණ ි. ඒ නිසා විත්තාර රැචි 
ගුරැවරැ විත්තාර රැචි භාවනා කරමවලදී සි ල්ල ෙත  ුතු ි කි ලා 
කි නවා නම් යකයනකුට කි න්න යවනවා, එයහනම් යම් යලෝයක් 
කාම සැප් තිය න ඔක්යකාම විඳ විඳ ඒ විෂය හි සති  ප්ිහිටුවාගන්ට 
උත්සාහ ගත  ුතු ි කි ලා. ඉතින් අමතර වාප්ාර ක් ඇති කරගන්න 
ප්ුළුවන් කාමසුඛල්ලිකානුය ෝග ඇත්තන්ට, ෙුේධ වචනය ් සඳහන් 
කරලා තිය න්යන් ‘සබ්බං පරි්ඤ්ෙයයං’, ඒ නිසා සෑම සාමිස 
සුඛ ක්ම විඳි   ුතු ි කි ලා. එයහම එකක් නෑ. ඒ ප්ුේගල ාට අදාළ 
සාමිස සුඛ  තීන්දු කරන්යන ඒ ප්ුේගල ා යනයව ි. ඒ ප්ුේගල ායග් 
යප්ර කළ නිශර  සම්ප්ත්ති, උප්නිශර  සම්ප්ත්ති, කමය සම්ප්ත්ති 
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අනුව ි. අවශ කරලා තිය න්යන් යම්ක ි: තමන් ඉදිරි ට ප්ත් 
යවනවා නම් සාමිස සුඛ ක්, ඒක ප්ත් යවන්යන් යහ්තුකවම ි. අන්න 
ඒ යහ්තුකව ප්හළ යවන්නා වූ සාමිස සුඛ ට ‘ප්ජනාති’ කි න ප්ෙ  
මුසු කරවන්න ඕනෑ. හමු කරවන්න ඕනෑ. මූණ යෙන්න ඕනෑ. යවන 
විදිහකට කි නවා නම් සති  ප්ිහිටුවන්ට ඕනෑ. ඒ සාමිස සුඛ . 

ඒ ප්ළයවනි වාකය ්ම යෙයවනි සමාන්තර ප්ෙය ් සඳහන් 
වන්යන් නිරාමිස සුඛ  කි ලා. යම් සාමිස සුඛ  ි නිරාමිස සුඛ  ි 
ගන්නයකාට හැම නඩුවක්ම, හැම වාෙ ක්ම, හැම වරෙවා 
වටහාගැනීමක්ම, අන්ෙ මන්ෙ වීමක්ම, ඔක්යකාම නඩු ති න්යන් යම් 
සාමිස සුඛ ට විතර ි. නිරාමිස සුඛ ට කිසිම නඩුවක් නෑ. යම් නිසා 
නිරාමිස සුඛ  අවයෙෝධ කරවලා යෙන්න ප්ුළුවන් නම් යමානම 
කරම කින් හරි, හරිම යල්සි ි ෙණ කි ලා යෙන්න. යමාකෙ සාමිස 
සුඛ  සති ට  ට කරලා සතිප්ට්ඨායනට  ට කරලා භාවනාවට  ට 
කරගත්තා නම්,  ම් කිසි නිරාමිස සුඛ ක් මතු යවනවා. ඒ නිරාමිස 
සුඛ  ඒ ප්ුේගල ායග් මතුමත්යත් සති  වැඩීමට ඥාණ  වැඩීමට උෙව් 
කරනවා. ඒ විතරක් යනයව ි සති ට  ට යනාවුණා නම් දිගින් දිගටම 
ඒ කාම  ඊට වඩා ෙලවත් කාම කට ඇෙයගන  න ගති ක් 
තිය නවා. කාමය ් තිය නවා හැත්ෙැයඳන ගති ක්. හැම යවලායවම 
භව යනත්ති ක් ඇතුව තම ි කාම  වැඩ කරන්යන්. කාම ට කිට්ටු 
වුණාට ප්ස්යස් තව කිට්ටු කරගන්න හියතනවා. තව යලාකු කරගන්න 
හියතනවා. තව මයග්ම කරගන්න හියතනවා. යම් සඳහා මූලිකව 
ය ාෙන ප්ර න්තවලට අප්ි කි නවා ප්රගතිශීලී ගති ක් කි ලා. 
අභිවෘේධි  කැමැත්යතක් කි ලා. දි ුණුව කැමැත්යතකුට තිබි  
 ුත්තක් තම ි තමන් ළඟ ඇත්තා වූ ෙවයෙෝග සම්ප්ත් වැි 
කරගැනීමට  ම් කිසි විධිය ් වාප්ාර ක් තිය න්ට ඕන.  

නමුත් ස්වාභාවික යේ තම ි, යමන්න යම් සීමාව සාධාරණ 
ප්ැත්යත් ඉඳලා අසාධාරණ ප්ැත්තට ප්නිනයකාට ධාර්මික ප්ැත්යත් 
ඉඳලා අධාර්මික ප්ැත්තට ප්නිනයකාට වැයේ කරන මිනිහවත් ෙන්යන් 
නෑ ඒ සීමාව. ඒ නිසා ප්ුංචි මූලික අ ිතිවාසිකම් මූලික අවශතා 
යවනුයවන්, ෙරැවන් යවනුයවන්, නෑෙෑ න් යවනුයවන්, රට 
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යවනුයවන් ජාති  යවනුයවන් ඒ ප්රගති ට සාමිස සුඛ ට ඉදිරිප්ත් 
යවේච යකනාට මූලික අ ිතිවාසිකමක් තිය නවා. රට ඊට 
අ ිතිවාසිකම් ලො දීලා තිය නවා. ඔහුයග් වාප්ාර ශක්ති  ප්රය ෝග 
ඥාන  ය ාෙවලා සාමිස සුඛ වැි කරයගන  නවා. නමුත් එක 
සීමාවකට ආවට ප්ස්යස් අසාධාරණ කරමවලින් යහෝ අධාර්මික 
කරමවලින් යහෝ සාමිස සුඛ  මයග් කරගන්ට ළං කරගන්න ෙදාගන්න 
කිට්ටු කරගන්න සීමාව ප්නින තැන කවමදාකවත් ප්ෘථග්ජනය කුට 
වැටයහන්යන් නෑ. ඒ නිසා ඔහු සාධාරණ සාමිස සුඛය න් 
ප්ටන්යගන අසාධාරණ අධාර්මික සාමිස සුඛ ට වැටුණට ප්ස්යස් 
ප්රිවුට්ඨාන යකයලස් විතරක් යනයව ි ක  වචන යෙක ඉක්මයවන 
ක්යල්ශවලින් ඉක්මයවන වීතිකරම යකයලස්වලටත් වැටිලා හියර් 
විලංගුයව් වැයටනවා. රජුන්යගන් හිස ගැසුම් ලැයෙනවා. අප්ාගත 
යවනවා. ඉතින් නඩු, ඉතින් යචෝෙනා. ඒකට යහ්තුව යම්ක ි. ඒ සාමිස 
සුඛ  දියග් ඉදිරි ට  නයකාට අසාධාරණ සාධාරණ ධාර්මික 
අධාර්මික යභෙ  වළලන විදිහට  ටප්ත් කරන විදිහට සඤ්ඤා 
විප්ල්ලාස, දිට් ි  විප්ල්ලාස, චිත්ත විප්ල්ලාස සිේෙ යවනවා. 

යමන්න යම් යහාල්මන කවදාකවත් නෑ නිරාමිස සැප්ය ්. 
නිරාමිස සැප් කවදාකවත් අසාධාරණ කරම කින් යහා න්ට ෙෑ. 
නිරාමිස සැප්  කවදාකවත් අධාර්මික කරම කින් යහා න්න ෙෑ. 
සවයඥ න් වහන්යස් ප්හළ යවන්ඩත් කලින් ෙඹදිව් තලය ් 
වියශ්ෂය න්ම යම් නිරාමිස සැප් තිෙුණා. ප්ැරණි සෘෂින් වහන්යස්ලා 
ඒක විඳලා තිෙුණා. සවයඥ න් වහන්යස් කවදාකවත් ඒක අධාර්මික ි 
කිව්යවත් නෑ අසාධාරණ ි කිව්යවත් නෑ. ඒ කුට්ටි  ප්ිටින්ම චිත්ත 
භාවනා සම්ප්ූර්ණය න්ම යථරවාෙ ට කිට්ටු කළා. ළං කරල 
යප්න්නුවා. ඒ නිරාමිස සුඛ, ධාන සුඛ, රෑප් ධාන සුඛ, අරෑප් ධාන 
සුඛ, යලෝයකෝත්තර සුඛ, කි න යම්වා ින් රෑප් ධාන, අරෑප් ධාන 
කි න යෙක යප්ර හිටප්ු සෘෂීන් වහන්යස්ලා විඳලා තිෙුණා. කවදාකවත් 
සවයඥ වචන ක ඒ සෘෂීන් වහන්යස්ලාට යදාස් කි ලා නෑ. 
උන්වහන්යස් යදාස් කි ලා තිය න්යන් යමේචර නිරාමිස සුඛ ක් 
යප්න්වලා යෙන්න තරම් කරම ක් ඇති කරලා වනගතව නිෙහස් සුඛ  
විඳප්ු ඒ සෘෂීන් වහන්යස්ලායග් ෙරාහ්මණ ධර්ම ම අෙ කාලය ් 
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ෙමුයණෝ සාමිස සුඛ ට  ටප්ත් කරලා ෙල්යලෝ වායග්. අෙ ෙල්ලන්ට 
විතරක් සීමා යවලා ඒ ගතිවලට  ටප්ත් යවලා අෙ මනුස්සය ෝ 
රවට්ටයගන ෙමුණු ධමය ක් ඇති කරයගන ෙමුණු මත ඇති කරයගන 
අසාධාරණ කරම කට සමාජ  යප්යළනවා කි න එකට ි 
උන්වහන්යස්යග් යෙෝෂ . ඒ නිසා නිරාමිස සැප්ය ්දී කවදාකවත් 
අසාධාරණ ක් යවන්න ෙෑ. කවදාකවත් අධාර්මික හම්ෙු කිරීමක් 
යවන්න ෙෑ. නමුත් යම් යෙක ෙන්යන් නැත්නම් සාමිස සුඛ  නිරාමිස 
සුඛ  කි න යෙයක් අත්දැකීමක් නැති යකනා හැමදාම ජීවිත  
ප්ටන්ගන්යන් සාමිස සුඛය න්. රණ්ඩු ෙෙර කරන්යනත් සාමිස 
සුඛය න්. මැරිලා  න්යනත් සාමිස සුඛය න්. 

නමුත් ප්ැහැදිලිව යත්රැම්ගන්න ඕන යම් ධමය ප්ිළිෙඳ 
විනිශ්ච ක් කරන්න නම් අඩුම ගායන් නිරාමිස සුඛ  කි න යම් රෑප් 
ධාන සුඛ, අරෑප් ධාන සුඛ විඳප්ු යකයනකුට තම ි විනිශ්ච ක් 
ප්ැහැදිලි යවන්යන්. ඒ නිසා සාමිස සුඛ  ප්ිළිෙඳව තරිප්ිටකය ් ඕනම 
තැනක ප්ුදුමාකාර යලස ඒයක ඇත්තා වූ ළාමක ෙව, ගරාම ෙව, හීන 
ෙව, තුේඡ ෙව සෙහන් කරලා තිය නවා. ඒ නිසා ඒයක ඇත්තා වූ 
අධිකතර අහවල් අහවල් යේවල් කි ලා කතා කරන්න ෙැරි යෙ ක් 
ශාසනය ් නෑ. ඕන ප්ැත්තක් කතා කරන්ට ප්ුළුවන්. යමාකෙ ඒක 
තම ි ප්ළයවනිම ප්ාඩම. ඒ ප්ළයවනි ප්ාඩම “ඌ්නා ්ලා්කා 
අති්ත්තා තණ්හා දා්සා” ඔයහාම තම ි රට්ඨප්ාල කුමාර ා ඒ 
රජ්ජුරැවන්ට මතක් යකරැයව්. යම් යලෝයක කාම සැප්වලින්, කාම 
සැප් සඳහා, තම ි රජකම් කරන්යන්. කාම සැප් සඳහා තම ි 
ඇමතිකම් කරන්යන්. කාම සැප් සඳහා තම ි කාම මිේඡාචාර  
කරන්යන්. නමුත් කවමදාකවත් සම්ප්ූර්ණ කරන්න නම් ෙෑ. ප්ියරන්යන 
නෑ. ඌන ි, අතියත්තා - කවදාවත් තෘප්්තිමත් යවන්යන නෑ. ඒ වුනාට 
අප්ි යකාේචරයෙෝ අයප්් සයහෝෙර න්ට වැි  අප්ි කාම සැප් විඳිනවා 
කි ලා යප්න්නන්න ෙඟලන ගති ක් තිය නවා. ප්රයේශක්කාර න්ට 
වැි  යප්න්නනවා කි න එක අහන්ට යෙ ක් යනයම ි. ඒ තරමටම 
තමායග් හම සීමා කරගත්තා වූ යම් යව්ෙනා ශරීරය න් එහාට හැම 
යවලායවම අප්ි යවනස් එකක් ෙකින්යන්. ඊට වැි  අප්ිට කාම සැප් 
ලැයෙන්න ලොගන්ට තම ි යම් අසාධාරණ අධාර්මික කරමවලින් 
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 ැයප්න්යන්. ඒක නිසා කාම යලෝකය ් කාම සැප්  අතෘප්්තිකර ි. 
ඌන ි. ඒකට දාසකම් කිරීම තම ි ප්ෘථග්ජන යලෝක  කි න්යන්. 
සවයඥ න් වහන්යස් සඳහන් කළා මම ෙැළය ක් යනයව ි කි ලා. 
මම කාටවත් කඹුරන යහෝ මම කාටවත් කුලි ට වැඩ කරන යකයනක් 
යනයම ි. හම්ෙ යවේච තැනකට ප්ාතර  අරයගන ගිහිල්ලා 
ප්ිණ්ඩප්ාත ට ලැෙුණු යෙ ක් අරයගන යලෝකය ් යස්රිචාරීව 
යොයහෝම ස්වාීනව මම හැසියරනවා කි ලා. 

කාමදාස කරන ඇත්තන්ට එයහම ෙෑ. ඒ ඇත්තන්ට ෙැයඳන්න 
ඕනෑ. ඒ ෙැඳීම කාමය ් ඇති ඒකාන්ත ලකුණක් තම ි. ඒ නිසා කාම 
සුඛ ට කි නවා මිශරිත සුඛ කි ලා. කාම සුඛ  ඌන නිසා අප්ි 
වංජන ක් හෙප්ුවම ඒකට කටගැස්මට උම්ෙලකඩ ටිකක් දාන්න 
ඕනැ. එයහම නැත්නම් දුරැ කුඩු ටික දාන්ඩ ඕනෑ. ඒ දැම්යම් නැත්නම් 
ඒයක රස ප්ෙම එන්යන් නෑ. ඒ වයග් තම ි කාම සැප් යකාේචර 
විඳින යකනාටත් චහ්! අර ටික තිෙුණා නම් යහාඳ ි කි ලා තව ටිකක් 
අඩුවක් වැටයහන ගති ක් තිය නවා. ඒකට මිශර කරන්න කටගැස්මක් 
අඩුවක් හිටිනවා. ඒ නිසා ඒකට කි නවා ඌන ි කි ලා. නිරාමිස 
සුඛය ් කිසිම යෙ ක් ආය  කලවම් කරන්න ඕන නෑ. ෙඹ රත්තරන් 
වයග්. ඒකට මාත්තු ඕන නෑ. ඒ වායග්ම තම ි කාම සුඛ  සඳහා 
ඇයහන් අප්ි උප්රිම වියනෝෙ  විඳින යවලාවක් ගත්යතාත් ටික 
යවලාවක්  නයකාට අප්ිට හියතනවා ඒකට කයනනුත් ටිකක් හම්ෙ 
යවනවා නම් යහාඳ ි. ඉරි ව්ව යවනස් කරලා හම්ෙ යවනවා නම් 
යහාඳ ි. රෑප් වුණත් නිල් ප්ාටම ති නවට වැි  නිලු ි රතු ි යෙකම 
තිය නවා නම් යහාඳ ි කි ලා ඒක යවනස් වීමක් ප්තන ගති ක් 
තිය නවා. එයහම නැත්තම් තිෙුණ යේට තිෙුණ යෙ ින් යවනස් වන 
ගති ක් ඉල්ලනවා. නිරාමිස සුඛය ් ඒයක් තිය න්යන් ප්රථම ධාන  
ඉප්දුවා නම් ප්ැ  ගණන් එහිම ඉන්ඩ ි ඕනැ. ඉන්ඩ ඉන්ඩ තම ි ඒ 
සුඛ  වැි යවන්යන්. ඒ නිසා ඒක දාල  න්න ෙැරි ගති ක් තිය නවා 
නිරාමිස සුඛය ්. ආමිස සුඛය ් තිය න්යන් හැමදාම අරමුණු යවනස් 
කරන්ට ඕනැ. 
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යම් යෙයකන් සත ප්හකවත් වි ෙම්  න්යන නැති යේ තම ි 
නිරාමිස සුඛ . නමුත් යලෝක ජනගහන  අරගත්යතාත්, ඒක ප්ැත්තක 
දාලා යෙෞේධ ජනගහන  ගත්යතාත්, ඒකත් ප්ැත්තක දාලා යම් 
ශරමණය ෝ මහණ යවේචි ඇත්තන් ගත්යතාත් කීය න් කී ක්, 
නැත්නම් යමාන ප්රතිශත ක්ෙ කාම සුඛ එයහම නැත්නම් සාමිස සුඛ, 
නිරාමිස සුඛ යෙක ෙන්යන්. ඉතින් ෙුේධාගම ගැන අෙ අධිකාරි  
ඇරයගන විනිශ්ච  කරන චීවරධාරී ඇත්තන්යගන් යම් යෙකවත් 
ෙන්යන් නැතුව ශාසන  රකින්න ි කි ලා එයහම නැත්නම් 
අභිවෘේධි  සඳහා ශාසන  යමව්වා කරන්ඩ ි කි ලා ගන්න තීන්දුවල 
තිය න්යන් යමාන විදිය ් අන්ධ භාව ක්ෙ? ඒ නිසා හුඟාක් යලාකු 
යවනසක් තිය නවා නිරාමිස සැප්ත් ආමිස සැප්ත් යෙකම විඳප්ු 
මනුස්ස ායග් විනිශ්ච කත් නිරාමිස සැප් දැකප්ු නැති යකනායග් 
විනිශ්ච කත්. නිරාමිස සැප් දැකප්ු නැති, නැත්නම් සාමිස සැප්ය ්ම 
ගත කරන එක්යකනා වහාම විනිශ්ච කට එළැයඹනවා. ඒ කරලා 
වහාම එක්යකයනක් වැරදි කරනවා කි ලා වැරදි ෙකිනවා. ඊට ප්ස්යස් 
රණ්ඩුසරැවල්වලට වාෙ විවාෙ කලහ විවාෙවලට යප්ළයඹනවා. යෙකම 
ෙකින එක්යකනා අප්ණ්ණක ප්රතිප්ත්තිය ් ඉන්නව. කිසිම යේකට 
විනිශ්ච කට එළයඹන්යන් නෑ. යමාකෙ එළයඹන්න යෙ ක් නෑ. 
යම්වා යවනස් යවන යලෝයක්. අප්ණ්ණක ප්රතිප්ත්ති  සවයඥ න් 
වහන්යස් යොයහෝම ඉහළින් අග  කරප්ු යෙ ක්. යම්කට යහාඳටම 
උත්තර  හම්ෙ යවන්යන්, සාමිස සැප් ප්ිළිෙඳව කරන විනිශ්ච . 
කවදාකවත් අර ඌන යලෝකය ් අතිත්ත යලෝකය ් තණ්හා දාස 
යලෝකය ් අප්ි කාටෙ යම් විනිශ්ච  අරන් දීලා යම් යලෝයක් 
සංසිඳවන්න හෙන්යන්. දැයවන හිස ගිනිගත්තා වයග් ඉස්ප්ාසුවක් 
නැතුව දුවන යම් යලෝයකට. ඕකට විනිශ්ච  අවශ වන්යන් නෑ. 
වියශ්ෂය න්ම යම්ක යහාඳට යත්යරනවා අඩු ගායන් නිරාමිස ධාන 
සැප්  යහෝ ෙන්නවා නම්; අරෑප් ධාන සැප්  යහෝ ෙන්නවා නම්. 
ඉන් එහාට ගිහිල්ලා ඇති යවන්නා වූ විප්ස් සනා ාණ සැප් 
ලැයෙනවා නම් ඔ  කාම යලෝයක ප්ිළිෙඳ තිය න යේවල් ෙෙ ි 
යේසම ි යෙකම අල්ලල වීසි යකරැවා වයග් විසි කරන්න තිය න 
යෙ ක්. යහෝෙයහෝෙ ගන්න යෙ ක් නෑ ඕයක. යහාඳ ප්ැත්ත දැකලා 
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විතරක් යහෝ නරක විතරක් දැකලා යහෝ ඕයකන් ගැලයවන්න ෙෑ. 
යෙකම ෙකින්ට ඕනැ. ඒක ි සවයඥ න් වහන්යස් යේශනා කරන්යන් 
ආස්වාෙ ප්ක්ෂ  අනිවාර් ය න්ම දැකි   ුතු ි. ඒයකන් කි න්යන නෑ 
ආස්වාෙ ප්ස්යස් අ න්යන ඉඳලා අඃ  න්නට ෙකින්න ඕන කි ලා. ඒ 
ප්ුේගල ාට ගැලවීම සඳහා  ම් කිසි ප්රයේශ ක් දැකි   ුතු ි, 
කර්මානුරෑප්ව උප්නිශර  සම්ප්ත්වල හැටි ට. ඒ දැක්කට ප්ස්යස් ඊට 
සායප්්ක්ෂව ඕයක ආදීනව ප්ස්යස් වැටයහනවා. ඊට ප්ස්යස් තම ි 
නිස්සරණ . 

ඉතින් යම්යක් අත්තකිලමථානුය ෝගය ් තිය න භ ානකකම 
තම ි ආස්වාෙ ප්ක්ෂ ට ෙ ක් තිය නවා. හැම යවලායවම ආස්වාෙ 
ප්ක්ෂ  ෙකිනයකාට කරප්්ප්න් වයග් එනවා ඇඟට, ගැළයප්න්යන 
නැති තත්ත්යවකට එනවා. ඉතින් ඌට කවදාවත් ලැයෙන ආදීනව 
ඥාන  සම්ප්ූර්ණ නෑ. කාමසුඛල්ලිකානුය ෝගය ් තිය න වැරැේෙ 
තම ි ආස්වාෙ ප්ක්ෂ ට වැිය න් ඡන්යෙ යෙනවා. ඒයක ඇත්තා වූ 
ආදීනව ෙකිනයකාට ඒ ප්ුේගල ට වසන්න ෙෑ. ඒක නිසා 
කාමසුඛල්ලිකානුය ෝග  අත්තකිලමථානුය ෝග  යෙකම මුලින්ම 
අතඇරි   ුතු ි. අතඇරලා කාම සුඛ  - නැත්නම් ඒකට අප්ි කි නව 
සාමිස සුඛ  - ඇති යවනයකාට සාමිස සුඛ  ෙව දැනගැනීම හැර 
සාමිස සුඛ  යලලි අරින්ට යප්ාතු ගහන්න  න්න ඕන නෑ. ඒක 
ලැයෙන්යන් තමන්යග් කර්මානුරෑප්ව. ඒ ලැයෙන යේට ඒ 
ආකාරය න්ම මූණ දීලා ඒ ප්ිළිෙඳ දැනීමක් ඇති කරගන්නවා නම් 
ඒක යත්රැම්ගන්න ප්ුළුවන් යොයහාම ඉක්මනට. එහි ඇත්තා වූ 
සටහන් එහි ඇත්තා වූ ආකාර යොයහෝම ප්රකට විවෘත ඇයහන් දැකලා 
වාර්තාගත කරන්ට ප්ුළුවන්. ඒ වාර්තාගත කිරීම, දැකප්ු යේ දැක්ක 
හැටිය න්ම වාර්තාගත කරනවා මිසක් කවදාවත් වර්ණ ගැන්නිල්ලක් 
නෑ. කවදාක්වත් සැරසිල්ලක් කරන්න  න්යන නෑ. යම් සැරසිල්යලන් 
තම ි අත්තකිලමථානුය ෝග ට ි කාමසුඛල්ලිකානුය ෝග ට ි 
 යමක් වැයටන්යන්.  ථාභුත ඥාන ෙර්ශන ක් යකායහාම 
ලැයෙන්ටෙ, ලැයෙන යේ සරසන්න  නවා නම් ෙලන්නා?  
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 ථාභූත ඥාණ ෙර්ශන  කි න්යන් ඒ ප්ිළිෙඳව ඇත්තා වූ 
මතිමතාන්තර අ ින් කරලා සාමිස සුඛ  එනයකාට සාමිස සුඛ  ෙව 
දැනගන්න එක ි. ඒක නිරාමිස සුඛ ක් නම් නිරාමිස සුඛ  ෙව 
දැනගන්න එක ි. ඒ සාමිස සුඛ  නිරාමිස සුඛ  කි න යෙයකන් අප්ි 
දැනගන්න ඕන සාමිස සුඛ  සඳහා යලෝයක් යකාේචර සල්ලි තිෙුණත් 
මදි. නිරාමිස සුඛ ට එක ශත ප්හකවත් අවශතාවක් නෑ. සාමිස 
සුඛ  සඳහා ඇහැ ප්ිනවන්න ඕනෑ. කන ප්ිනවන්න ඕනෑ. නාස  
ප්ිනවන්න ප්ුරවන්න ඕනෑ. යම් ආදී වශය න් යම් දැල් සහිත හිල් 
සහිත කූඩ ප්ුරවන්නා වායග් වැඩක්. කවදාකවත් යකළවර කරන්න ෙෑ. 
නිරාමිස සුඛ  අනින්ද්රි  ප්ටිෙේධ ි. කිසිම ඉන්ද්රි කට අ ිති නෑ. 
යහාඳට උෙ බ්ෙ  ඥාන  ප්හළ යවේච යකයනකුට, උෙ බ්ෙ  
ාණය ් ඉන්නයකාටම, සලකලා ෙලන්ට ප්ුළුවන් මම යම් විඳින්යන් 
ඇයහන්ෙ? මම යම් විඳින්යන් කයනන්ෙ? මම යම් විඳින්යන් 
නාසය න්ෙ? දියවන්ෙ? කය න්ෙ? හියතන්ෙ? වියශ්ෂය න්ම ඇහැ, 
කන, දිව, නාස , ක  කි න යම් ප්යහන් නම් යනයව ි. ඒ එකකට 
සම්ෙන්ධතාව තිය න තාක් කල් ඒ අත්දැකීමට හැඩ ක් තිය නවා. 
ඒ අත්දැකීමට ආකාර ක් තිය නවා. ඒ අත්දැකීම මුදුන්ප්ත් යවලා නෑ. 
ඒ තාක් කල් යමයනහි කිරීමක් කරන්ට ඕනෑ. 

යමේචර ි ප්රධාන වශය න්ම සුේධ විප්ස්සනා භාවනායව් 
ප්රධානම උප්යේශ .  ම් යවලාවක් එනවා ඒ සටහන් දැකගන්ට ෙැරි, 
ආකාර දැකගන්ට ෙැරි, ඇහැට කනට නාස ට දිවට ශරීර ට යගෝචර 
යවන්යන් නැති, හිතට ප්මණක්, අනින්ද්රි  ප්ටිෙේධ විඤ්්ාණ ට 
ප්මණක් යගාදුරැ වන යේ. ඔන්න ඔ  යවලාව එනයකාට තම ි ඔ  
එප්ා යවන ගති ප්හළ යවන්යන්. කමටහන් සුේධ කරන්න යෙ ක් නෑ 
කි ලා කි න්යන්. මට යම් යේ කි ාගන්න ෙෑ ි කි ලා කි න්යන්. ඒ 
කිට්ටු කරන්යන් නිරාමිස සුඛ ට. නමුත් ඒ සුඛ  අඳුරන්යන් නැත්නම් 
විජහට ඇස් යෙක ඇරලා ෙලනවා ප්ුරැදු ක වත් තිය නවෙ කි ලා. 
ඇහැටවත් යමානවා හරි ගටලා ආත්ම විශ්වාස ක් ඇති කරගන්න. 
එයහම නැත්නම් කනට යහෝ ෙන්නා යකයනක්යග් කටහඬක් 
ඇයහනවා නම් ප්ාළු වනාන්තයර්ක තනි යවේච මනුස්සය කුට නම 
කි ලා කතා කරනයකාට වයග් යලාකු සතුටක් ඇති යවනවා. ඒ නිසා 
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සාමිස සුඛය ් ඉඳලා නිරාමිස සුඛ ට  නයකාට, අහයගන 
ඉන්නයකාට නම් හියතනවා යොයහාම උතුම්, යොයහාම යහාඳ ි 
 න්න ඕනෑ කි ලා. නමුත් ඒක ලැෙුණට භාරගන්න නම් යලාකු 
ප්ාරමිතා ශක්ති, යලාකු උප්නිශර  සම්ප්ත්ති, යලාකු ප්රඥා ශක්ති 
තිය න්ට ඕනැ. 

ඒ නිසා යම් සැප් යෙක ප්ිළිෙඳව මං හිතන්යන්, කතා 
කරන්ටවත් ප්ුළුවන් ශක්ති ක් තිය න්යන් මිථාෙෘෂ්ටික න්ට 
යනයව්, සමක්ෙෘෂ්ටික න්ටම ි. ඒයකනුත් අධිශීල භාවනාව 
යනයව ි අධිචිත්ත භාවනාව ි යමයතන්ට වැයටන්යන්. ඒ නිසා 
යම්කට කි නවා, නිරාමිස සුඛ ට කි නවා අධිචිත්ත සුඛ කි ලා. 
අසම්මිශර සුඛ කි ලා. අභායස්ඛ සුඛ කි ලා කි නවා. කලවම් නෑ. 
මාත්තු නෑ. කාටවත් යෙන්නත් ෙෑ. ප්රථම ධාන  ප්වා සවයඥ න් 
වහන්යස් යප්න්වන්යන්- මැටි ප්ිඩක්, ඇයඟ් ගාන සුණු මැටි ප්ිඩක් 
වතුයරන් යතමප්ුවම යලෝහ තලි ක ති ලා ඒයකන් ප්ිටතට වතුර 
වැක්යකයරන්යනත් නෑ. නමුත් හාත්ප්ස ඇතුයළ් වතුර සම යස් 
විනිවිෙ ගිහිල්ලා තිය න්යන්. ඒ වයග් තම ි ඔහුයග් ක  “අ්ධා ් කස 
මත්තකා තච පරියන් තං උද්ධං පා තලා” ප්ා තයලන් උඩ යකස් 
තයලන්  ට හම ප්ර් න්ත කරයගන ඇති සි ල්ල යම් ප්රීතිය න් 
නිරාමිස සුඛය න් ප්ියරන්න ගන්නවා. ඒක අම්මට තාත්තට යෙන්නත් 
ෙෑ. සාමිස සුඛ  නම් හදා යෙදාගන්න ප්ුළුවන්. ඒක ි යම් රණ්ඩු 
සරැවල් තිය න්යන්. යෙදුම් නඩු තිය න්යන් ඉඩම් උසාවි තිය න්යන් 
ඒකට ි. ඉතින් යම් යෙයක්දී සාමිස සුඛ  ප්ිළිෙඳව යම් විස්තාර සහිත 
වූ, ගැලයවන්ට ෙැරි වූ යම් කාරණායවන් ගැලවීම තම ි 
මනෂ්කරමය දි ඉතා වැෙගත් යේ. ඒ යේ කරන්යන නැතුව 
මනෂ්කරම ක් සිදු යවන්යන නැතුව යම් නිරාමිස සැප් කට 
හිතාගන්ට අමාරැ ි. එයහම ති ා අඩු ගායන් සාමිස සැප්  ප්ිළිෙඳව 
ආදීනව ආස්වාෙ දැනයගන මනෂ්කරම  කළත් නිරාමිස සැප්  
යනාලැබී  න්ටත් ඉඩ තිය නවා. නමුත් යම් යෙකම ලැෙුයණාත් 
ප්රධාන යප්්න්ඩ තිය න යේ තම ි කලහ විවාෙ නැතුව  නවා. රණ්ඩු 
කරන්ට යෙ ක් නෑ. යප්ාි ෙරැවන්යග් යසල්ලම් කරන කායල් 
යසල්ලම් යගවල් හෙනයකාට ඒ යසල්ලම් යග ක් ළඟින්  න අම්මා 
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තාත්තා හරි හැප්්ප්ිලා හරි යසල්ලම් යග් කැඩුයණාත් මහ 
මිනියහක්යග් මහා යග ක් කැඩුණට වැි  තරහ  නවා යප්ාි 
එකායග් යප්ාි යසල්ලම් යගට. ඒ යමාකෙ ඌට ඒ යසල්ලම් යග ක් 
විතරක් යනයව ි යප්්න්යන්. ඒක යග ක් වශය න් යප්්න්යන්. තමන්ම 
අල යකාළ ටිකක් යහා ායගන ඇවිල්ලා වැට ඉනි ෙඬු ටිකක් යගනත් 
හිටවලා යග් හදාගත්තම ඒක කැඩුයණාත් මහ නඩු. නමුත් සවයඥ න් 
වහන්යස් යේශනා කරනවා යසල්ලම් ෙත් ඉවර යවනයකාට යප්ාි 
ෙරැයවෝ යම්වා කඩලා දාලා තම ි  න්යන්. හැෙැ ි තමන් කඩන්න 
ඉස්සර යවලා කවුරැ හරි කැඩුයවාත් නඩු. ඒ වයග් තම ි සාමිස සුඛ  
ප්ිළිෙඳ ඇත්තා වූ නඩු, අර යප්ාි ෙරැවන්යග් යප්ාි යසල්ලම් වයග්. 
වැිහිටි න්ට ඕක ඔේචර ගානක් නෑ. 

ඒ වායග් තම ි ආධාත්මික සුඛ ක ති න ප්රධාන සුඛ  
යවන්ට තිය න්යන් නිරාමිස සුඛ  ි. ඒ නිරාමිස සුඛ  ලෙන්යන 
නැති වුයණාත් සාමිස සුඛය න් ප්ටන්යගන සාමිස සුඛ  හමාර යවන 
තැනකදී කලහ විවාෙ වැි ගති ක් තිය නවා. යෙදුම් නඩු වැි 
ගති ක් තිය නවා. ඉතින් ඒක නිස ි සවයඥ න් වහන්යස් 
වියශ්ෂය න්ම සළා තන විභංග සූතරය ්දී යප්න්වලා තිය න්යන් 
සාමිස සුඛ  නිරාමිස සුඛ  මාර්ගය න් ප්රතිෂ්ඨාප්න  කරන්න ි 
කි ලා. “ඉ ං නිස් සාය, ඉ ං පජහථ”. සාමිස සුඛ  අ ින් කරන්න 
කි නවා නිරාමිස සුඛ  ප්තා. නැත්නම් ‘නිසා’ ඉවත් කිරීම, ‘නිසා’ 
හටගැනීම. සාමිස සුඛ  නිරාමිස සුඛ  නිසා අතහරිනවා. නිකං 
අතහැරලා ෙෑ. අතඅරින්න යවන්යන් නෑ. එතැන හිදැසක් තිෙුයණාත් 
යවන්යන් නෑ. අනිවාර් ය න්ම ඒක නිසා අප්ිට සාමක්ද්ක්ෙ ඵල, ප්ැවිදි 
වීයම් මනෂ්කරමය ් ඇති ඵල, නැත්නම් ධාන සැප් එව්වා 
විඳිනයකාට නම් ප්ැහැදිලි අෙහසක් තිය නවා, ප්ැහැදිලි යහ්තුවක් 
තිය නවා, සාමිස සැප් අත අරින්න. එයහම නැත්නම් ඒ අඩුව 
යකායහාමටත් සාමියසන් ප්ියරනවා. කලහ විවාෙ ගති ට වැයටනවා. 

ඊගාවට සවයඥ න් වහන්යස් යප්න්නන්යන් “සාමිසංවා දුක්ඛං 
්ව නං ්වදියමා්නා සාමිසං දුක්ඛං ්ව නං ්වදියාමී ති පජානාති. 
නිරාමිසං වා දුක්ඛං ්ව නං ්වදියමා්නා නිරාමිසං දුක්ඛං ්ව නං 
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්වදියාමී ති පජානාති”. මිහිරි ි කැමති ි යම් සාමිස සුඛ ගැන කතා 
කර කර ඉන්න ගි ාම. නමුත් යලෝයක් වැිය න්ම තිය න්යන නම් 
සාමිස දුක ි. “යම්පිච්ඡං න ලභති තම් පි දුක්ඛං”  ම් රෑප් ක්, ශේෙ ක්, 
ගන්ධ ක්, රස ක්, සප්ශය ක් ප්හසක් තමන් කැමති යවනවෙ ඒ යේ 
යනාලැෙුයණාත් දුක ි. ඒ නිසා සාමිස දුක - ප්ත්තයර් ෙලනයකාට 
යප්්න්යන් සාමිස දුක තම ි. යර්ිය ෝ එක අහනයකාට සාමිස දුක 
තම ි. රෑප්වාහිනි  ෙලනයකාට යප්්න්යන් සාමිස දුක තම ි. හැම 
තැනම අඩුප්ාඩු. හැම තැනම උේයඝෝෂණ වාප්ාර. හැම තැනම 
අ ිතිවාසිකම් සඳහා සටන්. ඒ යමාකෙ, හිතාගන ඉන්නවා ධනප්ති 
ප්ංති  තම ි යම්වා ප්ාලන  කරන්යන්, ඒ නිසා ධනප්ති ප්ංති  
මර්ෙන  යකරැයවාත් අප්ි ඔක්යකාටම සම ෙර වුයණාත් හරි කි ලා 
ඔන්න සමාජවාදී කට්ටි  කි නවා. නැත්තම් කුලවන්තය ෝ තම ි ඒක 
ප්ාවිේචි කරන්යන්. ඒ නිසා කුල යේෙ නැති කයරාත් හරි   ි කි ලා 
කුල යේෙ ඇත්යතෝ කතා කරනවා. එයහම නැත්නම් යහාඳ මානසික 
මට්ටමකින් ඉන්න ඇතය්තෝ තම ි යම්ක විඳින්යන්, ඒක නිසා 
මානසික ප්ීඩා ඇති ඇත්යතෝ නිතරම තැයළනවා කි ලා මානසික 
විොඥය ෝ අෙහස් ප්රකාශ කරනවා. ෙල  ඇත්යතෝ තම ි යම්වා 
විඳින්යන් ෙල  නැත්යතෝ යම් සඳහා යප්යළනවා තැයළනවා කි ලා 
ෙල  ප්ිළිෙඳ අෙහස් ඉදිරිප්ත් කරනවා. යම් ඔක්යකාම තිය න්යන් 
ළමා සටනක් - සාමිස සැප්ය , එයහම නැත්නම් සාමිස දුයක්. ඉතින් 
යම්යකන් එක් එක් මත ඉදිරිප්ත් කරලා, ෙන්යන් නැති ඇත්යතෝ, 
කුයලන් හීන ඇත්යතෝ, ෙලය න් අඩු ඇත්යතෝ, මානසික දුර්වල 
ඇත්යතෝ රංචු ප්ිටින් යනාමග අරිනවා. ඒ කරල ඉවර යවලා 
දාර්ශනිකය ෝ කි ලා නම් ගන්නවා. මතවාෙ ඉදිරිප්ත් කරප්ු ඇත්යතෝ 
කි ලා ඉතිහායස් නම් සඳහන් යවනවා. 

අවුරැදු 100 ක් ගිහිල්ලා හරි 1000 ක් ගිහිල්ලා හරි ඕයක 
යොරැව යොරැ ෙව එළි යවනවාම ි. ඒ යමාකෙ යමව්වා ප්හළ 
යවන්යන් අයහ්තුකව යනයව ි. සාමිස දුක ප්හළ යවන්යන් 
සයහ්තුකවම ි. තමන් කළ යේ අනුව. ඒ නිසා යෙවි න් වහන්යස් 
ඉදිරිප්ත් කරගත්ත ඇත්යතෝ හිතනවා යෙවි න් වහන්යස්යග් මනායප් 
කි ලා. යෙවි න් වහන්යස්ට විරැේධ ඇත්යතෝ කි නවා අයන් ඔ  
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යමෝඩ යෙ ිය ෝ කාටවක්වත් හරි ට හරි  න විදිය ් සැප් ක් මවලා 
දීලා නෑ යන්. එකම එක්යකයනක්වත් නියරෝගී කරලා නෑ යන්. 
සවයඥ න් වහන්යස් අහනවා එක ජාතක කතාවක, ඕකට කි න්න 
තිය න්යන් මැවුම්කාර යෙවි  කි ලා යනයම ි විනාශක  ි කි ලා. 
යම් යලෝයක් කෑයව කවුරැ හරි මැව්වා නම් අන්න ඕකා තම ි කි ලා 
සවයඥ න් වහන්යස් ඒ ජාතක කතායව් කි ල තිය නව. යමාකෙ 
යෙවි ා කරලා තිය න්යන් අසාධාරණ ක්යන යොරැවක්යන. හීන 
භාව ක්, ඌන භාව ක්, තුේඡ භාව ක්යන මවලා තිය න්යන්. ඉතින් 
ඒවා යප්්න්යන නෑ යම්වා අෙහන ඇත්තන්ට, සවයඥ න් වහන්යස් 
කිව්යව් මවාගත්යත් උඹම ි, උයේම කමය ශක්ති ටම ි. ඒනිසා උඹ 
කවුරැ එක්කෙ රණ්ඩු කරන්යන්. හරි ට කන්නාිය න් මූණ දිහා 
ෙලලා මූණ කැත ි කි ලා රණ්ඩු කරනවා වයග්. කන්නාි  යහාඳ 
නම් යප්න්නන්යන් තමන්යග් මූණ තම ි. ඒක යලාකු කරලා ප්ුංචි 
කරලා යප්න්වනවා නම් කන්නාි  වැරදි ි. 

ඒ නිසා ධර්මානුකූලව කල්ප්නා කරලා ෙලනයකාට, යවලා 
තිය නවා නම්  මක්, අසාධාරණ ක් යවන්න ප්ුළුවන් දුකක් යවන්න 
ප්ුළුවන්, තමන්ම ි. ඒකට සවයඥ න් වහන්යස් කනගාටු යවන්න 
කි ලා අනුමත කරන්යනත් නෑ. සන්යතෝස යවන්ඩ කි ලා අනුමත 
නරන්යනත් නෑ. ප්ජානාති කි න ප්ෙ  යප්න්නන්යන් සාමිස දුකක් 
ඇති වුණා නම් ඒ සාමිස දුක ෙව යත්රැම්ගන්න කි ල. ඒ වයග්ම 
නිරාමිස දුකත් තිය නව. සමහර යවලාවට ප්ැවිදි යවන්න 
කැමැත්යතන් ඉන්න ඇත්යතෝ කවදාවත් හිතන්යන නෑ නිරාමිස දුක 
කි න එක. ඒ ඇත්යතෝ හිතන්යන් අම්යම් යමාන තරම් අමාරැෙ යම් 
ප්ැවිදිවිල්ල. ප්ැවිදි වුයණාත් නම් ඔක්යකාම හරි. ගිහි යග  අතහැරි ට 
ප්ස්යස් ඔක්යකාම හරි කි ලා. නමුත් ෙන්යන් නෑ ගලන ගඟකට හරස් 
කරන්ට වැලි යකාට්ට ක් හරි ගලක් හරි දැම්යමාත් ගඟ යකාේචර 
කැළයඹනවෙ. ගඟ සම්ප්ුර්ණය න්ම අර නිශ්ශේෙ ගමන අතහැරලා 
තනිකර වියරෝධ ක් ප්ානවා. යම් වයග් නිරාමිස සැප්  යහා ායගන 
අභිනිෂ්කරමණ  කළත් සම්ප්ූර්ණ අලුත්ම ප්රශ්න කට්ටල කට මුහුණ 
යෙන්ට යවනවා. එතයකාට යම් නිරාමිස දුක කි න එක වැටයහන්ට 
ප්ටන් අරගන්නවා. නමුත් නිරාමිස දුකත් සාමිස දුකත් යෙක 
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ෙලනයකාට නිරාමිස දුක කවදාකවත් අසාධාරණ කට අධාර්මික 
යේකට යප්ාළඹවන්යන නෑ. තමන් වශය න් ඉේඡා භංගත්ව ට ප්ත් 
යවන්ට ප්ුළුවන්. නමුත් කවදාවත් අසාධාරණ යේකට අධාර්මික යේකට 
යප්ාළඹවන්යන නෑ. සාමිස දුක නම් යම් යලෝයකට සම්ෙන්ධ කාම  
සම්ෙන්ධ දුක නම් යකාේචරයෙෝ අසාධාරණකම්වලට සි  දිවි 
නසාගැනීමකට යහෝ ප්ර ප්ණ නැසීමකට ප්වා ලක් යවන්න ප්ුළුවන්. 
ඒ තරම් යවන්යන් ඒ උේචතර කාම නැත්නම් සාමිස සැප් යහෝ දුක, 
ඒ යෙකම උේචතර වූ ේයව්ෂ  යහෝ එයහම නැත්නම් උේචතර කාමුක 
සැප්ය න් ඇති යවන්නා වූ රාග  යහෝ සති ට අල්ලන්න අමාරැ 
නිසා ි. ආධුනික ාට අමාරැ ි. නමුත් අල්ලන්යන නැතුව නම් 
කවදාවත් නිවන් ෙකින්ඩත් ෙෑ. 

ඒ නිසා අධිචිත්ත භාවනාවකට, අධිචිත්ත සුඛ කට 
ෙලායප්ායරාත්තු යකනාට යහාඳම යවලාව තම ි ප්ටන් අරගන්න 
මධස්ථ සැප්, මධස්ථ දුක් සහිත ස්ථාන. යම්වා තම ි අප්ි සඳහන් 
කරන්යන ප්රත ස්ථාන කි ල. නැත්නම් ප්තිරෑප් යේශ වශය න් 
සප්්ප්ා  ස්ථාන වශය න් සඳහන් කරන්යන් අධික සාමිස සැප්ත් 
යහාඳ නෑ, අධික සාමිස දුකත් යහාඳ නෑ. එතනින් ප්ටන් අරගත්තාම 
නමුත් කවදා හරි අධික සාමිස සැප්ත් යනාදැන අධික සාමිස දුකත් 
යනාදැන නිවන් ෙකින්ටත් ෙෑ. ප්ටන්ගත්ත යවලායවදී කරයගන සති  
දි ුණු යවනයකාට යවනයකාට සමාධි  දි ුණු යවනයකාට 
යවනයකාට ඒ ප්ුේගල ා කරමකරමය න් එන්ඩ එන්ඩ අෂ්ට යලෝක 
ධර්මය ් කම්ප්ා යනායවන ‘තථා’ ස්වරෑප් ට ප්ත් යවනයකාට, 
එයහම නැත්නම් ‘එයහව්’ ෙවට ප්ත් යවනයකාට යකාේචර දැි විදියහ් 
සැප්ක් ආවත් යකාේචර විදියහ් දුකක් ආවත් ඒ විදිය ් යනාසැයලන 
තත්ත්යවකට ප්ත් කරනවා. ඒ නිසා භාවනාව, එයහම නැත්නම් 
ප්රතිප්දාව හැම යවලායවම යම් ෙන්න ප්ුළුවන් හැකි තැනින් ප්ටන් 
අරයගන ඒ යනාහැකි තැන ෙක්වා දිගට ප්ැතිරීමක් තම ි තිය න්යන්. 

අවසාන වශය න් සඳහන් කරන්යන් “සාමිසංවා අදුක්ඛමසුඛං 
්ව නං ්වදියමා්නා සාමිසං අදුක්ඛමසුඛං ්ව නං ්වදියාමී ති 
පජානාති. නිරාමිසංවා අදුක්ඛමසුඛං ්ව නං ්වදියමා්නා නිරාමිසං 
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වා අදුක්ඛමසුඛං ්ව නං ්වදියාමී ති පජනාති” යම්කට කි න්ට 
තිය න්යන් අප්ි සාමානය න් සාමිස සැප් ලෙනයකාට යොයහෝම 
ප්රකට කරම ක් තම ි අප්ි ඝන යේවල් ප්රියභෝග කරනවා. ද්රව ප්රියභෝග 
කරනවා. වා ු ප්රියභෝග කරනවා. ගම්යදාරක, නැත්නම් ගමක යතාටක 
කිට්ටුවක ජීවත් වන මනුස්ස ාට ඇත්තටම අවශ කරලා තිය න්යන් 
කෑමට අවශ කරන්නා වූ ඝන ද්රව. ඒවා යසවීමට තම ි ඒ 
මනුස්ස ා මුළු ජීවියත් ගත කරන්යන. වතුර ටික නම් ගයඟන් 
ඇයලන් ගන්ට ප්ුළුවන්. හුස්ම ටික නිකන් හම්ෙ යවනවා. නමුත් 
නගයරට කිට්ටු යවන යකාට වතුරටත් යගවන්ට ඕන. ඒ වුණත් ප්රධාන 
වශය න් අප්ි හම්ෙ කරන්යන් ඝන ද්රව රෑප්, ශේෙ, ගන්ධ, රස, 
ස්ප්ර්ශ කි න ොහිර ආ තන ප්හ උප් න්න තම ි. ඒත් වායතට 
යගවන්න ඕන නෑ. නමුත් දැන් දැන් ඉස්සරහට  නයකාට ෙලමු. හඳට 
 නයකාට නම්, අඟහරැ යලෝයකට  නයකාට නම්, යෙෝනාවක 
ප්ල්යලහාට ෙහිනයකාට නම් වායතටත් යගවන්න යවනවා. 
ප්ීනනයකාට  ටට  න්න ගිය ාත් වායතටත් යගවන්න යවනවා. දැන් 
අප්ි සාමාන මධස්ථ ප්ංති ක ගමක යතාටක ජීවත් යවන 
මනුස්සය කුට හුස්ම ගැනීම සඳහා කිසිම වි ෙමක් කරන්යන නැතුව 
කිසිම සැප්ක් දුකක් යනාදී ගත කරන්නා වූ යම් හුස්ම ගැනීයම් වැඩ 
ප්ිළියවළ යකාේචරක් යනාදැන ගත කරනවාෙ භාවනා යනාකරන 
යකයනක්. කාප්ු කෑම යව්ල් ගැන නම් මනුස්ස ට  ම් කිසි ගානක් 
තිය  ි. බීප්ු වතුර ගැලුම් ගණන එේචර ෙන්යන නෑ. හුස්ම ගත්ත 
හුස්ම ප්රයේශ  ෙන්යනම නෑ. ඒ යමාකෙ ඒවා ෙැයඳන්න යෙ ක් 
නෑයන. හම්ෙු කරන්න යෙ ක් නෑයන. මයග් කි න්න යෙ ක් නෑයන. 
ඒකට වැට යකාටු ගහන්න යෙ ක් නෑයන. යමන්න යම් වයග් අයප්් 
හිතට, නැත්නම් ඇහැ, කන, දිව, නාස  කි න යම් ඉන්ද්රි වලට 
යනාදැනී නමුත් ඉතාම වටිනා රාශි ඒ ඒ චිත්තක්ෂණය ් අප්ි භුක්ති 
විඳිනවා. ඒක යනාදැනී ප්හු යවනවා. ක්ෂණ සම්ප්ත්ති  ඉතාමත්ම 
දුෂ්කර යේ. ඒක ඉයේම ප්හු යවනවා. ඒක ප්ිළිෙඳව කිසිම හැඟීමක්ම 
නෑ අන්ධ ප්ෘථග්ජන ට. ඒක තම ි උත්තම යේ, හුස්ම නැති වුයණාත් 
එක තත්ප්ර ගාන ි ඉන්ට ප්ුළුවන් යවන්යන්. ඔක්යකාම මැරිලා 
 නවා. නමුත් ඒක අප්ිට නිකං ලැබිලා තිය නවා. අප්ිට කවදාකවත් 
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ඒක ප්ිළිෙඳ හැඟීමක් නෑ, යම් මෑතක ඉෙලා ප්රිසර දූෂණ  කි න 
වචයන් නාවා නම්. 

ඒ වායග් ෙවසක් ඇරගත්යතාත් එයහම අප්ට හම්ෙ යවලා 
තිය න ගෘහ භාණ්ඩ එයහම නැත්නම් සැප් ප්හසු ආසන, එයහම 
නැත්නම් ෙකින රෑප් කනට ඇයහන ශේෙ විශාල ප්රයේශ ක් සි  ට 
වැි ගානක් යම් උයප්්ක්ෂා යව්ෙනාව සඳහා තම ි ලැබිලා 
තිය න්යන්. නමුත් අප්ි එව්වා සඳහා කවදාකවත් තැකීමක් කරන්යන 
නෑ. ලොගන්ට ෙැරි ප්ුංචි යෙ ක් අල්ලයගන ඒකටම අඬඅඬා ඒකටම 
නඩු කි කි ා ප්ිටිප්ස්යස්ම දුවන ගති  දිහා ෙලනයකාට යප්්න්ඩ 
ප්ටන් ගන්නවා අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව නම් යනාදැක ඉන්න එක ි දුක, 
දැකගත්ත නම් සැප්ක්. අප්ිට ලැබිලා තිය න සැප් ප්රයේශ , 
ෙුේයධෝත්ප්ාෙ කාල ක් ලැබිලා තිය නවා කි න සැයප්්, මනුස්සාත්ම 
භාව ක් ලැබිලා තිය නවා කි න සැයප්්, ඇහැ කන දිව නාස  
යහාඳට අප්ිට ලැබිලා තිය නවා කි න සැයප්්, කළාණ මිතරය ෝ 
ලැබිලා තිය නව කි න සැයප්්, ප්ැවිේෙක් අප්ිට විවෘතව තිය නවා 
කි න සැයප්්, ධමය  අහන්න ලැයෙනවා කි න සැයප්්. යම් තරම් 
උත්තම සැප් ඔක්යකාම අප්ි උයප්්ක්ෂාවට  ට කරලා. ඒවා, ඒ ‘දී 
ඇති’ සම්ප්ත්ති අප්ිට කිසිම ප්රශ්න ක් නෑ. යනාලැබිේච යමාකක් හරි 
යවනුයවන් ජීවිත ප්රිතායගටත් ලෑස්ති ි. අන්ධ යලෝක ක් 
තිය න්යන්. තමන්ට ලැබී ඇති යේවල් දිහා ෙැලුයවාත් අප්ි යකාේචර 
උතුම් ආඩම්ෙර ප්ුරවැසිය ෝෙ? නමුත් අප්ට යප්්න්ඩ තිය න්යන් අපි් 
දීන හීන ෙැගෑවට ප්ත් යවේච යකාන්ෙ ප්ණ නැති වැල් ගැඩවිල්යලෝ 
ගාන්ට අප්ි ප්ත් යවනවා, යම් ප්ුංචි කාම සැප් ක් ඉදිරිය ් අප්ි වැයටන 
වැටිල්ල දිහා ෙලනයකාට. ඒ නිසා  ම් කිසි යකයනකුට උයප්්ක්ෂාව, 
සාමිස වූ උයප්්ක්ෂාව අරගත්තත් යකාේචර ප්ිරිේච ගති කට ජීවත් 
යවන්න ප්ුළුවන්ෙ. නමුත් යම් අතෘප්්තිකර යලෝයක් කාම  නිසා 
තණ්හාව නිසා යනාලැබිේච යේ යවනුයවන් කරන සටන දිහා 
ෙලනයකාට අධික සැප්ත් අධික දුකත් යවනුයවන් අප්ි ඕනෑ 
වාප්ාර ක් කර ි. යෙයව්යල් අප්ිට හම්ෙ යවලා තිය න උයප්්ක්ෂාව 
ප්ිළිෙඳ අප්ට දැනීමක්වත් නෑ, හැඟීමක්වත් නෑ. 
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ඒ වායග්ම තම ි අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව ගත්තහම නිරාමිස 
ප්ැත්යතන් අප්ිට ධාන සැප්වල තිය න ප්රථම ධානය  විතක්ක 
විචාර ප්රීති සුඛ ඒකග්ගතා කි න යහාඳ ධාන අංග, යෙයවනි එයක් 
ප්රීති  ප්රකට ෙව, තුන්යවනි එයක් සුඛ  ප්රකට ෙව, අවසායනට 
ගිහිල්ලා වැයටන්යන් උයප්්ක්ෂාවට. අප්ිට උයප්්ක්ෂාවට වැටුණට 
ප්ස්යස් ඉචඡා භංගත්ව ට වැටුණා වායග් කි ලා හියතන්ට ඉඩ 
තිය නවා. 

ඒ වායග්ම විප්සසනා ඥාණ අරගත්තහම මුල් මුල් සම් මස්සන 
ඥායණට ආප්ුවම යසෝවාන් වුණා රහත් වුණා වායග් කි ලා ප්ුදුමාකාර 
වචන ප්රකාශ කරන්න ප්ටන්ගන්නවා මනුස්සය ෝ. තව ිංගක් එහාට 
ගි ාට ප්ස්යස් උෙ බ්ෙ  ඥාණ ට ආවට ප්ස්යස් තමන්ටම ඇති වුණා 
වූ සැප් විප්ස්සනා උප්ක්යල්ශ ෙවට ප්ත් යවන තරමට විෂම යවන්ට 
ප්ටන්ගන්නවා. ඊගාවට ඔන්න භ  ඥාන, භ තුප්ට්ඨාන ඥාන 
එනයකාට දුක යහාඳට ප්රකට යවනවා. එතයකාට දුවන්න හියතනව. 
එතයකාට භාවනා මධස්ථාන යවනස් කරනවා. ගුරැවරැ යවනස් 
කරනව. එතන නටනවා. අන්තිමටම ගිහිල්ලා, ඒ යෙකටම තුනටම 
ගිහිල්ල, යගවන්න තිය න හරි  යගවල, උයප්්ක්ෂාවට ආවට ප්ස්යස් 
මහ ප්ාළු ි, ඒකාකාර ි, නින්ෙට වැයටනවා. ඒකට කිසිම සැලකිල්ලක් 
නෑ. එයතන්ට ආයව් අේචර යලාකු යගවි   ුතු භාරදූර වාප්ාර 
අවශ කරන නිරාමිස සඛු  විඳලා යන්ෙ? ඊට ප්ස්යස් නිරාමිස දුක 
විඳලා යන්ෙ? දැන් යම් යෙකටම ප්ස්යස් ඇති වුණා වූ උයප්්ක්ෂාව 
රහත් හිතකට යන්ෙ සම කරන්න ප්ුළුවන් යවන්යන්. වීතිකරම යකයලස් 
ප්රිවුට්ඨාන යකයලස්, එයහම නැත්නම් අනුස  යකයලස් ප්හ කළ ි 
කි ලා කි න්යන යමාකක්ෙ? අල්ලන්න ප්ුළුවන් ආමිස වූ රත්තරන් 
යලෝක ක්ෙ? නැත්නම් කුරැල්ලන්ට වයග් තටු ඇවිල්ලා ප්ි ාඹන්න 
ප්ුළුවන් තත්ත්ව ක්ෙ? මාළුවන්ට වයග් වරල් ඇවිල්ලා ප්ීනන්ට 
ප්ුළුවන් තත්ත්ව ක්ෙ? එව්වා යමානවාවත් ෙලායප්ායරාත්තු යවනවා 
නම් කවදාකවත් ඒ ප්ුේගල ාට නිරාමිස සැප් හැඟීමක් නෑ. ඒ නිසා 
තෙ ආමිස සැප්ය න් තෙ ආමිස දුකකින් ප්හු යවලා ලැයෙන්නා වූ 
සංඛාර උයප්්ක්ඛා ඥාන වායග් ඉතාම උයප්්ක්ෂා තත්ත්යවකට ප්ත් 
වුණාට ප්ස්යස් විප්ිළිසර ෙවක් අප්ට ඇති යවනවා. ඒ යමාකෙ, ඒ 
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තත්ත්ව ට ි අප්ි යමයතක් කල් යවයහස වුයණ්. ශරමණ ධමය සම්ප්ූර්ණ 
යවනවා කි ලා කි න්යන් යම්කට ි. ඒ නිසා ඒක ප්ිළිෙඳව යනාදැනීම 
නිසා දුකක් ඇති යවනවා. ඇත්තටම උයප්්ක්ෂා යනාවිඳ යනයව ි 
විඳිනවා. නමුත් විඳප්ු යේ වටිනාකම යනාදැනීම නිසා දුකක් ෙවට ප්ත් 
යවනවා. 

ඒ නිසා නිරාමිස වුණත් සාමිස වුණත් අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ෙනාවට ප්ත් යවනයකාට ඒක ෙන්නවා නම් සැප්ක්. යනාෙන්නවා 
නම් දුකක්. ඒක නිසා අප්ි අර ගි  ප්ාර මතක් කරගත්තා වයග් 
ජීවිතය ් සැප් දුක් අදුක්ඛමසුඛ කිව්වට වඩා, නිරාමිස සාමිස කි න 
ප්ෙ යෙක ගත්තට ප්ස්යස් ඒක විෂ  යගෝචර යවන්යන් 
ඒකාන්තය න්ම භාවනායව්  ම් කිසි අත්දැකීමක් ලෙප්ු යකනාට 
විතර ි. ඒ යකනාට හිතාගන්ට ප්ුළුවන්, ඒ යකනාටත් වැි සතුටක් 
නම් එන එකක් නෑ ෙණ අහනයකාට. ඒ යමාකෙ යහ්තුව, තමන්යග් 
තිය න අඩුප්ාඩුකම් යප්්න නිසා. නමුත් යම් ජීවිත  ගත කරන්යන් ඒ 
ටික හදාගන්ටයන. එතයකාට සතුටක් ඇති යවනවා. යම් ධමය  කි න 
එක මැයරන යෙ ක් යනයම ි, ධමය  කි න එක ව සට  න 
යෙ ක්වත් කාලානුරෑප්ව මළකඩ කන එකක්වත් යනයම ි. ධමය  
ධමය ම ි. ධමය  ධමය  වශය න් යනාදැනීම කි න අධර්ම  ි අප්ිට 
ෙලප්ාන්යන්. ධමය  ධමය  වශය න් යප්්නයකාට අප්ිට නිකං දාි  දාන 
ගති ක් එනවා. ඉස්ප්ාසු නැති ගති ක් එනවා. ඒ යමාකෙ, ඒයකන් 
යප්න්නන්ට හෙන්යනම අනිත, දුක්ඛ, අනාත්මම ි. යම්ක කන්න ෙෑ. 
යම්ක සාක්කුයව් දාල රකින්න ෙෑ. යහාරකම් කරයගන  න්න ෙෑ. 
වැටයකාටු කඩන්න ෙෑ. ඒක නිසා ආමිස නිරාමිස කි න යම් යෙදීම 
දියග්  නයකාට ඇති යවන්නා වූ තත්ත්ව  යත්රැම්ගන්ට නම් 
ප්රඥාවන්ත යවන්න ඕනැ. හැම හතී යකානක්ම යෙෙලා ෙලන්න 
ප්රඥාවන්ත යවන්න ඕන. 

ඒ නිසා අප්ි යමයතක් කල් කරප්ු භාවනා කරමවලින් හම්ෙ 
යවලා තිය න ඔක්යකාම යහාඳ ප්ැත්ත යවන්යන, නරක ෙකිනව ි 
කි න එක ි. ඒ නිසා අෙත් අප්ි යම් ධමය යේශනාවට ගත වුණා වූ 
කාලය ්දී  ම් ප්රයෙශ ක් යමයතක් ෙන්නා යේවල්වලට අතියර්ක 
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52 
 

විස්තර ටිකක් ළං කරන්ට උත්සාහ කයළ්. යමයතක් කල් යහාඳ නරක 
යෙකම විඳිමින් යහෝ මධම ප්ාර අරයගන ගි  යකනාට නම් යම්යක 
මධර්  ක් ඇති යවනවා යහාඳ යේ යහාඳ වශය න්, නරක යේ නරක 
වශය න් යතෝරගන්න. ඒ වායග්ම තම ි යත්යරන්ට ඕනැ තව ධමයය ් 
යගාඩක් යේවල් ති නවා. ඒවා ඉයගනගන්න ඉයගනගන්න භාවනාව 
කි න එක යල්සි යවනවා. යනාෙන්නාට යනාකරප්ු යකනාට 
අසාර්ථක යවේච යකනාට යම්ක ප්රාජ ක් වුණාට, කරලා වැඩ 
ගන්න ප්ුළුවන් යමයලෝ වශය න් සාක්ෂාත් කරගන්න යෙ ක් ප්ුළුවන් 
යෙ ක් ෙව අහයගන ඉන්නයකාට යත්යරනව. ඒ නිසා සි ලුයෙනාටම 
යම් ඉදිරිප්ත් කළා වූ මුල් ධමය කරැණුත් ප්රය ෝගික කරැණුත් 
තමතමන්යග් අත්දැකීමුත් නිසා, අවසායන් ඇත්තා වූ අදුක්ඛමසුඛ වූ 
නිරාමිස වූ උයප්්ක්ඛා යව්ෙනාවට වහවහා ළඟා යවන්ට ලැයේවා 
කි න ප්රර්ථනායවන් අෙට නි මිත ධමය යේශනාව යමතනින් හමාර 
කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු!
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24-වන ධමම ් ්ශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස.../// 

“ඉති අජ් ඣත්තං වා ්ව නාසු ්ව නානුපස් සී විහරති, බහිද්ධා 
වා ්ව නාසු ්ව නාසුපස් සී විහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා ්ව නාසු 
්ව නානුපස්සී විහරති. සමු යධම්මානුපස්සී වා ්ව නාසු විහරති, 
වයධම් මානුපස්සී වා ්ව නාසු විහරති, සමු යවයධම්මානුපස්සී වා 
්ව නාසු විහරති. 

අත්ථි ්ව නා ති වා පනස් ස සති පච්චුපඨතා ්හාති යාව් ව 
ාණමත්තාය පටිස්සතිමත්තාය. අනිස්සි්තා ච විහරති න ච කිඤ්චි 
්ලා්ක උපාදියති. එවම්පි ්ඛා භික්ඛ්ව භික්ඛු ්ව නාසු 
්ව නානුපස් සී විහරතී’ති”. 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සංඝරත්න  ඇතුළු ප්ිරියසන් 
අවසර ි. අප්ි සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාව අනුව සෑම සති කම 
නිතිප්තා ප්වත්වායගන එන යම් ධමය යේශනා මාලායව් විසිහතරයවනි 
ප්ැ , නැත්නම් විසිහතරයවනි ධමය යේශනාව ි යම් ආරම්භ කරන්න 
ය දුයණ්. යම්යකන් ප්සුගි  සති කීප්  තුළ ඉදිරිප්ත් කරගත්ත 
යව්ෙනානුප්ස්සනාව කි න යෙයවනි සතිප්ට්ඨායන නිමාව ි සටහන් 
යවන්යන්. යව්ෙනානුප්ස්සනායව්දී ප්රධාන වශය න් සවයඥ න් 
වහන්යස් යලෝයකට ඉදිරිප්ත් කළා යව්ෙනා යකාටස් තුනක් - සුඛ 
යව්ෙනා දුක්ඛ යව්ෙනා උයප්්ක්ඛා යව්ෙනා කි ලා. ධර්ම  දීර්ඝව 
විස්තර කරනයකාට යසෝමනස්ස යෙෝමනස්ස කි න තව යෙකක් 
යම්කට එකතු කරනවා - සුඛ යව්ෙනා, යසෝමනස්ස යව්ෙනා, දුක්ඛ 
යව්ෙනා, යෙෝමනස්ස යව්ෙනා ඊගාවට උයප්්ක්ඛා කි ලා. සුඛ 
කි නයකාට අර ප්හකට කඩලා යප්න්වන අවස්ථායව්දී සුඛ යව්ෙනාව 
කි ලා යප්න්වන්යන් කා ික වශය න් දැයනන සුඛ . ඒකට 
සායප්්ක්ෂකව යසෝමනස්ස ක් ඇති යවනවා. ඒකට කි න්යන් 
මචතසික වශය න් සියත් ඇති වන සුඛ . දුක්ඛ කිවුවම, නැත්නම් 
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දුක්ඛ යව්ෙනාව කිවුවම එතැන ඉගැන්යවන්යන් ක ට වැටයහන 
ඕළාරික දුක. යෙෝමනස්ස කි ල කිවුවාම ඒ අනුව හිතට ප්හළ 
යවන්නා වූ මචතසික යෙෝමනස්ස . ඒ හතරට ප්ස්යස්, ඊළඟට 
උයප්්ක්ෂාව කි ලා ප්හකටත් කැයඩනවා. යම්ක ප්ිළිෙඳව සාමාන 
විස්තර කර දීම එේචර අමාරැ නෑ. යොයහාම ප්රසිේධ ි. ඒක කවුරැත් 
ෙන්නවා. සැප් දුක උයප්්ක්ෂාව කි ලා. නමුත් යගාඩක් යවලාවට 
වවහාර යලෝයක් යම් උයප්්ක්ෂාව කි න වචයන ප්ාවිේචි යවනවා 
අඩු ි. යව්ෙනාව කැයඩන්යන් සැප් හා දුක කි න යෙකට ි. ඒ නිසා 
දුක සැප් යසවීයම් වැඩ ප්ිළියවළක් තම ි යම් ජීවියත් කි න්යන්. දුක 
සැප් යසවීයම් වැඩ ප්ිළියවළක් තම ි සංසායර් කි ලා කි න්යන්. 
වට්ට දුක කි ලා කි න්යන් යම් සැප් දුක යෙක අතර මාරැ වීමක් මිස 
කිසි යස්ත්ම නිෂ්ටාවක් නිගමන කට  න්න ප්ුළුවන් තැනක් 
යනයව ි. 

සවයඥ න් වහන්යස් යහෝ යවන ආගමික නා කවරැ, 
ශාස්තෘන් වහන්යස්ලා යම් නිසා උයප්්ක්ඛා යව්ෙනාව කි න එක 
ආධාත්මික විකල්ප් ක් වශය න්, එයහම නැත්නම් සැප් දුක 
යසා න සාමාන අන්ධ ප්ෘථග්ජන න්ට ආධාත්මික වශය න්  ම් 
කිසි ප්හන් එළි ක් ලොදීමට උයප්්ක්ෂාව, උයප්්ක්ෂා යව්ෙනාව කි න 
එක හඳුන්වල දීල තිය නවා. ඒ හඳුන්වා දීයම් ප්රධාන යගෞරව  
සවයඥ න් වහන්යස්ට යනයව ි හිමි වන්යන්. ඊට කලිනුත් ඒක 
හඳුනායගන තිය නවා. යකායහාම නමුත් ඒ ආධාත්මික ප්ැත්තට 
ආගමික ප්ැත්තට නැඹුරැවක් යෙන්ට හෙන සෑම සත්ප්ුරැෂය ක්ම 
උයප්්ක්ෂා යව්ෙනායව් ඇති වටිනාකම, උයප්්ක්ෂා යව්ෙනායව් ඇති 
සැඟවිේච ස්වරෑප් , උයප්්ක්ෂා යව්ෙනායව් ඇති තාමත් යනාෙන්නා 
ගති  හුඟාක් මතු කරලා දීමට වියශ්ෂ උනන්දුවක් අරයගන 
තිය නවා. ඒ යකාට්ඨාශ ඔක්යකාම කර්ම  සහ කර්ම ඵල  අෙහන, 
යහාඳ යේ කයළාත් යහාඳ ප්රතිඵල නරක යේ කයළාත් නරක ප්රතිඵල 
කි න කම් මස්සකතාාණ සම් මා දිට්ී  ප්ිළිගන්න, ආගම් වශය න් 
ආධාත්මික ගැඹුරක් යප්න්වන තැන්වලදී උයප්්ක්ෂා යව්ෙනාවට 
සෑයහන තැනක් මතු කරලා යෙන්න උත්සාහ කරලා තිය නවා. 
ය ෝගාවචරය ක් වුණත්, නැත්නම් ධමය  ප්ිළිෙඳව හැෙෑරීමක් - 



  24-වන ධමය යේශන . 
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යප්ාත්ප්ත් ප්රි ත්ති හැෙෑරීමක් කරන යකයනක් වුණත් හුඟක් 
යවලාවට සැප් දුක් යව්ෙනා ප්ිළිෙඳ දැක දැනයගන හඳුනාගත්තට 
ප්ස්යස් තම ි උයප්්ක්ෂා යව්ෙනාවට ඇස් ඇයරන්යන්. ඒක ප්ිළිෙඳ 
අවයෙෝධ ක් ලැයෙන්යන්.  

නමුත් අප්ි සාමානය න් සවයඥ න් වහන්යස් යලෝක  දිහා 
ෙලන ආකාරය න් රහතන් වහන්යස් නමක් යලෝක  දිහා ෙලන 
ආකාරය න් ෙලප්ුවම, ප්ෘථග්ජන ා දුක සැප් යෙක අතරමැෙ අතරමං 
යවලා යම්යක් සැප් විතරක් යසවීයම් නිෂ්ඵල ප්ර ත්න ක ය යෙමින් 
හිටි ත්, දුකත් සැප්ත් අරයගන යචෝෙනා ය ෝජනා නඩු හෙ 
රණ්ඩුසරැවල් කරයගන හිටි ත්, යලෝයක් වැි ක්ම ප්වතින්යන් නම් 
උයප්්ක්ෂා යව්ෙනාව ෙව අවයෙෝධය ් තලතුනාකමත් එක්ක, 
අවයෙෝධය ් වැිහිටිකමත් එක්ක, අවයෙෝධය ් ප්රිප්ූර්ණ භාව ත් 
එක්ක, ප්රිච ත් එක්ක, ඉයේම වැටයහන යෙ ක්. ඒයක් තිය න 
වංචනික ස්වරෑප් , ඒයක් තිය න මා ාකාරී ස්වරෑප්  නිසා 
ප්ෘථග්ජන යකයනකුට, නාහප්ු යකයනකුට ඉතාමත්ම අමාරැ ි විස්තර 
කරලා යෙන්ට. අප්ිට සතුටු යවන්නට ප්ුළුවන් කාරණා යගාඩක් 
තිය නවා. ඒ කාරණා ටික ඔක්යකාම අප්ි ප්ුංචි කරලා සලකලා 
තිය නවා. ප්ුංචි කරලා සැලයකනවා. සලකලා යකයලසිේච 
නියකයලස් වූ උයප්ක්්ෂාව අමතක කරලා, යකයලසිේච සැප් යෙක 
අතර යකයලසිේච සටනක් කිරීම තම ි යකයලස්වල වැයේ. යකයලස් 
 ම් තැනක ජ  ගත්තෙ එතැන සැප් දුක අතර සටනක්. යකයලස්  ම් 
තැනක යනායකලස ිෙ එතැන උයප්්ක්ෂාව මතු යවනවා. එතැන 
රණ්ඩුසරැවල් නෑ. වාෙ විවාෙ නෑ. කලහ විවාෙ නෑ. ඒවා උයප්්ක්ෂාවට 
ප්ත් යවනවා. අෙ සමාජ  ගන්නයකාට ඒක වඩාත් ප්රකට ි කි න්ඩ 
ප්ුළුවන්. නමුත් සමාජය ් තිය න යෙ ක් තම ි යම් තලතුනා 
උයප්්ක්ෂාකම යනෝන්ජල්කමක් හැටි ට සලකනවා. ජීවිත  විචිතර 
යවන්න, ජීවිතය ් සිේධි ෙහුල යවන්න, එයහම නැත්නම් උේයව්ගකර 
යවන්න, නිතයරෝම සැප් දුක අතර විචිතර විෂම ප්රිවර්තන තම ි 
යලෝක ා ඉල්ලන්යන් - වියශ්ෂය න්ම තරැණ ව යස්. ව සට 
 නයකාට අඥාන උයප්්ක්ෂාව නිසා යහෝ වැළඳගන්ට සිේධ යවනවා 
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උයප්්ක්ෂාවක්. ඒකත් ප්රාජිතව තම ි වැළඳගන්යන්. යමාකෙ ඒක 
අඥාන උයප්්ක්ෂාව නිසා. 

නමුත් ඊට යවනස් සුවියශ්ෂ වූ ඥාණ කින් තරැණ ව යස්දීත් 
යත්රැම්ගන්ට ප්ුළුවන්, ොල ව යස්දීත් යත්රැම්ගන්ට ප්ුළුවන්, 
තලතුනා ව යස්දීත් යත්රැම්ගන්ට ප්ුළුවන් උයප්්ක්ෂාවක් තිය නවා. 
අන්න ඒ උයප්්ක්ෂාව මාර්ගය න් තම ි යම් ගැලවුම, යම් විවට්ට  
නැත්නම් දුක්ඛ සතය න් එතර වීම යප්්න්යන්. ඒක නිසා 
ආධාත්මික ප්ැත්යතන් ආගමික ප්ැත්යතන් යලෝක  දිහා ෙලනයකාට 
ඔළුයවන් හිටගත්ත ගති ක් යප්්න්න තිය නව. “අන්ධභූ්තා අයං 
්ලා්කා”1 කි ලා සවයඥ න් වහන්යස් යේශනා කරන්යන් යමේචර 
යම් ප්රකටව අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනා, නැත්නම් උයප්්ක්ෂා යව්ෙනා තම ි, 
අයප්් ෙවයස් සි  ට හැත්තෑප්හක් අසූවක් විතර තිය න්යන්. නමුත් 
ඒක එළි ට දාන්යන් නෑ. ඒක කතා කරන්යන නෑ. අඬහැර ප්ාන්යන් 
නෑ. ඒක ඔයහ් තිය නවා. ඒයක අප්ි ඉන්නවා. නමුත් අප්ි ෙන්යන් 
නෑ. අප්ිට වැටයහන්යන් ඒ අතරමැෙ වරින් වර ඇති වන්නා වු සැප් 
දුක් යෙක. යමාකෙ ඒක යොයහාම තීවර ි. යොයහාම විෂම ි. 
යොයහාම වර්ණවත්. යොයහාම සිේධි ෙහුල ි. යොයහාම 
උත්සන්න ි. ඉතින් උත්සන්න චිත්තක්ෂණ ටියක් අයප්් ෙවස ගත 
යවනවා. නිතර අප්ිට ආසන්නය  තිය න උයප්්ක්ෂාව ප්ිළිෙඳව අයප්් 
සති ත් නැති යවනව. යම් නිසා ප්ෘථග්ජන ා යකයලස් වැි යවන්ට 
වැි යවන්ට දුකම ය ාදාගන්නව, දුකම යෙදාගන්නවා, දුකම ි සරණ 
 න්යන්. උප්දින තාක් උප්දින්යන් දුකම ි. නැති යවන තාක් නැති 
යවන්යන් දුකම ි. ඒ නිසා අප්ිට යවලාවක, ආගමානුකූලව 
ඉයගනගන්න යවලාවක යහෝ භාවනා කරන යවලාවක යහෝ 
සත්ප්ුරැෂය ෝ ආශර  කරන යවලාවක යත්රැම්ගන්ට යවනවා දුක සැප් 
යෙක අතරමැෙ හැමදාම උයප්්ක්ෂාව කි ලා එකක් තිය නවා. 
උයප්්ක්ෂාව  ටිප්හු යවලා ඉරි ප්න්නයගන තම ි අප්ි සැයප්න් දුකට 
දුයකන් සැප්ට ප්නින්යන්. ඒ නිසා  ම් ෙවසක එක්යකා යම් කතාව 
අහලා අෙහාගන්න යවනවා. එයහම නැත්නම් ප්රි ත්ති වශය න් 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 ධම්මප්ෙ , යලෝක වර්ග . 
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ඉයගනයගන, නැත්නම් ප්රතිප්ත්ති වශය න් ප්ුරලා, යම් යමේචර අප්ට 
වාසනාවක් වශය න් ලැබිලා තිය න උයප්්ක්ෂාවට සමාෙන් යවලා 
ඒයක ඇත්තා වූ නිරාමිස සුඛ ට, මනුස්සකයම් ති න අප්ිට දා ාෙ 
යවලා ඇත්තා වූ නිරාමිස සුඛ ට අප්ිට අත උස්සන්ට සිේධ යවනවා. 
ඡන්යෙ යෙන්න සිේධ යවනවා. 

යමන්න යම් නිසා සැප් දුක් උයප්්ක්ඛා කි ලා යව්ෙනා තුනට 
කැඩුවට ප්ස්යස් සවයඥ න් වහන්යස් ඊගාවට ඒ සැප් දුක් උයප්්ක්ෂා 
කි න තුන සාමිස සැප්, සාමිස දුක, නිරාමිස සැප්, නිරාමිස දුක, 
සාමිස උයප්්ක්ෂාව, නිරාමිස උයප්්ක්ෂාව කි ලා සාමිස නිරාමිස 
කි ලා යොයහාමත්ම, අරිටත් වඩා ගැඹුරකට දුක් සැප් උයප්්ක්ෂා 
කි න යව්ෙනා හ කට කඩනවා. අප්ි ගි  ප්ාර ඒක මතක් කරගත්තා. 
යම් සාමිස නිරාමිස කි න යෙයකනුත් සාමිස සැප් සඳහා තම ි අෙ 
මුළු යභෞතික යලෝක ම කැප් යවලා තිය න්යන්.  ම් තාක් දුරකට 
මනුස්ස හිතක් සාමිස සැප්ට නතු යවනවෙ ගිජු යවනවෙ ඒ තාක් ඒ 
හිත නිරාමිස සැප්ට අන්ධ යවනවා. නිරාමිස සැයප්න් ඈත් යවනවා. 
නිරාමිස සැප් යත්රැම්ගන්ට ෙැරි තත්ත්යවකට ප්ත් යවනවා. ඉතින් 
අෙ යවළඳ යලෝයක් කරන්යන සෑම යවළඳ ප්රචාර ක් මාර්ගය න්ම 
ඉතාමත්ම ඉක්මනට ඉතාමත්ම ෙක්ෂ කරම ට ප්ාරියභෝගික ායග් හිත 
වහාම සාමිස ට ඇෙගන්නවා. එතයකාට ඒ ප්ුේගල යගන් කාරණා 
යෙකක් ඒ යවළඳ සමාගමට සිේධ යවනවා. එකක් තම ි සාමිස 
සැප් ට වහා හිත නතු කරගන්ට යහ්තු වන තමන්යග් යවළඳ දැන්වීයම් 
සඳහන් වන යේ විකුණාගන්න ප්ුළුවන් යවනවා. යෙක, කවදාකවත් ඒ 
ප්ුේගල ා නිරාමිස සැප් කට නම් අම්මා මුත්තා කිව්වත්  න්යනත් 
නෑ. ඒක නිසා මත්තටත් යවළඳ ද්රව විකුණගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් 
ඒයක් තිය නවා. ඉතින් යම්ක තම ි හුඟාක් යවලාවට යම් ප්වුල් 
ජීවියතත් තිය න්යන්, නෑෙෑය ෝ අතරත් තිය න්යන්, සයහෝෙරය ා 
අතරත් තිය න්යන. හුඟාක් යවලාවට තමන්යග් අෙහස් විකුණාගන්ඩ 
නා නා ප්රකාර සාමිස යවළඳ වාප්ාර තම ි තිය න්යන්. ඉතින් එවැනි 
වාප්ාර හුඟාක් ති න යකනාට අප්ි කි නවා යොයහෝම යළන්ගතු 
යකනා ි කි ලා. යොයහාම අප්ිට හිත සුව සලසන යකනා ි කි ලා. 
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නමුත් ඒ සෑම කට ුත්තකදීම ඒ ප්ුේගල ා සාමිසය න් නම් කට ුතු 
කරන්යන්, නිරාමිස සැප්ට නිරාමිස වින්ෙන ට යදාර වැයහනවා. 

ඒ නිසා අප්ිට හරි අමාරැ ි අන්ධ ප්ෘථග්ජන යලෝයකට ආශර  
කළ  ුත්ත, කි   ුතු යේ කි   ුත්ත, ඇසි   ුත්ත, ඇසුරැ කළ  ුත්ත 
යමානවාෙ කි ලා යත්රැම් කරගැනීම. යමාකෙ සාංසාරික වශය න් 
අප්ි ප්ුරැදු කරල තිය න්යනම සාමිස සුඛ . ඉල්ලන්යනම සාමිස 
සුඛ . ප්ින් කරනය්නත් සාමිස සුඛ  කරා. ආගම රකින්යනත් සාමිස 
සුඛ ට. වැිහිටිය ෝ ආශර  කරන්යනත් සාමිස සුඛ ට. 
ඉයගනගන්යනත් සත් ප්ුරැෂ ජීවිත ගත කරන්යනත් ඔක්යකාම සාමිස 
සුඛ ට යවන්න ඉඩ තිය නවා. ඒ නිසා අප්ි සාමිස සුඛ  සඳහා 
ඉප්දිලා සාමිස සුඛ  විඳිමින් ඉඳලා සාමිස සුඛය ම මැරිලා  නවා. 
එයහම ි හිතන්යන්. නමුත් සිේධ යවන්යන් යමාකේෙ - සාමිස 
දුයක්ම ි ඉන්යන්. සාමිස දුයක්ම ි ගත කරන්යන්. සාමිස දුයක්ම ි 
මැයරන්යන්. ඒ නිසා අප්ට උයප්්ක්ෂා යව්ෙනාවක් යහෝ නිරාමිස සුඛ  
කි න්යන් යමාකක්ෙ, නිරාමිස දුක්ඛ කි න්යන් යමාකක්ෙ, නිරාමිස 
උයප්්ක්ෂාව කි න්යන් යමාකේෙ කි ලා දැනගන්ට යවන්යන් අන්න 
අර ප්ටාචාරාවට උනා වයග් සේෙ සැරි ම යසෝදායගන ගි  ෙවයස්, 
සි ලු ඥාතීන් වසන ට ප්ත් යවේච ෙවයස්. එදාට ඔන්න ඇස් 
ඇයරනවා. එයහම නැත්නම් අංගුලිමාලට වයග් යලෝයක එකම බිම් 
අඟලක්වත් තමන්ට නිෙහස්ව වසන්න ෙැරි තරමට කා ික දුශ්චරිත, 
වචී දුශ්චරිතවලින් යකයලසිේච ෙවසක ඔන්න යත්යරනවා ඒවා නතර 
කරලා උයප්්ක්ෂාවට වැයටන එයක් වටිනාකම. එයහම නැත්නම් කිසා 
යගෝතමීට උනා වයග් වසන ක් සිදු යවේච ෙවසට තම ි උයප්්ක්ෂා 
යව්ෙනාවක් යහෝ නිරාමිස සැප්, නිරාමිස දුක, නිරාමිස උයප්්ක්ෂාවක් 
ගැන අප්ිට ඇස් ඇයරන්යන්. ඒක දියග් තම ි අප්ට අධාත්ම ක් 
මතක් යවන්යන, ආගමක් මතක් යවන්යන, සදාචාර ක් මතක් 
යවන්යන, සත්ප්ුරැෂ ආශර ක් මතක් යවන්යන, සත්ප්ුරැෂ ධමය ක් 
යත්රැම්ගන්න හියතන්යන. ඒක නිසා ඒ යේ උනාට ප්ස්යස් නැත්නම් 
ඒ වයග් යෙ ක් ඥාති වසන ක් වස්තු වසන ක් වුයණාත් ඒ 
යවලාවකදී අප්ට ප්ුළුවන් යව ිෙ අවස්ථාවක් තිය  ිෙ සවයඥ න් 
වහන්යස් දිහාට ඔළුව වැටිලා මැයරන්න, නැත්නම් ඒ ප්ැත්තට 
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වැයටන්න? ධමය  දිහාට හැයර ිෙ සංඝ ා දිහාට හැයර ිෙ කි න එක 
යවනමම ප්රශ්න ක්. 

ඒ නිසා  ම් කිසි සත්ප්ුරැෂය ක් ඒ ෙව දැකයගන කල් ඇතුවම 
යම් වයග් ඥාති වසන වස්තු වසන යවන්න කලින් ඒ ඥාති සමූහ ම 
අත්හැර ෙමලා වස්තු සමූහ ම අත්හැර ෙමලා නිරාමිස සුඛ ක් සඳහා 
යවන්ව  නවා, එයහම නැත්නම් අභිනිෂ්කරමණ  කරනවා කිව්යවාත් 
ඒක මහ යප්ාළව යහාල්ලන ජාතිය ් විශාල වැඩක්. ඉතින් අෙ අප්ි 
යම් රැස් යවලා ඉන්යන එයහම ප්ිරිසක් නිසා අප්ිට ආමිස සුඛ ට සහ 
ආමිස දුකට ජීවිත කැප් කරන ජීවිත නඩත්තු කරන නිරථයක ජීවිත 
ප්ිළිෙඳ වැිදුර විස්තර කතාව නතර කරලා, අප්ට ප්ුළුවන් යවනවා 
සාමිස සුඛ ත්, සාමිස දුකත්, සාමිස උයප්්ක්ෂාවත් ප්ිළිෙඳව තව මීට 
වැි  ෙක්ෂව තව මීට වැි  යකටි මාර්ගය න් එයහම නැත්නම් 
නිරවුල් මාර්ගය න් සෘජු මාර්ගය න්  න්යන් යකායහාමෙ කි ලා 
සලකන්න. ඇත්තටම සර්වඥ න් වහන්යස් යව්ෙනානුප්ස්සනා 
සතිප්ට්ඨාන  යේශනා කයළ් අන්න ඒ වයග් ඇස් ඇත්තා වූ 
ඇත්තන්ට ප්ාර යප්න්නල යෙන්න ි. සවයඥ න් වහන්යස්යග්ම 
යේශන ක් තිය නවා මජ්ක්ිම නිකාය ් උප්රිප්ණ්ණාසකය ් මහා 
සළා තන විභංග සූතර  කි ලා - හරි ටම යමන්න යම් කාරණා හ  
ඇරයගන ඒ ආශරය න් “ඉ ං නිස්සාය ඉ ං පජහථ” “යමන්න යම්ක 
නිසා යම්ක අතහැරප්න්” - එයහම නැත්නම් යම්යකන් යම්ක 
ප්රතිෂ්ඨාප්න  කිරීයම් කරම ක් යොයහාම යකටිය න් සවයඥ න් 
වහන්යස් යේශනා කරනවා.  

උන්වහන්යස් යේශනා කරනවා - යලෝකය ් අහලා යහෝ තර්ක 
ඥාන ට අනුමාන ඥාන ට වැටහිලා යහෝ එයහම නැත්නම් ප්රතක්ෂ 
කළා වූ යහෝ  ම් වූ නිරාමිස සුඛ ක් තිය නවා නම්, ඒකට කි නවා 
යනක්ඛම්ම සිත යසෝමනස්ස , නැත්නම් යනක්ඛම්ම සිත සුඛ  කි ලත් 
කි නවා. ගිහි යගෙරින් නික්මීයමන්, නික්මුණාට ප්ස්යස් ලෙන සුඛ  
කි ලා එකක් තිය නවා. ඒක නික්මිේච ඇත්තන් වරක් යෙකක් 
අත්දැකලත් තිය නවා. නික්යමන්න කට ුතු කරන ඇත්තන්ට ඇහිලා 
යහෝ හිතිලා යහෝ, හීයනන් ගෑ කිරි සුවඳක් වායග් මතක ක් තිය නවා, 
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සුවඳ මතක ක්. ආන්න ඒ වයග්  ම් කිසි ආකාර ක යනක්ඛම්ම සිත 
යසෝමනස්ස  කි ලා කි නවා. එයහම නැත්නම් නිරාමිස සුඛ  
කි න එකක්  න්තම් හරි වැටයහනව නම් අන්න ඒ නිරාමිස සුඛ  
උත්සන්න යවේච යවලාවක, ඒක ප්රකට යවේච යවලාවක, ආමිස 
සුඛ  ඒ මාර්ගය න් ප්රතිෂ්ඨාප්න  කරනවා. අඹුෙරැවන් රැකීයමන් 
වස්තුව වැඩීයමන් ලාෙ සත්කාර සම්මාන සියලෝක වැඩීයමන් අප්ි 
ජීවිතය ් යකාේචරයෙෝ කාල ක් උත්සාහ කරප්ු ආමිස සුඛ  කි ලා 
එකක් තිෙුණා. ඒ ආමිස සුඛ ටම ි අප්ි ඉයගනගන්යන, ආමිස 
සුඛ ටම ි අප්ි යම් සදාචාර යවන්යන්, යගාඩක් වැඩ කරන්යන්. නමුත් 
යප්ර ප්ින් ඇති ඇත්තන්ට ප්ාරමිතා කුසල් ඇති ඇත්තන්ට නිශර  
සම්ප්ත් ඇති ඇත්තන්ට වරින් වර නිරාමිස සුඛ  කි න එක 
යනක්ඛම්ම සුඛ  කි න එක මුදුන්ප්ත් යවනවා. ආන්න ඒ මුදුන්ප්ත් 
යවේච යවලාවක ඒ ෙලවත්කම සලකලා ඒ මාර්ගය න් සාමිස සුඛ  
අ ින් කරන්න කි නවා. “ඉ ං නිස් සාය ඉ ං පජහථ” නිරාමිස සුඛ  
නිසා නිරාමිස සුඛ  අරමුණු කරයගන සාමිස සුඛ  අතඅරිනවා. 
ඒකට අප්ි කි නවා අභිනෂි්කරමණ ක් කි ලා, අතහැර දැමීමක් කි ලා. 

ඊගාවට ඒ වායග්ම තව කට්ටල ක් තිය නවා නිරාමිස දුක්ඛ, 
සාමිස දුක්ඛ කි ලා. නිරාමිස දුක්ඛ කි ලා කි න්යන් ප්ැවිදි යවේච 
නැති ඇත්යතෝ හරි, දැනට භාවනා යනාකරප්ු ඇත්යතෝ හරි, යලෝයක 
වැි හරි ක් ඉන්යන් එයහම ප්ිරිස. ආන්න එයහම ප්ිරිසකට මිථා 
කල්ප්නා අත්හැරලා සමක් ෙෘෂ්ටිකව කල්ප්නා කරලා යහාඳට ධමය  
වැටයහන යවලාවක උනත් ඒ ඇත්තන්ට කිවුයවාත් ප්ැවිේෙ කි ලා 
කි න්යන් යමයහම යෙ ක්, භාවනාව කි ලා කි න්යන් යමයහම 
යෙ ක්, කි ලා ඒ ඇත්යතෝ හිතාගන්නවා චිත්ත රෑප් ක්. එයහනම් 
ප්ැවිදි උයනාත් ඒ කිසිම ආමිස දුකක් ඇති යවන්න ෙෑ. යොයහාම 
සැප්වත්, ඔක්යකාම ප්රශ්නවලින් නිෙහස්. ඒක නිසා ප්ැවිදි සුඛ  
යහාඳා. එයහම නැත්නම් මට භාවනා කරන්න හම්ෙ වුයණාත් ඔ  
තිය න ප්රශ්න ඔක්යකාම සම්ප්ූර්ණ යවනව ි කි ලා ඒ ඇත්යතෝ ළඟ 
චිත්ත රෑප් ක් තිය නවා. නමුත් ප්ැවිදි වුණාට ප්ස්යස් ඔ  කි න 
යප්ර්යම නෑ. භාවනා කරන්න ප්ටන්ගත්තට ප්ස්යස ඔ  කි න යප්ර්යම 
නෑ. ඒ භාවනාව ෙවසට ප්ැ  ගායන් කරයගන  න්ට හිතුයණාත් 
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ෙවසකට යගෙරයදායර් හරි ප්ැ  යෙකක් විතර කරයගන  න්න 
හිතුයණාත් යකාේචර අප්ි ඒ සඳහා කැප් කරන්න යවනවෙ? 
යකාේචරක් ඒ විදි ට ආමිස සැප්, එයහම නැත්නම් තමන්යග් 
වියනෝදාංශ රැචි අරැචිකම් කැප් කරන්න යවනවෙ? ඒක යොයහාම 
දුෂ්කර යෙ ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. ප්ැවිේෙ වුණත් රකින එක දුෂ්කර 
යෙ ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. එතයකාට ඇති යවනවා නිරාමිස දුකක්. 
ප්ැවිදි යවන්න ඉස්සර නම් හිතන්යන් මම ප්ැවිදි යවේච ගමන් 
යමන්න යමේචර කායලකින් යම් යම් වැඩ කරගන්නවා, යමේචර 
කායලකින් යම් යම් වැඩ කරගන්නවා, කි ලා යලාකු ෙලායප්ායරාත්තු 
ඇති කරගන්නවා. භාවනා කරනයකාටත් හිතනවා මම යමේචර 
කායලකින් යසෝවාන් යවනවා. යමේචර කායලකින් රහත් යවනවා 
කි ලා සැලසුම් හෙනවා. නමුත් ෙැහැලා ෙැලුවට ප්ස්යස් සම්ප්ූර්ණ 
අලුයතන්ම අලුත්ම කරම කට  න්න යවනවා. එතයකාට ප්හළ 
යවනවා නිරාමිස දුකක්.  

ඒකට සායප්්ක්ෂකව සවයඥ න් වහන්යස් සලකා ෙලන්න 
කි ලා කි න්යන් අඹුෙරැවන් රැකීයම්දී වස්තු යභෝග ඉප්දීයම්දී 
යහාරැන්යගන් සතුරන්යගන් රජුන්යගන් වන කරෙරවලදී ආමිස  
සම්ෙන්ධය න් යම් ප්රත සම්ෙන්ධය න් ඇති යවන දුකත් එක්ක 
සංසන්ෙන  කරලා ෙලලා, අර දුක මරණ යහෝ මරණාන්තික 
තත්ත්යවකට, ජීවියත් ප්ැහැරගන්න මට්ටමකට යවන්න ප්ුළුවන්. 
එවැනි දුකකට වඩා යහාඳ ි මහණකම ප්ැවැත්වීම සඳහා ගන්නා දුක, 
එවැනි දුක්වලට වඩා යහාඳ ි භාවනා ජීවිත ක් දිගටම ප්ැවැත්වීමට 
ගන්නා දුක, කි ලා අර සාමිස දුක නිරාමිස දුක මාර්ගය න් 
ප්රතිෂ්ඨාප්න  කරන්න කි නවා. නැත්තම් නිරාමිස දුක නිසා ආමිස 
දුක ෙැහැර කරන්යට ි කි නවා. යග්හසිත දුක කි ලත් කි නවා 
යම්කට. ගෘහාශරිතව එන්නා වූ දුක යනක්ඛම්ම සිත දුකින් ෙැහැර 
කරන්න කි නවා. 

ඊගාවට උයප්්ක්ෂාවක් තිය නවා යගවල්යදාරවල්වල 
අඹුෙරැවන් රකිමින් වස්තු යභෝග යහා මින් ලාභ සත්කාර යහා න්න 
කරන ජීවියත්  ම් උයප්්ක්ෂා අවස්ථා තිය නවා. රෑප් ෙකිනවා 
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යහාඳක් කි න්න ෙැරි නරකක් කි න්න ෙැරි. ශේෙ අහනවා යහාඳක් 
කි න්න ෙැරි නරකක් කි න්න ෙැරි. යම් වයග් යගාඩාක් 
උයප්්ක්ෂාවල් තිය නවා. දැන් ෙරැවන් ඇති කරනයකාට යෙමවුප්ි න්ට 
ඉස්සරලාම මමතරි  ප්හළ යවනවා. යලඩ යවනයකාට ෙරැවන්ට 
කරෙර එනයකාට ෙත් එනයකාට අඬනයකාට ඔන්න කරැණාව ප්හළ 
යවනවා. ෙරැයවෝ ඉල්ලාප්ු විභාග සමත් යවලා තමන්ට රිසි ප්රිදි 
තමන්යග් සහකාරි  සහකාර ා යසා ායගන ඒයගාල්යලෝ ඒ ප්රීති  
විඳිනයකාට මුදිතාව ප්හළ යවනවා. අන්තිමට ඒ ෙරැයවෝ 
තමතමන්යග් ෙරැවන්, තමතමන්යග් වස්තුව යසවීම සඳහා යවන් 
යවලා යෙමවුප්ි න්යගන් ඈත් වුණාට ප්ස්යස් යෙමවුප්ිය ෝ උයප්්ක්ෂා 
යවනවා. ඒකට අප්ි කි නවා යග්හසිත උයප්්ක්ෂාව කි ලා. ඒ වායග්ම 
තම ි භාවනා කරනයකාට සමථ භාවනා කරන යකනාට නම් ප්රථම 
ධාන , ේවීති  ධාන , තෘතී  ධාන , චතුර්ථ ධාන ට 
 නයකාට කලින් තිෙුණු ප්රීති සුඛ අත හැරිලා උයප්්ක්ෂාවට 
සමවදිනවා. අරෑප් ධාන ඔක්යකාම තිය න්යන උයප්්ක්ෂා ප්සුබියම්. 
ඒ වයග්ම විප්ස්සනා භාවනාව කරනයකාටත් අවසාන සංඛාර 
උයප්්ක්ෂාවට  නයකාට ඊට කලින් තිෙුණ උේයව්ගකර අවශතා 
ඔක්යකාම ප්හු යවලා යෙයහෝම වියව්ක යලාකු ඉඩ ප්හසු තැනකට 
ගි ා වයග් උයප්්ක්ෂාවට ප්ත් යවනවා. ඒකට කි නවා යනක්ඛම්ම සිත 
උයප්්ක්ෂාව, නැත්නම් නිරාමිස උයප්්ක්ෂාව කි ලා. යගවල් 
යදාරවල්වල තිය න යග්හසිත උයප්ක්ෂාව, ප්ැවිදි ජීවියත් භාවනා 
ජීවියත් ලැයෙන සමථ විප්ස්සනා උයප්්ක්ෂාව මාර්ගය න් 
ප්රතිෂ්ඨාප්න  කරනවා. 

සවයඥ න් වහන්යස් හරි ටම සෘජු සරල දැක්වීමක් 
යප්න්නන්ට ඕන යවනයකාට සාමිස සුඛ  නිරාමිස සුඛ  මාර්ගය න් 
ප්රතිෂ්ඨාප්න  කරනවා. සාමිස දුක නිරාමිස දුක මාර්ගය න් 
ප්රතිෂ්ඨාප්න  කරනවා. සාමිස උයප්්ක්ෂාව නිරාමිස උයප්්ක්ෂාව 
මාර්ගය න් ප්රතිෂ්ඨාප්න  කරනවා. ඊගාවට යම් සාමිසව නිරාමිසව 
ලෙන්නා වූ දුක - භාවනා කරන්න ප්ුරැදු යවන්න, ෙවසට ප්ැ  අටක් 
වාි යවන්න, ප්ර් ංකය ් හරි ට යහල්යලන්යන් නැතුව ති ායගන 
ඉන්න, රෑට යනාකා ඉන්න, තනි ඇඳක ජීවත් යවන්න යගාඩක් වැඩ 
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කරනයකාට සෑයහන යප්ළගැස්මක් යවන්න යවනවා. යම්කට අප්ි 
නිරාමිස දුක කි ලා කි නවා. ඒ නිරාමිස දුකට ටික ෙවසක්  නයකාට 
ප්ුරැදු යවලා තමා භාවනා කරන අරමුයණ් යහාඳට හිත යවනදාට වඩා 
සිතුවිලි නැතුව යව්ෙනා නැතුව සේෙවලින් ොධා යනාවී නිසි නින්යේ 
 ා යවලා යප්් යවලා තිය නයකාට නිරාමිසව ප්වතින සුඛ ක් ප්හළ 
යවනවා. කලින් කලින් ඒ සඳහා යප්ළගැයහන යවලායව්දී ඇති වුණ 
නිරාමිස දුක, යම් නිරාමිස සුඛ  යහ්තු කරයගන නිශර  කරයගන 
ප්රහාණ  කරන්ඩ ි කි නව. නිරාමිස සුඛ ප්හළ යවේච යවලාවක් 
අත්දැකලා අයන් යම් වයග් නිරාමිස සුඛ ක් යවනුයවන් මම යමේචර 
දුක් වින්ෙට කිසි යස්ත්ම කමක් නැහැ. ඒ යමාකෙ නිරාමිස සුඛ  
යමතරම් වටිනා යෙ ක් කි ලා, නිරාමිස සුඛ  මාර්ගය න් නිරාමිස 
දුක ප්රතිෂ්ඨාප්න  කරනවා. ඒ සුඛ  ඊගාවට උයප්්ක්ෂාව මාර්ගය න් 
ප්රතිෂ්ඨාප්න  කරනවා. නිරාමිස උයප්්ක්ෂාව මාර්ගය න් නිරාමිස 
සුඛ  ප්රතිෂ්ඨාප්න  කරනවා. ඊගාවට නිරාමිස උයප්්ක්ෂාව තාමත් 
ප්වතින්යන් චක්ඛු විඤ්ාණ, යසෝත විඤ්ාණ, ඝාණ විඤ්ාණ ආදී 
විඤ්ාණ ප්ටිෙේධය ්. ඒකට කි නවා නානත්තසිත උයප්්ක්ෂාව 
කි ලා. ඒක ඒකත්තසිත උයප්්ක්ෂාව මාර්ගය න්, එයහම නැත්නම් 
අවිඤ්ාණ අනින්ද්රි  ප්ටිෙේධ විඤ්ාණ  මාර්ගය න්, නැත්නම් 
රෑප් ධානවල අරෑප් ධානවල උයප්්ක්ෂාව මාර්ගය න් 
ප්රතිෂ්ඨාප්න  කරප්ුවම ඒක තම ි, කිට්ටුම තැන සවයඥ න් වහන්යස් 
යප්න්වන්යන් අනුස  යකයලස් එක්ක වැඩ කරලා අවසානය ් මාර්ග 
ඵල ෙක්වා  න ගමන ගැන. 

ඉතින් හරි ට ගණිතම  වීජ ගණිතම  සමීකරණ ප්ේධති ක් 
වයග් යොයහාමත්ම ඍජු සමීකරණ ප්ේධති ක් තම ි, යම්යක් 
යප්න්නන්යන්. ඒක නිසා ගැඹුරක් වයග්, සංකීර්ණතාවක් වයග් 
වැටයහනවා. නමුත් යම් කි න යම් සන්ධි ස්ථාන හ  හත අයප්් 
භාවනා ජීවිතය ් ලැයෙන අත්දැකීම් එක්ක ෙලනයකාට, අප්ි ෙන්නා 
යේකට කි ප්ු යවනත් නම් ටිකක් විතර ි. අප්ි ෙන්නා අප්ි අත්ෙකින 
යේවල්වලට දීප්ු මාතෘකා ටිකක් විතර ි. ඒක නිසා අප්ි යත්රැම් 
අරගන්ට ඕන සෑම ආධාත්මික ජීවිත කම සෑම සාර්ථකත්ව කටම 
යහ්තු යවන්යන් නිරාමිස සුඛ . යම්ක හුඟයෙයනකුට අෙහගන්ට 
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ෙැහැ. හුඟයෙයනක් හිතන්යන් සවයඥ න්වහන්යස් දුක්ඛ සත  
ඉදිරිප්ත් කරලා කට ුතු කරප්ු යකයනක් නිසා සවයඥ න් වහන්යස් 
සුඛ  ඉදිරිප්ත් කරයගන කරන යේශනාවක් කි ලා හිතාගන්ට 
අමාරැ ි කි ලා. හුඟක් යවලාවට කැමති යම් වයග් කම්මස්සකතා 
ඥාන සම්මා දිට්ි ඇත්තා වූ සාසනවල, එයහම නැත්නම් කමය  සහ 
කමය ඵල  ප්ිළිගන්න සාසනවල හැම යවලායවම දුක්ිත භාවය න්, 
ඉඳුරන් ක්ලාන්ත කිරීයමන්, අත්තකිලමථානුය ෝගය න්  න 
ගමනකට තම ි හුඟයෙයනකුයග් කැමැත්තක් තිය න්යන්. ඒක යම් 
ප්ින්වන්ත යලෝකය ්, භාවනා යලෝකය ්,  තිවර න්යග් යලෝකය ් 
තිය න එක අෙහසක්. අත්තකිලමථානුය ෝග . 

නමුත් සවයඥ න් වහන්යස්යග් සාසනය ් අප්ි සවයඥ න් 
වහන්යස්යග් ගුණ නම ක් ගැන ඉතිප්ියසා භගවා ආදී වශය න් 
සඳහන් කරනව. උන්වහනය්ස්ට කි නවා සුගත කි ලා. සුගත කි න 
එයකන් සඳහන් කරන්යන ්උන්වහන්යස් ඒ ගමන සුන්ෙර යලස ගමන් 
කළ ි කි ලා. යමාකක්ෙ ඒ ගමන? ෙුදුවරය ක් නැතුවත් තමා විසින්ම 
සතාවයෙෝධ  ස්ව ංභූ ඥානය න් ප්හළ කරගන්ට කට ුතු 
කරනයකාට සාරාසංඛ කල්ප් ලක්ෂ ක් යෙෝධි සම්භාර ප්ුරනයකාට 
හ අවුරැේෙක් දුෂ්කර කරි ා කරනයකාට යෙෝ මැඩ මුලදී චතුරා ය 
සත  අවයෙෝධ කරන විට හැම තැනකදීම උන්වහන්යස් හිනා 
යවල ි ගත යකරැයව්. අඬා යදාඩායගන මුහුණ හකුළුවායගන 
ෙංයකායලාත් යවලා ප්සුතැවිලා මිලාන යවලා නෑ. යකාටින්ම 
සවයඥ න් වහන්යස්යග් දුෂ්කර කරි ා චිතර  - කවුයෙෝ හෙප්ු එකක් ෙව 
හැෙෑව. නමුත් ඒකටත් යලෝක ා එේචර ප්රි  කරන්යන් යමාකෙ, 
ඒයකවත් නෑ උන්වහන්යස්යග් අධිෂ්ඨාන  බිඳගත්ත ස්වරෑප් ක්. 
නිතයරෝම තිෙුයණ් නිරාමිස සුඛ ම ි. කවමදාකවත් යමානම 
ප්රශ්න ක් ආවත් තමන්යග් යෙෝධි චිත්ත  නම්  ට කරගත්යත් නෑ. 
චහ්! කි ලා කිව්යව් නෑ. අහ්! අයඳෝමැ ි කිව්යව් නෑ. ඒ නිසා ඕන 
දුකක් ඕන කරෙර ක් යවේචහම සවයඥ න් වහන්යස් කි නවා මයග් 
නම ටිකක් මතක් කරන්න ි කි ලා. භ ක් තැතිගැන්මක් එනයකාට 
යමානම යෙ ක් ආවත් මයග් නම මතක් කරන්න ි කි නවා. ඒ 
යමාකෙ, උන්වහන්යස් ඒ තරම්ම සුඛ  ඉදිරිප්ත් කරයගන ගමන් කරප්ු 
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ශාස්තෲන් වහන්යස් නමක්. සවයඥ න් වහන්යස්යග් අවසාන 
සිේධාර්ථ යගෞතම භවය ්දී උන්වහන්යස්ට යප්ර යගනාප්ු උප්නිශර  
සම්ප්ත්ති නිසා හත්ෙවසකින් වප්් මගුල් උත්සව  ෙවයස්දී සුේයධෝෙන 
රජ්ජුරැවන්ටත් සිේධ වුණා නගුලත් අරයගන ඒ රයට් ප්ැවතිේච 
සම්ප්රදා ානුකූලව යකතට ෙැහැලා වප්් මගුල් උත්සව  ප්වත්වන්න. 
එතයකාට යෙෝසතුන් වහන්යස්ට හම්ෙ වුණා ඔක්යකායගන්ම 
යවන්විේච සුළු වියව්ක ක්. ඒ යමාකෙ, කිරි මවුවරැ ගි ා රජ්ජුරැයවෝ 
සීසානවා ෙලන්න. ඒ යවලායව්දී සමවැදුණා ආනාප්ාන ට. එතැනදී 
ඇති වුණ ප්රීති සුඛ  ප්රයමෝෙ  නිසා උන්වහන්යස් අහයස් ප්ායවන 
තරමට අහයස් ප්ළක් ෙැඳයගන හිටි ා කි න තත්ත්යවට ප්ත් වුණා. 
ෙඹ ගස් අතයර් යහවනැල්ල උන්වහන්යස් දිහාටම හැරිලා ඒක 
වි නක් ෙවට ප්ත් වුණා ි කි ලා කි නවා. කිරි මවුවරැ ඇවිල්ලා 
ෙලනයකාට වැයේ ටිකක් දුර දිග ගිහිල්ලා කුමාර ා යප්්න්ඩත් නෑ, 
යම් හතර ප්ැත්තට දුවන යහවනැලි එක ප්ැත්තට හැරිල. දුවයගන 
ගිහිල්ලා වැඳලා සුේයධෝෙන රජ්ජුරැවන්ට සැල කළා. සුේයධෝෙන 
රජ්ජුරැයවෝ ඇවිල්ලා යෙයවනි සැයර්ට වැන්යේ.  

නමුත් යම් ප්ුංචි සිේධාර්ථ කුමාර ා ලැෙුවා වූ ඒ සැප්  එදා 
හිතුවා අකැප් ි කි ලා. නිරාමිස සැප් ක් වින්යේ. උන්වහන්යස් 
හිතුවා කිං කුසල ගයව්සීව යමාකේෙ කුසල , යමාකේෙ සංසාර 
වට්ටය න් ගැලවීයම් මාර්ග  කි ල යහා න මං වයග් යකයනකුට 
අර නිරාමිස සුඛ  කැප් නෑ කි ලා. ඒ නිසා හ අවුරැේෙක් දුෂ්කර 
කරි ා කරන කාලය ් උන්වහන්යස් ප්ස්වග මහණුන් ඉදිරිප්ිට තමන්යග 
වචනය න් ප්රකාශ කළා මට ආයලෝක මාතර ක්වත් ආයව් නෑ කි ලා. 
ඒ යමාකෙ හිත ඒක ප්රතික්යෂ්ප් යකරැවා. හිතුවා ඒක එතරම්ම 
සැප් ක් තිය න්යන්. ඒ නිරාමිස සැප්  - ඒක කැප් නෑ. මං වයග් 
යම් කුසල  යහා ායගන  න  තිවරය කුට, ය ෝගාවචරය කුට, 
උප්ාසකය කුට, තප්යසකුට කැප් නැහැ කි ලා. නමුත් හ අවුරැේෙක් 
දුෂ්කර කරි ා කරලා උන්වහන්යස්ට අවසානය ් යෙෝමැඩ මුලදී යහට 
උයේ ප්ාන්ෙරට ි ෙුදු වන්යන් කි ලා එදා රෑ කල්ප්නා වුණා මම ගන්ඩ 
ති න හැම උප්කරම ක්ම කළා. නමුත් තුට්ටුවක්, අඩු ගායන් එක 
ෙශයමකින් නිවනට ළං යවේච ෙවක් යප්්න්න නැහැ. යමාකෙ 
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කාරණාව? යහාඳට කල්ප්නා කරලා ෙලනයකාට මතක් වුණා ක ට 
දුක් දීමම ි මම ඉස්සර කරයගන ගිය ්. ඒ නිසා මම නිරාමිසව 
ලැෙුණා වූ නිරාමිස සුඛ  නැවතත් යමයනහි කරගත්යතාත්, මම 
නැවතත් ඒකට හිත දැම්යමාත් මයග් හිතට යලාකු ප්රයෙෝධ ක් යලාකු 
ඉදිරි ගමනක් සිේධ යව ි කි ලා, ඒක නිකං අහම්යෙට වායග් 
සිේධාර්ථ තාප්ස ා කමටහන් ගත්යත් සිේධාර්ථ කුමාර ායගන්. 
ආන්න එදා වැයේ හරි ගි ා. 

ඒ නිසා භාවනා කරන හුඟයෙයනකුට වියශ්ෂය න්ම යම්ක 
මතක ති ාගන්න යවනවා. විප්ස්සනා භාවනා කරන ඇත්යතෝ 
සන්යතෝයසන් ජීවත් යවන්ඩ ඕයන. භාවනා ජීවියත් ඉතාමත්ම 
සතුටින් ජීවත් යවන්ඩ ඕයන. ඒ වයග්ම තම ි භාවනායව්දී හම්ෙ 
යවන ඉතාමත්ම ප්ුංචි ජ ගරහණ ක් වුණත් සක්විති රජකමක් වයග් 
සලකන්න ඕනෑ. අවුල් නිරවුල් කරයගන ඒකට සමවැදිලා ඒයකන් 
ප්රයමෝෙ යවන්න ෙන්යන් නැත්නම් සිේධාර්ථ තාප්ස ාට යවේච යේ 
තම ි යවන්යන්. උතුම් මනුෂය කුට යම් ධරණී තල  ෙරන්න ෙැරි 
තරන් අසීමිත දුෂ්කර වතක් ප්ිරැවත් හරි න්යන නෑ. ඒ යමාකෙ තමන් 
නිරාමිස සුඛ  ප්රතික්යෂ්ප් කරන ගති ක් තිය නවා. ඒ නිසා 
සවයඥ න් වහන්යස් සවයඥතා ඥාන ට ප්ත් වුණාට ප්ස්යස් 
උන්වහන්යස් විශාල ප්රකාශ ක් කළා යම් යලෝයක් - යෙවි න් සහිත, 
මරැන් සහිත, ෙඹුන් සහිත, ශරමණ ෙරාහ්මණ න් සහිත යම් යලෝයක් - 
 ම් තාක් කල්ප්නා කරන්න ප්ුළුවන්, අහන්ඩ ප්ුළුවන්, ෙකින්ඩ ප්ුළුවන්, 
විඳින්ඩ ප්ුළුවන් යේවල් තිය නවා නම් යම් යස්රම ෙන්නව ි කි ලා. 
සවයඥතා ඥාන  ලොගන්න අමාරැ ි ඒ යෙකම යනාදැන. ඒ යෙක 
යමතැනදී ප්ැනගන්න යවලායව්දී අප්ි එක් එක් ප්ුේගලය කුයග් 
මානසිකත්ව  ගත්යතාත් එක හිතක් එක ප්ැත්තක් අඳුරැ ි. සමහරැ 
සුඛ ට අන්ධකාර භාව  යප්න්නනව. සමහරැ දුකට අන්ධකාර භාව  
යප්න්නනවා. කවදා යහෝ යම් යෙක සම යවනකම් කවදාකවත් 
ආධාත්මික ගමනක් සිේධ යවන්යන් නෑ. එක තැනම ි 
කරකැයවන්යන්. 
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ඒක නිසා යප්න්වලා දීලා තිය නවා “සුඛං ්ව නං 
්වදියමා්නා සුඛං ්ව නං ්වදියාමීති පජානාති”. සුඛ යව්ෙනාවක් 
ඇති වුණා නම් ඒක මනින්න එප්ා, ඒක යතෝරන්න එප්ා. මට සුඛ 
යව්ෙනාවක් ඇති වුණා කි ලා දැනගන්න ඕනි. ඒක වඩාගන්න  න්න 
එප්ා. ෙදාගන්න  න්න එප්ා. ළං කරගන්න  න්න එප්ා. ඒ අනුව දුක්ඛ 
යව්ෙනාව “දුක්ඛං වා ්ව නං ්වදියමා්නා දුක්ඛං ්ව නං ්වදියාමීති 
පජානාති”. දුක් යව්ෙනාවක්  ම් කිසි යහ්තු ප්රතය න් හටගත්තා නම් 
ඊගාවට කරන්න තිය න්යන් දුක දුක් යව්ෙනාවක් ෙව දැනගැනීම ි. 
ඒක යනායව්වා යනාෙකින් යනාප්තන් කි න හැඟීයමන් ප්රතික්යෂ්ප් 
කරන හැඟීයමන් කරන්න ගි ාට කවදාකවත් ඒක යව්ෙනානුප්ස්සනාව 
යවන්යන් නැහැ. ඒ වයග් උයප්්ක්ෂා යව්ෙනාවක් ආවා නම් ඒක 
දැනගන්නම ි ඕන. සුඛ යව්ෙනාව ආයවාත් වැි කරන්න දුක් 
යව්ෙනාව අඩු කරන්න උයප්්ක්ෂා යව්ෙනාව යමන්න යම් වයග් 
යත්රැමක් යෙන්යන නෑ. යමාකෙ ඒකාන්තය න්ම යකයනකුයග චිත්ත 
ප්රම්ප්රාවක් ගත්යතාත් චිත්ත සන්තාන ක් ගත්යතාත් ඒක 
ප්ැහැදිලිවම එක්යකා සුඛ එළවන එකක්, නැත්තම් දුක එළවන එකක්. 

ඒ නිසා සවයඥ න් වහන්යස් ප්ළයවනි ධමය යේශනායවදී මතක් 
කරල කිව්යව් යම් අන්ත යෙක අතහැරිය  නැත්නම් මධම ප්රතිප්දාවට 
 න්න ෙෑ. එක්යකා කාමසුඛල්ලිකානුය ෝග ට අදින ගති ක් 
තිය නව ජීවියත් ප්ුරාම. එයහම නැත්නම් අත්තකිලමථානු ය ෝග ට 
අදින ගති ක් තිය නව. යම් යෙකම යහාඳත් නෑ යෙකම නරකත් නෑ. 
අවශ යවලා තිය න්යන මම දැන් ඉන්යන, මට දැන් තිය න්යන, මම 
දැන් ප්ත් යවලා තිය න්යන යම්න්න යම්කට ි කි ල දැනගැනීම. ඒ 
දැනගන්න යවලායවදි කලින් තිෙුණු යනාය ක් විදියහ වීජ ගණිතම  
සමීකරණවල වයග් අමුතුම සමීකරණ ක් තිය නව. යම්  ම්ම 
යවලාවක ය ෝගාවචර ා අන්තිම අතෘප්්තිකර යවයහසකර දුකක 
ඉන්න යවලායවදි මම දැන් දුකක ඉන්නවා කි ල දැනගත්යතාත් ඒ 
දැනගැනීම සතුටක්, දුක සතුටක්. දුක යප්ළනසුලු ි, දුක තවනසුලු ි. 
නමුත් එයහම තවනසුලු දුකක ඉන්න ෙව මම දැනගන්නවා කි න්යන 
ප්ුදුමාකාර සතුටක්. යම්ක ි කි න්යන දුක්ඛ සත ට සවයඥ න් 
වහන්යස් යවන වියශ්ෂණ ප්ෙ යෙකක් දාල තිය නව, ආර්  උත්තම 
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දුක්ඛ සත  කි ල. ඒ ආර්  භාව ට ප්ත් යවන්යන, ඒ උත්තම 
භාව ට ප්ත් යවන්යන දුක්ඛ සත  හාත්ප්සින්ම දැනගත්ත යවලායව. 
යම්කත් සුඛ ක්, යම්කත් නිරාමිස සුඛ ක්. ඒ නිසා ය ෝගාවචර 
ජීවිතය දි හුඟාක් යවලාවට මතක් කරනව කමටහන් සුේෙ 
කරනයකාට තමන්යග භාවනායව් යහාඳමම තැන යහාඳයටෝම මූල 
කර්මස්ථාන  මුදුන්ප්ත් යවේච එක ගැන කතා කරන්න. යකායහාමෙ 
භාවනා කයළ්, යකායහාමෙ යම්ක ඉදිරිප්ත් වුයණ්, එතයකාට 
යමානවෙ වැටහුයණ්. අඩු ගායන් ෙවස් ෙහ ක්වත් කමටහන් සුේෙ 
කරන්න ඕයන යම් අෙහස ය ෝගාවචර ට ඒත්තු ගන්වන්න. හැමදාම 
ප්ටන් අරගන්යන අතන වැරදුණා, යමතන වරදිනවා ෙඩ රියෙනවා 
ඔක්යකාම, යනාකි   ුතු ඔක්යකාම කුණු කන්ෙල් ටික ප්ාරට ඇෙල 
දාල ඊට ප්ස්යස තම ි ඒ ප්ායර  න්න හෙන්යන. ඒ නිසා විප්ස්සනා 
භාවනායවදි ප්ැහැදිලිවම මතක් කරනව භාවනා කමටහන් සුේෙ 
කරනයකාට තමුන්යග භාවනායව ප්හුගි  ෙවස් යෙයක් යහෝ ෙවයස් 
යහාඳම භාවනාව, තමන්ට යහාඳටම හරි ගි  තැන විස්තර කරන්න. 
එතයකාට හරි ටම කි න්න ප්ුළුවන් හිත තිය න්යන යමතන ි 
කි ල. ඒක යනයම් කතා කරන්යන අප්ි සාමිස සුඛ ක් ගැන. සාමිස 
සුඛ  යත්රැම් අරගන්න නම් ඒකාන්තය න් ප්ැමියණන සැප් දුක් 
යව්ෙනා ප්ිළිෙඳව එළඹ සිටි සති ක් තිය න්න ඕයන. 

අප්ි හිතනව නම් යම් ශාන්ත සුඛ ක් විදින්න ෙෑ කි ල, අප්ි 
හිතමු කවුරැ හරි විශ්වාස කරනව නම් යම් කායල නිවන් ෙකින්න ෙෑ, 
යම් කායල ධාන වඩන්න ෙෑ, යම් කායල භාවනා කරල වැඩක් නෑ 
කි ල, ඉතින් ඒ මනුස්ස ාට යහාඳම වැයේ තම ි ගිහි යවලා ඒ සැප් 
විඳල නිකන් ඉන්නව. අනුන් කරන්නන් වායල හිමිහිට ඇවිදින්න ආදී 
ඒ වායග් රඟප්ෑම් කරනවට වැි  යහාඳ ි නිකන් ඉන්නව. එයහම 
නැතුව අප්ි ළඟ අෙහසක් තිය නව නම්, අප්ි ස්ිර වශය න් 
ප්ිළිගන්නව නම් යම් ජීවිතය ් විඳි   ුතු විඳින්න ප්ුළුවන් සාමිස 
සුඛ ක් තිය නව. ප්රතිප්දාවක් තිය නව - සීල ප්රතිප්දා, සමාධි ප්රතිප්දා, 
ප්රඥා ප්රතිප්දා. මම ඒයක ගත කරන්යන කි නයකාට සතුටක් ඇති 
යවනවා. සවයඥ න් වහන්යස් කරණී  යමත්ත සූතර  ආරම්භ 
කරන්යනම, ය ෝගාවචර  කි න්යන ‘සයක්කා’ හැකි සඤ්ඤාව මතු 
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කරගන්න යකනා කි ල ි. අප්ිට අඩු ගායන් ෙවසකට යහෝ යෙකකට 
යහෝ ගිහි යග  අතහරින්න ප්ුළුවන්, සාමයණ්ර වශය න් ප්ුළුවන්, 
උප්සම්ප්දා වශය න් ප්ුළුවන්, ඒ ගැන හිතල නිරාමිස සුඛ ක් ඇති 
කරගන්න. ඒයකදි යහාඳට දැයනන, සාකේඡා කරනයකාට වැටයහන 
යහාඳම යෙ ක් තම ි යමන්න යමවැනි නිරාමිස සුඛ ක් කවමදාක්වත් 
යදාරවත් ඇයරන්යන නෑ ආමිස සැප් ක ගිලිල ති නවා නම්. ආමිස 
සැප්  ප්ුේගල ා අන්ධ කරවනවා, අතෘප්්ති කරවනවා, යමෝහ ට ප්ත් 
කරවනවා.  

ඒ නිසා අප්ි  ම් යවලාවක අප්ි යම් ගත කරන ෙරහ්මචරි  
ජීවියත් ප්සුතැයවනව නම් කලකියරනව නම් ඒකාන්තය න්ම 
ප්ිටිප්ස්යස යමාකක් හරි ආමිස සැප් ක් තිය නව. යම්ක අප්ි සමාජ 
ධර්ම ක් කරන්න හෙනවවත් අනුන් මනින්න කරන වැඩක්වත් 
යනයම ි, තමන් ගැන ෙලන වැඩක්. තමන් ගැන ෙලනයකාට 
ප්ශ්චාත්තාප් ක් ආව නම් නිරාමිස වැඩ ප්ිළිෙඳව - අප්ි කි මු 
සාමානය න් ගිහි යග  කලකිරීම කි ල - කලකයිරන්යන සාමිස 
සැප් කට සායප්්ක්ෂව. ඒ නිසා සාමිස සැප් ට තම ි යකයලස් 
කි න්යන. යකයලස්වල ගති  යමාකේෙ, ඒ සැප් ට වැටුණහම තව 
තව ඒක ෙදාගන්නව, තව තව අල්ලගන්නව, ඒක සඳහාම නතු 
කරගන්නව. නතු කරයගන මත්තටත් ඒ රස  ලැබීම සඳහා දිගින් 
දිගට අයප්් හිත යමයහ වනව.  ම් කිසි මට්ටමකට  නකම් නම් 
යම්ක මානව අ ිතිවාසිකමක් ෙව හැෙෑව. මානව අ ිතිවාසිකම් 
ලැබීමට මානව ාට හැකි ාවක් අ ිතිවාසිකමක් තිය නව. නමුත් 
සාමිස සුඛය  අන්ධකරණ භාව  කි ල කි න්යන ඒ සැප් ට ඇතුල් 
යවලා තමන්ට තමන් ප්ිළිෙඳව කවම කවදාක්වත් සාධාරණ 
විනිශ්ච කට එන්න ෙෑ. යකාේචර ආවත් හිතන්යන තව ටිකක් 
තිෙුයණාත් යහාඳ ි. තව ටිකක් තිෙුයණාත් යහාඳ ි, ඊගාවට මම නතර 
කරනවා. දැන් තව ටික ි, ඊට ප්ස්යස ඉවර ි. ඔන්න ඔයහාම කරයගන 
 නයකාට යකාතනෙ තමන්යග සීමාව, යකාතනෙ ධාර්මිකත්ව , 
යකාේචර සාධාරණෙ කි න එකත් අමතක යවලා සාධාරණ ගුණ 
ප්නිනව. ධාර්මික ගුණ ප්න්නල, ඒ ප්නින්න ගි  ගමන් යමාකෙ 
යවන්යන? ක ින් දුශ්චරිත කරන්න සිේෙ යවනව, වචනය නුත් 
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දුශ්චරිත කරන්න සිේෙ යවනව, අප්ා ගාමී අකුසල් කරනවා, 
මරණාන්තික දුකට ප්ත් යවනවා, මරණ දුකට යහෝ ප්ත් යවනවා. 
යම්න්න යම් සාමිස දුකකට ි යලෝක ා කඹුරන්යන. ඒක ප්ිළිෙඳව 
මතක් කරනවට යලෝක ා කැමතිත් නෑ. ඒ යමාකෙ, එතයකාට හිතනව 
ඒයගාල්යලා යම් ගත කරමින්  න සාධාරණ ජීවිත   ම් කිසි 
විධිහකට ආගමික ප්ැත්යතන් ෙලල වියව්චන  කරනව කි ල. 

යම් නිසා යවන්න ඇති සවයඥ න් වහන්යස් ප්ළමුයවන්ම ෙුදු 
යවේච ගමන්ම ප්ි වරක් ප්ස්සට තිේයේ, යකායහාම නම් යම් 
අන්ධභූත යලෝයකට ධර්ම ක් යේශනා කරන්නෙ කි ල. එයහම නමුත් 
අෙ කායල ෙුේධාගයම් සමාජ ප්රගති ක්, ආර්ික ප්රතිසංස්කරණ ක්, 
යමවුවා ගැන කථා කරනයකාට ෙුදුරජාණන් වහන්යස්ත් සාක්කි 
කූඩුවට කැඳවනවා. යලෝක වර්ධන වාප්ාර. සවයඥ යේශනාවලිනුත් 
ප්ුළුවන් තරන් යලෝක වර්ධන වාප්ාර යහා නවා. යමයහම 
ෙලනයකාට සවයඥ න් වහන්යස්යග් සාසන ත් යලඩ සුව කරන 
සාසන ක්, සුව කිරීයම් යස්වාවක් ෙවට ප්ත් කරන්න හෙනව. එයහම 
යේවල් යකාේචරයදා යම් සාසයන් තිය නව. නමුත් ඒක යනයම ි 
සවයඥ න් වහන්යස් යෙන්න හෙන අර්ථ . උන්වහන්යස් යලඩ සුව 
කරන්යන් යමාකටෙ මත්තට යලඩ යනායවන විදියහ් ධර්මම  
ශක්ති ක් ඇති කරල යෙන්න ි. යම්ක තම ි ෙුේධ ශාසන  කි න්යන. 
ප්රතිශක්ති ක් ඇති කරනවා ඕයනම යලඩ තැනකට ගි ාට යලඩ 
යනායවන්න. යම් වයග් යලඩ යවන යවන යවලාවදී යලඩ සුව කිරීමක් 
යනයම ි. සාමිස සුඛ  ඉදිරිප්ත් කරයගන ධර්ම ක් ගත්යතාත්, සාමිස 
සුඛ  ඉදිරිප්ත් කරයගන  ම් ප්රතිප්ත්ති ක්  ම් සමිති ක් ඉදිරි ට 
ගිය ාත්, ඒ සමිති  කරන ෙුේධාගයම් තිය න හරි ක් තිය න්යන 
යමන්න යම් සුව යස්වාවල් තම ි. නිරාමිස සැප් , විප්ස්සනාව 
තමන්යග ප්රතිප්දාවක් ඉදිරිප්ත් කරන හැම එකම උත්සාහ කරන්යනම 
ඒ ප්ුේගල ට යලඩ යනායවන ශාරීරික ආධාත්මික ප්රතිශක්ති ක් 
ඇති කිරීම ි. 

ඉතින් ඒක ඒ වයග් ගැඹුරක් නමුත් අප්ි ය ෝගාවචර ප්ිරිසක් 
වශය න් යම්ක දිහා සම්ප්ූර්ණය න්ම අයනක් ප්ැත්ත හැරිල ෙලන්න 
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71 
 

ඕයන. අප්ි නිතරම ශාසනික අ ිතිවාසිකමක් ඇති ප්ිරිසක් කි ල 
හිතන්න ඕනි නිරාමිස සුඛ කට. අප්ි ඒක ි කල් ඇතවු හිස ෙූගායගන 
ඉන්යන්, ඒක ි සිවුරක් යප්රවයගන ඉන්යන, ඒක ි උතුරැ සළුවක් 
යප්රවයගන සුදු ඇඳයගන ඉන්යන නිරාමිස සුඛ ක් යවනුයවන්. ඒ 
වැඩ ප්ිළියවළ එයහම  ේදි යකාතනක යහෝ අයප්් හියත් සාමිස 
සුඛ ක් ප්ිළිෙඳව  ටින් යහෝ ආසාවක් තිය නව නම්, ඒක 
ඒකාන්තය න්ම නිරාමිස සුඛය  තිය න සි ුම් ජීවන රටාවට යලාකු 
ප්ිළිල ක් යවනව. එයහම නමුත් නිරාමිස සුඛ ට තිය න අෙහස්, 
ආසාවල්, රාග සිතුවිලි, කාමේඡන්ෙ සිතුවිලි හියත් ඇති වි  හැකි 
නමුත් ඒ ගැන කවදාක්වත් නරක ි හිතට යදාස් දීගන්න, තරහ යවන්න. 
සවයඥ න් වහන්යස් සතිප්ට්ඨායන යේශනා කරන්යන “නිරාමිසං වා 
දුක්ඛං ්ව නං ්වදියමා්නා නිරාමිසං දුක්ඛං ්ව නං ්ව යාමීති 
පජානාති” නිරාමිස දුකක් සාමිස දුකක් ඇති වුණා නම් ඒක ඒ 
යවලායව දැනගන්න එක විතර ි. එතනදී ප්ුදුමාකාර විදිහට සංසාර 
වට්ට  ප්ුරා ප්ැතිරිේච යම් යමෝඩකම, යම් සත  මකාගන්න ගති , 
සති  ප්ිහිටුවීම මාර්ගය න් එක චිත්තක්ෂණය න් කප්න්න ප්ුළුවන්. 
යවන විදිහකට කි නව නම් අප්ි හුස්මක් ඇතුළට ගන්න යවලායවදී, 
උෙරය ් ප්ිම්බීමක් හැකිළීමක් ෙලන යවලායවදී ඒ ප්ිළිෙඳව එළඹි සිටි 
සිහි  තිය නව නම්, ප්ිම්යෙන යවලායවදී යම් ප්ිම්බීම කි න එකට 
යහාඳට හිත ය ාමු යවලා තිය නව නම්, ඒකාන්තය න්ම එවැනි 
සතිමත් හිතකට ඇති යවන්නා වූ අවයෙෝධ  තුළ යමානම 
ආකායරවත් රාග ක් ඇත්යත නෑ. යමානම ආකාරය ්වත් ේයව්ෂ ක් 
ඇත්යත නෑ. යමානම ආකාරය න්වත් කලයකාල භාව ක් අන්ධ 
භාව ක් අචක්කු කරන භාව ක් යමෝහ ක් නෑ. එයවයල්ම ෙන්නව 
යම් හුස්මක් ඇතුල් යවන්යන යම් ප්ිම්බීමක් සිදු යවන්යන කි ල. 

යම් යවලායවදි ඇති යවන්නා වූ නිරාමිස සුඛ  - ඒකට තෙංග 
නිේෙුති  කි නව. තෙංග වශය න් ඒ චිත්තක්ෂණය  නිවන් ලැෙුව 
කි ල ි යම්කට කි න්යන. එදා ප්ටාචාරාව අර වයග් තමන් කාමාධික 
වශය න් යකයලසිල, ඥාති වසන, වස්තු වසන යවලා අන්තිමට 
සිහි විකල් යවලා ඇඳුනුත් නැතුව යම් තරැණ කාන්තාව ඒ නගරය ් 
මිනිසුන්යග් උසුළු විසුළුවලට ලක් යවලා. අප්ිට එතයකාට යප්්න්යන 
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හිතක් හෙන්න ෙැරි තරමට යකයලසලි ි කි ල. නැත්නම් හිතායගන 
හිටිය   ම් සදාචාර සම්ප්න්න ආත්ම ක්ෙ දැන් ඒ ආත්ම  නැති 
කරයගන කි ල. නමුත් සත්ප්ුරැෂය ක් මතක් කළා සවයඥ න් 
වහන්යස් ළඟට  න්න යෙයහත් යෙ ි කි ල. යම් අම්මන්ිට හිතිල 
ඇත්ත වශය න්ම ඒක ඇෙහුව. ගිහිල්ල යම් වයග් ෙණ කි න තැනට 
වැටුණම සවයඥ න් වහන්යස අත දික් කරල කිව්යව “නැගණි  සිහි 
එලවා ගන්න”. තමන්යග් ස්වාමි ා නැති වුණාට තමන්යග ෙරැයවා 
යෙන්න නැති වුණාට අම්ම ි නංගිල මල්ලිල ඔක්යකාම ප්ිේචිල 
යගවල් යදාරවල් ගහයගන ගි ාට ඇඳුම් නැතුව හිටි ට හියත් කිසිම 
අඩුවක් තිෙුයණ් නෑ, වහාම සති  ප්ිහිටි . සිහි  එලවප්ු ගමන්ම 
යත්රැණා ගැළයප්න්යන නෑ, තමන් නිර්වස්තර ි කි ල. එතයකාට 
තම ි ළඟ ඉන්න යකයනකුයගන් උතුරැ සළුව අරයගන විජහට 
තමන්යග විලි වහයගන ඒ ධමය මණ්ඩප්ය දීම යසෝවාන් වුයණ්. ඉතින් 
එයහම නම් අප්ිට සාමානය න් චිත්ත ප්ීඩාවක් එන යවලාවක 
වැරදුණා ප්ැරදුණා කි ල හියතන යවලාවක අප්ිට ඒ ෙව දැනගන්න 
ප්ුළුවන් සති ක්, ප්ටාචාරාව එනකම්ම ඉන්න ඕනි නෑ, ගන්න ප්ුළුවන්. 

යම්කට කි නව තෙංග නිේෙුති  කි ල. එයහම  නයකාට - 
යම් භාවනා කරප්ු එක්යකයනක්වත් අෙහප්ු නැති, දැකප්ු නැති, 
වටහාගත්තු නැති යෙ ක් යනයම ි, නමුත් ඊට ඉස්සල්ල 
චිත්තක්ෂණ ත් ප්ස්යස චිත්තක්ෂණ ත් නිේෙුති හිත්වලින් යනයම ි 
ගත යවලා තිය න්යන, යකයලස් හිත්වලින් නිසා ඒ සතුට 
වැටයහන්යන් නෑ. යම්ක අෙහන්යන් නෑ. ඊගාවට තිය න්යන යම් 
වරින් වර කලින් කල ඇති යවන්නා වූ සති   නයකාට  න ෙව 
දැනගන්නාකම, නැත්නම් කාත් සමග හරි කතා කරන ෙව දැනගන්නා 
සති , කෑම ගන්නයකාට කෑම කන ෙව දැනගන්න සති , ඒ ඒ 
තැන්වල දැනගන්නා සති  තව චිත්තක්ෂණ යෙකක්ම ඇති කරගන්න 
ප්ුළුවන් නම්, තුනක්ම ඇති කරන්න ප්ුළුවන් නම්, හුස්ම රැල්යල එකක් 
යනයම ි යෙකක් යනයම ි තුනක් කරන්න ප්ුළුවන් නම්, හතරක් 
කරන්න ප්ුළුවන් නම්, ආන්න අර තෙංග නිේෙුති  හුඟක් අල්ලන්න 
ප්ුළුවන් ගානට, දැනගන්න ප්ුළුවන් ගානට, වටහාගන්න ප්ුළුවන් 
ගානට එනව. ඒ යවලායව භාවනායවදි නිතයරෝම උප්යෙස් යෙනව 



  24-වන ධමය යේශන . 
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තමන්යග මූල කමයස්ථායනට හිත ය ාෙල ඒක නිරන්තරය න් ටික 
යව්ලාවක් හිතුවිලිවලින් යතාරව ශේෙවලින් යතාරව යව්ෙනාවට හිත 
 න්න යෙන්යන නැතුව ඒ අරමුයණ් හිත ප්වත්වන්න කි ල. ඒ 
ප්වත්වනයකාට ප්වත්වනයකාට ප්ුදුමාකාර සංහිඳි ාවක් ප්ුදුමාකාර 
තැන්ප්ත් වීමක් සිදු යවනව. එතන ලැයෙන්යන් යම් විදියහ් නිරාමිස 
සැප්ක්. ඉතින් ඒ යවලායවදි යම් සැප්  යනාතකා, තමන් එක ෙවසක් 
යෙකක් භාවනා කරල තවම අහයසන්  න්න ෙැරි වුණා, අනුන්යග 
හිත් ෙලාගන්න ෙැරි වුණා, ප්ුනරැත්ප්ත්ති  ෙලාගන්න ෙැරිවුණා 
කි ල යම් ළාමක යේවල් යහා නව නම්, ඒකාන්තය න්ම එතන 
තිය න්යන වර්ණනා කළ  ුතු යේ සැලකි   ුතු යේ සැලකි   ුතු 
තත්ත්ව  ෙන්යන නැතිකම. යම්ක ය ෝගාවචර ජීවිතය ් ඉතාම 
ෙරප්තළ අඩුප්ාඩුවක් - තමන් යකාතරම් වියශ්ෂ ප්ුේගලය ක්ෙ කි ල 
ෙන්යන් නැතිකම. නිරාමිස සැප් ට කට ුතු කරන ඇත්යතා  න්න 
නරක ි සාමිස සුඛ  ප්ිටිප්ස්යස. හිටි ට වැි  ප්හත් තත්ත්යවකට 
ප්ත් යවන්න ඉඩ ති නවා. මධස්ථ අරමුණක හිත ප්වත්වයගන 
 න්න ප්ුළුවන් ගති , ඒයක විනාි ප්හක් ෙහ ක් ඉන්න ප්ුළුවන් 
ගති , එයහම නැත්නම්  නයකාට එනයකාට සති  ප්ිහිටුවන්න 
ප්ුළුවන් ගති  භාග ක් විදි ට සලකගන්න ඕයන. එයහම සලකනව 
නම් තමන් ඒකට ඇේෙැහි ක් ඒකට හුරැවක් යවනව නම් ඒක 
සඤ්ඤා වශය න්, චිත්ත වශය න්, දිට්ි වශය න් වැයඩනවා. ඉතාම 
හිමින්, නමුත් කවදාක්වත් යනාවරදින ප්රතිප්දා මාර්ග ක ඉදිරි ගමනක් 
සිේෙ යවන්න ප්ටන්ගන්නව. 

 තරිප්ිටක  අරයගන ෙැලුයවාත් ඒයකදී සූතර වශය න් සඳහන් 
වන යකාටස් සෑයහන ගානක්, සි  ට වැි ගානක් විස්තර කර දීල 
තිය න්යන එක එක ප්ුේගල ට ඒ ඒ ජීවිතය දි ඇති වුණ නිරාමිස 
දුක් එනයකාට සවයඥ න් වහන්යස් ඒක අස්වසාලූ ආකාර . ඒව 
එනව, ඒක එයහම තම ි, නමුත් එතයකාට යමයහම කරන්න. ඒක 
එතයකාට හිස් යෙ ක් ෙවට ප්ත් යවනව. ඒ තරම්ම සවයඥ උප්යෙස්වල 
තිය න්යන - වැයටන එක සාධාරණ ි වැටි වැටි නැගිටින්න 
මධ ය ක්. යම්කට යථරවාෙ ෙුේධාගයම් ප්රධාන සාක්ෂි  වශය න් 
සප් න්යන මහා සිව යතරැන් වහන්යසයග කථාව. යම් සවයඥ න් 
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වහන්යසයග කාලය ත් යනයම ි ඊට ප්ස්යස සිේධ යවේච යෙ ක්. 
මහා සිව යතරැන් වහන්යස් ඒ කායල තිය න යප්ාත්ප්ත්වල හැටි ට 
යහාඳ දැනුමක් ඇතිව ෙවසකට ප්ංති දාහතක්, ෙහසක ශිෂ ප්ිරිසක් 
ඉඳල තිය නව. දැන් කායල හැටි ට කි නව නම් මහාචා යවරය ක්. 
යම් ස්වාමීන් වහන්යස් ෙක්ෂ ි, ඒ නිසා යම් ස්වාමීන් වහන්යස්ට 
ශිෂය ෝ හිටි  අධිගමලාභී ඇත්යතෝ. ෙවසක් ඒ වයග් අධිගමලාභී 
ශිෂය ක් නිරාමිස සුඛය  මාර්ග ඵල සමාප්ත්ති ට සමවැදිල 
යහාඳට කල්ප්නා කරල ෙැලුව අයන් ෙුදු හාමුදුරැයවා සාක්ෂාත් 
කරගත්ත ධර්ම  අෙ මට ලැබිේච නිසා මයග් යකයලස් ප්රවාහ  
නිවුණා, මම අෙ යම් වයග් සැප් ක් විඳිනව. ඒක විෂය හි ගුරැ 
යගෞරව ක්, එයහම නැත්නම් විෙර්ශනා ප්රප්ුර ප්ිළිෙඳව 
සමායලෝචන ක් කරන්න හිතුණා. ඒක මනුෂය කුට ෙරැයවකුට 
යෙන්න ෙැරි යෙ ක්, රයජකුට තමන්යග රටවැසිය කුට යෙන්න ෙැරි 
යෙ ක්. නමුත් සවයඥ න් වහන්යස්යග් යම් ප්ණිවිඩ  අප්ිට දුන්නු 
අයප්් යම් ගුරැ ප්රප්ුර යකාේචර වටිනවෙ කි ල කල්ප්නා කර කර 
ඉන්නයකාට ෙැලුව ගුරැ ප්රප්ුර දිහා. ෙලනයකාට තමන්යග ගුරැවර  
තාම රහත් යවලා නැහැ, යම් යමාකෙ කි ල කල්ප්නා කරල 
ෙලනයකාට වැටහුණා ඉගැන්වීයම් ෙක්ෂ වුණාට තාම ගුරැවර ා 
තමන්යග වැයේ කරයගන නෑ. ඊට ප්ස්යස් කරැණායවන් ගුරැවර ව 
ෙකින්න ගිහිල්ලා වන්ෙනා කරල. ගුරැවර  විගහට කිවුවා, හරි ඉවර ි, 
 න්න, වැඩ තිය නව ි කි ල. ඊට ප්ස්යස් කිවුවා මට ස්වාමීන් 
වහන්යස එක්ක යප්ාි ප්රශ්න වග ක් තිය නව භාවනාව ගැන 
සාකේඡා කරන්න. කරන්න යවලාවක් නෑ වැඩ. ඉතින් යම ත් 
යගාඩාක් යවලා ඇහුව, අහවල් යවලායව...අහවල් යවලායව... 
අන්තිමට ඇහුව ඇයඳන් නැගිටල කට යහෝෙගන්න ටිකට. ඒත් ෙෑ. 
එයහම නැත්නම් ප්ිණ්ඩප්ායත කරල ඇවිල්ල ප්ාත්තයර් යහෝෙල. ඒත් 
ෙෑ, එතනත් ඉන්නව එක්යකයනක් ප්රශ්න අහන්න. ඊට ප්ස්යස ඇහුව 
ඔෙවහන්යස් යමේචර මහාචා යය ක් වුණාට හුස්ම ගන්නවත් 
යවලාවක් නෑ යන්ෙ කි ල. එතයකාට තම ි මහාචා යවර ට 
හිතුයණ්, ඇත්ත යන්න්නම් ෙලන් ගි ාම මන් යම් අනුන්ට කඹුරනව 
මිසක්ක මට කි ල යකායහාමටවත් යවලාවක් නෑ කි ල කල්ප්නා 



  24-වන ධමය යේශන . 
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කළා. යම් මනුස්ස  යම් කි ාප්ු කතායවදී යමේචර දුර ඉඳල ආයව 
මට වන්ෙනා කරල කමටහන් ගන්න යනයම ි මට යම්ක කි ල 
 න්න ි. මම යම් වැයේ කරල කවෙෙ ගැලයවන්යන, ඔක්යකාමල 
ඉන්යන යොයහෝම යහාඳ ගුරැවර  ි කි ල තෑගි යෙෝග දීල කට ුතු 
කරනව, ඒත් මට යවලාවක් නැහැ ි කි ල කල්ප්නා කරනව. 

ප්හුයවනිදා උයේ ප්ාන්ෙර යගි  ගහන්නත් කලින් එකම 
ශිෂය කුටවත් කි න්යන් නැතුව අරණය න් ප්ිටව ගි ා. ගි ා 
යොයහෝම ඈත තැනකට. ගිහිල්ල කමටහන් අරයගන - හිතායගන 
හිටි  ඇ ි ඉතින් මම ඔක්යකාම තරිප්ිටක  ෙන්නවයන, දැන් යම් වස් 
කායල ඉවර යවනයකාට වැඩ ඉවර කරයගන එන්නම් කි ල 
යොයහෝම යනායප්යනන තැනකට ගි ා. නමුත් එතන කමටහන් සුේධ 
කරගන්න යහෝ කමටහන් යෙන්න වයග් ඒ කිසිම යේක වියශ්ෂ ක් 
නෑ. ඊට ප්ස්යස කල්ප්නා කළා යම් වස් කායල ඉන්න දිගටම 
ප්ිණ්ඩප්ායත කරයගන කාටවත් කි න්යන් නැතුව දිගටම භාවනා 
කරනව ි කි ල එයහම මුළු වස් කායලම ගි ා යමානම ගුණ 
වියශ්ෂ ක්වත් නෑ. වස් කාල  ඉවර යවලා කල්ප්නා කළා, මයග් 
ශිෂය ක් රහත් යවලා මහා ප්වාරණ  කළා, නමුත් මට එයහම 
යෙ ක් කරගන්න නෑ කි ල යොයහෝම කනගාටු වුණා. ඊට ප්ස්යස 
කිවුව කමක් නැහැ මම කරන්යන යමයහවරක්යන. තවත් අවුරැේෙක් 
හිටි . තවත් අවුරැේෙක් හිටි , අවුරැදු තිස්යෙකක් හිටි . කිසිම ගුණ 
වියශ්ෂ ක් නෑ, ඉතින් හරිම කනගාටු ි. යම්ක තම ි කි න්යන 
යනක්ඛම්ම සිත යෙෝමනස්ස  කි ල, නිරාමිස දුක කි ල. ප්ස්යස් 
ගහක් මුල ඉඳයගන දුයකන් යහාඳයටෝම අඬන්න ප්ටන්ගත්ත, ඒත් 
භාවනායවදී මයග් හිත දැක්කට ප්ස්යස මම යකාේචර ප්සුෙෑවෙ මට 
කවෙෙ යම් ජීවියත් ප්ුළුවන් යවන්යන මහා ප්වාරණය න් ප්වාරණ  
යවන්න, ප්ුළුවන් යව ිෙ මාර්ග ඵල ක් ලොගන්න කි ලා. යහාඳයටෝම 
අඬනයකාට ඇහුණා තවත් මනුෂය ක් ළඟ ඉඳයගන අඬනව. ඇහුව 
කවුෙ යම් කැයල් අඬන්යන කි ල. ෙලනයකාට කවුෙ කි ල, මම 
යේවතාවි ක් කිවුව. ඉතින් යමානවටෙ අඬන්යන? මාත් යම් අඬලවත් 
මාර්ග ඵල ක් යෙකක් ලොගන්න ි ෙලන්යන. ඔෙවහන්යසත් 
අඬන්යන මාර්ග ඵල ලෙන්නයන. මාත් යම් අඬල ෙැලුයව මාර්ග 
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ඵල ක්වත් ලැයෙ ිෙ කි ල. ඊට ප්ස්යස ඒ හාමුදුරැයවා කල්ප්නා 
යකරැව යම් යේවතාවි ත් මට උසුළු විසුළු කරන්යන කි ලා ඒ අනුව 
මම යම් හිතන තරම් යල්සි වැඩක් යනයම ි යම් භාවනාව කි ල 
තැයවන හිත, අර හිත, නැත්නම් නිරාමිස දුක  ටප්ත් කරයගන යහාඳ 
මධර්  ක් ඇති කරයගන වැඩ කරල අවුරැදු තිස්යෙකක් ගි ාට 
ප්ස්යස උන්වහන්යස් අධිගම  ලැෙුව. 

ඉතින් යම් අනුව මම හිතන්යන් නෑ කවුරැවක්වත් ඉන්නව ි 
කි ල ඔ  වයග් තත්ත්යවකට ප්ත් යනාවිේච. සෑම යකයනකුටම 
කල්ප්නා යවනව යමේචර සතිප්ට්ඨාන සූතරය  අවසායන කි න 
විදිහට “මම ෙවස් හයතන් රහත් යවනව. එයහම නැත්නම් වැිම 
වුයණාත් අවුරැදු හයතන් රහත් යවනව” කි ල. ඒ විදියහ් සැලසුමක් 
ඇතුව තම ි කට ුතු කරන්යන. යම්යක වතුරට ෙැස්සට ප්ස්යස, 
යගාඩ ඉඳයගන කරන ප්ීනිලි වතුයරදී කරන්න අමාරැ ි. එතයකාට 
අනිවාර් ය න්ම ඇති යවනව යම් කි න යනක්ඛම්මසිත 
යෙෝමනස්ස ක්. එතයකාට හිතන්යන යමාකේෙ? එතයකාට හිතන්යන 
මයග් කරම ඔක්යකාම හරි, යම් ගුරැවර  වැරදි ි, යම් භාවනා කරම  
වැරදි ි, යම් ආහාර වැරදි ි, යම් සෘතුව වැරදි ි, යම් ස්ථායන 
ප්රතිප්ත්ති වැරදි ි කි ල ආමිස  ප්ැත්යතන් තම ි කල්ප්නා කරන්යන. 
අයප්් යම් ආධාත්මික ජීවිතය , අරණ ජීවිතය ්  ම් සුන්ෙරත්ව ක් 
තිය නව නම්, අනිවාර් ය න්ම මතක ති ාගන්න ඕයන ඒක ඇවිල්ල 
තිය න්යන නිරාමිස දුක ප්රයමෝෙ ක් කරගැනීම හරහාම ි. නිරාමිස 
දුක ප්ැණි රස නිසාම ි.  ම් කිසි යකයනක් නිරාමිස දුක විෂය හි 
සතුටින් මුහුණ දීල කට ුතු කරනව නම් ඒ ප්ුේගල ට සවයඥ යවන්න 
ප්ුළුවන්. ප්රශ්නය ් ඕනෑම තැනකින් ඒ ප්රශ්න  විසඳන්න ප්ුළුවන්. එහි 
ඇති නුරැස්නා ගති  නිසා අප්ි යොයහෝම ඉක්මනට නිරාමිස දුකක් 
ආප්ුවහම විනිශ්ච ට යප්ළයඹනවා. ඒ කි න්යන අප්ි අෙහන්යන් නෑ 
නිරාමිස දුකක් ආප්ුවහම ඒ නිරාමිස දුක යම් මුල  යම් මැෙ  යම් 
අග  වශය න් යප්්න්න ගත්යතාත් තම ි නිවන් ෙකින්යන කි න එක. 
අප්ි හිතන්යන් නෑ නිවැරදිව. අප්ි හිතනව ඒක කවුරැ හරි මට කරප්ු 
යෙ ක්. හතුයරක් යකාිවින ක් කරල. එයහම නැත්නම් යවන 
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යකයනක් ඊරිසි ාවට කරප්ු වැඩක් කි ල අප්ි ඒක ඉවත් කරන්න 
හෙනව. ඒ යමාකෙ අප්ි තාම අෙහයගන තිය න්යන සාමිස . 

ඒක නිසා නිරාමිස දුකක් ඇති යවේච යවලාවක අප්ි 
සවයඥ න් වහන්යසයග ගුණ සිහිප්ත් කරන්න ඕයන. උන්වහන්යස් 
ගුරැවරය කුත් නැතුව, අප්ිට වයග් කීකරැ දා කය ාත් නැතුව, යම් 
වයග් සංවිධානත් නැතුව යම් කට ුතු කරනයකාට යකාේචර දුක් 
විඳින්න ඇේෙ. නමුත් ඒ යකාේචර තිේෙත් හියත් කවදාක්වත් 
යප්රළීමක් නෑ. ඒක දුකක් ෙවට ප්ත් කරගත්යතාත් හරි ප්සුෙෑයවාත් 
හරි ආධාත්මික දි ුණුවක් නෑ. ඒ නිසා ය ාගාවචර න් නිරාමිස දුක, 
නිරාමිස සුඛ  න යම් තත්ත්ව  යත්රැම් අරගන්න ඕයන කල් 
ඇතුවම. යම් තත්ත්ව  යත්රැම් අරගන්යන නැතුව, ඒකට සතුටු වන 
ෙව දැකගන්නාසුලු නුවණකින් ෙැලුයව නැත්නම් එවැනි හිතකට 
කවදාකවත් උයප්ක්ෂාවට  න්න හම්ෙු යවන්යන නෑ. උයප්්ක්ෂාව 
කි ල කි න්යන ප්රාජිත තැනක්වත් යහලකින් ඇෙයගන වැයටන්නා 
වයග් ඉයේ වැයටන එකක්වත් යනයම ි. අනිවාර් ය න්ම සුඛ 
යව්ෙනා දුක්ඛ යව්ෙනා ප්ිළිෙඳව තමන්යග මෙයවෝප්ගත කරම ට එ  
යහාඳට ප්රතක්ෂ කරගන්න ඕයන. ප්රතක්ෂ කරයගනම ඒ තුළින්  න 
ගමනක්. එයහම නැත්නම් යොයහෝ යවලාවට යප්ාත්වල තිය න 
විදිහට සි ල්ල අතහැරීයමන්  න්න ප්ුළුවන් කි ල හිතනව. නමුත් 
යම්යක තිය න්යන ඒකාන්තය න්ම ප්රාය ෝගික ප්රතිප්දාවක්. එයහම 
සූර වුයනාත් ප්මණ ි උයප්්ක්ෂාවට ප්ත් යවන්න ප්ුළුවන්. 
උයප්්ක්ෂාවට ප්ත් යවන්යන් නැතුව අප්ි ඉන්යන අවිොවක කි ලා 
කවදාවකත් යත්යරන්යන් නෑ. කවදාක්වත් අප්ි යම් අවයෙෝධ කරන්න 
හෙන්යන අනිත දුක්ඛ අනාත්ම කි න තුන කි න එක එයතක් 
යත්යරන්යන නෑ. 

යමතනදී වියශ්ෂය න්ම කි න්න ඕයන නිරාමිස නැත්නම් 
යනක්ඛම්මසිත උයප්්ක්ෂාවට විතර ි අනිත දුක්ඛ අනාත්ම කි න 
සෘණාත්මක විකල්ප් සාධාරණ ධනාත්මක යලසට වැටයහන්යන, 
එයහම නැත්නම් නිවන අරමුණු කරන්නත් ප්ුළුවන්. නැතිනම් 
ස්වභාවය න් හැම යවලායවදීම හිත සාමිස ට වැයටනවා. සාමිසය  
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ඉන්න තාක් කල් අප්ි අන්ධ ි. ඒ නිසා සවයඥ ශාසන  අන්ධ 
ප්ුේගලය ා, ඒකචක්ඛු ප්ුේගලය ා, ේවිචක්ඛු ප්ුේගලය ා වශය න් 
ධර්මය ් සඳහන් කරනව. අන්ධ ප්ුේගල ා කි න්යන සවයඥ සාසනය  
සරණක් නැති යකනා. ඒක චක්ඛු ප්ුේගල ා සාමිස  ඉප් ීමට 
ෙක්ෂ ා. නමුත් සාමිස නිරාමිස සැප් ප්ිළිෙඳව අ ිතිවාසිකමක් ඇති 
ේවිචක්ඛු ප්ිරිස යකාේචර ප්ුංචිෙ? ඒක එෙත් සාධාරණ ි අෙත් එයහම ි. 
ඒ නිසා අප්ි උත්සාහ කරන්න ඕයන ෙරහ්මය කුට යෙවිය කුට 
ලෙන්න ෙැරි ඒ ඇස් යෙකම ලෙන්න. සවයඥ ශාක ප්ුතරය කුට 
ප්මණක් ලැබි  හැකි සාමිස හා නිරාමිස ආධාත්මික සුඛ උප් න්න. 
අනිවාර් ය න්ම අයප්් ජීවිතය ් විනිශ්ච ක් කරනයකාට නිරාමිස 
ප්ැත්තත් එක්ක සම ෙර කරල දැනගත්ත නම් අප්ිට ඇස් යෙකම ඇති 
යකයනකුට වායග් ගැඹුර යප්යනන්න ඕනි.  ම් කිසි යෙ ක ගැඹුර 
යප්යනන්න ි ඇස් යෙකම ති න්යන. තනි ඇයහන් ෙලනයකාට 
ගැඹුර යප්්න්යන නෑ. එතයකාට ගන්න විනිශ්ච  වැරදි ි. ඒ නිසා අප්ි 
යප්ාත් ප්ත් දැනුම වැි යවන්න වැි යවන්න ධන ෙල  වැි යවන්න 
වැි යවන්න කුල ෙල  වැි යවන්න වැි යවන්න තරැණ ෙල  
වැි යවන්න වැි යවන්න, සාමිස උප්මාන ඉදිරිප්ත් කරයගන මහා 
විනිශ්ච වල් කරල අවසානය ් අනවශ විදියහ් යේතනා කර්ම 
රාසි ක් රැස් කරගන්නව. 

නිරාමිස සැප්  නිරාමිස දුක නිරාමිස උයප්්ක්ෂාව ප්ැත්තට 
නම් අයප්් ගමන, අප්ි එන්න එන්න අප්ණ්ණක යවනව, අවිරැේධ 
යවනවා, සාමීචි ප්ටිප්න්න යවනවා. එන්න එන්න අප්ි ය ෝග කර්ම ට 
ෙහින ප්ිරිසක් ෙවට ප්ත් යවනව. ඒ නිසා “අජ්ඣත්තං වා ්ව නාසු 
්ව නානුපස් සසී විහරති, බහිද්ධා වා ්ව නාසු ්ව නානුපස් සසී 
විහරති” කි ල අප්ි අෙ ඉදිරිප්ත් කරගත්තු ප්ාඨය  තිය න්යන අප්ිත් 
එක්ක ඉන්න අයනක් ොහිර ප්ිරිසත් යම් වයග් යවෙනා ජීවිත ක් තම ි 
ගත කරන්යන. ඒ ප්ුේගල න්යගන් ඉයේම සිදු යවන යේ තම ි සාමිස 
විනිශ්ච . සාමිස සුඛ යව්ෙනාව තම ි නිතර ප්තන්යන්. ඒ අනුව 
තම ි විනිශ්ච  කරන්යන. ඒ නිසා අප්ි ප්ිළිෙඳව කවුරැ හරි අෙහස් 
කරනව නම් යචෝෙනා කරනව නම්, වැරදි විදිහට අප්ිව උසස් කරල 
කතා කරනව නම්, යහාඳට යත්රැම්ගන්න ඕයන ඒ ඇත්යතෝ 
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සාමිසය න් ඉදිරිප්ත් කරන ගමයන විස්තර. ඒකට අප්ි නතු යවන්යන 
නෑ. නතු වුයණාත් අප්ි ඒකාන්තය න්ම සාමිස ට වැයටනවා. 
යග්හසිත සැප්ට යග්හසිත දුකට වැයටනවා. අප්ි ඒක යනක්ඛම්ම සිත 
නැත්නම් නිරාමිස ප්ැත්තට ප්වත්වන්න නම්, අප්ි අජ්ෙත්ත වශය න් 
තමන්යග කය ් ඇති යවන්නා වූ යව්ෙනා ප්ිළිෙඳව යහාඳ 
අවයෙෝධ කින් වැඩ කරන්න ඕයන. යව්ෙනාව තම ි සඤ්ඤාවට 
ෙලප්ාන්යන. යව්ෙනාව තම ි චිත්ත විප්ල්ලාස ට ෙලප්ාන්යන. 
යව්ෙනාව තම ි දිට්ි විප්ල්ලාස ට ෙලප්ාන්යන. ඒ නිසා යව්ෙනාව 
ප්ිළිෙඳව සම්ප්ූර්ණ හැඟීමක් නැති යකනා ඕනෑම යවලාවක 
මිථාෙෘෂ්ටි කට වැයටන්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා යව්ෙනාව ප්ිළිෙඳව සැප් 
දුක්, එයහම නැත්නම් සාමිස නිරාමිස ආදී ඒ සෑම විඳීමක්ම තමන් 
වශය න් සමීප්ව සලකනව නම් ඇත්ත වශය න් යප්යන ි අල්ලප්ු 
යගෙර මිනිස්සු ගැන යහා යහා ා ඉන්න යව්ලාවක් නැති තරම්. 
ය ෝගාවචරය ක් තව ය ෝගාවචරය ක් එක්ක කතා කරන්න 
යව්ලාවක් ඇත්යත නෑ. ඒ තරම්ම යම්ක අතන්ත යෙ ක්. ඒ විදිහට 
අප්ි අජ්ෙත්ත ෙහිද්ධා වශය න් ඇතුළත තමන් වශය න් ප්ිටත 
වශය න් යව්ෙනාව සංසන්ෙනාත්මකව ෙලනයකාට ප්මණ ි 
යව්ෙනාව ධර්ම ක් වශය න් වැටයහන්යන්. 

ඊගාවට සවයඥ න් වහන්යස් සඳහන් කරනව ‘සමු ය 
ධමමානුපස්සීවා ්ව නාසු ්ව නානුපස්සී විහරති. වයධම් මානු 
පස්සීවා ් ව නාසු ් ව නානුපස්සී විහරති’. යව්ෙනා සි ල්ලටම සමුෙ  
යවලා තිය න්යන ස්ප්ශය . හැප්ීමක් නිස ි, ගැටීමක් නිස ි, වැදීමක් 
නිස ි අප්ි හැම යවලායවම යව්ෙනායව. ඒ නිසා යකයනකුයග් යව්ෙනා 
අඩු වැි කරන්න ශක්ති ක් කවමදාකවත් තව කාටවක්වත් නෑ. අප්ිට 
ඒ යව්ෙනා අඩු වැි කිරීයම් යහ්තු ධර්ම ක් යවන්න ප්ුළුවන්. නමුත් 
යව්ෙනාව මතු යවන්යන යම් ආදී යොයහෝ යහ්තු සහිතව ි. ප්ුේගල ට 
තිය නව ඒ ප්ුේගල යග යප්ර කමය ශක්ති, ඒ ප්ුේගල යග ඇති 
උප්නිශර  සම්ප්ත්ති. ඒ අනුව ි යව්ෙනාව මතු යවන්යන්. නැත්නම් 
අප්ි උත්සාහ කරන ආකාර ට නම් යම් යලෝයක ඇති ප්රශ්න ඔක්යකාම 
විසඳල දුප්්ප්තුන් නැති යලෝක ක් ඇති කරන්න හරි යල්සි ි වයග ි 
යප්්න්යන. නමුත් ඒක යම්න්න යම් යහ්තු ඵල ධර්ම  යත්රැම්ගත්යත් 
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නැතිකමින් කරන යමෝඩ උත්සාහ ක්. ඕනෑම යව්ෙනාවකට අදාළ 
සමුෙ ක් තිය නව, යහ්තුවක් ති නවා. ඒ වයග්ම ඒ යව්ෙනාව 
එන්යන  න්ඩ ි. යහාඳට තෙ දුක් යව්ෙනාවක් ආප්ු යවලාවක අප්ි 
කල්ප්නා කරන්න ඕයන යව්ෙනාවටත් තිය න්යන අනිත දුක්ඛ 
අනාත්ම කි න එක. අප්ිට තෙෙල යව්ෙනාවක් ආප්ුවාම හියතනව 
යම්ක නම් ඉවර යවන්යන් නෑ ප්ැහැදිලිවම මම යකාර යව ි, එයහම 
නැත්නම් අංසොයගට හැයර ි, මම සදාකාලික යලයඩක් යව ි, ඒක 
නිසා යව්ෙනාව නම් යහාඳයටෝම ඉස්තිර ි කි ල තමන් ඒ ඉස්සරහ 
වැඳ වැයටනව ෙැගෑ යවලා දුකට ප්ත් යවනව. කවදාක්වත් හියතන්යන් 
නෑ යව්ෙනාව කි න ධර්ම  අනිත ට දුකට අනාත්ම ට  ටත් යව ි 
කි ල. නමුත් සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් දැක්යවන යම් හ  ආකාර යව්ෙනාව 
දැක්ක නම් ඒ ප්ුේගල  යහාඳට යත්රැම් අරගන්නව යම් යව්ෙනාවත් 
අනිත ි, යම් යව්ෙනාවත් දුක ි, යම් යව්ෙනාවත් අනාත්ම ි කි ල. ඒ 
යේ ආත්ම ක් කරගත්යතාත් තම ි අප්ි යව්ෙනාව මත රන්ඩුසරැවල් 
කරන්යන්. ඒ නිසා යව්ෙනායවදිත් ව  ප්ැත්ත යව්ෙනායව ෙැස  ාම 
යව්ෙනායව් අවසාන  - ඒක ප්ිළිෙඳව ෙලනයකාට තම ි ධම්මදින්නා 
රහත් යමයහණින් වහන්යස් මතක් කයළ් සැප් යව්ෙනාවක් නම් මතු 
යවන ෙව දැනගැනීම සැප් ි,  නයකාට දුක ි. දුක් යව්ෙනාවක් නම් 
මතු යවන ෙව දැනගැනීම දුක ි,  නයකාට සැප් ි. උයප්්ක්ෂා 
යව්ෙනාවක් නම් තිය න ෙව දැනගැනීම සුඛ ි, යනාෙන්න ෙව දුක ි. 

යම් විදිහට කට ුතු කරනව නම් ඒ ප්ුේගල ට ප්ුළුවන් යවනව 
“අත්ථි ්ව නා ති වා පනස් ස සති පච්චුපට්ඨතා ්හාති” කය ් 
වර්තමානය ් යව්ෙනාවක් තිය නවා කි ල හරි අප්ිට සති  
ප්ිහිටුවාගන්න ප්ුළුවන් යවනවා. “යාව් ව ාණමත්තාය 
පටිස්සතිමත්තාය” යව්ෙනාව ප්ිළිෙඳව යවන මූලධර්ම යප්ාත් ප්ත් 
ලි න්ඩවක්වත් අනුන්ට ෙණ කි න්ඩවක්වත් යනයම ි භාවනා 
කරන්යන; යව්ෙනාවක් ප්ිළිෙඳව ප්රතක්ෂ ඥාන  ප්හළ කරගන්න ි. 
මතුමත්යත් සති  දි ුණු කරන්න ි. “අනිස්සි්තා ච විහරති” අනිස්සිත 
ස්වභාව  තම ි යව්ෙනානුප්ස්සනායව් අවසන් ප්රතිඵල . යව්ෙනාව 
මත යනාගැලී ඉන්න ප්ුළුවන් ගති . යම්කට කි නව ප්රයතා 
සංකල්ප්  කි ල. යව්ෙනාවක් තිය නව තමන්යගම තම ි, නමුත් 



  24-වන ධමය යේශන . 
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අනුන්යග් එකක් වයග් තත්ත්යවකට ප්ත් යවනව. අන්න එදාට අප්ි 
කි නව ඒ ය ාගාවචර ා යව්ෙනා විජ ට ප්ත් වුණ ි කි ල. ඒයකන් 
අෙහස් කරන්යන් නෑ යව්ෙනාව නෑ කි ල. යව්ෙනාව එනව, එනයකාට 
එන ෙව දැනගන්නව. ප්වතිනයකාට ප්වතින ෙව දැනගන්නව, 
 නයකාට  න ෙව දැනගන්නව. ඒ නිසා ඒ ප්ුේගල  ඒ යව්ෙනාවට 
 ට යවන්යන නෑ, සාමිස නම් සාමිස ෙව දැනගන්නව, නිරාමිස නම් 
නිරාමිස ෙව දැනගන්නව. ඒ ප්ුේගල  යත්රැම් අරගන්නව යම් 
යව්ෙනාවත් අනිත ි, දුක ි, අනාත්ම ි. යම්ක ආත්ම ක් 
කරගත්යතාත් තම ි යම් කරෙර ඔක්යකාම. 

ඒ නිසා සි ලුයෙනාටම යව්ෙනාව කරෙර ක් විදි ට 
සලකන්යන් නැතිව, අවසායන් ඇත්තා වූ අදුක්ඛමසුඛ වූ නිරාමිස වූ 
උයප්්ක්ඛා යව්ෙනාවට වහවහා ළඟා යවන්ට අෙ ෙවයස් යම් ධර්ම 
යේශන ත් එක යලසම යහ්තු යව්වා කි න ප්රර්ථනායවන් අෙට 
නි මිත ධමය යේශනාව යමතනින් හමාර කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු! 
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මහා සතිපට්ඨාන සූතරය - චිත්තානුපස්සනා 

25-වන ධමම ් ්ශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස.../// 

“කථෙච පන භික්ඛ්ව භික්ඛු චි්ත්ත චිත්තානුපස්සී විහරති: 

ඉධ භික්ඛ්ව භික්ඛු සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්ත’න්ති 
පජානාති, වීතරාගං වා චිත්තං වීතරාගං චිත්ත’න්ති පජානාති, ස්දාසං 
වා චිත්තං ස්දාසං චිත්ත’න්ති පජානාති, වීත්දාසං වා චිත්තං වීත්දාසං 
චිත්ත’න්ති පජානාතී ති”. 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සංඝරත්නය න් අවසර ි. 
අනිකුත් ය ෝගාවචර ප්ිරිසයගන්ෙ අවසර ි. 

අෙ ඉදිරිප්ත් කරන්න ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන් සතිප්ට්ඨාන 
සූතර ම සම්ෙන්ධ කරයගන දිගට ප්වත්වායගන එන ධර්ම යේශනා 
මාලායව් විසිප්ස්යවනි යේශනා වාර  ි. යම් යවනයකාට අප්ි ප්සුගි  
විසිහතරක් යේශනා මාර්ගය න් කා ානුප්ස්සනා යකාටසත් 
යව්ෙනානුප්ස්සනා යකාටසත් සාකේඡා කරන්න ය දුණා. ශක්ති 
ප්රමාණය න් මූලධර්ම කරැණු ඉදිරිප්ත් කරයගන, හැකි තාක් දුරට 
ප්රාය ෝගික අත්දැකීමුත් සම්ෙන්ධ කරයගන, ඒ කරයගන ආප්ු 
විස්තරය ් ප්ැහැදිලිවම යප්්න්න තිය නවා, යම් සතිප්ට්ඨාන හතර 
එකියනකා ප්ිටිප්ස්යස් යප්ළගස්සවල යගානු කරල තිය න්යන් යලාකු 
සම්ෙන්ධතාවක් ඇතුව, අනුප්ූර්ව කරම ට. ක  ප්ිළිෙඳව - යවනත් 
වචන කින් කි නව නම් රෑප් ධර්ම, රෑප් ක , කය ් රෑප් ස්වභාව , 
රැප්්ප්න ස්වභාව , ප්ඨවි, ආයප්ෝ, යත්යජෝ, වාය ෝ ආදී වශය න් 
ඇත්තා වූ ස්වභාව ෙක්වාම - ඕළාරික කය ් ඉඳලා, ප්ඨවි ආයප්ෝ 
යත්යජෝ වාය ෝ කි න ධාතු ස්වභාව  ෙක්වාම යෙෙමින් යෙෙමින් 
විභජන  කරමින් විභජන  කරමින් යගන  න කා ානුප්ස්සනායව් 
ප්ර්ව රාශි ක් තිය නවා. ඉතාම යගායරෝසු තැනකින් ප්ටන් අරයගන 
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යොයහෝම සූක්ෂ්ම තැනක් ෙක්වා රෑප් ධර්ම විෂය හි හැසිරවීමක් 
එතන තිය නවා. ඒක ප්රධාන වශය න් සලකනවා සමථ ට ෙර 
යකාටසක් කි ලා. 

ඊගාවට ඒ රෑප් ධර්ම න් විෂය හි යහාඳ සි ුම් භාව ට, 
සංයව්දී භාව ට, ප්ුංචි යෙ ක් වුණත් සි ුම් යෙ ක් වුණත් වටහා 
ගන්න ප්ුළුවන් තරමට හියත් සති සමාධි දි ුණු උනාට ප්ස්යස් 
සර්වඥ න් වහන්යස් ආරාධනා කරනවා ඉයේම ඒ යවනයකාට මතු 
යවන්නා වු යව්ෙනා ප්ිළිෙඳව ඉයගනගන්න. ඒ යව්ෙනාවලත් සාමිස 
යව්ෙනා, නිරාමිස යව්ෙනා, සුඛ යව්ෙනා, දුක්ඛ යව්ෙනා, අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ෙනා ආදී වශය න් එන්න එන්න යෙෙල යෙෙල යකාටලා යවන් 
කරලා, ඒ යව්ෙනාවල ඉඳලා යව්ෙනායව් විඳීම් ප්ක්ෂ  (එතනදී 
ගන්යන් අර කලින් ගත්තා වයග් මචතසික යව්ෙනා යහෝ නාම 
ධර්මවලට ෙර විවරණ ක් යනායව ි, කා ික යව්ෙනා ). 

යව්ෙනා කි න්යනම මචතසික ක්. ඒ මචතසිකය ් ක ට 
සම්ෙන්ධව ඇත්තා වූ යව්ෙනා , සිතට සම්ෙන්ධ වූ යව්ෙනා  කි ලා 
යව්ෙනා මචතසික  මුලදී යෙප්ලු කරනවා. යෙප්ලු කරල කා ික 
යව්ෙනා - සුඛ යව්ෙනා දුක් යව්ෙනා, ඊගාවට මානසික යව්ෙනා - 
යසෝමනස්ස යව්ෙනා යෙෝමනස්ස යව්ෙනා වශය න්. ක ට සම්ෙන්ධව 
දුක සැප් වශය න් වචන යෙකක් ප්ාවිේචි කරනවා. ඊගාවට මානසික 
ප්ැත්යතන්, නාම ධර්ම ප්ැත්යතන් යසෝමනස්ස, යෙෝමනස්ස කි ල 
ප්ාවිේචි කරනවා. ඊගාවට භාවිත හිත ඇත්තා වූ අ  විසින් 
අත්ෙකින්නා වූ නිරාමිස යව්ෙනා, කලින් ප්ැවතුණා වූ සාමිස 
යව්ෙනාවලට සායප්්ක්ෂකව යප්න්නල යෙනවා. එතයකාට අර නාම 
ධර්ම ක් වූ යව්ෙනාව කරමය න් ගලවලා යහාඳ ශුේධ නාම ධර්ම ක් 
ෙවට ප්ත් කරනවා. ඒ කි න්යන් භාවනා හිත ප්රකට, ප්රෙල, ඕළාරික 
යෙ ින් ප්ටන් අරයගන කරමය න් සූක්ෂ්ම යේවල් ෙක්වා විහියෙන 
ප්ැතියරන ආකරමණ  කරන ස්වභාව ක් තිය නවා. ඒ කාල  ප්ුරාම 
ඒ ය ෝගාවරච ාට මූලික කම්මස්සකතා සම්මා දිට්ි, ඊගාවට ශීල  
වශය න් අනුගරහ කිරීම්, ප්රිසර  වශය න් සප්්ප්ා  කරැණු සැලසීම්, 
ඒ සි ල්ලක්ම යහාඳ ි කි න ප්ැත්යත් තිය නව නම්, එයහම 
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නැත්නම් වැයේට අවශ කරන  ායෙන ප්ැත්තට ති නවා නම්, ඉතින් 
ඒ හිත කරමකරමය න් කරමකරමය න් යම් විස්තර කරන්නා වූ කරම  
දියග් විකාශ  යවනවා. මීට යප්ර ඕළාරිකව දැකප්ු යේ දැන් එන්න 
එන්න සි ුම් කරමින් සි ුම් කරමින් ඒ යේම හැමදාම ඒ ප්ායරම ගමන් 
කරනවා. නමුත් හැමදාම යනාෙන්නා වූ අලුත් ක්යෂ්තර කට ගිහින් 
නතර යවනවා. ප්හුයවනිදා ආය ත් ඒ ප්ායරම ඇවිල්ලා, ඒ 
ක්යෂ්තරය ්ම ඉක්මවලා තව ටිකක් ඉස්සරහට  නවා වයග්, ටියකන් 
ටික ටියකන් ටික  න ගයව්ෂණ ක් තිය න්යන්. ඒ ගයව්ෂණ  
රෑප්ය න් ප්ටන්යගන නාම ධර්ම දිහාවට ි ප්ැතියරන්යන්. එතනදී 
චිත්තානුප්ස්සනාව කි ල කි න්යන් නාම ධර්ම වශය නුත් ඉතාමත්ම 
සවිස්තර වූත් අති සූක්ෂම වූත් ප්ැත්තක්. ඒ නිසා කා ානුප්ස්සනාව 
වඩලා, යව්ෙනානුප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳ හැඟීමක් ඇති යකනාට නම් 
කි නයකාට උනත් යම්යක ඇත්තා වු මජ්යෙ කලාණ (මැෙ ඇත්තා 
වූ කලාණ ස්වභාව ) ඒ වයග්ම මංගල ස්වභාව , ගම්භීර ස්වභාව  
වැටයහනවා. 

අෙ අප්ි චිත්තානුප්ස්සනාව ඉදිරිප්ත් කරගැනීයම්දි ඇත්ත 
වශය න්ම ඒයක් කාරණා අටක් නැත්තම් හිත් ජාති අටක් ප්රකටවම 
යප්න්වනවා. අප් යමයතක් කල් ඉදිරිප්ත් කරගත්යත් ප්ිවිසුමක්, 
ආරම්භ ක්, ඇතුල් වීමක් වශය න් ප්මණ ි. එයහම නැත්නම් ඒක 
හතයර් කණ්ඩා ම් යෙකක් වශය න් යප්න්නල යෙනවා. ඉස්යසල්ලම 
සරාගං චිත්තං (රාග  සහිත හිත) ඇති යවේච යවලායවදි මට රාග 
සහිත හිතක් උප්න්නා කි ලා දැනගන්නවා. ඉතින් ඒක ෙැලූ ෙැල්මට 
නම් මහා ගැඹුරක් යප්න්නන්යන් නෑ. රාග  ඇති යවේච යවලායව්දී 
ඒක සාමානය න් යහාඳ උගර රාග ක් නම් අනුන්ටත් යප්්නවා. දැන් 
යම් මනුස්ස ා උන්මත්තක යවලා තිය න්යන්. රාගය න් යතත් 
යවලා තිය න්යන්. උන්මත්ත භාව ට ප්ත් යවලා ඉහවහා ගිහිල්ලා 
කි ලා යප්්නවා. ඒ නිසා රාග ට නතු යවලා රාග  අනුව වැඩ කරන 
යකනාටත් ඒ ප්ිළිෙඳව වටහාගැනීයම් හැකි ාවක් තිය නවා. ඉතින් 
එයහම සාමානය න් රාග  සමහරැ අඬහැර ප්ාමින් කරනවා. 
සමහරැ යම්ක රහයස් කරනවා. ඒ යකායහාම කරත් ඒ වැඩ කරන 
ප්රධාන මුල යහ්තුව රාග . ඒක සාමානය න් තිරිසන් සතුන්යගත් 
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වැඩ කරන හැටි අප්ි ෙන්නවා. යකා ි නිලතල ක හිටි ත් යකා ි 
යකළවරක හිටි ත් යම්යක සාධාරණ යකාටසක් තිය නවා මානව 
අ ිතිවාසිකම්වලට ගැයනන, ගැයටන. නමුත් යම්ක ඉක්මවල ගිහිල්ලා 
කාම  මිථාචාර වශය න් ආචාර ධර්ම බිඳින අවස්ථා, සීල  
වීතිකරමණ  වන කා  දුශ්චරිත, වචී දුශ්චරිත වශය න් සිදු වන 
අවස්ථා කි ල ඒයක හානිකර ප්ැත්තකුත් තිය නවා. අප්ි ෙලන්යන් 
හානිකර ප්ැත්ත කා ික වශය න් මානසික වශය න් වීතිකරමණ  
කිරීම සමාජික ෙලප්ෑමක්, ආචාර ධර්මවලට සිදු වන ෙලප්ෑමක් 
වශය න්. 

යමතන ය ෝගාවචර ායග් තිය න්යන් හුදු විශ්යල්ෂණ ක් 
විතර ි. “සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්ත’න්ති පජානාති”. සරාග හිතක් 
ඇති යවනයකාට මට සරාග හිතක් ඇති උනා කි ලා දැන ගන්නවා 
කිව්වහම, යම්ක යොයහෝම ප්ුංචි වැඩක් යොයහෝම ප්ුංචි වගකීමක් 
තම ි ය ෝගාවචර ාට ලැයෙන්යන්. ඒ වයග්ම “වීතරාගං වා චිත්තං 
වීතරාගං චිත්ත’න්ති පජානාති”  ම් යව්ලාවක රාග  නැති වීතරාගී 
හිතක් තමන්ට ප්හළ උනා නම්, යම් තිය න්යන රාග  නැති හිතක් 
කි ලා දැනගන්නවා. ඉතින් යම්යකදී යම් කි න්යන් රාග  ඇති 
යවන්නට කලින් මට රාග ක් ඇති උනා කි ලා දැනගන්නවා කි න 
එක ෙණක්, සුතම  ඥාණ ක්, අසා දැනගත  ුතු යෙ ක්. යමාකෙ 
රාග  ඇති වුණාට ප්ස්යස ෙණ අහන්න ෙැහැ. රාග  ඇති වුණාට 
ප්ස්යස ෙණ යත්යරන්යන් නැහැ. රාග  ඇති වුණාට ප්ස්යස් ෙණ 
කරි ාවත් කරන්න ෙැහැ. ඒ නිසා “සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්ත’න්ති 
පජානාති” කි ල දැන් යමතන ප්රකාශ යවනවා. තව ප්ිරිසකයග් 
කන්වලට ඇයහනවා. ඒක ඇහීම යහාඳට සිේධ යවනවා ඒ යවලායව් 
රාග  නැතිනම්. හැෙැ ි යම් යත්යරන්යන් රාග  ගැන යනයම ි, 
සතිප්ට්ඨාන ෙණ ගැන. නමුත් යම් විදි ට ෙණ අහලා සුතම  
වශය න් අයන් යම්ක යහාඳ ි, යම්ක හැමට හිත සුව ප්ිණිස 
තුන්කාල ටම හිත සුව ප්ිණිස යවන්යන කි ලා යත්රැම් කරල තිෙුණ 
නම්, අන්න රාග  ඇති යවේච යවලායවදි යම් ෙණ ටිකක් කරි ාවත් 
යවන්න ඉඩ ති නවා. එයහම යනාවුණා නම්, ෙණ නාහ තිෙුණා නම්, 
එයහම යහාඳ ි යන්ෙ කි න එක හිතට වැදිල යනාතිෙුණා නම්, රාග  



  25-වන ධමය යේශන . 
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ඇති යවේච යවලායවදි අයන් මට රාග  ඇති යවේච ෙව දැනගන්න 
ති නවා නම් යහාඳ ි, දැනගත්ත, සමහර විට දැනගන්න ප්ුළුවන් වුණා 
කි ල ාණ  එ ි කි ල නම් හිතාගන්න එප්ා. ඒක සිේෙ යවන යෙ ක් 
යනායව්. 

ඒ නිසා රාග  ඇති යවන්න කලින් ෙණ අහලා හිත ප්ිළිය ල 
කරල ති ාගන්න ඕන, මයග් හිත තාම යම් රාග  ඉක්මවප්ු එකක් 
යනයව ි, රාග සහිත ි. යවලාවක ඒක වීතිකරමණ  යවනවා. 
යවලාවක ප්රිවුට්ඨාන වශය න් හිතට ප්මණක් වැටයහනවා. යකා ි 
යවලායවත් වයග අනුශ  නම් ති නවම ි. නමුත්  ම් යවලාවක ඒක 
වීතිකරමණ  උනා නම් අන්න ඒ යවලායව්දී රටටත් තමන්ටත් 
මත්තටත් අෙ වර්තමාන ටත් නාස්තිකර ි. ආන්න යම් යවලායව්දී මට 
කරි ාවත් යවන්ට, මට දැන් රාග ක් උප්න්නා කි ල ඒ යවලායවදී මට 
දැනගන්න ලැයේවා මට සති  එළැඹ සිටීවා කි ල, ෙ  ලැජ්ජාව 
එළැඹ සිටීවා කි න එක කල් ඇතිව සිතට කවල ති ාගන්න ඕනෑ. 
ඒ කවලා තිේෙ නම් සමහර විටක (ඒකත් හරි ටම ස්ිර වශය න්ම 
කි න්න ෙැහැ) යමයස් රාග  ඇති යවේච යවලායවදි, සරාග හිත, 
මට දැන් සරාග හිතක් ප්හළ වුණා කි ල අවයෙෝධ කරගන්න ප්ුළුවන් 
යවනවා. එයහම යකනාට හරි කනගාටුවක් ඇති යවනවා. සමහර 
යවලාවට ෙණ යනාෙන්නා ඇත්තන්ට දැන් රාග  ඇති උනා කි ල 
දැනගැනීම නිසා මායග් ය ෝගාවචරකමට, ගුණ චරිත ට හානි ක්, 
කැළලක් සිේෙ උනා කි ලා සමහරැ රාග සිතිවිල්ල දැනගැනීම 
ප්ිළිෙඳව කනගාටු යවනවා. එයහම නැත්නම් හිතනවා යම් වයග් 
නරක යේවල් ප්ිළිෙඳව සති  කි න එක වැඩ කරන්යන් නැහැ, 
සතිය  තිය න්යන් හැමදාම හැම යවලායවම යසෝෙන ප්ැත්යත 
විතර ි කි ලා. රාග සිතිවිල්ලක් ඇති යවේචහම ඒ රාග සිතිවිල්ල 
ෙව දැනගන්න එක නිසා සති ත් යකයලයසනවා කි ල හිතනවා. 
එයහම සති  යකයලයසන්යන් නෑ. සති  ස්වාීන ධර්ම ක්. රාග  
ඇති යවේච යවලායවදී රාග  දැනගත්තට සති  යකයලයසන්යන් 
නැහැ. ඒ විතරක් යනයම ි, රාග  නැති වීතරාගී හිතක් මට දැන් 
තිය න්යන් කි ලා සති  දැනගත්තට සති ට ඔටුනු ප්ැළැන්දිල්ලක්, 
ආඩම්ෙර යවන්න යේකුත් නැහැ. 
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යම්කටම එකතු කරන්න ප්ුළුවන්, තවත් යම් සටන කරන, මහා 
විශාල මාර ෙලයව්ග ක් ඉදිරිප්ිට  තනි ම සටන් කරන යම් 
ය ෝගාවචර සිතකට තවත් මධර් වන්ත යවන්න කි න්න ප්ුළුවන්, 
අයප්් හිත රාගය න් උන්මත්තක උනත් - අප්ි කි මු සාමානය න් 
සී ට සී ක්ම රාගය න් යතත් වුණ ි කි ල. නැත්නම් රාග  
ඇවිල්ලා සම්ප්ුර්ණය න්ම අප්ිව නතු කරගත්තා කි ල - නමුත් ඒ ෙව 
දැනගන්න ප්ුළුවන් සති ට නම් ප්ුංචිත්තක් හියත් ඉඩ ති නවාම ි. 
රාග  සී ට සී ක් ආව කි ලා සතිමත් යවන්න ෙැරි තත්ත්ව ක් 
මනුෂ ාට ඇති යවන්යන් නැහැ. මිථාෙෘෂ්ටික, යම් අෙහස්, ධර්ම  
අෙහන්යන් නැති, රාග ම අග  කරන, රාග ම ි අවශ කරන්යන් 
කි න, ඒ වයග් උන්මන්තක තිරිසයනක් වයග් යකයනක්ට නම් ඇති 
යවන්න ප්ුළුවන්. මට ඒ යවලායව යමානවා උනාෙ කි න්න ෙැහැ, 
මම සම්ප්ූර්ණය න්ම රාග ට නතු උනා කි ලා කි න්න ඉඩ 
ති නවා. නමුත් සර්වඥ න් වහන්යස් කරප්ු ආර්  ප්ර්ය ්ෂණය ් 
ශක්ති ත් උන්වහන්යස්යග් ප්ටන් අෙ යම් අවුරැදු 2546 කුත් ගත 
යවේච කායල්  ම් විෙර්ශනා ප්රප්ුරක් යලෝකය ් ප්ැවතුණාෙ, අන්න 
ඒ විෙර්ශනා ප්රප්ුයර් හිටප්ු යශර්ෂ්ඨ චරිතවලින් යප්න්නා දීලා ති නවා, 
යකාේචර රාග ක් ප්හළ උනත් මට දැන් රාග ක් ඇති උනා කි ල 
දැනගන්න ප්ුළුවන් ෙව. ඒ චරිතවලටත් රාග සිතුවිලි ප්හළ යවනවා. 
යකාේචර ප්හළ උනත් මට දැන් රාග ක් ඇති උනා කි ල දැනගන්න 
ප්ුළුවන් ගති ක් නම් ඒ යකාේචර රාගය න් උේධමන ට ප්ත් යවේච 
සිතක උනත් තිය නවා. ඒක නිසා “සරාගං වා චිත්තං සරාගං 
චිත්ත’න්ති පජානාති” කි න එක රාග  සි  ට ප්නහක ඇති වූ 
සිතකටත් ප්ුළුවන්, සි  ට තිහක හතළිහක ප්රමාණ කට ඇති වූ 
හිතකටත් ප්ුළුවන්,  න්තම් සි  ට ෙහ ක ප්හයළාවක ඇති හිතකටත් 
යොයහාම ජ ට සතිමත් යවන්න ප්ුළුවන්. සි  ට අසූව, අනූව, සි   
ප්ිරැණු හිතක උනත් සති  ප්ිහිටන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් තිය නවා. 

යමතනදී හැෙැ ි, රාග   ම්  ම් ගති ලකුණුවලින් යමයනහි 
වි   ුතු ි, යම් කි න ජ ගරහණ  යප්යනන්ට, නැතිනම් යම් කි න 
ප්රාකරම වීර ශක්ති  යප්යනන්ට. යමාකෙ, රාග  වර්තමාන වශය න් 
ති න යවලායව තම ි සති  වැඩ කරන්යන්, ‘රාග  සිතට මතු කරල 
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දීල ඒක ගැන සතිමත් යවනවා’ ආදී වශය න් කරන්න හෙන යේවල් 
යනයම ි යම් කථා කරන්යන්. “සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්ත’න්ති 
පජානාති” කි නයකාට වර්තමාන කාලය න් කි ල තිය න්යන්. 
උප්න්නා වූ රාග  උප්න්නා වූ රාග ක් කි ල දැනගන්නවා. උප්දින්න 
තිය න රාග ක් ගැන යමතන කතා කරන්යන් නැහැ. ඉප්දිලා ප්හු 
යවේචි රාග ක් යමයනහි කරල සිේෙ යවේච යේ ගැන කතා 
කරන්යනත් නැහැ. එයහම යේකින් ප්ිරිසිදුවක්, එයහම යේකින් යම් 
කි න විප්ස්සනාවක් සිේධ යව්   ි යමතන කි යවන්යන් නැහැ. ඒක 
නිසා රාග  ඇති වීම ප්ිළිෙඳ වගකීම ය ෝගාවචර ාට නැහැ. 
ය ෝගාවචර ාට තිය න්යන් රාග  ඇති වුණා කි ලා දැනගැනීයම් 
වගකීම විතර ි. රාග  ඇති යවන්යන් අයහ්තුකව යනායව ි යන්, ඒවා 
ඇති වන්යන්  ම්  ම් යහ්තු සාධක ඇතිව. ඒ යහ්තු සහිත තැනක 
වැිය න් ගත කරනවා නම් වැිවැිය න් රාග  මතු යවනවා. ඒ 
නිසා ඒ ය ෝගාවචර ාට ප්ුළුවන්, දැනගත්යතාත් (ෙන්නව නම්) ඒ ඒ 
තැන්වලින් අ ින් යවලා රාග  අඩු කිරීම ප්ිණිස ප්රය ෝග කරන්න. 
ඒක යවනම කතාවක්. නමුත්  ම් යවලාවක රාග  ඇති වුණා නම් ඒ 
ප්ිළිෙඳව ප්ැකිළිලා, ලැජ්ජා යවලා, ප්ැරදිලා ප්සුොන එකක් යනයම් 
යමතනදී අප්ිට කි න්යන්. සර්වඥ න් වහන්යස් අප්ට අභිය ෝග 
කරන්යන් තමන්ට රාග  ඇති උනා නම් රාග හිත දැනගන්න එක ි. 
ඒ වායග්ම ය ෝගාවචර ා දැන් මට රාග  නැත්නම් දැන් මට රාග  
නැහැ කි ල දැනගත්යතාත් යත්රැම් අරගනීවි ෙවයස් වැි යව්ලාවක් 
අවුරැේයේ වැි යව්ලාවක් සුමානය ් වැි යව්ලාවක් මාස ක වැි 
යව්ලාවක් අයප්් තිය න්යන වීතරාගී හිත් කි ලා. නමුත් ඒ ගැන 
ආඩම්ෙර ක් අයප්් නැහැ. 

ඒ වයග්ම තම ි මට ඉස්සර සි  ට ප්හක් රාග සිතිවිලි, 
සි  ට අනූප්හක් වීතරාගී සිතිවිලි තිෙුණා. දැන් භාවනා කරප්ු නිසා 
මට සි  ට ප්යහ් සිට හතරක් වුණා. වීතරාගී සිතිවිලි සි  ට 
අනූහ ක් උනා කි ල මැනීමක් ය ෝගාවචර ාට යත්යරන්යනත් 
නැහැ. යොයහෝම කල්  නවා ඒක යත්යරන්න. ඒක නිසා යමතනදි 
වීතරාගී හිත් කිව්වට ඒක යෙෝෂ සිතිවිල්ලක් යවන්න ප්ුළුවන්, යමෝහ 
සිතුවිල්ලක් යවන්න ප්ුළුවන්, සඋත්තර සිතුවිල්ලක් යවන්න ප්ුළුවන්, 
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විමුක්ත සිතුවිල්ලක් යවන්න ප්ුළුවන්. යමාන එකක් උනත් එතනදී 
වැයටන්යන් රාග , උප්න් රාග , නැති හිත විදි ට. ඒ නිසා “සරාගං 
වා චිත්තං” කි න එකට ප්රතිවිරැේධ (නැත්නම් ප්රතිප්ක්ෂ) වචන  
යලස යප්න්වන්යන් “වීතරාගං වා චිත්තං” කි ලා. ඒ නිසා 
ය ෝගාවචර ා හැම යවලායවම යම්ක යත්රැම් අරගන්න ඕනි. 

අප්ිට යවන ප්ැත්තකින් යම් කතාව ඒත්තුගන්න යත්රැම්ගන්න 
ප්ුළුවන්, අයප්් හියත් ප්ුේගලික ලක්ෂණ හඳුනාගන්න යවලාවක් යම්ක. 
මයග් හිත ගැන මම තම ි ෙලන්යන්, එතයකාට සති  ඉදිරිප්ත් 
යවේචහම අයප්් හිත ආගන්තුක වශය න් තම ි ති ාගන්යන්, ප්රයතෝ 
සංකල්ප්ය න්. අනුන්යග් හිතිවිල්ලකට හිතකට ආප්ු රාග ක් වයග් 
තමන්යගම හිතට ආප්ු රාග , රාග  වශය න් යමයනහි කරනයකාට 
ඒකත් එක්ක යප්ාි දුරස් වීමක් සිේධ යවනවා. රාග ට නතු යවලා, 
රාගය න් යතත් යවලා, ඒකට වහල් යවලා, ඒකට ෙැගෑ යවලා, දීන 
යවන ගති  නැතුව  නවා. ටියකන් ටික ටියකන් ටික යමයනහි 
කරන්න යමයනහි කරන්න, ඈත් යවන ගති ක් එනවා. එතයකාට 
තමන්යග්ම හියත් යමන්න යම් දුර්වලකම් තිය නවා, යමන්න යම් 
ප්රිසර ට ගි ාම රාග  මතු යවනවා, යම් ප්රිසර ට ගි ාම මතු 
යවේච රාග  වැයඩනවා, යම් ප්රිසර ට ගි ාම යම් තත්ත්ව   ටයත් 
රාග  අඩු යවනවා කි ලා, තමන්යග් ප්ුේගලික ලක්ෂණ දැනගන්න 
එක ඉතාමත්ම වැෙගත්. ඒක හෙන්න  න එක සම්ප්ුර්ණ යවනස් වැඩ 
ප්ිළියවලක්. 

අප්ිට යම්ක - තමන්යග්ම යෙ , ප්රයතෝ සංකල්ප්ය න්, 
අනුන්යග් යෙ ක් වශය න්, ආගන්තුකය ක් වයග් ෙලන ගති  ඇති 
කරගත්යතාත් අප්ිට ප්ුළුවන් ඇත්ත වශය න්ම අනුන්යග් හිතක් 
තිය නවා කි ල, අප්ි අඳුරන අප්ිත් එක්ක නිතරම ආශර  කරන 
යකයනක්, නිතයරෝම රාගය න් මුසප්ත් යවන යකයනක් ඉන්න ෙව 
දැනගන්න. අප්ිට ඒ ප්ුේගල ායග් ප්ුේගලික ලක්ෂණ දැනගත්ත නම්, ඒ 
ප්ුේගල ාට තිය නවා යමයහම දුර්වලකමක්, රාග ක් ෙනවන 
අරමුණක් ආප්ුවහම වල්මත් යවනවා. ආතුර යවනවා. ඉතින් අප්ට 
තිය න්යන් ය ෝගාවචරය ක් වශය න් යම් ප්ුේගල ායග් රාග  
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නැතුව  න්න උනන්දු කරවන එක යනයම ි. යම් ප්ුේගල  යමන්න 
යම් ප්ුේගලික ලක්ෂණ  සතු යකයනක් කි ලා දැනගත්තම යහාඳටම 
ඇති. කවදාවත් හිතන්න එප්ා අප්ට වගකීමක් ති නවා  ුතුකමක් 
ති නවා ඔහුයග් රාග  දුරැ කරන්න ඕනැ කි ල. ඒක ෙරහ්ම ටවත් 
කරන්න ෙැහැ. සර්වඥ න් වහන්යස්ත් කි ලා ති නවා මටත් ෙැහැ 
ඒක කරන්න කි ලා. උන්වහන්යස් කිවුයව් මමත් “අක්ඛාතා්රා 
තථාගතා” මම ප්ාර ෙක්වන්යනක් ප්මණ ි. එ ාට ඕන නම් එ ාට 
කරගන්න ප්ුළුවන්. නමුත් අප්ිට ඔහුයග් ඇති යවේච රාගය න් යතත් 
යවන්යන් නැතුව ඉන්න ඕනැ. අප්ිට තිය න්යන් ඔහු රාග  ඇති 
ප්ුේගලය ක් ෙව ප්ුේගලික ලක්ෂණවලින් දැනගන්න එක විතර ි. 
යමන්න යමතන හුඟක් යවලාවට මහා සමාජ සංයශෝධකය ෝ 
ඉක්මනටම හිතනවා, ඒක දැනගන්නවටත් වැි  ඉක්මනින් ඔහුට 
එක්යකෝ ෙඬුවම් කරන්න ඕනැ, නැත්නම් ඔහුට නින්දා කරන්න ඕනැ, 
එයහම නැත්නම් ඔහුට ඒ යවලායව යමානවා හරි ගුප්්ත ධර්ම ක් හරි 
කි ල දීලා ඔහුයග් රාග  ෙස්සන්න ඕන කි ල, අනවශ ෙරක් 
ඔළුවට අරයගන. සමහර විට යෙමවුප්ිය ෝ ෙරැවන් ප්ිළිෙඳව යමයහම 
වගකීම් ගන්න හෙනවා. බිරිඳ ස්වාමි ප්ුරැෂ ා ගැන වගකීම් ගන්න 
හෙනවා. ගුරැවර ා යගෝලය ෝ ප්ිළිෙඳව වගකීම් ගන්න හෙනවා. 
යලෝක ටම ගුරැ වු ෙුදු හාමුදුරැයවාත් කරප්ු නැති වැඩක්. මනුෂ ාට 
අ ිති නැති වැඩක්. 

ඒක නිසා යමතනදී ඉතාම වැෙගත් යේ යත්රැම්ගන්න ඕන 
රාග , රාග  වශය න් දැනගැනීයම් හුදු සති  මිස, රාග  දුරැ කිරීයම් 
වැඩ ප්ිළියවළ යවනින්ම යෙ ක් ෙව, ඒ හඳුනාගැනීම යවනස් යෙ ක් 
ෙව. හරි ට කි නවා නම් වියශ්ෂඥ මවෙවරය ක් යරෝගි ායග් 
යරෝග  විනිශ්ච ක් කරනවා. ඒකට යවනමම යගවන්න ඕනැ. ඊට 
ප්ස්යස ඒ යරෝග  නැති කිරීමට කරන්නා වූ ශලකර්ම ට, යේත් 
යහ්ත් අන්න ඒවාට යවන යවනම යගවන්න ඕන. අප්ි කිව්යවාත් 
ඔෙතුමා යන්ෙ යම් යරෝග  හඳුනාගත්යත්? ඒ නිසා ඔෙතුමාට 
ශක්ති ක් නැේෙ, ඔෙතුමා මවෙ ශාස්තර ට අනුව ෙලනයකාට මයග් 
යම් යරෝග  සුව කරල යෙන්න ඕන යන්ෙ කි ල තර්ක කරන්න 
ගත්යතාත් ඒක තර්ක ක් විතර ි. ඔහුට ති න්යන යරෝග  
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අඳුනගන්න. ඒක විශාල යෙ ක්, සාමාන මනුස්සය කුට කරන්න 
ෙැහැ. ඒ සඳහා වැි  යගවන්නත් ඕයන්. ඒ යමාකෙ ඔහු හරි ටම 
යරෝග  විනිශ්ච  කළා. ඒ විතරක් යනයම ි යම් යරෝග  සුව වීයම් 
වැඩ ප්ිළියවළත් එක්ක කලවං යකරැයවත් නෑ. ආන්න ඒ වයග් තම ි 
රාග සිතක් ඇති යවන විට රාග සිතක් ෙව දැනගැනීම. ඒක නම් 
කවදාකවත් සුව කිරීයම්, නැති කිරීයම්, වැඩ ප්ිළියවළත් එක්ක 
ප්ටලවගන්න  න්න එප්ා. යෙක තම ි, නැති යවේචි රාග ක් යහෝ 
එන්න ති න රාග ක් එක්ක නඩු කතා කරන්නත්  න්නත් එප්ා. 

ඒ යමාකෙ යහ්තුව, රාග  කි න එක ඉයේම නැති යවන 
යෙ ක්. එ  ඇති කරන්න යහෝ නැති කරන්න වාප්ාර කරන එක 
යවනම යෙ ක්. එයහම යවලායවදි මට දැන් රාග ක් ආවා. මයග් ළඟ 
ඉන්න නිතර ආශර  කරන යකයනකුයග් ප්ුේගලික ලක්ෂණ ක් 
දැනගත්තා. ඊට ප්ස්යස් ඒ ප්ුේගල යගන් වැඩ ගන්න ප්ුළුවන්, 
ඇත්තටම කි නවා නම් ඒ ප්ුේගල යග් අර ලක්ෂණ  දැනගැනීම ඔහුට 
නාස් ලනුවක් දාගත්ත වයග් වැඩක්. එතනින් අල්ලල යහාල්ලන්න 
ප්ුළුවන් ඊට ප්ස්යස්. යමාකෙ ඒ තැන දුර්වල ි. අප්ි කි නවා ඇතා 
උනත් යමල්ල කරන්යන් යකායහාමෙ - නිල  ප්ාගල. ඒ නිල  
ප්ාගහප්ුවම ඇතා දැනගන්නවා ඉතින් යම් ප්ුේගල ත් එක්ක නම් 
නටන්න ෙෑ කි ල. ඇත්යගාව්වා යහාඳට ෙන්නවා යම්කා යකාේචර 
යලාකු උනත්, ෙළ තිෙුණත්, ඒකා මෙ කියප්න වල් අලිය ක් උනත්, 
නිල  හරි ට ප්ෑගුයවාත් එයහම ඇතා ෙණ බිම ගහනවා. ඒ වයග් 
තම ි අයප්් ඇතුයළ් ති නවා විශාල යකයලස් ෙළ මුළුවක්. ඒ ෙළ 
මුළුයව තියෙන්නා වූ දුර්වල මර්මස්ථාන ටියක් දුර්වලතා දැනගන්යන් 
ඇස්ප්නාප්ිට දැක්කහම ි. අවශ යවලාවට එතන ප්ාගප්ුවහම, නිල  
ප්ාගප්ුවහම එතනම , ඒ යමායහායතම දැනගන්නවා. අලි ෙලන 
සාස්තයර් මම කරප්ු එකක් යනයම ි මම අහප්ු එකක්. ඒ ඇතායග 
ප්ිටට අලිකාර ා යගාඩ යවනයකාට නිල ස්ථාන තුනක් ප්ාගායගනලු 
යගාඩ යවන්යන. එතයකාට අලි ා ෙන්නවා ප්ිට උඩ ඉන්න යකනා 
එක්ක යසල්ලම් කරන්න ෙැහැ කි ල. ඒ වයග් තම ි ඇති යවන්නා 
වූ රාග  යම් යලෝක ක් බිම යහලන්න ප්ුළුවන් ෙලවත් වල් අලිය ක් 
වයග් යෙ ක්. නමුත් ඒක එනයකාටම - ඒ නිල ස්ථාන ට තමන්යග 
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මාප්ට ඇඟිල්ල ති ල නැග්ගා නම් අලි  එයහම්ම ෙණගහනවා දැන් 
යම් නගින මනුස්ස  එක්ක යසල්ලම් කරන්න ෙැහැ කි ල. 

අන්න ඒ වයග් තම ි රාග  දැනගත්ත ගමන්, විශාල ඥාන ක්. 
යම්ක නිසා තම ි ඉස්සල්ලාම ති න්යන් “ස්තා’ව අස්සසති, 
ස්තා’ව පස්සසති”. හුස්ම ගන්නයකාට හුස්ම ගන්න ෙව දැනගන්න, 
ප්ිට යවනයකාට ප්ිට යවන ෙව දැනගන්න කි ල යොයහෝම යලයහසි 
තැනකින් තම ි සර්වඥ න් වහන්යස් ඒ ප්ාඩම කි ල යෙන්යන්. ඊට 
ප්ස්යස තම ි ආනාප්ාන  දියග් හුඟාක් සි ුම් යේවල් - ඒයක දිග ෙව 
යකටි ෙව මුල මැෙ අග සංසිඳීම ආදී යේවල් දිගට යගනි ලා ශරීරය ් 
ඇත්තා වු ධාතු යකාටස් දැනගන්නවා වයග්, යමයහම ප්ුරැදු කරන 
හිතට රාග  එනයකාට උප්න්නා වු රාග  උප්න්නා වු රාග ක් 
වශය න් දැනගන්නවා. ඒ නිසා එතනදි යහාඳට මතක ති ාගන්න 
ඕනැ, යම් කි න්යන් වර්තමාන රාග . යම් ති න සති  සුව කරවන 
සති ක් යනයව ි. හුදු දැනගන්නා සති ක් ප්මණ ි. ඒ විතරක් 
යනයම ි, යම්යකන් මට රාග  දුරැ යව්වා ි කි ල හිතලවත් ප්තලවත් 
නලි ලාවත් යකඳිරිගාලවත්  ාඥා කරලවත් වැඳලවත් වැඩක් නැහැ. 
අවශ කරලා තිය න්යන් ප්ළමුයවන්ම එ ායග් සරාග හිත සරාග 
හිතක් ෙව දැනගන්න එක. එයහම ය ෝගාවචර ා රාග  නැති හිතක් 
එනයකාට දැන් හරි කි ල නිකන් ඉන්යන නැතිව, සති  ෙහා 
තෙන්යනත් නැතිව “මට දැන් තිය න්යන් වීතරාගී හිතක්” කි ල 
දැනගන්නවා. එතයකාට යෙප්ැත්යතන්ම යකාටු යවනවා. රාග  ඇති 
යවනයකාට සරාග හිත දැනගන්නවා. රාග  ෙැහැල ගි ාට ප්ස්යස් 
යහෝ එන්ඩ ඉස්සර යවලා යහෝ සතිය න් දැනගන්නවා, ඔන්න දැන් 
රාග  නැහැ කි ලා. 

සාමානය න් හුස්යම් සතිමත් යවනයකාට, භාවනා කරන 
යකාට අනවශ ශේෙ වයග් යේවල් එනයකාට අප්ිට ප්ුදුමාකාර 
යවයහසක් ඇති යවනවා. යම් මනුස්ස ින් යමාකෙෑ යම් කරන්යන් 
අප්ි  න්තම් භාවනා කරල හිත හදාගන්න හෙනයකාට අනවශ විදි ට 
ශේෙ ඇති කරනවා කි ල සේයෙත් එක්ක හැයප්නවා. ප්ීරි ගාන්නා 
වයග් හරි යවයහස ි. නමුත් ඒයකදී අප්ි යහාඳට යත්රැම්ගන්නව නම්, 
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ඒ ඇති කරන්නා වූ යවයහසකර ගති  යමාන විදිය ් යෙ ක්ෙ, මට 
ඒක විඳින්න ලැයෙන්යන් යසෝත ේවාරය ්, කි ල දැනයගන ඉන්නව 
නම් වගකීමක් ති නවා ශේෙ නැති යවලායව ප්ුළුවන් තරම් භාවනා 
කරන්න ඕන. යමාකෙ ශේෙ ති න යවලායව අමාරැ ි. ශේෙ නැති 
යවලායව තමුනුත් යප්ම් යකළ යකළ ඉඳලා, ශේෙ  ති න යවලායව 
විතරක් වාි යවලා, ඒ යවලායව ශේෙ ත් එක්කත් හැප්්ප්ි හැප්්ප්ි 
හිටිය ාත් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අප්ි ඒ යවලායව දැනගත්ත නම් අප්ිට 
ප්ුළුවන් යවනවා ඒක මග හරවල ඉතිරි යව්ලාවල ඒ වැඩ ප්ිළියවළ 
කරන්න. යමාකෙ, ශේෙ  තිය න යව්ලාවට වැි  ශේෙ  නැති 
යවලාව වැි ි. ඒ වයග් තම ි රාග සිතිවිලි ප්ිළිෙඳව යහාඳට දැනුවත් 
වන යකනා ෙන්නවා රාග සිතිවිලි ආවට ප්ස්යස්, වල්මත් උනාට 
ප්ස්යස්, හිත උන්මන්තක භාව ට ප්ත් උනාට ප්ස්යස, රාග  ති නවා 
කි ල දැනගැනීමම යලාකු යෙ ක්. නමුත් වීතරාග  දැනගත්තාම 
හියතනවා රාග  ඇති යවේච යවලායව්දී හිතට සමාධි  වඩන්න යහෝ 
කුසල් වඩන්න අමාරැ ි කි ල. අවශ කරලා තිය න්යන් රාග  නැති 
යවලායවදි අප්ි වහාම අවස්ථාවාදී යවලා, යවලාවට වැඩ කරන එක ි. 
ඒ නිසා වීතරාගී හිත දැනගැනීම තම ි ප්රධාන වැයේ. එවිට සරාග 
හිත දැනගැනීම, තත්ත්වය ් ති න භ ානකකම යරෝගය ් ති න 
භ ානකකම දැනගැනීම ප්මණ ි වැෙගත් යවන්යන්. ඒ නිසා යකාේචර 
රාගරක්ත යවේචි යකයනකුට උනත් සර්වඥ න් වහන්යස්යග් යම් 
ෙණම තම ි කි න්න තිය න්යන්. යකාේචර වීතරාගී යකයනකුට 
වුනත් යම් ෙණම තම ි කි න්න ති න්යන්. රාග  ඇති යවේච 
යකනකුට යවනම ෙණකුත් රාග  නැති යවේච යකනකුට යවනම 
ෙණකුත් යනායව ි. සරාග හිතත් වීතරාග හිතත් යෙකම, එකම 
උප්යෙස් ප්ෙ, යෙප්ැත්යතන් වට කරප්ු නිසා ෙවස ප්ුරාම ප්වතින 
හැටි ක් යම්යක් ති නවා. 

ඊට හාත්ප්සින්ම යවනස් ෙවක් යප්්නවා “ස්දාසං වා චිත්තං” 
කි නයකාට. යෙෝස සහිත හිතක්. යෙෝස ෙකිනවා කිව්වහම, අඩුප්ාඩු 
ෙකිනවා කි න්න ප්ුළුවන්. නමුත් යමතන සයෙෝස කි ල කි න්යන් 
ේයව්ෂ . ේයව්ෂ සහිත හිතක් ආප්ුවහමත් ේයව්ෂ සහිත හිතක් ෙව 
දැනගන්නවා. ඒ වයග්ම “වීත්දාසං වා චිත්තං” කි ලා කි න්යන් 
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ේයව්ෂ  නෑ. නිකම් සාමානය න් ප්වතින සුභාවිත හිත. ඒකත් අර 
රාග හිත දැනගත්ත වයග් තම ි ේයව්ෂ හිත දැනගත්තහම. ඒ 
දැනගන්යන එකම උත්තර ක් කි ල ඉතාම අමාරැ ි ඒත්තු ගන්වන්න. 
ඔ  සාමාන ය ෝගාවචරය ා යහෝ ප්ිට ඉන්න ඇත්යතෝ සාකේඡා 
කරන්න ගි ාම රාග  ප්ිළිෙඳව කතා කරන්යන ප්ළයවනි ෙවයස 
යනයම්. ඒක කතා කරන්න ෙවස් තුනහතරක්  න්න ඕනි. ඉස්සර 
යවලාම කතා කරන්යන් මට හරි ට යක්න්ති ගි ා, ඒකට යමාකෙ 
කරන්යන කි ලා. ඉතින් ඒයගාල්යලා හිතනවා ඒකට යවනමම 
ති නවා කි ලා, උතුරන ෙත් හැලි ට ඇල් වතුර ටිකක් වක් 
කරප්ුවහම ෙත් හැලි  නිවිලා  නව වයග් ස්ිර ෙලායප්ායරාත්තුවක්. 
නමුත් ඒ ඇත්තන්ට භාවනා ප්ිළිෙඳව සති  ප්ිළිෙඳව, යමාකේෙ සති  
කි න්යන කි න එක, වටප්ිටායවන් ඒත්තුගන්වල දීල, තරහ ගි  
යවලායවදි ‘මම තරයහන් ඉන්යන්’ කි ලා සතිමත් යවන්න කි ල 
කිවුවට, යනාප්ිළිගන්නවා කි ල කි න්න ෙැහැ. නමුත් සන්යතෝෂ 
ජනක ප්ුර්ව උත්තර ක් යලස ොරගන්න ප්ැකියළනවා. එයහම 
හිතන්යන් සති ට ේයව්ෂ  අහු වුණාට ප්ස්යස් යමාකක් හරි 
මන්තර ක් ඇති, යමාකක් හරි ගුප්්ත කරම ක් ඇති තරහ නැති 
කරන්න කි ල. ඒ යමාකෙ යලෝයක ඉන්නවා සමහරැ ප්ුදුමාකාර 
විදි ට තරහ ගත  ුතු ස්ථානවල තරහ යනායගන ඉන්නවා. ඉස්සර 
තරහ ගත්තා, දැන් තරහ එන්යන් නැහැ. එතයකාට හියතනවා 
යම්යගාල්යලා මයහෞෂධ ප්ඬිතුමා ඉප්යෙන විට අයත් අමෘත ක් 
අරයගන ආව වයග්, රහස් යමාකක් හරි යම් කට්ටි කට හම්ෙ යවලා 
ති නවා, මට හම්ෙ යවලා නැහැ කි ලා. 

ආන්න ඒ ගැන සර්වඥ න් වහන්යස්යග් සෘජු යේශන  
“ස්දාසං වා චිත්තං ස්දාසං චිත්ත’න්ති පජානාති, වීත්දාසං වා චිත්තං 
වීත්දාසං චිත්ත’න්ති පජානාති”. යම් ශීර්ෂ  ප්ිළිෙඳව ගත්තහම මම 
කලිනුත් මතක් කළා තමන්යග තිය න රාග  විස්තර කරන්න හුඟක් 
කුළුප්ග යවන්න ඕන යකයනකුට. එක සැයර්ම කි න්න ෙැහැ. 
යෙසැර ක් තුන්සැර ක් හම්ෙ උනාට ප්ස්යස තම ි කි න්යන මයග් 
හියත් යමන්න යමයහම දුර්වල කමක් ති නවා. ඉස්සර නම් තිෙුයණ් 
නැහැ. දැන් වැි යවලා තිය නවා. එයහම නැත්නම් මට ලැජ්ජා 
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හියතන විදි ට යමයහම හියතනවා. මට යමයහම යවන්න ඕනකමක් 
නැහැ. නමුත් සමහර යවලාවට මම ප්ුදුම ආතුර යවන ගති ක්  
ති නවා කි ල රාග  එයහම යහළිෙරව් කරනව. නමුත් ඊට වැි  
ඉක්මන් යවනවා ේයව්ෂ  ගැන, තමන්යග් අඩුප්ාඩු ගැන ප්ිළිගන්න. 
මම යම් කතා කයළ් සත්ප්ුරැෂය ෝ ප්ිළිෙඳව, තමන් යහාඳ යවන්න 
ඕනෑ කි ල හිතන ඇත්යතෝ ප්ිළිෙඳව. යම්කට යහ්තුවක් අප්ිට 
දැකගන්න ප්ුළුවන්. 

ෙටහිර මවෙ විොයව් යප්න්වලා දීලා තිය නව, හැම 
මානසික යරෝග කටම යහ්තුව ේයව්ෂ  කි ල. යමාකක් යහෝ 
නුරැස්නා ගති ක් ඇති යවලා තිය නවා. යම් නුරැස්නා ගති ට 
යහ්තුව නම් රාග . නමුත් යම් රාග  විකෘත භාව ක් ගන්නවා, 
රාග ට ළඟා යවන්න ෙැරි යවන්න යහ්තු යවේච කාරණාවට ේයව්ෂ 
කිරීම මාර්ගය න්. ඊට ප්ස්යස ේයව්ෂ  නම් වශය න් හඳුන්වන්යන් 
හීන උන්මාෙ  ආදී වශය න්. එයහම නැත්නම් අධික මාන ගති, වහා 
කියප්නසුලු ගති, එයහම නැත්නම් තමන්ට හානි කරගන්නා ගති, සි  
දිවි හානි කරගන්නා ගති, අනුන්ට හානි කරන ගති, එයහම නැත්නම් 
ශරීරය ් විවිධාකාර විකෘති වර්ධන රාශි එන්න ප්ටන් අරන් ති නවා. 
ඒව ඔක්යකාම ෙටහිර මවෙ විොයව්, නම් වශය න් සඳහන් කරලා 
තිය නව. ලංකාව ගැන ෙලනයකාටත් උන්මන්ත හිත් නැති 
යකයනක් නැති තරම්. යෙෞේධ යප්ාත් ප්ත්වල ති නවා “ස්බ්බ 
්පාතුජ්ජනා උම්මත්තකා” කි ලා. යම්කට යහ්තුව යසා ායගන 
 නයකාට නුරැස්නා ගති ක්  ටිප්හු යවලා තිය නව ජීවියත්. ඒ 
නුරැස්නා ගති  විවිධ විදි ට මතු යවන්න හෙනවා. නමුත් ඒක මයග් 
තරමට මයග් යම් ගුණ චරියතට තරම් නැහැ, මං අෙ ඇති කරයගන 
තිය න සමාජ නයම් හැටි ට තරම් නෑ කි ලා හැම යවලායවම යම් 
ප්ුේගල ා ආ ාසය න් යම්ක  ටප්ත් කරනවා.  ටප්ත් කරන්න 
කරන්න යම්ක ඇඟ ඇතුයළ් ගුලි ගැයහනවා, එකතු යවනවා 
මුතරාශය ් ගල් හැයෙනව වයග්. ඉතින් අන්තිමට යම් චරියත් විනාශ 
කරනවා, ජීවිත  විනාශ යවනව. මවෙවරැ යම්ක ප්ිළිෙඳව 
යසා ාගන්න යොයහාම කල්  වනවා. යමාකෙ යම්ක විකෘති 
ස්වභාව ක්. 
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යම් නිසා ෙටහිර මවෙ විොයව් තියෙන්නා වූ මානසික 
සා නවල ප්රධාන වශය න්ම සාකේඡා කරන්න තිය න්යන් ේයව්ෂ  
ප්ිටුදැකීම ගැන. එතනදී ේයව්ෂ  ි මට තිය න්යන් කි න එක 
දැනගන්න එයක් ප්ුදුමාකාර සුව කිරීයම් ශක්ති ක ් තිය න ෙව ඒ 
ඇත්යතෝ දැන් එන්න එන්න එළි කරන්න ප්ටන් අරයගන තිය නවා. 
එක නිෙර්ශන ක යප්න්නුම් කරල තිය නවා තරැණ කුට ඉතාමත්ම 
යක්න්ති  න ස්වභාව ක්. යම් නිසාම අධිකව මත්ප්ැන් ප්ාන ට 
අන්ත ටම යලාල් යවලා. ඒ ප්ුේගල ා මවෙ සා න ට ඇවිල්ල 
මතක් කරල තිය නවා මට තිය න ප්රධානම ප්රශ්න  යම්ක ි, යක්න්ති 
 න එයක් සීමාවක් නෑ, මට යකාේචර හානි යවනවෙ, අනුන්ට 
යකාේචර හානි යවනවෙ සිත් රියෙනවෙ කි ල මට ඉතාමත්ම 
කනගාටු ි ප්හු යවනයකාට. නමුත් ඒ යව්ග  ආවට ප්ස්යස් නම් මට 
නතර කරන්න ෙෑ. ඒ නිසාම මම අධිකව මත්ප්ැන් ප්ාවිේචි කරන්න 
ප්ටන් අරන් තිය නවා. මයග් යම් යම් ඉන්ද්රි  දුර්වල යවලා තිය නව. 
නමුත් මට යම් යෙක හැර යවනත් ජීවත් යවන්න කරම ක් නැහැ. ප්සුව 
ඒ සා න  කරන සාත්තු යස්වක ා, යම්ක ෙුේධාගම කි න්යන් 
නැතිව යම්ක සති  කි න්යනත් නැතුව, ඒ ප්ුේගල ත් එක්ක 
සාකේඡා කරල කි ලා තිය නවා යක්න්ති ගි හම “මට යක්න්ති 
ගි ා” කි න වචන ම නැවත නැවත මතක් කරන්න කි ල. නුරැස්නා 
ගති ක් ප්හළ යව්යගන එනයකාටම, මට දැන් ඇති යවලා තිය න්යන් 
යක්න්ති ක් යනයම්, නුරැස්නා ගති ක් කි ල මතක් කරන්න කි ල 
තිය නවා. ඒ වයග්ම, මට දැන් ඇති යවලා තිය න්යන් එප්ා යවන 
ගති ක්, එකාකාරී ගති ක් නම් ඒක යමයනහි කරන්න. මට දැන් හිතක් 
ඇති යවලා තිය න්යන් යොන්න නම් ඒක යමයනහි කරන්න. ඒ වයග් 
ප්ෙ ෙහ ක් විතර ඒ ප්ුේගල ායග්ම වවහාර වචන මාලාවකින් 
අඳුන්වල දීලා, යම් යම් තත්ත්ව එනයකාට ඒක යමයනහි කරන්න 
කි ලා. ඉස්ප්ිරිතායලත් නතර කරලා. 

යම් තරැණ ා සුමාන අට ිලු ඉස්ප්ිරිතායල් ඉඳලා 
තිය න්යන්. සුමාන අට  නයකාට යක්න්ති  න ගති ත් මත්ප්ැන් 
ප්ාන ත් සම්ප්ුර්ණය න්ම නතර කරල තිය නවා. ඔහු ෙන්යන් නැහැ 
යම්ක භාවනාවක් කි ලා. ඔහු ෙන්යන නැහැ යම්ක ෙුදු හාමුදුරැයවෝ 
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කි ප්ු යෙ ක් කි ල. නමුත් එක ි ෙන්යන්, යක්න්ති  නයකාට 
යක්න්ති  කි න වචන  ඉස්සරහට ගන්නවා කි න එක. නුරැස්සන 
ගති  එනයකාට නුරැස්සන ගති  කි න වචන  යමයනහි කරන 
එක. යොන්න හියතනයකාට මට දැන් යොන්න හියතනවා කි ලා 
යමයනහි කරන එක. යම් වයග් ප්ෙ හත අටක් අඳුන්නල දුන්නට 
ප්ස්යස් ඒක යමයනහි කළ ප්මණින්ම ඔහුයග් තිය න යක්න්ති  න 
ස්වරෑප් ත් ඒයකන් ඇති උන අතුරැ ඵල ක් වන අතුරැ අන්තරාවක් 
වන මත්ප්ැන් ප්ාන ත් නතර යවලා තිය නවා. ප්ුදුමාකාර විදිය ් සුව 
එලවන ගති ක් යක්න්ති  න යලයේට සතිය  ප්වතින ෙව ෙටහිර 
මවෙ විොව යත්රැම්ගත්තට ප්ස්යස් අප්ට සාධාරණීකරණ  
කරන්න ප්ුළුවන්, හුඟයෙයනක් එකතු යවේචහම සාධාරණව තමන් 
හැයෙන්න ප්ටන්ගන්න කතා කරනයකාට, ඉස්සර යවලාම තමන් මතු 
කරගන්න ප්රශ්යන තම ි තරහ. නමුත් ඒක යනයම් මුල් යේ. (සමිති ක 
සභ විදි ට කථා කරන්න  නයකාට ඒ ප්රශ්න මුල් කරගන්නවා.) 
ඒක නිසා ය ෝගාවචර ා කල්ප්නා කරන්න ඕනෑ, අප්ි ආනාප්ානය ්දී 
තරහක් යනයම්, රාග ක් යනයම්, මධස්ථ ආනාප්ාන  යමයනහි 
කරයගන ඉන්න චිත්තක්ෂණ ක ති න වටිනාකම. ඒ චිත්තක්ෂණ  
ප්ැහැදිලිවම යප්න්නනවා, ආනාප්ාන  ප්වතිනවා නම් ඒක වීතරාගී 
ෙව, ඒක වීතයෙෝෂී ෙව. 

නමුත් සර්වඥ න් වහන්යස් තුන්යවනි ප්ෙය ්දි ය ෝගාවචර ා 
අල්ලනවා. “ස්මාහං වා චිත්තං ස්මාහං චිත්ත’න්ති පජානාති, 
වීත්මාහං වා චිත්තං වීත්මාහං චිත්ත’න්ති පජානාති” අන්න එයහම 
මධස්ථ අරමුණක් - ඇවිදිනයකාට සක්මන් කරනයකාට, වම 
ති නයකාට වම ෙන්නවා. ෙකුණ ති නයකාට ෙකුණ ෙන්නවා. 
ආශ්වාස ප්රශ්වාස කරනයකාට මයග් හිත ති න්යන් ආශ්වාස - 
ප්රශ්වාසය ් ෙව ෙන්නවා. මයග් හිත දැන් තිය න්යන් දීර්ඝ 
ආශ්වාසය ්, යකටි ආශ්වාසය ්, ආශ්වාසය ් මුල මැෙ අග වශය න් 
ෙන්නවා. ඉතින් ය ෝගාවචර ා යවලාවක හිතනවා, ඔයහාම ගිහිල්ලා 
කාටවත් කිව්වට යමාකක්ෙ යම්යක් ඇති නම්ෙුව. ප්ැ ක් මට 
ආනාප්ානය ් හිත ප්වත්වන්න ප්ුළුවන්. නමුත් යමාකක්ෙ ඇති වැයේ? 
කාටවත් යම්ක උගහට දීලා කී ක්වත් ගන්නවත් ප්ුළුවන්ෙ? යගෙර 
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මනුස්සය කුට යම්ක කිව්වට ප්ස්යස් යත්රැම් ගන්න ප්ුළුවන්ෙ? 
යමාකක්ෙ යම්යක් ඇති වැයේ, කි ලා අර වටිනා වූ වීතරාගී වූ 
වීතයෙෝෂී වූ හුදු ආනාප්ාන  ෙන්නා වූ සිතිවිල්ල ප්ිළිෙඳව යමෝහ  
ඇවිල්ල ි යම් කට ුතු කරන්යන් කි ලා ය ෝගාවචර ා ෙන්යන් 
නැහැ. ඒයක් වටිනාකම ෙන්යන් නැති නිසා ආනාප්ානය ් හිත 
ප්වතිේදී නානා ප්රකාර ප්ා යවන සිතුවිලි දියග්, එයහම නැත්නම් කය ් 
ප්වතින්නා වූ ප්හසුකම් දියග්, එයහම නැතිනම් කය ් ඇත්තා වු 
යවයහස දියග්  නවා. අර සිතිවිල්ල අසරණ කරලා, අතරමං කරලා, 
වල්මත් කරලා යමෝහ සිතිවිල්ලට ඉඩ යෙනවා. ෙන්යන නෑ යම් 
වීතරාගී වු, වීතයෙෝෂි වු සිතිවිල්ල ෙුදු හිතකට සම ි, රහත් හිතකට 
සම ි.  ම් විදි කට ය ෝගාවචර ා නිතරම රාගය න් යතත් යවන 
ජාතිය ් යකයනක් නම්, ඔහු රාග  ගැන ඉයගනීයම්දී වීතරාගී හිතක් 
යත්රැම්ගත්ත නම් ඇත්තටම ඇති හැටිය න්, අන්න එයහවු 
ප්ුේගල ාට ප්ුළුවන් යවනවා හුදු ආනාප්ානය ් හිත ප්වත්වනවා 
කි න්යන් යකාේචර යලාකු යෙ ක්ෙ කි ල යත්රැම්ගන්න. 

අධික ේයව්ෂ  ඇති යකනාට ේයව්ෂ යවලායව්දී ෙෑ සිහි  
කලඑළි කරයගන ජීවත් යවන්න. ඒ යවලායව්දී අප්ට හියතනවා අයන් 
යම් ේයව්ෂ  නැත්නම් යකාේචර යහාඳෙ කි ලා. අන්න එයහම 
ය ෝගාවචරය කුට, ඒක අත්දැකප්ු ඒයක යවයහස දුක් විඳප්ු 
යකයනකුට නම් ේයව්ෂ  නැති එක තම ි ආනාප්ාන  කි න්යන්. 
ේයව්ෂ  නැති එක තම ි කා ගතාසති  කි න්යන්. ේයව්ෂ  නැති 
එක තම ි  නයකාට  නව, අත දිග අරිනයකාට අත දිග අරින ෙව 
ෙන්නව, කෑම කනයකාට කෑම කන ෙව ෙන්නවා, නානයකාට නාන 
ෙව ෙන්නවා කි නයකාට යම් එන්යන් වීතයෙෝෂී වීතරාගී සිතිවිලි. ඒ 
ෙව අප්ි ෙන්යන් නැත්නම් ඒක හිතන්න ප්ුළුවන්, “ස්මාහං වා චිත්තං” 
කි ල. තමන් ප්ිප්ිේචි මලක්. ඒ ප්ිප්ිේචි මයල් රැව ෙන්යන් නැහැ. ඒ 
වයග් තම ි අප්ිට ේයව්ෂ  නැති කරන්න යලාකු ආශාවක් තිය නවා. 
රාග  නැති කරන්න යලාකු ආශාවක් තිය නවා. රාග ේයව්ෂ නැති 
යවලාවට ඒ හිත ආඩම්ෙර කරගන්න ෙන්යන් නැහැ. මම යම් ඉන්යන් 
ලැයෙන්නා වූ යව්වා, නැත්නම් උප් ාගත්තු යහෝ යව්වා වීතරාගී 
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වීතයෙෝෂී සිතිවිල්ලක, නැත්නම් වීතයෙෝෂී අවස්ථාවක කි ල දැනගත්ත 
ගමන් ඒකට කි න්න ප්ුළුවන් වීතයමෝහ සිතුවිල්ලක් කි ල. 

ඒ නිසා මූල කර්මස්ථාන  ආනාප්ාන  නම්, ආනාප්ානය ් 
හිත ප්වතිනවා කි ලා කි න්යන් කිසිම ක්යල්ශ ක් නැති අවස්ථාවක්. 
ඉතින් ය ෝගාවචර ාට අවශ කරලා තිය න්යන් යම් ස්වර්ණම  වූ, 
රැවන් ප්ුර ක් වූ නිවනට වැෙගන්න නම්, එයහම නැත්නම් 
යප්ායළායව් වතුයර් වායග් කිමියෙන්න ඕනකමක් ති නව නම්, ඒ 
වතුයර් වාතය ් වයග් ප්ායවන්න, යප්ායළායව් ඇවිදිනවා වායග් 
අහයස් ඇවිදින්න, යම් මැජික් ඕන කරන යකයනකුට නම් තමන් වැල් 
ගැඩවිල්යලක් තරම්වත් ගුණ ක් නැති, ගන්ඩ යෙ ක් නැති මිනියහක් 
විදි ට ය ෝගාවචර ාට තමන් ගැන වැටයහන්න ඉඩ ති නවා. ඒ 
යමාකෙ “ස්මාහං වා චිත්තං” කි න එක ෙන්යන් නැහැ. යහාඳට 
ප්ිරිසිදුවට ආනාප්ාන ට හිත හිටලා, මුහුණට මූණ දීලා. නමුත් මටත් 
අනික් කට්ටි ට වයග් ආයලෝක යප්්න්යන නෑ යන්. මට ඉස්සර තිෙුණා 
වයග් ප්ායවන්යන නෑ යන්. නානාප්ර විදි ට, නැති කුණු කන්ෙල් ඇෙල 
දාගන්න ගති ක් තිය නවා. ඒ යවලායවදි ය ෝගාවචර ා යත්රැම් 
අරගන්න ඕනැ, සයමෝහ හිත දැනගත්තා වූ ප්ිරිසිදු හිත, ප්ිරිසිදුකමක් 
වශය න් දැනගන්න. 

ඊගාවට වීතයමාහ කි ල කි න්යන් ආනප්ානය ් හිත 
ප්ැවැත්වීම ි. මට ෙුදුහාමුදුරැවන්යගන් ලැබිේච ප්රධාන දා ාෙ ක්. 
ය ෝගාවචර ජීවියත් යලාකුම හැඳුනුම් ප්ත, එයහම නැත්නම් මයග් 
ප්රය ෝග ඥානවල උව්චතර අවස්ථාවක්. යම් තත්ත්යව වැි වනයකාට 
වීතයමෝහ අවස්ථාව වැි යවනයකාට හිත වැයඩනවා. රටක සාම  
තිය නවා නම් ප්රගති  ඇති යවනවා. සාම  නැතිව යකාේචර වැඩ 
කරන්න ගි ත් ඒක හරි  න්යන් නැහැ. ඒ නිසා අප්ි ආනාප්ානය ් 
හිත ප්වතිනව ි කි ල කි න්යන් මහ විශාල ජ ගරහණ ක්. ඒ 
ජ ගරහණ  යනාදැනීම නිසා තම ි ආනාප්ාන  හරි ගි ත් හිත නින්ෙට 
වැයටනවා. එප්ා යවනවා. ඒකාකාරී ගති මතු යවනවා. මට සිත 
ප්ිළිෙඳ දැනුම තාම ලැෙුයණ් නෑ යන්ෙ? අනිත් ඇත්තන්ට වයග් යවන 
යකනකුට කි ල දීයම් ශක්ති  මට නෑ යන්ෙ? සුව කිරීයම් ශක්ති  
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නැහැ යන්ෙ කි ල, අර ඇති උනා වු ප්ිවිතුරැ භාව  ඒ ආකාරය න් 
යත්රැම්ගන්යන් නැතුව, තාම යනාලැෙුණා වූ  මක් ගැන යමෝහ 
සිතුවිල්යලන් ඉන්නවා. ඒ යමෝහ සිතුවිල්ලට ඉඩ එන්යනත් යකයලස් 
නැති යහාඳ ප්රිසර  නිසා. නමුත් ඒ ප්රිසර  යකයලයසනවා. ඒක 
ඉයේ හම්ෙ යවව්ච එකක් යනායව ි. කලින් යහාඳට වාප්ාර කරල 
ආනාප්ානය ් හිත හිටලා. නමුත් ඒක අග  කරන්න ෙන්යන් නැහැ, 
යමාකෙ අර යමෝහ සිතුවිල්ල අඳුනන්යන් නැහැ. 

ඒ නිසා යම් ප්ළයවනි කාරණා තුන ි අෙ අප්ි ඉදිරිප්ත් කර 
ගත්යත්. නමුත් අප්ි නැවතත් මතක් කරනවා, යම්යක් 
චිත්තානුප්ස්සනාව යකාටයස් කාරණා අටක් තිය නවා. යම් කාරණා 
තුන ප්ිළිෙඳව - රාග, ේයව්ෂ, යමෝහ කි න්නා වූ යම් කාරණා තුන 
ප්ිළිෙඳව - අප්ි සතිප්ට්ඨාන  අහන්න ඉස්සර යවලා ෙන්නවා. 
සතිප්ට්ඨාන භාවනා කරන්න ඉස්සර යවලා ෙන්නවා. දැන් යත්යරනවා 
ඒ කි ප්ු රාග ේයව්ෂ යමෝහ ට වැි  යොයහෝම අතන්තව, ජීවිත ට 
සම්ෙන්ධව රාගය ් ේයව්ෂය ් යමෝහය ් ඉතා සි ුම් ප්ැති ති නවා. 
තමන් කරන භාවනාවටත් සම්ෙන්ධ ි. තමන් රකින සීල ටත් 
සම්ෙන්ධ ි. ඒක තවත් ොහියර්ට සම්ෙන්ධ කරමින් අතීත අනාගත 
වශය න් යෙෙන්නත් ප්ුළුවන්. නමුත් ඉතාමත්ම වැෙගත් යවන්යන් 
රාග  ඇති යවලායවදි රාග  ඇති ෙව දැනගන්න එක. ඒ වායග්ම 
වැෙගත් යවනවා රාග  නැති යවලායවදි රාග  නැති ෙව දැනගන්න 
එක. ේයව්ෂ  එන යවලායවදි ේයව්ෂ  දැනගන්න ඕන. ඒ වයග්ම 
වැෙගත් යවනවා ේයව්ෂ  නැති යවලායවදි ේයව්ෂ  නැති ෙව 
දැනගන්න එක. ඒ වයග්ම තම ි රාග ේයව්ෂ නැති යවලායව්දී 
යමෝහ ම තම ි හුඟ යවලාවට වැඩ කරන්යන් - ඔයහ් ප්ායවන 
සිතිවිලි. ඔයහ් ප්ායවන යව්ෙනා, ඔයහ් ප්ායවන, යවනින් යවනින් 
යේවල්, ශේෙ. ඒවාට හිත  නවට වඩා මම දැන් ඉන්යන් යකාේචර 
ප්ිරිසිදු තැනකෙ කි ල ඒ යවලායවදි වීතයමෝහී සිතුවිලි ඇති කරගන්න 
ප්ුළුවන් නම් ඒ ය ෝගාවචර ාට විශාල යේවල් අවශ කරන්යන් 
නැහැ. යහාඳ ශරේධාවන්ත ය ෝගාවචර න්ට දැන් යම් මට්ටයම්දී තමන් 
කරයගන  න වැඩ ප්ිළියවයළ් ශරමණ ධර්ම සම්ප්ූර්ණ කිරීමක් 
වශය න් යහෝ ය ෝග ජීවිත  සම්ප්ූර්ණ කිරීමක් වශය න් යලාකු 
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සතුටක් ප්හළ යවනවා. ඒක හරි ට ප්ුංචි ෙරැවකුට සත ක් යෙකක් 
හම්ෙ වුණත් ඉතාම යලාකු වස්තුවක් විදි ට රකින්නා වයග්, ශරේධා 
චරිත යමයහම රකිනවා. නමුත් ශරේධාව අඩු උයනාත් අප්ිට අප්ි ගැනම 
ප්ුංචි කරල සලකන්න යවනවා. 

දැන් අප්ි රාග  ේයව්ෂ  යමෝහ  කි න සිතුවිලි තුන 
සම්ෙන්ධව, නැත්නම් ඒ සිත් තුන සම්ෙන්ධව විප්ස්සනා ප්ැත්ත 
අරයගන කතා කරල ති න්යන්. නමුත් එක්ෙහස් නවසි  ප්නස් 
ගණන්වලට ඉස්යසල්ල ලංකායව් ප්ැවතුණු සමාජී  ෙුේධාගයම් 
ප්රධාන වශය න් කි ල ති නවා ගැඹුරැ විප්ස්සනා භාවනාවට  න්න 
කලින් චතුරාරක්ෂක භාවනාව කරලා තිය න්න ඕන කි ල. 
“බුද්ධානුස්සති ්මත්තාච අසුභං මරණස්සති” කි ල. ෙුේධානුස්සති  
වඩනවා අප්ි හියත් කලයකාල භාව  නැති කරන්න, යමෝහ ට 
ප්රතිචාර වශය න් නිදිමත නැති කරන්න, ෙ  නැති කරන්න. ඊගාවට 
මමතරි  අප්ිට කි ල දීලා තිෙුයණ් ේයව්ෂ  නැති කරන්න ි. රාග  
නැති කරන්න නම් අසුභ භාවනාව. මරණානුස්සති  වැඩ කල් ෙමන 
ගති  නැති කරන්න. ඒක නිසා ඒ වයග් සමථය නුත් ප්ැහැදිලිව 
උත්තර ක් තිය නවා. යම් යෙයකන් හරි ට තමුන්ට රාග  එනයකාට 
රාග  ෙව දැනගන්නා එක අප්ිට කි න්න ප්ුළුවන් රැිකල්වාදී කරම ක් 
කි ල, යොයහෝම යසල්ලක්කාර ි, මූණට මුණ දීලා කරන සටනක්. 
ඊට යවනස් සම්ප්රදා ානුකුල උත්තර  තම ි, රාග  ඇති යවනවා නම් 
ඒ යවනුවට කල් ඇතුව වඩන ලේදා වූ, එම යව්ලායවදි ප්ාවිේචි 
කරන්න ප්ුළුවන් මට්ටමට තිය න්නා වූ, අසුභ භාවනාව ඉදිරිප්ත් 
කරගන්න ඕන. යම්යකදි යෙන්යනක් යහාඳට වාෙ කරන්න ප්ුළුවන්. 
ආධුනිකය කුට කි ල දි   ුතු යේ අසුභ  වැඩීම ි කි ල යකයනක් 
කි න්න ප්ුළුවන්. තව යකයනකුට කි න්න ප්ුළුවන් එයහම නැහැ, 
අප්ි අතර යකාේචර ඉන්නවෙ, අප්ි අතර ඉතාමත් ෙක්ෂව කාරණා 
ඉයගනගන්න ඇත්යතෝ. ඒ නිසා යකළින්ම රාග , රාග  වශය න් 
දැනගැනීමම ප්ිළිතුරක් යවනවා කි ල. ඒ විදි ට විවිධ තර්කවලට 
යහ්තු වන කාරණා ති නවා. නමුත් අෙ ඉදිරිප්ත් යවලා ඉන්න යම් 
ෙණ අහන ප්ිරියස් කාටත් ඒ ඕනෑම යෙ ක් ප්ාවිේචි කරන්න ප්ුළුවන් 
තරයම් ශක්ති ක් ති නවා කි ල මයග් විශ්වාස ක් තිය නවා. නිතර 
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විප්ස්සනා ධර්ම යේශනාවලට ඇහුම්කන් යෙනවා. ඒ වයග්ම අතුරැ 
භාවනා ප්ිළිෙඳ  ම් කිසි ප්රිච ක් තිය නවා. ඒක නිසා අප්ිට යම් 
එක එක උප්කරම රාගය ් ඇත්තා වූ තීවර භාව  අනුව කරි ාත්මක 
කරන්න ප්ුළුවන්. 

හැමතැනදීම ඒකාකාරීව උෙව් කරන එකක් තම ි රාග  
රාග  වශය න් දැනගන්නා වූ සතිප්ට්ඨාන කරම . අතුරැ භාවනාව 
එයහම සර්ව සම්ප්ූර්ණ උත්තර ක් යෙන්යන් නැහැ. අතුරැ 
භාවනායවන් ඇති කර යෙන රාග   ටප්ත් කිරීම, නැවත නැවතත් 
නැවත නැවතත් රාග  ඇති යවන්න ඉඩ ති ල කරන යෙ ක්. 
තාවකාලික වැඩක්. නමුත් සති  ප්ිහිටුවීම ප්ුරැදු යවනව නම්, 
ඉස්යසලල් ඉස්යසල්ලා ය ෝගාවචර ා ප්ුංචි ප්ුංචි රාග - සි  ට 
ෙහ ක, සි  ට ප්හයළාවක වයග් ෙලවත්ව ඉන්න රාග - යම් වයග් 
රාග  කි ල යමයනහි කිරීයමන්  ටප්ත් කරන්න ප්ුළුවන්. කරමය න් 
ටික කාල ක්  නයකාට සි  ට තිහක, සි  ට හතළිහක විතර යවන 
විදිය ් රාග එනයකාටත් ජ  ගන්න ප්ුළුවන්, නැත්නම් මූණ දීගන්න 
ප්ුළුවන් තත්ත්ව කට  නවා. නමුත් ය ෝගාවචර ා දැනගන්නවා 
රාගය ් යහාඳ හරි  තාම තිය නවා කි ල. එන්න එන්න, එන්න 
එන්න සති  ඝනෙහළ තත්ත්ව ට ප්ත් යවන්න ප්ත් යවන්න මීට 
වැිය  රාග ක් ආවත් මම මූණ යෙනවා කි ල ය ෝගාවචර ට 
ශක්ති  ඇති කරමින්, ඒ අනුව සති සමාධි දි ුණු කරලා යෙනවා 
විප්ස්සනායවන්. අර අසෙු ආදී භාවනා කරමවලින් හදිස්සිය ්, ගිනි 
නිවන හමුදාව යගන්නල වහාම ගින්නක් නිවා ෙමන්න වායග් ඒ 
කට ුත්ත සිේධ කරන්න ප්ුළුවන් ගති  ති නවා. නමුත් නැවතත් 
ඕනම යවලාවක කලින් තිෙුණ මට්ටමට ආය ත් රාග  එන්න 
ප්ුළුවන්. 

උයේනි රජ්ජුරැයවෝ ෙවසක් ෙකිනවා ඉතාමත්ම මනරම් යහාඳ 
යප්නුමක් ති න තරැණ ප්යහ් සාමයණ්ර ස්වාමීන් වහන්යස් නමක්. 
දැකලා රජ්ජුරැවන්ට හියතනවා යම් ව යසදී මයග් හිත යකාේචර නම් 
රාගය න් යතත් යවලාෙ තිෙුයණ්. උන්වහන්යස් යම් ෙරහ්මචරි  
ජීවිත ක් රකිනවා. ගස් වැල් අතර තම ි ජීවත් යවන්යන්. 
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උන්වහන්යස්ලාට ඕන ඕන ජාතිය ් රස මුසු ආහාරත් නැහැ. නමුත් 
සන්යතෝයසන් ඉන්නවා මටත් වඩා. යකායහාමෙ උන්වහන්යස්ලා 
යමයහම ඉන්යන කි ල ෙවසක් අනිත් ඔක්යකාම යලාකු යලාකු 
ස්වාමීන් වහන්යස්ලා මගහරවලා රජ්ජුරැයවෝ ගිහිල්ලා යම් යප්ාි 
හාමුදුරැයවෝ හම්ෙ යවලා ඇහැව්වා ස්වාමීන් වහන්ස, ඔෙවහන්යස් 
ඉන්යන් යහාඳට රාග  ෙනවන තරැණ ව යස්, යහාඳටම රාග  
ති නවා. යකායහාමෙ ඔෙවහන්යස් යමේචර සතුටින් ජීවත් යවන්යන්. 
දැන් මම රාග  යහාඳට භුක්ති විඳප්ු යකයනක්. මට අන්තඃප්ුරය ් 
යමේචරක් ඉන්නවා අන්තඃප්ුර කාන්තායවෝ. නමුත් මට තාම මදි. 
යකායහ් හරි රටක ලස්සන සුන්ෙරි ක් ඉන්නවා කි ලා කිව්යවාත් මට 
ගන්නම හියතනවා. එයහම කරලත් මම ඔෙවහන්යස් ළඟට එනවා, 
ඔෙවහන්යස් යකායහාමෙ සතුටින් ඉන්යන් කි ලා අහන්න. අයන් 
ස්වාමින් වහන්ස, ඔෙවහන්යස්ලාට යම්කට යවනම මන්තර ක්, 
යවනමම ගුප්්ත කරම ක් සර්වඥ න් වහන්යස් කි ල දීල තිය නවෙ? 
කි ල අර ප්ිණ්යඩෝල භාරේවාජ කි න යප්ාි හාමුදුරැයවෝ යකාටු 
කරලා අහනවා. යප්ාි හාමුදුරැයවෝ කි නවා, අයන් එයහම එකක් 
නම් නැහැ මහ රජ, අප්ි අයප්් සම ව යස් කාන්තාවක් දැක්යකාත් යම් 
මයග් නංගී දැක්කා කි ල හිතාගන්නවා. වැිමල් කාන්තාවක් 
දැක්යකාත් අයන් මයග් අම්මා කි ල හිතාගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා 
අප්ි එයහම ප්වුල් හැඟීම් ඇති කරගන්නවා මිසක් එවැනි රාග හැඟීම් 
මතු කරගන්න ඉඩ හරින්යන් නැහැ. 

එතයකාට අර රජ්ජුරැයවෝ කට යකානකින් හිනා යවලා 
කි නව, ඔෙවහන්යස් ෙන්යන් නැහැ යම් රාග  ගැන. රාග  ෙන්නව 
නම් තමන්යග් මව යකයර් උනත් රාග  ඉප්යෙනවා යප්ාි 
හාමුදුරැවයන්. තමන්යග් නංගී යකයර් උනත් රාග  ඉප්යෙනවා. 
තමන්යග්ම ෙරැයවෝ දූෂණ  කරනවා. ඒ නිසා ඔෙවහන්යස් තාම 
රාග  කි න මාතෘකාවට තරැණ ි. කමක් නෑ, ඔෙවහන්යස් කරන 
වැයේ යහාඳ ි. මම එන්නම් කි ල එන්න හෙනයකාට හාමුදුරැයවෝ 
කි නවා යප්ාේඩක් ඉන්න මහ රජ, යම්කට අප්ිට තව උත්තර ක් 
ති නවා. යමාකෙ ඒ විදි ට මව , නංගි , දුව  වයග් කි ලා සහයල් 
නෑය ක්යග් සංඥාව අරයගන අප්ි රාග  අත්ඇරිය ් නැත්නම්, 
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සර්වඥ න් වහන්යස් අප්ට කි ල තිය නවා ප්ිළිකුල වඩන්න කි ලා. 
යම් කායග්ත් ශරීරය ් තිය න්යන් යකස්, යලාම්, නි , ෙත්, සම්, මස්, 
යල්, නහර, ඇට. ඉතින් ඒ නිසා යම් එක එක යෙ ක් යකයරහිවත් 
රාග  උප්ෙවන්න යෙ ක් නැහැ කි ල හිතුවාම රාග  ෙැහැල  නවා. 
රජ්ජුරැයවෝ ආය ් කට යකානකින් හිනා යවලා කි නවා, ස්වාමීන් 
වහන්ස කාන්තාවකයග් නම් යකස්, යලාම්, නි , ෙත්, සැරව, යකළ, 
යසාටු, යසම්, ඔක්යකාම රාග  උප්ෙවන යේවල්. ඒ නිසා ඔෙවහන්යස් 
තාම යම් මාතෘකාවට තරැණ නිසා යම් උත්තර යෙනවා. නමුත් මම 
නම් ඕවා කාල තිය න්යන්. ඒ නිසා මට ඔෙවහන්යස්යග් උත්තර  
ප්ිළිගන්න විදි ක් නැහැ. යහාඳ ි කමක් නෑ, ඔෙවහන්යස් සාර්ථක 
නිසා ඔෙවහන්යස්ට යහාඳ ි. මම  න්නම් කි ල රජ්ජුරැයවෝ යෙයවනි 
වතාවටත් අර දීප්ු උත්තර  ප්රතික්යෂ්ප් කළා. යප්ාි හාමුදුරැයවෝ 
කි නවා මහ රජතුමනි අප්ිට  ම් ආකාර කට එයහම ෙැරි උයනාත් 
යසායහානක තිය න මළකුණක් සිහිප්ත් කරනවා. යසායහානක 
තිය න මළකුණක් කුණු යවලා දිරලා ප්ූ ාව වැගියරන මළකුණක් 
සිහිප්ත් කරලා රාග  අතහරිනවා. එතයකාට රජ්ජුරැයවෝ කි නවා, 
යප්ාි හාමුදුරැයවෝ ෙන්යන් නැහැ රාග  ඇති යවේචහම ඇට කැෙලි 
එක්කත් රමණ  කරනව කි ල. කාන්තාවකයග් ඇට කැෙලි උනත් 
රාග  ෙනවනසුලු  කි ලා. 

එතයකාට ඒ යප්ාි හාමුදුරැයවෝ දීප්ු උත්තර තුනක් 
ප්රතික්යෂ්ප් කරලා රජ්ජුරැයවෝ  න්න හෙනයකාට යප්ාි හාමුදුරැයවෝ 
මතක් කරනවා, මහ රජ, අප්ිට  ම් යව්ලාවක ඒ වායග් රාග  ඇති 
යවන්න ප්ුළුවන් ප්රිසර ක්, රාග අරමුණක් මතු යවනව නම් අප්ි 
වහාම සතිමත් යවනවා. මට දැන් රාග අරමුණක් ඉදිරිප්ත් උනා. මට 
දැන් හිතට රාග  එන්න ආව. යමෝදු උනා. දැන් යම් රාග  ආවා... 
කි නයකාට අප්ිට  ටප්ත් කරන්න ප්ුළුවන්. රජ්ජුරැයවෝ ඒ ගමන 
ටිකක් යහල්ලුම් කෑවා. යහල්ලුම් කාල කි නවා ඔෙවහන්යස්යග් යම් 
උත්තර  නම් යොයහාම තලතුන ි. රාග  එනයකාටම යම් රාග  
කි ල දැනගත්තා නම්, මම දැන් ඉන්යන් ඒ ප්රිසර ක, මම දැන් 
යමතන ි ඉන්යන් කි ල දැනගත්තා නම්, ඔෙවහන්යස් කි න විදි ට 
රාග න්යග් ප්ුදුමාකාර විදි ට ෙල බිඳීමක් සිේධ යවනවා. මම 
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හදිසිය ්වත් කාරණ ක් සඳහා අන්තඃප්ුර ට ගිය ාත් මට රජකම 
ඉතුරැ කරයගන එන්න හම්ෙ යවන්යන නැහැ. අන්තඃප්ුරය ් ඉන්න 
රාජ කනාවන්යග් රාජ ස්තරි ාවන්යග් මා ම්වලට අහු යවලා මම 
ළාමක යවනවා. නමුත් යප්ාි හාමුදුරැවයන් මම ෙන්නව නම් මම 
දැන්  න්න හෙන්යන් අන්තඃප්ුර ට කි ල, මම රාජ යස්නාවක් එක්ක 
ගිහිල්ල රජකම රැකයගන උදාර ලීලායවන් ආප්හු එනවා. යමාකෙ මම 
දැන්  න්යන් රාග  ති න තැනකට කි ල කල් ඇතුව මයග් හිත 
දැනගත්යතාත් මට රජකම රැකයගන එන්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා 
ඔෙවහන්යස් යම් කිව්ව අන්තිම උත්තරය න් නම් මට වැි  දැනුවත්. 

එතනදි තම ි අප්ට යත්යරන්යන් රාග  ප්ිළිෙඳව දීලා ති න 
උප්කරමවලදී අන්තිමත් මුලත් මැෙත් ඔක්යකාටම අහු යවන යෙ  
තම ි සති  කි ලා. හැෙැ ි ඒක ඒත්තු ගන්වලා යෙන්න නම් 
අමාරැ ි. නමුත් යම් වයග් ප්ිරිසකට නම් මට හියතනවා ඒ සඳහා 
යවලාව ගන්න එක වටිනවා කි ල. ඒ වුණත් එතනින් ප්රතික්යෂ්ප් 
කරන්යන් නැහැ අසුභ භාවනාව. ප්රතික්යෂ්ප් කරන්යන නැහැ 
සප්්ප්ා  තැනක ජීවත් වීම. ඒ ඔක්යකාමත් යකයරන්න ඕනෑ. ඒ 
අතරමැෙ දිගටම ප්වතින්නා වූ සති  තිය න්න ඕන. යනාතිෙුයණාත් 
අර කි න ොයගට ප්ැහිේචි උප්කරම ප්ාවිේචි යකරැයවාත් යකා ි 
යවලායව වැයට ිෙ කි ලා කි න්න ෙැහැ. ඒ නිසා එව්වට අප්ි 
කි නවා සමථ උප්කරම කි ලා. සති  ප්ිළිෙඳ ප්රශ්නය ්දී අප්ි 
කි න්යන් ඒකට විප්ස්සනා උප්කරම කි ල. 

ඒ වායග්ම තම ි ේයව්ෂ ටත්. ේයව්ෂ  ආවට ප්ස්යස්, 
ේයව්ෂ ට  ටත් උනාට ප්ස්යස්, ෙණ ඉයගනගන්නටවත්, සති  
ප්ිහිටුවන්නටවත් යමානවත් කරන්න ෙැහැ. ඒ නිසා අප්ි කල් ඇතුව 
ෙණ අහල තිය න්න ඕන. කල් ඇතිව දැනයගන තිය න්න ඕන යම්ක 
ඒකාන්තය න්ම සාර්වයභෞමික ි, ඕනෑම තැනක කරි ාත්මක කරන්න 
ප්ුළුවන් කරම ක් කි ලා විතක්කන  කරලා තිය න්න ඕන. ඊට 
ප්ස්යස යහාඳට ප්ුළුවන් යවනවා. ේයව්ෂය ් ඒ මට්ටමට එනයකාට, 
ේයව්ෂය ්  ම් කිසි තෙ මට්ටමට එනයකාට, ඉතාම තෙ මට්ටමකට 
එනයකාට, දැන් යම් ේයව්ෂ  තිය න්යන් කි ල දැනගන්න එයක් 
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වටිනාකමක් තිය නවා. භාවනායව්දී නම් ප්රධාන වශය න් 
වැෙගත්කම යවන්යන්, යම් ප්ිරිසට මට ප්ුේගලිකවම කි න්න ප්ුළුවන්, 
යකයලස් නැති හිතක් දැන් ආවා කි ල යමෝහ  ප්හ කරලා වීතයමෝහී 
හිතින් කල්ප්නා කරන්න ප්ුළුවන් නම් අෙ ලංකායව් ඉන්න ඉතාමත්ම 
සතුටු යවන්න ප්ුළුවන් ප්ිරිසක් යම් ඉන්යන් කි ලා මම හිතනවා. 
නමුත් යම් ප්ිරියසත් ඉන්නවා යොයහෝම චිත්ත ප්ීඩා ඇති කරගන්න 
අවස්ථා ඇති අ . ඒකට යහ්තුව යමාකේෙ? අරමුයණ් හිත තිෙුණත් 
රාග  නැති උනත් ේයව්ෂ  නැති උනත් ඒ ප්ිළිෙඳව වීතයමෝහී යනාවී 
සයමෝහව කල්ප්නා කරනවා, යමාකක්ෙ මං යමේචර කල් කරල 
ලැෙුයව, යමානවෙ මට හම්ෙ යවලා තිය න්යන්. ඔ  කි න විදි ට 
අභිඥා මුකුත් නෑ. යලෝකය ් අනිත් අ ට යප්්න විදි ට රහතන් 
වහන්යස් වයග් හැසිරීමක ්මයග ළඟ ඇත්යතත් නෑ. මට හිටප්ු ගමන් 
යක්න්ති  නවා. මට හිටප්ු ගමන් තරහ එනවා. රාග  මතු යවනවා. 
ඉතින් යමාකක්ෙ ඇති කරයගන තිය න්යන් කි ල යමෝහ සිතිවිලිම 
තම ි වඩන්යන්. 

ඒ නිසා රාග සිතිවිලි ේයව්ෂ සිතිවිලි එක්ක සතිය න් වැඩ 
කරනවට වැි  අමාරැ ි කි ල කි න්න ප්ුළුවන්, තමන් අෙ ඉන්න 
තත්ත්යව් වීතයමෝහී ස්වරෑප්  යත්රැම්ගන්න එක. යමන්න යම් යමෝහ 
සිතිවිල්ලත් වීතයමෝහී සිතිවිල්ලත් යෙක යත්රැම්ගත්යත් නැති 
යකනාට සම්ෙුේධ ශාසනය ් ප්රීති ප්රයමෝෙ කි න යෙක ලැයෙන්යන් 
නැහැ. ප්රීති ප්රයමෝෙ යෙක ලැයෙන්යන් අප්ි යම් කරන වැයඩන් 
සෑයහන ප්රයේශ ක අප්ි ඉන්යන් රාග  නැති, ේයව්ෂ  නැති තැනක ි 
කි ලා ෙන්නා අතරම, අනිත් යව්ලායව්දී රාග  රාග  වශය න් 
දැනගන්න, ේයව්ෂ  ේයව්ෂ  වශය න් දැනගන්න යකනාට ි. යම්කට ි 
කි න්යන වීතයමෝහී කි ලා. යම් යේ හරි ට යවන් කරල යත්රැම් 
අරගන්න ෙැරි නම් අප්ි ඒකට කි නවා සයමෝහ සිත කි ලා. ඒක 
නිසා රාගය න් දිනුයවාත් යමයනහි කරලා යහෝ අසුභය න්, 
ේයව්ෂය න් දිනුයවාත් යමයනහි කරලා යහෝ මමතරිය න්, ඒක 
සමාෙන් යවන්න ෙන්යන් නැත්නම්, ඒ යවලායව් සයමෝහී හිතින් ගත 
කරනව නම්, තමන් වශය නුත් අනුන් වශය නුත් ගැටීම් ඇති 
යවන්න ඉඩ ති නවා. ඒක නිසා යම්යකදි සර්වඥ න් වහන්යස් යහෝ 
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එයහම නැත්නම් අප්ාය ් යප්ාතක යහෝ යෙවි න් වහන්යස්යග් දිව 
යලෝක යප්ාතක යහෝ අප්ිට ලකුණු දීලා සහතික දීලා අප්ිට නම්ෙු 
කරන තැනක් නැහැ. ඒ නිසා රාග  ඇති යවන යවලායව් විතරක් 
සති  ප්වත්වල ඇති වැඩකුත් නැහැ. ේයව්ෂ  ඇති යව්ලායව් විතරක් 
කරල වැඩකුත් නැහැ. අයෙෝෂ, අයමෝහ, වීතරාග සෑම අවස්ථාවකම 
ප්වත්වන්න ඕන. ඒ කි න්යන් ඇත්ත වශය න්ම ය ්ගාවචර ා 
චිත්තානුප්ස්සනාව වඩනවා. ෙවයස් ය ෝගාවචර ා ඇහැ ඇරප්ු තැන 
ඉඳලා ආ ිම නිදාගන්න තැන ෙක්වා කිසිම යවලාවක ඇත්යත් නැහැ 
චිත්තානුප්ස්සනායවන් ගැලවිලා ඉන්න යවලාවක්. කා නුප්ස්සනාව 
ප්යසක තියේවා, යව්ෙනානුප්ස්සනාව ප්යසක තියේවා, 
චිත්තානුප්ස්සනාවට  ට යවන හෑම යවලාවකම ඔහු දැනගන්නවා, 
මයග් හිත තිය න්යන් එක්යකෝ සරාග - වීතරාග, සයෙෝස - වීතයෙෝස, 
සයමෝහ - වීතයමෝහ යම් කි න හ  ඇතුළත ෙව. වීතයමෝහ - සයමෝහ 
කි න යම් යමෝහ  සම්ෙන්ධ ඇති - නැති භාව  ප්ස්යස යෙෙල 
යප්න්නනවා තවත් විතර්ක හ කට. 

එතයකාට රාග සිතිවිලි ේයව්ෂ සිතිවිලි, යමෝහ සිතිවිලි 
කි න්නා වු ප්රධාන අකුසල මූල තුනට, තුන ි. යම් යමෝහ සිතිවිලි 
තවත් කඩලා යප්න්නනවා හ කට. ඔක්යකාම එතයකාට නම ක් 
යවනවා, නව මහ විතක්ක කි ලා ඒ විදි ට යේශනා කරනවා, හරිම 
ලස්සන ි ඒ වංචනික සතිිවිලි, හුඟක්ම සමාජශීලි ි, හුඟක් යහාඳ ි 
කි න සිතුවිලි. ඒ සයමෝහ සිතුවිලිවලට වැයටනවා මම අර කි ප්ු 
විදි ට හ කට කඩල යප්න්නනයකාට, ාතිවිතක්ක, ජනප විතක්ක, 
අමරවිතක්ක, පරානුද් යතා පටිසංයුත්ත විතක්ක, අනවඤ්ෙත්ති 
පටිසංයුත්ත විතක්ක, ලාභසක්කාර සි්ලාක පටිසංයුත්ත විතක්ක. 

වීයව්කය න් ඉන්නයකාට ඥාතීන් ගැන කල්ප්නා කරනයකාට, 
යොයහෝම යහාඳ ි කි ල රාග  නැති, ේයව්ෂ  නැති අරමුණක හිත 
ප්වත්වාගන්න ප්ුළුවන් යවලාවක නිසි නින්යේ සිත ඔයහ් ඥාතීන් 
යකයර් ප්ැතියරනවා. එතයකාට හියතනවා යම්ක යොයහෝම 
ඥානවන්ත සිතුවිල්ලක්, යම් විදි ට ඥාති අනුගරහ ක් කරන්යන් කි ලා. 
නමුත් ෙන්යන නැහැ රාග , ේයව්ෂ  දුරැ කරලා ඉතාමත්ම 
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අමාරැයවන් ඇති කරගත්තා වු අරමුයණ් යහාඳයටෝම අතන්ත 
ලකුණු ෙැලි   ුතු අවස්ථාවක් යම්ක. ඊට වැිය ් ළාමක වූ, අර 
යල්නා වලියගන් මූෙ ඉහින්න හෙනව වයග් නෑ ෙෑ කි න නෑෙෑ න් 
ප්ිළිෙඳව කල්ප්නා කරල නෑෙෑය ෝ සන්යතෝෂ කරන්න හෙනව කි න 
එක යමෝහ ක් ෙව ෙන්යන නැහැ. මහා විතර්ක ක් ෙව ෙන්යන 
නැහැ. යම්ක අයප්් අනික් ඇත්තන්ට කි ල යත්රැම් කරල යෙන්න ෙෑ 
යන්. ෙුදුහාමුදුරැයවාත් ඥාතීන්ට අනුගරහ කළා යන්, ඇ ි මම 
ඥාතීන්යග් වැඩ ෙැලුවහම යමාකෙ යවන්යන කි ලා, ඥාතීන් ගැන 
කල්ප්නා කර කර, කල් ගත කර කර ඉන්න එක හිතනවා යොයහෝම 
වීතයමෝහී යෙ ක් කි ලා. 

ඊළඟට තිය න්යන් ජනප්ෙ විතර්ක කි ල ජාති ක්. අප්ි දැන් 
යමයහම හිටි ට යලෝකය ් උණුසුම වැි යව්ගන  නවා. උණුසුම 
වැි යවන එකට ප්රිසර  විනාශ  ප්ිළිෙඳව යමාකක්වත් කරන්යන් 
නැතුව යමයහම හිටි හම හරි  නවෙ? උත්තර ධෘවය ් හිම දි  යවලා 
 නවා, එයහම  නයකාට සාගරය ් වතුර වැි යවනවා. එතයකාට 
සමහර දුප්ත්  ට යව ි. අප්ි යමයහම කරොයගන හිටිය ාත් හරි 
 නවෙ? යකා ි යකා ි යවලාවට ගින්ෙරවල් ප්ැතියර ිෙ? යකා ි 
යකා ි යවලාවට ජල ගැලීම් ඇති යව ිෙ? වසන ක් ඇති යව ිෙ? 
අප්ි යමානවත් ෙන්යන් නැහැ. ප්ත්තර ක් ෙලන්යන් නැහැ, යර්ිය ෝ 
එකක් නැහැ, යමානවත් නැහැ කි ල විශාල වශය න් ජනප්ෙ විතර්ක 
ප්හළ යවනවා. ඉතින් ඒ ය ෝගාවචර ා හිතනවා මම යහාඳට සමාජ  
ෙන්න, ඉතිහාස  ෙන්න, භූයගෝල  ෙන්න යකයනක් යවන්න නම් යම් 
ඔක්යකාම දැනයගන තිය න්න එප්ා ැ. ඒ යවලායව හුස්යම් හිත 
තිය නවෙ නැේෙ කි න එක ෙන්යන් නැහැ. ආනාප්ායන් හිත 
ති නවාෙ ෙන්යන් නැහැ. හුස්ම ඇතුල් යවනවෙ ප්ිට යවනවෙ ෙන්යන් 
නැහැ. යමයස් ජනප්ෙ විතර්ක දියග් යොයහෝ වශය න් 
ප්ැටයලනයකාට හියතනවා, මම දැන් මහා දාර්ශනිකය ක්. යොයහෝම 
වටිනා යේවල් මට හිතට එන්යන් කි ල සිතිවිලි දියග් කකා කකා 
 නවා. 
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එයහම නැත්නම් හිතනවා අමර විතක්ක. මම ගි  ප්ාර නම් 
යලඩ උයන් අහවල් යේ කරලා, මීට ප්ස්යස නම් මම යලඩ යවන්යන 
නෑ. මම දීර්ඝා ුෂ්ක යවනවා. මම යම් යම් විදි ට යසෞඛ සංරක්ෂණ 
කරම ප්ාවිේචි කරන්න ඕන කි ල අමරණී  යවන්න විතක්ක ප්හළ 
කරගන්නවා. අහවලාට අහවලාට යමයහම වුයණ්, අයප්් අම්මටත් 
අප්්ප්ේචිටත් යමයහම ි වුයණ්. මම නම් යමයහම කරන්යන නැහැ 
ඔන්න කි ල අමර විතක්ක දියග් දිගට කල්ප්නා කරනවා. 

ප්රානුද්ෙ තා ප්ටිසං ුත්ත විතර්ක කි ල කි න්යන් අනුන් 
යකයරහි අනුකම්ප්ායවන් අනුගරහ කිරීම හා ෙැඳිේච සිතුවිලි. එව්වා 
යගාඩක් යවලාවට කරැණා සහගත හිතිවිලි. නමුත් එව්වා  ට 
‘යවයහස’ ති නවා. යවයහස ති නව නම් එව්වා කවදාවත් 
කරැණාවන්ත යවන්යන් නෑ. යවයහසත් කරැණාවත් එකට තිය න්න 
ෙෑ. නමුත් ප්රානුද්ෙ තා ප්ටිසං ුත්ත විතක්ක කි න ඒවාදී, අසවලා 
ප්ිළිෙඳ අනුකම්ප්ාව ති නවා, හැෙැ ි ඒ ප්ුේගල ාට ඒක 
යනාලැෙුයනාත් කි ල යවයහසක් ති නවා. අන්න ඒ යවයහස 
ති නව නම් වංචනික ි ඒක. 

ඊගාවට අනවඤ්ඤඤ්තා ප්ටිසං ුත්ත විතක්ක, මට අහවලා 
යමයහම ෙැන්නා. මට සංඝ ා ඉදිරිය ් යමයහම යමයහම යදාස් 
නැගුවා. මම මීට ප්ස්යස් නම් ෙැනුම් අහන්යන්ම නැහැ, අහන්යන්ම 
නැහැ, අහන්යන්ම නෑම ි. කවදාවත් ෙැනුම් අහන්යන්ම නැතුව ඉන්න 
වැඩ කරනවා කි ල සි  ට සී ක් යහාඳ යවන්න කල්ප්නා කරනවා. 
අනවඤ්ඤඥතා ප්ටිසං ුත්ත විතක්ක. 

එයහම නැත්නම් හිතනවා ලාභ සත්කාර සියලෝක ප්ිළිෙඳව. 
මට දැන් ඒ සිතුවිලි ප්ිළිෙඳව යහාඳ කල්ප්නාවක් තිය නවා. රාග  
එනයකාටම යත්යරනවා, ේයව්ෂ  එනයකාටම යත්යරනවා, යමෝහ  
එනයකාටම යත්යරනවා. ඒ නිසා මට ඕන යකයනකුයග් හිත් දැන 
ගන්න ප්ුළුවන්. මම කිව්යවාත් ඕන යකයනක් අහනවා. ඒ නිසා මම 
වයග් ඉන්න අනික් ඇත්යතෝ යම් සමාජය ් යමයහම යනයව් 
හැසියරන්යන්. යහාඳ ඉහළ තැනකට ගිය ාත් යම් යම් විදි ට 
රාජය ් ඉහළ ඇත්යතෝ සලකන නිසා ලාභ සත්කාර ඇති කරගන්න 
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මම යමන්න යම් වයග් වාප්ාර ක් කරන්න ඕන කි ල ලාභ සත්කාර 
ප්ටිසං ුක්ත විතර්ක කරනවා. 

යම් විදි ට විතර්ක හ ක් ති නවා, සාමානය න් යම්වා 
කට ුතු කරන්යන් යමෝහ   ටයත්ම ි. යම් විතක්ක හ  ආවට ප්ස්යස් 
ය ෝගාවචර ාට ප්ැ  විසිහතර මදි. භාවනාව හරි ායගන එනකම් 
යමයනහි කරමින් යමයනහි කරමින් යහාඳට වැඩ කරනවා. අරමුණ 
යගවීයගන  නවා. අරමුයණ් විස්තර යප්්න්යන් නැහැ. දැන් ඕන්න 
ප්ටන් අරගන්නව විතර්ක ටික. යම් විතර්ක ආවට ප්ස්යස් හිතන්යන් 
තමා දාර්ශනිකය ක් කි ල. මට කවදාවත් නැති විදි ට ඕනම ප්රශ්න ක් 
දියග් ප්ුරැක් හතක් අටක් ඉස්සරහට හිතන්න ප්ුළුවන්. තව යකයනකුට 
මට වයග් කරගන්න ෙෑ කි ල යම්ක දියග්ම ඔයහ් කකා කකා  නව. 
යමතනට ගි ාට ප්ස්යස් ඒ ප්ුේගල ා ප්ඹ ගායල ප්ැටලුණා වයග්. ඒ 
යමාකෙ යම් සෑම විතක්කය න්ම ප්ළමුයවන්ම කරන්යන් අරමුයණන් 
සිත ගලවන එක ි. හැෙැ ි සිතුවිල්යලන් යෙන ආහාර නිසා 
මමා න  වැයඩනවා. මමත් මිනියහක්, මමත් ප්ුළුවන්කාරය ක් 
කි න එක යහාඳට වැයඩනවා. ඉතින් යම්ක දියග්  නයකාට අර 
විතක්ක ටික වැයඩනවා මිසක්කා ය ෝගාවචර ා ඇති කරගත්තා වූ, 
නීවරණ න්යගන් මුක්ත වු තත්ත්යව් ආරක්ෂා කිරීයම් යගෞරව ක් 
ය ෝගාවචර ට ලැයෙන්යන් නැහැ. ඒ නිසා චිත්තානුප්ස්සනා 
භාවනාවට  නයකාට යහාඳකුත් තිය නවා. කා ානුප්ස්සනායවන් 
ලැෙුණු ආෙර්ශ ක් තිය නවා. යව්ෙනානුප්ස්සනායවන් ලෙප්ු 
ආෙර්ශ ක් ති නවා. නමුත් ඒක රැකගන්න ෙන්යන් නැත්නම් 
ය ෝගාවචර ා ලාභ සත්කාර මඩ යගායහාරැයව් යහෝ එයරනවා. 
එයහම නැත්නම් ඥාතීන්ට යහෝ අහු යවනවා. ජනප්ෙවලින් එන 
ආරාධනාවලට යහෝ අහු යවනවා. හැෙැ ි යම් ආරාධනා කරන 
කට්ටි  යම්ක ෙන්යනත් නැහැ, යම්වාට අහු යවන කට්ටි  ෙන්යනත් 
නැහැ මාර ා කි න්යන් යමේචරම ෙලවත් යෙ ක් කි ල. සෑයහන 
නීවරණ  ටප්ත් කරයගන, අරමුණක් ඉදිරිප්ත් කරගන්න තරම් 
ශක්ති ක් ඇති ය ෝගාවචර හිතක්, ඉදිරිප්ත් කරන්යන් හරි ට අවුරැදු 
ෙවසට තිය න යප්නුමක් වයග් සුදු යරේෙකින් වහලා, තටුවක් උඩ 
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ති ලා ොර යෙනවා. අප්ිත් ඒක ෙලන්යන් නැතිව එයහමම ොර 
ගත්යතාත් තැප්ෑයලන් ආප්ු යෙෝම්ෙ ක්ෙ කි ල ෙන්යනත් නැහැ. 

ඒ නිසා සර්වඥ න් වහන්යස් ප්ැහැදිලිව යප්න්නලා යෙනවා 
(මතක් කරන්න ඕන, යකාටින්ම භාවනා යනාකරන අ ට කථා කරලා 
ඇති වැඩක් නැහැ. අසාර්ථක ය ෝගාවචර ජීවිත  ඇති ඇත්තන්ට 
කතා කරල වැඩක් නැහැ) සාර්ථක ය ෝගාවචර ජීවිත ක් ගත කරන, 
කා ානුප්ස්සනායවන් ජ  ගත්ත, යව්ෙනානුප්ස්සනා යවන් ජ  ගත්ත 
යකනාට මාර ා යගනත් යෙන ඊගාව ගුණ්ඩුව තම ි 
විෙර්ශනා  උප්ක්යල්ශ. 

ඉතින් රාග ේයව්ෂ යමෝහ සැයහන ප්මණකට  ටප්ත් 
කරගත්තට ප්ස්යස් අරමණු යගවීයගන  නයකාට මතු යවන්නා වූ 
යම් විතර්ක හ ටත් අහු යවන්යන් නැතුව තමතමායග් භාවනා 
කට ුතු දි ුණු ප්වුණු කරගැනීම සඳහාම යම් ධර්ම යේශනාවත් එක 
යලසම යහ්තු යව්වා කි න ප්රාර්ථනායවන් අෙට නි මිත ධර්ම 
යේශනාව යමතනින් හමාර කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු! 
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26-වන ධමම ් ්ශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස.../// 

“කතඤ්ච පන භික්ඛ්ව භික්ඛු චි්ත්ත චිත්තානුපස්සී විහරති: 

ඉධ භික්ඛ්ව භික්ඛු සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්ත’න්ති 
පජානාති, වීතරාගං වා චිත්තං වීතරාගං චිත්ත’න්ති පජානාති, ස්දාසං 
වා චිත්තං ස්දාසං චිත්ත’න්ති පජානාති, වීත්දාසං වා චිත්තං වීත්දාසං 
චිත්ත’න්ති පජානාති, ස්මාහං වා චිත්තං ස්මාහං චිත්ත’න්ති 
පජානාති, වීත්මාහං වා චිත්තං වීත්මාහං චිත්තංති පජානාතී ති”. 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සංඝරත්නය න් අවසර ි. අපි් 
අෙත් ගි  වතායව් වයග්ම චිත්තානුප්ස්සනායව් මුල් යකාටසක් 
මාතෘකාව වශය න් තොගන්නට ය දුණා, අර්ථ  යත්රැම් 
කරගැනීයම් ඇති ප්හසුව සලකලා. එෙත් අප්ි මතක් කරගත්ත විදි ට 
චිත්තානුප්ස්සනාව කි නවා නම්, යම් වායග් ය දුම් අටක් ඒයක් 
තිය නවා. එහි මුලට සඳහන් යවන, ය ෝගාවචර ජීවිත ට යොයහෝ 
තදින්ම ෙලප්ෑමක් ඇති කරන්නා වූෙ ධර්ම ක් වශය න් යත්රැම් කර 
දීයම් ප්හසුවක් ඇත්තා වූෙ සරාගං සයදාසං සයමාහං, වීතරාගං 
වීතයදාසං වීතයමාහං කි න ප්රකට තැනින් ආරම්භ ක් ලොගන්ට ි, 
ඒ තුන විතරක් මාතෘකා කරන්නට ය දුයණ්. 

යම් යවනයකාට අප්ි මතක ති ාගන්නට ඕනැ, යම් 
සතිප්ට්ඨාන සූතර  වශය න්ම අප්ි විසිප්හක් ධර්ම යේශනා හමාර 
කරලා තිය නවා. ඒ කි න්යන් ෙත  ුතු කාරණා රාශි ක්, මූල ධර්ම, 
මූලික කාරණා, ප්සුබිම නිධාන වශය න් දැනයගන ි අෙ යමයතන්ට 
අප්ි ප්ිවිසිය ්. චිත්තානුප්ස්සනාව කි න මාතෘකාවත් ගි  වතායව් 
ප්ූර්ණ වශය න් මාතෘකා කරගන්නට ය දුණා. එ ින් ඇති කරගත්තා 
වූ ප්ිවිසුම, නැත්නම් ආරම්භ , ඇතුල් වීම, අෙ ධර්ම යේශනාවටත් 
ප්ෙනම් යවන ෙව මතක ති ාගන්න ඕනැ. 
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114 
   

ඒ කාරණා, ප්සුබිම ඇතිව අෙ ඉදිරිප්ත් කරන්නට හෙන්යන් 
තවත් ප්ැහැදිලි කිරීමක් වශය න්, ඒ තුළටම ධර්මානුකූලව ධර්ම 
විනිශ්ච ක් වශය න් කිඳාෙැසීමක් ලොගන්ට ි. ගැඹුරක් යප්න්වන්ට ි. 
සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් ප්රධාන අකුසල් මුල් තුන සරාග සයෙෝස සයමෝහ 
වශය න් යප්න්වනවා. ඒ වායග්ම ඒ සෑම හිතක් - චිත්ත කි න 
වචනය න් යමතන ප්ාලිය න් සඳහන් යවන්යන්, අප්ි ඒක සිංහල ට 
දානයකාට හිතක් කි ලා කි න්යන් - ඒ හිතත් එක්කම ඒයක් 
ප්රතිප්ක්ෂ ත් සරාගී හිතත් වීතරාගී හිතත් යෙක වශය න් ඈඳලා 
ඈඳුත්තක් වශය න් තම ි යමතන දැකගන්ට ප්ුළුවන් යවන්යන්. ඒක 
නිසා රාග චරිත ක් නම් ය ෝගාවචර ාට තිය න්යන්, ඔහුට ප්ුළුවන් 
තමන්යග් සිතුවිලි සම්ප්ූර්ණය න්ම යප්ාල් යගි ක් යෙකට බින්දා 
වයග් ප්ලු යෙකකට කඩන්න. එක යවලාවකට රාග සහිත සරාගී 
සිතිවිලි; ඒක නැති සෑම යව්ලාවකටම තිය න සෑම සිතිවිල්ලක්ම 
වීතරාගී කි ලා ගන්නවා. නමුත් ේයව්ෂ චරිත ක් ඇති යකයනකු 
ගත්යතාත් එ ාට සරාගී සිතුවිලි යනයව ි ප්රධාන වශය න් චරිත 
ලක්ෂණ යවන්යන්. ජීවිත ගමනට, සංසාර ට ඇෙ ෙැඳ තොගැනීමට 
උෙව් උප්කාර කරන්යන් හුඟක් යවලාවට ේයව්ෂ . ඒ නිසා ඔහුයග් 
චරිත  යෙෙලා ෙක්වනයකාට රාග  ප්ෙනම් කරනවාට වඩා ේයව්ෂ  
ප්ෙනම් කිරීම වඩා ගැළයප්න නිසා ප්රය ෝජන  සලකලා එතන 
සයෙෝසං, වීතයෙෝසං කි ලා කි නවා. 

ඒ වායග්ම තම ි හියත් කලඑළි භාව ක් නැති, සහජ 
උත්ප්ත්ති ප්ණ්ිතකමකුත් නැති, වර්තමාන වශය නුත් ප්රය ෝග ඥාන 
එේචර නැති චරිත හුඟක් යවලාවට වැයටන්යන් යමෝහ චරිත කි ලා. 
ඒ සයමෝහ සිතුවිලි - හුඟක් යවලාවට අන්ෙ මන්ෙ සිතුවිලි, අසරණ 
යවේච, වික්ෂිප්්ත යවේච, කලවම් යවේච, වල්මත් යවේච, 
නන්නත්තාර යවේච සිතුවිලිවලට කි නවා යමෝහ සිතුවිලි කි ලා. 
ඒවා අන්ධකාර ි. සත  වසා ලන සුලු ි. එවැනි සිතුවිලි යමෝහ 
සිතුවිලි කි ලා කි නවා. ඒවා නැතිව  ම් යවලාවක කලඑළි ක් 
තිය නවා නම්, එල්ල ක් ති නව නම්, ඉදිරිප්ත් යවේච අරමුණට 
මුණට මූණ දාලා ඉන්න ප්ුළුවන් ගති ක් තිය නවා නම්, ඒකට 
කි නවා වීතයමෝහ කි ලා. ඒ නිසා චරිත තුනක් අනුව යම්ක සලකා 
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ෙැලුයවාත් ඒක යත්රැම් අරගන්න ප්හසු ි. යකායහාම නමුත් යම්කට 
සමාන්තර වූ, යම් ප්රධාන චිත්ත මචතසික යෙදා ෙක්වන කරම  තව 
යහාඳට විස්තර කරලා යෙන්නා වූ, ඒ වායග්ම ය ෝගාවචර චරිත ක් 
යම් සිතුවිලිවලට සායප්්කෂ්කව දි ුණුවට ප්ත් යවන හැටි ෙක්වන්නට 
යහාඳ සූතර ක් අෙ සාධක සූතර ක් වශය න් ඉදිරිප්ත් කරගන්නට ි 
ප්රධාන වශය න් ධර්ම යේශනාව යවන් කරන්නට සිතුයව්. 

මජ්ෙිම නිකාය ් මුල ප්ණ්ණාසකය ්ම ි ය යෙන්යන් යම් 
සූතර . යම්ක ේයවධාවිතක්ක සූතර  කි ලා ලස්සනට ය ෝගාවචර 
චරිත ක් විකාශ යවන හැටි, ප්රිණත භාව ට ප්ත් යවන හැටි, 
දි ුණුවට ප්ත් යවන හැටි සර්වඥ න් වහන්යස් තමන්ම සාක්ෂි 
වශය න් ඉදිරිප්ත් කරලා සි ලුයෙනාම යකයරහි මහා කරැණාවකින් 
මහා ප්රඥාවකින් ඉදිරිප්ත් කරනවා. එතනදී හැෙැ ි ය ාදාගන්නා වචන 
මීට සමාන්තර වුණාට යම් වචනම යනයම ි. එතනදී සරාග හිතට 
කාම විතක්ක කි ලා වඩා තාක්ෂණික වචන ක් - නැත්නම් 
අභිධර්ම  ප්ැත්තට, මචතසික ධර්ම ප්ැත්තට ෙර වචන ක් - 
ප්ාවිේචි කරන්යන්. සයෙෝස හිතට වාප්ාෙ සිතුවිල්ල වාප්ාෙ 
විතක්ක  කි ලා ප්ාවිේචි කරන්යන්. යමතන සයමෝහ, වීතයමෝහ 
කි න කට්ටල  යවනුවට එතන තිය න්යන් විහිංසා, අවිහිංසා 
කි ලා. 

ඒ නිසා යහාඳට යත්රැම් අරගන්න ඕන, යම්ක සතිප්ට්ඨානය ් 
චිත්තානුප්ස්සනාවට සාධක ක් වශය න් අප්ි අරගන්නවා මිසක්කා 
ඒකටම ලි යවේච අර්ථකථාවක් වශය න් ගන්ට අමාරැ ි. යම් විදි ට 
එළිදැක්වීමක් වශය න් චිත්තානුප්ස්සනාවට එළි ක් වැට්ටවීම සඳහා 
ගන්න සූතරය ්දී ආරම්භ , හඳුන්වාදීම සර්වඥ න් වහන්යස් 
කරන්යන්, “මහයණනි, මම එදා සර්වඥතා ඥාන  සාක්ෂාත් 
කරගන්නට කලින් මහා යෙෝසතාණන් වහන්යස් වශය න් භාවනා 
කරන කාලය ් යමන්න යමයහම හික්මීමක්, ශික්ෂණ ක් ගැන 
කල්ප්නා කළා. යමාකක්ෙ, මට ඇති වන්නා වූ සිතුවිලි යෙකට යෙකට 
යෙෙලා යම්වා යවන් යවන් කරගත්යතාත් යහාඳ ි”. 
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116 
   

“යන්නූනාහං ්ද්වධා කත්වා ්ද්වධා කත්වා විත්ක්ක 
විහ්රයයන්ති”2 මට යලෝකය ් ප්හළ යවන තාක්, මයග් හියත් ප්හළ 
යවන තාක්  ම් සිතුවිලි ති නවා නම්, මම එව්වා මලු යෙකකට 
දානවා. නැත්නම් යෙකකට දානවා, කළු ප්ැත්තට ි සුදු ප්ැත්තට ි. කළු 
ප්ැත්තට දානයකාට, ඒ කළු ජාති යෙෝසතාණන් වහන්යස්යග් කායල්ම 
තුනකට කඩාගන්න ප්ුළුවන් වුණා. යහාඳ ප්ැත්තට, සුදු ප්ැත්තට, 
කුසල් ප්ැත්තට දාගන්න ඒ වයග් තුන්ජාති ක් තිය නවා. ඒ තුන්ජාති  
තම ි යනක්ඛම්ම විතක්ක, අවාප්ාෙ විතක්ක, අවිහිංසා විතක්ක. කළු 
ප්ැත්තට  න, සංසාර ට ඇෙ ෙැඳ ලන, තමන්යග් යෙෝධිසත්ව චරි ාව 
යකයලසන, ය ෝගාවචර ජීවිත ට ොධා කරන නරක මල්ල ලිහලා 
යෙෙලා ෙැලුයවාත් ඒයක් තිය නවා කාම විතක්ක, විහිංසා විතක්ක, 
වාප්ාෙ විතක්ක කි ලා. “චිත්ත” - අප්ි හිත වශය න් ගන්න එක 
ප්රධාන ලකුණු වශය න් යමතනදී විතක්ක කි න වචන ත් එක්ක 
තම ි ගැළයප්න්යන්. ගළප්යගන තිය න්යන්. හියත් තිය න එක 
මචතසික ක් තම ි විතක්ක  කි ලා කි න එක. ඒ ඒ 
චිත්තක්ෂණය ් ප්ැනනගින්නා වූ හිත, මතු වන මතු වන අරමුණු 
රාශිය න් යතෝරාගත් අරමුණට නැංවීම කරන්යන් විතක්ක  තම ි. 
ප්ාර අ ිනට ගිහිල්ලා ඉන්නයකාට හුඟක් වාහන එනවා. තමන්ට 
අවශ කරන වාහන ට යගාඩ යවනවා. එතයකාට ඒ වාහන  ය ාමු 
යවලා තිය න තැනට  නකම්  ාගන්නට අප්ට ප්ුළුවන් යවනවා. 
අසවල් නාම ප්ුවරැව සහිත වාහන ට අප්ි යගාඩ වුයණාත් ඒ නාම 
ප්ුවරැයව් සඳහන් යවන තැනට අප්ට  ාගන්නට ප්ුළුවන්. 

ඒ වයග්ම තම ි අයප්් හිතට ඇයහන්, කයනන්, නාසය න්, 
දියවන්, ශරීරය න් විශාල වශය න් අරමුණු ගලායගන එනවා. ඒ 
ගලායගන එන අරමුණු එකකට විතර ි අප්ිට සලකන්න ප්ුළුවන් 
යවන්යන්. ඒ සලකන යෙ ්යහාඳ ප්රකට විදි ට, වඩාම ප්රකට විදි ට, 
එයහම නැත්නම් තමායග් වඩාම සිත් ගන්නා යේ, එයහම නැත්නම් 
වඩාත්ම කාල ක් ප්ුරැේෙට ඇේෙැහි ට ප්ුරැදු කරගත්ත යේ ඉයේටම 
යල්සිය න් ගන්නට ප්ුළුවන් ගති ක් තිය නවා. ඒ දිහාට විතක්ක  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 ේයවධාවිතක්ක සූතර , මජ්ෙිම නකිා , මූලප්ණ්ණාසක . 
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ය ාමු යවන ගති ක් තිය නවා - යම් අරමුණට හිත නංවන ගති ක්. 
නංවප්ුවාම ඒ අරමුණ වාහන ක් වායග් අර හිත ඉතින් අරයගන 
 නවා. තමන් ආප්ු, තමන්ට රැචි, තමන්යග් ධර්මතාව අනුව හිත 
අරයගන  නවා. ගිහිල්ලා එ ා ඒ චිත්තක්ෂණ , යම් හිත නතු 
කරයගන වශී කරයගන ප්වත්වනවා. ඊගාවට එන අරමුණ යකා ි 
එකක් යහෝ යව්වා වඩා ගැළයප්න එකට ඒ විතක්ක  නැවතත් අර 
හිත නංවනවා. හිත ඒකත් එක්කම  නවා, යමයහම ප්ා යවවී තම ි 
ප්ෘථග්ජන හිත තිය න්යන්. අන්න ඒ අරමුණට හිත නංවන ගති ට ි 
විතක්ක  කි ලා කි න්යන්. 

ඒ නිසා  ම් අවස්ථාවක යමානම අරමුණක යහෝ කාම 
ප්ැත්තට, කාම , රාග , ආසාව, යලෝභ  ප්ැත්තට හිත නංවනවා නම් 
අප්ි යම්කට කි නවා කාම විතක්ක  කි ලා. කාම විතක්ක  ඇති 
යවනයකාට යෙෝසතාණන් වහන්යස් හිතාගත්තා, මම යමව්වා කාම 
විතක්ක වශය න් හඳුනාගන්නවා.  ම් යවලාවක එයහම කාම  
නැතිව අරමුණු විෂය හි අනිත, දුක්ඛ, අනාත්ම වශය න් අසුෙ 
වශය න් දැකගන්න ප්ුළුවන් යවන අවස්ථාවලුත් තිය නවා ප්ෘථග්ජන 
හිතට. ඒ යවලාවට මම ඒක යනක්ඛම්ම විතක්ක  වශය න් 
යත්රැම්ගන්නවා.  ම් යවලාවක හිතට ේයව්ෂ  ඇති වුණා නම්, ඒක 
වාප්ාෙ හිතක් වශය න් මම යත්රැම් අරගන්නවා. වාප්ාෙ  නැති 
අවස්ථාවල හිත මම අවාප්ාෙ හිත වශය න් යත්රැම්ගන්නවා. 
විහිංසාව - අනුන්ට හිංසා කිරියම් සිතුවිලි සහිත සිත - එනයකාට 
විහිංසා සිත වශය න් මම අඳුනාගන්නවා. අවිහිංසාව එනයකාට 
අනුන්ට මමතරි , කරැණාව, යලඩට දුකට ප්ිහිට යවන ගති , හිත 
සුව සලසන ගති  එනයකාට අවිහිංසාව වශය න් මම 
යත්රැම්ගන්නවා කි ලා ප්රධාන වශය න් යම් මචතසික යකාටස් 
හ කට යෙෙනවා. කළු ප්ැත්තට තුන ි සුදු ප්ැත්තට තුන ි කි ා 
වැයටනවා. යමන්න යමයහම ි යම් කතාවට මුල ප්ුරන්යන්. 

යමන්න යම් විදි ට යෙදාගත්තාට ප්ස්යස් උන්වහන්යස්ට 
අවස්ථාවක් ලැයෙනවා, තමන් යමයතක් කල් ගත කළ ජීවිතය දි 
ආශර  කළ ගුරැවරැන් නිසා, සංසාරය න් යගනාප්ු උප්නිශර  
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සම්ප්ත්ති නිසා, තර්ක ඥාන ක්, අන්ව  ඥාන ක් ප්ාවිේචි කරන්නට. 
 ම් අවස්ථාවක කාම විතක්ක ක් සිතට ප්හළ වුණා නම්, ඒ කාම 
විතක්ක  “අත්තවයාබාධාය සංවත්තතී’තිපි, පරවයාබාධාය 
සංත්තතී’තිපි, උභයවයාබාධාය සංවත්තතී’තිපි”3 කි ලා තමන්ට අහිත, 
අයහ්නි  ප්ිණිස ප්ිහිටනවා. ඒ වායග්ම කාම විතක්ක  වීතිකරමණ  
වුයණාත් අනුන්ට අයහ්නි ප්ිණිස දුක් ප්ිණිස ප්ිහිටනවා. 
යෙප්ාර්ශ්ව ටම අයහ්නි දුක් ප්ිණිස ප්ිහිටනවා. ඊගාවට 
පඤ්ානි්රාධි්කා, ප්ඤ්්ාව දුේෙල කරනවා. අනිබ්බාන 
සංවත්තනි්කා, ඒ වායග්ම නිවන වසා ලනවා. විඝාතපක්කි්කා, දුක 
ප්ිණිස ප්ිහිටනවා කි ලා කාම විතක්ක ටත් වාප්ාෙ විතක්ක ටත් 
විහිංසා විතක්ක ටත් යප්ාදු ලකුණු හ ක් උන්වහන්යස් ය ෝජනා 
කරලා, මහා යෙෝසතාණන් වහන්යස් වශය න් තමන් වහන්යස්ට 
ය ෝජනා කරලා කට ුතු කළ ෙවක් සඳහන් යවනවා. 

කාම විතක්ක ක් එනයකාටම ඒ යෙෝධිසත්ව ජීවිත  ගත 
කරන්යන් “ආතාපි්නා පහිතත්තස්ස විහර්තා” එළඹන ලෙ වීර්  
ඇත්තා වූ, ප්රධන් වීර්  සහිත, අප්රමාෙ වූ ජීවිත ක් ගත කරන මට 
කාම විතක්ක ක් ප්හළ යවනවා. එතයකාට මම දැනගන්නවා යම් කාම 
විතක්ක  මට අයහ්නි  ප්ිණිස දුක් ප්ිණිස ප්ිහිටනවා, අනුන්ට 
අයහ්නි  ප්ිණිස දුක් ප්ිණිස ප්ිහිටනවා. මම අනුන් කි න 
යෙප්ාර්ශ්ව ටම අයහ්නි  ප්ිණිස දුක් ප්ිණිස ප්ිහිටනවා. මයග් ඇත්ත 
ඇති හැටි ට දැනගන්නා ‘ ුක්ත මුක්ත ප්රතිභාන’ කි න ඥාන  
යම ින් දුර්වල යවලා  නවා. “විඝාතපක්ි්කා” යම්ක දුක ප්ිණිසම 
ප්ිහිටනවා. ඒ විතරක් යනයව ි නිවන වළක්වනවා. යමන්න යම් 
විදි ට උන්වහන්යස් කි නවා, යම් එක එක විතක්ක ක් යවන් 
කරගන්න ප්ුළුවන් නම්, ඒ විතක්කය ් ඇත්තා වූ ආදීනව හ  
ආකාර කට කරල ෙලන්න ප්ුළුවන්කමක් තිය නවා නම්, තමාට 
අයහ්නි ආොධ ප්ිණිස ප්ිහිටන්නා වූ ෙව යමයනහි කරනයකාට යහෝ 
කාම විතක්ක  තමන්යගන් ෙැහැර යවනවා. එ  ඇත්තටම ප්රහාණ  
යවලා  නවා. එයහම නැත්නම් යම්ක අනුන්ට දුක ප්ිණිස ප්ිහිටනවා 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 යද්වධාවිතක්ක සූතර , මජ්ෙිම නකිා , මූලප්ණ්ණාසක . 
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කි නයකාට යහෝ කාම විතර්ක  දුර්වල යවලා, ප්රහාණ  යවලා 
 නවා. එයහම නැත්නම් අනුන්ට, තමන්ට, යෙප්ාර්ශ්ව ටම, 
යෙප්ක්ෂ ටම, යෙප්ැත්තටම අයහ්නි ප්ිණිස, දුක් ප්ිණිස, ප්ිහිටනවා 
කි නයකාට යම්ක ප්රහාණ  යවලා  නවා. එයහම නැත්නම් මට 
උත්ප්ත්තිය න් ලැෙුණා වූ සහජ ප්ඤ්්ාව යම ින් දුර්වල යවනවා, 
“පඤ්ානි්රාධි්කා” කි ලා හිතනයකාට යහෝ කාම විතක්ක  දුර්වල 
යවලා  නවා. එයහම නැත්නම් යම්ක “විඝාතපක්ි්කා” දුක ප්ිණිස 
කම්කයටාල්ලක් ප්ිණිස ප්ිහිටනවා කි නයකාට ප්හ යවලා  නවා. 
එයහම නැත්නම් යම්ක නිවනට ොධා කරනවා, නිවනට ප්ක්ෂ 
යවන්යන් නැහැ කි ලා හිතනයකාටම දුරැ යවලා  න ෙවක්, වාසි ක් 
වශය න්, වහා ලැබිේච ආනිසංස ක් වශය න් උන්වහන්යස් 
සර්වඥතා ඥාන  ප්හළ යවන්නට කලින් යම්යකන් ප්රය ෝජන ලෙලා 
තිය නවා.  

යම්ක එක ප්ැත්තකින් මධර්  එලවනසුලු ි. ඒ යමාකෙ 
හුඟයෙයනක් හිතනවා, (ඒක හිතන්න සාධාරණ ි, යප්ළයඹන්යන් 
එයහම ි) ෙුදු වුණාට ප්ස්යස් නම්, එයහම නැත්නම් යසෝවාන් වුණාට 
ප්ස්යස් නම් මට යම්ක කරගන්න ප්ුළුවන් යව ි, හැෙැ ි ඊට කලින් 
නම් ඔ  කි න විදි ට කාම ත් එක්ක යසල්ලම් කරන්න ෙැරි යව ි, 
ේයව්ෂ ත් එක්ක යසල්ලම් කරන්න ෙැරි යව ි, හිංසා ධර්ම ත් එක්ක 
යසල්ලම් කරන්න ෙැරි යව ි කි ලා. අප්ි හිතනවා ඒ වායග් කාම 
විතක්ක, විහිංසා විතක්ක, වාප්ාෙ විතක්ක එනයකාට ආර්  න් 
වහන්යස්ලාට විතර ි ප්ුළුවන් යවන්යන් ප්න්නලා ෙමන්න, ඒ නිසා 
මට ෙැරි යව ි කි ලා. එයහම යනාහැකි සංඥාව, ෙැරි සංඥාව ප්හළ 
කරගන්න යකයනකුට, යම් වැඩ  කයළ් ෙුදු යවන්නට ඉස්සර යවලා 
කි ලා අහනයකාට හිතාගන්න ප්ුළුවන් “නැහැ යම් ප්ෘථග්ජන හිතටත් 
කරගන්න ප්ුළුවන් යෙ ක්” කි ලා. 

කාම විතක්ක ක් එනයකාට ඒ ප්ිළිෙඳව අප්රමාෙ යවනවා. 
වහාම දැනගන්නවා මට කාම විතක්ක ක් ආවා. ඊට ප්ස්යස් කල්ප්නා 
කරනවා කාම විතක්ක  දියග් ගිය ාත් යවන්යන් යමාකක්ෙ? මට 
අයහ්නි  ප්ිණිස හිටිනවා. අනුන්ට අයහ්නි  ප්ිණිස හිටිනවා. උභ  
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ප්ක්ෂ ටම අයහ්නි  ප්ිණිස හිටිනවා. මට ඇත්තා වූ ඇත්ත ඇති 
හැටි ට දැකගන්නා වූ ඥාන  අන්ධකාර යවනවා. දුක ප්ිණිස, 
කම්කයටාලු ප්ිණිස ප්ිහිටනවා, නිවනට ොධා යවනවා. යමන්න යම් 
විදි ට කරනයකාට ප්ි වර යෙකක් යමතන ප්රධාන වශය න් මම මතු 
කරලා යෙන්න කැමති ි. ප්ළමුවැනි ප්ි වර තම ි, ඒ කාම විතක්ක  
කාම විතක්ක ක් වශය න් හඳුනාගන්න එක. අප්රමාෙ වාස , අප්රමාෙ 
විහරණ . යෙක තම ි ඒ කාම විතක්ක  ප්රහාණ  ප්ිණිස එහි ආදීනව 
හ ක් සලකා ෙලන එක. “තථාගතස්ස භික්ඛ්ව අරහ්තා 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස ්ද්ව ධම්ම් සනා පරියා්යන භවන්ති”4 සර්වඥ න් 
වහන්යස් යේශනා කරනවා, ධර්ම ක් අනුන්ට හිත සුව ප්ිණිස යේශනා 
කරනවා නම් ඒකට ෙක්වන ආකාර යෙකක් තිය නවා. එකක් තම ි 
ඒ ධර්ම , ඒ අකුසල , අකුසල ධර්ම ක් වශය න් හඳුනාගනින් 
කි ලා ෙණ කි න එක. අකුසල  අකුසල ධර්ම ක් වශය න් “පාපං 
පාපක්තා පස්සථා’ති” ප්ාප්  - ප්ාප්  වශය න් ෙකින්නට කි ලා 
උගන්වන එකත් යලාකු ෙණක්. යෙක තම ි “පාපං පාපක්තා දිස්වා 
තත්ථ නිබ්ින් ථ විරජ්ජථ විමුච්චථා’ති” ප්ාප් , ප්ාප්  වශය න් 
දැනයගන ඒ ප්රහාණ  ප්ිණිස, විරාග  ප්ිණිස, විමුක්ති  ප්ිණිස ධර්ම 
යේශනා කිරීම. 

එයහම නැත්නම් අප්ි ෙණ අහනයකාට ෙණ ජාති යෙකක් 
අප්ට වැටයහනවා. එයහම නැත්නම් ෙණ ආකාර යෙකකට අප්ට 
වැටයහනවා. එකක් තම ි දුර්වලකම, ප්ාප් , අකුසල ධර්ම , අකුසල 
ධර්ම ක් වශය න් දැනගන්න එක වටිනවා, දැනගන්න ඕනැ. 
දැනගන්න එක ෙණක්. යෙක තම ි එයස් දැනගත්තා වූ ප්ාප්  දුරැ 
කිරීම, ප්රහාණ  කිරීම, නියරෝධ කිරීම, එ ින් මිදීම. ඉතින් යම් 
යෙයකන් ප්ෘථග්ජන ා, යකයලස් ගැන යනාෙන්නා යකනා - එයහම 
නැත්නම් මම ප්ැහැදිලිවම යමතනදී ප්රකාශ කරනව විප්ස්සනාව 
යනාෙන්න යකනා - යම් යෙයවනි එක ි ඉස්සර කරන්න හෙන්යන්. 
කාම විතක්ක ක් ආප්ුවාම ඒක ප්රහාණ  ඉස්සර කරන්න හෙනවා. 
හැෙැ ි ඊට කලින් ඇත්තටම ඒ කාම විතක්ක  ප්ාප් ක්, ප්ාප්  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 ඛුද්ෙකනිකා , ඉතිවුත්තකප්ාළි, යෙසනා සූතර . 
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වශය න් දැකීම කි න සති  ප්ිහිටවීම, අප්රමාෙ වීම, ඔහු තුළින් මනා 
යලස සිදු වුණාෙ, නැේෙ කි න එක එේචර යනාසලකන ගති ක් 
තිය නවා. 

යම් යෙයකන් අටුවාව යප්න්වනවා අප්රමාෙ  යකාටස් 
යෙකකට කඩලා කාරක අප්රමාෙ  හා කාරාප්ක අප්රමාෙ  කි ලා. 
කාරක අප්රමාෙ  කි ලා කි න්යන් දැන් මයග් හිතට කාම විතක්ක ක් 
ආවා කි ලා යමයනහි කරලා යෙනවා විතර ි. ඒක මයනෝ 
ප්ුේෙංගම ි. යම්ක තම ි ප්ළයවනි ෙණ. සෑම ධර්ම කටම ඉස්සර 
යවලා  න්නා වූ මනසින් යකයරන යෙ ක්. ඒක ප්ූර්වංගම වුණා නම්, 
ඒ තර්කය න් යප්න්වලා යෙනවා යම් කාම විතක්ක  මයග් අයහ්නි  
ප්ිණිස ප්ිහිටනවා, අනුන්යග් අයහ්නි  ප්ිණිස හිටිනවා, උභ  
ප්ාර්ශ්වය ් අයහ්නි  ප්ිණිස හිටිනවා, ප්රඥාව දුර්වල කරනවා, විඝාත  
ප්ිණිස හිටිනවා, නිවනින් ෙැහැර කරනවා කි ලා. අර ලේදා වූ ඉඩ 
ප්රස්තායව කාම විතක්ක  කාම විතක්ක ක් වශය න් දැනගැනීම, 
අප්රමාෙ වීම, වහාම උණුඋණුයව් තිය ේදීම දැනගැනීම නිසා, කාම ට 
 ට යවනවා යවනුවට ඔහුට ඒ ආදීනව සලකාගන්නට ප්ුළුවන් 
යවනවා. ඒක තම ි යෙයවනි ෙණ. ඒකට කි නවා කාරාප්ක 
අප්්ප්මාෙ  කි ලා. කාරක අප්රමාෙය න් තමන්යග් හිත ප්ිට ගිහිල්ලා 
තිය න ෙව, කැලෑ වැදිලා ඉන්න ෙව, නන්නත්තාර යවලා ඉන්න ෙව 
දැනගත්තාට ප්ස්යස් නැවත ප්ාරට යගනල්ලා දාන ගති  තම ි, මධම 
ප්රතිප්දාවට යග්න ගති  තම ි කාරාප්ක අප්රමාෙ  කි ලා කි න්යන්. 

යම්ක එේචරම මහා යලාකු යෙ ක් කි ලා හිතන්න එප්ා. ඒක 
යනයම් වැයේ. වැයේ නම් කාම විතක්ක ක් ඇති වනයකාට මට කාම 
විතක්ක ක් ඇති වුණා කි ලා දැනගන්න එක ි. අප්ි දාන  ගැන කතා 
කරනයකාට කි නවා යේතනා දාන හා වස්තු දාන කි ලා. යේතනා 
දාන  කි ලා කි න්යන් මම අසවල් ෙවයස් අසවල් යකනාට අසවල් 
යේ දාන  යෙන්න ඕන කි ලා හියතන් ගන්නා වූ යේතනාව. ඊට 
ප්ස්යස් ඒ ප්ුේගල ා යහා ායගන, වස්තු යහා ායගන, ඒ යවලාවට 
යවන යේවල් ය ාදාගන්යන් නැතිව අර වස්තුව ඒ ප්ුේගල ාට, 
ප්රතිගරාහක ප්ක්ෂ ට අතප්ත් කිරීම. ඒක වස්තු දාන . ඒ යඝෝෂාව 
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තිය න්යන්, ඒ අඬහැර  තිය න්යන්, කෑයකාස්සම තිය න්යන් 
වස්තු දානය ්දී. සර්වඥ න් වහන්යස් යේශනා කරනවා 
“ම්නාපුබ්බඞ්ගමා ධම්මා ම්නා ්සට්ඨා ම්නාමයා” යම් විදි ට නම් 
වැෙගත් යවන්යන් මම අහවල් ෙවයස් දාන  යෙන්නට ඕන කි ලා 
ගන්න යේතනාව. ඉතින් යකයනකුට හිතන්න ප්ුළුවන් මහා ජනක 
රජ්ජුරැයවෝ වයග් යේතනායවන් යලෝකය ් තිය න ඔක්යකාම 
රත්තරන් එකතු කරලා, යලෝකය ් තිය න රිදී ඔක්යකෝම එකතු 
කරලා, යලෝකය ් තිය න ඔක්යකෝම රස මසවුළු එකතු කරලා, 
යලෝකය ් ඉන්න, ප්හළ වුණු තාක් කල් සර්වඥ න් වහන්යස්ලා 
යප්ළගස්සවලා, ප්හළ වුණු තාක් කල් ප්යස් ෙුදුන් වහන්යස්ලා 
යප්ළගස්සවලා, ප්හළ වුණු තාක් කල් මහා ශරාවක න් වහන්යස්ලා 
යප්ළගස්සවලා, හියතන් රත්තරන්වලින් තලි හෙලා, රිදීවලින් 
යනාය කුත් භාජන හෙලා, අර රස මසවලු ප්ුයරෝලා හිතින් ප්ූජා 
කරනවා. ඒවාට කි න්යන් යේතනාලාභීන්. යම්කත් ඉතින් නිකන් 
අහස් මාලිගාවක් යනයම ිෙ කි ලා යම් ඕන යකයනකුට හිතන්න 
ප්ුළුවන්. යේතනා දාන නම් කාට යෙන්න ෙැරිෙ කි ලා. 

නමුත් යලෝකය ් කවදාකවත් වස්තු දාන ක් සිේධ යවලා නැහැ 
යේතනා දාන කින් සහතික යවලා නැතුව. ඒක නිසා යම් දාන 
යෙයකන් සර්වඥ න් වහන්යස් ඉස්සරහට ගන්යන් යේතනා දාන . 
“්චතනාහං භික්ඛ්ව කම්මං වදාමි” යම්කම ි කර්ම . අකුසල ධර්ම  
ප්ැත්තට  නයකාට හුඟයෙයනක් ඔන්න ඕකට ප්ැටයලනවා. අකුසල  
අකුසල  වශය න් දැනගැනීයම් ඇත්තා වූ සිත ඉස්සර කරන ගති  
- අභාග කට වයග් සමහයරක් කි නවා යම්ක යනාකළ  ුත්තක් 
කි ල. යමාකෙ අකුසල  එන්නත් ඉස්යසල්ලා අ ින් කරන්න ි 
හෙන්යන්. කවදාවත්ම යවන්යන් නැහැ. කරන්නත් ෙැහැ. යකරැවට 
ඒක  ායෙන්යන් නැහැ. යකරැවට ඒක තමන්යග් වැඩක් යවන්යන් 
නැහැ. යකරැවට ඒක තමන්යග් ගුරැත්ව   ටයත් යවන්යන් නැහැ. 
ඒක යවන්යන් භ ට. ඒක යවන්යන් අප්ා  භ ට. එයහම නැත්නම් 
යලෝක ට යප්්න්න, චරි ාවට, එයහම නැත්නම් කි ා ප්ෑමට යකරැවට 
ඒක  ායෙන්යන් නැහැ. ඒ නිසා ේයවධාවිතක්ක සූතරය ් සර්වඥ න් 
වහන්යස් යප්න්වලා දීලා තිය නවා අප්රමාෙව ප්රහාණ  කරන ලෙ 
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යකයලස් ඇතිව වාස  කරන්න කැමැත්යතන් වීර් වන්තව ජීවත් 
යවන මට කාම විතක්ක ක් උප්දිනයකාටම අප්රමාෙව ඒක අල්ලනවා. 
අල්ලලා කාම විතර්කය ් ආදීනව සලකනවා. සලකනයකාට ප්රහාණ  
යවනවා කි ලා. 

යම්ක ගිරිමානන්ෙ සූතරය ් ප්හාන සංඥාවට යප්න්වනවා. 
“උප්පන්නං කාමවිතක්කං නාධිවා්සති පජහති වි්නා් ති 
බයන්තීක්රාති අනභාවං ග්මති” කි ල. ඉස්යසල්ලාම ඒක ඇති 
වනයකාටම “නාධිවායස්ති” මම යම්ක අධිවාසන  කරන්යන් නැහැ. 
හිතින් හුරතල් කරන්න  න්යන් නැහැ.  ටි හිතින්වත් “ඔන්න ඔයහ් 
කමක් නැහැ, කාම විතක්ක ක් විතර යන්, තාම මම යම් වචනය න් 
කිව්යවත් නැහැ යන්, තව මම කරි ාවට ප්ත් යකරැයවත් නැහැ යන්, 
ඒ නිසා මයග් සිල් කැයඩන්යනත් නැහැ යන්ෙ. ඒක නිසා කාම 
විතක්ක  ටිකක් යවලා හුරතල් වුණාට කමක් නැහැ. ඒකත් එක්ක 
මම යප්ම් යකළි ට කමක් නැහැ යන්ෙ” කි ලා, ඒක ප්ිළිෙඳව එයහම 
හිතනවට අප්ි කි නවා ඒක අධිවාසන  කරනවා කි ලා. 
නාධිවායස්ති කි ලා කි න්යන් එයහම හිතින්වත් ෙරන්යන් නැහැ. 
“නාධිවා්සති පජහති වි්නා් ති බයන්තීක්රාති අනභාවං ග්මති” 
ඒක මකනකල් ඉවර ක් කරන්යන් නැහැ. ඒ යමාකෙ, 
චිත්තානුප්ස්සනාව ගැන කතා කරන යමායහාතක් වුණාට, කාම 
විතක්ක දියග් වැඩ කරන්න ගත්යතාත් අප්ි යම් කතා කරන ධර්මය ් 
ඇත්තා වූ මයජ්ෙ කලාණ ට යනයම ි යම්ක සම්ෙන්ධ යවන්යන් 
ආදි කලාණ  වන සීල ට ි. අයප්් වචනය න් යකා ි යවලායව් ඒක 
නරක වචන ක් ෙවට ප්ත් යවලා සිල් බියඳ ිෙ කි න්න ෙැහැ. ඒක 
යකා ි යවලායව් කරි ාවට නැංයවලා කා  කර්ම ක් වශය න් සිල් 
බියඳ ිෙ කි න්න ෙැහැ. ඒක නිසා කාම විතර්ක ක් ආයවාත් ඒක 
අල්ලන, අහු යවනයකාටම දැනගන්නා වූ ගති  නම් 
චිත්තානුප්ස්සනාව වුණාට ඒක ඒ යවලායව් අල්ලගන්න ෙැරැව, එහි 
තමන්ට ඇත්තා වූ වසන කරන ගති  දැකගන්යන් නැතිව අනුන්ට 
වසන කරන ගති  දැකගන්යන් නැතිව, අනුන්ට තමන්ට 
යෙප්ාර්ශ්ව ටම වසන කරන ගති  ෙකින්යන් නැතිව, ප්රඥාව දුර්වල 
යවේදී යවේදී යම්ක තව දුරටත් ප්රඥාව අන්ධ කරනවා කි න එක 
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ෙන්යන් නැතිව, දුක ප්ිණිසම ප්ිහිටන ෙව දැනදැනත් එයහම යනාකර 
ඉඳීයම් ගති  තම ි අධිවාසන  කි න්යන් (ඉවසන ගති ). යමයහම 
හිටිය ාත් ඒක යකා ි යවලායව් චිත්ත භාවනාව කඩලා දා ිෙ, යකා ි 
යවලායව් සීල භාවනාව, එයහම නැත්නම් සීල ශික්ෂාව කඩලා දා ිෙ 
කි න්න ෙැහැ. 

ඒක නිසා විතක්කසණ්ඨාන සූතරය ඇත්ත වශය න්ම ශීල ත් 
සමාධි ත් යෙක අතරමැෙ අවස්ථාවක්. නමුත් යම් චිත්තානුප්ස්සනාව 
කි න සතිප්ට්ඨාන යකාටස නම් ප්ැහැදිලිවම මයජ්ෙ කලාණ  වන 
භාවනාවට ි වැයටන්යන්. නමුත් විතක්කසණ්ඨාන සූතරය ් ෙක්වන 
ස්වභාව  අප්ිට යොයහෝම ආසන්න ි. අප්ට යොයහෝම යල්සි ි 
යත්රැම් අරගන්න. ඒයක් ප්ි වර ති ාගත්තා නම් චිත්තානුප්ස්සනාව 
කි න යේ යත්රැම් අරගන්න ප්හසු ි. ඒ නිසා කාම විතක්ක ක් ප්හළ 
යවනයකාට අප්රමාෙ ප්ුේගල ාට නම් කාරක අප්රමාෙ  ප්හළ යවනවා. 
මට දැන් කාම විතක්ක ක් ප්හළ වුණා. එතයකාටම ඒ කාම  විසින් 
ප්රඥාව දුර්වල කරන්න කලින්, ඒ කාම  විසින් අප්ට දුක් ප්මුණුවන්නට 
කලින්, ඒ කාම  නීවරණ ධර්ම ක් ෙවට ප්ත් යවලා නිවන ආවරණ  
කරන්න කලින්, අප්ට ප්ළුුවන් වුයණාත් යම් ආයව් නම් මිතරය ක් 
යනයව ි, යම්  ාළුවා වශය න් යප්්න මිතර ප්රතිරෑප්ක ා මට දුක් 
ප්ිණිස ප්ිහිටනවා, අනුන්ට දුක් ප්ිණිස ප්ිහිටනවා, මට අනුන්ට 
යෙකටම දුක් ප්ිණිස ප්ිහිටනවා, විඝාත  ප්ිණිස ප්ිහිටනවා, ප්රඥාව 
දුර්වල කරනවා, නිවන වළක්වනවා, කි ලා කල්ප්නා යකරැයවාත් 
ඒක ප්රහාණ  ප්ිණිස ප්ිහිටනවා. ඒක ධර්මතාවක්. 

“සරාගං වා චිත්තං” කි න එක යමතන කාම විතක්ක  කි න 
එකට යකළින්ම සම්ෙන්ධ කරන්න ප්ුළුවන් ගති ක් තිය නවා 
සතිප්ට්ඨාන සූතරය  ි ේයවධාවිතක්ක සූතරය  ි. “උප්ප්න්නා ්ඛා 
්ම අයං කාමවිත්ක්කා” කි න එකට “සරාගං වා චිත්තං සරාගං 
චිත්ත’න්ති පජානාති” කි න ප්ෙ  යොයහෝම සමාන ි. ආන්න ඒ 
යවලායව්දී යම්ක අල්ලාගන්නට ප්ුළුවන් වුණා නම් විතරක් ඒ 
ය ෝගවචර ාට එහි ආදීනව සලකාගන්නට ඉස්ප්ාසුවක් ලැයෙනවා. 
 ම් ආකාර කට යම් කාම විතක්ක , කාම විතක්ක  වශය න් 
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හඳුනාගන්නට ෙැරි වුණා නම්, ඔහු කලින් යම් ප්ාඨ කටප්ාඩම් 
කරයගන හිටි ත් යම්වා යමයතන්ට ය ාදාගන්න තරම් ඉස්ප්ාසුවක් 
නැති යවනවා. ප්රඥාව දුර්වල යවනවා, දුක ප්ිණිස හිටිනවා, නීවරණ 
ධර්ම ෙවට ප්ත් යවනවා. 

 කාම විතක්ක  ප්ිළිෙඳ සංසිේධි ම ි විහිංසා විතක්ක ටත් 
සිදු වන්යන්, වාප්ාෙ විතක්කට ත් සිදු වන්යන්. “උප්පන්නං 
බයාපා විතක්කං” උප්න්නා වූ වාප්ාෙ හිතක් යම් වාප්ාෙ හිතක් 
කි ලා දැනගත්තා නම්, ඒ ප්ිළිෙඳව අප්රමාෙ වුණා නම්, එනයකාටම 
මතු වනයකාටම දැනගන්න ප්ුළුවන් වුණා නම් අප්ි ඒකට කි නවා 
කාරක අප්රමාෙ  කි ලා. ඊට ප්ස්යස් සලකන්න ප්ුළුවන් යම් වාප්ාෙ 
විතක්ක  මට හිත ප්ිණිස හිටින්යන් නැහැ. අනුන්ට හිත ප්ිණිස 
හිටින්යන් නැහැ, උභ  ප්ක්ෂ ට හිත සුව ප්ිණිස හිටින්යන් නැහැ. 
ප්රඥාව දුර්වල කරනවා. ඒ වායග්ම විඝාත  ප්ිණිස ප්ිහිටනවා. 
“විඝාතපක්ි්කා”. ඊගාවට නිවන ොධා කරනවා. යම්න්න යම් විදි ට 
වාප්ාෙ හිතිවිල්ලක් යත්රැම්ගන්නට ප්ුළුවන් වුනා නම් - යම්ක 
යහාඳට කි නයකාට යමයහම ප්හසු වුණාට - වාප්ාෙ සිතුවිල්ලක් 
ඇවිල්ලා ඒක දැනගත්තත්, ඒක විෂය හි ආදීනව සලකන ප්ැත්තට 
එනයකාට වාප්ාෙ විතක්ක  සෑයහන තරැණ ව සට ප්ත් යවල ි 
තිය න්යන්. සමහර විට යමෝරලා, ඒ යවනයකාට වචන ක් යෙකක් 
ප්ිට යවලා, අත ප්  වීසි යවලා තිය න්නත් ඉඩ තිය නවා. 

ඔ  කි න තාල ට ය ෝගාවචර ා යම් ජීවිත  ඉස්සර 
කරයගන තමන් හැයෙන්නටම ඕනෑ කි න අෙහසින් කරයගන  නවා 
නම්, ඔහුට ය ෝනියසෝමනසිකාර  අනුව ඊගාව ෙවයස් වාප්ාෙ 
විතක්ක  අේචරම යමෝරන්න කලින් අල්ලගන්න ප්ුළුවන් යවනවා. 
ඒක යම් සූතරය ් සඳහන් යවන එකක් යනයම ි. අත්ෙකින යකයනක්, 
අත්දැකප්ු යකයනක් එකඟ යව ි මමත් එක්ක - කරලා ෙලන්න වටිනා 
යෙ ක්. ඉස්යසල්ලම ෙවස යවනයකාට යම්ක සෑයහන යමෝරලා 
තිෙුණට, ප්හු යවනයකාට ප්හු යවනයකාට යම් ආදීනව සලකන්න 
සලකන්න තරහා  නයකාටම වයග් අල්ලගන්න ප්ුළුවන් තත්ත්ව ට 
ප්ත් යවනවා. එයහම ප්ත් වුණාට ප්ස්යස් තම ි අප්ට සර්වඥ න් 
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වහන්යස් යේශනා කළා වයග් ප්ැහැදිලි ධර්ම ක් විදි ට, ප්ටිසම්භිදාවට 
ප්ත් කරලා යම්ක යේශනා කරන්න ප්ුළුවන් යවන්යන්. ඒත්තුගන්වන්න 
ප්ුළුවන් යවන්යන්. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා යම් යේ කරන්න ෙක්ෂ 
වුණාට යම් යේ තමන් තුළ යවන ෙව යනාදැන ඉන්න ඉඩ තිය නවා. 
යම් යේ කරලත් කි න්ටත් ඕන වුණාට, යකායහාමෙ යම්ක කි න්යන් 
කි ලා කි ාගන්නට ෙැරි තත්ත්ව කට එන්න ඉඩ තිය නවා. නමුත් 
ඒ ගන්න ප්ර ත්න ට යවනදාට වඩා තරහ එනයකාටම අල්ලගන්න 
ප්ුළුවන් තත්ත්ව ක්, ේයව්ෂ  එනයකාටම අල්ලාගන්න ප්ුළුවන් 
තත්ත්ව ක් එන්න ඉඩ තිය නවා. 

මම යම් ටික කි න්යන් යමාකෙ, යකයනක් ය ෝගාවචර 
යවේච ගමන් රට්ටු ෙලායප්ායරාත්තු යවනවා රහතන් වහන්යස් 
යකයනක් වයග් යමාහු ඉඳී කි ලා. ය ෝගාවචර ත් උත්සාහ කරනවා 
තරහා යනා ා, රාග යනාකර, හිංසා යනාකර ඉන්ට. නමුත් හිටපු් 
ගමන් ප්ූසා මල්යලන් එළි ට ප්නිනවා. ප්ැන්නට ප්ස්යස් රට්ටු 
ඇවිල්ලා තරවටු කරලා, “යහ් යහ් ඔ  යමාකෙ ඔ , උඹ 
ය ෝගාවචරය ක් යන්ෙ” කි නයකාට ය ෝගාවචර ායග් ති න 
අප්ප්මත්තස්ස ප්හිතත්තස්ස විහරණ ගති  දි  යවලා, ඉටි උණු වුණා 
වයග් වැක්යකරිලා  න්න ප්ටන්ගන්නවා. නමුත් සර්වඥ න් වහන්යස් 
ප්ිටිප්ස්යස් ඉන්න ෙව අප්ි මතක ති ාගන්න ඕන. උන්වහන්යස් 
එයහම වැයටනයකාට අප්ිට ආධාර කරනවා. උන්වහන්යස් සඳහන් 
කරනවා, ඒක හැටි, හැයෙන මිනිහායග් හැටි එයහම තම ි. ඒ නිසා 
වැයටන්න එප්ා. අප්රමාෙ යවන්න, ප්රමාෙ යවන්ට එප්ා. ගත්ත ප්ධන් 
වීර්   අත්හරින්නට එප්ා. අනික් ෙවයස් මං මීට ටිකක් කලින් රාග  
අල්ලගන්නම්, මීට ටිකක් කලින් ේයව්ෂ  අල්ලගන්නම්, කි ල කට ුතු 
කරන්න කි ලා උන්වහන්යස් හැකි සංඥාව යෙනවා. අසත්ප්ුරැෂය ෝ, 
එයහම නැත්නම් යම් ධර්මය ් විප්ස්සනා ප්ැත්ත යනාෙන්න ඇත්යතෝ, 
ඒකට උසුලු විසුළු කරනවා. 

ඒ නිසා අයප්් අප්වත් යවේච යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් 
යප්ායත් ලි ලා තිෙුණා, කාම ට වැටිලා ේයව්ෂ ට වැටිලා යමෝහ ට 
වැටිලා මිනිසුන් ගලායගන  න යම් ගයඟ් ඉදිරි ට  න්න, කාම 



  26-වන ධමය යේශන . 

 

127 
 

විතක්ක කප්ායගන වාප්ාෙ විතක්ක කප්ායගන විහිංසා විතක්ක 
කප්ායගන ඉදිරි ට  න්න ෙඟලන යම් ය ෝගාවචර ජීවිත කට, ෙුදු 
ප්යස් ෙුදු මහරහතන් වහන්යස්ලා වැන්ෙත් සාධු කිව්වත් යලෝක ා 
නම් හිනා යවනවා, යකළ ප්ිරිේච ප්ික්කමකට තරම්වත් සලකන්යන් 
නැහැ කි ලා. ඉතින් ේයවධාවිතක්ක සූතර  කි වනයකාට යප්්නවා, 
සර්වඥ න් වහන්යස් තමන්යග් ජීවන චරිත  ඉදිරි ට ප්ත් කරලා, 
ෙුදු යවන්නට කලින් මහා යෙෝසතාණන් වහන්යස් වශය න් 
යප්න්වනයකාට උන්වහන්යස් උප්න් කාම විතක්ක  හඳුනාගන්යත් 
කිසිම ලැජ්ජාවක් නැතිව. ඒ වායග්ම කාම විතක්කය ් ආදීනව 
සලකලා එක ෙවසින් ඒක ප්හ යවේච ෙවක් යප්න්වන්යන් නැහැ. 
නැවත නැවත, නැවත නැවත, සලකනයකාට ටික ටික ටික ටික 
සීල ට අදාළ යවන්නා වූ ක  වචන වශය න් වීතිකරමණ  යවන්නා 
වූ විතක්ක අඩු කරගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් එනවා. යම්ක යත්රැම් 
අරගන්ට හුඟක් වචන ප්ාවිේචි කරන්නට මම ෙලායප්ායරාත්තු 
යවන්යන් නැහැ. යම් ටික ඇති. යමාකෙ මින් ඉස්සරහට ති න ටික 
යත්රැම්ගන්න ඊට අමාරැ ි. 

අෙ හරි ට කයටාලු කතා දිගට හරහට ප්වත්වනවා, යම් 
භාවනා කරම වියව්චන  කරන්න. එයහම නැත්නම්, යම් භාවනා කරම 
ප්රතික්යෂ්ප් කරන්න යොයහෝම ඉක්මන් යවලා තිය නවා. ඒ යමාකෙ 
යහ්තුව, ඒ ඇත්යතෝ කි නවා ය ෝගාවචරය ෝ  ම් යවලාවක අර 
කි න්නා වූ මට්ටම ප්නී. ඉස්සර වයග්ම තෙෙල කාම  එනයකාට, 
යවයහස යවලා නඩත්තු කරයගන ඇල් මරායගන කටින් හප්ායගන 
දියවන් තෙ කරයගන අඩු කරයගන අඩු කරයගන  නයකාට,  ම් 
යවලාවක කාම විතක්ක, වාප්ාෙ විතක්ක, විහිංසා විතක්ක යවනුවට 
හිතට යනක්ඛම්ම සංකල්ප් - නැත්නම් යනක්ඛම්ම විතක්ක, අවාප්ාෙ 
විතක්ක, අවිහිංසා විතක්ක එන්න ප්ටන්ගන්නවා, අර ගත්ත ප්ර ත්න  
නිසා. ඒ ප්ර ත්න  (මම නැවතත් මතක් කරනවා) එක ෙවසක් 
යනායව ි, ඒක ප්රතිප්දාවක්. දීර්ඝ කාල ක් එන එන කාම විතක්ක  
යත්රැම්ගනිමින් එහි ආදීනව යමෝරේච අවස්ථායව් නම්  ටහත් 
ප්හත්ව ප්ැකියළමින් වැයටමින් යමයනහි කරනවා මුල් මුල් කාලය ්. 
යත්රැම්ගන්න ප්ුළුවන් යවනයකාට නම් ජ ගරාහීව යමයනහි කරනවා. 



මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාවලි   
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එයහම යමයනහි කළාට ප්ස්යස් එන එන කාම විතක්ක  ඈතදීම දි  
යවලා  න්න ප්ටන් අරගන්නවා. එතයකාට වාප්ාෙ විහිංසා 
විතක්කත් එක්ක, ඒ යවනුවට යනක්ඛම්ම, අවාප්ාෙ, අවිහිංසා විතක්ක 
එන්න ප්ටන් අරගන්නවා. 

ේයවධාවිතක්ක සූතරය ් සර්වඥ න් වහන්යස් සඳහන් 
කරනවා,  ම්ම ය ෝගාවචර කුට ප්ුළුවන් වුණා නම් විනාි යෙක තුන 
හතර ප්හ යම් විදි ට කාම, වාප්ාෙ, විහිංසා කි න විතක්ක නැති 
කරයගන  න්න, ඔහුයග් හිතට ප්රධාන වශය න් යනක්ඛම්ම, 
අවාප්ාෙ, අවිහිංසා විතක්ක එනයකාට මුළු ඇඟම ක්ලමථ කට ප්ත් 
යවනවා. “චිත්තං ඌහඤ්ෙති” හිත විසිරිලා  න්ට ප්ටන් අරගන්නවා. 
ඉස්සර නම් මිනිස්සු ෙැන්නා මිනිස්සු කිව්වා ඔන්න ඔ  ප්ණ්ිතකමට 
භාවනා කරන්න ගි ා, දැන් තිෙුණට වැි  යක්න්ති  නවා ඔයහාමෙ 
ය ෝගාවචරය ක් ඉන්න ඕන කි ල නා නා ප්රකාර යේවල් කි නවා. 
යම් ය ෝගාවචර ා ඉතාම අමාරැයවන් තම ි  ාන්තම් හම්ෙ යවන 
කලාණ මිතරය ක්යග් අස්වැසිල්ලකින්, නැත්නම් ෙුදුරජාණන් 
වහන්යස්යග් සූතර ක් කි වල, යමයහම තම ි යලයේ සනීප් 
යවනයකාට ඔයහාම තම ි, කි ල යකායහෝම හරි හිත හදායගන 
ගිය ාත් දැන් ේයව්ෂ  එන්න ප්ටන් අරගන්යන්, යවයහස එන්න ප්ටන් 
අරගන්යන්, වික්ෂිප්්ත භාව  එන්න ප්ටන් අරගන්යන් ඇතුයළන්. ක  
යතෝන්තු කරවනවා. හිටප්ු ගමන් දාි ත් දාල මුළු ඇඟම උස්සල 
යප්ායළායව ගැහුව වයග් අතඅරිනවා. සම්ප්ූර්ණ තිෙුණ සමාධි  කඩල 
ගිහිල්ල තමන් යකායහ් කරකැවිලා අත් හැරි ාෙ කි ලා හිතාගන්න 
ෙැරි තැනකට “චිත්තං ඌහඤ්ෙති” කි ල සිත විසිරී  න්නට ප්ටන් 
අරගන්නවා. යම්ක නම් යත්රැම් කරලා යෙන්න අර කි න තරම්වත් 
යල්සි නැහැ. 

සර්වඥ න් වහන්යස් යම් අවස්ථාවට නිෙර්ශන ක් යගනහැර 
ප්ානවා, කාම විතක්ක  එනයකාට කාම විතක්ක  වශය න් යත්රැම් 
අරයගන, ඒක අනුන්ට තමන්ට දුක ප්ිණිස ප්ිහිටනවා ප්රඥාව දුර්වල 
කරනවා කි ලා, විඝාත  ප්ිණිස හිටිනවා නිවනින් දුර්වල කරනවා 
කි ලා, එන එන හැටි ට ගහගහ හරි, තලතලා හරි ඒ කාම විතක්කත් 



  26-වන ධමය යේශන . 
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එක්ක රංඩු කරන අවස්ථා යප්න්වන්යන් තාම යගා ම් කප්ලා නැති 
යවලාවක, ඒ යකත අ ියන් නිදැල්යල් ගව න්ට කවන යගාප්ල්යලක් 
වායග්. ඒ යගාප්ල්ලා ෙන්නවා හරකුන්ට යප්්න ෙව තාම නිල්ල ගහප්ු 
යහාඳ යකත යම් ප්ැත්යත්. ඒක කන්ට හම්ෙ යවනවා නම් එයහම 
යොයහාම ආස ි ගවය ෝ. නමුත් යගාප්ල්ලා ෙන්නවා, කෑයවාත් 
එක්යකෝ කුඹුරැ අ ිතිකාර ා ආයවාත් හරකට ගහනවා යහෝ වලිග  
යහෝ කප්නවා. එයහම නැත්නම් යගාප්ල්ලාට යහෝ ගහලා හානි 
කරනවා. එයහම නැත්නම් ගහලා ෙැනලා එලවනවා. හරකායග් නම් 
තිය න්යන් ප්ුදුමාකාර ආසාවක් අර සශ්රීක යගා ම කන්න. නමුත් 
යගාප්ල්ලා ෙන්නවා කෑයවාත්, හරකායග් ති න හරක්කමට කෑවාට, 
ගුටි කන්න යවන්යන් ප්ාඩු විඳින්න යවන්යන් යගාප්ල්ලට. ඒ නිසා 
නිතරම යකවියටන් තළනවා. නිතරම එලවනවා. යකාහාටෙ 
එලවන්යන් - යකයතන් ඈතට. ලන්යේ කාප්ල්ලා යම් කුඹුරට එන්න 
එප්ා. කුඹුයර් ඉන්න හරක් කි න්න ඉඩ තිය නවා මම කුඹුයර් 
කන්යන් නැහැ, මම නි යර් කන්යන්. මට ිංගිත්තක්  න්න යෙන්න 
කි ලා යකාේචරයෙෝ ප්ාර ඉල්ලන්න ඉඩ තිය නවා. නමුත් යගාප්ල්ලා 
ෙන්නවා හරකට නෑ ඒ නි ර ි, කුඹුර ි යවන් කරගන්න ප්ුළුවන් 
ගති . ඒ නිසා නි රටවත් යගාඩ යවන්න යෙන්යන් නැහැ. උන් 
එලවනවා, වනාතටම එලවනවා. ආන්න ඒ වයග් තම ි කාම විතක්ක, 
වාප්ාෙ විතක්ක, විහිංසා විතක්ක ප්වතින යවලාවක යනක්ඛම්ම  
දිහාවට අවිහිංසාව දිහාවට අවාප්ාෙ  දිහාවට එලවිල්ල හරි ට යම් 
යගා ම් ටික යනළාගත්යත් නැති කුඹුරක හරක් ෙක්කන, හරක් වැඩ 
කරන යගාවිය ක් වායග්. 

නමුත් දැන් අප්ි යම් කි න අවස්ථාවට ප්ත් වුණා කි ලා හිතමු. 
දැන් කාම විතක්ක එනවා අඩු ි. වාප්ාෙ විතක්ක අඩු ි. විහිංසා 
විතක්ක අඩු ි. ඒ යවනුවට එනවා යනක්ඛම්ම, අවිහිංසා, අවාප්ාෙ 
විතක්ක. ඔන්න ඒ යවලායවදී ය ෝගාවචර ා ෙලායප්ායරාත්තු 
යවන්යනත් නැහැ. අනිත් ඇත්තන් නම් ෙන්යනත් නැහැ. යමාකෙ 
යම්ක වැඩ කරන්යන් දැන් වීතිකරම මට්ටයම් යනයම ි, ප්රිවුට්ඨාන 
මට්ටයම්. හියත් විතර ි යප්්න්යන්. ප්රිවුට්ඨාන ක්යල්ශ ක් වශය න් 
වැඩ කරන්යන්. ෙලායප්ායරාත්තු නැති විදි ට අර තිෙුණු සමාධි  



මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාවලි   
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සම්ප්ූර්ණ කඩලා ගි ා වයග් යවනවා. අරමුණ අනිමිත්තක් ෙවට ප්ත් 
යවනවා. අරමුයණ් ප්ිළිබිඹුව නැතිව  නවා. ය ෝගාවචර ා සම්ප්ූර්ණ 
අතරමං යවේච තත්ත්ව ට ප්ත් යවනවා. හිටප්ු ගමන් මුළු ඇඟම 
යහලකින් ඇෙයගන වැටුණා වායග් ගැස්සිලා, තිෙුණු සමාධි  
සම්ප්ූර්ණය න්ම ප්ුවක් ඉත්ත ගයල් ගැහුවා වායග් ෙස අත විසිරිලා 
ඉඳුමක් හිටුමක් නැති තත්ත්ව ට ප්ත් යවනවා. සර්වඥ න් වහන්යස් 
යමතනදී මතක් කරනවා මම ඒ යවලාවට යකායහෝම හරි හිත යම් 
ක  ඇතුයළ් තැන්ප්ත් කරගන්නට ඕන නිසා සමථ අරමුණකට හරි 
හිත දාලා ප්ුදුමාකාර වීර්  ක් කළා ඒ යවලායව්දී, යම් අවස්ථාව 
ප්න්නන්න, මයග් හිත විසිරී යනාය ්වා කි න අෙහසින්. ඒ යමාකෙ, 
යමයතක් කල් නිසි නින්යේ කකා කකා ගි  හිත දැන් කන්න යෙ ක් 
නැති යවේචාම කාම විතක්ක, වාප්ාෙ විතක්ක, විහිංසා විතක්ක නැති 
යවේචාම තාම යනක්ඛම්ම ට  න්න තරම්, තාම අවාප්ාෙ ට  න්න 
තරම්, අවිහිංසාවට  න්න තරම් හිත යමෝරලත් නැත්නම්, ඒ හිත 
විප්ිළිසර යවනවා. 

ඒ නිසා වියශ්ෂය න්ම ඒ යවලායව්දී හිත යනාවිසිරී  ෑම 
සඳහා සම්ප්ූර්ණ ක ට හිත ය ාෙලා, ඉඳිනවා කි න එකම යමයනහි 
කරනවා. එයහම නැත්නම් මුළු වැටහිල්ලටම හිත ය ාෙලා දැයනනවා 
කි න එකම යමයනහි කරනවා. එයහම නැත්නම් සමහර ගුරැවරැ ඒ 
යවලායව් මමතරි ට යහෝ හිත ය ාෙන්න  කි ල කි නවා. 
ෙුේධානුස්සති ට යහෝ හිත ය ාෙන්න  කි ලා කි නවා. යමාකෙ 
අල්ලන්න දැන් ප්හුරැ නැහැ. කාම විතක්ක නැහැ. වාප්ාෙ විතක්ක 
නැහැ. විහිංසා විතක්ක නැහැ. ආන්න ඒ යවලාවට උන්වහන්යස් 
යේශනා කරනවා “කාම විතක්ක දුරැ යවලා ඇති වුණා වූ යම් 
යනක්ඛම්ම විතර්ක  මුළු රාතරි ක් ප්ුරාවටම මට තිෙුණට කවදාකවත්ම 
ඒක මට ෙ  ප්ිණිස හිටින්යන් නැහැ. යම් යනක්ඛම්ම විතක්ක  මුළු 
දිවා කාල  ප්ුරාම මයග් හිත ප්ිරිලා තිෙුණත් මට ෙ ක් ප්ිණිස 
හිටින්යන් නෑ. ඒක නිසා හිතට යම්ක ෙරන්න ෙැරි වුණාට, හිතට 
යම්ක තාම යත්රැම්ගන්න ෙැරි වුණාට මම අඩු ගායන් හිත, යම් ක  
වශය න් යහෝ සමථ නිමිත්තක යහෝ තැන්ප්ත් කරලා, යවයහස යවන 
ගති  ක්ලමථ  යවන ගති  නතර කරන්නට ඕන කි ලා නැවත 
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නැවතත් නැවත නැවතත් යනක්ඛම්ම විතක්ක ට  ායෙන ආකාර ට, 
යනක්ඛම්ම විතක්ක ට නතු යවන ආකාර ට හිත ප්ැවැත්වීයම් වියශ්ෂ 
වාප්ාර ක් කරනවා” කි ලා. 

යම් කතාව, මම හිතන්යන් නැහැ, අප්ිට ප්රසිේධ ධර්ම 
යේශනාවක කරන්න ප්ුළුවන් යව ි කි ලා. ඒ යමාකෙ යම්ක තම ි 
භාවනායව් මධස්ථ (මැෙ) යකාටස. ඒ මැෙ යකාටස කරන්නට නම් 
සෑයහන දුරට භාවනා කරලා, සෑයහන අත්දැකීම් ඇති ප්ිරිසක් 
යවන්නට ඕනෑ. එයහම යකයනකුට නම් යම් යකාටස ඇයහනයකාට, 
ෙුදුහාමුදුරැයවෝ ඇත්තටම ෙුදුහාමුදුරැයවෝම තම ි කි ලා හියතනවා. 
ෙුදුන් වහන්යස් අහසින් මවා ප්ාලා, එයහම නැත්නම් ආසිරිගන්වලා, 
නිවන් ෙක්වන කතාවක් යනයව ි ති න්යන්. යම්ක ප්ැහැදිලිවම 
ය ෝගාවචරය ක් අත්ෙකිනවා. අඩු ගායන් සමථ ය ෝගාවචරය කුත් 
අත්ෙකිනවා. තමන්යග් රෑප්  වශය න් ඇති වන්නා වූ කර්මස්ථාන  
ආශ්වාස ප්රශ්වාස යගවීයගන  නයකාට තවම ආයලෝක සංඥාවක් 
ප්හළ වී ඒ ප්ැත්තට ගිය ් නැත්නම්, හිත අරමුණු නැහැ කි ලා යහෝ 
වල්මත් යවනවා. එයහම නැත්නම් යකායහ් හරි  න නන්නත්තාර 
සිතුවිල්ලක් ඇවිල්ලා ප්ාළු යග ි වළං බිඳින්නා වායග් වැඩ කට ුතු 
කරන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඉතින් ඒ ය ෝගාවචර ාට එල්යලන්න 
අතකුත් නැහැ. යමාකෙ එතන තිෙුණ අරමුණ නැහැ. කවදාවත්ම 
විහිංසා විතක්ක දුරැ යවව්ච යනක්ඛම්ම විතක්ක සහිත තැනකට 
ය ෝගාවචර ායග් හිත මීට කලින් ගිහිල්ලත් නැහැ. ඒ නිසා එයහ් 
ගි ාට එහි සාමාජිකත්ව  ලැයෙන්යනත් නැහැ. ඒ නිසා යම්ක හරිම 
යෙකට යෙතෑවර යවේච යෙයලාවක් අතරමැෙ අවස්ථාවක්. යම්ක 
ප්ැහැදිලිවම සර්වඥ න් වහන්යස් සූතර කීප් කම සඳහන් කරනවා. 
ේයවධාවිතක්ක සූතරය ් සඳහන් කරනවා ඒ යවලාවට ක  
ක්ලමථ කට ප්ත් යවනවා. හිත වික්ෂිප්්ත භාව ට ප්ත් යවනවා. ඒ 
යවලායව්දී මම වියශ්ෂ ප්ර ත්න ක් ඇති කරගන්නවා - යම් හිත 
යවයහස යනායව්වා, සමාහිත යව්වා කි ලා නැවත නැවත ය ාෙවන 
අවස්ථාවක්. යම්කට ගන්න උප්කරම ටිකක් නම් යම්යක් යප්න්වලා 
නැහැ.  ම්ම යවලාවක යනක්ඛම්ම විතක්ක  දිහාවට, අවාප්ාෙ 
විතක්ක  දිහාවට, අවිහිංසා විතක්ක  දිහාවට ය ාෙවලා ය ාෙවලා 
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 නයකාට හිත එහි සමාහිත භාව ට ප්ත් වුයණාත් ඊට ප්ස්යස් 
ය ෝගාවර ා ප්ිමි යෙකක් ප්ැනප්ු කඩඉම් යෙකක් ප්ැනපු් 
ය ෝගාවචරය ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. 

එතයකාට සර්වඥ න් වහන්යස් සඳහන් කරනවා මට 
තිය න්යන් දැන් යම් ති න තත්ත්ව  ප්ිළිෙඳ සති  එලවගත්තා නම් 
කාම විතක්ක නැහැ, යනක්ඛම්ම විතක්ක  ති නවා. ඒ ෙව ෙන්නවා. 
වාප්ාෙ විතක්ක නැහැ, අවාප්ාෙ විතක්ක  ති නවා. යම් සමාහිත 
ෙව, සර්වඥ න් වහන්යස් යේශනා කරනවා, උන්වහන්යස් ෙුදු 
යවන්න, සර්වඥතා ඥාන  ලෙන්නට ඉස්සර යවලා ෙවයස් තරිවිොව 
ප්හළ කිරීම ප්ිණිස යහ්තු වුණා කි ලා. තරිවිොව අවසානය ් 
තිය න්යන් යමාකක්ෙ? ආසරවක්ෂ  ඥාන . සි ලු ආශරව යකයර් 
ඇත්තා වූ ආශරව දුරැ කිරීයම් කැමැත්ත. ඒ යමාකෙ, ආශරව ති න තාක් 
කල් ඇති කරන්යන් කාම, වාප්ාෙ, විහිංසා විතක්ක. දැන් ඒ යවනුවට 
අවිහිංසා, අවාප්ාෙ, යනක්ඛම්ම විතක්ක ඇවිල්ලා ඒක අග  කරන 
ගති ක් ආවාට ප්ස්යස් ආශරවවලට ඉන්න තැනක් නැතිව  නවා. ඒක 
නිසා භාවනායව් අධිචිත්ත ප්ඤ්්ා, අධිචිත්ත ශික්ෂාව නැත්නම් අධි 
ප්ඤ්්ා ශික්ෂාවට  නයකාට ය ෝගාවචර ා ආය ත් බිමට ඇෙයගන 
වැයටනවා වැනි තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. කමටහන් ශුේධ 
කරනයකාට යම්ක කි න්ට කටක් ඇයරන්යන නැති තරම්. එයතන්ට 
 න්ට ප් ක් ඉස්යසන්යන් නැති තරම්. යම්ක භාවනාවක් කි ලා 
යත්රැම් අරගන්ට ය ෝගාවචරකමක් නැති තරම්. ඒ යමාකෙ අයප්් හිත 
ඒකාන්ත සුඛ ප්ිණිස ප්ිහිටන යම් වැඩ ප්ිළියවයළ් රන් මාවතක් 
තිය  ි, ප්හන් වැටක් තිය  ි, ඒ අනුව අප්ි ආසිරිගැන්නිලා   ි 
කි ලා තම ි හිතන්යන්. නමුත් ඇති යවන්යන් එයහම එකක් 
යනයව ි. ඇති යවන්යන් දුක ප්ිළිෙඳව හාත්ප්ස අවයෙෝධ ක්. 
එයතන්දි අයප්් සාමාන සිංහල කි මනක් ති නවා තෑග්ගක් යෙනවට 
වැි  වටිනවා, තෑග්ග ප්ිළිගන්න එක කි ලා. 

යනක්ඛම්ම විතක්ක  ගැන යම්ක සි  ට යෙසී ක් ඇත්ත. 
යනක්ඛම්ම විතක්ක  ආවට ප්ස්යස් ඒක ඒ විදි ට භාරගන්නට නම් 
යකාන්ෙක් තිය න්න ඕන. කලින් කරප්ු සතිප්ට්ඨානය ් 
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කා ානුප්ස්සනාවක් තිය න්න ඕන. කලින් කරප්ු සතිප්ට්ඨානය ් 
යව්ෙනානුප්ස්සනාවක් තිය න්න ඕන. කලින් කරප්ු සතිප්ට්ඨානය ් 
චිත්තානුප්ස්සනාවක  ම් කිසි යකාන්ෙක් තිය න්න ඕන. අන්න 
එතයකාට නම් යත්යරන්න ප්ටන්ගන්නවා කවුරැත් ඇවිල්ලා අප්ිට 
මල්මාලා යනාදැම්මාට, කවුරැත් ඇවිල්ලා අප්ිට ආසිරි යනාගැන්නුවාට 
යම් ඇත්තා වූ යනක්ඛම්ම විතක්ක ම, මහා විශාල ඥාති ප්රිවර්ත කින් 
අප්ි අ ින් යවලා, මහා විශාල වස්තු ප්රිවර්ත කින් අ ින් යවලා, 
නැත්නම් සුළු යහෝ යව්වා විශාල යහෝ යව්වා ඥාති වස්තුයවන් අ ින් 
කරලා යම් ඉන්න ඉඳිල්ලම මදැ ි, හියත් කාම විතක්ක ක් නැතිවිල්ලම 
මදැ ි, ඒ විතරක් යනයව ි වාප්ාෙ ක් නැතිවිල්ලම මදැ ි, විහිංසාවක් 
නැතිවිල්ලම මදැ ි කි ලා තමන්ට ඇති වුණා වූ කාම විතක්ක, 
වාප්ාෙ විතක්ක, විහිංසා විතක්ක  ට කරයගන ඇති වුණා වූ 
යනක්ඛම්ම විතක්ක, අවාප්ාෙ විතක්ක, අවිහිංසා විතක්ක අඳුනායගන, 
ආසන ප්නවලා, සුදු යරේෙක් එළලා වාි කරවනවා. එතයකාට හියත් 
ප්ුදුමාකාර සංහිඳි ාවක් එනවා. යම් ටික ඇති කරන්ඩ සාමාන 
ය ෝගාවචරය කුට විනාි හතළිස්ප්හක්වත් භාවනායව් මුල් ටික ගත 
කරන්න යවනවා. ඒ කරන ටියක් සක්මන් කරලා යමයනහි කරලා 
යම් වන සංගදි  අඳුනගන්නට ෙැරි නම්, ප්ටන් අරගන්නයකාට 
ඇත්තා වූ ආනාප්ානය ් ප්ිම්බීම හැකිළීයම් ඇත්තා වූ යගායරෝසු ගති, 
ඒක වුණා නම් යහාඳ ි යනාවුණා නම් යහාඳ ි ආදී වශය න් ඇති 
වුණ ළමා ආශාවල් ඔක්යකාම ඉක්මවලා අරමුණ ඇතුල් වීම ප්ිට වීම 
අඳුනාගන්න ෙැරි තරම්, ප්ිම්බීම හැකිළීම යවන් යකාට හඳුනාගන්න 
ෙැරි තරම්, යම්යක් ප්රමාර්ථ ධර්ම මතු යවලා එනයකාට ඒ අරමුණ 
විෂය හි රංඩු කරන ගති, ආසා කරන ගති, අන්ෙ මන්ෙ ගති නැතිව 
 නවා. ප්රකටව යහෝ අප්රකටව යහෝ අනිකුත් අරමුණු මැෙ දිගයටෝම 
යම්යක් ප්වතිනා ගති ක් එන්ට ප්ටන්ගන්නවා. 

ආන්න ඕකට තම ි අප්ි කි න්යන් යනක්ඛම්ම විතක්ක  
කි ල. ඕකට තම ි අප්ි කි න්යන් අවාප්ාෙ විතක්ක  කි ල, 
අවිහිංසා විතක්ක  කි ලා. ඒවා ඇවිල්ලා යප්නී හිටින්යන් නැහැ. 
ඔන්න මම ආවා මම තම ි යනක්ඛම්ම විතක්ක  කි ලා යප්නී 
හිටින්යන් නැහැ, අවාප්ාෙ සිතුවිල්යලත් නෑ. වාප්ාෙ  යප්නී සිටින 
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ගති ක් ති නවා. අවාප්ාෙ විතක්කය ් තිය න්යන් අනිමිත්ත 
ගති ක්. ඒයක් නිමිත්තක් නැහැ. ඒ වයග් තම ි අවිහිංසා 
සිතුවිල්යලත් නෑ. ඉතින් ඒක නිසා අඬහැර ට වැඩ කරන ඇත්තන්ට 
නම්, කි ා ප්ාන්නට වැඩ කරන ඇත්තන්ට නම්, කලනි් චක්කර ප්ාඩම් 
කරයගන ගිහිල්ලා යම්ක දැන් යප්යන ි, දැන් යප්යන ි කි ලා හිත 
අනුව ෙලන්න ගත කරන ඇත්තන්ට නම්, ප්රාෙ ක් ප්ච වීමක් 
ප්සුෙෑමක් සිදු යවනවා. නමුත් දුක නැති කිරීම ි මයග් භාවනායව් 
ප්රමාර්ථ  කි ලා යත්රැම්ගත්ත යකයනකුට නම් යලාකු ඉස්ප්ාසුවක් 
ති න ෙව යත්යරනවා. යවන යමානවත් ති ා හිතවත් යම්කට කැමති 
නැහැ. යමයතක් කල් අරයගන ආප්ු මම කි ාගන්නා වූ, මයග් 
කි ාගන්නා වූ හිත ප්වා යම් චිත්තානුප්ස්සනායව් උතුම් තත්ත්ව ට 
කැමති නැහැ. ඒ යමාකෙ, හිතට ඕන අල්ලන්න ප්ුළුවන් යේවල්, කාම 
වස්තු, සාමිස සැප්. නමුත් යම්යක්  න්යන් නිරාමිසව, අනින්ද්රි  
ප්ටිෙේධව. 

යනක්ඛම්ම සංකල්ප්  කි න එක ඇයහන් එන එකක් 
යනයව ි, කයනන් නාසය න් දියවන් ශරීරය න් යනයව ි. ඒක 
යවනමම යකායහන්යෙෝ එන එකක්. ඒ වයග්ම වාප්ාෙ  යවනුවට 
එන අවාප්ාෙ , හිංසාව යවනුවට එන අවිහිංසාව යමාන යවයල් 
යකාතනින් එනවෙ කි ලා කි න්නට ෙැහැ. ආන්න ඒක එනයකාට 
අඳුනන්යන් නැත්නම් ඉතින් නැති වුණා හා සමාන ි. ඒක හරි ටම 
අර දුක් යව්ෙනා, සුඛ යව්ෙනා, අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාවල, අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ෙනා වයග්. ඇත්ත වශය න්ම අයප්් ජීවිතවල වැි හරි ක්ම 
තිය න්යන් යනක්ඛම්ම සිතුවිලි. යනක්ඛම්ම සංකලප්්. වැි හරි ක් 
තිය න්යන් අවාප්ාෙ සංකල්ප්. වැි හරි ක් තිය න්යන් අවිහිංසා 
සංකල්ප්. නමුත් යම්ක යනාෙන්නා නිසා වරින් වර එන්නා වූ කාම 
විතක්ක, වාප්ාෙ විතක්ක, විහිංසා විතක්ක නිසා අප්ි යමේචර යම් 
ප්ිරිසිදු අෙහස් තිය න යවලාවත්  ටප්ත් කරයගන, කාලකන්නි ි 
කි ලා හිතායගන, දුක්ෙර ි කි ලා හිතායගන, අප්ි ප්ාප්තර ි කි ලා 
හිතායගන, ප්ුදුමාකාර කරම, යෙයහත්, ශාන්තිකර්ම යහා යහා ා 
 නවා.  ම් ෙවසක යත්රැම් අරගන්නට ප්ුළුවන් නම් භාවනා 
ප්ර් ංක කදි යකාේචර නම් අප්ිට අවාප්ාෙ සිතුවිලි, අවිහිංසා 
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සිතුවිලි, යනක්ඛම්ම සිතුවිලි එනවෙ කි ලා, එතයකාට ප්ුදුමාකාර 
සමාහිත ක් එනවා. ඒක ක  වචන යෙක සංවර කිරීයමන් සීලය න් 
ගන්නවාට වඩා විශාල සතුටක්, විශාල නිරාමිස සැප්ක්. “වි්වකජං 
පීතිසුඛං” කි ලා කි නවා යම්කට. ශරමණ සැප් ක්. යමන්න යම් 
ශරමණ සැප්ය ් නන්නාඳුනනකම ි යවලා තිය න්යන්. මම යම් කතා 
කරන්යන් යලෝක ජනතාව ප්ිළිෙඳව යනයව ි, යම් අප්ි අභිමුඛ යවලා 
ඉන්න ප්ිරිස ගැන. අප්ි කවදා හරි ඒකට සමවැදිලා, ඒක ි කරගත්ත 
යේ කි ලා දැනගත්තා නම්, ඒ ඇති යවන සමාහිත කරම මතම ි 
ප්රයමෝෙ  ප්හළ යවන්යනත් ප්රීති  ප්හළ යවන්යනත්, නැත්නම් ධාන 
අංග ප්හළ යවන්යනත්. එතයකාට හරි ට අර යගා ම් කප්ලා ති න 
තැන නිසි නින්යේ සත්තුන්ට කන්ට ඇරලා, ඒ මයග් හරක් ටික කි ලා 
දැනගන්නට වූ ප්මණකින්, හුදු සති කින් ඒ ප්ුේගල ා ප්ුදුමාකාර 
සතුටක් ලෙනවා. 

යම්ක තවත් තැනක සර්වඥ න් වහන්යස් ෙක්වනවා - 
විප්ස්සනා චිත්ත වීිය ් ප්සුප්සට  නයකාට භාවනා කරම යෙකක් 
ති නවා ප්ණිධා  භාවනා, අප්ණිධා  භාවනා කි ලා. ප්ණිධා  
භාවනා කි ලා කි න්යන් තමන් ප්ටන් අරගත්තා වූ මූල 
කර්මස්ථාන  යහාඳට යප්්නවා. ප්ිම්බීම, හැකිළීම වශය න් 
විප්ස්සනාව යහෝ නැත්නම් ආනාප්නා  වශය න් සමථ  වඩන 
යකනාට ආනාප්න  අනිකුත් අරමුණු මැෙ යහෝ නැත්නම් යවන්ව 
හිටයගන යහෝ ප්රකටව යහෝ අප්රකටව යහෝ යප්්න යවලායව්දී 
ය ෝගාවචර ා ඒ මත ෙලායප්ායරාත්තු ඇති කරයගන සමථ  
ප්ැත්තට යහාඳට හිත ඒකාගර කරයගන භාවනා කරයගන  නවා. 
නමුත් ඒකම හිටින්යන් නැහැ. ඒ ප්ිළිඹිඹුව, අරමුයණ් ඇත්තා වූ 
ප්ිළිඹිඹුව, නැත්නම් අරමුයණ් ඇත්තා වූ නිමිත්ත අර භාවනාව විසින්ම 
මකලා දානවා. එතයකාට අප්ණිධා . ය ෝගාවචර ා අසරණ යවනවා. 
එල්ල කරගන්න යෙ ක් නැතිව  නවා. ෙලාගන්න යෙ ක් නැතිව 
 නවා. යප්්න්යන නැතිව  නවා. ආන්න ඒ යවලාවට තම ි “කා්ය 
කිල්න්ත  චිත්තං ඌහ්ඤ්ෙයය”5 කි න විදි ට හියත් ක්ලමථ ක්, 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 ේයවධාවිතක්ක සූතර , මජ්ෙිම නකිා , මූලප්ණ්ණාසක . 
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කය ් ක්ලමථ ක්, ක්ලාන්ත ගති ක්, හියත් ඇවිස්සිේච ගති ක් 
එන්යන්. යම්ක ය ෝගවචර ා ෙන්යන් නැත්නම් තම ි යමෝඩ වඩුවා 
ආ ුධත් එක්ක යප්ාරෙෙනවා වයග් ඒ භාවනාව නැගී සිටිනයකාට 
යොයහෝම යක්න්තිය න් සළුව ගසා දාලා නැගිටලා  නවා. කවුරැ හරි 
කැස්සත් යදාරක් හ ිය න් වැහුවත් යමානවා හරි කි නවා. 

නමුත් ය ෝගාවචර ා ෙලායප්ායරාත්තු යවනවා නම් යමයහම 
ප්රඥප්්ති  අත්හැරලා හිත ප්රමාර්ථ  දිහාට  නයකාට යම් යලෝභ 
සහිත සිත, යම් ේයව්ෂ සහිත සිත, යම් යමෝහ සහිත හිතට කූඩැල්ලා 
යකාට්යට් තිේොට හිටින්යන් නැතිවා වයග් යප්රයළන ගති ක් 
එනවා. එයහම යප්රළනවා, අරමුණ අප්රකට යවනවා, ඒ අරමුයණ් 
නිමිත්ත නැති යවනවා. ඒ නිසා මම යහාඳට භාවනා කයළාත් ඒ 
නිමිත්ත නැති වන ගති ට මම හුරැ යවන්නට ඕනෑ කි ලා ඒකට 
ප්ුරැේයෙන්ම භාවනාවට  නවා නම් අප්ි එ ාට කි නවා ප්ුරැදු 
භාවනාකාරය ක්, තලතුනා භාවනාකාරය ක් කි ලා. ඒකට කි නවා 
අප්ණිධා  භාවනාව කි ලා. ප්ණිධා ක් නැහැ. එල්ල කරන්න යෙ ක් 
නැහැ. ඒ යවලාවට කරන්න තිය න්යන් යකායහාම යහෝ මයග් හිත 
යම් කය ් ප්වතීවා කි ලා, කය ් ඉරි ව්ව දිහා යහෝ ෙලායගන, 
කුණාටු යවලාවක නැව් ගමන නතර කරලා, නැව යප්යරළන්න 
යෙන්යන් නැතිව රැකගන්න ෙලන කප්්ප්ිත්යතක් වයග් භාවනාව 
යේරගන්න ඕනැ. ඉතින් හුඟයෙයනක් කරන්යන් යම් යවලාවට 
ගුරැවර ා මාරැ කරනවා. එයහම නැත්නම් භාවනා කරම  මාරැ 
කරනවා. එයහම නැත්නම් යම් ස්ථාන  යහාඳ නැහැ කි ලා මාරැ 
කරනවා. ඉතින් මාරැ කරන්න කරන්න යහෝෙයහෝෙ මයේ දානවා වයග් 
තම ි. ගිනි උප්දිනකන් ගිනි ගහන්නට ෙන්යන් නැති, අතුල්ලන්න 
ෙන්යන් නැති යමෝඩ වැේයෙක් වායග් ටියකන් ටික රත් කරනවා, ඒ 
ගිනි ෙණ්ඩ විසි කරනවා. ඒයකන් තව එකකට  නවා, ආය ් ටිකක් 
රත් කරනවා, ඉවර ක් නැහැ. 

එයහම අ ට නම් භාවනායව් තිය නවා අතියර්ක දුකක්. 
සීල  නිසා ඇති යවන්නා වූ සමාහිත ගති  යහෝ චිත්තානු 
ප්ස්සනායව් ෙක්ෂකම නිසා ඇති යවන්නා වූ සමාහිත ගති  නැත්නම් 
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ඉතින් අනුන්යග් හරක් ෙලනවා වයග් තම ි වැයේ. තමන්ට 
ප්ස්යගෝරසක් නැහැ. තමන්ට ප්ස්යගෝරස  එන්නට නම් සීලය ් සතුට 
තිය න්නට ඕන. “අවිප්පටිසාරත්තානි ්ඛා ආනන්  කුසලානි සීලානි” 
සීල  අප්ට ති නව නම් අප්ිට විප්ිළිසර යවන්න යෙ ක් නැහැ, යමාන 
තැනකින් වැටුණත් අප්ට වැයටන්න යෙ ක් නෑ. ඒක විතරක් 
යනයව ි. චිත්තානුප්ස්සනායව් ඉහළට ගි ාම ඊටත් වඩා සමාහිත 
හිතක් ඇති යවනවා. රාග  ඇති වුණා කි ලා ෙ  යවන්නට යෙ ක් 
නැහැ. ඒ වයග්ම යනක්ඛම්ම  ඇති වුණ ි කි ලා ගණන්ගන්න 
යේකුත් නැහැ. අප්ට අවශ කරන්යන් ඒක දැනගන්න එක ි. ඒ නිසා 
යම්ක යප්ාත දැනගත්තාට, ෙක්ෂ ගුරැවරැ ළඟ හිටි ට, ඕනෑ කළාට, 
ආශා කළාට එන යෙ ක් යනයම ි. ඒ එන භාවනා මනසිකාර , 
භාවනා ජවනිකාව හරි ට යත්රැම් අරයගන, ප්ළයවනි වශය න් 
අවස්ථාව යත්රැම්ගන්න ඕන. යෙක, අවස්ථාවට ගැළයප්න විදි ට 
වැඩ කරන්න ඕන. ඉතින් යම් චිත්තානුප්ස්සනාවට අදාළ නමුත් 
ඒකටම සමාන්තර නැහැ, නමුත් ආධාර උප්කාරක සූතර කු ි යම් 
ඉදිරිප්ත් කරගත්යත්. 

යම් සූතර ට ප්ස්යස් ති නවා විතක්කසණ්ඨාන සූතර  කි ල 
සූතර ක්. එතනදී සර්වඥ න් වහන්යස් විසින් යම් විවිධාකාර විතර්ක 
සමන  කිරීම සඳහා කරම කිහිප් ක් විස්තර කරනවා. ඉදිරි ධර්ම 
යේශනාවලදී ඒ ප්ිළිෙඳවත් අප්ි විස්තර කරන්න ෙලායප්ායරාත්තු 
යවමින් අෙට නි මිත යේශනාව යමතනින් නිමාවට ප්ත් කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු!

  



 

 
   

 

 



 

139 
 

 

 

27-වන ධමම ් ්ශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස.../// 

“කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව භික්ඛු චි්ත්ත චිත්තානුපස්සී විහරති: 

ඉ  භික්ඛ්ව භික්ඛු සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්ත’න්ති 
පජානාති, වීතරාගං වා චිත්තං වීතරාගං චිත්ත’න්ති පජානාති, ස්දාසං 
වා චිත්තං ස්දාසං චිත්ත’න්ති පජානාති, වීත්දාසං වා චිත්තං වීත්දාසං 
චිත්ත’න්ති පජානාති, ස්මාහං වා චිත්තං ස්මාහං චිත්ත’න්ති 
පජානාති, වීත්මාහං වා චිත්තං වීත ්මාහං චිත්ත’න්ති පජානාති, 
සඞ්ිත්තං වා චිත්තං සඞ්ිත්තං චිත්ත’න්ති පජානාති, වික්ිත්තං වා 
චිත්තං වික්ිත්තං චිත්ත’න්ති පජානාතී’ ති”. 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සංඝරත්න  ඇතුළු ප්ිරිසයගන් 
අවසර ි. අෙ යම් මාතෘකාව  ටයත්ම, යවන විදි කට කි නවා නම් 
යම් අනු මාතෘකාව  ටයතම, තවත් විස්තර ක් ඉදිරිප්ත් කරගන්ට ි 
ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන්. ප්රධාන මාතෘකාව වශය න් අප්ිට 
චිත්තානුප්ස්සනාව කි න ප්ර්ව  ඉදිරිප්ත් කරන්න ප්ුළුවන්. එ ිනුත් 
අප්ි චිත්තානුප්ස්සනාව  ටයත් සර්වඥ න් වහන්යස් විසින් යප්ළ 
ගස්සන ලෙ  ුගළ අයටන් හතරකු ි අෙ අප්ි ඉදිරිප්ත් කරගන්න 
ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන්. ප්සුගි  ෙවස් යෙයකත් අප්ි ඒ  ුගළ 
අයටන් තුන තුන ඉදිරිප්ත් කරයගන සතිප්ට්ඨාන සූතර , ඒ වායග්ම 
ේයවධාවිතක්ක සූතර  ඔස්යස් සෑයහන විස්තර ක් ඉදිරිප්ත් 
කරගත්තා. ඒ වායග්ම අප්ි යත්රැම්ගත්තා, වටහාගත්තා, යම්ක මීට 
කලින් කරන ලේදා වු කා ානුප්ස්සනා, යව්ෙනානුප්ස්සනා, ආදී ධර්ම 
යකාට්ඨාස ප්ිළිෙඳ අවයෙෝධ කුත් ඒවා ප්ිළිෙඳ අත්දැකීමකුත් ඇති 
යකයනකුට ඉතාමත්ම ගම්භීරත්ව ක්, තවත් රසවත් යකාටසක් 
යගනහැර ප්ාන යෙ ක් ෙව. එයහම නැතුව අත්දැකීයමන් යතාරව, 
සුතම  වශය න් අහන යකනකුට වුණත් ඒයක් ගම්භීර භාව ක්, 
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එන්ඩ එන්ඩ කා ානුප්ස්සනාවට වඩා යව්ෙනානුප්ස්සනායව්, 
යව්ෙනානුප්ස්සනාවට වඩා චිත්තානුප්ස්සනායව් ආදී වශය න් 
යප්්න්න තිය නවා. ඒ වායග්ම චින්තාම  වශය න් හිත 
හසුරැවන්යනකුට වුණත්, තර්ක ඥාන  අනුව අන්ව  ඥාන  අනුව 
කල්ප්නා කරන යකයනකුට, අප්ි යවන ප්ැත්තකින් කි නවා නම් 
ෙුේධාගයම් යහෝ ෙුේධ ධර්මය ් යදාස් යහා න ස්වරෑප්ය න් යහෝ 
යම  යහා න යකයනකුට, මත් කරවනසුලු යකළවරක් යහා ාගන්න 
ෙැරි තරම් ඒ ගම්භීර භාව  යප්න්වන ස්වභාව ක් චිත්තානුප්ස්සනා 
යකාටයස් තිය නවා. 

යවන විධි කට කි නවා නම් යම්ක කිසියස්ත්ම ෙුේධාගම 
යනායව්. යම්ක යෙෞේධ වැඩ ප්ිළියවළක් යනායව්. තිස්එක් තල ක් 
යවන යමම භවය ්, මනුස්ස ා කි න සතා ප්ිළිෙඳව කරන ලෙ 
යහාඳම විස්තර ක්. ඒ වායග්ම තම ි, ඒක විස්තර කරන්න ප්ුළුවන් 
යවන්යනත් මනුස්ස ාට ප්මණ ි. එ  ප්ුදුමාකාර සන්ධිස්ථාන ක්. ඒ 
මනුෂත්වය ් යකළවරටම, එයහම නැත්නම් සි ල්ල ෙන්නා වුත්, 
සි ල්ල ෙක්නා වුත් සර්වඥ ඥාන ට ප්ත් වු උත්තම න් වහන්යස් 
විසින්ම ඒක යශර්ෂ්ඨ යෙ ක් ෙව යේශනා කරල ති නවා. ඒ නිසා 
යම්ක සුතම  වශය න් ෙැලුවත් චින්තාම  වශය න් ෙැලුවත් 
භාවනාම  වශය න් ෙැලුවත්, යකාේචර විස්තර කළත්, කි න්ට 
කි න්ට ආස හියතන, ඒ වායග්ම ගැඹුරක් යප්න්වන, සිත් අලවනසුලු 
ගති ක් තිය නවා. 

ප්රධාන වශය න් අප්ි සාමාන ඉගැන්වීයම් සඳහන් යවන රාග 
සිතුවිලි, ේයව්ෂ සිතුවිලි, යමෝහ සිතුවිලි කි න මුල් අකුසල් මුල් තුන 
 ුගළ කරනවා. “සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්ත’න්ති පජානාති”. 
උප්ෙනා වූ  ම් කිසි රාග සහිත හිතක්, නැත්තම් යලෝභ සහිත හිතක්, 
ආසාව සහිත හිතක්, කාම  සහිත හිතක් ආවා නම්, සතිප්ට්ඨායන් 
ඉතාමත්ම වැෙගත්, ප්රථම ගැඹුරැ ආරම්භ ක් යෙනවා ඒ ෙව 
දැනගන්නවා කි ලා. එතයකාට චිත්තානුප්ස්සනාව කි ලා කි න්යන් 
උප්න්නා වු සිත ඒ ආකාරය න්ම දැනගැනීම ි කි න ඒ මූලික 
ආප්්යතෝප්යේශ ට යමතනින් යහාඳ ආරාධනාවක් තිය නවා, 
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141 
 

ප්ටන්ගැනීමක් තිය නවා. උප්න්නා වු කාම හිත, රාග හිත, යලෝභ 
හිත, මට දැන් කාම සහිත හිතක්, රාග සහිත හිතක්, යලෝභ සහිත 
හිතක් උප්න්නා කි ලා දැනගන්නවා. ඒයකම අනිත් ප්ැත්ත තම ි, 
“වීතරාගං වා චිත්තං...” රාග  නැත්තා වු හිතක් උප්න්නා නම් එතන 
මට වීතරාගී හිතක් උප්න්නා කි ලා දැනගන්නවා. එතයකාට ෙැලුවත් 
ඒ රාග චරිත ාට නම් යලෝකය ් උප්දින හිත් ඔක්යකාම යම් යෙකට 
කඩන්න ප්ුළුවන්. ඒ යමාකෙ හුඟක් යවලාවට ඒ චරිත  චරිතගත 
යවලා තිය න්යන්, හරිගැහිලා තිය න්යන්, රාග හිතුවිලිවලින්. ඒ 
නිසා එවැනි යකයනකුට උප්දින උප්දින සරාග හිතුවිල්ලත් උප්න්නා 
කි ලා දැනගන්න මත්යතහි ඔහුට චිත්තානුප්ස්සනාවට ප්රයව්ශ ක් 
ලැයෙනවා.  ම් යවලාවක ඔහුට රාගය න් යතාර වු, තමන්යග් 
චරිත ට යවනස් වු, රාග චරිත ට යවනස් වූ හිතුවිල්ලක් ආප්ු ගමන් 
අර වයග්  ුතුකමක් ඔහුට ඇති යවනවා මට දැන් වීතරාගී හිතුවිල්ලක් 
ඇති වුණා කි ලා. එතයකාට ඒ හිතුවිලි යෙකට යෙෙන්න ප්ුළුවන්. 

ඒ වායග්ම ේයව්ෂ චරිත ක් තිය නවා නම් (නිතයරෝම 
යක්න්ති  න) අප්ි කි නවා කුකුල් යක්න්තිකාරය ෝ කි ලා. යොයහෝම 
ඉක්මනට යක්න්ති  න, එයහම නැත්නම් චණ්ඩ ප්රැෂ හිතුවිලි, වචන 
කරි ා සහිත යකයනකුට නම් ඔහුයග් හිතුවිලි යෙකට කඩන්න 
යවන්යන් සයෙෝස හිතුවිලි හා වීතයෙෝස සිතුවිලි වශය න්. එතයකාට 
අර රාග චරිත ාට කි ප්ු කථාව වයග්ම, ඔහුට නිතරම ොධා ඇති 
යවන්යන්, යවයහසකර යවන්යන් යෙෝස හිතුවිලිවලින් නම්, එන හැම 
යවලාවකම ඒක දැනගන්න මට්ටමින්ම, ඒක භාවනාවක් ෙවට ප්ත් 
යවනවා. ඒ වායග්ම ඔහුට  ුතුකමක් එනවා, වගකීමක් එනවා, යදාස් 
නැති හිතුවිල්ලක් මට දැන් ආවා, වීතයෙෝස සිතුවිල්ලක් මට දැන් ආවා 
කි ලා ඒකත් දැනගන්න මට්ටම. එතයකාට ඒ ප්ුේගල ා ේයව්ෂ සහිත 
ප්ුේගලය ක්, නැත්නම් යෙෝස චරිත ක් කි ලා අනුන්, රට්ටු, නැත්නම් 
තමාම කලින් නම් කරගන්නා ලෙ ස්වරෑප් ක් තිෙුණට දැන් ඔහුට 
යෙෝස හිතුවිල්ලත් චීතයෙෝස හිතුවිල්ලත් සමාන අභාස ක් යවනවා. 
සමාන අභිය ෝග ක් යවනවා. යෙෝස සිතුවිලි එනයකාටම යෙෝස 
සිතුවිල්ලක් ෙව දැනගන්නවා. නියදාස් සිතුවිල්ලක් එනයකාටම නියදාස් 
සිතුවිල්ලක් ෙව දැනගන්නවා. එතයකාට ඔහුට  ම් කිසි ආධාත්මික 
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142 
 

ප්ෙනමක් වැයඩනවා, මටත් ප්ුළුවන් චිත්තානුප්ස්සනාව කරන්න, 
මමත් කැප් ි, මටත් ඒ ධර්ම  කැප් ි, මටත් යම් සාසන  කැප් ි 
කි ලා. යෙෝස හිතුවිල්ල අනුව තැයවන තැයලන චණ්ඩ ප්රැෂ වැඩ 
කරන යකයනකුට කවදාවත් හියතන්යන් නැහැ, සර්වඥ න් 
වහන්යස්යග් ගම්භීර ධර්ම  තමන්යග් ජීවිත ට ළං කරගන්න ඕනැ, 
ළං කරගන්න ප්ුළුවන් කි ලා. ඒ යමාකෙ, ේයව්ෂ හිතුවිලි එනයකාටම 
ඒ ේයව්ෂ සිතුවිලි අනුවම හිතනවා, දිගට හිතනවා, කථා කරනවා, 
කරි ා කරනවා. ඒ නිසා ඔහුට නිතරම ේයව්ෂය ් ආදීනවවලින් ප්ිරිේච 
කටුක ජීවිත ක් ති න්යන්. 

නමුත් භාවනාව කි ලා කි න්යන් යමාකක්ෙ - ේයව්ෂ හිතුවිලි 
එනයකාටම යමයනහි කරනවා. ඒක එතයකාට (ප්ළමුයවනි සැයර්ම 
යමයහම යවන්යන් නැහැ) යගාඩක් කල් ඇෙහිල්යලන් යම්ක කරයගන 
 නයකාටම ලත් තැනම යලාප්් කරන්න ප්ුළුවන් ගති ක් එනවා. මම 
නැවතත් මතක් කරනවා, ඒක හුඟක් කල් ප්ුහුණ ු කිරීයමන් තම ි 
එන්යන්. නමුත් කවම කවදාකවත් යෙෝස හිතුවිල්ල යෙෝස හිතුවිල්ලක් 
ෙව දැනගැනීයම් මුලික ප්ි වරට  න්යන් නැතුව කවමදාකවත් එයහම 
චරිත ක් සුේධ කරන්න ප්ුළුවන්කමක් නැහැ. ප්ැහැදිලිවම කි න්න 
ප්ුළුවන් ආගමට කරන්නත් ෙැහැ. සීල ට කරන්නත් ෙැහැ. ප්ැහැදිලි 
සැෙෑ යවනසක්, අි ටම අත දාලා යවනසක් ඇති කරන්න නම්, 
යෙෝස සිතුවිලි එනයකාටම යෙෝස සිතුවිල්ලක් ෙව දැනගන්නවා. 
“ස්දාසං වා චිත්තං ස්දාසං චිත්ත’න්ති පජානාති”. ඒක නම් රහත් 
වයග් වැඩක්. රහතන් වහන්යස්යග් තරමටම, අර ේයව්ෂ සහිත 
ප්ුේගල ා එක ප්ාරටම නතර කරගන්නට ප්ුළුවන් ශක්ති කුත් 
තිය නවා. ඒ වායග්ම තම ි ඒක සීල කින් යහෝ දාන කින් හරි යවන 
ආගමික කට ුත්තකින්වත් යකායහාමටවත් කරන්න ෙැහැ. කරනවා 
නම් යම්කම ි කරම . හැෙැ ි යම් කරමය න් ප්ටන්ගත්ත ෙවයස් කිසිම 
ගුණ වියශ්ෂ ක් ඇති කරන්යනත් නැහැ. යවන විදි කට කි නවා 
නම්, ඇති යනාකර ඉන්නත් ඉඩ තිය නවා. කරන්නත් ඉඩ තිය නවා. 
අංගුලිමාල වයග් යකයනක් සර්වඥ න් වහන්යස් ප්ිටුප්ස්යස් 
හඹායගන  නයකාට කඩුවක් ඔසවායගන, මුඩු මහණ නැවති න් 
නැවති න් කි නයකාට, සර්වඥ න් වහන්යස් යේශනා කයළ් “මම 
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නතර වුණා අංගුලිමාල, නුඹ නතර යව න්”. යෙෝස සිතුවිල්ල යෙෝස 
සිතුවිල්ලක් ෙව දැනගැනීයමන් නතර යව න් ප්ුළුවන් නම්. 
අංගුලිමාලට එතයකාට ි යත්රැයණ්, යෙෝස සිතුවිල්ලක් ආප්ුවහම ඒ 
අනුව දුවයගන ගිහිල්ලා කඩුව යමයහ වන හැටි, අත සුනමව 
ප්ාවිේචි කරල යවන යකනකුයග් ජීවිත  හානි කරන හැටි, එ ා 
හිතුයව ඒක ෙක්ෂකමක් කි ලා. දැන් අභිය ෝග ක් ඇවිල්ල තිය නවා, 
යෙෝස සිතුවිල්ලක් එනයකාට ඒ අනුව හිතන්න  න්යන් නැතුව, කරි ා 
කරන්යන නැතුව, වචන කථා කරන්යන් නැතුව, ප්ුළුවන් නම් නතර 
යව න්. අන්න අංගුලිමාල ගල් ගැහිේච යවලාව. ඒ චිත්තක්ෂණය ම 
අර තිෙුණු මහා ෙරැණු තරස්තවාදී ගති, එයහම නැත්නම් යල් ප්ිට 
කප්න තරමට තිෙුණ ගුරැ භක්ති  ඔක්යකාම ගහල ගි ා. වහාම හිත 
ප්ිහිටි ා, මයග් ෙක්ෂකම නම් යෙෝස සිතුවිල්ලක් එනයකාටම යෙෝස 
සිතුල්ලක් ෙව දැනගත  ුතු ි කි ල. ඒ එක්කම ඔහුට ප්ුළුවන් වුණා 
දැනගන්න, දැන් වීතයෙෝස සිතුවිල්ලක් මට ආවා, මම වීතයෙෝස 
සිතුවිල්ලක් ආප්ු ෙව දැනගත්තා කි නයකාටම ඒ චරිතය ් යලාකු 
යවනසක් ඇති වුණා. 

ඒ නිසා යම්ක ආරම්භක, ඉතාමත්ම වැෙගත්, ප්ුංචි අි ක් - 
ප්ුංචි ප්ි වරක්. යමම ප්ි වර ති න්යන් නැතුව, කලින් හිටප්ු තායලට 
යකාේචර අප්ි සීල කින් ෙැඳිලා හිටි ත්, යකාේචර අප්ි ෙන් යෙන 
ෙණ අහන සාකේඡා කරන තැනක හිටි ත්, එයහම නැත්නම් ආගමික 
ප්රිසර ක හිටි ත්, ඒක යම් වායග් ඇතුළතින්ම ගුණ යවනසක් ඇති 
කරන්යන් නැහැ. ගුණ යවනසක් ඇති කරන්න නම් 
චිත්තනානුප්ස්සනාව කි න යම් ප්ළමුයවනි ප්ි වර මනුස්ස ාට 
කැප් ි. ඒක සර්වඥ න් වහන්යස්යග් අධිකාරි ක්වත් සාරිප්ුත්ත 
ස්වාමීන් වහන්යස්යග්, එයහම නැත්නම් යමාග්ගල්ලාන ස්වාමින් 
වහන්යස්යග් අධිකාරි ක්වත් යනායව ි. ෙරහ්ම ාටවත් නැහැ ඒයක් 
අධිකාරි ක්. මාර ාටවත් නැහැ ඒයක් අධිකාරි ක්. අධිකාරි  තිය න 
මනුස්ස ාට තම ි අප්ි කි න්යන් යමයලෝ වශය න් යම් ධර්ම  
අවයෙෝධ කරගන්නට ප්ුළුවන් කි ලා. ඒ ප්ින්වතුන් කාටත් ඒ 
අධිකාරි  තිය නවා. අධිකාරි  තමන්ටම ප්වරාගන්න ප්ුළුවන්. 
යමාකක්ෙ, ේයව්ෂ සිතුවිල්ලක් එනයකාට මට ේයව්ෂ සිතුවිල්ලක් ෙව 
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දැනගන්නට ලැයේවා. මම ඒක දැනගැනීම සඳහා සැදී ප්ැහැදී ඉන්ට 
ඕනෑ, එළඹ සිටි සිහිය න් ඉන්නට ඕනෑ. ආන්න චිත්තානු 
ප්ස්සනාවට ෙහිනවා කි න අර අප්ි කලින් කි ාප්ු ඉතාමත්ම ගැඹුරැ 
කට ුත්ත තමන්යග්ම නහ   ටටම ඇවිල්ලා. තමන් තුළින් 
කරි ාත්මක යවන මට්ටමට ඇවිල්ලා. ඒකට යප්රහුරැවක් යමාකුත් 
නැහැ. අහම්යෙන් තම ි යම්ක ප්ටන් අරගත්යන. නමුත් කල් ඇතුව 
යම්වා අහලා, කල් ඇතුව සාකේඡා කරලා, යම්ක මට යහාඳ ි කි ලා 
අෙහායගන එළඹී සිටයගන ඉන්නත් ඕනෑ, හැෙැ ි හරි ටම තරහ 
 න්නත් ඕනෑ. ඔක්යකෝම ලැහැස්ති යවලා ඉන්දැේදී ේයව්ෂ සිතුවිල්ලක් 
නායවාත් ඒත් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ේයව්ෂ සිතුවිල්ලත් යලාකු 
අතයකාලුවක්, එයහම නැත්නම් යලාකු ආධාරක ක්, ේයව්ෂ චරිත ාට 
ඒ ේයව්ෂය ් හැටි දැනගන්න. ඒ විතරක් යනායව ි. වීතයෙෝස 
හිතුවිල්ලත් අර වයග්ම එකක්. ඒ සම මට්ටයම්ම එකක්. යමයනහි කළ 
 ුතු එකක්. එතනම දැනගත  ුතු එකක් කි ලා, ඔේචර කල් ේයව්ෂ 
සිතුවිලි නිසා යකයලසුණ චරිත ක් තිෙුණ යකනාට, ේයව්ෂ 
සිතුවිල්ල ි, වීතයෙෝස සිතුවිල්ල ි යෙකම සම මට්ටමට එන්යන්. දීර්ඝ 
ප්ුහුණුයව් හැටි. එයහම නැත්නම් සර්වඥ න් වහන්යස්යග් අකාලික 
ධර්ම  කරි ාත්මක යවන හැටි. 

ඒ වායග්ම තම ි යමෝහ සිතුවිල්ල, වීතයමෝහී සිතුවිල්ල. යමෝහ 
කි ලා කි න්යන් මුළා කරවන අන්ධ කරවන, ප්රඥාව දුර්වල කරන්නා 
වු සිතුවිලි. සරාග, සයෙෝස, සයමෝහ සිතුවිලිවලට සර්වඥ න් 
වහන්යස් ේයව්ධාවිතක්ක සූතරය ් ලකුණු කිහිප් ක් ඉදිරිප්ත් 
කරගන්නවා. අප්ි ගි  ප්ාරත් මතක් කරගත්තා. ඒවා කරි ාත්මක 
වුයණාත්, රාග සිතුවිල්ල අනුව රාග සිතුවිල්ල දිගින් දිගට 
ප්ැවැත්වුයවාත් රාග වචන කථා කයළාත් රාගාන්විත, රාගය න් 
මන්මත් යවේච විදි ට කරි ා කයළාත්, ඒක තමන්ට අහිත ප්ිණිස 
ප්ිහිටනවා, අනුන්ට අහිත ප්ිණිස ප්ිහිටනවා, උභ  ප්ාර්ශ්ව ටම - 
තමන්ට අනුන්ට කි න යෙප්ාර්ශ්ව ටම - අහිත ප්ිණිස ප්ිහිටනවා. ඒ 
වායග්ම ප්රඥාව දුර්වල කරනවා. ඒ වායග්ම නිවන ොධා කරවනවා. 
යම් ආදී ලකුණු රාග ටත් ේයව්ෂ ටත් යමෝහ ටත් තුනටම යප්ාදු ි. 
ඒ නිසා සර්වඥ න් වහන්යස් සර්වඥතා ඥාන  ලොගන්නට කලින්, 
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මහා යෙෝසතාණන් වහන්යස් කායල් යම් සිතුවිලි ඔක්යකාම යම් 
විධි ට ජාති හ කට කඩලා. උන්වහන්යස්ට තිබිලා නැහැ රාග 
චරිත ක් යහෝ ේයව්ෂ චරිත ක් යහෝ යමෝහ චරිත ක්. මිශරව තිබිලා 
තිය න්යන්. ඒ නිසා රාග සිතුවිල්ල එනයකාට රාග සිතුවිල්ල 
දැනගන්නවා. වීතරාග සිතුවිල්ල එනයකාට වීතරාග ෙව දැනගන්නවා. 
යෙෝස සිතුවිල්ල එනයකාට යෙෝස සහිත සිතුවිල්ලක් කි ලා 
දැනගන්නවා. වීතයෙෝස සිතුවිල්ලක් එනයකාට වීතයෙෝස සිතුවිල්ලක් 
කි ලා දැනගන්නවා. යමෝහ හිතුවිල්ලක් එනයකාට ඒක යමෝහ 
හිතුවිල්ලක් කි ලා දැනගන්නවා. අයමෝහ හිතුවිල්ලක් එන විට අයමෝහ 
හිතුවිල්ලක් කි ලා දැනගන්නවා. එතයකාට යම් දැනගන්න මට්ටයමන්, 
(කථායව් කි යවන්යන් නැහැ) නමුත් තිරය ් ප්ිටිප්ස්යස් යවන 
 ාන්තරණය ් හැටි ට ඉයේම, කිංකුසලගයවසීව යමාකක්ෙ කුසල  
කි ලා යහා මින් ගත කරන යම් සාධු චරිත ට, කවදාවත් යගාජ 
දායගන යප්ණ දායගන මතු යව්යගන විරිත්තායගන එන රාගය ් 
වැයඩන ගති  නැතුව  නවා. ේයව්ෂය ් වැයඩන ගති  නැතුව 
 නවා. යමෝහය ් වැයඩන ගති  නැතුව  නවා. ඉයේම රාග ට 
ප්රතිප්ක්ෂ, ේයව්ෂ ට ප්රතිප්ක්ෂ, යමෝහ ට ප්රතිප්ක්ෂ සංකල්ප් එන්න 
ප්ටන්ගන්නවා. 

ඉතින් අෙ යම් ආගම ප්ටලවායගන තිය න්යන් ඔන්න 
ඔතන ි. රාග  ආප්ු ෙව - මම නැවතත් මතක් කරනවා - රාග ට 
එන්න අරින්න ඕනෑ. රාග  යගන්නන්න නරක ි. අතීත රාග යහෝ 
අනාගත රාග යහෝ යනයව ි යම් කි න්යන්. වර්තමාන වශය න්, 
කර්මානුරෑප්ව, යහ්තු සහිතව මතු යවන්නා වු රාග . ආන්න ඒ රාග  
එනයකාට ඒක රාග  ෙව දැනගැනීයමන් සාධු චරිත කට, නැත්නම් 
කිංකුසලගයවසීව හැසියරන තප්ස්වරය කුට, ඒකාන්තය න්ම 
රාග ට ප්රතිප්ක්ෂ වූ යේවල් හිත විසින් ය ෝජනා කරනවා. යනක්ඛම්ම 
හිත ය ෝජනා යවනවා. අර කි න විධි ට තමන්ට යවයහස, අනුන්ට 
යවයහස, උභ  ප්ක්ෂ ට යවයහසට යහ්තු යවන, හියත් කුසල  
වළකන, ප්රඥාව දුර්වල කරන, නිවන වළහන ස්වරෑප් ක් රාගය ් 
තිය නවා. යම්කට විකල්ප් ක් තම ි, යනක්ඛම්ම හිතුවිල්ල, ගිහි යග  
අත් හැරීම, අභිනිෂ්කරමණ . ඕන්න අභිනිෂ්කරමණ හිතුවිල්ල රාග 
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හිතුවිල්ලක් එනයකාටම එන්න ප්ටන් අරගන්යන් ආගමික 
කට ුත්තකින් යනායව්. ඒක කවුරැත් යමයහ වලා යනායව ි, එයහම 
නැත්නම් ෙසවිධි ප්නත් යහ්තු කරලා යමයහම යවනයකාට යමයහම 
යව න් කි ලා හිතට ප්ූර්ව නිගමන දීලා යනයව ි. ඒ හියත් ස්වභාව . 
එතයකාට යනක්ඛම්ම සිතුවිල්ල හිතට විකල්ප් වශය න් ප්හළ 
යවනවා. යනක්ඛම්ම හිතුවිල්ල කි ල කි න්යන් සරාග, වීතරාග 
කි න සිතුවිලි යෙකටම යවනස් වූ ස්වභාව ක්. රාග හිතුවිල්ලට 
ප්රතිප්ක්ෂ ි, වීතරාග හිතුවිල්ල. ඔ  යෙක මැදින්  න එකක් තම ි 
යනක්ඛම්ම හියත් සිතුවිලි. ආන්න ඒ යනක්ඛම්ම හියත් සිතුවිල්ල 
එන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඊට ප්ස්යස් යෙෝස ප්ැත්යතන් ගන්නයකාට 
අවාප්ාෙ සිතුවිල්ල. අයමෝහ සිතුවිලි යවනුවට අප්ි එදා සූතරය ්දී සුළු 
සංස්කරණ ක් කරල ි යත්රැම්ගත්යත්. යමතන හිංසාව හා අවිහිංසාව 
වශය න් ේයව්ධාවිතක්ක සූතරය ් යප්න්වනවා. මුල් යකාටස් යෙකට 
නම් යකළින්ම සමාන්තර ි. 

යම් විධි ට  ම් කිසි යකයනක් අර කරැණු ප්හ ගැන සලකලා 
- තමන්ට අනුන්ට, යෙප්ාර්ශව ටම දුක් යෙනවා, ප්රඥාව දුර්වල 
කරනවා, යකයලස් ඇති කරනවා, නිවන වළකනවා, කි ලා කරැණු 
හ ක් තිය නවා. ආන්න ඒ කරැණු සලකා ෙලනයකාට එවැනි 
ප්ුේගල ාට යනක්ඛම්ම සිතුවිල්ල අවාප්ාෙ සිතුවිල්ල අවිහිංසා 
සිතුවිල්ල ප්හළ යවනවා. ඉක්මනට  න්න ඕනෑ නිසා, නැත්නම් ගි  
ප්ාර මතක් කළ නිසා ඉක්මනට කළාට, කරන්න ගි ාම නම් ඔ  
හිතන තරම් යලයහසි නැහැ. කා ානුප්ස්සනා මට්ටයම්දීත් යම්ක 
එන්න ප්ුළුවන්, යව්ෙනානුප්ස්සනා මට්යම්දිත් යම්ක එන්න ප්ුළුවන්. 
චිත්තානුප්ස්සනායව්දී තම ි, යම්ක මුලික මාතෘකාව වශය න් 
යකයනක් ඉදිරි ට ඉදිරිප්ත් කරයගන, යම් විසඳුම ලොගන්න  න්යන්. 
යම්ක ඉතාම දුෂ්කර යෙ ක්. දුෂ්කර යමාකෙ, හුඟයෙයනක් යනක්ඛම්ම 
හිතුවිල්ල, අවාප්ාෙ සිතුවිල්ල, අවිහිංසා හිතුවිල්ල ඇති කරන්න 
උත්සාහ කරනවා. ඒ උත්සාහය ්දී රාග හිතුවිල්ල නරකක් විධි ට 
ෙකිනවා. ේයව්ෂ හිතුවිල්ල නරකක් විධි ට ෙකිනවා. යමෝහ හිතුවිල්ල 
නැත්නම් හිංසා හිතුවිල්ල නරකක් විධි ට ෙකිනවා. යම් නරකක් 
විධි ට දැකීමම, සිල්වන්තය ක් තුළ ප්ැවති  හැකි කුහක ගති ක්. 
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නමුත් ඒ සිල්වතාට ඒ කුහක ගති  අහු යවන්යන් නැහැ. ඔහු හිතනවා 
රාග සිතුවිල්ල නරකක් වශය න් ෙකින එක යහාඳ යෙ ක් කි ලා. 
නමුත් රාග සිතුවිල්ල නරකක් ෙව ෙකින එක ේයව්ෂ සිතුවිල්ලක්. ඒ 
නිසා රාග සිතුවිල්ල රාග සිතුවිල්ලක් ෙව ෙකින එක ි සර්වඥතා 
ඥාන ට වැටහුයණ්, විප්ස්සනාවට ගැළයප්න්යන්. යම්කත් යල්සි 
නැහැ ආධුනික ට ප්හදා යෙන්න. 

සිල්වන්තකම ප්ිළිෙඳව, ආගම ප්ිළිෙඳව, සදාචාර  ප්ිළිෙඳව 
ඔ  යමාරගාන හුඟයෙයනකුට යම් වායග් ප්ුංචි කාරණා අමතක 
යවේච නිසා, යකාේචරයෙෝ රාග  නැති කිරීම සඳහා අභීත සටන් 
කරන්න ප්ුළුවන්. නමුත් ෙන්යන් නැහැ ේයව්ෂය න් මත් යවලා වැඩ 
කරන්යන් කි ලා. නමුත් යම්ක තැනකට යගනි න එකක් යනායව්. 
යගානුවක් ඇති කරලා යෙන යෙ ක් යනායව්. ඉඟුරැ දීලා මිරිස් 
ගත්තා වයග් වැඩක්. නැත්නම් කැහි ගෑණි දීලා යහාටු ගෑණි ගත්තා 
වයග්, කි න අයප්් ගයම් කථාවක් ති නවා. ආන්න ඒ වයග් වැඩක්. 
නමුත් යම් යෙකටම මැදින්  න වැයේ නම්, රාග සිතුවිල්ල රාග 
හිතුවිල්ලක් වශය න්, ේයව්ෂ සිතුවිල්ල ේයව්ෂ සිතුවිල්ලක් වශය න්, 
යමෝහ හිතුවිල්ල යමෝහ හිතුවිල්ලක් වශය න්, වීතරාග, වීතයමෝහ, 
වීතයෙෝෂ වශය න් ඒ ආකාරය න් දැනගත්යතාත් ආදීනව 
සලකාගන්න අවස්ථාවක් තිය නවා. රාග  රාග  වශය න් දැක්යක් 
නැත්නම් කවදාවත් ඒ ප්ුේගල ාට රාගය ් ආදීනව දැකගන්න 
ප්ුළුවන්කමක් නැහැ. එයහම නම් ඔහුට ඇති යවන යනක්ඛම්ම 
හිතුවිල්ල හුදු හිතලුවක් විතරක් යවන්ඩ ඉඩ තිය නවා. චකර කටප්ාඩම් 
කරලා ගත්ත අෙහසක් යවන්ඩ ඉඩ තිය නවා. නමුත් 
අභන්තරය න්ම, ඇතුළතින්ම යවේච හැෙෑ යවනසක් යවන්යන් 
නැහැ. යවනසක් යනායවන්න ඉඩ තිය නවා. නමුත් නි ම විධි ට 
රාග  රාග  වශය න් දැනගත්තා නම්, ආදීනව සැලකිල්ල සර්වඥ න් 
වහන්යස්යග් ය ෝජනා ප්රිදි වුණා නම්, ආන්න ඇති යවනවා 
යනක්ඛම්ම හිතුවිල්ලක්; ඒ වායග්ම අවාප්ාෙ, අවිහිංසා හිතුවිල්ලක්. 

ඒවාට කි න්යන් සිතුවිලි කි නවට වඩා සංකප්ප්. සම්මා 
සංකප්ප් කි න, සමක ් ෙෘෂ්ටි  නිසා ඇති යවන්නා වූ යහාඳ 



මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාවලි   
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සංකල්ප්. යම් සංකල්ප් ප්හළ යවන එක තම ි අප්ි යම් යප්ාේඩක් 
නතර යවලා සාකේඡා කයළ්. ඒක ප්ුංචි වැඩක් යනායව්. ඒක කි න 
යකාට යම් විදි ට කළාට, අතරමගදී ප්හු යවන වංචනික ධර්ම 
ස්වභාව  නිසා වියශ්ෂය න්ම ය ෝග ජීවිත ට ොධා කරන කුහක 
ගති ක්. ඒ ප්ුේගල ායග් හිත අවංකව කට ුතු කළත් වංචා කරන 
නිසා ඉතාමත්ම අමාරැ ි, සති  කි න ධර්මය න් යතාරව යම් ප්ිම්ම 
ප්නින්න. අප්ි හිතමු ප්ැන්න ි කි ලා, අයප්් යම් කථාව ධර්ම කථාව 
විකාශ  වීම සඳහා. ප්ැන්නට ප්ස්යස් ඔන්න යෙයවනි ඊට වඩා 
ගැඹුරැ, ඊට වඩා හිත වංචා කරවන ධර්ම ට ප්ත් යවන්යන්. 
සර්වඥ න් වහන්යස් යේශනා කරනවා ේයව්ධාවිතක්ක සූතරය ්දී, යම් 
සිතුවිලි යෙකට යෙකට කඩලා යවන් කරයගන කරයගන  නයකාට 
ප්ළමුයවනි ප්ි වයර්දී, උන්වහන්යස්යග් ප්ැවතුණා වු ප්ූර්ව උප්නිශර  
සම්ප්ත්ති, ඒ වායග්ම නිතරම කිංකුසල ගයව්සී අදාළ ප්ාරමිතා ශක්ති 
නිසා, ඉක්මනින් යනක්ඛම්ම සිතුවිල්ලට අවප්ාෙ සිතුවිල්ලට 
අවිහිංසා සිතුවිල්ලට ප්ත් යවනවා. ප්ත් යවලා යනක්ඛම්ම සිතුවිල්යල් 
“අතිචිරං අනුවිතක්කය්තා අනුවිචාරය්තා”, යනක්ඛම්ම 
හිතුවිල්යලම යොයහෝ කාල ක් සිත නංවනයකාට, සිත එ  ආශර  
කරනයකාට, “කා්යා කිල්මයය” කය ් මහා ක්ලාන්ත ගති ක් ප්හළ 
යවනවා. මහ ප්ාළු ගති ක්, එප්ා කරවන ගති ක්, ඒකාකාර ගති ක්, 
අසරණ ගති ක්, නිදිමත ගති ක්, හියත් ඇති යවනවා ක්ලාන්ත 
ගති ක්. “ක්යා කිලම්න්ත චිත්තං ඌහ්ඤ්ෙයය”. ආන්න ඒක - 
කය ් ඇති යවන්නා වු ක්ලමථ ගති , ක්ලාන්ත ගති  - නිසා හිත 
වික්ෂිප්්ත යවනවා. දැන් යම් ය ෝගාවචර ා ඉන්යන් සීල  ප්ිළිෙඳව 
යහාඳ ප්ිරිසිදු භාව ක. ඒ වායග්ම කා ානුප්ස්සනා, 
යව්ෙනානුප්ස්සනා, කි න තත්ත්ව  ම් කිසි තරමකට ජ  යගන හිත 
ප්ිළිෙඳව වැඩ කරනයකාට, ෙලායප්ායරාත්තු යනාවන්නා වූ අතුරැ 
තැනක් යමතන ප්හු යවනවා. 

ඒ නිසා යමතනදී අප්ට සාකේඡා කරන්න යවන්යන් අර 
කලින් කීවා වයග් සමාජ ධර්ම, එයහම නැත්නම් හිරි ඔතප්් වයග් 
ධර්ම, යලෝකය ් ආගම් ප්ැතිරවීම, ආගමට හැරවීම වයග් ොහිර සමාජ 
කාරණාවක් යනායව්. අතන්ත අභන්තර සිේධි ක්. ය ෝගාවචර ාට 
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ඇතුළතින් යවන සිේධි ක්. නමුත් ොහිර යලෝකය ් ධර්ම  ප්තුරැ 
වන්ට, යහාඳ මිනියහක් යවන්ට ආදී වශය න් අප්ි මවා ප්ාන්න 
 නයකාට කුහක ගති නිසා අප්ි රැවයටනවට වඩා, යොයහෝම 
සූක්ෂ්ම ි යමතනත් වැඩ ප්ිළියවළ. ඒ යමාකෙ, ඉතාමත්ම දිග කාල ක් 
තිස්යස් සංසාර  ප්ුරා ප්ැතියරමින් ප්ැවතුණා වු රාග සිතුවිල්ල ේයව්ෂ 
සිතුවිල්ල යමෝහ සිතුවිල්ල ඒ ආකාරය න් දැන් එන්යන් නැහැ. 
යවයහස යගන යෙන, අර කි න විදි ට අනුන්ට තමුන්ට දුක් යෙන, 
එයහම තැන්නම් යෙප්ාර්ශ ටම දුක් යෙන, හිත දුර්වල කරන, ප්රඥාව 
දුර්වල කරන, යකයලස් ඇති කරන, නිවන වහන තත්ත්ව ඇත්යත් 
නැහැ. ඒ යවනුවට දැන් තිය න්යන් යනක්ඛම්ම සිතුවිල්ල. නික්ම 
 ාම. ඒ වායග්ම අවාප්ාෙ . තරහක් නැහැ හියත්. වාප්ාෙ  නැහැ. 
අවිහිංසාව කාට හරි වින ක් කටින්ට, හිංසා කරන අෙහසක් නැහැ. 
යමන්න යමයහම නිකන් ඉන්නයකාට හරි ප්ාළු ගති කට එනවා. ඇඟ 
ක්ලාන්ත යවන්න ගන්නවා. හිත වික්ෂිප්්ත යවන්න ප්ටන් අරගන්නවා. 

යමන්න යම් අවස්ථාව ය ෝගාවචරය ක් නම් කවදාවත් 
ෙලායප්ායරාත්තු යවන යෙ ක් යනායව්. හැෙැ ි හම්ෙ යනාවී 
අරින්යනත් නැහැ. අනිවාර් ය න්ම මතු යවනවා. එෙත් අප්ි මතක් 
කරගත්තා, යගාඩ ඉඳලා ප්ීනන්න උගන්වන ගුරැවරැ හරි ට අහු 
යවන තැනක් තම ි යම්ක. ඒ වායග්ම තම ි ඉක්මනට වහවහා නිවන් 
 න්න හෙන කට්ටි ත් අහු යවන තැනක් තම ි යමතන. ඒ යමාකෙ 
ඔහු උගුරට යහාරා යෙයහත් යොන්න වයග් හිතනවා, යම් වයග් ප්ුංචි 
යේවල් යවේචහම මහා යලාකුවට හිතනවා. යොයහෝම ප්ුංචි අත්දැකීම් 
කඳුලක් ආවහම, මහා කන්ෙක් කරගන්නවා. ඒක සමහර විට යහාඳටත් 
හිටිනවා. යහාඳින් වඩා යහාඳට ගිහිල්ලා අවුල් කරගන්න යවලාවලුත් 
තිය නවා. නරකින් වඩා නරකට ගිහිල්ලා අවුල් කරගන්න 
තත්ත්ව කුත් තිය නවා. ඒ නිසා යමයතන්ට එනයකාට කීහැකි 
හරකා එන්යන් යප්ාල් ගහ කන්නෙ, යකයහල් ගහ කන්නෙ කි ලා 
කි ාගන්න ප්ුළුවන් තත්ත්ව ක් තිය නවා. යම් ක්ලාන්ත ගති  
ආප්ුවහම කුහක ගති ප්ාන යකනා නම් ලැජ්ජා යවනවා, කි න්න 
ලැජ්ජා යවනවා. ඇ ි ෙලායප්ායරාත්තු වුයණ් යමයහම යනායව ි 
යන්. රාග , ේයව්ෂ , යමෝහ  නැති යවනයකාට හිත යොයහෝම 
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150 
 

සේධාදී ධර්මවලින් ප්ිරිලා උනන්දුවක් ඇති යව ි කි ලා. නමුත් දැන් 
ඒ යවනුවට එන්යන් යමාකක්ෙ? යහාඳයටෝම තමන්ට යත්යරනවා, 
යනක්ඛම්ම සංකල්ප්වල හිත තිය න්යන්. අවාප්ාෙ සංකල්ප්වල හිත 
තිය න්යන්. අවිහිංසා සංකල්ප්වල හිත තිය න්යන්. කාම යලෝකය න් 
නික්යමන අෙහස්. ඒ වායග්ම අනුන් ප්ිළිෙඳ යදාස්, තරහ අෙහස් නෑ. 
අනුන්ට කාටවත් යප්ත්සම් ගහන්න, වින කටින්න, කරෙර කරන්ඩ 
එයහම සංකල්ප් නැහැ. නමුත් හිතුවට වඩා, හිත යම්යකන් ප්ිට 
ප්නිනවා. හිත යම්කට රැචි කරන්යන් නැහැ. යම්න්න යම් විධි ට දිවා 
රාතරි යෙයක් ෙ  නැතුව ගත කරන්න ප්ුළුවන් යම් යේ තිේෙත්, එහිම 
හිත කාල ක්  නයකාට (ප්ටන්ගන්නයකාටම යනයම ි) රාග  නැති 
යවනයකාටම නම් හරි සතුටක් ඇති යවනවා. නමුත් රාග නැති 
හිතුවිල්ල ටිකක් කල්  නයකාට, වැයේ ප්හු ප්හු යවනයකාට ටිකක් 
යකාහු යකාහු යවන්න වායග් ඔන්න ඒක ප්ිළිෙඳ එප්ා යවන ගති, 
නිදිමත ගති, ය ෝගාවචර ටම අහු යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. 

ආන්න එතනදී සර්වඥ න් වහන්යස් සඳහන් කරනවා, ඒ 
යවලායව්දී හිත අභන්තරය ් තැන්ප්ත් කරන්න මම උත්සාහ කළා 
“අජ්ඣත්ත්මව චිත්තං සණ්ඨ්පමි සන්නිසා් මි” ඒ කි න්යන් හිත 
යහාඳට ශරීරය ්ම තැන්ප්ත් කරගන්නවා. ශරීරය න් ප්ිට යනා න්ට, 
යවයහස යනායවන්ට, “සමාධියති” හිත එහිම සමාෙන් කරවන්න මම 
උත්සාහ කළා. ඒ යමාකෙ, මයග් හිත නහමක් කැළ යේවා කි න 
අෙහසින්. විප්ස්සනා භාවනාව කරයගන  නයකාට යහාඳ සාර්ථක 
එක කඩඉමක් ප්ැන්නට ප්ස්යස් ඇති වන්නා වූ යම් වික්ෂිප්්ත භාව , 
ගුරැ උප්යේශ රහිතව ඉතාමත්ම අමාරැ ි යත්රැම්ගන්නවත්. 
ඉතාමත්ම අමාරැ ි ඒකට ප්ිළිතුරැ යහා න්නත්. ඉතාම අමාරැ ි 
ප්ිළිතුරැ කරි ාත්මක කරලා ප්රතිඵල ගන්නත්. ඉතින් ඒක නිසා සූතර 
ප්ිටකය ් විවිධ තැන්වල සර්වඥ න් වහන්යස් යම් කරැණ යප්න්වලා 
දීලා තිය නවා. ඉතාමත්ම ගැඹූරැ භාවනාවක් ප්ිළිෙඳව කථා කරන 
යවලාවල් එව්වා. යවන විධි කට කි නවා නම්, යම් සුතම  වශය න් 
ධර්ම අනුගරහ  ෙක්වන යව්ලාවක් යනයම්. සමථ වශය න් ධර්ම 
අනුගරහ ෙක්වන යව්ලාවක් යනයම්. විප්ස්සනාව වශය න් ධර්ම ක 
අනුගරහ ෙක්වන යව්ලාවක්. යම් යව්ලාව විප්ස්සනායව යහාඳට 
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ප්ි වරක් ප්ැනලත්, නමුත් ආය ් නිකම් අප්ි සාමාන වවහාරය න් 
කි නවා නම් කරකවලා අතහැරි ා වායග්, අලගි  මුලගි  අත මතක 
නැතුව නිකම් නන්නත්තාර යවන තැනකට හිත ආවට ප්ස්යස් එහිදී 
නැවතත් යප්ාට ප්ාදාගැනීම යලාකු ෙක්ෂකමක්. අන්න ඒ ෙක්ෂකමට 
තම ි සර්වඥ න් වහන්යස් යම් සූතරවල ඒ කාරණාව යහාඳට දිග 
හැරලා, විස්තර සහිතව යප්න්වලා යෙන්යන්, ඒ යවලාවට සමථ  
යප්ාේඩක් කිට්ටු කරගන්ඩ කි ලා. සුේධ විප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳ කථා 
කරන්ඩ ගි ාම, සමථ  සම්ප්ූර්ණය න්ම ප්ැත්තකට දානවා කි ලා 
සමහර කට්ටි  යචෝෙනා කරනවා. තව සමහර කට්ටි , මම සුේධ 
විප්ස්සනාව කරන්යන් කි ලා, සමථ ට කුහක ගති කින් සීලවන්ත ා 
කරන විකාර  වායග් සමථ  ප්ිළිෙඳව යනාසලකා හරින ගති කට 
ප්ත් යවනවා. නමුත් සුේධ විප්ස්සනා කරම  යහාඳට හදාරනයකාට 
යප්්නවා, යම්යක් එයහම සමථ  ප්ැත්තකට දැමීමක් ඇත්යත් නැහැ. 
අවශ යේ යමාකක්ෙ, යම්යක ලක්ෂණ  යමාකක්ෙ, විප්ස්සනාව 
ඉස්සර කරවන එක විතර ි. 

යම්යකදි සමාජ වශය න් ප්රශ්න විගරහ කරන්න ප්ටන් 
ගත්තගම ප්ුංචි යකන්ෙක් අරයගන කන්ෙක් කරයගන මහා අවුලක් 
ඇති කරගන්නවා. සර්වඥ යේශනායව් සඳහන් යවනවා භාවනා කරම 
හතරක්. සමථ ප්ුේෙංගම විප්ස්සනා, විප්ස්සනා ප්ුේෙංගම සමථ, 
 ුගනේධ භාවනා, ධම්මුේෙේච විග්ගහිත මානස කි ල. යම් සමථ 
ප්ුේෙංගම විප්ස්සනාව, සූතර ප්ිටකය ් සූතර විශාල ගානක සඳහන් 
යවන යෙ ක්. ඒක ප්ිළිෙඳව කිසිම වාෙ ක් නැහැ. සූතර වැි ගානක් 
ගත්යතාත් එයහම, ඒ හුඟකම (සමථ ප්ුර්වාංගම විෙර්ශනාව) ඒයකදී 
සර්වඥ න් වහන්යස්ට කලින් - ඒ කි න්යන් ප්ුරාණ ඉන්දි ායව් - 
ප්ැවැතිේච සමථ කරම  ඒ යවනයකාට රාග චරිත කට, එයහම 
නැත්නම් අනගාරික චරිත කට ගුණ වැයඩන්න රැකයගන ආප්ු 
සම්ප්රදා ක් තිෙුණා යම් සමථ කරමය ්. ඒක උන්වහන්යස් එයහමම 
භාරගත්තා. ඒක භාර අරයගන ඒයකන් ඒ ඇත්තන්ට  න්න ෙැරි 
තරම් ගැඹුරකට විහිදීමක් තම ි විප්ස්සනායව්දි කයළ්. ඒක ි 
සර්වඥ න් වහන්යස්යග් ෙුේයධෝත්ප්ාෙ කාල  තුළ ඇති යවේච 
නවීකරණ . ඒ නිසා උන්වහන්යස් සමථ විෙර්ශනා කරම යෙයකන් 
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සමථ  ඉස්සර කරගත්තා වූ සමථ ප්ුේෙංගම කරම ටම විස්තර 
කරනවා. ඒ විස්තර  අනුව එක ි සාමාජික වශය න් මතු කරලා 
යෙන්න ඕනෑ. සමථ  ඉස්සර කරලා  න්ඩ නම් සමථ ට සප්්ප්ා  
වන තැනක ජීවිත  ගත කරන්න ඕනෑ. නමුත් යලෝක  එන්ට එන්ට 
විෂම යවනයකාට, යලෝක  එන්ට එන්ට ක්ෂණික වැඩ ප්ිළියවළවළට 
 නයකාට අෙ අඩු ගායන් ආරණ කවත් සප්්ප්ා  කරැණු ඇත්යත් 
නැහැ. ආරණ  දි ුණු යවනවා කි ලා කි න්යන්, නවාංග සහිතව 
නවීකරණ  යවනවා කි ලා කි න්යන් කරමය න් ඒ සමථ ලකුණු 
නැති යවන එක. ඒක නිසා ඒ යහාඳම කරම  ප්මණම කි න අෙහස 
නැති කරන්ඩ මෑත කායල් ගුරැවරැ යහා න්න ප්ටන් අරගත්තා 
විප්ස්සනා ප්ුේෙංගම සමථ . ඒ යමාකෙ, අරමුයණ් විප්ස්සනාව වැඩ 
කරනයකාටම එක ප්ාරටම යම් වායග් වික්ෂිප්්ත භාව මතු යවනවා. 
සංෂිප්්ත භාව මතු යවනවා. 

සං ුක්ත නිකාය ් එක සූතර ක් ති නවා භික්ඛුනූප්ස්ස  
සූතර  කි ලා. ඒයකත් හම්ෙ යවනවා යමන්න යම් ගැයට්, යම් ප්ුඩුව 
සර්වඥ න් වහන්යස් විස්තර කරන අවස්ථාවක්. ෙවසක් ආනන්ෙ මහා 
ස්වාමින් වහන්යස් වියව්ක ඇති යවලාවක භික්ෂුණී ආවාස කට 
 නවා. ගිහිල්ලා ඉවර යවලා, ඒ භික්ෂුණීන් වහන්යස්ලායග් සුවදුක් 
විචාරනවා “නැගණි නි, යකයස්ෙ ඔෙලායග් භාවනා කට ුතු සුව යස් 
සිේධ යවනවාෙ” කි ලා. එතයකාට ඒ ස්වාමින් වහන්යස්ට යොයහාම 
යගෞරව සම්ප්ර ුක්තව සඳහන් කරවා. “එයහම ි ස්වාමීන් වහන්ස, අප්ි 
නිතයරෝම හිත කා ානුප්ස්සනායව් යව්ෙනානුප්ස්සායව් 
චිත්තානුප්ස්සනායව් ධම්මානුප්ස්සනායව් කි න යම් සතර 
සතිප්ට්ඨානය ් යමයහ වන නිසා අප්ි වැි ක් සතුයටන්, වැි ක් 
ප්රීතිය න් ප්රයමෝෙය න් කාල  ගත කරනවා” කි ලා. “ආ යොයහෝම 
යහාඳ ි. ඒක තම ි කළ  ුත්ත” කි ලා ඒකට සමාෙන් කරවලා. නමුත් 
ආනන්ෙ ස්වාමින් වහන්යස් නැවත ප්ැමිණිලා සර්වඥ න් වහන්යස් 
ඉදිරිය ් යම් වාර්තාව ඉදිරිප්ත් කරනවා. “ස්වාමීන් වහන්ස, මට 
වියව්ක තිය න යව්ලායව් මම භික්ෂුණී ආරාම කට වැි ා. අන්න 
එයහදී මම ඒ භික්ෂුණීන් වහන්යස්ලා යගන් සුවදුක් විචාරනයකාට 
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153 
 

මම අහප්ු ප්රශ්න  යම්ක ි, ඒ සයහෝෙරි න්යගන් ලැෙුණු උත්තර  
යම්ක ි”. 

එතයකාට සර්වඥ න් වහන්යස් අර වයග්ම, ඒක යොයහාම 
යහාඳ යෙ ක් ෙව, කා නුප්ස්සනාව යව්ෙනානුප්ස්සනාව 
චිත්තානුප්ස්සනාව ධම්මානුප්ස්සනාව  න සතර සතිප්ට්ඨාන  
යමයනහි කරන එක, එ නි් සතුට උප්ෙවන එක යහාඳ ෙව සඳහන් 
කරලා, හැෙැ ි කි ලා, ඔන්න නතර කරලා මතක් කරනවා වැෙගත් 
යෙ ක්. 

කා ානුප්ස්සනායව් හිත එයහම තැන්ප්ත් කරයගන 
 නයකාට කා ානුප්ස්සනාව නිසා හියත් යම් වයග් විසිරී  න ගති 
ප්හළ යවන්න ප්ුළුවන්. කා ානුප්ස්සනායව් යමයහම හිත ය ාදායගන 
ඉන්නයකාට හිත ඒ අරමුයණ් හිටින්යන් නැහැ. ඒක හරි ට කි නවා 
නම්, ආරම්භක සේධායවන්  ුක්තව සීල ක් සමාෙන් යවලා, සුදුසු 
ප්රිසර කට ගිහිල්ලා කලාණ මිතර ආශරය ් කට ුතු කරනයකාට, මුල් 
මුල් නීවරණ ධර්ම න්යග් ඇත්තා වු යගායරෝසු ෙලප්ෑම මැඩගන්න 
සමත් යවේචි ය ෝගාවචරය කුට නම් කා ානුප්ස්සනායව් හිත 
ෙඳිනවා හරි ට කටුමැටි බිත්ති කට යකායහාල්ලෑ තලි කින් ෙමලා 
ගැහුවා වයග්. එයහම නැත්නම් මැටි ප්ිඩකින් ගැහුවා වයග් එක 
ප්ාරටම අල්ල ෙදාගන්න ගති ක් තිය නවා. යොයහෝම නීවරණ අ ින් 
කරන්න නම් අනිවාර් ය න්ම කා ානුප්ස්සනායව් ආනාප්ානය ් 
යහෝ ප්ිම්බීම හැකිළීම වයග් යෙ ක හිත අනිවාර්ය න්ම රැඳවි   ුතු ි. 
ඒ අනුසාරය න් ඒ මාර්ගය න් ප්ුළුවන් නීවරණ ධර්ම දුරැ කරන්න. 
ඒ නිසා තදින්ම කා ානුප්ස්සනායව් සරණ  න ගති ක් තිය නවා. 
එයහම ගි ාට, ප්හු යවනයකාට කා ානුප්ස්සායව් හසුරැවන හිත 
හරි ට රෙර් යෙෝල කින් ගලකට ෙමලා ගැහුවා වයග්, බිත්ති කට 
ෙමලා ගැහුවා වයග් යමයනහි කරන්න කරන්න ප්ිට යප්ාළා ප්නින 
ගති කට එනවා. හරි ටම ෙන්නවා, හිත වදින්යන් ගිහිල්ලා 
ආනාප්ායන්ම ි කි ලා. නමුත් අර වයග් හිත ප්රණීත ෙවක් ගලන්යන් 
නැහැ. ඒයක් හීන භාව ක් තිය න්යන්. අරමුණට හිත ගි ාට කිසිම 
සතුටක් නැහැ. හිත වික්ෂිප්්ත භාව ට ප්ත් කරනවා. ඒක නිසා 
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කා ානුප්ස්සනායව් හිත ය ාෙවනයකාට හිත එ ින් ප්ිට ප්නින 
ගති ට ප්ත් යවනවා. 

ආන්න ඒ යව්ලායව්දී හියත් ලීන භාව ක් ඇති යවනවා කි ලා 
සර්වඥ න් වහන්යස් යේශනා කරනවා. හිත සැඟවීගන්න  නවා. 
අරමුණට ය ාෙමින් ය ාෙමින් ඉන්නවා, අර යගනාප්ු වීර්   නිසා. 
නමුත් එ ින් ලැෙුණු ප්රතිඵල ක් නැති නිසා එහි අෙහනසුලු ගති  
ඉයේම යොඳ යවන්න ගන්නවා. අන්තිමට ෙලනයකාට මයග් හිත 
හරි ට භාවනායව් නැේයෙෝ කි ලා හිතන නිසා යහෝ යවන යමාකක් 
හරි එකක් නිසා, අරමුණ තිෙුණත් හිත ගණන්ගන්යන් නැති 
තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. හිත ලීන භාව කට ප්ත් යවනවා. 
එතයකාට හිතම කි නවා ප්ස්යස් එක්යකෝ යමයනහි කරමින් හිටපු් 
අරමුණ දැන් නැහැ. එයහම නැත්නම් ෙන්යනම නැතුව හිත අතීත ට 
අනාගත ට ගිහිල්ලා. ආන්න ඒ යවලායවදී ඒ ලීන භාව ට ප්ත් 
යවලා හිත සැඟවීගන්න අවස්ථාවක අරමුණ ප්ිළිබිඹුව නැතුව  නවා. 
ඉස්සර අප්ි නාසිකාගරය ් හිටි ා නම්, ඒ හැයප්න තැන යමාන 
තායලන් ගන්න හැදුවත් අහු යවන්යන් නැහැ. අඩු ගායන් ඇතුල් 
යවනවා ප්ිට යවනවා කි න යෙප්ාර්ශ්ව ත් යවන් යවලා යප්යනන්යන් 
නැහැ. එයහම නැත්නම් ඇතුල් යවනයකාට සීතල ගති , ප්ිට 
වනයකාට උණුසුම් ගති  ආදි  තිෙුණත්,  ම්  ම් නිමිති තිෙුණත්, 
දැන් ඒ නිමිති ඔක්යකාම නැති යවලා අනිමිත්තක ස්වරෑප් ට ප්ත් 
යවලා. ආන්න ඒ තත්ත්ව ට ප්ත් යවනයකාටත් ඒ යමයනහි කිරීයම් 
 න්තර  සම්ප්ුර්ණය න්ම අඩප්ණ යවනවා. ගිහිල්ලා වදින්න තැනක් 
නැහැ යන්. නිමිත්තක් නෑ, එතන ප්ිළිබිඹුවක් නෑ. ආන්න එතයකාට 
හිත යම් වායග් ලීන භාව ට ප්ත් යවන නිසා, ඒ යවලාවට ප්රණීත 
වුත් හිත සමාෙන් යවන්නා වුත් අරමුණක ටිකක් යප්ාඟවලා ගන්ඩ  
කි ලා කි නවා. ප්රීති  යගන යෙන, ප්ස්සේධි  යගන යෙන, හිත 
සමාහිත කරවන්නා වු අරමුණක හිත ටිකක් යවලා සමාෙන් කරවලා, 
එයහම නැත්නම් යහාඳට යප්්න නිමිත්තකට යහාඳට ප්ිළිබිඹු යවන 
යේකට හිත උවමනායවන් ය ාෙවලා, එ ින් හිත යහාඳට මුවහත් 
කරයගන, නැවත කා ානුප්ස්සනාවට හිත ය ාෙන්න  කි ලා 
කි නවා. 
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යම්යකදී ලස්සන වචන යෙකක් සර්වඥ න් වහන්යස් ප්ාවිේචි 
කරනවා අප්්ප්ණිහිත භාවනා, ප්ණිහිත භාවනා කි ලා. අප්්ප්ණිහිත 
කි ලා කි න්යන් අරමුණට හිත ය දුවට අරමුණ සැඟවී  නවා. 
අරමුණ යප්්න්යන් නැතුව  නවා. යප්නුණත් හිතට කිසිම නම්ෙුවක් 
නැහැ. හිතට කිසිම ආඩම්ෙර ක් නැහැ. ඒක නිසා හිත ඉයේම 
එතනින් ප්ැත්තකට හැයරනවා. ආන්න ඒ යව්ලායව්දී ප්රණිධි ක් 
ප්ිහිටුවායගන යහාඳට යප්්න යගායරෝසු අරමුණකට හිත තැන්ප්ත් 
කරලා, ඒ තැන්ප්ත් භාව  මත ඉඳයගන අර කලින් ගත්ත භාවනාවට 
හිත ය ාෙන්න කි නවා. යම්වා ප්ුංචි උප්කරම. අප්ි මමතරී භාවනාව 
කරනයකාට මතක් කරනවා, ඉස්සර යවලාම තමුන්ට මමතරී කරලා 
කරලා ඒක යහාඳට දි ුණු ති ුණු තත්ත්ව කට ප්ත් වුණාට ප්ස්යස්, 
ගරැභාවනී  මිතරය කුට, නැත්නම් යගෞරවනී  කලාණ මිතරය කුට 
නැත්නම් ගුරැවර න් වහන්යස්ට ය ාෙන්න ි කි ලා. ආන්න 
එයතන්ට ගි ාට ප්ස්යස් සමහර යවලාවට තමන්ට මමතරි  
කරනයකාට තරම්වත් හිත සමාහිත යවන්යන් නැතුව වික්ෂිප්්ත 
යවන්න ඉඩ තිය නවා. ඒක යවන්න ප්ුළුවන් යෙ ක්. එතයකාට 
යමාකෙ කි න්යන්? එයහනම් ඒ ගුරැවර ා යකයරහි හිත ප්ැතිරවීම 
නතර කරලා නැවතත් තමන්ට මමතරී කරලා ආය ත් හිත දි ුණු 
ති ුණු භාව ට ප්ත් කර යගන, ඒ හිතින් ආය ත් සැර ක් උත්සාහ 
කරන්න කි ලා කි නවා ඒ තමුන්යග් ගුරැවර ා විෂය හි. ඒ වයග් 
තම ි කා ානුප්ස්සනායව් ගත්ත අරමුයණහි හිත වික්ෂිප්්ත යවනවා 
නම්, “වික්ිත්තං වා චිත්තං” එයහම නැත්තම් “වික්ිත්තං වා චිත්තං 
වික්ිත්තං චිත්ත’න්ති පජානාති”. ඒ නිසා ඒ යව්ලායව්දී වික්ෂිප්්තව හිත 
ප්හළ වීම ය ෝගාවචර ායග්වත් ගුරැවර ායග්වත් යමයනහි කරන 
කරමය ්වත් ආහාරවලවත් සෘතුයව්වත් යෙෝෂ ක් යනායව්. ඒක එන 
එකක්. එන්න ඕනෑ එකක්. ඒ හිත එතන දැි යවන්ඩ නම්, ඒ රැල්ල 
වදිනවා. 

ආන්න ඒ යව්ලායව්දී ය ෝගාවචර ා කළ  ුත්ත නම් 
ප්රථමය න්ම දැනගන්න ඕනෑ, අරමුණ දියග්ම තම ි ගිය ්. දැන් අරමුණ 
 ම් ආකාර කට නීරස යවලා යහෝ යනායප්නී ගිහිල්ලා යහෝ, ඒ 
යප්නුණත් හිත ඒක නම්ෙු යනාකරන නිසා යහෝ එතන වික්ෂිප්්ත 
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භාව ක් ඇති යවනවා. එයහම නැත්නම් හිත ලීන භාව ට ප්ත් වුණා, 
හිත සැඟවී ගත්තා. ආන්න ඒ වික්ෂිප්්ත යහෝ සංෂිප්්ත භාව යෙක තම ි, 
චිත්තානුප්ස්සනායව් හතරයවනි යකාටස. මයග් හිත අරමුයණ් 
තිෙුණත් ඒක රස විඳින්යන් නැහැ. භාරගන්ඩ කැමැති නැහැ. ඒකත් 
එක භාවනාවක්. ඒ විතරක් යනායව ි. සමහර යවලාවට ඒ යේ යවේචි 
නිසා හිත විසිරිලා ෙසඅයත් නන්තත්තාර යවනවා. කැිලා බිඳිලා 
 නවා. ආන්න ඒ වික්ෂිප්්ත භාව  යත්රැම්ගන්න ඕන. “සඞ්ිත්තං වා 
චිත්තං සඞ්ිත්තං චිත්ත’න්ති පජානාති” සංෂිප්්ත කි ලා කි න්යන් 
හැකිළුණා වු හිත. වික්ිත්තං කි ලා කි න්යන්, විසිරැණා වු හිත. 
යම් යෙක සමථය ්දීත් විප්ස්සනායව්දීත් එන්යන් සෑයහන වැෙගත් 
ප්රිවර්තන කට යප්ාේඩකට කලින්. වැස්සකට ඉස්සර යවලා 
යොයහෝම යගායරෝසුවට හුළං හමනවා, අකුණු විදිලි යකාටනවා, 
යගාරවනවා. අන්න ඒ ශේෙ එන්නා වායග්. ඉතින් ඒයකන් දැන 
ගන්නට ඕනෑ යම් වැස්සකට එන්න ි හෙන්යන් කි ලා. නමුත් ඒ 
යව්ලායව්දී ප්ිහිටි   ුතු යේවල් තිය නවා. අම්මලා, තාත්තලා ඒවා 
ෙන්නවා. ඒ යවලාවට අව්යව් දාලා තිය න යේවල් ඇතුළට 
අරගන්නවා, යතයමන තැන් හෙනවා. ඒ වයග් වැස්සට සුදානම් වීයම් 
ප්ුංචි ප්ුංචි කට ුතු වග ක් තිය නවා. අන්න ඒ වයග් තම ි භාවනා 
කරනයකාට අනිවාර් ය න්ම එනවා. වියශ්ෂය න්ම මම හිතනවා 
යම් ප්ිරිසට යම්ක අහවලාට යම්ක නැහැ ි කි න්න ෙැරි තරම් 
ඉතාමත්ම සමීප් යෙ ක්. යමාකෙ යම්ක යවන්යන් ආෙරය න් භාවනා 
කරන අ ට. අනාෙර වැඩක් වයග් තම ි සිේධ යවන්යන්. 

නමුත් සර්වඥ න් වහන්යස් කරන අනාෙර ක් එයහම 
යනායව ි යම්. ධර්ම  කරන අනාෙර ක් යනායව් යම්. සර්වඥ න් 
වහන්යස් තමන් වහන්යස් වශය න් දැකප්ු යේ ප්ස්යස් එන අ ට 
වියන  ජනතාවට අනුකම්ප්ාව ප්ිණිස යේශනා කරන වාර ක් 
ප්මණ ි. යකාේචර සතුටක් ඇති යවනවෙ ඒ යේශනාවට ඇහුම්කන් 
යෙනයකාට. අප්ි ෙුදු මයග්  න්යන්, අප්ිත් ඒ ආර්  න් වහන්යස්ලා 
ගි  මග යම්  න්යන්. එයහම නැතුව යම් සති  කැඩුණා යනයව්, 
සමාධි  කැඩුණා යනායව්. යම් යව්ලායව්දී මම කළ  ුත්යත් 
යමාකක්ෙ? චිත්තානුප්ස්සනාව අනුව, යම්ක රාග හිතුවිල්ලක් නම් “ආ 



  27-වන ධමය යේශන . 
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ඒක හරි”, එයහනම් රාග සිතුවිල්ලක් කි ලා හිතාගන්න, දැනගන්න, 
යමයනහි කරගන්න. රාගය න් යතාර වුණා වූ විතරාගී සිතුවිල්ලක් 
නම් ඒ ෙව දැනගන්න. ඊගාවට යෙෝස සිතුවිල්ලක්ෙ කි ලා ෙලනවා. 
යෙෝස සිතුවිල්ලක් නැත්නම් වීතයෙෝස සිතුවිල්ලක්ෙ? නෑ. යමෝහ 
සිතුවිල්ලක් නැත්නම් අයමෝහ සිතුවිල්ලක්ෙ? එයහම එකක් යනායව්. 
අහවල් යේ කි න්න ෙැහැ. කටු - උඩත් කටු, බිමත් කටු, ඉන්ඩ ෙැහැ. 
නැගිටල ප්ල න් කි ලා හියතනවා. අරමුණු තිෙුණත් ඒක යකයරහි 
නම්ෙුවක් නැහැ. උඩ දාන ගති ක් එනවා. නුරැස්නා ගති ක්, ඉන්න 
ෙැරි ගති ත්. 

ඉතින් යම්ක එනයකාට සළුව ගසා දාලා  න්න ප්ටන් 
ගත්යතාත් ඒ ය ෝගාවචර ාට කවදාකවත් යම් ජවනිකාව යම් ඥාන  
සම්ප්ූර්ණ කරගන්ඩ හම්ෙ යවන්යන් නැහැ. ඒ යමාකෙ, අරමුයණ්ම 
ප්වතිනවා හීන ප්ණීත කි න යභ්ෙ ක්. අරමුණ තිය ේදි එ  ඉතාම 
යහාඳ ි. යොයහාම ප්රණීත ි කි ලා සන්යතෝෂ යවන යවලාවක් 
ති නවා. සමහර යවලාවට එනවා, අරමුයණ් හිත තිය නවා. යවනෙට 
වඩා යහාඳින් ඉන්නවා, නමුත් ඒක ප්ිළිෙඳ නම්ෙුවක් නැහැ. කිසිම 
ගණන්ගන්න ගති ක් නැහැ. මට සති ත් නැහැ යම් යව්ලායව්. 
සිතුවිලි එනවා, යව්ෙනා එනවා, ශේෙ ඇයහනවා, යවනදා වයග්ම ි, 
ඉන්යන භාවනායවෙ නැේෙ කි ලා හියත් යවනසක් නැහැ. ඉඳයගනෙ 
හිටයගනෙ කි ලා යවනසක් නැහැ. ඒ තරමටම සති  නැහැ වයග් 
යත්යරනවා. සමාධි කුත් නැහැ. යොයහෝම ඇවිස්සිේච ස්වභාව ක් 
තිය න්යන්. නමුත් ඒ ෙව දැනගන්න ප්ුළුවන් යන්. යම් යහාඳට 
භාවනායව් යමේචර දුර ඇවිල්ලා, යමතනදී මයග් හිත සති  ප්ිළිෙඳ 
තිෙුණ විශ්වාස  කැඩුණා. නැත්නම් සති  ඇේයෙෝ නැේයෙෝ කි ලා 
හිත වික්ෂිප්්ත වුණා. සමාධි ක් තිය නවාෙ නැේෙ කි ලා හිත වික්ෂිප්්ත 
වුණා. එයහම නැත්නම් වැඩ ඔක්යකෝම ප්ැත්තකට දාලා හිත නින්ෙකට 
ලැහැස්ති ි. යමව්වා යකාේචර සි  ට සී ක් එනවා කි ලා කවුරැ 
හරි කීවත්, ඒ සි  ට සී  කි න කථාව තුළ වුණත් යම් ෙව 
දැනගැනීයම් සති  ප්ිහිටුවීයම් අවස්ථාව ය ෝගාවචර ායගන් යවන් 
කරන්ට මාර ාට ෙැහැ. ෙරහ්ම ාටවත් ෙැහැ. සර්වඥ න් වහන්යස් 
ඒකට ප්ුංචි එළි ක් තම ි යමතනදී යෙන්යන්. ඒ යවලායව්දී මට දැන් 
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තිය න්යන් වික්ෂිප්්ත හිතක්, මට දැන් තිය න්යන් සඞ්ඛිත්ත හිතක් 
කි ලා දැනගන්න එක වටිනවා. 

යමන්න යම් යවලායව්දී ප්ුදුම යවනසක් ය ෝගාවචර ජීවිතය ් 
ප්හළ යවනවා. මහ ප්ිරිස් මැෙට ගි ත් ප්ුදුමාකාර විධි ට නිදිමතක් 
එන්න ගන්නවා. ක  වැක්යකරීලා, හරි ට ඇකිළිේච ප්ිප්ිඤ්්ා 
යගි ක් වයග්. ප්ුංචි කායල් හැදිලා නැතුව හැකිළිලා, වි ැකිලා ගි  
ප්ිප්ිඤ්්ා යගි ක් වයග් සම්ප්ූර්ණ ඉරි ව්ව වැක්යකයරන්න 
ප්ටන්ගන්නවා. හිටප්ු ගමන් නැගිටිනවා, සෘජු කරගන්න හෙනවා. 
ආය  ටිකයව්ලාවක්  නවිට ආය  වැක්යකයරනවා. 
ය ෝගාවචර ායග් ආත්ම  දි  යවනවා. තමන් යප්න්වන්ඩ හෙන 
ලකුණු යමානවත් නැතුව  නවා. ඉතින් හුඟයෙයනක් හරි කැමැති ි 
යම් යවලාවට තනි ම භාවනා කරන්න. ඒ යමාකෙ යම් ප්ිරියස 
ඉන්නයකාට යමයහම යවන එක යහාඳ නැහැ. තනි ම ගිහිල්ලා යම්ක 
යවනයකාට යහාඳ ි. හැෙැ ි යවන්යන් යමාකක්ෙ ලීනත්ව ට ෙර 
යවනවා හිත. ඒ යවනයකාට කවුරැත් නැති නිසා ලැජ්ජාවක් ඇති 
යවන්යන් නැති නිසා, ඔයහ් හාන්සි යවන්ට හියතනවා. නමුත් යම් 
නිදිමතක් යනයව් කථා කරන්යන්. හියත් ලීන භාව ක් ප්මණ ි 
යමතන තිය න්යන්. හිත සැඟවීගන්න හෙනවා. ඒ සැඟවීගන්න 
යව්ලායව්දී ප්ුළුවන් තරම් ප්හන ප්ත්තු කරන්න ි ඕනෑ. එයහම නැතුව 
අඳුරැ මුල්ලකට  න එක යහාඳ නැහැ.  

ඒ නිසා යම්යකදී (යම් සාමාජික වශය න් සඳහන් කරන 
විස්තර) මූලිකව අවශ කරලා තිය න්යන් ප්රඥායලෝක ට යම්ක එළි 
කිරීම ි. එයහම නැත්නම්, යම්ක නරකක් යනායව් වැරදිල්ලක් 
යනායව්, යම්ක තම ි හැටි, කි න එක හිතට වේෙලා යෙන්න ඕනෑ. 
ඒක වේෙලා යෙන්ඩ නම් රාග හිතුවිල්ල සහ රාග නැති සිතුවිල්ල 
හඳුනායගන ඒ යෙයකන් යවන් යවේචි යනක්ඛම්ම හිතත් යත්රැම් 
ගන්න ඕනෑ. නමුත් යනක්ඛම්ම හියත් හුඟ යව්ලාවක් හිත 
තිය නයකාට “යෙයව්යල් ෙකින කුකුළායග කරමලා, යම් යව්යල් 
යප්යන් සක යස්ම සුදු යවලා” කි ලා කි න්යන්. එයහම නැත්නම් 
වැයේ ප්හු ප්හු යවනයකාට යකාහු යකාහු යවනව ි කි ල කි න්යන්. 
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ඒ යනක්ඛම්ම හිතිවිල්යලම හිත භාවිතා යවනයකාට ෙහුලීකත 
යවනයකාට එහි ඇති නම්ෙුකාර ගති  නැති යවලා ලීන හිත, වික්ෂිප්්ත 
හිත මතු යවන්න ඉඩ තිය නවා. ඒ යවලාවට ය ෝගාවචර ා ඒක 
හඳුනාගත්යත් නැත්නම් යහාඳට යත්යරනවා ය ෝගවචර ා කමටහන් 
සුේධ කරන්න ඇවිල්ලා ප්ාවිේචි කරන වචනවලින්. ඉතාම ප්රාජිත, 
කි ාගන්න ෙැරි කාරණාවලින්. නමුත් සමහරැ ඉදිරිප්ත් කරනවා - 
සමහරැ යම් යවනයකාට වයටන් ගහනවා, මල්යලන් ගහනවා. නා 
නා ප්රකාර යේවල් කථා කර කර ඉන්නවා, අරමුණ ප්ිළිෙඳ කථා 
යනාකර ඉන්නවා. සමහරැ කමටහන් සුේධ කරන්න නෑවිත් නිකම්ම 
ඉන්නවා. යමව්වා තම ි උප්කරම වශය න් ප්ාවිේචි කරන්යන්. 

නමුත් යම් එකක්වත් යනායව් කළ  ුත්යත්. ප්රධාන වශය න්ම 
කළ  ුත්යත් යම් තිය න තත්ත්ව  භාවනායව්දීම, ප්ර් ංකය ්දීම 
යත්රැම්ගන්ඩ ඕනෑ. ඒක හරි ට තමුන් තුළ තිය න යරෝග 
ලක්ෂණ ක් සෘජුවම ගිහිල්ලා තමුන්යග් මවෙවර ාට ප්රකාශ 
කරන්නා වයග් යමන්න යම්ක ි යවන්යන් කි ලා දැක්කා නම් 
එේචරම ි උත්තර . එතනම ි උත්තර . මෑත කායල් ප්හළ යවේචි 
ෙක්ෂම ගණිතඥ ා වන අ ින්ස්ට ින් මහත්ම ා කි ලා තිය නවා 
ගාන යත්රැම්ගත්තා නම් උත්තර  එතන ි කි ලා. අප්ි යම් ගාන 
යත්රැම්ගන්යන් නැතුව කර්මස්ථාන ආචා යවර ායගන් උත්තර 
යහා න්ඩ ගි ාට, එයහම නැත්නම් ගණන් ප්රශ්න ප්තර  ප්ැත්තකට 
දැම්මාට කවදාවත් ගණන් සමර්ථ යවන්යනත් නැහැ - විභාග  ප්ාස් 
යවන්යනත් නැහැ. ඒ විතරක් යනයව ි, අප්ි මතක ති ාගන්න ඕනෑ 
අඩු ගණයන් ගණන් ප්තර ක් හම්ෙ වුයණ් විශාල කැප් කිරීමක් කරලා. 
ඔ  ප්ත්තර සාමානය න් එදියනදා ප්ත්තරවල නැහැ. ඕක යලාකු 
අභිනිෂ්කරමණ ක් කරලා, යලාකු සීල ක ප්ිහිටලා, යලාකු ය ෙවුමක් 
ය ාෙවලා නීවරණ  ටප්ත් කරලා අරමුණ ඉදිරිප්ත් යවේච යවලාවක 
සිේධ යවන යෙ ක්. ඉතින් යේශනාවලදී උප්ුටා ෙක්වනවා අයප්් නා ක 
ස්වාමීන් වහන්යස් “දුල්ලභා ඛණසම්පත්ති තත්ථ වි්ව්කා විපත්ති” අප්ි 
යම් ඉදිරිප්ත් කරගත්තා වූ ක්ෂණ සම්ප්ත්ති  මිථා ෙෘෂ්ටික කුයග් 
ක්ෂණ සම්ප්ත්ති ට වඩා උසස්. සමක් ෙෘෂ්ටික වුණත්, ප්ුර්ණකාලීනව 
භාවනා කරන අයප්් යම් ඉදිරිප්ත් වුණා වූ ක්ෂණ සම්ප්ත්ති  උසස්. 
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එ ිනුත් අප්ි ෙවසින්  ම් කිසි ප්රමාණ  ි, සමථ භාවනා විප්ස්සනා 
භාවනා ප්ර් ංක වශය න් ය ාදාගන්යන්. එ ිනුත් කලාතුරකින් තම ි 
වික්ෂිප්්ත සිත, සංෂිප්්ත හිත ප්හළ යවන්යන්. ඒ වායග් මතු වුණා වු 
සංෂිප්්ත හිත වික්ෂිප්්ත හිත ‘අහල ප්හල’ වුණාම, නින්ෙට වැයටනවා 
නම්, වියව්ක ගන්න හෙනවා නම්, ප්ස්යස් භාවනා කරනවා කි ලා 
කි නවා නම්, උන්ෙෑට ඊට වැි  විප්ත්ති ක් නැහැ ි කි ල කි නවා. 
ඒ නිසා දුර්වල ෙව  ම් තාක්ෙ යම් ක්ෂණ සම්ප්ත්තිය ්, ඒක හෑල්ලුවට 
සැලකීම ඒ තරම්ම විප්ත්ති ක්. තනි ම කල්ප්නා කයළාත් යම් චිත්ත 
විෂ , ඒක උන්මන්තක කරවනවා. ඒකත් භ ානක ි.  

ඒ නිසා අනිවාර්  යවන්යන්, අවශ කරන්යන්, මට දැන් 
කම්මැලි සිතක් ප්හළ වුණා. මට දැන් ඕනෑවට වැිය ් උනන්දු සිතක් 
ප්හළ යවලා හිත විසිරී ගි ා. යමන්න යම් කාරණ යෙක යත්රැම්ගන්න 
ඕනෑ. එයහම නැතුව හිත සංිත්තත් නැත්නම්, හිත වික්ෂිප්්තත් 
නැත්නම්, අරමුණ දි ාරැ ගති ක් යප්න්නනවා. අරමුයණ් විචිතර 
භාව  නැහැ. සිේධි ෙහුල භාව  නැහැ. උත්සන්න භාව  නැහැ. 
ඔයහ් අරමුණ තිය නවා වයග් යප්්නවා. “අතිචිරං අනුවිතක්කය්තා 
අනුවිචාරය්තා” කි ලා සර්වඥ න් වහන්යස් ප්රිසර  සලසනවා. 
යොයහෝ කාල ක් ඒ අරමුණම විචාර කරන්නා වූ චිතක්ක කරන්නාවූ 
මට, අන්න කය ් ක්ලමථ භාව  ප්හළ වුණා. කය ් ක්ලමථ භාව  
නිසා හිත ඌහඤ්ඤඤ් භාව  කි න වික්ෂිප්්ත භාව ට ප්ත් වුණා. 
ප්ි වර රාශි ක් යමතන තිය න්යන්. ජවනිකාව කරමය න් යමයතන්ට 
එන්යන්. නමුත් කම්මැලි ාට යප්යනන්යන් එක වර වැටුණා වයග්. 
එයහම නැත්නම් කවදාවත් යම්ක විසඳන්න ෙැරැවා වයග්. ඒ නිසා 
යම්ක යමයහම තිය ේදි එක්යකෝ යම්කට ශාන්ති කර්ම කරන්ඩ, 
එයහම නැත්නම් නා නා ප්රකාර ගුප්්ත වැඩ අරයහ් යමයහ් කරන්ඩ 
ප්ටන්ගත්තම, ඉතින් යලෝක ා හිනස්සන වැඩ කරන්යන්. රට 
හිනස්සන වැඩ කරන්යන්. ඒවා කරන්න ගි ාම ඉතින් යලෝක ා 
කි නවා ඕක තම ි භාවනා කරන්න එප්ැ ි කිව්යව්. භාවනා 
කරප්ුවහම යවනදා කරයගන ගි  යෙ ක්වත් කරගන්න ෙෑ යහාඳට 
හිටි  මනුස්ස ා යන්ෙ යම් යමාකෙ යවලා තිය න්යන් කි ලා 
කි නවා. ඒකට යහාඳ නව තායල් වචන ක් අප්ිට සම්ෙන්ධ 
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කරගන්න ප්ුළුවන්. ඉතින් යම් විධි ට යලෝක ා යම්කට ප්ිස්සු කි නවා 
නම් ප්ිස්සු හැයෙන්නත් කරම ක් තිය න ෙව යමතන යත්යරනවා. 
එයහම නම් සනීප් කරන්නත් කරම ක් තිය න්ට ඕනෑ. 

ඉස්සර යවලාම ඒ නිසා දැනගන්ඩ ඕනෑ යම් හැදිලා තිය න 
ප්ිස්සුව ෙුේධාදී උත්තම න් වහන්යස්ලාට ඇති යවන එක තත්ත්ව ක්. 
මමත් යම් ප්ායර්  න්යන්. ඒ නිසා උන්වහන්යස්ලා කි න තාල ට 
යම්ක යකායහාමෙ යවන්යන් - අරමුණට හිත ය ාදාගන්න ෙැරි තරම් 
නීවරණ ඇති යවනයකාට යකායහාමෙ අරමුණ ප්ිහිට කරයගන ඒක 
ප්ිම්යෙන හැකියළන ස්වරෑප්, ආශ්වාස ප්රශ්වාස ස්වරෑප්, මුල මැෙ 
ස්වරෑප්, දිග යකටි ස්වරෑප් ලකුණු ඔක්යකෝම දැකලා තිෙුණා නම්, 
යහාඳට අංග ප්රතංග වශය න් වාංජන අනුවාංජන වශය න් 
යමයනහි කරලා තිෙුණා නම්, (යම්වාට අප්ි කි නවා නිමිති කි ලා. 
යම්වාට අප්ි කි නවා. අරමුයණ් ප්ිළිබිඹුව කි ලා) යමන්න යම් නිමිති 
යමන්න යම් ප්ිළිබිඹු කරමය න් නැති යව්ගන  නයකාට 
ය ෝගාවචර ාට දැනගන්න ප්ුළුවන් “ආ දැන් මම යගනි න්න හෙන්යන් 
යමයතන්ට තම ි කි ලා”. යමයතනදි යමාකෙ යවන්යන්? ඥාන  
නැත්නම් එක්යකෝ වික්ිත්ත හිත, නැත්නම් සඞ්ඛකිත්ත හිත. සැඟවී 
ගන්න හිත, එයහම නැත්නම් විසිරී  න හිත. ඒ යමාකෙ යහ්තුව? යම් 
සිේධි  යවන්යන කරමකරමය න් ෙවට ප්රඥායලෝක , සති , සමාධි  
ෙල්වා ප්ැවතිලා නැහැ. එහිදී යවලා තිය න්යන් යහලකින් ප්හළට 
ඇෙයගන වැයටන්නා වයග් යලස්සලා වැයටන්නා වායග් තක්කු 
මුක්කු ි. අන්ධකායර්, අඳුයර. එයහම යවේච ගමන් (ඉස්යසල්ල 
ඉස්යසලල් වතාවට කාටත් යවනවා) ඉස්යසල්ලාම එනයකාට 
සෙයකෝල ගති නිසා යම්ක යවනවා. 

නමුත් සර්වඥ න් වහන්යස් යම්ක ප්ැහැදිලිවම ෙක්වලා 
තිය න්යන්, එයහම යවනයකාට ඒ වැයටන හැටි, ඒ ප්ිස්සු හැයෙන 
හැටි යහාඳට දැනගන්න. යමයනහි කරන්න. යකායහාමෙ යමයනහි 
කරන්යන්? ඉස්සර යවලා ප්ිම්බීම හැකිළීම, ආනාප්ාන  ප්ලු වශය න් 
යහාඳට නිමිති යප්්නවා. ඒ නිමිතිවලට තමා අප්ි කි න්යන් සටහන් 
වශය න් අප්ි නිමිති ගන්නවා, ආකාර වශය න් අප්ි නිමිති ගන්නවා 
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කි ල. එව්වා අප්ි යහාඳට ආකාර සලකුණු කර ගත්යත් නැත්නම්, මම 
දැන් කා ානුප්ස්සනාව යකාටස ඉවර ි මට දැන් තිය න්යන් 
චිත්තානුප්ස්සනාව නැත්නම් අරයහ් යමයහ් කි ලා එක එක යකාටස 
අ ින් කරන්න හෙන යකනාට නම් ඒ ප්ටලැවිල්ල යවනවා. හැමදාම 
ප්ර් ංකය ් මුලදී කවදාකවත් හුස්ම ගත්යත් නැති යකයනක් වයග්, 
ඉප්දිේච ගමන් වයග්, කවදාකවත් භාවනා කරල නැති යකයනක් වයග්, 
කවදාකවත් යමයනහි කරප්ු නැති යකයනක් වයග්, යහාඳට අරමුණ 
යමයනහි කරන්න. යමයනහි කරලා ඒ අරමුයණ් යවනදා යනාදැක්ක 
යමාකක් යහෝ අලුත් ලකුණක් අල්ලාගන්න ඕනි. අරමුයණ් තිය නවා 
විවිධ ප්ැති. සර්වඥ න් වහන්යස්ම යප්න්වලා දීලා තිය නවා 
එයකායළාස් ආකාර ක් ති නව ි කි ල. ඒ එයකායළාස් ආකාරය න් 
එකක් තම ි අප්ි යම් ගත්ත  ුගළ  - ඒක මනාප් විධි ට යප්්නවා, 
අමනාප් විධි ට යප්්නවා. සමහර යවලාවට යප්නුණත් යහාඳ ි. 
සමහර යවලාවට යප්නුණත් යහාඳ නැහැ. ආන්න ඒ ආකාර යෙක 
දැකගන්න නම්, ය ෝගාවචර ාට සිේධ යවනවා වැරදි - නිවැරදි, වැරදි 
- නිවැරදි, වැරදි - නිවැරදි ආදී වශය න් යම් ප්ර්ය ්ෂණ  කරන්න. 
එතයකාට ය ෝගාවචර ාට ෙවසක ප්ුළුවන් යවනවා, ඒ නිමිති 
යප්න්වන, ආකාර සටහන් යප්න්වන තැන ඉඳලා, සටහන් ආකාර 
නැති, නිමිති නැති, ප්ිළිබිඹු නැති, ප්රඥප්්ති හැයලන, යමයනහි කිරීම 
වැඩ යනාකරන, හිත වික්ෂිප්්ත යනාවන, හිත නීරස යවන තැනට  න 
හැටි ෙකින්න. ඒක මහා ආයලෝක ක්. ඒක මහා විශාල වැෙගත් 
තැනක්. යම්ක ි කි න්යන් ය ෝගාවචර ා භාවනා කරන එයක් 
ප්රතිඵල  ය ෝගාවචර ටම ි. ඔහුම ඉප් ි   ුත්තක්. කාටවත් යෙන්න 
ෙැහැ. 

යම් නිසාම ි සර්වඥ න් වහන්යස් යේශනා කරන්යන් 
“අක්ඛාතා්රා තථාගතා” සර්වඥ න් වහන්යස්ලා මග ෙක්වන්යනෝ 
ප්මණ ි. “තු්ම්හහි කිච්චමාතප්පං” ඔෙලායග් කට ුතු ඔෙලාම කර 
ගන්න. ඉතින් හිතන්න - සීල ක් නැති යකයනකුට, සමථ ක් නැති 
යකයනකුට, විප්ස්සනාව කි න එක අහලවත් නැති යකයනකුට, 
යකායහාම නම් කි ලා යෙන්නෙ? ඒ යමාකෙ? යහාඳ සීල ක් ඇතිව, 
සමහයරකුට සමථ ක් ඇතිව විප්ස්සනා කරේදීත්, යම් ෙණ කි ේදීත්, 
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අයප්් හිත යම් ප්ටලැවිල්යල ප්ැටයලනවා. නමුත් ‘යම් ප්ටලැවිල්ල මම 
දැනගන්න ඕනෑ’ කි න අෙහස් ප්වතින තාක් කල් ඒක වැයටන්යන් 
ආර්  ප්ර්ය ්ෂණ කට. එතකම්ම වඳින්න වටිනවා ය ෝගාවචර ට. 
යම්ක නැති යවේචි ෙවයස් තම ි ඉයගනගන්න ඕනෑ, යහාඳ 
ගුරැවරය ක් යහා න්ට ඕනෑ, යහාඳ භාවනා කරම ක් යහා න්ට ඕනෑ, 
අර ස්ථාන  ඕනෑ, යම් ස්ථාන  ඕනෑ කි ලා අඬන්යන් 
යකඳිරිගාන්යන් යලඩකට. ඒ ප්ුේගල ාට තිය න යලයේ හැටි ට. 
ඒකට කලෙල යවන්න නරක ි. ඒ නිසා යවන භාවනා මධස්ථානවල 
භාවනා කරලා යදාස් කි ායගන යමයහ එන ඇත්යතෝ ගැනත් අප්ට 
කල්ප්නා යවන්යන් ඔ  ටික තම ි. යමානම ගුරැවරය ක්වත් එයහම 
යනාමගට  න්න උප්යෙස් යෙනවා යනායව ි. සමහර විට ගුරැවරැ 
විස්තර, කාරණා වශය න් යනාදැනීම නිසා යවනවා යවන්න ප්ුළුවන්. 

නමුත් යම් ය ෝගාවචර ායග් වික්ෂිප්්ත භාව  සංෂිප්්ත භාව  
යත්රැම් අරගන්න ෙැරි නම්, ඉතින් ඒක ඒ ය ෝගාවචර ා 
යත්රැම්ගන්නවා මිසක්ක ගුරැවර ා යත්රැම්ගත්තට හරි න්යන් 
නැහැ. එයහම නම් සර්වඥ න් වහන්යස්, “අක්ඛාතා්රා තථාගතා” 
කි න වචන  යනායව් යේශනා කරන්යන්. උන්වහන්යස් කි ාවි අර 
සර්වෙලධාරී යෙවි න් වහන්යස් වයග් “මාව අෙහප්න්. මම උඹලා 
ආසිරි ගන්වන්නම්. මම උඹලා විමුක්ති ට ප්ත් කරන්නම්”. එයහම 
යෙ ක් යම් සාසයන් නැහැ. ඒක නිසාම යවන්ඩ ඇති ෙුේධාගම 
එතරම් ජනප්රි  නැත්යත්. නමුත් යම් කාරණාව දැනගන්නයකාට නම්, 
ප්රඥාවන්ත න් අතර විශාල කැමැත්තක් ඇති යවනවා, විශාල 
ප්රසාෙ ක් ප්හළ කරනවා. ඒ යමාකෙ, සර්වඥ න් වහන්යස් සර්වඥ 
නිසා. උන්වහන්යස් යම් සි ල්ල දැකලා තිය නවා, සි ල්ල යේශනා 
කරලා තිය නවා. අයප්්  ුතුකමටත් අප්ි දැන් ප්ත් යවලා තිය නවා. 
ඒ යමාකෙ දැන් අප්ට වරදින තැනට අප්ි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒක 
යලාකු භාගවන්ත අවස්ථාවක්. යම්ක ආය ත් එනකන් හිටිය ාත්, 
ඉතින් යකා ි කායලෙ කි ලා කි න්න ෙැහැ. ඒ යමාකෙ මට යත්යරන 
තායලට මමතරී ෙුදුරජාණන් වහන්යස් මීට වඩා  මක් නම් කි න 
එකක් නැහැ. උන්වහන්යස් යවන උප්කරණ ක් අරයගන එන එකක් 
නැහැ - යවන යෙයහතක් හරි, යවන ඉන්යජක්ෂන් එකක් හරි - යම්ක 
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ගනින් එතයකාට ඔන්න ඔ  ප්ැටයලන තැන් නැති යව ි කි න්න 
කරම ක් තිය නවා කි ලා මම හිතන්යන් නෑ. උන්වහන්යස්ටත් 
තිය න්යන් යම් සර්වඥ න් වහන්යස්යග් ධර්ම ම ි. ඒ නිසා යම්ක 
යමදා කයළ් නැත්නම් කවදාවත්ම නැහැ. යම්ක උඹ කයළ් නැත්නම් 
යවන කවුරැත් කරන්යන් නැහැ. යම්ක යමතන කයළ් නැත්නම් 
කවදාවත් යකාතනකවත් යවන්යනත් නැහැ. 

ඒ නිසා හරි වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් තමා යම් වික්ිත්ත 
සඞ්ඛිත්ත හිත් යෙක. මහා ප්ාළු ගති ක්. මහා යප්ළන ගති ක්. 
ඒකාකාරී ගති ක්. නීරස ගති ක්. ඕවා ඔක්යකෝයගම ප්රඥාවට විශාල 
ආරාධන ක් තිය නවා. හැෙැ ි ඉවසන්නා තම ි නිවන් ෙකින්නා. 
“ඛන්තී පරමං ත්පා තිතික්ඛා” කුලප්්ප්ු යවන යකනාට යමාකවත් 
ෙැහැ. ඕනෑවට වැිය ් ප්මා යවලා ප්රමාෙ ට වැයටන යකනාත් 
නින්ෙට වැයටනවා. ඕනෑවට වැිය ් කුලප්්ප්ු යවලා ෙඟලන්න ගි ත් 
වික්ෂිප්්ත භාව ට ප්ත් යවනවා. ඒ නිසා යමතන මධම ප්රතිප්දාව 
අවශ කරනවා. විශාලම වශය න් අවශ කරන්යන් කල් ඇතුව යම්ක 
අහලා තිය න එක. ඒ නිසා යම් තත්ත්ව ට ප්ත් යවනයකාට එක 
සැර ක් යෙකක් ය ෝගාවචර ාට සිේධ යවනවා, යමයහම තැනකට ි 
භාවනාව දි ුණුවකට  න්යන්. ඒ නිසා ඒකාන්තය න්ම මට සිේධ 
යවනවා යම්ක එන එන ආකාර ට ඒ විධි ටම මට යම් ජවනිකා 
වශය න් දැනගන්න. එයහම දැනගන්න ප්ුළුවන් යවනවා නම් “පු්බ්බ 
අනනුස්සු්තසු ධ්ම්මසු චක්ඛුං උ පාදි, ාණං උ පාදි, පඤ්ා උ පාදි, 
විජ්ජා උ පාදි, ආ්ලා්කා උ පාදි” කිව්වා වයග්, යම් වික්ෂිප්්ත භාව  
මත, යම් නීරස භාව  මත, (ඒකට කි නවා නිේබිදාව කි ලා) යම් මත 
ප්ුදුමාකාර ආයලෝක ක්, ප්ුදුමාකාර ප්රඥාවක්, ප්ුදුමකාර යප්ර යනාඇසු 
විරෑ විධි ට කාරණා වැටයහනවා. ඇත්තටම කි නවා නම් සාමාන 
ජීවිතය ්දී ක ට ඇති යවන යම් ක්ලාන්ත ගති  සිතට ඇති යවන්නා 
වූ ඌහඤ්ඤඤ් ට තම ි දුක්ඛ සත  කි න්යන්. නැත්නම් අප්ි 
කි න්යන් සංසාර දුක කි ලා. අෙ ඒක ආර්  දුක්ඛ සත ක් ෙවට 
ප්ත් යවන්යන් ඒක ඇති හැටිය න් දැකීම නිසා. ඒ නිසා දුක නැති 
තැනක අප්ිට කවදාකවත් දුක්ඛ සත  අවයෙෝධ යව ි කි ලා හිතන්න 
ෙැහැ. හැෙැ ි දුක ඇති වුණාම අඬායහෝගායගන නෑ-ෙෑ කි ායගන 
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හිත සංෂිප්්ත කරයගන යහෝ හිත වික්ෂිප්්ත කරයගනත් කවදාවත්ම 
ආර්  භාව ක් යහෝ සත භාව කින් දුක ෙකින්න ෙැහැ. 

 ම් ෙවසක යම් දුකම දුක්ඛ ආර්  භාව ක් ෙවට ප්ත් යවන්න 
නම්, උත්තම භාව ක් ෙවට ප්ත් යවන්න නම්, ඒ ප්ිළිෙඳව එළඹි සිටි 
සිහිය න් ෙලා ඉන්නයකාට ඕන්න යප්ර යනාඇසු යනාවිරෑ විදි කට 
දුක දැක්කා කි ලා කි න්ඩ හියතනවා. ඒ නිසා යම්ක භාවනා 
ජීවිත ට මධම කලාණ  වයග්. ෙණ අහන තර්ක කරලා 
භාවනාවට ෙැසගන්න අවස්ථාවක් යනයව්. භාවනාවට ෙැස්සත් යම් 
තත්ත්ව ට එන ඇත්යතෝ හුඟක් අඩු ි. ආවත් වරදින ප්රදින ඇත්යතෝ 
වැි ි.  ම් ෙවසක යම්ක යත්රැම්ගත්තා නම්, ඒ භාවනා ජීවිතය ්දී 
එක සහතික ක් යෙන්න ප්ුළුවන් - ඔහුට තනි ම භාවනා කිරීමට 
ප්ුළුවන්  කි ලා අවස්ථාව යෙන්න ප්ුළුවන්. යම් කි න්යන් ඥාන 
අභිය ෝග ක් ජ  ගත්ත අවස්ථාවක් යනායව්. ප්රශ්න ක් ආවහම 
ප්රශ්යනට මුහුණ දීයම් හැකි ාව ඇති කරන හැටි ි. ඒ නිසා සංක්ෂිප්්ත 
හිත වික්ෂිප්්ත හිත කි න එක ය ෝගාවචර ජීවිතය ් ඉතාමත්ම වැෙගත් 
සන්ධිස්ථාන ක්. අර භාවනා කරම හතරක් ගැන කථා කරන 
යව්ලායව්දී සමථ ප්ුර්වංගම විප්ස්සනාව, විප්ස්සනා ප්ුර්වාංගම සමථ  
කි න යෙයකන්, යෙයවනි ට සඳහන් වන විප්ස්සනා ප්ුර්වාංගම 
සමථ  ි යමයතන අවශ කරන්යන්. නැත්නම් භාවනා කරම  ඒක ි. 
ඒයක්දී යවන්යන් යමාකක්ෙ?  ම් කිසි නීවරණ ධර්ම ප්රමාණ ක් 
 ටප්ත් කරලා හිත වියව්ක තැනකට අවාට ප්ස්යස් හිත ලීන භාව ට 
යහෝ චික්ෂිප්්ත භාව ට ප්ත් යවනවා නම් ය ෝගාවචර ා තමන්යග් 
ක ටම හිත ය ාෙවලා, අජ්ෙත්ත ටම හිත ය ාෙවලා සමාධිගත 
කරන්න ඕනෑ. ඒයකෝදි භාව ට ප්ත් කරගන්න ඕනෑ. සමාහිත 
කරගන්න ඕනෑ. එයහම යනාවුයණාත් එතනම කරකැයවන්න 
ප්ටන්ගන්නවා. 

යම් නිසා අප්්ප්ණිහිත භාවනා ප්ණිහිත භාවනා වශය න් 
භාවනා කරම යෙක යත්රැම් අරයගන, දැන් ප්රණිධි සහිත භාවනා 
කරනයකාට ය ෝගාවචර ාට නිතයරෝම සිේධ යවනවා, නිමිත්ත ගන්න 
ෙැරි වුණත්, ප්ිළිබිඹුවක් ගන්න ෙැරි වුවත්, තමන් භාවනා කරමින් ගි  
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අරමුයණ් ලාංඡන ක් යහෝ ආේ ඩ ක් යහෝ හැඩ ක් යහෝ තිය නවා 
නම්, එහිම හිත රැඳවීමට උත්සාහ ගන්න. ඒක යහාඳම යකටිම ෙක්ෂම 
කරම  කි න්න ප්ුළුවන්. එයහම නැතිනම්, එයහම උත්සාහ කරලා අඩු 
ගායන් ප්ිම්බීම හැකිළීම කරන යවලාවට උෙරය ්වත් හිත ලකුණු 
ගන්න ප්ුළුවන්. ආශ්වාස ප්රශ්වාස භාවනා කරන එක්යකනාට 
නාසිකාගරය ්වත් ලකුණු කරගන්න ප්ුළුවන්ෙ කි ලා ඒ තැන යහෝ 
ඒකට අත්වැලක් කරගන්නවා. එයහම නැතිනම් අඩු ගායන් තමන් 
ඉඳයගන ඉන්න ඉරි ව්වට හිත ය ාෙලා ඒ ඉරි ව් ස්වරෑප්  දැකගන්න 
ඕනෑ. යම්ත් ෙැරි නම් මමතරී භාවනාවට හිත ය දුවට 
ෙුේධානුස්සති ට හිත ය දුවට කිසිම වැරැේෙක් නැහැ. ය ෝගාවචර ා 
යහාඳයටෝම ෙන්නවා යමතන තිය න්යන් හිත ලීන භාව ට යහෝ 
උේෙේච භාව ට ප්ත් වීම නිසා දැන් හිත සමාහිත කරන්න ඕනෑ, 
ඇතුළතට යගන්නගන්න ඕනෑ, ඒයකෝදි භාව ට ප්ත් කරගන්න ඕනෑ 
කි ලා සමථ යහෝ විප්ස්සනා යහෝ ඒකරාශි කිරීයම්, හිත ප්රණීත 
කිරීයම්, ප්රණිධි කිරීයම්, සමාහිත කිරීයම් භාවනාවට හිත හරවන්න 
ඕනෑ. ඒක ෙැරිකම යනයව් ප්රශ්යන යවලා තිය න්යන්. යම් 
තීරණාත්මක අවස්ථාව යත්රැම් අරයගන ඒ අවස්ථාවට අවශ 
කරන්නා වූ උප්කරණ ළං කරගැනීයම් ඥාන  ි යමයතන්ට අවශ 
කරන්යන්. ඉතින් ඒක යම් අප්හසුතාවට ප්ත් යවේච නැති අ ට අදාළ 
කට ුත්තක් යනායව්. යත්යරන්යනත් නැහැ කිව්වාට. යත්යරන 
යකනාට, යත්රැම්ගත  ුතු යකනාට යම් යවලාවට යම් ඥාන  ප්හළ 
වුයණ් නැත්නම් හැමදාම එතන කරකැයවන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒක 
නිසා සමථ ප්ුේෙංගම විප්ස්සනා, විප්ස්සනා ප්ුේෙංගම සමථ, ඊගාවට 
 ුගනේධ භාවනා කි ලා එකක් කරනවා. යකාතනින් ප්ටන්ගත්තෙ 
කි න්න ෙන්යන් නැහැ. වයරක සමථ වයරක විප්ස්සනා වශය න් 
භාවනා කරනවා. ඒක තමා තුන්යවනි කරම  කි ලා ප්ටිසම්භිදා 
මාර්ගය ් යප්න්නන්යන්. 

හතරයවනි එක තම ි, ධම්ම උේධේච විග්ගහිත මානස. ධම්ම 
උේධේච විග්ගහිත මානස කි න එක ධර්ම  නිසාම ප්හළ යවන්නා 
වූ උේෙේච ක්. යකයලස ් නිසා ප්හළ වන උේෙේච ක් යනයව ි, 
නීවරණ ක් නිසා ප්හළ වන උේෙේච ක් යනායව ි.  ථාභූත ඥාන 
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ෙර්ශන  හරි ට ප්ැහැදිලි යනාවීම නිසා, යකයලස් නැති හිත මත 
(ඉස්සර යකයලස් තිෙුණ හිත මත ෙඟලනවා) යකයලස් නැති වුණාට 
ප්ස්යස්, ඒ මත හිත උේෙේච ට යහෝ ලීන භාව ට ප්ත් යවනවා. 
ආන්න ඒක ප්ටලවාගත්යතාත් අනිත  යමයනහි කරනවා යවනුවට, 
අනිේචානුප්ස්සනාව යවනුවට, ඔහු නිත සංඥාව මතින් කලෙල 
යවලා ප්ර් ංකය න් නැගිටලා  න්න ඉඩ තිය නවා. නිත සංඥාව 
වසාගන්නට ඉඩ තිය නවා. 

අප්ි කිව්යව් යමයතක් විස්තර කළ කරම ට ගැළයප්න එක. 
එයහම නැත්නම්, යම් අවස්ථායව්දී සමහර වියටක යමන්න යම් 
එන්යන් ප්රඥප්්ති  අ ින් යවලා, ප්රමාර්ථ ධර්ම මතින් යම් අනිත  
යන්ෙ මතු යවලා එන්යන් කි ලා සමහර විටක හරි ප්ැත්තට ගි ත්, 
සමහර යවලාවට විශාල ආයලෝක ක් එතන ප්හළ යවන්න ප්ුළුවන්. 
ඥාන ප්හළ යවන්න ප්ුළුවන්. ප්රීති, ප්ස්සේධි ආදී විප්ස්සනා උප්ක්යල්ශ 
ප්හළ යවන්නත් ප්ුළුවන්. එතනදිත් අර වැයේම සිේධ යවනවා. හිත 
ආඩම්ෙර කරගත්යතාත්, යමයනහි කිරීම නතර කරගත්යතාත්, 
ආයලෝක  දියග්  න්න ගත්යතාත්, ආය ත් අර ධම්ම උේධේච 
විග්ගහිත මානස ඇති යවනවා. ඇති වුණා වූ ප්රිසර  මත 
අනිේචානුප්ස්සනාව යවනුවට හිත විග්ගහිත ට වැයටනවා, ප්ිට 
 නවා. එතනදිත් සර්වඥ න් වහන්යස් මතක් කරනවා, යම් ඕභාස  
ප්හළ වුණා කි ලා ඕභාස  යත්රැම්ගන්න ප්ුළුවන්. ඒක යවන්යන් 
යහාඳ වැිකම නිසා. ඇති වුණා වු භාවනා මුල මත කිමියෙනවා. 
භාවනා අරමුණින් හිත ගිළියහනවා. 

යම් අන්ෙමින් යම් විවිධ භාවනා කරම සම්ෙන්ධය න් මනා 
ප්රිච ක් ලොයගන තමතමන්යග් භාවනාව සාර්ථක කරගැනීමට යම් 
ධර්ම යේශනාවත් එක යලසම යහ්තු වාසනා යව්වා කි ල ප්රර්ථනා 
කරමින් අෙට නි මිත ධර්ම යේශනාව යමතකින් සමාප්්ත කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු!
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28-වන ධමම ් ්ශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස.../// 

“කතඤ්ච පන භික්ඛ්ව භික්ඛු චි්ත්ත චිත්තානුපස්සී විහරති: 

ඉධ භික්ඛ්ව භික්ඛු සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්ත’න්ති 
පජානාති, වීතරාගං වා චිත්තං වීතරාගං චිත්ත’න්ති පජානාති, ස්දාසං 
වා චිත්තං ස්දාසං චිත්ත’න්ති පජානාති, වීත්දාසං වා චිත්තං වීත්දාසං 
චිත්ත’න්ති පජානාති, ස්මාහං වා චිත්තං ස්මාහං චිත්ත’න්ති 
පජානාති, වීත්මාහං වා චිත්තං වීත්මාහං චිත්ත’න්ති පජානාති, 
සංිත්තං වා චිත්තං සංිත්තං චිත්ත’න්ති පජානාති, වික්ිතං වා චිත්තං 
වික්ිත්තං චිත්ත’න්ති පජානාතී ති”. 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සංඝරත්නය න් අවසර ි. 

අප්ි සතිප්ට්ඨාන සූතර  දියග් දැන් යම් විසිඅටයවනි ප්ැ ට ි 
ආරම්භ  තැෙුයව්. එ ිනුත් චිත්තානුප්ස්සනාව සඳහාමත් සති 
කීප් ක්, තුනක් හතරක් යම් යවනයකාට අප්ි කල් අරයගන තිය නවා. 
චිත්තානුප්ස්සනා යකාටයස් සංගරහ යවන අවධි, නැත්නම් ප්ි වර, 
අයටන් හතරක් තම ි අප්ි දිගටම ධර්ම යේශනාව සඳහා මූලික 
වශය න් ඉදිරිප්ත් කරගත්යත්. ඒ හතරම ඊට අදාළ තවත් භාග ක්, 
ප්ළුවක් සහිතව  ුගළ වශය න් තම ි ඉදිරිප්ත් යවලා තිය න්යන්. 
එ ින් ප්රධාන වශය න් සරාග, සයෙෝස, සයමෝහ කි න ප්රධාන අකුසල 
මූල තුනත් ඒවාය න් යවනස් යවේච ඒවාය න් විරමණ  යවේච, 
ඒවාය න් යවන් යවේච වීතරාග, වීතයෙෝස, වීතයමෝහ කි න තුනත් 
යොයහාම ප්රසිේධ යේවල්. ඒවා හුඟයෙයනක් ෙන්නවා. යම්කටම තම ි 
හතරයවනි  ුගළ  වශය න් ඉදිරිප්ත් කරලා තිය න්යන සංිත්තං වා 
චිත්තං, වික්ිතං වා චිත්තං කි ලා, හැකුළුණු හිත යහෝ විසිරැණු හිත. 
සාමානය න් සමථ භාවනායවදි යම් ඇකිළිේච හිත සහ වික්ෂිප්්ත 
හිත කි න යෙක යවන් කරලා, යම් මැදින් ඇත්තා වූ ඒයකෝදී භාවගත, 
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සමාධිගත සිත තම ි, චිත්ත භාවනාව වශය න් අධිචිත්තමනු ුත්ත 
කි න විදි ට අධිචිත්ත භාවනායව ය යෙනව ි කි ල කි න්යන්. 
සංක්ෂිප්්ත භාව ත් වික්ෂිප්්ත භාව ත් දුරැ කරලා අ ින් කරලා සමාහිත 
කිරීම. ඒ තාක්, සමාහිත යනාකරන තාක්, ඒ හිත කාම යලෝකය ් 
විවිධ අරමුණු අභිරමණ  කරනවා. ප්ංච නීවරණ ධර්ම තම ි යප්ායත් 
යකටිය න් යම්යක විරැේධකාර ධර්ම වශය න් යප්න්වන්යන්. 

ඉතින් රාග ේයව්ෂ යමෝහ කි න මූලික සිතිවිලිත් එක්ක හිත 
නිතයරෝම හැයප්මින් ඉන්නයකාට, ඒ සඳහා අරගන්නා වු ආරක්ෂක 
වාප්ාර ක් තම ි, හිත අධික ප්ීඩන කට ප්ත් යවේච යවලාවක, 
අසහන ට ප්ත් යවේච යවලාවක හිත එක්යකෝ ඒ සිේධිය න් සැඟවී 
ගන්නවා. එයහම නැත්නම් හිත සම්ප්ූර්ණය න් වික්ෂිප්්ත යවලා 
 නවා. ඒක තම ි රාග යෙෝස යමෝහවලින් ආතුර යවනයකාට කාම 
යලෝකය ් ප්වතින්නා වූ, හිතක් ආරක්ෂාව ප්ිණිස ය ාදාගන්නා 
ආරක්ෂක තාවකාලික වැඩ ප්ිළියවළ. යම් ඔක්යකාම ඉක්මවීම තම ි, 
එතයකාට චිත්ත භාවනාව කි ලා කි න්යන්. අධිචිත්තමනු ුක්ත 
කි ලා කි න්යන් යමන්න යම් තත්ත්ව යහාඳට යත්රැම් අරයගන, 
යම්යකන් එතර යවන්න ප්ුළුවන්, එතර යවනවා කි න අෙහයස් වැඩ 
ප්ිළියවළක්. අධිශීල අධිචිත්ත අධිප්ඤ්්ා කි ලා තම ි යම් 
ය ෝගාවචර කුයග් භාවනා අනුප්ූර්ව වැඩ ප්ිළියවළ ය යෙන්යන. 

ඒ නිසා යම් අධිචිත්තමනු ුත්ත කි න අධිචිත්තය හි ය දී ගත 
කිරීම - ඇත්තටම කි නවා නම් සාමානය න් අෙ යලෝක ා 
භාවනාව කි ලා අඳුනායගන තිය න්යන යමතන ි. සිල් රකිනවා 
කිව්වම, අධිශීල ශික්ෂාවක් කිව්වම, නැත්නම් ශීල සාසන  කිව්වම, 
ඒක සාමානය න් ය ෝගාවචර ජීවිත ට කල් ඇතිව තිබි   ුතු මූලික 
සුදුසුකමක් විදි ට යලෝක ා අඳුනායගන ති නවා. සිල් රැකලා ඒ සිල් 
මත ඉඳයගන තම ි භාවනා කරන්න ඕන. ඒ භාවනායවත් ප්රධාන 
වශය න් සමථ , නැත්නම් යම් ෙුේධ රෑයප් ප්ර් ංක ක වාි යවලා 
ඉන්න හිටි ප්ිළිම රෑප් ක් තම ි අයප්් හිතට ගැයනන්යන් භාවනා 
කරනව ි කිව්වහම. ඒකට යහ්තුව භාවනාව කි ලා අඳුනායගන 
තිය න්යන් හුඟක් යවලාවට යම් “අධිචිත්තමනුයුත්ත” කි න අධිචිත්ත 
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භාවනාව ි. චිත්ත භාවනාව ි. සමාධි භාවනාව ි. නැත්නම් හිත 
එයකෝදීගත කිරීම ි, සමාධිගත කිරීම ි. ඒයකන් ශීල සමාධි ප්රඥා තුනම 
එකම චිත්තක්ෂණය ් ය යෙනවා, කරන්න ප්ුළුවන්  කි න ශුේධ 
විප්ස්සනාවටත් වටිනාකමක් නම් ති නවා. වටිනාකම යත්රැම්ගත්යත් 
නැත්නම්, සමාජය ් තිය න ඒ යවලාවට අවශ කරන ප්රය ෝජන  
යනාසැලකුයවාත්, විප්ස්සනා භාවනාව යොයහෝම කටුසර යවනවා. 
යොයහෝම දුක්ඛ ප්රතිප්දාවක් ෙවට ප්ත් යවනවා. ඒ නිසා ඒක 
අතවශ ි. නමුත් විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ායග් කල්ප්නාව, යලෝක ා 
හිතන විදි ට කල් ඇතුව සීල  සම්ප්ූර්ණ කරලා, ඊගාවට සමාධි  
වඩලා, ප්ස්යස ප්රඥා භාවනාවක ය යෙනව ි කි න එකක් යනායව ි. 
විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ා ශුේධ විප්ස්සක ා යම් තුනම එක 
චිත්තක්ෂණය ් එක වර වඩන්න ප්ුළුවන් කි ලා විශාල 
අභිය ෝග කට කට ුතු කරන යකයනක්. එයහම යකනාට නමුත් 
සමහර යවලාවකට ශුේධ වශය න් හිත ඇතුළත නතර කරගන්ට, හිත 
සමාෙන් කරවන්ට, ඒයකෝදී භාව කට ප්ත් කරගන්ට, තැන්ප්ත් 
කරගන්ට අවශ යවනවා. 

ඒක නිසා අප්ි අෙ චිත්තානුප්ස්සනාව වශය න් ගන්න ගි ාම, 
චිත්තානුප්ස්සනාව සමථ ය ෝගාවචරය කුයග් ප්ැත්යතන් විස්තර 
කරන්නත් ප්ුළුවන්, විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ායග් ප්ැත්යතන් විස්තර 
කරන්නත් ප්ුළුවන්. යම් යෙයක් ගැටීමක් නැහැ. සති ට යහෝ සමාධි ට 
ගැටීමක් ඇත්යත් නැහැ. ඒ ගැටීමට, ගැටීමක් ප්ිණිස වාෙ මූල ප්ිණිස, 
යහ්තු යවන්යන යම්ක එක්යකෝ යනාකරප්ු නිසා. එයහම නැත්නම් 
යමහි ප්ූර්ණ විස්තර යනාෙන්නා නිසා. වියශ්ෂය න්ම අප්ි යමතුවක් 
කල් ඉදිරිප්ත් කරගත්ත ේයව්ධාවිතක්ක සූතර  ෙැලූ ෙැල්මට යප්්න්යන් 
විප්ස්සනා ය ෝගාවචර කුට අවශ කරන චිත්ත භාවනාව. ඒ වායග්ම 
අප්ි ගි  ප්ාර මතක් කරගත්තු භික්ඛුණූප්ස්ස  සූතරය ්දීත් සර්වඥ න් 
වහන්යස් ඉදිරිප්ත් කරන ප්ණිධා  භාවනා, අප්ණිධා  භාවනා කි න 
කථාව යොයහෝ විට විප්ස්සනා ය ෝගාවචර කුට ගැළයප්න යෙ ක්. 
නමුත් ඒ විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ාට හිත ආධාත්මය ් නතර 
කරගන්න, ප්ිහිටුවාගන්න, හිත ඒයකෝදී භාව ට ප්ත් කරගන්න, 
සමාධිගත කරගන්න කි න උප්යේශ  දුන්නට, ඒක යකායහාමෙ 
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කරන්යන කි න එක ේයව්ධාවිතක්ක සූතරය ් එේචර විස්තර යවන්යන 
නෑ. ේයව්ධා විතක්ක සූතරය ් අප්ි ගි  ප්ාර ඉදිරිප්ත් යවේච, ඉදිරිප්ත් 
කරගත්ත යකාටසක් අෙ ධර්ම යේශනාවටත් ආයලෝක ක් ප්ිණිස 
මතක් කරගත්යතාත්,  ම් යවලාවක භාවනා කරන යකනාට සරාගී 
සිතක්, විහිංසා සිතක්, වාප්ාෙ සිතක් ප්හළ උනා නම් ඒක සටහන් 
කරන්යන සර්වඥ න් වහන්යස් යම්යක ආදීනව ප්හක් දැකලා ඒ 
ආදීනව කල්ප්නා කරලා, ඒ එන්නා වු රාග, විහිංසා, වාප්ාෙ කි න 
සිතිවිලි අ ින් කරනවා කි ල. ඒ අ ින් කිරීම, විප්ස්සනා 
ය ෝගාවචර ා හරි ටම හතුරට මුණ දීලා හතුරත් එක්කම කට ුතු 
කරමින් කරන උදාර කට ුත්තක් හැටි ට සටහන් යවනවා. ඒ සඳහා 
යවනමම සමථ භාවනාවක් කරනවා යනායව ි. අරමුණු එන 
එනයකාට ඒ ඒ අරමුණු හඳුනාගැනීයමන්, අරමුණු යනාඑන යවලාවට 
(එතන අරමුණු වශය න් අප්ි කි න්යන යකයලස)් යකයලස් නැති 
යවලාවට නැති යවලා වශය න් ෙන්නවා. ඇති යවලාවට ඇති යවලා 
වශය න් ෙන්නවා. ඇති යවේචහම, එහි ඇත්තා වු තමන්ට හානි 
කරන, අනුන්ට හානි කරන, යෙප්ාර්ශ්ව ටම හානි කරන, ඥාන  අවුල් 
කරන, දුක් යගන යෙන, නිවන වළක්වන ආදී වශය න් එහි ඇත්තා 
වූ ආදීනව සලකලා ෙැහැර කළාට ප්ස්යස් හිත නිස්සරණ  දිහාවට, 
අවිහිංසාව දිහාවට, අවාප්ාෙ  දිහාවට හැයරනවා. 

අවිහිංසා, නිස්සරණ, අවාප්ාෙ කි න යහාඳ   ි සම්මත 
සිතුවිලි, නරක   ි සම්මත සිතිවිලි තරම් හිත ප්ුප්්ප්න්යන් නැහැ. හිත 
අවුස්සන්යන් නැහැ. ඒ නිසා  ම් යවලාවක හිත යනක්ඛම්ම, 
අවාප්ාෙ, අවිහිංසා ආදි වශය න් කි න සංකල්ප් දියග් වැි 
යව්ලාවක් ති නයකාට ඔන්න ක  ඇඹයරන්න, ක  දාි  දාන්න, 
යවයහස යවන්න ප්ටන්ගන්නවා, එතයකාට හිත විසිරී  නවා. අන්න 
එතනදී සර්වඥ න් වහන්යස් සඳහන් කරනවා, මම යෙෝසතාණන් 
වහන්යස් වශය න් ඒ යව්ලායව්දී “අජ්ඣත්ත්මව චිත්තං සණ්ඨ්පමි 
සන්නිසා් මි එ්කාදිං ක්රාමි සමා හාමි” කි ලා ආධාත්මය ් හිත 
ප්ිහිටුවන්න උත්සාහ කරනවා, තැන්ප්ත් කරගන්න උත්සාහ කරනවා, 
හිත එකඟ කරගන්න උත්සාහ කරනවා, සමාධිගත කරගන්න උත්සාහ 
කරනවා. යමාකෙ මයග් හිත නහමක් කැළයේවා කි න අෙහසින්. 



  28-වන ධමය යේශන . 

 

173 
 

යමන්න රාග ේයව්ෂ යමෝහවලින් එන ප්රධාන කැළඹිල්ල ගැන 
යනායව ි යමතන කථා කරන්යන්. රාග ේයව්ෂ යමෝහ යවනුවට එ  
ප්රතිෂ්ඨාප්න  කරලා ප්හළ උනා වූ නිස්සරණ අෙහස - නැත්නම් 
යනක්ඛම්ම අෙහස, අවිහිංසා අෙහස, අවාප්ාෙ අෙහස - තුළ වැි 
යව්ලාවක් හිත ඉන්නයකාට හියත් ඇති යවන්නා වූ ප්ාළු ගති , හියත් 
ඇති යවන්නා වු ක  ක්ලාන්ත වන ගති , හිත වික්ෂිප්්ත යවන ගති  
ගැන. ආන්න ඒ යව්ලාවට නැවතත් සමථ  කිට්ටු කරගන්න ඕන.  

යමන්න යම්ක විස්තර කරන අටුවාව සඳහන් කරනවා 
“විපස්සනායහි බහූපකාරා සමාපත්ති”6. යමන්න යම් වායග් විප්ස්සනා 
කරන ය ෝගාවචර ට, විප්ස්සක ාට සමාප්ත්ති  යොයහෝම 
උප්කාර ි. තමන් ඇති කරගත්ත සමාප්ත්ති ක් ති නවා නම් ප්රථම 
ධාන සමාප්ත්ති  ආදී, ඒ යවලායව සමාප්ත්ති ට හිත දැමීම තම ි 
යම් වචන රාශිය න් හඳුන්වන්යන්. “අජ්ඣත්ත්මව චිත්තං සණ්ඨ්පමි 
සන්නිසා් මි එ්කාදිං ක්රාමි සමා හාමි” කි ලා. ඒ කරගත්තා වූ 
සමාධිය ් හිත තැන්ප්ත් කරගන්නවා. තැන්ප්ත් කළාම නැවතත් ඒ 
හිත අලුතින් ප්න්නර  තිේො වු යෙ ක් ආ ුධ ක් වායග් නැවතත් 
නිස්සරණ අෙහසට අවිහිංසා අෙහසට අවාප්ාෙ අෙහසට ය ාෙවලා 
ඒ දියග් ඉදිරි ට  න්න ප්ුළුවන්. නැත්නම් ඒ ඇති කරගත්තා වූ, ඒ 
යවලායව ඇති කරගන්න යහෝ කලින් ඇති කරගත්තු සමාධි කට 
සමාප්ත්ති කට සමවැදීමකින් යහෝ හිත නිසි මගට ය ාමු 
යනාකයළාත් ඒක සඳහන් කරන්යන් ‘කුම්මග්ග’ කි ලා. දුර්මාර්ග ට 
දුෂ්කර මාර්ග කට හිත වැයටනවා. නිවයනන් ඈත් යවන්න ආය ත් 
අවස්ථාවක් එතන ති නවා නිේබිදාව නිසා. යම් ඇති යවන නිස්සරණ 
අෙහස, ඒ වායග්ම අවාප්ාෙ අවිහිංසා අෙහස්, එේචර හිතට සුව 
එළවන ගති ක් යප්න්නන්යන් නැහැ. කාම හිතුවිලි තරම් හිත 
නැගිට්ටවලා ති න්න ප්ුළුවන්කමක් නැහැ. එක්යකෝ හැකිළිලා  න්න 
ප්ුළුවන්. එක්යකෝ හිත වික්ෂිප්්ත යවලා  න්න ප්ුළුවන්. එතයකාට හිත 
දුර්මාර්ග කට වැයටන්න ප්ුළුවන්. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 ේයවධාවිතක්ක සූතර අටුවාව. 
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ආන්න ඒක නැති කරන්න නම් සමාධි  අවශ ි. සමාධි  
විප්ස්සනාවට ෙහූප්කාර ි. ආන්න ඒ ෙහූප්කාර භාව ට අටුවායව් 
ෙක්වන නිෙර්ශන  තම ි  ුෙ යප්රමුණට වන්  ුෙ යසෙළාට හෙලා 
තිේෙ ෙංකර ක් යකායහාමෙ ප්ිහිට යවන්යන, ආන්න ඒ වායග් කි ලා 
කි නවා. සටන් යප්රමුයණ් ඉන්නයකාට තමන්ට ඇති යවේච 
යවයහසක් යහෝ ප්රදින ලකුණු ප්හළ උනා නම්, යවි උණ්ඩ 
යනාවදින, ඊතල යනාවදින බිංයග කට යහෝ රිංගාගන්නවා. දැන් 
කායල හුඟක් යව්ලාවට ප්ාවිේචි කරන්යන් යකාන්කරීට්වලින් හෙපු් 
ෙංකර. නමුත් යප්ාලිසි ගායන් එයහම දැනට උනත් ෙකින්න ප්ුළුවන් 
සිල්ප්ර යකාටන් වයට්ට යහ්ත්තු කරලා. ඒක ඇතුයළ් තම ි 
තාවකාලික ආරක්ෂාවක් සලසන්යන්. “ඵලක්කාට්ඨක” කි න වචන  
තම ි අටුවායව සඳහන් කරන්යන, ලෑලිවලින් හෙප්ු කාමර ක් 
ආරක්ෂාව සඳහා. ඒ ආරක්ෂාව ඇතුළට ඇවිල්ලා අවශ කට ුත්ත 
කරයගන ප්ිහි ක් ප්න්නර  ති ාගත්තා වායග් ආප්හු  ුෙ බිමට  න්ට 
ප්ුළුවන්. 

ඒ නිසා සමථ භාවනාවක ති න වටිනාකම යලාකු ි. 
ඇත්තටම කි නවා නම් සුේධ සමථ ය ෝගාවචර ට වඩා යලාකු 
වටිනාකමක් ති නවා විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ාට. නමුත් ඒක සඳහාම 
යවන් යවලා ගත කරන්යන නැති නිසා, භාවනායව්දීම ඒක සම්ප්ූර්ණ 
කරගන්න නිසා, චිත්ත විසුේධි ක් කි න එකක්, සමථ 
ය ෝගාවචර ායග් වායග් යවනමම අවධි ක්, විප්ස්සනා 
ය ෝගාවචර ායග දැකගන්න අමාරැ ි. ඒක සමාන්තරව විස්තර 
කරනවා. ඇති යවන ඇති යවන විප්ස්සනා තත්ත්වවලට සමාන්තරව 
ඒ ඒ හියතහි ප්හළ යවන්නා වූ ඒයකෝදී භාව , සමාහිත භාව  
උත්කෘෂ්ට වශය න්, මධම වශය න්, ප්රණීත වශය න්, ඕළාරික 
වශය න් යප්න්නලා යෙනවා. නාමරෑප් ප්රිේයේෙ ඥාන ප්රයේශ ට 
 නයකාට ඇති යවන්නා වූ විප්ස්සනා ආරම්භක ස්වරෑප්  නිසා 
හියතහි ප්හළ වන  ම් කිසි ඛණික සමාධි ක් ති නවා නම් ඒක තම ි 
ලාමකම චිත්ත විසුේධි  වශය න් සඳහන් කරන්යන්. ඊගාවට 
උෙ ේෙ  ඥාන මට්ටමට ආප්ුවාම විප්ස්සනාව, එහි ඇත්තා වූ හිත 
මධම ප්රයේශය ් චිත්ත විසුේධි ක්. ඊගාවට භංග ඥාන ආදී ප්රෙල 
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ෙලවත් විප්ස්සනාවට ගි ාට ප්ස්යස් ඒ හියත් ප්හළ වන සමාධි ට, 
ඛණික සමාධි ට කි නවා චිත්ත විසුේධි , උත්කෘෂ්ට මට්ටයම් ප්රණීත 
මට්ටයම් චිත්ත විසුේධි  කි ලා. ඒක එතන එතන උප් න නිසා 
යවනමම චිත්ත විසුේධි කි ලා භාවනා යකාටසක් නැහැ. නමුත් අදාළ 
භාව  නම් යහාඳටම වැටයහනවා. 

යමන්න යම් විප්ස්සනා ඇයහන්, විප්ස්සනා ෙෘෂ්ටි 
යකෝණය න් යහෝ සමථ ෙෘෂ්ටි යකෝණය න් යහෝ  ම් කිසි 
අභිය ෝග ක් එල්ල යවලා ති න යවලාවක සමථ  හිත තැන්ප්ත් 
කරගැනීමට, ඒයකෝදීගත කරගැනීමට, අභන්තරය ් තැන්ප්ත් 
කරගැනීයම් කරි ාවලි ට ඊගාව සූතර  විතක්කසණ්ඨාන සූතර  
යොයහාම යලාකු ආයලෝක ක් යෙනවා. ේයව්ධාවිතක්ක සූතරය ් 
සඳහන් කරන්යන් මම ඒ වික්ෂිප්්ත වැරදි මාර්ග ට, යප්ළඹිේච හිත 
සුමගට ය ාමු කරවීම සඳහා අභන්තරය ් හිත තැන්ප්ත් කළා, 
ප්ිහියටව්වා, ඒයකෝදී භාව ට ප්ත් කළා, සමථ කට ප්ත් කළා කි න 
එක ි. ඒ කරලා යප්න්නලා දීලා ති නවා සර්වඥ න් වහන්යස්, 
ඔන්න මහයණනි නුඹලට මම වැරදි මාර්ග  වැහුවා, යහාඳ මාර්ග  
යප්න්නුවා. ඔන්න එයහනම් සර්වඥ න් වහන්යස් නමක් විදි ට, 
නැත්නම් ශාස්තෘන් වහන්යස් නමක් විදි ට ඔන්න ශරාවක ට කරන්න 
ති න යස්ව  මම කළා. යමන්න ගස් මුල්, යමන්න යස්නාසන, 
යමන්න ආරණ. තමතමන්යග් චිත්ත භාවනාව, විෙර්ශනා භාවනාව 
වහා වහා කරගනිල්ලා කි න අෙහස උප්යේශ  මහා කරැණායවන් 
ේයව්ධාවිතක්ක සූතරය ් සඳහන් කරනවා. නමුත් යකායහාමෙ 
අභන්තරය ් හිත තැන්ප්ත් කරගන්යන, යකායහාමෙ ඒයකෝදී 
භාව ට ප්ත් කරගන්යන, සමාෙන් කරවන්යන් කි න එකට ඉඟි ක් 
විතක්කසණ්ඨාන සූතරය ් සඳහන් යවනවා. 

ඉතින් අෙ විශාල වශය න්ම කාල  ගත කරන්ට 
ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන විතක්කසණ්ඨාන සූතරය ් සඳහන් යවන 
ඒ උප්කරම. ඒයකදි සර්වඥ න් වහන්යස් යකළින්ම සූතර  ආරම්භ 
කරන්යනම, සර්වඥ න් වහන්යස් කත්තුකමතා ප්රශ්න ක් විදි ට 
සංඝ ා වහන්යස්ලායගන් ප්රශ්න අහලා, උන්වහන්යස්ම මතු කරලා 
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යෙන අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථායව්දී උන්වහන්යස් ආරම්භය ්දී යම් 
භාවනාව සඳහන් කරන්යන් “අධිචිත්තමනුයු්ත්තා භික්ඛු” කි ලා. 
සමථ භාවනායව්දී චිත්ත විසුේධිය  ය දී සිටින භික්ෂුවක් කි න 
අෙහස තම ි ඇති කරගන්න තිය න්යන්. ඒ තරම් අප්ිට ඒයක 
අර්ථකථන ක් යෙන්යන යොයහෝ විට සමථ ය ෝගාවචර ා කි න 
අෙහස. නමුත් විප්ස්සනායව්දී උනත් තමන් යත්රැම්ගත්තා නම් දැන් 
මයග් හිත හැංගිලා, නිදිමතට වැටිලා ගි ා, එයහම නැත්නම් මයග් 
හිත වික්ෂිප්්ත භාව ට ප්ත් යවලා ගි ා, වැරදි මාර්ග ට වැටුණා. දැන් 
ඒ නිසා හිත මම ඇතුළත තැන්ප්ත් කරගන්න ඕනෑ, ඇතුළත සමාෙන් 
කරගන්න ඕනෑ, එකඟතාවට ප්ත් කරගන්න ඕනෑ, සමාහිත කරගන්න 
ඕනෑ කිව්වා නම්, ඒ ය ෝගාවචර ාත් විප්ස්සනාව මැෙ දැන් සමථ 
ය ෝගාවචර ායග් උප්කරම, සමථ ය ෝගාවචර ා ගන්නා වු ප්ිළි ම් 
යමතනදී ඉදිරිප්ත් කරගන්ට ඕන. ඒ නිසා ඒ සූතර  යෙප්ක්ෂ ටම 
උෙව් යවනවා. නමුත් ේයවධාවිතක්ක සූතර  ගත්යතාත් විප්ස්සනාවට 
ෙර ගති කුත් විතක්කසණ්ඨාන සූතර  ගත්යතාත් සමථ ට ෙර 
ගති කුත් කි ල ොහිර යප්නුයමන් කි න්න ප්ුළුවන්.  

ඒයකදී සර්වඥ න් වහන්යස් මතක් කරනවා,  ම් කිසි 
යව්ලාවක භාවනා කට ුතු කරනයකාට ය ෝගාවචර ායග හිතට 
ඡන්දූප්සංහිත, යෙෝසූප්සංහිත, යමෝහුප්සංහිත කි ලා ඡන්ෙ ට ෙර 
වුණා වූ, ේයව්ෂ ට ෙර වුණා වූ, යමෝහ ට ෙර වුණා වූ, සිතුවිලි ප්හළ 
යවන්ට ප්ුළුවන්. අප්ි ආනාප්ාන භාවනාව අරයගන, එයහම නැත්නම් 
යවනත් සමථ නිමිත්තක් අරයගන භාවනා වඩනවා. යම් භාවනා 
වඩනයකාට ය ෝගාවචර ා යහාඳටම ෙන්නවා, නැත්නම් දැනගන්ට 
ලැයෙනවා අරමුයණ් හිත හිටින්යන නැහැ. හිත යමාකක් හරි 
ඡන්ෙ ක්, රාග ක්, කාම ක්, යලෝභ ක් අලල්ායගන එ ටම ෙැඳිේච 
හිතුවිලි රාශි රාශි ප්හළ යවමින් ප්වතිනවා. එයහම නැත්නම් 
අරමුණක් ප්හළ යවනවා, ඒ අරමුණ මතම ේයව්ෂ ක් - යෙෝසූප්සංහිත, 
එයහම නැත්නම් යමෝහූප්සංහිත. මම අරමුයණ් ඉන්නවෙ, අරමුයණන් 
ප්ිට ගිහින්ෙ, සතිය න්ෙ ඉන්යන්, නැේෙ, හිටයගනෙ ඉන්යන ඉඳයගන 
ඉන්යන ආදි වශය න් යමානවත්ම මතක නැති අන්ෙ මන්ෙ ස්වරෑප් , 
අන්ධකාර ස්වරෑප්  - කරකවල අත්හැරි ා වයග් කි ලා අපි් 
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සාමානය න් ප්ාවිේචි කරන්යන, අන්න ඒ වයග් යමෝහ ස්වරෑප් ක් 
- ඉස්සරහ තිය න්යන යමාකක්ෙ කි ලා ආශ්වාස අවස්ථාවෙ ප්රශ්වාස 
අවස්ථාවෙ කි ලාවත් ෙන්යන නැති මට්ටමට යමෝහ  අනුව ගි  
සිතිවිලි ප්හළ යවනවා නම්, සර්වඥ න් වහන්යස් කි නවා එවැනි 
යකයනකුට එ ින් යගාඩ ඒම සඳහා, නිමිති ප්හක් කායලන් කායලට 
වරින් වර ප්ුහුණු කරන්න යවනවා. යවන විදි කට කි නවා නම් 
භාවනා කරන ඇත්තන්ට යමයහම යෙ ක් යවනවා. යමාකක්ෙ - හිත 
ඡන්ෙ රාග  දියග්  නවා, හිත ේයව්ෂ  දියග්  නවා, හිත යමෝහ  
දියග්  නවා. එයහම යකනාට එයහම දැනයගන යමන්න යම් කි න 
උප්කරණ, යම් උප්කරණ කට්ටල  ළඟ තිය න්න ඕන. ඒයක් 
උප්කරණ ප්හක් ති නවා. ඒ උප්කරණ එකින් එක එකින් එක ප්ාවිේචි 
කරලා තම ි ඒ ඇති යවන්නා වූ ඡන්දූප්සංහිත, යදාසූප්සංහිත, 
යමාහප්සංහිත විතක්ක ටික අ ින් කරගන්න ප්ුළුවන් යවන්යන. 

ඉස්යසලල්ම සර්වඥ න් වහන්යස් මතක් කරන්යන් “අඤ්ෙං 
නිමිත්තං මනසිකාතබ්බං”. තමන්ට යත්යරනවා නම් මයග් හිත දැන් 
හුඟක් යවලාවට කලින් ගත්තා වූ යහෝ දැනට ඉදිරිප්ත් යවලා තිය න 
ඡන්දූප්සංහිත, නැත්නම් ඡන්ෙරාග ට ෙර යවේච හිතිවිල්ලක්ම නැවත 
නැවතත් කැප්ිකැප්ී හිත එහිම ය දීගන්නව නම් එ ින් යවනස් වූ 
නිමිත්තකට හිත දාන්න  කි ලා. එයහම නැත්නම් ේයව්ෂ ටම ගි  
හිතක්. සමහර යවලාවට එදියනදා වැඩ කරනයකාටත් යම්ක හිටිනවා, 
සක්මයන්දිත් යම්ක හිටිනවා, ප්ර් ංකය ්දීත් යම්ක හිටිනවා. ඒ 
ආසන්නය ්දී සිදු යවේච වූ සිේධි ක් නිසා යහෝ එයහම නැත්නම් ඒ 
චරිත  තෙෙල ේයව්ෂ චරිත ක් නම් යහෝ නිතයරෝම අධිකව දූවිලි 
ප්ාරක කටු අත්තක් ඇෙයගන  න්නා වායග් ඇවිස්යසන, අවුල් 
කරවන ගති කට හිත ප්ත් යවනවා. වික්ෂිප්්ත භාව කට හිත ප්ත් 
කරවනවා. ඒකට අප්ි කි නවා යදාසූප්සංහිත කි ලා. අන්න එයහම 
යවනයකාට එ ින් යවනස් වූ අරමුණකට යවනස් වූ නිමිත්තකට හිත 
ය ාෙන්යන ි කි නවා. යමෝහ ක් ආප්ුවාම ඒ යමෝහ  ෙව දැනයගන 
දැන් මට නිදිමත ගති ක් තිය න්යන, භාවනාව එප්ා යවලා. එයහම 
නැත්නම් යකාේචර යකරැවත් අරමුණට හිත වැයටන්යන නැහැ, නා 
නා ප්රකාර ප්ා යවන යේවල්, සරැංගයල් නූල කඩායගන ගි ා වයග 
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හිත එයහ යමයහ දුවන භාව ට ප්ත් වුණා නම් යත්රැම් අරගන්න 
ඕන දැන් යම් යමාකක්ෙ ඉස්සරහ තිය න්යන කි ලා යප්්න්යන් නැහැ. 
අන්ෙ මන්ෙ භාව  තිය න්යන. හිත නාසිකාගර ට ය දුවට උෙර ට 
ය දුවට වහාම රෙර් යෙෝල කින් හරි ට ගලකට ෙමලා ගැහුවා වායග 
බිත්ති කට ෙමලා ගැහුවා වායග හිත යප්ාළා ප්නිනවා. නැවත නැවත 
ය දුවට ය දුවට හිටින්යන නැහැ. එතයකාට දැනගන්ට ඕන යම්ක 
යමෝහය ් තිය න්යන. යවන යේ, යකයරන යේ යමාකක්ෙ කි ලා 
තමන්ට කිසිම ප්ාලන ක් නැහැ. අන්ෙ මන්ෙ ස්වරෑප්  තිය න්යන්. 
අන්න එයහම අන්ෙ මන්ෙ සිතුවිල්ලක් ආවම ඒ හිතිවිල්ල අනුවම, ඒ 
විතක්ක  අනුවම හිත  නවා නම් යමෝයහාප්සංහිත ි, එ ින් යවනස් 
නිමින්තකට හිත දාන්න යවලාව. 

ඉතින් යම්යකදීත් විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ායග් ප්ැත්යතන්, 
අප්ි නිතරම මතු කරන ප්ැත්යතන් ෙැලුයවාත් ඉස්යසල්ලම වැෙගත් 
යවන්යන මට දැන් යම් යමාකෙෑ යවලා ති න සන්තෑන්සි , සංගදි  
කි ලා යත්රැම් අරගන්න එක ි. මට අවශ කරල තිය න්යන 
හිඳයගන ඉන්න ඉරි ව්ව ප්වත්වන්න ි. නැත්නම් ඉඳයගන භාවනා 
කරන්න ි. නමුත් හිත යෙන්යන නැහැ. හිත නිතයරෝම රාග 
සිතිවිල්ලක්, ේයව්ෂ සිතිවිල්ලක්, යමෝහ විතක්ක ක් දිගටම 
ප්වත්වනවා. නැත්නම් සක්මයන් ඉන්නයකාට ඒ වායග්, එදියනදා වැඩ 
කරනයකාට ඒ වායග්. ආන්න ඒ භාව  ප්රධාන වශය න් යත්රැම් 
අරගත්තා නම්, ඒ හිත ඇසුරැ කරන්නා වූ නිමිත්ත ප්වතින තාක් කල් 
ඡන්දූප්සංහිත සිතිවිල්ලම ි විතක්ක ම ි ප්හළ යවන්යන. ඒ නිසා ඒ 
යවනුවට යවන නිමිත්තකින් ඡන්දූප්සංහිත නිමිත්ත ප්රතිෂ්ඨාප්න  
කරන්න ඕන. “අඤ්ෙං නිමිත්තං මනසිකාතබ්බං”. 

ඒකට සර්වඥ න් වහන්යස් උප්මාවක් යෙනවා. ඒක 
යොයහෝම ප්රාය ෝගික ි. ඒ වායග්ම කි න කාරණාව යහාඳට එළි 
කරන්න නිෙර්ශන යවනවා. යමානවාෙ? ප්රණ වඩුයවෝ ලී වැඩ 
කරනයකාට, ප්ුටුවක් හෙනයකාට, යවන උප්කරණ ක් හෙනයකාට, ඒ 
සන්ධි  හරි ට විෙලා ලී ඇණ ක් ගහලා තම ි ඒක හිර කරන්යන. 
කම්බි ඇණ ගහප්ුවාම ඒවා දිරලා ගි  දාට කැයඩන නිසා ලී ඇණ 
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ගැහිල්ල අෙත් ප්වතින යෙ ක්. ඉතින්  ම්  ම් ආකාර ට ඒ ලී ඇණ  
දිරලා ති නවා දැක්කා නම්, ඒ ප්රණ උප්කරණ  අලුත්වැි ා කරන 
වඩුවා එයතන්ට අලුත් ලී ඇණ ක් ති ලා ගහප්ුවාම අර ප්රණ ලී 
ඇණ  ප්ැනලා, ඒක තිෙුණු තැනට හරි ටම අලුත් ලී ඇණ  හිර 
යවනවා. ඒ වායග් තම ි අප්ි ෙන්නවා නම් දැනට ප්වතින්නා වූ 
විතක්ක  යොයහෝම දුර්වල ි. ඒ සන්ධි  යහාඳට වේෙන්න අමාරැ ි. 
නිතරම එහාට යමහාට වැයනනවා, ෙකල් යවනව ි කි ලා. එයහනම් 
කරන්න තිය න්යන සන්ධි  ති ල යහාඳට හිර කරලා අල්ලලා, අර 
ලී ඇණ  තිෙුණු තැනට යහාඳ හ ි  ලී ඇණ ක් ති ලා ගහප්ුවාම 
ඒ ලී ඇණය න්ම අර ප්රණ එක ප්නිනවා. ඊට ප්ස්යස කාල ක්ම 
අර හන්දි  යහාඳට ප්වතිනවා. වැේදුම යහාඳ යවනවා. ඒ වායග තම ි 
අප්ි ප්රධාන වශය න්ම යත්රැම්ගන්ට ඕන යම් යවලායවදී හිත අනි ම් 
ආකාරය න් අභිරමණ  කරන ඡන්දූප්සංහිත, යෙෝසූප්සංහිත, 
යමාහූප්සංහිත - ඡන්ෙ ට ෙර, ේයව්ෂ ට ෙර, යමෝහ ට ෙර යම් 
නිමිත්ත යවනුවට අනික් නිමිත්තක් මනසිකරණ  කරන්ට, 
ප්වත්වන්නට, අවස්ථායව් හැටි ට යත්රැම්ගන්ට ඕන. 

යම්ක අම්මා යකයනකුට ප්ුතාට කරන්න ප්ුළුවන් යෙ ක් 
එයහම යනායව ි. ගුරැවරය කුට ශිෂ ාට කරන්න ප්ුළුවන් යෙ ක් 
යනායව ි. යමානම තාල කින් යහෝ කරන්නට ප්ුළුවන් කි ලා 
හිතනවා නම්, ඒක මූලික මානව අ ිතිවාසිකම් උල්ලංඝන  කිරීමක්. 
අවශ කරලා තිය න්යන් තමන්ම යත්රැම් අරයගන තමන්ම ඒක 
ප්රතිෂ්ඨාප්න  කරන එක ි. අෙ යම් අප්ි භාවනා ගැන කතා කරන්යන 
හිත “අජ්ඣත්ත්මව චිත්තං සන්තිට්ඨති සන්නිසී ති එ්කාදි ්හාති 
සමාධියති” කි න විදි ට හිත අභන්තරය ් අප්ි යම් සමාෙන් 
කරවන්න. නමුත් ප්ාරට ෙැස්යසාත් ඒයක සම්ප්ූර්ණ අනිත් ප්ැත්ත 
තිය න්යන. අයප්් සමාෙන් යවේච සිත ප්වා වික්ෂිප්්ත භාව ට ප්ත් 
කරවන ඡන්ෙරාග  වැනි සිතුවිලි, නිවිේච සිතකට වුවත් ඡන්ෙරාග  
ඇති කරන්න, එයහම නැත්නම් යමෝහ , ේයව්ෂ  ඇති කරන්න 
ප්ුදුමාකාර යවළඳ දැන්වීම් රාශි කට ි අප්ි යලෝක  කි ලා කි න්යන්. 
වියශ්ෂය න්ම දි ුණු යලෝක  කි ලා කි න්යන. වියශ්ෂය න්ම 
ප්රධාන නගර  කි ල කිව්වාම යම්ක ඒයකන් ආසාෙන  යවේච යරෝග 
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ස්ථාන ක්, මානසික යරෝහලක් වයග්. හැම තැනකම ඡන්ෙරාග . සාම 
සිතුවිල්ල අ ින් කරලා, ඡන්ෙරාගය න් කුලප්්ප්ු කරලා කුප්්ප්න  
කරන එක තම ි අෙ යවළඳ දැන්වීම් කි න්යන්. හැම යකනාම 
යමානවෙ විකුණන්න හෙනවා. ඒ විකුණන යේ යම් ප්ුංචි හිත්වලට 
ශාන්ත හිත්වලට දාන්යන යකානක් යප්න්නලා. සම්ප්ූර්ණය න්ම 
යප්න්නන්යන නැහැ. යකානක් උස්සලා යප්න්නනවා. ආන්න ඒක 
දිහා ෙලායගන ඉන්නයකාට අර ඡන්දූප්සංහිත සිතුවිලි ආවම ඉයේම 
ඒ ප්ුේගල ා ඇදිලා ගිහිල්ලා, ඒ යේ මිලදී ගන්ට, ඒ අෙහසට ඡන්ෙ 
යෙන්න, ඒ සිතුවිලි ඒ ෙෘෂ්ටි ගන්ට යප්ළයඹන ගති ක් තිය නවා. යම් 
තම ි ප්ිස්සු හැයෙන හැටි. සර්වඥ න් වහන්යස් යම්කම ගන්නවා 
ප්ිස්සු වළක්වන්ට. ප්ිස්සු හැයෙන්ට කරම ක් තිය නවා නම් ප්ිස්සු 
නතර කරන්නටත් කරම ක් තිය නවා. 

ඒක නිසා අප්ට අවශ කරලා තිය න්යන් ඒක ස්වභාවික 
යෙ ක්, වියශ්ෂය න්ම භාවිත, භාවනා කරන අරමුණකට හිත 
ය ාෙන්න ගි ාම අයප්් යම් හියත් ප්වතින යම් ගති  යොයහාම ප්රකට 
යවනවා, කාම යලෝකය ් ප්ීන ප්ීන ඉන්න අවස්ථාවට වඩා කි ලා 
යත්රැම්ගන්න එක ි. ආන්න ඒ යවලාවට අප්ට යත්යරනවා අයප්් 
භාවනාව හරි න්යන නැත්යත මූලික වශය න් ඡන්දූප්සංහිත, 
යෙෝසූප්සංහිත, යමාහූප්සංහිත කි න යම් ප්රධාන අකුසල් මුල් තුන 
නිසා ෙව. ඒවා යනාදැක ඒවා මගහැරලා ඒවා යනාෙකින් යනාප්තන් 
කි ලා කවදාවත් හම්ෙ යවන්යන නැහැ හිත “අජ්ඣත්ත්මව චිත්තං 
සන්තිට්ඨති සන්නිසී ති එ්කාදි ්හාති සමාධියති” ආදි වශය න් 
කි න විදි ට හිත අභන්තරය ් තැන්ප්ත් කරන්න. ඒ නිසා 
ය ෝගාවචර ා සමථ යව්වා විප්ස්සනා යව්වා, ඔහුට සති  අවශ 
කරනවා. මයග් හිත යම් අරමුයණ් යම් ඉරි ව්යව් යම් ප්ැවැත්යම් 
යනාහිටින්න යහ්තුව, යම් ඡන්ෙරාග  සහිත සිතුවිලි, යම් අරමුණු, යම් 
සේෙ, යම් ගන්ධ, යම් රස කි ලා ඒක යත්රැම්ගන්න ඕන. 
යෙෝසූප්සංහිත ි යම් තත්ත්ව  කි ලා යත්රැම්ගන්න ඕන, 
යමෝහූප්සංහිත ි කි ලා යත්රැම්ගන්න ඕන. හැෙැ ි ආධුනික ා යම් 
තත්ත්ව ට එනයකාට සෑයහන දුරට ඡන්ෙරාග ට යතත් යවලා 
ේයව්ෂය න් දැවිලා යමෝහය න් ප්ටලැවිලා. ඒ ප්ටලැවිලා ති න 
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අවස්ථාවක තම ි දැන් යත්රැම් අරගන්යන මයග් හිත ඡන්ෙරාග  
ති නවා. නැත්නම් හියත් ප්ලුවක් ඡන්ෙරාග  ෙනවන, ොයගට 
උස්සලා යප්න්නප්ු යේ ෙලන්ට ආසාව තිය නවා. අනිත් ප්ැත්යතන් 
කල්ප්නා කරනවා, යම්ක යම් යම් ආදීනව සහිත ි. යම්ක අභන්තර 
වශය න් තමන්ට දුක් යෙනවා. ොහිර වශය න් දුක් යෙනවා. 
අජ්ෙත්ත ෙහිේධ යෙකම දුක් යෙනවා. නිවන වළක්වනවා. දුක ඇති 
කරනවා. ප්රඥාව දුර්වල කරනවා. ඉතින් එතනදී ඒ භායගට ඡන්ෙ ට 
නතු යවේච, භායගට යප්න්නප්ු ඒ ඡන්ෙරාග සහිත අරමුණ ෙලමින්, 
යහායරන් ෙලමින් යහෝ අනුන්ට යප්්න්යන නැති යවන්න ෙලමින් යහෝ 
ගත කරන යම් හිතට යමන්න යම් වයග් ප්ැත්තකින් මතු යවනවා, 
යම්ක යම් විදි ට තිය නවා කි ලා. අන්න එතන විශාල සටනක්. 

ආන්න ඒ අවස්ථායව්දී තම ි සර්වඥ න් වහන්යස් මතක් 
කරන්යන් ඒ ඡන්ෙ  ෙනවන අරමුයණ්ම හිත යහායරන් යහෝ යකළින් 
ෙලෙලා නම් කවදාවත් දිනන්න ෙැහැ. ප්රධාන වශය න්ම කරන්න 
ඕන, යවනත් යෙ කින් ඒ නිමිත්ත මාරැ කරන එක ි. දිරේච ලී 
ඇණ ක් හ ි  තිය න ලී ඇණ කින් ගහල ඇරි  වායග් මතු 
කරන්න ඕන. යම්ක අභන්තර සටනක්ම ි. ොහිර ඡන්ෙරාග අරමුණු 
සහිත නිස ි මට යම් උයන්, ොහිර යෙෝස සහිත අරමුණු නිස ි මට 
යම්ක උයන්, යමෝහ සහිත අරමුණු නිස ි මට යම්ක උයන්, ඒ නිසා 
ඡන්ෙරාග තරමට අරමුණු නැති යකයර්වා, අරමුණු ඇති කළ මිනිහාට 
ෙඬුවම් ලැයේවා ආදී වශය න් කල්ප්නා කරන්ට ගිය ාත් අප්ිට ඉතින් 
ෙුදුහාමුදුරැවන්ට වඩා කැකිල්යල රජ්ජුරැයවා තම ි අනුගමන  
කරන්න යවන්යන. කැකිලය්ල රජ්ජුරැවන්යග් තීන්දුව උයන් ඒ ොහිර 
යේවල්වලට ෙඬුවම් කරන්න ගිහින්, අර කිසිම සම්ෙන්ධ ක් නැති ෙඩ 
මහත තම්බි යකයනක් රාජකී  ඇතාට කි ලා මරවලා සි ල්යලෝම 
සතුටින් හමාර යකරැව ජන කතාව. එයහම යෙ ක් යනායව් යමතන 
තිය න්යන්. අරමුණ නිසා යම් හිතට යවලා තිය න සංගදි  තම ි 
ඡන්ෙ  ප්හළ වීම. ඒකට යම් අරමුණ යහ්තු යවලා තිය නවා. ප්ලුවක් 
හියත් ඒ ඡන්ෙරාග ට කැමති ි, ප්ලුවක් හිත ෙන්නවා යම්යක් යවන 
යේ. ආන්න එයහම නම් කරන්න තිය න්යන් ඒ මූලික අරමුණ, 
නිමිත්ත, යවනස් කරන්න කි න එක ි ප්ළයවනිම කාරණ . ඒ නිසා 
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අඤ්ෙං නිමිත්තං මනසිකාතබ්බං රාග  ේයව්ෂ , යමෝහ  ප්හළ කරන 
අරමුණ ඒ යවලාවට යහාඳටම හිතත් එක්ක හාෙ යවලා, හුඟ කාල ක් 
එකට ගමන් කරලා තිය නවා චිත්තක්ෂණ රාශි ක්. ඒක යවනස් 
කරන්න ි කි නවා. යම්ක කරනයකාට ඒ මූලික අරමුණ ෙලවත් 
එකක් යනායව් නම්, නැත්නම් ය ෝගාවචර ායග් භාවනා මනසිකාර  
ෙලවත් එකක් නම්, සතුරා දුර්වල නම්, ප්හු යවලා ආදීනව සලකලා 
යහාඳට යත්රැම් අරයගන දැන් ඒ ඡන්ෙරාග , ේයව්ෂ , යමෝහ  
එනයකාටම යමයනහි කරගන්ට ප්ුළුවන් නම් එනයකාටම මකන්න 
ප්ුළුවන්. නි යප්ාත්යතන් කඩන්න ඕන යවලායව්දීම කඩලා දැම්යමාත්, 
ආය  යප්ාරව යහා න්න ඕන නැහැ. 

හැෙැ ි ඒක කලාතුරකින් තම ි සි  ට සී ක් හරි න්යන 
ආධුනික ාට. හුඟක් ප්ුහුණු ය ෝගාවචරය කුට ආදීනව දැනයගන, 
ගිහිල්ලා අමාරැයව වැටිලා, තමන්යග් තිෙුණු සමාධි  කැිලා, ොධා 
යවේච යකනාට නම්, රෑ වැටිේච මනුස්ස ා ෙවල් වැයටන්යන නැතුව 
වයග්, ගිනියප්යනල්යලන් ෙැට කාප්ු මනුෂ ා කලාමැදිරි ාටත් ෙ  ි 
වායග, ඒ සිතුවිලි එනයකාටම අල්ලගන්න ෙන්නවා. ඒ නිසා යම්ක 
ප්රථම වූත් ඉතාමත්ම සාර්ථක වූත් කරම ක්. නමුත් ආධුනික ා එේචරම 
ඒ කි න කතාවට එකඟ නැහැ, යමාකෙ ආධුනික ට යම් ප්ළයවනි 
ප්ි වයරන්ම ප්රතිඵල ලොගන්න අමාරැ ි. යගාඩක් කල්  න්න  න්න 
 න්න, යම්ක ඉස්යසලල්ම එක ෙව නම් යත්යරන්නට ප්ටන් 
අරගන්නවා. යම්යකන් එකක් ප්ැහැදිලි යවනවා අඤ්ඤඤ්ං නිමිත්තං 
මනසිකාතබ්ෙං කි නයකාට යම් නිමිත්ත නිස ි මම යම් රාග ට 
ේයව්ෂ ට යමෝහ ට අහු වුයණ්. මංම ි යම්ක අල්ලා ෙදායගන ඉන්යන්. 
මමම ි යම්ක යවනස් කළ  ුත්යත් කි ලා භාවනාව තමන්ටම එනවා. 
අජ්ෙත්තයමව චිත්තං සන්තිට්ඨති කි න ඇතුළටම හිත තැන්ප්ත් 
කරගන්නට නම් ඒ ොහියරන් ඇවිල්ල ති න දුක් යෙන ආදීනව සහිත 
යම් ආගන්තුක ා අ ින් කරන්න ඕන. ඡන්යෙම තම ි යමතන 
තිය න්යන. තමන් කාටෙ ඡන්යෙ යෙන්යන්. රාග  යෙන, යප්ාේඩක් 
උස්සලා යප්න්නන යේ, යහායරන් ෙලෙලා යම්යක ආදීනව යහෝ 
කල්ප්නා කරනවා යවනුවට, එයහම මට ටිකක් ළං යව්වා, ෙදාගන්න 
ලැයේවා මටම යව්වා ආදී වශය න් කරනව නම් එතන තිය න්යන් 
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අඤ්ඤඤ්ං නිමිත්තං මනසිකාතබ්ෙං යනයව ි. ඒ රාග ෙනවන 
සිතුවිලිවලම දිගින් දිගටම මනසිකාර  ප්ැවැත්වීම ි. යම්ක තම ි 
යලෝක . ආන්න එතනදි ඡන්යෙ යෙන්යන කාටෙ කි න එක නිසා 
ඡන්දූප්සංහිත, යෙෝසූප්සංහිත, යමාහූප්සංහිත වැඩ ප්ිළියවළ යප්්න්න 
ගන්නවා. 

යම්ක හරි ගිය  නැත්නම් සර්වඥ න් වහන්යස් ඔන්න 
යෙවැනි උප්කරම  මතු කරල යෙනවා, ප්හළ කරලා යෙනවා. එතයකාට 
තමන්ට යම්ක හරි න්යන නැහැ කි න්යන්, ඒ ඡන්ෙ  ෙනවන 
අරමුණම ඔයහ් යප්නී යප්නී තිය නවා. හිත වංචනිකව යහායරන් 
ඒකම අභිරමණ  කරනවා. ෙන්නවා ඒක යහාඳ යෙ ක් යනාවන ෙව. 
දි වැි ා යරෝගි ාට සීනි රස ි. නමුත් ඒක යහාඳකට හිටින්යන 
නැහැ. යප්ාි ළම ින්ට කවන්න කෑම ගි ාම ප්ප්ඩම් කන්න කැමති ි. 
නමුත් ඒක කාප්ුවාම ෙත් යනාකා ඉන්නවා. ඒක ෙන්න නිසා ඉතින් 
අප්ිට සිේධ යවනවා ඒකට උප්කරම කරන්න. දි වැි ා යරෝගි ා 
විසින්ම යහෝ උප්කරම ය ාදාගන්න ප්ුළුවන්, නමුත් ඒක අමාරැ ි. යප්ාි 
ෙොටම යම්යස් උඩ කන්න දුන්යනාත් අමාරැ ි. එතයකාට 
යෙමව්ප්ිය ෝ යකායහාම හරි යම්ක ඉස්යසල්ලා කන්න, යම්ක මැෙට 
කන්න, යම්ක අගට කන්න කි ල ඒයක් ය ාමුවක් යගානුවක් ඇති 
කරලා යෙන්න යවනවා. ඒ වයග්ම තම ි ඒ අරමුයණ්ම ඡන්දූප්සංහිත, 
යදාසූප්සංහිත, යමාහූප්සංහිත අරමුයණ්ම, වැරදි ෙකිමින් නමුත් දිගටම 
කල්ප්නා කරනව නම් යෙවැනි අරමුණ කරගන්න කි ලා කි න්යන් 
ආදීනව සැලකීමම ි. වර්තමාන චිත්තක්ෂණය  ඔන්න ඔයහ කමක් 
නැහැ කි ා අප්ි ප්මා කයළාත්, ඒකාන්තය න්ම ඒක තමන්ට දුක් 
ප්ිණිස, අනුන්ට දුක් ප්ිණිස, යෙප්ාර්ශ්ව ටම දුක් ප්ිණිස, නිවන 
වළක්වමින්, දුක් ඇති කරවමින් ප්රඥාව අන්ධ කරනවා. යම් ආදී 
වශය න් ඡන්ෙරාග  ේයව්ෂ යමෝහ ඇති කරන්නා වූ නිමිත්යතහි 
ආදීනව සලකන්ට ි කි නවා. අර ප්ළයවනි ප්ි වර ප්ැනලා යෙයවනි 
එකට ගි ාට ප්ස්යස් ආගමික ස්වරෑප් ක් යම්යක් තිය න්යන්. 
සදාචාර  යමයතන්ට එනවා. භ , ලැජ්ජා යෙක යම්කට එනවා. යහාඳ 
නරක යත්රැම්ගැනීම යම්කට එනවා. 
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ඒ නිසා ප්ළයවනි ප්ි වර හරි ගිය ් නැත්නම් යෙයවනි ට 
තිය න්යන් ඒ ප්ුේගල ා ආදීනව සලකන්ට ඕන. ආදීනව සලකන 
යකාට සර්වඥ න් වහන්යස් යත්රැම්ගැනීම ප්ිණිස, ඒ අෙහස 
කුළුගැන්වීම ප්ිණිස නිෙර්ශන ක් යෙනවා.  ම් කිසි ලස්සනට ඉන්ට 
කැමති, යෂෝක් කරන්නට කැමති, අලුත් තායලට හැඩ යවලා ඉන්න 
කැමති තරැණ කුයග් යහෝ තරැණි කයග් කයර්, යෙල්යල් යහෝ 
උරහියස් කුණු යවේච සර්ප් කුණක් යහෝ ෙලු කුණක් හරි, මිනිස් 
කුණක් හරි එල්ලුයවාත් ඒ හැඩ වැඩ ට කැමති ප්ුේගල ා යමාන 
තරම් ඉක්මනට අර ෙලු කුණ, සර්ප් කුණ, මිනිස් කුණ විසි කරනවෙ? 
ෙලු කුයණ්, සර්ප් කුයණ් ආදීනව සලකනවෙ? තමන් ෙලායප්ායරාත්තු 
යවන තත්ත්ව ත් යම් ලැබිලා තිය න කුණත් යමාන තරම් 
යනාගැළයප්නවෙ? ආන්න ඒ වයග් යම් ආධාත්මික චිත්ත, 
අධිචිත්තමනු ුත්ත අධිචිත්ත භාවනායව් ය දී ඉන්න මට යම් 
ඡන්දූප්සංහිත අරමුණ යනායව්වා. යදාසූප්සංහිත අරමුණ යනායව්වා. 
යමාහූප්සංහිත අරමුණ යනායව්වා කි ලා හිතන්න කි නවා. ඡන්ෙ 
රාග, යෙෝස, යමෝහ ඇති කරන්නා වූ අරමුයණ් ආදීනව සලකලා 
ෙලන්න කි නවා. ආදීනව සලකලා ෙලනයකාටත් ඒ අරමුණ ගිළිහී 
 න්නට ඉඩ තිය නවා. ගිළිහිලා හිත චිත්ත අධිචිත්ත භාවනායවම 
දි ුණුවක් ඇති කරගන්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා යෙයවනි ප්ි වර සඳහන් 
කරන්යන් ආදීනව ප්ර්ව  වශය න්. ආදීනව සලකා ෙැලීම. යම් 
ආදීනව සලකා ෙලනයකාටත් සෑයහන දුරට ඒ ප්ුේගල ා සීල ක 
සමාෙන් යවලා සමාධිය ්  ම් කිසි අත්දැකීම් සහිත යකයනක් නම්, 
සමාධිය ් යහාඳ ප්ැත්යත් ඇති යවන්නා වූ සුඛ  ෙන්න යකයනක් 
නම් ආදීනව යහාඳට ප්රකට යවනවා. නමුත් ඒ නිරාමිස සැප් ක් 
කවදාවත්ම අත්දැකලා නැත්නම්, සීල ක ප්ිහිටල නැත්නම්, එවැනි 
ප්රිසර ක නැතිනම් යම් ආදීනව සැලකිල්ල යනයම් අෙ යකයරන්යන්, 
ඒ ආස්වාෙ සැලකීමම ි. 

ඒ නිසා යම්කට  ම් කිසි දුරක් ගි  යකයනකුට,  ම් කිසි 
ප්රයේශ ක් උත්සාහ කරලා අත්දැකීම් සහිත යකයනකුට නම් යම් 
ආදීනව කතායව් ෙුදුරජාණන් වහන්යස් යම් යථරවාෙය ් උගන්වන 
ප්ණිවිඩය ත් අෙ යම් යථරවාෙ    ි කි ායගන කි න්නට හෙන 
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ප්ණිිය ත් යලාකු යවනසක් තිය නවා. අවශ කරන්යන්ම අෙ, අර 
කලින් කිව්වා වයග් යවළඳ දැන්වීම්වල තිය න තාල ට, වැිය න් 
ආස්වාෙ  ි. හැකි තාක් දුරට ආස්වාෙ  ලොගත්ත යකනා තම ි 
යලාක්කා, එ ා තම ි යප්ායහාසතා, එ ා තම ි තුන්යවනි යලෝකය ් 
යනායව ි ප්ළමුයවනි යලෝකය ් ඉන්යන්. එයහම නැති යකනා 
ආදීනව සහිත ඇත්යතෝ දි ුණු යවන යලෝයක තුන්යවනි යලෝයක් ආදී 
වශය න් යොයහෝම ප්හත් කරලා සලකන කතාවක් තම ි 
තිය න්යන්. නමුත් යම් ප්වතින යලෝක මත, යලෝක මිනුම් කරමත් 
සර්වඥ න් වහන්යස්යග ් මිනුම් කරම ත් අතර විශාල යවනසක් 
තිය නවා. ඒ වායගම තම ි ඒ කතා කරන යේ ෙහුජන හිතා  ෙහුජන 
සුඛා  කි ල ි කතා කරන්යන්. යොයහෝයෙනාට හිත සුව ප්ිණිස ි 
කතා කරන්යන්. නමුත් තිය න්යන් තමන්යග් මිස්සයල් තර 
කරගැනීම ි. යමතන ඒකාන්තය න් ම අජ්ඣත්ත්මව චිත්තං 
සන්තිට්ඨති සන්නිසී ති. යම්ක ඒකාන්තය න්ම තමන්ට ප්මණ ි. 
ආදීනව සලකන එක කවදාවත්ම එප්ා කාටවත් නම් කි න්න. කි න්න 
ගිය ාත් කි න මනුස්ස ා “තිත්ත ි” කි ලා තම ි ගණන් 
ගැයනන්යන්. රසඥතාව ෙන්යන් නැහැ. නරැම ි. ම්යල්ේඡ ි. යම් ආදී 
වශය න්, කාම යලෝකය ් කාම  ෙනවන සිතිවිලිවල තිය න ආදීනව 
සලකන යකනාට යදාස් කි ලා ෙැනුම් අහන යලෝක ක් තිය න්යන්. 

ඒ නිසා ය ෝගාවරච ා යම් යෙයවනි ප්ි වරට  නයකාට 
ප්ුළුවන් තරම් ඒක ආධාත්මික වැඩ ප්ිළියවළක් ෙවට ප්ත් කර 
ගන්නට ඕන ආදීනව සැලකීයමන්. එයහම නැත්නම් යලෝක ාට යම්ක 
කි ලා යෙන්න ගිය ාත් ඒකාන්තය න්ම යවන යේ තම ි ආ ුෂ යකටි 
වීම. ඉතින් යදාස් කි නවා අරයගාල්යලා තම ි මැරැයව. 
යම්යගාල්යලා තම ි සැලසුම් යකරැයව්. ඉල්ලලා කාප්ු කෑමක් තම ි 
යම්යක තිය න්යන. ඒ නිසා යථරවාෙය ් ලකුණු යොයහාම ප්රකට ි. 
ඒක අම්මට තාත්තාටවත් කි ලා යෙන්න හෙන වැඩක් යනායව ි. 
මහා සර්වඥ න් වහන්යස් මහා කරැණායවන් අප්ට කි ලා යෙන ෙව 
හැෙෑව. නමුත් ඒක උනත් අප්ි ඕන ආෙයරන් ොරගන්න. එයහම 
නැතුව ඒවා මිෂනාරි වැඩකට වයග් ගිහිල්ලා යම්ක කළ  ුතු ි කි ලා 
යහෝ ප්නත් ප්නවලා යහෝ ෙඬුවම් කරලා යහෝ කරන යෙ ක් යනායව්. 
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ෙඬුවම් ලැයෙනවා යම්ක යනාකයළාත්. ඒක ි යම් ආදීනව 
සලකනවා ි කි න්යන්. ඒක ආධාත්මික වශය න්ම යකයරන්න ඕන 
යෙ ක්. යම් මතක් කිරීමක්. එයහම නැත්නම් එවැනි ගමනක  න 
කට්ටි ට එකතු යවලා කරන සාකේඡා කිරීමක්. එවැනි කට්ටි   න 
ගමනක එකතු යවලා එක් යකයනක් යවනුයවන් යම් ප්ිළිෙඳව කරන 
විස්තර කථන ක්. ඒක යෙෝස නැහැ. ඒක අවිහිංසා වැඩක්. මුළු ෙුේධ 
සාසන ම ප්වතින්යන් යේශක ශරාවක සම්ෙන්ධතාව උඩ. යම්වා කතා 
කරන එක ෙසකතා වස්තුවලට වැයටන්යන්. අප්ප්්ිේඡකතා, විරි  
ආරම්භකතා ආදී වශය න් වැයඩනවා. නමුත් කවදාවත් කාටවත් 
ප්ැටවිල්ලක්, ප්ැනවිල්ලක්, ෙඬුවම් කිරිල්ලක් යම්යක නැහැ. කවදා යහෝ 
යම්ක ආධාත්මික වැඩ ප්ිළියවළක් ෙව වහාම තමන් යත්රැම්ගත්ත 
ෙවයස ප්ටන් ධර්ම  යප්්න්න ගන්නවා, ෙුදුහාමුදුරැයවෝ යප්්න්න 
ගන්නවා. එයහම නැතිව යම්ක අනුන්ට යප්න්වන්න, අනුන්ට 
ප්ටවන්න, අනුන්ට ප්නවන්න ගි  ගමන් ඒකාන්තය න්ම යම්ක 
අනවශ යමාහූප්සංහිත සිතුවිල්ලක් ෙවට ප්ත් යවනවා. ආධාත්මික 
සුචරිතවාෙ ක්, කුහකකමක් ඇති යවන්නට ඉඩ තිය නවා. ඒ නිසා 
අහලා තමන් යත්රැම් කරගත  ුතු යකාටසක් තම ි ආදීනව සැලකීම. 
යලෝක ාට කි කි ා ඇ ි උඹලා යමයහම කරන්යන්, ඇ ි උඹලා 
යමයහම කරන්යන් කි ලා, කක්කුට්යටා යකළින්  න්ට තමන්ට 
ෙරැවන්ට උගන්වනවා වායග්, වැේයදා ෙරැවන්ට ෙණ කි න්නා වායග 
වැදි ෙණක් කරගන්න නරක ි. 

හැෙැ ි තමන් ප්ැත්යතන් ෙලනවා නම් ජීවිතය  හුඟාක් 
අවස්ථා, ෙවස තුළ හුඟාක් අවස්ථා තිය නවා, අප්ිට යම් ආදීනවම 
සලකා ගන්නට ප්ුළුවන් අවස්ථා. ඒක නිස ි මතක් කරන්යන 
යකායහාමෙ ය ෝගාවචරය ක් තව ය ෝගාවචරය කුට කතා කරන්න 
අවස්ථාවක් ලෙන්යන්. යකායහාමටවත් නෑ. ය ෝගාවචර ා වහාම 
යත්රැම් අරගන්න ඕන, තව යකයනකුට උප්යෙස් යෙන්න ති ා 
වචන ක්වත් කතා කරන්න ය ෝගාවචරය කුට අවසර නැහැ. සෑම 
යවලාවකම කල්ප්නා කරගන්න ඕන ආදීනව සලකලා වැඩ කරනවා 
නම් (උප්හැරණ ක් විදි ට ප්ුළුවන් කි න්ට ෙවසකට තමන්යගන් 
යකාේචර සේෙ ප්ිට යවනවෙ කි ලා තමන්ම ඇහුම්කම් යෙන්න) 
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187 
 

එතයකාට යත්රැම් කරගන්න ප්ුළුවන් මම ය ෝගාවචරය ක්ෙ මම 
අනුන්ට කරෙර කරන යකයනක්ෙ? නැත්නම් අනුන්ට උප්යෙස් යෙන්ට 
හෙන යකයනක්ෙ? ඔ  යෙයකන් එකක්වත් නැහැ ය ෝගාවචරය කුට. 
ය ෝගාවචර ාට තිය න්යන් තමන්යග් ඇති වුණා වූ  ම් කිසි එවැනි 
අඩුප්ාඩුවක් ති නවා නම් ඒයක ආදීනව සලකලා එන්ට එන්ට ඒ 
ප්ිළිෙඳ ආදීනව සැලකිල්යලන් විසඳගන්න ි. 

යමන්න යම් විෂය හි ආදීනව සලකලා හරි  න අවස්ථා, අර 
අඤ්ඤඤ් නිමිත්තක් යමයනහි කරනවාට වඩා හරි  න්ට ඉඩ තිය නවා. 
ඒත් හරි ගිය ් නැති උයනාත්, සර්වඥ න් වහන්යස් තුන්යවනි 
උප්කරම  සඳහන් කරනවා, ඒයකදි කි න්යන් අසති අමනසිකාර  
ප්වත්වන්න කි ලා. ගත්ත නිමිත්ත යමාන විදි ටවත් යමයනහි 
කරන්න එප්ා. අමනසිකාර . අප්ි ෙන්නවා මනසිකාර  කි ලා 
කි න්යන හිත  ම් කිස ි යෙ කට නැවත නැවත ය ෙවීම, ය ාමු 
කරවීම. විතක්ක මනසිකාර කි න වචනවල ති නවා යොයහාම 
සමාන අර්ථ ක්. විතක්ක  කි ලා කි න්යන් එකම අරමුණකට, 
නැත්නම් අරමුණකට හිත නැංවීම. මනසිකාර  කි ලා කි න්යන් හිත 
ඒ යෙසට යමයහ වීම. යේතනා කි න්යනත් ඒ වචන . ඒ නිසා 
විතක්ක, මනසිකාර, යේතනා කි න තුයන් යොයහෝම සමීප් අර්ථ 
තුනක් තිය න්යන. අමනසිකාර  කි ලා කි න්යන අන්න ඒ විදි ට 
එක දිහාවටම කාන්ෙමකට ඇදීයගන  නවා වායග් ඡන්ෙ ත් 
ේයව්ෂ ත් යමෝහ ත් දිහාවට සිත  නවා නම් ඒක කඩා බිඳ දැමීම. 
අමනසිකාර  ප්ැවැත්වීම. ආන්න ඒ අමනසිකාර  ප්ැවැත්වීම, අසති 
ප්බ්ෙ  වශය න් අසති අමනසිකාර  කි ල යම් වචන යෙකකින් තම ි 
අටුවායව් විස්තර කරන්යන්. ෙුේධ වචනය න් සඳහන් යවන්යන් 
අමනසිකාර  කි ලා. හිතට ඒ ය ාෙන ගති  කඩලා බිඳලා දාලා, එහි 
මනසිකාර  බිඳිනවා.  න්න යෙන්යන් නැහැ ඒ ප්ැත්තට. ආන්න ඒ 
වයග් උප්කරම ක් ති න්යන්. 

යම්ක හුඟක් අමාරැ ි ආධුනිකය කුට හඳුන්වා යෙන්න. ඒ 
වායග්ම ෙුදුරජාණන් වහන්යස් ඉදිරිප්ත් කරන අෙහසක් යව ිෙ කි ලා 
හිතාගන්ටත් ෙැරි තරම්. අමනසිකාර  ප්ැවැත්වීයමන් තම ි, අසති  
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ප්ැවැත්වීයමන් තම ි, ඒ ප්ුේගල ාට ඡන්ෙරාග, ේයව්ෂ, යමෝහ ඇති 
වන යේකින් ඉවත් කරයගන හිත නැවතත් ඇතුළත නතර කරගැනීමට 
අවස්ථාව සැලයසන්යන්. ඒ නිසා සඳහන් කරනවා අප්ි ප්ාරක 
 නයකාට, නැත්නම් ප්රසිේධ ස්ථාන ක ගත කරනයකාට එතන 
යනායහාබිනා යනාගැළයප්න  මක් සිේධ යවනවා නම් අප්ි එක්යකෝ 
යවන දිහාවක් ෙලනවා. එයහම නැත්නම් ඇස් යෙක වහගන්නවා. 
එයහම නැතුව අප්ිට ඒ ප්රසිේධ ස්ථානවල සිදු වන යේවල් වළක්වන්න 
ෙැහැ. අප්ි එතනට ගි  එක ි වැරැේෙ. ගි ාට ප්ස්යස් ඒ යේ සිේධ 
වුණා නම් අප්ිට කරන්න තිය න්යන් ඉවත ෙලාගන්න ි. නැත්නම් 
ඇස් යෙක වහගන්න ි. ඇස් ඇත්යත් අන්ධය කු යස්ෙ, කන් ඇත්යත් 
නමුත් බිහියරකු යස්ෙ, හ ි  ඇති ප්ිටයකාන්ෙ ඇත්යත් නමුත් 
දුර්වලය කු යස්ෙ, යවන යමාකවත්ම යේයරන්න ෙැරි නම් මළ 
මිනි ක් යස්ෙ ඉඳලා එහි අමනසිකාර  ප්වත්වන්න ඕන. යම්යකදී 
අභාග කට වයග් අෙ යවලා තිය න්යන් ඉතින් අ ිතිවාසිකම් 
ඉල්ලනවා. ඇ ි යම් ප්රසිේධ තැන්වල යම්වා යවන්යන්. යමව්වා ෙුේධ 
ශාසන අමාතාංශ ට නවත්වන්න ෙැරිෙ? යමතන ඉන්න 
යලාක්කන්ට යම්වා නවත්වන්න ෙැරිෙ? මම එන ෙව ෙන්යන් නැේෙ? 
යම්වා කතා කරන්න ප්ටන් අරගත්යතාත්, අමනසිකාර  යනයව් සිේධ 
යවන්යන්, අමනකම. අමනසිකාර  ි අමනකම ි කි න්යන් යෙකක්. 
අමනසිකාරය  තිය න්යන් ආරක්ෂක ප්රතිප්දාවක්. මම ඉන්යන් යම් 
ඇති යවන්නා වූ විතක්ක ඉවත් කරලා හිත ශාන්ත කරන වැඩ 
ප්ිළියවලක. ඒ නිසා සමාජ යශෝධන වැඩ ප්ිළියවළක් අප්ට අවශ 
නැහැ. අප්ිට සමාජ ට  න්න යවනවා. ප්ිණ්ඩප්ාත ට  න්න 
යවනවා. ප්ිණ්ඩප්ායත්  නයකාට ඒයකදි යප්්න්න තිය න 
යකාේචරයෙෝ ෙක්වලා තිය නවා වර්තමාන වශය න් ආහාර යසවීයම් 
දුක  ටයත් නානාප්ර විෂභාග, විෂයඝෝර අරමුණු රාශි ඉදිරිප්ත් යවනවා. 
අප්ි අරමුණු සුේෙ කරන්න කතා කරන්යන නැහැ. අප්ි ඒව ින් හිත 
ප්ැත්තකට හරවායගන යහෝ ඇස් වහයගන යහෝ එතනින් ගිහිල්ලා 
අයන් යම් ෙඩගින්න නිසායන යම් ඇවිදින්ට උයන්. යම් ආදීනව 
සලකනවා මිසක්වා ඒ යප්්න යප්්න අරමුණ සුේෙ කරන්න යහෝ ඒවා 
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යම්වා කි ලා කල්ප්නා කරන්න ගත්යතාත් හියත් තිය න එයකෝදි 
භාව ක් යහෝ ඇතුළත නතර වීමක් යවන්යන නැහැ. 

ඒ නිසා ඇස් තිෙුණත් ඇස් යෙක වහයගන ඉන්නවා 
කි න්යන, කන් යෙක තිෙුණත් කන් යෙක වහයගන ඉන්නවා 
කි න්යන්, ෙ ාදුකමක් කි ලා හිතන්න නරක ි, යනෝංජල්කමක් 
කි ලා හිතන්න නරක ි, ජිගුච්ඡති ගුණ ක් කි ලා හිතන්න නරක ි. 
ඒක ඉස්සරලා කි න විදි ට යවන අරමුණක් යමයනහි කරලා, 
නැත්නම් ආදීනව සලකලා ෙලලා, ෙැරි නම් කළ  ුතු තුන්වැනි 
උප්කරම . ඒ නිසා යොයහෝම ගැඹුරැ යෙ ක් යමතන තිය න්යන. 
තමන්යග් තත්ත්ව  තමන් යත්රැම් අරගන්නවා. තමන් ඉන්යන 
විෂභාග තැනක, කැප් නැති තැනක නම්, තමන්යග් කට වහයගන 
නිකන් ඉන්න එක ි තිය න්යන්. ඇස් යෙක වහයගන නිකන් ඉන්න 
එක ි තිය න්යන්. එයහම නැත්නම් යම්ක අලුතින් ඡන්ෙරාග යෙෝෂ 
යමෝහ ප්හළ යවන්න, අලුත් යේතනා ප්හළ යවන්න, අලුත් කර්ම රැස් 
යවන්න, යහ්තුවක් යවන්න ඉඩ තිය නවා. 

ඒ නිසා අසති අමනසිකාර  කි න එක යොයහෝම වැෙගත් 
උප්කරම ක්. සති  කි න මාතෘකාව, සති  කි න මචතසික  ගැන 
කතා කරනයකාට, සූතර ප්ිටකය ් එක අෙහසක් තිය නවා, අභිධර්ම 
ප්ිටකය ් එක අෙහසක් තිය නවා. නමුත් “අසති” කි න වචන  යම් 
භාවනාවට ආස්තිකව, ධනාත්මකව ප්ාවිේචි කරන යම් තැනින්, සති  
ප්ිළිෙඳව ප්රාය ෝගිකව ප්රය ෝජන  සලකලා යහාඳ අර්ථ ක් ගන්න 
ප්ුළුවන්. සති  හැම යවලායවම ය ෙවි   ුත්තක්ම කි ලා තම ි අප්ිට 
කි න්න හෙන්යන්. ඒක යසෝෙන මචතසි ක් විදි ට යප්න්නනවා. 
නමුත් අසති ත් යසෝෙන ි. අසතිය ් ය දීමත් යහාඳ වැඩක්. නරක 
විතර්ක ප්හළ යවලා එනයකාට ඒ විතක්ක විෂය හි සිහි  යනාය ාදා 
කට ුතු කරනවා. අප්ි ආනාප්ාන භාවනාව කරනයකාට, 
ආනාප්ානසති භාවනායව් වියශ්ෂ ගුණ ක් තම ි ඒක විෙර්ශනාවටත් 
සමථ ටත් යෙකටම ය ාෙන්න ප්ුළුවන්. ආධුනික ා හැයප්න තැන 
මත යහෝ ඇතුළු යවන ප්ිට යවන හුස්ම රැල්ල යහෝ කි න යම් යෙප්ා 
යව්ලි යෙක, යෙප්ැත්යතන් ඇඳප්ු ඉරි යෙක වයග මැදින් ගමන් කරන්න 
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උත්සාහ කරනවා. වයරක හැයප්න තැන ෙලමින් “හරි, මං  න ප්ාර 
හරි” කි ලා යත්රැම්ගන්නවා. වරක ඇතුල් යවන ප්ිට යවන ෙව 
ෙලලා යහෝ තමන්  න ප්ාර හරි කි ලා යත්රැම් අරයගන  නයකාට, 
සමහර විටක හිත සමථ  දිහාවට කරැණු ය යෙනවා, සමහර 
යවලාවට විප්ස්සනාවට කරැණු ය යෙනවා, උප්නිශර  සම්ප්ත්තිවල 
හැටි ට. ය ෝගාවචර ායග් චරිතය  හැටිහැටි ට. ඒකට 
ය ෝගාවචර ා තමන්ට ඒ අරමුයණ්ම වැි යව්ලාවක් ඉන්නයකාට 
වැටයහන යේ නිරවුල්ව වාර්තා කළ  ුතු ි, සාකේඡා කළ  ුතු ි. ඒ 
වයග්ම ගුරැවර ා ඒක යහාඳට නිරවුල්ව අහයගන යත්රැම්ගන්ට ඕන 
යම් හිත දුවන්යන විෙර්ශනා නිමිති ගන්නෙ? සමථ නිමිති ගන්නෙ? 
කි ලා. 

ඒ නිසා ආනාප්ාන  කරන යකනා දැනගන්න ඕන - යමන්න 
යම් යම් යේවල් ගැනීම භාවනාව තම ි. නමුත් ඒක සමථ ට ෙර ි. 
යම් යම් යේවල් දැකීමත් භාවනාව තම ි. නමුත් ඒක විප්ස්සනාවට 
ෙර ි. ඒ නිසා සමථ ය ෝගාවචර ා, විප්ස්සනා ප්ැත්යත් අරමුණු 
ෙැහැර කට ුතු ි, නිමිති ෙැහැර කට ුතු ි. එයහම නූයනාත් සමථ ක් 
යවන්යන් නැහැ. ඒ නිසාම ආනාප්ාන  ප්රධාන වශය න් සමථ  මුල් 
කරයගන විස්තර කරනයකාට තමන් අවංකව හරි ට භාවනා 
කරයගන  නයකාට උනත් මතු යවන්නා වූ එක එක නිමිති සමහරක් 
ගත  ුතු , සමහරක් හළ  ුතු ි. ඒ නිසා ගත  ුතු හා හළ  ුතු ප්ැති, 
ය ෝගාවචර ායග් අත්දැකීම් සෘජුව ප්ැහැදිලිව ප්රකාශ කිරීම් 
මාර්ගය න් ගුරැවර ා යප්න්නල යෙනවා. යමන්න යම් යම් යේවල් 
අරයගන කට ුතු කරන්න, යම් යේවල් ගන්න එප්ා කි ලා. ඒක 
සම්ෙන්ධව කි නයකාට සමථ ය ෝගාවචර ාට භාවනාම  වශය න් 
හරි කි න්න ප්ුළුවන් - විප්ස්සනා නිමිති රාශි ක් ප්හළ යවන්න ඉඩ 
තිය නවා. ඒවා ගණන් යනායගන  න්න යවනවා. ඒවාට අසති  
ය ාෙන්න යවනවා. අමනසිකාර  ය ාෙන්න යවනවා. ඒකට 
උප්මාවක් වශය න් කි න්යන් අප්ි මහා වීදි ක ෙැහැලා  නයකාට, 
ෙවල් මේෙහනය ් යහාඳටම වීදි  කලෙල යවලාවක් නම් අප්ිට 
කවදාකවත් අප්ි  න ප්ාර යවන් කරල අ ින් කරලා මිනිස්සු 
කව්රැවක්වත් නැතුව ප්ාර අතුගාලා හම්ෙ යවන්යන නැහැ. අප්ිට 



  28-වන ධමය යේශන . 
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හම්ෙ යවන්යන මහ කලෙල වීදි ක්. ඒ වීදිය ් තමන් ඉදිරි ට එන 
ප්ුේගලය ාත් ඉන්නවා, තමන්  න දිහාවට  න ඇත්යතාත් ඉන්නවා, 
හරහට  න ඇත්යතාත් ඉන්නවා. ඒ නිසා සමහර යවලාවට වරින් වර 
යකළින්ම මූණට මූණ දාලා සමහර යකයනක් හම්ෙ යවන්න ඉඩ 
තිය නවා. ඒ මනුස්ස ත් යව්ගය න් තමන් ප්ිටිප්ස්යස් තිය න 
තැනකට  නවා. තමන් ඒ මනුස්ස ා ඉක්මවලා  න තැනකට  න්ට 
හෙනවා. ඉතින් අප්ි එතනදි නතර යවලා ඒ මනුස්ස ා හම්ෙ යවලා 
යමාකෙ, මයග් ඉස්සහරට ආයව මං  න ගමන තමුයසට යත්යරන්යන 
නැේෙ. මං අහවලා කි ලා කි න්ට ප්ටන් අරගත්යතාත් වීදි ක ඒක 
මහ කලෙල ක් යවනවා. අප්ි යමාකෙ කරන්යන? ඒ මනුස්ස ා මග 
ඇරලා, එක්යකෝ ඒ මනුස්ස  මග අරිනව නම් ඒකට ඉඩ දීලා, අප්ි 
අයප්් ගමන  න්ට ඕන. යමාකෙ අප්ි දැනගන්න ඕන යම්ක මහා 
වීදි ක්, යප්ාදු තැනක්. අප්ට ෙැහැ යම්යක අප්ිටම යවන් කරප්ු වීදි 
ප්ථ ක්, මාවතක් යහා න්න. අප්ිට තිය න්යන තිය න ඉයේ 
යකායහාම යකායහාම හරි ඉක්මනින් ගිහින් අයප්් වැයේ කරගන්න. 
ආන්න ඒ යවලාවට අවශ කරනවා අසති අමනසිකාර . යමාකෙ 
තමුයස මයග් ඉස්සරහට ආයව, මයග් මූණට මූණ හැප්්යප්න්න ආයව 
යමාකෙ කි ලා අහන්ට අ ිති ක් අප්ට නැහැ. යමාකෙ ඒ 
මනුස්ස ටත් ඒ වයග්ම අ ිති ක් තිය නවා අයප්න් අහන්න ඇ ි 
තමුයස අයප්් ඉස්සරහට ආයව කි ල. ඒ යමාකෙ මහ වීදි ක් නිසා. 

ඒ නිසා සමථ මාර්ග  විෙර්ශනා මාර්ග  ප්ැහැදිලි යවනකම්, 
ප්ැහැදිලි වුණත්, යම් වායග විවිධාකාර අරමුණු එන්ට ප්ුළුවන්. 
එනයකාට තමන්ට ඕන යේ විතරක් යත්රැම් අරයගන ඒ ප්ැත්තට 
කට ුතු කරනවා මිසක යම් නරක, අසාධාරණ, අධර්ම සිේධ වුයණ් 
ඇ ි කි ලා නඩු විසඳිල්ලක් අවශ නැහැ. අවශ කරලා තිය න්යන් 
ඒවා ගණන්ගන්යන් නැතුව  න එක ි. ඒවට අමනසිකාර  ය ාෙවන 
එක ි. ඉතින් යම්කත් අර කලින් කිව්වා වායග යනෝංජල් ගති ක් වයග් 
යප්්න්ට ඉඩ තිය නවා. නමුත් ඒ යනෝංජල් ගති  නැතුව ඒ ඒ 
තැන්වල නඩු විසඳ විසඳ ඉන්න ගිය ාත්, ය ෝගාවචර ජීවිත ක් නම් 
හම්ෙ යවන්යන නැහැ. යකාටින්ම කි නවා නම්, තමන් යමයතක් කල් 
එකතූ කරගත්ත ය ෝග ගතිවත් දි ුණු කරගන්න හම්ෙ යවන්යන් 
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නැහැ. එම නිසා අර වලහයගන් යේරිේච මනුස්ස ා මූණ  ටට 
අල්ලයගන මුලක් ෙදායගන යේරැණා වායග්, අප්ි යත්රැම් අරගන්න 
ඕන, යම් ප්ායර කවදාවත් සමනල ට අතු නැමුණා වායග් අප්ිට ඕන 
කරන ප්හසුකම් ලැයෙන්යන නැහැ. අප්ි ති න ප්හසුකම් ඉතාම 
නම්ෙුකාරව යත්රැම් අරයගන වටිනාකමක් වශය න් යත්රැම් 
අරයගන, දුෂ්කරතා එනයකාට යම් තුන්වන උප්කරම ත් ය ාෙන්න 
ඕන. අමනසිකාර  ය ාෙවන්න ඕන. යමන්න යම් අමනසිකාර ත් 
ය ෙවීයමන් යගාඩක් විතක්ක නතර කරගන්න ප්ුළුවන් ෙව 
සර්වඥ න් වහන්යස් අත්දැකීයමන් ප්රකාශ කරනවා. 

නමුත් සමහර යවලාවට ඊටත් වඩා ෙරප්තළ යවේච ඡන්ෙ, 
යෙෝස, යමෝහ ෙලවත් විදි ට ප්හළ යවේච අවස්ථාවක නම්, ඒවායග 
විතක්කසණ්ඨාන මූල  යහා න්න ි කි ල කි නවා. ඒ විතර්ක න්යග් 
මූලස්ථාන  යහා ායගන කට ුතු කිරීයමන් යේයරන්ට ප්ුළුවන් කි ල. 
යම් විතර්ක න්යග් මූල , විතක්කසණ්ඨාන, විතක්ක සංඛාර සණ්ඨාන, 
විතක්ක න්යග් මූල, විතර්ක න්යග් හර , හරය ් සටහන යහා නවා. 
යවන විදි කට කි නවා නම් යම් විතර්ක න්ට ප්ාෙක යවේචි යේවල්, 
විතර්ක න්යග් ප්ාෙස්ථාන , ිති . ඒකට යහ්තුව යමාකෙ යම් යවන 
යකාට ඒ යහාඳ යහෝ නරක විතක්ක  යගාඩ යව්ලාවක් ආශර  කරලා, 
අනිමිත්ත කරලා ෙැලුවා, එයහම නැත්නම් ආදීනව  සලකල ෙැලුවා, 
අමනසිකාර  ය ාෙලා ෙැලුවා, යම් කරන තුරැත් තාම යම්ක ෙලවත් 
නම් ඒ කි න්යන යම් විතර්ක  ඒ යගාඩ යවලාවක් ආශර  කරන්න 
ප්ුළුවන් ගති ක් ලැබිලා තිය නවා. එතයකාට ඒයක සංස්කාර ගති , 
ඒක යමාන ප්ුරැේෙකින්ෙ යමාන ජන්ම කින්ෙ යමාන ිති කින්ෙ 
යම්ක එන්යන, ඒයක සටහන ෙලනවා. සමහර යප්ාත්වල 
යප්න්නනවා, යම්ක විතක්ක සංඛාර සණ්ඨාන කි ලා. සණ්ඨාන 
කි ලත් යප්න්නනවා. ඒ නිසා යම් විතක්ක ායග් හැඩ  දැකගන්න 
කට ුතු කරන්න ඕන. ඒ කට ුතු කිරීම ප්ිළිෙඳව විතක්ක සංඛාර 
සංඨාන කි න වචයන ති න ෙරප්තළකම නිසායෙෝ අප්ිට ඒක හරි ට 
අල්ලගන්න අමාරැ ි. 



  28-වන ධමය යේශන . 
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නමුත් යම්කට සර්වඥ න් වහන්යස් යොයහාම වටිනා 
නිෙර්ශන ක් යෙනවා. ඒ නිෙර්ශනය න් අප්ිට හිතාගන්න ප්ුළුවන් 
යමාකක්ෙ යම් කි න්යන කි ලා. සර්වඥ න් වහන්යස් සඳහන් 
කරනවා, සමහර යවලාවට අප්ි ඉතාම යව්ග ක් කැවිලා, යව්ගය න් 
ගමන් කරන යවලාවක් ලැයෙනවා. නමුත් අප්ිට ොහියරන් හරි, අප්ිත් 
එක්ක  න යකයනක් හරි නැත්නම් අප්ිට කල්ප්නා යවනවා, දැන් මම 
යව්ගය න්  නවා, යම්කට යමේචරම යව්ගය න්  න්න ඕනෙ? 
යමේචරම කලෙල යවන්න ඕනෙ? කි ලා යම් තමන්යග් විතක්ක  
යහාඳටම වැඩ, දැන් තමන්යග ක  ඒ අධික විතක්ක  නිසාම ඒ 
විධාන  අනුව වැඩ යවන යවලාව, වළක්වන්නටත් ෙැහැ. නමුත් 
තමන් ඒකට සති  ප්ිහිටලා ෙලනවා ඒ විතක්ක , ඒ විචාර  යම් හිත 
මනසිකාර  අනුව ති න ෙව හැෙෑව, යම්ක මම කරන්න ඕන, නමුත් 
යමේචරටම දුවන්න ඕනෙ කි ලා. එතයකාට අර අධික යව්ග  නතර 
කරලා මඳ යව්ග කට අඩු යවන්නට ඉඩ තිය නවා. නමුත් තාම ඒ 
විතක්ක  වැඩ. එතයකාට කල්ප්නා කරලා ෙලනවා යමාකෙ යම්කට 
යව්ග ක් ගන්න ඕනෙ? සාමානය න් ගිහිල්ලා යම්ක කරන්න 
ෙැරිෙ?. තව එතයකාට හිතන්න ප්ුළුවන් යමේචරම යව්ග ක් ඕන 
නැහැ, නිකම් යම් සාමාන ගමනින්  න්න. එතයකාටත් ඒ හිත 
සංඨානය ් තාම, චාරය ් තාම, හරය ් තාම, මූල තාම, ප්වතිනවා 
නම් කල්ප්නා කරන්නට ඕන, යම්ක  න්යන් නැතිවම මම යනාගිහින් 
නිකන් හිටිය ාත් යමාකෙ යවන්යන්. මම යමතන නතර යවලා 
හිටිය ාත් යමාකෙ යවන්යන් කි ලා. යම් සාර්ථකත්ව  හරි  නවා 
නම් අර දුවයගන ගි  මනුස්ස ා යව්ගය න්  නවා. යව්ගය න් ගි  
මනුස්ස ා සාමාන ගමනින්  නවා. සාමාන ගමනින් ගි  
මනුස්ස ා නතර යවනවා. නතර යවලා කල්ප්නා කරනවා යමතන 
හිටයගන ඉන්නම ඕනෙ, ඉඳගන හිටප්ුවාම යමාකෙ යවන්යන කි ලා 
ඉඳගන්නවා. ඉඳයගන ඉන්නයකාට කල්ප්නා කරනවා, මම ඉඳයගන 
ඉන්යන යමාකටෙ, සැතප්ිලා යහාඳට විශරාම ගත්තම යමාකෙ 
යවන්යන කි ල ඉතින් විශරාම ගන්නවා. 

අන්න ඔ  වයග් අර යව්ගය න් කට ුතු කරන යකාට ඒක 
යමාකක්ෙ කි ලා කල්ප්නා කරන්යන නැතුව ඒ යව්ගය න්  න්තර ක් 
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වායග් ව ින් කරප්ු යෙෝනික්යකක් වයග් දුවනයකාට ඒ විතක්ක 
සංඛාර ායග් සංඨාන  සටහන දිහා ෙැලුයවාත් අප්ිට යත්යරන්නට 
ප්ටන් අරගනි ි අප්ි යොරැවට යම් යගාඩක් ප්ැටරල් ප්ුේචන්යන් කි ලා. 
යවන වැයේ යකායහාමටත් යවන වැයේ. නමුත් අප්ි අයප්් ති න 
සක්කා  දිට්ිය ් ෙරප්තළකම නිසා යහෝ නැත්නම් මම යම්ක 
කරන්න ඕන, යමතනදී කරන්න ඕන, යම් විදි ට කරන්න ඕන, ආදී 
වශය න් ති න එක එක චිත්ත සණ්ඨාන ෙෘෂ්ටි නිසා අප්ි යොයහෝම 
යව්ග ගන්නවා. නමුත් ඒක යහාඳට කල්ප්නා කරලා ෙලනවා නම් 
ටියකන් ටික ටියකන් ටික ඒක යව්ග අඩු වන ගති ක් ප්වතින ෙව ඒ 
විතක්ක සංඛාර සණ්ඨාන කි න යම් උප්කරමය න් සර්වඥ න් 
වහන්යස් මතක් කරනවා. 

යම්ක යහාඳට යප්්නවා ය ෝග ජීවිත ක් අවුරැදු ගානක් තුළ 
ප්රීක්ෂා කරලා ෙලනයකාට. ඉස්යසල්ල අප්ිට තිය න්යන අර යල්නා 
කූඩුයව් කරකැයවන්නා වායග් යව්ගය න් කරකැයවන එක තම ි. 
යමාකෙ යලෝයක් කරකැයවන නිසා. නමුත් යකාේචර යව්ගය න් 
යල්නා කැරකුණත් යල්නා කූඩුයව අිය  තම ි. ඒක නිසා ඌ 
යහමිහිට කරකැව්වත් අිය , නතර උනත් අිය , වියව්ක ගත්තත් 
අිය , නිදි ගත්තත් අිය  තම ි. ඒක නිසා අප්ි ෙන්නවා කලෙල 
උයනාත් යකායරාස් කටටවත් අත දාගන්න හම්ෙ යවන්යන නැහැ. 
ඒක නිසා ඉවසිල්යලන් ශාන්තව කට ුතු කරනයකාට ඒ කට ුතුවල 
කර්මානුරෑප්ව ධර්මානුරෑප්ව යවන්න තිය න යේවල් යවනවා. යම් 
කර්මානුරෑප් ධර්මානුරෑප් ගති ත් ඉක්මවලා ඔළ යමාළ ගති ආවම 
තම ි අප්ි ඒ යව්ග ගන්යන්. ඉතින් ඒ යව්ග ගැනිල්ල යකයලස් ප්වතින 
තාක් කල් (යකයලස් කි ලා කි න්යන ඒකට යන්) යොයහෝම ශාන්ත 
තත්ත්ව  යකලසනවා. ඒ කරලා වෙ යෙනවා. ආන්න ඒක නැති 
කරන්න නම් ඒ වෙ යෙන තත්ත්වය ් ඉඳලාම යම් සණ්ඨාන සලකා 
ෙැලීයමන් තම ි ය ෝගාවචර ට ප්ුළුවන් යවන්යන් අධික යව්ග ගමන 
නතර කරගන්න. යම්ක ඇත්තටම ඇතුළටම තමන්ටම ප්රශ්න  ොර 
යෙන අවස්ථවක්. විතක්ක සංඨාන, විතක්ක සංඛාර සණ්ඨාන 
වශය න් සලකා ෙැලීම තම ි අවසාන ප්ර්ව  වශය න් සර්වඥ න් 
වහන්යස් සඳහන් කරන්යන්. 



  28-වන ධමය යේශන . 
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ඒ විදි ට කරම හතරක් හරිගස්සලා ෙලලා, ඒත් ෙැරැව දිගටම 
ඡන්ෙ  දිගටම ේයව්ෂ , දිගටම යමෝහ  ති නවා නම් “ ්න්තහි 
 න්තමාධාය” ෙයතන් ෙත තෙ කරයගන  ටිතල්යල් උඩුතල්යල් දිව 
තෙ කරලා හිර කරලා ඒ විතක්ක  සම්ප්ූර්ණය න් නැති භංගස්තාන 
කරන්න කි ලා කි නවා. ගිරිමානන්ෙ සූතරය ්, ප්හාන සූතරය ් සඳහන් 
කරන්යන “උප්පන්නං කාමවිතක්කං නාධිවා්සති පජහති වි්නා් ති 
බයන්තීක්රාති අනභාවං ග්මති”. ඒ කි න්යන් අර විතක්ක  ඒ 
තරම් ෙලවත් නම්, ඒ කි න උප්කරම හතයරන්ම හරි  න්යන නැත්නම් 
විතර ි සිේධ යවන්යන ෙයතන් ෙත තෙ කරයගන, දිව උඩතල්යල 
ති ලා හිර කරයගන, ඒ විතක්ක ට එන්නම යෙන්යන් නැති යවන්න 
තෙ කරන ගති . යම් ප්හ අප්ි අර කලින් සඳහන් කළා වායග් 
විප්ස්සනා ය ෝගාවචර න්ටත් සමථ ය ෝගාවචර න්ටත් ප්ාවිේචි 
කරන්න ප්ුළුවන්. සමථ ය ෝගාවචර ා යම්ක සඳහාම ගත කරලා 
චිත්ත විසුේධි ක් ප්හළ කරයගන අවශ යවලාවට චිත්ත 
සමාප්ත්ති ට සම වැදීම කරනවා. විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ා වැඩට 
ෙැහැලා එන එන අරමුයණ්දී යම් කට ුතු සම්ප්ාෙන  කරනවා. 

ඒක නිසා විප්ස්සනා වැඩ ප්ිළියවළ විචිතර ි. හැෙැ ි දුකට 
ෙර ි. යවයහසකර ි. යප්රමුයණ් කරන වැඩ ප්ිළියවළක්. ඉතින් යම් 
ප්ිරියසත් යෙප්ාර්ශ්ව ටම අ ිති ඇත්යතෝ ඉන්නවා. යෙප්ැත්තටම 
යම්ක යත්රැම් අරගන්ට ප්ුළුවන්. ඒක නිසා කලින් කි ප්ු විදි ට 
යෙයකාටසක් වශය න් විතක්ක යවන් කරන උප්කරම  හරි  න්යන 
නැත්නම්, විතක්කසණ්ඨාන සූතරය ් සඳහන් කරමත් ය ාදාගන්න 
ප්ුළුවන්. යමතන තිය න්යන යප්ළගැස්මක් ප්මණ ි. යම්ක සර්වඥ 
යේශනාවක් ෙව යත්රැම් අරයගන අප්ි යම් කරයගන  න වැයේට යම් 
යප්ළගැස්මත් ආධාර උප්කාර යව්වා. 

අයප්් දැනීමත් අයප්් අත්දැකීමත් යප්ළගැසීමට යම්ක යහ්තු 
යව්වා වාසනා යව්වා කි න ප්රාර්ථනායවන් අෙට නි මිත ධර්ම 
යේශනාව හමාර කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු!
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29-වන ධමම ් ්ශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස.../// 

“මහග්ගතං වා චිත්තං මහග්ගතං චිත්ත’න්ති පජානාති, 
අමහග්ගතං වා චිත්තං අමහග්ගතං චිත්ත’න්ති පජානාති, සඋත්තරං වා 
චිත්තං සඋතතරං චිත්ත’න්ති පජානාති, අනුත්තරං වා චිත්තං අනුත්තරං 
චිත්ත’න්ති පජානාති, සමාහිතං වා චිත්තං සමාහිතං චිත්ත’න්ති 
පජානාති, අසමාහිතං වා චිත්තං අසමාහිතංවා චිත්ත’න්ති පජානාති, 
විමුත්තං වා චිත්තං විමුත්තං චිත්ත’න්ති පජානාති, අවිමුත්තං වා චිත්තං 
අවිමුතතං චිත්ත’න්ති පජානාතී ති”. 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සංඝරත්නය න් අවසර ි. අපි් 
ප්සුගි  සති කීප්  තුළ වටිනා සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් චිත්තානුප්ස්සනා 
යකාටස ටියකන් ටික කරමකරමය න් විස්තර කරයගන ඇවිල්ලා එහි 
ඇත්තා වූ මුල්  ුගළ හතර යම් යවනයකාට අප්ි විස්තර කරගන්ට 
ය දුණා. අෙ මාතෘකා කරගන්ට ය දුයණ් ප්සුවට ය යෙන  ුගළ 
හතර. ඒ මුල් හතර ආධුනික සමථ විප්ස්සනා කි න යකා ි 
ය ෝගාවචර ාටත් යහාඳ ආරම්භ ක් ලො යෙනවා, අදාළ භාව ක් 
තියෙනවා. ඒයකදි සාකේඡා කරන්යන මූලික යකයලස් මූල න් වන 
රාග, යෙෝෂ, යමාහ කි න ඒවා. එයහම නැත්නම් “සඞ්ඛිත්ත වික්ිත්ත” 
ඉතුරැ  ුගළ ත් එක්ක “රාග සහිත සිත - රාග රහිත සිත” “යෙෝස 
සහිත සිත - යෙෝස රහිත සිත” “යමෝහ සහිත සිත - යමෝහ රහිත සිත” 
“ඇකුළුණු සිත - වික්ෂිප්්ත (විසිර ගි ා වු) සිත” කි න යම්  ුගළ 
හතරක් ඒයකන් විස්තර යවනවා. ඒයක ආධුනික ය ෝගාවචරය ක් 
කි ලා සඳහන් කළාට, සමථ - විෙර්ශනා කාටත් ගැළයප්නවා කි ලා 
කිව්වට, ආධුනික ය ෝගාවචර ා උනත් යොයහාම කලාතුරකින් තම ි, 
චිත්තානුප්ස්සනායවන් භාවනාව ප්ටන්ගන්යන්. ආධුනික 
ය ෝගාවචර ා සමථ යව්වා, විෙර්ශනා යව්වා, කා ානුප්ස්සනායවන් 
තම ි භාවනාව ප්ටන් ගන්යන්. එයහම නමුත් විෙර්ශනා 
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ය ෝගාවචරය කුයග් මාර්ග ප්ථ  ඉදිරිප්ත් කරයගන සාකේඡා 
කයළාත් කා ානුප්ස්සනායව්දී ප්රධාන වශය න් රෑප් ධර්මවලට, 
ඕළාරික වූ රෑප් ධර්මවලට, සංයක්ත ක් යවන ක  ඉදිරිප්ත් කරයගන, 
ක  ප්ිළිෙඳව තමන්යග් චරිත ට, තමන්යග් උප්නිශර  සම්ප්ත්තිවලට 
ගැළයප්න සුදුසු කමටහනක් කා ානුප්ස්සනා තුළින් යතෝරායගන ඒ 
අනුව ි යව්ෙනානුප්ස්සනාවට ප්ිවිසුමක් ලොගන්යන. 
යව්ෙනානුප්ස්සනාවට ප්සුව ි චිත්තනානුප්ස්සනා යකාටස 
තිය න්යන. 

ඇත්ත වශය න්ම කි නවා නම් චිත්තානුප්ස්සනා යකාටසට 
එනයකාට, ශුේධ වශය න්ම රෑප් ධර්ම ප්ිළිෙඳව තිෙුණු හැෙෑරීම දැන් 
නාම ධර්ම දිහාවට හැරිලා තිය න්යන්. කා ානුප්ස්සනා ආදී ඕළාරික 
රෑප් ධර්ම විෂය හි භාවනා කිරීයම්දී ලෙන්නා වූ සේධා, විරි , සති, 
සමාධි, ප්රඥා කි න ධර්ම දිගින් දිගටම දිගින් දිගටම සි ුම් කරමින් 
තම ි ඒ ය ෝගාවචර ා අභිවෘේධි ක් ලෙන්යන, ඉදිරි ක් ෙලන්යන. 
ඒ ඉදිරි  ෙලන ය ෝගාවචර ාට තම ි රෑප් ධර්මවලට වඩා සි ුම් වූ 
රාග ේයව්ෂ යමෝහ, එයහම නැත්නම් වීතරාග, වීතයෙෝෂ, වීතයමෝහ 
ආදී සිතුවිලි සිත්, ඒ වායග්ම සංිත්ත වික්ිත්ත කි න ඇකිළිේච 
විසිරිේච සිත් දැකගන්න ප්ුළුවන් යවන්යන. ඉතින් යම් ෙන්නා තැනින් 
ප්ටන් අරයගන යනාෙන්නා තැන ෙක්වා  න ගමනක් තම ි 
යථරවාෙය ්දී වියශ්ෂය න්ම විස්තර යවන්යන්. 

ඒ නිසා ෙන්නා අවස්ථාව, මුල් අවස්ථාව හැමදාම යහාඳින් 
තහවුරැ කරයගන ි, අප්ි අෙ ඊය  යනාගි  තරම් ඈතකට, යනාෙන්නා 
ප්රයේශ කට සි ුම් තැනකට, ඉතාම සි ුම් තැනකට  න්යන කි ලා 
මුලින්ම යහාඳ අධිෂ්ඨාන ක් ඇති කරගන්න ඕන. ඉතින් යනාෙන්නා 
තැන ප්ිළිෙඳව යලාකු ලකලෑස්ති ක් යවනවා කි ලා කි න්යන්, 
ෙන්නා යේවල් යගායරෝසු යේවල් මුලදී වැටයහන යේවල් ගැන ඉතාමත් 
යහාඳින් යවනදාට වඩා සාෙරව, යවනදාට වඩා ඇෙහිල්යලන්  ුක්තව 
කට ුතු කරනවා නම්, හියත් අධිෂ්ඨාන ශක්ති ක් වැඩ කරලා 
යප්රහුරැවක් ඇති වීම අනුව ි, ප්ර් ංකය ් අවසාන භාග ට, 
නැත්නම් ය ෝගාවචර ජීවිතය ් ප්සුව යම්රිේච අවස්ථාවට විතරක් 
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ය ෝග යවන සුදුසුකම් ලෙන යම් සි ුම් ධර්ම දිහාවට  ාගන්න 
ප්ුළුවන් යවන්යන්. ඒක නිසා ය ෝගාවචරය කු සතු වි   ුතු යම් 
මූලික දැනුම, ප්ුේගලිකව හිතන ප්ුේගලිකව කට ුතු කරන ඇත්තන්ට 
යොයහාමත්ම කලාතුරකින් එන්යන්. ඒ ඇත්යතෝ හිතනවා මම දැන් 
අහවල් අහවල් යේවල් ෙන්නවා, ඒක නිසා මම අහවල් යේට අෙ  න්න 
හෙනවා කි ලා යකාටහින් යකාටහ කරන්ට හෙන ගති ක් ති නවා. 
නමුත් ගුරැ ඇසුයර් ඉන්න, ගුරැවර න්යග්  ටයත් භාවනා කරන 
ඇත්තන්ට ගුරැවර ා නිතයරෝම මතක් කරලා යෙනවා හිත කි න එක, 
එතන එතන හදා වඩා ගන්නා යෙ ක් මිසක්කා කලින් කරපු් 
භාවනායව් යම් ෙවසට කිසිම ඵල ක් යනාලැෙුණත්, අෙ ඉඳලා 
ඔක්යකාම ටික කරයගන  න්නට ඕන කි න ආත්ම විශ්වාස  ඇති 
කරගැනීම ප්ිළිෙඳව. ඒ වායගම මුල් මුල් යකාටසට කරන යගෞරව  
හැමදාම ය ෝගාවචර ා තුළ තිය න්ට ඕන. යනාතිෙුයණාත් යම් 
කි න්නා වූ සි ුම් ධර්ම යකාටස්වලට එනයකාට ය ෝගාවචර ා 
යගාඩක් යවලාවට වල්මත් යවලා, අතුරැ ප්ාරවල් දියග් ගිහිල්ලා 
කාල  යගාඩක් නාස්ති යවන්න ඉඩ ති නවා. ගුරැවර ා (නැත්නම් 
කලාණ මිතර ා) ඒ මුල් යකාටස් ප්ිළිෙඳ අග , මුල් යකාටස් ප්ිළිෙඳ 
ධර්ම යගෞරව , ය ෝගාවචර ාට අර තරම් මතක් කරලා දුන්නත්, 
ප්ුදුමාකාර විදි ට ය ෝගාවචර ායග් හියත් ති න ප්ර්ය ්ෂණ 
තෘෂ්ණාව නිසා යොයහෝ විට තමන් මුල කරප්ු භාවනා යකාටස් 
ඉක්මනට ඉක්මනට කරලා යහෝ යනාසැලකිල්යලන් කරලා යහෝ ධර්ම 
යගෞරවය න් යතාරව කරලා යහෝ යම් සි ුම් යකාටඨාශවලට 
ආයවාත්, ඒක හැම යවයල්ම යොයහෝ විට ප්ටලැවිල්ලකට යහ්තු 
යවනවා. 

ඒ නිසා අප්ි යථරවාෙය ් ප්වතින්නා වූ යම් මූලික ලකුණ 
චිත්තානුප්ස්සනා යකාටයස්දී නැවත නැවත සිහිප්ත් කරන්න ඕන. 
සති  ප්ිළිෙඳව ප්ෙට්ඨාන , ආසන්නය ්ම සති  දි ුණු වීමට 
කාරණාව යමාකක්ෙ කි ලා සාකේඡා කයළාත් “කායාදි 
සතරසතිපට්ඨානා ප ට්ඨානා” කි ලා යප්න්නනවා. සති  දි ුණු 
යවන්න උෙව් යවන්යන් මුලින් මුලින් කරන්නා වූ කා ානුප්ස්සනා 
ආදි යකාටස්. එ ින් ඇති කරගන්නා වූ සති  තම ි 
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යව්ෙනානුප්ස්සනා, චිත්තානුප්ස්සනා, ධම්මානුප්ස්සනා ආදි 
ඉතාමත්ම සි ුම් යකාටස් අවයෙෝධ කරලා යෙනයකාටත් උෙව් 
උප්කාර ප්ිණිස ප්ිහිටට හිටින්යන්. ඒ නිසා කා ානුප්ස්සනාව යකා ිම 
තැනකදිවත් අමතක කරන්ට ෙැහැ. ප්ුංචි ි කි ලා සලකන්ට ෙැහැ. 
ධර්ම යගෞරවය න් යතාර කරන්න ෙැහැ. ඒ නිසා හැමදාම 
ප්ටන්ගන්නයකාට තමන්යග මූල කර්මස්ථාන ට හිත ය ාෙලා, ඒ මූල 
කර්මස්ථාන   ම් තාක් ප්රකටව ඕළාරිකව යප්්නවාෙ, ඒ තාක් 
යමයනහි කරමින්  නයකාට තම ි කරමය න් ප්රතක්ෂ ට අනුව 
යව්ෙනානුප්ස්සනාව, චිත්තානුප්ස්සනාව ආදී යකාටස් මතු යවන්යන. 
ඒ විදි ට ප්සුබිම සකස් කරගත්ත, කාරණා යත්රැම් අරගත්ත, 
ප්ර් ංක  මුලදීම යහාඳ සංවිධාන ක් ඇති කරගත්ත ය ෝගාවචර ා 
 ම් අවස්ථාවක සමථ ප්ූර්වාංගම විප්ස්සනා වශය න් යහෝ යව්වා, 
ශුේධ විප්ස්සනා වශය න් යහෝ යව්වා, චිත්තානුප්ස්සනා යකාටසට 
ආවත් එහිත් ප්වතින්යන් යමන්න යම් කි න සැකිල්ලම ි. 

ආරම්භය ්දී චිත්තානුප්ස්සනාවට අහු වන යේවල් 
යගායරෝසු ි. ඒ යේවල් ඉක්මවමින් ඉක්මවමින් ඉදිරි ට  න්න  න්න 
 න්න චිත්තානුප්ස්සනායවත් සි ුම් සි ුම් යකාටස්වලට තම ි, 
කරමකරමය න් ධර්ම  නැමි ාව, නැඹුරැ භාව , නමතාව 
යප්න්නන්යන. ඒක නිසා ආරම්භ  කා ානුප්ස්සනායව් ඉඳලා 
යව්ෙනානුප්ස්සනාව තුළින් යහෝ හිත ප්ිළිෙඳව යේතනා ප්ිළිෙඳව 
තමායග් මනාප්කම් ප්ිළිෙඳව අවයෙෝධ යවනයකාට, ඒ මුලින් මුලින් 
වැටයහන චිත්තානුප්ස්සනා අරමුණු යගායරෝසු ි. ඒ අනුව, 
යගයවමින් ප්වතින්නා වූ රෑප් ධර්මත් මතු යවමින් ප්වතින්නා වූ 
ඕළාරික නාම ධර්ම චිත්තානුප්ස්සනා යකාටසත් යෙක ය ෝගාවචර ා 
සීරැයවන් නාම ධර්ම දිහාවට තඩමාරැ කරගත්තාට ප්ස්යස, සීරැමාරැ 
කරගත්තාට ප්ස්යස, ඒ නාම ධර්ම තව දුරටත් ගැඹුරැ සි ුම් 
මට්ටම්වලට - ය ෝගාවචර ායග් සම ෙර භාව  ති නවා නම් - 
ය ාමුවක් ඇති කරලා යෙනවා. කරමකරමය න් අඬගහයගන  න 
ගති ක් ති නවා. ඒ නිසා අප්ි කිව්යවාත්, කා ානුප්ස්සනා භාවනායව් 
ය දී සිටින්නා වූ ය ෝගාවචර ාට රාග හිතක් මතු උනා, අප්ි කි නවා 
නීවරණ කට  ට උනා, කාමේඡන්ෙ  ඉප්දුණා, ඒ යව්ලායව්දී 
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කාමේඡන්ෙ , යමයනහි කරමින් සිටින්නා වූ ආනාප්ාන අරමුණ 
නැත්නම් ප්ිම්බීම හැකිළීම අරමුණටත් වඩා යගායරෝසු භාව ක් ඇති 
කරනවා. කාමේඡන්ෙ  යගායරෝසු ි අරමුණ යප්රළා ෙමන තරම්. ඒ 
නිසා අයප්් හිත රාග ක් ඇති උනා කි න දිහාවට යමයනහි කිරීම 
හරවනවා. අවධාන , සංලක්ඛණ , මනසිකාර  හරවනවා. නමුත් 
කාමේඡන්ෙ ට හිත මනසිකාර  භාවනාව හරවප්ු ගමන්, ඒ යමයනහි 
කිරීම සාර්ථක නම්, කරමය න් කරමය න් ඒ රාග  තුනී යවන්න ප්ටන් 
ගන්නවා. නමුත් ඒක සම්ප්ූර්ණය න් ගි ා යවන්යන් නැහැ. යනාගි ා 
යවන්නටත් ඉඩ තිය නවා. ඊට ප්ස්යස්  ම් යවලාවක 
ය ෝගාවචර ායග් හිත අරමුණට ොධාවක් යනාකරන මට්ටමට 
කාමේඡන්ෙ  තුනී උනා නම්, අප්ි නැවතත් අරමුණට  නවා, මුල 
කර්මස්ථාන ට  නවා. ඒ මූල කර්මස්ථාන ට  නයකාටත් සරාගං 
වා චිත්තං කි න එක නැති උනාට වීතරාගං වා චිත්තං කි න එක 
ප්වතිනවා. රාග  නැති හිත දැන් ප්වතිනවා. නමුත් ඒක යමයනහි 
කිරීමකට ලක් යවන්යන් නැහැ. 

චිත්තානුප්ස්සනායව්දී ආරාධනාවක් ති නවා සරාග හිත 
අඳුනාගත්තා වයග්ම වීතරාගී සිතත් අඳුනාගන්න. සමහර යවලාවලට 
විප්ස්සනා ය ෝගාවචර න්යගන් අහන යෙ ක් තම ි, අහන්න 
ලැයෙන යෙ ක් තම ි, අරමුණත් යහාඳයටෝම සි ුම් යවලා ගි ා, 
දැයනනා යනාදැයනනා තරමට සි ුම් යවලා ගි ා, කිසිම අරමුණුක් 
නැති හිතක්, යනාවැටයහන හිතක් ති නව ි කි ලා. ඉතින් සරාගී 
හියතන් යහාඳටම ෙැට කාලා, අරමුණ යේරාගන්න ෙැරි තරමට 
අරමුණ තළා යප්ළා ෙමලා, ඒ තත්ත්වය ්දී ඒක යමයනහි කරලා ජ  
ගත්ත ය ෝගාවචරය කුට නම් දැන් එතන සටනක් නැති ඉස්ප්ාසුවක් 
ප්වතින ෙවක් වැටයහනවා. යමන්න යම් ඉස්ප්ාසුව සමහර විට 
වීතරාගී හිත යවන්න ප්ුළුවන්. රාග ක් නැති හිත. ඉතින් නැති යෙ ක් 
කි ලා කි න්යන් සරාගී හිත තරම් උඩ දාන්යන නැහැ යම්ක. සරාගී 
හිත තරම් කුප්්ප්න්යන නැහැ යම්ක. සරාගී හිත තරම් එහාට යමහාට 
ෙමලා යහාල්ලන්යන් නැහැ භාවනාව. ඒ නිසා අප්ට යප්්න්යන් මහ 
ප්ාළු ි. කිසිම ගැම්මක් නැහැ. ප්රගති ක් නැහැ. ඔයහ් හිත ති නවා 
කි ලා. නමුත් ඒක වීතරාගී හිතෙ? නැත්නම් ේයව්ෂ  රහිත වීතයෙෝස 
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හිතෙ? එයහම නැත්නම් කලයකාල ෙවක් අන්ෙ මන්ෙ භාව ක් නැති 
වීතයමෝහී හිතෙ? කි ලා අවයෙෝධ කරගන්න ය ෝගාවචර ාට 
සතිප්ට්ඨාන භාවනායව් චිත්තානුප්ස්සනා යකාටස් ප්ිළිෙඳ 
අවයෙෝධ ක් නැත්නම්, මහා වැස්සකට ප්ස්යස් ආප්ු නිස්කලංක 
භාව ක් වයග්, ය ෝගාවචර ායග් හිත සංිත්ත භාව ට ප්ත් යවලා 
නිදිමතට ප්ත් යවලා හැංයගන්න ඉඩ ති නවා. ය ෝගාවචර ා ෙන්යන් 
නැහැ, වීතරාගී හියතහි ප්වතින්නා වූ සංසුන් භාව  වැටයහනයකාට 
යකාේචර හිත ප්රයමෝෙ කරගත  ුතුෙ කි ලා. හරි ට ඒක වීතරාගී 
හිතක් කි ලා ෙන්නව නම්, ඒක අනිවාර් ය න්ම ඒ චිත්තක්ෂණය ් 
ය ෝගාවචර ායග් ප්රයමෝෙ  ප්ිණිසත් මතුමත්යත් භාවනා ප්ිළිෙඳ 
මධර්   ප්ිණිසත් හිටිනවා. ඒක අඳුනාගත්යත් නැත්නම් ඒ 
ප්රයමෝෙ ට අ ිතිවාසිකම් නැතුව  නවා. රාග හිත, ේයව්ෂ හිත, යමෝහ 
හිත නම් යහාඳට රාග  අනුව ඇෙයගන  නවා. ේයව්ෂ  අනුව 
ඇෙයගන  නවා. යමෝහ  අනුව ඇෙයගන  නවා. ඒත් වීතරාගී, 
වීතයෙෝසී, වීතයමෝහී හිත් එයහම ඇෙයගන  න ගති ක් නැහැ. ඒක 
ඔයහ් තිය නවා. ආන්න ඒක යනාසලකන ගති ක් ති නවා. ඒ නිස ි 
සංිත්ත වික්ිත්ත කි න යෙකට නි ම ප්ායරන් හිත ඇෙගන  න්යන්. 
හරි ට ඒ හිත් රාග වයග්ම වීතරාග, යෙෝස වයග්ම වීතයෙෝස වසය න් 
ෙන්නවා නම් ය ෝගාවචර ාට ප්ුළුවන් යවනවා සංිත්ත භාව ට ප්ත් 
යවන්න යෙන්යනත් නැතුව, වික්ෂිප්්ත භාව ට ප්ත් යවන්න යෙන්යනත් 
නැතුව, හිත සම සම කරගන්න. හිත සමාහිත කරගන්න. මධම 
ප්රතිප්දාවට ගන්න. 

ආන්න එයහම තත්ත්ව ට ප්ත් යවන්යන් නැති හිතක් 
කවදාවත් මහග්ගත භාව ට ප්ත් කරගන්න අමාරැ ි. ඒ යමාකෙ? 
නරක ති න තාක් කල් නඩු, යචෝෙනා. ඒකත් එක්ක හැප්්යප්නවා. ඒ 
නරක නැති උනාට ප්ස්යස් නිදාගන්නවා. එයහම නැත්නම් හිත 
වික්ෂිප්්ත භාව ට ප්ත් යවනවා. ඒ නැති කරගත්යත් වීතරාග වීතයෙෝස 
වීතයමෝහ කි ලා කි න්යන් සර්වඥ න් වහන්යස් විසින් දීප්ු 
උප්කරම ක් කරි ාත්මක කරලා ලෙප්ු ජ ගරහණ ක් කි ලා ෙන්යන් 
නැත්නම්, එතන ප්රීති ක් සතුටක් ප්ිනක් ප්හළ කරගන්න ෙන්යන 
නැත්නම්, හිත මහග්ගත භාව ට ප්ත් යවන්න නැහැ. ධාන කට 
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 න්න ෙැහැ. එයහම නැත්නම් විෙර්ශනා භාවනායව්දී නම්, විප්ස්සනා 
ඥාන එකින් එක එකින් එක යප්රයළන්යන් නැහැ. එයහමම නතර 
යවලා හිටිනවා නිදිමතට ප්ත් උනා වායග. එයහම නැත්නම් හිත 
වික්ෂිප්්ත භාව ට ප්ත් උනා වායග. ආන්න එයහම යනායවන්නට නම් 
දැනගන්න ඕන දැන් මයග් හියත් තිය න්යන් රාග  නැති ෙව, ේයව්ෂ  
නැති ෙව, යමෝහ  නැති ෙව කි න එක. එ  අවයෙෝධ කරගැනීයම් 
හැකි ාව තිය න්න ඕන. යම්ක කා ානුප්ස්සනායව් උණුසුම සිසිලස 
ආවා, කම්ප්න චංචල ෙව ආවා වායග් එේචරම යගායරෝසු නැහැ, ඊට 
වඩා සි ුම්. නමුත් චිත්තානුප්ස්සනාවක් නැතුව භාවනායව දි ුණුවක් 
ගන්න අමාරැ ි. ඒ නිස ි යම් කල්ප්නා කරලා යප්න්නන්යන, මතක් 
කරලා යප්න්නන්යන සරාග හිත වායග් වීතරාග හිත අඳුනාගන්න. 

 ම් ෙවසක අන්න ඒ විදි ට ය ෝගාචවර ා “මයග් හියත් යම් 
යව්ලායව නීවරණ ධර්ම ප්වතිනවා. යම් යවලායව නීවරණ නැහැ” 
කි න තරමට මුල කර්මස්ථාන  දියග් ගිහිල්ලා ප්රධාන වශය න්ම 
හිත චිත්ත මචතසික විෂය හි හැසියරනයකාට “මයග් හියත් දැන් 
යමේචර යවලාවක් නීවරණ ප්ැවතුයණ් නැහැ. මයග් හියත් යමේචර 
යව්ලාවක් නීවරණ ප්ැවතුණා” කි න යමන්න යම් යවනස්කම් යෙක 
අඳුනාගත්තට ප්ස්යස, අඳුනාගන්න ප්ුරැදු උනාට ප්ස්යස, ප්රිච ක් 
ඇති උනාට ප්ස්යස අන්න ඒ ය ෝගාවචර ාට ප්ුළුවන් යවනවා, 
මහග්ගත හිත හා අමහග්ගත හිත කි න එක ප්ිළිෙඳව 
චිත්තානුප්ස්සනායව් යෙයවනි  ුගළ හතරට ප්ිවියසන්න. යම්ක 
තෑග්ගක් දුන්නට තෑග්ග ොරගැනීයම් ෙක්ෂකම වයග් එකක්. ඒකට 
යප්ර ප්ින තිය න්න ඕන. ඒකට යේවල් එක ප්ාරක් කි ලා දුන්නට 
ප්ස්යස්, ෙහසක් න ින් යත්රැම්ගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් තිය න්න 
ඕන. යම් කි ප්ු කාරණාව වයග්ම වැෙගත් යෙ ක් තම ි යම් හිතලා 
ෙලලා මතු කරගන්න යේකුත් යනායව්, ප්රතක්ෂය න්ම මතු වන 
යෙ ක්. ප්රතක්ෂය න් මතු යවේචහම ඒක ඒ තාලය න්ම 
යත්රැම්ගන්න එක ය ෝගාවචර ජීවිත ට අතවශ ි. ඒක 
සම්ප්ජඤ්්ඤ්වලට වැයටන යකාටසක්. ඒ නිසා  ම් යව්ලාවක 
අරමුයණ් හිත ප්වතිනවා, ඒ අරමුණත් එේචර සිත් ගන්නාසුලු ෙවක් 
නෑ. ඇතුල් වීම - ප්ිට වීම වශය න් ආශ්වාස යවනසක් ප්රශ්වාස 
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යවනසක් යහෝ ප්ිම්බීම - හැකිළීම වශය න් උෙරය ් යවනසක් යහෝ 
නැහැ, ඔයහ් හිත ප්වතිනවා. ඒ ප්ිළිෙඳව ය ෝගාවචර ායග් අරමුණ ි 
හිත ි ඒකාත්ම භාව ට ප්ත් යවේච ෙවත් ෙන්නවා. රායගත් නැහැ. 
ේයව්යෂත් නැහැ. යමෝයහත් නැහැ. යමන්න යම් යවලාව දැන් යම් 
යලාකු අවස්ථාවක්, කාම යලෝක  ඉක්මවලා රෑප් යලෝක ට  න්න 
යහාඳ වටිනා සන්ධි ස්ථාන ක් කි න එක යත්රැම්ගන්යන නැතිව 
නිදිමත උනා නම්, ඒයකන් හිත වික්ෂිප්්ත භාව ට ප්ත් උනා නම්, 
කලින් කිව්වා වායග් මහග්ගත භාව ට හිත ප්ත් යවන්යන් නැහැ. 
එයහම නැතුව යත්රැම් අරගත්ත නම් යම්ක ඉතාම වටිනා අවස්ථාවක් 
ෙව, ඉතාම උනන්දුයවන් ඉතාම ඇෙහිල්යලන්  ුක්තව යම් තත්ත්ව  
තවත් අරමුණ යගවා දැමීම ප්ිණිසම, ඒක යත්රැම්ගනිමින් අරමුණ 
යගවා දැමීම ප්ිණිසම කට ුතු කරනවා නම්, ආන්න ඒ ය ෝගාවචර ාට 
කාම යලෝක  ඉක්මවලා රෑප් ධානවලට  න්න ප්ුළුවන් ශක්ති  
ලැයෙනවා. 

රෑප් ධානවලට  න්න ප්ුළුවන් ශක්ති  ලැෙුණු සමහර 
ය ෝගාවචර ින් ෙන්යන් නැහැ යකා ි අවස්ථායව්දිෙ මම රෑප් ධාන 
මට්ටයම් ඉන්යන, යකා ි යවලායවෙ මම කාම නීවරණවල ඉන්යන 
කි න එක. ඒ නිසා හුඟක් යවලාවට ප්ටලැයවන අවස්ථා තිය නවා. 
ඒක නිසා එවැනි ය ෝගාවචර න්ට ප්ුහුණු කරවනවා වශීතා ප්ුහුණුව. 
දැන් ධාන ට සමවදින්න, දැන් ධානය න් නැගිටින්න, යමචේර 
යවලාවක් ධානය ් ඉන්න, ධානය ් ප්වතින්නා වූ හිත යමයනහි 
කරලා ෙලන්න ආදී වශය න් වශී කරවන්යන් යමන්න යම් මහග්ගත 
සිතත් අමහග්ගත සිතත් කි න යෙක යවන් යකාට හඳුනාගැනීයම් 
ෙක්ෂකම සඳහා. ඒක යොයහෝම වැෙගත් අවස්ථාවක්. ඒ යමාකෙ? කාම 
යලෝක ත් රෑප් යලෝක ත් අතර ති න යවනස ඉතාමත්ම කැප්ී යප්්න 
යවනසක්, ආධාත්මික ජිවිත ක, ය ෝගාවචර ජීවිත ක. එයතන්ට 
ගි  යකනාට යම්ක වශී කරගන්න ෙැරි නම්, නැත්නම් තමන්යග් 
වසඟ ට ප්ත් කරගන්න ෙැරි නම්, භුක්ති  යොයහාම අඩු ි. තමන්ට 
ලැයෙන සතුට ප්රයමෝෙ  ප්රීති  අඩු ි. ඒ නිසා ඒක වශී කරගැනීමට 
ෙුේධ සාසනය ් විතරක් යනායව ි, හින්දු සාසනය ත් - ඒ කි න්යන් 
සර්වඥ න් වහන්යස් යලෝකය හි ප්හළ යවන්න ඉස්සර තිෙුණු 
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සාසනය ත් - ඒ වශීතා ප්ිළිෙඳව හැඟීමක් තිෙුණා. නමුත් සර්වඥ න් 
වහන්යස් යොයහාම ප්ැහැදිලිව ඒක යහාඳට විස්තර කරලා දීලා 
ති නවා. ධාන සිතක් මහග්ගන සිතක් ඇති උනා නම් ඒක යවන් 
යකාට හඳුනාගැනීම ඉතාමත් වැෙගත්. යවන් යකාට හඳුනාගත්තට 
ප්ස්යස් තමන්ට දැනගන්න ප්ුළුවන්, ධාන කින් නැගිටලා (ධානය ් 
ඉන්දැේදි අප්ිට යම්වා සලකා ෙලන්න යව්ලාවක් නැහැ) ධානය න් 
නැගිටප්ු ගමන් යත්රැම් අරගන්න ප්ුළුවන් යමයතක් යවලා මම විනාි 
ප්හක් යහෝ ප්ැ ක් යහෝ යව්වා ගත කයළ් මහග්ගත හිතක. මහග්ගත ි 
කි ලා කි න්යන් කාමාචචර වශය න් එන්නා වූ නීවරණවලට  ටත් 
නැහැ. ඊට ප්ස්යස් ටික යව්ලාවක් ඒ විදි ට හිත ප්වත්වනයකාට 
කරමකරමය න් යම්කට ටියකන් ටික ටියකන් ටික විතක්ක විචාර 
රිංගලා, ඒ අනුව නීවරණවලට ප්ත් යවලා, හිත අමහග්ගත භාව ට 
ප්ත් යවනවා. 

ඉතින් හුඟක් ය ෝගාවචර න් කනගාටු යවනවා මයග් හිත 
නීවරණවලින් යතාරව තිබිලා, දැන් නීවරණවලට  ටත් උනා කි ලා. 
යම් කනගාටු භාව  නිසා අමහග්ගත හිත, අමහග්ගත හිත වශය න් 
සති  ප්ිහිටුවීයම් ප්මාවක් ඇති යවනවා. ප්රමාදී භාව ක් ඇති යවනවා. 
හිත වික්ෂිප්්ත භාව ට ප්ත් යවනවා. යමතනදී හිත වික්ෂිප්්ත 
කරගන්යන නැතුව, යමන්න යම්ක ි නීවරණ සහිත හිත, අමහග්ගත 
සිත කි ලා යත්රැම්ගැනීම වැෙගත්. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ාට යම් 
යවලායව්දී ධාන අංගත් නීවරණත් එක සමාන ි. සතිය න් 
දැනගන්න ඕන දැන් තිය න්යන් හියත් ධාන අංග, දැන් තිය න්යන් 
හියත් නීවරණ, කි න යෙකම යොයහාම සමානව දැනගන්න ඕන. ඒ 
නිසා ය ෝගාවචර ා කලෙල යවන්න නරක ි. ධාන අංග මතු යවලා 
ධාන හිත ප්හළ උනා , නීවරණ මතු යවලා සිත අමහග්ගත 
තත්ත්ව ට ප්ත් උනා  කි ලා කනගාටු යවන්න යහෝ නිදිමත 
තත්ත්ව කට ප්ත් යවලා භාවනාව අතහැරල දාන එක යනායව ි 
කරන්න තිය න්යන්. චිත්තානුප්ස්සනායව හැටි ට නම් යම් යෙකම 
හිත්. යම් යෙකම යහ්තු ඵල ධර්මවලින් හටගත්යත්. ඒ නිසා යම් 
යෙකම ඇති යවනයකාට ඇති යවනවා, නැති යවනයකාට නැති 
යවනවා කි න එක දැනගන්න ඕන. ඒ නිසා චිත්තානුප්ස්සනා 
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යකාටයස් අවසානය ් සඳහන් කරනවා අජ්ෙත්ත ෙහිේධා වශය න් 
සමුෙ  ව  වශය න් නීවරණ සහිත හිතත් නීවරණ රහිත හිතත් 
කි ලා දැනගන්න ෙව. 

යමන්න යම් දැන් විස්තර කරන යකාටස විප්ස්සනා 
ය ෝගාවචර ාට නම් අමාරැයවන් හරි යත්රැම් කරලා යෙන්න ප්ුළුවන්. 
විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ා නම් අමාරැයවන් යහෝ යත්රැම් කරගන්න 
උත්සාහ කරනවා. යමතන ප්වතින්යන් සතිය ් යශර්ෂ්ඨ විශිෂ්ඨ 
අවස්ථාවක්. විප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳ හැගීමක් නැති, එයහම නැත්නම් ඒ 
ප්ිළිෙඳව යසල්ලක්කාර වශය න්, ධම්මවිච ට ය ාෙල නැති 
යකයනක් ඉතාමත්ම කලාතුරකින් තම ි ප්ිළිඅරගන්යන් අමහග්ගත 
හිතක් ආප්ුවාම ඒක සංිත්ත වික්ිත්ත නැතුව හැකියළන්ට 
ප්ැතියරන්ට විසිරී  න්න යෙන්යන් නැතුව, අමහග්ගත භාව  
දැනගන්න එක ඉතාමත්ම වැෙගත් ෙව. මහග්ගත හිතක් මහග්ගත 
හිතක් වශය න් දැනගන්නවා වයග්ම අමහග්ගත හිතක් අමහග්ගත 
හිතක් වශය න් දැනගන්නවා. මහග්ගත හිත කි ලා කි න්යන් 
නීවරණවලින් යතාර, ධාන අංගවලින් ප්ිරිේච හිත. අමහග්ගත හිත 
කි ලා කි න්යන් ධාන අංගවලින් යතාර, නීවරණ න්යගන්  ට 
යවේච හිත. ඉතින් ආගමික හැඟීමක් නිසා යහෝ එයහම නැත්නම් 
සදාචාරත්මක හැඟීමක් නිසා යහෝ නීවරණ සහිත හිත නීවරණ සහිත 
හිත වශය න් දැනගැනීම නරකක් කි ලා  ම් කිසි යකයනකුයග් හියත් 
හැඟීමක් ති නවා නම්, ඒක ඒ ප්ුේගල ට විශාල වශය න් හානිකර ි. 
යම් නිසාම ි ය ෝගාවචරය ෝ කමටහන් ශුේධ කරන්න ගි ාම 
අප්ක්ෂප්ාතීව උත්තර යෙන්න ෙ . උත්තර යෙන්යන නැත්යත්. හැම 
යවලායවම හිතනවා තමන් සම්ප්ූර්ණ ශුේධවන්තය ක් සම්ප්ූර්ණ 
සාන්තුවරය ක් නැත්නම් සම්ප්ූර්ණ සුචරිතවාදිය ක් විදි ට වි  
 ුතු ි, මට ඒ ටික කි ාගන්න නැත්නම් ඉතින් කමටහන් ශුේධ 
යනාකරනවා යහාඳ ි. ඒ නිසා ඒ ඇත්ත ඇති හැටිය න් ප්රකාශ 
කරන්න ෙැරි නම්, ඒ ප්ුේගල ාට ඇත්ත ඇති හැටි ට වටහාගන්න 
අමාරැ ි. ඇත්ත ඇති හැටි ට ප්රකාශ කිරීම අසංවරකමක්, 
අසමාහිතකමක් කි ලා හිතනව නම් නිවනත් අසමාහිතකමක් 
වශය න් යප්්න්න ඉඩ ති නවා. 
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ඒ නිසා අප්ට අවශ කරලා තිය න්යන, වියශ්ෂය න්ම 
චිත්තානුප්ස්සනාවට ආවට ප්ස්යස්, තමන්යග් හියත් ප්වතින 
ස්වභාව , ඒ ඇත්ත ඇති හැටි ට ප්රකාශ කරන්න උත්සාහ කිරීම ි. 
එයහම නැතත්, ය ෝගාවචර ාට එයහම හැකි ාවකුත් නැහැ 
උත්සාහ කුත් නැති උනත් සර්වඥ න් වහන්යස් වැඩ සිටි කාලය ් 
නම් ආස  අනුස  ඥාන  තිෙුණු නිසා උන්වහන්යස් ෙන්නවා දැන් 
තිය න්යන් මහග්ගත හිත, දැන් තිය න්යන් අමහග්ගත හිත කි ලා. 
දැන් අප්ි යමතන චිත්තානුප්ස්සනාවට “සරාගං-වීතරාගං” “ස්දාසං-
වීත්දාසං” “ස්මාහං-වීත්මාහං” “සංිත්ත-වික්ිත්ත” “මහග්ගතං-
අමහග්ගතං” “සඋත්තරං-අනුත්තරං” “සමාහිතං-අසමාහිතං” “විමුත්තං-
අවිමුත්තං” කි ලා යකාටස්  ුගළ අටක්, නැත්නම් ප්ෙ වශය න් 
දාස ක් දීලා තිය නවා. සර්වඥ න් වහන්යස ් අනුන්යග් හිත් 
ෙලන්යනත් ඔ  ප්ෙ දාසය න්ම ි. තව යකයනකුයග් හිත ප්රීක්ෂා 
කරලා ෙලනවා නම් උන්වහන්යස්ට වැටයහනවා යම්ක රාග හිතක් 
යම්ක වීතරාගී හිතක්, යම්ක මහග්ගත හිතක්, යම්ක අමහග්ගත හිතක් 
ආදී වශය න්. ප්රචිත්ත විජානන ඥාන  ති න ඕනම යකයනක් සිත් 
ෙලන්යන ඔයහාම ි. ය ෝගාවචර ා නිතයරෝම ෙලන්න ඕන. තමන් 
තමන්ට අවංක යවන්න ඕන. ගුරැවර ාට අවංක යවන්න ඕන. තමන් 
ඒ නිසා ඒකාන්තය න්ම මයග් යම් ප්වතින්නා වූ සිත (වියශ්ෂය න්ම 
මම යම් මතක් කරන්යන) නීවරණ න්යගන් යතාරව යොයහාම 
වියව්ක හිතකට ප්ත් උනාට ප්ස්යස්, ඈත මෑත ෙලන්න යහාඳ නැහැ. 
යම් යමාකෙ උයන්? මම අසරණ උනායෙෝ කි ලා හැරිලා ප්ිටිප්ස්ස 
ෙලන්න  න්න නරක ි. සන්තුට්ිතාවකට ප්ත් කරගන්නත් නරක ි, 
දැන් මම ඉන්යන යොයහෝම වියව්ක තැනක, දැන් ඇති කි ලා. 
අසන්තුට්ිතාව අප්ප්ටිවානීතාව ප්වතින්න ඕනි. ප්ිටිප්ස්ස හැරිලා 
ෙලන්නත් එප්ා. යම් තත්ත්ව  යමන්න යම්ක ි කි ලා යහාඳටම හිතට 
එත්තු කරලා යෙනවා. දැන් නීවරණ නැහැ. නීවරණ නැති තත්ත්ව  
 ටයත් විශාල ඉඩප්ාඩුවක් ති නවා. මහා මාර්ග ක වියව්කීව 
වාහන ක වාි යවලා ගමන් කරනවා වයග් ප්හසුකම් ලැයෙනවා. 
නමුත් ඒ තුළ ඒ තත්ත්ව  යත්රැම් අරයගන ඒ ඇති වන්නා වූ ප්රීති 
ප්රයමෝෙ  මැෙ, අරමුණ තවත් සි ුම් භාව ට ප්ත් කරගන්න ඕන. 
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208 
 

යකායහාම යහෝ ඒ විදි ට මහග්ගත හිත අමහග්ගත හිත යත්රැම් 
අරගන්ට නම් ප්ැහැදිලිවම යත්යරනවා ය ෝගාවචර ාට ධානලාභී 
ප්ුේගලය ක් යවන්න යවන ෙව. එයහම නැත්නම් උප්චාර සමාධි කට 
යහෝ හිත දි ුණු කරප්ු යකයනක් ෙවට ප්ත් කරගන්න යවනවා. 

යමතනදී වියශ්ෂය න්ම අටුවා ප්රකාශන ගත්යතාත්, අටුවා 
ප්රකාශනවල සඳහන් කරන්යන් උප්චාර සමාධි යහෝ අර්ප්ණා සමාධි 
ප්ුහුණු කළ ඇත්තන්ට මහග්ගත හිත අමහග්ගත හිත කි න යම් යෙක 
යවන් කරලා හඳුනාගන්න ප්ුළුවන්. නමුත් ශුේධ විප්ස්සක කු 
වශය න් ගත්යතාත් ඒ ප්ුේගල ායග් නාමරෑප් ප්රිේයේෙ, ප්ේච  
ප්රිග්ගහ ඥාන වශය න්, ඒ ඒ අරමුණ එන එන එක යමයනහි කරමින් 
යමයනහි කරමින් යහාඳ දි ුණු භාව ට ප්ත් යවේච ඛණික සමාධි  
- ඛණමත්තට්ිතික සමාධි  - ති නවා නම් ඒ ප්ුේගල ාට යහාඳට 
ප්ැහැදිලිව යත්රැම් අරගන්න ප්ුළුවන් උප්චාර සමාධිය න් 
කරයෙන්නා වායග්, අරමුණ ි හිත ි සෘජුව මුණට මූණ දාලා, කිසිම 
නීවරණ කින් යතාරව යොයහෝ යව්ලාවක් හිත ප්වත්වන්නට ප්ුළුවන් 
ශක්ති ක් ලැයෙන ෙව. එතයකාටත් ඒ හිත මහග්ගත හිතක 
ප්වතින්නා වූ, නැත්නම් සම්මත සමථ සමාධි ය ෝගාවචර කුයග් 
ප්වතින්නා වූ හිතකට යොයහාම සමාන ි. ඒ වායගම ඒ 
ය ෝගාවචර ාට චිත්තානුප්ස්සනා ප්රකාශන යොයහාම හ ි ක් 
යවනවා. සමහර යවලාවට ක්ෂණික සමාධි  නැති යවේචහම හියත් 
අර කි න මහග්ගත භාව  නැහැ. නීවරණවලින් නිතරම යප්යළනවා. 
තමන්ටම තමන් යෙස් යෙනවා. අරමුණක හිත ප්ිහිටන්යන් නැහැ. යම් 
තත්ත්ව යෙක යවන්යකාට දැනගන්න ප්ුළුවන් නිසා තමන්ට යවනමම 
කරප්ු ධාන භාවනාවක් නැතත් යම් විප්ස්සනා කිරීම නිසාම එන 
එන අරමුණ යමයනහි කිරීම නිසාම හියත් හටගත්තා වූ ක්ෂණික 
සමාධි ත් සෑයහන වැඩ යකාටසක් ගන්න ප්ුළුවන් එකක් ෙව යත්රැම් 
අරගන්න මහග්ගත අමහග්ගත කි න වචන යෙක උෙව් යවනවා. 
නමුත් ය ෝගාවචර ා ඒ වචනම ප්ාවිේචි යනාකරනවා යවන්න 
ප්ුළුවන්. ඒත් තමන්ට අරමුණටම එල්ල වී ප්වතින හිතත්, 
නීවරණ න්යග් ොධකවලින් යතාරව ඔයහ් හිත ප්වත්වන්ට 
ප්ුළුවන්කමත් ෙකිනයකාට යවනසක් වැටයහනවා. තමන්ට 



  29-වන ධමය යේශන . 
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විශ්වාස ක් ඇති යවනවා ප්හු ගි  විනාි කීප්  තුළම මයග් හිත ප්ිට 
ගිය ් නැහැ. ප්ිට  න ප්රමාණ  අඩු ි. අරමුයණ්ම ඇලී ෙැඳී මුණට 
මූණ දීලා වාස  කරනවා. දැනටත් එයහම ි. තව ඉස්සරහටත් විනාි 
ෙහ ක් ප්හයළාවක් උනත් යම්ක ප්වතී කි න විශ්වාස  ඇති යවනවා. 
ආන්න එතයකාට ශුේධ විප්ස්සක කුට උනත් හිතාගන්න ප්ුළුවන් 
මහග්ගත අමහග්ගත කි න හිත. 

ඒ වායගම තම ි සඋත්තරං අනුත්තරං කි න එකත් අටුවායව් 
යොයහෝම යප්ාි යවනස ි යප්න්නන්යන්. සඋත්තර කි ලා 
කි න්යන් නීවරණවලට  ටත් යවේච. අනුත්තර කි න්යන් 
නීවරණ න්යගන්  ටත් යනාවුණ. ඊට වැි  ප්ුංචි අර්ථ ඡා ාවක් 
මතු කරනවා. ප්රථම ධාන  කි ලා ගත්යතාත් සඋත්තර හිත කි ලා 
කි න්යන් නීවරණ න්ට  ට යවව්ච හිත, අනුත්තර හිත කි ල 
කි න්යන් නීවරණ න්ට  ටත් නැති හිත. නමුත් දුති  ධාන  
කි ලා ගත්යතාත් අප්ි ෙන්නවා, ප්රථම ධානය ් විතක්ක විචාර ප්රීති 
සුඛ ඒකාග්ගතා කි න ධාන අංග ප්හ ති නවා. එ ින් විතක්ක විචාර 
යෙකට  ට ි ප්රථම ධාන . නමුත් දුති  ධානය ්දී විතක්ක විචාර 
යෙක නැති නිසා, දුති  ධාන  ප්ැත්යතන් ෙලනයකාට නම් 
අනුත්තර කි ලා කි න්යන් විතක්ක විචාරවලින් යතාර දුති  ධාන , 
සඋත්තර කි ලා කි න්යන් විතක්ක විචාර සහිත ප්රථම ධාන . 
එතයකාට තිය න්යන් එතන සංසන්ෙනාත්මක වටිනාකමක්. තෘතී  
ධාන  ගත්තම ප්රීතිය න් යතාර තෘතී  ධාන  අනුත්තර ි. ප්රීති  
සහිත දුති  ධාන  සඋත්තර ි. යම් විදි ට එකින් එක එකින් එක, 
අර යගායරෝසු යගායරෝසු ධාන අංග ප්හ කරමින් ප්හකරමින් 
උයප්්ක්ෂාවට  නයකාට රෑප්ාවචර යලෝක  ගත්යතාත් ඒක තම ි 
අනුත්තරම හිත. ඊට වැි  යහාඳ ි, අනුත්තර ි අරෑප්ාවචර යලෝක . 
යම් විදි ට කරමකරමය න් ඉහළ ඉහළ ධාන  අනුත්තර වශය නුත් 
ප්හළ ප්හළ ධාන  සඋත්තර වශය නුත් වැටයහනවා. 

යම්ක  ම් විදි කට විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ා ෙකින්යන ප්හළ 
ප්හළ විප්ස්සනා ඥාන උප්දිනයකාට නිතර හිතුවිලි ොධාවල් එනවා. 
යව්ෙනා ොධාවල් එනවා. ශේෙ ොධාවල් එනවා. නමුත් ප්හු යවලා 
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ය ෝගාවචර ායග හිත අනුයලෝම ඥානවලට සංඛාර උයප්්ක්ඛා 
ඥානවලට කිට්ටු කරනයකාට යකාේචර යව්ෙනා ආවත් යකාේචර සේෙ 
ආවත් යකාේචර සිතිවිලි ආවත් ඒවා කිසි යේකින්ම භාවනාව යප්රළා 
දාන්න ෙැරි, නැගී සිටින මට්ටමකට එනවා. ඒ කි න්යන් කරමකරමය න් 
හිත වඩවඩාත් අනුත්තර තත්ත්වවලට ප්ත් යවනවා. ඒ නිසා සති  
ගත්තත් එක එක ඥාන මට්ටයම්දී සතිය ් තිය න්නා වූ ගුණ යවනස් 
යවනවා. සමාධිය ් ති න ගුණ එන්න එන්න යවනස් යවනවා. අප්ි 
සාමානය න් සමාධි  හඳුන්වන්යන් නීවරණ සහිත සහ නීවරණ 
රහිත කි ලා. නමුත් එක එක ධානවලදී තිය න සමාධිවල ඊට 
වැි  යවනස්කම් ති නවා. යම් නිසා සඋත්තර අනුත්තර කි න 
ප්ෙය ්දී සඳහන් කරනවා, සඋත්තර කි ලා කි න්යන්  ටත්. අනුත්තර 
කි ලා කි න්යන් ඒ තත්ත්වවලට  ටත් නැති, ඊට වඩා සි ුම්. 

ඊගාවට සමාහිතංවා - අසමාහිතංවා. සාමාන අර්ථ ම ි 
යම්යක් තිය න්යන්. සමාහිත කි ලා කි න්යන් සමාහිත, සමාධිගත. 
අසමාහිත කි ලා කි න්යන් එයහම සමාධිගත තත්ත්ව කට නැති. 
යම්යකදිත් අටුවාව යොයහෝ විට සම්මත සමථ ප්ූවයාංග කරම ටම තම ි 
විස්තර කරන්යන්. උප් න ලේදා වු රෑප්ාවචර ධාන ක් යහෝ 
අරෑප්ාවචර ධාන ක් තම ි යමතනදි සඳහන් කරන්යන්. නමුත් 
විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ාට තමන් ඒ ඒ අවස්ථායව්දී ඇති කරන්නා වූ 
ඒ ඒ ක්ෂණික සමාධි  යමතනදී සමාහිත - අසමාහිත භාව ට ඇති 
කරගන්න ප්ුළුවන්. ඒයක් උනත් හැෙැ ි, විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ා 
යත්රැම්ගත  ුතු,  ම් කිසි විදිය ් හිතාගන්න ෙැරි විප්ල්ලාස 
අවස්ථාවක්. ඒ යමාකෙ? භාවනා අරමුණට හිත නැවත නැවත 
යමයනහි කරමින් යමයනහි කරමින් ය ාෙවනයකාට, ඉස්යසල්ල 
ඉස්යසලල්ා ඒ අරමුණත් එක්ක හිත හාෙ යවලා හිත ි අරමුණ ි එකම 
යවන මට්ටමට වයග් සම්ෙන්ධ යවනවා. සම්ෙන්ධ යවනකම් අරමුණ 
තිය න්යන් ෙමන  වීමක්, දැප්යන වැටීමක්. යවන ොහිර යේවලින් 
කරෙර ක් නැතුව අරමුයණ්ම හිත හිටින ගති ක් ති නවා. නමුත් ඉන් 
එහාට ගිහිල්ලා නැවතත් විප්ස්සනාව ෙලවත් යවන්නට ප්ටන්ගත්තට 
ප්ස්යස් අරමුණ තිය ේදීත් රෑප්, යව්ෙනා, හිතිවිලි, විවිධ යේවල් ආය ් 
ොධා කරනවායෙෝ, සති  කැඩුණායෙෝ, සමාධි  කැඩුණායෙෝ, කි න 



  29-වන ධමය යේශන . 
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තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. යමතනදීත් ය ෝගාවචර ා කල්ප්නා කරලා 
ෙැලුයවාත් සතිය ් අඛණ්ඩ භාව  නම් තිෙුණා, සමාධිය ් අඛණ්ඩ 
භාව  නම් තිෙුණා. නමුත් වරින් වර සිතට සැක උප්දිනවා මයග් 
හියත් සති  කැඩුණායෙෝ සමාධි  කැඩුණායෙෝ කි ලා. ඒ යමාකෙ? 
විප්ස්සනා ඥාන දි ුණු යවනයකාට, හියත් හැකි ාවල් වැි 
යවනයකාට, එක අවස්ථාවක අරමුණු යෙකතුනක් රැකගැනීයම් 
ශක්ති  ඇති යවනවා. එතයකාට හිත හිතටම සැක උප්ෙවාගන්නවා, 
දැන් සති  කැිලෙ? සමාධි  කැිලෙ? කි ලා. 

නමුත් අඛණ්ඩ ප්ැවතිේච සති ක් ප්ිළිෙඳව ය ෝගාවචර ායග් 
හියත් විශ්වාස ක් තිය නවා නම්, ඒ ය ෝගාවචර ාට කල්ප්නා 
යවනවා යම් අරමුයණන් හිත ප්ිට ගිහිල්ලා යනායව ි, අරමුණු 
තිය ේදීම යව්ෙනා දැයනනවා, සිතිවිලි දැයනනවා, සේෙත් ඇයහනවා, 
රෑප්ත් යප්්නවා, නමුත් අරමුණ වට්ටාගන්යන් නැතුව  න්න ප්ුළුවන් 
ශක්ති ක් ති නවා. ඒ නිසා විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ාට යම් සමාහිත 
අසමාහිත ෙව යම් විදි ට සමහර යව්ලාවට විප්ල්ලාස යවන්න 
ප්ුළුවන්. අසමාහිත ි කි ලා ය ෝගාවචර ා විනිශ්ච  කළත් හියත් 
තාම සමාධි ක් තිය නවා යවන්න ප්ුළුවන්. සති ක් ප්වතිනවා 
යවන්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා නැවත නැවතත් ඒ 
අවස්ථාවටම ප්ත් යවලා, ඒ අවස්ථායව්දී විශ්වාසය න්  ුක්තව සති  
සමාධි  අඛණ්ඩව කරයගන  නවා නම් තමන්ට යත්යරන්න 
ප්ටන්ගන්නවා යම්ක තම ි හිත හෙනවා ි කි න්යන්, යම් තම ි හිත 
වඩනවා ි කි ලා කි න්යන්. යමාන තරම් ොධක ආවත් තමන් 
යගනි න අරමුණ බිම යප්රළාගන්යන් නැතුව  න්ට ප්ුළුවන් 
ශක්ති ක් ති නවා. යම් යව්ලාව හුඟක් යවලාවට ගුරැවරය කුයග් 
ඇසුර ලැබි   ුතු අවස්ථාවක්. කලින් කිව්වා වායගම තමන්ට ප්වතින 
තත්ත්ව  ඒ ආකාරය න්ම විස්තර කරන්න ප්ුළුවන් යකනාට විතරක් 
යගාඩ එන්න ප්ුළුවන් තත්ත්ව ක් තිය නවා. එයහම නැත්නම් 
යහාඳට භාවනා කරන්යනක් උනාට ඒ යේ විස්තර කර ගන්න ෙැරි 
නම් ඒ ය ෝගාවචර ා සෑයහන කාල ක් එතනම එක තැන 
කරකැයවන්න ඉඩ තිය නවා. චිත්තානුප්ස්සායව ති න යහාඳත් 
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ඒක ි, නරකත් ඒක ි. යම්ක ඉතාම සි ුම්, ඒ වයග්ම වංචනික ි. ඒ 
වායගම තම ි විප්ල්ලාස ඇති කරනවා, ඇති කරන්නට ප්ුළුවන්. 

ඒ යමාකෙ, හිත කි ලා කි න එක මා ාකාරය ක් වායග ි. 
අට්ඨකනාගර සූතර්ය්7 සඳහන් කරනවා, සර්වඥ න් වහන්යස්යග් 
ප්වතින්නා වූ යම් විෂය ් ඇති විචක්ෂණ භාව  ගැන. ඒයක 
යප්න්වනවා, එතැනට ප්ැමිණුනා වූ නගරවැසි න්ට ආනන්ෙ ස්වාමීන් 
වහන්යස් කරන විස්තර අනුව, උන්වහන්යස් යේශනා කරනවා  ම් 
අවස්ථාවක ෙක්ෂ ය ෝගාවචරය ක් ප්ුහුණු කරලා ප්රථම ධාන  
ලැෙුවට ප්ස්යස් එතුමා ඒ ධානය න් නැගිටලා සර්වඥ න් 
වහන්යස්යග් උප්යෙස් අනුව කල්ප්නා කරනවා, යම් ධාන ත් 
සංඛත ි, අභිසංයේතනික ි. නිකන් හිතින්ම ආප්ු එකක්. ඒක හිතින්ම 
මවන ලේෙක්. එයහනම් ඒක ස්ිර යවන්න ෙැහැ. එයහනම් ඒක නිත 
යවන්න ෙැහැ. අනිච්චං නි්රාධධම්මං කි ලා එ ින් ඇති උනා වූ 
ධාන හිතත් විප්ස්සනා කරන්න ඕන. ඒ කි න්යන් ධාන  කි ලා 
කි න්යන් හියතන්ම ගත්ත යෙ ක්. (අභිසඞ්ඛතං අභිස්ඤ්චතයිතං) ඒ 
ෙව යත්රැම් අරගන්ට විප්ස්සනාව කි න යම් වියශ්ෂ කන්නාි  
නැත්නම්, සමහර ඇත්යතෝ යම් ධාන ප්ිළිෙඳව ප්ුදුමාකාර විස්තර 
කරන්න ප්ටන්ගන්නවා. සැප්ය ් යකළවරක් යකළවරක් යකළවරක්ම 
නැති කට්ටි  ධාන ප්ිළිෙඳව මහා යලාකු විස්තර කරන්න ප්ටන් 
අරගන්නවා. ඇත්ත, ඒකට මහග්ගත හිත කි න්න ප්ුළුවන්. ඒ 
යමාකෙ? කාමාවචර ධර්ම න්යගන් ගැලවිලා ඉන්නව ි කි න එක 
ප්ුංචි යෙ ක් යනායව ි. නමුත් අප්ි ඉන්යන් ෙුේයධාත්ප්ාෙ කාල ක 
නිසා ඔ  තරම් ධාන ක අග  කරන්න යෙ ක් නැහැ. එයහම නම් 
යම්ක සඞ්ඛතං අභිස්ඤ්චතයිතං කි ලා ඒක විප්ස්සනාවට නංවන්න 
හිතට එනවා අඩු ි. 

ධාන  කි ලා කි න්යනත් හියතන්ම මවාගත්ත යෙ ක්. 
හියතන්ම ඇති කරගත්ත යෙ ක්. හියතන් කරන ලේෙක්. එයහම නම් 
ඒක යකායහාමෙ අප්ිට නිත සැප් ක් යෙන්යන්. ඒක යකායහාමෙ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 මජ්ෙිම නකිා , අට්ඨකනාගර සූතර . 
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ස්ිර ධර්ම ක් යවන්යන්. ඒකත් අනිච්චං දුක්ඛං විප්රිනාම ධම්මං 
කි ලා යමයනහි කරන්න නම් අප්ිට අවශ යවනවා මහග්ගත සිත, 
අමහග්ගත සිත, සඋත්තර සිත, අනුත්තර සිත, සමාහිත සිත, 
අසමාහිත සිත. ඒක ඉක්මවන තරමට නැත්නම්, ධානය න් ඇති 
කරගත්තා වූ ධාන හිත යම් වයග් සඞ්ඛතං අභිස්ඤ්චතයිතං කි න 
හියතන්ම කරන ලෙ හියතන්ම මවන ලේෙක් කි න එක ගත්යත් 
නැත්නම්, කවදාවත් සර්වඥ න් වහන්යස්යග් කැප්ී යප්යනන භාව ක් 
යම් කායලට නැහැ. ඒක මහග්ගත මහා යෙ ක් විදි ට කල්ප්නා 
කරන්න ප්ටන්ගන්නවා. “මහා” තම ි. කාමාවචර යලෝකය න් 
ගන්නයකාට “මහා” තම ි. නමුත් අප්ි වැඩ කරන්යන් ෙුේධ සාසන ක 
නිසා ඒකත් සංඛත ි, අභිසංයේතනික ි. ඒ තරම්ම හිත වංචනික ි. 
ඒක නිසා සර්වඥ න් වහන්යස් ප්වත්වලා ති න ධර්ම චකර  අනුවම, 
දී ඇති උප්යෙස් අනුවම, ගුරැවර ා කි න විදි ටම කට ුතු කරන්යන 
නැතුව, තමන්ම යම්ක විනිශ්ච  කරන්න ගත්යතාත් භ ානක 
තත්ත්ව ක් තම ි. ඒකම තව ප්ැත්තකින් කි නවා, අනුමාන ඥාන  
ඉස්සර කරන්න ගත්යතාත් එක තැනම තම ි යොයහෝ විට හිත 
කරකැයවන්යන්. සක්කා  දිට්ිය ් කිසිම යහලවීමක් සිේධ යවන්යන් 
නැහැ. 

ඒ නිසා යහාඳටම අවශ කරනවා ය ෝගාවචර ා යත්රැම් 
අරගන්න, වියශ්ෂය න්ම චිත්තානුප්ස්සනා යකාටසට ගි ාම, 
යමාකක්ෙ ප්රතක්ෂ  කි න්යන්, යමාකක්ෙ අනුමාන  කි න්යන් 
කි ලා. ප්රතක්ෂ  කි ලා කි න්යන් ඒ ඒ යව්ලාවල හැටි ට අරමුණ 
විසින් ඉදිරිප්ත් කරලා යෙන යේ අරමුණු යමයනහි කිරීම මාර්ගය න් 
දැනගන්නවා නම් ඒක ි ප්රතක්ෂ  (ඇස්ප්නාප්ිට). කිසිම ආකාර කට 
අප්ි හිතට එන යේවල් යමයහම වි   ුතු ි, යමයහම යනාවි   ුතු ි 
කි ා කල්ප්නා කරන්න  න්යන් නැහැ. හිත, හිත විදි ටම ි වැඩ 
කරන්යන්. ඌට ඕන තායලකට නටන්න අරිනවා. අප්ි එක යෙ  ි 
කරන්යන්. එක අරමුණක ්යමයනහි කරලා, එක අරමුණක් ඒ හිතට 
යගෙර වායග් හෙල දීලා ති නවා. එතයකාට අප්ිට ප්ුළුවන් ඒ 
අරමුණට සායප්්ක්ෂකව අජ්ෙත්ත ෙහිේධා, ඕළාරික සුඛුම, හීන 
ප්රණීත, දූර සන්තික, අතීත අනාගත ප්ේචුප්්ප්න්න කි න හියත් හැම 
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ජවනිකාවක්ම දැකගන්න. යමන්න යම් විදි ට ප්රතක්ෂ  ඇති යවනවා 
නම් සුක්ඛවිප්ස්සක ය ෝගාවචර ාට වුණත් නාමරෑප් ප්රිේයේෙ ආදී 
යප්ළගැහිේච වැටහීම්වලට එනයකාට අනුමාන ඥාන කරමය න් 
වැයඩන්න ප්ටන්ගන්නවා. තමන්යග් ප්රතක්ෂ ට අහු යවේච නැති 
යේවල්, අේචරට යමේචර නං යමේචරට යකාේචරෙ කි ලා අයප්් 
ගණන් කරම ක් තිය න්යන, අන්න ඒ වායග් අනුමාන ඥානය න් 
වැටයහන්න ප්ටන්ගන්නවා. හැෙැ ි යම්ක යහාඳට සි ුම්ව 
යත්රැම්ගන්න ඕන. අප්ි දාන ක් දීලා ඒ දාන  ප්ිළිෙඳව කල්ප්නා 
කරනයකාට ඒ දානය න් අප්ිට ලැබි   ුතු කාමාවචර කුසල් මට යම් 
යම් ආකාර ට ලැයේවා කි ලා ප්රාර්ථනා කරනවා නම් අප්ි කි නව 
යන් ඒ දාන  නීච ි කි ලා. ඒවා ප්රාර්ථනා කරන්න යෙ ක් නැහැ, 
ඒක යකායහාමටත් කර්ම  හා කර්මානුරෑප්ව ලැයෙනවා. අප්ි 
ප්රාර්ථනා කළ  ුත්යත් ඒ ලැයෙන යේවල්වලටත් ආසා යනාකර අප්ිට 
යලෝයකෝත්තර සැප් ක් ලැයේවා කි ලා කි නව නම් අරිට වැිය  
වටිනවා. ඒ වායග් තම ි ප්රතක්ෂ  එක්ක වැඩ කළා නම් අනුමාන  
ලැයෙනවාම ි. ඒක ප්රාර්ථනා කරන්න යෙ ක් නැහැ. ඒ නිසා 
ප්රතක්ෂ  ි අවශ යවන්යන්. 

මතු යවන මතු යවන මානසික තත්ත්ව, විතක්ක විචාර චිත්ත, 
(නැත්නම් චිත්ත අනුප්ස්සනා) එන එන තායලට යමයනහි කරයගන 
යමයනහි කරයගන  න්න ෙක්ෂ යවනවා නම්, ප්රධාන ලාභ 
යෙකතුනක් යවනවා. එකක් තම ි දිගින් දිගටම ය ෝගාවර ාට ොධා 
කරමින් තිෙුණු නීවරණ ප්ිළිෙඳව යලාකු ප්රිච ක් ඇති කරයගන 
නීවරණ ඇති යවලාවට යමයහම ි, නැති යවලාවට යමයහම ි, කි න 
යවනස යත්රැම්ගත්ත ගමන් ආය  ඉතින් යොයහාම කලාතුරකින් 
තම ි නීවරණ කට හිත  න්යන්. යොයහෝ විට නීවරණ එනයකාටම 
කඩලා දාන්න ප්ුළුවන් සදාචාරාත්මක හිත් ප්න්ති ක් එන්න ඉඩ 
තිය නවා. ආන්න ඒ යවනයකාට වියව්ක  වැි යවනවා. වියව්ක  
වැි යවනයකාට අප්ි ඇත්ත ඇති සැටිය න් යමයනහි කරයගන 
යමයනහි කරයගන  නයකාට අප්ිට වැටයහනවා අයප්් සිත ගැන. 
රාග සිත යහාඳට රාග චරිත ාට වැටයහනයකාට, ඔහුට ේයව්ෂ සිත 
ප්ිළිෙඳව යමෝහ සිත ප්ිළිෙඳව ඒවාය ් ඇත්තා වූ අනිකුත් අර්ථ ඡා ා 



  29-වන ධමය යේශන . 
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ප්ිළිෙඳ හිත ස්වභාවය න්ම අන්ව  ඥාන වැඩ කරන්න 
ප්ටන්ගන්නවා. අන්ව  ඥාන  ඉස්සර කයළාත් ප්ැහැදිලිවම යප්්නවා 
ප්රමාෙ ට වැයටන ෙව. වර්තමාන යමායහායත් හිත නැහැ. ඒක නිසා 
චිත්තානුප්ස්සනාවට  නයකාට කා ානුප්ස්සනායව්දී යම් කාරණා 
යත්රැම් අරයගන හියත් යප්ළගැස්මක් නැත්නම්, හරි වටින ෙරප්තළ 
වචන කතා කර කර එක තැනම කරකැවී කරකැවී යකාේචරවත් 
ඉන්න ප්ුළුවන්. යම්ක සම්ෙන්ධය න් කි නයකාට යකටිය න්ම මට 
කි න්න තිය න්යන යමේචර ි. 

යම්ක ඇත්ත වශය න්ම ය ෝගාවචර ායග් යෙෝෂ ක් 
යනායව ි. යම් ප්ාඩම අෙ උගන්වන්න යවලා තිය න්යන කර්මස්ථාන 
ආචාර් වරැන්ට. හුඟයෙයනක් ප්රතක්ෂ වශය න් යම් යක්ෂතර  
අතගාලා නැතුව අන්ධ ප්රම්ප්රාවක ඉඳයගන යොයහෝයෙනාට 
ෙරප්තළ වචන රාශි ක් උගන්නලා අයන් හරි අවුලකට ප්ත් කරලා 
තිය නවා. ඒ ඇත්තන්ට සාමාන විදි ට හුස්ම ගන්නත් අමාරැ ි. 
සාමාන විදි ට යප්ායළායව ඇවිදින්නත් අමාරැ ි. කතාවත් 
ඔක්යකෝම යවනස් යවලා. ඒ යමාකෙ? චින්තන ප්රිකල්ප්නවල තම ි 
ජීවත් යවන්යන්. ඒ නිසා ප්රතක්ෂ  ඉස්සර කරන යකනාට 
සාමානය න් ඒෙණ්යඩ  න්නත් ප්ුළුවන්. අමාරැවක් නැතිව 
යප්ායළායව් ඇවිදින්න ප්ුළුවන්කමක් තිය නවා. තමන්ට එන 
සිතිවිල්ල යමයහම ි, ඒක යමයනහි කළ  ුත්යත් යමයහම ි, ඒක 
වරදින යවලාවකුත් තිය නවා, ප්රදින යවලාවකුත් ති නවා. ආ දැන් 
සිතිවිල්ල යමයනහි කරලා, හරි ගි  යව්ලාවක් තිය නවා ජ  ගත්ත 
යවලාවක් තිය නවා, වරදින ප්රදින යවලාව යම්ක ි කි ලා 
යත්රැම්ගැනීම විප්ස්සනායව කිසිම දුර්වලකමක් නැහැ. යලාකු 
යශර්ෂ්ඨකමක්. ඒ යමාකෙ? යම් හිත කි න, චිත්ත කි න ධර්මතාව 
ලක්ඛණ රස පච්චුපට්ඨාන ප ට්ඨාන වශය න් යෙෙනයකාට කි න්යන් 
විජානන ලක්ඛණා, ‘යෙක’ යවන් යකාට හඳුනාගැනීයම් ෙක්ෂතාව ි හිත 
කි න්යන්. ඒක මයග් ෙක්ෂකමක් යනායව්. හිත ති න ඕනම යකනකුට 
ඒ යේ ති නවා. යම්යකන් යහාඳම යේ විතරක් ෙකින එක යහෝ 
ගුරැවර ා කි න යේ ෙකින එක යනායව්. යප්ායත් ලි ලා ති න එක 
ෙකින එක යනායව්. තමන්ට කැමති කැමති යේ ෙකින එක යනායව්. 



මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාවලි   
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විජානන ශක්ති  කි ලා කි න්යන්, හිතක් ප්හළ යවනයකාට ඒ හිත 
ෙන්නවා, වියව්ක හිතක් නම් ඒ හිත ෙන්නවා, යමන්න යම් යේ 
ති නවා, යමන්න යම් යේ නැහැ. නැත්නම් අරයකන් යම්ක යවන් 
කරලා දැනගන්න හැටි - විජානන ලක්ෂණ . අප්ිට අවශ යවලා 
තිය න්යන් ඒකට සමාෙන් යවන එක විතර ි. නැත්නම් විජානන 
ලක්ෂණ  තිය න යකනා නිවන් ෙකිනවා, නැති යකනා නිවන් 
යනාෙකිනවා කි න එක යනායව්. හිත ති න ඕනම යකයනකුට 
විජානන ලක්ෂණ  තිය නවා. ඒක අටුවායව් ප්ිළිගත්ත සම්මත 
මත ක්. “විජානන ලක්ඛනං චිත්තං” ඒ ෙව දැනගත්තා නම් හිතට 
සි  ට සී  ක් රාගික යවන්න ෙැහැ. රාගී ෙව දැනගැනීයම් හැකි ාව 
හියත් ඉතුරැ යවලා ති නවම ි. සි  ට සි  ක් ේයව්ෂගත යවන්න 
ෙැහැ. ේයව්ෂගත යවේච සිත, මම දැන් ේයව්ෂය ් ඉන්න ෙව 
ෙන්නවාම ි. ඒ වයග්ම ි සි  ට සි  ක් සරාග, සයමෝහ, සයෙෝස 
යවන්නත් ෙෑ. එව්වා ඒ ඒ යවලාවට දැනගැනීයම් හැකි ාව, හිත 
යකාේචර යකරැවත් ඒකට ඉඩ ති ායගන ඉන්යන්. ඒ නිසා අප්ි 
ඉස්සර යවලාම හිත සමාෙන් යවන්න ඕන. හියත් විජානන ලක්ෂණ  
ති නවා. 

ඊළඟට පුබ්බංගම රසා යම් යමාන නාඩගමට උනත්, යම් 
යමාන යවස් යප්රළි ට උනත්, යම් යමාන ඇස්ෙැන්දුමට උනත් 
ඉස්සර යවන්යන් හිත ි. අයප්් හිත  ම් ආකාර කට යම් විප්ල්ලාස 
ධර්ම කට, මත් කරවන ධර්ම කට වැටුණත් හියතන්ම ි 
යකයරන්යන.් අයප්් හිත හරි ට ඉදිරිප්ත් යවේච යේ මූණට මූණ දාලා 
දැනගැනීයම් ශක්ති ක් ඇති උනා නම්, ඒකත් හියතන්ම ි 
යකයරන්යන්. ඒක නිසා යම් ප්ූර්වංගම රස  කි න එකත් එක 
එක්යකනාට අ ිති ෙූෙල ක් යනායව ි, හියත් ස්වභාව ක්. අප්ි ඒක 
ෙන්නවා නම්, අප්ිට තිය න එකම යේ ෙහස්වර යවන්න අරින්න ඕන. 
එකම යේ ෙහස්වර යවන්න අරින්න ඕන. ආ්සවති, භා්වති, 
බහුලීක්රාති. ඒ යේ යහාඳට ආශර  කරන්න, නැවත නැවත කරන්න, 
යම්ක ෙහස්වර යවන්න අරින්න ඕන. එතයකාට හිත එක සැර ක් 
උනා, අයන් අයප්ා ි චහ් කි න්න යෙ ක් නැහැ. ඒක නැවත නැවතත් 
යකළයකෝටි වාර ක් ලක්ෂ වාර ක් සිදු යවනයකාට එහිම එහිම හිත 
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නැවත ය දීම තම ි භාවනා කරනවා කි ල කි න්යන්. ඒකට තම ි 
ඉවසනවා කි ලා කි න්යන්. ඒක තම ි තප්ස කි ලා කි න්යන්. ඒ 
තප්ස යම්කට ය ාෙවනවා නම් එක සැර ක් වැරදුණාට ප්රශ්න ක් 
නැහැ. යෙක, තුන, හතර, ප්හ, හ , හත, අට කි ලා යකළවරක් නැති 
තරම් ගණන් සංඛාවක් දියග් හිත යමයහ වනයකාට අර යවේච 
වැරැේෙ වැරැේෙක් විදි ට, නිවැරැේෙ නිවැරැේෙක් විදි ට හිතට යප්්නවා. 
ඒක නිසා යම්කට එක එක යේවල් ය ාෙය ාදා ෙලන්න අවශතාවක් 
නැහැ. ෙැලීම යවනවා නම් ඒක හියත් ප්ුරැේෙක් වශය න් 
යත්රැම්ගන්න ඕන. ප්රතක්ෂ  ආවා නම් ප්රතක්ෂ ක චිත්තක්ෂණ ක් 
ආවා නම් ෙසෙහස් වාර ක් ඒ මත අනුමාන සිතිවිලි ප්හළ යවනවා. 
ඒවට යකළයකෝටි වාර ක් ශරේධා සිතිවිලි ප්හළ යවනවා. 

ඒක නිසා අයප්් ෙුේධ සාසනය ් සිේධා තුනකට විස්තර 
කරනවා. ප්ේචක්ඛ සිේධා, අනුමාන සිේධා, සේයධ  සිේධා කි ලා. 
යම් තුයනන් (යවන විදි කට කි නවා නම් යකා ි ආගමත් මනින්යන් 
ඔ  තුයනන් තම ි) නමුත් අයනක් සෑම ආගමකට සේයධ ි  සිේධාව 
ඉස්සරහට, ඊගාවට අනුමාන සිේධාව, අවසාන ට ප්ේචක්ඛ සිේධාව 
තිය න්යන්. අෙ යෙවි න් වහන්යස් ගැන විශ්වාස කරප්න්, සි  ට 
සී ක් විශ්වාස කරලා ඒක අනුමාන කරන ප්ිරිසත් එක්ක 
හැසිරැයණාත් උඹ කවදා හරි යෙවි න් වහන්යස්යග් ප්රතක්ෂ භාව ට 
ළං යවනවා. හැෙැ ි දැන් නම් ෙැහැ, මරයණන් ප්ස්යස් තම ි ඒක 
සිේධ යවන්යන්. යම්ක සම්ප්ූර්ණය න්ම හරවලා දීප්ු එක තම ි 
සර්වඥ න් වහන්යස්යග් තිය න විප්්ලව . උන්වහන්යස් මතක් කළා 
යමයලෝ වශය න් ප්රතක්ෂ  ම් කිසි යෙ ක් කරනවා. 
කා ානුප්ස්සනාව යහෝ යව්ෙනානුප්ස්සනාව යහෝ චිත්තානුප්ස්සනාව. 
අනිවාර් ය න්ම ඒ අනුව නුඹට අනුමාන ඥාන, අන්ව  ඥාන, 
අනුමාන සිේධාව සිේධ යවනවා. ඒක සියත් ධර්මතාවක්. ඒ අනුමාන 
සිතිවිල්ල ෙහසක් යවනවා නම් ඒ අනුව ප්හළ යවන ශරේධාව ෙසෙහස් 
වාර ක් ලක්ෂ යකළයකෝටි වාර ක්. ඒ නිසා ඉස්යසල්ලාම ධර්ම  
දැක්කා නම් ෙුදුන් ෙකිනවා. දැක්කා නම් ෙුදුන් යකයර් ශරේධාව ප්හළ 
යවනවා. එයහම නැතුව ප්හළ යවන ශරේධාව, ඔ  සර්ව ෙලධාරී 
යෙවි න් වහන්යස් යකයරහි අනිත් මිනිස්සු ඇති කරගත්තු 
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ශරේධාවම ි. ඒ නිසා ෙුදුහාමුදුරැවන්යග් ප්ැත්තට හරවන්ට ශරේධායවන් 
යප්ළී ගත කරන ඇත්තන්යගන්, යෙවි න් වහන්යස් ආශර  කරන 
ඇත්තන්ට වඩා ෙුේධාගමට හානිකර ි. තමන් ප්රතක්ෂ කරන්යන් 
නැතුව, අනුමානය න් යහෝ එයහම නැත්නම් සේයධ  වශය න් 
අෙහයගන ෙුදුන් අෙහන්න කි ලා, නැත්නම් ෙුදුන් අෙහන ගති , 
අයනක් ආගම්වලට හරවන්න එප්ා ි කි ලා යකාේචර කෑගැහුවත් 
යමන්න යම් වැරැේෙ කරන ඇත්තන්යගන් නම් යලාකු හානි ක් සිේධ 
යවනවා. අන ආගම් අෙහන යකයනක්යගන් ෙුේධාගමට එේචරම 
යලාකු හානි ක් යවන්යන නැහැ. 

ඒක නිසා චිත්තානුප්ස්සනා යකාටසට එනයකාට නම් 
යකායහාමකටත් ය ෝගාවචර ාට ඒක ප්රතක්ෂ වශය න්ම 
වැටයහන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒක නිසා අප්ි යත්රැම් අරගන්න ඕන, 
සඋත්තරං අනුත්තරං, මහග්ගතං අමහග්ගතං, සමාහිතං අසමාහිතං 
කි න සිතුවිලි ප්හළ යවනයකාට ය ෝගාවචර ායග් විචක්ෂණ ශක්ති , 
ඇත්ත ඇති හැටි ට කීයම් ශක්ති , ඒ තරමටම දි ුණු යවන්යන් 
නැත්නම් අයන් භාවනා කයළ් යමාකටෙ කි ලා කල්ප්නා යවන්ට ඉඩ 
ති නවා. යමාකක්ෙ යම් කරන මහණකම කි ලා හියතන්න ඉඩ 
තිය නවා. ඒ ඇත්තන්ට කා ානුප්ස්සනායවදී මීට වැි  සැප් ක් 
යවන්න ඉඩ තිය නවා. එයහම නැත්නම් සිල් රකිනයකාට සැප් ක් 
යවන්න ඉඩ තිය නවා. ඒ යමාකෙ? යම්වා යොයහෝම සි ුම් යකාටස්. 
ඒකට සුදුසු තායලට හරි ට ඇත්ත ඇති හැටි ට ප්රකාශ කිරීම, නිතර 
කරැණු සාකේඡා කිරීම, නිතර ෙණ ඇසීම ඉතාමත්ම වැෙගත්. එයහම 
නැත්නම් යම් යේවල් ප්ිළිෙඳව උග්ඝටිතඤ්්ඤ් විප්චිතඤ්්ඤ් ආකාර 
යත්රැම්ගන්න ප්ුළුවන් යකනාට යමේචරම ෙණ අහ අහ ඉන්න 
යේකුත් නැහැ. ඒ නිසා යම් ෙණ යකාටස් යන  ප්ුේගල න්ට තම ි 
වැෙගත් යවන්යන්. සමහර යවලාවට ප්ෙප්රම ඇත්තන්ටත් උෙව් 
යවන්න ඉඩ තිය නවා. ඒ නිසා අප්ි යත්රැම්ගන්න ඕන භාවනා 
කළාට මදි. ඒ කරන භාවනාව ප්ිළිෙඳව තමන්ට ප්ැහැදිලිවම 
ප්රකාශ ක් කිරීයම් හැකි ාව, යමන්න යම්ක ි මට යවන්යන කි ලා 
ඒක ඒකම නැවත නැවත ය ාෙමින් ප්රකාශ කිරීයම් ශක්ති  තිබි  
 ුතු ි. යනාතිෙුයණාත් හියත් ති න විජානන ලක්ෂණය ් දි ුණුවක්, 



  29-වන ධමය යේශන . 
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ප්ූර්වාංගම ප්රයේශ  හඳුනාගැනීයම් ශක්ති ක් ඇති යවන්යන් නැහැ. 
ඒ හිතට ප්ෙට්ඨාන  යවන්යන් නාම රෑප්ම ි. නාම රෑප් ධර්ම නැති 
හිතක් කවදාවත් නැහැ. ඒක ඉතින් අප්ට උයේ හැන්ෙෑයව හැමදාම 
හම්ෙ යවන යේ යන්. තෙෙල නින්ෙ නැති හැම යවලාවකම අයප්් හිත 
ආශර  කරන්යන් නාම රෑප් ධර්ම ි. අන්න ඒ නාම රෑප් ධර්ම 
යමයහම ි යමයහම ි කි ලා යවන් කරගැනීමම තම ි විජානන 
ලක්ෂණ  කි ලා කි න්යන්. එහිදී ඉස්සර යවන්යන්ම හිතම ි. ඒක 
නිසා භාවනා කරයගන  නයකාට විප්ස්සනා භාවනායව්දී නම් 
චිත්තානුප්ස්සනා යකාටස්වලට සායප්්ක්ෂකව සඳහන් යවන්යන් 
යහාඳට හිත විප්ස්සනාවට වැටිලා දිගයටෝම අරමුයණ් වැි යව්ලාවක් 
ආශර  කරමින්  න්න ප්ුළුවන් අවස්ථාවක්. එතයකාට ශුේධ වශය න්ම 
හියත් ඇති යවන්නා වූ මා ාවල් හඳුනායගන ඒවා ින් සිත 
මුෙවාගන්න අවස්ථාව ලැයෙනවා. 

යම් අන්ෙමින් සියත් ඇති යවන යනාය ක් යකයලස් කහට 
දුරැ කරන චිත්තානුප්ස්සනා සතිප්ට්ඨාන ත් අයප්් ජීවිතවලට 
වඩවඩාත් ළං කරයගන යකයලසුන්යගන් යතාර ප්ිරිසිදු සිතක් 
ප්වත්වාගැනීම ප්ිණිස යම් ධර්ම යේශනාවත් එක යලසම යහ්තු 
වාසනා යව්වා ි ප්රර්ථනා කරමින් අෙට නි මිත ධර්ම යේශනාව 
යමයස් අවසන් කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු! 
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්මම උතුම් ධර්ම දානයට දායකත්වය සැලසූ පින්වතුන්. 

■ ෙලන්යගාඩ යවයසන ප්ින්වත් යක්. යක්. සිරියස්න මහතා සහ උමා 
ෙ යමල් මැතිනි  විසින් - ධර්ම මාර්ගය ් ගමන් කරන ය ෝගාවචර 
භික්ෂු, භික්ෂුණී, උප්ාසක, උප්ාසිකාවන්යග් සති  දි ුණු වී නිවන් 
යදාරටුව විවෘත වී, ශාසන  දිදුළවමින් ෙැෙයල්වා!  න ප්රාර්ථන  
ඇතිව,  

එයස්ම ඒ ප්ින් මහිමය න්, සත්ප්ුරැෂ කලාණ මිතර ඇසුර හරහා 
නිර්මල සේධර්ම  ශරවණය න්, අප්රමාෙ වීර් ය න්, ය ෝනියසෝ 
මනසිකාර  ප්ිහිටුවමින් ධර්ම මාර්ගය ්ම  ාමට යම් යෙප්ළට යම් 
ප්ිනම මූලික යව්වා ි අප්ි ප්තමු. ප්රයලෝ සැප්ත් සි ලුයෙනාටම ප්ින් 
ප්මුණුවමු. ආචා ය යක්. යජ්. ගුණවර්ධන සහ මැේලින් ගුණවර්ධන 
මැතිනි ෙ ප්රමුඛ සි ලුයෙනා සිහිප්ත් කරමු.  

■ ඉංගිරිය ් එල්ස්යමෝ වත්යත් ප්දිංචිව සිට ප්රයලෝ සැප්ත්, ඩී. සී. 
උඩුකලයග් ප්ි ාණන්ට ප්ින් අනුයමෝෙන් කිරීම සහ සුජීවත්ව යවයසන 
අනුප්ස් විය හි ප්සු වන, ඩී ඒ වියජ්සිංහ මෑණි න්ට නියරෝගී චිර 
ජීවන  ප්රාර්ථනා කිරීම ප්ිණිස යමල්ෙර්න් නුවර යවයසන එම දි ණි  
විසින්. 

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

■ යමල්ෙර්න් නුවර ප්දිංචි කුසුමා ජ සිංහ මහත්මි  - ප්රයලෝ සැප්ත් 
තම ස්වාමි ප්ුරැෂ ාට සහ යෙප්ාර්ශ්වය ්ම මාප්ි න්ට ප්ින් ප්ිණිස. 

■ යමල්ෙර්න් නුවර ප්දිංචි මවෙ අයේ ගුණරත්න මහතා සහ 
මවෙ ඉන්ද්රානි ගුණරත්න මහත්මි  - අංක 259, තලාතුඔ  ප්ාර, 
ගුරැයෙණි  ප්දිංචිව සිට ප්රයලෝ සැප්ත් කැප්්ටන් ගුණරත්න මහතා 
සහ ඩී. එම්. ගුණරත්න මහත්මි  සහ අංක 638, මුල්යල්රි ාව, 
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අංයගාඩ ප්දිංචිව සිටි ඒ. ප්ී. සිල්වා මහතා සහ යේසි කුලතුංග 
මහත්මි ට ප්ින් ප්ිණිස. 

■ යමල්ෙර්න් නුවර රිසයවා  හි ප්දිංචි, සුගත් වල්යප්ාල මහතා සහ 
ලිලංගා ොලචන්ද්ර මහත්මි  - මි ගි  යෙමාප්ි න්ට සහ ඥාතීන්ට ප්ින් 
අනුයමෝෙන් කිරීම ප්ිණිස.  

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

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

■ ප්ිළි න්ෙල ප්දිංචිව සිටි යප්ාිනිලයම් මාන්නප්්යප්රැම සහ මීරිගම, 
හිරිවල ප්දිංචිව සිටි එන්. බී. වීරසිංහ ප්ි ාණන්ට ප්ින් ප්ිණිස ප්වුයල් 
දූෙරැයවෝ. 

■ කුලි ාප්ිටිය ් යවයසන වය ෝවෘේධ සුභසිංහ මෑණි න්ට නියරෝගී 
චිර ජීවන  ප්රාර්ථනා කිරීම.  

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

■ නිලූ දිසානා ක මහත්මි  - ධර්ම දානම  කුසලානිසංස  ප්ිණිස. 

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

■ ප්ිටයකෝට්යට් අ ි. වී. වියජ්යස්න මහතා - මි ගි  යෙමාප්ි  ඥාතීන්ට 
ප්ින් අනුයමෝෙන් කිරීම ප්ිණිස. 

■ නාවින්යන් මහින්ෙ සප්රමාදු මහතා සහ මල්ලිකා සප්රමාදු 
මහත්මි  - යෙමාප්ි න්ට සහ ප්ුතණුවන්ට ප්ින් ප්ිණිස. 
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■ මහරගම ප්ිළි න්ෙල ප්ායර් ලුම්බිණි යප්යෙයස් විසු, ප්රයලෝ සැප්ත් 
ප්ාලිත ගුණරත්න මහතාට ප්ින් ප්ිණිස, බිරිඳ සහ දූ ෙරැයවෝ. 

■ ල නල් චන්ද්රසිරි මහතා සහ එම මහත්මි  - තරිඳු හසන්ත චන්ද්රසිරි 
ප්ුතණුව ප්ින් ප්ිණිස. 

■ මීයගාඩ ප්දිංචිව සිට ප්රයලෝ සැප්ත් අමරසිරි කාරි වසම් මහතාට 
ප්ින් ප්ිණිස බිරිඳ සහ ප්වුයල් සි ලුයෙනා. 

■ අභාවප්රාප්්ත අහංගම, තිත්තගල්යල්, දිය ෝනිස් අප්්ප්ුහාමි, ගිමාරා 
ලි නයග් යෙමාප්ි න්ට සහ සි ලුම ඥාතීන්යග් සුගති  ප්ිණිස දූ 
ෙරැයවෝ. 

■ කැළණි , උමගිලි  යප්යෙස, යස්නක, සන්ධා හා ප්ුත්තු - උතුම් 
ධර්මාවයෙෝධ  ප්ිණිස. 

■ මීරිගම ප්දිංචිව සිට යනායෙෝදා අප් අතරින් යවන් වූ ලංකා මල්මනී 
මුෙලියග් යසා ුරි ට ප්ින් ප්ිණිස කැලණිය ් උමගිලි  යප්යෙයස් 
යවයසන සන්ධා, සුරංගනී මුෙලියග් යසා ුරි න්, යෙමාප්ි න් හා 
ප්වුයල් සැම විසින්. 

■ කැළණි , උමගිලි  යප්යෙස, සුරංගනී මුෙලියග් මහත්මි  - 
යෙමාප්ි න්ට නිදුක් නියරෝගි සුව හා සැමට උතුම් ධර්මාවයෙෝධ  
ප්ිණිස. 

■ මහරගම, නාවින්න, ඉෂාන්, ප්ාඨලී, - යෙමාප්ි න්ට නිදුක් නියරෝගි 
සුව සහ ප්වුයල් සි ලුයෙනාට උතුම් ධර්මාවයෙෝධ  ප්ිණිස. 

■ අභාවප්රාප්්ත රන්හාමි රත්නා ක, චන්ද්රාවතී රත්නා ක යෙමාප්ි න්ට 
සහ සි ලුම ඥාතීන්ට උතුම් නිවන් සුව ප්රාර්ථන  ප්ිණිස - දූ ෙරැයවෝ. 

■ යමල්ෙර්න් නුවර තිළිණි, ප්ුණ්නජි තම යෙමාප්ි න්ට සහ ඥාතීන්ට 
ධර්මාවයෙෝධ  ප්ිණිස. 

■ යමල්ෙර්න් නුවර ප්දිංචි ග ා වන්නිනා ක අතුලූ ප්වුයල් සැම - 
ෙලල්යල් ප්දිංචිව සිට ප්රයලෝ සැප්ත් තම යෙමාප්ි න්ට ප්ින් ප්ිණිස. 
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■ ඔක්ලන්ඞ් නුවර ප්දිංචි යරෝහිනී සුභසිංහ මහත්මි  හා ප්වුයල් සැම 
- ප්රයලෝ සැප්ත් තම යෙමාප්ි න්ට ප්ින් ප්ිණිස. 

■ යප්ාල්යහ්න්යගාඩ කිරැළප්න ප්දිංචිව සිටි ආර්. ආර්. එම්. ෙුේධදාස 
රත්නා ක මාමාටත් මිරිහායන් එදිරිසිංහ ප්ායර් ප්දිංචිව සිටි ආනන්ෙ 
යේවප්රි  අ ි ාටත් නාත්තන්ිය ් මැෙයගාඩ ප්දිංචිව සිටි රත්නාවතී 
මැණියක් නැන්දාටත් සහ මාරවිල ප්දිංචිව සිටි ධර්මදාස කටුප්ැලැල්ල 
අ ි ාට සහ මහවැයව් ප්දිංචිව සිටි ආර්. ආර්. එම්. රංජිත් ආරි රත්න 
අ ි ාටත් ධර්මදානම  කුසල  නිවන් අවයෙෝධ වීම ප්ිණිස යහ්තු 
යව්වා!. 

■ ප්ාදුක්ක ජ න්ති ප්ායර් ප්දිංචිව සිටි තරිඳු හසන්ත චන්ද්රසිරි ප්ුතාට 
උතුම් නිවනින් සැනසීම ලැයේවා! 

■ මාතයල් ප්දිංචිව සිට ප්රයලාව සැප්ත් යසයනවිරත්න වීරයස්න 
ප්ි ාණන්ට, ජ න්ති වීරයස්න මැණි න්ට සහ ගම්ප්හ නාරම්වල 
ප්දිංචිව සිට ප්රයලෝ සැප්ත් හැරි ට් රාජප්ක්ෂ මෑණි න්ට සහ 
නවසීලන්තය ් හැමිල්ටන් නුවර ප්දිංචිව සිට ප්රයලෝ සැප්ත් මුණසිංහ 
ප්ි ාණන්ට ප්ින් ප්ිණිස එම දූ ෙරැයවෝ. 

දා කත්ව  දුන් සැමට යතරැවන් සරණින් චතුරාර්  සත ධර්ම  
අවයෙෝධ වී ප්රාර්ථනී  යෙෝධි කින් උතුම් නිවනින් සැනසීම 

උදායව්වා! ි යමත් සිතින් ප්රාර්ථනා කරමි. 

 සම්ප්ාෙක - 2018 ඉල් මස 10 වන දා. 
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