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දපරව න 

2006 - 2008 වර්ෂවලදී අප විසින් මහා සතිපට්ඨාන සූතරය මුල් 
කරදගන නිස්සරණ වනය ආරණ දස්නාසනදය් දයෝගාවචර සඟ 
පිරිස උද සා ධර්ම ද ්ශනා 107 කින් සමන්විත වූ ධර්ම 
ද ්ශනාවලියක් සතිපතා පවත්වන ලදි. එදස් පවත්වන්නට දයදුණ 
ද ්ශනා දපළ දම් අන් මින් එක් දකාට ගරන්ථාරූඪ කිරීම ආරම්භ 
වූදය් 2017 වර්ෂදය්දීය. එතැන් පටන් ධර්ම ද ්ශනා 52 ක් ගරන්ථ 6 
ක් වශදයන් මුද්රණය වී ඇත. 

ද ්ශනාවලිදයහි 54 සිට 62  ක්වා වන ධර්ම ද ්ශනා, එනම් 
ධම්මානුපස්සනාදේ දබාජ්ඣංග පර්වය විස්තර කරන ද ්ශනා දමම 
7 වන ගරන්ථදයහි සංගරහ වී තිදබ්. 

ගම්භීර වූ ගම්භීරාර්ථවත් වූ ශුනතා පරතිසංයුක්ත සර්වඥ 
ද ්ශනාවක් සරල දලස විගරහ කරන දමම ද ්ශනා මහත් ශර ්ධාදවන් 
ශරවණය කළ ගිහි පැවිදි පිරිසක් එහි අන්තර්ගතය පිළිබඳව 
පැහැදීදමන් යුතු වූවාහු, එම ද ්ශනාවලිය ගරන්ථාරූඪ කිරීම සඳහා 
කැමැත්දතන් ඉදිරිපත් වූහ.  
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තව , ද ්ශනාවලිදයහි හඬපටවල දනාපැහැදිලි තැන් බහුලව 
පැවැති දහයින් ඒවා නැවත නැවත ශරවණය කරමින් ශු ්ධ කරමින් 
සංස්කරණය කිරීමට ගිහි පැවිදි පින්වතුන් කිහිපද දනක් දයදුණහ. 

දම් භාරදූර කටයුතු සඳහා දබදහවින් දවදහස වූ එම ගිහි 
පැවිදි ද පාර්ශ්වයට දම් කුසලය නිර්වාණය අවදබෝධ වීම සඳහාම 
දහ්තු වාසනා දේවා! 

ගරන්ථ මාලාවම මැනවින් මුද්රණය කිරීමට උත්සුක වූ 
මුද්රණාලයාධිපතිවරයා සහ කාර්ය මණ්ඩලයට  දම් කුසලය 
නිර්වාණය අවදබෝධ වීම සඳහාම දහ්තු වාසනා දේවා! 

දමම ගරන්ථය පරිශීලනය කරන සියලුද නාටමත් ඒකායන 
නිර්වාණ මාර්ගය දහළි කර ද න සාන් ෘෂ්ටික  හමක නිරාමිස පරීතිය 
විඳගනිමින් සසර ගමන නිම කරගැනීමට දම ම උත්සාහය දහ්තු 
වාසනා දේවා.... 

දතරැවන් සරණයි! 

උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි 

නිස්සරණ වනය අරණ දස්නාසනය  
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සම්පා ක සටහන 

මීතිරිගල නිස්සරණ වනය අරණය සස්නාසනයට සම්බන්ධ වී කලක 
සිට ධර්ම ගරන්ථ පිළිබඳව කටයුතු කරන්නට මා හට අවස්ථාව ලබා 
දුන් අති පූජ්ය උඩඊරියගම ධම්මජිව නායක ස්වාමීන් වහන්සස්ට 
මාසග් සගෞරව පූර්වක පරණාමය පළමුසවන්ම පුද කරමි. 

මහා සතිපට්ඨාන සූතරය පාදක කරසගන උන්වහන්සස් විසින ්
සද්ශිත ධර්ම සද්ශනාවලිය සල්ඛනගත කිරීසම් කටයුත්ත දැනට 
සෑසහන පරමාණයකට ඉටු වී ඇත. සද්ශනා සියල්ලම පාසහ් 
අත්පිටපත් කර තිසේ. සම් එම ගරන්ථාවලිසය් හත්වැන්න 
(ධම්මානුපස්සනාව - සබාජ්ඣංග ධර්ම, සද්ශනා 54-62) සේ. 

සමම සද්ශනා මාලාසේ පළමුවැනි සද්ශනාව (53 - සති 
සම්සබාජ්ඣංගය) පටිගත වී සනාමැති බව සහෝ හඩ පටිය 
අස්ථානගත වී ඇති බව සපසන්. එසහත් අත ිපූජ්ය සද්ශකයාණන් 
වහන්සස් විසින් සද්ශනා 54 හිදීද සති සම්සබාජ්ඣංගය මාතෘකාවම 
මනාව විස්තර කර ඇති බැවින් එම අඩුපාඩුව මගහැරී සගාස් ඇති 
බව අපසග් විශ්වාසයයි. 

සපර පරිදිම සමම කෘතිය සකස් කිරීම සඳහාත් නිස්සරණ 
වනය ආරණයවාසී මහා සංඝ රත්නය ඉදිරිපත් වූහ. දමම ධර්ම 
ද ්ශනා පටිගත දකාට ඇත්දත්  ශකයකට පමණ දපර බැවින් එම 
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හඬ පටවල ශරවණ තත්ත්වය දුර්වල බවත් සමහර තැන්වල ඇතැම් 
ධර්ම දකාට්ඨාශ මැකී දගාස් ඇති බවත් දමම කටයුත්ත කරදගන 
යාදම්දී අප හට වැටහිණ. එදහයින් ඒවා නිවැරදිව අර්ථවත්ව පිටපත් 
කිරීම ඉතාම දුෂ්කර කායමයක් විය. දම් නිසා, දමම ද ්ශනාවලිදය් 
කිසි යම් තැදනක අඩුපාඩුවක් දහෝ දනාගැළපීමක් දේ නම්, එය අති 
පූජ ද ්ශකයාණන් වහන්දස්දග් පමාවක් දනාව ද ්ශනා පිටපත් 
කළ අප අතින් සිදු වූවක් බව විදශ්ෂදයන් සඳහන් කරන අතර, එදස් 
වී ඇත්නම් අපි උන්වහන්දස්දගන් සමාව අයදිමු. 

දම් අන් දම් ඌනතා අවම කරනු සඳහා පූජ ද ල්ගමුදේ 
ධම්මසුභ ්  ස්වාමීන් වහන්දස් අදාළ සද්ශනා ඇතුළත් හඬ පට නැවත 
නැවතත් අසමින් ටයිප් පටිපත් නිවරද කිරීසම් සයදුණහ. එම ඉමහත් 
කැප වීම සම් ගරන්ථාවලිය පළ කරන්නට දබදහවින් උපකාරී විය. 
එසහයින් උන්වහන්සස්ට මාසග් සගෞරව පූර්වක පරණාමය පුද කරමි. 

තවද, දමය සංස්කරණය කිරීදමන් සහ සසෝදු පත් 
පිරික්සීසමන් රාණි රාජ්පක්ෂ මහත්මියත් අලංකාර සලස පිට කවරය 
නිර්මාණය සකාට එහි මුද්රණ කටයුතු සම්බන්ීකරණය කිරීසමන් 
අමිල් කුමාර මහතාත් සමහිදී සහාය වූහ. නිස්සරණ වනය සංරක්ෂණ 
මණ්ඩලසය් සහ්මන්ත රණවක මහතා මුද්රණ කටයුතු 
සම්බන්ීකරණසයන් සහාය විය. ඒ මහත්මමහත්මීන් තිසදනාද 
සකාලිටි පරින්ටර්ස් මුද්රණාලසය් අධිපති ජ්යසසෝම මහතා සහ කාර්ය 
මණ්ඩලය  මමතරී පූවවකව සගෞරවසයන් සිහිපත් කරමි. 
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54 │ සති සම්දබාජ්ඣඞ්ගය 

නම ො තස්ස භගවමතො අරහමතො සම් ො සම්බුද්ධස්ස 

“පුන ච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්මමසු ධමමානුපස්සී විහරති සත්තසු 
් ාජ්ඣ්ගගසු. කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්මමසු ධමමානුපස්සී 

විහරති සත්තසු ් ාජ්ඣ්ගගසු: 

ඉධ භික්ඛ්ව භික්ඛු සන්තං වො අජ්ඣත්තං සති සමම්බොජ්ඣඞ්ගං 
අත්ථි ම  අජ්ඣත්තං සතසිමම්බොජ්ඣමඞ්ගො’ති පජොනොති. අසන්තං වො 
අජ්ඣත්තං සතිසමම්බොජ්ඣඞ්ගං නත්ථි ම  අජ්ඣත්තං 
සතිසමම්බොජ්ඣමඞ්ගො’ති පජොනොති. යථො ච අනුප්පන්නස්ස 
සතිසමම්බොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පොමො මහොති තඤ්ච පජොනොති, යථො ච 
උප්පන්නස්ස සතිසමම්බොජ්ඣඞ්ගස්ස භොවනොය පොරිපූරී මහොති තඤ්ච 
පජොනොතී’ ති” 

සගෞරවනීය මහා සංඝරත්නදයන් අවසරයි. දම් සියලුම 
දයෝගාවචර පිරිසත් එකක් අපි පසුගිය සති ගණනාවක්ම - දම් 
දවනදකාට 54 ක් දවලා තිදයනවා - දිගටම දම් සතිපට්ඨාන සූතරය 
ඉදිරිපත් කරසගන දීර්ඝ විකාශනයක් කරමින් සාකච්ඡා කරන්නට 
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දයදුණා. ඒ අනුව අපි මලූික සතිපට්ඨාන තුන නිමාව දැක්කා, අපිට 
පුළුවන් ශක්ති පරමාණයට මූලධර්ම හා අත්දැකමී් කාරණා ළං 
කරගනිමින්. දැන් අපි හැසිදරන්දන් ධම්මානුපස්සනා දකාටදස් 
මබොජ්ඣඞ්ග පර්වසය්. ඒ දබාජ්ඣඞ්ග ආරම්භය පරදේශය අපි ගිය 
සතිදය් ලබාගත්තා. ඒ අනුව අපි සතිය සබාජ්ඣඞ්ගයක් වීසම්දී එයට 
ඇති විසශ්ෂත්වය සෑසහන දුරට විවරණය කරගන්නට සයදුණා. ඒ 
අනුවම, දයෝගාවචරයන්ට ඉතාමත්ම වැ ගත් වන, දකාච්චර කථා 
කළත් ඇති කියන්න බැරි, ඒ වදග්ම දකාච්චර වැඩුවත් කවදාකවත් 
නරකට දනාහිටින පරධාන චචතසිකය වන සතිය, අදත් ලැසබන 
කාලය අනුව විස්තර කරන්නට බලසපාසරාත්තු සවනවා. 

සම් මබොජ්ඣඞ්ග මට්ටමට පත් සවච්ච සතියත් සාමානය 
සයෝගාවචරයා සතිපට්ඨානසය් ආනාපානසතිදය්දී පටන්ගන්න 
සතියත් අතර ගුණාත්මක දවනස්කම්, දයෝගාවචරයකු විසින්  ත යුතු 
දැනගත හැකි එහි ඇත්තා වූ දවනස්කම් දැනගැනීම දබාදහෝ විට සිත 
චධයව කරවනසුලුයි. අධිෂ්ඨාන ශක්තිය වඩනසුලුයි. සමාධිය 
කුළුගන්වනසුලුයි. ඒ නිසා සතිය පිළිබඳව සම් විධිසය් විස්තර විවරණ 
කවදාවත් වැඩි සවන්සන් නැහැ. සම් විවරණයට අපි තවත් පදයක් 
ඈඳාගන්නව ‘අපරමාදය’ කියල. දථරවාද අටුවාසේ පරධාන වශසයන්ම 
සතිය අපරමාදය වශසයන් සකළින්ම හඳුන්වල තිසයනවා. ඒ සදසක් 
සවනත් අර්ථ ඡායා තිබුණට සයෝගාවචරයාසග් පැත්සතන් සබාසහාම 
ආරක්ෂාකාරීව සතියත් අපරමාදයත් ළං කරසගන කථා කරන්න 
පුළුවන්. 

මබොජ්ඣඞ්ග කියන පදයත් සත ිකියන පදයත් අපරමාද කියන 
පදයත් එකතු කරගත්තාම, අපි විවිධ තැන්වල විවිධ සද්ශනා යටසත් 
අසා දැනගත්ත කරැණු රාශියක් භාවනාවට ළං කරදගන පරදයෝජනය 
සලකල වැඩ ගන්න පුළුවන් තත්ත්සවට පත් සවනවා. සම් අපි 
ඉදිරිපත් කරගත්ත මාතෘකා කරගත්ත පාලි පාඨසය් සඳහන් සවනව 
‘සන්තං වො අජ්ඣත්තං සති සමම්බොජ්ඣඞ්ගං අත්ථි ම  අජ්ඣත්තං 
සතිසමම්බොජ්ඣමඞ්ගො’ති පජොනොති.’ යම් අවස්ථාවක 
සයෝගාවචරසයකුට තමන්සග් අධයාත්මසයහි සන්තානසයහි දැන් 
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සතිය පිහිටල තිසයනවා, මබොජ්ඣඞ්ගය පිහිටල තියනවා, සති 
සමමබොජ්ඣඞ්ගය පවතිනවා කියල දැනගන්න ඕනූ. දැනගැනීම 
සර්වඥයන් වහන්සස් විසින් අනුමතයි. සාධු සම්මතයි. සම්ක 
ආරම්භක සයෝගාවචරයාට දුෂ්කර කාර්යක් බව, යම් කිසි පරමාණයක් 
සතිය දිදග් වැඩ කරල යම් කිසි පරමාණයකට සතිය 
දගාඩනගාගැනීමට ශක්තිය ඇති දයෝගාවචරයට දත්රැම්ගන්න 
පුළුවන්. 

නමුත් ආරම්භසය්දීම ආනාපාන සතිය දහෝ සතිපට්ඨානය 
දවනත් කරමයකින් පටනග්න්න දකනාට දම් ධර්මය වැටදහන්දන 
නූ. ඇතුළත මසග් සතිය පිහිටල තිසයනව කියල දැනගත යුතුයි. 
නමුත් ඒ පුද්ගලයාට සතයි පිහිටලත් නෑ තව, ඒක දැනගත යුතුයි 
කියන කාරණාව හිතට චධයවයක් උනන්දුවක් ඇති කරන්සනත් 
නැහැ. ‘අසන්තං වො අජ්ඣත්තං සතිසමම්බොජ්ඣඞ්ගං නත්ථි ම  
අජ්ඣත්තං සතිසමම්බොජ්ඣමඞ්ගො’ති පජොනොති’ යම් අවස්ථාවක මා තුළ 
දැන් සතිය පිහිටල නැත, නැත්නම් සම් සතිය ගත යුතු හතරක් වූ 
මාර්ග ඥානය පිණිස යා සවලා සප් සවලා සපළගැහිල පැහැදිලා නැත, 
කියල දැනගන්දනයි කියල එතන සර්වඥයන් වහන්දස්දග් 
උගැන්වීමක් තිදයනවා. දම් උගැන්වීම දකෝක දවතත් දැන් සතිය 
නැහැයි කියලවත් දැනගන්න බූ කියල වදග් තමයි ආධුනික 
දයෝගාවචරයා තුළ පවතින සතිය පිළිබඳ ආකල්පය. නමුත් දමම 
සතිය මහ පුදුම ධර්මතාවක්. ඒක දකාදහාම  කයිනව නම්, අපටි 
ඒක අදප් දයෝග ජීවිතයට යාද න අනුගරහ පිණිස හිතනවා නම් අපි 
භාවනාව පටන්ගන්න ඉස්දසල්ලා, දවන විදිහකට කියනව නම් 
සතිපට්ඨානය පිළිබ ව කල්පනා කරන්න ඉස්දසලල්ා, ඊටත් වැඩිය 
කියනව නම් සතිපට්ඨානය කියල අහල නැති කාදල්, සුතමය 
වශදයන්වත් අහල නැත ිකාදල් අපටි හිදතන්දන් අදප් හිත සීයට 
සීයක්ම සමහර දවලාවට රාගදයන් දතත් දවනවාය, සීයට සීයක්ම 
 ්දේෂදයන් පැලදහනවාය, සීයට සීයක්ම දමෝහදයන් කලදකාල 
දවනවාය කියල. දමාක  ඒ දේලාවට ඒ රාගදයන් සම්පූර්ණ දතත් 
දවච්ච දවලාවට, අපිට කවදාකවත් සතිය පිළිබ  ශූ ්ධ භාවයක් 
වැටදහන්දන් නැහැ. සම්පූර්ණ දකදලසිච්ච භාවයක් වදග් අපි අප 
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විසින්ම නිගා කරගන්නවා. ද්සේෂසයන් අපි පැලදහන දේලාවට රත් 
දවච්ච දේලාවට ඒක තළු කිසිම ගුණයක්, ඒක දැනගන්න පුළුවන් 
ගතියක්, ඒකට ඇඟිලි ගහන්න ඉඩක් නෑ. හාත්පසින්ම ද්සේෂය බව 
අපිට වැටසහනවා. ඒ වසග්ම සමෝහයට කලසකාල භාවයට අන්දමන්ද 
භාවයට පත් සවච්චාම සමානම සකළවරක්වත් දැකගන්න බැරි 
තත්ත්වයට පත් සවනවයි කියල හිසතනවා.  

නමුත් සතිසය් තියනවා දමදහම ගුණයක්: සතිය අහල, සතිය 
පිළිබඳව නුවණින් කල්පනා කරල, තර්කානුකූලව හිතල, අන්වය 
ඥානානුකූලව හිතල සතියට උත්සාහ කරන්න කරන්න, ඒ පුද්ගලයා 
ටිසකන් ටික සත්රැම්ගනන්ව අපි සකාච්චරක් රාගසයන් කාමසයන් 
සතත් සවලා හිටියත් ඒ රාගසයන් කාමසයන් සතත් සවලා එහ ි
නිමග්නව ඉන්න බව දැනගන්න සතියට ඉඩක් තියනවා කියලා. ඒ 
වාසග්ම තමයි අපි සහාඳසටෝම දවේලන මට්ටමට සකන්්ති ගිහිල්ල 
සහාඳසටෝම ද්සේෂසයන් පැලසහනසකාටත් මම දැන් ද්සේෂසයන් ඒ 
තත්ත්සවටම පත් සවලා ඉන්නවා කියල දැනගැනීසම් ශක්තියක් 
මනුස්සයාට තියනවා. 

සම්ක මනුසස් දලෝදක් තයින විදශ්ෂ අවස්ථාවක්. දමතනින් 
තමයි සර්වඥයන් වහන්දස් වැදේ පටන්ගත්දත්. මදර් දහායාගත්දත් 
දමතනින් තමයි. දමතනින් තමයි  ර දහෝ ගල දහෝ පලන්න පුළුවන් 
දවන්දන්, මදර් දැනගත්තට පස්දස්. ඒ වදග්ම තමයි හිත 
සම්පූර්ණදයන්ම කලදකාල දවලා අන් මන්  දවලා. ඒ නමුත් 
අන් මන්  දවච්ච බව දැකගන්න පුළුවන්. දමනන් දම්දකදි බු ්ධ 
ධර්මදය් අපි අපරමා ය කියන තනි වචනයට පිඬු කරල, නැත්නම් 
සර්වඥයන් වහන්දස්දග් අවසාන උපද ්ශය, අවසාන අනුශාසනාව 
වන අප්ප ොමෙන භික්ඛමව සම්පොමෙථ කියන සම් ධම්ම පදය අනුව 
බලනසකාට සම් අපරමාද ධර්මය, තමන් සතිසය් ඇති බව සහෝ නැති 
බව සහෝ නීවරණ ධර්මයක සම්පූර්ණසයන් නිමගන්ව ඇති බව සහෝ 
දැනගන්න පුළුවන් ශක්තියක්. ඒ නිසා, අරඹන ලද වීරිය ඇති 
සයෝගාවචරයාට කවදාවකවත් සමානම තත්ත්වයක් යටසත්දිවත් 
බලාසපාසරාත්තු සුන් කරගන්න සදයක් නැහැ. 
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සම්ක විගරහ කරන්න සපනන්නවා අපරමා ය අවස්ථා ද කකට 
දාලා, කාරාපක අපර ොෙය හා කාරක අපරමා ය කියල. දම් කාරාපක 
අපරමා ය කරන්දන දැන් අපි පරමා දය් වැටී ඉන්න බව, අපරමා දයහි 
නැති බව අපිට සිහිගන්වල දීමයි. දැන් හිතමු ඔබ ඉන්දන රාගයක 
සීයයට සීයක් අපි හිතන තාදලට, එදහම නැත්නම් ඔබ ඉන්දන් 
ත බල  ්දේෂයක, නැත්නම් ඔබ ඉන්දන් අන්  මන්  දවච්ච 
තත්ත්වයක මුට්ඨස්සති ස්වභාවයක කියල. ඒ බව එනදකාට 
සිල්වන්තයාට, ලැජ්ජ්ා බය ඇති සකනාට, සතියට හිත නැඹුරැ 
කරගත්ත එක්සකනාට අමතුු ගතියක් දැසනන්න පටන් අරගන්නව. මා 
ළඟ දැන් සතිය නැත, මා ළඟ දැන් අපරමාදය නැත කියල එච්චරයි 
එයා කරල සදන්සන්. කාරාපක අපරමාදසයන් සකසරන්සන අපි දැන් 
කැලෑ වැදිලා, අපි දැන් නන්නත්තාර සවලා - ඇත්තටම සම් “අපි” 
කියන වචසනට වැඩිය සම්ක සබාසහෝම ධර්මානුකූලව ගැළසපන්සන් 
“මම” දැන් නන්නත්තාර සවලා, මසග් දැන් හිත පරමාදයට වැටිලා, 
සතිය නැති වුණා කියල දැනගන්න පුළුවන් ශකත්ියක් තියනවා. 
සමන්න සම්ක අත්වැරැද්දකදී තමයි වැටසහන්සන්. පැරදිච්ච 
සවලාවක තමා සම්ක කැපී සප්න්සන. ඒ සවලාවට පුදුමාකාර 
අස්වැසිල්ලක් ඇති කරල සදනවා. 

සම් කාරාපක අපරමාදය තමයි ඉස්සර සවන්සන්. ඊගාවට තමයි 
කාරක අපරමා ය ඇවිල්ල වහාම වර්තමාන දමාදහාදත් එළඹ සිටි 
අරමුදණහි පරසි ්ධ තැනින් සතිය පිහිටුවන්දන්. ඉතින් දම් ද දකන් 
හුඟක් කල් යනකල් සයෝගාවචරයා සතිය කියලා අඳුනාගන්සන් 
කාරක අපරමාදය තමයි. සමාකද කාරක අපරමාදය සකාතනින් ආවාද 
කියල දැකගන්න තරම්, කාරාපක අපරමාදය කියන එක දැකගන්න තරම් 
දයෝගාවචරයා මුලදි සංදේදි නැහැ. ඒ නිසා වහාම සතියට එනව. 
ආපු ගමන්ම දලාකු වැරැ ් ක් කරපු දකදනක් පරසි ්ධ දේදිකාවට 
දගනල්ල  ඬුවමක් ද න්න හ න දවලාවක වදග්, වහාම අර වැරැ ්  
දැකල එයට පිළියම් කිරීමට දවදහදසන නිසා දකාදහාම  දම් සතිය 
නැති තැනින් සතිය ඇත ිතැනට ආදේ, දකාදහාම  දම් අපරමා ය 
පටන්ගත්සත්, පරමාදසය් ඉඳල අපරමාදයට හැරැසණ් කියන එක 
දැකගන්න සගාඩක් කල් යනවා. 
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අන්න එදහම දවනදකාට තමයි, එදහම නැත්නම් මම 
අසතියක ඉඳල සතියට පත් වුණා, පරමා යක ඉඳල අපරමාදයට පත් 
වුණා කියන මට්ටමකට ආවට පස්සස් තමයි සම් සන්තං වො අජ්ඣත්තං 
සතිසමම්බොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි ම  අජ්ඣත්තං සතිසමම්බොජ්ඣමඞ්ගො’ති 
පජොනොති දැන් මා තුළ සතිය තියනවා, අධාත්මගත සතිය තියනවා 
කියල දැකගන්නවයි කියන එක සතිය පිළිබඳ සතිමත් වීමයි. හුදු සතිය 
සනසවයි. සම්ක සදගුණයක් සහාඳ වැඩක්. සතියත් තියනව. සතිය 
තියන බව දන්නව. 

ඊගාව එක අසන්තං වා අජ්ඣත්තං සතිස්ම ාජ්ඣගගං ‘නත්ථි 
්ම අජ්ඣත්තං සතිස්ම ාජ්ඣ්ගගා’ති පජානාති - මා තුළ දැන් සතිය 
නැති බව දැනගන්නවයි කියන්සන් අර සදකටත් වැඩිසයන් සහාඳ 
එකක් කියල තමයි. සම්ක සබාසහෝම වැදගත් සදයක්. සමාකක්ද? ඒක 
අනුන් සපන්නන සදයක් සනසමයි තමන්ටම තමන් විසින් ඇති කරන 
සදයක්. සල් පිට ඇස්පනාපිට එතනදීම මතු කරල සදන එකක්. 
වැරැද්දක් සවනව නම් සවන්සන් සමාකක්ද? සම්ක සදි්ධ වුණාට සම්ක 
අඳුනාගන්න සයෝගාවචරයාට සබාසහෝම කල් යනවා. සම්කට සරල 
උදාහරණයක් සගනල්ල සපන්වන්න පුළුවන්. සකාසහාමටක්වත් 
දථරවාදී ශාසනය තුළ පවතින චාරිතරානුකූල ධර්ම අනුව දානයක් 
ගැන කථා කරනසකාට කියනවා සච්තනා දානය කියල. නැත්නම් 
නාම දාන සහ රෑප දාන කියල සදකක්. නාම වශසයන් දන් සදනවයි 
කියල කියන්සන් දානය සහාඳයි කියල හිතල ඒ සඳහා ඉස්සසල්ලාම 
නාම වශසයන් - හිසතන් - ඒ දානය පිළිබඳ සච්තනාව පහළ 
කරගන්නා අවස්ථාව. ඊට පස්සස තමයි ඒ පුද්ගලයා ඒකට දාන වස්තු 
රැස් කරන්සන. දිනයක් වකවානුවක් ලූස්ති කරගන්සන්. ස්ථානයක් 
හිසත් සනිටුහන් කරගන්සන්. පිරිසක් එකත ුකරගන්සන්. ඔක්සකාම 
කටයුතු සකසරන්සන අර සච්තනාව නිසා. ඒකට කියනව සච්තනා 
දාන කියල. නැත්නම් නාම දාන කියල. ඉතින් සම් නාම දානයත් රෑප 
දානයත් කිේවාම, රෑප වස්තු වශසයන් තමා සන්තක ඒ වස්තුව අන් 
සකසනකුසග් අතට පත් කිරීසම් අවස්ථාව තමයි රෑප වශසයන් දන් 
සදන අවස්ථාව. 
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සම් ද ක ගත්දතාත් ඉතාමත්ම බණටත් සුදුසු, ධර්මයටත් 
කැමති දාදන් ද න තලතුනා දානපතිදයකුට තමයි දම් නාම දාන 
අවස්ථාව, සච්තනා දාන අවස්ථාව තමන්සග හිසත් පහළ වීම 
දැකගන්න පුළුවන් සවන්සන. පුදුමයි. සම් සදසකන් උත්තම විධියට 
සලකන්සන් සච්තනා දානය; නාම දානය. ඒ නිසා ඒ සඳහා සම් පුංචි 
සදයක් සවන්න පුළුවන්. සදන සද් සමාජ් මට්ටසම් ආර්ික මට්ටසම් 
සබාසහෝම අඩු වටිනාකමක් තියන සදයක් සවන්න පුළුවන්. නමුත් 
ඒසක් නිතරම එළඹ සිටිනව නම් යම් කිසි සකසනකුට, කවද හරි 
කමක් නැහැ මමතරී වචනයක් හරි සදන්න ඕනැ, පිපාසසය් ඉන්න 
සකනාට වතුර වීදුරැවක් හරි සදන්න ඕනැ, පුළුවන් සේලාවක බත් 
පතක් සදන්න ඕනැ ආදි වශසයන් නිතසරෝම සම් නාම දානය, සච්තනා 
දානය හිසත් ඇති සකනා හැම සේලාසවම දානමය කුසල් රැස් 
කරගන්නව. නමුත් ඒ සද් වුණාට සනාදන්න නිසා, ආධුනික දායකයා 
හැම සවලාසවම දානමය කුසල් රැස් කරගන්සන් රෑපමය වස්තුව, 
ද ය ධම්මය, ඒ දානය ඒ පරතිගරාහකයාසග් අතට පත් කරන සවලාසේ 
පමණයි. 

නමුත් බුදුපියාණන් වහන්සස් සඳහන් කරනව සම් දන් සදන 
සකනාට අවස්ථා තුනක් තියනව පින් සිද්ධ සවනන්. පුමබබව ොනො 
සු මනො ෙෙං චිත්තං පසොේය  ත්වා අත්තම්නා ්හාති1. ‘පුදබබව 
දානා සුමදනා’ කියල කියන්සන් දානයට සපරාතුවම හිත සුන්දර 
කරගන්නව. මම දානයක් සදන්නයි ලෑස්ති, මං සම් දාසනකටයි වස්තුව 
රැස් කරන්සන්, මං සම් දාසනකටයි පිරිස එකතු කරන්සන, මං සම් 
දාසනටයි සංවිධානය කරන්සන කියල අර සම්පූර්ණ දාන සච්තනා ටික 
දිගසටෝම අගසයන් ආඩම්බරසයන් සලකනව නම් සමන්න සම් නිසා, 
කියන විධියට සන්තං වො අජ්ඣත්තං සතිසමම්බොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි ම  
අජ්ඣත්තං සතිසමම්බොජ්ඣමඞ්ගො’ති පජොනොති වසග් මසග් දාන සච්තනා 
නිතරම තියනවා කියල ඒක පිටිවහල් කරසගන සලෝභ සච්තනා, 
ද්සේෂ සච්තනා, සමෝහ සච්තනා පන්නල හැරල අසලෝභ අසදෝෂ 
සච්තනා රජ් කරවනව. ඒකට කියනව පූර්වංගම සිත කියල. ඊට 
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පස්සස් තමයි ෙෙං චිත්තං පසොේය. ඊට පස්සස් ෙත්වා අත්ත මනො 
මහොති කියල තවත් එකක් තියනව සහාඳට කාලයක් කල්පනා කරල 
සැලසුම් කරල වස්තු සංවිධානය කරසගන දානයක් දුන්නට පස්සස්, 
ඒක සලාකු සන්තුෂ්ටියකට සහ්තු සවනව.  

අන්න ඒ වසග් තමා සම් සතිසයත් - ඉස්ඉස්සසලල්ාම මම 
සතිමත් සවන්ට ඕනෑය කයිල, නැත්නම් අසතිසයන් මම ඉන්නවාය 
කියල දැනගත්ත ගමන් සතියට හිත වැටීම, ඒ අනුව සතිය කරියාත්මක 
වීම, නැත්නම් අපරමා ව ඉන්න ඕනැය ිකියන අ හසින් ඒ දකනා 
පරමා  භාවය දැකදගන වහාම අපරමා යට හැරිල අපරමා දය් කරියා 
කරන අවස්ථා තුනම ආධුනිකයට දප්න්දන එකක් වදග්. නමුත් 
ධර්මානුකූලව දබ ල දපන්නනව ඒ අපරමා යට නැමිච්ච හිත එකක්. 
පරමා දය් ඉඳල අපරමා යට හැරදවන හිත තව එකක්. අපරමාද භාවය 
පිළිබඳව කටයුතු කරන එක දවනම එකක්. සමයින් සම් අපරමාද භාවය 
පිළිබඳව කටයුතු කිරීම හුදු යන්තරයක් විතරයි. ඒක එච්චර කාරියක් 
නැහැ. සකාසහාම වුණත ් අපරමාදී සවන්න ඕනැ කියන පුද්ගලයට 
පරමාදසය් වැටිල කියල දැනගත්ත ගමන්, හරියට මිරිකල හිර කරල 
තිබුණ ඉස්පිරිල්ලමක් අතහැරිය වසග්, ඇදල අතහරින කැටසපාලයක් 
වසග් වහාම අපරමාද කරියාවලිය වැඩ කරනව. ඉතාම වැදගත්කම 
කියන්සන් අපරමාද බව කියල සලකමින් පරමා දයහි ඉන්න ගමන් මම 
පරමා දයහි ඉන්නව කියල දැනගන්නව.  

ඒ නිසා සතිය පිළිබඳව (සතිය = පරමා ය කියන සමීකරණය 
අපි ගත්දතාත්) සතිය පිළිබඳවත් අසතිදයන් ඉන්න දේලාවක මම 
දැන් සතිදය් දනදවයි ඉන්දන, මම සතිදය් සිටිය යුතු, සතියට 
නැමිච්ච දකදනක්, මම සතිදය් දනදමයි ඉන්දන ්කියල දැනගන්න 
එක තමයි ඉතාමත්ම වැ ගත්ම අවස්ථාව. දම්ක දබාදහෝ විට අප 
තුළ සිද්ධ සවන්සන් අසප් ඇඟට සනාදැනි. සම් නිසයි සතිය පිළිබඳව 
අපට සලාකු සවසහසක් දැසනන්සන් - සම්ක කරගන්න බැහැ. සමාකද 
අහස සපාළව වසග් සම්පරූ්ණ අකුසල් පැත්සත් ඉඳල කසුල් පැත්තට 
සේගවත් මාරැවක් සිද්ධ සවනව. සම් නමුත් මාරැව සිද්ධ සවන්සන 
අවස්ථානුකූලව. දම් ද කට කියනවා කාරාපක අපරමාදය සහ කාරක 
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අපරමාදය. සම් කාරාපක අපරමාදය තමයි අපිට අසතිසයන් ඉන්න 
සවලාවක අසතිසයන් ඉන්න බව සිහිපත් කරල සදන්දන. ඒත් එක්කම 
ඒ සතියට නැමිච්ච, සතයිට නැඹුරැ දවච්ච, සතයිට ඇල දවලා 
ඉන්න දකනා වහාම සතිමත් වීම පිළිබඳව කටයුතු කරනසකාට 
අකුසල් පැත්සත් තිබුණ හිත කුසල් පැත්තට, 
අසයෝනිසසෝමනසිකාරසය් තිබුණ සිත සයෝනිදසෝ මනසිකාරයට, 
අපරමාදයට නැඹුරැ සවනව. 

සමන්න දම් වැඩ පිළිදවළ පිළිබඳව වැඩි වැඩි පරිචයක්, වැඩි 
වැඩි අවධානයක්, නැත්නම් සම් සදදවනි මට්ටසම් සවන සංසිද්ධිය 
පිළිබඳ අවධානයක් ඇති සවනසකාට තමයි සම්කට අපිට කියන්න 
පුළුවන්, සද්බාජ්ඣඞ්ග මට්ටමට සතිය වැඩිලයි කියල. ඒක කීප 
පැත්තකින් සතිය පිළිබඳ විවරණය කිරීසම්දි නැවත නැවතත් මතක් 
කරල සදන තත්ත්වයක් තියනවා. පුංචි සදයක් තමයි සමතන 
කියදවන්දන්. ඉතාමත්ම ක්ෂණමාතර කටයුත්තක්. නමුත් සම්සකන් 
තමයි ඒ සම්පූර්ණ ඉදිරිසය් සිදු වන්නා වූ බය ලැජ්ජ්ාව පිහිටන එක, 
ඉන්ද්රිය සංවරය පිහිටන එක, ආජීව පාරිශුද්ධිසය් පහිිටන එක, පරතය 
සන්නිශ රිත සලීසය් පිහිටන එක, ඔක්සකාම සිදධ් සවන්සන් අර 
ඉස්සසලල්ාම අසතිසයන් ඉන්න සේලාසේදී අසතසියන් ඉන්න බව 
දැනගන්න එක නිසයි. 

ඒ නිසා කිසිම පැකිළීමක් නැතුව කියන්න පුළුවන්, සතිය 
පිළිබඳ විචිතර අත්දැකීම තමන්ට ලැසබන්සන් අත්වැරදි සවන 
සවලාවට, වැරසදන සවලාවට. වැරදිල ඉන්න බව දැනගැනීම තමයි 
ඉතාමත්ම වැදගත් සදය කියල බලනව නම් අපිට එදිසනදා ජීවිතසය් 
අපි නිසා අනුන්ට සිද්ධ සවන, අනුන් නිසා අපට සිද්ධ දවන, අපි 
අප නිසාම ඇති කරගන්න ආදි වශසයන් සම් අඩුපාඩුකම් සෑම 
සදයක්ම සතිය පිළිබඳව ස්වර්ණමය සදාරටු. දම්වා සතියට 
පිවිසසන්න ඉතාමත්ම වැදගත් ද ්වල්. ඒ නිසා එවැනි නැමියාවක් 
ඇති සකනාට කට පුරා කියන්න පුළුවන් සයෝගාවචරයයි කියල. 
භික්ෂුවයි කියල. සංසාර බය දන්නා සංසාර බසයන් ගැලවීමට කටයුතු 
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කරන්නා. එවැනි සකනාට එවැනි තව සකසනක් දකනි්න හම්බ සවන 
එක තමයි සම් බුද්ධ ශාසනසය් තියන උත්තම කාරණාව.  

මම වදග්ම අපිට වරදිනසකාට අපි පරදිනසකාට අපි සනාමග 
යවනසකාට, වහාම ඒ සනාමග යන බව වරදින බව පරදින බව 
දැනගැනීමම විශාල ශාන්තියක්. අසප් සම් මනුස්ස ජීවිතසය් 
තිරිසදනකුට සහෝ සමයක් දෘෂ්ටිය නැති සකසනකුට කවදාකවත් 
හිතාගන්න බැරි විශාලම සලාකු ආයතනයක් තමයි සම්ක. පරදේශයක් 
තමයි සම්ක. ඒ නිසා තමන්සග්ම අඩුපාඩුකම් පිළිබඳව සැලකිලිමත් 
සවනසකාට පුදුම විදියට ඉන්ද්රිය සංවරය, පුදුම විදියට ආජීව පිළිබඳව 
පාරිශූද්ධිය, තමන් පිළිබඳවම විසේචන කරන ගතිය, පවට බය, පවට 
ලැජ්ජ්ාව ඇතුළතින් එන්න පටන්ගන්නව. 

සමතනදිත් මතක් කරන්න ඕනූ, සතිය පිහිටන ආරම්භක 
කාලදය්දී දම් තරම් ගුණ විදශ්ෂයක් අදප් ගුණ සන්තානයට සතිය 
දගනත් ද න්දන් නැහැ. නමුත් එවැනි මුලින් මුලනි් පිහිටුවන සතිය 
කවදාකවත් අඛණ්ඩව පවත්වනවා නම් සම් කියන මට්ටමට පත් 
සනාකර අත හරිනස්න්ත් නැහැ. ඒක නිසා විශාල, එන්ට එන්ට උස් 
සවන, එන්ට එන්ට සබාසහෝම පරපාතාකාර කන්දක් නගින්න යන 
සකසනකුට හැරමිටියක් සකාසහාමද මුළු ගමන පුරාම උදේ 
කරන්සන, අන්න ඒ වසග් තමයි සතිය හැම සවලාසවදිම උ ේ 
කරනව. කවදාකවත් නරකයි පැත්තකට දාන්න. ඒ වසග්ම තමයි 
සමානම රස මසවුලක සේවා, රාජ් සභෝජ්නයක සේවා, දුගියසග් 
පාත්තරයට වැසටන සදයක සහෝ සේවා ඒවාට දමන ලුණු ටික වසග් 
සෑම තැනකම පැතිරිල තියන සදයක්. ඒ නිසා සතිපට්ඨාන 
කියනසකාට සම් සති කියන ධර්මතාව, සම් චචතසිකය පුදුම විදිහට 
පැතිරිල වැදඩනව. නමුත් දම් සතිය ආකරමණශීලි ද යක් එදහම 
දනදවයි. සතිය තමන්ට ඉතාමත්ම වැ ගත් තාදලට ඉඩක් ලබා 
දුන්දනාත් අම්මා මුත්තා කිේවත් යන්දනත් නැහැ. ඇවිල්ල 
පැලපදියම් වුදණාත් ගලවන්නත් බැහැ. නමුත් පැලපදියම් වීම පිණිස 
කවදාකවත් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව සටන් කරන්දනත් නැහැ. එයා 
පැත්තකට දවලා ඉන්නව. නමුත් දම් අදප් තයින ආධාත්මික 
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ආගමික ගතිය නිසා, අදප් ගුරැවරැ ද මේපියන් අපටි උපද ස් ද න 
නිසා අපි දබාදහෝ මහන්සි දවලා දැනදගන අත්හදා බලමින් වර ්  
වර ්දා සතිය පිහිටුවන්න උත්සාහ කදළාත් ඒ සතිය කවදාකවත් අපටි 
පිටුපාන්දන් නැහැ. එවැනි ධර්මතාවක් නිසා මුළු බරහ්මචාරී ජීවිතයම 
සතිපට්ඨානයට දකාටු කරල කතා කරනව. 

ඒ නිසා අපි සති සස්බාජ්ඣඞ්ගය ගැන කථා කරනදකාට, 
සබාජ්ඣඞ්ග කියල කියන්දන දබෝධියට අංග, නැත්නම් චතුරායව සත 
නැත්නම් චතුර්මාර්ග ඥාන අවදබෝධ කිරීදම් උපකරණ කට්ටලයක් 
කියල ගන්නව නම්, සතයි කියන වචදනත් ඒ වාදග්ම දත්රැම්ගත 
යුතුයි. දම්කට අත්වැලක් ද න්න තමයි අර අපරමා  කියන ප ය ළං 
කරලා දපන්නුදේ. ඒ අපරමා යයි සතියයි පුදුම සමාන්තර භාවයක් 
තියනව. සතිය දම් විදිහට දහමිහිට පටන් අරදගන ඇඟට 
දනාදැදනන්න පටන් අරදගන කවදාකවත් ආපසු දනාහැදරන විදිහට 
දිගින් දිගට දිගින් දිගට දම් වැදඩන ගැම්ම එන කසකැදවන 
තත්ත්වය නිසා ඒක වඩා වර්ධනය කරන්න, ඒක දපෝෂණය කරන්න, 
ඒකට බාධා විරහිතව දිගට වර්ධනය දවන්න, සතිය පිළිබඳව තියන 
කරැණු නැවත නැවත දයෝගාවචරයා සිහිපත් කරගන්න ඕනූ. දම්ක 
සම්බන්ධදයන් සතිය දක්වලත්වදයන් සලකලා සතිය අදනක් 
චචතසිකවලින් ගලවල දවන් කරලා හැ ූරීම, අටුවාදවත් 
අභිධර්මදයත් පුරැදු කරන එක කරමයක්. අන්න ඒ කරමය කරල 
බලනදකාට ඒ කරමයට අනුව සතිය පිළිබඳව වැඩි සුහ කමක්, වැඩි 
සමීප සම්බන්ධතාවක්, උත්සන්න දැක්මක් ගන්න ඒදක් ලක්ඛණ, රස, 
පච්චුපට්ඨාන, ප ට්ඨාන වශදයන් හතර දකෝණයකින් බැලීම අටුවාදේ 
දබාදහෝ පරසි ්ධව දකදරනව.  

ඒ අනුව බලනදකාට සතිදය් තියන පරධාන ලක්ෂණය 
වශදයන් දපන්නන්සන් අපිළාපන ලක්ෂණයයි. සතිය යම් තැනකට 
එළඹ සිටිනව නම්, ඒක මතුපිට පා දවලා යන්දන් නැහැ. පිළාපන 
ගතිය කියලා කියනවා දපාළා පනින ගතියට. අපිළාපන ලක්ඛණා 
කියලා කියන්සන් එසහම සපාළා පනින ගතියක් නැහැ. ඒ අරමදුණහි 
කිඳාබහින ගතියයි සතිදය් තිදයන්දන්. සතිය නැතිනම් අපි කියන්දන් 
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මුට්ඨස්සතිය කියල. දැන් තිදයන්දන් මුට්ඨස්සතිය නම්, සම් අරමුණට 
මුහුණට මුහුණ දාලා හිටියත් ඒ අරමුණට බැසගැනීමක් සිදු වන්සන 
නැහැ. ඒ නිසා ඒ අරමුණ පිළිබඳව නැවත සිහි කරන්නට ඒක පිළිබඳ 
හැඟීමක් පහළ දවන්දන් නූ. දමාක  දම් හමු වීම එච්චර සමීප 
දවලා නැහැ. ඒ ද සටම දයාමු දවලා නැහැ, අනවිහිත දවලා. 
දවන ද ්වල් ගැන කල්පනාසවන් ඒ හමු වීම සිද්ධ වුණාට ඒ දවන 
අරමුණුවල සරන තාක්, නැවත මතක් කිරීසම් ශකත්ිය නැතුව යනව. 
නැවත මතක් කිරීසම් ශකත්ිය ඇති සතිය යම් අරමණුක පිහිටියා නම්, 
ඒ අරමුණ පිළිබඳ අංග පරතංග මතකසය් හිටිනවා.  

දමදහම මතක හිටින්න සහ්තුව සමාකද? ඒ අඟපසඟ 
පිළිබඳව ඇතුළට කිඳාබැහැල උකහාගන්න ගතියක් සතිදය් තිසයනවා. 
සපාළා පනින ලක්ෂණයට අපි සම්පරදායානුකූල නි ර්ශනය 
සපන්වන්සන් සේළිච්ච ලබු කබලක් වතුරට දැම්සමාත් ඒක කවදාවත් 
ගිසලන්සන නැහැ. ඒ වතුසර් රළත් එක්ක උඩ පහළ යමින් වතුර 
ගලන දිශාවට ගලනව. දැන් කාසල් හැටියට කියනව නම්, ඔය සබෝතල් 
සපාසරාප්පයක්, රිජිස ෝම් කැබැල්ලක් වතුරට වැටිච්චාම ඒක වතුරත් 
එක්ක පාවී පාවි ඉහළ පහළ යමින් වතුර ගලන දිශාවට ගලනව. 
සම්කට කියනව සපාළා පනින ලක්ෂණයක් කියල. වතුරත් එක්ක 
ඔසහ් සපාළා පැන පැන තියනව මතුපිටම. නමුත් ඒකට 
සාසප්ක්ෂකව, ඒකට පරතිවිරැද්ධ නිදර්ශනයක් විදිහට, වතුරට ගලක ්
දැම්සමාත් වැටිච්ච තැනම කිඳාබහිනව. අඩියටම යනකල් ගිහිල්ල 
මිසක් ගල මගදි නම් නතර සවන්සන නැහැ. සමනන් සම් ගතිසයන් 
තමයි සතිසයන් දැකගන්න ඕනැ, සතිය යම් අරමණුකට අපි සයාමු 
කරල එලල් කළා නම් පහිිටියා නම් සතිය කාසගන බහිනව. එහ ි
නිමග්න සවනව. එහ ිබැසගන්නව.  

සමන්න සම් අපිළාපන ලක්ඛණ ගතිය තමයි සතිසය් 
තිසයන්සන. ඒ නිසා අපට සම් එකම අරමුණක් නැවත නැවතත් 
සතිමත් සවනසකාට, එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ ඒ අරමුසණහි ඇතුළට 
කිඳාබහින ගතිය සවනව නම්, පවතිනව නම් අන්න සතිය 
කරියාත්මකයි. එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ අපි සතිමත් සවනව. ඒ 
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අරමුණ පිළිබඳව ඇතුළත පිටත හැම ලකුණක්ම අංග පරතයංගයක්ම 
අපිට සබාසහෝ විශ  සවන්න පටන්ගන්නව. ඒ වසග්ම තමයි සතිසය් 
රසය. සතිය තියන බව. සතිය තියන සේලාවට කර සදන කෘතයය 
තමයි අසම්සමෝස භාවය. කලසකාල නැහැ. යම් අරමුණකට හිත ගියා 
නම්, තවත් අරමුණක් සකසරහි හිත අනියම් සම්බන්ධකම් පවත්වන්න 
යන්දන නෑ. සීයට සීයකම් අර අරමුසණ්මයි. එසහ සමසහ සවන්සන 
නැහැ. කලසකාල සවන්සන නැහැ. අන්ද මන්ද සවන්සන නැහැ, 
අන්දමන්ද සනාකර හරියටම එකම අරමුණකට එල්ල කරල සදනව 
නම් ඒ අරමුසණහි කඳිාබැහීමට අර ලක්ෂණයට ඉතාමත්ම අතයවශය 
කාරණයක් තමයි, නැත්නම් අරමුසණහි කිඳාබහින ගතිය සපන්නන 
කෘතයය තමයි අරමුණත් එක්ක හරියට අන්ද මන්ද භාවයක් නැහැ. 
සකළින්ම සම්සමෝසාවක් නැතුව විකාර ගතියක් නැතුව අන්ද මන්ද 
වීමක් නැතුව අරමුණ මහුුණට මුහුණ දාලා හිටිනවා. අමතක කරන 
ගතියක් නැහැ. නැවත නැවත මතක් කර සදන ගතියක් තියනවා. 

සම් නිසා සතිය කිඳාබහින ගතියත් සම්සමෝස භාවය 
නැතිකමත් නිසා විසයානුභාව පච්චුපට්ඨොනො කියල තමන්ට සහාඳට 
භාවනා කරසගන යනසකාට, සතිය තහවුරැ සවනසකාට සම් තාම 
අපි කතා කරන්සන් සබාජ්ඣඞ්ග සතිය සනසවයි සාමානය සතිය 
වුණත් හරියට මම දැන් මණූදාල තිසයන්සන් සමනන් සම්කටයි කියල 
අභිමුඛ වු විෂය සහාඳට පැහැදිලි සවනවා. සවන විදිහකට කියනව 
නම් අපි - ඒක පස්සසදි තවත් තහවුරැ සවනව - දැනට එසතන්දි 
සාමානයසයන් මතක් කරනවා සයෝගාවචරයට සහාඳට සතිමත් 
සවන්න ඕනැ නම් අරමණුක් පිළිබඳව, අපි කියනව ඒ අරමුණ 
සමසනහි කරන්සනයි කියල. වම තබනසකාට වම,  කුණ තබනදකාට 
 කුණ, පිම්ීම දවලාදවදි පිම්ීම, හැකිළීම දේලාදවදි හැකිළීම, 
ආශ්වාස පරශ්වාස වශදයන් අරමුණු ගන්නවා නම් ඇතුල් වීම පිට වීම 
වශසයන්, නැත්නම් ආශ්වාස පරශ්වාස වශසයන්, නැත්නම් ගන්නවා 
සහළනවා වශසයන් සහෝ සමසනහි කරන්සනයි කියල. දමදහම 
සමසනහි කරසගන කරසගන යනසකාට ඒ සයෝගාවචරයා 
සම්සමෝසාවට පත් වුදණාත් සමහර සවලාවට ඇතුල් සවන 
සේලාදවදි පිට සවනවාය කියල සමසනහි කරන්න ඉඩ තිසයනවා. 
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පිට සවන සවලාසවදි ඇතුල් සවනවාය කියල සමසනහි කරන්න ඉඩ 
තිසයනවා. ඔසහ් පුරැද්දට ගිරසවක් වාසග්, ඇතලු් සවනවා පිට 
සවනවා ඇතුල් සවනවා පිට සවනවා කියකියා භාවනා කළාට ඒක 
හරියටම ඒ ඇතුල් වීසම් අරමුණත් එක්ක ඇතුල් වීම සමසනහි කිරීම 
එකිසනකට මුහුණ සනාදී ඉන්න ඉඩ තියනව. පිට වීසම් අරමුණත් 
එක්ක පිට වීම සමසනහි කිරීම මුහුණ සනාදී, පිට දවන දවලාදවදි 
ඇතුල් දවනව කියල දමදනහි කරන්න ඉඩ තිදයනවා.  

ඒ වදග්ම තමයි වම  කුණ කියල සක්මන් කරදගන 
යනදකාට  කුණ තබන අවස්ථාදේදී පුරැ ් ට දමදනහි කරනව 
දවන්න පුළුවන් වම කියල. ඒ දමාක , ඒ දයෝගාවචරයා වම  කුණ 
අතර දවනසක් හඳුනනද්න් නැහැ. ද කම සමානව  කින නිසා 
දකෝක දමදනහි කළත් කමක් නැහැ කියල එදහමත් දවන දේලාවල් 
තියනව. එදහම නැත්නම් ඇතුල් දවන දවලාදවදි පිට දවනව කියල 
දමදනහි කළත් පිට දවන දවලාවකදි ඇතුල් දවනව කියල දමදනහි 
කළත් ඒදක් දවනසක් නැහැ කියල දයෝගාවචරයාදග් හිතට අභිමුඛ 
විෂය, සති අරමුන දහවත් අර වම තබන දවලාදවදි වමටම සයාමු 
කරවන ගතිය අනුව විෂය සවන්සන් වමයි. පුරැදද්ට දකුණ කියල 
කිේවට හරි යන්සන් නැහැ. ඒ වදග්ම ඇතුල් දවන දේලාදවදි හුස්ම 
රැල්ල ඇතුල් වීමයි විෂය සවන්සන, පටි වීම දනදවයි. පිම්ීම 
අවස්ථාව දමදනහි කරන දකනාට පිම්ීමයි විෂය දවන්දන හැකිළීම 
දනදවයි. අන්න ඒ ද ක අතර විෂයට අභිමුඛ දනාවන ගතිය දහාඳට 
වැටදහනවා දයෝගාවචරයාට.  

දම්කට තමයි පච්චුපට්ඨානය කියල කියන්සන්. සතිය ඇති 
නැති බවට තමන්ට වැටසහන ආකාරය විෂය අභිමුඛභාව 
පච්චානුපට්ඨාන. ඒ නිසා කරන සද් සහාඳට පැහැදිලියි. මහා සලාකු 
සදයක් ඒ නිසා කරන්න එපැයි කියනව. විශාල වශසයන් ගැඹුරැ 
සමසනහි කිරීම් කරන්න එපා. ඉතාමත්ම ලාමක පරඥප්තියක් 
අල්ලසගන ඇතුල් වීම සම්පූර්ණසයන්ම ඇතලු් වීම කියලමයි 
සමසනහි කරන්සන. පිට වීම පිට වීම වශසයන්, පිම්ීම පිම්ීම 
වශසයන්, හැකිළීම හැකිළීම වශසයන්, දකුණ දකුණ වශසයන්, වම 



54-වන ධමම ද ්ශනය - සති සම්දබාජ්ඣඞ්ගය | 

21 | 

වම වශසයන්, නැගිටින සවලාසවදි නැගිටිනව වශසයන් තමයි 
සමසනහි කරන්න කියන්සන්. ඒ නැගිටින සවලාසවදි අත බිම 
තියනව, කය පැත්තකට බර කරනව, කකලු දිගහරිනව කියල විස්තර 
වශදයන් දමදනහි කරන්දන නැහැ. ඉතාමත්ම සරලව, නැගිටිනවා 
නැගිටිනවා නැගිටිනවා කියල තමයි දමදනහි කරන්දන. නමුත් 
දමදනහි කරන ගමන් සතියට පුළුවන් තරම් ඒ අභිමුඛ විෂයට 
දහාඳට මුහුණ දීල නිසි නින්සද් ඒක බලාගන්න ඉඩ සලසන එක 
තමයි විය යුත්සත්. ඒ වසග්ම සතිය හරි නම් සයෝගාවචරයට 
වැටසහන්සනත් එසහම. ඒ නිසා විෂය, අභිමුඛ විෂය දහාඳට පැහැදිලි 
දවන්න පටන්ගන්නවා.  

ඒකයි එකම අරමුණක් සබාසහෝ කාලයක් භාවනා කරන්න 
සවන්සන. එතසකාට අර ඉස්සසලල් අරමුණ විෂසයහි ආපු පිරිසිදුකම 
එන්න එන්න අරමුණ විෂසයහි නැවත නැවතත් නැවත නැවතත් 
ඒකම බලනසකාට සහාඳ පිරිසිදු, සබාර නැති චංචල නැති, සායම් 
දිය දවච්ච නැති වතුර කඩක් දිහා බලන්නා වදග් ගැඹුරටම යනකල් 
 ර්ශනය පැහැදිලි දවනවා. ඒක නිසා විෂය අභිමුඛ භාව 
පච්චුපට්ඨාන. සම්ක සඳහා සමවැනි සතියක් සඳහා ආසන්න 
කාරණාව උදේ කරන ගතිය සපන්නන්සන් කායාදි සතර සතිපට්ඨානා 
පදට්ඨානා. සතියට පදට්ඨානය සවන්සන් සතියමයි. එසහම නැතුව 
ඡන්දසයන්, කුසලච්ඡන්දසයන්, වීර්යසයන්, ශරද්ධාසවන්, සමාධිසයන් 
පරඥාසවන් සතිය නැගිට්ටවන්න බැහැ. සතිය නැගිට්ටවන්න ඕනැ 
සවන්සන වරද්ද වරද්ද පටන්ගත්ත සතිසයන්මයි. සවන විදිහකට 
කියනව නම්, සතිය ආරම්භසය්දි කඩ කඩ ඛණ්ඩ සතියක් ඇවිල්ල 
අන්තිසම්දී අඛණ්ඩ සතයික්, සතිපට්ඨාන සතියක්, සස්බාජ්ඣඞ්ග 
සතියක් බවට පත් වුණාට පස්සස් ඒ ඝනබහල සහාඳ ශක්තිමත් 
සතියට සහ්තු සවලා තිසයන්සන අර මලුින් මුලින් ගත්ත වරදින වැරදි 
වැරදි යන පරයත්නයමයි. ඒ නිසා සතිය පිළිබඳව ගන්නා පරයත්නය 
කවදාවත් අහක යන්සන නැහැ. කායාදි සතර සතිපට්ඨාන පදට්ඨානා 
- ඒ කියන්සන් කාය සතිපට්ඨානය, කායානුපස්සනා සතිපට්ඨානයමයි 
සවදනානුපස්සනාවට උදේ උපකාර කරන්සන. කාය සේදනා සදකමයි 
චිත්තානුපස්සනාවට උදේ කරන්සන. කාය සේදනා චිත්ත කියන 
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තුනමයි ධ්මානුපස්සනාවට උදේ කරන්සන. ධ්මානුපස්සනාවට 
ආවහම ආසය් කායානුපස්සනාව කරන්න සවනවා. සමාකද 
ඉස්සසලල්ාම නීවරණ ධර්ම. ඊගාවට ස්කන්ධ භාවනාසේදී ආසය් 
රෑපස්කන්ධය ආසය් සමසනහි කරන්න සවනව. ඒක චක්ඛු, සසාත, 
ඝාන, ජිව්හා වශසයන් ආසයත් ආයතන වශසයනුත් සමසනහි කරන්න 
සවනව. 

ඒ නිසා ඒ සතියම නැවතත් ආදයත් අර මූල 
කර්මස්ථානයටම දයා වනදකාට, මූල කර්මස්ථානය එකම වුණාට 
සතිදය් ගැඹුරැකම නිසා, සතිදය් පළපුරැදුකම නිසා මූල 
කර්මස්ථානදය් වැඩි ගැඹුරක් දප්න්න පටන්ගන්නව. ඒක නිසා 
ආරම්භක දයෝගාවචරයා පිම්ීම හැකිළීම, ආනාපානය,  කුණ වම 
වශදයන් කරන දවලාදවදි වටහාගන්න කරැණුවලට වඩා දලාකු 
ගැඹුරක් සතිපට්ඨාන අවස්ථාවක සතිය දහාඳට පිහිටි දේලාවක, 
එදහම නැත්නම් සස්බාජ්ඣඞ්ග අවස්ථාවට යනසකාට ගැඹුරක් 
දකිනවා. හැබැයි භාවනා සනාකර හිටිය නම් ඒ ගැඹුර දප්න්දන් 
නැහැ. ඒ දමාක , භාවනා දනාකර ඉන්නවැයි කියල කියන්දන් 
සතිය දනාපිහිදටේවා නම් සතිදයන් දනාබැලුවා නම් දිගින් දිගටම 
එය දනාබැලුවා නම් දම් ගැඹුර දප්න්දන් නැහැ. 

ඒ අනුව බලනදකාට සතිය සථරවාද බුදු  හදම් ඉතාමත්ම 
ආසේණික ලක්ෂණයක් වශසයන් සනාපැකිළ හඳුන්වාසදන්න පුළුවන්. 
විසශ්ෂසයන්ම අපරමාදය කයින්සන් සතියයි කිේසවාත් නම් ඒක පිළිබද 
වාදයක් ඇත්සත් නැහැ. ඒ වාසග්ම තමයි සතයි පිළිබඳව මෑත 
කාලසය් - ඒ කියන්දන දැන් අවුරැදු 20 කට 30 කට ඉස්සසලල් - සම් 
නිවැරදි අර්ථකථනය සහළි කරපු නිසා සම්ක කාසගවත් 
අයිතිවාසිකමක් සනසේ. ඕනූම සකසනකුට සතිය පිළිබඳ සම් 
පර්සය්ෂණය කරනව නම් ඒ පුද්ගලයාට එදා ඒ පිළිබඳ අත්දැකීමක් 
ලබන්න පුළුවන් ශක්තිය ඇති සවන්න පටන්ගතත්ා. ඒ විතරක්ම 
සනසමයි ඉතාමත්ම කැපී සපසනන සවනස වුසණ ඒ අත්දැකීම නිසා 
සතියට යම් තාක් කාලයක් ආසයෝජ්නය කරනව නම්, ශරද්ධාව 
ආසයෝජ්නය කරනව නම්, ඒ තාක් සතිය කිඳාබහින නිසා සම් 
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ජීවිතසය්දිම නිවන් දකින්න පුළුවන් කියන තත්ත්වය හරියට අලුතින් 
සහායාගත්ත සදයක් වසග් මතු සවන්න පටන්ගත්තා. 

ඒකට දහ්තු වුදණ ්සතිය පිළිබඳව පවතින්නා වූ ද දවනි 
පදට්ඨාන කථාව. ඒ සමාකද්ද, තිරසඤ්්ා පදට්ඨානා කියල. කායාදි 
සතර සතිපට්ඨාන පදට්ඨානා, තිරසඤ්්ා පදට්ඨානා කියල පදට්ඨාන 
සදකක් සපන්වනවා. සමාකද්ද තිරසඤ්්ාව කියල කියන්සන? යමක් 
විෂසයහි ස්ිර සංඥාවක් ඇති සවනව නම් ඒ විෂසයහි සතිය සහාඳයි. 
ඒ විෂසයහි සතිය බැසගැන්ම සහාඳයි, කිඳාබැසීම සහාඳයි. සමන්න 
සම් නිසා ස්ිර සංඥාවක් ඇති කරගැනීම පිළිබඳව සම් සමසනහි 
කිරීසම් කරමය මෑතකදි මතු සවන්න පටන්ගත්ත. 

ඒක සතිපට්ඨාන සූතරසය්ත් සඳහන් කරනව ගච්ඡමන්තො වො 
ගච්ඡොමී’ති පජොනොති සම් ආදි වශසයන් විවිධාකාරසයන් දැන් ආශ්වාස 
පරශ්වාස සදකත් සහාඳට හිටපු ගමන් හිත තිේබ ගමන් ආශ්වාස 
පරශ්වාසය සහාඳට හිත පිහිටවනව නම්, දමදනහි කිරීම අවශය 
කරන්සන නැහැ. පිම්ීසම් හැකිළීසම් කාන්දමකට හිත ඇල්ලුව වසග් 
සහාඳට භාවනාව යනව නම් සමසනහි සනාකළාට කිසිම පරශ්නයක් 
නැහැ. සමාකද අපිට ඕනැ කරන්දන කරමසේදය සනාසවයි. අපිට 
අවශය කරල තියන පරසයෝජ්නය සලකන වැඩක්. ඒක හුඟ සවලාවකට 
හරියන්සන නැතිකමයි, ආධුනිකයසග් හැටි. මූල කර්මස්ථානසය් හිත 
සනාපිහිටනකම. අන්න ඒකට සතිය දහාඳ ප නම්ගතව ඇති 
කරගන්න තමයි, දම් ස්ිර සංඥාවක් ඇති කරගැනීම පිළිබඳව  කුණු 
පය විහිදුවන දේලාදවදි එයට සතිය දයා වන ගමන්  කුණ කියල 
දමදනහි කරනව. වම් පය දමදහයවනදකාට දච්තනා පූර්වකව 
වැදේ සි ්ධ දවනවා. ඒ සන්තානය වගකියන්න ඕනැ. නමුත් එයට 
සතිය පිහිටුවීමට අමතර ආධාරකයක් වශදයන්, ඒදණ්ඩකට හයි 
කරන අත්වැලක් වශසයන් වම වශසයන් සමසනහි කරනව. යම් 
අවස්ථාවක සයෝගාවචරයාට දකුණ වම, දකුණ වම කියල සමසනහි 
කරමින් යනසකාට සද්දවලින් බාධා, අවට තියන රෑප නිසා බාධා, 
හමන සුළං නිසා බාධා ආදී වශසයන් සප්නව නම්, ඒක 
සදතුන්සැරයක් සමසනහි කරන්න කියනව. දකුණ කරියාත්මක වන 
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තාක් කල් දකුණ දකුණ දකුණ, වම කරියාත්මක දවනදකාට වම වම 
වම කියල. 

දැන් අපි  න්නවා මනුස්සදයා ඔය කදර් බඩු උසස්න් ගිහිල්ල 
කරත්තවල බඩු බැඳදගන ගිහිල්ල විකුණන දවලාවලදි ඒදගාල්ලන්ට 
බඩු පරමාණය ගණන් කරන්න ගියාම නිතදරෝම ගණන් කර කර තමයි 
විකුණන්දන්. ඒ බඩු ලාභයි ද කයි තුනයි හතරයි, නැත්නම් හතරයි 
හතරයි හතරයි, පහයි පහයි පහයි, හයයි හයයි හයයි, හතයි හතයි 
හතයි කියකියා ගණන් කර කරමයි යන්දන්. එතදකාට ඒ මනුස්සයට 
වරදින්දන් නැහැ. වැරදුණත් එක සැරයයි වරදින්දන්. වරදිනදකාටම 
වැරදිච්ච බව දැනගන්න පුළුවන්. ආදය් හදාගන්න දැනගන්නව. ඒ 
වදග්ම තමයි ගණන් කර කර බඩු බානදකාට, බඩු දබ නදකාට 
දවන කිසිම ද ්කට හිත දයා න්නත් බැහැ. කවරුැ දමානව කථා 
කළත් කවුරැ දවන ද යක් විමසුවත් දමාන ද ්වල් දප්න්න තිබුණත් 
එයාදග් හිත ඉතාම දැඩි දලස අර ගනුද නුවට දයද නව. බැංකුවක 
සල්ලි ගණන් කරන්න ගයිහම ඒ දකනාට සල්ලි ගණන් කරන එක 
වැරදුදණාත් අතින් තමයි දාන්න දවන්දන. අඩ ු වුදණාත් නම් 
පාරිදභෝගිකයා දපන්නලා ද නව. වැඩි වුසණාත් සාක්කුසේ දාසගන 
යනව. ඒ නිසා ඒකටම පූර්ණ අවධානය සයාදල දෑතම සයාදවල 
ගණන් කරමින් ගණන් කරමින් ඒක කරනසකාට වරදින්න තිසයන 
අවස්ථාව අඩුයි.  

ඒ නිසා සම් සමසනහි කිරීසම් කරමය ඉතාමත්ම පුංචි සවනසක් 
ඇති කරන්සන. නමුත් සම්කට සාදර වුසණාත් ඒ හිතට ඒ භාවනා 
ජීවිතයට පුදුමාකාර ගැඹුරක් ඇති කරල සදනව. ඒ අනුව සම් තිර 
සඤ්්ාව, සතිය පිළිබඳව සහාඳ පදට්ඨානයක් සවනව. ඒ නිසා යම් 
ආකාරයකට සතිය පිහිටනව අඩුයි නම් ඒ කාරණාව සමසනහි 
කරනව. දැන් සමතන සඳහන් කරල තිසයනවා අසන්තං වො අජ්ඣත්තං 
සතිසමම්බොජ්ඣඞ්ගං නත්ථි ම  අජ්ඣත්තං සතිසමම්බොජ්ඣමඞ්ගො’ති 
පජොනොති. තමන් තුළ සති සස්බාජ්ඣඞ්ගය නැති බව දන්නව නම් ඒ 
බව දැනගන්න කියලයි සම්සක් සඳහන් කරල තිසයන්සන. නමුත් ඒක 
දැනගත්ත පමණින් නතර සවන්සන නැතුව ඒ බව සමසනහි කරන්න 
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පටන්ගත්සතාත් - ඔන්න මම දැන් සතිසයන් යුක්තව දාන ශාලාවටම 
යන්න යනවා. නමුත් ඒ අතරමැදදි සමාකක් හරි අතුරැ කාරණාවක් 
සිද්ධ සවලා තමන්ට ඒ සවලාවට එතනට යා ගන්න බැරි තරම් සම් 
අතුරැ කාරණාවට පමා සවනවා. පමා සවද්දි තමාට එක පාරට මතක් 
වුදණාත් සම් වැසේ සකරැසවාත් මට ගමන, ගමසන අර්ථය දවලාවට 
කරගන්න හම්බ දවන්දන් නැහැ. මසග් හිත දැන් රෑසපකට ඇදිල, 
නැත්නම් සද්සදට ඇදිල, නැත්නම් ගඳකට ඇදිල, නැත්නම් ඒ බවට 
මත් සවලා ඉන්න සවලාවක බාධා සවනව නම්, ගමනට බාධා සවනව 
නම්, ඒ තිසයද්දිත් අර මත් වීසම් ඉන්නව නම් අපටි ඒක සමසනහි 
කිරීසම් පමණින් අපට ආසය් ගමනට හිත සයාදන්න පුළුවන් සවනව. 
ඒ විතරක් සනසවයි අපි සමතනින් දාන ශාලාවට යන අධිෂ්ඨානසයන් 
එළියට බැස්සා. යන හැම පියවරක්ම අපි දකුණ වම වශසයන්ම 
සමසනහි කරමින්ම යනව. ඒසකදිත් තබන තබන පයිවරක් පාසා අපි 
දාන ශාලාවට ළං සවනව. සමසනහි කිරීම නිසා ඒ අවස්ථාව 
නන්නත්තාර සවන්න, වල්මත් සවන්න තියන අවස්ථාව අඩු සවනව.  

දම් අනුව දප්නවා සම් තිර සංඥාව සබාසහාමත්ම උපකාර 
බව. සම්ක දප්න්දන ද දක් පන්තිදය් ළමයින්දග් වැඩක් වාදග්. ඒ 
කියන්දන කළු ලූල්දල අ යන්න ම් යන්න, මා යන්න කියල ලිේවාම 
ගුරැවරයා අඩිසකෝදුව හරි සේවැල හරි අ යන්නට තියනසකාට මුළු 
පන්තියම අයනු කියල කයිනව. ඊලගට අල් ම යන්නට තිේබහම අල් 
මයනු මායනු කියල කියනව. ඒ අකුසරන් අකුර කියකියා ඉන්නසකාට 
ඒ ළමයාටම තමන්සග් කටහඬ ඇසහනව. ඊට පස්සස් අකුරට සේවැල 
යනසකාටම ඉසේම අර තමන්සග්ම ඇහිච්ච කටහසේ සද්දයත් 
ගුරැවරයාසග් සංඥාවත් අකුර පිළිබඳ තිබුණ තිර සංඥාවත් නිසා එයාට 
සගදරදි හිටියත් හීසනදි වුණත් ඒ වචනය අකුර ශේද නම සමසනහි 
සවනවා. 

අන්න ඒ විදිහට හැම සද්ටම නමක් තියනව. සර්වඥයන් 
වහන්සස් සද්ශනා කරල තියනව සම් සලෝසක නමකින් සකසලසිච්ච 
නැති සදයක් ඇත්සත නැහැ කියල. නමක් නැති එකක් තිේසබාත් 
‘නමක් නැත ිඑක’ කියල හරි කියනව. ඒ තරම්ම සකසලසිල තියන 
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එසකන්මයි අපි අල්ලන්සන. අල්ලල ඒක මාර්ගසයන් අපි ඇතුළට 
බැසගැනීම තමයි තිර සංඥාවක් ඇත ිකරගැනීසමන් තමයි, නැත්නම් 
තිර සංඥාවක් ඇති කරගැනීමට තමයි සම් සමසනහි කිරීම කරන්සන. 
සම්ක සූතරසය් සඳහන් සවන්සන පජානාති කියල. අන්න ඒ විදිහට 
සතිය මනා සකාට පිහිටුවීම සඳහා, මනා සකාට පිහිටියාට පස්සස ්
තමයි සම්ක සතිපට්ඨාන කියල කියන්සන. මලුනි්ම තිසයන්සන් 
සක්වලත්වසයන් සතිය. ඒක සබාසහෝම දුර්වලයි. සබාසහෝම ඛණ්ඩයි. 
සබාසහෝම ඩිංගිත්තක් චිත්තක්ෂණයක් සදකක් හිටල ආසය් අසතිමත් 
සවනව. ආසය් සබාසහෝ සේලාවක් අසතිමත්ව ඉඳල ආසය් 
චිත්තක්ෂණයක් සදකක් සතිමත් සවනව. නමුත් අර සමසනහි කිරීම 
යන්තරානුකූලව කරනව නම්, දවසස්, නැත්නම් භාවනා කරන පැය 
ස්වල්පසය් දිගසටෝම ඒ සතිය කඩින් කඩ දවවී සහෝ දිගින් දිගට දිගින් 
දිගට පවතින්න තිසයන ශක්තිය වැඩියි. පස්සස් සම් සතිය කරමසයන් 
ඉතිරී පැතිරී යනසකාට අඛණ්ඩ ධාරාවක් විදියට සිනිද්ධා ් තලධාරා’ව 
අ්හාසි ඉරියාප්ථා කියල සම් සතිය ටිසකන් ටික ටිසකන් ටික 
වැසඩන්න පටන්ගන්නව.  

ඒ නිසා යම් කිසි සකසනකුට සතිසස්බාජ්ඣඞ්ගය වැඩිල 
නැහැ, සවන විදිහකට කියනව නම් අසන්තං වො අජ්ඣත්තං 
සතිසමම්බොජ්ඣඞ්ගං නත්ථි ම  අජ්ඣත්තං සතිසමම්බොජ්ඣමඞ්ගො’ති 
පජොනොති කියල දන්නව නම් එකක් සමසනහි කිරීම සවන අතර, තවත් 
අසප් ආචාර මත මගින් උදේ උපකාර සපන්නනව. සම් නැති සතිය 
දියුණු පවුණු කරගත්ත නම් කරැණු හතර හතරක් සපන්නනව.2 ‘සති 
සම්පජ්ඤ්්ඤ්ය’ කියල එකක් සපන්නනව. සති සම්පජ්ඤ්්ඤ්ය කියල 
කියන්සන, සතිපට්ඨානසයදි සම්කට සහාඳ අර්ථකථනයක් ලැසබනව. 
අපි ආනාපානසතිය පිහිටුවනව. එසහම නැත්නම් අපි කායගතාසතිය 
පිහිටුවනව. අපි සමතනදි අදහස් කරන්සන ආශ්වාස පරශ්වාස සදක 
සමසනහි කරමින් පර්යංකසය් සයසදනව. කායගතාසතිය වශසයන් 
දකුණ වම වශසයන් සමසනහි කරමින් සක්මසන් සයසදනවා. නමුත් 
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සම් සදකම සඳහා ආධුනිකසයක් දවසකට පැය හතක් අටක් සමසනහි 
කරමින් සයාදවන්න ඕනැ. සගදරක සදාරක නම් එච්චරවත් අමාරැයි. 

නමුත්  වසකට පැය 24 තියනව. දම් විදියට 1/3 කින් විතර 
පටන් ගත්සතාත් සම් සතිසය් අඩුපාඩුකම් තියනව නම්, ඒ පුද්ගලයා 
අර පරධාන ඉරියේ විතරක් සනසවයි, පුංචි පුංචි ඉරියේ දක්වාම සතිය 
විහිදුවන්න ඕනැ. සම් පුංචි ඉරියේ විෂසයහි සතිය පැවැත්වීම තමයි 
සම්පජ්ඤ්්ඤ්ය කියන්සන. ආම ොකිමත විම ොකිමත ඉදිරිය 
බලනසකාට පැත්ත බලනසකාට, අභික්ක්න්ත පටික්ක්න්ත 
ඉස්සරහට යනසකාට පස්සට යනසකාට, සමිඤ්ිමත පසොරිමත අත 
නවනසකාට දිග හරිනසකාට සෑම අවස්ථාවකම අර ඉඳසගන 
පර්යංකය කරන්නා වසග් පුළුවාන් තරම් ඒ සතිය ඉතිරිල පැතිරිල 
කරන්න පටන් අරගත්තම ඒ සතිය අඛණඩ් වීම සඳහා, 
සතිපට්ඨානයක් වීම සඳහා, සබාජ්ඣඞ්ග සතියක් වීම සඳහා අවස්ථාව 
වැඩියි. ඉස්සසල්ලාම පටන් අරගන්සන් ඔක්සකෝම ඒ සඳහා සුදුසුකම් 
පහසුකම් දීලා සප්පාය කරැණු සලසල වාඩි සවලා, ආශ්වාස 
පරශ්වාසසය් සතිය පිහිටුවනව. නැත්නම් සක්මසන් ඒ කරියා සදසක්දිම, 
සක්මසන්දි සහෝ පර්යංකසය්දි පරතිඵලයක් බලාසපාසරාත්තු සවන්සන 
නැහැ. හුදු භාවනාව සඳහාම භාවනාව කිරීමක්.  

සම්පජ්ඤ්්ඤ්ය කියනසකාට එදිසනදා කටයුතු කරන සවලාවට 
සිවුරැ අඳිනසකාට, පාතර දරනසකාට, යනසකාට එනසකාට, ඈත මෑත 
බලනසකාට, කුඩා අනුකඩුා සෑම ඉරියේවකම සතිය පැවැත්වීමට 
සම්පජ්ඤ්්ඤ්ය කියල කයින්සන. එතසකාට අර තැන් තැන්වලින් 
ඇඳපු ඉර තිත ්තිත් තිත ්තිත් කියල ඇඳපු ඉරක් සම්පූර්ණ යා සවනව 
වසග්, සතිය අඛණ්ඩ ධාරාවක් විදියට යන්න පටනග්න්නව. සම් සති 
සම්පජ්ඤ්්ඤ්ය වැඩීමට තමයි භාවනා මධයස්ථාන වාසග් ඒ ඒ ස්ථාන 
ඒ ඒකටම කැප සවච්ච කාල සටහනක්, ඒකටම කැප සවච්ච පිරිසක් 
එක්ක කටයුතු කරනසකාට ඒ සයෝගාවචරයාසග් ජීවිතය පරධානම 
සත්මාව සවන්සන සගවල් සදාරවල්වල වසග් සද්ශපාලන අර්ථය 
සලසන එකවත් අර්ථ ශාස්තරය සලසන එකවත් සමාජ් ධර්ම වඩන 
එකවත් සුතමය ඥාන වඩන එකවත් සනසවයි. තමන්සග වතක් 
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තියනව. ඒ වත සතිසයන් යුක්තව කරනව. ඉතින් ඒකට අර්ථ සදන්න 
පටන් අරගත්සතාත් අනිවාර්යසයන්ම සතිය යට ගිහිල්ල සපාත්පත් 
කියවන්න තියන ආසාව, කථා කරන්න තිසයන ආසාව, බලය තහවුරැ 
කරගන්න තියන ආසාව ආදී වශසයන් ලාමක ආශාවල් සබාසහෝ 
වැසඩන්න ගත්සතාත් අර මං කලින් කිේව වසග් ඉඩ පරස්තාව නැති 
සවච්චාම සතිය පැකිදළනව. පස්ස ගහනව. 

නමුත් යම් ආකාරයකට අපි උත්සාහ කරල, සම්ක සද්ශපාලන 
ආර්ික සමාජ්මය පරසයෝජ්නයක් සනාසවයි. සම් ධර්මමය 
පරසයෝජ්නයක් සලකල සතිය පිහිටුවනවා නම්, අපි සියලුම අගයන් 
ආඩම්බරයන් පැත්තක තියන්න ඕනැ. එසහම පැත්තක තියනසකාට 
අපිට සම් අනුකුඩා සද්වල් විෂසයහි සතිය පිහිටවුන්න යනසකාට 
සතිසය් තහවුරැ භාවය වැඩි සවනව. සම්කට සදවන කාරණාව තමයි 
මුට්ඨස්සති පුග්ගලපරිවජ්ජනතා. සම් භාවනා මධයස්ථානවල ඉන්නව 
පිස්සසා පිහාට්සටෝ. ඒ ඇත්සතා කවදාකවත් සතිය පිහිටුවීම වසග් 
සද්වල් සනසවයි අදහස් කරල තියන්සන. සම් වසග් තැන්වල 
කාසගන්වත් කරදරයක් නැතුව ඉන්න පුළුවන්. කෑම ටික ලැසබනව. 
එසහම නැත්නම් සවන සවන පහසුකම් ලැසබනව කියල ඔසහ් එේවට 
සවලා ගත කරන ඇත්සතා ඉන්නව. නැත්නම් ඒ වසග් සතියත් 
පිහිටුවනව, ඒ වසග් ලාමක ආසාවලුත් තියනව.  

අන්න ඒ වාසග් ඉතාමත්ම අසති,  ුට්ඨස්සති පුද්ගලසයාත් 
ඉන්නවා. ඒ වසග්ම සතිය තරමකට තිබුණත් සති සම්පජ්ඤ්්ඤ්ය අඩු 
පු ්ගලදයාත් ඉන්නවා. දම් විදියට හිදත් විවිධාකාර තත්ත්ව ඇති 
ඇත්දතෝ ඉන්නවා. ඒ වාසග්ම හිත දුර්වල සවච්ච සෑසහන පිරිසක් ඒ 
තැන්වල ඉන්නවා. ඉතනි් ඒ තැන්වලට ගිහිලල් අපි එසහම 
පුද්ගලසයෝ අයින් කරන්න උත්සාහ සකරැසවාත් සහම සවන්සන 
ඉතින් අපට සකළවරක් කරගන්න බැරි නඩු තමයි. ඒ නිසා අපට 
සිද්ධ සවනව ඇත්තටම බාධාකාරී නම් ඒක එකතු දවලා අයින් 
කරගන්න. නමුත් අපට සි ධ් දවනව එවැනි පු ්ගලයන් මගහැරීදමන් 
ඉන්න. ඒක සතිය පිහිටුවීමට දලාකු ආධාරයක් දවනව. දලාකු මංගල 
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කාරණාවක් අමසවනොච බො ොනං පණ්ඩිතොනං ච මසවනො. ඒ නිසා 
සදදවනි කාරණාව තමයි මුට්ඨස්සතිපුග්ගලපරිවජ්ජනතා.  

තුන්වන කාරණාව තමයි උපට්ිතස්සතිපුග්ගල්සවනතා. 
සතිය පිහිටියා වූ, පිහිටුවන ලද උපට්ිත සතියක් ඇති පුද්ගලයා 
කවදාකවත් සද්ශපාලන අර්ථ, සාමාජික අර්ථ, එසහම නැත්නම් අර්ථ 
ශාස්තරය විස්තර කරන්සන නැහැ. ඒ පුද්ගලයා බලන්සන සෑම 
කරියාවකදීම සති සම්පජ්ඤ්්ඤ්ය ඉස්සර සවනව නම්, පස්සස් ඕනැ 
සදයක් ආයති සංවරය මගින් සම්පූර්ණ කරගන්න පළුුවන් කියල. සම් 
සේලාසවදි සම් සයසදන සද් හිතට ඉදිරිපත් සවච්ච සද් ඒ තාසලන්ම 
බලාගන්න පුළුවන්. ඒ තාසලන්ම ඒකට සිහිය සයාදවන්න ඕනැ. ඒක 
සමසහම විය යුතුයි, සමසහම මම කරන්න ඕනැ කයින අ හස් ද ක 
ගත්දතාත් සතිදය් තියන මූලික ලක්ෂණ ද ක පරිිදහනව. එකක් 
තමයි සා ර බව. පිළිගන්නාසුලු බවක් තිදයන්න ඕනැ සතිමත් 
සකනාසග්. අදනක් එක තමයි පරතිකරියා දනාකරන ගතියක් තිදයන්න 
ඕනැ. එන ඕනැම අරමණුකට - එේවා එන්දන යම් කිසි කර්මයක් 
දහෝ දවන සෘතු දහෝ චිත්තමය සහෝ ආහාරජ් සහ්තුවක් නිසා. ඒ 
සහ්තුව දැකගන්න නම් අපි එන තාසලන්ම ඒ පණිවිඩය දිහා බලන්න 
ඕනැ. ඒ වසග්ම තමයි අපි ඒකට විරැද්ධව නැගී හිටින්න නරකයි. ඒ 
සදසක්දිම දකදලස්වලට ඉඩ ලැදබනව. එදහම නැත්නම් සතිය 
කලසකාල සවනව. 

ඒ නිසා ඒ පිළිගන්නාසුලු බව, අනිත් එක අවිරැද්ධ භාවය - 
දම් කාරණා ද දකන් යුකත්ව එන අරමුණක් දිහාම බලාදගන ඉන්න 
දකනා ගැන අපිට කියන්න පුළුවන් උපට්ිතසති. ඒ පු ්ගලයා - ඒ 
භාවනාව දවනුදවන් ඕනැම ද යක් කැප කරල ඒ එන එන අරමුණු 
විෂදයහි බලාදගන ඉන්න පු ්ගලයා - ගැන අදප් දලාකු ස්වාමීන් 
වහන්දස් කියන්දන් දකළ පිරිච්ච පඩිකක්මකට තරම්වත් මනුස්සදයෝ 
සලකන්දන් නැහැ. භාවනා පිස්සා භාවනා පිස්සා කියල ඒ 
මනුස්සයට උසුළු විසුළු කරන්න පටන් අරගන්නව. ඒ දමාක  ඒ 
මනුස්සයාදග් ජීවිතදය් කසිිම අර්ථයක් දපදනන්දන නැහැ භාවනා 
සනාකරන පෘථග්ජ්නයට. කිසිම කමකට නැති ප ු්ගලදයක් විදිහට 



| මහා සතිපට්ඨාන සූතර ද ්ශනාවලිය 

| 30 

ගණන් ගැදනන්දන. නමුත් බු ්ධාදි උත්තමයන් වහන්දස්ලා සාධු 
කියල වඳිනවා. සම් පල්සලහාට ගලන ගසඟ් ඉහළට පීනන්න උත්සාහ 
කරන වීර පුරැෂසයක්, හැඟුම්වලට දලෞකික අර්ථවලට කිසිම 
බැඳීමක් නැතුව සම්පූර්ණ ඥාති විශාල පිරිසක් අතහැරල, වස්තු විශාල 
පිරිසක් අතහැරල, තමන්දග් මතු වන මතු වන සූම චිත්තක්ෂණයකම 
මතු වන සෑම අරමුණක් විෂසයහිම සාදර බවක් තියනව. පජ්ානාති - 
දැනගන්න ආශාවක් තියනව. ඒ වාසග්ම තමයි එයට වහා පරතිකරියා 
කරන්සන නැහැ. 

සමන්න සම් ගත ි සදක තියනව නම් ඒ පුද්ගලයා තුළ 
තිසයන්සන උපට්ිත සතියක්. අන්න ඒ උපට්ිත සති පුද්ගලසයා 
දකින්සන නැතුව නම් කවමදාකවත් සම්මා සතිය පිහිටන්සන නැහැ. 
ඒක නිසා යථොභූතංඤාණොය සත්ථා පරිමයසිතමබබො, සලෝසක සකාච්චර 
දැනුම තිබුණත් ඒක නිසා යථාභූත ඥානය ඇත ිසවන්න නම් ගුසරක් 
ඉන්න ඕනැ. හකුරැ කන්නත් ගුසරක් ඕනැයි කියල අසප් සාමානය 
සපාසත් තියනව. බදු්ධ සද්ශනාසේ සඳහන් සවන්සන 
යථාභූතංඤාණාය සත්ථා පරිසයසිතස්බා - ඇත්ත ඇති සැටිසයන් 
දකින්න අප ි හිතනව කට ඇරසගන ඇසුත් ඇරසගන බලා 
ඉන්නසකාට අපිට ඇත්ත ඇති සැටිසයන් සප්නවැයි කියල. ඇත්ත 
ඇති සැටිසයන් සනසවයි සප්න්සන්, තමන්ට ඕනැ හැටියක්. සමාන 
තරම් විස්තර, සමාන තරම් සවිස්තර සපන්නන අණ්වීසක්ෂකට දාල 
බැලුවත් අණ්වීක්ෂය පිටිපස්සස් ඉන්සන සමෝඩසයක් නම් උන්දැට ඕනැ 
සද් තමයි සප්න්සන්. සකාච්චර දූර දර්ශන කන්නාඩි දාල බැලුවත් 
කන්නාඩිදය සමහා සකළවසර් ඉන්න මනුස්සයා අසම්පජ්ාන නම්, 
මුට්ඨස්සති නම්, අසයෝසිමනසිකාර නම් ඒ මනුසස්යා කියන සද් ගැන 
සදයියන්සග් පිහිට තමයි තිසයන්සන.  

ඕකට යථාභූත ඥානය කියන්න බැහැ. සම් කිසිම කන්නාඩියක් 
ඕනැ කරන්සන නැහැ. පටන්ගන්නසකාට නම් අපට සකාසහාමටත් 
මුළාව තියනවා. ඒ නිසා අප පටන්ගන්නසකාට මුළාව තියන බව 
දැනසගන නැවත නැවතත් සමසනහි කරමින් ඒ අරමුසණ්ම ඉතාම 
ඉවසිල්ලකින් ඉතාම තපස් ගුණයකින් එහිම නැවත නැවත 



54-වන ධමම ද ්ශනය - සති සම්දබාජ්ඣඞ්ගය | 

31 | 

සස්වනතා, භාවනා, බහුලීකතා, ආදී වශසයන් වැඩි දුරටත් දියුණු 
කරසගන යනසකාට යථාභූත ඥාන දර්ශනය පහළ සවනව. දම්කට 
ශාස්තෘන් වහන්දස් දකදනක් අවශයි, අතයවශයයි. දම් මුළු බු ්ධ 
කල්දපටම ශාස්තෘන් වහන්දස් දකදනක් දනාමැතිව දම් වැදේ 
කරගත්දත සි ්ධාර්ථ බු ්ධාංකුරයාණන් වහන්දස් පමණයි. එතැන් 
පටන් උන්වහන්දස් ඒ තමන් ඇති කරගත්ත කාරාපක අපරමා ය, 
කාරක අපරමා ය වශදයන් දම්ව කඩල බිඳල, හැම දකදනකුටම 
දමදතන්ට යන්න පුළුවන් කියල පුදුමාකාර කරැණාවකින් පුදුමාකාර 
පරඥාවකින් දපන්වා දුන්නා. හැබැයි ඒක සඳහා ගුරැ දගෞරවය 
අවශයි. දම් කියල ද න කරමයටම කරන්න ඕනැ. අදනකුත් 
තමන්දග් තියන දභෞතකි, එදහම නැත්නම් පෘථග්ජන ආසාවල්, 
ටිකකට දහෝ බැහැර කරන්න දවනව. ඒ සඳහා කැප කිරීමක් අවශයි. 
ආන්න ඒ කැප කිරීම කරන්න නම් එදහම කැප කරලා ඒ තත්ත්දවට 
පත් දවච්ච උපට්ිතසති ඇති ඇත්දතා නිතර ආශරය කරන්න ඕනැ. 
ඒකත් දම් නැති සති සස්බාජ්ඣඞ්ගය සෘජු කරගන්න, 
නැගිට්ටවගැනීම සඳහා අතයවශය දවනව.  

ඒ වදග්ම තමයි ත ධිමුත්තතා සතියට නැමිච්ච හිතක්, සති 
නින්නා, සති පබභාරං ආදි වශදයන් කියන සතිය දිහාවටම නැවිච්ච 
හිතක් තිදයන්න ඕනැ. ඕනූම ද යක් කැප කරන්න මම ලූස්තියි ඒ 
අවස්ථාදේදි සුපතිට්ිත සතිදයන් යුක්තව. ඒ නිසා මසග් ජීවිතසය්දි 
ඒ වසග් ඉතාම දුෂ්කර අවස්ථාවක් ආපු සවලාවකදි අපවත් සවච්ච 
නායක ස්වාමීන් වහන්සස් හම්බ සවච්ච සවලාවක උන්වහන්සස් මං 
ගැන අනුකම්පාසවන් කේිවා දැන් ඔය කාරණාසවන් ඉලල්ල අස් 
සවන්න කියල. මං දැනගත්ත, මට දත්රැණා ඉතාම ගැඹුරකින් අපි 
තාම ත බල සතියක පිහිටල නැති නිසා දම් අනුකම්පාව නිසා ද න 
උපද ්ශයක් බව. මං ඇහුවා ඊට පස්දස්, ස්වාමීන් වහන්ස දම් වදග් 
දවලාවකදී, සතිය පිහිටුවාගන්න උත්සාහ කරන දයෝගාවචරදයක් 
දවන්න ඕනැ දකදනක් නම් දකාදහාම  පිහිටිය යුත්දත්? දම් 
වැදඩන් පස්ස ගහල පැරදිල පස්සට යන එක දනදමයි වැදේ. 
පිහිටිය යුතු ද ් නම් හිත ඒදකන් අයින් කරගන්න පුළුවන්කම 
තිදයන්න ඕනූ කිේවා. සම් සහාඳසටෝම උගර සහාඳසටෝම ධර්මයට 
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විරැද්ධ සහාඳසටෝම විනයට විරැද්ධ වැඩක් යනස්න. එයින් කිසපන 
එක සාධාරණයි. ඒ මත්සත් ඉන්න ඕනෑම සකසනකු කිසපනව. ඒ 
වාසග්ම ඒකට පරතිකරියා කරනව. ඒක පිළිගන්න ලූස්ති නැහැමයි. 
ස්වාමීන් වහන්දස් කිේව එදහනම් බැරි නම් පැත්තකට දවන්න 
කියල. මං ඇහුව ස්වාමීන් වහන්ස දකාදහාම  අපි දම්කට පිළිපැදිය 
යුත්සත්? එතදකාට කිේවා හිත දපාේඩක් ඈත් කරගන්න පුළුවන් 
දවන්න ඕනූ කියල. දම් ද ් පිළිගන්න දවනව. දම් ද ්ට පරතිකරියා 
දනාකර ඉන්න දවනව. ඒක තමයි හිත අයින් කරගන්න කියන්දන.  

මට දිග හුස්මක් වැටුණ. දම් වදග් උත්තමයන් වහන්දස් 
නමක් හම්බ දවච්ච එක දම් වදග් දවලාවකදී බරහ්මයන්දගන් 
අහන්නයැ අපි? ද වියන්දගන් අහන්නයැ? ශකරයන්දගන් අහන්නයැ? 
අපිට කවුරැත්ම නැහැ. ඒ දවලාවකදි දම් වදග් උත්තරයක් දීපු එක 
ගැන මං ඉතාමත්ම ගැඹුරින් ස්තුතිවන්ත දවලා ඇහුවා ස්වාමීන් 
වහන්ස, මම ඒ වදග් දවලාවටත් කරබාදගන හිටිදයාත් මසගන් 
ධර්මය විනය රැසකයි  කියල. මම විනයගරැක දවයි , මම 
ධර්මානුකූල දවයි  කියල. ස්වාමීන් වහන්දස් ඊට පස්දස් පුටදුව 
ඇන් ට දහ්ත්තු දවලා දහාඳට හුස්මක් ඇරලා කිේවා හිත මූත් 
කරගත්දත නැත්නම් උඹට ධර්මය විනය වැටදහන්දන නැහැ. 
ඉස්දසලල්ම උඹ දම් සි ්ධිදයන් හිත මූත් කරදගන, පස්දස් ධර්මයට 
විනයට අනුව කටයුත ුකරන්න. දම් අවස්ථාදේදි ඇවිලිල තිසයන 
සවලාසවදි ඕකටම අර පළඟැට්ටා ගින්නට පනින්නා වසග් නැවත 
නැවත පැන්සනාත් අපිට ධර්මයත් විනයත් සාකච්ඡා කරගන්න හිසත් 
කිසි සස්ත්ම ඉස්පාසුවක් සවන්සන නැහැ. වහා පරතිකරියා කරන 
තිරිසන් ගතියක් එළියට එනව. ඊට පස්සස් මට සලාකු සතුටක් ඇති 
වුණා. මම කිේවා, ස්වාමීන් වහන්ස, මං පස්සට යන්සන නැහැ. 
කරැණාකරල සම් වගකීම ආසයත් මට සදන්නයි කියල. ඒ සවලාසවදි 
ඉතාමත්ම ගැඹුරැ මඳ සිනාවක් ඇවිල්ල, අන්න එසහම තමයි 
සයෝගාවචරය ඉන්න ඕනැ කිේවා. 

මට මතක් වුණා මම ඒ අවස්ථාව එදා පැන්නුවා නම් මං 
සංසාදර් කවදා හරි දම් තත්ත්දවට පත් දවලා දම් වදග් ගුරැ 
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උතුදමක් හම්බ දවලා උන්වහන්දස්දගන් දම් පරශ්නය දැනදගන 
උත්තර ද න්න සි ්ධ දවනව. දම් නිසා හැම සි ්ධියක්ම, සූම 
චිත්තක්ෂණයක්ම ඉතාමත්ම තීරණාත්මකයි. ඉස ගිනි ගත්තට වඩා 
සැලකිල්දලන් යුක්තව දම් සතිය පිහිටිය යුතුයි. අපි ඒ දවලාවලට 
ඔය සාමාන ලාමක ද ්වල් ඉදිරිපත් කරගන්න හ න එක අපිට 
හිදතනව දලාකු චිත්තාමය ඥානයක් දලාකු දාර්ශනික පැත්තක් 
සපන්නල තියනව කියල. නමුත් ඒසකන් අපිට සවන්සන එකයි - 
අරමුසණන් හිත පනින එක විතරයි. සම් චිත්තක්ෂණසය්දි අපිට 
ඉදිරිපත් සවච්ච කාරණාවට මුහුණ දීගන්න බැරි තත්ත්සවකට එන 
එක, නැත්නම් මුහුණ සදන අවස්ථාව පැහැර හැරීම පමණයි. අපි 
පරමාදමයි, අසතිමයි, මුට්ඨස්සතිමයි.  

සමන්න සම් නිසයි කයින්සන යථොභූතංඤාණොය සත්ථා 
පරිමයසිතමබබො. අපි ඒ සවලාසේ ඇත්තටම වහා කරියාත්මක 
සවන්සන අසාධාරණව සනසවයි. අපි එසහම නැතවු සම් සමෝඩකමක් 
කරන්න සනදවයි. අපි සම් ධර්මයට අනුව වැඩ කරන්නයි විනයට 
අනුව වැඩ කරන්නයි කියල හිතනව. නමුත් ධර්ම විනය වැඩ කරන්න 
නම් හිත ඉස්සසල්ලාම ඉස්පාසු සවලා තිසයන්න ඕනැ. අඩු ගාසන් 
සතිය පිහිටල තිසයන්න ඕනැ. එසහම නැති වුණාම කරියාත්මක 
සවන්සන අසප් ධර්ම, අසප් විනය. බු ්ධ ධර්මයවත් බු ්ධ විනයවත් 
සමක් ධර්මයවත් සමක් විනයවත් දනදවයි. ඒ නිසා යථාභූත 
භාවය  කින්න නම්, අපිට පරදතෝ සංකල්පය අවශයි. දම් සංසිද්ධිය 
වුදණ් උඹට පණිවිඩයක් උගන්වන්නයි. ඕකට පනින්න එපා. ඕකට 
පරතිකරියා කරන්න එපා. ඔය සංසිද්ධිය පරතිකරියා සනාකළත් සි ්ධ 
දවනව. සීයට සීයක්ම සි ධ් දවනව. අපි නැහැයි කියල කිේවට දම් 
සි ්ධිය මගදි නතර සවන්සන නැහැ. මම කළ යුතුමයි කියල ඔළසමාළ 
තාසලට අප ිඒකට පැන්සනාත් සවන්සන අර පළගැට්ටට සවච්ච සද් 
තමයි.  

නමුත් සතිය පිහිටුවන සේලාසවදී, අර කියන කාරාපක 
අපරමාදය පිහිටුවන සවලාසවදි චතුරාර්ය සතයම තියනව එතන. ඒක 
හරි පුදුමාකාරයි. ඒකට කියන්සන තදඞ්ග නිේබුතිය කියලයි. ඒකට 
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සපාසත් සඳහන් සවන්සන. හුඟක් සේලාවට කාරාපක අපරමාදය 
පිහිටන්සන තමන්ට වැරදිච්ච දුකට පත් සවච්ච සවලාවට. ඒ නිසා 
දුක්ඛ සතයය කියලා කයින්සන් සම්කය ි කියල, කාරපක අපරමාද 
සවලාසවදි කාරක අපරමාද සවලාවට වඩා ඉතාමත්ම සජීවීව සිද්ධ 
සවනව. එසහම නැත්නම් අපි දුක්ඛ සතයය අවසබෝධ කිරීසම් කැප 
කිරීසමන් යුක්තව සම් සලෝසක් තිසයන්නා වූ යම් අලාභයක්, යම් 
නින්දාවක්, යම් අයසක්, යම් දුකක්, යසසක්, පරසංශාවක්, සැපක් 
බලාසපාසරාත්තු සවන්නා සස්ම සම තත්ත්වසය් දාල හිටිසයාත් 
විතරක් අන්න කාරාපක අපරමාදයට ඉඩ සැකසසනව. නැත්නම් අසප් 
ඔළසමාළකම ඉස්සර සවනව. එතසකාට සත්පුරැෂයකුටවත් අපිව 
සගාඩගන්න බැරි තත්ත්සවට පත් සවනව. හරිම භයානකයි ඒ 
තත්ත්වය. ඒ නිසා සත්පුරැෂදයක්වත් අපට අත තියන්න එන්දන 
නැහැ. පළඟැට්ටා ගින්නට පනින්න හ නව. දමාන ද ් කරලවත් හරි 
යන්දන නැහැ. පැණි හැළියට වැටිච්ච ඇඹලදයා දරාත්ත 
ඇඟිල්දලන් අරන් දාන්න ගිදයාත් එක ඇඹලදයක් අරන් දාන්න දාහක් 
යට යනව. ඒ නිසා සත්පුරැෂයා කරන්සනත් පැත්තට සවලා නිකන් 
ඉන්නව. කරන්නම ද යක් නැහැ. දමාක  ඇඹලයට දප්න්දන දම් 
වටිනා මීව දය් මීපැණිදයන් අපි අයින් කරන්න හ නව කියල. නමුත් 
සත්පුරැෂයාට දප්නවා දම් මීපැණිදය්ම ගිලිල දම්ක නහිනව කියල. 
ඒ නිසා අත තියන්න තියන්න මැරිල යනව.  හස්ගණන්වලින් 
මැදරනව. ඒ නිසා ඒ දවලාවට පැත්තකට දවන්න දවනව. ඇස් 
ඇත්දත් අන්ධදයකු දස්, කන් ඇත්දත් බිහිදරකු දස්, දකාන්  පණ 
ඇත්දත් දකාන්  පණ නැති දකදනක් වදග්, දවන දමානවක්වත් 
නැත්නම් මළමිනියක් දස් පැත්තකට දවන්න දවනව. 

අන්න එසහම පුද්ගලයන්ටයි කියන්සන උපට්ිතසති 
පුද්ගලතා කියල. ඒ උපට්ිතසති පුද්ගලතා ඇති පුද්ගලයින්ව ආශරය 
කරන්න ඕනැ. ත ධිමුත්තතා - එවැනි පුද්ගලයන් ගත්තා වූ උපකරම 
දිහාවට අපි නැමී හිටගන්න ඕනැ. අන්න එසහම නැමී සිටගත්තාම 
අර මුලින් මුලින් ඇත ිසවවී කඩ සවවී යන සතිය පුදුමාකාර විදිහට 
ශක්තිමත් සවන්න පටන් අරගන්නව. දමදහම ශකත්ිමත් බවට පත් 
සවනසකාට තමයි සම්ක පට්ඨාන කියන නමට පත් කරන්සන. 
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ඇත්තටම ඒක උපට්ිතසති කියලත් කියනව. ඒසකන් ආපු පදයක් 
කියලත් කියනව. සතිපට්ඨාන කියල “ප” යන්නත් සවන් කරලත් 
සපන්නනවා. සම් “ප” කියන පදයට පුදුමාකාර ගැඹුරැ අර්ථයක් 
තියනව අට්ඨ කථාසේ. ඔක්කන්දිත්වා පක්ඛන්දිත්වා පත්ථරිත්වා පවත්තතී’ති, 
‘ප’. එන එන අරමුණක් අත නූර අරමුණට බැහැල ඩැහැගන්න ඕනැ. 
සතිසය් තියන්නා වූ අපිළාපන ලක්ෂණය. පක්ඛන්දිත්වා කියල 
කියන්සන ඒ විෂසය්ම පනිමින් නිතසරෝම ඉවුසර් වදිමින් තිසයන්නා 
වූ රළක් වසග්. ඒ විෂසය් කවදාකවත් සවසහසක් දකින්සන නැතුව 
පැරදුණා වැරදුණා ලැජ්ජ්ා වුණා සමානක්වත් ගණන් ගන්දන නෑ. 
නැවත නැවතත් එසහම පක්ඛන් න ශක්තිය තිසයන්න ඕනැ.  

පත්ථරිත්වා කියල කියන්සන සකානකින් පහසු තැනකින් 
පටන්ගත්තම මුළු අරමුණම දවසක මම සම්පූර්ණසයන්ම රස විඳිනවා, 
සටහනක්  කිනවා, ආකාරත්  කිනවා ස්වභාව ලක්ෂණත්  කිනවා, 
ඒදක් ඇත්තා වූ සන්තති ලක්ෂණයත්  කිනවා සාමඤ්ඤ් ලක්ෂණයත් 
දකිනවා කියල පහසු තැනින් පටන් අරදගන මළුු අරමුණ පුරා 
පතුරවල පවත්තතී’ති දිගට පැවැත්තුසවාත් තමයි සතිය පිහිටන්සන. 
අන්න ඒ සුපතිට්ිත සතයිට තමා අපට කියන්න පුළුවන් සවන්සන 
සබාජ්ඣඞ්ග සතිය කියල. ඒ නිසා දයෝගවචරයා සතිය දත්රැම් ගන්න 
ඕනූ. සතිදය් දම් දබාජ්ඣඞ්ග මට්ටම සත්රැම්ගන්න ඕනෑ. ඒ 
සත්රැම්ගන්නසකාට අපි සයාදන ශක්තිය, අපි දයා න ශරමය, අපි 
සයාදන ශරද්ධාව ආදි කිසිම සදයක් අහක ගිසය් නැති බව දැකීදමන් 
සලාකු ශක්තියක් සලාකු මධර්යයක් ඇති සවනව. අන්න එසහම 
සකනාට තමයි අපිට බරහ්මචාරී බව රකිනව, සයෝගාවචරසයක් සවනව, 
ශරමණ ධර්ම සම්පූර්ණ කරනව, වස් කාසල් දහාඳට භාවනා කරනවා 
කියල සතුට ඇති කරගන්න පුළුවන් සවන්සන. 

ඒ නිසා සම් පැයක් තුළ ඉදිරිපත් කරන්න සයදුණු කරැණු තම 
තමන්සග් කරැණුවලට එකතු කරසගන, අත්දැකීමට සම්ක පිටුවහලක් 
කරසගන, සම් ගත සවන්නා වූ වස් කාලය වඩා සරැ, සති 
සස්බාජ්ඣඞ්ගයට නැඹුරැ, සති සස්බාජ්ඣඞ්ගය වැසඩන, ඊට උදවු 
කරන ඉතුරැ ශරද්ධා වීරිය සමාධි පරඥා ධර්මත් වඩාදගන, 
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ධම්මානුපස්සනා දකාටස සම්පූර්ණ කිරීදමන් සතිපට්ඨාන 
සම්පූර්ණයත් එයින් දබාජ්ඣඞ්ග ධර්මයත් එයින් විජ්ජා විමුක්තියත් 
සාක්ෂාත් කරගැනීදම් පයිවරක් කරගනිත්වා කියන පරාර්ථනාසවන් 
අ ට නියමිත ධර්ම ද ්ශනාව දමතනින් සමාප්ත කරනවා. 
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55 │ ධම්මවිචය සම්දබාජ්ඣඞ්ගය 

නම ො තස්ස භගවමතො අරහමතො සම් ො සම්බුද්ධස්ස 

“පුන ච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්මමසු ධමමානුපස්සී විහරති සත්තසු 
් ාජ්ඣ්ගගසු. කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්මමසු ධමමානුපස්සී 
විහරති සත්තසු ් ාජ්ඣ්ගගසු: 

ඉධ භික්ඛ්ව භික්ඛු සන්තං වා අජ්ඣත්තං 
ධමමවිචයස්ම ාජ්ඣගගං ‘අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං ධමමවිචය 
ස්ම ාජ්ඣ්ගගා’ති පජානාති. අසන්තං වා අජ්ඣත්තං 
ධමමවිචයස්ම ාජ්ඣගගං ‘නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං 
ධමමවිචයස්ම ාජ්ඣ්ගගා’ති පජානාති. යථා ච අනුප්පන්නස්ස 
ධමමවිචයස්ම ාජ්ඣගගස්ස උප්පා්ො ් හාති තඤ්ච පජානාති. යථා ච 
උප්පන්නස්ස ධමමවිචයස්ම ාජ්ඣගගස්ස භාවනාය පාරිපූරී ්හාති 
තඤ්ච පජානාතී’ ති” 

සගෞරවනීය සයෝගාවචර මහා සංඝරත්නසයන් අවසරයි. 
උපාසක මහත්තුරැත් එකතු සවලා සතිපට්ඨාන සූතරය ඉදිරිපත් 
කරසගන සම් පවත්වාසගන යන ධර්ම සද්ශන මාලාසේ අද අපි සම් 
පියවර තබන්සන් පනස්පස්වන (55) අදියරටයි. සම් සවනසකාට අපි 
නිතරම මතක් කරගන්න පරිදි සතිපට්ඨාන හතසරන් මුලින් සංගරහ 
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සවන කොයොනුපස්සනො, මවෙනොනුපස්සනො, චිත්තොනුපස්සනො කියන 
තුන අපි ශක්ති පරමාණසයන් සම් සවනසකාට ආවරණය කරලා 
තිසයනවා. ඊගාවට ඇත්තා වූ ධම් ොනුපස්සනො කියන ගැඹුරැ 
සකාටසස් නීවරණපබබ, ඛන්දධපබබ, ආයතනපබබ කියන සකාටස් ඉවර 
කරලා දැන් සම් ඉදිරිපත් කරගන්සන්, පරදේශය ලබන්සන් සබාජ්ඣංග 
ධර්මවලටයි. සබාජ්ඣඞ්ගප්බයටයි. එහි සබාජ්ඣංග ධර්ම හතක් 
තිසබන බව පරසිද්ධයි. 

ඒ සබාජ්ඣංග මට්ටමට එනසකාට භාවනා ජීවිතසය් සෑසහන 
වැඩිවිය පත් වීමක්, තලතුනා භාවයකට පත් වීමක් අසප්ක්ෂා කරනවා. 
ඒ සඳහන් කරන සබාසහෝ මචතසික සම් සවනසකාට සත්තිස් 
සබෝධිපාක්ෂික ධර්ම ශීර්ෂ යටසත් සංගරහ සවච්ච සකාටස්. එසහම 
නමුත් ඒවා නැවතත් සබෝධි අංගයක් වශසයන් සතර සතිපට්ඨානයට 
- සතර සතිපට්ඨානයටත් වඩා සමතැනට එනසකාට චතුරායයව සතයය 
ධර්ම අවසබෝධයට යා සදන හැටි, සමසතක් සවලා සවන සවනම තනි 
තනිව තැන් තැන් වශසයන් හදාරන ලද, සිතින් සලකා ගන්නා ලද, 
භාවනා කරන ලද ඒ ඒ ගණු ධර්ම, ඒ ඒ මචතසික ධර්ම, භාවනාමය 
සකාටස් දැන් සතර සතයයන් (පරම සතයයන්) අවසබෝධ කිරීම පිණිස 
සබෝධි ඥානය පිණිස සපළගැස්සවන ආකාරයක් සමතැන තිසයන්සන්. 

ඒක නිසා අර සවනසවනම සවන් සවන් වශසයන් හදා 
සබදාගත්තා වූ ඒ එක එක සද්වල් සමතැනදී සහාඳට පදමට අසනකුත් 
ධර්ම සමග සංතුලනය කරලා සමතුලිත භාවයට පත් කිරීම සයෝග 
ජීවිතසය් සයෝගාවචරයාට දැකගන්නට පුළුවන් පරධානම ලකුණක්, 
තලතුනා භාවයක්. අන්න ඒක දමතැන තිසයනවා. දමතැනට 
එනසකාට සත්තසබාජ්ඣඞ්ග ධර්ම සපළගස්වලා තිසයන 
ආකාරසයනුත් අමුතුම පරිණාමයක් දක්වනවා. සත්තිස් සබෝධිපාක්ෂික 
ධර්ම සතර සතිපට්ඨානසය් සතිසයන්, සතිය මුල් කරසගන 
පවත්වන්නා වසග් සමතැන සත්තසබාජ්ඣඞ්ග ධර්ම එනසකාටත් 
සතිසස්බාජ්ඣඞ්ගය තමයි ඉස්සර කරලා තිසයන්සන්. සම් නිසා 
ඉතාමත්ම විවෘත විශාල පරාසයකට භාවනා හිත අවදි කරවීමක් සතිය 
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සබාජ්ඣංග සතියක් වශසයන් වැසඩනසකාට අසප්ක්ෂා කරන්න 
ඕනැ. 

ඒ නිසා සයෝගාවචරයා හැම පියවරකදීම, සවන විදිහකට 
කියනවා නම් හැම චිතත්ක්ෂණයකදීම සම්පූර්ණ අලුත් හිතකින් 
සම්පූර්ණ නැවුම් හිතකනි් පටන්ගන්න ආරාධනාවක් තමයි සතිය 
ඉස්සර සකාට තැීසමන් සප්න්සන්. සතිසය් කෘතයය සවන්සන් 
උපට්ඨාන කෘතයය. අරමණුත් හිතත් සදක මුණගස්වලා සදන එක. 
අසම්සමෝස භාවය. එහා සමහා සවන්සන් නැතුව සම්සමෝස සවන්න 
සදන්සන් නැතුව අමතක සවන්න සදන්සන් නැතුව ඉදිරිපත් කරලා 
සදනවා උපට්ඨාන කෘතයය. ආන්න ඒ උපට්ඨාන කෘතයය 
සබාජ් ඣඞ ග තාදලට, නැත්නම් සම් සබෝධි ාණ අවසබෝධ සවන 
තාසලට දියුණු සවනවයි කියලා කියන්සන් සතිසය් අඛණ්ඩ භාවය 
කියලා තමයි අපිට ගනන් තිසයන්සන්. සතිය වරින් වර කැඩිකැඩී 
තැන්තැන්වල ඇති සවන සතිය අර විදිසය් සම්පූර්ණ විවෘත භාවයක් 
ඇති කරන්සන් නැහැ. අතරමැද්සද් සගාඩක් චින්තාමය ාණ, එසහම 
නැත්නම් තමන් දන්නවායි කියලා හිතාදගන ඉන්න සද්වල් 
අතරමැදට පරදේශ වීම නිසා ඒ පරවාහය සකසලසසනවා. පරවාහය 
ආකූල සවනවා. සතිය දිගටම කරියාත්මක සවලා යනසකාට ඒ 
පුද්ගලයා, නැත්නම් මම, එසහම නැත්නම් සකක්ාය දිට්ියට අර 
විදිසහ් ඇඟිලිගැසීම් කරන්න ඉඩ නැති සවනවා. අඛණ්ඩ සතියක් 
දිගට පවතිනවා. සපර පැවතියා වූ සතිය ඊගාව චිත්තක්ෂණයට ආධාර 
කරනවා. ඊගාව චිත්තක්ෂණයට ආධාර කරනවා දිගට පවතින්නා වූ 
අඛණ්ඩ සති ධාරාව. 

එනිසා එන්න එන්නම පුදුමාකාර මධයස්ථ සනාසකසලස් 
නිකැළැල් සිතකින් තමයි එකම අරමුණ නැවත නැවත බලන්සන්, 
සති සම්සබාජ් ඣඞ ගය සහිත සයෝගාවචරයා; අඛණඩ් සතියක් සහිත, 
සබාජ් ඣඞ ගයක් සහිත සයෝගාවචරයා. ඒ නිසා අරමුසණ් විශාල 
සවනසක් එතැන තිසයනවා. මුලින් අර හිතාගත්ත, මුලින් තමන් 
සහාඳයි කියලා කල්පනා කරගත්ත සද්වල් සවනුවට ඇති හැටිසයන් 
තිසයන සද් සම්කයි කියලා අඛණ්ඩ සතිය තිසයනසකාට සප්න්න 
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පටන්ගන්නවා. ඒ නිසා සතිසය් කල් පිරීම, සබාසහෝ කල් හිත 
අඛණ්ඩව පැවතීම අපි සමතැනදී සබාජ් ඣඞ ග සතිය වශසයන් 
සමසනහි කරගන්නවා. ආන්න ඒ විදිසය් සබාජ් ඣඞ ග සතියකින් 
තමන්සග් භාවනාවට සහාඳ පිවිතුරැ පරදේශයක්, තමන්සග් අරමුණට 
සහාඳ හැඳුනුම්කමක් ලබාගත්තට පස්සස්, යථාභූතව ඇති හැටිය 
දකින්න පුළුවන් තත්ත්වය ඇති කරගත්තට පස්සස් එයින් තුඩු සදන, 
ඒ සයාමු කරවන තැන තමයි අද අපි මත ු කරගන්න හදන සම් 
ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගය. 

ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගසය්දී ඒ අරමුණ හා අරමුණට 
සම්බන්ධ සවලා මතු සවන්නා වූ, ස්වභාවසයන් මතු සවන්නා වූ 
ධර්මතා පිළිබඳව අර සතිය කළාට වඩා, ඊට වඩා සමීප 
නීරික්ෂණයකට ඉඩ ලැසබනවා. ධම්මවිචයකට විචක්ෂණයකට ඉඩ 
ලැසබනවා. විචාරයකට ඉඩ ලැසබනවා. ආන්න ඒ ඉඩ ලැීමට 
සහාඳසටෝම සමීප ආහාරය සවන්සන් සම්බන්ධතාව සවන්සන් ඊට 
කලින් පවතින්නා වූ සනාසකදලස් වුණු සතිසයන්, අඛණ්ඩ සතිසයන් 
ඇත්ත ඇති හැටිසයන් සගන හැර දැක්වීම. ඒක නිසා සම් ධ්මවිචය 
සස්බාජ්ඣඞ්ගය භාවනා සලෝකසය් සපාේඩක් භාවනාසවන් ඈතට 
ගිහිල්ලා ඒ භාවනා කරන මුළු පද්ධතිය ගැනම පිට සක්වළක ඉඳල 
බලන්නා වසග් දර්ශනයක් සගනහැර දක්වනවා. 

සම් හින්දා සමතැනදී සයෝගාවචරයා සබාසහාම හීන්සීරැසේ, 
නැත්නම් සබාසහාම සම්රිච්ච තාසලට ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගයට 
සගෞරවසයන් යුක්තව ඒක සත්රැම් සේරැම් කරගන්න ඕනැ. එසහම 
සත්රැම් සේරැම් සනාකසළාත් වරදවා වටහාගතසහාත් අර සතිසයන් 
ඇති කරපු නිකැළැල් භාවය, නිරවුල් භාවය ආසය් සම් වරදවා 
වටහාගැනීම නිසා අවුල් ජ්ාලාවක් සවන්න ඉඩ තිසයනවා. අවුලකට 
පත් සවන්න ඉඩ තිසයනවා. නමුත් ධම්මවිචය පරමාර්ථය නම් නිරවලු් 
කිරීමයි. නිරවුල් දර්ශනයක් ඇති කර දීමයි. ඒ නිසා තමන්සග්ම 
භාවනාව පිළිබඳව සම්පූර්ණසයන්ම ආගමික පසුබිමකින් සතාරව, 
ආගමික මනසිකාරයකින් භූමිකාවකින් සවන් සවලා තමුන්සග් වැඩ 
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පිළිසවළ දිහා සම්පූර්ණසයන් සලකා බලන අවස්ථාවක් වසග් තමයි 
ධම්මවිචය සමතැනදී දැකගන්න ඕනැ. 

ඒ අනුව සර්වඥයන් වහන්සස් ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගය 
වඩා වර්ධනය කරගන්න, දියුණු පවුණු කරගන්න ආසන්නම 
කාරණාව වශසයන් සහ එකම කාරණාව වශසයන් සපන්වලා 
තිසයන්සන් සයෝනිසසෝ මනසිකාරය. ඒ කියන්සන් සසලල්ක්කාර 
විදිහට තමන්සග් වැසේ දිහා නැවත සලකා බැලීම. ඒ සමාකද? සම් 
සද් සහාඳයි, සම් සද් නරකයි, සමසහම සවනට් ඕනැ, සම්ක 
සනාසවන්ට ඕනැ ආදී වශසයන් අපි සමතුවාක් කල් සංසාරසය් සගන 
ඇවිත් තියන මතිමතාන්තරත් ධම්මවිචයටම වැසටන්නට ඕනැ. 
එසහම සනාවුසණාත් අපි ඒ සගනාපු හණ මිටියත් එක්කම ඉදිරියට 
යනවා සවන්න පුළුවන්. අපි විසින්ම අපිට ලකණුු දීගන්න ඉඩ 
තිසයනවා සබාසහාම සහාඳයි කියලා. නමුත් ඒක සනාසහාඳක් 
සවන්නත් ඉඩ තිසයනවා. සවන විදිහකට අපි අපවි නරකයි කියලා 
ලකුණු කපාගන්න ඉඩ තිසයනවා. නමුත් ධ්මවිචය 
සස්බාජ්ඣඞ්ගයට ගියාම ඒකත් විමසුම් නුවණට ලක් සවන්න ඕනැ. 
ඒ නිසා සම්ක ආධයාත්මික ජීවිතදය්, නැත්නම් සයෝගාවචරයා 
පුද්ගලසයක් වශසයන් ගත්තාම ඔහු සහෝ ඇය තුළ, ඇත්තා වූ රැචි 
අරැචිකම් අගයන් ආඩම්බරයන් නැවත සලකා බැලීමක් සමතනදී 
සිද්ධ සවනවා. අන්න ඒ සසල්ලකක්ාර වැසේ - තමන් සමසතක් 
සගනාපු සහාඳ නරක පරදුවට තියලා ඒ ආධයාත්මික හැඟීම් සියලල් 
පරදුවට තියලා අලුතින් සලකා බලන්න පුළුවන් ශක්තියක් ඇත ි
කරලා සදන්න පුළුවන් ධර්මය තමයි අපි සයෝනිසසෝ මනසිකාරය 
වශසයන් සත්රැම්ගන්න ඕනැ. 

ඒ නිසා ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගය පර්යංක භාවනාසේදී, 
සක්මන් භාවනාසේදී, එදිසනදා කටයුතු කරනසකාට, ගෘහස්ථ 
පුද්ගලසයක් වශසයන් පවුසල් කටයුතු කරනසකාට, භාවනාමය 
අරණයවාසී ස්වාමීන් වහන්සස් නමක් තමනස්ග් දිනචර්යාව 
සම්පාදනය කරනසකාට කියලා කිසිම සවනසක් ධම්මවිචය කරන්සන් 
නැහැ. ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගය කරන්සන් තමන් ඒ චිත්තක්ෂණසය් 
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ඒ තිසයන පරිසරයට සාසප්ක්ෂකව ඇති හැටිය මත ුකරගැනීමයි. ඒ 
ඇති හැටිය මතු කරගන්න බැරි තැනක් සම් සලෝකසය් තිසයනවායි 
කියලා කියන්න අමාරැයි. සාමානයසයන් ආගමානුරෑපව කල්පනා 
කරනසකාට කථා කරනසකාට පතිරෑප සද්ශයක් තිසයනවා. ඒ 
පතිරෑප සද්ශසය් වාසය සබාසහාම සැපයි. නමුත් 
සයෝනිසසෝමනසිකාරය කියන ධර්මතාව, ධම්මවිචය කියන 
සම්සබාජ් ඣඞ ගය සහාඳට සත්රැම්ගත්ත සකනාට උතුරැකුරැ 
දිවයිනට ගියත් දකුණු දිවයිනට ගියත් සකාසහ් හිටියත් ධ්මවිචය 
සස්බාජ්ඣඞ්ගයට කලින් අපි වඩාගත යුතු සතිය ඉදිරිපත් සවලා 
තිසයනවා නම්, සයෝනිසසෝ මනසිකාරය ඉදිරිපත් කරසගන තිසයනවා 
නම්, ඒ සෑම චිත්තක්ෂණයක්ම භාවනාවක් බවට පත ් කරගන්න 
පුළුවන්. 

ඒ සමාකද, ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගය ඇති කිරීමට ආසන්න 
කාරණාව වශසයන් සපන්වන සයෝනිසසෝමනසිකාරය සයාමු 
කරවන්න සර්වඥයන් වහන්සස් තව ඩිංගිත්තක් බරුැල් කරලා, තව 
ඩිංගිත්තක් පැහැදිලි කරලා, තව ඩිංගිත්තක් සරල කරලා සපන්වනවා. 
අත්ථි භික්ඛ්ව, කුස  ධම් ො, පොප ධම් ො - සලෝකසය් පාප ධර්ම හා 
කුසල ධර්ම කියල සද්වල් තිසයනවා. සලෝකසය් තිසයනවා වජ්ජ්, 
අනවජ්ජ් කියලා සදකක්. සම් සලෝකසය් තිසයනවා කණ්හ, සුක්ඛධ්ම 
ආදී වශසයන් සම් සලෝකයා විසින් සපන්වන ලද ධර්ම සකාට්ඨාශ, 
සලෝකසය් තිසයන සිද්ධි සමතන ගළපාසගන තිසයනවා. සහාඳ නරක 
වශසයන්, ඒ වසග්ම හීන ධර්ම, පරණීත ධර්ම, කණ්හධ්ම, සුක්ඛධ්ම, 
වජ්ජ්ධ්ම, අනවජ්ජ්ධ්ම. සම්සකත් සම් සකායි එක ගන්නද සකායි 
එක අතාරින්නද කියන එක සනසවයි ධම්මවිචසය් වැදගත් සවන්සන්. 
සම් තමන් ඉන්න සමාසහාසත්, තමන් ඉන්න ස්ථානසය්, තමන්ට සම් 
සවලාසේ ෂේඉන්ද්රිය තුළින් අරමුණු කරන සමානම සද්ක සහෝ සම් 
ස්වභාවය දැනගැනීම පමණයි. සම්ක පාප ධර්මයක්. සම්ක කුසල 
ධර්මයක්. පුණය ධර්ම, පාප ධර්ම. ඒ නිසා පාපය පමණක්ය සහෝ 
පුණය පමණක්ය කියලා සබදීමක් සමතන අවශය කරන්සන් නෑ.  
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ඇත්තටම කියනවා නම් ධම්මවිචසය්දී සයෝගාවචරයාට, 
රහතන්වහන්සස් නමකට අයිතිවාසිකමක් වශසයන් ලැසබන ඕනෑම 
සිද්ධියක් දිහා තුන් ආකාරයකට බලන්න පුළුවන් බව සමතැනදී මතක් 
කරලා සදනවා. ඕනැම සිද්ධියක පාප පැත්තක් තිසයනවා, පුණය 
පැත්තක් තිසයනවා. පාප පුණය සදක අතරමැද ඇත්තා වූ මධයම 
පරතිපදාවකුත් තිසයනවා. ඉතින් සම් ධම්මවිචය කියන 
සම්සබාජ් ඣඞ ගය හරියට සත්රැම්ගත්සත් නැති ඇත්සතෝ හැම 
සවලාසවම ඒසක් පාප පැත්ත සනාදකින් සනාපතන් කියලා අයින ්
කරන්න, දුරින් දුරැ කරන්න උත්සාහ කසළාත් කවදාකවත් පාප 
කරියාවක උත්පත්තිය සම්කය, පැවැත්ම සම්කය, ඒසක හමාරය 
සම්කය, ආදීනවය සම්කය, ආනිසංසය සම්කය කියලා දැකගන්නට 
ලැසබන්සන් නෑ. දැකගන්සන් නැතුව ඒ කරන පරහාණය කවදාකවත් 
යාවජීව පරහාණයක් සවනස්න් නෑ. යාසදන පරහාණයක් සවන්සන් නෑ. 
ඒ සමාකද, ඒකට ද්සේෂසයන් ඒකට සනාදකින් සනාපතන් කියන 
අදහසින් කරන පරහාණය එක විදිහක සකදලස් භරිතයි. ඒ වාසග්ම, 
පුණය ධර්ම ඉදිරිපත් සවච්ච ගමන්ම ඒ ගැන කිසිම විමසුම් නුවණක් 
නැතිව ඒක බදාසගන සම්ක සහාඳය, සම්ක මසගයි, සම්ක මට සේවා, 
සම්කම ඉදිරිපත් කරගන්නට ඕනෑ කියලා හැඟුම්බරව එසහම 
කල්පනා කසළාත් අපටි හිතාගන්න සවනවා සතිය නෑ. 
සයෝනිසසෝමනසිකාරය නෑ. ධම්මවිචයක් නෑ. අර සගනාපු රැචි 
අරැචිකම් ටිකම, හණ මිටියම කසර් තියාසගන යන නිසා ඒ පුද්ගලයා 
තුළ සබාජ් ඣඞ ග වැඩීමක් සවන්සන් නෑ. අර තමන් සගනාපුම ධර්ම 
සකාට්ඨාශයම තවතවත් ඒ තාසලටම, අර බඩු සවළඳාසම් සගන යන 
මනුස්සයා තමන් ළඟ තිසයන බඩු හැම සවලාසවම “සහාඳම එක” 
කියලා අසලවි කරගන්න හදනවා වසග් තමන්ම තමන්ව 
රවටාගැනීමක් සිද්ධ සවනවා. 

නමුත් සම් සබාජ් ඣඞ ග ධර්ම සකාට්ඨාශසය් සඳහන් සවන 
ධම්මවිචසය්දී පුණය පාප සදකම සත්රැම්ගන්නට ඕනැ. සම් සදක 
සත්රැම්ගන්සන් නැතුව කවදාකවත් සම් සදක අතරමැද ඇත්තා වූ 
මධයම පරතිපදාව සත්රැම්ගන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න නරකයි. 
සවනත් විදිහකටත් අපි කයින්න නරකයි. සම් පාප එකතු කිරීම පුණය; 
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සබදීම සමානයි මධයම පරතිපදාව කියල හිතන්නත් නරකයි. සම් සදක 
එකතු කරලා සදසකන් සබදුවට මධයම පරතිපදාව එන්සනත් නෑ. ඒ 
නිසා පාප පිළිබඳවත් අපි ඇති වීම්, පැවතීම්, නැති වීම්, දකින්න ඕනැ. 
පුණය පිළිබඳවත් ඇති වීම්, පැවතීම්, නැති වීම් දකින්න ඕනැ. සම් 
සිද්ධියක දහෝ සම්පූර්ණ සකසලසිච්ච සලෝකසය් කවමදාකවත් සීයට 
සීයක් පුණය කරියාවක් කයිලා සදයක් නෑ. කියන තරම් සම් සලෝකය 
පිරිසිදු නෑ. ඒ වාසග්ම තමයි සම් සලෝකසය් සම්පරූ්ණ සීයට සීයක් 
පාප කරියා නෑ. ඒ තරම්ම සලෝකය අසත්පුරැෂයින්සගන් හිඟ නෑ.  

ඒ නිසා සයෝනිසසෝමනසිකාරය සයාදවන, ධ්මවිචය 
සස්බාජ්ඣඞ්ගය සයාදවන සකනා, ඇත්තා වූ තත්ත්වය ඇති 
හැටිසයන් දැකසගන ඒක සංසේග ඤාණ බවට පත් කරසගන තමන් 
එයින් සනාතැවරී සනාගැලී ඒවාට සහ්ත්තු සනාවී මධයම පරතිපදාව 
සතෝරගන්නවා. එම නිසා දැන් ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගය පිළිබඳව 
මනසිකාරය සයාදවන සයෝගාවචරයා සලෝකසය් තිසයන්නා වූ සලෝක 
සම්මත කරමය - සමන්න පාපය, සමන්න පුණයය, සමන්න සම් සදක 
අතරමැද මාර්ගය සමසහමයි කියලා සම් තුනම දැකපු දවසක මිසක්කා, 
ඒ ඇති වන යාසදන සවනසක් ඒ පුද්ගලයා තුළ ඇති සවන්සන් නෑ. 
ඒ වාසග්ම තමයි වජ්ජ්, අනවජ්ජ් කියලා සදකක් තිසයනවා, වජ්ජසුඛ, 
අනවජ්ජසුඛ, වජ්ජකම් , අනවජ්ජකම් . ඉතින් අපි සබාසහෝ විට එකම 
දෘෂ්ටියකට එකම රැචියකට මතාන්තරයකට වැටිලා කල්පනා 
කසළාත් අපි කරන හැම සදයක්ම අපිට සප්න්සන් අනවජ්ජ් විදිහට 
තමයි. ඒ සමාකද, අපි බලන දෘෂ්ටි සකෝණසය් හැටියට ඒක 
අනවදයයි. නමුත් සවන සකසනකුසග දෘෂ්ටි සකෝණසයන් 
බලනසකාට ඒක සාව  සවන්න ඉඩ තිසයනවා.  

ඒ නිසා අපි ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගයට ගියාම අපි දිහාම 
සවන සකසනක් බලන්නා සස්, සවන සකසනකස්ග් මානසිකත්වය 
මසග් මානසිකත්වය වසග් කල්පනා කරන කරමයට සම් වජ්ජ් අනවජ්ජ් 
කියන සමාජ් ධර්මය තුළින් සවනමම ජ්සන්ලයක් විවෘත සවනවා. 
නැත්නම් විවෘතය පිළිබඳව ආරාධනාවක් තිසයනවා. සම් 
කාරණාසවත් සාවදයයක් තිසයනවා. සම් කාරණාසවත් අනවදයයක් 
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තිසයනවා. සාවදය අනවදය සදක ඉක්මවූ තත්ත්වයට යන්න නම්, 
ඕනැම සිද්ධියක තිසයන සාවදය භාවය දැකගන්න පුළුවන් සවන්න 
ඕනැ. අනවදය භාවය දැකගන්න පුළුවන් සවන්න ඕනැ. ඒ සමාකද? 
සම් සංසාර ගමසන් අපි ඉන්සන් එක එක තැන්වල. අපි ඉන්න තැසන් 
හැටියට තමයි අපිට ඒ සංසිද්ධිසය් දර්ශන පථය ලැසබන්සන්. ඒ 
ලැසබන දර්ශන පථසය ්හැටියට බලනසකාට අපටි සහාඳයි කියන 
සදයක්, අපිට වැඩිය ඉදිරිසයන් ඉන්න සකසනකුට නරකයි සවන්න 
පුළුවන්. අපි නරකයි කයින සදයක් අපිට වැඩිය මාර්ගසය් පහළ 
ඉන්න සකසනකුට සහාඳ සවන්න පුළුවන්.  

ඒ සම්පූර්ණම මාර්ගසය් සකාතැනක හිටියත් ඒ හැම 
සකසනකුසග්ම තත්ත්ව මම ඉන්න දෘෂ්ටි සකෝණසයන් විතරක්ම පටු 
දලස බැලිය යුතු නැහැ. ඒ ඉන්න තැනින් මෑත් සවලා සම්පූර්ණ 
චිතරය දැක ගැනීසම් ශක්තිය මනුස්ස හිතකට තිසයනවා. 
විසශ්ෂසයන්ම සතිමත් හිතකට තිසයනවා. විසශ්ෂසයන්ම සයෝනිසසෝ 
මනසිකාරයට තිසයනවා. විසශ්ෂසයන්ම ධම්මවිචසය්දී ආරාධනා 
කරනවා ඒක පිළිබඳව සලකා බැලීමක්. හීන පරණීත ධර්ම. ඒ 
කියන්සන් සබාසහාම සහාඳයි, උත්තමයි, ආයයවයි කයිල ගන්න පරණීත 
ධර්ම තිසයනවා. හීන, නීච, ගරාමය, වසල ධර්ම තිසයනවා. ඒ සෑම 
ධර්ම සකාට්ඨාශයක්ම පුද්ගලයා පරිණාමය සේසගන යනසකාට 
කරමසයන් සවනස් වීසගන යනවා. ඒ වාසගම තිසයනවා, කණ්ඩහධම් , 
සුක්ඛධම්  කියලා - ලැජ්ජ්ා බය සදක. අපි කියනවා සුක්ඛධ්ම. බය 
නැති අලජ්ජිත ධර්මවලට කියනවා කළු පාට ධර්ම කියලා. සලෝක 
පාලක ධර්ම කියනවා. සදව් ධර්ම කියනවා. සම් ධර්ම පිළිබඳව වුණත් 
හැම සවලාසවම සලකා බැසලනවා නම්, ආන්න ඒක බුදුරජ්ාණන් 
වහන්සස් සඳහන් කරනවා ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගයට ආහාරයක් 
සවනවායි කියලා.  

ඒක නිසා අපි සතිපට්ඨාන කියන ධර්ම සකාට්ඨාශය අහන්න 
ඉස්සර සවලා, ඒවා පිළිබඳව දැනුමක් ලබන්න ඉස්සර සවලා සලෝකය 
දිහා බලපු හැටිත් සතිපට්ඨාන ධර්මය සුතමය වශසයන් ඇහුවට 
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පස්සස් අපි ඒ ධර්ම, ඒ සංසිද්ධි දිහා බලන හැටිත් අතර පැහැදිලිවම 
සවනසක් තිසයනවා.  

ඊළඟට සම් සතිපට්ඨානසය් එකොයමනො අයං භික්ඛමව  ම්ගො 
කියන තාසලට ඒකායන මාර්ගයමද, ඔය කියන විදිහට සශෝකපරිසද්ව, 
දුක්ඛසදෝමනස්ස, සත්ත්වයාසග් විසුද්ධිය ආදී ආනිශංස ඇත්ත 
වශසයන්ම ඇති කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපටි සාමානය සලෞකකි 
ාණසයන් ගළපලා බලනසකාට අර අහපු සද්ට වඩා ඒක 
අභයන්තරගත වීමක් සවනවා, එතසකාට චින්තාමය වශසයන් 
සතිපට්ඨානසය් ඇත්ත නැත්ත අපිට වැටසහනවා. සම් අපි භාවනා 
කරන පිරිස් අනිවාර්යසයන් සම් සවනසකාට තමන්සග් කාය 
සාක්ෂිසයන් වටහාසගන තිසයනවා වසග් සම්කමයි එකම මාර්ගය, 
සම්ක කළ යුතුයි කියලා යම් සේලාවක අපිට වැටහුසණාත්, අර අහපු 
දවසට වඩා සම් චින්තාමය ාණය පහළ වුණාට පස්සස් අපි 
සලෝකයා දිහා බලන හැටි සවනස්. සලෝක සංසිද්ධි දිහා බලන හැටි 
සවනස්. එතසකාට පාප පුණය කියන අදප් අදහස්වල ගුණාත්මක 
සවනසක් සවලා. වජ්ජ් අනවජ්ජ් කියන එසක් සවනසක් සවලා. හීන 
පරණීත ධර්මවල සවනසක් සවලා. ඒ වසග්ම කණ්හ සකු්ඛ කියන 
ධර්මවල සවනසක් සවලා. ඒ සවනස අපට සප්න්සන් නෑ. ඒ සමාකද, 
ඉස්සර අපි සතිපට්ඨානය අහලා විතරයි තිසයන්සන්. දැන් ඒක 
කල්පනා කරලා සම්ක කරන්න ඕනැ, ආදී වශසයන් කුසලච්ඡන්ද 
පහළ කරගත්තට පස්සස් අරිටත් වඩා ධර්ම සවනස්. ඊටත් වැඩිය 
සවනස් සවනවා සතිපට්ඨානය කරලා ආනාපානසතිය කරලා, එසහම 
නැත්නම් ශුද්ධ විපස්සනාවට බැහැලා එහි යම් යම් අත්දැකීම් ලැබුවට 
පස්සස්. ඒ අහපු කාදලට හිතපු කාසලට වඩා විශාල සවනසක් සිද්ධ 
සවනවා. ඒ සවනස, ඒ පාසර් යන සකනාට, ඒ ගමන කරන සකනාට 
සබාසහෝ විට වැටසහන්සන් නැතුව වසග්. නමුත් පිට ඉඳලා බලන 
ඇත්තන්ට සමාජ්යීය වශසයන් සලාකු සවනසක් ඇති සවනවා. 

මසග් ජීවිතසය් මම අවුරැදු තුනක් විතර වසග් කසිමි සීලයක් 
පිළිබඳව අධිෂ්ඨාන කරන්සනත් නැතුව, භාවනා ජීවිතයක් පැවිදි 
ජීවිතයක් ගැන සමානම අධිෂ්ඨානයක්වත් නැතුව සම් වසග් ධර්ම 
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සාකච්ඡාවලට සම්බන්ධ සවන්න පටන්ගත්තා. සුමාසනකට පැය 
සදකක්, යන්න එන්නත් එකක් ගියාම ඉතින් දවසකට පැය 
එකහමාරක් සදකක් විතර ගත සවනවා. සුමාසනකට පැය හතරක් 
විතර ගත කරන්ට සවනවා. ඉතින් සුද්ධ වශසයන් දවසක ධර්ම 
සාකච්ඡා කරනවා. තව  වසක වාඩි සවලා ඉන්නවා, ඒ වසග්ම 
සබාසහාම ඒකට කැප සවච්ච එතැනට සුදුසු පිරිසක් එක්ක. මම 
තමයි එතැන හිටපු අන්තිම නුසුදුස්සා. නමුත් මට හැඟීමක් ආවා සම් 
මණ්ඩලසය් ඉන්න එක සහාඳයි කියලා. ඊට පස්සස් එතැන සවච්ච 
සිද්ධි වසග්කින් ඒ අසප් ඒ මණ්ඩලය විසිරී ගියා. විසිරී ගියාට පස්සස් 
මට එතැනට සම්බන්ධ සවන්න හිටපු යාළුවත් නැති වුණාට පස්සස් 
අර තිබුණු සගානුව නැතුව ගියා.  

සගානුව නැතුව ගියාට පස්සස් මණ්ඩලසය් හිටපු සකසනක් 
මට දවසක හම්බ සවලා ඇහුවා, සමාකද දැන් එන්සන් නැත්සත්? මම 
කිවුවා ඉතින් අපි හම්බ සවන්සන් නෑ සන්. අපිට තැනත් නැති වුණා, 
සමාකද දැන් කරන්සන් කියලා. නෑ නෑ, අපි තැනක් සහායාසගන 
යනවා. පුළුවන් තරං අපි ඉතින් කරමු කියලා. මම කිවුවා ඉතින් 
වැඩක් නෑ දැන්. අවුරැදු සදක තුනක් ගියා, මසග් යාළුවත් නැති වුණයි 
කියලා. එතසකාට ඒ පුද්ගලයා - ඔහු වැඩිමහල් තලතුනා සකසනක් 
- මට කියනවා “අපි බලාදගන හිටිසය් ඔබ ගැන. දම් අවුරැදු තුන 
ඇතුළත ඔසේ පුදුමාකාර සවනස්කම් වගයක් සවලා තිසයනවා” 
කියලා. මට සමානම හැඟීමක්වත් එතසකාට පහළ සවලා තිබුසණ් 
නැහැ. එසහම සවනසක් සහෝ මසග් පරතිපත්තිවල සහෝ මුල් දැකීසම් 
කිසිම සවනසක් මට වැටහිලා තිබුසණ් නෑ. මට තිබසුණ්, සමාකක්සදෝ 
හැඟීමක් තිබුණා සම් පිරිසත් එක්ක ඉන්න ඕනැ කියලා. ඉතින් 
නිතිපතා මම ඒකට සම්බන්ධ වුණා. නමුත් එතැන හිටපු තලතුනා 
ඇත්සතෝ පුදුමාකාර සවනසක් දැකලා තිසයනවා. ඒසගාල්සලෝ බලන 
දෘෂ්ටි සකෝණසයන් බලනසකාට එසහම නිතිපතා සම්කට සම් වසග් 
වයසස් සකසනක් සම්බන්ධ වීම පුදුමාකාර ගුණයක්. 

ආන්න ඒ වසග්, ඒ සතිපට්ඨානය අහන කාසලට වඩා, හිතන 
කාසලට වඩා, සයාදා කටයුතු කරන්න ගියාම සලෝකය පිළිබඳ විශාල 
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සවනස්කම් සිද්ධ සවනවා. ඒක අනිවාර්යසයන්ම දැනගත යුත්තක්ම 
කියලා සර්වඥයන් වහන්සස් සද්ශනා කරන්සන් නෑ. නමුත් ධම්මවිචය 
සම්සබාජ් ඣඞ ගසය්දී ආන්න එසහම කාරණාවකට තමන් පිළිබඳවම 
තමන් සලකා බැලීමකට, අනුන්සග් ගුණ පරිණාමයක සවනසක් 
අදහාගන්න පුළුවන් සවන තාසලට විවෘත කිරීමක් කරනවා. ඒ නිසා 
ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගයට ගියාම භාවනා ගුරැවරැත් භාවනාව 
කරන සයෝගාවචරයනුත් අතර මතවාද හටගන්න ඉඩ තිසයනවා. 
සමාකද, සම් සපාත්පත් කියවිය යුතුමයි. නැත්නම් සමච්චර ධර්ම 
සකාට්ඨාශයක් අපි දැනසගන තිබිය යුතුමයි කියලා ආරාධනාවක් 
තිසයනවා ධම්මවිචසය්දී. භාවනා සයෝගාවචර ගුරැවරැ සබාසහෝ විට 
කියනවා, සපාත්පත් කියවීමක් අවශය නැත. සම් භාවනා කරන කාලය 
තුළ ඒකාන්තසයන්ම පූර්ණ කාලීනව සයදිලා සමසනහි කරමින් 
ඉරියේ පැවැත්වීම කරන්නය කියලා. ඉතින් එතසකාට සම් සදසක්දී, 
ආසියාකරසය් සබාසහාම ශරද්ධාව ඉස්සර කරසගන යන, සවන 
විදිහකට කියනව නම් සමථයට මුල් තැන දීසගන යන, චිත්ත භාවනා 
සකාටසට යන ඇත්සතෝ ඒ ගුරැවරැන්සග් උපසදස ්අහලා නිශශ්ේදව 
ඒසක් කටයුතු කරන්නට මනාප තාලයක් සප්න බවක් සපාදුසේ 
තිසයනවා. නමුත් බටහිර කරමයට හිතන ඇත්තන්ට සප්න්න 
තිසයනවා, පැහැදිලිවම ඒක වහල් භාවයක්. ඒක නිසා අපි තනිවම 
සපාත් කියවන්න ඕනැ, නැත්නම් ගුරැවරැ ගාව සපාත් කියවන්න 
ඕනැ, යම් කිසි හැඟීමක් තසියන්න ඕනැය කියලා ඒ ඇත්සතෝ සම්කට 
විරැද්ධව කතා කරන සවලාවල් තිසයනවා. 

ඒ නිසා සම්සකදී සප්නවා අර සාමානය භාවනා පන්තියකදී, 
නැත්නම් වැඩසටහනකදී ගුරැවරසයකු යටසත් කටයුතු කරනසකාට 
තිසයන්නා වූ සම්පරදාය බිඳින ගතියක්, ඒ සම්පරදාය පිළිබඳව 
සසල්ලකක්ාරව සලකා බලන ගතියක් ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගදය් 
තිසයන බව. ඒ නිසා බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් සයෝනිසසෝමනසිකාරය 
කියලා යමක් දිහා සම්පූර්ණසයන්ම අලුදතන් සලකා බලන ගතියක් 
වසග් තනි ලකුණක් සපන්නලා, එසහම බැරි නම් උපකාර පිණිස 
කරැණු ටිකක් ඉදිරිපත් කරනවා. පළසවනිම එක තමයි ධර්ම සාකච්ඡා 
කරන්නය කියන එක. ඒ සමාකද, අද කාසල් නම් ඇත්තටම 
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සෑසහන්න පරසද්ශයක් සපාත් ලියලා තිසයනවා. සද්ශන පටිගත සවලා 
තිසයනවා. එසහම දගානු සවච්ච ස්වභාවයක්, ලියවිච්ච ස්වභාවයක් 
බුද්ධ කාසල්, ඒ පුරාසණ් තිබුසණ් නෑ. තිබුසණ්, පුළුවන් සකසනකු 
ලේවා ධර්මය ටිකක් සද්ශනා කරවාගන්නවා. නැත්නම් එසහම හම්බ 
දවච්ච හම්බ දවච්ච අවස්ථාසේදී ධම්මවිචයට නැමිච්ච ඇත්සතෝ 
එකතුව සාකච්ඡා කරනවා. ඒ සාකච්ඡාසවදී තිබුණ ඉතාම දලාකු 
වටිනාකම තමයි එක්සකසනක් සද්ශනා කරනවා, එක්සකසනක් 
අහසගන ඉන්නවා සනසවයි; සදපාර්ශ්වයටම සමාන අවස්ථා 
තිසයනවා කරැණු මතු කරගන්න. ඒ නිසා ඕනැ සැකයක්, ඕනැ 
සනාපැහැදිලි තැනක් මතු කරගැනීසම් ශක්තිය තිසයනවා. 

ඒක නිසා ධර්ම සාකච්ඡාව ඉතාමත්ම වැ ගත්. පළසවනිම 
කාරණාව වශසයන්, ඇත්තටම කියනවා නම් සයෝනිසසෝමනසිකාරය 
ඇති කිරීමටත් සතිය ඇති කරගැනීමටත් ධම්මවිචය ඇති 
කරගැනීමටත් ඉතාමත්ම සහ්තුකාරකයි සම් ධම්ම සාකච්ඡාව. ඒක 
නිසා ඒ අපවත් සවච්ච සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස්සග් බණ පටිවලත් 
හුඟාක් තැන්වල ධම්ම සාකච්ඡා මාර්ගසයනුත් සෑම සකසනකුසග්ම 
හදවත උණුසුම්ව තබා ගන්නවා. ධර්මය විෂසයහිම නැවත නැවත 
ඔබඔබා ධර්මසයහිම නතු කරමින් ගිල්වගිල්වා බැලීසම් කටයුත්තට 
හුඟක් පුහුණු කරවනවා. ආන්න ඒ පුහුණු කරවීම නැත්නම්, හුඟක් 
සවලාවට ශරද්ධා මාර්ගය ගත්ත සකනා ශරද්ධා මාර්ගය දිසග්ම ගිහිල්ලා 
එක තැන සමට්ටැහි සවනන් ඉඩ තිසයනවා. පරඥා මාර්ගය සතෝරගත්ත 
සකනා පරඥා මාර්ගය තුළම ගිහිල්ලා ඒක තුළම සමට්ටැහි සවන්න ඉඩ 
තිසයනවා. සවන විදිහකට කියනවා නම් ආනාපානය ගත්ත සකනා 
ආනාපානසය්ම ගිසලන්න ඉඩ තිසයනවා. බුද්ධානුස්සතිය ගත්ත 
සකනා එහිම ගසිලන්න ඉඩ තිසයනවා. මමතරී භාවනාව ගත්ත 
සකනා එහිම යැසවන්න ඉඩ තිසයනවා. 

නමුත් සම් සතිපට්ඨාන භාවනාව කියල කියන්සන් විශාල 
ආයුධ උපකරණ මණ්ඩලයක්. ඒ උපකරණ මණ්ඩලසය්දී 
ආනාපානසතිය පිම්ීම හැකිළීම වසග් භාවනා ඒකාන්තසයන්ම 
අර්හත්වය දක්වාම උපසදස් සහිතයි; ඒ සඳහා සයාමු කරවන්න 
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පුළුවන් ශක්තියක් තිසයනවා. නමුත් සම් මාර්ගසය් යනසකාට 
කාලයක් වැඩ කරසගන යනසකාට ද්සේෂ චරිතයාට නම්, ඒ 
අතරමැදදී මමතරිසය් අවශයතාව පැනනගින්න ඉඩ තිසයනවා. ඒ 
වසග්ම සලෝභ ආශාවල් සහිත සකනාට අසුභ භාවනාසේ, 
මරණානුස්සති භාවනාසේ, පිළිකුල් භාවනාසේ අවශයතාව මතු 
සවන්න ඉඩ තිසයනවා. ඒ අවශයතාවට අර මූල කර්මස්ථානසයන්ම 
යම් පරමාණයකට නම් පිළිතුරැ සදන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක බලවත්ව 
තිසයන චරිතවලට ඒ සඳහා පරතිකර්ම කළ යුතුයි. 

ආන්න ඒ පරතිකර්ම කිරීම සඳහා, දැනගැනීම සඳහා තමන්සග් 
තත්ත්වය සහළි කරන්න ඕනැ. ඒක සහළි කරලා භාවනාව දිගට යන 
ගමන්, ඒ භාවනාවට මතු සවන්නා වූ බාධකය, එයට ඇති සවන්නා 
වූ අතුරැ ආන්තරාව සහාඳට පැහැදිලිව පාප ධර්මයක් කියල දුරැ 
කරන්නත් නරකයි. හීන ධර්මයක් කියල දුරැ කරන්නත් නරකයි. ඒවා 
පාප පුණය සදපැත්සතන්ම සලකා බලලා, හීන පරණීත සදපැත්සතන්ම 
සලකා බලලා ඒ කාරණාව මතු කරගන්න නම්, ඒ පුද්ගලයා තුළම 
ධම්මවිචය සම්සබාජ් ඣඞ ගය පැළ සවලා තිසයන්න ඕනැ. එසහම 
සනාවුසණාත් හැමදාම අර ගුරැවරයාටම බැඳිච්ච, ගුරැවරයසගන් 
සවන් කරගන්න බැරිව - කිසරන් සවන් කරන්න බැරි දරැසවා වාසග් 
- හැමදාම කිසරන් යැසපන්න පටන්ගන්නවා. එසහම මානසිකත්වයක් 
හැසදනවා. ඒ නිසා සම් ධර්ම සාකච්ඡාව ඉතාමත්ම වැදගත්.  

ධර්ම සාකච්ඡාව වසග්ම ඊගාවට දක්වනවා - අපි කලනිුත් 
සති සම්සබාජ් ඣඞ ගය ගැන කතා කරනසකාට ඒසකදිත් දක්වලා 
තිබුණා නිවැරදි සතිය වඩාගැනීම සඳහා සහ්තු වන කරැණු. ඒ 
වාසග්ම තමයි සම්සක් දක්වනවා විසශෂ් කාරණාවක් 
වත්ථුවිස කිරියතා කියලා. ඒ පුද්ගලයාසග් ආධයාත්මික බාහිර වස්තු 
සහාඳට පිරිසිදු සවන්න ඕනැ. සතිපට්ඨානය අහන කාලයට වඩා 
සතිපට්ඨානය ගැන කල්පනා කරනසකාට ඊට වඩා පිරිසිදුකමක් 
තිසයන්න ඕනැ. සනාතිබුණා වූ ශීලයක් ඇති සවන්න ඕනැ. 
සනාතිබුණා වූ සමාධියක් ඇති සවන්න ඕනැ, පරඥාවක් ඇත ිසවන්න 
ඕනැ. ඒ වසග්ම සප්පාය කරැණු වැඩි සවනවා. ඒ වාසග්ම තමයි 
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භාවනාවට බැස්සටත් පස්සස් තව තවත් ඒ වසග් වත්ථුවිස කිරියතා. 
එසහම සනාවුසණාත් බාහිරින් පවත්නා වූ අඩුපාඩුකම් නිසා සිත 
පිරිසිදුව විනිවිද දැකීසම් ශක්තිය අඩු සවලා යනවා. 

ඒ නිසා සයෝග ජීවිතසය්දී අනවශය දුෂ්කර වරත, දුෂ්කර ආසන 
වර්ජ්නය කරන්න ඕනැ. ඒ සමාකද, අනවශය දුක් විඳීසමන් එසහම 
ධම්මවිචය පහළ කරගැනීසම් ශක්තියක් නෑ. සම්ක පැහැදිලිවම මහා 
සබෝසතාණන් වහන්සස්සග් චරිතසය් සප්න්න තිසයනවා. අන්තිම 
දුෂ්කර වරත පිරැවට ඒ කාලසය්දී ආසලෝක මාතරයක්වත් දැකගන්නට 
තරමට ධර්මය විනිවිද යාමක් තිබුසණ් නෑ. නමුත් එවැනි තත්ත්වයට 
පත් වන්නට, සිද්ධාර්ථ තාපසයාණන් වහන්සස් සවන්න ඉසස්ර 
සවලා දවස් හත යනසකාට වප් මඟුල් දවසස්දී ධයාන භාවනාව කරන 
තරමටම පිරිසිදු භාවයක් ටිසකන් ටික තැන්පත් සවලා තිබුණා. නමුත් 
ඊට පස්සස් ගත කළ දැඩි කාමසුඛල්ලිකානුසයෝගයත් 
අත්තකිලමථානුසයෝගයත් කියන අන්ත සදසකන් ගත කරද්දී සම් 
වත්ථුවිස කිරියතාව - ඇතුළත බාහිර වස්තුවල පිරිසිදු භාවය - 
නැතිකම නිසා, තිබුසණ් නෑ භාවනාවට ගතියක්. 

ඊට පස්සස් තමයි දානය ටිකක් වළඳලා, නාලා කියලා ඇඟට 
සැප පහසුකම් දීලා පරසන්න භාවයට පත් වුණාට පස්සස් තමයි, 
ධම්මවිචය වැසඩන්සන්. ඒ නිසා භාවනා ජීවිතසය්දී පිරිසිදු සිත, 
පිරිසිදුකම ඉතාමත්ම වැදගත්. සමතැනදී සමහරැ ඒක තමන්දග් 
වාසියට සැරසිල්ලට ආසටෝපයට ලෑස්ති සවනවා. ඒසක පිරිසිදුකම 
එන්සන නැහැ. එසහම නැත්නම් ඉතාමත්ම අපිරිසිදුවට, සිවුරැ පිරිකර 
සහෝදගන්සන්ත් නැතුව, නැත්නම් බාහිර වශසයන් වත් පිළිසවත් 
කරගන්සනත් නැතුව, එසහමත් නැත්නම් ඒවාට සයාදන කාලය 
අපසත් යාමක් කියලා හිතලා ඒවා එසහම්ම නරක් සවන්න අරිනවා. 
එතසකාටත් බැරි සවනවා ධම්මවිචය වැඩීම කියන එක. අඩු ගාසන් 
අර එක සිද්ධියක සඳහන් සවනවා, ලබාගත්ත අරිහත් ඵල 
ාණයටවත් සමවදින්න බැරි සවනවායි කියලා. තමාසග් හිත දන්නවා 
නම් පරිසරය පිරිසිදු නැති බව, ඒව පිරිසුදු කළ යුතුයි. ආන්න ඒ 
පිරිසිදු කිරීම් හිත පුදුමාකාර විදිහට පැහැදිලි කරනවා. දවස පුරාම 
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මඩ සහෝ දැන් කාසල් විදිහට කියනවා නම්, යාන වාහනවල තිසයන 
දතල් කුණු අතගගා ඉන්න දකදනක් හවස ඒ වැඩ හමාර කරලා 
සහාඳට පිරිසිදු සවලා පිරිසිදු ඇඳුම් කට්ටලයකින් සැරසුණාට පස්සස් 
ඒ පුද්ගලයා සකාසහාමටවත් කැමති නෑ ආසය් අර වසග් මඩ 
සගාඩකට යන්න. අපිරිසිදු තැනකට යන්න. එයාදග තියනවා නෑවට 
පස්සස් පිරිසිදුකම කරගතත්ට පස්සස් ඒක රැකගන්න ගතියක්. ආන්න 
ඒ බාහිර වස්තුවල තිසයන ගතිය හිතට බලපානවා. හිසත් තිසයන 
ගතිය බාහිර වස්තුවලට බලපානවා.  

ඒ නිසා ධම්මවිචය දියුණු පවුණු කරගන්න තියුණු කරගන්න 
අවශය නම්, කරමකරමසයන් කරමකරමසයන් වත්ථුවිස කිරියතාව, සහාඳ 
පිරිසිදු භාවයක් නිරවුල් භාවයක් වැඩ අඩ ුභාවයක් අවශයි. මට නම් 
සමච්චර කල් ගත කරපු විදිහට කියන්න තිසයන්සන්, දිනචර්යාව දිගට 
කරසගන යන්නට පුළුවන් ගතියක් තිසයනවා නම් පුදුමාකාර විදිහට 
විසේකයක් තිසයන්සන්. සමානම තාසලන් සහෝ අසප් දිනචර්යාව 
නිතර සංකීර්ණ සවනවා නම්, දිනචර්යාව නිතර එසහ සමසහ 
සවනවා නම්, ඉතාමත්ම අමාරැයි හිසත් නිරවුල් භාවය තියාගන්න. 
ඒ වසග්ම එදිසනදා වැඩවල නිරවුල් භාවය තියාගන්න. එකම 
දිනචර්යාව දිගටම කරසගන යන්න පුළුවන් නම් ඒ ගැන ඉතින් අපිට 
ආසය් කල්පනා කරන්න සදයක් නෑ. ඒ සවලාවට ඒ කරන්න තිසයන 
වැඩය කළා, දිගට යනවා. එතසකාට අර අභයන්තර බාහිර පිරිසිදුකම 
කරමසයන් ඇති සවනවා. එසහම නැත්නම් පිරිසට හරි ස්ථානයට හරි 
අඩුපාඩු තිසයනවා නම්, අනිත් පිරිස වුණත් ඇවිල්ලා ඒසක් 
අඩුපාඩුකම් සපන්වලා සදනවා. ඒ දමාක , ඒ සිද්ධිය සබාසහෝ 
විවෘතව සිද්ධ සවනවා.  

නිතරම දිනචර්යාවක් පවත්වන්න බැරි වුසණාත් ඉතින් ඒ 
පු ්ගලයට උ ේ උපකාර කරන්න බැරි දවනවා. වැඩිහිටිදයකුටවත් 
බැරි සවනවා. ඒ නිසා සාමසණ්ර කාසල් ඉඳලම අදප් සථරවාද 
පැවි ්ද  දිනචර්යාව කටපාඩම් කරවනවා. කටපාඩම් කරලා දිගට 
යනවා. නමුත් සබාජ් ඣඞ ග ධර්ම දිහාට යනසකාට දම් දිනචර්යාව 
තමන්සග් වාසිය පිණිස, තවතවත් චතුරායයව සතයය අවසබෝධ කිරීම 
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පිණිස යම් යම් සවනස්කම් සිදු වන බව නම් පිළිගන්න සවනවා. ඒක 
කවදාකවත් වත්ථුවිසදකිරියතාවට හානිකර සනාසවයි. ඒක 
වත්ථුවිස කිරියතාවක්මයි. ඒ විදිහට සමහර සවලාවට සක්මන් 
සවලාව අඩු කරලා භාවනා සවලාව වැඩි කරන්න සිද්ධ සවනවා. 
එසහම නැත්නම් සමහර සද්වල්වලින් ඉතුරැ කරලා, සමහර 
සද්වල්වලින් වැඩි කරන්න සිද්ධ සවනවා. එවැනි සද්වල් දනදමයි 
සමතැනදී දම් අදහස් කරන්සන්. නිතරම හිතක් පිරිසිදු සවන්න නම් 
කසය් පිරිසිදු භාවය අවශයයි. 

ඒ වාසගම තමයි, ධම්මවිචය ඇති කිරීම පිණිස සමෝඩ, 
දුප්පරාඥ, අපණ්ඩිත, අසත්පුරැෂ පුද්ගලයන් අයින් කරන්න ඕනැ. ඒ 
වාසග්ම පරඥාවන්ත සත්පුරැෂයින්සග් ඇසුර වැඩි කරන්න ඕනැ. සම් 
කාරණා සදක පිළිබඳව තමන්ට විමසුම් නුවණක් නැත්නම් ඉතින ්
සහෝද සහෝද මසේ දාන එක තමයි සිද්ධ සවන්සන්. දම් වාසග් භාවනා 
මධයස්ථානවල ගත කරනසකාට සමහි ඇත ිභයානකකම සබාසහාම 
අඩුයි. නමුත් සාමානය එදිසනදා කටයුතු කරන තැනව්ල නම්, එසහම 
නැත්නම් සතිපට්ඨාන භාවනාව හැර සවන සවන ජ්ාතිසය් භාවනා 
කරන මධයස්ථානවල නම්, නානාපර විදිසය් ඒ කියපු කාරණා ද කට 
අදාළව දුෂ්කරතා තිසයනවා. සයෝගාවචරයාට වගකීම වැඩියි. ඒ නිසා 
සයෝගාවචරයා කල්පනා කරගන්න ඕනැ, සමානම පරශ්නයක් මතු 
වුණත් ඒක ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතන වශසයන් සලකලා බලලා නිවන 
දිහාවට ඉවසීසමන් යුක්තව කටයුතු කරන සකසනක් ආශරය කරන්න 
හම්බ වුසණාත් දිනාගත්ත යුද්ධයක් වාසග තමයි. එන හැම සදයක්ම 
සනාඉවසනසුලුව අවුස්සාගන්න ස්වරෑපසයන් තිසයන පරිසරයක 
ඉතාමත්ම අමාරැයි ලැසබන විසේකසය් සහෝ ධ්මවිචය 
සස්බාජ්ඣඞ්ගය ඇති කරගන්න.  

ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගය පිළිබඳව සම් සූතරසය් අපි ඉදිරිපත් 
කළ පරිදි මුලදී කියනවා සන්තං වා අජ්ඣත්තං 
ධමමවිචයස්ම ාජ්ඣගගං ‘අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං ධමමවිචය 
ස්ම ාජ්ඣ්ගගා’ති පජානාති. භාවනා කරසගන යනසකාට සවනදට 
වඩා සහාඳට හිත අරමුසණ්ම නිමග්න සවන ගතිය දැසනනවා නම්, 



| මහා සතිපට්ඨාන සූතර ද ්ශනාවලිය 

| 54 

සමථ භාවනාසේදී සම්ක උපචාර සමාධියට කලින් ඉතාමත්ම 
තීරණාත්මක සදයක් සවනවා. විපස්සනා භාවනාසේදී විපස්සනා 
ාණ පහළ සවන්නට ඉස්සර නාමරෑප පරිසඡඡද, පඡචයපරිග් ගහ, 
ස්මස්සන කියන ාණ අවස්ථාසේදී ඉතාමත්ම වැදගත් සදයක්. ඒ 
වාසග්ම සහාඳටම සත්සරන්නට ඕනැ සම් පාසර් ගිය ගමසන්මයි 
යන්සන්. නමුත් මට ඊට වැඩිය ගැඹුරක් වැටසහනවා, ඊට වැඩිය 
සබාසහෝම සමීපකමක් වැටසහනවා, උත්සන්නකමක් වැටසහනවා 
නම් අන්න සවනදාට වඩා ගැඹුරක් භාවනාසේ සිද්ධ සවනවා. එසහම 
නැත්නම් සමහර සවලාවට භාවනාව යනවා. ගියාට ඒක නිදිමත 
ගතිසයන්, එසහම නැත්නම් කිසි ඔපයක් ආසටෝපයක් නැත ිගමනින් 
ඔසහ් ඇදී යන මට්ටමකට සප්න්න පටන්ගන්නවා. එතසකාට 
සත්සරනවා කවදාකවත් සජීවීකමක් නෑ භාවනාසේ. එතසකාට සවනදා 
සනාදැක්ක ගැඹුරක් දැකගැනීසම් ශක්තියක් නෑ. ඒක හරියට 
අන්ධකාසරක අතපත ගාන්නා වසග් වැඩක්. ඒ සවලාසේදී අන්ධ 
අලිසයක් කැසල්ට ගයිාම වසග් හැමතැනම හැප්සපන්නට 
පටන්ගන්නවා මිසක්කා කසිි සස්ත්ම තමන ්අනතුරකට කිට්ටු කරලද 
නැද්ද කියලවත් දැකගන්නට බැරි තත්ත්වයක්. 

ඒක නිසා එතනදී සත්රැම් අරගන්න ඕනැ දම් කාරදණ්: ඒ 
වසග් සහාඳ පැහැදිලි ගැඹුරක් ඈතක් සප්න අවස්ථාවක් එනසකාට, 
අරමුසණ්ම හිත නිමග්න සවනසකාට ඒක තමයි ධම්මවිචය කියලයි 
අපට හිතාගන්න තිසයන්සන්. යම් විදිහකට අරමුණක් තිසයනවා 
සනාතිසයනවා වාසග්, නින්දක් තිසයනවා සනාතිසයනවා වාසග්, 
සලඩ කපුසටෝ වැල කන්නා වාසග් භාවනාව යනවා නම් අපට 
හිතාගන්න සවනවා අසනකුත් ධර්මතා සකෝක සවතත් ධම්මවිචසයන් 
සමාට සවලා. එතසකාට සයෝගාවචරයා ඒක දැනගැනීම ඉතාමත් 
වැදගත් සවනවා. ඒ කියන්සන් ධම්මවිචයට වඩා ඊට කලනි් ආපු 
සතිය ඉදිරිපත් සවන්නට ඕනැ. හැබැයි එක්සකෝ ශරද්ධාවත් පරඥාවත් 
සදක අතර පටලැවිල්ලක් සිද්ධ සවලා. එක පැත්තකට බර සවලා. 
නැත්නම් සමාධියත් වීරියත් කියන ධර්ම අතර සමාකක්සදෝ 
පටලැවිල්ලක් සවලා. සම් සමාධියත් වීරියත් කියන යුගළ ධර්මයත් 
ශරද්ධාව පරඥාව කියන යුගළ ධර්මයත් සම බර කරගන්න බැරි නම්, ඒ 
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ගමන එකම පැත්තට එකම වටවළල්සල් කැරසකන මැටි පාගන මී 
හරසකක් වාසග් එක තැනම කැරකැසවන තැනකට පත් සවනවා.  

ඒක නිසා අසමාහිත පුද්ගලයන් අයින් කරලා සමාහිත 
පුද්ගලයන් ළං කරගත්තාට පස්සස් සයෝගාවචරයාට විසශ්ෂ 
කාරණාවකුත් සැලසසනවා ඉන්දරියසමත්තපටිපා නතා කියලා. ඒ 
ඉන්ද්රිය ධර්ම අතර සම බර භාවයක් ඇති කරගැනීම ඉතාමත්ම 
වැදගත් සවනවා. සම්ක සකටිසයන් කියන්න තිසයන්සන් භාවනාව 
හිනාසවන් සතුටින් පරීතිසයන් ගත කරන්නට පුළුවන් තත්ත්වයකට 
පත් සවනවා. එසහම නැත්නම් සම්ක තිත්ත සබසහතක් සබාන්නා 
වසග්, පැඟිරි සදයක් කන්නා වසග් ඉතාමත්ම අමිහිරි තත්ත්වයකට 
පත් සවනවා. ඒ ඉන්ද්රිය අතර සමතාවකට පත් සවනසකාට 
පැහැදිලිවම අර වත්ථුවිස කිරියා්ේදී වසග් හිත සහාඳට අරමුසණ් 
නිමග්න සවන ගතියක් එනවා. මසග් ශරද්ධාවද වැඩි, පරඥාවද වැඩි? 
එසහම නැත්නම් මසග් සමාධියද වැඩි, වීරියද වැඩි? කියලා 
දැනගන්නවයි කියන එක කමටහන් සුද්ධ කරන සවලාසේදී සීයට 
සීයක්ම සත්සරනවා දනදමයි. එතනදී ඒකට අදාළ ඉඟි, ඒකට අදාළ 
දයාමු කරවීමක් ඇති කරලා සදනවා.  

ඒක නිසා යම් අවස්ථාවක ශරද්ධාව බැහැලා නම්, ශරද්ධාසේ 
අඩු වීමක් වුණා නම් අරමුණ බාරගන්න ගතියක් නෑ. අරමුණ 
අදහගන්න ගතියක්, අරමුණට සපර්ම කරන ගතියක් නැතිව යනවා. 
එතසකාට සයෝගාවචරයා දැනගන්න ඕනැ, ඒ මතුමත්සත් සකාච්චර 
වීරිය කළත් සිත වික්ෂිප්ත සවන්න ඉඩ තිසයනවා. ඒ විතරක් 
සනසවයි සම්ක පරඥාව කයිලා හිතාගන්නත් ඉඩ තිසයනවා. අරමුණ 
අදහන ගතියක්, මූල කර්මස්ථානය මුදුන්පත් කරගන්න ඕනැ, මූල 
කර්මස්ථානයමයි මසග් සරණ පිහිට කියන එක නැතුව යනවා. 
එතසකාට සත්රැම් අරගන්න ඕනැ සම් ශරද්ධාසේ ගිළිහීමක්. එසහම 
ශරද්ධාව වැටුණා නම් සතියට නැගිටින්න බැහැ. සතියට අරමුණට 
මුහුණ දීගන්න එන්න විදිහක් නෑ. සමාකද මූලික වශසයන් 
පිළිගැනීමක් නෑ සම් අරමුණ මතු කරගත යුතුයි, අරමුණ ඉදිරිපත් 
කරගත යුතුයි කියන අදහස. ඒක නැතුව යනවා. ඒ නිසා උපට්ඨාන 
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කෘතයය කිරීසම් සතිය පසුබානවා. ඒ නිසා මලූ කර්මස්ථානය 
සහායාසගන පීරාසගන එසහට යා යුතුයි කියන වීරිසය් අනුබල දීමත් 
දුර්වල සවනවා. ඒ මූල කර්මස්ථානය මතම හිත තැන්පත් වීම කියන 
සමාධියත් දුර්වල සවනවා. ඒ නිසා මූල කර්මස්ථානය මතම එහි 
ඇත්තා වූ සටහන සමසහමයි, ආකාරය සමසහමයි, එහි ඇත්තා වූ 
ස්වභාව ලක්ෂණ සමසහමයි, සවනස් වනසුලු භාවය සමසහමයි 
කියලා මූල කර්මසථ්ානය පිළිබඳ පරඥාව නැතුව යනවා. 

ඒ නිසා ධම්මවිචසය්දී සයෝගාවචරයා සම් පිළිබඳව 
සැලකිලිමත් සවනවා - මට සම් සවලාසේ සමාකද සවලා තිසයන්සන්. 
එසහම වුණයි කියලා අර කලිනුත් කිවුවා වාසග් එය නරක සදයක්ය 
කියලා හිත් නරක් කරගන්නවාවත් හිත වට්ටගන්නවාවත් සනසවයි. 
භාවනා ජීවිතසය් අනිවාර්යසයන්ම සම්ක සවනවා. ඒ සමාකද, 
අරමුණක් අපි අවසබෝධ කරනසකාට අරමුසණ් හීන අවස්ථාව, පරණීත 
අවස්ථාව කියලා සදකක් තිසයනවා. සමහර සවලාවට මූල 
කර්මස්ථානය සහාඳට සප්නවා. නමුත් සදයක් නෑ, ගණන්ගන්සන නෑ. 
ඔසහ තිසයද්දී සවන සද්වල් කල්පනා කරන්න හිත දුවනවා. සමාකද? 
අරමුණ හීන සවලා, අරමුණ පරණීතයි උත්තමයි කියන සැලකිල්ල 
නැති සවලා. ඒ හැටි. එසහම දත යුතුයි අරමුණක්. ආන්න ඒක 
ධම්මවිචයට ලක් කරගත්තට පස්සස් සප්න්න පටන්ගන්නවා 
වැරදිල්ලක් සනසවයි සමතන සවලා තිසයන්සන්; අරමුණ පිළිබඳව 
සනාදැක්ක දෘෂ්ටි සකෝණයකින් දැකීමක්. සම්ක ධම්මවිචය කියන 
ආසලෝකයට වැටුණට පස්සස් සයෝගාවචරයා ඉද්ද ගැහුවා වසග් 
හිටසගන සබාසහාම ජ්යට භාවනාව ඉදිරියට කරසගන යනවා. 
එතසකාට අර අපරකට සවච්ච අරමුණත් පරකට සවනවා. සතියත් 
නැගිටලා මූණට දීලා අරමුණම දගනත් දගනත් ඉදිරිපත් කරනවා. 
වීරියත් ඇවිල්ලා ඒකමයි මතු කරගන්න ඕනූ, ඒකටමයි අනුබල 
සදන්ට ඕනෑ කියලා උපට්ඨම්භන කෘතයය කරලා සදනවා. එතසකාට 
සමාධිය අරමුසණ් සබාසහාම ජ්යට තැන්පත් සවනවා. තැන්පත් 
සවන්ට සවන්ට, අරමුණ සමීප සවන්ට සවන්ට, උත්සන්න සවන්ට 
සවන්ට එහි සනාදැක්කා වූ අඳුරැ පැති එහි සටහන් ආකාර ස්වාභාවික 
ලක්ෂණ සබාසහෝම පැහැදිලි සවන්න පටන්ගන්නවා. 
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ඒ නිසා ඉන්ද්රිය සමභාවය ඇති සවන්න නම් අසමාහිත 
පුද්ගලයන්සගන් අයින් සවලා, සමාහිත පුද්ගලයින්සග් ඇසුර තුළින් 
තමන්ට මතු සවන මතු සවන අරමුණු ඕනෑම සද්ක සහාඳ පැත්ත මතු 
කරගන්න, තමන්ට වාසි පැත්ත මතු කරගන්න ශූර සවන්න ඕනූ. 
සමහිදී අසමාහිත පුද්ගලසයෝ කියලා කියන්සන්, ඒ ඇත්සතෝ සබාසහෝ 
විට සමවැනි ධර්මවලට සාමානය බුද්ධිය සයාදවලා සබසහත් කරන්ට 
ඕනෑ, අරකට යන්ට ඕනෑ, ඔතැන සහාඳ නෑ, අර ගුරැවරයා ගාවට 
යන්ට. ඔය කරමය සහාඳ නෑ, සමසතන්ට යන්න, ඔයිට වැඩිය සහාඳයි 
චරිත ලක්ෂණ බලලා සම්ක සකරැවා නම්, නැත්නම් සප්නයක් අහලා 
හිටියා නම් කියලා, අර බාසගට පිස්සු වැටිච්ච මනුස්සයාව 
සහාඳසටෝම පිස්සු වට්ටනවා. ඒ මනුස්සයා අර කමටහන් සදන 
ගුරැවරයාට වඩා කරට අත දාසගන සබාසහාම උණුසුමින් ළං සවලා 
කතා කරන නිසා, අසීරැ තත්ත්වයට පත් සවච්ච සයෝගාවචරයා 
සබාසහෝ විට ඒ කරට අත දාසගන කතා කරන සහෘද භාවය විෂදයහි 
නැඹුරැ වුදණාත් ඉතින් ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගය සහෝ 
සයෝනිසසෝමනසිකාරය සහෝ සතිය සහෝ සමානම සදයක්වත් 
වැසඩන්සන් නෑ.  

දම් කාරණය නිසා තමන් සත්රැම් අරගන්න ඕනැ සම් ගැඹුරැ 
ගමනක් යන්සන්, ආර්ය භාවයක් උත්තම භාවයක් බලාසපාසරාත්තු 
සවන්සන්. එතනදී ඉස්සරහට යන්න යන්න පරශන් වැඩියි. විදුලි 
සසෝපානයක් හම්බ සවනවා සනසවයි. අපි පරශ්නවලට සමීප සවනවා. 
ඒ පරශ්න, පරශ්න කරගන්සන් නෑ. සම්වා අනිවාර්යසයන්ම ජීවිතයක 
සතයාවසබෝධ කිරීම පණිිස දුක අවසබෝධ කිරීම අතයවශය 
කාරණාවක්. ආන්න ඒ විදියට හැකි සංඥාව මතු කරලා සදන්න 
පුළුවන් කලාණ මිතරසයෝ හම්බ සවනවා නම්, සයෝගාවචරයා එන්න 
එන්න එන්න එන්න සතයය කියන එක පීරපීරා බලනවා. දුක කියන 
එක තන්තු තන්තු සවන් කර කර බලන්න පුළුවන් ශක්තියකට 
එනසකාට තමයි සයෝගාවචරයා අෂ්ට සලෝක ධර්මයන්හි කම්පා 
සනාවන ගතියකට එන්සන්. 
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ඒකත් හැබැයි ඒ සයෝගාවචරයාසග් පිනට, උපනිශරය 
සම්පත්තිවල හැටියට ගැළසපන්නට ඕනැ. වැඩිය බරක් ගන්න 
නරකයි. දුක් පනවගනන් නරකයි. තමන ් කරා පැමිසණන දුක් 
පිළිබඳව සමාහිත පුද්ගලයා කරන විගරහය වසග් අසමාහිත පුද්ගලයා 
කරන විගරහය සයෝගාවචරයාට එච්චර සප්පාය සවන්සන් නෑ. 
එතසකාට ඉඳුරන් පළිිබඳ සම භාවයක් එන්සන් නෑ. 
ඉන්රියස ත්තපටිපා නතාව එන්සන් නෑ. ඒක නිසා ඒ ගැඹුරැ ධර්ම 
නිතර පරතයසේක්ෂා කරන ගතියක් සයෝගාවචරයා ඇති කරගන්න 
ඕනැ. එසහම බලනසකාට අසමාහිත පුද්ගලයා හැඟුම්බරව හැඟුම් 
කුප්පන්න කතා කළාට, සමාහිත පුද්ගලයාට නම් හැම සවලාසවම 
හැඟුම් පාවාදීලා ගැඹුරැ ධර්මයන් විෂසයහි ලැසබන සෑම 
අවස්ථාවක්ම නැවත චකරීකරණය කරලා සයෝගාවචරයාටම 
සපන්නන්න පුළුවන් ගතයික් තිසයනවා.  

ඒක නිසා භාවනා පිළිබඳව - දැන් කාසල වචනසයන් කියනව 
නම් විදයාත්මක ගසේෂණ, විදයාත්මකව සසායන්නට ගියාට පස්සස්, 
ඒ සයාදාගත්ත විදයාඥයින්සග් උපමානමයි අපට සමතැනදී පාවිච්චි 
කරන්න සවන්සන්. යම් කිසි සකසනක් සසෝවාන් මාර්ග ඵලස්ථ 
මට්ටමට ගියා නම්, ඒ පුද්ගලයා සකාච්චර නරක තැනකට වැටුණත් 
සකාච්චර නරක මිතරයන්ට අහු සවලා තීන්දුවක් ගත්තත් සනාසබෝ 
කලකින් නියම මාර්ගය සත්රැම්ගැනීසම් ශක්තිය ඔහු තුළ පවතිනවා 
කියන එක තමයි ඒ විදයානුකූල කියන පරීක්ෂණවලින් මතු කරන්න 
හදලා තිසයන්සන්. ඒ නිසා ලක්ෂයක් විතර නරක දර්ශන එක 
සීරැසවන් සපසනන්නට ලක් කරලා එකම සහාඳ දර්ශනයක් එකවිටම 
සැරයක් සදසැරයක් විතර සප්න්නට පටන්ගත්සතාත්, ඒ සසෝවාන් 
සවච්ච පුද්ගලයාට අර එකවිටම සපන්නපු ලක්ෂයක් අතර තිසයන 
සහාඳ දර්ශන තලය, රෑප රාමුව, වහාම සත්රැම්ගැනීසම් ශක්තියක් 
තිසයනවා කියන එක දැකල තිසයනවා. සකෘදාගාමී මාර්ගයට 
යනසකාට සමන්න සම් තමන්ට සප්පාය සකාටස සත්රැම්ගැනීම අරිට 
වඩා තීවර භාවයකට පත් වන බව තමයි ඒ විදයානුකූලව ඔප්පු සවලා 
තිසයන්සන්. යම් කිසි සකසනක් අනාගාමී තත්ත්වයට පත් වුණා නම් 
පරණීත ධර්මයක් මතු කර දීසම් ශක්තියක් තිසයනවා. ඒ නිසා ඒ 
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පුද්ගලයාට ඕනූම උගර නරක සද්ක තිසයන උගර සහාඳ මිහිරි පැත්ත 
තමන්ටත් ලබාගන්නත් තමන්ට ගහන්න බනින්න එන සහෝ නිගරහ 
කරන්න එන පුද්ගලයට ධර්ම සංගරහයක් කරන්නත් පුළුවන් ශක්තියක් 
ඇති සවනවා. 

සම් වසග් විස්කමකට සහ්තු සවන්සන් පරධාන වශසයන්ම 
ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගය. කිසිම සදයක් තමන ්කරා පැමිණුනා නම් 
වැඩ සනාසගන අතඅරින්සන් නෑ. මහා පරාකරමබාහු රජ්ජ්ුරැසවෝ 
කිේවා වසග්, අහසින් වැසටන එක දිය බිඳක්වත් පරසයෝජ්නයක් 
සනාසගන මුහුදට ගලා යන්න සදන්සන් නෑ. අන්න ඒ විදියට 
සයෝගාවචරයා මහ කැලය වසග්. මහ කැලයට හම්බ සවන හැම වතුර 
බින්දුවක්ම රඳවලා තියාගන්නවා. සුර්යාසලෝකය ඔක්සකෝම රඳවලා 
තියාගන්නවා. ලැසබන හැම දූෂිත වාතය දකාටසක්ම උකහාසගන 
ඉවර සවලා, මනුස්සයාට අවශය කරන සියලුම සද්ම අංග සම්පූර්ණව, 
කිසිම සදයක් පිටින් බලාසපාසරාත්තු සවන්සන් නැති, මනුස්සයට 
අවශය සියලු සද්ම ලබාසදන, සලෝකසය් තිසයන පරිණතම සබාසහෝම 
සරැ පද්ධතිය බවට පත් සවනවා.  

සම්ක සවන්න නම් සමාහිත පුද්ගලයන්සග් ඇසරු ඕනැ. 
අසමාහිත පුද්ගලයන් වර්ජ්නය අවශය කරනවා. එනිසා 
සයෝගාවචරයාට සිද්ධ සවනවා තමන්ට තමන්ම සහාඳ මිතරසයක් 
සවන්නට. ඒ වසග්ම තමන් සහාඳ සමාහිත පුද්ගලසයක් බවට පත් 
සවන්නට සවනවා. එනිසා ඒසකදි මතක් කරලා තිසයනවා, ඒ ගැඹුරැ 
ධර්ම චරියා පිළිබඳව නිතර පරතයසේක්ෂා කරන්න ඕනැ. ඒක සවන්න 
ඇති ඔය පහුගිය අවුරැදු දහයක - විස්සක විතර කාසල්, සම් ඤාණ 
වන්දනාව කියල එකක් පටන්ගත්තා. පටිසම්භිදාමාර්ගසය් තිසයන 
විවිධ ඤාණ සකාටස් අරසගන නිතර සජ්ඣායනා කරන්න පටන් 
අරගත්තා. මනුස්සයන්ට සපන්නලා සදන්න පටන් අරගත්තා 
නාමරෑප පරිච්සේද ඤාණය කියලා කියන්සන් සම්කයි, නැත්නම් 
චිත්ත විශුද්ධිය කියන්සන් සම්කයි, සීල විශුද්ධිය කයින්සන් සම්කයි 
ආදී වශසයන් ඔක්සකෝම මතු කරන්න පටන් අරගත්තා. සමහරැ ඉතින් 
සම්ක සජ්ඣායනය කරලා නිවන් දකින්න පුළුවන් වසග් කියලා 
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ගායනා කරන්න පටන් අරගත්තා. ඒක සනසවයි සම්සක් අදහස 
තිසයන්සන් ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගසය් කටයුතු කරන සකනා හැකි 
තාක් දුරට තමන්ට අදාළ, මත්තට කරන්න තිසයන ගැඹුරැ ධර්ම 
සකාට්ඨාශ පිළිබඳව නිතර උනන්දුවකින් නිතර සා ර බවකින් ගත 
කරනවා මිස, අසමාහිත පුද්ගලයන් වසග් ඉඳුරන් පිනවීමට පුංචි පුංචි 
සද්වල් මතු කරසගන විවිධ ගැටලු ඇති කරගන්න තත්ත්වසයන් අයින් 
සවන්න දැනගන්න ඕනැ. එතසකාට සයෝගාවචරයා නිතරම කරන්සන් 
අර ගැඹුරැ ධර්ම සකාට්ඨාශ සලකා බලන එක.  

අවසාන වශසයන් සප්නවා, තෙධි ුත්තතොව කියලා කියන්සන් 
පූර්ණකාලීනව සම්කට කැප සවන්න ඕනැ. පූර්ණකාලීනව කැප 
සවන්න කිවුවම හුඟසදසනක් සවේලනවා. අපිට බැහැ දන් සම්පූර්ණ 
ගිහි සගය අතහරින්න, අපටි බැහැ සන් සම්පූර්ණ වස්තුව අතහරින්න, 
අපිට බැහැ සන් සම්පූර්ණ ඥාති පිරිසව අතඅරිනන් කියලා. නමුත් 
ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගය කියන එක හරියට දන්නවා නම්, එේවා 
තිසයනවා නෑ කියන එක සනසවයි සමතැන වැදගත් සවන්සන්. එන 
ඕනෑම පරශ්නයකදී, එන ඕනෑම දුෂ්කරතාවකදී, එන ඕනෑම 
පහසුතාවකදී ඇත්ත ඇති සැටිසයන් දැකගැනීම තමයි අසප් පරධාන 
කෘතයය. එසහම නැතුව මම ජ්යගරහණය කරන්නවක්වත් අසවලා 
පරද්දන්නවක්වත් අනුන් නිවන් දක්වන්නවත් නැත්නම් සලෝකයාට 
භාවනා කරනවා කියල කියන්නවත් සලෝකයාට භාවනාව 
උගන්නන්නවත් දනදවයි.  

වැදගත් සද් ඒක සනසවයි. එන සෑම සංසිද්ධියකදීම 
ත ධිමුත්තතාව, ඒ ධර්මතාව මා කරා පැමිණුනා වූ සම් සද්, නැත්නම් 
භාවනා කරනසකාට පැමිණුනා වූ අරමුණ, ඒ තාසලන්ම මට 
දැකගන්න ලැසේවා කියන එකට සම්පූර්ණ කැප වීමක් අවශයයි. 
සම්පූර්ණ නතු වීමක් අවශයයි. එසහම එකක් නැතුව එසහම එකක් 
තිසයනවා කියලා සපනන්න්න හදන සකනාට තමයි කියන්සන් 
ශරද්ධාව අඩු, පරඥාව වැඩියි කියල හිතාසගන ඉන්න එක්සකනා. ඒ 
ඇත්සතෝ ‘දාන සදන්න අවශය නෑ, සලි් රකිනන් අවශය නෑ, 
පරඥාසවන්ම මට සම්කට යන්න පුළුවන්’ කියලා පුදුම මකරාටික කතා 
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කියන්න පටන්ගන්නවා. ඒ පුද්ගලයත් කරමසයන් කරමසයන් 
පිරිසහනවා. ඒ පුද්ගලයා ආශරය කරන ඇත්සතාත් පිරිසහනවා. ඒක 
නිසා සයෝගාවචරයාට සුතමය වශසයන්, චිනත්ාමය වශසයන්, 
භාවනාමය වශසයන් තමන්සග් දියුණුසේදී නැවත නැවත හැරී සලකා 
බලන අවස්ථාවක් සදනවා වසග්, සම් ධම්මවිචය තමයි හැරී බලා 
නැවත සලකා බැලීමට පදුුමාකාර ආදර්ශයක් බවට පත් සවන්සන්. 

ඒක බලනසකාට දැන් තිසයන සමාගම්වල තිසයනවා 
“අභන්තර තත්ත්ව පාලනය” කියලා ඇතුළතම පරීක්ෂණයක්. යමක් 
නිෂ්පාදනය කරලා සවළඳසපාළට දාන්න ඉසස්සල්ලා ඇතුළතදීම 
ගුණාත්මක පරීක්ෂණයක් කරනවා. පිටතට ගිහිල්ලා ඒක නඩු මගට 
ගිහිල්ලා ඒක ඔප්පු කරන්න හදනවට වඩා, ඇතුළතදීම සලකා බලන 
ගතියක් තිසයනවා මුදල් පරිපාලනය පිළිබඳවත් තමන්සග් නිෂ්පාදන 
වස්තුසේ ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳවත්. ආන්න ඒ වසග් ගුණාත්මක 
සැලකීමක් තමයි ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගසය්දී සිද්ධ සවන්සන්. 
ඒකට ඉතාමත්ම ආසන්නසය් සිදු වන කාරණාව තමයි සතිය. 
සතිසයන් කරන්සන් අරමුණ දිහාවටම හිත නංවලා එහි සිහිය 
පිහිටුවනවා. සිහිය පිහිටුවාට පස්සස් ඒ අරමුණ නුවණින් විමසා 
බැලීමක් ධර්මානුකූලව විමසා බැලීමක් තමයි ධම්මවිචසය්දී 
සකසරන්සන්.  

ධම්මවිචසය්දී ඊගාවට සචුරිතවාදී සවන්න හ න, එසහම 
නැත්නම් ශරද්ධාව ඉක්මන් කරගත්ත ඇත්තන්ට සවන්සන් දැකපු 
ගමන්ම ඒක පිළියම් කරන්න හදනවා. එතසකාට තමයි අත 
පුච්චගන්සන්. සම් සදක අතර ඉවසීමක් නෑ. තසපා තිතික්ඛාවක් නෑ. 
හිතනවා, වැරැද්ද දැකපු ගමන්ම තලන්න ඕනැ, සහාඳ දැකපු ගමන්ම 
බදාගන්න ඕනැ කියලා. සම්ක සයෝග ගතියක් සනසවයි. සම්ක තපසක් 
සනාසවයි. ධම්මවිචසය්දී සහාඳට පැහැදිලි කරලා සදනවා, සදක 
සවන් සකාට දැනසගන අඳුනාසගන සිටීසමන් කිසි සස්ත්ම නරකක් 
සවන්සන් නෑ. අඳුනාසගන සනාසිටීමට වඩා දම්ක සහාඳයි. ඒ විතරක් 
සනාසවයි, අඳුනාගත්ත පමණින් වහා පරතිකරියා කළ යුතුයි කියලා 
එසහම බලපෑමක් නෑ. අඩු ගාසන සතිසයවත් එසහම නෑ. සතිසය 
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පැහැදිලිවම කියනවා, එන එන ඕනූම අරමුණක් එන විදියට 
පිළිගැනීසම් ශක්තිය තමයි සතිසය තිසයන්සන්. 

ඒ වසග් තමයි පරතිකරියා සනාකිරීසම් ශක්තිය. අන්න ඒ 
පරතිකරියා සනාකිරීසම් ශකත්ියට සහ්තු කරැණු සාකෂ්ි දැක්වීමක් සම් 
ධම්මවිචසය්දී සිදු සවනවා. හැම සද්කම පුණය, පාප සදක තිසයනවා. 
හෑම සිද්ධියකදීම අනවජ්ජ්, වජ්ජ් කියන සදක තිසයනවා. කණ්හ, සුක්ඛ 
කියන සදක තිසයනවා. හීන, පරණීත කියන සදක තිසයනවා. සම් 
සදකත් සම් සදක අතරමැද තිසයන මධයම මාර්ගයත් යන සම් තුනම 
සහාඳට දැක්සකාත් තමයි ඒ පුද්ගලයා විමුක්ත පුද්ගලසයක් සවනස්න්. 
එසහම නැත්නම් වහල් සවනවා. එකම සද් බදාසගන ඒකම ඔප්පු 
කරන්න ඒකම මතු කරගන්න උත්සාහ කරනසකාට ධම්මවිචයට ඉඩ 
නෑ. 

ඒක නිසා ධම්මවිචසය්දී පැහැදිලිවම නිදහස් චින්තනයකට 
සලාකු ඉඩක් සැලසසනවා. ඒක වල් බූරැ නිදහස් චින්තනයක් 
සනසවයි. සුචරිතයටමයි, ඉදිරියට ඇත්තා වූ ඉන්ද්රිය සංචරයටමයි. 
එන්න ඒ විදිසයන් සතිසයන් අර අවස්ථාව සලසා දුන්නට පස්සස් 
ධම්මවිචය මගින් ඒ තිසයන සද් සහාඳට සවන් කර දැනගන්න පුළුවන් 
වුණා නම්, අනිවාර්යසයන්ම වීරිය කළ යුත්ත සහාඳට වැටසහනවා. 
හුඟසදසනක් වීරිය කරන්සන් වීරිය කළ යුත්ත දැනගන්න ඉස්සර 
සවලා. සබාසහාම ඉක්මනට කුලප්පු සවලා ඒකට වැසටනවා. 
එතසකාට ඒක මහ පුදුම විදිසය් ඔළසමාට්ටලකමකට තකතිරැකමකට 
වැසටනවා. සතිය පිහිටුවාගත්තත් ආනිශංස ලබන්න බෑ. 
ධම්මවිචසයන් සවන් කරගත්තත් ආනිශංස ලබන්න බෑ. සමාකද ඒ 
සවන් කරසගන, මම සමයක් පරධන් වීර්යය සයදිය යුත්සත් සම්කටයි 
කියන ඉවසීසම් ශක්තිය නැති නිසා. 

අපි පිම්ීම හැකිළීමට ආශ්වාස පරශ්වාසයට හිත සයාදාසගන 
ඉන්නසකාට මුලදී අපිට සදි්ධ සවනවා සම් අරමුණ අසනකුත් නීවරණ 
ධර්මයන්සගන් සවන් කරලා අරමුසණ් වැඩි සේලාවක් පැවැත්වීම 
සඳහා පරයන්තයක් කරන්න. නමුත් ඒ සවලාසේ නීවරණ සනාආ 
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යුතුයි, ආසවාත් කුලප්පු සවන්න ඕනැ, කිසපන්න ඕනැ, තළා මරන්න 
ඕනැ කියලා කලබල වුසණාත් හිත සමාධිගත සවන්සන් නෑ. එනිසා 
අපි ඒ සවලාවට සබාසහෝම යාප්පු සවලා සහාඳම සවලාවක් බලලා, 
සසනග නැති සවලාවක් වාහන නැති සවලාවක් බලලා පාසර එහා 
පැත්තට යනවා වසග් සදපැත්ත බලලා, සහාඳ සවලාවක යාන්තම් 
අරමුණ දියත් කරගන්න ඕනැ - වාරකන් නැති කාසල ඔරැවක් දියත් 
කරගන්නවා වසග්. මුහුද අයිසන් ඉන්න දැනමුත්ත දන්නවා දැන් 
සමන්න සමසහම රළ හතරක් එනවා. හතරක් ආවට පස්සස් සහාඳ 
විසේක රැල්ලක් එනවා. ආන්න ඒ සවලාසව කෑගහසගන ඔරැව 
දාගන්නවා. රැල්ල නතර කරන්න යන්සන නෑ. රැළි යාන්තම් අඩු 
සේලාවක් බලලා බස්සගන්නවා. ඔරැව දාගන්නවා. ඔරැව දාපු 
සවලාසේ ඉඳල වීරිය කරනවා හබල් ගාන්න. 

ආන්න ඒ වසග් තමයි සයෝගාවචරයා මූලික වශසයන් නීවරණ 
ධර්ම නැති පරිසරයකින්, නැති චිත්තක්ෂණයක, නැකතකින්, දැන් 
සාමානය වචනසයන් කියනව නම් අරමුණට හිත බස්සගත්තට 
පස්සස් සනාසබෝ සේලාවකින් අරමුණ තිසයද්දීම නීවරණ ධර්ම මතු 
සවනවා. ඒ සමාකද, අපි සාමානය සලෝසක් තමයි තාම ඉන්සන්. 
ආන්න ඒ නීවරණ ධර්ම මතු සවන සවලාසේදී සයෝගාවචරයා ඒ 
නීවරණ ධර්මවල ගැසටන්න යන්සන නැතුව ඒවත් පවතිද්දීම මූල 
කර්මස්ථානය වැඩි සමසනහි කිරීමකින්, වැඩි සයදවීමකින්, මූල 
කර්මස්ථානසය්ම සුරක්ෂිත කරසගන යන්න සූර වුසණාත් දුර ගමනක් 
යන්න පුළුවන්. නීවරණ තිබුණට ගණන්ගන්සන් නෑ. සමාකද 
තමන්සග් වැසේට බාධාවක් නෑ. අපි ඉදිරියට යනසකාට අරමුණ 
ඉතාම සියුම් තත්ත්වයට පත් සවනසකාට ආසයත් අර නීවරණ ධර්ම 
සබාසහෝම සගාසරෝසුව පහර සදන්න පටන්ගන්නවා. ඒ පහර 
සදනසකාට සයෝගාවචරයා ඇඹරිලි, සවසහස, පිඹුසරක් සවළුවා වාසග් 
ඇඟ තද කරන ගති, සම්පරූ්ණ උගුරැ දණ්ඩ මිරිකුවා වාසග් දාඩිය දාන 
ගති සබාසහෝ විට මතු කරනවා. නමුත් ඒ සවලාවට මතක් කරලා 
දුන්සනාත් සයෝගාවචරයාට වැටසහයි පුදුමාකාර ඉවසීසම් ශක්තියකුත් 
තිසයනවා. 
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සම් ධර්මතා දිහා සගාඩ ඉඳසගන වතුරක් දිහා බලා ඉන්නවා 
වසග් බලා ඉන්න පුළුවන් ගතියක් තිසයනවා. එසහම තිසයද්දිත් සම් 
එන එන සද්වල් සමසනහි කරමින් එන එන සද්වල්වලට අනුව හිත 
සවසහස කරන්න පටන් අරගත්සතාත් කවදාකවත් මූල කර්මස්ථානසය් 
සනාදැක්ක පැති දැකගන්න ලැසබන්සන් නෑ. එතැනදි සයෝගාවරයාට 
විදශ්ෂදයන්ම ධම්මවිචය අවශයයි. සම් සවලාසවදී නීවරණත් 
තිසයනවා. තිබුණට මූල කර්මස්ථානයත් තිසයනවා. මට අවශය නම් 
වීරිය සයාදන්න ඕනැ අර මතු සවන නීවරණ අයින් කරන්න 
දඟලන්න සනසවයි, තිසයන්නා වූ දුර්වල වූ සියුම් වූ වරින් වර මතු 
සවන්නා වූ මූල කර්මස්ථානසය්ම පැවැත්ම සඳහා මම වීරිය 
කරන්නට ඕනෑය කිවුවම අර ආරද්ධ වීරිය සනසවයි සමතැනදි 
යන්සන්. පග්ගහිත වීරිය කියලා, ගත්ත සද් අත නූර දිගට දගන 
යූදම් ශක්තිය.  

එතැනදී ආරද්ධ විරිසය් ඉඳල පග්ගහිත වීරියට මාරැ කරන 
හැටි ඉතාමත්ම ඈතක ඉඳලා ගුරැවරයාට මතක් කරල සදන්න 
පුළුවන් වුණාට ඒ ඒ පර්යංකසය්දී සයෝගාවචරයා දන්සන් නැත්නම් 
එක දවසකින් කරන භාවනාවට අවුරැද්දක් යන්න ඉඩ තිසයනවා. ඒ 
වසග්ම නීවරණත් එකක් රණ්ඩු කරන සවලාසේදී අරමුණ සමසනහි 
කරන හැටි, නීවරණ යම් කිසි පරසද්ශයකට තළා ඔබාසගන, මූල 
කර්මස්ථානය නැවත නැවතත් සමීප කරගැනීම සඳහා සමසනහි 
කිරීසම් කරමය, සයෝගාවචරයා හරියට නියම සවලාසවදි වාහනසය් 
ගියරය මාරැ කරන්න දන්සන් නැති ඩරැයිවර් සකසනක් වසග් ඒ සද් 
දන්සන් නැත්නම්, ඒ භාවනාව නිතරම අවුල් භාවයකට පත් සවනවා.  

සමන්න සම් සඳහායි කියන්සන් ඒ සඳහා අවශය පරශ්න, ඒ 
සඳහා අවශය ධර්ම සකාටස්, නිතර සාකච්ඡා සවනන් ඕනැ. සාකච්ඡා 
සවලා හිතන්න ඕනැ. සම් භාවනාව සමච්චර කරනසකාට 
සකාසහාමටත් දියුණුවක් තිසයනවා. ඒ දියුණු සවන්න සවන්න 
පාවිච්චි කරන උපකරම සයිුම් සවනවා. ඒ සියුම් සවන බව දන්සන් 
නැතිව ඕළාරික උපකරම පාවිච්චි කරන්න ගත්සතාත් ඒකාන්තසයන්ම 
ඒ භාවනාව එක තැන කරකැසවන මට්ටමට පත ්සවනවා. එනිසා 
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පිරිසක් එක්ක භාවනා කරන්න ගියාම අපිට ආනිශංස සගාඩක් 
තිසයනවා. ඒ වසග්ම සාකච්ඡා කරනසකාට ආනිශංස සගාඩක් 
තිසයනවා. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යසයන් මතක තියාගන්න ඕනැ සති 
සස්බාජ්ඣඞ්ගයත් වීරිය සස්බාජ්ඣඞ්ගයත් අතර ඒකාන්තසයන්ම 
තිසයනවා සම්සබාජ් ඣඞ ගයක් ධම්මවිචය කියලා. ඒක හුඟක් 
සවලාවට ගුරැවරයාට වඩා ශාස්තෘන් වහන්සස්ට වඩා ඒ ශිෂයයාදග් 
ඒ සයෝගාවචරයාසග් මට්ටම සකළින්ම භාවනාවට බලපානව. 

නමුත් එසහම කියලා අතහරින්න සනසවයි සම් බණ 
කියන්සන්. එසහම කියලා අතහරින්න සනසවයි සම් ධර්ම සාකච්ඡා 
කරන්සන්. හැකි තාක් දුරට ධර්ම සකාට්ඨාශවල තිසයන සාරවත් 
සකාටස් සයෝගාවචරයාට කලස්ේලා ඇතුව දැනුම් දීලා, ඒ 
සයෝගාවචරයා සන්නාහ සන්නද්ධ කරන්න ඕනැ. සන්නද්ධ කරලා 
සටනට සපළඹුසවාත්, දවසක ඒ නියම අවස්ථාසේදී නියම උපකරමය 
සයදුසවාත්, මම සහායාගත්ත සදයක්, මම බුදු වුණා කියන තරමට 
වසග් හිසත් පුදුමාකාර පිබිදීමක් ඇති සවනවා. ඒසකන් හිත සලාකු 
වර භාවයකට උත්තම භාවයකට පත් කරනවා. ඒක ටිසකන් ටික 
ටිසකන් ටික සිද්ධ සවන්සන්. සවන්න සවන්න සවන්න සවන්න 
ධ්මවිචය සස්බාජ්ඣඞ්ගසය් තිසයන පරාණවත් භාවය වැඩි සවනවා. 
සතිසය් කෘතයය වැඩි සවනවා. වීරිසය් කෘතයයට සහාඳට ඉඩ 
ලැසබනවා. ඒක නිසා මතක තියාගන්න ඕනැ, අපි වැසඩනසකාට 
ධර්මවලිනුත් අත්දැකීම්වලිනුත් යන ද දකන්ම වැසඩන්න ඕනැ. 
නමුත් සම් සදක සයාදන සම බර භාවය කියලා කියන්සන්, ඒක හුඟක් 
සවලාවට අහඹු සිද්ධියක්. නමුත් ඒක අහම්සබටම තියන්සන් නැතුව 
සවන්න පුළුවන්, සනාසවන්න පුළුවන්. ආදීනව ආනිශංස සලකා 
බැලීමකුයි සමතන සකසරන්සන්.  

ඉතින් මම හිතනවා සම් ඉදිරිපත් කරගත්ත කරැණු, තමන් 
සමන්න සමතැනයි මසග් භාවනාව, සම් ගැටලු තැන් කියලා අවසබෝධ 
කරගැනීමට සබාසහෝ විට ආසලෝකයක් සවයි කියලා. එසස් 
ආසලෝකයක් සේවා! එසස් වීසමන් ධම්මවිචයත් වැසේවා! එසස්ම ඒ 
ආසලෝකය වැටීසමන් ලියලා යන ගරන්ි සථ්ාන නිසා භාවනාසේ 
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වීරියටත් ශක්තිය ලැසේවා. සමසස් වීසමන් සබාජ් ඣඞ ග ධර්ම, සවන 
විදියකින් කියනව නම් සමසතක් කළ ශක්ති, සමසතක් සවලා ල  
භාවනා අත්දැකීම් සබෝධි අංගයක් පිණිස වීමටම සම් ධ්මවිචය 
සස්බාජ්ඣඞ්ගය විදශ්ෂදයන් අද සහ්තුභූත සේවා කියන 
පරාර්ථනාසවන් යුක්තව අදට නියමිත ධර්ම සද්ශනාව සමතැනින් 
සමාප්ත කරනවා. 
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56 │ විරිය සම්දබාජ්ඣඞ්ගය 

නම ො තස්ස භගවමතො අරහමතො සම් ො සම්බුද්ධස්ස 

“පුන ච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්මමසු ධමමානුපස්සී විහරති සත්තසු 
් ාජ්ඣ්ගගසු. කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්මමසු ධමමානුපස්සී 
විහරති සත්තසු ් ාජ්ඣ්ගගසු: 

ඉධ භික්ඛ්ව භික්ඛු සන්තං වා අජ්ඣත්තං විරියස්ම ාජ්ඣගගං 
‘අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං විරියස්ම ාජ්ඣ්ගගා’ති පජානාති. අසන්තං වා 
අජ්ඣත්තං විරියස්ම ාජ්ඣගගං ‘නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං 
විරියස්ම ාජ්ඣ්ගගා’ති පජානාති. යථා ච අනුප්පන්නස්ස 
විරියස්ම ාජ්ඣගගස්ස උප්පා්ො ්හාති තඤ්ච පජානාති. යථා ච 
උප්පන්නස්ස විරියස්ම ාජ්ඣගගස්ස භාවනාය පාරිපූරී ්හාති තඤ්ච 
පජානාතී’ ති” 

සගෞරවනීය සයෝගාවචර මහා සංඝරත්නසයන් අවසරයි! 

අපි සම් භාවනා කරන උපාසක භික්ඛු කියන සදපාර්ශවයත් 
එක්ක සතිපට්ඨාන සූතරය අනුව සම් කරසගන යන ධමව විකාශනසය් 
අද ඇවිල්ල තිසයන්සන පනස්හයසවනි අංකයට. සම් තාක් ඒ 
සතිපට්ඨාන හතසරන් කායානුපස්සනා, සේදනානුපස්සනා, 
චිත්තානුපස්සනා කියන සකාටස් ශක්ති පරමාණසයන් විවරණය 
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කරසගන, දැන් සම් එළඹිලා තිසයන්සන ධම්මානුපස්සනා සකාටසට. 
එයිනුත් සම් සබාජ් ඣඞ ග පර්වයයි කියලයි සම්කට නම් කරන්සන.  

සම්සක සප්ත සබාජ් ඣඞ ග ධමව වශසයන් සකාටස් හතක් 
සංගරහ සවනවා. ධම්මානුපස්සනා සකාටසස සබාජ් ඣඞ ග පර්වසය් 
සබාජ් ඣඞ ග හතක් සංගරහ සවනවා. එයින් අපි මීට කලින් සති 
සම්සබාජ් ඣඞ ගයත් ධම්මවිචය සම්සබාජ් ඣඞ ගයත් කියන ද ක 
විස්තර කරගත්ත නිසා සබාජ් ඣඞ ග ආදී පද දැන් සෑසහන පරමාණයක් 
ඇහිලා කනට හුරැ සවලයි තිසයන්සන. අද අපට ඒ පසුබිසම්ම, 
සබාජ් ඣඞ ග ධමව යටසත්ම සතියට පස්සස ධම්මවිචයට පස්සස සංගරහ 
සවලා තිසයන විරිය සම්සබාජ් ඣඞ ගයයි ඉදිරිපත් සවලා තිසයන්සන. 
ඉතින් සම් සතිපට්ඨාන සතූරය, නැත්නම් සතර සතිපට්ඨාන ධමවය මුල් 
සවච්ච සත්තිස් සබාධිපාක්ෂික ධමව ගන්නසකාට, විරිය සත්තිස් 
සබෝධිපාක්ෂික ධමව අතරින් නවසපාළක සඳහන් සවනවා. වැඩිම වාර 
ගණනක් - සෑම සබාජ් ඣඞ ග ධමව සකාට්ඨාශයකටම අඩංගු සවමින් - 
වැඩිම වාර ගණනක් සපනී සිටින්සන් විරිය සම්සබාජ් ඣඞ ගය, 
නැතිනම් විරිය මචතසිකයයි.  

ඒක ඉදිරිපත් කරන ස්වභාවය බලනසකාට ඉස්සසල්ලාම 
සතර සතිපට්ඨානයට පස්සස සතර සමයක් පධන් විරිය වශසයන් 
පරධාන සති හතරට පස්සස් විරිය වර්ග හතරක් ඉදිරිපත් කරනවා. 
සතියට පස්සස් විරිය ඉදිරිපත් සවනවා. ඊගාවට සබාජ් ඣඞ ග ධමවවලට 
යනසකාටත් සතියට ධම්මවිචයට පස්සස තමයි විරිය 
සම්සබාජ් ඣඞ ගය සඳහන් සවන්සන. නමුත් ආයයව අෂ්ටාංගික 
මාර්ගයට යනසකාට විරිය, සති, සමාධි කියලා සමාධි ස්කන්ධසය් 
සකාටස් තුන ගන්නසකාට විරිය ඉස්සර සවලා සතිය පස්සස හිටල 
තියනවා. ඒ වාසග්ම පංච බල, පංච ඉන්ද්ද්රිය ධමව ගන්නසකාට සද්ධා, 
විරිය, සති, සමාධි, පරඥා වශසයන් ඉදිරිපත් කරන්සන. එතැනත් 
සද්ධාවට පස්සස සතිය, සතියට පස්සස විරිය තිසයන්සන. ඒ නිසා 
සම් සකාටස් ධමව සදකක් අපි අරගත්සතාත් සතිය හා විරිය කියන 
ධර්මතා සදසක් ඉදිරිපත් කරන ස්වභාවය, අනුපිළසිවල ගන්නසකාට 
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සබෝධිපාක්ෂික ධමව කියන සම් මනයවානික ශ්රී සද්ධමවසය් ගම්භීර 
සකාටස විගරහ කරල බැලුවත් ඉදිරිපත් කරල තිසයන ස්වරෑප සවනස්.  

සම් නිසා අනුපූවව වැඩ පිළිසවළක් ගැන ඒකාන්ත 
විශ්වාසසයන් කටයුතු කරන සයෝගාවචරයාට සමහර විටක සැක 
හිසතනවා සමාකද සම් වසරක සතිය ඉස්සර සවලා තිසයන්සන, 
වසරක විරිය ඉස්සර සවලා තිසයන්සන කියලා. ඉතනි් සම්සකදී අපට 
ගැඹුසරන්, එසහම නැත්නම් සවිස්තරව සලකා බලනසකාට සප්න්සන 
සම් සති කියන මචතසිකය උනත් එකම ආකාරයකට සයෝග 
ජීවිතයක් ඇතුදළ් පවතිනවා සනසවයි. සයෝගාවචරයාසග් සයෝග 
භාවනා කරම දියුණ පවුණ ුසේසගන යනසකාට සතියත් යම් ආකාර 
දියුණු පවුණු අවස්ථාවලට පත් සවනවා. පරිණාමයට පත් සවන 
අවස්ථා තිසයනවා. ඒ වාසග්ම තමයි විරිය. වීර්යය කියල අපි සිංහල 
භාෂාසවන්, වීර්ය කියල සංස්කෘත භාෂාසවන් කියනවා. පාලිසය් විරිය 
කියල කියනවා. ඒසකත් විවිධ පරිණාම දැකගන්න පුළුවන් 
සයෝගාවචරයාසග් සයෝග ජීවිතය තුළ. අශෘතවත් පෘථග්ජ්න තැන 
ඉඳලා අවසානසය් ආශරවක්ෂය කරන තැන දක්වාම යම් යම් ආකාරසය් 
සම්රිච්ච අවස්ථා පරිණාම අවස්ථා දැකගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා යම් 
යම් සති අවස්ථාවලට, යම් යම් විරිය අවස්ථාවලට කලිනුත් 
සයසදනවා. සමෝරච්ච සති අවස්ථා දුර්වල විරිය අවස්ථාවලට 
පස්සසත් සයසදනවා.  

සම්වා සංවර ධමව වශසයන් සති සංවර, විරිය සංවර කියලා 
විවිධ ආකාරසයන් එකිසනකාට පරතයුත්පන්න සවනවා. ඒක නිසා 
සාමානයසයන් ආධුනික සයෝගාවචරයාට නම් ආයයව අෂ්ටාංගික 
මාර්ගසය් දක්වන කරමයට සමාධිය වඩාගැනීම සඳහා සතිය වීර්යයට 
සපරාතුව තිබිය යුත්තක්, සතිය වීර්යයට සපරාතුව ගමන් කළ යුත්තක් 
විදියට සපන්නල සදනවා. එසහම කරසගන යනසකාට සතිසය් 
වර්ධනයත් එක්කම වීර්යසය් වර්ධනය සිදු දවනදකාට දම් වැදඩන 
වීර්යය නැවතත් අර මුල් දවච්ච සතියට පිහිටාධාර දවනවා. ඒකට 
උ ේ උපකාර කරනවා. ඊට පස්දස් ඒ වැඩී එන්නා වූ සතිය නැවත 
ඊට වඩා දහාඳ පන්තිදය් උසස් මට්ටදම් දියුණු වීර්යයකට මග 
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පා නවා. ඒ දියුණු වීර්යය නැවත සද්ධා, සති ආදී ධමවවලට මග 
පාදමින් එකිසනකාට පරතයුත්පන්න සවන ගතිය නිසාම භාවනා කරන 
සකනාට ධමවසය් සජීවී බවක් තිසයනවා.  

සපාත්පත් විතරක් දැනසගන ඒවා විතරක් සංගරහ කරන 
සකසනකුට නම්, සම්සක ඇයි සම් ඉදිරිපත් කිරීසම් සවනස්කම, ඇයි 
සතිය ඉස්සර සවන්සන, ඇයි විරිය ඉස්සර සවන්සන ආදී වශසයන් 
විවිධ පරශ්න මත ු සවනවා. ඒ කියන්සන් අපි සම්ක සරල සර්ඛීය 
කරමයට විගරහ කරන්න පටන් අරගත්සතාත් අනිවාර්යසයන්ම ඒක 
පරශ්නයක් සවනවා. නමුත් එසහම ධමවය වැසඩනසකාට එක සහ්තුවක ්
නිසා එක ඵලයක් සවනවා සනාසේ. විවිධ සහ්තු රාශි නිසා විවිධ ඵල 
රාශි සගන සදනසකාට ඒ ඒ සද්ම ඒ ඒ සද්වල්වලට පරතය සවනවා. 
ඒ සද්වල්ම ඒවාට සහ්තු සවනවා. ඒ සද්වල්ම ඒවාසය් ඵල බවට පත් 
සවනවා. එතසකාට තමයි අර තිබුණට වඩා සරැ, වඩා ගරැ, වඩා 
කුසල සම්පන්න මචතසික ධමව පහළ සවන්සන. ඒ නිසා 
සයෝගාවචරසයක් විසශ්ෂසයන්ම තමා තුළ තිබුණ, තමා තුළ වැසඩන, 
තමා තුළ වඩාගත යුතු සම් සති ධමවය, විරිය ධමවය දිහා බලනසකාට, 
සම් ධමවානුකූල විගරහයකට වරින්වර ඇහුම්කන් සදන්සන නැතිනම්, 
ධමව සාකච්ඡාවලට ඇහුම්කන් සදන්සන නැතිනම් සයෝගවචරයාට සම් 
ගැන සලකා බලන්න අවශයතාවක් සවන්සනත් නැහැ. 

නමුත් අපි තව සකසනක් එක්ක හදා සබදාගන්නසකාට, ධමවයක් 
අහනසකාට, ධමව සාකච්ඡාවලට සම්බන්ධ සවනසකාට අප තුළම 
සන්තානගතව අධයාත්මසය් වැසඩන්නා වූ සම් ධමව, සම් සම් 
සම්බන්ධතා පවතිනවා සන්ද කියනසකාට පරාසයෝගිකව සලාකු 
දිරිගැන්වීමක් ලැසබනවා. ඒ සමාකද, යම් අවස්ථාවක සයෝගාවචරයාට 
තමා තුළ දැන් විරිය ධමවසය් අඩුවක් පාඩුවක්, නැත්නම් කුසීත ධමවසය් 
වැඩීමක් සිද්ධ සවලා තිසයනවා නම්, ඒ සයෝගාවචරයාට ඒක 
නගාසිටුවීම සඳහා ඒ ආධාර උපකාර කරන ධමවයන්සග් සලකා බැලීම් 
වශසයන් විවිධ උපකරම තළුින් අර වැටිච්චා වූ වීර්ය නැවත නගාසිටුව 
ගන්න අවස්ථාව ලැසබනවා. සයෝගාවචරයා එකම කරමය නම් දන්සන්, 
නැත්නම් සම් විවිධ කරම සම්බන්ධතා පිළිබඳව අවසබෝධයක් නැත්නම් 
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ඒ වැටුණට පස්සස ආසය නැගිටගන්න බැරි තත්ත්සවකට පත් 
සවනවා. 

ඒ වුණත් සම්වාදය් තිසබන දම් අන්තර් සම්බන්ධතා පිළිබඳව 
සහාඳ සැහැල්ලුසවන් පරාසයෝගිකව පරසයෝජ්නය සලකලා සත්රැම් 
අරගත්සතාත් තමාට සප්නවා, සලකා බලන්න අවස්ථාවක් 
ලැසබනවා, සම්වා දියුණු කරගන්න ඒසක විවිධ පරසත්ා විවිධ අවස්ථා 
විවිධ ඉඩ පහසුකම් තිසයන බව. ඒ නිසා අපි වීරිය කියන ධමවය 
ඉදිරිපත් කරගන්න බලාසපාසරාත්තු සවනවා නම්, එහි ඇත්තා වූ සම් 
ආරම්භක සතිපට්ඨානය යන්තම් අහලා, හා සහාඳයි, සම්ක තමයි කළ 
යුත්සත් කියලා හිතට චිනත්ාමය වශසයන් අගයක් ආඩම්බරයක් දීලා 
ඒ පිළිබඳව කුසලච්ඡන්දයක් පහළ කරගත්ත සකනාට ඉස්සසල්ලාම 
පහළ සවන වීර්යයත් ඒ භාවනාසේ අවසාන සකාටස්වලට යන 
සකසනකුට පහළ සවනන්ා වූ වීර්යයත් අතර සලාකු ගුණාත්මක 
සවනසක් තිසයනවා. 

ආන්න ඒ ගුණාත්මක සවනස පිළිබඳව සලකා බලනසකාට 
තමන්ට හිතාගන්න පුළුවන් භාවනා පාසර දැන් තමන් ඉන්සන 
සකාතැනද? ඒ වාසග්ම ඒවාසය අඩුපාඩුවක් වුදණාත් පිළියම් කළ 
යුත්සත සකාතැනද කියල. සම්ක සහාඳ අත්වැලක් සවනවා සම් 
සමයක්පරධාන වීරියවලට. හුඟසදසනක් අහලා තිසයනවා සතර 
සමයක් පධාන වීර්යසය් උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං 
ධමමානං පහානාය උපන්නා වූ යම් තාක් තමන් තුළ ඇත්තා වූ 
අකුසල ධමවයන් දැකලා ඒක පරහාණය කරන්න ඒ පදු්ගලයාට අවශය 
නම්, ඒ සවලාසේදී පහළ කරගන්නා වීර්ය, කරමසයන් අපි සමසතන්ට 
එනසකාට මතු කරගත්ත විදියට, කරමසයන් පරිණාමයට අභිවර්ධනය 
වන ආකාරයට සවවඥයන් වහන්සස් සපන්නනවා. ඡන්ද ං ජ්නති 
වායමති විරියං ආරභති චිත්තං පග්ගණ්හාති ප හති. දමතන ඡන්ද ං 
ජ්නති කියල කියන්සන සම්ක මම කරන්න ඕනෑය කියලා 
කත්තුකමයතා කුසලසයන් යුක්තව කුසලච්ඡන්ද්දය පහළ කරගන්නවා. 
මම සම් අකුසල ධමවය දැන් පහ කළ යුතුයි, ඡන්ද ං ජ්නති. ඒක 
ඉස්සසලල්ාම මනස හැඩගසාගැනීමක්, ඒකට සූදානම් කරගැනීමක් 
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විදියට ඉස්සසලල්ාම කුසලච්ඡන්දයක් පහළ සවනවා. ඒ 
කුසලච්ඡන්දය පහළ වුණාට ඒ පුද්ගලයා ඒ සඳහා කරියාකාරී වාචසික 
සහෝ කායික කරියාවකට තාම සම්බන්ධ සවලා නැහැ, ඡන්ද ං ජ්නති.  

ඊගාවට තමයි පුංචි වෑයමක් කරන්දන්. සම්ක සකාසහාම 
එකක්ද සමාකක්ද කියල බලන්න තට්ටු කරලා බලනවා. ඒ තමයි 
තමන්සග හැකියාවත් මතු සවලා තිසයන කුසීත ධමවයන්සග් 
බරපතළකමත් අතර ඉස්සසල්ලාම කරන පරීක්ෂා කිරීම - වායමති. 
ඊගාවට තමයි විරියං ආරභති කියල කියන්දන. ඉස්දසල්ලාම වායමති 
කියන්දන කැහැපට ගහගන්නවා වසග්. වැසේ හරි හැටි සලකා බලලා 
කැහැපට ගහගන්නවා වසග්, ඊට පස්සස තමයි වැසේ කර සදන්සන. 
එතසකාට ඡන්දයක් පහළ සවලා වැසේ මට කරගහන්න තිසයන බර 
සමච්චරයි කියල ඒක තට්ටු කරලා බලලා, තමනුත් ඒකට සුදුසු විදියට 
කැසපට ගහසගන, දැන් විරියං ආරභති. ඒකත් ආරම්භක විරිය. සම්ක 
කරන්න ගියාට පස්සස සත්සරනවා හිතන තරම් වැසේ සල්සි නෑ, 
ඉතාම බරපතළ සදයක්. ඒ ආරම්භක විරිය වැසේට බැහැගන්න, 
ඔන්න ඔසහ් කුණු ගෑසවනව නම් ගෑසවච්චාවයි, බර එනවා නම් එක 
පැත්තකට ආපුසදන් කියලා සහාඳට හිත සකස් කරගැනීමක් විතරයි.  

ඊට පස්සස ඕනැ සවනවා චිත්තං ප්ගණ්ඩහොති, ප හති. දැඩි 
සලස හිත සකස් කරගන්න සවනවා. මම පස්සට යන්සන නැහැ. ඒ 
වසග්ම සාධනීය කරමයට හැප්සපනසකාට ඒ සයෝගාවචරයාට අවශය 
කරන්නා වූ සිත දැඩි කරගැනීම, දැඩිව සිතට සගන එයට බැසගැනීම, 
දැන් ඒ පුද්ගලයාට ආත්මීය වශසයන්ම සම්බන්ධ සවනවා. සම්ක අයින් 
කරන්න ඕනෑය කියලා චිත්තං ප්ගණ්ඩහොති, ප හති- මුළු හිතින්ම 
පධන් විරිය සයාදනවා. එතසකාට කුසලච්ඡන්දය පහළ කරගන්න 
සවලාසව තිබුණාට වඩා ඊට හාත්පසින්ම පරාසයෝගික, ඒ වැසේට ඒ 
තැනට ඒ පුද්ගලයාට ගැළසපන උපරිම විරිය දක්වා යන්න සමතනම, 
සමයක් පධන් වීර්යවලම වීර්යසය් අවස්ථා පහක් දක්වනවා. ඒ පසහ්දී 
සාමානය සකසනක් සම්ක විගරහ කරලා බැලුසවාත් සම් පධාන වීරිය 
තමයිඒ සබාසහාමත්ම පිරිසිදු සිතකින් පටන්ගන්සන. විරිය සපරහසර් 
අවසාන සකළවසර් තිසයන ඉතාමත්ම වැදගත් සකාටස තමයි, 
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පධන්වීර්යය. මීට ඉස්සසල්ලා කුසලච්ඡන්දය පහළ සවච්ච තැන 
ඉඳලාම මතු වූ අකුසල ධමව දුරැ කරසගන දුරැ කරසගන ගිහිල්ලා ඒ 
අකුසල ධමවසය් පරාජ්ය වීමත් කුසල ධමවසය් ජ්ය ගැනීමත් විරිය රජ් 
වීමත් සිද්ධ කරන්සන පධන්විරිසයන්.  

ඒ පධන්විරිය තමයි කාසග්ත් පැසසුමට ලක් සවන්සන. නමුත් 
සයෝග ජීවිතසය් ඉතාමත්ම වැදගත් සවන්සන කුසලච්ඡන්දය පහළ 
කරගන්න අවස්ථාව. ඒකට තමයි සගාඩාක්ම සද්ධාව අවශය 
කරන්සන. භාවනා මධයස්ථානයට යන්න ඕනැ, නැත්නම් භාවනා 
ගුරැවරැ ආශරය කරන්න ඕනැ, මසග් සම් ජීවිතසය් සමච්චර සවලාවක් 
සම් සම් විදියට සම්කට සයාදන්න ඕනැ, සාමසණ්ර සවන්න ඕනැ, 
පැවිදි සවන්න ඕනැ, උපසම්පදා සවන්න ඕනැ ආදී වශසයන් මුලින්ම 
ඒ වැසේට හිත සයාදන සවලාව - ජීවිතසය් සනසවයි සංසාසර 
පැත්සතන් බලනසකාට විශාල පරිවර්තනයක් සිදු සවන්සන එතැනයි. 
නමුත් ඒ ඡන්දය ජ්නනය කරගත්ත සකනාට, එයින් තමන්සග් කෘතය 
සම්පූර්ණ සවන්සන නැති නිසා කුසලච්ඡන්දය සහිතව වෑයමක් 
කරන්න සවනවා. ඒ වෑයසම්දී සමහර සවලාවට සබාසහෝ වූ ඥාති 
පිරිස අතහැරලා, සුළු සහෝ ඥාති පිරිස් අතහැරලා, සබාසහෝ වූ වස්තු 
සභෝග අතහැරලා, සුළු සහෝ වස්තු සභෝග අතහැරලා අර කලයාණ 
මිතරයා දිහාවට හැරීම සඳහා සම් ගන්නා වෑයම - පරධාන වශසයන් 
ආධයාත්මික පැත්තට යන්නත් සලෞකකි පැත්ත අතහැරීමටත් ගන්නා 
වෑයම - විශාල තීරණාත්මක සදයක්.  

විසශ්ෂසයන්ම අපි සමසතක් කල් ගත කරපු ජීවිතය, සමසතක් 
අපි තනා වඩල හදල දීපු ඔක්සකාම ඇත්තන් බැහැර කරලා 
නන්නාඳුනන සකසනක් දිහාවට, නන්නාඳුනන පරතිපදාවක් දිහාවට, 
නන්නාඳුනන නිවනක් දිහාවට පූර්ණ ජීවිතය කැප කරලා ඒ දිහාවට 
යන්න වෑයම් කරනසකාට ඒක පටිසසෝතගාමී. ගලන ගැල්මත් එක්ක 
පහළට ගසා යාමක් සනාසවයි. ගලන ගැල්ම තිසයද්දී පහළට ගසා 
යන පිරිස සියයට 99% කම් ඉන්දැද්දී තමන් සත්රැම් අරගන්නවා ඒ 
ජ්ල පරවාහය දිසග් ඉහළට පීනන්න ඕනැ කියලා. ඒකට සපළඹීමත් 
විශාල කායික මානසික සහාඳ සම බර භාවයකින් යුක්තව ආර්යාදී 
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උත්තමයන් දිහා බලමින් ඒ මතුමත්සත කරපු සලාකු කැප කිරීමක්. 
නමුත් සම් පුද්ගලයා තුළ තාම අකුසල ධමවත් තිසයනවා. පහ කරපු 
නැති අකසුල ධමවත් තිසයනවා. පහළ සවච්ච නැති කුසල ධමවත් 
තිසයනවා. විශාල වැඩ සකාටසක් තිසයනවා. නමුත් තාම කරල 
තිසයන්සන ඒ දිහාවට, කලයාණ මිතරයන් දිහාවට, විසේක ජීවිතයකට 
වෑයමක් පමණයි. 

ඉතින් එතසකාටමත් ඒ ආධුනිකයට විශාල සද්ධා ශක්තියක් 
ඇති සවලා තමයි සම් කඩාගැනීම කඩාගන්සන. ඔහු විශාල 
ඉස්පාසුවක් බලාසපාසරාත්තු සවනවා. නමුත් ඒ ඉස්පාසුව 
ලැසබන්සන නැහැ ඒ තාසලන්ම. සමහරැන්ට ලැසබනව, සමහරැන්ට 
ලැසබන්සන් නැහැ. ඒ වෑයම් කළාට පස්සස් නමුත් විසශ්ෂ විරියක් 
ආරම්භ කරන්න සවනවා අර කායිකව වාචසිකව සිදු වන අකුසල 
කමවයන්සගන් සවන් සවන්න. අර විදිසහ් කාම සලෝකසයන් හිත 
මිතුරන්සගන් වස්තුසවන් සවන් සවලා ගියාට විසශෂ් විරියක් කරන්න 
සවනවා. සමාකද දැන් තමන් ගිය තැන ඉන්න ඇත්සතා සම් සද් එච්චර 
සලාකු කරල සලකන ඇත්සතා සනසවයි. ඒ ඇත්සතා මතුමත්සත් 
විසශ්ෂ අවධානයකින් විසශ්ෂ සද්කට හිත සයාදාසගන කටයුතු කරන 
ඇත්සතා. ඒ සඳහා විසශෂ් ජීවන රටාවක්, ඒ වසග්ම කාල සටහසන් 
සමච්චර සවලාවක් සක්මන් භාවනාව සමච්චර සවලාවක් පර්යංක 
භාවනාව කියලා විසශ්ෂසයන් හැඩගැසහන්න සිද්ධ සවනවා. ආන්න 
එතැනදී සයෝගාවචරයසග් විරිය ආරම්භයක් සිද්ධ සවනවා.  

අපි භාවනා මධයස්ථානයක ධමව සද්ශනා කරන අවස්ථාසේදී 
නිසා සමන්න සමතැනට තමයි සම් විරිය කියන ධමවය අදාළ සවන්සන. 
විරිය ධමවය ඇති සවන්න, සයෝගාවචරයට කලින් කලින් කියාපු 
පියවරවල් කීපය පසු කරන්න විසශ්ෂසයන්ම සතයිත් ධම්මවිචයත් 
අවශයයි. ධම්මවිචය කියල කියන්සන දම්කයි - නෑදෑයින් අස් 
කරන්න, වස්තුව අස් කරන්න, අභිනිෂ්කරමණය කරන්න ගත්තටත් 
වඩා සම් පාපක අකුසල ධමවයන්සගන් සවන් වීම සබාසහාමත්ම 
අමාරැයි. ඒ කාම වස්තුවලින් සවන් සවනවට වඩා ක්සල්ශ 
කාමයන්සගන් සවන් වීම ඉතාමත්ම ආධයාත්මික ද යක්. ඊට වැඩිය 
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මානසිකයි. ආන්න ඒ සඳහා විසශ්ෂසයන්ම ධම්මවිචයක් අවශය 
කරනවා. ඒ ධම්මවිචය පරඥාවක්. තනි වචනයක් වශසයන් කියන්න 
තිසයන්සන පරඥාවමයි.  

ඒ පරඥාව සයදුවට පස්සස් සත්සරනවා තමා ළඟ කලින් තිබූ 
උපකරණ ආවුධ දැන් සෑසහන සමාට සවලා. ඒ උපකරණ නැවතත් 
ආසයත් මුවහත් කරගන්න සවනවා. ඉස්සර සවලා අපි යම් 
ආකාරයකට සම් උපකරණ පාවිච්චි කළා නම් වීතික්කම සකසලස් 
නැති කරගන්න, කයින් වචනසයන් සිදු වන අකුසල් දුරැ කරගන්න, 
දැන් ඒ උපකරණම ඉතාම සියුම් බවට පත් කරලා, පරියුට්ඨාන 
සකසලස් කියන නීවරණ ධමවයන් දුරැ කිරීම සඳහා ඒ උපකරණම 
සබාසහාමත්ම සියුම්ව ලෑස්ති කරගන්න ඕනැ. ඒ ලෑස්ති කිරීසම්දී අර 
සගනාපු තමන්සග් ඥාන, පරසයෝග ඥාන සමානවක්වත් පරසයෝජ්නයක් 
නැති සවනවා. ඒ ස්ථානසය් ඉන්නා වූ ගුරැවරැන්සගන් කලයාණ 
මිතරයන්සගන් ලැසබන ධමව උපසද්ශ අනුව අලුසතන් ලෑස්ති සවන්න 
ගියාම අන්න විරියං ආරභති. ආරද්ධ විරියක් ඒ පුද්ගලයාට අවශය 
සවනවා. ඒ විරිසයන් තමයි එයා චිත්තං ප්ගණ්ඩහොති කියල කියන්සන. 
විතක්ක සණ්ඨාන සූතරදය් සඳහන් කරන විදිහට  න්තමාධාය - 
දසතන් දත තද කරලා හිර කරල අල්ලලා මම සම් තේිබ පියවර ආසය 
පස්සට ගන්සන නෑ කියලා දැඩි උත්සාහයක් කරන්න සිද්ධ සවනවා, 
සම් නීවරණ ධමවයත් එකක් කරන සටසන්දී.  

නැත්නම් නික්ඛම ධාතු වශසයන් තමන් ඇති කරගත්තා වූ 
වීර්යය ජීවිතසය් ඉදිරියට පවත්වාසගන යන අතරවාරසය් දිගටම කය 
වචන සදකින් සිදු වන අකුසල ධමව, දුශ්චරිත වළක්වාසගන ඒ 
මතුමත්සත් හිසත් ඇත්තා වූ නීවරණ ධමව ඇති සවන්න අවස්ථාව 
සනාදී, ඇති නීවරණ තිසයනවා නම් දුරැකිරීම සඳහා කටයුතු කිරීසම්දී 
සම් චිත්තං ප්ගණ්ඩහොති කියන සිත දැඩි දකාට ගැනීම ඉතාමත්ම 
අවශ සවනවා. එතසකාට ඒ සඳහා විසශ්ෂ උපකරණ ආයුධ ටික 
තමයි අපි සම් භාවනා මධයස්ථාන ලෑස්ති කරල තිසයන්සන. ඒ 
සඳහා ඇති කඳවුරැ තමයි භාවනා මධයස්ථාන කියල කියන්සන. 
විසශ්ෂසයන්ම සමථ භාවනාව සඳහා සම්කට හුඟක් සප්පාය කරැණු 
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අවශයයි. ඒ සප්පාය කරැණු සනාතිබුණසහාත් හරියට ශලයකර්මයක් 
කිරීමට ඒකට අදාළ ශලයාගාරයක්, පහසුකම් ටික අවශය වසග් සම් 
වැඩපිළිසවළට විසශ්ෂසයන්ම සමථසය්දී ඇති සවන්නා වූ චිත්ත 
පාරිශුද්ධිය සඳහා විසශ්ෂ පාරිසරික සාධක අවශයයි. 

ආන්න ඒ පාරිසරික සාධක සිතට, ජීවිතයට පරිය දවනම 
ද ්වල් දනාදේ. අපරිය වණුත් අමනාප වුණත් නීවරණ ධමමයන් දුරැ 
කිරීදම් ආනිසංසය සලකාදගන දයෝගාවචරයා දිගටම චිත්තං 
පග්ගණ්හාති - සිත දැඩි දකාට ගන්න දවනවා. ඒ මත්දත ඉඳදගන 
තමයි පධන් විරිය කරන්න දවන්දන. චිත්තං පග්ගණ්හාති, ප හති 
කිේවහම සමථ භාවනා වි ර්ශනා භාවනා දකාටස්වලට තමයි දම්ක 
වැදටන්දනත්. ඒක නිසා විරිදය් තියනවා විශාල පරිණාමයක්. දයෝග 
ජීවිතයක් ඇතුළත ගන්නදකාට විශාල පරිණාමයක්. ඒ නිසා අපි 
සාමාන දකදනකුට උගන්වන්න ගියාම, කියන්න ගියාම 
දක්වලත්වදයන් විරිය දම්කයි කියලා, ඒකට දවනමම තිදයනවා 
ලක්ඛණ රස පච්චුපට්ඨොන පෙට්ඨොන වශදයන්. නමුත් සයෝගාවචරයා 
සයෝග ජීවිතයට ගියාම ඊට වැඩිය හුඟක් සවනස්.  

සයෝග ජීවිතසය් සාර්ථකත්වය අනුව වැටිච්ච සද්ධාව, වැටිච්ච 
විරිය නැගිටුවාගන්න විවිධ කරමවලින් පුළුවන්. නැගිටපු වීරිසයන් 
විවිධාකාරසයන් සකසලස් කැපිල්ල කරසගන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
හැම සවලාසවම ඒ සයෝගාවචරයාසග් සයදවුමට සාසප්ක්ෂකව පරතිඵල 
තිසයනවා. සාමානයසයන් විරිය හඳුන්වන්දන උස්සොහන  ක්ඛණං3 
කියලා. සකසසල් ගසක සකසසල් කැන පීදිලා කැන බර සේසගන 
එනසකාට ඇල භූමියක නම් හිටවල තිසයන්සන, සාමානයසයන් ඒ 
කැන දිහාවට ගහ පහත් සවනවා. ඒ පහත් සවනසකාට ඒකට කරැවක් 
සදන්න ඕනැ. සනාතිබ්දබාත් දහම ගහ වැටුසණාත් ඉස්සසල්ලම 
විනාශ සවන්සන සපාඩි සවන්සන කැන නිසා, දක්ෂ සගාවිසයෝ ඒකට 
කූඤ්ඤ සදනවා. ආධාරයක් සදනවා. එසහම නැත්නම් පරණ කටුමැටි 
සගවල්වල කාලයක් යනසකාට යට බර දාරය දිරපුවාම සග් එක 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 විසු ්ධිමග්ග, ඛන්ධ නි ්ද ස, සඞ්ඛාරක්ඛන්ධ 
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පැත්තකට සරාක් සවනවා, ඇද සවනවා. එතසකාට ඒ පැත්සතන් 
කූඤ්ඤයක් දුන්සන නැත්නම් සග් ඇදසගන වැසටනවා.  

ආන්න ඒ වසග් සමාධිය ඇති සේගන එනසකාට සසිත් එනවා 
වැගිසරන ගතියක්. කසයත් එනවා, ඉරියේසවත් එනවා වැගිසරන 
ගතියක්. ඒ වැගිසරන ගතිය නිසා අර ඇති සවන්නා වූ පුංචි සමාධිය 
නිසා සයෝගාවචරයා තමා පිළිබඳව ඕනෑවට වැඩි, සලාකු 
ඇස්තසම්න්තුවක් කසළාත් ඒ විරිය බහා තබලා, එසහම්ම ඒ 
සමාධිසයන් ලැසබන්නා වූ දිට්ඨධම්ම සුඛ වශසයන් ඉන්න ගිසයාත්, 
වීරිය යටපහු වුදණාත් කුසීත භාවයට නින්දට වැසටන්න ඉඩ 
තිසයනවා. නීවරණ ධමව නැවත මතු සවන්න ඉඩ තිසයනවා. ආන්න 
ඒ වසග් තමයි ඒ සලඩ සමාධිය නගා තබාගැනීම සඳහා, විරිසය් 
තිසයන්න ඕනැ ඔසවා සදන ගතියක්, නැත්නම් උස්සාහන 
ලක්ෂණයක්. ඒ නිසා විරියට කියනවා, විරියත්ථ භා්වා විරි්යා 
කියලා. වීරසයක්සග ලකණුු තිසයන්සන එතන. වැඩක් කරසගන 
යනසකාට බාධා පැමිණීම සලෝක ස්වභාවය. ඒක එනසකාට දුවන 
ගතිය, ඒ වැරදිත් එකක් දුර්වලකම් එක්ක රණ්ඩු කරන ගතිය, ඒ 
කුසීතයාසග් ගතියයි. වීරයාසග් ගතිය ඒකට මුහුණ සදන ගතිය.  

ඒ නිසා වීරිසය් තිසයන සද් තමයි වීර්යවන්තයාසග් ලකුණු. 
සමාකද වැරදි එන එකටත් එක්ක රණ්ඩු කරලා වැඩක් නෑ ඒක 
එනවාමයි. ඒකයි සම් සලෝසක දුකය ිකියල කියන්සන. නමුත් ඒ එන 
එන විරිය නිසා තමන ්ඒකට එළඹ සිටි ගතිය, උපත්ථම්භන ගතිය 
වීරයාසග් ලක්ෂණයක්. ඒක නිසා එළඹිලාමයි තිසයන්සන්. එන එන 
දුකට එන එන කරදරයට මූණ දීසගන ඉන්න පුළුවන් ගතිය විරිසය් 
පවතිනවා. ඒකට කියනවා උපත්ථම්භන - උපස්ථම්භනය 
ලබාසදනවා. ඒක තමාට වැටසහනවා භාවනා කරසගන යනසකාට. 
සමථ භාවනාසේදී නම් සම්ක සහාඳසටෝම උරගෑසවන තැන තමයි 
උපචාර සමාධියට කිට්ටු කරනසකාට. සම්කත් සම් නික්ඛම ධාතුවට 
අයිති සවන විරිසය් මධයසථ් සකාටසස්. එතැනට එනසකාට සෑම පුංචි 
බාධාවක්ම ඉතාමත්ම සලාකු සවලා පරකට සවලා සයෝගාවචරයා 
සපළන්න ගන්නවා. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාසේදී සයෝගාවචරයා සහාඳට 
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බණ අහලා ධමව සාකච්ඡා කරලා තමන් ඉන්න තැන පිළිබඳව සලාකු 
වගකීමකින් කටයුතු කසළාත් පැවැත්වුසවාත්, සබාසහාම සල්සියකින්, 
නැත්නම් තදබල අපහසුවකට පත් සනාවී ඒ උපචාර අවස්ථාව 
අර්පණා අවස්ථාවට පත ්කරගන්න පුළුවන්. හුඟාක්ම ඥානවන්තව 
සම් තත්ත්වය සමතුලනය කිරීසම් ශක්තිය අවශයයි.  

ඒ වාසග්ම තමයි විපස්සනා සයෝගාවචරයාට එවැනි අවස්ථා 
සදකක් සහෝ තුනක් විතර හම්බ සවනවා විපස්සනා භාවනා 
පර්යංකයකදී. විසශ්ෂසයන්ම සම්මසන අවස්ථාවට කටි්ටු කරනසකාට 
වීර්යය පුදුමාකාර විදිහට අවශය කරනවා. ඒ අවශය කරන සවලාවට 
සයෝගියා සමසනහි කිරීමාදී කරමවලින් ඒ වීර්යය ලබා දුන්සන් 
නැත්නම්, පුදුම කථා කියනවා සයෝගාවචරයා ඒ සවලාවට. සමාකද 
භාවනාව ඉතාමත්ම තීරණාත්මක, චුල්ලසසෝතාපන්න තත්ත්වයට 
වසග් ගියාම සබාසහෝ විට හිත නින්දට වැසටනවා. හිත සබාසහාම 
පැහැදිලිකමකුත් තිසයනවා. භාවනාසවමයි ඉන්සන. හිටපු ගමන් 
නින්සදන් නැගිට්ටුවහම සමාකක් හරි සවලා තිසයනවා. එතන 
සමහරැ හිතනවා දැන් ඉතින් රහත් වුණා කියලා. ඉතින් සමහර 
සවලාවට සබාසහාම සලාකු පරකාශන කරන්න ඉඩ තිසයනවා. එසහම 
නැත්නම් විරියට පක්ෂ සකසනක් නම්, ඒත් වරද්දගන්නවා දැන් නම් 
මසග් සතිය කැඩිලා, දැන් නම් මසග් සමාධිය කැඩිලා. හුඟාක් සහාඳට 
තිබුණ භාවනාව දැන් ඔන්න නීවරණ ධමව පහළ සවනවා. දැන් ඇඟ 
සහල්සලනවා, දාඩිය දානවා. සමාකද සම්? කියලා ඔන්න එතැනදීත් 
තමන්සග් සතය තත්ත්වයට වඩා වැරදි නිගමනවලට එළසඹන්න ඉඩ 
තිසයනවා.  

දම් නිසා හැම සවලාසවදීම යම් ආකාරසය් භාවනාමය 
අත්දැකීමක් ලබන්න ඉස්සර සවලා සම් විරිය ආදී ධමවවල ඉතාම සියුම් 
පරීක්ෂා සිද්ධ සවනවා. ඒ පරීක්ෂා සිද්ධ සවන සවලාව කල් ඇතිව 
දන්නව නම්, දැන් තමන් ඉන්සන එසහම තැනක බව දන්නව නම්, ඒ 
සයෝගාවචරයාට අවශය සවනවා ඒ සවලාසේදී දමදහම ද යක් - 
කුණාටු සහිත මුහුසද ්නැේ පදින්න යන්සන නෑ සහාඳ කප්පිත්සතා. 
ඒ සවලාසව කුණාටුව යනකල් නැව ආරක්ෂා කරගන්න නැංගුරම් දාලා 
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නැව නිශ්චල කරනවා. ඒක තමයි කුණාටුවට මුහුණ සදන්න පුළුවන් 
සහාඳම දක්ෂම කරමය. ඒ නිසා දක්ෂ කප්පිත්සතෝ දැන් සහාඳ හුළඟ 
තිසයන සවලාව, ඒ නිසා මම සේගසයන් පදවන්න ඕනැ කියලා 
කුණාටු හුළදඟ් නැේ පදවන්න යන්සන නෑ. ආන්න ඒ වසග් තමයි 
සම් සමථ භාවනා සයෝගාවචරයාත් උපචාර මට්ටමට ආපුවහම 
ආචාර්යයන් වහන්සස්ලා කියන්සන, ගැේබර මවක් තමාසග දරැ ගැබ 
රකින්නා සස්, ඒ සවලාසේදී පවතින සම බර භාවය පුළුවන් තරම් 
නිශ්ශේදව, ඒ දරැ ගැබ සමෝරන්න, ඒ උපචාර සමාධිය සමෝරන්න 
දිගට ඒ තත්ත්වය සදනන් ඕනැ. විවිධ අමාරැකම් මතු සවනවා. 
පිරිමින් අතර නම් සම්ක එච්චර පරසිද්ධ නෑ, නමුත් ගැේබර 
මේවරැන්ට ඇති සවන අමාරැකම් ගැේබර මේවරැ දන්නවා. දරැවන් 
වදපු අම්මලත් දන්නවා. ඒක නිසා පිරිමි ආරක්ෂාව සදන්සන නෑ ඒ 
සවලාවට, කාන්තා ආරක්ෂාවක් සලසනවා. කරිි මේවරැන්සග් 
ආරක්ෂාවක් සලසනවා.  

ඒ වසග්ම තමයි උපචාර සමාධි මට්ටමට ගියපු ඒ සකනා 
කවදාකවත් නරකයි භාවනා සනාකරපු චණ්ඩ පුරැෂයන්සග් ඇසුර 
ලබන්න. භාවනා කරල ඊට එහාට ගිය සකසනකස්ග ඇසුර ලැබුසවාත් 
ඒ ඇත්සතෝ කළ යුතු ධමවානුකූල උපසදස් ලබාසදනවා. සමතැනදීත් 
සයෝගාවචරයාට පුදුම විරියක් අවශයයි. එසහම නැත්නම් කියනවා, 
කිරි වදින සගායමක් රකනි සගාවිසයක් වාසග්, දැන් වැඩ කරන්සන 
නැහැ. 

ඒ නිසා මම සනාගියත් ගියත් කරලට කිරි වදින එක මම 
කරන එකක් සනසමයි සන කියලා කුසීත උසනාත්, දිය යුතු ආරක්ෂාව 
සනාදී කුසීත උසනාත්, අර සරැ සගායම කන්න සකායි සතාත් 
කැමතියි. ආලාපාළු සවනවා. එතසකාට අර ඔක්සකාම වියදම් විනාස 
දවලා ඉවරයි. අපරාසද අවසානය දකිනසකාට අස්වැන්නක් සවනුවට 
හම්බ සවන්සන සලාකු චිත්ත පීඩාවක්.  

ඒ වසග් තමයි භාවනා කරසගන යනසකාට තමන්ට 
හිසතනවා නම් දැන් භාවනාව යාසදනවා, පැහීසගන එනවා, ඒ 
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සවලාසේදී ඒ සයෝගාවචරයා විසශ්ෂසයන්ම තමන්ටම සලකලා, 
තමන්සග්ම භාවනාවට සලකලා, සම් පත් සවලා තිසයන තත්ත්වය 
සලකාසගන ඒකට අනුගරහ සනාකසළාත් දම් චිත්තං ප්ගණ්ඩහොති, 
ප හති කියන විදියට විදශ්ෂදයන්ම චිත්තං පග්ගණ්හාති - සිත දැඩි 
සකාට සනාගත්සතාත් ඒ සවලාසව ගුරැවරයාට සමානවක්වත්ම 
කරන්න සදයක් නැහැ. සවවඥයන් වහන්සස්ට සමානවක්වත්ම 
කරන්න සදයක් නැහැ. දාසන සදන දායකයන්ට කරන්න සදයක් 
ඇත්සතම නෑ. නෑදෑයින්ට කරන්න සදයකුත් නැහැ. සම් 
දයෝගාවචරයා ධමවය දන්සන නැත්නම්, සයාගාවචරයා හිතන්සන දැන් 
මට කරන්න සද්කුත් නැහැ කියලා. 

ඒකයි සම් ධමව සාකච්ඡාවලදී ධමව සද්ශනාවලදී නිතරම මතක් 
කරලා සදන්සන, සම් ශාසනය කියල කියන්සන බුේබඩයින්සග් 
ශාසනයක් සනාසේ. සවවඥයන් වහන්සස් සද්ශනා කරලා තිසයන්සන 
කිමච්ඡන ම  අධිගතං, හලං’ොනි පකොසිතුං - මම සම් වැසේ 
කරගත්සත පරතිඵලය ලබාගත්සත විශාල කෘතයයකින.් 
රාග්ොසප්රමතො - දම් රාගදයන්  ්දේෂදයන් පිරිච්ච මිනිස්සුන්ට 
නොයං ධමම් ො සුසම්බුමධො - දම් ධමමය එච්චර දල්සි නැහැ අවදබෝධ 
කිරීමට. ඒ දමාක , අර අරමුදණ්, නැත්නම් උපචාර සමාධි 
අවස්ථාසව එන්නා වූ ඒ පුංචි පුංචි ධමව, පුංචි පුංචි අපහසුතා මධයසය් 
සයෝගාවචරයා විරිය ආරම්භ ධමව සවනුවට කුසීත පාක්ෂික වුදණාත් 
පුදුම විදිහට නීවරණ ධමව හිස ඔසවනවා. ඒ සවලාසේදී අපි ඉදිරිපත් 
කරන තර්ක, අසප් තිසයන උපකරම සෑම සදයක්ම නීවරණයක 
නිසයෝජ්නයක් සවනවා. ඒ නිසා ඒ සවලාවට එසහම කරන්න එපා, 
සමසහම කරන්න කියලා සද්ධමවසයන් උපසදස් සදන 
සත්පුරැෂයන්සග් ධමවයට වඩා අසද්ධමවසයන් උපසදස් සදන්නා වූ 
අසත්පුරැෂයාසග් ධමව සබාසහාම පරිය මනාප සිත්ගන්නාසුලු 
තත්ත්වයට වැටසහන්න ඉඩ තිසයනවා. කුසීත පාක්ෂිකයා සකසලස් 
පක්ෂයට වැසටනවා. ඒ නිසා ඒ සවලාසවදී සයෝගාවචරයා තුළ 
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සෑසහන්න අරඹන ලද වීරිය පරසද්ශයක් කායික වශසයනුත් තිසයන්න 
ඕනැ, මචතසික වශසයනුත් තිසයන්න ඕනැ. 

එතැනදී තමයි විසශ්ෂසයන් සයෝගාවචරයින්ට සක්මන් 
භාවනාසව තිසයන වටිනාකම සත්සරන්සන. සක්මන් භාවනාව 
සහාඳට කරලා, සක්මසනන් ඇති කරගත්ත සමාධියක් ඇති සකසනක් 
නම් සමන්න සම් වාසග් තීරණාත්මක අවස්ථාවල ඒ සයෝගාවචරයා 
තුළ සෑසහන කායික වීර්ය පරමාණයක් රැස් සවලා තිසයන්න ඕනැ. 
ඒක ඒ සවලාසව එහාට සමහාට හරවලා අවශය විදිහට දයාදාගන්න 
පුළුවන්. එසහම දනාවුදණාත් විසශ්ෂසයන්ම සිත කුසීත පාක්ෂික 
සවනවා. පාක්ෂික සවලා සෑම සවලාසේම කය පිළිබඳ ආදරය, ජීවිතය 
පිළිබඳ ආදරය, නා නා පරකාර සහ්තු කරැණු රාශි ඉදිරිපත් සවලා 
එක්සකෝ ථීනමිද්ධයට හිත වැසටනවා, එසහම නැතනිම් කාමරාගයට 
හිත වැසටනවා. නැත්නම් ද්සේෂයට වැසටනවා. එසහම නැත්නම් 
උද්ධච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා සමානම සහෝ නීවරණයකට පත් 
සවනවා.  

දම්ක ඇත්තටම බලනසකාට භාවනාසවන් ලැබුණු ඵලයක්. 
භාවනා සනාකළා නම් ඔය සද් නැහැ. සගවල් සදාරවල්වල 
සගාවිතැන්බත් කරනසකාට වයාපාර කරනසකාට ඒවා සමානවක්වත් 
එන්සන් නැහැ. ඒක නිසා සයෝගාවචරයා හිතාගන්න ඕනැ සම් 
සවලාසව කුසීතකමක් ආවත් විරියාරම්භ අවස්ථාවක් ආවත් දැන් මම 
ඉන්සන වතුරට බැහැගත්ත අවස්ථාවක. ඒ නිසා සම් සවලාසව සම් 
කාමසභෝගී පුද්ගලයන්සගන් උපසදස් ලබන්න හදනවා සහෝ ලැබුණා 
වූ සම් බුද්ධ ශාසනසය් බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් ඉදිරිපත් සවච්ච 
සවලාසේදී එයින් ජ්යගත්තු සකසනකුසග් උපසදස් සනාලබනවා නම් 
සහෝ, ඉතින් ඒක සලාකු විනාශයක්. 

ඉතින් ඒ නිසා එතැනට යන්න ඉසස්ර සවලා ධම්මවිචය 
සම්සබාජ් ඣඞ ගය - තමන් ඉන්සන දැන් සමතැනය කියලා දැනගන්න 
එක (විචය, විනිශ්චය) - ධම්මවිචය සහාඳට සවන් සකාට දැනගැනීම 
ඉතාම වැදගත් සවනවා. එසහම වැදගත් උනා නම් ඒසක තිසයනව 
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භාවනා කරන ඇත්තන්ට වැටසහන ගතියක්. ඒ විරියාරම්භ කිරීම ඒ 
සවලාසේ විසනෝදාංශයක් වසග් සවනවා. සම් සවලාසව දැන් සමන්න 
සමතැනයි මතු සවලා තිසයන්සන. සම් අහවලායි ඔළුව උස්සලා 
තිසයන්සන. හරියටම අසනකුත් සද්වල් මගහරවලා ඒ මතු සවලා 
තිසයන අකුසල ධමවය හරියට සතෝරාගත්සතාත්, සතෝරාගත්ත 
පමණින්ම ඒ අකුසල ධමවසය් මිලාන වීමක් සවනවා. හිසත් විශාල 
ජ්යගැනීමක් සිද්ධ සවනවා. අපි සමසනහි කරපු මට්ටමින්, නැතිනම් 
ඒ බාධක ධමවය අවසබෝධ කළ මට්ටමින්ම සලාකු ජ්යගරහණයක් 
ලබනවා ඒ සයෝගාවචරයා. ඒ ජ්යගරහණය, මතුමත්සත් ඊට වඩා දැඩි 
දුෂ්කරතාවක් ආවත් ජ්යගන්න ඕනැ කියන විදිසය් සලාකු වීරත්වයක් 
ඇති කරලා සදනවා. 

අපි සාමානයසයන් දුෂ්කර විෂයක් වශසයන් ගණන්ගන්න 
විභාගයකදී ගණිතය පරශ්න පතරයක් ගත්සතාත්, ඒසක එක ගානක් 
හරියට සත්රැම්ගත්සතාත් සම් ගාසන් සමන්න සමතනයි ගැටලුව 
තිසයන්සන කියලා, ඒක පියවසරන් පියවර ලියලා උත්තරයට ඉරි 
සදකක් ගැහුවට පස්සස මළුු ගණන් පතරයම හදන්න සලාකු ශක්තියක් 
සලාකු මධයයවයක් ඇති සවනවා, අර පළසවනි ගාන හරියට 
විසඳීසමන්. ආන්න ඒ වසග් තමයි ඒ මුලින් මලුින් එන සපාඩි සපාඩි 
ධමවතා අනුව විරිය කියන උපකරණය සහාඳට සියුම් කරගත්තට 
පස්සස, තියුණු කරගත්තට පස්සස ඒ සියුම් තියණුු උපකරණසයන් 
විවිධ සද්වල් වැඩ ගන්න සලාකු හයියක් එනවා සයෝගාවචරයාට. ඒක 
තමයි අපි සම් භාවනා මධයස්ථානයකදී කරන්සන. එසහම කරන 
පිරිස් ඉන්නවා දකිනසකාට ඒ පුද්ගලයාට ඉදිරියට යන්න සලාකු 
මධයයවයක් ලැසබනවා. ඒ සවලාවට විරිය ආරම්භ සනාකරන ලද 
අසප්පාය පුද්ගලයන්සග් ඇසුසරන් කිසි වගුතුවක් සවන්සන නැහැ. 
ඒ වාසග්ම සම් පුද්ගලයා දක්වන ආදර්ශයත් අර විරිය ආරම්භ 
කරන්සන නැති පුද්ගලයන්ට ආදර්ශයක් සවන්සනත් නැහැ. ඒ නිසා 
අපට වැඩ කරන පිරිසක් එක්කම ඉන්න හම්බ දවනවා නම් දලාකු 
ශක්තියක් ලැදබනවා.  



56-වන ධමම ද ්ශනය - විරිය සම්දබාජ්ඣඞ්ගය | 

83 | 

ඒකටම සර්වඥයන් වහන්දස් එක තැනක සඳහන් කරනවා 
විරිය ආරම්භ කරන්න දවලාවක් තිදයනවා, එදහම නැත්නම් 
අදේලාදව විරිය ආරම්භ කළාට පරතිඵල ගන්න බැහැයි කියල. ඒකට 
හරි සංදේග පහළ කරනසුලු කාරණා ටිකක් උන්වහන්සස් ඉදිරිපත් 
කරන්සන. උන්වහනස්ස් ද ්ශනා කරනවා සහාඳසටෝම ඇඟ ජ්රාජීර්ණ 
උනාට පස්සස විරිය ආරම්භ කරල වැඩක් නැහැ, ඒකට අකාදල 
කියනව. ඒ දමාක  කායික විරිය නැහැ. ඒ පු ්ගලයට ඒ යන්තරසයන් 
වැඩ ගන්න බැහැ. එතසකාට විරිය ආරම්භ කරන සවලාවක් 
සනාසවයි, විරිය වැඩ කරන සවලාවක් සනාසවයි. ඒ වසග් තමයි 
සලඩ සවලා සහාඳටම අබල දුබල සවච්ච සවලාව විරිය කරන 
සවලාවක් සනසවයි. ජ්රා සවච්චහම ජීර්ණ සවච්චහම සරෝගාතුර 
සවච්චහම, ඒ වසග්ම රසට් දුර්භික්ෂයක් තිසයනවා නම් පුරා පැතිරිච්ච 
දුර්භික්ෂ කාලයක් තිසයනවා නම්, ඒක විරිය ආරම්භ කරන්න 
පටන්ගන්න සවලාවක් සනසවයි. තදබල යුද්ධ තිසයනවා නම් ඒත් 
බැහැ. පස්සවනි කාරණාව ඉතාමත්ම සංසේග උපදවනසුලුයි. සංඝයා 
අතර සභ්ද තිසයනවා නම් කවදාවත් භාවනා කරන්න බැහැ. සංඝ 
සාමගරිය නැති තැන භාවනාව හරියන්සන නැහැ. විරියත් හරියන්සන 
නැහැ. ඔක්සකාමලා බනින්න පටන් අරගන්නවා, සම් ඔක්සකාමලා 
ගිනි අරසගන පත්ත ුසවලා ඉන්න සවලාසව සුරැට්ටු පත්තු කරගන්න 
හදනවා කියලා. අර භාවනා කරන්න උපසදස් ඉල්ලන්න ඉන්න 
සකනාට ලැසබන්සන අර වසග් අසත්පුරැෂ උදේ උපකාර.  

ඒ නිසා බුද්ධ සද්ශනාසේ සඳහන් කරල තසියනවා ස ්ගොනං 
තමපො සුමඛො කියලා. සම්ක තමයි භාවනා මධයස්ථානයක් කියල 
කියන්සන. භාවනා මධයස්ථානවලත් තිසයනවා, සාමානය පරශ්න 
සකාච්චරසදෝ තිසයනවා. නමුත් අපි හැම සවලාසවම මතක 
තියාගන්න ඕනැ භාවනාව දියුණු උනත් දියුණු දනාවුණත් සම් 
භාවනා කරන පිරිසට යාදීමක් වශසයන්, කාය සාක්ෂියක් වශසයන් 
අපි ඔක්සකාමලා කරන වැඩ සමගිසයන් එකතුව කරනවා නම්, ඒක 
භාවනා සනාකරපු සකනාට භාවනා කරන්න ගැම්මක් සවනවා. 
භාවනා කරමින් ඉන්න ගමන් උනත්, වැටිච්ච සකනාට නැගිටින්න 
සහාඳ ඉවුරක් පවුරක් වශසයන් උදේ කරනවා. ඒ වාසග්ම තමන් 
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වැටිලා හිටියත් තමන්ට සත්සරන්න පටන් අරගන්නවා සහ්ත්තු 
සවන්න කරැණු රාශියක් තිසයනවායි කියලා.  

ඉතින් ඒකයි කියන්සන ඒ වසග් පිරිසක් අතර ඉන්න හම්බ 
වීමත් සමසලෝ වශසයන්ම ලබන්න පුළුවන් සලාකු නිරාමිස සැපක්. ඒ 
නිසා ඒ විරිය ආරම්භ කිරීමට අදාළ සහ්තු දක්වන තැන, ඔය ෙසබ  
සූතරය ආදී තැන්වල සවවඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරනවා, මම සම් 
විරිය කිරීසමන් මසග් නිවන ලැසබනවා. මට පුදග්ලිකව සමසහම 
ලාභයක් ලැසබනවා කියල සහෝ අත්තහිත භාවය කල්පනා කරල සහෝ 
විරිය කරන්නය කියලා. එසහම නැත්නම් අඩු ගාසන මම සම් පිරිසත් 
එක්ක වැඩ කරන නිසා වනුගාමින් දඟලමින් යන තවත් සබාසහෝ 
පිරිසකට ඒකට ආදර්ශයක් ලැසබනවා, ඒක නිසා ඒ ඇත්සතාත් 
නැගිටීවි කියල සහෝ පරහිතකාමී බව සලකලා සහෝ බහා සනාතබන 
ලද විරියක් කරන්නය කයිනවා. අත්තහිත පරහිත සදකම සලකලා 
සහෝ සම් විරිය කරන්නය කියනවා.  

ඒ නිසා සාමානයසයන් නම් සලෝකය දිහා බලනසකාට 
සමහරැන්ට පුංචි විරියකින් නමුත් විශාල ලාභ සත්කාර කීර්ති පරශංසා 
ලැසබන චරිත අසප් ජීවිතවල දැකල තිසයනවා. ඒ වසග් තව සමහරැ 
ඉන්නවා සකාච්චරසදෝ උත්සාහ ගත්තත් අවුරැදු සමච්චර ගණන් 
සකරැවා සමසහම සකරැවා. නමුත් කිසි සස්ත්ම ඵලයක් ලබල නැහැ. 
තව සමහරැ ඉන්නවා සම් කියන ධමවතාව බලලා, සයාදන සයාදන 
විරිය පරසද්ශයට යම් යම් පරසද්ශයක පරතිඵල ලබාසගන කටයුතු 
කරනවා. අන්න එසහම ඇත්තන්ටත් සාමානය සලෝකයා සදාස් 
කියනවා ආත්මාර්ථකාමී කියලා. ඔක්සකාම අතහැරලා, ලාභ සත්කාර 
වස්තු සභෝග ඥාති ඔක්සකාම අතහැරල ඇවිල්ලා සම් භාවනාව 
කරනවා. ඒත් කිසිම සලෝක පරශ්නයක් සලකන්සනත් නැහැ. සමාජ් 
පරශ්නයක් සලකන්සනත් නැහැ. සම්ක නම් ඉතින් කාට කරන්න 
බැරිද? ඕක තනිකර ආත්මාර්ථකාමී කියල කියනවා.  

නමුත් විරිය පිළිබඳ බුදුහාමුදුරැසවා දක්වන සම් විගරහසයදි 
සප්නවා, විරිය කවදාකවත් ඒ වසග් පටු ආකල්පයකට සනාසවයි තුඩු 
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සදන්සන. පැහැදිලිවම අත්තහිත පරහිත කියන සදපාර්ශ්වයම, උභය 
පාර්ශ්වයම සංසන්දනය කරනවා. සගවීමක් කරනවා. හැම පැත්තටම 
සගවීමක් කරනවා. ඒක නිසා විරිය කියන එක බුද්ධ ශාසනසය් 
සබාසහාම වැදගත්. නමුත් සම් මෑතකදී විසශ්ෂසයන්ම බුද්ධාගසම් 
පරබුද්ධ පැත්ත, එසහම නැත්නම් තර්ක ශාස්තරානුකූලව සලකන්න 
ගියාට පස්සස සබාසහෝසදසනක් සම් නිදහස් චින්තන අදහසත් එක්ක, 
නිකන් ඉඳලා භාවනාසේ පරතිඵල ලබාගන්න පුළුවන් ශක්තියක් ඇති 
කියලා මූලිකව කරන දානයක, මූලිකව කරන ශීලයක, මූලිකව කරන 
ඉන්ද්රිය සංවරයක වැදගත්කමක් ඇත්සත නැහැ, සකළින්ම විපස්සනා 
කරන්න පුළුවන් නම් පරතිඵල ලබාගන්න පුළුවන් කියලා අමුතු 
අදහසකුත් දියුණු කරසගන තිසයනවා. සම් නිසා කාටත් විපස්සනාව 
කැපයි, ඕනෑම සකසනකුට විපස්සනා කරන්න පුළුවන්ය කියන එක 
ලාභ සවළඳ බඩුවකට කරන සවළඳ පරචාරයක් වසග් එසහම 
කථාවකුත් තිසයනවා. 

ඒ වුණත් අර මුලදී සඳහන් කළ සත්තිස්සබෝධිපාක්ෂික ධමවවල 
නවසපාළකම බුදුහාමුදුරැසවා විරිය සඳහන් කරපු නිසා කාටවක්වත් 
හිතන්න අමාරැයි, ඒ වසග් කෘතයයකින් සතාරව පරධාන විරියකින් 
සතාරව සම්ක ලබාගන්න පුළුවන් කියලා හිතන එක. නමුත් ඒකට 
පධන් විරිය කළ යුතුයි කිේසවාත් සබාසහෝසදනා පියවරක් පිටිපස්සට 
තියනවා. ඒ තරම්ම සලෝකය දුශ්චරිතයට බරයි. සලෝභ සදෝස 
පරි හිතයි. ඒ නිසයි අද නව අදහස් අනුව කටයුතු කරන ධමව සද්ශනා 
කරන හුඟසදසනක් ඒ පරයත්නය පිළිබඳව කථා සනාකර, සම්ක 
සබාසහාම සලසහසිසයන් සබාසහාම පහසුසවන් විපස්සනාසේදී - 
අලුත් වචනවලින් කියනවා නම් සටක්නික් එක - දන්නවා නම්, 
හරියට ඒ තාක්ෂණය දන්නවා නම් කරසගන යන්න පුළුවන් කියලා 
කියනවා. 

ඉතින් සම්ක ඇත්තටම කාටත් සලකා බලන්න සහාඳ 
අදහසක්. ආරම්භසය්දී ආරම්භ විරිය ඇති කරන්න නම් අපිට එච්චර 
සද්වල් අවශය කරන්සන නැහැ, ඇත්ත. සකාසහාම හරි ඒ පුද්ගලයා 
වතුරට බහින්න ඕනැ. වතුරට බැස්සට පස්සස ඒ පුද්ගලයා පාරමී 
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ශක්ති සහිත නම්, කුසල ඥාන, සම් වසග් පරසයෝග ඥාන සහිත නම්, 
සහාඳ ගිහි සලෝසක අත්දැකීම් සහිත සකසනක් නම්, මත්තට තිසයන 
හැම පාඩමකදීම අර මුල් පාඩම වසග් ඉදිරියට යනන් පුළුවන්. එසහම 
දනාවුදණාත් ඒ පුද්ගලයාට ඒ බරපතළ ගමසන අතරමගදී ඒ ඒ 
තැන්වල දී ඒ ඒ සද්වල් සම්පාදනය කරමින් යාගනන් පුළුවන්. නමුත් 
එතසකාට සබාසහෝ කල් වීරිය කරනවා එච්චර පරතිඵල ලැබුදණ් නැහැ 
කියන කාණ්ඩයට වැසටන්න ඉඩ තිසයනවා. ඒ උනත් වටිනවා. 
සමසහම සනාකර කුසල අකුසල පාක්ෂිකව කාමසභෝගීව ගත කරන 
ජීවිතයට වඩා සම්සක වටිනාකමක් තිසයනවා. ඒක නිසා වීරිය 
පිළිබඳව අඩු තක්සස්රැවක් කරන්න ගසියාත් ඒක කුසීත වස්තුවක් 
සවනවා. ඒක නිසා වීරිය ආරම්භ කරන්න, නැත්නම් භාවනා කරන්න 
ඉස්සර සකසනක් - අසප්ම ජීවිතයක් අරසගන බැලුවත් - සලෝකය 
දිහා බලන හැටිත් භාවනා කරසගන යනසකාට බලන හැටිත් භාවනා 
කර අවසාන දවසක් ආවම එදාට ජීවිතය බලන හැටිත් සලාකු 
සවනසක් තිසයනවා. 

ඒක සහාඳට පැහැදිලි සවනවා සර්වඥයන් වහන්සස් කුසීත 
වස්තු හා විරියාරම්භ වස්තු සපන්වන්න ගියාම එකම ධමව ටිකම තමයි 
සප්න්සන. කාරණා හතරක් අරගන්නවා. සලඩ සවයි කියලා සලඩ 
සවන්න කලින් දහෝ සලඩ සවලා සනීප සවච්ච ගමන් මම සම් ඇඟ 
සනීප සවනකල් කියල සහෝ සකසනක් භාවනා සනාකර ඉන්නවා. 
බඩගිනි කියලා සහෝ බඩ පිරිලා වැඩියි කියලත් භාවනා සනාකර 
ඉන්නවා. හුඟාක් සීතලයි කියල සහෝ හුඟාක් උෂ්ණයි කියලත් භාවනා 
සනාකර ඉන්නවා. මට දීර්ඝ ගමනක් යන්න තිසයනව කියලා සහෝ 
මම සම් දීර්ඝ ගමනට පස්සස ඉන්සන කියලා සහෝ භාවනා සනාකර 
ඉන්නවා. එතසකාට කාරණා අටයි. සම්වට කියනවා කුසීත වස්තු 
අටක් කියලා. බුදුහාමුදුරැසවෝ විරියාරම්භ වස්තූන්ටත් සපන්නන්සන 
ඒකමයි. සලඩක් සේසගන එනවා නම් කල්පනා කරගන්න ඕනැ මට 
සම් දැන් එන්සන විරියාරම්භ කිරීමට අකාලය කියලා. ඒක නිසා සලඩ 
සවන්න කලින්, පුළුවන් තරම් සම් පුළුවන් ටිසක් සහාඳට භාවනා 
කරගන්න ඕනැ කියලා, සලඩක් සවන්න තිසයන එක පුේබඩයා, 
කුසීතයා කුසීත වීමට කාරණාවක් කර ගන්නව වසග්ම, විරියාරම්භ 
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පුද්ගලයා ඒකම සහ්තුවක් කරගන්නවා මම දැන් සලඩ උසනාත් 
මැසරයිද දන්සනත් නැහැ, සගාඩ එයිද දන්සනත් නැහැ. ඒ නිසා මම 
විරියාරම්භ කරන්න ඕනැ කියලා ඒ සලඩ සවන්න තිසයන කාරණාව 
සහ්තු කරසගනම එළඹ සිටි විරිය ඇති කරගන්නවා. උපස්ථම්භක 
කෘතය සිද්ධ කරගන්නවා. යම්ම විදිහකට සලසඩන් නැගිට්ටා නම් 
එයා වහාම කල්පනා කරගන්නවා සම් සලඩ සවච්ච කාසල මට ඒ 
සද් හරියට කරගන්න බැරි වුණා. දැන් යන්තම් මට සම් වැසේ 
කරගන්න පුළුවන් කියලා, කලින් තිබුණට වඩා දැඩි හිතක් ඇති 
කරසගන වහාම කාලසටහනට එක් සවනවා. ඒ වසග්ම තමයි 
බඩගින්නක් ආවත් බඩ පිරිලා තිබුණත්. ඒ වසග්ම තමයි ශීතලක් 
ආවත් උණුසුමක් ආවත්. ඒ වසග්ම තමයි ගමනක් යන්න තිබුණත් 
ගිහිල්ලා ආවත්. 

ඉතින් සම්ක දිහා බලනසකාට ඇත්තටම සතා යනස්න සපාල් 
ගහ කන්නද සකසසල් ගහ කන්නද කියලා හැසරනසකාට කිව හැකියි. 
ඒ ඒ සයෝගාවචරයා කරන හරියක් සචෝදනා කරන්සන ඔය කාරණා 
හතරට සන. ඒ සචෝදනා දිහා බලනසකාට සත්රැම් අරගන්න පුළුවන් 
සකාච්චරක් දුරට ශාසනය සත්රැම් අරසගන තිසයනවද, සකාච්චරක් 
දුරට සම් කියන ඇත්තන්ට ශාසනය සම්පත්තිකරද, ශාසනය සහ්තු 
සාධකද කියලා. ඒ කියන්සන බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් සම් මුළු අටම ඒ 
පැත්ත සම් පැත්ත කලවම් කරලා සහාඳට දැකපු උත්තමයන් වහන්සස් 
නමක්. විරිය පිළිබඳව අහවල් සද ්අඩුය ිකියලා සනාවින්දයි කියලා 
කියන්න සදයක් නැහැ. කො කොරො  සූතරමය් සවවඥයන් වහන්සස් 
සඳහන් කරනවා, සම් සලෝකය සදවියන් සහිත, මරැන් සහිත, බඹුන් 
සහිත, සදේ මිනිස් සහිත, පරජ්ාව සහිත යම් තාක් සකසනක් යමක් 
හිතුවා නම්, යමක් කළා නම්, යමක් කිේවා නම් ඒ සියල්ලම මම 
දන්නවා. නිකම් සනසවයි සම්මා සම්බුද්ධ වුදණ්. කමිච්ඡන ම  
අධිගතං - කෘතසයන්මයි. ඒක නිසා අපි හිතන්න නරකයි 
බුදුහාමුදුරැවන්ට වඩා, සබෝසතාණන් වහන්සස්ට වඩා අපි දුක් විඳිනව 
කියලා කවදාකවත් අපිට කියන්න බැහැ. කවදාකවත් අපිට කියන්න 
හම්බ සවන්සන නැහැ ඔයිට වැඩිය ඉඳලා සක්විති රජ් වුණා නම් 
බුදුහාමුදුරැවන්ටත් අපිට වඩා සැප විඳින්න තිබුණා කියලා. අපි 
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බුදුහාමුදුරැවන්ටත් වඩා සැපක් විඳිනවා කියලා කවදාකවත් අපිට 
කියන්න සවන්සන නැහැ. 

ඒ වසග්ම අපි සලඩක් සවලා දුකට පත් වුණයි කියලා 
බුදුහාමුදුරැවන්ට වඩා, එසහම නැත්තම් අපි බුදුහාමුදුරැවන්ට වඩා 
දක්ෂව සලසඩන් සුව වුණයි කියලා, බුදුරජ්ාණන් වහන්සස්ට වඩා අපි 
නින්දා ලැබුවායි කියලා, බුදුරජ්ාණන් වහන්සස්ට වඩා අපි පරශංසා 
ලැබුවයි කියලා සමානම සද්කින්වත් අපට කතා කරන්න සදයක් 
නැහැ. ඒකට තමයි ඒ නැවතීසම් ලකුණ තියල තියන්සන. ඒ සියලල්ම 
මම දන්නවා. ඒක නිසා උන්වහන්සස් සම් විරිය පිළිබඳ කරන 
සද්ශනාසවදී සතියට ඉස්සසල්ලා විරිය දක්වන්න දක්ෂකමකුත් සර්වඥ 
සද්ශනාසේ තිසයනවා. සතියට පස්සස දක්වන්න පුළුවන් 
ස්වභාවයකුත් තිසයනවා.  

සම්ක නිසා අපට සත්රැම් අරගන්න තියන්සන භාවනා 
ජීවිතසය් සකාතැනකදී වුණත් හිත වැසටන්න ඉඩ තිසයනවා. 
විසශ්ෂසයන්ම සසෝතාපන්න මාගව ඥානයට සමපිට සකාච්චර සහාඳ 
තත්ත්වයකට පත් වුණත් වැසටන්න ඉඩ තිසයනවා. ඒ සෑම 
වැටිල්ලකටම උත්තරයක් තිසයනවා. ඒක කරන්න නම්, මම වැටිලද 
මට උත්තර ඕනැද කියලා දැනගන්න නම් ධම්මවිචය කවදාවත් 
පාගාගන්න නරකයි. හැම සවලාසවම පවතින්නා වූ තත්ත්වය විමසුම් 
නුවණින් බලන්න පුළුවන් ධම්මවිචයක් හැම සවලාසවම ළඟ 
තිසයනවා නම්, ඒක නැතන්ම් අඩු ගාසන ඒ වසග් ධම්මවිචය සහිත 
ගුරැවරසයක් ළඟ ඉන්නවා නම්, ඒ ගුරැවරයාට තමන්සග් තත්ත්වය 
සහාඳට පැහැදිලි කරලා කියල සදන්න පුළුවන් නම්, ඒකාන්තසයන්ම 
අසප් සම් විරිය උත්සාහය දවසින් දවස දවසින් දවස එන්ට එන්ට 
සහාඳට සරැවට වැසඩන්න පටන්ගන්නවා. එසහම දනාවුදණාත් ඒ 
පුද්ගලයා සකාච්චරසදෝ බුදුහාමුදුරැවන්සග් අඩුපාඩු, ධමවසය් අඩුපාඩු, 
සංඝයාසග් අඩුපාඩු, සබරහ්මචාරීන් වහන්සස්ලාසග් අඩුපාඩු, නානාපර 
සද්වල්. විරියාරම්භ වස්තවුක් කසුීත වස්තුවක් කරගත්තා වාසග් ඒ 
පුද්ගලයාසග් ඒ පරකාශන දිහා බලනසකාට පැහැදිලිව සප්න්න පටන ්
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අරගන්නවා, ඒ විරිය පිළිබඳව, නැත්නම් ශාසනය පිළිබඳව අවසබෝධ 
කරසගන තිසයන තත්ත්වසය් අඩුපාඩුකම. 

ඉතින් අද බුද්ධාගමට උදේ කරන කථා - අඩුපාඩුකම් සවන්න 
පුළුවන් - ඒ වුණත් සමසහමයි කරන්න ඕනැ කියන කථා මිසක්කා, 
ඒ වීර්යත්වයක් පිළිබඳ කථා නැහැ. විරියවන්තයින්ට වඳින හැටි 
උගන්නලා තිසයනවා, බුදුහාමුදුරැවන්සග් ාණ වන්දනා කරලා 
නිවන් දකින්න උත්සාහ කරන ගතියක් තිසයනවා. ධමවයට වැඳලා 
නිවන් දකින්න උත්සාහ කරන ගතියක් තිසයනවා. සංඝයාට වැඳලා 
නිවන් දකින්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වැඳිල්ල සහාඳයි අන්න අර 
කියන විදිහට ඡන්ෙං ජමනති කියන මට්ටමට ආරම්භ විරියක් ඇත්තා 
වූ, නැත්නම් වෑයමක් කළා වූ චිත්තං ප්ගණ්ඩහොති දකනාට 
බුදුහාමුදුරැවන්ට වැඳලා සනාසවයි කරන්න තිසයන්සන. බුදු 
හාමුදුරැසවෝ කරපු සද් කරන එකයි. අර චතුරඞ්ග ස න්නොගත විරිය 
වසග්, ඉතුරැ සවනව නම් ඇට, නහර, හම ඉතුරැ සවච්චාසව. සල්, 
මස් සස්රම දිය සවච්චාසේ කියලා ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ශක්තියක් 
උන්වහන්සස් ගත්සත නැත්නම් සපර පහළ වුණා වූ කාශයප බුදු 
හාමුදුරැවන්ට වැඳ වැඳ සහෝ මත්තට පහළ සවන්නා වූ මමතරී 
බුදුහාමුදුරැවන්ට වැඳලා සහෝ සගාඩ එන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා 
නම්, එසහනම් සගෞතම කියන නාමය ඔච්චර කැපී සපසනන්සන් 
නැහැ.  

විරිසය් මට්ටම් තිසයනවා කීපයක්. සයෝගාවචරයාසග් විරිය 
කවමදාකවත් කාසගන්වත් බලාසපාසරාත්තු සවන සදයක් සනාසේ. ඒ 
නිසා විරිසය් වැටසහන ආකාරය සපන්වනසකාට කියන්සන 
අසංසී නභාව පච්චුපට්ඨොනය කියලා. ආපසු හැරිලා බලන ගතියක් 
නම් නැහැ. මම සමච්චර දුර ආවද කියල කවදාකවත් හැරිලා බලන 
ගතියක් නැහැ, ඉදිරියමයි බලන්සන. අප්පටිවොනිතොව කියලත් සම්කට 
කියනවා. පටිවොනිතොව ආවා නම් පැහැදිලිව මතක තියාගන්න ඕනැ 
නීවරණ ධමව. සයෝගාවචරයාසග් පැත්සතන් එච්චරයි කියන්න 
තිසයන්සන. ආපසු හැරිල බැලුවා නම්, ඒ කියන්සන කම්මැලිකම. 
ඒක නිසා කවදාවත්ම සයෝගාවචරයා සංතෘප්ති බවකට පත් 
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සවන්සනත් නැහැ, අසන්තෘප්තතාව තිසයන්සන. මට තව සගාඩක් 
වැඩ තිසයනවා, සම් ලබලා තිසයන්සන සබාසහාම ඩිංගිත්තයි. 
අප්පටිවොමන - හැරි හැරී බලන්න සදයක් නැහැ. ඉදිරියමයි බලන්න 
තිසයන්සන. ආන්න ඒ ගතිය තිසයනවා නම් බුදුහාමුදුරැසවා අත 
වනනවා. එසහම නැත්නම් සම්පහංසනය කරනවා. විරියව්තා පන 
කිං නො  න සජි්ඣති, විරියවන්තයාට සමාකක්ද බිඳසගන යන්න බැරි 
කියල අහනවා.  

දැන් සම් සංස්ථාව ඇති කරන්න හදනසකාට සලාකු ස්වාමීන් 
වහන්සස්ලා සම් අදහස අරසගන, සලාකු සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස්ලා 
එදාට හිටපු වැදගත් සව්ාමීන් වහන්සස්ලා ළඟට ගියාම හැම 
සකසනක්ම කථා කරලා තිසයනවා ඔය නමලා ගුටිකන්නයි ඔය 
හදන්සන කියලා. ඔය ඉලන්දාරි සකාටසක් පැවිදි කරසගන 
ඔයසගාල්ලන්සගන් ගුටි කනවා. ඒක නිසා ඒක අතහැරලා දාලා 
පැත්තකට සවන්න කියලා. ඉතින් සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස් සබාසහෝ 
කරැණු සහිතව පැහැදිලි කරලා අහල තිසයනවා සමාකක්ද සම් 
කියන්සන කියලා. එසහම බැහැ. හදනව නම් පුංචි කාසලම අරසගන 
හදාගත්සතාත් මිසක්කා, ඔය ඉලන්දාරින්ට බණ කිේවට හරියන්සන 
නැහැ, ගුටිකන්න සවයි කියලා. සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස් උපසදස් 
ඉල්ලුවාට ඒ හිටපු ස්වාමීන් වහන්සසල්ා අනුකම්පාසවන් සහෝ තිබුණු 
සීමිත දැනුසමන් සහෝ සම් වසග් මන්සදෝත්සාහී කරනසකාට දලාකු 
ස්වාමීන් වහන්සස් කියලා තිසයනවා, එසහම වුදණාත් අපි ඒසකනුත් 
පාඩමක් ඉසගනසගන අපි ඉදිරියට යනවය ිකියලා. එතසකාට නතර 
වුනාලු. 

ඉතින් එසහම ඉදිරියට ගිහිල්ලා පාඩම ඉසගනසගන ගුටි 
කෑසේ නැහැ සන. නිසස්රණ වනයට ආපු සවලාසව පණ්ඩිත 
ස්වාමීන් වහන්සස්යි සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස්යි ඉඳසගන අසප් 
මුහුණු දිහා බලලා ඇහුවා දැන් සම් එක්සකසනකව්ත් අපිට ගහලා 
නැහැ සන්. ඒ සමාකද, දැනසගනමයි බැස්සස. සම්සකදි හුඟාක් 
දුෂ්කරතා පහළ සවනවා. ඒක ඊට කලින් කරපු ඇතස්තා ඒක අමතක 
කරලා, කරන්න බැහැ කයින මට්ටමට. ඒ නිසා ඒ ඇත්සතා පුළුවන් 
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තරම් ශීලසයන් සමාධිසයන් නැත්නම් ශීලසයන් නඩත්තු සවලා නතර 
සවලා හිටියා. නමුත් සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස්ලා කිේසේ සමසහම 
පාඩමක් එනවා නම් අපි ඒකත් ඉසගනසගන ඉසස්රහට යමු, යන්න 
ඕනැ. ඉතින් ඒ යන්න හදන ඇත්සතා තමයි ඒ ගමසන් පරමුඛතාව 
ගත්සත. දුෂ්කරතා වලින්මයි ඒක නැගිට්ටවන්සන. 

ආන්න ඒ ගතිය තමයි බුදු ගතිය. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරැසවා ඒ 
තිරච්ඡාන කථා සවනුවට හැම සවලාසවම විරියාරම්භ කථා කරන්න 
කියල තිසයනවා. ඔය උසද් ඉඳලා හැන්දෑ සවනකල් කරන කථා අහල 
බලන්න, හුඟක් කථා කරන කට්ටිය සසායලා බලන්න සමානවද 
කරන්සන කියලා. අනුන්ට විරිය උපද්දවන කථාද කථා කරන්සන, 
නැත්නම් සයෝගාවචරසයක් වශසයන් සරදි ඇඳසගන කරන්න පුළුවන් 
කථාවක්ද අනුන්ට කරන්සන කියලා. ඉතින් කුසීත වස්තු ටික 
සතෝරාගන්සනත් නැහැ, විරියාරම්භ වස්තුවක් දන්සනත් නැහැ. එන 
එන සද් තැන් තැන්වල ගිහිල්ලා කථා කරන්න පටන්ගත්තාම විරිසය් 
වැටීමක් මිසක්කා නැගී සිටීමක් නැහැ. ඒ වසග් සවනසකාට තමන් 
ළඟ ඒ වසග් අඩුපාඩුවක් නරකක් සවනවා නම්, පරසිද්ධ සවන්නයි 
තිසයන්සන. හංගලා ඔය එක එක්සකනා ළඟට ගිහිල්ලා කටුු කුටු 
ගෑවට හරියන්සන නැහැ. ඒක සකසලස්වල හැටි. සකසලසසන ගතිය 
තමයි පන්තිසය් ඉන්න අන්තිම දුර්වලයා ගාවට යනවා. ගිහිල්ලා ඉවර 
සවලා ඉතින් එයාට කථා කරන්න ගියාම අර සදන්නම කරට අත 
දාගන්සන. සදන්නම වැසටන්සන අර එකම කුසීත වස්තු සගාඩට.  

ඒ නිසා ඉස්සර අසප් ශාසනසය් ලංකාසව සබාසහෝම 
ස්වර්ණමය යුගදයදි ස්වාමීන් වහන්සසල්ා පිණ්ඩපාසත යනසකාට 
යම්ම ස්වාමීන් වහන්සස් නමකට සලෝභ සදෝස පරහිත භාවයක්, හිතට 
රාග අදහසක් ආව නම්, නැත්නම් තව ඉන්න සකසනක් පිළිබඳව 
ද්සේෂයක් ඇති වුණා නම්, උන්වහන්සස එසහම්ම පාතරය උකුසල උඩ 
තියාසගන බිම වාඩි දවනවා. එතසකාට ඉසස්රහින් පස්සසන් වඩින 
අසනක් ස්වාමීන් වහන්සස්ලා දන්නවා, සම් ස්වාමීන් වහන්සසට් දැන් 
තදබල නීවරණ ධමවයක් පහළ සවලා. ඒ නීවරණයත් එකක් ගිහිල්ලා 
පිණ්ඩපාසත කරසගන ඇවිල්ලා දාසන වළඳලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා 
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උන්වහන්සස් එතැනම පාත් සවනවා. උන්වහන්සසස්ග් හිත වැටිලා, 
නීවරණයකට යටපත් සවලා කියල ඊට පස්සස අනික් ස්වාමීන් 
වහන්දස්ලා ඇවිල්ලා විරිය ඇති කරගැනීමට අවශය අදාළ වස්තු 
එසකාළහක් විස්තර කරල දීල තිසයනවා - අසප් ශාස්තෘන් වහන්සස් 
සමන්න සමසහම උත්තමයන් වහන්සස් නමක්. අපි පවතින 
පරම්පරාසව අසප් සබරහ්මචාරීන් වහන්සස්ලාසග් සමසහම උත්තම 
වැඩක් අපි සම් කරන්සන - සම් විදිසය් උත්තම වැඩක්. අපිට දන් 
සදන ඇත්සතා සමන්න සම් විදිසය් විශාල ආනිසංස ලබනවා. ඒක 
නිසා ආයුෂ්මතුන් වහන්සස් ඕවා පහළ සවන එක කාසගත් හැටි. 
නැගිටින්න කියලා සම් හිත නැගිට්ටව ගන්නවා, හිත දැඩි කරගන්නවා. 
සම්සකන් හිත වට්ටගන්න එපා. ඕකට පිළියම් සහායන්න යන්න එපා. 
ඕකම දැකගන්න. ඒ නිසා අපි යං පිණ්ඩපාසත කියලා. එතසකාට ඒ 
ස්වාමීන් වහන්සස් නැගිටලා පිණ්ඩපාසත කරසගන ඇවිල්ලා දැඩි 
වීරිසයන් බණ භාවනා දිගට කරගන්නවා. 

එතසකාට කරන්න තිසයන්සන අර නරක සද ්ආපුවහම ඒක 
සහළි කරනවා මිසකක්ා, දුර්වල අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරල වැඩක් 
නැහැ. සම්ක සහාඳට පැහැදිලි සවනවා රහතන් වහන්සස්ලා සහ 
සහාඳට දියුණු පවුණු කරගත්තු ඇත්සතා තමතමන්සග් අඩුපාඩු කිසිම 
පැකිළීමකින් සතාරව මහා සභාවල පරසිද්ධ කරල තිසයනවා. සමාකද 
භාවනා සනාකරපු, භාවනා පිළිබඳව හිතාසගන ඉන්න ඇත්සතා 
විශාල දර්ශීය චරිත හිතාගන්නවා, සමන්න සමසහමයි භාවනා ජීවිතය 
සමසහමයි කියලා. නමුත් එසහම නැහැ. ඒවා සබාසහාම දාඩිය දාන, 
දුක් විඳින, ආයාසසයන් රැස් කරගන්න ජීවිත. ඒ නිසා උන්වහන්සස්ලා 
පුළුවන් තරම් තමන්සග ් ජීවන චරිතසය් අඩුපාඩුකම් මතු කරලා 
සපන්නල දීල තිසයනවා. සවවඥයන් වහන්සස් පවා තමන්වහන්සස් 
දුෂ්කර කරියා කරන සවලාසේදී ඒ කරපු සෑම සද්වල්ම - සම් කාටවත් 
කරන්න කියලා අනුමත කරනවා සනාසේ. නමුත් මම සමන්න සම්ව 
කරලා තිසයනවා කියල දහළි කරනවා. සම්පූර්ණ කිං කුසල ගදවසිව 
කරපු වැඩ පිළිසවළක්.  
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එතසකාට අහසගන ඉන්න සකනා නරක අදහසින් හිතනවා 
නම් හිතාගනීවි අසන් බුදු සවන්න ගිහිල්ලත් සම් වසග් වැඩ කළාද 
කියලා. නමුත් විරියවන්තයාට ඒක විශාල සහනයක් සවනවා. අපි 
යන ගමසන්දී අසප් කර්ම සගවීම සඳහා සම්පූර්ණ ඉඩ පරස්තාව 
තිසයනවා සම් සයෝගාවචර ජීවිතය තුළ. අපි ඒක ධම්මවිචය 
සම්සබාජ් ඣඞ ගයට දාලා, මට සමන්න සම්ක මතු වුදණ් සම් 
ආකාරයට කියලා සහාඳට සත්රැම්ගන්න පුළුවන් ශක්තියක් අපට 
එනවා නම්, එසහම නැත්නම් අඩු ගාසන සවච්ච සංගදිය ඒ තාසලන් 
ගුරැවරයට කියාගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් එනවා නම් ඒ කියන 
මට්ටසමන්ම, එසහම නැත්නම් ඒ පරශ්නය තමන් දැනගන්න 
මට්ටසමන්ම පුදුමාකාර විරියක් ලැසබනවා. ඒක ඒ සමාසහාතට ඒ 
පුද්ගලයාට ඒ තැනට අදාළව විය යුතු උත්තම සද්. ඒ නිසා ඒවසය 
හංගන්න කිසිම සදයක් ඇත්සත නැහැ. ඒ විතරක් සනසමයි ඒසකදි 
සහාඳට විස්තර කරල කයින්න ඕනැ. තමන්ට වැඩිය සනාදියුණු 
ඇත්තන්ට කියන්න සද්කුත් නැහැ එතනදි. නමුත් අවාසනාවකට වසග් 
මමත් භාවනා මධයස්ථාන සදකතුනක ඉඳලා තසියනවා. හුඟක් 
සවලාවට දුර්වලකමක් ඇති සවච්චහම තමන්ට වඩා නිතරම කථා 
කරන දුර්වල සකසනකටු කියන්න තමයි ගැම්ම එන්සන. ඒක 
ස්ථානයටත් සහාඳ නැහැ. තමන්ටත් සහාඳ නැහැ. අහන සකනාටත් 
සහාඳ නැහැ. ඊට වැඩිය සහාඳයි අර බුරැදම සව්ාමීන් වහන්දස් 
කිේවා වදග් ගිහිල්ලා බුදියසගන ඉන්නවා. අඩු ගාසන අසනක් 
මනුස්සයටවත් භාවනා කරන්න තිසයන අවස්ථාව ඉතුරැ සවනවා.  

ඒ නිසා විරියාරම්භ පුද්ගලයාසග හැටි, අර සතා යන දිහාව 
සකසසල් ගහ කන්නද යන්සන සපාල් ගහටද කියලා යන දිහාසවන් 
බලන්න පුළුවන් වසග්, අනුන් මනින්න කරන වැඩක් සනාසේ. 
තමන්සග් වැඩපිළිසවළ සහාඳට සත්රැම්ගන්නවා. සත්රැම් අරසගන 
විශාල වැදගත්කමක් තිසයනවා හරියට විරියාරම්භ කරන්න නම් ඊට 
කලින් පහළ සවනන්ා වූ ධම්මවිචසයන්. දැන් මසග් හිසත් තිසයන්සන 
සමන්න සමවැනි තත්ත්වයක්ය කියලා සහාඳට මතු සවලා තිසයන 
තත්ත්වය පැහැදිලි කරගන්න ඉවසන ගතිය, ඉවසලා තමන් දිහා 
විමසුම් නුවණින් බලන ගතිය ඉතාම වැදගත්. සම්ක සබාසහාමත්ම 
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සයෝගාවචරයාසග් පැත්තට බර වැඩි සවනවා විපස්සනාසේදි. 
ගුරැවරයාසග් පැත්තට බර වැඩි සවනවා සමථසය්දි. ඒක නිසා සම් 
සමථසය් සප්පාය කරැණු යටදත් හුඟක් කරැණු අවශය කරනවා.  

විපස්සනාසේදී සම්ක සයෝගාවචරයාසග් පැත්තට බර වීම 
නිසා අද විපස්සනාව ඒ වාසග් සසල්ලකක්ාර ජීවිත ගත කරන 
සබාසහෝසදසනක් පරීක්ෂා කරනවා. ඒ ඇත්තන්සග කථා ඇසීම, මම 
පැවිදි වීමට කලින් භාවනා කරන කාසල සම් ජීවිතය දිගට මට 
කරන්න පුළුවන්, කරන්න උත්සාහ කළ යුතුයි කියන්න හුඟාක් මට 
සහ්තු සවලා තිසයනවා. අපි ඒවට ඒ දවස්වල කියන්සන ධමව 
සාකච්ඡා කියලා සනාසේ, කයිවාරැ කියලා. සවච්ච ඒ යම් යම් සද්වල් 
කරන්න ගියාම වැරදිච්ච හැටි, ඒ වැරදිච්ච සද් අවංකව නැවත 
කල්පනා කරලා බලපුවහම ජීවිතසය් නැවත වරක් ඒක ඉදිරිපත් 
සවනවාමයි, ඒ අකුසලය ඒ කර්මය සගසවන තාක් කල්. අන්න ඒ 
සවලාසවදී ඒකම ආදර්ශයක් කරසගන ධාර්මික පැත්තට, ඉඳුරන් 
සංවර පැත්තට සහ්ත්තු කරසගන යනසකාට විශාල සජීවී ධමවයක් අප 
තුළින්ම මතු සවනවා. 

ආන්න ඒක නම් විරියාරම්භ කථාවට වැසටනවා. අහසගන 
ඉන්න සකනාටත් හිසතනවා මම එච්චරම පාපතරසයක් සනාසවයි. 
මට සම්ක හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යසයන්ම ඒ තත්ත්වය 
බාරගන්න තත්ත්වයක් ඕනැ. සමන්න සමසහම සදක්ට හිත වැසටන්න 
පුළුවන් - සකාච්චර සහාඳට සිල් සමාදන් සවලා සිටියත් සකාච්චර 
ඊසය සහාඳට සමාධිය තිබුණත් සකාච්චර ඊසය සහාඳට ධම්මවිචය 
තිබුණත් අද වැසටන්න පුළුවන්. ඒසකන් කියන්සන අද වැටිච්චි 
පරශ්දනන් නැගිටින්නත් පුළුවන්. ආන්න ඒ තතත්්වය සවනසකාට 
සහාඳට සත්සරනවා සම් සයෝග ජීවිතයත් වැඳිය පිදිය යුතු තත්ත්වයක් 
කියලා. සමාකද, අසප් සවන දමානම ජීවන රටාවකවත් සම් වසග් 
තමන් තමන්ව නිවැරදි කරන, තමන්ටම තමන්සග වැරදි සප්න, ඒ 
වැරැද්ද අනුන්ටත් තමන්ටත් මධයයවය ඇති සවන විදිහට පාවිච්චි 
කරන වැඩ පිළිසවළක් අසනක් විෂයවල උගන්වන්සන් නැහැ. ඒ නිසා 
සම් සයෝග ජීවිතසය්දී ඉතාම වැදගත් සවනවා.  
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නමුත් භාවනා කරන පුදග්ලසයා දිහාත් භාවනා මධයස්ථාන 
දිහාත් බලනසකාට අඩුසවන්ම සත්රැම් අරසගන තිසයන කාරණාවක් 
තමයි අපි සම් සාකච්ඡා කරන්සන. හුඟාක්ම අඩුසවන් සත්රැම් 
අරසගන තිසයන කාරණාවක්. ඒ නිසා අද සයෝගාවචරසයෝ හරියට 
අනුන් මත යැසපන තත්තව්යකට පත් සවලා තිසයනවා. සකාච්චරසදෝ 
ධමව කාරණා තිබුණත් තමන්ට ඒ දුෂ්කරතාව එළඹිච්චහම සකාසහාමද 
ඒ ධමවය සමතැනට සයාදවාගන්සන කියලා බැලුසවාත්, ගත හැකි 
වැරදි ආකල්ප රාශියක් උත්සාහ කරල තමයි, අවසාසන තමන්ට 
නිවැරදි ආකල්පය මතු සවන්සන. නැත්නම් වැරදිච්ච කරැණ ුරාශියක් 
එක්ක රණ්ඩු කරලා තමයි ගුරැවරයා කියල සදනසකාට හරි කාරණාව 
සත්රැම්ගන්සන. ඒක නිසා අ  සපාත්පත් රාශියක් තිසයනව. ධමව 
සාකච්ඡා රාශියක් තිසයනව. ධමව සද්ශනා රාශියක් තිසයනව. ඒවාසය් 
සගාඩාක් සවලාවට සම් වසග් කරැණු ටික ටික සංගරහ සවනවා.  

නමුත් බුද්ධ සද්ශනාසේ, විසශ්ෂසයන්ම පට්ඨොන සූතර, 
චඞ්ක ොනිසංස සූතරය, මද්වධො විතක්ක ආදී සූතරවල සවවඥයන් 
වහන්සස් සම් විරියට අදාළ සකාටස් ඉතාමත්ම පිඬු කරලා සපන්වල 
දීල තිසයනවා. ඒ එකකව්ත් අද විචක්ෂණ විදිහට කවුරැ විස්තර 
කරන්න ගියත් සවවඥ සද්ශනාසවන් පිට සනාසේ. ඒ තරම්ම 
විරියවන්ත චරිතයක්, වීර චරිතයක්, ධීර චරිතයක් සවවඥයන් 
වහන්සස්සග් බුද්ධත්වයට කලිනුත් තිබිලා තිසයන්සන. බුද්ධත්වයට 
පස්සසත්. ඒක නිසා අද ඉන්න සයෝගාවචරයින්ට, විසශ්ෂසයන්ම 
විපස්සනාසවන් යම් යම් පරතිඵල යම් යම් ඇතස්තා සපන්වන්න 
පටන්ගත්තට පස්සස් සමානම සද්කින්වත් පසුබාන්සන නැතිව 
තමන්ට ඇති සවලා තිසයන තත්ත්වය, පත් සවලා තිසයන තත්ත්වය 
සහාඳට හතරපැත්ත, මායිම් හතර, සහාඳට විගරහ කරගන්න පුළුවන් 
නම්, හිතාගන්න ඕනැ ඒකට ඒ බලන බැල්මට මලූිකවම පරස්තාව 
සලසලා සදන්සන සතිය තමයි කියල. ඒ විගරහ කරලා සදන්සන් 
ධම්මවිචය තමයි. එතසකාට හිසත් ඇති සවන, සම්ක මම නැවත සම් 
විදිහට කරලා බලන්න ඕනැ කියන එක තමයි අපි විරිය 
සම්සබාජ් ඣඞ ගය කියලා කියන්සන. ආන්න ඒ විරිය 
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සම්සබාජ් ඣඞ ගය කවදාකවත් දුෂ්කරතා නැති තැන වැසඩන්සන 
නැහැ. 

ඒ නිසා අප කරා එන සෑම දුෂ්කරතාවක්ම අසප් හැකියා 
බලන්න පරගති පරීක්ෂණ කියලා හිතාගන්න ඕනැ. මතක තියාගන්න 
ඕනැ, මත්තට මීට වඩා ගැඹුරැ විපස්සනා ාණ බලාසපාසරාත්තු 
සවනවා නම් මීට වඩා ගැඹුරින් අපට දුක පැමිසණනවා. ඒවා 
පැමිසණන්සන් වීරියට බාධාවක් වශසයන්. සෑම විපස්සනා 
ාණයක්ම සයෝගාවචරයාට විකසනය සවන්සන යම් කිසි දුකකට 
සහ්ත්තු සවලා. සසෝවාන් සවච්ච සකනා සකෘදාගාමී සවන්න ගියාම 
සනාසිතපු ආකාරසය් අභසියෝගයකට මුහුණ දීලයි එතැනට යන්න 
සවන්සන. ඊගාවට අනාගාමී ාණය. ඊගාවට අරහත් ාණය. දම් 
අනුව, අපි ඉදිරියට යන්න නම්, එන දුක් දැනසගන තව වඩා සහාඳට 
දුක්ඛ සතයය අවසබෝධ කරන්න නම්, අනිවාර්යසයන්ම තිබිය යුතු 
අංගයක් තමයි විරිය සම්සබාජ් ඣඞ ගය. නමුත් සලෝසක ඉන්න හුඟ 
ඇත්තන්ට වඩා සතුටු සවන්න පුළුවන් පිරිසක් සමතැන ඉන්සන 
දැනටමත් වැඩට බැහැලා. යම් පරසද්ශවල යම් යම් අංශවලින් අත්දැකීම් 
සහිතයි.  

දම් අනුව දැනටමත් අපට තිසයන උපකරණ මල්ල තව තවත් 
දියුණු තියුණු කරගන්න සම් ධමව සකාටස සහ්තු සේවා! ඒ වාසග්ම 
තමතමන්සග් ආධයාත්මික පරාසයෝගික ශක්තිත් සහ්තු සේවා! එසස් 
වීසමන් විරිය, පධන් විරියක් වශසයන් සහෝ බලයක් වශසයන් සහෝ 
අධිපති ධමවයක් වශසයන් සහෝ සම්සබාජ් ඣඞ ග ධමවයක් වශසයන් සහෝ 
ආයයව අෂ්ටාංගික ධමවයක් වශසයන් සහෝ තමතමන්සග් අවශයතාව 
අනුව දියුණු කරසගන සම් ගත සවන්නා වූ වස් කාලය සරැ වස් 
කාලයක් බවට පත ් කරගැනීමට සෑම සියලුසදනාටම සම් ධමව 
සකාට්ඨාශය සහ්තු සේවා! වාසනා සේවා! කියන පරාර්ථනාසවන් අදට 
නියමිත ධමව සද්ශනාව සමතැනින් සමාප්ත කරනවා. 
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නම ො තස්ස භගවමතො අරහමතො සම් ො සම්බුද්ධස්ස 

“පුන ච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්මමසු ධමමානුපස්සී විහරති සත්තසු 
් ාජ්ඣ්ගගසු. කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්මමසු ධමමානුපස්සී 
විහරති සත්තසු ් ාජ්ඣ්ගගසු: 

ඉධ භික්ඛ්ව භික්ඛු සන්තං වා අජ්ඣත්තං විරියස්ම ාජ්ඣගගං 
අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං විරියස්ම ාජ්ඣ්ගගාති පජානාති. අසන්තං වා 
අජ්ඣත්තං විරියස්ම ාජ්ඣගගං නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං 
විරියස්ම ාජ්ඣ්ගගාති පජානාති. යථා ච අනුප්පන්නස්ස 
විරියස්ම ාජ්ඣගගස්ස උප්පා්ො ්හාති තඤ්ච පජානාති. යථා ච 
උප්පන්නස්ස විරියස්ම ාජ්ඣගගස්ස භාවනාය පාරිපූරී ්හාති තඤ්ච 
පජානාතී’ ති” 

සගෞරවනීය සයෝගාවචර මහා සඞඝරත්නසයන් අවසරයි. 
අසනකුත් සයෝගාවචර උපාසක පිරිසත ්එක්ක අපි සතිපට්ඨාන සූතරය 
ඉදිරිපත් කරසගන දැන් සම් දීර්ඝ ගමනක් ඇවිල්ල තිසයන්සන්. 
මාතෘකා වශසයන් තබන්නට සයදුදණ් ධම්මානුපස්සනාසේ 
සබාජ්ඣඞග පර්වසය් විරිය සම්සබාජ්ඣඞගයයි. අපි පසුගිය සතිසය 
බරහස්පතින්දා පනස්හයසවනි (56) ධර්ම සද්ශනාව වශසයන් සම් 
මාතෘකාව ඉදිරිපත් කරගත්ත.  
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දමතැනදී මතක තියාගන්න ඕනැ, ඇත්ත වශසයන් 
සතිපට්ඨාන සබාජ්ඣඞග පර්වය දන්නව නම් ඒකට සබාජ්ඣඞග 
හතම සංගරහ විය යුතුයි. අපි අද දවසට අදාළ විරිය සම්සබාජ්ඣඞගය 
මතු කරගැනීම සඳහායි, විරිය සම්සබාජ්ඣඞගයට අදාළ සකාටස 
පමණක් මාතෘකා කරන්නට සයදුදණ්. විරිය සම්සබාජ්ඣඞගයට අදාළ 
සබාසහෝම සූතරානුගත සකාටස්, පරාසයෝගික පැත්සතන් අදාළ සකාටස්, 
අපි ගිය සතිසය් ඉදිරිපත් කරගත්ත. ඒක සාකච්ඡාවකට ඇති සවන්න 
කාරණා ඉදිරිපත් කරගැනීමක්. එසහම නමුත් අදත් සම් සඳහාම 
කාලය ගත කිරීසමන් අදහස් කරන්සන් දම් නිසයි - විරිය 
සම්සබාජ්ඣඞගය සයෝගාවචර ජීවිතසය් විවිධ තැන්වලදී විවිධ 
ආකාරසයන් සම්බන්ධ සවනවා, විවිධ ආකාරසයන් පරශ්න කරනවා, 
විවිධ ආකාරසයන් පහසුකම් සලසනවා. ඒ කරැණු දැනගත්තට, 
අවස්ථානුකූලව ඇති සවන දුෂ්කරතා සහ පහසුකම් මත ඒ කාරණා 
සත්රැම් කරගැනීම ඇතත් වශසයන්ම ධර්ම සාකච්ඡාවකට තමයි 
සබාසහාම ගැළසපන්සන. නමුත් සද්ශනාවකට වුණත් ඒ සාකච්ඡාවක 
පවතින්නා වූ මිහිරියාව පවත්වමින් ධර්ම සද්ශනාවක් බවට පත් 
කරගන්නයි අදහස් කරන්සන.  

මම භාවනාදේ දයදුණ භාවනා මධයස්ථාන සදකක් තුනක් 
විතර තිසයනවා. කල්පනා කරල බලනසකාට, සම් වීරිය කියන එක 
සාකච්ඡා කරන්න අකමැති භාවනා මධයස්ථාන තිබුණා. සමහර තැන් 
තිබුණා, සකාච්චර සාකච්ඡා කළත් වැඩි හරියක් පිරිස කසුීතකමට 
වැටිලා. එසහම නැත්නම් සම් ධර්ම විනසයන් ලැබිය යුතු 
උත්තමාර්ථය පසසක ලා, ඊට පල්ලැහැ තිසබන සද්වල් ගැන කල්පනා 
කරමින් ගත කරන බහුතරය ඉන්න තැන ්තිබුණා. තව සමහර තැන් 
තිබුණා, නියම විධියටම වීරිය ඉතාමත්ම වැදගත් මචතසික 
ධර්මයක්, වැදගත් සබාජ්ඣඞගයක් හැටියට පිළිඅරන් කටයුතු කරපු. 
ඒ අනුව බලනසකාට නිස්සරණ වනසයත් ඒ භාවනා මධයස්ථාන 
සමහරක තිබුණු යම් යම් සහාඳ ගති, නරක ගති සමහරක් තිසයනවා.  

ඉතින් අද සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න මට හිතුණා, ධර්ම 
සද්ශනාසේ මුලින්ම තියාගන්න හිතුණා, අද නිස්සරණ වනසය් අපි 
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ගත කරන ජීවිතයත් එක්ක, සයෝගාවචර ජීවිතයත් එක්ක සලකා 
බලනසකාට සම් සම්බුද්ධ සද්ශන, සම් ශරාවක සද්ශන අනුව අපි 
සකාච්චරක් වාසිදායක තත්ත්වයක ඉන්නවද සකාච්චරක් අවාසිදායක 
තත්ත්වයක ඉන්නවද කියල හිතල බලන්න. බැලූ බැල්මට අද සම් 
භාවනා කරන එක්සකදනකුටවක්වත් පිටිපස්සසන් ගිහිල්ල සමච්චර 
සවලා භාවනා කරන්න ඕනැ, සමසහම කරන්න ඕනැ, සමසහම වීරිය 
කරන්න ඕනැ කියල එච්චර ඇවිස්සසුව නැතත් එළවැේසේ නැතත්, 
කරසගන යන්න පුළුවන් සමෝරච්චකමක් සම් එක එක්සකසනක් ළඟ 
තිසයනවයි කියනසකාට මූලික සතුටක් තියනවා. ඒකට සහ්තුව 
නිස්සරණ වනසය් මුල ඉඳලාම තිබුණු පරතිපත්තියක් තමයි, කවම 
කවදාවක්වත් කාටවක්වත් එන්සනයි කියල ආරාධනා කරන්සන නැති 
ගතිය. එනිසා යම් කිසි සකසනක් සම් නිස්සරණ වනය දස්නාසනය 
පවත්වාසගන යන්න, අද සම් තිසයන තත්ත්ව දිගට පවත්වසගන 
යන්න අදහස් කරනව නම්, ඒක පරතිපත්තියක් වශසයන් දිගටම 
තියාගන්න ඕනැ. කවදාවකවත් අපට පිටින් කවුරැත් අඬගහසගන 
ඇවිල්ල සම්සක සදන්න දායාදයක්, සම්සක සදන්න සවන මිහිරියාවක් 
ඇත්සත් නැහැ. සමතන තිසයන්සන්, සමතන සුදුසු පරිසරයක් 
තිසයනවා. ඒ සුදුසු පරිසරය තමන්සග්ම නුවණින් බදු්ධිසයන් සත්රැම් 
අරසගන, ඒසකන් තමනතු් තමන්සග් සම් පරිසරයත් සදකම හදා 
වඩාගන්න පින් ඇති ඇත්තන්ට සම්ක සක්ෂ්ම භූමියක් සේවා! 

එසහම නැතුව අපි කාට හරි ආරාධනා කරනව නම් අපිට 
සිද්ධ සවනවා ඒ ඇත්තන් සකසරහි වගකීමක් බාරගන්න. ඒ 
ඇත්තන්ට පහසුකම් සලසන්න. එසහම සදන්න පුළුවන්කමක් සම්සක 
ඔක්සකාමල බලාසපාසරාත්තු සවන සැප පහසුකම් නෑ. සමන්න 
සම්කත් හැමසදනාටම, තමන් තමන් වීරිය ආරම්භ කළ යුතුයි, තමන් 
තමන් වීරිය පවත්වාසගන යා යුතුයි, තමන් වීර්යසයන් උත්තමාර්ථය 
ලබාගත යුතුයි කියන වගකීම සබදාදීමට සලාකු පදනමක් සලසලා 
තියනවා. සම්ක පුංචි සදයක් කියල හිතන්න නරකයි. 

සදවැනි කාරණාව තමයි, කවදාවකවත් සම් වසග් ධර්ම 
විනයක්, අසප් සම් බරහ්මචරිය, සීලසය් ආනිසංස පිණිස බරහ්මචරිය 
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පුරනවා කියල කට වචනසයන්වත් කියන්න නරකයි. ඒක එසහම 
සවන බව හැබෑව. අනික් කාරණාව තමයි, තමාසග් ආනිසංස පිණිස 
අපි සම් බරහ්මචරිය රකිනවය, අපි සම් සාමුහික පරයත්නයක් කරනවය 
කියන එක සලෝසකට සපන්නන්නත් නරකයි. ඉදිරිපත් කරගන්නත් 
නරකයි. ඒක එසහම සවන බව නම් හැබෑව. අපි ඒකාන්තසයන්ම 
පරඥා භාවනාවක් සඳහායි, විපස්සනාව සඳහායි, මාර්ගඵල සඳහායි 
කියන ඒ උත්තම සද ් උත්තම වශසයන් සලකනව නම්, ඒකත් 
ආයතනයක් වශසයන්, පුද්ගලසයක් වශසයන් වීරියටම, අගර සද්ටම, 
අගර තැන දීසගනම කටයුතු කරන ගතියටම උදේවක් සවනව. ඒකත් 
නිස්සරණ වනසය් පරතිපත්තියක් වශසයන් රකින්න ඕනෑ කියල මතක 
තියාගන්න වටිනවා.  

සම් විධියට යම් කිසි සකසනක් තමා විසින්ම බරහ්මචරිය 
සහායාසගන ඇවිල්ල, එයිනුත් උත්තමාර්ථයම උතුම් සකාට සලකා 
සගන කටයුතු කරනව නම්, එසහේ සකනාට අපි ගිය සතිසය් ධර්ම 
කාරණා වශසයන් මතක් කරගත්ත සෑම ධර්ම කාරණාවකම 
පුදුමාකාර සජීවීකමක් සප්නවා. සවන කවුරැත් නිවන් දක්වන 
කාසග්වත් ශාසනයක් සනසවයි. සර්වඥයන් වහන්සස් පවා පැහැදිලි 
පරකාශනයක් කරල තිසයනවා “මට ඔබ සවනුසවන් කරන්න ඇති 
සදයක් නෑ. සමන්න මාර්ගය දක්වල තිසයනවා. ඒ මාර්ගසය් ගමන් 
කරන්න” කියල. එසහම ගමන් කරන සර්වඥයන් වහන්සස්, 
විසශ්ෂසයන්ම විරිය සම්සබාජ්ඣඞගය ගැන කතා කරනසකාට 
කිේසේ විරියසමම්බොජ්ඣමඞ්ගො මඛො කස්සප,  යො සමම ක්ඛා්තා 
භොවිමතො බහු ීකමතො. සර්වඥයන් වහන්සස් කාශයප මහ රහතන් 
වහන්සස්ට හඟවන්දන් “කාශයපය, සම් වීරිය සම්සබාජ්ඣඞගය 
කළුලෑල්ලක ඇඳල, එසහම නැත්නම් නිරෑපණයක් කරල, එසහම 
නැත්නම් වර්ණ ගන්වල සපන්වන්න පුළුවන් සදයක් සනසමයි. මනා 
සකාට දක්වන්න පුළුවන් සදයක් සනසමයි, තර්කසයන් සහෝ චිතරසයන් 
සහෝ සවන කරමයකින්. නමුත් එසහේ සදයක්, මම ඔබලා සවනුසවන් 
මනා සකාට දැක්වුවා”.  යො සමම ක්ඛා්තා - ඒ දැක්වීම සතාප 
සකසරහි ඇත්තා වූ මහා කරැණාසවන් සිදු කරන ලදි. නමුත් ඒ සද ්
කරන්න භොවිමතො - මම ඒ සද් සකරැසේ පරඥාවන්තසයක් විධියට මම 
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ම ඉස්සසල්ල භාවිතා කරලයි, බහු ීකමතො - බහුලීකත කරලයි. ඒ 
නිසා සර්වඥයන් වහන්සස් ඒ වීරිය සම්සබාජ්ඣඞගය කාට හරි 
ද ්ශනා කරන්දන් සපන්වන්න පුළුවන් උපරිම තාලසයන්. ඒත් 
උන්වහන්සස් සම් කාසගන් හරි ණයට ගත්ත සදයක් සහෝ එසහම 
නැත්නම් අනුන්සග් ශරාවකයන්සග් ලාභ සත්කාර කීර්ති පරශංසා 
ලැීසම් අදහසකින් සහෝ ඒ වසග් බාහිර ලාමක අදහසකින් සනාසවයි, 
තමා වශසයන්ම භාවිතා කරල, බහුලකීත කරල උන්වහන්සස්සග්ම 
අත්දැකීසමන්මයි ඉදිරිපත් කරන්සන්.  

අන්න ඒ වාසග් සපන්වන්න පුළුවන්, පරතයක්ෂයට අලල්ල 
සපන්වන්න පුළුවන් ආකාරයට විරිය සම්සබාජ්ඣඞගය පිළිබඳව 
පරාණවත් බවක්, සජීවී බවක් ඇති සවන්න නම්, ඒක තමා විසින්ම 
නියම දර්ශනයට, නියම වටිනාකමකට, නියම පරමාර්ථයට 
තියාගන්න ඕනූ. නැත්නම් සම්ක හැම සවලාසේම පුදුමාකාර 
ආයාසකර තත්ත්වයකට පත් සවනවා. ගුරැවරසයකුට වගකීමක් බවට 
පත් සවනවා. අල්ලපු සගදර ඉන්න, නැත්නම් ළඟ භාවනා කරන 
සබරහ්මචාරීන් වහන්සස්ලාසග් වගකීමක් බවට පත් සවනවා. 
දායකයන්සග් වගකීමක් බවට පත් සවනවා. ඒ සවන්න සවන්න 
සවන්න ඒකාන්තසයන්ම සයෝගාවචරයා තමන්සග පරමාර්ථසයන් 
ඈත් සවනව. සයෝගාවචරයා පරමාර්ථසයන් ඈත් සවන්න සවන්න, 
හැම සකසනක්සගන්ම උදේ උපකාර අවශය සවනවා. ඒ වසග්ම වීරිය 
වැඩීම අවුලක් බවට පත් සවනවා.  

ඒ නිසා හැම සකසනකම් සහාඳසටෝම, අර කලනි් කියාපු 
උපමාන සදසක් පිහිටලා කල්පනා කරල බලන්න ඕනැ අපි සමතන 
රාශි සවලා, සමූහ සවලා සංඝයා වශසයන් ගත කරන්සන සමාකටද? 
අපි සම් ආසව සම් ළඟ ඉන්න සකසනක් බලාසගනවත් සමානවාක්වත් 
හිතාසගනවත් සනාසවයි. අපි ආසව ඒකාන්තසයන්ම විශාල කැප 
කිරීමක් කරල. ආරම්භ ධාතු කියන විධියට මහා විශාල ඥාති 
පරිවට්ටයක් සහෝ කුඩා ඥාති පරිවට්ටයක්, මහා විශාල ධනස්කන්ධයක් 
සහෝ කුඩා ධනස්කන්ධයක් වැය කරල ඒ ආපු ගමන පුංචි එකක් 
සනසමයි. සම් විරිය ගැන කථා කරනසකාට අපි එදත් මතක් 
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කරගත්තා සම්ක තමයි සයෝගාවචර ජීවිතයක, නැත්නම් සංසාරගත 
සත්ත්වයා එයින් ගැලවීමට කටයුතු කරන සම් අභීත ගමසන් 
ඉතාමත්ම වැදගත් පියවර. ඉතාමත්ම වැදගත් පියවර. කවදාකවත් 
සමානම තාසලන්වත් ඊට වැඩිය වචන සදකක් නැහැ, ඒ ආරම්භ 
ධාතුව. ඒ ආරම්භ ධාතුව අපි අපි ඇති කරගත්සත කවදාවකවත් සම් 
ඉන්න සකසනක් තව සකසනක් දැකලවත් සනසවයි. තමා විසින්ම 
ඇති කරගත්තු සදයක්. ඒක සවලා තිසයන්සන ඉදිරිපත් සවලා කටයුතු 
කරසගන යනසකාට මතු සවන්නා වූ පුංචි පුංචි දුෂක්රතා, පුංචි පුංචි 
අභිසයෝග ඉදිරිසය්, අපි සම් තරම් සදයක් කැප කරපු ඇත්තන් බව 
අමතක වීමයි අභාගයය. 

නමුත් ඒක සර්වඥයන් වහන්සස් සාධාරණව බාරසගන 
තිසයනවා. ඒ සමාකද? වීරිසය් ආරම්භ ධාතුව, වීරිය කියන මූලික 
වීරිය මදි, සම් බරහ්මචරිය සම්පූර්ණ කරන්නට, ධර්ම විනය පිළිබඳව 
පුර්ණත්වය ලබන්නට. ඒ ආරම්භ ධාතුසවන් කරල සදන්සන් යම් 
පරමාණයකට තමයි, සයෝග ජීවිතය හැඩගස්වලා සපළගස්වලා සගානු 
කරල සදන්සන. ඊගාවට ඒ සයෝගාවචරයට - පග්ගහිත විරිය කියල 
කියන, ඒ මගින් සාර්ථක භාවයට පත් වුණ සයෝගාවචරයට පග්ගහිත 
විරියක් අවශයයි, ගත්ත සද් අත නෑර දිගට පවත්වාසගන යාම සඳහා. 
ඒක අර ආරම්භ ධාතුව තරම් තදබල එකක් සනසවයි. ආරම්භ ධාතුව 
තරම් සගාසරෝසු එකකුත් සනසවයි. 

නමුත් ආරම්භ ධාතුසවන් ගන්නා ලද සත් අදහස් වයාපාරය 
එක දිගට පවත්වාසගන යන්න නම්, ඊගාවට තියන පග්ගහිත විරිය 
අවශයයි. අන්න ඒ පග්ගහිත විරිය සඳහා තමයි අපි සම් සමූහයක් 
වශසයන් එකතු සවලා, පරතිපත්ති මාලාවකට බැඳිල, කාල සටහනකට 
බැඳිල කටයුතු කරන්සන්. ඒ නිසා පග්ගහිත විරිය සම්බන්ධසයන් උස් 
පහත්කම් සකාසහාමටත් සදසදසනක් අතර පවතිනවා. ඒක සඳහා අර 
කලින් කියාපු කිසි සකසනකුට ආරාධනා කරලත් නෑ සම්සක. ඒ 
වාසග්ම සමහි වැඩපිළිසවළ කවමදාවකවත් මාර්ග-ඵල අවසබෝධය 
පිණිස වන්නා වූ විපස්සනාසවන් සතාර සවන කසිිම ආනිසංසයක් 
ඉස්සර කරගන්සනත් නෑ. අන්න ඒ වාසගම තමයි සම් පග්ගහිත විරිය 
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පැවැත්වීම සම්බන්ධව මසග් අත්දැකීසමන් දැකල තිසයන්සන 
දිනචරියාව පවත්වන්න බැරි නම්, ඒ පුද්ගලයාසග් විසශ්ෂ දුර්වලකම් 
තමන්ටත් සත්සරනව. පිරිසටත් සත්සරනව. 

ඒ නිසා සම් පග්ගහිතය, ගත්ත සද් අත නෑර කරන්න නම්, 
අනිවාර්යසයන්ම ඒ චාරිතර සීලය රැසකන්න ඕනැ. අපි යම් දින 
චර්යාවකට එකඟ සවලා තිසයනව නම්, අනිවාර්යසයන්ම ඒක 
සකසරන්න ඕනැ. වත් පිළිසවතක් තිසයනව නම් ඒක 
අනිවාර්යසයන්ම සකසරන්න ඕනැ. ඒක නිසා හිතන්න නරකයි, ඒ 
වත පිළිසවත සහෝ දිනචර්යාව හිර සගදරක හිරකාරයන් සඳහා වන 
කාලසටහනක්ය, එසහම නැත්නම් වත පිළිසවත කියල කියන්සන 
බරක්ය, කරදරයක්ය කියල. ඒසකන් සහාඳට ස්ථානයට ගැළසපන, ඒ 
කල් ගත සවච්ච, සමයටම ඉතිහාසය සලසන ඒ වැඩපිළිසවළට සමීප 
සවලා සම්බන්ධ සවලා සජ්ෝඩු සවලා කටයුත ුකරසගන යනසකාට 
තමන්ට කවමදාවකවත් මූලික ආරම්භ ධාතුසවන් ලබාගත්ත වීරිය, 
පරමාර්ථය අමතක සවන්න සදන්සන නෑ. සමානම කාරණාවක් 
නිසාවත් අමතක සවන්සන නෑ. හැම සවලාසවම ඒ පිරිසත් එක්ක 
කටයුතු කරනසකාට නිතසරෝම මතක් සවනවා, අසප් පරමාර්ථය 
සම්කයි කියලා. ඒක කරසගන යනසකාට සබාසහෝ සද්වල් මතු 
සවනවා. ඒක ඉතින් ආයතනයක හැටි.  

ඒ ආයතනය පිළිබඳව ඒ කාරණා සත්රැම්සගන, මසග් ජ්ාමත් 
සේරසගන, තමන් විසින් ස්ථානයට, ස්ථානය විසින් හා සම් බරහ්මචරිය 
විසින් මට ලැබිය යුතු සකාටස් සේරාසගන යන්න නම්, පග්ගහිත 
අවස්ථාසේ ගත්ත වගකීම, අත නෑර දිගට පවත්වන අවස්ථාසේ 
ඒකාකාර උත්සාහයක් අවශයයි. සතත අභයොසය කියලයි සම්ක 
පාලිසයන් සඳහන් කරන්සන්. සම්ක ඇත්තටම සම් අවුරැදු සදදහස් 
පන්සිය හතළිස්හතකුත් මාස හතරක් ගත සවච්චි අද  වසට සගාඩක් 
වලංගු බව හැබෑව. ඒ සමාකද? ඒ බුද්සධෝත්පාද කාලවල, නැත්නම් 
විපස්සනාසේ ස්වර්ණමය යුගය පැවතුණු බුද්සධෝත්පාසදන් අවුරැදු 
දාහක් පමණ යන කාසල් තුළ නම්, සබාසහෝ පින් ඇති පාරමිතා කුසල් 
ඇති ඇත්සතා හිටියා උග්ඝටිතඤ්ූ, විපචිතඤ්ූ කියන ගණවලට 
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වැසටන. ඒ ඇත්තන් සඳහා පරයත්න කිරීම අවශය වුදණ් සබාසහාම 
සුළුසවන්, සාමානය සම්මත කරමසයන් බලනසකාට. ධර්ම සද්ශනාවක් 
ඇසූ පමණින් මාතෘකාවක් ඇසූ පමණින් ඒ ඇත්තන්ට තමන්සග් ඒ 
බරහ්මචරිය සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් වුණා.  

නමුත් බුද්ධ ශාසනසය් දිගට යනසකාට යනසකාට පස්සට 
හම්බ සවන මනයය පුද්ගලයන් පෙපර  පුද්ගලයන් කියන්නා වූ ඊට 
පල්සලහා පන්තිසය් ඇත්තන්ට අර වාසග් එක පරයත්නයකින් එක 
මාතෘකාවකින් සම් කටයුතු සම්පූර්ණ සවන්සන නැතිසකාට 
ශාසනසය් පැවැත්මත් සලකල, දිනචර්යාව හා වත් පිළිසවත් 
තිසයනව. ඒසක හැම සවලාසවම සවනස්කම්, පුංචි පුංචි සද්වල්වලට 
පවා සවනස්කම් තියනවා. අර කසුීත වස්ත ුඅට අපි සහිිපත් කරගත්ත. 
දැන් මට ගමනක් තිසයනව කියල සහෝ ගමනක් ගහිිල්ල ආවයි කියල 
සහෝ මට දැන් සලඩක් සවන්න තිසයනව කියල සහෝ සලඩක් වුණයි 
කියල සහෝ මට දැන් බඩගිනි කියල සහෝ මට බඩ පිරිලයි කියල සහෝ 
මට දැන් අධික සීතලයි කයිල සහෝ මට දැන් අධික උෂ්ණයි කියල සහෝ 
සම් දිනචර්යාව නිතර සවනස් කිරීසමන් සප්න්න තිසයන්සන තාම 
ලාවට ළා දල්ලක් වාසග සයෝග ජීවිතයක්. ඉතාම ළපටි බුබුල් පලතුරැ 
වසග් සයෝග ජීවිතයක්. ඒවට ඔය තිසයන දුෂ්කරතා සමානවක්වත් 
දරන්න බෑ. දැරැසවාත් ඒව වියැකිලා මිලාන සවලා ජීවිතක්ෂයට පත් 
සවනව.  

නමුත් සයෝග ජීවිතය හයි සේසගන එනසකාට ඉදිච්ච පලතුරැ 
වාසග, හයි සවච්ච පලතුරැ වාසග, නැත්නම් සමෝරච්ච සකාළ වාසග, 
සම්ව එහාට සමහාට පරවාහනය කරන්න පුළුවන්. සවළඳ වයාපාරවලට 
සයාදවන්න පුළුවන්. ඒ සමාකද? ශීත උෂ්ණ දරනවා. ගමන දරනවා. 
අඩුපාඩුකම් දරාසගන ඉන්න පුළුවන්. යම් සයෝග ජීවිතයක ආරම්භ 
ධාතුව ඉක්මවල - ඒ කියන්දන ආරම්භ විරිය, ආරද්ධ විරිය කියලයි 
සම්කට ඒ වචන කට්ටලසයදි පාවිච්චි සවන්සන. අන්න ඒ ආරද්ධ 
විරිය ඉක්මවල පග්ගහිත අවස්ථාසවදි, කර්මස්ථාන භාවනා කරන 
සයෝග ජීවිත ගත කරන අවස්ථාසවදි, තමන් තුළ සම් කුසීත වස්තු අට 
සම්බන්ධසයන් සම් විධිසය නිතසරෝම තැසලනසුලු ගතියක් තිසයනව 
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නම් හිතාගන්න ඕනූ, සම්ක තමයි ්යා කුසී්තා ්සා දුක්ඛං විහරති 
කියල කියන්සන. ඒ පුදග්ලයට - හැම කාරණාවකදීම තමන්සග 
දිනචර්යාව, භාවනා කටයුත්ත සම්පාදනය කරන්සන නැති සකනාට 
- කියන්සන කුසීතයා කයිල. ඒක නම්බු නාමයක් සනසවයි. ඒ 
කුසීතයා දුක්ඛං විහරති. ආරද්ධවිරි්යා සුඛං විහරති - වීරිය ආරම්භ 
කළ පුද්ගලයා, සම් පග්ගහිත අවස්ථාසේ සාර්ථක සවන පුද්ගලයා 
සුඛං විහරති. ඒ සමාකද? ඒ පුද්ගලයා එන සෑම දුෂ්කර අවස්ථාවක්ම 
තමන්සග ජීවිතසය්, තමන්සග සබාජ්ඣඞග ධර්මවල අභිවෘ ්ධියක් 
පිණිස සහ්තු වුණාද නැද්ද කියල බලන පරගති පරීක්ෂණයක් බවට 
පත් කරගන්නවා.  

සම් නිසා කුසීත පුද්ගලයව තමයි අපි හැකි සංඥාව නැති ඍණ 
ආකල්ප දරන පුද්ගලයන් වශසයන් සඳහන් කරන්සන. ආරද්ධ වීරිය 
පුද්ගලයා හැකි සංඥාව ඇති සාධනීය චින්තනයක් සහිත හැකි 
පුද්ගලසයක් බවට අපි සටහන් කරන්දන. ඉතින් සම් කාරණාව අපි 
එදත් මාතෘකා කරගත්තා. සමහර දෘෂ්ටි සකෝණයකින් බලනසකාට 
හුඟසදසනක් හිතනව, බුද්ධාගසම්, නැත්නම් බරහ්මචරිසය් කළ යුත්තක් 
ඇත්සත් නෑ. ඒක නිසා සහාඳ පරඥාසවන් ඒක දිහා බලාගන 
ඉන්නසකාට පරශ්න විසසඳයි කියල සමහර පිරිසක් සම් ධර්මය පිළිබඳ 
අර්ථකථන සදනව. තව සමහරක් විරියට මුල් තැන දීලා සමහි විශාල 
කළ යුත්තක් තිසයනව, ඒ කළ යුත්ත සවනසුවන් සමන්න සම් විධියට 
උත්සාහ කට යුතුයි කියලත් අර්ථකථන සදනව.  

ඒසකන් සාමානය කරමයට බලනසකාට බටහිර දර්ශනවාදය 
ඉස්සර කරගත්ත ඇත්සතා හුඟක් සවලාවට කැමතියි, සම් ධර්ම 
විනසය් සාමානය ඥානවන්තයාසග් වැඩක් තිසයන්සන, ඒක නිසා 
එච්චර වීරිය ඉස්සර කරන්න සදයක් නෑ කියල කියන්න. සමාකද, 
ආසියාතික සම්පරදායානුකූල තැන්වල සකාච්චරසදෝ විරිය මතු කරපු 
තැන්, ආධයාත්මිකව ඒ වසග්ම ගැඹුරක් ඇති වැඩ පිළිසවළක් බව, 
නැත්නම් දුෂ්කර වත, නැත්නම් ධුතාංගධාරී ජීවිත සලකන ගතියකුත් 
තිසයනව. ඒ නිසා සයෝගාවචරයාට තමන් තුළින්ම දැකගන්න පුළුවන් 
සවයි, සමහර සවලාවකට තමන්සග් හිත ඉතාමත්ම වීරිසයන් අතපසු 
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සනාකර, ආරද්ධ විරියට අපරමාදීව දිගට කටයුතු කළ යුතුයි, කිරීසමන් 
සමන්න සම් පරතිඵල ලබනවා කියන සවලාවලුත් තිසයන බව. ඒක 
තමයි සාමානයසයන් ආරම්භක ආධුනික සයෝගාවචරයාට හුඟක් 
අත්දකින්නට ලැසබන තැන. ඒක යම් පරමාණයකට, වීරිසයන් එකක් 
සදකක් තුනක් සාර්ථක පරතිඵල ලැබුවට පස්සස් ඒ සාර්ථක පර්යඞකය 
අවසානය සවනසකාට නම් සයෝගාවචරයා කිසිම වයාපාරයකින් 
සතාරව, ඒ ලැබුවා වූ නිරාමිස සුඛය සබාසහෝ සේලා බුක්ති විඳින්න 
පුළුවන් තත්ත්වයකටත් පත් සවනව. ඒ සවලාසවදි වැඩිය විරිය 
කිරීමත් සහාඳ නැහැ. පමයොග පටිප්පස්සද්ධි කියල කියනව. 
පටිප්පස්සමභන - පරසයෝග කිරීම සම්පූර්ණසයන් බහා තබල, ඒ 
ලැබුණා වූ විසේකය බුක්ති විඳිනවා. 

දම්ක හුඟක් සවලාවට බුක්ති විඳින්සන් සහාඳ සාර්ථක 
පර්යඞකයක් බුක්ති විඳින දක්ෂ සයෝගාවචාරසයෝ. පර්යඞකය මුලදී 
විශාල වීරියක් සයාදල ආධුනිකසයක් වසග්, අද ඉසස්සල්ලාම භාවනා 
කරන සකසනක් වසග් විශාල වීරියක් සයාදල, අරඹන ලද වීරිසයන් 
ඒ තත්ත්වයට පත් වුණාට පස්සස ඒ සයෝගාවචරයට සහාඳසටෝම 
සත්සරනවා, දැන් ඉදිරියට තිසයන්සන් අර බටහිර සංකල්පය අනුව 
කියන්නා වසග්, ඇති තත්ත්වය සහාඳට විවෘතව ඇති තත්ත්වය 
සහාඳට පැහැදිලිව මධයස්ථව දැක දැනගනිමින් සම් තත්ත්වය සබාසහෝ 
සේලා පවත්වා ගැනීමයි කළ යුත්දත් කියල. අර අධික වීරිය දැමීම, 
විරිය කිරීම අවශය කරන්සන් නැහැ. චිත්ත වීියක පවතින්නා වූ, 
මුලදී කායික විරිය මිශර සවච්ච වීරිය අවශය වුණාට පසුව ඥානය මුසු 
සවච්ච සම් මචතසික විරිය පමණක් ඇති කියන කථාව දන්සන 
නැති වුදණාත් ඕනෑම සයෝගාවචරසයක් ඕනෑම සවලාවක සම් අන්ත 
සදක ආශරය කිරීසමන් වැරදි අර්ථකථන සදන්න ඉඩ තිසයනව. ඒසක 
ඇති සදෝෂයක් නැහැ. ඒ සමාකද? සමන්න සම් වසග් සම් අර්ථකථන 
පිළිබඳව විෂමතා දකිමින් දනිමින් තමයි සයෝගාවචරයකුට ඉදිරියට 
යන්න තිසයන්සන්. සයෝග ජීවිතසය් වටිනාකම තිසයන්සන්. 

දැන් සයෝගාවචරයාට ආරද්ධ විපස්සක කියන නම ලැසබනවා. 
උපාධි නාමය ලැසබනවා. දිගටම තමන් වසරක විරිය කට යුතුයි, 
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කරනවා දිනුවා කියන අදහස ඇති කරගන්නවා. වසරක විරිය 
සමානවක්වත් ඕනැ නැහැ, සහාඳට කාරණාව දන්නවා, ඉසේම මට 
පාර හදාගන්න පුළුවන් කියල පරඥාසවන් කරගන්නටත් දන්නවා. නමුත් 
සකායිම තැනකදීවත් භාවනාව අතහරින්සන් නැහැ. දියට බැහැපු 
පීනුම්කාරසයක් වාසග නිතසරෝම ජ්ලය මතුපිට ඉඳීම සඳහා වයාපාර 
කරන තාක් කල් අපි ඔහටු කියනවා ආරද්ධ විපස්සක, ආරද්ධ විරිය 
සහිත පුද්ගලයා කියල. දර්ශනය හදාරන සපාත් පත් කියවන ඇත්සතා 
තාම වතුරට බැහැල නැති සගාඩ  ඹිගහන්නන් වසග්. ඒ ඇත්සතා 
සදන සම් කතාවල් ඔය සපාත් සටාන් ගණන්. ඒ ඇත්තන්සග් දැනුම 
සටාන් ගානකට වැඩිය සම් පර්යඞකයක් භාවනා කරලා අත්දැකීම 
කඳුළක් අවුන්සයක් තියන එක වටිනවා. 

ඒක නිසා අප්පකො මත  නුමස්සසු මය ජනො පොරගොමිමනො 
අථොයං ඉතරො පජො තීරම වොනුධොවතී කියල සර්වඥයන් වහන්සස් 
සඳහන් කරල තිසයනව. සබාසහෝම මනුෂයසයා අතර ඉතාම සුළු 
සකාටසක් තමයි මිනී සමෝරැ කිඹුල්ලු සහිත සම් සැඬ වතුසරන් 
එසගාඩ සවන්සන. අනිත් සබාසහෝසදනා සමසගාඩ  ඹිගහනවා, 
වතුසර ඇත්සතා වතුරට බැහැල  ඹිගහන හැටියට, තීරසමවානුධාවතී 
- අනුධාවනය කරනවා සමසගාඩම ඉඳසගන. අද බුද්ධාගසම් වැඩි 
හරියක් තිසයන්සන් ඔන්න ඔය තත්ත්වය. දම් නිසා අපි වැඩට බැහැපු 
පිරිසක් වශසයන්, සම් වැසේ තිසයන දුෂ්කරතාවට වසරක යට සවන 
වසරක මතු සවන පිරිසක් වශසයන් ඉන්නසකාට අපි සත්රැම්ගන්න 
ඕනැ සමන්න සම් අර්ථය තමයි. සම්කට කියන්සන් ආරද්ධ විපස්සක. 
අරඹන ලද විරිය ඇත්තා වූ තැනැත්තා. එසහේ සකනාට හැම 
සවලාසවම සර්වඥයන් වහන්සස්සග් සුභාශිංසන ලැසබනවා. සජීවී 
ධර්මයක ලැසබන, තිසයන උණුසුම නිතරම ලැසබනවා.  

ඒ නිසා ආරද්ධ විපස්සක කියල කියන්සන් එසස් සමසස් 
නම්බු නාමයක් සනසමයි. ඒක ඒකාන්තසයන්ම අසප් මරණය දක්වාම 
එනව. අපි බලාසපාසරාත්තු සවන්නා වූ ඒ උත්තමාර්ථය ලැබුදණ් 
නැත්නම් අපි ආරද්ධ විපස්සක භාවය අතහරින්න නරකයි. ඒ 
කරසගන යනසකාට වසරක ඉතාමත්ම දැඩි විරිය කරන්න සවනව - 
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පරතිඵලත් නැතිව සමහර විට. නමුත් අපි අතහරින්සන් නැහැ ආරද්ධ 
විපස්සක භාවය. සමහර සවලාවල්වල ඉස්පාසු සවන විධිසය් අපිට 
පහසුකම් ලැසබනවා. තව සමහර සවලාවල් ලැසබනවා, කිසිම 
පරසයෝගයක් පරයත්නයකින් සතාරව සහාඳට විසේක ලබන්න පුළුවන්. 
නමුත් ඒ ඔක්සකෝම, සම් ආරද්ධ විපස්සක ස්වභාවය කියන ඒවා, 
ඕනැ සවලාවක නැති සවන්න ඉඩ තිසයනව. නමුත් ආරද්ධ 
විපස්සකයා දන්න සහාඳම කාරණාවක් තමයි, තමන් සයාදන 
පරයත්නයට සමාන, ඒකට සමානුපාත පරතිඵල තිසයනව. ඒ නිසා ඔහු 
කවදාවකවත් ඒ ආරද්ධ විපස්සක භාවය අත හරින්සන් නැහැ.  

සම්කට සමහර විටක සමහර නිකායවල සබෝධිචිත්තය 
කියලත් කියනව. සමානම සමාන සද් සිද්ධ වුණත් තමන් 
සබෝධිචිත්තය බිම තියන්සන නැහැ. ඒක අපරමාදය ගැන සඳහන් 
කරනව. අපරමාදය කියල කියන්නත් පුළුවන් සම්කට. ඒකට සාරිපුත්ත 
ස්වාමීන් වහන්සස් උපමාවක් සදන්සන් ඇසතක්, හතස්පාළයායි කියල 
කියන ඇතාසග, ඇවිදිනසකාට හත්සපාළක් බිම ගෑසවනවයි කියනව. 
ඒ නිසා උසග් සහාසේත ්බිම ගෑසවනව. ඊගාවට ළඟ ළඟ කකුල් 
තිේසබාත් බිම ගෑසවනව. නමුත් කවදාකවත් ඇතා සහාසේ 
පාගගන්සන නැහැ. නින්දට ගියත් සහාසේ යට කරගන්සන නැහැ. 
නාන්න ගියත් සහාසේ ගිල්ලන්සන නැහැ. ඌ උඩම තියාසගන 
ඉන්නවා. ඒ සමාකද? ඒක යට වුදණාත් උසග ජීවිතය අනතුසර්.  

ආන්න ඒ වසග් තමයි සයෝගාවචරයා සමාන තරම් දුෂ්කරතා 
ආවත් සමාන තරම් පහසුකම් ආවත් කවදාවකවත් සම් අපරමාදය, සම් 
සබෝධිචිත්තය, ආරද්ධ විපස්සක භාවය කවදාවකවත් බිම තිසයන්සන 
නැහැ. ඔහ ු සත්රැම්ගන්නවා සම්ක මට සයෝග ජීවිතසය්දී විඳින්න 
සවන තත්ත්වයක්. මම සම්කත් විඳසගන, සම්සක මුල මැද අග 
දැනසගන දිගසටෝම ආරද්ධ විපස්සක භාවය රකිනවා නම් ඒ 
සයෝගාවචරයා බුද්ධපුතරමයි. ශාකයසිංහමයි. සවලාවක ඉතාම 
දුක්ිතව දාඩිය දාසගන, ගැස්සි ගැස්සී සපළිසපළී සැලිසැලී වැටිවැටී 
භාවනා කරනව සවන්න පුළුවන්. වසරක ඉතාමත් උජ්ාරැවට ඉරියේ 
පවත්වමින්, සහාඳට සකාන්ද සකළින් තියාසගන භාවනා කරනව 
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සවන්න පුළුවන්. නමුත් විරිය බහා සනාතබන තාක් කල් ඒ පුද්ගලයා 
ආරද්ධ විපස්සක භාවයට පත් සවනව. අන්න ඒ ආරද්ධ විපස්සක 
භාවය තමයි ඒ විපස්සකයාසග් විරිය පිළිබඳ බලනසකාට මධයස්ථ 
තත්ත්වය.  

සම් පග්ගහිත විරිය තමයි හුඟාක් විරිය පිළිබඳ සදශ්නාවලට 
මාතෘකා සවන්සන. සාකච්ඡාවට භාජ්නය සවන්සන. ඒ සමාකද, 
ආරද්ධ විපස්සක භාවය සබාසහෝ විට පුද්ගලික සටනක පරතිඵලයක්. 
ඒක හුඟක් සවලාවට තමන්ට තනිසයම සටන් කරල ගන්න සවන 
සදයක්. ඒක පිළිබඳව සාකච්ඡා කර කර කරන්න සනාසවනවා 
සනාසවයි. තමුන් තනිසයම කරසගන තිසයනවා. දැන් සම් වසග් 
පිරිසක් ගත්සතාත් ඒක පිළිබඳව ආසය කියන්න සදයකුත් නැහැ. 
හැබැයි මතක් කරන්න සදයක් තිසයනවා. ඥාති පරිවට්ටසයන්, 
මුදසලන් අයින් වීමට ගන්න සවලාසේ තිබුණු විරිය දැනටත් තිසයනව 
නම්, සබාසහෝම සල්සියි ඊගාව පන්තිසය් වීරිය කියන පග්ගහිත 
විරියට.  

ඒක භාවනා පර්යඞකයකට, නැත්නම් භාවනා චිත්ත වීියකට 
සම්බන්ධ කරල බලනසකාට ඉස්සසල්ලාම අපි කසයන් සිදු සවන 
අකුසල කර්ම, වචනසයන් සිදු සවන අකුසල කර්ම කියන වීතික්කම 
සකසලස්, ගෘහාශරිත ජීවිතසය් කාමසභෝගී ජීවිතසය් සීමාන්තිකව සිදු 
සවන බරපතළ සකසලස් කපල දාල, විසේක භූමියක් සසායාසගන 
යන්න සම් ගන්න උත්සාහය සමාජ්මය ආර්ික සද්ශපාලනමය 
ආධයාත්මික වශදයන් ඉතාමත්ම සලාකුම පිම්මක්. අන්න ඒ අවස්ථාව 
පහු කළාට පස්සස් හුඟාක් සවලාවට තාම ඒ අවස්ථාව පහු කරපු 
නැති, පන්නපු නැති ඇත්සතා හිතාගන ඉන්නව ඊට පස්සස නම් වැඩ 
සල්සියි කියල. ඊට පස්සස ඔක්සකෝම හරි යයි කියල. ඒ කියන්සන ඒ 
ඇත්සතා තාම ගිහි ජීවිතයක, කලබල සහිත කරදර සහිත ජීවිතයක 
අත්දැකීම්වත් ලබල නෑ කයිලයි ඒසකන් අදහස් සවන්සන. ඒ සමාකද, 
ඒසගාල්ල හිතනවා ඒ වීරිය අතහැරීසමන් දුක් අතහැරියා කියල. 
එසහම නැත්නම් අහවල් තැනට ගිසයාත් මසග් දුක නැති සවයි කියල 
හිතනවා. අසවල් පුද්ගලය මට ආශීර්වාද සකරැසවාත් දුක නැති සවයි 
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කියල හිතනවා. ඒ කියන්සන ඒ ඇත්සතා හිතනවා සංසාසර එක 
තැනක් තියනවා, එක සවලාවක් තියනවා, එක ස්වරෑපයක් තියනවා 
එතන දුක නැතිව ඇති කයිල. ඔක්සකෝම මනස්ගාත විතරයි.  

අර විධියට ආරද්ධ විරිය ගත්තට පස්දස් - නැත්නම් නික්ඛම 
ධාතුසවන්, ඒ ගෘහාශරිත තත්ත්වසයන් සවන් සවලා විසේකය ඇති 
කරගත්තට පස්සස ඒ පුද්ගලයට සාමානයසයන් කර්මස්ථානයක්, වැඩ 
බිමක්, වැඩ කරන්න තැනක් සහායලා දීම තමයි ඊගාව ඉතාමත්ම 
වැදගත් පියවර සවන්සන. ඒකට ගුරැවරසයක් එකතු සවනවා. 
කර්මස්ථානයක් ඉදිරිපත් කරගන්නවා. දිනචර්යාවක් හදාගන්නවා. ඒ 
අනුව කටයුත ුකරසගන යනසකාට ඒ පුද්ගලයට මලුදීම, අර මෑතකදී 
ඉවත් කරන්න ගිවිසගන්නා ලද බරපතළ වීතික්කම සකසලස්වල පහර 
දීම නිතර සිද්ධ සවනවා. ඒ නිසා මලූ කර්මස්ථානයට හිත 
සයාදනසකාට නීවරණයන්සග් බලපෑම සබාසහෝමත්ම සගාසරෝසුව 
සිද්ධ සවනව. සම් නිසා මුලදී බරපතළ සටනක්, විශාල වයාපාරයක් 
කරන්න සවනව හරියට සතප්පමක්, නැත්නම් ඔරැවක් මුහුදට දියට 
යවන්නා වාසග්. දියත් කරන්නා වාසග්. ඒක කරනසකාට ඒ හරිසය් 
ඉන්න වැදගත් දැනමුත්සතකුත් කිට්ටු සවලා හරියට සවලාව බලල, 
අඩුම රළ සේගයක් තිසයන සවලාවක කෑගහසගන ඔක්සකෝම එක 
නසේට එක හඬට අර ඔරැව පුළුවාන් තරම් දියත් කිරීම තමයි ඒ 
මුහුදුකසර් මාළු අයින්වල සිදු සවන සද්.  

නමුත් ඒ දියත් කිරීමත් සමගම, දියත් කිරීමට උදේ උපකාර 
කරන්නා වූ සියලුමසදනා ආපහු සගාඩට එනවා. මුහුදට යන 
සදන්සනක් සහෝ කීපසදසනක් විතරක් ඔරැවට සගාඩ සවනව. සගාඩ 
සවච්චි ගමන්ම හබල්ගාන්න පටන්ගන්නවා. එසහම සනාවුදණාත් අර 
දහයක් පහසළාවක් එකත ුසවලා සගාසරෝසු රළ කපාසගන මුහුදට 
ගියාට මුහුද මැද ඒ හා සමානම රැළි නිතසරෝම තිසයනවා. යම් 
සවලාවක ඔරැව හරස් වුදණාත් සම්පූර්ණ කරකවල ගහනව අනික් 
පැත්ත. ඒ නිසා ඔරැව හරියටම රැළට අංශක අනූසේ පහරක් සදන්න 
ඕනැ. සකළින්ම මූණ දීසගන තියාසගන ඉන්න තාක් කල් ඔරැව උස් 
පහත් සවන එක විතරයි සවන්සන. නමුත් සගාඩබිසම් ඉඳිල්ල හරිම 
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සවසහස නිසා හැකි ඉක්මනින් ඔරැසව ඉන්න අයට සිද්ධ සවනව රළ 
පතර සේග අතරමැද පුළුවන් තරම් පැදසගන පැදසගන පැදසගන අර 
රළ අඩු ගැඹුරැ මුහුදට යන්න. නමුත් මුහුද කවදාවකවත් නිදාගන්සන 
නෑ. ඒක හැමදාම ඒ විධියට රළ ගහනවා.  

ආන්න ඒ වසග් තමයි සයෝගාවචරයා අර විශාල වාපාරයක් 
කරල ඇවිල්ල කර්මස්ථානයක් අරසගන වාඩි වුණාට පස්සස විශාල 
රළ එන්න පටන් අරගන්නවා. ඒවා ඍජ්ුවම කාමච්ඡන්දය, වයාපාදය 
ආදී වශසයන් එන්න පටන්ගන්නව. ඉතින් සම්ව නිසා සයෝගාවචරයා 
පුළුවන් තරම් වීර්යය කියන හබල් ගැහිල්ල කරන්න ඕනූ. සමාකක්ද 
අපි සම්සකදි ගන්සන? සමසනහි කිරිලල්. දිගසටෝම තමන් ගත්තා වූ 
මූල කර්මස්ථානය සමසනහි කරමින් සමසනහි කරමින් කිසි සද්කට 
ඇතුල් සවන්න ඉඩ සනාදී දිගටම මනසිකාරය පවත්වනව. එදහම 
වුණත් සමහර සවලාවට සයෝගාවචරසයක්සගන් ඇහුසවාත් සකාච්චර 
සවලාවක් මූල කර්මස්ථානසය් හිත පවත්වන්න පුළුවන්ද කියල, 
ආශ්වාස පරශ්වාස හතඅටක්, පිම්ීම් වාර හැකිළීම් වාර හතඅටක්, 
සක්මසන් වාර හතඅටක් කරගන්න පුළුවන්. අර තරම් වයාපාර කළත් 
වසරක සිත සිතුවිලි ඇති කරනවා. ශේදවලට දුවනවා, සේදනාවලට 
දුවනවා. එසහම නැත්නම් නම් වශසයන් කියනවා නම්, එක එක 
නීවරණ ධර්ම මතු කරනවා.  

නමුත් සයෝගාවචරයා ආරද්ධ භාවය නිසා, ‘ඒ නීවරණ 
ආසවාත් නීවරණ යයි, මම පුළුවන් තරම් නැවතත් අරමුසණ් ඉන්න 
ඕනැ’ යි කියල, දිගින් දිගටම දිගින් දිගටම දිගින් දිගටම අරමුණ 
සකාටු කරගන්න, අරමුණ තනි කරගන්න පීරපීරා සම් කරන සටන, 
හරියට අර සගාඩ පරසද්ශසය් රළ රළු පරළු සවලාසේ ඇතුදළ් ඉන්න 
ස්වල්පසදනා එකතු සවලා දිගට හබල් ගානව වසග් අපිට ඒ 
සවලාසවදි දෑත් වාරැ ගන්න බෑ. වීරිය බහා තබන්න බෑ. විසේක 
ගන්න බෑ. දිගසටෝම හබල්ගාන්න ඕනැ. ඒක නිසා ඒ සවලාවට 
සයෝගාවචරයා මනසිකාරය කියන නියම කරමයට නැතුව අර රැල්ලට 
ඔරැව හරස් කරගත්ත වසග් එන නීවරණ ධර්ම අනුව කල්පනා 
කරන්න ගත්සතාත් සයෝගාවචරයා උස්සල සපාසළාසව ගැහුව වසග්. 
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කුසීතව අර නීවරණයට යට සවනව. සම් සවලාසවදී කාමච්ඡන්දය 
සබාසහෝම තදින් බලපානව. ඒ සමාකද? මීට ආසන්නසය් ඉස්සර 
සවලා ඒක නතර කරලයි තිසයන්සන. ඒක සීලසයන් සතිසයන් 
වීරිසයන් යටපත් කරල තිසයන්සන. ඉතින් අන්න එේව සේගසයන් 
මතු සවන්න පටන්ගන්නව. ඒ නිසා සයෝගාවචරයා දැනසගන කිසි 
සස්ත්ම ඉඩක් සනාතබා ඉස්පාසු සදන්සන නැතුව දිගසටෝම සමසනහි 
කිරීම කරනව නම්, සලාකු සටනක්, හරියට යු ්ධ සපරමුණක මුහුණට 
මුහුණ ලා සටන් කරන සදපිරිසක් වාසග විශාල සටනක් පවතිනවා. 
සම්ක සාමානයසයන් සමථයටත් විපස්සනාවටත් සදකටම සාධාරණව 
කරන්න පුළුවන් කථාවක්. 

සම් විධියට ඒ සයෝගාවචරයා වීරිය අඛණ්ඩව පවත්වාසගන 
යනසකාට වරින් වර අවස්ථාවල් ලැසබනවා, ‘මට දැන් වාර හතඅටක්, 
වාර දහයක් පහසළාවක්, පිම්ීම හැකිළීම දිසග්ම යන්න පුළුවන් 
වුණා. මට දැන් හැකිළීමක් සිද්ධ සවනව. මම ඒක දන්නවා. ඒ වසග්ම 
මට ඉසස්රහට තව සම් වසග් වාර හතඅටක් යනකල් බාධාවකුත් 
නැහැ’ කියල සලාකු ඉස්පාසු ලැසබන සවලාවලුත් එනවා. 
සක්මසනත් සමසහම සවනව, ආනාපාසනත් සවනව. ඉතින් ඒසකන් 
ඒ සවලාසේදී සත්රැම්ගන්න තිසයන්සන සයෝගාවචරයා සාර්ථකව 
ඔරැව දියත් කරසගන තිසයනවා. නමුත් සම් බව දැනසගන සතුසටන් 
විසේකීව සමසනහි කිරීම නතර කිරීමම තවත් රළකට අහු සවන්න, 
තවත් නීවරණයකට යට සවන්න සහ්තුවක් සවනන් ඉඩ තිසයනවා. 
ඒ සමාකද? ඒ වසග් සලකා බැලීම් නිසා සමසනහි කිරීම නතර 
සවනව. බහා තබනවා. නැත්නම් වීරිය අඩු සවනවා. එතසකාට 
භාවනාව එසහම් පිටින්ම පැත්තකට ඇල සවන්න ඉඩ තිසයනවා. 

ආන්න ඒ සවලාසවදී එන එන සහාඳ සහෝ සේවා, නරක සහෝ 
සේවා සම් සදකම සයෝනිසසෝමනසිකාරයට ලක් කරසගන ඉදිරියට 
දිගට පැවැත්වීම තමයි පග්ගහිත විරිය කියල කියන්සන. ගත්ත සම් 
සාර්ථකත්වය, ගත්ත ගැම්ම, ගත්ත පිම්ම වැසටන්සන සදන්සන 
නැතිව දිගටම පවත්වනව. සයෝනිසසෝමනසිකාරයට ඉතාමත්ම 
වැදගත් දවන්දන්, හුඟක් සවලාවට අපි වීරිසය්දී සඳහන් කරන්සන් 
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වීරියවන්ත කිරීම සඳහා කථා. නමුත් අධික වීරිසයන් සවන හානිය 
දැනගැනීමත් සයෝනිසසෝමනසිකාරය කියන වචසන ගත්තහම සම 
සමව ඉදිරිපත් සවනව. ‘මට දැන් සහාඳ තැනක් හම්බ සවලා 
තිසයනවා. මට දැන් සහාඳ ගුරැවරසයක් හම්බ සවලා තිසයනවා. මට 
දැන් භාවනාව සහාඳයි. ඒ නිසා මම අදම වහවහාම සම්ක ඉෂ්ට 
කරගන්න ඕනෑ’ කියල අධිකතර බලාසපාසරාත්තු ඇති 
කරගැනීසමනුත් සයෝගාවචරයා පැවැත්විය යුතු නියම වීරිය සවනුවට 
හිත වික්ෂිප්ත කරගන්නව. හිත විසිරී යන තත්ත්වයට පත් සවනව. 
එතසකාට කියන්සන උද්දච්ච භාවය කියල. 

අරමුසණ් නීවරණ සමසනහි කිරීමක් නැතුව කුසීත වීසමන් 
සමාකද සම්කට සවනස්න? හිත සීතල සවනව. ිනමිද්ධයට 
වැසටනවා. කුසීත පුද්ගල භාවයට වැසටනව. හිත සැඟවී යනවා. 
සමන්න සම් සදක, අර ඔරැව දියත් කරන අවස්ථාසේ ඇති සවන 
ධර්මයක් සනාසවයි. දියත් කරලා යම් කිසි පරමාණයක් ඇතුළට 
බැසගත්තට පස්සස තමයි සම්ක තදින්ම බලපාන්සන. නමුත් දියත් 
කරනසකාටම ලකුණු නම් සප්නවා. කුසීත පුද්ගලයා ඉතාමත්ම 
තමන්සග කය ගැන, එසහම නැත්නම් ඉරියේ පළිිබඳව නිතසරෝම 
සැලකිලිමත් සවලා එහාට සමහාට නලියමින් වසග් තමයි පටන් 
අරගන්සන. ඒ නිසා ඒ පදු්ගලයසග් සිදත් සීඝරසයන් සමසනහි කිරීම් 
නතර වීමටත් අරමුණ අපරකට වීමටත් ිනමිද්ධය වසග් සද්වල් මතු 
වීමටත් සිත සැඟවී ගැනීමටත් පුළුවන්.  

තව සමහර කට්ටිය අධික උනන්දුව නිසා පටන්ගන්න 
සකාටම ටික සවලාවකින් ඕනැවට වැඩිය විරිය කරිීසමන්, ඕනැවට 
වැඩිය බලාසපාසරාත්තු ඇති කරගැනීසමන් හිත වික්ෂිප්ත භාවයට 
පත් සවනව. නමුත් ඒසක ලකුණු සපන්වන්සන, වැසටන හැටි ආදීනව 
සපන්වන්සන යම් කිසි පරසද්ශයක් මූද ඇතුළට ගියාට පස්සස තමයි. 
භාවනාසව ටිකක් දුර ගියාට පස්සස තමයි. ඒ නිසා එතැනදී 
සයෝගාවචරයා ආරද්ධ විරිය අවස්ථාසවදී නම් ගිහි සගය අතඇරීම 
සඳහා තමන්සග නෑදෑ හිතවතුන් එක්ක කථා කරනවා. වැඩිහිටි පැවිදි 
ඇත්තන් එක්ක කථා කරනවා. සාකච්ඡා කරමින් කරන ගතියක් 
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තිසයනවා. නමුත් තීරණය නම් පුද්ගලිකයි. හැබැයි සමතනට ගියාට 
පස්සස සයෝගාවචරසයකුට කිසිම සාකච්ඡාවක් අවශය සවන්සන් නෑ. 
සාකච්ඡාවක් කරන්න ඉඩ පහසුවකුත් ලැසබන්සන නෑ. 
සයෝගාවචරයා තනිකරම තමන්සග වීරිය මචතසිකයත් එක්ක විතරයි 
කටයුත්ත කරසගන යන්සන. සමනන් සම් පගග්හිත අවස්ථාව 
සයෝගාවචර ජීවිතසය්, සාමානය බුද්ධාගසම් සඳහන් කරන වීරියත් 
එක්ක සහාඳසටෝම ගැළසපන තැන. 

සම්ක සාමානයසයන් උපමාවකින් දක්වනව නම්, සරාකට් 
එකක් හඳට යන්න විදිනසකාට ඒක විශාලම ඉන්ධන පරමාණයක් 
දවල, මහ සපාසළාව කම්පා කරමින් තමයි මහ සපාසළාසේ ඉඳල 
හැතැක්ම හයක් විතර උඩට යනකල ්විශාල සටාන් ගානක් බර උඩට 
උස්සන්දන. මුළු සරාකට් එසක්ම තිසයන සතල්වලින් 75% ක ්විතර 
එතනදීම දවනවා. එසහම නැත්නම් ඒක උඩට ගන්න බැහැ. ඊට 
පස්සස් ඒක සපාළවට සමාන දුරක් පවත්වමින් සපාසළාසේ 
ගුරැත්වයටම අහු සවලා දිගට වසට් කරකැවි කරකැවී ඉන්නවා 
තමන්ට යන්න ඕනැ තැන, සුදුසු සවලාව කලාව හම්බ සවනකල්. 
අනිත් එක, ඒ ගගනගාමීන් අඩු ගුරැත්වාකර්ෂණ තත්ත්ව යටසතදී 
සකාසහාමද කරියා කරන්සන කියන එක දැනගන්න, පැය ගණන් අර 
හැතැක්ම හයක් විතර ඈතින් පෘිවිසය් ගුරැත්ව බලය අඩු තැනක 
ඔසහ් කැරකි කැරකී ඉන්නවා. ඒ සවලාසවදි වැඩි ශක්තියක් 
සයාදවන්සන නෑ.  

භාවනාවට පත් සවච්ච සයෝගාවචරයාත් ගගනගාමියා වසග්, 
සගවල්වල සදාරවල්වල තිබුණු සම්බන්ධකම්, ගෘහාශරිත සපර්ම, 
ගෘහාශරිත දුක් අයින් කරසගන භාවනාමය නිස්සරණමය අත්දැකීම් 
දකිමින් අමුතු ජීවිතයකට පුරැදු සවනවා. සම් කාලසය්දී ඒ 
සයෝගාවචරයාට විවිධ පැතිවලින් බාධකත් එනවා. විවිධ පැති වලින් 
සාධකත් එනවා. අන්න ඒ බාධක සාධක ධර්ම මැද සතියත් වීරියත් 
කියන සදක සම බර කිරීම එදිසනදා ජීවිතසය් ලැසබන්සන් නැති 
ජ්ාතිසය් අමතර අත්දැකීමක්. ඒසකදි හුඟක් සයෝගාවචාරසයෝ 
භාවනාසව පරතිඵල බලාසපාසරාත්තු සවන්සන් පර්යඞක භාවනාසවදී. 
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ඒ සමාකද, සහාඳ සමාධියක් තුළ ඇති හැටිය දැකගැනීසමන් තමන්ට 
දර්ශනයක් නිස්සරණයක් සරණක් කලයාණ මිතරසයක් ලැසබන නිසා.  

නමුත් සහාඳට කල්පනා කරලා බැලුසවාත් පරශ්න සගාඩක් 
විසසඳන්සන් සක්මන් භාවනාසවදි. සක්මසන්දී සයෝගාවචරයාට 
එදිසනදා ජීවිතසය් තිසයන සාමානය කටයුතුත් පර්යඞකයත් අතරමැද 
සහාඳ මධයස්ථ ඉරියේ සම බර අවස්ථාවක් ලැදබනව. සමන්න 
සමතැනදී, පර්යඞකයකට ඉස්සසලල් කරන සකම්සන්දි තමයි, ඒ 
පර්යඞකය සඳහා අවශය කරන ශක්තිය සයෝගාවචරයකුට තමන්සග් 
හිත තුළ ගැේ සවන්සන. ආන්න ඒ ගැේ සවන ශක්තිය තමයි 
සමසනහි කිරීමක් පාසා ටික ටික ටික ටික මුදා හැරීම සිද්ධ සවන්සන. 
ඒ මුදා හැරීම යම් තැනක නතර සවනවද, ඒත් එක්කම සිත කුසීත 
භාවයට පත් දවලා ඉරියේව වැක්සකසරනසුලු භාවයට පත් සවන්න 
පුළුවන්. සයෝගාවචරයාට ිනමිද්ධය ඇති සවන්න පුළුවන්. කුසීතයායි 
කියන නම ඇසහන්න ඉඩ තිසයනව. නමක් පටබැසඳන්න ඉඩ 
තිසයනව.  

ඒක නිසා සයෝගාවචරයා එතැනදී ඉතාමත්ම සැලකිලිමත් 
සවන්න ඕනැ නත්ථි ් ම අජ්ඣත්තං විරියස්ම ාජ්ඣං කියන කාරණාව 
දැනගන්න. අසන්තං වා අජ්ඣත්තං විරියස්ම ාජ්ඣගගං - නත්ථි ්ම 
අජ්ඣත්තං විරියස්ම ාජ්ඣ්ගගා’ති පජානාති. විරිය 
සම්සබාජ්ඣඞගය මාදග් අධයාත්මසය් නැතැයි කියල සයෝගාවචරයා 
මනා සකාට දැනගන්නවා. සම්ක නම් කසුීතකමක් සනසවයි. ‘මා තුළ 
වීරිය නැත’ යි දැනගැනීම විරිය බහා තැීමක් සනසවයි, වීරිය ඇති 
කිරීමට ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණාවක්. ඒක නිසා එතැනදී - විරිය 
සම්සබාජ්ඣඞගයට ඉස්සසල්ල අපි මතක් කරගත්ත විදියට 
සයෝගාවචරයට ධම්මවිචය සම්සබාජ්ඣඞගය සබාසහෝම ජ්යට වැඩ 
කරන්න ඕනැ. ධම්මවිචය සම්සබාජ්ඣඞගය කරන්සන සමාකක්ද? 
ඇති තත්ත්වය පැහැදිලි කරල සදනව. ‘දැන් මා තුළ වීර්යය නෑ’ කියන 
එක සපන්නල සදනව. ආන්න ඒක මත ුකරල සදන්න කවුරැවක්වත් 
නැතිකම නිසා තමයි, සබාසහෝ විට සයෝගාවචරයා ඊට එහා ගිය, හිත 
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ලීන සවන හිත කැටිගැසහන ිනමිද්ධයට පත් සවලා නින්දට 
වැසටන්දන. 

සාමානයසයන් ආධුනික සයෝගාවචරයසග් සම් මට්ටම් සදක 
එක වර සිද්ධ සවන්සන. එක පාරටම නින්සදන් අවදි වීම විතරයි 
වැටසහන්සන. සමාකක් හරි සහ්තුවක් නිසා තමන් සමසනහි කිරීම 
බහා තැබුවා. ඒ බහා තැීම නිසා වීරිය අඩ ුසවච්ච බවක් සනාදැනී 
ගියා. නැත්නම් වීරිය අඩු දවලා සැප පහසු ගත යුතුයි කියන 
අවස්ථාවට සිත නැමිල ඒක ආස්වාදය කළා. ඒත් එක්කම හිත 
හැංගීගත්ත. ඊට පස්සස නැවත අවදි සවනසකාට ගැස්සිල අවදි 
සවන්සන. නමුත් සයෝගාවචරයා ඒ මූලකි විපස්සනා ඥාන තමන්සග් 
පරයත්නය තුළින්ම පන්නල යම් අවස්ථාවක සබාජ්ඣඞග මට්ටමට 
වීරිය වැඩුණා නම්, ඒ සයෝගාවචරයාට තිසයනව හැකියාවක්, මම 
සමන්න සම් කරැණු, සමහර විට භාවනාසව අධික සවසහසකම නිසා 
සහෝ නැත්නම් භාවනාසවන් ලැසබන යම් යම් පරතිඵල නිසා සහෝ 
සමසනහි කිරීම බහා තබනව කියල දැනගන්න. එතදකාට සමසනහි 
කිරීම හීතල සවන්න පටන්ගන්නවා.  

ආන්න එසහම සවනසකාට ඉසේම ලැබුණා වූ සමාධිසය් සුඛ 
වින්දනය ලබමින්, සයෝගාවචරයා මට ටිකක් විසේක ගන්න ඇත්නම්, 
මට සමසහම්ම දිගට යනන් පුළුවන් ආදී වශසයන් තමන් පිළිබඳව 
අධික ඇස්තසම්න්තුවකට ඇවිල්ල, අර නතර කරපු වීරිය පිළිබඳව 
සතුසටන් ඉදිරියට යනසකාට තමයි සම් නිදිමත ලකුණු පහළ 
සවන්සන. සම් අවස්ථාසවදී සයෝගාවචරයා තමන් වැඩ ආරම්භ කරපු 
කාසලට වඩා බය සවනව. ඒ සමාකද සහ්තුව? දැන් සිද්ධිය යාන්තරණය 
සහාඳට සප්නවා. ‘හැමදාම මම සමසතන්ට එනසකාට වීරිය බහා 
තැීමක් කරල තිසයනව. සමසනහි කිරීම අඩු කරල තිසයනව. 
සමසනහි කිරීම පිළිබඳ අමතර තක්සස්රැවක් කරල නතර කරනවා. 
ඒත් එක්කම හිසත් කසය් ඇති සවන සද් සමාධිය කියල හිතාසගන 
තිසයනව. නමුත් ටික සේලාවක් යනසකාට දන්සනම නෑ තමන්සග් 
හිත නිදාසගන ඉඳල නැගටිීම තමයි දන්සන්’. සම්කට කමටහන් දීල 
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සමසනහි කරන්න පටනග්ත්සතාත් සයෝගාවචරයාට සම් සංසිද්ධිය 
සහාඳට සප්නවා.  

ඒක තමයි සම්සබාජ්ඣඞග පිළිබඳව ඉස්සසල්ලම තිසයන්සන් 
- සන්තං වා අජ්ඣත්තං විරියස්ම ාජ්ඣගගං - අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං 
විරියස්ම ාජ්ඣ්ගගා’ති පජානාති. යම් අවස්ථාවක තමන් තුළ විරිය 
සම්සබාජ්ඣඞගය තිසයනව නම්, ඒ කියන්සන අරමුණ සහාඳට 
පරකටයි, ජ්වනිකාව තුළ ඥාන එකින් එකට එකින් එකට කරමසයන ්
මාරැ සවනවා. විරිය සහාඳට පවතිනවා. ඒවා සයෝගාවචරය දන්නවා. 
ඒක සබාසහෝම සසෞඛය සම්පන්නයි. ඊගාවට අවස්ථාවක් එනවා - 
වීරිය නෑ, තමන් සහාඳසටෝම දන්නවා දැන් භාවනාව එපා සවලා 
තිසයන්සන. එක්සකෝ දිගසටෝම ලුණු මිරිස් දැම්ම අච්චාරැ දැම්ම වසග්. 
දණිස්වල, නැත්නම් සවන සකාසහ් හරි තදබලව දිගට පවතින 
සේදනාවක් එනවා. ඒකත් එක්ක හැප්පිල හැප්පිල හැප්පිල හැප්පිල, 
ඒක පිළිබඳව සනාදකින් සනාපතන් කියන අදහසින් සමසනහි කරල 
කරල එපා සවනව. එතසකාට සමසනහි කිරීමත් එපා සවලා. 
ඉරියේවත් එපා සවලා. තැනත් එපා සවලා. එන පුංචි තත්ත්වයක්වත් 
ඉවසන්සනත් නෑ, රත ්සවච්චි කබලකට අබ ඇට වැටුණා වාසග්, තල 
ඇට වැටුණා වාසග් පුපුරන්න ගන්නව. නැගිටල යනව. සළුව ගසා 
දාසගන යනවා. සත්සරන්සනත් නෑ ඒ සවලාවට. 

එසහමත් සමහර සවලාවට සමසනහි කිරීම නතර සවන්න 
එනවා, සමාකද? සමසනහි කිරීම රස නැත ි සවලා. තව සමහර 
සවලාවට, දැන් නම් මට සමසනහි සනාකළත් සහාඳට අරමුණ ඉදිරිපත් 
සවලා තිසයනවයි කියල ඒ අරමුණ දිහා සහාඳට බලාසගන ඉන්නව. 
සමසනහි කිරීම සබාසහෝ කාලයක් සනාකර එසහම ගියාමත් ඒක නිසා 
සබාජ්ඣඞග මට්ටමට යනසකාට සයෝගාවචරයාට වීරියත් කුසීත 
භාවයත් පිළිබඳව අවස්ථානුකූලව වැසඩන හැටි සත්සරන්න 
පටන්ගන්නව. ඒ නිසා නූපන්නා වූ විරිය සම්සබාජ්ඣඞගය දැන් 
ඔන්න උපදිමින් පවතිනව. ඒ කියන්සන සයෝගාවචරයා සත්රැම් 
අරගන්නව ‘මසග් අතින් සපාඩි වැරැද්දක් සවලා තිසයනව. සහාඳ 
නිසා සහෝ නරක නිසා සහෝ මම සමසනහි කරිීම නතර කරල 
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තිසයනව. එක්සකෝ සමසනහි කිරීම කරල තිසයන්සන ද්සේෂසයන්. 
සම් සද්ද නැති සේවා! සම් සිතුවිලි නැත ිසේවා! සම් සේදනා නැති 
සේවා! කියල එතන ද්සේෂය ඇවිල්ල තිසයනව. ඒක අහු සවලා නෑ’. 

ඒ නිසා සයෝගාවචරයා ඒ එපාකමත් කම්මැලිකමත් නීරස 
කමත් සමසනහි කරමින් අරමුණට ගිසයාත් අන්න නැතුව තිබුණා වූ 
විරිය සම්සබාජ්ඣඞගය මතු සවනවා කියන එක සම් සයෝගාවචරයට 
සත්සරනව. යම් සවලාවක තිසයන්නා වූ විරිය සම්සබාජ්ඣඞගය 
අඳුනාගැනීමම භාවනාසව දියුණුවට සහ්තු සවනව. ‘මම දැන් ඉන්සන 
ආරද්ධ විරිය අවස්ථාවක සනසවයි, දැන් මම ඉන්සන පග්ගහිත විරිය 
අවස්ථාසව. දැන් මට අරමණු සහාඳටම සියුම් සවලා තියනවා. සද්දත් 
ඇසහනවා. සේදනාත් දැසනනවා. ඒ වසග්ම හිතිවිලති් යනවා, එනවා. 
නමුත් මම සහාඳට මූල කර්මස්ථානසය් ඉන්නව. ඒ අවස්ථාසවදී මසග් 
වීරිය සහාඳයි. ඒ නිසා මම සම්ක දිගට පවත්වන්න ඕනෑ’ කියල 
පවතින්නා වූ කරියාත්මක සවන්නා වූ විරිය පිළිබඳව සතුටු වීමම 
භාවනාසව පරිපූර්ණ භාවයට සහ්තු සවනව. වැඩීමකට සහ්තු සවනව.  

එතසකාට සයෝගාවචරයාසග් හිත ලෑස්ති සවනව සම් 
පග්ගහිත විරිසය් පරිපූර්ණ වීරිය කියන, සම් වැසේ හමාර කිරීමට 
අවශය කරන ජ්ය කණුව දකිමින් සම් තරඟ ඉසේව නිම කරන 
කරීඩකසයක්සග වාසග විශාල වීරියකට පත් සවනව. ඒ සයෝගාවචරයාට 
එතසකාට තව සකසනකුට වීරිය පිළිබඳ කියල සදන්න තරම් 
හිසතනව. තමන්ම ඉස්සර කාසල පුංචි සදයක් ආපුවහම ‘සහාස්ස 
ළඟින් මැස්ස යන්න බෑ’ කියල කියන පිරැළ වසග් ගසල දාල ගිය 
හැටිත් දැන් එසහම කරන්දන නැතුව නින්ද ගියත් කමක් නෑ, නැගිටල 
භාවනා කරනවා, සහාඳට විරිය තිබුණත් ‘මම වීරිය සත්රැම් අරසගන 
භාවනා කරනවා’ කියල තලතුනා තාසලට භාවනා කරසගන 
යනසකාට සයෝගාවචරයට වැටසහනවා, ඇත්තටම සම් වීරිය 
තිසයනව නම් සමානවද ලබාගන්න බැරි? සම් සලෝසක් ඕනෑම තැනක 
නායකත්වයට පත් සවච්ච, ඕනෑම වීරත්වයකට පත් සවච්ච සෑම 
සකසනක් ළඟම නෑ කියන්න බැරි විධියට, බෑ කියන්න බැරි විධියට 
දුෂ්කරතා දැරීසම් වීරත්වය තිබිල තිසයනව.  
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සාමානයසයන් බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් වචන තනුක් සම් 
තත්ත්වය පැහැදිලි කරන්න උගන්වනවා, ශූර වීර ීර කියල. ශූර යයි 
කියල කියන්සන් තමතමන්සග් වැඩවලට ශූරයා. අධයාපනයට ශූරයා, 
කරීඩා තරඟවලට ශූරයා, ගස් නගින්න ශූරයා. සමාකක් හරි ඒ එක 
කුසලතාවකට, තමන්ට පරසයෝජ්න සවන සද්ට ශූරයා. වීරයායි කියල 
කියන්සන් සබාසහෝසදනාට හිත සුව පිණිස තමන්සග ඇත්තා වූ 
දක්ෂකම. සටනකදී වීරත්වය, එසහම නැත්නම් දුෂ්කරතාවකදී 
වීරත්වය කියල කියන්සන් තමන් ආරක්ෂා වීම සනසවයි, තමන්සග 
ලාබ පරසයෝජ්නය සනසවයි. වීරත්වසය්දී සපාදු භාවයක් තිසයනව. 
නමුත් බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් ඒක සදසවනි පන්තියට තියල තියන්සන් 
සමාකද? වීරත්වය, සලෝකයා හඳුනන වීරත්වය, ඇත්සත් කාම 
සලෝකසය් ජ්යගරහණ සඳහා. යම්ම කිසි සකසනක් ඒ ඇත්ත ඇති 
හැටිය දැනගැනීසම්, අනිතය දුක්ඛ අනාත්ම දැනගැනීසම් විපස්සනාමය 
වීරියක් ගන්නව නම් ඒක පුද්ගලික වීරියකට දාන්සනත් නෑ, සපාදු 
සමාජ් සස්වා වීරියකට දාන්සනත් නෑ, ඒක ීරත්වයටයි දාන්සන්. ඒ 
පුද්ගලයා විතරයි සම් දුෂ්කර සංසාර ගමසනන් එසතර සවන්සන.  

ඒක නිසා සාමානයසයන් සයෝගාවචරයාට විපස්සනා ාණ, 
නාමරෑප, පච්චය පරිග්ගහ, සම්මස්සන ාණ අවස්ථාව කියනසකාට 
සහාඳසටෝම සයාදන තදබල වීරියක් අවශයය.ි ඒ විරිසය් පුදුමාකාර 
කසකැවීමක්, පුදුමාකාර ජ්වකැවීමක් තමයි බලව උදයබ්බය ාණය 
ලබනසකාට ලැසබන්සන්. ඒක යනව දිගටම. ඇරසගන ගිහිල්ල භය 
ාණ, භංග ාණ, භයතුපට්ඨාන ාණ ව සග් එනසකාට නිේබිදා ාණ 
එනසකාට ඒක හුඟාක් සවලාවට සමාට සවන තත්ත්වයකට පත් 
සවනව. වැසේ සවනව, නමුත් ඒක අගය කරන්න බෑ. අගය සවන්සන 
නෑ, කම්මැලි සවනව. ඉතින් සමාසකෝ කියල හිසතනව.  

ආන්න ඒ සවලාසවදි සයෝගාවචරයාට අවශය කරනව 
තුන්සවනි පන්තිසය් වීරියක්. ඒක ආරද්ධ විරියත් සනසවයි, පග්ගහිත 
විරියත් සනසවයි. ඒකට කයිනවා පරිපුන්න විරිය කියල. ඒ සවලාසවදි 
සයෝගාවචරය සත්රැම් අරගන්න ඕනෑ, විවිධ කාරණා සලකලා බලල 
සම් සබාසහෝ දුෂ්කර අභනිිෂ්කරමණයක් කරල සමසතන්ට ඇවිල්ල, 
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අරමුසණත් යම් පරමාණයකට මුහුණට මුහුණ දාල ඉන්න පුළුවන් 
තත්ත්සවකට ඇවිල්ල තිසයද්දි තාමත් සම් අනුශය සකසලස් විසින් 
මම සම් දූවිලි සගාඩකට ඇදල දාල තිසයනව. සකසලස් සගාඩකට 
ඇදල දාල තිසයනව. ඒක නිසා පමාසදා රසජ්ා - පරමාදය රජ්සක්. 
සකසල්සයක්. ඒ නිසා සම් සවලාසවදී සම් තත්ත්වය සත්රැම් 
සනාගැනීමම ඒකාන්තසයන් මසග් තත්ත්වය පිරිහීමට දහ්තුවක්. ඒ 
නිසා පරමාද අනුවත්තක වූ සද්ත් ක්සල්ශයක්. රජ්සක්.  

ආන්න ඒ රජ්සසන් අයින් සවලා අපරමාද වීම සඳහා නම්, දැන් 
තත්ත්වය සත්රැම් අරගන්න ඕනෑ. මං ව සග් සබාසහෝම කලාතුරකින් 
උත්සාහ කරන සවලාවක තමයි සම්ක හරි යන්සන්. ඒක නිසා සම් 
තත්ත්වය සත්රැම් අරසගන, සම් එළඹ තිසයන වීරිය, සමසනහි 
කිරීසම් අති ශූර භාවයකින් පවත්වන්න ඕනූ. හුඟාක් සවලාවට සම් 
තත්ත්සවදි සමසනහි කිරීම සාමානය සරල සමසනහි කිරීමකට අහු 
සවන්සන නෑ. ඒ කියන්සන අරමුණ තිසයනවා. නමුත් හිත ඒ 
විෂසයහි කුසීත සවලා. උදාසීන සවලා. ඒකාකාරී සවලා. නීරස සවලා. 
බයක් ඇති සවලා. අසරණ සවලා. සමසහම කරල කවද කරන්න 
පුළුවන් සවයිද? සකාච්චර කල්ද මම දැන් සම් වැසේ පටන් අරසගන? 
තාමත් සමතන සන්ද? කියල තමන් පිළිබඳව සැක සංකා පහළ 
කරසගන ආත්ම විසේචනයකට වැසටනව. සයෝගාවචරය දන්සන නෑ 
එතසකාට සම් ද්සේෂ පදනසම් භාවනාව යන්සන කියල. 

ඒ නිසා සයෝගාවචරය ද්සේෂය සමසනහි සනාකර, සටිි 
අරමුණම සලඩ කපුසටා වැල කන්නා වාසග ඔසහ් සමසනහි කර කර 
ඉන්නව. කිසිම ගුණයක් ලබන්සන නැහැ. එන්න එන්න එන්න එන්න 
භාවනාව ඇඹුල් රස සවනව. සයෝගාවචරයාට මතක් කරල සදන්න 
සවනව, නැත්නම් මතක් කරගන්න සවනව, සම් සවලාසවදී මසග් 
හිසත් යට සමාකක්සදෝ ද්සේෂයක් තිසයනව. ඒකාකාරීකමක් 
තිසයනව. කම්මැලිකමක් තිසයනව. බය ගතියක් තිසයනව. අසරණ 
ගතියක් තිසයනව. ආන්න ඒකත් එක්ක සමසනහි කරසගන ගිසයාත් 
ඒ සවලාවට නම් අර බටහරි සංකල්පවල තිසයන විධියට පරඥාවන්තව 
සම් කාරණාව දැනගත්ත පමණින් සයෝගාවචරයට සලාකු පිරිසිදුවක්, 
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සලාකු ාණවල පරගතියක්, සලාකු පරාසයක්, දීර්ඝව යන මධයම 
පරතිපදාවක් දැකගන්න පුළුවන් සවනව. සම්ක වුණාම ඒ 
සයෝගාවචරයාට හරියට ගණන් පත්තසර් හරියට ගානක් හදල 
උත්තසර්ට ඉරි සදක ගහපුවාම සතුටක් ඇති සවන ගණන්කාරසයක් 
වාසග සලාකු සතුටක් ඇති සවන්න පටන් ගන්නව. පුංචි ඥානමය 
සපළගැස්මක් සවනසකාට සලාකු සතුටක් ඇති සවනව. දීර්ඝ 
සවලාවක් භාවනා කරසගන ඉන්න පුළුවන් ශක්තියක් ඇත ිසවනව. 
සම් සවලාවට නම්, ඒ කටයුතු කාරණා බරපතළ සද්වල් සනසවයි 
තිසයන්සන. සහාඳට කාරණා සලකා බලල කළ යුතු පුංචි පුංචි 
සවනස් කිරීම්, හැඩගැස්වීම් කිරීසමන් විශාල ආශීර්වාද ලබාගන්න 
පුළුවන් සවනව. 

එතසකාට නම් ධර්මසය් පවතින අකාලික ගුණය, කල් 
සනායවා පරතිඵල සදන ගතිය සහාඳට වැටසහනවා. සම් කාරණාව 
සත්රැම්ගන්සන් නැතිව කම්මැලිව දහෝ හිත ද්සේෂ සහගතව 
ඒකාකාරීව සකාච්චර භාවනා කළත් ඒ භාවනාව ඇඹුල් රස සවනව. 
‘මට ඒකාකාරීකම මතු සවලා තිසයනව. මට නීරසකම මතු සවලා 
තිසයනව. මට අසරණ ගතිය මතු සවලා තිසයනව’ කියන කාරණාව 
දැනගත්ත පමණින්ම හිත නැගිටින ගතිය අකාලිකව සිද්ධ සවනව. 
එතසකාට තමයි අර සර්වඥ සද්ශනාසේ පවතින්නා වූ සජීවී භාවය 
සහාඳට සයෝගාවචරයට වැටසහන්සන. ඒ සමාකද? සයෝගාවචරයා තුළ 
ධර්මයම කරියාත්මකයි. සයෝගාවචරයා ධර්මසයන්මයි උත්තර 
සහායන්සන. එතසකාට අර කලින් සහ්තු සවච්ච සෑම කුසීත 
වස්තුවක්ම ඒ සයෝගාවචරයාට විරිය ආරම්භ වස්තුවක් බවට පත් 
සවනව.  

එතසකාට ඉතින් බුද්ධ සද්ශනාසේ පවතින කිමච්ඡන ම  
අධිගතං - හ න්ොනි පකොසිතුං කියන කථාව - මම සම් ද ය 
කරගත්සත සර්වඥතා ඥානය සාක්ෂාත් කරගත්සත බරපතළ කැප 
වීමකින් කෘතයයකින්. ඒක කියල සදන්නත් අමාරැයි. ආන්න 
එතසකාට බුදුහාමුදුරැසවෝ ඇයි එසහම කිේසේ, ඇයි එසහම 
ඉස්සසලල්ාම සද්ශනා කරන්න හිතුදණ්, මම වුණත් මසග් සයෝගාවචර 
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ජීවිතසය් මුල් මලු් අසාර්ථක අවස්ථාවල සකාච්චර නම් 
බලාසපාසරාත්තු සුන් කරසගන සුසුම් සහළසහළා හිටියද, නමුත් අද 
හරියට සවලාවට කළ යුතු සමසනහි කිරීම් කරනසකාට පුදුමාකාර 
විධියට ඒක ආශීර්වාදයක් වශසයන් සප්නවා.  

ඉතින් සම්ක සකාසහාමද සකසනකුට කියල සදන්සන්? 
සමාකද, සලෝසක් ඉන්න තාක් ඉන්සන බුේබඩසයෝ. සලෝසක් ඉන්න 
තාක් ඉන්සන කුසීතසයෝ. ආරම්භසය් ඉඳලාම තටු සපාරවාසගන 
ඉඳල, ඔක්සකාම ටික ලැසබයි කියල හිතාදගන ඉන්න ජ්ාතියක්. 
ඉතින් එසහේ ඇත්තන්ට කෑම ීමවත් සනාලැසබන සලෝසක්, අදප් 
සම් ආර්ය පරම්පරාසේ, සමච්චර කැප කිරීමකින් ඇරසගන ආපු සම් 
උත්තම ධර්මය අවදබෝධ කරගන්න සකාසහාමද සම්ක කියල 
සදන්සන? ඒ සයෝගාවචරයට වැටසහනවා ඇයි බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් 
සමවැනි ධර්මයක් සම් විධියට ගම්භීරයි කියල කිේසේ, ඇයි සම්ක 
උත්තමයි කියල කිේසේ, ඇයි බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් නැති සවලාවට 
ධර්මය ශාස්තෘ සවනවයි කියල කිේසේ කියන එක සහාඳට 
වැටසහන්න පටන්ගන්නවා. ඒ වසග්ම සත්සරනව, කුසී්තා දුක්ඛං 
විහරති. ‘සමසතක් කල් මම සම් ජීවිතය ඉතාම දුක්ිතව ගත කසළ්. 
සම් ඇති සවන සෑම නීවරණ ධර්මයකටම මම සපාසහාර දැම්ම. නමුත් 
විරිය ආරම්භ කරපු දවසස් සම්පුර්ණ පරතිඵල ලැබුණා’ කියල තමන් 
තුළින්ම සලාකු සතුටක් ලබා ගන්න පුළුවන් සවනව.  

ඒ නිසා අධිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනැ - සම් මට්ටමට යන්න 
එකම එක ජීවිතයයි සලෝසක තිසයන්සන. ඒකට කියනවා සයෝගාවචර 
ජීවිතය කියල. ඒ තුළත් අපිට කුසීත භාවය සනාසේවා! ආරද්ධ විරිය 
භාවය දිගට පවතීවා! කියල පරාර්ථනා කරගන්න. අපි සමසතක් කල් 
සාකච්ඡා කරපු කරැණු, කරසගන කරසගන යන වැඩවලට ආරද්ධ 
විරිය දිගට පවත්වාසගන යන්න මධර්යය දීම සඳහා සහ්තු සේවා! 
වාසනා සේවා! කියන පරාර්ථනාසවන් ධර්ම සද්ශනාව සමසතකින් 
සමාප්ත කරනවා.
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58 │ පීති සම්දබාජ්ඣඞ්ගය 

නම ො තස්ස භගවමතො අරහමතො සම් ො සම්බුද්ධස්ස 

“පුන ච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්මමසු ධමමානුපස්සී විහරති සත්තසු 
් ාජ්ඣ්ගගසු. කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්මමසු ධමමානුපස්සී 
විහරති සත්තසු ් ාජ්ඣ්ගගසු: 

ඉධ භික්ඛ්ව භික්ඛු සන්තං වා අජ්ඣත්තං පීතිස්ම ාජ්ඣගගං 
අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං පීතිස්ම ාජ්ඣ්ගගාති පජානාති. අසන්තං වා 
අජ්ඣත්තං පීතිස්ම ාජ්ඣගගං නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං 
පීතිස්ම ාජ්ඣ්ගගාති පජානාති. යථා ච අනුප්පන්නස්ස 
පීතිස්ම ාජ්ඣගගස්ස උප්පා්ො ්හාති තඤ්ච පජානාති. යථා ච 
උප්පන්නස්ස පීතිස්ම ාජ්ඣගගස්ස භාවනාය පාරිපූරී ්හාති තඤ්ච 
පජානාතී’ ති” 

සගෞරවනීය සයෝගාවචර මහා සංඝරත්නසයන් අවසරයි, 
නිස්සරණ වනය වාසග් තැනකට, සම් වසග් පිරිසකට ගැළසපනවයි 
කියල හිසතන සකාටස් විවරණයක් කරමින් කායානුපස්සනා 
සතිපට්ඨානය, සේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨානය, චිත්තානුපස්සනා 
සතිපට්ඨානය හමාර කරලා, දැන් සම් වැඩ කරසගන යන්සන 
ධම්මානුපස්සනා සකාටසස් නීවරණ පේබ, ස්කන්ධ පේබ, ආයතන 
පේබ හමාර කරලා දැන් අපි ඉන්සන් සබාජ් ඣඞ ග සකාට්ඨාසස. ඒ 
සබාජ් ඣඞ ගදයත් හරි මැදට ඇවිල්ල තිසයනවා. සබාජ් ඣඞ ග 
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සකාටස් හතක් නිසයි සප්ත සබාජ් ඣඞ ග කියල කියන්සන්. සබෝධි 
අංග, සබෝධියට නැත්නම් චතුරායයව සතයය අවසබෝධයට සහ්තු පරතය 
සවන සද්, අවශය කරන සද්, අඩුම කැඩුම කියන එකයි සබාජ් ඣඞ ග 
කියන එසකන් අදහස් කරන්සන්. 

එයිනුත් සති සම්සබාජ් ඣඞ ගය, ධම්මවිචය සම්සබාජ් ඣඞ ගය, 
විරිය සම්සබාජ් ඣඞ ගය කියන තුනක් අපි දැනට පසු කරසගන ඇවිල්ල 
තිසයනවා. අද පීති සම්සබාජ් ඣඞ ගය. ඊට පස්සස් තිසයනවා 
පස්සද්ධි, සමාධි, උසප්ක්ඛා කියලා තුනක්. ඇත්තටම සම් පීති 
සම්සබාජ් ඣඞ ගය සම් මැදට සවලා සමතන ගත කරන එසක්, සම් 
මධයස්ථගත වීසම් විසශ්ෂ අර්ථයක් තිසයන බව භාවනාසේ සයදී ගත 
කරන ඇත්තන්ට සහාඳට වටහාගන්න පුළුවන්. පීති සම්සබාජ් ඣඞ ගය 
මත ඉඳසගන තමයි, සකසනකුට විනිශ්චය කරන්න පුළුවන් සවන්සන් 
මම භාවනාසේ යම් කිසි පරගතියක් ලබල තිසයනවද? නැත්නං මට 
සම් ජීවිසත් භාවනාසේ පරගතියක් ලබාගන්න පුළුවන්ද? එසහම 
නැත්නම් තවත් පැත්තකින් සම්ක විගරහ කරන්න පුළුවන්, මම 
ඇත්තටම භාවනා කරන්දන් ලාමක සලෞකික සකටි පරමාර්ථයක් 
උසදසාද? එසහම නැත්නම් සම් ජීවිතසය්දීම සාක්ෂාත් කරගත යුතු 
සලෝසකෝත්තර මනර්යානික ස්වරෑපයක් සත්රැම් අරසගනද කියන 
එකත් සම් පරීතිය මාර්ගසයන් විනිශ්චය කරල සදනවා.  

තවත් එකක් තමයි පීති සම්සබාජ් ඣඞ ගසය් තියන ස්වභාවය. 
කතාව අහසගන ඉන්නසකාට, විවරණයත් එක්ක හිත සයාදනසකාට 
හුඟාක් සම්ක උගන්වන්සන් අභයන්තරව තමන්සග් සන්තානගතව 
වැටසහන ආකාරයටයි. ඒක සකාසහාමද භාවනාසේදී කරියාත්මක 
සවන්සන්, සකාසහාමද කාය චිත්ත සදක පිනායන්සන්, පරීණනය 
කරන්සන් කියන එක තමයි සම් ධර්ම සකාට්ඨාසයට අයිත ිසවන්සන. 
නමුත් සයෝගාවචරයා දැනගත්තත් නැතත් ඒක අනික් 
සයෝගාවචරයින්ට වැටසහනවා. එසහම නැත්නම් බහිද්ධා වශසයන් ඒ 
පරීතිය වැඩ කරන හැටි අනිත් ඇත්තන්ට සහාඳට වැටසහනවා. 
වැටසහනවා විතරක් සනසවයි ඒක වැදගතුත් සවනවා. යම්ම භාවනා 
කරන පිරිසක් අතර ස ්ගොනං තමපො සුමඛො කියන තාසලට පිරිස 
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අතර සමගියක්, පිරිස අතර සාමගරියක්, සමථයක් ඇති සවන්න නම් 
අඩු ගාසන් ඒ පිරිසස් එක් සකසනක් සදනස්නක්වත් පීති 
සම්සබාජ් ඣඞ ගය භුක්ති විඳින්න ඕනැ. එසහම නැත්නම් සම්ක 
ගාලසගෝට්ටියක් සවනවා. ඒ නිසා පරීතිය සබාසහාම තීරණාත්මකයි. 
සප්ත සම්සබාජ් ඣඞ ග මැදට සයදිලා තිසයන අකුරැත් සබාසහාම 
මනරම්. ඒ නිසා අපි ඇහුම්කන්සදනසකාට, සම් අනුව හිත 
පිහිටුවනසකාට අපි නිතරම සලකා බලන්න ඕනැ ආධයාත්මික 
වශසයන්, ස්වසන්තාන වශසයන් අපිට සම් පරීතිය සම් සවනසකාටත් 
ලැබිලා තිසයනවාද? ලැබිලා අඳුනසගන තිසයනවද? නැත්නම් 
ලැබිලා අඳුනා සනාසගන තිසයනවද? නැත්නම් සනාලැී තිසයනවද? 
ආදී වශසයන් සම්බන්ධ වසුණාත් ඇත්තටම ධර්ම සද්ශනාවත් පරීතියක් 
බවට පත් සවනවා. ධර්ම ශරවණයත් පරීතියක් බවට පත් සවනවා. 

එසහම දනාවුදණාත් ඒක ඉතින් ඇඹුල ් තමයි. සම්කට 
කියනවා නව සංකල්පයක් විදියට භාවනා සලෝසක සබාසහෝසදනා 
ඇඹුල් අඹ තමයි කන්සන්. ඒක ගානට සමෝරලා පිරිපුන් උනාට 
පස්සස් ඉදවසගන කෑවත් ගසහ් ඉසදේවත් ඒසක තිසයනවා නැවුම් 
රසයක්. ගසහ් ඉදිච්ච සගඩිය වාසග. එසහම නැතුව ඊට අමසුවන් ගල් 
ගහලා කඩාසගන කෑසවාත් ඒක ඇඹුලයි, කිරි විසි සවනවා. එතසකාට 
අඹ රසය වැටසහන්සන් නෑ. ඒ නිසා භාවනා කරන පිරිස් දිහා 
බලනසකාට සබාසහෝසදනා ඇඹුල් අඹ කන අය. දත් හිරි හිරිවැටිලා 
තිසයන ස්වරෑපසයන් සප්නවා, සම් රසයක් ලබල සනසවයි කතා 
කරන්සන් සම් වට කරසගන හිටියට. ඇත්ත වශසයන්ම එක 
සන්තානයක් අරසගන බැලුසවාත්, තමා වශසයනුත් සබාසහෝ 
සවලාවට අපි කන්සන් ඇඹුල් අඹ තමයි. නමුත් සමහර චරිතවල, 
සමහර සවලාවලට ඒ භාවනාසේ අසනකුත් මචතසික සපළගැහිලා 
එනසකාට ඒ පරීතිය පහළ සවනසකාට සත්සරන්න පටන් අරගන්නවා 
දහම් අමා රස. ඉදිච්ච අඹ සගඩියක රසය.  

ආන්න එතසකාට ඒ බුද්ධාදී උත්තමයන් වහන්සස්ලා පිළිබඳ 
සතුටක්, අපිත් එකක් එකට වැඩ කරන සබරහ්මචාරීන් වහන්සස්ලා 
කියන සංඝයාත් ධර්මයත් පිළිබඳව සබාසහාම සජීවී, තමනුත් ඒකට 
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සබාසහාම උර දී ළය දී කටයුතු කරන සතුටක් ඇති සවනවා. ඒක 
ඇත්ත වශසයන්ම අතයවශයයි පිරිසක් භාවනා කරනසකාට. ඒකයි ඒ 
පීති සම්සබාජ් ඣඞ ගසය් තියන බහිද්ධා ගුණය. ඒකත් අපි පුංචි කරල 
සලකන්න නරකයි. ඒක හැබැයි පුංචි කරලා සැලකුවත් සලාකු කරලා 
සැලකුවත් ඒ පීති සම්සබාජ් ඣඞ ගය ඇති සකනා සකාසහාමටත් 
සමගියට සහ්තුයි. සකාසහාමටත් අසනකුත් දුෂ්කර භාවනා කරන 
ඇත්තන්ටත් සලාකු ආදර්ශයක් සලසනවා. තමනුත් සමසලාව 
වශසයන් භාවනා ජීවිතසය් විපස්සනා ජීවිතසය් රස විඳින ගතියක් 
තිසයනවා.  

ඒක නිසා පරීතිය මචතසිකයක් විදියට හඳුනාගැනීම 
සබාසහාම වැදගත් සවනවා. සමතැනදී මුල ඉඳලාම සබාජ් ඣඞ ග 
පිළිබඳව අපි දරාසගන ආපු පවත්වාසගන ආපු මතයක් තිසයනවා, 
සබාජ් ඣඞ ග භාවනා කරනවායි කියල සදයක් ඇත්සත් නෑ. 
විසශ්ෂසයන්ම සසෝතාපත්ති මාර්ගයට වැඩ කරන සකනාට 
සබාජ් ඣඞ ග භාවනා කරනවා කියලා සදයක් ඇත්සත් නෑ. ඒ 
පුද්ගලයාට තිසයන්සන භාවනා සපළ ගැහීසගන එනසකාට, නැත්නං 
අනිකුත් සත්තිස් සබෝධිපාක්ෂික ධර්ම සපළගැහීසගන සගාඩ 
ගැහීසගන එනසකාට සමන්න සම්කයි කියල අවසබෝධ කරගැනීම; 
දැකගැනීම. “ ස්සනා පහාතබබා”. සමන්න සම්කටයි සතිය කියන්සන්, 
සබාජ් ඣඞ ග මට්ටමට එනසකාට සතිය ගැම්මකට අහු සවලා 
තිසයන්සන්. කායාදී සතර සතිපට්ඨාන. සතිය සමහර සවලාවට 
පර්යංකසය්දී සබාසහෝ සේලා පවත්වන්න පුළුවන්, නැත්නං 
චිත්තක්ෂණ රාශියක් පවත්වන්න පුළුවන් බව වැටසහනසකාට ආන්න 
සතිසය හැඩරැව ලක්ඛණ, රස, පච්චුපට්ඨාන ප ට්ඨාන දැනගන්නවා. 
දැනසගන තව සම්ක වැඩීමට යමක් කළ යුතුද ඒ සද් කරනවා. 

ධම්මවිචය පිළිබඳවත් අපි සම් කලින් සාකච්ඡා කරපුවා, ඒ 
බුදු බණ සත්සරන්න පටන්ගන්නවා. ධාතු වශසයන් බුදුරජ්ාණන් 
වහන්සස් සපන්නල දීපු සද්වල්, සහ්තුඵල වශසයන් නාමරෑප 
වශසයන් සම්වා වැසටන හැටි, සවනදට වඩා එකම සද් නැවත නැවත 
දකිනසකාට සත්සරනසකාට වැටසහනවා, සම්ක හැලහැප්පීමකින් 
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සතාරව සමන්න සම් රකනි ශීලයත් සමාධියත් පරඥාවත් දිගට භාවිත 
බහුලීකත කරනසකාට, අඛණ්ඩ සතත අභයාසසය් සයසදනසකාට 
ආචාර ධර්ම පිළිබඳව සහාඳ විස  භාවයක් ගැඹුරක් සප්න්න 
පටන්ගන්නවා. ඒ සඳහා ඔහු හැසිසරනවා. ඒ අවශය තත්ත්වය දිගටම 
වඩනවා.  

ඊට පස්සස් විරිය සම්සබාජ් ඣඞ ගයත් නවසපාළක සඳහන් 
සවන බව අපි සඳහන් කළා මීට ඉසස්සලල්ා කීපවතාවක. 
විසශ්ෂසයන්ම පධන්වීරිය, සතර සමයක් පධන්වීරිය වඩනසකාට ඒ 
සයෝගාවචරයා වීරිය පිළිබඳව සලාකු පරිචයක් ඇති කරසගන මසග් 
චරිතයට, සම් භාවනා මධයස්ථානයට, මම කරන සම් භාවනා කරමයට 
සමන්න සමසහමයි සවන්ට ඕනෑ කියලා වීරිය පිළිබඳව තමන්ට 
ගැළසපන ඒ රසය තමන්ට ගැළසපන ඒ පදම පිළබිඳව සෑසහන්න 
අවසබෝධයක් ඇති කරසගන තිසයන්සන්. 

ආන්න ඒක දිගට පවත්වන්නත් යම් කිසි වීරියක් අවශයයි. අපි 
ඒක සඳහන් කදළ් පග්ගහිත විරිය කියලා. ආරම්භ ධාතු සනසවයි 
නික්ඛම ධාතුව. නැත්තං ආරද්ධ වීරිය සනසමයි පග්ගහිත විරිය. ගත්ත 
සද් දිගට පවත්වාසගන යෑම. ඒකත් කලාවක්. හම්බ සවච්ච සද් අගයක් 
ආඩම්බරයක් ඇතුව දිගට පවත්වාසගන යනවා. ඒ නිසා කලින් 
වඩාසගන එන සතිය දිගනි් දිගට වැඩීමට අවශය කරන විදියට එයට 
උදේ උපකාර කිරීමක්. ධම්මවිචසය්ත් තිසයන්සන් තමන්ට ධර්ම 
කරැණු සබාසහෝමත්ම නැවුම් තාසලට සජීවී තාසලට සවනදා 
සනාවුණා වූ තාසලට වැටහීසගන එනසකාට ආසය ඒකට චින්තාමය 
ඥාන රිංගවන්න ඕනැත් නැහැ. දිගට භාවනාසව පරතයක්ෂයට සහ්ත්තු 
සවලා ඒක වැසඩන්න අරිනවා. වීර්යයත් බහා තබන්සන් නෑ. 
වැටුසණාත් යම් ආකාරයකට සහාඳසටෝම වීරිය කරල නැගිට්ටලා 
සදනවා. ඒ පැවතිච්ච වීර්ය පුංචි කරන්සන් නෑ. දිගට පවත්වාසගන 
යනසකාට තමයි අපි සම් අද ඉදිරිපත් කරගන්න බලාසපාසරාත්තු 
සවන පරීතිය පහළ සවන්සන්. 
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පරීතිය එද්දී නම් සම් කාටත් වැටසහයි තටමලා ගන්න බෑ. 
පරීතිය කියන එක වඩන්න බෑ. පරීතිසය් තිසයන පරධානම ගුණය තමයි 
සමන්න සම්ක පරීතිය බව වටහාසගන ඒකට මුදිතාසවන් යුක්තව ඒකට 
අවශය කරන පසුබිම සපෝර සපයලා සදන එක. ඒ නිසා සතිය නම් 
වඩන්න ඕනසදෝ නැද්සදෝ කියලා සැකයක් ඇත්තටම ඇති කරගන්න 
පුළුවන්. ධම්මවිචයත් මං භාවනාසේදී නතර සවලා කල්පනා කරන්න 
ඕනැද? ධම්මවිචය සම්සබාජ් ඣඞ ගය හැටියට සම්ක දුක්ඛ සතයයද 
සමුදය සතයයද කියල බලන්න ඕනැද, සම්ක නාමරෑප පරිච්සේද 
ාණයද, පච්චය පරිග්ගහ ාණයද කියල දැනගන්න ඕනැද? සම්ක 
පරථම ධයානයද දුතිය ධයානයද කියල දැනගන්න ඕනැද? සකසනකුට 
දමදහම හිසත් සැකයක් - චිත්ත තත්ත්වයක් - කියන්න පුළුවන්. ඒක 
එක විදිහකට බලනසකාට සාධාරණයි. සමාකද, ධම්මවිචය කිවුවහම 
සහායා බැලීමක් කියල හිසතන්න ඉඩ තිසයනවා. වීර්ය කියනසකාට 
තවත් තදින් හිසතන්න ඉඩ තිසයනවා මං සම් සවලාසේදී තාමත් එක 
දිගටම කරසගන යන වීර්යය අවශයද, නැත්නම් සමතනදී සම් 
තිසයන්සන සහාඳටම සලාකු කැප කිරීමකින් කරගත්ත සම් වීර්යය 
පවත්වාසගන යෑමද කියන සැකයක් ඇති සවන්න පුළුවන්.  

නමුත් පරීතියට එනසකාට පැහැදිලිවම සප්නවා පරීතිය 
කවදාකවත් එසහම සතිය වසග්, විරිය වසග් වඩල ගන්න පුළුවන් 
එකක් සනසමයි, ඒක වැසඩන සදයක්. තමන්ට ඉදිරිපත් සවන සදයක්. 
ආන්න ඒක ඉදිරිපත් සවච්චහම තමන්ට ලකුණක් හම්බ සවනවා සම් 
දක්වා වැඩිය යුතු සතිය, ධම්මවිචය, වීරිය ආදී සද්වල් දැන් වැඩිලා. ඒ 
නිසයි සම් පරීතිය ඇති සවලා තිසයන්සන්. සමසතක් සවලා වැඩුව නම් 
වැඩිච්ච එසක් ආනිශංස පක්ෂයයි සම්සක් තිසයන්සන. එසහම 
නැත්නම් තවත් සමහර සවලාවලදි සම්බුද්ධ සද්ශනාසේ සඳහන් 
සවනවා යම් කිසි සකසනකුට සීලය සහාඳ නම්, ඒ පදු්ගලයාට ආසයත් 
සච්තනා කරන්න සදයක් නෑ, මට අසන් සම් සහාඳ සීලයක් ඇති 
කරගත්ත නිසා අසන් මසග් හිත විපිළිසර සනාසේවා කියන්න. 
විපිළිසර සනාවීම පිණිස සදවියන් අදහන්න, අධිෂ්ඨාන කරන්න 
සමානවක්වත් අවශය නෑ. “ධමමතා එසා භික්ඛ්ව යං සීලව්තා 
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සීලසමපන්නස්ස අවිප්පටිසා්රා උප්පජ්ජති”.4 සිල්වතාසග් හිත 
විපිළිසර බවින් සතාර වීම ධර්මතාවක්. “න මචතනොය කරණීයං”. 
ඒකට සච්තනා කටයුතු නෑ. යම් කිසි සකසනක්සග හිත ඒ විදියට 
විපිළිසර බවින්, අන්දමන්ද සවන ගතිසයන්, කලසකාල සවන 
ගතිසයන්, විපිළිසර සවන ගතිසයන් සතාර සවලා අවිප්පටිසාර භාවය 
ඇති උනා නං “ධමමතා එසා භික්ඛ්ව අවිප්පටිසාරිස්ස පා්මාජ්ජං 
උප්පජ්ජති”. ඒ විපිළිසර බව නැති සවනසකාට ඒ හිසත් තරැණ පරීතිය 
උපදිනවා කියන එක ධර්මතාවක්. උපද්දවන්න බෑ. සමතැනදිත් ඔය 
සහාඳ කියමනක් කියන්න පුළුවන්; අපි මල් පුපප්න්සන් නෑ, මල 
පිසපනවා. නිවන් දක්කන්සන් නෑ, නිවන් දකිනවා. 

කුහකකම තිසයන සකනාට කුහක කියන මචතසිකය 
සහාඳට සමතන සත්සරන්න පුළුවන්. හිතනවා කාට හරි නිවන් 
දක්වන්න පුළුවන් කියලා මල් පුප්පන්නා වදග් කියලා හිසතනවා. 
පරසමෝදය පහළ කරවන්න පුළුවන් සවයි කියල හිසතනවා. පරීතිය පහළ 
කරවන්න පුළුවන් සවයි කියලා හිසතනවා. සහාඳට සත්රැම්ගන්න 
ඕනැ සමතැනදී උසප්ක්ෂාවට සහාඳට එතසකාට සලාකු අර්ථයකුත් 
ලැසබනවා. පරීතිය පහළ සවන සදයක්. පරසමෝදය පහළ සවන සදයක්. 
නිවන දකින සදයක්. මල පිසපන සදයක්. සනළුම් මල් නම් සමහර 
සවලාවට පුප්පන ගතිය අපි ළඟ තිසයනවා. නමුත් සාමානය මලක 
ස්වභාවය තමයි ඒකට ඕනැ තාසලට පසිපන්න සදන එක. අවශය 
සපාසහාර සපයන එක සවනම කතාවක්. සමනන් සම් ධර්මතාව 
දැනගන්න නං ඉතාමත්ම සලාකුම ඉස්සසල්ලාම ආරාධනාව 
ලැසබන්සන් පරීති මචතසිකය ඉසගනගන්නසකාටයි.  

ඒක නිසා සත්රැම් අරගන්න ඕනූ සම් පරීති මචතසිකය 
සපළගැසහන්න නම්, මතු සවන්න නම්, නැත්නම් භාවනාසේ 
සම්සබාජ් ඣඞ ගවල සියයට පනහ (50%) ට වැඩි ලකුණු පරමාණයක් 
ලබන්න නම්, ඒ සයෝගාවචරයා ළඟ සම් සවනසකාටත් පිහිටුවන ලද 
සතියක ආධාර උපකාරය අවශයයි. ධර්මය පිළිබඳව යම් දැනුමක් 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 අංගුත්තර නිකාය,  සක නපාතය, දචතනාකරණීය සූතරය 
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ධම්මවිචයක් සම් සවනසකාටත් කරියාකාරිත්වසයන් අවශයයි. ඒ 
වාසග්ම සම් තත්ත්වය දිගට පවත්වාසගන යෑම තාම කරන්න ඕනැ 
කියන පග්ගහිත වීරිය, ගත්ත සද් අත සනාහරින විරිය 
සම්සබාජ් ඣඞ ගය පහළ සවනවා. ඒක නිසා ආරද්ධවිරියස්ස උප්පජ්ජති 
පීති නිරාමිසා කියල කතාවක් තිසයනවා ආනාපානසති සූතරසය. 
ආරද්ධ විරිය - බහා සනාතබන ලද විරිය ඇති, අරඹන ලද විරිය බහා 
සනාතබන, අප්පටිවානි - පසුපස හැරිල බලන්දන නැතිව, සෘජ්ුව 
ඉස්සරහ බලාසගන යන සයෝගාවචරයාට නිරාමිස පරීතියක් 
උපදිනවායි කියලා, නිරාමිස පරීතියක ආරම්භයක් ඇති සවනවායි 
කියලා ආරමද්ධො මහොති කියලා ආනාපානසති සූතරසය් සම්බන්ධ 
කරනවා, සකාසහාමද සම් කායගතා සතිසයන් නැත්නම් සම් 
ආනාපාන සතිසයන් පරීතිය පහළ සවන්සන් කයිලා. ඒක තමයි 
ඔවුන්සග් පරීති සම්සබාජ් ඣඞ ගසය් ආරම්භය.  

ඉතින් සම් පරීති සම්සබාජ් ඣඞ ගය වසරක, සම්සබාජ් ඣඞ ග 
ධර්මය ගැන කථා කරනසකාට පරීත ි වශසයන් සඳහන් කරනවා. 
සබාසහෝ සූතරවල පාසමාජ්ජ්, පරීති, පස්සද්ධි කියල ඉතාමත්ම තරැණ 
අවස්ථාව පරසමෝදය වශසයනුත් පාසමාජ්ජ්ය වශසයනුත් මධයස්ථ 
අවස්ථාව පරීතිය වශසයනතු් එහිත් සමෝරප ුඅවස්ථාව සුඛ පස්සද්ධි 
වශසයනුත් සඳහන් සවනවා. සබාජ් ඣඞ ග ගැන කථා කරනසකාටත් 
පස්සද්ධිය පරීතියට පස්සස සඳහන් සවනවා. ඒක නිසා පරීති 
සම්සබාජ් ඣඞ ගය පිළිබඳව, සම් පසුබිම පිළිබඳව සම් විදියට සත්රැම් 
සේරැම් කරගත්ත සයෝගාවචරයාට ඉස්සසල්ලම පරසමෝදය පිළිබඳවයි 
හමු වීම, මුණගැහීම, ආශරය කරන්න ලැීම සිද්ධ සවන්සන්. නමුත් 
සබාජ් ඣඞ ග ධර්මවල සම් පද සදකම එකට දාලා පරසමෝදයත් පරීතියටම 
ඇතුළත් කරලයි සද්ශනා කරන්සන්.  

නමුත් සම්ක පිළිබඳව විස්තර අටුවා සපයන ආචාර්ය 
පරම්පරාව සම් පරීතිය පස් ආකාරයකට සලකලා සාමානය 
වයවහාරසය් පවතින විදිහටත් සඳහන් කරනවා, පස්වනක් පරීතිසයන් 
පිනා ගියායි කියලා. පස්වනක් පරීතිය කියල කියන්සන් වර්ග පහක 
පරීතිය. පරීති ජ්ාති පහක්. ඛදු්දිකා පරීති, ඛණිකා පරීති, ඔක්කන්තික පරීති, 
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උේසේගා පරීති, එරණා පරීත.ි ඒසකදි ඛුද්දිකා පරීති කියල සඳහන් කරන 
එක සමථ සයෝගාවචරයා සමහර සවලාවට වාර්තා කරනවා, 
අත්දකිනවා. විපස්සනා සයෝගාවචරයාත් අත්දකිනවා, වාර්තාත් 
කරනවා. භාවනා කරසගන කරසගන යනසකාට අරමුසණ්ම කාරණා 
කිහිසපකින් හිත සහාඳට සමාහිත සවනසකාට මුළු ඇඟ පුරාම හිරිගඩු 
පිසපන්නා වසග් ඇඟ පුරාම දුව ඇවිදින ගතියක් එන්න පටන් 
අරගන්නවා. ඒ සයෝගාවචරයාට නාසිකාගරසය් සහෝ උදරසය් 
තියාසගන හිටපු හිත, ශරීරය පුරාම අත්දකින හිරිගඩු පිපීම ගතිය 
තිබුණට පරධාන වශසයන්ම අරමුණට බාධා කරන්සන් නැහැ. 
අරමුසණ්ම හිත පවතිද්දි මුළු ශරීරය පුරාම අර හිරිගඩු පිපීසගන 
යන්න වාසග්, සමහර සවලාවට සමහර ඇත්තන්ට ඒක ඇඟ පුරාම 
කූඹි ඇවිදිනව වසග් පුංචි සද්වල් දකින මට්ටමට විවිධාකාරසයන් 
සප්න්න පටන් අරගන්නවා. දැන් සම් ආනාපාන නිමිත්ත විතරක් සහෝ 
උදරයක් පිළිබඳව විතරක් සනසමයි මුළු ඇඟම සවනවා සම්බන්ධයක් 
භාවනාවට. ඒක සම් හිතල ගත්ත සද්කුත් සනසවයි. අනිත් එක හිතලා 
නතර කරන්නත් බෑ.  

ආන්න ඒ විදිහට පරීතිය ඛුද්දික වශසයන් ඉතාම පුංචි පරීති 
පහළ සවනවා. ඒක ඛුද්දිකා පරීති වශසයන් සම් ආචාර්යවරැ සමසහම 
කිේවට සයෝගාවචරයා තාම අඳුනගන්සන් නැහැ ඒක පරීතියක් සහෝ 
පරසමෝදයක් විදියට. ඇතත්ටම සමහර සවලාවට ඉස්සර සවලාම 
සමේව පහළ සවනසකාට කරදරයක් විදියට සලකන්නත් ඉඩ 
තිසයනවා. අපි ඛුද්දික පරීතිය දක්වන්සන් - මයිල් සකළින් හිටිනවා 
කියල කියන්සන්, සලෝම සකළින් හිටිනවා කියල කියන්සන්, ආන්න 
ඒක. සලාමහට්ඨජ්ාසතා කියලා කියන්සන්. සලාමහට්ඨය සපන්වනවා 
බසය් ලකුණක් විදිහටත්. චන්ද පරිත්තසයදි සූරිය පරිත්තදයදි සම් 
සූරිය චන්ද්ර සදපළ සලෝකයාට හිතකාමී, ඒ නිසා කරැණාකරලා ඒ 
සදන්නට යන්ඩ ඇරලා තමන් අයින් සවන්ඩයි කයිලා සර්වඥයන් 
වහන්සස් ඒ අසුසර්න්ද්රයාට කිේවට පස්දස එයා දුවසගන යනවා 
සේපචිත්ති අසුසර්න්ද්රයා ගාවට. ගිහිල්ලා සංවිම්ගො ම ො හට්ඨජොමතො 
කියලා කියනවා. සංසේගයක් ඇති කරසගන ඇසඟ් මයිල් සකළින් 
හිටිල හිටියා කියලා. අහනවා සමාකද සම් බය සවලා මසග ළඟට 
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දුවසගන ආසේ කියනසකාට තමයි කියන්සන්, සම් සර්වඥයන් 
වහන්සස් සමසහම ගාථාවක් සද්ශනා කළා. මට තවත් බෑ, තව දුරටත් 
හිටියා නම් මසග හිස හත්කඩකට පැළිල යයි කියලා. එතනත් 
තිසයනවා සම් සලාමු දැහැගැන්සවන ගතියක්.  

ඒ නිසා සලාමුදැහැගැන්සවන ගතිය ඉසස්සල්ලාම 
භාවනාසවදි පහළ සවනසකාට හැම සයෝගාවචරසයක්ම වසග් ඒකට 
සකෝල ගති පානවා. සකෝඩු ගති පානවා. හුඟාක් සවලාවට ඒ පහළ 
සවච්ච සද් සමාකක්ද කියලා හිතන්න කල්පනා කරන්න ගියහම මූල 
කර්මස්ථානසය් ආනාපානය කරන සකනාට නාසිකාගරසයන්, පිම්ීම 
හැකිළීම කරන සකනාට උදරසයන් හිත ගැලවිලා යන්නටත් ඉඩ 
තිසයනවා. ඒ නිසා සමතනදි භාවනාසවදි සතිය, ධම්මවිචය, විරිය 
ආදී මචතසික ධර්ම සපළගැසහනසකාට ඛුද්දිකා පරීතිය පහළ 
සවනවා. සම් කතාව අහල තිසයන සකසනකුට, සම් කථාව පිළිබඳ 
දැනුමක් ඇති සකසනකුට නම් ඒ පිළිබඳව මධයස්ථ සවන්න පුළුවන්. 
උසප්ක්ෂා සහගත සවනන් පුළුවන්. තවත් සම් පිළිබඳව කල්පනා 
කසළාත් සතියට බාධා සවයි, ධම්මවිචය වැරදි පැත්තකට යයි, වීරිය 
අඩු සවයි. ඒ නිසා මම නැවතත් කළ යුත්සත් අර කරමින් හිටපු කරමය 
දිගටම කරසගන යන එකමයි. සමථ සහෝ සේවා විපස්සනා සහෝ සේවා 
නාසිකාගරසය් හිත පවත්වාසගන ගිය සකනා නම් සම් සවනසකාට 
හුඟාක් සවනස්කම් දකනිවා අරමුසණ් - ආනාපානසය්. හුඟාක් 
සවලාවට ආනාපානය සියුම් සවලා. හුඟාක් සවලාවට ඒ 
ආනාපානසය් ඇතුල් වීම පිට වීම සදසක් සවනස වැටසහන 
සනාවැටසහන තරම්, හැපීම සනාදැසනන තරමට සියුම් සවලා. පිම්ීම 
හැකිළීම කරන සකනාටත් උදරසය් පිම්ීම හැකිළීම සදක අතර 
සවනස සනාදැසනන මට්ටමට ගිහිලල්ා. හිත උදරසය් පවතින්සන් 
නිකන් සල්ශ මාතරයක් පමණයි. ඡායාවක් ආේදඩට පමණයි.  

ඒ මට්ටමටම උදරසය් පිම්ීම හැකිළීම පිළිබඳව ඉතාමත්ම 
සමීපව කටයුතු සකරීසගන යනසකාට එකපාරටම සම් වසග් ඇඟ 
කිලිසපාළා යන්නා වසග් ගතියක් පහළ සවන්න පටන්ගන්නවා. 
හැබැයි ඒක එකම චින්තක්ෂණයයි හිටින්සන්. ඊගාව චිත්තක්ෂණසය්දී 
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සයෝගාවචරයා දක්ෂසයක් නම් නැවත සබාසහෝම සාවධානව 
අරමුසණ් හිත පිහිටවගන්න පුළුවන්. අදක්ෂසයක් නම් සකෝල ගති 
මතු සවනවා නම්, සකෝඩු ගති මතු සවනවා නම් සම් සමාකද වුදණ් 
කියලා සමහර විට ඇස් සදක ඇරලා බලන්නත් ඉඩ තිසයනවා. එක 
පාරට ඇවිල්ලා සීතල වාතයක් වැදුණද? නැත්නම් ඇඟ පුරාම කවුරැ 
හරි කූඹි සගාඩක් සගනල්ලා දැම්මද? ආදී වශසයන් කල්පනා 
කරන්නත් ඉඩ තිසයනවා. ඒ වුණත් ඒ වසග් ඇස් සදක ඇරලා බලන 
ගති, කල්පනා කරන ගති ආවත් සයෝගාවචරයාට බරපතළ හානියක් 
සවන්සන් නැහැ පස්සස් හරි ඒක සත්රැම්ගත්සතාත්.  

නමුත් සම් සම්සබාජ් ඣඞ ගය පිළිබඳ උගැන්වීසමදි කරන්සන් 
ඒකාන්තසයන්ම තමන් යන පාර මධයම පරතිපදාවට වැටිලා 
තිසයනවා. අරමුණ කරමානුකූලව සපළගැහීසගන එනවා. තමන් මීට 
කලින් අත්දැකපු නැති භාවනා සසෝබන මචතසික පහළ සවමින් 
එනවා. දැන් ඒකට සූදානම් සවන්න කියලා දැනුම්දීමක් සම් කරන්සන්. 
ඒ නිසා සයෝගාවචරයා සවනදට වඩා තලතුනා තාසලට, සවනදට 
වඩා සබාදහෝම සූක්ෂ්ම තාසලට, සවනදට වඩා දුර ගමනක් යන්න 
ලෑස්ති සවන සකසනකු තාසලට භාවනාවට සූදානම් සවන්න ඕනෑ. ඒ 
සූදානම් සවනසකාට වුණත් යම් ආකාරයකට සයෝගාවචරයා 
ආනාපානය දිසග්ම ඇතුල් වීම පිට වීම තිසයන තාක් කල් ඒ සදසක් 
සවනස හඳුනාගනිමින් එකම තැන හිත පවත්වමින් ආනාපානසය්ම 
හිත පවත්වනසකාට මට සම් විදිහට පරීත ිපහළ සේවා, ඛුද්දික පරීති 
පහළ සේවා, ඇඟ කිලිසපාළාවා කියල පටන්ගත්සතාත් නම් ඒක 
පටලැවිල්ලක්, සනාකටයුත්තක්. එසහමත් කරන අවස්ථා නැත්සත් 
සනාසේ. ඒ සමාකද, සමහර විටක සම්ක පරීතිය, සම්ක තමයි හරි 
කියල හිතුසවාත් හුඟක් සවලාවට සයෝගාවචරයන් ආනාපානය 
පැත්තක තියලා මට පරීති පහළ සේවා, නැත්නම් මට ඛුද්දික පරීති පහළ 
සේවා කියල භාවනා කරන්නත් ඉඩ තිසයනවා. ඒක වැළැක්වීමත් සම් 
ධර්ම සද්ශනාවක, ධර්ම සාකච්ඡාවක එක ආනිසංසයක්.  

ඒ වසග් යම් සවලාවක ආධුනික සයෝගාවචරයින්ටත් සම්ක 
සවනවා. ආධුනික සයෝගාවචරසයෝ තමයි සම්ක සබාසහාම සිත්ගන්නා 
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තාසලට, සබාසහාම හිත කිතිකවන තාසලට, හති අවුස්සා ලන 
තාසලට සකෝල කරන්සන්. දන්න සයෝගාවරයින්ට සම්ක සමහර 
සවලාවට පහළ සවනවා. සනාදැනීත් යනවා. ඒක වැඩිය ගණන් 
ගන්සන නෑ, ඒ සමාකද? දන්නවා. පුරැදු වැඩියි. ඒ තරම්ම හුරැ පුරැදු 
සවලා. සකාසහාම නමුත් සකායි මට්ටසම් දකනාට නමුත් සම් ඛුද්දික 
පරීති පහළ සවනවා. ඛුදද්ික පරීති තිසයද්දි ඒක දැනසගන ඒකට 
අරමුසණ්ම සබාසහෝම සූර වුසණාත් සතිය සුපතිට්ිත සතියක් බවට, 
දිගට පවතින සතියක් බවට ධම්මවිචසය්දී සත්රැම්ගත්සතාත් සම් 
කාරණා සපළගැහිච්ච නිසා, සපාසළාස් ඇඹුල සහාඳට පදම් සේසගන 
එනසකාට සහාඳ සුවඳක් එනවා. නමුත් ඒ සවලාසේ වැහුම් ඇරලා 
බලන්න නරකයි. ඒ සුවඳ සම්කයි. සම් පදම සම්කයි. සම් පරීති 
පරසමෝදසය් මූලික ලකුණක් සම් පහළ වුදණ් කියලා ඒක ධම්මවිචයට 
ලක් කරසගන සම් වැසේ දිගටම සකසරන්න ඕනෑ. සමසතක් සේලා 
පවත්වාසගන ගිය ඒ මූලික ලක්ෂණ එසහමම සපළගස්සසගන යන්න 
ඕනෑ, එල්ල කරසගන යනන් ඕනෑ කියල වීර්යය පවත්වාසගන යනව 
නම්, ඛුද්දික පරීතිය ඉක්මවලා ඛණික පරීති කියන එක පහළ සවනවා.  

සදවැනියට සඳහන් කරන්දන ඛණික පරීතිය. ඛණික පරීතිය 
පහළ සවච්චාම එකවරම නිකං අකුණු විදුලි ගහන ළඟට සහණයක් 
පුපුරන සවලාසවදි වදග් අසප් ඇඟට යම් කිසි විදියක සලාකු 
වියවුලක් ඇති සවලා එකපාරටම අපි සිහි එළවනවා. හරි සහණයක් 
ගැහුවා, සද්දයක් පිට වුණා, ආසලෝකයක් පිට වුණා, ගැස්මක් ඇති 
වුණා කියල වහාම අපි අවසබෝධ කරනවා මම මැරිල නැහැ, මට 
සහදණ් වැදිල නැහැ, සම් ළඟට වැදිල තිසයනවා. ආන්න ඒ වසග් 
විශාල වැඩපිළිසවළක් සවනවා. නිකං ආසන්සනට අකුණු විදුලි 
ගහනදකාට, ආන්න ඒ වසග් හිත යම් කිසි ඒකට කිට්ටු - ඒ වසග් 
සහණ ගැහිල්ලක් සනසවයි - නමුත් ඒ වසග් එකපාරට මුළු ඇඟම 
ආසලෝකයක්, තිගැස්මක් වසග් මුළු ඇඟම සහාලවා ලන ගතියක්, 
අකුණු විදුලියක තිසයන ස්වරෑපයක් වසග් දැසනන එක තමයි ඛණික 
පරීති කියල කියන්සන්, ඒකත් ක්ෂණයයි. ඒක අර ඛුදද්ික පරීතියට වඩා 
මුළු ඇඟටම දැසනන එකක.් විසශ්ෂසයන්ම භාවනාසවන් ගලවල දැම්ම 
වසග්. සම්පූර්ණසයන්ම අරමුසණ් සනසමයි හිත තිසයන්සන්. 
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අරමුසණ් හිත පැවැත්වීසම් සූර භාවය වැඩි සවලා වැඩි සවලා එක 
තැනකදී ඒ වසග් මුළු ඇඟම කුල්මත් සවලා යන ගතියක් තිසයනවා.  

සම්කත් අර කලින් කිේව වසග් වරදවලා වටහාගන්නත් 
පුළුවන්. සහාඳ පැත්තට වටහාගන්නත් පුළුවන්. ඒ සමාකද, ඇස් 
බාසගට යන්තමට සපසනන සනාසපසනන වයදස සකසනක් 
ඉදිකට්ටකට නූලක් අමුණන්න හදනව වසග්. එසහම දාසගන දාසගන 
යනසකාට ඇමුණුනාසදෝ නැද්සදෝ කියන සැකය සබාසහෝ සවලාවට 
පහළ සවනවා. ඒ සවලාවට සබාසහෝම සැලකිලස්ලන් දැන් සම් 
යාන්තං නූලට මල දාගත්තට පස්සස්, එහා පැත්සතන් නූල 
ඇදගන්නකල් සබාසහාම සලාකු සීරැමාරැවක් තිසයනවා. ආන්න ඒ 
වසග් සීරැමාරැ කරසගන ඉන්නසකාට ඇසඟ් හිරිගඬු පිසපනවා, කූඹි 
දුවනවා, එකපාරට සම් වසග් ආසලෝක විදුලි සේග එනසකාට අර 
වැඩපිළිසවළ සම්පූර්ණසයන්ම බාධා සවලා සම්කට හිත යන්න ඉඩ 
තිසයනවා. හැබැයි සම් පරීතිසය්, සම් පාසමාජ්ජ්සය් ඒ වසග් මූල 
වැඩපිළිසවළ බාධා කරන ගතියක් නැහැ. නැවතත් ඊට පස්සස් 
අරමුසණ්ම හිත පවත්වනව නම්, සමසහම සදයක් සනාවුණා තාසලට 
ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. යන්න යන්න අර වසග් විදුලි සේග නැවත 
නැවතත් නැවත නැවතත් දැසනන්න පටන් අරගන්නවා. සම්කත් 
සමහර විටක සයෝගාවචරයා ඇස් ඇරල බලන මට්ටමට එන්න ඉඩ 
තිසයනවා. 

සම් තත්ත්සවත් ඉක්මවලා, ඛුද්දික වශසයන් එන ඇඟ 
කිලිසපාළන හිරිගඩු පිසපන මට්ටමත් ගිහිල්ලා, ඊගාවට විදුලි සේග 
වසග් තිසයන ඛණික පරීතියත් ඉක්මවලා තව දුරටත් සතිය, ධම්මවිචය 
සම්සබාජ් ඣඞ ගය, විරිය සම්සබාජ් ඣඞ ගය කියන සම් කාරණා දිගට 
පවත්වනවා නම්, ඒ පර්යංකසය්දිම වුණත් ඒ සයෝගාවචරයාට 
ඔක්කන්තික පීති කියන නිකං රළ සේග වාසග් එක දිගට පරීති රැල්ල 
ගහන්න පටන් ගන්නවා. ඒක අර මලු් සදකටම සරූ සවච්ච දකනා 
මුල් සදසක්දිම හිත එසහ සමසහ කරගත්සත් නැතුව, අරමුණමයි මට 
සරණ, අරමුණමයි මට පිහිට, කියලා හිතාගත්තම අරමුණ සියුම් 
භාවය වැඩි සවන්න සවනන්, ඇතුල් වීම පිට වීම සදසක් සවනස අඩු 
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සවන්න සවන්න, පිම්ීම හැකිළීම සදසක් සවනස අඩු සවන්න 
සවන්න, ඒ හැපීම සියුම් සවන්න සවන්න අර පැවතුණා වූ පරීති 
චිත්තක්ෂණවල දිගින් දිගට පැවතීම සිද්ධ සවන්න පටන් අරගන්නවා. 
එතසකාට හරියට පුංචිම පුංචි ඔරැවක නැගලා මූදු රැල්ල පදිනව 
වසග් ඉහළ පහළ යන්ඩ පටන් අරගන්නවා. ඒ රැල්සල් තිසයන ඉහළ 
පහළ යන ගති තමන්ට වැටසහන්න පටන්ගන්නවා, හරියට සමබර 
භාවය නැති සවලා ගියා වසග්. නමුත් ඒක බය එළවනසුලු එකක් 
සනසවයි. ඒ කියන්දන් රළ සේගයකට අහු වුණා වසග්, මූදු රළට අහු 
වුණා වසග් දිගින් දිගට යන්න පටන්ගන්නවා. 

එසහම නැත්නම් සහාඳට සස්දපන්ෂන් සිස්ටම් එක, එසහම 
නැත්නම් සහාඳට දෂාකැබ්දසෝබර් හයි කරපු වාහසන්ක ටිකක් 
වළවල් සහිත තැනකට යනසකාට, වළකට වැටිච්චහම ටිකක් සවලා 
යනකල් ඒ ගැස්ම පැද්දුම අරං සදනවා. ආසය් සැරයක් යනසකාට 
ආසය වළක වැසටනවා. අන්න ඒ වසග් ඒ ඉහළ පහළ ගහන්න පටන් 
අරගන්න ඔක්කන්තික භාවය එන්න පටන් අරගන්නවා. සම් කියන 
ඛුද්දික පරීතියත් ඛණික පරීතියත් ඔක්කන්තික පරීතියත් කියන තුනම 
වැසටන්සන් පාසමාජ්ජ්යට. පාසමාජ්ජ්ය කියල කියන්සන් තරැණ 
පරීතියට. පරීතිය කියන මචතසිකය එන්ඩ හදනවා. දැන් සම් එන සපාට 
තමයි සම් පෑදීසගන එන්සන් කියල හරියාසගන එනසකාට තමයි 
පරසමෝදය පහළ සවන්සන්. නමුත් සබාජ් ඣඞ ග ධර්ම වශසයන් 
සාකච්ඡා කරනසකාට එසහම සවන් කරල උගන්නන්සන් නෑ. 
ඔක්සකාම පරීතියම, පස්වනක් පරීතිසය්ම සකාටස් වශසයන් 
සපන්නන්සන. සම්වා සවිස්තරව ඉසගනගන්නසකාට තමයි ඛුද්දිකා 
පරීති, ඛණිකා පරීති, ඔකක්න්තික පරීති කියන ඒවා පාසමාජ්ජ්යට 
වැසටන්සන්. ඇත්ත වශසයන් දානයක් සදනසකාටත් සම්ක සිද්ධ 
සවනවා. තමන්සග් සීලය ආවර්ජ්නා කරනසකාටත් සම්ක සිද්ධ 
සවනවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්සස්සග් බුදු ගුණ ආවර්ජ්නය 
කරනසකාටත් සම්ක සදි්ධ සවනවා. ධර්මසය් ගුණ ආවර්ජ්නා 
කරනසකාටත් සිද්ධ සවනවා. සංඝයා වහන්සස්ලාසග් ගුණ ආවර්ජ්නා 
කරනසකාටත් සිද්ධ සවනවා. චාගානුස්සති, සීලානුස්සති, 
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සද්වතානුස්සති තුනත් එක්ක සම් අනුස්සති හසයන්ම ගන්න පුළුවන් 
බව මූලධර්මානුකූලව සම්පාදනය කරල තිසයනවා.  

සම්ක එක විදියකට බලනසකාට මුදිතාවක්, සුඛයක් පිළිබඳව 
සතුටක්. අසන් සහාඳයි! අමහො සුඛං, අමහො සුඛං කයිලා පහළ සවන 
සදයක්. ඒක නිසා සබ් දුක්ඛ නිස්සරණ නිබ් ාන සච්ඡිකරණත්ථාය, 
කියල කහ සිවුර දපරවාගත්ත සකසනකුට මම මහණ සවලා, දැන් 
ආරණය ජීවිතය ගත කරනවා. දැන් සම් ගහක් මුල ඉඳසගන ඉන්නවා. 
සමාන තරම් සැපක්ද? සම් කැසල් තමන්ට රිසි සස් ඇවිදලා පීදිච්ච 
වන සගඩි කාල හැසදන කුරැල්සලක් වාසග්. එසහම නැත්නම් ලා දළු 
කකා තමතමන්සග් තාසලට මනාසපට ඇවිදින මුව සපාේසවක් 
වාසග්. සමසහම ඉන්නවා දකිනසකාටත් සම් කියන පරීත ි සුඛ, 
විසශ්ෂසයන්ම පාසමාජ්ජ් පහළ සවන්න ඉඩ තිසයනවා - පීති සුඛං. 
සම්කට සමථ භාවනාසේදී විසශ්ෂසයන්ම සාමඤ්ඤඵල සූතරය වසග් 
තැන්වල සර්වඥයන් වහන්සස් සද්ශනා කරනවා, විමවකජං පීතිසුඛං 
කියලා. ඒක සබාසහෝමත්ම අමුතුම ජ්ාතිසය් සලෞකික සම්පත්තිවලට 
තියන අර්ථකථනයක් සදනවා.  

අපි සම් පරීතිය සහායන්සන්, එසහම නැත්නම් සුඛය කියන 
එකක් අර්ථය දැන සහෝ සනාදැන සහායන්සන් සැණසකළිවල තමයි. 
අපි පරීති සුඛය සඳහා විවිධ සංදර්ශන බලන්න යනවා. ඇහැට විශාල 
රෑප සපන්නනවා. විවිධ රෑප සපන්නනවා. විවිධ වර්ණ සටහන් 
සපන්නනවා. ඒ කරලා අපි පරීතිය බලාසපාසරාත්තු සවනවා. කනට 
ගාලසගෝට්ටි - සංගීත රාව කියයි, සමාකක් හරි කමක් නෑ, විශාල ශේද 
පුරවල අපි බලාසපාසරාත්තු සවනවා පරීතිය. ඊගාවට නාසයට නා නා 
පරකාර ගඳ සුවඳ සපන්නල පරීතිය බලාසපාසරාත්තු සවනවා. සලෝකසය් 
තිසයන ඔක්සකෝම ජ්ාතිසය් විවිධ රසවල් සපනන්ලා දිවට පරීතිය 
බලාසපාසරාත්තු සවනවා. කයට සුසඛෝපසභෝගිත්වය දීලා පරීතිය 
බලාසපාසරාත්තු සවනවා. ඒකට තමයි සම් සලෝසක් හැම තැනම 
රණ්ඩු. මට වැඩිය අරයට රෑප සප්නව නම් මට ඉන්න බෑ. මට වැඩිය 
අරයට සද්ද වැඩි නම් ඒක ඉතින් මට සබාසහාම අමාරැයි. බඩට 
කන්න නැතුව වාසග්. ඒ වසග්ම නාසයට ගඳ, දිවට රස, කයට පහස. 
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කවදාක්වත් සම් මූලික අවශයතා සනසවයි. සම් තරසඟ. සම් ඔක්සකාම 
තිසයන්සන් ආමිසයට.  

නමුත් සර්වඥයන් වහන්සස් සාරාසංඛ කල්ප ලක්ෂයක් 
සබෝධි සම්භාර පුරලා ඒ සබෝධි සම්භාරය අහක දාන්සන් නැතුව ඒ 
කාලසය් ආස්වාද කරපු හැටි, ආදීනව විඳපු හැටි එේවසගන් 
නිස්සරණය ලබපු හැටි ඔක්සකෝම පිඬු කරලා, බුද්ධගයා ශුද්ධ 
භූමිසය්දීත් චතුරායව සතය අවසබෝධයත් එක්කම තුන්කල් දක්නා 
ාණය ඇති වුණාට පස්සස් උන්වහන්සස් දැනගත්තා සම් ඇහැට රජ් 
සවලා සහෝ සිටු සවලා සහෝ සමානම නිලයක් ලබා සහෝ සදන්නා වූ 
සම් රෑප දීසමන් කවදාක්වත් ඉවර කරන්න බෑ. ඊට වැඩිය දම් මානව 
පරජ්ාවට උගැන්විය යුතු විසේකජ් පරීත ිසඛුයක් කියලා තිසයනවා. රෑප 
සප්න්සන නැති පරසද්ශයකට ගිහිල්ලා ඇස් සදක වහගත්තහම ඇහැට 
හම්බ සවනවා විසේකයක්. සම්කට හැබැයි සීලසය් සලාකු 
ආරක්ෂාවක් තිසයන්න ඕනැ. සිල් නැති සකනාට රෑපය නැති අඳුරැ 
තැනක ඇස ්සදක වහ ගත්සතාත් නූල් බඳින්න සවනවා. එයාට ඒක 
මරණ දණ්ඩනයට පමණයි සදසවනි සවන්සන්. සලාකු දණ්ඩනයක්. 
නමුත් සිල්වතාට, නිරාමිස පරීතිය බලාසපාසරාත්තු සවච්ච සකනාට 
සහාඳසටෝම සත්සරනවා සම් විසේකජ් වූ පරීති සඛුය උපදින්න නම්, 
ඇසහන් රෑප ගැනීම නතර සවන්න සවනවා. අඩු ගාසන් හිසත් 
පැවතුණා වූ චිත්තජ් රෑප සප්න එක සහෝ විසේකජ් පරීති සුඛයට සලාකු 
බාධාවක්. විසශ්ෂසයන්ම උපචාර සමාධියට ගියාම සයෝගාවචරයන්ට 
සම්ක බලපානවා. 

ඒ වාසග්ම තමයි කනට ශේද ඇහීම - පුදුමාකාර යන්තර සූතර 
සසායාසගන උසද් ඉඳලා හැන්දෑ සවනකල් අපි සම් කන ළඟ පීරි 
ගාගන්නවා. නමුත් කවදාක්වත් විසේකජ් පරීත ිසුඛයක් හරි යන්සන් 
නැහැ කනට නිශශ්ේදතාව නැතුව. සමාකද? පඨමස්ස ඣානස්ස සසදදා 
කණ්ඨසකා - බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් සද්ශනා කරල තිසයනවා පරථම 
ධයානයට ශේදය කියන එක උලක් වාසග්, කටුවක් වාසග් හූරල 
දානවා. ඒ නිසා අපට ශේද නැති විසේකයක් තුළ තමයි පරීති 
පාසමාජ්ජ්ය උපදින්සන්. ඊගාවට නාසයට ගඳ සුවඳ නැති සවන්ට 
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ඕනෑ. දිවට රස විතරක් සනසමයි, දිසේ කථාවත් නතර සවන්න ඕනෑ. 
කයට පහස සනසමයි ඒ කිසිම සදයක, අඩු ගාසන කයටවත් කය 
තිසයන බවටවත් දැනුම නැති සවන තරමට ආනාපානසය් හිත 
නිමග්න සවන්න ඕනෑ. අරමුසණ් හිත නිමග්න සවන්ට ඕනෑ. ආන්න 
එතසකාට පහළ සවන සද්ට කියනවා විසවකජ්ං පීතිසඛුං. 
ආනාපානසති සූතරසය් සඳහන් කරන්සන් ආරද්ධවිරියස්ස උප්පජ්ජති 
පීති නිරොමිසො. නිරාමිස වූ පරීතියක් උපදිනවා - ඇහැට රෑප නිසා 
සනසමයි, කනට ශේද නිසා සනසවයි, නාසයට ගඳ නිසා සනසමයි, 
දිවට රස නිසා සනසමයි, කයට පහස නිසා සනසමයි. සමන්න සම් 
ශේද, රෑප, ගන්ධ, රස, සප්ර්ශ කියන පසහන් විනිර්මුක්තව, චක්ඛු, 
සසෝත, ඝාණ, ජිේහා, කාය කියන පසහන් විනිර්මුක්තව, චක්ඛු 
විඤ්ඤාණ, සසෝත විඤ්ඤාණ, ඝාණ විඤ්ඤාණ, ජිේහා විඤ්ඤාණ, කාය 
විඤ්ඤාණ කියන පසහන් විනිර්මුක්තව අනින්ද්රිය පටිබද්ධ වූ 
විඤ්ඤාණයට වැටසහනවා මනුෂයයාට පමණක් ලැබිය හැකි විසශ්ෂිත 
වූ පරසමෝදයක්, පරීතියක්, සඛුයක්.  

සම්ක පහළ සවන්සන් සමසලෝ වශසයන්ම නිවන් 
බලාසපාසරාත්තු සවන අයටයි. අනුන්ට කියා පාන්න සනසමයි. 
රට්ටුන්ට කියල සදන්න සනසමයි. අනුන් නිවන් දක්කන්නත් 
සනසමයි. කුහකකමකටත් සනසමයි. සමසලෝ වශසයන් මම නිවන ්
දකින්නට ඕනෑ කියන සකනාට සම් පරීතිය, පරසමෝදය සදගුණ සතගුණ 
සවනවා. සම්ක සමථ මට්ටසම්දීත් පහළ සවනවා. ඒ නිසා සම්කට 
කියනවා දිට්ඨධම්ම සුඛ විහරණය කියලා. සම් දිට්ඨධම්ම සුඛ 
විහරණය ලැසබනසකාට ඒ පුද්ගලයා තාමත් චීවර, පිණ්ඩපාත, 
සස්නාසන, ගිලන්පස කියන සිේපසය පිළිබඳවත් අවුල් වියවුල් සහිත 
නම්, ඒක ඔහුට විශාල බාධාවක්. ඒක නිසා සම් පරසමෝද මචතසිකයට 
පරධානවම බලපාන්සන් අරතිය. භාවනාරාසමා සහාති භාවනාරසතා. 
භාවනාව පිළිබඳව රතියත් භාවනාව පිළිබඳව රාමතාවත් කියන සම් 
සදක තිසයනවා නම්, ඒ පුද්ගලයාට දිගින් දිගට දිගින් දිගට සම් 
නිරාමිසව ලැසබන්නා වූ පරීතිය දමෝදුවට යනවා, සම්රීමට යනවා, 
බහුලීකත භාවයට යනවා.  
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ඒක තමයි බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් සද්ශනා කරන්සන් පරීති 
සම්සබාජ් ඣඞ ගය ආරද්ධක සකනාට ඒක භාවනාවට යනවා, 
පරිපූර්ණ භාවයට යනවා. ඒ නිසා සමතනදී විසශ්ෂසයන්ම තව 
සකසනකුට උදේ උපකාර කරනසකාට නම්, කමටහන් සුද්ධ 
කරනසකාට සහාඳට පැහැදිලි සවනවා, යම් කසිි සකසනක් හිස 
ගිනිගත්ත සකසනකුටත් වඩා සම් නිවනම පරාර්ථනා කරසගන, අඩුම 
වශසයන් කියනවා නම් සමථය කරන සකනා අඩු ගාසන් මම 
රෑපාවචර ධයානයකට සහෝ කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියල යනසකාට 
සම් පරීතිය ඉතාමත්ම තීරණාත්මකව සන්ධිස්ථානයක් බවට පත් 
සවනවා. ඒක මත තමයි හරි වැරැද්ද තීන්දු සවන්සන්. ඒ ලැසබන්නා 
වූ පරීතිය විෂසයහි සයෝගාවචරයා හැසිසරන හැටි බැලුවත් පුදුම 
විෂමතාවක්. සමහරැ සම්ක පුදුමාකාර කරදරයක් කරගන්නවා. 
නැත්නම් සමහරැ ඕනෑවට වැඩිය සම්ක අගය කරන්න ගිහිල්ලා 
අරමුණ පන්නගන්නවා.  

සම් සදසක්දීම සයෝගාවචරයා විදයාවත් දැනගන්න ඕනෑ, 
කලාවත් දැනගන්න ඕනෑ. ඒකටයි සම් ධර්ම සද්ශනාව, ධර්ම 
සාකච්ඡාව ඉදිරිපත් කරන්සන්. එතසකාට තමන් දැනගන්නවා. තමන්ට 
පින තිසයනවා. උපනිශරය සම්පත්තිය තිසයනවා. නමුත් එතනදී 
හසුරැවාගන්න දන්සන් නැහැ. සකාසහාමද සම් පරීතයි - ඔය කියන 
විදියට ඛුද්දිකා වශසයන් එනවා, ඊගාවට ඛණික පරීතිය, ඊගාවට 
ඔක්කන්තික පරීතිය බවට පත් වුණාට පස්සස් සම්ක සීරැසවන් - 
හරියට කියනවා නම් දිය යටින් ගින්දර සගනියන්නා වාසග්, වැලක 
කඹයක ඇවිදින්නා වාසග්, සම් සගනාපු පරසමෝදය දිගටම ඉදිරියට 
පවත්වන්න නම්, සවන සමානවක්වත් සනසමයි අවශය කරන්සන් අර 
කලින් සඳහන් කරපු සති මචතසිකයමයි; ධම්මවිචය 
සම්සබාජ් ඣඞ ගයමයි; නැත්නම් ධම්මවිචය කියන සංකල්පයමයි. ඒ 
වසග්ම වීරිය මචතසිකයමයි. වීරිය සම්සබාජ් ඣඞ ගයමයි. ඒකම 
අතනෑර, සම් මචතසික ධර්මවල ආධාරසයන් අරමුසණ්ම හිත 
පැවැත්වීම තමයි සයෝගාවචරයාට පරසමෝදය පරීතියක් බවට පත් 
කරගන්න උදේ කරන්සන්. 
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පරසමෝදය සමෝරනසකාට උේසේග පරීතිය කියන විදියට උඩ 
ගිහිල්ල නතර කරන්නා වසග්, සුෂුම්නාව දිසග් පාතින්ම පටන් 
අරසගන මුදුන හිසක්බල දක්වාම දිගට යන්න පටන් අරගන්නවා. 
සමහර සවලාවලට උඩ ගිහිල්ලා කරකවල, සරැංගලයක් අරසගන 
ගිහිල්ලා සගනල්ල පාත් සකරැව වසග්, පුළුන් සරාදක් අරන් ගිහිල්ල 
සගනල්ල තියාගත්ත වසග් අවස්ථාවලට පත් සවනවා. හුඟාක් 
සවලාවට භාවනා සම බර භාවය නැති බවට සයෝගාවචරයාට සැක 
හිසතනවා. ඇසඟ් සම්පූර්ණ ගුරැත්ව ශක්තිය නැති සවලා, පා සවන 
තත්ත්වයකට පත් සවනවා, වරින් වර සිද්ධ සවනවා. සම්කට ඉස්සර 
සවලා අර ඛුද්දිකා පරීතිය, ඛණික පරීතිය, ඔක්කන්තික පරීතිය අත්දැකපු 
සකනාට සත්සරන්න පටන්ගන්නවා ඒසකම ඉහළ පන්තිය තමයි, 
ඒසකම ඉහළ දියුණුව තමයි සම්ක කියලා. ඒ තිසයද්දිත් නරකයි ඒ 
පරීතිය සහෝ පරසමෝදය සහෝ පරාර්ථනා කරන්න. ඒ පරර්ථනා කිරීසමන්ම 
භාවනාරාමතාව කැසඩනවා. භාවනාරතිය කැසඩනවා. 
සයෝගාවචරයාට අවශය කරල තිසයන්සන් යම් සහ්තු පද්ධතියක් නිසා 
සම් පසමෝද පරීත ිපහළ වණුාද, ඒ සහ්තු සම්පාදනය දිගට කරන්න 
ඕනැ. ඵලය පිළිබඳ අසප්ක්ෂාවක් සහෝ අධිෂ්ඨාන කිරීමත් දම් සහ්තු 
සම්පාදනයට බාධා කරනවා. සතිය දුර්වල කරනවා. ධම්මවිචය සලෝභ 
සහගත කරවනවා. වීර්ය බහා තැසබනවා. ආපසු හැරිල බලන්න 
හිසතනවා. එතසකාටම වහාම පරීති පාසමාජ්ජ්ය දුර්වල සවලා යනවා. 
එසහම නැතිනම් ඒ පරීතයි ඵරණා කියන විදියට, දිගින් දිගට දිගින් 
දිගට උතුරා යන බත් හැළියක් වාසග්, උතුරාසගන යන කිරි හට්ටියක් 
වාසග් දිගින් දිගට දිගින් දිගට උතුරන්න පටන්ගන්නවා. මුළු ඇඟම 
සතමාගන්නවා. හුළං පිරිච්ච සකාට්ටයක් වාසග් කියල උපමාවක් දීලා 
තිසයනවා.  

සො ඤ්ඤඵ  සූතරය සම්කට එකට එකට එක එක උපමා 
සදමින් සර්වඥ සද්ශනාසේ ඉදිරිපත් කරනසකාට සර්වඥයන් 
වහන්සස් කියනවා, සම් රජ්ජ්ුරැසවෝ විඳින්සන් සමාන තරම් 
අපහසුකම්ද, ශරමණයන් වහන්සස්ලා ශරමණ ඵල වශසයන් සම් විඳින 
සැප හිතාගන්නවත් බෑ. රෑප සබාසහෝ සකාට ඇත්තා වූ, ශේද 
සබාසහෝ සකාට ඇත්තා වූ, ගන්ධ රස ස්පර්ශ සබාසහෝ සකාට ඇත්තා 
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වූ ගෘහස්ථ පරිසරවල සකාසහාමකටවක්වත් සම්ක ලබන්න බෑ. 
සමහරැ ආරණයත් මාලිගාවල් වසග් හදාගන්නවා. එතසකාටත් රෑප 
ශේද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ සබාසහෝ සවනවා.  

දම් සම්බන්ධසයන් සර්වඥයන් වහන්සස් ද ්ශනා කරල 
තිසයන්සන් අරියවංස සූතර සද්ශනාසේ සන්තුමට්ඨො මහොති 
ඉතරීතමරන චීවමරන, ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ියො ච වණ්ඩණවොදී. 
්නවත්තානුක්කංමසති, මනො පරං වමම්භති කියලා තමන්ට ලැබුණා 
වූ යම් සිවුරක් සවනවද, ලද යම් සිවුරකින් සතටුට පත් සවනවා. 
සාමානයසයන් ඒක වයවහාර භාෂාවට ගිහිල්ල තිසයන්සන් ලද 
සදයින් සතුටු සවනවා යි කියලා. ඒ නිසා ලද යම් සිවුරක් සවනව 
නම් එයින් සතුටු සවනවා. එසහම නැතුව අතරිච්ඡතාවයට වැටුදණාත් 
මට තව එකක් වැස්ස සවලාවට තියාගත්සතාත් සහාඳයි, ගමනට මට 
තව එකක් තියාගත්සතාත් සහාඳයි, නෑදෑසයෝ වැඩිහිටිසයෝ 
දකිනසකාට තව එකක් තයිාගත්සතාත් සහාඳයි කියලා තව ඩිංගිත්තක් 
- ඒකට කියන්සන් භව සනත්තිය කියලා - සකානක් ඉතිරි වුදණාත් 
ඉතින් සකළවරක් නෑ, ඉතනි් සකළවරක් නෑ. දිගින් දිගට දිගින් දිගට 
අමනසනං අප්පතිරූපං ආපජ්ජති - නානාපර කරමවලින් සම්ක සහ්තු 
සහගත ගන්වන්න හදනවා, අසනසනයට වැසටනවා. සනාසසවිය 
යුතු කරමවලින් සහායනවා. ඒ වසග්ම අප්පතිරූපං ආපජ්ජති - ශරමණ 
සාරැප්පය සනාවන්නා වූ කරමවලින් සහායන්න පටන් අරගන්නවා. ඒ 
කරලා විවිධාකාර විනය සහ්තු, ධර්ම සහ්තු මතු කරගත්තට පස්සස් 
අවසානසය්දී සිද්ධ සවන්සන් සමාකක්ද? අර චීවර සන්තුට්ිය නැති 
සවනවා. ඒක නිසා ආරණයවල පින් ඇත ිඇත්තන්ට ‘ලැීම’ කසිි 
සස්ත්ම භාවනාවට බාධාවක් නැහැ. සකාච්චරසදෝ ලැසබන්න පුළුවන්. 
සකාච්චර ලැබුණත් චීවර සන්තුට්ිය ලැසබනවත් සවන්න පුළුවන්. 
සනාලැසබනවත් සවන්න පුළුවන්. සකාච්චර සනාලැබුණත් චීවර 
සන්තුට්ිය ඇති කරගන්න දක්ෂ සවන්නත් පුළුවන්.  

ඒ වාසග්ම තමයි පිණ්ඩපාත සන්තුට්ිය. සන්තුමට්ඨො මහොති 
ඉතරීතමරන පිණ්ඩඩපොමතන, ඉතරීතරපිණ්ඩඩපොතසන්තුට්ියො ච 
වණ්ඩණවොදි - ඔන්න ඔය ඉතරීතසරන පිණ්ඩපාත සන්තුට්ිය, 
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ඉතරීතසරන චීවර සන්තුට්ිය සදසක් වණ්ණවාදීකම කියල කියන්සන් 
සලාකුම සලාකු මුදිතාවක් තමයි. ඒක තමයි ඔය අමහො සුඛං, අමහො 
සුඛං කියල කියන්සන්. ලද යම් සහෝ සදයක් සවනව නම්, අසන් 
සබාසහාම සහාඳයි. ඒ සිේපස දායකයන්ටත් පින් සිද්ධ සේවා, මටත් 
සම්ක සප්පායයි. සම්ක වළඳලා මං මසග් භාවනා වැඩ ටික 
කරගන්නවා කිේවට පස්සස් ඒ වර්ණනයමයි හිසතන්සන්. කවදාකවත් 
ඒක පිළිබඳව විසේචනයක් ඕනැ නෑ. එනවා. විසේචන ආවට අර 
පරීතිසයන් පරසමෝදසයන් ඒ විසේචන ඔක්සකාම තල්ලු සවලා යනවා. 
තල්ලු සවලා ගිහිල්ලා සමහර විට දිගින් දිගට දිගින් දිගට චීවර 
සන්තුට්ිය, සස්නාසන සන්තුට්ිය, පිණ්ඩපාත සන්තුට්ිය, 
භාවනාරාමතා සන්තුට්ිය. සම් සන්තුට්ි හතර අරණයසය් වාසය 
කළත්, යුවළක්ව සගදරක වාසය කළත්, ගමක පන්සලක වාසය කළත් 
සම් දක්ෂතාව නම් භාවනාමයමයි. ඊටත් වැඩිය අපි අර වීරිය ගැන 
කතා කරනසකාට කිේව වසග් ඒකාන්ත නිවන පරාර්ථනා කරන 
සකනාට නම් සම් දුකත් සැපක්. පැමිණි දුක් පැණි රසයි වසග්. සම් 
කටයුතු දුෂ්කරතා එන්සන් අපි චීවර සන්තුට්ිය රකිද්දි සන්. අපිට සම් 
දුෂ්කරතා එන්සන් පිණ්ඩපාත සන්තුට්ිය රකිද්දිසන්. අපිට සම් 
සන්තුට්ිය එන්සන් සස්නාසන සන්තුට්ිතාව රකිද්දි දන්. අපිට සම් 
සන්තුට්ිය එන්සන් භාවනාරාමතාව සන්තුට්ිය රකිද්දි දන් කියලා 
ඒකම මිහිරියාවක් සවන්න පටන් අරගන්නවා.  

ඒක නිසා අන්න ඒ ආකාරසයන් යම් කිසි සකසනක් සබාසහෝ 
කාලයක් සිට පැවත එන්නා වූ සම් අරියවංස සූතර සද්ශනාසව 
ගැළසපන තාසලට තමන්සග් ජීවිසත් හදාගන්නවා නම් බුදුරජ්ාණන් 
වහන්සස් සද්ශනා කරනවා ඒ ඇත්තා උතුරැකුරැ දිවයිසන් හිටියත් 
දකුණු දිශාසේ හිටියත් නැසගනහිර හිටියත් බටහිර හිටියත් ්ස්වව 
අරතිං සහති, න තං අරති සහති. ඔහුසග් හිත කවදාකවත් අධිකුසලයට 
නම් කම්මැලි සවන්සන නෑ, නිවනටමයි. සමසලාව වශසයන් නිවන් 
දැකීමමයි. ඉන් දමපිට ලාමක සදයක් කවදාකවත් ගන්සන් නෑ. ගන්න 
වුසණාත් ඒක මසග් ීරත්වයට කැළලක්. ඒ නිසා සම්පූර්ණ සටන 
සගනියන්සන් අවසාන උත්තම ඵලය සඳහාමයි. ඒකට සහ්තුව 
කියනවා ධීමරො ව අරතිං සහති. අන්න ඒ පුද්ගලයා ීරසයක් වසග් 
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මතු සවන මතු සවන අරතිය - මට සහාඳ සිවුරැ නෑ කියලා හිතට 
කනගාටුවක් ආවත්, මට සහාඳ පිණ්ඩපාත නෑ කියලා හිතට 
කනගාටුවක් ආවත්, මට සහාඳ සස්නාසනයක් ලැසබන්දන නෑ කියලා 
කනගාටුවක් ආවත්, මට සහාඳ විපස්සනාවයි. සමසලාව වශසයන් 
නිවන් දකින්න ඕනැ නෑ, මාර්ගසය් වැඩ සකරැසවාත් ඇති කියලා 
හිතක් ආවත්, එසහම නැත්නම් සම් මාර්ගය නැති වුණත් කමක් නෑ 
සමථයක් ඇති වුසණාත් ඇති කියලා හිතුණත්, නැත්නම් සමථ 
විපස්සනා ඕනැ නෑ සීලය තිබුසණාත් ඇති කියලා හිතුණත්, එසහම 
නැත්නම් ශීල, සමාධි, පරඥා ඕනැ නෑ මට දාසන විතරක් තිබුසණාත් 
ඇති කියලා හිතුණත් ආදී වශසයන් සම් කළ යුතු අධිකුසලය තිසයද්දී 
ලාමක කුසල්වලට වැසටන ගතිය - කවදාකවත් එවැනි පුද්ගලයකුසග් 
හිසත් කලතවලා දාන්සන නෑ. ීරසයක් වාසග් අරතයි මැඩ ලනවා. ඒ 
අරතිය මැඩ ලන්සන් සමාදකන් ? අන්න අර කියන පුංචි චීවර 
සන්තුට්ිසයන්, පුංචි සස්නාසන සන්තුට්ිසයන්, පිණ්ඩපාත 
සන්තුට්ිසයන්, භාවනාරාමතා භාවනාරති සන්තුට්ිසයන්.  

ඒක නිසා බුදුපියාණන් වහන්සස්සග් නවගුණවලට, 
සර්වඥයන් වහන්සස්ට සම් වසග් ගුරැවරැ හිටිසය් නැහැ, ධර්මයක් 
ගුරැ වුදණ් නැහැ. සම් වසග් සස්නාසන හදල දුන්සන් නැහැ. සම් 
වසග් සිේපස දායකසයෝ හිටිසය් නැහැ. උන්වහන්සස් පුදුමාකාර 
අලුත්ම පාරක අලුත්ම කරමයක් සහායාසගන ගිය උත්තමයන් 
වහන්සස් නමක්. හයඅවරුැදු දුෂ්කර කරියා කරපු එසකන් කාලක් 
අරික්කාලක්වත් සම් අපිට විඳින්න සවලත් නැහැ. ඒ තිසයද්දිත් අපි 
සකාච්චර චරැචුරැ ගානවද? සකාච්චර නහසයන් අඬනවද? සකාච්චර 
ආඩාපාලි කතා කර කර ඉන්නවද? නමුත් සර්වඥයන් වහන්සස් 
සමච්චර ලස්සනට ගිය ගමන නිසා උන්වහන්සස්ට කියනවා 
‘සුගදතා’ - සුන්දර සලස ගමන් කළා වූ උත්තමයන් වහන්සස් කියලා. 
කවදාකවත් ඒ තමන් ගිය ගමන ගැන වචසනකින්වත් නෑ 
විසේචනයක්. හිතකින්වත් නෑ විසේචනයක්. දිගසටෝම මුදුන්පත් 
කරගත්ත සබෝධි චිත්තයමයි. ඒ සඳහා පැමිසණන සෑම දුකක්ම සෑම 
අරතියක්ම උන්වහන්සස් සබාසහෝම මධයස්ථ පරීතියකින් ගත කරසගන 
ගියා. මට වැටසහන්සන්, සමන්න සම් විදිසය් නිවන පරාර්ථනා 



58-වන ධමම ද ්ශනය - පීත ිසම්දබාජ්ඣඞ්ගය | 

145 | 

කරසගන යන ගමසනදි අපි ළඟ පරීති පරසමෝද පහළ සවන සවලාවලුත් 
ඇති, විරිය සම්භාර පහළ සවන සවලාවලුත් ඇති, ධම්මවිචයත් පහළ 
සවන සවලාව ඇති, ඒ වසග්ම සතියත් පහළ සවන සවලාව ඇති. ඒත් 
සම්ක ඇඹුල් සවන්න සහත්ු සවන්සන් දැන සහෝ සනාදැන කරියාත්මක 
සවන වංචනික ධර්ම, කුහකකම්. සහාඳට සැලකිලිමත් සවන්න ඕනූ, 
සම් අනුන් එකක් අපටි ජීවත් සවන්න සවච්ච එක ණයක්. සම් 
සංසාසර සහෝදල ගන්න සදයක් ඇත්සතම නෑ.  

අපිට තිසයනවා එක විසඳුමක්. ඇතුළතින් භාවනාරාමතාව 
ලැීම නිසා, කිසි සස්ත්ම අරතියට යට සවන්න සදන්දන නැතුව අපි 
ඇතුසළන් පහළ සවන්නා වූ පරීතිය අපිට පවතිනවා නම්, අපි සත්රැම් 
අරගන්න ඕනැ එච්චරයි අපිට ඉතුරැ සවන්සන්. මරණ සමාසහාසතදි 
අපිට සුසුමක් වශසයන් සහෝ ඉතුරැ සවන්සන් ඒ ගත කළා වූ ජීවිතසය් 
පහළ වුණා වූ පරීති පරසමෝදයයි. නිවන් දැක්සකාත් නම් ඔච්චර 
පරශ්නයක් සවන්සන් නැහැ. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් අනුන් උදේ 
උපකාර කරගන්න ඕනෑ, අප තුළ පහළ සවන්නා වූ සම් දැන සනාදැන, 
පරසිද්ධිසය් අපරසිද්ධිසය් පහළ සවන සකසලස් මතු කරගන්නයි. 
විසශ්ෂසයන්ම වංචනික ධර්ම මතු කරගන්න. සම්ක අයින් 
කරගැනීමම පුදුමාකාර පරීති පරසමෝදයක්. එසහම නැත්නම් අපි 
සබාසහෝ විට සක්කාය දිට්ියටම සපෝර දමමින්, අසප් තිසයන දිට්ිම 
සපෝෂණය කරමින් සම් ගත කරන ගමසනදි කවදාකවත් පරීතිය 
සගනැල්ලා ඇඟට වැක්සකරැවත් බුක්තියක් ලැසබන්සන නැහැ. ඒ 
නිසා හැම සවලාසවම සන්තුට්ිතාව, ආමිසය පිළිබඳ ඇත්තා වූ 
සන්තුට්ිතාව, ඒ වසග්ම අප්පටිවානිතාව - කවදාකවත් නතර 
කරන්සන් නැහැ, ආරද්ධ විපස්සක ස්වභාවය අරඹන ලද වැර ඇත්තා 
වූ ස්වරෑපසයන් දිගට යනසකාට පැමිසණන සෑම දුකක්ම පැණි රස 
බවට පත් සවනවා. එතසකාට අපට බය සවන්න සදයක් නෑ 
සබෞද්ධසයෝ අසනක් ආගම්වලට හරවාගනීවි කියල. සබෞද්ධයන්ට 
ලක්ස්සපර් පැකට් එකක් දීල, සවන සමානවා හරි සදයක් සපන්නල 
සවන ආගමකට හරවාගනීවි කියල කසිි සස්ත්ම පැකිදළන්න සදයක් 
නැහැ. සමාකද, සබෞද්ධසයක් එදහම හැසරන්න විදියක් නෑ. ඔසේ 
පරමාර්ථය නිවන නම්, ඒ සඳහා දිගටම පවතින්නා වූ පරීතිය, නිරාමිස 
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පරීතිය, නැත්නම් විසේකජ් පරීති සඛුය, නැත්නම් කයිනවා දිට්ඨධම්ම 
සුඛ විහරණය තිසයනවා නම්, ඒක කවදාකවත් ආමිසයකට 
වැසටන්සන් නැහැ. වැසටනවා නම් ඒක ඒ ඒ ඇත්තන් පුද්ගලිකව 
තීන්දු කරගන්න ද යක්. 

ඒ නිසා සර්වඥයන් වහන්සස්සග් ධර්මයට ඒහිපස්සිකයි 
කියල කියනවා. සම්ක ඇවිල්ලා සපාේඩක් කරල බලන්න. එසහම 
නැතුව කාටවක්වත් විකුණන්න, සවළඳ පරචාර කරන්න සමානවක්වත් 
සදයක් නැහැ. හැබැයි සම්ක විඤ්ූපසත්තයි. පරඥාවන්තයන්ට 
පමණයි සම්ක ගළපගන්න පුළුවන් සවන්සන්. අඩු ගාසන් 
ආනොපොනසති සූතරමය් බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් සඳහන් කරනවා නාහං 
භික්ඛ්ව මුට්ඨස්සතිස්ස අසමපජානස්ස ආනාපානස තිභාවනං වොමි 
කියල. සම් ආනාපානසතිය, මුට්ඨ සතිය ඇති සකනාට සහෝ 
සම්පජ්ඤ්ඤය නැති සකනාට මම කවදාක්වත් කරන්න කියන්සන් 
නැහැ, කරන්න බෑ. ආනාපානසතිය සගවීසගන යනසකාට, අරමුණ 
සගවීසගන යනසකාට ඒ පුද්ගලයාසග් රෑප ධර්ම සගවීසගන ගිහිල්ලා 
ඒ නිමිති පහළ සේසගන එනසකාට, සම් ඛුද්දික පරීති, ඛණික පරීති 
පහළ සවනසකාට ඒ මනුස්සයා සළුව ගසාදාල නැගිටල යනවා. 
භාවනාව කැඩුණා, වැරදුණා. මං බලාසගන කරන්න ගිය ආනාපානය 
දැන් නෑ. සමාකක්ද මං ඊගාවට කරන්න ඕනැ කියල ගිහිල්ල අහන්න 
බලාසපාසරාත්තු සවනවා. ආන්න ඒ වසග් සම් සවන සද ්
සදතුන්සැරයක් බලලා, සම්සක් මුල මැද අග සත්රැම් අරසගන, සම් 
තීරණාත්මක අවස්ථාසේ අපි හිත කාම සලෝකසයන් රෑප සලෝකයට 
නංවාගැනීසම් වැඩපිළිසවදළ් තඩමාරැව සත්රැම් කරලා සදන්න 
නයායක් නෑ. අත්දකින්න ඕනැ, නැවත නැවතත් සම්කම අත්දැකල මං 
කවදා සහෝ සම්සකන් චුත සවනවා. මුල මැද අග දැකසීමන් මට එසගාඩ 
සවන්න පුළුවන් කියන එක ඒ සමථ භාවනාසව ඇති ආදර්ශයක්.  

විපස්සනාසේදී සම්ක අඩ ුගාසන් පළසවනි මාර්ග ඥානයට 
වැටිල සදතුන් සැරයක්වත් පරීක්ෂා කරනවා. විසශ්ෂසයන්ම හිත 
විපස්සනාවට වැසටන සවලාසවදි සහාඳසටෝම පරීක්ෂා කරනවා. අපි 
හිතුවට ඊසය් විපස්සනාව සකරැණා, අදත් ඉඳගත්ත ගමන් මට පරීතිය 
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පහළ සේවා කියලා ඉඳසගන හිටියට ඒක කටු ඔටුන්නක් සවනවා. 
කටු අත්තක් සවනවා. අවුලක් සවනවා. කළ යුත්සත් කවදාක්වත් 
භාවනා කරපු නැති සපාඩි සකසනක් වාසග් යාන්තමට මතු සවන 
පිම්ීම හැකිළීදමන් පටන් අරසගන, සහාඳට ඒකත් එක්ක හාද සවලා 
සහාඳට සමසනහි කරලා, පිම්ීම හැකිළීම බිඳසගන ඒ තුළට හිත 
වැදටන තත්ත්වයට යනසකාටත් සම් පරීත ි පරසමෝද ලකුණු වගයක් 
පහළ කරනවා. ඊට පස්සස් ඒක දිගට පවත්වසගන යනසකාට සම් 
පරසමෝද සකෝක සවතත් පරීති, සහාඳට ඝනබහළ සවච්ච පරීත ි පහළ 
සවලා එහි පරතිඵලයක් වශසයන් තමයි පස්සද්ධිය කියන දිගට හම්බ 
සවන සංසිඳීම පහළ සවන්සන්. 

ඒ නිසා විපස්සනා සයෝගාවචරයාට සම් අභිසයෝගයට සදතුන් 
සැරයක් මූණ සදන්න සවනවා. ඒක සවන්න ඇති, සමහර සවලාවට 
සද්ශනාසේ සඳහන් සවනවා සම්ක දුක්ඛ පරතිපදාවක් කියලා. ඒ 
සමාකද, සුඛය අඳුනන්සන් නැතිකම නිසා. ඒ නිසා ධර්ම සද්ශනා 
අහනවය, ධර්ම සාකච්ඡා කරනවය කියල කියන්සන්, සම් බණ අහන 
අය මං හිතන්සන් නෑ කිසිම සකසනක් සම්ක අත්දැකලා නැතුව 
කියලා. නමුත් සම්සක පිළිසවළ සමසහමයි, සම්සකන් අදහස් 
සවන්සන් සම්කයි, සමන්න සමසහමයි මම සම් සවලාසව කළ යුත්සත් 
කියන්න නම් සකාච්චරසදෝ එකම වැරැද්ද හත්අට සැසර් කරපු 
ඇත්සතෝ අපි අතර ඉන්නවා. ඒක කවදාකවත් අවනම්බුවට කාරණාවක් 
සනසවයි ඒ හැටි. නමුත් එසහම කරලා කරලා සහෝ කමක් නෑ, දවසක 
සමන්න සම්කටයි පරසමෝදය කියල කියන්සන්, සමනන් සම්කටයි පරීතිය 
කියල කියන්සන් කියල දත්රැම්ගන්නවා. සම්ව කවදාවත් ඉල්ලල 
ගන්න බෑ. සම් සඳහා කළ යුත්සත අදාළ සහ්තු කරැණු සපයල සදන 
එකයි. සයෝගාවචරයසග එකම වගකීම සහ්තු සම්පාදනයයි. ඵලය 
බලාසපාසරාත්තු වීම සනසවයි.  

එක දවසක් සාමසණ්ර කාසල් මම වන්දනා කරන සවලාසවදී 
භාවනා කර කර ඉන්න සවලාසව විනාඩි පහසළාව තුළ පුදුමාකාර 
විදියට පරසමෝද පරීති සදක වැටසහන්න පටන්ගතත්. සමාකුත් නෑ 
ආනාපානය හරියට සුවඳ මලක් උරන්නා වසග්. ඇත්තටම කියනව 
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නම් ආශ්වාසයක් සනසමයි තිසයන්සන්, ආස්වාදයක්. මට සත්සරන්න 
පටන් අරගත්ත ගිරි ොනන්ෙ සූතරමය් සඳහන් සවලා තිසයනවා, 
පීතිපටිසං්වදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘පීතිපටිසං්වදී 
පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘සුඛපටිසං්වදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 
‘සුඛපටිසං්වදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති කියලා සහාඳට සත්සරන්න 
පටන් අරගත්තා, හැබෑ සන්න්නම් කියලා. පස්සස් දවසස ඇවිල්ලා 
අපවත් සවච්ච සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස්ට වැඳලා ස්වාමීන් වහන්ස, 
මම ගිරිමානන්ද සූතරසය් තිසයන විදියට භාවනා කරන්නද කියල 
ඇහුවා. මූණ දිහා සහාඳට බලා ඉඳලා, සහාඳයි එසහනම් කරන්නයි 
කිේවා. ඊට පස්සස් මම එතසකාට හයසවනි කුටිසය හිටිසය. ගිහිල්ලා 
පර්යංකසය් ඉඳසගන දැන් මට පරීතිය පහළ සේවා කියල ඔන්න 
ආනාපානය කරන්න පටන්ගත්ත. ඉතින් අර විහාසරදි මතු වුණා වසග් 
පීතිපටිසංමවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති කවදාක්වත් නෑ. පුදුම විදියට 
ආනාපානය අවුල් සවනන් පටන්ගත්තා. සමානම පරීතියක්වත් නෑ, 
සමානම පරසමෝදයක්වත් නෑ. දවස් තුනක් උත්සාහ කළා, කිසි සස්ත්ම 
හරි යන්සන් නැහැ.  

පස්සස් මං ඇවිල්ලා සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස්ට කීවා 
ස්වාමීන් වහන්ස, ගිරි ොනන්ෙ සූතරමය් තිසයන භාවනා කරමය හරි නෑ 
කියලා. ඇයි සමාකද කාරණාව කියල ඇහුවා. ඊට පස්සස් මම කිේවා 
ස්වාමීන් වහන්ස, මම ගිහිල්ලා පර්යංසකට ගිහිල්ලා “මට පරීතිය පහළ 
සේවා” කියල භාවනා සකරැවා, එන්සනම නෑ. මට සුඛය නැත්නම් 
පරසමෝදය පහළ සේවා කියල කිේවා. ඊට පස්සස් සලාකු ස්වාමීන් 
වහන්සස් අර අමුතුම හිනහවක් තියනවා උපහාසාත්මක. නමුත් ඒක 
රි වන අ හසින් දනදමයි කරන්දන්. ඒක දාල හමිිහිට බලා ඉඳලා 
කිේවා “නම, එසහම කරන්න බෑ. හැමදාම කරන විදියට මුලින් 
පටන්ගන්න දැනගන්න ඕනැ” කිේවා. මට අරක ලැසේවා සම්ක 
ලැසේවා කියන එක භාවනාවක් සනසමයි, ඒක තෘෂ්ණාවක්. ඒ නිසා 
පුරැදු තාසලට පුරැදු විදියට කවදාවත් හුස්ම ගත්සත නැති සකසනක් 
විදියට, භාවනා කරපු නැති සකසනක් විදියට ආනාපානය 
පටන්ගන්න. පටන් අරසගන යනසකාට ආනාපානසය්දී ආශ්වාස 
පරශ්වාස සදසක් සවනස සහාඳට වැටසහමින් එක තැනකම හිත 
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තිසයද්දි සමසනහි කිරීම සිද්ධ සවනවා නම්, ඕන්න තමන්ට 
සත්සරන්න පටන් අරගනීවි, ආශ්වාස කිරීම පරශ්වාස කිරීම සැපක්, 
ආශ්වාස පරශ්වාස කිරීම ආස්වාදයක්. ආන්න එතසකාට ඔය පරීති සුඛ 
පහළ සවයි. අන්න ඒක දැනගන්න එක විතරයි ගිරි ොනන්ෙ සූතරමය් 
තිසයන්සන්. එසහම නැත්නම් ඒක කිරිල්ලක් සනසමයි කියල.  

ඒ අනුව බලනසකාට අත්දැකපු නැත ිසදයක් සනසමයි. නමුත් 
හුඟක් සවලාවට අසප් කරත්සත අශ්වයා සනසමයි ඉස්සරහ ඉන්සන් 
කරත්සත්. ඉතින් ගුරැවරයට සිද්ධ සවන්සන් අශව්යා ඉස්සරහින් 
තියලා කරත්සත් පිටිපස්සසන් තියලා ඔසහාම අඬහැරයක් කියාසගන 
යං කියලා හරවල සදන එකයි. සම් නිසා අත්දැකපු නැති සදයක් 
සනසමයි. නමුත් සම්ක පිළිබඳව ඇති හැටිය ඉදිරියට කරසගන 
යනසකාට සලාකු සතුටක් ඇති කරල සදනවා. ඒ නිසා මතක 
තියාගන්න ඕනැ, සම් භාවනා සඳහා අපි ගන්න උත්සාහය, 
භාවනාසවදි සවන වැරදි කවදාකවත් සහළ ි සනාකළ යුත්තක්වත් 
ලැජ්ජ්ාවට කාරණාවක්වත් සනසමයි. අපිට ඉතාමත්ම පිරිසිදුව සචේව 
සද් සවච්ච හැටියට කියාගන්න පුළුවන් නම්, ඒකට තමයි ධම්මවිචය 
සම්සබාජ් ඣඞ ගය උදේ කරන්සන්. ඒ තිසයද්දිත් භාවනාවට හිත 
කලකිරවගන්සන් නැතිව, දම්ක පහු දවන්ඩ මං සම්ක සෘජු කරගන්න 
ඕනෑ කියලා කටයුතු කිරීම තමයි වීරිය සම්සබාජ් ඣඞ ගය කියල 
කියන්සන්. එසහම නම් පරීති සුඛ කියන එක එච්චර ඈත නැහැ.  

ඒක නිසා සහාඳටම සප්නවා සබාජ් ඣඞ ග ධර්මවල, 
විසශ්ෂසයන්ම සසෝතාපත්ති මාර්ගයට වැඩ කරන ඇත්තන්ට එන සද් 
සපාට පට සේරදගන පටලවාගන්සන් නැතිව ඉදිරියට සගන යාම 
මිස සම්සක වඩන්න සදයක් නෑ. කරන්න සදයක් නෑ. එන තත්ත්සව 
සමසහමයි සමසහමයි කයිල පැටලුම් ඇරසගන, සහාඳට කමටහන් 
සුද්ධ කරසගන කටයුතු කරසගන යනව නම්, සම් පරීති පරසමෝද කියන 
සදක සබාසහාම පරකටයි. එතසකාට භාවනාසේ කියන දුක්ඛ පරතිපදා 
ගතිය සබාසහාම දුරැ සවනවා. සිත පරසන්න සවනවා. අසනක් 
සකසනකුට භාවනාව පිළිබඳව පැහැදිලිවම පරසන්නව කියල සදන්න 
පුළුවන් සවනවා. ඊටත් වැඩිය මං දකින එකම කාරණාව තමයි එවැනි 
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එක පුද්ගලයකුසගන් භාවනා සමිතියකට මධයස්ථානයකට සාමය 
පිළිබඳ පණිවිඩය එනවා. ඔවුන් පුදුමාකාර විදිහට සියල්ලන්සග්ම සිත් 
බඳින සහාඳම වර්ගසය් මැලියමක් බවට පත් සවනවා. ගුරැවරැන්සගත් 
හිත් ගන්නවා. සබරහ්මචාරීන් වහන්සස්ලසගත් හිත් ගන්නවා. 
සදවියන්සග් බරහ්මයන්සග්ත් හිත් ගන්නවා. දායකයන්සගත් හිත් 
ගන්නවා. තමන්සගත් හිත් ගන්නවා. ඒ නිසා සම්ක තමයි භාවනාසේදී 
අර අවසාන අස්වැන්න සකාසහාම සවතත් සගායම දැකලා නිල්ල 
දැකලා සතුටු වන සගාවිසයක් වසග් සතුටු සවන්න පුළුවන් අවස්ථාව.  

ඒ නිසා අප සම් ගත කරන්සන් වස් කාසලක. සයිලුසදනා 
සබාසහාම ශරද්ධාසවන් සගෞරවසයන් සයදී කටයුතු කරනවා. සියලු 
සදනාටම සම් කියන්නා වූ ඛුද්දිකා පරීති, ඛණික පරීති, ඔක්කන්තික පරීති, 
උේසේග පරීති, එරණා පරීත ිතව දුරටත් සමසස්ම පහළ සේවා. පහළ 
සවන සමාසහාතක් සමාසහාතක් පාසා තමන්ට සම්වා එක එකක් එක 
එකක් කියලා දැනසගන ඒ පිළිබඳව උපදින්නා වූ ශරදධ්ාව, ඒ පිළිබඳව 
උපදින්නා වූ වීරිය, සතිය වැඩීසමන් සමාධි, පරඥා පිළිබඳව විසශ්ෂ 
උදේවක්, අත්උදේවක් සම් ධර්ම සකාට්ඨාශසය් කාරණාවලිනුත් 
තමන්සග් අත්දැකීම්වලිනතු් ලැසේවා කියන පරාර්ථනාසවන් අදට 
නියමිත ධර්ම සද්ශනාව සමතනින් සමාප්ත කරනවා.
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59 │ පසේස ේි සම්දබාජ්ඣඞ්ගය 

නම ො තස්ස භගවමතො අරහමතො සම් ො සම්බුද්ධස්ස 

“පුන ච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්මමසු ධමමානුපස්සී විහරති සත්තසු 
් ාජ්ඣ්ගගසු. කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්මමසු ධමමානුපස්සී 

විහරති සත්තසු ් ාජ්ඣ්ගගසු: 

ඉධ භික්ඛ්ව භකි්ඛු සන්තං වා අජ්ඣත්තං 
පස්සද්ධිසමම්බොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං 
පස්සදධිසස්බාජ්ඣසඞ්ගා’ති පජානාති. අසන්තං වා අජ්ඣත්තං 
පස්සද්ධිසමම්බොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං 
පස්සද්ධිසමම්බොජ්ඣමඞ්ගො’ති පජානාති. යථා ච අනුප්පන්නස්ස 
පස්සද්ධිසමම්බොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පා්ො ්හාති තඤ්ච පජානාති. යථා ච 
උප්පන්නස්ස පස්සද්ධිසමම්බොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය පාරිපූරී ්හාති 
තඤ්ච පජානාතී’ ති” 

සගෞරවනීය සයෝගාවචර මහා සංඝරත්නසයන් අවසරයි. අපි 
භාවනානුසයෝගී ගිහි පැවිදි සදපාර්ශ්වයම සම්බන්ධ කරසගන 
සතිපට්ඨාන සූතරය ඉදිරිපත් කරසගන අද සම් සවනසකාට ධර්ම 
සද්ශනා 58 ක් අවසන් කරලා තියනවා. 59 සවනි පැයටයි අපි සම් 
පුරන්සන්. සම් සවනසකාට කවුරැත් දන්නා පරිදි සතර 
සතිපට්ඨානයන්සගන් කායානුපස්සනා, සේදනානුපස්සනා, 
චිත්තානුපස්සනා කියන සකාටස් අපි ශක්ති පරමාණසයන් විගරහ 
කරගන්නට විවරණය කරගන්නට සයදුණා. දැන් සම් අපි ගත 
කරන්සන් ධම්මානුපස්සනාසේ. විසශ්ෂසයන්ම සබාජ්ඣංග පර්වසය්.  
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දමහි දබාජ්ඣංග ධර්ම සතක් තිසයන බවත් ඒ හැම 
දබාජ්ඣංගයක්ම අප අද මුලින් ඉදිරිපත් කරගත්තා වසග් පාලි 
පාඨයකින් හඳුන්වාසදන බවත් සතිපට්ඨාන සූතරය කියවලා තියන 
ඇත්සතෝ දන්නවා. නැති සකසනකුට සපාත් පත් ආශරසයන් 
දැනගන්නට පුළුවන්. එහිදී ගමය වන අර්ථය අනුව, සන්තං වා 
අජ්ඣත්තං පස්සද්ධිසමම්බොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං 
පස්සද්ධිසමම්බොජ්ඣමඞ්ගො’ති පජානාති කියන එක තමයි සම් 
පස්සද්ධිය සම්බන්ධව සෘජ්ුව සාකච්ඡා කරන තැන. සෘජ්ුව සාකච්ඡා 
කිරීසම් ආරම්භය. එතැනදී සඳහන් සවන්සන් යම් සයෝගාවචරයකුට 
යම් අවස්ථාවක පස්සද්ධි සම්දබාජ්ඣංගය තම සන්තානසය්, තම 
අධයාත්මසය් හටගත්සත් නම් මසග් සන්තානසය් 
සයෝනිසසෝමනසිකාරය නිසා ඉපදුණා වූ පස්සද්ධි සම්දබාජ්ඣංගය 
දැන් පවතින්සන් යැයි දැනගනී. ඒ වාසග්ම යම් අවස්ථාවක අසන්තං 
වා අජ්ඣත්තං පස්සද්ධිසමම්බොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං 
පස්සද්ධිසමම්බොජ්ඣමඞ්ගො’ති පජානාති. යම් අවස්ථාවක තමාසග් 
ශරීරසය්, අධයාත්මසයහි, සන්තානසයහි, පස්සද්ධි සම්දබාජ්ඣංගය 
නැත්සත් වී නම් මා තුළ දැන් පස්සද්ධි සම්දබාජ්ඣංගය නැතැයි 
දැනගනී. යථා ච අනුප්පන්නස්ස පස්සද්ධිසමම්බොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පා්ො 
්හාති තඤ්ච පජානාති යම් ආකාරයකින් සනාතිබුණා වූ සම් 
පස්සද්ධිය, හිසත් සන්සුන් බව පහළ වන්සන් නම් එයත් දැනගනී. යම් 
අවස්ථාවක යථා ච උප්පන්නස්ස පස්සද්ධිසමම්බොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය 
පාරිපූරී ්හාති තඤ්ච පජානාති. යම් අවස්ථාවක තමන් සම් කරන්නා 
වූ ශීල ශික්ෂාව සමාධි ශික්ෂාව පරඥා ශික්ෂාව නිසා, ඒ සමෝදු සේසගන 
එන්නා වූ පස්සද්ධිය භාවනා මාර්ගසයන් වැඩීම මාර්ගසයන් පරිපූර්ණ 
බවට පත් වන්සන් නම් එයත් දැනගනී. ඒ නිසා සම්සක් තිසයන්සන් 
සකරිය වැඩීමකට වඩා, අකරිය වර්ධනයක් සදස බලලා ඒක පිළිබඳ 
සතුටු වීමක්, එක විදියක මුදිතාවක්. 

ඉතින් සම් ඉදිරිපත් කිරීසම් කරමයමටයි මුල ඉඳලාම සති, 
ධම්මවිචය, විරිය, පරීති කියන්නා වූ ඊට දපරාතුව සාකච්ඡා කරන ලද 
දබාජ්ඣංග ධර්ම හඳුන්වලා දුන්සනත්. සම් අනිකුත් දබාජ්ඣංග ධර්ම 
විසශ්ෂසයන්ම සතිපට්ඨාන ධර්මය වැසඩනසකාට කරමසයන් ඒ ඒ 
සයෝගාවචරයන්සග් ආධයාස උපනිශරය සම්පත්ති හැටියට වැසඩනවා. 
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ඒ වැඩීසගන එනසකාට සමන්න සම්ක සතියය, නැත්නම් සම් සතිසය් 
අඛණ්ඩ භාවයය, සම්ක ධම්මවිචයය, ධර්ම කාරණා සහාඳට 
ධර්මානුකූලව වටහාගන්නා පිරිසිදු නුවණය, සම්ක වීර්යය, සම්ක 
පරීතියය, සම්ක පස්සද්ධියය ආදී වශසයන් දැනගැනීමමයි සම්කට 
සදන්ට තියන අත්උදේව, රැකුල්දීම. ඒක නිසා සමතැනදී 
සයෝගාවචරයා ඒ කාරණා දැනගැනීසමන් තමන් තුළ වැසඩන්නා වූ 
සම් දසෝමනස්ස සහගත, සහාඳ පැත්තට යන සසෝබන කුසල් 
මචතසික දැන හඳුනාගැනීමම සබාසහාම වටින භාවනාවක්. 
සබාසහෝම වටින ලාභයක්. 

දම්ක හරිහැටියට සත්රැම්ගත්සත් නැත්නම් පරීති 
සම්දබාජ්ඣංගය කියන අවස්ථාසේදී මතක් සකරැවා වසග් අපි පරීතිය 
ඇති කරන අදහසින් පීතිපටිසංමවදී අස්සසසි්සොමී’ති සික්ඛති, 
‘පීතිපටිසංමවදී පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛත ිකියලා ආශව්ාස පරශ්වාසවල 
පරීතිය පහළ සේවා කියලා බලාසපාසරාත්තු වීම සනසේ අදහස් 
කරන්සන්. ඒ වාසග් සහායා යෑමක් පසුපස හඹා යාමක් සනසමයි 
සමතන තිසයන්සන්. තමන් ඉදිරියට ඉදිරිපත් වුණා වූ ඒ ඒ 
සම්දබාජ්ඣංග ධර්මය ඒ ඒ වශසයන් දැන හඳුනාගැනීම විශාල 
පිටිවහලක්. සම් භාවය සම් ස්වභාවය විරියත ්එක්ක කතා කරනසකාට 
තමයි සගාඩක්ම ගැසටන්සන්. විරිය සම්දබාජ්ඣංගය සබාසහෝ විට 
වැඩිය යුත්තක්, ඒක නැති නිසයි අපි සම් සගාඩක් කල් භාවනා 
ජීවිතසය් එක තැනම කරකැවී කරකැවී ඉන්සන්, සමට්ටැහි සවන්සන්, 
ඒ නිසා විරිය වැඩිය යුතුයි ආදී ධර්මතා වඩනවද වැසඩනවද කියන 
සම් කාරණා සදක ඉතාම තදින්ම ගැසටනවා වීර්යය කියන 
මචතසිකයට ගියාම; වීර්යය කියන දබාජ්ඣංගයට ගියාම.  

නමුත් එතැනදීත් ගන්ට තිසයන්සන් සයෝගාවචරයා ඒ සදන 
භාවනා උපසදස් හැටියට තමන් වඩන්නා වූ ආනාපානසති භාවනාව 
සේවා, පිම්ීම හැකිළීම වාසග් මූල විපස්සනා භාවනාවක් සේවා දිගින් 
දිගටම දිගින් දිගටම සයදීගන යනසකාට කලින් කලනි් සයසදන්නා වූ 
සති, ධම්මවිචය ආදී සම්දබාජ්ඣංග ධර්ම සපළගැහීසගන එනසකාට 
සයෝගාවචරයාට වීර්යය වැඩීම විසනෝදාංශයක් සවනවා. සම් සවලාසේ 
වීර්යය වැසඩනවා. වීර්යය වඩන්නට පුළුවන්. සම් සවලාසේ 
පුදුමාකාර විදිසය් වීරත්වයක් සම් වැසේට එල්ල සවලා සයදිලා හිත 
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භාවනා අරමුසණ් මූණට මූණ දාලා ඉන්න අවස්ථාවක් එනසකාට 
සයෝගාවචරයා ඒ බව දැනගැනීමම අතිසර්ක වීර්යයක් බවට පත් 
සවනවා. විරිය සම්දබාජ්ඣංගයක් බවට පත් කරනන්ට උදේ සවනවා. 
එතැන ඉඳලාම විරිය වඩන්නට දැන් සවලාවයි. සම් සවලාසේදී 
අනිකුත් සියලුම සද් බහා තබලා සම් ලැබිච්ච අවස්ථාව උපරිම 
පරසයෝජ්නයට ගන්ට ඕනෑ කියලා ඒ ලැබුණා වූ වැඩීසගන එන්නා වූ 
විරිය තව තවත් උනන්දු කරවමින් ඉදිරියට යනසකාට ඒ 
සයෝගාවචරයාට සයෝග ජීවිතසය් ඉස්ඉස්සසල්ලාම පරසමෝදයයි පහළ 
සවන්සන්. පස්දස පරීතිය. නිරොමිසො පීතිපොම ොජ්ජං කියලා කියන්සන්. 
නිරාමිසව පහළ සවන්නා වූ පරසමෝදය සහ පරීතිය පහළ සවනවා. 

ඉතින් සම් ගමන, සයෝගාවචරයාසග සම් ගමන 
ඒකාන්තසයන්ම දුක්ඛ සතයය අවසබෝධ කරන්ට යන ගමනක්. එසහම 
නැත්නම් දුක්ඛ පරතිපදා ගමනක්, විපස්සනා වශසයන් බලනවා නම්. 
නමුත් ඒ සයෝගාවචරයාට ඒ දුක දුකක් වශසයන් සත්රැම්ගැනීමම 
සැපක්. දුක දුකක් වශසයන් දැනගැනීසම් ඥානයම සැපක් බවට පත් 
සවන්සන් අර ඇඹුලට තබිුණු පලතුරැ සගඩියක් මිහිරි පැත්තකට 
විලිකුන් බවට පත් සවලා මිහිර බවට පත් සවන්සන් සකාසහාමද, 
ආන්න ඒ වසග් පිරිච්ච භාවයට, පුම්බන භාවයට, පිනා යන භාවයට, 
සතුටු භාවයට පත් සවන තැන තමයි, සම් පරසමෝද පරීති කියන සදක 
එන තැන. සම්ක හුඟසදසනක් අත්දකින්සන් නැති එක තමයි 
අභාගයයකට තිසයන්සන්. ඒ සමාකද, වැඩිය යුතු අවස්ථාසේදී 
දැනගන දැන් මසග් සම් විරිය ආදී සද්වල් වඩන්නට සහාඳ අවස්ථාව 
කියලා ඒක දන්සන් නැතුව ඒ සවලාසේ කම්මැලිසයක් විදියට, 
පැරදිච්ච සකසනක් විදියට, වැරදිච්ච සකසනක් විදියට පමා වුසණාත් 
ඒ පුද්ගලයාට ඒ පරීතිය පරසමෝදය භුක්ති විඳගන්ට ලැසබන්සන් නෑ. 
ඒක නිසාම සර්වඥ සද්ශනාසේදී වීර්යය පිළිබඳව පුදුම විදිසය් උනන්දු 
කරවන ගතියක් තිසයනවා. ඒසක් කියන්සන් වීර්යවන්තයාට 
සමාකක්ද බිඳගන යන්ට බැරි? සමාකක්ද කඩාසගන යන්ට බැරි? 
එසහම පවුරක් සකාටු පවුරක් නෑ. ඕනැ සදයක් කඩන්නට බිඳින්ට 
පුළුවන්. ඒ බිඳීම නිසාම ඔහු ඒ පරසමෝදය පහළ කරගන්නවා. පරීතිය 
පහළ කරගන්නවා. සම්ක සමථ විපස්සනා වශසයන් සවනසක් නෑ.  
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නමුත් සමථසය් පහළ වන පරීතියට වඩා විපස්සනාසේදී පහළ 
වන පරීතිය ඉතාමත්ම පරකටයි. ඉතාමත්ම පරබලයි. ඒකයි සම් සඳහන් 
කරන්සන් ස්කන්ධයන්සග් උදයේබය දකින්නා වූ සකනාට  භමත 
පීති පොම ොජ්ජං අ තං තං විජොනතං කියලා, ලැසබන්නා වූ ස්කන්ධ 
ධර්මයන් පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බලන සකනාට පහළ සවන්නා වූ 
පරීති පරසමෝද ඉතාමත්ම පරකටයි. සමහර සවලාවට කියනවා සම්ක 
විපස්සනාසේ තමයි පහළ සවන්සනම කියලා. නමුත් සමථ වඩන 
සයෝගාවචරසයෝ උනත් සාක්කි සේවි, තමන්සග් ආනාපානය සහෝ 
ගත්තා වූ සමථ කර්මසථ්ානය සහාඳසටෝම සියමු් භාවයට පත් 
සවනසකාට, ඒ තිසයද්දිත් ඒ කිසිම සදයක් සනාසලකා සගන ආ මූල 
කර්මස්ථානසය්ම හිත ඉතාමත්ම ාණ සම්පරයුක්ත වීර්යයකින් ආශරය 
කරනසකාට පුදුමාකාර විදිසහ් පරීතියක් පහළ සවනවා. ඒක තමයි 
පස්සස් ධයාන අංගයක් වශසයන් සම් ඉදිරිපත් සවන්සන්. නීවරණ 
ධර්ම කඩන්නට සහ්තු සවන්සන් ඒ පරීතිය. අන්න එයටි වැඩිය බලවත් 
පරීතියක් පහළ සවනවා විපස්සනාසේ. ඒ කියන්සන් පරිවුට්ඨාන 
සකදලස ්යටපත් කිරීසමන්, නැත්නම් නීවරණ ධර්ම ඔබා තැීසමන් 
පහළ සවන්නා වූ පරීතිය තමයි, මකොසජ්ජය වසග් ධර්ම යටපත් කරලා 
පහළ සවන පරීතිය තමයි අපි සමථසය්දී වටිනා සදයක් විදියට 
සලකන්සන්. නමුත් විපස්සනාවට යනසකාට ඒ මතුමත්සත් ඇත්තා 
වූ අනුසය සකදලස්වල තත්ත්වය පවා දැනගනිමින්, ඒ දක්වා විහිසදන 
කිඳා බහින පරීතියක් එනසකාට අරිටත් වඩා සන්තානගත සවනවා 
වැඩියි. ඇට, මස්, සල්, ඇට මිදූලු කාසගන යන පරීතියක් පහළ 
සවනවා. සමන්න සම් පරීතියම තමයි අපි අද ඉදිරිපත් කරගත්තා වූ 
පස්සද්ධියට තුඩු සදන්සන්, යාසදන්සන්. පස්සද්ධිය කියන කාරණාව 
පරීතිය තරම් සාමානය සලෝක වයවහාරසය් ඇත්සත් නෑ. ඒක ටිකක් 
භාවනාසේ පාරිභාෂික ශේද මාලාසේ ගැඹුරක් සපන්නනවා.  

ඒ නිසා අපිට සිද්ධ සවනවා දමදහම ද යක් - පරීතිය කියන 
වචනය අරතියට පරතිපක්ෂ වචනය වශසයන් අපි එදා ඉදිරිපත් 
කරගත්තා. පස්සද්ධි කියන වචනය දරථයට දාහ ගතියට දැවිලි ගතියට 
පරතිපක්ෂ ධර්මයක් විදියට ඉදිරිපත් කරගත්තහම අපිට අවසබෝධයට 
පහසුයි. එසහම නැත්නම් පස්සද්ධියට විරැද්ධාර්ථ පදය දරථ, කාය 
දරථ, චිත්ත දරථ කියලා. සම්ක සඳහන් කරනවා කසය් ඇති සවන්නා 
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වූ දාහ ගති දැවිලි ගති සඳහා. සම් කාය දරථ, චිත්ත දරථ ඇති කරන්සන් 
සකසලස්. ඒ නිසාම සමානම ආකාරයක සහෝ අපිට කසය් 
දළදඬුකමක්, හිසත් දළදඬුකමක්, මුරණ්ඩුකමක්, චණ්ඩ බවක්, පරැෂ 
බවක් ඇති වුණා නම් ඒක කස්ල්ශයක්. ඒක පිළිබඳව සබාසහාමත්ම 
සත්රැම්ගන්ඩ අමාරැ සවන්ඩත් පුළුවන්. අකමැති සවන්ඩත් පුළුවන්. 
නමුත් සත්රැම්ගත්සතාත් ඉතාමත්ම සර්ව බලධාරිකමකට හිත පත් 
සවනවා. කවුරැවක්වත් සම් සලෝසක් මවන්සනත් නෑ. කවුරැවක්වත් 
සම්ක විනාශ කරන්සනත් නෑ. තමන්මයි. තමන්සග්ම හිසත් ආපු 
ක්සල්ශයක් නිසා සම් දරථ භාව, දළදඬු ගති, දකාසහාන් ගති, හිසත් 
පහළ කරගන්නවා. කසයත් පහළ කරගන්නවා. ඇත්තටම කියනවා 
නම් සම්කට තමයි සලඩ කියන්සන්. සරෝග කියලා කියන්සන්; සරෝග 
අවස්ථාසේදී කයට සවනස්න් - සම් කර්මණය ගත,ි මුදුතා, ලහුතා, 
යටපත් සවලා දරථ ගති පහළ කරනවා. ඒ වසග්ම ඒ සවලාවට හිතත් 
දරථ ගති පහළ කරනවා.  

ඒක නිසා ඉතාමත්ම කැපී සපසනන පරාසයෝගික ලක්ෂණයක් 
සපන්වනවා - සම් දබාජ්ඣංග ධර්මය සලඩ සුව කරන්නට පුදුමාකාර 
සබසහතක්. අනිකුත් කසිමි තැනක සතර සතිපට්ඨාන ගත්තත් සතර 
සමයක් පරධන් වීර්ය ගත්තත් සෘද්ධිපාද ගත්තත් බල ගත්තත් ඉන්ද්රිය 
ධර්ම ගත්තත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ගත්තත් සම් පස්සද්ධිය 
සාකච්ඡා සවන්සන් නෑ. සම් පස්සද්ධි ධර්මය තිසයන දබාජ්ඣංග 
ධර්ම අඩු ගාසන් සර්වඥයන් වහන්සස් සලඩ සවච්චහම පවා, ඉදිරියට 
සලඩ බලන්ට ආව මහා චුන්ද ස්වාමීන් වහන්සස්ට උපද ස් ද න්දන් 
“චුන් , එදහනම් මට දබාජ්ඣංග ටිකක් සද්ශනා කරන්ට” කියල. 
එතසකාට ඒ දබාජ්ඣංග ධර්මවල සතිසයන් පටන් අරසගන 
ධම්මවිචය, වීරිය, පරීති ආදී ඒ ඒ මචතසික දිසග් හිත වැඩීසගන 
යනසකාට ඇති සවනන්ා වූ සම් පස්සද්ධිසය්දී කාය දරථ චිත්ත දරථ 
දුරැ සවන ගතිය සබාසහෝ සුව එලවනසුලුයි. 

දම් නිසා බුද්ධ ශාසනසය්, සාමානයසයන් සර්වඥයන් 
වහන්සස් පවා පිළි අරගන්නවා, ශාසනයක් සලෝසක පිහිටුවන්නට 
පවත්වන්නට ආසද්ශනා පරාතිහාර්ය, අනුශාසනා පරාතිහාර්ය, සෘද්ධි 
පරාතිහාර්ය කියලා පරාතිහාර්ය තුනක් අවශයි. අනුශාසනා පරාතිහාර්ය 
කියන්සන් සම් වසග් බණ කියනවා, බණ අහනවා. ඒසකන් තමයි 
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ධර්මය පැතිසරන්සන්. කියන්නා සද්ශකයා, අහන්නා ශරාවකයායි 
කියලා. ඒ නිසා අපි ඔක්සකාම බුද්ධ ශරාවකසයෝ. අපි ඒක තමයි අසප් 
ධර්මය පැත්සතන් කරන්සන්. ආසද්ශනා පරාතිහාර්සය්දී කරන්සන් 
සමන්න සම් වසග් සුව කරිීම් කරමවලින් අනුන්ට ඇත්තා වූ සදෝෂ දුරැ 
කිරීම් කරමවලින් අනුන් තමා වසඟයට ගැනීම. සෘද්ධි පරාතිහාර්ය 
කියලා කියන්සන් අසප් කාසල්, එසහම නැත්නම් දැන් කාසල් විදියට 
කියනවා නම් මැජික් සපන්නන එක තමා. එසහම නැත්නම් නා නා 
පරකාර සෘද්ධි පරාතිහාර්ය සපන්නනවා. සම් තසුනන්ම පුළුවන් 
ශාස්තෘවරයකුට සලෝකසය් කැපී සප්න්ට. නමුත් සර්වඥයන් 
වහන්සස්සග් ශාසනසය් පරධාන වශසයන් අනුශාසනා පරාතිහාර්ය 
විතරයි අගය කරන්සන්. අනිකුත් ඒවා එච්චරම ආර්ය ධර්ම වශසයන් 
සලකන්සන් නෑ. ඒ නිසා අසප් බුද්ධ ශාසනසය් ඔය සුව කිරීසම් 
සස්වාවල් මහා සලාකු සස්වාවල් සනසේ. හැබැයි ඒ කියන්සන්, නෑ 
කියන එක සනසමයි. අනිවාර්යසයන්ම අනිකුත් තියන ඕනෑම ධර්ම 
කරමයක ඕනෑම ආගමකට වැඩිය සම්සක තදින්ම විගරහ සවනවා, 
තදින්ම කරියාත්මක සවනවා. නමුත් ඒක ඉස්සරහින් තියන්දන නූ. 
ඕක පාවිච්චි කරලා තියනවා අනන්තවත් අපි අසප් වත් පිරිත් 
කියනසකාට පවා දබාජ්ඣංග සූතර තුනක් අපි සජ්ඣායනා කරනවා. 
පරධානම ශාසනසය් හිටපු සලාකුම සලාකු ගුණවතුන් විෂසයහ ිමහා 
සමාග්ගල්ලාන මහ රහතන් වහන්සස්, මහා කාශයප මහ රහතන් 
වහන්සස්, සර්වඥයන් වහන්සස්. ආන්න එතනදි සම් පස්සද්ධි 
සම්දබාජ්ඣංගසය් තිසයන වටිනාකම සහාඳටම සත්රැම්ගන්න 
පුළුවන්.  

සම්ක සහාඳටම ගැළසපනවා, සම් දරථ කියන පදයත් එකක් 
පස්සද්ධිසය් තිසයන විරැද්ධාර්ථය වැටසහනසකාට. පස්සද්ධිය කියලා 
කියන්සන් ශීතල බව, සන්සුන් බව. දරථය කියලා කියන්සන් 
දළදඬුකම, චණ්ඩපරැෂකම. ඒ නිසා අපි කාසග් වැරැද්දක් නිසා සහෝ 
සේවා අසප් හිත දරථ භාවයට පත් වුණා නම්, අසප් කය දරථ භාවයට 
පත් වුණා නම් අදප් තියන කුප්පන ගතිය දත්රැම්ගන්න ඕනැ. අසප් 
හිත අසප් කය ඕනැ සකසනකුට කුප්පන්ඩ පුළුවන් නම්, ඒක ඉතින් 
භාෂාසේ කියනවා ‘කුප්පයා’ කියලා. බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් ලැබුවා වූ 
විමුක්තියට කියන්සන් අකපු්පො මචමතො වි ුත්ති. කිසි සකසනකුට බෑ 
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සර්වඥයන් වහන්සස්ට කුප්පන්ට. ඒ වසග්ම රහතන් වහන්සස්ලත ්
කුප්පන්ට බෑ. ඒ සමාකද සහ්තුව? ඒක සම් දරථ ගති පිළිබඳව ඇති 
සවනසකාට ඇති සවන බව දන්නවා, නැති සවනසකාට නැති සවන 
බව දන්නවා. ඒක වැඩි සවන හැටි දන්නවා. සහාඳට දන්න නිසා 
එනසකාටම අඳුරගන්නවා. ඒක නිසා සර්වඥයන් වහන්සස් සද්ශනා 
කරලා තිසයනවා නොහං භික්ඛමව, ම ොමකන විවොමි.5 මම කවදාවත් 
මහසණනි සලෝකයත් එක්ක වාද කරන්ට යන්සන් නෑ. අපිට 
්ලා්කාව ්ඛා භික්ඛ්ව මයා විව ති - නමුත් සලෝකය මා සමග වාද 
කරනවා. ඒ නිසා දරථ පහළ කරගන්ට ඕනැ තරම් කාරණා තිසයනවා 
සර්වඥයන් වහන්සස්ට. සමාකද හැම තැනම කාට හරි පරශ්නයක් 
තිසයනව නම්, සනාගැළසපන තැනක් සනාවැටසහන තැනක් 
තියනවා නම් සර්වඥයන් වහන්සස් ළඟට ඇවිල්ලා ඒ වාදය ඉදිරිපත් 
කරනවා. නමුත් කවදාක්වත් එේවසය්දී උන්වහන්සස් කිසපන්සන් නෑ. 

බුරැසමදි අපට බණ කිේව ස්වාමීන් වහන්සස් සබාසහෝම 
ලස්සනට සම්ක පැහැදිලි කරනවා, පරශ්න අහන්නා සගාපල්සලක් 
වුණත් පරශ්නවලට උත්තර සදන තමන් සබෝසතාණන් වහන්සස් නමක් 
විදියට උත්තර සදන්න ඕනෑ කියලා. ඒ පුද්ගලයාසග් තියන පහත්කම 
සහෝ පරශ්නසය් තිසබන ළාබාලකම සහෝ අසන අවස්ථාසේ 
සනාගැළසපනකම කවදාක්වත් මතු කරන්නට නරකයි. අවශය සවලා 
තිසයන්සන් ඒ පුද්ගලයාට ඇති සවලා තිසයන්නා වූ සම් දරථය ඒ 
අපහසු බව දුරැ කිරීම පමණයි. එතසකාට පරශ්න විසඳන 
සබෝසතාණන් වහන්සස්ට රැධිර පීඩනය එන්සන් නැහැ. හෘ යාබාධ 
එන්සන් නෑ. ඒ සමාකද? ඒ සමාකක්වත් ඔළුවට ගන්සන් නෑ. 
එකකින්වත් කිසපන්සන් නෑ. සකදලස් කියලා කයින්සන් අර පිසට් 
වසන් තියන මීමා වාසග් කාසග් සහෝ පරශ්නයකදී තමන් කිසපනවා. 
සම්කට සහ්තුව පස්සද්ධි මචතසිකය නැතිකම. 

නමුත් අපි අර මුලින්ම මතක් කරගත්තා වාසග් ඒක ඇති 
කරන්ඩ සම්ක සහායාසගන යන්ඩ, පස්දස හඹා යන්ඩ සතිපට්ඨානය 
එච්චර සහසයෝගයක් දකව්න්සන් නෑ. සතිපට්ඨාන සූතරය දපන්වා 
සදන්සන් සමන්න සම් සවලාසේදී මම ළඟ පස්සද්ධිය තියනව කියල 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 ඛන්ධසංයුත්ත, මජ්ිමපණ්ණාසක, පුප්ඵවග්ග, පුප්ඵ සූතරය 
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දැනගන්න, සමන්න සම් සවලාසේ මා ළඟ නෑ කියලා දැනගන්ට. 
සමන්න සම් සවලාසවදි නැත්තා වූ පස්සද්ධිය පහළ වුණු බව 
දැනගන්ට. සමන්න සම් සවලාසේදී ඒක භාවනාසවන් පරිපූර්ණ 
භාවයට පත් වුණාය කියලා දැනගන්ට. ඒක නිසා පස්සද්ධිය 
ඒකාන්තසයන්ම භාවනා වැඩපිළිසවළ කරසගන යනසකාට තමන්ට 
යම් යම් අවස්ථාවල පහළ සවනවා. අනාත්මිකව පහළ සවනවා. අපිට 
ඕනැ සවලාවට පහළ සවන්සනත් නෑ. අපිට ඕනැ සවලාවට වඩන්නත් 
බෑ. අපිට ඕනැ සවලාවට නතර කරන්නත් බෑ. පහු සවනසකාට පහු 
සවනසකාට නමුත් සත්සරන්ට පටන්ගන්නවා, සමන්න සම් සම් 
අවස්ථාවල සම් දම් කරමවලදී සම්ක පක්ෂයි. සම්ක වැසඩන පැත්තට 
තිසයනවා. සම්ක දියුණු පවුණු සවනවා. සමන්න සම් සවලාසවදි 
දුර්වල සවනවා කියන එක තමන්සග් චරිතසයන් සම් පරිසරයට 
සාසප්ක්ෂකව ටික ටික ටික ටික සත්සරන්ට පටන්ගන්නවා. 

ඒසක් ධාර්මික පැත්ත නම්, ගන්ට කියන ධර්මානුකූල 
සපළගැස්ම නම්, මුලින් මුලින් තිසයන්නා වූ දබාජ්ඣංග ධර්ම ටික 
තමයි සම් පස්සද්ධි සම්දබාජ්ඣංගය ඇති කරන්නට සහ්තු සවන්සන්. 
දම්ක ගළපන්නට කියන කතාවක් සනාසේ. සයෝගාවචරයාට 
සත්රැම්ගැනීම සඳහායි කියන්දන් - විසශ්ෂසයන්ම අනිකුත් ආගම්වල 
හරියට පිළිම පරතිමා අඹල තියනවා. එේවාසය් සෑම සදයක්ම අඬා 
වැටිලා. සෑම සදයක්ම සම් හිතට සංසේග එලවන ඒවා. බුද්ධාගසම් 
තියන සෑම පිළිමයක්ම සබාසහෝම පරසන්නව හදලා. කිසිම තැනක 
නෑ අඬා සහෝගෑවිල්ලක්. නමුත් බුද්ධාගසම් සපන්නන්ඩ හදන්සන් 
පරධාන වශසයන්ම දුක්ඛ සතයය තමයි. අන්න ඒ දුකඛ් සතයයට දුකඛ් 
සතයය සත්රැම් ගැනීමට, දුක්ඛ සතයය තමන්සග් කය තුළින් පරතයක්ෂ 
කරගැනීමට සපළඹවිච්ච සයෝගාවචරයා සම් පරසමෝද, පරීති, පස්සද්ධිය 
අඳුරන්සන් නැත්නම්, ඒ කියන්සන් සබාසහාම කාලයක් යනවා ඒ 
ඇත්තන්ට නිවන් දකිනන්ට. අඩු ගාසන් සයෝග ජීවිසත් සතුටක් 
ලබන්නට සබාසහාම කල් යනවා. සකායි කාසල් සකායි අවස්ථාසේ 
ආපු එකක්ද දන්සන් නෑ. හැබැයි ඒක සර්වඥයන් වහන්සසස්ග් 
චරිතය දිහා බලනසකාටත් සප්න්ඩ තිබුණා. හය අවුරැද්දක්ම කයට 
දුක් දීසමන්, අන්ත දුක් දීසමන්, හිතාගන්ට බැරි දුක් දීසමන් නිවන් 
ලබන්නට පුළුවන් කියන අදහස. සම්කට සහ්තුව ඒ දැඩි පරතිපත්ති 
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රකින ඇත්තන්ට රට්ටු සලකන ගතිය. පරමාණ කරන තුළින් සම් 
ලූකප්පටිපදාව සබාසහෝසදනා තමන්ට නතු කරගන්ට පුළුවන් කරමයක්. 
ඒක නිසා සබාසහෝ ඇත්සතෝ ඉතාම දැඩි වරත, දැඩි ආත්ම ක්ලමථය 
ආසාසවන් ගන්නවා වාසග් රකිනවා. සමාකද රට්ටු රවට්ටන්නට. සම් 
නිසා සලෝසක් හැමදාම ඒ දැඩි වරත, පරතිපත්ති තියනවා.  

නමුත් කවදාකවත් සර්වඥයන් වහන්සස් සර්වඥතා ඥානය 
ලැබුවට පස්සස් ඒක අනුමත කරල නෑ. නමුත් ඒ දුෂ්කර කරියා කරන 
කාසල් තමන් කරපු ආකාරය ඒ ආකාරසයන්ම වාර්තා කරලා 
තියනවා. සර්වඥයන් වහන්සස්ට ඊට පස්සස් නවයක් වූ නම්වලින් 
උන්වහන්සස්සග් සර්වඥ ගුණ පරකාශ කළා. එහිදී භාගයවත් ගුණය, 
එසහම නැත්නම් අරහත් ගුණය, විසශ්ෂසයන්ම සුගත ගුණය 
කියනසකාට උන්වහන්සස්සග් තියන සහාඳ පැත්ත, ඒ වසග්ම 
ඉතාමත්ම සතුටින් සම් සයෝගාවචර ගමන, සබෝධිසත්ත්ව ගමන ගිය 
හැටි උන්වහන්සස් විසින්ම, සර්වඥයන් වහන්සස් විසින්ම සර්වඥ 
ගුණයක් වශසයන් සපනන්ා තිසයනවා. ඉතින් සම්ක දමදහම නමුත් 
සබාසහෝ විට හුඟක් සයෝගාවචරසයෝ අමු අඹ තමයි කන්සන්. ඇඹුල් 
කර කර තමයි වැසේ පාවිච්චි කරන්සන්. මූණත් ඇඹුල් කරසගන 
නිතසරෝම ඇඬිලා. දුක් භරිත සවලා. එසහම නැත්නම් සම් සපළනසුලු 
ගතිසයන් සම් සයෝග ජීවිසත් සම්පූර්ණ කරන්ට පුළුවන් සවයි කියලා 
හිතනවා. එක පැත්තකට ඒක ඇත්ත. ඒ සමාකද තමන් සපර කළ 
අකුසල කර්ම සගවන සවලාවට සම්ක එච්චර මිහිරියාවක් නෑ වසග් 
වැටසහනවා. නමුත් කරන්ට නම් තිසයන්සන් පුළුවන් තරම් 
සබාසහෝම සතුටින්, සබාසහෝමත්ම සම්කට එළඹ සිටි ගතිසයන්, 
නැත්නම් උර දී ළය දී කටයුතු කරන ගතිසයන් සම් පරීති පරසමෝද 
පස්සද්ධි පහළ කරගැනමීයි. පිටින් සනසමයි, අභයන්තරව චිත්ත 
මචතසික ගුණ වශදයන්. ඒක නිසා යම් අවස්ථාවක කාය දරථයක් 
ආව නම්, කසය් දැසවන තැවිලි ගතියක්, හිසත් දැසවන තැවිලි ගතියක්, 
හිතාගන්ට තිසයන්සන් සම්ක ඒකාන්ත ක්සලශ්යක්, සකදලසිල්ලක්, 
ඇවිස්සිල්ලක්. සමන්න සම්කට පරතිපක්ෂව සයෝගාවචර ජීවිතයට ළං 
කරගන්නට තිසයන්සන් පස්සද්ධි මචතසිකය. ඒක නිසා පස්සද්ධි 
මචතසිකසය් ලක්ෂණය සපන්නන්සන් කාය දරථ වර්ජ්නතාව. කාය 
දරථයන්සග් පරතිපක්ෂ භාවය තමයි පස්සද්ධිය. ‘කාය රථ නිමද් න 
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රසා’. යම් සවලාවක ඇති වුණ කාය දරථයක් කසය් ඇත්තා වූ 
 ළදඬුකමක් සගාසරෝසු ගතියක් යටපත් කරන ඔබාගන්න ගතියක් 
තියනවා නම් ඒක තමයි පස්සද්ධිසය් කෘතය. 

ඉතින් සම් නිසා සප්නවා පැහැදිලිවම අපිට එකවරටම සයෝග 
ජීවිතයට බැහැපු ගමන්ම අපි පස්සද්ධිය පහළ කරගන්ට, කසය් ඇති 
සවන්නා වූ හිසත් ඇති සවන්නා වූ සම් චණ්ඩ පරැෂ දරථ ගති පහසු 
සවන්ඩ කුමක් කළ යුතුද කියලා එකවරම විනිශ්චය කරන්ඩ අමාරැයි. 
තමාම කාලයක් භාවනා කරලා ආශරය කරලා තමන්ට සප්පාය 
අසප්පාය කරැණු සත්රැම් අරගන්ට සිද්ධ සවනවා. ඉතින් ඒ නිසාම 
නිතරම භාවනා කරම සවනස් කරන, නිතසරෝම ගුරැවරැ සවනස් 
කරන, නිතසරෝම ස්ථාන සවනස් කරන ගතියට ගසියාත් අපිට හරි 
අපහසු සවනවා ඇත්තටම සප්පාය කරැණු අසප්පාය කරැණු 
සමානවද කියලා සත්රැම්ගන්ට. ඒසකන් අදහස් කරන්සන් නෑ අපි 
අත්තසනෝමතිකව අන්ධ භක්තිකව එකම ගුරැවරසයක් එකම කරමයක් 
එකම තැනක්ම පාවිච්චි කළ යුතුයි කියලා. එේවා පිළිබඳව විමසුම් 
නුවණ තිසයන්නට ඕනෑ. නමුත් අපට සම් පස්සද්ධිය වාසග් 
මචතසික පහළ සවන්න නම්, අසප් යම් තලතුනා ගතියක් 
පැලපදියම් වීමක් එක අවස්ථාවක එක තැනක සදි්ධ සවන්ට ඕනෑ. 
එතසකාට තමයි පස්සද්ධිය වඩා වර්ධනය කිරීමට සම් සම් සද්වල් 
සහාඳයි නරකයි කියලා ඒ කලින් කලින් ඇති සවන අත්දැකීම් පසු 
අත්දැකීම්වලට සහ්තුභූත සවමින් එකින් එකට එකින් එකට උදේ 
උපකාර කරගන්නට පුළුවන් දවන්දන්. ඒකට ටිකක් අනුයාත කරමයක් 
සපන්වනවා.  

සම් පස්සද්ධි මචතසිකය ඇති කරගැනීමට, වඩාගැනීමට 
අටුවා සපාත්පත්වල, අසප් ආචාර්ය පරම්පරාසේ දක්වන එක එකක් 
ආධාරක කරැණු සලකලා බලනසකාට වැටසහනවා, ඒසක් 
තිසයන්සන්, ඉසස්සල්ලාම සපන්නන්සන්, ඒකට නම් හුඟසදසනක් 
කැමති සවයි - පණීත්භාජන්සවනතො. විසශ්ෂසයන්ම භාවනා 
ජීවිසත් ගත කරනසකාට සමහර සවලාවලට තනු්සේල වළඳපු 
ඇත්සතෝ සදසේසලට එනසකාට, එසහම නැත්නම් එයිනුත් තනි සේල 
වසග් එනසකාට සබාසහෝ විට සම් සයෝගාවචරයන්සග් පාචක සත්සජ්ෝ 
ධාතුසේ විෂමතා ඇති සවනවා. ඒ විෂමතාවලදී ඒ දවසස් වැඩි 
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සේලාවක් ඒ ආහාර මාර්ගය සම්බන්ධ සම් දැවිලි තැවිලි ගති අනුව 
දපදළනවා නම්, ඉතාමත්ම අමාරැයි අර පරසමෝදය පරීතිය පස්සද්ධිය 
වසග් මචතසික පහළ සවන්ට. එවැනි සකනාට ඒ සප්පාය ආහාර 
ලැීමම දවසස් වැඩි සේලාවක් විසේකයට සහ්තු සවනවා. එසහම 
නැත්නම් ශූනයාගාරගත වුණත් රැක්ඛමූලගත වුණත් අරක්ද්ක්දගත 
වුණත් ආහාර සප්පාය නැති වුණා නම් ඉතාමත්ම දුෂ්කරයි. ඒක නිකං 
දඬුවමක් වාසග් දැවිල්ලක් තැවිල්ලක් බවට ඉසේම අනිවාර්යසයන්ම 
මතු සවන්ට පටන්ගන්නවා. ඒ නිසා එවැනි සකනාට සප්පාය ආහාර 
සස්වනය ලැසබනවා නම්, ඒ ලැබිච්ච විසේකය ඇත්ත විසේකයක් 
සවනවා. එසහම නැත්නම් හුඟක් සවලාවට ඒ බසේ දැවිලි ගතිවලට 
හිසත් දැවිලි ගතිවලටම කාසල ගත සවනවා. ඒක නිසා සප්පාය 
සභෝජ්න සස්වනතාව ඉතාමත්ම වැදගත් සවනවා.  

සම්ක සම්බන්ධසයන් විවිධ මත විවිධ මතිමතාන්තර තියනවා. 
මම දැකලා තිසයන සදයක් තමයි අසප් භාවනානුසයෝගී ජීවිතය කියන 
එක, බරහ්මචරිය ජීවිතය දුක්ඛ පරතිපදාවක් කියන එක පිළිගන්න 
ඇත්සතෝ විසශ්ෂසයන්ම භාවනා මධයස්ථාන සහෝ භාවනා පංති 
සැලසුම් කරනසකාට සහාඳට සහායලා බලනවා, ඇති සවන්ට කෑම 
තිසයනවද කියලා. අපි එදා සාකච්ඡා කළා පීති සම්දබාජ්ඣංගය ගැන 
කතා කරනසකාට භාවනා අරතිය, භාවනාරාමතාව නැතිකම පරීතියත් 
එක්ක පරතිපක්ෂ සවනවා. භාවනාරාමතාවට භාවනා රතියට හුඟාක් 
උදේ කරන්සන් පිණ්ඩපාතය පිළිබඳ යථාලද්ධ සන්සතෝෂය. ලද යම් 
සදයකින් සතුටු සවන ගතිය. අන්න ඒ සතුටු සවන ගතිය අභයන්තර 
වශසයන් පුහුණු කරගන්ට පුළුවන් සහාඳ සම බර ආහාර ජීර්ණ 
පද්ධතියක් තිසයනවා නම්. ස මවපොකිනියො ගහණියො ස න්නොගමතො 
මහොති. සහාඳට දිරවන ආහාර පද්ධතියක් තිසයනවා නම් සකායි 
පැත්සතනුත් ඒ පුද්ගලයාට පුළුවන් යැසපන්ට. බුරැසමට ගියත් 
පුළුවන්. එසහම නැත්නම් සවන සපෝසත් රටකට ගියත් පුළුවන්. 
නැත්නම් ලංකාසේ වුණත් දුෂ්කර පළාතක හිටියත් පුළුවන්. නමුත් ඒ 
ගරහණිය, නැත්නම් පාචක සත්සජ්ෝ ධාතුසේ අඩුපාඩුකම් තියනවා නම්, 
ඒ පුද්ගලයාට සබාසහාම සවසහසක් තියනවා.  

සම්ක සඳහා බුද්ධ කාලසය්ම පැවතුණා වූ මාතික මාතාව 
පිළිබඳ කථාව ඉතාමත්ම රසවත්. ඒ තිස්නමක් පමණ පිරිස සබාසහාම 
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ඈත පළාතකට ගියා, විසේකය පිළිබඳව විසශ්ෂ ආසාවකින් විසේකය 
විසශ්ෂසයන් සහායාගන්ට. සමාකද, ඥාතීන් ඉන්න දන්න තැන්වල 
හිටපුවහම හැම සවලාසවම ආමන්තරණ - අරක සදන්ඩ සම්ක සදන්ඩ 
ආදී වශසයන්. ඒක නිසා සනාදන්නා පළාතකට යෑම විසේකය බහුල 
කරගැනීසම් උපකරමයක්. නමුත් සම් ගිය පිරිස ඉන්න පළාත සබෞද්ධ 
පළාතක් සනාසවයි දැන් කාසල් වචසනන් කියනව නම්. සමාකද සම් 
බුද්ධ ශාසනය පිහිටන කාසල්. නමුත් එසහ් හිටියා ගම්මුලාදෑනි 
සකසනක් මාතික කියලා. එයාසග් අම්මා සබාසහෝම සහාඳට 
පස්සද්ධිය කියන මචතසිකය තියන වැඩිමහල් කාන්තාවක්. 
අත්තම්මා, මුත්තම්මා සකසනක්. ඒ කාන්තාව දැක්කා සම් අමුතුම 
විදියකට ඇඳගත්ත පිරිසක් යනවා. ගිහිල්ලා වන්දනා කරලා ඇහුවා 
“සමාකද සම්?” කියල. ඊට පස්සස් තමයි කිේසේ වස් කාසල් එනවා. 
අපි සම් ආරණය සසන්ාසනයක් සසායාසගන යනවා. ආ .... 
සබාසහාම සහාඳයි. සම් අසප් ගසම් ආරණය පයිස තමයි අසප් 
පුතාසග් වැයික්කිසය් තිසයන්සන්. ඒසක් ලැගුම් ගන්ටය කියලා. ඉතින් 
ඒ ස්වාමීන් වහන්සස්ලා කිේවා එසහම ආරාධනා කරනව නම් අපිට 
සමසහම ලැගුම් සගවල් අවශයයි. ආ ...... සබාසහාම සහාඳයි. 
ඔක්සකාම හදලා සදන්නම් කියලා ලැගුම් සගවල් හඳලා දුන්නා. හදල 
දීලා ඒකටම කැපකාරසයක් පත් කළා, උසද් හවස කෑම ටික 
සගනියන්ට, ගිලන්පස ටික සපයන්ට, කරන වැඩ කරන්ට.  

ඉතින් සම් කාන්තාව සකරැසව උසද් ඉඳලා හැන්දෑ සවනකල් 
ඒ සංඝ උපස්ථානය. ඉතින් ඒ කැපකාරයාසගනුත් සහාඳට පණිවුඩ 
ලැබුණා ඒ ඇත්සතෝ සබාසහාම උනන්දුසවන් කටයුතු කරනවායි 
කියලා. පස්සස් සම් මාතික මාතාව දවසක් ගියා සම් ආරණයය 
බලන්ට. ගිහිලල්ා බලද්දි එක්සකසනක්වත් සප්න්ඩ නෑ. ඉතින් සම් 
කාන්තාව හිතුවා සම්සගාල්සලෝ අතසර් සමාකක් හරි ඇතුසළ් 
අඬදබරයක් තිසයනවා. රණ්ඩුවක් සවන්ට ඇති. ඒ නිසා සද්දයක් 
කළා. කවුරැත් නෑ. සප්න්ඩ කවුරැවත් නෑ. ඊට පස්සස් 
කැපකාරයාසගන් ඇහුවා සමාකද සම් කියලා. එයා කිේවා නෑ ........ 
නෑ ........ ඒ ස්වාමීන් වහන්සස්ලා තනිතනියම තමතමන්සග් කුටිවල 
භාවනා කරනවා. ආ ........ එසහම නම් මට හම්බ සවන්න බැරිද? නෑ... 
පුළුවන්. සගඩිය ගහන්න කිේවා. පස්සස් කැපකාරයා සගඩිය ගැහුවට 
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පස්සස් ස්වාමීන් වහන්දස්ලා තැන් තැන්වලින් තැන් තැන්වලින් 
ආසන ශාලාවට ආවා. සදන්සනක් එකට එන්සන් නැහැ. තනිතනියම 
ඇවිල්ලා වාඩි වුණා. වාඩි වුණාට පස්සස් සම් කාන්තාව සංගරහය 
පිණිස ඇරසගන ගිහිල්ලා තිබුණු ගිලන්පස ටිකත් සබදලා ඇහුවා 
සමාකද ස්වාමීන් වහන්සසල්ා සමාකක් හරි හිත් අමනාපයක්ද? රණ්ඩු 
සරැවල් සවලාද? සමාකද සම් එක්සකනා එක්සකනා මූණ 
බලාගන්සන් නැතුව ඉන්සන් කියලා. ඊට පස්සස් පරධාන ස්වාමීන් 
වහන්සස් කතාව පටන් අරගත්තා. ඒ පිළිසඳර කථාව. “නෑ අපි එසහම 
පයිරැපාසානකම් කරන්ට ආව ගමනක් සනදවයි. අපි එක එක්සකනා 
එක එකස්කනා මනසකිාරය පවත්වනවා. භාවනාව කරනවා.” 
“සමාකක්ද භාවනා කරනවා කියන්සන්” භාවනා කරනවා කියලා 
කියන්සන් සකසනක් සම් සකස් ගහක් අරසගන ඒක සමසනහි 
කරනවා. තව සකසනක් සම් ශරීරසය් තවත් කුණප සකාටසක් 
අරසගන සමසනහි කරනවා. තව සකසනක් බුද්ධානුස්සතිය කරනවා. 
තව සකසනක් මමතරී භාවනාව කරනවා. තව සකසනක් 
ආනාපානසතිය කරනවා. නා නා පරකාර විදියට භාවනා කරනවා.  

ඉතින් සම් කාන්තාවට සම්සක් ආතක් පාතක් සත්රැමක් නෑ. 
“ඇයි ස්වාමීන් වහන්ස, එතසකාට ඒක බැරිද අපිට කරන්න?” “නෑ 
නෑ පුළුවන්. ඒක කරනට් පුළුවන්.” සකාසහාමද කරන්සන්? දැන් 
සකාසහාමද සගදර ඉඳසගන මම කරන්සන්? සම් දහසක් සුසම් 
කරනවා කුස්සිසය්. ස්වාමීන් වහන්සසල්ාට කෑම හදනවා. දරැවන් 
හැටසදසනක් හම්බ සවච්ච මවක් වසග්. දරැවන්ට කෑම හදන්නා වසග් 
හදනවා. කමක් නැහැ. ඒ කරන ගමන් නිතසරෝම සම් ්කසො, ්ලා ො, 
නඛො, ෙන්තා කියන තචපංචකය, සදතිස් කුණප භාවනාව, පුරැදු 
කරන්නටයි කීවා. ඉතින් ඒ කාන්තාව ඉතාමත්ම ශරද්ධාසවන් සම්ක 
බාරගත්තා. දග ර ගිහින් ඉවර සවලා අර දහසක් සසුම් කරන ගමන්, 
හැටනමකට දාසන් හරිගස්සන ගමන ් නිතසරෝම සම්ක සමසනහි 
කරන්නට පටන්ගත්තා. පටන් අරගත්තට පස්සස් පදුුමාකාර සතියක්, 
කායගතාසතිය වැඩුණා. ඊගාවට ධම්මවිචයත්. කවදාවත් බලපු නැති 
විදියට තමන්සග් ශරීරය දිහා බලලා විගරහ කරන ගතියක් ඇති වුණා. 
ඒ නිසා තද උත්සාහයක් පහළ වුණා. ඒ නිසා අනිකුත් වැඩ 
සබාසහාම සීඝරසයන් කරලා පුළුවන් තරම් සවලාව අරදගන සම් 
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සදතිස් කුණප භාවනාව කරනසකාට පුදුමාකාර පරීති පරදමෝ යක් 
දැනුණා. ඒ වසග්ම පස්සද්ධියක් තියනවා. සම් දරැවන්ට නැත්නම් 
ස්වාමිදරැවන්ට කෑම හැදුවට කිසිම සවසහසක් සමානවක්වත් නෑ. 
සබාසහාම පහසුසවන් සම් කටයුතු සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒ නිසා 
සමාධියත් ඊට පස්සස් ඇත්තා වූ පරඥාවත් සබාසහාම පරකට වුණා.  

සනාසබෝ කලකින්ම ඒ මාතික මාතාවට අභිඥා සහිතව මාර්ග 
ඵල අවසබෝධය සිද්ධ වුණා. සිද්ධ සවලා කල්පනා කරලා බැලුවා මම 
සම් කරන පින දැන්මම පටිසන් දුන්නා. මම මහණ සවලා ආරණයගත 
සවලා සමාකක්වත් නෑ. සම් සගදරසදාසර් ඉඳසගන. හැබැයි සම්ක 
එවැනි විදේක ස්ථානයක් වාසග් සවන්න ඇති. සමාකද උසද් ඉඳලා 
හැන්දෑ සවනකල් විශාල පිරිසකට උපස්ථාන කරනසකාට සම්ක දාන 
ශාලාවක් වසග්. සම් කාන්තාව ඒක දාන ශාලාවක් කරගත්තා. එසහම 
කරසගන කල්පනා කරලා බලනසකාට අසන් මසග් ස්වාමි දරැවන් 
වහන්සස්ලා, සම් කලු සද්වතාවුන් වහන්සස්ලා සමාන තරම් 
උත්තමයන් වහන්සස්ලාද? උන්වහන්සස්ලා මට සම් දීපු කාරණා නිසා 
සමච්චර බර වැඩක මම සයදිලා ඉන්දැද්දීත් මට සමච්චර ධර්ම 
ලාභයක් ලැබුණා. මට අනුන්සග් හිත් දකින තරම් ඥානය ලැබුණා, 
සපර විසු කඳ පිළිසවළ දකින ඥානය ලැබුණා කියලා සබාසහාම උදම් 
අනලා, අහම්සබන් වසග් සහායලා බැලුවා එසහම නම් මට කමටහන් 
දීපු හාමුදුරැවරැ සකාච්චර උත්තමයන්ද කියලා. බැලින්නම් තාම 
පෘථග්ජ්නයි. එක් සකසනක්වත් නිවන් දැකලත් නෑ. එක් 
සකසනකුටවත් අභිඥා ලැබිලත් නෑ. ඒ කාන්තාව නිවන් සනාලැබිලා 
හිටියා නම් කලන්සත් හැදිලා වැසටයි. සමච්චර ලස්සනට බණ 
කියන්ට, මට නිවන් දපන්වන්ට පුළුවන්කමක් තිසයනවා. එක් 
සකසනකුවත් කිසිම ගුණ විසශ්ෂයක් ලබලා නෑ.  

පස්සස් කල්පනා කළා මවක් විදියට, සමාකද මසග් දරැවන් 
සමච්චර දුර බැහැර සගවාසගන ඇවිල්ලා සමච්චර කාලයක් සම් 
එරමිණියා සගාතාසගන පූර්ණකාලීනව භාවනා කරලාත් ඇයි සම් 
ඇත්තන්ට මාර්ග ඵල නිවනක් ලබා ගන්ට බැරි වුසණ් කියල බැලුවා. 
තම තමන්සග් අභිමථාර්ථ ඉෂ්ට කරගන්ට බැරි වුදණ් කියල බැලුවා. 
බලනසකාට ආහාර සප්පාය සනාලැීම. ඔක්සකාමලා එක එක 
මේවරැන්සග් දරැසවෝ. එක එක මවක් එක එක තාසලට සලකලා 
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තිසයන්සන්. ඉතින් ඒක නිසා සම් ඔක්සකාටම එක හැළිසය් බත් 
කන්ට ගියාම ඒක යාසදන්දන නෑ. පස්සස් දම් කාන්තාව කල්පනා 
කරලා බැලුවා සමාකක්ද කාරණාව කියල. සමහරැන්ට ඇඹුල් රස 
ඕනෑ. සමහරැන්ට මිහිරි රස ඕනෑ. සමරැන්ට පැඟිරි රස ඕනෑ. 
සමහරැන්ට ලුණු වැඩිසයන් ඕනෑ. සමහරැන්ට අඩුසවන් ඕනෑ. 
විවිධාකාරයි. ඊට පස්සස් සම් කාන්තාව සබාසහාම ඉක්මනට අර 
පරණ පුරැදු තනි හැළිසය් ඉවිල්ල පැත්තක තියලා, ඒ ඒ ස්වාමීන් 
වහන්සස්ලාසග් රැචිය අනුව ආහාර සපයලා දීපුවහම වස් කාසල් 
හමාර සවනසකාටම සම් ස්වාමීන් වහන්සස්ලා සියලුසදනාටම ඒ 
තමතමන් වහන්සස්ලා පරාර්ථනා කරන්නා වූ අගර නිවන් ඵලය 
සාක්ෂාත් කරගන්නට ලැබුණා.  

නිවන් ලැබුවට පස්සස් මහාපවාරණසයන් පවාරණය කරලා 
සම් ස්වාමීන් වහන්සස්ලා සියලුසදනාම සර්වඥයන් වහන්සස්සග ්
දර්ශනයට ගිහිල්ලා අඤ්ඤ්්භාව පරකාශ කළා. ස්වාමීන් වහන්ස අපි 
ගිය ගමන සාර්ථකයි. සමන්න සම් විදියට අපි සියලු සද් කරගත්තැයි 
කියලා අතිසර්ක කාරණාවක් විදියට කීවා ස්වාමීන් වහන්ස අපිට 
සම්කට සහ්ත ු වුසණ ් අපට අසප්ම අම්මා සකසනක් වසග් මාතික 
මාතාව ලැබුණ නිසා. ඒ කාන්තාව පුදුමාකාර විදියට ටික කාලයකින් 
අපිව සත්රැම් අරසගන අපට සැලකුවා. ඒ නිසා අපටි අසප් පහසුකම් 
ලැබුණා. නිවන් සාක්ෂාත් කරගන්නට පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් 
සම්සකදී සම් කතාව සමතනින් නතර කරනවා මම. සමාකද සහ්තුව? 
සම්සකන් අපිට ඕනැ කාරණාව පැහැදිලි සවනවා. නමුත් ඒක 
අහසගන හිටපු තව හාමුදුරැ සකසනකුට සවච්ච සංසිද්ධිය මීටත් 
වැඩිය රසවත්. සම්සකදී සප්න්සන් ආහාර පිළිබඳව යම් ගැටුමක්, 
ආහාර පිළිබඳ යම් සනාගැළසපන ගතියක් තිසයනවා නම් 
විසශ්ෂසයන්ම ජඨරාග්නිය පිළිබඳ දුර්වලකම් ඇති ඇත්තන්ට ඒක 
සවසහසකරයි. ඒ ආහාර සප්පාය ලැසබනකල් එතනයි රංඩුව.  

ඒ වාසග්ම තමයි උතුසුඛ්සවනතො. නැත්නම් සෘතු සප්පාය 
ලැසබන්නට ඕනෑ. සෘතු සප්පාය කියල කියන්සන් සමහරැන්ට 
එළිමහන් ජීවිතය සහාඳයි. සමහරැන්ට ඇතුසළ් ජීවිතය සහාඳයි. 
සමහරැන්ට වැස්ස කාසල් සහාඳයි. සමහරැන්ට සීත කාසල් සහාඳයි. 
ඒ ඒ විදියට අවශය සෘතු සප්පාය ලැසබනන්ට ඕනෑ. දනාලැබුදණාත් 
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එතැන රංඩුවක්. එතැන ගැටුමක්. ඒ ගැටුම අර සියමු් පරීතිය පරසමෝදය 
පහළ කරන්නට ඉඩ සදන්සන් නෑ. හිත විපිළිසර භාවය ඇති කරනවා. 
අවිප්පටිසාර බව ඇති සවන්ඩ සදන්සන් නෑ. ඒ නිසා පරසමෝදය නෑ. 
ඒ නිසා පරීතිය නෑ. ඒ නිසා පස්සද්ධිය පහළ සවන්සන් නෑ. 
දබාජ්ඣංග ධර්ම වැසඩන්සන් නෑ. 

ඒ වාසග්ම තමයි ඉරියොප ථසුඛ්සවනතො. එක එක චරිතවලට 
එක එක ඉරියාපථ. අප සාමානයසයන් ඕනෑම සයෝගාවචරසයක් 
ආපුවාම මතක් කරනවා දවසස් පැය දහයක් විතර බාසග බාසග 
සක්මනත් පර්යංකයක් කරන්ඩ කියලා. ඉතරුැ ඉරියාපථ ඒ 
සයෝගාවචරයාසග් දින චර්යාව අනුවයි. නමුත් සම්ක සකෝකටත් 
මතලය වසග් සපාදු කරමයක් වුණාට සමහරැන්ට සම්ක හරියන්සන් 
නෑ. ඒ ඇත්තන්සග් සමහර සවලාවට සක්මන වැඩි කරන්නට 
සවනවා. එක්සකෝ පර්යංකය වැඩි කරන්නට සවනවා. එසහම 
නැත්නම් හිටසගන කරන භාවනාව. සමහර ඇත්තන්ට හාන්සි සවලා 
කරන භාවනාව. නමුත් හාන්සි සවලා කරන භාවනාව දහෝ පුටුවක 
ඉඳදගන කරන භාවනාව සාමානයසයන් සප්න්සන් සසුඛෝපසභෝගී 
වාසග්. ඒක නිසා ඒක නින්දට බරයි. හරියන්සන් නෑ කියා. නමුත් ඒ 
සයෝගාවචරයාම සත්රැම් අරගන්ට ඕනෑ භාවනා මධයස්ථානයට 
ඇවිල්ලා කුසීත සවලා නිදාගන්ට සනසවයි. තමන්සග් අභිමතාර්ථය 
ලබා ගැනීමට ඉරියාපථය හරියට පාවිච්චි සවන්සන් නැත්නම් සම්ක 
පිළිබඳ සැලකිලිමත් සවනඩ් ඕනෑ. 

දම් අනුව, සභෝජ්නයත් සෘතුවත් ඉරියාපථයත් කියන තුන 
ගැන භාවනා මධයස්ථාන ඇති කරන ඇත්සතෝ ටිකක් සැලකිලිමත් 
සවන්න ඕනැ. සම්කට ඉන්නවා නා නා පරකාර කසටාලු කතා කරන 
ඇත්සතෝ. ඒ ඇත්සතෝ ඇවිල්ලා නා නා පරකාර පරශ්න අහනවා. සම් 
විදියට සුඛ උපසභෝග පරිසභෝග වස්තු පරිසභෝග කරන්ටද සම් ජීවිසත් 
ආසේ. එසහම නැත්නම් සම් ලැසබන සද්කින් ජීවත් සවන්ට ඕනෑ 
කියලා කතා කරන ඇත්සතෝ ඉන්නවා. හැබයි සහාඳට සහායලා 
බලන්ට. එසහම සකසනක් කවදාකවත් භාවනා කරන්ට හිතන්සනත් 
නෑ. මහණ සවන්ට හිතන්සනත් නෑ. ඒසගාල්සලෝ සගාඩ ඉඳසගන 
පීනන ඇත්සතෝ. එසහම නැත්නම් අර කියන අන්ත 
අත්තකිලමථානුසයෝගයට ගරැ කරපු ඇත්සතෝ. අපි එේවා අහක දාන්ට 
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නරකයි. නමුත් අපි සත්රැම් අරගන්ට ඕනෑ අඩු ගාසන් සම් ජීවිතය 
අපිට වැඩක් ගන්නට නම්, එයට අවශය කරන සතල් වතුර සම් 
වාහනයට දාන්ට ඕනෑ. සම්ක සසුඛෝපසභෝගිත්වයක් සනසේ. 
පරසයෝජ්නය සලකල කරන වැඩක්.  

ඒ නිසා සෘතු සප්පාය, ආහාර සප්පාය, ඉරියාපථ සප්පාය 
කියන සම් කාරණා ආරම්භසය්දී සයෝගාවචරයාට හුඟක් සත්රැම්ගන්ට 
අමාරැයි. නමුත් එක දිගට කරසගන කරසගන යනසකාට තමයි, 
සමසහම බණක් අහලා තමන්ම සමහර සවලාවල ජීවිසත් සම් 
භාවනාව හරි යන සවලාවල් තියනවා. ඒ හරි යන සවලාවල්වල 
සම්සකන් සමානවා සම්පරූ්ණ වුණාද සමානවා අසම්පූර්ණ වුණාද 
කියලා තමා වශසයන්ම ධම්මවිචයට සයාදලා බලන්ට පුරැදු සවන්ට 
ඕනෑ. බලනසකාට තමන්ට සත්සරනවා සමනන් සම් සවලාවල්, 
සමන්න සම් පැත්ත, සමන්න සම් දිශාවල් සම් සම් ඉරියේ සැපයි. 
එසහම නම් ඒ අනුව තමන් පරසයෝජ්නය සලකලා දිනචරියාව හදාගන්ට 
ඕනෑ. ඒ හදාගන්නසකාටත් ඔය පස්සද්ධි සම්දබාජ්ඣංගය 
විසශ්ෂසයන්ම පහළ සවන්සන් විපස්සනා භාවනා ජීවිසත්දී නම් 
උදයේබය ඥානය සහාඳට මුහුකුරන දවලාදේ. ඒත් ඒකාකාරව 
පවතින පස්සද්ධියක් සනසේ. නමුත් පස්සද්ධියක් කියන්සන් සම්කයි 
කියලා විසශ්ෂසයන්ම අරමුණට සහාඳට හිත සයදිලා, අරමුණත් හිතත් 
සේගසයන් සමසනහි කරලා, එසහම නැත්නම් සහාඳට උත්සන්න 
සවලා අරමුණට හිත බැසගත්තා සස්, නැත්නම් අරමුණයි හිතයි අතර 
සවනසක් නැත්තා සස්, තවත් විදියකට කියනවා නම්, අරමුදණ් 
පිම්ීම හැකිළීම සදක අතර සවනසක් නැත්තා සස්, ඇතුල් වීම පිට 
වීම අතර සවනසක් නැත්තා සස් වැටසහනසකාට හිත සහාඳට 
පරීතිසයන් වීර්යසයන් සහාඳට පුබුදලා යම් විදියක භාවනා ඥානයක 
උතුරා යාමක් සිද්ධ සවනවා. මුදුන්පත් වීමක් සිද්ධ සවනවා. 

ආන්න ඒ මුදුන්පත් වීම වුණාට පස්සස් පුදුමාකාර විදියට 
පරසාදයක් පස්ස ්ධියක් සංසිඳීමක් ශීතල බවක් හිසත් ඇති කරමින් 
හැතසපන්ඩ ගන්නවා. සම් තමයි පස්සද්ධිය පිළිබඳව මුලින්ම 
සයෝගාවචරයා වටහාගන්න අවස්ථාව. සම් සවලාසේදී බසබක් නින්දට 
යන්නා සස්, එසහම නැත්නම් රත් සවලා තිබුණ ඉටි ටිකක් කැටි 
ගැසහන්නා සස් මුළු කයත් මුළු හිතත් එසහමම හැතසපන ගතියකට 
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තැන්පත් සවන ගතියකට පරසාද සවන ගතියකට සන්සුන් සවන 
ගතියකට එන්ඩ පටන්ගන්නවා. ආන්න ඒ ගතිය ඊගාවට ඔය භංග 
ඥාන, භය ඥාන වසග් සවනසකාට හැලහැප්සපන්ඩ ගන්නවා. වරින් 
වර එනවා, වරින් වර යනවා. අවසානසය් ඒක සමෝරලා සංඛාර 
උසප්ක්ඛා ඥානයට යනසකාට සම් පස්සද්ධිය සකාච්චර දුරට එනවද 
කියනවා නම්, ඇඟ සපාේඩක්වත් සහාල්ලන්ඩවත් එපා, ඇසිපිල්ලන් 
සහාල්ලන්ඩවත් එපා කියන තරමට වදග් එක ඉරියේසවම වැඩි 
සවලාවක් ඉන්න තරමට සම්සක් සම්පත්තිකර අවස්ථාව, පරසයෝජ්නය 
සලකන අවස්ථාව එන්ඩ පටන් අරගන්නවා.  

ඒ නිසා සයෝගාවචරයා යම් ආකාරයකට තමන්සග් කාල 
සටහන සවනස් කරගන්ඩ හිතන්ඩ වටින්සන් සම් ඥාන පහළ සවන්ඩ 
මුලින්ම සම් කයට තියන ආදරය නිසා සනසේ. සම් ඥාන පහළ 
සේසගන එනසකාට ඒක වැඩි කිරීම සඳහා දියුණු පවුණු කිරීම සඳහා 
ඒ කාලසටහන ටිකක් සවනස් කරගත්තට කමක් නෑ. වැඩිවැඩිසයන් 
පරසාදය පහළ සවන ආකාරයට වැඩිවැඩිසයන් කාය දරථ දුරැ කරන 
ආකාරයට දවසස් ජීවිසත් ගත කරන්ඩ පුරැදු කරගන්ඩ. එතසකාට 
කියන්ඩ පුළුවන් සයෝගාවචරයාට තනියම භාවනා කරන්ට පරිචයක් 
තිසයනවා කියලා. පුළුවන්කමක් තිසයනවා කියලා. එසතන්ට 
එනකල්ම ඒ ආහාර සප්පාය නැති වුණත් සෘතු සප්පාය නැති වුණත් 
ඉරියාපථ සප්පාය නැති වුණත් ඒ කාරණා ඒ වශසයන් කමටහන් 
ශුද්ධ කරනසකාට ඉදිරිපත් කිරීසම් දක්ෂතාව තිසයන්ට ඕනෑ. 
භාවනාසේදී මට වඩාත්ම සප්පාය සවන්සන් කෑමට පස්සස්, දාසනට 
පස්සස්, නැත්නම් දාසනට ඉස්සර සවලා, නැත්නම් මට හුඟක්ම සැප 
සක්මන් භාවනාව. නැත්නම් පර්යංක භාවනාව. මට හුඟක් සවලාවට 
හරි යන්සන් පාන්දර භාවනාව, නැත්නම් මද්දහසන භාවනාව ආදී 
වශසයන් සයෝගාවචරයා සම්වා ගැන තමන්සග් කාලසටහන ගැන 
සැලකිලිමත් සවන්ඩ ඕනෑ. සැලකිලිමත් සවනසකාට, පස්සට එේවා 
උදේ උපකාර කරගන්ට පුළුවන් සම් කලින් කලින් සවච්ච අඩුපාඩු 
වැරදි මත්තට හදාගැනීම පිණිස.  

ඒ වසග්ම තමයි මධයස්ථ සයදවුමක් තිසයන්ඩ ඕනෑ 
සයෝගාවචරයාට. සම් දැන් අද සම් සවලාසේම මං නිවන් දකින්න ඕනෑ 
කියන පර්යංකය දැඩි ගරහණය කරගත්සතාත් කය දරථ භාවයට පත් 
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සවනවා. ඒ වාසග්ම තමා හුඟක් සල්සි පහසු සැහැල්ලු කුසීතකමට 
බර ගතියට ගියත් ඒ පුද්ගලයාට කවදාවත් සම් අරමුණ විනිවිදින්ට 
ලැසබන්සන් නැහැ. අඩු ගාසන් ඇසඟන් එන පුංචි සේදනාවක්වත් 
විනිවිදින්න ලැසබන්සන් නෑ. සිතිවිල්ලක්වත් විනිවිදින්ට ලැසබන්සන් 
නෑ. ඒ සමාකද, වීර්යය කරියාත්මක සවන්සන නෑ. ඒ නිසා ඔහුට 
මධයස්ථ පරමාණව සයසදන වීර්යය තිසයන්න ඕනෑ. සමාධියත් එක්ක 
ගැළපිච්ච වීර්යයක් තිසයන්ඩ ඕනෑ. ශරද්ධාවත් එක්ක ගැළපිච්ච 
පරඥාවක් තිසයන්ඩ ඕනෑ. ආන්න එතසකාට තමන්ට සත්සරන්ඩ පටන් 
අරගන්නවා එන එන බාධකවලට අනුව අවස්ථානුරෑපව තමන්සග් 
භාවනාව ඉදිරියට වැසඩනසකාට මධයස්ථ භාවය. වීණාවක් ඕනෑවට 
වැඩිය තත් ඇද්සදාත් ඒක තීවර සවනවා සද්සද්. තත සහාඳට ඇදිලා 
නැත්නම් ඒ සද්සද් සබාසහාම පැතලි පළල් සංගීත රාවයක් සවන්සන් 
නෑ. සබාල් සද්දයක් එනවා. ඒ නිසා හරි ගානට මධයස්ථව ඇදිලා 
තිසයන්ට ඕනෑ. සම්කත් සම් පස්සද්ධිය කියන දබාජ්ඣංගය 
වැසඩන්ට දබාසහාම උපකාරයි.  

දැන් අපි ඉසගනගත්ත පරීති - පස්වනක් පරීතිය ගන්නසකාට 
උබ්් ගො පීති, ඵරණො පීති කියනසකාට සබාසහාම බලවත් ඒක. උඩ 
දාන්නා වසග්, පුළුන් කෑල්ලක් හුළඟට අරන් ගිහිල්ලා උඩ දාන්නා වසග් 
උද්සේගකර සවනවා සමහර දවලාවට. ඵරණා පීති කිේවම ඇඟ 
කිලිසපාළාසගන නලියන තරමට එනවා. සම්ක වැඩියි ඕනෑවට වැඩිය 
පස්සද්ධියට. සම්සක් සම්රීමක් තලතුනා වීමක් තමයි පස්ස ්ධියට 
අවශය කරන්සන්. ඒ නිසා පරීතියට පස්සස් එයින් ඇති වුණා වූ 
සංහිඳියාවක් තමයි පස්සද්ධිය සහ්තු සවන්සන්. ආන්න ඒ බව 
සයෝගාවචරයා ඒ චිත්ත වීිසය් ගමන ්කරන ගමන් දැනගන්න ඕනැ. 
දැනසගන, ඒ පස්සද්ධියට යා දී කටයුතු කරනසකාට ඉන් එහාට 
සමහර සවලාවට තමන්ටම ඇසිපිල්ලන් නතර කරගන්න බැරි තරම් 
ඇහැපිල්ලන් ගහන තරමට සම් පස්සද්ධිය සබාසහාම පරකට සවනවා. 
ඇස් ඇරසගන ඉන්නවද වහදගන ඉන්නවද කියලා උත්සාහ කරන්ට 
බෑ. ඒ තරමට සම් පස්සද්ධියයට පත් සවලා. ඇස්පිල්ලන් ගහදගන 
ගහදගන යන්න පටන් අරන්. නමුත් සමාධියට බාධා සවන්දන් නූ. 
සතියට බාධා සවන්දන් නූ. ඒ තරමටම එක නියසපාත්තක් එක 
ඇසිපිල්ලමක් එක ඇඟිලල්ක් සවනස් කරන්සන් නැතිව එදහම්මම 
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ගත කරන්නට හිසතන සවලාවක් එනවා. අන්න ඒ සවලාසේ සත්රැම් 
අරගන්ට ඕනැ සම් ඉන්ද්රිය ධර්ම සබාසහෝම මැදිහත්ව සමානව 
සයසදනවා. ඒ නිසා පස්සද්ධි මචතසිකය වැසඩන්ට ඒක සබාසහාම 
සහ්තුසාධකයි. 

ඒ වාසගම තමයි සාරද්ධකාය පුද්ගලයන්දගන් ඉවත් වීම 
කරන්න ඕනැ. සහාස්ස ළඟින් මැස්සා යන්ඩ බැරි සබාසහාම චණ්ඩ 
පරැෂ පුද්ගලයන්සග් ඇසුර නිසා තමන්සග්ත් හිත කැලසඹනවා. ඒ 
මනුස්සයන්ට අර්ථය ධර්මය සත්රැම් කරගන්ට බැරැව, නා නා පරකාර 
කම්කසටාලු සද්වල් සයෝගාවචර ජීවිතවලට සයෝගාවචර හිත්වලට දාන 
එක ඒ දරථ සහිත පුද්ගලයන්ට සලාකු සදයක් දනදමයි. ඒ නිසා ඒ 
ඇත්සතාත් එක්ක එකතු සවලා ඒ ඇත්සතෝ හදාසගන සම් ගමන යන්ට 
ඕනෑ කිේසවාත්, සවන්සන් නැහැ. අපට සිද්ධ සවන්සන් ඒ ඇත්තන් 
වර්ජ්නය කරන්ට. ඒ ඇත්සතෝ නැති තැනක් සහායාසගන ගිහිල්ලා ඒ 
සවනුවට පස්සද්ධි කාය සහිත පුද්ගලයන් - සබාසහාම ශාන්ත, 
සමානම සද්කට සහෝ තමන්සග් හිත කුප්පගන්සන් නැතුව හිත ඈත් 
කරගන භාවනා ජීවිසත් රැකගන්ට පුළුවන් ඇත්තන්සග් ඇසුර 
ලබන්නට. නමුත් අවාසනාවකට වසග් සම් කාය දරථයක් සහෝ සවන 
සදයක් හම්බ සවච්චහම හුඟක් සවලාවට කතාවට සපළසඹන්සන් 
අන්න අර කියන විදිසය් සාරද්ධකාය පුද්ගලයා තමයි. ඒ ඇත්තා 
සගාඩ සපරකසදෝරැවා වසග් ඉස්සරහට දුවසගන ඇවිල්ලා අර 
වැටිච්ච සකනාට සබාසහාම ඉක්මනට ගින්නට පිදුරැ දාන්නා වසග් 
නා නා පරකාර කම්කසටාලු ඔළුවට දානවා. ඒ නිසා සයෝගාවචරයා 
දැනගන්ට ඕනැ සකායි සපරකසදෝරැවද අල්ලන්සන කියල. සකායි 
සපරකසදෝරැවා ඇල්ලුසවාත් නඩුව දිනන්නට පුළුවන්ද කියලා. හුඟක් 
සවලාවට අර පස්සද්ධි කාය ඇත ි ඇත්සතෝ අනුන්සග් නඩු 
භාරගන්නට කැමති නෑ. භාර ගත්තත් ඒක ඉතින් මවරසයන් 
මවරය සංසිසඳන්සන් නෑ. ඒක නිසවන පැත්තටයි කතා කරන්සන්. 
ඉතින් ඒ නිසා හුඟක් සවලාවට ඒකට අර සහාඳ සැර පරැෂ කතා 
කරන සාරද්ධකාය පුද්ගලයන්සග් ඇසුර ලැබුණසහාත් සදන්නටම 
අභාගය සම්පන්න බරපතළ අකුසලයක් සිද්ධ සවන්දන.  

මම මුළු සලෝසකම දැකලා නැහැ භාවනා මධයස්ථාන 
එකක්වත් සමන්න සම් සාරද්ධකාය පුද්ගලසයෝ නැති. භාවනා 
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මධයස්ථානයක අතයවශය අංගයක් තමයි, එසහම සකසනක් 
සදන්සනක් ඉන්නවමයි, හැබැයි ඒකත් සහාඳක්. එතසකාට දුර්වලකම් 
සහාඳට සප්නවා. සයෝගාවචරයාට සපාේඩක් අඩුපාඩු සවනසකාට අර 
පුද්ගලයා එයා ළඟට ගිහිල්ලා සකාසහාම හරි අවුස්සලා පුප්පලා 
කරකවලා අතාරිනවා. ඒ නිසා සයෝගාවචරයා කාලයක් යනසකාට 
මධයස්ථානය සත්රැම්ගන්නවා කියලා කියන්සන්, අර ඉේබා කට්ට 
ඇතුළට ඇදගත්තා වසග් සමාන සදයක් වුණත් අකුළසගන තමන්සග් 
ජීවිසත් රැකගන්නවා මිසක්කා සම් නඩු සම් සචෝදනා සම් සයෝජ්නා 
භාවනා මධයස්ථානවලට ගැළසපන්සන් නැහැ. ඇතත්ම කියනවා නම් 
මධයස්ථානයට ගැළසපනවා, සයෝගාවචරයාට ගැළසපන්සන් නැහැ. 
ඒක නිසා සම් වසග් ඉතාමත් දරැණු යුද්ධයක්, දරැණු සකදලස් 
සටනක් කරන තැන්වල අර කලින් කියන අවස්ථා තියනවා නම් - 
ආහාර පිළිබඳ සහාඳ තතත්්වය, සෘතුව පිළිබඳ සහාඳ තත්ත්වය, ඉරියේ 
පිළිබඳ සහාඳ තත්ත්වය - හුඟක් අඩුයි ගැටුම්. සමාකද, ඒ පුද්ගලයාට 
ලැසබන පහසුකම් නිසා තමන්සග් වැඩ කරසගන ඉන්නවා. එේවසග් 
අඩුපාඩු වුදණාත් සම් සාරද්ධකාය පුද්ගලයන්ට හරියට වැඩ. 
නිතසරෝම නඩු. ඉතින් එතසකාට අර මධයස්ථව වැඩ කරන සකනා 
සකායි අතට හැසරයිද කයින්ඩ බැහැ. 

ඒ නිසා ශාසසන් සම්පතත්ිකර අවස්ථාව, පිරිච්ච අවස්ථාව, 
ඉතාම දුෂ්කරයි. සම්කත ් දුක්ඛ සතයයමයි. සම්කත් අප ි යමක් 
බලාසපාසරාත්තු සවනවා නම් ඒක සනාලැසබනවද ආන්න ඒ දුක්ඛ 
සතයයමයි. ඒ නිසා සයෝගාවචරයාටමයි සම්සක වගකීම එන්සන. 
සමන්න සම් අවස්ථාසේ මදග ළඟ පස්සද්ධිය තිසයනවා කියලා 
එසහනම් ඒක දැනගන්ඩ. පස්සද්ධිය නැත්නම් නැති බව දැනගන්ඩ. 
නැති පස්සද්ධිය සම් ඇති වුණ එකත ් දැනගන්ඩ. පස්ස ්ධිය 
වැසඩන්සන් භාවනාව පිසරන්සන් සම් සවලාසවය කියලා 
සයෝගාවචරයා දැනගැනීම, අන්න අර විදිසහ් ඒ තැනට නුසුදුසු 
පුද්ගලසයෝ හිටියත් තමන්සග ජ්ාම සේරාසගන ඉදිරියට යන්ට 
ඉතාමත්ම වැදගත් සවනවා. හිතන්ට නරකයි සම් මධයස්ථානසයන් 
පස්සද්ධිය සදනවයි කියලා. එසහම එකක් නෑ. බුදුහාමුදුරැසවෝ 
පස්සද්ධිය සදනවයි කියලා හිතන්ඩත් නරකයි. ධර්මසයන් අපිට 
සපත්තක් වශසයන් ගිල්ලන්ට පස්සද්ධිය කුඩු කරලා කැටි කරලා 
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ගන්ට පුළුවන් කියලා හිතන්ටත් නරකයි. එේවා එන්සන් අර කලින් 
කලින් ඇති සවලා එන ධර්මතා දිසග්. මුල් මුල් දබාජ්ඣංග ධර්ම 
දිසග්. නමුත් ආවට පස්සස් ඒක අඳුරන්සන් නැත්නම්, ඒක දැනගන්ට 
රැකගන්ට දන්දන නැත්නම් ඉතින් හුඟක ් කල් යනවා. හුඟක් 
සවසහසකරයි. හුඟක් දුකඛ් පරතිපදාව පරකට සවන්න පටන්ගන්නවා.  

දම් අනුව සයෝගාවචරයාට තිසයන අවස්ථාව සහාඳට 
දැනසගන වර්ධනය කිරීමට ඒ සියලුම කාරණා මනා සස් පරිපාලනය 
කිරීසම් ශක්තියක් අවශය කරනවා. ඒ ඔක්සකාම තිසයද්දිත් 
සයෝගාවචරයාට සම් ත ධිමුත්තතා කියන පස්සද්ධියට නැමිච්ච, 
පස්සද්ධි නින්න, පස්සද්ධි ්පාණ, පස්සද්ධි පබ්භාර කියන විදියට 
නැමිච්ච ගතිය සත්රැම්ගත්සත් නැත්නම් හරිම අමාරැයි. දම් අනුව 
වැදගත්ම කාරණාව තමයි සම් දබාජ්ඣංග සම්පූර්ණ සවන්නට 
අවශයයි. මාර්ග ඵල ලැීම සඳහා දබාජ්ඣංග අවශයයි. පස්සද්ධියත් 
එක පිරිච්ච ගතියක්. ශාසන සම්පත්තියක්. සම් සම්පත්තිය ලබාගැනීම 
අවශයයි. මසග් හැම ඉරියේවක්ම, ආහාර ගැනීමක්ම, සෘතුව 
සසවීමක්ම, පුද්ගල ආශරයක්ම ඒ හැම එකකින්ම මට අවශය කරලා 
තිසයන්සන් සම් සංහිඳියාවයි, සම් ශීතල ගතියයි, ශාන්ත ගතියයි 
කියන එක සනාදැනගත්සතාත්, ඒකට යා සදන ජීවන රටාවක් 
හදාගන්ට බැරි වුදණාත් ඉතින් ඒ සයෝගාවචරයා සබාසහෝම සවසහස 
සවනවා. සවසහසකර තත්ත්සවකට පත් සවනවා. ඒ නිසා ධර්මය 
පිළිබඳ අවසබෝධය සබාසහාම වැදගත් සවනවා. සම් පස්සද්ධිය 
ලැබුණත්, නැත්නම් පස්සද්ධියට නැඹුරැ චරිතයක් වුණත් එය 
සනාදැන හිටිසයාත්, වඩා වර්ධනය කරන හැටි සනාදැන හිටිසයාත් 
පාඩු සවන්න ඉඩ තියනවා. ඒ නිසා සයෝගාවචරයා ඒක දැනගන්න 
එක සහාඳයි. එතසකාට අර පුද්ගලයට තියනවා සමයාට නෑ කියලා 
තමන්ට සේරිලා ඒ කටයුත්ත කරගන්නට පුළුවන් ශක්තියක් සම් 
පස්සද්ධිදය තිසයනවා. 

ඒ වසග්ම තමයි පස්සද්ධිය යම් ආකාරයකට දිගින් දිගට එන්ඩ 
පටන් අරගත්සතාත් ඒ සයෝගාවචරයාසග් සයෝග ජීවිතසය් පරණ ඉඳලා 
තිබුණ සබාසහෝ සරෝග ඉතාමත්ම අඩිසය් ඉඳලම ශුදධ් සවන්න පටන් 
ගන්නවා. හැබයි සනීප සවන්ට පටන්ගන්නසකාට සරෝග ලක්ෂණ මතු 
කරනවා. අහල තිසයන කතාවල හැටියට සමහර සවලාවට ගහකින් 
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වැටිලා, නැත්නම් සමාකක් හරි වාහන අනතුරක් සවලා ඇට බිඳිලා 
තරමට අමාරැ සවලා සුව කරසගන භාවනාවට සයදිච්ච සකසනක් 
වුණත්, අත බිඳිච්ච සවලාසේදී තිසයන තරම් සේදනා භාවනා 
පර්යංකසය්දි එනවා.  

එතසකාට ඒ සයෝගාවචරයා මුල් අවස්ථාසේදී සම්ක සත්රැම් 
අරසගන කර්මස්ථානාචාර්යවරයාට වාර්තා සකරැසව නැත්නම්, සම්ක 
නිකං සලඩ වැඩි කරන ගතියක් කියලා දමල ගහල ගිසයාත් ඒ 
සයෝගාවචරයා වටිනා අවස්ථාවක් පැහැර හරිනවා. ඒ සමාකද ඒ 
ඇසට් මුල ඉඳලාම සුව සවන්ඩ බාසගට සුව සවච්ච එේවා ඔක්සකාම 
හදාසගන එන්ඩ ඕනෑ නිසයි අර අඩියටම යනකල් හිත සගනියලා 
තිසයන්සන්.  

ඒ නිසා පස්සද්ධිය ඇති සවන්ඩ කලින් යට ගයි සරෝග 
ලක්ෂණ මතු වීම සපනන්න්සන් විපස්සනා භාවනාසේදී සගදරට 
වැඩිය සිටු සදේදුවක් විදියට. ඒ එනසකාටම සමේවට සවදකම් 
කරන්ටයි විසශ්ෂඥසයෝ සහායන්ට ඇවිදින්ටයි ගත්සතාත් ඒ ඇත්සතෝ 
සම් මනුස්සයාට පිස්සු ඇද්දලනවා. තමන්ම දත්රැම්අරගන්න ඕනැ. 
අසප් සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස් කියපු විදියට සරෝගය ටිකක් මතු 
සවනකල ්ඉන්ට. එතසකාට තමන්ට දැනගන්න පුළුවන් සම් සමාකාටද 
එන්සන් කියලා. එනසකාටම කුලප්පු වදුණාත් ඒක පස්සද්ධිය 
සනාසවයි දරථ ගතිය. කුප්පන ගතිය. ඒ කුප්පන ගතිය පරීක්ෂණයට 
ලක් කරන්න ඕනැ. මීට කලින් දන අපි සාකච්ඡා කදළ් වීරිය. ඊට 
කලින් අපි සාකච්ඡා කරන්සන් ධර්මවිචය. ඊටත් කලින් අපි සාකච්ඡා 
කරන්සන් සතිය. අන්න ඒවට සම් සරෝග ලක්ෂණ යට සවන්ඩ ඕනැ. 
යට සවනවා නං තමන්ට සත්සරයි එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ ඒ සරෝග 
ලක්ෂණ සෑසහන කාලයක් මතු සවලා ඇවිල්ලා සැරයක් සනසේ 
සදසැරයක් සනසේ තුන් සැරයක් සදාරට තට්ටු කරනකල්, අපි දිගට 
අසප් වැසේ කරසගන යනවා. සමහර සවලාවට එතසකාට ඒ වාසග්ම 
ඒ සරෝග ලක්ෂණ බැහැසගන යන මට්ටමට එන්ඩ පටන්ගන්නවා. 
එසහම නං භාවනාසවන් සනීප වීමක් බලාසපාසරාත්තු සවන්ට 
පුළුවන්. එසහම නැතුව භාවනාසවන් සලඩ සනීප කරනවා කියන 
අදහසින් පටන්ගත්සතාත් වැරදියි. ඒ නිසා එන එන සලඩට දුවදුවා 
සරෝග ලක්ෂණවලට සවදකම් කරන්නට පටන්ගතත්ත් කරන්ඩ බෑ. 
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පස්සද්ධිය නිසා හරියට සනීප වුණට පස්සස් පුදුමාකාර පිරිච්ච 
ගතියක් තමන්ට සත්සරන්ඩ පටන් අරගන්නවා. සම් සරෝග විවිධ සහ්තු 
නිසා - කර්මජ්, ආහාර, සෘතුජ් යන විවිධ සහ්තු නිසා හටගන්දන්. 
නමුත් ඒ සඳහා ඉවසසීම් ශක්තිය තිසයනවා නම් ඔය සෑම 
ශක්තියක්ම කපාසගන ඉදිරියට යන්ට පුළුවන්. 

දම් අනුව බුද්ධ සද්ශනාසේ සඳහන් සවන සුව කිරීසම් 
අවස්ථාව සරෝග සනීප කරසගන කාම සැප විඳින්නට හදන ලාමක 
සුඛ ආශාවලට සපෝර දාන එකක් සනදවයි. අනිවාර්යසයන්ම ජීවිත 
පූජ්ාසවන් භාවනා කරන සකනාට ලැබිච්ච ලාභයක්. සර්වඥයන් 
වහන්සස් බුද්ධත්වය සාක්ෂාත් කළාට පස්සස් දවස් 49 ක් කිසිම 
ආහාරයක් ගන්සන් නැතිව, එක වර සතිය සතිය ඉරියේ කසිිවක් 
සවනස් කරන්සන් නැතුව හිටිසය සම් පස්සද්ධිය නිසා. ඊට ඉස්සර 
උන්වහන්සස් විඳපු දුෂ්කර කරියා කරපු කාදල කරපු ටික කවුරැවත් 
එක්කවත් සබදාගන්නට ගිසය නැහැ. අඩුම ගාසන උපස්ථාසනට හිටපු 
පස්වග මහණුන් පවා අත්හැරලා යන්ට ගියා. ඔවුන් මුලදී සලාකු 
සතුටක් ඇත ිකරගත්තා. ඒසගාල්සලෝ ඔක්සකාම සතුටු වුදණ් කයට 
දුක සදන දුෂ්කර වැඩපිළිසවදළ්දි. මධයස්ථ භාවයට එනසකාට 
ඒසගාල්සලා අතහැරලා ගියා. ඔවුන් සමග හිත නරක් කරගත්සත් නෑ. 
ධම්මචක්ක සද්ශනාව කදළත් ඒ යාළුසවා පස්සදනාට තමයි.  

නමුත් බුදු වුණාට පස්සස් ආපු පස්සද්ධිය සකාච්චරද කියනවා 
නම්, සතියක් එක දිගට එක ඉරියේවක. දවස් 49 ක් කිසිම ආහාරයක් 
නැහැ. ඉතින් අසප් සම්පරදාය කියන්සන් සුජ්ාතාව පිළිගන්වපු කිරිපිඬු 
දානය පිඬු 49 කට වළඳලා එක එක පිඬු එක එක දවසට දිසරේවා 
කියලා. සමාන ජ්ාති කිේවත් සම් කය සිත සදක සංසිඳුණාට පස්සස් 
ඒක ඕනෑම සහාඳ මිහිරි කතාවකට පදනම් සවනවා. නමුත් ඒක තමා 
අත්දකින එකක් මිසක්ක සවන සකසනක් ලැබුවට අපට ඇති ලාභයක් 
නැහැ. ඒ නිසා සයෝගාවචර ජීවිතසය්දී අපි බලාසපාසරාත්තු සවන්ට 
ඕනෑ අර මුල් මුල් සහ්තු ධර්ම සම්පූර්ණ සවලා එනව නම් පස්සද්ධිය 
පහළ සවලා එනවා. එසහම නං දුක්ඛ සතයයට මහුුණ දීසම් සහාඳ 
ශක්තියක්, සහාඳ දැනීසම් ගතියක් අර කලින් සයාදපු සතිය ස්ථීරසාර 
කරගන්න ගතියක්, කලින් සයාදපු ධම්මවිචයට අදාළ සුව සන්තානගත 
ධර්ම පැහැදිලි වීමක්, ඒ වාසගම සයාදපු වීරියට සලාකු තෑග්ගක් 
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පස්සද්ධිසය්දී පහළ සවනවා. ඒ නිසා තමයි පස්සද්ධිය ඇති සකනා 
ආශරය කළත් පස්සද්ධිය නැති සකනාටත් පස්සද්ධිය පහළ කරගන්ට 
පුළුවන් ශක්තියක් තිසයන්සන්. සම්කම තමා සමහර සවලාවට ඔය 
සුව කිරීසම් සස්වාව කරන්සන්. සහාඳසටෝම තමන් සසෞඛය 
සම්පන්නව ඉන්නසකාට ඒ සසෞඛය සම්පන්න අතින් හිස ගෑවත් 
සලඩ සවච්ච හිසක් සනීප කරන්නට පුළුවන්. හිතකතු් සනීප කරන්ඩ 
පුළුවන්. ඒ තරම්ම සම්ක සම් ජීවිතසය් මාර්ග ඵලයකට සමපිටම 
මාර්ග ඵලලාභීන් විසින් භුක්ති විඳින සැප සම් සම් යැයි කියලා 
විස්තර කරලා සදන මචතසිකයක්. සලාකු පරයත්නයක පරතිඵලයක්. 
නමුත් ඉල්ලලා ගනට් බෑ. ඒක අපි මූලකි සහ්තු ධර්ම සම්පූර්ණ 
කිරීසමන් සම්පාදනය කරගත යුතු චචතසිකයක් කියල විතරක් 
හිතාගන්ට ඕනෑ. ඒ වාසග්ම තමයි මුළු සත්තසි් සබෝධිපාක්ෂික 
ධර්මවලම එකම එක සැරයයි හම්බ සවන්සන්. ඒ නිසා සලාකු සුව 
කිරීසම් ශක්තියක් ඇත ිසදයක්. 

ඒ නිසා අපි අධිෂ්ඨාන කරගනිමු අපි සමසතක් කල් යම් තාක් 
සම් භාවනා ජීවිතය සඳහා කැප කිරීම් රාශියක් කරලා තිසයනවා නම්, 
ඒ කැප කිරීම් කළ කාලය තුළ අප වරින් වර පස්සද්ධිය භුක්ති 
විඳින්නට ඇති. නමුත් ඒක ආපහු සැරයක් අසපන් ගිළිසහනවා. නමුත් 
සම් ධර්ම සකාට්ඨාශ අපට සහ්තු සවන්සන් නැවත නැවතත් ඒක මතු 
කරගන්ටයි. ඒ මතු කරගැනීසමන් අපි මත්තට මීට වඩා බලවත් දුක්ඛ 
සතයය අවසබෝධ කිරීසමන් දුක්ඛ ආර්ය සතයය අවසබෝධ කිරීසම් 
වැඩපිළිසවළට, අසප් හිත ගත සුවපත ් කරිීසම් පස්සද්ධි 
සම්දබාජ්ඣංගය ඒකාන්තසයන්ම අපට සම් ගමනට උපකාරයක් 
දේවා, කලයාණ මිතරසයක් වශසයන් පිහිට සේවා. අපි හැකි හෑම 
සවලාසවම සම්ක සත්රැම් අරසගන ඉදිරිපත් කරගැනීසමන් පස්සද්ධි 
සම්දබාජ්ඣංගයට සපාසහාර දාන පිරිසක් බවට අපිට පත් සවන්නට 
ලැසේවා. සම් ගත කරන වස් කාලසය් අපි සයාදන ශරමය ඒ වාසග් 
පිරිච්චකමකින් පස්සද්ධියකින් සමෘද්ධ සේවා කියන පරාර්ථනාසවන් 
අදට නියමිත ධර්ම සද්ශනාව අපි සමතනින් සමාප්ත කරමු.
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60 │ සමාි සම්දබාජ්ඣඞ්ගය 

නම ො තස්ස භගවමතො අරහමතො සම් ො සම්බුද්ධස්ස 

“පුන ච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්මමසු ධමමානුපස්සී විහරති සත්තසු 
් ාජ්ඣ්ගගසු. කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්මමසු ධමමානුපස්සී 

විහරති සත්තසු ් ාජ්ඣ්ගගසු: 

ඉධ භික්ඛ්ව භික්ඛු සන්තං වා අජ්ඣත්තං 
සමාධිස්ම ාජ්ඣගගං අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං සමාධිස්ම ාජ්ඣ්ගගාති 
පජානාති. අසන්තං වා අජ්ඣත්තං සමාධිස්ම ාජ්ඣගගං නත්ථි ්ම 
අජ්ඣත්තං සමාධිස්ම ාජ්ඣ්ගගාති පජානාති. යථා ච අනුප්පන්නස්ස 
සමාධිස්ම ාජ්ඣගගස්ස උප්පා්ො ්හාති තඤ්ච පජානාති. යථා ච 
උප්පන්නස්ස සමාධිස්ම ාජ්ඣගගස්ස භාවනාය පාරිපූරී ්හාති තඤ්ච 
පජානාතී’ ති” 

අද අපි ආසේ සමාධි සම්සබාජ්ඣඞ්ගය කියන නිවසටයි. සම්ක 
භාවනා සලෝකදය සබාසහෝමත්ම වැදගත් වසග්ම, විවිධ 
මතිමතාන්තරවලට සහ්තු සවච්ච විෂයයක්. ඒකට දලාකු දහ්තුවක් 
තමයි සමථ භාවනාදව සමාධියට ඉතා වැ ගත් තැනක් දීලා තිීමයි 
සමහර ඇත්දතෝ ඒ ද ක පටලවාගැනීමයි. අපි දමතන කතා 
කරන්දන් විපස්සනා භාවනාදේ සමාධි තත්ත්වය ගැන දන්.  
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විපස්සනා භාවනාදව දමදතන්ට එන්න දිග ගමනක් ඇවිත් 
තිදයන්න ඕනූ. අනිකුත් සබාජ්ඣඞ්ග දියුණු දවමින් ඒවා එකින් එකට 
සම්බන්ධ දවමින් තමයි දම්  ක්වා ගමන එන්දන්. ඒ හැම 
සබාජ්ඣඞ්යක්ම අතවශයි. එදහම භාවනා කරමයක සම් අතයවශය 
සකාටස් නිතර අලුත් සවන්ට ඕනැ. සාකච්ඡාවට ලක් සවන්න ඕනැ. 
නිතර විචක්ෂණ ඥානවලට ලක් සවන්න ඕනැ. ලක් සවනවා. එතසකාට 
ඒ ධර්මය සවනුසවන් ජීවිත පූජ්ා කරපු, එයටම හිත නැමුණා වූ 
ඇත්තන්ට තමතමන්සග් සතිය, සමාධිය පහළ සවනසකාට ඇති සවන 
හැටි ලියා තබාගන්න, ධර්ම සාකච්ඡාවකට ඉදිරිපත් කරගන්න 
දනාපැකිදළන ගතියක් තිසයනවා. ඒ සමාකද, සතියත් සමාධියත් 
කියන සදකම සබාසහෝම සජීවී ධර්ම සදකක්. සවන විදියකට කියනවා 
නම්, ජීවිතයක් සකරියව සජීවීව සවනස් කිරීමකට ලක් කරන ධර්ම 
සදකක්. ඒ ධර්ම සදක විවිධ ජීවිත ගැටලු සහිතව ධර්ම මාර්ගයට 
සපළසඹන්නා වූ ඇත්තන්ට විවිධකාරසයන් සප්නවා. විවිධාකාරසයන් 
පහළ සවනවා. ඒසක හැටි තමයි ඒ. 

අපි සතිපට්ඨාන සූතරසය් ධ්මානුපස්සනාසේ ගැසනන 
සබාජ්ඣඞ්ග පර්වය ගත්තහම, සබාජ්ඣඞ්ග ධර්ම පටන්ගන්සන 
සතිසයන් බව අපි අහලා තිසයනවා. අපිට ඇහිලා තිසයනවා. එතැන් 
පටන් ධර්මවිචය, වීරිය, පීති, පස්සද්ධි පසු කරසගන දැන් සමාධි 
සම්සබාජ්ඣඞ්ගය ගැන කථා කරනවා. ඒ අනුව අද ඉදිරිපත් කරගන්න 
සම් මාතෘකාව, සමාධි සම්සබාජ්ඣඞ්ගංය, ගත්තාම ඒසක ආසන්න 
කාරණා වශසයන් සබාජ්ඣඞ්ග ධර්ම අනුව සාකච්ඡා කරනසකාට 
ඉදිරිපත් කරනසකාට වටහගන්නසකාට පස්සද්ධිය තමයි ආසන්නම 
කාරණාව. නමුත් බුද්ධ සදශනාසේ සඳහන් සවන අනිකුත් සූතර 
ධර්මවල පරසමෝද, පරීති, පස්සද්ධි, සුඛ, සමාධි කියලා සබාජ්ඣඞ්ගවල 
සපසනන පරීති, පස්සද්ධි, සමාධි කියන අවස්ථා තුන මැදට තව අතුරැ 
අවස්ථා සදකක් එකතු කරලා තියනවා. පරීතියට මුලින් පරසමෝදය - 
තරැණ පරීතියට තමයි පරසමෝදය කියන්සන. තරැණ පරීතිසයන් පරීතිය 
හටගන්නවා. ඊගාවට සබාජ්ඣඞ්ග ධර්මයක් වන පස්සද්ධිය පරීතිය 
නිසා හටසගන, ඒ පස්සද්ධිසයන් සුඛය පහළ සවනවා. පස්සද්ධකා්යා 
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සුඛං ්වියති - සුඛිමනො චිත්තං ස ොධියති6 ඒ සඛුය අනුව තමයි 
සමාධිය පහළ සවන්සන. ඒ නිසා සමාධියට සපරාතුව තිසයන්සන 
සබාසහෝමත්ම මිහිරි, සබාසහෝමත්ම සිත්ගන්නාසුලු, ඇසහනසකාට 
පවා සිත පිනායන ධර්ම සකාට්ඨාශ ටිකක්. ඉතින් සම් නිසා සප්නවා, 
සම් සමාධිය සහාඳ පරයත්නයක, සහාඳ සපළගැස්මක පරතිඵලයක්. ඒ 
මූලික ලකුණු, ඒ පරසමෝද ලකුණු, පරීති ලකුණු, පස්සද්ධිසය ලකුණු, සුඛ 
ලකුණු පහළ සනාවී පරාර්ථනා කළ පමණින් සමාධිය පහළ සවන්න 
බෑ. 

අපි සම් යන ගමන දුක්ඛ සතයය සසායා යන ගමනක්. 
විපස්සනා සයෝගාවචරයා ගැන නම් දුක්ඛ පරතිපදාව කියලත් සම්කට 
සඳහන් කරනවා. ඒ තත්ත්වය යටසතදි සමාධිය හමු වීම කියල 
කියන්සන අර අවසාසන දකින්න හම්බ සවන ශාන්ත සුඛසය යම් 
කිසි විදියක සපරනිමිත්තක් වාසග. ඒ නිසා සමාධිය හම්බ සවන්ට 
කලින් සයෝගවචරයා කසයන් සිතින් ඒ පරසමෝද භාව, පරීති, පස්වනක් 
පරීති, ඒ වාසග්ම පස්සද්ධිය සංහිඳියාවක් ඊගාවට කාය චිත්ත වශසයන් 
ලැසබනවා. ඊගාවට සුඛයක් විඳිනවා. ඒ නිසා හරි සුවපත් සවච්ච 
භාවයක් තිසයන්සන. කසයන් සිසතන් සබාසහෝම සුවපත් දවන 
සමාධියට සූදානම් සවන බවක් ඇති සවනවා. සම් නිසා සම් ඉස්සර 
ඉස්සර සඳහන් වන මචතසික ධර්ම පස්සසන් පස්සසන් සඳහන් 
වන සම් සමාධි වාසග ධර්මවලට සපර මග සකස් කරලා සදනවා. ඒ 
නිසා එය අත්දකින සයෝගාවචරයාට සම් කරමානුකූල වැඩපිළිසවළ 
ඉසගනගැනීම සලාකු මධ ර්යයක් සවනවා, පරතිපදාවක් තහවුරැ 
කරගැනීම සඳහා අඛණ්ඩව නැවත නැවත භාවනාවක් කිරීසමන් 
තමයි සම් පරතිඵල ලැසබන්සන් කියලා හිත හදාගන්න. එසහම 
නැත්නම් සමාධිය ඇවිල්ලා නෑ සන, නැතුවට සහ්තු වශදයන් මට 
සුඛය නෑ, පස්සද්ධිය නෑ, පරීතිය නෑ, ඊට කලින් තිසයන්න ඕනැ 
පරසමෝදය නෑ, ඊට කලින් තිසයන්න ඕනැ ධර්මවිචය නෑ, ඊට කලින් 
තිසයන්න ඕනැ සතිය නෑ කියන එක ඒහිපස්සික ධර්ම විනයක 
විසශ්ෂ ලක්ෂණයක්.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 සංයුක්ත නිකාය, සළායතන වර්ගය, පාටලිය සූතරය 
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පසු ගිය දවස් කීපයක මම ආසාසවන් කිසයේවා, විවිධාකාර 
ආගම් දර්ශනවල තිසයන මූලික සකාටස්. ඒවදය් පදුුමාකාර විදියකට 
සම් ඔක්සකාම යට කරලා තිසයන්සන ඇදහිල්ලට. මාව අදහන්න, 
මාව ඇදහුසේ නැත්නම් ඒකාන්තසයන්ම සදාතනික අපායට තීන්දු 
සවනවා. ඒ වාසග්ම මැවුම්කාර සදවියන් වහන්සස්සග් සකෝපයට ලක් 
සවනවා. යම් ආකාරයකට මරණ සමාසහාසත්දී හරි ඇදහුසවාත් 
ඒකාන්තසයන්ම ඒ කරපු පේ ඔක්සකාම සහෝදනවා. මට කරන්න බැරි 
සදයක් නෑ. ඒකාන්ත සදාතනික ස්වර්ගයට, දිවය සලෝකයට 
පමුණුවනවා කියලා, සම් ධර්ම සකාට්ඨාශ පිළිබඳව එකිසනකට ගළපා 
දක්වන පටිච්චසමුප්පාද කරමයක් සහෝ සහ්තුඵල ධර්මයක් සනසමයි 
සපසනන්සන; සම් හුදු ඇදහිල්ල පමණයි. ඉතින් අපිත් සතියට කලින්, 
සතිය ඇති කරන්න කලින් ඇදහිල්ලක් ගන්නවා. බුද්ධාදි රතනතරය 
සකසරහි ඇදහිල්ලකින් තමයි පටන් අරගන්සන. 

නමුත් සම් සබාජ්ඣඞ්ග ධර්ම කියන මට්ටමට විසශ්ෂසයන්ම 
අපි දැනගන්න ඕනැ, සතර සතිපට්ඨානසය ධම්මානුපස්සනා 
සකාටසට එනසකාට සලාකු ධර්මමය භාණ්ඩාගාරයක් සහිත 
සයෝගාවචරසයක්. ඒ සයෝගාවචරයා යම් තැනක තමන්සග සතිය සහෝ 
සමාධිය සහෝ සවන යම් ධර්මතාවක අඩුපාඩුවක් වුදණාත් ඒකට 
කිපිලා නුරැස්සනා ගති පහළ කරසගන සළුව ගසා දාලා නැගිටින්න 
යන්සන නෑ. සහාඳට පිටිපස්සට හැරිලා සලකා බලනවා සකාසහාමද, 
සමාකද්ද සම් ධර්මයට සපරාතුව පහළ විය යුතු ධර්මය, ඒක පිළිබඳව 
සපරලකුණු මට පහළ වුණාද, ඊට කලිසයන් පහළ විය යුතු ධර්මය 
සමාකද්ද කියලා පිටිපස්සසන් පිටිපස්සට සලකා බැලීම සලාකුම 
සලාකු සමාධිමය ශක්තියක්. ඒ සමාධිය නැති සවච්චාම තමයි ඔය 
සගාඩක් භාවනා ජීවිතවල, පැවිදි ජීවිතවල වස්සාන කාලවල හිසත් 
ආරාවුල් පැන නගින්සන. කසය් ආරාවුල් පැන නගින්සන. යම් 
ආකාරයකට සමාධිය තිසයනවා නම්, ඊට කලින් සුඛය පහළ සවලා, 
ඊට කලින් පස්සද්ධිය පහළ සවලා, ඊටත් කලින් පරීතිය පහළ සවලා, 
ඊටත් කලින් පරසමෝදය පහළ සවලා, ඊටත් කලින් ධම්මවිචය පහළ 
සවලා කසය් සිසත් ඇති සවන සෑම දුෂ්කරතාවක්ම අර ධර්මතාවලින් 
සපරිලා එනසකාට සෑම සදයක්ම ධම්මානුපස්සනාවමයි. අතාරින්න 
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සදයක් නෑ. කාය චිත්ත දරථයක් ආවත් කසය් සිසත් දරදඬු ගතියක් 
සගාසරෝසු ගතියක් සලඩක් සරෝගයක් ආවත් ඒකත් භාවනාවමයි. 
ඒකත් සතර සතිපට්ඨානසයන් සතාර නෑ කියලා ඒකත් සමාධියට 
ආහාරයක් කරගන්න පුළුවන් තරමට පරබල පරකට තත්ත්සවකට පත් 
සවනවා. 

එතසකාට නම් ඇත්තටම සයෝගාවචරසයක් කියන්න පුළුවන්. 
ශරමණ ධර්ම සම්පූර්ණ සවනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. වස් කාලයක් 
ගත සවනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි අසප් ශූනයාගාරය සුව සස් 
බුක්ති විඳිනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සමාධිය පිළිබඳ අපි 
ඒ සහ්තුඵල සම්බන්ධතා සහිතව ඉදගනගැනීම විසශ්ෂසයන්ම 
විපස්සනාවට බරයි. සමථය ගත්තත් ඒ සමථසයත් ශුද්ධ සමථය, 
විපස්සනා සමථය, නැත්නම් ශුද්ධ සමාධිය, සමථ සමාධිය කියලා 
සදකක් තිසයන බව දැනට පරසිද්ධයි. එයින් සූතර පිටකසය් වැඩි 
සකාටසක, සියයට වැඩි පරතිශතයක සංගරහ සවන්සන සමථ සමාධිය 
ඇති කරසගන ඊට පස්සස විපස්සනාවට හැරවීමක්. නමුත් ඒ කරමය 
දැනට අවුරැදු ගණනාවකට කලින්, සම් බුද්ධ ජ්යන්තිය පහළ සවන්න 
කලින් හුඟක් උත්සාහ කරල තිසයනවා. ඒ උත්සාහය හුඟාක් අසාථවක 
සවලා තිසයනවා. එසහම නැත්නම් ඒක හුඟාක් සවලාවට චින්තාමය 
සකාටසකට නතර සවලා තිසයනවා. භාවනාමය පැත්තට දියුණු 
කරගන්න බැරි සවනවා. කුමක් සහෝ සහ්තුවක් නිසා.  

නමුත් පසුකාලීනව විපස්සනා සමාධිසයන්ම පටන්ගන්නා 
කරමය ඇති වීම නිසා අර සමථ සමාධි කරමයත් පණගැන්විලා 
විපස්සනා සමාධි කරමයත් පණගැන්විලා අද යම් පරසබෝධයක්, 
විසශ්ෂසයන්ම සමසලාව වශසයන් භාවනා කර නිවන් දකින්නට 
ඕනෑය කියලා අ හසක් පිරිසකසග් හිත්වල ඇති සවලා තිසයනවා. 
ඒකට ඇත්තටම වඳින්න පුදන්න ඕනැ සම් සමාධියට තමයි. ඒ 
සමාධිය ඇති කරගැනීසම් කරමය විසශ්ෂ වුණා. අලුත් වුණා. අලුසතන් 
හඳුන්වාදීමක් සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා නැවතත් ඒ සමාධිය පිළිබඳව අද 
උදම්අනන පිරිස් ගිහි සලෝසකත් දකිනවා. පැවිදි සලෝසකත් දකිනවා. 
විපස්සනා සලෝසකත් දකිනවා. සමථ සලෝසකත් දකිනවා. ඒ සඳහා 
මූලිකව සහ්තු සවච්ච කාරණාව පිළිබඳව ඉතාමත්ම සැලකිලිමත්ව 
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සහායලා බලනසකාට සප්න්න තිසයන්සන ඒ සමථ සමාධිය ගැන 
පමණක්ම බලාසපාසරාත්තු තබනවා සවනුවට සම් විපස්සනා සමාධිය 
සහාඳ විකල්පයක්ය, සම් කාසල වැඩ ගන්න පුළුවන් එකක්ය කියලා 
සලකා බලන්ට හිත දීපු ගතිය, බුද්ධාගසම් භාවනාසේ සම් සමාධිය 
දියුණු වීමට හුඟක් සහ්තු සවලා තිසයන බව සපාත්පත් 
කියවනසකාටත් පුද්ගල චරිත දිහා බලනසකාටත් සප්නවා.  

සම් නිසා ධර්ම සම්බන්ධව යම් යම් විවිධ මූණත් ශාසනයට 
ඇතුල් සවලා තිසයනවා. ඒ සමාකක්ද? විපස්සනාව මුල් කරසගන, 
විපස්සනා සමාධිය මුල් කරසගන යනවා කියන කථාසවදි අනිවාර්ය 
ලක්ෂණයක් තිසයනවා - සම් ජීවිතසය්ම නිවන් දකිනවා කියන එකත් 
එක්කමයි යන්සන. විපස්සනා සමාධිය කියන වචනය මමතරී බුදු 
හාමුදුරැසවා දැකලා නිවන් දකින්නම් කියන කතාවත් එක්ක 
ගැළසපන්සන නැති ගතියක් තිසයනවා. ඒක සමහරැ පිළිගන්න 
අකමැති සවන්නත් පුළුවන්. කැමති සවනන්ත් පුළුවන්. සම්ක තාමත් 
පවතින්සන නිරීක්ෂණයක මට්ටසමන්. සයෝජ්නාවක මට්ටසමන්. අපි 
අපිම භාවනා කරලා සම්ක ස්ිර කරගන්න ඕනැ. 

සදසවනි එක තමයි සමථ සමාධියත් විපස්සනා සමාධියත් 
කියන සම් සදසක්, විපස්සනා සමාධිය මාර්ගසයන් ධර්ම මාර්ගය 
කුළුගන්වාගන්න ගියාම ගිහි පැවිදි කියලා සවනසකුත් නැතිව ගිහින් 
තිසයනවා. ඒක පැවිද්දන්ට පමණක්ම අරණයගතව අධිශීල 
සංඛයාතවම කළ යුත්තක් කියන සීමාව කඩලා ගිහිල්ලා තිසයනවා. 
සම්ක පැවිද්දන්ට වසග්ම ගිහි ඇත්තන්ටත් කරන්න පුළුවන්. එදිසනදා 
ජීවිදත් කටයුතු කරන ගමනුත් කරන්න පුළුවන්. සමන්න සම් ධර්මතා 
සදක නිසා, බුද්ධාගම සම්පරදායානුකූලව හිර සවලා සකාටු සවලා 
තිබුණු රටවලින් අ  බැහැරට විහිදිලා තිසයනවා. සම් නිසාම සතිය 
පිළිබඳවත් සමාධිය පිළිබඳවත් අද සල්ඛන සලෝකසය් සාහිතය 
සලෝකසය් විශාල වශදයන් ගරන්ථ ලියන්න පටන් අරසගන තිසයනවා. 
හුඟක් සවලාවට ඒක සම්පරදායානුකූලම නෑ. සමසලාව වශසයන්ම 
නිවන් දකින්න පුළුවන්, ගිහි පැවිදි සවනසක් නැතිව සම්ක කරන්න 
පුළුවන් ආදි වශසයන් ධර්මතා පැන නැගීම නිසා යම් ආකාරයකට 
බුද්ධාගම අයිතියට බාරගත්ත ගුරැ කුලවලට තර්ජ්න එල්ල සවලා 
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තිසයනවා. අපියි බුද්ධාගම්කාරසයා, අපියි සම්ක දන්සන, අසප් 
අයිතිසයයි සම්ක තිසයන්සන කියලා යම් කිසි සකසනක් කියාසගන 
හිටියා නම්, ඒ ඇත්සතා නිකම්ම නිකම් එළි සවලා ආසලෝකයට ලක් 
වීම නිසා, ඉර පායපු නිසා මිලීනව නිලීනව ගියා වූ හඳ වාසග් 
තිසයනවා. තිබුණට දිස්නය නැතුව ගිහිල්ලා තිසයනවා. දිස්නය සතද 
නැතුව ගිහිල්ලා තිසයනවා. සමය සහාඳට සලකා බලන්න ඕනැ. තම 
තමන් භාවනා කරනසකාට සලකා බලන්න ඕනැ.  

සමථ සමාධිය විපස්සනා සමාධිය කියන සම් සදක හරි හැටි 
සත්රැම්ගත්සත නැත්නම් අපටත් සම් අවුල දත්රැම්ගන්න බැරැව 
වංචනික ධර්ම කුහක ශඨ මායාවී ධර්ම නිසා, සම් ඇති සවලා තිසයන 
ඉතාමත්ම දුර්ලභ ක්ෂණය අසපන් පනින්න ඉඩ තිසයනවා. ඒක නිසා 
සම් සමාධිය ඇති කිරීසම්දි සමථ කරමසයන් ඇති සවන සමාධිය සේවා, 
විපස්සනා කරමසයන් ඇති සවන සමාධිය සේවා, යම් කිසි සකසනක් 
මට සම් ජීවිතසය්දීම සම් ධර්ම අත් කරගන්න ඕනෑ කියන අදහස 
ඇති කරගත්තට ඒක කවදාකවත් නරකක් අසහ්නියක් ඇති සවන 
ධර්මතාවක් සනසමයි. අනිවාර්යසයන්ම තිබිය යුතු ධර්මතාවක් කියලා 
කියන්න පුළුවන්. ඒක තිබුණයි කියලා පස්සට මතුමත්සත් නිවන් 
දකින වැඩපිළිසවළට බාධාවක් සවන්සන් නෑ. 

සදක - සම් සඳහා අයිතිවාසිකමක්, අධිකාරියක් කාටවත් 
පවත්වන්න බෑ. සම්ක සමසහමමයි අරක අරසහමයි කියලා කිසි 
සස්ත්ම කිසිම ආකාරයකට අධිකාරියක් පවත්වන්න බෑ. වැඩි 
සකාටසක සූතරවල සමථ සමාධිය මුල් කරසගන ගියාට අනන්තවත් 
සූතර හම්බ සවනවා විපස්සනා සමාධිය මුල් කරසගන යන. ඒකට 
සහ්තු කරැණු මකන්න බෑ. වැඩි ඡන්දසයන් ගත්සතාත් නම් සමථ 
සමාධිය හැමතැනදීම කියවිලා තිසයනවා. සමාධිය අතයවශයයි. 
නමුත් ඒක විපස්සනා සමාධිය වුදණාත් භාවනා ජීවිතය 
සසල්ලකක්ාරයි. භාවනා ජීවිතය විචිතරයි. භාවනා ජීවිතය අභිසයෝග 
පූර්වකයි. ඉතින් ඒ නිසා අසප් ජීවිතය තුළ විටක අපට සිද්ධ සවනවා, 
අර වාසග විචිතරතාවලට අභිසයෝග පූර්වක ධර්මවලට මූණ සදන්න. 
විසටක අපට අවශය සවනවා සම්පරදායානුකූලව සමථ සමාධිසය 
යන්න. සම් සදකම අපි තියාගන්න ඕනැ.  
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සම් සඳහා අපි පස්සද්ධිසයන් පටන් අරසගන සුඛයට ගිහිල්ලා 
සුඛසයන් සමාධියට යනවා කියන කරමයට සමය සබාජ්ඣංග කරමයට 
විස්තර කදළාත්, සම් සමාධිසය් ඔය අභිධර්ම කරමයට, නැත්නම් 
අටුවාචාරීන් වහන්සස්ලාසග් කරමයට දක්වන අර්ථ නිරෑපණය ගැන 
හිත සයදුසවාත්, ඒක සඳහා සපන්නන්සන අවික්සෂ්ප ලක්ෂණය 
තමයි සමාධිසය හැටි. වික්ෂිප්ත නෑ. සමාධිය ඇති සවච්ච හිත 
සමාධිය පරමුඛ කරසගනයි යන්සන. ඒක නිසා පාසමාක්ඛ ලක්ඛණා 
කියලත් කියනවා. සමාධිමත් හිසත් සමාධි මචතසිකය තමයි අනිත් 
ඔක්සකෝටම මග දක්වන්සන. එයා පරමුඛතාවට පත් සවනවා. ඒ නිසා 
පා්මාක්ඛලක්ඛණා, නැත්නම් අවි්ක්ඛපලක්ඛණා, අවිසාරලක්ඛණා - 
විසිරී යෑමක් නෑ, වික්ෂිප්ත නෑ. ඒ නිසා සමාධිගත සවච්ච හිත කුසල 
ධර්මයන් සකසරහි ඒකාගරතාව කියලා අර්ථකථනයක් සදනවා. ඒක 
අපිට භාවනාසවදි සමථ විපස්සනා සභ්දයකින් සතාරව අත්දකින්න 
පුළුවන්, එකඟ සවන්න පුළුවන් අර්ථකථනයක්. විකෂ්ිප්ත භාව නැති 
සවනවා හිසත්. ඒ වාසගම ඒ ධර්ම සකාටස් හිතක තිසයන සමාධිය 
ඇරිච්චාම අසනකුත් මචතසික ධර්ම - සමපිණ්ඩනලක්ඛණා - පිඬු 
කර දක්වනවා. එක එක්සකනා එක එක පැත්තට දුවන්න සදන්සන 
නෑ. ඔක්සකාම සමථයකට පත් කරවනවා. ස්පිණ්ඩනලක්ඛණා, ඒක 
හරියට අග්ගලා කුඩු ටිකකට පැණි ටිකක් දාපුවාම ඒ අග්ගලා ගුලි 
කරන්න පුළුවන්. ඉස්සර කාසල නිදර්ශනයක් හැටියට කියනවා නම්, 
නාන්න ගන්න හුණු, නාන්න ගන්න මැටි ජ්ාතිය වතුසර සතමලා 
සතමලා තමයි ඇසඟ් ගාන්සන. නාන සුණුවලට දාපු වතුර වාසග 
ඔක්සකාම පිඬු කරන ගතියක්, එකතු කරන ගතියක්, ආබන්ධන 
ලක්ෂණයක් සම් කෘතය වශසයන් කියනවා සමථසය්. 

ඒ වාසග්ම උපසමය, නැත්නම් ඥානය, වැටසහන කාරණාව. 
සබාසහෝම සාන්ත බවක් ඇති සවනවා සිසත් උපස  ලක්ඛණය 
තියනවා නම්. එසහම නැත්නම් ඤාන පච්චුපට්ඨනො කියන ගැඹුරක් 
සබාසහෝම දුරක් සප්න්න පටන් අරගන්නවා සමාධි හිතට. අසනකුත් 
ඔක්සකාම තිසයන කරදර කංකරච්චල් ඔක්සකාම නතර සවලා, මුළු 
සභාවම, මුළු සමිතියම ඒකච්ඡන්දසයන් ඒ සයෝජ්නාව ස්ිර කරනවා. 
ඒ නිසා සමිතියට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ගතියක් තිසයනවා, 
සමථයකට පත් සවනවා. උපසමනයක් ඇති කරනවා. ඒ විතරක් 
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සනසමයි සහාඳටම පිරිසිදු සවච්ච වතුර සහිත විලක අඩිසය 
තිසයන්නා වූ සිප්පි කටු, පුංචි මාළු දහම අර වතුර හරහා ගියයි 
කියලා කිසිම බාධාවක් නැතුව විනිවිද දකින්නා සස් සමථය ඇති 
සිතට සහාඳට ඇතුළත සප්නවා, ගැඹුර සප්නවා, දුර සප්නවා. අන්න 
ඒ ගතිය නිසා සම්කට කියනවා ඥානය කියලා. ඇත්ත ඇති හැටිසයන් 
දැකගැනීමට සහාඳම පිරිසිදු වාතාවරණයක් ඇති කරනවා. සමාහි්තා 
භික්ඛූ යථාභුතං ජානාති පස්සති කියන බුද්ධ වචනය අනුවයි සම් 
පඡචුපට් ඨානය පිහිටවලා තිසයන්සන. උපසමනය ඇති සවනසකාට 
ඥානය පහළ සවනවා. 

අසප් සාමනය ජීවිතය ගත්සතාත් අපි හුඟක් සවලාවට හදිසි 
තීන්දු අරගන්සන කලබල සවච්ච් තක්කු මුක්කු සවච්චි අවස්ථාවක. 
කිසිම උපසමයක් නැති කිසිම ඥානයක් නැති සවලාවක. අන්න ඒ 
සවලාසව ගන්න තීන්දු සබාසහෝ විට වර්තමාන සමාසහාතටත් 
අනාගතයටත් හානිකරයි. තමන්ටත් අනුන්ටත් හානිකරයි. ඒ නිසා 
වහා තීන්දු ගැනීම, උසප්ක්ෂාදවන් සලකා බැලීමකින් සතාරව තීන්දු 
ගැනීම, තමා විසින් තමන්ටම කරන විශාල අසහ්නියක්. යම් 
අවස්ථාවක තත්ත්වය සහාඳට සමාහිත සවලා ගැඹුරක් සප්න 
සවලාවට නම්, ඒ ගන්න තීන්දු සබාසහෝසදනාසග් පරසාදයට සහ්තු 
සවනවා. ඒ විතරක් සනසමයි අනුන්ට තමන්ට හිත සුව එළසවනවා. 
සම්සකන් ගන්න තිසයන්සන එකයි. ඒ වාසග සහාඳට සද්වල් සමාහිත 
සවච්චහම තීන්දුවක් ඕනැත් නෑ. කවුරැවක්වත් විසශ්ෂ සවලා 
නඩුකාර තත්ත්වයට පත් සවන්න ඕනැ නෑ. මුළු සමිතියටම 
වැටසහනවා. ඒක නිසා සම් හදිසිසය් ගන්න තීන්දු හින්  තමයි සමිති 
සමාගම්වලත් ඒ වසග්ම හිසත් මචතසික ධර්ම අතරත් සම් සලාකු 
කලබගෑනිය තිසයන්සන.  

ඉතින් ඒ නිසා මුළු බුද්ධාගමම කැටි කරලා ධර්මතාවක් 
වශසයන් සපන්නනවා අවිරුේධ පටිපොව කියලා. අපණ්ණක පටිපොව 
කියලා. සමානම සද්කවත් හදිසිසය් තීන්දුවක් ඉල්ලනවා නම්, කිසිම 
සද්කට විරැද්ධ සවන්න එපා. නිශ්ශේද සවන්න. ඒ කලබල කරන 
කට්ටිය ඕනැ තීන්දුවක් ගත්තාසේ. ඒකට විරැද්ධ සවන්නත් එපා. 
තමන්සගන් ඉල්ලන තීන්දුව ඉල්ලන එක වැරදියි කියන්නත් එපා. යම් 
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අවස්ථාවක ඒ හදිසි කඩිකුලප්පුසව ඒ තක්කුමුක්කුසව ගන්න තීන්දුව 
නිසා ඒ ඇත්සතා සහාඳටම ඒසකන් සවසහසට පත් සවච්චහම 
තමන්ට සත්රැම් කරලා සදන්න සලසහසියි. ඇත්තා වූ සජීවී සාක්කි 
අනුව සම් කලබසල් ගන්න තීන්දු කවදාකවත් යාසදන්සන නෑ. සහාඳට 
සද්වල් සමාහිත සවච්චාම තීන්දු ඕනැත් නෑ. සම්ක සයෝග ජීවිතයකට 
ඉතාමත්ම ගැඹුසරන් අවශය කරන කාරණාවක්. සම්ක තමයි 
සාමීචිපටිපන්න කියලා කියන්සන. සොමීචිපටිපොව කියලා කියන්සන. 
කිසිම සද්කට විරැද්ධ සවන්සන නෑ. සම්පරදාය පැමිණුසන් සමාකද්ද, 
ඒකට එකඟ සවනවා. සම්ක සම් සමාධිය පිළිබඳව දක්වන 
පඡචුපට් ඨානයට සබාසහාම ආසන්නයි.  

ඊළඟට පදට්ඨානය වශසයන් සමාධිය සපසනන්සන 
විමසසමතොසුඛපෙට්ඨොනො සහාඳට කය හිත සදක සුඛයට පත් සවන්න 
ඕනෑ. ඒක පදනම් කරසගන තමයි සමාධියක් පහළ සවන්සන. ගිය 
සතිසයත් අපි සාකච්ඡා කරපු සම් පස්සද්ධි මචතසිකයත් නැත්නම් 
පස්සද්ධිසයන් පහළ වන සුඛයත් සුඛය සමාධියට පදනම් වීමත් 
කියන සම් කතාව මතක් කරනසකාට සහාඳටම තවත් සයෝග 
ජීවිතයකට සම්බන්ධ කාරණාවකින් සම්ක කුළුගන්නන්න පුළුවන්. 
තමාට තමා සකසරහි මමතරියක් නැති මනුස්සයට කවදාකවත් 
සමාධියක් පහළ සවන්සන නෑ. ඒක හදිස්සිසය කඩිමුඩිසය සකාසහාම 
හරි ගන්න ඕනෑ කියලා දැඩිව පර්යන්කය ගහසගන කටයුතු කරන 
සකනාත් තමාට මමතරියක් ඇති සකසනක් සනසමයි. ඒ වසග්ම තමයි 
ඉඳගන්න ඉඳගන්න වාසර නිදිකිරන්නයි අරමුසණන් පිට පනින්නයි 
හිතිවිලි හිතන්නයි හදන මිනිහත් තමාට මමතරිය ඇති මනුස්සසයක් 
සනසමයි. ඒ සදන්නාම අන්තිම සතුසරෝ සදන්නා සයෝග ජීවිතයට. ඒ 
නිසා යම් කිසි සකසනක් සම් සලෝකසය ඇත්තා වූ සුභ පැත්ත, සුඛ 
පැත්ත, සහාඳ පැත්ත - අසන් මට වටිනා බුද්සධෝත්පාද කාලයක් හම්බ 
වුණා, අසන් මට වටිනා මනුස්ස ආත්ම භාවයක් ලැබුණා, අසන් මට 
ඇහැ කන දිව නාසය ආදී සම් ඉඳුරන්සග් අකල විකල භාවයකින් 
සතාරව සහාඳ ක්ෂණ සම්පත්තියක් ලැබුණා, අසන් මට සහාඳ 
කලාණ මිතර ආශරයක් ලැබුණා, නැත්නම් මට පැවිද්දක් ලැබුණා, 
නැත්නම් මට සහාඳ ධර්ම සද්ශනාවක් අහන්න ලැබුණා ආදී වශසයන් 
සම් ලැබුණා වූ සෑම සම් ඉතාම දුර්ලභ වස්තූවල ඇත්තා වූ සුඛ භාවය 



60-වන ධමම ද ්ශනය - සමාධි සම්දබාජ්ඣඞ්ගය | 

187 | 

දත්රැම් අරගන්නවා නම්, ඒ පුද්ගලයා සම් පුංචි පුංචි සද්වල් 
සනාලැබුණා, පුංචි පුංචි සද්වල් අඩුපාඩු වුණා කියලා කවදාවත් 
කනිපින්දම් ගහන්සන නෑ. අඬා වැසටන්සන නෑ.  

ඒ වාදග් අඬා වැසටනවා නම් මමතරියක් නෑ. පරධාන 
වශසයන් තමාට මමතරියක් නෑ. සම් ඇත්සතා තමයි අද පරධාන දවලා 
අසමෝර විදියට සම් සලෝක මමතරියක් ගැන කථා කරන්න, අනුකම්පා 
කරන්ටයි සලෝක සස්වාවටයි සමාජ් සස්වාවටයි බැහැසගන 
තිසයන්සන. මුන්දැලසග තිසයන කුෂ්දට කහන ගතියට කරන සරෝග 
විකාරයක් ඒක. මමතරිය කියලා කියන්සන ඊට වැඩිය හාත්පසින්ම 
සවනස් සදයක්. අපිට සම් හම්බු සවලා තිසයන ඉතාම දුර්ලභ 
අවස්ථාසව අපි එහි ඇත්තා වූ සහාඳ පැත්ත, සුඛ පැත්ත සුභපරමාහං 
භික්ඛ්ව ්මත්තා්ච්තාවිමුත්තිං වොමි කිේවා වසග් හැම සද්කම 
ඇත්තා වූ සහාඳ පැත්ත සලකන්න බලනවා නම්, අර කලින් කිේවා 
වසග් හදිසි තීන්දු ගන්න තද තක්කු මුක්කුවක් එන්සනත් නෑ. ඒ 
වාසග්ම ලැබිච්ච අවස්ථාසව ඒකාන්තසයන්ම ඒ සුඛය බුක්ති විඳින්න 
ඕනැ. එතසකාටයි චිත්ත සමාධිය එන්සන. 

ඒ නිසා සම් සුඛය පදනම් කරගත්තා කියන කථාව අර අපි 
කලින් සාකච්ඡා කරපු පස්සද්ධිය ගැන කතා කරනසකාටත් 
සබාසහාම වැදගත් සවනවා. ඊගාවට අද කතා කරමින් පවතින්නා වූ 
සමාධියටත් වැදගත් සවනවා. සමාකද පස්සද්ධි ගැන කතා 
කරනසකාට පස්සද්ධිය ඇති කරන්න සමානවද ආසන්න කාරණා 
වශසයන්, නැත්නම් සපන්නලා තිසයන සහ්තු සාධක, සහාඳ ආහාර 
ලැසබන්න ඕනැ. සහාඳ ඉරියේව ලැසබන්න ඕනැ. ඒ වාසග්ම හිත 
සහාඳට සමාහිතව මැදහත්ව සයසදන්ට ඕනැ. ඍතු සප්පාය 
ලැසබන්න ඕනැ. එසහම මමතරී භාවනාව කරනසකාටත් ඒක 
ඔසහාමම මතක් සවනවා. මමතරී භාවනාව කරන සකනා වාඩි සවලා, 
සහාඳට තමන් ඉඳසගන ඉන්න ඉරියේසව සැපවත් භාවය 
අනිවාර්යසයන්ම සලකා බලන්ට ඕනැ මමතරිසය සමාධියක් ගන්න 
කලින්. එසහම නැතුව කුරැසසට තියලා ඇණ ගැහුවා වසග්, එසහම 
නැත්නම් දැඩි සයෝග වරත අනුව වාඩි සවලා මම අදම නිවන් දකින්න 
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ඕනැ, අදම මමතරිය ලබාගන්ට ඕනෑය කියලා දැඩි හිත ගත්තට ඒ දැඩි 
හිත කවදාකවත් මමතරී සංකල්පයත් එක්ක යාසදන්සන නෑ.  

ඒක සනසවයි මමතරිය කියන්සන. මමතරිය කියලා කියන්සන 
සම් ඔක්සකෝම සහාඳට බලන්ට ඕනෑ. ඔක්සකාසගම තිසයන සහාඳ 
පැත්ත සලකා බලන්ට ඕනූ. සලකා බලනසකාට හිසත් පරසාදය, සුඛය 
පහළ සවනවා. සුඛය පහළ සවන්සන නැත්නම් සාමානය බුද්ධිය 
සයාදලා, ඒක සුඛය පහළ සවන තැනට හදාගන්න ඕනෑ. ඒකයි අපි 
භාවනා මධයස්ථානවලට එන්සන. ඒකයි අපි සම් ඉතාමත්ම බලවත් 
සහෝ සුළු සහෝ ඥාති පරිවට්ටයක් අයින් කසළ්. ඒකයි අපි සම් සදසේසල් 
වද සදන වස්තු පරිසභෝග අයින් කසළ්. ඒවා අයින් කසළ් සමාකටද? 
අර ලැබුණා වූ බුද්සධෝත්පාද කාලය උතුම් කරලා සලකාගන්නයි. 
එසහම නැත්නම් සම් නෑදෑයන්ට පහිඳින එකයි වස්තුවට පහිඳින 
එකයි කියන්නා වූ මනුස්සකම නීච කරන ධර්මවලින් සතාර 
සවන්නයි. ඒ වාසග්ම අපට ලැබුණා වූ ඇහැ කන දිව නාසය කියන 
ඉඳුරන්සගන් උත්තම පරතිඵල ගන්නයි. සම් සලෝකය කියන්නා වූ 
අභිවෘධියවටත් සුසාන වර්ධනයටවත් අසප් ඉන්ද්රිය පිනවන්න 
සනසවයි. ගත කරන්න සනසවයි. අපට ලැබුණ කලාණ මිතර ආශරයට 
සියයට සියයක් ලකුණු සදන්නයි. අපට ලැබුණා වූ සම් කාලසය් 
පවතින්නා වූ පැවිද්දට පුළුවන් තරම් සමීපව සයදී ගත කරන්නයි. 
ධර්මානුකූලව ගත සවන්ටයි. ඒ ලබාසගනත් පස්සස වුණත් මමතරී 
අදහස නැත්නම් සුඛය, පස්සද්ධි කියන එක ගැන හැඟීමක් නැත්නම් 
ඒ තුළත් කටුසගයක් හදාගන්න පුළුවන්, අවුල්පාස හදාගන්න පුළුවන්. 

නමුත් ඒක සනසමයි භාවනාව කියලා කියන්සන. එසහම 
භාවනාව යාසදන්සන නෑ. හැම සවලාසවම සුන්දර හැඟීමක් හිසත් 
තිසයන්ට ඕනැ. දුක්ඛ සතයය සහායාසගන යන බව හැබෑව. නමුත් 
බුදුපියාණන් වහන්සස් මඳ හිනාවකින් මුළු සලෝසකට සංගරහ 
කරන්සන උන්වහන්සසට් දුක සනාදැසනන නිසා සනසමයි. ඒ දුක 
ජ්යගන්න නම් පාසමාජ්ජ්ය, පරීතිය, පස්සද්ධිය, සුඛය අනිවාර්යසයන්ම 
සමාධියට කලින් පහළ සවන්ට ඕනැ. ඒ නිසා සමාධිය ඇති කිරීමට 
කලින් කවදාවත් වංචනික ධර්මත් එක්ක සම් වැසේ කරන්න බෑ. ශඨ 
මායාවී ගතිත් එක්ක සම් වැසේ කරන්න බෑ. අනිවාර්යසයන්ම පුංචි 
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දරැසවක් වාසග, මවකට උණුසුම ලබන පුංචි දරැසවක් වාසග, මලක් 
ඉදිරියට පත් සවච්චි බඹසරක් වාසග ඉතාමත්ම සැහැල්ලු ඉතාමත්ම 
එළඹ සිටි ගතියක් හිසත් ඇති වුදණ් නැත්නම් පාසමාජ්ජ්, පරීති, 
පස්සද්ධි, සුඛ පහළ සවන්සන නෑ. එතසකාට මමතරිය පහළ 
සවන්සන නෑ. මමතරිය වසග් ධර්මයක් හිසත් නැතිනම් ඒ පුද්ගලයට 
සමාධියක් ගන්න අමාරැයි. ඒක නිසා අත්ත්කිලමථානුසයෝගය කියන 
එක සහාඳට ධර්මානුකූලව ධර්මවිචයට අනුව සලකා බලන්න ඕනැ. 
නැත්නම් කයට වද දීමක් කියන සම් ධර්මතාවත් එක්ක සමාධියක් 
ගන්න අමාරැයි. ඒ නිසා සමාකද සමාධිය ආසන්න කාරණාව සවලා 
තිසයන්සන සම් සුඛපරමත්ථාය.  

සම් සමාධිය ඇති කිරීම සඳහා කාරණා දහයක් අටුවාචාරීන් 
වහන්සස්ලා සපන්නනවා. ඒක සයෝගාවචරයාසග් දැනගැනීම සඳහා 
අසප් අපවත් වී වදාළ මාහිමිපාණන් වහන්සස්සග් සපාසත් සහාඳට 
විස්තර සහිතව සඳහන් කරනවා. එතසකාට ඒ පුද්ගලයට වැටසහනවා 
සහාඳ පැත්ත - නැත්නම් මමතරී හිතක් සමාධිමත් සිතක් - ඇති 
සවනසකාට සහාඳ පැත්තට ලකුණු ටිකක්. ඒ සමාකද, හිත කවදාකවත් 
අතීතය අනුව යමින් - අතීතොනුධොවනං චිත්තං වි්ක්ඛපානුපතිතං 
කියපු විදියට අතීතය අනුව යමින් තමන්ට සදස් සදන්න වද සදන්න 
වික්සෂෝපයට පත් සවලා නෑ හිත. ඒ නිසා සමාධි හිතක් තිසයන 
සකනා හිතිවිලි අනුව නම් තමන්සග් හිත සැසලන්සන්, එයාට 
සම්සකන් ලකුණක් ගන්න පුළුවන්. අතීතයට හිත ගමන් කළා නම් - 
අතීත අනුධාවනං චිත්තං අතීතය අනුව දුවන හිතක් නම් - 
වික් දඛපානුපතිතං, අනිවාර්යසයන්ම බුද්ධාදී උත්තමයන්සග් පවා ඇති 
සවන්සන් වික්සෂෝපයමයි. බුද්ධාදී උත්තමයන් වහන්සස්ට 
අතීතානුධාවනයක් නෑ. 

නමුත් තාපස කසල හරි ගත්ත නම්, අසන් සම් හය අවුරැද්දක් 
දුෂ්කර කරියා කරපු එේවා, සම් කටයුතු පිළිබඳව උන්වහන්සස් සතුටු 
සවන්දනත් නෑ, කනගාටු සවන්සනත් නෑ. නමුත් පෘථග්ජ්න සකසනක් 
බැලුසවාත් නම් අතීතය අනුධාවනය සකරැසවාත් ඒකාන්තසයන්ම 
ඒක පශ්චාත්තාපය තමයි. තැවීම තමයි. වික්සෂෝපය. ඒ නිසා අපි 
අතීතයට ගිය හිතක් නම්, හිත අතීතයට ගිය බැවින් සහෝ අපිට කනින් 
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අල්ලාගන්න පුළුවන් හිත. වික්සෂෝපයට පත් සවච්ච බැවින් සහෝ හිත 
කනින් අල්ලාගන්න පුළුවන්. එසහම නැත්නම් සමාධිය නෑ කියලා 
සහෝ කනින් අල්ලාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා සම් තුසනන් එකක් 
දැනගන්නා විෂසය් දක්ෂ සවන්ට නම් ඒ වික්සෂෝප සවච්ච 
සවලාසේදීම සයෝගාවචරයා සයෝනිසසෝ මනසිකාරය සයාදවන්ට ඕනැ. 
එතසකාට සමාධිය ඇති සවනවා. එසහම නැත්නම් 
අනොගතපටිකඞ්ඛනං චිත්තං විකම්පිතං - අනාගත සැලසුම් හදනවා. 
මට ඒ වැරදුණාට මත්තට නම් මම එසහම කරන්සන නෑ. මම 
සමසහම කරනවා, සමසහම කරනවා කියලා අර මුරැංගා ගහ යට 
බුදියගත්ත මනුස්සයා වාසග අනාගත හීන පරම්පරාවක් ඇති කරන්න 
පටන්ගත්සතාත් හිත කම්පනය සවන්න පටන්ගන්නවා. එතසකාටත් 
ස ොධිස්ස පරිප්න්දථා සමාධියට බාධයි. ඒ නිසා ඊට ඉස්සරහට ගියයි 
කියලා දැනගැනීම සහෝ කම්පනය වීම සහෝ සමාධිය නැති වීම සහෝ 
කියන සම් කන් තුසනන් එක කනකින් අලල්ලා සහාල්ලන්න පුළුවන් 
හිත සිතිවිලි දිසග් අනාගතයට යනවා. 

ඊගාවට  ීනං චිත්තං මකොසජ්ජොනුපතිතං - හිත අරමුණ හරියට 
සමසනහි කරන්සන නෑ. ඉස්සරහ තිසයනවා, කමක් නෑ දැන් මට 
සහාඳට සමාධිය තිසයනවා කියලා හිතලා සහෝ භාවනාව හරි ගියා 
කියලා හිතලා සහෝ සමසනහි කිරීම අඩු කරලා එසහමම ඉරියේව 
වැක්සකසරන්න පටන්ගන්නවා. ඒකට කියනවා අපි ලීන හිත කියලා. 
සකාසජ්ජ්ානුපතිතං - කුසීත බවට වැසටනවා. ස ොධිස්ස පරිපමන්ථො. 
ලකුණු තුනක් තිසයනවා. සකරියව කර්මාන්තසය් සයසදන්සන් නෑ, 
මනසිකාරය දුර්වල සවනවා. ඒ දුර්වල වීම අනුව හිත නිකන් සවඬරැ 
ටිකක් සහාඳට අයිස් සපට්ටියක දාපුවම කැටි ගැසහන්නා වාසග 
හරියට පාන් සපත්තකවත් උලාගන්න බැරි තත්ත්සවකට කැටිගැසහන 
තත්ත්සවකට එනවා. කුසීත බවට පත් සවනවා. එතසකාටත් සමාධිය 
කැසඩනවා. එසහම නැත්නම් අතිප්ගහිතං චිත්තං උද්ධච්ඡචානුපතිතං 
- දැඩි වීරිය කරන්න ගිහිල්ලා ඕනැවට වැඩිය, මං සම් පර්යඞකසය්දීම 
අදම නිවන් දකින්න ඕනෑය කියලා දැඩිව උත්සාහ කරන්න යෑම 
නිසත් හිත වික්ෂිප්ත භාවයට පත් සවනවා. එතසකාටත් සමාධිය 
කැසඩනවා.  
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එසහම නැත්නම් අභිනතං චිත්තං රොගොනුපතිතං - සම් කසය් 
තිසයන පහසුකමක් සහෝ සමාකක් හරි ආසාවක් නිසා හිත රාගයට 
වැටුදණාත් ඒත් සමාධියට පරිපන්ථයි. සමාධියට බාධකයි. එසහම 
නැත්නම් අපනතං චිත්තං බයොපොොනුපතිතං - අරමුණ රැස්සන්සනම 
නෑ. අරමුණට හිත සයාදන සයාදන ගාසන පනිනවා. එතසකාට 
නුරැස්නා ගති පහළ සවනවා. එතසකාටත් සමාධිය විසිරී යනවා. 
එනිසා අභිනත භාවය දහෝ අපනත භාවය, නැත්නම් රාගය සහෝ 
ද්සේෂය, සම් සදක නිසාත් අරමුණ සිතත් එක්ක පවතින්නා වූ 
සන්ධානය කැසඩනවා. සම් කරැණු හයට කියනවා පරිපන්ථ ධර්ම, 
බාධක ධර්ම. හිසත් සම්වා නැති බව දැනගැනීමත් පස්සට අපි සඳහන් 
කරන්න බලාසපාසරාත්තු සවන විදියට සමාධියට ආධාරක සවන 
විදියට අජ්ඣුමපක්ඛනතොව - මට දැන් හිත අතීතයට දුවලා නෑ. හරියට 
අරමුසණ්මයි. අනාගතයට දුවන්සනත් නෑ. හිත සකෝසජ්ජ්යට වැටිලා 
නෑ. කුසීතකමට බුේබඩකමට වැටිලත් නෑ. ඒ වසග්ම ඕනැවට වැඩිය 
කලබල සවලත් නෑ. රාගයකුත් නෑ ද්සේෂයකුත් නෑ කිේවහම හිත 
කුල්මත් සවනවා. අජ්ඣුසපක්ඛති කියලා කියන්සන ඇති සහාඳ 
දැනගන්නවා. ඒකත් සමාධියට සහාඳ ආධාරකයක්.  

සමන්න සම් කියපු කාරණා හයට අමතරව සවාදාන ධර්ම 
හතරක් ඒකත්ත භාවය ඇති සවන්ට සඳහන් කරනවා 
පටිසම්භිදාමාර්ගසය්. ොනමවොස්ස්ගුපට්ඨොමනකත්තං කියලා. එසහම 
නැත්නම් ස ථනිමිත්තුපට්ඨොමනකත්තං වය ක්ඛණුපට්ඨොමනකත්තං, 
නිමරොධුපට්ඨොමනකත්තං කියලා, ඒකත්ත භාවය ඇති සවන්ට. අරවා 
පරිපන්ථ ධර්ම සන්. ඒවා බාධක. සමන්න සහ්තු සාධක ධර්ම හතරක් 
සපන්නනවා. අපි කලින් කිේසව සමථ විපස්සනා කියන කාරණා 
විතරයි. සමතන හතරක් සපන්නනවා. 

එකක් තමයි ොනමවොස්ස්ගුපට්ඨොමනකත්තං. සමථයටත් 
විපස්සනාවටත් කියන භාවනාවට කලින් සකසනක් දානයක් දීම 
පිළිබඳ සතුටක් ඇති කරනසකාට අපි කියනවා සන් චොගොනුපස්සනා 
කියලා. එසහම දානයක් පිළිබඳ සතුට ඇති සවනසකාටත් 
ොනමවොස්ස්ගුපට්ඨොමනකත්තං කියලා, ඇති වුණා වූ තමන් දුන්නා වූ 
විසර්ජ්නය කළා වූ අනුනට පැවරැවා වූ තයාග කළා වූ කාරණාව 
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සිහිපත් සවනසකාටත් හිසත් පරසාදය පහළ සවනවා. පස්සද්ධිය පහළ 
සවනවා. සුඛය පහළ සවනවා. චොගොධි ුත්තොනං කියන තයාගය බහුල 
කර ඇත්තා වූ චරිත ලක්ෂණයාට සමාධිය ඇති සවන්න කාරණාවක් 
සවනවා. සම්ත් අර භාවනා මට්ටමට කලින් ඇති, තමන් කළා වූ 
සදයක්. සමහර සවලාවට සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස්ලා නම් ඒක 
අඳුනාගන්නවා තයාගය කියනසකාට පන්සිල් පද පහත් තයාග පහක්. 
ඒ කියන්සන ආර්යයන් වහන්සස්ලා සිල් පද සලකන්සන අග්ග ොනං 
 හො ොනං කියලා. අභය දානය - සතුන් සනාමරා සිටීම නම් වූ සතු න්ට 
අභය දීම, සසාරකම් සනාකර සිටීම නම් වූ අභය දානය, කාමදය් 
වරදවා සනාහැසිරීම නම් වූ අභය දානය, හිස් වචන සබාරැ වචන 
සක්ලම් වචන පරැෂ වචන සනාකියන්නා වූ අභය දානය, මත්පැන් 
පානය දනාකිරීම ආදිදයන් වූ අභය දානය. සම න්න සම් විදියට දාන 
සීල සදක තමන්සග ගුණ චරිතය ගැන කල්පනා කරනසකාටත් හිත 
සමාධිගත සවන්න පුළුවන්. ඒකාගර සවන්න පුළුවන්. පටිසම්භිදාමාගවය 
ඒකත් භාරගන්නවා සමාධිය ඇති වීමට අවශය සවාදාන ධර්මයක්, 
හිසත් පිරිසිදු බව ඇති කරන ධර්මයක් විදියට.  

ඊගාවට ස ථනිමිත්තුපට්ඨොමනකත්තං - සමහරැන්ට සපර 
කළා වූ නීල කසිණ ආදී සද්වල් සම් ආත්සම්දි දකිනසකාටම, අර 
ජ්න්මාන්තරගතව උපනිශරය සම්පත්තිය අනුව පහළ සවන එක 
දකිනසකාටම අසනකුත් පරිසර සාධකත් එක්ක එක පාරට හිත එකඟ 
සවන්න පුළුවන්. එසහම නැත්නම් තමන් සම් ආත්සම්දිම කලින් කළ 
භාවනාවක් කැඩිලා ආසයම සැරයක් ඒකම කරනසකාට අර පරණ 
නිමිත්ත පහළ සවනවත් එක්කම වහාම හිත සමාධිගත සවනවා. ඒකට 
කියන්සන සමථනිමිත්තුපට්ඨාසනකත්තං. සමථ නිමිත්ත පහළ වීම 
නිසා හිසත් ඇති වුණා වූ ඒකාගරතාව. ඒක ස ථයොනිකස්ස කියලා 
සඳහන් කරන්සන. සමථ භාවනා කරන්නාට හම්බ සවන ඒකාගර 
භාවය. 

ඊළඟට වය ක්ඛණුපට්ඨොමනකත්තං - සංසක්ාර ධර්ම 
සකාට් ඨාශයකට හිත සයාදනසකාට, ආනාපානසයත් සම්ක හැසපන 
හැටි ගණන්ගන්නසකාට, එසහම නැත්නම් පිම්ීම හැකිළීසම් ධාතු 
සකාට් ඨාශ දැකලා සහාඳටම හිත කර්මණ සවනසකාට සේගසයන් 
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සමසනහි කරමින් අරමුදණ් ශීඝරසයන් ඒ ධාතු ගුණ, ඒ වාසගම නාම 
ධර්ම වහාම සේගසයන් ඇති සවමින් පැවසතමින් නැති සවන 
ආකාරය සේගවත් හිතට දකිනසකාටත් පුදුමාකාර ඒකාගරතාවක් ඇති 
සවනවා. ඒකට කියනවා වයලක්ඛණුපට්ඨාසනකත්තං කියලා. ඒක 
සාමනයසයන් සහාඳටම භංග ඥාණ අවස්ථාසේදී සබාසහාම පරකට 
සවනවා. ඒ සමාකද අර බලව උ යබ්බය අවස්ථාසවදී පරකට වුණාට 
ඒක උපක්දල්ශ ධමවවලින් තාමත් ආවරණය සවලා තිසයන්සන. ඒ 
උපක්දල්ශ ධර්ම අයින් කරලා හරියට අරමුණයි හිතයි පමණක් 
සීඝරසයන් එකිසනකට සමපාත සවලා සමීප සවලා උත්සන්න සවලා 
කරියාත්මක සවනසකාටත් පුදුමාකාර විදිසය ඒකාගරතාවක් හිදත් ඇති 
සවනවා. සමථය විතරක් දන්න සකනාට ඒක අදහාගන්න බැරි තරම්. 
සකාසහාමද සම් විදියට සංස්කාර ධර්මයකට හිත සයාදනසකාට 
ඒකාගරතාව එන්සන කියලා. නමුත් පටිසම්භිදාමාර්ගසය් විස්තර කරලා 
දීලා තිසයනවා ඒක විපස්සකොනං කියලා විපස්සනා කරන පුද්ගලයාට 
ලැසබන එකක් කියලා. 

අනිත් එක නිමරොධුපට්ඨොමනකත්තං - යම් ආකාරයකට මාගව 
ඵලයක් ලබපු සකනා නැවතත් ඒ මාගව ඵල සුඛයට සමාපත්තියට 
සමවැදුණාම ඇති සවන සුඛයට කියනවා නිසරාධුපට්ඨාසනකත්තං. 
අරමුණක් සපසනන්සන නෑ. නමුත් ඒ අරමුසණ් මූලික ලක්ෂණ 
වසග්කට පූර්ණ හිත සනසමයි සහාඳ සමාධිමත් සවච්ච හිත පත් 
සවච්චාම කිසිම වයාපාරයක් කරන්සන නැතුව පැය ගණන් ඉන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයක් තිසයනවා. නිසරෝධය සප්න්සන. අරමුණ සගවී 
යාම නිසා ඇති වුණා වූ හිඩැස. නමුත් හිත නින්දට වැටිලා නෑ. 
කුසීතකමකට වැටිලා නෑ. සහාඳසටෝම හිත නිසරෝධයම අරමුණු කර 
කර සබාසහෝ සේලා ගත කරනවා. සම්ක තමයි හුඟක් සවලාවට 
සංඛාර උසපක්ඛා අවස්ථාසේදී සයෝගාවචරසයා පරකාශ කරන්සන. ඒ 
හිත අටුවාචාරීන් වහන්සස්ලා සඳහන් කරනවා රහත් හිතක් වසග් 
කියලා. සංස්කාර ධර්ම සකාච්චර ආවත් ඒ එකකවත් පරඥප්ති 
සලකන්න යන්සන නෑ. ඒවදය් රෑප ලක්ෂණ ආකාර සමානවක්වත් 
නෑ. එනවා යනවා, සීඝරසයන් සවනස් සවනවා. තමන් බලාසගන 
ඉන්න අරමුණ නැත්තටම නැති ගානයි. නැත්නම් සගවිලා 
සම්පූර්ණසයන්ම ගිහිල්ලා. නමුත් අරමුණ තිසයන්නා වාසග හිත 
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නැගිටලා. හිසත් නෑ වැටිල්ලක්. හිසත් නෑ සම් සමානවක්වත් සහායන 
ගතියක්. හිසත් නෑ සමසනහි කරන ගතියක්. හිසත් නෑ මනසිකාරය 
සයාදන ගතියක්. ප්යාගපටිපස්සද්ධි - පරසයෝග සම්පූර්ණසයන්ම අත් 
හැරිලා, හරියට හුළං වදින්සන නැති තැනක පත්තු සවන පහන් 
දැල්ලක් වසග් සහාඳට හිත නැගිටලා තිසයනවා. කිසි සස්ත්ම 
කම්මැලිකමක් සහෝ කුසීතකමක් සහෝ ඒකාකාර ගතියක් සමානවක්වත් 
නෑ. වාතය නැති තැනක නිශ්චලව පවතින්නා වූ පහන් දැල්ලක් වසග් 
කියලා ඒ සමථය සහාඳට පරකට අවස්ථාවක්. 

සමන්න සම් නිසා හතර ආකාරයකට පුද්ගලසයා හතර 
සදසනක් සමථයට අවශය කරන්නා වූ එකාගරතාව ලබනවා. සමථ 
කරමය තමයි සම්පරදායානුකූලව සූතරවල සගාඩක් විගරහ සවන්සන. 
නමුත් ඒ සඳහා සමථය සඳහා ඇති සවන සමාධියට අපි කියනවා 
අර්පනා සමාධිය කියලා. අපි ඒ සඳහා ගන්සන පරඥ ප්තියක්. ඒක 
සයෝගාවචරසයා සහාඳට පැහැදිලිව සත්රැම්ගන්න ඕනූ. මමතරී 
භාවනාව, බුද්ධානුස්සතිය, ආශ ්වාස පරශ ්වාස හුස්ම රැල්ල, නැත්නම් 
සමසතළිස් කර්මස්ථානවල ඉතුරැ හැම කර්මස්ථානයකටම අපි 
ගන්සන පරඥ ප්තියක්. අසනකුත් අරමුණු සස්රම අයින් කරලා ඒ 
පරඥ ප්ති අරමුණ දකදරහිම හිත නිමග්න වීමට අපි කියනවා එකාගර 
සවනවා කියලා. උපචොර, අර්පනො වශසයන් ඒ සමාධිය අපි නම් 
කරනවා. අපි ඒකට කියනවා සමථ සමාධිය කියලා.  

ඊට වඩා සවනස් විපස්සනාව; නැත්නම් විපස්සනා සමාධිය. 
ඒ සඳහා අපි ගන්සන සංස්කාර සකාටසක්. පරඥපත්ියක් සනසවයි. 
සංස්කාර සකාටසක් කයිලා කියන්සන එක්සකා ඒක ඇසහන් 
අත්දකින්න පුළුවන්. නැත්නම් කන මාර්ගසයන් අත්දකිනවා. 
නැත්නම් නාසය මාගවසයන්, නැත්නම් දිව මාගවසයන්, නැත්නම් කය 
මාගවසයන්, නැත්නම් හිත මාගවසයන්. සම් වර්තමාන සමාසහාසත්ම 
එළඹ සිටින, තමන්සග් අත්දැකීමට ලක් සවන, පරතයක්ෂයට ලක් සවන 
එකක් තමයි සංස්කාර සකාටසක් කියලා කියන්සන.  

ඒ සංස්කාර සකාටසකුයි අර පරඥප්ති ගත්ත සකාටසයි අතර 
සවනස තමයි පරඥප්තිසය සබාසහෝ සේලා බලා ඉන්න පුළුවන් 
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ගතියක් තිසයනවා. අපි හදලා ගන්න පඨවි කසිණ මණ් ඩලයක්, 
නැත්නම් බුදුගුණ සදස ඕනැ සවලාවක් බලා ඉන්න පුළුවන්. නමුත් 
ආශ්වාස පරශ්වාසවල හැපීම ගත්සතාත් සීඝරසයන් සවනස් වන 
සංස්කාර සකාටසක්. පිම්ීම හැකිළීම ගත්සතාත් එකට එකක් ඉස්පාසු 
සනාතබා සේගසයන් සවනස් සවනවා. සක්මසන්දී එසවීම, යැවීම, 
තැීම ගත්සතාත් එකට එකක් පරතිෂ්ඨාපනය කරන සංස්කාර 
සකාටස්. සීඝරසයන් සවනස් සවනවා. ඉතින් ඒක නිසා අර එකම 
පරඥප්ති අරමුණක් මත පවා සමාධි ඇති කරගන්න අපහසු සහෝ ඒක 
විතරයි සමාධිය කියලා පිළිගන්න සකසනකුට ඒ පටු භාවය නිසා 
හිතාගන්න අමාරැයි, සම් තරම් සීඝරසයන් සවනස් වන විපස්සනා 
අරමුණකත් අර විදියටම වය ක්ඛණුපට්ඨොමනකත්තං කියන විදියටම 
අරමුසණ් විසයෝ වීම, නැති වීම, අනිතය භාවය මත ඒකාගර භාවයක් 
ඇති සවයි කියලා.  

ඒ නිසා ඒ විසුද්ධි මාගවයට ලියලා තිසයන ටීකාසේ ඒවා 
සහාඳට විස්තර කරලා සපන්නලා දීලා තිසයනවා. 
ඛණිකචිත්තඑකග්ගතො කියල කියන ක්ෂණ මාතර වශසයන් තමයි එතන 
චිත්ත එකඟ භාවය ඇති සවන්සන. ඒ කියන්සන ආශ්වාස පරශ්වාස 
නිසා ඇති සවන හැපීම ගත්සතාත්, එක චිත්තක්ෂණසයන් 
චිත්තක්ෂණයට සීඝරසයන් සවනස් සවනවා ඒක. පිම්ීම සහ 
හැකිළීසම් ඇති විස්තර ගත්සතාත් පිම්ීම මූලික දීර්ඝ එක 
කරියාවලියක් එක දිගටම එකට පවතින සදයක් සනසමයි. ඒ ඒ 
කරියාවලිය ඒ ඒ ජ්වනිකාසවන් ජ්වනිකාවට සීඝරසයන් හිත වහවහා 
සයාදමින් සීගරසයන් සමසනහි කරමින් බලනසකාට, වය ලක්ෂණය 
දකිනසකාට සකාච්චර සීඝරසයන් ඒක විසයෝ සවන්න ගියත් නැති 
සවන්න ගියත් කැඩී බිඳී යන්න ගියත් දැකගන්න පුළුවන් ශක්තියක් 
තිසයනවා. ඒ මතම හිත ඒකාගර සවනවා. ඒක සඳහන් කරන්සන 
නිරන්තරං එකොකොමරන පවත්ත ොමනො පටිප්ක්ඛන අනභිභමූතො 
අප්පිමතො විය චිත්තං නිච්ච ං ඨමපති.7 කියලා. ඒකාකාරව ඒ 
අරමුසණ්ම හිත පවත්වනසකාට, නැත්නම් අරමුණට ඒ සවලාසව 
සීඝරසයන් සමසනහි කරමින් හිත නංවනසකාට විතක්කයට 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 විශු ්ධි මාර්ග අටුවා, ආනාපානසතිකථා වණ්ණනා 
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නංවනසකාට පටිප්ක්ඛන අනභිභූමතො - අසනකුත් කිසිම අරමුණකට 
වැදගන්න හිතත් අරමුණත් අතර ඉඩක් සනාතබා සීඝරදයන් සමසනහි 
කරනසකාට නීවරණ ධර්මයන්සගන් යටපත් සනාවුදණ් අප්පිමතො විය 
චිත්තං නිච්ච ං ඨමපති - අර්පනා සමාධියකට බැසගත්තා සස්, 
නැත්නම් සමථ සමාධියට දක්වන රසය වසග් රසයක් ඇතිව හිත 
නිශ්චල භාවයට පත් සවනවා. 

සම්ක පිළිබඳව තමයි අර කලිනුත් අපි සඳහන් කදළ්. සමථ 
සමාධිය සහ විපස්සනා සමාධිය පිළිබඳව ඇති වාද විවාදවලට මුල් 
සදන කාරණාවක් සම් සඳහන් කදළ්. සම්කට සාමානයසයන් අපි 
සම්ක සහාඳයි, සම්ක තිබිය යුතුයි, දම්සකන් තමයි, සම්කත් ඇත්තයි 
කියන පැත්සතන් අපි ආස්තිකව නිදර්ශනයක් සලසනවා නම්, සමථ 
සමාධිය කියලා කියන්සන එක තැනක නතර කරලා තිසයන 
ඉලක්කයකට සනාවැරදී හරියටම සවඩි තැීම. ලෑල්ලක් හයි කරලා 
තිසයනවා. ඒසක රවුම් ගානක් ඇඳලා මැද තිතක් තිසයනවා. හරියටම 
ඒ ලෑල්ලට එල්ල කරගත්ත තුවක්කුවකින් දිගසටෝම සවඩි තියනවා. 
ඉලක්කයටම වදිනවා. එතසකාට සලාකු සතුටක් ඇති සවනවා. ඒ 
සවනුවට පනින සසතක්සග පිම්මට සවඩි තියන්න පුළුවන් නම් පනින 
පනින පිම්මට හරියටම පපු කැනැත්ත පසාරැ කරසගනම යන්න, ඒක 
අරිටත් වඩා වටිනවා. අන්න ඒ වාසග් තමයි, පනින පිම්මට තබන 
සවඩිල්ලක් වසග් තමයි, ඒසක සාර්ථක භාවය වාසග් තමයි විපස්සනා 
සමාධිය. හැබැ යි එක් පිම්මක් සනසමයි, පිම්සමන් පිම්මට සවඩි 
තියාගන්න පුළුවන් ශක්තිය වාසග එකක් තමයි විපස්සනා සමාධිය. 
ඛණිකචිත්තඑකග්ගතා කියන එක.  

එසහම නැත්නම් අපි කියනවා නම් නිශ්චල ඡායාරූප ගන්න 
කැමරාවකින් හරියටම සහාඳට නාභිගත කරලා ස ාසටෝ එකක් ගන්න 
පුළුවන් නම් ඒක සමථ භාවනාව. ඒක දඟලන තාසලට වීඩිසයෝ 
කැමරාවකින් හරියටම දිගසටෝම එල්ල කරලා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ 
විපස්සනා සමාධිය. අද කාසල් ඒවා සබාසහෝම සාර්ථක බවට නව 
තාක්ෂණසය ඒ ඒ චිත්තක්ෂණසය වැඩ ගන්න අවස්ථා සකාච්චරසදෝ 
තිසයනවා. ඒ නිසා අද විපස්සනා සමාධිය ඒ අභිසයෝග 
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පිළිගන්නාසුලු පරිසරයකට සමාජයකට සබාසහෝම සිත් ගන්නාසුලු 
ගතියක් තිසයනවා. 

ඒ නිසා සයෝගාවචරයා සත්රැම් අරගන්න ඕනැ සම් සමාධිය 
කියලා කියන්සන අවුරැදු ගණන් මාස ගණන් දින ගණන් පැය ගණන් 
සති ගණන් තිසයන එකක් සනසවයි. චිත්ත ඒකගරතාවක්. එක හිතක්. 
සෑම හිතකම තිසයන එකක්. අපිට එක චිත්තක්ෂණසයන් 
චිත්තක්ෂණයට ඒ එකම රසය දිගට පැවැත්වීසමන් තමයි වැඩ ගන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයකට පත් සවන්සන. සම්ක චිත්තක්ෂණසයන් 
චිත්තක්ෂණයට තිසයනවා, නමුත් ඒක විවිධ අරමුණු ගන්නවා, 
නන්නත්තාර සවනවා කියල දැනගන්න එක තමයි සතිය කියන්සන. 
සතියක් නැතුව සමාධියත් නැති වුණයි කියලා කියන්සන ඒ 
මනුස්සයා නින්සද. අඩු ගාසන සතිය තිබිලා තමන් දැනගන්නවා නම් 
දමන්න දම්ක: භාවනා කළත් නැතත් හිත සබාසහෝ අරමුණු ගන්න 
ගතියක් තිසයනවා. ඒ අරමුණු ගැනීම අතසර ඒ ඒ චිත්තක්ෂණසය ඒ 
අරමුණු රස විඳින්න නම් එතන සමාධියක් තිසයනවා. නමුත් ඒ 
සමාධිය සගානුවක් නෑ, හික්මීමක් නෑ, එක දිගට පැවැත්මක් නෑ. 
ආන්න ඒ බව සත්රැම්ගැනීම තමයි සතිසයන් කරලා සදන්සන. 

ඊට පස්සස සතිය ඇති සවච්ච සකනා සමාධිය ඇති කිරීම 
සඳහා අවශය කරන්නා වූ ඉතුරැ ශික්ෂා සම්පාදනය කරනවා - ශීල 
ශික්ෂා සමාධි ශික්ෂා පරඥා ශික්ෂා කියලා. ඒ සඳහා අදාළ කාරණා 
රාශියක් තිසයනවා සමාධිය ඇති කරගැනීම සඳහා. නමුත් අවශය 
කරලා තිසයන්සන ඉස්සසල්ලාම දම්ක දත්රැම්ගැනීමයි. සම් සමාධිය 
කියලා කියන්සන සබාසහෝ කාලයක් පවතින වැඩපිළිසවළක් සනසමයි 
එක චිත්තක්ෂණයක වැඩපිළිසවළක්. ඒ නිසා අපිට සකාච්චර 
අත්වැරදි සිද්ද වුණත් සකාච්චර වැරදි වුණත් ඊගාවට එන 
චිත්තක්ෂණය සම්පූර්ණසයන්ම අලුත්. එක්සකෝ ඒ චිත්තක්ෂණසය 
අපිට සමථ සමාධිය ගන්න පුළුවන්. එසහම නැත්නම් විපස්සනා 
සමාධිය ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි සමථ සමාධිය ගත්තට 
විපස්සනා සමාධිය නැහැයි කියලා පශ්චාත්තාප සවන්නත් ඕනැ නෑ. 
විපස්සනා සමාධිය ගත්තට සමථ සමාධිය නෑයි කියලා පශ්චාත්තාප 
සවන්නත් ඕනූ නෑ.  
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සම් සමාධිය ඇති කරගත්තට පස්සස ඒක සමථ කරමයට 
විපස්සනා කරමයට ඕනැ කරමයට හදා සබදාගන්න පුළුවන්. සම් 
කුසලතාව තිසයන්සන මනුස්සයට විතරයි. සම් හැකියාව කිසිම 
තිරිසසනකුට නෑ. කිසිම යක්ෂසයකුට සපර්තසයකුට නිරිසසතකුට 
ගන්න බෑ. සැප වැඩිකම නිසා දිවය සලෝකයටත් ගන්න බෑ. 
ඒසගාල්සලා සමසහන් අරන් ගිසයාත් නම්, සබෝ කරන්න පුළුවන්. 
බරහ්ම සලෝසක පංසචන්ද්රියන්සගන් සෑසහන සකාටසක් අඩුයි. ඒ නිසා 
පටන්ගන්න බෑ. ඒ නිසයි සම් ක්ෂණ සම්පත්තිය කියන එක 
ඉතාමත්ම වැදගත් සවන්සන. ඒ නිසා උත්සාහ කිරීම හැර, දිගින් 
දිගටම උත්සාහ කිරීම හැර සවනත් ධර්මතාවක් ඇත්සත් නෑ සම් 
සමාධිය ඇති කරගන්න. ඒ නිසා සමතුවක් කල් අරසගන ආපු සම් 
සබාජ්ඣඞ්ග ධර්ම දිගට වඩන්නා වසග්, අසනකුත් සත්තිස් 
සබෝධිපාක්ෂික ධර්ම වඩන්නා වසග් තමන් කරන වැරදි ටික සතියට 
අල්ලාසගන දිගටම ඒකාකාර පැවැත්වීම තමයි සමාධියට තිසයන 
සහාඳම කරමය කියලා පිළිඅරසගන මධර්යවත් වීමමයි ආරද්ධ 
විපස්සකයාසග්, අරඹන ලද වීරිය ඇත්තාසග ගුණය.  

අන්න ඒ ගුණය වඩාගැනීමටයි සම් කරැණු රාශියක් අපි සම් 
ඉදිරිපත් කරගත්සත. සබාසහෝ කරැණු දන්න සද්වල්. නමුත් සම්ක 
සමාධියට සගානු කර ලීම පමණයි සමතන සම් පැය ඇතුළත සිද්ධ 
වුදණ්. තමතමන්සග අත්දැකීම්නුත් සම් කරැණුත් එක දස් සහ්තු 
කරසගන, ගත කරන සම් වස් කාලය තමන්සග් සමාධිය තවතවත් 
ඒකාගරතාවට බර, සහාඳ දැඩි සමාධියක් ඇති කරගැනීමට සම් ගත කළ 
කාලසය් ලැබුණු ධර්ම සකාට්ඨාශත් අත්දැකීම් සකාට්ඨාශත් සහ්තු 
සේවා වාසනා සේවා කියන පරාර්ථනාසවන් අදට නියමිත පැය 
සමතනින් සමාප්ත කරනවා. මම බලාසපාසරාත්තු දවන්දන් ලබන 
සුමාසනත් සමාධිය සම්බන්ධ තවත් කරැණු ටිකක් සාකච්ඡා 
කරන්නයි. ඉතින් ඒ අ හස ඇතිව අද ධර්ම සද්ශනාව සමතනින් 
සමාප්ත කරනවා.
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61 │ සමාි සම්දබාජ්ඣඞ්ගය 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සමමා සම ුද්ධස්ස 

“පුන ච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්මමසු ධමමානුපස්සී විහරති සත්තසු 
් ාජ්ඣ්ගගසු. කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්මමසු ධමමානුපස්සී 

විහරති සත්තසු ් ාජ්ඣ්ගගසු: 

ඉධ භික්ඛ්ව භික්ඛු සන්තං වා අජ්ඣත්තං 
සමාධිස්ම ාජ්ඣගගං අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං සමාධිස්ම ාජ්ඣ්ගගාති 
පජානාති. අසන්තං වා අජ්ඣත්තං සමාධිස්ම ාජ්ඣගගං නත්ථි ්ම 
අජ්ඣත්තං සමාධිස්ම ාජ්ඣ්ගගාති පජානාති. යථා ච අනුප්පන්නස්ස 
සමාධිස්ම ාජ්ඣගගස්ස උප්පා්ො ්හාති තඤ්ච පජානාති. යථා ච 
උප්පන්නස්ස සමාධිස්ම ාජ්ඣගගස්ස භාවනාය පාරිපූරී ්හාති තඤ්ච 
පජානාතී’ ති” 

දගෞරවනීය මහා සංඝරත්නදයන් අවසරයි. අපි ගිය වතාදේ, 
ගිය බරහස්පතින්දා දම් මාතෘකාවම මතු කරගත්තා. ඒ කියන්දන් සමාධි 
සම්දබාජ් ඣඞ් ගය කියන, ධම්මානුපස්සනාදේ දබාජ් ඣඞ් ග පර්වය 
යටදත් ගැදනන (06) හයදවනි දබාජ් ඣඞ් ග ධමමය. ඉතින් අ ත් දම් 
මහා සංඝරත්නයත් උපාසක පිරිසත් එකතු කරදගන 61 දවනි  වස 
වශදයනුත් ඒ මාතෘකාවම, එදා සාකච්ඡා දවච්ච නැති, භාවනාවට 
අදාළ දකාටස් ටිකක් ඉදිරිපත් කරගන්නයි බලාදපාදරාත්තු දවන්දන්. 
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අපි එදා ඒ සමාධිය කියන එක චචතසික ධමමයක් විදියට 
අරදගන සාකච්ඡා කළා. අවි්ක්ඛපලක්ඛණා - අවිදක්ෂප ලක්ෂණය 
තිදයනවා ඒදක්. අවිසාරලක්ඛණා - දනාවිසිදරන ලක්ෂණය, අරමුණ 
විෂයදයහි දනාවිසිරී පවතින ගතිය. ඒ වාදගම සම්පිණ්ඩන රසය - 
සමාධිය කථා කරන අවස්ථාදේ සිදත් පවතින අදනකුත් සම්පරයුක්ත 
චචතසික ඔක්දකාම පිඬු කරන ගතියක් තිදයනවා සම්පිණ්ඩන 
වශදයන්. උපසමපච්ඡචුපට්ඨානා - තමන්ට සංහිඳියාවක්, සැනසීමක්, 
උපසමයක් වැටදහනවා. ඒකට සුඛය ප ට්ඨාන දවනවා, වි්සස්තා 
සුඛප ට්ඨානා. දම් ආදියට තමයි සමාධිය පිළිබඳව දවන් දකාට 
හඳුනාගන්න, දකාටු කරල දපන්වන්න, පරිග්ගහ කරන්න පසුකාලීන 
ආචායමයන් වහන්දස්ලා අත්වැල ලබල දීල තිදයන්දන්. 

ඒ නිසා මීට කලින් අපි සාකච්ඡා කරපු පස්ස ්ධිය, 
පස්ස ්ධිදයන් සුඛය, සුඛදයන් සමාධිය. දමතනත් කියන්දන් සමාධිය 
ඇති දවන්න ආසන්නම කාරණාව සුඛය බව. ඒ නිසා 
දයෝගවචරයාදග් හිත යම් අවස්ථාවක දුක්ිත දුම්මන ස්වරූපයට පත් 
වුදණාත් ඒ දයෝගවචරදයක් දනදවයි. ඒ දයෝගවචරයා සමථය 
සමාධිය වඩන දකදනක් දනදවයි. ඒ නිසා හැම දවලාදවදීම සුිත 
මුදිත තත්ත්වයක් කදය් හිදත් පවතින්න ඕනූ. ඒක දහාඳට දපන්නලා 
දුන්නා පස්ස ්ධි සම්දබාජ් ඣඞ් ගය පවතින්න නම් ආහාර සම්බන්ධව, 
සෘතු සම්බන්ධව, ඉරියාපථ සම්බන්ධව තව දහාඳට තමන්දග්ම 
අත්දැකීම් සලකා බලලා, යම් ඉරියාපථයකින් යම් ආහාරයකින් යම් 
සෘතුවකින් තමන්ට ඒ සුඛය පස්ස ්ධිය එනව නම් ඒක වඩන්න ඕනූ. 
ඒක වැදඩන ආකාරයකටයි කටයුතු කරන්න ඕනූ. එතදකාට තමයි 
දම් සුඛය ප නම් කරදගන සුඛය ප ට්ඨාන කරදගන සමථය 
වැදඩන්දන්. 

දම් වැදඩන්නා වූ චචතසික ධමමයන්ට කියන්දන් සමාධිය 
කියලා. ඒ සමාධිය ලබාගන්න පුළුවන් ආකාර ද කක් තිදයන බව 
අ  දම් විගරහයට පත් කරන්නයි බලාදපාදරාත්තු දවන්දන්. එකක් 
තමයි පරසි ්ධ වශදයන් ආගම් තුළ පවතින සමථ සමාධිය. අනිත් එක 
තමයි බු ්ධ ධමමයට පමණක්ම ආදේණික විපස්සනා සමාධිය. දම් 
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ද ක පිළිබඳ අවුල, දම් ද ක පිළිබඳ අවිස  භාවය අදනකුත් 
ආගම්වල විතරක් දනදමයි, දබෞ ්ධයන් අතර පවා පවතිනවා. දම් 
නිසාමයි ඉතාම අඩු පිරිසකට සමථ සමාධියක් දහෝ නැත්නම් සමථ 
සමාධියකින් එන්නා වූ ධානයක් දහෝ විපස්සනා සමාධිදයන් ගන්නා 
වූ මාගම ඵල පිළිබඳව දහෝ දුෂ්කරතාවකට පත් දවන්දන්. ඒ 
දුෂ්කරතාවට පත් වීම නිසාම, සමාධියක් ඇති දවන්න ඕනැ සුඛවත් 
භාවය හිදතන් ගිළිදහනවා. ඒ නිසා දම්කට සුඛාවදබෝධයක් 
අවශයි. සමථ සමාධියත් විපස්සනා සමාධියත් පිළිබඳව 
සුඛාවදබෝධයක් අවශයි. දම් ද කම පුළුවන් ද කක්. දම් ද දකන් 
දකායි එක දකායි දවලාදේ පාවිච්චි කරයි  කියල කල් ඇතුව 
විනිශ්චය කරන්න ඉතාමත්ම අමාරැයි. දම් නිසා පටිසම්භිදාමග්ගදය් 
සමථ පුබ්බංගම කරමය, විපස්සනා පුබ්බංගම කරමය, යුගන ්ධ භාවනා 
කියල දම් ද කටම සම සම තැන් දීල තිදයනවා. ඊට අමතරව තමයි 
ධමමුද්ධච්ඡචවිග්ගහිත මානසං කරමය කියල දපන්නල දීලා තිදයන්දන්. 
ඒක දකායි එකටත් දපාදුයි. ඒ නිසා සමථ කරමය හා විපස්සනා කරමය, 
ඒ ද ක අතරමැ  යන කරමය කියන තුනම දැන් සම සම මට්ටම්වල 
තිදයන්දන්. 

ඒ නිසා දහාඳට දැනගන්න ඕනූ දයෝගවචරයා දමන්න 
දම්කටයි සමාධිය කියන්දන්, නැත්නම් සමාධි චචතසිකය හිතට 
ඉදිරිපත් දවනදකාට දමන්න දම්කයි ලක්ෂණය, දම්කයි රසය, 
දම්කයි පච්චුපට්ඨානය, ප ට්ඨානය. නැත්නම් දම්ක තමයි එයා 
තියන බවට ලකුණ, දම්ක තමයි එයා කරන වැදේ, දමදහම තමයි 
අපිට ඒක වැටදහන්දන්, දමන්න දම් කරැණු ළං දවනදකාට 
ආසන්න දවනදකාට ප ට්ඨාන දවනදකාට තමයි දම්ක පහළ 
දවන්දන් කියන කාරණා දැනගන්න ඕනූ. දම්ක පහළ දවනදකාට 
අවිශ  භාවය, හිදත් වික්දෂ්පය, විපිළිසර බව නැති දවන ගතිය තමයි 
තිදයන්දන්. දම්ක තමයි ඊගාවට දම් දබාජ් ඣඞ් ග ධමමවල සඳහන් 
දවන උදප්ක්ෂාවට ඉතාමත්ම ආසන්න කාරණාව දවන්දන්. 
පරදමෝ දයන් පරීතිය, පරීතිදයන් පස්ස ්ධිය, පස්ස ්ධිදයන් සුඛය, 
සුඛදයන් සමාධිය, සමාධිදයන් උදප්ක්ෂාව. උදප්ක්ෂාදවන් තමයි 
පරඥාව. දවන විදියකට කියනව නම් මාගම පරඥාවට දපළගැදහන්දන්. 
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ඒක නිසා තමයි සමාධිය සූම ආගමකම පරධාන පැතිරිච්ච ධමමයක් 
දවලා තිදයන්දන්. 

බු ්ධ ධමමදය් බලනදකාට භාවනාව කියන වචනයත් එක්ක 
සමාධිය දබාදහාමත්ම ළඟ සමීප චිත්ත රූපයක් මවනවා. භාවනා 
කරනව කියනදකාට සමාධිය තමයි ඒදකන් පරධාන කරගන්දන්. 
නමුත් සමාධිය පිළිබඳව බලනදකාට මූත කාලදය්දී දබෞ ්ධ 
භාවනාවට ඇති දවච්ච පරදබෝධයට කලින් හුඟාක් දවලාවට තිබුදණ් 
බු ්දධෝත්පා  කාලයට කලින් තිබුණු පූවම සමථ සමාධියමයි. ඒක 
ලබාගැනීමට තිබුණ දුෂ්කර භාවය නිසා භාවනාදේ දමදලාව 
වශදයන් පරතිඑල ලබාගැනීම කියන එක මැකිල ගිහිල්ල තිබුණා. 
දබාදහාම දුරයි, දම් කාලදය් නිවන්  කින්න බූ, ධාන ලබන්න බූ 
කියන අ හස දැන් අභිදයෝගයට ලක් දවලා. ඒකට පරධාන දහ්තුව 
වුදණ් දම් විපස්සනා සමාධිය අර සමථ සමාධියට උර දීපු නිසා. ඒ 
විතරක් දනදවයි, ඒ ඇති වීමත් සමගම දම් සඳහා පැවිදි වීමම, 
ලංකාදේම ඉපදීමම, ඒ වදග් දමානවක්වත් අවශ නූ. ඕනූම 
දකදනකුට දම් තත්ත්වය උරගාල බලන්න පුළුවන්. උත්පත්ති 
දබෞ ්ධදයක් වුණත් නැති වුණත්, ස්තරී වුණත් පුරැෂ වුණත්, පැවිදි 
වුණත් ගිහි වුණත් උරගාල බලන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති දවලා 
තිදයනවා.  

දමන්න දම් නිසා දම් භාවනාදේ දපරළියට කලින් හණමිටි 
කාදල් සම්පරදායානුකූලව බු ්ධාගම බලපු ඇත්තන්ට දම්ක 
අභිදයෝගයක් දවලා තිදයනවා. ඒ ඇත්දතෝ හිතාදගන හිටිදය් දම්ක 
අදප් අධිකාරියටයි තිදයන්දන්, දම්ක සමථ සමාධිය නැතිව 
කරන්නත් බැහැ, පැවිදි දවන්දන නැතිව, එදහම නැත්නම් දම් වදග් 
පරතිඥා ද න්දන නැතිව කරන්න බූ කියලා. නමුත් විපස්සනා 
සමාධිදය් තිදයන්නා වූ රැඩිකල් ගතිය නිසා ඒක පැහැදිලිවම 
දපන්නලා දුන්නා වැ ගත් කරැණු කීපයක්: ඒ කාලදය් වදග් භාවනා 
කරනවා විතරයි කවදාකවත් ධානයක් මාගම ඵලයක් ලබන්දන් නැතිව 
කරන්නන් වාදල් කරනවා දවනුවට, කළත් දනාකළත් ඒ ධාන මාගම 
ඵල ලබන්න පුළුවන්ය කියන අ හස අ  මතු වීමත් ඒ මතු දවලා 
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එයින් පරදයෝජන ගන්න ඇත්තන් තුළ ඔය කියන සම්පරදාය රැදකන 
දනාරැදකන ද පාර්ශ්වය ඉන්න පුළුවන්ය කියන දම් රැඩිකල් 
අ හසුත් ඒ පරණ සම්පරදායානුකූල තත්ත්වයට අභිදයෝගයක්. ඒක 
දහල්ලුම්කාපු ද යක් බවට පත් දවලා තිදයනවා. තාම ඒ රැල්ල 
යනවා. තාම ඒ රැල්ල සමථයකට පත් දවලා නූ, දකායි අතට 
සමථයකට පත් දවයි  කියල කියන්නත් අමාරැයි. 

නමුත් අ  අපි අහු දවලා තිදයන්දන් අන්න ඒ කැලඹිලි 
යුගයට. මදග් පැත්දතන් පු ්ගලිකව මම  කිනවා අපි වාසනාවන්තයි. 
ආන්න ඒ විදශ්ෂ කම්පන චංචල අවස්ථාදේ ඉන්දන්. ඔය රැල්ල 
දකායි අතට යයි  කියන්න බැහැ. සමහර ඇත්දතා විශ්වාස කරනවා, 
දම් විපස්සනාමය රැල්ල ටික කාලයයි පවතින්දන්, නැවතත් අර 
සමථයම උසස්, සමථයම දලාකුයි, කියලා බු ්ධ කාලයට කලින් 
තිබුණ ඒ අ හසම මතු දවන්න ඉඩ තිදයනවා කියලා. ඒක බු ්ධ 
ජයන්තියත් එක්ක ඇති දවච්ච කැලඹිල්දල්දී මතු දවච්ච විපස්සනා 
රැල්ලක් මිස දම්ක බු ්ධ කාලදය් බුදුරජාණන් වහන්දස් මතු කළා 
වදග් යාවජීව තත්ත්වයක් දනදමයි. දමන්න දම් අවස්ථාව 
පරදයෝජනයට අරදගන වහාම කරියාත්මක වුදණාත් අපි එක්දකෝ සමථ 
මාගමදයන් එක්දකෝ විපස්සනා මාගමදයන් කියන ද පාර්ශවය සඳහාම 
හිදත් කුළුගැන්වීමක් දමයින් ලබාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි 
දහාඳට සැලසුම් කරල ආපු ගමනක් දම්. දපර ආත්ම භාවවල කරපු 
වටිනා පින්කමක - පුංචි පිනක් දනදමයි, දලෝදකෝත්තර අධිගමයක් 
සඳහා පාරමිතා ශීර්ෂදයන් කරපු පින්කමක - පරතිඵලයක් කියලා 
දහාඳට හිතාගත්තට වැරැ ් ක් නැහැ.  

එදහේ දම් විපස්සනාව විසින් කුළුගන්වන ල  භාවනා 
රැල්ලක් තිදයන කාලදය් පවා මිථා  ෘෂ්ටික පරද ්ශය තමයි 
දලෝකදය් මනුෂයන් අතර වැඩි. තුදනන් එකකට විතර වදග් සමක් 
 ෘෂ්ටිය සාමාන ආගමක් වශදයන් පිළිගන්න මට්ටම තිදයනවා. 
එයිනුත් - අපි දම්කට කියමු හින්දු ආගම හා බු ්ධාගම අ හන පිරිසක් 
කියලා - කමමය හා කමම ඵලයවත් අ හන, එයිනුත් දබෞ ්ධ පිරිස 
අතරිනුත් දම් විපස්සනාවම, නැත්නම් දමදලාව වශදයන්ම නිවන් 
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 කින්නට ඕනූ කියන, කවුරැ දකාදහාම වුණත් පටන්ගන්න 
පුළුවන්ය කියන පරමාණය සුළුතරයයි. ඉතාමත්ම සුළුතරයයි. ඒ 
සුළුතරය අතර පවා අ  දම් ඉස්සරහට අපි සාකච්ඡා කරන්න දවන 
තාදලට භාවනාව පිළිබඳව හරියට අවුල් මත. වැඩට බැහැලා වතුරට 
බැහැලා පීනන්ට හ න පිරිස දබාදහාම ටිකයි. දගාඩ ඉඳදගන 
 ඹිගහන කට්ටිය වැඩියි. ඒ බැහැපු කට්ටියදගනුත් ඒ ඇත්දතෝ 
දබාදහාම අවංකයි. ඒ ඇත්තන්දග් අ හස් සාකච්ඡා කරනවා. 
බලනදකාට හරියට පටලැවිල්ලක් තිදයනවා. දම්දකදි දම් පරධාන 
වශදයන් අපි මුල් කරගන්නා වූ සමථය පිළිබඳවම, නැත්නම් සමාධිය 
පිළිබඳවම දලාකු පටලැවිල්ලක් තිදයනවා.  

ඉතින් ඒ පටලැවිලි තිදබ ්දිත් අපි තාමත් පූර්ණකාලීනව අදප් 
ජීවිතය පූජා කරලා ඒ සඳහාම ගත කරනදකාට දම් මාතෘකාව අපි 
ටිකක් විශ ව දැනගන්න ඕනැ. දැනගත්දත නැත්නම් අපිට හිදතනවා 
අපි දලෝදකන් දවන් දවලා වැරැ ් ක් කරනව   න්දනත් නැහැ, 
පැටලිලා ඉන්නව   න්දනත් නූ. ඒ නිසා  වසක අපි ළඟට ඇවිල්ලා 
අපිට ඒ ඇත්දතෝ හම්බ දවච්ච දවලාවක, නැත්නම් අපි ඒ දලෝදකට 
ගිය දවලාවක අපි ඉන්න තැන පිළිබඳව දැනගන්න නම් දම් සමාධිය 
පිළිබඳව දැනගැනීමම සූදහන ආදලෝකයක් දවනවා. ඒ නිසා සමථ 
සමාධිය හා විපස්සනා සමාධිය කියන ද ක දහාඳට විශ ව දැනගන්න 
ඕනූ. බලනදකාට නම් දප්න්දන් දම් වදග් පිරිසක දම් ද කම 
තිදයනවා. නමුත් අඳුනගන්දන නූ. අඳුනගන්න තිදයන අපහසුකමත් 
හිත  ක්වන පරතිකරියාවත් නිසා අරකට ආශා කරන දකනා දම්කට 
අකමැතියි, දම්කට ආශා කරන දකනා අරකට අකමැතියි. දම් නිසා 
අනික් සමාධිය මතු දවනදකාට වැරදිලයි කියලා ඒකට පරතිකරියා 
කරනවා. දබදහත් කරනවා වැරදිලයි කියලා. සමථ සමාධිය දහායන 
දකනාට විපස්සනා සමාධිය ආදවාත් සහලවනවා, කම්පා දවනවා, 
චංචල දවනවා, කම්පන දවනවා. ඉතින් නූල් බඳිනවා. ඒ වාදග්ම 
විපස්සනා සමාධිය ඕනූ දකනාට සමථ සමාධිය ලැබුදණාත් ඒ 
පු ්ගලයත් ඒක පරතිදක්ෂප කරනවා. 
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ඒ දමාක , දම් මූතකදී භාවනා දලෝකදය් ඇති දවච්ච දම් 
ද දක්ම වැඩගන්න පුළුවන් ගතිය පිළිබඳව ඥානය - සුතමය ඥානයත් 
අඩුයි, චින්තාමය ඥානයත් අඩුයි. දම් නිසා භාවනා කරනදකාට දම් 
ද දකන් එකක් දමාකක් හරි එකක් මතු දවනවා. මතු දවන එක 
දකෝදකන් හරි වැඩ අරදගන යන්න නම් අර කියන පථ මනසිකාරය 
රැඩිකල්වාදීව දයෝනිදසෝ මනසිකාරයට හරවගන්න දයෝගවචරයා 
දැනගන්න ඕනූ. අභාගයකට වදග් අ  දම් ද පිරිස කඳවුරැ ද කක් 
බැඳදගන. විපස්සනා කරන කට්ටිය කියනවා විපස්සනාවමයි, ශු ්ධ 
විපස්සනාවමයි කියලා එක කඳවුරක් බැඳදගන. අනිත් ඇත්දතෝ 
තරිපිටකය දගන හැර පාමින් සමථය ශු ්ධ සමථයමයි, නැත්නම් 
සමාධිය සමථ සමාධියමයි කියල දම් ද පාර්ශ්ව වීම නිසා දම් ද කම 
සාමාන පරමාණයට තිදයන අවංක දයෝගාවචරයා අර ගුරැකුල වත 
ගුරැකුලවා ත් එක්ක පටලැවිච්ච ගතියක් තිදයනවා. ඒක අ  
ගිනිගන්නා දැදවන පරශ්නයක්. නමුත් දම් එකකවත් දැදවන්න 
ඕනැකමක් නැහැ. අවශ කරල තිදයන පස්ස ්ධියයි සුඛයයි 
සමාධියයි තුනම සීතලයි. ඒ නිසා අපිට ගහ බැනගන්න වා  විවා  
කරන්න ඕනැ නූ. ඒ තිදයන මූලධමම අපි චින්තාමය වශදයන් 
ශෘතමය වශදයන් දාල බලනවා දම්ක ගැළදපනව ? දම්ක දවන්න 
පුළුවන් ? පූවම නිගමනවලට බහින්න අවශතාවක් නැහැ. 

ඒක නිසා ධාන ගැන කථා කළත් ආරමමණූපනිජ්ඣාන, 
ලක්ඛණූපනිජ්ඣාන කියලා ද කක් දහාඳටම අදප් සාහිතදය් සඳහන් 
දවනවා. එකක් තමයි අපි ගත්දත් සමථ අරමුණක් නම් - ඒ කියන්දන් 
පරඥප්ති අරමුණක් අරදගන ඒ ආනාපාන අරමුණ, නැත්නම් 
බු ්ධානුස්සතිය, නැත්නම් සමථය, නැත්නම් සම සතළිස් කමමස්ථාන 
වශදයන් ගැදණන ඒ සමථ අරමුණ දකායි එකක් දහෝ අරදගන ඒ 
අරමුදණ්ම නිමග්න වීම මාගමදයන් ආර්මණූපනිජ්ඣාන - ඒ 
අරමුණම පමණයි. අනිත් දලෝදක ඔක්දකාම අමතක කරලා ඒ 
අරමුණ මතම නිමග්න වීදමන් ආර්මණූපනිජ්ඣානය ලබනවා. 
ද දවනි එක තමයි ලක්ඛණූපනිජ්ඣානය. දමානම දහෝ අරමුණක් 
අජ්ඣත්තික දේවා, බාහිර දේවා, දකායි එක හරි අපි අත් කින්දන් 
අජ්ඣත්තිකව දන්. අන්න ඒ අජ්ඣත්තිකව අත් කින අවස්ථාදේ 
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මුලින් එක අරමුණක් පරඥප්තියක් වශදයන් අරදගන එයින් ඇති 
කරගන්නා වූ පරඥප්තිය තුළින් බැහැදගන ඒ තුළ ඇති අනිත දුක්ඛ 
අනාත්ම කියන ලක්ෂණ දැකදගන, ඒ කියන්දන් කලනි් දවනමම ශු ්ධ 
සමථයක් සම්මත සමථයක් ගන්දන් නැතිව ක්ෂණික සමාධියක් ඇති 
කරදගන, ක්ෂණමත්තිතික වූ සමාධියක් ඇති කරදගන විපස්සනාව 
දිදග් ගිහිල්ලා මාගමඵල අවස්ථාදේදී දලෝදකෝත්තර ධානයකුත් එක්ක 
වැඩ කරගන්න පුළුවන් කියන අ හස. දම්කට හුඟාක්ම සාධක, 
නැත්නම් පරතිශතය වශදයන් වැඩිදයන්ම තිදයන්දන් 
ආර්මණූපනිජ්ඣාන කරමයට. සමථ සමාධිය ඇති කරදගන උපචාර 
අර්පණා සමාධිය ඇති කරදගන චතුථම ධාන දහෝ අෂ්ට සමාපත්ති 
අරදගන ඊට පස්දස් විපස්සනාවට හරවන කරමය. දම්කට තමයි අපි 
කියන්දන් සමථ පුබ්බංගම විපස්සනා කරමය. 

නමුත් ඒ වාදගම තමයි විපස්සනා පුබ්බංගම සමථය. ඒකටත් 
අපි අර වදග්ම සංස්කාර දකාටසක් අරමුණු කරනවා. ඒ සංස්කාර 
දකාටදසත් මුලින්ම අපි හිත දයා න්දන් ඒදක ් සටහන් ආකාර 
 කිමින් අරමුණත් එක්ක පුළුවන් තරම් හිත ළං කරන්න. දමදනහි 
කරමින් දමදනහි කරමින් පිම්ීම හැකිළීම වශදයන් දහෝ 
ආනාපානය වශදයන් දහෝ දහාඳට ළං කරල, එහි පරඥප්ති දකාටස 
විතරක් දවන් කරන්දන් නැතුව, සමස්ත අරමුණම සම්පූර්ණ 
සංස්කාර පුංජයම විපස්සනාවට භාවනාවට ලක් කරනදකාට ඒ මතු 
දවන මතු දවන අරමුණ තුළින් මතු දවන මතු දවන රූප ලක්ෂණ 
දේවා, නාම ලක්ෂණ දේවා, දහ්තු ලක්ෂණ දේවා, ඵල ලක්ෂණ දේවා 
එන එන ද ්, වඩාම පරකට ද යින් බැසදගන තව භාවනා කරදගන 
යනදකාට, අපි අර ගිය ධමම ද ්ශනාදව සඳහන් දකරැව වදග් ඒ ඒ 
චිත්තක්ෂණදය් පහළ දවන සමථයක් තියනවා. අරමුණු දවන්දන 
නාම ධමමයකින් රූප ධමමයකට මාරැ දවනවා දවන්න පුළුවන්. දහ්තු 
ධමමයකින් ඵල ධමමයකට මාරැ දවනවා දවන්න පුළුවන්. ඒ දකායි 
මාරැව සි ්ධ වුණත් අරමුණත් එක්කම හිත සමාන්තර දේගයකින් 
කරියාත්මක දවන්න හ නදකාට දම් ක්ෂණික චිත්ත ඒකාගරතාවට ඉඩ 
සැලදසනවා. 
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ඒ ඉඩ සැලසිච්චාම සූදහන දවදහසකින් සූදහන දුක්ඛ 
පරතිපදාවකින් තමයි, දම් චිත්ත වීි පරම්පරාව දිගට දැඩි දමදනහි 
කිරීම මාගමදයන් දැඩි සතිය මාගමදයන් පවත්වාදගන යන්දන්. 
එතදකාට ඒ භාවනා පයමංකදය්දීම, ඒ විපස්සනා චිත්ත වීිදය්ම දිගට 
පවත්වාදගන යනදකාට තමයි, දම්දක් සමථය, එදහම නැත්නම් 
භාවනාව සඳහා අවශ කරන සමාධිය පරදයෝජනවත් වන තාලයකට 
වැදටන්දන්. පරදයෝජනවත් වන තාලයකට දමෝරන්දන්. ඒ දම්රැවට 
පස්දස් නම් සමථ සමාධියක තිදයන, උපචාර මට්ටමක තිදයන ගුණ 
දම් ක්ෂණික සමාධිදයන් ලබාගන්න පුළුවනි. නමුත් විපස්සනා 
දයෝගාවචරයාට ඒ ක්ෂණික වශදයන් ඇති දවන සදිසඋපචාර 
සමාධිය, උපචාරයක් වාදග් කරියාත්මක වන සමාධිය තහවුරැ 
කරගන්න තාක් කල් පුදුමාකාර දවදහසකට පත් දවන්න දවනවා. 
ඉතින් අර සංසාර දුක දහාඳට  න්න, දමදලාව වශදයන්ම නිවන් 
 කින්න ඕනූ කියන දැඩි අධිෂ්ඨාන පූර්වක දකනාට දම් දුක දලාකු 
දපාදහාරක් දවනවා, දලාකු ආහාරයක් දවනවා.  

ඒ නිසා සාමානදයන් අපි දමදතක් දවලා දම් ඉදිරිපත් 
කරගත්ත කරැණු මූලධමමානුකූලව බලනව නම්, අප ිකියනවා සමථ 
සමාධිය සඳහා පරඥප්ති අරමුණක් ඉදිරිපත් කරගන්නවා, වි ර්ශනා 
සමාධිය සඳහා පරමාර්ථ ධමමයක් ඉදිරිපත් කරගන්න දවනවා කියලා. 
අපි එදහම කියනදකාට වි ර්ශනා සඳහා පරමාර්ථ ධමමයක් අරමුණු 
කරගන්න දවනවා. නැත්නම් ඒදක් තරිලක්ෂණය මතු කරගන්න බූ 
දන්. නමුත් කවදාක්වත් පරමාර්ථ ධමමයක් මත හිත ඒකාගර කරගන්න 
අමාරැයි. සමහර පරඥප්ති අරමුණක වදග් ඒකාගර කරගන්න අමාරැයි. 
ඒ නිසා අපි ගත්ත අරමුදණ්ම පිම්ීම හැකිළීම දහෝ ආනාපානය දහෝ 
අතක් පයක් දහාලවන දවලාවක දහෝ මුලින්ම එහි ඇත්තා වූ සටහන 
ආකාරය කියන පරඥප්තියට තමයි හිත දයා න්දන්. ඒ පරඥප්තියට 
පුළුවන් තරම් සමීපව බැලීම තුළින්, ඒ තුළින්ම එහි ඇත්තා වූ දම් 
සන්තති ලක්ෂණය, සාමඤ්්ඤ් ලක්ෂණවලට ඉඩ හරිනවා. ඒක නිසා 
විපස්සනා භාවනා කරන දකනා සමථ සමාධියක් නැති වුණාට 
සමාධිය කියන එක දත්රැම්ගන්න ඕනූ. ඒ සමාධිය ඇති දවන්ට 
නම්, තමන් හිත දයා න අරමුදණ් මූලික වශදයන්ම සටහන් ආකාර 
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කියන ද කට හිත දයා ලා, ඒ අය පමණක් හැර අනිකුත් සියලුම 
ද ්වල් දකදරහි අවධානය දයාමු දනාකර දිගදටෝම ඒ අරමුදණ් හිත 
පවත්වන්න දවනවා. 

ඒ නිසා ආරම්භය ගත්තාම සමථ ආරම්භයත් විපස්සනා 
ආරම්භයත් සමානයි. ඒ නිසා ඒකට කියනවා සංඨාන පරඥප්ති, ආකාර 
පරඥප්ති කියන ඒ අරමුදණ් සටහන, ආකාරය ආදී මූලික ලකුණු දිදග් 
තමයි හිතයි අරමුණු ද කයි ඈඳගන්දන්. ඒ ඈඳදගන යනදකාට, 
නමුත් අර සමථදය්දී වදග් පරඥප්තියට පමණක් සීමා කරල 
තරිලක්ෂණය වැටහීදම් දදාරටු වැසීමක් නූ, විපස්සනාදේ. 
විපස්සනාදවදී මුල ඉඳලා අගටම ආරම්භක ආකල්පය සටහන් ආකාර 
මත හිටියත් යම් දවලාවක ඒ සටහන් ආකාර හැදලනවා නම්, 
හැදලන්න ඉඩ හැරලා, ඉන් එහාට තිදයන්නා වූ ස්වාභාවික ලක්ෂණ 
ඉක්මවල ගියා වූ සන්තති ලක්ෂණවලට හිත දය වීම තමයි 
බුදුරජාණන් වහන්දස් ගත්ත පරදයෝගය. දම් නිසා ඒ ආරම්භක 
දකාටදසදී අර ඊට කලින ්හින්දු ආගදම්, බරාහ්මණ ආගදම්, උපනිෂ ් 
ධමමවල දැක්දවන තාලයට ඒ අරමුණ මත සටහන් ආකාර දිදග් 
අරමුණත් එක්ක හා  දවලා එහි යම් පරමාණයකටම සමාන්තර 
ගමනක් විපස්සනාදවදීත් අවශයි. එනිසා විපස්සනාවට සමාධිය 
අවශ නැහැයි කියන පරශ්නයක් නූ. 

ඒ නිසා දම්දකදි දහාඳට පැහැදිලි කරගන්න නි ර්ශනයක් 
ද න්න පුළුවන් දම් ආනාපානය කිරීම. හුඟද දනක් එක්ක, සමථ 
විපස්සනා ද පැත්තටම ආනාපානය දයා න ඇත්තන් එක්ක 
සාකච්ජා කරනදකාටත් තරිපිටකදය් තිදයන කරැණු සලකලා 
බලනදකාටත් දබාදහාම පැහැදිලිව දම්ක විස්තර කරන්න පුළුවන්, 
විදශ්ෂදයන්ම භාවනා කරපු පිරිසකට. දකාදහාම ? අපි  න්නවා දම් 
ෂේ ඉන්ද්රියට අරමුණු දවන්නා වූ ඕනූම ද යක් අපිට අත්දැකීමක් 
බවට පත් දවන්න නම්, එතන කාරණා තුනක් සම්පාත දවන්න ඕනූ. 
 ්වාර, ආරම්මණ, තදුපපන්න කියල කියනවා දම්කට. දබාදහාම 
බරපතළයි. පුංචි ද යක් දම් විස්තර කරන්න හ න්දන්. නමුත් විස්තර 
දවන්දන් දබාදහාම අමාරැ දාශමනික විගරහයකින්. අපි දම් දගඩිය 
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ගහන දවලාදවදී දගඩියට ලී කූල්ලකින් තට්ටු කරනවා. දගඩිය 
තමයි එතනදී ඒ තට්ටුව ලබන, ශබ් ය නිකුත් කරන උපකරණය. ඒ 
ශබ් ය අවුස්සන්න නම් ඒ දගඩියට - අපි ඒකට කියන්දන් 
ශාසනානුරූපව අත කියලා - අපි ඒ දගඩියට අතින් ගහනවා. අත 
කියන්දන් අදප් අත දනදමයි. අර ලී කූල්ලට අපි කියන්දන් අත 
කියලා. අතින් තට්ටු කරනදකාට ශබ් යක් පිට දවනවා.  ්වාරය 
වශදයන් දපන්වන්දන් දගඩිය. ආරම්මණය වශදයන් දපන්වන්දන් 
අත. තදුපපන්න - එයින් නිපන් විදියට අපි ගන්නවා ශබ් ය. 

දම්න්න දම් වදග් ද යක් සි ්ධ දවනවා ආනාපානය 
කරනදකාට. අදප් හදම් තිදයනවා සංදේදී භාවයක්, ඔපයක්. ඒ 
ඔපයට දමානවා දහෝ පිටින් ඇවිල්ලා වදිනදකාට ඒක දැනගන්න 
පුළුවන් ගතියක් තිදයනවා. අපි ඒකට කියනවා කායපරසා ය කියලා. 
ඒ කායපරසා යට තිදයනවා උණුසුමක්, සිසලිසක්, ඝන ද යක්, මෘදු 
ද යක්, සුමුදු ද යක්, කම්පන ද යක්, චංචල ද යක් වැදිච්චහම ඒක 
දැනගන්න පුළුවන් ශක්තියක්. අදප් දකස්ගස්වල ඒක නූ,  ත්වල ඒක 
නූ, නියවල ඒක නූ. නමුත් හදම් සාමනදයන් හැම තැනම වදග් 
තිදයනවා. ආන්න ඒකට ඇවිල්ලා හුස්ම ගන්නදකාට දම් වාත 
ධාරාවක්, හුස්ම රැල්ලක් වදිනවා. ඒ හුස්ම රැල්ල වැදීම නිසා එක්දකෝ 
උණුසුම් සිසිල් ගති, කම්පන චංචල ගති, හිරි වැටිච්ච බව, බර බව 
අපට වැටදහනවා. එදහම නැත්නම් ඇතුල් දවන හුස්ම පිට දවන 
හුස්මයි කියලා දවන් දකාට දැනගන්න පුළුවන් ගතියක් අපිට 
තිදයනවා. ඒදකදි හදම් පවතින්නා වූ සන්නිදේ නයට, නැත්නම් 
දැනගන්න පුළුවන් ගතියට අපි කියනවා කාය  ්වාරය කියලා. ඒක 
තමයි දදාරටුව. ඒ දදාරටුදවන් තමයි අර වාත ධාරාව ඇවිල්ලා 
හැප්පීම නිසා සිදු වන සන්නිදේ නය ඇතුළට යන්දන්. ඒ සඳහා 
ඒකට දහ්තූ වන වාත ධාරාවට අපි කියනවා ‘ආරම්මණය” කියල. 
වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුව තමයි අරමුණු දවන්දන්. ඒක ඇවිල්ලා 
කදය් වැදිච්චහම අන්න එතැන වැදිච්ච බවට ලකුණක් පහළ 
කරනවා. සිසිලස, උණුසමු, කම්පන චංචල ගති, පහසු ගති, ආයාස 
ගති, ආනායාස ගති දමානවා දහෝ පහළ කරනවා. දමන්න දම් තුන 
දවන් කරලා දැනගන්න පුළුවන් නම්, හුඟක් කල් භාවනා කරපු 
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දකදනකුට එයට හිත දයදීමත් භාවනා පිළිබඳ විශ  භාවයට දහ්තු 
දවනවා. 

දමයින් දම් ආරම්මණ වශදයන් ගන්දන් ඉහළ පහළ යන 
හුස්ම ධාරාව, හුළං ධාරාව. සමථයට අරමුණු දවන්දන් දම් හුළං 
ධාරාව. ඒ හුළං රැල්ල මතම නැවත නැවතත් ආශ්වාස පරශ්වාස 
වශදයන් දමදනහි කරමින් දහෝ දැනගනිමින් හිත පැවත්වීම තමයි 
සමථ භාවනාව කියන්දන්. ඒ හුළං රැල්ල සියුම් වුණත් දගාදරෝසු 
වුණත්, දිග වුණත් දකටි වුණත්, මුල මැ  අග දකාදහ වුණත් හුස්ම 
රැල්දල් පමණක්ම හිත රඳවා, ඒ හුස්ම රැල්ල දගවී යාමත් සමග මතු 
දවන්නා වූ ආනාපානසති භාවනා නිමිත්තට හිත ගියා නම්, අපි 
කියනවා අර්පණා සමාධියකට හිත වැටුණයි කියලා. 

ඒ අවස්ථාදේ මතු දවන්නා වූ පහසුකම් දහවත් ආදලෝක 
නිසා නිතදරෝම ඒ හුස්ම රැල්දල්ම හිත රැදඳන ගතිය වැඩියි. ඒ 
පහසුකම්, ආදලෝක ගති වැඩි අවස්ථාවට අපි කියනවා අරමුණට, 
නැත්නම් ධානයට කිට්ටු කරපු අවස්ථාව. ධානයට උපචාර 
අවස්ථාව කියල, උපචාර සමාධිය කියල කියනවා. ඉස්දසල්ලාම 
වික්ෂිප්ත හිත ඊගාවට ආනාපාන අරමුදණ් හිටලා ආනාපාන අරමුණ 
වැඩි වැඩිදයන් ආශරය කරලා කිට්ටු කරලා, අවසානදය් ආනාපාන 
අරමුණ නිසා මතු වුණා වූ පටිභාග නිමිත්තට හිත වැටීමට අපි 
කියනවා අර්පණා සමාධිය කියල. නමුත් දම් අවස්ථාවලට හදම් 
තිදයන සංදේදී භාවයත් දකාදහාමටත් උ ේ කරනවා. එේවදගත් 
සංඥා පහළ කරනවා. ඒ සංඥාත් අපිට දම් ආනාපානය දිගට 
පවත්වාදගන යාම සඳහා උපකාර කරන දවලාවලුත් තිදයනවා. 
බාධා කරන දවලාවලුත් තිදයනවා. 

උපමාවක් විදියට කියනව නම්, ආනාපානය සමථ වශදයන් 
කරන දකනාට ආනාපානදය්ම හිත පවත්වාදගන යනදකාට කදය් 
පහසුකම් මතු දවනවා. ඇඟ උඩ දාන්නා වදග් පහසු දවනවා. ඒ 
වදග්ම අදනකුත් හදම් නලියන්නා වදග් ද ්වල් මතු දවනවා. ඒ 
තමයි ඒ සන්නිදේ නය අපිට වැදටන සංඥා දලාකු කර දපන්වන 
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දේලාවල්. නමුත් සමථ දයෝගාවචරයා කියනවා ඕවා ගණන්ගන්න 
එපා, දිගටම හුස්ම රැල්ල පමණක්ම බලන්න. කය පහසු වුණා කියලා 
හිත ඒ විෂදයහි හිත වික්ෂිප්ත දවන්න ද න්න එපා, ආදලෝක 
දපනුණයි කියලා ඒ විෂදයහි හිත වික්ෂිප්ත දවන්න ද න්න එපා, 
දවන ශබ්  ඇහුණයි කියලා ඒ විෂදයහි හිත වික්ෂිප්ත දවන්න ද න්න 
එපා, පුළුවන් තරම් හුස්ම රැල්දල්ම, ආනාපානයට දහ්තු වන 
ආරම්මණදය්ම හිත පැවත්වීමට, ආරමමණූපනිජ්ඣාන කියන සමථ 
සමාධිය සඳහා ද න උපද ්ශය එදහමයි. නමුත් අපි හිතමු දම් 
පු ්ගලයා ඒ විදියට අරමුණු වඩලා පරථම ධානය, දුතිය ධානය 
වශදයන් ධාන ලබලා ඊගාවට විපස්සනාවට හරවනවා. එතදකාට 
දමාක  කියන්දන්, පරථම ධානය දහෝ දුතිය ධානය, නැත්නම් 
සමහරැ චතුර්ථ ධානයත් ගන්නවා, ධානයට සමවැදිලා නැගිටලා 
පූණම ආනාපානය දිහා බලනවා. හුස්ම රැල්ල විතරක් දනදමයි. හදම් 
මතු දවන, ආනාපානය වදින තැනම මතු දවන සන්නිදේ නය 
දවන්න පුළුවන්, නැත්නම් හදම් පවතින්නා වූ - දම් දවලාදව ඇහැ 
දනදවයි වැඩ කරන්දන්. කන දනදවයි වැඩ කරන්දන්. නාසය 
දනදවයි වැඩ කරන්දන්. දිව දනදවයි හම, නැත්නම් හදම් ඔපය 
බව දැනගන්න පුළුවන්. 

එදහම නැත්නම් ධානාංග වශදයන් ඇත්තා වූ නාම ධර්ම 
දවන්න පුළුවන්. එතදකාට පූණම චිතරයම බලනවා. ඒ පූණම චිතරය 
බලනදකාටත් තමන් අරමුණු කරන්දන් ආනාපානයමයි. හැදපන 
තැනමයි. ඒ හුස්ම රැල්ල හැදපන තැන වැදීම නිසා ඇති දවන්නා වූ 
සන්නිදේ නය කියන සම්පූර්ණ කරියාවලියටම හිත දයා නදකාට 
එතැන සමථයත් තිදයනවා. සමථයට අවශ කරන හුස්ම රැල්ලත් 
තිදයනවා. ඒ වාදග්ම දමදතක් දවලා අපි පරතිදක්ෂ්ප කරන්න හ පු 
අදනකුත් සූම උණුසුම් ගති, සිසිල් ගති, කම්පන චංචල ගති, හම 
දම් දවලාදේ කරියාත්මක දවන බව, නැත්නම් දම් ධානදයන් මතු 
වුණ ධාන අංග - නාම ධමම දවන්න පුළුවනි - දකායි එකටත් හිත 
දයා ල, වඩාම පරකට ද ්ට හිත දයාදාදගන බලාදගන ඉන්නවා. 
දමදනහි කරනවා නම් දමදනහි කරන්දන් හුස්ම රැල්ලමයි, ඇතුල් 
වීම පිට වීමමයි. නමුත් පූණම චිතරයට අවදි භාවයක් තිදබනවා. ඒ නිසා 
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සමථ උපද ස් හා වි ර්ශනා උපද ස් දවනස්. ඒ නිසා දයෝගාවචරයා 
කමහටන් ශු ්ධ කරනදකාට තමන් සමථ දයෝගාවචරදයක් නම්, 
නිතදරෝම මතක් කරල ද න්න ඕනැ අවශ කරන්දන්ත් දමච්චරයි; 
රෑට කාපු ද ් ඕනැත් නූ, අල්ලපු දග ර කරපු ද යක් ඕනැත් නූ, 
අවශ කරලා තිදයන්දන් හිත දයද ේදේ නාසිකාගරයට , දමදනහි 
කරන්දන් ඇතුල් වීම  පිට වීම , දමානව  ඒදක් වැටහුදණ්? 
එච්චරමයි අවශ කරන්දන්. 

ඇත්තටම දයෝගාවචරයාට භාවනාදේදී අවශ කරන්දන් 
එච්චරයි, කමහටන් ශු ්ධ කරනදකාට අවශ කරන්දන්ත් එච්චරයි. 
නමුත් දම්ක දනාදත්රැම්කම නිසා හුඟාක් දයෝගාවචරදයෝ දම්ක 
කියනව දවනුවට නානාපර විස්තර කථා කරනවා. ඉතින් පරශ්න 15 ක් 
විතර අහන්න දවනවා. දමාකක්  කරන භාවනාව? අදන්, මම දම් 
කරන්දන් ආනාපානය දන්. දමාකක්  දමදනහි කරන්දන? නූ 
දමදනහි කරනවා. දමාකක්  දමදනහි කරන්දන? ඉතින් පරශ්න 
කරන්න දවනව ආශ්වාස පරශ්වාස ද කවත් දමදනහි කරනවා  
කියල. දමදනහි කරනදකාට දකාදහාම  ආශ්වාස පරශ්වාස කියලා 
අහනදකාට ඉතින් අහල පහළ තිදයන ද ්වල්, ඇහිච්ච ද ්වල්, කරපු 
ද ්වල් විස්තර දගාඩාක් කථා කරනවා. දම් නිසා කමහටන් ශු ්ධ 
කිරීදම්දී හරියටම තමන් දම් සමථ භාවනාවක් කරන්දන්, ආනාපාන 
හුස්ම රැල්ලයි දමදනහි කරන්දන්, හිත දයා න්දන්, දමදනහි 
දකරැදේ දමදහමයි කියලා ඒ ටික කියලා ද න එකත් භාවනාදේ 
සියයට පනහක් විතර දවනවා. දම් සඳහා හැමදාම කමහටන් ශු ්ධ 
කරන්න ඕනූ. ඒක තමයි දහාඳම කරමය. හැබැයි දයෝගාවචරයා දහාඳ 
ද ්වල් එනකල් ඉන්නවා කමහටන් ශු ්ධ කරන්න. ඉතින් වැරදිච්ච 
 වසට කමහටන් ශු ්ධ කරන්දන් නැහැ. ඒදගාල්ල දවන දමානවද ෝ 
ශු ්ධ කරනවා එදාට. ඉතින් ඒක නිසා දකාච්චරද ෝ කල් යනවා. 
දමාක ? දම්කට මූලිකව විෂය දැනුමක් අවශ කරල තිදයන්දන්.  

සමථදය්දී අපි ලැදබන අත්දැකීම් සියල්ලම අත්දැකීමට ලක් 
කරන්දන් නූ. ආරම්මණය විතරයි ගන්දන්. පරඥප්තිය විතරයි 
ගන්දන්. ඒ පරඥප්තිය දිගදටෝම එක දිගට එනවා දනදමයි. පරඥප්තිය 
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දනදමයි අදනකුත් අරමණුුත් එනවා. නමුත් දයෝගාවචරයා පීරමින් 
දතෝරමින් දවන් කරමින් හුස්ම රැල්දල්ම හිත පවත්වනදකාට 
දබාදහාම දල්සියි ගමන. කියනදකාට නම් හුඟක් දල්සියි. 
කරනදකාට ටිකක් අමාරැයි. ඒ දමාක  දහ්තුව? දයෝගාවචරයාට 
වි ර්ශනාවට ගැළදපන අදනකුත් විවිධ සන්නිදේ න, විවිධ ලකුණු 
පහළ දවනවා. ඒ පහළ දවන සියල්ලම දැක්කට පරශ්නයක් නූ. නමුත් 
ඒක අදාළ නැති බව දැනගන්න ඕනූ. කමහටන් ශු ්ධ කරනදකාට ඒවා 
කිේව කියල පරශ්නයක් නැහැ, නමුත් තමුන් දැනගන්න ඕනූ මදග් 
කමටහනට අදාළ දවන්දන් හුස්ම රැල්ල - හුළං. එදහම නැත්නම් 
හුළං රැල්ලට වඩා උණුසුම් ගති, සිසිල් ගති, කම්පන, චංචල 
සන්නිදේ න වැටදහන්න පටන්ගන්නවා. මට ආනාපානය දහාඳයි, 
නරකයි, දම් සියල්ලම අදාළයි. එදතන්ට ගියාට පස්දස් ඒ 
දයෝගාවචරදයෝ විදශ්ෂ අපහසුතාවකට පත් දවනවා. ඒ දමාක ? 
විපස්සනාවට ගත්තට පස්දස් අර සටහන් ආකාර හැදලන ගතියකට 
එනවා. සන්නිදේ නවලට හිත දයා ල බලාදගන හිටිදයාත් ඒ 
උණුසුම් ගති සිසිල් ගති නාදහ  සි ්ධ දවන්දන්, ඔළුදව මැ   සි ්ධ 
දවන්දන්, කඳ මැ   සි ්ධ දවන්දන් කියන එක අමතක දවනවා. දම් 
ගති විතරක් ඉතිරි දවනවා - කම්පන ගති, චංචල ගති, උණුසුම් ගති, 
සිසිල් ගති. දම් ටිදක් විස්තර කරන්න ගියාම දයෝගාවචරදයෝ හුඟක් 
දවලාවට හිතනවා මදග් දැන් එක්දකෝ සතිය කැඩිලා, නැත්නම් 
සමාධිය කැඩිලා, ඒ නිසා අ  කමහටන් ශු ්ධ කරන්න ඕනැ නූ, දහට 
දම් සටහන් ආකාර මතු දවනකල්ම භාවනා කරනවා කියල. ඒ 
කියන්දන් කරත්දත ඉස්සරහින් තියල දගානා පිටිපස්දසන් තියල 
දගානාට දහාඳටම තළනවා පිටිපස්දසන් පිටිපස්සට යන්න කියලා. 
ඉතින් ගමනක් නූ. 

ඒ නිසා විපස්සනා දයෝගාවචරයා දැනගන්ට ඕනූ දම් එන 
අරමුණ. දම් මම  කින්දන් අර ආරම්මණය දනදමයි, දැන්  ්වාරයත් 
තදුපපන්නයත් කියන අනිත් ද ක මට දහාඳට විශ යි.  ්වාරදය් ඇති 
දවන්නා වූ කම්පන චංචල ගතිවලට සංදේදී භාවය තියනවා. ඒ 
කම්පන චංචල ගති ඔක්දකාම  කිනදකාට කිසිම සටහනක් 
ආකාරයක් නැතිව යනවා. ඒ නිසා විපස්සනා දයෝගාවචරයා මුලදිම 
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පටන් අරගන්නදකාට ආනාපානයට හිත දයා වනවා, පිම්ීම 
හැකිළීමට හිත දයා වනවා කියල කියන්දන් සටහනක් ආකාරයක් 
බදලන් හඳුන්වාදීමක්. ඒ දමාක , හිත විවිධාකාර අරමුණු දිදග් 
යන්දන් නැතිව සංසක්ාර දකාටසක් පමණක් දවන් කර දීම සඳහා 
උ රදය්ම හිත දයා න්න, පිම්ීමම බලන්න, හැකිළීමම බලන්න 
කියලා එහිම දයා වන්දන් තමන්දග් විෂය දක්ෂතරය මතූ කරගන්නයි. 
මතූ කරගත්තට පස්දස ඒක දහාඳටම දමදනහි කළා නම්, දබාදහාම 
ඉක්මනට ඒ සටහන් ආකාර ගැලවිලා යනවා. ඉක්මවලා යනවා.  

එතදකාට තමයි විපස්සනා දයෝගාවචරයා විපස්සනාවට 
වැදටන්දන්. එතකල්ම ඇත්තටම සමථය තමයි. සටහන් ආකාර 
පවතින තාක් කල් හිත සමථදය් තිදයන්දන්. සමථයත් අවශයි. 
නමුත් ඒක ඉක්මනට සම්පා නය උනාට පස්දස දැන් හිදත් සටහන් 
නූ. ආකාර නූ. පිම්ීම හැකිළීම අතර දවනසක් නූ. නැත්නම් ඇතුල් 
වීම පිට වීම අතර දවනසක් නූ, ඒ තත්ත්ව  කිනවා නම් දැනගන්න 
ඕනූ, දම් හිත දැන් විපස්සනාවට වැදටන්නයි හ න්දන්. එතදකාට 
විශාල වීර්යයක් අවශ කරනවා. විශාල දමදනහි කිරීමක් අවශ 
දවනවා. අතරක් නූර දමදනහි කරන්න දවනවා. කිසිම සිතිවිල්ලක් 
- දම්ක සමථය , දම්ක විපස්සනා , දම්ක නාමරූප පරිච්දේ  , 
පච්චය පරිගරහ , දමානම තර්කයක්වත් නැතිව දිගටම සීඝර දමදනහි 
කිරීමක් ඇති කදළාත් ඊට පස්දස තමයි අර කියන චිත්ත ඒකාගරතාව, 
ක්ෂණික චිත්ත ඒකාගරතාව, ඛණමත්තිතික සමාධිය ඇති දවන්දන්. 
‘ඛණික සමාධි’ කියලයි දම්කට පසුකාලීනව දීලා තිදයන නම. ඒ 
ඛණික සමාධියට දහ්තු දවන්දන් දමාකක් ? සංස්කාර අරමුණු, 
සටහන්, ආකාර නැති නිසාම සීඝරදයන් දවනස් දවනසුලුයි. ඒ 
සීඝරදයන් දවනස් දව ්දි පරඥප්තියක් දම්දක දහායන්නත් බූ. හිත 
දයා න්න ද ්කුත් නූ. 

ඒ නිසා දයෝගාවචරයා ඒ ඒ චිත්තක්ෂණදය් තමන්දග් හිත 
තිදයන්දන් දම්දකයි කියලා වහවහා දැනගන්න ඕනූ. ආශ්වාස 
පරශ්වාස කරනදකාට, නැත්නම් පිම්ීම හැකිළීම තුළ, උණුසුම් ගති, 
ත  ගති, දමදළක් ගති, කම්පන ගති, චංචල ගති දබාදහෝ පහළ 
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දවනවා. දම්වා එකක්වත් දමදනහි කර කර ඉන්න බූ. අපි දමදනහි 
කරන්දන් පිම්දබනවා හැකිදළනවා - පරඥප්තියමයි දමදනහි 
කරන්දන්. නමුත් බලන්දන්,  කිනද්න්, උත්සාහ කරන්දන් එහි 
ඇත්තා වූ භාව ලක්ෂණ, ස්වභාව ලක්ෂණ නැත්නම් ඒ ගතිවලට. ඉතින් 
දම්ක කරමිකවයි සි ්ධ දවන්දන්. හැමදාම පටන්ගන්දන් කවදාකවත් 
භාවනා කරපු නැති දකදනක් වදග් උ රයට හිත දයා ලා පිම්ීම, 
හැකිළීම වශදයන්. නැතන්ම් නාසිකාගරයට හිත දයා ල ආශ්වාස 
පරශ්වාස වශදයන්. නමුත් ඒ තුළ බලාදගන ඉන්නදකාට දබාදහෝම 
දහාඳට භාවනා කරපු ඇත්තන්ට දබාදහෝම සුළු දේලාවකින් ඒක 
දහාඳට කරියාත්මක දවලා විපස්සනාවට හිත වැදටනවා. වැදටනවාත් 
එක්කම ඒ අරමුණ සීඝර වීම, හිත සීඝර වීම, ඇතුල් වීම පිට වීම ද දක් 
දවනස නැති වීම, කියාගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වීම, සටහන් 
අකාර හැලී යාම, ඒ විපස්සනාමය හැව ඇරීමක්. දමන්න දමදහම 
හැව හැලුවට පස්දස් සමථ සමාධියක අවශතාවක් දැදනන්දන් 
නැහැ. ක්ෂණ මාතර වශදයන් සමාධියක් ඇති දවනවා. විපස්සනා 
සමාධිය කියල දම්කට කියනවා. 

දම්කට සම්පූර්ණදයන් දමයට විරැ ්ධ දබාදහාම ලස්සන 
අ හසක් දම් පහුගිය  වසක දපාත්පත් කියවනදකාට මට ලැබුණා. 
දම් දලෝදක් ඉස්දසලල්ාම ආගම් ඇති දවනදකාට දම් කියන්න හ න 
කාරණාව වදග් දබාදහාම ගැඹුරැ කරැණු රාශියක් තිදබන නිසා 
මනුෂදයෝ හිතුවා දම් මුළු දලෝකයම මැේදේ හිතාගන්න බැරි, 
අධිබල, සර්වඥ, සියල්ල  න්නා වූ සියල්ල  ක්නා වූ ද වියන් 
වහන්දස් කියලා. උන්වහන්දස්ට මහා කරැණාවක් තිබ්බා. අන්න ඒ 
ද වියන් වහන්දස් තමයි දලෝදක් මැේදේ. පස්දස බලනදකාට ඉරත් 
ද විදයක් වාදග, හඳත් ද විදයක් වාදග, අහසත් ද විදයක් වාදග, 
වළාකුලත් ද විදයක් වාදග, අකුණත් ද විදයක ් වාදග, ගහත් 
ද විදයක් වාදග, මලත් ද විදයක් වාදග. ඔදහාම බලනදකාට 
දබාදහෝ ද විවරැ දලෝදක් ඉන්නවා. ඒ ද විවරැ තමයි මහා 
කරැණාදවන් අපිට දමේව කරල දීල තිදයන්දන්. අන්න ඒ ද වියන් 
ඇ හීදමන් තමයි විමුක්තියට යන්න පුළුවන් දවන්දන්. උඔ 
පණ්ඩිතකම් කරන්න එපා කියල ඒ මනුෂයින්ට දබාදහාම 
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අනුකම්පාදවන් චමතරිදයන් අර අඬන බබාට සූප්පුවක් දුන්න වදග් 
නළවලා පරක් කරදගන ඉඳල තියනවා.  

පහු දවනදකාට පහු දවනදකාට, බලාදගන යනදකාට දම් 
බහුද ්ව කථාව තිදය ්දී දාර්ශනිකදයෝ එකතු දවලා කිේවා, නූ එකම 
ද වියායි ඉන්දන්. ඒ ද වියදග ආකාර ස්වරූප තමයි තිදයන්දන් 
වැස්ස අේව ආදී වශදයන්. ඒ නිසා පරධාන වශදයන් එකම ද වියයි 
ඉන්දන්. ඒ ද වියාට මනුෂ ස්වරූපයක් තිදයනවා. පු ්ගලික 
ද විදයක්. හැබැයි සර්වබලධාරී. හැම තැනම ඉන්නවා. උඔලා  වල් 
දකරැවත් රෑ දකරැවත්, දහාදරන් දකරැවත් එළිපිට දකරැවත් 
ද වියන්ට දප්නවා. ඒ නිසා දබාරැ කරන්න එපා. ඇ හුදවාත් 
ඒකාන්ත සතයක්. ද යිදයා ඇ හුදවාත් ඒකාන්තදයන් ස්වර්ගයට 
යනවා. මරණ දමාදහාදතදි හරි දනාඇ හුදවාත් සදාකාලික අපායට 
යනවා. ඒ අවසාන විනිශ්චය ද වියන් වහන්දස් කරනවා. දම්ක 
කරදගන කරදගන යනදකාට, දැන් ඔප්පු දේදගන ඔප්පු දේදගන 
යන කාරණා දිහා බලාදගන යනදකාට ඒ ද ්වවාදීන්ට සි ්ධ වුණා 
දම් ද වියන් වහන්දස් පරඥප්තියක්  පරමාර්ථයක්  කියන තත්ත්වයට 
දාර්ශනිකව මුහුණ ද න්න. පරඥප්තියක් කියන ඇත්දතෝ කිේවා, 
දප්න්දන නැති වුණාට ද වියන් වහන්දස්ට ස්වරූපයක් තියනවා. 
උන්වහන්දස්ට දම් දලෝකදය් ඇවිදින්න පුළුවන් මනුෂදයකුදග් 
ස්වරූපය තිදයන්දන්. හැබැයි සර්වබලධාරියි. මරණයක් නූ, 
පැවත්මක් තිදයනවා. ඉන්දියාව පැත්දත් බලවත්ව එන්න පටන් 
අරගත්තා දම් දබෞ ්ධ සංකල්ප නිසා, ඒ දමානවක්වත් නූ, දමදහම 
ද යක් නැති බව පැහැදිලිවම ඔප්පු කරන්න පුළුවන්, නාමරූප 
පරිච්දේ  ඥාන පච්චය පරිගරහ ඥාන ද දකන් දහාඳටම ඔප්පු කරන්න 
පුළුවන් එදහම ස්වභාවයක් නූයි කියන මතය. නමුත් ඒදගාල්ල 
කිේවා ඒවා ආත්මීය අත්දැකීම් නිසා දපාදුදේ දපන්වන්න බූ, ඒ නිසා 
දපාදුදේ ගත්දතාත් ද වියන් වහන්දස් ඉන්නවාමයි කියල. 

දම් කරදගන කරදගන යනදකාට දම්කට සම්බන්ධ ආගම් 
කීපයක් තිදයනවා. හින්දු ආගම ද ්ව වා යයි කමම වා යයි ද කම 
පිළිගන්නවදන. ද ්වවා ය විතරක්ම පිළිගන්නා වූ හිබෲ ආගම, 
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නැත්නම් යුද ේ ආගම තිදයනවා, මුස්ලිම් ආගම තිදයනවා, 
කදතෝලික ආගම තිදයනවා. තුන්ද නාම පටන්ගත්දත ඒබරහම්දගන්. 
ඒබරහම් ඔක්දකාදගම මූලිකයා. ඒ නිසා තුන්ද නාම ඒබරහම් 
අ හනවා. නමුත් ඊට පස්දස ඇති දවච්ච සාන්තුවරැ නිසා තුනකට 
කැඩුණා. දය්සුස් වහන්දස් අ හන කට්ටිය නව කදතෝලිකවා ය. 
දමාහමේ අ හන කට්ටිය මුල්ම ඒබරහම්දගන් තමයි ඔක්දකාම 
පැතිරිලා එන්දන්. නමුත් දය්සුස් අ හන කට්ටිය කදතෝලික ආගමට 
වැටුණා. දමාහමේ අ හන කට්ටිය මුස්ලිම් ආගමට වැටුණා. මුස්ලිම් 
ආගදම් පැහැදිලිවම කියනවා ද වියන් වහන්දස්ට ස්වරූපයක් 
තිදයනවා, පු ්ගලිකයි, මහා කාරැණිකයි. කදතෝලික ආගම දම් තුළින් 
 වසින්  වස දම් අ හස අලුත්වැඩියා කරදගන ගියා. අලුත්වැඩියා 
කරදගන යනදකාට ඒදක් ශාන්තුවරැ විශාල වශදයන් දිගින් දිගටම 
පහළ වුණා. මුස්ලිම් ආගම කියනවා මීට පස්දස සාන්තුවරැ පහළ 
දවන්දන නූ, අවසාන සාන්තුවරයා තමයි දමාහමේ, ඊට පස්දස 
කවුරැත් නූ කියල. ඊට පස්දස එනවා නම් මරන්න ඕනූ, 
කවුරැවක්වත් නූ, ඔක්දකාම දබාරැකාරදයෝ.  

නමුත් කිතුනු ආගදම් දිගටම දම්ක පැතිදරනදකාට 
දම්දගාල්ලන්ට දම් පරශ්නය ආවා - ද වියන් වහන්දස් පරඥප්තියක්  
පරමාථමයක්  කියන එක. මූතකදි ඇති දවච්ච ද න්දනක් අ හස් 
කළා, ද වියන් වහන්දස් කියන එක පාරදභෞතිකයි, පරමාථමයි. 
උන්වහන්දස් තුළ තිදයන්දන පැවැත්ම පමණයි. සත් භාවය 
තිදයනවා, දපර්මය තිදයනවා. උන්වහන්දස්ට පු ්ගලිකත්වයක් නූ. ඒ 
නිසා ගලක තිදයන ත  ගතියත් ද වියන් වහන්දස් තමයි. වාතයක 
තිදයන කම්පන ගතියත් ද වියන් වහන්දස් තමයි. ගින් දර් තිදයන 
උණුසුමත් ද වියන් වහන්දස් තමයි. ජලදය් තිදයන දතත භාවයත් 
ද වියන් වහන්දස් තමයි. උන්වහන්දස් මනුෂයා දකදරහි 
අනුකම්පාදවන් පැවත්ම බලාගන්නවා. ගලක තිදයන ත  ගතිය 
කියන එක කවදාකවත් මැදරන්දන නූ. වාතදය් තිදයන කම්පන 
ගතිය කවදාකවත් මැදරන්දන නූ. දත්දජෝ ගතිය, ඇදලන ගතිය, 
කවදාකවත් මැදරන්දන නූ, ඒක සදාකාලිකයි. පැවත්මක් දම්වට 
තිදයනවා, හැබැයි දපර්මයක් තිදයනවා. දම්ක ඉතාමත්ම පරබු ්ධ 
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අ හසක් බවට පත් වුණා. දම්දකන් කියන්දන් ද වියන් වහන්දස් 
පරමාථමයක් කියලා. 

දම්ක බු ්ධාගදම්  ක්වන වි ර්ශනා අරමුණු සහ සමථ අරමුණු 
කියන, අපි ගත්ත පරඥප්ති අරමුණු සහ වි ර්ශනා අරමුණු කියන එදක් 
වි ර්ශනාවට දබාදහෝම සමාන ලකුණු දපන්වන්න පටන්ගත්ත නිසා 
වි ා දලෝකය අනුව කල්පනා කරන ඇත්දතෝ දබාදහාම සා රදයන් 
දම්ක භාරගත්තා. හැබැයි දම් කියන අ හස ඇත්දතාත් තාම 
ද ්වවාදීයි. පස්දස දහාඳට කල්පනා කරල බලන්න ගියාම, දම් 
දවනදකාට අර කලින් කිේව ද යියන්ට තට්ටු දවනවා. පු ්ගලික 
ද යිදයක් ගැන දැන් කථා කරන්න බූ. ඒක නිසා බයිබලය 
පටන්ගත්ත මුල්ම ද ්ශකයාණන් වහන්දස් වන දමෝසස් සඳහන් කරපු 
පු ්ගලික ද යිය  අපි අ හන්දන්? එදහම නැත්නම් දරාබින්සන් 
වාදග් මූතකදී පහළ දවච්ච සාන්තුවරැ කියන්නා වූ පරමාර්ථ 
ද විදයක්  අ හන්දන්? කියන එක අ  කදතෝලික සභාවට බරපතළ 
පරශ්නයක්. දම් කට්ටියට පැහැදිලිව දපදනනවා, එන්න එන්න 
ද වියන් වහන්දස් දම් වදග් සදාතනික ධමමයක් කියනවා නම්, 
දබාදහාම පරබු ්ධයි, සදාකාලිකයි. ගලක තිදයන ත  ගතිය 
සදාකාලිකයි. ඒක පිළිබඳව කාටවක්වත් පරශ්නයක් නූ. හැබැයි ඒක 
තර්ක කරන්න බූ. ඒක ආගමක් කරගන්න බූ. එතදකාට අර 
දපෞ ්ගලික ද වියන් වහන්දස් දිය දවලා යනවා. දම් නිසා අර 
කාදලකට කලින් අ හස් පළ කරපු ඒ සාන්තුවරැන්දග් අ හස්  රන 
ඇත්දතා කිේවා ඔබතුමන්ලා දම් කරපු වැදඩන් අදප් ආගම 
සම්පූර්ණදයන්ම විනාශ දවනවා. දම් ද වියන් වහන්දස් කියන්දන් 
සදාකාලික ද යක්, සත් භාවයක්. දපර්මය තිදයනවා. දම් කියන්දන් 
මහා කරැණාවයි මහා පරඥාවයි. මහා කරැණාවයි මහා පරඥාවයි 
පු ්ගලීකරණය කරන්න බූ දන්. ඒ නිසා ඒ මනුෂදයෝ දාර්ශනිකව 
හරි. නමුත් ද ්වවාදියට වදිනවා. 

දමන්න දම්ක තමයි අ  සමථකාරයින්ට දවලා තිදයන්දන්. 
ඒදගාල්ල අල්ලදගන තිදයනවා පරඥප්තිය, සටහන්, ආකාර. නමුත් 
ඒ පරඥප්තිදයන් ගිහිල්ලා වි ර්ශනාවට වැදටනදකාට අර සටහන් 
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ආකාර නැති දවනදකාට දමාකක්ද ෝ පාළු ගතියක් දැදනනවා. ඉතින් 
උඩුබුරනවා කූගහනවා සමථය අතවශයි කියල. සමථය දනදම් 
අවශ කරල තිදයන්දන් සමාධියයි. ඒක සමථදයන් ගන්නත් පුළුවන්, 
ඒක වි ර්ශනාදවන් ගන්නත් පුළුවන්. සමහරැන්ට ඒ සමථය ඕනැ 
නූ. දකළින්ම සමාධිය ගන්න පුළුවන් වි ර්ශනාදවන්. ඒ ඇත්දතෝ 
 න්නවා පටන්ගන්නදකාටම හැම ද ්ම දම් වාදග් දවනස් වන 
ගතිය. ඒක සදාකාලිකයි. නැත්නම්, වයලක්ඛණූපට්ඨා්නඑකත්තං 
කියන විදියට වය ලක්ෂණයම අරමුණු දකරැදවාත්  කින  කින ද ් 
වය ලක්ෂණය  කිනදකාට ඒ ඇත්තන්දග් චිත්ත පරීතිය පහළ දවනවා. 
පරදමෝ ය පහළ දවනවා. පස්ස ්ධිය පහළ දවනවා. සුඛය පහළ 
දවනවා. ඒක සමථයකින්, නැත්නම් අපි කියන විදියට පරඥප්ති 
අරමුණකින් පටන් අරදගන ඊට පස්දස විපස්සනාවට හරවගන්නත් 
පුළුවන්, දකළින්ම විපස්සනාවට ගන්නත් පුළුවන්.  

ඒ නිසා බුදු හාමුදුරැදවෝ කියන්දන් දකාච්චර උත්තමදයක්  
කියල කල්පනා කරල බලන්න. අර ඇත්දතෝ අර ඔක්දකාම වදටන් 
කරකවදගන කරකවදගන කරකවදගන කරකවදගන ද වියන් 
වහන්දස් කියන්දන් දපෞ ්ගලික ආත්මයක්ය, මහා කරැණාවක් 
තිදයනවය, සදාකාලිකය, සවමදතෝභද්රය, සාවමදභෞමිකය කියාදගන 
කියාදගන ඇවිල්ලා අ  එළිපිට දම් නාඩගම නටනදකාට ඒ කට්ටියට 
පිළිගන්න දවලා තිදයනවා, ද වියන් වහන්දස් කියල කියන්දන් 
පැවැත්ම. ගලක තිදයන ත  ගතිය, වාතදය් තිදයන කම්පන ගතිය, 
ඕකට ද ්වත්වයක් ආරූඪ කරන්ඩ ඕනැ නූ. බුදුරජාණන් වහන්දස් 
කිේවා ඕකට ද ්වත්වයක් ආරූඪ දනාකර අනාත්ම ධමමදයන් 
පැහැදිලිවම ඕක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් කියලා. 

දමන්න දම් තත්දත්වට පත් දවන්දන් දලෝක ආගම්වලින් 
ඉතාම සුළු දකාටසක්. ඒ වදග්ම තමයි භාවනා දයෝගාවචරයන්දගන් 
ඉතාම සුළු දකාටසක් තමයි, අදන් දම් සටහන් ආකාර පන්නලා 
විපස්සනාදවන් යන්න පුළුවන් කියන එක අ හන්දන්. සටහන් 
ආකාර නැති දවනදකාටම දම් එන කුලප්පුව ආත්මවාදී කුලප්පුවක්. 
ඒක නිසා බු ්ධාගමට කලින් පැවතිච්ච ආගම්වල දහාඳ ඍෂීන් 



| මහා සතිපට්ඨාන සූතර ද ්ශනාවලිය 

| 220 

වහන්දස්ලා හිටියා, කවදාකවත් නිවන සාක්ෂාත් කදළ් නූ. සාක්ෂාත් 
කරගන්න බැරි වුණා. දමාක  ඒ ඇත්දතෝ කිේවා දම් විදියට 
අනුකම්පා කරලා අපට ධාන ලබා ද න්දන නම් ඒකාන්තදයන්ම 
ඊශ්වරයන් වහන්දස් තමයි. මැවුම්කාර ද වියන් වහන්දස්දග් මහා 
කරැණාවට තමයි දම්ක අපිට හරි ගිදය්. ඒ නිසා සමථය හරි යන්න 
හරි යන්න ද ්වවාදී දවන්න පටන්ගත්තා.  

ඒ අතරතුර සවමඥයන් වහන්දස් කරපු විප්ලවය සවමඥයි. 
උන්වහන්දස් පැහැදිලිවම දපන්වල දුන්නා ඒ වදග් ද ්වවාදී 
අ හසක් දහෝ ඊශ්වර නිර්මාණවාදී අ හසක් නැතිව ඕනූම සමථ 
අරමුණකට හිත දයදුදවාත් ධාන ලබන්න පුළුවන්, අභිඥා ලබන්න 
පුළුවන්. නමුත් තාමත් ඒ අල්ලගත්ත අරමුණට වහල් දවලා. අරමුණ 
ඉක්මවන්න දවනවා. අරමුදණ් සටහන් ආකාර ඉක්මවලා ඒ 
අරමුදණ්ම පවතින්නා වූ අනිතතාවට හිත දානවායි කියනදකාට 
තමයි ඔන්න විපස්සනාදේ සන්තති ලක්ෂණයට හිත වැදටන්දන්. 
දමදතන්ට යනදකාට අර දගාඩ පීන පීන හිටපු මනුෂදයක් ඔරැවට 
දගාඩ දවන්නා වදග්, බිම දිදග් ගිය අහස් යාතරාවක් අහසට 
ගන්නදකාට වදග්, යම් කිසි විදියකට ඔක්කාර ලකුණු පහළ දවනවා. 
යම් කිසි විදියකට අස්ිර භාවය පිළිබඳ ලකුණු පහළ දවනවා. ඒකටයි 
කිේදව දහාඳ සීලයක් පිහිටුවාගන්නයි කියල. දහාඳ සදාචාර 
ප ්ධතියක පිහිටලා, සමථයක් ඇතුව දමදතන්ට යන්නත් පුළුවන්, 
සමථයක් නැතුව සමාධිය තුළින් දම්කට යන්නත් පුළුවන්. ඒ 
සමාධියට තමයි කියන්දන් ක්ෂණ මාතර සමාධියක් කියලා. ඒකට 
සූදානම් දවන්න දවනවා පරඥප්ති අරමුණක් වුණත් කමක් නැහැ. 
සංස්කාර අරමුණක් වුණත් කමක් නැහැ. අජ්ඣත්ත වුණත් කමක් 
නැහැ. ඒ එන එන අරමුදණ් දමන්න දම් දකාටස සමථය - 
ආනාපානය කරනවා. හුස්ම රැල්ලට යනවා නම් ඒක දහාඳයි, ඒක 
පරශ්නයක් නූ. ඒ බව  න්නවා. හදම් තිදයන සංදේදී භාවයට හිත 
යනවා නම් දහාඳයි. ඒක  න්නවා. සංදේදී භාවය නිසා ඇති දවන 
උණුසුම් සිසිල් ගති තිදයනවා නම් ඒක  න්නවා. එච්චරයි. මට දම්ක 
නැවත නැවතත් හුස්ම රැල්ලටම යා යුතුයි කියනව නම් එයා සමථ 
දයෝගාවචරදයක් දවනවා. දම් තුනටම සම දස් සලකනව නම් 
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විපස්සනා දයෝගාවචරදයක් දවනවා. දකාච්චර තුනී, දකාච්චර සියුම් 
දභ් යක්  තිදයන්දන්. 

නමුත් දම්ක මනුෂ හිතට අල්ලතැහැකි. කවදාකවත් තිරිසන් 
හිතට අල්ලන්න බූ. කවදාකවත් යක්ෂදයකුට දපර්තයකුට අල්ලන්න 
බූ, කවදාකවත් මිථා ෘෂ්ටිකයකුට අල්ලන්න බූ. නමුත් මනුෂ හිතට 
අල්ලන්න පුළුවන්. ඒකට එන්නත් අර කියන විදිදය් දලාකු සීලයක 
පිහිටන්න ඕනූ. විපස්සනාව සඳහා සමාධිය අවශ බව 
දත්රැම්ගන්න ඕනූ. නමුත් ඒක සමථයම විය යුතු නැහැ. සමථය 
දවනවා නම් සුඛ පරතිපදාදවන් යන්න පාරක් තිදයන බවත් අපට 
පිළිගන්න දවනවා. දවන විදියකට කියනවා නම්, ෂඩින්ද්රිය තුළ සිදු 
වන කරියාවලිය තුළින්- සංසි ්ධිවලදි අපිට අරමුණ,  ්වාරය, 
තදුපපන්න කියන දම් තුදනන් දකායි එදකනුත් - වැදේ පටන්ගන්න 
පුළුවන්. නමුත් වඩා සාධාරණයි අරමුණ ඉස්සර කරගන්න එක. 
ඒදකන් සමථ සමාධියක් ඇති කරදගන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. 
ඒක සුඛයි. අනිත් ඒවා නැත්දත නූ. 

දමන්න දම් දවනස තමයි මූත කාලදය් බු ්ධාගදම්, 
නැත්නම් භාවනා දලෝකදය් දහළි කරගත්ත ද ්වල්. අර කදතෝලික 
කට්ටිය නම් කියනවා ද වියන් වහන්දස් පරමාථම ධමමයක් කිේවහම 
ඒක මූලධමමවලට විරැ ්ධයි කියලා. නමුත් භාවනා දලෝකදය් දහළි 
කරගත්ත ද ්වල් බු ්ධ ධර්මයට විරැ ්ධ ද යක් කියල අදප් ධමමය 
දබාරැ කරන්න බූ. දමාක , ධම්මප  ගාථාවල බුදුරජාණන් වහන්දස් 
දම්ක පැහැදිලිවම විස්තර කරල දීල තිදයනවා. සූම සූතරයකම 
දහාඳට විස්තර කරලා තිදයනවා. සංයුක්ත නිකාදය සඳහන් කරල 
තිදයනවා අත්ථි භික්ඛ්ව, සමථනිමිත්තං, අ යග්ගනිමිත්තං - අපිට දම් 
අරමුණක් අරන් භාවනා කරනදකාට සමාධියට බර, සමාධිය පිළිබඳ 
නිමිති තිදයනවා. හුස්ම ගන්නදකාට හුස්ම රැල්ල සමාධි නිමිත්තක්, 
අබග්ග නිමිත්තක් කියල වචනයක් පාවිච්චි කරල තිදයනවා. 
අථමකථන දීල නූ. ඒක දහායල බලනදකාට දප්න්දන් එච්චර 
සංකීර්ණ දනාවූ විපරීත දනාවූ නිමිත්තක් කියලා. ඒ කියන්දන් 
ඉන්ද්රිය දගෝචර තත්දත්වට යනකල් ගිදය නැති දැනීමක් තිදයනවා. 
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හුස්ම ගන්නදකාට දැනීම තිදයනවා. නමුත් භාවනා කරලා හුඟක් කල් 
ගියාට පස්දසයි ඒක තිදයන්දන්. හුස්ම ගන්නදකාට දැනීම එනදකාට 
ඇතුල් දවනවා පිට දවනවා කියල දවනසක් නූ.  න්නවා විතරයි. 
හුස්ම ගන්න බව  න්නවා. පිම්ීම හැකිළීදමත් ඒක එනවා. පිම්ීම 
හැකිළීදම දවනසක් නූ. දකාතන  සි ්ධ දවන්දන් කියන්න බූ. 
නමුත් පිම්දබන හැකිදළන එදක් ලකුණක් බව  න්නවා.  

ඉතින් දම්ක දහාඳට දහායල බැලුදවාත් දම්ක යන්දන් 
විපස්සනාවට. එදහම නැත්නම්  ්වාරය දහෝ තදුපපන්නය පිළිබඳ 
ගන්නා වූ, අරමුණු කරගන්නා වූ ගතිය. ඉතින් ඒ නිසා දම්ක යට ගිය 
බව හැබූව. නමුත් දකාච්චර තරම් කාලයක් සමථයට ගත්තත් සමථ 
සමාධිය ගත්තත් දමන්න දම් කියන අරමුදණ් අනිත දුක්ඛ අනාත්ම 
පැහැදිලි කරගන්දන නැතුව නම් විපස්සනාවට යන්න බැරි බව නම් 
ඉතින් දබාදහාම පරසි ්ධ පිළිගත්ත දලාකු පරබු ්ධ මතයක් 
දබෞ ්ධයන්ට. නමුත් ඒ සඳහා යන මාගමදය්දී ශු ්ධ සමථය පිළිබඳව, 
නැත්නම් ශු ්ධ විපස්සනාව පිළිබඳව, දම් ද දක් ඇති අවුලට දහ්තුව 
දම්ක දහාඳට විදේක බු ්ධිදයන් දනාබලපු එදක් දුවමලකම. එදහම 
දැක්කත් සමථ ඉදිරිපත් කරන චරිත තිදයනවා - ඒ ඇත්තන්ට 
කවදාකවත් විපස්සනාව දකරැවට හරි යන්දන් නැහැ. ඒ වදග්ම තමයි 
සමථ දනදමයි විපස්සනාවට හරි යන චරිතත් තිදයනවා - ඒ 
ඇත්තන්ට කවදාකවත් ලක්ඛණූපනිජ්ඣාන මිස ආරමමණූපනිජ්ඣාන 
හරි යන්දන් නූ. ඒ නිසා කමමස්ථානාචායමවරයා විතරක් දනදමයි, දම් 
ධමම ද ්ශනා කරන එදකනුත් ධමම සාකච්ඡා කරන එදකනුත් අ හස් 
කරන්දන් තමනුත් දහාඳට සැලකිලිමත් දවන්න ඕනැ බවයි. දම්දක 
කරමදේ ය විවිධයි. ඒ විවිධ භාවය අපි දැනගන්න නම් දම් භාවනාව 
දකාතනින් හරි පටන්ගන්න ඕනැ. හැබැයි අපි දම්කමයි කළ යුත්දත්, 
දමදහමයි කියලා දකාටු කරන්න ගත්දතාත් ඒක අර ද ්වවාදී 
අ හස්වල කියන්නා වදග්, මාව ඇ හුදවාත් සදාකාලික ස්වගමය, මාව 
අමතක දකරැදවාත් සදාකාලික අපාදය් කියන්නා වදග් මනුෂයාදග් 
නි හස් චින්තනයට බාධා කරනවා.  
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දම් නි හස් චින්තනයට පරධාන වශදයන් සලකන පරධානම 
ද ් තමයි විපස්සනාව. අදනකුත් සූම දකාටස්වලම පටු භාව 
තිදයනවා. ඒකයි ඒකට අනිත දුක්ඛ අනාත්ම දැකගන්න බැරි. නමුත් 
ඒ නි හස් චින්තනය දහාඳට පැහැදිලි දවනවා දහාඳ සමථ සමාධියට 
ආපුහම. ඒක බු ්ධ ද ්ශනාදව දහාඳ පරසි ්ධ කාරණාවක්. සමාහි්තා 
භික්ඛ්ව භික්ඛු යථාභූතං ජානාති පස්සති - අන්න ඒ සමාහිත භාවය 
සමථදයන්ම ගන්නව  විපස්සනාදවන් ගන්නව  කියන එක, ඒ එක 
එක්දකදනක් කරල බලලම දත්රැම්ගන්න ඕනැ. ඒ නිසා සමාධි 
සම්දබාජ් ඣඞ් ගය පිළිබඳව විස්තර වලින් ඔය සූම ද යක්ම 
පටලවන්න පුළුවන්. හැබැයි පැටලුම් අරින්දනත් සමථදයන්ම තමයි. 
පැටලුම් අරින්දනත් සමාධිදයන්ම තමයි. 

ඒ නිසා දයෝගාවචරයා දත්රැම් අරගන්න ඕනූ, අපි 
මනුෂත්වය පටන්ගත්ත තැනම තමයි ඉන්දන්. භාවනා කරල 
අවදබෝධ දකරැදවාත් ඒදක අවසාන දකළවරට යනවා. ඔය ද ක 
අතර මහ දවනසක් නූ. දවනස තිදයන්දන් අවදබෝධදය්. දම් 
කාරණා දවන් දකාට දවන් දකාට දැනගැනීදම් ශක්තිය තිදයන්දන් 
මනුෂයින්ට පමණයි. ඒ නිසා අපි අධිෂ්ඨාන කරගනිමු, දමච්චර 
ලස්සන දම් වදග් ධමම සවමඥ කාලදය් ඉඳල බැලුවත් අවුරැදු 2500 
ගානක් අ  විස්තරව පවතිනවා. අපිත් ඒ සඳහාම කැප දවලයි දම් 
ගත කරන්දන්. නමුත් අප සූම දකදනක් තුළම දම්ක පිළිබඳව යම් 
ආකාරයක පටලැවිල්ලක් තාම හිදත් තිදයනවා. ඒක ඉවර දවච්ච 
 වසට අනාත්ම බවයි පරිනිවමාණයයි. ඒ ගමදන තමයි අපි ඉන්දන්. 
ඒ නිසා අපි දම් කරන සූම භාවනා වැඩපිළිදවළක්ම, ධමම ද ්ශනා, 
ධමම සාකච්ඡා, ධමම හැ ූරීමක්ම දමන්න දම් පටලැවිල්ල නි හස් 
කරගැනීම පිණිසයි. පටලැවිල්ල බැලූ බැල්මට දපාඩි එකක් දනදමයි. 
නමුත් අපි විතර දම්කට උර දී ළය දී කටයුතු කරන පිරිසක් නැති 
නිසා අපිට දගාඩක් සන්දතෝෂ දවන්න පුළුවන්. අන්න ඒ සඳහායි 
දම් සමථය සම්බන්ධ දම් ධමම දකාටස් ඉදිරිපත් කදළ්.  

භාවනා කරදගන යන අයට තමන්දග් ගමන් පථය පහසු 
කරගන්නත් ඒ තුළින් සමථයක් සමාධියක් ඇති කරගන්නත් දම් 
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පැදය් අපි ඉදිරිපත් කරගත්ත ධමම දකාටස් දහ්තු වාසනා දේවා! ඒ 
සමාහිත වූ සිතකින් යථාභූත ඥාන  ශමනය පහළ දේවා කියන 
පරාථමනාදවන් අ ට නියමිත ධමම ද ්ශනාව දමතනින් සමාප්ත 
කරනවා.
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නම ො තස්ස භගවමතො අරහමතො සම් ො සම්බුද්ධස්ස 

“පුන ච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්මමසු ධමමානුපස්සී විහරති සත්තසු 
් ාජ්ඣ්ගගසු. කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්මමසු ධමමානුපස්සී 

විහරති සත්තසු ් ාජ්ඣ්ගගසු: 

ඉධ භික්ඛ්ව භික්ඛු සන්තං වා අජ්ඣත්තං 
උමපක්ඛාසමම්බොජ්ඣඞ්ගං අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං 
උමපක්ඛාසමම්බොජ්ඣ්ගගාති පජානාති. අසන්තං වා අජ්ඣත්තං 
උමපක්ඛාසමම්බොජ්ඣඞ්ගං නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං 
උමපක්ඛාසමම්බොජ්ඣ්ගගාති පජානාති. යථා ච අනුප්පන්නස්ස 
උමපක්ඛාසමම්බොජ්ඣගගස්ස උප්පා්ො ්හාති තඤ්ච පජානාති. යථා ච 
උප්පන්නස්ස උමපක්ඛාසමම්බොජ්ඣගගස්ස භාවනාය පාරිපූරී ්හාති 
තඤ්ච පජානාතී’ ති” 

සගෞරවනීය සයෝගාවචර මහා සංඝරත්නසයන් අවසරයි. අපි 
සම් භාවනානුසයෝගී උපාසක පිරිසත් එක්ක අද සවනසකාට 
සතිපට්ඨාන සූතරය ඉදිරිසයන් තියාසගන පැය 61 ක් ගත කරලා 
තියනවා. සම් 62 සවනි පැය. 62 සවනි ධර්ම සද්ශනාවටයි සම් මුල 
පිරැම. ඒ සඳහා අද අපට ඉදිරිපත් සවන්සන ධම්මානුපස්සනා 
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සකාටසස් සබාජ්ඣංග පර්වසය් අවසාන සබාජ්ඣංගය. ඒකට 
කියන්සන් උමපක්ඛා සමම්බොජ්ඣඞ්ගය. උසප්ක්ඛා සම්සබාජ්ඣංගය 
භාවනා වැඩපිළිසවළක, සයෝගාවචර වැඩපිළිසවළක මුදුන්පත් වීමක්, 
එක තීවර අවස්ථාවක් සටහන් කරන තැනක්. ඒ තීවර භාවය 
ධර්මානුකූල පැත්සතන් ශාස්තරීය පැත්සතන් දැනුණට සයෝගාවචරයාට, 
විසශ්ෂසයන්ම පළසවනි මාර්ග ඥානය සඳහා කටයුතු කරන 
සයෝගාවචරයාට අවසබෝධ කරගන්ට ඉතාමත්ම අමාරැ සියුම් 
තත්ත්වයක් සමතන තිසයන බව ධර්මයම සාක්කි දවනවා.  

ඒක නිසා මුලින් මලුින් සම් වාසග් ධර්ම සද්ශනා වශසයන් 
සහෝ, තමා ඇසූ හා තමා කළ සද්වල් අනුව සිතිවිලි පවත්වලා 
චින්තාමය වශසයන් සහෝ සම් සබාජ්ඣංග ධර්ම ඉදිරිපත් වුණාට අර 
තරම් ධර්ම රසයක්වත් සනාවැටසහන්න ඉඩ තියනවා. ඒක 
සාධාරණයි. සමාකද, ධර්මයම බාරගන්නවා උසප්ක්ඛාව කියන එක 
විස්තර කරන්න අමාරැයි. නැත්තම් සබාසහෝම සුඛුමතරයි. 
සබාසහෝමත්ම සූක්ෂ්මයි. ඒ නිසා අර කලින් කලනි් රසය ඕජ්ාව 
සනාවැටහුණත් රස සනාබැලුවත් අහලා අහලා නැවත නැවතත් ඒ 
සිතිවිලි පවත්වලා කාලයක් ගියාට පස්සස් ඒ පදනසම් තමයි සම්ක 
සම් සම් ආකාරයයි කියලා වැටසහන්සන; පරතයක්ෂ සවන්සන. ඒ 
තරම්ම විස්තර කිරීසම් දුෂ්කරතාවක් තියනවා. සකසනකුට නිදර්ශනය 
කර දැක්වීසම් දුෂ්කරතාවක් තියනවා. නමුත් ඒ පරසහ්ලිකා ස්වරෑපයක් 
තිසයන්සන්. නිතසරෝම තමන් ළඟ තියන සදයක් සම්. ඒ නිසාම 
සවන්ඩ ඇති සම්ක සත්රැම් කරලා සදන්ට අමාරැ. ඒ නිසාම සවන්ඩ 
ඇති සම්ක සූක්ෂ්ම, එසහම නැත්නම් පරසහ්ලිකා සව්රෑපයකට පත් 
සවලා තිසයන්සන. ඉතින් ඒ නිසා අපට සිද්ධ සවනවා ඒ දුෂ්කරකම, 
එසහම නැත්නම් ඒ සූක්ෂම්කම තිදය ්දි, ඒ වසග්ම අපි ළඟ නිතරම 
තිදයනවා කියන සම් එක පැත්තකින් බලනසකාට හැකි සංඥාව ඇතුව 
සම් විෂසයහි නැවත නැවත නැවතත් සයසදන්න, ආසස්වනය 
කරන්න, භාවනා කරන්න, බහුලීකත කරන්න. 

ඉතින් අසප් සම් පරයත්නයත් සමතන ආධුනිකසයකුට 
බලනසකාට නිකං ඇහුම්කන් දීමක් විතරක් සවනන් ඉඩ තියනවා. 
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යම් පරමාණයකට සම් ගැන මූලධර්ම දන්න, ඒ වසග්ම පරතයක්ෂ 
වශසයන් ටිකක් අත්දැකලා බලපු සකනාට අලුසතන් කාරණා සිද්ධ 
සවලා ඉදිරිපත් කරගන්න පුළුවන්, සැක දුරැ සවන්න පුළුවන් 
අවස්ථාවක් විය හැකියි දම්ක. සහාඳට සම්ක පරිණත භාවයට ගිය 
සකනාට නම් සලාකු චිතත් පරීතියක් පහළ සවනවා ඇසහනසකාටම - 
‘ආ සම්ක තමයි, සම් බුද්ධාදී උත්තමයන් වහන්සස්ලා විසින් ධර්මසය් 
මාර්ගසයන් සබාසහෝම උතුම් සකාට සලකලා තිසයන්සන. සම්ක 
තමයි මං සම් අතගගා හිටිසය, සහායසහායා හිටිසය, බලබලා හිටිසය’ 
කියලා සලාකු සතුටක් ඇති දවනවා. ඒ නිසා භාවනා ජීවිසත් ගත 
කරලා ඉන්න තුන්සදසනකුට, තුන්සපාළක ඉන්න තුන්සදසනකුට රස 
තුනක් ඇති කරන්ට පුළුවන් සම් උසප්ක්ඛා සම්සබාජ්ඣංගයට.  

සම් උසප්ක්ඛාසව තිසයන්සන් අකරියවාදයක්. මුලින් ගන්න 
සතිය, විරිය, ධම්ම විචය වසග් එේවා සබාසහෝම සකරියයි. හුඟක් 
පරයත්න කරන්න සවනවා. හුඟක් සමසනහි කරන්ට සවනවා. 
සයෝගාවචරයා විසින් කටයුතු දෑ සබාසහාමයි. සමසනහි කරලා කරලා 
කරලා සාර්ථක වුදණාත් - අසාර්ථක සවනට්ත් ඉඩ තියනවා, නමුත් 
අපි සාර්ථක සවනවයි කයින උපකල්පනය මත ඉඳලා ගිසයාත් - 
එන්න එන්න කරමකරමසයන් සයෝගාවචරයාට පරීති, පස්සද්ධි, සමාධි, 
උසප්ක්ඛා ආදී වශසයන් සබාසහෝම ශාන්ත සුන්දර භාවයකට යන 
ගමනක් තමයි සම්සක සප්න්න තිසයන්සන. සම්ක විපස්සනා චිත්ත 
විියක තියන දළ සැලැස්ම. ආරම්භය ඉතාමත්ම ශක්තිමත්. 
ඉතාමත්ම කරියාශීලියි. උච්චාවච්ච භාව සහිතයි. කරමසයන් කරමසයන් 
ඒක තලතුනා සවලා අවසාන උසප්ක්ෂාවට ගියාම සබාසහෝමත්ම 
තැන්පත් නිශ්චල ශාන්ත සුන්දර බවක්. 

සාමානය සලෞකික උපමාවකට අනුව ගිසයාත්, සබාසහෝසදනා 
කැමතියි ඉර බස්නාකසර්, අේබස්නාකසර් මුහුදු සවරළට යන්ට. මුදු 
සවරළට ගියාම ඒ තියන විවෘත දර්ශනය සූර්යාසලෝකය, වතුර, වැලි 
වසග් සද්වල් දකින එදකන් සබාසහාම හිත ශාන්ත සවනවා. ඒ නිසා 
ඒ දර්ශනයට සබාසහාම කැමතියි. මූද අයිනට ගිය සකසනක් සබාසහෝ 
විට ඒ අවසානය ඉතාමත්ම ජ්ලය තුනී සවලා ගයි තැන, ඇවිල්ලා 
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රැළි ගහමින් වැල්සල් හැසපන හැටි මූදු රැල්ල බිසඳන හැටි බලාසගන 
ඉන්නසකාට තමන් අමතක සවලා ඒ රැල්ලත් එක්ක සම්බන්ධ 
සවනසකාට දලාකු ශාන්තියක් ලබනවා. සලාකු බලයක් සලාකු 
ශක්තියක් වැඩ කරන හැටි බලාදගන ඉන්ට පුළුවන්. සකාච්චර හරි 
බලාසගන ඉන්ට පුළුවන්. රැල්ලට හතියකුත් නෑ. මහන්සියකුත් නෑ. 
තමන්ටත් ඒ බලාදගන ඉන්න එක ශාන්තයි. හුඟාක්ම වැඩ 
තිසයන්සන ජ්ලය ඉතාම තුනී තැන. සගාඩබිමට සබාසහාම කිට්ටු 
තැන. මිනිස්සු සබාසහාම ආසාසවන් බලන්සන එතන.  

නමුත් ඒ පුද්ගලයා නිතර නිතර මූදට යන සකසනක් නම්, 
එසහම රැල්ල දිහා බලාදගන ඉඳලා කරමසයන් ඒ මනුස්සය ඒ රැල්ල 
ඇති වන තව ටිකක් ජ්ලය ගැඹුරැ දිහාවට ගිසයාත් සබාදහෝ රැළි එක 
වර සප්න්න පටන්ගන්නවා. තව ඈතට ඈතට යනසකාට අර තරම් 
හැඩගැහිච්ච කරමයක් පළිිදවළක් සටහනක් ආකාරයක් දුර්වල 
සේසගන යන්ට පටන්ගන්නවා. පටන් අරන් ඈතින් ඈතින් යනසකාට 
ජ්ල තලසය් ගැඹුර වැඩි සවන්ට වැඩි සවන්ට රැල්ලක් කියලා පුංචි 
ඉරි කෑල්ලක්, පුංචි නැලවිල්ලක්, පුංචි සහලවිල්ලක් විතරයි සප්න්සන. 
තවත් ඈතට ගිසයාත් ක්ෂිතිජ්ය සකළවරට ගියාම කිසිම රැල්ලක් නෑ. 
ක්ෂිතිජ්ය උසද් බැලුවත් එකයි. හැන්දෑසව බැලුවත් එකයි. ඒසක අර 
සිත වශී කරවන ගතියක් සමානවක්වත් ඇත්සත නෑ. සබාසහාම 
ශාන්තවට නින්ද ගිය සකසනක් වසග් තන ිඉර. සමානවක්වත් විචිතර 
භාවයක් නෑ. අහස දපාදළාව සදක සම සවලා, ජ්ලය ඉතාමත්ම 
ගැඹුරැ තැන. හිතාගන්න බෑ සමාකද සම් සවලා තිසයන්සන කියලා. 
සමාකද තමන් ඉන්න තැන අහස - අහස උසයි. සපාදළාදව උඩ 
ඉන්සන. ඒසක රැල්ලත ්මහ විසාලයි. එන්ට එනට් ඇතුළට යන්න 
යන්න යන්න ඒ ක්ෂිතිජ්ය ඉමට යනසකාට අර තියන විචිතරතා 
සටහන් ආකාර නිතර සවනස් වනසුලු ගත ි සමානවක්වත් නැතුව 
සබාසහෝම ශාන්ත සුන්දර තැනකට එනවා. 

අන්න ඔය පරස්තාදර, ඔය ස්වභාවය, ඔය ඉදිරිපත් කිරීම, සම් 
සබාජ්ඣංග ධර්මවල තියනවා. සතිය යනසකාට සබාසහෝම 
කරියාකාරියි. හැම එන අරමුණක් පාසාම සමසනහි කරමින් සතිය 
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පවත්වන්ට සවනවා. සබාසහාම සකරිය සයදවුමක් අවශයයි. ඒ සඳහා 
සමසනහි කිරීම අපි සාමානයසයන් උපකරණයක් විදියට පාවිච්චි 
කරනවා ඒ සතිය පැවැත්වීම සඳහා. සතිය ඒ විදියට පවත්වන්ට 
ධම්මවිචසයන් සෑසහන ආධාර උපකාර කරන්න ඕනෑ. ඇයි මං සම් 
විදියට සංස්කාර සකාටසක් සවන් කරගන්සන? ඒ සංස්කාර සකාටසම 
අනිත් සද්වල් බැහැර කරමින් ඇයි හිත සයාදන්සන? සම්වා 
ඔක්සකෝටම අපිට ධම්මවිචසයන් උදේ ආධාර කරන්න සවනවා සම් 
කරන වැසේ සාධාරණීකරණය කරන්න.  

ඒ සකරැවට පස්සස විරිය හරි නියම මාර්ගසයන් 
සයාදවාගන්න පුළුවන්. විරිය කියලා කියන්සන අධික වීරියත් 
සනසවයි. අධික ලීන භාවයකුත් සනසවයි. මධයස්ථ පරමාණසයන් 
විරිය සයාදවන්න පුළුවන් වුදණාත් ඔන්න විපස්සනා චිත්ත විිදය් 
ඉස්සර සවලාම සුභ ලකුණු වශසයන් පරීතිය පහළ සවනවා. 
සබාසහෝමත්ම ඒක සකරියයි. සබාසහාම ඉහළ පහළ යනසුලුයි. ඇඟට 
හිතට දැසනනසුලුයි. ඒ පරීතිය සමෝරනසකාට තමයි පස්සද්ධිය. 
පස්සද්ධිය කියලා කියන්සන සංහිඳියාවක්. තැන්පත්කමක්. ඒ 
පස්සද්ධිය තමයි සමාධියට - අර පරීතිය පස්සද්ධිය බවට හැරැණටත් 
වඩා විශාල ශාන්ත භාවයක් තමයි සමතන සපන්නන්සන, සම් 
උසප්ක්ඛාව. ඒ නිසා උසප්ක්ඛාව සතිසය ඉඳලාම ගණන් කරසගන 
සිහිසයන් දිගට කරසගන ගිය සකසනකටු නම් හිතාගන්නට පුළුවන් 
සමච්චර සේගසයන්, සමච්චර සමීපව, සමච්චර උත්සන්නව, සමච්චර 
සජීවීව තිබුණ ද යින් සන්ද සම් ඉතාම නිශ්චල සබාසහෝම ශාන්ත 
උසප්ක්ෂාවක් හැදුදණ්. සම් අතරමැද කැඩිලා බිඳිලා වැරදිලා 
සනසවයි, සම් හැටි කයිලා දයෝගාවචරයාසග් අඛණ්ඩ සතිය 
තිබුණසහාත් නම් උසප්කඛ්ාව උසප්ක්ඛාව වශසයන් බාරගනියි.  

එසහම දනාවුදණාත් හදිස්සිසය්වත් උසප්ක්ෂාවට හිත 
වැටුදණාත් සයෝගාවචරයා කල්පනා කරනවා සම් අරමුණක් නෑ දන. 
සමතන සටහනක් නෑ සන. සමතන ආකාරයක් නෑ සන. සමතන 
සමසනහි කිරීමක් නෑ සන. එසහනම් වැරදිලා සවන්ට ඇති. එසහනම් 
පැටලිලා සවන්ට ඇත ිකියලා උසප්කඛ්ාවට කරමානුකලූව බැසගත්සත 



| මහා සතිපට්ඨාන සූතර ද ්ශනාවලිය 

| 230 

නැත්නම්, තමා විසින්ම උසප්ක්ඛාව පරතික්සෂ්ප කරනවා. සම්ක 
සබාසහෝ විට සයෝගාවචරසයකුට සිදු සවන්න පුළුවන්. ඒ නිසාම 
ධර්මසය් සඳහන් කරනවා උසප්ක්ෂාව හඳුනාගන්න ඉතාමත්ම 
දුෂ්කරයි කියලා. නමුත් ඒසකන් අදහස් කරන්සන නෑ උසප්ක්ෂාව 
හුඟක් ඈත තියන එකක් කියලා. උදපක්්ෂාව සම් නහසය් යටමයි 
සබාසහෝම තිසයන්සන. උසප්ක්ෂා වර්ගත් තියනවා, දහයක් විතර 
සපාසත් සඳහන් කරලා. අපි සම් ගත්ත වඩා පරකට භාවයට ගිහිල්ලා 
පටන් අරසගන, අවසානය ඉතාම නිශ්චල ශාන්ත භාවයකට 
යනසකාට උසප්ක්ෂාව සප්නවා. වැටසහනවා.  

ඒක හැබැයි ඔය කියන තරම් ඈත සදයක් සනාසවයි, 
සබාසහෝම සමීපස්ථදය් තියන එකක් කියලා දැකගන්න, සම්ක 
සපන්නන්න, නිරෑපණය කරන්න සම් සේදනා පිළිබඳ උසප්ක්ෂාව 
සබාසහාම ජ්නපරිය නිදර්ශනයක් බණ කතාකාරයින් අතර. ඒ සමාකද 
සේදනාවලදී ඉතාමත්ම බරපතළ, නැත්නම් වැඩියක්ම අපි කතා කරන 
සේදනා කියන වචසනත් අපි සල්බල් එක අලවලා තිසයන්සන දුක්ඛ 
සේදනාවට. දුක්ඛ සේදනාව ඉතාමත්ම සීඝරසයන් හිත පැහැරගන්නවා. 
සවන කිසිම සද්කට යන්න සදන්දන නැතුව ඉතාමත්ම තදින් 
සපළනවා. ඒ නිසා සහාඳට කල්පනා කරලා බැලුසවාත් අපි ඉන්සන 
දුක් සාගරයක පතුසල. ඒසක වැඩියක්ම හැසපන්සන අසප් ඇසඟ් 
දුක්ඛ සේදනාව. දම් දුකඛ් සේදනාව සපන්නල සදනන් අලුතින් ඕනැ 
නෑ. නිවනක් ධර්මයක් ආගමක් ඕනෑ කරන්සනම දුක්ඛ සේදනාසවන් 
නිදහස් සවන්න තමයි. දුසකන් නිදහස් වීම සඳහා - සවන විදිහකට 
කියනවා නම් සෑම ආගමකම සෑම සත්කරියාවකම පරමාර්ථය සවලා 
තිසයන්සන සැප සසවීම. දුක පරතික්සෂ්ප කිරීම, නිදෂ්ධනය කිරීම, 
සැප සසවීම. ඒ නිසා දුක සමාකක්ද කියන එක අවසබෝධ කරන්න 
සදන එක බසණ් වැඩක් සනසවයි. බණකාරයින්ට අවශය නෑ. ඒක 
දන්න සදයක්. ඒ තරම්ම පරකට සදයක්. ඒක නැති කරන්නයි සම් 
උත්සාහය. ඒ නිසා දුකඛ් සේදනාව ඉතාම පරකටයි. සම් දුක්ඛ 
සේදනාව නැති කිරීසම් අදහසින් ආමිස වශසයන්, සලෞකික වශසයන් 
සහෝ නැත්නම් නිරාමිස සලෝසකෝත්තර වශදයන් සහෝ යම් කිසි 
සකසනක් පරයත්නයක් ගතත්ට පස්සස හරි යන පරසද්ශය අඩුයි. වරදින 
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පරසද්ශය වැඩියි. බලාසපාසරාත්තු තිේබ පලියට බලාසපාසරාත්තු 
හරියන්දන නෑ. 

යම් අවස්ථාවක බලාසපාසරාත්තු තියලා ඒක හරි ගිසයාත් අර 
දුක්ඛ සේදනාව සුඛ සේදනාවකින් පරතිෂ්ඨාපනය සවනවා. එතසකාට 
හරි සතුටක් තියනවා. සම් තිබුණ දුක අයින් වුණා. දැන් සැපක් ආවා. 
තිබුණ සලඩක් සරෝගයක් සනීප වුණා. වයසනයක් නතර වුණා. සවන 
බාධාවක් සදෝෂාසරෝපණයක් නතර වුණා. ඉතින් සුඛ සේදනාව එනවා. 
සුඛ සේදනාව සබාසහෝම සකටියි. සැපයට පත් වුණාට පස්සස 
මනුස්සයාසග හිත සබාසහාම මතුපිට තමයි තියන්සන. ඒ මතුපිට 
සවන්න සහ්තුව අර දුක්ඛ සේදනාව තරම් සිත පැහැරගන්සන නෑ. 
සුඛ සේදනාසේදී සබාසහෝම මතුපිට තිසයන්සන. පරතිපදාව හරි නම්, 
ඒ මතුපිට පවතින සුඛ සේදනාව දිගට යනසකාට අර කලින් කියපු 
දුකත් නැති, සම් දැන් අපි උත්සාහ දරල මත ුකරගත්ත සුඛයත ්නැති, 
අදුක්ඛමසුඛ සේදනාව දිහාවට සගසවන්න පටන් ගන්නවා. ඒ 
සගසවන්න පටන් අරගන්නසකාට අපිට සප්න්සන ලැබුණා වූ සුඛසය් 
අඩු වීමක් වසග්. නමුත් ඇත්තටම ලැසබන්න තියන දුක්වලත් අඩු 
වීමක් තමයි එතන සිද්ධ සවන්සන. ඉතින් එතසකාට හරි පාළු ගතියක්, 
කම්මැලි ගතියක්, එපා කරවන ගතියක්, බය ගතියක්, නීරස ගතියක්, 
නිස්සාර ගතියක්, ඒකාකාර ගතියක් ඉසේම සයෝගාවචරයාට සප්නවා. 
සමාකද සයෝගාවචරයාට - සයෝගාවචරයා කියන වචනය එතන 
පාවිච්චි කළාට වැරැද්දක් නෑ - සයෝගාවචරයාටත් සාමානය 
සලෝකයාටත් අවශය කරලා තිසයන්සන් දුක්ඛ සේදනාව අයින් කරලා 
සුඛ සේදනාව වැඩි කිරීසම් අවශයතාව. නමුත් සලෝක ස්වභාවය ඒක 
සනසේ. සුඛ සේදනාසව උනත් හුඟක් සවලා ඉන්නසකාට ඒ සඛු 
සේදනාසේ තියන රසය අඩු සවන්ට පටන්ගන්නවා. උසප්ක්ෂාවක් 
බවට පත් සවනවා. එතසකාට සයෝගාවචරයාට කම්මැලිකම නීරස ආදී 
මානසික තත්ත්වයක් ඇති සවනවා. සම්ක අතයවශයයි සම් සලෝසක 
තත්ත්වය සත්රැම්ගන්න.  

සම් අදුක්ඛමසුඛයට, සම් උසප්ක්ඛා සේදනාවට ආවට පස්සස 
සයෝගාවචරයා විසින්ම සම්ක සැක කරලා පරතික්සෂ්ප කරලා සගදරින් 
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එලවල දානවා. පන්නල දානවා. පන්නල දාලා වැසටන්සනම 
සකාහාටද? ආසයත් එක්සකෝ දුකඛ් සේදනාවට. එතනදී ආසය 
අඬනවා. ආසය උත්සාහ කරනවා. ඊට පස්සස සැප සේදනාවට ආව 
සන. සැප සගවී යනසකාට පත් සවන්සන අදුක්ඛමසුඛ උසප්කඛ්ා 
සේදනාවට. නමුත් ඒක සයෝගාවචරයා බාරගන්සන නෑ. බාරගන්න 
හිත සමෝරලා නෑ. ලෑස්ති නෑ. ඒ තෑග්ග පරතික්සෂ්ප කරනවා. ඉතින් 
සම්ක තමයි ජීවිත සටන කියන්සන. නමුත් සෑම සඛු සේදනාවක් දුක්ඛ 
සේදනාවක් අතරම සම් අදුක්ඛමසුඛ සේදනාව තියනවා. නමුත් ඒක 
සයෝගාවචරයා එක්සකෝ අඳුනන්සන් නෑ. අඳුනගත්ත නම් ඒක අගය 
කරන්සන් නෑ. රස කරන්සන් නෑ. 

සම්ක සම්බන්ධසයන් සි ්ධියක් තියනවා. ඒක තමයි මම සම් 
කතාව මුලදි විස්තර කදළ්. චු  ්මේෙ ්  සූතරමය් ධම්මදින්නා රහත් 
සමසහණින් වහන්සස් විශාඛ උපාසකට සබාසහාම ලස්සනට සම්ක 
කාටත් සත්සරන සරල භාෂාසවන් ඉදිරිපත් කරනවා. “විශාඛසයනි, 
දුක්ඛ සේදනාවක් යම් අවස්ථාවක හටගත්තා නම් ඒ දුක්ඛ සේදනාසේ 
හටගැනීම දුකක්. නමුත් දුක්ඛ සේදනාසේ පරහාණය, නැති වී යාම, 
හමාරය, අත්ථංගමය සැපක්”. ඒ තමයි දුක්ඛ සේදනාව හඳුනාගන්න 
තියන ලකුණු. “හටගන්න එක දුකයි. නැති සවන එක සැපයි”. “සඛු 
සේදනාසේදී හටගන්න එක සැපයි. ඒ සඛු සේදනාසවන් සවන් වීම, 
විසයෝ වීම, අස්තයට යෑම දුකයි”. අදුක්ඛමසුඛ සේදනාසේදී “සම්ක 
අදුක්ඛමසුඛ සේදනාව යැයි දැනගැනීම සැපයි, ඒක සනාදැනීම දුකයි”. 
සම් අදුක්ඛමසුඛ සේදනාව සනාදැනීම තමයි අවිදයාව කියලා 
කියන්සන. ඒක නැතිකම සනාසවයි. අදුක්ඛමසුඛ සේදනාසේ තමයි 
අසප් ජීවිසත් වැඩි සේලාවක් හිත පවතින්සන්. නමුත් ඒක අපිට 
නීරසයි. අප ිදන්සනත් නෑ.  

සමන්න සම්කටයි බදු්ධාදී උත්තමයන් වහන්සස්ලා 
අදුක්ඛමසුඛ සේදනාව කිේසව. සම්ක නීරස නිසා අපි ඒක ඈත් කරලා 
ඈත් කරලා පීරලා බලනවා සම් තුළ සැප සහායන්න. සවන විදියකට 
කියනවා නම් ආසයත් සබාළඳ සවන්න බලනවා. ආසයත් ළමා 
ගතිවලට යන්න බලනවා. ආසයත් සහෝද සහෝද මසේ දානවා. අර 
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ලැබුණා වූ අදුක්ඛමසුඛ සේදනාව සමෝරච්ච තත්ත්වයක් බුද්ධාදී 
උත්තමයන් වහන්සස්ලා සහාඳයි, සැපයි, සාන්තයි කියලා සද්සනා 
කරපු සදයක්ය කියලා අපි අහලා නම් ඇති. ඇයි සම් භාවනා 
කරන්සන කියලා ඇහුසවාත් උත්තරත් සදයි. නමුත් ඒ අදුක්ඛමසුඛ 
සේදනාව ආපු සවලාවට ඒක පරතික්සෂ්ප කරලා පිහලා දානවා. ඒක 
සගදරින් එලවල දානවා. ඉතින් ඒ අදුක්ඛමසුඛ සේදනාව ඉතාම 
කනගාටුසවන් සයෝගාවචරයාසගන් බැහැරව යනවා. සමාකද 
සයෝගාවචරයා විසින් බාරගන්සන් නැති නිසා. සවන විදියකට 
කියනවා නම්, දීපු තෑග්ග බාරගත්සත නැති නිසා. ඒ නිසා අසප් 
සාමානය වයවහාරසය් තියනවා කතාවක් “තෑග්ගක් දීමකට වැඩිය 
සබාසහාම වටිනවා තෑග්ග බාරගැනීම” කියලා. ඒක කට කහනවට 
කියපු එකක් සනසවයි. ඒ අදුක්ඛමසුඛ සේදනාව කියන මචතසිකය 
දිහා, තත්ත්වය දිහා බලනසකාට සම් තෑග්ග ලැසබන එක සනසවයි 
වැදගත්කම. තෑග්ග තෑග්ගක් බව දැනගන්න එකයි.  

ඒකයි ධම්මදින්නා මහරහතන් වහන්සස් සඳහන් කදළ් 
අදුක්ඛමසුඛ සේදනාව මනුස්සයාට ආසේණික ශකත්ියක්. නමුත් දැන් 
සම් මම ඉන්සන අදුක්ඛමසුඛ සේදනාසව කියලා දන්නවා නම්, අන්න 
සැසප්. නමුත් හුඟසදසනක් අදුකඛ්මසුඛ සේදනාසේ ඉඳසගන ඒක 
සනාදැන, නැත්නම් ඒකට තියන අවිදයාව නිසා ඒසක දුක් විඳිනවා. 
ඒ නිසා සලෝකසය් හතීසකාන දුක පැතිරිලා තිසයන්සන. සම් අවිදයාව 
සදයාකාරයකට බලපානවා. එකක් තමයි අදුකඛ්මසුඛ සේදනාව 
ඇත්තටම නෑ, දුක්ඛ සේදනාවයි තිසයන්සන. එසහම නම් ඒක දුකක් 
සවනවා. ඒ නිසා පැමිණිච්ච දුක නිසාත් අපි දුක් විඳිනවා. ඒකට 
කියනවා දුක්ඛ දුක්ඛ කියලා ධර්මමය විස්තර වශසයන්. ඊගාවට 
තිසයනවා තිසයන සුඛ තසියද්දී, සම් සුඛය මත ඉඳසගන තව සඛුය 
සසවීසම් වයාපාර කරමින්ම අර තියන අදුක්ඛමසුඛ සේදනාව නැති 
නාස්ති කරගන්නවා. ඒකට කියනවා මිච්ඡොපටිපන්න අවිෙයොව කියලා. 
පැමිණිච්ච අදුක්ඛමසුඛ සේදනාව පරතික්සෂ්ප කරලා ඒ සවනුවට 
එක්සකෝ සැප සහායනවා. සම්සක තියන නීරසකම නිසා, සම්සක 
තියන ඒකාකාරකම නිසා, සම්සක තියන බය උපදවන ගතිය නිසා, 
සම්සක තියන අසරණ කරන ගතිය නිසා, සම්සක තියන නිදිමත 
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කරවන ගතිය නිසා, සම්සක තියන කුසීත කරවන ගතිය නිසා අපි 
සමානවා හරි වයාපාරයක සයදිලා ඉන්නවා. ඉතින් සම්සක් කාරණාව 
සම්කයි, සම් කියන්සන සම් උසප්ක්ඛාව අවසබෝධ කරගන්න අමාරැයි 
කියලා. 

ඉතින් සම් පරශ්නය සාමානය සලෝකයාට ඉදිරිපත් සකරැසවාත් 
ඇත්ත වශසයන්ම ඒක සලෝකයාට දුකක්. අනවශය කතාවක්. දම්ක 
රසයක් කරගන්සන සයෝගාවචරයා පමණයි. ඒත් සාර්ථක 
සයෝගාවචරයා විතරයි. ඒත් ඒක වුණාට පස්සස තමයි දන්සන. 
යනකල්ම හරියට තිත්ත සබසහතක් සබානවා වසග්, තල්ලු කරනවට 
ගහනවට බනිනවට යන්නා වාසග් තමයි යන්සන. ගහිිල්ලා අවසාසන 
සත්රැම් අරගන්නසකාට සත්සරනවා බුදුරජ්ාණන් වහන්සස්සග් මහා 
කරැණාව, මහා පරඥාව පුදුමයි. හුඟසදසනකටු අවශය කරලා 
තිසයන්සන තමන්ට ආසේණිකව සහජ්ව ලැබුණා වූ අදුක්ඛමසුඛ 
සේදනාව තිසයන බව පිළිගන්ට තිසයන අකමැත්ත. ඒක සර්වඥයන් 
වහන්සස් බාරගන්දන නෑ. උන්වහන්සස් යුතකුමක් වගකීමක් 
වශසයන් අභීතව පරකාශ කරනවා - පභස්සරමිෙං භික්ඛමව චිත්තං 
තඤ්ච මඛො ආගන්තුමකහි උපක්කිම මසහි උපක්කි ිට්ඨං. මහසණනි, 
සම් මනුසස්යාසග් හිත සහජ්සයන්ම පරභාශ්වරයි. එතැනදී කිේසව නෑ, 
සිංහල සබෞද්ධයාසග් විතරයි සම් පරභාශ්වර, නැත්නම් 
ඉන්දියන්කාරයාසග් විතරයි, නැත්නම් උපසම්පදා සවච්චි 
හාමුදුරැවන්සග් විතරයි, ඒ සමාකක්වත් නෑ. පභස්සරමිදං භික්ඛසව 
චිත්තං තඤ්ච සඛා ආගන්තුසකහි උපක්කිසලසසහි උපක්කිලිට්ඨං. 
බාහිරින් පැමිණිච්චා වූ උපක්සල්ශ වගයක් නිසා සම්සක සතද මැකිලා 
තියනවා. සම් උපක්සල්ශ ටිකට තමයි සම් මම, මම, මම, ආත්මය, 
ආත්මය, ආත්මය කියලා බදාගන්සන. ඒ මතිමතාන්තර ටික නැති 
වුදණාත් නම් මළා වසග්. මැරැණා වසග්. ඒ සමාකද? තමන්සග තියන 
උසප්ක්ඛා සේදනාවට විවෘත වුදණාත් අදහාගන්ට බෑ. දුවනවා. නූල් 
බඳින්ට සවනවා. ඔක්කාරයට එනවා. වමසන් දානවා. සහලවනවා. 
දාඩිය දානවා. 
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ඒක නිසා ඒ යථා ස්වභාවය කන්නාඩියකින් මූණ 
සපන්නන්නා වසග් සර්වඥයන් වහන්සස්ට කීපසදසනකුට 
සපන්නගන්න පුඵවන් සවච්ච නිසා උන්වහන්සස් සම්මා සම්බුද්ධ 
බවට පත් වුණා. එසහම සනාවුණා නම් සර්වඥයන් වහන්සස්ත් 
සපරෝඩාවක් සබාරැවක් සලෝසකට ඉදිරිපත් කරපු සකසනක් සවන්න 
ඉඩ තිබුණා. උන්වහන්සස් ඇත්ත වශසයන්ම දැකලා අත්දැකලා තමයි 
සම්ක කිේසව. නමුත් එදා ධම චක්කපවත්තන සූතරය සද්ශනා කරද්දී 
සකාණ්ඩඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සස් අඤ්ඤා භාවයට පත් සවච්චි නිසා 
උන්වහන්සස් දැක්කා යං කිඤ්චි ස ුෙය ධම් ං සබ් ං තං 
නිමරොධධම් ං. සම් මූලික පරභාශ්වරය, හිසත ්පවතනි්නා වූ ඒ මූලකි 
ජ්ම්සබෝනද කනකයක් වසග් දඹ රත්තරනක් වසග් තියන පරභාශ්වර 
භාවය වසා දහළමින් පහළ සවන්නා වූ සම් සංස්කාර ධර්මසයෝ දුකයි. 
ඇති සවන තාක් දුකමයි ඇති සවන්සන. ඒ ඇති වන සස්රටම 
කියනවා සංස්කාර කියලා. ඒ සස්රම නැති සවනසුලුයි.  

ඒ නිසා අවසාසන ඉතුරැ සවන්සන අර පරභාශ්වර හිතයි. ඒ 
පරභාශ්වර හිත සම්කයි මනුෂයත්වදය් අවසාන බැලිය යුතු අඩිය, 
ගැඹුර, සාරය කියලා දැනගන්ට නම් උසපක්්ඛා සම්සබාජ්ඣංගය 
සබාසහෝම වැදගත් සවනවා. හැබැයි එසතන්ට යනකල්ම සම්ක තිත්ත 
සබසහතක් වසග් තමයි. ඒ නිසා උසප්ක්ඛා සම්සබාජ්ඣංගය කියන 
එක කවමදාකවත් මූල ධර්මවලින් විතරක් පරතයකෂ් කරන්න බෑ. 
කවදාකවත් අත්දැකීසමන් විතරක් කරන්නත් බෑ. සමාකද, අත්දකින්න 
සදයක් නෑ. දැන් අත්දැකලා තියන්සන්. උසප්ක්ඛා සම්සබාජ්ඣංගය 
පිළිබඳ අත්දකින්න සවන සමානවක්වත් සදයක් නෑ. නමුත් සම්කය ි
උසප්ක්ඛාව කියලා දැනගන්න තමයි සම් වටවළල්ල යන්සන. ‘සම් 
සකායි යන්සන් රයිගම් පාසර්. කවුරැ දකින්නද නැන්ද බලන්ඩයි’ 
කියකියා ඇස ්සදක වහසගන, කරකවනව. කවද හරි හරියටම සදන 
උපසද්ශය පිළිගන්න තරමට තමන් අවංක සවච්ච දවසක බලනසකාට 
එච්චර දුර යන්න සදයක් නෑ. එතන තමයි ඉන්සන. 

ඉතින් ඒ නිසයි සම් පරතිපදාවක් තිසයන්සන. ඒ නිසයි සම් 
ආනුපුේී පරතිපදාවක්. තමන් අද ඉන්සන ‘නෑ නෑ උසප්ක්ඛාව සවන්න 
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බෑ. උසප්ක්ඛාව සබාසහාම ඈතයි. අපි දැකලත් නෑ. දන්සනත් නෑ’ 
කියලා තමන් හිතාසගන ඉන්නවා එච්චර ඈතක කියන සදයක් සම් 
උසප්ක්ෂාව කියලා. රැල්ල දිහා බලබලා හිටපු දකනා සපාේඩක් ඔළුව 
උස්සලා ක්ෂිතිජය දිහා බලපුවහම එච්චරයි. එතනම තමයි මිනිහා. 
නමුත් අර බැල්ම සපාඩිත්තක් උස්සනවා. පාතම තමන් ඉන්න තැන 
බිමට සවලා තිබුණු රැල්ල දිහා සිප්පි කටු දිහා මූදු පාසි දිහා බලබලා, 
ළමයි සසල්ලම් කරන දිහා බලබලා හිටපු එක ඉස්මතු කරලා 
ඉක්මවලා ඈත තියන ක්ෂිතිජ්යට ඔළුව උසස්න්ඩ ඕනෑ. පරථම 
ධයානදය ඉඳලා චතුර්ථ ධයානයට යනසකාටත් ඔය සසලල්ම තමයි 
සවන්සන්. නාමරෑප පරිච්සේද ඥානසය ඉඳලා සංඛාර උසප්ක්ඛා 
ඥානය දක්වා යනසකාටත් ඔය ටික තමයි සවනස්න. 

නමුත් අපි හිතන්සන සම්කට සකෝඳුරැ සතල් කළ හතකුත් 
පතක් ඕනෑ සන සනාසකසරන සවදකමට. අන්න ඒ වසග තමයි 
සබාසහෝම ඈත කියලා. ඉතින් සම් කතාව කියනසකාටම ඕක වහාම 
සත්රැම් අරගත්තා අස්සජි ස්වාමීන්වහන්සස් ඉදිරිපටි, ඒ සාරිපුත්ත 
බවට පත් සවන්ට හිටපු පරිබරාජ්කයා. එච්චරයි. මය ධම් ො 
මහතුප්පභවො මතසං මහතුං තථොගමතො ආහ - යම් ධර්මයක් 
සහ්තුවකින් පහළ සවනව නම් සර්වඥයන් වහන්සස් සහ්තුව කියනවා. 
කියනසකාට එච්චරයි. ඉතින් හුඟසදසනකුට හිතාගන්න අමාරැයි 
‘සකාසහාමද සම් අපි සම් බද්ධ පර්යංකය ගහගන දැන් අවුරැදු හතක් 
භාවනා කරලා තියනවා. නැත්නම් දහහතරක් භාවනා කරලා 
තියනවා. නෑ සන, අපිට හම්බු වුදණ් නෑ සන. සකාසහාමද ඒක 
චිත්තක්ෂණසයන් හම්බ සවන්සන?’ නමුත් සර්වඥයන් වහන්සස්සග් 
පැත්සතන් බලනසකාට කාසගත් හිසත් තිසයන්සන සම් පරභාශ්වරයම 
තමයි. කාසග ළඟත් තිසයන්සන බහුල වශසයන් සම් උසප්කඛ්ා 
සේදනාව තමයි. නමුත් කවදාකවත් හඳුනන්සන නෑ, හිතන්සන නෑ 
ඒක උසප්කඛ්ාව කියලා. ඒ තරම්ම කර්ම සේගය සැර වැඩියි. ඒ 
තරම්ම තමන් තමන්ට ද්සේෂ කරනවා. තමන්සග් වලිගය හපාකන්ඩ 
කරකැසවන බල්සලක් වාසග්. එසහම නැත්නම් අපි සම්පරදායානුකූලව 
සඳහන් කරන්සන් මහාසම්රැ පර්වතය වට කරසගන දුවන කාල 
සර්පයා සම්පූර්ණ රවුම වට කරන්න ඔන්න සමන්න තරමටලු 
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තිසයන්සන. ඒ නිසා ඌ දරණගැහුවට පස්සස වසට් රවුසම යනසකාට 
තමන් ඉස්සරහින් තමන්සග්ම වලිසග සකාන සප්නවා. ඒ නිසා ඒකා 
එලවනවලු අර වලිසග හපන්න, සවන එසකක්සග වලිගයක් කියලා. 
ඒ තරම්ම මහාසම්රැ පර්වතසය් පා ම විශාලයි. කාල සර්පයා දිගයි. 
ඉතින් අර පුංචි සකාන අල්ලන්ඩ සීඝරසයන් එලවනවා වසග් 
සමාකක්සදෝ පිටිපස්සස එලවනවා. බලනසකාට තමන්සග වලිසග 
පස්සසම තමයි එලවන්සන.  

ඒ නිසා උසප්ක්ඛාව සත්රැම්ගන්න නම් සයෝනිදසෝ 
මනසිකාරය කියන සසලල්ක්කාර මානසිකත්වයක් තිසයන්න ඕනෑ. 
සසල්ලකක්ාර මානසිකත්වයක්. භාවනා කරනසකාට ඕනෑම 
සවලාවක සම්ක අඳුරගන්න අවස්ථාව එන්න පුළුවන්. ඒකට සූදානම් 
සවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඒකට වහා එක චිත්තක්ෂණයක ධර්ම 
අවසබෝධය, එක චිත්තක්ෂණයකින් සමාධි සාක්ෂාත්කරණය සිදු වීම, 
කවමදාකවත් බුද්ධ ශාසනසය් තරිපිටකසය් සහෝ නැත්තම් බුද්ධ 
සද්ශනාසේ සහෝ සවච්ච සිද්ධිවල කවදාකවත් යට ගහන්න බෑ. ඒ 
සමාකද, එසහම සසල්ලක්කාරකමට හිතන සුළු පිරිසක් කවදත් 
සලෝසක ඉන්නවා. අන්න ඒ ඇත්තන්ට දම් උසප්ක්ෂාව කියන එක 
හරි සියුම්ය, ඒක සත්රැම්ගන්න අමාරැයි කියන එකම අභිසයෝගයක් 
කරදගන ඒසගාල්ල වහාම ‘සම්කම සත්රැම්ගන්න ඕනෑ, සම්කමයි 
පරශ්දන’ කියලා ඒකටම හිත සයාදනසකාට අනිකුත් ධර්ම ඔක්සකාම 
සපළගැසහනවා. එසහම සනාසවන ඇත්සතා වැඩියි. ඔය කිේවට 
කාරණාව ඇත්ත සවන්න පුළුවන්, නමුත් අපිට ඒ පාරමිතාවල 
අඩුපාඩු තියනවා. අසප් විෂම භාව තියනවා. ඒ ඇත්සතා ඉන්නවා. 
ඒකටත් අපි උදේ උපකාර සවන්න ඕනෑ. ධර්මසය් ඒකට හුඟාක් සහ්තු 
කාරණා සාධක සපන්නල දීලා තිසයනවා.  

එසතන්දී සඳහන් කරනවා උසප්ක්ඛාව කියලා කියන්සන් 
අසනකුත් ඉන්ද්රිය ධර්ම අතර සමතාව කියලා. ඒ සමාකද තමන් 
ඇතුදළ්ම තිසයනවා සම් උසප්ක්ඛාව වසග් සද්වල් සත්රැම්ගන්න 
සපළගැහීසගන සගාඩක් කාලයක් සිල් රකිමින්, සමාධි භාවනා 
කරමින් යනසකාට ඒ පුද්ගලයා තුළ ඒකාන්තසයන්ම ශ රද්ධාවක් 
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තිසයනව සන. ශ රද්ධාවක් නැතුව සම් වැසේ කරන්ට බෑ. ඇදහිල්ලක් 
ඇතුවයි සම් බැස්සස. ඒ ඇදහිල්ල මුවහ කරනවා පරඥාව. 
අභයන්තරවම එකම සමිතියක් ඇතුදළ් ඉන්න කාරක සභිකසයා 
සදන්සනක් එකිසනකාට විරැද්ධව වාද කරනවා. එක් සකසනක් 
සගසනන සයෝජ්නාවට හැම සවලාසවම විරැද්ධව කතා කරනවා. 
නමුත් සදන්නම එකම කාරක සභාසව. ඉතින් කවදාකවත් ඒ සභාසව 
සයෝජ්නාවක් ස්ිර කරන්න හම්බ සවන්සන නෑ ඒකච්ඡන්දසයන් සහෝ 
වැඩි ඡන්දසයන්. සකරැවත් පැරදිච්ච එක්දකනා සචෝදනා කරනවා. 
ඉතින් දිගසටාම ශ රද්ධාකාරයාට පරඥාකාරයා සචෝදනා කරනවා. 
පරඥාකාරයාට ශ රද්ධාව සචෝදනා කරනවා. බලනසකාට සම් සදන්නම 
එකම සභාසව ඉන්සන. එකම මචතසික සදකක්. සදන්නම සහාඳ 
කට්ටිය. සදන්නම සහාඳයි. සදන්නම සසෝබන මචතසික.  

නමුත් ශ රද්ධාව වැඩි සවනසකාට භාවනා කරසගන එනසකාට 
යාන්තම් සමථ භාවනා කරන සකසනකුට නම් අරමුසණ්ම නිසි 
නින්සද් භාවනාව එනවා දකිනසකාට, නැත්නම් විපස්සනා භාවනාසව 
නම් සවනදට වඩා සීඝරසයන් භාවනාව අරමුණ සේගවත් සවලා හිතත් 
සේගවත් සවලා අරමුණයි හිතයි හිතාගන්න බැරි තරම් සමීපස්ථ 
සවනසකාට භාවනාව නතර කරලා හිතනවා, සම්ක ගිහිල්ලා අම්මට 
නම් කියලා සදන්න ඕනැ සකාසහෝම හරි. ඇය ිසම් අපි සමසතක් කල් 
හැදුසව වැඩුසව කිරි දුන්සන අම්ම සන. එසහම නැත්නම් අම්මා 
වාසග තමයි මසග ගුරැවරයා. එයාට කියලා සදන්නම ඕනෑ. එසහම 
නැත්නම් ඊට වැඩිය දිසවන් දිව ගාසගන හිටපු මසග යාළුවට කියලා 
සදන්න ඕනෑ කියලා ශ රදධ්ාව වැඩිකම නිසා සම් වැසේ සහාඳට 
දප්වීසගන එන සවලාසවදි නැගිටලා ඇවිදිනවා. මං සම් භාවනා 
කරන්සන අනුන්ට උපකාර කරන්න. අසන් සමච්චර වටින සද් බැරි 
වුණා සන අපිට අනික් ඇත්තන්ට සදන්ට. මම සලස්ිසයන් ගත්ත සද් 
කියලා අර ඔක්සකාම තමන්සග වැඩ කටයුත ුබහා තබලා කියාපාන්ට 
ඇවිදිනවා. අසන් අර භාවනාව එතනින්ම නරක් දවනවා. අර 
පිපීසගන එන සක්ක් එකක් මැදදී වැහුම් ඇරිසයාත් එසහම එසහම්ම 
බහිනවා. අර බලමු, සමච්චර පිපීසගන එන එක බහිනවා. ආය 
සමානම ජ්ාතියකින්වත් නැගිට්ටවන්න බෑ. 
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එසහම නැත්නම් යන්තම් සම් වසග් ලකුණක් එනසකාට 
‘සම්ක කාටවක්වත් කියලා සදන්න සනසව මංමයි සම්’, පුංචි සකන්දක් 
තිබුණ එක මසනෝරාජ් ජ්යකින් සම්ක කන්දක් බවට පත් කරසගන. දැන් 
භාවනා අරමුසණ් සනසවයි. සමසනහි කිරීම සනසවයි තිසයන්සන. 
සම් වසග් ලකුණක් එනසකාට ‘සම්ක කාටවක්වත් කියලා සදන්න 
සනසවයි, මංමයි සම්ක ඉසගනගන්න ඕනෑ. සමන්න සම්කයි 
සර්වඥයන් වහන්සස්සග් ධර්මය. සම්ක තමයි පච්චය පරිග්ගහ ඥානය. 
කන්දක් බවට පත් කරල දැන් භාවනා අරමුසණ් සනසවයි සමසනහි 
කිරීම සනසවයි තිසයන්සන අර මසනෝරාජ්ජ්යට බැහැලා. ඒක 
කල්පනාකාරී බුද්ධි චරිතය. එයත් වැඩ. එයත් එතනම ගිසලනවා. 
ඉතින් සම් සදකම භාවනා ජීවිසත් සනාසවනවයි කියලා නෑ. කාටත් 
සිද්ධ සවනවා. කාට වුණත් ඒ සහාඳ මිහිරි රසමසවුලක් වළඳනසකාට 
අසන් අසප් යාළුවන්ට අම්මට තාත්තට සදන්න තියනව නම් සහාඳයි 
කියලා හැඟීමක් එනවමයි. නමුත් දැනගන්න ඕනෑ සම්කට තමයි 
ශ රද්ධාව කියන්සන. සම්කට තමයි ඇදහීම කියන්සන. තිබිච්චාසව. ඔයා 
ඔසහාම ඉන්න, අපටි වැඩ තියනවා. කාසලකට පස්සස අනිකුත් ධර්ම 
හරි ගිහිල්ලා භාවනාව යන සවලාසවදි මට දැන් ශ රද්ධා හිතක් ආවා 
කියලා දැනගත්සතාත් තමන් අරමුණට යන්න ඕනෑ.  

එසහම නැත්නම් භාවනාසවදි කල්පනා කරන්න 
පටන්ගත්සතාත් සම් අසවල් ඥානයද? සම්කද? සම් මචතසිකයද? අර 
මචතසිකයද? සම් ධර්ම කට්ටලයද? සම් ධර්ම ලැයිස්තුවද? කියලා 
ඒ දැනගන්න ඕනෑ පරඥාව විසින් වංචනයක් කරන්නයි හදන්සන. ඒක 
සනසවයි අවශය කරන්සන. මං මූල කර්මස්ථානයට යන්න ඕනෑ. 
සමසනහි කරන්න ඕනෑ. මධයම පරතිපදාවට යන්න ඕනෑ කියලා 
ශ රද්ධාවයි පරඥාවයි කියන සදක සමතුලනය කිරීමට නම්, 
සයෝගාවචරයා තමන්සග්ම සම් ධර්ම සකාට්ඨාස කපන්න 
ඉසගනගන්න දවනවා, දක්ෂ සගාවිසයක් තමන් විසින් වවන ලද 
සබෝගයක අනවශය අතු කපල දාන්නා වසග්; කප්පාදු කරන්නා වසග්. 
විපස්සනාව කියන්සන කප්පාදුව. ඒ කප්පාදුවට ඉසස්ර දවලා තමන් 
තමයි ඒ සභෝගයට වතුර දැම්සම. සපෝර දැම්සම. තණසකාළ අස් කරලා 
සබෝගය වවලා ගත්සත. නමුත් ඒ ගසහ් හැම අත්තකම එක වසග් ඵල 
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දරන්සන් නෑ. ඒක සකාඩ සවනවා. සකාඩ වුදණාත් ඒ අතු ගහට 
පිළිකාවක් සවනවා. පිළිලයක් සවනවා. ඒවා අස් කරන්න ඕනෑ. අස් 
කරලා සහාඳට ගහට අේව වැස්ස සුළඟ සහාඳට වදින්න සහාඳ 
රාමුවක් හැසදන්න නම් කප්පාදුව අතයවශයි. ඉතින් ඒ සගාවියා 
කිේසවාත් අසන් සකාසහාමද මමම වවාගත්ත සබෝගය අතුපතර සම් 
මසග් අත කපන්නා වාසග් මං කපන්සන සකාසහාමද කිේසවාත් 
උන්දෑ කවදාකවත් සහාඳ ඵල සනළන සකසනක් සනදවයි. එතසකාට 
ආදරය කරලා බෑ. අනවශය අතු කපන්න ඕනෑ.  

අන්න ඒ වසග් තමයි උසප්ක්ඛා සම්සබාජ්ඣංගය පිළිබද 
දැනීමක් සහෝ අගය කිරීමක් තියනව නම්, ඒ සයෝගාවචරයා භාවනාසේ 
එක හැල්සම් යනසකාට සකායි පැත්තටද තමන්සග සම් විෂමබර 
භාවයක් - සාමානය සලෝසක කියනවා නම් බකලග්ැහීමක් - සිද්ධ 
සවන්සන කියලා එනසකාටම ඒක සත්රැම් අරගැනීමයි උසප්ක්ෂා 
සම්සබාජ්ඣංගයට සබාසහාම වැදගත් සවන්සන. ඒ විතරක් සනසවයි, 
ඒකට අවශය කරන්නාවූ පළිියම පරධානම සද් ඒක සත්රැම් ගැනීමමයි. 
දැන් මසග් හිත ශ රද්ධාවට බරයි. හැඟුම්බරයි. එසහම නැත්තම් මසග් 
හිත බුද්ධිය පැත්තට, පරඥාව පැත්තට, කල්පනාව පැත්තට බරයි. සම් 
සදසකන්ම ඔය කියන විදියට උසප්ක්ෂාවට බාධා කරනවා කියන 
මූලධර්මය පැත්සතනුත් සම් වාසගම පරාසයෝගිකවත් සපන්නන්න 
පුළුවන්. කල්පනා කයිලා කියන්සන තමන්සග හිත මලූ 
කර්මස්ථානසය් සනසවයි. සමසනහි කරනවා සනසවයි. 
අනිවාර්යසයන්ම කල්පනාව. එක්සකෝ හැඟුම්බරව, එක්සකෝ තර්කයට 
බරව. සම් සදකම. ඕක සකාරන්න භාවනා මධයස්ථානවලට එන්න 
ඕනයැ ඕක කරන්න සිල්ගන්න ඕනයැ, ඕනැ තැනක කරතහැකි. 
සකසනක් හිතනව නම් සම්ක චින්තනය කියලා, ඒකට කියන්න 
තිසයන්සන දමදහමයි: නිදහස් චින්තනය කියලා හිතනවා. නමුත් 
වල්බූරැ නිදහස කියලා තමයි ඕකට කියන්න තිසයන්සන. සම් අපි 
විසින් ගිවිසසගන තිසයනවා ඒකාන්තසයන්ම මූල කර්මස්ථානසය් 
හිත රැඳවීම කළ යුතුයි. උසප්ක්ඛා සම්සබාජ්ඣංගය සනසවයි, අඩුම 
වශසයන් සමාධිය වඩන්ටත් ඒක තිසයන්ඩ ඕනෑ. නමුත් ඒකත් බාධා 
කරමින් ඉතින් අර ලැබිච්ච සද්වල් එක්සකෝ අනුනට් කියලා සදන්ට 
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හදනවා. නැත්නම් තමන්ම ඒක විගරහ කරනවා. සදකම බාධයි. ඒ 
නිසා ඉන්ද්රිය ධර්මය වශසයන් ඇත්තා වූ ශ රද්ධාවයි පරඥාවයි කියලා 
කියන්සන ඇතුදළම හටගන්නා වූ සහාඳයි කියන අතු සදක. ඒවා සම 
බර වුදණ් නැත්නම් උසප්ක්ෂාවට එච්චර දිග ගමනක් යන්න හම්බ 
සවන්දන නෑ.  

ඒ වාසගම තමයි සමාධිය වීරිය කියන සදක. සම්ක ශ රද්ධාවට 
පරඥාවට වඩා ටිකක් ඈතට ගියාට පස්සසයි සිද්ධ සවන්සන. සමාධිය 
ඇති සේසගන එනසකාට ඒ සමාධිසය් ගිලීගැනීම නිසා නිමග්න වීම 
නිසා ‘දැන් හරි. දැන් සමාධිය ආවා. මට උඹ ආව නම් සමසනහි කළත් 
නැතත් දැන් හරි’ කියලා කරමසයන් සමසනහි කිරීම මනසිකාරය නතර 
කිරීම සිද්ධ සවලා, අවසානසය් සමාධිය නිදිබර සමාධියකට සලඩ 
සමාධියකට පත් සවලා ඉරියේව වැක්සකසරන්න ගන්නවා. එක්සකෝ 
නින්දට වැසටනවා. ලීන භාවයට පත් සවනවා. එතසකාට සලඩ 
සමාධිය කියලා අපි ඒකට කියන්සන, ලීන විරිය. සම්ක ඉතාමත්ම 
භයානක අභයන්තරගත සතුසරක් සයෝගාවචරයාට. ඒ නිසා 
සයෝගාවචරයා අනිවාර්යසයන්ම ගමන් මල්සල සම්කට සුදුසු සමවලම් 
ඇරසගන යන්න ඕනෑ. සමාධිය සහාඳ සේසගන එනසකාට ඒ සමාධිය 
නිසාම, අනවශය ඇස්තසම්න්තුවකට ගිහිලල්ා සමසනහි කිරීම ආදී 
කටයුතු නතර කසළාත් සමන්න සම් විදියට තමන්සග් සමාධිය සලඩ 
සමාධියක් බවට පත් දවනවා වීරිය බහාතැීදමන්. ඒකට ලීන විරිය 
කියනවා. 

එසහම නැත්නම් සමහර විටක කරැණුත් සප් සවලා, සවනදට 
වඩා ගැඹුරැ මට්ටමකට අරමුණත් එක්ක හිත සමාධි සවලා ශාන්ත 
භාවයට ගිහිල්ලා අරමුණ සියුම් සේසගන යනසකාට සයෝගාවචරයා 
‘අද නම් මං සම් පර්යංකසය් දැන්ම නිවන් දකනි්ට ඕනෑ’ කියලා 
අනවශය විදියට දැඩි වීරිය කිරීමට පටන් අරගත්සතාත්, එතසකාටත් 
අර තියන සමාධිය හැල හැප්සපන්න පටන්ගන්නවා. එතසකාට අධික 
වීරිය සවනවා. එතසකාට ඉලක්කය ඉක්මවලා යන ගතියක් 
තිසයන්සන ඒ විදිල්සල. කලින් කිේසව ඉලක්කය කරාවත් යන්න බැරි 
අතරමග කඩාවැටීමක්. අන්න ඒ සදක, සම් කියන වීරියත් සමාධියත් 



| මහා සතිපට්ඨාන සූතර ද ්ශනාවලිය 

| 242 

කියන සදක සම බර කිරීම උසප්ක්ඛාව පිළිබඳ වටිනාකමක් ඇති 
සකනාසග අතයවශය අංගයක්. සම්කත ් සබාසහෝ දුර යනකල්, 
විසශ්ෂසයන්ම අපිට තරිපටිකසය නිදර්ශන වශසයන් හම්බ සවනවා, 
සසෝවාන් මාර්ග ඵලස්ථ ස්වාමීන් වහන්සස්ලා පවා ඉන් ඉහළ මාර්ග, 
උපරි මාර්ග සඳහා කටයුතු කරනසකාට සම් කියන නින්ද නිසා බාධා 
සවලා තියනවා.  

ඒත් සර්වඥයන් වහන්සස් උපසදස් දීලා තියනවා සමන්න 
සමසහම සවනවා. ඒක ස්වභාවයයි. සම්ක තමයි සයෝග ජීවිතයක් 
ඇතුළත ඉන්න පරධානතම සතුරා. ඒක එනසකාට සහාඳ ලකුණු ටිකක ්
තියනවා. සමාකද, වීරිය අඩු සවන සවලාවට සමාධිය සලඩ සවලා 
නින්දට බර සවන සවලාවට කල්පනා කරලා බැලුසවාත් සහාඳ ලකුණු 
ටිකක් සප්න්න තිසයනවා. ඒ සමානවද? අපිට සම් වටිනා බුද්ධ 
ශාසනය තුළ සහාඳ ලකුණු සගාඩක් ඉදිරිපත් දවලා තියනවා. ලැබිච්ච 
මනුස්ස භාවසය් සලඩ සරෝග සමානවක්වත් නෑ. බාධක සාධක, 
බාධක කරැණුත් නෑ. සද්ද අරදහ දමදහත් නෑ. ඔක්සකාම සහාඳයි. 
අරමුණත් මුදුන්පත් සවලා. ගුරැවරසයකුත් හම්බ සවලා, භාවනා 
මධයස්ථානයත් හම්බ සවලා, විසේකත් හම්බ සවලා. දම්න්න සම් 
සස්රම හම්බු සවච්ච සවලාවට තමයි නින්ද එන්සන. ඒ නිසා අර 
ඔක්සකෝම වටිනා කරැණු ටික සම්පූර්ණ පිළුණු කරලා මළකඩ 
බන්දලා දුර්වල කරලා දානවා. ඒ නිසා සම්ක අභයන්තරයට බරපතළ 
සතුසරක් කියලා දත්රැම් අරගන්ට ඕනෑ. නමුත් ඒකට බැනලවත් 
ඒකත් එක්ක රණ්ඩු කරලාවත් සේරන්ඩ බෑ. 

නමුත් අර උසප්ක්ඛා සම්සබාජ්ඣංගය දැන් නෑ. ඒක දැන් 
වැසටන්ට හැසදන්සන් කයිලා දැනගන්ට නම් අපි කලින්ම සත්රැම් 
අරගන්ට ඕනෑ - අර සහාඳයි කියන සංකල්පය මත භාවනාව, 
සමසනහි කිරීම මනසිකාරය අඩු සේගන යනසකාට සත්රැම් අරගන්න 
ඕනෑ - දැන් ඉතින් වීරිය අඩු සවනවා, සමාධිය වැඩි සවනවා, 
සබාජ්ඣංග ධර්ම වශසයන් උසප්ක්ඛාව දුර්වල සවනවා. ඒ නිසා 
සයෝගාවචරයාට ඒ තත්ත්සවදි කරන්ට සදයක් නෑ. නමුත් ඒ 
තත්ත්සවට පත් සවන්ට කලින් හැඩගැහගීන එනසකාට 
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සත්රැම්ගැනීම නම් - යථොච අනුප්පන්නස්ස 
උ්පක්ඛාසමම්බොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පොමො මහොති දැන් මට සම් උසප්ක්ඛා 
සම්සබාජ්ඣංගය උපදවාගන්ට අවස්ථාව ලැබිලා තියනවා කියලා 
සත්රැම්ගන්සන සමන්න සම් සාක්කිවලින්. තියනවා සමාධියක්, නමුත් 
ඒ සමාධිය සලඩ වීසගන එනවා. වහාම පිළියම් කරන්න ඕනෑ.  

අන්න ඒ විදියට සම් ලීන පක්ෂයයි උද්ධත පක්ෂයයි ඕනෑවට 
වැඩිය ඇවිස්සසන පක්ෂයයි, ඕනෑවට වැඩිය සීතිභූත, සීතල සවන 
පක්ෂයයි සත්රැම්ගන්න ඕනැ. සමාධිය අපි අරගන්දන සීතල 
පක්ෂයට, ශ රද්ධාව අරගන්සන සීතල පක්ෂයට. පරඥාව අරගන්සන 
උද්ධත පක්ෂය. අධික වීරිය ගන්සන උද්ධත පකෂ්ය. ලීන වීරිය 
ගන්සන සීතල පක්ෂයට. ආන්න ඒ ධර්ම එනසකාට උසප්ක්ඛාවට 
කලින් තියන සම් සබාජ්ඣංග ටිකමය ිඒකට පිළියම් වශසයන් උදේ 
කරන්සන. යම් අවස්ථාවක ඒ විදියට වීරිය අඩ ු සේගන යනවා 
දැසනනවා නම්, සමාධිසය් ඉන්නවා සහාඳයි ඔක්සකාම සහාඳයි 
කියලා කරමසයන් තමන ්ඒ සීතල පක්ෂයට එනව නම් වීරිය, ධම්ම 
විචය, සතිය කියන සබාජ්ඣංග වඩන්ට කියනවා. ඒක උපමාවකට 
සපන්නල දීල තිසයන්සන් ගින්දර ටික දැන් ලිසප් නිවීසගන යනව 
නම් ඒකට වියළි සුළං පිඹින්ට ඕනෑ, සේළිච්ච සගාම වැරටි දාන්න 
ඕනෑ, සේළිච්ච දර ඉපල් දාන්න ඕනෑ. එතසකාට අර නිවීසගන එන 
ගින්දර ආසය එනවා. දියුණු සබෝ සවලා යනවා. යම් අවස්ථාවක අධික 
ගින්දර තිසයනවා නම් ඒසකදි දර ඉවත් කරන්න ඕනෑ. හුළං පිඹිල්ල 
අඩු කරන්න ඕනැ. එතසකාට නිදමනවා. රත් වීම අඩු සවනවා. ඒ 
වසග් තමයි ඕනෑවට වැඩිය තදබල විදියට කල්පනා ඥාන, පරඥා පහළ 
සවලා කල්පනාවට වැදටනවා නම්, ඉතා අධික වීරිය ඕනෑවට වැඩිය 
සමසනහි කිරීම යනවා නම්, ඒ සයෝගාවචරයා පස්සද්ධි, සමාධි කියන 
සබාජ්ඣංග ධර්ම වඩන්න ඕනෑ. වඩනසකාට තමයි උසප්ක්ඛාවට 
එන්ට පුළුවන්.  

ඒ නිසා උසප්කඛ්ාව තියනම සදයක් කියලා හිතාගන්ට ඕනෑ. 
තියනම සදයක්. ඒ තිසයන සද් ආගන්තුක කාරණා නිසයි විසිරී පැතිරී 
යන්සන. ඒ බව සත්රැම් අරසගන ඒ ලැබිච්ච සද් රැකගැනීම සඳහා 
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සයෝගාවචරයා සබාසහෝ කාලයක් එකම වැරැද්ද කරමින්, නමුත් 
සවනදාට වඩා කලින් සම් වැරැද්ද අල්ලාගන්ට ඕනෑ. 
පටන්ගන්නසකාටම දැකගන්ට ඕනෑ කියල සයෝනිසසෝ මනසිකාරය 
පැවැත්වීම තමයි සබාජ්ඣංගය වැඩීමට, විසශ්ෂසයන්ම උසප්ක්ඛා 
සම්සබාජ්ඣංගය වැඩීමට සහ්තුභූත සවන්සන. ඒ නිසා සයෝගාවචරයා 
උසප්ක්ඛාව වැසඩන්න වැසඩන්න වැසඩන්න, තමන් තමන්සග් 
ගුරැවරසයක් බවට පත් සවනවා. උසප්ක්ඛාව වඩන්න වඩන්න 
වඩන්න, තමන් ධර්මසය් විනිර්මුක්ත පුද්ගලසයක් බවට පත් සවනවා. 
බුදුහාමුදුරැවන්සගනුත් ඈත් සවච්ච සකසනක් බවට පත් සවනවා. 
තමන්ට ස්වාීනත්වයක් එනවා. ඔන්න ඕනැ තැනකට ගිහිල්ලා 
තනිසයන් භාවනා කරන්න පුළුවන්. වැසටන්සන නැත්සත නූ. 
වැසටනවා. දැනගන්නවා මම වැටුදණ් විනය, ශ රද්ධාව වැඩි වීම නිසයි. 
එක්සකෝ පරඥාව වැඩි වීම නිසයි. සමාධිය වැඩි වීම නිසයි. නැත්තම් 
වීරිය වැඩි වීම නිසයි. ඒ කාරණා සනාසබෝ සේලාවකින් සත්රැම්ගන්න 
පුළුවන් ශක්තියක් තියනවා.  

එසහම නම් ඒ පුද්ගලයාට තනිසයන් භාවනාව කමක් නෑ 
කියන්න පුළුවන්. එසහම නැති වුදණාත් ඒ පුද්ගලයා 
අනිවාර්යසයන්ම ඒක ශුදධ් කරගන්නකල් ඒක පිළිසවළ කරගන්නකල් 
ගුරැ ඇසුර ලබන්න ඕනෑ. නමුත් අභාගයය සවලා තිසයන්සන ගුරැ 
ඇසුසර් හිටියත් එක්සකෝ කමටහන් සුද්ධ කරන්න අකමැති සවනවා. 
එසහම නැත්නම් කමටහන් ශුද්ධ කරනසකාට සමන්න සම් සවච්චි 
සංගදිය ඒ තාසලන්ම විස්තර කිරීමට අදක්ෂ සවනවා. ඒ භාවනාව 
අදක්ෂ ඇත්තන්සග්ම ලකණුක් තමයි ඒ සවන සද් හරියට කියන්දන 
නෑ. ඒ ඇත්සතෝ බලාදගන ඉන්සන කමටහන් ශුද්ධ කරන්ට ගියාම 
සහාඳ ටිකක් කියලා එන්න. එසහම නැත්නම් කමටහන් සුද්ධ කරන්න 
යන්දන නෑ. ඒ කියන්සන් සම් සහාඳ ටිකක් එනකල් බලාදගන 
ඉන්නවා. ඉතින් ඒසකන් අදහස් සවන්සන තමන්සග් වැරදි 
පිළිගන්නවත් කැමති නැති බව. තමන්සග වැරදි පිළිගැනීසමන්මයි 
දියුණුව ලබන්ට ඕනෑ කියන මූලික අවසබෝධය නැති බව.  
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ඉතින් ඒක නිසා ඒක සයෝගාවචරයාසග් වගකීම් බාරයට තවත් 
එකතුවක් සවනවා. සවච්ච සද් සකායි එසකත් ධර්මයක් තියනවා. ඒ 
ධර්ම සකාට්ඨාසය සහාඳට සත්රැම්ගන්න නම් ඒක අහකදාන්ට 
නරකයි. වැරදුණයි කියලා හිතන්න නරකයි. ඒක වාර්තා සවන්න 
ඕනෑ. වාර්තා කරන්න ඕනූ අනුන්සග් සදයක් තමන් දැක්ක වසග්, 
සාක්ෂියක් සදන්නා වසග්. උසාවියකට ගිහිල්ලා නිවැරදි එක වාර්තා 
කරනවා නම් අහගන ඉන්න සකනාට හරිම පැහැදිලයිි. සවන සද් හරි 
පැහැදිලියි. නමුත් සයෝගාවචරයා සපරාතුවම අදහසක් ඇරසගන 
ඉන්නවා නම් ‘සමසතන්ටයි යන්න ඕනෑ. සමසහමයි ඕනෑ. මට ඒකට 
යන්න පාර කියලා සදන්ඩ’ කියලා ඉතින් හරිම අමාරැයි. ඒක 
සබාසහාම අමාරැයි. ඒ සයෝගාවචරයා ‘මසග් කර්මස්ථාසන සම්කයි, 
මං සමසනහි කදළ් සමසහමයි, මට කර්මස්ථාසන වැටහුදණ් 
සමසහමයි’ කියලා කියන්න කවදාවත් හිතන්සනම නෑ. එයා 
කියන්සන, සමසහමයි අරකයි සම්කයි සම්කය ිකියලා සවච්චි සිද්ධි 
වගයක් කියන්න පටන්ගන්නවා. එතසකාට සදපැත්තම අමාරැසව. ඒ 
නිසා කමටහන් සුද්ධ කිරීසම්දී සම් කාරණා දැනගන හිටිසයාත් 
සබාසහාම වැදගත් සවනවා.  

උසප්ක්ඛාව තමන් ළඟම තිසයන සදයක් තමයි. නමුත් 
උමපක්ඛට්ඨොනීය ධර්ම කියලා සපන්නා දීලා තියනවා කරැණු ටිකක්. 
ඒක දියුණු පවුණු කරගන්නවා නම් ඒ කරම යටසත්දි උසප්ක්ඛාව මතු 
කරගන්ට පුළුවන්. නැත්නම් උසප්ක්ඛාවට යාසදන පැත්තකට යන්න 
පුළුවන්. සම්කට කියනවා සත්තමජ්ඣත්තතා8 කියලා. සලෝසක ජීවත් 
සවන සත්තුත් එක්ක ආශරය පරමාණයට කරගන්න දැනගන්න ඕනැ. 
ඉතාම නැතුව බැරි සපර්මණීය සත්තු සකාට්ඨාසයක් ඉන්නවා. දකින්ඩ 
බැරි තරම් මවරී සත්තු සකාට්ඨාසයක් ඉන්න සකනාට භාවනාසවන් 
පමණක්, නැත්නම් ශරද්ධාවයි පරඥාවයි සම කිරීසමන් පමණක්, 
සමාධියයි වීරියයි සම කිරීසමන් පමණක් උසප්ක්ෂාව ලබන්න බෑ. 
ඕක එදිසනදා ජීවිතසය් සීල මට්ටසම්දී, නැත්නම් වත්පිළිසවත් 
මට්ටසම්දී පවා අසනකුත් සත්ත්වයන් සකදරහි, විසශ්ෂසයන්ම 
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මනුෂයයන් සකසරහි මජ්ඣත්ත භාවය දනාතිබුදණාත් ඒක 
සබාසහෝම දුෂ්කරයි. ඒ නිසා සත්තමජ්ඣත්තතාව කියන එක අතයවශය 
සවනවා. සයෝගාවචරයා කායික වශසයන් දම් තත්ත්වය ඇති 
කරගත්සත් නැත්නම් චිතත් වශසයන් උපධි වශසයන් සම් තත්ත්වයක් 
ලබාගන්න අමාරැයි. නිතසරෝම භාවනා කරසගන එනසකාට හිත 
තැන්පත් සවනසකාට අර අධිකතර සපර්මණීය සසතක් සහෝ එසහම 
නැත්නම් අධිකතර නුරැස්සනා සකසනක් නිසා හිත සබාසහෝම 
සැදලන්න පටන්ගන්නවා. ඒ නිසා සත්තමජ්ඣත්තතාව සහාඳට 
සත්රැම් අරගන්න ඕනෑ. සයෝගාවචරයාට ඕනෑ නෑ අනවශය 
සම්බන්ධකම්. ඒක නිසා අසප් වයවස්ථාසේ පවා සඳහන් කරනවා 
සපාඩි දරැවන්සග් ඇඟ අල්ලලා ආදරය කරන්න යන්න එපා. විෂභාග 
ඇත්සතා එක්ක රහසස් කතා කරන්න යන්න එපා. ඒසකන් අදහස් 
කරන්සන භයානක සරෝග ලක්ෂණයක්. තමා හැම සවලාසවම මතක 
තියාගන්න ඕනැ තමන් සයෝගාවචරසයක්. මට සම් බාහිර සලෝසක 
සත්තුත් එක්ක හැසිසරන්න දන්සන නැත්නම් සකසලස් එක්ක 
සකාසහාමටවත් කරන්න බෑ. සම්වා සබාසහෝම වංචනිකයි. ඒ නිසා 
බාහිර සලෝසක සම් ඉරියේ පැවැත්ම තිසයන්න ඕනෑ. 

ඒ වාසගම තමයි සංස්කාර පිළිබඳවත් මජ්ඣත්තතාවක් ඕනෑ. 
සංඛොර මජ්ඣත්තතාව. ඒ කියන්සන් අපරාණික සදව්ල් පිළිබඳවත් - 
අසවල් සද්, අසවල් කෑම, අසවල් සස්නාසනය, අසවල් සිවුර ඕනැමයි. 
අහවල් සබසහත. ඉතින් ඒ පුද්ගලයාට සකාසහාම සකරැවක්වත් 
භාවනාසවදි අනිත් සද්වල් අයින් සවනසකාට මතු සවන්සනම සම් 
ඕනෑම කරන සද්, නැත්නම් එපාම කරන සද් තමයි. ඒ නිසා අපි 
සත්රැම් අරගන්න ඕනැ සර්වඥයන් වහන්සස් භික්ෂූන් වහන්සසල්ාට 
නම් දමන්න සපන්නල දීලා තිසයනවා - අඩුම ලන්සුසවන් තිසයන්ට 
ඕනෑ සමන්න පිණ්ඩපාසත කියන්සන සම්කයි. රටින් රටට ගසමන් 
ගමට සගයක් සගයක් ගාසන හිඟා කාලා ලැබිච්ච සදයින් යැසපනවා. 
චීවරය කිේවහම පාංශුකලූ චීවරය. සස්නාසන කේිවහම රැක්ඛමූල 
සස්නාසන, ශුනයාගාර, ආරණය. සේත් කිේවහම පූතිමූත්තසභසජ්ජ්. 
ඒවා තිසයනවා නම් උසප්ක්ඛාව ඇති කරන්ට අවශය සද් තිසයනවා. 
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ඒකට අමතර සදයින් තමයි උසප්කඛ්ාව මුළුවදින්සන්. සහායාගන්ට 
අමාරැ දවන්දන්. ඒ සමාකද, ඒ සංඛාර මජ්ඣත්තතාව නෑ.  

නමුත් සම් කිේවාට සහජ්සයන්, වාසනා ගුණ අනුව 
පැමිසණන්නා වූ, පුද්ගලයින් අතර පවතින්නා වූ මජ්ඣත්ත නැති 
ගති, සංස්කාර පිළිබඳ මජ්ඣත්ත නැති ගති, ඔය හිතන තරම් සල්සි 
නෑ මකනවයි කියන එක. නමුත් අපි උසප්ක්ඛාව ලබන්ට නම් ඊට 
ඉස්සසලල් දවසස සම්වා අයින් කරසගන තිසයන්ට ඕනැ. ඒ නිසා 
අපි ළඟ සමේවා මතු සවනවා නම් අපි යාළුවන්ට සබරහ්මචාරීන් 
වහන්සස්ලාට කියලා තියන්ට ඕනෑ, මා තුළින් සමන්න සම් විදිසහ් 
නරක ලකුණක් මතු සවනවා නම් කරැණාකරලා මට කියලා සදන්න. 
මට සපන්නලා සදන්න. මං ඒක ඔබවහන්සස්ලාට ආරාධනා කරනවා, 
පවරනවා. අන්න එතසකාට අපට පුළුවන් සවනවා කන්නාඩියකිනුත් 
බලලා, අතත් ගාලා, මූණ ලස්සනට ඔප සවලා තිසයනවද කියලා අපි 
බලාගන්නව වසග් අනුන්සගනුත් අපි උදේ උපකාර ලබාසගන මිස 
යන්න අමාරැයි. ඒකයි සම් වසග් පිරිසක භාවනා කරනසකාට තියන 
ලාසබ. තනිසයන් භාවනා කරන්න ගියාට අපිට ඒ පරතයාසේක්ෂාව 
ලැසබන්සන් නෑ. පිරිසක් එකක් ඉන්නසකාට ඕනෑවටත් වැඩිය 
ලැසබනවා. හිස කැක්කමුක් සවන මට්ටමටත් ලැසබනවා. නමුත් 
උසප්ක්ෂා සයෝගාවචරයා සහාඳට ඒක වාසියට හරවාගන්නවා. 

ඒ වාසග් තමයි සත්තසගඛාර්කලායනපුග්ගලපරිවජ්ජනතා 
කියලා එකක් තියනවා. තමන් සකාච්චර උත්සාහ කළත් මනුස්සසයෝ 
සත්තුත් එක්ක සම හිත පවත්වන්ට, අපරාණික සද්වල් එක්ක සම හිත 
පවත්වන්ට, නමුත් තමන්සග් යාළුවා, ආශරය කරන සකනා, 
මනුස්සසයෝ සත්තු සතෝරන සකසනක් නම්, වස්තු සතෝරන සකසනක් 
නම් එයාසග් ඒ සරෝගය සමයාට ආසාදනය සවනවා. සම්ක ආසාදනය 
සවන ජ්ාති වසංගත දරෝගයක්. ඒ නිසා තමන් විතරක් ඒ පරතිජීවක 
එන්නත් කරසගන හරි යන්දන නෑ. ඒවා පරතිජීවක එන්නත් කරසගන 
සුව සවච්ච පිරිසක් එක්ක ආශරය කරන්න ඕනෑ. 
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සම්කයි කියන්සන සම් උසප්ක්ඛා වාසග් සම්සබාජ්ඣංගයක් 
වඩන්න නම් කලයාණ මිතරතාව අතයවශයයි. හැබැයි සම් කලයාණ 
මිතරයාට සයෝගාවචරයා වුණත් බනින්න ඉඩ තියනවා කැක්කුමක් 
නැති මිනිහයි කියලා. හැඟීමක් නැති මිනිහය ිකියලා සදාස් කියන්න 
ඉඩ තියනවා. සමාකද ඒ සත්ත්වපුද්ගලදක්ළායන සනාවන පුද්ගලයා 
කිසපන්සන නෑ. සද්ශපාලන පරශ්න ආවයි කියලා, සමාජ් පරශ්න ආවයි 
කියලා, ආර්ික පරශ්න ආවයි කියලා, අනික් එක්සකනාට සම් 
අසාධාරණයක් වුණයි කියලා කවදාකවත් කිසපන්සන නෑ. කිසපනවා 
නම් එයාට තමයි අපි කයින්සන සත්ත්වපුද්ගලසක්ළායන පුද්ගලයා 
කියලා. එසහම නැත්නම් සත්ත්වයන් සහ පුද්ගලයින් ඇරසගන 
ආලප්පන ලාලප්පන වැඩියි. සබාසහෝම ආදර වැඩියි. අහවල් 
තත්ත්සව නම් ඕනැමයි. අන්න එසහම සකසනක් ආශරය කරන 
සකනාට අමාරැයි උසප්කඛ්ා සම්සබාජ්ඣංගය වඩන්න.  

ඒ නිසාම හතරසවනි කාරණාව සම්කම පැහැදිලි සවන්ට 
කියනවා මජ්ඣත්ත පුග්ගල නැත්තම් 
සත්තසගඛාරමජ්ඣත්තපුග්ගල්සවනතා, සහාඳට තලතුනා සවච්ච 
කවුරැ මැරැණත්, අම්මා මළත්, නැත්නම් තමන් ආදසරන් හුරතසලන් 
ඇති කරන සතා මැරිලා ගියත් නෑ ඒකට වැඩිය ගණන්ගැනිල්ලක්. 
නැත්නම් වස්තු විනාසය නැත්නම් වස්තු ලැීම සකාච්චර ඉහළට 
ලැබුණත් ඒත් ගණන්ගන්දන නෑ. ඒවා අවශයයි. නමුත් ඒ පරමාණය 
දැනසගන. ආන්න ඒ පුද්ගලයාසග් ඒ සත්ත්ව පුද්ගල මජ්ඣත්ත 
පුද්ගලයාසග් විනිශ්චයක් ගත්සතාත් කවදාකවත් සැසලන්සන නෑ. ඒ 
සමාකද, ඔහු විනිශ්චයක් කරන්සන ඉතාම තැන්පත් සිතකින්. නමුත් 
අපි සාමානය ජීවිතයක් විගරහ කරලා බැලුසවාත් අපි විනිශ්චය 
කරන්සන සහාඳටම තක්කු මුක්කු සවලාවක. සහාඳසටෝම හිත 
ඇවිස්සිච්චි සවලාවක සහාඳසටෝම හිත නීරස සවච්චි සවලාවක අපි 
වහාම බලපෑම් කරනවා. අසප් හිතටත් අනුන්ටත් සම් සවලාසව වහාම 
විනිශ්චයක් ඕනෑ. අන්තිම නරක සවලාව. කීපවතාවක් මසග ළඟට 
ආපු එකක් තමයි මම මතක් කරන්සන, සිද්ධිය ඇත්ත, නමුත් 
කරැණාකරලා ඕක නිසවනකල් ඉන්න. එතසකාට ‘නෑ. නෑ. නෑ. මම 
නම්.... සමසහම නං.... දැන්.... සමසහම මං....’ ‘ආ එසහම නම් 
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කරගන්න, ඒසක පරශ්නයක් නෑ. හැබැයි කවදාකවත් යාසදන්සන නම් 
නෑ’ 

ඒ නිසා කරැණාකරලා ඒ සිද්ධිසය් මුල මැද අග තුන 
දකිනකල ්සපාේඩක් නතර සවලා ඕනැ විනිශ්චයක් කරන්න. හාසය 
සම්කයි. එසහම දකනාට විනිශ්චයක් ඕනැත ් නෑ. විනිශ්චය 
ස්වභාවසයන්ම එනවා. විනිශ්චයක් ඉක්මනට ඉල්ලන්සනම අර කිේව 
සත්වපුද්ගලසක්ළායන පුද්ගලයන්සග හැටි තමයි. සත්ත්වසයක් සහ 
පුද්ගලසයක් දැඩිව අල්ලාගත්ත සකනාට වහාම ඒ සවලාසවදිම 
අධිකතර ඉහළ දශර්ෂ්ඨාධිකරණදය් විනිශ්චය අවශයයි. එතසකාට 
දැනගන්න ඕනෑ සම් පුද්ගලයා සහාඳසටෝම ආසාදිත සවච්චි සරෝසගක 
ඉන්සන. අඬුසවන් අලල්නවා මිසක්කා අතින් නම් අතගාන්න 
නරකයි. සමාකද තමන්ටත් ආසාදනය සවනවා. ඒ සකසලස්වල 
තියනවා පුදුම නිවුන් සසහෝදර කමක්. ඒ නිසා සම්ක ආසාදිත 
සරෝගයක්. ඒ නිසා එසහම පුද්ගලසයෝ පුළුවන් තරම් පරිවජ්ජ්නය 
කරන්ට ඕනෑ. දුරින්ම දුරැවන් කරන්න ඕනෑ. එසහම නැත්නම් 
උසප්ක්ඛාව කියලා උපයගත්තට අපිට පවත්වන්ට අමාරැයි සම් 
ධර්මය. එසහම නැත්නම් මසය ළඟ දැන් අදුක්ඛමසුඛ සේදනාව 
තිසයනවා කියල දැනගත්තට, ඒක චිත්තක්ෂණ රාශියක් දිගට 
පැවැත්වීසම් තියන දුර්වලකම සම් වසග් පරිබාහිර ආශරය කරන 
පුද්ගලයන්සගන් තදින් බලපානවා.  

ඕක තමයි කියන්සන ත ධිමුත්තතා කියලා සමවැනි 
උසප්ක්ෂාවටම ගරැ කරන, උසප්ක්ෂාවට නැමිච්ච මානසිකත්වයක් 
ඇති කරගන්න ඕනෑ. ඒසකන් අදහස් කරන්සන් සකාච්චරසදෝ අපි 
වැදටනවා. සකාච්චරසදෝ සවසහසකර හදිසි තීන්දු ගන්න, හදිසි තීන්දු 
ගන්න අය ඇසුර නිසා වැසටනවා. නමුත් වැටුණට ඒක සදාස් කියන්න 
නරකයි. ඒක ස්වභාවය. සලෝසක විසමයි. නමුත් අසන් ඉක්මනටම 
මසග් හිත දැන් අරමුසණන් ගිලිහුණා. මට උසප්කෂ්ාව නැති වුණා. 
සම් උසප්ක්ෂාව නැතුව ගන්න තීන්දු නිසා මටත් අනුන්ටත් මත්තටත් 
දැනටත් කියන සම් හැම පැත්තටම සවසහසයි. ඒ නිසා මට 
සමවැන්නක් සනාසේවා කියලා ඒ සවලාවට පණ තිබුණත් මැරිච්ච 
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මිනිසහක් වාසග්, මිනීකුණක් වාසග් ඉඳදගන සේරන්න දැනගන්න 
ඕනෑ. නැත්නම් සකාන්සද අසත් පසය් හයිය තබිුණත් සකාන්ද 
කැඩිච්ච මිනිසහක් වසග් ‘සම් නැගිටගන්න බැරැවසන ඉන්සන’ 
කියලා සේසරන්න ඕනෑ. සහාඳට ඇස් සපනුණත් අන්ධසයක් වසග් 
ඉඳලා සේසරන්න ඕනෑ. කන් සහාඳට ඇහුණත් ීසරක් වසග් ඉඳලා 
සේසරන්න ඕනෑ. ඒක සනෝන්ජ්ල්කමක් එසහම සනසවයි. ඒක 
ගැලවිජ්ජ්ාවකුත් සනසවයි. ඒක සපරෝඩාවකුත් සනසවයි. ඒක සමයයක් 
සබාරැවකුත් සනසවයි. බුද්ධාදී උත්තමයන් වහන්සස්ලා රහතන් 
වහන්සස්ලා අපිට දීලා තියන උපකරණයක්.  

ඒ නිසා උසප්ක්ඛාවට යන සකනා සමන්න සම් විදිහට 
පරශ්නයක් ආපුවහම නින්සද් ඉඳලා වාසග්, මැරැණා වාසග්, සකාන්සද 
අමාරැකාරසයක් වාසග්, ඇසහ් අමාරැ කසන් අමාරැ තිසයන 
සකසනක් විදිහට ඒ පරශ්සනත් මගඇරලා යනවා. තමන්සග් යාළුවා 
කියන්සන ‘කිසි කැකක්ුමක් නෑ’ කියලා. ‘මහ සනෝන්ජ්ලසයක්, කළ 
යුතු සවලාසවදි කටයුතු කරන්දන නෑ’ කියලා සචෝදනා කරනවා. 
ඒකට ී සරක් සවන්ට ඕනෑ. එදහම මනුස්සයන්සග සචෝදනා විසේචන 
අපි බැහැර කරනවා සනසවයි. ඒවට කියන්සන නාස්තික සචෝදනා 
කියලා. ඔහුත් සකසලදසනවා, අහගන ඉන්න අපිත් සකසලදසනවා. 

දම් කාරණා නිසා අපි ආශරය කරන පුද්ගලයන් පිළිබඳව - 
දමතැනදී පුද්ගලයත් සවලාසවන් සවලාවට සවනස් සවනවා - සහාඳ 
දැනීමක් ඇති කරගන්න එක තමයි ත ධිමුත්තතාව කියලා කියන්සන, 
ඒ කියන්දන ඒ සඳහාම සයාමු සවච්ච කැප සවච්චි තත්ත්වයක්. 
එතසකාට අපි කලින් කයිපු ඉතාමත්ම සකරිය උත්සන්න කරියාකාරී 
චිත්ත වීියක් දිගට පවත්වාසගන ගිහිල්ලා අන්තිසම් උසප්කඛ්ාවට 
බර ශාන්ත සුන්දර තත්ත්වයකට හිත පත් වීම, සුළු සේලාවකින් 
කරගන්න පුළුවන්. සබාසහෝ අතුරැ මාර්ගවල යන්දන නැතුව හිත 
නන්නත්තාර සවන්ට සදන්දන නැතුව, හැටි සමසහමයි, මම කළ 
යුත්සත සම්කයි කියලා පත් කරගන්න පුළුවන්. සම් විදියට 
උසප්ක්ෂාවට පත් වුණාට පස්සස මුලින් කියපු ඥාන පහු කරසගන 
සහෝ සබාජ්ඣංග ධර්ම පහු කරසගන සහෝ උසප්ක්ෂාවට පත් වුණාට 



62-වන ධමම ද ්ශනය - උදපක්ඛා සම්දබාජ්ඣඞ්ගය | 

251 | 

පස්සස අපි විනිශ්චයකට එළසඹන්සන නෑ. ඒ උසප්ක්ෂා තත්ත්වය 
නඩත්තු කරන්ට පරයත්න කරන්සනත ්නෑ. උසප්කෂ්ාව උසප්ක්ෂාව 
විදියට නඩත්තු සවනවා. අපි සමානවත් ඉල්ලන්දන නෑ. මට සම් 
ඉක්මනට ඊගාව ඥාසනට යන්ඩ ඕනෑ. එසහම නැත්නම් සම්ක 
සමසහමයි, අරය තමයි මට වින සකරැසව, සමයා තමයි මට සම්ක 
ලබල දුන්සන, ඒ සමානවක්වත් නෑ. උසප්ක්ෂාවට ගහිිල්ලා සම්පූර්ණ 
පරයත්න අතහරිනවා. ඒකට කියන්සන් ප්යාග පටිප්පස්සමභන කියල. 
නතර සකරැවට පස්සස විතරමයි නිවනක් අරමුණු සවන්සන. එයින් 
සමපිට අපි ඉල්ලන තාක් කල් නිවනක්, ඒක උසප්කෂ්ාවට බාධයි.  

ඒක නිසා අනිවාර්යසයන්ම අපි උසප්ක්ෂාවට ගියාට පස්සස් 
සමන්න සම්කයි උසප්කඛ්ාව. සම්ක තමයි අදුකඛ්මසුඛ සේදනාව. 
සම්සක කසිි පරයත්නයක් නැතුව මට පැයක් ඉන්න ලැසේවා. සදකක් 
ඉන්න ලැසේවා. තුනක් ඉන්න ලැසේවා. හතරක් ඉන්න, ඕනැ 
තරමකට අධිෂ්ඨාන කරන්ට පුළුවන්. එක්සකෝ ඒ හිත කලින් මාර්ග 
ඵලයක් ලබල තිබුණා නම් ඒ මාර්ග සමාධිය ඉතාමත්ම පරශස්ත 
තත්ත්වයට පත් සවනවා. එසහම නැත්නම් උසප්කෂ්ාව සහාඳට සම් 
තත්ත්වසය් සමෝරන නිසා, හිත සගාතරභූ තත්ත්වයට පත් සවනවා. 
නැත්නම් විනිශ්චය තත්ත්වයට පත් සවලා එහා පැත්තට පනිනවා. ඒ 
පැන්නට පස්සස් උසපක්ෂ්ාවට ඇවිල්ලා. එහාට පැන්නට පස්සස 
තිසයන්සන අකරිය හිතක්, අසකරෝධ හිතක්, අනාලම්බිත හිතක්. ඒකට 
තමයි නිවන කියලා කියන්සන. 

ඒ නිසා බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් පහළ සවන්න කලනි් තිබුණු 
බරාහ්මණ සේද ගීතිකාවල තිසයනවා න භවති කෘ්තන අකෘථඃ 
කියලා. කාරිය කරන වයාපාර කරන හිතකින් කවමදාකවත් නිවන 
සාක්ෂාත් කරන්ඩ බෑ. ස්පර්ශ කරන්ඩ බෑ. ඒ නිසා අපි සවසහසසන 
තාක් කල් නිවන අසපන් ඈතයි. නමුත් අපි සම් සයාදන සවසහස, 
සයාදන පරයත්නය එන්න එන්න කරමසයන් කරමසයන් අඩු සවමින් අඩු 
සවමින් නමුත් අරමුදණ්ම හිත පවත්වන්න පුළුවන් නම්, අපි අර 
කලබල කුලප්පු සවලාවට වඩා නිවනට ටිකක් කිට්ටුයි. තව ඉස්සරහට 
යනසකාට ඒ අරමුසණ්ම හුඟ සවලාවක් හිත පවත්වන්න පුළුවන්. 
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අතුරැ බාධක තියනවා. නමුත් හිත වල්මත් නෑ. අනයවිහිත නෑ. 
හරියට අරමුසණ්ම හිත පවත්වනවා. ඒ වසග්ම එවැනි තත්ත්වය අගය 
කිරීසම් ස්වභාවය නිසාම සයාගාවචරයා ඒක සුවයක් සස් අරසගන 
දිගසටෝම උසප්ක්ෂාව වැසඩනසකාට වැසඩනසකාට උසප්ක්ෂාව 
සග්නවා උපරිම මට්ටමට. කරියාකාරකම් බිංදුවට වැට්ටුවට පස්සස් 
අන්න අකෘතය පිළිබඳව, අකරිය පිළිබඳව, අනාලම්බිත ධර්ම පිළිබඳව 
හිතාගන්න ඉඩ එනවා. ඒ නිසා සම් චිත්ත වීිසය් මුල් සකාටසට 
කියන්සන, සර්වඥයන් වහන්සස් උපසදස් සදනසකාට කරියාසවන් 
වීරිසයන් කෘතයසයන් ඉපයිය යුතුයි බවයි. 

නමුත් ඒක සකරීසගන යනසකාට දම් සයාදපු වීරිය නිසා, 
සයාදපු මනසිකාරය නිසා, දැන් යම් කිසි විදියකට පරීතිසයන් 
පස්සද්ධියට, පස්සද්ධිසයන් සමාධියට, සමාධිසයන් උසප්ක්ෂාවට 
යනවා තමන්ට වැටසහනවා නම්, ඊට පස්සස නරකයි අවුස්සන්න. 
ඊට පස්සස නරකයි පරයත්න කරන්න. අපිට දමතනදී සරණ පිහිට 
වශසයන් තිසයන්සන ගත්ත මූල කර්මස්ථානයමයි. ඒසකත් ස්වභාවය 
සවනස් සවන්න පුළුවන්. ශාන්ත සවන්න පුළුවන්. තුනී සවන්න 
පුළුවන්. ඒ දිසග්ම හිත පවත්වන්න පවත්වන්න අපි අර තදධි 
මුත්තතාව කියන විදියට උසප්ක්ෂාවට නැමිච්ච පදු්ගලසයක් බවට 
පත් සවනවා. අපිට සත්සරනවා දැන් මධයම පරතිපදාව දිදග් ඉදිරියට 
ඇසදනවා. සම්ක ගිහිල්ලා කවද හරි සම්පූර්ණසයන්ම අරමුණ නතර 
සවන්නම ඕනෑ. අරමුණ නිසරෝධම සවන්න ඕනෑ. ඒත ්නෑ නිවන 
ලැසබයි  නැද්ද කියලා සහතිකයක්. ඉන් සමපිට කල්පනා කරන තාක් 
කල්, නිවන පරාර්ථනා කරන තාක් කල්, පරයත්න කරන තාක් කල් 
කවදාකවත් නෑ නිවන ලැසබන්න අවශය මූලික පසුබිමවත් හැදිලා. 

ඒ නිසා සමවැනි තත්ත්වයක් අත්දකින්සන අනිවාර්යසයන්ම 
විපස්සනාසේදී පමණයි. සමථසය්දී ලැසබනවා. ඒ ලැසබන එකට අපි 
කියනවා අර්පනා සමාධිය කියලා. ඒකත් සම්කට සබාසහෝම ස්වරූප 
වශසයන් සමානයි. නමුත් ඒක සලෞකකියි. සම් නිවසනදී, නැත්නම් 
සසෝතාපත්ති මාර්ග කියන විදියට මාර්ග අවස්ථාසේදී අරමුණ සගවී 
යාමත් සමග උසප්ක්ෂාව අගය කරන්සනක් වශසයන් කසිිම 
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පරයත්නයක් සනාකර ඒ දිසග්ම ඒ කටයුතු කරමින් කරමින් ගිහිල්ලා, 
කවදාකවත් අත්සනාදැක්ක සම් තත්ත්සේ මට පැය ගණන් ඉන්න 
ලැසේවා කියලා පරයත්න ඔක්සකෝම අතෑරලා, මදමක් නෑ පුද්ගලසයක් 
නෑ හුදු දැක්මක් පමණයි. බලන සද්කුත් නෑ. අරමුණකුත් නෑ. 
පරයත්සනකුත් නෑ. ආන්න ඔය තත්ත්සවදි අවදි වුදණාත් බුදු සවනවා. 
නින්දට වැටුදණාත් බුදියනවා. ඒ නිසා සබාසහෝමත්ම තීරණාත්මකයි. 
හුඟසදසනක් සමතනදි බුදියනවා. ඒ සමාකද සහ්තුව, දැන් අරමුණකුත් 
නෑ. පරයත්න කරන්සනත් නෑ. ඔසහ් නිකං ඉන්න ගියාම බුදියනවා. 
ඒක නිසා වස්තුව නම් එකමයි. එක්සකෝ ඒක විරියාරම්භ වස්තුවක් 
වසසයන් සම්කට හිත අවදි කරදගන පරබුද්ධ භාවයකට යන්ට හදනව 
නම් බුදු සවන්ට පුළුවන්. එසහම නැත්තම් බුදියන්ට පුළුවන්.  

ඒ නිසා සයෝගාවචරයා සමච්චර දුර ගියත් තාම සම් සදක ළඟ 
ළඟ - බුදියන්න සහෝ බුදු සවන්න. නමුත් සම්ක සයෝගාවචරයා 
හිතාගන්න ඕනැ එච්චර නරකම තත්ත්වයක් සනසවයි. ඒක සත්රැම් 
ඇරගන්න ඕනෑ - සම් සදක ළඟ තිබුණට සම්ක ස ි්  සවලා විඳලා, 
මම මීට පස්සස සමන්න සම් සවලාවට අවදි විය යුතුයි. සම්ක සැපය, 
සම්ක තමයි දැනගැනීම සැපයි කියලා එදා ධම්මදින්නා මහ රහතන් 
වහන්සස් සඳහන් කසළ්. ඒ නිසා මසග හිත ඒ වසග් තත්ත්වයකට 
පත් සවනව නම්, අසන් මට සම්කට සහාඳ අවදි භාවයකින්, 
පිළිගන්නාසුලු අදහනසුලු භාවයකින් ඉන්න ලැසේවා කියලා 
හිතාගන්න ඕනූ. සම්ක බෑ, කලින් සක්මන් සනාකරපු සකනාට සම්ක 
එන්දන නෑ. සහාඳට හිසත් ශක්තියක් කසය් කායික ශක්තියක් තියන 
සකනාට විතරක් සම්ක අත්දකින්න පුළුවන්. 

ඒ නිසා සම්ක සලාකු පරසහ්ලිකාවක් අත්දැකපු අවස්ථාවක්. අපි 
සකාසහාමටත් කතා කරගත්තා සතිපට්ඨාසන ධම්මානුපස්සනා 
සකාටසට යනසකාට සබාසහාම සියුම් සකාටස්වලට තමයි යනස්න. 
ඒ සියුම් සකාටස් වලට ගයිාම තිසයන පරධානතම සද් තමයි පේ පින් 
සදසක් සවනස නැතුව යනවා. කුසල් අකසුල් සදසක් සවනස නැතුව 
යනවා. සහාඳ නරක කියන සදසක් සවනස නැතුව යනවා. සම් සදක 
මැද තිසයන උසප්ක්ෂාව ඒ සදක එකතු කරලා සදසකන් සබදලා 
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ගන්න එකක් එසහම සනසවයි. ඒක සවනමම කලාවක්. සබාසහෝ 
සකාට භාවනා කිරීසමන් එතැන්ට යන්ට ඇරලා, සබාසහෝ සකාට ඒක 
සම්රීසමන් තමයි ඒ තළු ධර්ම සකාටස් අහදගන ඉන්නසකාට 
සකසනකුට හිතට ඒ චිත්ත ශක්තිය වැදඩන්ට ඉඩ තිදයන්දන්. අපි 
කරසගන ගිය එසක් වැරදි රාශියක් තිබුණට සමයින් සවන කරමයක් 
නෑ. 

නමුත් නිවසනන් සමපිට ලාමක සද්වල් බලාසපාසරාත්තුසවන් 
භාවනා කරන සකසනකටු නම් හිත වැසටන්නත් ඉඩ තියනවා. ඒ 
නිසා වැටුණට කමකුත් නෑ. ඒ සමාකද ඒක සත්රැම්ගත යුතුයි. දුක්ඛ 
සතයසය්ම සකාටසක් සම් සාකච්ඡා කරන්සන්. ඒක නිසා දමතැනදී 
නැගිටින සකනාට, වහවහා නිවන අවසබෝධ කරන සකනාට ඒකාන්ත 
උනන්දු කරවනසුලුයි, උසප්ක්ෂාව ඇති කරනසුලු ධර්ම සද්ශනාවක් 
වන අතරම, නැති සකනාට කනගාටුදායක එකක් සවන්න ඉඩ 
තියනවා. සම් අනුව තමන්ටම කල්පනා කරන්න පුළුවන් අපි සම් යන 
ගමන යන්සන සකසහල් ගහ කන්නද සපාල් ගහ කන්නද කියලා. 

ඒ නිසා සම් පැයක් තුළ සද්ශනා කරන ලද ධර්ම සකාට්ඨාසය 
අහසගන ඉන්නසකාට සපර අහපු බණත් තමන්සග් පරාසයෝගික 
අත්දැකීමුත් එකතු කරසගන තමතමාදග් භාවනා කටයුතු දියුණු පවුණු 
කරගැනීම සඳහා සම් ගත කළ කාලසය් අහන්ට ලැබුණු ධර්ම 
සකාට්ඨාශත් අත්දැකීම් සකාට්ඨාශත් සහ්තු සේවා වාසනා සේවා කියන 
පරාර්ථනාසවන් අදට නියමිත ධර්ම ද ්ශනාව සමතනින් සමාප්ත 
කරනවා.
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මෙෙ උතුම් ධර්ෙ දානය පිළිබඳ ෙදු්රණ කටයුතු 
සඳහා දායකත්වය සැලසූ පින්වත්තු 

• කැන්බරා නුවර පදිංචි ජ්නක වැලිකල මහතා ඇතළුු පවුසල් සැම 
- ධර්ම දානය පිණිස. 

• කැන්බරා නුවර පදිංචි සේසි බුද්ධදාස මහත්මිය - ධර්ම දානය 
පිණිස. 

• නවසීලන්තසය් පදිංචි ලතා රාජ්පක්ෂ මහත්මිය විසින්, වසර 
දහතුනකට සපර අභාවපරාප්ත වූ සරත් ජ්යලත් දයාබර සැමියාටත් 
හදිසි අනතුරකින් පරසලෝ සැපත් ධර්මපාල රාජ්පක්ෂ සසායුරා 
ඇතුළු සියලුම ඥාතීන්ටත ්පින් පිණිස සහ සසර දුකනි් මිදී නිවනින් 
සැනසීම පිණිස සමම ධර්ම දානමය කුසලය සහ්තු සේවා!  

• සමල්බර්න් නුවර පදිංචි සසෝභිත සහ ඉසර්ෂා බුත්ගමුව සදපළ 
විසින් -අභාවපරාප්ත සියලු ඥාතීන්ට පින් පිණිසත් සසර දුකින් මිදී 
නිවනින් සැනසීම පිණිසත් සමම ධර්ම දානමය කුසලය සහ්තු 
සේවා! 

• තිලිණි දිල්හානි දායිකාව විසින් තම සදමාපියන්ටත් මිත්තණියටත් 
සියලුම කලාණ මිතරයන්ටත් සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස් ඇතුළු 
නිස්සරණ වනය ආරණයසය් සියලුම ස්වාමීන් වහන්සස්ලාට සහ 
එම ස්වාමීන් වහන්සස්ලාසග් මාපියවරැන්ටත් කායික නිසරෝගී 
භාවය සහ මානසික සැනසීම ඇති කරගැනීම පිණිස 
පුණයානුසමෝදනා ශීර්ෂසයන් 
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• ඕස්ට්රේලියාසේ බරිස්සේන් නුවර පදිංචි ආනන්ද සහ භද්රා පතිරණ 

සදපළ විසින් - ධර්මාවසබෝධය පිණිස 

• කැනඩාසේ සටාසරාන්දටෝ නුවර පදිංචි නිසරෝෂ පියවීර සසායුරා 
විසින් - ධර්මාවසබෝධය පිණිස 

• කැනඩාසේ පදිංචි පරියා සසායුරිය විසින් අභාවපරාප්ත වූ පියාණන්ට 
පින් පිණිසත් මවට දීර්ඝායුෂ පැතීම පිණිසත් තමාට සහ දරැ 
සදසදනාට නිවන් සාක්ෂාත් කරගැනීමටත් සමම ධර්ම දානමය 
කුසලය සහ්තු සේවා. 

• නාවල පදිංචිව සිටි ආදරණීය සදමාපියන් වන බර්ටි සමන්ඩිස් 
මහතාට සහ බන්දු සමන්ඩිස් මහත්මියටත් ගාල්සල් පදිංචිව සිටි 
ආදරණීය සදමාපියන් වන අයි. ජී. පියතිලක මහතාට සහ ගුණවතී 
පියතිලක මහත්මියටත් සලාකු අම්මා වන විමලා ද සිල්වා 
සමනවියටත් නිවන් සුව පතා දරැ මුණුපුරන් විසින් සමම උතුම් 
ධර්ම දානයට දායකත්වය සලසන ලදි. 

• අම්බලන්සගාඩ ධර්මාසශෝක විදයාලසය් විශරාමික ආචාර්යවරැන් වූ 
අභාවපරාප්ත ඒ. කරැණාරත්න ද සිල්වා (ඒ. සක්. සර්), ධර්මා ද 
සිල්වා (ඒ. සක්. මිස්) යන සදාදර සදමේපියන්ට නිවන් සුව පතා 
එම දියණිවරැ. 

• සමල්බර්න් නුවර පදිංචි කුසුමා ජ්යසිංහ මහත්මිය - අභාවපරාප්ත 
තම ස්වාමි පුරැෂයාට සහ සදපාර්ශ්වසය්ම මාපියන්ට පින් පිණිස. 

• සමල්බර්න් නුවර පදිංචි මවදය අසේගුණරත්න මහතා සහ 
මවදය ඉන්ද්රානි ගුණරත්න මහත්මිය - අංක 259, තලාතුඔය පාර, 
ගුරැසදණිය පදිංචිව සිට අභාවපරාප්ත වූ කැප්ටන් ගුණරත්න 
මහතාට සහ ඩී. එම්. ගුණරත්න මහත්මියට  අංක 638, 
මුල්සල්රියාව, අංසගාඩ පදිංචිව සිටි ඒ.පී. සිල්වා මහතාට සහ 
සේසි කුලතුංග මහත්මියට පින් පිණිස. 
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• බම්බලපිටිසය්, මල්ලිකා නිවාසය - සසත ්මැදුසරහි පදිංචිව සිට 
වසරකට සපර අභාවපරාප්ත වූ  අවුරැදු 30 ක පමණ කාලයක් 
ධර්ම ගුරැවරියක හා උපසද්ශිකාවක සස් කටයුතු කළා වූ  
සුවිනීතා පරනාන්දු සමසනවිය කෘතඥතා පූර්වකව අනුස්මරණය 
කරමින්, එතුමියටත් සදපාර්ශ්වසය්ම අභාවපරාප්ත සදමාපියන් සහ 
සියලු නෑදෑ හිත මිතුරන්ටත් පින් පිණිසද අපට ශ්රී සද්ධර්මය පහදා 
සදන සියලු ගරැ ස්වාමීන් වහන්සස්ලාටත් සයිලු කලයාණ 
මිතරයන්ටත් සලෝ වැසි සයිලුසදනාටමත් ධර්මාවසබෝධය පිණිසද 
කරනු ලබන සමම ධර්ම දානයට දායක වන්සන් සපර්මින්ද සහ 
දිල්රැක්ෂි පරනාන්දු සදපළයි. 

• බලන්සගාඩ වසන පින්වත් සක්. සක්. සිරිසස්න මහතා සහ උමා 
ද සමල් මැතිනිය - ධර්ම මාර්ගසය් ගමන් කරන සයෝගාවචර භික්ෂු, 
භික්ෂුණී, උපාසක, උපාසිකාවන්සග් සතිය දියුණු වී නිවන් 
අවදබෝධ වී, ශාසනය දිදුළවමින් බැබසල්වා! යන පරාර්ථනය ඇතිව, 
තව , ඒ පින් මහිමසයන්, සත්පුරැෂ කලයාණ මිතර ඇසුර හරහා 
නිර්මල සද්ධර්මය ශරවණසයන්, අපරමාද වීර්යසයන්, සයෝනිසසෝ 
මනසිකාරය පිහිටුවමින් ධර්ම මාර්ගසය්ම යාමට අපට  සම් පිනම 
මූලික සේවා’යි අපි පතමු. 

• උඩහමුල්සල් පදිංචි මවදය එස්. ආර්. සමරතංුග මහතා - 
අභාවපරාප්ත තම පියාණන්ට සහ මූණියන්ට පින් පිණිස; මවදය 
පද්මා සමරතුංග මහත්මිය - අභාවපරාප්ත වූ තම සදමාපියන්ට පින් 
පිණිස. 

• සබාරැල්සල් පදිංචිව සිට අභාවපරාප්ත වූ චන්ද්රදාස විදානපතිරණ, 
එම්. අසේසකෝන් යන සදමාපියන්ට සහ කඩුසවල පදිංචිව සිට 
අභාවපරාප්ත වූ ලීලාවති අසේසකෝන් පුංචිඅම්මාට පින් පිණිස - 
එම දුදරැවන් විසින් 

• නිලූ දිසානායක මහත්මිය - ධර්ම දානමය කුසලානිසංසය පිණිස 
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• කැන්බරා නුවර පදිංචි අරැණි විසජ්තුංග මහත්මිය විසින් - 
අභාවපරාප්ත සියලු ඥාතීන්ට පින් පිණිසත් සසර දුකින් මිදී නිවනින් 
සැනසීම පිණිසත් සමම ධර්ම දානමය කුසලය සහ්තු සේවා!  

• සංජීව අසේරත්න සසායුරා - අභාවපරාප්ත නිහාල් අසේරත්න 
පියාණන්ට පින් පිණිස  

• නිස්කා ජ්යසකාඩි සසායුරිය - ධර්මාවසබෝධය පිණිස 

• සපර්මා පරනාන්දු සසායුරිය - තම රැක්මන් පුතාට ධර්මාවසබෝධය 
පිණිස 

• මල්ලිකාරච්චි සසායුරිය - ධර්මාවසබෝධය පිණිස 

• කුසුමා නානායක්කාර සසායුරිය - ධර්මාවසබෝධය පිණිස 

• සඩාරීන් වීරසිංහ සසායුරිය - ධර්මාවසබෝධය පිණිස 

• මාසනල් කපුරැසග් සසායුරිය - අභාවපරාප්ත වූ පුංචිඅම්මලා 
(සලිනා සහ චන්ද්රා) මහත්මීන්ට පින් පිණිස  

• ඩී. එම්. ඉලංගසකෝන් මහත්මිය - අභාවපරාප්ත වූ සක්. ඩී. එස්. 
ගුණරත්න ස්වාමි පුරැෂයාට පින් පිණිස 

• කුලියාපිටිසය් වසන වසයෝවෘද්ධ සුභසිංහ මෑණියන්ට චිර ජීවනය 
පරර්ථනා කර සිටිමු. 

• පාදුක්ක ජ්යන්ති පාසර් පදිංචිව සිටි තරිඳු හසන්ත චන්ද්රසිරි පුතාට 
උතුම් නිවනින් සැනසීම ලැසේවා.  

දායකත්වය දුන් සැමට සතරැවන් සරණින් චතුරාර්ය සතය ධර්මය 
අවසබෝධ වී පරාර්ථනීය සබෝධියකින් උතුම් නිවනින් සැනසීම උදා 

සේවා! යි සමත් සිතින් පරාර්ථනා කරමු. 

2021, සවසක් මස 20 වන දා. 
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ධර්මද ේශනා සකසේ කිරීමට සහාය දුනේ 
පිනේවතුනේ හට කරන පුණ්යානදුමා නාව 

අප අරණය සස්නාසනසය් භාවනා වැඩසටහන් සම්බන්ීකාරක 
මහත්ම මහත්මීන්සගන් මීට ඉහතදී කරන ලද ඉල්ලීමක් අනුව, 
ආරණය සස්නාසනයට සම්බන්ධ දායක දායිකා සබාසහෝ පිරිසක් ධර්ම 
සද්ශනා පිටපත් කිරීම, නිවැරදි කිරීම, ටයිප් කිරීම ආදී කටයුතුවලින් 
අපට උපකාර කළහ. සමම සද්ශනා කාණ්ඩය ඉතාම සකටි කාලයකදී 
ඔබ අතට පත් වන්සන් ඔවුන් අපට දැක්වූ එම කාරැණික සහසයෝගසය් 
පරතිඵලයක් වශසයනි. ඉදිරි කාණ්ඩද සමසලස ඔබ අතට පත ්කිරීම 
අපසග් අභලිාෂයයි. 

ඒ කරන ලද මහඟු කාර්යය සවනුසවන් පහත නම් සඳහන් 
දායක දායිකාවන්ට අපසග් සගෞරවය පරණාමය පුද කරමු. සමම නාම 
සල්ඛනය සකැසීසම්දී කිසි යම් අතපසු වීමක් සිදු වී ඇසතාත් ඒ ගැන 
අපසග් කනගාටුව පරකාශ කරන අතරම, එම අතපසු වීම් දන්වා එවන 
සමන් සගෞරවසයන් ඉලල්ා සිටිමු. ඉදිරි කාණ්ඩවලදී ඒවා නිවැරදි 
කිරීමට අප ිබලාසපාසරාත්තු සවමු. 

⚫ අනුලා සපර්මචන්ද්ර සසායුරිය - ඩසනඩින්, නවසීලන්තය 

⚫ අයිරින් සුබසිංහ සසායුරිය - සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව 

⚫ භාමනී කුමාරසස්න සසායුරිය - මහරගම 
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⚫ පද්මා රත්නායක සසායුරිය - සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව 

⚫ සඩාරීන් වීරසිංහ සසායුරිය - බත්තරමුල්ල 

⚫ තශිකා මහනාම සසායුරිය - අලුසබෝමුල්ල  

⚫ එම්. මාරසිංහ සසායුරිය - මාලසේ  

⚫ උසද්නි තිලකරත්න සසායුරිය - නක්කාවත්ත 

⚫ මාලනී විකරමාරච්චි සසායුරිය - උදම්මිට 

⚫ ලිලන්ගා බාලචන්ද්ර සසායුරිය - සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව  

⚫ මැණික් බස්නායක සසායුරිය - සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව  

⚫ ගංගා ජ්යවිකරම සසායුරිය - සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව  

⚫ පද්මා සමරතුංග සසායුරිය - උඩහමුල්ල 

⚫ ඩයනා සමරසිංහ සසායුරිය - කෑගල්ල 

⚫ නන්දනී වනිගසස්කර සසායුරිය - ඕක්ලන්ේ, නවසීලන්තය  

⚫ අරැණ ලක්මාල් සසායුරා - නවසීලන්තය  

⚫ ඉෂංකා සමරවීර සසායුරිය - සහෝමාගම 

⚫ ලක්මාල් නන්දසිරි සසායුරා - මාසබෝදල 

⚫ විසජ් අලංකාරසග් සසායුරා - සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව 

⚫ විමල් ගමසග් සසායුරා - සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව 

⚫ බන්දු ගමසග් සසායුරා - සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව 

⚫ චමිලා ජ්යවර්ධන සසායුරිය - සිේනි, ඕස්ට්රේලියාව 

⚫ පරියංකා සමාල්ලිසගාඩ සසායුරිය - සබාරලැස්ගමුව  

⚫ නදීෂා දිලිනි සසායුරිය - ඇඹිලිපිටිය 
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⚫ අනූෂා ගුණරත්න සසායුරිය - කුරැණෑගල 

⚫ උදානී හිරන්තිකා සසායුරිය - කැළණිය  

⚫ නදීෂා සමරසකෝන් සසායුරිය - උලපසන් 

⚫ දමිත් අමරසකෝන් සසායුරා - බියගම 

⚫ ඉසුරැ සකාඩිතුවක්කු සසායුරිය - රාවතාවත්ත, සමාරටුව 

⚫ සෂහාන් සංජන සසායුරා - මීතිරිගල  

⚫ සුනීතා දිසානායක සසායුරිය - සකාළඹ 

⚫ ගයනි සුමතිපාල සසායුරිය - සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව 

⚫ මදුෂානී නිසම්ෂා සසායුරිය - සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව 

⚫ මදුෂ්කා අලුත්සග් සසායුරිය - සිේනි, ඕස්ට්රේලියාව 

⚫ දිලිනි ද අල්විස් සසායුරිය - සිේනි, ඕස්ට්රේලියාව 

⚫ සුරන්ගනී සමරසිංහ සසායුරිය - බරිස්සේන්, ඕස්ට්රේලියාව 

⚫ ධම්මිකා සවල්ගම සසායුරිය - මැදසගාඩ, නාත්තන්ඩිය 

⚫ සුනිල් රත්නායක සසායුරා - මැදසගාඩ, නාත්තන්ඩිය 

⚫ මල්කාන්ති ජ්යසිංහ සසායුරිය - නුසග්සගාඩ 

⚫ චම්පා කන්නන්ගර සසායුරිය - මහරගම 

⚫ සද්විකා සමන්ඩිස් සසායුරිය - නාවල 

⚫ නිලූ දිසානායක සසායුරිය - තලවතුසගාඩ 

⚫ සරෝහිනී සහට්ටිසග් සසායුරිය - ඕක්ලන්ේ, නවසීලන්තය 

⚫ අනුරැද්ධ පරියංකර සසායුරා - සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව 

⚫ ඕශානී සපසරරා සසායුරිය - නුසග්සගාඩ 
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⚫ මදාරා විමලරත්න සසායුරිය - කැලනිය. 

⚫ චතුරිකා කාරියවසම් දුව සහ මසනෝහාරී දුව ඇතුළු ටයිප් කිරීදමහි 
දයදුණ කණ්ඩායම 

⚫ සමන් සසායුරා සහ කුමුදු සමරනායක සසායුරිය - සහෝමාගම, 
ධර්ම සද්ශනා ටයිප් කර දී එම දායකත්වය දැරීම සවනුසවන් 

⚫ සච්තක ජ්යසසෝම පුතා ඇතුළු (සකාලිටි පරින්ටර්ස්) සහායක 
කණ්ඩායම 
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