මහා සතිපට්ඨාන
සූතර ද ේශනාවලිය

චතුර්ථ භාග
ධමය ය ්ශනා 30-38 ක්වා
(ධම්මානුප්ස්සනා - ප්ඤ්ච නීවරණ)

මීතිරිගල නිස්සරණ වනය ් ප්රධාන කර්මස්ථානාචා ය
උඩඊරියගම ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්්ස්
නිස්සරණ වන ආරණ යස්නාසන
මීතිරිගල

ධමය දාන ක් වශය න් යනාමිලය ් යෙදාදීම ප්ිණිස ි.

ප්රථම මුද්රණ

- 2019

මහා සතිපට්ඨාන සූතර ් ්ශනාවලිය - චතුර්ථ භාගය
(ධම්මානුපස්සනා - පඤ්ච නීවරණ)
ප්ූජනී

උඩඊරි ගම ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්යස්

අ ිති :
මීතිරිගල නිස්සරණ වන සංරක්ෂණ මණ්ඩල
මීතිරිගල, 11742
දුරකථන : 033 3339193
nissaranavanaya@gmail.com
www.nissarana.lk
ISBN : 978-955-4877-03-0
මුද්රණ
යකාලිටි ප්රින්ටර්ස්
17/2, ප්ැඟිරිවත්ත ප්ාර,
ගංයගාඩවිල, නුයග්යගාඩ.
දුරකථන : 0114870333
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යං ් ා ත්වං, බ්රාහ්මණ, සන්තං වා අජ්ඣත්තං රාගං ‘අත්ථි ්ම
අජ්ඣත්තං රා්ගා’ති පජානාසි, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං රාගං ‘නත්ථි
්ම අජ්ඣත්තං රා්ගා’ති පජානාසි - එවම්පි ් ා, බ්රාහ්මණ,
සන්දිට්ි් ා ධ්ම්මා ්හාති අ ාලි් ා එහිපස්සි් ා ඔපනයි් ා
පච්චත්තං ්විත්්බ්ා විඤ්ඤූහී’ති.
- අංගුත්තර නිකා , ඡක්ක නිප්ාත, ප්ඨම ප්ණ්ණාසක, ධම්මික වග්ග,
දුති සන්දිට්ඨික සූතර

තම චිත්ත සන්තානය ් ප්හළ වන විවිධ යකයලස්
හඳුනාගැනීම සර්වඥ න් වහන්යස්යග් ධර්මය ් එන සුවියශ්ෂී
ලක්ෂණ ක් ෙව අප් විසින් යත්රැම්ගත ුතු . තමන් වහන්යස්
හමුවට ප්ැමිණි එක්තරා ෙරාහ්මණ කු ධර්ම සාන් ෘෂ්ටික වන්යන්
යකයස්දැ ි ප්රශ්න කළ විට ඊට ප්ිළිතුරැ ය න සර්වඥ න් වහන්යස්,
ම් අවස්ථාවක තම සියත් රාග ක් ප්හළ වූ විට ‘දැන් තම සියත්
රාග ක් ප්හළව ඇතැ ි’ යකයනකු වර්තමාන වශය න් දැනගනී නම්
එ ධර්මය ් සාන් ෘෂ්ටික ස්වභාව ක් ෙව යප්න්වා ය ති. එයලසම,
රාග ක් ප්හළව යනාමැති විට ‘දැන් තම සියත් රාග ක් ප්හළව
නැතැ ි’ යකයනකු වර්තමාන වශය න් දැනගනී නම් එ
ධර්මය ්
සාන් ෘෂ්ටික ස්වභාව ක් ෙව යප්න්වා ය ති. අයනකුත් ප්රධාන
යකයලස් වන ්යේෂ, යමාහාි ගැන සර්වඥ න් වහන්යස්
යමයලසම වදාරති.
අ
කරැණකි.

යොයහෝය නකු භාවනාවට යප්ළගැසී සිටීම සතුටට
භාවනා කරන්නන් අතර චිත්තානුප්ස්සනාව සහ
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ධම්මානුප්ස්සනාව වඩන ය ෝගාවචරය ෝ යොයහෝ යවති. වර්තමාන
වශය න් ඉහත යප්න්නුම් කළ ප්රිි තම චිත්ත සන්තානය ් ඒ ඒ
යමායහායත්දී ප්හළ වන විවිධ යකයලස් ස්වභාව න් හඳුනාගැනීමට
ය ෝගාවචර ින් එතරම් උනන්දුවක් ක්වන ෙවක් අප්ට යනායප්යන්.
ඒ සඳහා වියශ්ෂය න් උවමනා කරන, ඇතුළතට නැමුණු ගති ,
නිහතමානී ෙව සහ නිරන්තරය න් සිත ගැන අවධානය න් සිටීම
න කරැණු සම්ෙන්ධය න් අප් තුළ ඇත්යත් ඇල්මැරැණු
ආකල්ප් කි. එයහත් සර්වඥ න් වහන්යස්යග් ධර්මය ් ඇති
සන්දිට්ඨික, අකාලික, එහිප්ස්සික, ඔප්න ික ගුණ න් අප් ොහිරින්
යසා නවා යවනුවට, අප් තුළම එකී ගුණ න් ි ුණු කරගැනීමට ම්
අ කු යවයහයසත් නම්, යම් හමට නව ප්ණක් දීමට අප්ට අ ත් ඉඩ
ඇත. ධර්මානුධර්ම ප්රතිප්දාව අප් තුළ ප්රාය ෝගික වශය න් කරි ාත්මක
වීමටත් විප්ස්සනාව වැඩීමටත් එ මහත් රැකුලක් වනු ඇත.
සියත් ප්හළ වන නීවරණ ධර්ම න් හඳුනාගැනීම
සම්ෙන්ධය න් ප්ුළුල් යලස සාකච්ඡා කරන, සතිප්ට්ඨාන
ය ්ශනාවලිය ් චතුර්ථ භාග , ඉහත කී කාර්
සුළුයවන් යහෝ ඉටු
කරනු ඇතැ ි අප්ි ෙලායප්ායරාත්තු යවමු. යම් සඳහා විවිධ අන් මින්
දා ක වූ ගිහි ප්ැවිි ය ප්ාර්ශ්ව ටම යම් ධර්ම දානම කුසල උතුම්
වූ නිර්වාණාවයෙෝධ ප්ිණිසම යහ්තු යේවා! යම් යප්ාත ප්රිශීලන
තුළින් සාන් ෘෂ්ටික
හමක නිරාමිස ප්රීති
විඳගැනීමට
යොයහෝය නකුට ඉඩ ප්රස්තාව සැලයස්වා!
මීට සසුන් ලැි,
උඩඊරි ගම ධම්මජීව හිමි
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සංසේකාරක සටහන
අති ප්ූජනී උඩඊරි ගම ධම්මජීව නා ක ස්වාමීන් වහන්යස්
විසින් වර්ෂ 2006 සිට 2008 ක්වා කාල තුළදී මීතිරිගල නිස්සරණ
වන යස්නාසනය ් භාවනානුය ෝගී භික්ෂුන් වහන්යස්ලාට ය ්ශනා
කරන්නට ය දුණ යමම ධර්ම ය ්ශනාවලිය ් අංක 31, 32 සහ 37 න
ය ්ශනාවල හඬ ප්ටි යසා ාගත යනාහැකි වි . එකල ප්ටිගත කිරීයම්
ප්ැවැති දුර්වලතා ඊට යහ්තු වන්නට ඇත.
යම් නිසා, ය ්ශනාවලිය ් අඛණ්ඩතාව ප්වත්වාගැනීම සඳහා
අප්ට යවනත් විකල්ප් ක් යසවීමට සිදු වි . ඒ අනුව, අප් නා ක
ස්වාමීන් වහන්යස් විසින් වර්ෂ 2006 දී යමල්ෙන් නගරය ්දී යමම
සූතර ම අළලා කරන ල ය ්ශනාවලි කින් අදාළ ය ්ශනා කිහිප් ක්
උප්ුටා යගන, යමම කෘති ට ඇතුළත් කයළමු.
යමහිදී වියශ්ෂ කරැණක් ක්වමු. යම් කෘතිය ් අංක 37
වශය න් එයස් අලුතින් ආය ්ශ කළ 16 වන යමල්ෙන් ය ්ශනාව,
සාමාන කාල වන එක ප්ැ ක් ඉක්මවා ප්ැ ය කක් තිස්යස්
ප්වත්වා තියේ. ඊට යහ්තු වී ඇත්යත් එම ය ්ශනායවන් නීවරණ
ප්ර්ව අවසාන කිරීමට ස්වාමීන් වහන්යස් තීරණ කිරීම ි. ඒ අනුව
ප්ළමුවන ප්ැ උ ්ධච්ච් කුක්කුච්ච ත් ය වන ප්ැ විචිකිච්ඡාවත්
ප්ිළිෙඳව ය ්ශනා යකාට ඇත.
නිස්සරණ වන
ය ්ශනාවලිය ් අංක 38 ය ්ශනාව
විච්කිච්ඡාව අළලා කරන ල ් කි. යම් අනුව අංක 37 (ආය ්ශිත)
ය ්ශනායේ ය වන යකාටසත් අංක 38 ය ්ශනාවත් එකම විෂ
(විචිකිච්ඡාව) විවිධ ප්ැතිකඩවලින් ෙලමින් විගරහ කරනු ලැෙ ඇත. ම්
තැයනක ප්ුනරැක්ති ක් යේ නම්, එයස් වී ඇත්යත් ය ශනාවලි
ය කකින් ය ්ශනා ලොගැනීමට සිදු වූ යහ ිනි.
සංස්කාරකවරැ
2019-09-20
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සම්පා ක සටහන
මීතිරිගල නිස්සරණ වන ආරණ යස්නාසන ට සම්ෙන්ධ
වී කලක සිට ධර්ම ගරන්ථ ප්ිළිෙඳව කට ුතු කරන්නට මා හට
අවස්ථාව ලො දුන් අති ප්ූජ උඩඊරි ගම ධම්මජිව නා ක ස්වාමීන්
වහන්යස්ට මායග් යගෞරව ප්ූර්වක ප්රණාම ප්ළමුයවන්ම ප්ු කරමි.
මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ප්ා ක කරයගන උන්වහන්යස් විසින්
ය ්ශිත ධර්ම ය ්ශනාවලි යල්ඛනගත කිරීයම් කට ුත්ත දැනට
සෑයහන ප්රමාණ කට ඉටු වී ඇත. යම් එම ගරන්ථාවලිය ් සිේවැන්න
යේ. යප්ර ප්රිිම යමම කෘති සකස් කිරීම සඳහා නිස්සරණ වන
ආරණවාසී මහා සංඝ රත්න ඉිරිප්ත් වූහ. අදාළ ය ්ශනා ඇතුළත්
හඬ ප්ට නැවත නැවතත් අසමින්, ට ිප්් ප්ිටප්ත් නිවර කිරීයම්
ය දුණහ. එම කැප් වීම නිසා යනායේ නම්, යම් ගරන්ථාවලි යමයස්
ප්ළ කරන්නට යනාහැකි වනු ඇත. එයහ ින් උන්වන්යස්ලාට මායග්
යගෞරව ප්ූර්වක ප්රණාම ප්ු කරමි.
තව , යසෝදු ප්ත් ප්ිරික්සීයමන් රාණි රාජප්ක්ෂ මහත්මි ත්
අලංකාර යලස ප්ිට කවර නිර්මාණ යකාට එහි මුද්රණ කට ුතු
සම්ෙන්ීකරණ කිරීයමන් අමිල් කුමාර මහතාත් යමහිදී සහා වූහ.
නිස්සරණ වන සංරක්ෂණ මණ්ඩලය ් යහ්මන්ත රණවක මහතා
යමහි මුද්රණ කට ුතු සම්ෙන්ීකරණය න් සහා
වි . ඒ
මහත්මමහත්මීන් තිය නා යකාලිටි ප්රින්ටර්ස් මුද්රණාලය ් අධිප්ති
ජ යසෝම මහතා සහ යස්වක මණ්ඩල මමතරී ප්ූවයකව යගෞරවය න්
සිහිප්ත් කරමි.
සම්ප්ා ක
2019-09-20
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30 │ ධම්මානුපසේසනා
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බ්ුද්ධස්ස
“ ථඤ්ඤච පන, භික් ්ව, භික් ු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති?
ඉධ, භික් ්ව, භික් ු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති පඤ්ඤචසු
නීවර්ණසු ති”
යගෞරවනී ය ෝගාවචර මහා සංඝරත්නය න් අවසර ි. අප්ි
අ යම් මුල ප්ුරන්යන් සතර සතිප්ට්ඨානය ් අවසාන සතිප්ට්ඨාන
යහවත් ධම්මානුප්ස්සනා සතිප්ට්ඨාන ට ි. ඊට කලින් යොයහෝම
ප්රසි ්ධ ි
කවුරැත්
න්නවා
අප්ි
කා ානුප්ස්සනාව,
යේ නානුප්ස්සනාව, චිත්තානුප්ස්සනාව කි ලා ප්ූර්වගාමී වූ
අනුප්ස්සනා සතිප්ට්ඨාන තුනක් විස්තර කරන්නට ය දුණා.
කා ානුප්ස්සනාව ප්රධාන වශය න්ම රෑප් ධර්ම - ප්රකට ඕළාරික
යකාටසක් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඒකත් තමන්යග් ආධාත්මික ක
වශය න් අරයගන ඊගාවට සම්ෙන්ධ කරලා, ආධාත්මික ොහිර
වශය න් අනිකුත් ොහිර අවිඥානික වස්තු සම්ෙන්ධ කරමින් රෑප්
ධර්ම වශය න් යහාඳ ආරම්භ ක්, යල්සි තැනක්, ප්රකට තැනක්
ඉිරිප්ත් කරගන්නවා. ඊට ප්ස්යස් ඒක කරමය න් ඊට වඩා ගැඹුරැ
යවච්ච, ඒ වයග්ම කා ානුප්ස්සනාව ියග් නයකාට ඉයේම වයග්
1

|

| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ඉිරි ට හමු වන, අත්හරින්න ෙැරි මගහරින්න ෙැරි විි ට හමු වන
යේ නාව, යේ නානුප්ස්සනාව වශය න් අප්ි ඉිරිප්ත් කරගත්තා.
කා ානුප්ස්සනාව වයග් විස්තර යගාඩක් යේ නානුප්ස්සනාවට
ඉිරිප්ත් යවන්යන් නැහැ. යොයහෝම යකටි ප්ර්ව ක්, යකටි ප්ුරැකක්
යේ නානුප්ස්සනාව කි ල කි න්යන්. ඊගාවට ඒ යේ නාව ියග්,
යේ නාව තුළින් ය ෝගාවචර ාට කරමය න් අර රෑප් ධර්ම න්යගන්
ප්ටන්යගන ඉිරි ට න සති නාම ධර්ම න්ට හැරවීම සි ්ධ
යවනවා. ඊට ප්ස්යස් චිත්තානුප්ස්සනාව කි ලා හිත, නැත්නම් ශු ්ධ
වූ නාම ධර්ම න්යග් මුල ප්ූර්ව වශය න් අනුප්ස්සනාවක් කරනවා.
ඒයක්ිත් අප්ි ප්සු ගි ධර්ම ය ්ශනා කීප් ක්ම එහි ඇත්තා වූ ුගළ
අටක්, නැත්නම් යකාටස් වශය න් නම් ප්ලු වශය න් නම් දාස ක්,
විස්තර කරනයකාට යම් හිතක් වැඩ කරන හැටි, නැත්නම් නාම ධර්ම
ප්රභව වැඩ කරන හැටි ප්ිළිෙඳව අනිකුත් ආගමක යහෝ ර්ශන ක
යහෝ වි ාවක යහෝ යනාතිබිච්ච විිය ් ප්ුදුම සවිස්තර විගරහ ක්,
ආරාධනා ප්ූර්වක විගරහ ක්, ප්රීක්ෂණ ට අභිය ෝගවලට තර්ක ට
ආරාධනා කරනසුලු විගරහ ක් යම ින් ඉිරිප්ත් වුනා.
දැන් ඉිරිප්ත් යවන්යන් ඒ තුයනන්ම හිත සකස් කරගත්ත, ජව
කවා ගත්ත, යේග කට නංවාගත්ත, එකලස් කරගත්ත, හීලෑ
කරගත්ත, හික්මවාගත්ත හිතකට ගැළයප්න ධම්මානුප්ස්සනා
යකාටසක්. යවන විි කට කි නවා නම් ධම්මානුප්ස්සනාව කතාවක
යහෝ භාවනාවක යහෝ ආරම්භක ප්ර්ව ක් යනයව ි. ඒක මුල ඉඳලා
කරයගන න යකයනකුට ඒ ප්රිච තුළින්, ඒ යප්ළගැස්ම තුළින්
ඉිරිප්ත් වන කාරණාවක්. එයහම නැත්නම් තලතුනා වැඩක්,
යමෝරච්ච වැඩක්. ඒ නිසා එහි ගැඹුරක් ති නවා කි න එක අලුතින්
විස්තර කරන්න ය ක් නැහැ. කා ානුප්ස්සනා, යේ නානුප්ස්සනා,
චිත්තානුප්ස්සනා කරම ට ප්ුහුණු කරයගන එනයකාට ඒ ෙල යර්ඛාව
ියග්ම, ඒ එකලස ියග්ම තම ි අප්ිට ධම්මානුප්ස්සනාව ප්ිළිගන්න
යවන්යනත්, ධම්මානුප්ස්සනාවට ෙැසගන්න සි ්ධ යවන්යනත්.
ඉතින් කා ානුප්ස්සනා, යේ නානුප්ස්සනා, චිත්තානු
ප්ස්සනා, ධම්මානුප්ස්සනා කිේවාම යමතන සතිප්ට්ඨාන සූතර ට

|2

|

30-වන ධමය ය ්ශන

ගැළයප්න ධර්ම - ධම්ම කි න ප් ට ඒකටම ආයේණික වූ අර්ථ
විගරහ ක් ඉිරිප්ත් කරගන්න යවනවා, වියශ්ෂය න්ම ප්ටලවලා
වර වලා වටහාගැනීම දුරැ කරගන්න. ධර්ම - ධම්ම කි න ප් , ධර්ම
කි ලා කි නවා සංස්කෘතය න්. ධම්ම කි ලා කි නවා ප්ාලිය න්.
සමහර විට සිංහලටත් ඒක ධම්ම කි ලා කි නවා. සිංහල නම් මිශර
සිංහල නිසා ඒ ප් ය කම කින්නට ලැයෙනවා. කා ානුප්ස්සනා
යකාටස නම් සාමානය න් සුතම වශය න් අසා දැනගන්නා
යකයනකුට විස්තර කරලා ය න්ට අමාරැවක් නැහැ, යමාක ඒක රෑප්
ධර්ම යකාටසට වැයටන නිසා. ක - රෑප් - ඕළාරික ප්ඨවි, ආයප්ෝ,
යත්යජෝ, වාය ෝ කි න ප්රධාන භූත රෑප් න්යගන් හැිච්ච යකාටසක්
වශය න් යප්න්වන්න ප්ුළුවන්. යේ නානුප්ස්සනා, චිත්තානුප්ස්සනා,
ධම්මානුප්ස්සනා කි න යකාටස් තුන නාම ධර්මවලට වැයටනවා
කි ලා කා ානුප්ස්සනායවන්, නැත්නම් රෑප් යකාටසින් යවන් යකාට
හඳුනාගන්නට ප්ුළුවන්.
අප්ි සාමානය න් ප්ංචස්කන්ධ යවන් කරලා ක්වනයකාට
රෑප්, යේ නා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ කි ලා ප්හකට කඩන එක
ය ෝගාවචර ප්ිරිස අතර ප්රසි ්ධ කාරණ ක්; න්නා ප්රසි ්ධ ය ක්.
එ ින් කා ානුප්ස්සනාව කි න්යන් කා ස්කන්ධ ි. ඒක අ ින්
යකරැවට ප්ස්යස යේ නානුප්ස්සනා, චිත්තානුප්ස්සනා, ධම්මානු
ප්ස්සනා කි න යකාටස් තුන යේ නා ස්කන්ධ , සඤ්ා ස්කන්ධ ,
ස්කන්ධ , සංස්කාර විඤ්ාණ ස්කන්ධ
කි ලා යම් සතරට
සමාන්තර වි
ුතු ි. යම් වයග් සාමාන විගරහ ක් තම ි අට්ඨකථාව,
ඒ වයග්ම අභිධර්ම අනුගමන කරන්යන්. ඒ යමාක , ඒ යකාටස්
කරලා යවන් කරගැනීම, හඳුනාගැනීයම් ප්හසුව සඳහා එතැනදී
යේ නා ස්කන්ධ , යේ නානුප්ස්සනා සතිප්ට්ඨාන කි ලා යවන්
කරන්නට ප්ුළුවන්. විඤ්ාණ ස්කන්ධ
චිත්තානුප්ස්සනා
සතිප්ට්ඨාන කි ලා යවන් කරන්නට ප්ුළුවන්. එයහම යවන් කයළාත්
ධම්මානුප්ස්සනාවට වැයටන්යන් සඤ්ා, සංස්කාර කි න යකාටස්
ය ක, ධම්මතා - ධර්ම. ඒ වායග්ම අභිධර්මය ් යහෝ අටුවායේත්
සමහර යවලාවට සූතර ප්ිටකය ්ත් යහ්තු යහෝ සාධක සහිතව, ඇහැට
රෑප් කි ල, ආධාත්මික ොහිර වශය න් අදාළ ආ තන ය ක
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
හඳුනාගන්නවා. අජ්ඣත්ත වශය න් චක්ඛු ආ තන , ොහිරව රෑප්
ආ තන, ආධාත්මික වශය න් යසාතා තන , ොහිරව ශේ
ආ තන , ආධාත්මික වශය න් ගන්ධ ආ තන , ආඝරාණ කරන
තැන ගඳ, ිව රස ෙලන තැන රස, ක ප්හස කි ලා අන්තිමට
යප්න්වන්යන් මන ධම්ම කි ලා; මනා තන ධම්මා තන කි ලා.
මනසට යගාදුරැ වන, මනසට ප්ිටින් ඇවිල්ලා සම්ෙන්ධ වන යකාටස
ධම්මා තන කි ලා කි නවා. ඒ නිසා හිතට අරමුණු යවන්නා වූ
ඕනෑම ය ්කටත් ධර්ම කි ලා කි න්න ප්ුළුවන්. ඒ අනුව ෙලනයකාට
කා ානුප්ස්සනාවත් ධම්මා තන ක්ම ි. අප්ිට ක
අරමුණු
යවන්යනත් නාම ධර්ම ක් වශය න් අරමුණු කරනයකාට හිතට ි.
හිතට අරමුණු වීම නිසා, ක ත් ධම්මානුප්ස්සනාවට ඒ කි න විගරහ
අනුව අප්හසුවක් නැතිව ඇතුළත් කරන්න ප්ුළුවන්. යේ නානුප්ස්සනා
සහ චිත්තානුප්ස්සනා, කා ානුප්ස්සනාවටත් වඩා සමීප් ි යම්
විගරහ ට. ඊගාවට ධම්මානුප්ස්සනා වශය න් ගැයනන, යම් අ
විවරණ ක්, ආරම්භ ක් ලොගන්නට හ න නීවරණ ධර්ම, ප්ංච
උප්ාදානස්කන්ධ, ප්ංචස්කන්ධ, යොජ්ඣංග ධර්ම, චතුරාර් සත න
යකාටසුත් සිතට අරමුණු වන ය ්වල්.
යම් අනුව මනා තන, ධම්මා තන කි න ආධාත්මික, ොහිර
වශය න් යම්ක කඩලා ෙලනයකාට සතර සතිප්ට්ඨාන ම
ධම්මා තන ක්. ඒ නිසා එ ිනුත් කා නුප්ස්සනා, යේ නානුප්ස්සනා,
චිත්තානුප්ස්සනා යවනමම යකාටස් අඳුනාගැනීමක් කළ නිසා
යමතන හඳුන්වා ය න්යන්, අර්ථකථන ක් ය න්යන් හිතට අරමුණු
යවන්නා වූත් කා ානුප්ස්සනාවට, යේ නානුප්ස්සනාවට, චිත්තානු
ප්ස්සනාවට යනාගැයනන්නා වූත් සි ල්ලක්ම ධම්මානුප්ස්සනා
වශය න් ගන්න ෙව ි. ඒක යොයහෝම ආරක්ෂාකාරී අර්ථකථන ක්.
ම් යකාටසක් කා ානුප්ස්සනාවට වැයටනව , ම් යකාටසක්
යේ නානුප්ස්සනාවට වැයටනව ,
ම් යකාටසක් චිත්තානු
ප්ස්සනාවට වැයටනව ඒ යකාටස් ටික හැරැණාම, හිතට අරමුණු
වන ඉතුරැ යකාටස් සි ල්ලක්ම ධම්මානුප්ස්සනාවට වැයටනවා. ඒ
නිසා කා ානුප්ස්සනාව කි න යප්යන්රය ් ම් කිසි හිලක් තිබිලා
යකාටස් හැලිලා ගි ා නම්, චිත්තානුප්ස්සනාව යකාටස කරයගන
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නයකාට ආධුනික ායග් අතින් ගිළිහී ගි , හැලී ගි යකාටසක්
තිය නවා නම්, යේ නානුප්ස්සනායේදීත් චිත්තානුප්ස්සනායේදීත්
යකාතනක යහෝ හැලීමක් අතප්සු වීමක්, වැගිරී ාමක්, ගිළිහී ාමක්
වුණා නම්, ඒ සි ල්ලම ධම්මානුප්ස්සනායේදී අහු යවනවා. යමාක
ධම්මානුප්ස්සනායේදී සි ල්ල ප්ිඬු කිරීමක් කරන නිසා.
ඒ නිසා ඒ හැම ප්ර්ව කදීම, “අත්ථි ා්යා’ති වා පනස්ස සති
පච්චුපට්ිතා ්හාති යාව් ව ඤාණමත්තාය පතිස්සතිමත්තාය
අනිස්සි්තා ච විහරති, න ච ිඤ්ඤි ්ලා් උපාියති” කි ලා අමුතු
ධෘව ප් ක්, නිතරම ඇයහන යත්මා ප් ක් අහු යවනව සෑම
සතිප්ට්ඨාන යකාටසකටම ප්ස්යස්. කා ානුප්ස්නාව විස්තර කරන්යන්
එතනදී “අත්ථි ා්යා’ති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ිතා ්හාති”. ක ,
කය ් ක අනුව ෙලන යම් ක ප්වතින්යන් කි න සති
ප්ිහිටවනවා. “යාව් ව ඤාණමත්තාය”. ඒ ප්ිහිටීම, සතිමත් වීම, කය ්
ඉරි ේව අනුව යහෝ ධාතු අනුව යහෝ මිනීකුණු අනුව යහෝ අසුභ
අනුව යහෝ ක අනුව ප්වත්නා වූ සති “යාව් ව ඤාණමත්තාය”
හුය ක් ඥාන වර්ධන කිරීම ප්ිණිසම ි. “පතිස්සතිමත්තාය” සති
ප්ිහිටුවාගැනීම ප්ිණිසම ි. එයහම නැතිව යමතනදී යම් සි ල්ලම ත
ුතු ි කි ලා යකාටසක් අනිවාර් කරගන්න නරක ි. දැනගන්න
ප්ුළුවන් ඔක්යකෝම යකාටස් කරැණු විසිඑකක් වශය න් යප්න්වනවා,
ඒ එක එක චරිතවලට හැඩගැස්යසන, ගැළයප්න විි ට. නමුත් ම්
කිසි යකයනකුට ප්ුළුවන් යම් සමහර යකාටස් විශ්යල්ෂණ කරලා ඒ
මාර්ගය ් තමන්ට සතිප්ට්ඨාන ට අවශ කරන්නා වූ සති
ප්ිහිටුවාගැනීමට, ඥාන
උල් කරගැනීමට, නැත්නම් ති ුණු
කරගැනීමට. ඒ කරයගන එතනිනුත් එහාට, ඒ කි න්යන් ඊළඟ
සතිප්ට්ඨාන ට යගාඩ යවනවා. එතනි යේ නානුප්ස්සනාවත් අර
වයග්ම විස්තර කරනවා. “යාව් ව ඤාණමත්තාය පතිස්සතිමත්තාය”
ඒ නිසා එහි යම් ය ්, යම් යම් ය ්, සම්ප්ූර්ණ කරයගන ා
ුතු ි, එයහම යනාකයළාත් ඉහළ ප්ංති කට සමත් කරන්යන් නැත
කි ලා එයහම ොහිර අධිකාරි ක් කිසිම යකයනකුට ප්ිහිටුවාගන්න
ප්ුළුවන් ශක්ති ක් යම් ප් විගරහය ් නැහැ. ම් ආකාර කට
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ය ෝගාවචර ා කා ානුප්ස්සනාව කරනයකාට,
ාන්තම් ඥාන
ාන්තම් සති ප්ිහිටුවායගන වැරදීමකින් යහෝ ම් ආකාර කට
යේ නානුප්ස්සනාවට යගාඩ වුණත්, එහි ප්ූර්ණ අවයෙෝධ ක්,
ප්රිච ක් ලොගන්යන් නැතිව යේ නානුප්ස්සනායවන් චිත්තානු
ප්ස්සනාවටත් යගාඩ වුණා නම්, ඔහුට නැවතත් යම් ධම්මානුප්ස්සනා
යකාටයස්දී ඒ අතප්සු යවච්ච යකාටස් නිසා ප්මාවක් සි ්ධ යවන්ට
යවනවා, ප්ිළි ම් කරගන්නට අවස්ථාවක් ලැයෙනවා. ඒක නිසා හරි
අමාරැ ි, අධිකාරි ක් ප්ිහිටලා යමයතන්ට ගි ාට ප්ස්යස ි සහතියක්
ය න්යන, යමච්චරක් ඉයගනගන්ට ඕන කි ලා නීති සීමා කරන්න.
යම්යක් ඇතුයළ් තිය න්යන් එක චකර ක් යනයව ි. චකර රාශි ක්
කරකැයවනවා. ඒක නිසා ප්ළයවනි චකරය ්දී ම් විි ක අඩුප්ාඩුවක්
වුණා නම්, එ ට ප්සුව නැවත ශු ්ධ වීමක්, ඔප් මට්ටම් වීමක්, සම
ෙර වීමක් සිදු යවන්නට ඉඩ තිය නවා. ඒ යමාක යලෝයක විවිධ
නිසාත් එක එක චරිත ඇති ප්ු ්ගලය ෝ විවිධ නිසාත් ඒ සෑම
යකනාටම ඉඩ ප්හසුකම් සලසා දීම සඳහා සතිප්ට්ඨානය ් ප්ුදුමාකාර
දැරීයම් ශක්ති ක් තිය නවා. ප්ුදුමාකාර සිප්ගන්න ගති ක්,
වැළඳගන්න ගති ක් තිය නවා.
යම් අනුව ධම්මානුප්ස්සනාව ඇත්ත වශය න්ම ඔක්යකෝටම
වගකි නවා. නමුත් එතන ෙර අඩු කිරීම සඳහා ය ෝගාවචර ාට
මුලින්ම යහාඳට කා ානුප්ස්සනාව කරයගන යමයතන්ට එන්ට
කි ලා යලාකු හඳුන්වාදීමක්, යලාකු වටිනාකමක්, යලාකු ප්රකට
භාව ක්, ප්ැහැිලි භාව ක් කා ානුප්ස්සනායේදී යප්න්වනවා.
ඊගාවට තම ි යේ නානුප්ස්සනාව, ඊගාවට චිත්තානුප්ස්සනාව
වශය න් ඇවිල්ලා ධම්මානුප්ස්සනාවට ආවට ප්ස්යස් ඒ ට ගි ,
ටිප්හු යවච්ච අතප්හු යවච්ච ම් යකාටසක් තිය නවා නම්, ඒ
සි ල්ලම යමතනදී නැවත අහු යවනවා.
“ධම්ම” කි න ප්
යොයහෝ යප්ාත්වල, වියශ්ෂය න්ම
සිංහලට නගනයකාට නම් ධම්ම කි න ප්
යගෞරව සම්ප්ර ුක්තව,
භ සම්ප්ර ුක්තව, ශර ්ධාවන්ත ා ප්ිළිගන්නට ලෑස්ති ි. නමුත් ඉංගරීසි
භාෂාවට යහෝ යවන භාෂාවකට යහෝ ප්රිවර්තන කරන විට යොයහෝ
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30-වන ධමය ය ්ශන

විට ප්රිවර්තන යනාකර අතහරිනවා. ඒ යමාක යහ්තුව, ඒ ඇත්තා
වූ ගැඹුර ය ෝගාවචර ායග් ි ුණුවත් එක්කම එක්කාසු යවන නිසා
ඒකට ඉඩ ති ලා, කල් ඇතිවම කි ලා තිය න්යන් දැනුම් සම්භාර
යම්ක ි කි ලා. භාවනා කරයගන නයකාට නයකාට ඔහුටම
යත්යරනවා, යත්යරන්න ප්ටන් අරගන්නවා යම් සි ල්ල ධර්ම තම ි
කි ලා. ඉස්යසල්ලා සාමානය න් අයප්් වායග් උත්ප්ත්ති යෙෞ ්ධ,
සම්ප්රදා ානුකූල යෙෞ ්ධ යවනයකාට ධර්ම කි න ප් යොයහෝ විට
යහාඳ ප්ැත්තට ි දාලා කතා කරන්යන්. ධර්මකාමී, ධර්මවාදී, ධාර්මික
ප්ැත්ත කි නයකාට යහාඳ ප්ැත්තට ි. නමුත් වින ප්ිටකය ් ප්වා යම්
ධර්ම කි න වචන විස්තර කරනයකාට ඒකට එයහම අර්ථ දීගන්න
ෙැරිව නවා. නීවරණවලටත් කි න්යන් නීවරණ ධර්ම කි ලා.
මමථුන ටත් කි න්යන් මමථුන ධර්ම කි ලා. එතයකාට අර
කි න ශු ්ධ ප්ැත්තක් නැහැ. එතයකාට සදාචාරාත්මක වටිනාකමක්
සමාජහිත අග ක් ධර්ම කි න ප් ය ් නැහැ. “ධා්රතිති ධ්ම්මා”
කි ලා, ම් ය ක ස්වභාව ලක්ෂණ රනව නම්, ඒකට ධර්ම කි ලා
කි නවා. නීවරණ ධර්මවල නිවන ආවරණ කරන ධර්මතාව තිය න
නිසා නීවරණ ධර්ම කි ලා කි නවා.
ඒ නිසා ඒ ධර්ම කි න ප්
අර ඉස්යසල්ලාම ස ්ධායවන්
ප්ිළිගත්තාට, භාවනා කරයගන කරයගන
නයකාට ඒ
ය ෝගාවචර ායග් දැනුයමත් ප්රිණාම ක් සි ්ධ යවනවා. යම් වචනවල
අර්ථත් යවනස් යවන්ට ගන්නවා. ඒ නිසා අප්ි හිතනවා නම්
සාමානය න් තර්කානුකූලව ෙලනයකාට කා ානුප්ස්සනාවට වඩා
යකයලස් අඩු යවන්ට ඕනෑ යේ නානුප්ස්සනායේ, යේ නානු
ප්ස්සනාවට වඩා යකයලස් අඩු යවන්ට ඕනෑ චිත්තානුප්ස්සනායේ,
චිත්තානුප්ස්සනාවට වඩා යකයලස් අඩු යවන්ට ඕනෑ
ධම්මානුප්ස්සනායේ කි ලා. නමුත් ධම්මානුප්ස්සනාව ප්ටන්
අරගන්යනම යලාකුම යකයලස් යගාඩක් එක්ක. “අ ුසලරාසීති,
භික් ්ව, ව මා්නා පඤ්ඤච නීවර්ණ”1 කි ලා ප්ටන් අරගන්නවා. ම්
කිසි යකයනකුට අකුසල රාශි ක්, අකුසල රිත්තක්, අකුසල යගාඩක්,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

අඞ්ගුත්තරනිකා , ප්ඤ්චකනිප්ාතප්ාළි, නීවරණ වර්ග , අකුසලරාසි සූතර
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
අකුසල කන් ක් කි ලා මක් යප්න්වනවා නම් යප්න්වන්න ප්ුළුවන්
යවන්යන් යම් නීවරණ ධර්ම. ඒකටත් ධර්ම කි න ප්
ප්ාවිච්චි
කරනවා. නීවරණ ධර්ම න්ට ප්රතිප්ක්ෂ, එයහම නැත්නම් කුසල රාශි,
ම් කිසි විි කින් ම් කිසි යකයනක් කුසල රාශි
ි කි ලා කි නව
නම් ඒ කි මන සාධරණීකරණ කරන්න, ඒ කි මන යහාඳ
කි මනක් සමක් කි මනක් ෙව කි න්නට නම්, කුසල රාශි කි න
ප්
ය ා න්නට ඕන කි ලා කි නවා සතිප්ට්ඨාන කි න
වචන ට. යම් සි ලු අකුසල ධර්ම න් සි ලු නීවරණ ධර්ම න්
අකුසල රාශිය ් නම්, ඒයක ප්රතිප්ක්ෂ ධර්ම විි ට යප්න්වන්යන්
සතර සතිප්ට්ඨාන .
ඒක නිසා දැන් අප්ි ඉන්යන් නීවරණ ගැන කතා කරනයකාට
සතුරට මූණට මුණ දීලා. යමයතක් කල් සටන් ප්ුහුණු කයළ් සැඟවිලා.
හැංගි හැංගි තම ි යවස් ෙඳින්යන්. දැන් යවස් නටන්න ි හ න්යන්.
යවස් නටන්න හ නයකාට එළිය ් තම ි යවස් නටන්යන්. ඒ වායග්ම
කා ානුප්ස්සනා, යේ නානුප්ස්සනා, චිත්තානුප්ස්සනා කි න එේවත්
එක එක්යකනායග් චරිත ලකුණු හැටි ට, උත්ප්ත්ති ස්ථානවල
හැටි ට, සෘතු ගුණ හැටි ට වඩලා, නීවරණ ධර්ම යවනයකාට
සෘජුවම මුහුණ ය නවා. අකුසල රාශි ත් කුසල රාශි ත් ය ක
අතරමැ මූණට මූණ ලා සටනක්. යම් සි ්ධි සමථ භාවනාව
සම්ෙන්ධව කි න කතාවක් යනයම ි. සමථ භාවනායේදීත් ඇත්ත
වශය න්ම ප්ංච නීවරණ ධර්ම ටප්ත් කිරීම තම ි සමථය ් ප්රමුඛ
කාර් . නමුත් එතන තිය න්යන් ඒ ටප්ත් කිරීමක් ෙව කවුරැත්
න්නවා. සතිප්ට්ඨානය ්දී ඒ නීවරණ ධර්මම එක්ක මූණට මූණලා
සටන් කරන්යන් ටප්ත් කරන අ හසකින් යනයම ි. ඒක යහාඳට
මතක ති ාගන්නට ඕන. ඒ වයග්ම යම්ක උසස් යප්ළ වැඩක්. ටප්ත්
කරනවාට වඩා උසස් යප්ළ වැඩක්. යමාකක් යමහිදී අවශ
කරන්යන් නීවරණ ධර්ම න්යග් මුල යමාකක් , මැ යමාකක් , අග
යමාකක් කි ලා වටහාගැනීම.
සමථ භාවනායේදී නීවරණ ටප්ත් කිරීයමන් අප්ි ඒ නීවරණ
ධර්ම න්යගන් ඈත් වීමක් යවනවා. දුරස් වීමක් යවනවා. ළඟට
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යනාගැනීමක් සිදු කරනවා. ෙ ක් සහිතව කරි ාත්මක යවනවා.
සතිප්ට්ඨානය ්දී එයහම නෑ. යවන විි කට කි නවා නම්
විප්ස්සනායේදී එයහම නෑ. විප්ස්සනායේදී කරන්යන් ඒ අකුසල
ධර්ම ට සෘජුවම මූණ ය න එක ි. ඒ නිසා යමතනදී අප්ිට ප්ැහැිලිව
යප්්නවා, නීවරණ ධර්ම න් ප්ිළිෙඳව යලාකු අභිය ෝගාත්මක ගති ක්,
මූණට මූණ දාලා සටන් කරන ගති ක්. නමුත් ඒ සටන සඳහා වරින්
වර නීවරණ න්යගන් යතාර උප්චාර සමාධි, ධාන, අර්ප්ණා සමාධි
ඇති යකනාට නම් යලාකු ඉස්ප්ාසුවක් ඇති කරගන්නට ප්ුළුවන්.
විතක්ක සණ්ඨාන සූතරය ්දී සර්වඥ න් වහන්යස් ය ්ශනා කළා ම්
අවස්ථාවක දැඩි යවයහසක් එනයකාට යසාල්දාදුවාට, හ න ල
ආරක්ෂක බිංයග කට යහෝ ආරක්ෂක දැව කාමර කට රිංගගන්න
ප්ුළුවන් නම්, ඒ යසාල්දාදුවාට ඒ තුළදී ම් කිසි ඉස්ප්ාසුවක් ලෙලා
නැවතත් හිත හදායගන ු බිමට සටන් යප්රමුණට න්න ප්ුළුවන්
ගති ක් තිය නවා. අන්න එවැනි බිංයග ක් යහෝ උමං, එයහම
නැත්නම් ර ලී යකාටන්වලින් හරි, සිල්ප්ර යකාටන්වලින් හ ලා, ඒත්
නැත්නම් වැලි යකාට්ට ති ලා හ ලා, නැත්නම් යකාන්කරීට්වලින්
හ ලා ෙංකර් තිය නවා නම් ය ෝගාවචර ාට එහි ඇවිල්ලා
යසාල්දාදුයවක් වයග් ටිකක් වියේක අරයගන යහාඳට තමන්යග් ෙල
ඇණි සංවිධාන කරයගන අප්ි යම් ප්ැත්යතන් ප්හර ය මු කි ල
සාකච්ඡා කරයගන නැවතත් යප්රමුණට න්න ප්ුළුවන්.
යම් තම ි අප්ි විප්ස්සනා භාවනායේදී, නිේොනගාමී
ප්රතිප්දායේදී, සමථ ප්රය ෝජන ට ගන්නා ආකාර . යකයස් නමුත්
සටන සි ්ධ යවන්යන් ෙංකර ඇතුයළ් යනයව ි. සටන සි ්ධ
යවන්යන් සටන් යප්රමුයණ්. අන්න ඒ සටන් යප්රමුයණ්දී ප්ිටිප්ස්ස
හැරිලා ෙලන්න යහෝ ආරක්ෂාවක් ය ා න්න ෙෑ. යමාක හතුරා
ඒකත් වාසි ට හරවාගන්නට ප්ුළුවන්. එතයකාට සෘජුව සතුරට මූණ
දීම ි අවශ කරන්යන්. ඒක නිසා යමතනදී ඒ සටන ජ ගැනීම
සඳහා ඇත්තා වූ දැඩි යමයහ ුම, සංසාර සටන ජ ගැනීම සඳහා
ඇත්තා වූ දැඩි කුසලච්ඡන් , කරගැනීමට ඇති ආශාව ඇති යකනාට
තර්ක කරන්න ප්ුළුවන්, යමයහම ෙංකර ක් තිෙුණත් නැතත් සටන
සි ්ධ යවන්යන් නම් යප්රමුයණ්. ඒ නිසා ෙංකර නැතිවත් න්න මම
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ලෑස්ති කි ලා, එයහම න ඇත්යතාත් සාසනය ් නැතිවා යනායේ.
ඒ ඇත්තන්ට අප්ි කි නවා සුක්ඛ විප්ස්සක කි ල. එයහම නැත්නම්
ශුෂ්ක වි ර්ශනාව කි ලා. එයහම ඇත්තන්ට හති අරින්න තැනක් නෑ.
ගිහිල්ල නැවත ප්මා යවන්න ෙංකර ක් නැහැ. ආන්න එයහම
අවස්ථාවකදී සටන යොයහෝම විචිතර ි. සටන විචිතර ි කි ලා
කි න්යන්, ඉස්සර කායල් මනුස්ස න්යග් තිෙුණා, (ඒක තිරිසන් වයග්
රස ක් තම ි) හරක් අන්නවනවා, එයහම නැත්නම් කුකුල්ලු යප්ාර
යකාටවනවා. ඒ වයග් ය ්වල් සමහර ශිෂ්ට සමාජවල දැනටත්
යකයරනවා. නමුත් ලංකාව ආදී රටවල ඒවා තහනම් කරලා
තිය නවා. එතනදී ප්රින කුකුළට ප්නින්න ය න්යන් නැහැ.
අ ිතිකාර ම යෙල්ල කඩලා දානවා. ඒ වයග්ම ඒ හරකුන්ටත් එයහම
ඇනගන්න දැම්මට ප්ස්යස් (යගාන් යප්ාර කි නවා) එතනිත් උන්ට
ප්ැනලා න්න තැනක් ය න්යන් නැහැ. ප්ැනලා න්න තැනක්
දුන්යනාත් යොයහෝම සීඝරය න් ඒ සතා යප්රමුණට ප්ැනලා සතුරට
ප්හර දීම යහෝ සටන් බියමන් ප්ලා ාම සි ්ධ යවනවා. යම් ශුෂ්ක
විප්ස්සනායේදී එයහම අයප්්ක්ෂාවක් නැහැ. ජ යහෝ සටන් බියම්දී
මරණ . ඒක නිස ි, එයහම කල් ඇතිව හිත අරමුණකට ය ාමු
කරගැනීමක්
සඳහා
තම ි
කා ානුප්ස්සනා
යකාටයස්ිත්
යේ නානුප්ස්සනා යකාටයස්ිත් චිත්තානුප්ස්සනා යකාටයස්ිත්
ය ෝගාවචර ා වරින් වර නතර යවවී, ප්ුළුප්ුළුවන් යවලාවකට කාල
සටහනක් හදායගන හැඩ ගහයගන න්යන්.
නමුත්
ධම්මානුප්ස්සනා
යකාටස
ආවට
ප්ස්යස්
ය ෝගාවචර ාට හතර ඉරි ේවම සතිප්ට්ඨාන යවනවා. සෑම
අරමුණක්ම භාවනාවක් ෙවට ප්ත් යවනවා. ඒක නිසා ය ෝගාවචර ාට
වියේක ගන්නවා කි ලා ය ක්, ආප්සු හැරී ෙලනවා කි ලා ය ක්,
යමතනදී ඉයේ යකයරන්යන් නැහැ. ඒ නිසා (අප්ි කා ානුප්ස්සනා
යකාටස් වයග් මතු කරගන්න යවලායේදී සිහිප්ත් කරගත්ත වයග්)
එතනදී අහනවා අප්ි යකාතනින් ප්ටන් අරගන්යන්? භාවනාවක්
යකායහාම ප්ටන්ගන්යන්? අප්ි ගිහිව ගත කරන්යන්, යකායහාම
භාවනාව ප්ටන් අරගන්යන්? එයහම නැත්නම් සමහර විට ප්ැවිි
යවලා ගත කරන්යන්, යමාකක් මට යම් චරියතට ගැළයප්න
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භාවනාව? ආදී වශය න් ඒ භාවනා අරමුණ ඉිරිප්ත් කරගැනීම
ආධුනික ාට විශාල ප්ි වරක්. දැන් අහන්න තිය න්යන් යමාකක්
භාවනාව යනායවන්යන්? යකාතන භාවනාවක් යනාවී න්යන්?
යකෝක අල්ලගන්න ප්ුළුවන්යන් කි ල ි.
මව  ශාස්තර ආ ුර්යේ කරම ට ඉයගනගන්නයකාට යව
මහත්වරැ ගස් ජාති යප්න්වලා යම්වා ප්ාවට්ටා, යම්වා නික ආදී
වශය න් යෙයහත් ප්ැල යප්න්වනවා. යප්න්නුවට ප්ස්යස් ශිෂ න්
ඒවා හදාරන්න ඕනෑ. ඉස්සර කායල් තිබිලා තිය නවා ඒ වයග්
සාම්ප්ල් එකතු කරනවා, ගුණ ලකුණු ෙලනවා, ිග ප්ළල ෙලා
ගන්නවා. අන්තිමට කි නවා කැයල්ට ගිහිල්ලා ෙලන්න කි ලා
යෙයහතට යනාගන්නා ජාතිවල ප්ැල ක් එයහම යමානවත් ති නව
කි ලා. ජීවක වස් 7 ක් ඇවි ලා ෙලලා කිේවා යම් කැයල් කිසිම
ප්ැල ක් මට යහා ාගන්නට ෙෑ, යෙයහතකට යනාගන්න. ඒ වයග්
තම ි ධම්මානුප්ස්සනාව ආවට ප්ස්යස් ධම්මානුප්ස්සනාව යත්රැම්
ගත්තා නම් ඒ ය ෝගවචර ාට කි න්න ෙැරි යවනවා, අහවල් ය ්
භාවනාව යනායේ කි ලා. ඒකට යවනස් විි කට යම්ක කි නවා
නම්, අහවල් ය ් ධර්ම යනායේ කි ලා කි න්න ෙෑ. සෑම ය ක්ම
ධර්ම ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. ඉස්සර නම් අප්ිට ධර්ම කිේවාම, ෙු ්ධ
ධර්ම , එයහම නැත්නම් සත්ධර්ම , අරවා අසත්ධර්ම කි ලා අප්ි
යකාටන යෙ න ගති ක් තිය නවා. යමතනට ගි ාට ප්ස්යස්
සි ල්ලම අවයෙෝධ ප්ිණිස වි ාගාර ක සකස් කරලා තිය න
යමවලම් කට්ටල ක් වායග් සෑම ය ක්ම අවශ යවනවා. නමුත්
යමයතන්ට නයකාට සති සමාධි ආදී ධර්මවලින් ඒ ය ෝගාවචර ා
සුදුස්යසක් ෙවට, ප්ණ යප්ාවාගත්ත යකයනක් ෙවට ප්ත් යවලා
තිය න්න ඕනෑ. එයහම නැති වුයණාත් හැමදාම හැන්ය න් කවනවා
වායග්, නැත්නම් සටන් බිමට න්යන් නැතිව තමන්යග් ෙළ කඳවුයර්
ඉඳයගන ප්ුහුණු කරන යස්වකය ක්, යසාල්දාදුයවක් විතර ි. ඉතින් ඒ
නිසා සතර සතිප්ට්ඨාන කි ලා කි න්යන් හුදු ප්ාඩම් ප්න්ති ක් යහෝ
ප්ංති ප්ාඩමක් යනයම ි. වියශ්ෂය න්ම ධම්මානුප්ස්සනාවට ගි ාට
ප්ස්යස් ඒ ය ෝගාවචර ාට වටප්ිට ෙල ෙල ඉන්ට ය ක් නෑ. එන
ඕනෑම ධර්ම ක් - ඇයහන්, කයනන්, නාසය න්, ියවන්, ශරීරය න්,
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
හියතන් එන ඕනෑම ය ක් - යමයනහි කරලා ඒ අනුව සල්ලක්ඛණ
ප්වත්වලා, නැත්නම් මනසිකාර
ප්වත්වලා ඒ මනසිකාර
විප්ස්සනාවට නංවලා, භාවනාවට නංවලා එ ින් හර ක් ගන්න ඕනෑ.
දැන් අ කායල් වචනය න් කි නවා නම් චකරීකරණ කරන්න ඕනෑ.
එන ඕනෑම කුණු කන් ල ක් ිරවලා යප්ායහාර කරගන්න, අහක දාන
ඕනෑම අප්ද්රව ක් අරයගන රසා නික යප්ෝරවලටත් වඩා ප්රිසර
හිතකාමී යහාඳ යප්ෝර හදාගන්නවා වයග්. ය ෝගාවචර ා ප්ුදුමාකාර
විි ට යම් ප්රිසර ට ගැළයප්න, ඒ වායග්ම ප්රිසර දූෂණය නුත්
හියත් තිය න අසහනකාරීෙව කි න චිත්ත දූෂණය නුත් යතාර
යවලා, ගංගා නම් ගයඟ් වැලි කැට ක් වායග් ප්ූර්ණ ප්රිසර ට
ාය න, ප්රිසර ට හිතකාමී ප්ු ්ගලය කු ෙවට ප්ත් කරනවා.
ඊට ප්ස්යස් තම ි, ම් යකයනක් රහතන් වහන්යස්ලා අතර
යකයනක් ෙවට ප්ත් යවන්න සුදුසු. ඊට ප්ස්යස් අඳුනාගන්නට න්යන
නෑ අප්ි යම් යථරවා , අප්ි යම් සතිප්ට්ඨාන භාවනාකාරය ෝ, අප්ි
සමථ ප්ූර්වාංගම, විප්ස්සනා ප්ූර්වාංගම, නා නා ප්රකාර නීති
තිය න්යන් ඔයතන්ට එනකල් තම ි. ධර්ම කි න ප් ට ආවට
ප්ස්යස් ඒ සි ල්ලම ි යවලා නවා. ඒ නිසා හුඟය යනක් ෙ ි
යම් මාතෘකාවට එන්නට. එනයකාට යවන්යන් ඒ ප්රඥප්්ති හැයලන
ගති කට එනවා. ප්රඥප්්ති හැලීමම සිංහ හම යප්ාරවාගත්ත
යකාටළුවායග් හම ගැලවිලා න්නා වයග් යවන යවලාවක් එනවා.
එතයකාට යකාටළු ගති මතු යවනවා. යකාටළු ගති මතු යවනවා නම්
මතු යවන්යන් සිංහ හම යප්ාරවාගත්ත කට්ටි ට. නමුත් ම් කිසි
ය ෝගාවචරය ක් කා ජීවිත නිරයප්්ක්ෂකව භාවනාවට ෙහිනවා නම්,
නැත්නම් යමයලාව වශය න් නිවන් කින්නට අ හස් කරනවා නම්,
උන්දැට යම් සතිප්ට්ඨානය න් ප්න්නර
ති ලා නැත්නම්,
සතිප්ට්ඨානය නුත් ධම්මානුප්ස්සනායේ ප්න්නර ති ලා නැත්නම්,
ඒ ප්ු ්ගල ා තාම සත ඉිරිප්ිට වැයනන්න ප්ටන්ගන්නවා. සත
ඉිරිප්ිට යකාන් ප්ණ නැති, යකාඳු ඇට යප්ළ නැති සයතක් වයග්
හැසියරන්න ප්ටන්ගන්නවා.
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අප්ි අයප්් වචනය න් ෙලනයකාට අයෙෞ ්ධය ක් කි ලා
කිේවත්, උත්ප්ත්ති යෙෞ ්ධය ක් යනාවුණත්, ම් කිසි යකයනක් ම්
යවලාවක
සතිප්ට්ඨානය ්,
වියශ්ෂය න්ම
ධම්මානුප්ස්සනා
සතිප්ට්ඨාන යකාටයස්, අවයෙෝධ ක් ඇති කරගත්තා නම් එයහම අ
කිනවා, ආගම ෙදාගත්ත කට්ටි යග් ප්වතින්නා වූ කුහක ගති ආගම
නැති මිනිසුනුත් එක්ක එක වයග්ම ි. ඒ කි න්යන් කිසිම යවනසක්
නෑ. යම් මනුස්ස ාට යවලා තිය න්යන් හමක් යප්ාරවායගන
ඉන්නවා, සුදු ඇඳුම් ඇඳයගන ඉන්නවා. ොප්න ක් දායගන ඉන්නවා.
එයහම නැත්නම් යෙෝ මළුවකට යවලා ඉන්නවා යවන්න ප්ුළුවන්.
නමුත් ඇතුළත ෙලනයකාට නම් යමානම ගුණ වියශ්ෂත්ව ක්වත්
යවලා නැහැ. ඒ නිසා එතන විශාල රැවටිල්ලක් තිය න්යන්. ඒ
රැවටිල්ලට අප්ි මූණ ය න්න අකමැති නම්, ඉතින් අර මුල් සතිප්ට්ඨාන
තුන කරලා නතර කරන එක යහාඳ ි. යමතැන්ට ගි ාට ප්ස්යස්
යකායහාම කළත් ඒ හම ගැලයවනවා.
ඒක සාමානය න් සතිප්ට්ඨාන - එයහම නැත්නම් අප්ි
යමයහම කි මු - සාමානය න් විප්ස්සනා භාවනා කරන
යකයනකුට යහාඳට යප්්න්ට ප්ටන් අරගන්නවා; සමථ කරප්ු
ඇත්තන්ටත් යම්ක යකළින්ම දැකගන්න ප්ුළුවන්, විප්ස්සනා භාවනා
කරන යකයනක් ම් ආකාර කට භාවනා මූල කර්මස්ථාන ක්
යතෝරායගන උ රය ් ප්ිම්ීම - හැකිළීම යහෝ ආශ්වාස ප්රශ්වාස
යහෝ විප්ස්සනාවට ගැළයප්න ශරීර ට යකාටු වන ඕනෑම අරමුණක්
ඇහීම, දැකීම යහෝ යමානම ය ක් යහෝ අරයගන ඒ අරමුණට හිත
ති ායගන අරමුයණ් ඇත්ත ඇති සැටිය න් දැකගන්නා තුරැ
දැකගන්නට ලැයේවා කි න අ හසක් ඇති කරයගන සල්ලක්ඛන
වීථි ප්වත්වනවා නම්, යමයනහි කරයගන නවා නම්, යනායෙෝ
යේලාවකින් ඒ අරමුයණ් මුලින් ප්ැවතුණා වූ සටහන් ආකාර යනාදැනී
යනායප්නී න්නට ප්ටන්ගන්නවා. ආධුනික ය ෝගාවර ා යම්ක
න්යනත් නෑ. (ඒක උගන්වන්යනත් නැහැ, ආධුනික ාට වැටයහන්න
අරිනවා).
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
නමුත් යම් දැන් ෙණ අහන, ෙණ කි න හුඟය යනක්
අත්දැකලා ති න තත්ත්ව ක් නිසා, මම දැන් යම් නි ර්ශන ක්
වශය න් යගයනන්යන්, ඉිරිප්ත් කරගන්යන් තමන්යග් මූල
කර්මස්ථාන සීඝරය න් යමයනහි කරයගන නයකාට, එයහම
නැත්නම් මූල කර්මස්ථාන ට සීඝරය න් හිත ළං යේයගන නයකාට,
මූල කර්මස්ථාන එක්කම හිත ප්වතිනයකාට ඒ මූල කර්මස්ථානය ්
ස්වභාව, සටහන්, ආකාර යනාදැනී න ගති කට ප්ත් යවනවා.
හැෙැ ි තමන් න්නවා දැන් අරමුණට හිත හිටලා තිය න්යන්. දැන්
මූණට මූණ දාලා තිය න්යන්. ඒක සාමානය න් අප්ි යමයස් ප්ාවිච්චි
කරන වචන හැටි ට කි නවා නම්, ආනාප්ාන ියග් ෙලායගන
නයකාට යහාඳට ආනාප්ාන ට ළං යවනයකාට ආශ්වාස ප්රශ්වාස
කි න ය යක් යවනස නැතිව නවා. හිත ප්ටන්ගත්ත ආනාප්ානය ්
ප්වතිනවා. නමුත් ඇතුල් යවනවා ප්ිට යවනවා කි න ය ක ෙලන්ට
ගත්යතාත් සමාධි කැයඩනවා. අහු යවන්යන් නැහැ. නැත්නම්
ප්ිම්ීම, හැකිළීම ය ක ෙලනවා නම්, ප්ිම්යෙනවා හැකියළනවා කි න
ය ක අතර යවනස නැතිව නවා. ඒ වායග්ම ආකාර තිෙුණා නම්
මයග් හියත් - ඉස්යසල්ලා ප්ිම්යෙනයකාට උඩට
නවා,
හැකියළනයකාට ප්ාත් යවනවා, එයහම නැත්නම් හුස්ම ඇතුළට
ගන්නයකාට ඉස්සරහට නැයමනවා, ප්ිට යවනයකාට ප්ස්සට
නැයමනවා ආදී එක එක විි ට තිබිච්ච ප්රඥප්්ති හැයලනවා.
යමයහම හැලුණාට ප්ස්යස්, ප්රඥප්්ති ට කැමති, නිත
සංඥායේම ගැති යවච්ච යකනා, යම් අරමුණම ෙදායගනම ඉන්න
කැමති යවච්ච යකනා නිකම්ම අසරණ යවන ගති කට, ප්ාළු තැනක
අතරමං වුණා වයග්, කැයල්ක අතරමං වුණා වයග්, මුහු මැ අතරමං
වුණා වයග්, කාන්තාරය ් අතරමං වුණා වයග්, ඈත මෑත ෙලන්න
ප්ටන් අරගන්නවා. මම වැඩ කරමින් හිටප්ු අරමුණ දැන් නෑ. අරමුණ
යහා න්න ෙෑ. ඒ නිසා මයග් සති කැඩිලා යවන්න ඇති, නැත්නම්
සමාධිය ් අඩුප්ාඩුවක් යවලා යවන්ට ඇති කි ලා හිතනවා. ඒ අර
අනනතාව - යලෝක ා ඕනෑම ය ක අනනතාව අඳුනාගන්න
මූලික ප්රඥප්්ති ය ක තම ි සංඨාන පඤ්ඤඤත්ති හා ආ ාර පඤ්ඤඤත්ති
කි න ඒවා - ඒයක් සටහනක් ගන්නවා. නැත්නම් ය ායටෝ එකක්
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අරගත්ත ගමන් අප්ි ඒ යවලායේ හිටප්ු සටහන අප්ිට යප්්නවා. ඒක
වීඩිය ෝ කැමරා එකක් නම් කාලානුරෑප්ව එ ා නලි න හැටිය න්
එ ායග් ආකාර ඉරි ේ ප්වතිනවා. යම් ය යකන් තම ි අප්ි යකයනක්
මතකය ් රඳවාගන්යන්, හියත් ති ාගන්යන්. නමුත් යහාඳයටෝම ඒකට
සමීප් යවලා ඒකට නිමග්න යවලා ඒකට ෙැහැලා ෙැලුවාට ප්ස්යස්
අර ප්ිටින් යප්්න සටහන ආකාර ය ක නැති වී ාමම අරමුණට
ෙැසගැනීමක් හා සමාන ි. ෙැස යනාගන්නා තාක් කල් ආකාර
යප්්නවා. සටහන් යප්්නවා. සටහන් ආකාර යප්්න තාක් කල්
විප්ස්සනාවක් නැහැ. විප්ස්සනාවකට ළං යවනවා නම්, විප්ස්සනාව
ති ා සමථ වශය න් යහෝ අර්ප්ණාව කි ල කි න්යන් ඒ අරමුයණ්
සටහන් ආකාර නැති යවන එක ි. නමුත් විප්ස්සනායේදී තිය න්යන්,
ති න අරමුණ සීඝරය න් යවනස් වන එකක්. සමථය ්දී ගන්යන් එකම
අරමුණක්. අරමුණට ෙැසගත්තට ප්ස්යස් ඒ ෙහින්න ඉස්යසල්ලා දැකප්ු
සටහන, ආකාර දැකගන්න ෙැහැ.
අප්ි න්නවා යලෝකය ් යමානම නම ගි යකෞතුකාගාර ක්
වුණත්, ඒක ඇතුයළ් යගාඩක් කාලවලට අ ිති විවිධාකාර සිත්
ගන්නාසුලු ය ්වල් ක්වනවා. අප්ි ඒ යකෞතුකාගාර ට නයකාට,
ප්රයේශ ප්තර ක් ලොයගන ඇතුල් යවන්ට හ නයකාට අප්ි
යකෞතුකාගාරය ් යගාඩනැගිල්ල කිනවා. නමුත් ඇරිච්ච යදාර,
එයහම නැත්නම් එතන අප්ිව ප්ිළිගන්නට ඉන්න සන්ධාන නිලධාරි ා,
අප්ිට ආචාර කරලා කි නවා න්ට කි ලා ඇතුළට. ඇතුළට ගි ාට
ප්ස්යස් ඒයක් යප්්න්න ප්ටන් අරගන්නවා යකළවරක් නැති කාමර
රාශි ක්. ඒ එකින් එකට, එකින් එකට න්ට ප්ුංචි ඊතල ගහලා
තිය නවා. ඊතල කින් කාමර ක් ළඟට ගි ාට ප්ස්යස් ඒ යප්න්වන
වස්තු හුඟක් යවලාවට එළිය ් වීිය ් කින ය ්වල් යනයම ි. ඒවා
ප්ිළිෙඳ විස්තර යගාඩක් ලි විලා තිය නවා. එේවා කි ව කි ව
ඉන්නයකාට අර ඈත ඉඳලා යකෞතුකාගාර දැකප්ු ගති යනයම ි
තිය න්යන්. එක එක යකෞතුක වස්තුවක් නිරීක්ෂණ කරලා ෙලන්න,
හාත්ප්සම යවනස්. අයප්් හිත සම්ප්ූර්ණය න්ම ඒ යකෞතුක වස්තූ
එක්ක කාලානුරෑප්ව, ය ්ශානුරෑප්ව යවනස් යවන්න ප්ටන්ගන්නවා.
ඉස්සර නම් අප්ට තිෙුයණ් යකෞතුකාගාර කි න එක, එක්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
යගාඩනැගිල්ලක් කි න අ හස ි. දැන් එයහම නෑ. දැන් ඒක ඇතුයළ්
යගාඩක් කාමර තිය නවා.
අන්න ඒ වයග් තම ි අරමුණ. ොහියරන් ෙලායගන
ඉන්නයකාට නම් ඒයක් සටහන් ආකාර යප්්නවා. අරමුණට ම්
යවලාවක ෙැසගත්තා නම් ඒ ආකාර සටහන් හැයලනවා. හැලුයණ්
නැත්නම් ෙැසයගන නෑ. එයහම තම ි ෙු ්ධාගමට, නැත්නම් ධර්ම ට
ෙැසගත්තා නම් අප්ට ඔ ප්ිට තිය න සිංහ හම ගැලයවනවා.
ෙැටළුවන්යග් ති න සිංහ හම ගැලයවනවා. නැත්නම් අයප්් ති න
ෙැටළු ගති යප්්න්ට ප්ටන් අරගන්නවා. ඉතින් යම්කට ෙ නම්,
හිතනවා නම් යම්ක හරි ප්ච වීමක් ලැජ්ජා වීමක්, නැත්නම් අයප්්
සටන ප්ාවා දීමක් කි ලා, ඒ ඇත්තන්ට අර මුල් සතිප්ට්ඨාන තුන
යහාඳ ි.
ධම්මානුප්ස්සනාවට එනයකාටම සි ්ධ යවන්යන් යලාකු
ඉච්චා භංගත්ව ක්. ඒයකදී ගුරැවර ත් ප්ුදුමාකාර විි ට වත යගෝල න් යකයරහි ඇති වත - යහාඳට දැනයගන සම්ප්ූර්ණ කරන්න
ඕනෑ. ඒ ඉයගනගන්න ශිෂ ා, නැත්නම් සතිප්ට්ඨාන භාවනාව
කරන ය ෝගාවචර ාත් යමතනදී අසරණ යවනවාම ි. අසරණ
යවන්යන් යමාක , තමන්ට කි ාගන්න ෙැරැව නවා. ඒ යවන්යන්
යම්ක ි කි ලා කි ාගන්නට ෙැරැව නවා. අවංකව භාවනා කරනවා.
නමුත් යම් භාවනායේදී යවන ය ් අඛණ්ඩ සති ට අහු යවන්යන් නැති
නිසා, වරින් වර වල්මත් වීම නිසා, යවන ය ් කි ාගන්නට ෙැරැව
නවා. ඒ නිසා හිතනවා, ලැජ්ජා යවනවා යම්ක මට වැරිලා. මං
යහාඳට භාවනා කරලා හරි ගි ාම කි න්නම් කි ලා. කවදාකවත් හරි
න්යන් නැහැ. ඒ යමාක හරි ගිහිල්ල ති න එක යන් යම් වැරිල ි
කි ලා හිතාගන ඉන්යන්. ඒ නිසා හරි නව ි කි ලා කි න්යන්
ආය ත් අර යගායරෝසු සටහන් යහා නවා. යගායරෝසු ආකාර
යහා නවා. යහා න්ඩ යහා න්ඩ කැරකිලා හිත හිටප්ු තැනටම ි
එන්යන්. ඒක නිසා යත්රැම්ගන්නට ඕනෑ ම් කිසි ය ්කින් අප්
ඇතුළත ඒකාන්ත වශය න් ප්රිණාම ක්, යප්ෞරැෂත්වය ් යවනසක්
යවනවා නම් අප්ි යමයතක් කල් උස්සයගන ආප්ු යකාඩි ධජ, එයහම
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නැත්නම් අයප්් අනනතාව ඒ තුළින් යවනස් වීමකට ප්ත් යවනවා.
ඒවයගත් ප්රිණාම ක් සි ්ධ යවනවා. ඒ අරමුණ සම්ෙන්ධය න් අප්ි
අරගත්ත එක සෘජුවම ඒ භාවනාවටත් සම්ෙන්ධ ි. සතිප්ට්ඨානය ්
විස්තර කරනයකාටත් එයහම ි.
ඒක නිසා අප්ි යප්ායත් දැනයගන හිටප්ු ධර්ම, යප්ායත්
දැනයගන හිටප්ු යහාඳ නරක, ඒ ඔක්යකෝම නැවත සලකා ෙැලීමක්
යමතනි සිදු යවනවා. සලකා ෙලලා ඊට වඩා යප්ාඩ්ඩක් යවනස්ව
ආය ත් යහාඳ නරක මට්ටමක් යප්න්වලා ය නවා. ඒක ප්හුයවනිදා
ආය ් භාවනායව එනවා. භාවනාවට ආය ් ඒක යවනස් කරලා,
හරි ට කාඩ් යසල්ලම් කරනයකාට වරින් වර වරින් වර ඒක අනලා
ආය ත් යෙ නවා වයග් ිගින් ිගට, ිගින් ිගටම යමයහම අනඅනා
යෙ න්යන් නැත්නම් අනිත සංඥාව නම් කවදාකවත්ම යහල්යලන්යන්
නෑ. අනිතය ් නිත සංඥාවම තම ි ගන්ඩ හ න්යන්. ප්රණ ප්ුරැදු
ගඳ, ප්රණ ප්ුරැදු හැයඩ්, ප්රණ ප්ුරැදු නම, ප්රණ ප්ුරැදු සටහන්,
ප්රණ ප්ුරැදු ආකාර යවත ප්ුදුමාකාරව සම්ප්රදා ානුකූල ගැති හිත
අින ගති කට එනවා. ඒක නැති යවනයකාට අසරණ යවන්යන්
නැතිව, ඒ ය ් සාකච්ඡාවට ඉිරිප්ත් කරගන්නට ඕනෑ. මට ඉස්සර
ප්ිම්ීම හැකිළීම ෙලනයකාට යමයහම යමයහම යප්්නවා. යමච්චර
යේලාවක් ප්ිම්ීම, හැකිළීම ෙලායගන නයකාට ඒකට යමයහම
යමයහම යවනවා. යමයතන්ට නයකාට මට හියතනවා නැති වුණා
කි ලා. මම සමහර යවලාවට වියේක ගන්නවා. නමුත් ප්හු
යවනයකාට ආය ත් මතු යවනවා. එයහම නැත්නම් අරමුන
තිය නවා, යම්ක ෙලන්ට ඕනෑ කි ලා ෙලායගන නයකාට හියත්
යම් යම් යවනස්කම් ඇති යවනවා. අරමුයණ් යම් යම් යවනස්කම් ඇති
යවනවා කි ලා යම් ටික, යම් ඇති යවන ය ් හරි ටම
ධම්මානුප්ස්සනාවට සම්ෙන්ධ කරලා - (යවන විි කට ඕක කි නවා
නම්, ප්රමාර්ථවලට කතා කරලා) - විප්ස්සනාව ශු ්ධ කරන්න,
භාවනාව ශු ්ධ කරන්න, කමටහන ශු ්ධ කරන්න දැනගත්තා නම් ඔහු
ඒකාන්තය න්ම භාවනායේ සි ට ප්නහකට වැඩි ඉවර කරගත්ත
යකයනක් කි ලා කි න්නට ප්ුළුවන්.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
එක ප්ැත්තකින් ෙලනයකාට නම් යමතන තිය න්යන්
සන්නියේ න ප්රශ්න ක්. යවන ය ් කලින් මනින්න ගිය ාත්, තමන්
ෙලායප්ායරාත්තු යවච්ච ආකාර ට යේවා කි ලා සැලසුම් කරන්නට
ෑම යලාකුම ආවරණ ක් තම ි. යමන්න යම් ආවරණ ට
යකාච්චරක් කාමච්ඡන්
යහ්තු යවනව ? ඒක යොයහෝම ගැඹුරැ
ප්රශ්න ක්. ඇත්ත වශය න්ම තමන්යග් මුණ ඉස්සරහ, නැත්නම්
තමන්යග් ඇස් ප්නාප්ිට සිදු වන ය ් ප්ිළිගන්ට ලෑස්ති නෑ. ප්ිළිගන්යන්
නැතිව ඒක තමන්ට ඕනැ තායලට යවනකල් ෙලා ඉන්නවා. එයහම
නැත්නම් ඕනැ තායලට ගන්ට හිත ය ා වනවා. එතයකාට අරමුණින්
හිත ප්නිනවා. එතයකාට කි න ය ්වලුත් හුඟක් විකාර සහිත ි. ඒක
කි න්යනත් හිත මනාප්ව, හිතලුවක්. නැත්නම් චින්තාම ය ක්.
ම් යවලාවක භාවනාව හරි ට සිදු යවනවා නම්, ඒ සිදු යවන
යවලායේ අරමුයණ් හිත නිමග්න යවනවා නම් ඒ හියත් කිසිම ඉඩක්
නෑ නීවරණවලට ප්හළ යවන්න, කාමච්ඡන් වලට ප්හළ යවන්න.
හැෙැ ි එන ය ් හුඟක් යවලාවට නැවත වචයනට හැරවීයම්දී
ය ෝගාවචර ා ආ ාසකර යවනවා. ඒ නිසා කි නවා හැමදාම යම්
ය ්වල් තමන්ට වැඩි
න්න යකයනක් එක්ක සාකච්ඡා කරමින්
සාකච්ඡා කරමින් න්න. එයහම නැත්නම් යම්ක එක තැන
කරකැයවන්න ගන්නවා.
අප්ි සාමානය න් න්නවා අංජනම් අරිනවා කි ලා
කට ුත්තක් කරනවා. අංජනම හැයමෝටම යප්්න්යන් නෑ. අංජනම
අඹරන්නත් ප්ුළුවන්. මතුරන්නත් ප්ුළුවන්. ඔක්යකෝම කරන්න ප්ුළුවන්.
නමුත් ඒක යප්්න එක්යකන ි ය න්න ි ඉන්යන්. ඒ මනුස්ස ට
යත්යරන්යන් නැහැ යම් තමන්ට යප්්න ය ්. ඒ නිසා ගුරැවර ා
කි නවා, ගුරා කි නවා, ඔ අංජනම ෙලලා ඔ හනුමා න න
තැන මට කි න්න. ප්රශ්න අහනයකාට එ ා කි නවා මිසක් ෙලන
යකනාට යත්යරන්යන නෑ යමාකක් යම්යක අ හස කි ලා. ගුරාට
යත්යරනවා. හැෙැ ි ගුරාට අංජනම යප්්න්යන් නෑ. කලාතුරකින් තම ි
ගුරාට අංජනම යප්්න්යන්. අංජනම ෙලන්න යවනමම මනුස්සය ක්
ඉන්නවා. ඒ වයග් තම ි සර්වඥ න් වහන්යස් යම් මාර්ග යප්න්වලා
දීල තිය නවා. උන්වහන්යස් කි නවා ඕක ෙලලා යප්්න හැටි ට මට

| 18

30-වන ධමය ය ්ශන

|

කි න්න, එතයකාට මම කි ලා ය න්නම් ඊගාවට කරන්න ඕන ය ්.
යමන්න යමතනදී කාමච්ඡන්
කි න මම, මයග් කි න යම් ප්ටු
කල්ප්නා නිසා අප්ි අනිත ය ් නිත වශය න්ම කින්නටම ි
කැමති. යවන විි කට කි නවා නම් ප්ළයවනි මාර්ග ඵල ලැීයම්
අවසාන
ක්වා චිත්තක්ෂණ ට එනකම්ම අප්ි ප්ුළුවන් තරම්
උත්සාහ කරන්යන් මට ඕනැ තාල ට න්න ි. තමන්යග් හිත්
මනාප් ට ඕනැ විි ට භාවනාව යකයරන්ට ි ඒ ඒ ර්ශන කින්ට ි
ඒ ඒ රෑප් ෙලන්ට ි ඒ ඒ කා ප්හස විඳින්ට ි ස ් අහන්ට ි තම ි
කැමති. ඒ නිසා ඇති ය ් කි ාගන්නට ෙැරැව නවා. සන්නියේ න
යලාකු ප්රශ්න ක් ඇති කරනවා.
යම්ක භාවනායේ විතරක් යනයව ි, ය ්ශප්ාලනය ් අ
තිය න සම්ප්ූර්ණ අවුලත් ඕකම ි. ආර්ථිකය ් තිය න අවුලත්
ඕකම ි. යවන සාමාජික ප්රශ්නවල තිය න අවුලත් ඕකම ි.
හුඟය යනක් හිතනවා ඕකට ය ්ශප්ාලන උත්තර ති නව ි කි ලා.
ආර්ථික උත්තර ති නව ි කි ලා. සාමාජික උත්තර ති නව ි කි ලා.
ඒයගාල්යලෝ සම්ප්රදා , අයප්් සංස්කෘති කි ලා රාමුවක් හදායගන
ඒයක් එල්යලන්ඩ හ නවා. සර්වඥ න් වහන්යස් ඕවා ගැන
යමානවත්ම කතා කරන්යන් නැහැ. ඒවා යහාඳ ි කි න්යනත් නැහැ.
නරක ි කි න්යනත් නැහැ. උන්වහන්යස් මතක් කරනවා එක
අරමුණක් දීලා, යවන යමාකවත්ම නැතිව ඒ අරමුණටම හිත ය ාදා
යගන ඉන්න. එතයකාට යමාක අරමුණට යවන්යන් කි න එක ගැන
සැලකිලිමත් යවන්න. උන්වහන්යස් දුන්යන් චුල්ලප්න්ථක
හාමුදුරැවන්ට යප්ාඩි යරි කෑල්ලක්. දීලා කිේවා මම යම් දූවිලි
ප්ිහිනවා, දූවිලි ප්ිහිනවා කි ලා කි කි අතගාන්න ි කි ලා.
අතගාප්ුවාම යමාක වුයණ් අරයක් දූවිලි ෙැඳුණා. දූවිලි ප්ිහිනවා.
“ර්ජා හරණං” කි ලා තම ි කිේයේ. නමුත් අන්තිමට හන් ෑයවලා
ෙලනයකාට ගන්න ය ක් නෑ, අරක යකයලසිලා. ඒ වයග් තම ි අප්ි
අරමුණ ිහා ෙලලා අරමුණ තව තවත් ප්රකට යේවා, අරමුණ මත
ආයලෝක ප්හළ යේවා, යම් යම් ධර්ම ප්හළ යේවා කි ල ෙලායගන
ඉන්නයකාට යවන්යන් යමාකක් ? යම්වා කප්ුරැ ප්ුච්චප්ු තැන වයග්
තිේෙ තැන යහා න්න ෙැරිව නවා. ඉතින් ය ෝගාවචර ා යමාක
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
කරන්යන්, යවන අරමුණක් යමයතන්ට යගනල්ලා ති ාගන්නවා.
ාග ක් නටන්න යකක් නැත්නම් යකක් ෙන් නවා, ෙන් ලා ආ ි
නටවනවා. නමුත් ඒක නිකන් අර අප්ි නිතර ප්ාවිච්චි කරනවා වයග්
අංගුලිමාල කයර් ඇඟිලි මාල දාගන්න ඉස්යසල්ලා තැන තැන මිනී
කප්ලා ඇඟිලි හැංගුවා වයග් වැඩක්. කවදාකවත් දාහක් එකතු යවන්යන්
නැහැ. ඒ නිසා අප්ට සි ්ධ යවනවා හිත එක අරමුණක තොගන්න.
එක අරමුණක හිටීම, නීවරණ ධර්ම න් එක්ක ෙලනයකාට හුඟක්
ඈත වැඩක්.
ඒ නිසා ඉස්යසල්ලාම කි නවා කා ානුප්ස්සනා වශය න්
යගායරෝසු රෑප් ධර්ම ක හිත ප්ිහිටුවන්න. එතයකාට ප්හළ යවන
යේ නා ෙලන්න. එතයකාට හියත් යහාල්මන් ඔක්යකෝම ෙලලා, දැන්
කල්ප්නා කරලා ෙලන්න, යම් අරමුයණ් හිත ප්වත්වායගන ෑම ොධා
කරන නීවරණ ධර්ම - කාමච්ඡන්
යකායහාම වැඩ කරන්යන්.
අරමුයණ් හිත ිගට ප්වත්වායගන න්ට ෙැරි යවන්ට ොහියරන් එන
ය ්වල් නැත්නම් ොහියරන් එන විවිධ සංඥා අප්ට යකාච්චර ොධා
කරනව ? ඒ ොධා අප්ි සාධක ෙවට ප්ත් කරයගන එේවාට ඡන්
දීලා, ිගින් ිගටම ධර්ම විස්තර කරමින් න්නා වූ (අයප්් ප්ිහිටට
සිටින්නා වූ) මූල කර්මස්ථාන අප්ි යකාච්චර අසරණ කරනව ? ඒ
කරලා ඉවර යවලා, තමා විසින්ම යනාදැනුවත්වම යම්ක කරලා, ඉතින්
ොහියරන් ඉන්න අ ට යදාස්. සෘතුයේ යදාස්, ආහාරවල යදාස්, එයහම
නැත්නම් කය ් යවන යදාස්. එයහම නැත්නම් ගුරැවර ායග් යදාස්,
එයහම නැත්නම් භාවනා කරමය ් යදාස්. නා නා ප්රකාර විි ට
කි නවා, මම නම් යහාඳ එකා, මම නම් යම් භාවනාවට කැමති ි.
නමුත් මට යම් හරි කරම කි ලා දුන්යන් නෑ යන්. නැත්නම් ගුරැවර ා
යමයහම කළා යන්. නැත්නම් එදා නරක සෘතුවක් ආවා යන්. ෙයඩ්
කැක්කුමක් ආවා යන්, යේ නාවක් ආවා යන් කි ලා අර මතු වන
සෑම ය ක්ම විශාල කන් ක් ෙවට ප්ත් කරගන්නවා. නමුත් ඒක
කන් ක් වුයණ් තමන් ඒකට ඡන්ය ් දීප්ු නිසා ෙව, එයහම නැත්නම්
කි නව නම්, ඒ ය ්ත් ධර්මතාවක්, ෙලප්ු අරමුණත් ධර්මතාවක්, ඒ
ය කම යකයරහි මධස්ථව ෙලා ඉඳලා එකක්වත් යහාඳක් වශය න්,
නරකක් වශය න් ගන්යන් නැතිව ිගට ෙලායගන ඉඳීම තරම් ගැඹුරැ
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ධම්මානුප්ස්සනාවක් තිෙුයණ් නැති නිසා ඔහුට යල්සි ක් තිය නවා
යමාකක් හරි වැරි ට, යමාකක් හරි යදාස් යප්න්නන්නට, යමාකක්
හරි ළඟ ති න ය ්කට යචෝ නා කරන්න.
ඒක නිසා සර්වඥ න් වහන්යස් එක තැනක යප්න්වනවා
සි ලු ධර්ම න්ට සම්භව , නැත්නම් ඒ වයග් ඕනෑම ධර්මතාවක
යහ්තුව, (යහ්තු ධර්ම
යවන්යන්) මනසිකාර ි. “මනසි ාර
ප ට්ඨාන” මනසිකාර ප් නම් කරයගන තම ි ධර්මතාවක් ධර්ම ක්
ෙවට ප්ත් යවන්යන්. අප්ිට ඒක යගෝචර යවන්යන්. ශේ යකාච්චරය ෝ
ති නවා යලෝයක්. අප්ිට ඒක ඇයහන්යන් මනසිකාර එයතන්ට
ගිය ාත් විතර ි. රෑප් යකාච්චරය ෝ යලෝයක් තිය නවා. ඇස් ය කත්
ඇරිලා තිය න්න ප්ුළුවන්. නමුත් මනසිකාර ඇහැට ගිය ාත් විතර ි
අදාළ ආප්ාතගත රෑප් යප්්න්යන්. ගන්ධ යකාච්චරය ෝ යලෝයක්
ති නවා, යම්ක ගන්ධ යලෝක ක්. අයප්් නාස ත් ප්ැ විසිහතරම
වැඩ. නමුත් අප්ිට ගඳ දැනීම සිදු වන්යන් නාස ට ආඝරාණ ට
මනසිකාර ය දුයණාත්. ිවත් එයහම ි. ක ත් එයහම ි. ධර්මතාත්
එයහම ි. නමුත් එයහම අප්ිම මනසිකාරය ් ය ා වලා ඒක
අල්ලයගන, ඒකත් එක්ක රංඩු කරනවා. යම්ක ඇවිල්ලා මයග් ඇයග්
හැප්්ප්ුණා යන්. මම යම් ප්ැත්තකට යවලා හිටප්ු මනුස්ස ා, යමාක
මයග් ඇයඟ් හැප්්ප්ුයණ් කි ලා අර හැප්්ප්ිච්ච හැප්්ප්ිච්ච ඒවා
අල්ලනවා. තමන් හරි ට බිලි ක් දාලා මාළුයවක් අල්ලගත්යත්,
තමන්ම ි යකාක්ක දාලා අල්ලගත්යත්. ඊට ප්ස්යස් මාළුවාට ෙැනලා
හරි න්යන් නෑ යන් උඹ යමාක ඇවිත් මයග් යකාක්යක් ඇමුණුයන්
කි ලා. ඒ වයග් තම ි “මනසි ාර ප ට්ඨාන” සි ලු ධර්මතාවලට
යහ්තුව මනසිකාර ි.
ඒ නිසා නිතරම ඉිරිප්ත් කරගන්න නි ර්ශන ක් තම ි
ගල්දූයේ ප්ණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්යස් (නිකන් උන්වහන්යස් ඉිරිප්ත්
කළාට, අප්ිටත් සමහර විට විහිළුවට වයග් උනත් ධර්ම ක් වශය න්
ධර්ම ට සම්ෙන්ධ කරගන්න ප්ුළුවන්.) අප්ි වියේකී කට ුත්තක්
කරන්න, ෙණක් අහන්න වයග් ඉන්නයකාට එක ප්ාරටම මදුරැයවක්
කනවා. මදුරැයවක් කනයකාට හරි ට ප්ුරැදු නැති එක් යකයනක්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
වයග් ප්ටස් ගාලා වැිලා, මදුරැවා යහාඳටම කුඩුප්ට්ටම් වුණාට
ප්ස්යස් තම ි යත්යරන්යන් වැදුණා කි ලා. ඉතින් ඒ ස්වාමීන්
වහන්යස් ඇහුයවාත් යමාක වුයණ් කි ලා, අයන් ස්වාමීන් වහන්ස
න්යනම නැතිව තට්ටු වුණ ි කි නවා. උන්වහන්යස් කි නවා
න්යනම නැතිව තට්ටු වුණත්, මදුරැවාට නම් තට්ටු වුණා කි ලා.
එතනි හිතන්න අමාරැ ි ඒ ෙණ අහන යකනාට, ඒ මදුරැවා නිසා
යේ නා මතු වුණා, යච්තනා මතු වුණා, අත කරි ාත්මක වුණා, මදුරැවා
මැරැණා. යම් ඔක්යකෝම දැනගන්යන් මදුරැවා මැරිලා, කුඩුප්ට්ටප්ම්
වුණාට ප්ස්යස්. ඒ නිසා එ ා හිතනවා අර ය ්වල් ඉයේ වුණා කි ලා.
ඒක මනසිකාර ප් නමක් මත තිෙුණ ි කි ලා න්යන් නෑ. යමාක
එයතන්ට ෙැහැගන්න යවනයකාට යප්රහැර යගාඩක් දුර ගිහිල්ලා.
යමන්න යම් විි ට අප්ිටම අයප්් යමෝඩකම්, තකතිරැකම්,
අමනකම් වැටයහන යවලාවල් එනවා. නමුත් වැටයහන යවලාව
එනයකාට යගාඩක් ප්ශ්චාත්තාප් මතු යවලා ඉවර ි. යමාක ඒ සි ්ධි
යවනයකාට යප්රහැර හුඟක් දුර ගිහිල්ලා. නමුත් ඒ මට්ටයම්දී යහෝ
දැනගැනීම ධම්මානුප්ස්සනාව. අ මදුරැවා මරලා යප්ාඩි කළ මට්ටම
දැනයගන තට්ටු වුණා, යම්කටත් යහ්තුව මනසිකාර ි කි න අ හස
ති නව නම්, ඒ ය ෝගාවචර ාට ප්ුළුවන් ඊට යමායහාතකට කලින්,
අනිත් වයස් මදුරැයවක් යේරන මට්ටමට යහෝ එයහම නැත්නම්
තමන් යම්කට වැරිකාර ා ෙව හිතට ව ්දාගැනීමට නි ර්ශන ක්
ගන්න. අරිට වැඩි චිත්තක්ෂණ කට කලින් වැඩ ප්ිළියවල අහු
යවනවා. ඊටත් චිත්තක්ෂණ කට කලින් අහු යවනවා. ඔයහාම
නයකාට සමහර විට මදුරැවා යේරිලා, ඒ මදුරැවා විින හැටි
දැකගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් ඇති යවනවා. අන්න අර වයග් යගායරෝසු
තැනින් ප්ටන් අරයගන, සි ්ධි හුඟක් යවලා යමෝරච්ච තැනින් ප්ටන්
අරයගන මුලට මුලට මුලට ෑයමන් මදුරැවත් යේරලා, හිතත් යේරලා,
සෑම ධර්මතාවක්ම මනසිකාරය න් ප්ටන්ගන්නවා කි න ධර්මතාව
යත්රැම් අරගන්ට මුලට මුලට ෑමට අප්ි කි නවා ්යෝනි්සෝ
මනසි ාරය කි ලා. මුල හරිම ඥානවන්ත ි. හරිම නික්යල්ශි ි, මුල
හරිම ප්ිරිසිදු ි, මුල ෙුදුන්ටත් එක ි අප්ිටත් එක ි. යප්රහැර කල්
න්ට න්ට තම ි, ප්හු ප්හු යවන්ට තම ි යකාහු යකාහු යවන්යන්.
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එතයකාට ෙුදුන් වහන්යස්ටවත් යේරගන්න ෙෑ. නමුත් සතිප්ට්ඨාන
වඩන ධම්මානුප්ස්සනාව කරන යකයනකුට නම් හිතාගන්න ප්ුළුවන්
මං අ යමච්චරක් යකලසිල ි තිය න්යන්, නමුත් ඒ ෙව මට
දැනගන්න ප්ුළුවන්. යම් චකර අින් නතර යවන්යන් නැහැ. ආ ි
සැර ක් මං යම් තත්ත්ව ට වැයටනවා. ඒ නිසා අඩු ගායන් මට
මුලින්ම නතර කරගන්න ෙැරි නම්, යම් තත්ත්ව ට ප්ත් යවන්න
චිත්තක්ෂණ ට කලින්, යම් තත්ත්ව ට ප්ත් යවන්න යමායහාතකට
කලින්, මට යම්ක නතර කරගන්නට ලැයේවා කි ලා
ම්
අධිෂ්ඨාන ක් කරගන්න ප්ුළුවන් යප්ෞරැෂත්ව ක් මතු යවනවා නම්,
අන්න ඒක තම ි ධම්මානුප්ස්සනාව කි න්යන්. ධර්මානුකුලව
කල්ප්නා කළා කි ලා කි න්යන්.
යමයහම තම ි අප්ි සංසායර් යගාඩක් කරලා, සමහර ය ්වලට
අප්ි යම් ජීවියත් ක්ෂ ි, සමහර ය ්වලට අප්ි අ ක්ෂ ි. යම් අ ක්ෂ
ය ්වලටත් අර ක්ෂ ය ්වලින් ප්ාඩමක් ඉයගනගත්තා නම් අප්ි කරන
කිසිම ය ක් නිවැරි ෙවකින් යතාරව සි ් යවන්යන් නැහැ.
යච්තනාවක් ඇතිව කළා නම්, කර්මවලට ප්ත් යනාවී විප්ාකවලට ප්ත්
යනාවී න්යන් නෑ. එයහම නම් අප්ි යකාච්චර ෙය ්, යකාච්චර සති
සම්ප්ජඤ්ඤ කින්, යකාච්චර නම් ඉන්ද්රි සංවර කින්, යකාච්චර
නම් සීල කින් ගත කර ි ? අප්ි දැන් හිතනවා නිත සංඥාව නිසා,
සුභ සංඥාව නිසා, අත්ත සංඥාව නිසා, යම් ය ් මට අහවලා කළ නිසා
යන් මම අමාරැයේ වැටුයණ්. ඒ නිසා උන් ෑ නැති කරලා ඉන්ට ඕනැ,
උන් ෑ ඉවර කරලා ඉන්ට ඕනැ ආදී වශය න් අප්ි යම් යලෝක
යහෝ න්ඩ හ නවා. නමුත් යම් මනසිකාර ි ධර්මතාවට ප් නම
කි ලා යත්යරනවා නම්, (ඒක එන්න යම් ධම්මානුප්ස්සනාව කි න
යකාටස ිහාවට නකල්ම ය ෝගාවචර ා න්න ඕනෑ) සමහර විට
කා ානුප්ස්සනාව කරන යවලායේදී ඒක සුතම වශය න් ප්මණ ි
න්යන්. චින්තාම වශය න් ය ාදාගන්න න්යනත් නෑ. ප්රතක්ෂ
කරන්යනත් නෑ. චිත්තානුප්ස්සනා, යේ නානුප්ස්සනා කරනයකාට
ටිකක් ටිකක් අහු යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. සමහර යගායරෝසු ය ්වලට
නම් හිත ෙලප්ානවා. යච්තනාව ෙලප්ානවා. මනසිකාර ෙලප්ානවා.
ධම්මානුප්ස්සනා යකාටසට නයකාට සෑම ය ක්ම මනසිකාර
23

|

| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ප් නම් කරයගන ි තිය න්යන්. යම් මනසිකාර ට ප්ැති ය ක ි
තිය න්යන්. මැ ක් නැහැ. එක්යකෝ ය ෝනියසෝ, එක්යකෝ අය ෝනියසෝ.
එක්යකෝ අප්ාය ්, එක්යකෝ නිවයන්. යම් ය ක අතරමැ අම්ෙලම් නෑ.
අර සමාජවාදී ගමයන්දීත් අම්ෙලම් නෑ කි ලා අයප්් ය ්ශප්ාලන
නා කය ෝ කිේවා යන්. යම්යකිත් අම්ෙලම් නෑ. ඒක නිසා අප්ි
අසතිය න් අමනසිකාරය න් ගත කරනවා නම්, ඒකාන්තය න්ම
අය ෝනියසෝ මනසිකාර . සතිය න් සම්ප්ජඤ්ඤය න් ගත කරනවා
නම් ඒකාන්තය න්ම ය ෝනියසෝ මනසිකාර .
යම් ය ෝනියසෝ මනසිකාර ට කි නව පථ මනසි ාරය කි ල.
හරි ප්ායර් ගමන් කරන උපාය මනසි ාරය. නිවන් කින්නට ඕනෑ
උප්ා දැනයගන. ඒ උප්ා නම් කවදාකවත්ම නිකන් සි ්ධ යවන්යන්
නැහැ. ඒකට මාර ා නිතයරෝම වග ෙලාගන්නවා. අතහැරිච්ච ගමන්
ඉයේටම වැයටන්යන් අය ෝනියසෝ මනසිකාර ට. ඒකට කි නවා
අනුප්ා
මනසිකාර , උප්ප්ථ මනසිකාර
කි ලා. ලන් ටම ි
අින්යන්. උප්ා අප්ා ටම තම ි. ඉයේ සිදු වන උප්ා අප්ා ටම ි.
ඒ නිසා හැම යවලායේම කා ානුප්ස්සනා සතිප්ට්ඨාන,
යේ නානුප්ස්සනා සතිප්ට්ඨාන, චිත්තානුප්ස්සනා සතිප්ට්ඨාන ආදී
ප්ුංචි ප්ුංචි උප්කරණ හැම යවලායවම එන එන අරමුණට ය ාමු
කරගත්තා නම් තමන්යග් ඇේෙැහි ක් එනවා, ප්ුරැ ් ක් එනවා. යම්ක
ආයලෝකය
සි ්ධ වුයණාත් නම් දැනයගන කරන්න ප්ුළුවන්.
අන්ධකාරය
වුයණාත්
නම්
ඒකාන්තය න්
අය ෝනියසෝ
මනසිකාර ට. ඊට වැඩි හතුයරක්, ඊට වැඩි භ ානක විසක්, ඊට
වැඩි භ ානක ය ක් අප්ාය ත් නැහැ. අප්ාය ් තිය න්යන් යම්වාට
ප්රතිඵල ය න එක විතර ි. විප්ාක ය න එක විතර ි. අය ෝනියසෝ
මනසිකාර ඊටත් වඩා භ ානක ි. අප්ි යම්ක තම ි යම් නිත සංඥාව
වශය න්, සුඛ සංඥාව, අත්ත සංඥාව, සුභ සංඥාව වශය න්
ප්වත්වායගන න්යන්. ඉතින් ඒක නිසා අය ෝනියසෝ මනසිකාර
නිත, සුඛ, අත්ත, සුභ වශය න් ප්වත්වන්ට යහ්තු වන ප්ළමුයවනි
ඇම්ෙැට්ටකම කරන්යන් කාමච්ඡන් . “ ාමදා්සා” අප්ි යම් කාම
රාජිනි යග් රාජධානිය ් දාසකම් කරන්යන්. යලාකුම දාසය ෝ රජවරැ
කි ලා කි නවා. කාම රාජිනි ට වැඩිය න්ම දාසකම් කරන ඇත්යතෝ
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තම ි කාම යලෝකය ් රජවරැ. ඒ ඇත්තන්යගන් වැඩිය න්ම ප්ැරිලා,
යේගය න් ඇ වැයටන කට්ටි ට තම ි ජාතන්තර සම්මාන හම්ෙ
යවන්යන්. ිනුව ි කි ලා කි න්යන්. තෑගි ලැයෙන්යන්.
එවැනි ලාභ සත්කාර සම්මාන සියලෝක යමානවත්ම නැතිව,
නිස්සරණ ට න යකනා විතර ි යම් කාම රාජිනි යග් ති න
භ ානකකම යත්රැම් අරයගන, යකායහාල්ලෑ ෙො දැකලත් ඇඟිලි
ගහන්යන් නැතිව ප්ැත්තකට යවලා ඉන්යන්. ඒක නිසා ඒක ිහා
ෙලනයකාට යප්්න්යන් මහම මහ යනෝංජල්කමක් විි ට. ඇස් ඇත්යත්
අන්ධ කු යස් ඉන්න කිේවාම, කන් ඇත්යත් නමුත් නෑහිච්ච
යකයනක් යස් ඉන්න කිේවාම, ෙල ඇත්යත් නමුත් යකාන් කැඩිච්ච
යකයනක් යස් ඉන්න කිේවාම, යවන යමානවත් කරගන්න ෙැරි නම්
මළමිනි ක් වයග් ඉන්න කිේවාම, ඒක නිකම් මනුස්ස ායග් යකාන්
කඩනවා වයග් වැඩක්. ඒ මනුස්ස ා යනෝංජලය ක්, ෙ ාදු
ප්ු ්ගලය ක් ෙවට ප්ත් කරන වැඩක් වයග් යප්්න්න තිය න්යන්. ඒක
නිසා කාමච්ඡන් නීවරණ නීවරණ ක් වශය න් දැකගන්නවා කි න
එක සඳහා නීවරණ එන්න කලිනුත් සෑයහන විස්තර ක් අවශ
කරනවා. ආදීනව, ආනිසංස විතරක් දැකලා මි යම් වැයඩ්ට. ඒකට
යවනමම ශිල්ප්ී කරම තිය නවා. ශිල්ප්ී කරම දැනගත්යතාත් විතර ි,
ඒ යන ප්ු ්ගල න්ට වියශ්ෂය න්ම තමන් කරන වැයඩ් ප්ිළිෙඳව
සතුටක් එන්යන. අප්ි යමානවත්ම යනාකර අයප්් ක , වචන ය ක
හසුරැවා ගැනීමත් ප්ුංචි ජ ගරහණ ක්.
ොහිර යලෝක ිහා ෙලනයකාට නම් අප්ි ඔයහ් නිකන්
ඉන්යන්. යමානවත්ම ය ක් කරන්යන් නැති ජාති ක්. ඒ ඇත්යතෝ
යගාඩක් ය ්වල් කරනවා. නමුත් කරන සෑම කරි ාවක්ම කාම
රාජිනි යග් කාම රාජය ් යහාඳ වහයලක්, කාම ෙැලය ක් ෙවට
ප්ත් කරනවා. කාම රාජිනි හුඟක් ලාභ සත්කාර සම්මාන ය නවා.
අප්ිට ඒක නෑ යන්. අප්ිට සත්කාර ලාභ නෑ යන් කි ලා ඒක ගැන
ෙලායප්ායරාත්තු යවනවා නම් මහා විනාශ ක්. එච්චර ලැබිච්ච
ක්ෂණ සම්ප්ත්ති විනාස ක් ෙවට ප්ත් කරගන්නවා. ඒක නිසා
ය ෝගාවචරකම කිේවාම එයස් යමයස් වටිනාකමක් ඇති ජීවිත ක්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
යනයව ි. ඒක නිසා ය ෝගාවචර ාට යම් වටිනාකම ලැයෙන්යන්
ය ෝගාවචර ා තමන්යග් ති න නීවරණ න්යගන් යතාර යවච්ච
ගති , නැත්නම් නිත, සුඛ, සුභ, ආත්ම කි න ගතිය න් යතාරව
ගත කරන නිරහංකාර ජීවිත , යම් ගත කරන ප්ිරිසිදු ජීවිත ,
සතිය න් ුක්ත ජීවිත ිහා තමන්ම අග කරගැනීම නිස ි.
සර්වඥ න් වහන්යස් වායග් ෙු ්ධාදී උත්තම න් වහන්යස්ලා
නිතයරෝම නිරාමිස සැප් ගැන කතා කළාට ය ෝගාවචර ා තාම
හිතන්යන් යම්ක ජීවිතය න් මරණය න් මත්යත් ති න එකක් කි ලා.
නැත්නම් ිව යලෝකය ් ප්වතින එකක් කි ලා. නැත්නම් මයග් ගුරැ
හාමුදුරැයවෝ ගාව විතර ි, මට නෑ කි ලා. කවදාවත්ම ෙුක්ති ක්
ලැයෙන්යන් නැහැ. කාමච්ඡන්
නැතිකම තම ි ජීවිතය ් වැඩි
යවලාවක් තිය න්යන්. නමුත් කවු ඒකට සතුටු යවන්යන්. ප්ුංචි
කාමච්ඡන් ක් ආප්ුවාම මුළු ජීවිත ම, මුළු වසම අප්ි නිස්සාර ි,
ප්ාප්තර ි කි ලා කනගාටු යවනවා. නමුත් කාමච්ඡන් නීවරණ
ප්ිළිෙඳව අප්ිට යම් ලැබිලා ති න කාල අනුව විස්තර කරන්න හම්ෙ
යවන්යන් නැහැ. ඒක ප්ිළිෙඳව කතා කරනවා නම් සර්වඥ න්
වහන්යස්යග් වචනය න්ම කි නවා නම්, කාමච්ඡන්
ම්
යමායහාතකට නැත්යත්, නැති ෙව දැනගන්ට කි ලා කි නවා. ඒක
භාවනා කරන, යම් වයග් නිස්සරණ ප්රතිප්ත්ති කින් ගත කරන
ඇත්තන්ට යලාකු ධන නිධාන ක් යප්න්වනවා වයග් ය ක්. යමාක
කාමච්ඡන්
නියයානාවරණය ්2 විි ට ප්ටිසම්භිදා මාර්ගය ්
යප්න්වනයකාට නියයානය ් විි ට යප්න්වන්යන් නිස්සරණ ;
යනක්ඛම්ම . අප්ි කරන යනක්ඛම්ම වයස් යකාච්චර යවලා අප්ිට
අමතක යවලා ? ලොගන්න ෙැරි යවච්ච ලාභ ක් සත්කාර ක්
සම්මාන ක් සියලෝක ක් නිසා, නැත්නම් කවුරැ හරි කරප්ු ය ක්
නිසා යකාච්චර හිත දූෂණ කරයගන ගත කරනව ? ඒ සෑම
යවලාවකම සිත නිත, සුඛ, සුභ, ආත්ම කි න යම් අය ෝනියසෝ
මනසිකාර ට වැටිලා තිය න්යන්. නමුත් යම් ෙව දැනගන්න ප්ුළුවන්
නම් හරි වටිනවා. එයහම දැනගන්න ප්ුළුවන් නම් මහණ යවන්ටම
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ප්ටිසම්භිදාමාර්ග ,
යසෝළසාණ
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මහාවග්ග ,

ආනාප්ානසතිකථා, ප්රිප්න්දථ

උප්කාර

30-වන ධමය ය ්ශන

|

ඕනැත් නෑ. සිල් රැකලම ඉන්න ඕනැකමකුත් නෑ. සති සම්ප්ජඤ්ඤ
ඉස්සර කරගන්න ප්ුළුවන්කමක් තිය නවා.
ආන්න ඒ සති සම්ප්ජඤ්ඤ ඇති යවන්යන් කලින් ඇති
කරගත්ත සීල ක්, සමාධි ක්, කලින් ඇති කරගත්ත ඉන්ද්රි
සංවර ක්, කලින් ඇති කරගත්ත සති සම්ප්ජඤ්ඤ ක් සහිතව නමුත්
ආ ි කුණු කන් ල ට වැටිච්ච යකයනකුට නම්, සති ප්ිහිටුවීම
නිසාම (තමන් අමාරැවක වැටිච්ච යවලාවක තම ි යම්ක වඩාත්
ප්රකට) ඒක නිසාම ඔහුට නැවත හිරි ඔතප්් ප්හළ යවනවා. හිරි ඔතප්්
නිසා ඉන්ද්රි සංවර ප්හළ යවනවා, ඉන්ද්රි සංවර නිසා සීල
ප්හළ යවනවා, ආදී වශය න් ආය ් අර ඉන්ද්රි ධර්ම ටික යගාඩ
එන්න ප්ටන් අරගන්නවා. ඒක නිසා යම්යක් ඉස්සරහට ගමනක්
විතරක් යනයව ි, ඒ මාර්ගය ්ම ආප්හු ෑමත් යලාකු ප්රගති ක්
වායග. යම්වා ප්ච්චුප්න්න ධර්ම, යහ්තු ඵල ධර්ම නිසා හටගත්ත ධර්ම.
ධම්මානුප්ස්සනාවට ආප්ුවාම ආන්න ඒ වයග් යර්ඛී ගමනක්
යනයව ි තිය න්යන්. නැත්නම් ම්වැල් ප්ුරැක් වයග් එකින් එකට
එකින් එකට න සම්ෙන්ධ ක් යනයව ි තිය න්යන්. විශාල යප්ාල්
අත්තක තිය න ඉරටු වයග් සිසාවටම ප්ැතියරනවා. ඒකත් එක
යප්ාල් අත්තක වයග් එක ක්යෂ්තර ක යනයව ි ප්වතින්යන්. තරිමාණ
රෑප් ක ි ප්වතින්යන්. මුළු යලෝක ම එකම ධර්මතාවක්. යම් කමය
චකර ිහා ෙලනයකාට අතීත අනාගත ඔක්යකෝම ති න එක
ධර්මතාවක්. වර්තමානය ත් අප්ිට තිය න්යන් ප්ුදුමාකාර වටිනා
අවස්ථාවක්. නමුත් අප්ි ඒක යත්රැම්ගන්නට නම් අයප්් හිත එක එක
අනුප්ස්සනායේ එන්ට එන්ට එන්ට ඒ යමෝරන ගති , එයහම
නැත්නම් ඒ ප්රිණාම
අප්ි යත්රැම්ගන්ට ඕනෑ. ඒක නිසා
ධම්මානුප්ස්සනාව යොයහෝම උසස් යප්ළ ප්ාඩමක්. අ අප්ට ප්ුළුවන්
වුයණ් ධම්මානුප්ස්සනාව කි න එයක් නීවරණ යකාටස ි ති න්යන
කි ල යත්රැම්ගන්න ි. යම් නීවරණ යකාටස්වලත් ඉස්යසල්ලාම
තිය න්යන් කාමච්ඡන්
ි කි න එක යත්රැම්ගන්න ප්ුළුවන් වුණා.
අප්ි යම් හදාගත්ත ප් නම මත ඉිරිය ්දී උත්සාහ කරමු තව දුරටත්
යම්ව යත්රැම්ගන්න.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ලෙන ප්ාර යප්ෝ වැයටන්යන් ෙරහස්ප්තින්දා. ඒ නිසා අප්ි
ඊළඟ ෙරහස්ප්තින්දා තිස්එක ධර්ම ය ්ශනාව ප්ටන්ගනිමු. එදා යම්
නීවරණ වශය න් කාමච්ඡන්
ඉිරිප්ත් කරයගන කරැණු ඉිරිප්ත්
කරයගන න්ට ෙලායප්ායරාත්තු යවනවා. ඒ තාක් කල් ඒකම
(කාමච්ඡන් ම) ඉිරිප්ත් යනාවුණත්, යම් හුඟය යනකුට යම් කි ප්ු
කාරණා හුඟක් අදාළ ි. හුඟක් ය ්වල් යත්රැම් අරගන්න ප්ුළුවන්
තත්ත්ව ක ඉන්නවා. ඒ නිසා යම් කාරණා ඉිරිප්ත් කරයගන, හිත
ශක්තිමත් කරයගන, නීවරණත් යප්ායහාරක් කරයගන, නීවරණත්
ධර්ම ක් කරයගන ඉිරි ට න්න කා ාදී සතර සතිප්ට්ඨාන
ඒකාන්තය න්ම යහ්තු යේවා. ඒ අනුව අප්ිට ධර්මානුකූලව සුතම
වශය න් යහෝ චින්තාම
වශය න් යහෝ ප්රතක්ෂ වශය න්
ධම්මානුප්ස්සනාව සාක්ෂාත් කරයගන, ප්ළයවනි මාර්ග ාණ
යනාලැෙූ ඇත්තන්ට ඒක ලෙන්නටත් නැති ඇත්තන්ට ඉිරි ට
න්ටත් යම්ක ඒකාන්තය න්ම වීර් වන්ත, තවත් විි කට කි නවා
නම් ශර ්ධා, විරි , සති, සමාධි, ප්රඥා කි න ඉන්ද්රි ධර්ම වඩන්නටත්
ඒකාන්තය න්ම යහ්තු යේවා, වාසනා යේවා කි න ප්රාර්ථනායවන්
අ ට නි මිත ධර්ම ය ්ශනාව යමතනින් අවසන් කරනවා.
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31 │ පංච නීවරණ
- කාමච්ඡනේ
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බ්ුද්ධස්ස
“ ථඤ්ඤච පන, භික් ්ව, භික් ු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති?
ඉධ, භික් ්ව, භික් ු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති පඤ්ඤචසු
නීවර්ණසු. ථඤ්ඤච පන, භික් ්ව, භික් ු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී
විහරති පඤ්ඤචසු නීවර්ණසු?
“ඉධ, භික් ්ව, භික් ු සන්තං වා අජ්ඣත්තං ාමච්ඡන්ද ං ‘අත්ථි
්ම අජ්ඣත්තං ාමාච්ඡ්න්දදා’ති පජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං
ාමච්ඡන්ද ං ‘නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං ාමාච්ඡ්න්දදා’ති පජානාති, යථා ච
අනුප්පන්නස්ස ාමච්ඡන්ද ස්ස උප්පා්දා ්හාති තඤ්ඤච පජානාති, යථා
ච උප්පන්නස්ස ාමච්ඡන්ද ස්ස පහානං ්හාති තඤ්ඤච පජානාති, යථා
ච පහීනස්ස ාමච්ඡන්ද ස්ස ආයතිං අනුප්පා්දා ්හාති තඤ්ඤච පජානාතී
ති”
ස ්ධා ෙු ්ධි සම්ප්න්න ප්ින්වතුනි. අප්ි ගි වර ය ්ශනායේදී
සතර සතිප්ට්ඨානය ් අවසාන යකාටස වන ධම්මානුප්ස්සනා
සතිප්ට්ඨාන ට ප්ිවිසුමක් ලොගත්තා. අප්ි එදා සඳහන් කළා නීවරණ
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ධර්ම, ප්ංච උප්ාදානස්කන්ධ, ප්ංචස්කන්ධ, යොජ්ඣංග ධර්ම,
චතුරාර් සත
න ඒවා ධම්මානුප්ස්සනාවට ඇතුළත් ෙව. තවත්
විි කට කි නවා නම්, හිතට අරමුණු යවන්නා වූත් කා ානුප්ස්සනා,
යේ නානුප්ස්සනා, චිත්තානු ප්ස්සනා කි න යකාටස්වලට
යනාගැයනන්නා වූත් සි ල්ලක්ම ධම්මානුප්ස්සනාවට වැයටනවා
කි න්න ප්ුළුවන්.
අප්ි නීවරණ ධර්ම ගැන ප්සු ගි ධර්ම ය ්ශනායේදී ම්
ප්මණකට කරැණු ප්ැහැිලි කිරීමක් කළා. අ මම ෙලායප්ායරාත්තු
යවන්යන් ප්ළයවනි නීවරණ ගැන, ඒ කි න්යන් කාමච්ඡන්
ගැන
ම් තරමකට විගරහ ක් කරන්න ි. වියශ්ෂය න් කි න්න ඕනෑ, අප්ි
කා ානුප්ස්සනා, යේ නානුප්ස්සනා, චිත්තානුප්ස්සනා කි න
අනුප්ස්සනා තුනින් ප්ණ යප්විලා, යත ගැන්විලා යම් නීවරණ ධර්ම
ිහා ෙලනයකාට සතිප්ට්ඨාන අහප්ු නැති කාලය ්, සතිප්ට්ඨාන
හිතප්ු නැති කාලය ්, සතිප්ට්ඨානය ් මුල් මුල් යකාටස්වලින් ප්ණ
යප්ේව නැති අවස්ථා වායග් යහම යනයව ි, නීවරණ ය ස යවනස්
කරම කින් ෙලන්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා “ ථඤ්ඤච පන, භික් ්ව, භික් ු
ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති” ඒයකි අර නීවරණ ධර්ම තම ි
සර්වඥ න් වහන්යස් ඉිරිප්ත් කරන්යන්.
නීවරණ ප්හක් තිය න ෙව යෙෞ ්ධ ා අතර ප්රසි ්ධ ි කාමච්ඡන් , වාප්ා , ථීනමි ්ධ, උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා කි ලා.
ඔන්න
ඔ
ඉස්යසල්ලාම
කි න
කාමච්ඡන්
අප්ි
චිත්තානුප්ස්සනායේදී ෙැලුවා “සරාගං වා ිත්තං ‘සරාගං ිත්තන්’ති
පජානාති, වීතරාගං වා ිත්තං ‘වීතරාගං ිත්තන්’ති පජානාති” කි ලා.
යම් රාග හිතම තම ි යම් කාමච්ඡන් කි ලා කි න්යන්. කාම වස්තු
යකයරහි ඇති ආශාව. කාම වස්තු යකයරහි ඇති ආශාව කි න යම්
නීවරණ ධර්ම දැන් ප්ස් ආකාර කට යප්න්වනවා. “සන්තං වා
අජ්ඣත්තං
ාමච්ඡන්ද ං ‘අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං
ාමාච්ඡ්න්දදා’ති
පජානාති”. ම් යවලාවක භාවනා කරනයකාට ඉඳප්ු ගමන් අප්ි
අරමුයණන් හිත කැඩිලා, කාම අරමුණක් ආශර කරයගන ප්හළ වුණා
වූ කාමච්ඡන් ක ප්ටලැවිලා, කාමච්ඡන් කට අන්ධ යවලා,
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කාමච්ඡන් ක ඇස් මැකිලා, කාමච්ඡන් ක ප්ටලැවිලා අප්ි
ඉන්නවා කිනවා. කිනයකාට “අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං ාමාච්ඡ්න්දදා”,
මයග් අධාත්මය ් දැන් කාමච්ඡන්
ඇත්යත්
ි දැනගනී. ඒ
දැනගැනීම, කාමරාගී ප්ු ්ගලය ක් කාම වස්තුවක් ඉිරිය හි ති ායගන
මට දැන් කාම ප්හළ යවලා ති නවා කි ලා කාම ප්ිළිෙඳව
උ ්දාම කින් ආඩම්ෙර කින් ෙලන ෙැල්මක් ගැන යනයව ි යම්
කි න්යන්. අප්ි යම් කි න්යන් කා ානුප්ස්සනායවන් යේ නානු
ප්ස්සනායවන් චිත්තානුප්ස්සනායවන් සතිය න් සමාධිය න්
යත ගැන්විච්ච ප්ු ්ගලය ක්, නමුත් අරමුයණන් හිත ගිහිල්ලා
කාමච්ඡන් ට ප්ටලැවිලා දැන් කාමච්ඡන් ක් ති න ෙව දැනගන්න
හැටි.
යම්ක අප්ි එදා චිත්තානුප්ස්සනායේදී මතු කරගත්තා වායග් ,
“පාපං පාප ්තා පස්සථ”3 කි න සර්වඥ න් වහන්යස්යග් මුල්ම
ධර්ම යකාට්ඨාශ අප්ිට නැවත සිහිප්ත් කරනවා. කාමච්ඡන් ක්
ඇති යවලායේදී කාමච්ඡන් කින් අයප්් චිත්ත ප්රවාහ , එයහම
නැත්නම් විඥාන යශරෝත යකයලසිලා. අප්ි ඒ යවනුවට කරමින්
හිටිය ් ආනාප්ාන යවන්න ප්ුළුවන්, යේ නානුප්ස්සනා යවන්න
ප්ුළුවන්. ඒ යකා ි ය ් කරමින් සිටි ත් හිත එ ින් යකයලසිලා දැන්
කාමච්ඡන් ති නවා. එතනදී සර්වඥ න් වහන්යස් මතක් කරන්යන්
මායග් ඇතුළත, එයහම නැත්නම් මායග් ආධාත්මික කය ්
කාමච්ඡන්
ඇත්යත්
ි දැනගනී. කුලප්්ප්ු යවන්නවත් ෙ
යවන්නවත් ලැජ්ජා යවන්නවත් ප්ශ්චත්තාප් යවන්නවත් යනයව ි
තිය න්යන්. කාමච්ඡන් ඇති ෙව දැනගැනීම පමණයි. එයහම නම්
මා තුළ ප්ාප් ක් ඇති ෙව, ප්ාප් ප්ාප් වශය න්, කින්ඩ. ඒ වායග්ම
සඳහන් කරනවා “අසන්තං වා අජ්ඣත්තං ාමච්ඡන්ද ං ‘නත්ථි ්ම
අජ්ඣත්තං
ාමාච්ඡ්න්දදා’ති පජානාති” ඔන්න භාවනා කරයගන
කරයගන නයකාට ආනාප්ාන මූල කර්මස්ථාන වශය න් ගත්ත ි
කි ලා හිතුයවාත් නි ර්ශන ක් වශය න්, ඒ ආනාප්ාන කරමය න්
කරමය න් ඔන්න තුනී යේයගන නවා. ආශ්වාස ප්රශ්වාස ය ක දැනුණ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

ඛු ් කනිකා , ඉතිවුත්තකප්ාළි, දුකනිප්ාත , දුති වර්ග , ය සනා සූතර .

31

|

| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
යනාදැනුණ තාල ට සි ුම් යවනවා. හැප්ිච්ච තැනත් සි ුම් යවනවා.
ඔන්න ආනාප්න නැති වුණාට මයග් හියත් සති තිය නවා,
සමාධි තිය නවා කි ලා ය ෝගාවචර ා යම්ක ප්ුහුණු කරනවා.
ප්ුහුණු කරනයකාට ඒ ආරම්භය ්දී ගත්ත මූල කර්මස්ථාන නැති
ෙව දැන් සති ට යහාඳයටෝම වැටයහනවා. ඒ වයග්ම, එයහම වුණත්
සති
කැඩිලා නැති ෙවත්
න්නවා. සමාධි
ති න ෙවත්
යත්යරනවා. යමාක , කලයකාල ක් නැහැ හිත. ක යහාඳට
තැන්ප්ත් යවලා තිය නවා, ෙලා ඉන්න හිතත් හුළං වින්යන් නැතුව
ප්ත්තු යවන ප්හන් දැල්ලක් වායග් යහාඳට ෙලායගන ඉන්නවා,
ආනාප්ාන නැහැ කි ලා කලයකාල භාව ක් නැහැ.
යම්ක යහාඳට ෙලා ඉන්නයකාට ඒ ය ෝගවචර ා න්නව
නම්, යම් යවලායේ “අසන්තං වා අජ්ඣත්තං ාමච්ඡන්ද ං ‘නත්ථි ්ම
අජ්ඣත්තං ාමාච්ඡ්න්දදා’ති පජානාති” කි න සර්වඥ න් වහන්යස්යග්
වචන දැයනනවා නම් - යම් කල්ප්නා කරන්න කි නවා යනයව ි,
එයහම නැත්නම් අරමුණ ප්ැත්තකට ති ලා හිතන්න කි නවා
යනයව ි - ඒ වචන දැයනනවා නම් - යම් අවස්ථායේදී මයග් සියත්
අරමුණක් නැති වුණාට මයග් හියත් කාමච්ඡන් නැහැ, රාග නැහැ
කි ල, ආන්න ඒ දැනගැනීම වුයණ් නැතිනම් කවදාකවත් ඒ හියත්
ඊගාවට ප්හළ වි
ුතු ප්රීති ප්රයමෝ , ප්ස්ස ්ධි, සුඛ කි න ධර්ම
ප්න්ති ප්හළ යවන්යන් නැහැ. ඒක නිසා මූල කර්මස්ථාන ක් අතට
දුන්නා. ඒක යහාඳට සාර්ථකව කට ුතු කළා. කරයගන නයකාට
මූල කර්මස්ථාන කරමය න් කරමය න් යගවී ගි ා. ඔ ඉතින් යගවී
න්යන් වරින් වර වරින් වර යහමින් වැයටමින් හැය මින් වැයටමින්
හැය මින් යගවී ගි ා කි මු. ඒ ය ෝගාවචර ා විනාඩි 30-40 ඒ මූල
කර්මස්ථාන ත් නැති, නීවරණත් නැති, තවම ප්රතිභාග නිමිත්තත්
ප්හළ යවලා නැති, ඒ වුණත් සති සමාධි සහිත යමන්න යම් තැනට
නවා. ය ෝගාවචර ායග් ප්ැත්යතන් කි නවා නම් - නවා යනයව ි
අතරමං යවනව ි කි ල ි කි න්යන්. ඔතන්ට ගිහිල්ලා ඔන්න
වැයටනවා. ඉතින් අහනවා මං දැන් ඊගාවට යමාක කරන්යන්? ඔන්න
ප්රශ්යන. ඒ ය ්ට ප්ිළි ම් කරන්න ඉස්යසල්ලා දැන් යම් ඉන්න
තත්ත්වය ්දී මූල කර්මස්ථාන නැති වුණාට සති සමාධි ති නවා
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නම්, ඒ ය ෝගාවචර ා ෙහුශෘත නම්, ඒ ය ෝගවචර ාට ධම්මවිච
සම්යොජ්ඣංග ති නවා නම්, “අසන්තං වා අජ්ඣත්තං ාමච්ඡන්ද ං
‘නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං ාමාච්ඡ්න්දදා’ති පජානාති” කාමච්ඡන් නැති
ඒ චිත්ත සන්තානය ් මා තුළ දැන් කාමච්ඡන්
නැත කි ලා
දැනගැනීමක් සි ්ධ යවනවා.
යමන්න යමතන තම ි තමන්යග් භාවනාම සෘජු අත්දැකීමට
මූලධර්මම උ ේවක්, මධර් ක්, උරදීමක් සි ්ධ යවන්යන්. ඉතින්
යම්ක එක විි කට ෙලනයකාට යලාකු අහම්ෙ ක්. යවලාවක ඕක
සි ්ධ යවනවා. යවලාවක ඕක යනායවන්න ඉඩ තිය නවා. ඒ නිසා
භාවනා කරන ගමන් නිතරම ෙණ අහන්න ඕනෑ. ඒ වයග්ම සාකච්ඡා
කරන්න ඕනෑ. සාකච්ඡා කරනයකාට තම ි යමන්න යම් ඊළඟට
කි න කාරණා යත්යරන්යන්. ම් ආකාර කට ආනාප්ාන කීකරැ
යවලා ක කීකරැ යවලා යහාඳට හිත තැන්ප්ත් යවලා හිටි ත් යම්
ධර්ම ප්හළ වුයණ් නැතිනම්, යමාකක් යම් යවන්යන්? මා තුළ දැන්
රාග ්යේෂ යමෝහ නැහැ, රාග
වශය න් කි නවා නම්
කාමච්ඡන් නැහැ කි ලා තමන් තුළ ඒ ඇති වන තත්ත්ව ප්ිළිෙඳ
වැටහීමක් නැත්නම්, ප්හළ යවන්යනම මම දැන් යමාක කරන්යන්?
මයග් සති කැඩිල ? මට සැක ප්හළ යවලා ? කි ලා නීවරණ ක්
තම ි ඔයතන්ට ඉඩ ගන්යන්. සැක ප්හළ යවනවා, තිගැස්ම ප්හළ
යවනවා හිතට. යමාක , යනාගි තැනක්. නමුත් ෙහුශෘතය ක් නම්,
ෙු ්ධ ශරාවකය ක් නම්, ෙණ අහන යකයනක් නම් යකාටින්ම යමතනදී
යත්රැම්ගන්නවා
මම
ඉස්යසල්ලාම
භාවනා
කරන්න
ප්ටන්ගන්නයකාට “වි්නයය ්ලා් අභිජ්ඣා්දාමනස්සං” කි ල ි
සතිප්ට්ඨානය ් හැම ධෘව ප් ය ්ම සඳහන් යවන්යන්. ධෘව ප්
කි ලා කි න්යන් කා ානුප්ස්සනාව ප්ටන්ගන්යනත් ඉවර
කරන්යනත් “වි්නයය ්ලා්
අභිජ්ඣා්දාමනස්සං” කි ල.
යේ නානුප්ස්සනාව ඉවර යවනයකාටත් කි න්යන් “වි්නයය
්ලා්
අභිජ්ඣා්දාමනස්සං” කි ල, චිත්තානුප්ස්සනාව ඉවර
යවනයකාටත් කි න්යන් “වි්නයය ්ලා් අභිජ්ඣා්දාමනස්සං”
කි ල.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
දැන් අභිජ්ඣාව නම් වූ විෂම යලෝභ නැති යවලා. නමුත් ඒක
ය ෝගාවචර ා න්යන් නැති නිසා ඕකට අලුතින් නීවරණ ක් ප්හළ
යවනවා, සැක කි ල. ඒ තිබි
ුතු නිසැක ෙව, එයහම නැත්නම්
තමන් යම් ලෙලා තිය න තත්ත්ව ප්ිළිෙඳ වැටහීම ඉතින් කාටවත්
ය න්න ෙැහැ. ඒ වයග්ම ඒක කල් ඇතිවම ප්රාර්ථනා කළාට
යවන්යනත් නැහැ. කීප් වතාවක් කරලා ඒ තත්ත්ව ය ෝගාවචර ා
විසින් තමන්යග්ම වචනවලින් ගුරැවර ාට මතක් කරලා, ගුරැවර ා
කිේයවාත් නෑ, ඔ ඇති යවලා තිය න තත්ත්ව යහාඳට හිතට හුරැ
කරගන්න, යම්ක යහාඳ යවලාවක්, සැක කරන්න එප්ා, යම්කට අන ර
කරන්න එප්ා, යම්කට යගෞරව කරලා ප්ුළුවන් තරම් යවලා ඉන්න,
යම්යක් මුල දැනගන්න, මැ දැනගන්න, අග දැනගන්න කි නයකාට,
ඔන්න යේලාවක ය ෝගාවචර ාට හියතන්න ප්ුළුවන්, ඒක යන්න්නං
යම් යවලායේ මයග් හියත් කාමච්ඡන් නෑ යන් කි ලා. ඒ හිතීමම
තරැණ ප්රීති ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. ඊගාවට ඒක සාමාන ප්රීති ක්
ෙවට, ඊගාවට ප්ස්ස ්ධි ක්, සුඛ ක් ෙවට ප්ත් යවනවා.
යම්ක තම ි ධාන ක් ඇති යවන්න අවශ කරන මූලික
යප්ළගැස්ම. ඒ යප්ළගැස්ම යනාවී, නීවරණත් නැතිව හුඟක් කල්
ඉන්න ඉඩ තිය නවා. යම්ක ය ෝගාවචරය ෝ වැඩි ප්ිරිසක් ,
වියශ්ෂය න්ම ගිහි ප්ිරිසක් හුඟක් ආශර කරනයකාට මම කින,
හුඟක්ය නා ප්ටලැයවන, එක තැන කරකැයවන තැනක්. ඒ යමාක ,
රිටි ප්ැනීයම් තරඟය ්දී වයග්, යකාතැනදී රිට විසි කරන්න ඕනෑ,
යකාතැනදී තමන් ඒ කඩඉම, bar එක ප්නින්න ඕනෑ කි න එක
න්යන් නැහැ. එයතන්ට ගිහිල්ලා කල්ප්නා කරලා ෙැහැ. එයතන්ට
ගි ාට ප්ස්යස් ඒක සි ්ධ යවනවා. අන්න ඒ සි ්ධ යවන්න ඉඩ ය න්න
නම් ය ෝගාවචර ායග් යම් අතහැරීම යකායහාම යකයරන්නට ඕනෑ,
යම්ක කරන්යන් යකායහාම කි න එක ප්ිළිෙඳව යලාකු ධර්ම
සාකච්ඡාම දැනුමක් තිය න්න ඕනෑ. අන්න ඒ විප්ස්සනායේ අප්ි යම්
අරයගන තිය න මානසික තත්ත්ව ප්ුදුමාකාර, ජීවිත අලුත් කරවන
ය ක්. ම්ම යවලාවක ඒ ලැබි
ුතු අරමුණ යගවා මලා, අර
නීවරණත් නැතිව එයතන්ට ගිහිල්ලා, ඊගාවට මයග් දැන් නීවරණ
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නැහැ, මයග් හියත් කාමච්ඡන්
නැහැ කි ලා යනාදැන හිටිය ාත්
ිගටම අන්ධකාරය ් ඕනැ තරම් කාල ක් න්න ප්ුළුවන්.
නමුත් ම්ම යවලාවක යම් අරමුණ නැති වුණාට හිත කැඩිලා
නෑ යන්, සති තිය නවා යන්, මට සමාධි තිය නවා යන් කි ලා
එතනි ආත්ම විශ්වාස ක් ඇති වුයණාත් යම්ක ආයේ යකායහාම ?
යම්ක යමාක යවන්යන්? කි න එක ෙුදුරජාණන් වහන්යස්යග්
ය ්ශනායේ “පාපං පාප ්තා ිස්වා තත්ථ නි්ින්ද ථ විරජ්ජථ විමුච්චථ”
කි නවා වායග්, ඒ තත්ත්ව (යමතනදී ප්ාප් ක් යනයව ි, යම්ක
යහාඳ එකක් ෙව) දැනගත්තාට ප්ස්යස් ඒකට යහ්තුව යහා න එක
චිත්ත නි ාම ක්. හැෙැ ි එයතන්ි හිතට ඉස්ප්ාසුවක් ය න්න ඕනෑ.
ඉක්මනට සැක කරන්නට න්න නරක ි. මම යමාකක් ඊගාවට
කරන්න ඕනෑ කි ලා කලෙල යවන්න නරක ි. එතනි හිත ඉස්ප්ාසු
යවන්න ඉඩ දුන්යනාත් අනිවාර් ය න්ම යකායහාම යම් හිතට
ප්හසුවක් ආයේ? යකායහාම යම්ක එයහම කි ාගන්න ෙලාගන්න
ෙැරිව, අරමුණක් නැතිවත් සති සමාධි ප්වතින්යන්? යකායහාම යම්
ආශ්වාස ප්රාශ්වාස කලෙල කින් යතාරව සන්සිඳුයණ්? යකායහාම
මයග් ක යමයහම හිටිය ් කි ලා ෙලනයකාට යත්යරන්න ති න
එකම යහ්තුව, යමතුවාක් කල් සසර ප්ුරාම යගනාප්ු නීවරණ
ධර්ම න්යග් ම් කිසි සංසිඳීමක්, ම් කිසි විි ක කීකරැ වීමක්
තිීම ි කි ලා දැනගත්යතාත් එදාට ය ෝධ ෙල ය ෝධ වීර් ප්හළ
යවනවා. ප්ුදුමාකාර ප්රයමෝ ක් ප්හළ යවනවා. ප්රීති ක් ප්ායමාජ්ජ ක්
සුඛ ක් ප්හළ යවනවා.
ඉතින් ඒක සි ට සී ක්ම අහම්ෙ ක්. ඒක ප්ිළිෙඳව
කාටවත්ම යම් අයන් යමයහම කරන්න කි ලා ආ ාචන කරලා හරි
න්යනත් නැහැ. එයහම නම් මට යමයහම යේවා කි ා කලින්
ප්රාර්ථනා කරලා හරි න්යනත් නැහැ. තමන්යග් ම් කර්ම ශක්ති
තිය නවා නම්, චිත්ත ශක්ති තිය නවා නම්, අධිෂ්ඨාන ශක්ති
තිය නවා නම්, යම්වා යස්රම හරි ට යප්රිලා යප්්විලා ගානට ආප්ු
වයස් එයතන්ට එනයකාට යත්යරනවා, මයග් හියත් දැන් නීවරණ
නැහැ, යම්කත් යප්ාඩි ය ක් යනයව ි කි ලා. මම යමතුවක් කල්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
යම්කවත් දැනයගන හිටිය ් නැතිව, මම යම්යකන් ඊගාවට යමාකක්
කරන්යන් කි ලා හිතායගන හිටි ා. දැන් මට වැරිලා කි ලා සැක
හිතුණා, දැන් ඒ සැකවලට එන්න ඉඩක් නැහැ. “අසන්තං වා
අජ්ඣත්තං
ාමච්ඡන්ද ං ‘නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං
ාමාච්ඡ්න්දදා’ති
පජානාති” කි න යම් ප්රජානන , වියශ්ෂ දැනීම ආවා නම්
අනිවාර් ය න්ම ඒක ඒ ප්ු ්ගල ායග් විශාල ප්රීති ප්රයමෝ කට
යහ්තුවක් යවනවා. ඒ නිසා නීවරණ ධර්ම කි න්යන් ඉතාමත්ම
“අන්දධ ර්ණා, අචක් ු ර්ණා, පඤ්ඤඤානි්රාධි් ා, අනි්බ්ාණ
සංවත්තනි් ා” කි ලා යම්වා අන්ධකාර ධර්ම, ඒ වයග්ම ඇස් අන්ධ
කරවන ධර්ම, ඒ වයග් ප්රඥාව දුෙල කරන ධර්ම, ඒ වායග්ම තම ි
නිවයනන් ප්ිටතට එලවන ධර්ම. නමුත් ඒ ධර්ම නැති වුණත්, නැති
ෙව යනාදැනයගන ඉන්නත් ඉඩ තිය නවා. යම්ක කාට යදාස් කි න්න
ඕනෑ ප්රශ්න ක් කි න්න ෙැහැ. නමුත් යමන්න යමයහම තිය ්ිත්
භාවනාව ිගට යගනිච්යචාත් ප්මණක් යම් ලොගත්ත තත්ත්වය ්
අවයෙෝධ , ඇත්ත ඇති හැටි , මම ඉන්යන් යමතන ි කි ලා
දැනගත්ත වයසම වහාම ප්රතිඵල ය නවා. එයහම නැත්නම්
ප්ශ්චාත්තාප්ය න් තම ි, ප්රා හැඟීමකින් තම ි, සැක කින් තම ි,
නීවරණ කින් තම ි යකළවර යවන්යන්.
ඉතින් ඔයතන්ට ගි මනුස්ස කුට ඔතනින් එහා ප්ැත්තට
න්යන් නැතිව ෙු ්ධාගම උගන්වන්ට හිතුයණාත් යමානවා යව ි
කි ලා හිතන්න. කාට හරි කි ලා ය න්න හැදුයවාත් එයහම, භාවනා
ගැන යකායහාම හිත ි ? ඒ ආසන්න ට ගිහිල්ලා, එහා ප්ැත්තට
න්න ති න ඒ වැඩ නතර කරලා, තමන් යෙෞ ්ධ නිය ෝජිතය ක්
යවන්න ප්ටන් අරගත්යතාත් යමාන තරම් විකාර ය ්වල් කතා කරන්න
ප්ුළුවන් කි ලා හිතාගන්න ප්ුළුවන්. නමුත් ඊටත් වැඩි තමන් ඒ
වැඩ ප්ැත්තකට දාලා, මම යමයතන්ට නකම්ම මයග් අරමුණ මම
සි ුම් කරගත්තා, සති සමාධි ි ුණු කරගත්තා, දැන් යම් නීවරණ
නැති ෙව මට අවයෙෝධ යකයරනකල් මම යම්යක් ඉන්න ඕනෑ කි ලා
ිගට කරයගන නවා නම් ඉතින් අප්ිට කි න්න තිය න්යන් ඒක
එ ායග්ම ප්රණ ප්ිනක් කි ල. ඒක නිසා නැවත නැවතත් ඒ ය ්ම
කිරීයමන් තම ි අප්ට යම් නීවරණ න්යග් නැති ෙව යත්රැම්ගැනීයම්
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ශක්ති කි න එක ලැයෙන්යන. එයහම නැත්නම් යම්ක අයප්්
ජීවිතය ් හුඟාක් ෙරප්තළම අන්ධකාර ක්.
අප්ි ඉයගනගත්තා සු ්ව නා, දුක් ්ව නා ප්ිළිෙඳව. ඒවා
ගැන අප්ි හරි වියශ්ෂඥය ෝ. නමුත් අදුක් මසු ්ව නා්ේ තම ි අප්ි
හුඟ යවලාවට ඉන්යන්. ඒක න්යන් නැහැ. ඒක න්යන් නැති නිසා
ඇති වන අන්ධකාරය ් භ ානකකම යකාච්චර කි නවා නම්,
ඊගාවට එන සුඛ දුක්ඛ ය යකන් සැප් විතරක්ම මට යේවා - දුක
යනායේවා කි ලා මහා යමෝඩකමකට වැයටනවා. ඊට ප්ස්යස් යම්
දුවන්නන් වායල් දුවනවා. දුවන්නන් වායල් දුවන්න දුවන්න, අප්ිට
අදුක්ඛම සුඛ කි න එකට තිය න ඉස්ප්ාසුව නැති යවනවා,
කුලප්්ප්ුවට වැයටනවා, තක්කු මුක්කුවට වැයටනවා. අන්තිමට
යහා න සැප්ත් නැති යවනවා. දුක් යගාඩක ප්ටලැයවනවා. යම් නිසා
සැප් යේවා, දුක යේවා, ඒවා කුලප්්ප්ු වැඩ. ඒවා කලෙල වැඩ. යම්
කලෙල වැඩ හැම ය ක් අතරමැ ම අදුක්ඛම සුඛ ක් කි ලා එකක්
තිය නවා, අන්න ඒකට ගි ාට ප්ස්යස් ඒක නම්ෙු කරනවා නම් මට
ඒක ි වටින්යන්, ඒක ි තලතුනාකම, ඒක ි මධම ප්රතිප්දාව, ඒක ි
සත්ප්ුරැෂ භාව කි ලා යත්රැම් අරගත්යතාත් අදුක්ඛම සුඛ
යහාඳට මණ්ඩි මිිලා ප්ිරිසිදු යවනවා. ප්ිරිසිදු යවනයකාට යත්යරනවා
සැප් ි දුක ි කි ලා කි න්යන් කෙයල් දාලා ෙිනවා වයග් වැඩක්.
කැඹිරිල්ලක්, ණ ක්, යලඩක්, ඩ ක්, හිරයග රක්, වසංගත ක්. ඊට
වැඩි යකාච්චර යහාඳ අදුක්ඛම සුඛ .
ඒ වයග්ම තම ි නීවරණවලින් යකාච්චරය ෝ අප්ි තැවුණට,
නීවරණ නැති යේලායේදී නැති ෙව යත්රැම්ගන්න ෙැරි නම්, ඉතින්
අප්ිට ඒ සැප් ට අ ිතිවාසිකම නැතිව නවා. ඉතින් යම්ක ය ෝෂ ක්
කි න්න ප්ුළුවන් තත්ත්ව ක් යනයව ි කායගවත්. ඒ ධර්මතාව. යම්ක
තම ි විප්ස්සනාව කි න්යන්. ඒක ි කි න්යන් සබ්බ්ාසව සූතර්ය්
ඉස්යසල්ලාම “ ස්සනා පහාත්බ්ා.” දැකීයමන්ම යකයලස් ප්රහාණ
කරන්න ප්ුළුවන්. යමාකක් දැකගන්න ඕනෑ? යම් නීවරණ නැති ෙව.
නැති යවලායේදී නැති ෙව දැක්කා නම් ඒකට ලැයෙන්න ති න
ආනිසංස යකාටස යමානව ? තරැණ ප්රීති , ප්රීති , ප්රයමෝ , සුඛ
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ප්හළ යවනවා. ඒක දැක්යක් නැත්නම් නෑ තම ි. හැෙැ ි කින්න
ඕනෑ කරන ඔක්යකෝම වාතාවරණ සූදානම්. ප්සුබිම සකස් යවලා
තිය නවා. ප්ු ්ගල ාට තෑග්ග දුන්නට භාරගන්යන් නැහැ. අත් ය ක
ප්ිටුප්ස්සට කරගන්නවා, එහාට ඇඹයරනවා, යමහාට ඇඹයරනවා.
ඉතින් අර තෑග්ග ති ායගන ඉන්නවා. අප්ි න්නවා, සාමාන
කි මනකත් ති නවා තෑග්ගක් ය නවට වැඩි ඉතාම වටිනාකමක්
තිය නවා තෑග්ග ප්ිළිගන්න එක කි ල.
ඇත්තටම අප්ිට හම්ෙ යවලා ති න යම් මනුස්ස භාව යම්
ෙු ්යධෝත්ප්ා කාල
කි න ධර්මතාව, අප්ි යකාච්චර ප්ුංචි
යවලාවකට ෙුක්ති විඳින්යන්. අප්ි යෙෞ ්ධ වුණාට යකාච්චරය ෝ
ප්ශ්චාත්තාප් යවලා අනිකුත් ආගම් කරන වැඩම කර කර ප්ශ්චාත්තාප්
යවනව ? අප්ිට මනුස්සාත්ම භාව ලැෙුණට, මනුස්සාත්ම භාවය ්
උතුම් භාව ට ආර් භාව ට කට ුතු කරන වැඩ අප්ි යකාච්චර ආවට
ගි ාට කරන්යන්? සංසාරගත වැඩවලට අප්ි යකාච්චර සැලසුම්
කරනවා ? ආධාත්මික වැඩවලට නැහැ. ආධාත්මික වැඩවලට
නයකාට ඒව ආවට ගි ාට යකයරන්යන්. ඒ වයග්ම අප්ිට ඇහැ,
කන, ිව, නාස තිය නවා, කෙර හැිලා නැහැ, අප්ිට අංශභාග
හැිලා නැහැ, අප්ිට වැඩක් කරයගන ඉන්න ප්ුළුවන් කි න තත්ත්ව
අප්ි සි ට යකාච්චර ෙුක්ති විඳින්යන්? කවදා හරි අප්ිටත්
ප්ටාචාරාවට වුණා වයග් යරි නැතිව ප්ාරට ෙහින්ට ගි දාට තම ි
ඔන්න යත්යරන්යන් “ෂා! අප්ි යහාඳින් ඉන්න කාලය ් අප්ිට යකාච්චර
ප්ිළියවළට කරගන්න තිෙුණ ” කි ලා. ඒ වයග්ම අප්ිට යම් වයග්
යහාඳ කලාණ මිතර ආශර ලැයෙනවා, ධර්මානුධර්ම ප්රතිප්ත්ති
තිය නවා, අප්ිට යම් වයග් ෙණ ඇයහනවා කි න ඒවය ් වටිනාකම
යත්රැම්ගන්ට නම් ඉතින් එළඹ වාස කිරීම කි න එක තිය න්ට
ඕනෑ. උප්සම්ප්දාව, එළඹ වාස කරන්න දැනගන්න ඕනෑ. නැත්නම්
හාත්ප්ස සුදුසු ප්රිසර තිෙුණත් ඒකට සමා න් යවන්න ෙැරි නම්,
එළඹ වාස කරන්න ෙැරි නම් අර කාලකන්නි ාට හම්ෙ යවච්ච රජ
කුමාරිකාව වායග් තම ි.
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එතන හිටප්ු මුළු කණ්ඩා යම්ම ඉතාම ක්ෂ ා තම ි ඒ
කාලකන්නි කි න කුමාර ා. ඒ නිසා ිසාප්ායමාක් යකරැයේ
තමන්යග් ෙරාහ්මණ
ි ණි
ප්ාවා දුන්නා. නමුත් යම්
කාලකන්නි ායග් කිසිම හැඟීමක් නැහැ ස්තරි ාවක් යකයරහි කුල
කාන්තාවක් යකයරහි ප්ිහිටන ආකාර . යමාහුට යත්රැයණ් නැහැ
යම්ක යලාකු නම්ෙුවක් කි ලා. ඒක දැක්යක් මහා කර ර ක් විි ට.
ඉතින් අර කැයල් මැ ්ය න් නයකාට ඒ මනුස්ස ා ප්ුරැදු තායලට
අත්තික්කා ගහකට නැගලා අත්තික්කා කඩායගන කනවා. ඉතින් අර
කුල කාන්තාව දැන් යම් විවාහක ප්ුරැෂ ාට කිේවා, අයන් මටත්
ෙඩගිනි ි ටිකක් ය න්න
කි ලා. ඇ ි උඹටත් ඔ
අතප්
තිය න්යන්, උඹටත් ඕනැ නම් නැගලා කාප්න් කිේවා. අයන් අර
මනුස්ස ා කවදාකවත් යමයහම ය ක් කරලා නැහැ. යකායහාම හරි
නිප්නි ගායගන වනු ගායගන අත්තක ය කක නැගිලා ගහකට ගි ාට
ප්ස්යස් යම් මනුස්ස ා කයළ් යමාකක් , වයට් තිය න කටු යකායහාල්
යගාඩක් යගනල්ලා ගහ මුල දාලා උඹ ඔයතන්ට යවලා හිටප්න්, මම
න්න නවා කි ලා ගි ා. අන්න ඒ වයග් තම ි ලැබිච්ච යම් කාම
වස්තුවක් යකයරහි - ස්තරි ාවක් යකයරහි ප්ිහිටන ආකාර යනයව ි
මම යම් කි න්න හ න්යන් - ඒ තමන්ට ලැබිච්ච වස්තුවක වටිනාකම
අප්ි හිතින් ප්රතික්යෂ්ප් කරනවා නම්, එයහම නැත්නම් ඒක අග
කරන්යන් නැත්නම්, ඒක සි ට සි ක් යනාලැෙුණා හා සමාන ි.
ඒ නිසා ෙුදුරජාණන් වහන්යස් කි නවා වසකට ය සැර ක්
යමයනහි කරන්නලු යම් දුර්ලභ වස්තු යකාච්චරක් අප්ට ලැබිලා
තිය නවා ? ෙු ්යධෝත්ප්ා කාල දුර්ලභ ි. ඒක ලැබිලා ති නවා.
මනුෂත්ව භාව දුර්ලභ ි, ඒක ලැබිලා තිය නවා. ක්ෂණ සම්ප්ත්ති
දුර්ලභ ි. ඒක ලැබිලා තිය නවා. ප්ැවි ් දුර්ලභ ි. ඒක ලැබිලා
තිය නවා. ධම්මානුධම්ම ප්රතිප්ත්ති , ෙණ ඇසීම, සත්ප්ුරැෂ
යස්වන දුර්ලභ ි. ඒවත් ලැබිලා තිය නවා. ඉතින් අප්ි කී ක් ය ්වල්
උය ් ඉඳන් හැන් ෑ යවනකල් කි ලා තිය නවා මට අහවල් ය ්
නෑ ි කි ලා? නිකට අල්යල් ති ායගන අඬ අඬ ඉන්යන්, යම්ක
ලැයෙනකල් ඉන්යන්, අරක ලැයෙනකල් ඉන්යන් කි ලා. ඇතා හම්ෙ
වුණාට මට යහණ්ඩුවක් හම්ෙ වුයණ් නෑ යන් කි ලා ඉතින් අඬනවා.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ආන්න ඔ වයග් ය ක් තම ි ප්ෘථග්ජන හිත. එවැනි ප්ෘථග්ජන
හිතකින් අප්ි ෙැලුයවාත් කාමච්ඡන් වයග් නීවරණ ක්, ධාන
මට්ටයම් නැත්නම් අධිචිත්ත භාවනා වශය න් ෙැලුවත්, ඒක යදාරකඩ
ගාවට එළඹිලා හිටි ට ඒකට යදාර ඇරලා ආරාධනා කරන්න තරම්
අප්ිට සුතම ඥාන නැත්නම්, යමයතන්ි ප්ිහිටලා එළඹ සිටි සති
නැත්නම්, යගාඩක් කල් එතන ඉන්න යවනවා.
ඒකට යප්න්වන ලකුණ තම ි “අසන්තං වා අජ්ඣත්තං
ාමච්ඡන්ද ං ‘නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං
ාමාච්ඡ්න්දදා’ති පජානාති”
කි නයකාට ඒ ඇති කාමච්ඡන් , ඇති කාමච්ඡන්
වශය න්
න්නවා වයග්ම, නැති යවලායේ නැති ෙව දැනගැනීම. යම්ක එන්යන්
සංසාර භ සහ සංසාරය න් ගැලවීමට ප්ර ත්න කරප්ු ප්රමාණ මත
තම ි. සංයේග ඥාන ති න යකනාට යහාඳට යත්යරනවා යම්කත්
යප්ාඩි ය ක් යනයව ි, දැන් යම් ති න වියේක ත් යප්ාඩි ය ක්
යනයව ි කි ලා. එතයකාට නම්, හියතන්න ඉඩ තිය නවා යම්
නීවරණ ටික නැතිකයම් ලාභ . එතයකාට නම් අර කි න තරැණ
ප්රීති , ඒ වායග්ම ප්රයමෝ
(තරැණ ප්රීති ප්රයමෝ
එක ි) ඊගාවට
ප්ස්ස ්ධි , සුඛ .
යමයතනි යප්ාඩ්ඩක් නතර කරලා මතක් කරනවා යම්
මාතෘකාව ගැනම. හුඟක් යවලාවට භාවනායේදී තමන් ගත්ත මූල
කර්මස්ථාන සමථ වශය න් යමයනහි කරනයකාට ි යම්ක හුඟක්
යවලාවට යවන්යන්. ඒක කරයගන නයකාට, ඒ මූල කර්මස්ථාන
යගවීයගන යගවීයගන
්ිත් යහාඳ අධිෂ්ඨාන ශක්ති කින් නැත්නම් සෘජු දැකීමකින්, විනිවි ක්නා දැක්මකින් ඉන්නයකාට එක
ප්ාරට ඇඟ ගැස්සිලා න ගති එන්ට ප්ටන්ගන්නවා. ඒ ගැස්සිලා
ගි ාට භාවනාව කැයඩන්යන නැහැ. එක ප්ාරට ඇඟ කිලියප්ාළායගන
නවා වයග් යවන්ට ප්ටන් අරගන්නවා. නිකන් හිරිගඩු ප්ිප්ීයගන
එන්නා වයග් යප්්න්න ප්ටන් අරගන්නවා. ඒ වයග් යප්්න්න ප්ටන්
අරගන්නයකාට ඒක නිකන් හරි ට තමන් අතින් ෙරප්තළ වැරැ ් ක්
යවච්චහම, එයහම නැත්නම් යහාල්මනකට ෙ යවච්ච යවලාවක
වයග්, යප්ාඩි යප්ාඩි ගැස්සීම් එන්න ප්ටන් අරගන්නවා. එනවා නවා.
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සමහර යවලාවකට යහාඳටම තමන් ළඟ විශාල අකුණක් ප්ුප්ුරන්නා
වයග් මහා ශේ ක් ආවා, මහා ආයලෝක ක් ආවා, අන්ධකාර නැති
වුණා වයග් ඔක්යකාම වස්තු එක ප්ාර යප්න්නයගන නැතිව ගි ා
වයග් ප්ුංචි ගැස්සිලි, තිගැස්සිලි එන්ට ප්ටන් අරගන්නවා.
ඉතින් ම් ආකාර කට තමන්යග් ආසාව - ක ට ආසාව,
නිත සංඥාව - ති න කට්ටි යමේවාට ෙ යවන යවලාවලුත්
ති නවා. නමුත් යම් තම ි තරැණ ප්රීති එන්න ඉස්යසල්ලා ලැයෙන
ලකුණු. යම්වාට කි නවා “ ුද්ි ා පීති, ණි පීති”4 කි ල. ුද්ි ා
පීති කි න්යන්
න්තමට නිකන් ඇඟ අර තිෙුණු ප් ්ධති
සම්ප්ූර්ණය න් ගස්සලා දැම්මා වයග් ගස්සලා දාලා නතර යවනවා.
ණි පීතිය ආප්ුවාම හරි ට කැමරා එකකින් ්ලෑෂ් එකක් වැදුණා
වයග්, ක්ෂණිකව අකුණක් වැදුණා වයග්, එක ප්ාරට එළි යවලා
නවා න්න. හැෙැ ි ෙරප්තළ එළි ක් වහාම නැතිව නවා. ඔන්න
ඕවා දැනයගනත් තමන්යග් සංසිඳිච්ච අරමුණම ෙලායගන ිගින්
ිගටම භාවනා කරමින් ගිය ාත් තම ි ඊගාවට “ඔක් න්ති පීති” නිකම් මුහු අ ිනට ගි ාම රැළ ගහන්නා වයග්, අර ප්රීති නිතර
නිතර වින්න ප්ටන් අරගන්යන්. අර වරින් වර ඇවිල්ලා ගි ය ්, ෙ
යවච්ච ය ් නැති යවලා, ඒකට සෙයකෝල ගති නැතිව, ප්රීති ම
ඇවිල්ලා වින්න ප්ටන් අරගන්නවා, උෂ්ණ යවලාවක සිසිල් ප්වනක්
ඇවිල්ලා වැදුණා වයග්. එයහම නැත්නම් යහාඳයටෝම සීතල
යවලාවක හීටර ක් ළඟින් ඉන්නයකාට වරින් වර අයප්් ඇඟට වින
එක වයග් එන්න ප්ටන් අරගන්නවා.
අන්න ඒකට ප්ුරැදු වුයණාත් විතරක් ඒ ප්ු ්ගල ාට “උ්්බ්ග
පීති” කි න විි ට කිරි හට්ටි ක් උතුරැවායගන එන්න ප්ටන්
අරගන්නවා වයග් සම්ප්ූර්ණය න්ම ඇඟ වහඑළායගන
න්න
ප්ටන්ගන්නවා. නිකන් හරි ට යප්ාලිතින්වලින් හ ප්ු ෙෑග් එකක් ට
ඉඳලා වතුර ප්ුරවායගන එන්නා වයග්, ට ර් එකකට හුළං ගහන්නා
වයග්, මුළු ඇඟම ගානට ප්ිරිලා න ගති එනවා. ඊට ප්ස්යස් තම ි
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

විශු ්ධි මාර්ග , මග්ගාමග්ග ාණ ස්සන විසු ්ධි නි ්ය ්ශ , විප්ස්සනා
උප්ක්කියලස කථා.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
සම්ප්ූර්ණය න්ම කිරි හට්ටි උතුරලා ගිහිල්ලා හාත්ප්සම ප්ුරවායගන
න “ඵරණ පීති” එන්න ප්ටන් අරගන්යන. ඒ ඔක්යකාම නිකන්
හිතන්න අමාරැ ි ය ෝගාචර ට, යම් භාවනායේ ප්රගමන ක් එයහම
නැත්නම් යම් වැරිල්ලක් කි ලා. ිගටම ඔ ප්ස්වනක් ප්රීති කි න
ඒ තරැණ ප්රීති , ප්රීති ආි වයග් ය ් එනයකාට ය ෝගාවචර ා
යහාඳ හැටි න්නවා නම් සතිය ් අඛණ්ඩ භාව , ඒ වයග්ම සමාධිය ්
අඛණ්ඩ භාව කි න ය ක ෙ නැතිව සරණ කරයගන, ඒ ය ක
ප්ිහිට කරයගන යම් අලුයතන් ආප්ු අභිය ෝග යසල්ලක්කාරකමකින්
ුක්තව, එයහම නැතිව මයග් වචනය න් කි නවා නම් ප්ිරිමි
හිතකින් මුණ ය න්න ය ෝගාවචර ාට ප්ුඵවන්.
ඉතින් යම් වයග් ය ්වල් කැප් කිරීමක් නැතුව කලෙල යවනවා
නම්, ප්ස්ස ගහනවා නම්, කවදා යහෝ ඒ තත්ත්ව ට එනකල්, ඇවිල්ලා
ඒකට සතුටින් මුණ ය නකල්, ඔයහ් කරකැවි කරකැවි ති නවා. යම්
ධර්ම අනාත්ම ි. අප් විසින් ඒකට දැක්වි
ුතු අනුග්ගහිත ට සමථ අනුග්ගහිත කි න එකට, විප්ස්සනා අනුග්ගහිත කි න එකට
- අනුගරහ කිරීම අයප්් අතින් යකයරන්යන් නැත්නම් ධර්මය ්
යප්ෝෂණ ක් සි ්ධ යවන්යන් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා යත්යරන්න ඕනෑ
ෙණ ඇසීයම් වටිනාකම. ෙණ කිේවට යම් හැමතැනම කි න ඇයහන
ෙණ යනයව ි. අහන ෙණ කි ලා ජාති ක් ති නවා. හරි ට යම්
වස්වල ෙණ ඇයහනවා. හැම මාධ කම ෙණ කි යවනවා. ඒ ෙණ
යර්ඩිය ෝවක දායගන ෙත් කන ගමන්, යප්ාල්ගාන ගමන්, න ගමන්,
එන ගමන්, අහනවා. ඒවා අහනවටත් වැඩි ‘ඇයහනවා’. ඇහුණට
යමාන යවනසක්වත් ඇති කරන්යන් නැහැ. යම් කනින් එනවා. ඒ
කනින් නවා. යම් වයග් තැනක ඉන්නයකාට එයහම යනයව ි.
යොයහෝම දුර ෙැහැරක ඉඳලා ඇවිල්ලා, යම්කටම කැප් යවලා ෙණ
අහනවා. ඒ යවලාවට ඒක යහාඳට කි ලා ය න්න ඕනෑ. තමන්යග්
අත්දැකීමුත් මූලධර්මත් එකතු කරලා, ඒක ඉස්මතු කරවලා, යහාඳට
ඒක ඇඟට වින තායලට හිතට කැයවන තායලට මතක් කරලා
දුන්යනාත් ප්මණක් හරි ට ඒ අවශ යවලායවදී ඒ අවශ එකලස
එනවා. ආයවාත් ධර්මය ් ති න අකාලික ෙව වැටයහනවා. ඒක ඒ
යවලායවදී දැක්කත්, දැකප්ු ගමන්ම අවශ කරන්නා වූ ප්රයමෝ , ප්රීති ,
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සුඛ , ප්ස්ස ්ධි ප්හළ යවලා එහා ප්ැත්තට ප්නිනවා න්යනත් නැහැ
සමහර යවලාවට. ඒක හරි ට තුවක්කුවක ති න යස් ්ටි කැච් එක
(ස්විච ) ප්ැන්නුවා වයග්, හරි ට ඒ ය ් වුයණාත් එහා ප්ැත්තට
කඩායගන ප්නිනවා. අන්තිමට ඒ ප්ු ්ගල ා න්යනත් නැහැ
යකාතනින් තමන්යග් මන් (උගුල) ගැලවුයණ් කි ල. එහා ප්ැත්තට
න්න ප්ටන් අරගන්නවා.
ඒ නිසා යම්ක කිසිම යකනකුයග් අධිකාරිය ් ති න ය ක්
යනයව ි. එයහම කිසි යකයනකුට යම්ක සි ් යනායව ි කි ලා කල්
ඇතිව කි න්නත් ෙැහැ, යව න් කි ලා ප්රාර්ථනා කරන්නත් ෙැහැ. ඒ
නිසා යම් සෑම අවස්ථාවකදීම සර්වඥ න් වහන්යස් යම්වා
අත්දැකලා, යම්වය න් යගාඩක් යවලාවට වර ් යගන හරිගස්සගත්ත
ය ්වල් නිසා, අප්ිට ඒවා ප්ිළිෙඳ ධර්ම යගෞරවය න් ඇසීයමන් ඒ
වයග්ම අනවරතය න් - නතර යනාකර, වැරය ්ිත් ිගට ිගට
කර ්ි, ඔන්න වසක අප්ිට “අසන්තං වා අජ්ඣත්තං ාමච්ඡන්ද ං ‘නත්ථි
්ම අජ්ඣත්තං ාමාච්ඡ්න්දදා’ති පජානාති” කි න විිහට මයග් චිත්ත
සන්තානය ්, එයහම නැත්නම් මයග් අභන්තරය ් දැන් කාමච්ඡන්
නැත
කි න එක, කාමච්ඡන්
නැති හිතට, නැති ගතට
වැටයහන්න ඕනෑ.
ඊට ප්ස්යස් සඳහන් කරනව “යථා ච අනුප්පන්නස්ස
ාමච්ඡන්ද ස්ස උප්පා්දා ්හාති තඤ්ඤච පජානාති”. යම් යහාඳට භාවනා
කරලා යම් වයග්, සමහර යවලාවට සිල් අරයගන, ොප්න ක් දායගන
යොයහෝම වැ ගත් තායලට භාවනා කරනවා. යෙෝ මළුවක් ට වැලි
තලාවක ඉන්නවා. නමුත් ප්ුදුමාකාර විි ට කාම යච්තනා එන්න
ප්ටන්ගන්නවා. ඉතින් එතයකාට යම් කාම යච්තනා මට තරම්
යවන්යන් නෑ - මම යමච්චර යම් මහන්සි යවලා යම් කට ුතු කර ්ිත්
මයග් සන්තාන ට කාම යච්තනා එනවා. ප්ිට යකයනකුට
යත්යරන්යන් නැහැ, නමුත් ප්රි ුට්ඨාන යකයලස් යන් යම්වා, තමන්ට
යත්යරනවා ප්ිට අ ට යත්යරන්යන් නැහැ. ආන්න ඒ විිහට
කාමච්ඡන්
එන එක, ඉස්සර යකාච්චරය ෝ ඒ වයග් ය ්වල් ආවත්
අප්ි ඒවා න්යන් නැහැ. කාමච්ඡන් යනාඒවා, මම සිල්වන්තය ක්,
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
මම භාවනා කරන්යනක්, කි න කා ික මානසික ඉන්ද්රි සංවර
සහිත වූ කා ික මානසික වැඩ ප්ිළියවළ ්දී, ඔ යමාන නීති ක්වත්
අහන්යන් නැතිව, ඔ යමානම ය ්කටවත් ගැළයප්න්යන් නැතිව
ප්ුදුමාකාර විිහට කාමච්ඡන් ප්හළ යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. හරි ට
ආත්ම අනුකම්ප්ාවක් ඇති යවනවා. අප්ි යකාච්චර උත්සාහ කළත් අප්ි
යකාච්චර සත්ප්ුරැෂ ආශර
ලොයගන යම් ප්රිසර ට ආවත්
කාමච්ඡන් එන්න ප්ුළුවන්.
ඉතින් එතයකාට ඇති යවන්නා වූ ප්ශ්චාත්තාප් තවත්
නීවරණ ක්. සර්වඥ න් වහන්යස් යමතනදී මතක් කරනවා - “යථා
ච අනුප්පන්නස්ස ාමච්ඡන්ද ස්ස උප්පා්දා ්හාති තඤ්ඤච පජානාති”. ම්
ආකාර කින් කාමච්ඡන්
නැති හිතට ඔන්න කාමච්ඡන්
ආවා
කි ලා, එනවා නම් අන්න ඒක ඒ තායලන් යත්රැම්ගන්න. යමාක
ඒක කායග්වත් ය ෝෂ ක් යනයව ි. යම් යකයලස්වල හැටි.
යකයලස්වලට ෙ ලජ්ජාවක් නැහැ. මම යම් උප්ින්යන් යොයහෝම
ප්ිරිසිදු සන්තාන ක යන් කි ලා එයහම ආණ්ඩුමා ිම් කරන ගති ක්
ආණ්ඩුමට්ටු කරන්න ප්ුළුවන් ගති ක් මා ිම් කරන ගති ක්
යකයලස්වල නැහැ. ඒ නිසා අප්ි හිතායගන ඉන්නවා නම් මම යම්
සිල් රැකප්ු නිසා, මම යම් විි ට ඊය ් භාවනා කර ්ි කාමච්ඡන්
නාප්ු නිසා දැන් යනාආ ුතු ි කි ලා, එතයකාට යවන්යන් දැඩි
ප්ශ්චාත්තාප් ක් එන එක ප්මණ ි. නමුත් යම්යකදී සර්ඥ න්
වහන්යස් “ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති” කි නයකාට කාමච්ඡන්
කි ලා කි න්යන් කුණක්, ක්යල්ශ ක් වශය න් යනයව ි ධර්ම ක්
වශය න් ෙලන්න ඉයගනගන්නවා. යම්වා ධර්මතා. යකනකුයග්
ප්ු ්ගලික ය ක් යනයව ි, කවුරැ හරි හූනි ම් කරලා යනයව ි, කවුරැ
හරි යකාඩිවින ක් කරලා යනයව ි, එයහම නැත්නම් කවුරැ හරි ඇති
කරප්ු ෙන්ධන ක් යනයව ි. යම් තම ි ස්වභාව . යම්වා ප්හළ
යවන්යන් ගස්ගල්වල යනයව ි. යම්වා ප්හළ යවන්යන් අයච්තනික
ය ්වල්වල යනයව ි, සයච්තනික හියත්ම ි.
නමුත් කාමච්ඡන්
ඔයහාම යනයව ි. අප්ි සාමාන
වචනය න් කි නවා නම් සි ට සි ක් හිත ආතුර කළත් ඒ
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යවලායවිත් මට කාමච්ඡන් ති නවා කි ලා දැනගැනීයම් ශක්ති ට
හානි කරන්න යමානම ජගයතක්වත් යලෝයක් නැහැ. ය විය කුට
ෙැහැ ඒක මකන්න අයප්් හියතන්. මාර කුට ෙැහැ ඒක මකන්න.
කයතෝලික මනුස්සය කුට ෙෑ ඒක මකන්න අයප්න්. අයප්් හතුයරකුට
කරන්නත් ෙෑ. ඒ නිසා යකාච්චර කාමච්ඡන්
ආවත්, මට දැන්
කාමච්ඡන්
ඇවිල්ලා තිය නවා කි ලා දැනගන්න, සති
ප්ිහිටුවාගන්න, ති න ශක්ති උප්න්දා ඉඳලා මැයරනකල්ම සි ට
සි ක්ම අයප්් හියත් ති නවා. ප්රශ්යන යවලා තිය න්යන් අප්ි ඒක
න්යන නැතිව යමච්චර උත්සාහ කර ්ි මට කාමච්ඡන් ආවා යන්
කි ලා හිත වට්ටගත්යතාත්, ඉතින් ගැරඬි හැවක් වායග්, මැරිච්ච
ෙලුකුණක් වායග්, යහාඳ කෑමක් කාලා වමයන් කළා වායග්, මහා
විශාල ආත්ම අනුකම්ප්ාවක් ඇති යවනවා තමන් ගැන.
නමුත් කවදා හරි සි ්ධ යවන්න යවනවා යම්වා අහලා,
කාමච්ඡන් නැති හිත දැනයගන, යමන්න නැති හියත් කාමච්ඡන්
එන හැටි. ඕක කවදාවත්ම ෙණකින් ඇහුවට භාවනාවක් යවන්යන්
නෑ. අනුන්යග් හියත් කාමච්ඡන් නැති එක, එන හැටි ෙලා හිටි ාට
යවන්යනත් නැහැ. ඊය ් ආප්ු එකක් අ කල්ප්නා කරලා හරි න්යනත්
නැහැ. නැති කාමච්ඡන්
එනයකාට, උණු උණු ප්ිට ඇස්ප්නාප්ිට
යම්ක කින ගමන් අප්ිට යමයනහි කරගන්න ප්ුළුවන් වුයණාත්
යමන්න යම්ක ි සර්වඥ න් වහන්යස් සඳහන් කයළ්, යම් නැත්තා වූ
කාමච්ඡන්
ඔන්න ප්හළ වුණා කි ලා, අන්න එතයකාට අප්ිට
අමතර ඥාන ක්, අමතර ලාභ ක් ලැයෙනවා. යම් නීවරණ කි න එක
ල ්දා ප්ටන්ම හතීයකාන යකයලසිච්ච ය ක්. නමුත් ඒක වුණත්
ධර්ම ක් ෙවට ප්ත් කරගන්න ප්ුළුවන් යවනවා. ඒක වුණත් යප්ර
යනාඇසූ විරෑ තාල ට, යමන්න කාමච්ඡන් ායග් වැඩ, යමන්න
යමයහම ි යම ා යනායකයලසිච්ච ය ක් යකයලසිච්ච තත්ත්ව ට
ප්ත් කරන්යන්. යම්ක යනාදැන හිටි ා නම් අප්ි යම්කට ෙ යවලා,
ෙ
ප්ක්ෂප්ාත යවලා, ලැජ්ජා යවලා, ප්ැකිළිලා ගි ා නම්,
කාමච්ඡන්
ප්ාළු යග ි වළං බිඳින්නා වායග් අයප්් යස්රම
ගුණධර්ම ටික විනාශ කරනවා. ඊට මීට වැඩි යහාඳ ි, ප්ිරිසිදු වී
තිෙුණු සන්තාන කාමච්ඡන් ය න් දැන් යකයලසීයගන එනවා
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
කි ලා දැනගන්න ප්ුළුවන් නම්. එයහනම් යගාඩක් ආරක්ෂා යවන්න
තිෙුණා.
ඉස්යසල්ලාම මුලතිේවලට සුනාමි දැනිච්ච යවලායවන්
ප්ැ කට ප්ස්යස් තම ි ගාල්ල ප්ැත්තට, යකාළඹ ප්ැත්තට වැදුයණ්.
යම් යකාච්චරය ෝ ෙැන්නත් හරි ටම මුලතිේවලට විනයකාටම අප්ිට
නිකමට කි ලා තිෙුණා නම් සුනාමි ක් එනවා ි කි ලා, අප්ිට
යකාච්චර යේයරන්න ප්ුළුවන්කම තිෙුණ ? යම්ක ප්ිළිෙඳව තාම
යලෝක ම කල්ප්නා කරනවා, යකායහාම යම් එක තැනකට
විනයකාටම මුළු රටටම දැනුම්ය න්යන්? ඒකට දැන් එලාම් සිස්ටම්
හ නවා. ආන්න ඔ වයග් කාමච්ඡන් එනයකාටම දැනගත්තා නම්,
තව විි කට කි නවා නම් අප්ි ෙරප්තළ විදුලි ධාරාවක් දුවන
ප් ්ධති ක් ති න යග ක ඉන්නවා. එක තැනක අප්ි හිතමු ඒයක්
ති න ඉන්සි ුයල්ෂන් එක කැඩිලා ගිහිල්ලා ව ර් එක එළි ට
ඇවිල්ලා. අප්ි ඕක ියග් අත ගායගන න්න ඉස්සර යවලා එක
චිත්තක්ෂණ කට කලින් දැක්කා නම් යමන්න යමතන ව ර් එක
එළි ට ඇවිල්ලා කි ලා, එයහනම් අප්ි සි ට සි ක් ආරක්ෂා
යවනවා. එයතක් කල් ඒක දැක්යක් නැතිව ිගටම අතගායගන ගි ා
නම්, සම්ප්ූර්ණ අනතුර සි ්ධ යවන්න චිත්තක්ෂණ ක්වත් න්යන්
නැහැ.
ඒ නිසා කාමච්ඡන් නැතිව තිබිලා, උප්ිනා වූ කාමච්ඡන්
ඒ යවලායේ න්නවා නම්, ඉතින් කාමච්ඡන් ය න් යවන්න ති න
යස්රම අනතුරැ නතර කරලා අප්ිට ආරක්ෂක සංවිධාන හදාගන්න
ප්ුළුවන්. ඒකට කරිෂ්ණමූර්ති තුමා නිතයරෝම මතක් කරන ය ක් තම ි,
තමන් යම් ප් ති න්යන් සර්ප්ය ක්යග් ෙව චිත්තක්ෂණ ට කලින්
න්නවා නම්, යම් සර්ප් කු ප්ෑයගන්න ි හ න්යන් කි ලා න්නවා
නම්, දුවන්න ඕනෑ වමට
කුණට කි ලා කි ාය න්න ය ක්
නැහැ. සර්ප් ා විෂයඝෝර නම් තමන් දුවන හැටි ඒ යවලාවට අලුතින්
කි ලා ය න්න ය ක් නැහැ. මටත් සර්ප්ය ක් ප්ෑගුණා. මට
දුවගන්න ෙැරි වුණා. මාව කෑවා. එතයකාට කරන්න ය ක් නැහැ.
එතයකාට න්යන් කෑවට ප්ස්යස් තම ි. නමුත් අප්ිට කාමච්ඡන්
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වයග් ය ්කදී යම් නූප්න් කාමච්ඡන් ක්, නැති කාමච්ඡන් ක් ඇති
යවනවා කි ලා දැනගන්නවා නම්, කවදා හරි ඔන්න ඔ දැනමුතුකම්
වලින් කාමච්ඡන්
ආප්ු ෙව න්නවා වයග්, එන්න චිත්තක්ෂණ ට
කලින් දැනගන්නවා කි න එක හිතන්න අමාරැ ි, කි න්න අමාරැ ි,
සැලසුම් කරන්න අමාරැ ි. ය ෝනියසෝ මනසිකාර ඉස්සරහට
ගිහිල්ලා, කාමච්ඡන්
එනයකාටම ඒ ලාමක අවස්ථායේ තරැණ
අවස්ථායේදීම නි යප්ාත්යතන් කඩලා දාන්න ප්ුඵවන් තත්ත්ව ට
කඩන්න ප්ුළුවන්. යම් විි ට ම් විි ක කාමච්ඡන් ක් ඇවිල්ලා,
අප්ි දැන් භාවනා කරන යකයනක්, මම දැන් සීල ක ප්ිහිටලා
තිය න්යන්, මම කවදාවකවත් ඔ යකාච්චර ප්රි ුට්ඨාන මට්ටමට
කාම ක් ආවත් මම වීතිකරමණ කරන්යන් නැහැ. මැරැණත් මම
සිල්ප් කඩාගන්යන් නැහැ කි ලා අප්ි කාමච්ඡන් ය ් ත හප්ායගන
කට ුතු කරයගන නයකාට අප්ි දැක්යකාත් ඒක යකයරහි හරි ාකාර
කට ුතු කරන නිසා කාමච්ඡන්
ප්රහාණ යවනවා, එදාට ප්ුදුම
සතුටක් ඇති යවන්න ප්ටන් අරගන්නවා.
“යථා ච අනුප්පන්නස්ස ාමච්ඡන්ද ස්ස උප්පා්දා ්හාති තඤ්ඤච
පජානාති”. උප්න්නා වූ කාමච්ඡන් අයන් යමච්චර මම සිල් රකි ්ි,
යමච්චර මම ෙණ භාවනා කර ්ි කාමච්ඡන්
මට ආවා කි ලා
ප්සුතැවිලි යවනවා යවනුවට, දැන් යහාඳට දැනගන්නවා මයග් හිත
මාර ායග් ප්ළයවනි යස්නාවට ට යවලා. “ ාමා ්ත පඨමා ්ස්නා”5
කි ලා යන් කි න්යන්. මාර ායග් සමාර යස්නායේ ප්ළයවනි
යස්නාවට මම දැන් ට යවලා. ඉතින් යම ා යම්ක කරන්යන් තනිකර
අන්ධකාර මාධය ්. එයහම නැත්නම් අවි ා මාධය ්. යමන්න යම්
අවි ාව නැති කරන්න නම් යල්සිම කරම තම ි, මට දැන් තිය න්යන්
කාමච්ඡන් ෙව දැනගන්න ඕනෑ. හරි ටම අර මාර යස්නාවට මූණ
ය න්න ඕනෑ. ඒක තම ි ඒ මාර යස්නාවට භ ානකම ප්රතිප්රහාර .
කාමච්ඡන් අන්ධකාරය ් ති න තාක් කල්, අවි ායව ති න තාක්
කල්, ඔ කුණු මුල්ලකට එකතු යවච්ච කුණු යගාඩකින් ගඳක්
විෂීජ ක් ිගින් ිගට යෙෝ වන්නා යස් ිගට යකයලස් වැයඩනවා.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

ඛු ් ක නිකා , සුත්ත නිප්ාත , මහා වග්ග , ප්ධාන සූතර .
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ඕක අරයගන අේවට ඇ ලා දාප්ු ගමන් අර විෂීජවල ති න යස්රම
භ ානක විෂ මැකිලා මෘයතෝප්ජීවී විෂීජ විතර ි ඉතුරැ යවන්යන්.
ඒක ඊට ප්ස්යස් යකාම්යප්ෝස්ට් එකක් ෙවට ප්ත් යවනවා.
ඒ වයග් තම ි ඒ උප්න්නා වූ කාම විතර්ක , එයහම නැත්නම්
කාමච්ඡන් සති ට සමාධි ට ට යවච්චි ගමන් ප්ුදුමාකාර විි ට
ඒයක තිෙුණ නරක ගති ප්හ යවලා, යම් උප්න් කාමච්ඡන් ක් දැකලා
මම ප්රහාණ කළා, මයග් චිත්ත සන්තානය ් දැනට ප්හළ වූ
ක්යල්ශ ක් මම සතිය න් ඉඳලා සමාධිය න් ඉඳලා ට කළා කි ලා
කි නයකාට ඔන්න සති ප්න්නර ප්ිහිටනවා. සති “සති ෙල”
මහිම ක් ෙවට ප්ත් යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ කි න්යන් “පමා් න
ම්පතීති සති බ්ලං” කි ලා අප්ි එදා මතක් කරගත්තා. දැන් ප්රමා ට
වැටිලා. දැන් කාමච්ඡන්
ඇවිල්ලා. නමුත් කාමච්ඡන්
ආව ි
කි ලා ප්සුොනවා යනයව ි, ප්ැකියළනවා යනයව ි, ප්ශ්චත්තාප්
යවනවා යනයව ි. කාමච්ඡන් ආප්ු ෙව යමයනහි කරනවා. එයහම
නැත්නම් ඒක ිහා සෘජුව ෙලනවා. ඒක තම ි සති ප්ිහිටවනව ි
කි ලා කි න්යන්. එතයකාට ඒ සති
ම් යේලාවක චිත්තක්ෂණ
ය ක, තුන, හතර, ප්හ එක ිගටම ප්ිහිටි ා නම්, අර කාමච්ඡන්
ප්ුදුම විිහට වි ැකිලා ප්සුොලා මැරිලා න්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ
යවලාවට ප්ැන ප්ැන ප්හර ය න්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් එන්න
ප්ටන්ගන්නවා. සති ඒ තරම්ම ෙලවත් යවනවා. කාමච්ඡන්
ඒ
තරම්ම දුර්වල යවනවා. එයහම නැතිව අසතිමත් වුයණාත් සති ඒ
තරම්ම දුර්වල යවලා නවා. කාමච්ඡන් ඒ තරම්ම ප්රෙල යවන්න
ප්ටන්ගන්නවා.
ඉතින් යම් යේිකාව විතර ි අප්ි. අප්ිට තිය න්යන් යම්
යේිකායේ යම් නාඩගම ිහා ෙලා ඉඳීයම් යප්ර්ක්ෂකත්ව විතර ි. ඒ
යප්ර්ක්ෂකත්ව තුළ සති ප්ිහිටවිලා ති නවා නම්, ප්ුරැදු කරලා
ති නවා නම්, ඉයේම ඒ යවලාවට ඇේෙැහි ට ප්ුරැ ් ට සති
ප්ිහිටනවා. ප්ිහිටප්ු ගමන් ඔන්න කාමච්ඡන්
දුර්වල යවලා න
හැටි, සති ප්ැන ප්ැන කාමච්ඡන් ට ප්හර ය න හැටි ෙලාගන්න
ප්ුළුවන්. සති ප්ිහිට වුයණ් නැත්නම්, අයප්් ති න ඒ ඔක්යකාම -
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සමාධි , සති , වීර් , ශර ්ධාව යස්රම - කාමච්ඡන්
මාර්ගය න්
කාොසිනි ා යවලා, අන්තිමට අප්ි කාම ට නතු යවලා, අයප්් තිෙුණු
ගුණ කඳ යකයලයසනවා. ඉතින් ඒක නිසා, ඇත්තා වූ කාමච්ඡන්
නැති යවනකල් ිගයටෝම යමයනහි කරනවා කිේවාට ඒක නිකම් යම්
හිත සන්යතෝෂ කරන්න කිේව එකක් යනයව ි, යොයහෝම ප්රාය ෝගික
කාරණාවක්. සර්වඥ න් වහන්යස් අත්දැකලා, ඊට ප්ස්යස් ප්හළ
යවච්ච ආචාර්
ප්රම්ප්රාව ිගින් ිගටම අත්දැකලා කි න
කාරණාවක්.
ඒ නිසා අප්ි හිතන්ඩ ඕනෑ, මම එ ත් මතක් කළා ඒක, යම්
භාවනාවට ගි ාට ප්ස්යස් අමුතු විි ට කාමච්ඡන්
කුප්්ප්න්න
ප්ටන්ගන්නවා. හිතාගන්න ෙැරි විි ට කියප්න යවලාවල් එනවා.
එතයකාට හරි අසරණ යවනවා. යමාක අප්ි විශාල යලෝක කට
මුහුණ දීලා තිය න්යන්. මම භාවනා කරනවා, මම වැ ගත්
යෙෞ ්ධය ක්, මම භාවනාකාරය ක් කි ායගන යකාලර් එක
උස්සායගන තම ි ඇවිල්ලා තිය න්යන්. ඇවිල්ලා ෙලනයකාට අර
යවනදා තිෙුණ විි ටවත් රැකගන්න ෙැරි විිහට, ඉතාමත්ම ත ෙල
විි ට, කාමච්ඡන්
එන්න ගි ාම ඇතුළතින් ප්ිටතින් ය කින්ම
තැම්යෙනවා. උඩින් ටින් ය කින්ම තැම්යෙන ආප්්ප් ක් වායග්
ප්ිච්යචන්න ප්ටන් අරගන්නවා. එතයකාට යවන්යන් යමාකක් ? අර
සති සම්ප්ජඤ්ඤ අඩු යවන්න ඉඩ තිය නවා. නමුත් ඒ නිස ි
සර්වඥ න් වහන්යස් මහා කරැණායවන්, මහා ප්රඥායවන් යගන හැර
ප්ාන්යන් “යථා ච උප්පන්නස්ස ාමච්ඡන්ද ස්ස පහානං ්හාති තඤ්ඤච
පජානාති”. කවදා යහෝ උප්ිනා වූ කාමච්ඡන් ත් ප්රහාණ වන ෙව
ෙලන්න නම් අත නෑර ිගයටෝම කාච්ඡන් ට මූණ ය න්න ඕනෑ.
ිගයටෝම කාමච්ඡන් යමයනහි කරයගන යමයනහි කරයගන න්න
ඕනෑ. එතයකාට ප්ුංචි මට්ටයම් කාමච්ඡන් ිනන්න ිනන්න තමන්ට
ඉිරි ට ායම් ශක්ති ඇති යවන්න ප්ටන් අරගන්නවා.
ඒ වයග්ම තම ි “යථා ච පහීනස්ස ාමච්ඡන්ද ස්ස ආයතිං
අනුප්පා්දා ්හාති තඤ්ඤච පජානාති.” ම්ම වසක අනාගාමී මාර්ග
ඥානය න් ප්රහාණ වූ කාමච්ඡන් නැවත නූප්ිනා තාල ට මයග්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
සන්තානය න් යතාර වුණා කි ා දැනගන්නයකාටත් ඒක යහාඳයටෝම
ඇඟට වැටයහනවා. යත්යරන්න ප්ටන් අරගන්නවා. රසා නිකව
ශරීරය ් ඇති වන යවනස්කම්, ඒ වායග්ම කාම වස්තූ යකයරහි ඇති
යවනස්කම්, කාම ආවාට මම ෙ යනාවන ගති යහාඳට එන්න
ප්ටන් අරගන්නවා. ඒ නිසා යම් කාමච්ඡන්
කි ලා කි න්යන් ,
ඇත්තටම දුක්ඛ සතය ් සමු . යවන විි කට කි නවා නම් අප්ි
ප්රධාන වශය න්ම සංසාරය ් ඇ ෙැඳ තෙලා ති න ප්රධානතම
ධර්ම . අන්න ඒ ධර්ම ප්ිළිෙඳව ප්ිළිකුල් කරන තාක් කල්, කවදාවත්ම
ධර්ම අවයෙෝධ ක් නම් යවන්යන් නැහැ.
ඒක නිසා අප්ි දැනගන්ට ඕනෑ, කාමච්ඡන් ත් එක්ක වැඩ
කරන්න ගි ාම ඕයක් මට්ටම් හතරක් ප්හක් ති නවා. ඒක ප්ිළිෙඳව
යහාඳ ලස්සන විගරහ ක් පටිසම්භිදා මාර්ග්ය් කරනවා. ඒයකි
ඇත්තටම ප්ටිසම්භිදාව කි ලා කි න්යන් - සිේප්ිළිසිඹි ා කි ල ි අප්ි
යම්කට කි න්යන් - අත්ථ, ධම්ම, නිරැත්ති, පටිභාන විි ට ඕනෑම
සංසි ්ධි ක් ආප්ුවහම ඒකට යලෝකාර්ථ න්නවා. මනුස්සය ෝ න්න
අර්ථය න් අර්ථ
න්නවා. ඊගාවට ධර්මතාව යත්රැම්ගන්නවා.
යහ්තුව යම්ක ි ඵල යම්ක ි ආදී වශය න් ප්ටිච්ච සමුප්්ප්ා
වශය න් කාරණාව න්නවා. නිරැක්ති කි ලා කි න්යන් ඒක
භාෂාවට නංවන හැටි න්නවා. සන්නියේ න කරන හැටි න්නවා.
යම් සංසි ්ධි
යමයහම ි, යලෝක ා
කින්යන් යමයහම ි,
ධර්මානුකූලව ආර් න් වහන්යස්ලා කින්යන් යම්ක ි කි ලා
කි ාදීයම් භාෂා වාකරණ කට දාන්න ප්ුළුවන් නිරැක්ති ති නවා.
ඒ අතරතුර යම් යලෝක ස්වභාව යලෝක ස්වභාවය න් දැනගැනීයම්
තරාතිරම් ති නවා. ඒයක ඉහළ ඇත්යතෝ ඉන්නවා, ප්හළ ඇත්යතෝ
ඉන්නවා. ඒ වයග්ම ආර් න් වහන්යස් නමක් යම්ක කින හැටි,
විස ව කින කරම ති නවා, දුර්වලව කින කරම තිය නවා. එවැනි
සි ්ධි ක් දැකලා අනුන්ට කි ා දීයම් ඉතාමත්ම ක්ෂ ඇත්යතෝ
ඉන්නවා. ක්ෂ අඩු ඇත්යතෝ ඉන්නවා. අන්න ඒයක් යහාඳටම අර්ථ
වැටයහනවා, යහාඳටම ධර්ම වැටයහනවා, යහාඳටම නිරැක්ති
වැටයහනවා. ඒකට තම ි ප්ටිභාන කි න්යන්. අර මුල් ාණ තුයන්
යශර්ෂ්ඨ මට්ටම.
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ආන්න ඒ ප්ටිභාන සහිත, අත්ථ ධම්ම නිරැත්ති ප්ටිභාන ප්හළ
කරන්නට ි, සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන්ද්ර ාණන් වහන්යස් ප්ටිසම්භිදා මාර්ග
ය ්ශනා කරලා තිය න්යන්. ඒයකි යප්න්නලා දීලා ති නවා කාමච්ඡන්
වායග්, යමතන අප්ි ගන්යන් නීවරණ කි ලා,
“නියයානාවරණ” කි ලා. ඒයක් ය ්ශනා කරලා තිය න්යන්
“්නක් ම්මං අරියානං නියයානං” මනෂ්කරම - අතහැරීමම ි
ආර් න් වහන්යස්ලායග් නික්මීයම් කරම . “්නක් ම්මං අරියානං
නියයානං”. ඒ මනෂ්කරම කරන්න නම් අප්ි නාමරෑප් ධර්මවල
ඇත්ත ඇති සැටි
දැකගන්න ඕනෑ. දැක්යක් නැත්නම්,
අල්ලෙදාගන්නවා.
ථාභූත ඥාන ර්ශන ඇති වුයණාත් ප්මණ ි
යමතන ස්තරි ාවක් ප්ුරැෂය ක් ඇත්යත් නැහැ, යමතන තිය න්යන්
නාමරෑප් ධර්ම ප්මණ ි. යම් නාමරෑප් ධර්මවල අතන්ත ලක්ෂණ
තම ි අනිත, දුක්ඛ, අනාත්ම ෙව. ඕයක් ඇති අල්ලෙදාගන්න ය ක්
නෑ කි ලා යත්යරන්යන. ඒ අතහැර දැමීමට අවශ කරන්නා වූ
ප්රිසර යහවත් ඇත්ත ඇති හැටි දැක්යක් නැත්නම්, යම් ප්ු ්ගල ාට
අත්හරින්න ෙැරිව නවා යම්ක.
අන්න ඒ විි ට ඇත්ත ඇති හැටි දැකීම වළක්වන ධර්ම ට
අප්ි කි නවා කාමච්ඡන් කි ලා. “ ාමච්ඡ්න්දදා නියයානාවරණං”. ඒ
ආර් න් වහන්යස්ලායග් නික්මීයම් මාර්ග ආවරණ කරනවා
කාමච්ඡන්
මාර්ගය න්. එක රෑප් යගාඩක් ස්තරි ාවක් කි ලා අප්ි
නම් කරනවා. තව රෑප් යගාඩක් ප්ුරැෂය ක් කි ලා නම් කරනවා.
එතයකාට ප්ුරැෂ ාට ස්තරී රෑප් තරම් මන ෙඳිනා වූ තව ය ක්
නැහැ. ප්ුරැෂ ාට ස්තරි වායග්ම ස්තරි ාවට ප්ුරැෂ ා. ඉතින් යම්
ෙන්ධන නිසා ිගින් ිගටම සංසාරය ් නවා. අප්ි ම්ම යවලාවක
යම් ස්තරී රෑප්, ප්ුරැෂ රෑප් කි න එක විප්ස්සනා ප්ැත්යතන් ෙලනවා
නම්, යෙ ලා ෙලනයකාට යම් ය යක්ම තිය න්යන් කිසිම යවනසක්
යහා ාගන්න ෙැරි ප්ඨවි, ආයප්ෝ, යත්යජෝ, වාය ෝ ප්මණ ි යමානම
කරම කට කප්ලා යකාටලා ෙැලුවත්. ආන්න ඒ විි ට ඒ
රෑප්ස්කන්ධය ් තිය න නාම යකාටස්, රෑප් යකාටස් යවන් කරලා
දැකගැනීම සඳහා, නැවත නැවතත් ඒ රෑප් කින කින යමායහාතක්
ප්ාසා යමයනහි කරනවා නම්, කිනවා කිනවා කිනවා කි ලා,
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
එයහම නැත්නම් ඒක ප්ිළිෙඳව ශේ ක් ඇයහනයකාට ඇයහනවා ි
කි ලා, ඒ වයග්ම ගඳක් සුවඳක් වයග් එනයකාට විඳිනව ි කි ලා,
රස ක් ෙලනයකාට රස ෙලනවා කි ලා, ප්හසක් ලෙනයකාට ප්හස ි
කි ලා, ඒක ප්ිළිෙඳව හිතනයකාට ධර්මතාව කි ලා, කවදාවත්ම අර
විිය ් ෙැඳීමක්, ෙට කැල කට ගිනි තිේො වායග්, ලැේ ගින්නක්
වායග් ප්ැතියරන්යන් නැහැ.
යම් ය ් කරන්න ෙැරි යවන්යන් හිත කාමච්ඡන් ය න් ආතුර
වුයණාත් තම ි. ඒ නිසා “ ාමච්ඡ්න්දදා නියයානාවරණං, ්තන ච
ාමච්ඡ්න්ද න නිවුතත්තා ්නක් ම්මං අරියානං නියයානං
නප්පජානාති”6 එවැනි කාමච්ඡන් ායගන් අප්ි වැහිලා ප්ටලැවිලා
ඉන්න නිසා ආර් න් වහන්යස්ලායග් නික්මීයම් මාර්ග අප්ට
රහසක්. “ ාමච්ඡ්න්දදා නියයානාවරණං” ඒ නිසා කාමච්ඡන් ට
නි ානාවරණ ක් කි ලා කි නවා. කාමච්ඡන්
නීවරණ ක්
යවන්ඩ හතර ස්ථාන ක් යප්න්වලා දීලා ති නවා - ආගමික ජීවිත ක්
තුළ ඒක ප්රිණාම
යවන හැටි. අප්ි දාන ක් ය නයකාට
“දාන්වාසග්ගුපට්ඨා්න ත්තං”7 කි ලා දාන ය නයකාට තාග
හැඟීමක් ප්හළ යවනයකාට අප්ි එක විි කට කාමච්ඡන්
කප්ලා
හරිනවා. අප්ි දාන වස්තු අතින් නි හස් කරනයකාට අප්ිට ඇති
යවනවා ස ්ධා, වීර් , සති, සමාධි ආදී ධර්ම යකාට්ඨාශ ක්.
“චාගාධිමුත්තානං” යහාඳට තෑගි දීමට න් දීමට හුරැ කරප්ු යකනාට
දාන ය න යවලායේ කාමච්ඡන් එන්යන් නැහැ. ඒක මුදාහැරීමක්
සි ්ධ යවනවා. එතන කාම ආශාව යනයව ි ඇති යවන්යන්. තමන්
සතු කාම වස්තුවක් ප්ින් තකා යහෝ අනුන් සතු කිරීම - අන්න ඒ
යවලායේ කාමච්ඡන් දුරැ වීමක් යවනවා. අප්ි ඒකට කි නවා දාන
කි ල. ඕනෑම ආගමක් ප්ටන්ගන්යන් ඔතනින්.
ඊගාවට
“සමථනිමිත්තුපට්ඨා්න ත්තං”
කි ලා
මූල
කර්මස්ථාන ට හිත දාලා, යම් ආනාප්ාන වයග් සමථ ට හිත
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ප්ටිසම්භිදාමාර්ග , මහාවග්ග , ආනාප්ානසතිකථා, ප්රිප්න්දථ උප්කාර
යසෝළසාණ.
7 ප්ටිසම්භිදා මාර්ග , මහා වර්ග , ආනාප්ානසතිකථා, යවාදාන ඥාන.
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යගනල්ලා, ඒයක ආරම්මණය ් හිත සි ට සි ක් ෙැඳුයනාත් ඒකට
එන්යනත් නැහැ කාමච්ඡන්
ොධා කරන්න. එතයකාටත්
කාමච්ඡන්
නැති යවනවා. අප්ි අර කලින් ගත්තා වයග් අරමුණ
යහාඳයටෝම යගවිලා යගවිලා ගි ා. සති සමාධි ති නවා. නීවරණ ත්
නැහැ. අප්ි ඒ ෙව න්නවා නම්, යහාඳට ප්රීක්ෂා කරලා ෙලන්න
ප්ුළුවන් ඒ යවලායේදී කාමච්ඡන් ක් එන්යන් නැහැ. ඒ චිත්ත
ඒකාගරතායවන්
එහා.
ඊගාවට
ඇති
යවනවා
“වයලක් ණුපට්ඨා්න ත්තං” කි ලා කින කින අරමුයණ් ධාතු
ස්වරෑප් ෙලන්න. යම්යක් ති න ප්ඨවි, ආයප්ෝ, යත්යජෝ වශය න්
ප් තෙනයකාට ඇති යවන්නා වූ ත ගති එනයකාටම අප්ිට ඒ
අවස්ථාව ගැන ප්රිච ක් ඇති වුණාට ප්ස්යස් යම් ප්ඨවි ස්වභාව .
තව යවලාවක ති නවා ඒයක උණුසුම් සිසිල් ගති, ආයප්ෝ ස්වභාව .
යම් ප් යප්ාළයේ ති ලා ගත්තට, යම් ධාතු ප්ය ත් තිය න්යන්, යම්
ධාතුම ි යප්ාළයවත් තිය න්යන්. යම් ධාතු ප්ටලැවිල්ලක් යවන්යන්.
යප්ාළයේ ධාතු යප්ාළවට හිටිනවා, ප්ය ් ධාතු ප් ට හිටින්යන්
යමාක ? ප්ය ් ධාතුවල ආෙන්ධ ක් තිය නවා ආයප්ෝ ධාතුයවන්.
යප්ාළයේ ප්ඨවි ධාතුයේ ආෙන්ධන ක් ති නවා ප්ඨවි වශය න්.
ඒක එකට ගැටිලා අවයෙෝධ කළාට උස්සනයකාට ප්ය ් යකාටස
ප් ට එනවා, යප්ාළයේ යකාටස යප්ාළයේ හිටිනවා. යමන්න යම්
විි ට විසිරී න්යන් නැත්යත් යමාක ? ආෙන්ධන ශක්ති නිසා.
හැෙැ ි ඔ ත ගති වශය න් යත්යරනයකාට - ඔ ප්ඨවි ධාතු ආදී
වශය න්, ම්ම යවලාවක ප්ඨවිය ත් ොහිර ප්ඨවි ධාතු අභන්තර
ප්ඨවි ධාතු, ප්ඨවි ධාතු ප්මණ ි කි ලා යත්රැම්ගත්තා නම්, ප්ඨවි
ධාතුව යකයරහි යහෝ තමන්යග් ප්
ප්ිළිෙඳව කවදාවත්ම
කාමච්ඡන් ක් එන්යන් නැහැ. ඒ යවනුවට එන්යන් යමාක ් ? ධාතු
මනසිකාර . අප්ි කෑම ගන්න යවලායේදී, ඒ කෑම කිනයකාට ඇති
වන ආශාව, අතගානයකාට ඇති වන හැඟීම, මුඛ ට ගත්තාට ප්ස්යස්
ඇති වන රස, හප්නයකාට ඇති වන ය ්, ගිලිනයකාට ඇති වන ය ්
වශය න් යහාඳට ප්ිඬක් ප්ිඬක් ප්ාසා යහාඳටම යමයනහි කරමින්
කරන්න ෙලන්න. අර කෑම සඳහා ඇත්තා වූ රස යග් අඩු යවන්න
ප්ටන්ගන්නවා.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
යම් විි ට ඕනෑම ය ්ක, අප්ි අර එදා ඉයගනගත්ත ආරම්මණ
්වාර, තදුප්ප්න්න කි ලා ඒ ඇති වන තදුප්ප්න්න වශය න් රස ක්
විඳිනයකාට, ආහාර රස ක්, ඒ ෙුක්ති රස මිහිරි ාව යහාඳට
දැක්යකාත්, ඒයක් යප්්න්න තිය න්යන් රස හ ි. තිත්ත රස, ප්ැණි
රස, ඇඹුල් රස, ලුණු රස ති නවා, කටුක රස ති නවා, මිරිස් රස
ති නවා. ඔච්චර ි - යවන යමාකවත්ම නැහැ. ඕක තම ි ඔ ඕනෑම
සූප් ශාස්තර කින් මතු කරන්යන්. ඉන් එහාට ය ක් නැහැ. ඉතින්
ඕක ිහා යහාඳට ෙලන ස්වරෑප්ය න් කෑම ගත්යතාත් එයහම,
කවමදාවත්ම ඔ කෑම ප්ිළිෙඳව විශාල සම්භාෂණ ක් නැහැ. අනිත්
එක, ඉතාමත්ම වැ ගත් ය ් තම ි ඕනෑම රසක් හුඟක් යවලා
හප්නයකාට එකම කිරි රසකට එනවා. ඕනෑම කෑමක්. යමාන තිත්ත
රසක් වුණත් හුඟක් යවලා හප්හප්ා ඉන්න, කිරි රස යවනවා. ඕන
ප්ැණි රහක් හප්හප්ා ඉන්න, කිරි රස යවනවා. ඒ කි න කිරි රස වන
තුරැ හැප්ුයවාත් කවදාවත්ම ි වැඩි ාවට එන්යන් නැහැ. ඒක ඉතින්
යහාඳටම ෂුවර් එකක්. ඒක නිසා කි නවා ි වැඩි ාව මුඛය න්
නතර කරන්න ප්ුළුවන් කි ලා. ඒ ප්ැණි රස එනයකාටම ගිල්යලාත්
තම ි, ෙඩට ගිය ාත් තම ි, ඕක සුක්යරෝස් වශය න් න්යන්.
නැත්නම් යමයහදීම ි
යවලා, ිරවලා ප්ල්යලහාට ගිය ාත්
සුක්යරෝස් වශය න් න්යන් නැහැ ප්ල්යලහාට. ඒ නිසා ඕනෑම
ය ක් එනයකාටම සති ට ලක් කයළාත් ඒක ප්ිළිෙඳව තිය න
භ ානකකමක් යහෝ අතියර්ක ලාභ ක් යහෝ යමානවත්ම එන්යන්
නැහැ,
නීවරණ
කඩන්න
ප්ුළුවන්.
යම්කට
කි නවා
“වයලක් ණුපට්ඨා්න ත්තං” කි ල. යමේවයග ති න යම් ධාතු
ස්වභාව දැක්කා නම් ඒයක් යප්්න්න තිය න්යන් යම් ක්ෂ වන, වැ
වන, ක්ෂණික මරණ ක් තම ි සෑම ය ්කම තිය න්යන්. එයතන්ට
ගිය ාත් එන්යන් නැහැ කාමච්ඡන් . ඒකට කි නවා
විප්ස්සනානුකූලව නීවරණ ිහා ෙලන හැටි කි ල. ඊට ප්ස්යස්
තිය නවා “නි්රාධුපට්ඨා්න ත්තං” කි ලා. ආර් න් වහන්යස්ලා
කාමච්ඡන්
ිහා ෙලන හැටි. උන්වහන්යස්ලා නි හස් වීයම්
මාර්ග ක් වශය න් කාමච්ඡන්
කින්යන.
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ඒ නිසා දාන ය න මට්ටයම්ි අප්ි කාමච්ඡන්
අරිනයකාට
දාන මාර්ගය න් ප්රතිෂ්ඨාප්න කරනවා. චිත්තභාවනා වශය න්
කරන යවලායේදී ඒකාගරතාව ඇති යවනයකාට, අරමුණ ඒකාගර
යවනයකාට අරමුණ කාමච්ඡන් ප්රහාණ කරනවා. එතයකාට සි ්ධ
යවන්යන් යමාකක් ? ප්රි ුට්ඨාන යකයලස් ප්මණ ි. විප්ස්සනායේදී
ධාතු මනසිකාර ට
නයකාට, ක්ෂණික මරණ
කිනයකාට,
ක්ෂණික චිත්ත ඒකාගරතාව එනයකාට කවදාවත්ම එන්යන් නැහැ
කාමච්ඡන් . ඒ “වයලක් ණුපට්ඨානය” විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ාට
යවන එක. එතයකාටත් කාමච්ඡන්
ප්ිළිෙඳව ම් කිසි ප්රිච ක්,
ආත්ම ශක්ති ක්, චිත්ත ශක්ති ක් ඇති කරගත හැකි ි. ආර් න්
වහන්යස්ලාට ඊට වැඩි යවනස් කරම කට ෙලන්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා
කාමච්ඡන් ප්ිළිෙඳව අප්ි සාකච්ඡා කයළාත් සමථ ය ෝගාවචරය ක්
වශය න්, අප්ි කි න්යන් කාමච්ඡන්
නම් වූ නීවරණ නැති
කරන්යන් චිත්ත ඒකාගරතාව නම් වූ ධාන අංගය න් කි ලා.
විප්ස්සනා ගැන කතා කරනවා නම් කි න්න තිය න්යන්
කාමච්ඡන්
නම් වූ නීවරණ
අප්ි නැති කරන්යන්
වයලක් ණුපට්ඨානය කි න, ද්රව න්යග්, ධාතූන්යග් අනිත දුක්ඛ
අනාත්ම දැකීයමන්. අනිත දුක්ඛ අනාත්ම කින යකනාට අර කි න
විිය ්, ඒකාගරතාවට එහා ගි ගති ක් ති නවා. ඕනෑම ය ක්
විනිවි න්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් ති නවා. එයහම විනිවි න නිසා,
තමන් ඇස්ප්නාප්ිට ති න ආනාප්ාන , නැත්නම් ප් ති නයකාට
ප්ය ් ඇති වන්නා වූ උණුසම් සිසිල් ගති, කම්ප්න චංචල ගති,
එයහමත් නැත්නම් කෑමක් කන යවලාවක තමන්ට වැටයහන රස,
එයහම නැත්නම් රෑප් ක් කින යේලායේදී කින රෑප්
කිනවා
කි ලා යමයනහි කරනයකාට ඒක හරි ට යමයනහි කිරීම යවනවා
නම් කාමච්ඡන් එන්න ෙැහැ.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ඊට වැඩි යවනස් තාල කට තම ි, ආර් න් වහන්යස්ලා
කින්යන්.8 ඒ විි ට කාමච්ඡන්
ප්ිළිෙඳව කතා කරන්න ගිය ාත්,
ඕනෑ තැනක තමන් ෙලන ෘෂ්ටියකෝණ හැටි ට, තමන්යග්
භාවනායේ ප්රතිප්දාව ි ුණු යවලා ති න හැටි හැටි ට කාමච්ඡන්
ප්ිළිෙඳ විවිධ අර්ථකථන ය නවා. ඒ නිසා කවදාවත්ම කාමච්ඡන් ට
ස්ථිරසාර නිත අර්ථකථන ක් නැහැ. ඒකත් අනිත ි. ඒ නිසා අප්ිට
කාමච්ඡන්
ප්ිළිෙඳව කිනයකාටම ෙ යවන්න ය ක් ඇත්යත්
නැහැ. අප්ි ලෑස්ති යවන්න ඕනෑ. ඔ
කා ඔ කි න තරම්ම කළු
ප්ාට නැහැ. ඕකට යහාඳට මුහුණ දීලා කතා කරන්න ප්ුළුවන් නම්, ඒ
කා වසක අප්ිට බිම දාගන්න ප්ුළුවන් වුයණාත් ඒක ප්ළයවනිම මාර
යස්නාව බිම දාගත්තා යවනවා. හැෙැ ි ඒ ධාන, විප්ස්සනා වශය න්
යම් කාමච්ඡන් බිම තැීම ස්ථිරසාර එකක් යනයව ි. අයප්් චිත්ත
ශක්ති වැඩි කිරීමට අවශ යවන තාවකාලික ය ක්. යමන්න යම්
විධි ට විප්ස්සනායවන් කාමච්ඡන්
වට්ට වට්ටා, එයහම නැත්නම්
යෙලහීන කර කර කට ුතු කරන එකට ෙුරැම ප්ණ්ඩිත ස්වාමින්
වහන්යස් කි න්යන් යොක්සිං යග්ම් එකකි ප්රතිමල්ලව ට කින
කින යවලායේ ගහලා ගහලා ගහලා ගහලා යහම්ෙත් කරනවා.
මිනිස්සු විසිල් ගහගහා ෙලා ඉන්නවා. නමුත් යමතන මාරාන්තික
සටනක් න්යන්. අන්තම
ි ට ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා යහම්ෙත් යවච්ච
යවලායේ යනාකවුට් එක දීප්ුහම, හ ට ගණිනකල් නැගිටින්න ෙැරි
වුයණාත් එදාට තරඟ තීන්දු ි.
අන්න ඕක තම ි මාර්ග ඥානය ්දී සි ්ධ යවන්යන්. මාර්ග
ඥානය ්දී යහම්ෙත් කරයගන කරයගන ජ ගත්ත යකනා යහාඳට
නිල ක් ෙලලා එකක් ඇනප්ුවහම ආය ත් නැගිටින්න ෙැරි යවන්න
වැයටනවා. අන්න එදාට කාමච්ඡන් ිහා ෙලන්යන්, අර දාන ය න
යකනා කාමච්ඡන්
අ ින් කරන ධර්මය න් යනයව ි. ධාන කදී
ඇති යවච්ච ඒකාගරතායවන් කාමච්ඡන්
ෙලනවා යනයව ි.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

නි්රාධුපට්ඨා්න ත්තඤ්ඤච අරියපුග්ගලානං - අ යප්ුද්ගල නට නියරාධ
එළඹ සිටීයමන් වූ එකත්ව යව ි.
ෙු.ජ.තරි,
ප්ටිසම්භිදාමග්ගප්ාළි,
මහාවග්ග ,
ආනාප්ානස්සතිකථා,
යවාදානාණනි ්ය ස .
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වයලක් ණුපට්ඨාන්යන් ෙලනවා යනයව ි. ආර් න් වහන්යස්ලා
ෙලන, සම්ප්ූර්ණය න්ම ආප්හු යනාඑන තාල ට කඩාගන්න ප්ුළුවන්
ශක්ති කින් ෙලන්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා කාමච්ඡන්
ප්ිළිෙඳව
සාමාන යප්ාතකින් ෙැලුයවාත්, ඕනෑම යවලාවක සි ට අනූවකට
වැඩි රචනාවල විස්තර යවලා තිය න්යන් දාන ට සම්ෙන්ධ
කාමච්ඡන්
ි ධාන ට සම්ෙන්ධ යවච්ච කාමච්ඡන්
ි විතර ි.
විප්ස්සනාවට සම්ෙන්ධ යවච්ච “වයලක් ණුපට්ඨා්න ත්තං” කි න
ඒ ක්ෂණික සමාධිය න් යකායහාම කාමච්ඡන් කප්න්යන් කි න
එක ෙු ්ධාගයම් යනයම ි කි ලා කි න තරම්. ඕක යනයම ි ෙුදු
හාමුදුරැයවෝ කිේයේ, ඔයහාම ය ක් අයප්් යප්ාත්වල නැහැ කි ලා
හරි ට රණ්ඩු. ඒකට ධාන භාවනා අවශ ි, අර්ප්ණා සමාධි ක්
අවශ ි, යකායහාම යමච්චර යම් යකයලස් සහිත යලෝයක් එියනදා
වැඩ කරන ගමන් ගිහිය ෝ වශය න් ප්ුළුවන්
ඔයහාමත්
කාමච්ඡන් ක් ට කරන්න කි ලා හරි ට ආඩප්ාලි කි න කතාවල්.
නමුත් ඉතා ප්ැහැිලිව යප්්න්න තිය න්යන්, ඒ ඇත්යතෝ ඒක කරලා
නැති නිසා, ඒ ඇත්තන්ට එයහම සැක හියතන එක සාධාරණ ි. අප්ිට
තිය න්යන් අනුකම්ප්ා කරන එක ි. උත්තර ය න්න න්න නරක ි.
උත්තර ය න්න ගිය ාත් නිකන් අර හප්ායගන එන ෙල්යලකුට
හැප්්ප්ුණා වායග්, නිකන් ෙලු යප්ාර ක් විතර ි ඉතුරැ යවන්යන්.
අප්ිට කි න්න ති න්යන, ඔ යගාල්ලන්ට ති නවා ඔ කාමච්ඡන්
දුරැ කිරීයම් දාන කරම , ිගටම කරයගන න්න. අයප්් කිසිම විරැ ්ධ
භාව ක් නැහැ. ඒක ධාර්මික ි. ඒ වයග්ම සමථ භාවනාව කළත්
කාමච්ඡන්
ටප්ත් කරන්න ප්ුළුවන්. ඒකත් සාධාරණ ි.
නමුත් යම් “වයලක් ණුපට්ඨානය” කි න අනිත දුක්ඛ
අනාත්ම ලක්ෂණ මාර්ගය න් කාමච්ඡන්
ට කිරීම කි න එක
විතර, ෙුදුරජාණන් වහන්යස් යලෝයකට එකතු කරප්ු තවත් වටිනා
ප්ණිවිඩ ක් නැහැ. ඒ යමාක , ෙුදුහාමුදුරැයවෝ ප්හළ යවන්නට
ඉස්සරත් අර කලින් ය ක තිෙුණා. දානය න් කාම ආශාව දුරැ කිරීම
ප්රතිප්දාවක් වශය න් එ ත් තිෙුණා. ධාන මාර්ගය න් දුරැ කිරීමත්
තිෙුණා. ෙුදුරජාණන් වහන්යස් එකතු කරප්ු එකම ය ් තම ි යම්
“වයලක් ණුපට්ඨා්න ත්තං” කි න එක. යම්ක හරිම යසල්ලක්කාර
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ය ක්. ඒ යමාක ? කාමච්ඡන් ට එන්න අරිනවා. ඒක එනවාට ෙ
නැහැ. ඒ එනයකාට යමන්න නැති කාමච්ඡන්
මට ආවා කි ලා
දැනගන්නවා. ආප්ුවහම ආප්ු ෙව දැනගන්නවා. ගි ාම ගි ෙව
දැනගන්නවා. අන්න ඒ විි ට කාමච්ඡන්
ප්ිළිෙඳව සති
ප්ිහිටුවීයමන්, යම් තම ි ප්ැමිණි කාමච්ඡන්
කි ලා සති
ප්ිහිටුවීයමන්, යහාඳටම යත්යරනවා කාමච්ඡන්
නැතිව නම්
කවදාවත්ම නිවන් ලෙන්න ෙැහැ කි ලා. අතවශ අංග ක්
තිය න්යන් කාමච්ඡන් ය ්. ඒ නිසා ම්ම ආකාර කින් කාමච්ඡන්
සංසාර ට ෙැඳ තැීම සඳහා ප්ාශ ක් යවනවා , ඒ ප්රමාණ ම
කාමච්ඡන්
ගැන දැනගැනීම නිවනට මාර්ග ක් යවනවා. එයහම
නැත්නම් කාමච්ඡන් දුරැ කිරීමම ි, නිස්සරණ කි ලා කි න්යන්,
යනක්ඛම්ම කි ලා කි න්යන්. ඒක නිසා කාමච්ඡන්
ප්ිළිෙඳව
ක්වන ර්ශනවල විවිධ යකනාට විවිධ ය ්වල් කරතැහැකි.
යමයතන්ි මම ඉතා වැ ගත් සූතර ක් ඉිරිප්ත් කරන්න
කැමති ි සාධක සූතර ක් හැටි ට - ඒ කි න්යන් අංගුත්තර නිකාය ්
ඡක්ක නිප්ාතය ් එන නිේයේධික සූතර . එක අවස්ථාවකදී
සර්වඥ න් වහන්යස් යකළින්ම මහා සංඝ ා වහන්යස්ලා අමතලා
කි නවා, ඔන්න මම නිේයේධික ප්ර් ා ය ්ශනා කරනවා, එ මනා
යකාට අසන්න කි ලා - ඒ කි න්යන් නිවන සඳහා යදාරටු හ ක්
ති න ෙව ය ්ශනා කරනවා. ඒ තම ි කාම, යේ නා, සඤ්ා, ආසව,
කර්ම, දුක්ඛ. උන්වහන්යස් යම් හ ම සමාන වැ ගත්කමකින් ුතුව
විගරහ කරනවා. අප්ට දැන් යමයතන්ි වැ ගත් යවන්යන් කාම නිසා
මම ඒ ගැන යප්ාඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම්.
සර්වඥ න් වහන්යස් කි නවා මහයණනි, නිවන අවයෙෝධ
කරන්න නම් කාම ගැන දැනගන්න ඕනෑ, කාම න්යග් නිදාන සම්භව දැනගන්න ඕනෑ, කාම න්යග් විවිධ වූ නානාකරණ
දැනගන්න ඕනෑ, කාම න්යග් විප්ාක දැනගන්න ඕනෑ, කාම නියරෝධ
දැනගන්න ඕනෑ, කාම නියරෝධ ගාමිනී ප්රතිප්දාව දැනගන්න ඕනෑ
කි ලා. සූතර ට නිදාන කතාවක් යහම නැතිව ගයහන් යගඩි එන්නා
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වායග් යමයහම කි න්යන් සර්වඥ න් වහන්යස් යම්යක් වැ ගත්කම
යප්න්වන්නම ි.
ඊට ප්ස්යස් උන්වහන්යස් යම්වා විගරහ කරනවා - කාමය ෝ
ඉෂ්ට ි කාන්ත ි මන වඩනසුලු ි ප්රි
ස්වභාව ි ප්රි රෑප් ි
කායමාප්සංහිත ි රජනී ි කි ලා. ඉතින් යම්යකන් ප්ැහැිලිවම
යප්්නවා උන්වහන්යස් කාම න් යගඩි ප්ිටින් ප්රතික්යෂ්ප් කරලා නැති
ෙව; ඒකත් නිවනට මාර්ග ක් කරගන්න ෙව. ඊළඟට ක්වනවා
වීතිකරමණ මට්ටයම් ති න කාම මිථාචාර ට ශීල ත් ප්රි ුට්ඨාන
මට්ටයම් ති න කාමච්ඡන් ට සමාධි ත් ආසව මට්ටයම් ති න
කාම ට විප්ස්සනාවත් ය ා න හැටි. ඉතින් යම්ක තම ි සර්වඥ
ය ්ශනාව; යම්ක තම ි ථාර්ථ ; යම්ක තම ි ෙු ්ධ ධර්ම . ඒ වුණාට
යම්ක සුචරිතවාදී ෙු ්ධාගමට නම්, කූඩැල්ලා මුහුදු යවරළට ගි ා වයග්
යවනවා.
ඒ නිසා මතක් කරනවා යම් විප්ස්සනා භාවනා කරන
ඇත්යතෝ,
එයහම
නැත්නම්
විප්ස්සනායවන්
වයලක් ණුපට්ඨා්න ත්තං කි න විි ට කාමච්ඡන්
දැකගන්න
ප්ුළුවන් ඇත්යතෝ, කරැණාකරලා යම් දානාදී වැඩ නිසා කාල නාස්ති
කරන්න එප් ි කි ලා. විප්ස්සනා කරන යේලායේදී දාන කතාවල් කතා
කරන්නට ගන්න එප්ා ඔළුවට, ඒක එතයකාට ක්යල්ශ ක් යවනවා.
විප්ස්සනා කරන යේලායේදී මට ධාන නැහැ කි ලා ප්ශ්චාත්තාප්
යවන්න නරක ි. ඒක ක්යල්ශ ක් යවනවා. අප්ි දැනගන්න ඕනෑ දැන්
අප්ිට ති න කාමච්ඡන් ත් එක්ක මූණට මූණ දාලා වැඩ කරන එක ි
අවශතාව. අරක නැහැ යම්ක නැහැ කි ලා අඬන්න නරක ි. අප්ිට
ඒ වයග් කරගන්න ෙැරි යවලාවල අප්ි දාන මාර්ගය නුත් යම්ක
කරන්න ලෑස්ති යවන්න ඕනෑ (ප්හසුකම් නැති යවලාවල). ධාන
මාර්ගය නුත් කරන්න ඕනෑ.
නමුත් විප්ස්සනායවන් එළි ට ආවාට ප්ස්යස් යම් මුහුණට
මුහුණ දාලා සටන් කරන යවලායේදී, යම් යවලාව නාස්ති කරන්න
නරක ි අනිත් වැඩ සඳහා. යම් නිසා විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ා
තමන්යග් චර් ාව, තමන්යග් ින කාල සටහන, අනුන් මට අරයහම
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කි නවා යම ා යමයහම කි නවා කි ලා යවනස් කරන්න ගිහිල්ලා
වැටුණට කවුරැත් වග කි න්යන් නැහැ. යම් නිසා ඒ ප්ු ්ගල ා විශාල
ාණ කින් යම්යක් භ ානකකම, සංසාරය ් භ ානකකම දැකයගන
හරි ට කරන ප්ිංකම් ප්වා, අහන ෙණ ප්වා, කි වන ෙණ යප්ාත් ප්වා
හරි ටම යත්රැම්ගන්න ඕනෑ. ඒක විප්ස්සනාවට මධර් ක්,
විප්ස්සනාව කුළුගැන්වීමක් යවනවා නම් ඒකාන්තය න්ම අප්ිට
ඉිරි ට න්න ගැම්මක් යවනවා. එයහම නැතිනම් අප්ි කරකවලා
අත හැරි ා වයග්. යම් විි ට කරයගන ගිය ාත් එයහම කවුරැවත්
න් ය න එකක් නැහැ යන්, යම් විි ට කයළාත් යමයහම යව ි යන්
කි ලා නා නා ප්රකාර ය ්වල්.
මං න්යන් නැහැ, මං තරම් ෙැනුම් අහලා නැහැ ඔ
ප්රශ්යනි කවුරැවක්වත්. යමාක ඒ යප්ාඩි කායල් ඉඳලම මයග්
ගති ක් තිෙුණා, සාමාන ලාමක වූ කුසල්වලට නයකාට ඇිලා
න්යන් නැති ගති ක්. ඉතින් ඒක සමහර යවලාවට යප්යනනවා
කට්ටි ට. හැම යකනාම අහනවා ප්රශ්න. ප්රශ්න අහනයකාට මමත් අර
යමෝඩකමට උත්තර ය නවා. එයහම වුණාට ප්ස්යස්, එක වසක මට
මතක ි හැන් ෑයේ නව හමාරට විතර යවන්න ඇති ඒ සාකච්ඡාව
ප්ටන්ගත්යත්, ප්ාන් ර ය කහමාර යවනකල්. ඒ වස්වල විභාග
ඉවර ි. නිකන් අර ුනිවර්සිටි යහට අනි ්දා නිවාඩු ය නවා ි කි ලා
යවලාවල් තිය න්යන්. ඉතින් එක ිගට ක ිවාරැ උය ් ප්ාන් ර
යවනකල්ම. යම් විි ට ඔ වැඩවලින් වැඩක් නැහැ, කරනව නම්
කරන්න තිය න්යන් යමන්න යම්කම ි කි ලා මයග් අ හස කි නවා.
අනිත් කට්ටි නැහැ යම් ආගම රැයකන්න ඕනෑ, චාරිතර රැයකන්න
ඕනෑ, යම්වා යකයරන්න ඕනෑ, යම් ප්ින්කම් යකයරන්න ඕනෑ ඔයහාම ිගට නවා.
ඉතින් යම් සාකච්ඡායවි මයග් අතින් යමයහම වැරදුණාට
යම්වට ප්ටලැයවන්න න්න එප්ා. යහාඳට යත්රැම්ගන්න ඕනෑ,
නීවරණ න් දුරැ කිරීයම් කරම හතරක් අයප්් සාසනය ් ති නවා. ඔ
එකක්ම යනයව ි. දාන දීමත් එකක්. ඊට වැඩි යලාකු ි ධාන කින්
අ ින් කරන එක. ඊට වැඩි යලාකු ි අනිත දුක්ඛ අනාත්ම
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වශය න්, විප්ස්සනා වශය න් කරන එක. යවන විි කින් කි නවා
නම්, ක්ෂණික සමාධි ක් ඇති කරගැනීයම් ති න ක්ෂකම. එතයකාට
විතර ි අවසාන වශය න්, අර ආර් න් වහන්යස්ලා අත් කින,
නීවරණ ප්ිළිෙඳව අවසාන ප්රිසමාප්්ත අර්ථ ගන්න ප්ුළුවන්
යවන්යන්. කවම කවදාකවත් ඒ “සමථනිමිත්තුපට්ඨා්න ත්තං” කි න
එයකන්, එයහම නැත්නම් සමථ නිමිත්ත මුදුන්ප්ත් කරගැනීයමන්
ලෙන ඒකාත්ම භාවය න්, ඒ චිත්ත ඒකාගර භාව ය ාදා නීවරණ ප්හ
කිරීම කවදාවත් ස්ථිර නැහැ. කවදාවත් ඒක නිෂ්ටාවත් යනයව ි. කළ
ුත්යත් නම් “වයලක් ණුපට්ඨා්න ත්තං”, ධර්ම ායග් ක ? ව ය ක
කිමින්, ඒ තුළින් නීවරණ දුරැ කරයගන යනක්ඛම්ම ප්හළ කිරීම ි.
ඒ නිසා තනිතනිව, තනි කගයේනායග් අඟ වායග්, තනි සටනක්
යමතන තිය න්යන්. යෙදා හදාගන්න ගි ගමන් අප්ි ඒකාන්තය න්ම
අර ලාමක කරමවලට වැයටන්න ඉඩ තිය නවා.
ඒ නිසා භාවනා කරයගන කරයගන නයකාට නම්, යම් ෙණ
ඇයහනයකාට නම් යත්යරනවා, යම්වා අප්ි දැඩි අධිෂ්ඨාන ප්ූර්වකව,
හරි ට කළ ුත්ත යනාකළ ුත්ත දැනයගන ගිය ාත් අප්ිට යොයහෝම
යල්සි ි. එයහම නැතිව කාමච්ඡන් ට ෙරව, ඒ ුතුකම් යම් වගකීම්,
ඒවා ඔක්යකාම දාගත්යතාත් අප්ිට ඒක නි ානාවරණ ක් ෙවට ප්ත්
යවනවා. ඒක නිසා යකා ි යවලායේ යකායහාම කරන්න ඕනැ
කි න එක කල් ඇතිව තීන්දු කරන්න ෙැහැ. අප්ි හැම යවලායේම
එ ට අදාළ ඥාන ඒ යවලාවට ප්හළ කරගන්න නම්, එළඹ සිටි
තත්ත්වය න් සති ප්ිහිටුවීමට ප්ටන් අරගත්යතාත් කාමච්ඡන්
යොයහෝම යහාඳ අභාස ක් ලො ය නවා. ප්රශ්න ප්තර ක් ලෙලා
ය නවා. ඒ නිසා කාමච්ඡන් ට කරි ා කරන ආකාර අනුව අයප්්
ප්රගමන යහාඳට දැකගන්න ප්ුළුවන්. යමාක කාමච්ඡන් නිතයරෝම
ෙැට ය මින් ප්හර ය මින් ති න ය ක්. අන්න ඒ ප්හර ය න ය
අප්ිව ප්රීක්ෂා කරන්න ආප්ු ය ක්. අයප්් ගුණ, අයප්් හැකි ාවල්
ප්රීක්ෂා කරන්න ආප්ු ය ක් මිස, ඒකට ෙ යවලා ඒක යනා කින්,
ඒක යනාප්තන් කි ලා න්න ප්ටන් අරගත්යතාත් අප්ි ප්රීක්ෂණ
මගඇරි ා යවනවා.
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යම් අනුව, කාමච්ඡන්
ප්ිළිෙඳව යම් හතර ආකාර ම
දැනයගන ිගින් ිගට ිගින් ිගට කට ුතු කයළාත් අප්ි කරන කුසල්
හැමදාමත් අධිකුසල ක් ෙවට ප්ත් යව ි. දාන ක් දුන්නත් අප්ි දායන්
ය න්යන් දැන් අන්න අර විප්ස්සනා ස්වරෑප්ය න් දැනයගන, කරන
දාන ප්ිළිෙඳව සතිමත් වීම. එයහම කයළාත් තම ි, අප්ිට යලාකු ප්ින
තිය න්යන්. සමථ භාවනාවක් කළත් ඒ සමථ භාවනායේදී ඇති
යවන්නා වූ නීවරණ න්යගන් යතාර තත්ත්ව , නීවරණ න්යගන්
යතාර තත්ත්ව ක් ෙව දැනගැනීයම් ක්ෂකම ි අප්ට තිය න්යන්. ඒ
මිසක් යතාර යවච්ච ෙයවන් ඇති වන සතුට ෙුක්ති විඳයගන
ිට්ඨධම්ම සුඛවිහරණ ක ඉඳීම යනයව ි. ඒක trap එකක්. ඒක
ප්ාශ ක්. ඒ ප්ාශ ගන්යන් නැතිව, මට කාමච්ඡන් දැන් නැහැ, ඒක
නැති කරගත්යත් මම සමථ කරම කට. දැන් කාමච්ඡන් නෑ කි ලා
යහාඳට න්නවා නම් සමථ ියග් තව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අවශ
කරන්නා වූ ධාන තත්ත්ව ලොගැනීමත් අප්හසු නැහැ.
ඒ නිසා කාමච්ඡන්ය න් නි හස් වීම ක්වලා තිය න්යන්
ණ කින් නි හස් යවන්නා වයග් කි ලා. කාම ආශාව කි න්යන්
ණ ක්. කාම යස්වන කි ලා කි න්යන් ණ ක්. ඒක ඩ ක්. ඒක
සිප්ිරි යග ක්. ඒක යලඩක්. ආන්න ඒ යලයඩන් අත්හැරැණට ප්ස්යස්
අනිත් කට්ටි අප්ට යලඩ දාන්න හ නවා, යමාක යම් යලඩ දාගන්යන්
නැත්යත් කි ලා. කසා ෙැඳප්ු නැති කට්ටි යගන් අහනවා, යමාක
ෙඳින්යන් නැත්යත් කි ලා. අිකාරම් මහත්ත ායගන් ඇහුවා
යටලිවිෂන් එයක්ි (මම ෙැලුයේ නෑ) මහත්ත ා විවාහ යවලා නැ ් ?
නෑ. ඇ ි මහත්ත ා විවාහ යවන්යන් නැත්යත්? ඇ ි මහත්තය ෝ,
මහත්ත ා හියර් වැයටන්න කැමති කි ලා ඇහුවාලු, නෑ කිේවා.
මහත්තය ෝ කසා ට, අයප්් සිංහයලන් කි න්යන් හිර ක් ගන්නව ි
කි න එක. මම හියර් වැයටන්න කැමති නෑ ි කිේවාලු. ඉතින් ඒක
අනිත් අ ට යප්්න්යන් ඇයහ් කටු ඇයනන්නා වායග්. යමාක යම්
අනිත් මනුස්ස ත් මම වයග් කුෂ්ට යරෝග හදාගන්යන් නැත්යත්,
යමාක යලඩ දාගන්යන් නැත්යත් කි ලා. ඒ නිසා මම අවුරැදු
විසිහය ් ඉඳලා තිස්හ ක්වා ගත කරප්ු කාලය ්, ඔ ප්රශ්න ට මම
උත්තර දුන්න හැටි ෙලනයකාට මට යල්සිම වැයඩ් වුයණ්, යකාණ්යඩ්
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වවාගත්තා. රැවුළ වවාගත්තා නැෙ ළඟට එනකල්. යකාණ්යඩ්
වවාගත්තා ිගටම. එයහම යවලා නිකම්ම නිකම් ඔළුව නරක් යවච්ච
මනුස්සය ක් වයග් තම ි හිටිය ්. එයහම නැත්නම් යම් ප්රශ්නවලට
උත්තර දීලා යේයරන්න ෙැහැ. යමාක කාමච්ඡන් ය ් ඉන්න
ඇත්තන්ට, අනිත් කට්ටි කාමච්ඡන් ය න් ගැලයවන්න කට ුතු
කරනව ි කි න එක මහා භ ානක තරස්තවාදී වැඩක් වයග් තම ි
යප්්න්යන්.
ඔ
ප්ාකිස්ථානය ් කාල ක් තිෙුණලු, මම හිතන්යන්
ඇ ්ගනිස්ථානය න් ආප්ු ප්ුරැ ් ක් යවන්න ඇති, සැම යකයනකුම
මත් ද්රව යොන්නම ඕනැ කි ලා. ඒ රයට් හැමදාම ගඩුගුඩාව
යොනවාම ි. යම්ක ජාතික චාරිතර ක්. කවුරැ හරි යොන්යන්
නැත්නම් හිරයග රට දානවලු ප්ිස්සු කි ලා. ඒ වයග් තම ි යම්
යලෝයක් හැම යකනාම ගායගන, තමනුත් ගාගන්න යලෝක ක්. ඉතින්
යම්යකන් ගැලයවන්න හ න යකනා ගඟ ියග් ඉහළට ප්ීනන
යකයනක් වායග. ඒ නිසා ය ෝගාවචර චරිත වැඳි
ුත්තක්. ඒ
යමාක , තාමත් ඉන්යන් කාමයභෝගී ප්ු ්ගලය ාත් එක්ක. තාමත්
අගාරික ප්ු ්ගලය ාත් එක්ක ඉන්යන්. අන්න එයහම ඉන්න ගමන්
එයගාඩත් නැහැ, යමයගාඩත් නැහැ යන්. එයලාව යමයලාව ය ක
කි න යම් අතරමැ , යම් කාමච්ඡන්
වයග් ඉතාමත්ම ගැඹුරැ
ධර්මත් එක්ක ඒ ප්ුංචි සති කි න උප්කරණ ළඟ ති ායගන යම්
කරන සටන ඇත්තටම වැඳි
ුත්තක්.
ඒ නිසා අයප්් යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් ප්වා කි ලා
තිය න්යන් ෙු ්ධාදී උත්තම න් වහන්යස්ලා එවැනි ප්ිරිසක් කිනව
නම් යමාන තරම් සතුටු යව ි ? ප්ුළුවන් ගමනක් යම් න්යන්?
යමාන ය ් ආවත් ගඟ ියග් ඉහළට න්නා වයග් විශාල මධර් ක්
ඇති කරයගන, නම්ෙුවක් ලොයගන ලාභ ක් සත්කාර ක් ෙලායගන
යනයව ි යම් න්යන්. ආන්න ඒ වයග් ගමනක අප්ි ය ිලා ඉන්නවා
කි ලා අප්ි ප්ුළුවන් තරම් චිත්ත ශක්ති ක් ඇති කරගන්න ඕනෑ. ඇති
කරයගන ෙලනයකාට යම් අවි ාව මරන්න සර්වඥ න් වහන්යස්
ය ්ශනා කරලා ති නවා, යම් වයග ශක්ති කින් කට ුතු කරනවා නම්
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මහයණනි, හිමාල කන් උඹලට ප්ලන්න ප්ුළුවන් ය කට, යම් වයග්
යම් ප්හත් වූ තුච්ඡ වූ අවි ාව යමාකක් කි ලා. එතරම් දැඩි
අධිෂ්ඨාන ශක්ති කින් තමන් ගත්ත ස ්ධා විරි සති සමාධි ප්රඥා
ධර්ම වඩනයකාට හිතාගන්න ෙැරි ය ්වල් කරත හැකි ි. එතයකාට
අවි ා, නීවරණ කි න ඒවා යොයහෝම ප්ුංචි ය ්වල් ෙවට ප්ත්
යවනවා. ඒක සඳහා අප්ි ඡ ් න්ත කුලය ් ඇයතකුයග් වීර් ගන්න
ඕනෑ. කැට කිරිල්ලි ක් වයග් වැයනන හිතකින් කරන්න ෙැහැ.
වැයනන්න ගිය ාත් නීවරණ යලාකු යවනවා. අප්ි ඡ ් න්ත කුලය ්
ඇයතක් වයග් ෙලනයකාට නීවරණ නිකන් ෙට ප්ඳුරක් වායග් ප්ුංචි
යවනවා.
අන්න එයහම ෙලායගන න්න නම්, මම ප්ැහැිලිව ප්රකාශ
කරනවා කවදාවක්වත්ම දාන කින් ඇති වන ශක්තිය න් නීවරණ
යප්ාඩි කරන්න ෙැහැ. ඒ වයග්ම ධාන කින් ඇති වන ඒකගරතායවන්
නීවරණ යප්ාඩි කරන්නත් ෙැහැ. නීවරණ යප්ාඩි කරන්න නම්
අනිවාර් ය න්ම තමන්ට ඉිරිප්ත් වන ය ් තුළ ධාතු මනසිකාර ,
ක්ෂණික සමාධි , ක්ෂණ වශය න් බිඳිබිඳී න ගති , එයහම නැත්නම්
ක්ෂණික මරණ දැක්කා නම්, ඒක ඒකාන්තය න්ම නීවරණ න්ට
ප්රධාන උත්තර ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. ඉතින් එයහම යම්
සි ලුය නාටම ශක්ති ලැයේවා කි ලා මම ප්රාර්ථනා කරමින් අ ට
නි මිත ධර්ම ය ්ශනාව යමයතකින් සමාප්්ත කරනවා.
.
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33 │ වයාපා
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බ්ුද්ධස්ස
“ඉධ භික් ්ව භික් ු සන්තං වා අජ්ඣත්තං බ්යාපා ං ‘අත්ථි ්ම
අජ්ඣත්තං බ්යාපා්දා’ති පජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං බ්යාපා ං
‘නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං බ්යාපා්දා’ති පජානාති.
යථා ච අනුප්පන්නස්ස බ්යාපා ස්ස උප්පා්දා ්හාති තඤ්ඤච
පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස බ්යාපා ස්ස පහානං ්හාති තඤ්ඤච
පජානාති, යථා ච පහීනස්ස බ්යාපා ස්ස ආයතිං අනුප්පා්දා ්හාති
තඤ්ඤච පජානාති.”
යගෞරවනී ය ෝගාවචර මහා සංඝ රත්නය න් අවසර ි. යම්
වටිනා සූතර ක් වන සතිප්ට්ඨාන සූතර ඉිරිප්ත් කරයගන, ඒ අනුව
රෑප් යවත ප්ැවති ා වූ කා ානුප්ස්සනා ප්ර්ව , යේ නානුප්ස්සනා
ප්ර්ව , චිත්තානුප්ස්සනා ප්ර්ව කි න යකාටස් ඉක්මවලා දැන් යම්
ඇවිත් තිය න්යන්, ප්ත් යවලා තිය න්යන්, අවසාන ගැඹුරැ වූ
ධම්මානුප්ස්සනා යකාටසට ි. ධම්මානුප්ස්සනායවත් අප්ි කලිනුත්
මතක් කරගත් විිහට, නීවරණ වශය න් එක ප්ර්ව ක් කඩා
යප්න්නුවා. ඊගාවට උප්ාදාන ස්කන්ධ ප්හ, ආ තන හ , යොජ්ඣංග
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ධර්ම හත, චතුරාර් සත හතර කි ලා යකාටස් කීප් ක් කඩලා
යප්න්නනවා. එ ිනුත් නීවරණ ප්ේෙ තම ි අ ත් මුල් තැනට ධර්ම
ය ්ශනාවට මාතෘකා යවන්යන්. නීවරණ ප්ේෙය ් ප්වතින්නා වූ
මචතසික ධර්ම මීට කලින් චිත්තානුප්ස්සනා යකාටයස්දී සෑයහන
දුරට මූලධර්ම වශය න් යහෝ අත්දැකීම් වශය න් යහෝ ශරාවක ින්ට,
ය ෝගාවචර ින්ට ලො දීල ි සර්වඥ න් වහන්යස් ධම්මානුප්ස්සනා
යකාටසට හිත නංවන්යන්, ආරාධනා කරන්යන්. ඒ නිසා
චිත්තානුප්ස්සනා යකාටයස්දීත් “සරාගං වා ිත්තං, වීතරාගං වා
ිත්තං, වීත්දාසං වා ිත්තං, ස්මාහං වා ිත්තං” ආදී වශය න් රාග
ය ෝස යමෝහ වශය න් ඇති නැති සිත් ප්ිළිෙඳව මූලික අ හස ඉිරිප්ත්
කරලා දීල තියෙනවා. එහිදී වඩාත්ම මූලධර්ම යකාටසක් වශය න්
හඳුන්වලා දීලා දැන් යමතනට එනයකාට ය ෝගාවචර ාට සමාජ ික
වශය න්, එයහම නැතිනම් භාවනාවට මතු වන ොධක වශය න්
ඉිරිප්ත් කරමින්, කලින් හඳුන්වා දුන් යකාටයස්ම වියශ්ෂඥතාවක්
ඉිරි ක් ෙලායප්ායරාත්තු යවනවා.
ඒ වායග්ම තම ි යම්ක භාවනාව වශය න්, නැතිනම්
අත්දැකීමට සම්ෙන්ධ කරලා තමායග් ජීවිත වශය න් අත් කිමින්
න ය ෝගාවචර ාට නම්, උප්ින්නා වූ කාම රාග වාප්ා
ආදී
ධර්ම මුලින් මුලින් (ඒ කි න්යන් කා ානුප්ස්සනා යකාටසට
එනයකාට, යේ නානුප්ස්සනා යකාටසට එනයකාට) ප්රහාණ කළ
ුතු ි. කිනයකාටම එ ින් මග ඇරලා, අ ින් කරලා, තළා ඔෙලා,
තමායග් මූල කර්මස්ථාන
වන කා ානුප්ස්සනාව යහෝ මතු
කරගැනීම ප්හාන සංඥාව වශය න් යප්න්වනවා. ඉතින් අප්ි කලිනුත්
මතක් කරගත් විිහට, සමහර විටක ය ෝගාවචර ාට මුල් මුල්
අවස්ථායේ, විප්ස්සනායේ මුල් මුල් අවස්ථායේ, යම් මතු වන්නා වූ
නීවරණ ධර්ම, මචතසික ධර්ම එක එකක් යවන් යකාට
හඳුනාගැනීමක්වත් උනන්දු කරවන්යන් නැහැ. උනන්දු කරවන්යනත්
ඒ මතු වන සි ල්ලම සිතුවිල්ලක් වශය න් යහෝ එයහම නැතිනම්
සිත ප්ිට ාමක් වශය න් යහෝ යමයනහි කරමින්, යප්ාදුයේ යමයනහි
කරමින් වහාම හිත හැකි ඉක්මනින් මූල කර්මස්ථානය ් හසුරැවන්න
කි ලා. යම් නිසා ය ෝගාවචර ා එච්චර යලාකු යප්්වීමක්, යේරැමක්
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යනාකර ඉප්දුණ කාමච්ඡන්
යහෝ යේවා, වාප්ා
යහෝ යේවා,
ථිනමි ්ධ යහෝ යේවා, උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා කි න යකා ි
ය ් ආවත් ඒක හිත ප්ිට ාමක්, නැතිනම් සිතීමක්, නාම ධර්ම
වශය න්, වියශ්ෂය න්ම හිත ප්ිට ාමක් සහ කල්ප්නාවක් වශය න්
යමයනහි කරලා ප්ැත්තකට කරනවා. ප්හාන සංඥායවන්ම තම ි
එනයකාටම යමයනහි කරලා තමන්යග් මූල කර්මස්ථාන මතු
කරගන්යන්.
ඒත් යේ නානුප්ස්සනාව කි න ය වන ප්ර්ව ප්ැන්නුවාට
ප්ස්යස් මඳ වශය න්, ඒවා චිත්තානුප්ස්සනා යකාටස් වශය න්
සරාගං වීතරාගං, සය ෝසං වීතය ෝසං, සයමෝහං වීතයමෝහං ආදී
වශය න් ඒවා ප්ිළිෙඳ සිතිවිලි, සිතන ය ්වල්, සිතට මතු වන
මචතසික ධර්ම යකාටස් කරන්න ඉයගනගන්නවා. ඒ යවලායේදී
එේවා තාමත් ය ෝගාවචර ාට ොධක මට්ටමට අනතුරැදා ක මට්ටමට
ප්වතිනවා යවන්න ප්ුළුවන්. නමුත් එතනදී මූල කර්මස්ථාන
නිතයරෝම හියත් ප්වති ්දී යම් ඇති යවන්නා වූ සරාග සිත, සය ෝස
සිත, සයමෝහ සිත කිමින්, ඒත් ඒවා ඉස්මතු කරන්න ය න්යන්
නැතිව, මූල කර්මස්ථානය ් මායග් හිත ති නවා යන් , මයග් මූල
කර්මස්ථාන තාම මැකිලා නැහැ යන් කි ලා, ඒ මූල කර්මස්ථාන
ප්වති ්දී එන්නා වූ රාග ්යේෂ යමෝහ සිතිවිලි කින්න ප්ුළුවන්
තත්ත්යවට එනයකාට කීප්වතාවක්ම කලිනුත් මතක් කරගත්තා වායග්,
ආධුනික ය ෝගාවචර ා නම් ටිකක් කලෙල යවනවා. කලෙල
යවන්යන් යමාක ? “මයග් භාවනාව යමච්චර යහාඳට ඇවිල්ලා, දැන්
ආ අරමුණු ට කරයගන රාග මතු උනා යන් , ්යේෂ මතු උනා
යන් , යමෝහ මතු උනා යන් ” කි ලා. චිත්තානුප්ස්සනායේ යකාටස්
කරන තායලට යම්වා යමාක යම් ආය ත්? යහාඳට භාවනාව
ගිහිල්ලා යමාක යම් ආය ත් මතු උයන්? කි ලා අර ප්ිටින් මතු වූ
ොධක ධර්ම ප්ිළිෙඳව ප්සුොන ගති ක්, අධිෂ්ඨාන බිඳගන්න
ගති ක් තිය නවා. එතැනදී උනන්දු කරලා ය න්න ඕනෑ, මතු කරලා
ය න්න ඕනෑ, රාග දැන් ආවත් ්යේෂ දැන් ආවත් යමෝහ ආවත්
ඒ අතරමැ අවයශ්ෂ වශය න් යහෝ නිලීන මට්ටමක යහෝ නිිගත්
මට්ටමක යහෝ අප්රකට මට්ටමක යහෝ තාම මූල කර්මස්ථාන
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
තිය නවා නැ ් කි ලා ෙලන්න. ඒක ය ෝගාවචර ාට මධර්
ඇති කරගන්න, ය ෝගාවචර ාටම තමන්යග් සති සමාධි ය ක
අඛණ්ඩව ප්වතිනවා නැ ් කි ලා ෙලන්න යලාකු රැකුලක් යවනවා.
එයහම නැතිව මතු වන රාග ්යේෂ යමෝහ සිතිවිලිවලට භ යවලා
ප්ැරිලා, ඒ යවලායේ තවමත් අප්රකටව නමුත්, එයහම නැතිනම්
ප්රණීත නැතිව නමුත්, ප්වතින්නා වූ මූල කර්මස්ථාන ත් ටප්ත්
කරයගන හිත වට්ටගන්න අවස්ථාවල් යවන්න ඉඩ තිය නවා.
ආන්න ඒයකන් වළක්වලා, මතක් කරලා ය නවා, දැන් රාග
ආවත් ්යේෂ ආවත් යමෝහ ආවත් ඒ අතරමැ තමන් ගත්තා වූ
ආනාප්ාන යහෝ ප්ිම්ීම හැකිළීම කි න්නා වූ මූල කර්මස්ථාන
යහෝ යවනත් කිසි ම් ගත්ත ය ක් තිය නවා නම් ඒක ප්වති ්දීම,
(නාටක ක ස්වරෑප්ය න් කි නවා නම් ඒකත් යේිකායේ ප්වති ්දීම)
රාග ්යේෂ යමෝහ කි න කට්ටි
ප්රධාන චරිත රඟප්ාන්න
ප්ටන්ගන්නවා ? එයහම නැතිනම් සම්ප්ූර්ණ යේිකායවන් මූල
කර්මස්ථාන
ප්ලවා හැරලා ? රාග ්යේෂ යමෝහ යේිකාව
ආකරමණ
කරලා ? කි ලා ය ෝගාවචර ා කලෙල යනාවී
නිවිහැනහිල්යල් ෙලන්න උනන්දු කයළාත්, අ ප්ැරදුණත් අනිත්
වයස් ප්ර් ංක ට ගි යවලායේදී මූල කර්මස්ථාන මුදුන්ප්ත්
කරගන්නත් ප්ුළුවන් යවනවා. ඒ කරම ට මූල කර්මස්ථානය ්
ප්වතින්නා වූ යගායරෝසු ගති ඕළාරික ගති යකයමන් අඩු වන විට
රාග ්යේෂ යමෝහ වයග් ය ්වල් එනවා යේිකාවට. නැතිනම්
තමන්යග් භාවනා ර්ශන තල ට එනවා. ඒ ආවාට මූල කර්මස්ථාන
සම්ප්ූර්ණය න් මැකිලා ගිය ් නෑ යන් , නැතිනම් මයග් එකම
ප්රමාර්ථ , එකම ුතුකම යම් මූල කර්මස්ථාන ප්ැවැත්වීම යන්
කි ලා යහාඳට අර මූල කර්මස්ථානය ්ම සරණ ි, මූල
කර්මස්ථානය ්ම ප්ිහිට ි කි ලා ගයඟ් ගහයගන න මිනිහාට ප්ිදුරැ
ගහ හරි කමක් නැහැ කි නව වයග් එහි එල්යලන්න උත්සාහ කරනවා
නම්, අන්න ඒ ය ෝගාවචර ාට ප්ුළුවන් යවනවා හිතාගන්න තාම
ෙලවත් විිහට ොධා කරන මට්ටමට නීවරණ ධර්ම ආවත් තමන්ට
එල්යලන්න වැලක් තිය නවා. සරණක් තිය නවා. ඒ සරණ යම්
යවලායේදී ජ යගන යනායව ි තිය න්යන්. නමුත් සංසි ්ධිය න්
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ෙැහැර යවලා නැහැ. අන්න ඕක සරණ
යත්රැම්ගන්න ඕනෑ.

|

න්න ඕනෑ, ආන්න ඕක

යම්ක යත්රැම්ගත්යතාත් විතරක් ඒ ය ෝගාවචර ාට ප්ුළුවන්
යවනවා, යමන්න යම්වා දැක වටහාගන්න - යමන්න මූල
කර්මස්ථාන ප්රකටව තියෙන යවලාව, යමන්න මූල කර්මස්ථාන
ප්රණීතව වැටයහන යවලාව, ඔන්න ඊගාවට ඒක කරමය න් සි ුම්
යවනයකාට හීන භාව ට ප්ත් යවනයකාට අප්රකට භාව ට ප්ත්
යවනයකාට ඔන්න යකෝලම්කාරය ෝ, ඔන්න යවස්ෙැන්දුම්කාරය ෝ
එක එක්යකනා අර තිය න හිඟප්ාඩුවට රිංගාගන්න හ නවා.
ය ෝගාවචර ා මූල කර්මස්ථාන ට මූලිකත්ව ය න්න ඕනෑ. ඒක දැන්
සි ුම් යවලා තිෙුණත් අප්රකට යවලා තිෙුණත්, යම්කම ෙලාගන්න
ඕනෑ කි න හැඟීයමන් හිටිය ාත් දැන් යම් කට්ටි යරා ෙැඳයගන
එන යවලාවට ක්ෂ නම් දැකගන්න ප්ුළුවන් යව ි, යමන්න ඉස්යසල්ලා
රාග තිෙුණා, ඒ රාග තිෙුණු තැනට යමන්න ්යේෂ එනවා.
ඔන්න ටික යවලාවක් නයකාට ්යේෂ තමන්යග් රංගන ක්වන්න
ප්ටන්ගන්නවා. ඊළඟට ්යේෂ ෙැහැලා නවා. ඒ යවනුවට ආය
රාග එනවා. එයහම නැතිනම් මම යම් භාවනාව හරි වැරි කි ලා
යතෝන්තු කරවන යමෝහ එනවා. ඒයගාල්යලා එන හැටි, ප්ැවතිලා
රංගන ක්වන හැටි, ෙැහැලා න හැටි කි න විිහට සිතිවිලිවල මුල
මැ
අග, මචතසිකවල මුල මැ
අග දැකගන්නට නම්
ඒකාන්තය න්ම මූල කර්මස්ථාන
කි න යත්මාව යනාකැඩී
ප්වතින්න ඕනෑ.
ඒත් තාම යප්යනන්යන් ඒ ප්ිටින් එන්නා වූ නීවරණ ධර්ම,
ොධා කරන්නා වූ කර ර කරන්නා වූ උගුයර් හිර යවච්ච ය ක්
වායග්, ඇහැට වැටුණු කුණක් වායග් තම ි. නමුත් අර අඛණ්ඩව
ප්වතින්නා වූ මූල කර්මස්ථාන අ හායගන, ඒක ි තමුන්යග් ුතුකම
කි ා කට ුතු කරන ය ෝගාවචර කුට නම්, එන්න එන්න තමන්යග්
යකාඳු ඇට යප්ළ හ ි යවන්නා වායග් ඒ යවලායවත් යකාච්චර
නීවරණ ෙලවත් උනත් මූල කර්මස්ථාන යනාකැඩී ප්වතිනවා යන්,
මයග් සිත ඒකම යහා නවා යන් කි න ප්ැත්ත දැකගන්න
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ප්ටන්ගන්නයකාට ප්ිටින් එන්නා වූ සිතිවිලිවල මුල යමයහම ි, මැ
යමයහම ි, අග යමයහම ි කි ලා එන්න එන්න එේවා ප්රිච්යේ
කරන්න ප්ුළුවන් වනවා. “ප්ජානාති” කි ලා කි න්යන් ඔන්න ඔයහාම
මුල මැ අග දැනගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ට. එතයකාට ඒයගාල්ලන්ට
අර තරම්ම යේිකායේ යප්ාළයේ අඩි හප්්ප්ලා හත්අඩි ප්ාගන්න
හම්ෙ යවන්යන් නැහැ. නටන්න හම්ෙ යවන්යන් නැහැ, යමාක
ය ෝගාවචර ා එ ාලයග් නැටිල්ල ගැන යනයව ි ෙලන්යන්. ඒ
යවලායේ ප්ැත්තකට තල්ලු යවලා යහෝ ප්වතින්නා වූ මූල
කර්මස්ථානය ් සරණ නවා. එතයකාට අරයගාල්යලා යහමිහිට
යහමිහිට ටියකන් ටික නිලීන යවලා න්න ප්ටන්ගන්නවා.
ඊටත් එහා ගි අවස්ථාවක් වයග් තම ි යප්්න්යන් යම්
ධම්මානුප්ස්සනා යකාටයස්දී. ධම්මානුප්ස්සනායේදී යහාඳටම මූල
කර්මස්ථාන ප්රකටව ප්වතිනවා; ඒ ෙවත් න්නවා ය ෝගාවචර ා.
දැනයගන ඉ ්දී දැන් යම්යගාල්ල එනවා. එන යවලායේදී යොයහාම
ලස්සනට තමන් එහි යතයමන්යන් නැතිව, තමන් එ ට නතු
යවන්යන් නැතිව, රාග මතු උනා; ඉතින් යමායකෝ? මතු උනා, නැති
උනා. ඒ නැති යවච්ච එක ඇති උනා, ඒ ඇති යවච්ච එක ප්ැවතුණා,
ඒ ඇති යවච්ච එක නැති උනා. ආන්න ඒ විිහට අර නිවරණ
ධර්ම න් නිකන් අඬුයවන් අල්ලගන්න ප්ුළුවන් තරමට; ඉස්සර නම්
අඬුයවනු ි අතිනු ි ය යකන්ම අල්ලන්න ගිහින් අත ප්ුච්චගන්න
යවලාවල් තිය නවා. දැන් අඬුව ති ායගන අත ප්ුච්චාගන්න ඕනෑ
නැහැ. අන්න ඒ යවලාව එනයකාට ය ෝගාවචර ායග් මූල
කර්මස්ථාන ප්ිළිෙඳ ක්ෂතාව මනින එකම මිම්ම යවන්යන් යම්
ොහියරන් එන කර ර ටික තම ි. නමුත් කිසිම යවලාවක ඒවා
යගන්නාගන්න කි ලා නම් යප්ාතකවත් ප්තකවත් නැහැ. ඒවා එන
එක ස්වභාව . මුහු අ ිනට ගි ාම රැල්ල ගහන්න කි ලා ප්රාර්ථනා
කරන්න ඕනෑ නැහැ. අනිවාර් ය න්ම රැලි ගහනවා. සමහරැ රැල්යල්
එබිලා නානවා. සමහරැ උඩ ප්ැනලා යේයරනවා. දැන් කායල්
තිය නවා අලුත් යසල්ලමක් - සමහරැ රැල්ල ප්ිනවා. විශාල ජනප්රි
කරීඩාවක් ෙවට ප්ත් යවලා තිය නවා යම් රැල්ල ප්ින එක. ඔ අයප්්
මුහු අ ියන් ඉන්න ප්ිරිමි ළම ි ඕක ප්ුරැදු කරලා තිෙුණා දැන් අවුරැදු
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යොයහෝ කාල කට ඉස්යසල්ලා. දැන් සු ් ත් ප්ුරැදු කරයගන
තිය නවා. යොයහාම ජනප්රි කරීඩාවක් ෙවට ප්ත් යවලා තිය නවා.
යගායරෝසු රැල්ල තිය න යවලාවට හුඟක් වියනෝ
ලැයෙනවා. ඒ
වයග් තම ි මූලික වශය න් කා ානුප්ස්සනා වශය න් මූල
කර්මස්ථාන
රැකීමත්, යේ නානුප්ස්සනා
චිත්තානුප්ස්සනා
යකාටස්වලට එනයකාට මූල කර්මස්ථාන දුර්වල කරමින් සියතන්
ප්හළ වන්නා වූ යේ නා ආදී යම් මචතසික ධර්ම මතු යව ්දී
ාන්තම් භාවනාව කඩා යනායගන ඉිරි ට න මට්ටමත් ප්ැනලා,
ඒවා එන ිහා, ඒවා ප්වතින ිහා, ඒවා න ිහා ෙලායගන ඉන්න
ප්ුළුවන් ශක්ති ක් ඇති කරගත්තා නම් ඒ ය ෝගාවචර ා සෑයහන
දුරකට තනි ම භාවනාවක් කරගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති කට ප්ත් වුණු
යකයනක්.
ඒ අවස්ථා තුන විස්තර කිරීමට ඔයහාම උනාට, සමහර විටක
ඔ මැ අවස්ථායේදී හුඟක් කල් වැයටනවා. තමන් කවදාවත් ප්ිහිට
ගන්යන් නැහැ. සරණ න්යන් නැහැ තමන්යග් මූල කර්මස්ථාන .
මයග් යමච්චර යම් යකෝලම්, යමච්චර විච්චූරණ, යමයතක් තිේෙ යවස්
ෙැන්දුම්, යම් විියහ් නාඩගම් යකාච්චර නැටුවත් මූල කර්මස්ථාන
තිය නවා යන් , අල්ලන්න ප්ුළුවන් යන් කි න විශ්වාස එන්යන්
යහාඳ යකාන් ප්ණ තිය න ය ෝගාවචර න්ට ප්මණ ි. හුඟය යනක්
යමතනදී ප්ාවා ය නවා. ප්ාවා දීලා යචෝ නා කරනවා මට යමතනදී
රාග ආවා, ්යේෂ ආවා, යමෝහ ආවා ආදී වශය න්. නමුත් ඒ
ය ෝගාවචර ාට ඇති කරලා දුන්යනාත් හැකි සංඥාවක් ඒ යවලායේදී
මූල කර්මස්ථානය ්ම සරණ න්න, සරණ න්න කි ලා ජ
ගත්යතාත් යලාකු සතුටක් එනවා. ඒත් තාම නීවරණ ප්ිළිෙඳ මූලික
අභාස ඉවර නම් නැහැ. ඉවර යවන්යන් නම් යම් ධම්මානුප්ස්සනා
යකාටයස්දී; එතනදී යම්ක අප්ි කලින් සඳහන් කරගත්තු විිහට
කාමච්ඡන්
යවන්න ප්ුළුවන්, එයහම නැතිනම් වාප්ා
යවන්න
ප්ුළුවන්, එයහම නැතිනම් ප්සුවට මත්තට සඳහන් කරන්නා වූ ය ක්
යවන්න ප්ුළුවන්. ඒවා එනයකාට “ඉධ භික්ඛයව භික්ඛු සන්තං වා
අජ්ඣත්තං කාමච්ඡන්ද ං” නැතිනම් “ඉධ භික්ඛයව භික්ඛු සන්තං වා
අජ්ඣත්තං ොප්ා ං” ආදී වශය න් ඔන්න සන්තානය ් දැන්
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කාමච්ඡන්
ප්වතිනවා, ඔන්න සන්තානය ් දැන් වාප්ා
ප්වතිනවා කි න ප්ජානාති; කිසිම කනගාටුවක් ඇත්යත් නැහැ. කිසිම
උනන්දුවක් ඇත්යත්ත් නැහැ. ඒ ශු ්ධ ධර්ම හරි ටම ප්ිම්ීම
ඇතුයළ් ප්වතින්නා වූ ත යවන ගති දැක්කා, යතරයප්න ගති
දැක්කා, උණුසුම් ගති දැක්කා ආදී වශය න් අත්දැක්කා වායග්
නීවරණ ායග් ඇත්තා වූ ලක්ෂණත් කිනවා. එයහම නැතිනම් අප්ි
කි නවා ඔත්තුකාරය ක් වශය න් ගිහිල්ලා යවන ෙළයකාටුවක්
යප්්න යතක් මානය ් හැංගිලා ඉඳයගන, ඒ ෙළයකාටුයේ සි ්ධ
යවන්නා වූ සෑම කට ුත්තක්ම යහාඳට ඔත්තු ෙලනවා වායග්.
කවදාවත් නරක ි හඳුන්වාය න්න මම ඔත්තු ෙලන්යනක් කි ලා.
එයහනම් ඒ ජීවිත එතැනින්ම හමාර යවනවා. ප්ුළුවන් තරම්
මධස්ථව ඉඳයගන ඔත්තුකාරය ක් ෙව දැයනන්යන් නැතිව හැංගිලා
යහෝ ඒ කට ුතු කරනයකාට ඒ ෙළ කඳවුයර් තිය න ෙලවත්කම,
යකාතැන යවඩි යෙයහත් හංගලා තිය න්යන්, යකාතැන ආ ුධ
හංගලා තිය න්යන්, යකාතැන යම් ෙළ කඳවුයර් අණ ය න
නිලධාරි ා සිටින්යන් ආදී වශය න් දැකගත්යතාත්, දැකගන්නා
තරමටම ඔත්තුකාර ාට ලැයෙන සන්යතෝසම වැඩි යවනවා. යගවීම
වැඩි යවනවා. ඒ නිසා ඔත්තු ෙලලත් යම් කඳවුර එච්චර ෙලවත්
එකක් යනයව ි, යේ හුඹහක් වයග් එකක් කි ලා න්තම් අඩු
තක්යස්රැවක් කරයගන ගිහිල්ලා ප්ස්යස් ු ්ය ට ගි ා නම් අමාරැයේ
වැයටනවා. ඒ නිසා ප්ුළුවන් තරම් ඒ ෙළ කඳවුයර් තිය න්නා වූ
වැ ගත් අංශ දැකගන්න ඕනෑ.
ඒ වයගම තම ි කාමච්ඡන්
වාප්ා
ප්ැමිණි හම ඒකට
ෙ යවලා ඒවා කිනයකාට යවේලලා, උගුර කට යේළිලා කට ුතු
කරන්න ගත්යතාත් කවදාවත් ෙැහැ. එතයකාට අර හප්න ෙල්ලා දුවන
මිනිහව එලව එලවා හප්නවා වයග් නීවරණ ධර්ම එලව එලවා
ය ෝගාවචර ාට ප්හර ය නවා. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා තුළ තියෙන්න
ඕනෑ
යම්වාට
අභිය ෝගශීලී
ස්වරෑප් ක්.
ඊට
කලින්
කා ානුප්ස්සනාවට
ක්ෂ
යවලා
යේ නානුප්ස්සනාවට,
චිත්තානුප්ස්සනාවට ක්ෂ යවලා, දැන් නීවරණ එනවාම ි. ඒ නීවරණ
ප්ිළිෙඳව සර්වඥ න් වහන්යස් සතිප්ට්ඨානය ් සඳහන් කරලා
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තිය න්යන් යමයහම ි. ඔන්න දැන් ආවා. මයග් දැන් ුතුකම
තිය න්යන් ඒ ඇත්තා වූ වාප්ා ය ්, ඇත්තා වූ නැත්නම් නැත්තා වූ
වාප්ා ය ්, නැතිව සිට ඇති යවන්නා වූ වාප්ා ය ්, ඇතිව සිට
නැති යවන්නා වූ වාප්ා ය ්, නැති යවලා ආය මත්තට නූප්ින
තායලට නැති යවන්නා වූ වාප්ා ය ් ස්වභාව කි ලා එක එකක්
කින එක ි කීවාම, ඒක හරි ටම අර මූල කර්මස්ථානය ධාතු
මනසිකාර ට යොයහෝම සමාන ි. මූල කර්මස්ථානය ්ම හිත යහාඳට
එල්ල යවලා මුහුණට මුහුණ දාලා ඉන්නයකාට එන්න එන්න ති න
ප්රඥප්්ති ගති, ප්රඥප්්ති සටහන් ආකාර හැලිලා, ඒ යවනුවට එහි
ඇත්තා වූ ත යවන යතරයප්න උණුසුම් චංචල කම්ප්න ගති යප්්න්න
ප්ටන්ගන්නවා. එතයකාට ය ෝගාවචර ා ඒක මයග් චංචල ක්, මයග්
කම්ප්න ක්, ස්තරී කම්ප්න ක්, ප්ුරැෂ කම්ප්න ක්, උඩ කම්ප්න ක්,
ට කම්ප්න ක්, යහාඳ කම්ප්න ක්, වැරි කම්ප්න ක් ආදී වශය න්
යත්රීම යේරීමකින් නැතිව හුදු කම්ප්න භාව , කම්ප්න ස්වභාව , ඒ
හැටි, ඒ කින හැටි, ඒ නිලතල, යහාඳට හැඩතල දැකගන්න ප්ුළුවන්
තත්ත්යවකට එනවා.
එතයකාට ය ෝගාවචර ාට යම් ය ් ප්ිළිෙඳව ප්ුදුමාකර
ආගන්තුක ගති ක් ඇති යවනවා. මයග් එකක් යනයම ි - මම
කරන්යන් හුදු නිරීක්ෂණ ක් ප්මණ ි. නමුත් ඒ නිරීක්ෂණ තුළ මුළු
සංසි ්ධි ම ටප්ත් කරන්න ප්ුළුවන් තරම් ප්ුදුම ඒකාධිකාරී භාව ක්
තිය නවා. එතැනින් එහාට ඉක්මන් වීයමන් තම ි, ය ෝගාවචරය ෝ
යහෝ ය ්ශප්ාලඥය ෝ යහෝ යමාකා යහෝ අමාරැයේ වැයටන්යන්. ඒ
දැකගැනීම, තත්ත්ව වටහාගැනීම හුඟ යවලාවක් කළ ුතු ි. කරල ි
තමන් යත්රැම්ගන්නට ඕනෑ මම මීළඟට කළ ුත්ත යමාකක් , එයහම
නැතිනම් එයහන් එන ය ෝජනාව යමාකක් කි ලා. දැකගන්න
ගමන්ම ඒකට කුලප්්ප්ු උයනාත් කම්ප්න උයනාත් ඒක තම ි මාර ා
අයප්න් ෙලායප්ායරාත්තු යවන දුර්වලම දුර්වලකම. දැකලත් ඒ
ප්ිළිෙඳව නැවතත් කලෙල යවන්න යහාඳ නෑ කි ලා අප්ණ්ණකව,
නැත්නම් අවිරැ ්ධව ඒ ිහාම ෙලායගන ඉන්න ප්ුළුවන් නම්, ඇත්ත
වශය න්ම සර්වඥ ය ්ශනාව යහාඳ හැටි යත්රැම්ගත්යතාත් යප්්න්න
තිය න්යන් එවැනි දීර්ඝ නිරීක්ෂණ කින්ම යම් ෙලවත් සතුරා දුර්වල
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
යවනවා. ම් යවලාවක අප්ි ඒ සතුරාට කිප්ුයණාත්, සතුරාට ප්රතිකරි ා
කරන්න ගත්යතාත්, ඒකම ි ඒ සතුරා අයප්න් ඉල්ලන ය ්. ඒකම අයප්්
දුර්වලකමක් ෙවට ප්ත් යවනවා.
ඒ නිසා තලතුනා යවන්න යවන්න, ඒ එන රාග යකාච්චර
ෙලවත් වුණත්, ්යේෂ යකාච්චර ෙලවත් වුණත්, ය ාගාවචර ා
යත්රැම් අරගන්න යවනවා, යම් යකාච්චර රාග ඇවිල්ලා හිසට
ගහලා යතත් යවලා ගත කළත් ඒ ෙව දැනගැනීයම් ශක්ති ක් සති ට
තිය නවා. මම උගර රාග ක් මතු යවලා ඒ ප්ිළිෙඳව යවනදාට වඩා
දැන් අවිය න් ඉන්යන් කි ලා ඒ ය ෝගාවචර ා සති අවයෙෝධ
කරයගන, ඒ අතරමැ ත් මූල කර්මස්ථාන කින්න ප්ුළුවන් නම් ඒක
අවයෙෝධ කරයගන, එයහම නැතිනම් මුළු කය ් යහෝ සිත
ප්වත්වායගන න්න ෙලනයකාට, අර යමයතක් කල් තමන්ව ටප්ත්
කරගන්න ප්ුළුවන් තරයම් අධිකාරි ක් ඒකාධිප්තිත්ව ක් ප්වත්වාප්ු
රාග කුක්යකක් වයග් ටප්ත් කරන්න ප්ුළුවන්. ඒක ිහා යනාෙලා
දැනයගන ඉඳීයමන්, ඇස් ඇති මුත් අන්ධය කු වයග් ඉඳීයමන් යම්ක
කරන්න ප්ුළුවන්. තණ්හා රති රාගා කි න තුන්ය නා ඇවිල්ලා
සර්වඥ න් වහන්යස් යෙෝධි ට උත්සාහ කරන යෙෝසත් කාලය ් ඒ
ඟලප්ු දැඟලිල්යල්දී ඇහැක් ඇරලා ෙැලුයේ නැහැ. කිේයේ නම්
අප්්ප්ච්චිට ඔ ෙැරි වුණාට අප්ි තුන්ය නා ගිය ාත් නම් අප්ි බිම
දානවා. එ ා තරැණය ක්, කි ලා රංගන දැක්වුවා. නමුත් කිසි යස්ත්
වැඩක් වුයණ් නැහැ. මාර ා ඇවිල්ලාවත් ෙැරි වුණා කි නවා සිවුරැ
යකානක්වත් යහාල්ලන්න. ඒ වයග් තම ි තණ්හා රති රාගා ආවාට
ෙැරි වුණා යෙෝසතුන් වහන්යස්යග් සියත් එක චින්තන රැල්ලක්වත්
ඇති කරන්න. ඉතින් ඒයකදී ආ ගහන්න ෙනින්න න්න ඕනෑ
නැහැ. ගහන්න ෙනින්න ගි ා නම් ඒකම තම ි අයප්් දුර්වලකම
යවන්යන්. ඒ නිසා යමතන තිය න්යන් “ප්ජානාති” කි න ප්
ප්මණ ි.
ඒකට අප්ි යම් ඉිරිප්ත් කරගන්න හ න අ හසට යහ්තු වන,
ෙු ්ධ ශාසනය න්ම ගන්න ප්ුළුවන් තව සංකල්ප් ය කතුනක් අප්ි
ප්හුගි වස්වල මතක් කරගත්තා. ඒකත් යමතනදී ළං කරගත්යතාත්
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- සර්වඥ න් වහන්යස් ය ්ශනා කරනවා “ඡන්ද මූල ා ස්්බ් ධම්මා”
සැම ධර්මතාවක්ම යහාඳ යහෝ නරක යේවා, ඡන් ය න් තම ි
ප්ටන්ගන්යන්. කාම ට ඡන්
ඇති වුණාම කාමච්ඡන්
කි නවා.
කුසල ට ඡන්
ආප්ුවහම කුසලච්ඡන්
කි නවා. අප්ි
කාමච්ඡන්
ප්ර වන්න හා කුසලඡන්
ිනවන්නට උත්සාහ
කරනවා. නමුත් යම් ය යක් වියශ්ෂණ ප් ය යකහි විතර ි යවනස
තිය න්යන්. ය යක්ම ඡන් තිය නවා. ඒක නැතිනම්, ඒක ධර්ම ක්
ෙවට ප්ත් වන්යන් නැහැ. ඒ ොහිර යලෝකය ් ය ක්. “අජ්ඣත්තං
ාමච්ඡන්ද ං” කීයවාත් තම ි අප්ට ප්රශ්යන්. යලෝයක් කාමච්ඡන්
නතර කරන්න මං හිතන්යන් නෑ යම් කවුරැවත් දැනට අධිෂ්ඨාන
කරයගන ඉන්නවා කි ලා. ඒක කවදාවත් කරන්න ෙැරි වැඩක්.
අජ්ඣත්තය ් කාමච්ඡන්
ආප්ුවහම ඒක නැති කරගන්නත් අප්ට
ඕනෑ කරන්යන් ඡන් ම ි. ඒකට අප්ි කි නවා කුසලච්ඡන් කි ලා.
ඒ නිසා කාමච්ඡන්
එක්ක අප්ට ඇති රණ්ඩුවක් නැහැ. අප්ට
තිය න්යන් යම් ඇතුළට ආප්ු ටික ඇති ආකාරය න් දැනගැනීම
ප්මණ ි. ඒකටත් අප්ට කුසලච්ඡන් අවශ ි.
කාමච්ඡන් ට ප්රතිප්ක්ෂ ධර්ම
වශය න් යප්න්වන්යන්
යනක්ඛම්ම . මනෂ්කරම ආකාර හතරකින් අප්ි යථරවා ය ්
ප්ිළිගන්නවා. “ප්බ්ජ්ජා, පඨමජ්ඣානං, විපස්සනා, නි්බ්ාන”. ගිහි
යග ි හිටිය ාත් යන් යම් ඔක්යකාමලා අප්ට ඇවිත් කර ර කරන්යන්.
වස්තු, යෙෝග, අඹු රැයවෝ නිසා යන්. ඒ නිසා තාවකාලිකව යහෝ ස්ථිර
වශය න් යහෝ යේවා කාමච්ඡන්
ගැන කථා කරනයකාට වස්තු
යෙෝග, නෑ ෑය ෝ අතහැර දැමීම “ප්බ්ජ්ජා”. ඊට ප්ස්යස් කාමච්ඡන්
අ හස් යගාඩක් ඉතුරැ යවනවා. යකායහාම නමුත් ප්ේෙජ්ජාව
යකරැවත්, යගවල් යදාරවල් ගැන කල්ප්නා කර කර ක විතරක් ප්ැවිි
කළාට ඔ වැයඩ් යවන්යන් නැහැ. ඊට ප්ස්යස් ප්රථම ධානය ්දී
ඔන්න නීවරණ ධර්ම ටික තාවකාලිකව තල්ලු කළාට ප්ස්යස්
කාමච්ඡන්
ප්ිළිෙඳව විශාල ජ ක් ලැයෙනවා. ඊට ප්ස්යස් තම ි
අප්ි යම් කථා කරන අවස්ථාව තිය න්යන් විප්ස්සනායවි.
විප්ස්සනායේදී නැවතත් කාමච්ඡන්
එන්න ඇරලා, ඒ
මනුස්ස ායග් යහාඳට හැඩ නිල ෙලලා, ඒ ෙැලීම මාර්ගය න්ම
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
විප්ස්සනායවන් දැකීයමන්ම කාමච්ඡන්
ට කරනවා. හැෙැ ි මතක
ති ාගන්න ඕනෑ, කාමච්ඡන්
නැති කිරීයම් කුසලච්ඡන්
තිෙුයණාත් තම ි කාමච්ඡන්
ටප්ත් කරගන්න ප්ුළුවන් යවන්යන්.
ඒ නිසා ඒ ඡන්
අවසාන වශය න් ඇති කරගන්යන්
“අනුත්ත්රසු වි්මා්ක් සු පිහං උපට්ඨා්පති”9 කි ලා අනුත්තර වූ
වියමෝක්ෂ
යකයරහි ඡන් ක් ඇති කරගන්නවා. ඒක
සාධාරණීකරණ කරලා තිය නවා අයප්් යථරවා ය ්. හැෙැ ි යම්
අනුත්තර වියමාක්ෂ කි න එක න්යන් නැහැ තාම. නමුත් එයහම
එකක් ගැන කල්ප්නා කරලා, කාමච්ඡන් ප්රහීණ කරයගන ඉිරි ට
න නිසා කාමච්ඡන්
කි න එක කවදාවත් යලෝයකන් නැති
කරන්න අප්ට හිතන්නවත් අමාරැ ි. ඒක සර්වඥ විෂ ටවත් ඇතුළත්
යවන්යන් නැහැ. සර්වඥ න් වහන්යස්ත් එයහම ය ක් කල්ප්නා
කයළ් නැහැ. උන්වහන්යස් කථා කයළ් යම්ක අජ්ඣත්තං ාමච්ඡන්ද ං,
එයහම නම් අප්ි යම් කාමච්ඡන් යලෝයක් ඉන්නයකාට කාමච්ඡන්
යලෝකය ් නගින රැලි අප්ිට වින්යන් නැති යව ි කි ලා හිතන්න
නරක ි. අප්ට ඕනෑ ඒ රැල්ල ප්ින්න ඉයගනගන්න ි. ඒ රැල්ලට ට
යවන යවලාවල් තිය නවා, උඩට යවලා රැල්යලන් යේයරන
යවලාවල් ති නවා. රැල්ල ප්ින යවලාවල් තිය නවා. විප්ස්සනායේ
උගන්වන්යන් යමන්න යම් රැල්ල ප්ැිල්ල. ඒක කරන්න නම්
කාමච්ඡන්
තිය න්න ඕනෑ. නමුත් ඒකට කවදාවත් යගවන්න
යවන්යන් නැහැ. යමාක ඉයේම මාර ා නිතයරෝම ඒක දීලා තිය න
ය ක්.
ඒ නිසා මතක ති ාගන්න ඕනෑ, ඡන්
ි වැ ගත් යවන්යන්.
ඡන් ට කාම මුල් වුයණාත් කාමච්ඡන්
යවනවා. කුසල මුල්
වුයණාත් කුසලච්ඡන්
යවනවා. ය ානියසෝ මනසිකාර ආයවාත්
කුසලච්ඡන් , අය ානියසෝ මනසිකාර ආයවාත් කාමච්ඡන් .
ආමිස වස්තු ගත්යතාත් කාමච්ඡන් ට වැයටනවා, නිරාමිස වස්තු
කුසලච්ඡන් ට වැයටනවා. එ ිනුත් යේ ිත සුඛ කාමච්ඡන්
ප්ැත්තට ෙර ි, නැතිනම් අය ෝනියසෝ මනසිකාර ප්ැත්තට ෙර ි.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

මජ්ඣිමනිකා , උප්රිප්ණ්ණාසප්ාළි, සළා තනවිභඞ්ග සූතර .
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අයේ ිත සුඛ නිවන ප්ැත්තට ෙර ි. ඒ නිසා ඒ ය ් ිහා අප්ි ෙලන
ෘෂ්ටි යකෝණ ි වැ ගත් යවන්යන්. යකා ි ෘෂ්ටි යකෝණ වුණත්
විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ායග් චරිත තුළ, භාවනා කාල තුළ,
සීඝරය න් යවනස් යවනවා. ඒකට යවනස් යවන්න ඉඩ ය න්න ි
සර්වඥ න් වහන්යස් යම් ධර්ම යකාට්ඨාශ
ඉිරිප්ත් කරලා
තිය න්යන්.
කාමච්ඡන්
යහෝ වාප්ා
කි න එක තවත් උප්මාවකට
යප්න්වනවා වතුරට වර්ණ ගැන්වීමක්. එක එක ප්ාට ි කරන්න
ප්ුළුවන් ද්රාවක ක් තම ි, යලෝයක් තිය න ලාභම යහාඳම ද්රාවක ක්
තම ි ජල . ඒකට විවිධ වර්ණ එකතු යකරැවහම ඒක තම ි
කාමච්ඡන් යවන්යන්. එතයකාට ඒ වතුයර් වටිනාකම අඩු යවනවා.
ගැඹුර යප්්න්යන් නැතිව නවා. වතුරට විවිධ විෂමතා එකතු යවනවා.
වාප්ා
කි න්යන් ඒ වතුර එක ප්ැයහන්නට සලස්වනවා. උණු
වතුර ප්ැයහන යවලාවට තිය න චංචල කම්ප්න ගති නිසා, ඒත්
අඩි
යප්්න්යන් නැති යවනවා. අත ති න්න ෙැරි යවනවා.
විෂමතාවට ප්ත් යවනවා. නමුත් වතුර කි න්යන් නම් ඕනෑ කරන
ය ක්. ඒකට යම් එකතු යවන්නා වූ වර්ණ යහෝ තාප් නිසා යම්ක
නාස්තිකර තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. ඒ නිසා කාමච්ඡන්
කි න
එක ප්ිළිෙඳව, දැන් කායල් වචනය න් කි නවා නම් චකරීකරණ කරන
හැටි ඉයගනගන්න.
ආධාත්මික ජීවිතය ් ඉිරි ගමන සඳහා කාමච්ඡන්
යකායහාම අප්ි ප්රය ෝජන ට ගන්යන්? යහාඳින් මතක ති ාගන්න
ඕනෑ, මුලින්ම නම් අප්ි කරන්යන් ප්රහාණ . කිනයකාටම අ ින්
කරයගන යකායහාම හරි මූල කර්මස්ථාන මතු කරගන්න, මූල
කර්මස්ථාන ට මුහුණ ය න්න
නකල් ප්රහාණය ්ම කට ුතු
කරනවා. ඊට ප්ස්යස් එන තායලට සමහර යවලාවට ඒත් ට යවන
යවලාවල් තිය නවා. සමහර යවලාවට ජ
ගන්න යවලාවල්
තිය නවා. එන්න එන්න ජ ගන්න මට්ටම වැඩි කරමින් ඉවසීයම්
ශක්ති , ප්රතිකරි ා යනාකිරීයම් ගති හුදු විප්ස්සනාව ඉිරිප්ත්
කරයගන කරයගන නයකාට, කාමච්ඡන් කීවාම ඒක නැතිව ෙැරි
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ය ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. යම්කට ප්රතිකරි ා කරන්න, එයහම
නැතිනම් යම්ක එනයකාට යවයහසක් කරගන්න, නරකක් කරගන්න,
අහවලාට කාමච්ඡන්
ඇවිත් කි ලා ඒ ප්ු ්ගල ා ප්හත් කර
සලකන්න ආදී ය ්වල් යත්රැම්ගන්න ඕනෑ යම් තම ි ප්රතිකරි ා කි ලා.
චිත්තානුප්ස්සනා යකාටයස්දී යප්න්නුවා, ආධාත්මික වශය න්,
ොහිර වශය න් කල්ප්නා කරන්න කි ලා. කවදාවත් ආධාත්මික
වශය න් කාමච්ඡන්
යහෝ වාප්ා
යහෝ ම් ප්රමාණ කට
ිරවාගත්යත් නැති යකනාට, අනුන්යග් යලෝකය ් කාමච්ඡන්
වාප්ා
ප්ිළිෙඳ නඩු විනිශ්ච
කරන ශක්ති , නැතිනම්
යප්රකය ෝරැකම් කරන්න තිය න ශක්ති අඩු යවනවා. කරතැහැකි.
හැෙැ ි නඩුව ප්රිනවා. නැතිනම් ප්රින ප්ැත්ත වැඩි යවනවා. ඒ
තමන් වශය න් අජ්ඣත්තය ් ඉප්දුණ කාමච්ඡන් වාප්ා ප්ිළිෙඳ
යහාඳ ප්රිච ක් ඇති කරගත් යකයනකු නම් හුඟක් යවලාවට
කරන්යන් එයහම නඩු ොරගන්යන්ත් නැහැ. යමාක , න්නවා
කවදාකවත් යහෝ ලා ඉවර කරන්න ප්ුළුවන් ය ක් යනයව ි යම්
යලෝයක්. විප්ස්සනායවන් කරන්යන් යම් “උද්ධං පා තලා අ්ධා
් සමත්ත ා තචපරියන්තං”. ඔන්න ඔ ටික ඇතුයළ් යකයරන
යසල්ලම විතර ි උප්රිමය න් කරන්න ප්ුළුවන්. යම් හයමන් ප්ිටත
යමානම ය ක්වත් කරන්න ෙැහැ. ඒ කරන ය ්වල් අර තරම්
විශ්වාසය න්, අර තරම් ස්ථිරව යවන්යන් නැහැ.
ඒ නිසා අප්ි ඉස්යසල්ලාම කරන්යන් තමන්ට ඇති වුණා වූ
කාමච්ඡන් , තමන්ට ඇති වුණා වූ වාප්ා
ප්ිළිෙඳව යහාඳට
ප්රමාණ කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. ආන්න ඒකට තම ි යම් කලින්
සමථ ක් හියත් ඇති කරගන්යන්. කලින් නීවරණ ධර්ම ප්ලවා
හැරීයමන් හරි කමක් නැහැ, ප්රහාණ කිරීයමන් හරි කමක් නැහැ,
යකායහාම හරි මූල කර්මස්ථාන මුහුණට මුහුණ මන මට්ටමකට
එනකල්, නැතිනම් සමථ සමාධි කි න උප්චාර, අර්ප්ණා සමාධි
මට්ටමකට ආවට ප්ස්යස්, එ ාට ප්ුළුවන්, ශක්ති ක් තිය නවා
නීවරණ ධර්ම මාතෘකාවක් කරයගන, විෂ ක් කරයගන ඉයගනගන්න.
එයහම නැතිනම් ඉතින් ආතුර යවනවා. ආතුර යනාවී ඉයගනගන්න
නම්, ඒක ප්ිළිෙඳව සෑයහන සමාධි ශක්ති ක් අවශ යවනවා.
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“සමාහි්ත ි්ත්ත යථාභූතං පජානාති පස්සති”10 කි ලා ඇති හැටි
දැකගන්න ප්ුළුවන් යවනවා. ඒ නිසා යම් ඇති හැටි දැකගැනීයම්දී
යහෝ ප්රහාණ කරන යවලායේදී, කාමච්ඡන් ට වාප්ා ට මවර
කරලා, ඒවා නරක ි කි ලා හිතායගන කට ුතු කරන්න ගත්යතාත්
ඒක ආප්ිට කැයප්නවා. තමන්යග් සමථ මිකම නිසා, දුර්වලකම
නිසා, අප්ි ඒවා නැති තැනක් යසා ායගන ගිහින් යහෝ ඒවා තල්ලු
කරයගන යහෝ එතැන ඉඩක් ඇති කරගන්නවා. ඉඩක් ඇති
කරගත්තාට ප්ස්යස් අප්ි අයප්්ක්ෂා කරන්න නරක ි, අප්ට
කාමච්ඡන්
ඇති යවන්න එප්ා, අප්ට වාප්ා
එන්න එප්ා ි
කි ලා. යමාක අයප්්ක්ෂා කළ ප්මණින් ඒවා නතර යවන්යන් නෑ.
එනවා. ඒ එන එකකට මූල කර්මස්ථාන වාංගු කරලා, මූල
කර්මස්ථාන ට යහට්ටු කරලා, ඒකත් එක්ක කට ුතු කිරීම තම ි
සර්වඥ න් වහන්යස් ක්ෂ මට්ටමකට ගි ය ෝගාවචර ාට ඉිරිප්ත්
කරන්යන්.
එතයකාට සමථ වශය නුත් යම් සඳහා එන හැටි ප්ිළිෙඳ
උප්කරම තිය නවා. විප්ස්සනායේදී වයග් යකළින්ම මුහුණ දීලා
කට ුතු කරනවාට වැඩි යවනස් කරම ක් ඒයක් තිය න්යන්. යමාක
ඒක ෙ ප්ක්ෂව කරන වැඩ ප්ිළියවළක්. ආරක්ෂාකාරී වැඩ ප්ිළියවළක්.
මම ඉන්යන් කාම ඇවිස්යසන තැනක, මට කාම අරමුණු වැඩි ි,
යමන්න යම් වයග් වාතාවරණ ක් න්නවා නම් යහාඳට කරැණු
සලකලා ෙලලා සමථ ප්ැත්තට වැයටන උප්කරම කිහිප් ක් අප්ට අයප්්
උප්කරණ මල්යල් ති ාගන්න කි ලා සැලසුම් කරලා දීලා තිය නවා.
යමාකක් ? අසුභ අ හස් නිතර ඇති කරගන්න. සුභ සංකල්ප්නායවන්
තම ි, එයහම නැතිනම් ප්රගති ි ුණුව ෙලායප්ායරාත්තු වන ගති
නිසා, නැතිනම් ලාභ සත්කාර, කීර්ති ප්රශංසා නිසා තම ි, අප්ට
නිස්සරණ අමාරැ යවලා තිය න්යන්. නිස්සරණ කරගන්න ෙැරි.
ඒ නිසා යම් යලෝයක කවුරැ යකායහාම කරයගන ගි ත්, යලෞකික
විෂ ය න් ලෙන කිසිම ි ුණුවක් ප්රගති ක් ඒකාන්තය න්ම නිවනට
යහ්තු යව ි කි ලා හිතන්න අමාරැ ි. නමුත් අයහ්තු වන අවස්ථා
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ඛු ් ක
නිකා ,
ප්ටිසම්භිදාමග්ගප්ාළි,
ධම්මනානත්තාණනි ්ය ්ස
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
යොයහාම තිය නවා. ඒ නිසා යම් යලෝක කි ලා කි න්යන්, “දු්ක්
්ලා් ා පතිට්ි්තෝ” යම් මුළු යලෝක ම ප්ිහිටලා තිය න්යන් දුයක්.
යම්කම ජ ගත්තත් යගාම කුරැමිණිය ක් යගාම්යෙට්ටක් ජ ගත්තා
වයග් වැඩක් විතර ි. ඒක මනුස්සය කුට යප්්න්යන්, ප්ස්ස උඩ
ති ායගන ඔළුව ප්හළට ති ායගන ඒක යප්රළායගන නයකාට
සක්විති රයජක් වයග්, අයන් කි ලා කල්ප්නා යවනවා. ඒ වයග්ම
ආර් න් වහන්යස්ලාට යප්්නවා, සක්විති රජකමට උත්සාහ කරමින්,
රජකමට නැතිනම් යම්වාට උත්සාහ කරන එක අසූචි ප්ණුයවෝ වයග්
තම ි කි ලා. ආර් වින ත් එක්ක ෙලනයකාට යම් දුකක් ජ ගන්න
හ න්යන්. දුකක් ජ ගන්න කි න්යන්, දුකක් ප්රාජ කරන්න
යනයව ි. දුක වැඩි කුට්ටි ක් කඩාගන්න ි හ න්යන්.
ඒ නිසා යම් යලෝක කි ලා කි න්යන් යහෝ ලා යගාඩගන්න
ප්ුළුවන් එකක් යනයව ි. ඒයක් තිය න්යන් ප්ුළුවන් තරම් අතප්
යහෝ යගන තමන් අ ින් යවන එක ි. ඒ නිසා ප්රතිකරි ා කිරීම කි ලා
කි න්යන් යකායහාමටවත් යලෝයක් ොරගත්තා යවනවා. අප්ණ්ණකව
ප්රතිකරි ායවන් යතාරව සාමීචි ප්ටිප්න්නව අප්ි යම් කට ුතු කරනවා.
කිසිම ය ක් එක්ක ගැයටන්න ඕනෑ නැහැ. යමාක ගැටිලා හ න්න
ෙැහැ. අප්ට තිය න්යන් අයප්් ගුණ චරිත
යම් යවලායේදී
යේරගන්න. මින් යප්ර කරැම ක් නිසා අප්ට ඇති වූ නරක ය ් නිසා
අයන් අලුත් කර්ම ඇති යනායේවා, අලුතින් යච්තනා ප්හළ
යනායේවා, මට යම් යවලායේ සිහි ෙු ්ධි එළවා සිටීවා කි ලා ඔන්න
මූලධර්මය ් එන, වියශ්ෂය න්ම නීවරණ ධර්මය ් තත්ත්ව දැනයගන
තටු අකුළායගන තටු යප්ාරවායගන නැතිනම් ඉේයෙක් තමන්යග් අඬු
ටික ඇතුළට ගත්තා වයග් යේයරන්න ඉයගනගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා
ප්රධාන වශය න් කාමච්ඡන්
අධික ප්ු ්ගල න්ට අසුභ නිමිත්ත
නිතර මතු කරලා ය න්න ඕනෑ, සුභ නිමිත්ත අතහැරලා අසුභ
නිමිත්යතන් කට ුතු කරන්න කි ලා. එතයකාට යලෝක අප්ට හරි ට
යදාස් කි නවා අප්්ප්ිච්ච මිනිස්සු කි ලා - අප්ිස් - ගුණ හඳුනන්යන්
නැහැ, රස හඳුනන්යන් නැහැ, යලෝයක් ි ුණුවට වැඩ කරන්යන්
නැහැ, සාමාන සිංහයලන් කි නවා නම් කිසි කැක්කුමක් නැති
මිනියහක් කි ලා යචෝ නා කරන්න ඉඩ තිය නවා.
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ඊටත් වඩා ප්රකටව යප්න්නුම් කරලා තිය නවා අසුභ
භාවනාව. අසුභ භාවනාව කරනවා නම් ඇතුළත කාමච්ඡන් ඇති
වුණාට ප්සු යහෝ තමන් කළා වූ අසුභ භාවනාවකට හිත ගන්නයකාට
ප්රධාන වශය න්ම ගින් රට වතුරක් යහළුවාක් යමන් හියත් විශාල
නිවීමක් ඇති කරගන්න ඉඩ තිය නවා. ඒ නිසා චතුරාරක්ඛ
භාවනායේ තියෙන අසුභ භාවනාව ගැන සමථ ය ෝගාවචරය ෝ
විප්ස්සනා ය ෝගාවචරය ෝ සෑයහන හැඟීමක් ඇතිව කට ුතු කරනවා.
යම ිනුත් සමථ ය ෝගාවචර ාට නම් එහි ය වුම ෙලවත්.
යහාඳයටෝම කාමච්ඡන් ක් ඇති වුණාට ප්ස්යස් විප්ස්සනා
ය ෝගාවචර ා වායග් අරමුණකට මුහුණ දීලා යමයනහි කරන ගති ට
තාම සමථ ය ෝගාවචර ාට උප්ය ස් ය න්යන් නැහැ. සමථ
ය ෝගාවචර ාට මතක් කරන්යන් ඒ යවනුවට අසුභ නිමිත්ත වඩලා,
අසුභ භාවනාවට හිත ය ා ලා එ ප්රතිෂ්ඨාප්න කරන්න. ඒ නිසා
අසුභ භාවනාවත් කාමච්ඡන් නීවරණ ට ය න සමථ උප්කරම ක්.
ඊට අමතරව යප්න්වලා දීලා තිය නවා යභාජයන
මත්තඤ්ුතාව. නිතරම කාම සිතිවිලි, කාම හැඟුම් ෙහුල නම්, තමන්
ගන්නා ආහාර ප්ිළිෙඳ සැලකිලිමත් යවන්න කි ලා. කාම ට යහ්තු
වන්නා වූ කම්මජ චිත්තජ සෘතුජ න යම්වාට අමතරව ආහාර ත්
ෙලප්ානවා. ඒ නිසා ෙරහ්මචාරී ජීවිත ගත කරන ඇත්තන්යග් ආහාර
ප්ිළිෙඳව සර්වඥ න් වහන්යස් ම් ම් තැන්වලදී උප්ය ස් දීලා
තිය නවා. යමන්න යම් ආහාර කුප්්ප්නසුලු ි, කාමාශාව වඩනසුලු ි.
ඒ නිසා එවැනි ආහාර එවැනි ඇත්තන් විසින් දුරැ කළ ුතු ි. ඒ
වයග්ම ආහාර ප්රමාණ
ගැනත් සැලකිලිමත් යවන්න ඕනෑ.
මත්තඤ්ුතාව දැනගන්න ඕනෑ. “චත්තා්රා පඤ්ඤච ආ්ලා්ප අභුත්වා
උ ං පී්ව”.11 තමන්යග් ෙඩට අල්ලන්යන් ෙත් ප්ිඬු 30 ක් නම් 25
ක් වළඳලා ඉතිරි ටිකට වතුර ටිකක් දාන්න කි නවා. එයහම නැතිනම්
ඒක යහාඳට ප්ැයහන්යන් නැහැ. ිරවන්යන් නැහැ. ඊට ප්ස්යස් අර
වයග් ය ෝස හිටින්නට ඉඩ තිය නවා.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

ඛු ් ක නිකා , යථරගාථාප්ාළි, තිංසනිප්ාත , සාරිප්ුත්තත්යථරගාථා.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ඒ වයග්ම කලාණ මිතර ආශර , සප්්ප්ා ය ්වල් ඇසුරැ කිරීම
වායග් ය ්වල් කාමච්ඡන්
දුරැ කිරීමට දීලා තිය න උප්කරම.
ඇත්තටම යම් නිසා තම ි අප්ි සමථ භාවනාවක් කළත් විප්ස්සනා
භාවනාවක් කළත්, භාවනා මධස්ථාන ක් යහෝ ආරණ
යස්නාසන ක් යසා ායගන න්යන් යමන්න යම්වාය න් ආඪ්
යවච්ච ප්රිසර ක් අප්ට ලැයෙන නිසා. ඒ නිසා එයහම ය ්වල්
අල්යප්්ච්ඡතාවට යදාස් කි න, රස කාම රසඥතාව න්න ඇත්තන්ට
යප්්න්න තිය න්යන් අප්රාය ලැබිච්ච තරැණ ජීවිත, වටිනා ජීවිත
අකාලය ් නාස්ති කරනවා, කිසි රටකට වැඩක් නැතිව යම් කැල ක
හැංගිලා ගත කරනවා කි ලා යචෝ නා කරන්න ඉඩ තිය නවා. ඉතින්
ඒකට සංසාරය ් ෙ දැනයගන යම් ගැන කල්ප්නා කරලා යලෝක ා
කි න තායලට රැල්ලට අහු යවලා ඒ කට ුතු කරලා නිකම්
කාමච්ඡන් ට ට යවලා වීතිකරම යවලා සිල් කඩායගන අප්ා ගාමී
යවනව , එයහම නැතිනම් ආරක්ෂාව ඉස්සර කරයගන යම් වයග්
ආරණ යස්නාසන ආශර කරලා, කලාණ ධර්ම කලාණ සත්ප්ුරැෂ
යස්වන ලෙලා, ප්ුළුවන් තරම් කාම අරමුණු මතු යනායවන්නා වූ
තත්ත්යවක ඉඳලා යේයරනව කි න එක සාමානය න් අ උනත්
ප්රචලිතව ප්වතින - වියශ්ෂය න් යෙෞ ්ධ රටවල ප්රචලිතව ප්වතින ය ්වල්. යම්යකනුත් යමවැනි ධර්ම ය ්ශනාවකට වඩාත්ම සුදුසු
යවන්යන් යම් ය ්වල් කල්ප්නා යනාකරප්ු ඇත්තන්ට වඩා, කල්ප්නා
කරලා ම් ප්ි වරක් ඉිරි ට ගත්තු ඇත්තන්ට. අර වයග් තාම කිසි
ය ක් කල්ප්නා යනාකරප්ු ඇත්තන්ට යම් වයග් ධර්ම ක් දුන්යනාත්
ඒක හරි ට ඌරන් ඉිරිප්ිට මුතු දැම්මා වයග් යවනවා. ඒ ඇත්යතෝ
කිප්ිලා ගහනවා. අප්ි ඉල්ලන්යන් යමාකක් ? යම් ය න්න හ න්යන්
යමාකක් ? යම් උත්තම වශය න් ය න්න හ න්යන්, යමාකක්යදා
යොරැවක් කරනවා කි ලා ඒ ඇත්යතෝ සිතන්යන්. ඒ නිසා යමවැනි
ඇත්තන් අතර ඒ වයග් අභිනිෂ්කරමණ ට යප්ළඹිලා ඒ වයග් ය ්වල්
කැප් කිරීමට ය ාමු වුණු ඇත්තන්ට නම්, අයන් සර්වඥ න් වහන්යස්
වායග් ආර් උත්තම න් වහන්යස්ලා යම්වා යහා ලා අප්ි යවනුයවන්
ලැ ිස්තුගත කරලා තිය නවා යන් කි ලා කි නයකාට යලාකු
සතුටක් ඇති යවනවා. යම් අප්ි න ප්ායර් අනිවාර් ය න් හම්ෙ වි
ුතු සතුයරකුට සාර්ථකව මුහුණ දීමට කට ුතු කරන වැඩ ප්ිළියවළ.
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ඒ නිසා යමවැනි ධර්ම, යම් අප්්ප්ිච්ච කථා වැනි ධර්ම යොයහාම
ප්රි මනාප් කනට මිහිරි ෙවක් තිය නවා. කුසලච්ඡන්
නැති,
කාමච්ඡන්
වැඩි, ආමිස ආශා වැඩි, ඒ වයග්ම යලෝක වර්ධන ට
යගානු යවච්ච ඇත්තන්ට යම් ෙු ්ධාගම කි ලා කීයවාත් එයහම...
හරි ලස්සන දැන් කායල් තිය න උප්මාවක් හැටි ට කි නවා
නම්, කයතෝලික රජ , කයතෝලික ආගම කි නවා කි ල ි අප්ට
ආරංචි යවලා තිය න්යන්, ඒ ඇත්යතෝ ෙු ්ධාගයම් යදාස්
යප්න්වනයකාට යප්න්වන්යන් යම් ටිකම ි. ඒ ඇත්යතෝ කි නවා
ෙු ්ධාගයම් නැහැ කිසිම රසඥතාවක්. හරි ට අඹු රැවන්ට
සැලකිල්ලක් නැහැ. ය මාප්ි න්ට සැලකිල්ලක් නැහැ. වස්තු
යසවිල්ලක් නැහැ. මහා ප්ුදුමාකාර මරැමුස්, සාමානය න් කි න
ප්හත් වචනය න් කි නවා නම් මරැමුස් ආගමක්. එයහම නැත්නම්
රසඥතාව න්යන්ම නැති ‘අප්ිස්’ ගති ක්. අ ජනප්රි යවලා ඉන්න
හාමුදුරැවරැ ටිකත් ඔ ටිකම තම ි කි න්යන්. ප්ුළුවන් තරම්
යප්න්වනවා ෙු ්ධාගයම් තිය න ගිහි ජීවිත ට ඇති සැප්. ප්රගති
සඳහා ෙුදු හාමුදුරැයවෝ ය ්ශනා කළ ය ්වල් ආි වශය න් යම්
යප්න්වලා ක්වන ගති නිසා අර වයග් ප්ැත්තක ඉඳලා ෙු ්ධාගම
වියේචන කරන ඇත්තන්ට ප්ුදුමාකාර ආ ුධ වග ක් ලැබිල
තිය නවා. හැෙැ ි ඒක දැන් ටික ටික යත්යරන්න ප්ටන් අරයගන
ති නවා. හැෙැ ි යත්රිලා තිය න්යන් ඒ ෙණ කි න ඇත්තන්ටවත්,
එයහම නැතිනම් යම් ෙු ්ධාගමට විරැ ්ධව කරි ාත්මක වන්නා වූ
අනිකුත් අන ආගමික ඇත්තන්ටවත් යනායව ි, යම් නාඩගම ිහා
ෙලා ඉන්න යමායළ් ති න තරැණ යකාටස්වලට යත්රිලා ති නවා.
යමාක තරැණ යකාටස්වල ඒ ශක්ති තිය නවා. ඒ ඇත්තන්ට
ප්ුළුවන් ඇත්තටම මක් කරන්න. මක් නිෂ්ප්ා න කරන්න
හැකි ාව තිය නවා.
නමුත් ඇත්තටම ප්රශ්න ක් තිය නවා. නිෂ්ප්ා න කරලා ජ
ගත්යතාත් අප්ි යකායතන්ට වැයටන්යන්? දැන් ජ ගත්තු ඇත්තන්ට
යමාක යවලා තිය න්යන්? ඒ නිසා තරැණ ින්ට තිය න්යන් මහා
විප්ිළිසර අ හසක්. නමුත් අයප්් වාසනාවට තාම ශාසනය ් යම්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
අප්්ප්ිච්ච කථා ආදී ඒ කතා තාම යප්ායත් ප්යත් හරි, නැතිනම් ආරණ
යස්නාසනවල හරි ාන්තම් රැකිලා තිය නවා. ඒ නිසා එවැනි ය ක්
ඇයහනයකාට එවැනි ප්ාරක න්න ඉන්න යකනාට හරි යලාකු
සතුටක්, අතරමං උනු යකයනකුට කලින් ගි යකයනකුයග් අඩිප්ාරක්
හමු උනා වයග් යලාකු සතුටක් ඇති යවනවා. ඒ නිසා එවැනි භාවනා
කරලා, භාවනායේදී යකායහාමටත් කාමච්ඡන් , වාප්ා ආදී ධර්ම
මතු යවනවා. ඒ මතු යවනයකාට ඒවා ප්ිළිෙඳව ප්ිළි ම් යහා න
යකනාට එවැනි කථා ඇයහන තැනක් එවැනි සත්ප්ුරැෂ මණ්ඩල ක්
ලැෙුයණාත් හරි විශාල ශාන්ති ක් ඇති යවනවා. ඒ නිසා ඒ වයග්
කරම අප්ි දැනයගන ඉන්න ඕනෑ. හිස්සි ක් වුණාම ගිනි නිවන හමුදාව
යකාතන තිය න්යන්, හිස්සි ක් වුණාම, තුවාල ක් වුණාම
ඉස්ප්ිරිතායල් යකායහ තිය න්යන්, කි න එක අප්ි දැනයගන
ඉන්නවා වයග්, හිස්සි ක් වුණාම යප්ාලිසි තිය න තැන දැනයගන
තිය නවා වයග්, ඒවා දැනයගන තිය න්න ඕනෑ.
ඒ වයග්ම තම ි නීවරණ. කාමච්ඡන් නීවරණ වතුරකට දාප්ු
ප්ාටක් වයග් වතුර යකයලසලා වතුයර් තිය න විනිවි ගති
කප්නවා. වාප්ා
කි ලා යප්න්නන්යන් ඒ වතුර ප්ැයහන්න
සලස්වන එක. ගින්යනන් ප්ළහනවා. එතයකාට වතුර යගාජදානවා,
හුමාල නගිනවා. ඒයකත් ෙැහැ ප්ිරිසිදුවක්, අඩි ක් දැනගන්න. අත
දාන්න ෙෑ. ප්ිච්යචන තත්ත්ව ට ප්ත් යවනවා. කාමච්ඡන්
ි
වාප්ා
ි යකයලස් මුල් වශය න් කිනයකාට යලෝභ ය ෝෂ
වශය න් හඳුන්වනවා. තුන්වන වශය න් යකායහාමටත් යමෝහ
හිටයගන ඉන්නවා. නමුත් ප්ිළිගන්න යවනවා යම් ය න්නම නිවුන්නු
වයග්. කාමච්ඡන් ත් වාප්ා ත් කි න ය කම නිවුන්නු ය න්යනක්
වායග්. යමාක භව ඇති කිරීමට යලෝයක් ප්රධාන වශය න් යහ්තු
වන ධර්ම ය ක ි ෙුදුරජාණන් වහන්යස් ක්වන්යන් - අවි ාවත්
තණ්හාවත්. අවි ාව ඈත ඉඳලා කට ුතු කරන යහාර මුයළ්
නා ක ා වයග් (එළි ට ඇවිත් වැඩ කරන යකයනක් යනයව ි).
තණ්හාව තම ි, තෘෂ්ණාව තම ි, කාමච්ඡන් තම ි එළි ට ෙැහැලා
වැඩ කරන්යන්. කාමච්ඡන්
යප්න්නන තැන්වල, අවි ා තණ්හා
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යප්න්නන තැන්වල, ්යේෂ ක් යප්න්වලා නැහැ.
කි න්යන් කාමච්ඡන් ය ්ම විකෘත ස්වභාව .

්යේෂ

|

කි ලා

ඒක නිසා ප්ටිච්ච සමුප්්ප්ා
යදායළාස් ආකාර ට කඩලා
යප්න්වනයකාට “්ේ නා පච්චයා තණ්හා”. තණ්හාව හැර, යේ නාව
නිසා ්යේෂ ක් යප්න්වන්යන් නැහැ. ඒක නිසා අටුවාචාරීන්
වහන්යස්ලා උත්සාහ කරනවා යප්න්වන්න, සාධාරණ යහ්තු සහිතව,
තණ්හාව කි න්යන් මක් යකයරහි ඇත්තා වූ හුදු ආශාවට. ්යේෂ
ඇති වන්යන් ආශා කරන ය ් යනාලැීම නිස ි. ඒ නිසා ්යේෂ ක්
ඇති යවලා අප්ට නරක ය ් හම්ෙ වුණා , ොල ය ් හම්ෙ වුණා, දුර්වල
ය ් හම්ෙ වුණා කි ලා හිතනයකාට යහාඳට හිත ප්ීරලා ෙැලුයවාත්
ඒකාන්තය න්ම ලැීමට ෙලායප්ායරාත්තු යවන්නා වූ ඊට වඩා යහාඳ
ය ක් ගැන අයප්්ක්ෂාවක් තිය නවා. ඒ නිසා අප්ට ඉිරිප්ත් වුණා
වූ ොල ය ්, අප්ට ඉිරිප්ත් වුණා වූ හීන ය ් මරන්න කප්න්න
යකාටන්න විනාශ කරන්න අප්ට හියතනවා. විනාශ කයළාත් ඊට වඩා
යහාඳ ය ක් අප්ට ලැයෙ ි කි ලා, අප්ි හිතායගන හිටප්ු ය ් ලැයෙ ි
කි ලා හිතනවා. ඒ නිසා කාමච්ඡන්
කි න එක තිරිසනුන් අතර
ඉතාම ප්රකටව, ජාති යෙෝ කිරීම වශය න්, එකියනකාට ගහ
ෙැණගැනීම් වශය න් සි ්ධ යවලා තිය නවා.
නමුත් මනුෂ න් අතර මානසික යරෝගවලට ප්රධාන වශය න්
යහ්තු යවලා තිය න්යන් කාමච්ඡන් . කාමච්ඡන්
වශය න්
යනයව ි, කාමච්ඡන්
වාප්ා
ෙවට විකෘත වීයමන්ම ි. ඒක
යථරවා යකාටස්වල උස්සලා මතු කරලා යප්න්වලා නැහැ. නමුත්
ෙටහිර මානසික මව  වි ායේ ප්ැහැිලිව යප්න්වලා දීල
තිය නවා, ට යවච්ච ්යේෂ ක් නුරැස්නා ගති ක්ම තම ි, මානසික
යරෝගවලට යහ්තු යවලා තිය න්යන්. ඉස්සර යවලා, යම් තත්ත්ව
යමච්චර දුරට යත්රැම්ගන්න ඉස්සර යවලා ඒ ඇත්යතෝ සාමාන
ක ට යව කම් කරලා ශලකර්ම කරලා සිහි නැති කරලා යෙයහත්
වි ලා නා නා ප්රකාර ය ්වල් යකරැවාට ප්ස්යස් හිතාගත්තා, අමරණී
යවන්න ප්ුළුවන් යව ි කි ලා. නැතිනම් ඒ වයග් කථාවල් කි න්න
ප්ටන්ගත්තා. ලුවී ප්ාස්චර් මහත්ත ා විෂීජහරණ ඉයගනගත්තාට
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ප්ස්යස්, ශලකර්ම ඉයගනගත්තට ප්ස්යස් ජ යකයහලි නංවන්න
ප්ටන්ගත්තා. යකාච්චර කි ල කි නව නම්, කයතෝලික ආගමට
විරැ ්ධව නැගී සිටි ා. කයතෝලික ආගයම් තිය නවා යන් ය වි න්
වහන්යස් මැේවා කි ලා. යම් කට්ටි විහිළු කරන්න ප්ටන්ගත්තා,
න ි යප්ණ යප්න්නන්න ප්ටන්ගත්තා, උඹලයග් ය වි න් වහන්යස්
ප්ැත්තකට දාප්ල්ලා, අප්ට ප්ුළුවන් යම් මනුස්ස ාට යම් යම් ය ්වල්
කරන්න කි ලා.
නමුත් අන්තියම්දී දැන් ආය ත් ය වි න් වහන්යස් ඉිරිප්ිට
හරි, ෙුදුහාමුදුරැයවෝ ඉිරිප්ිට හරි, නාම ධර්ම විෂය හි නැයමන්න
යවන ගති කට ප්ත් යවලා තිය නවා. ඒ යමාක , මානසික යරෝග
විතර භ ානකව ප්ැතියරන යවන කිසිම යරෝග ක් ඇත්යත් නැහැ
ි ුණු රටවල. යහ්තුව යමාක , ඒ ඇත්යතෝ කාමාශායේ අවසාන
ක්වා ප්ටඇරලා යප්න්වන්න ප්ටන්ගත්තා. යනා න්න එකාටත්
යප්න්වන්න ප්ටන්ගත්තා. ස්තරි ට ප්ුරැෂ ාට ඔක්යකාටම යප්න්වන්න
ප්ටන්ගත්තාට, යමානම ය ක් දුන්නත් සතුටු යවන්යන් නෑ. ඒ
යමාක ඉහළම ය ් තම ි ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන්. කිසිම
යකයනකුට යකයසල් කැනක් ගත්යතාත් මැ ඇවරිය න් ෙෑ, උඩ
ඇවරිය න්ම ි ඕනෑ. යකයසල් කැනක් ගත්තාම යකායහාම උනත්
යලාකු ඇවරි එක යන් තිය න්යන්. අනිත් ඒවා අඩුයවන් යන්
තිය න්යන්. ඒ අඩු ඒවා කන්න කන්න ඒ ඇත්තන්ට යමායළ් අමාරැව
එනවා. මුල් ඇවරිය න්ම ඕනෑ. යම්ක තම ි අ ත් ි ුණු රටවල අග
නගරවල යවලා තිය න්යන්. කිසිම යකයනක් කිසිම ආකාර ක
ය වැනිය ක් යවන්න ලෑස්ති නැහැ.
ඉතින් යම් නිසා කාමච්ඡන් ය ් විකෘත අවස්ථාවක් වශය න්
තම ි, වාප්ා
ඇති යවලා තිය න්යන්. නමුත් ඒක ප්ු ්ගල ාට
ඒත්තුගන්වලා ය න එක, කාමච්ඡන් තරම් යල්සි නැහැ. යම් නිසා
කාමච්ඡන් ට ප්ිළි ම් යහා නයකාට ඉස්යසල්ලාම වාප්ා ප්ිළි ම්
හරි න්යන් නැහැ. අවාප්ා සිතිවිලි කි න මමතරී සිතිවිලි තම ි
දාන්න කි න්යන්. මං යම් යප්ලන්නා වූ විකෘතිකර ්යේෂ මයගන්
දුරැ යේවා. ්යේෂ ඇති යවන්න ඒ තරම් සාධාරණ යහ්තු යනායව ි
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තිය න්යන්. හියතන් හදාගත්තු ය ක් තිය න්යන්. ඒක නැති වුණා
නම් යම් යලෝයක් යොයහාම සුන් ර ි. ඒ නිසා අවාප්ා සිතිවිල්ල,
අ ්යේෂ සිතිවිල්ල ප්වා වාප්ා ට යොයහාම යලාකු උත්තර ක්
ෙවට ප්ත් යවනවා. අ යලෝකය ් හ ලම තිය න්යන් යම් තරඟකාරී
සිතිවිල්ල නිසා, තරඟකාරී යවළඳප්ළ නිසා, යකාච්චර යකරැවත් මීට
වඩා යහාඳ එක තිය නවා, මට හම්ෙ වුයණ් යහාඳ එක යනයව ි
කි න හැඟීම නිසා, අතරිච්ඡතාව කි න එක හටගන්නවා. යකාච්චර
ය ්වල්, සැප් ප්හසුකම් දුන්නත් ඉවර ක් නැහැ. ලුණු වතුර යොන්නා
වයග්, ඇහිදැල් කුඩ කට වතුර ප්ුරවන්න හ නවා වයග් තම ි යම්
ආශාවල් සංතෘප්්ත කිරීම. කවදාවත් සීමාව යත්යරන්යන් නෑ. ඒ
යමාක
ආධාත්මික
ප් නමකට
යනායව ි
යම්
වතුර
වැක්යකයරන්යන්.
ඒක නිසා ප්රධාන වශය න්ම අ යෙෞ ්ධ රටවල වයග්,
නැතිනම් අප්ි වයග් ප්ිරිසකට නම්, යකාච්චර ය ෝ සන්යතෝෂ යවන්න
ප්ුළුවන්කම තිය නවා. අප්ි යම් ෙු ්යධෝප්ා කාල ක ඉප්දුණා. අප්ිට
මනුෂ ආත්ම භාව ලැබිල තිය නවා. ඇස, කන, ිව, නාස වායග්
ඔක්යකෝම අවශ අංග උප්ාංග ලැබිල තිය නවා, ඒ කි න්යන
උත්කෘෂ්ට මට්ටයම් නැති වුණත් සාමානය න් ජීවයනෝප්ා
කරයගන න්න. ප්ැවි ් තිය නවා. කලාණ මිතරය ෝ ඉන්නවා. ෙණ
කි නවා. ඒ කට ුතු ඔක්යකාම තිය ්දී අප්ි යකාච්චර නම් යවලාවක්
ගන්නව - යනාලැෙුණු සැප්ක් යවනුයවන් කල්ප්නා කරලා, එයහම
නැත්නම් අහවලා මට යමයහම යනාකළා නම් යහාඳ ි කි ලා හිතලා,
යම් ය ් යනාලැෙුණා, අර ය ් ලැෙුණා නම් යහාඳ ි කි ලා, යකාච්චර
නම් යවලාව නාස්ති කරනවා ? ඒකත් අර ප්ැයහන වතුරක් වයග්
තම ි. ටින් තිය න නුරැස්නා ගති ප්වතින තාක් කල් වතුර ිගටම
ප්ැයහනවා. ඒ නිසා ඒයක් සංහිඳි ාවක්, ගැඹුර ෙලන්න ප්ුළුවන්
ගති ක්, සුප්ිරිසිදු ෙවක් ඇති යවන්යන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ සඳහා අප්ි
යත්රැම්ගන්න ඕනෑ යම්ක යම් ෙල්යලක් තමන්යග් වලිග හප්ා
කන්න යේගය න් කැරයකනවා වයග් ඒක ියග් දුවන්න දුවන්න, සි ්
යවන්යන් ජීවිත යකටි යවන එක ෙව.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
අ හුඟක්ම ක්ෂ යවළඳ වාප්ාර කරන තරැණ අ අතර
ප්රධාන වශය න් යසා ායගන තිය නවා, ඉස්සරට වඩා ලංකාව වයග්
රටවල උනත් අකාලය ් මි න ගති වැඩි ි කි ලා. ඒ යමාක
යහ්තුව, තමන් ි ුණු යවන්න යවන්න මිට වඩා සීඝරය න් ි ුණු
යවන්න කරම තිය නව යන්. යම්වා කරන්න ගත්යතාත් එයහම මට
යවලාවට යග ර න්න යවන එකක් නැහැ, කමක් නැහැ. ඒත් මම
මීට වඩා යනාකා යනාී හම්ෙ කරනව යන්. මීට වඩා ටිකක්
යේගය න් කල්ප්නා කරලා කථා කරලා ෙලලා, ඕනෑ නැති මිනිස්සු
අ ින් කරලා, කට ුතු කරන මට සීඝරය න් න්න ප්ුළුවන් කි න
අධියේගී තරඟ යහ්තුයවන් ඇති යවලා ති න වාතාවරණ නිසා
කිසිම යකයනකුට තමන් යකයරහි මමතරි ක්, කන්න යොන්න
යවලාවක්, නෑ ෑ ින් එක්ක ඉන්න යවලාවක්, යකාටින්ම කි නවා
නම් හුස්ම ගන්නවත් යවලාවක් නැහැ. ආනාප්ානසති භාවනාව නම්
යකායහාමටවත් කරන්න ෙැහැ. හැෙැ ි ආනාප්ාන නම් යවනවා.
යමානම යෙයහතක්වත් අල්ලන්යන් නැහැලු යම්කට. වැ ගත්
ඇත්තන් කි න්යන් ආනාප්ානසති භාවනාව කයළාත් හරි නවා
කි ලා.
ඒ තරම්ම උගර යලස ඒ කාමාශාවම තම ි, නමුත් ඒක ්යේෂ
ස්වරෑප්ය න් තරඟකාරී ස්වරෑප්ය න් ඉස්මතු වුණාට ප්ස්යස් ඒ
ප්ු ්ගල ා අමුතුම සයතක් ෙවට, අමුතුම යේග ප්ිණ්ඩ ක් ෙවට ප්ත්
යවනවා. ඊට ප්ස්යස් ඒ ප්ු ්ගල ා ඒ ප්ු ්ගල ායග්ම නැසීම ප්ිණිස,
විනාශ ප්ිණිස කට ුතු කරනවා. යමානම තායලකටවත් ඒත්තු
ගන්වන්න අමාරැ ි. ඒ වයග්ම යමානම යෙයහත දුන්නත් සනීප්
යවන්නත් නෑ. ලැබිලා තිය න හුස්ම ටික යහෝස් යහෝස් ගාලා ඉහළ
ප්හළ දාලා දාලා ඉක්මන්ට මැරිලා නවා. ඒ යවනුවට ජීවත් යවන්යන්
යකා ි යවලායේ ? ජීවත් යවන්න සැලසුම් කරනවා යනයව ි යන්.
අතීතය ් ඉන්නවා යනයව ි යන්. අනාගතය ් ඉන්නවා යනයව ි
යන්. අනුන් ගැන හිතනවා යනයව ි යන්. තමන් ගැන යම් වර්තමාන
යමායහායත් කල්ප්නා කරමින්, යම් හුස්ම ඇතුල් යවනවා යම් හුස්ම
ප්ිට යවනවා කි ලා අරමුණට මුහුණ දාලා ඉන්න අවස්ථා යමාන තරම්
වාසනාවන්ත ? ඉන්න ෙැරි යවන්යන් එක්යකෝ කාමච්ඡන්
නිසා
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නැතිනම් ්යේෂ නිසා. ්යේෂ ප්ිළිෙඳ ප්රශ්නය ්දී කාමච්ඡන්
තරම් සෘජු නෑ. වකරව ි වැඩ කරන්යන්. ඒ නිසා යොයහාම අමාරැ ි
ඒත්තුගන්වන්න.
ඒ නිසා කාමච්ඡන් ප්රශ්න ට වඩා සති , යම් ්යේෂ
ප්රශ්නය ්ි ඉතාමත්ම ප්රතිඵල එලවනවා. ්යේෂ චරිතවලට ඒ නිසා
කි න්න නරක ි, යම් සති කරන්න ඉස්යසල්ලා සිල් අරගන්න ඕනෑ,
නාන්න ඕනෑ, ඔ යමානවත් ඕනැ නෑ. “සතිසම්පජ්ඤ්ඤඤ භික් ්ව,
අසති සම්පජඤ්ඤඤවිපන්නස්ස හතූපනිසං ්හාති හි්රාත්තප්පං”12 ම්
කිසි යකයනකුට සති සම්ප්ජානන නැති නම්, සති සම්ප්ජානනය න්
යවන්ව වාස කරනවා නම්, ඔහු තුළ හිරි ඔතප්් ප්ිහිටන්යන් නැහැ.
හිරි ඔතප්් ප්ිහිටුවීයම් මූලධර්ම බිඳිලා. “හියරාත්තයපප් අසති
හියරාත්තපප්විප්න්නස්ස හතූප්නියසා යහාති ඉන්දද්රි සංවයරා” භ
ලැජ්ජා ය ක නැති එවැනි ප්ු ්ගල ාට, භ ලැජ්ජා ය යකන් යවන්
යවච්ච යකනාට, ඉන්ද්රි
සංවර ට ප් නමක් නැහැ. ප් නම
ය රනවා. “ඉන්දද්රි සංවයර අසති ඉන්දද්රි සංවරවිප්න්නස්ස හතූප්නිසං
යහාති සීලං” ඉන්ද්රි සංවර නැති, ඉන්ද්රි සංවරය න් එළිය ් වාස
කරන යකනාට, ඒ නිසා ශීලය ් ප් නම බිඳිලා නවා. ම් යවලාවක
“සතිසම්පජ්ඤ්ඤඤ භික් ්ව, සති සතිසම්පජඤ්ඤඤසම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නං ්හාති හි්රාත්තප්පං” ඒ සති සම්ප්ජඤ්ඤ කි න
සිහි ෙු ්ධි මතු වුණා නම්, ඔහුට භ ලැජ්ජාවට අවශ ප් නම
සැකයසනවා. භ ලැජ්ජායවන් කට ුතු කරනවා නම්, ඔහුට ඉන්ද්රි
සංවර ප්ිළිෙඳ ප් නම සැලයසනවා. ඉන්ද්රි සංවරය න් කට ුතු
කරනවා නම්, ඉන්ද්රි සංවරය න් ුක්ත නම්, ඔහුට සීල ට ප් නම
සැලයසනවා. ඊට ප්ස්යස් සමාධි ප්රඥා වැයඩනවා.
යම් කාරණ
උගන්වන්න ගි ාම ි
ෙම්ෙු ගහනවා වයග්
රටවලට යොයහෝම ජ

නිසා අ ආසි ාකර රටවලට යම් සත
කරලා, කට මිරිකලා, කට ඇරවලා, හරකුන්ට
කටට වක්කරන්න යවලා තිය නවා. ෙටහිර
ට යත්යරනවා සති . යම් තරම් විකෘත වුණා

------------------------------------------------------------------------------------------------------------අංගුත්තර නිකා , අට්ඨකනිප්ාතප්ාළි, දුති ප්ණ්ණාසක , සතිවග්ග ,
සතිසම්ප්ජඤ්ඤ සූතර .
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
වූ - කාමාශා විකෘත යවලා තම ි වාප්ා
ෙවට ප්ත් වුයණ් විකෘති ට ප්ත් යවලා, මනස විකෘත යවලා, මනස විකෘත කරන්නා
වූ යම් යරෝග ට යකළින්ම උත්තර ය නවා සති . ඒක ඉල්ලන්යනත්
නැහැ යන් කල් ඇතිව යෙෞ ්ධ යවන්න ඕනෑ, හිස ොන්න ඕනෑ,
සිවුරැ යප්ාරවන්න ඕනෑ, ොප්න දාන්න ඕනෑ, යමානවත් නැහැ. නමුත්
ඒයක තියෙන ප්ුදුමාකාර ගති තම ි සති ප්ිහියටේවාට ප්ස්යස් භ
ලැජ්ජාව. භ ලැජ්ජායවන් ඉන්ද්රි සංවර . ඉන්ද්රි සංවරය න්
ශීල . ඒක නිසා අයප්් විකෘති ස්වභාවවලට සති ආදී ධර්ම
ප්ුදුමාකාර ශාන්ති ක් යගන ය නවා.
ඒ වයග්ම තම ි ්යේෂ ගත්තහම, ්යේෂ චරිත ායග්
තිය නවා ෙු ්ධි චරිත ට සම්ෙන්ධකමක්. විතක්ක චරිත ගත්තාම ඒක
ෙු ්ධි ටත් සම්ෙන්ධ ි, ්යේෂ ටත් සම්ෙන්ධ ි. ඒ නිසා
ම්
යවලාවක විතක්ක චරිත ා, ්යේෂ චරිත ා ්යේෂ අ ින් කරගත්තා
නම්, සාමාන ශර ්ධා චරිත ටත් වඩා යොයහාම සීඝරය න්
භාවනායවන් ආධාත්මික ෙවින් ඉිරි ට නවා. නමුත් ඒක කරන
එක අමාරැ ි. කරන්න ප්ුළුවන් කරම ක් තම ි සතිය ් තිය න්යන්. ඒ
නිසා වාප්ා ගැන කතා කරනයකාට ඉස්යසල්ලාම සමථ කරම ක්
වශය න් යහෝ උප්කරණ මල්ලක් වශය න් යප්න්වනවා ඉස්යසල්ලාම
“සුභ ප්රමත්ත” සිතිවිල්ල ඇති කරගන්න ඕනෑ. හැකි සංඥාව ගන්න
ඕනෑ. දැන් කායල් විි ට කි නවා නම් ධනාත්මක සංකල්ප් ,
ධනාත්මක චින්තන ඇති කරගන්න ඕනෑ. යම්කට වඩාත් යහාඳ
අර්ථවත් වචන තම ි සාධනී චින්තන . ඒ සාධනී චින්තන ි
අර කලින් අප්ි සඳහන් කරප්ු අප්ණ්ණක චින්තන ි ම් ම් තැන්
වලි සමාන යවනවා. කිසි ය ්කට කියප්න්යන් නැතිව ෙලායගන
ඉන්න ගති .
යම්ක හඳුන්වා දුන්නාට ප්ස්යස භාවනායේදී මතු වන වාප්ා
දුරැ කරගන්නට නම් යමත්තා යච්යතෝ විමුක්ති කි න මමතරී
භාවනාව අවශ යවනවා. වැඩුණු මමතරී භාවනාව ඇති යකනාට ඒ
යච්තනා, නරක යච්තනා, ්යේෂ යච්තනා එනයකාට වැඩුණු මමතරි
යොයහාම උ ේ යවනවා. ඒ මමතරි ත් ෙු ්ධ ශාසනය ් “ඔි්සා
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ඵරණා, අ්නාධි්සා ඵරණා”13 වශය න් විශාල විස්තර ක් කි නවා.
එයහම මමතරී සිතිවිල්ල සහ මමතරී භාවනාව කි න යකාටස් ය ක
ඇරැණහම, ඒ ප්ු ්ගල ාට ඉන්ද්රි සංවර තිය නවා නම්, යොයහෝ
විට ්යේෂ සිතිවිලි මැඬ ලන්න ප්ුළුවන්.
ඒ වයග්ම තම ි ප්ටිසංඛාන කි න, නුවණින් කල්ප්නා කිරීම
තිය න්නට ඕනෑ, ්යේෂ ආවාට ප්ස්යස ්යේෂ ියග්ම දුවන්නට
ය න්යන් නැතිව ඒක නතර කිරීම සඳහා. සර්වඥ න් වහන්යස්
යෙෝධිසත්ත්ව චරියතදී අසවල් අසවල් ජාතක කථාවලදී යකාච්චරය ෝ
තමාට අසාධාරණ යව ්දී, කවදාකවත් කිප්ිලා ප්රතිචාර දැක්වූය ් නැහැ.
අප්ිට එච්චරම කරන්න අමාරැ ි. නමුත් අප්ි හිතන්න නරක ි, අප්ට
යදාස් කි ්දී අයප්් වැරි කි ්දී කරොයගන සිටීම යනෝන්ජල්කමක්
කි ලා. මයග් ජීවිතය ් මම දැකප්ු යෙදාගන්න ප්ුළුවන් කාරණ තම ි,
හුඟක් යවලාවට මම ප්රතිචාර යකරැයේ මම යනෝන්ජල කු යනායේ
කි ල යප්න්වන්න ි. යනෝන්ජල කු හරි කමක් නෑ, යකයලස් ඇති
යනාවී ට යවන්න ප්ටන්ගත්තු වයස් ඉඳලා විශාල යවනසක් මම
දැක්කා මයගන්. හැෙැ ි ඒ තරම් යනෝන්ජල් වීමකුත් නැහැ වයග්
ෙලනයකාට. තමන්ට කරන්න ෙැරි, තමන්ට ප්රමාණ කරන්න ෙැරි
්යේෂ කාරණාවක් මතු වුණාම තමන් තුළත් ්යේෂ ඇති යවලා
තිය නවා කි ලා න්නවා. ඒක ියග් ප්රතිඋත්තර ෙඳින්න ගත්යතාත්
යේග වැඩි යවන ෙව න්නවා. ඒ නිසා අකුළගන්න එක ි
තිය න්යන්. ඉේො කටුව ඇතුළට ගත්තා වයග් අකුළායගන නිකම්
ඉන්නවා. හැෙැ ි මිනිස්සු නම් ෙනිනවා - කැක්කුමක් නැහැ. යම්
යවලායේදී කරි ාත්මක යවන්යන් නැහැ. “අයන් හාමුදුරැවයන් දැන්වත්
ඉිරි ට එන්න” කි ලා ප්ත්තරවල නම් ලි ල තිය නවා. ඒකට අප්ි
යමාක කරන්යන්.
යම් යලෝකය ් ති න මහා වාප්ා
කි න එකට
සර්වඥ ාණන් වහන්යස්ත් යම් උත්තර ය න්යන්, “සන්තං වා
අජ්ඣත්තං ොප්ා ං ‘අත්ථථි යම අජ්ඣත්තං ොප්ායදා’ති ප්ජානාති” ඒක
නැතිව යකායහාම අප්ි අනුන්යග් වාප්ා
සන්යතෝෂ කරන්න
------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

ඛු ් ක නිකා , ප්ටිසම්භිදාමග්ගප්ාළි,

ුගන ධ
් වග්ග , යමත්තාකථා.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
හ න්යන්? ඒක හරි ට අනුන්ට තරහ යවලා ගහන්න අසූචි යගාඩක්
අතගානවා වයග්. අනුන්ට තරහ යවලා ගහන්න ගිනිගත්තු කඩ ක්
අතට ගන්නවා වයග ි. ඒ තරම්ම ප්රකට ි. හැෙැ ි ඒ තරම් ප්රකට
වුණත් තමන්ට නම් යප්්න්යන් නැහැ. ප්ිට ඉන්න අ ට ෙලා ඉන්න
අ ටත් යප්ාඩි අ ට ප්වා යප්්නවා. අයන් යම් ගුණවන්තය ා කි ලා
හිතාගන යම් සිල්වන්තය ෝ කි ලා හිතාගන කරන යම් කුහකකම්
නිසා, අයන් යම් අසූචි යන් අතගාගන්යන්. අයන් ගිනි යෙෝල යන්
අතගාන්යන් කි ලා ප්ිටින් ෙලා ඉන්න හත්අවුරැදු රැවාට ප්වා
යප්්නවා. නමුත් ්යේෂය ් තිය න දුරැවලකම කි න්යන්, ඒ
ප්ු ්ගල ාට යප්්න්යන් නැහැ. ඒ නිසා සර්වඥ න් වහන්යස්
යප්න්නන්න හ න්යනත් නැහැ. සර්වඥ න් වහන්යස් කි න්යන ම්
කිසි වසක තමන්ම දැකගත්යතාත් නම් අන්න වටිනවා. අන්න ඒකට
තම ි ඔ සති කි න වියශ්ෂ ය වුම තිය න්යන්. කාමච්ඡන් ටත්
වඩා ්යේෂය ්දී. ඒ නිසා හුඟක් යවලාවට සාකච්ඡාවලි කි යවන
වචන ක් තම ි මයග් අතින් වැරදුණු යවලාවට තම ි සිහි
ප්ිහිටන්යන්. ප්ැරිච්ච යවලාවට ප්ිහිටවප්ු සති තම ි යහාඳට මතක
තිය න්යන්. සි ල්ල සතුටින් සමාදානය න් ගත යවන යවලාවට
සති එච්චරම ප්රකට යස්ව ක් කරන්යන් නැහැ.
ඒ නිසා සති අප්ට නිතරම ප්රථමාධාර යප්ට්ටිය වත්
තිය න්න ඕනෑ, වැයටන්න හ නයකාට, වැටුණා ින් ප්ස්යස්, තුවාල
වුණාට ප්ස්යසවත් ගාගන්න. ඒක නිසා කාමච්ඡන් නීවරණ ට වඩා
වාප්ා නීවරණ එක්ක ෙලනයකාට යොයහාම කැප්ී යප්යනන
යවනසක් ඇති කරනවා - හැෙැ ි යම් ඇතුයළන් කථා යකරැයවාත්,
තමන් අත් කින ය ්වලින් කථා යකරැයවාත්. ප්ිටින් ෙැලුයවාත් නම්
කිට්ටු කරන්නත් ෙැරි යවන්න ප්ුළුවන් සති තරහ චරිතත් එක්ක.
නමුත් කරි ාත්මක යවනයකාට නම් අසීමිත විස්ම ජනක ප්රතිඵල
ලෙලා තිය න ෙව ෙටහිර මානසික වි ායේ දැනට හම්ෙ යවලා
තිය න යතාරතුරැවලින් යප්න්වලා දීලා තිය නවා. ඒයගාල්යලෝ
විශාල වශය න් ඒක ප්තුරැ වනවා.
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යම් අනුව, ඒ වායග් අර කි ප්ු විිහට මමතරී සිතිවිල්ල,
මමතරී භාවනාව, ඉන්ද්රි සංවර , ප්ටිසංඛාන චිත්ත , එයහම
නැතිනම් කලාණ මිතර ආශර , එයහම නැතිනම් සුදුසු කථා
යමයතන්ි ඉතාම වැ ගත් යවනවා. යම් සුදුසු කථා ටයතත්
වචන ක් කථා කරන්න තිය නවා නම්, ඇත්ත වශය න්ම එවැනි
කථා සාකච්ඡා රාශි කට මට සම්ෙන්ධ යවන්න වුණ නිසා තම ි ,
යම් ආධාත්මික ජීවිත ක් ප්ිළිෙඳ හැඟීමක්වත් මට ආයේ. ඒ
සාකච්ඡාවලදී මට ඇති යවච්ච ප්රධානම ය ් තම ි, අප්ි ඔක්යකාම
ඇත්ත වශය න්ම ඉන්යන් එකම යෙෝට්ටුයේ තම ි. අප්ි ්යේෂ ගැන
කථා කරන්න යොයහාම ෙ ි, හරිම ලැජ්ජ ි. නමුත් ඒ
සාකච්ඡාවකදී හැමය යනක්ම ඒ ලැජ්ජා භ අතහැරලා, ඒ කි න්යන්
අසික්කිත ලැජ්ජා ෙ යනායව ි, අප්ි සාකච්ඡා කිරීම වශය න් යහළි
යකරැයවාත් යප්්න්න ගන්නවා, යකා ි මල්යලත් යකා ි කූරප් ිය ත්
යකා ි කිල්යලෝයටත් හුණු තිය නවා. නමුත් ඒක හංගන එක තම ි
සදාචාර කි ල හිතනවා. මම කි නවා හංගන එක කුහකකම කි ලා.
අප්ි ඒවා මතු කරගන්න ි යම් කලාණ මිතරය ෝ ආශර කරන්යන්.
ඒවා මතු කරගන්න ි සෙරහ්මචාරීන් වහන්යස්ලා ආශර කරන්යන්.
ඒවා මතු කරගන්න ි ධර්ම ආශර කරන්යන්. ඒකට ි ෙණ
අහන්යන්. ධර්ම සාකච්ඡාවලදී, ප්රධාන වශය න් ප්රසි ්ධ තැන්වල ඕවා
කි න්න නරක ි. කලාණ මිතර ා හමු වුණ යවලායේදී ගුරැවර ා
හමු වුණ යවලායේදී ඒකට ප්රතිකර්ම ඉයගනගන්න ලැජ්ජා කරනවා
නම්, ඒක සංස්කෘත ශ්යලෝක ක සඳහන් කරලා තිය නවා
“යනායහාබිනා ලැජ්ජාව” කි ලා. ගුරැවර ා ඉිරි ට ආවාට ප්ස්යස්
අප්ි ඒක යහළි කරන්න ඕනෑ. එතයකාට ගුරැවර ා ඒකට කරම කි ලා
ය නවා. ඒක නිසා වාප්ා
ප්ිළිෙඳව අවසාන වශය න් සාකච්ඡා
කරන්යන් ධර්ම සාකච්ඡා. එයහම නැතිනම් යම් ය ්ට අදාළ සුදුසු ධර්ම
කථා.
ඒ නිසා අප්ි ෙලායප්ායරාත්තු යවන්න ඕනෑ, යම් ධර්ම කථා
හුඟක් අප්ි අහලා තිය න ය ්වල්. ඒ වයග්ම යම් සාකච්ඡා කරප්ු
අත්දැකීම් හුඟක් ය ් යම් ප්ිරිස අත්දැකලා තිය න ය ්වල්. යම්වා
යප්ළගසාගැනීයමන් යගානු කරගැනීයමන් යමතුවක් කල් ප්ැවති
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ප්රශ්න ඉිරි ට මීටත් වඩා සාර්ථකව විසඳාගනිමින් නීවරණ ධර්මවල
ප්වතින අසීමිත ෙල අජ්ඣත්ත වශය න් යහෝ බිඳ දාලා, තමන්යග්
ස ්ධා විරි සති සමාධි ප්රඥා කි න ප්ංයච්න්ද්රි ධර්ම ඉිරිප්ත්
කරයගන සතිප්ට්ඨාන ියග් තව ඉිරි ට න්න ශක්ති මධර්
ෙල ලැයේවා කි න ප්රාර්ථනාවත් එක්කම අ ට නි මිත ධර්ම
ය ්ශනාව යමතනින් සමාප්්ත කරනවා.
.
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34 │ වයාපා
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බ්ුද්ධස්ස
“ඉධ භික් ්ව භික් ු සන්තං වා අජ්ඣත්තං බ්යාපා ං ‘අත්ථි ්ම
අජ්ඣත්තං බ්යාපා්දා’ති පජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං බ්යාපා ං
‘නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං බ්යාපා්දා’ති පජානාති.
යථා ච අනුප්පන්නස්ස බ්යාපා ස්ස උප්පා්දා ්හාති තඤ්ඤච
පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස බ්යාපා ස්ස පහානං ්හාති තඤ්ඤච
පජානාති, යථා ච පහීනස්ස බ්යාපා ස්ස ආයතිං අනුප්පා්දා ්හාති
තඤ්ඤච පජානාති.”
යගෞරවනී ය ෝගාවචර මහා සංඝ රත්නය න් අවසර ි, අප්ි
මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ඇසුරින් ප්වත්වන ධර්ම ය ශනාවලිය ් දැනට
ය ්ශනා තිස්තුනක් නිම කරලා ති නවා. ඒ අනුව දැන් ප්ැමිණිලා
තිය න්යන් ධම්මානුප්ස්සනා යකාටසට ි. අප්ි නීවරණ යකාටසට
ප්රයේශ ක් ගත්තා. ඒ අනුව කාමච්ඡන් නීවරණ විගරහ කළා. ගි
වර වාප්ා
කි න ඊළඟ නීවරණ ගැන සාකච්ඡා කළා. අ
ඒයක්ම තවත් ප්ැතිකඩක් ගැන ෙලමු.
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යම් නීවරණ ය ෝගාවචර ජීවිත කට සම්ෙන්ධ වන විවිධ ප්ැති
ති න නිසා ගි ප්ාර මතක් කරගත්තා වූ වාප්ා
ප්ිළිෙඳව,
නැත්නම් යවනත් විි ට කි නව නම් වාප්ා ය ් ප්රතිප්ක්ෂ ධමය
වන අවාප්ා
ප්ිළිෙඳව අ
කරැණු සාකච්ඡා කරන්න
ෙලායප්ායරාත්තු යවනවා. ගි ප්ාරත් අප්ි ම් විි ක විමර්ශන ක
ය දුණා යකායහාම කාමච්ඡන්
ි වාප්ා
ි ය ක අතර ති න
සම්ෙන්ධතාව කි ලා යහා ල ෙලන්න, ප්හුරැගාලා ෙලන්න. අප්ි
යථරවා ශාසනය ් ප්වතින්නා වූ අනිකුත් ධර්ම යකාටස් එක්ක යම්
ධර්ම - වාප්ා ත් කාමච්ඡන් ත් කි න යම් ධර්ම - සංසන් න
කරලා ෙැලීයම්දී, සාමානය න් අප්ි සංසාරය ් රැඳීමට යහ්තු
යවන්නා වූ මූල ධමය යහා නයකාට යප්න්වන්යන් තණ්හාවත්
අවි ාවත්. එ ිනුත් තණ්හාව ආසන්න කාරණාව යලස යප්න්වනවා.
ඒ නිසා චතුරා ය සතය ්දී සමු
ධර්ම ට තනිකරම තණ්හාව
යප්න්වනවා. නමුත් තණ්හාවට කරි ාත්මක යවන්ට ප් නමක් නැහැ
අවි ාව නැත්නම්. ඒ නිසා අවි ාව ඈත සතුරා විි ටත් තණ්හාව
ළඟ සතුරා විි ටත් යප්න්වනවා.
ඒ නිසා ෙලනයකාට චතුරා ය සතය ් ස්වභාව යහෝ
අනිකුත් ප්රතිප්දා ිහා ෙලනයකාට අවි ාවත් තණ්හාවත් යප්න්නුවාට
ඒවාය ්දී ්යේෂ යප්න්වන්යන් නැහැ. ඒ වායග්ම තම ි, ප්ටිච්ච
සමුප්්ප්ා
අරයගන ෙැලුවත් ්ව නා පච්චයා තණ්හා යප්න්නුවාට
එතනත් ්යේෂ
යප්න්වන්යන් නැහැ. තෘෂ්ණාව යප්න්වනවා.
යේ නාව නිසා තෘෂ්ණාවක් ප්හළ වන ෙව යප්න්වනවා. ඒ නිසා
එතනිත් යප්න්වන්යන තණ්හාව විතරම ි. මවර , වාප්ා
යමතන යප්්න්න නැහැ. ඒ වායග්ම ප්ටිච්ච සමුප්්ප්ා ට යොයහාම
කිට්ටු තැනක් තම ි සිතට, ක ට, එයහම නැත්නම් නාස ට, ිවට,
ඇසට, කනට අරමුණක් ලැබිච්චාම, චක් ුඤ්ඤච පටිච්ච රූ්ප ච
උප්පජ්ජති චක් ුවිඤ්ඤඤාණං කි ලා කි නවා. ඇහැට රෑප් ක් එල්ල
යවච්චහම, ආයලෝක ක් වැටිච්චහම, ඒ කි න්යන වර්ණ රෑප් ක්
වැටිච්චහම ඒකට හිත ය දුණා නම්, ඇහැට සිත ය දුණා නම් එතන
චක්ඛු විඤ්ාණ ප්හළ වුණා කි ල ි කි න්යන්. දැකීයම් සිත ප්හළ
වුණා. “තිණ්ණං සඞ්ගති ඵ්ස්සා” ආයලෝක ක් ප්වතිනවා නම් ඇහැත්
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අන්ධ නැත්නම් හිතත් එතන නම් ඒ ති න තාක් කල් ඒ ඇයහ් දැකීයම්
ස්ප්ර්ශ , කින්යනක් ෙවට ප්ත් යවනවා. දැකීම සි ්ධ යවනවා.
“තිණ්ණං සඞ්ගති ඵ්ස්සා, ඵස්ස පච්චයා ්ව නා”. ඒ නිසා ඒ කින
ය ් ප්ිළිෙඳව වින් න ක් ඇති යවනවා. යහාඳ ය ක් දැක්කා, නරක
ය ක් දැක්කා, සුෙ නිමිත්තක් දැක්කා, අසුෙ නිමිත්තක් දැක්කා කි ල
ඒ ප්ිළිෙඳ වින් න ක් ප්හළ යවනවා. “්ව නාපච්චයා තණ්හා”. යම්
යේ නාව නිසා අනිවාර් ය න්ම ප්හළ යවන්යන් තෘෂ්ණාව ි කි ලා
තම ි යමතනත් යප්්න්යන්. ප්ටිච්ච සමුප්්ප්ා ය ් “්ව නාපච්චයා
තණ්හා” වයග් එතනත් යේ නාව නිසා තණ්හාව ප්හළ යවනවා.
්යේෂ ප්හළ වීමක්, ්යේෂය ් නම් ලකුණු කිරීමක් යමතනත් නැහැ.
ඒ ප්රශ්න විසඳීම සඳහා විශ්යල්ෂක න් විසින් ඉිරිප්ත්
කරන්යන් - තණ්හායේම යසවණැල්ලක්, තණ්හායේම විකෘති ක්
තම ි ්යේෂ කි න්යන්. යම්ක ඒත්තු ගන්නලා ය න්න ටිකක්
අමාරැ යවන්න ඉඩ ති නවා. නමුත් ඒක යනයව ි ධර්ම ය ්ශනායේ
ප්රමාර්ථ . අප්ි යම්ක ප්ිළිෙඳව ම් කිසි විසඳාගැනීමකට න්ට ඕනෑ
නිසා කරැණු ටිකක් ඉිරිප්ත් කරගන්නවා - සාක්ෂි ටිකක්. ඒ නමුත්
යම් එක එක්යකයනක් තමන්ම යම් කතාව යහා ලා ෙලලා සහතික
කරගන්න, ඒකට ය ාමුවක් වශය න් තම ි යම් කරැණු ටිකක්
ඉිරිප්ත් කරන්යන්. අප්ිට යම් ජීවිත ප්ැවැත්වීම සඳහා මූලික
අවශතා ති නවා. ආහාර ඕනෑ, ඇඳුම් ඕනෑ, අධාප්න ක් ඕනෑ,
යසෞඛ ඕනෑ. යම් වායග් අවශතා ටිකක් ති නවා. අන්න ඒ සඳහා,
ඒ මූලික අවශතා ලොගැනීම සඳහා අයප්් ය වුමක් තිය නවා,
එළවුමක් තිය නවා, වාප්ාර කිරීමක් තිය නවා. ඒ වාප්ාර
කරි ාත්මක යවන්යන් තණ්හාව තුළින් තම ි. ෙඩගින්යන් ඉන්නයකාට
අප්ට කෑමට ආසාවක් ප්හළ යවනවා. ත අේව එනයකාට
යසවණැල්ලට ආසාවක් ප්හළ යවනවා. ත ප්ිප්ාසාව එනයකාට
වතුරට ආසාවක් ප්හළ යවනවා. කාරණා න්යන නැතියකාට
අධාප්න ට ආසාවක් ප්හළ යවනවා. යලඩ යවනයකාට
යෙයහත්වලට යසෞඛ ප්ිළිෙඳ ආසාවක් ප්හළ යවනවා. ඒ සඳහා
සෑම ජීවත් යවන සයතකුටම අවශ කරන සහජාස ක් තිය නවා.
ඒවා යහා ායගන න්ට තෘෂ්ණාව ඒ සත්ත්ව ා තුළ ඉයේම
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
කරි ාත්මක යවනවා. නමුත් ඒ එක ෙඩගින්න ි තිය න්යන්, කෑම
ය කක් තිය නවා. එක කෑමකට තමන් ප්රි ි. අනිත් කෑම එච්චරම
යහාඳ නැහැ කි ලා කි නවා. එක ෙඩගින්න ි, එක ප්ු ්ගල ි, නමුත්
කෑම ජාති ය කක් ති නවා. නමුත් යම් ය යකන් යහාඳ ය ් තමුන්ට
හම්ෙ යවන්යන් නැහැ, නරක ය ්ම ි හම්ෙ යවන්යන්. එතයකාට අර
මුලින් කි ාප්ු තායල් අර මූලික ෙඩගින්න නිවීයම් වාප්ාර සි ්ධ
යවන ආහාර යේලක් ලැයෙනවා. නමුත් ඒ යවනුවට යහාඳ ආහාර
යේලක් යප්න්නලා ඒක යනාදී ඇරලා, ඒ යවනුවට නිසරැ ආහාර
යේලක් දුන්යනාත් සිතට ්යේෂ ප්හළ යවනවා අර යහාඳ ය ්
යනාලැීම නිසා.
යම්ක ආහාර ටත් සි ්ධ යවනවා; ශේ , රෑප්, ගන්ධ, රස,
ස්ප්ර්ශ කි න සෑම ය කටමත් යවනවා. ඒ මූලික අවශතාව ඉෂ්ට
වුණත්, මුලික අවශතාව සංසිඳවීම සඳහා අවශ ප්රිි ලැෙුණත්, ම්
ආකාර කින් දැනගන්ට දැකගන්ට සැක කරන්ට අවස්ථාවක්
ලැෙුයණාත් මීට වඩා යහාඳ ය ්කට මට අවස්ථාව තිෙුණා,
අ ිතිවාසිකම තිෙුණා, ඒක මට ම් යහ්තුවක් නිසා වැළකුණා, මට
යම් දැන් යමන්න යම්ක ලැෙුණා කි ලා, එතයකාට ඒ ලැබිච්ච ය ්
ප්ිළිෙඳව තරහකුත් අරක යනාලැීම ප්ිළිෙඳව තරහකුත් ඒකට යහ්තු
වන ප්ු ්ගල ා ප්ිළිෙඳව තරහකුත් ඇති යවනවා. ඒ ඔක්යකෝම සි ්ධ
යවන්යන තණ්හාව නිසාම ි. එච්චර ි අප්ි සු ්ධ වශය න් ගන්න
හ න්යන්. ඒ නිසා තණ්හායේම විකෘති ක් තම ි යම් ්යේෂ
කි න්යන්. යමන්න යම් නිසා නීවරණ ධමය ය කකට යම්ක වැටිලා
තිය නවා. නිවන වහන කරම අනුව ෙලනයකාට “්නක් ම්මං
අරියානං නියයානං, ්තන ච ්නක් ්ම්මන අරියා නීයන්ති;
ාමච්ඡ්න්දදා නියයානාවරණං”.14 මනෂ්කරම කි ලා කි න්යන්
වස්තු අතහැර දැමීම, නිවීම සඳහා න ආර් න්යග් මාර්ග ක්. ඒ
මාර්ගය න් ආ ය න් වහන්යස්ලා නියවනවා. නමුත් කාම ට ඇති
ආශාව ඒ නිවීම් මාර්ග මගහරවනවා. නී ානා ධර්ම මකන නිසා
නී ානාවරණ කි නවා, නැත්නම් නීවරණ කි නවා. ඒ නිසා
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ප්ටිසම්භිදාමාර්ග , මහාවග්ග , ආනාප්ානසතිකථා, ප්රිප්න්දථ උප්කාර
යසෝළසාණ.
14
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යනක්ඛම්ම වසා ලන්න තෘෂ්ණාව කරි ාත්මක යවනවා. “අබ්යාපා්දා
අරියානං නියයානං”. ඒ වායග්ම තම ි අවාප්ා - අන න් සමග
යනාගැටීම, මිතර ස්වරෑප් , යමයළක් ෙව, ආර් න් වහන්යස්ලායග්
නී ාන ධර්ම ි ුණු ති ුණු කරන මාර්ග ක්. “්තන ච අබ්යාපා් න
අරියා නියයන්ති.” අවාප්ා ය න් තම ි ආර් න් වහන්යස්ලා
සංසාරය න් නික්යමන්යන්. “බ්යාපා්දා නියයානාවරණං”. ඒකට
ොධා කරන්යන් වාප්ා . වාප්ා ය න් ොධා කරන නිසා ඒකට
නි ානාවරණ කි නවා. එයහම නැත්තම් නීවරණ කි නවා.
ඒ නිසා ය ෝගාවචර ායග් ප්ැත්යතන් ෙලනයකාට යම්
ප්රතිකරි ා ය කක්. එකම යහ්තුව නිසා ඌනතාව නිසා ඇති යවච්ච
ප්රතිකරි ා ය කක්. එකක් හුදු මූලික අවශතාව ලොගැනීම සඳහා ඇති
යවච්ච එළවුම, වාප්ාර කිරීම, තෘෂ්ණාව. අනිත් එක තම ි ඒ
වාප්ාරය ්දී ලැබි හැකි උසස්ම ඵල යනාලැීම නිසා, ඒ වයග්ම
යගායරෝසු ඵල ක් ලැීම නිසා, හටගන්නා වූ ගැටීම, හැප්ීම,
ඝර්ෂණ . ඒකට කි නවා අප්ි ්යේෂ කි ල. යම් ය ක - ොධා කරන
කරම ය කක් ති න ෙව සර්වඥ න් වහන්යස්ට යප්්න නිසා උන්වහන්යස් නි ාන ධර්ම හා නි ානාවරණ ධර්ම විි ට ුගළ
වශය න් යප්න්වනවා. යම් නිසා කාමච්ඡන් , වාප්ා ; එයහම
නැත්නම් ආසාව හා තරහ, ඇලීම හා ගැටීම කි ල ඒක අප්ි
සාමානය න් දැනයගන ති නවා. යම් අනුව වියශ්ෂය න්ම අ වැඩි
විස්තර ඉිරිප්ත් කරන්ට සාකච්ඡා කරන්ට ෙලායප්ායරාත්තුව වන්යන්
වාප්ා ප්ිළිෙඳව ි.
වාප්ා
ඇති වුයණාත් “ඉධ භික් ්ව භික් ු සන්තං වා
අජ්ඣත්තං බ්යාපා ං ‘අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං බ්යාපා්දා’ති පජානාති”.
ඒක ි සර්වඥ න් වහන්යස් යම් මාතෘකාව ඉිරිප්ත් කරගන්න කරම .
ම් කිසි යකයනකුට යත්යරනවා නම් “සන්තං වා අජ්ඣත්තං
බ්යාපා ං” මයග් සන්තානය ්, මයග් යම් ක හිත කි න ය යක් දැන්
වාප්ා ප්වතිනවා කි ලා න්නවා නම් ඔහු “අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං
බ්යාපා්දා’ති පජානාති” මා ළඟ වාප්ා
ඇති ෙව නුවණින්
දැනගන්නවා. “අසන්තං වා අජ්ඣත්තං බ්යාපා ං ‘නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
බ්යාපා්දා’ති පජානාති”. ම් අවස්ථාවක තමන්යග් හියත්, තමන්යග්
සන්තානය ් වාප්ා නැත්නම් ඒ නැති ෙව ඔහු දැනගන්නවා. යම්
විි ට වාප්ා ය ් ඇති නැති ෙව අනුව ය ෝගාවචර හිතත්
ය ෝගාවචර ජීවිත ත් ය කට කඩන්න ඕනෑ. ම් කිසි යේලාවක අයප්්
ජීවිතය ්, අයප්් වස්වල, අයප්් සිතුවිලි යප්රහැයර් යම් වාප්ා
සිතුවිලි ෙලප්ානවා. එතයකාට අප්ි දැනගන්නවා ඔන්න දැන් වාප්ා
ති නවා කි ලා. දැන් රිළේ කෑගහනවා. ඒ නිසා ඔන්න තරහ ආවා.
(ප්සුබිමින් රිළවුන් කෑගසන ශේ ක් ඇයස්.) නමුත් ඒ වාප්ා
ගැන සැලකිල්යලන් ෙලා හිටිය ාත් අප්ි වස ප්ුරාම වාප්ා
යප්ෝෂණ කරනවා යනයම ි, වාප්ා ත් එක්ක ඉන්නවා යනයම ි,
හුඟක් යේලාවකට අප්ි වාප්ා නැති සිතුවිලිවල ි ඉන්යන්. නමුත්
අප්ි ඒ යේලාවට වාප්ා නැති වුණාට අනිකුත් නීවරණ ධර්මවලට
ටප්ත් යවලා ඉන්න නිසා අප්ට ඒ ෙව දැනගන්න අවස්ථාවක්
ලැයෙන්යන් නෑ.
අප්ි වියශ්ෂය න් සැලකිලිමත් වූයවාත් අප්ිට දැනගන්න
ප්ුළුවන් අප්ට වාප්ා
නැහැ කි ලා. නමුත් එයහම දැනගන්යන්
නැතිව අප්ි එ ිනුත් ප්ශ්චත්තාප් ට ප්ත් යවනවා, මට දැන් රාග
ති නවා, මට දැන් නිිමත තිය නවා, මට දැන් ඇවිස්සිච්ච හිත
ති නවා, මට දැන් අවි ාව ති නවා ආදී වශය න්. වාප්ා
නැති
ෙව දැනගන්ට උනන්දු වීමක් සාමාන භාවනා යනාකරන,
සතිප්ට්ඨාන නාහප්ු ඇත්තන්ට ඇති යවන්යන නැහැ. ඉතින්
සර්වඥ න් වහන්යස් යම් මතු කරලා යප්න්වන්යන් ඉතාම වටිනා
හැකි සංඥාවකට යලාකු ඉඩප්ාඩුවක්, ඉඩ ප්රස්තාවක්. ඒ යමාක ,
වාප්ා
කි න මචතසික
අරයගන ෙැලුයවාත් ඕනෑම
යකයනකුට යප්යන්වි වයස් වැඩි යේලාවක් අප්ි යප්ෝෂණ කරන්යන්
වාප්ා
යනයව ි. නමුත් වාප්ා
නැති යවලා, ඒක වාප්ා
නැති යේලාවක් ෙව යනාදැනීම නිසා අප්ි හරි ට දුක්ම යසා යසා ා
න්යන්. අහක න දුක් ප්වා තමන්යග් ඔයඩාක්කුයේ දායගන
යවයහසට ප්ත් යවන යකාටසක් ෙවට අප්ි ප්ත් යවනවා. ඒ නිසා
වාප්ා නැති යවලාවට තමන් ඉන්යන් වාප්ා ය න් යතාරව ෙව
යනාදැනීමත් එක විිහකට අභාවිත මනසක හැටි ක්. සතිප්ට්ඨාන
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ධර්ම නාහප්ු ඇත්තන්යග් හැටි ක්. න්යන් නැතිකම මනුෂ
ජීවිත ක ති න වටිනාකම, ෙු ්යධෝත්ප්ා කාල ක ති න වටිනාකම
යනාදැනීයම් හැටි ක්. එවැනි යකනාට යම් භාවනා ජීවිත යොයහෝම
දුෂ්කර ි. භාවනා ජීවිත විතරක් යනයව ි යග රයදාර ජීවියතත්
දුෂ්කර ි. ඒ යමාක , කින්යන්ම ගැයටන හැයප්න කුප්ිත යවන ප්ැති.
යකාච්චරය ෝ අප්ිට එයහම නැති අවස්ථා තිෙුණට ඒවා ගැන
දැනුවත්කම නැති නිසාම අප්ිට ඒවා අහු යවන්යන් නැතිව නවා. ඒ
නිසාම එතනි සර්වඥ න් වහන්යස් මතු කරලා ය නවා “අසන්තං
වා අජ්ඣත්තං බ්යාපා ං ‘නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං බ්යාපා්දා’ති පජානාති”
යම්ක භාවනා ය ෝගාවචර ින්යග් යොයහෝම වටිනා, දැනටමත් ලෙලා
ති න, එයස් නමුත් යනාදැනුවත්කම නිසා අතප්සු වන වටිනා
අවස්ථාවක්.
ඊගාවට “යථා ච අනුප්පන්නස්ස බ්යාපා ස්ස උප්පා්දා ්හාති
තඤ්ඤච පජානාති”. ම් ආකාර කට නැතිව ප්ැවතුණා වූ (කලින්
යනාතිෙුණ) වාප්ා ක ඇති වීමක් ඔන්න දැන් ප්ටන්ගත්තා කි ලා
ය ෝගාවචර ා දැනගත ුතු ි. ඒ ඇති වුණා වූ වාප්ා දැන් ඔන්න
නැති වුණා කි ලා, ඉගිලිලා ගි ා කි ලා කි න එක ඒ ය ෝගාවචර ා
දැනගත ුතු ි. ම් අවස්ථාවක ඒ නැති වුණා වූ වාප්ා
ආය ්
යනාඑනා ආකාර ට ටප්ත් වුණා කි ලා දැනගත ුතු ි. එයහම නැති
යවලා ට යවලා ගි ා වූ වාප්ා ආය ් ඇති යනාවන ආකාර ට
නැති වුණා කි ලා කි න්න නම් ඒ කාමරාග, ප්ටිඝ කි න යකයලස්
ධමය සම්ප්ූර්ණය න්ම දුරැ කරන අනාගාමි මාර්ග ඵල ලෙන්න ඕනෑ.
එතකල්ම අර කලින් කි ාප්ු මනසිකාර කරම හතරම ය ෝගාවචර ා
දැනයගන තිය න්න ඕනෑ - දැන් මයග ළඟ ති නවා, දැන් මයග ළඟ
නැහැ. නැති එකක් ඔන්න දැන් ප්ටන්ගත්තා. ඔන්න ති න එකක්,
තිෙුණ එකක් ගි ා.
යමන්න යම් කට ුත්ත යම් ආකාරය න්ම ප්ූර්ණ ප්රිච ක්
ක්ෂකමක් ඇතිව කරන්න කලින්, ඊට ආධාර උප්කාර කරන
යහ්තුකාරක ධර්ම උප්කරම හ ක් අප්ි ගි ප්ාර යකටිය න් මතක්
කරගත්තා. ඒයකි යප්න්වලා දීලා තිය නවා වාප්ා
ෙහුල
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
යකනාට, එයහම නැත්තම් වාප්ා ට ප්ිළි ම් යහා න්න ෙැහැප්ු
යකනාට මමතරී සංකල්ප් ඉතාමත්ම උප්කාර ි කි ල. මමතරි
කි ලා කි න්යන්ම අවාප්ා ම ි. නී ාන ධර්ම, නී ානාවරණ ධර්ම
ගැන කතා කරනයකාට “අබ්යාපා්දා අරියානං නියයානං” කි ලා
කි නවා. යමානම ය ක් එක්කවත් යනාගැටී සිටීම ආර් න්
වහන්යස්ලායග් නිවන් මාර්ග ි. “්තන ච අබ්යාපා් න අරියා
නියයන්ති.” එවැනි නී ාන ධර්ම කින් තම ි ආර් න් වහන්යස්ලා
සංසාරය න් නික්යමන්යන්. “බ්යාපා්දා නියයානාවරණං”. ඒ
යවනුවට ගැටීම, හැප්ීම, කුප්ිත වීම, ප්රතිකරි ා කිරීම, මූණට මූණ ලා
සටන් කිරීම, නිවන වහන, නීවරණ ධමය ි. එ ින් යම් සංසාරය ්
නිවන් මග වළක්වන නිසා ඒකට අප්ි කි නවා “නියයානාවරණ”
කි ලා.
ඒ නිසා ඒ ඒ ය ්වල්වලට ති න ආසාව නිසාම, ඒ ආසා
කරන ය ් තමන්ට යනාලැබිලා ආසා යනාකරන ය ක් ලැබිච්චාම
ඒ ලැබිච්ච ය ් නැති කරන්න, විනාස කරන්න වනසන මනසිකාර ක්
එතන ඇති යවනවා. ඒ වායග්ම අර යහාඳ ය ් වළක්වන එක්යකනා
විනාශ කරන්ට, වනසන්ට, හිංසක අ හස් හිතට ප්හළ යවනවා.
ආන්න ඒ අවස්ථාව ය ෝග ජීවිතය ් විතරක්ම යනයව ි,
සාමානය න් ප්ෘථග්ජන යලෝකය ්ත් එච්චරම රණ්ඩු, එච්චරම අවුල්
යවලා තිය න්යන් යමන්න යම් කි න විිය ් වාප්ා
නිස ි.
වාප්ා
හැෙැ ි මනුෂ අ ිතිවාසිකමක් එයහම යනයව ි,
තිරිසනුන්ටත් තිය නවා. ඒ ඇත්තන්යගත් රණ්ඩු සරැවල් තිය නවා.
නමුත් තිරිසනුන්ට යහෝ එයහම නැත්නම් නිරිසතුන්ට යහෝ යප්ර් ත
ප්ිසාච ින්ට යහෝ යම් කාරණාව සිදු යවන්යන් යමන්න යමයහම
මානසික ධමය ප් ්ධති ක ි කි ලා දැනගැනීයම් හැකි ාවක් යහෝ
යත්රැම්ගැනීයම් ශක්ති ක් නැහැ. යවන විි කට අප්ි කි නවා නම්
යම් කතාවම - ්යේෂ , වාප්ා
ඇති වුණාට ප්ස්යස් මයග් හියත්
දැන් ්යේෂ ක් ති නවා කි ලා දැනගැනීයම් ශක්ති , සති
ප්ිහිටුවාගැනීයම් ශක්ති තිරිසනකුට නැහැ. ප්ිසාච යප්ර්ත ින්ට නෑ.
ඒ නිසා සර්වඥ න් වහන්යස්යග් ධමය සුතම වශය න්ම මිසක්,
අවයෙෝධය න් ගන්න ඒ අ ට හැකි ාවක් නෑ. සමහර යේලාවට ඒ
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සතුන් සර්වඥ න් වහන්යස්යග් ෙරහ්ම ස්වර අහලා ප්රීති යවලා, ඒ
අනුව සතුන් මි ප්රයලාව ගිහින් ිව යලෝකවල උප්ිනවා කි න
එක හිතාගන්න ප්ුළුවන්. නමුත් කවදාවත්ම චින්තාම ප්රඥාවක් නම්
ධර්මය න් ලෙන්න ෙෑ ඒ කිසිම සත්ත්ව කුට - මනුස්ස කුට හැර.
ඒ නිසා මනුස්ස කුට තිය න්නා වු යම් වියශ්ෂ අවස්ථාව
ගැන ෙලනයකාට ය ෝගාවචර කුට වියශෂය න් සංයේග ඇති
යවනවා. ඒ යමාක , මනුස්ස න්යගනුත් වැඩි හරි ක් මනුස්සය ෝ
තිරිසන්නු වායග්. ඒ ඇත්යතෝ න්යන් නැහැ අප්ට තරහක් ආප්ු
යේලාවට ඒ තරහ මට ති න ෙව දැනගැනීයම් ශක්ති ක් අප්ට ති න
ෙව. එ ඉතාම වැ ගත් ය ක්. ඒක ි ුතුකම, ඒක ි මනුස්සකම
කි ලා න්යන් නැහැ. ඒ යවනුවට කියප්නවා, ප්රතිකරි ා කරනවා, නඩු
හෙ, රණ්ඩු සරැවල් කරනවා. “ආහාර නිද්රා භය මමථුනං ච
සාමානය්මතත් පශුභිනනරාණම්”15 ආහාර යසවීම, නිදාගැනීම,
මමථුන යස්වන හා භ කි න යම් සතර අතින් අප්ි ‘නර න්’ හා
‘ප්ශු’ කි න තිරිසනුන් සමාන ි. “ධ්මනා හි ්තෂාමධි් ා වි්ශ්ෂා”.
මනුෂ ායග් ති න එකම වියශ්ෂ ශක්ති තම ි ඒ ඇත්තන්ට ධර්ම
යත්රැම්ගන්ට ප්ුළුවන්කම. යමාකක් යමතනදී ධර්ම යවන්යන්? මට
රාග ති නවා කි ලා රාග ති න ෙව දැනගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක්
මනුෂ කුට ති නවා කි න එක. ඒක න්න යකනා ප්ිළිගන්න
යකනා සමක් ෘෂ්ටික ි. ඒක න්යන නැති යකනා ප්ිළිගන්යන නැති
යකනා මිථා ෘෂ්ටික ි. ඒ යකනාට ධර්මය ් ප්රතිඵල ක් නැහැ.
ම් කිසි යකයනක් ඒ වායග්ම ්යේෂ ති න ෙව න්නවා මයග් සන්තානය ් දැන් ්යේෂ ති නවා කි ලා න්නවා නම් ඒ
දැනගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ධර්ම ට ආධාත්මිකව ති න යලාකුම
නැඹුරැව, යලාකුම යදාර විවෘත වීම ෙව න්නවා නම් ඒ ඇත්තන්ට
ධර්මය ් සරණ ති නවා. “ධර්්මණ හීනාාඃ පශුභිස්සමානාාඃ”. ඒ
ධර්ම ත් නැත්නම්, ඒ ධර්ම හීන නම් නරය ක් වුණත් තිරිසනුන්ට
සමාන ි. ඒ නිසා නිතයරෝම ඇති වුණා වූ වාප්ා , ඇති වූ
වාප්ා ක් වශය න් දැනගන්න ප්ුළුවන් නම් ප්මණක් අප්ි
------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
තිරිසනුන්යගන් යවන් යවනවා. නැත්නම් අප්ි ඒ වාප්ා ට වහාම
ප්රතිකරි ා කරනවා නම්, අඩු ගායන් ඒ චිත්තක්ෂණය ් ඒ තිරිසන් ගති
තම ි තිය න්යන්. ඒක සහජාසය න් අයප්් සන්තානය ් තැන්ප්ත්
යවලා ති න ය ්. ඒක කඩාගන්න තම ි අප්ිට නී ාන ධර්ම අවශ
කරන්යන්. සංසාර වට්ටය ් න ෙැමි කඩායගන, ඒ වට්ටය න්
ගැලවිලා, සංසාරය න් ගැලවිලා නි හස් යවන්නට නම් - අප්ට
යකාච්චර වුණත් තරහ න්න ප්ුළුවන්, ඒක ස්වභාව ි. ඒත් තරහ
ගි යේලායේදී තරහ ති න ෙව දැනගැනීයම් ශක්ති ක් තමන්ට
තිය න්නට ඕනෑ. එයහම නැත්නම් ඒ ති න ශක්ති තම ි මට ති න
වියශ්ෂතම ගුණ
කි ලා දැනගැනීම, ෙුදුහාමුදුරැයවෝ දැක්ක ි
කි න්යන් ඕක ි. ධමය දැක්ක ි කි න්යන් ඕක ි. මයග් ළඟ
සංසාරය න් ගැලවීමට ම් කිසි ශක්ති ක් තිය නවා කි ලා
කි න්යන් ඕන්න ඔ ය ්. යමාකක් ? මට දැන් රාග ති නවා, මට
දැන් ්යේෂ ති නවා ආදී වශය න් ඒ ඇත්ත තත්ත්ව දැකගන්නට
ප්ුළුවන්කම. ඒක යලාකු ය ක්. යම් ය ් ප්ිළිෙඳව ගණන් යනායගන
සිටීම යහෝ එයහම ය ක් යනාදැන සිටීම මගින් අප්ි තිරිසන් සතුන්
ෙවට ප්ත් යවනවා.
ඒ නිසා යමන්න යම් ම් අවස්ථාවක අප්ි දැනගත්යතාත් අයප්්
හියත් දැන් ්යේෂ ති නවා කි ලා, දැන් වාප්ා ති නවා කි ලා,
අන්න ඒක දැනගැනීම නිසාම සත්ප්ුරැෂ න්ට ඉයේම යත්යරන්න
ප්ටන් අරගන්නවා ්යේෂ මයග් ළඟ ති න ය ක් කි ල. යමාක ?
්යේෂය ් ආදීනව යොයහෝම අත ළඟ ති න ය ක් නිසා. ඒ නිසා
මට ම් ආකාර කට ්යේෂ ඇත්නම් තප්ස්කමක් කරන්න ෙැහැ.
තප්ස කි ල කි න ප්ැවි ් එක ප්ැත්තකට ෙලනයකාට ්යේෂ ට
විරැ ්ධව න එකක් තම ි. ඒ නිසා ඒ ප්ු ්ගල ාට කල්ප්නා කරන්නට
යවනවා - සුප්තිට්ිත සති ප්ිහිටුවාගන්න තාක් කල් තාවකාලිකව
යහෝ සමථ කරම කට යහෝ යම්ක යමල්ල කරන්නට ඕනෑ. ආන්න ඒ
යමල්ල කිරීයම්දී ඉස්යසල්ලාම අවශ කරන්යන් මමතරී චින්තාව.
මමතරී චින්තාව න්යන් නැති යකනා තුළ ්යේෂ වහ එළාගන්නවා.
්යේෂ ඇවිල්ලා ඉවර යවලා සම්ප්ූර්ණය න්ම ඒ ප්ු ්ගල ා ටප්ත්
කරලා අමනුස්සය ක් ෙවට ප්ත් කරනවා. තිරිසයනක් ෙවට ප්ත්
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කරනවා. යගාඩ ගන්න ෙැරි තත්ත්ව ට යකයළසනවා. අන්න ඒ
යකයළසීයමන් වළකින්නට නම් ඒ යකනාට මමතරී චින්තාව
තිය න්න ඕනෑ. මමතරී චින්තාව කි ලා කි න්යන් මිතරකම, යමයළක්
ගති .
මමතරි
ගැන
කතා
කරනයකාට
කි න්යන්
16
“හිතා ාරප්පවත්තිලක් නා ්මත්තා” සි ලු සත්ත්ව න් යකයරහි
හිතානුභාව, සිත කැමති ෙව, සිත සුව කැමති ෙව ි මමතරි .
සමහර ඇත්තන්ට ්යේෂ ආප්ුවාම ෙඩු මුට්ටු එක්කත් රණ්ඩු
යවනවා. ඒ ත ෙල ්යේෂ . නමුත් ්යේෂ එන්යන් ප්ණ ඇති ය ්වල්
එක්ක. එතයකාට අප්ි යලෝක ය කට යෙ නවා, මිතර ප්ක්ෂ - සතුරැ
ප්ක්ෂ . සතුරැ ප්ක්ෂ නැසීමටත් මිතුරැ ප්ක්ෂ ජ ගැනීමටත්
කරන විශාල සටන - ොහිර යලෝයක සටන වශය න් කින්යන් සියත්
ය කඩ වීම ි. හිත ය කඩ නම් යලෝයක් ය කඩ ි. යලෝයක ය කඩ ෙව
යප්්නවා නම් මතක ති ාගන්න ඕනෑ හිත ය කඩ යවලා, ාළු ප්ක්ෂ
සතුරැ ප්ක්ෂ කි ල ය කක් තිය නවා. ඉතින් ඒ ය ක අතර සටන.
ඒ හිතට නින් ක් නැහැ, ඒ හිතට ඉස්ප්ාසුවක් නැහැ, ඒ හිතට ය ්ක
රස ක් විඳගන්න ෙැහැ. ය කට කප්ප්ු මාළුයවක් වායග්, ය කට කප්ප්ු
ප්ණුයවක් වායග් ඟලන්න නලි න්න ප්ටන්ගන්නවා. ආන්න ඒ
ගති නැතුව, යලෝක ස්වභාව යම්ක තම ි, සි ලු සත්ත්වය ෝ යම්
විි ට කැයඩන, යම් විි ට කැයප්න, යම් විි ට යවනස් වන
ජාති ක්. ඒ නිසා මම ඒක අවයෙෝධ කරගන්නට ඕනෑ කි ලා අයන්
යම් ය ප්ාර්ශ්ව ම සමගි යේවා කි නයකාටම තමන්යග් හියත්
සමගි ක් ඇති යවනවා. යම් සමගි ට තම ි සමථ කි න්යන්.
යම්කටම තම ි සමාදාන
කි ලා කි න්යන්. අප්ි යමානම
ආකාර කින් යහෝ ොහිර යලෝක සත්ත්ව ා ය කට යෙ ලා ඒ ප්ිළිෙඳව
එක යකාටසකට, එක ප්ක්ෂ කට විතරක් සුදුසු විි කල්ප්නා
කරනවා නම් ඒකාන්තය න්ම ඒ හිත ය කඩ හිතක්, යලඩ හිතක්.
යමන්න යම් විි ට තෘෂ්ණාව විසින් යමයහ වන ලදුව, නමුත්
්යේෂ ක් වශය න් කරි ාත්මක වන යම් තත්ත්ව අප්ි තුළ ඇති ෙව
යනාදැනීම නිසා තම ි දීර්ඝකාලීනව මනුෂ ා සංසාරය ් දුක් විඳිමින්
------------------------------------------------------------------------------------------------------------16

විශු ්ධි මාර්ග , භරහ්මවිහාර නි ්ය ්ෂ , ප්කිණ්ණකකථා.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ගත කරන්යන්. අප්ිට යම් ්යේෂ , ්යේෂ ක් ෙව යත්යරන්යන නෑ.
ඉතින් අප්ට නිවැරි විනිශ්ච ක් නිවැරි තීරණ ක් ගන්න ෙෑ. අයප්්
චිත්ත සන්තානය ් තිය න මානසික අසහන කි ලා කි න්යන්
යම්ක ි.
යමන්න යම් මානසික අසහන නැති කිරීම සඳහාත් ප්රධාන
වශය න්ම අවශ කරලා තිය න්යන් මමතරී චින්තාව ි, මමතරී
සංකල්ප් ි. යම් මමතරී සංකල්ප් යත්රැම් අරගැනීමට සර්වඥ න්
වහන්යස්යග් ධර්මය ් ප්ුදුමාකාර විිය ් ආප්්යතෝප්ය ්ශ, සටන් ප්ාඨ,
ඒ වායග්ම සලකා ෙැලි
ුතු කාරණා රාශි ක් ති නවා. අ කායල්
ඒවා හුඟක්ම ට යවලා ි තිය න්යන්. එක ප්ැත්තකින් ෙලනයකාට
නිස්සරණ වන වයග් යම් ස්ථාන රැකිලා තිය න්යන් අන්න ඒවා
ට යවන්න ය න්යන් නැතිව ඒවා මතු කරයගන ති න නිසා. ඒ
නිසා ප්ිට ඉඳලා ෙලනයකාට යප්්නවා යම්යක් මහා අමුත්තක්,
යවනසක්. යමාක ෑ, යකායහාම ෑ යම්ක රැයකන්යන් කි ලා. ඒ සඳහා
ඉිරිප්ත් කරගන්න ප්ුළුවන් සංකල්ප් රාශි ක් ෙු ්ධ ය ්ශනායේ තැන්
තැන්වල විසිරිලා ති නවා. උන්වහන්යස් කි නවා, අවාප්ා
කි ලා කි න්යන් යනාගැටීම කි න තත්ත්ව ට. ඒකටම සම්ෙන්ධ
කරලා කි නවා අවිරැ ්ධ පරතිපදාව කි ල. ඒක සමහර යේලාවට
ඉිරිප්ත් කරලා ති නවා අපණ්ණ පරතිපදාව කි ල. ඒකට අර්ථ
ය නයකාට කි න්යන් අප්ණ්ණක ප්රතිප්දාව කි න්යන අවිරැ ්ධ
ප්රතිප්දාව කි ල. තව එකක් ති නවා සාමීිපටිපන්න භාවය කි ල.
ප්වතින චාරිතර ට විරැ ්ධව යනා ෑයම් ගති .
ඒ නිසා යම්ක ප්ිළිෙඳව හදාරප්ු මත ක් ප්ළ යවච්ච යේලාවක
කි නවා, මුළු යලෝක සත්ත්ව ා තුළ ප්වතින්නා වූ යම් ගැයටන
භාව , ඇයලන භාව එයහමම ි, ඒකට මම ගැටිලා, මම ඇලිලා
වැඩක් නැහැ කි ලා. සෑම සයතකුම - තමන් ඉිරි ට ඉිරිප්ත්
යවන්නා වූ ඕනෑම යකයනක්යග් මානසිකත්ව එයහම යවන්න
ප්ුළුවන්, එ ාට එයහම අ ිති ක් ති නවා, නමුත් මම ඕක
ගණන්ගන්න ය ක් නෑ, මම ඕකට උත්තර ය න්න ෙැඳිලා නෑ, මම
ඕක විසඳන්න ෙැඳිලත් නෑ කි ලා ම් වසක ම් යවලාවක තමන්ට

| 106

34-වන ධමය ය ්ශන

|

අහු යවන අහු යවන ඕනෑම යකයනකුයග් මානසිකත්ව ත් එක්ක
සමගාමීව
න්න ප්ුළුවන්කමක්, සමානාත්මතාවක්, සමාන්තර
මානසිකත්ව ක් ඇති යවනයකාට කි න්න ප්ුළුවන් සර්වඥ ි කි ලා.
සර්වඥතාව විස්තර කරන්න ප්ුළුවන් එක උප්මාන ක් තම ි ඒ.
කවමදාවත් ඒ එන යකනාට එයහම වුයණ් යමාකදැ ි කි ල හිස්සි
යවන්යන් නැහැ. ඒක සි ් යවන්න ප්ුළුවන්, යම් යලෝයක යවන්න
ෙැරි ය ්වල් නැහැ. හැම ය ක්ම යලෝයක් සි ්ධ යවන්යන් යහ්තුවක්
සහිතව ි. ඒ නිසා මම හිතුවට ඒ යකනා මට එයහම යකරැයව
යමාක කි ලා, එතන තිය න්යන් මයග් අඩුප්ාඩුවක්. එතන
තිය න්යන් ය කට යෙදායගන එක යකාටසක් තමන්යග් ප්ැත්තට
අරයගන, අනිත් යකාටස අනිත් ප්ැත්තට දැමීම ි. එතයකාට එතනම
මානසික යරෝගී තත්ත්ව කට යහ්තු ප්ැනයවනවා.
ඒ නිසා ප්වතින ය ්ත් එක්ක අවිරැ ්ධ වීම, ප්වතින ය ්ත්
එක්ක සාමීචි ප්ටිප්න්න වීම, අප්ණ්ණ වීම ෙු ්ධ සාසනය ් සඳහන්
කරන උසස්ම උසස් තත්ත්ව ක්. තප්යස් උසස්ම තත්ත්ව ක්. නමුත්
හුඟය යනක් හිතනවා යම්ක යනෝන්ජල්කමක් කි ලා. හුඟය යනක්
හිතනවා යම්ක ෙ ාදුකමක් කි ලා. එයහම නැත්නම් යම්ක ආඳායග්
ප්රතිප්ත්ති ක් කි ල. අවස්ථාවක් ආප්ුවම ප්ැනලා න එක වයග්ම,
ඕනෑම ය ක් ොරගන්න යකයනක් කි ලා. අමරාවික්යෂ්ප් වා
කි ලා කි න එයහම වා ක් ති නවා. සමහරැ කි නවා ෙු ්ධාගයම්
ඒ විි ට හැම ය ්ම ොරගන්න කරන උත්සාහ අමරාවික්යෂ්ප් වා
කි ලා. ඒ කි න්යන් ආඳා වයග් යලස්සලා මාරැ යවන්න හ නවා
කි න එක. එයහම යලස්සලා මාරැ වීමක් යනයව ි යමතන
තිය න්යන්. යම් තත්ත්වය න් ප්ැන න්න අයප්් කිසිම උත්සාහ ක්
නැහැ. ඒ තත්ත්ව අප් ළඟට ආවා නම් අප්ිට තිය න්යන් ඒ
තත්ත්ව වැරි යවන්ට ප්ුළුවන්, ඒත් ඒ ප්ිළිෙඳව කලෙල යනාවී
ඉන්න ි. යොර ිය ් මාළු ොන්න න්නත් යහාඳ නැහැ. කලෙලය ්
යම්ක මට විනිශ්ච කරන්න ප්ුළුවන් කි ලා තමන් ආරෑඪ් කරගන්න
න්නත් නරක ි. ඒ තත්ත්ව
යහාඳට යත්රැම්ගැනීම සඳහා
ඉවසිල්යලන් ඒක ිහා ෙලන්ට නම්, යම් යවච්ච ය ් යහාඳ ප්ැත්ත
ෙලන්න ඕනෑ. අයප්් ගරාම භාෂායවන් කි නව “යවච්ච ය ්ට එන්න
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
යස ිරදු” කි ල. යම් යවච්ච ය ්ට යමානවා කරන්න ? ඒක
යත්රැම්ගන්යන නැතිව, මං ඉස්සරහ යමාක යමයහම යකරැයේ?
යමතන යමයහම යකායහාම ? යමාකක් යම් යකරැයේ? කි ලා අප්ි
ආරෑඪ් කරගත්යතාත් ඒ ආරෑඪ් කරගැනීමත් එක්කම වාප්ා
වැයඩන්න ප්ටන්ගන්නවා. අප්ිට විශාල උප්කරණ රාශි ක්, ආ ුධ
රාශි ක් අ හස් රාශි ක් ගලායගන ඇවිල්ලා අප්ි වහාම කරි ාත්මක
යවන්න ප්ටන් අරගන්නව විස කැවිච්ච සර්ප්ය ක් වායග්.
ඉතින් යම් අවස්ථාව යොයහෝම සිත් ගන්නාසුලු විි ට, යවන
විි කට කි නවා නම් යොයහෝම සංයේග උප් වන විි ට අටුවායේ
යප්න්වලා ති නවා. අන්න එයහම කිප්ිච්ච හිත, හරි ට යවනත්
ප්ු ්ගල කුට මා ගැසීම සඳහා උණු යවච්ච ගිනි ම් යවච්ච කඩ ක්
අල්ලනවා වායග් තම ි. ළඟ ති නවා නම් ගිනි ම් යවච්ච කඩ ක්,
මම උඹව නසනවා, මම උඹව මරනවා කි ලා අර කඩ අතට
ගත්යතාත් යමාක යවන්යන්? ඒ මා ගැසීම යකායහාම යවතත් ඒක
ගැනීයම්දීම තමන්යග් අත ප්ිච්යචනවා. ඒ නිසා ඒ ්යේෂ අ හසම, ඒ
්යේෂය ් ස්වභාව ම තම ි මුල ප්ිච්ීම. ඒ ඇති කරගත්ත හිතම
එතන ඉඳලාම වනවා. අන්න ඒ දැවිල්ලට කරන විකාර ක් තම ි
්යේෂය න් කරන කතා සහ ්යේෂය න් කරන වැඩ. ඒක ප්ිට ඉඳලා
ෙලනයකාටත් මහා ජුගුප්්සාජනක ි. ඒ ප්ු ්ගල ාට නම් ඉතින්
කරන්න ය ක් නැහැ, වමයන් යගාඩක් ගිලගන්නවා වයග්
සාධාරණීකරණ කරනවා. නමුත් ප්ිට ෙලාගන ඉන්න යකයනකුට ඒ ප්ුරැෂ ායග්ම ස්තරි ට යේවා, ඒ ප්ුරැෂ ායග්ම අම්මට තාත්තට
වුණත් - යප්්නවා දැන් නම් ඉතින් ප්ිළි ම් කරන්න ෙැරි ගානට වැයඩ්
යකරිලා තිය න්යන්. ඒ යමාක අනුන්ට ගහන්නට අරගන්යන් අර
ගිනි ම් යවච්ච කඩ . එයහම නැත්නම් උප්මාවට යප්න්වනවා
අසූචි තැවරිච්ච කඩ ගුලි ක්. එයහම නැත්නම් අප්ි කි මු අසූචි
ගුලි ක් කි ලා. උඹව යකයළසනවා කි ල තමන් ඒක අතට
ගන්නයකාට ඉස්යසල්ලාම යකයළයසන්යන තමන්.
ඒ නිසා ්යේෂ ට කරැණු යනාදැන, හැකි තරම් ඉක්මනට
්යේෂ වීමට අ යකාච්චරය ෝ චිතරප්ට ආිය න් යනාමනා අ හස්
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ය නවා. නවකතා මාර්ගය න් ය නවා. ඒ වයග්ම සමාජය ්
ඉිරිය න් සිටින්නා වූ නා කය ෝ ප්ුදුම විි ට යම් කියප්නසුලු ගති ,
වහා කරි ාත්මක වන ගති යොයහෝ ක්ෂකමක් වශය න්, සතුරා එක
ප්හරින් මරා මන්නට නසා මන්නට විනාශ කරන්න ප්ුළුවන්
ශක්ති විශාල ක්ෂකමක් වශය න් සලකනවා. නමුත් සර්වඥ න්
වහන්යස්ට ඇත්තු දාස ය යනකුයග් ශක්ති තිෙුණා. සාරිප්ුත්ත
ස්වාමීන් වහන්යස්ට ඇත්තු අටය යනකුයග් ශක්ති තිෙුණා. නමුත්
කවදාවත්ම නැහැ ඇඟිල්ලක් යහාල්ලලාවත් කාටවත් හිංසාවක් කරල.
ඒ හැම ශක්ති ක්ම ති ායගන ඉතාමත්ම නිරහංකාරව, යොයහෝම
නිහතමානී අහිංසක ස්වරෑප්ය න් ගත කිරීම තම ි ආර් විනය ්
ඉතාමත්ම වැ ගත් ලක්ෂණ .
සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන් වහන්යස් ගැන සඳහන් කරනයකාට
උන්වහන්යස් ප්රකාශ කයළ් මම ප්ිරිස අතරට නයකාට න්යන් අං
කැඩිච්ච යගායනක් වායග්. අං කැඩිච්ච යගානාට යසල්ලම් කරන්ට
හම්ෙ යවන්යන් නැහැ. වියශ්ෂය න්ම ඒ කැඩිච්ච අඟට වැලි කැට ක්
වැටුණත් ඉතාමත්ම යේ නා ය නසුලු ි. ඒ වයග්ම ඒ ඇති වුණ
හියලන් ඇතුළු වන විෂ ීජ යකළින්ම යමාළ ටම ි න්යන්. හුළං
වැදුණත් ඒ හුළඟ අයඟ් හියලන් යකළින්ම යමාළ ටම ි න්යන් . ඒ
නිසා අඟ කැඩිච්ච යගානා අං නැතිකම විතරක්ම යනයව ි, විශාල
භ ානක තුවාල ක් සහිත යකයනක්. අන්න ඒ වයග් හැසියරන්න
කි ලා ති නවා අයප්් යම් තප්ස රැකගන්න. අයප්් යම් ය ෝගාවචරකම
රැකගන්න. අවස්ථානුකූලව ෙලලා ප්හර දීයම් ක්ෂතාව යහා න්න
ගි හම, යත්රැම්ගන්න ඕනෑ ඒක මානසික දුර්වලකමක් කි ල.
මානසික යරෝග ක් කි ල. ඉතින් ිගින් ිගට නයකාට අන්තිමට
සනීප් කරගන්න ෙැරි යරෝග ෙවට ප්ත් යවනවා. අ යලෝකය ් ඒ
යරෝග නම් වශය න් කි න්න ෙැරි තරම් ති නවා.
යම් ළඟදී ලංකායේ ප්ටන් අරගත්තා ජාතක කතා ිහා ෙලලා,
ඒ ඒ ජාතක කතාවල එන එක එක ජාතක චරිතවල ති න මානසික
යරෝග එකින් එක යවන් කර හඳුනාගැනීයම් වාප්ාර ක්. ඒ අනුව
ෙලනයකාට යම්ක මානසික යරෝගී වාට්ටුවක ඉන්නා යරෝගීන් වායග්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
තම ි. හැම යකයනකුටම තමන්ටම උරැම ්යේෂ ප් ්ධති ක්
තිය නවා. ඒක සමහරැ ඇතුළත කරි ාත්මක කරනවා. සමහරැ ප්ිටත
කරි ාත්මක කරනවා. ඒක සර්වඥ න් වහන්යස් කන්ද රක සූතරය ්
“අත්තන්තප, පරන්තප, අත්තන්තප පරන්තප, අනත්තන්තප අපරන්තප”
ආදී වශය න්, ඇතුළත තවන සහ ප්ිටත තවන, ඇතුළත තවනවා
ප්ිටත නෑ, ප්ිටත තවනවා ඇතුළත නෑ, ඇතුළතත් ප්ිටතත් ය කම
තවන්යන නෑ නුයවන් ප්ු ්ගලය ෝ හතරක් යකාට්ඨාසවලට යෙ ලා
යප්න්වනවා. ඒ නිසා “ස්්බ් ්පාථුජ්ජනා උම්මත්ත ා” කි ලා
කි න්යන් ්යේෂ නැති යකයනක් ඇත්යත නැහැ.
අප්ට ඒ නිසා තිය න්යන් ්යේෂ හංගන එකවත් ඒකට
ලැජ්ජාවට ප්ත් යවන එකවත් යනයව ි. කළ ුත්යත් ්යේෂ ආප්ු
යේලාවක “සන්තං වා අජ්ඣත්තං බ්යාපා ං ‘අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං
බ්යාපා්දා’ති පජානාති”. ්යේෂ ඇවිල්ලා එ
්යේෂ වශය න්
දැනගත්තාට ප්ස්යස් අප්ට ඇති යවනවා මමතරී සංකල්ප් .
ය ්වල්වලට විරැ ්ධව යප්ළප්ාලි යනා න ගති . ඒක සාම සඳහා
යප්ළත් ප්ාලි ත් ප්ාවිච්චි කරන වැඩක්. ඒක නැතිව යම් සාමාන
යප්ළප්ාලි කි න එක යනයව ි යම් කි න්යන්. යෙෞ ්ධ ර්ශනය ්
සඳහන් වන “යප්ළ” කි ල ප්ාලිය න් කි න්යන් යප්ළප්ාලි යනයව ි.
යම් සාමාන යප්ළප්ාලිය ් අනික් ප්ැත්ත - අවිරැ ්ධ භාව ,
අප්ණ්ණක ප්රතිප්දාව, සාමීචි ප්රතිප්ත්ති . ඒ ප්රතිප්ත්ති තුළ යප්්න්න
තිය න්යන් සි ්ධි දැකගැනීම සඳහා තව යමායහාතක් ප්මා යවනවා
මිසක්ක, වහා කරි ාත්මක වන ස්වරෑප් යනායව ි. වහාම කරි ාත්මක
යවනවා නම් මතක් කරන්න තිය න්යන් ඒ ප්ු ්ගල ා වහා කියප්න
තරමට දුෙලය ක් කි ලා. යකයනක් කල්ප්නා කරනවා නම් මයග්
හිත අසවලාට කුප්්ප්න්න ප්ුළුවන් කි ලා, ඒ ප්ු ්ගල ට අප්ි සිංහයලන්
කි නවා ‘කුප්්ප් ා’ කි ල.
අප්ි නිතරම කල්ප්නා කරලා ෙලන්නට ඕනෑ, මම යම්
වඩායගන
න ගුණධර්ම කාවවත් කියප්නසුලු තත්ත්යවක
තිය න්යන් කි ල, ඔ ් ල් යවච්ච තුවාල ක් වායග් කි ල. එයහම
නම් අප්ිට ඒයකන් යප්්න්න තිය න්යන් අයප්් දුර්වලකම, අයප්් භාවිත
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නැති මනසක හැටි. ඒ නිසා අප්ිට සි ්ධ යවනවා “අ ුප්පා
්ච්තාවිමුත්ති” ඇති කරගත්ත සර්වඥ න් වහන්යස් අනුගමන
කරනවා නම් අයප්් සිත කාටවත් කුප්්ප්න්න ෙැරි තත්ත්ව කට ප්ත්
කරගන්න. කියප්නවා. කිප්ුණට වහාම දැනගන්නවා, දැකගන්නවා. ඒක
අනුන්ට ප්ාවා ය න්න නරක ි. යම්ක ඇතුළත ශික්ෂණ ක් ෙවට ප්ත්
කරගන්න නම් අප්ි යමයළක් ෙව, ය ්වල් එක්ක ප්ෑහිලා සීහිලා
අවිරැ ්ධ වන ෙව යත්රැම්ගන්න ඕනෑ. සියන්හන ස්වරෑප් , නැත්නම්
යමයළක්
භාව
යත්රැම්ගන්න
ඕනෑ.
ඒ
නිසා
“හිතා ාරප්පවත්තිලක් ණා ්මත්තා” කි න කාරණාව යත්රැම්ගන්න
ඕනෑ.
යම්ක තවත් තැනකදී සර්වඥ න් වහන්යස් සඳහන් කරනවා
“සුභපරමාහං භික් ්ව, ්මත්තා ්ච්තාවිමුත්තිං වදාමි”17 හැම ය ්කම
ති න යහාඳ ප්ැත්ත ෙලන්ට ඉගනගන්න එක තම ි මමතරී යච්යතෝ
විමුක්ති කි න්යන්. යම් විි ට අප්ි ප්ිරිසක් එක්ක ඉන්ට ගි ාම ඒ
ප්ිරිසක් එක්ක ඉඳීයම්, සමගිය ් වටිනාකම න්නවා නම් යම්යක්
උප්කරම රාශි ක් තමන්යග් උප්කරම මල්යල් තිය න්ට ඕනෑ, ඒ
යවලාවට තමන් හිස්සිය ් ආතුර යවන්යන නැතිව එ ින්
යේයරන්න. නමුත් යම්ක මි; මමතරී භාවනාව වශය න් යම්ක ි ුණු
කරන්නත් යවනවා. ඒ නිසා ප්ළයවනි කරම මමතරි ප්ිළිෙඳ
සංකල්ප් . ය ක තම ි මමතරී භාවනාව. නැත්නම් භාවිත මනසක්
තිය න්නට ඕනෑ, ඒ වයග් යවලාවක හැමදාම ප්ැලැස්තර අලවනවා
යවනුවට ඇතුළතින්ම ාන්තරණ කරි ාත්මක වන තායලකට හිත
හදාගන්න.
මයග් ළඟට යොයහෝ විට ොහියරන් හාමුදුරැවරැ ආප්ු අවස්ථා
තිය නවා. ය ෝගාවචරය ෝ ආප්ු අවස්ථා තිය නවා. හුඟය යනක්
ආනාප්ාන සති කරන අවස්ථාවලට වඩා මමතරී භාවනාව කරන
ෙව සඳහන් කරන යේලාවල් වැඩි ි. ඒ යම් මෑත අවුරැදු හතඅටක
හමු යවච්ච සම්මුඛ සාකච්ඡාවල ප්රතිඵල. මන් හිතන්යන් අප්ි ඉප්ය න
ව යස් වායග්, එයහමත් නැත්නම් ඊටත් ඉස්යසල්ලා උප්න් කායගන්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
හරි භාවනා කරනව ඇහැේවා නම් ආනාප්ානසති කවදාවත්ම
කරලා නැති යවන්න ඉඩ ති නවා. ඒ කායල් තිෙුයණ් චතුරාරක්ෂක
භාවනා කටප්ාඩම් කරන එක තම ි. මමතරි කරන්යන් යකායහාම
කි ලා ඇහුයවාත් ඒ ඇත්යතෝ ඕනෑම යවලාවක කි න්යන් මලක්
ප්හනක් ප්ූජා කරලා ෙුදු හාමුදුරැවන්ට, වාඩි යවලා සි ලු සත්ත්වය ෝ
සුවප්ත් යවත්වා කි ලා හිතනවා. නමුත් ඒ මමතරි සංකල්ප්ය ්දී
“හිතා ාරප්පවත්තිලක් ණා” කි ලා සි ලු සත්ත්ව න් යකයරහි
ප්වතින්නා වු හිත, හිත සුව කල්ප්නා කළාට, මමතරී භාවනාවට
ගි ාම උප්කරමශීලී යවන්න යවනවා ප්රය ෝජන සලකලා. එයහම නම්
මමතරී භාවනායේදී “හිතා ාරප්පවත්තිලක් ණා” කි න එක
හරවාගන්නට යවනවා තමන්ටම හිත සුව ප්ිණිස. අනුන්ට මමතරී
කරන්ට නම් තමන්යග හිත මමතරී තත්ත්ව ට ප්ත් යවලා තිය න්නට
ඕනෑ. එයහම නැතිව අනුන්ට මමතරී කරන්ට තමන්ට සුදුසුකමක්
නැහැ.
යමන්න යම් ඉිරිප්ත් කරප්ු වාක තුන හතර යෙදා දැක්වීම
සඳහා සමහර ආචාර් වරැ යම්ක යමයහම ප්ැහැිලි කරනවා. සි ලු
සත්ත්වය ෝ සුවප්ත් යවත්වා! කි ලා ම් කිසි යකයනක් තමන් තුළ
වඩන ල මමතරි ක් නැතිව, නමුත් මමතරි කි ලා හිතායගන ඒ
කරන වැයඩ්ට කි න්න ප්ුළුවන්, කාමාවචර කුසල් සඳහා කරන
මමතරි ක් කි ල. යමාක සි ලු සත්ත්වය ෝ සුවප්ත් යවත්වා! කි න
අවස්ථායේදී ඒ ප්ු ්ගල ා තුළ රාග හියත් නැහැ, ්යේෂ හියත්
නැහැ, යමෝහ ත් හියත් නැහැ. ප්රැෂ වචන කි නව යනයම ි, හිස්
වචන කි නව යනයම ි, යක්ලාම් කි නව යනයම ි, යම් මමතරී
වචන ි කි න්යන්. ඒ නිසා කාමාවචර වශය න් යවන්න ති න
අකුසල් රාශි ක් වළක්වලා කුසල් ප්ැත්තට සිත ය ා වන ගති
යවනවා. නමුත් කවදාවත්ම ඒ කරම ට රෑප්ාවචර ධාන නම් ලෙන්න
ෙැහැ. ධාන ලෙන මමතරී භාවනායේදී ඉස්යසල්ලාම ගන්ඩ
යවන්යන් සි ලු සත්ත්වය ෝ යනයව ි, “අහං අ්ව්රා ්හාමි
අබ්යාප්ජ්ජා අනී් ා සුඛී අත්තානං පරිහරාමි” කි ලා මම මවර
නැත්යතක් යවම්වා! යරෝග ප්ීඩා නැත්යතක් යවම්වා! මානසික ප්ීඩා

| 112

34-වන ධමය ය ්ශන

|

නැත්යතක් යවම්වා! සුවයස් ආත්ම ප්රිහරණ කරන්යනක් යවම්වා!
කි ලා තමා යකයරහි මමතරි ප්තුරවාගන්නවා.
මමතරී භාවනාව කරනයකාට යකායහාම කරන්යන් කි ලා,
යමන්න යමයහම තමන් යකයරහි මමතරි ප්තුරැවායගන ප්ටන්
අරගන්නවා කි න එක සප් ලා උත්තර ය න්න ප්ුළුවන් ඇත්යතෝ
ඉන්යන් ඉතාම සුළුයවන්. ඒ යමාක , මමතරි ප්ිළිෙඳව සංකල්ප්
විතර ි සමහරැ අහලා තිය න්යන්. මමතරී භාවනාව අහලා නැහැ.
කරලා නැහැ. නමුත් ය ෝගාවචරය ෝ නම් අනිවාර් ය න්ම ඒක
දැනගත ුතු ි. දැනයගන හිටිය ් නැත්නම් ඒක යලඩ වුණාට ප්ස්යස්
යෙයහත් යහා න්න නවා වයග්. අමාරැයේ වැටුණට ප්ස්යස් ඒක
භාවනා කරන්න යවලාවක් යවන්යන නෑ. යක්න්ති ගි යවලාවක
මමතරි වඩන්න ෙෑ. මමතරි කි න එක කලින් වඩලා ප්ුරැදු කරලා
තිෙුණා නම්, යක්න්ති ගි යේලායේදී ඒක හරි ට අර ොම් එකක්
ගාන්නා වයග්, යල්ප්න ක් ආයල්ප්න කරන්නා වයග් ඒ යවලාවට
ප්ාවිච්චි කරන්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා ි ය ෝගාවචර ා චතුරාරක්ඛ
භාවනා ටික ටික ප්ුරැදු කරලා තිය න්යන්. ඒක නිසා ි මම අ
හිතුයේ කල්ප්නා කයළ් යම් කාරණා ඉිරිප්ත් කරන්න ඕනෑ කි ලා,
කායග් තුළත් යම් ප්ිළිෙඳව අලුත් අරැතක් ඇති කරගන්න, හිතක් ඇති
කරගන්න.
ඒ නිසා මමතරී භාවනාව කරනයකාට ඉස්යසල්ලාම
කරන්යන් තමාට මමතරී කරන එක ි. තමාට මමතරී කිරීයම්දී මම
මවර නැත්යතක් යවම්වා! කි න එක ි කි න්යන්. ඒ නිසා ඒ
යේලාව මවර නැති යවලාවක් යවන්න ඕනෑ. මවර සහිත
යවලාවක මම මවර නැත්යතක් යවම්වා! කි ලා කීවාට ඇතුයළ් ඔඩු
දුවප්ු තුවාල කට ප්ිටින් යෙයහත් ගෑවා වායග් සනීප් යවන්යන නෑ,
සනීප් වුණත් ඒයක් යගඩි ති නවා. ඒ නිසා හිත යහාඳට විශරා ම
යවච්ච යේලාවක්, වියේක යවච්ච යවලාවක්, කය ් ඉරි ේව ප්හසු
යේලාවක්, යලඩ යරෝග නැති යවලාවක්, අනුන්යගන් තමන්ට හිරිහැර
නැති යවලාවක් ෙලලා, යවන විි කට කි නව නම් යහාඳම සුෙ
නැකතක් ෙලලා, යහාඳම යහාඳ යවලාවක් ෙලලා, වාඩි යවලා,
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ප්හසුකම් ශරීර ට දීලා යහාඳ ඉරි ේවක ඉඳයගන තමන්ටම හිත
ය ාදායගන මම මවර නැත්යතක් යවම්වා! ආදී වශය න් ිගයටෝම
යවන කිසිම සිතුවිල්ලකට සිත යනාතො ිගයටෝම මමතරී කරයගන
නවා නම්, ඒ ප්ු ්ගල ා ඇත්ත වශය න්ම දාන දීලා සිල් රැකලා
තිය න යකයනක් නම්, ඒ ජීවිතය ්දී ඉතාම ශක්තිමත් දාන සීල
ආනිසංස නිසා වහාම ප්ැකිළීමකින් යතාරව නිරවුල්ව තමන්ට මමතරී
කරගන්න ප්ුළුවන් තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. න් දීලා නැති
යකයනකුට - යවන විි කට කි නවා නම් අනුන්යග් ය ්වල්
යහාරකම් කරන යකයනකුට, සිල් රැකලා නැති යකයනකුට - යවන
විි කට කි නවා නම් සතුන් මරන, යසාරකම් කරන, කාමය ්
වර වා හැසියරන, වචනය න් අකුසල් කරන යකයනකුට, මම මවර
යනායවම්වා! කි ලා කටක් ඇරලා කි ාගන්න ෙැහැ. තමන්ටම හිත්
්යේෂ කරන්ට ප්ටන්ගන්නවා.
ඒක නිසා යකයනකුට තමා යම් ජීවිතය ් දීප්ු දාන ප්රමාණ,
රැකප්ු සීල ප්රමාණ යමයලෝ වශය න් ආනිසංස විඳින්ට ඕනෑ නම්
ප්ැහැිලි ප්රීක්ෂණ කරම ක් තම ි යම්ක. උරගලක ගාලා ෙලනවා
වයග් මමතරී භාවනායේ හිත ය ා ලා ඉන්නයකාට ඒ ප්ු ්ගල ාම
ප්ැහැිලිවම යත්රැම්ගන්න ප්ටන් අරගන්නවා, යකාච්චරය ෝ
යලෝකය ් සත්ත්ව වියශ්ෂ ගත්තාම සි ල්යලෝම එකියනකා මරායගන
කන යලෝක ක් තිය න්යන්. සීල ක් ප්ිළිෙඳ යමානම ය ්කින්වත්
අධිෂ්ඨාන කරන්න ෙැහැ. නමුත් මනුස්ස යලෝයක් ගත්යතාත්
මනුස්ස ාට ඊට වඩා උසස් භාගවන්ත ස්වභාව ක් තිය න්යන්.
සි ට අසූවක්, අනූවක් නැත්නම් අනූප්හක් අතර ප්රය ්ශ ක් “අනුං
ගහං කත්වා” තම ි තිය න්යන්. “අනුග්ගහං ත්වා” යනයම ි. අනුන්
ගසා කෑම තම ි කරන්යන්. ඒ අනුන් ගසා කන ඇත්යතෝ දාන ට වඩා
යහාරකමට යප්ළයඹනවා. සීල ට වඩා ප්න්සිල් කැඩීමට
යප්ළයඹනවා. එයහම යකනාට ඉතාම අමාරැ ි, තමා සුවප්ත් යේවා!
කි ලා කි න්න. යකාටින්ම කි නවා නම් එයහම යකයනකුට ඇස්
ය ක වහයගන ප්ාළු තැනක ඉන්නටවත් ෙැහැ, ෙ හියතනවා. ඉතින්
ඒ නිසා නිදාගන්න නයකාටත් ශේ අහ අහ ආයලෝක ඇතිව ප්ිරිසක්
ළඟ තම ි නිදාගන්යන්. ෙ ට.
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නමුත් දාන දීලා සිල් රැකලා ඉන්න යකනකුට නම් වියේක
යවනයකාටම තමන් දීප්ු දාන , ආරක්ෂා කරප්ු සීල
ිහා
ෙලනයකාට, ආවර්ජන කරලා ෙලනයකාට යලාකු සතුටක් ඇති
යවනවා. යමච්චර අනුන්යගන් ගසායගන කන යලෝක ක අප්ි යම්
විි ට සීල ක් රැකලා තිය න්යන්, අප්ි යමච්චර දානාදී කට ුතු කරලා
තිය න්යන්, ඒ නිසා ඒකාන්තය න්ම මයග් හිත තවතවත් සුවප්ත්
යේවා! කි ල සුවප්ත් යවන්න නම් මවර නැති යවන්න ඕනෑ.
මවර නැති කිරීම, මවර නැති අවස්ථාවක ප්ටන් අරගත්යතාත් ඒ
නිසාම භාවනාව යොයහෝම ඉක්මනට සාර්ථක යවන්න තිය න ඉඩ
වැඩි ි. විනාඩි ප්හක් හ ක් විතර එක ිගටම මමතරී අ හස්, යවන
විි කට කි නවා නම් ්යේෂ අ හස්වලට එන්න ඉඩ යනාතො,
තමන් යකයරහි යමයළක් භාව කින් ුක්තව මමතරී කරයගන
ගිය ාත් ප්ුදුමාකාරව හිත ප්රයමෝ යවන ගති ක්, රස විඳින්න ප්ුළුවන්
ගති ක්, යමයළක් ගති ක් හියත් ප්හළ යවනවා. ආ ාත පටිවිනය
ෙ ්ධ මවර කි න ය ්වල් ති නවා යන් අප්ි ළඟ යම් ජීවිතය ්. ම්
එිරිවාදුකම්, සංසාරය න් යගන ආප්ුවා. සමහරැ කිනයකාට ප්ුදුම
වචන කි න්යන්. ආන්න ඒ වයග් ෙ ්ධ මවර කරමය න් තුනී යවන්න
ප්ටන්ගන්නවා. ඒ යවලාවට එන තරහ තාම එනවා, ඒ
අවස්ථානුකූලව. නමුත් අර ෙ ්ධ මවර කි න එක, ෙැඳයගන
ති න ගති, එයහම නැත්නම් ඒ ප්ු ්ගල ා නසන්න , විනාශ කරන්න
ති න අ හස් දුර්වල යවන්න ප්ටන් අරගන්නවා. ආ ාත පටිවිනය
යමෝදු යවන්න ප්ටන් අරගන්නවා.
යමන්න යම් විි ට මමතරි කරයගන නයකාට ඒ මමතරි
තුළ වැරි ප්ාරක ගිය ාත් රාග මතු යවන්න ඉඩ තිය නවා. අප්ි
කලින්ම මතක් කළා යන්, ්යේෂ කි ලා කි න්යන් රාගය ්ම
විකෘති ක් කි ලා. අන්න ඒකට තවත් සාක්ෂි ක් තම ි,
්මත්තාමු් න රා්ගා ව්ඤ්ඤචති18 කි ලා කි නවා. රාග මුඛය න්
මමතරි වංචා කරන්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා තමන් යකයරහි ආත්ම
ස්යන්හ වැඩි කරගන්න ප්ටන් අරගත්යතාත් මමතරී සීමාව ඉක්මවා
------------------------------------------------------------------------------------------------------------විශු ්ධිමාර්ග අටුවාව,
ප්කිණ්ණකකථාවණ්ණනා.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
නවා. ඒවයග්ම අනුන්ට මමතරී කරනයකාට ප්ුරැෂය ක් නම් තමන්
ඉතාම ප්රි කරන කාන්තාවකට මමතරී කරන ගති , කාන්තාවක් නම්
ප්ුරැෂ කුට මමතරී කරන ගති යොයහෝම ඉක්මනට හරි න්නට
ඉඩ තිය නවා. නමුත් එතන තිය න්යන් රාග . එතයකාට මමතරී
සීමාව ඉක්මවලා ඒ හිත රාග ප්ැත්තට වැයටනවා.
ඒක නිසා තමන්ට යහාඳට මමතරී කරලා තමන්ට අර කි ාප්ු
විි ට ාය න සැප් ක්, ාය න යමයළක් ගති ක්, ාය න අවිරැ ්ධ
භාව ක්, සාමීචි ප්ටිප්න්න භාව ක් යත්යරනයකාට ඒක ප්ූජා කරන්න
ඕනෑ, යෙදා හදාගන්න ඕනෑ සි ලු සත්ත්වය ෝත් එක්ක යනයව ි.
කවදාවත්ම නරක ි අප්රි ප්ු ්ගල න් එක්ක යෙදාගන්න. කවදාවත්ම
නරක ි අති ප්රි ප්ු ්ගලය ෝ එක්ක යෙදාගන්න. කවදාවත්ම නරක ි
මධස්ථ ප්ු ්ගල න් සමග යෙදාගන්න. කවදාවත්ම නරක ි මවරී
ප්ු ්ගල න් සමග යෙදාගන්න. ඒක වි
ුත්යත් ගරැ කට ුතු
ගුරැවරය ක් විෂය හි. ඒ වයග්ම ඒ ගුරැවර ා ප්ුරැෂය ක් නම්,
ස්තරි ාවක් විසින් කිසි යස්ත්ම මමතරී කළ ුතු නැහැ. ගුරැවර ා
ස්තරි ාවක් නම්, ප්ුරැෂ කු විසින් මමතරී කළ ුතු නැහැ. යමාක
මමතරිය ් මුල් අවස්ථායේදී, රාග ත් එක්ක ප්ටලැයවන ගති අනිත්
ප්ැත්තට හරවනවා.
යම්කට යහාඳම නි ර්ශන ක් අ දැකගන්න ප්ුළුවන්. ෙටහිර
රටවල්වල විතරක් යනම ි අ ලංකායවත් තිය නව, වියශ්ෂය න්ම
නගරවල, හුඟක් යේලාවට මානසික අසහන ති න ඇත්යතෝ ප්ිළිෙඳව.
ඒ මානසික යරෝගි ාව මව වර කු ළඟට ප්ත් කරවනවා. මානසික
මව වර ා ඒ යරෝගි ා සමග වියේකීව සාකච්ඡා කරනවා. සාකච්ඡා
කරලා යරෝගි ාට යප්න්වලා ය නවා, කුඩා කායල්දී යහෝ තරැණ
කායල්දී ට ප්හු යවච්ච ම් කිසි ෙ ක්, තැතිගැන්මක්, ්යේෂ ක්,
කම්ප්න ක් යවලා ඒක ට යවලා ඒයක් ති න ය ් රැේ ප්ිළිරැේ දීම
තම ි යම් ්යේෂ වශය න් මතු යවන්යන් කි ල, යලඩක් වශය න්
මතු යවන්යන් කි ල. ඒ නිසා හිත ෙ නැතිව, ප්ැකියළන්යන් නැතිව
ඒ ්යේෂ , ඒ තරහ, ඒ සැක , ඇති යවච්ච තැනටම හිත යගනි න්න
කි ලා කි නවා. නමුත් ඒ යරෝගි ා එයතන්ට නයකාට ප්ුදුමාකාර
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භීතිකාවක් ක්වනවා. එයතන්ට න්නට ෙැහැ ඇඟ කිලියප්ාළනවා.
ඒ නිසා ඒ ප්ු ්ගල ා ශේ අහලා, රෑප් ෙලලා, ගඳ රස ෙලලා,
යෙයහත් ීල, අර අවස්ථාවට හිත වැයටන එක වළක්වන්න උත්සාහ
කරනවා. ඒ යමාක , හිතට ඒ අවස්ථා මතක් යවනයකාට හුඟක්
රාගන්න ෙැරි නිසා. නමුත් අර මව වර ා, ඒ සා න කරන
යකනායග් ගති තම ි ඒ යරෝගි ායග් හියත් ෙ නැති කරලා, ප්ුළුවන්
තරම් අර යවච්ච සි ්ධි ට ළං කරන්න හ නවා. නමුත් එයහම ළං
කරන්න හ නයකාට ඒ මානසික යරෝගි ායග් ගති ක් තම ි යම් උ ේ
කරන මව වර ාට යප්ර්ම කරන්න ගන්න එක. ඒ යප්ර්මය ් එල්ලිලා
තම ි යරෝගි ා හිතන්යන් අයතන්ට න්න. ඒ ණ්ඩක් වශය න්
ති ායගන ඉන්යන් තමන්ට ඒ සා න ට උ ේ කරන ප්ු ්ගල ාට
රාගික වශය න් යප්ර්ම කිරීම.
ඉතින් යම් නිසා අන්තිමට මානසික මව වර ාටත් ප්ිස්සු
හැිල තම ි වැයඩ් නතර යවන්යන. මව වර ාට උය ් ඉඳන්
හැන් ෑ යවනකම් ආශර කරන්න යවන්යන් ඒ වයග් වැටිච්ච ඇත්යතෝ.
ඒ ඇත්යතෝ කරන්යන්ම ඇවිල්ලා එල්යලන එක ි. යම් මානසික
මව වර ා භාවනා යනාකරප්ු යකයනක් නම්, යම් ්යේෂ කි ල
කි න්යන රාගය ්ම ප්රතිබිම්ෙ ක් ෙව න්යන් නැත්නම් අවසානය ්
ඒකට තම ි වැයටන්යන්. ඒ නිසා හුඟ ය යනක් කි නවා
භාවනායවන් මානසික යරෝග සුව කරන්න ප්ුළුවන් කි ලා. ඒ වයග්ම
යවන යවන යරෝග සුව කරන්න ප්ුළුවන් කි ලා. ඒ කි න ඇත්තන්ට
යවලා තිය න්යන් තමන්ම යරෝගීන් ෙවට ප්ත් යවන එක ි. යම්
කාරණා න්නා යකයනකුට යහාඳට යත්යරනවා, තමන්යග් හිත යම්
වායග් ය ්කට ප්ුරැදු ප්ුහුණු කරලා ඒ යකයනකුට උ ේ කරනවා
මිසක්වා, වැඩි භජන ට න්න යහාඳ නෑ කි ල.
ඒ නිසා ්යේෂ ත් එක්ක වැඩ කරන ගති ෙු ්ධි චරිත ට ි
වැයටන්යන්. යහාඳ ෙු ්ධිමතාට තම ි ්යේෂ එන්යන්. ්යේෂ ,
්යේෂ ෙව දැනගැනීම යලාකු ෙු ්ධි ක්. ඒ යමාක ඔහු තුළ සෑයහන
ශක්ති ති නව. ඒ ශක්ති ශර ්ධාව ෙවට ප්ත් කරගන්න ප්ුළුවන්, වීර්
ෙවට ප්ත් කරගන්න ප්ුළුවන්, සති ෙවට ප්ත් කරගන්න ප්ුළුවන්,
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
සමාධි ෙවට ප්ත් කරගන්න ප්ුළුවන්, ප්රඥාව ෙවට ප්ත් කරගන්න
ප්ුළුවන්. ඒ ප්ැත්තට ප්ත් යනාවුයණාත් යම්ක ඒකාන්තය න්ම
යලෝක වනසන විනාසක තත්ත්ව ට ප්ත් යවනවා.
යමන්න යම් විනාසක තත්ත්වය ් ඉඳලා අර ඉන්ද්රි ධර්ම
ෙවට ප්ත් කිරීයම් අතරමැ අවස්ථාව, ය කක් විි ට යප්න්වන්න
ප්ුළුවන් - එකක් මමතරිය න් කරන්න ප්ුළුවන්, අනික සතිය න්
කරන්න ප්ුළුවන්. මමතරිය න් කිරීයම්දී අප්ි කරන්යන් තාවකාලික
ප්ිළි මක්. හැෙැ ි හුඟය යනක් ඒ භාවනාවට යොයහෝම කැමති ි. ඒ
නිසා මට භාවනාව උගන්වප්ු ස්වාමීන් වහන්යස් එක්දාස් නමසි
ප්නස්ගණන්වලි
ලංකාවට
ඇවිල්ලා
ඉස්ඉස්යසල්ලාම
කම්මට්ඨානාචාර් වර කු වශය න් ලංකායේ භාවනා ගුරැවර කු
වශය න් කට ුතු කරල ති නවා. ඒ කට ුතු කරනයකාට ශු ්ධ
වශය න්ම උගන්වලා තිය න්යන් විප්ස්සනාව. යහාඳට භාවනා කරප්ු
උප්ාසක මහත්මය ක් හමු යවලා, ඒ හිටප්ු කාල ඇතුළතම ශු ්ධ
විප්ස්සනාව උගන්වලා, ප්ස්යස් ඒ උප්ාසක මහත්ත ාට වසක
මමතරි ප්ිළිෙඳ යම් වයග් ආනිසංස කතාවක් කරල ති නවා. ඒ කතා
කරලා අහං අ්ව්රා ්හාමි කි න ප්
ටයත් මම මවර
නැත්යතක් යවම්වා! කි ලා මමතරී භාවනා කරන්න කි ලා
කමටහන ශු ්ධ කරලා, කි ලා ති නවා විප්ස්සනාව හරි ගි ාම
සමථ ට න්න කි ලා. ප්හුවදා ඒ උප්ාසක මහත්ත කමටහන ශු ්ධ
කරගන්න ඇවිල්ලා යහාඳයටෝම ස යඩා ස්වාමීන් වහන්යස්ට
ෙනින්න ප්ටන්ගත්තලු. යම් අවසාන වස යවනකම්ම යොයහෝම
කීකරැව වැඩ කරන මනුස්ස ා. ඇ ි කි ලා ඇහැේවාම “ඇ ි
ස්වාමීන් වහන්ස යමච්චර කල් යම්ක හංගයගන හිටිය ්, යම්ක යන්
මට කලින් යප්න්වලා ය න්න තිෙුයන්, අප්රාය ් යම් මාස ය කතුනක්
කල් ගිය ්” කි ලා, මමතරි ඉගැන්නුයේ නැහැ කි ලා තම ි
ෙනින්න ප්ටන් අරයගන තිය න්යන්. ඒ යමාක , විප්ස්සනාව ආදී දැඩි
භාවනා කරන ඇත්තන්ට මමතරි හරි ගිය ාත් යොයහෝම සීඝරය න්
ආනිසංස ලැයෙනවා. ඇත්තටම කි නව නම් නිවනටත් වැඩි ි වයග්
යප්්නවා යම් මමතරි . ඒක නිසා ඒයක යලාකූ ආකර්ෂණී ශක්ති ක්
ති නවා.
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යම් නිසා අප්ි ප්රිස්සම් වන්ට ඕනෑ. ඒයක් තිය න්යන් - යම්
මමතරී භාවනායේ තිය න්යන් - සීමිත ය වුමක්. ඒ සඳහා
ඉස්යසල්ලාම අවශ කරන්යන් මමතරී සංකල්ප් , යහාඳ ප්ැත්ත
ෙලන්න ඉගනගන්න එක. ය ක තම ි තමන්යගන් ප්ටන් අරයගන
මමතරී කරන්න ඕනෑ. ඒ කරන්න ප්ටන් අරයගන තමන්ට යහාඳට
යත්යරන මට්ටමට, හරි ට ඇඟ ප්ුෙුදුවායගන න්නා වායග්, ප්රයමෝ
කරයගන න්නා වයග් එන මට්ටමකට එනයකාට, රාගන්න ෙැරි
මට්ටමකට විසඳාගන්න ෙැරි තරමට මමතරී සිතුවිලි එනයකාට, ඒ ෙව
ගරැ කට ුතු ගුරැවර කුට කි ල ඒ මාර්ගය ් ප්හයනන් ප්හන ප්ත්තු
කරන්නා වායග්ම ි කි ලා හිතට ගත්තට ප්ස්යස් ප්ුළුවන් ප්රථම
ධාන ට න්න. ඒයකදී මතක ඇතිව ප්රිස්සම් යවන්න ඕනෑ. කාම
ප්ැත්තට හිත ය දුයණාත්, විරැ ්ධ ලිංගික කුට මමතරී හිත
දුන්යනාත්, ඒ ස්යන්හ ඇති වීම නිසා, එයහම නැත්නම් රාග ඇති
වීම නිසා මමතරි විනාශ යවන්න ප්ුළුවන්. ඒක ආරක්ෂා කරයගන
නවා නම් ය ෝගාවචර ජීවිතය ් ප්රශ්න අඩු යවනවා.
යම් විි ට මමතරී භාවනාව කිරීමට නම් ඒ ප්ු ්ගල ා
ම්මස්ස තාඤාණ සම්මාිට්ිය කි න, කර්ම කර්ම ඵල ප්ිළිගන්න
ගති ක් තිය න්න ඕනෑ. එයහම නැත්නම් තම ි අප්ි විනිශ්ච කට
යප්ළයඹන්යන්. අප්ි හිතනවා අප්ි ඬුවම් ි
ුතු ි, අප්ි යලෝක ා
හැි
ුතු ි කි ලා. ඒ යමාක අප්ි න්යන් නැහැ ඒ යවලායේ
කර්ම කරි ාත්මක වන ෙව. අප්ි හිතන්යන අප්ි යම්ක කරන්ට ඕන
කි ල. එතයකාට යවන්යන යමාක ් , අප්ි අනවශ කර්ම රැස්
කරගන්නවා. ඒ නිසා ම්මස්ස තාඤාණ සම්මාිට්ිය තිය න්න
ඕනෑ, පටිසඞ් ාන භාවය තිය න්න ඕනෑ. යහාඳට නුවණින් යමයනහි
කරන්නට ඕනෑ, යම් වර කරන යකනා ගි ආත්යම් මයග් අම්මා,
අප්්ප්ා කි ලා න්නව ? ඊළඟ මයග් ගුරැවර ා කි ලා න්නව ?
ඒ වයග්ම යහට අනි ්දා යවනයකාට මයග් ගුරැවරය ක් යව ි
කි න්න ප්ුළුවන් ? දැන් යම් තත්ත්වය ් හිටි ට මම යම් වැඩිහිටිය ක්
වශය න් යමයහම කට ුතු කළාට ඒ ඇත්තා කවු කි ලා න්නවා ?
සර්වඥ න් වහන්යස් ප්වා යෙෝධිසත්ත්ව කාලය ්දී යකාච්චරක් යම්
වයග් ආත්මවල ගත කළා ? ආදී වශය න් කල්ප්නා කරලා
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ෙලනයකාට අප්ිට යකායහන් අ ිති ක් තව යකනකු විනිශ්ච
කරන්න. ය ්ව ආගම් අ හන ඇත්යතෝ ප්වා කි නවා “උඹ අනුන්ව
විනිශ්ච කයළාත් ක්ෂ ා විසින් උඹව විනිශ්ච කර ි” කි ලා. ඒ
නිසා අප්ි අනුන් ගැන විනිශ්ච කරන්න ගි ාම, වියශ්ෂය න්ම නඩුත්
හාමුදුරැවන්යග් ෙඩුත් හාමුදුරැවන්යග් කි න මට්ටටයම් විනිශ්ච
කරන්න ගි ාම, ප්ක්ෂගරාහී විනිශ්ච වලට නවා. ඒකට වන්ි
යගවන්න යවනවා.
ඊට වැඩි යහාඳ ි අප්ි ඒ යේලායේදී අවිරැ ්ධ ප්රතිප්ත්තිය ්,
සාමීචි ප්රතිප්ත්තිය ් ඉඳලා ඉවසලා කට ුතු කරන එක. ඒක
ය ෝගාවචර ජීවිත කට හුඟක් ශාන්තිදා ක ි. ඒකට ප්රමා ර්ශ
වශය න් යප්න්වන්ට තිය න්යන් සර්වඥ න් වහන්යස්ම ි. ඒ සඳහා
පටිසඞ් ාන ඤාණ අවශ ි, ඒ වයග්ම කලාණ මිතර යස්වන
අවශ ි. ඒ වයග්ම ඒකට ගැළයප්න කතාවත්. මම අර කලිනුත් කිේවා
වයග් අ ප්වතින්නා වූ ජන මාධ හැම එයකන්ම කරන්යන් කුප්්ප්න
ගති . මිනිසුන්යග් හැඟීම් අවුස්සලා, ෙන් ලා, වහා කරි ාත්මක වීමට
මනුෂය ෝ ප්ුරැදු යවලා. යම් නිසා හුඟක්ම යම්කට භාජන යවලා
තිය න්යන් තරැණ යකාටස්. එවැනි කතාවලට න්ඩ න්ඩ යමවැනි
මමතරී කතාවල් යප්්න්යන් මහා යනෝන්ජල්, මහා යොළඳ, ෙ ාදු කතා
වයග්. නමුත් ඒ වායග් නී ාන ධර්ම ක් නැතිව යම් කට ුතු කරයගන
න්න අමාරැ ි.
ඒ නිසා සමථ කරමය න් යම් ය ්වල් කළාට, යම් විි ට විස්තර
කළාට, සති ඉස්සර කරගත්ත විප්ස්සනාව තනිකර කරන යකනාට
යප්න්නලා දීල තිය න්යන් “අපනතං ිත්තං බ්යාපාදානුපතිතං”19.
ගැටීමත් එක්කම වාප්ා
හටගන්නවා. “තං සම්පජා්නා හුත්වා,
බ්යාපා ං පජහති”. ඒක දැනගැනීයමන්ම අ ින් කරනවා. “එවම්පි
ිත්තං න වි්ක් පං ගච්ඡති”. යමයස් චිත්ත වික්යෂ්ප් දුරැ යවනවා.
සතිප්ට්ඨානය ් මුලින් කිේව කරැණුවලට යොයහෝම කිට්ටු ි, තරහක්
ඇති යවච්චම තරහ ෙව දැනගැනීයමන්ම ි විප්ස්සනා ානික ා ඒක
කරන්යන්. සමථ ානික ා තම ි මමතරී භාවනායවන් ඒක කරන්යන්.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------19

ප්ටිසම්භිදා මාර්ග , මහා වග්ග , ආනාප්ානසතිකථා, යවෝදානඥාන නි ්ය ්ශ .
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ුගන ්ධ භාවනා කරන යකනා යම් ය කම ප්ාචිච්චි කරනවා. ඒ නිසා
යකා ි එකටත් යහාඳ ි ය කම දැනගැනීම. මමතරී සංකල්ප් කි ල
කි න, හැම ය ්කම යහාඳ ප්ැත්ත ෙලන ගති තිය න්ට ඕනෑ.
මමතරී භාවනා කරලා ම් කිසි ප්රිච ක් තිය න්ට ඕනෑ. ඒ වයග්ම
තම ි, ඊටත් වඩා ාය න ඍජු උත්තර තම ි ්යේෂ ක් ඇති
වුණාම ්යේෂ
ඇති වුණා කි ලා දැනගැනීම. ඒක තම ි
සතිප්ට්ඨානය ් සඳහන් යවන්යන්. ඒක තම ි ප්ටිසම්භිදා මාර්ගය ත්
සඳහන් කරන්යන්. යම් ය ෝගාචචර ා තනි ශු ්ධ විප්ස්සකය ක්.
ඒ නිසා යම් කරැණු ඉිරිප්ත් කරගත්තාම තමන් යමයතක්
කල් යම් ය ෝග ජීවිත රඳවාගැනීම සඳහා කරයගන ගි වාප්ාර
ෙැලුවත්, එයහම නැත්නම් සාමාන ජීවිත රඳවාගැනීම සඳහා
කරයගන ගි වාප්ාර ෙැලුවත් යම් අත්දැකීම් නැති ඇත්යතෝ ප්ිරිසක්
යනයව ි. හුඟක් අත්දැකීම් සහිත ි. ඒ අත්දැකීම ්යේෂ ප් නමින්,
එයහම නැත්නම් වාප්ා
මුල් කරයගන ෙැලුයවාත් ජීවිත ට
අලුත්ම ආකල්ප් ක් ය න්නට නම්, නැවුම් භාව ක් ය න්නට නම්
යම් කි න සතිය න් ්යේෂ ්යේෂ ෙව දැනගැනීමත්, මමතරිය න්
තමන් හිත සුවප්ත් යවත්වා කි න තත්ත්ව ට ප්ත් වීමත්, ජීවිත
ඉතාමත්ම අලුත් කරනවා. හුඟක් තරැණ භාව ට හිත ප්ත් කරගන්න
ප්ුළුවන්.
ඒ නිසා එදාට විතර ි ය ෝගාවචර ාට නිවහල් වී යම් ගමන
න්න ප්ුළුවන් යවන්යන්. එයහම නැත්නම් අඬා යහෝගාගත්තු ගමන්,
යලඩ කි ායගන, හියතන් වැටීයගන, අසවලායග් දුක් ෙලායගන හරි
යවයහස ගමනක ගත යවන්යන්. නමුත් සර්වඥ න් වහන්යස් සුගත ි,
උන්වහන්යස් යම් ගමන සුන් ර යලස ගමන් කළා. අප්ි ශරාවකය ෝ
යවන්න නම් ඒකාන්තය න් යම් ජීවිතය ් අප්ට හම්ෙ යවන
මවරය ්දී ඒකට මුහුණ දීම සඳහා යම් මමතරි අ හසත් සතිය න්
මවර දැනගැනීමත් කි න උප්කරම ය ක දැනගන්න ඕනෑ. අ වයස්
යම් ගත කරප්ු කාල ඒකට ි ගත කයළ්.
ඒ නිසා යම් ඉිරිප්ත් කරගත්ත කරැණුත් තමතමන් න්නා කරැණුත්,
මූලධර්ම වශය න්, අත්දැකීම් වශය න් එකතු කරයගන, ජීවිත ට
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
අනිවාර් ය න් මතු යවන යම් ්යේෂ ධර්ම එනයකාට ඒකට
සතුටින් මුණ දීලා ඒක යේරාගැනීයම් ශක්ති සි ලුය නාටම
ලැයේවා! ඒ වයග්ම තමන්යග් හියත් මතු යවන ්යේෂ ස ්ධාව ෙවට,
වීර්
ෙවට, සති
ෙවට, සමාධි
ෙවට, ප්රඥාව ෙවට ප්ත්
කරගැනීයමන් නි ාන ධර්ම න් ෙවට ප්ත් කරගැනීමට ප්ු ්ගලිකව
තමතමන්ට වර්තමාන යමායහාත වශය න් ශක්ති මධර් ෙල
යම ින් ලැයේවා ි! කි න ප්රාර්ථනාවත් සමගම අ ට නි මිත ධර්ම
ය ්ශනාව යමතනින් ඉවර කරනවා.
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35 │ ථීනමි ේධ
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බ්ුද්ධස්ස
“ඉධ භික් ්ව භික් ු සන්තං වා අජ්ඣත්තං ථීනමිද්ධං ‘අත්ථි ්ම
අජ්ඣත්තං ථීනමිද්ධන්ති පජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං ථීනමිද්ධං
‘නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං ථීනමිද්ධන්ති පජානාති.
යථා ච අනුප්පන්නස්ස ථීනමිද්ධස්ස උප්පා්දා ්හාති තඤ්ඤච
පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස ථීනමිද්ධස්ස පහානං ්හාති තඤ්ඤච
පජානාති, යථා ච පහීනස්ස ථීනමිද්ධස්ස ආයතිං අනුප්පා්දා ්හාති
තඤ්ඤච පජානාති.”
යගෞරවනී ය ෝගාවචර මහා සංඝරත්නය න් අවසර ි. අප්ි
සතිප්ට්ඨාන සූතර ඉිරිප්ත් කරයගන ඉන්න ප්ිරිසක් වශය න් දැන්
ධම්මානුප්ස්සනා යකාටසට ි ප්ිවිසිලා ඉන්යන්. එ ිනුත් මුලින්ම
සංගරහ යවලා තිය න ප්ංච නීවරණ ධර්ම අතුයරන් මැ යකාටයස්
ලා සැලයකන ථීනමි ්ධ ි අ යම් මාතෘකා කරන්ට යවච්ච ප්ාලි
ප්ාඨය න් ප්රධාන වශය න් මතු කරලා යප්න්වන්යන්.
යම් ප්ාලි ප්ාඨය ් සෘජු ප්රිවර්තන ක් ඉිරිප්ත් කරගත්යතාත්,
ඉධ භික් ්ව භික් ු සන්තං වා අජ්ඣත්තං ථීනමිද්ධං ‘අත්ථි ්ම
අජ්ඣත්තං ථීනමිද්ධන්ති පජානාති. මහයණනි, යම් ශාසනය ්
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සංසාරය ් භ
ක්නා වූ, සංසාරය න් ගැලවීමට කට ුතු කරන්නා
වූ භික්ෂුව තම ආධාත්මික සන්තානය ් ම් ථීනමි ්ධ ක් ඇත්යත්
නම්, මයග් සන්තානය ් දැන් ථීනමි ්ධ ඇත්යත්
ි දැනගනී.
අසන්තං වා අජ්ඣත්තං ථීනමිද්ධං ‘නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං ථීනමිද්ධන්ති
පජානාති. මයග් සන්තානය ් යම් යවලායේ දැන් ථීනමි ්ධ ක් නැති
නම්, ඒ ථීනමි ්ධ නැති ෙව දැනගනී. අනුප්පන්නස්ස ථීනමිද්ධස්ස
උප්පා්දා ්හාති තඤ්ඤච පජානාති. යප්ර යනාතිෙුණා වූ ථීනමි ්ධ ක්
ඕන්න දැන් ප්ටන්ගත්තා, ඕන්න උප්න්නා, ඕන්න ඉප්දුණා කි ලා
දැනගන්නවා. ඉප්ය නවා කි ල වැටයහනවා නම්, ඒක දැනගන්නවා.
උප්පන්නස්ස ථීනමිද්ධස්ස පහානං ්හාති තඤ්ඤච පජානාති. ම් තිෙුණා
වූ ථීනමි ්ධ ක් යමන්න යම් සි ්ධි ත් එක්කම, නැත්නම් යම් වැයඩ්
නිසා මයගන් ප්හව ගි ා, ත ංග වශය න් විෂ්කම්භන වශය න් ඒක
ඒ යවලායේ භාවනා කරගන්න ප්ුළුවන් තායලකට දුරැ යවලා ගි ා
කි ල ඒ යවලායවම දැනගන්නවා. පහීනස්ස ථීනමිද්ධස්ස ආයතිං
අනුප්පා්දා ්හාති තඤ්ඤච පජානාති. ම් අවස්ථාවක ය ෝගාවචර ා
එයස් වරින් වර ප්හ යවමින් න්නා වූ ථීනමි ්ධ නැවත මතු
යනායවන ආකාර ට ප්හ වුණා, නැත්නම් සමුච්යජ් ප්රහාණය න්
ප්රහාණ වුණා, ආ ි මතු යනායවන තායලට ප්රහාණ වුණා නම් ඒ
ෙවත් දැනගන්නවා.
යම් ප්ාඨ ප්හ අප්ි යමතුවක් කල් සාකච්ඡා කරන්නට ය ිච්ච
නීවරණ ධර්ම ප්හටම යප්ාදු ප්ාඨ. අප්ි යම ින් ය කක් මීට කලින්
කාමච්ඡන් වශය න්, වාප්ා වශය න් සාකච්ඡා කරන්නට
ය දුණා.
අ මාතෘකාව යවන්යන් ථීනමි ්ධ . කාමච්ඡන් , වාප්ා
කි න ය ක එකට කරලා, නැත්නම් සමස්ත ක් වශය න් සාකච්ඡා
කරනයකාට යම් ය න්නම රඟප්ෑමක් කරන ෙව, කාමච්ඡන් වයරක
වාප්ා
වශය න් යප්නී හිටින ෙව, ඒ කරලා සම්ප්ුර්ණය න්
කාමච්ඡන් ායග් ප්රතිවිරැ ්ධ ප්ැත්ත වශය න් යප්නී හිටිමින් කට ුතු
කරන ෙව නිසා, යම් තුළ ඇත්තා වූ සෘජු වූත් වකර වූත් ප්හර දීම,
ෙලප්ෑම ය ෝගාවචර ාට යත්රැම්ගන්ට ෙැරි වුණා කි ල කනගාටු
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යවන්න වටින්යන නෑ. ඒක අඩු ගායන් ඒ ය ෝගාවචර ාට උප්ය ස්
ය න කර්මස්ථානාචාර් වරැ දැනගන්න ඕනෑ - කාමච්ඡන් ායග්ම
ම් විි ක විකෘත ඉිරිප්ත් වීමක් තම ි වාප්ා කි න්යන්. වයරක
යම් ය න්නා කළු සුදු යවනසට කරි ාත්මක යවනවා. වයරක අත්වැල්
ෙැඳයගන කරි ාත්මක යවනවා. අයප්් ගයම්, නැත්නම් සාමාන
වවහාර භාෂායේ තියෙන ර ිගම ි ගම්යප්ාළ ි වායග් කි ල.
වල් වරැයේ ය න්න එකතු යවලා යහාඳයටෝම රණ්ඩු යවනවා. ගහ
ෙැනගන්නවා. ගුටි ෙැට හුවමාරැ කරගන්නවා. ඉතින් මිනිස්සු
න්නවා යම් ය න්නා නම් කවදාකවත් එකට ති න්න හම්ෙ යවන්යන්
නෑ කි ල. නමුත් ය න්නා රෑට එකතු යවලා යහාරකයම් නවා.
එතයකාට කවදාවත් මිනිස්සු හිතන්යන් නෑ යම් ය න්නා එකට
යහාරකම් කර ි කි ලා. යමාක වල් වරැයවම කරන්යන් රණ්ඩු
යවන එක. නමුත් ය න්නයග් වැඩ ප්ිළියවළ යොයහෝම කාල ක්
ප්ැවතිලා තිය නවා අයප්් ගැමි කතාවලට එකතු යවන තරමට.
අන්න ඒ වයග් කාමච්ඡන්
හා වාප්ා
අතර ප්ුදුම
සම්ෙන්ධකම් තිය නවා. ම් යවලාවක වාප්ා
ස්වරෑප්ය න්
කාමච්ඡන්
මතු වීම ප්ිළිෙඳව කරැණු කථා කරන්න ගත්යතාත්,
ඒකට අ කි න්යන් මයනෝවි ාව කි ලා. මානසික යරෝග හටගන්යන්
යකායහාම කි නයකාට කාමච්ඡන් ා වාප්ා ස්වරෑප්ය න් යප්නී
හිටප්ු ආකාර තම ි. යම්ක අප්ි ගි ප්ාරත් මතක් කරගත්තු විි ට
ෙටහිර මයනෝවි ායේ ඉතාම ප්රසි ්ධ රහසක්, යම් මානසික ප්රශ්න
සෑම ය ටම යහ්තුව කාමරාග ම ි කි න එක. ඒයක විකෘත
ඉිරිප්ත් වීම ්යේෂ යලස මතු වුණාට ප්ස්යස් ්යේෂ ට යව කම්
කරන්න හැදුවට යම්ක අතගායගන අතගායගන නයකාට ඒයක
තිය න්යන් කාමරාග ම ි.
ඒ වායගම තම ි ථීනමි ්ධ ගත්තම ඒ තනි වචන තුළ
ය කම තිය නවා. එයහම නැත්නම් ථීනමි ්ධය ් ප්රතිප්ක්ෂ
වශය න් අප්ි ගන්නවා විරි . වීර් ය ් තිය නවා අධික වීර් සහ
වීර් ය ් සහමුලින් අඩු භාව , ලීන භාව . හුඟාක් යවලාවට අධික
විරි , හුඟාක් අඩු වීරි
න ඒවා ප්ිළිෙඳව සමාජය ් විවිධ ආකල්ප්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
තිය නවා. ය ෝගාවචර ත් යම්ව ිහා ෙලන විවිධ ආකල්ප් තිය නවා.
නමුත් කරන හානි නම් භාවනාවට එක සමාන හානි ක් කරන්යන්.
ථීනමි ්ධ කි ල සඳහන් කරන්යන් වීර් ය ් අඩු භාව . නමුත් අප්ි
නීවරණ ධර්ම කි ල කි න්යන් කළු ධර්ම, ොධක ධර්ම, ආවරණ
කරන ධර්ම. ොධක ධර්ම වශය න් ගත්තම යම්ක යත්රැම් අරගන්න
ඉතාම ප්හසු යවන්යන් ඒ ප්රතිප්ක්ෂ ධර්ම වන වීරි එක්ක ගළප්මින්,
ගටමින්, සංසන් න කරමින් ඉයගනගන්නයකාට ි. ඒ යමාක , යම්
සම්ෙන්ධ වන සෑම ය ෝගාවචරය කුටම ඒ ප්ිළිෙඳව මූලික අත්දැකීම්
ස්වභාව ක් තිය නවා. මූලධර්ම සෑයහන ප්රමාණ ක් න්නවා. ඒ
හින්දා සංසන් නාත්මක ය ් යහාඳට හිතට කාවිනවා. ගයල් යකටුව
වයග් යහාඳට මතකය ් හිටිනවා. ඒක නිසා ථීනමි ්ධ සාකච්ඡා
කරන්න යවන්යන් වීර් ත් එක්ක ගළප්ලා.
වීර් ය ් ප්වතිනවා අර වයග් අධික වීර්
සහ හීන වීර්
කි න ය ක, උච්ච භාව සහ අවච භාව ය ක. උච්චාවච භාව හැම
යේලායේදීම මධම ප්රතිප්දායවන් භාවනාව ඉවතට තල්ලු කරල මන
යකයලස්. ඒ නිසා යම් ය කම ප්ිළිෙඳව - වීර් ායග් අධික භාව ත්
වීර් ායග් ලීන භාව ත් කි න ය කම - නීවරණ ධර්ම ගැන කතා
කරනයකාට සාකච්ඡා කරන්න යවනවා. වීර් ායග් අධික භාව ට
වඩා වීර් ායග් ලීන භාව තම ි යම් ථීන මි ්ධ කි න වචන ය යක්
සඳහන් කරන්යන්. ථීන කි න්යන් සීතල යවන හැකියළන භාව .
මි ්ධ භාව කි ල කි න්යන් මිිච්ච භාව . අප්ි න්නවා ගියතල්
ටිකක් ෙටර් ටිකක් යහාඳටම සීතල වුයණාත්, දැන් කාලය ් හැටි ට
කි නව නම් ශීතකරණ ට දැම්යමාත් ඒක මිය නවා. මිිලා ඒක ගලක්
වයග් ත ෙවට ප්ත් යවනවා. එතයකාට ඒක ප්ාන් යප්ත්තක යහෝ
යවන ය ්ක තවරන්න ෙැරි තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. ඒක කර්මණ
නෑ. වැයඩ්ට ගැළයප්න්යන නෑ. ඒක ටිකක් රත් කරල ගත්තට ප්ස්යස්,
යකා ි තරම් සීතල එකක් වුණත් ම් කිසි ප්රමාණ කට රත් කරල
ගත්තට ප්ස්යස් එහි එනවා ම් යමයළක් භාව ක් මතුප්ිට ප්ෘෂ්ඨ ක
ප්තුරවන්න ප්ුළුවන් විිය ්. ආන්න ඒ වයග් තම ි හිත ඕනෑවට වැඩි
කුසීත සීතල භාව ට ප්ත් යවච්චහම, මිිච්ච ස්වරෑප් ට ප්ත්
යවච්චහම ඒක වැඩ කරන්යන් නෑ. කැයඩනසුලු තත්ත්ව ට ප්ත්
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යවනවා. කර්මණ නෑ. ඒක ම් ප්රමාණ කට ආතාප් වීර් - තප්ස
කි ලත් අප්ි යම්කට සඳහන් කරනවා - තප්ස ආතාප් වීර්
ළං
වුණාට ප්ස්යස් ප්ුදුම විි ට යම් වැඩ කරගන්න ෙැරැව ප්ැත්තකට
යවලා තිෙුණ හිත කර්මණ යවලා ඕනෑම තත්ත්ව ක් ටයත්ි
ප්ෑහිලා ය ිල කට ුතු කරන්න ප්ටන්ගන්නවා.
හුඟක් යවලාවට ණිස් අමාරැ ආදී වාත අමාරැ වයග් ය ්වල්
වියශ්ෂය න්ම ඔ මන්දාරම් යවලාවලට හරි ට ඇයඟ් එනවා. නිකන්
හරි ට ධාතු කිප්ිච්චහම වාත ම ි කියප්න්යන්. අන්තිමට, ති ල
කඩ කටු ගැහුව වයග් නවන්න ිගඅරින්න ෙෑ. ඉඳයගන ඉන්නව ි
කිේවම කටු ඉඹුයල් නගින්නා වයග් ඉතාමත්ම යවයහසකර
තත්ත්ව ක්. භාවනා කරන්න ති ා ප්ිරියස් ඉඳයගන ඉන්න නිසා
ලැජ්ජාවට ඉඳයගන ඉන්නවා, ඉන්නම ෙෑ. එතයකාට නැගිටලා න්න
මල ගහල න්න හුඟක් යවලාවට අ හස් ප්හළ යවනවා. නමුත්
යොයහෝය නා අඩු ගායන් එක වතාවක් ය වතාවක් අත්දැකලා ඇති,
ඒ යවලායවදී හරි ටම ඒ යේ නාව තිය න ස්වරෑප් ට හිත ය ා ලා
නැවත නැවතත් ඒ යේ නාවම යමයනහි කරන්න ප්ටන් අරගත්යතාත්
හිත ප්ුදුම විි ට යමයළක් යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. හරි ට යේ නාව
ිහාවටම ගිහිල්ල, මූල කර්මස්ථාන ට වයග්ම යප්ර්ම උප් වල
යේ නාව යමයනහි කරයගන යමයනහි කරයගන නයකාට අර
හිතත් යම් අරමුණත් - යේ නා අරමුණත් - න ය කම ප්ුදුම විි ට
යමයළක් මෘදු භාව ට ප්ත් යවලා ඒ තුළින්ම හරි උණුසුම් භාව ක් ,
භාවනාවට සමීප් ස්වරෑප් ක් ඇති යවලා ආය ත් අර යේ නා
ස්වරෑප්ය ් අවසාන දැකල මූල කර්මස්ථාන ට ගි හම, තව ප්ැ
භාග ක් හමාරක් නකල් යහාඳට හිත අවි යවලා එල්ල යවලා හිටින
ස්වභාව ක් ති නවා ය ෝගාවචර ාට - වියශ්ෂය න්ම විප්ස්සනා
ය ෝගාවචර ාට. අර මිිලා තිය න යවලායේදී ගල් යවලා තිය න
යවලායේදී අතඇරලා ගි ා නම් ඒ තිය න දුර්වල හිත, යේළිච්ච හිත,
එයහම නැත්නම් ඇකිළිච්ච හිත ප්ැ ගානක් නකල් ඉතාමත්ම සාමාන වචනය න් කි නව නම් - කාලකන්නි ස්වරෑප්ය න්
ප්වතිනවා. හරි ටම ඒ යේ නා ස්වරෑප් ට ය ාමු කරලා ඒ කුසීත
භාව ට ප්රතිප්ක්ෂ වන විරි ආරම්භ කරලා යමයනහි කරන්න
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ප්ටන්ගත්යතාත් යම් වායග් හිතත් කර්මණ යවලා අරමුණත්
යමයළක් යවලා භාවනාව නැගිටලා එන ස්වරෑප් ට ප්ත් යවනවා.
ඒ නිසා එතැනි වීරි ය දීම යහාඳට දැනයගන යකයරන්න
ඕනෑ. දැන් තිය න්යන් වීරි අධික භාව , දැන් තිය න්යන් වීරි අඩු
භාව ආදී වශය න් යම් ය ්වල් දැනගන්න ඕනෑ. ඒ වායග්ම යම්
විි ට එක ිගට භාවනා කරන ය ෝගාවචර ාට කුසීත භාව ක් ඇති
වුණාට ප්ස්යස, ථීනමි ්ධ ක් ඇති වුණාට ප්ස්යස, ඒ ථීනමි ්ධ දුරැ
කිරීමට කට ුතු කරනයකාට වීර් ායග් විවිධ මට්ටම් ඉතාමත්
වැ ගත් යවනවා. අප්ි කලින් ගත්ත, කුසීත යවලා යේ නායවන්
මිරිකිලා ඉන්න යවලායේදී විරි නැගිට්ටුවායගන ඇඟ රත් කරයගන
ඒක ජ ගැනීම කි න එක ආධුනික ය ෝගාවචර න් සඳහා ප්ාවිච්චි
යවන, උනන්දු කරවනසුලු නි ර්ශන ක්. නමුත් වීර් ය ් මට්ටම් ගැන
කතා කරන්න ගි හම ඉහළට ඉහළට තිය න වීර් අවස්ථා ඒ වයග්
ප්රකට කැප්ී යප්්න අත්දැකීම් ය න්යන නෑ. නමුත් භාවනාවට අතවශ
යවනවා.
එනිසා වීර්
ගැන කතා කරනයකාට, කුසීතකමට නැත්නම්
ථීනමි ්ධ ට ප්රතිප්ක්ෂ වීර්
ආරම්භ ධාතු, නික්ඛම ධාතු, ප්රක්කම
ධාතු කි ල යකාටස් තුනකට කඩල යප්න්නුවා. ආරම්භ ධාතු කි ල
කි න්යන යම් යලෝයක් උප්ිනයකාට කවුරැත් උප්ින්යන් කාම
යලෝක ට; ඇයඟ් ඇඳුම්, ඒ වයග්ම වාකරණ විධි, ඒ වයග්ම චාරිතර
වාරිතර ඔක්යකාම හැිල තිය න්යන් කාම යලෝකය ්; ඒ නිසා හැම
යකනාම, සර්වඥ න් වහන්යස්යග් අවසාන ෙුදු වන ආත්මය ්ත් ඒ
කාම යලෝක තුළ තම ි වැයඩන්යන්. ඒ නිසා කාම යලෝක
උප්ස්තර කරයගන ඒ වැඩීයගන ආවට ප්ස්යස් ඉතින් යමාළ
යමෝරායගන එන ව ස එනයකාට යත්යරන්න ප්ටන් අරගන්නවා
අසූචි යගාඩක ඉන්න අසූචි ප්ණුයවක් වායග් යමාකක් ෑ යම් කරන
වැයඩ් යත්රැම? මම වහාම යම් කාම ායග් අසූචිය න් ගැළයවන්න
ඕනෑ කි ලා. කාම යලෝකය ් ඉන්න නමුත් කාම යලෝක ායග් ආදීනව
දැකගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් උප්නිශර යවලා තිය නව. ඇඟ
ඇතුයළ්ම නි න්ගත යවලා තිය නවා. ඒ නිසා ඒ ප්ු ්ගල ාට
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හියතනවා යමයතක් කල් ඇඟ වඩාගන්න, වාකරණ කරම, භාෂාව,
එතනින් ගි හම ශිල්ප් ඉයගනගන්න උ ේ කරප්ු සෑම යකයනක්ම
කාම වැඩීමට යහ්තු යවනවා. ඒ නිසා සි ලුම ඥාතීන්, ප්ිරිවර, මු ල්
අතහැරලා දාල, ‘මට යම් කාම න්යගන් යවන් යවන්න යවනවා’ කි ල
අමුතු හැඟීමක් එන්න ප්ටන්ගන්නවා.
යම්කට කි නවා ආරම්භ ධාතු කි ලා. වැයඩ් ප්ටන්ගන්න
ආරම්භක වීර් ක් අවශ යවනවා. යම්ක යලෝකය ් තිය න හරිම
සුන් ර ය ක්. කාම යලෝක ප්ැත්යතන් ෙලනයකාට නම් හරිම
නාස්තික ය ක්. යනාමැරි මැරිල්ලක් වයග් එකක්. ආර් යලෝක
ිහා ෙලනයකාට ඒ ප්ු ්ගල ා කිසිම ගුරැවරය කුයග් උප්ය ්ශ ක්
නැතුව, තමන් සහජය න්ම යගනාව කාම යලෝකය ් ඇති ජ ගරහණ
යහෝ කාම යලෝකය ් ඇති ප්රාජ වීම් ප්ිළිෙඳව යප්ාදුයේ ගන්න
කලකිරීම, මඩ යගායහාරැවක යනළුම් ඇට ක් ප්ැල යවලා ි
මතුප්ිට යනළුම් මලක් ප්ිප්ුණා වායග් තනි ම සටන් කරලා ජ ගන්න
ප්ුදුමාකාර ගති ක් ආරම්භ ධාතුයේ තිය නවා. අප්ි යම් යවලායේ
ෙැලුයවාත් යම් ඔක්යකාටම යමවැනි ආරම්භ ධාතුවකට
අ ිතිවාසිකමක් තිය නවා. ඒ සඳහා ප්ාවිච්චි කරන්න තිය න ශිල්ප්ී
ඥාන, නැත්නම් ප්රය ෝග ඥාන, එයහම නැත්නම් කරන්න තිය න
අනිකුත් කට ුතු ආරම්භ ධාතු, නික්ඛම ධාතු, ප්රක්කම ධාතු කි න
තුයනන් ඉතාමත්ම වැඩිය න්ම අවශ කරන යවලාව තම ි ආරම්භ
ධාතුව. හරිම අමාරැ ටිකක්. නමුත් වාසනාවකට වයග් යමතන ඉන්න
කිසිම ය න්යනක් එකතු යවලා යම් වැයඩ් කරල නෑ. විවිධ
මේවරැන්ට විවිධ ප්ි වරැන්ට ජාතක යවලා ඉප්ිලා, විවිධ රට
රාජවල ඉප්ිලා, විවිධ ගම්වල ඉප්ිලා, ඔක්යකාමලා අප්ි යමයහම
කරමු කි ල කතාවකින් යතාරව ගැලවිලා තිය නවා. ඒ ගැලවිලා අ
අප්ි එක තැනක ඉන්නවා කිේවම, ඒක නිකම් ප්ුදුමාකාර යප්රහනකින්
යප්රල එකතු යවච්ච යහාඳ ඹ රත්තරන් ටිකක් වයග්.
යම් ගැන උනන්දුව ඇති යවන්යන යකායහාම ? යම් විරි
තුයනන් ඉතාමත්ම දැඩි ශක්ති ක් අවශ කරන්යන් වැඩිම ඉන්ධන
හන ක් අවශ කරන්යන් යමන්න යම් ආරම්භ ධාතුවට. ඒ නිසා
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ම් කිසි යකයනකුට තවමත් ආරම්භ ධාතුව ප්ිළිෙඳ හැඟීමක්
නැත්නම් ඒ ඇත්තන්ට, ආරම්භ ධාතුව සහිත ඇත්තන්ට කි න ෙණ
ගැළයප්න්යන නෑ. කර්ණ රසා න යවන්යන නෑ; යම්ක උප්කරම,
උප්ය ස් ප්න්ති ක් ෙවට ප්ත් යවන්යන නෑ. ඒ ඇත්තන්ට යප්්න්යන්
හරි ට යප්ටරල්වලින් දුවන්න හ ප්ු වාහන කට ඩීසල් දැම්ම වායග්.
ඉන්ධන තම ි. නමුත් යවනස් වර්ග ක් දාප්ු නිසා ඒ මුළු න්තර ම
මුළු ඇන්ජිමම නාස්ති කිරීමට යහ්තු යවනවා. නමුත් ම් කිසි
යකයනක් ආරම්භ ධාතුව ප්ිළිෙඳව එළඹ සිටි අ හසින් සිටිය ාත් යහෝ
ආරම්භ ධාතුව ප්ැනප්ු යකයනකුට ආරම්භ ධාතුව දැනට ජ ගත්ත
යකයනකුට ඒ වීර්
ගැන මතක් කරලා දුන්යනාත් - ආරම්භ ධාතු
නික්ඛම ධාතු ප්රක්කම ධාතු කි න තුයනන් ආරම්භ ධාතුව ගැන ි
මම යම් කතා කරන්යන් - ආරම්භ ධාතුව දැනට ජ ගත්ත යකනකුට
මතක් කරලා දුන්යනාත් යම් ධාතු තුයනන් ඉතාමත්ම ශිල්ප්ී ඥාන
අවශ කරන්යන් යගාඩක්ම ශක්ති වැ යවන්යන් ආරම්භ ධාතුවට.
යම් ඔක්යකාමල ඒක කරල තිය න ඇත්යතෝ. ඒක මතක්
කරගන්නයකාට වුණත් හියතනවා යවන කිසි ගුරැවරය ක් නැතුව
තනි ම හිතල යන් යම් මූලික සංකල්ප් ප්හළ වුයණ්. ඊට ප්ස්යස්
තම ි අප්ි ගුරැවරැ යහා ල ධර්ම යහා ල, ඒකට සුදුසු යවලාවල්
කලාවල් ෙලල යකායහාම හරි ආරම්භ ධාතුව සම්ප්ූර්ණ කරගත්යත්.
හරිම ප්ිවිතුරැ හරිම සුන් ර වැඩ ප්ිළියවළක් තම ි තිය න්යන
යම්යක. සමහරැන්ට හත්අවුරැදු ව යස්ිත් ප්හළ යවනවා.
සමහරැන්ට මැයරන්න ඔන්න යමන්න ති ල අවුරැදු අසූව අනූවට
ගි ාට ප්ස්යසිත් යම්ක සි ්ධ යවනවා. යකාතැන සි ්ධ වුණත් ඒක
අමතර ය ක්.
ඊගාවට ඒ විි ට කැප් යකරැවට ප්ස්යස් ඇ යගන
වැයටන්යන් යකාහාට ? නන්නාඳුනන ප්ිරිසක් මැ ට නන්නාඳුනන
ප්රතිප්ත්ති මාලාවක් මැ ට නන්නාඳුනන වත් ප්ිළියවත් යගාඩකට. ඒ
වැටුණට ප්සුව ටික කායලකින් හරි භාවනා ගුරැවරය ක් යනාලැෙුණා
නම්, භාවනාව හරි ට වුයණ් නැත්නම්, යම් අලුතින් ප්ැමිණිච්ච තැන
ඉස්යසල්ල තිෙුණටත් වඩා නරක ය ෝ යහාඳ ය ෝ කි ල ඔන්න එහා
ප්ැත්තට ි, යමහා ප්ැත්තට ි හරි යවයහසකර තත්ත්ව කට ප්ත්
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යවනවා. යග්හසිත සුඛ අතහැරලා දැන් යනක්ඛම්ම සිත සුඛ
යහා ායගන ආවා. නමුත් ඔ හිතන තරම් යප්ර්ම ක් එතන නෑ.
හිතන තරම් සුඛ ක් ලැයෙන්යන නෑ. ප්රධාන වශය න්ම ආධාත්මික
සුඛ නැති වුණා නම් ොහිර සුඛ මනින්න ගිය ාත් ඉතින් යම්
තත්ත්යවට ආරම්භ ධාතුව අත්දැකප්ු සෑම යකයනක්ම ප්ත් යවනවා.
අන්න එතැනදී ඒ ගත්ත ය ්, ඒ ගත්ත අභිනිෂ්කරමණ ,
අතහැරීම යකායහාම හරි ඉෂ්ට කරයගන මිසක්ක ‘මම නැවතත්
ආය ් හීන භාව ට ප්ත් යවන්යන නෑ’ ි කි ල ඉිරි ට න්න නම්
ඊළඟට අවශ කරනවා නික්ඛම ධාතුව. නික්ඛම ධාතුව තම ි - ෙරක්
කරට ගත්ත මිහිහා තැන් තැන්වල බිම දාන්යන නැතුව මම අවසායන
ක්වාම යගනි නවා, බිම දාන්න නැවත උස්සන්න ගත්යතාත් හරි
යවයහස ි, තනි ම උස්සන්න ෙැරි ෙරක්, ඒ නිසා බිම දාන්යන් නැතුව
අවසාන
ක්වාම අමාරැයවන් හරි කමක් නෑ යම්ක ඇ යගනම
න්නට ඕනෑ කි ල ඇ යගන න ගමන තම ි නික්ඛම ධාතුව
කි න්යන්. නික්ඛම ධාතුයේදී අර තරම් කා ික වීර්
අවශ
කරන්යන් නෑ. නමුත් ඥාන අරිට වැඩි එතැනදී අවශ යවනවා.
මම කි න්යන් සාමාන හුදු ගම් රැයවක් යනායව ි. ම් ප්රය ්ශ කදී
ම් කාල කදී මට ආරම්භ ධාතුව ඇති යවලා තිය නවා. මම දැන්
එ ින් නික්මුණා. නික්මිලා දැන් ඉන්යන් මම ඒ ගත්ත ය ් - අප්ි
සාමානය න් කි න වැරි ප්ැත්ත ගැන කි නවා නම් ෙැඳගත්ත
යෙයර් ගහනව ි කි ල - ආන්න ඒ මට්ටයම් මම ඉන්යන්. ඒ නිසා
මම ආවට ගි ාට යම්ක අතාරින්න යහාඳ නෑ. මම යම්ක නික්ඛම
ධාතුවක් විිහට ිගයටෝම ප්වත්වායගන න්න ඕනෑ කි නයකාට අර
දැඩි වීරි යනයම ි අවශ කරන්යන්. ඒකට ඥාන මුසු යවන්න
යවනව.
යමයහම ගිහිල්ලා යම්ක සඳහා සතිප්ට්ඨාන සූතරය ්
අවසානය ් සංගරහ යවන අන් මට, යහාඳ වීර් වන්තය ක් අඩු ගායන්
ින හතක්වත් යම් නික්ඛම අවස්ථායේ ප්සු යවනවා. භාවනා කරම ක්
ඇරයගන ඉතින් ඒයක් වා ාම කරනවා. සමහරැ ප්ශ්චිම භවිකය ෝ
නම්, යම් ආත්මය ්දීම කට ුතු කරන ඇත්තන් නම් අවුරැදු හතක්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
විතර උප්රිම වශය න් න්න ප්ුළුවන් කි ල සර්වඥ න් වහන්යස්
ය ්ශනා කරල තිය නවා. නමුත් මජ්ිම නිකාය ් සමහර සූතරවල
යකටි වශය න් කරනයකාට උය ් ෙණ අහල හැන් ෑ යවනයකාට
වැයඩ් කරගන්න ප්ුළුවන් කි ල වඩා උනන්දු කරවන ගති කුත්
යප්න්නල තිය නවා. සාමාන ප්රසි ්ධ විිහ තම ි හත් වයස් ඉඳල
හත්අවුරැ ් ක්වා කාල ක් උත්සාහ කරනවා කි න එක. ආන්න ඒ
උත්සාහ කරන කාල ප්ුරාම ඒ ප්ු ්ගල ා නික්ඛම ධාතුයේ තම ි ප්සු
යවන්යන්.
ඊට ප්ස්යස් අවසානය ් ඒක අර අවුරැදු කාල ට හරිගස්සන
ගරීස් ගහ වයග් නගිනවා - රෑටලා වැයටනවා. ආ ි නගිනවා ආ ි
රෑටලා වැයටනවා. ඉතින් තව කට්ටි කුත් යම්කට උත්සාහ කරන
නිසා ඒ අ යහාඳයටෝම ගයහන් හතයරන් තුනක් විතර වයග් තිය න
ඔක්යකාම අර ලිහිසි යතල්, ගරීස් අ ින් කරයගන දැන් ඒ ටික නිකං
ගහක වයග් නගින්න ප්ුළුවන්. නමුත් අවසාන යකාටයස් තිය න්යන්
අලුයතන්ම ගාප්ු ගරීස්. අල්ලගන්නයකාටම ලිස්සලා වැයටනවා. විශාල
සංඛාවක් බිම වැටිලා ප්ස්ස ප්ැත්ත බිම ඇයනනවා. නමුත් සටන
අතඅරින්යන නෑ. ඒ විි ට කරයගන කරයගන ඉන්නයකාට එතන
ඉන්න යහාඳට ගස් නැගලා ක්ෂ එක් යකයනකුට, මීට කලින් ිනලා
ප්ුරැදු යකයනකුට හියතනවා, ‘යම් අවසාන යකාටයස්දී හුඟය යනක්
අතඇරලා දාලා නවා. මම යම්ක යකායහාම හරි ත කායගන,
යකායහාම හරි යම් ටික උඩ ප්ැනලා අල්ලල හරි, යම් ගයහ් උඩට
නැගලා යම් යකාඩි ගන්ඩ ඕනෑ’ කි ල ප්රක්කම ධාතුව ප්හළ
යවනවා. ප්රාකරම වීරි ක් ප්හළ යවනවා. ඒ අවස්ථායවදී ඕනෑ
කරන්යන් වැඩි කලෙල කරලා ඇඟ යවයහස කරගන්යන නැතුව,
තිය න්නා වූ ශක්ති යහාඳට ආරක්ෂා කරයගන ඥානවන්තව කට ුතු
කරලා, අවසාන යමායහායත්දී වීර්
හරි මාර්ගය න්, හරි ෙල
යර්ඛාවක කරි ාත්මක කරලා යකායහාම හරි ජ කණුවට න එක.
ඒ නිසා වීර් මට්ටම් තුයන් ප්ළමුවැනි ආරම්භ ධාතුවට
වීරි ාරම්භ වශය න් කරන කථාවත් නික්ඛම ධාතු අවස්ථායේදී කරන
උනන්දු කරවන කථාවත් ප්රක්කම ධාතු වශය න් කරන උනන්දු
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කරන කථාවත් තුන් ආකාර ි. ඒ නිසා වීරි ප්ිළිෙඳව ධර්ම ය ්ශනා
යකරැවට, ප්ිරිසකට කථා කරනයකාට ප්ිරිසකට ය ්ශනා කරනයකාට
ඒ ප්ිරියස් ෙණ අහන ඇත්තන්යග් තරාතිරම්වල හැටි ට තම ි
යත්යරන්යන. ඒ නිසා යම්ක යොයහෝම විස්තාර ි. ඒයක විස්තාර ෙව,
නැත්නම් එහි ඇත්තා වූ ප්රය ෝජන , ප්රාය ෝගිකත්ව ගැන කථා
කරනයකාට නි ර්ශන ක් වශය න් යප්න්නන්න ප්ුළුවන්, යම් වයග්
ප්ිරිස් විසින් නිතර ආශර කළ ුතු ධර්ම තම ි සත්තිස් යෙෝධිප්ාක්ෂික
ධර්ම. තිස්හතක් වන යෙෝධිප්ාක්ෂික ධර්ම. යෙෝධි ප්ාක්ෂික ධර්මවල
සතර සතිප්ට්ඨාන කි ල එක කට්ටල ක්, සතර සෘ ්ධිප්ා කි ලා එක
කට්ටල ක්, සතර සමක් ප්රධාන වීර් කි ලා තව කට්ටල ක්,
ඊගාවට ප්ංච ෙල එක කට්ටල ක්, ප්ංච ඉන්ද්රි එක කට්ටල ක්, සප්්ත
යොජ්ඣංග එක කට්ටල ක්, ආර්
අෂ්ටාංගික මාර්ග
එක
කට්ටල ක්. ඔන්න ඔ කට්ටල හැම එයක්ම වීරි නම් තිය නවාම ි.
යවන විිහකට කි නවා නම් සත්තිස් යෙෝධිප්ාක්ෂික ධර්මවල
නවයප්ාළක සඳහන් යවනවා වීරි . වැඩිය න්ම සඳහන් යවන, හැම
ය ්ටම නැතුවම ෙැරි ය ් සමහර යවලාවට. සතර සමක් ප්රධානවල
හතරම වීරි ම ි. ආන්න ඒ විි ට විරි නවයප්ාළක සඳහන් යවනවා.
ඊගාවට සඳහන් යවන්යන් සති . ඒත් සඳහන් යවන්යන අටයප්ාළක ි.
ඒ තරමටම යම්ක අවශ යවනවා.
නමුත් යම්ක ඉිරිප්ත් කිරීයම්දී හරිම ප්ුදුමාකාර, මා ාකාරී
ස්වරෑප් ක් ඇත්තා වූ ම් කිසි ජනප්රි ය ්ශනාවක් තිය නවා යම්
මූල ධර්ම වසා යහළන විි ට. ඒ ඇත්යතෝ ඒ විි ට විකෘත කරලා
(හිතලා කරනවා යනායවන්න ප්ුළුවන්) විකෘත යවලා තිය න
ඇත්යතෝ හිතනවා වීර්
කි න එක එච්චරම අවශ කරන්යන නෑ,
යම්ක නිකම් දැනයගන හිටප්ුවම හරි, නැත්නම් අතහැරීයමන් යම්ක
කරන්න ප්ුළුවන් කි ලා. සතර සතිප්ට්ඨාන ඒකට ඒ ඇත්යතෝ
නි ර්ශන විිහට යප්න්වනවා, සතර සතිප්ට්ඨානය ් කිසිම තැනක
වීර්
කි න එක යප්න්නන්යන නෑ. සතිප්ට්ඨාන හතයරන්
කා ානුප්ස්සනා,
යේ නානුප්ස්සනා,
චිත්තානුප්ස්සනා,
ධම්මානුප්ස්සනා කිේවහම විරි ානුප්ස්සනා එයහම කථාවක් නැහැ.
සතර සතිප්ට්ඨානය න් නිවන් කින්න ප්ුළුවන් කි නයකාට
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
කි නවා, ඒ තරම්ම දැඩි යවයහසකින්, දැඩි ආ ාස කින් භාවනා කිරීම
අවශ නැහැ. නමුත් එතනින් එළි ට ගි
ගමන්, සතර
සතිප්ට්ඨානය න් එහාට ගි ගමන්, සතර සමක් ප්රධාන විරි කි ල
කි න්යන් හතරම විරි . ඍ ්ධිප්ා වලට ගි හම, ඒත් එයහම ි. ඒ
විිහට ෙලනයකාට විරි ප්ිළිෙඳව වැඩි දාඩි දායගන, වැඩි කුඹුරැ
වැඩ කරනයකාට වයග් මඩ ගායගන වැඩ කරන්න යවනවට අකමැති
ඇත්යතෝ, කන්ඩ ඕනෑවට කෙරයගා ා තලයගා ා කරගන්න හ නවා
වයග්, එච්චර වීර්
කරන්න ඕනැ නෑ කි ලා හුඟක් යවලාවට
මතවාදී ඇත්යතෝ, එ ජනප්රි කරගන්නත් උත්සාහ කරන ගති ක්
තිය නවා.
ඒ වුණත් සර්වඥ ය ්ශනායේ ඉතාමත්ම ප්රකටව යප්න්නල
දීලා තිය නවා, සත්තිස් යෙෝධිප්ාක්ෂක ධර්මවල නවයප්ාළකම
සඳහන් යවලා. ඒ වායග්ම චතුරංග සමන්නාගත වීරි කි නයකාට,
තමන්යග් යල් මස් වි ැළී න්යන් නම් වි ැළී ය ත්වා, සම් ඇට
නහර ඉතුරැ යේ නම් ඉතුරැ යවත්වා කි න තරමට වයග් කා ජීවිත
නිරයප්්ක්ෂකව කරන වීර් ක් යප්න්නල ති නවා. වියශ්ෂය න්ම
අයප්් යගෞතම සර්වඥ න් වහන්යස් වීර් ය න් තම ි නිවන් දැක්යක.
ඒ නිසා තම ි මමතරි යෙෝසතාණන්ට වැඩි කල් ඇතුව වැයඩ් ඉවර
කරගන්න ප්ුළුවන් වුයණ්. ඒ නිසාම ය ෝ අයප්් යගෞතම සර්වඥ න්
වහන්යස් අසූහාරදාහක් වන ධර්ම ස්කන්ධ යකාටස් යකාටස් කරලා
හතළිස්ප්ස් අවුරැ ් ක් ඇතුළත කවමදාකවත් කුසීත ි කි න නමට
කිට්ටු කරන්න ෙැරි යවන විි ට ප්ුදුම කාල සටහනක් කරි ාත්මක
කළා.
ඒ නිසා යම් ෙු ්ධ ශාසනය ් මම හිතන්යන නෑ කම්මැලි න්ට
ප්ුේෙඩ න්ට වීර්
නැති ඇත්තන්ට යගාඩ එන්න ප්ුළුවන් යව ි
කි ලා. ප්ුළුවන් හරි ක් හිටි ා නම් ෙු ්ධ ශාසනය ් ෙුදුන් සිටි
කාලය ් යගාඩක් සි ්ධ යවලා තිය නවා. ඒ නිසා දැන් යහාඳට හිත
අධිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනෑ. වීර් ය ් ය ප්ැත්තක් තිය නවා. අති
ප්ග්ගහිත භාව , අධික වීරි - ඒකත් යහාඳ නෑ. අති ලීන භාව
කි න අ අප්ි කථා කරන කුසීත භාව - ඒකත් යහාඳ නෑ. ඒ ය ක
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අතරමැ ඉඳගත්තහම එයහේ වීරි වුණත් ආරම්භ ධාතු නික්ඛම ධාතු
ප්රක්කම ධාතු වශය න් යකාටස් තුනකට කඩන්න ප්ුළුවන්.
හුඟය යනකුට භාවනාව කිේවහම සීල, සමාධි, ප්රඥා තුයනන්
අල්ලන්යනම සමාධි . ප්ර් ංක භාවනාව තම ි චිත්ත රෑප්ය ්
මැයවන්යන. ෙ ්ධ ප්ර් ංකය ් තියෙන ෙුදු ප්ිළිම ක් යහෝ එයහම
නැත්නම් උප්ාසක-උප්ාසිකාවකයග රෑප් ක් අයප්් හිතට එනවා.
ඒ වායග්ම වීරි ගත්තම, ආරම්භ ධාතුව ගැන වැඩි කථා
කරන්න ය ක් නෑ. තනිතනිය න් වැයඩ් කරයගන ඉවර ි දැන්.
එයහම නැති ඇත්තන්ට වීරි ාරම්භ කථාවල යත්රැමකුත් නෑ. අවශ
කරන්යන් වීර් ාරම්භ කථාවල නික්ඛම ධාතුව. නික්ඛම ධාතුව ඉවර
වුණාට ප්ස්යස් ආය ් වීරි ගැන කථා කරල වැඩකුත් නෑ, ඒ
ප්ු ්ගල ා ඒ කඩඉම ප්ැන්නා. ඒ නිසා නික්ඛම ධාතුව ප්ිළිෙඳ වීරි
තම ි හුඟාක් වීරි ාරම්භක කථාවල, හුඟාක් ය ශ
් නාවල සඳහන්
යවන්යන්. ඒ ඒ යකාතනක හරි තම ි යම් ෙණ කි න, ෙණ අහන
ඔක්යකාමල දැන් ඉන්යන්. ඒ කි න්යන් යමාක ් , යසෝතාප්ත්ති
මාර්ගඵල ලැෙුවත් සකෘදාගාමී මාර්ග ඵල ලැෙුවත් අනාගාමී මාර්ග
ඵල ලැෙුවත් වීරිය ් අවශතාව එයහමම ි. වියශ්ෂය න්ම
යමාග්ගල්ලාන ස්වාමීන් වහන්යස් යසෝවාන් මාර්ග ඵලස්ථ ආර්
උත්තම න් වහන්යස් නමක් විිහට නිිකිරමින් හිටප්ු හැටිත් අධික
වීර් ය න් ුක්තව කට ුතු කරල යකටි කාල කින්ම නිවන් කින්න
ප්ුළුවන්කම තිෙු උත්තමය ෝ නිි කිරමින් හිටප්ු හැටිත් අප්ි අහල
ති නවා. සර්වඥ න් වහන්යස් ඒකට කවදාවකවත් ඬුවම් කරන්න
ගිය ් නෑ. උන්වහන්යස් ඒකට ප්ිළි ම් කරම හතක් කි ල දීලා යමන්න
යම් විි ට කට ුතු කරන්න කි ලා කි ප්ු එයකන් යප්්නවා කුසීත
භාව කි න එක, නැත්නම් ථීනමි ්ධ කි න එක ඒ තරම්ම ප්ිළිකුල්
කට ුත්තක් යනයම ි ෙව. නමුත් යප්ෝෂණ කට ුත්තකුත් යනයම ි.
ඒ ප්ිළිෙඳව යහාඳට කරැණු දැනගන්න ඕනෑ.
වීරි ප්ිළිෙඳව ආරම්භ ධාතු, නික්ඛම ධාතු, ප්රක්කම ධාතු
වයග්ම වීරිය ් සඳහන් කරල තිය නවා විවිධ කරමවලට යම්ක වි හා
ක්වන හැටි. ආර ්ධ විරි , ප්ග්ගහිත විරි , ප්රිප්ුණ්ණ විරි කි ලත්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ඒක සඳහන් කරනවා ඒ ය ය න හැටි ට. ඒ වායග්ම සඳහන්
කරනවා වීර් ට ප්රතිප්ක්ෂ ප්ැත්ත ථීනමි ්ධ . ථීනමි ්ධ කිේවහම
නීවරණ ක්. ඒකටමත් වර්ණ ඡා ාවල්, ඒයක් තිය න අර්ථ ඡා ාවල්
කිට්ටු කරගත්තහම අරති, විජම්භිකා, තන්ි, යච්තයසෝ ලීනතා ආදී
වශය න් යගාඩාක් ධර්ම යප්න්නල දීල තිය නවා. වීර්
නැතිකයම්,
නැත්නම් කුසීතකයම් විවිධ මට්ටම් තිය නවා. යම්යක් අරති කි ල
කි න්යන් ථීනමි ්ධය ්ම එක ස්වරෑප් ක්. අධිකුසල ට කම්මැලිකම.
යම් යවලායව නිවන් දැකීමට කළ ුතු උප්රිම කුසල තිය ්ි ඊට
වැඩි ලාමක කුසල් විෂය හි හරි ට හිත ය ාදායගන අප්ිත්
යෙෞ ්ධය ෝ, අප්ිත් යම්ක ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ, අප්ිටත් යම්යක
කැක්කුමක් තිය නවා කි ල හරි ට යේයග අරයගන වැඩ කරන
ගති වීරි වයග් එකක් යප්්න්න තිය නවා. නමුත් කළ ුතු උප්රිම
ය ් යනාකර, ඒ යවනුවට ආගම ධර්ම ට ගැළයප්න ඊට වැඩි ලාමක
ය ක් කරන එක අරති කි ල සඳහන් යවනවා. ‘භාවනා රති ’භාවනාව සඳහා උනන්දු යවලා කට ුතු කරන ගති ට කි නවා,
භාවනා රති නැත්නම් භාවනාරාමතාව. ඒයක අනිත් ප්ැත්තට
කි නවා අරති කි ල. යම් අරති ඉතාමත්ම සි ුම්. යම්ක වැඩ
කරන්යන් හුඟාක් යවලාවට ය ෝගාවචර ායග් ප්ග්ගහිත විරි
ප්රිප්ුර්ණ විරි කි න අවස්ථාවල. හරිම අමාරැ ි යත්රැම් කරල
ය න්න.
අ භික්ෂු ය ්ශප්ාලන කි න එක යහාඳට ප්රසි ්ධ යවලා
තිය න තැනක්. යම්ක ප්ටන්ගන්න කායල 1940 ගණන්වලට ඉස්සර
යවලා, යප්න්නල දීල තිය නවා භික්ෂුවක් කිේවහම භික්ෂුවට
කරන්න තිය න්යන් එක ි. ස්බ් දුක්
නිස්සරණ නි්බ්ාන
සච්ි රණත්ථාය ඉමං ාසාවං ග්හත්වා ප්බ්ා්ජථ මං භ්න්ත,
අනු ම්පං උපාදාය කි ලා ප්ැවි ් ඉල්ලගත්තට ප්ස්යස් සි ලු දුක්
යකළවර කිරීම ි ප්රම ුතුකම. ඒක ප්ැත්තක තිය ්ි ප්ක්ෂය ් දුක්
නැති කරන්න හරි, ජනතාවයග් දුක් නැති කරන්න හරි, සිංහල
යෙෞ ්ධ ායග් දුක් නැති කරන්න හරි කි ල ප්ටන් අරගත්යතාත්,
යමයතන්ි ධර්ම යහාඳට යත්රැම් කරල ය න්න ප්ුළුවන් යවන්යන
අරති කි න එයකන්. ඒවට කි නවා අනුමාතර කුසල් කි ලා. එදා
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සර්වඥ න් වහන්යස් ඉිරි ට මාර ා ප්ැමිණිච්ච යවලායවිත්
උන්වහන්යස් මාර ා අඳුනායගන කිේයේ, අණුම්ත්තනපි පු්ඤ්ඤඤන
- අ්ත්ථා මය්හං න විජ්ජතී20 ඒ අනුමාතර වූ ප්ුණය න් මට නම්
අර්ථ ක් නැයත ි කි ලා ්යසං ච අ්ත්ථා පුඤ්ඤඤානං - ්ත මා්රා
වත්තුමරහති. ම් කිසි යකයනකුට ති නවා නම් උඹ ගිහින් උන් ෑට
කි ාප්ං. මට වැඩක් නෑ.
ඉතින් යම්ක ඒ කායල් මතු කරලා දීලා තිය නවා නි හස
ලෙන්න කලින්. ආයප්ෝ ඒ වස්වල එළි ට ෙැහැප්ු හාමුදුරැවරැන්ට
හරි ට යක්න්ති ගිහින් තිය නවා, යම් ෙණ ප්ය ් කි ල තිය න
නිට්ටාවට කරන ය ් කරන්න ගිය ාත් අප්ි විශාල ප්ටලැවිල්ලක
ප්ටලැයවනවා කි ල. ඒක හාමුදුරැවන්ට කි ල ය නව ති ා සාමාන
යකයනකුටවත් කි ල ය න්න ෙෑ.
දැන් යම් කාරණාව මතු කරගන්යන් යම්ක නිසා - භාවනා
කරන සෑම යකයනක් තුළම යම්ක තිය නවා. තමන් කළ ුතු, කළ
හැකි උප්රිම ය ් තිය ්ි යම් ළඟක තිය න ය ් උත්තම කරල
සලකායගන යහ්තු කරැණු ක්වමින්, නැත්නම් අනුන්ට ක්වමින්
කට ුතු කරන ගති ක් තිය නවා. ඒයක් ොහිර නාඩගම තම ි,
යහාඳට යප්්න නාඩගම තම ි, ඔ අ යේිකායේ තිය න්යන්. නමුත්
ඒ යේිකාව අයප්් හිත තුළත් තිය නවා. යම් යවලායේ කළ ුතු
උත්තම ය ් යත්රැම් අරගන්න ප්ුළුවන් යවන්යන් ධර්මානුකූලව
කල්ප්නා කිරීයමන්. එයහම නැත්නම් විරි ාරම්භ කථාවල සඳහන්
යවන විි ට හිස ගිනි ගත්තකු එගිනි නිවන යලසට, නැත්නම් හිස
ගිනි ගත්තකුටත් වඩා වහවහා යකයලස් ගඟ නිවාදැමීම ි කළ ුත්යත්.
නමුත් ඒ යවනුවට ඒ වැයඩ් ප්ැත්තක ති ලා තව කාටවත් කි ලා
ය න්න, එයහම නැත්නම් යප්ාත් ප්ාඩම් කරන්න, එයහම නැත්නම්
අරක කරන්න යම්ක කරන්න කි ලා කල්ප්නා කරන ය ්වල් මාර
ෙලයේගවල ය යවනි ෙලයේග වශය න් අප්ි ප්සුගි කායල්
ඉයගනගත්තා.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ඒක නිසා අරති කි න මචතසික ප්ිළිෙඳව දැනගන්නවා
නම් (ඒයක තිය න්යන් යොයහෝම සි ුම් අර්ථ ක්) යමන්න යම්
කාරණා යහාඳට යත්රැම් යේරැම් කරගන්නව නම් අප්ිව
ථීනමි ්ධය න් බිම දාගන්න හැටි, අප්ිව ටප්ත් කරයගන ථීනමි ්ධ
ජ ගන්න හැටි, අප්ටම උසුලු විසුලු ප්ාන හැටි, ත් විලිස්සයගන
ප්නින හැටි යහාඳට යත්රැම්ගන්න ප්ුලුවන්. ඒ නිසා ම් කිසි
යකයනකුට භාවනා රති , භාවනාරාමතාව, එයහම නැත්නම් අධි
කුසල ට ඇති කම්මැලිකම කි න්නා වූ අරති තිය නවා නම්,
කරන්න ප්ුළුවන් උප්රිම ය ් තිය ්දී ඊට වඩා ලාමක ය ක් කරල
මහා යලාකුවට කෑගහනවා. අප්ි ඒකට කි නවා අරති කි ලා.
යමන්න යම් රති අරති ය ක යත්රැම්ගැනීම, ආර් වින ත් අනාර්
වින ත් යත්රැම්ගැනීමට සමාන ි.
ඒ නිසා අරියවංස සූතර ් ්ශනා්ේ ිගයටෝම සඳහන්
කරන්යන් යම් රති
ඇති කරගන්යනත් අරති
දුරින්ම දුරැ
කරගන්යනත් යකායහාම කි න එක ි. යම්යකි ප්රධාන වශය න්
අරති සම්ෙන්ධ යවන්යන් ආජීව ප්ාරිශු ්ධි ට. සර්වඥ න් වහන්යස්
යම්වාය ් තිය න සම්ෙන්ධතාව යප්න්නනයකාට හරි ප්ුදුම, සි ුම්,
සූක්ෂම න්තර ක් වායග. ීවර යහ්තු කරයගන සතුටක් ඇති
කරගන්න ෙැරි නම් අප්ට, ඉතරීත්රන චීව්රන, ඉතරීතර
චීවරසන්තුට්ියා ච වණ්ණවාදී21 කි ල කි නවා - ලැෙුණා වූ ම්
සිවුරක් හම්ෙ යවලා ඒයකන් සතුටු යවන්න ෙැරි නම්, ඒ වයග්ම
ලැෙුණා වූ ම් සිවුරකින් සතුටු වීම වර්ණනා කරන්න ෙැරි නම්, ඒ
ප්ු ්ගල ාට අරති කරි ාත්මක යවන්න ඉඩ තිය නවා. යහාඳ සිවුරක්
ලොගන්න ි භාවනාව ප්ැත්තක ති ලා යප්ාත් කි වන්ඩ හියතන්යන.
භාවනාව ප්ැත්තක ති ලා අනුන්ට ෙණ කි න්ඩ හියතන්යන. යම්
වයග් තැන්වල ඉන්නවට වැඩි යහාඳ ි ගයම් ඉන්න මිනිස්සුන්ට
උ ේ කරන්න ඕනෑ කි ල හිතන්යන. ඉතින් ිගින් ිගට, ිගින් ිගට
ඔ
න්යන යවන යමානවත් නිසා යනයව ි. ීවර යහ්තු නැත්නම්
ප්ිණ්ඩප්ාත යහ්තු එයහම නැත්නම් යස්නාසන යහ්තු. ඒ නිසා ආජීව
------------------------------------------------------------------------------------------------------------21
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ප්ාරිශු ්ධි තිය නවා නම් දැහැමින් ලැබිච්ච ීවර, ප්ිණ්ඩප්ාත,
යස්නාසන, ගිලාන ප්රත ප්ිළිෙඳව සන්තුෂ්ටි ක් දැනට තිය නවා
නම් ඒක ඒ ය ෝගාවචර ායග් විශාල රති කට භාවනා රති කට
යහ්තු යවනවා.
අප්ි නි ර්ශන ක් වශය න් කි නව නම්,
ම් කිසි
ොල ක්ෂය ක් කැයල් මැ දී අතරමං යවච්චි යවලාවක ඒ මනුස්ස ා
න්නවා නම් ඒ තිය න ලී කෑල්ලක් අරයගන හැන් ක් හදාගන්න
හැටි, ලී කෑල්ලක් අරයගන සැර ටි ක් හදාගන්න හැටි, වැලක්
අරයගන ලණුවකින් ගන්න වැඩ ඒයකන් ගන්න හැටි, ඒ වයග්ම
අට්ටාල ක් ගහගන්න හැටි, එයහම ඉන්නයකාට ඉතින් නිර්වස්තර ව
හිටි ත් ප්ුදුමාකාර සතුටක් තිය නවා. ඒ ලැබිච්ච ය ් ලැබිච්ච විි ට
යගාඩගහයගන ඉන්න ප්ුළුවන් සතුට නිසා කවදාකවත් සක්විති රජ
යකයනක් රජ මාලිගායේ ඉන්නයකාට ලෙන සතුටට වඩා වැඩි
සතුටක් යම් ප්ු ්ගල ාට ලෙන්න ප්ුළුවන්. ඒ වයග්ම තම ි මහණ
වුණාට ප්ස්යස් උප්ාසක තත්ත්ව ට ප්ත් වුණාට ප්ස්යස් තමන් ළඟට
ප්ත් වුණා වූ ප්ිරිකර ටික, කර්මානුරෑප්ව ඒ ය ් ලැයෙනවා. ඒක ගැන
ෙ යවන්න ය ක් නෑ, ඒයකන් සතුටු යවන්න න්යන නැත්නම් ඒ
ප්ිළිෙඳව ඩිංගිත්තක් හරි යම්ක යනාවී අරක යවනව නම්, යම්ක
යවනුවට මීට යප්ාඩ්ඩක් කලින් අරක එනවා නම්, ආදී වශය න් ීවර
යහ්තු, ප්ිණ්ඩප්ාත යහ්තු, යස්නාසන යහ්තු ගැන කල්ප්නා කරන්නට
ායමන් ප්ුදුමාකාර විි ට අරති කරි ාත්මක යවන්න ප්ටන්ගන්නවා.
අවසාන යවන්යන ථීනමි ්ධය න්. ඉතින් යම්කට සාමාන විිය න්
සාමාන යලෝයක් ප්ාවිච්චි කරන වචන තම ි, අප්ිට ය ්වල් ඕනෑ.
ඒක ප්ිළිෙඳ කිසිම සැක ක් නෑ. ජාතන්තර ප්රඥප්්තිය ් තිය නවා
මූලික අවශතා (Basic needs) කි ලා. ඒත් ඉතින් ඒවා ගැන කතා
කරන්න නරක ි. ඒවා අවශ ි. ම් කිසි ප්රය ්ශ කදී අප්ිට විලි
වහගන්නත් ශීත-උෂ්ණ ය යකන් ආරක්ෂා යවන්නත් සිවුරැ ඕනෑ. ඒ
වයග්ම එක වසක එක යේලක්වත් ආහාර ෙඩ ප්ුරා ලැයෙන්න ඕනෑ.
ඒ වායග්ම අඩුම ගායන් වර්ෂා ඍතුවටවත් යස්නාසන ක් අවශ ි.
අඩු ගායන් රැණු ෙයඩ් අමාරැවකට යහෝ යේවා අරළු කඩක යහෝ
යෙයහතකුත් අවශ ි. ඒක යනයව ි යමතන සඳහන් කරන්යන.
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අප්ි දැන් කල්ප්නා කරල ෙැලුයවාත් අප්ට තිය න ය ්ට වඩා
යහාඳ ය ් අල්ලප්ු යග ර තිය න නිසා, නැත්නම් අසවලාට තිය න
නිසා, හරිම යවයහසක් යවලා තිය න්යන. අර තිය න ය ් ඒ නිසා
එප්ා යවලා අ්නසන අප්පතිරූප, නැත්නම් වැරි කරමවලින්
යහා න්න, ප්රතිරෑප් නැති කරමවලින් යහා න්න නයකාට ඉතින්
ිගින් ිගටම කල්ප්නාව නයකාට විරි නැතුව ගිහිල්ලා අරති මතු
යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. භාවනා රති කැඩිල නවා.
ඒක නිසා එ අරි වංස සූතර ය ්ශනායේ අවසායන සඳහන්
කරන්යන් නාරති සහති වීරං නාරති වීරසංහති - ධී්රා ච අරතිං සහති
ධී්රා හි අරතිං ස්හා. ීර ප්ු ්ගල ා නම් කවදාක්වත් අරති ට තමන්
ට යවන්න ය න්යන නෑ. ඒක හැෙැ ි වීර ාට ෙෑ. වීර ප්ු ්ගල ා
අනුන්ට කි ා ප්ාන්න යන් වීරකම් ප්ාන්න හ න්යන්. ීර ප්ු ්ගල යග්
ඒක යනයම ි තිය න්යන්. ීර ප්ු ්ගල ායග් තිය න්යන් යකයලස්
කප්ා දැමිල්ල. ීර ප්ු ්ගල ා ඒ නිසා ලැබිච්ච ීවර, ප්ිණ්ඩප්ාත,
යස්නාසන, ගිලන්ප්ස කි න සිවුප්සය න් ප්ුදුමාකාර සතුටක්
ලෙනවා. යම්ව දැහැමින් ලැබිච්ච ය ්. මට මීට වැඩි කිසි යස්ත්ම
මක් ෙලායප්ායරාත්තු අයප්්ක්ෂාවක් ඇත්යත් නෑ. ලැෙුණත් ඒක
ප්ිළිෙඳව ආඩම්ෙර කි න්න න්යන නෑ. ලද්ධා ච චීවරං අගි්තා
අමුච්ි්තා අනජ්ඣාප්න්නා ආදීනව ස්සාවී නිස්සරණප්ඤ්ඤඤා
පරිභුඤ්ඤජති. කි ාප්ාන්න න්යන නෑ. ඒයක ආදීනව න්නවා, වැඩි
වුයණාත් යමයහම යවනව ි කි ලා. ඒක දැනයගන කට ුතු කරනවා.
අර ට හම්ෙ වුයණ් නෑ කි ලා නීච කරන්න ප්හත් කරලා කථා
කරන්න න්යනත් නෑ. ප්ුදුමාකාර ධර්මතා යකාටසක් තිය නවා.
යම්ක තම ි අප්ි ආජීව ප්ාරිශු ්ධි කි ල කි න්යන. ඒක නිසා
කවදාක්වත් අනුන්යග් මට්ටම හා තමන්යග් මට්ටම ගැන සැලකිල්ලක්
නෑ. තමන්ට අවශ කරන ීවර, ප්ිණ්ඩප්ාත, යස්නාසන ගිලන්ප්ස
තිය න්යන යමාකට ? යකයලස් කප්ා දැමීයම් වැඩ ප්ිළියවලට. ඉන්
වැඩි වුයණාත් ඕනෑ නෑ. ආන්න ඒ විි ට ි, ම් කිසි යකයනක්යග්
ීර භාව . යමහි ඇති ක්ෂකම ශූරත් යනයම ි වීරත් යනයම ි ඊට
එහා ගි ය ක් යම් ීර කි ල කි න්යන. ීර භාව තිය න
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එක්යකනා කවදාවත් නෑ අරති ට ජ ගන්න ය න්යන. ඒ නිසා
කවුරැවත් ඇවිල්ලා යම්ක ඔළුවට දාන්ඩ හැදුවත් - ඔ තිය න ය ්ට
වැඩි මම යම් ය න ය ් යහාඳ ි, කරැණාකරලා යම්ක ගන්න කි ල
ඔ භාවනා කරම, භාවනා ගුරැවරැ, නා නා ප්රකාර ය ්වල් යලෝයක
විකුණනවා. අරති ජ ගත්ත මනුෂ ට යමානම තායලකින්වත්
කවදාක්වත් ලාමක ය ක් නම් විකුණන්න හම්ෙ යවන්යන් නෑ. ඒ
ප්ු ්ගල ා මැරැණත් මැයරන්යන උත්තම ය ් සඳහා ප්රය ෝජන
සලකලා කට ුතු කිරීම නිසා.
එතයකාට ඒ ඇත්තන් කරයගන න යම් වැඩ ප්ිළියවළට
කි න්යන ආර් වින කි ල. ඒ නිසා අරියානං ස්සාවී අරියධම්මස්ස
් ාවි්දා අරියධ්ම්ම සුවිනී්තා ආදී වශය න් ආර් න් වහන්යස්ලා
දැකලා, ආර් න් වහන්යස්ලා ආශර කරලා ආර් ධර්ම දැනයගන
කට ුතු කරන යකනාට හැම යවලායේම දැන් තිය න තත්ත්ව
සතුටට යහ්තුවක්. ඒක න්යන නැති යකනාට යකාච්චර ය ් තිෙුණත්
සතුටක් නැහැ. එකම ි, එකම වස්තුවම ි ෙලන ෘෂ්ටි යකෝණ අනුව
එක්යකයනකුට අරති ප්හළ යවනවා, ීර ාට රති ප්හළ යවනවා.
ඒ නිසා අල්යප්්ච්ඡතාව වයග් ය ්වල් වීර් ත් එක්ක ප්ුදුම
සම්ෙන්ධකමක් තිය නවා. ඒ නිසා යම්ක ආජීව ප්ාරිශු ්ධි ට ි
වැයටන්යන. යම්ක හරිම අමාරැ ි. ඒක අ ප්ු ්ගලික වස්තුවක් ෙවට
ප්ත් යවලා තිය නවා. යහාඳට එළි ට ෙැහැලා, යවන විිහකට
කි නවා නම් විශාල වශය න් එළි ට ෙැහැල ඇඟ යේරා යගන
කට ුතු කරන ස්වාමීන් වහන්යස්ලා (ජාතන්තරව වැඩ කට ුතු
කරන ස්වාමීන් වහන්යස්ලා) කි න්යන් ඒවා ගැන කථා කරන්ඩ එප්ා.
ඒක ප්ු ්ගලික ය ක්. ඒ ඒ යකනා ඒ ඒ ආජීව ප්ාරිශු ්ධි කරයගන
සතුටින් ජීවත් යවනවා. තව යකයනකුට ඒවා කරවන්න න්න එප්ා.
තව යකයනක්යග් ය ්වල් යහා න්ඩ න්න එප්ා කි ල ප්ැත්තකට
කරලා තිය නවා. ඒක හරි ට ෙු ්ධ ශාසනය ් මස් මාංශ අනුභව
ප්ිළිෙඳව සර්වඥ න් වහන්යස් කි ලා තිය න්යන් - ඒක ප්ු ්ගලික
ය ක්. කැමති නම් වළඳන්න, අකැමැති නම් නිකම් ඉන්න. අන්න ඒ
වයග්.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
නමුත් සමග්ගානං ත්පා සු් ා කි ල කි න්යන් එකම
කරම ට ආජීව ප්ාරිශු ්ධි රකින ප්ිරිසක් එකතු යවච්චහම ප්ුදුම
විරි ාරම්භ ක් එන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ ප්ිරිස අතර අයප්්
වවස්ථායේ සඳහන් කරලා තිය නවා ඔ ීවර ආදී කට ුතු නිසා
එකියනකා යකයරහි උස් ප්හත්කම් ති ාගන්න එප්ා ි කි ල. ගුරැවරැ
යගෝලය ෝ අතරවත් අර ා යම්ක ප්ාවිච්චි කරනව යම ා යම්ක
ප්ාවිච්චි කරනව ි කි ලා කිසි යස්ත්ම යවනසක් ඇති කරන්න එප්ා,
ඔක්යකෝම එකම ජාතිය සිවුරැ. එකම ජාති කි ල කිේයේ එකම
යර ් යනයම ි. ආරණ ට ගැළයප්න සිවුරැ. ප්ිණ්ඩප්ාතත් එකම
තැනකින්. යස්නාසනත් ල ය ින්. යෙයහත් ප්ිරිකරත් එයහම ි.
ආන්න එයහම කථා කරනයකාට ප්ුදුම විි ට ඒ අවුල් වි වුල් භාව
අ ින් යවලා, අයප්් සිතුවිලි රටාව හුඟක් සමාන්තරගත යවනවා.
එයහම සමාන්තරගත යවච්චහම ඒක රති ට හැයරනවා. සමග්ගානං
ත්පා සු් ා කීවා වයග්.
ඒ වයග්ම විජම්භි ා22 ආදී ධර්මවල තිය න්යන් සියත් හා
කය ් වශය න් ය කට කඩලා, ඇයඟ් ඇති යවන්නා වූ ඇඟමැලිකම්
කුසීතකම් හා හියත් ඇති යවන්නා වූ ඇඟමැලිකම් කුසීතකම් ආි ි.
්චත්සා ලීනත්තං ආදී වශය න් හියතත් ඇති යවනවා යම් ධර්ම.
අරති කි න ධර්ම නම් යම් හිතට තම ි යගාඩක් සම්ෙන්ධ.
ඒක ගන්යන් ඇයඟන්, යවන විි කට කි නවා නම් සිේප්සය න්.
සිේප්සය න් ක්ෂතාවක් නැතිව, යකාටින්ම කි නව නම් හරි ට
ගුරැවරය ක් ටයත් ප්ුහුණු කරන්යන් නැති වුයණාත් යමානම
කරම කටවත් සිේප්ස ප්ිළිෙඳව ආයරකට එන්යන නෑ. ගති කට
එන්යන නෑ. ඒ ප්ු ්ගල ා තනි ම ප්ර්ය ්ෂණ කරනවාම ි. ඒ
ප්ර්ය ්ෂණ ආර් ප්ර්ය ්ෂණ යනයම ි, අයන්සන/අනා ය යවනවා.
අප්රතිරෑප් උත්සාහ න් ෙවට ප්ත් යවනවා.
නමුත් ගුරැවරය ක් ටයත් ප්ිරිසක් එක්ක හැය නවා හුඟක්
අඩුප්ාඩු ගහනව ආන්න එතන තම ි ශික්ෂණ තිය න්යන්. අන්න
------------------------------------------------------------------------------------------------------------22
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එතන තම ි ආර් ප්ාරිශු ්ධි තිය න්යන්. අන්න එතන තම ි
සමගි ට යහ්තු වන කරැණු තිය න්යන්. ඔක්යකෝමල හදා යෙදායගන
කට ුතු කරනවා. වස්තු ප්රියභෝග වැඩි යවන්ට වැඩි යවන්ට, ඒ එක
එක් යකනාට එක එක් යකනාට යවන යවනම කාමර තිය නවා. ඒ
ඒ කාමරවල අවශ කරන ය ්වල් ඔක්යකාම තිය නවා. තමන් එක්ක
ෙණ භාවනා කරන අනිත් කට්ටි ත් එක්ක කිසිම සම්ෙන්ධ ක් නෑ.
ගිහිය ාත් එක්ක තම ි සම්ෙන්යධ. ඉතින් යම් යවනයකාට භාවනා
මධස්ථාන කැයල් ප්න්සල් ෙවට ප්ත් යවනවා. කැයල් ප්න්සල් තව
ටික කාල ක් ගිහිල්ලා ගයම් ප්න්සල් ෙවට ප්ත් යවනවා. ඊට ප්ස්යස්
ඉතින් නා නා ප්රකාර ප්රංගි, වසංගත යලඩ යෙෝ කරයගන අමාරැයේ
වැයටනවා.
නමුත් කරමය න් භාවනාව, එයහම නැත්නම් යම් විරි ාරම්භ
කරන කරම ඉතාමත්ම ප්ැහැිලිව ය ්ශනා කරල තිය නවා. දැන් වුණත්
කරි ාත්මක කරන්න ප්ුළුවන් ෙවට සාක්ෂි තම ි යම් අප්ි ගත කරන
ජීවිත. නමුත් ඒක අනිකුත් අයප්් සාමාජික න්ට ඒත්තුගන්නලා
ය න්න ෙැරි තරම් විශාල ප්රතර ක් ඇති කරයගන තිය නවා
යකාටින්ම යම් ආජීව ප්ාරිශු ්ධි න්යන නැති නිසා. ඉතින් යම්යකන්
යකාච්චරක් හිත වැයටනව භාවනායවන් ලාමක ය ්වල්වලට
යකාච්චරක් හිත වැයටනව කි න කාරයණ් කි ලා යකළවර කරන්න
ෙෑ. ඒ වුණත් යම් භාවනාව යහෝ අයප්් යම් ධර්ම ය ්ශනාව යහෝ
කවදාවකවත්ම හිතන්න නරක ි අනුන්ට යකානහන්ට යහෝ අනුන්යග්
අඩුප්ාඩුකම් යප්න්වන්න නවා කි ලා. අප්ි යත්රැම්ගන්ට ඕනෑ අප්ි
යම් හදා යෙදායගන කරන සමගි කට ුත්ත නිසා ලැයෙන්නා වූ
ආනිසංස අප්ිට දැයනන්යන යගාඩක් ප්මා යවලා. ඒකට හුඟාක් කල්
නවා. ඒ නිසා දැනට ප්ුංචි කරල නම් සලකන්න එප්ා. යප්ාදුයේ හම්ෙ
යවන සිවුරකින් අප්ි යම් සතුටු යවන ගති , යප්ාදුයේ හම්ෙ යවන
ප්ිණ්ඩප්ාත කින් සතුටු යවන ගති , ලැයෙන්නා වූ තිය න්නා වූ
යමාන විිහකට යහෝ යස්නාසන ප්ාවිච්චි කරන ගති , ඇත්තා වූ
ගිලන්ප්සකින් ැයප්න ගති ක් තිය නවා නම් ඒක, ඒකාන්තය න්ම
වකර මාර්ගය න් යහෝ සෘජු මාර්ගය න් භාවනා රති , එයහම
නැත්නම් ීර භාව ඇති කරලා ඉවර යවලා කුසීතකම් දුරැ කරන්න
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
යහ්තු යවනවා. අනික් අතට ඒ ඒ ය ්වලින් - ීවර, ප්ිණ්ඩප්ාත,
යස්නාසන, ගිලන්ප්ස කි න ය ්වලින් - ආඪ් යවන්න යවන්න,
ප්හසුකම් ලැයෙන්න ලැයෙන්න, ඒකාන්තය න්ම අරති වැයඩනවා.
භාවනාව ඉස්යසල්ලාම අමතක යවන ධර්ම ක් ෙවට ප්ත් යවනවා,
නටෙුන්ගත යවනවා. ඊට ප්ස්යස කරන්න තිය න වැඩ කරන්න
ප්ටන්ගත්තහම ඒකාන්තය න්ම සංසාර ට ෙැයඳනවා.
ඒක නිසා සමග්ගානං ත්පා සු් ා යවන්න නම් ආජීව
ප්ාරිශු ්ධි තිය න්න ඕනෑ. ආජීව ප්ාරිශු ්ධි තිය න්න නම් යම්
යලෝක අඩුප්ාඩු සහිත ි කි ල යත්රැම්ගන්න ඕනෑ. ඒකට ි වීරි
ඕනැ කරන්යන්. ඒ නිසා තම ි ොල ක්ෂ වාප්ාර හම්ෙු යවන
ය ්කින් තැනට ගැළයප්න්න ගානට වැඩ කරන්න ඉයගනගන්න එක,
ඔ ිට වැඩි ස හස් ගුණ කින් ය ෝගාවචරය ෝ සඳහා ප්ුරැදු කරලා
තිය න්යන්. ඒවා කරනයකාට කවදාකවත් කම්මැලිකමක් එන්යන් නෑ.
හුඟය යනක් හිතනවා අත් ය ක යප්ාරවායගන බිම ෙලායගන,
කුසීතව ඉන්න එක ඉතාම ක්ෂකමක් කි ලා. ඒක සමහර යවලාවට
ක්ෂ ි. ඕනෑවට වැඩි රාග ඇති යවලා ඕනෑවට වැඩි හිත
ඇවිස්සිලා තිය න යවලාවට ඒක ඕනෑ. ඒත් අනිත් යවලාවට
කරි ාත්මක යවන්න ඕනෑ හිත. ඒ කරි ාත්මක යවන්යන යමාක ් ?
තමන් ළඟ තිය න ය ්වල් ප්ිළිය ල කරලා හරිගස්සලා, සූදානම් කරල
ති ාගන්න ඕනෑ. ඒ කට ුතු කිරීම සඳහා අවශ කරන වීරි
අප්රමා ට ි වැයටන්යන්. එයහම නැතුව ඔක්යකෝම කරලා ය නකල්
ෙලා ඉන්න ගති යහෝ සීතලව ෙලා ඉන්න එකත් ප්රමා ට යහ්තු
යවනවා. ඒ නිසා හිත උණුසුම් ගති නිතයරෝම ය ෝගාවචර ායග්
තිය න්නට ඕනෑ. එයහම නැත්නම් වීරි ඇති යවන්යන නෑ. කුසීත
යවලාව යකා ි යවලායේ එනව කි ල න්යන නෑ.
කුසීත භාව දුරැ කිරීම සඳහා සමථ වශය න් යප්ළගස්වලා
තිය න කරැණුවල යහාඳට
ක්වල තිය නවා ආහාරය ්
මත්තඤ්ුතාව ප්ිළිෙඳව. නැත්නම් අතියභෝජනය ් මත්තඤ්ුතාව
කි ලා ඒකට කි න්යන්. ආහාර ගැනීම ඉහළ ප්හළ ගිය ාත්, අධික
ආහාර ගත්යතාත් අනිවාර් ය න්ම නින් ට වැයටනවා. හුඟාක්
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ආහාර අඩු වුයණාත් ෙඩ දැවිල්ල හැිලා භාවනා කරගන්න ෙැරි
යවනවා. ඒ නිසා සම වශය න් ආහාර ගැනීම සම ෙර කරගන්න
දැනගන්න ඕනෑ. යම්ක මම හිතනවා උගන්වන්න ප්ුළුවන් ධර්ම ක්
යනයව ි කි ල. යවයහසට ප්ත් යවලා යලඩ ඇති යවලා තිය න
තත්ත්ව ිහා ෙලනයකාට, ඒක කර්මානුරෑප්ව ඇවිල්ල ඒ වය ් ය න්න
ප්ටන් අරගත්යතාත් යකාච්චර යකරැවත් අප්ථ ආහාර, ප්ථ ආහාර
දැනගන්න හුඟාක් කල් නවා. සාමාන දැනගැනීම සඳහා කි නවා
නම්, සම්ොහන වි ා යප්ාත්වලත් සඳහන් කරල තිය නවා අඩු
ගායන් අවුරැදු 35 ක් වත් නකම් මනුස්සය කුට තමන්ට සුදුසු
ආහාර, සුදුසු නින් , සුදුසු නෑම කෑම වුණත් යත්රැම්ගන්ඩ ෙෑ කි ලා.
අයප්් නම් යගාඩක් ඉන්යන් 35 ප්ැනප්ු ඇත්යතෝ. නමුත් ඒයකන්
යත්රැම් අරගන්න තිය න්යන් යම් යවනයකාට ජීවියත් හුඟාක් වැඩ
ඉවර ි, ඒත් තාම තමන්ට ප්ථ අප්ථ ය ් න්යන් නෑ.
ඒ වයග්ම තම ි මහණ ජීවියත්ක, ප්ැවිි ජීවියත්ක, ය ෝගාවචර
ජීවියත්ක ගත වුණත් එහි ඇත්තා වූ ප් ම දැනගන්න එකට යගාඩාක්
කල් නවා. සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන් වහන්යස් යගාඩින් න, එයහම
නැත්නම් යේයරන උප්ය ්ශ ක් වශය න් තම ි දීලා තිය න්යන්.
චත්තා්රා පඤ්ඤච ආ්ලා්ප අභුත්වා උ ං පි්ව23 කි ලා. තමන්යග්
ෙඩට අල්ලන ආහාර ප්ිඬු ගාන යමච්චර නම් ඊට ප්හක් විතර
අඩුයවන් වළඳලා, අනිත් හරි ට වතුර යොන්න කි නවා. ඒක හුඟාක්
කල් නවා යත්රැම් අරගන්න. අනිත් එක තම ි තැන් තැන්වලට
මාරැ යවන්න ගි හම ආ ිත් සැර ක් යම්ක අලුත් යවනවා.
ය වැනි එක තිය න්යන් ඉරි ාප්ථ සම ෙර කිරීම. කුසීත
ගති වැඩි යවනවා නම් ඉරි ාප්ථ යත්රැම්ගන්න. කුසීත භාව
හුඟාක් යවලාවට ෙලප්ාන්යන් ප් යංක භාවනායේදී. ප් යංක
භාවනායවදී වීර් ි සමාධි ි සම ෙර වුයණ් නැත්නම්, වීරි අඩු
වුයණාත් සමාධි වැඩි වුයණාත් නින් ක් වයග් තත්ත්යවකට ප්ත්
යවනවා. ශරීරය ් ඇති ලීන භාව මතු යවන්න ප්ටන් අරගන්නවා.
ආන්න ඒ යවලාවට විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ා නම් යමයනහි කරල
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
උත්සාහ කරලා ෙලනවා. එයහම නැත්නම් ඉරි ේව යවනස් කරන්න
යවනවා. සමථ වශය න් සඳහන් යවලා තිය න උප්ය ස් ප්න්තිය ්
යම් ගැන සඳහන් යවලා නෑ. සඳහන් යවනවා නම් සඳහන් යවන්යන්
(සමථ වශය න් තිය න්යන) ඉරි ාප්ථ සම ෙර කිරීම ි. ඒකට
යකළින්ම සම්ෙන්ධ කරගන්න ප්ුළුවන් සූතර ය ්ශනාව තම ි
චඞ් මානිසංසය. යවන විිහකට කි නව නම් සක්මන් කිරීයම් ඇති
ආනිසංස.
නිස්සරණ වන යස්නාසන ප්ටන් අරගත්තට ප්ස්යස් වැඩ
කරනයකාට මට යහාඳටම යත්රිච්ච කාරණාවක් තම ි, වියශ්ෂය න්ම
ගිහි ය ෝගාවචරය ා ආප්ුවාම, යම්ක ප්ැවි ් න්ටත් අදාළ නැතුවා
යනායව ි ප්ැවි ් න්ටත් අදාළ ි, වියශ්ෂය න්ම හඳුන්වලා ය න්න
තිය න්යන් අප්ට, ප්ැ කට ප්ැ ක් සක්මන් කරන්න කි ලා. ප්ැ ක්
භාවනා කරනවා නම් ප්ැ ක් සක්මන් කරලා ප්ටන් අරගන්න
කි ලා. යවන විිහකට කි නව නම්, ඉස්සර යවලා ප්ැ ක් සක්මන්
කරන්න. ඊගාවට භාවනාවට වාඩි යවන්න. කි නයකාට නම්
කි න්යන් ප්ර් ංක තම ි. නමුත් ප්ස්යස් හරි කි න්ට යවනවා
ප්ර් ංක ට කලින් සක්මන් කරන්න කි ලා. සක්මන් කරනයකාටත්
සක්මයන් ආනිසංස වශය න් සර්වඥ න් වහන්යස් ය ්ශනා
කරන්යන්, අද්ධානක් ්මා ්හාති, පධානක් ්මා ්හාති.24 වැඩක් ිගට
කරයගන ්දී, එයහම නැත්නම් දීර්ඝ ගමනක් න්න ඉස්සර යවලා
ඒ ප්ු ්ගල ා ගමනට යහාඳට හුරැ මිනියහක් යවන්න ඕනෑ. එයහම
නැත්නම් අතරමගි නා නා ප්රකාර කට ුතු වුයණාත් එයහම, ගමන්
කරන ප්ිරිසටත් ොධ ි. යලඩ වුයණාත් ෙඩ නරක් වුයණාත් යවන
කර ර ක් වුයණාත් ගමනට ොධ ි. ඒ නිසා හුඟාක් රන ඔටුයවක්
වායග් රන ගති ක් තිය න්න ඕනෑ. ආන්න ඒ වයග් වැඩක් ප්ුරැදු
කරන්න යහාඳට සක්මන ප්ුරැදු කරන්න ඕනෑ.
ඊළඟට තිය න්යන් ප්ධාන. ප්ධාන කි න්යන් යොයහෝම
අමාරැ, සි ්ධි රාශි කින් ජ ගත ුතු සටනක් ජ ගැනීම. ඒ සඳහා
යම් එකකින් ය කකින් ප්සුොලා එකකින් ය කකින් විනිශ්ච කරලා
------------------------------------------------------------------------------------------------------------24
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ගුරැවර ා අත හැරලා කරම අතහැරලා ස්ථාන මාරැ කරමින් න්න
ප්ටන් අරගන්න යකනාට ප්ධානක්ඛම හිටින්යන නෑ. යප්ාඩි ය ක්
යවච්චි ගමන් විනිශ්ච කරනවා. ප්ධාන කි ල කි න්යන්, යම් ගමන
ඒකාන්තය න්ම දුක්ඛ සත අවයෙෝධ කරන්න න ගමනක්. සුඛ
සත ක් යනයම ි. සුඛ සංඥාව දුරැ කිරීම සඳහා කරන ප්ර ත්න ක්.
ඒ නිසා දුකක් ආවම ඒ ප්ිළිෙඳව සතුයටන් මූණ දීලා, ීර වශය න්
මූණ දීලා භාවනාරාමතාව වශය න් මූණ දීලා කට ුතු කරන්න නම්
ප්ධානක්ඛම තිය න්න ඕනෑ. ඒක සඳහා විශාල ිරිගැන්වීමක්
කරනවා සක්මන් භාවනායවන්. අද්ධානක් ්මා ්හාති, පධානක් ්මා
්හාති.
ඒ වයග්ම තමන් කන යොන ෑ යහාඳට ිරවන ගති .
අසිතපීත ායිතසායිතං සම්මා පරිනාමං ගච්ඡති. සංස්කෘත
ශ්යලෝක ක සඳහන් කරනවා ම් කිසි යකයනක් කෑම කාප්ු ගමන් ,
යහාඳට ෙඩ ප්ියරන්න කාලා නිදාගත්යතාත් ආ ුෂ යකටි යවනව ි
කි ලා. ඒ වායග්ම කෑම ගත්ත ගමන් ිේයවාත්, අධික යේග ට ප්ත්
වුයණාත් ඒ හා සමාන යේගය න් මාර ා ප්ිටිප්ස්යසන් එලවනව ි
කි ලා. කෑමට ප්ස්යස අඩු ගායන් ප්ැ භාග ක් සක්මන් යකරැයවාත්
ආ ුෂ වැඩි යවනව ි කි ල. ඒ යමාක ආහාර ටික යහාඳට ිරවලා
ඒ ඕජාව ශරීරගත යවන්න කල් තිය නවා. යම්ක සක්මයන් තිය න
ආනිසංස ක්.
ඒ වායග්ම තම ි චඞ් මනාධිග්තා සමාධි ිරට්ිති් ා
්හාති සක්මයන්දී ම් කිසි සමාධි ක් ඇති කරගත්තා නම්,
ප්ර් ංකය ්දී ඇති කරගන්නා සමාධි වයග් වරින් වර ඇවිල්ල
නින් ට වැයටන ගති යනයව ි. හුඟාක් යවලා නකල් ඒ සමාධි
සෘජුව, ඕනෑම විවිධ තත්ත්ව ටයත්දී ප්වත්වායගන න්න ප්ුළුවන්
යගායරෝසු ගති ක් - යවන විි කට කි නවා නම්, ය ්වල්වලට මූණ
ය න්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් ඇතිකරලා ය නවා. චඞ් මනාධිග්තා
සමාධි ිරට්ිති් ා ්හාති. ඒ විිහට ෙලනයකාට සක්මයනන්
ලැයෙන ආනිසංස තම ි අප්ිට ඉරි ාප්ථ සම ෙර කරනවා කි න
කට ුත්යතදී තිය න්යන්.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
මයග් ප්ු ්ගලික ජීවියත්දී ෙලප්ුවාමත් මට හුඟාක් යවලාවට
සණ්ඩු කරන්න, එ ත් යවලා තිය න අ ත් යවලා තිය න එකක් තම ි
ථීනමි ්ධ . සමාධි
ම් කිසි ප්රය ්ශ කට එනයකාට, න්තම්
සමාධි එනයකාට ඒක හරි ට මැන කිරාගන්න ෙැරි වුයණාත්
යමයනහි කිරීම් ආි ධර්ම අඩු යවලා එක ප්ාරටම ඔළුව ප්ාත් යවලා
හිත අකර්මණ ස්වරෑප් කට එනවා. අරමුණ ප්රකට නෑ. නමුත් ඒ
ප්ටන්ගන්න යවලායේදී හරි සැප්ක් දැයනනවා. දැන් හරි වාප්ාර
කරන්යන නැතිව ඔයහ් ඉන්න ප්ුළුවන් ගති ක්. අන්තිමට එක ප්ාරටම
ගැස්සිලා, එයහම නැත්නම් හීන ක් දැකලා හීයනන් ලැජ්ජා කරලා
එක ප්ාරටම නැගිට්ටහම ඔළුව හරි ට ඉ ් ගැහුවා වයග් නැගිටලා
හිතනවා, හරි වැයඩ් යන් වුයණ් විලි ලැජ්ජාවක් යන් වුයණ් කි ලා
ආය ් සැර ක් ටික යේලාවක් නවා. යම් විිහට ආය ් සමාධි
හරි ායගන එනයකාට ආ ි වැයටනවා. ආය ් ලැජ්ජා යවනවා. ඉතින්
යම්ක නිසා හුඟය යනක් ලැජ්ජා යවනවා ප්ිරිස මැ භාවනා කරන්න.
යමාක යම්ක ෙුදු ප්ිළියම් වායග් තිේෙට හිටින්යන නැති නිසා. නමුත්
එයහම නම් යසෝවාන් යවච්ච යමාග්ගල්ලාන ස්වාමීන් වහන්යස්
එතයකාට ප්ටිසල්ලායන හිටිය ්. ප්ටිසල්ලායන කි ල කි න්යන්
ප්ු ්ගලික වියේක ස්ථාන ක හිටිය ්. එතනදී උන්වහන්යස්ට නින් ගි
ෙවත් සර්වඥ න් වහන්යස් ඇවිල්ලා, “යමාග්ගල්ලාන , නිිමත ි
යන් ” කි ලා ඇහුවම “එයහම ි, ස්වාමීන් වහන්ස” කි ල තිය න
ෙවත් සඳහන් යවනවා.
එයහම සටහන් කරලා ති න්යන් යම්ක ි - යම් නින් කි න
එක මාර ප්ාක්ෂික ධර්ම ක් ෙව හැෙෑව. නමුත් අප්ිට ඒක
යනාආ ුතු ි යනාප්ැමිණි
ුතු ි කි ල ය ක් නෑ. යම්ක එනවාම ි.
ඒක කවදා යහෝ එනයකාටම ඒයක මුල යමයහම ි, මැ යමයහම ි,
අග යමයහම ි කි න තුන අල්ලාගත්යතාත් හැර කවදාවත් ෙෑ යම්කට
ෙ වුයණාත් නම්. ෙ යවන්ඩ යවන්ඩ අරති ම ි කරි ාත්මක
යවන්යන්. යහාඳට හරි ට ෙ ්ධ ප්ර් ංකය ් ඉඳයගන, ප්ැ තුනක්
එක ිගට ඉඳයගන ඉන්න ප්ුළුවන් සීමාව එනකල් මම නැගිටලා
න්යන නෑ, ප්ිටතට න්යන නෑ කි ලා හිතුයවාත්, කවදාක්වත්
යවන්යන නෑ වැයඩ්. රහත් මාර්ගය න් ඉවර යවන අකුසල කර්ම ක්,
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නැත්නම් නීවරණ ක් යම්යක තිය න්යන්. ඒ නිසා ඒකත් එක්ක
ිගටම සණ්ඩු කරන්න ඕනෑ. අන්න එතයකාට කුසීත ා,
කම්මැලිකමට යහ්තු ක්වන මනුස්ස ා, ඒ එන එන හැම ය ්කින්ම
යමානම කාරණ ක් ඉිරිප්ත් වුණත් ඒ වැයඩ් යනාකර අරින්න යහ්තු
ක්වනවා.
එේවම තම ි සර්වඥ න් වහන්යස් විරි ාරම්භ වස්තු
වශය න් යප්න්වල දීල තිය න්යන්. යම් වැයඩ් ටිකක් ඇඟට අමාරැ ි.
ඒ යමාක යලඩක් එන්ඩ වයග්. එතයකාට කුසීත ා හිතන්යන්
යමාකක් ? දැන් ප්ර් ංක ගහලා අමාරැ වුයණාත් එයහම යවන්යන්
යමාකක් ? එතයකාට යලයඩ් ත යව ි. ඒ නිසා මම දැන් යලඩ එන
නිසා ටිකක් වියේක ගන්නවා. ඊළගට ඔන්න යලයඩ් ඇවිල්ලා උච්ච
අවස්ථාව ප්හු යවලා ගි ාට ප්ස්යස් භාවනා කරන්ඩ ප්ුළුවන්. නමුත්
යම් යවලායේ ඇයඟ් අමාරැ තිය න යවලාවට ඇඟට ව ය න්න
යහාඳ නෑ. ව දුන්යනාත් එයහම යම්ක සනීප් යවන්න හුඟක් කල්
නවා කි ලා ඒත් භාවනාව ප්ස්සට දානවා. එතයකාට කුසීත වස්තු
ය ක ි. යලඩ යවන්ඩ කලින් - යලඩ වුණාට ප්ස්යස්.
ඒ වයග්ම දීර්ඝ ගමනක් න්ඩ කලින් දැන් ගමයනි හරි
යවයහස එනවා, දැන් ඇඟ යහාඳට සැප්වත් කරගන්ඩ ඕනෑ කි ලා
ගමනට කලින් භාවනාව ෙහා තෙනවා. ගමනක් ගිහිල්ලා ආවට
ප්ස්යසත් කි නවා යගාඩාක් ිග ගමනක් ගිය ්, හුඟාක් ඇඟට
මහන්සි ි කි ලා ප්හු කරනවා. එයහම නැත්නම් කි නවා හරි සීතල ි
භාවනා කරන්ඩ යහාඳ නෑ. යකරැයවාත් යමයහම යවනවා. එයහම
නැත්නම් හරි උෂ්ණ ි දාඩි දානවා, එයහම භාවනා කරන්න ෙෑ.
එයහම නැත්නම් කි නවා හුඟාක් ෙඩගිනි ි, නැත්නම් යහාඳටම ෙඩ
ප්ිරිලා කි ල භාවනාව ෙහා තෙනවා. යම් කරැණු අට තම ි, කලින්
සහ ප්ස්යස් කි ප්ුවහම යම් කරැණු හතර කරැණු අටක් යවනවා. යම්
අටට කි නව කුසීත වස්තු කි ල.
විරි ාරම්භ වස්තු කි න්යනත් යම්වටම ි. යම්යකම අනික්
ප්ැත්ත. ඒ නිසා යලඩ යවන්ඩ කලින් ඇඟ අමාරැ යවනයකාටම
කල්ප්නා කරන්න ඕනෑ යම් යවලායවි මං කරොයගන හිටිය ාත්
149

|

| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
යලඩ යවලා මැරිලා ගිය ාත් යම් යමායහාතත් නැති යවනවා. එයහම
නිසා ඒක දැනයගන යලඩ යවච්චායේ, යම් ශරීර මම යගනි න්න
හ න එකක් යනයම ි, යහාඳයටෝම භාවනායවන්ම න්ට ඕනෑ
කි ලා යවන ට වඩා, නැත්නම් යකායහෝම හරි යවන කාල සටහන
කරනවා. උච්චතම අවස්ථායේදී ෙැරි වුයණාත් යලඩ සනීප් යවච්ච
ගමන්ම කල්ප්නා කරනවා යම් යලඩ යවච්ච කායල් මට අතප්හු වුණා.
ඒ නිසා දැනටත් කුසීත වුයණාත් ෙැහැ කි ලා වහවහා භාවනායේ
ය ය නවා. ඒ විිහට ගමනක් න්ඩ කලින් - ගමනකට ප්ස්යස්ත්,
සීතල යේයල් හා උණුසුම් යේයල්ත්, ෙඩගින්යන් - ෙඩ ප්ිරැණට
ප්ස්යස්ත්, ඒ සෑම ය ්කදීම ඒක හරි ප්ැත්තට ය ාදාගන්ඩ ප්ුළුවන් නම්
අප්ිට ඒ කුසීත වස්තුම වීරි ාරම්භක වස්තු කරගන්න ප්ුළුවන්.
මම ෙුරැයම ඉන්න කායල් එක ස්වාමීන් වහන්යස් නමක් මට
කි ල තිෙුණා කමටහන් සු ් කරන්න කලින් තමතමායග් කමටහන්
ලි ලා ති න්න, මම ඉංගරීසි ට ප්රිවර්තන කරලා ය න්නම්. ඒ
යවලායේදී යප්ාත අරයගන කි වන්න, මම ප්රිවර්තන කරන්නම්
කි ලා. එක ස්වාමීන් වහන්යස් නමක් යප්ායත් ලි ලා තිෙුණා, ‘මම
යලඩ යවලා හිටි ා ප්සු ගි වස්වල. තාම ඇඟට සනීප් මි. ඒ නිසා
භාවනා කයළ් නෑ කි ලා ස්වාමීන් වහන්යස්ට කි න්න’ කි ලා. මම
ඒකට ටි ප්ැත්යත් ප්ෑයනන් ලිේවා ‘කුසීත වස්තු අරික්කාලක්’ කි ලා
ලි ල යප්ාත ආප්හු දුන්නා. එතයකාට උන්වහන්යස් කි නවා
ඔෙවහන්යස්ට මම කිේයේ කමටහන් සු ් කරන්න කි ලා යනයම ි.
මම කිේයේ ලි ප්ු එක ප්රිවර්තන කරන්නැ ි කි ලා. යම් යමානව
යම් ලි ලා තිය න්යන් කි ලා. මම කිේවා මට යත්රිච්ච ය ් යම්
ලිේයේ කි ලා. ඊට ප්ස්යස් උන්වහන්යස් කිේවා, ඇත්තම ි මම යම්
කි න්යන ආ ුෂ්මතුනි මම යලඩ යවලා හිටිය ්’ කි ලා. ‘ඉතින් යලඩ
යවලා හිටි ට ආනාප්ාන නතර යවනව ? ප්ිම්ීම - හැකිළීම නතර
යවනව ? යමයනහි කරන්න ෙැරිකමක් තිය නව ? ඒක ගිහින් සෘජුව
කතා කරන්න. යලඩ යවනයකාට යමයහම ි. ප්ිම්ීම-හැකිළීම කරලා
ෙලන්න’ කි ලා කමටහන් සු ් කළා. සු ් යකරැවට ප්ස්යස්
ස ායඩෝ යොයහෝම සන්යතෝස වුණා. භාවනා කරලා නැහැ. නමුත්
භාවනා කරලා යලඩ යවච්ච හැටි ප්ිළිෙඳව භාවනා ය ෝගාවචරය ක්
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කින විි ට කිේවට ප්ස්යස ඇවිල්ල කිේවා, ‘යම් වයග් අරික්කාලක
තම ි ජීවියත් ගත යවන්යන්’ කි ලා. යකා ිම යවලාවක හරි
අරික්කාලක් තිය නවා අප්ි ගාව.
ඉතින් ඒක ගැන කල්ප්නා කරලා ෙලනයකාට යම්ක
ෙු ්යධෝත්ප්ා කාල ක් යවලා, මනුෂ ආත්ම භාව කුත් ලැබිලා,
ලැයෙන්න ඕනෑ ඇහැ කන නහ ිව ශරීර මනස ආදී ක්ෂණ
සම්ප්ත්ති ත් ලැබිලා, කලාණ මිතරය ාත් ලැබිලා, ප්ැවි ් ත් සමහර
යවලාවට ලැබිලා, ධර්මත් ලැබිලා, ඔක්යකාම ආවට ප්ස්යස් වියේක
ගන්නවා නම්, කි න්න යවන්යන “දුල්ලභා ණසම්පත්ති තත්ථ
වි්ව් ා විපත්ති” ඉතාම දුර්ලභව ලැයෙන යම් ක්ෂණ සම්ප්ත්ති
ලැීම දුර්ලභ ි. ලැබිච්ච යේලායේි ම් කිසි යකයනක් අර
ඉේෙයග ි හාවයග ි සටයන්දී වයග් ඉේො එන්න යගාඩක් කල්
නවා, මම යප්ාඩ්ඩක් ෙුි ගන්නම් කි ලා කුසීතකමට නිදාගන්න
නව නම්, උන්දැට ඊට වැඩි විප්ත්ති ක් නැහැ.
ඒක නිසා භාවනා ජීවියත්ට ආවට ප්ස්යස් කාම රාග වත්
ප්ටිඝ වත් යනයම ි ප්රධාන වශය න් කට ුතු කරන අභන්තර
ප්රධානම සතුරා. ය ෝගාවචර ජීවිත ට ප්රධානම අභන්තර සතුරා,
සංසායර් භවය න් භව ට යගනි න සතුරා තම ි කුසීතකම.
කවදාක්වත් නරක ි ෙ යවන්ඩ. කවදාක්වත් නරක ි විලි ලැජ්ජා
යවන්ඩ. ඒක ඉිරිප්ත් කරයගනම න්න ඕනෑ. නින් ට වැයටනවා
නම් නින් ට වැයටන්න කලින් යමයහම ි, නින් ට වැටුණම
යමානවත් කරන්න ෙෑ යන්. ඒ නිසා අවි යවච්ච ගමන් යමයහම ි
කි ලා ප්ුළුවන් තරම් ඒක අල්ලයගන කට ුතු කරන්ඩ
ප්ටන්ගත්යතාත් යම් ජීවියත් ප්රෙු ්ධ භාව ඇති යවනවා. ෙු ්ධ කි න
වචන හැිලා තිය න්යන් ප්රෙු ්ධ කි න වචනය න්. ප්රෙු ්ධ
කි න්යන් ප්ිබිිච්ච, එයහම නැත්නම් ෙුි කි න වචන යනයව ි.
වචන ය ක ළඟ ළඟ න්යන් - ප්රෙු ්ධ ි ෙුි ි.
ඒ ය ක අතරමැ තම ි න්යන් ප්ග්ගහිත වීරි අවස්ථායේදී
හිත. ආර ්ධ අවස්ථායේදී යම්ක ෙලප්ාන්යන් නෑ. අතිප්ග්ගහිත,
ප්රිප්ූර්ණ විරිය ්දී ෙලප්ාන්යනත් නෑ. නික්ඛම ධාතුවට ප්ග්ගහිත විරි
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
තිය න යවලායේදී යම් ය ් ප්ිළිෙඳව කල් ඇය න්යන් කවදාකවත්ම
යනාදැනවත් අයච්තනිකවත් යනයම ි. දැන දැනම ි, සයච්තනිකවම ි.
අන්න ඔ ටික මතු කරලා, යමන්න යමයහම ි යම් ඔක්යකාම
ප්හසුකම් ලැෙුණත් යමයහම කුසීත යවන ෙවක් සංසාරය ්
තිය නවා. විජම්භි ා ඇති යවනවා. කුසීතකම් ඇති යවනවා කි න
එක යත්රැම් අරගැනීමම ි විරි ාරම්භක කථාව කි ල කි න්යන්.
ඒකට ෙුදුහාමුදුරැවන්ට කරන්ඩ ය ක් නෑ. නමුත් උන්වහන්යස්යග්
ධර්ම ට කරන්ඩ ය ක් තිය නවා. නිතයරෝම ඒ ධර්ම යකාටස්,
කලාණ මිතර ආශරය න් සහ සප්්ප්ා කථායවන් මතු කරගන්නව නම්,
අප්ිට නිවන් කින්න තරම් ඇති යවන්න කාරණාවක් තිය නවා යම්
කුසීතකම යහ්තු කරයගන. ඒකට යහ්තුව යමාක , යම් ෙණ අහන්යන්
ෙණ කි න්යන් දැනටමත් ආරම්භ ධාතුව සකරි යලස, සජීවී යලස,
සාර්ථක යලස කරි ාත්මක කරගත්තු ප්ිරිසක්. කි ල ය න්න අමාරැ
නෑ. තමන් න්නා ය ක් යම් කි න්යන්. දැන් තිය න්යන ඒක
නිතයරෝම අතනෑරම ිගටම ප්වත්වායගන න්න.
අප්ිට අ ලැබිලා තිය න කාලය න් මං හිතන්යන නෑ මීට
වැඩි විස්තර කරන්න ප්ුළුවන් යව ි කි ලා. නමුත් ලෙන සුමායන
ඉතුරැ වුයණාත් ඒකට යවලා තිෙුයණාත් යම්ක ප්ිළිෙඳව ම් ම් තව
යප්ාඩි යප්ාඩි කාරණා ටිකක් තිය නවා මතක් කරන්න. ඒක ප්ර ධාන
වශය න්ම ෙලප්ානවා දැනට භාවනාව කරයගන න ඇත්තන්ට.
ඒවත් මතක් කරන්න ෙලායප්ායරාත්තු යවනවා. ඒක ලෙන සුමායනට
කල් ති ලා දැන් යම් අහප්ු යකාටස්, වටහාගත්තු යකාටස් නිසා තමන්
යමයතක් කරයගන ගි අත්දැකීම් ආදී කරැණු එකතු කරලා, න්නා
වූ කාරණා යම්කට එකතු කරලා, යහාඳ වීර් ක් වීරි ාරම්භ භාව ක්
ආරම්භ කරයගන ප්රෙු ්ධ ස්වරෑප්ය න් ප්ිබිිච්ච භාවය න් යහාඳට
යම් ලැෙුණා වූ අවස්ථායවන් ප්රය ෝජන ගන්න සත්තිස් යෙෝධිප්ාක්ෂික
ධර්මවල නවයප්ාළකම එන වීරි ඉිරිප්ත් කරයගන, තමතමන්
ප්රාර්ථනා කරන්නා වූ යෙෝධි කට ාගන්න ශක්ති , මධර් , ෙල ,
වීර්
උදා යේවා! කි ල ප්රාර්ථනා කරමින් අ ට නි මිත ධර්ම
ය ්ශනාව සමාප්්ත කරනවා.
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36 │ ථීනමි ේධ
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බ්ුද්ධස්ස
“ඉධ භික් ්ව භික් ු සන්තං වා අජ්ඣත්තං ථීනමිද්ධං ‘අත්ථි ්ම
අජ්ඣත්තං ථීනමිද්ධන්ති’ පජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං ථීනමිද්ධං
‘නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං ථීනමිද්ධන්ති’ පජානාති.
යථා ච අනුප්පන්නස්ස ථීනමිද්ධස්ස උප්පා්දා ්හාති තඤ්ඤච
පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස ථීනමිද්ධස්ස පහානං ්හාති තඤ්ඤච
පජානාති, යථා ච පහීනස්ස ථීනමිද්ධස්ස ආයතිං අනුප්පා්දා ්හාති
තඤ්ඤච පජානාති.”
යගෞරවනී ය ෝගාවචර මහා සංඝ රත්නය න් අවසර ි. අප්ි
සතිප්ට්ඨාන සූතර ඉිරිය න් ති ායගන ඒ අනුව ප්වත්වායගන න
යම් ධර්ම ය ්ශනා මාලායේ දැන් සති 35 ක් ගත යවලා ති නවා. ධර්ම
ය ්ශනා 35 ක් කරලා ති නවා. අ යම් ආරම්භ ලොගන්යන් 36
යවනි අවස්ථාවට ි. යම් යවනයකාට අප්ි කා ානුප්ස්සනා,
යේ නානුප්ස්සනා, චිත්තානුප්ස්සනා, කි න ප්ළයවනි යකාටස් තුන
ඉවර කරලා හතරයවනි ධම්මානුප්ස්සනායේ තම ි යම් හැසියරන්යන්.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ධම්මානුප්ස්සනායේ ඉස්යසල්ලාම සංගරහ යවන්යන් නීවරණ
ධර්ම ප්හ. ඒ නීවරණ ධර්මවල හරි මැ තම ි ථීනමි ්ධ කි න
නීවරණ ක්වලා තිය න්යන්. අප්ි ගි වතායේ ථීනමි ්ධ කි න්යන්
යමාකක් , ඒක යකායහාම ය ෝගාවචර ජීවිත කට සම්ෙන්ධ
යවන්යන් කි න යකාටස ඉිරිප්ත් කරගත්තා. වියශ්ෂය න්ම
ථීනමි ්ධ ට ප්රතිප්ක්ෂ ධර්ම වන විරි මචතසික ත් එක්ක
ගළප්මින් ගටමින් කරැණු රාශි ක් අප්ි ඉිරිප්ත් කරගත්තා. විරි
මචතසික සත්තිස් යෙෝධිප්ාක්ෂික ධර්මවල යොයහෝමත්ම වීර
ස්වභාවය න් නවයප්ාළකම හැසියරන ෙව අප්ි මතක් කරගත්තා.
ඒකට යහ්තුව, එ ට ප්රතිප්ක්ෂ වූ, අ ධර්ම ය ්ශනාවට මාතෘකා
කරගත්තා වූ ථීනමි ්ධ ායග් ඇත්තා වු සෘජු සහ වකර ෙලප්ෑම්වල
ති න විචිතර භාව ි.
ථීනමි ්ධ වීර් ත් එක්ක කල්ප්නා කරලා ෙලනයකාට,
ගළප්ලා ෙලනයකාට අප්ි වීර්
අඳුනාගන්නවා නම් ආරම්භ ධාතු,
නික්ඛම ධාතු, ප්රක්කම ධාතු වශය න්, ඒ ආරම්භ ධාතු අවස්ථායේදී
ථීනමි ්ධ ායග් ෙලප්ෑම් ෙණ යප්ාතට ඇවිල්ලා නෑ. ඒ යමාක ,
යමක් සතිප්ට්ඨාන අහන්න කලින්, සතිප්ට්ඨාන අහලා මම යම්ක
මයග් සන්තානය ් යප්ෝෂණ කරගන්නට ඕනෑ, භාවිත කරගන්නට
ඕනෑ කි ලා හිතන්න කලින්, අප්ිට යකාච්චර ථීනමි ්ධ ායග්
ෙලප්ෑම ති නව කි න එක ඉතිහාසගත යවන්යන් නැහැ. ඒක
කවුරැවත් වැඩි ගණන්ගන්යන් නැහැ. ඒක සර්වඥ න් වහන්යස්යග්
ඇස්වලින්, යවන විි කට කි නව නම් ආර් වින , ආර් ර්ශන
හැටි ට ෙලනයකාට, ඇත්තටම ඒ ජීවිත යප්න්වන්යන් නින් ගි
ජීවිත ක් වයග් තම ි. ඒක තාම ශර ්ධාවවත් අවි කරගත්යත් නැති
ජීවිත ක්. මරනින්ය ් ප්සු වන අවස්ථාවක්. අන්න එතන ඉඳලා තම ි,
ඒ මරනින්ය ් ප්සු යවන අවස්ථායේ ඉඳලා තම ි, සතිප්ට්ඨාන
අහලා ගුරැවරැ දැකලා, ඒ අනුව කරි ාත්මක යවන්නා වූ අනිත්
ප්ුරැෂ න් දැකලා, තමන් යම් මරනින්ය න් නැගිටින්න ඕනෑ, මම
සංසායර් සැරිසැරැවා ඇති කි ලා ඒ අ හස ප්හළ යවනයකාට,
ටියකන් ටික ටියකන් ටික තමන්ට යත්යරන්න ප්ටන් අරගන්නවා, ඒ
මරනින් අවස්ථායේදී ප්රධාන වශය න්ම කරි ාත්මක යවච්ච
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ථීනමි ්ධ යකාච්චර ෙලවත් කි ලා. නමුත් ඒක ප්ිළිෙඳව යහාඳ
ප්ැත්යතන් යහෝ නරක ප්ැත්යතන් යහෝ සාකච්ඡා යවච්ච නැති නිසා,
ෙණ යප්ායත් ඒ මනෂ්කරම කරන්න කලින් ථීනමි ්ධ ායග්
ෙලප්ෑම සාකච්ඡා යවන්යන් නැහැ. ඒක සාකච්ඡා කරන්න ප්ුළුවන්
ආර්ථික වි ාත්මක ප්ැත්යතන්, එයහම නැත්නම් සමාජ වි ාත්මක
ප්ැත්යතන්. නමුත් ඒක සතිප්ට්ඨාන ආදී සූතරවල සංගරහ යවන්යන් නෑ.
ඒ නිසා එවැනි කතාවකට වඩා අ අප්ි යම් ඉිරිප්ත් කරගන්න
හ න්යන් යවනස් කතාවක්. ඒ වායග් යකයලස් මරනින් කට වැටිලා,
යමයතක් කල් ශර ්ධාව අවි යනාකරගත් ප්ිරිසක් වන අප්ි ම් වසක
ම් අවස්ථාවක යම් ස ්ධර්ම අහලා, නැත්නම් තරිවිධ රත්න
ප්ිළිෙඳව අහලා, එ ින් සතිප්ට්ඨාන ප්ිළිෙඳව වියශ්ෂ හැඟීමක් ඇති
කරයගන, අර යකයලස් නින් කඩායගන එන්ඩ ඕනෑ, එනවා, ආවා,
ආදී වශය න් තමායග්ම ප්ුරැෂ මධර් ය න් ප්ුරැෂ ප්රාකරමය න්
ප්ුරැෂ වීර් ය න් යම්ක කඩාගත්ත ප්ිරිසක් යම් රැස් යවලා ඉන්යන.
අන්න ඒ ප්ිරිසට කරන යම් වීර් ආරම්භ කථාව, නැත්නම් ථීනමි ්ධ
ටප්ත් කිරීයම් කථාව අර තාම යකයලස් මරනින්ය න් නැගිටප්ු නැති
ප්ිරිසට කරන කථාවට වැඩි යවනස්. යවන විි ට කි නව නම්,
ආරම්භ ධාතුව ඇති කරගැනීම සඳහා වීර්
වඩාගැනීම
සම්ෙන්ධය න් කරන ධර්ම කතාවත් නික්ඛම ධාතුව සඳහා
වීර් ාරම්භ ඇති කිරීම සඳහා කරන කතාවත් ස්වරෑප් ය කක්
ගන්නවා. හුඟක් යවලාවට භාවනා මධස්ථානවල කතා යකයරන්යන්
නික්ඛම ධාතුවට යහ්තු වන, තමන් ඇරඹුව වැයඩ් වැයටන්න
ය න්යන් නැතිව, ජරාිරාවට ප්ත් යවන්න ය න්යන් නැතිව ඉිරි ට
යගන ෑයම් ශක්ති , ඉිරි ට යගන ෑයම් උණුසුම, තාප් , ආතාප්
විරි සම්ෙන්ධ කතාව ි. ස ්ධර්මය ්, නැත්නම් ධර්මය ් සඳහන් වන
උප්ය ස් ප්ංති අනුව හිත උණුසුම්ව ආතාප් වීර් ය න් ුක්තව
කරි ාත්මක වුයණ් නැත්නම්, තමන් විශාල ඥාති ප්ිරිසක් යහෝ කුඩා
ඥාති ප්ිරිසක් අතහැරලා, විශාල වස්තු ප්රමාණ ක් යහෝ කුඩා වස්තු
ප්රමාණ ක් අතහැරලා ඇති කරගත්තා වූ මනෂ්කරමය ් වටිනාකම
වැඩි කල් යගනි න්න හම්ෙ යවන්යන් නැහැ. ඒක ජරාිරාවට
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
වැයටනවා. “සතඤ්ඤච ධ්ම්මා න ජරං උ්පති”25 කි ලා සඳහන්
කරනවා.
ධර්ම සත්ප්ුරැෂ නම්, නැතිනම් සත්ප්ුරැෂ ධර්ම ආශර
කරනව නම් ආන්න ඒ විි ට තමන්යග් ආධත්මික ජීවිත
ජරාිරාවට ප්ත් යවන්යන් නැහැ. ඒ සඳහා උණුසුමක් අවශ ි. ඒ
උණුසුම තම ි ආතාප් වීර් ය න් ඇති කරන්යන්. අන්න ඒ උණුසුම
සීතල කරලා, හකුළුවලා කුසීත කරවන එක තම ි ථීනමි ්ධය න්
කරන්යන්. ඒ නිසා තවමත් සතිප්ට්ඨාන ට ෙැහැගත්යත් නැති,
තාමත් ගුරැ ඇසුරක් නැති, කලාණ ධර්ම ක් අහප්ු නැති ප්ිරිසක්
ම් ආකාර කට ජරාිරාවට ප්ත් යවනව , ඒක ෙණ යප්ාතට
යනාගි ට, ම් යවලාවක අභිනිෂ්කරමණ ක් කරලා ආරම්භ ධාතුව
ඇති කරගත්ත ප්ිරිසක් ජරාිරාවට නව නම්, ඒ ප්ිළිෙඳව ස ්ධර්මය ්
ම් වගකීමක් තිය නවා. සර්වඥ න් වහන්යස් ම් අනුකම්ප්ාවක්
යමයහ වනවා. කලාණ මිතර න් වහන්යස්ලා, නැත්නම්
සෙරහ්මචාරීන් වහන්යස්ලා ඒක ගැන හිතලා, එේවා ෙණ යප්ාතට
ගිහිල්ලා තිය නවා. ඒ සම්ෙන්ධව සඳහන් යවන සූතර, ඒ වායග්ම
ධර්ම සංගරහ වස්තු යගාඩක් අයප්් යථරවා ය ් සඳහන් යවනවා. ඒ
යමාක යථරවා ය ් කිසිම ප්ැකිළීමක් නැතිව දුක්ඛ සත ඉිරි ට
ති න ෙව ප්ිළිඅරයගන තිය නවා. යම්ක යම් අ කායල් ප්වතින
ස ්ධර්ම ට ඇති ආකල්ප් ත්, අ කායල් ලි යවන යප්ාත් ප්තුත්,
දැනට අවුරැදු 1500 ක ප්මණ කාල ඇතුළත ළි ප්ිබිදීම තුළ ලි වුණ
යප්ාතුත් ිහා ෙලනයකාට යප්්න්න ති නවා, දුක්ඛ සත දුක්ඛ
සත වශය න් යප්රමුයණ් ති ායගන, ධජ ක් වශය න් ප්වත්වප්ු
ුග ක් ෙු ්යධාත්ප්ා කාලය ් සිට අවුරැදු දාහක් (1000) ප්න්නලා
නකම් වයග් තිබිලා තිය නවා. ඊට ප්ස්යස් යම්ක යතම්ප්රාදුයේ
දාන්න හ ලා තිය නවා. ඒක ඔප් දාන්න හ ලා තිය නවා. “අයප්් යම්
වැඩ ප්ිළියවළ දුක්ඛ සත ම දැනගැනීම සඳහාම යනායේ” කි න
විි ට වයග් ඒ දුක්ඛ සත , නැත්නම් ඒ දුක්ඛ සත ය ් ති න ඒ
කටුක මූණත, නැත්නම් දුක්ඛ සතය ් යප්න්නන්න හ න ඒ දුෂ්කර
------------------------------------------------------------------------------------------------------------25

සං ුක්ත නිකා , සගාථාවග්ග , යකාසලසං ුක්ත , රාජ සූතර .
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ප්රතිප්දාව ටිකක් සමහන් කරන්න වයග් කතාවල්, එයහම නැත්නම් ඒ
සඳහා ෙ අරවන්න කරප්ු කතාවල්, සංගරහ යප්ාත් හරි ට ලි විලා
තිය නවා.
යම්ක සාසනික ඉතිහාස අනුව ෙලනයකාටත් මහා සුප්ින
ජාතක අනුව ෙලනයකාටත් හිතාගන්න ප්ුළුවන්. ඒ යමාක , ඒ මුල්
කාලය ් අනිකුත් සාසනික වැඩ ප්ිළියවළත් එක්ක ප්රධාන වූ
විප්ස්සනාව - යවන විි කට කි නව නම් අ අ , වහවහා, යම්
ජීවිතය ්දීම නිවන් කින්නට ඕනෑ කි න එක - යොයහෝම ප්රකටව
එළිප්ිටම නා කත්ව අරගත්ත අ හසක් යවලා තිය නවා. මුල්ම
කායල් ඒ විි ට කට ුතු කරන ප්ිරිස ප්රතිශත වශය න් වැඩි යවලා
තිබිලා ති නවා. එන්ඩ එන්ඩ ඒ ප්ිරිස අඩු යවනයකාට අර ෙහුතර
යම් ෙු ්ධාගම කන්ඩ ඕනැ යවච්චාම කෙරයගා ත් තලයගා ා
කරගන්නවා වයග්, යමහි ඇත්තා වූ දුක්ිත භාව , දුක්ඛ ප්රතිප්දාව
ඉිරිප්ත් කරන්න ෙ ගති ක් යප්නිලා තිය නවා. ඒ සඳහා තිත්ත
යෙයහතක් වයට් සීනි ආයල්ප් ක්, ආයටෝප් ක් මන්නා වායග්
හරි ට යප්ාත්, හරි ට කතා, හරි ට උප්මා, උප්ය ස් හරිගැස්සිලා
තිය නවා යම්ක යහමිහිට සුව යස් කරයගන න වැඩ ප්ිළියවළක්
කි ල. අ කායලත් ෙටහිර ආසි ාව හා නැයගනහිර ආසි ාව
ගත්තාම යම් අ හසට ෙටහිර ආසි ායේ යලාකු කැමැත්තක්
තිය නවා. ඒ ඇත්තන්ට ආධාත්මික ජීවිතය ් සෑම සැප්ක්ම ඇති
කරයගන සෘජු මාර්ගය න්, යකටි මාර්ගය න් න්ට ඕනැකම
තිය නවා, නමුත් වීර්
ය වීම ගැන කතා කරනයකාට ප්සුොන
ගති ක් තිය නවා. යම් ය ක සංසන් නාත්මකව ෙලනයකාට ෙටහිර
යලෝකය ් යම් විි ට සුව ප්හසු ගමනක න්න හ න එක කැප්ී
යප්නුණත් ආසි ාකරය ් ප්වා දැන් දැන් ලි යවන, දැන් දැන් ප්හළ
යවන, දැන් දැන් කට ුතු කරන ප්ිරිස් ිහා ෙලනයකාට යප්්නවා වීර්
ප්ිළිෙඳව තිය න්යන් උරහිස් අකුළගත්ත ප්සුොච්ච අ හසක්. ඒකට
ප්රධාන යහ්තුව යලස යප්න්නන්න ප්ුළුවන් යම් විප්ස්සනා වශය න්ම,
යමයලෝ වශය න්ම යම් ජීවිත වශය න් නිවන් කින්නට ඕනෑ
කි ලා උත්තමාර්ථ සඳහා උත්තම වීර් ය වීම කි න එක, ඒ
සි ුම් භාව , ඒ ති ුණු භාව යමාට්ට යවලා ගිහිල්ලා ති න ෙව.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ඒ නිසා ආගම වශය න් විප්ස්සනාව නැතත්, ආගම හරි,
එයහම නැත්නම් අනික් ය ්වලුත් එතරම්ම උතුම් කි ලා, ඊට
ප්ල්යලහා ඇති ය ්වල් ගැන කතා කරන්න ප්ටන් අරගත්තාම, ඉයේම
අර වටිනා ආ ුධ ක ති න මුවහත, දැල්ල යමාට්ට වුණාම අනික්
ඔක්යකෝම යකාටස් වටිනාකම අඩු යවනව වයග්, යම් ආගම ධර්මය ්,
යම් සතිප්ට්ඨානය ්, අ අ ට යම් ජීවිත ට ය ා න ය වුම අඩු
යවලා ති නවා. ඒ නිසා කුසීතකම ප්ිළිෙඳව භ ප්ක්ෂව ි කතා
කරන්යන්; විරි ට ප්ූර්ණ ඡන් දීලා යනයේ කතා කරන්යන්. යම්ක
යහාඳට වැටයහනවා ය ෝගාවචරය ක් විප්ස්සනා ඥාන ි ුණු
කරනයකාට. විප්ස්සනා ඥාන මුල, අප්ි අර කි න විිය ් එකක් තම ි,
නික්කම ධාතු, ගිහි යග ින් නික්යමන අවස්ථාව. ඊට ප්ස්යස් කලාණ
මිතරය ක් හම්ෙ යවලා කමටහනක් අරයගන, ඒ කමටහන ශු ්ධ
කරමින් කට ුතු කරනයකාට, ඉස්සර ඉස්යසල්ලා ඒ ය ෝගාවචර ා
ගුරැවර ායගන්, සෘතුයවන්, ආහාරවලින්, නානාප්ර ය ්වල්
ෙලායප්ායරාත්තු යවනවා. යමාන විි කට යහෝ හිත වැටුයණාත් හිත
ඇකුළුයණාත් හිතට ොධා වුයණාත් ඒ සෑම විටම හිතන්යන් අසවලා
කරප්ු ය ක්, නැත්නම් අහවල් සෘතුව නිසා, නැත්තම් අසවල් ය ්
නිස ි කි ලා.
නමුත් විප්ස්සනා ඥාන ි ුණු යේයගන ි ුණු යේයගන
නයකාට ය ෝගාවචර ාට යහාඳයටෝම යප්්නවා, යම් ඔක්යකෝටම
ප්රධාන යහ්තුව, තමන් තමන්යග් ප්රමාර්ථ එදා අඳුනායගන ප්ැහැිලි
කරයගන යනාතිීම ි කි ලා. ප්රමාර්ථ ප්ැහැිලි යවන්ට යවන්ට,
භාවනා වීථිය ් ඉස්සරහට න්ට න්ට අර කුසීත ගති, කම්මැලි ගති
නැති යවලා හිත ප්ිබිිච්ච ගති කට ප්ත් යවනවා. ඒක නිසා ඒ
විප්ස්සනාවල ඉිරි ට න ඇත්යතෝ යලෝකය ් අඩු ෙව යප්න්වමින්,
අ මුළු සාසනික අර්ථ කථන ම කෙරයගා ා තලයගා ා කරගන්න
වැයඩ්, එයහම නැත්නම් තිත්ත යෙයහත ගිලගන්න ෙැරිකමට සීනි
ආයටෝප් ක් දාන්න හ න කතාව නිසා, ඉයේම අර දැක්වි
ුතු උත්තම
යකාටස යනා ක්වලා, ඊට ප්ල්යලහ ින් ති න ොල ය ්කට යහට්ටු
කරන කතාවක් යප්්න්න තිය නවා. යම්ක යප්්න්න ති න ප්රධාන
මචතසික විරි මචතසික ම ි. විරි මචතසික ගැන කතා
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කරන්න ගි ාම, ඒ තරම්ම ඒ උත්තම ය ්, යම් යම් වශය න් නිවන්
අවයෙෝධ කරනව ි කි න එක නැති වුණාට ඊට ප්හතින් ති න
ය ක් යකරැවත් වටිනවා යන් න ආදී වශය න් ගි ාම යකාතනින්
යකළවර යව ි කි න්න ෙෑ. අර ප්රධානම ය ් - “ආඳා වා වල්ප්ත
ගත්තා යස්”- ඔළුව අතහැරි නම් ආඳායග් ඊට ප්ස්යස් වලිගය න්
අල්ලාගන්න එක නම් ඉතින් හිතන්න ය ක් නැහැ. අර “අමුතු ෙත්
දීම අත ඇල්ලුයමන් දැයන්” කිේවා වයග් වැළමියටන් අල්ලන කතාව
තම ි අප්ිට යත්රැම් අරගන්න තිය න්යන්. යම්ක යහාඳට සාසනික
ඉතිහාස
ිහා ෙලනයකාට සර්වඥ න් වහන්යස් අප්ිට දැන
වදාරන්යන්, උප්ය ස් ය න්යන්, රහත් මාර්ගය න් යමප්ිට කිසිම
තැනක කිසිම යවලාවක විරි ෙහා තෙන්න එප් ි කි ලා. යම්
යකයලස් කි න ය ් - එක අෙ ඇට ක තරමක ය ක් වුවත් ඒක
ඒකාන්තය න්ම සමාන විස ගති ක් තිය නවා. සමාන විසම ගති ක්
තිය නවා. සමාන යකයලසන ගති ක් තිය නවා - හරි ට අසූචි යහෝ
මුතර යහෝ ඉතාම ප්ුංචි බිඳක් වුවත්, ඒ ආයේණික ගඳ අත නෑර
ප්වතින්නා යස්. ඒ නිසා රහත් මාර්ග හැර යමප්ිට ය ්කට යහට්ටු
කරන්න එප්ා, යම් ජීවිතය ත් ප්ාවා ය න්න එප් ි කි ලා කි නවා.
නමුත් යහාඳට සලකලා ෙලනයකාට දැන් කායල් ප්හළ යවන
ගුරැවරැ හුඟක් යවලාවට යම් භාවනා අභිමතාර්ථ , එයහම නැත්නම්
භාවනායේ ඉහළම යකළවර අඩුම තරමින් යසෝතාප්ත්ති මාර්ග
ඥාන ට සංසන් න කරන්න යවලා තිය නවා. අප්ි ප්සුොලා
තිය නවා. තවත් සමහර යවලාවක සමහර ඇත්යතෝ ප්රය ෝගිකව
ඇත්තා වූ මාර ෙලයේග ායග් උත්සන්න භාව නිසා, අඩුම තරමින්
ෙලවත් වූ උ ේෙ ඥාන ටවත් ප්ත් යවන්න ඕනෑ කි න තැනට
එනකල් ඒකත් අඩු කරන ප්ැත්යත් ඉන්යන්. ඊට ප්ල්යලහා ඉන්න
ඇත්යතෝ ගැන කතා කරන්න ය ක් නැහැ. එ ට යහ්තුව යම්
විරි ාරම්භ කතාවල ති න අඩුප්ාඩුව. එයහම නැත්නම් යම් කුසීතකම
ප්ිළිෙඳව ති න අඩුප්ාඩුව. යම් ඔක්යකෝම තිය ්ි සමහරැ දාන ට
ප්ුදුමාකාර වීර් ක් ක්වන්නට හ නවා. ඒ වායග්ම සමහරැ සීල ට,
සමහරැ සමාධි ට. යම් දාන ප්ිළිෙඳව සීල ප්ිළිෙඳව සමාධි
ප්ිළිෙඳව ආදී යම් අතියර්ක වීර් ක්වන ඇත්යතෝ ප්ිළිෙඳව කි න්න
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
තිය න්යන්, ඒ ඇත්තන්යග් වැඩ ප්ිළියවළ ප්ිදුරැ ගින්නක් වායග්
තම ි; යහෝස් ගාලා එක ප්ාර නැගලා නවා. යමාක අර අති උත්තම
කාරණාවකට ඉතාම වීර් ය න් කට ුතු කරන ඇත්යතෝ ප්රතිඵල ක්
දැකගැනීයම් ආසායවන් අවුරැදු ගණන් යවයහසනයකාට, ලාමක ය ්ට
අධික වීර් කරප්ු එක්යකනා වහාම ප්රතිඵල යප්න්නනවා. ප්රතිඵල
යප්න්නුවට යමාක , අර ප්ිදුරැ ගින්න වයග් තම ි යම් ගින්න වහාම
නිවිලා නවා.
ඒ නිසා යම් සාසනික වැඩ ප්ිළියවල දීර්ඝ කිරීම සඳහා
කට ුතු කරනවා නම් අප්ි උත්තමාර්ථ ප්ිණිස උත්තම වීර්
ය ා වන්න ඕනෑ. ඒක ලාමක ය ්කින් ගන්නම ෙෑ. ඒ විතරක්
යනයම ි උත්තම විරි ලාමක ප්රමාර්ථ කට ය ය ේවත්, දැන යහෝ
යනාදැන යම් සාසන ට යොල් ගති ක් ඇති යවනවා. නමුත් මහා
සුප්ින ජාතකය ් සර්වඥ න් වහන්යස් ප්ැහැිලිවම සාසනික යලෝක
නා ක් විි ට යප්න්නලා දීලා තිය නවා, එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ ඒ
උත්තම අර්ථ , අති උත්තම වු සම්මා සම්ෙු ්ධත්ව , එයහම නැත්නම්
ප්ච්යච්ක ෙු ්ධත්ව , මහා රහත් භාව , එයහම නැත්නම් සිේ
ප්ිළිසිඹි ාප්ත් මහා රහත් භාව , රහත් භාව ආදී වශය න් කරමය න්
කරමය න් ඒක ප්හතට එන එක කාලානුරෑප්ව යවන ය ක්. යම්කට
විරි ාරම්භ කතාවත් එක්ක යලාකු සම්ෙන්ධ ක් තිය නවා.
යම් අනුව අප්ි යත්රැම් අරගන්නට ඕනැ අප්ි ඉන්යන්
ඉතාමත්ම තීරණාත්මක මංසන්ධි ක. යම් තීරණාත්මක මංසන්ධි
ප්ිළිෙඳව ම් විි කට යහාඳ ප්ැත්තට දාලා, අප්ි යම් සුළු ප්ිරිස වඩාත්
සංයේග උප් වාගැනීම, වඩාත් උනන්දු කරවීම ප්ිණිස සඳහන්
කරනවා, ෙු ්ධ ජ න්ති කාලය න් ප්ස්යස් 1956 ඇති යවච්ච
යප්රළිය න් ප්ස්යස් ම් විි කට ෙු ්ධ සාසනය ්, එයහම නැත්නම්
ආර් විනය හි ම් ප්රගති ක් ප්රගමන ක් යප්න්වනවා නම් ඒක
ඉතාම තාවකාලික ි. එයහම නැත්නම් නියවන්න ඉස්යසල්ලා ප්හන
ප්ත්තු යවන යවලාව වායග්, කි න එක හිතාගන්න කි නවා.
යමයතක් කල් කරමික අඩු වීමක් ආවත් දැන් යම් තත්ත්වය ්දී අප්ිට ම්
උණුසුමක් දැයනනව නම්, ම් විරි වන්ත ප්ුරැෂ න් කින්නට හම්ෙ
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යවනවා නම්, යම්ක යහෝස් ගාලා නිමිලා ගිය ාත් ආ ිත් ප්හයන්
යතලුත් නෑ, ප්හයන් තියරත් නෑ, ගින් රත් නැති යවනවා. ඊට ප්ස්යස්
යම්ක රත් කරන්න ෙෑ. ඒක නිසා යමතුවක් කල් ආප්ු කරමික වර්ධන
යනයව ි, සීගර කඩා හැලීමකට ඉඩ ති න නිසා යම් යේලායේදී අප්ි
ඒ හරි චිතර දැනයගන, අප්ි යම් යකාතන ඉන්යන්, අප්ි යම් යමාක
කරන්යන්, අප්ි කවු කි ලා කාරණාව දැනයගන විරි ආරම්භ
කරන්න ඕනෑ.
ඒ නිසා ථීනමි ්ධ ගැන කතා කළාට ධර්ම ය ්ශනාව ඇිලා
න්යනම වීර් ප්ැත්තට. නමුත් ථීනමි ්ධ ප්ිළිෙඳව යහාඳ ගැඹුයරන්
අවයෙෝධ ක් නැතිව විරි ාරම්භ ප්ිළිෙඳව, නැත්නම් විරි ප්ිළිෙඳව
ප්ූර්ණ ප්රිච ක් ලෙන්න අමාරැ ි. ථීනමි ්ධ විවිධ යහ්තු, විවිධ
කාරණා නිසා ඇති වන ෙව සඳහන් කරලා තිය නවා. ඒයක ප්ර ධානම
කාරණාව තම ි අරති . ඒ කි න්යන් අධිකුසල ට කම්මැලිකම.
රහත් යවන එක ඕනැ නෑ, අප්ි යසෝවාන් වුයණාත් ඇති. යසෝවාන්
යවන්න ඕනැ නෑ, අප්ිට උ ේෙ ඥාන ෙලවත් යවලා ලැෙුයණාත්
ඇති. එයහම නැත්නම් විප්ස්සනා ඥාන ක් ලැෙුයණාත් ඇති. එයහම
නැත්නම් ධාන ටික ලැෙුයවාත් ඇති. එයහම නැත්නම් ාන්තම්
උප්චාර ධාන ක් ලැෙුයවාත් ඇති. එයහම නැත්නම් යහාඳට ශීල
තිෙුයණාත් ඇති ආදී වශය න්, කළ ුතු උත්තම ය ් තිය ්දී ඊට
ප්හළ ය ්ට කල්ප්නා කරන ගති ට අප්ි කි නවා අරති කි ලා. ඒක
එක විි ක අසලකමක්. ඉතින් යම්ක අ සාකච්ඡායවන් අ ින් යවච්ච
ය ක්. යෙෞ ්ධ සංවා වල විසංවා වල සාකච්ඡායවන් අ ින් යවච්ච
ය ක්. යමාක කාටත් ප්ිළිගන්ට යවනවා සර්වඥ න් වහන්යස් ප්හළ
යවච්ච කායල් යලෝයක් තිෙුයණ් ෙුදු අසිරි ඒ යප්ළහර ඒ යත ගති
අ ටිකක් ෙැහැලා.
යම් අනුව ෙලනයකාට අප්ට හරි අමාරැ ි විනිශ්ච කරන්න
අප්ි සටන් කළ ුත්යත් යමාන උත්තමාර්ථ ක්, යමාන ප්රමාර්ථ ක්
ඉිරිප්ත් කරයගන කි ලා. ඒ නිසා යම් සටයනි ප්හළ ප්රමාර්ථ
අල්ලන කට්ටි යොයහෝම ප්රතිඵල යප්න්වන ගති ක් තිය නවා. ඒ
නිසා සත්ප්ුරැෂ ා, අසත්ප්ුරැෂ ා යත්රැම්ගැනීම ප්ිළිෙඳව මහා විෂම,
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
මහා විශාල දුෂ්කරතාවක් තිය නවා; (භාවනා කරන අ ටත් සතිප්ට්ඨාන අහල, ෙණ අහල, කලාණ මිතර න් ආශර කරන
ඇත්තන්ටත් තිය නවා). ඉතින් නාහන ඇත්තන්, සතිප්ට්ඨාන ට
ෙැහැප්ු නැති ඇත්තන් ගැන කුමන කතා ? ඒ නිසා අරති ප්ිළිෙඳව
යත්රැම් අරගන්ට ඒක විවිධ ප්ැතිවලින් සංගරහ කරලා ති නවා. අප්ි
ප්සුගි වතාවකි ඉිරිප්ත් කරගත්තා ස්ස සූතර ආදී සූතරවල
සර්වඥ න් වහන්යස් මාර ෙලයේග විි ට තණ්හාවට ප්ිටිප්ස්යස්
ය යවනි ට ති ලා තිය න්යන් අරති . ඒ අරති නිසා තම ි හියත්
හැකිළීම, කය ් හැකිළීම සිදු වීම, එයහම නැත්නම් තන්දි, විජම්භි ා,
භත්තසම්ම , ්චත්සා ලීනත්තං26 ආදී වශය න් කරමය න් හැඩ ක්
ලෙමින් ථීනමි ්ධ වැයඩන්යන. ඒ නිසා හැම යවලායේදීම ආශර
කරන්න ඕනෑ, හැම යවලායේම තමන් ඉිරිය න් ති ාගන්නට ඕනෑ
උත්තමාර්ථ ක්ම ි. ප්හළ ප්රමාර්ථ කට අප්ි උත්සාහ කයළාත් යහම,
ඒකත් වැටුයණාත් අප්ි හිතාගන්න ෙැරි ප්හත් තත්ත්ව කට
වැයටනවා. ඒ නිසා අප්ි වැටුණත් කමක් නැහැ, ඉහළ ප්රමාර්ථ ක්
තොගැනීම සත්ප්ුරැෂ ින් විසින් අනුදැන වදාරන ල ් ක්.
ඒ සඳහා එක ය ක් අවශ ි. ඒ යමාකක් ? අරති කි න
ගති , එනම් අධිකුසල ට කම්මැලි වීම, නැත්නම් ලාමක කුසල ට
යප්ායරාන්දු වීම, ලාමක කුසල ට යහට්ටු කිරීම, හැම යවලායේම
ජීවිතය ් කරි ාත්මක යවන ෙව. ඒ ප්ිළිෙඳව යලාකු අවි ක් තිය න්ට
ඕනෑ. ඒයක් වැ ගත්ම සන්ධිස්ථාන තම ි - අප්ි ගි ප්ාර ධර්ම
ය ්ශනායවිත් මතක් කරගත්යත් ගිහි යගට, නැත්නම් මු ලට
නෑ ෑ ින්ට ඇති ෙන්ධන කඩලා දාන අවස්ථාව යම්යක යලාකුම
යලාකු ප්ිම්මක්. යලාකු ජ ගරහණ ක්. ඉතින් ඒ නිසා යම් ප්ිරිසට විරි
ප්ිළිෙඳව ඇත්තා වූ යම් අඳුරැ චිතර මැ යලාකු ගිනි ප්ුළිඟුවක්
නැග්ගා යස් තමතමන්යග් චිත්ත සන්තානවලට සතුටු කරගන්න
ප්ුළුවන්, උණුසුමක් ඇති කරගන්න ප්ුළුවන් කාරණාවක් තිය නවා.
යමාක අප්ි මතක් කරගත්ත විි ට එ ත් යම්ක ඇති කරගත්යත් අප්ි
තනිය න්. දැන් අප්ි ඉන්යන් එයහම තනිතනිව ඒ විදුලි ආයලෝක , ඒ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------සං ුක්ත නිකා , මහාවග්යගා, යොජ්ඣඞ්ගසං ුක්ත , ප්ේෙතවග්ග , කා
සූතර .
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අකුණු සැර ඇති කරගත්ත ප්ිරිසක් එක්ක එකතු යවලා, අත්වැල්
ෙැඳයගන. ඒක නිසා ඒයක් තිය නවා යලාකු යප්ළගැහිල්ලක්. යලාකු
යත ක් ති නවා.
ඊට ප්ස්යස් තිය න්යන් අප්ි එකියනකා යගනා කර්ම යේග,
අප්ි එකියනකා ලෙන්නා වූ ආහාර, චිත්තජ, උතුජ කාරණා මත යම්
ඇති කරගත්තා වූ ශු ්ධ ප්රමාර්ථ ඉිරි ට යගන ෑයම් ප්රශ්න .
එතයකාට අර තන්දි, විජම්භි ා කි න විි ට කය ් අලසකම්, ඇඟමැලි
කැඩීම්, භත්තසම්ම වයග් ය ්වල් නිසා, අප්ි ගිහි යග අතහරින
යේලායේ යම්කට එන්න ඕනෑ කි ලා යහාඳ උනන්දුවක් ඇති
කරගත්ත හිත දුර්වල යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. යම්ක ඇතුළට ඇවිල්ලා
ෙලායප්ායරාත්තු යවච්ච ඒ ප්රමාර්ථ වහා වහා ඉෂ්ට යනාවීම නිසා
යහෝ, එයහම නැත්නම් තමන්ට වඩා යල්සිය න් අනිත් ඇත්යතෝ ඒ
ප්රමාර්ථ ඉෂ්ට කරගන්නවා කින නිසා යහෝ, ෙලායප්ායරාත්තු කඩ
වීම නිසා යහෝ විවිධ කරම ට හියත් ප්සුෙෑමක්, හැකිළී ාමක් සි ්ධ
යවනවා. යමන්න යම්කට තම ි ‘ථීන’ කි ලා කි න්යන්. හියත්
කර්මණ ගති අඩු යවලා නවා. තමන් නික්ඛම ධාතුයේදී ඇති
කරගත්තා වූ කර්මණ ෙව අඩු යවන ගති ක් යවනවා. ආන්න ඒ
හියත් ඇති වන ගති ට අප්ි කි නවා ‘ථීන ’ කි ලා. ඒ ථීන
කිනයකාටම හඳුනා ගත්යතාත්, මම යමයහම යකයනක්, යමච්චර
කැප් කිරීමක් කරලා ආප්ු යකයනක්, යම් වයග් ප්ුංචි ය ක්
යනාලැයෙනව ි කි ලා යහෝ ෙලායප්ායරාත්තු කඩ වුණ ි කි ලා
යහෝ යමතනි හිතට හැකියළන්නට ඉඩ ය නවා , එයහම නැත්නම්
ඒක සති ට, මනසිකාර ට ලක් කරගන්නව කි ලා හිතුයවාත් ඒක
ඇත්ත වශය න්ම ෙලනයකාට යප්්න්න ති න්යන් අහම්ෙ ක් වායග්.
ඒ යමාක යම් ථීන හිතට යගාඩ යවනයකාට, යගාඩ විනයකාට,
කි ලා යනයව ි එන්යන්. ඉයේම, යම් ඉන්න තායලම, වැඩි ඇඟ
මහන්සි යනාකර ඔයහ් ප්ැත්තකට යවලා ෙලා ඉන්න ගති ක් ති නව
නම් යහාඳ ි යන් කි ලා ආදී වශය න් අප්ි යහට්ටු කරන්න ප්ටන්
අරගන්නවා අප්ිට ඇඟට ලාභ තායලට.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ආරම්භක ය ෝගාවචර කුට නම් ප්රධාන වශය න්ම නීවරණ
ධර්ම මතු යවනවා - යමාකක් , මූල කර්මස්ථාන වශය න් ප්ිම්බිම
හැකිළීම යහෝ ආනාප්ාන කරයගන නයකාට ඒ ආනාප්ානය ්
යගායරෝසු ෙව හැෙෑව. නැත්නම් ප්ිම්ීම හැකිළීම කි න මූල
කර්මස්ථානය ් යගායරෝසු ෙව හැෙෑව. නමුත් ඒ ය ෝගාවචර ා කලක්
ප්ුරැදු කරප්ු නැති යකයනක් නිසා ටික යේලාවකින් උගර යලස රැණු
යලස යේ නා ප්හළ යවනවා. එයහම නැත්නම් ොහියරන් එන ශේ
අර ලාමක සමාධි විශාල වශය න් විනාශ කරනවා. එයහම
නැත්නම් තමන්යග් ජන්ම ගති අනුව හුඟක් සිතුවිලි එන්ට
ප්ටන්ගන්නවා. රෑප් යප්්න්ට ප්ටන්ගන්නවා. ශේ ඇයහන්ට
ප්ටන්ගන්නවා. ආන්න ඒ විි ට ොහියරන් කර ර වැඩි යවනයකාට
වැඩි යවනයකාට ඒ ය ෝගාවචර ා තුළ අර විිය ් ඇකියළන ගති ක්
එන්න ප්ටන්ගන්නවා. යම් යවලායේදී ගුරැ ඇසුර, ඒ වයග්ම ධර්ම
සාකච්ඡා, එකට එක ප්රතිඵල ලො ය නවා. ඒ යමාක ? ප්ැහැිලිවම
යප්න්නලා ය න්න තිය න්යන් යමන්න යම් තත්ත්ව ට ප්ත් යනාවී
ආර් භාව ට ප්ත් යවච්ච උත්තමය ක් නැහැ. එක් යකයනක්වත්
නැහැ. අඩු ගායන් සංසාරය ් ප්ාරමිතා ප්ුරන කාලවල අසීමිත
අනන්ත ප්රය ්ශ ක් අප්ි යම් වයග් හැප්්ප්ි හැප්්ප්ි වැටි වැටි තම ි යම්
ගමන ඇවිල්ලා තිය න්යන්. ඒ නිසා යම් අප්ටම වියශ්ෂ කරලා ය න
වියශ්ෂ ඬුවමක් යනායේ. ‘ඒ තම ි හැටි’ කි න එක ප්ැහැිලිවම
යප්න්වලා ය න්ට යවනවා ආර් න් වහන්යස්ලා විසින් කරලා ති න
ප්රකාශනවලින්. සර්වඥ න් වහන්යස් විසින් කරන ල ප්රකාශනවලින්.
අප්ි සාමානය න් දාන ආනිසංස කථා කරනයකාට කි නවා,
ඔ වයග් න් යනාදී ඉන්නවට වැඩි යහාඳ ි, න් දීලා නිතරම
කට ුතු කරනවා නම් එියනදා වැඩ හරි නවා, අසනීප් කදී
කර ර කදී හිතට ශක්ති ක් එනවා. වි වුලකදී වසන කදී තමන්ට
මධර් ක් එනවා. මරණ යමායහායත්දී තමන්ට යලාකු චිත්ත
ශක්ති ක් එනව ි කි ලා. එයහම නැත්නම් අප්ි කි නවා යහාඳට සිල්
රැක්යකාත් ඒ වයග් අනතුරකදී අමලි කදී සාසනික වශය න් යලාකු
ප්ිහිටක් ලැයෙනව ි කි ලා. එයහම නැත්නම් අප්ි කි නවා ඊට වැඩි
යහාඳ ි, යහාඳට හිත භාවනා කරලා ති ායගන ඉන්නවා නම්,
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ශාන්ති සමාධි ති නවා නම් ඒක යවනව ි කි ලා. එයහමත්
නැත්නම් කි නවා, යහාඳට සති ට අල්ලායගන විප්ස්සනා කරයගන
ති නවා නම් එයහම යවනව ි කි ලා. ඒ කරලත් කි නවා, ඒකත්
සමාධි මාර්ග අවසානය ්දී මාර්ග ඵල ලැෙුවා නම් එයහම
සැයලන්යන් නෑ ි කි ලා. නමුත් මුළු සාසන ිහා ෙලනයකාට,
මාර්ග ඵල ලාභී ඇත්තන්ට ප්වා යමයහම සැයලන ගති ඇවිල්ලා
ති නවා. හැෙැ ි ඒ යලෝක ා ෙලන හැටි ට. විප්ස්සනා වඩප්ු යකනා
යහෝ සති වඩප්ු යකනා යහෝ සමාධි වඩප්ු යකනා යහෝ සීල වඩප්ු
යකනා යහෝ දාන දීප්ු යකනා, තමන් කළා වු ප්ිනට සායප්්ක්ෂක
ප්රමාණ කින් යම්ක යහට්ටු කරනවා. දාන විතරක් දීප්ු යකනාට
ප්ශ්චාත්තාප් යවන්න කාරණා යගාඩක් තිය නවා. මම සිල් රැක්යක්
නෑ යන්. මම සමථ භාවනා කයළ් නෑ යන්, මම විප්ස්සනා කයළ් නෑ
යන්, ඒක ි මට යම්ක යවන්යන් කි ලා අර එන දුක ය ෝතින්
ෙදාගන්නවා. ඒ යමාක තමන් කළ ටික ි, යනාකළ යගාඩ ි. තමන්ට
තමන් ය ස් දීගන්න ගති වැඩි ි.
යමන්න යම් අවස්ථායේදී ථීනමි ්ධ ට ඇති ඉඩ යොයහෝම
වැඩි ි. හිත අකුළලා දානවා. ප්ච කරලා දානවා, ප්රා කරලා දානවා.
ප්සුොනවා. දාන සීල ය කම කරප්ු යකනාට නම් ඊට වැඩි සාමාන
ආත්ම විශ්වාස ක් තිය නවා - ඇත්ත, යම් ජීවිතය ් මම දාන දීලා
සීල රැක්කා යන්. ඒ නිසා යම් ජීවිතය ් දුක් ආවත් මට රන්න
ප්ුළුවන්. යම් ආයේ වැඩිප්ුරම, යමාක මම සමාධි යකරැයේ නැහැ
යන්, සමාධි යකරැවට මට ධාන ලැෙුයන් නැහැ යන්, ආදී වශය න්
ඒත් හිත ය ස් ය නවා.
ම් ආකාර කට සමාධි ක් ලැෙු
එක්යකනාටත් දුයක් නම් කිසිම යවනසක් නම් නෑ. යොයහෝ
කනගාටු ි වයග් හියතනවා කි න්න. නමුත් කතාව නම් ඇත්ත. ඒත්
ඒ ප්ු ්ගල ා න්නවා, මම යම් ජීවිත ඇතුළත න් දීලා කාල ක්
ගත කරල මම සීල ට නැග්ගා. මට එතයකාට ම් විි කට
ඉස්ප්ාසුවක්, අවුල් ප්ාස ගැලවිච්ච ගති ක් තිෙුණා. ඊට ප්ස්යස්
සමාධි ලෙලා, ධාන ලැෙුවාට ප්ස්යස් මට යම් යම් ප්ිරිසිදු අවස්ථා
තිෙුණා. නමුත් දැන් යම් අවස්ථාව ඇවිල්ලා තිය නවා. ඒ නිසා යවන
යකනකුට, අනුන්ට ය ස් ය න්යන් නැතිව ඒක ිහා ෙලන ගති ක් ඒ
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ඇත්තාට එනවා. නමුත් කල්ප්නා යවනවා මට විප්ස්සනා හරි ගිය ්
නැහැ යන්, සති මි යන්, ධාන මාර්ග ඵල නැහැ යන් ආදී
වශය න්.
ඒ වුණත් ම් කිසි යකයනක් සති ලෙලා විප්ස්සනා ාණ
ලැෙුවත් අර වායග්ම ි. හිතුවිලිත් එනවා, යේ නාත් එනවා,
ශේ වලිනුත් කර ර යවනවා. නමුත් ඒ ප්ු ්ගල ා න්නවා ප්ුරැෂය ක්
වශය න්, යම් ජීවිතය ් යම් සාසනය ් වැඩ ගත්ත යකයනක්
වශය න් මම අවශ උප්කරණ ආ ුධ ලෑස්ති කරයගන තිය න්යන්.
ඒ නිසා ප්ුළුවන් තරම් මූණ ය න ගති ක් ති නවා. ඒත් සැක
තිය නවා, මට යම් දුක ආයේ ඒ මාර්ග ඵල ස්ථිර යවච්ච නැති නිසා
යවන්න ඇති කි ලා. ඒත් මාර්ග ඵල ලාභී ඇත්යතාත් සඳහන් කරලා
ති නවා අවසාන යමායහාතකදී ඉතාමත් ෙලවත් දුකක් ඇති යවන
ෙව. නමුත් ඒ ෙලවත් දුක ගැන තවත් ඒ වයග් යකයනක් ඇවිල්ලා
මතක් කරලා දුන්යනාත් “ගණන්ගන්න එප්ා, දුක නැති කරන්න
කාටවත්ම ප්ුළුවන්කමක් ඇත්යත් නෑ, ප්ුළුවන් යවලා තිය න්යන්
ශක්තිමත්ව යම් දුක් රාගන්න ි. ෙු ්ධාි උත්තම න් වහන්යස්ලාටත්
යම්ක ආවා, උන්වහන්යස්ලා ඒ යවලායේදී තමන් විසින් වඩන ල
වීර් ආදී සත්ත යොජ්ඣංග ධර්ම සිහිප්ත් කරයගන වීර් ය න් මූණ
දුන්නා” කි නයකාට ඒ ෙණ ඇහීම, න් ය න යකනකුට වඩා සිල්
රකින යකනකුට වඩා සමථ වඩන යකනකුට වඩා මාර්ග ඵල
ලාභි කුට යලාකු අර්ථ ක් ති නවා. ඒ ප්ු ්ගල ට වැටයහනවා, දැන්
තම ි මට යම් ධර්ම ධර්ම වශය න්, ස ්ධර්ම ස ්ධර්ම
වශය න් යත්යරන්යන්. යමයතක් කල් අප්ි හිතුයේ තුවාල ක්
යවච්චාම ඒකට ගාන ොම් එකක් වායග් යේ නා නාශක ක් කි ලා
ධර්ම . ධර්මය ් කිසිම යේ නා නාශක ක් නෑ. ධර්මය ් තිය න්යන්
යේ නාව යේ නාව හැටි ට යප්න්නලා ය න එක. හිත හැකිළිලා
ප්ස්සට නවා යවනුවට ඉස්සරහට න ගති ක්.
අනාථපිණ්ි් ාවා සූතර්ය්27 යොයහෝම ලස්සන සි ්ධි ක්
වාර්තා යවනවා. ෙුදුහාමුදුරැවන්යග් නම ශර ්ධායවන් අහප්ු ප්මණින්
------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

මජ්ඣිම නිකා , උප්රි ප්ණ්ණාසක .
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“බ්ු්ද්ධා ිර ්ලා් උප්ප්න්නාති”28 කි ලා අහනයකාටම ෙුදුන්
කින්න න්න තරම් ශර ්ධාව ඇති යවලා, අහප්ු ප්ළයවනි ෙණින්ම
යසෝවාන් යවන්නට තරම් ප්ින් තිෙුණා වු අනාථ ප්ිණ්ඩික සිටුතුමා
යම් ෙු ්ධ සාසනය ්දී, යලෝකය ් ය න්න ති න න්වලින් ය යවනි
වුණ ි කි ල කි න්යන් අයශෝක මහ රජ්ජුරැවන්ට විතර ි.
ෙුදුරජාණන් වහන්යස් වැඩ ඉන්න කාලය ් ප්රධානතම දා ක ා. ඕනෑ
ෙණ යග රකට, දාන යග රකට අඬගහනවා. ප්රශ්න ක් යවනයකාට
යග රට වැඩිහිටිය ක් වශය න් යගන්නගන්නවා. මාර්ග ඵල ලාභී.
නමුත් අවසාන යමායහායතදී අන්ත යේ නාවකට ප්ත් වුණා. ප්ත්
යවලා යමයහකාර කුට කතා කරලා කිේවා ගිහිල්ලා සර්වඥ න්
වහන්යස්ට මතක් කරන්න අනාථ ප්ිණ්ඩික සිටුතුමා අසාධ ි කි ලා.
ප්ණිවිඩ හම්ෙ යවච්චාම සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන් වහන්යස ි ආනන්
ස්වාමීන් වහන්යස ි වඩිනවා. වැඩලා ඉවර යවලා යම් සිටුවර ාට
ධර්ම ය ්ශනා කරනවා. ඒ ධර්ම ය ්ශනාව කරනයකාට සිටුවර ා
කි නවා, මයග් යම් යේ නාව යම් ආකාර ි. හියස් කැක්කුම යම්
ආකාර ි, ෙයඩ් කැක්කුම යම් ආකාර ි. ඒ අ හස ඉිරිප්ත් කිරීයම්
ප්ැහැිලිකම නිසා, අතට ගත්ත යනල්ලි යගඩි ක් වයග් යේ නාව
විස්තර කරනයකාට අප්ිටත් ඒ යේ නාව දැයනනවා.
අන්න එයතන්ට යේ නාව එනයකාට සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන්
වහන්යස් ඉතාම ගැඹුරින් ධර්ම ක් ය ්ශනා කරනවා. උන්වහන්යස්
ය ්ශනා කරනවා. “න චක් ුං උපාිස්සාමි. න ච ්ම චක් ුනිස්සිතං
විඤ්ඤඤාණං භවිස්සතී’ති”. සිටුතුමා මතක ති ාගන්ට අප්ි
ය යගාල්යලෝම එකට කරප්ු යම් භාවනාව හරි නම්, ඔ අහන ය ්
කින ය ් දැක්ක ප්මණින් නතර යවනවා. ඔ ගැන වැඩිප්ුර කල්ප්නා
කරන්න ය ක් නැහැ. අප්ි මක් ඇහුවා නම් ඒ අහන ය ් ඇහු
ප්මණින්ම ඉවර ි. කනින් යමාකවත්ම ශේ ඉතුරැ යවන්යන් නැහැ.
කන් යෙයර් නැහැ එයහම වාර්තා කරන ගති ක්. ඊගාවට මුත නාසය න්, ියවන්, ශරීරය න් ගන්නා වූ යේ නා එකම තැනකවත්
නතර යවන තැනක් නැහැ යම් ප්ංචස්කන්ධය ්. ඒවා එන්යන්
------------------------------------------------------------------------------------------------------------28

සං ක
ු ්ත නිකා , සගාථාවග්ග ,
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
න්ඩ ි. ඒ වයග් තම ි “විඤ්ඤඤා්ත විඤ්ඤඤාත මත්තං” අප්ි හිතන කරන
මතිමතාන්තර කිසිම ය ක් හියත් රැයඳන්යන් නැහැ. අප්ි හිතනවා
නතර යවනවා කි ලා.
එයහම කිේවට ප්ස්යස් ඒ යේ නාවට යමානවා උනා න්යන්
නැහැ, සිටුවර ා අඬන්න ප්ටන්ගන්නවා. ආනන් ස්වාමීන් වහන්යස්
අස්වසනවා. “සිටුතුමා ඔයහාම අඬන්න එප්ා. යම් යේලායේ කනගාටු
යවන්න එප්ා. යහාඳට න් දුන්නා යන්, යහාඳට සිල් රැක්කා යන්,
භාවනා කළා යන්, ඒක නිසා තැයවන්න එප්ා” කි ලා සාමාන
ප්ිය ක් ප්ුයතක් වායග්, නැත්නම් යසයනහසකින් ක
ු ්තව හැඟුම්ෙරව
උත්තර ය නයකාට සිටුතුමා කි නවා මම අඬනව යනයම්
ඇයඬනව ි කි ලා. යමාක ? “ඇ ි ස්වාමීන් වහන්ස, ඇ ි යමච්චර
කල් මට යම් ෙණ ටික කිේයේ නැත්යත්? ඔෙවහන්යස් මට කි ලා
තිෙුණා නම් යසෝවාන් වුණත් මට යමයහම යේ නා එනවා, ඒක
ඉවසප්න් කි ලා, මට ඔෙවහන්යස්ට ප්ණිවිඩ අරින්නවත් ෙුදු
හාමුදුරැවන්ට ප්ණිවිඩ අරින්නවත් ඕනැ යවන්යන නෑ” කි න එක
යනාකි ා සිටුතුමා කි නවා ඇ ි මට යම් ගැඹුරැ ෙණ කිේයේ
නැත්යත් යමච්චර කල්. ඇ ි කිේයේ නැත්යත්, යම් අප්ි අහන ය ්
ඇහුණ ප්මණින් ඉවර ි, කින ය ් කින ප්මණින් ඉවර ි, විඳින ය ්
විඳින ප්මණින් ඉවර ි, හිතට එන කන්කරච්චල් එන ප්මණින් ඉවර ි
කි න එක.
එතයකාට සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන් වහන්යස් සඳහන් කරනවා,
සිටුතුමනි, ඔ සුදු අඳින ගිහි න්ට අප්ි යම් ගැඹුරැ ෙණ කි න්යන්
නැහැ. ඒයගාල්යලෝ කි නවා යම්ක ගැඹුරැ වැඩි ි කි ලා. එතයකාට
සිටුතුමා කි නවා මයග් අවසාන ඉල්ලීම යම්ක ි ස්වාමීන් වහන්ස ,
ගිහි න් අතයරත් ඉන්නවා යකයලස් අඩු, ධර්ම දැකගන්න ප්ුළුවන්
ඇස් ඇත්යතෝ. ඒ නිසා මට කරන සැලකිල්ලක් වශය න් මීට ප්ස්යස්
කරැණාකරලා යම් ගැඹුරැ ෙණ ටික ගිහි න්ටත් කි න්න. යමාක
ගිහි න් අතයරත් ඉන්නවා මාර්ග ඵල ලාභී ඇත්යතෝ. ඉතින් යහාඳට
යප්්නවා දායනන්වත් සීයලන්වත් සමාධිය න්වත් ප්රඥායවන්වත්
යමානවත්ම අඩුවක් යවලා යනායේ තිය න්යන්. අඩුව තිය නවා.
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යමාක යසෝවාන් මාර්ග ඵලස්ථය ක්. ඉන් එහාට ගිහිල්ලා තිෙුයණ්
නෑ.
නමුත් වීර් කි න එක යමයතන්ි ඉතාම අවශ ි. හිත
ඇකියලන ගති ට ඉඩ දුන්නා නම්, ප්රා වන ගති ට ඉඩ දුන්නා
නම් ඒක වහඑළායගන කනවා. විළිස්ස විළිස්ස ප්ැන ප්ැන කනවා.
නමුත් ඒ යවලායේි මතක් කරලා දුන්යනාත් අප්ි න් දුන්නා සත්ත
නම්, අප්ි සිල් රැක්කා සත්ත නම්, අප්ි සමථ වැඩුවා සත්ත නම්, අප්ි
විප්ස්සනා වැඩුවා සත්ත නම් යම්කට මූණය න්ට ි ඕනෑ. අප්ි යම්යක
සඤ්ාව යවනස් කරන්ට ඕනෑ. ති න ය ්ට අ මූණය නවට වැඩි
යහට ප්ුළුවන්. යහටට වැඩි අනි ් ට ප්ුළුවන්. අනි ් ට වැඩි
ඉන්අනි ් ට ප්ුළුවන් කි ලා එන්ට එන්ට එන්ට එන්ට “දුක් ං
පරිඤ්ඤඤාය” දුක හාත්ප්සින්ම දැකගැනීයම් කරි ාවලි ට තවත් එක
ප්ි වරක් කරගන්න ප්ුළුවන්. ම් යේලාවක දුක් යවන්න ප්ටන්
අරගත්යතාත්, ඇ ි යමච්චර න් දීප්ු මට යම්ක උයන්, ඇ ි යමච්චර
සිල් රැකප්ු මට යම්ක උයන්, ඇ ි යමච්චර සමථ කරප්ු මට යම්ක
උයන් කි ලා, ඒ ස ්ධර්ම යනා න්නාකම. එයහම නැත්නම් යම්
ධර්මය ් ති න වැඩ කරන ගති , කරි ාත්මක ගති , සජීවී ගති ,
න්යන් නැති නිසා යම්ක විකුණන්න කරන කතාවක්. යවළඳ
ප්රචාර ක් වායග්. යම්ක යවළඳ ප්රචාර ක් යනයම ි. යම්යක
තිය න්යන් ප්ුළුවන් තරම් කරලා ෙලන්ට ඕනෑ. කරලා ෙැලුවාට මි,
නිතරම කරි ාත්මක යවන්න ඕනෑ.
ඒ නිසා හිත ඕනෑම යවලාවක හැකියළන්ට, ප්සුොන්ට, නෑ
ෙෑ කි න්ට ඉඩ තිය නවා. ඒ යේලායේදී නිතයරෝම අර තාප් , වීරි
තිය න්න ඕනෑ. තමන් ඇති කරගත්ත දාන ටත් ඕනෑ ම් කිසි
වීර් ක්. සීල ටත් සමාධි ටත් ප්රඥාවටත් ඕනෑ. ඒ මුදුන් යප්ත්තම ි
ඉස්සරහට ගන්න ඕනෑ. ොල එකකින් කතා කරන්ට ගත්යතාත්
ථීනමි ්ධ ප්ැන ප්ැන කන්ට ප්ටන්ගන්නවා. දුවන්ට දුවන්ට එලව
එලව හප්ලා කන ෙල්යලක් වයග්. ඒ නිසා වීර් ය ්දී සර්වඥ න්
වහන්යස් යප්න්වලා දීලා තිය න්යන් ථීනමි ්ධ ට විරැ ්ධව වීර්
කරි ාත්මක කරනයකාට සංඥාවම යවනස් කරන්ට කි ලා. අප්ිව බිම
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
වට්ටන්න යේ නාවක ස්වරෑප්ය න් එන්න ප්ුළුවන්, නිිමතක
ස්වරෑප්ය න් එන්න ප්ුළුවන්, කම්මැලිකම ආදී වශය න් යමාන
ය ින් ආවත් ඒක අත නෑර, යම් එන්න හ න්යන් යකයලස්ම ි, ඒ
නිසා මම වීර් ආරම්භ කරන්න ඕනෑ, වීර් ඇති කරගන්ට ඕනෑ
කි ලා, එනයකාටම යම් විවිධ නි හසට කරැණු කි ායගන එන්යන්.
විවිධ උදාහරණ යගනහැර ප්ාමින් යම් නිිමත සාධාරණීකරණ
යවන්යන්. ඒ සාධාරණීකරණ
කිරීමට ය ෝජනාව විතරම ි
ස්වභාවය න් මතු යවන්යන්. අප්ි කරන්යන් ස්ථිර කරන එක. ඇත්ත
තම ි යම් ෙත් කාප්ු ගමන් යහාඳ නෑ. අප්ි ටිකක් හාන්සි යවන්ට ඕනෑ.
එයහම නැත්නම් යම් ගමනක් ගිහිල්ලා ආප්ු ගමන් යහාඳ නෑ, ඇඟට
යවයහස ි, අප්ි ටිකක් වියේක ගන්ට ඕනෑ. දැන් යම් යලඩක් එන්ට ි
හ න්යන්, ඒක නිසා යහාඳ නෑ, වියේක ගන්ට ඕනෑ කි ලා,
යකයලස්වලින් ඇති යවන ය ෝජනාව අප්ි ස්ථිර කරන්න ගත්යතාත්,
අප්ි ඒ සංඥාව වර ් ගන්නවා. අයප්් ප්ුළුවන් හැකි ාව අඩු යවනවා.
අප්ි ලාභ ය ්ට, ොල ය ්ට යහට්ටු කළා වයග්.
අන්න ඒ විි ට සර්වඥ න් වහන්යස් මහා යමාග්ගල්ලාන
ස්වාමීන් වහන්යස්ට දීප්ු උප්ය ස් ප්න්තිය ් ඉස්යසල්ලාම සඳහන්
කරන්යන් සංඥාව යවනස් කරන්න ි කි ලා. සංඥාව යවනස්
කිරීයමන්ම ය ෝග ජීවිතය ් යලාකු යවනසක් ඇති යවනවා. ඒ
යමාක , ථීනමි ්ධ හුඟක් යවලාවට කරි ාත්මක යවන්යන් වංචනික
ස්වරෑප්ය න්, මිතර ස්වරෑප්ය න්. ඇවිල්ලා කි නවා, යම් විි ට
ඕනැවට වැඩි මහන්සි වුයණාත් යලඩ යව ි, යම් විි ට මහන්සි
වුයණාත් එයහම යම් යම් ය ්වල් සි ්ධ යව ි, ඒක නිසා ඕක යහමිහිට
කරගම්මු ආදී වශය න් ප්ුදුමාකාර මිතර ස්වරෑප්ය න්, ඇලී ගැලී
වාස ට එනවා, එයහම නැත්නම් ආලිංගනය ් ය ය නවා. ආන්න ඒ
යේලායේම යත්රැම් අරගන්න ප්ුළුවන් නම් විතරක්,
න්තම්
එනයකාටම අල්ලගන්න ප්ුළුවන් නම්, අප්ි ඒකට කි නවා ය ෝනියසෝ
මනසිකාර කි ලා. එක ප්ාරටම, කම්මැලිකම මැලිකම එනයකාටම
අල්ලාගැනීමට අප්ි කි නවා ය ෝනියසෝ මනසිකාර
කි ලා.
ඩිංගින්තක් හරි යෙෝ යවන්නට ඉඩ දුන්නා නම් ඔටුවට යග් දුන්නා
වයග් සම්ප්ූර්ණ හිත ථීන ට වැටිලා, හැකියළන ගති ට වැටිලා,
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ක ත් ඒක ක්වන මි ්ධ භාව ට ප්ත් යවනවා. කුසීත ෙවට ප්ත්
යවනවා හිත.
ඒක නිසා ඒ ඒ වැයඩ් මීට කලින් කරලා ජ ගත්ත කලාණ
මිතරය ෝ, ඒ වායග්ම සුදුසු ධර්ම කතා මතක ති නවා නම්, ආශර
කරලා ති නවා නම්, ඒ සංඥායවන් කඩාගත්තට ප්ස්යස්, ඒ ෙණ හම්
යකාටසක් සිහිප්ත් කරන්න ි කි නවා. “ආරද්ධවිරියස්සායං ධ්ම්මා
නායං ධ්ම්මා ුසීතස්ස”29 කි ල සඳහන් කරනවා. යම් ධර්ම
කවමදාකවත්, යමානම තාල කින් යහෝ කුසීතකමට යහ්තු ක්වන
යකනාට කැප් නෑ. එ කැප් යවලා තිය න්යන් විරි වන්ත ාටම ි.
ඒ නිසා ම් විි කට දැන් මට ථීනමි ්ධ තම ි, කම්මැලි තම ි,
නීරසකම තම ි, එප්ාකම තම ි එන්යන් කි ලා දැයනනයකාටම ඒක
දැනගත්තා නම්, ඊට ප්ස්යස් විරි ාරම්භ කතා සහිත ධර්ම යකාටසක්
සිහිප්ත් කරන්න කි ලා ති නවා. එතයකාට අර හිත, විතක්ක වැඩ
කරන්න ගන්නවා. හැකියළන හිත කි ලා කි න්යන් අකරි වන හිත.
විතක්ක කි ලා කි න්යන් ඒක සකරි කරනවා. හිත අරමුණට
නැවත නැවත නංවන ගති ක් තිය නවා. නිකන් රත් වන භාජන ක්
කාල්ගාන්නා වයග්. යම් විතක්ක
වැඩ කරන්යන්, විතක්ක
ය ා වන්යන් යහාඳ වීර් ආරම්භ කතා යවනුයවන්. මහා යසෝණ
ස්වාමීන් වහන්යස්, චිත්තා යමයහණි , එයහම නැත්නම් යසෝනා
කි න භික්ෂුණි , මහා සිව යතරැවන් වහන්යස් ආදී වශය න් අයප්්
සංගරහ ගරන්ථවල වීර්
ප්ිළිෙඳ යගාඩක් විස්තර සඳහන් කරලා
තිය නවා.
ඒකත් හරි ගිය ් නැත්නම්, අර විි ට හිත විතක්කය ්
ය ා වලත් හරි ගිය ් නැත්නම්, ඒ ධර්ම යකාටසම සජ්ඣා නා
කරන්න ි කි නවා. (හැෙැ ි ප්ිරිසක් එක්ක භාවනා කරනයකාට
සජ්ඣා නා කරීම ප්ිළිෙඳව මම හිතන්යන් නැහැ, ෙණට වියශ්ෂය න්
කිව ුතු ි කි ලා. එක උප්කරම ක් විතර ි ඒක) මම යම්ක උත්සාහ
කරන කායල් මම ය ාදාගත්ත වාක තම ි, යොජ්ඣංග ධර්මවල
ති න විරි සම්යොජ්ඣංග
ක්වන වාක සිහිප්ත් කරගැනීම.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------29

අංගුත්තර නිකා , අට්ඨක නිප්ාත , අනුරැ ්ධ සූතර .
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
“විරිය ස්ම්බ්ාජ්ඣ්ඞ්ගා ් ා ස්සප, මයා සම්ම ක් ා්තා භාවි්තා
බ්හුලී ්තා අභිඤ්ඤඤාය ස්ම්බ්ාධාය නි්බ්ානාය සංවත්තති”.
කාශප් , යම් විරි සම්යොජ්ඣංග , යෙෝධි අංග ක් වන යම් විරි
“මයා සම්ම ක් ා්තා” ෙුදු හාමුදුරැයවෝ කළු ලෑල්ලක් අරයගන හුණු
කෑල්ලකින් ඇඳලා යප්න්නුවා යනයව ි. එයහම නැත්නම් දැන් යම්
ති න වි ුත් උප්කරණ කිසි ය කින් යප්න්නුවා යනයව ි. යම්ක
කිසිම තැනක ඇඳලා යප්න්වන්න ප්ුළුවන් ය ක් යනයව ි. නමුත්
යම් ෙණ අහනයකාට අතට ගත්ත ය ක් වයග් යහාඳට වැටයහනවා
වීර්
කි න්යන් යමන්න යම්කට ි කි ලා, අන්න එවැනි ය ක්
සර්වඥ න් වහන්යස් යප්න්නුයේ.
අ කායල් ඉන්න සෑම ගුරැවර කුටම ඉගැන්වීයම් උප්කරණ
කි ලා යවනම රාශි ක් තිය නවා. ඒවා යගාඩක් ති න යකනා හුඟක්
ක්ෂ ි කි ලා හිතනවා. ඒ ගුරැවර ාට උප්කරණ ටික නැත්නම්
යගෝල කුයග් දැනුමක්වත් නැති යවන තරම ි ති න්යන්. ඒ
උප්කරණවල තම ි ගුරැකම ති න්යන්. ගුරැවර ා ගාව නෑ.
සර්වඥ න් වහන්යස් කිසිම උප්කරණ ක් ගත්යත් නැහැ.
උන්වහන්යස් සමහර යේලාවට යම් යප්ාළයවන් නි ප්ිටට ගත්ත වැලි
ටිකක්, එයහම නැත්නම් කැල ක වැටිලා ති න යකාළ ටිකක්, එයහම
නැත්නම් යමානවා යහෝ ළඟ ති න ය ක් අරන් ගුරැකම කි ලා
දුන්නා මිසක්, ඒ යගනි න ඈඳුම් කට්ටල තිෙුයණ් නැහැ. එයහම
තිය ්ිත් උන්වහන්යස් සඳහන් කරනවා. “මයා සම්ම ක් ා්තා” ඒ
කි න්යන් කාශප් , උඹලට මම මනා යකාට, යම් වීර්
යප්න්වලා
දීලා ති නවා. භාවිතා - මම යම් අනුන්ට කි ලා ය න්න විතරක් යම්
හියතන් මවාගත්ත සංකල්ප් ක් යනයව ි, මවිසින් භාවිත කරන ලි.
ඒ භාවිතාව විතරක් යහාඳයටෝම මි. ෙහුලීකතා. යමන්න
යමතන ි, අ අප්ි සාකච්ඡා කළ ුතු තැන. යම් කිසි යකයනකුට විරි
කි න එක, භාවිත අවස්ථාවක් නෑ ි කි ලා කි න්නට ෙෑ. අර අප්ි
කලින් කි ප්ු විි ට නික්ඛම ධාතුව, ආරම්භ ධාතුව, දැනටමත් යම්
චිත්ත සන්තානය ් තිය නවා. යමන්න යම්ක ෙහුලීකත වීම තම ි
යවන්න ඕනි. විවිධාකාරය න් ප්හර වැිලා, නැවත නැවත
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නැගිට්ටවලා, යම්ක මටත් යවන්න ප්ුළුවන්, යහටත් යවන්න ප්ුළුවන්,
ඊය ත් වුණා, මීට එහාට ගි ත් යවන්න ප්ුළුවන්, එතරම්ම ලැජ්ජා
ති න එකක් යනයව ි කුසීතකම කි න්යන්. කිසිම ප්ැකිළීමක් නැතිව
වීර් වන්ත අවස්ථායවත් ඇවිල්ලා ගනුය නු කතා කරනවා. අන්න ඒ
යවලාව දැකගන්නට නම්, ෙහුලීකත යවලා තිය න්නට ඕනෑ. විවිධ
තත්ත්ව ටයත්දී වීර්
මතු කරයගන කට ුතු කරලා ති න්න ඕනෑ.
අන්න එයහම ය ක් කරප්ු යකයනක් තම ි සර්වඥ න් වහන්යස්.
“භාවි්තා බ්හුලී ්තා අභිඤ්ඤඤාය” වියශ්ෂ ඥාන ප්ිණිස, “ස්ම්බ්ාධාය”
නිවන ප්ිණිස, යම්ක ප්ිහිටනවා.
සර්වඥ න් වහන්යස් යම් ඉන්යජක්ෂන් ගහනවා එයහම
යනයව ි, යෙයහත් යප්ාවනවා යනයව ි, යතල් ගාලා අතුල්ලනවා
යනයව ි. මහා කාශප් මහ රහතන් වහන්යස්ට යප්න්වන්යන් මහා
කාශප් උඹත් යම් ය ් කරලා ඉන්යන්, දැන් ඒක සිහිප්ත් කරගන්න
කි ලා. යම්ක කි නයකාට මහා කාශප් මහ රහතන් වහන්යස්ට
සනීප් වුණා විතරක් යනයව ි, චුන් හාමුදුරැයවෝ කි නයකාට ෙුදු
හාමුදුරැවන්ටත් යලඩ සනීප් වුණා. යම්ක අහනයකාට අප්ිටත් සනී ප්
යවනවා. යවන නෑ ඕයක යෙයහතක්. ඒ සෑම යකයනක් ළඟම ප්ුරන
ල වීර් ක් ඇති නිසා අන්න ඒක අතගාලා මතක් කරලා තිය නවා
ඔ තැන්. එක එක්යකනා හිත වට්ටගන්නවා යවනුවට, වීර් ය න්
සාර්ථක යචච්ච අවස්ථාවක් සිහිප්ත් කරගන්න. ඒක අනිවාර් ය න්ම
අභිඤ්ාවට, යෙෝධි ප්ිණිස ප්ිහිටනවා.
තවත් තැනක සර්වඥ න් වහන්යස් සඳහන් කරනවා
“සන්ද ්ස්සති, සමා ්පති, සමු්ත්ත්ජසි, සම්පහං්සති” උන්වහන්යස්
ඉස්යසල්ලාම සං ර්ශන කරලා යප්න්වනවා. උන්වහන්යස් යම් කතා
කරන්යන් ෙණ නාහප්ු යකනකුට යනයව ි, යහාඳට භාවනා කරන
යකනකුට නම් ඒ ඇත්තාට මතක් කරලා ය නවා, යමයතන්ට එනකල්
තමතමන් විසින් යමච්චර වීර් කරලා තිය නවා යන්? ඇ ි යම්ක
සමා න් යවන්යන් නැත්යත්? ඒක ප්ැත්තක දාලා යම් වත්ත ෙ ් ට දීලා
ඇස්සට ත නි වනවා වයග් ප්ුංචි යේ නාවක්, ප්ුංචි මදුරැයවක්, ප්ුංචි
යක්න්ති ක්, ප්ුංචි ශේ ක් ආප්ු යේලාවක යහාස්ස ළඟින් මැස්සා
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
න්න ෙැරි යවන්ට යම් කරයගන න්යන් යමාකක් , වටිනව ,
ගැළයප්නව , ඒක වීර් වන්ත ? ආන්න එයහම මතක් කරලා දුන්නට
ප්ස්යස් තම ි, තමන්යග් ෙූ ල මතක් යවලා, මමත් මක් කමක්
ඇති යකයනක්, මම යමයහම කරන්ට වටින්යන් නැහැ කි නයකාට
යොජ්ඣංග ප්හළ යවනවා. යම්ක මතු කරන්න ෙෑ, වීර් යනාවඩප්ු,
එයහම නැත්නම් අප්ිට වඩා වීර් අඩු යකයනකුට. ඒක ප්ුළුවන් ඊට
වඩා වීර් ඇති යකයනකුට. යමාක ඒ ඇත්තාට ඒකට අධිකාරි ක්
තිය නවා. ආන්න එයහම අධිකාරි ඇති යකනාට ප්ුදුම ශක්ති ක්
තිය නවා වීර්
ප්ිළිෙඳව. වීර්
විතරක් යනයව ි අනිකුත්
යොජ්ඣංග ධර්ම ඔක්යකෝම.
ඒ නිසා ම් කිසි යවලාවක නිිමත ආප්ුවාම යමන්න යම්
ප්ාඨ සජ්ඣා නා කරනවා හියතන්. “විරියස්ම්බ්ාජ්ඣ්ඞ්ගා ් ා
ස්සප”. එයහම නැත්නම් තමන් සංඥාව යවනස් කළා, හරි ගිය ් නෑ.
ෙණ යහාඳ යකාටසක් සිහිප්ත් කළා, හරි ගිය ් නෑ. ඒක සජ්ඣා නා
කළා, හරි ගිය ් නෑ. ඒත් හරි ගිය ් නැත්නම් සර්වඥ න් වහන්යස්
සඳහන් කරනවා, දැන් යම්ක ෙලවත්, ම් කිසි ප්රමාණ කට ත
යවච්ච, උගර යවච්ච ථීනමි ්ධ ක් නිසා, හමට ගලන යල් දැන් නතර
යවලා, මධස්ථ ඉන්ද්රි වලට යල් ය ාමු යවලා තිය න්යන්. යම්
ශරීර දැන් ඇකිළිලා. සීතල යවලා. නැවතත් යල් ධාරාව ගන්න ඕනෑ
හමට. එතයකාට හම නැගිටිනවා, හිත නැගිටිනවා, ොහිර ට හිත
ය ය නවා. ඒක සඳහා කරන්න කි න්යන් අත ප් අතගාන්න
කි ලා. හරී යෂෝක් සම්ොහන . අතුල් ප්තුල් සම්ොහන . (ීන නම්
යහා ායගන තිය නවා. ලංකායේත් දැන් සෑයහන තැන්වල
තිය නවා) අතුල් ප්තුල්වල ති නවා මුළු ශරීර ම උනන්දු කරවන්න
ප්ුළුවන් ස්නා ු තුඩු. වැඩ කරන මිනිස්සු ඒක ි යගාඩක් කල් ජීවත්
යවන්යන්. ෙුේෙඩය ෝ කම්මැලිය ෝ කලින් මැරිලා න්යන් ඒක ි. ඒ
යමාක , ඒ ස්නා ු තුඩු අකරි යවනවා. අනික් ස්නා ු තුඩු ති න
තැන තම ි කන්. සර්වඥ න් වහන්යස් සඳහන් කරනවා අතුල් ප්තුල්
ප්ිරිමැදීම - අත ප්ිරිමැදීම හා කන ඇදීම. ගුරැවරැ යක්න්ති ගි ාම
රැවන්යග් කයනන් ඇ ලා ගහන්යන්, මම හිතන්යන් ඒක දැනයගන
න්යනත් නැහැ. කන රත් යවනයකාට ඉයේම නින් කැඩිලා නවා.
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ඒක තමන්ටම කරගන්ඩ කි ලා
කන ඇ ලා ෙලන්ඩ කි ලා කි
මධස්ථ ඉන්ද්රි වලින් ගැලවිලා
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කි නවා. මූණ අත ප් අතගාලා,
නවා. එතයකාටත් ඒ යල් හරාව
ෙැහැරට එන්න ගන්නවා. ඒක
න ලකුණක්.

යම් විි ට කරලා ෙැරි නම්, සර්වඥ න් වහන්යස් සඳහන්
කරන්යන් මූණට ඇල් වතුර ටිකක් ගායගන සීතල කරගන්න කි ලා.
ෙුරැම ප්ණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්යස් කි නවා, ඒකට දැන් කායල් විි ට
කි නවා නම් අ ි යඩරාප්්ස් දාන්න කි ලා. සමහර අ ට ඇස් අමාරැ
ති නයකාට උඩ ෙලායගන අ ි යඩරාප්්ස් එකක් ය කක් දාප්ුවාම
ඉයේම කර ර ක් නැතිව එතන ඉඳලම කරගන්න ප්ුළුවන්. යම්ක
කායගන නවා ඇතුළටම. යහාඳට සීතල යවලා ති නව නම්
යොයහෝම යහාඳ ි. එයහමත් ෙැරි නම් ආයලෝක සංඥාවක් ෙලන්ට
කි නවා. තරැ ිහා හඳ ිහා රාතරිය නම්. නැත්නම් ප්හනක් ති න
තැනකට ගිහිල්ලා ෙලන්න කි ලා. එයහමත් ෙැරි නම් සක්මන්
කරන්න කි නවා.
යම් කි න කරම ඔක්යකාම ෙැරි නම් තම ි උට්ඨාන
සංඥායවන්, සිංහ යස ි ායවන් ටිකක් ඉඩ ය න්යන් නින් ට. ඒ
යමාක යම් යවනයකාට නින් ඒ තරම්ම ෙලවත් නම්, තමන්යග්
ප්ර ත්න සම්ප්ූර්ණය න්ම ෙහා යනාතො, මම යමච්චර යවලාවකින්
නැගිටිනවා කි ලා උට්ඨාන සංඥායවන් ඇල යවන එක. සර්වඥ න්
වහන්යස් යම් උප්ය ්ශ ය න්යනත් අභිඤ්ා ප්ිළිෙඳව ප්රධාන
තැනක් උසුලප්ු මහා යමාග්ගල්ලාන ස්වාමීන් වහන්යස්ට.
උන්වහන්යස් යසෝවාන් යවලා රහත් යවන්ට සුමාන ි ගිය . ඉතාම
යකටි කාල කින් රහත් යවච්ච සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන් වහන්යස්ටත්
කලින් එක සුමායනකින් වැඩ ඉෂ්ට සි ්ධ කරගත්ත ස්වාමීන් වහන්යස්
යම් ථීනමි ්ධ ට ට යවච්ච යවලාවක උප්ය ස් ගන්යන්. යකාච්චර
ස්වාභාවික ෙලන්න. ෙුදු හාමුදුරැයවෝ යම් කතා කරන්යන්
යමාග්ගල්ලාන මහා ස්වාමීන් වහන්යස්ට. ඒයකි යප්්න්න තිය නවා
නින් ත් නින් ඇති යවන්න යහ්තු වන කරැණුත් යකාච්චරක්
ප්ිළිගන්න ගති ක් සර්වඥ න් වහන්යස් තුළ ති නව ? නින්දා
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
කරන්යන් නැහැ. ඒ එකින් එකට ප්ිළිතුරැ සප් ා දීයමන්, අප්ිට අ ට
යකාච්චර ගැළයප්න තත්ත්ව ක් ති නව කි ලා, සර්වඥ න්
වහන්යස් යකාච්චර සර්වඥ කි ලා වැටයහනවා.
ඒක නිසා අරතිය යහවත් අධිකුසල ට කම්මැලිකම, ඊගාවට
එන තන්දිය යහවත් ඇයඟ් ති න කම්මැලිකම, විජම්භි ා - ඇඟමැලි
කඩන ගති - ඊගාවට භත්තසම්ම - කෑප්ත යරෝග කි ලා එකක්
තිය න්යන්, කෑම වැඩි වුණාට ප්සුව ඇති වන නිිමත ගති . එයහම
නැත්නම් අන්තිමට ්චත්සා ලීනත්තං හියත් සම්ප්ූර්ණ හීන කුසීත
භාව . යමන්න යම් එක එක හඳුනාගැනීම එකින් එකට යවනස්
ගති කුත් යප්්න්න තිය නවා. යම්වා සි ල්ලම ථීනමි ්ධ වශය න්
යප්න්නුවාට, යම් එක එකක් වශය න් යවන් කරලා හඳුනාගන්නට
ඕනෑ. අප්ිට හුඟක් යවලාවට යම්ක අඳුනගන්ට යවන්යන් යම් ළඟ
ඉන්න යකනා නිදායගන ඉන්නයකාට තම ි. ඒකත් යකයලස් භරිත ි.
අප්ි මහා උ ්ධච්ච ක් ඇති කරගන්නවා. භාවනා කරනවා නම්
ඔයහාම ? හරි ට යකාන් යකළින් ති ායගන “උජුං ායං පණිධාය
පරිමු ං සතිං උපට්ඨ්පත්වා” යන් , යම් යමාක යම් කරන්යන්?
කි ලා අනුන්යග් ය ්වල් නම් අප්ි හ න්න හ නවා. නමුත් එයහම
කරන්න ගි ාම නම් යප්ාඩ්ඩක් ප්රිස්සම් යවන්න ඕනෑ. යමාක
එතයකාට යමාග්ගල්ලාන ස්වාමීන් වහන්යස්ටත් යදාස් කි න්න
යවනවා. ඊටත් වැඩි ඇත්තන්ටත් යමයහම යවලා ති නවා. යම්ක
යනයව ි අවශ යවලා තිය න්යන්. යම්ක යවන්න ප්ුළුවන් ය ක්.
යකයලස් ති න තාක් කල්, රහත් යවනකල් යම්ක යවන්ට ප්ුළුවන්.
ඒක නිසා යම්කට වැටි වැටි යහෝ ප්හර ය මින්, එයහම නැත්නම්
යම්ක යත්රැම්ගැනීමට උත්සාහ කිරීම ි අවශ යවන්යන්.
ඒ සම්ෙන්ධය න් සර්වඥ න් වහන්යස් තවත් තැනක සඳහන්
කරනවා. “විරියව්තා පන ිං නාම න සිජ්ඣති” විරි වන්ත ාට
වි යගන න්න ෙැරි යමාකක් , විසඳගන්න ෙැරි යමාකක් ? කි ලා.
ඒ යමාක , ඉස්යසල්ලාම එනයකාට යකයලස්වලට ට යවලා,
නින් ට වැයටන්නත් ඉඩ තිය නවා. නමුත් යහාඳ වීර් ාරම්භ ධර්ම
ය ්ශනා අහලා, කලාණ මිතරය ෝ ආශර කරලා, ය ෝගාවචර හිතට
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ගන්නව නම් ‘නෑ මම අවුරැදු හ ක් ගිහිල්ලා හරි කමක් නෑ. යම්ක
මම යකායහාම හරි ජ ගන්නවා’ කි ලා. නින් ට වැටිලා ආ ි
නැගිටිනවා, ප්හුයවනිදා ආ ිත් යත්රැම්ගන්නවා - යම් ඇති යවන
හැටි, යම් ප්වතින හැටි, යම් නැති යවන හැටි ආදී වශය න් ිගින්
ිගට, ිගින් ිගට උත්සාහ යකරැයවාත් අවසානය ් නින් ජ ගන්න
ප්ුළුවන් යවනවා.
තාමත් මට මතක ි, අයප්් අප්වත් යවච්ච යලාකු ස්වාමීන්
වහන්යස් මයග් ප්රශ්න සාකච්ඡා කරනයකාට උන්වහන්යස් මතක්
කරලා කිේවා මට එක ප්ර් ංක කදී විනාඩි හ ක් විතර, ඒ
ප්ර් ංකය ් යහල්යලන්යන නැතිව එයහම ඉඳලා තිය නවා. ප්ිටින්
ෙැලුවට යප්යනන්යන් නැහැ කාටවත්ම යම් භාවනා මනසිකාර ක
ඉන්යන්, නැත්නම් ෙුි ලා , ෙුදු යවලා යත්යරන්යන් නැහැ. නමුත්
තමන්ට විශ්වාස ි, ඒ යවලායේදී නින් ගිහිල්ලා තිය න්යන් කි ලා.
ප්සුගි වස්වල හුඟක් සමාජ යස්වා ගරාම සංවර්ධන යස්වාවල වැඩ
කරප්ු ගරැ කළුයකාඳ ායේ ප්ඤ්ායස්කර ස්වාමීන් වහන්යස්,
උන්වහන්යස්යග් චරිතාප්දානය ් ලි ලා ති නවා (අනුන් ලි න යකාට
යොරැ ලි න නිසා උන්වහන්යස්ම ලි ලා ති නවා) විශාල ය ්ශනා
ප්වත්ව ්දීත් ධර්ම ය ්ශනා ප්වත්ව ්ිත් ජීවිතය ් තුන්සැර ක් නින්
ගිහිල්ලා තිය නවා කි ලා. හිතාගන්න ෙෑ. තමන් ෙණ කි නවා,
නැත්නම් ය ්ශන ක් ප්වත්වනවා. ඒ අතරමැ නින් ට වැටිලා
ඇහැයරනවා. ඒ වායග්ම යේිකායේ හිටයගන ඉන්නයකාට යම් මහා
ප්ිරිස ඉස්සරහ නින්
ගි
අවස්ථා ගැන උන්වහන්යස්යග්
චරිතාප්දානය ් සඳහන් කරනවා. අනිත් අ කි ලා නෑ. ඒ කරලා,
කි ලා ති නවා මට යමච්චර වැඩ කරන්න ප්ුළුවන් වුයණ් යම් වායග්
නින් කදී මට මහා ප්ුදුමාකාර විි ට ප්ණ ලැයෙනව ි කි ලා.
යම්යකදී තම ි මම නැවතත් අලුත් යමායහාතකට සම්ප්ූර්ණ ප්ණ
ඇතිව නැගිටින්යන්. ඒ ඇඟට ෙැරි යවච්ච යවලාව, අතහැරප්ු
යවලාව. නමුත් මම නැගිටිනයකාට සම්ප්ූර්ණ අර ගි එකත් අල්ලලා
නැගිටින්න ප්ුළුවන් තායලට එනවා.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
යමන්න යම්කට යොයහාම සමාන උප්ය ්ශ ක් ෙුරැම
ප්ණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්යස් මටත් දීලා තිෙුණා. උන්වහන්යස්ට මම
ප්ැහැිලිවම සඳහන් කළා, යමන්න යම් වයග් යවලාවල්වල මට
යහාඳට යත්යරනවා, එක ප්ාරට ගැස්සිලා නැගිටිනවා. ඒක සතිය ්
හා සමාධිය ් කඩ වීමකට ස්වල්ප් යමායහාතකට ප්ස්යස් සි ්ධ යවන
ය ක්. නැවත අවි යවන්යන් යහාඳ සති ක්, යහාඳ සමාධි ක්
ඇතිව. උන්වහන්යස් එතනි මතක් කයළ් අන්න අර ඊට කලින් ඇති
වන සති ලිස්සා ෑම සමාධි ගිළිහී ෑම, කි ලා යනයව ි
යවන්යන්. ඒක නැවත තහවුරැ වීම තම ි, අර ගැස්සීයමන් ඇති
යවන්යන්. ඒ නිසා ප්ුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න කිේවා - ඊට කලින්
සති ගිළියහන්නට යහ්තු යවන්නා වූ සිතුවිල්ල යහෝ යේ නාව යහෝ
ශේ යහෝ යමාකක් හරි හිත ප්ිට න එක අල්ලාගන්න ප්ුළුවන් නම්,
අප්ි ඒකට ඡන් දීප්ු ෙව, අප්ි ඒක හිතින් යච්තනා වශය න් අනුමත
කරප්ු ෙව, දැකගන්ට ප්ුළුවන් යවනවා. ඊට ප්ස්යස් ඒක යප්ළගැහීයගන
නින් කට න හැටි දැකගන්න ප්ුළුවන් යව ි.
නින්ය ්දී නම් යත්යරන්යන් නැහැ. නින්ය න් අවි යවනවා
යත්යරනවා. ඒක ඉතාමත්ම දුෂ්කර ි, ඉතාමත්ම සි ුම්. නමුත් ඒක
අවි කරයගන, ඒක දැනයගන, මුල මැ අග දැනගන්යන් නැතිව යම්
ථීනමි ්ධ ගැන දැනගන්න ෙෑ. ඒකට උන්වහන්යස් දුන්න ඕළාරික
උප්මාව තම ි, හැමදාම නින් ට නයකාට, මම යම් සකරි ජීවිත
හමාර කරලා ඇඳ මත තමන් සැතයප්න ඉරි ේවට ගිහිල්ලා, එතන
ඉඳලා නින් ක්වාම ථීන වැඩ කරන හැටි, හිත හැකිළීගන්නා හැටි,
මුළු කය ්ම තිෙුණ අවධානය න් යවන් යවලා එක්යකෝ ඇස් ය කට,
එයහම නැත්නම් කයඳ් මැ යකාටසට ළං යවලා, ඇඟවත්
යහාල්ලන්න කම්මැලි යවලා එයහම්මම ඉඳලා යකාතනකය ෝ
තැනකින් ඉවර යවනවා. ආය ත් නින්ය න් අවි යවනවා. ඒ
නින්ය න් අවි යවච්චාම, අවි වීම සහ ඇස් ඇරීම කි න ය ක,
යමයනහි කරමින් කරන්න කි නවා. අවස්ථා ය කකට කඩන්න
කි නවා - හිත අවි යවන හැටි යම්, ඊගාවට ක වශය න් ඇස්
අරින හැටි. ආන්න ඒ විි ට විස්තර යහා න්න ප්ටන් අරගත්යතාත්,
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යම් ථීනමි ්ධ කි න එක චකරීකරණ කරන්න ප්ුළුවන් ඒයක් තිය න
අර නරක ප්ැත්ත අ ින් කරලා.
ඒක විශාල මාර ෙලයේග ක් විි ට - අරති ය වන මාර
ෙලයේග විි ට යප්න්නුවට - ප්ස්යවනුවට යවනමම සඳහන්
කරනවා සර්වඥ න් වහන්යස් ථීනමි ්ධ . ඒක වංචනික ස්වරෑප් ට
යප්ායහාර වැයටන විි ට කුහකකම් යප්න්නන්න එප්ා. මට නින්
න්යන් නැහැ කි ලා යහෝ අනුන්ට නින් යනා ා ුතු ි කි න
හැඟීම් ගන්න නරක ි. ඇත්තටම කි නව නම් අප්ි නින් ට උ ේ
කරනවා කි න එක යනයව ි. නමුත් යම්ක ඉතාම සෘජුව හා වකර ව
කරි ාත්මක යවන ධර්ම ක්. යම්කට මූණදීයමන්ම හැර යවන
උත්තර ක් නැහැ. ට වුයණාත් යම්ක සම්ප්ූර්ණය න්ම අයප්් ගුණ
ශක්ති , ගුණ ධර්ම ඔක්යකෝම විනාශ කරනවා. ඒක නිසා විරි
ආරම්භ ගැන ධර්ම ය ්ශනාවකදී අප්ිට ගන්න යගාඩක් ආ ර්ශ
තිය නවා.
චිත්තා යමයහණි ගැන සඳහන් කරනයකාට - චිත්තා ඒ
කායල් හිටප්ු ව සක උප්ාසක අම්මා යකයනක් - යහාඳටම යලඩ ි,
යහාඳටම දුර්වල ි. නමුත් යහාඳටම සංයේග ක් ඇති යවච්ච
යේලාවක හිතලා ති නවා, යම් යේලායේ හරි මහණ යවන්න ඕනෑ
කි ලා. ඊළඟට භික්ෂුණී උප්ස්ස කට ගිහිල්ලා ප්ැවිි වුණා. ප්ැවිි
යවලා ප්ුදුමාකාර විි කට උත්සාහ කළා. ඒ උත්සාහය ් කැප්ී
යප්නුයණ් යමාකක් ? සහජය න්ම දුර්වල යලඩ කාන්තාවක් නිසා
අනිකුත් සෙරහ්මචාරිණීන් වහන්යස්ලාට සැක ක් ඇති වුණා, අනවශ
විි ට දුක් විඳලා චිත්තාව යලඩට ප්ත් යව ි කි ලා. චිත්තාවයග්
තිය න්යන් ප්ුදුමාකාර උනන්දුවක්. ඒ නිසා වසක් කල්ප්නා කළා,
එන්ඩ එන්ඩ යකාන්ය ් අමාරැව ි කන නෑයහන ගති ි ඇස්
යප්යනන්යන නැති ගති ි ඇයඟ් දුර්වලකම ි ෙඩඑළි
න්යන
නැතිකම ි, කෑම අරැචි ි වැඩි යවනවා මිසක් අඩු වීමක් නම් නැහැ.
ඒක නිසා මම අ උත්සාහ කයළ් නැත්නම් යහට මීට වැඩි අමාරැ ි.
ඊට ප්ස්යස් වසක් හිතාගත්තා මම අ ය යකන් එකක්
කරගන්නවා කි ලා. යම් නිස්සරණ වනය ් ගල වයග් යවන්න ඇති
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
විශාල ගලක් තිබිලා තිය නවා. හැරමිටි අරයගන යගාඩ යවන්න
ප්ටන් අරන් ති නවා මිනිසුන් කාටවත්ම කි න්යන් නැතිව. උඩට
නයකාට, මගක් දුර නයකාට යම් දුර්වල ශරීර ට ෙෑ. වනුගානවා.
හතරකුයරන් උඩට න්න ප්ටන්ගත්තා. ආ ි නැගිටිනවා. ඔයහාම
ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා උඩට නයකාට නයකාට චිත්තාවට යප්්න්ට
ප්ටන් අරගත්තා, යම් ක දුර්වල යවලා යලඩ යවලා හිටි ට හිත
ඇතුයළ් යමයතක් කල් ජීවියත්ටම වැඩක් ගත්යත් නැති ශක්ති ක්
තාම තැන්ප්ත් යවලා තිය නවා කි ලා. උඹ වැයටන්යන් වැටි න්,
නැගිටින්යන් නැගිටප්න්, මන් අ නගිනවා නගිනවාම ි. උඩට න්ඩ
න්ඩ න්ඩ ප්ුදුම විි ට ක කර්මණ භාව ට ප්ත් යවලා,
අවසානය ් කවුරැවත්ම න්යන් නැතිව කන් මුදුනටම යගාඩ
යවන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් එනයකාටම වීර් ය ්ත් ප්ුදුම කිරැළු
ප්ළන් න තත්ත්ව ක් ආවා - මුදුන්ප්ත් යවච්ච තත්ත්ව ක්. ථීනමි ්ධ
ප්ළාතක නැහැ. අර යලඩ යවච්ච යවලායේ, ෙඩඑළි
න්යන් නැතිව
මළෙ ්ධ ඇති වුණ යවලායේ, කෑම කන්යන් නැති යවලායේ මුළු
වස ප්ුරාම තිය න්යන් මහා කඩිච්චු ගති ක්. මහා කම්මැලි ගති ක්.
ඒක සම්ප්ූර්ණය න්ම දුරැ යවලා කන් උඩදී ඒ ඇති යවච්ච වීර්
මත, ඇති යවච්ච සතුට මතම, චිත්තාව යකාච්චර දුර ිග ගි ා
කි නවා නම්, සම්ප්ූර්ණ යකයලස් ප්රහාණ කරලා, ඒ ජීවිතය ්
අවසාන කායලදී අවසාන ට ගත්ත අධිෂ්ඨානය ්දී සර්ව ප්රකාරය න්
සාර්ථක කරයගන තිය නවා.
වනුගගා වනුගගා උඩට ගි ඒ භික්ෂුණි ප්ල්යලහාට
එනයකාට ප්ා යවලා එන්න ප්ුළුවන් තරම්. ආවට ප්ස්යස් අනිත්
කට්ටි අහලා තිය නවා, යමච්චර කල් හිටිය ් ඉතාමත්ම දුකින් ඇස්
ය ක ගිලිලා දුර්වල යවලා. අ යම් යමාක ? චිත්තාව සඳහන් කරලා
තිය නවා, මට අ හිතක් ඇති වුණා එන්ඩ, එන්ඩ, එන්ඩ අප්ිට යහාඳ
තැනක් යනයව ි එන්යන්, ඉස්සරහට එන්ඩ එන්ඩ යම් කය ්
ස්වභාව . ඉතින් මම අ යවනසක් කරගන්ඩ ඕනෑ කි ලා ඒ උඩට
නයකාටම ි, ජීවිතය ් කවදාවත්ම අත්දැකප්ු නැති විරි ක් මට
අත් කින්න ලැෙුණ. මම යමයතක් කල් හිතුයේ අත ප් යකාර යව ි,
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එයහම නැත්නම් මැයර ි, සැම යේලායේම යම් ශරීර ඇවිල්ලා
යහට්ටු කරනවා. නමුත් මට ඒ ඔක්යකාම ජ ගන්න ප්ුළුවන් වුණා.
ඒ කිේවට ප්ස්යස් සර්වඥ න් වහන්යස්ට අර ප්ිරිස ගිහිල්ලා
යම්ක සඳහන් කරනවා. එතනි සර්වඥ න් වහන්යස් ය ්ශනා
කරනවා, ්යා ්ච වස්සසතං ජී්ව ුසි්තා හීනවිරි්යා - එ ාහං
ජීවිතං ්ස්යයා විරියාරම්භ්තා ළ්හං කි ලා. ඒ කි න්යන්
කුසීතකමින් ුක්තව යම් ශරීර අතගගා අතගගා, යප්ාල් යතල් ගගා,
බිත්තර මල්ලක් වයග් රැකයගන අවුරැදු සී ක් ජීවත් වන ෙුේෙඩ
ජීවිත ට වැඩි යහාඳ ි, එක වසක් යම් ආර ්ධ වීර්
ඇතිව ජීවත්
වීම. ඒ එක වස අර මුළු අවුරැදු සි ක ජීවිත ට වැඩිය
වටිනාකමක් තිය නවා. නමුත් කවදාවත්ම උත්සාහ කරන්යන නැති
මනුස්ස ට නම් යමයතන්ට එන්න ෙෑ. උත්සාහ කරන්න ඉස්යසල්ලා
ප්ුදුමාකාර කැප් කිරීමක් කරන්ට ඕනෑ, කා ජීවිත නිරයප්්ක්ෂවම
කැප් කරන්න ඕනෑ. කා ජීවිත හලන්ඩ යවනවා නැ ් කි න එක
යවනම ය ක්. නමුත් ඒ ප්ිළිෙඳව ආසායවන් උත්සාහ කරන තාක්
කල්, අයප්් ප්ර ත්න මල් ප්ල ගැන්යවන්යන් නැහැ.
ඒ නිසා යම්කට කැප් යවන්ටම ඕනෑ. යම්ක මතක
ති ාගන්නට තිය න්යන්, කවදාවත්ම යම්ක අනුන්යගන් නම්
ෙලායප්ායරාත්තු යවන්න එප්ා. ෙුදුරජාණන් වහන්යස් කවදාවත්ම
අනුන්යගන් ෙලායප්ායරාත්තු වුයණ් නෑ. සන්තං වා අජ්ඣත්තං
ථීනමිද්ධං ආධාත්මික ථීනමි ්ධ ි යම් කතා කරන්යන්. ොහිර
ථීනමි ්ධ ක් යනයව ි. ඒ නිසා තමන් තුළට ථීනමි ්ධ එනයකාටම
ඒකට අරති ට, තන්දි ට, විජම්භිකාවට, භත්තසම්ම ට, යචතයසා
ලීනන්ත භාව ට - ප්හටම ගැළයප්න තාල ට සුදුසු සුදුසු විරි ඒ ඒ
යවලායේ ය ා වනයකාටම හියතනවා යමච්චර උප්කරණ ඇත්තටම
අයප්් හිත් තුළ තිෙුණ කි ලා. ඒ සඳහන් කරනවා ඡන්ද ං ජ්නති
වායමති විරියං ආරභති ිත්තං පග්ගණ්හාති ප හති. ඡන්ද ං ජයනති
කි න එකට වැඩි ප්ධාන වීර්
යවනස්. එයහම නැත්නම් වීර්
ආරම්භ කරනයකාට යවනස්. යම් එක එකක් කි න්න සර්වඥ න්
වහන්යස්වත් ගුරැවර ාවත් කවදාවත්ම ථීනමි ්ධ ත් එක්ක එන්යන්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
නැහැ. අප්ට අවශ කරලා තිය න්යන් යම් යවලාවට ය ා න්න ඕනෑ
යමන්න යමච්චරක් තාප් , යමන්න යමච්චරක් වීරි කි ලා, ඒක
ය ා වන්ට ප්ුදුමාකාර විි ට එහිම ය ිලා, නැත්නම් එහිම වැරිලා
හරි ගිහිල්ලා, වැරිලා හරි ගිහිල්ලා යම්ක ඇති කරගන්න ඕනෑ.
එයහම ඇති කරගන්න නිසාම ය ෝ, කවදාවත්ම තමන්
ලොගන්න ඥාන කාටවත්ම ය න්න ෙෑ. තමන්ටම ි. ඒ වයග්ම
තමන්යග් මිම්යමන් ෙලලා අනිත් එක්යකනා ඉන්න තැන කි න්ටත්
ෙැහැ. නමුත් කි න්න යප්ළයඹන ගති ක් ති නවා. ඒකත් එක
ක්යල්ශ ක් තම ි. ඒකත් ථීනමි ්ධ ප්ැත්තට වැයටන එකක් තම ි.
වීර්
දුර්වල කරන එකක් තම ි. ඒ නිසා තමන්යග් ය ්ට විතරම ි,
යම් වීර් ප්ිළිෙඳව කතා කරන්න තිය න්යන්. යවන යකනකුට වීර්
ආරම්භ කරන්න උත්සාහ කරන එක භ ානක ය ක් කි ලා විතරක්
මතක ති ාගන්න. ඒක මානව ධර්ම ඉක්මවලා න්න ඉඩ තිය නවා.
ඒ නිසා සර්වඥ න් වහන්යස් යගාඩින්ම මතක් කළා - මම යම්
ධර්ම
ය ්ශනා කරන ගුරැවරය ක් මිස කවදාවත්ම නුඹලා
යවනුයවන් මට අෙ මල් යර්ණුවක තරම් ය ක් කරන්න
ප්ුළුවන්කමක් නෑ කි ලා. කරන ය ් තමන් කරගන්න. හැෙැ ි ඒයකි
යමාග්ගල්ලාන මහා ස්වාමීන් වහන්යස් සඳහන් කළා වයග්, වීර්
සම්ෙන්ධ සෑම කුඩා අනුකුඩා යකාටසක්ම උන්වහන්යස් ප්රසි ්ධිය ්
යහළි කළා. ඒ එකක්වත් යකනකුට යෙෝනස් වශය න් ලැයෙන්යන්
නැහැ. සන්යතෝසමක් වශය න් ලැයෙන්යන් නැහැ. යහා න්නම
ඕනෑ. ඒයකි යහාඳට ප්ැහැිලි ි, දාන ට වඩා අමුතු ය ක් ඕනෑ
කරනවා සීල ට. සීල ට වඩා අමුතු ය ක් ඕනෑ කරනවා සමාධි ට.
සමාධි ට වඩා අමුතු ය ක් ඕනෑ කරනවා විප්ස්සනා ඥානවලදී.
ඊටත් වඩා අමුතු ය ක් ඕනෑ කරනවා මාර්ග අවස්ථායේදී. ඊටත් වඩා
අමුතු ය ක් ඕනෑ කරනවා සකදාගාමි යවනයකාට. ඊටත් වඩා අමුතු
ය ක් ඕනෑ කරනවා අනාගාමි යවනයකාට. ඊටත් වඩා අමුතු ය ක්
ඕනෑ කරනවා අරිහත් මාර්ගය ්දී. දැන් අරිහත් මාර්ගය ් ඉන්න
යකනාට යප්්න්යන් අනිත් ඔක්යකෝමලා ප්හළ ොලාංශය ් ඉන්නවා
වයග් තම ි.
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ඒ නිසා දීර්ඝ වීර් ගමනක අප්ි යම් ය ිලා තිය න්යන්.
ඒකට ථීනමි ්ධ හඳුනා ගැනීමම ප්ුදුමාකාර ශක්ති ක් ඇති කරනවා.
ඉතින් යම් සම්ෙන්ධය න් කි නයකාට අර මං මුලින් මතක් කයළ්
ඒක ි, විප්ස්සනාව මුල් කරයගන කරන යකනායග් ජිවිත
සම්ප්ූර්ණම යවනස් ගති ක් යප්න්නනවා. ඒක දාන ප්ිළිෙඳව, එයහම
නැත්නම් සීල ප්ිළිෙඳව, සමාධි ප්ිළිෙඳව ප්රමාර්ථ ඇතිව කරන
එක්යකනාට වැඩි යවනස්. අඩු ගායන් ඒක ප්රමාර්ථ වශය න් යහෝ
තොගැනීමට ප්ුදුමාකාර විරි ක් මුලිම අවශ ි. ඒක ෙැරි වුයණාත්
අඩු ගායන් සමථ ඉතුරැ යවනවා. අඩු ගායන් සීල ඉතුරැ යවනවා.
නැතිනම් දාන හරි ඉතුරැ යවනවා. ඒ නිසා අප්ි අගර ය ින් තම ි
අගර ය ් ප්රාර්ථනා කරන්යන්. වීර්
වයග් ය ක් කල්ප්නා
කරනයකාට ප්රමාර්ථ වශය න් ති ාගන්නට ඕනෑ, වහවහා දැන් දැන්
යම් ජීවිතය ්දීම යම් ය ් කරන්න.
නමුත් අප්ි අර මුලින්ම සඳහන් කරගත්තා වයග්, ථීනමි ්ධ ට
අදාළ නැති වුණත් අධික වීර්
නිසා හිත උ ්ධච්ච භාව ට ප්ත්
කරගන්නව ි කි න එක යනයව ි යම්යකන් අ හස් කරන්යන්. හැම
යවලායේම මධස්ථ වීර් ක් ප්වත්වායගන න්න ඕනෑ. ඒක නිසා
යථරවා ෙු ්ධ සාසනය ් විතර යම් ධර්මතාව ප්ිළිෙඳව, ථීනමි ්ධ
ප්ිළිෙඳව යමච්චර ගැඹුරට සාකච්ඡා කරන යවන කිසිම ධර්ම ක්
යහා ාගන්නට හම්ෙ යවන්යන් නැහැ යල්සිය න්. හුඟක් මීට වැඩි
යත වත්ව, උනන්දු කරවන කතා කරනවා ආර්ථික සංවර්ධන ට,
ය ්ශප්ාලන නි හසට, සාමාජික සිරිත් විරිත් ඇති කරන්න. නමුත් ඒක
ප්ටන්ගන්නයකාටම යත්රැම් අරගන්න ඕනෑ, ප්රමාර්ථම හීන ි,
නීච ි. ඒ නිසා ඔච්චර හ ිය න් කෑගැහුවාට ගන්න ය ක් නෑ. ඒ
මිවාට ඒ යස්රම න්යන් යකයලස්, අකුසල් වර්ධන යවන ප්ැත්තට.
හැෙැ ි ඉතින් වැඩිය නා ඇිලා න්යනත් ඒවා යවතටම ි.
නමුත් සර්වඥ න් වහන්යස් ය ්ශනා කයළ් මනර් ානික
ධර්ම ක්. නිර්වාණ ට න ඒකා න මගක්. ඒ නිසා අප්ි යමයතක්
යවලා සාකච්ඡා කළ ථීනමි ්ධ ත් ඊට ප්රතිප්ක්ෂ වීර් ත් න
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ධර්මතා ය කම උන්වහන්යස් දීර්ඝ වශය න් විස්තර කරමින් විගරහ
කරමින් ය ්ශනා කයළ් හුය ක්ම ඒ උතුම් ප්රමාර්ථ සඳහාම ි.
ඉතින් යම් ධර්ම කරැණු යහාඳින් අවයෙෝධ කරයගන,
නීවරණවල ඇති ෙල වටහායගන, ඒ ෙල බිඳ මමින්, වීර්
තවතවත් වර්ධන කරගනිමින් භාවනාව සාර්ථකව ඉිරි ට යගන
ාමට අවශ ශක්ති මධර්
යම් ය ෝගී ප්ිරියස් සි ලුය නාට
ලැයේවා කි න ප්රාර්ථනාවත් එක්ක අ ට නි මිත ධර්ම ය ්ශනාව
යමයතකින් සමාප්්ත කරනවා. සි ලුය නාටම සැනසීම උදා යේවා.
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37 │ උ ේධච්ච කුකේකුච්ච,
විචිකිච්ඡා
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බ්ුද්ධස්ස
සන්තං වා අජ්ඣත්තං උද්ධච්ච ුක් ුච්චං ‘අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං
උද්ධච්ච ුක් ුච්ච’න්ති
පජානාති,
අසන්තං
වා
අජ්ඣත්තං
උද්ධච්ච ුක් ුච්චං ‘නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං උද්ධච්ච ුක් ුච්ච’න්ති
පජානාති. යථා ච අනුප්පන්නස්ස උද්ධච්ච ුක් ුච්චස්ස උප්පා්දා ්හාති
තඤ්ඤච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස උද්ධච්ච ුක් ුච්චස්ස පහානං
්හාති තඤ්ඤච පජානාති, යථා ච පහීනස්ස උද්ධච්ච ුක් ුච්චස්ස ආයතිං
අනුප්පා්දා ්හාති තඤ්ඤච පජානාති.
ස ්ධා ෙු ්ධි සම්ප්න්න ප්ින්වතුනි. අප්ි අ යම් සතිප්ට්ඨාන
භාවනා කරම ඉිරිය න් ති ායගන, සතිප්ට්ඨාන සූතර ට අනුව
ප්වත්වායගන නු ලෙන ධර්ම ය ්ශනා මාලායේ 16 වන ධර්ම
ය ්ශනාවට ි යම් ආරම්භ
ලැෙුයේ. යම් ක්වා අප්ි සතර
සතිප්ට්ඨාන න්යගන් කා ානුප්ස්සනා, යේ නානුප්ස්සනා, චිත්තානු
ප්ස්සනා යකාටස් නිමා කරලා දැන් අප්ි හැසියරන්යන්
ධම්මානුප්ස්සනා යකාටයස්. එහි ඇත්තා වූ ප්ළයවනි ප්ර්ව , නීවරණ
ප්ර්ව ි. ඒ නීවරණ ප්ේෙය ් අප්ි යම් තාක් කල් අයනකුත් සූතර
යකාටස්වලින් ඇති කරගන්නා ල සාධක සහිතව ප්ළයවනි නීවරණ
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
තුන හඳුනාගත්තා කාමච්ඡන් , වාප්ා , ථීනමි ්ධ කි ලා. එ ිනුත්
ගි වතායේ අප්ි ඉිරිප්ත් කරගත්ත ථීනමි ්ධ , ථීනමි ්ධ වශය න්
හඳුනාගැනීමත්, ථීනමි ්ධ ට ප්ත් යවන්න කලින් හඳුනාගැනීමත්
කි න කාරණා වශය න් අනිත් ඒවාට වඩා වියශ්ෂත්ව ක් ඇති ෙව
අප්ි යත්රැම්ගත්තා. ඒ වායග්ම තම ි අ අප්ි යම් ඉිරිප්ත් කරගත්ත
උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ත්. අප්ිට අ යවලා තිෙුයණාත් ෙලායප්ායරාත්තු
යවමු ඊට ප්ස්යස තිය න විචිකිච්ඡාව ගැනත් කතා කරන්න. ඒ
ය යක්මත් තිය නවා ඒ වයග් මා ම්කාරී ස්වරෑප් ක්. ඒවා
හඳුනාගැනීමට ඒවා විසින්ම ඉඩ යනාතෙමින් තම ි ඒවා ප්හළ
යවන්යන්.
ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා කාමච්ඡන් වැනි හඳුනාගැනීමට ඉඩ
තොයගන, වාප්ා වැනි හඳුනාගැනීමට ඉඩ තොයගන ප්හළ යවන
නීවරණ ධර්ම මතින් ටියකන් ටික ප්රගමන ක් ප්රගති ක් ලෙනයකාට
තම ි ඇත්ත වශය න්ම ථීනමි ්ධ , උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ප්හළ
යවන්යනත්, ප්හළ වීම ප්ිළිෙඳව ක්ෂතා ප්හළ යවන්යනත්. ඒ නිසා
යම්යක කරමිකතාවක් තිය නවා. කාමච්ඡන් කි ලා කි න්යන් අප්ි
කාම වස්තූන් යකයරහි ඇති ආසාව. ඒ ආසාව තිය ්දීම, මට දැන්
ආසාවක් ප්හළ වුණා, ොහිර අරමුණකටම හිත ගි ා, මූල
කර්මස්ථානය ් හිත නැහැ කි න එක යත්රැම්ගැනීයම් ශක්ති ක්
තිය නවා. එයහම යනයව ි නම්, අප්ි මූල කර්මස්ථාන ප්ිළිෙඳව
අප්රසා ක් ප්හළ යවලා වාප්ා ක් තරහක් යනාමනා හිතක් ප්හළ
වුණා නම්, ඒකත් දැනගැනීමට ආධුනික ාට වුණත් ප්ුළුවන් ශක්ති ක්
තිය න්න ඉඩ තිය නවා. නමුත් යම් ථීනමි ්ධ , නිිමත ගති ,
ඉතාමත්ම වංචාකාරී කරම ට තම ි චිත්ත සන්තාන ට ඇතුල්
යවන්යන්. ආන්න ඒ වයග් තම ි උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ත් ඇතුල්
වුණාට ප්ස්යස් ඒ හියත් සති ප්ිහිටුවාගන්නත් වීර් කරන්නත්
තිය න අවස්ථාව අකාමකා මන ගති ක් තිය නවා. ඒ නිසා
උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච කි න යම් උ ්ධච්ච කි න හිත, කුක්කුච්ච කි න
හිත කලින් දැනයගන හිටිය ාත්, ඒ වායග්ම ඒ සඳහා - ඒ සඳහා කි ල
අ හස් කරන්යන් එවැනි නීවරණ මතු වුණාට ප්ස්යස් ඒ නීවරණ
සඳහා - කළ ුතු උප්කරම ප්ිළිෙඳව දැනයගන හිටිය ාත්, වයරක
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හරි ටම උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ප්වති ්දීම ඒ ප්ිළිෙඳව දැනයගන
යමයනහි කරමින් යගාඩ එන්න ප්ුළුවන් අවස්ථාවක් තිය නවා. නමුත්
ඒක යොයහෝම විරල ි. ආන්න ඒ විරල වූ අවස්ථාවට සූර භාව ක්
ඇති කරන්නට ි අප්ි යම් ධර්ම ය ්ශනා මාර්ගය න් කරැණු ,
ප්රාය ෝගික කරැණු, මූලධර්ම කරැණු ඉිරිප්ත් කරගන්න
ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන්.
යකායහාම නමුත් අර මුලින් සාකච්ඡා කරප්ු නීවරණ ධර්ම
තුනටම අදාළ මූලික කාරණා වශය න්, උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච කි න
ඒ ඇවිස්සිච්ච හිත, උ ්ධච්ච හිත, කි න එක යප්න්නන්යන් අළු
යගාඩකට ගලකින් ගහප්ුවාම ඒ වි ළි අළු වහාම උඩ ප්ැනල ඒ
ප්රිසර වසායගන ටික යේලාවකින් නැවතත් අර ඇවිස්සිච්ච
විසිරිච්ච ආකාර ට තැන්ප්ත් යවනවා. එයහම නැතිනම් යහාඳට මූණ
ෙලන්න ප්ුළුවන් තරමට ප්ැහැිලිව තිබිච්ච ි කඩකට හුස්ම රැල්ල
වැදුයණාත් හුළං ප්ාරක් වැදුයණාත් එහි මතුප්ිට ි කඩ සැලී ාම
නිසා අප්ි කින ප්රතිබිම්ෙය ්, ප්ිළිබිඹුයේ, කඩ කඩ වීමක් නවා.
ආන්න ඒ වායග් තම ි උ ්ධච්ච සිත. එක අරමුණක ඉන්න ය න්යන්
නැහැ. එක අරමුණකින් සිත යප්රළලා දානවා, ප්ැත්තකට තල්ලු කරලා
දානවා. ආන්න ඔ හිත, භාවනා ය ෝගාවචර ින්ට - වියශ්ෂය න්ම
කි නවා නම් ආධුනික ාට - තිය න ප්රධානම ොධාවක්. ඒ වයග්ම
තම ි ය ෝගාවචර ා ෙ කරවනවා, ය ෝගාවචර ා වි ළවනවා,
මිලාන කරවනවා, ෙලායප්ායරාත්තු සුන් කරවනවා. විචිකිච්ඡාව
කි න්යන් සැක . කුක්කුච්ච කි ල කි න්යන් විසිරිච්ච හිත ි.
යමන්න යම් උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ය කම, ථීනමි ්ධ වායග්ම ඇත්ත
වශය න්ම ය කක් වශය න්ම සැලකි
ුතු ය ්වල්. නමුත් එහි ඇති
සමානකම නිසා, අරමුයණන් සිත යප්රළා මන ගති නිසා, යම්
ය කම එකට සංගරහ කරල තිය නවා.
යමන්න යම් සංගරහ කරල තිය න ය කම වැඩ කරනයකාට
යම්වය ් තිය න විසම විවිධ භාව නිසා ය ෝගාවචර ා තමන් ඉන්න
තැන ප්ිළිෙඳව අන් මන් කරවන ගති ක් තම ි තිය න්යන්.
යමානවා කරන්න ඕනැ කි ලා කල්ප්නා කරගන්නවත් ෙැරි තරම්,
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
තමන් භාවනා කරන්යනක් කි න එක හඳුනාගන්න ෙැරි තරම් අවුල්
කරන ගති ක් තිය නවා. එයහම නමුත් යම් නීවරණ සඳහාත්, ඒක
නීවරණ ක් වශය න් යත්රැම්යගන, ඒකට කඩා ප්නින්යන් නැතිව
ඒකට ප්රතිකරි ා යනාකර අවයෙෝධ කරගැනීම අර කලින් කි ාප්ු ඒවාට
වයග්ම වලංගුම ි. ඒක ි යම්යක් කලින්ම සඳහන් කරන්යන් “සන්තං
වා
අජ්ඣත්තං
උද්ධච්ච ුක් ුච්චං
‘අත්ථි
්ම
අජ්ඣත්තං
උද්ධච්ච ුක් ුච්ච’න්ති පජානාති”
ම් අවස්ථාවක ය ෝගාවචර ා
දැනගත්තා නම් මායග් සිත අළු යගාඩකට මලා ගහප්ු යවලාවක වයග්
යහාඳයටෝම වික්ෂිප්්ත යවලා, විසිරිලා. ඒ විසිරිලත් තිය නවා, ඒ ගැන
ප්ශ්චාත්තාප් ක් - තැවීමකුත් ති නවා. ඒ ඇවිස්සිච්ච ගති , ආන්න
ඒක දැනගත ුතු ි. ඒ කවුරැ විසින් ? යම් විප්ස්සනා භාවනා කරන
ය ෝගාවචර ා විසින්. සමථ භාවනාව කරන ය ෝගාවචර ාට නම්
අවශ කරල තිය න්යන් උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ප්රහාණ කිරීම ි.
ප්රි ුට්ඨාන වශය න් ඇති වුණා වූ උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච යකයල්ස
දුරැ කිරීමට වාප්ාර කිරීම සමථ ය ාගාවචර ායග් හැටි. ධාන ක්
සඳහා කට ුතු කරනයකාට හැටි.
නමුත් විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ාට ඊට වඩා අභිය ෝගකර,
අභිය ෝගතර කාර් භාර ක් තිය න්යන. ඒ යමාක , අර ඇවිස්සිච්ච
විසිරිච්ච ඒ ගැන ප්ීඩාවට ප්ත් යවච්ච හිත, ඒ ප්ීඩාව ඇවිස්සිච්ච ෙව
තිය ්දීම යමන්න යම්ක නීවරණ ක්, යම් නීවරණය ් ස්වභාව
ලක්ෂණ යමන්න යම්ක ි, කි ලා දැනගන්න එක තම ි අවශ
කරන්යන්. නමුත් යම්ක ඒත්තු ගන්වලා ය න්නට නම් වටහලා
ය න්නට නම් ඉතාමත් අමාරැ ි. ඒ යමාක , ය ෝගාවචර ා ආධුනික
කාලය ් අනන්ත අප්රමාණ ආසාවක් තිය නවා සමාධි මචතසික ට.
උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච කි ලා කි න්යන් සමාධි මචතසිකය ් වික්ෂිප්්ත
භාව ට. අවික්ෂිප්්ත භාව තම ි සමාධි . වික්ෂිප්්ත භාව තම ි
උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච කි ලා කි න්යන්. ඒ නිසා සමාධි
කැයඩනයකාටම ආධුනික ය ෝගාවචර ා, විප්ස්සනාව කි න එක
න්යන් නැති යකනා, හරි ට චිත්ත ප්ීඩා ඇති කරගන්නවා. හරි ට
සැයලනවා.
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යම්කට ඒ කායල්දී තිෙුණ යහාඳ උප්මාවක් මට මතක ි. එ
ඥානාරාම යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් යගන හැර ක්වලා තිෙුණා.
සර්වඥ න් වහන්යස් වැඩ ඉන්න කායල් යවච්ච සි ්ධි ක්. අස්සජී
කි න ස්වාමීන් වහන්යස් නමක් සමථ භාවනායේ ඉතාමත් ක්ෂව
කට ුතු කළා. ඒ ස්වාමීන් වහන්යස්ට කැමති කැමති යවලාවක ප්රථම
ධාන ට, ප්රථම ධානය න් දුති ධාන ට, දුති ධානය න්
තෘතී ධාන ට, තෘතී ධානය න් චතුත්ථ ධාන ට කි ලා, ඒ
ධානවල ඉහළට ප්හළට අවයරෝහණ ආයරෝහණ කරම ට වැඩ කිරීයම්
ශක්ති තිෙුණ නිසා යොයහෝ සතුටින් ගත කළා. මම ශරමණ ධර්ම
සම්ප්ූර්ණ කරන යකයනක්. මයග් හිතට නීවරණ ටප්ත් කරන්න
ප්ුළුවන්, මයග් හිත යොයහෝම ප්රභාස්වර ි, කර්මණ ි, යොයහෝම
කීකරැ ි කලල් මඩක් වායග්, කි ලා සන්යතෝයසන් හිටි ා. නමුත්
අවසානය ් ඒ ස්වාමීන් වහන්යස් ත ෙල යරෝග කට ප්ත් වුණා. ප්ත්
වුණාට ප්ස්යස් අර යේ නා අධික භාව නිසා, ඒ වායග්ම
යේ නායවන් තමන් මරණාන්විත තත්ත්ව ට ප්ත් යවන ෙව
දැයනනයකාට අර ටප්ත් යවලා තිෙුණු, තාවකාලිකව ටප්ත් යවලා
තිෙුණු නීවරණ ධර්ම ෙලවත් යස් මතු යවන්න ප්ටන්ගත්තා. මතු
යවන්න ප්ටන් අරගත්තට ප්ස්යස් අර යවනදා තිෙුණ විි ට, ප්ටිභාග,
උප්චාර, අර්ප්ණා වශය න් නිමිති ප්හළ වීමක් යහෝ සමාධි ට
සමවැදීමක් යහෝ එයහම නැත්නම් ධාන කට සමවැදීමක් යහෝ
නැතිව හරි විප්ිළිසර තත්ත්ව කට ප්ත් වුණා.
අන්තිමට ළඟ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්යස් නමකට කතා කරල
සර්වඥ න් වහන්යස්ට ප්ණිවිඩ ක් ඇරි ා, අයන් මට ප්ිහිට යවන්න
කි න්න, මට දැන් මැයරන යමායහාතට ප්ත් වුණාට ප්ස්යස් මා ළඟ
තිෙුණ සි ලුම ගුණ නැති යවලා. ඒ නිසා මම ඉතාමත් ප්ීඩිත
තත්ත්ව කට ප්ත් යවලා තිය න්යන් කි ලා. ඊට ප්ස්යස් ඒ ප්ණිවිඩ
අරන් ගි ස්වාමීන් වහන්යස්ත් සර්වඥ න් වහන්යස්ට සකස් කරලා
වැඳලා සඳහන් කළා, ස්වාමීන් වහන්ස, අස්සජි ස්වාමීන් වහන්යස්
ඉන්න තත්ත්ව යොයහෝම කනගාටුදා ක ි. උන්වහන්යස්යගන්
ආරාධනාවක් තිය නවා, අනුකම්ප්ා කරලා මම ඉන්න තැනට
වඩින්න කි ලා. ප්ස්යස් සර්වඥ න් වහන්යස් වඩිනවා. ඒ වැඩලා
189

|

| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ඉවර යවලා අහනයකාටම ඈත ඉඳලාම තමන්ට යවච්ච කර ර ,
ඇෙැ ්ි ගැන මතක් කරනවා. ස්වාමීන් වහන්ස මට ඉස්සර යම්
යොයහෝම යහාඳට අවික්ෂිප්්ත භාව හියත් තිෙුණා. ධානවලට
සමවින්න ප්ුළුවන්කම යහාඳට තිෙුණා. ඒ කායල් මම යොයහෝ ජ ට
මහණ ධර්ම සම්ප්ුර්ණ කරන යකයනක් වශය න් සතුටින් හිටි ා. යම්
යලඩක් වුණා, මම දැන් මරණාසන්න යේයගන ි එන්යන්. අයන්
ස්වාමීන් වහන්ස, මට ඒ හියත් තිෙුණ යහාඳ ලකුණු නැතිව ගි ා
කි ලා, ඒ යමාක කි ලා අහනවා. මයග් හිත වික්ෂිප්්ත යවනවා
ස්වාමීන් වහන්ස, ඉස්සර වායග් එක අරමුයණ් සිටින්යන් නැහැ
ස්වාමීන් වහන්ස. ඒ නිසා මට හිත සම්ප්ූර්ණ ය ස් ය න ගති කට
ඇවිල්ලා. හිත ෙ යවලා තිය න්යන්, හිත චංචල යවලා තිය න්යන්,
කම්ප්න යවලා තිය න්යන් කි ලා.
එතයකාට සර්වඥ න් වහන්යස් අහනවා, අස්සජි , යම්
අයනකුත් සාසනවල වයග් උඹත් හිතායගන ඉන්නව යම්
සාසනය ්ත් සාර කි ල කි න්යන් සමාධි කි ලා. ඔන්න සමාධි
නම් සාර , යම් යවලායේ කනගාටු යවන්න වටිනවා. යම් සාසනය ්
සමාධි
යනයව ි, එයහම නැත්නම් යම් ධානවලින් ලෙන
අර්ප්ණාව යනයව ි සාර . ම් ආකාර කට තමන්යග් හියත්
තමන්යග් සීල ප්ිළිෙඳව ය ස් ය න ගති ක් තිය නවා කි ලා
අහනවා. අයන් ස්වාමීන් වහන්ස මයග් සීලය ් කිසිම අඩුප්ාඩුවක්
නැහැ, සීල එයහම්මම ි. එයහනම් යමානව කතා කරන්යන්. සීල
තිය නව නම් ඕනෑම යවලාවක සමාධි ක් ඇති කරගන්න ප්ුළුවන්.
සීල තිය නවා නම් ඕනෑම යවලාවක ප්රඥාවක් ඇති කරගන්න
ප්ුළුවන්. ඒ නිසා සීල ප්ිළිෙඳව තමන්ට ය ස් ය න ගති ක් සැක ක්
ෙ ක් නැත්නම්, සමාධි කි න යම් අතරමැි තත්ත්ව ඔච්චර
යලාකුවට ගණන් අරයගන කට ුතු කරන්න එප්ා.
යම් සාසයන් සාර වශය න් අයනකුත් සාසනවල වයග්
සමාධි ම ගණන්ගන්යන් නැහැ ි කි ලා අර ස්වාමීන් වහන්යස්
අස්වසන කතාවක් ඒ කායල් සි ්ධ යවලා තිය නවා. සාමානය න්
යම් අස්වැසිල්ල සි ්ධ යවලා ඒක වාර්තා වුණාට ආධුනික
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ය ෝගාවචරය ෝ හුඟක් යවලාවට න්යන් නැහැ. ඒ ඇත්යතෝ යම් හැම
යවලායේදීම සමාධි
යප්ාඩ්ඩක් හැලහැප්්යප්නයකාට උ ්ධච්ච
කුක්කුච්ච භාව ට එනයකාට හරි ට සැයලනවා. හරි ට කම්ප්ා
යවනවා. ඒ කම්ප්ා යවන්න යවන්න, උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච භාව තවත්
තවත් ි ුණු ති ුණු යවනවා. ය ගුණ යතගුණ යවනවා. ඒක ි
කාමච්ඡන් , වාප්ා නීවරණ වායග් යනයව ි, උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ත්
එක්ක වැඩ කරන්න නම් ය ෝගාවචර ාට සෑයහන ප්රවීණත්ව ක්
අවශ යවන්යන්. ඊටත් වඩා අප්ි අර මුලින් මතක් කරගත්ත විි ට,
උ ්ධච්ච ප්හළ යවච්ච යවලාවට උ ්ධච්ච ප්හළ යවලා කි ලා
දැනගන්න එක සමථ ටත් වඩා විප්ස්සනාවට ෙර ය ක්. ඊට වැඩි
ගැඹුරැ ය ෝගාවචරය කුට, තලතුනා ය ෝගාවචරය කුට, විප්ස්සනා
ය ෝගාවචරය කුට අ ත් කරි ාවක්. ඒ නිසා මම යම් උ ්ධච්ච
කුක්කුච්ච ට ප්රතිකරි ා යනාකර, ඒක හතුයරක් වශය න් දුරැ කළ
ුත්තක් වශය න් යනයව ි, දැන් මා තුළ උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච භාව
තිය නවා කි ලා දැනගන්නවා නම් ප්රය ෝජන ය කක් ලෙන්න
ප්ුළුවන්. එකක් උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච කි න ය යක් ගති ලක්ෂණ
ස්වාභාවික ලක්ෂණ දැකගන්න ප්ුළුවන්. ය ක, ඒකට වියේකීව
උත්තර ක් යහා ලා දීලා ඉන් යේයරන්නත් ප්ුළුවන්. ඒ යමාක ,
යම්කත් එක්ක හැයප්න එකම ි යම්ක ි ුණු ප්වුණු යවන්න ති න
යහ්තුව.
ඒක නිසා ය ෝගාවචර ා දැනයගන තිය න්නට ඕනෑ, උ ්ධච්ච
කුක්කුච්ච ත් එක්ක වැඩ කරනයකාට කරම කීප් ක් තිය නවා. ඒ
සෑම ය ්ටම වඩා වැ ගත් ය ් තම ි තමන් ඉන්යන් යමන්න යමතන ි
කි ලා දැක දැනගන්න එක - මයග හියත් යම් වැඩ කරන්යන
උ ්ධච්ච ි කි ලා දැනගන්න එක. උ ්ධච්ච කි ල කි න්යන්
ඇවිස්සිච්ච ගති ට. කුක්කුච්ච කි න්යන් ඒ මත ඇති යවන්නා වූ
කනගාටුව, හිත යවයහසාගන්න ගති . නැතුව ප්ිළි ම් යහා න ගති
යනයව ි. ආන්න යම් ය ක ආවාට ප්ස්යස් ඒක දැනගන්න උත්සාහ
කරනව ි කි න එක ඒත්තු කරලා ය න්න නම් යොයහෝම අමාරැ ි.
යමාක ය ෝගාවචර න්ට ඕනැ කරලා තිය න්යන් ඉක්මනට යම්ක
නැති කරන්න ි. ඒක සාධාරණ ි. ඒ යමාක ඒක නැති යවච්චාම,
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ඒකට හම්ෙ යවන අවික්යෂ්ප් ගති යොයහෝම ප්රි එලවනසුලු ි. ඒ
නිසා ය ෝගාවචර ා කමටහන් ශු ්ධ කරනයකාට වැරි ප්ැත්යතන්
යම් කාරණාව අල්ලයගන අවුල් කරගන්න එක නතර කරගැනීම
සඳහා යකටි උප්ය ්ශ ක් ය නවා, ගුරැවරැන්යග් ප්හසුව ප්ිණිසත්
උ ්ධච්ච ට එක විි කට සාධාරණ උත්තර ක් දීම සඳහාත්.
යම් උප්ය ්ශ තම ි තමන් ප්සු ගි
වයස් ඉඳලා, එයහම
නැත්නම් මීට කලින් කමටහන් ශු ්ධ කරප්ු වයස් ඉඳලා අ ක්වා
කමටහන් ශු ්ධ කරන කාල ඇතුළත යහාඳටම හරි ගි ප්ර් ංක
ගැන විතරක් කතා කරන්න කි ලා කි නවා. ඒයකත් ම් තැනක
මූල කර්මස්ථාන
මුදුන්ප්ත් වුයණ්, අන්න එයතනින් කතාව
ප්ටන්ගන්න කි ලා කි නවා. එයහම නැතුව වැරිච්ච තැනකින් ,
වැරිච්ච යකානකින් ප්ටන් අරගත්යතාත් ප්ැහැිලිවම උ ්ධච්ච
කුක්කුච්ච ට තම ි යප්ායහාර වැයටන්යන්. යම් නිසා නැවත
නැවතත් ප්රශ්න අහන්න සි ්ධ යවනවා ය ෝගාවචර ායගන්. යමාක
ය ෝගාවචර ා කට උල් කරයගන ඉන්යන් ඒ ප්රණ යචෝ නා ටික
ලැ ිස්තුව උඩින්ම ලි ායගන, යමන්න යම් ප්රශ්න දැනගන්න ඕනෑ
කි ලා. ඉතින් මතු කරන්න යවනවා යම්වා යස්රම ටප්ත් කරලා
තමන් යමයතක් කරන ල භාවනායේ මූල කර්මස්ථාන ඉිරිප්ත්
යවච්ච හරි ගි ප්ර් ංක ක මූල කර්මස්ථාන ඉිරිප්ත් යවච්ච
යවලායවි යකායහාම වැටහුයණ් කි ල කි න්න කි ලා. යම්කටම
අඩු ගායණ් ධර්ම සාකච්ඡා, එයහම නැත්නම් කමටහන් ශු ්ධ කිරිම්
වායග් ය කතුනක් කැප් කරන්න යවනවා උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ෙහුල
ය ෝගාවචර ින්ට. අනිත් ඇත්තන්ට නම් ඒක කි නයකාට
යත්යරනවා. ඒ වයග්ම ි, කි න්න තරම් යහාඳ ය ්වල් තිය නවා. ඒ
නිසා උප්ය ්ශ දුන්නත් නැතත් හරි ගි තැයනන් ප්ටන්ගන්න
අවස්ථාව වැඩි ි. නමුත් උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ෙහුල ඇත්තන්ට යහාඳ
ය ින් ප්ටන්ගන්න කි ල කි න එක යනායකයරන්න තිය න
අවස්ථාව වැඩි ි. එකක් තම ි කමටහන් ශු ්ධ කරනයකාට, ය න
උප්ය ස් මත හිත ප්ිරිසිදු නැහැ. ඒවා යහාඳට අහයගන ඉන්යනත්
නැහැ. ඒ උප්ය ්ශ ඉක්මවලා, අර විප්ිළිසරකම නැවත නැවත කි ා
ප්ාන ගති ක් තිය නවා. ය ක, ප්ර් ංක කින් ප්ස්යස් තමන් යහාඳ ි
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නිසා අර නරක ප්රතිඵල කින්

අප්ි ඒ නිසා හිතමු,
ම් කිසි යකයනකුට උ ්ධච්ච
කුක්කුච්ච ට නැඹුරැ වන්නා වූ යේ නාවක් නිසා යහෝ ශේ වලින්
ොධාවක් නිසා යහෝ සිතුවිලි ෙහුලකම නිසා යහෝ භාවනායේ ආරම්භ
දැකගැනීයම් දුර්වල අවස්ථාවක් වුණ ි කි ලා. ඒ ය ෝගාවචර ා ප්ටන්
අරගන්යන් මට යම්යකන් හරිම කර ර ි. ඒක නිසා මූල
කර්මස්ථාන ට ෙැහැගන්න ෙෑ, ඒ නිසා ශේ , නැත්නම් යේ නා,
සිතුවිලි මට ොධා කරනවා කි ලා ිගටම ඒ කතාව කි නවා. ඉතින්
එතයකාට ප්රශ්න කරන්න සි ්ධ යවනවා, ඒ කාල ඇතුළත යමානම
අවස්ථාවකවත් තමන්යග් මූල කර්මස්ථාන ට හිත ගිය ්ම නැ ් , මූල
කර්මස්ථාන ට හිත ප්ිහිටුවන්නම ෙැරි කි ලා. එතයකාට නම් මතක්
කරනවා, නෑ නෑ සමහර යවලාවට විනාඩි තුන, හතර, ප්හ මූල
කර්මස්ථානය ් හිටිනවා. හිටි ට යමාක ආය ත් අර යේ නාවම
සිතුවිල්ලම එනවා ආදී වශය න් ඒ නඩුවම කි නවා. එතයකාට අර
මතු කරලා මතු කරලා නැවතත් හරි ගි එයක් විස්තර ටිකක්
කි න්න කිේයවාත් නිකම් යොයහෝම අයමෝරායවන්, අකමැත්යතන්
තම ි ඒක ප්ිළිෙඳව යතාරතුරැ ටිකක් කි න්යන. යමාකක් මූල
කර්මස්ථාන ? යමාකක් කරප්ු භාවනාව? යම් කතා කරන්යන්
සක්මන ගැන , ප්ර් ංක ගැන ? යහාඳ ි ප්ර් ංකය ් නම් යම් කතා
කරන්යන් ප්ිම්ීම හැකිළීම ගැන , ආනාප්ාන ගැන කි ලා මුලටම
යගනැල්ලා ති න්න යවනවා.
යමයහම මුලටම යගනැල්ලා තිේෙට ප්ස්යස් විස්තර කි නවා.
විස්තර කි ලා ෙලනයකාට යහාඳට ප්ිරිසිදු කරලා ෙලනයකාට
යත්යරනවා, ඒ ය ෝගාවචර ා තමන්යග් මූල කර්මස්ථාන යමයනහි
කිරීමක් කරලා නැහැ. අර යහාඳට යප්්න යවලායේදී ඒ ිහා ඔයහ්
ෙලා ඉන්නවා. ෙලායගන ඉඳලා ඒයක ඇතුළු වන අවස්ථා, ප්ිට වන
අවස්ථා යවන යවනම අත්දැකීමක්, ඒවා ප්ිළිෙඳව විනිවි
ක්නා
නිමග්න වනසුලු ෙැසගන්නාසුලු ර්ශන කුත් නැහැ. යමයනහි
කිරීමක් යවලත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අරමුණත් හිතත් අතර යලාකු
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ඉඩ ප්රාස ක් තිය න නිසා සිතුවිලිවලට වැ ගන්න තිය න ඉඩ
වැඩි ි. ශේ ක් ආප්ුවාම කලෙල කරන්න තිය න ඉඩ වැඩි ි.
යේ නාවක් ප්ුංචි එකක් මතු වුණත් අරමුණ හලහප්්ප්ලා දාන්න
තිය න ඉඩ වැඩි ි. ඒ යවලායේදී ය ෝගාවචර ාට මතක් කරන්න
යවනවා, තමන් න්නවා නම්, වරින් වර අරමුණට නවා, නමුත්
ගිහිල්ලා ඉවර වුණාට ප්ස්යස් නැවතත් ප්ුරැ ් ට එක්යකෝ සිතුවිලි රාශි
රාශි වශය න් එනවා. එයහම නම් කරන්න තිය න්යන් අරමුණ හරි
ගි යවලායේදී, මා තුළ දැන් උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච නැත , යම්
යවලායේි ඉිරිප්ත් යවච්ච අරමුණ හැකි තාක් දුරට සා රව සමීප්ව
නිරීක්ෂණ කළ ුතු , ඒ නිරීක්ෂණ සඳහා සෘජුම කරම තම ි
යමයනහි කිරීම කි ලා ප්හ ලා ය න්න ඕනෑ.
යම් යමයනහි කිරීම ප්ිළිෙඳව විවිධ ය ෝගාවචර ින්යග් විවිධ
මතිමතාන්තර තිය නවා. ඒ මතිමතාන්තරවලට භාවනාව
ප්ටන්ගන්න කායල් ඉඩ තිය න එක, මම නම් හිතන්යන් ප්ු ්ගලික
වශය න් කමක් නැහැ ි කි ලා. නමුත්
ම් ආකාර කට
ය ාගාවචරය කුට උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච කි න හිත විසියරන ගති , ඒ
අනුව හිත සැයලන ගති වැඩි නම්, අර නැවත නැවතත් යමයනහි
කිරීයම් කරම , යමයනහි කිරීයම් උප්කරම , යමයනහි කිරීයම්
ාන්තරණ මතක් කරල ය න්න යවනවා. මතක් කළා නම් යමාක
යවන්යන්? හරි ගි යවලාවකට මූල කර්මස්ථාන ඉිරිප්ත් යවච්ච
යවලාවකට ඒක යමයනහි කරන්න කරන්න මූල කර්මස්ථාන ත්
හිතත් අතර ප්රතර අඩු යවන්නත් මූල කර්මස්ථාන ිසාවට ප්රසා
ජනක ෙැල්මක් යහළන්නත් යහ්තු යවන්න ඉඩ තිය නවා. යම්
විතක්ක , අරමුණට හිත නැංවීම කි න එක යන් කරන්යන. යවන
විි කට කි නව නම්, දැන් මයග් ඉස්සරහින් තිය න්යන මූල
කර්මස්ථාන ි, මයග් හිත මූණට මූණ දාලා තිය නවා, නීවරණ
මුකුත් නැහැ. ආන්න ඒ ෙව තහවුරැ කරනයකාට, ඒ ෙව යමයනහි
කිරීයම් මාර්ගය න් ස්ථිර කරනයකාට, ඉන්යන් මූල කර්මස්ථානය ්
ෙවට ය ෝගාවචර ාට ශක්ති ක්, චිත්ත ශක්ති ක්, අධිෂ්ඨාන ක්
ලැයෙනවා. ම් අවස්ථාවක යමයනහි කිරීම මූල කර්මස්ථානය ්
තිෙුණට හිත ප්ිට ගි ා නම්, යමයනහි යනාකර ඉන්න යවලාවට වඩා
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යමතනදී වැරැ ් යත්රැම්ගන්න තිය න ඉඩ ප්රස්තාව වැඩි ි.
එතයකාට ය ෝගාවචර ා න්නවා, දැන් ෙැලි
ුතු අරමුණ යනයව ි
යප්්න්යන්, යවන අරමුණකට ගි ා කි ලා දැනගන්න තිය න ඉඩ
වැඩි ි.
යමන්න යම් විතක්ක , අරමුණට ය ාමු කරවීම තිය නවා
නම් ඒක තම ි ඇත්තටම ය ෝගාවචර ා භාවනා කරනව ි කි ලා
කරන්යන්. නැත්නම් ය ෝගාවචර ායග් ුතුකම. උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච
තිය න ය ෝගාවචර ා, එයහම නැත්නම් තමන්යග් සියත් ම්
යවලාවක උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච මතු වුණා නම්, මතක ති ාගන්න ඕනෑ,
යම් යමයනහි කිරීම මාර්ගය න් අරමුණ හරි ගි යවලාවට එ ත්
එක්ක තිය න සම්ෙන්ධකම, මූල කර්මස්ථාන ත් එක්ක තිය න
සුහ කම, මූල කර්මස්ථාන ත් එක්ක තිය න මිතරත්ත්ව වැඩි කිරීම
සඳහා “නම් කිරීම”, නැත්නම් යල්ෙල් කිරීම, එයහම නැත්නම්
“සල්ලක් ය” කි න විි ට සලකුණු කිරීම, යමයනහි කිරීම කරන්න
ඕනෑ. එයහම කරනවා නම් ඒ ය ෝගාවචර ාට ඒ යමයනහි කරන
කරන වායර් ප්ිම්යෙන යවලායේදී ප්ිම්යෙනවා කි ල යමයනහි
කරනවා, ඇතුල් යවනයකාට ඇතුල් යවනවා කි ලා යමයනහි
කරනවා, වම ති නයකාට වම ති නවා කි ලා යමයනහි කරනවා
නම්, ඒක හුරැ කරගත්තට ප්ස්යස් ඒක ප්ුරැ ් ක් කරගත්තට ප්ස්යස්,
සෑම යමයනහි කිරීමක් ප්ාසාම යමාකක් යහෝ අරමුයණ් ලක්ෂණ ක්
මම ෙලාගන්නට ඕනෑ කි ලා තවත් ප්ි වරක් ඉිරි ට ති න්න
ප්ුළුවන්. ප්ිම්යෙනවා කි ල යමයනහි කළා නම්, යමයනහි කරප්ු
ප්ිම්ීම මම වටහාගත්යත් යකායහාම , මට වැටහුයණ් යකායහාම ,
දැනුයණ් යකායහාම ? ඒ වායග්ම හැකිළීමක් යවනවා, හැකිළීමක්
කි ලා යමයනහි කරනවා. හැකිළීම මට වැටහුයණ් යකායහාම ? ඒක
ප්ිම්ීයමන් යවනස් යවන්යන් යකායහාම ? ආදී වශය න් යමයනහි
කිරීයම් ක්ෂතාවක් ඇති වුණා නම් ඒ යමයනහි කරන කරන වාර ක්
වාර ක් ප්ාසා දැනගැනීයම්, අරමුණ වටහාගැනීයම්, අරමුයණ්
ස්වාභාවික ලක්ෂණ ිහාවට විවෘත වීයම් වැඩි ප්රස්තාවක් තිය නවා.
යමන්න යම් ය යක් සංකලන සමතුලන සිදු වුයණ් නැත්නම්,
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ය ෝගාවචර ා දැන යහෝ යනාදැන උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ට තම ි ඉඩ
හරින්යන්.
ඒක නිසා මතක ති ාගන්නට ඕනෑ උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච නැති
යකයනක් නම් නැහැ. අඩුප්ාඩුකම් තිය නවා. සමහයරකුට හුඟක්
එනවා, සමහයරකුට ටිකක් එනවා, කාටත් යම්ක තිය නවා. ඒ එන්ඩ
යහ්තුව අරමුණු තුනී යේයගන එනයකාට, වියශ්ෂය න්ම තුනී
යේයගන එනයකාට එක්යකෝ යමයනහි කරන යකනා යමයනහි කිරීම
නතර කරනවා. නැත්නම් යමයනහි යනාකර හිටිය ාත් අරමුණු
නැතිකම නිසා භාවනා හිත අරමුණු යහා ායගන නවා. යවන
තැන්වලට යප්රළී නවා. එතයකාට උ ්ධච්ච ප්හළ යවනවා. එයහම
නැත්නම් අරමුණු නැතිකම නිසා නින් ට වැයටනවා. ථීනමි ්ධ ට
වැයටනවා. එතයකාට හුඟක් ශීතල වීම ථීනමි ්ධ ක් වශය නුත්
අධිකතර කලෙල වීම උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච වශය නුත් ගත්යතාත්
යමන්න යම් ය ක අතරමැ මධම ප්රතිප්දාව තම ි, අරමුණ අරමුණ
වශය න් යමයනහි කිරීම. අර ය ප්ැත්ත සංසන් න
කරල
ෙලනයකාට නම් යත්රැම් අරගන්න ප්ුළුවන්, යම් යමයනහි කිරීයම්
කරම එතරම්ම මධස්ථ වූත් ප්රශ්න එන්න කලින් ප්රශ්න වළක්වන්නා
වූත් කරම ක්. ඒ නිසා උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච කි න ප්රශ්න ඇති යකනාට
වියශ්ෂය න් මතක් කරල ය න්ට යවනවා, යල්සිම උත්තර තම ි
තමන් භාවනා කරනයකාට ඒ අරමුණ යමයනහි කිරීම.
යම් විි ට යමයනහි කිරීයම් තවත් අමතර ලාභ ක් මට
යමතනි මතක් කරලා ය න්න ප්ුළුවන්. ඒ යමාකක් ? අප්ි කි මු
ප්ිම්ීමක් ප්ිම්ීමක් ප්ාසා යමයනහි කරනවා. ඇතුල් වීමක් ප්ිට වීමක්
ෙලන යකයනක් නම් ඇතුල් වීමක් ඇතුල් වීමක් ප්ාසා යමයනහි
කරනවා. ප්ිට වීමක් ප්ිට වීමක් ප්ාසා යමයනහි කරනවා. හැකිළීමක්
හැකිළීමක් ප්ාසා යමයනහි කරනවා. වම - කුණ වශය න් යමයනහි
කරනවා. යම් විි ට ඒ අරමුයණ්ම - ආනාප්ාන කරන යකනා ඇතුල්
වීම ප්ිට වීම වශය න් යමයනහි කරනව ි කි ල හිතලා නි ර්ශන
ගනිමු. ඇතුල් වීම එන එන වායර් ඇතුල් යවනවා, ඇතුල් යවනවා
කි ලා යමයනහි කරන්න ප්ටන් අරගත්යතාත්, ම් වසක ම්
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චිත්තක්ෂණ ක ය ෝගාවචර ාට වටහාගන්න ප්ුළුවන් යව ි,
තමන්යග් යමයනහි කිරීම අරමුණ ප්හළ යවනවාත් සමගම සි ්ධ
යවනව , අරමුණ ප්හළ යවන්න ඉස්සර යවලා යවනව , අරමුණ
ප්හළ වුණාට ප්ස්යස් සි ්ධ යවනව කි ලා. යම් සාමානය න් ෙැලූ
ෙැල්මට යප්්න තැනක් යනයව ි. යමයනහි කිරීම හුඟක් ප්ුරැදු කරප්ු
යකයනකුට විතරක් අහු යවන කාරණාවක්. ප්ුරැ ් ට ගිරේ වායග්
යමයනහි කරන්නට ප්ටන්ගත්යතාත් අරමුණ එන්න ඉස්යසල්ලත්
යමයනහි කිරීම යවන්න ප්ුළුවන්. සමහර යවලාවට තමන්ට කාරණාව
වැටහිලා ඇතුළු වීයම් රඟ අත්දැක්කට ප්ස්යස් යමයනහි කිරීම
යවන්නත් ප්ුළුවන්. තව සමහර යවලාවට ඇතුල් වීමත් සමගම
යමයනහි කිරීම යවන්නත් ප්ුළුවන්. යමන්න යම්යකි භාවනාව
ප්රගමන යවනයකාට භාවනාව ි ුණු යවනයකාට ඇතුල් වීමත් හා
සමගම, යප්ර ප්සු යනාවී අප්රමා ව යමයනහි කිරීම ප්ිළිෙඳව
ඉතාමත්ම සි ුම් එකලසක් එන්න ප්ටන් අරගන්නවා. යවන විි කට
යම්ක කි නව නම්, අප්ි භාවනායේ මුල් කාලය ් ස්වභාවය න්ම
(කායගත් තත්ත්ව යප්ාදුයේ කතා කරනයකාට) අරමුණ ඇති යවලා
ටිකක් ප්රමා යවලා තම ි අරමුණ අල්ලන්යන්.
ඒ වයග් තම ි උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ප්හළ යවනයකාටත් ඒවා
යවලා හිතට හානි වුණාට ප්ස්යස ි වටහාගන්යන්. කාම ක් ඇති
යවලා කාමච්ඡන්
ප්හළ යවලා, ඒකත් ඇති යවලා හානි වුණාට
ප්ස්යස ි වටහාගන්යන්. වාප්ා ත් එයහම ි. උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච,
ථීනමි ්ධ, විචිකිච්ඡා යම් යස්රම යමයහම ි. යම්වා යහාඳටම යප්්න,
අල්ලගන්න ප්ුළුවන් තැන තම ි මූල කර්මස්ථාන . අප්ි ගත්ත
නි ර්ශන හැටි ට ඇතුල් වීම ප්ිට වීම. ඇතුල් වීම යවනයකාටම
ඇතුල් වීම යමයනහි කරන්න තරම් ආරම්භක ය ෝගාවචර ායග්
කර්මණ භාව ක් නැහැ. ඊට ඩිංගිත්තක් ප්හු යවලා තම ි
යකයරන්යන්. නමුත් යම් ෙණ අහල දැනයගන යහෝ එයහමත් නැත්නම්
තමන් යම්ක වටහාගත්යතාත් ඇතුල් යවනවාත් හා සමගම යමයනහි
කරන්න ප්ුළුවන් නම්, අරමුණත් යමයනහි කරන හිතත් අතර ඇති
ඉඩ ප්රතර
අඩු යවන්න ප්ටන් අරගන්නවා. අඩු යවන්න
ප්ටන්ගන්නයකාට, අරමුණට යවස් යප්රයළන්න කලින්, අරමුණ
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ප්ිළිෙඳව කල්ප්නා සංඥා ප්හළ යවන්න කලින්, වික්ෂිප්්තකම කි න
උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ප්හළ යවන්න කලින්, වහාම යමයනහි කරන සිත
එයතන්ට ළං යවන්න ප්ුළුවන්.
යමන්න යම් විි ට සූර යවන්න නම්, අරමුයණ් මුල ඇති වන
භාව ඇති යවනයකාටම, උණුඋණුයවම දැකගන්න මට්ටමකට
ගිය ාත් නම් උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච එන්යන් නැහැ. වියශ්ෂය න්ම
ථීනමි ්ධ එන්යන් නැහැ. යමන්න යම් ඩිංගිත්තක් මුලි ප්හු යවන
ගති නිසා තම ි ථීනමි ්ධ යහෝ උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච එන්න
ප්ටන්ගන්යන්. ඒක නිසා ආධුනික කායල් නම් යම්ච්චර ගැඹුරකට,
නැත්නම් යම්ච්චර සවිස්තරව උප්ය ස් අවශ නැහැ. නමුත් ප්රශ්න
එනවා නම් යම්කට උත්තර තිය නවා. උත්තර
යමාකක් ?
ආධුනික ා අරමුණ යමයනහි කරන්න ප්මා යවනවා. ඒක ස්වභාව ි.
නමුත් යමයනහි කිරීයම් ආනිසංස දැනයගන යමයනහි කිරීම හුරැ
කරගත්යතාත් ඒ හදාගත්ත න්තර ම යේග කැවීම මගින්, අරමුණ
එනවාත් හා සමගම යමයනහි කරන්න තරම් උනන්දු හිතක්, එළඹිච්ච
හිතක්, එයහම නැත්නම් අප්රමාදී හිතක් එනයකාට අරමුණ ිහාට කඩා
ප්නින්න ලෑස්ති යවලා ඉන්නවා වයග්, කරීඩා තරඟ කට ගිහිල්ලා,
නැත්නම් ජවන තරඟ කට ගිහිල්ලා සැරයස්න් එළයේන් කි ල ඒ
ප්ු ්ගල ා න්න කි ල විධාන ය නවත් එක්කම ඉිරි ට ප්නින්න
ලෑස්ති යවල ි සිටින්යන. ආන්න ඒ වයග් එළයවන තත්ත්ව , එයහම
නැත්නම් ආතාප්ි වීර් එළවලා ති ාගන්න ගති , අප්රමාදී ෙව එළවලා
තොගන්න ගති රත් යවනයකාට ි හරි න්යන්. ක්ෂකම තුළිනු ි
හරි න්යන්. සාර්ථකත්ව තුළිනු ි හරි න්යන්.
ආන්න ඒ ප්ැත්තට ඩිංගක් යහෝ ප්රගමන ක් එනවා නම් - ඒ
කි න්යන් අරමුණ එනවාත් හා සමගම යමයනහි කරන්න තරම් එළඹ
සිටි ගති , සතිය ් ති න එළඹ සිටි සිහි කි ලා කි නයකාට ඔ
එළයවන ගති , එල්ලව ප්වතින ගති , ඉතාමත්ම වැ ගත් යවනවා.
යම්ක තිය නවා නම් උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ත් එක්ක යසල්ලම් කරන්න
ප්ුළුවන්. උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච එනවා කිනයකාටම ඊට හුඟක් කලින්
අප්ි දැනගන්නවා, යමයනහි කිරීම නතර යවලා. ආ එයහනම් උ ්ධච්ච
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කුක්කුච්ච දැන් තිය නවා. ඒක ප්ිළිෙඳව මම දැනගත්තා. දැන් උ ්ධච්ච
කුක්කුච්ච ත් එක්ක වැඩ කරන්න හ නව කි ලා තමා යහමිහිට
අරමුණ නැවත යමයනහි කරන්න ප්ටන් අරගන්නවා. යමයනහි
කරන්න ප්ටන් අරගන්නයකාට අප්ි හිතමු, ම් ආකාර කට උ ්ධච්ච
කුක්කුච්චය ් ෙල බිඳිලා යමයනහි කිරීම සාර්ථක යවනවා නම්,
දැනගන්න ඕනෑ, ආය මත් අවස්ථාවක් යනාදීම ප්ිණිස අරමුණ
එනවාත් සමගම යමයනහි කරන්නට ඉිරි ට න්න ඕනෑ කි ලා.
ඉිරි ට යනාගිය ාත් නැවතත් උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච
අවස්ථාව
ගන්නවා. එයහම නැත්නම් (අදාළ නැති යවන්න ප්ුළුවන්), නමුත්
හුඟක් සීතල යවනවා නම්, ථීනමි ්ධ අවස්ථාව ගන්න ඉඩ
තිය නවා.
යමන්න යම්ක සාර්ථක කරගත්තට ප්ස්යස්, යමන්න යම්
ප්ි වර - අරමුණ එනවාත් හා සමගම යමයනහි කිරීයම් ක්ෂකම න්න යකනා, රත් යවච්ච යවලායේ කඩ තළාගන්න කි ලා
කතාවක් තිය නවා කම්මල්කාර න් අතර. අරමුණ මතු වනවාත් හා
සමගම ප්ුදුම රස්න ක් තිය නවා. ඒයක ධාතු ගුණ ඉතාමත් ප්රකට ි.
ඒ යවලායේම දැනගත්යතාත්, අරමුණ එනවාත් සමගම එළඹ සිටි
සිහිය න් අප්රමාදීව ඉඳලා දැනගත්යතාත් අරමුණ යවස් යප්රයළන්න
කලින් විවිධ ආකාරවලට මාරැ යවන්න කලින් දැකගැනීයම් ශක්ති
තිය නවා. එයහම නම් යම් යමයනහි කිරීම හා සමගම, එහි ඇති
ස්වාභාවික ලක්ෂණ ගැන දැනගැනීමට ඉඩ ප්රස්තාව වැඩි ි. යමන්න
යම් ටික එකලස් යවලා එනයකාට ය ෝගාවචර ාට යප්්න්යන් භාවනා
කරනවාට වැඩි යේගය න් භාවනා යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. හැෙැ ි
යකායහාම යම්ක යවන්යන් කි ල හුඟක් යවලාවට න්යන් නැහැ.
යවන්යන් යමාකක් ? අරමුණ එනවාත් සමගම යමයනහි කිරීයම් සූර
භාව දැන යහෝ යනාදැන ඉෂ්ට යවන එක ි.
මම මයග් අර්ථ කථන හැටි ට, යමන්න යම් අරමුණ
එනවාත් සමගම එල්ල වී යමයනහි කිරීයම් කරම තම ි ය ෝනියසෝ
මනසිකාර කි ල අර්ථ ක්වන්න කැමති. මනසිකාර කි ල
කි න්යන් අරමුණ ඇවිල්ලා ටික යවලාවක් ගි ාට ප්ස්යස් යමයනහි
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
කරන කරම . යම් ටික යවලාවක් කි ල කි න්යන් තත්ප්ර ගණන් ප්ැ
ගණන් යනයව ි, චිත්තක්ෂණ ක්. ම් යවලාවක අරමුණ එනවාත්
හා සමගම ඒකට එළඹව යමයනහි කරන්න ප්ුළුවන් නම් ඒකට
කි නවා ය ෝනියසෝ මනසිකාර
කි ල. අරමුණ උණුඋණුයේ
එනයකාටම යමයනහි කරන ගති . එයහම වුණා නම්, අරමුණ මත
ප්ටලවා යත්රැම්ගන්න, වර වා යත්රැම්ගන්න අවස්ථාව අඩු ි.
එතයකාට අප්ි වහා මධම ප්රතිප්දාවට වැයටනවා. උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච,
ථීනමි ්ධ වයග් ය ්වල් එන්න කලින් වහාම හිතට ආරක්ෂාවක් සලසා
ය නවා යවනවා. යම් ආරක්ෂාව තුළින්, අරමුණට කිඳාෙසින ගති ,
අරමුයණ් ස්වාභාවික ලක්ෂණ, (යම්වාට අප්ි කි නවා ධර්ම ඕජාව
කි ල) අරමුයණ් තිය න ධර්මතාවල ඕජාව යහාඳට වැටයහන්න
ප්ටන්ගන්නවා. එතයකාට හුස්ම ඇතුල් යවනයකාට එහි ඇත්තා වූ
එක ඇතුල් වීමක් ඇතුයළ් ඇතුල් වීම් රාශි ක් තිය න ෙව
යත්යරනවා. ඇතුල් යවනවා කි න්යන් එක වැඩක් යනායේ, එක
කරි ාවක් යනායේ, කරි ාවලි ක්. ප්ිට යවනව ි කි න්යන් එක කරි ාවක්
යනායේ, කරි ාවලි ක්. ඒ කරි ාවලි මැ හරිය ි ි අප්ි දැක්යක්
යමයතක් කල්. දැන් ය ෝනියසෝ මනසිකාර ඉිරිප්ත් යවනයකාට,
එයහම නැත්නම් යමයනහි කිරීම ශූර යවනයකාට, එනයකාටම
යමයනහි කරන්න ප්ුළුවන් ශක්ති එනවා.
ආන්න එතයකාට තම ි, අරමුයණ් ඇත්ත ඇති හැටි
දැකගැනීමට අප් තුළ වැඩිප්ුර ප්රස්තාවක් ලැයෙන්යන්. යම්ක
සාමානය න් කි න්යන් අරමුණ ඇවිල්ලා යප්ාඩ්ඩක් ප්මා යවලා,
අරමුණ යමයනහි කරන අවස්ථාව තම ි, නාමරෑප් ප්රිච්යේ ාණ
වශය න් යප්න්වන්යන්. එතයකාට අරමුණ තම ි රෑප් ධර්ම .
යමයනහි කරන හිත තම ි නාම ධර්ම . ඒ තරමටම ාණ ක් ඒ
යවලායව තිය නවා. ඒ කි න්යන් අරමුණටම මූණ දාලා ඉන්යන්.
නරක තැනක් යනයව ි. නමුත් යමතනම හිටි ට කවදාවත් ප්රගමන ක්
ි ුණුවක් යවන්යන් නැහැ. ය ෝගාවචර ා යමයතන්ට ආවා යන්.
වියශ්ෂය න්ම උ ්ධච්ච කුක්කුච්චය ් ආදීනව න්නවා යන්. එයහම
නම් කරන්න තිය න්යන් යමයනහි කිරීම යේග කරන්න ඕනෑ.
නැත්නම් ඉක්මන් කරන්න ඕනෑ. අප්රමා කරන්න ඕනෑ. කරනයකාට
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අරමුයණ් මුලත් එක්කම මැ දැනගන්නා ගති ට එනයකාට කි නවා
ප්ච්ච ප්රිග්ගහ ාණ කි ල. යම්කට ධම්මට්ිති ාණ කි ලත්
කි නවා. අරමුණට යහ්තුව, එයහම නැත්නම් අරමුණ මතු යේයගන
එන ආකාර
ප්වා දැයනන්න යත්යරන්න ප්ටන් අරගන්නවා.
එතයකාට යමයනහි කරන හිතත් මුලට මුලට ඇය න ගති ක් එනවා.
යම් යවලායේ තම ි, ය ෝගාවචර ාට නිකන් කස කැවුණා
වායග්, යේග කැවුණා වයග්, එයහම නැත්නම් ජව කැවුණා වායග්,
නිකම් කප්ුවා මන්තර යහාඳට කි ායගන එනයකාට මා ම් වුණා
වායග්, ප්රල වුණා වායග්, අල්ලයගන එන්න ප්ටන්ගන්යන්. යමාක
භාවනායව අමුතු රස ක්, ඒ ධර්මය ් අමුතු ඕජාවක් යත්යරන්න
ප්ටන්ගන්නවා. එතයකාට ප්ටිච්ච සමුප්්ප්ා
ප්ිළිෙඳව යලාකු
අවයෙෝධ ක්, යම් නිසා යම් ය ් යවනවා කි ලා, යමයහම නිසා යම්
ය ් යවනව ි කි ලා සෑම රෑප් ධර්ම කටම යහ්තු යවච්ච කාරණාව
ඩිංගිත්තක් යප්්න්න ප්ටන්ගන්නවා. නාම ධර්ම ට යහ්තු කාරණා
ටිකක් යප්්න්න ප්ටන්ගන්නවා. උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ආදී නාස්තිකර
අධික යේග යවනුවට අරමුණට ඇතුළට කිඳාෙැහැල, එහි ඇත්තා වූ
ධර්ම ඕජාව තව තව යප්්න්න ප්ටන්ගන්නවා. එතයකාට
ය ෝගාවචර ායග් සති යවන ට වඩා ජව අධික යවනවා. කලින්
චිත්තක්ෂණය සමාධි යම් චිත්තක්ෂණ ට යගනැල්ලා අතහරිනවා.
යම් චිත්තක්ෂණය සමාධි ඊගාව චිත්තක්ෂණ ට යගනැල්ලා
අතාරිනවා. ිගින් ිගට සමාධි එන්න ප්ටන්ගන්නවා. ක්ෂණික
සමාධි කි න එකට හුරැ යවනවා. යකාච්චර දුරට හුරැ යවනව
කි ල කි නව නම්, ඒ යවලායේදී අරමුණු මාරැ වුණත් - අප්ි හිතමු
මූල කර්මස්ථානය ් ති න ඇතුල් වීම යමයනහි කර කර ඉන්නයකාට
ඒක නැතුව ගිහිල්ලා සිතුවිල්ලක් ආවත්, ඒ සිතුවිල්ල මතත් අර තරම්
යේගය න් ගිහිල්ලා සිතුවිල්ල යමයනහි කරගන්න, නැත්නම් ඒයක
ඕජාව ලොගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් ඇති යවනවා.
යමන්න යම් විි ට යවලා ිගට යම් තත්ත්ව ප්ුරැදු
යවනයකාට තම ි, අරමුයණ් මුලත් දැකලා ප්ුරැ ් ට දැකප්ු මැ ත්
දැකලා, අවසාන ත් දැකගන්නට ප්ුළුවන් තරමට ආවට ප්ස්යස් ආන්න
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
කි නවා, හිත දැන් විප්ස්සනාවට සූදානම්. දැන් අරමුණක මුල මැ අග
දැකගැනීයම් ශක්ති ක් තිය නවා. එතයකාට කි නවා සම්මස්සන
ඥාණ කි ලා. කලාප් වශය න් කලාප් වශය න් සම්මස්සන
කරන්න ප්ටන්ගන්නවා. යම් කි න්යන් උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ට
හාත්ප්සින්ම යවනස් ප්ැත්තක්. යමන්න යම් විි ට අරමුණ
එනයකාටම අරමුණ ිහාවට සා ර ෙව නැත්නම්, හැමදාම උ ්ධච්ච
කුක්කුච්ච ප්හර දීම සි ්ධ යවනවා. ඒකට යහ්තුව යමාකක් ? අර
යමයනහි කිරීයම් ාන්තරණ අවශතායේ හැටි ට අප්රමා කිරීයම්
වැඩ ප්ිළියවළ න්යන් නැතිකම ි. ම් ආකාර කට යමයනහි කිරීයම්
ාන්තරණ මුලින් සාමාන යේගය න් ගිහිල්ලා යහාඳ වීර් වන්ත,
ආතාප්ි වීර් වන්ත, එයහමත් නැත්නම් අප්රමාදී වීර් ට ප්ත් වුණාට
ප්ස්යස් අරමුයණ් මුල මැ අග වශය න්, එයහම නැත්නම් අරමුයණ්
ස්වාභාවික ලක්ෂණ වශය න්, අරමුයණ් අතන්ත ලක්ෂණ
දැනගැනීයම් යේග වැඩි යේයගන වැඩි යේයගන එනයකාට, තාම
විප්ස්සනාව කි ල කි න්න ෙැරි වුණාට ඒ ය ාගාවචර ා ාණ
ප්රම්ප්රාවකට ඇවිළීගන්න ගති ක් ෙැසගන්න ගති ක් එන්න
ප්ටන්ගන්නවා.
යමන්න යම් ධර්ම එනවා නම් ය ෝගාවචර ාට ප්ුරැ ් ක්
ඇති යවනවා, ක්ෂකමක් ඇති යවනවා, උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ට
ප්රතිප්ක්ෂ ධර්ම ට න්න. උ ්ධච්ච කුක්කුච්චය න් යවන්යන් අරමුණ
මතුප්ිටට හිත ඇ යගන න එක ි. යම් කි න අරමුයණ් මුලත්
කිමින් අරමුණ කින ගති ට අප්ි කි න්යන් අරමුයණ් ඇතුළට හිත
ඇ යගන න ගති - අරමුණට හිත කිඳාෙසින ගති - අරමුණට හිත
නිමග්න යවන ගති කි ල. ආන්න ඔ ධර්ම ය ක යත්රැම්ගත්තට
ප්ස්යස් සමහර විටක ය ෝගාවචර ාට යත්යරනවා, අරමුණ ඇතුළට
කිඳාෙසින යම් විප්ස්සනා ගති උය ් වරැව යහාඳ ි, නමුත් හැන් ෑ
යවනයකාට ඒක යහාඳ නැහැ. උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච වැඩි යවනවා.
තව සමහර ය ෝගාවචර න්ට උය ් වරැයව ඇතුළට කිඳාෙහින ගති
අඩු ි. හැන් ෑ වරැවට ලැයෙනවා. ආන්න ඒ විි ට තමන්ට ඇත්ත
ඇති හැටිය න් යහාඳට වියේකීව ෙලායගන හිටිය ාත්, දැකගන්න
ප්ුළුවන් තමන්යග් චරිත ලකුණුවල හැටි ට, ය ්ශගුණික තත්ත්වවල
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හැටි ට, ඒ වායග්ම ප්ටන්ගන්නයකාට හියත් ප්වතින්නා වූ සංඥා
තත්ත්වවල හැටි ට, යකා ි යවලායේදී අරමුයණ් ඇතුළට කිඳාෙහින
තත්ත්ව ක් ගන්න ප්ුළුවන් යවන්යන්. අන්න ඒ යවලායේි කල දුටු
කල වළ ඉහගන් කිේවා වායග් වහවහා අරමුණට ෙැසගැනීයම්
ශක්ති ඇති කරගන්න තරම් ය ෝගාවචර ා සූර වන්නට ඕනෑ.
යමාක ඒ තරම්ම උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච භ ානක ි. ආයවාත් යලාකු
හානි ක් කරනවා.
ආන්න ඒ හානි ට ඉඩ යනාතො අරමුණ හරි ගි
යවලායේදීත් යමයනහි කිරීම වහවහා සි ්ධ යවන අවස්ථායේදීත්
ය ෝගාවචර ා හරි ට වැහි වතුයරන් කුඹුරැ යගාවිතැන් කරන
මනුස්සය ක් වැහැප්ු වයසම ‘සීගන්, සීගන්’ කි ලා තමන්යග් යකත
හාගන්නවා වයග්, ඒ ධර්ම ඕජාව එන අවස්ථාව ප්ාවා ය න්නට
නරක ි. ප්ැහැර හරින්න නරක ි. මට යම් යවලායේ කෑම ගන්ට
න්න තිය නවා. මට යම් යවලායේ අසවලා හම්ෙ යවන්න න්න
තිය නවා, මට යම් යවලායේ ප්ුංචි යේ නාවක් තිය නවා, එේවා
ගණන්ගන්යන් නැතිව, ආන්න අර වැහි වතුයරන් යගාවිතැන් කරන
යගාවි ා හරි ටම වැස්ස යවලායේ තමන්යග් කුඹුර හාගන්නවා වයග්,
වහවහාම ඒ කට ුත්ත කරන්ට දැනගන්න ඕනෑ. එයහම දැනගත්යත්
නැතිනම් නිතයරෝම උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ත් එක්ක හැප්්ප්ි හැප්්ප්ි,
වටිනා කාල නාස්ති යවන්න ඉඩ තිය නවා. යමාක යහ්තුව,
අරමුණ ඉිරිප්ත් වුණත් ඒයක නිමග්න යවන හැටි, කිමි ගන්න හැටි,
ය ෝනියසෝ මනසිකාර ප්වත්වන හැටි න්යන් නැතිකම. ඒක නිස ි
හැම යවලායේිම කමටහන් ශු ්ධ කරන යකාළවල ලි ලා
තිය න්යන්, අරමුණක් විස්තර කරනයකාට අරමුණ කි න්න,
යමයනහි කරප්ු හැටි කි න්න, වටහාගත්ත හැටි කි න්න.
උදාහරණ ක් වශය න් කි නව නම්, හුස්ම ඇතුල් වුණා ඇතුල් වුණා
කි ලා යමයනහි කළා. මට සීතල සුළං රැල්ලක් වැටහුණා. නැත්නම්
සුළං රැල්ල වින එක සීතලට හැප්ීමක් වැටහුණා. එතයකාට ප්ිට වීම
සි ්ධ වුණා. මම ප්ිට යවනවා කි ලා යමයනහි කළා. මට හැප්ීමක්,
ොහිර ට න හැප්ීමක්, නැත්නම් උණුසුම් වාත ධාරාවක හැප්ීමක්,
නැත්නම් යකටි හැප්ීමක් වැටහුණා.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ආන්න එතයකාට යහාඳටම න්නවා. ඒ ගැන හරස් ප්රශ්න
අහන්න ය ක් නැහැ. ඇතුල් වීයමන් ප්ිට වීයමන් හිත ප්ිට ගිහිල්ලා
නැහැ විතරක් යනායේ, ඒ ය ක අතර තිය න යවනස ප්වා
යත්යරනවා. යම් තත්ත්වය න් ඉන්නවා නම් කවදාවත් උ ්ධච්ච
කුක්කුච්ච ආදී ය ්වල්වලින් ෙැට ප්හර වින්යන් නැහැ. ඒක නිසා
ය ෝගාවචර ා ප්ටන්ගන්න යවලායේදීම, ඇතුළු වීයම් ප්ිට වීයම්
යවනස ප්රකට යවලායේදීම, ඒ යමයනහි කිරීම වහාම කරි ාත්මක
කරනවා නම් ඉස්සරහට න්න න්න ඒක යේග කැවීම මාර්ගය න්,
උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ට එන්න යනාදී, සතිය ් එළඹ සිටි ගති යවනදා යනාතිබිච්ච අප්රමා
ියග් නයකාට තම ි, විනාඩිය න්
ය යකන් හිත විප්ස්සනා ාණවලට ෙැසගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක්
එන්යන්. එයහම ගිහිල්ලා ම් යවලාවක අරමුණක මුල මැ අග
කි න විි ට කිසි යස්ත්ම අරමුයණ් සැයලන්යන් නැතිව අරමුණ
යහාඳට ෙලන තත්ත්ව ට එනවා.
යමන්න යමයහම එනයකාට විප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳ උගන්වන
ගුරැවරැ කි නවා, යම් හියත් යේග සමථ ය ෝගාවචර ායග් ප්රථම
ධාන යේග ට සමාන ි කි ලා. එතයකාට චිතක්ක, විචාර, ප්රීති, සුඛ,
ඒකාගරතා කි න (ක්ෂණික සමාධි) විප්ස්සනා අංග ලක්ෂණ ප්හළ
යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. විතක්ක කි ල කි න්යන් අරමුණ යමයනහි
කිරීම. විචාර කි ල කි න්යන් අරමුණ ප්ිම්ීම නම්, හැකිළීයමන්
යවන් යකාට දැනගන්නා ගති , හැකිළීම නම් ප්ිම්ීයමන් යවන් යකාට
දැනගන්නා ගති , ආශ්වාස නම් ප්රශ්වාසය න් යවන් යකාට
දැනගන්නා ගති , ප්රශ්වාස නම් ආශ්වාසය න් යවන් යකාට
දැනගන්නා ගති , තමුන්යග් හියත් උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ආි නැති ෙව
දැනගන්නා ගති ආදී වශය න් ඒ විචාර ප්වතිනවා. ඒ විමසුම්
නුවණ ප්වතිනවා. විමසුම් නුවණ ප්වතිනවා නම් අප්ි ඊළඟට කතා
කරන්න ෙලායප්ායරාත්තු යවන සැක ටත් ඉඩ නැහැ. ඒ විමසුම්
නුවණ නැත්නම් සමහර විට ය ෝගාවචර ා යකළින්ම ප්රශ්න කරනවා,
ස්වාමීන් වහන්ස යම් ආනාප්ාන කරලා යමානව ෙලායප්ායරාත්තු
යවන්යන්? කුමකට එල්ල කරල භාවනා කරන්යන්? ඇ ි අප්ි යම්
සක්මන්
කරන්න
යප්ළයඹන්යන්.
යමාකක්
සක්මයනන්
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ෙලායප්ායරාත්තු වන ය ්? ආන්න ඒ වයග්, කරන්න ඉස්යසල්ලම
තමන් කරන ය ් ප්ිළිෙඳව එල්ල ක් නැති ගති , සැක ගති ප්හළ
යවනවා.
අප්ට අවශ යවලා තිය න්යන් විප්ස්සනායේි ඇත්ත ඇති
හැටි ට දැකගන්න ි. ඇත්ත ඇති හැටි ට දැකගන්න නම් අරමුණ,
නැත්නම් සංසි ්ධි , සිදු යවනයකාටම එයතන්ට අප්ි එළඹිලා ෙලන
ගති තිය න්න ඕනෑ. යම්කට උප්මාවක් ය නවා නම්, ප්ාප්න්දු
කරීඩායේ ය දී ඉන්න ඇත්යතෝ යෙෝල තමන් ළඟට ආවට ප්ස්යස්
යප්ාඩ්ඩක් යතප්රොන්න න්න නරක ි. වහාම ඊගාව ප්රතිමල්ලව ා
එන්න කලින් ඒ ප්ිළිෙඳව කරි ාත්මක යවන්න ඕනෑ. ඒ වයග්ම
තමන්යග් සීමායේ නැතිව යෙෝල තිෙුණත් එහා ප්ැත්යත්, ඒක ිහාම
ය ාදාගත්ත හිතකින් ගත කරන්න ඕනෑ. ඒ යවලාවට දැන් මයග් ළඟට
යෙෝල එනකල් මම වියේක ගන්නවා කි ල ෙැහැ. “Be on the ball”
කි ලා කි නවා. ඒ වයග් අරමුණ යවතටම එළඹ සිටින ගති
තිය න්න ඕනෑ. එයහම නැත්නම් ෙඩුවක් අරයගන යහාරකම්
කරයගන දුවන යහායරක් ප්ිටිප්ස්යස් අල්ලයගන ගිහිල්ලා, ඒ යහාරාට
දුවන්න ප්නින්න ෙැරි යවන විි ට කිටිකිටිය ් ෙ ල අල්ලගන්නවා
වායග් අරමුණ එනයකාටම දැකගන්න එක තම ි යම් විචිකිච්ඡාව
උ ්ධච්ච නැති කරගන්න තිය න කරම . ඒක නිස ි, ඊට කල්
ඇතුවම යමයනහි කිරීම හඳුන්වලා දීලා තිය න්යන්.
ආන්න ඒ විි ට ගිය ාත් සම්මස්සන ාණ අවස්ථායවදීම
යම් විතක්ක විචාර ය ක - අරමුණ හිත යමයනහි කිරීමත් යමයනහි
කරප්ු ය ් දැනගැනීමත් කි න යම් කාරණා ය ක - එනයකාට සමථ
ධාන ක වයග් ප්රීති ප්හළ යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. අරමුණ ෙලායගන
ඉන්නයකාට කිලියප්ාළායගන එන තරම්, ප්ුෙුදුවා ලන තරම්
ප්ුදුමාකාර සතුටක්, ප්ුදුමාකාර ාය න ගති ක් යප්්නවා. ඒ වායග්ම
සුඛ ක් යත්යරන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඉතාමත්ම කීකරැව විතක්ක විචාර
වැඩ කරන නිසා අරමුයණ් කාන්තිමත් ගති ක් වැටයහනවා. අධික
යේග ක් අරමුයණ් තිය න්යන්. එක ප්ිම්ීමක් ඇතුයළ් ප්ිම්ීම්
රාශි ක්, එක ඇතුල් වීමක් ඇතුයළ් ඇතුල් වීම් රාශි ක්. ප්ි වරක්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ෙැලුවත් සක්මයන්ි එක ප්ි වරක් ඇතුයළ් එසවීම් රාශි ක් ැවීම්
රාශි ක් වශය න් කි ්දීත්, යහාඳට අරමුණට අල්ලලා
න්ට
ප්ටන්ගන්නවා. ආන්න ප්රීති සුඛ ඒකග්ගතා එනයකාට ඇති වන
ඒකාගරතාව තම ි,
ණමත්තට්ිති
සමාධි කි ල කි න්යන්.
විප්ස්සනා සමාධි කි ල කි න්යන්.
යම් ණමත්තට්ිති සමාධි - ඛණික සමාධි කි න එකට
අර්ථ ය න්යන් “්සාපි හි ආරම්ම්ණ නිරන්තරං එ ා ා්රන
පවත්තමා්නා පටිප්ක් න අනභිභූ්තා අප්පි්තා විය ිත්තං නිච්චලං
ඨ්පති” කි ල. යම්ක ෙු ්ධ වචන ක් යනයව ි, අටුවා ප්ාඨ කුත්
යනයව ි, ටීකාචාරීන් වහන්යස්ලා යප්න්නලා දීලා තිය නවා එන
එන අරමුණ විෂය හි ම් ක්ෂණික සමාධි ක් ප්ිහිටනවා නම්
“ආරම්ම්ණ නිරන්තරං එ ා ා්රන පවත්තමා්නා”, ප්ිම්ීම එයහම
නැත්නම් ආශ්වාස ගන්නව නම්, එන එන ආශ්වාස ක් ප්ාසා
නිරන්තරවම යමයනහි කිරීම ප්වත්වනවා. “ආරම්ම්ණ නිරන්තරං
එ ා ා්රන පවත්තමා්නා පටිප්ක් න අනභිභූ්තා” උ ්ධච්ච
කුක්කුච්ච වයග් ය ්වල්වලට එන්න ය න්යන් නැහැ. යහාඳට
යමයනහි කරනවා. නීවරණ වශය න් නිිමත එන්යන් නැහැ. අරමුණ
යකයරහි ආසාවක් තරහක් එන්යන් නැහැ. සැක එන්යන් නැහැ.
නීවරණ අ ින් යවනවා. එතයකාට අර්ප්ණා සමාධි ක යස් හිත
නිශ්චල යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. යේගය න් වැඩ කරන හිතකුත්
යේගය න් වැඩ කරන අරමුණකුත් න යම් ය ක යේග සමප්ාත
යවනයකාට හරි ට නිශ්චල වුණා වයග් තම ි යප්්න්යන්.
යම්ක සාමානය න් යම් වැයඩ් කරප්ු නැති ඇත්තන්ට
හිතාගන්න අමාරැ ි. ඉතින් ඒ නිසා කි නවා ඔයහාම දුවදුවා
යකායහාම විප්ස්සනා කරන්යන්. සමථ ක් කරන්යන් නැතිව
යකායහාම භාවනා කරන්යන් කි ලා. යගාඩ ඉඳයගන ප්ීනන්න
හ නවා වායග් කයටාලු කතා. නමුත් භාවනා කරප්ු ඇත්යතෝ න්නවා,
ඒ ශූරකම තිය න ඇත්යතෝ න්නවා, ඒ ඒ චිත්තක්ෂණය සමාධි
ඇති කරගන්න නම් යල්සි නැහැ. උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච වැනි ය ්වල්
ප්රහාණ යවන්න ඕනෑ, ඒ වයග්ම නිිමත නැති යවන්න ඕනෑ.
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අරමුයණ් තිය න යේග හා සමාන යේග කින් යමයනහි කිරීම
යවන්න ඕනෑ. එතයකාට ඒ යේග ය ක සම වීම තුළින්, නිශ්චල
ය ක් වයග්, නිශ්චල ය කින් මාරැ යවන්නා වයග්, අරකින් යම්කට
මාරැ යවන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් තිය නවා.
ඒ නිසා උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච කි ලා කි න්යන් හරි ට
යමයනහි කිරීයම් ාන්තරණ යනාදැනීම නිසා ඇති වන ඵල ක්.
උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ඇති වුණාට ප්ස්යස ඔ කි න විප්ස්සනා
ධාන යහෝ විප්ස්සනා ාණ යහෝ යමානම ය ක්වත් ඇති යවන්න
විි ක් නැහැ. අරමුණට හිත ය ා වනයකාටම හිත යප්රයළනවා.
තිය න හිත යප්රයළනවා. ඕක තම ි උ ්ධච්ච කි ලා කි න්යන්,
කුක්කුච්ච කි ලා කි න්යන්. ආන්න ඒ ෙව යත්රැම්ගන්යන් නැතුව
යමයනහි කරන්න න්න එප්ා. තව යමයනහි කරන්න නයකාට
යවන්යන් අර ඇති යවච්ච උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච තව තව ඇවිස්සිලා
අධික යේග ඇවිල්ලා, මී ක් කඩන්න ගි මී වැ ්ය ක් වයට් මීමැසි
යප්ාි කරකැයවනවා වායග් හිත සම්ප්ූර්ණ වික්ෂිප්්ත යවන්න
ප්ටන්ගන්නවා.
ඒ නිසා උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච වැඩ කරන ය ාගාවචර ා
ප්රථමය න් දැනගන්න ඕනෑ මයග් හියත් දැන් තිය න්යන් උ ්ධච්ච
කුක්කුච්ච, නැත්නම් ඇවිස්සිච්ච හිත. ආන්න ඒ ෙව දැනයගන
යොයහෝම යහමිහිට මූල කර්මස්ථාන යමයනහි කරමින් යමයනහි
කරමින් ගිහිල්ලා මූල කර්මස්ථාන
ප්යන මායගන, මූල
කර්මස්ථාන මූණට මූණ අල්ලායගන, ඊට ප්ස්යස් යේගය න්
යමයනහි කිරීයම් මාර්ගය න් මූල කර්මස්ථාන ට ෙැසගත්යතාත්
ආන්න සාර්ථකම, කාල ක් මතක හිටින තාල ට උ ්ධච්ච
කුක්කුච්ච දුරැ කරන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් තිය නවා. උ ්ධච්ච
කුක්කුච්චය න් දුරැ වුණාට ප්ස්යස් සර්වඥ න් වහන්යස් මතක්
කරනවා, දාස භාව කින් වහල් භාව කින් මිදුණා වායග් ශක්ති ක්
ඇති යවනවා. යමාක ආධුනික ා න්නවා යහාඳයටෝම, භාවනාව
ප්ටන්ගන්න කාලය ් යකාච්චර නම් යම් සිතුවිලි නිසා, යකාච්චර නම්
හිත වික්ෂිප්්ත වීම නිසා, අයප්් කාල නාස්ති යවනවා වයග්ම තමන්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ප්ිළිෙඳව අවතක්යස්රැ කිරීම නිසා භාවනාවට ප්ශ්චාත්තාප් යවනව ,
ප්සුොනව කි ල.
ම් වසක විප්ස්සනා වශය න් උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ,
උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච වශය න් දැනයගන, යම්කට ප්රතිකර්ම වශය න්
මූල කර්මස්ථානය ් හිත ති ලා, මූල කර්මස්ථාන ත් එක්ක හිත
එකියනක ප්ිරිමින්නා වායග්, එකියනක සමීප්ස්ථ කරන්නා යස්, ළඟ
ළඟ යමයනහි කරන්න ප්ටන්ගත්යතාත් උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච නැති
කරගන්න ප්ුළුවන්. නමුත් උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ත් එක්ක වැඩ කරන
ෙව න්යන් නැතිව යමයනහි කරන්න ප්ටන්ගත්යතාත් උ ්ධච්ච
කුක්කුච්ච තිෙුණට වැඩි ඇවිස්යසනවා. එක වසක් සාරිප්ුත්ත
ස්වාමීන් වහන්යස් ළඟට ප්ැමිණිච්ච අනුරැ ්ධ ස්වාමීන් වහන්යස්
සඳහන් කරල තිය නවා, මයග් හියත් යමාක ්ය ෝ සමාධි කුත්
තිය නවා, ඒකාකාරීව ප්වතින වීර් කුත් තිය නවා. ඒ වුණාට ඔ
කි න මාර්ග ඵල ක් නම් යමානවත්ම ලැබිලා නැහැ කි ලා.
සාරිප්ුත්ත හාමුදුරැයවෝ යහාඳට මතක් කරල, එ ායග් හිත ෙලලා
කි නවා, උඹට ඔ
සමාධි ක් තිය නව ි කි ලා කි න්යන්
මාන්න ක් විතර ි තිය න්යන්. ඔ වීර් ක් තිය නව ි කි ලා
කි න්යන් උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච විතර ි තිය න්යන්. මට යම් ය ්වල්
හරි ගිය ් නැහැ ි කි න එයකන් තිය න්යන් ප්ශ්චාත්තාප් ක්
විතර ි. ඒ නිසා ඔ නීවරණ ධර්ම තුනක් තම ි මහ යලාකුවට ඔ
කතා කරන්යන්. ඕක නීවරණ වශය න් යත්රැම් අරගන්න කි ලා.
හරි ටම ඒ කරන ප්රකාශ විශ්යල්ෂණ කරල යප්න්නන්නා වායග්
මතක් කරනයකාටම ඒක අනුරැ ්ධ ස්වාමීන් වහන්යස්ට විශාල
කර්මස්ථාන ක් වුණා ි කි ලා සඳහන් යවලා තිය නවා.
ඒ නිසා නීවරණවලට ටප්ත් යවලා උණුඋණුයේ ඒයකන්
ෙැටකමින් ඉන්න යවලායේිම ඒක හරි ට යත්රැම් අරයගන, ඒ
යකයරහි දැක්වි
ුතු නිසි ප්රතිකර්ම මාර්ගය න් අප්ි භාවනාව හරි
ප්ැත්තට දාගත්යතාත් මහා ප්ුදුම ගැම්මක් ඇති යවනවා. තමන්
ගුරැවරය කුයගන් යවන්ව කට ුතු කිරීමට ඇති මූලික සුදුසුකම
ලෙනවා. එයහම යකනාට තමන්යග් ෙහුශෘත භාවය න් ඇති
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කරගත්ත දැනුම යොයහෝම ජ ට එයතන්ට සම්ෙන්ධ කරගන්න
ප්ුළුවන්. හැෙැ ි යමයතන්ට එනකල් ය ෝනියසෝ මනසිකාරය න් ප්ාර
ප්ා ගන්න එක නම් යොයහෝ තීරණාත්මක ි. ආන්න ඒ නිසා මුලින්
නීවරණ නීවරණ වශය න් හඳුනායගන, ඒකට කඩා ප්නින්යන්
නැතුව, ප්රතිකරි ා යනාකර, කළ ුත්ත කිරීම මාර්ගය න් නැවත
ප්රය ෝගය න් මූල කර්මස්ථාන
මතු කරයගන, එහි දැඩිව
ෙැඳීගැනීයමන් එහි නිමග්න වීයමන් නීවරණ ධර්ම ටප්ත් කරනව ි
කි න එක සමථ කරම ට වැඩි හාත්ප්සින්ම යවනස් කරම ක්.
ඒ අනුව, යොයහෝම යසල්ලක්කාර කරම ක් යම්යක
තිය න්යන්. නමුත් ඒක යකරැයවාත් උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච වයග්
එකකින් දැනගත්තත්, අනික් නීවරණ ක්වාම යම් එකම ාන්තරණ
එකම ආකාරය න් කරි ාත්මක කරන්න ප්ුළුවන්. ඒක නිසා සර්වඥ න්
වහන්යස් මුලින්ම ය ්ශනා කරල අප්ි මතක් කරගත්ත ප්රිි “පාපාං
පාප ්තා පස්සථා’ති - අයං පඨමා ධම්ම් සනා”30 කි ලා, උ ්ධච්ච
කුක්කුච්ච , උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච වශය න් දැකගන්න! යම්ක තම ි
ප්ළයවනි ධර්ම ය ්ශනාව. “පාපං පාප ්තා ිස්වා තත්ථ නි්ින්ද ථ
විරජ්ජථ විමුච්චථා’ති - අයං දුතිය ධම්ම් සනා” ප්ාප් ප්ාප්
වශය න් දැනයගන එ ින් නිර්වින් න වීමට, විරමණ වීමට
විමුක්ති ප්ිණිස කට ුතු කරන්න. යම්ක ය වන ධර්ම ය ්ශනාව. ඔ
ය ෝගාවචරය ෝ ආධුනික වශය නුත් ඔ ය ක ි එක ි ප්ටලවයගන
තිය න්යන්. හඳුනාගැනීම කරන්යන් නැතුව ඒකත් එක්ක
හැප්්යප්න්න හ නවා. එතයකාට යවන්යන් සර්ප් ායග් ප්ිටිප්ස්ස
ප්ැත්යතන් ඇල්ලුවා වායග්. කනවා. සර්ප් ා අල්ලනයකාට අල්ලන්න
ඕනෑ යෙල්යලන්ම ි.
ආන්න ඒ වයග් ඒක යහාඳටම යප්්න තැනක් තම ි ඔ
උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච . හරි ට දැනගත්යතාත් තමන්ට යම්ක හරි
වීර් ක් ෙවට, හරි ජව ක් ෙවට, අධිෂ්ඨාන ශක්ති ක් ෙවට, චිත්ත
ශක්ති ක් ෙවට ප්ත් කරගන්න ප්ුළුවන්. ඒ නමුත් ඒක කි න තරම්
යල්සි නැහැ. යලාකු අභිය ෝග ක් යවනවා. නමුත් වසක
------------------------------------------------------------------------------------------------------------30

ඛු ් ක නිකා , ඉතිවුත්තක ප්ාළි, දුක නිප්ාත , ය ්සනා සූතර .
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ය ෝගාවචර ාට උ ්ධච්ච කුක්කුච්චය න් යවන් යවන්න ප්ුළුවන්
වුණා නම්, එදාට වහල් භාවය න් මිදුණා වායග්, දාස භාවය න් මිදුණා
වායග්, සංසාර ප්ුරා යමයතක් කල් කරයගන ආප්ු විි ට ෙැට
ය මින් ප්ැවතුණු උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච
චිත්තක්ෂණ කට, සුළු
යවලාවකට එක සංසි ්ධි කදී ජ ගත්තා යවනවා. එතයකාට යලාකු
ශක්ති ක් ඇති යවනවා - ඉිරි ටත් මම යම් විිය ් ය ෝනියසෝ
මනසිකාරය න් වැඩ කයළාත් හරි ට විතක්ක විචාර ය ක
යමයහ වන්න ප්ටන්ගත්යතාත් මයග් ප්ැත්තට වාසි වැඩි ි, මට
යම්යක අවස්ථාවක් ලොගන්න ප්ුළුවන් කි ල ශක්ති ක් ඇති
යවනවා.
ඒ වායග්ම තම ි මට හිතුණා ඊගාවට ති න විචිකිච්ඡාව
ප්ිළිෙඳවත් අ
වස ඇතුළත මතක් කරලා නීවරණ ප්ර්වය ්
යකළවරක් කින්න ඕනෑ කි ලා.....
යම් විචිකිේඡායේ සඳහන් යවන්යන් ප්ාලි ප්ාඨ
අර
විි ටම ි. සන්තං වා අජ්ඣත්තං විි ිච්ඡං ‘අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං
විි ිච්ඡා’ති පජානාති. ම් යවලාවක තමන්යග් හියත් සැක ක් ප්හළ
වුණා නම් ය ෝගාවචර ාට ෙුදුහාමුදුරැයවෝ ය න උප්ය ්ශ තම ි මා
තුළ දැන් සැක ක් තිය නවා කි ලා දැනගන්න කි න එක. දුරැ
කරන්න කලෙල යවන්න එප්ා. යම් සැක යමතනි යප්න්නන්යන්
ෙු ්ධාදී අටතැන් ප්ිළිෙඳ සැක . යමාක ් ? යම් විි ට ෙුදුරජාණන්
වහන්යස් කි ුවට උන්වහන්යස් සර්වඥ ? උන්වහන්යස්ට තුන්කල්
ක්නා නුවණ තිෙුණ ? චතුරාර් සත අවයෙෝධ වුණා ? කි ලා
ෙු ්ධ ධර්ම
ප්ිළිෙඳව සැක . ඒ වායග්ම ධර්ම
ඇත්තටම
මනර් ානික ? එයහම නැත්නම් අප්ි යම් නිකම් අප්රාය කායල
නාස්ති කරනව කි ලා.
තිස්සමහාරාමය ් යොයහෝම කැයල් තිය න කායල ඒ
ආරණ ක කිට්ටුවක වැ ්ය ක් ඉතා නප්ුරැ විි ට ඉතාම ප්ුංචි මුව
යප්ාේයවක් මරායගන ඒ යවලායවම ප්ුළුස්සායගන කාල තිය නවා.
ඒ කෑවට ප්ස්යස් එ ායග තිය න අර දැඩි ප්ාප්තර තත්ත්ව නිසා
අධික ප්ිප්ාසාවක් ඇවිත් තිය නවා. එතන කිරි බිී ඉන්නයකාට
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අම්මා ප්ැනලා ගි ා, එතන ඉතුරැ යවච්ච යම් ව ප්ු ගමන් අලුත්
ප්ැටිය ක් තම ි යම් මරලා කාලා තිය න්යන්. ඉතින් යම් එතනම
ප්ඩිසන් දීප්ු ගති ක් වයග් ඉතාමත්ම ත ප්ිප්ාසාවක් ඇති යවලා
තිය නවා. හැමතැනම ඇවි ලා තිය නවා වතුර නෑ. ප්ස්යස් ළඟ
තිය න ආරණ කට ගිහිල්ලා තිය නවා. ඒ ආරණ ට ගිහිල්ලා
කථා කරලා ෙැලුවා කවුරැවක්වත් නෑ, ඒ හාමුදුරැයවෝ භාවනා
කරනවා. ි මැස්යස් කළ ක් තිය නවාලු; ඇරයගන වතුර ටිකක්
යොන්න ෙැලුවලු; කයළ් හිස්ලු. තව කළ ක් ෙැලුවලු ඒකත් හිස්ලු.
ඊට ප්ස්යස් ෙනින්න ප්ටන්ගත්තලු යම් හාමුදුරැයවා මහ කම්මැලි
ජාති ක්. වතුර ටිකක්වත් යගනත් ති ලා නෑ. වතුර තිය න්න එප්ා ැ
කයළ් කි ලා කෑගහනවාලු.
ප්ස්යස් අර හාමුදුරැයවා ඇවිල්ලා ඇහුවලු යමාක උප්ාසක
කලෙයල්. කලෙයල් තම ි; යම් කළ තිය නවා ි මැසි තිය නවා
එක කඳුළක් වතුර නෑ යමේවවල කවු ඉන්යන් කි ලා කෑගහලා.
යමාක ් ප්රශ්යන්? ඊට ප්ස්යස් කිේවලු වතුර තිෙහ ි. හාමුදුරැයවා
කිේවලු කළ හයත්ම වතුර තිය නවා ඔයේ තිය න යම් අධික
යවයහසකර ගති ට යමානම ය ක්වත් යප්්න්යන් නෑ, හැෙැ ි
කයළ්ට අත තිේයොත් කයළ් හියඳනවා. ඒක නිසා ය ෝත අල්ලන්න
කිේවලු මං වතුර යප්ාවන්නම් කි ලා. හාමුදුරැයවා කයළන් වතුර වත්
කරනයකාට ය ෝතට වතුර වැයටනවා. කළ හතම බිේවලු. කළ හතම
ීලත් කි නවාලු ප්ිප්ාස ි කි ලා. ඊට ප්ස්යස් අහලා තිය නවා
උප්ාසක මහත්ත ා කවු ? මං යම් කැයල් ඉන්න වැ ්ය ක්. ඉතින්
ිගටම යම් යලෝයකම යම් වායග ීල ඉවර කරන්න ෙැරි ප්ිප්ාස යගන
ය න විශාල ව විඳි ්ි යම්වා කරලා මැරිලා ගි හම යමාක
යවන්යන්. වැ ්දා කි ලා තිය නවා ඉතින් යමාක කරන්යන්. යම්ක
තම ි අයප්් ප්රම්ප්රායවන් ආප්ු කරම . ඊට ප්ස්යස් හාමුදුරැයවෝ
කි ලා තිය නවා කැමති නම් අප්ි ඉතුරැ යවන දායන ටිකක් ය න්නම්
යම් උප්ස්ථාන කරයගන ඉම්මු කි ලා යම් මනුස්ස ා නතර
කරයගන ති ලා. යම් මනුස්ස ා ටික කාල ක් ඉඳලාත් තිය නවා
ඇත්තටම. ඊට ප්ස්යස් ස්වාමීන් වහන්යස්ලා ෙැලුවලු යම ාට කි ලා
වන් නා කිරිල්ලක්, එයහම නැත්නං යම් සීල ක් රැකිල්ලක් සමාධි ක්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
යමානම ය ක්වත් ෙෑ. භාෂාවක්වත් යත්යරන්යන් නෑ. ප්ස්යස්
කි ලා තිය නවා යම් ර ි අින්න යම් ස්වාමීන් වහන්යස්ලාට ගිනි
යමාලවන්න. ඉතින් යම් ටික කරයගන ඉන්න කන්ඩ ය න්නම් කි ලා.
ඉතින් යමයහම කන්ඩ ිදී ඉන්නයකාට යම් මනුස්ස ා
යොයහාම ක්ෂ වුණාලු යම් කැප්කාරකමට. ඊට ප්ස්යස් යම් වයග්
ෙුදුයගවල් ය කක් භාර දීලා තිය නවා ය යක්ම වත ප්ිළියවත
කරන්න ෙු ්ධ ප්ූජාව අ ින් කරන්න ආදී ප්ිරිසිදු කරන වැඩ කරයගන
ඉන්යඩ ි කි ලා. එයහම ඉන්නයකාට එතන යප්ාඩි ළම ි යගනල්ලා
ප්ැවිි කරනවාලු. ඉතින් යම් වැ ්දා ගිහිල්ලා ඇහුවලු ඇ ි ස්වාමීන්
වහන්ස මටත් ෙැරි යම් වයග් ප්ැවිි යවලා කට ුතු කරන්න.
එතයකාට ඔ වයග් උප්ස්ථාන කරනවා නම් ඉතින් ශරමණ ධර්ම
යකායහාම යවතත් ප්ැවිි යවන්න ප්ුළුවන් කි ලා යකායහාම හරි
යම ාට සිවුරැ යප්ායරෝල ති නවා. සිවුර යප්ාරවලා අර ස්ථාන
ය කක වත් ප්ිළියවත් උගන්වලා ඉතින් හරිම උනන්දුයවන් ඒ වත
කරනවා. වත කරනවා කි ලා කි න්යන් උය ් ඉඳන් හැන් ෑ
යවනකල් මහන්සි යවනවා. හැෙැ ි ගැඹුරැ ධර්ම යත්යරන්යන් නෑ.
ප්ස්යස් හාමුදුරැයවාම ගිහිල්ලා කි නවා යම් ගාථා කටප්ාඩම් කරන්න
කි ලා. ආරභථ නික් මථ යුඤ්ඤජථ බ්ුද්ධසාස්න...31 කි ලා අරඹවු
ය ය වු වැඩ කරවු ෙු ්ධ ශාසයන් කි ලා ඉතින් යම ා කටප්ාඩම්
කරනවා, ඒ තරම් සිංහල යත්රැමකුත් නැහැ.
එක වසක් උය ් ප්ාන් ර විහාර මළුවට ඇවිල්ලා ඒ මල්
ආසයන් තිෙුණ ප්රණ යවච්ච මල් අතුගගා ඉන්නයකාට ප්ුංචි හාමුදුරැ
යකයනක් ජ ට යොයහාම අත්ථි ඉමස්මිං ා්ය ් සා... කි ලා
ය තිස් කුණප් භාවනාව කරනවලු. ආරභථ නික් මථ යුඤ්ඤජථ
බ්ුද්ධසාස්න... කි ලා කටප්ාඩම් කරනවාලු. ඉතින් යම ා ෙැලුවලු
යම් කට්ටි යමාකක්ය ෝ යත්රැමක් ඇති වැඩක් කරන්යන්. මම
එයහම යනයව ි උය ් ඉඳලා හැන් ෑ යවනකල්ම වත කරනවා. මට
ඔ යමානම ප්ාලි ක්වත් යත්යරන්යනත් නෑ. යමාක ් මයග් ශරමණ
ධර්ම ? ඇත්තටම මයගන් වැඩක් යවනව කි ලා යම ාට සැක
------------------------------------------------------------------------------------------------------------31

සං ුක්ත නිකා , සගාථ වග්ග , ෙරහ්ම සං ුක්ත , අරැණවතී සූතර .
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ප්හළ යවලා තිය නවා යම් ස්වාමීන් වහන්යස්ලා මාව වගලායගන
මයගන් වැඩ ගන්නවා විතර ? ඇත්තටම ධර්ම මනර් ානික ?
කි ලා. ඒ වුණාට යොයහාම යගෞරව ිලු. අර යලාකු ස්වාමීන්
වහන්යස්ට වසක් උණු ප්ැන් සකස් කරලා දීලා ප්ැන් ප්හසු කරලා
ඉන්න යවලාවක ඇහුවලු, ස්වාමීන් වහන්ස ඔෙවහන්යස්ලා ඔ
කි න විි ට ඇත්තටම ඕක මනර් ානික කි ලා ඇහුවලු. ධර්ම
ඇත්තටම මනර් ානික කි ලා. ඇ ි ආ ුෂ්මතුන් වහන්ස එයහම
අහන්යන්. ඇ ි ස්වාමීන් වහන්ස යම් යප්ාඩි ස්වාමීන් වහන්යස්ලා
ප්ැවිි යවලා ෙලන්න ලස්සනට ඒවා ඉයගනගන්නවා. ෙණ භාවනා
කරනවා. මම හැමදාම යම්යක යම් වත ප්ිළියවත යකාරයගන ඉන්නවා
කි ලා මට සතුටක් තිය නවා. නමුත් යම්වා කරලා මට එයගාඩ
යවන්න ප්ුළුවන් ? මට යම් සැක ක් ආව ි කි ලා. ඊට ප්ස්යස් අර
ස්වාමීන් වහන්යස් යොයහාම හිත් වින තායලට මතක් කරලා
කිේවලු, ආ ුෂ්මතුන් වහන්ස, අප්ි යම් කරයගන න වැයඩ් සම්ප්ූර්ණ
නිසැකව තම ි කරන්යන්. මයග් දැනුයම හැටි ට නම් යම් ස ්ධර්ම
මනර් ානික ි. එතයකාට යම් මනුස්ස ා එයහනම් හාමුදුරැවයන්
මයග වැයඩ් හරියන. මම ඒ තරම්ම ශර ්ධායවන් තම ි යම් වැයඩ්
කරන්යන් කිේවලු. කි ලා අත් ය ක එකට ගහලා කිේවලු එයහනම්
ඔෙවහන්යස් කි නව නම් මට ෙ යවන්න ය ක් නෑ යම්ක
මනර් ානික ි කි ලා.
ඊට ප්ස්යස් යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් ෙැලුවලු, එතයකාට යම්
මනුස්ස ට යත්යරනවා ටික ටික. ඊට ප්ස්යස් කි ලා දුන්නලු භාවනා
කරම ක්. භාවනා කරම ක් කි ලා දීලා යම් මනුස්ස ා යම් වැ ්දා
මිලක්ඛතිස්ස කි ල ි නම සඳහන් කරලා තිය න්යන්. ඒ හාමුදුරැයවෝ
අර ස්වාමීන් වහන්යස් ටයත්දීම අනාගාමී ඵල ලෙලා සං ුක්ත
නිකා කටප්ාඩම් කරයගන ඒ ප්ළාතටම ක්ෂම ධර්ම ය ්ශක න්
වහන්යස් නමක් වුණ ි කි ලා යම් ලංකායේ වුණ මුල මැ අග තුනම
සම්ෙන්ධ යවච්ච සි ්ධි ක් සඳහන් කරලා තිය නවා. ඒ මනුස්ස ාට
ඇති යවච්ච ඒ ධර්ම මනර් ානික කි න සැක අර යලාකු
ස්වාමීන් වහන්යස් යකයරහි තිේෙ ශර ්ධායවන් උන්වහන්යස් දුන්න
සෘජු උත්තරය න්ම සන්සිඳුණට ප්ස්යස් මනුස්ස ා භාවනා කර ි
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
කි ලා කි න්යන්, ඔළුවට ප්ිදුරැවලින් හ ප්ු - අප්ි කි න්යන් හුම්යම්
කි ලා - එයහම නැත්නං ඔළුවට ති න රණුවක් ති ායගන ඒක
වතුයරන් යප්ාඟවනවලු. ඒ කරලා කකුල් ය කත් වතුයර ති ායගන
රෑ වල් භාවනා කළාලු. මම යම් වැ ්දා, මං අ ඇවිල්ලා සංඝ ාට
උප්ස්ථාන කරනවා. යම් ධර්ම මනර් ානික නම් මට ඉතුරැ වැයඩ්
කරන්න තිය න්යන් මම ිගටම මනසිකාර ප්වත්වනවා කි ලා අර
දීප්ු කර්මස්ථාන ඔස්යස් රෑ වල් භාවනා කිරීයමන් තම ි එ ා සැක
දුරැ කිරීයමන් ඇති කරගත්ත ශක්තිය න් ඒ ධර්ම සාක්ෂාත් කරලා
තිය න්යන්.
ඒ වයග්ම තම ි භාවනා කරනයකාට වියශ්ෂය න්ම අර
උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච වයග් එනයකාට අප්ිට සැක කි න එක යගඩි
ප්ිටින් එන්යන්. සාමාන ලාවට යනයම ි. යම් යකාරන වැයඩන්
ප්ුළුවන් ? සමහරැ අවුරැදු ප්හයළාව දාස භාවනා කරන අ .
කිසියස්ත්ම තාම ගුණ වියශ්ෂ ක් ලෙලා නෑ. ඉතින් යමයහම කරලා
යමාක ් යවන්යන් කි ලා සැක ක් ආවට ප්ස්යස් ඒක අර යහණ
ගහප්ු යසායහාන් ප්ිට්ටනි ක් වයග් තම ි. ගන්ඩම ය ක් නෑ, හියත්
යගාඩගන්ඩ ය ක් නෑ. ඒ නිසා යම් සැක ඉතාමත්ම නාස්තිකර
නීවරණ වශය න් සඳහන් කරනවා. තව සමහර විටක ෙහුශෘත
භාව නිසා තමන් ධර්ම කරැණු න්න නිසා විප්ස්සනා කරන්න
ගි ාම අරමුණ යමයනහි කරනවා යවනුවට කල්ප්නා කරන්න
ප්ටන්ගන්නවා. යම්යකන් යකායහාම වි ර්ශනා ඥාන ප්හළ යවන්යන්.
යම්යකන් යකායහාම විතක්ක යවන්යන්. යම්යකන් යකායහාම
විචාර යවන්යන්. යම්ක උ ේෙ ඥාන යම්ක ප්ටිභාග නිමිත්ත
ආදී වශය න් අර කරැණු ඒ ප්ැත්ත යම් ප්ැත්ත දාන්න ප්ටන්ගන්නවා.
ඒයකනුත් කවදාවත් විප්ස්සනාවක් ි ුණු යවන්යනත් නෑ. තමන්
හිතායගන හිටි ට ඉතාම ගැඹුුරැ තැනක ඉන්නව ි කි ලා කිසිම
ගැඹුරකුත් නෑ. ඒක නිසා යනත්තිප්්ප්කරණ වයග් යප්ාත්වල ලි ලා
තිය නවා උභයපක් සන්තීරණමු් න විි ිච්ඡා ව්ඤ්ඤචති32 කි ලා.
තමන්ට යප්්න්යන් තමන් ඒ ප්ැත්ත යම් ප්ැත්ත ය කම සලකා ෙලන
------------------------------------------------------------------------------------------------------------32
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ුත්තිහාරවිභඞ්ගවණ්ණනා.

37-වන ධමය ය ්ශන

|

යහාඳ ක්ෂ විනිශ්ච කාරය ක් වායග්. එන්ඩ තිය න ය ්වල් සහ
යවච්ච ය ්වල් ගැන කල්ප්නා කර කර ඉන්නවා. නමුත් න්යන් නෑ
යම් විචිකිච්ඡාව ි වැඩ කරන්යන් කි ලා.
ඒ නිසා යම් විචිකිච්ඡායේ තිය න භ ානකකම අර මිලක්ඛ ා
වයග් මස්වැ ්ය කුට එන්යන් නෑ. යමාක ඒ මස්වැ ් ට මූලධර්ම
ගැන දැනුමක් නෑ. එ ාට තිය න්යන් ඒ හාමුදුරැයවෝ කිේවා නම්
කිේවා එච්චර ි. නමුත් අර ධර්ම , නැත්නම් ධර්ම ඥාන , අප්ි කි න
සුතම ඥාන වර වලා ප්ටන්ගන්න ගත්යතාත් ඒ ප්ු ්ගල ට අර
යේයතන් හැිච්ච යලයඩ් වායග ධර්ම
අහන්යනත් නෑ,
ගුරැවරය කුට කි ලා ය න්නත් ෙැහැ. නමුත් යහාඳ යසෞඛ
සම්ප්න්න සුතම ඥාන ක් තිය නවා නම් ඒ ප්ු ්ගල ා නිතරම
ප්රතක්ෂ ඉස්සරහ ති ායගන අනුමාන ඥාන සහ සුතම ඥාන
ප්ස්යසන් ති නවා. හුස්ම ගන්න යවලායවි හුස්ම ගන්න එයක්
අත්දැකීම, ඒ වින් න , යමයනහි කරමින් යමයනහි කරමින් ලෙන ඒ
ධර්ම ඕජාව කාටවක්වත් නෑ ෙෑ කි න්න ෙෑ. ඒක ඒකාන්තය න්ම
ප්රතක්ෂ ක්. අන්න ඒ ප්රතක්ෂ තිය නවා නම් ඉිරි ට නයකාට
යම්ක යකායහාම අනිත දුක්ඛ යවන්යන්, යම්ක යකායහාම
උ ේෙ ඥාන ට න්යන් කි න එක සි ්ධ යව ි. අප්ිට අවශ
කරලා තිය න්යන් මූලකර්මස්ථාන ට හිත ය ාදායගන මූණට මූණ
දාලා ති ායගන ඉන්න එක ි. එයහම නැත්නං නීවරණ ක් ආව නම්
නීවරණ ට හිත ය ාදායගන නීවරණ අවයෙෝධ කරන එක ි. යම්ක
අවයෙෝධ කිරීයමන් එයහම යවන්යන යකායහාම යමයහම යවන්යන්
යකායහාම නැත්නං යම් හුස්ම ිහා ෙලාගන ඉඳීයමන් යකායහාම
නිවන් ලෙන්න ප්ුළුවන් යවන්යන්? එයහම නැත්නං සති වයග්
ධර්ම කින් යකායහාම ගැඹුරැ ඥාන ප්හළ යවන්යන් කි ලා
විවිධාකාරය න් අප්ි යම් සැකවලට යප්ායහාර දානවා.
එතයකාට ගන්න තිය න්යන් අර උභයපක් සන්තීරණමු් න
විි ිච්ඡා ව්ඤ්ඤචති කිේව වයග් ඒ විචිකිච්ඡාවට රජ යවන්න ය න්න
නරක ි. රජ යනායවන්න නම් එකම එක ි අවශ කරන්යන්
තමන්යග් මූලකර්මස්ථානය ් මූණට මූණ දාලා තිය නවා නම්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
කවදාවකවත් විචිකිච්ඡාවක් නැහැ. එන්ඩ ඉඩක් නැහැ. ඒක නිසා
විචිකිච්ඡාව ප්ිළිෙඳව යහාඳට යත්රැම් ගන්න ඕනෑ - ඔ ෙහුශෘත
භාව , නැත්නම් ොයගට තැම්බිච්ච ය ්වල් වායග ඒකත් නරක්
යවනවා, කාප්ු මනුස්ස යග ෙඩත් නරක් යවනවා වායග මූලධර්ම
යහෝ යමානම ය ක්වත් කල්ප්නා කිරීයමන් යගාඩ එන්න ෙැහැ. ඒ
නිසා ෙු ්ධ රත්න ධර්ම රත්න සංඝ රත්න , ඒ වයග්ම තමන්යග්
ශික්ෂා; මම ඇත්තටම සීල ක ප්ිහිටලා නැ ් කි න එක ගැන
තමන්යග් හියත් විශ්වාස ක් නැත්නං යමාන උප්කරම යකරැවත් සැක
ප්හළ යවනවා. යමාන උප්කරම යකරැවත් උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ප්හළ
යවනවා. ඒ නිසා ශික්ෂාව ප්ිළිෙඳව යහාඳ ප්ිරිසිදු ගති ක් තිය න්න
ඕනි. අතීත අනාගත ප්ච්චුප්්ප්න්න කි න ස්කන්ධ ධර්ම ප්ිළිෙඳව,
ප්ටිච්චසමුප්්ප්ා
දැනගන්න ඕනෑ ආදී වශය න් යමන්න යම් වයග්
අටතැන්හි සැක තිය නවා නම් ඒවා ප්ිරිසිදු කරගන්න තිය න
යහාඳම කරම තම ි ෙණ ඇසීම සහ ධර්ම සාකච්ඡාව.
ඒ වයග්ම අර උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච ටත් යම් කි න සැක ටත්
කි න ය කටම ඉතාමත්ම කිට්ටුව සම්ෙන්ධ යවනවා තමන්යග් ප්ිරිසිදු
සීල . අවිප්පටිසාරත්ථානි ් ා ආනන්ද
ුසලානි සීලානි33 කි ලා
සර්වඥ න් වහන්යස් සඳහන් කරනවා. වසින් වසට ි ුණු යවන
අධිශීල ක් ෙවට ප්ත් යවන ශීල සම්ප්න්න ප්ු ්ගල ාට විප්ිළිසරකම
නැති යවනවා. ඒ වායග්ම තම ි ම් කිසි යවලාවක තමන් යහාඳ
සීල ක
යනාප්ිහිටා
එයහම
නැත්නං
ෘෂ්ටි
ප්ිළිෙඳව
ප්ැහැිලිකමකින් යතාරව භාවනා කරනයකාට ප්රතිඵල ක් ආවත් ඒ
ආප්ු භාවනා ප්රතිඵල ප්ිළිෙඳවත් සැක කරනවා. භ යවනවා. ප්ස්සට
එනවා. යම්ක යමයහම යවන්න ප්ුළුවන් ? මට යම් යමාක වුයණ්
කි ලා ඒ භාවනාව ඉිරි ට යගන ා ුතු ගැම්ම නතර කරලා අරකට
සැක උප් වන්යන් යමාක ? තමන්යගම ශීල ප්ිළිෙඳව තමන්යග
ෘෂ්ටි ප්ිළිෙඳව තිය න අඩුප්ාඩු. ඒක ි සඳහන් කරන්යන් ආි්මව
වි්සා් හී ුස්ලසු ධ්ම්මසු සතිප්ට්ඨාන ප්ටන්ගන්න නම් මුලින්ම
කුසල ධර්ම න් ප්ිළිෙඳව ‘ආි ’, මුල ප්ිරිසිදු කරගන්න ඕනෑ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------33

අංගුත්තර නිකා , සකනිප්ාතප්ාළි, ආනිසංසවග්යගා, කිමත්ථි සූතර .
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යමාක ් ‘ආි ’ කි ලා කි න්යන්; යහාඳ ප්ිහිටි ශීල . නිවැරි
ෘෂ්ටි . යම්වා අඩුප්ාඩු නම් භාවනා ප්රතිඵල එනයකාට භාවනා
ප්රතිඵල ම වර වලා යත්රැම්ගන්න ඉඩ තිය නවා. අර ප්ියට් වයණ්
තිය න මීමා ප්ඳුරට ෙ ි වායග ඇතුළත අඩුප්ාඩුකම් තිය නවා නම්
අනිවාර් ය න් භාවනායේ ගැඹුරැ වැඩ කරන්න ගි ාම ඒයකන්
යහල්ලුම්කන ගති කම්ප්න චංචල ගති ප්හළ යවනවා. ඒක නිසා
ඒවා තිෙුණ ි කි ලා භාවනාව නතර කරලා ප්ශ්චාත්තාප් යවන්න
යනයම ි තිය න්යන්. යහාඳට යම් විචිකිච්ඡාව උ ්ධච්ච කි න ය ක
හියත් වැඩ කරනවා නම් නිතරම ආප්හු හැරිලා තමන්යග් ශීල
ප්ිළිෙඳව ප්රීක්ෂා කරන්න ඕනෑ.
මං යම් යප්ාදුයේ කි න එක යහාඳ නෑ, නමුත් කි න්න
ප්ුළුවන් ෙටහිර ඇත්යතාත් එක්ක ආසි ාකයර් මනුස්සය ක් භාවනා
වැඩ
කරන්න
ගි හම
ආසි ාකයර්
ඉන්න
භාවනා
කර්මස්ථානාවාර් වරැන්ට වැඩ කරන්න යවන්යන් ඔන්න ඔතන. ඒ
ඇත්තන්ට යලාකු හැඟීමක් තිය නවා විප්ස්සනාව ගැන. නැත්නං
යලාකු අවයෙෝධ ක් එනවා යමාක ් සතිය න් කරන්න ඕනෑ කි ලා.
ඒක කරන්න යකාච්චර ගි ත් කවදාකවත් යම් ශීල ක තිය න
වටිනාකම යත්රැම්ගන්න ඕනෑ ෙව යහෝ ඒක අග කරන්න වීම
ඒයගාල්යලා හිතනවා තමන්ට තරම් නෑ කි ලා. අයප්් තර්ක ඥාන ත්
එක්ක ෙලනයකාට යමාකට යම්කට ඔච්චර ශීල ක්, යමාකට ඕකට
ඔ විි ට ප්ිහිටප්ු ෘෂ්ටි ක් කි ලා ඒවා ගණන්ගන්යන් නැතුව අර
තාක්ෂණික ප්ැත්යතන් යම්ක ළඟට ගි ාම ප්රතිඵල නම් සී ට සී ක්
විශ්වාස ි. ඒක ප්ිළිෙඳව කතා කරන්න ය ක් නෑ. භාවනා කයළාත්
ප්රතිඵල තිය නවා. නමුත් ඒක රන්න තරම් යවන ශීල ක් තිය නව
කි න එක නම් ප්ු ්ගලික කාරණාවක්. ඉතින් ඒ නිසා යම් නීවරණ
ය ක, උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච සහ විචිකිච්ඡා කි න ය ක අයප්් තිය න
යම් ශීල ප්ිළිෙඳව යහාඳ උප්මාන ක්. අර අස්සජි ස්වාමීන්
වහන්යස්ට ෙුදුරජාණන් වහන්යස් සඳහන් කළා වයග් අස්සජි උයේ
ශීල ප්ිළිෙඳ සැක ? නෑ. එයහනම් යමාකට කලෙල යවන්යන්. ඒක
තිය නවා නම් ඕනෑ ය ක් කරයගන න්න ප්ුළුවන් ආදී වශය න්
යම් සෑම ය ්කම ප්ුදුමාකාර ප්ිළිබිඹු තිය නවා.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ඒක නිසා ඒ උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච යේවා විචිකිච්ඡා යේවා ඒක
ආවහම ඒක මකන්න හැදුවට කවදාවත් ඒ ප්ිළිතුර හම්ෙ යවන්යන්
නෑ. යහාඳට යහා ලා ෙලන්න ඕනෑ ඒක තිය නයකාට උ ්ධච්ච
තිය නවා. සැක තිය නයකාට සැක තිය නවා කි න එක
දැනගන්නවා, ඒක අමාරැ වැඩක්. දැනගත්යතාත් කවදා යහෝ යම්
උ ්ධච්ච ට යහ්තු යවච්ච මුලට හිත අින ගති ය ෝනියසෝ
මනසිකාර ප්හළ යව ි. මට යම් නිතර නිතර සැක එන්න යහ්තුව
යමාකක් කි න යහ්තුව ප්හළ යවලා එ ි. ඒක ෙ යවන්න
ය ක්වත් කලෙල යවන්න ය ක්වත් යනයම ි. ඒක සුව වීයම්
ලක්ෂණ ක්. ඒ වායග්ම ඒක හැම යවලායවදීම ආත්ම මධර්
වඩමින් යනයම ි එන්යන්. කනගාටුවක් ඇති කරමින් එන්න ඉඩ
තිය නවා. ප්ශ්චාත්තාප් යවන්න ඉඩ තිය නවා. නමුත්
ඒකාන්තය න්ම සුව ක් යගන ය නවා. ඒක නිසා ඔ ෙටහිර
මව  කරමය ් හැටි ට තිය න මානසික යරෝග සුව කිරීයම් චකරවලි
හරී ට කිට්ටුයවන් සම්ෙන්ධ යවලා කට ුතු කරන්න යවනවා
උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච සහ විචිකිච්ඡාව කි න ය කටත්. නමුත්
අවාසනාවට වයග් ඒ කරන්න න ඇත්තන්ටත් එච්චර සුදුසුකම්
නැහැ. ඒ සුදුසුකම් නැතුව ගි හම යවන්යන් ය න්නම අමාරැයව
වැයටනවා. ඒ නිසා ඒ ම් කිසි යකයනකුට අර මිලක්ඛ ා ඇවිල්ලා
ඒ ස්වාමීන් වහන්යස්යගන් අහනයකාට ස්වාමීන් වහන්ස යම්
ඔක්යකාමලා වැඩ කරගන්නවා මට විතරක් හරි න්යන් නැහැ. ඔ
කි න විි ට යම් ධර්ම
ඇත්තටම මනර් ානික කි ලා
අහනයකාට අර ස්වාමීන් වහන්යස්ට සුදුසුකම් තිෙුණා. ඒ ස්වාමීන්
වහන්යස්ට යකයනකුට ආත්ම විශ්වාසය න් කථා කරන්න ප්ුළුවන්
ගති තිය නයකාට මතක් කරලා කිේවා යමාක උඔට එයහම
හිතුයණ? යම්ක ි ස්වාමීන් වහන්ස මං යමච්චර කාල ක් යම්
උප්ස්ථාන යකරැවා කිසිම ගුණ ක් නෑ. හැෙැ ි මං යම් කරන ය ්
නම් ශර ්ධායවන් කරන්යන්. මං යම් ඔෙවහන්යස්යගන් අහන්න ි
ආයේ. නෑ මිලක්ඛ ඒකාන්තය න්ම යම් ධර්ම මනර් ානික ි
කි නයකාට අර මනුස්ස ා අප්්ප්ුඩි ක් ගහලා කිේවා එයහනම් හරි
නවා ස්වාමීන් වහන්ස. ආය සැක ක් එන්යන් නැහැ.
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ආන්න ඔ වයග් තම ි අප්ි උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච සහිත
ප්ු ්ගල න් එක්ක වැඩ කරන්න හ නයකාට ඉස්යසල්ලාම අප්ි
දැනගන්න ඕනෑ අප්ිට එේවාය ් වැඩ කරන්න නම් අප්ිට මූලික
සුදුසුකම් තිය න්න ඕනෑ ෙව. නමුත් අවාසනාවට වායග භාවනා
මධස්ථානවල ඉන්න වැඩිය න්ම කථා කරන මනුස්ස ා ළඟට
තම ි කමටහන් ගන්න න්යන් හුඟය යනක්. මට හරීම කනගාටු ි
ඒක ගැන නම්. යමාක ඒයගාල්යලා ප්ැනලා ය නව යන්. ඉතින් ගි
ගමන් යම්යගාල්යලෝ ඕනැ ප්රශ්න ක් ආප්ුවම කර ර ක් වුණාම අර
උ ්ධච්ච කුක්කුච්චය ් ඉහළම යකළවරට යරෝග යෙෝ වුණ යකනා
ළඟට ගිහිල්ලා තම ි ප්රශ්න සාකච්ඡා කරන්යන්. ෙැරිම තැන තම ි
කර්මස්ථානාචාර් වර ා ළගට එන්යන් අසාධ වුණාට ප්ස්යස්. ඉතින්
ඒක නිසා යම් කථා කරන්න ගි ාම, එයහම නැත්නම් තමන්යග රැචි
අනුව වැඩ කරන්න ගි ාම ධර්ම උඩප්ල්යල නවා. ඔළුයවන්
හිටගත්තා වයග් හිටිනවා. ඒක ි මතක් කරන්යන් හැම යවලායවම
තමන් නිශ්ශේ ව කට ුතු කරන්න. එන එන අරමුණක් යමයනහි
කරන්න. යමයනහි කරලා තමන් එදා ඉඳන් අ ක්වා කරප්ු යහාඳම
භාවනාව ප්ිළිෙඳ යතාරතුරැ කර්මස්ථානාචාර් වර ාට වාර්තා
කරන්න. එයහම නැති වුයණාත් අර උ ්ධච්ච විසින් උ ්ධච්ච
යප්ෝෂණ කරන තැනට නවා. සැක විසින් සැක යප්ෝෂණ
කරන තැනට නවා. උත්තර ට එන්යන් නෑ. යමාක එ ා හරි
ලායෙට ය නවා ඒවා. උප්ය ස් ය නවා මලු ගණන් ය නවා.
කණ්ඩි කට යකානකට යහ්ත්තු වුණාම කකුලක් බිත්ති ට
ති ාගත්තහම ඉතින් ප්ැ ගණන් ය න්නයග ක ිවාරැව නවා. අර
ිගින් ිගට ිගින් ිගට වැයවන උ ්ධච්ච ප්රය ්ශ කුක්කුච්ච ප්රය ්ශ
සම්ඵප්රලාප් ප්රය ්ශ ිහා ෙලනයකාට භාවනා මධස්ථානවලට තරම්
නෑ, ගැළයප්න්යන් නෑ ඒක. ඒක නිසා යමේවා ප්ිළිෙඳව දැනගත්තා
නම් අප්ිට යත්යරන්න ප්ටන්ගන්නවා අප්ි ඒක ආප්ුවහම ඒකට යප්ෝර
වැයටන විි ට කට ුතු කරන එක යහාඳ නෑ. යමාක එතයකාට
ලැයෙන ආ ර්ශ ත් යහාඳ නෑ යන්.
ඒ නිසා අප්ි උත්සාහ කරන්න ඕනෑ අප්ි යකාච්චර භාවනා
කළත් අවුරැදු ගණන් භාවනා කළත් කල්ප් ගණන් භාවනා කළත් යම්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
මූලික ධර්ම යත්රැම් අරයගන වියශ්ෂය න්ම නීවරණ නීවරණ
වශය න් යත්රැම් අරයගන ඒ සඳහා කළ ුතු ප්රතිකර්ම දැනගැනීමට
තරම් අප්ිට ඉවසීයම් ශක්ති ක් නැත්නම් හැමදාම දැන යහෝ යනාදැන
යප්ෝෂණ ලෙන්යන් නීවරණ ධර්මම ි. ඉතින් එතයකාට එ ා තුළින්
ඕනැ තරම් කි යවන්න ඉඩ තිය නවා ඔ සර්වඥ න් වහන්යස්
කිේවට ඕක හරි ටම හරි න්යන් නැහැ. එයහම නැත්නම් ඔ ධර්ම
ඔ විි ට මනර් ානික නෑ. නැත්නම් ඔ සංඝ ා ඔ කි න
විි ට සුප්ටිප්න්න නෑ කි ලා. ඒ කායලම හිටි යන සුනක්ඛත්ත
කි ලා ප්ුරැෂය ක්. ප්ැවිි යවලා එ ා ප්ැහැිලිවම කිේවා ෙුදුරජාණන්
වහන්යස් ළඟ මම ප්ැවිි යවලා හිටි ා. මං ෙුදුහාමුදුරැවන්යග්
යගෝලය ක්. නමුත් ෙුදුහාමුදුරැවන්ට ඔ කි න සර්වඥතා ඥාන නෑ.
ඔ ධර්ම ඔ කි න මනර් ානිකකම නෑ. ඔ සංඝ ා ඔ කි න
තරම් සුප්ටිප්න්න නෑ කි ලා වීි ක් වීි ක් ගායන ඇවිින්න
ප්ටන්ගත්තා. ආනන් ස්වාමීන් වහන්යස් ෙ යවලා කිේවා ස්වාමීන්
වහන්ස යමයහම ගිය ාත් ප්ිණ්ඩප්ායතත් නැති යව ි. යම් මනුස්ස ා
න න තැන ප්ිණ්ඩප්ායත කරන කරන තැන්වල ඉඳයගන අප්ිට
යමයහම යමයහම කි නවා. එතයකාට ෙුදුරජාණන් වහන්යස් සඳහන්
කළා ආනන් , කායලකි ඕක නැති යව ි. ඔ මනුස්ස ට ධර්මාන්ව
නෑ කි ලා.
ධර්මාන්ව කි ලා කි න්යන් ධර්ම අනුව කල්ප්නා කිරීයම්
ශක්ති ට ි. ධර්ම අනුව කල්ප්නා කළා නම් ධර්ම ප්වතින්යන්
විමුක්ති සඳහා ප්මණම ි. කලෙල ක් ප්ිණිස අවුලක් ප්ිණිස ධර්ම
කවදාවත් ප්ිහිටන්යන් නැහැ. ඒ නිසා භාවනා කරලා ලැයෙන
ප්රතිඵල ක් කවම කවදාවක්වත් අවුලක් ඇති කරන්යන් නැහැ. අවුලක්
ඇති වුණා නම් ඔ භාවනා ප්රතිඵල කි ලා හිතායගන ඉන්යන්
නීවරණ ක්. ඒ වයග් ය ්වල් කථා කරන්න නම් ඒවා ප්ිළිෙඳව
ප්ුහුණුවක් ඇති කරන්න නම් ඒ වයග් ය ්වල් අස්වසා ලන්න නම්
ධර්මතාවල තිය න යම් ප්ුදුමාකාර වංචනික ස්වරෑප් ගැන යහාඳ
අවයෙෝධ ක් ඇති කරගන්න ඕනෑ. ඒයකිත් ප්රධාන ය ් යවන්න ඕනෑ
තමන් ආරක්ෂා යවලා කට ුතු කරන එක. වංචනික ධර්ම යොයහෝම
ජ ට වැඩ කරනවා ඔ උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච සැක සංකා කි න
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තැන්වලි. ඒ නිසා ආධුනික ය ෝගාවචර ට අවශ යවනවා හරී ට
මූලකර්මස්ථාන ප්ිළිෙඳව යමයනහි කිරීම, ඒක හරි ට වාර්තා කිරීම,
ඒ වායග්ම නිතර කමටහන් සු ්ධ කිරීම. එයහම යනාවුයණාත් දැන
යහෝ යනාදැන යවන්යන් අර අවුල් යවන ප්ැත්තට න එක ි. ඉති න්
ඒ නිසා හරි ෙරක් තිය නවා, නමුත් හැමදාම කමටහන් සු ්ධ කරන්න
ප්ුළුවන් නම් යහාඳ ි. නමුත් අර කාලයේලාව සලකලා අඩු ගායන
වස් ය කකට සැර ක්වත් එයහම එයහම කරයගන නයකාට
යොයහෝම ඉක්මනට හරි ප්ාර යත්රැම්ගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති
ලැයෙනවා. ඒ මාර්ගය න් අප්ි යම් එකතු යවලා සාමුහිකව යම්
උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච සැක කි න ය ්වල් දුරැ කරනවා ඇර යවන විි ට
ආවට ගි ාට කරන්න ෙෑ. යම් සමථ භාවනායවි වයගත් යනයම ි
විප්ස්සනායවි. යොයහාමත්ම සංයේදී. යොයහෝමත්ම ආසන්න ි.
යොයහෝමත්ම උත්සන්න ි. ඒක නිසා එක විනාඩි ප්හක් නික ම්
ප්ර්ය ්ෂණ ක් ප්ිණිස යප්ාඩ්ඩක් කථා කර කර ඉඳලා ගිහිල්ලා වාඩි
යවන්න ෙලන්න. විනාඩි හ ක්වත් අඩු ගායන් සිත ඇතුයළ් ඒ කථා
කරප්ු ය ්වල් ප්ිළිෙඳව ආය කථා කරන්න ප්ටන්ගන්නවා.
ඉතින් ඒක නිසා ය ෝගාවචරය ක් න්නවා නම් යම් අසන්තං
වා අජ්ඣත්තං
උද්ධච්ච ුක් ුච්චං ‘නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං
උද්ධච්ච ුක් ුච්ච’න්ති පජානාති කි න තමන් තුළ උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච
දැන් නෑ, ඒ නැති ෙව න්නවා නම්, යත්රැම්ගනී අයන් යමවැනි
තත්ත්ව ක් රැකගන්න යමාන තරම් ශීල කින් සමාධි කින් ප්රඥාවකින්
උ වු කළ ුතු . එයහම යවලාවට අප්ි යම් ලැෙුණා වූ වටිනා ක්ෂණ
සම්ප්ත්ති ොල යවන විි ට හැසිරැයණාත් ඊට ප්ස්යස් උ ්ධච්ච
කුක්කුච්චය ් ප්හර වැය න යවලායවි අප්ිට විප්ිළිසරකම ඇති
යවනවා. ඒ නිසා උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච නැති චිත්තක්ෂණ ක්
ආප්ුවහම උප්රීම වැඩ ගැනීම සඳහා මතු යවන මතු යවන අරමුණු
යමයනහි කරමින් සක්මයන් යහෝ ප්ර් ංකය ් යහෝ එියනදා
කට ුතුවල කරනවා නම් ඒ ය ෝගාවචර ා ඒ ධර්මම , නැත්නම්
භාවනාම
අත්දැකීම් ලෙන්න තරම් සුදුසු භාජන ක් සහිත
ප්ු ්ගලය ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. එයහම නැත්නම් ලැබිච්ච තෑග්ග
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
රාගන්න ෙැරි යවනවා. ඉතින් ඒකට හරි ට කාල
කරනවා.

විසින් ඬුවම්

ඒ නිසා මතක ති ාගන්න ඕනෑ භාවනා කරයගන කරයගන
නයකාටම ඒ භාවනායවන් එන ප්රතිඵලවලට තරම් යවන ආකාරය ්
තමන්යග් කා ික වාචසික මානසික හැසිරීම ඇති කරන්න ඕනෑ.
එයහම නැතුව සර්වඥ න් වහන්යස් අර මුලින්ම ශීල හදාගන්න, ඒ
වායග්ම ෘෂ්ටි ක ප්ිහිටන්න ආදී වයග් ය ්වල් කිේයේ තමන්යග්
යගෝලොලය ෝ තමන්ට නතු කරලා ති ායගන ඉන්න තිය න ප්ටු
හැඟීමකින් යනයම ි. ඒ යගෝලොල න් යවනුයවන්ම ඇත්තා වූ
මමතරි කින් කරැණාවකින්. ඒ යමාක යම් නීවරණ ධර්ම විප්ස්සනා
ය ෝගාවචර ට නිතරම කරි ාත්මක ි යන. සමථ ය ෝගාවචර ා නම්
ඒක තාවකාලිකව ටප්ත් කරලා ඒ මතින් විප්ස්සනා කරන්යන්.
නමුත් සාමාන විප්ස්නාවට ගි ාට ප්ස්යස් නැවතත් අර නීවරණ
ධර්ම මතු යවනවා. ඒ නිසා මතු යනායවච්ච යවලායවි ඒක ිගට
යගනි න්නත් මතු වුයණාත් මතු යවච්ච ෙව නම වශය න්
දැනගන්නත් ඒ වායගම තම ි නීවරණ යවනුවට මූලකර්මස්ථාන මතු
වුයණාත් ඒයකන් උප්රීම ප්රය ෝජන ගන්නත් දැනගන්නව ි කි න එක
තම ි ධර්මාන්ව
කි න්යන්. ඒක යප්ාදුයේ ය න්න ප්ුළුවන්
උප්ය ්ශ ක් යනයව ි. වර ් වර ්දා ඉයගනයගන තමන් දාඩි
මහන්සිය න් හම්ෙ කරගත්ත ඉයගනගත්ත ඒ අතීත ය ්වල් මතක්
යවන්න ය න්යන නැතුව ිගට ප්ැවැත්වීම තම ි යම්කට කරන්න
තිය න කරම . ඒක ි යම් වස් හත අට එක ිගට ඉඳලා භාවනා
කරනයකාට ප්රතිඵල හරි න්යන්. හරි න යකනාට හරි නවා.
යමාක යහ්තුව, නීවරණ ක් ටප්ත් කරගත්තහම ඒ අවස්ථායේ
හුඟාක් දුර ිග න්න ප්ුළුවන්. අර එියනදා වැඩ කරනයකාට නීවරණ
ටප්ත් වුණත් නිකං යහෝ යහෝ මයඩ් දානවා වයග් ආය ත් සැර ක්
වස ඇතුළත එන්න ඉඩ වැඩි ි. යම්යකි එයහම යනයම ි. යමතන
තිය න වාතාවරණය ි කා ික වාචික මානසික වශය න් යප්ාදුයේ
ප්ර ත්න ය ා නයකාට කලාණ මිතර ආශර ලැයෙනයකාට ඒවා ටික
ටික අඩු යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ නිසා මතක ති ාගන්න ඕනෑ යම්
සමග්ගානං ත්පා සු් ා වයග් සමගිය න් එකතු යවලා භාවනා
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කරනයකාට හරි න්න තිය න ඉඩ යොයහාම වැඩි ි. නමුත් ඒකට
එක එක්යකනායග වගකීමත් යොයහාම වැඩි ි.
ඒක නිසා නීවරණ කි න ක්යෂ්තර අප්ි ඉතාමත්ම ක්ෂව
ප්රීක්ෂා කරන ප්රීක්ෂණ කණඩා මක් වායග. ඒ කණ්ඩා ම නිතරම
ප්රීක්ෂා කරමින් ප්රතිඵල නිකුත් කරමින් ඉන්යන්. ඒ නිසා මුලින්
ඇත්තටම සමාධි තම ි වැ ගත් යවන්යන්. නමුත් ඒ සමාධි
විප්ස්සනාවකින් ඇති කරන්න ගි ාම යම් ප්ස්යස් අප්ි අ සාකච්ඡා
කරප්ු නීවරණ ධර්ම ය ක ඉතාමත්ම ළඟ ඉඳයගන තමන්ට ප්රතිඵල
නිතුත් කරනවා. ඒ නිසා ලැයෙන ලැයෙන සෑම අවස්ථාවකින්ම
ප්රය ෝජන අරයගන නීවරණ නීවරණ වශය නුත් මූලකර්මස්ථාන
මූලකර්මස්ථාන වශය නුත් මූලකර්මස්ථානය ් ඇතුල් යවන ප්ලුව
ඇතුල් වීයම් ප්ලුව වශය නුත් ප්ිට යවන ප්ලුව ප්ිට යවන ප්ලුව
වශය නුත් යම් ඉඳයගන ඉන්න යවලාව වශය න් යම් සක්මන් කරන
යවලාව වශය න් යම් එියනදා වැඩ කරන යවලාව වශය න්
අරමුණුවල විශ භාව වැඩි යවනවා නම් නීවරණ න්යගන් යතාර
ශාන්ත භාව ක් දැකගන්න ප්ුළුවන් යවනවා. එතයකාට සමථ
සමාධි ක් වායග යම් ක්ෂණික සමාධි ඇති වු ණා නම් එදා තම ි
ය ෝගාවචර ා විප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳව ප්රිච ක් ක්ෂකමක් ලෙන්යන්.
ඒක ස්ථිරසාර එකක් යනයම ි. නමුත් මට ප්ුළුවන්, මම කරගත්තා
කි න සතුට ඇති යවනවා.
ඉතින් යම් ධර්ම යකාට්ඨාශ තවතවත් අහන්න අහන්න ඒ
ඇති කරගත්තා වූ ශක්ති අඛණ්ඩව ිගට යගන ාගන්න ඒ ඒ
යකනාට අදාළ වන්නා වූ ඒ ශර ්ධාව විරි සති සමාධි ප්රඥාව තව
තවත් ි ුණු යේවා කි න ප්රාර්ථනායවන් අ නීවරණ ප්ේෙ නිමාවත්
එක්කම අ ධර්ම ය ්ශනායේ නිමාව යමතනින් සටහන් කරනවා.
සි ලුය නාටම ඒ ස ්ධාදී ඉන්ද්රි ධර්ම වැඩීයමන් විප්ස්සනා ඥාන
තවතවත් සාර්ථකව ප්හළ යේවා කි ලා ප්රාර්ථනා කරනවා.

(යම් කෘති මුල සංස්කාරක සටහයන් දැක්යවන ප්රිි,
යමල්ෙන් ය ්ශනාවලිය න් උප්ුටාගත් යම් ය ්ශනායවන් අප් නා ක
ස්වාමීන් වහන්යස් විචිකිච්ඡා නීවරණ
ඒ හා සමග නීවරණ
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ප්ේෙ
අවසාන කර ඇත. එයහත් ප්රධාන ය ්ශනාවලිය ් එන
(නිස්සරණ වන යස්නාසනය ් ප්ැවැත්වුණ) අංක 38 රන මීළඟ
ය ්ශනාව විචිකිච්ඡාව ප්ිළිෙඳවම . යම් ය ක අතර අඛණ්ඩ
සම්ෙන්ධ ක් යනායප්යනතත් විෂ එකම යහ ින් අවුලකින් යතාරව
ිගටම කි වීමටත් අර්ථ උකහාගැනීමටත් හැකි වනු ඇත.)
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38 │ විචිකිච්ඡා
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බ්ුද්ධස්ස
ඉධ භික් ්ව භික් ු සන්තං වා අජ්ඣත්තං විි ිච්ඡං ‘අත්ථි ්ම
අජ්ඣත්තං විි ිච්ඡා’ති පජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං විි ිච්ඡං
‘නත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං විි ිච්ඡා’ති පජානාති.
යථා ච අනුප්පන්නාය විි ිච්ඡාය උප්පා්දා ්හාති තඤ්ඤච
පජානාති, යථා ච උප්පන්නාය විි ිච්ඡාය පහානං ්හාති තඤ්ඤච
පජානාති, යථා ච පහීනාය විි ිච්ඡාය ආයතිං අනුප්පා්දා ්හාති
තඤ්ඤච පජානාති.
යගෞරවනී මහා සංඝරත්නය න් අවසර ි. අප්ි ප්සුගි සති
යවනයකාට ය ්ශනා 37ක් නිම කරලා තිය නවා. යම් සතිප්ට්ඨාන
සූතර ියග් අප්ි අ යම් ගත කරන්යන් සතර සතිප්ට්ඨාන න්යග්
ධම්මානුප්ස්සනායේ. එ ිනුත් ප්ළමුයවනිය න්ම සංගරහ යවන්නා වූ
නීවරණ ප්ේෙය ් අවසාන නීවරණ , නමක් වශය න් කි නවා නම්
විචිකිච්ඡාව, සැක , සංකාව. යම් විචිකිච්ඡාව මචතසික ක්
වශය නුත් හඳුන්වාදීමක් කරනවා. අප්ි සාමානය න් සැක, සංකා
කි න ප් ය න් තම ි නිර්වචන කරගන්යන්. යම් විචිකිච්ඡාව සතර
සතිප්ට්ඨාන ආදී භාවනා කරන යලෝක ක සීල, සමාධි, ප්ඤ්ා ආදී
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ශික්ෂා වර්ධන ප්ිණිස විතරක් යනයව ි, එියනදා ජීවිතවලත්,
එියනදා වැඩ ප්ිළියවයළ්ත් යහාඳ නරක විනිශ්ච කිරීයම්දී තින්ම
ෙලප්ාන ධර්ම ක් ෙවට ප්ත් යවලා තිය නවා. මහා සුප්ින ජාතක
ආදී ජාතකවල ෙලනයකාට ෙු ්ධ ශාසන ප්ිරිහීයම්, එයහම නැත්නම්
මනුස්ස ායග් ප්ිරිහීයම්, එයහම නැත්නම් මනුස්ස ායග් ප්රිණාමය ්
දුර්වල වීයම්, වල්මත් වීයම් ප්රධානම ලක්ෂණ
වශය න්
යප්න්වන්යන් සැක . එකියනකා යකයරහි ඇති විශ්වාස දුර්වල වීම.
සාමානය න් සාසනානුයලෝමිකව සඳහන් කරනවා නම්,
“විස්සාසාපරමා ඤාති” වශය න් සඳහන් කරනවා. විශ්වාස ි අප්ි
ලෙන ප්රම ඥාතිත්ව . අප්ි එකියනකා හඳුනාගැනීම සඳහා තිබි
ුතු
මුල්ම ලක්ෂණ තම ි විශ්වාස . යම් විශ්වාස තිය නව නම්, යල්
නෑය කුට වඩා ප්ුදුමාකාර ළෙැඳි ාවක්, ප්ුදුමාකාර අ හස්
මතිමතාන්තර හුවමාරැ කරගැනීයම් ප්හසුවක්, ප්ුදුමාකාර විිය ් අඩු
යවලාවකින්, අඩු ශක්ති ප්රමාණ කින්, අඩු ප්රභව මූලධර්ම
ප්රමාණ කින් වැයඩ් සම්ප්ා න කරගන්න ප්ුළුවන් ගති කුත් සතුට,
සමාදාන , වීර් කුත් ප්ුදුම විි ට ප්හළ යවනවා.
නමුත් යම් තාක්ෂණික ි ුණුව, එයහම නැත්නම් යම් ඉඳුරන්
එකියනකා යවන් යකාට ක්වමින් ප්ිනවන ගති , තමන් ප්වුයල්
ඇත්තන්යගන් යවන්ව තමන් තනි ම ප්ිනයවන ගති ආදී ය ්වල්
වැඩි යවන්ට වැඩි යවන්ට, යම් කාම ආශාවන් ිහාවට නයකාට
නයකාට, ප්ු ්ගලිකව ඉඳුරන් වශය න් යහෝ තමන් වශය න් යහෝ
අජ්ඣත්ත ොහිර වශය න් යහෝ ප්ු ්ගලික යවන්ට යවන්ට යවන්ට යම්
විශ්වාස කි න එක එච්චර වටිනා ය ක් යනායවන ෙවට ප්ත්
යවනවා. ඒ ය ්වල් න්තර සූතර මාර්ගය න් කරගන්නට ප්ුළුවන්
යවනයකාට, අර තිෙුණ ඉතා විශාල විස්වාස ප්හළ ෙහිනයකාට,
යමාන තරම් වස්තු ප්රියභෝග කළත් සුයඛෝප්යභෝගී ය ්වල්, උප්යභෝග
ප්රියභෝග වස්තු ගත්තත් කවමදාකත් අර විශ්වාස ලෙන්නට ප්ුළුවන්
වූ ඒ ඥාතිත්ව හදා යෙදාගන්නට අප්ිට කවදාවත්ම ෙැහැ. යම් සම්ෙන්ධ
විස්තර දැන් ට කරන්නට ෙැරි තායලට ඉතාමත්ම ප්රකටව ි ුණු ැ ි
සම්මත රටවල්වල සි ්ධ යවලා තිය නවා. ඒ ඇත්යතෝ ප්ුදුමාකාර
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ප්ු ්ගල න් ෙවට ප්ත් යවන්නට යවලා තිය නවා, අනිත් අ යගන්
යවන්ව තනිවම කට ුතු කිරීයමන්.
යම් ය ් කරනයකාට කරනයකාට ිගින් ිගටම එකම යලඩ ි
ඇති යවන්යන් ඒ ඇත්තන්ට, තරැණ අසහන කි ල එකක්. එ
යමානම තායලකින්වත් විසඳාගන්න ෙැහැ. හිතනවා ඒ තරැණ
අසහන ටත් යෙයහත් තිය ි, තරැණ අසහන ටත් ම් ම් ය ්වල්
දීයමන් සම්ප්ූර්ණ කරන්න ප්ුළුවන් යව ි කි ලා. ම් ම් ය ්වල් වැඩි
යවන්න යවන්න අසහන වැඩි යවනවා. ඒ යමාක , විශ්වාස
තිය න්යන් තවත් මනුස්සය ක් ප්ිළිෙඳව යනයව ි.
න්තර ක්
යෙයහතක් ආදී ය ්වල් ප්ිළිෙඳව ි. යම් හින්දා යම් සැක සංකා ිගින්
ිගටම වැයඩන නිසා යකාච්චර වස්තු ප්රියභෝග, උප්යභෝග ලැෙුණත්
කවදාකවත් අර විශ්වාසවන්ත භාව , ඥාතිත්ව නැවත ඇති කරගන්න
ෙැරි තායලට අකාමකා දායගන
නවා. තුන්යවනි යලෝකය ්
රටවල්වල ඉන්න අප්ට ඒක දැකගන්න ප්ුළුවන්. නමුත් අඃ අයඳෝම ි
කි න තරමට අප්ිත් අන්ධානුකරණය න් අර ප්රියභෝග උප්යභෝග
වස්තු සහිත ප්රිසර ලැයේවා! කි ලා ප්රාර්ථනා කරමින් ඉන්නවා.
ඉතින් අප්ට ලැයෙන්යන් ඒකාන්තය න්ම යම් අසහන කි න
යරෝග තම ි.
ඒක නිසා යම් විචිකිච්ඡාව ප්ිළිෙඳ දැනගැනීම, හිතන්න නරක ි
යම් ෙණ භාවනා කරන ය ෝගීන්ට ප්මණක් යවනව ි කි ලා. එයහම
නැත්නම් යම් ෙණ භාවනා ය ෝගීන් හිතන්න නරක ි, යම් යලෝකය ්
ති න ය ්වල් දැනගන්න එක අප්ිට භාවනාවට ොධ ි කි ලා.
අනිවාර් ය න්ම යම් ය ක සම්ෙන්ධ ි. වියශ්ෂය න්ම ොහිර
යලෝකය ් යම් සැක කට ෙඳුන් යවලා, සැක ක ගත කරන
ප්ෘථග්ජන ා ිහා ෙලනයකාට කාටවක්වත් අත දාලා යේරන්න
ප්ුළුවන් තත්ත්ව ක් අ ඇත්යත නැහැ. ඒ තරමටම ඒක අවුල් යවලා,
අන් මන් යවලා තිය න්යන්. යමානම ය ක් කරන්න ගි ත්
තිය න ය ් අවුල් යවන එකම තම ි යවන්යන්. ඒ තරම්ම සැක ක්
මතු යවලා නිසා. ඉතින් ඒක කවදාවකවත් යම් භාවනා යලෝක ට ෙල
යනාප්ා අරින්යන් නැහැ. අනිවාර් ය න්ම ෙලප්ානවා. යමාක ඒක
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
මුළු යලෝක ප්ුරා ප්ැතිරිච්ච එකම කම්ප්න ශක්ති ක් තිය න්යන්. ඒ
ෙහුතරය ් ප්වතින්නා වූ ඒ සැක කරන නුරැස්නා ගති, එකියනකා
යකයරහි අවිශ්වාස ගති ඇති යවච්චහම, ඒක ඒකාන්තය න්ම
තනි ම යකයනකුට අ ින් කරගන්න ෙැරි තරම් විශාල ය ක්.
එතයකාට භාවනාවට ඒකාන්තය න්ම ෙලප්ානවා. ඒ නිසා ඒක
ප්ිළිෙඳව අවයෙෝධ කරගැනීම තමන්ට තමන්යග් ප්රමාණ මැනගන්න
යලාකු යහ්තුවක් යවනවා. යම්ක මට කරගන්න ප්ුළුවන් හරි ක්
තිය නවා. කරගන්න ෙැරි හරි ක් තිය නවා, නමුත් ඒක දැනගන්න
ප්ුළුවන් ශක්ති ක් ති නවා. යමන්න යම්ක ි යවන සංගි , යමන්න
යම්ක ි යවන සංසි ්ධි
කි ලා දැනගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක්
තිය නවා. ඒක සර්වඥ න් වහන්යස් යොයහෝ අග කළා.
ඒ නිසා විචිකිච්ඡා මචතසික ප්ිළිෙඳව යහාඳ, මනා
අවයෙෝධ ක් තිය න්නට ඕනෑ. කතා කරනයකාට යම් විචිකිච්ඡාව
ප්ිළිෙඳව හිත අවුල් කරනව වයග් දැයනන්න ඉඩ තිය නවා. ෙණ
අහනයකාටත් ඒ ගති එන්න ඉඩ තිය නවා. උප්මාවකට කි නව
නම් උප්සම්ප්දා භික්ෂූන් වහන්යස්ලාට වින
යප්ාත කි ල
ය නයකාට, ඉස්ඉස්යසල්ලාම මමථුන ධර්ම යස්වන ප්ිළිෙඳව
විශාල විස්තර ක් කරන යකාට, යවනදා නැති විි ට කාමරාග ආදී
සිතුවිලි ප්හළ යවනවා. සංඝාධියස්සාප්ත්තිකන්
ෙලනයකාට ඉස්
ඉස්යසල්ලාම තිය න ධර්ම අහනයකාට ඒ කාම ආශාව ප්ිළිෙඳව
හදාරන්න යවනවා. නමුත් යම්ක දැනගන්යන් නැතිව ඉස්සරහට
වීර් ක්, ඉස්සරහට ශික්ෂාවක් ඇති කරගන්න අමාරැ ි. වින තම ි
යම් ඉයගනගන්යන්, නමුත් යම්කට අවශ කරනවා යම් වින කඩන,
වින නැති කරන ප්රධාන කාමරාග ප්ිළිෙඳව ඉයගනගැනීම.
ඒ වායගම තම ි යම් විචිකිච්ඡා මචතසික . සැක සංකා
ප්ිළිෙඳව කතා කරනයකාට යගාඩක් සැක සංකා එනවා වායග්
දැයනන්න ඉඩ ති නව. නමුත් එයහම යවලා යහෝ ඒ වයග් යවයහසක්
රලා යහෝ වි මක් කරලා යම් වින ප්ිළිෙඳව, එයහම නැත්නම්
සීල ප්ිළිෙඳව හිර යවලා තියෙන තැන, දැන් යකාතන යම් අහු
යවලා තිය න්යන් කි ලා දැනගන්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා ධර්ම සාකච්ඡා,
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ධර්ම ය ්ශනා, සැක සංකා දුරැ කිරීම සඳහා ඇත්තා වූ ප්රධාන
මාර්ග ක් යවනවා. ඒ සැක ඒ සංකාව කුකුස අප්ි නීවරණ ධර්ම ක්
යලස කි නයකාට, විචිකිච්ඡාව නීවරණ ක් වශය න් සඳහන්
කරනයකාට කි න්යන ෙු ්ධාදී අටතැන්හි ඇති සැක කි ලා. ඒක
තම ි යථරවා යත්රැම් අරයගන තිය න ප්ිළිගත් උත්තර .
ඇත්තටම ෙුදුරජාණන් වහන්යස් සත ? “බ්ු්ද්ධ ඞ් ති”.
ධර්ම කි න එයක් ඒහිප්ස්සික ඕප්න ික ආදී ගුණ ඇත්තටම
තිය නව ? සංඝ ායග් ඔ
සුප්ටිප්න්න ආදී ගුණ ඇත්තටම
තිය නව ? ඒ වායග්ම ශීලය න්, සමාධිය න්, ප්රඥායවන් කි න
විිය ් අනුප්ිළියවලින් න ශික්ෂාවක් යම්යක ඇත්තටම තිය නව ?
ඒ වායග්ම ඔ කි න විිය ් අතීත ප්ාරමිතා ප්ිරීම් ආදී අතීත
වශය න් යලෝක ක් තිය නව ? අනාගත වශය න් යමයහම වැඩ
යකරැයවාත් යහාඳ ි, යහාඳ වැඩ යකරැයවාත් යහාඳ ි නරක වැඩ
යකරැයවාත් නරක ි කි ල අනාගත ක් යම් වර්තමාන යමායහායත්
විනිශ්ච කරගන්න ප්ුළුවන් ? වර්තමාන යමායහාත වශය නුත්
යමයහම ආගමානුකූල වි
ුතු ි යහෝ යනා ුතු ි, ඒකාන්තය න්ම
යහාඳ ය ් යකරැයවාත් යහාඳ ය ් ලැයෙනවා, නරක ය ් යකරැයවාත්
නරක ලැයෙනවා කි න යම් ධර්ම සත ? එයහම නැත්නම්
හැි ාවක් අවශ ? භ ලැජ්ජාවක් තිය න්න ඕනෑම ? ඒ වායග්ම
ප්ටිච්චසමුප්්ප්ා , කර්ම සහ කර්ම ඵල ඇත්ත ? ඔන්න ඔ ටික
තම ි සාම්ප්රදා ානුකුලව විචිකිච්ඡාව යප්න්වනයකාට යප්න්වන්යන්
ෙු ්ධාදී අටතැන් ප්ිළිෙඳව සැක .
ඒ සැක නැති කිරීම සඳහා - විචිකිච්ඡායේ ප්රතිප්ක්ෂ සඳහා
යප්න්වන්යන් විතක්ක කි න මචතසික . විතක්කය ්දී කරන්යන්
එක එක ය ්වල් ප්ිටින් ප්ිටින් ෙලෙලා විසි කරනවා යවනුවට ගත්ත
ය ් ඉතාමත්ම වියේකීව විමසා ෙැලීම ි. විමසුම් නුවණ, විචාර ෙු ්ධි .
යම්කට ධම්මවිච සම්යොජ්ඣංග කි ල, යොජ්ඣංග ධර්ම විස්තර
කරනයකාට, ගන්නා වූ ධර්ම ප්ිළිෙඳ විචක්ෂණ භාව ත් යප්න්වලා
ය නවා. විචිකිච්ඡායවදී තිය න්යන් එකින් එකට එකින් එකට ප්නින,
එකක්වත් ප්ිරිසිදු භාව ක් නිශ්චිත භාව ක් ගන්යන නැතිව, සංකාව
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
වැඩි කරමින් අරමුණු මාරැ කරනවා. අරමුණු මාරැ යවනවා. ඒ මාරැ
යවන්න යවන්න, හිත කවදාවත්ම කිසිම ය ්ක ගැඹුරක්, කිසිම ය ්ක
ඇතුළතක් දැකගන්යන නැහැ. ප්ිටින් ප්ිටින් ප්ැනයගන ප්ැනයගන
නව, යොයහෝම මතුප්ිටින්. ඒක සංකාවට ප්ක්ෂ ි. සංකාවට,
සැක ට ආධාර කාරක ි. ඒ යවනුවට ගත්තා වූ අරමුයණ් කිමිදීමක්
යප්යනනව නම්, කිඳාෙැසීමක් සිදු යවනවා නම්, අනිත දුක්ඛ
අනාත්ම ආදී දැකගැනීමක් සිදු යවනවා නම්, එතන සංකාවට
විචිකිච්ඡාවට තැනක් නෑ.
ඒ නිසා විචාර ෙු ්ධි , විමසුම් නුවණ කි ල අප්ි යම්ක
ලස්සන සිංහල වචන කට දාල තිය නවා, ධම්මවිච
සම්යොජ්ඣංග කි ල යොජ්ඣංග ධර්මවල යප්න්වනවා. අන්න ඒක
ඇති යකනාට යම් සංකාවට උත්තර ති නවා. ඒ නිසා ම් ප්රමාණ ක
ෙහුශෘත භාව ක අවශකමක් තිය නවා. යවන විි කට නම් අර
මුලින් සඳහන් කළා වයග්, යම් විචිකිච්ඡාව වයග් ය ්වල් ඉයගනගන්න
න එක අප්ිට ඕනෑ නෑ කි ල ප්ැත්තකට දාලා හිටි ට, තමා වශය න්
උත්තර ක් හදාගන්න ෙැරි තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. ඒ නිසා
විචිකිච්ඡාව වයග් ය ්වල් අනිවාර් ය න්ම යම් ගමයනි හමු
යවනවාම ි. ඒ නිසා ඒ සඳහා ම් ප්රමාණ කට යම්ක යහාඳ, යම්ක
නරක, යම් යහාඳ, යම් වඩා යහාඳ ය ්, ආදී වශය න් කි න එක
දැනයගන තිය න්න ඕනෑ. යම් ප්ින යම් ප්ව, යම් කුසල යම්
අකුසල , යම් කුසල යම් අධිකුසල , යම් සීල , යම් අධි සීල , යම්
චිත්ත යම් අධිචිත්ත ශික්ෂාව, යම් ප්රඥාව යම් අධිප්රඥා ශික්ෂාව කි ල
යහාඳ නරක ය ක යවන් කරගැනීමත්, යහාඳින් වඩා යහාඳ යවන් කර
ගැනීමත් කි න ය ් යවනස හුඟාක්ම සුතම වශය න් දැනයගන
තිය න්න ඕනෑ.
සාමානය න් යම් සැක , සංකා කි න එක සෑම ආගමක්ම
ප්ැතිරීයම්දී මුලින්ම ඇති යවන ය ක්. ඒ නිසාම ෙු ්ධ ධර්මය ්ත්
අනිකුත් සම ාන්තර ර්ශනවලත් ෙලනයකාට, යම් සඳහා අතන්ත
වශය න් ඇ හීම සහ භක්ති විතරම ි සර්වඥ න් වහන්යස්
යලෝකය ් ප්හළ යවන්න ඉස්යසල්ලා සෑම ආගම් කර්තෘවරය ක්ම
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ශරාවක ින්ව තමන්යග් ප්ැත්තට හරවගන්නට, නිසැක කරගන්නට
ප්ාවිච්චි කරප්ු එකම උප්කරණ . සර්වඥ න් වහන්යස් යම්ක
ප්රතික්යෂ්ප් කළා. උන්වහන්යස් ය ්ශනා කළා, යම් සඳහා අවශ කරල
තිය න්යන් විමසුම් නුවණ ි. යම් සඳහා අවශ කරල තිය න්යන්
විචාර ෙු ්ධි ි. යම් සඳහා අවශ කරල තිය න්යන් ධම්මවිච
සම්යොජ්ඣංග ි. ඒ අනුව තම ි, ඒක හරි නම්, ය වුම හරි නම්,
විමසුම හරි නම් විශ්වාස ප්හළ යවනවා. ආන්න ඒ විශ්වාස විමසුම්
නුවණ ප් නම් කරගත්ත එකක් යවන්න ඕනෑ, තර්ක ඥාන ප් නම්
කරගත්ත එකක් යවන්න ඕනෑ කි ල සර්වඥ න් වහන්යස් විතරක්
අර ඒ තාක් කල් භක්ති ට විශ්වාස ට දීලා තිය න තැන අනිත්
ප්ැත්ත හරවලා, නැත්නම් ඒකට ප්රධාන විකල්ප් ක් වශය න් ඒ
විමසුම් නුවණ ඉිරිප්ත් කරනවා. ඒ නිසා විචාර ෙු ්ධි ට ප්රධාන
තැනක් ය නවා.
යම්කම අප්ිට වාසි තාල ට, යවන විි කට කි නවා නම්,
යථරවා කරම ට වාසි විි ට සඳහන් කරලා තිය නවා, යලෝකය ්
ම් කිසි ය ක් සාක්ෂාත් කරගන්න, නැත්නම් විනිශ්ච කරගන්න,
නැත්නම් තහවුරැ කරගන්න කරම තුනක් තිය නවා, ස්ද්ධයය සිද්ධා,
අනුමාන සිද්ධා, පච්චක් සිද්ධා කි ල. ෙු ්ධාගම හැර සෑම ආගමක්ම,
ෙු ්ධාගමත් දැන් යම්ක ප්ටලවයගන තිය න නිසා ෙු ්ධ ධර්ම ත් හැර
කි ලා කිේයවාත්, ඒයකි ප්ටන් අරගන්යන් ප්ච්චක්ඛ සිද්ධායවන් තමන් ප්රතක්ෂ කළ ය ්. ඊට ප්ස්යස් එ ට අනුයලෝමව අනුමාන
සිද්ධාව සි ්ධ යවනවා. ඒ අනුව සයද්ධ  සිද්ධාව සර්වඥ න්
වහන්යස් ප්ිළිගන්නවා. සයද්ධ  සිද්ධාව ප්රතික්යෂ්ප් යවලා නෑ ඒ
කායල්.
නමුත් ප්ච්චක්ඛ සිද්ධායවන් අනුමාන සිද්ධායවන් සයද්ධ 
සිද්ධාව සි ්ධ යවනවා. අනිකුත් සෑම ආගමකම ඉස්යසල්ලාම
තිය න්යන, සයද්ධ  සිද්ධාව. ස ්ධාවම නැත්නම් ඒකාන්තය න්ම
අප්ාය ්. ම් ම යවලාවක ය වි න් වහන්යස් ප්ිළිෙඳව සැක යකරැව
නම් සදාකාලික අප්ාය ් කි ලා මුලින්ම ෙ කරල දීල තියෙනවා. ඊට
ප්ස්යස් කි ල තිය නව,
ම් කිසි යකයනක් කි නව නම්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ප්රතක්ෂය න් යම් යලෝයක් ය ක් ලොගන්න ප්ුළුවන් කි ලා, ඒක
ප්රධාන මාර ධර්ම . ඒකට කවදාකවත් ඇහුම්කන් ය න්න එප්ා.
ඇහුම්කන් දුන්යනාත් ඒත් උඹ සදාකාලික අප්ා ට නවා. ඒ නිසා ඒ
ආගම්වලින් කරන ය ්, හිතට හිතන්න ප්ුළුවන් සීමාව ක්වලා යකාටු
කරලා තිය නවා. ප්ටන්ගන්නයකාට ශර ්ධාව ති ාගන්න. ම් කිසි
යකයනක් න ප්ායරි, අතරමගි හම්ෙ යවලා කිේයවාත්, නෑ
ප්රතක්ෂ කරන්න ප්ුළුවන් ය ක් තිය නවා කි ලා, කරැණාකරල
මිනිහා වහාම ප්රතික්යෂ්ප් කරන්න. වහාම ඔහුයගන් ගැලයවන්න. ඔහු
මාර ප්ාක්ෂික ි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ධර්ම අ හාගන්න ඇත්තන්ට ඒ
ධම්මවිච කි න එක, විචාර ෙු ්ධි කි න එක වහ වයග්.
ෙුදුරජාණන් වහන්යස් යම්කම අනිත් ප්ැත්ත හරවල විස්තර
කරනවා, මක් අ හන්න නම් ඒක හුඟක් ප්රතක්ෂ කරයගන, ඒ
අනුව අනුමාන සි ්ධාව ඇති යවලා ඒයකන් ප්ස්යස තම ි සයද්ධ 
සිද්ධාව සි ්ධ යවන්යන. යම් නිසා ප්ුදුමාකාර ශර ්ධා විෂය හි ඇත්තා
වූ ආකල්ප් ය කක් යම් විචිකිච්ඡාවට ප්රතිප්ක්ෂව ක්වන්නට ප්ුළුවන්,
ආගම් අතර යවනස යප්න්වලා. ඒක නිසා විචිකිච්ඡාව කි න
ධර්මතාව සාකච්ඡා කරන්න ගන්නයකාට මහ ගැඹුරක් ති න ෙව
යප්්නවා. සෑයහන ධම්මවිච ක්, සෑයහන විචාර ෙු ්ධි ක්, විමසුම්
නුවණක් අවශ ෙව යත්යරනවා. ඒ නිසා කි න්න ප්ුළුවන් අප්ිට
සැක ප්ිළිෙඳව, ප්වුල් කඩා ඉහියරන්යන් ඇ ි? ආණ්ඩු වැයටන්යන්
ඇ ි? එයහම නැත්නම් යම් ආගම් අතර රණ්ඩු ඇ ි? භාවනා කරම
අතර රණ්ඩු ඇ ි? ආදී වශය න් යම් යලෞකික විෂ ගත්යතාත් නම්
විචිතර කතාවක් වයග්, හුඟාක් සිත් ගන්නසුලු නි ර්ශන යගන හැර
ප්ාන්න ප්ුළුවන්. යමාක , ඒක මිනිසුන්ට හුරැ ි. ඒක යම් ධර්ම
මාතෘකාවට අදාළ නෑ.
නමුත් යම් විචිකිච්ඡාව යකායහාම අධිශීල ශික්ෂාවට,
අධිචිත්ත ශික්ෂාවට, අධිප්රඥා ශික්ෂාවට ෙලප්ාන්යන කි ලා කිේයවාත්
ඒක මිනිස්සු හිතන ය ක් යනයව ි. කල්ප්නා කරන ය ක්
යනයව ි. භාවනා කරන යලෝකය ්වත් අ කල්ප්නා කරන ය ක්
යනයව ි. ඒ යමාක ? ඒ තරමටම ඒක ප්ිළිෙඳව එකලාස ක්,
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ප්ිරිසිදුකමක් ගන්න ෙැරි තරමටම යම්ක අවුල් යවලා තිය නවා.
තණයකාළ වැවිලා තිය න්යන්. නමුත් යම්ක සු ් කරගන්යන් නැතිව
ඉස්සරහට න්න ෙැරි නිසා අප්ි අර යලෞකික නි ර්ශන යගන හැර
ප්ාමිනුත්, ශීල ට යම්ක ෙලප්ාන හැටි, සමාධි ට ෙලප්ාන හැටි,
ප්රඥාවට ෙලප්ාන හැටි වශය නුත් අප්ිට සි ්ධ යවනවා යම් අවුල
කප්ායගන ප්රණ ආර් ාදී උත්තම න් වහන්යස්ලා ගමන් කළ මාර්ග
ප්ැහැිලි කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා අප්ිට අවශ යවනවා යම්
විචිකිච්ඡා ධර්ම , සැක දුරැ කරලා ඒ යවනුවට අධියමාක්ඛ සංකායේ, සැකය ් අනිත් ප්ැත්යතන් ඕනෑම ය ක් ඇහුවාම ප්ැහැිලි
විනිශ්ච කට එළයඹන්න ප්ුළුවන් අධියමාක්ඛ - ලොගැනීම සඳහා
යකායහාම අප්ි යම් කරයගන න විප්ස්සනාවට උප්ය ස් ලොගත
ුත්යත්? යකායහාම සමථ භාවනාවට උප්ය ස් අවශ කරන්යන්?
යකායහාම ශීල රකින්නට අවශ කරන්යන්? කි න එක යොයහෝම
සමීප් අවශ කරන කාරණාවක්. ඒ සඳහා තම ි අර ප්ච්චක්ඛ සිද්ධා,
අනුමාන සිද්ධා, සයද්ධ  සිද්ධා කි න සංකල්ප් ඉිරිප්ත් කයළ්.
අප්ි ගැඹුරැම තැනින් ප්ටන් අරගන්නව නම්, වියශ්ෂය න්
කි න යකාට විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ායග් ප්ැත්යතන් ප්ටන්
අරගන්නව නම්, විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ට සි ්ධ යවනවා
ප්ැහැිලිවම ඒ ප්ච්චක්ඛ සි ්ධාව, තමන්යග් ඇස්ප්නාප්ිට කින ය ්ම
ප් නම් කරගත්ත, එ ම තහවුරැ කරගත්ත දැනුමක් මාර්ගය න්
ඉිරි ට න්න. නමුත් ය ෝගාවචර ා ප්ටන් ගන්නයකාට එච්චර
යලාකු ස ්ධා, විරි , සති, සමාධි, ප්රඥා කි න ප්ංච ඉන්ද්රි ධර්මවලින්
ප්ටන් අරගන්යන් නැහැ. ඒ නිසා මුලින්ම සඳහන් කයළාත් උ රය ්
ප්ිම්ීම හැකිළීම හඳුනාගන්න. යම් උ රය න් සිත ගැලයවන්නට
වැයටන්නට ය න්න එප්ා. හැම ප්ිම්ීමක්ම යමයනහි කරන්න. හැම
හැකිළීමක්ම යමයනහි කරන්න. සෑම ප්ිම්ීමක, සෑම හැකිළීමක
ඇත්තා වූ ස්වභාවික ලක්ෂණ තමන් අත් කින ය ්, ප්ර ධානම ය ්
වශය න් සලකන්න. ඒක තම ි උත්තම ය ්, යමාක තමන් අත් කින
ය ්. ඒක ෙරහ්මය කුටවත් යවනස් කරන්න ෙෑ, ය විය කුටත් යවනස්
කරන්න ෙෑ, මාරය කුටවත් යවනස් කරන්න ෙෑ, යොරැ කරන්න ෙෑ.
ඇත්ත වශය න්ම තිය න ය ් කි ල යම්ක යත්රැම් ගස්සන්නත්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
සෑයහන කාල ක් සාකච්ඡා කරන්න යවනවා යම් යවලායේ. එයහම
නැත්නම් ඉතාමත්ම කලාතුරකින්, හුඟාක් උප්නිශර සම්ප්ත් ඇතිව
ප්ාරමිතා ප්ුරල ඇති යකයනකුට විතර ි යම් ප්ිම්ීමක් හැකිළීමක් ිහා
ෙලල නිවන් කින්න ප්ුළුවන් යව ි කි ල හියතන්යන්. ඉතාමත්ම
කලාතුරකින් යකයනකු ි යම් ආශ්වාස ප්රශ්වාස ක් ිහා ෙලලා නිවන්
කින්න ප්ුළුවන් යව ි කි ල හිතන්යන්. එනිසා මුළු වැඩ ඔක්යකෝම
අත්හැරල, යම් න එන හුස්ම ිහා ෙලන්න, ප්ිම්ීම හැකිළීම ිහා
ෙලන්න කි ල කිේවට, අ හාගත්තත් තමන්, යම් හිත තැන්ප්ත්
කරගන්න ගි හම යම් නා නා ප්රකාරය ් සැක සංකාවල් නිසා යම්ක
තිය ්ිත් නා නා ය ්වල් මතු යවන්නට ඉඩ තිය නවා.
ඒ නිසා ඉතාම දුර්ලභ අවස්ථාවක් තම ි තමන්යග් මූල
කර්මස්ථාන ට හිත ප්වත්වල ති ාගන්න එක. එක චිත්තක්ෂණ ක්
තිේයොත් ඊගාව චිත්තක්ෂණ ට අනන්ත අවස්ථාවල් තිය නවා, හිත
යවනත් අරමුණක් විෂය හි ොහිරට දුවන්න. නමුත් ය ෝගාවචර ායග්
තිය න්නා වූ නැවත නැවත ය ා න ගති නිසා, නැවත නැවතත්
ඒ මූල කර්මස්ථානය ්ම ති ායගන ඉන්නයකාට සාමානය න්
අටුවායේ යප්න්වන නි ර්ශන වයග්, කැයල් ඉඳන් අල්ලායගන ආප්ු
කුළු මීහරයකක් හ ි කණුවක ති ලා ගම් මැ ්ය ් ෙැඳල තිේෙහම
මිනිස්සු කිනයකාට සත්තු කිනයකාට ඒකයග් කුළු ගති නිසා
විශාල යප්රළි කරනවා. නමුත් ලණුව හ ි නම්, කණුව යහාඳට හ ි
කරලා තිය නවා නම්, ඟලලා ඟලලා ඟලලා ඟලලා ලණුව
කඩාගන්නත් ෙැහැ. කණුව කඩාගන්නත් ෙැහැ. යෙල්ල කඩාගන්නත්
අමාරැ ි. ඒ නිසා අන්තියම් කණුව ළඟම ලගිනව වායග්, අර සංසාර
ප්ුරාම ඇහැ, කන, ිව, නාස ියග් ඇවි ඇවි හිටප්ු යම් හිත,
වල්මත් යවච්චි හිත, එක අරමුණකට දාල ෙැන් හම විශාල යප්රළි
කරනවා.
ඒ නිසා භාවනා මධස්ථානය ් ඉස්යසල්ලාම වස් ය ක තුන
කටු යග ක් වායග. උඩත් කටු, බිමත් කටු වායග යප්්න්න
ප්ටන්ගන්නවා. නමුත් ය ෝගාවචර ා නැවත නැවත ය වීයමන් ම්
වසක ඒ මූල කර්මස්ථානය ් එක විනාඩි ක් ය කක්, නැත්තම්

| 234

38-වන ධමය ය ්ශන

|

ප්ිම්ීයමන් හැකිළීමට හැකිළීයමන් ප්ිම්ීමට ආදී වශය න්,
ආශ්වාසය න් ප්රශ්වාස ට, ප්රශ්වාසය න් ආශ්වාස වශය න් ිගට
රැලි ය කතුනක් න්න හ න යකාට ඒකත් ය ෝගාවචර ාට යලාකු
ලාභ ක්. ඒක සතුටු ි යහාඳ ි කි න යකාටත් ආය ් අන්න හිත
වැයටනවා. එයහම යනාවී ඒ හැකිළීමත් ප්ිම්ීමත් වශය න් යමයනහි
කරමින් යමයනහි කරමින්, ආශ්වාස ප්රශ්වාස වශය න් යමයනහි
කරමින් කරමින් එහිම ප්රතක්ෂ වැඩි කරගැනීමට, ඇස්ප්නාප්ිට
තමන් අත් කින ය ් වැඩි කරගැනීමට ය ෝගාවචර ා ය ාමු කරවන්න
වසක් ය කක් කමටහන් සු ්ධ කිරීම් වශය න් නිතර හමු යවන්න
ඕනෑ. හමු යවලා නැත්නම් ඒ කතාව අතරමැ නා නා ප්රකාර ය ්වල්
ය ෝගාවචර ායග් හිතට වැටිල, යහාඳ ි නරක ි වශය න් විනිශ්ච
කරමින් හිත අ ායල් න්න ඉඩ තිය නවා. නන්නත්තාර යවන්න
ඉඩ තිය නවා.
එයහම යනාවී මූල කර්මස්ථානය ්ම ප්වතින්න නම්
ය ෝගාවචර ා තුළ අහලා යහෝ දැනයගන තිය න්න ඕනෑ, ඉතාමත්ම
වැ ගත් ය ් නම් යම් ප්රතක්ෂ වශය න් ගන්න ය ් ෙව. ඒ
ප්රතක්ෂ වශය න් ගන්න ය ්ට, අරමුණට, මූණට මූණ දාල ප්ිම්යෙන
යවලායවි යම් වායග් ෙැලුමක් ප්ිම්යෙන්නා වායග ඉිරි ට එනවා,
ගැස්සි ගැස්සි ගැස්සි ගැස්සි ප්ිම්බි ප්ිම්ී එනවා, මහන්සිය න් ප්ටන්
අරයගන යේගය න් නිම යවනවා, ආදී වශය න් ඒවා යහා නයකාට,
එහිම හිත නිමග්න යවනයකාට, සැක ට කිසි යස්ත්ම ඉඩක් නැහැ.
යහාඳට හිත අරමුයණ් නිමග්න යවනවා. විචාර ෙු ්ධි , ධම්මවිච
යහාඳට වැයඩනවා. එයහම නැතිව යම් ප්ිම්ීම හැකිළීම කි ල
න්යන නැතුව, ප්ිම්ීම හැකිළීම එක්ක උ රය ් හිත තිය නවා
යවනුවට ආශ්වාස ප්රශ්වාසය ් ිහාවට හිත ගිය ාත්, මයග් ක
යවයහයස් තිය න්යන්, මයග් ක සැප්ය ් තිය න්යන් ආදී වශය න්
ක විෂය හි විසිරී ගිය ාත් කවදාකවත් අර ප්ිම්ීම හැකිළීම ප්ිළිෙඳව
නිරව  ලක්ෂණ විචාර ෙු ්ධි ක් ප්රතක්ෂ ක් ඇති යවන්යන නැහැ.
ප්රතක්ෂ ක් කිඳා ෙහින්යන නැහැ.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා සා ර යවන්න ඕනෑ. තමන් ලෙප්ු
අත්දැකීම්වලට සා ර යවලා, ඒ ියග්ම ෙැහැයගන ෙැහැයගන න්න
ප්ටන් අරගත්යතාත් ආන්න විචිකිච්ඡාවට ති න ඉඩ නැති යවලා,
මයඩ් හිටවප්ු ඉන්න වයග් වැයනන ගති දුරැ යවලා, ඉන්ද්රඛීල ක්
වායග් යවනවා. ඒකාන්තය න් මම ඉස්යසල්ලා දැක්කාට වැඩි දැන්
විස්තර කිනව ? ඉස්යසල්ල මම හිතායගන හිටි ා දැන් ඇත්ත
වශය න්ම කිනවා, එයහම නැත්නම් ඉස්සර දැකප්ු ය ් තව තව
සවිස්තරව මම කිනවා. ඒ නිසා මට යවනදාට වඩා වාර ගාණක් යම්
ප්ිම්ීම හැකිළීම, ආශ්වාස ප්රශ්වාස දැක ගන්න ප්ුළුවන් කි ලා, අර
මූල කර්මස්ථාන විෂය හි ප්ැල් ෙැඳගත්ත, නිමග්න යවච්ච මූල
අත්දැකීම් වැඩි යවනයකාට ඒ ය ෝගාවචර ාට උප්ය ස් ය න්න
ප්ුළුවන් යම් ප්ිම්ීම හැකිළීම, ආශ්වාස ප්රශ්වාස කරනයකාට
ශේ ක් ඇහුයණාත් ඒ ශේ ත් යමයනහි කරල, ඒ ශේ ඇයහනව
කි න්යන යමාකක් කි ල අත් කින්න. ප්ිම්ීම හැකිළීම වායග් මූල
කර්මස්ථාන ප්ිළිෙඳව ෙැසගැනීයම් ශක්ති ක් නැති යකනාට ඒ
වායග් ශේ ක් විෂය හි, යේ නාවක් විෂය හි, සිතුවිල්ලක් විෂය හි
යමයනහි කර දැකගැනීයම්, නතර යවලා ෙලා සිටීයම්, මූණට මූණ දාල
ෙලා සිටීයම් ගති නැහැ. යොයහෝම සීගරය න් අරමුණින් අරමුණට
ප්ැන ප්ැන න ගති ක් තිය න්යන, ප්ිස්සු හැිච්ච වඳුයරක් වයග්.
ප්ිස්සු හැිච්ච රිළයවක් වයග්. එක තැනක ඉස්ප්ාසුවක් නැහැ. විසුමක්
නැහැ.
අන්න ඒ විසුම ලොගැනීමට තම ි යම් සැක
දුරැ
කරගන්නට ඕනෑ. එතයකාට ය ෝගාවචර ට අමතර ලාභ රාශි ක්
ලැයෙනවා. ඒ යමානව ? එකක් තම ි තමන් හඳුනාගත්ත මූල
කර්මස්ථානය ් හිටිනවා, ඒයක් වැඩි යේලාවක් හිටිනවා කි න එක
ටියකන් ටික දැකගන්නවා. ඒ නිසා එවැනි විසුමකට, එවැනි සිටීමකට
ොධා කරන සිතුවිලි අඩු යවනවා, යේ නා දැයනන්යන නැතිව නවා,
ශේ වලින් ොධා නැති යවනවා කි න එක යත්යරන්න ගන්නවා. ඒ
විතරක් යනයව ි, ශේ ක් ආවත් ඒක යමයනහි කරල අරමුණක්
ෙවට ප්ත් කරගන්න හැටිත් න්නවා, යේ නාවක් ආවත් යේ නාවක්
හැටි ට යමයනහි කරල අරමුණක් ෙවට ප්ත් කරගන්න හැටිත්
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න්නවා. යමන්න යම් විිය ් ලාභ රාශි ක් ලැයෙනයකාට
ය ෝගාවචර ායග් හිත විචිකිච්ඡායවන් මිය නවා. මයඩ් හිටවප්ු ඉන්න
වයග් වැයනන ගති නැති යවලා නවා. ඒ ය ෝගාවචර ට සක්මන්
භාවනායේදීත් වම ති නයකාට වම, කුණ ති නයකාට කුණ
යමයනහි කරලා යමයනහි කරලා ඒ හැම එකකදීමත් ම් යහෝ
අත්දැකීමක් තිය නවා නම් ඒකම උතුම් කරලා සලකායගන කට ුතු
කරනයකාට, සක්මන ඉවර යවනයකාටම හිත යොයහෝම යප්්විච්ච
ගති ක්, හැදී ප්ැහැිච්ච ගති ක් එනවා. සැක සංකා නැති යවන
ගති ක් එනවා. ආන්න එයහම හිතකින් වාඩි වුණා නම් යොයහෝම
ඉක්මනට අරමුයණ් වැඩි ප්ැතිකඩ රාශි ක්, අරමුයණ් වැඩි හැඩ නිල
රාශි ක්, වැඩි යේලාවක් තිස්යස දැකගන්න ප්ුළුවන් තත්ත්ව ක්
එනවා. එයහම ය ෝගාවචර ට ප්ිටින් යගනල්ල දැම්මත් සැක ක්,
ප්ිටින් යගනල්ලා දැම්මත් සංකාවක්, හිටින්යන නැති ගති කට එනවා.
නමුත් යම් එල්යල නැති යවච්ච යවලාවක, යම් සති නැති යවච්ච
යවලාවක ඕනෑම ප්ුංචි හිත රිදීමක් ආවා කි ල යහෝ යවන යකයනක්
තව යමානව හරි කිේවා කි ල යහෝ ඕනෑ තරම් කර ර යවන්න
ප්ුළුවන්.
ඒ නිසා
ම් අවස්ථාවක ය ෝගාවචර ා වර්තමාන
යමායහායත් උ රය ් මතු යවන්නා වූ ප්ිම්ීම හැකිළීම සම්ෙන්ධ
නාමරෑප් ධර්ම, එයහම නැත්නම් ආශ්වාස ප්රශ්වාසය ් හිත ති ායගන
ඉන්නයකාට ලැයෙන නාමරෑප් ධර්ම කි න යම් එකක නිමග්න වුණා
නම්, ඒ ය ෝගාවචර ාට ඒ තුළින් ලැෙුවා වූ ඉතාම අල්ප් වූ ප්රතක්ෂ
ඥාන තුළින් යහාඳට යත්යරන්න ප්ටන් අරගන්නවා යමයතක් කල්
යම් ය ්වල් විස්තර සහිතව දැක්යක් නැත්යත යමාක ? විස්තර සහිතව
ෙලප්ු නැති හින්දා. ෙැලුවා නම් එ ත් ඕක දැකගන්නවා. ඒ වායග්ම
යම් මං ඉස්සරහ ඉඳයගන භාවනා කරන යකනා යම් විි ට වියේකීව
යම්ක ිහා ෙලනව නම් මට වයග් යම ාටත් යප්යන්වි, ඒ වායග්ම
තම ි මත්තටත් මං යම් වායග්ම ෙැලුවත් යමයහම තිය ්වි ආදී
වශය න්, දැනට යමයහම නම් ඊය ් යමයහම ි, යහට යමයහම ි,
ඉස්සරහ ඉන්න යකනාට යමයහම ි ආදී වශය න් අර ෙැල්යම්
ප්ුදුමාකාර විශ්වසනී ගති ක් එනවා. මුළු විශ්ම ටම අතට ගත්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
යනල්ලි යගඩි ක් යස් ඕනෑම යවලාවක ගන්න ප්ුළුවන් ගති ක්
තිය නවා. හැෙැ ි ඒක එන්යන් යහාඳයටෝම විනිශ්චිතව යහාඳට
තමන් වත්මන්ව අත් කින ය ් ප්ැහැිලිව අත්දැකලා.
ඒ ප්ැහැිලිව නහ
ට, නැත්නම් ඇස්ප්නාප්ිට අත් කින
ය ්ට අප්ි කි නවා ප්රතක්ෂ සි ්ධාව, ප්ච්චක්ඛ සි ්ධා. එ
ප්රාය ෝගික ි. වර්තමාන යමායහායත් ය ා ය ාදා ෙලනවා. යම්කට
අනුව ඊය ත් යමයහම යවලා තිය නවා, නමුත් ෙලප්ු නැති නිසා
යප්නුයණ් නැහැ, යහටත් යමයහම තිය නවා ෙැලුයේ නැත්නම්
යප්්න්යන නැහැ, ෙැලුයවාත් දැකගන්න ප්ුළුවන් ආදී වශය න්
අනුමාන කරන ගති , ඒකට කි නවා නි ා ධර්මානුකූලව ෙැලීම
කි ලා. තර්කානුකූලව ෙලන යකාට ප්ැහැිලිවම ප්රතක්ෂ ට
සායප්්ක්ෂව අනුමාන සි ්ධාවක් සි ්ධ යවනවා. මම යමච්චර කල්
අනුන්යග් ය ්වල් ෙලෙලා හිටි ා, ඊය ් යවච්ච ය ්වල් ෙලෙලා හිටි ා,
යහට යවන්න තිය න ය ්වල් ෙලෙලා හිටි ා. කවදාකවත් මම
වර්තමානය ් මයග් ළඟ යවන ය ්වල් ෙලප්ු නැති නිසා මට සැක
දුරැ වුයණ් නැහැ. දැන් සැක දුරැ වුණා. ඒ සැක දුරැ යවනයකාට
අනුන්යග් ය ්වල් ප්ිළිෙඳව වුණත් යහාඳ න විප්ස්සනාවක්, යහාඳ
අනුමාන ඥාන ක් ප්හළ යවන්න ප්ටන් ගන්නවා.
ෙුදුහාමුදුරැයවෝ ය ්ශනා කළ සූතරවල යමන්න සමථ
ය ෝගාවචර ා, යමන්න විප්ස්සනා ය ෝගවචර ා, යමන්න
ඛිප්පාභිඤ්ඤඤා, යමන්න න්දධාභිඤ්ඤඤා කි ලා සීඝරය න් යමයනහි
කරයගන නයකාට, ගිහිල්ලා යමන්න රහත් යවනව කි න්යන
යම්ක ි, ප්මා වුයණාත් ප්මා යවනවා කි න්යන යම්ක ි. යමන්න
සමථ ඉස්සර කරයගන නයකාට යමයහම ි, විප්ස්සනාව ඉස්සර
කරයගන නයකාට යමයහම ි කි ලා ඒ සූතර ය ්ශනාවල කි ල
තිය න ය ්වල්, භාවනා කරන්න ප්ටන්ගන්න කලින් වයග් යනයම ි,
යහාඳට වැටයහන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒකට අප්ි කි නවා අනුමාන
සි ්ධාව. තමන් න්න ය ්ට සායප්්ක්ෂව, ඒකට වාංගු කරලා අනුමාන
වශය න් යත්රැම්ගන්න ය ්. යමන්න යම්ක හුඟාක් ප්ැතියරනයකාට,
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ස ්යධ  සි ්ධාව ඉිකටු තුඩක් වයග් යවනව නම්, අනුමාන සි ්ධාව
සිසාවටම ප්ැතියරන්න ප්ටන්ගන්නවා.
යමයහම ප්ැතියරනයකාට, ඒත් යකාටසක් තිය නවා
යකායහාමටවත් අත් කින්න ෙැරි. අප්ි කි නවා යම් මරණය න්
ප්ස්යස් භව ක් තිය නවා, ිවයලෝක ක් තිය නවා, අප්ා ක්
තිය නවා, කර්ම හා කර්ම ඵල කි ල ය ක් තිය නවා ආදී
වශය න් තිය න ය ්වල් යමානම කරම කින්වත් යම් ප්ංයච්න්ද්රි න්ට
අත් කින්න ෙැහැ. නමුත් සර්වඥ න් වහන්යස් යම් ප්ංයච්න්ද්රි න්
ම් ආකාර කට ති ුණු කළා, ඒක අනිකුත් ශරාවක න්ට
අසාධාරණ ක්. ඒ ි ුණු කළ නිසා උන්වහන්යස්ට යප්නු ණා යම්
භවය ් ඉස්සර යමයහම ි, ප්ස්සට යමයහම ි, මනුෂ භාව
යමයහම ි, ය ්ව භව යමයහම ි, යප්ර්ත භව යමයහම ි, අප්ා
යමයහම ි, ෙරහ්ම තල යමයහම ි, ඔක්යකෝම යප්නුණා. තමන්
ඉතාම ප්ුංචි යකාටසක්, සුළු යල්ශ ක්, යහාඳට ප්රතක්ෂ කරයගන ඒ
අනුව අනුමාන කරනයකාට තමන්ට යත්යරනවා යම් අනුමාන න
හැටි ට, අප්ි රහත් වුණා නම් අප්ිට යමච්චර ප්රය ්ශ ක් යප්යන ි.
අප්ි සර්වඥ වුණා නම් අප්ිට යමච්චර ප්රය ්ශ ක් යප්යන ි කි ලා,
සර්වඥතා ඥාන ප්ිළිෙඳව ඔන්න තමන්ට ස ්ධාවක් ඇති යවන්න
ෙලප්ානවා. යමයතක් කල් ෙලප්ු නැති නිසා මම යමච්චර කල්
ආශ්වාස ප්රශ්වාස දැක්යකත් නැහැ. අ මයග් ගුරැවර ා කි ප්ු නිසා,
නැත්නම් මට සංසාර භ ක් ඇති යවච්ච නිසා, යමාකකින් යහෝ මට
අ හිතුණා. ඒක ෙලප්ු නිසා මට යත්යරනවා යම්ක ඊය ත් යමයහම
යවන්න ඇති, යහටත් යමයහම යව ි, අනුන්ටත් යමයහම යවන්න
ඇති කි ල - අනුමාන සි ්ධාව.
අනුමාන සි ්ධාව අර කරම ට යහාඳට යප්ෝෂණ යවලා
නයකාට සර්වඥ න් වහන්යස් එයහනම් යකායහාම ඈත ති න
ය ්වල් ඇහුයේ, ඈත තිය න ය ්වල් දැක්යක්, ඈත තිය න ය ්වල්
දැනගත්යත්, යනායප්නන ය ්වල් ෙැලුයේ කි න එක ප්ිළිෙඳව
ෙුදුහාමුදුරැයවෝ ගැන සෑයහන ශර ්ධාවක් එනවා. ඒකට කි නවා
ස ්යධ  සි ්ධාව. ඒක සර්වඥ න් වහන්යස් ය ්ශනා කයළ්
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
මහයණනි, ධර්ම දැක්යකාත් නුඹලා මාව කිනවා. යම් ය තිස්
කුණප් න්යගන් හැිච්ච මයග් ශරීර ිහා ෙැලුවට යමානවක්වත්
යප්්න්න ය ක් නැහැ. ඒක නිසා ධර්ම දැක්ම ි වැ ගත්. ඒ ධර්ම
කින්න මයග් යම් ප්ිළිම ට වැඳ වැඳ ඉඳීම යනයව ි කරන්න
තිය න්යන, තමන් ඇස් ය ක වහයගන වර්තමාන යමායහායත්
ප්රතක්ෂ වශය න් ඇස් ප්නාප්ිට කින්නා වූ යම් ප්රතක්ෂ වැඩි
කරන්න. අඩු තරයම් අනිවාර් ය න්ම ඒකට කායගත් අනුමාන
සි ්ධාව ඇති යවනවා. එතයකාට ඒ අනුව ස ්යධ සි ්ධාව ඇති
යවනවා. යවන යකයනකුට කි ල ය න්න ෙැරි වුණත්, යම් අප්ිට ෙැරි
වුණාට ම් ම් ය ්වල් යම් ඉඳුරන් ි ුණු කිරීයමන් කරගන්න
ප්ුළුවන්, ඒක තම ි අප්ිට වඩා සර්වඥ න් වහන්යස්යග් හා මහා
ශරාවක න් වහන්යස්ලා සහ අභිාලාභීන්යග්ත් යවනස කි ල ශර ්ධාව
ඇති යවනවා.
ඒ නිසා අතීතය ් යථරවා ය ්දී ප්ච්චක්ඛ සි ්ධාව තම ි
ඉස්සර යවලා ගමන් අරයගන ති න්යන. ඊගාවට අනුමාන සි ්ධාව.
ඊගාවට ස ්යධ සි ්ධාව - ශර ්ධායවන් භාරගන්නවා. අනිකුත් සෑම
ආගමකම යම්ක හාත්ප්ස යවනස්. ඒ ඔක්යකාමල කි ල තිය නවා
ය වි න් වහන්යස් සර්වෙලධාරී ෙව මුලින්ම ප්ිළිගන්න ඕනෑ කිසිම
කතාවක් නැතිව. ය වි න් වහන්යස් සර්වඥ, සර්ව ෙලධාරී නම්, සෑම
තැනකම යප්නී සිටීයම් ශක්ති ක් ති නවා නම්, සෑම ආත්ම කටම
ප්රමාර්ථ වන ශක්ති ක් තිය නවා නම්, අන්න ය ්ව ධර්ම අනුමාන
විි ට හිතාගන්න ප්ුළුවන්. හැෙැ ි යමයලාව වශය න් කවදාවත්
ප්රතක්ෂ කරන්න ෙැහැ. මැරැණට ප්ස්යස් ය වි න් වහන්යස්යග් වම්
ප්ස යහෝ කුණු ප්ස සදාකාලික ස්වර්ග හම්ෙ වුණාට ප්ස්යස
ප්රතක්ෂ කරගන්න ප්ුළුවන්. හැෙැ ි මරණින් යමප්ිට නම් හිතන්න
එප්ා. ඒක ය ්වවා ට විරැ ්ධ ි. ඒක ය ්ව ධර්ම ට විරැ ්ධ ි. හැෙැ ි
වැරිලා හරි යම් කි න ය ් නෑහුයවාත්, ය වි න් වහන්යස් සර්ව
ෙලධාරී කි ල හිතුයේ නැත්නම්, භාරගත්යත නැත්නම්, ය වි න්
වහන්යස් සෑම තැනකම ඉන්නවා කි ලා ඇ හුයේ නැත්නම්,
භාරගත්යත නැත්නම් එතයකාට සදාකාලික අප්ා ට ය ාමු යවනවා.
කවදාවකත්ම ෙෑ, කාටවක්වත්ම ෙෑ එයහම යනාවී ඉන්න.
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ඒක ිහා ෙලනයකාට ඒයකත් යමාකක්ය ෝ තර්ක ගති ක්
තිය නවා. ඒ අනුව කතා කරන ඇත්යතෝ යම් ෙු ්ධාගමට වැඩි
ඉතාමත්ම සවිස්තරව ඒ ය ්වවා
ප්ිළිෙඳ වැඩිම යප්ාත් ප්රමාණ ක්
යලෝයක ලි ලා තිය නවා. විචක්ෂණ අ හස් ඉිරිප්ත් කරනවා.
හැෙැ ි ඒ ඔක්යකෝම අනුමාන සි ්ධාව. කිසිම යකයනක් ප්රතක්ෂ
කරන්යන නැහැ. සර්වඥ න් වහන්යස්යග් කාලය ් උන්වහන්යස් ඒ
ප්රධාන මතවා තිෙුණ ෙරහ්ම ආගයමන් අහල තිය නවා, යම් එක එක
කතා උයේ ගුරැවර ාවත් අත්දැකල තිය නව ? ම්හ්. ගුරැවර යග
ගුරැවර ා? ම්හ්. ගුරැවර යගත් ගුරැවර යග ගුරැවර ? ම්හ්. හත්මුතු
ප්රම්ප්රායේ නම කි ල ඇහුවත් කවුරැවත් අත්දැකප්ු ය ක් යම්
කි න්යන් කි ල, කවදාවත්ම නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ආගම්වල යම්
විකිචිච්ඡාව දුරැ කිරීමක් කි න එකක් කවදාකවත් යවන්න විි ක්
නැහැ. එයහම කළ ි කි ල හිතායගන ඉන්නවා යවන්න ප්ුළුවන්. ඒ
නිසා අප්ි කි නවා සාමානය න් එවැනි තත්ත්ව ක ට මිථා
ෘෂ්ටික කි ල.
නමුත් අප්ිට අදාළ යවන්යන් සමක් ෘෂ්ටි ි කි ලා අප්ි වැඩ
කළත් අප්ිට යම් විචිකිච්ඡායේ ප්හර දීම, විචිකිච්ඡායේ ෙලප්ෑම සි ්ධ
යවනවා. ඒකට ඇති ප්ිළි ම් මාර්ග තම ි අධියමාක්ඛ . මක්
ප්ිළිෙඳව ප්ැහැිලිව විනිශ්ච කරගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති . නමුත්
අටුවාචාරීන් වහන්යස්ලා යම්කට ප්ිළි ම් රාශි ක්, ප්ිළි ම්
ලැ ිස්තුවක් යප්න්නලා දීලා තිය නවා. යප්න්නුම් කරලා තිය නවා
ෙහුශෘත භාව ඇති කරගන්න කි ලා. භාවනා කරනයකාට යම් ෙණ
අහන්න ඕනැ නැහැ, යප්ාත් කි වන්න ඕනැ නැහැ, එයහම නැත්නම්
කිසි යකයනක් එක්ක ආශර කරන්න ඕනැ නැහැ කි න අන්තවා ට
වැයටන්න යහාඳ නැහැ. ෙහුශෘත භාව ඇති කරගන්න ඕනෑ. ඒ
ෙහුශෘත භාවය ්දී, තමන් ප්ුංචි කාලය ්දී ෙණ අහන්නට කලින්,
සතිප්ට්ඨාන භාවනා කරන්න කලින් කාලය ්දී තිෙුණට වඩා ප්ින් ප්ේ
ය ක අතර ගුණාත්මක යවනසක් කාලානුරෑප්ව වැටයහන්න ප්ටන්
අරගන්නවා. කුසල් අකුසල් ය ක අතර ගුණාත්මක යවනසක්
කාලානුරෑප්ව වැටයහන්න ප්ටන්ගන්නවා. යම් කුසල් අකුසල්වලිනුත්
කුසල ට වැඩි
අධිකුසල
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
අධිකුසල තිය ්දී යගාඩක් මිනිස්සු යම් ලාමක කුසල ට කැමති
යවලා යමාක යම් අවුල් කරගන්යන්? කි න එක ප්ිළිෙඳව වර්ධන ක්
ඇති යවන්න නම් ෙහුශෘත භාව සෑම යකයනකුටම අවශ කරනවා.
යම් ෙහුශෘත භාව තමන්යග් අත්දැකීමත් එක්ක ගටමින්, සම
මට්ටයම් ඇත්තන් යහෝ ලැී ඇති අනිකුත් යගෞරවනී ඇත්තන් යහෝ
ඉිරිය ් පරිපුච්ඡා කි න ප්රශ්න ඇහීම තිය න්න ඕනෑ. ධර්ම සාකච්ඡා
තිය න්න ඕනෑ. ධර්ම සාකච්ඡා නැත්නම් හිත ඇහිරිලා තිය න්යන්.
ඒ නිසා සාකච්ඡා අනුග්ගහිතය න් විචිකිච්ඡාවට ඉතාමත්ම සෘජු , ඒ
වයග්ම සකරි උත්තර ක් හම්ෙ යවන්යන්. ප්රශ්න ක් ඇසීම යල්සි
වැඩක් යනයව ි සභාවක. ප්රශ්න ක් අරයගන උත්තර දීගන්නව ි
කි න එකත් යල්සි වැඩක් යනයව ි. ඒ නිසා ප්රිප්ුච්ඡා - ප්රශ්න ඇසීම
ඉතාම අවශ කරනවා. ඒ වායග්ම තම ි දැනට අධියමාක්ඛ ඇත්තා
වූ, වැඩක් කරනයකාට යහාඳට නිරවුල්ව වැඩ කරන ඇත්තන්ව ආශර
කිරීයමනුත් යම් අධියමාක්ඛ කි න ගුණ , එනම් වැඩකදී ඇති
නිරවුල් භාව , සැකය ් ප්රතිප්ක්ෂ භාව අත් දැකගන්නවා.
අනිත් එක තම ි භික්ෂූන් වහන්යස්ලා යවච්චහම, එයහම
නැත්නම් ය ෝගාවචර ප්ිරිස යවච්චහම, ඒ වවස්ථා මාලා යහාඳට
දැනයගන තිය න්ටත් ඕනෑ. ඒකට කි නවා වින ප්කතඤ්ූ භාව
කි ලා. ඒ වින ප්ිළිෙඳව ප්රකර්ෂ දැනුම, මම යමයහම හිටයගන සිටීම
යහාඳ , මම යම් යවලායේ කතා කරන එක යහාඳ , යමයහම කරන
එක යහාඳ කි ල සැක නම්, ඒක විචිකිච්ඡාව යලසින් භාවනාවට
තින්ම ෙලප්ානවා. ඒ යමාක අනිත් ඇත්යතා ඇවිත් ඒකට ඬුවම්
කර ිය ෝ කි ල හිත යප්ළනවා. අන්න ඒ සැක, හියත් ති න
යකායහාන්කම් ප්හළ යනායවන්න නම්, කළ ුත්ත යනාකළ ුත්ත
ප්ිළිෙඳව වින අහල දැනගන්න ඕනෑ. එයහම නැත්නම් ඒක හුඟාක්
චිත්ත ප්ීඩා ප්ිණිස ප්ිහිටනවා. යහාඳට වින ප්කතඤ්ූ යවන්න
ඕනෑ. එතයකාට විනය ් විචිකිච්ඡාවල් හිටින්යන නැහැ.
ඒ වායග්ම තම ි යම් විචිකිඡාව යහෝ නැත්නම් යමයතක් අප්ි
සාකච්ඡා කරප්ු සෑම නීවරණ ධර්ම ක්ම ගත්තාම, ඒක දැන් මා තුළ
කරි ාත්මක යවනවා නැ ් කි ල දැනගැනීයම් මූලික සති සෑම
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කාරණාවකටම මුල් යවනවා. ඒයක සඳහන් කරල තිය න්යන,
“සන්තං වා අජ්ඣත්තං විි ිච්ඡං ‘අත්ථි ්ම අජ්ඣත්තං විි ිච්ඡා’ති
පජානාති” විචිකිච්ඡාව හියත් ප්හළ වුණාට ප්ස්යස මයග් හියත් දැන්
විචිකිච්ඡාව තිය නවා කි ල දැනගන්න අවශ භාව තම ි යම්
නීවරණ ධර්ම ප්ිළිෙඳව ඉස්යසල්ලාම සර්වඥ ය ්ශනායේ සඳහන්
යවන්යන්. යම්ක හරිම ප්රයහ්ලිකා තැනක්. යමාක යම් විචිකිච්ඡාව
කි ල කි න්යන්, ඒ දැක ගැනීයම් විනිවි න්නා ගති මකා දැමීම ි.
හැම ය ්ම සැක කරනවා. ඒ සැක කරප්ුවාම ඒ ප්ු ්ගල ා යම් තමන්
තුළ ඇති යවච්ච විචිකිච්ඡාව අත් කින්යන යකායහාම ?
අටුවායේ යම්ක යොයහෝම ලස්සනට විස්තර කරනවා,
“උභයපක් සන්තීරණමු් න විි ිච්ඡා ව්ඤ්ඤචති”34 හිත කි න්යන
යකායහාම , මන් යම් ය ප්ැත්යත කාරණා සලකා ෙලල විනිශ්ච ක්
ය න්න ි යම් ප්මා යවන්යන් කි ල අර ය ප්ැත්ත ගළප්ා ෙැලීම
වශය න් යම් විචිකිච්ඡාව ෙහුශෘත ඥාන ක් වශය න් යප්නී සිටින්න
ප්ටන්ගන්නවා. ඒවාට කි නව වංචනික ධර්ම කි ල. ඒකට සමහර
යවලාවට කි නවා - යම්ක සාහිත යලෝකය ් කි නවා භායගට දැනීම
කි ලා, අර්ධ ඥාන. අර්ධ ඥාන ඇති එක්යකනා න්න යකාටස
ප්ිළිෙඳව ම් කිසි ප්රය ්ශ ක ගත කළත් ඔහු යනා න්න ප්රය ්ශ
වැඩි ි. නමුත් න්යන් නැහැ කි න්න ලැජ්ජ ි. ඒ නිසා න්න
යකාටස ප්ිළිෙඳව වියශ්ෂඥ භාවය න් අර යනා න්න යකාටසත් ට
කරලා, නිගමන ක් ය න්න හ නයකාට විශාල වශය න් තමන්
න්නවා, යම්ක තමන්යග් විෂ යක්ෂ්තරය ් යනයව ි. විෂ යක්ෂ්තර
ප්න්නලා. නමුත් අර ප්ැත්ත යම් ප්ැත්ත කතා කරමින්, ආඳායග්
ප්රතිප්ත්ති ගනිමින්, යලස්සලා මින්, විශාල ඥාන ක් වශය න්
තමන්ට යප්නී හිටින්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ විචිකිච්ඡාව ෙව න්යන්
නැහැ. ඒ ප්ු ්ගල ා හිතායගන ඉන්යන ඥාන ක් කි ල. යමවැනි
යකයනකුට යෙයහත් කරන්න ෙුදු හාමුදුරැවන්ටවත් ෙැහැ. යමාක ?
ඒ ප්ු ්ගල ාට යෙයහත් අහන ගති ක් යනයව ි තිය න්යන්. කළ
මුලින් නමල තිය න්යන්. යකාච්චර වතුර වැක්යකරැවත් කඳුළක්වත්
------------------------------------------------------------------------------------------------------------34
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ඇතුළට න්යන් නැහැ. යම් ප්ු ්ගල ාට කිේයවාත් යම්ක සැක
කි ල, ගහගන්නත් එනවා. යනාදැනුවත්කම ි යම්කට යහ්තුව, විනිවි
ෙැලුයව නැති ගති ි කි ල කිේවත් ගහගන්නත් එනවා. ඒක නිසා
අත ති න්න නරක ි.
ඔන්න ඔතන තම ි හුඟාක් කම්ට්ඨානාචාර් වරැන්ට වැරිලා
තිය න්යන්. කවුරැවක්වත් න්යන නෑ හ න්න. ඒ යමාක එවැනි
යකයනක් කවදාකවත්ම තව යකයනක් ළඟට ගිහිල්ලා ණගහලා
අහන ගති ක් ඇත්යත් නැහැ. යලෝයක් විශාල ප්ිරිසක් ඉන්නවා ඒ
ඇත්තන්ට ආවඩන්න, ස්තුති කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා හැම යවලායේම
ඔක්යකාම න්න සර්වඥ ස්වරෑප්ය න් ඉන්යන්. ඒ නිසා තමන් තුළ
යම් සැක ි, අර්ධ ඥාන ි වැඩ කරන නිසා ඒ ප්ැත්ත යම් ප්ැත්ත
ගළප්මින් ඉන්නව කිනයකාට යප්්න්යන් යම් විශාර ඥාන ක් කි ලා.
හැෙැ ි කවදාකවත්ම විනිශ්ච ක් ති න වැඩකට ෙහින්න හම්ෙ
යවන්යන් නැහැ. කවදාවත්ම විනිශ්ච ක් ය න්යනත් නැහැ. දීප්ු
විනිශ්ච ක් තවත් චිත්තක්ෂණ ය කකට වලංගුත් නැහැ. ඒ නිසා
හැමදාම ඒ ක්යෂ්තර ඇිඇදී ඇිඇදී න්න ප්ටන්ගන්නවා.
අධියමාක්ඛ ඊට හාත්ප්ස යවනස්. සංකාවක් ඇත්යතම
නැහැ. යමන්න යම් යකාටස මම න්නවා, යමච්චරක් මට කරන්න
ප්ුළුවන්, යම්ක මම න්යන නෑ. යහාඳට න්න යකයනක් ලේවා යහෝ
ප්ිළි ම් කරයගන න්න ප්ුළුවන්, ඒකට උත්තර ය න්න ප්ුළුවන්.
නමුත් අර විචිකිච්ඡා ස්වරෑප් හරිම භ ානක ි. නමුත් යම්යක යම්
ධර්ම ක් ය ්ශනා කරන්න යහ්තු යවන මධර්
කරන
කාරණාවකුත් ති නවා, යම්ක යසෝවාන් මාර්ගය න්ම අත්හරින්න
ප්ුළුවන් ය ක්. උ ්ධච්ච කුක්කුච්ච කිේවාම ඒ උ ්ධච්ච භාව රහත්
මාර්ගය න් අරින්න කි නවා. කුක්කුච්ච අනාගාමී මාර්ගය න්
අරින්න කි නවා. විචිකිච්ඡාව යසෝවාන් මාර්ගය න්ම අරිනවා. ඒ
නිසා ධර්ම සාකච්ඡාවලදී අප්ිට යම්යක් තිය න්යන් ප්ැතිරිච්ච
ස්වරෑප් ක් වුණාට ගැඹුරක් නැති ය ක්, අ ින් කරන්න ප්ුළුවන්
ය ක් කි ල දැන ඇරයගන කට ුතු කරන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක්
තිය නවා නම්, යවන විි කට කි නව නම් අභන්තරය න්ම තමන්
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චිත්ත ශක්ති ක්, අභන්තරය න්ම තමන් යප්ෞරැෂත්ව ක් ඇති
කරගන්ට නම්, යම් සෙරහ්මචාරීන් වහන්යස්ලා යමයහම ආශර
කරන්යන්, භාවනා මධස්ථාන ට ආයේ, සිල් රැක්යක් යවන
යමානවකටවත් යනයව ි, මයග් තිය න තකතිරැකම, යමෝඩකම,
ඥානවන්තකම
ි කි ල යප්නී සිටින යම් තකතිරැකම අ ින්
කරන්න. එයහම නැත්නම් ඒ කළය ් කුණු ජරාව තිය නකල් යමානව
දැම්මත් ඒකට ප්ියරන්යනත් නැහැ. එයහම නැත්නම් ඒ කළ මුනින්
නවල ති නකල් යකාච්චරවත් වතුර වැක්යකරැවත් වැඩක් නැහැ.
ඒක නිසා යම් විචිකිච්ඡාව දුරැ කරගැනීමට ි අප්ි යම්
ප්රි මනාප්, ප්රි ශීලි සෙරහ්මචාරීන් වහන්යස්ලා ආශර කරමින් ඉන්යන්.
ඒ ඇත්තන්ට ඉඩ ති න්න ඕනෑ. යම් විචිකිච්ඡායවන් වැහිච්ච
යකනාට යකාච්චර තර්කානුකූලව ෙණ කිේවත් හරි න්යන නැහැ,
එ ාට තමන්යග ය ෝයස යප්්න්යන නැහැ. නමුත් ෙලායගන ඉන්න
යප්ාඩි එක්යකනාටත් යප්්නවා. විචිකිච්ඡාකාර ා කවදාකවත්ම කැමති
නැහැ ආවට ගි ාට යකයනක්යගන් ඔව න් ගන්න. ඒක මිනිස්
ස්වභාව , ඒක මාන්නක්කාර ගති . නමුත් ය ෝගාවචර ා යම්වා
දැනයගන, විචිකිච්ඡායේ ස්වභාව යම්ක ි කි ල දැනයගන, යම්
වංචාකාරී ෙව දැනයගන, විචිකිච්ඡායවන් ගැලවීමට නම් නිරහංකාර
ගති ක්, ෙහුශෘත භාව ට ගරැ කරන ගති ක්, එතනින් ගි ාම වින
ප්කතඤ්ූ භාව ක්, ඒ වායග්ම ධර්ම සාකච්ඡා කරන ගති ක්
නිතරම ඇති කරගන්න ඕනෑ. යහාඳටම වග ෙලාගන්න ඕනෑ යම්
අර්ධ ඥාන භ ානක ි කි න කාරණ . අර්ධ ඥාන තිය ්ි
විමුක්ති ට විරැ ්ධ ය ් කරනවා. යමතැනදී ප්ල්යලහට ෙහින්න ඕනෑ.
මම න්යන නැහැ, මම න්යන් යමච්චර ි කි ල ප්ිළිගන්න ඕනෑ.
නමුත් යම් වංචක ධර්මය ් ස්වරෑප් තම ි හැම තැනකදීම මුදුනා
යවන්න හ නවා, ඉස්සර යවන්න හ නවා. ඉස්සර යවන්න හැදුවට
තමන්ට එච්චර සුදුසුකම් නැහැ. නමුත් යම් විචිකිච්ඡාවට ඒ යවලාවට
ඔටුනු ප්ලන් න්න ප්ුළුවන්. මට ප්ුළුවන්, ප්ුළුවන්, යම්ක කරන්න
ප්ුළුවන් කි ල හියතනවා. නමුත් අර අර්ධ ඥානය න් වැඩ කරන්න
ගි ාම අවසානය ් ඒ ප්ු ්ගල ාත් ඒ ප්ිරිසත් විශාල අමාරැවක
වැයටනවා. ඒ නිසා විචිකිච්ඡාව ම් යවලාවක අයප්් හියත් රජ
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
වුයණාත් අන්න අර යමෝඩ මනුස්සය ක් රජ වුණ රටක් වායග්, සෑම
මචතසික ධර්ම ක්ම අවුලකට ප්ත් කරනවා. යම් නිසා විචිකිච්ඡාව
ප්ිළිෙඳ නිතයරෝම සැලකිලිමත් යවන්න ඕනෑ.
අප්ි නිතර විප්ස්සනා භාවනාව ගැන එයහම සාකච්ඡා කළාට,
සමථ භාවනායේදී ප්ැහැිලිවම යම් අවස්ථාව එනවා. සමථ
අරමුණක්ම විනිශ්ච කරයගන නයකාට, ඒ රෑප් ධර්ම යගවිලා
නාම ධර්ම මතු යවන්න ප්ටන් අරගන්නයකාට යම් යවනයසදී
විචිකිච්ඡාව විශාල වශය න් ෙලප්ානවා. ඒක නිස ි ආනාප්ාන
ප්ේෙය ් යප්න්වන්යන්, “ස්බ් ායපටිසං්වදී අස්සසිස්සාමීති සික් ති,
ස්බ් ායපටිසං්වදී පස්සසිස්සාමීති සික් ති”, කි ලා ඒ ගත්තා වූ
ආනාප්ාන හාත්ප්ස, ආනාප්නාය ් මුළුල්ලටම හිත කිඳාෙස්සන්න
ඕනෑ. ඒයක් යකානක්වත් එල්ලිලා තිෙුයණාත් ඒක විචිකිච්ඡාවට
යහ්තු යවනවා. ඒ නිසා හාත්ප්සින්ම ෙහින්න ඕනැ අරමුණට.
ෙැස්යසාත් විචිකිච්ඡායේ ොධාව නැහැ. අරමුයණ් ආරක්ෂාව
ති නවා. එතයකාට විතරක් ඒ ය ෝගාවචර ට ප්ර භාස්වර ක් ඇති
කරයගන, ඒ රෑප් ධානාදී ය ්වල් සාක්ෂාත් කරගන්න ප්ුළුවන්.
ඊට වඩා භ ානක විි ට යම්ක ෙලප්ානවා වි ර්ශනා
භාවනායේදී.
වි ර්ශනා
භාවනායේදී
මූල
කර්මස්ථාන ට
ෙැසගැනීයම්දී අප්ි අර කලින් කිේවා වායග් යේ නා, ශේ , අරමුණු
අ ින් කරයගන මූල කර්මස්ථානය ් ෙැසගැනීයම්දී සීගර යමයනහි
කිරීම, අරමුණට මූණ දීයගන ඉන්නයකාට යේග වැඩි කිරීම,
යමයනහි කිරීයම් යේග වැඩි කිරීම ආදී කර මය න් ඇතුළටම
කිඳාෙැස්යසාත්, ඒ ය ෝගාවචර ා ප්ළයවනිය න්ම ඇත්තා වූ යම්
ප්රමාර්ථ - ප්රඥප්්ති ය ක යවන් කරගත්යත් නැතිකයම් ය ෝයස,
ප්රඥප්්ති
අවුල් කරගැනීයම් ය ෝයස අ ින් යවලා අරමුණට
ෙැහැගන්න ඉඩ තිය නවා. ෙැසගත්තාට ප්ස්යස් ම ු ්යධ.
ඒකට යහ්තුව යමාක , විප්ස්සනා උප්ක්යල්ශ මතු යවනවා.
නාම රෑප් ය කම යප්්න්න ප්ටන් අරගන්නවා. ය කම සි ුම් යවන්න
ප්ටන් අරගන්නවා. අන්න හිත උභයපක් සන්තීරණමු් න විි ිච්ඡා
ව්ඤ්ඤචති කි න විි ට හිතනවා, මම දැන් රහත් වුණා, මම දැන්
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යසෝවාන් වුණා. මට දැන් සෑම ධර්ම ක්ම තිය නවා කි ල, යොයහෝම
උජාරැ ලීලායවන් වටප්ිට ෙලන්න ප්ටන්ගන්නවා. මූල
කර්මස්ථානය න් ගැලවිච්ච ගමන්ම සති නම් නැති යවනවා. ඒ
වුණත් නැවත මූල කර්මස්ථාන ට ාගන්න ෙැරි තත්ත්ව ක් නම්
ඇති යවන්යන නැහැ. නමුත් ය ෝගාවචර ා හිතනවා මූල
කර්මස්ථාන ත් එක ි, දැන් ස ් ත් එක ි, මට ඕනෑ ය ක සති සමාධි
තිය නව ි කි ල, අර අර්ධ ඥාන නිසා මාර්ග අමාර්ග ය ක
යත්රැම් ගන්න ෙැරි තත්ත්ව ක් එනවා. වියශ්ෂය න්ම යමතන ති න
අමාරැකම යම් තත්ත්ව කවදාකවත්ම නි ම විි ට වාර්තා කරන්යන
නැහැ. එක්යකෝ වාර්තා කරන්න, කමටහන සු ් කරන්න යනා ා
නිකන් ඉන්නවා, එයහම නැත්නම් ගිහිල්ලා යම් ෙයඩ් කැක්කුමක්
ති නවා යන් මට, ඒ නිසා භාවනාව හරි ගිය ් නැහැ කි නවා.
නින් න්යන් නැහැ යන් අල්ලප්ු යග ර එක්යකනා යගාරවනවා යන්.
යමානවා හරි කි ලා අර ඇති කාරණාව වහන්න හ නවා. ඇති
තත්ත්ව , ඇති යරෝග ලක්ෂණ කි ාගන්න ෙැහැ.
ඉතින් යමතනි ගුරැවර ාට විශාල වගකීමක් තිය නවා. ඒ
ය ෝගාවචර ායගන් හරස් ප්රශ්න මතු කරලා, යම් භාවනාව ප්ිළිෙඳව
නීරස භාව ක්, අරමුණ හරි ටම මතු කරලා එල්ල කිරීයම්
දුර්වලකමක්, එ යමයනහි කිරීම ොලාංශ ප්න්තිය ් වැඩක් කි ල
ප්හත්යකාට සැලකීමක් වයග් මතිමතාන්තර, මානසික ධර්ම
තිය නව
කි ල, ඒ ය ෝගාවචර ාට රි වන්යන නැතිව
ය ෝගාවචර ා තුළින්ම මතු යවන්න ඇරලා යත්රැම් කරලා ය න්න
යවනවා, යමයතක් කල් අරයගන ගි මූල කර්මස්ථානය ්ම සරණ ි,
ඒයකම ප්ිහිට ි. ඒයක් ඉන්න තාක් කල් විචිකිච්ඡාවට ඉඩ එන්යන්
නැහැ, තමන්ට විනිශ්ච ක් කරගන්න ප්ුළුවන් තත්ත්ව ක් එනවා
කි ලා නැවතත් යගනල්ලා මධම ප්රතිප්දාව වඩනවා. යම් උ වි
අනිත් හැම ය ්කටම යලාක්යකෝ තම ි. හැම ය ්ම අතගානවා. ඕනෑම
යකයනක් ආප්ුවාම ඉස්යසල්ලාම ගිහිල්ලා උප්ය ස් ය න්න ,
භාරගන්න, ආගන්තුක සත්කාර කරන්න, ඔක්යකෝම කරන්යන් ඒ
ඇත්යතෝ තම ි. නමුත් අර ආගන්තුක ය ෝගාවචර ාට ය න්න ති න
ඔක්යකෝම වල්ප්ල් විස්තර දීලා අවුල් කරන ගති කුත් තිය නවා.
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ඒ නිසා මයග් ප්ු ්ගලික අත්දැකීම යමයහම ි, මම උප්ය ස්
ය න්යනත්
යමයහම ි:
භාවනා
මධස්ථානවලට
ගි හම
කරැණාකරලා ඒ භාවනා මධස්ථානය ් යලාකු හාමුදුරැයවාත් එක්ක
හැර අනිත් කට්ටි ක් එක්ක ාළු ප් ිරැප්ාසානකම් ඇති කරගන්න
න්න එප්ා. ගිය ාත් ඔ කුණු කන් ල් ටික තම ි ඔළුවට
වැයටන්යන්. විචිකිච්ඡායේ තිය න්යන් හතරමං හන්ි ක යහෝ
ය මංහන්ි ක යතප්රෙො ඒ ප්ැත්ත යම් ප්ැත්ත ෙලෙලා ඉන්න
ගති . හරි ට මාර්ග යත්රැම් අරගත්ත යකනා ඒයක් ඉස්සරහට
ගි ා. ඔ ය මංහන්ිය ් නතර යවන්යන් විචිකිච්ඡාව ෙහුල ඇත්යතෝ.
වම්මි සූතරය ් යොයහෝම ලස්සනට ඒ නි ර්ශන යගන හැරප්ානවා.
ඒ ප්ායර් ම්ය ෝ, යම් ප්ායර් ම්ය ෝ, අරමුයණ්ම ඉන්නව , එයහම
නැත්නම් යම් යප්්න රෑප් ශේ , නැත්නම් කය ් ප්හසුකම් ෙලනව
කි ල යතප්රොන ගති , ය ප්ැත්තට යහයලත්තාඩු කරන ගති තම ි
විචිකිච්ඡාව. එයහම කරන කට්ටි තම ි විභාග ය ්ල් යවන්යන, ඒ
ඇත්යතා තම ි අ ටි ුෂන් කරන්යන්. ඒ ඇත්තන්ට යහාඳට ටි ුෂන්
කරන්න ප්ුළුවන්, යමාක හත් අට වතාවක් විභායග ය ්ල් යවලා
අත්දැකීම් ති නවා. ආන්න ඒ වයග් තම ි විප්ස්සනා ඥාන ක ම්
තැනක හිර වුණා නම්, ඒ ඇත්තා එතැනදී උදාහරණ ක් කි ලා ඒකට
උප්ය ස් ය න්න ප්ටන්ගන්නවා. හැෙැ ි ඒයකන් යවන්යන ඒ
ඇත්තයග ගමන නතර යවලා ඒ වයග්ම තව ෙර ගානක ගමන නතර
කරන්න යප්ළගැසීමකු ි. ඒකට යහාඳ නි ර්ශන ක් අයප්් ස්වාමීන්
වහන්යස් නමක් සඳහන් කළා. දැන් යම් යකෝච්චි යප්ට්ටි ති න්යන
යකෝච්චි ප්ායර ති ල දුවන්න යන්. නමුත් අප්ි දැකලා තිය නවා
සමහර විට යකෝච්චි යප්ට්ටි ප්ායරන් අ ින් කරලා නතර කරලා,
දුවන කට්ටි ට ටිකට් ය න්න ස්යට්ෂන් එකක් (දුම්රි ස්ථාන ක්)
දානවා. කට්ටි ට ටිකට් ය න එක ි දැන් කරන්යන, දුවන්යන නෑ.
ආන්න ඒ වයග් යප්ට්ටි ප්ීල්යලන් අ ින් කරගත්තට ප්ස්යස විශාල
වටිනාකමක් ලැයෙනවා, හැෙැ ි දුවන්යන නෑ. ආන්න ඒ වයග් තම ි
මූල කර්මස්ථානය න් අ ින් යවන එක.
ඒක නිසා අප්ි යත්රැම් අරගන්නට ඕනෑ ඒ ය ෝෂ
කම්මට්ඨානා චාර් වරැන්යග්වත් කායගවත් යනයව ි, ඒක
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විචිකිච්ඡාවට අ ිති ය ක්. ඒයක තිය නවා යම් වංචනික ස්වරෑප් .
ෙුදුරජාණන් වහන්යස් ධර්ම ය ්ශනා කයළ් ෙහුශෘත ඇත්තන්ට,
කි න ය ් යත්යරන ඇත්තන්ට. යම්ක කායගවත් ය ෝෂ ක් යනායවන
ෙව යත්රැම් අරයගන සති නම් කවදාකවත් ප්ාවා ය න්න එප්ා.
කාටවක්වත් කාවවත් ආසිරි ගැන්වීයම් ශක්ති ක්වත්, කාටවත්
කවුරැවත් නිවන් ක්වන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක්වත් නැහැ. නමුත්
යකා ි යකනා වුණත් වට්ටන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් නම් නීවරණවල
තිය නවා. ඒ නිසා ප්රධානම ය ් තම ි නීවරණ මතු යවන එක
නීවරණ මතු යවනයකාට දැනගන්න ඕනෑ. ඒක නිසා යම් සඳහා වන
ෙණක් අහන්න ප්රධානම සුදුසුකම යමාකක් ? මීට ඉස්යසල්ලා
භාවනා කරලා වැරිලා තිය න්න ඕනෑ. එයහම යකනාට නම් ෙණ
අහනයකාට යහාඳට යත්යරනවා. එයහම යනාකරප්ු යකනාට යම්
ෙයණ් ගන්න ය ක් නැතිව නවා. ඒ යමාක , යම්යක් තිය න්යන්
ප්ිළි ම් කිරීමට උප්කරණ කට්ටල ක් විතර ි. ප්ටන්ගන්න ගති ක්
නැහැ.
ඒක නිසා අප්ි ප්ිරිස ගැන කල්ප්නා කරනයකාට සෑම
යකයනකුටම යම් වයග් හරි ගි අවස්ථාවල් මතක් යවනවා ඇති,
වැරිච්ච අවස්ථාවල් මතක් යවනවා ඇති. ඒ නිසා දැන් අප්ි හරි ි
කි ල විනිශ්ච කරන්න නරක ි. යම් වැරි කරම අප්ි නිවන් කිනා
යතක් ිගින් ිගට ිගින් ිගට, යගවියගවී යගවියගවී ොධා කරනවා.
ඒ තාක් කල් විචිකිච්ඡා ආි ොධා කරනවා.
එනිසා අප්ි යත්රැම්ගන්න ඕනෑ යම් ධර්ම සාකච්ඡා, ධර්ම
ය ්ශනා, වින ප්කතඤ්ූ භාව , ඒ වායග්ම සප්්ප්ා කතා ඇසීම,
ඒ වායග්ම අධියමාක්ඛ
කි න මචතසික
වැඩීම, න්නා
ප්ු ්ගල න් ආශර
කිරීම ආදී ය ්වල්වලින්, අප්ිට යම් යවලා
තිය න්යන ස්වාභාවික යරෝග ක්, ඒක කාටත් යවන ය ක් ෙව.
ඒකට අනිවාර් ය න්ම ඒ ප්රතිකර්ම කරන්න නම්, යරෝග යමාකක්
කි ලා දැනගැනීයම් සති ත් ඊට ප්ස්යස් යම් ලැ ිස්තුගත කරප්ු
කරමයේ ත් ඉයගනගනිමින් අප්ි ඉිරි ට අයප්් ගමන කරගනිමු. යම්ක
ෙු ්ධාදී උත්තම න් වහන්යස්ලා විසින් යොයහෝම උතුම්
ි සලකන
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| මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර ය ්ශනාවලි
ල ය ෝගාවචර කරම ක්. මින් එප්ිට යප්ාතකින් යහෝ යප්ත්තකින් යහෝ
යවන කිසිම ය කින් යම්ක කරන්න ෙැහැ. ඒක නිසා ම් කිසි
යකයනක් ඒක අත්දැකලා එ ට නිවැරි ප්රතිකාර ලොගත්තා නම්,
ඒ ප්ු ්ගල ාට සි ුම් සතුටක් ඇති යවනවා යම්කට මම මුල, මැ , අග
වශය න් උත්තර දීලා, ෙු ්ධාදී උත්තම න් වහන්යස්ලායග් උප්ය ස්
ප්ිළිප්ැ ලා, යවලාවට ඥානාන්විත යවලා මම යම්ක ඇති කරගත්තා
කි ලා තමන්ටම ඇති යවන සතුටක් අත්දැකගන්න ප්ුළුවන්.
අ ධර්ම ය ්ශනාව යමතනින් නතර කරන්න යවලා
තිය නවා කාල යේලාව යගවිල ගිහින් තිය න නිසා. එනිසා
යත්රැම්ගනිමු අප්ි යමයතක් කල් භාවනායේ
ම් ප්රය ්ශ ක්
වර ්දායගන තිෙුණා නම් ඒ ඔක්යකෝම අප්ිට ප්ිහිට ි සරණ ි. ඒ
මත්යත තම ි අප්ිට යම් කි න ෙණවලට ප් නම සැලසිලා
තිය න්යන්. ඒ නිසා ඒ වැරිච්ච සෑම ය කින්ම ලැෙුවා වූ අත්දැකීම්
නිවැරි ප්රතිකර්ම ට උප්කාර කරයගන, ඒ වයග්ම උප්ය ස්
ප්ිළිප්ින්න විශ්වාස ක් ඇති කරගන්න ශක්ති ක් මධර් ක්
ෙල ක් කරයගන, යම් උප්ය ස් යවන ට වඩා යගෞරවය න්, ඊටත්
වඩා ෙු ්ධාදී උත්තම න් යකයරහි ඇති සැක දුරැ කරලා විශ්වාස
ඇති කරයගන ඉිරි ට න්න ශක්ති මධර්
ෙල ලැයේවා!
කි න ප්රාර්ථනාවත් එක්කම අ ට නි මිත ධර්ම ය ්ශනාව යමයතකින්
අවසන් කරනවා.
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දමම උතුම් ධර්ම දානයට
දායකතේවය.
• කිරිඳිවැල මාහල්යලාලුව ගයම් උප්ත ලො, කැළණි යේවැල්දූව,
අලුත් ප්ාර අංක 158/4, රන නිවයස් විසූ විශරාම ලත්
ප්ාඨශාලාචාර් ආර්.ප්ී. ජ තිලක ප්ි ාණන් අභාවප්රාප්්ත වී 21
වසරක් ප්ිරීම (31-05-2019) නිමිත්යතන්, එතුමාට නිවන් සුව ප්තා
ඕස්ට්රේලි ායේ ප්ිංචි මිනිබිරි හා මුනුෙුරැවරැන් සමග බිරිඳ
යහ්මා, එතුමායග් යසායහා ුරැ යසායහා ුරි න් සහ නෑ ෑ
හිතවතුන් එකතුව යමම ධර්මදානම කුසල සිදු කරන ලි.
• ෙලන්යගාඩ වසන ප්ින්වත් යක්. යක්. සිරියස්න මහතා සහ උමා
යමල් මැතිනි විසින් - ධර්ම මාර්ගය ් ගමන් කරන ය ෝගාවචර
භික්ෂු භික්ෂුණී උප්ාසක උප්ාසිකා ප්ිරිස්වල සති ි ුණු වී නිවන්
මාර්ග විවෘත වී, ශාසන ිදුළවමින් ෙැෙයල්වා! න ප්රාර්ථන
ඇතිව,
එයස්ම ඒ ප්ින් මහිමය න්, සත්ප්ුරැෂ කලාණ මිතර ඇසුර හරහා
නිර්මල ස ්ධර්ම ශරවණය න්, අප්රමා වීර් ය න්, ය ෝනියසෝ
මනසිකාර ප්ිහිටුවමින් ධර්ම මාර්ගය ්ම ාමට යම් ය ප්ළට යම්
ප්ිනම මූලික යේවා ි අප්ි ප්තමු. ප්රයලෝ සැප්ත් සි ලුය නාටම
ප්ින් ප්මුණුවමු. ආචා ය යක්. යජ්. ගුණවර්ධන සහ මැඩ්ලින්
ගුණවර්ධන මැතිනි ප්රමුඛ සි ලුය නා සිහිප්ත් කරමු -කාරැණික
දා කත්ව , යමල්ෙර්න් නුවර ප්ිංචි මලිත් ජ තිලක සහ ලිහිණි
ජ තිලකයගන්.
• මාලයේ ප්ිංචි එම්. මාරසිංහ මහත්මි විසින්, ප්රයලෝ සැප්ත් තම
ස්වාමි ප්ුරැෂ ාට, ය ප්ාර්ශ්වය ්ම මාප්ි න්ට සහ මි ගි ඥාතීන්ට
ප්ින් ප්ිණිස.
• අම්ෙලන්යගාඩ ධර්මායශෝක වි ාලය ් විශරාමික ආචාර් වරැන් වූ
අභාවප්රාප්්ත ඒ. කරැණාරත්න සිල්වා (ඒ. යක්. සර්), ධර්මා
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සිල්වා (ඒ. යක්. මිස්) සදා ර ය මේප්ි න්ට නිවන් සුව ප්තා එම
ි ණිවරැ.
• යමල්ෙර්න් නුවර ප්ිංචි කුසුමා ජ සිංහ මහත්මි - ප්රයලෝ සැප්ත්
තම ස්වාමි ප්ුරැෂ ාට සහ ය ප්ාර්ශ්වය ්ම මාප්ි න්ට ප්ින් ප්ිණිස.
• යමල්ෙර්න් නුවර ප්ිංචි මව  අයේගුණරත්න මහතා සහ
මව  ඉන්ද්රානි ගුණරත්න මහත්මි - ගුරැය ණිය ් තලාතුඔ
ප්ාර අංක 259 ප්ිංචිව සිට අභාවප්රාප්්ත කැප්්ටන් ගුණරත්න
මහතාට සහ ඩී. එම්. ගුණරත්න මහත්මි ටත් අංයගාඩ
මුල්යල්රි ායේ අංක 638 ප්ිංචිව සිටි ඒ. ප්ී. සිල්වා මහතාට සහ
යඩ්සි කුලතුංග මහත්මි ටත් ප්ින් ප්ිණිස.
• උඩහමුල්යල් ප්ිංචි මව  එස්. ආර්. සමරතුංග මහතා - අභාව
ප්රාප්්ත තම ප්ි ාණන්ට ප්ින් ප්ිණිස සහ මවට දීර්ඝා ුෂ ප්ැතීම
ප්ිණිස; මව  ප් ්මා සමරතුංග මහත්මි - අභාවප්රාප්්ත තම
ය මාප්ි න්ට ප්ින් ප්ිණිස.
• නිලූ ිසානා ක මහත්මි

- ධර්ම දානම

කුසලානිසංස

ප්ිණිස

• යමල්ෙන් නුවර ප්ිංචිව සිට යනායෙෝදා අභාවප්රාප්්ත වූ, යප්ර්මා
කළන්සුරි මෑණි න්ට ප්ින් අනුයමෝ නා කිරීම ප්ිණිස
• කුලි ාප්ිටිය ් වසන වය ෝවෘ ්ධ සුභසිංහ මෑණි න්ට චිර ජීවන
ප්රර්ථනා කර සිටිමු.
• ප්ාදුක්ක ජ න්ති ප්ායර් ප්ිංචිව සිටි තරිඳු හසන්ත චන්ද්රසිරි ප්ුතාට
උතුම් නිවන් සැනසීම ලැයේවා.
දා කත්ව දුන් සැමට යතරැවන් සරණින් චතුරාර් සත ධර්ම
අවයෙෝධ වී ප්රාර්ථනී යෙෝධි කින් උතුම් නිවනින් සැනසීම උදා
යේවා! ි යමත් සිතින් ප්රාර්ථනා කරමු.
2019 බිනර මස 20 වන දා.
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ධර්මද ේශනා සකසේ කිරීමට සහාය ලබාදුනේ
පිනව
ේ තුනේට කරන පරණාමය
අප් ආරණය ් භාවනා වැඩ සටහන් සම්ෙන්ීකරණ මහත්ම
මහත්මීන්යගන් මීට ඉහතදී කරන ල ඉල්ලීමක් අනුව, ආරණ ට
සම්ෙන්ධ දා ක දා ිකාවන් යොයහෝ ප්ිරිසක්, ධර්ම ය ්ශනා ප්ිටප්ත්
කිරීම, නිවැරි කිරීම, ට ිප්් කිරීම ආදී කට ුතුවලින් අප්ට උප්කාර
කළහ. යමම හතරයවනි ය ්ශනා කාණ්ඩ , මාස ප්හක් වැනි යකටි
කාල කදී ඔෙ අතට ප්ත් වනුය ් ඔවුන් අප්ට දැක්වූ එම කාරැණික
සහය ෝගය ් ප්රතිඵල ක් වශය නි. ඉිරි කාණ්ඩ යමයලස ඔෙ අතට
ප්ත් කිරීම අප්යග් අභිලාෂ ි.
ඒ කරන ල මහඟු කාර්
යවනුයවන්, ප්හත නම් සඳහන්
දා ක දා ිකාවන්ට අප්යග් යගෞරව ප්රණාම ප්ු කරමු. යමම නාම
යල්ඛන සකැසීයම්දී කිසි ම් අතප්සු වීමක් සිදු වී ඇයතාත් ඒ ගැන
අප්යග් කනගාටුව ප්රකාශ කරමු. ඉිරි කාණ්ඩවලදී ඒවා නිවැරි
කිරීමට අප්ි ෙලායප්ායරාත්තු යවමු
• අනුලා යප්ර්මචන්ද්ර යසා ුරි - ඩයනඩින් - නවසීලන්ත
• අ ිරින් සුෙසිංහ යසා ුරි

- යමල්ෙන් - ඕස්ට්රේලි ාව

• යඩාරීන් වීරසිංහ යසා ුරි

- ෙත්තරමුල්ල

• තශිකා මහනාම යසා ුරි

- අලුයෙෝමුල්ල

• එම්. මාරසිංහ යසා ුරි

- මාලයේ

• උය ්නි තිලකරත්න යසා ුරි

- නක්කාවත්ත

• භාමිනී කුමාරයස්න යසා ුරි - මහරගම
• මාලනී විකරමාරච්චි යසා ුරි

- උ ම්මිට

• ලිලන්ගා ොලචන්ද්ර යසා ුරි

- යමල්ෙන් - ඕස්ට්රේලි ාව

• මැණික් ෙස්නා ක යසා ුරි

- යමල්යෙන් - ඕස්ට්රේලි ාව

• ගංගා ජ විකරම යසා ුරි

- යමල්ෙන් - ඕස්ට්රේලි ාව
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• ප් ්මා සමරතුංග යසා ුරි

- උඩහමුල්ල

• ඩ නා සමරසිංහ යසා ුරි

- කෑගල්ල

• නන් නී වනිගයස්කර යසා ුරි

- ඕක්ලන්ඩ් - නවසීලන්ත

• අරැණ ලක්මාල් යසා ුරා - නවසීලන්ත
• ඉෂංකා සමරවීර යසා ුරි

- යහෝමාගම

• ලක්මාල් නන් සිරි යසා ුරා - මායෙෝ ල
• වියජ අලංකාරයග් යසා ුරා - යමල්ෙන් - ඕස්ට්රේලි ාව
• විමල් ගමයග් යසා ුරා - යමල්ෙන් - ඕස්ට්රේලි ාව
• ෙන්දු ගමයග් යසා ුරා - යමල්ෙන් - ඕස්ට්රේලි ාව
•

චමිලා ජ වර්ධන යසා ුරි

- සිඩ්නි - ඕස්ට්රේලි ාව

• ප්රි ංකා යමාල්ලියගාඩ යසා ුරි
• නදීෂා ිලිනි යසා ුරි

- යොරළැස්ගමුව

- ඇඹිලිප්ිටි

• අනූෂා ගුණරත්න යසා ුරි

- කුරැණෑගල

• උදානී හිරන්තිකා යසා ුරි

- කැළණි

• නදීෂා සමරයකෝන් යසා ුරි
•

- උලප්යන්

මිත් අමරයකෝන් යසා ුරා - ෙන්ඩාරයවල

• ඉසුරු කකොඩිතුවක්කු යසා ුරි

- රොවතොවත්ත, ක ොරටුව

• යෂහාන් සංජන යසා ුරා - මීතිරිගල
• චතුරිකා කාරි වසම් දුව ඇතුලු ට ිප්් කිරීමට ය දුණු කණ්ඩා ම.
• සමන් යසා ුරා සහ කුමුදු සමරනා ක යසා ුරි

- යහෝමාගම

• යච්තක ජ යසෝම ප්ුතා ඇතුළු (යකාලිටි ප්රින්ටර්ස්) ට ිප්් කිරීමට
ය දුණු කණ්ඩා ම.

| 254

