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්පරව න
මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාවලි යදවන යවළුම යදාරට
වඩන යම් අවස්ථායේදී සිහි ට නැයඟන්යන් ප්ළමුවන යවළුම සඳහා
සම්ප්ාදක මණ්ඩල ගත් ප්ර ත්න හා එ ින් ලත් ප්ාඩම් . ඒ අනුව
යමම යවළුම වඩා ප්ිරිසිදුව ඉදිරිප්ත් ීම ප්ිළිෙඳව යමන්ම, සුළු මාස
ගණනකින් නිම කිරීම ප්ිළිෙඳව සම්ප්ාදක මණ්ඩල ට, යප්ාත
ප්රිශීලන කරන සි ලුයදනා යවනුයවන් ප්ින් ප්මුණුවමු.
යමම කට ුතු ලක්දිව ෙුදු සසුන ෙැෙළීමට යහ්තු ප්ාදක යේවා!
යතරැවන් සරණ ි,
උ ධම්මජීව හිමි.
2018 මැදින් මස 24 වැනිදා.

i

සම්පා ක සටහන
මීතිරිගල නිස්සරණ වන ආරණ යස්නාසන ට සම්ෙන්ධ
ී කලක සිට ධමය ගරන්ථ ප්ිළිෙඳව කට ුතු කිරීමට ලැබීම මායග්
භාග ක් යලස සලකමි. එ කමයානුරූප්ව සිදු වූ යද කි ි මම සිතමි.
යමම අවස්ථාව ලො දුන් අති ප්ූජ උඩඊරි ගම ධම්මජීව
ස්වාමීන්වහන්යස් ඇතුළු එහි ප්ාලක මණ්ඩල ට මායග් යගෞරව
ප්ළමුයවන්ම ප්ුද කරමි.
ප්ූජ උඩඊරි ගම ධම්මජීව ස්වාමීන්වහන්යස් විසින් 2006 2008 වෂයවලදී මීතිරිගල නිස්සරණ වනය ්දී ය ෝගාවචර භික්ෂූන්
වහන්යස්ලාට යද්ශනා කරන ලද යද්ශනා 107 කින් ුක්ත වූ “මහා
සතිපට්ඨාන සූතරය” මුල් යද්ශනා දහ (1-10) අඩංගු ප්රථම භාග 2017
වසයර්දී ප්රකාශ ට ප්ත් කිරීමට අප්ට හැකි වි . එහි යදවන භාග
වන යද්ශනා (11-21) අඩංගු යමම ප්ුස්තක ඔෙ අතට යමයස්
ප්ිරිනමමු. යකයස් නමුදු යද්ශනා 16 සහ 19 අස්ථානගත ීම නිසා
ලොගැනීමට යනාහැකි වූ ෙව දන්වනුය ් කනගාටුයවනි.
එයස්ම යමම ධර්ම යද්ශනා ප්ටිගත යකාට ඇත්යත් දශක කට
ප්මණ යප්ර ෙැවින්, එම හඬ ප්ටවල ශරවණ තත්ත්ව දුර්වල ෙවත්
සමහර තැන්වල ඇතැම් ධර්ම යකාට්ඨාශ මැකී යගාස් ඇති ෙවත්
යමම කට ුත්ත කරයගන ායම්දී අප් හට වැටහිණ. එයහ ින් ඒවා
නිවැරදිව අර්ථවත්ව ප්ිටප්ත් කිරීම ඉතාම දුෂ්කර කා ය ක් වි .
යමහිදී ගරැ උ. ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්යස්යග් වියශ්ෂ
උප්යදස් හා අනුශාසනා ප්රිදි යමම යද්ශනා කාණ්ඩ යදකම නැවත
වරක් අලුතින්ම නිවැරදිව ප්ිටප්ත් කර සකස් කිරීයම් ඉතා දුෂ්කර
කරි ාවලි මුළුමනින්ම ඉටු කිරීමට නිස්සරණ වන ආරණ වාසී
මහා සංඝ රත්න ඉදිරිප්ත් වූහ. යම් ප්ිළිෙඳව උන්වහන්යස්ලාට
iii

මායග් අතිශ යගෞරව සහ ප්රණාම ප්රථමය න් ප්ුද කරමි.
උන්වහන්යස්ලායග් එම කැප් ීම නිසා යනායේ නම්, යම් කාණ්ඩ
යදක යමයස් ප්ළ කරන්නට යනාහැකි වනු ඇත. තවද, යසෝදු ප්ත්
ප්ිරික්සීයම් කරි ාවලි ට උර දී මහඟු යස්ව ක් කළ රාණි රාජප්ක්ෂ
මහත්මි ටද අලංකාර යලස ප්ිට කවර නිර්මාණ කිරීයමන් සහ එහි
මුද්රණ කට ුතු සම්ෙන්ී කරණ කිරීයමන් සහා වූ අමිල් කුමාර
මහතාටද මායග් යගෞරව ප්රණාම ප්ුද කරමි.
යමම සත්කාර්
සඳහා මට සහා වූ ධර්මකාමී කිහිප්යදනකු
ප්ිළිෙඳව වියශ්ෂ සඳහනක් කරමි. සතිප්ට්ඨාන සූතර - ප්රථම භාග
කි ීයමන් ප්සු ඇති වූ ධර්ම යගෞරවය න් ුක්තව, යමම යදවැනි
භාගය ් මුද්රණ කට ුතුවලට ප්ුර්ණ දා කත්ව යදමින්, යෙදා හැරීයම්
කට ුතුවලටද දා ක වූ, යමල්ෙන් නුවර ප්දිංචි වවද සාගරිකා
සිරියස්න යසා ුරි ඇතුළු ප්වුයල් සැමට මායග් යගෞරව ප්රණාම ප්ුද
කරමි.
ප්ටිගත කරන ලද යද්ශනා වැඩි ප්රමාණ ක් ප්ිටප්ත් කර දුන්
උඩහමුල්යල් වවද ප්ද්මා සමරතුංග යසා ුරි ටත්, එයස්ම සහා
දුන් යමල්ෙන් නුවර ප්දිංචි මැණික් ෙස්නා ක යසා ුරි ටත් ෙරිස්ෙන්
නුවර ප්දිංචි සුරංගනී සමරසිංහ යසා ුරි ට සහ නාත්තන්ඩිය ්
මැදයගාඩ ප්දිංචි ධම්මිකා යවල්ගම යසා ුරි ටත් ධර්මාවයෙෝධ
ලැයබ්වා ි ඉත සිතින් ප්රර්ථනා කරමි.
එයස්ම අප්යග් යමම ප්ුණ කට ුතුවලදී අවවාද උප්යදස්
යදමින්, සම්ෙන්ීකරණ කට ුතු කරන යමල්ෙන් නුවර ප්දිංචි අ ිරින්
සුෙසිංහ යසා ුරි ට අප්යග් යගෞරව ප්ුද කරමු.
යප්ර ප්රිදිම මායග් බිරිඳ සහ දි ණි න් යදයදනා මා දිරිමත්
කළ අතර, නාවින්න ජ ගත් ප්ායර් මායග් යසා ුරි සම්ෙන්ීකරණ
කට ුතු මනාව ඉටු කළා . නිරන්තරය න් යම් ප්ුණම කට ුත්තට
කාල ශරම වැ කළ මායග් යසා ුරි න් යදයදනාට, චතුරාණි
කාරි වසම් දුවට සහ මයග්ම යසා ුරි ක් ෙඳු උඩහමුල්යල් ප්ද්මි
අක්කාට ධර්මාවයෙෝධ ලැයබ්වා!
iv

නිස්සරණ වන සංරක්ෂණ මණ්ඩලය ් යහ්මන්ත රණවක
මහතාද යකාලිටි ප්රින්ටර්ස් මුද්රණාලය ් අධිප්ති ජ යසෝම මහතා සහ
යස්වක මණ්ඩල ද වමතරී ප්ූවයකව යගෞරවය න් සිහිප්ත් කරමි.
එයස්ම යමම මුද්රණ කට ුතු සඳහා නිරතුරැ දා කත්ව දරන
මායග් ඥාතීන්ට සහ හිතවතුන්ටද ප්රණාම
ප්ුද කරමි. යමම
සත්කාරය න් ජනිත කුසල සම්භාර , මායග්ත් බිරිඳයග්ත් නැසී ගි
යදමාප්ි න් ඇතුළු ඥාතීන් සහ හිත මිතුරන් අනුයමෝදන් යවත්වා! ි
ප්රාථයනා කරමි. එයස්ම වය ෝවෘද්ධ ඥාතීන්ට සහ හිත මිතුරන්ටත්
නියරෝගී සුව ලැබී ධමයාවයෙෝධ ලැයබ්වා!
යමවැනි ශාසන යමයහවරක් සඳහා මග යප්න්වූ මායග්
යදමාප්ි සයහෝදර සයහෝදරි න්ටත් නැණැස ප්ූදූ නාත්තන්ඩි
මැදයගාඩ ප්රාථමික විදුහයල් හා නාරම්මල ම ුරප්ාද විදුහල්
මූණි න්යග් ගුරැ භවතුන්ටත් මායග් ප්රණාම ප්ුද කරමි. එයස්ම මීට
වසර තුනකට යප්ර අප් අතරින් සමුගත්, යමල්ෙර්න් නුවර ප්දිංචිව
සිටි කුමාර යතන්නයකෝන් ගුරැ ප්ි ාණන්ට යමම කුසල අනුයමෝදන්
කරමු. තවද, වාරි යප්ාල යමාරගයන් යමත්තාවාසය ් වය ාවෘද්ධ ඩී.
ොලසූරි ගුරැ ප්ි ාණන්ට නියරෝගී සුව , දීර්ඝා ුෂ හා ධමයාවයෙෝධ
ලැයබ්වා!
අප්වත් ී වදාළ අති ප්ූජනී මීතිරිගල ධම්මාවාස යලාකු
ස්වාමීන් වහන්යස්ට උතුම් නිවන් සුව අත් යේවා! යමත් සිතින්
උ.ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්යස්ට නමස්කාර කරමි. නමස්කාර යේවා!
ඔෙ සැමට යතරැවන් සරණ ි!
සම්ප්ාදක
2018 මැදින් මස 23 වන දා
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මහා සතිපට්ඨාන සූතරය
11-වන ධර්ම ද ේශනය.
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස...!!!
“කථඤ්ච භික්ඛ්ව භික්ඛු කා්ය කායානුපස්සී ිහරති? ඉධ
භික්ඛ්ව
භික්ඛු
අරඤ්ඤග්තා
වා
රුක්ඛමූලග්තා
වා
සුඤ්ාගාරග්තා වා නිසී ති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං
පණිධාය පරිමුඛං සතිං උපට්ඨ්පත්වා තී’ති.”
සාධු! සාධු! සාධු!
යගෞරවනී ය ෝගාවචර මහා සංඝරත්නය න් අවසර ි. අප්ි
වස් කාල ටත් කලින් ආරම්භ කළා වූ යම් වටිනා මහා සතිප්ට්ඨාන
ධර්ම යද්ශනා මාලායේ, අද උද්යද්ස වාර හමාර ී නිද්යද්ස වාර ට
ප්ිවිසුමක් තම ි යම් මාතෘකා ප්ාඨය න් ලොගත්යත්. සතිප්ට්ඨාන
සූතර වියශ්ෂය න් ලාංකික යෙෞද්ධ න් අතර කටප්ාඩම් කිරීයම්
වටිනා ප්ිරිත් ධර්ම ක් වශය න්, ඒ වායග්ම ආරම්භක ආනාප්ාන සති
භාවනාව ප්ිළිෙඳ හැඳින්ීමක් වශය න්, කි න යම් යද ාකාරය න්ම,
යම් ඉදිරිප්ත් කරප්ු යකාටයසන් ටිකක් යහෝ අහලා යහෝ සජ්ඣා නා
කරලා යහෝ මතක ති ායගන යහෝ කාටත් හුරැවක් ප්ුරැදුවක් තිය න
යද ක්. වියශ්ෂය න් යම් වයග් භාවනා මධස්ථානවලට එන්න
යප්ළයෙන ප්ින්වත් ඇත්තන්ට ඒක ප්ිළිෙඳ සූයහන ප්රිච ක්
තිය නවා. ඒක නිසා යම් වයග් යද ක ඇති වටිනාකම හඳුන්වාදීම
ඒ තරම්ම අවශ කරන්යන් නැහැ.
එයහම නමුත් යම් ආනාප්ාන සති කි න යොදු භාවනාව,
එයහම නැත්නම් යොයහෝ විට සවයඥ න් වහන්යස්ලා තමතමන්යග්
සවයඥතා ඥාන සාක්ෂාත් කරගන්නා අවස්ථායේ ප්ාදක කරගන්නා
වූ යම් භාවනායේ දැනුම් යත්රැම් විස්තර අලගි මුලගි තැන්
යකාච්චර ප්ිරිසිඳ ෙැලුවත් යකළවරක් කරගන්න ෙැරි තරම් සිත්
1

මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

ගන්නාසුලු ප්ුදුම ධර්ම කරැණු මතු කරනවා. භාවනා කරන්න
කරන්න, ඒක ප්ිළිෙඳව නැවත කි වන්න කි වන්න, සාකච්ඡා
කරන්න කරන්න, යම් මූලාරම්භය ් ප්ටන්ම විශාල යතාරතුරැ රාශි ක්
නිද්යද්ස වශය න් ඉදිරිප්ත් කරගන්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා දැනටමත් අප්ි
දන්න, අහලා තිය න, කටප්ාඩම් කරලා තිය න යකාටස්වලට ඒ
භාවනාව තවත් උනන්දු යවන ආකාර ට යතාරතුරැ ඉදිරිප්ත් කිරීම
තම ි යමතනදී අප්ි යම් ධර්ම යද්ශනාව වශය න් ෙලායප්ායරාත්තු
වි
ුත්යත.
ඒයකදී සවයඥ න් වහන්යස් මුලින්ම අප්ි මීට ඉස්සර යවලා
ධර්ම යද්ශනා දහ ක ප්මණ ඉදිරිප්ත් කරගත්ත විදිහට, මූලික
ය ෝගාවචර ායග් යප්ළගැස්මත් ඊගාවට කා , යේදනා, චිත්ත, ධම්ම
කි න සතිප්ට්ඨාන හතරත් හඳුන්වාදීම් වශය න් මාතෘකා තැබීම්
වශය න් හමාර කරලා “කථඤ්ච භික්ඛ්ව භික්ඛු කා්ය කායානුපස්සී
ිහරති.” එතනත් ඒ “භික්ඛු” කි න ප්ද ගණන්ගන්න යවන්යන්,
එයහම නැත්නම් අථය ක් යදන්න යවන්යන්, ඒකාන්තය න්ම යම්
සමක් දෘෂ්ටික ශාසයන් කට ුතු කරන යකනාට. සූතරාන්ත කරම ට
ගත්තහම අභිධර්ම කරම ට යහෝ වින කරම ට වයග් යනයම ි,
“භික්ඛු” කි ලා කිේවහම ඒක ප්ැවිදි උප්සම්ප්දා සාමයණ්ර වශය න්
යහෝ භික්ඛු භික්ඛුණී වශය න් යහෝ උප්ාසක උප්ාසිකා වශය න්
යෙදීමකට වඩා, ප්ැහැදිලිවම සඳහන් කරන්යන් “යම් ශාසනය හි
නිවන ප්ිණිස කට ුතු කරන” කි න අදහස ි. තවත් විස්තර වශය න්
කි නවා නම්, සංසායර් භ දැක්කා වූද සංසාර භය න් ගැලීමට
කට ුතු කරන්නා වූද ඕනූම යකයනකුට යම් ආමන්තරණ
ගැළයප්නවා. එයහම නැති වුයණාත් හියතනවා, හිතාගන්ඩ යවනවා,
යම් සතිප්ට්ඨාන ගැළයප්න්යන් උප්සම්ප්දා භික්ෂූන් වහන්යස්ලාට
විතර ි කි ලා. එයහම නැත්නම් ඒ වචන අර්ථ ප්ටලවාගත්යතාත්
එයහම යවනවා. නමුත් එයහම එකක් යනායව ි යමතන සඳහන්
යවන්යන්. සංසායර් භ දැකලා, සංසායරන් ගැලීමට කට ුතු කරන
ම් කිසි භික්ෂුවක් යවනව නම්, ඒ භික්ෂුව කය හි ක අනුව ෙලමින්
වාස කරනවා කි ලා ම් කිසි යද ක් තමන්වහන්යස් විසින් මුලින්
මාතෘකා කළා නම් යමාකක්ද එ ින් අදහස් කරන්යන් කි ලා යම්
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11-වන ධමය යද්ශන .

ෙණ අහන සිේවණක් ප්ිරිසයගන් සවයඥ න් වහන්යස් ප්රශ්න කරනවා
වයග් යමතන යප්්න්න තිය න්යන්. “කථඤ්ච භික්ඛ්ව භික්ඛු කා්ය
කායානුපස්සී ිහරති.” එයහම නමුත් සවයඥ න් වහන්යස්යග් ධර්ම
යද්ශනා විලාස , ලීලාව දන්නා වූ කිසි යකයනක් ඒ යවලායේදී අත
උස්සලා, ස්වාමීන්වහන්ස ඔ කි න්යන් යම්ක ි කි ලා සභායවන්
උත්තර යදනවා යනයව ි. ඒ යමාකද, යම් සවයඥ න් වහන්යස්
ප්රශ්න මතු කරලා, ඒයකන් යහාඳ ආරම්භ ක් ප්ිවිසුමක් ලොයගන
තමන්වහන්යස්ම ප්ිළිතුරැ දීම සඳහා කරන්නා වූ එක විදිහක යද්ශනා
විලාස ක් යමතන තිය න්යන්. ඒ නිසා මහයණනි, කය ් ක අනුව
ෙලන ජීවත් යවන භික්ෂුව නු කවුද, නැත්නම් කය ් ක අනුව
ෙලමින් භික්ෂුවක් ගත කරන්යන් යකයලසද, කි ලා යම් අහන
ප්රශ්න ට උත්තර තම ි ඊගාව යකාටයස් සඳහන් යවන්යන්.
ඒ නිසා යමතනදී මට මතක් යවනවා - ගිහි කායල් යම් සූතර
අහනයකාට ප්ැහැදිලිවම මට ඇති යවලා තිෙුණ අදහසක් තම ි,
එක්යකෝ යම් ආමන්තරණ කරන්යන් දැනටමත් යසෝවාන් ඵලස්ථ
ආර් න් වහන්යස්ලාට යවන්න ඕනූ, එයහම නැත්නම් භික්ෂූන්
වහන්යස්ලාට. ඒ නිසා යම් සූතර
කි වන්ට ඕනූ භික්ෂූන්
වහන්යස්ලා ි කි ලා. ඒ දවස්වල මම හිටිය ් ගිහිව. ගිහි ඇත්තන්ට
තිය න්යන් යම්ක අහන එක විතර ි කි ලා ඒක නිකන් යලාකු යද්ව
ස්වරූප් ක්, එයහම නැත්නං ප්ින් ඇති භික්ෂූන් වහන්යස්ලාට
ප්මණ ි යම්ක, කි න අදහස යගාඩාක් කල් මයග් හියත් තිෙුණා. මම
ප්රශ්න කරලත් තිය නවා යොයහාම ප්රි ශීලී, අදහස් හුවමාරැ කරන්න
ප්ුළුවන් භික්ෂූන් වහන්යස්ලාත් එක්ක. නා නා ප්රකාර විදි ට ඒ
ඇත්යතෝ උත්තර දීලා තිය නවා එයහම එකක් නැහැ, යම්ක කාටත්
කි ලා. නමුත් යම් කුකුස සැක හුඟක් කල් නකල් මයග් හියත්
තිෙුණා. ඒ නිසාමයදෝ අට්ඨකථාව, සමහර යප්ාත්, යහාඳට විස්තර
කරලා යප්න්වනවා යමතන “භික්ෂුව” කි න ආමන්තරණ තිෙුණට ඒ
සිේවණක් ප්ිරිසටම යම්ක ගැළයප්නවා කි ලා. ඒක නිසා යම්
සුතරාන්ත කරම ට දක්වන අර්ථ කථන අප්ි යමතනදි ඉදිරිප්ත්
කරගන්න ඕනූ. නැත්නම් සැක ක් ටිප්හු යවන්ඩ ඉඩ තිය න නිසා.
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

ඊගාවට සවයඥ න් වහන්යස් යද්ශනා කරනවා, “ඉධ භික්ඛ්ව
භික්ඛු අරඤ්ඤග්තා වා රුක්ඛමූලග්තා වා සුඤ්ාගාරග්තා වා”
කි න ඒ භාවනාවට සුදුසු ප්රිසර . ඒක හරි ට යමායළ්
ශලකර්ම ක් කරන්න හදනවා නම් ඒ ශලකර්ම සඳහා සුදුසු
ශලාගාර ක්, සුදුසු ඉස්ප්ිරිතාල ක් යහා ායගන, ඒ යලඩා වුණත්,
දුකට ප්ත් යවච්චි ප්වුලක් වුණත් කට ුතු කරන්න යවනවා. ඒ යමාකද
යරෝග තිය න ස්ථාන , නැත්නම් කරන්න හදන වැයේ තිය න
සූක්ෂ්ම භාව ත් තීරණාත්මක භාව ත් ෙරප්තළකමත් නිසා. ඒ නිසාම
සවයඥ න් වහන්යස්
ම් තැනක සතිප්ට්ඨාන සූතර
ප්මණක්
යනයම ි, ආනාප්ානසති භාවනාවත් සඳහන් කරන ම් තැනක්
යවනවා නම්, ඒ සූම තැනකම, යමන්න යම් ප්රිසර , ආසන වයග්
යද්වල් යවනුයවන් වචන කීප් ක්ම භාවිතා කරලා තිය නවා.
එතනදීත් කාම න්යගන් යවන් යවලා, නිස්සරණ ඇති කරගැනීම
සඳහා උන්වහන්යස් ස්ථාන තුනක් ය ෝජනා කරනවා, විස්තර කරලා
යදනවා. සමහර ආචාර් වරැ විස්තර කරනවා යම් සෘතු තුනට
ගැළයප්න ස්ථාන තුනක් කි ලා. වර්ෂා කාල ට නම් ශුනාගාර ක්
අවශ ි. වහල ක්, අඩු ගායන් බිත්ති තුනක් තිය න එකක් අවශ ි,
නැත්නම් තමන්යග් භාවනාව සැප් ප්හසු විදි ට ඉරි ේ ප්වත්වන්න
අමාරැ නිසා. ඊගාවට ගරීෂ්ම සෘතුවට සීත සෘතුවට කි න යම් සෘතු
යදයකන් සීත සෘතුවට අරණ ත් ගරීෂ්ම සෘතුවට රැක්ඛ මූල ත්,
කි න යම් තුන විස්තර කරන අවස්ථා තිය නවා. ඒක හුඟක් විස්තර
වශය න් දැක්යවන යවලාවක්. නමුත් අප්ි යත්රැම් අරගන්න ඕනූ යම්
තුයන්දීම කාම අරමුණු, කාම සම්ෙන්ධ යද්වල් ෙැහැර කිරීම ඉතාම
අවශ යවනවා. ඉතින් ඒ නිසා යත්යරනවා, යම් ආනාප්ාන සති
වායග් අර්හත් මාර්ග ඵල දක්වාම යගන න, යොයහෝම දුරදිග
ගමනක් යගන න භාවනාවක් සඳහා මූලික ප්රිසර අතවශ ෙව.
යම්යකන් ඇඟයවන තවත් කාරණාවක් තම ි සවයඥ
යද්ශනායේ ආනාප්ාන දක්වන යොයහෝ තැන්වල, නැත්නම් සි ට
සී ක්ම කි ලා කි න්න ප්ුළුවන් යවනවා, ඉස්යසල්ලාම සමථ ම ි
යගන හැර දැක්වූයේ. ආනාප්ාන තුළින් සමථ භාවනාව වඩලා, ඒ
සමථ ප්ස්යස් සුදුසු සුදුසු අවස්ථාවල හැටි ට ඒ ඒ ප්ුද්ගල අධාස,
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නිශර සම්ප්ත්ති ෙලලා විප්ස්සනාවට හරවන අවස්ථා යද්ශනා යවලා
තිය නවා. ආන්න ඒයකදී, ආනාප්ාන සමථය ්දී, ප්රිසර
යොයහෝමත්ම වැදගත් යවනවා. ඒ කි න්යන් සප්්ප්ා කරැණූ හතක්
යද්ශනා කරනයකාට, යස්නාසන සප්්ප්ා හරි ට තිය න්න ඕනූ.
එයහම යනාතිබිලා, ඒක ශබ්ද සහිත රූප් සහිත යවන කාම අරමුණු
සහිත ප්රිසර ක් නම්, යොයහෝ විට අර ආ ාසය න් ඇති කරගන්නා
වූ සමථ , සමාධි නැවත නැවතත් නැවත නැවතත් ඒ විෂම අරමුණු
විෂය හි දුර්වල යවනයකාට දුර්වල යවනයකාට ය ෝගාවචර ා
ප්සුොන්ඩ ඉඩ තිය නවා. නමුත් යම් ශාසන කල් නයකාට
නයකාට විප්ස්සනාවක් සඳහා අවශ කරන සමථ යකාච්චරද
කි න ලංසුව එන්ට එන්ට ප්හතට ෙැහැප්ු ගති ක් යප්්න්න තිය නවා.
අටුවා ුගය ්දී යම්ක උප්චාර, සඋප්චාර, අට්ඨ සමාප්ත්ති කි ලා,
උප්චාර සමාධිය ් ප්ටන් අෂ්ට සමාප්ත්ති දක්වා ප්රාස තුළ ඕනූම
තැනක විප්ස්සනාවට
න්න ප්ුළුවන් ෙවට සීමා යප්න්නලා
තිය නවා. ටීකාව නයකාට ඒක යහාඳට විස්තර කරලා යදනවා, ඒ
උප්චාර සදිසි උප්චාර වුණත් කමක් නැහැ කි ලා. උප්චාර සමාධි
සමාන කරි ාවත් සමාධි ක් හියත් තිය නවා නම් ඒක විප්ස්සනාවට
ප්රමාණ යවනව ි කි ල. ආනාප්ාන සඳහා යකාච්චරක් මුලින් සමථ
භාවනාව, සමාධි භාවනාව, නැත්නම් අර්ප්ණා ධාන භාවනාව,
යකාච්චර කළ ුතුද? යකාච්චර කරලා විප්ස්සනාවට ප්ත් කරනවාද
කි න එක ප්ිළිෙඳව, ඉස්සරහට සාසයන් තව නයකාට නයකාට
මම හිතනවා තවත් විවිධාකාර මත, විවිධාකාර විකල්ප් ඉදිරිප්ත්
යවන්න ඉඩ තිය නවා. ඒ ඉදිරිප්ත් යවනයකාට නම්, ආරණගත,
රැක්ඛමූලගත, ශුනාගාරගත කි න යම් තුයනන් ආරණගත
ස්වරූප් කරමකරමය න් කරමකරමය න් ඈත් යවන්ඩ ප්ටන්ගන්න
ගති ක් යප්යනන්න තිය නවා.
ඊගාවට එක්යකෝ රැක්ඛමූල, එයහම නැත්නම් ශුනාගාර
තම ි. දැන් හුඟාක් යවලාවට භාවනා මධස්ථාන කි ලා යොයහෝ ගිහි
ප්ැවිදි ඇත්තන් එකතු යවලා සුළු කාල ක් යහෝ භාවනාවට ප්ූර්ණ
කාලීනව ය දී ගත කරනයකාට, ඒ තත්ත්ව අප්ට කිට්ටු කරලා
යප්න්නන්න ප්ුළුවන් යවන්යන යම් ශුනාගාර ට ි. ඒවාත්
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

සාමානය න් අනිකුත් උත්සව ශාලා වායග් යලාකුවට යගාඩනැගිලි
හැදුවට කිසිම කාම අරමුණක් සඳහා ප්ාවිච්චි යනාකරන නිසා,
සි ලුයදනාම සංසාරය ් භ දැකප්ු ඇත්යතෝ ඒ භය න් ගැලීමට
කට ුතු කරන ඇත්යතා නිසා, ඒක ආත්ම සංඥායවන් ශුන, සත්ව
සංඥායවන් ප්ුද්ගල සංඥායවන් ශුන නිසා දාහක් හමාරක් එවැනි
ශාලාවක හිටි ත් ඒක ශුනාගාර ක් ෙවට ප්ත් කරගන්ඩ හිතාගන්ඩ
අප්ිට සිද්ද යවනවා.
ඒ වායග්ම තම ි එතනින් තවත් ප්ල්යලහාට ෙැහැප්ුවහම අද
වර්තමායන ලංකාව වයග් රටවල් විතරක් යනයම ි අයනක්
රටවල්වලත් කර්මස්ථානාචාර් වරැන්ට මීටත් වඩා ප්හළ මට්ටමකදී
යහයලත්තහඩු කරන්ඩ යවනවා, ගනුයදනු කරන්ඩ යවනවා, යහට්ටු
කරන්ඩ යවනවා. ඒ නිසා කර්මස්ථානාචාර් වරැ මතු කරලා යදනවා,
තමන්යගම යගදර තමන්යගම කාමර
වුණත් කමක් නැහැ
ශුනාගාර ක් තායලට හැඩ ගස්සවලා ආනාප්ාන ප්ටන්ගන්න
ප්ුළුවන් කි ලා. යමයතන්ට
නයකාට නම් ය ෝගාවචරය ක්
වශය න් තමන් දැනගන්ට ඕනූ එවැනි භාවනාවක් එවැනි
ආනාප්ානය
ය දීමක් යොයහෝ විට නැෙුරැ යවන්යන්
විප්ස්සනාවට ි. හරි අමාරැ ි එවැනි ගෘහස්ථ ප්රිසර කින්
ප්ටන්ගත්ත භාවනාව දිගින් දිගටම දිගින් දිගටම සුද්ධ සමථ කරම ට
යගනි න්න. ෙැහැ ි කි න එක යනයම ි සඳහන් කරන්යන, අමාරැ ි
කි න එක ි. ඒ සුද්ධ සමථ කරම ට න්ට නම්, අර කි න්නා වූ
ආරණගත ීමක් එයහම නැත්නම් රැක්ඛමූලගත ීමක් අරිට වඩා
සුදුසු ෙව යම් ෙණ අහන සුළු ප්ිරිස ඒකච්ඡන්දය න් සම්මත කර ි
කි ලා මම හිතනවා. එයහම නමුත් අප්ි ඒ සඳහා ඇති ඉඩ ප්රස්තාව,
ශුනාගාර ක් වශය න් නිවසක යහෝ කරන්න ප්ුළුවන් කි න ඉඩ
ප්රස්තාව ෙැහැර කරන්න නරක ි. ඒ යමාකද, ආනාප්ානය ්
ආරම්භය ්දී යවනද හිතුවට වඩා කල් ඇතුව විප්ස්සනාවට හරවලා,
ගැෙුරැ ධාන යහෝ මාර්ග ඵල කි න ප්රකට අවස්ථාවල් නැති වුණත්
භාවනා මනසිකාර ක්, නැත්නම් භාවනා ජීවිත ක්, භාවනා ඌරැවක්
ලොගැනීම ප්වා අද භාවනා යලෝකය ් වියශ්ෂ වටිනාකමක් ඇති
යද ක් ෙවට ප්ත් යවලා තිය නවා. ඒකට යහ්තුව තම ි, අද
6

11-වන ධමය යද්ශන .

යගාඩක්යදනා භාවනාව සම්ෙන්ධ කරගන්න හදන්යන් ප්වත්නා වූ
කා ික මානසික යරෝග දුරැ කිරීයම් ලාමක ලංසුවක් විදිහට. අන්න ඒ
කා ික මානසික අසහන දුරැ කිරීයම් අවස්ථාවට නම් ආනාප්ාන
යකා ිම කරම ට යහෝ යකාතනකින් යහෝ ප්ටන් අරගැනීම තමන්යග්
ආධාත්මික ජීවිතය ් කවුළුවක් විවෘත කරගත්තා වයග්, අමතර
එළි ක් වැයටන්න ප්ටන්ගන්නවා. යම්ක හැෙැ ි යහාඳ
කල්ප්නාකාරීන්ට විතරක් ප්ුරැදු ෙණක්, ගැළයප්න ෙණක්, වටිනා
ෙණක්. නැති ඇත්තන්ට සමහර විට තිය න තත්ත්යවත් අවුල් ීමට
ප්වා යහ්තු යවන්න ඉඩ තිය නවා. ඒ නිසා යමවුවා ප්ට යබ්රලා
යහාඳට යත්රැම් අරගන්න ඕනූ. ආරණගත ස්වරූප් තම ි
උත්කෘෂ්ට යවන්යන්. ඊගාවට රැක්ඛමූලගත අවස්ථාව. ඊගාවට තම ි
ශුනාගාර කි න එක. නමුත් අප්ිට යප්්නවා නීකරණ යේයගන
එනයකාට එනයකාට ශුනාගාර ප්මණම ි දැන් ඉතිරි යවලා
තිය න්යන්. ආරණගත ීම සහ රැක්ඛමූලගත ීම කි න එක අති
සුයඛෝප්යභෝගී අවස්ථාවක් වශය න් යප්්න්ඩ තිය නව. නමුත් අප්ට
අද ඒයක් උත්කෘෂ්ටම අවස්ථාව ලැබිලා තිය න නිසා අප්ට ප්ුළුවන්
ඒ තුයනන් ඕනූ අවස්ථාවක් ඇති කරගන්න.
අන්න ඒ විධි ට භාවනා ප්රිසර යහා ාගත්තට ප්ස්යස්,
අරඤ්ඤග්තාවා, රුක්ඛමූලග්තාවා, සුඤ්ාගාරග්තාවා, නිසී ති
පල්ලඞ්කං - යම්යකදිත් ප්ර් ංක ක් ෙැඳයගන ඉඳගන්නවා කි න
කථාව සවයඥ යද්ශනාවක්. එයහම නැත්නම් වඩාත්ම උත්කෘෂ්ට
ප්රශස්ත තත්ත්ව . ඒයකදීත් ප්ර් ංක කිවුවහම ඒයකත් උත්කෘෂ්ට
මට්ටම් තිය නව. ප්ර් ංකය සාමාන මට්ටම් තිය නව. ආන්න ඒ
විදිහට ෙලනයකාට උත්කෘෂ්ටම ප්ර් ංක අප්ි ගන්යන හින්දු ආගයම්
ය ෝග වා ාමවල ප්ාවිච්චි කරන යම් ෙද්ධ ප්ර් ංක . නමුත් ඒක
ආනාප්ානසති භාවනායේ සමාධි ට යකා ි තරම් සම්ෙන්ධද,
යකාච්චරක් ඒයක සෘජු සම්ෙන්ධ ක් තිය නවාද? නැද්ද? කි න එක
එච්චරම ප්රකට සෘජු යර්ඛී සම්ෙන්ධ ක් යනයම ි. ඒක නිසා ෙද්ධ
ප්ර් ංක ෙැරි වුණ ි කි ලා යහෝ අර්ධ ප්ර් ංක ෙැරි වුණ ි කි ලා
යහෝ සුඛාසන ෙැරි වුණ ි කි ලා යහෝ, අර ඉස්සල්ලාම කිවුව වයග්
අරණ ක් නැති වුණ ි කි ල යහෝ රැක්ඛමූල ක් නැති වුණ ි කි ලා
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

යහෝ ඉන්යන නැතුව, ශුනගාර කින් හරි ඒ කට ුත්ත කරගැනීයම්
තත්ත්ව , අද යකා ි භාවනා ගුරැවර ත් කර්මස්ථාන ආචාර් වර ත්
එකඟ යවන යද ක්. ඒක නිසා හිඳගැනීයමදී ප්ර් ංක ෙැඳයගන ප්ුරැෂ ප්ක්ෂ ට නම් ෙද්ධ ප්ර් ංක , ස්තරී ප්ක්ෂ ට අර්ධ ප්ර් ංක
- යම් විධි ට ඉඳයගන “උජුං කායං” - ක සෘජුව තොගැනීම අවශ
යවනවා. අප්ි සාමානය න් ආසි ාකරය ් ඇත්තන්යග් හන්දි ෙටහිර
සුයඛෝප්යභෝගී රටවල ඇත්තන්යග හන්දිවලට වඩා යදගුණ ක්
යොයහෝම සකරි ි. වැසිකිළි කට ගි ත් සම්ප්ූර්ණ උක්කුටිකය න්
ඉඳගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති අයප්් ආසි ාකරය ්, ඉන්දි ායව ඇත්තන්ට
තිය නවා. ෙටහිර ඇත්තන්ට එයහම නැහැ. ඒ නිසා ඒ ඇත්තන්ට
ෙද්ධ ප්ර් ංක කි න එක රහත් යවනවාට වඩා අමාරැ වැඩක්. බිම
ඉඳගන්නව ි කීවහම ඒක අමුතුම භාවනාවක්. අප්ට නම් හරි
මිහිරි ාවක් ඇති යවනවා, අරඤ්ඤග්තාවා, රුක්ඛමූලග්තාවා,
සුඤ්ාගාරග්තාවා, නිසී ති පල්ලඞ්කං, ආදී වශය න් ගාථා ප්ාඨ
කි නයකාට ප්ාලි ප්ාඨ කි නයකාට හරි මිහිරි ාවක් තිය නවා.
එයහම ප්ර් ංකය ් ඉඳගන්න කුසලච්ඡන්ද ක් අප්ට හිතට එනවා.
නමුත් ඒක ෙටහිර ඇත්තන්ට හිර යග ි ලූව වයග් , දඟ යග ි ලූව
වයග් හරි අමාරැ යද ක්.
ඒ නිසා ඉඳගැනීයම්දී යකාඳු ඇට යප්ළ සෘජුව තොයගන
ආසන ක ඉඳගත්තත් ඒයක ඇති යදෝෂ ක් නැහැ. අවශ කරලා
තිය න්යන් විනාඩි තිහක් හතළිහක් වයග් කාල ක් යම් ක
යමයහමම ති ායගන හුස්ම රැල්ලට යකාන්ද වකුටු ීයමන් ොධාවක්
ඇති යනාවන තායලකට, ස්වාභාවිකව හුස්ම වැයටන්න ප්ුළුවන්
විදිහට සුසුම්නාවත් ආශ්වාස ප්රශ්වාස නාල ත් සෘජුව තොගැනීම ි.
එයහම යනාවුයණාත් සුළු යේලාවකින් ඒයක් ආදීනව යප්න්නනවා.
ඒක දුරදිග න, ෙරප්තළ හානි කරන යද ක් යනයම ි. ආසන්නය ්ම
හානි කරන අවස්ථාවල් තිය නවා. යම් විධි ටම ආසන
සලකනයකාට, ඒක සඳහා යහ්ත්තු යවන්න ඇන්දක් ඕනූද නැද්ද
කි න එකත් ප්රශ්න ක්. ලංකායේ හූම ෙුදු ප්ිළිම ක් අඳිනයකාටම
ෙුදුහාමුදුරැයවෝ යෙෝ ගහකට යහ්ත්තු කරලා තම ි අඳින්යන්. යම් නිසා
වියශ්ෂය න්ම භාවනා ගුරැවරැ යප්න්වලා යදනවා යම් යෙෝ ගහ
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යහවණට තිබ්ො මිසක් ඒකට යහ්ත්තු වුණ ි කි ලා ගන්න එප් ි
කි ලා. ඒක නිසා යකාන්ද යහ්ත්තු කරයගනම කළ ුතු ි කි ලා
එකක් ඇත්යත නැහැ. නමුත් ආරම්භය ්දී ම් කිසි යකයනකුට එවැනි
ප්ුහුණුවක් අවශ නම් ඒක තිබ්ෙට ඇති ප්රශ්න ක් නැහැ. නමුත්
ආධුනික අ , ප්ළප්ුරැදු ය ෝගාවචර ා කි ලා යද ක් නැහැ, එයහම
යහ්ත්තු යවනයකාට සුෙ ට සැප් ට ෙර නිසා නින්දට ෙර යවනවා.
වියශ්ෂය න්ම කරමකරමය න් කරමකරමය න් ආනාප්ාන සි ුම් යවන්න
හදනයකාට ඒක අතහැරලා හිත යලස්සා ූමට, යම් යහ්ත්තු ීම
වායග් යද්වල් ෙලප්ාන්න ඉඩ තිය නවා. ඒ නිසා උජු ක ක්
ති ායගන ප්ර් ංකය ් ඉඳගත්ත ි කිවුවට, භාවනා ආසයන් ඇති
යදෝෂ ක් ඇත්යත් නැහැ. ආරම්භය ්දී යම් යකා ි එකත් උත්සාහ
කරලා ෙැලුවට කමක් නැහැ.
“....පණිධාය පරිමුඛං සතිං උපට්ඨ්පත්වා” එතයකාට තමන්යග
ප්රණිධි
කි න්නා වු යම් මූලික කර්මස්ථාන
ඉදිරිය න්
ති ාගන්නවා. අයප්් නාසිකාගරය ් හුස්මට හිත ය ාදනවා කි න එක
යමතන වංගාර්ථය න් තම ි යප්න්නන්යන්. තමන් කරන්නා වූ
භාවනා අරමුණ ඉදිරිය න් ති ාගන්නවා. නැත්නම් ඒකට අභිමුඛ
ප්රිමුඛ භාවය න් ප්වත්වායගන නවා. යම්න්න යම් සුදුසු කාරණා
ටික ඇති යවලාවට තම ි, අප්ි භාවනාවට යප්ළයෙන්යන.
ඉතින් අද සම්ප්රදා ානුකූල භාවනායේදී ආචා ය මත අනුව
තවත් එකක් යම්කට එකතු කරනවා, යම් විධි ට ස්ථාන ක්
යහා ායගන, ප්ර් ංක ක් යතෝරායගන ආනාප්ාන කර්මස්ථානය ්
හිත දාන්න ඉස්සල්ලා ආරක්ෂක භාවනා වලට - චතුරාරක්ඛ
භාවනාවලට - හිත දාන ගති . වියශ්ෂය න්ම ෙුද්ධානුස්සති, වමතරී
ආදී භාවනා ටිකක් කිරීම යහාඳ ි කි ල ඒක කාටත් එකතු කරගන්න
ප්ුළුවන් අදහසක්. නමුත් ඒ මාර්ගය න් තමන්ට අමතර ගුප්්ත
ආරක්ෂාවත් ලැයෙ ි කි ලා හිතන්න නරක ි. තමන්යග් සීල ක්
තිය නවා නම් තම ි ඒ සීල ආරක්ෂාව තමන්ට ලැයෙන්යන්.
ෙුදුහාමුදුරැවන්යග් ගුණ හඳුනායගන ඇදහුයවාත් තම ි ෙුදු ගුණ
ලැයෙන්යන්. නැත්නම් යම් මන්තර ක් ජප් කරලා වායග් ඒයකන්
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

ලැයෙන්නා වූ වියශ්ෂ අවස්ථාවල් නැහැ. අද හුඟක් භාවනා ප්න්තිවල
ප්ූර්ව කෘත
විතර ි යකයරන්යන්. ඒක යොයහෝම දීර්ඝව
යකයරනවා ාතිකාවක් වායග්. නමුත් ඒ කරලා ඉවර යවලා භාවනා
කරන්න හදනයකාට නින්දට ගිහිල්ලා ඉවර ි. එයහම නැත්නම්
ය ෝගාවචර ායග් අර ආරම්භක කුසලච්ඡන්ද යගවිලා හමාර ි. ඒක
නිසා ප්ූර්ව කෘත කි න එක හරි ට දැනගන්න ඕනූ. ඒයකදී
තමුන්යග් ආ ුධ මල්යල් තිය න ආ ුධ ටික යමානවද කි ලා
දැනගන්නවා, ඒවා ම් කිසි ප්රමාණ කට මුවහත් කරලා තිය නවද
කි ලා දැනගන්නවා විතර ි. අවශ යවලාවක ඒවා ප්ාවිච්චි කරන්න
ප්ුළුවන්කම තිය න්න ඕනූ. එයහම නැතුව ඒ ආ ුධ මුවහත් කර කර
ඉන්න ප්ටන් අරගත්යතාත් දිගටම කවදාවත් වැඩක් කරන්න හම්ෙ
යවන්යන් නැහැ. ඒක නිසා චතුරාරක්ඛ භාවනාව ප්ිළිෙඳවත් ප්රමාණ
දැනගන්න ඕනූ. ඇත්තටම භාවනායව ප්හු යවනයකාට නම් ඒක
ය ෝගාවචර ාට තමා වශය න්ම විනිශ්ච ක් කරගන්න ප්ුළුවන්. මුලදී
ඒක ගුරැවර ත් එක්ක කථා කරලා ප්රමාණ කරගන්න ඕනූ. සමහර
ඇත්තන්ට ඒයක් ආනිශංස ඇත්තටම තිය නවා. ආනිශංස තිය නවා
නම් ටිකක් දුර ඒයක ය දුණට කමක් නැහැ. එයහම නැත්නම් හැකි
තාක් ඉක්මනට ආශ්වාස ප්රශ්වාස ට හිත ය ාදන්න ඕනූ.
ඒ නිසා ආශ්වාස ප්රශ්වාස භාවනාව - යවන විදිහකට කි නවා
නම් ආනාප්ාන සති භාවනාව කිේවහම ඒක වියශ්ෂය න්ම
සම්ප්රදා ානුකූල යථරවාදී යෙෞද්ධ රටවල, දහසක් ෙුදුන් ෙුදු වන
භාවනාව වශය න් එක විධි කින් ආනිශංස වශය න් කථා කරනවා.
ඒ කි න්යන් ඒකාන්තය න්ම සර්වඥ න් වහන්යස්ලා ප්ාවිච්චි කරන
භාවනා කරම කි ල ආනාප්ාන සති ය ාදන කට්ටි ට වියශ්ෂය න්
සන්යතෝෂ යවන්න කාරණාවක් තිය නවා, මම ආනාප්ාන සති
භාවනාව කරනව ි කි ලා. ඒ විතරක් යනයව ි, ආනාප්ාන සති
අනිකුත් සූතර ධර්මවල ආයලෝකය න් ෙලනයකාට, වියශ්ෂය න්ම
කල්ප්නා වැඩි, විතර්ක වැඩි, දවල් හීන මවනවා වැඩි ඇත්තන්ට
ප්රතිකර්ම ක්, තාවකාලික ප්ිළිතුරක් යවන ෙවත් යප්්න්න තිය නවා.
ඒක නිසා විතර්ක චරිත ාටත් ආනාප්ාන සති භාවනාව ගැළයප්න
ෙව යප්න්නලා දීලා තිය නවා. තවත් එකක් - සවයඥ න් වහන්යස්
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11-වන ධමය යද්ශන .

තමන්යග්ම අවසාන භවය ් ප්ුතර රත්න වන රාහුල භද්ර ස්වාමීන්
වහන්යස්ට මතක් කරලා තිය නවා, ම් කිසි යකයනක් ආනාප්ාන
සති භාවිත කයළාත්, ෙහුලීකත කයළාත්, ඒ ඇත්තාට හම්ෙ යවන
වියශ්ෂ ලාභ තම ි මරණ යමායහායත්දී අවසාන ප්රශ්වාස ත් දැන
දැනම ප්හ යවනවා. “ිදිතාව නිරුජ්ඣන්ති ්නා අිදිතාති”1 කි ලා
තිය නවා. ඒ කි න්යන් මරණ යමායහායත් තද කලයකාල භාව ක්
එන්යන් නැහැ. යහාඳ ප්ැහැදිලිව කරගන්න ප්ුළුවන් තත්ත්ව ක්
තිය නවා.
ඉතින් ඒක දැන් කායල් නීන විදියහ් උප්මාවක් විදිහට
කි නවා නම්, හුඟක් යවලාවට අප්ි විභාග කට ඉදිරිප්ත් යවනයකාට
සම්මුඛ ප්රීක්ෂණ කට ඉදිරිප්ත් යවනයකාට, එයහම නැත්නම් අලුත්
යද ක් ප්ටන්ගන්නයකාට ප්ප්ුව ‘ඩික් ඩික්’ ගාන්න ප්ටන්ගන්න
ගති ක් තිය නව. කලයකාල යවන්න ප්ටන් අරගන්නවා. ඉතින් ඒක
නිසා හුඟක් අවස්ථාවලදී, විභාග ට ගි ාම, අලුත් විභාග ශාලාවක්
අලුත් තත්ත්ව ක් එයහම තිබ්ෙහම දන්න දැනුම ප්වා හුඟ යවලාවක්
නකම් කරි ාවත් යවන්යන් නැහැ, ස්වාභාවිකව ගලායගන එන්යන්
නැහැ. ඒවා හැලයහාල්මන් යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. ආන්න ඒ වයග්
යවලාවල, එයහම නැත්නම් තමන් සම්මුඛ ප්රීක්ෂණ ට මුහුණයදන
යවලාවක යමන්න යම් රාහුල භද්ර ස්වාමීන් වහන්යස්ට යද්ශනා කරප්ු
යම් උප්මාව යත්රැම්ගන්න ප්ුළුවන්. කලින් ප්ුහුණු කරප්ු භාවනාවක් ,
ආනාප්ාන සති ක් තිය නවා නම්, ප්රශ්න ප්තර ඉදිරිය න් ති ායගන,
එයහම නැත්නම් තමන්යග් සම්මුඛ ප්රීක්ෂණ මණ්ඩල ඉදිරිය ්
ඉඳයගන එක චිත්තක්ෂණ ක් එයහම නැත්නම් ආශ්වාස ප්රශ්වාස
යදකතුනක් යහාඳට සිහිය න් ුක්තව කරගන්න ප්ුළුවන් නම්, ඉයබ්ම
හිත මධස්ථ තත්ත්ව ට ප්ත් යවනවා. ප්රකෘති ට ප්ත් යවනවා.
එයහම නැත්නම් ඒ තිය න රාජ උෂ්ණ නිසා, සභා ගරැත්ව නිසා,
තමන්යග් ඉරි ේ ප්වත්වායගන
න්න ෙැරි යවනවා. උගුර
ප්ටලැයවන්න ප්ටන් අරගන්නවා. යවන යද්වල් කල්ප්නාවල්,
අඩුප්ාඩුකම් හිටින්න තිය නවා. නමුත් ආනාප්ාන සති භාවනාව කරප්ු
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

මජ්ඣිම නිකා , මජ්ඣිම ප්ණ්ණාසක , මහාරාහුයලාවාද සූතර .
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

යකනාට ප්ැහැදිලිවම අන්න අර වායග් චංචල, කම්ප්න අවස්ථාවල
ප්රය ෝජන ගන්න ප්ුළුවන්. ඒයක යහ්තුව යමාකද, ආනාප්ාන
වියශ්ෂය න්ම තදෙල විතර්ක චරිත ාට විතර්ක සංසිඳීයම් වියශ්ෂ
ආනිශංස යගන යදනවා. ආන්න ඒ ෙව යත්රැම් අරගන්න ඕයන. ඒ
වයග්ම ආනාප්ානසති සූතරය ් සවයඥ න් වහන්යස් ප්ැහැදිලිවම
යප්න්වනවා යම් විතර්ක අඩු කරන ගතිය වියශ්ෂ ආනිශංස ක්
වශය න් ආනාප්ාන සති භාවනාව කරනයකාට ගැස්යසන ගති අරවා
යම්වා, නරක රූප් යප්්න ගති, ශබ්ද ඇයහන ගති වායග් විකෘති අඩු ි.
නැත්නම් විකෘති තිය න ඇත්තන්ට ගැළයප්නවා ආනාප්ාන සති
භාවනාව.
ඒක නිසා, “ස්න්තා ්චව පණී්තා ච අ්සචන්කා ච
සු්ඛාච ිහා්රාච”2 කි ලා සඳහන් කරලා තිය නවා. සාන්ත ප්රණීත
භාවනාව. සුඛ විහරණ ක් යදන භාවනාව. ‘අයසචනයකාච’ ආය
කල් ඇතුව කසිණ මණ්ඩල හදන්ඩ, ඒ වයග් කල්ප්නා කරන්ඩ යද්වල්,
හදහදා ඉන්ඩ ප්ිළිය ළ කරන්ඩ නැහැ. තමන්යගම නාසය ් නිතරම
ප්වතින හුස්ම ි යම් ෙලන්යන්. ඒ නිසා ආනාප්ාන සතිය යම් වයග්
ආනිශංස රාශි ක් තිය නවා. ඒ රාශි දැනටමත් හරි න කට්ටි ට,
භාවනාව කරයගන න්න ප්ුළුවන් ඇත්තන්ට ඒක සතුට ප්ිණිස
ප්ිහිටනවා. ම් විදි ට තාම ෙැහැගන්න ෙැරි, ආනාප්න සති ට යහාඳ
ප්රයේශ ක් ලොගන්න ෙැරි ඇත්තන්ට යලාකු චිත්ත ශක්ති ක් ඇති
කරගන්න ප්ුළුවන්. සවයඥ න් වහන්යස් යම් යස්රම අත්දැකලා
භාවනාව ප්ටන්ගන්නයකාට තිය න යකෝල ගති සෙයකෝල ගති
ඔක්යකාම අත්දැකලා ඒකට ප්රතිකර්ම වශය න් ඉදිරිප්ත් කරප්ු කරම ක්
තම ි, යම් ආනාප්ාන සති කි න්යන්. ඒක නිසා ඒ ප්ිළිෙඳ ඇහීම
‘ආදි කලාණ ’ වශය න් හිතට සතුටක් යගන යදනව, අප්ි යම්
ෙැහැයගන තිය න කරම හරි කි ලා. ඒ නිසා අනිකුත් භාවනා කරම
හරි න්යන නැත්නම් ආනාප්ාන හරි නවා. ඒ වායග්ම තම ි අද
යම් නීන ුග ට එනයකාට, සමථ භාවනාවට සමසමව යහෝ සමථ
භාවනාව ඉස්සර කරයගන යහෝ විප්ස්සනාව ඉදිරිප්ත් යවනයකාට,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

සං ුක්ත නිකා , මහා වග්ග, ආනාප්ානසං ුත්ත , අසුභ සූතර .
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11-වන ධමය යද්ශන .

ආනාප්න හරි න්යන නැති ඇත්යතෝ විප්ස්සනායවන් ප්ටන්ගන්න
භාවනා කරමත් තිය නවා. ඒ නිසා තමන්ට භාවනා කරනයකාට මතු
යවන්නට ප්ුළුවන් යම් වායග් අකට විකට අතුරැ යද්වල් කවදාක්වත්
හිතන්න නරක ි යනාවි
ුතු යද ක් යහෝ අෙග්ග ක් කි ලා. ඒ සිදු
යවන යද් සිදු යවන ආකාරය න් දැනගන්න ඕනූ. වාර්තා කරන්ඩ
ඕනූ. වාර්තා යකරැවා නම් යම් යථරවාද කරමය ් අනන්තවත් උත්තර
තිය නව. ආනාප්ානසති භාවනායේ යම් කි න තාල ට යහාඳට
ඒකට උත්තර සප් න ෙව යප්්න්න තිය නවා. ආන්න ඒ නිස ි යම්
දැනුම අවශ කරන්යන. ඉතින් යම්ක අප්ි වතක් විධි ට ි කරන්යන්.
හැමදාම එක යවලාවකට, එක තැනකට එක ප්ිරිසක් එක්ක එකම
කමයස්ථාන ක් අරයගන වාඩි ීම යලාකු යගානුවක් හියත්, යලාකු
යගානුවක් කය ්. ඒක අප්ට සීල ක් වශය නුත් සඳහන් කරන්න
ප්ුළුවන්. ඒ නිසා ආනාප්ාන සතිය අනිකුත් හැම භාවනාවකටම
වැඩි සවයඥ න් වහන්යස් යම් මූලික යප්ළගැස්ම යප්න්වා දීලා
තිය නවා.
යම් විධි ට සූදානම් කරගත්තට ප්ස්යස් “උජුං කායං පණිධාය
පරිමුඛං සතිං උපට්ඨ්පත්වා” සතිය න් ුක්තව “්සා ස්තාව
අස්සසති” සතිය න් ුක්තවම ආශ්වාස කරන්න. සතිය න් ුක්තවම
ප්රශ්වාස කරන්න. යම් තම ි ආනාප්ාන සති භාවනාවට එළයෙන
මකර යතාරණ. සතිය න් ුක්තව ආශ්වාස කරනවා. සතිය න්
ුක්තව ප්රශ්වාස කරනවා. යම් විධි ට යප්ළඹීමක් ගත්තට ප්ස්යස්,
යමතැන් ප්ටන් භාවනා ප්ි වරවල් දාස ක් යප්න්වලා දීලා තිය නවා,
ආනාප්ාන හතයර කාණ්ඩ හතරක් වශය න්. ආශ්වාස කරම හතයර්
ඒවා හතර ි. ප්රශ්වාස කරම හතයර් ඒවා හතර ි. ඒයකන් ප්ළමුයවනි
හතර තම ි සමථ ට වැයටන්යන්. ඒක තම ි හුඟාක් ආනාප්ාන
කරන ඇත්යතෝ, යලෝයක් අද ආනාප්න සති භාවනාව කරනවා නම්
ඒයකන් සී ට අසූවක් විතර වයග් කවදාකවත්ම යම් මට්ටම
ඉක්මවන්යන් නැහැ. විශාල ප්ිරිසක් එක තැන කරකැී කරකැී
ඉන්නවා යම්යකන් ඔළුව උස්සාගන්න ෙැරැව. ඒක හරි ට අර
රැවන්වැලි සූ හදන්ඩ හදප්ු ප්ාතම මායල් ගල් අල්ලා තිය න ප්ාදම
වායග්. විශාල ප්රයද්ශ ක් ප්ුරා යප්ායළායවන් ඩිංගිත්තක් ඉස්සිලා
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

තිෙුණට, එ ින් එහාට කිට්ටු කරලා යකාත දිහාට න්ඩ යොයහාම
අමාරැ ි. ඒයකන් යත්යරනවා යම් මුල් යකාට්ඨායස්ම යකාතරම්
ප්ටලැවිල යද්වල් තිය න්ඩ ඉඩ තිය නවද, මුල් යකාට්ඨායසම තමන්
යනාසලකා හරින යද්වල් නිසා එක තැන කරකැයවන්න ඉඩ
තිය නවාද කි ලා. ඒ නිසා මම දැන් භාවනාව දන්න යකයනක්, මම
දැන් ආශ්වාස ප්රශ්වාස යමයනහි කරන්න දන්නව, මට දැන්
තිය න්යන් අහවල් එක කි ල ෙහා තැබීමක් යම්යක කවදාවත්
කරන්න ෙැහැ. කරප්ු භාවනාව අද අලුතින් ඉඳගන්නයකාට
කවදාක්වත් යනාකරප්ු තායලට ඒක ප්ිළිෙඳ යලාකු සති කින් කරන්න
ඉයගනගන්න ඕනූ. එයහම යකරැයේ නැත්නම්, දන්නවා කි ලා
හිතාගත්යතාත්, අර ප්හුගි දවසක එකලස හරිගි ාට අද එකලස
යනාතිෙුණා නම් ඒ අරමුණට හිත නැංීමට යගාඩ ීමවත් කරගන්න
ෙැරි යවනවා. ඒ නිසා යම් කාරණා ටික දන්නවා, ඉවර ි, වැඩ ඉවර ි
කි ලා යද ක් ඇත්යත් නැහැ. රහත් වුණත් රහතන් වහන්යස්ලත්
ආනාප්ාන සති භාවනාව වඩනවා. සවයඥ වුණත් සවයඥ වහන්යස්ලාත්
ආනාප්ාන සති භාවනාව වඩනවා. ඒ වඩන හැම යවලාවකම
උන්වහන්යස්ලා යම් කි න ආකාර ට ඒ මූලික කරැණු ටික ගැන
සැලකිලිමත් යවනවා.
දවසක් එක මහරහතන් වහන්යස් නමක්, උන්වහන්යස්ට
ඕනූම අවස්ථාවක මූලධර්මානුකුලව තමන්යග් අර්හත් ඵල
සමාප්ත්ති ට සමවදින්න අ ිතිවාසිකම තිය නවා, භුක්ති ට සින්න
යවච්ච අර්හත් ඵල සමාප්ත්ති . නමුත් දවසක් ප්ිණ්ඩප්ායත කරලා
එනයකාට තමුන්යග් කුටි අවට ගම්දරැයවෝ ඒ අවස්ථාව තුළ
ඇවිල්ලා යසල්ලම් කරලා, වතුර යප්රළලා, මිදුල හැඩි කරලා, ගස්වල
යකාළ කඩලා දාලා අවුල් කරලා තිය නවා දකිනවා. උන්වහන්යස්
ඒක දකිමින්ම තමුන්යග් කුටි ට ප්ිවිසිලා, ටිකක් සක්මන් කරලා දායන
වළඳලා ඊට ප්ස්යස ආය සක්මන් කරල ඉවර යවලා ප්ර් ංක ට
නවා. ප්ර් ංක ට ගිහිල්ල ෙලනයකාට යමානම තාල කටත්
ආනාප්ාන හරි න්යන් නැහැ. ඒක නිසා අර්හත් ඵල සමාප්ත්ති ට
සමවදින්න ෙැහැ. නැවත නැවත උත්සාහ කළා. තමන්යග් තිය න
අධිෂ්ඨාන ශක්තිය න් ප්ුරැෂ ශක්තිය න් අධිෂ්ඨාන කළා කළා,
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11-වන ධමය යද්ශන .

යමානම තායලකින්වත් සමවදින්න ෙැහැ. ඊට ප්ස්යස් උන්වහන්යස්ට
වැටහුණා එයහනම් යම්කට අවශ මූලික අංගවල දුර්වලකමක් යදෝ
කි ලා අර භාවනාව ගැන හිතුව. අරමුයණන් ගලවලා අප්නිධා
භාවනා; එකකට අරමුණු කරන්යන් නැතුව හාත්ප්සම කල්ප්නා කරල
ෙලන සාමාන යද්වල්වලට හිත දාල ෙලනයකාට යත්යරන්න ප්ටන්
අරගත්තා, ඒ කුටි වයට් ප්ිරිසිදු ප්විතර කරන්යන නැතුව ඒක
ගණන්ගන්යන නැතුව තමන් ඇතුළට ආවා. ඒ නිසා හිත එකලාස ට
යම් ොහිර වස්තුවල අවුල ෙලප්ානව. උන්වහන්යස් ඒක
යත්රැම්ගත්තට ප්ස්යස්, කිසි යස්ත්ම ප්ශ්චාත්තාප් වුයණත් නැහැ.
නමුත් ඒක යත්රැම්ගන්න ප්ුළුවන් යවච්ච එක ගැන යොයහාම
සතුයටන්, අප්රායද මයග භාවනාව කැඩුණ ි කි ලා එයහම
කල්ප්නාවක් යනයම ි, ඇවිල්ල ඉදල අරයගන ඔක්යකෝම මිදුල අවට
සුද්ධ කරලා, තිෙුණ තායලට එවුවා “සංසා්මත්වා” කිවුව විදිහට නගා
තෙල නැවත ගිහිල්ල භාවනාවට ඉඳගත්තහම යොයහෝම ජ ට
භාවනාව හරි ගි ා.
ඒ නිසා අප්ට යම්යකන් ගන්න තිය න්යන් ප්ුංචි කාරණා
ටිකක් කි ලා හිතලා යම්ක අහක දාන එක යනයව ි, හැමදාම යම්
විධි ට න්න ඕනූ. ඒ නිසා කවදාක්වත් යම් ටික අමතක කරලා
ගිය ාත් භාවනාවට, සමහර යවලාවට කමටහන් සුද්ධ කරන්න ගි ාම
සමහර ඇත්යතෝ කමටහන් සුද්ධ කරන්න ප්ටන්ගන්යන් මම දැන් මුල
- මැද - අග ෙලනවා, මම දැන් සංසිඳීම ෙලනව ි කි ලා. ඉතින්
ඒයකන් යත්රැම් අරයගන තිය න්යන්, දැන් මම අර සෘජු කා කි ලා
වාඩි යවන එක, නාසිකා අගර ට හිත ය ාදන එක, ආශ්වාස ප්රශ්වාස
යමයනහි කරනවා කි න එක, ඒ යස්රටම දැන් යහාඳ ප්රිච ක් මට
ති නවා, කි න්න යද ක් නැහැ කි නවා වයග්, ඒවා ප්ුංචි කරලා
සලකන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඉතින් එතයකාට අප්ි දැනගන්න ඕනූ,
යම්කම ොධාවක් යවන්න ඉඩ ති නවා. ඒ නිසා මං නැවතත් මතක්
කරන්යන් අප්ි හැමදාම යකාච්චර භාවනා කළත්, ඒ මුල් අ නු - ආ නු
කරම ට ඒකට ෙැසගන්නා කරම කවදාකවත් ප්න්නලා න්න නරක ි.
ඒක ඉක්මනින් කරන්න ප්ුළුවන් ගති තිය න්න ප්ුළුවන්. ඒක
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ප්ිළිෙඳව දක්ෂ යවන්න ප්ුළුවන්. නමුත් හැමදාම ඒ මූලික ප්ාඩම් ටික
කි වලාම ප්ටන් අරගන්න ඕනූ.
ආන්න ඒ විධි ට ප්ටන් අරගත්තට ප්ස්යස් ආනාප්ාන
වශය න්, නැත්නම් භාවනාවට සෘජුව සම්ෙන්ධ වන අවස්ථාව,
සවයඥ න් වහන්යස් යප්න්නන්යන, “දීඝංවා අස්සස්න්තා දීඝං
අස්සසාමීති පජානාති” වශය න්. ඒකට යහ්තුවකුත් ති නවා. ඒ
යමාකද සක්මයන් ඉඳලා යහෝ ප්ර් ංක ට ගිහින් ප්ටන්ගන්නයකාටම
සාමාන ආශ්වාස ප්රශ්වාස රැල්ල යගායරෝසු ි, දිග ි. ඒ නිසා
ආරම්භ ට ඒ දීර්ඝ ෙව වශය න් යමයනහි කිරීම ස්වාභාවික ි. නමුත්
යම්යකන් අදහස් කරන්න නරක ි කවදාක්වත්, ඒ නිසා අප්ි දීර්ඝ
වශය න්, ආ ාසය න් කරනවා කි ලා. මුළු සතිප්ට්ඨාන ප්ුරාම
ෙැලුවත් කිසිම තැනක ආ ාස ක් ය ාදන තැනක් යප්න්වලා නැහැ.
මුළු සතිප්ට්ඨාන සූතර ප්ුරාම තිය න්යන් ඉදිරිප්ත් යවච්ච යද් ෙලන
එක ි. ඒක නිසා ආනාප්ාන සති ප්ිළිෙඳ යප්ාත ලි නයකාට යලාකු
ස්වාමීන් වහන්යස් මතක් කළා, ස්වාභාවික හුස්ම රැල්ල ෙලන්න
කි නයකාට කිේවා, “ඔන්න ඔ වාක
ටින් ඉරක් ගහන්න”
කි ලා. හුඟයදයනක් ආනාප්ාන කරන්න ගිහිල්ලා න ි ප්ුම්ෙන්නා
වයග්, හාස්, යහෝස්, ගාලා ප්ුම්ෙන්ඩ ප්ටන්ගන්නවා. ඒ යමාකද දීර්ඝ
හුස්ම ගැනීම ෙලන්න. යකාච්චර ව සට ගි ත් සමහර ඇත්යතා
වාර්තා කරනවා, ආනාප්ාන කරනයකාට මට දැයනන්යන්ම ෙයලන්
හුස්ම ගන්නවා වයග ි කි ලා. ඒක තාමවත් දන්යන් නැහැ ඇත්තටම කරන්යන් ෙයලන්ද නැද්ද කි න්නවත් තාම නැහැ
කලඑළි ක්. ඉතින් යම්ක දිහා ෙලනයකාට, හරි ට භාවනා කරන
යකනා හිතාගන්ඩ ඕනූ, අප්ි ප්ුදුමාකාර යබ්රිල්ලක් යම් යබ්රිලා
ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තිය න්යන් කි ලා. ඒ නිසා ඒක ප්ුංචි කරලා
සලකන්න නරක ි. හැමදාම මතක ති ාගන්ඩ ඕනූ යම්කට ෙලප්ූම්
කරන්ඩ නරක ි. ගඟක ඉවුරක ඉඳයගන, ගඟ දිහා ෙලා ඉන්නවා
මිසක්ක තමන් යතමාගන්න ඕනකමක් නැහැ. එයහම නැත්නම් ගඟ
දි ට ෙැහැලා ගඟ දි කළෙන්න ඕනූකමක් නැහැ.
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11-වන ධමය යද්ශන .

යම්කට ි අප්ි කල් ඇතුව හරි ට මිසරය ් ප්ිරමීඩ ක් වයග්
යහාඳට ක තැන්ප්ත් කරන්යන. ඒ කරලා ඉවර යවලා ක අමතක
කරනවා. යහාඳ ආරක්ෂක නිශ්ශබ්ද තැනකට ගිහිල්ලා අප්ි කන් යදක,
ඇස් යදක අමතක කරනවා. අමතක කරලා හුස්මට හිත දැම්ම ි කි ලා
ඒ හුස්ම ආ ාස කරනවා යනයම ි. දීර්ඝව ආශ්වාස ප්රශ්වාස කරන
අවස්ථායේදී වාසි ක් තිය න්යන්, ය ෝගාවචර ට ගන්ඩ ප්ුළුවන්
යලයහසි ක් තිය න්යන්, යහාඳට නාස්ප්ුඬු ප්ුරවායගන යහාඳට
හැප්ිලා හුස්ම න එන ෙව යත්යරන්න ප්ටන්ගන්නවා. යමන්න යම්
යවලායේදී, “පුට්ඨ පු්ට්ඨාකා්ස පන සතිං ඨ්පත්වා භා්වන්ත්ස්සව
භාවනා සම්පජ්ජති.”3 කි න විධි ට ඒ හුස්ම ඇතුල් වන අවස්ථායේදී
ඒක හැයප්න තැන හැයප්න ආකාර වශය න් සති ප්ිහිටුීම ි
භාවනාව සමෘද්ධ ීම සඳහා තිය න යකටි කරම . ඒක නිසා ඒ හුස්ම
දීඝය වශය න් ඇතුල් යවනවා දන්නවා නම් යකාතැනද හැයප්න්යන්,
ඒක හැම ප්ර් ංක කදීම ය ෝගාවචර ා අලුතින් සහතික කරගන්න
ඕනූ. ප්ටිසම්භිදා මාර්ගය ් යම් හැයප්න තැනටත් ආනාප්ාන නිමිත්ත
කි ලා කිසිම ප්ැකිළීමක් නැතුව නම සඳහන් කරලා ති නවා. ඒ නිසා
හැම ප්ර් ංක කදීම ආනාප්ාන නිමිත්ත අලුත් කරගන්න ඕනූ. අලුත්
කරයගන, දැන් දීර්ඝව ඇතුල් යවනවා, ඒ වායග්ම දීර්ඝව ප්ිට යවනවා.
සිතුවිලි ෙහුල ඇත්තන්ට නම් යමයතන්ට එන්න ගි ාම විවිධාකාර
කරදර එනවා. සමහර යවලාවට ගණන් කිරීයම් කරම වයග් උප්කරම
ය ාදලා යමයතන්ට ස්වාභාවිකව යගන්නන්න යවනවා. ඒ යගනාවත්
යමයනහි කිරීම ලාෙ ප්රය ෝජන යවන්ඩ ඉඩ තිය නව. ඒ ලාෙ
ප්රය ෝජන වුණාට දිගටම ඇතුල් ීම, ප්ිට ීම වයග් යමයනහි කරන්න
ඕනූ. යමාකද, ආනාප්ාන නිමිත්ත තහවුරැ කරගන්ටත් වියශ්ෂය න්ම
ආනාප්ාන සූක්ෂම යේයගන නයකාට ඒයක ලකුණු ලැෙගන්ටත්
අඛණ්ඩව ඒ ස්ප්ර්ශය සති ප්වත්වායගන න්ටත් යමයනහි කිරීම
වටිනවා. ඒ නිසා දීර්ඝව හුස්ම ගන්නවා. දීර්ඝව හුස්ම ප්ිට කරනවා.
යම්ක හරි නම් එන්ඩ එන්ඩම කය ් තැන්ප්ත්කමත් හියත්
තැන්ප්ත්කමත් ඇති යවනයකාට හුස්ම ගැනිල්ල අඩු යවන්ඩ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

විශුද්ධි මාර්ග , 206 ප්ිටුව.
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ප්ටන්ගන්නවා. එතයකාට තම ි යකටිව හුස්ම ගන්නවා, යකටිව හුස්ම
ප්ිට කරනවා වශය න්, “රස්සං වා අස්සස්න්තා රස්සං අස්සසාමීති
පජානාති, රස්සංවා පස්සස්න්තා රස්සං පස්සසාමීති පජානාති.”
වර්තමාන කාල වශය න් තම ි යම් විභක්ති ට නංවලා තිය න්යන්.
ඒ නිසා දීර්ඝ වශය න් මම දැන් හුස්ම ගන්නවා, දීර්ඝ වශය න් ප්ිට
යවනවා, යකටි වශය න් හුස්ම ගන්නවා, යකටි වශය න් ප්ිට
යවනවා, කි ලා කාලානුරූප්ව යප්ළගස්සලා තිෙුණට, සමහර
ඇත්යතෝ වාර්තා කරනවා, යහාඳට දීර්ඝ වශය න් හුස්ම ගන්නවා,
යකටි ට ප්ිට යවන්යන. නැත්නම් දීර්ඝ වශය න් හුස්ම ගන්නවා
දීර්ඝවම ප්ිට යවනවා. යකටි ට හුස්ම ගන්නවා දීර්ඝව ප්ිට යවනවා.
යකටි ට හුස්ම ගන්නවා, යකටි ට ප්ිට යවනවා. ඔ හතයරන් යකා ි
එක වුණත් ප්රශ්න ක් නැහැ. මුළු ප්ර් ංක ප්ුරාම යම් යද් වුණත්
ප්රශ්න ක් ඇත්යත නැහැ.
යමයතනදී අප්ි කලිනුත් මතක් කරගත්තා සම්මතය ් හැටි ට
නම්, යම් සමථ ට න සමථ ප්ැත්තට ෙර උප්යදස් මාලාවක් තම ි
සතිප්ට්ඨානය ් ඉස්සර යවලා සඳහන් යවන්යන්. එතනදී සමථ නම්,
ඒකට සම්මුති අරමුණක් තම ි අවශ කරන්යන්. ආශ්වාස, ප්රශ්වාස
යදයක් - යම් හුස්ම රැල්ල දිහා, එහි දිග ෙව, යකටි ෙව යහෝ ෙලමින්
කරන භාවනාව සමථ භාවනාවක්, සම්මුති භාවනාවක්. නමුත් අප්ි අර
කලින් මතක් කරගත්ත විදිහට, සමහර ආචාර් වරැ දැකලා ති නවා,
එන්න එන්න හුඟයදයනකුට ඒ හැප්ීම විෂය හි, මැදීම විෂය හි
අවධාන වැඩි යවනවා. හුස්ම රැල්ල විෂ ට වඩා, හැයප්න හැටි,
හැයප්න තැන, හැයප්න ආකාර , උණුසුම් සිසිල් ගති, එහි ඇති යවන
නලි න යතරයප්න ගති, වියශ්ෂය න් වැටයහන්න ප්ටන්ගන්න
අවස්ථා තිය නව. ඉතින් සමථ ප්ිළිෙඳව වැඩි අවධාන ක් යදන,
සමථ අතවශ ි කි න, සමථ ප්ූර්වාංගම භාවනාව අනුමත කරන,
උප්යදස් යදන ගුරැවරැ, යම් හැප්ීයම් ඇත්තා වූ ගති ලකුණු
වියශ්ෂය න් අමතක කරලා, හුස්ම රැල්යලහිම හිත ප්ිහිටුීටම දවස්
තුනහතරක් නකල් ළඟ ඉඳයගන කමටහන් සුද්ධ කර කර මතක්
කරලා යදනවා. ප්ුළුවන් තරම් හැයප්න තැන සාමාන ලක්ෂණ
වශය න් ගත්තා මිසක්කා එහි වියශ්ෂ න්ට න්ඩ එප්ා, ප්ුළුවන් තරම්
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හුස්ම රැල්යල්ම හිත ප්වත්වන්ඩ කි ලා, විවිධාකාර උප්යදස්,
විවිධාකාර නිදර්ශන මාර්ගය න් යම්ක යගනහැර ප්ානවා.
නමුත් යම් ආනාප්ාන ම ප්දනම් කරයගන, ආනාප්ාන හුස්ම
ඇතුල් ීම ප්ිට ීම ප්ිළිෙඳව ප්රකට නැති, නමුත් ඇතුල් ීම ප්ිට ීම
නිසා ඇති යවන්නා වූ යතරයප්න, උණුසුම් ගති, සිසිල් ගති ආදී
විප්ස්සනාවට ෙර, එයහම නැත්නම් ප්රමාර්ථ ධර්මවලට ෙර තැනින්ම
ප්ටන්ගන්න ඇත්තන්ට තම ි, ඔ හුස්ම රැල්ල නිසා ඇති යවන්නා
වූ ප්ිම්බීම හැකිළීම ඒ යවනුවට විකල්ප් ක් වශය න් ඉදිරිප්ත් කරලා
තිය න්යන්. යම් නිසා ඉස්ඉස්යසල්ලාම ප්ිම්බීම හැකිළීම කරම
ලංකාවට එනයකාට ඒක හඳුන්වලා දීලා තිය න්යන් ආනාප්ාන
කි ලා. නමුත් අර සමථ ප්ූර්වාංගම ගි ඇත්යතෝ යම් අදහසට ප්හර
ගහලා ති නවා. ආනාප්ාන නම් “පරිමුඛං සතිං උපට්ඨ්පත්වා”
කි ලා තමුන්යග් ඉදිරිය හි අරමුණ ඉදිරිප්ත් කරයගන නැත්නම්
නාසිකාගරය ම ි, යතාල මතම ි කි ලා ප්හර යදනයකාට “මහා සී
සයා්ඩෝ” - ඒ කි න්යන යම් ප්ිම්බීම හැකිළීම භාවනාව ප්ිළිෙඳ
ප්ුයරෝගාමී යවච්චි ස්වාමීන් වහන්යස් - යම්ක ආනාප්ානය අතුරැ
ඵල ක්, නැත්නම් වාය ෝ යප්ාට්ඨබ්ෙ ධාතුව කි න ප්රමාර්ථ රූප්
වුණාට යම්ක ආනාප්ාන ම යනයම ි කි ලා, එක ප්ි වරක් ප්ස්සට
අරන් ති නවා. ඒ නිසා අද ොහිර තැන්වල භාවනා කරලා ආප්ු
ය ෝගාවචර ින්යගන්, තමන් කරන භාවනාව යමාකද්ද කි ලා
අහප්ුවහම යම් යදකම එකට දාලා ප්ටලවයගන තිය න්යන. යමාකක්ද
භාවනාව කි ලා ඇහුවම ආනාප්ාන
කි නවා. යකායහාමද
කරන්යන් කිවුවහම උදර ට හිත ති ලා ප්ිම්බීම හැකිළීම ෙලනව ි
කි නව. එයහම නැත්නම් උදරය ් ප්ිම්බීම හැකිළීමට කමටහන්
දීප්ුවහම, යමාකද්ද කරන්යන කි ප්ුවහම ආනාප්ාන කරනව ි
කි නවා. ඉතින් යම් ප්ටලැවිල්ල යත්රැම් අරගත්යත් නැත්නම්,
ඒයකන් යත්යරන්යන් ඒ ය ෝගාවචර ාට ආනාප්ානය ් ප්ලු යදකවත්,
සමථ ට නැමිච්ච ප්ැත්ත සහ විප්ස්සනාවට නැමිච්ච ප්ැත්තවත්
යත්යරන්යන් නැතිකම. ඒක අවාසනාවන්ත සිද්ධි ක්. නමුත් යොයහෝ
විට කර්මස්ථානාචාර් වරැ ප්වා යම් යදක හරි ට යත්රැම් කරලා
යදන්ඩ ෙැරි නිසා, හුඟක් යවලාවට ය ෝගාවචර ා සමහර ප්ර් ංකවල
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

විප්ස්සනා ප්ැත්තට භාවනා කරනවා. සමහර ප්ර් ංකවල සමථ
ප්ැත්තට භාවනා කරනවා. සමහර ප්ර් ංකවල මුල් හරි
විප්ස්සනාවට ෙර ි. ප්සු හරි සමථ ට ෙර ි. එක තත්ප්ර ක්
විප්ස්සනා කරනවා, එක තත්ප්ර ක් සමථ කරනවා, ආදී වශය න්
යවච්චහම හිත අලිම කලෙල කට ප්ත් යවනවා. හිත අලිම
වි වුලකට ප්ත් යවනවා. යම්ක යත්රැම් අර ගන්ඩ නම් ඒක ෙැලුවත්
එක ි, නාසිකාගර ෙැලුවත් එක ි. ඒ යමාකද නාසිකාගර යහෝ උදර
සමව සලකන්යන් විප්ස්සනාවට ෙර අ ි. සමථ ට ෙර යකනාට
උදරය ් කථාවක් නැහැ. යමාකද, උදර සුද්ධ විප්ස්සනාවටම ි
ආරාධනාවක් තිය න්යන්.
ඒ නිසා ආනාප්ානය ්දී යම් යද් යත්රැම් යබ්රැම්
කරගත්යතාත්, ප්ැහැදිලි ප්රයේශ ක් ඇති කරගන්න ප්ුළුවන්. තමන්
සුද්ධ විප්ස්සනාව කරනවාද, ආනාප්ාන කරනවාද, එයහම නැත්නම්
ප්ිම්බීම හැකිළීම කරනවාද කි ලා යොයහෝම ප්ැහැදිලි යවන නිසා
එතන ුද්ධ ක් යහෝ අභිය ෝග ක් යහෝ සටන් ප්ර කාශන ක් යහෝ
යමානවක්වත් නැහැ. හැෙැ ි දැනගත ුත්තක් තිය නවා. අරමුණක්
ගත්තහම යකායහාමද ඒක විප්ස්සනාවට වැයටන්යන්, යකායහාමද
ඒක සමථ ට වැයටන්යන් කි න එක යත්රැම්ගන්ට ඕයන. ඒයකත්
තිය න එක විෂම චකර ක් තම ි, ප්ටන්ගන්නයකාට සමථ
විප්ස්සනාවට වහ වයග්. ඒක යහාඳට ය ෝගාවචර ා දන්නවා නම්
කි න්ඩ ප්ුළුවන්, ය ෝගාවචර ා භාවනායේ සි ට ප්නහක් වැඩ
ඉවර ි කි ලා. ඒ යමාකද, හැම චිත්තක්ෂණ කදීම ය ෝගාවචර ාට
විනිශ්ච කරන්න යවනවා, තමන්ට එන අත්දැකීම භාවනාම
අත්දැකීම් වුණත් යමන්න යම් යම් ප්ැති මගහැරි
ුතු ි, යම් යම් ප්ැති
අල්ලාගත ුතු ි කි ලා. ඒ නිසා ම් අවස්ථාවක ය ෝගාවචර ා
ආනාප්ාන කරද්දී, සතිය න් සම්ප්ජඤ්ඤය න් යතාරව, වයරක
නාසිකාගරය ් ඇති යවන්නා වූ උණුසුම් සිසිල් ගති හැයප්න තැන ගති
ෙලනවා. වයරක හුස්ම රැල්යල්ම දිග යකටි ෙව ෙලනවා. යම් විධි ටම
ආනාප්ානය ්ම හිටි ත් කවදාකවත්ම ප්රගති ක් ලෙන්න ෙැරි යවනවා.
නැතිනම් ප්රගති ක් සහතික කරන්න ෙැරි යවනවා. ඒ නිසා සවයඥ න්
වහන්යස් යද්ශනා කරනවා, “නාහං භික්ඛ්ව අසම්පජානස්ස
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මුට්ඨස්සතිස්ස ආනාපාන සතිං වදාමි” කි ලා ආනාප්ානසති සූතරය ්
යද්ශනා කරනවා. මහයණනි, යම් සම්ප්ජඤ්ඤ නැති, සමථ විප්ස්සනා වශය න් යම්ක යවන් කරගැනීමට දක්ෂ නුවණක් නැති,
ඒ වායග්ම එකම අරමුයණ් සමථ ප්ැත්ත දියග්ම එක දිගට සති
ප්වත්වායගන ාමට තරන් දැඩි ශක්ති ක් නැති යකනාට මම
ආනාප්ාන යරකමන් කරන්යන් නැහැ. යද්ශනා කරන්යන් නැහැ,
කි ලා.
එයහම ෙැලුයවාත් අප්ි සති සම්ප්ජඤ්ඤ යදක කාය ්
කා ානුප්ස්සී විහරති, කි නයකාටම යද්ශනා කරලා තිය නවා,
“ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා ි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්දාමනස්සං”.
ඒක නිසා ය ෝගවචර ා ක වශය න් සීමා කරගත්තත් ක ඊට
ප්ස්යස නාසිකාගර
වශය න් සීමා කරගත්තත් නාසිකාගර
වශය නුත් හුස්ම රැල්ල සහ හැප්ීම යතරප්ීම වශය න් සීමා
කරගත්තත්, අන්න ඒ විදි ට එන්ට එන්ට එන්ටම යොයහාම සූක්ෂ්ම
තායලට යම්ක ය ාමු කරයගන ය ාමු කරයගන
නයකාට
ය ෝගාවචර ායග් ඒ ඒ යද්වල් යත්රැම් යබ්රැම් කරගැනීයම් ඥාණ
මතු කරගන්යන නැතුව ඒක ප්ාවා යදනවා නම් යම්ක යනාසලකා
හරිනවා නම් උන්දැට හරි න්යන් නැහැ ආනාප්ාන . හැමදාම රණ්ඩු
තම ි. හැමදාම භාවනා කරම ත් එක්ක හැප්්යප්නවා. ගුරැවර ත් එක්ක
හැප්්යප්නවා. ස්ථාන ත් එක්ක හැප්්යප්නවා. සද්දත් එක්ක
හැප්්යප්නවා. රූප්ත් එක්ක හැප්්යප්නවා. ඒ යමාකද ප්ියට් වයණ්
තිය න මීමා වයග්. ප්ඳුරැ දකිනයකාට ෙ යවනවා. නමුත් යම් එකම
යද ක්වත් උදාහරණ ක් වශය න් ගත්යතාත් සමථ කරන අදහසින්
ෙැහැයගන ගිහිල්ලා, සමථ
කරද්දී අතරමැදදී නාසිකාගරය ්
හැයප්නවා, උණුසුම් සිසිල් ගති යතරයප්න කුප්ිත යවන ගති දැනුණට
ඒක කිසි යස්ත්ම ොධාවක් නූ, ඒක ඒක හැටිය න් දැකගන්ට
සම්ප්ජඤ්ඤ තිය නව නම්. ඒ වායගම තම ි විප්ස්සනා ප්ූර්වකව
යහෝ ෙැහැලා, හුස්ම රැල්ල දියග් හිත ප්වතිනවා කි ල සතිය න්
සම්ප්ජඤ්ඤය න් දන්නවා නම් කිසි යස්ත්ම ඒක ොධාවක් නැහැ.
යනාදැනුවත්කම එකක්, ඒ යනාදැනුවත්කම නිසා ප්ැටයලන්න අරින
එක තව එකක්. ඒ නිසා යත්යරනවා යම් ප්රයේශය ්දීම, ආරම්භය ්දීම,
21
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යලාකු යත්රැම් යබ්රැම් කරගැනීමක් අවශ යවනවා. ඉස්සරහට
න්ඩ න්ඩ ය ෝගාවචර ාට යම් යද් හරි න නිසා, ආනාප්ාන දක්ෂ
ය ෝගාවචර ා හිත දානයකාටම යහාඳට ප්රභාශ්වර යවනවා හිත.
යකළින්ම අරමුණට හිත ෙැහැයගන කාන්දමට ඇල්ලුවා වයග්,
කටුමැටි බිත්ති කට යකායහාල්ලූ ගුලි ක් ගැහුවා වයග් අල්ලන
ගති ක් තිය නවා. ඒ යමාකද ඒ ය ෝගාවචර ා ඉස්සර ඉස්සර යවලා
කරප්ු භාවනාවලදී යද්වල් යවන් යවන් වශය න් යත්රැම් අරයගන,
තමන්ට ඒයක් විනිශච ක් තිය නවා, ප්රිච ක් තිය නවා. ඒ වුණත්
ඒ ය ෝගාවචර ාටත් ඒ යදයකන්ම විවිධාකාරය න් ොධක
ස්වරූප්ය න් මතු කරනවා. විචිතර කරනවා, විෂම කරනවා. නමුත්
ප්ැටලිල්ලක් නැහැ. යහාඳට දන්නවා යම්ක ි යවන්යන් කි ලා.
ඉස්සරහට නයකාට ආනාප්ාන භාවනාවට යනයම ි යකා ිම
භාවනාවටත් ඉතාම වැදගත් කාරණාවක් යම්ක. සතා න්යන්
යකයහල් ගහ කන්නද, යප්ාල් ගහ කන්නද කි ලා ෙලන ෙැල්යමන්
කි න්න ප්ුළුවන් කි ලා අයප්් කථාවක් තිය නවා. එයහම නැත්නම්
කකා කකා කකා න සයතක් නම් යකළවරකට න්ඩ හම්ෙ
යවන්යන නැහැ.
ඒ නිසා ආනාප්ානය න් යම් ගන්න ප්ිවිසුම, ආරම්භ
ය ෝගාවචර ාට ඉස්යසල්ල නම් අහු යවන්යන නැති තරම්. ඒක අහු
යවන්යන් කමයස්ථානාචා යවර යග වගකීමට. ඒ නිසා අවංකව හිත
ය ාදලා භාවනා කරලා, තමන්ට වැටයහන යද් ඉතාම ප්ිරිසිදුව
වාර්තා කිරීමට නම්, ප්ුළුවන් තරම් යම් කරැණු සවිස්තරව කි ලා
යදන්ට ඕනූ. සාකච්ඡා කරන්ට ඕනූ. නැවත නැවත අභිමුඛ ට
යගන්නලා මතු කරන්ට ඕනූ. ඒ මතු කරනයකාට ය ෝගාවචර ාට
යප්්න්න ප්ටන් අරගන්නවා යම් නිකම් යම් අමතර නවක වද ක්
යදන්නා වායග් යමාකටදැ යම් කරදර? ඔයහාමද භාවනා කරන්යන
කි ලා හියතන්න ඉඩ තිය නවා. ආනාප්ාන කිේවහම, කා
දුශ්චරිත, වචී දුශ්චරිත නැතුව ඉන්න එක මදිද කි ලා. ඇති. නමුත්
ඉදිරි ට
න්න නම්, ප්ැහැදිලිවම දැලිප්ිහි ක් වයග් සූක්ෂ්ම
උප්කරණ ක් ඇරයගන ඒක හරි ගානට යවන් කරලා යප්න්වන්නවා.
ප්හු යවනයකාට ප්හු යවනයකාට, ඒ ය ෝගාවචර ා ඒ කි ලා යදන
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විස්තර ප්ිළිෙඳ ඇදහිල්යලන් කට ුතු කරනවා නම්, ඔහු
කමයස්ථානාචා යවර ායගන් ගුරැවර ායගන් ස්වාීනව තමන්යග
භාවනාව කරගන්න ප්ුළුවන් යකයනක් ෙවට ප්ත් යවනවා. ඒ වායග්ම
ඒ ප්ුද්ගල ාට මත්යතදි තව යකයනකුට ඉතාමත්ම ප්රමාර්ථ ට ෙරව
යප්ෞද්ගලිකත්වය න් යතාරව උප්යදස් දීගන්ඩත් අහන යද් ප්ිවිතුරැව
විසිතුරැව අහගන්නත් ප්ුළුවන් ශක්ති ක් ඇති යවනවා. කවුරැ
අනන්ඩ හැදුවත් කවුරැ ප්ටලවන්ඩ හැදුවත්, ඒ වායග් මුලික යද ක්
ප්ිළිෙඳව විශද භාව ක් ඇති යකනාට ප්ැටයලන්යන නැහැ.
ප්ැටලුණත් වැඩි යවලා න්යන් නැහැ. ඒක කමයස්ථානාචා යවර ා සතු
වි
ුතු ගුණ ක්.
නමුත් ඒ කමයස්ථානාචා යවර ා වග ෙලාගන්න ඕනැ
විවිධාකාර සන්නියේදන කරමවලින් ගුරැවර ාට තිය න්නා වු ඒ
ගුණ ශිෂ ාට ආයරෝප්ණ කරන්න. ආයරෝප්ණ කරන්න නම්
ශිෂ ා දිගින් දිගටම ඒ කි න තාල ට භාවනා කරන්න ඕනූ. කි න
ආකාර ට සම්මුඛ සාකච්ඡා ප්වත්වන්න ඕනූ. ඒ වායග්ම තමන්ට
ඇති යද්, අත්දකින යද්, ඒ ආකාරය න්ම විස්තර කරන එක ධමය
යගෞරව ක් කි ලා හිතාගන්න ඕනූ. එයහම නැතුව මට ඒ කි න
යද්වල් වුයණ් නැහැ කි ලා යහෝ, මම කි න්න හදන යද්වල් ගුරැවර ා
භාරගන්න කැමති නැහැ කි ලා යහෝ මූලික ආරාවුලක් ඇති
කරගත්යතාත් යදන්නා අතර සන්නියේදන ට යලාකු ොධාවක් ඇති
යවනවා. ඒ නිසා ආනාප්ාන සති භාවනාව කරනයකාට ප්රණ
යප්ාත්ප්ත්වල සඳහන් යවනවා, කමටහන් ගන්නවා කමටහන් යදනවා
කිවුවහම යද්වකාරි ක් ගණනට දාල ි තිය න්යන. යොයහෝම
යගෞරවය න් ඒ සඳහා ජීවිත ප්රිතාගය න් ගුරැවර ාට ජීවිත ප්ූජා
කරලා කට ුතු කරනවා කි ලා කි න්යන්, ඉතාම ප්ුංචි යද් ප්වා මයග්
යනයව ි යම්ක ගුරැවර ායග්, මම යම්ක ප්ැහැදිලිව වාර්තා කරන්ට
ඕයන් කි ලා කරනවා නම්, ඒ ය ෝගාවචර ාට මුල් දවස් කිහිප් ක
අප්හසුතාවක් දැයනන්න ඉඩ තිය නවා. නමුත් ඒ අප්හසුව දීඝය
සැප් ක් ප්ිණිස දීඝය කාල ක් සුව එලවන යද ක් ෙවට ප්ත් යවනවා.
මුල් කාලය ් සැප් විඳින්ට හැදුයවාත්, දිර්ඝ කාල ක් දුක ප්ිණිස
හිටිනව. කවදාකවත් යගාඩ එන්ට ෙැරි තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. ඒ
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යමාකද, ආනාප්ාන සමථ දිහාවට යහෝ විදර්ශනා දිහාවට නවා
කි න එක ඕනැම යවලාවක ඕනැම එකක් යවන්න ඉඩ තිය නවා.
ඒක කාටවත් ප්ුවයය න් කල් ඇතුව නිගමන කරන්න ෙැහැ. අවශ
කරලා තිය න්යන ඒක යවන් යකාට යතෝරා යබ්රාගැනීම සඳහා,
සමථ කරම යම්ක ි විප්ස්සනා කරම යමයහම ි, ගත ුතු ප්ැත්ත
යම්ක ි, හළ ුතු ප්ැත්ත යම්ක ි කි ලා භාවනායේම විස්තර ගන්න
ඕනූ.
ඉතින් යම් තත්ත්යවට එනයකාට ය ෝගාවචර ා තුළ
නීවරණවල ෙලප්ූමක්, සීලය ් දුර්වලකමක් ප්රිසරය ් දුර්වලකමක්
කි න ඒව තිය නවා නම් කවදාකවත් යමච්චර ප්ිරිසිදු තත්ත්ව කට
එන්යන නැහැ. අතරමගදීම හැයලනවා. ඒක නිසා ය ෝගාවචර ා
සීල ප්ිළිෙඳව දිගට විස්තර සහතික කරගැනීමත් ප්රිසර නැවත
නැවත සලසාගැනීමත් කාල සටහනකට අනුව වැඩ කිරීමත් කි න
යද්වල් යමතනදී ප්ැහැදිලිවම ය ෝගාවචර ායග් වගකීමට නව.
නමුත් යම් ප්ුංචි ප්ුංචි කාරණා ටික භාවනා කරනයකාට මතු කර දීම,
ගුරැවර ායග් වගකීමට වැයටනව. යම් යදප්ැත්තම ා යවන්න ඕනූ.
ා වුයණාත් විතරක් යහාඳට අර යගායරෝසුව ඕළාරිකව වැයටන්නා
වූ, දීර්ඝ වශය න් වැයටන්නා වූ හුස්ම රැල්ල යකටි වන ෙව
දකිනයකාට ය ෝගාවචර ාට ොධා වුණා, ප්ටලැවුණා, අමතක වුණා,
ගිලිහුණා කි ලා එයහම අසරණ ෙවක් වැටයහන්යන් නැහැ.
යහාඳටම දන්නවා දැන් එන්ට එන්ට එන්ට නීවරණ න්යග්
තැන්ප්ත්කම එයහමම තිය නවා. කය ් තැන්ප්ත්කමත් එයහමම
තිය නවා. මයග් හිත ප්වතින්යන් හුස්ම රැල්යල්ද හැප්ීයමද කි න
දැනීමත් එයහමම තිය නවා. ඒ තිය ද්දීම හුස්ම රැල්ල එන්ට එන්ට
අඩු යවනව. අඩු යවන්ට යවන්ට යවන්ට, හුස්ම රැල්යල් ාන්තම් මැද
හරි ඉස්යසල්ලා දැනුණා නම්, දැන් මැද හරි වත් යනාදැයනන
මට්ටමට වයග් සි ුම් යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. නමුත් ඒක භාවනායේ
දි ුණුවක් ෙවත් තව ඉදිරි ට ඒ තරමටම හිත තැන්ප්ත් යකාට යම
ෙලාගත ුතු ෙවත් ය ෝගාවචර ාට කරමකරමය න් වැටයහන්න
ප්ටන්ගන්නවා. එයහම නැතුව ඒ අතරවායර් තමන්යග් සීල ප්ිළිෙඳව,
එයහම නැත්නම් කාල සටහන යවනස් ීම නිසා, ආහාර යවනස් ීම
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නිසා සෘතුව යවනස් ීම නිසා, නීවරණ යවනස් ීම නිසා ොධා මතු
වුයණාත් ඔ කි න එකලස හරි ට නූලක් දියග් අතක් ඇදයගන
න්නා වයග්, එයහම නැත්නම් ඒදණ්ඩක නයකාට අත්වැල
කඩාගත්තා වයග් වුයණාත්, කලයකාල භාව ඇති යවන්න ප්ුළුවන්.
එතයකාට නම් ආනාප්ාන අනිත් භාවනාවට වැඩිය ් ොධක එකක්
යවන්න ඉඩ තිය නවා. ඒ යමාකද, ආනාප්ාන කරන්න ප්ුළුවන්
යවන්යන් අර කලින් කිවුවා වයග්, යහාඳ ශලාගාර ක් ඇති තැනක
විතර ි. ඒ නිසා ආනාප්ාන ත් එක්ක යසල්ලම් කරන්න න්නත්
නරක ි. කරනවා නම් හැමදාම මුලින් ආනාප්ාන ට අවශ කරන්නා
වූ මූලික කාරණා සලසලා දීලා, ඒ සූක්ෂමතා ටයත් “ස්න්තා්චව
පණී්තාච” කි න විධි ට ශාන්තව ප්රණීතව භාවනා කරන ඇත්තන්ට
තම ි යම් කරම හරි න්යන්.
ඒක නිසා යම්ක ෙුදුවර න්ට ගැළයප්නවා කි න එක
තර්කානුකූල ි ඇත්ත ි යවන්ඩ ප්ුළුවන්. නමුත් අප්ිත් ෙුදු යවන්න
ෙලායප්ායරාත්තු යවනවා නම් ප්ටන්ගන්නයකාට අප්ි ළග තිය න
ඕළාරික ගති සීලය න් ප්ුළුවන් තරම් අප්ි සුඛුම භාව ට සීතල
භාව ට ප්ත් කරගන්නව. යදයවනි එක තම ි ගුරැවර ා කි න යද්
අහන ගති . ධර්ම යගෞරවය න් ඉතුරැ සි ල්ලම අප්ි කලාණ මිතර
ආශර ට භාර යදනවා. එයහම යනාී ඒ අතරමැද හිතන්න ි ඒ
අතරමැද විවිධාකාර යප්ාත්ප්ත් කි වන්න ි ඒ වයග් කට ුතු කරන්න
ප්ටන් අරගත්යතාත් යම්ක අවුල් යවනවා කි න එක, අනිත්
භාවනාවලට වැඩි ෙලප්ානවා. ඒක නිසා යම් කි න තත්ත්ව න් ,
සුදුසු සප්්ප්ා තත්ත්ව න් ප්වත්වායගන නවා නම්, යම් දීර්ඝ
වශය න් යකටි වශය න් ෙලප්ු ප්ි වර යදක ෙැස්සට ප්ස්යස්,
“සබ්බකාය පටිසං්ේදී” මුළු ආශ්වාස ප්රශ්වාස ම මැද යගායරෝසුවට
වැටයහනවා, අග යනාදැනී ප්වතිනවා වයග් කි ලා කලින් කිවුවට,
එන්ට එන්ට මැද වියශ්ෂ හැයප්න අවස්ථාවත් සි ුම් යවන්න ප්ටන්
ගන්නවා. ප්ස්යස් දිගයටෝම ආශ්වාස ප්රශ්වාස ප්ුරාම ප්වතින
දැයනන යනාදැයනන ප්රමාණය ් එක ආශ්වාස ප්රශ්වාස මුළුල්ලම
අතගායගන න්නා වූ ම් විදිහක මධස්ථගත අත්දැකීමකට, යප්ර
නුහුරැ අත්දැකීමකට ය ෝගාවචර ා මතු යවනවා. ය ෝගාවචර ා
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ඉදිරිප්ත් යවනවා. ඒ යවලාවට ය ෝගාවචර ා යහාඳ සැලකිල්යලන්
ෙැලුයවාත්, හිත තිය න්යන් නාසිකාගරය ්ද නැද්ද කි න එකත්
සැක ි, හරි ට ඔළුව මැදට ගි ා වයග්. ආශ්වාස ප්රශ්වාසය ් යම් මුලද
යම් මැදද අගද යහා ාගන්න ෙැහැ, හැම තැනදීම සමාකාර වයග්
දැකීමකට එන්ට ප්ටන්ගන්නවා. කලෙල හිත් ඇති අසම්පජඤ්ඤ,
මුට්ඨස්සති එක්යකනාට යම්ක මහා වසන ක්. යම්ක මහා
යහා ාගන්න යලහාගන්න ෙැරි තරම් එකක්.
නමුත් දහසක් න ින් යම්ක යත්රැම් අරගන්න ප්ුළුවන්
යකනාට යත්යරනවා දැන් එන්ට එන්ට සංසියඳනව. ඒක නිසා දැන් ඒ
මුල මැද අග වියශ්ෂ යනායප්න්නුවත් මුල මැද අගත් ෙලනාසුලුව, ඒ
සඳහා වියශෂය න් ය ාදන්නා වූ සම්ප්ජඤ්ඤය න් යවන් යකාට
දැනගන්නා වූ ඥාණ කින්
ුක්තව, සම්ප්ූර්ණය න්ම චකර ම
අතගාන්න ප්ුළුවන් යවනව. එතයකාට ය ෝගාවචර ා හුඟාක් වාර්තා
කරන්න ප්ටන්ගන්නවා- ආශ්වාස ප්රශ්වාස ත් යදක අතරමැදකුත්
තිය නවා. ප්රශ්වාස ආශ්වාස යදක අතරමැදකුත් තිය නවා. එතනත්
යගායරෝසු ආශ්වාස මැදත් යලාකු යවනසක් තිය නවා. එතයකාට
කි න්න ප්ුළුවන්, ආශ්වාස ප්රශ්වාස සි ල්ලම දැක්ක ි කි ලා - ඒකට
අප්ි සාමානය න් ආධුනික න්ට යත්යරන වචනය න් කි න්යන්
මුල, මැද, අග දකිමින් භාවනා කරනව ි කි ලා. නැත්නම් ආශ්වාස
ප්රශ්වාස ක මුළුල්ලම දැකගනිමින් භාවනා කරනවා කි ලා. ඇත්තට
මුළුල්ල දැක්කාට යනාදකිමින් භාවනා කරනවා වයග් එකක් තම ි
යමතන යවන්යන. නමුත් හියත් නම් නැහැ කවදාකවත් කලෙලකමක්.
ෙලායප්ායරාත්තු යවනව මීටත් වැඩි මත්තට සි ුම් යවනවා කි ලා.
ඒ යමාකද ඊගාවට තිය න්යන් “පස්සම්භයං කායසඞ්කාරං
අස්සසිස්සාමීති සික්ඛති.”
ඒ නිසා සි ලුයදනාටම යම් සාකච්ඡා කරප්ු ධර්ම යකාටස්වල
ඇති කරැණු නිසාත් තම තමන්යග් ඇති යවච්ච අත්දැකීම්වල සාර
නිසාත් ප්ුළුවන් තරම් එළෙ සිටි සිහි කින් අප්රමාදීව ගත කරලා
ජීවිත අවසානය ් ලැයෙන මරණ කිසිම ෙ කින් ප්ැකිළීමකින්
යතාරව සාර්ථක මරණ ක් ෙවට ප්ත් කරගැනීමටත් යම් ධර්ම
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11-වන ධමය යද්ශන .

යද්ශනාව යහ්තු වාසනා යේවා කි න ප්රාර්ථනායවන් අදට නි මිත
ධර්ම යකාට්ඨාශ යමතනින් හමාර කරනවා.
සාධු! සාධු! සාධු!

27

12-වන ධර්ම ද ේශනය.
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස...!!!
“්සයයථාපි භික්ඛ්ව ්ක්ඛා භමකා්රා වා භමකාර්න්තවාසී
වා දීඝං වා අඤ්ඡ්න්තා දීඝං අඤ්ඡාමීති පජානාති, රස්සං වා
අඤ්ඡ්න්තා රස්සං අඤ්ඡාමීති පජානාතී’ති.”
සාධු! සාධු! සාධු!
යගෞරවනී ය ෝගාවචර මහා සංඝරත්නය න් අවසර ි. අප්ි
අදත් සතිප්තා යම් ෙරහස්ප්තින්ද දවයස ප්වත්වන ධමය යද්ශනා
වශය න් මාතෘකා කරගත්යත් ගි වතායේ හමාර කළ තැන ප්ටන්
සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් ඉදිරි ට දැක්යවන ශ්රී මුඛ යද්ශනාව ි. ප්ාලි
ප්ාඨ ි. අප්ි යම් තාක් කල් සතිප්ට්ඨාන සූතර සාකච්ඡා කළ
යකාටස්වලින් ෙලනයකාට අප්ි ගි ප්ාර නිමාවක් දැක්යක්, හමාර
කරන්නට ය දුයණ් ආනාප්ාන සති භාවනාව කා ානුප්ස්සනායේ
ප්ළයවනි භාවනා කරම වශය න්. සාමාන යලෝක ා, යවනස්
විදි කට කි නවා නම් සතිප්ට්ඨාන භාවනායවන් ආරම්භ ලෙන
ආදිකම්මික ය ෝගාවචර ා, එයහම නැත්නම් සාමාන උප්ාසක
උප්ාසිකාවන්යග් ප්ැත්යතන් ෙලනයකාට යමප්මණ ි, සි ට වැඩි
ගානක් යදනා සතිප්ට්ඨාන වශය න් සලකන්යන්. යමතනින් එහාට
ගි යද්වල් එක ප්ැත්තකින් ගැෙුර නිසාත් යදවැනි ප්ැත්තකින්
අත්දැකීමකින් ඒකට ළඟා ීමට ඇති දුෂ්කරතාව නිසාත් භාවනාවට
ප්ිවිසුමක් යප්ළෙුමක් ඇති කරගන්න මට්ටමටම සංසාර භ ඇති
ඇත්යතෝ ප්වා ආනාප්ාන සති තම ි සතිප්ට්ඨායන මූලිකම ලක්ෂණ
වශය න් දැකගන්යන්, ෙැස ගැනීම වශය න් ඉදිරිප්ත් කරගන්යන්.
යම්ක හරි ට කි නවා නම්, ස්ථාන කට ඇතුල් වන මකර යතාරණ
වයග්.
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

නමුත් යමතනින් ඇතුළට ාගන්නට, ආනාප්ානය ් ඇතුළට
ාගන්නට යොයහෝමත්ම යලාකු කඩඉම් ප්රීක්ෂණ ක් තිය නවා
වයග් යප්්න්න තිය නව. ඒකට යහ්තුව, ආනාප්ානය ් අප්ි ගි වර
ධමය යද්ශනායේදී ඉදිරිප්ත් කරගන්නට ය දිච්ච ප්ළයවනි චතුෂ්කය ්
“ස්තාව අස්ස සති” කි න විදිහට ආශ්වාස ප්රශ්වාස විෂය හි සතිමත්
ීම ප්ළයවනි ප්ි වර වශය න් ගත්යතාත්, “දීඝං වා අස්සස්න්තා...
රස්සං වා අස්සස්න්තා...” දීර්ඝ වශය න් යකටි වශය න් ෙලන ගති
යදයවනි ප්ි වර, යදයවනි ප්ඩි වශය න් සඳහන් යවනවා. ඊගාවට
“සබ්බකාය පටිසං්වදී” වශය න් ආනප්ාන සති, නැත්නම් ආනාප්ාන
ක , එයහම නැත්නම් ආශ්වාස ප්රශ්වාස ක , ආශ්වාස ප්රශ්වාස
මුළුල්ල, මුල මැද අග වශය න් ෙැලීම තුන්යවනි ප්ි වර වශය න්
ගන්නව. හතරයවනි වශය න් ගන්යන් “ඵස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං”
වශය න් සඳහන් කරන විදි ට ආශ්වාස ප්රශ්වාස මුළුල්යලහි
සංසිඳීම ි. තැන්ප්ත් භාව ි. යම් කාරණා හතර තම ි භාවනා
යලෝකය ් හුඟක්ම ප්ටලැවිලි, හුඟක්ම සීමාකාරී ෙවක්, එයහම
නැත්නම් කඩඉමක් වශය න් ඉදිරිප්ත් වන අවස්ථාව. ඒ යමාකද,
යමහිදී ගත ුතු සහ හළ ුතු ප්ැති, භාවනාවට යම් කි න මට්ටම
දක්වා තමා වශය න් ය දී ගත කරන ඇත්තන්ට ලැයෙන
අත්දැකීම්වලදී යමන්න යම් යම් ප්ැති දි ුණු ප්වුණු කරගත ුතු , යම්
යම් ප්ැති ස්වාභාවිකව මතු වුයණාත් මගහැර ා ුතු , අත්හළ ුතු ,
ආදී වශය න් ගත්යතාත් භාවනායේදී හුඟයදයනක් යම් කඩඉම්
ප්රීක්ෂණ අසමත් වන භාව දිහා ෙලනයකාට ඉතාම සංකීර්ණ
භාව ක් යමහි තිය න ෙව ප්ිළිගන්නට යවනවා. සාමාන වශය න්
දැන් යම් වායග් ප්ූර්ණකාලීනව ය දී ගත කරන ඇත්තන්ට වඩා
හුඟයදයනක් ආනාප්ානය ් ය යදන්යන් එදියනදා සමහර යවලාවට
කට ුතු කරමින් යම් වායග් යවනමම ප්රිසර ක්, යවනමම ජීවිකා
වෘත්ති ක් හදාගන්යන් නැතිව ි. යම්කත් තදින් ෙලප්ානව. ඒ යමාකද
ආනාප්ාන සති භාවනායේ ය යදනයකාට සතතාභාස කි න
දිගින් දිගටම, දිගින් දිගටම එහි ය දමින්, ඒ ය යදන අවස්ථායේ
තමන්ට ප්හළ යවන නිමිති, තමන්ට වැටයහන යද්, තමන්ට සිද්ධ වන
සන්තූන්සි , යහාඳට විශදව ෙලායගන කි ාගන්න ප්ුළුවන් යවන්යන්
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ය ෝගාවචර ින්යගන් හතයරන් එකකටත් අඩු ගණනකට ි.
ආරම්භය ්දී නාසිකාගර ට යහෝ යතාල මුදුනට හිත ය ාදායගන
භාවනා කිරීයම්දී දුෂ්කරතා ප්හළ වන ඇත්යතෝ ඉන්නවා. නමුත් ඒ
වායග් මූලික දුෂ්කරතා ඉක්මවායගන ඉදිරි ට ගිහිල්ලා ආනාප්ාන ත්
එක්ක ම් කිසි ප්රමාණ ක දැනහැඳුනුම්කමක් හදායගන එහි ගත
කරන්න ප්ුළුවන් ඇත්යතෝ ඊට වැඩි අඩු ගණනක් ඉන්යන. ආන්න
එයහම ආනාප්ාන ට හිත ය ාදායගන ගත කරන්න ප්ුළුවන් ඇත්තන්
විසින් ඒ ගත ුතු ප්ැති, හළ ුතු ප්ැති යනාදැනීම එකක්.
අනිත් එක තම ි ආනාප්ාන ස්වභාවය න්ම එන්න එන්න
සි ුම් සූක්ෂ්ම භාව ට ප්ත් කරවනසුලු භාවනාවක්. යම් ෙව
දැනගත්තත් අදක්ෂ වුයණාත්, එයහම නැත්නම් කැලම යනාදැන
හිටිය ාත්, ආනාප්ානය ඉස්සරහට එන්ට එන්ට තමන්ට ඒයක
කලයකාල ෙවක් ඇති යවනවා, යගානුවක් එකලාස ක් නැති යවන්ට
ඉඩ තිය නවා. ඒ නිසා යම් අවස්ථාව යොයහෝම වටිනවා සාකච්ඡා
කරන්න. තමන්ට වැටයහන යද් යහාඳ නරක වශය න් යතෝරා
යබ්රාගන්යන නැතිව ඇත්ත ඇති හැටිය න් ධමය සාකච්ඡා කරන එක,
කමටහන් සුද්ධ කරන එක යොයහෝම වටිනවා. ඒ යමාකද, යම්කට
එක යහ්තුවක් තම ි ආනාප්ාන ට හිත ය ාදවාගන්නවත් ෙැරි විදි ට
ප්රිසරය න් ඇති වන ඕළාරික ෙලප්ූම්. යදක තම ි එයහම ප්ුළුවන්
වුණත් ආනාප්ාන එන්න එන්න සි ුම් සූක්ෂ්ම භාව ට ප්ත් යවන,
ආනාප්ානය ් වනසර්ගික ලක්ෂණ . ඒකට තවත් සංකීර්ණතාව
වැඩි කරන කාරණාවක් එකතු කරන්න ප්ුළුවන්: ආනාප්ාන ට හිත
සමාදානව වැටුණත් සමහර ය ෝගාවචර න්යග් හිත් විප්ස්සනාවට
ෙරව ගත කරනවා, සමහර ය ෝගාවචර න්යග් හිත් සමථ ට ෙරව
ගත කරනවා. සමහර විටක උයද් වරැයව සමථ ට ෙර ි. හැන්දූ
යවනයකාට විප්ස්සනාවට ෙර ි වයග් එකම ය ෝගාවචර ායගත්
කාලානුරූප්ව අරමුණ ප්ිරිමදිනයකාට භාවනා කරනයකාට මතු යවන
අත්දැකීම් යවනස්. යමේවා ප්ිළිෙඳව දිනප්තා කමටහන් සුද්ද කරනවා
නම් යමන්න යම් අඩුප්ාඩුකම් වැඩි වැඩිය න් මතු යවන්නට ඉඩ
තිය නවා, තමන්යග් චරිත ලකුණු සමථ ප්ැත්තට ඇයදන හැටි,
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සමාධි ප්ැත්තට ඇයදන හැටි, එයහම නැත්නම් විප්ස්සනා ප්ැත්තට
ඇයදන හැටි නැවත නැවත ප්රකාශ කිරීයමන්.
නමුත් යම් විෂය හි දුර්වලකම්, ඒ වයග්ම යම් කාරණාවල,
ප්ුංචි කාරණාවල ති න වැදගත්කම යනාදැනුවත්කම නිසා යොයහෝ
ය ෝගාවචරය ෝ යොයහෝ කල් භාවනා කරලා යොයහාම නීරස
අත්දැකීමක්, තව යකයනකුට කි ාගන්න ෙැරි ජාතිය අත්දැකීමක්,
ආත්ම ශක්ති , අධිෂ්ඨාන ශක්ති හීන යවනසුලු අත්දැකීම් ඇති
කරයගන ඒක තනි ම ෙුක්ති විඳිනවා. එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ ී ය අඩු
යවනව. දින චර් ාව ප්ැවැත්ීම යවයහසකර ආ ාසකර යවනවා.
ආනාප්ාන තිත්ත කසා ක් යොන්නා වායග් යවනවා. එයහම
නැත්නම් කරත්ත ට වි දණ්ඩක් වායග් අදින්න ති න ෙරක් ෙවට
ප්ත් යවනවා. ඒ නිසාම, සතිප්ට්ඨාන සුතරය නැතත් ආනාප්ාන සති
දියග් සවිස්තර යද්ශනා සර්වඥ න් වහන්යස් විසින් ඉදිරිප්ත් කරන
අවස්ථා දකිනයකාට එහි යදයවනි තුන්යවනි ප්වයවලට නයකාට
සවයඥ න් වහන්යස් ප්ැහැදිලිවම සඳහන් කරනවා “නාහං භික්ඛ්ව
අසම්පජානස්ස මුට්ඨස්සතිස්ස ආනාපාන සතිං වදාමි” මහයණනි, සති
නිතර ගිළියහනසුලු මුට්ඨ සති ඇත්තා වූ ඇත්තන්ට, සම්ප්ජඤ්ඤ
කි න, කාරණා යවන් යකාට දැනගැනීයම් ඥාන නැති ඇත්තන්ට,
මම යම්ක අනුමත කරන්යන් නැහැ. යම්ක ඒ ඇත්තන්ට ෙරප්තළ
වැඩි ි. සි ුම් වැඩි ි. ඉතින් යම් මුට්ඨස්සති භාව ත්, අසම්ප්ජාන
භාව ත් තමන්යග් නම්ෙු නාමවලට එකතු කරගත්ත නිසා යවන්න
ඇති, 1940 ගණන්වල 1950 ගණන්වල කිසිම යකයනක් ආනාප්ාන
වඩප්ු ෙවක් යප්්න්න නැහැ. ඒ දවස්වල තිෙුයණ් “යම් කායල ඔ
වායග් අර්හත් මාර්ග දක්වා දුවන, ගැෙුරකට යගනි න භාවනා
කරන්න තරම් ප්ින් ඇති ඇත්යතෝ අඩු ි. ඒ නිසා අප්ි චතුරාරක්ඛ
භාවනා යකරැයවාත් ඇති.” කි න අදහස ි. චතුරාරක්ඛ භාවනා
කි න්යනත් ප්සුකාලීනව ආචාර් න් වහන්යස්ලා විසින් ප්ද ෙැඳ ගාථා
වශය න් ෙන්ධන කරන ලද ගාථා සජ්ඣා නා කරන එක ි. ඒකට
මනසිකාර ය දීම කි න එක ඉයබ් යවන යකාටස මිසක්
මනසිකාර ය ාදවලා කරන භාවනාවක් චතුරාරක්ඛ භාවනාවලවත්
යකරැයණ නැහැ. ඒ නිසා ඒ වායග් ප්දනමක්, ඒ වායග් යප්ළගැස්මක්
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ඇති ඇත්තන්ට ආනාප්ාන කරගන්ටත් අමාරැ ි. ඒ වායග්ම
ආනාප්ාන යොයහෝම උත්තම, යොයහෝම සි ුම්, යොයහෝම ගැෙුරැ
යද ක් වශය න් ඔතලා අල්මාරිය ් ති ලා වන්දනා කරන මට්ටමට
වයග් ප්ත් යවලා තිෙුණා. ඒක ප්රාය ෝගික නැති කාරණාවක් යනයම ි,
ප්රාය ෝගික ි. කරලා ෙලලා අමාරැයේ වැයටන්ඩ ඇති ෙර ගානක්.
කිසි යකයනක් මතු යවන්යන නැති යවනයකාට ඉතින් ඉයබ්ම ඔ
වයග් ප්ුස්කන තත්ත්ව ට ප්ත් යවනවා.
නමුත් මූත ඉතිහායස යම් ෙණ කි න, ෙණ අහන අයප්් ුග
ගත්යතාත්, අලු ගසාදාලා නැගිටප්ු ගති ක් යම්යක් ති නවා. මං
හිතනවා තව දශක ක් යදකක් විතර නයකාට ලංකා ඉතිහාසය ්
යම්ක ස්වර්ණම
ුග කට ප්ත් යව ි කි ලා. යමාකද, ආනාප්ාන ට
දැන් ය යදන ප්ිරිස වැඩි ි. එක්යකයනක් යදන්යනක් ඔළුව උස්සන
කාල ක් තිය නවා දැන්. සමහර අ ට ප්ුළුවන්. ඒ යමාකද,
ආනාප්ානය ් තිය න්නා වූ යම් සංකීර්ණතා යදක තුන, ප්සුගි
දවස්වල හිටප්ු ඒකට හිත ය ාදා ළ දී උර දී කට ුතු කරප්ු
කමයස්ථානාචාර් වරැ වචන ට නංවලා මතු කරලා දීලා තිය නවා.
ඒ මතු කරයගන ති න යද්වල් ෙලනයකාට යත්යරනවා යොයහාම
ය දිලා මූලධමය දැනයගන යොයහෝම අනුකම්ප්ාවකින් ඉදිරිප්ත් කරලා
ති න යද්වල්. ඒ සඳහා ඒ යදප්ාර්ශ්වය ්ම සාමුහික ප්ර ත්න ක්
නැතුව තවමත් ඒ එක ප්ාර්ශ්ව ක දක්ෂකමින් කරන්න ෙැහැ. ඒ යද්
කරගත්ත ඇත්තන් ළඟට නිතර ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කරලා ඒකට ප්ූර්ණ
යගෞරව ය ාදලා යම් කඩඉම ප්න්නගත්යතාත්, යම් අප්හසුතාව
ප්න්නගත්යතාත් විශාල ආයලෝක ක් ලැයෙනව. සමථ වශය න්
විදර්ශනා වශය න් යකාටු කරගන්න ෙැරි යොයහෝම වටිනා
ආයලෝක ක් ලැයෙනව. ඒ තත්ත්යව ප්ැන්නට ප්ස්යස් ය ෝගාවචර ා
ඇත්තටම සමථ විප්ස්සනා වශය න් යම් ති න මූලධමය ගැටුම
ඉක්මවනවා. යවන විදි කට කි නවා නම් චිත්ත භාවනා විෂය හි
නැත්නම් ශීල ශික්ෂාව, සමාධි ශික්ෂාව, ප්රඥා ශික්ෂාව වශය න්
හඳුන්වන යම් සාසන ශික්ෂායේ, සමාධි ශික්ෂායේ දක්ෂ ෙවට ප්ත්
යවනවා. ඒ නිසා යම් යකාටස සතිප්ට්ඨානය ් හරි ට ඔළුව ි කඳ ි
යවන් කරන යෙල්ල වයග්. යොයහෝම සුළු යකාටස ි තිය න්යන්.
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හැෙැ ි ඉතාම වැදගත් නහර ටික යමතන තම ි තිය න්යන්.
යම්යකන් කැප්ිලා ගිය ාත් ජීවිත නැති යවනවා. ඒ නිසා ඔළුව
විතරක් තිෙුණ ි කි ලා වැඩකුත් නැහැ කඳට සම්ෙන්ධ නැත්නම්.
කඳ විතරක් තිෙුණට වැඩකුත් නූ ඔළුයේ සම්ෙන්ධතාව නැත්නම්.
ඉතින් ආනාප්ාන තම ි යම් යදක සම්ෙන්ධ කරන ප්ුරැක වායග්
යගල වායග්, යෙල්ල වායග් ති න එක. යම්ක වටින ෙව හැෙූව.
නමුත් ඒයකන් වැඩ ගන්න ඕයන. වැඩ ගත්යත් නැත්නම් යම්ක අළු
ට හැංගිච්ච ගිනි ප්ුප්ුර වයග් එන්න එන්න ඒයක් ආයලෝක ශක්ති
අඩු යවලා අධිෂ්ඨාන ශක්ති අඩු කරලා ී ය ශක්ති අඩු කරලා
නිකන් ල් ප්ැනගි සාසන ක් ෙවට, ල් ප්ැනගි ධමය ක් ෙවට,
ල් ප්ැනගි ශික්ෂාවක් ෙවට ප්ත් යවන්න ඉඩ තිය නවා. ඒක නිසා
යම්ක ප්ිළිෙඳව අටුවාචාරීන් වහන්යස්ලාත් සූයහන විස්තර ප්රයද්ශ ක්
ඉදිරිප්ත් කරලා තිය නවා.
අවාසනාවන්ත තත්ත්ව ක් කතා කරනවා නම් කතා කරන්න
තිය න්යන් යම්යක් සමථ ප්මණක් ඉස්සර කරගත්ත ඇත්යතෝ
යම්යකත් අර්ධ ි දකින්යන්. විප්ස්සනාව ප්මණක් ඉදිරිප්ත් කරගත්ත
ඇත්යතෝත් අර්ධ ි දකින්යන්. නමුත් ආනාප්ානය ් තිය න
සාර්වයභෞමික ගති , හූම යද කටම ය ාදවාගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ,
සමථ දෘෂ්ටි යකෝණ ට යහෝ විප්ස්සනා දෘෂ්ටි යකෝණ ට යහෝ සීමා
කළ ුතු නූ. ඒ නිසා ආනාප්ාන සති ඉදිරිප්ත් කරයගන සමථ
විදර්ශනා කි න යම් රිකිලි යදකම යම් ගයහ් වඩාගන්න ප්ුළුවන්
ශක්ති ඇති ෙව ගරැ කරන භාවනා මධස්ථාන ක් තිය නව නම්,
ඒ නිස්සරණ වන විතර ි කි ලා අප්ිට කි න්න ප්ුළුවන්. අනිත් හැම
තැනක්ම යම්ක සීමා කරගන්න හදනවා. යකාටු කරගන්න හදනවා.
යම් නිසා සමථ නැමි ාවක් ඇත්තා වූ ය ෝගාවචරය ක් විප්ස්සනා
භාවනා මධස්ථාන ට ගි ාම ප්රාජිත හැඟීමකින් ආප්ස්සට එනවා.
විප්ස්සනා නැෙුරැවක් ඇති ය ෝගාවචරය ක් සමථ භාවනා
මධස්ථාන කට ගි ාම අර වායග්ම ප්ැරදිලා ආප්ස්සට එනවා. නමුත්
අර කලින් කි ප්ු සි ුම් කාරණා යදක තුන ගැන කල්ප්නා
කරනයකාට, අප්ි විනිශ්ච කට ඉක්මන් වි
ුතු නැහැ. ඉතාමත්ම
උවමනායවන් තමන්ට අත්දකින්නට හම්ෙ යවන කාරණා ලි ායගන
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යහෝ සාකච්ඡා කරලා යහෝ යම්වා ගැෙුරැ ධමය ෙව, සජීී ධමය ෙව
යත්රැම් අරගත්යතාත් කිසි යස්ත්ම ෙලායප්ායරාත්තු සුන් කරගත ුතු
නැහැ. ඒ යමාකද අඩු ගායන් යම් මාර්ගය න් ප්ාරමිතා ධමය යහෝ
සම්ප්ූර්ණ යවනවා.
ඒක නිසා සවයඥ න් වහන්යස් ආනාප්ාන සති භාවනාව
ප්ිළිෙඳව ෙරසාර තායලට හිතල යම්වා අප්ට කරගන්න ෙැරි යව ි,
අප්ට අදාළ නැති යව ි කි න තත්ත්ව මගහැරීම ප්ිණිස ි යම්
“භමකා්රා වා භමකාර්න්තවාසී වා” කි න යොයහෝම ප්රාය ෝගික
නිදර්ශන යදකක් යදන්යන. ඒ නිදර්ශනය හැටි ට ෙලනයකාට ඒ
කලින් කි ප්ු යද්ට යලාකු නිරවුල් භාව ක් ඇති යවනවා. යම් භමකාර
කි න වචන විවිධ අර්ථවලට යදනවා. යදකම සාමානය න්
දක්වන්යන් නම් වඩුයවක්යග් නිදර්ශන ට ි ගන්යන්. සමහර
ඇත්යතෝ යම්ක සාමාන ලී තුගාන වඩුයවක් වශය න් අථයකථන
කරන්නට කැමැත්තක් දක්වනවා. සමහර ඇත්යතෝ ලි වන වඩුයවක්
කි ලා අථයකථන දක්වන්නට කැමැත්තක් දක්වනවා. යකායහාම
යහෝ අයප්් ඉස්සර තිෙුණා ෙුරැම ක්. ඒ වඩුවන් ප්ාවිච්චි කරන
ෙුරැයම, ඒකටත් ලි වන ප්ට්ටල වායග් ීණාවක් හ ි කරලා ඒ
ීණාව ගූීම තුළින් ෙුරැම කට්ට කැරයකන්නට තම ි හදලා
තිය න්යන්. ඒ වායග්ම නීන ප්න්නය ් විදුලිය න් දුවන ලි වන
ප්ට්ටල් එන්න ඉස්යසල්ලා, අතින් ීණාව කරි ා කරවමින් ීණාව
අදිමින් ලී යකාට හ ි කරලා කැයප්න්න හදන ලි වන ප්ට්ටල්
තිෙුණා. දැන් මැණික් ගල් කප්නයකාට ඒ උප්කරම ප්ාවිච්චි කරනවා.
යකායහාම හරි යම්ක යොයහෝම ප්ැරණි කරම ක්, නමුත් යගදරක
හදාගන්න ප්ුළුවන් සරල උප්කරණ ක්. යම් උප්කරණ , භමකාර
කි න වචන විචිතර තත්ත්වය න් ෙලනයකාට ගැළයප්නව ි කි ලා
හිතනවා. ඒ යමාකද, භරමණ කි ලා කි න්යන් කැරකීම කි න
අදහස නිසා. ඉතින් ඒ ීණාව අදිනයකාට ඒත් එක්ක ඒ සකයරෝයද
කැරයකනව ලී කූල්ලක් අරයගන. ඉතින් ඒ කැරයකන ලී ට අදාළ
කට්ටක් යහ්ත්තු යකරැවහම ඒකට ඕන තායලට ි, අරක
ලි යවන්යන්.
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එයහම නැත්නම් ඊටත් වඩා සරල කිරීමට ගන්න නිදර්ශන ක්
තම ි, ලී ක ප්ැත්තක් ගාන, නැත්නම් කැට ත්තකින් යහෝ දිග
ත්තකින් ගාන වඩුයවක්යග් තත්ත්ව . අන්න එතනදී යප්න්නන්න
හදන්යන් හුඟක් ය ෝගාවචර න්ට යත්රැම්ගන්න අමාරැ, නැත්නම්
සමහර යවලාවට ඇවිල්ලා හිර යවන තැනක්. ඒ කි න්යන දීර්ඝ
වශය න් රස්ස වශය න් ආනාප්ාන කි න්යන් යමාකක්ද කි න
එක නිදර්ශනානුකූලව උප්මා රූප්ක ආශරය න් යප්න්වා දීම ි. ඒ
වඩුවා තමන්යග් ත්ත දිගට තල්ලු කරයගන ගිහිල්ලා දිග තු කුඩක්
මතු කරගන්න අවස්ථා තිය නවා. සමහර විට ළඟ ළඟ තල්ලු කරලා
යප්ාඩි යප්ාඩි තු කුඩු මතු කරගන්න අවස්ථා තිය නවා. එයහම
නැත්නම් ීණාව දිගට ඇදලා දිගට කැප්ීම ගන්න ප්ුළුවන් අවස්ථා
තිය නවා. සමහර යවලාවට ඊට වඩා සි ුම් වැඩ කරනයකාට ීණාව
ළඟ ළඟ ඇදලා යකටි කැප්ුම් ඇති කරගන්න අවස්ථා තිය නවා. යම්
යදයක්දීම තු කැට දිගට තල්ලු කරන අවස්ථාවත් යකටිව තල්ලු
කරන අවස්ථාවත් සයච්තනිකවම ි සිද්ධ යවන්යන්.
නමුත් ආනාප්ානය යම්ක සමහර වියටක සයච්තනිකව,
සමහර වියටක අයච්තනිකව සිද්ධ යවනවා. ඒකට යහ්තුව යම්ක ි.
මුලින්ම ආශ්වාස ප්රශ්වාස යදකට හිත ය ාදායගන ඉන්න
ය ෝගාවචර ා ආශ්වාස ට සහ ප්රශ්වාස ට මූණට මූණ දාලා
ආනාප්ාන ට මූණට මූණ දාලා හිත හිටි ට ප්ස්යස් කරමකරමය න්
හුස්ම ගනුයදනුව අඩු යවන නිසා හුස්යම් දිග ෙව කර මය න් අඩු
යේයගන න එක අයච්තනිකව සිදු වන වැඩක්. නමුත් යම්ක
නිදර්ශන ක් වශය න් කරි ාකාරී විදි ට යප්න්වන්න ඕන නිස ි
සවයඥ න් වහන්යස් සයච්තනික වැඩ ප්ිළියවළකින් නිදර්ශන
අරයගන යප්න්නන්යන. ඒ කි න්යන් දීර්ඝව හුස්ම ගන්න යේලායේදී
ඒක හිතට යහායරන් එන එකක් යනයම ි. හිත දන්නවා. අභිධර්ම
යප්න්වන විදි ට, එතන යච්තනාවක් අසංස්කාරිකව යහෝ යේවා
සසංස්කාරිකව යහෝ යේවා සිද්ධ යවනවා. ආන්න ඒ සිද්ධ යවන
දැනුමත්, ඒ වචතසික නිසා හිත නිසා සිදු යවන්නා වූ හුස්ම දීර්ඝව
ඇතුළට ගැනීමත්, න යම් යදකම ය ෝගාවචර ාට සැලකිල්යලන්
ෙැලුයවාත් මතු කරගන්නට ප්ුළුවන්. එන්ඩ එන්ඩ අවශ කරන වාත
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ප්රමාණ , ඔක්සිජන් වාත ප්රමාණ අඩු යවන නිසා, හුස්ම අඩු යවන
නිසා, කය ් හියත් තැන්ප්ත් ීමක් ඇති යවන නිසා හුස්ම රැල්ල යකටි
වන ෙවක් දැනගන්නට ප්ුළුවන්. ඒ නිසා ඒ අවස්ථායේදි තු කැයට්
ලී දියග් ගායගන නයකාට ඒ ලීය ් උස් තැන් ත්තට කැප්ිලා තු
කුඩක් විදිහට මතු වන ෙව ගාන වඩුවා දන්නවා. එයහම නැත්නම්
තු තල මතු යවලා නැති නිසා යහෝ ලීය ් ටට වක ක් තිය න
නිසා යහෝ ගූයවන්යන නැතුව ත්ත නිකන් ඇදිලා නවද කි න
එකත් වඩුවා දන්නවා. ආන්න ඒ වයග් තම ි හුස්ම ඉහළට නයකාට
ඒ න හුස්ම නාසිකාගරය ් යහෝ යතාල මත ප්ීරායගන, වැදීයගන,
හැප්ීයගන නවා ය ෝගාවචර ා දන්නවා. ඒක දැයනන්යන් හුස්යම්
ප්රධාන මැද යකාටයස්. ආරම්භය ්දී හරි ට ත්ත ටට වක ක් ති න
තැන උඩින් යලස්සා න්නා වයග්, ත්ත ගි ාට ඒ ලීය ් සීරීමක්
වැදීමක් හැප්ීමක් සිදු වන්යන් නැහැ. ඒ යමාකද අයප්් සන්නියේදන
යොයහෝම ඕළාරික ි. ඒ දැයනන දැනීම වැටයහන්යන් නූ. නමුත්
ආශ්වාසය
මැදට එනයකාට යහාඳට හැප්ීයගන
න ෙව
වැටයහනවා. ආය ත් අවසාන ට නයකාට යනාවැටහී නවා.
යමන්න යම් වැටයහන ප්රයද්ශ එන්ට එන්ට අඩු යවනයකාට
අප්ි කි නවා ඒකට ‘රස්සං’ කි ලා. යකටි කි ලා කි නවා. යමන්න
යම්ක ප්ිළිෙඳව සැලකිලිමත් ීම ඉතාම අවශ ි. යම්යකදිත් අප්ි අර
කලින් මතු කරගත්ත තවත් උප්මාවක්, උප්මාන ක් ප්රාය ෝගික
වශය න් යප්න්නලා යදන්න ප්ුළුවන්. සමහර යවලාවක හුස්ම ගන්න
ෙව දන්නවා. නමුත් හුස්යම් හැප්ීම, නාස්ප්ුඩු ප්ුරවායගන හුස්ම රැල්ල
ඇදීයගන න හැප්ීම වැටයහන අවස්ථායේදී ය ෝගාවචර ායග්
අවධාන හැප්ීම විෂය හි ය ාමු යවලා, ඒ හැප්ීම නිසා ඇති යවන
කුප්ිත යවන ගති, උණුසුම් සිසිල් ගති, කම්ප්න චංචලවලටත් හිත
න්න ඉඩ තිය නවා. එයහම නැත්නම් එවැනි හැප්ීමකට අවශ
කරන වාත ධාරාවක හුස්මට, ඇතුල් වන හුස්මට හිත වන්නත් ඉඩ
තිය නවා. යම් යදයකන් යකා ි එකද සකරි ව සිද්ධ යවන්යන්, යකා ි
එකද අකරි ව සිද්ධ යවන්යන්, කි න එක ප්ිළිෙඳව ය ාගාවචර ා
යොයහෝම සැලකිල්ලක් දැක්ීම අවශ යවනවා භාවනාව ගැෙුරැ
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යවන්ඩ ගැෙුරැ යවන්ඩ. ප්ටිසම්භිදා මාගය
යවන් කරලා දක්වනවා.

යම්ක ප්ිළිෙඳව යහාඳටම

සවයඥ න් වහන්යස්යග් යම් භමකාර උප්මාව වයග්, යහාඳ
තනි දිග තිය න විශාල ගහක් හරහා දාලා කප්ලා, ම් කිසි යදන්යනක්
එකතු යවලා හරස් කි තකින් එ කුට්ටි කරන්න හදනවා නම්, ඒ
කි ත, නැත්නම් කැප්ීම, එයහම නැත්නම් ඉරීම දිහා ෙලා ඉන්න
නිරීක්ෂකය කුට තමන්යග් අවධාන ය ාමු කරන්න ප්ුළුවන් එහාට
යමහාට න කි තට; එයහම නැත්නම් ඒ කි යත් දැතිවලින් කැයප්න
යකාට ට. ඒ වයග්ම තම ි එක චිත්තක්ෂණ ක කි ත දකින්න
ප්ුළුවන්. එක චිත්තක්ෂණ ක යකාට දකින්න ප්ුළුවන්. නැවත
චිත්තක්ෂණ ක ඒක අනික් ප්ැත්තට මාරැ යවන්න ප්ුළුවන්. යම්න්න
යම් විදිහට අයප්් හිත විවිධ අරමුණු දුන්යන් නැත්නම් එකම අරමුණ
තුළ විවිධත්ව මවායගන, අඩු ගායන් ද්ව තාවක් මවායගන යම්
යදයක් හක්කලං කරනවා. යම් යදයක් එහාට යමහාට ප්නින්න
ප්ටන්ගන්නවා. යම් ප්ටන්ගත්තත් අප්ි ඉන්යන් ආනාප්ානය ් කි න
ලකුණ නම් ලැයෙනවා. නමුත් යම් යමතන ඇතුළතත් යදකක්
හදායගන, ඒ යදයක් එහා ප්ැත්ත යමහා ප්ැත්ත ප්නින ගති ක්
තිය නව, ඒක අප්ට අදාළ නූ කිේයවාත් ආනාප්නය ් ඉදිරි ගමනට
යම්ක ටිකක් ොධා කරනව.
ඒ නිසා ප්ටිසම්භිදා මාර්ග යප්යළ් සඳහන් කරන්යන් සමථ
ය ෝගාවචර ායග් අවධාන ය ාමු වි
ුත්යත් ඒ කි තට ි. කි ත
එයහ් යමයහ් න හැටි. ඒයකන් අප්ි කි නවා ඉරන දිහා ෙලන්
ඉන්නව ි කි ලා. නමුත් වරින් වර යම් යකාට ට යමාකද යවන්යන් ,
කි යත් දැති නිසා ඒ යකාට කැයප්නවා, ඉයරනවා, ටට ගැී ගැී
නවා, ශබ්ද නගනවා ආදී යද්වල් හිතට සම්ප්ූර්ණය න් යනාදැනී
නවා යනයව ි. සමහර යවලාවට සිත එහි අභිරමණ කරනවා,
සමහර යවලාවට එයහ් යමයහ් න කි යත් අභිරමණ කරනවා.
ආන්න ඒ වයග් තම ි හුස්ම රැල්යල් සමහර යවලාවට හිත
ය යදනවා. සමහර යවලාවට නාසිකාගර ට හිත නවා. යමන්න යම්
විදිහට වැඩක් යවනවා නම් අඩු ගායන් ප්ලු, ප්ැති යදකක් තිය නවා.
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ආන්න ඒ ප්ැති යදයකන් යම් හිත භාවනාව යහාඳ ි කි න යවලායේදී
යකායහාමද හිතලා තිය න්යන්, භාවනාව යහාඳ නූ ි කි ලා හිතන
යවලායවදි යකායහාමද හිතලා තිය න්යන් කි න එක ගැන
සැලකිලිමත් යවන්න නම්, භාවනායේ යහාඳ නරක අනුව හිත නරක්
කරගන්ට යහාඳ නූ. ඒ නිසා යම් දීර්ඝ ෙව වශය න්, යකටි ෙව
වශය න් ෙලායගන නයකාට යමන්න යම් කාරණාව ය ෝගාවචර ා
කලින් දැනයගන හිටිය ාත් තමන්ට අමතර ලකුණක්, අමතර
කාරණාවක් දැනගැනීයමන් සෘජු මාර්ග මධම මාර්ග යවන්
කරගන්න ප්ුළුවන් අවුල් මාර්ගය න්, ප්ිටයප්ාට න මාර්ගය න්. ඒක
නිසා භමකාරය ක් යහෝ භමකාරන්යත්වාසිකය ක් දීර්ඝ වශය න්
කරනයකාට දීර්ඝ වශය න් දැනගන්යන් ම් යස්ද, ඒ වයග් යම්
දැනගන්නා කාරණාව යමන්න යම් කි න තායලට කි යත්ද හිත
හිටින්යන්, එයහම නැත්නම් යකායට්ද හිත හිටින්යන්. භමකාර
උප්මාව ගත්තා නම්, ත්තට කැප්ිලා මතු යවන දිගට න තු කුඩු
සහිතව කැයප්න අවස්ථාවක්ද තිය න්යන්, එයහම නැත්නම් ත්ත
යලස්සලා න අවස්ථාවක්ද කි න එක ඒ වඩුවායග් දක්ෂකමින්
දැනගන්න ප්ුළුවන්. එයහම දැනගත්යත් නැත්නම් ඒ ලී කවදාවත්
මට්ටම් කරන්න හම්ෙ යවන්යන් නැහැ. ඒ නිසා වඩුවා වරින් වර
වරින් වර ලී උස්සඋස්සා කණ ඇහැට ති ලා ෙලනවා. ෙලෙලා
දැනගන්නවා යමන්න යම් හරි උස ි, යම් හරි කැයප්නවා, තව
කැයප්න්නට ඕන. ආන්න ඒ උස උස තැන් කැයප්නයකාට
ය ෝගාවචර ාටත් දැයනනවා වයග්, සමහර විට යමයතක් කල්
යනාතිබිච්ච ප්ුංචි ප්ුංචි උස් තැන් ඊට ප්ස්යස් මතු යවන්නට
ප්ටන්ගන්නවා. ඉස්යසල්ලාම යප්්න්යන් ප්රධාන යකාන්ද, උස තැන.
ඒක කැප්ීයගන කැප්ීයගන නයකාට ප්ුංචි ප්ුංචි තිෙුණ ඒවාත් කැප්ිලා
සම්ප්ූර්ණ රැල්ලට, එක ප්ීත්ත ප්ටි ක් වායග් තු කුඩ මතු යවනවා
නම් අන්න සම්ප්ූර්ණ ලී කණ ඇහැට යනාෙැලුවත් දැනගන්න
ප්ුළුවන්. ඒ වයග් තම ි ය ෝගාවචර ා ඒ දිග යකටි ෙව ෙලලා යහාඳට
හිත තැන්ප්ත් යවලා අරමුයණ්ම හිත තිය ද්දී හුස්ම රැල්යල්ම හිත
තිය ද්දී මුල මැද අග ෙලන අවස්ථායේදී ත්ත තිබ්ෙ තැන් ඉඳලා
අවසාන දක්වාම ප්ීත්ත ප්ටි ක් විදි ට ඒ තු කුඩ මතු යවනවා
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නම් එතයකාට ය ෝගාවචර ා දන්නවා වඩුවා දැනගත්තා වයග් ලී
මට්ට්ම්. මුල, මැද, අග කි න තුයන් හැප්ීම යහෝ හුස්යම් යගායරෝසුකම්
යමානවා වුණත්, අවධානය ් අඩුප්ාඩුවක් නැතිව දිගට ගමන් කරනවා
කි න එක.
යමයතන්ට ගි ාට ප්ස්යස් තම ි හතරයවනි අංක
වැටයහන්යන්. යමන්න යම් තත්ත්ව ටයත්දී හිත තැන්ප්ත් යවන්නට
අරින්න ඕනූ. ‘පස්සම්භයති’ කි ල කි න්යන්, හිත සන්සුන් යවන්නට
අරින්න ඕන කි ලා යමයතන්දී තම ි ය ෝගාවචර ාට වැටයහන්යන්.
ඒක කාරණා යදකතුනකින් ස්ිර යවනවා. කාරණා යදකතුනකින්
සාක්කි ලැයෙනවා යම් අවස්ථාවට. යම් විදි ට කරයගන නයකාට
අර ඉස්යසල්ලා කි ාප්ු විදිහට ආනාප්ාන විෂය හි කම්මැලි
භාව ක්, නීරස භාව ක්, අධිෂ්ඨාන ශක්ති බිඳීමක් යවන්යන් නූ.
යහාඳට කැප්ීයගන ෙහින ගති ක් යත්යරන්න ප්ටන්ගන්නවා.
අප්ි යමයතක් යවලා කතා යකරැයව සතිප්ට්ඨාන සූතරය ්
යප්න්නන විදිහට සිද්ධ යවන යද්. එයහම සිද්ධ යවන්යන් නැත්නම්,
අටුවායේ යප්න්වලා දීලා තිය නවා කාරණා හ ක් ප්රධාන වශය න්
ය ෝගාවචර ාට ඉදිරිප්ත් කරගන්න ප්ුළුවන්. ඒ කාරණා හ අනුව,
තමන්යග් භාවනාව වරදින්යන්, ප්ැටයලන්යන්, යනාමග න්යන්, වැඩි
වශය න් යමන්න යම් කාරණායවන් කි ලා තමන්යග් චරිත
ප්ිළිෙඳව භාවනායේදී ඉදිරිප්ත් යවන ොධාව අනුව තමන්ටම
අර්ථකථන ක් දීගන්නට ප්ුළුවන් යවනව.
සමථ භාවනා වශය න් ෙලනයකාට ආනාප්ානය ් යම්වට
කි න්යන ප්රිප්න්ථ ධමය; ොධක, නැත්නම් මග හරස් කප්න ධමය.
ඉස්යසල්ලාම
යප්න්වන්යන්
“අතීතානුධාවනං
චිත්තං
4
ි්ක්ඛපානුපතිතං” යම් අටුවාවක්. එයහම නැත්නම් ආචාර් මත ක්.
කැමති නම් ළං කරගන්න ප්ුළුවන්. භාවනා කරයගන ඉන්නයකාට,
ආනාප්ානය ් හිත ප්වතිනයකාට යහෝ යේවා ආනාප්ානය ් හිත
සම්ප්ූර්ණය න්ම කැඩිලා යහෝ යේවා හිත නිතයරෝම අතීතය ් යවච්ච
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

ප්ටිසම්භිදා මාර්ග , මහා වර්ග , ආනාප්ානසතිකථා, උප්ක්යලස ඥාන, තෘතී ෂට්ක .
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12-වන ධමය යද්ශන .

යද්වල් අනුව ආශර කරන්න ප්ටන්ගන්නවා. එතයකාට වික්යෂෝප් ක්
ප්හළ යවනවා. කාරණා තුනකින් යම්ක ය ෝගාවචර ාට අහු යවනවා.
එකක් තම ි භාවනාව හරි නූ කි ලා යත්යරනවා. ආනාප්ාන නූ.
ඊට ප්ස්යස් ආනාප්ාන නූ කි ලා වැයේ අතහරින්යන් නැතිව, යම්
ආනාප්ානය ් නැත්නම් යමායක්ද හිත තිය න්යන කි ලා ෙලනවා.
ඕන්න එතයකාට යත්යරනවා හිත යවයහසට ප්ත් යවලා. හිත
වියක්ෂප් ට ප්ත් යවලා. ඉච්ඡා භංගත්ව ට ප්ත් යවලා. ප්ශ්චාත්තාප් ට
ප්ත් යවලා. ඒක වචතසික ධමය ක්. එයහම නැත්නම් යප්්න්ට ප්ුළුවන්
හිත අතීත ආශර කරනවා. ඒ නිසා එක්යකා භාවනාව කැඩිල,
එක්යකා අතීත ආශර කරනව, එයහම නැත්නම් හිත වියක්ෂෝප් ට
ප්ත් වුණා කි න යම් තුන එකට ෙැඳිලා උප්දින ධමය තුනක්. යම්
තුයනන් එකක් යහෝ අල්ලාගන්නට ප්ුළුවන් යවනව ය ෝගාවචර ා
ෙණ අහලා තිය නවා නම් ඒ ෙණ කාරණා මතක් වුයණාත්. යම්ක
තම ි හුඟයදයනකුට වැඩිය න්ම ොධා කරන ධමය .
එයහම නැත්නම් ඒයක් අනිත් ප්ැත්ත යවන්න ප්ුළුවන්.
“අනාගතපටිකඞ්කනං චිත්තං ික්මපිතං.” අද මට යමයහම වුණාට මම
අනික් දවයස් නම් යමන්න යමයහම කරන්නට ඕන, යමන්න යමයහම
කරන්නට ඕන කි ලා අනාගත සැලසුම් විෂය හි හිත විසියරන්නට
ප්ටන් අරගත්යතාත් හිත කම්ප්න යවලා නවා. හිත තටු ආප්ු
කුරැල්යලෝ වයග් ඉගිල්යලන්න ප්ටන්ගන්නවා. ‘විකම්ප්න’ භාව ට
ප්ත් යවනවා. යම් එකම කාල මානය ් යදප්ැත්ත. අතීත ට ගිය ාත්
ප්ශ්චාත්තාප් ට, වියක්ෂෝප් ට. අනාගත ට ගිය ාත් විකම්ප්ිත භාව ,
උද්ධතභාව . ඉතින් යම් එක ලකුණක් යහෝ අල්ලාගන්ට ලැයෙන්යන්
නැහැ, හදිස්සිය ප්ර් ංකය න් නැගිටින ය ෝගාවචර ින්ට. යම් එන
තත්ත්ව ට දිගින් දිගට, දිගින් දිගට හිත ය ාදවන්නට යවනවා. හිත
ය යදේයවාත්, එ ප්ුද්ගලිකව අත්දැකලා තිය න යද ක්, ඒ කාරණාව
දැනගත්ත ප්මණින්ම, යමයහම යද ක් යවනවා, මයග් හිත ප්ුරැද්දකට
වයග් අතීත ට නවා, මයග් හිත යොයහෝ විට ප්ශ්චාත්තාප් ට
නවා, තමන්ටම යදස් යදමින් වියක්ෂෝප් ට ප්ත් යවනවා කි ලා, යම්
කාරණාව දැනගත්ත ප්මණින්ම දුන්නක් අනිත් ප්ැත්ත හැරැණා වයග්
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

ආනාප්ාන ට ඇවිල්ලා හිත වැයටනවා. ඒ නිසා යම්ක නිකම් ෙලගතු
මන්තර ක් වයග් යද ක්. ප්ළයවනි සහ යදයවනි ප්රිප්න්ථ ධමය.
තුන්යවනි එක තම ි “ලීනං චිත්තං ්කාසජ්ජානුපතිතං” හිත
සමහර යවලාවට අරමුණ සි ුම් නිසා යහෝ යම් කි න විස්තර ක්
දැනගන්නට ෙැරි නිසා යහෝ යලඩ යවච්ච ෙලු කුක්යකක් ඔ මුල්ලකට
යහ්ත්තු යවලා කන්යනත් නැහැ, යොන්යනත් නැහැ, ෙුරන්යනත්
නැහැ, හප්න්යනත් නැහැ, ප්ැත්තකට යවනවා වයග් හිත ඔයහ් ලීන
භාව ට ප්ත් යවලා සැඟී ගන්නව. අනිත් යසල්ලම් කරන කුක්යකාත්
එක්ක ඉන්න කැමති නැහැ. ආන්න ඒ වයග් හිත ලීන භාව ට ප්ත්
වුයණාත් ටික යේලාවකින් ඔළුව ගස්සලා ගිහිල්ලා ඇඟත් ගැස්සිලා
ඕන්න යකාසජ්ජ කි න ථීනමිද්ධ ප්ැත්තට හිත වැයටනවා. ඒ නිසා
ථීනමිද්ධ භාව දැනගත්යතාත් යත්රැම් අරගන්නට ඕන හිත ලීන
භාව ට ප්ත් යවලා හියත් තිය න යමයනහි කරන ගති නූ, ප්රසන්නව
අරමුණට මූණයදන ගති ක් නූ, භ ප්ක්ෂප්ාතව මුකුලිත යවන
ප්ැත්තකට ප්ත් යවනවා. භාවනාව කැඩිලා. අර වායග්ම කාරණා
තුනක් යම්යක් දැනගන්න ප්ුළුවන්.
එයහම නැත්නම් “අතිපග්ගහිතං චිත්තං උද්ධච්චානුපතිතං”
අනිත් එක තම ි හිත අරමුයණ් දැඩිව අල්ලන්න ප්ටන් අරගත්යතාත්
යකාසජ්ජ යවනුවට උද්ධච්ච කුක්කුච්ච ට ප්ත් යවනවා. හිත විසිරී
න තත්ත්ව ට ප්ත් යවනවා. ඒක හුඟක් යවලාවට යවන්යන් තරැණ
භික්ෂූන් වහන්යස්ලාට. දැන් ආනාප්ාන හරි. දැන් සම්ප්ූර්ණම යගඩි
ප්ිටින්ම අල්ලගන්න ඕන කි ලා අර කරමානුකූලව එක යදක තුන හතර
කරම ට යනයම ි ෙැසගන්යන්. වහාම ෙහින්ඩ හදනවා. එතයකාටත්
හිත වික්ෂිප්්ත භාව ට ප්ත් යවනවා. ඒකත් සමහර විටක යච්තනා
ප්ූර්වකව සිදු වන නිසා අල්ලාගන්න ෙූ.
ඒ වායග්ම තම ි “අභිනතං චිත්තං රාගානුපතිතං” යහාඳට
ආනාප්ානය ් හිත හරි ට කාන්දමට ඇදිලා න්නා වායග් අල්ලයගන
නයකාට, ඒ අරමුණ විෂය හි දැන් මට හරි, මට භාවනාව යහාඳ ි,
ආයලෝක ප්හළ වුණා, මට කය ් ප්හසුකම් ප්හළ වුණා ආදී වශය න්
අරමුණ ප්ැත්තක ති ලා ඒ මතු වුණා වූ යහාඳ ප්ැත්ත ගැන කල්ප්නා
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12-වන ධමය යද්ශන .

කරනයකාට හිත ඉයබ්ම යලෝභ දිහාවට රාග දිහාවට මත් යවලා
අරමුණ ලිස්සා නවා. “අපනතං චිත්තං පටිඝානුපතිතං” එයහම
නැත්නම් අරමුණ අහු යවන්යන් නැහැ. හරි ට ත්ත ඇදීයගන
නවා. කැයප්න්යන් නූ. ආනාප්ාන සිදු වන ෙව දන්නවා, හැප්ීම
වැටයහන්යන් නැහැ. එතයකාට යමෝඩ වඩුවා ආ ුධත් එක්ක
යප්ාරෙදනවා වයග් දමලා ගහලා යක්න්ති ගන්නවා. එතයකාටත්
ආනාප්ාන දිගට න්යන නූ.
යම්න්න යම් කරැණු ටික යත්රැම් අරගත්යතාත්, ඒක හරි ට
කි න්න ප්ුළුවන්. අයප්් යම් භාවනාව, වියශ්ෂය න්ම ආධුනික යග
සමථ භාවනාව, වැයටන්න තිය න යොරැ වළවල් හ ි තිය න්යන්.
ඒ යොරැ වළවල් හ අතන ි යමතන ි තිය න්යන් කි ලා දන්නවා
නම්, අප්ිට ප්ුළුවන් ඒවා ප්න්නයගන, මගහරවායගන න්න. එයහම
නැත්නම් වැටුයණාත් මීට ප්ස්යස් ආ ි එතනින් රෑ වැටුණු වයළ් දවල්
යනාවැයටන්න කාරණා ගන්න ප්ුළුවන්. හිතන්න නරක ි යම් හ ට
වැයටන්යන් නැතිව භාවනා කරප්ු ඇත්යතෝ හිටි ි කි ලා.
හුඟයදයනක් වැයටනවා. නමුත් යම්ක ධමයතාවක්, වැඩ කරන
ඇත්තන්ට යම්ක වරදිනවා කි න එක, හරි නවා වරදිනවා කි න යම්
මාර්ගය න් තම ි හැයදන්යන කි න එක, යථරවාදය ් ප්රධාන
මූලධමය ි. අප්ි කල්ප්නා කරගන්නට ඕන සවයඥ න් වහන්යස්යග
අවසාන සිද්ධාර්ථ කුමායරෝත්ප්ත්ති භවය ්, අවසාන භවය ් ජාති
ස්මරණ ඤාණ වශය න්, යප්ර ඉඳලා කරයගන ආප්ු නිශර සම්ප්ත්ති
වශය න් මාස ප්හක් නයකාට ආනාප්ාන ධාන උප්දවන තරමට
විශාල ප්ුරැද්දක්, සහජය න් ප්ුරැදු ගති ක් ඇති යවලා වප්්මඟුල්
දවයස් ඒ දෙ ගහ මුල ප්ා යවී ඉන්න ප්ුළුවන් තරමට සිද්ධාර්ථ
කුමාර ාට ශක්ති තිෙුණා. නමුත් ඒ අත්දැකීම වැරදි ි කි ලා හිතුවා.
ඒ අත්දැකීම ෙරහ්මචාරී ජීවිත ගත කරනයකාට සුදුසු නැහැ ි කි ලා
හිතුවා. යම්ක කාම ආසාවක් වයග් ආස්වාද ක් කි ල හිතුවා. එනිසා
සිද්ධාර්ථ තාප්සතුමා යම්ක ප්රතියක්ෂ්ප් කළා. ප්රතියක්ෂ්ප් කරලා, යම්
අප්ි කරනවා වයග් යනයම් මීට වඩා යොයහෝම රූක්ෂ ප්රතිප්ත්ති ඒකට කි නවා දුෂ්කර වත කි ලා - අවුරැදු හ ක් කරන කාලය ්
ආයලෝක මාතර ක්වත් දැක්යක් නැහැ. ඒ ආයලෝක මාතර ක්වත්
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

යනාදැක හිටි ට කවදාක්වත් මම ෙුදු යවන්නට ඕනූ, ෙුදු යවනවා, මම
එයතර යවන්නට ඕනූ, මම අනිත් ඇත්යතෝ එයතර කරවනවා ආදී
වශය න් යෙෝධි චිත්ත නම් බිම තිබ්යබ් නැහැ. ඒකට යගනාප්ු
ශක්ති බිම තිබ්යබ් නැහැ. නමුත් ආනාප්ාන වයග් ඒ ප්රධාන
අරමුණු දියග් සමක් ප්ර ත්න යකරැයවත් නැහැ. යකරැයේ
අත්තකිලමථානුය ෝග, කාමසුඛල්ලිකානුය ෝග වයග් සම්ප්ූර්ණ අන්ත
යදකට වැටිලා ගත කළ අවස්ථා. නමුත් ඒ ඔක්යකාමත් යකරැව ි
කි ලා හිත ප්ුස්කාලා, කුණු යවලා හදාගන්න ෙැරි තත්ත්ව ට ප්ත්
වුයණත් නූ. ම් දවසක යෙෝ මැඩ අරා හිඳයගන ප්ළඟ ෙැඳ
ආනාප්ාන ට හිත ය දුවද, හිත ය ාදප්ු දවයස හරි ට කහ කූල්ල
යදකට කැඩුවා වයග් වහාම ආනාප්ානය හිත හිටි ා. ඒක නිසා
භාවනා කර කර ගිහිල්ලා ය ෝගාවචර ින් හුඟක් යවලාවට
තමන්යග්ම හිත කුණු යවලා දැන් තිය න්යන්, එයහම නැත්නම් දැන්
යම්ක නරක් යවලා තිය න්යන්, යම්ක හදන්න ෙූ කි ලා හියතන්යන්,
යමන්න යම් කි න්නා වූ ප්රිප්න්ථ ධමය ක් දියග් දිගයටෝම හැමදාම
වැටිවැටී කවදාක්වත් ඒක අඳුනගන්යන් නැතුව ඒ යද්ට ද්යේෂ කර
කර ගත කරන නිස ි. ම් දවසක ඒ ද්යේෂය න් ෙලන යද් ඥානය න්
ෙලප්ු දවයස් සිද්ධාර්ථ කුමාර තාප්ස ට වුණා වයග් යලාකු යවනසක්
ඇති යවනව.
ඒ නිසා යම් ප්රිප්න්ථ ධමය අජීී ධමය ක් යහෝ කාලකණ්ණි
ධමය ක් යහෝ නාස්තික ධමය ක් වශය න් හිතන්න නරක ි. ප්රිප්න්ථ
ධමය හය ්ම යහාඳ අත්දැකීමක් ති නවා නම් යහාඳ කමයස්ථානාචාර්
වරය ක් යවන්න ප්ුළුවන්. එනිසා තමන් වැයඩන තැන චරිත ලකුණු
අනුව යවනස් යවනවා. ප්රිසරය ් සෘතු ගුණ අනුව යවනස් යවනවා.
ආහාර අනුව යවනස් යවනවා. ආශර කරන ප්ුද්ගල න් අනුව යවනස්
යවනවා. නමුත් යකායහාම වුණත් දැනගැනීයම් ප්ළයවනිම අවස්ථාව
ලැයෙන්යන් ය ෝගාවචර ාට. යම්ක යත්රැම්ගත්යත් නැත්නම් හිත
එකින් එකට එකින් එකට ප්ැන ප්ැන ගත කරන්නට ප්ටන්
අරගන්නවා. ඒ නිසා සමථ ය ෝගාවචර ාට යම් කාරණා හ හරි
ගි ාම එයතනදී යලාකු සන්යතෝෂ ක් ඇති යවනවා. තමන්ම වැටිලා
තමන්ම ඒ වයළන් යගාඩ එනවා දකිනයකාට ඒ ය ෝගාවචර ාට
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12-වන ධමය යද්ශන .

යගාඩ ආවාට ප්ස්යස් යලාකු ප්රීති ක්, ආත්ම සන්තෘප්්ති ක් ඇති
යවන්නට ප්ටන්ගන්නවා. යම් ආත්ම සන්තෘප්්ති ඒකාන්තය න්ම
උප්චාර අර්ප්ණා සමාධි සඳහා ය ෝනියසාමනසිකාර ට ආහාර
යවනවා. අර කි න ප්ශ්චාත්තාප් ගති , නැත්නම් යවන යමාකකින්
හරි කමක් නූ, යම් ගැට ගහගන්න ඕන කි ලා ආනාප්ාන ආවාට
ගි ාට කරලා තමන්යග් ශරමණ ජීවිත යවන යද්වල්වලට ය ාමු කරන
ගති
තිෙුයණාත් ආනාප්ාන ට යනාසලකා හැරි ා යවනවා.
එතයකාට ආනාප්ාන විෂය හි ඔ කි න ප්රීති ප්රයමෝද ප්හළ
යවන්යන නූ. ප්රීති ප්රයමෝද අනිවාර් ි. ඒ අනිවාර් යවන්යන්
ඉඳගන්නයකාටම ආනාප්ානය මතු යවන ප්රීති ප්රයමෝද ට වඩා
ආනාප්ාන කරයගන නයකාට වැටිලා, වැටුණු යොරැ වළ යම්ක ි,
යම්යක් ලකුණු යමයහම ි, යම්යකන් යගාඩ එන්යන් යමයහම ි
කි ලා කාරණා දැනගත්යතාත් ආන්න ඊට ප්ස්යස් ඇති වන ප්රීති
ප්රයමෝද යොයහෝම ෙලවත්. ෙලවත් කි න්යන් තමන්ටම අ ිති
යද ක් වශය න් ඇති යවනවා. අන්න එතයකාට තම ි
ය ෝගාවචර ාට උප්චාර අර්ප්ණා අවස්ථාවලට ප්ැනගන්න ප්ුළුවන්
යවන්යන්. ඒ නිසා එතන සූයහන කඩඉම් ප්රීක්ෂණ, ප්රගති ප්රීක්ෂණ,
රාශි ක් සිදු යවනවා.
යම් විදි ට ප්රිප්න්ථ ධමය හ අ ින් යකරැයවාත් ඊගාවට
ය ෝගාවචර ාට ඒකත්ත භාව - ධම්මඨිති - අරමුයණ්ම හිත
යකායහාල්ලැ ගුලි ක් කටුමැටි බිත්ති කට දමලා ගැහුවා වායග්
අල්ලා
හිටින
ගති කට
මතු
යවනයකාට
එක්යකෝ
“දාන්වාසග්ගුපට්ඨා්නකත්තං,
සමථනිමිත්තුපට්ඨා්න
කත්තං,
5
වයලක්ඛණුපට්ඨා්නකත්තං,
නි්රාධුපට්ඨා්නකත්තං.”
කි ලා
ය ෝගවචර ායග් හැටි හැටි ට ඒ ඒකත්ත භාව ප්රකට යවනවා.
තමන් හුඟාක් ප්ින්කම් කරලා දානාදී ප්ින්කම් කරලා ඒ ප්ින්කයමන්
උප්න්නා වූ සතුට උනන්දුව ඇති යවන යකනාට ආනාප්ාන ත්
හරි නයකාට, ඒ “දාන්වාසග්ගුපට්ඨා්නකත්තං” කි න විදි ට තමන්
දීප්ු දාන, රැකප්ු ශීල, කරප්ු සමථ භාවනායව ප්රතිඵල, මතු ආත්යම්
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

ප්ටිසම්භිදා මාර්ග , මහා වර්ග , ආනාප්ානසතිකථා, යවාදාන ඥාන.
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

ලැයෙනවාට වඩා යම් දැන් දැන් ලැෙුණා. ඒ අනුව ෙලනයකාට
දාන කින් මරණින් මත්යත් ලැයෙන්නා වූ කුසල විප්ාකවලට වඩා
සමථ භාවනායේදී හරි ට කාරණා එළෙුයනාත් වහාම කල් යනා වා
විප්ාක යදන භාව දන්නයකාට ඒ ය ෝගාවචර ාට වැටයහනවා
දාන ට වඩා යකාච්චර නම් සීල ප්රෙලද, ෙලවත්ද, වහා කුසල්
උප්දවන විප්ාක උප්දවනසුලුද, සීල ටත් වඩා සමථ යකාච්චර නම්
ෙලවත්ද, යම් දැන් දැන් අප්ිට ඒ විප්ාක ලැෙුණා කි ලා හිත උද්දාම
යවමින්, ඔකඳ යවමින්, කළෙවා යදන ගති ක් එනවා ප්රීති
ප්රයමෝදවලින්. සමහර ය ෝගාවචරය ෝ අර වයග් තමන් කළාවූ දාන
සීල කට ුතුවලට වඩා හරි ට ගුරැවරය ක් සප් ායගන සප්්ප්ා
කරැණු යහා ලා දීලා සමථය ්ම දක්ෂ යවලා යකටි මාගයය න් ඒ
සමථ ප්රතිඵල යනළාගන්නයකාට “සමථනිමිත්තුපට්ඨා්නකත්තං”
කි නව. යම්ක සමථ ය ෝගාවචර ාට ලැයෙන වියශ්ෂ ආනිසංස ක්.
ඉතින් යම්යක් තිය න යප්ාඩි ප්රහ තම ි දානාදී කට ුතුවලින්
ඇති යවන්නා වූ “දාන්වාසග්ගුපට්ඨා්නකත්තං” කි න මනුස්ස ා
කි න ෙණ, දාන ට ෙර ි. සීල ට ෙර ි. යම්ක, යම්ක, කරප්ු නිසා
තම ි මට හරි ගිය ් කි ලා ඒක හුඟක් ෙර කරලා කතාවක් කි නවා.
ඒ යවනුවට ම් කිසි යකයනක් හරි ට නි ම සමථ ගුරැවරය ක්
යහා ායගන, මධස්ථාන තත්ත්ව ඇති කරලා දීලා, සමථය න්
දවසින් යදයකන් ඒ සමථ නිමිත්ත විෂය හි දක්ෂ භාව නිසා එකාගර
භාව ඇති කරගත්තා නම්, ඒ ප්ුද්ගල ා අර දාන කතා ශීල කතාවලින්
නිවන් මාර්ග කතා කරන යකනා ප්ිළිෙඳව ටිකක් ප්හත් කරලා වයග්
සලකලා, ඔ ිට වැඩි යකටි කරම ක් තිය නවා යමන්න යම්
ගුරැවර ා ළඟ, යම් තැන යහාඳ ි කි ලා සමථ ට නැෙුරැ කරලා
ෙණ කි න ගති ක් තිය නවා. ඉතින් එයහවු යකයනක්යග ෙණ
ඇහුයවාත් එයහම, අර “දාන්වාසග්ගුපට්ඨා්නකත්තං” කි න චරිත
ලකුණු ඇති ය ෝගාවචර ාට ඒ ගුරැවර ා හරි න්යන නැහැ. ඒ
ය ෝගාවචර ාට හරි න්යන් දාන කතා, සීල කතා සහිතව න ෙණ
කි ලා ඒ අනුව උප්යදස් යදන යකනා.
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12-වන ධමය යද්ශන .

තව යකයනක් “වයලක්ඛණුපට්ඨා්නකත්තං” කි න විදිහට යම්
උප්දින ආනාප්ාන හැප්ීම ෙලලා, එයහම නැත්නම් ප්ිම්බීම හැකිළීම
දිහා ෙලලා, ධාතු ස්වභාව , බිඳී බිඳී න ගති දැකලා, ඒ මත
උප්දින්න ප්ුළුවන් එකලස් භාව ක් තිය නව. ඒක ඇති යවච්ච
යකනාට අර දාන කතාව අල්ලන්යනත් නැහැ සීල කතාව
අල්ලන්යනත් නැහැ. ඒ ප්ුද්ගල ාට ප්ුදුමාකාර, නිකම් විදුලි තරංග ක්
වැදුණා වායග්, ශක්ති ක් ඇති යවනවා ව ලක්ඛණ උප්ට්ඨාන
ඒකත්ව ට අනුවත් ෙණ කි නයකාට. “නි්රාධුපට්ඨා්නකත්තං”
කි ලා කි න, අවසානය ් තමන් ලොගන්නා වූ මාර්ග ක් යහෝ
ඵල ක් සහිත නියරෝධ ට හිත දාලා එ ින් උප්දින ඒකගරතාව ඇති
යකනාට යම් ඔක්යකෝටම වැඩිය න් යත්යරනවා තමන් යමයලාව
වශය න් ලොගත්තා වූ යසෝවාන් සකදාගාමී ආදී මාර්ග ඵල, ඵල ධමය,
වියශ්ෂය න්ම එ ට සමවැදීම අර ඔක්යකෝටම වැඩිය න් ඉහළ ෙව.
ඒ නිසා ඒකත්ත භාව ගත්තත් ඒ ඒකත්ත භාවය ්ත්
තිය නවා යම් වායග් විවිධ ප්ැති. ඉතින් අර කලින් අප්ි කි ප්ු විදි ට
ආනාප්ාන එන්න එන්න වරින් වර සි ුම් යවන තත්ත්ව ක්
තිය නවා. ආනාප්ානය ්ම සමථ විදර්ශනා වශය න් ප්ැති යදකක්
තිය නවා. ආනාප්ාන ට ෙැසගන්න යගාඩක් අවශ කරන සප්්ප්ා
කරැණු තිය නවා. ඒ මදිවට ඇයහන ෙයණත් යම් වායග් ෙලනයකාට
යගානු යවනස්කම් ඇති කරනවා.
යමන්න යම් වායග් සීමාකාරී සාධක රාශි ක් නිසා තම ි
ආනාප්ාන භාවනාව හැමටම සාධාරණ යවලා නැත්යත්. හැෙැ ි ධමය
යද්ශනා අහනයකාට, ඒ වායග්ම තමන් අද ප්ත් යවලා ඉන්න
තත්ත්ව ප්ිළිෙඳව ධමය සාකච්ඡා කමටහන් සුද්ධ කිරීම් කරනයකාට
එවුවා ඉක්මවන්න ප්ුළුවන්. ඒ ඉක්මීම සඳහා කා ානුප්ස්සනාව
විතරක්ම මදි යවන්න ඉඩ තිය නව. චිත්තානුප්ස්සනාව අවශ
කරනව. යේදනානුප්ස්සනාව අවශ කරනව. ධම්මානුප්ස්සනාව
අවශ කරනව. සවයඥ න් වහන්යස් සඳහන් කරනවා හතර
මංහන්දි ක ඒ ප්ැත්යත් ඉඳලා ආප්ු වාහන හතර මංහන්දි ක
යේගය න් යකළින්ම ඉස්සරහා ති න මාර්ගය න් දිගටම කඩායගන
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

නවා නම්, අනිත් හරස් මාර්ගය න් එන වාහනත් ඒ වායග්ම හතර
මංහන්දි කඩායගන ප්හු කරයගන දිගයටෝම ඉස්සරහට තිය න
මාගය හරහා නවා නම්, කවදාවත් හතර මංහන්දි මැද දූවිලි නම්
ඉතුරැ යවන්යන් නූ කි ල. එයහම නැත්නම් අප්ි දන්නවා, කරත්ත
යරෝද
නයකාට මංහන්දි නැත්නම් ඒයක් හරි ට කරත්ත වයළ්
කැප්ිලා ප්ල්යලහාට ෙැහැලා යදප්ැත්යත් දූවිලි කඳු යදකක් එකතු
යවනවා කානුවක් වායග්. යම්ක ඇබ්ෙැහි ක්. තමන් න ප්ායර්ම ි
න්යන්. කවදාවත් අනික් ඒවාය ් න්යන් නැහැ. ඒ නිසා යදප්ැත්යත්
කුණු එකතු යවලා තිය නවා. යමන්න යම් ප්ාර කරත්ත ප්ාර, යම්
යදප්ැත්යත තිය න්යන කුණු දූවිලි ටික කි ලා යප්්නවා. හතර
මංහන්දිය අන්න එයහම යවන්න විදිහක් නැහැ. කඩායගන නවා.
ඒක නිසා ආනාප්ාන සති භාවනායවන්ම නිවන
සම්ප්ූර්ණය න්ම විස්තර කරන විචිතරව විස්තර කරන සවයඥ න්
වහන්යස් සතිප්ට්ඨාන සූතරය ්දී වායග් යනයම්, ආනාප්ානසති සුතරය ්
දී ප්වය හතයර් ඒවා හතරක් යප්න්නනව. ඒ හතයර් එවුව හතරක්
යප්න්වනයකාට දැන් අප්ි සඳහන් කරප්ු විදිහට ආනාප්ාන තුළම
සංසිඳීම යප්න්ීයමන් ප්ළයවනි චතුෂ්ක ප්ළයවනි ප්වය හමාර
කරනවා. අප්ි අටවක දවසට සජ්ඣා නා කරන ගිරිමානන්ද සූතරය ්,
එයහම නැත්නම් සං ුක්ත නිකාය ් තව සූතර යදකක් විතර තිය නවා.
ආනාප්ානසති සූතර මජ්ඣිම නිකාය ් තිය නවා. ඒ සූතරවල සඳහන්
කරනවා යම් දාස ාකාර . දාස - ආශ්වාස ප්රශ්වාස වශය න් යදකට
කඩප්ුවම තිස්යද ාකාර ි. ඒයකදි
ම් ආකාර කට ප්ළයවනි
චතුෂ්ක සම්ප්ූර්ණ කරප්ු යකනාට ඊගාවට යප්න්වන්යන් ප්ීති
ප්ටිසංයේදී කි ලා. අතීත ට හිත දුවනව නම් අල්ලාගත්තා.
අනාගත ට හිත දුවලා කැලයෙනවා නම් ඒකත් අල්ලාගත්තා. නිදිමත
භාව ට ප්ත් යවලා හිත ලීන යවනව නම් ඒක නීවරණ ක් නරක
යද ක් කි ලා ඒකත් අල්ලාගත්තා. නැත්නම් හිත ඕනවට වැඩි
උද්ධතභාව ට ප්ත් යවනවා නම් ඒකත් දැකලා අල්ලාගත්තා. අරමුණට
ඕනවට වැඩි නතු යවන ෙව වැටයහනව නම් ඒකත් අල්ලාගත්තා.
අරමුණ කිප්ිලා අරමුණු ප්ැත්තකට දාලා හිත වික්යෂ්ප් යවන ගති
දැකගත්තා නම් ඒකත් අල්ලාගත්තා. යමන්න යම් අල්ලගන්නයකාට
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12-වන ධමය යද්ශන .

එක්යකෝ දාන්වාසග්ගුපට්ඨානය යහෝ සමථනිමිත්තුපට්ඨානය කි න
එක උප්ට්ඨාන කින්, මනා යකාට යප්ළඹීමකින් අන්න ඒකගරතාව
ඇති යවනවා. යමයනහි යනාකළත් අරමුණ ප්ුරැද්දට ආනාප්ානය ්
හිටිනවා. යම හිතනයකාට, යම් සංසාර ක් කල් යමච්චර කල්
ආනාප්ානය ් හිත ප්වතීවා කි ලා කරයගන ගි යම් වාප්ාර ,
ඉයබ්ම ප්ුංචිව උප් ප්ු උප්කරම කින් යනයම ි, ප්ුංචි ප්ර ත්න කින්
යනයම ි, විශාල ප්ර ත්න ක් වශය න් ඉයබ් යවනයකාට යලාකු
ප්රීති ක් ප්හළ යවනවා. කය ් වාප්ාර කිරීයමන් යතාර අවාප්ාර
භාව , වාප්ාර නැතිකම යමයනහි කරමින් හිත ය දීමක් අවශ
නූ, නිකම් ප්ුරැද්දට වයග් න්න ප්ටන්ගන්නවා. යම්කට කි නවා
ක වශය න් ඇති යවන්නා වූ ප්රීති කි ලා. ඒ ප්රීති නිසා
ය ෝගවචර ාට ප්ුළුවන් ටිකක් කන්දක් උඩට නැගලා දිග හුස්මක්
අරින්නා වායග් ඔයහ් න්න අරින්න.
ආන්න එයහම නයකාට ආනාප්ානය ් ඇත්තා වූ ඒ සුඛ
භාව , සුන්දර භාව , ප්රීති සුඛ වශය න් යත්යරන්න ප්ටන්ගන්නවා.
යම් යදකම තාම සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් නම් සාකච්ඡා යනාකරප්ු
යේදනානුප්ස්සනාවට ි වැයටන්යන්. යම් යේදනාව ප්ිළිෙඳව
සන්නියේදන
ය ෝගාවචර ාට
නැත්නම්,
කවදාවත්ම
ෙූ
ආනාප්ානය න් උප්චාර සමාධි ක්, අර්ප්ණා සමාධි ක්, ආයලෝක
නිමිත්තක් ප්හළ යවන්න. යවන විදි කට කි නවා නම් ආනාප්ාන
භාවනායේදී රූප්, රූප් කලාප්, රූප් ප්ැත්ත අල්ලායගන න වාතය ්
ඉහළ ප්හළ ූම, හුස්ම හැප්ීම ආදී වශය න් ඕළාරික කරම
යගවාදමමින් යගවාදමමින්
නයකාට, ඒ යගවන ප්රමාණ ට
සායප්්ක්ෂකව නාම ධමය යකාට්ඨාශ ක් මතු යවනවා, යොයහෝම ප්රීති
සුඛ සහිත ි. අන්න ඒ නාම ධමය විෂය හි රස වින්දන ක් ලෙන්නට
ෙැරි නම්, අඳුනාගත්යත් නැත්නම් ඒක ගමනට ොධාවක්. ඒක කාම
සැප් ක් යනයම්. ඒක භාවනායේ නිසි ය දවුම නිසා ඇති යවන
යද ක්. ඒ නිසා ඒ රූප් ධමය යගවිලා න මට්ටමට මතු යවන්නා වූ
නාම ධමය ප්ිළිෙඳව ය ෝගාවචර ායග් දැනුවත්කමක් තිය න්නට ඕන.
හැෙැ ි ඒක ඉල්ලලා ගන්න ෙූ. ඒක මතු යවනයකාට ආනාප්ාන
විෂය හි යවනදා වයග් යලාකු ය දවුමක් යමයහ ුමක් නැතුව ඉයබ්
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සිද්ධ යවන ගති ක් තිය නවා. ඒ නිසා ක යොයහෝම ප්රීති ට ප්ත්
යවලා තිය නවා. ප්රයමෝද ට ප්ත් යවලා තිය නවා. ඒ ප්රීති ප්රයමෝද
නිසා හිත සුඛ ට ප්ත් යවලා තිය නවා. ප්රසාද ප්හළ යවනවා ආදී
වශය න් ඒ යේදනාව ප්ිළිෙඳව දැනුවත්කම නැත්නම්, අර කලින්
කිේවා වායග් “නාහං භික්ඛ්ේ, මුට්ඨස්තිස්ස අසම්පජානස්ස
ආනාපානසතිභාවනං වදාමි”6 යම් මතු වන යද්වල් ප්ිළිෙඳව දැනුමක්,
සංයේදී භාව ක් නැත්නම් ඔහුට එහා ප්ැත්තට ාගන්න ෙැරි
යවනවා. එවැනි ප්ුද්ගලය කුට කි න්න තිය න්යන් අර ප්රණ
තායලට යතාටුප්ළට ගිහිල්ලා ඔරැවට යගාඩ යවන්න හදන ප්ුද්ගල ා
ඒ යතාටුයප්ායළ් ති න කනුව අල්ලායගන එක ප් ක් ඔරැයේ
ති නවා. ඔරැයේ තිබ්ොම ඔරැයේ තිබ්ෙ ප් යහල්යලන නිසා ඒ
මනුස්ස කනුව අතාරින්නත් ෙ ි, අර යගාඩබිම ති න ප්
උස්සන්නත් ෙ ි. ඒ යමාකද, ඔරැයේ තිබ්ෙ ප්
තාම
යහලයවනසුලු ි. යප්ාළව වයග් ස්ිරසාර නූ. ඉතින් දැන් යතාටි ා
කි නවා ඉක්මන් කරලා යගාඩ යවන්න ි කි ලා, ඉන්න අනිත්
කට්ටි ට ඉඩ යදන්න. නමුත් ෙැරි යවලා හරි ඒ මනුස්ස ා යගාඩබිම
ති න ප් ඔරැයේ ති ාගත්යතාත් අර කනුව හ ිය න් ෙදාගන්නවා.
ඒ යමාකද ඒ කනුව හ ි ි, ඔරැව වතුයර් තිය ද්දී. එයහම නැත්නම්
බිම දියග් යේගය න් දුවන අහස් ාන ක් ඒයක් තටුවල හැඩ
යවනස් කරප්ුවාම ගුවන්ගත යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. එතයකාට ඔන්න
ෙඩ ප්ප්ුව දන්න ප්ටන්ගන්නවා. සමහයරකුට වමයන
නව.
සමහයරකුට යසම්ප්ිත් කියප්නවා. යප්රෂර් නගිනවා. ඒ යමාකද,
යත්යරනවා දැන් යගාඩබිම යනයේ දුවන්යන්. දැන් යවන මාර්ග ක,
යවනමම සමතුලිතතාවකට න්න ි හදන්යන්.
ආන්න ඒ වායග් තම ි යම් රූප් ධමය යගවායගන නාම ධමය
දිහාවට නයකාට. භාවනායේ තිය න වටිනා යද් තම ි යම්වා
සායප්්ක්ෂකව ි සිද්ධ යවන්යන්. රූප් ධමය යගයවන ප්රමාණ ට ි නාම
ධමය මතු යවන්යන්. නමුත් ඒකට සාදර ෙවක් නැත්නම් ඒ ප්ුද්ගල ාට
නිකන් ඔක්කාර ගති ප්හළ යවනවා. ආප්සු හැයරන ගති ක්
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
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12-වන ධමය යද්ශන .

තිය නවා. අර දන්න ප්ුරැදු යගායරෝසු යද් යහාඳ ි. යම් යනාදන්නා
සි ුම් සූක්ෂම භාව ට න්න ෙූ. නමුත් යම්ක එච්චර ොධා යවන්යන්
නැත්යත් යමාකද, දහස්වර දවස්ගණන් යම්ක කරමින් කරමින්
ඉන්නයකාට හිත යම්කට හුරැ යවනවා. හැෙැ ි හුරැ යවනයකාට
යහාඳට ධමය සාකච්ඡා සහ ධමය යද්ශනා අතර ධමයවිච යහාඳට වැඩ
කරනව. ආන්න එයහම වැඩ කරනවා නම් ඒ යවලාවට
ය ෝගවචර ාට යත්යරනවා යම් ප්රීති ප්රසාද සුඛ ප්හළ යවන
යේදනානුප්ස්සනාවට නයකාට නීවරණ ධමය ප්ළාතකවත් නැහැ ි
කි ලා. යවන විදි කට කි නවා නම් චිත්තානුප්ස්සනාවට ඕන කරන,
නැත්නම් චිත්තානුප්ස්සනායවන් ලැයෙන ආනිසංස දැන් සූයහන
ප්රයද්ශ ක්, තමන් තුළ යම් භාවනායේ යම් මට්ටයම් තිය නවා යන්ද
කි ලා චිත්තානුප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳව නීවරණ න්යගන් ෙැහැර ෙව
යලාකු හ ි ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. නීවරණ ආවත් සිතුවිලි වශය න්,
එයහම නැත්නම් ශබ්ද ක් ඇවිල්ල යක්න්ති ූම වශය න්, නැත්නම්
යේදනාවක් ඇවිල්ලා කය ් ඒකට නුරැස්සනා ගති වශය න්, ඒක
ප්ිහල දාප්ු ගමන් අ ින් යවච්ච ගමන් නැවතත් කීකරැව ඇවිල්ල
ආනාප්ාන ට වැයටන ෙව යත්යරනවා. ඒ නිසා ඒ යවලාවට
ය ෝගාවචර ා යේදනාව ගැන විප්ස්සනා ය ෝගාවචරය ක් වශය න්
යමයනහි කරන්නට න්යන නැහැ. ඒ යේදනාව අ ින් කරලා,
නැත්නම් ඉරි ේව යප්ාේඩක් යවනස් කරලා දීලා යහෝ නැවතත්
ඉක්මනින් කීකරැව ආනාප්ාන තැන්ප්ත් කරගන්නවා. සද්ද නැති
තැනකට නවා. සිතුවිලි යනා න තාල ට කට ුතු කරනවා. ආන්න
ඒ විදි ට නයකාට හිත චිත්තානුප්ස්සනායේ ජ ගර හණ කරනවා.
ඒ අනුව ගිය ාත් තම ි විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ා ධම්මානුප්ස්සනාවට
වැයටනවා වයග්, සමථ ය ෝගාවචර ා වුණත් කාමාවචර යලෝක
ඉක්මවලා රූප්ාවචර යලෝක ට යොයහෝම ආරක්ෂාකාරී විදිහට
තැන්ප්ත් භාව ක් කරගන්න ප්ුළුවන් යවන්යන්.
යම් කරි ාවලිය ්, අප්ි යම් විස්තර කරප්ු සමථ
ය ෝගාවචර ායග් කරි ාවලිය ්, හූම සන්ධි ස්ථාන කම විප්ස්සනාවට
හරවන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් තිය නවා. නමුත් සතිප්ට්ඨාන සූතර
ෙලනයකාට යප්්නව සවයඥ න් වහන්යස් මුලින්ම හැකි තාක් දුරට
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සමථ - ශුද්ධ සමථ ඇති කරයගන, සමථ උප්රිම ට ගිහිල්ලා
තම ි විප්ස්සනාවට ූම ප්රඥායගෝචර උප්යද්ශ ක් වශය න් සලකලා
තිය න්යන්. ඒක එයහමම ි. නමුත් ම් විදිහකට ය ෝගාවචර ාට
ආනාප්ාන දියග් යහාඳට සංසිඳීයගන නවා. වයරක ආයලෝක,
වයරක කය ් ප්හසුකම් ආදි වැටයහනවා. නමුත් ඉස්සරහට
ාගන්න ෙැරි නම්, යම් තත්ත්ව , සමථ වශය න් හැමදාම එතන්ට
ගිහිල්ලා අන්න ඒ තත්ත්ය ්දී තමන්ට ොධා කරන ප්රිප්න්ථ ධමය
තමන්ට යහාඳට යත්රැම් යවන යවලායවදි, එක්යකෝ මට යහ්තු
යවන්යන අතීත ට හිත න ගති , නැත්නම් අනාගත ට හිත න
ගති , එයහම නැත්නම් යම් අරමුණ නුරැස්සනා ගති ආදී වශය න්
කාරණාව යත්රැම් අරගන්න ප්ුළුවන් නම්, ඊට ප්ස්යස් ප්ුළුවන් එතන
ඉඳලා විප්ස්සනාවට න්න. ප්රශස්තම කරම යනාවුණට කාරණාව
හරි ට විස්තර කරලා යදන්න ප්ුළුවන් නම් එතනින් ප්ුළුවන්
විප්ස්සනාවට හරවන්න. හැෙැ ි ය ෝගාවචර ායග් මත යකායහාම
වුණත් කමයස්ථානාචාර් වර ා දි
ුතු වඩා ආරක්ෂාකාරී උප්යද්ශ
යවන්යන් හැකි තාක් දුරට ය ෝගාවචර ාට ඒ සමථ අත්දැකීම්වල
උප්රිම ළඟා කරල දීලා, ඒ මතින් විප්ස්සනාවට හරවන එක ි. ඒ
වයග්ම තම ි උයද් විප්ස්සනාව කරනවා හවස සමථ කරනවා වයග්
උප්කරම සාර්ථක නැහැ. හුඟාක් කල් නවා. යහෝද යහෝද මයේ දානවා
වයග් වැඩක්. ඒ නිසා ප්ුළුවන් තරම් දුරට සමථ කරමය න්, සමථය න්
ප්රිච ක් දක්ෂකමක් යම්රිච්චකමක් අරන් දීලා විප්ස්සනාවට
හරවාගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති තිය නවා.
ඉතින් ඒ අනුව ෙලනයකාට සමථ භාවනා විදර්ශනා භාවනා
යදක අතර ගැටුම අඩු කරන්ට ආනාප්ාන යහාඳ යේදිකාවක්. ඔ
යේදිකායේ දක්ෂවම රඟප්ාප්ු යකයනක් විදි ට තම ි මම දකින්යන්
අයප්් අප්වත් යවච්චි මාතර ශ්රී ඥානාරාම ස්වාමීන් වහන්්ස්.
උන්වහන්යස් යමවුවා ප්ිළිෙඳව ප්ටිසම්භිදා මාර්ග ත් අටුවා කතාවලත්
තිය න යද්වල් යහාඳට විශදව ෙලලා යප්න්නලා දීලා ති නවා යම්
සූම ස්ථායනකම සමාන ශක්ති ක් තිය නවා, සමථ
ඇති
කරන්නටත්, විප්ස්සනාව ඇති කරන්නටත් කි ලා. අද සාසන ට දැන්
යම් න කායල, යම් අප්ි ඉන්න රයට්, යම් අයප්් ුග ෙලනයකාට
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සමථම වශය න් දර්ශී චරිත ක් යගනි න්ට, දර්ශී මහණකමක්,
දර්ශී ය ෝගාවචර ජීවිත ක් ගත කරන්න සමථ යලාකු සැකිල්ලක්
අරන් යදනව. ඒක නිසා සම්ප්රදා ානුකූලව යථරවාදීව ගත කරන
ඇත්යතෝ සමථ ට ගරැ කරන ගති යොයහෝම තලතුනා ගති ක්
වශය න් අප්ි සලකන්යන්. නමුත් ය ෝගාවචර ා යගාඩ ඒම වශය න්
ඒක ඒ තරමින්ම නැති වුණත් යප්න්නන ලකුණු, යප්යනන නිමිති
යහාඳට යත්රැම් අරයගන යකයනකුට ඒ අතරවායර විප්ස්සානවට
හරවලා, නැවතත් ප්ස්යස් ආ ි සමථ ට දාලා යහෝ යනාදා යහෝ
යගනි න්න ප්ුළුවන් සම්ප්ූර්ණ ශක්ති ප්රමාණ ක් සතිප්ට්ඨාන
භාවනායේ යහෝ යථරවාදී භාවනායේ නැහැ ි කි න්න ෙූ. ඒක නිස ි
මුල ඉඳලා අවස්ථා කීප් කදීම මතක් කරන්න මම ය දුයණ් - භාවනා
කරනයකාට කරැණාකරලා කවදාකවත් තමන්ට ලැයෙන අත්දැකීම්
විනිශ්ච කරන්න න්න එප්ා. විනිශ්ච යකරැයවාත් යම් ප්වයය
අවසානය ් දක්වන විදි ට “ඉති අජ්ඣත්තංවා කා්ය කායානුපස්සී
ිහරති, බහිද්ධාවා කා්ය කායානු පස්සී ිහරති, අජ්ඣත්ත බහිද්ධාවා
කා්ය කායානුපස්සී ිහරති” කි ලා යම් වැයේ, යම් ආනාප්ාන
භාවනාව ොහිර යද ක් විදිහට ප්රයතෝ ෙැල්යමන් සලකලා කරන්න
ප්ුළුවන් විප්ස්සනා හිතක් යහෝ භාවනා හිතක් ප්හළ යවන්යන නැහැ.
යම්ක මයග්, මට හරි ගි ා, මට හරි ගිය ් මට වැරදුයණ් ආදී වශය න්
අර යද්වල් ඔක්යකාම ආත්ම සංඥා ප්රවශව භාරගන්න ගත්යතාත්
නැවත මයේ ගියලන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ නිසා අත්දැකීම අත්දැකීමක්
වශය න් ගත්යතාත් ඒක යොයහෝම වටිනවා. ඒක යොයහෝම සජීවි ි.
නමුත් ය ෝගාවචර න්යග් තිය න, ආධුනික ය ෝගාවචර න්යග්
තිය න අනුස යකයලස් ධමය නිසා යොයහෝ විට යම් අත්දැකීම් වර්ග
කරනවා. ඒක වුණා යහාඳ ි, වුණා නරක ි, දැන් වැරදිලා, දැන් හරි
ගිහිල්ලා කි ලා. ඉතින් ඒ නිසා ධමය යද්ශනා, ධමය සාකච්ඡාවලදි
ය ෝගාවචර ා නැවත නැවතත් ප්සුොන යකයනක් යවනවා නම් අර
සක්යකා ගති, හැකි සංඥාව නැති, යමාට යවච්චි මුට්ඨස්සති, ගති ට
ප්ත් යවනවා. තමන්යග ඇති යද් හරි ට විස්තර කරන්න ප්ුළුවන්
යවනවා නම් ඒ ය ෝගාවචර ාට ප්තිස්සති ගති , සුප්තිට්ඨිත සති
කරමකරමය න් ඇති යවනව.
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

ඇත්තටම
අප්ි
නිස්සරණ
වන
වයග්
භාවනා
මධස්ථාන කට ආයේ ඒ වයග් අයප්් ඇති අඩුප්ාඩු හංගන්ඩ යනයේ.
අඩුප්ාඩුකම් මතු ීම යොයහෝම වටිනවා. ඒ මතු යවච්ච අඩුප්ාඩුකම
ඒ තායලටම කි ාගන්න ප්ුළුවන් නම් ඒක තමන්ට කරගන්න වැඩක්
විතරක් යනයම ි සාසන ට කරන වැඩක් වශය නුත් කල්ප්නා කරලා
අප්ි ප්ුළුවන් තරම් ෙලන්න ඕනූ යමන්න යමයහම. යම් එකක්වත්
වැරදි යනයව ි. යප්ර කළ කමයවල හැටි ට ඉයබ් දිග හැයරන
තත්ත්ව ක් යම් තිය න්යන. ප්රය ෝග ඤාණ අවශ ි. ධමය යකාටස්
අවශ ි. සාකච්ඡා අවශ ි. ඒ සාකච්ඡාවලින් යදප්ාර්ශ්ව ට සම සම
අත්දැකීම් සම සම ෙරප්තළකම් ඇති වුයණාත් යම් ගමයන් හැම
චිත්තක්ෂණය ම නැවුම් භාව ක් ඇති කරන්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා
ආනාප්ාන සති භාවනායේදී විස්තර කළ ුතු, ගත ුතු ප්ැති සහ හළ
ුතු ප්ැති කි න එක විශාල මාතෘකාවක්. අද අප්ි යම් ප්ැ කට ගන්න
ප්ුළුවන් ප්රමාණය ් යකාටස් ටිකක් ඉදිරිප්ත් කරගත්යත්. ඒ අනුව
යහාඳටම යත්යරනවා ආනාප්ාන සති ප්වය ට ප්ස්යස් සවයඥ න්
වහන්යස් ප්ැහැදිලිවම ඇතුළත ොහිර වශය න් යම් යදක සංසන්දන
කරලා අජ්ඣත්ත ෙහිද්ධා සම කරලා ෙලන්නට උගන්නනව. ඇති ීම
නැති ීම වශය න් උගන්වලා ඇති ීම් නැති ීම් යදකම උගන්වන්න
ප්ටන්ගන්නවා. යවන විදි කට කි නවා නම්, ආනාප්ානය න්ම
නිවන් දකින තැන දක්වාම ප්වය සම්ප්ූර්ණ ි. ඒ යවද්දි නම් අප්ි
දැනගන්නට ඕයන යම්යක් සමථ විදර්ශනා යදකම තැබි
ුතු ි. ඒ
යදයකන් එන යද් තමන්යග් චරිත ලකුණුවලට අනුව නිශර සම්ප්ත්වල
හැටි ට විගරහ කිරීම ි අවශ කරන්යන්. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ායග්
වගකීමට වැඩි , ඒ වගකීම වැයටන්යන් කමයස්ථානාචාර් වර ායග
ප්ැත්තට. ය ෝගාවචර ා ඒ නිසා තමන්ට ඇති අත්දැකීම් ඇති
හැටිය න් විස්තර කරලා යදන්ඩ යලාකු කැප් ීමක් කරන්නට ඕන.
සවයඥ න් වහන්යස්ට යත්යරනවා මට යත්යරන්යන් නැහැ, මට
යත්යරන්යන් තිය න යද් කි න එක ි, කි ලා යලාකු ටහත් ප්හත්
භාව ක් තිය න්න ඕනූ.
යම්කට අප්ි කි න්යන ධමය යගෞරව කි ලා. ඒ ධමය
යගෞරවය න් කට ුතු කරනවා නම් යමයලෝ වශය න් ඔ කි න
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12-වන ධමය යද්ශන .

උප්චාර අර්ප්ණා සමාධි යහෝ මාර්ග ඵල නැත්නම් අයප්් ප්ාරමිතාවල
අඩුප්ාඩුව යම්ක ි, මම කළ ුත්යත් යම්ක ි කි ලා ප්ැහැදිලි
කණ්ණාඩි කින් මූණ ෙැලුවා වායග් ප්රතයවක්ෂාවක් යම්යක සිද්ධ
යවනවා. යම් සි ලුයදනාටම යම් ධමය යකාට්ඨාශත් තමන්යග්ම
ප්ිළිබිෙුව ෙලාගන්නට යහාඳ ධමය ආදර්ශ ක් යේවා කි න
ප්රාර්ථනායවන් අදට නි මිත ධමය යකාට්ඨාශ යමතනින් හමාර
කරනවා.
සාධු! සාධු! සාධු!
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13-වන ධර්ම ද ේශනය.
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස…!!!

“ඉති අජ්ඣත්තං වා කා්ය කායානුපස්සී ිහරති, බහිද්ධා වා
කා්ය කායානුපස්සී ිහරති, අජ්ඣත්ත බහිද්ධා වා කා්ය කායානුපස්සී
ිහරති. සමු ය ධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං ිහරති, වය ධම්මානුපස්සී
වා කායස්මිං ිහරති, සමු ය වය ධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං ිහරති.
අත්ථි කා්යා’ති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ිතා ්හාති යාව් ව
ාණමත්තාය පතිස්සතිමත්ථාය. අනිස්සි්තාච ිහරති, න ච කිඤ්චි
්ලා්ක උපාදියති. එවම්පි ්ඛා භික්ඛ්ව භික්ඛූ කා්ය කායානුපස්සී
ිහරතී’ති.”
සාධු! සාධු! සාධු!
යගෞරවනී ය ෝගාවචර මහා සංඝරත්න ප්රධාන ප්ිරියසන්
අවසර ි. අද වස් තුන් මායස අවසාන යවන යප්ෝ දවස. ඒ නිසා
ප්ිරිසට සිල් ප්ිරිසකුත් එකතු යවලා තිය නවා. අප්ි දැනට සති දහ කට
යදාළහකට විතර ඉස්යසල්ලා ප්ිරියසන් ලැෙුණු ආරාධන ක් අනුව
සතිප්ට්ඨාන සූතර ධර්ම යද්ශනා මාලාවක් වශය න් ඉදිරිප්ත්
කරයගන අදට එළඹිලා තිය න්යන් ධර්ම යද්ශනා දහතුන්වන
වාර ි. ඒයකත් සන්ධි ස්ථාන කට ි අද ඇවිල්ල තිය න්යන්. යම්
කා ානුප්ස්සනා විස්ථාර යකාටස එක ප්ුරැකකට ෙස්සලා තිය නවා.
අද ධර්ම යද්ශනාව ඒ නිසා කිහිප් අවස්ථාවකින් කිහිප් ප්ැත්තකින්
සන්ධිස්ථාන ක් යවනවා. යමාකද යම් ෙණ අහන, සතිප්තා
සුමායනකට වරක් තමන් ප්ූර්ණකාලීනව භාවනා කරමින් ෙණ අහන,
ය ෝගාවචර මහා සංඝරත්න
ප්රධාන උප්ාසක ඇත්තන්ටත්,
මායසකට සැර ක් එකතු යවලා මායසකට දවසක් භාවනාව සඳහා
ගත කරන ඇත්තන්ටත් ප්රය ෝජනවත් යවන විදිහට යදප්ැත්තම
ගැළප්ීමක් අද කාල යේලාව හැටි ට අවශ කරනවා.
57

මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් ධෘව ප්ද එයහම නැත්නම් යත්මා
යකාටස ඒ වයග් යොයහාම ප්ුළුල් මාතෘකාවකට යොයහෝම වටිනා
යතාරතුරැ රාශි ක් ගැබ් යවච්චි ෙව, යම් ප්ැ ඇතුළත කාල තුළ
අප්ට වටහාගන්න ප්ුළුවන් යව ි කි ල මං හිතනවා. වියශ්ෂය න්ම
යම් තිය න සන්ධි අවස්ථාව - ප්රිණාම අවස්ථාව - යප්රයළන
අවස්ථාව යහාඳ හැටි වැටයහන්යන් සතිප්ට්ඨාන අහලා කටප්ාඩම්
කරලා දැනුම තිය න ඇත්තන්ටත් වඩා ඒයක අථය රස යත්රැම්
අරගැනීමට ඊට වඩා හිත ය ාදලා ධම්මිචය සම්්බාජ්ඣඞ්ගය අනුව
කල්ප්නා කරප්ු ඇත්තන්ට ි. ඒ අ ට යම් ප්ුරැකක් හමාර යවලා ඊගාව
ප්ුරැකකට මාරැ යවන තැන තිය න යම් ධෘව ප්දය ් තිය න
වටිනාකම යොයහෝම ෙරසාර විදිහට යත්යරනවා. එ ටත් වඩා, ඒ
කි න්යන් තර්ක ඤාණ ට, අන්ව ඤාණ ට අහු යවනවටත් වඩා
භාවනා කරනයකාට ප්රතක්ෂ ඤාණ ට සතිප්ට්ඨාන ළං කරන්න
න ඇත්තන්ට, තමන් සුතම ඥාණ අවස්ථායවදි යොයහෝම ගම්භීර
තායලට සජ්ඣා නා කරප්ු, සජ්ඣා නා යවලායව අහප්ු, යම් ප්ුරැක්
යකාටසත් කල්ප්නා කරනයකාට එහි තිෙුණා වූ ෙරසාරකමත්
ඉක්මවලා, සවයඥ න් වහන්යස්යග් ඇත්තා වූ සවයඥතා ඤාණ
ප්ිළිෙඳව
ම් කිසි විදිහකට යස් ා මාතරාවක් වැටයහන්න
ප්ටන්ගන්නවා. ස්වාක්ඛාත ආදී වූ මනා යකාට යද්ශනා කරන ලද්ද ි
කි න ලද්දා වූ යම් ධර්මය ් ඇත්තා වූ ප්ිරිච්ච ගති , සම්ප්ත්තිකර
ස්වභාව යම්යකන් යත්යරනවා.
ඒ වායග්ම තම ි යම් වායග් භාවනාවක් කරන සංඝ ා
වහන්යස්ලා අතයර්, ඒකාන්තය න්ම සවයඥ න් වහන්යස් සාක්ෂාත්
කළා වූ ආ ය තත්ත්ව න්ට - උත්තම තත්ත්ව න්ට ප්ත් යවන ඇත්යතෝ
ඉන්න ඕන. යම ින් ප්ිටත ෙලායප්ායරාත්තු යවන්ටත් ෙැහැ කි න
විදියහ වයග් ඒ සංඝ රත්න යවනුයවනුත් මහා යලාකු ශරද්ධාවක්
ඇති කරගන්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා අප්ි ෙලමු ඒ එක එක යකාටසක් ධෘව ප්දය ් එක එක යකාටසක් මීට කලින් අප්ි යත්රැම් අරගත්තා වූ
ආනාප්ානය ් ප්ළයවනි චතුෂ්ක ට සායප්්ක්ෂකව, යම් ‘අජ්ඣත්ත’
‘බහිද්ධා’ ‘අජ්ඣත්ත බහිද්ධා’ වශය න් බික්වලට ගලවලා, ප්ුරැක්වලට
යවන් කරලා යම්ක යත්රැම්ගත්තහම ඉදිරිප්ත් කරගත්තහම
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13-වන ධමය යද්ශන .

විච්යේදන කරගත්තහම යකායහාමද යප්්න්යන් කි ලා. අප්ි මතක
ති ාගන්න ඕයන අජ්ඣත්ත - ෙහිද්ධා වශය න් තමන් කරන්නා වූ
ආනාප්ාන ආදී සතිප්ට්ඨාන එක එක භාවනා යකාටසක්
කායානුපස්සනාව
යේවා,
්ේ නානුපස්සනාව
යේවා,
චිත්තානුපස්සනාව යේවා, ධම්මානුපස්සනාව යේවා, සූම ප්ර්ව කම
අවසානය ් සවයඥ න් වහන්යස් යම්ක නැවත නැවතත් ඉදිරිප්ත්
කරලා තිය නවා. හරි ට චිතරප්ට ක යත්මා ගීත වායග්. නාඩගමක
යත්මා වාදන ක් වායග්. ගීත ක ඇත්තා වූ ධෘව ප්ද ක් වායග්. ඒක
නිසා යත්යරනවා යම් අතරමැදට ගැබ් යකාට ඇත්තා වූ එක එකක්
භාවනා කරම, නැවත නැවතත් ය ාදවන්යන යම් ධෘව ප්ද ප්ිළිෙඳව
ය ෝගාවචර ායග් අවධාන තව තවත් විවිධ විචිතර කරන්න ි. විවිධ
ප්ැතිකඩවලින්, විවිධ දෘෂ්ටි යකෝණවලින්, විවිධ හැඩතලවලින්, විවිධ
අංග ප්රතංගවලින්, හැඩ නිලවලින් යම් ධෘව ප්ද ප්ිළිෙඳ ගැෙුරක්
යප්න්නන්න ි.
ඒ නිසා ඉස්යසල්ලාම ඒ වායග් ගැෙුරකට ආමන්තරණ කරන
යවලාවකදී “ඉති අජ්ඣත්තං වා කා්ය කායානුපස්සී ිහරති...” කලින්
යම් ධර්ම යද්ශනාවට සම්ෙන්ධ යවච්ච ඇත්යතෝ - එයහම නැත්නම්
සතිප්ට්ඨාන සූතර කි වලා මතක ඇති ඇත්යතෝ දන්නවා මීට
ආසන්නය ඉස්සරහින් තිෙුයණ්,
ස්තා’ව අස්ස සති

-

ස්තා’ව පස්සසති

දීඝං වා අස්සස්න්තා... -

දීඝං වා පස්සස්න්තා...

ආදී වශය න් ආනාප්ාන භාවනායේ ප්ර්ව ප්ුරැක් හතර ි.
සතිය න් ආශ්වාස කරනවා, ප්රශ්වාස කරනවා. යම්යකන් තම ි අප්ි
ආනාප්ාන සති ට එළයෙන්යන්. යප්ළයෙන්යන්. ඒ යද් හරි ගි ා නං,
යවන විදිහකට කි නවා නම් සති ආනාප්ාන මතම හුස්ම මතම
ප්ිහිටි ා නම්, ඒ මත හිත ඉස්ප්ාසු වුණා නම්, ඒ මත හිත විශරාම
යවන්න, වියේක යවන්න ගත්තා නම්, නීවරණ ධර්මවලින් ොධා
නැතුව, කය ් යවයහසක් දරථ ක් නැතුව, ශබ්දවලින් ොධාවක්
නැතුව ඒ ය ෝගාවචර ාට හුස්ම රැල්යල් ඇතුල් ීම, ප්ිට ීම
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යමයනහි කරන අතර වාරය ් ඒ හුස්ම රැල්යල් ඇත්තා වූ අමතර
ලකුණක් වශය න් දිග ෙව - ඇතුල් යවන හුස්යම් දිග ෙව - ප්ිට වන
හුස්යම් දිග ෙව, එයහම නැත්නම් ඇතුල් යවන හුස්යම යකටි ෙව,
ප්ිට යවන හුස්යම දිග ෙව වශය න් අනිකුත් සන්නියේදන, අනිකුත්
හැඟීම් - අනිකුත් අත්දැකීම් ෙැහැර දාලා, අතහැරලා දාලා යම් හුස්ම
ටියක් - හුළං ටියක් දිග ෙව යකටි ෙව යහාඳට සැලකිල්යලන් ෙලන්න
කි ලා, ඒ යදමං සන්ධි කට ආවාට ප්ස්යස් යම්ක අතහරින්න යම්
ප්ායර න්න කි ලා හරි මග දැක්ීමක් කරන්නා වයග් ඒ යවලාවට
කය ් ඇති වන්නා වූ අප්හසුකම්, නාසය ් ඇති වන්නා වූ උණුසුම්
සිසිල් ගති, යවන හැයප්න, ඇෙයරන සිසිල් ගති, තද යවන ගති
ඔක්යකාම අමතක කරන්න. අමතක කරලා හුස්ම රැල්යල්ම දිග යකටි
ෙව ෙලන්න කි ලා කිවුවහම එතන යලාකු කලඑළි ක් අරන් යදනවා.
යලාකු ප්ාර දැක්ීමක් එතන යකයරනවා. ඊට ප්ස්යස් ඒ විදිහට මුළු
ආනාප්ානය ම හළ ුතු ප්ැත්ත අතහැරලා ගත ුතු ප්ැත්ත ගත්තට
ප්ස්යස් ඒ විදියහ ටික යේලාවක් නයකාට හරි නවා නම්, භාවනාව
ායදනවා නම්, ඒ ය ෝගාවචර ාට යේග වැඩි කරන්න, භාවනායේ
යහාඳ කලඑළි ක් අරයගන යදන්න, එකලාස ක් අරයගන යදන්න,
ඒ ප්ි වර යහ්තු යවනවා. ඒ තත්ත්ව
ටයත්දීත් හිත නැවත ඉස්ප්ාසු
යවන්න ගන්නවා. යහාඳට ඇතුල් යවනවා ප්ිට යවනවා යමයනහි
කරන අතර යම් දිග ෙව, යකටි ෙව සහසුද්යදන් දැකගන්න ප්ුළුවන්
යවනවා. එතයකාට ‘සබ්බකාය පටිසං්වදී’ වශය න් ඒ ඇතුල් වන
හුස්යම් මුල යමතන , මැද යමතන , අග යමතන , ප්ිට වන හුස්යම්
මුල යමතන , මැද යමතන , අග යමතන කි ලා අර හුස්යම්
ආශ්වාස - ප්රශ්වාස මුළුල්ලම අතගායගන වායග් එක යකාටසක්වත්
අතනූර දිගට ප්වත්වන්න තවත් සි ුම් මට්ටමකට ෙස්සනවා.
සාමානය න් අර දීර්ඝ හුස්ම, යකටි හුස්ම වශය න්
ෙලනයකාට හුස්ම දිහා, නැත්නම් ආශ්වාස ප්රශ්වාස දිහා, දැන් කායල
වචනය න් කි නවා නම් විදානුකූලව ෙලනයකාට, සාමානය න්
ඒයකන් අදහස් යවන්යන් හුස්යම් මැද යකාටස ි. හුස්ම ආරම්භ යවන
සි ුම් භාව ය ෝගාවචර ාට තවම සි ුම් වැඩි ි. හුස්ම අවසාන වන
සි ුම් භාව ත් ය ෝගාවචර ාට සි ුම් වැඩි ි. ඒ නිසා සාමානය න්
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13-වන ධමය යද්ශන .

ඇතුල් ීම ප්ිට ීම ෙලනයකාටත්, දිග යකටි ෙව ෙලනයකාටත්
හුස්යම් ඇත්තා වූ මැද ප්ිටයකාන්ද හරි තම ි අහු යවන්යන්. නමුත්
ඒයක හිත ඉස්ප්ාසු යවනවා නම් යමන්න තුන්යවනි ප්ි වරට ආප්ුහම
කි නවා, යමයතක් කල් යනාදැක්කා වූ මුලත් දැනයගන, දැක්කා වූ මැද
දියග් ගිහිල්ලා අවසාන දක්වාම ඒ අවධාන මාතර , යමයනහි කිරීම,
මනසිකාර
දිගට ප්වත්වන්න කි ලා. ඉතින් යමතනදී
ය ෝගාවචර න්ට දුෂ්කරතා මතු යවනවා. සමහරැන්ට මුල අග
අල්ලන්නට හුඟක් යවයහස යවලා වැඩ යකරැයවාත් යමයතක් යවලා
දැකප්ු මැද අමතක යවනවා, යනාදැනී නවා වායග් කි ලා අවස්ථා
එනවා. සමහර යවලාවට ආශ්වාස ප්රශ්වාස යදයක්ම මුල දැකගන්න
ප්ුළුවන්, මැද යහෝ අග දැකගන්න ෙැහැ ි කි ලා සමහර යවලාවට
කමටහන් ශුද්ධ කරනයකාට මතක් කරනවා. නමුත් ගුරැවර ායග්
ප්ැත්යතන් ෙලනයකාට, නැත්නම් සවයඥ ින් වහන්යස්යග් මූල අදහස
වශය න් ෙලනයකාට මුල - මැද - අග වශය න් ෙලන ෙැල්යම්, ඒ
එකක් හරි දැකගන්න ප්ුළුවන් නම්, හැම ආශ්වාස කම මුල, හැම
ප්රශ්වාස කම මුල දකිමින් දකිමින් නවා නම් භාවනාව යහාඳට
තැන්ප්ත් යවනයකාට, ඉස්ප්ාසු යවනයකාට මුල-මැද-අග එන්න
එන්න, එන්න එන්න ප්රකට යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. එතයකාට අන්න
අර හුස්ම රැල්ලම ි ෙැලි
ුත්යත්, හුළං ටිකම ි ෙැලි
ුත්යත්
කි න කලින් ගත්ත අදහස තව තහවුරැ යවනවා. ඒ යවනයකාට
කය ් තිය න, නාසිකාගරය ් තිය න, මුහුයණ් තිය න, යවන
යමානම යද්වල් ආවත් ඒවා ඔක්යකෝම මග හරවලා ඒවා ප්ීරලා අර
ආශ්වාස ප්රශ්වාස ම හුස්ම රැල්ල, හුස්ම රැල්යල්ම මුල-මැද-අග
යත්රැම් ගැනීම තම ි මයග් ුතුකම, යමහිම නිමග්න යවන්ට ඕනූ
කි ලා ඒක තම ි යම් උප්යද්ශ .
යම්න්න යම් තත්ත්ව ට ආප්ුහම ම් තැනකදී යම් ආශ්වාස
ප්රශ්වාස ඉතාම සි ුම් මට්ටමින් සිද්ධ යවනවා. යමයනහි කළත්
යනාකළත් හුස්යමම ි හිත හිටින්යන්. වාප්ාර කරන්න යද ක් නැහැ.
ඉයබ්ම වායග් සි ුම් යද්වල් ෙැලීම සඳහා හිත නැවත නැවත ය දීම
නිසා හිත ඒ දිහාවට නතු වන භාව ක්, එල්ලා වැටිච්ච ගති ක් එන්න
ප්ටන්ගන්නවා. එතයකාට ආය ආ ාස කින් යතාරව, වාප්ාර
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

කිරීමකින් යතාරව අනා ාසය න්ම හුස්යම්ම හිත හිටිනවා. එතයකාට
ඔන්න යමයනහි කිරීම කි න හිත ය දීයමත් ම් කිසි විදි ක
තැන්ප්ත් ෙවක් එන්න ප්ටන්ගන්නවා. යමයනහි යනාකළත් හිත
හිටිනවා. අර දිග වශය න් ෙලලා යකටි වශය න් ෙලන තරමට හිත,
හුස්ම, හුළං රැල්ල සි ුම් වුණාද, ඒක මුල-මැද-අග වශය න්
ෙලනයකාට තව දුරටත් සි ුම් යේයගන නවා නම් එන්න එන්න
එන්න හිතත්, ඒ කි න්යන යමයනහි කරන හිතත් හුස්ම රැල්ලත්
කි න යම් යදකම සංසියඳන්න ප්ටන්ගන්නවා. යම් තාක් යම් යකාටස
ගි ප්ාර අප්ි සාකච්ඡා කළ යකාටසක්. යම් කායග්ත් යප්ාදු මතක්
කිරීමක්, අලුයතන් හඳුන්වාදීමක්, කි න අර්ථ යදයකන් අප්ි යම්
ඉදිරිප්ත් කරගත්යත්. යම් තාක් යම් යකාටස අප්ි සාමානය න්
ප්ැකිළීමකින් යතාරව සමථ යකාටස වශය න් හඳුන්වායදනවා. යම්
යවනයකාට ය ෝගාවචර ා සංසායර් කවදාක්වත් යනාකළ ආකාර ට
තමන්යග්ම ප්ණ රැල්ල, ප්ණ නල ප්ිළිෙඳව ඉතාම සූක්ෂම ගැෙුරැ
අධ න ක ය යදනවා. ඒක වැඩි යවන්න වැඩි යවන්න අර සි ුම්
භාව ප්ිළිෙඳව යප්ර යනාදැක්ක යනාවින්ද ආකාරය සති කට,
එයහම නැත්නම් සමාධි කට අලුත් ඇතුල් ීමක් ප්රයේශ ක් සිද්ධ
යවනවා. ඒ නිසා දවසකට ඉඳගන්න වාර තුනහතරක් විතර යම් වයග්
සාර්ථක යවනවා නම්, යම් යවනයකාට ය ෝගාවචර ාට යහාඳ
යේග ක් යහාඳ ජව ක් යහාඳ ගැම්මක් ඇති යවන්න ප්ටන්ගන්නවා.
ඉතින් සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් ආනාප්ාන දක්වන්යන් යමන්න
යම් වායග් මට්ටමකට යගනැල්ලා එ ින් විප්ස්සනාවට හරවනවා
වයග් කතාවක්. නමුත් අප්ි ගි ප්ාරත් මතක් කරගත්තා ආනාප්ානසති
සූතරය ්, කිම්බිල සූතරය ්, එයහම නැත්නම් ගිරිමානන්ද සූතර ආදී
සූතරවල ආනාප්ාන , තව යම් වායග් හතයර් යකාටස් හතරක් විගරහ
කරනවා. ප්ැහැදිලිවම ආචා ය මතවල හැටි ට ප්සු යකාටස් සඳහන්
යවන්යන විප්ස්සනාවට ෙරව ි. සතිප්ට්ඨාන සූතර දියග් අප්ි න
අවස්ථාව දැන් යම්. එතැනදී අප්ට යප්්නවා යම් විදිහට ආශ්වාස
ප්රශ්වාස යදකම ‘පස්සම්භති’ කි න සංසිඳුවමින් සංසිඳුවමින් භාවනා
කරන මට්ටම ගි ාට ප්ස්යස් අප්ි අද මාතෘකා කරගත්ත යම් ධෘව ප්ද
සවයඥ න් වහන්යස්ත් ඉදිරිප්ත් කරනවා.
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13-වන ධමය යද්ශන .

“ඉති අජ්ඣත්තං වා කා්ය කායානුපස්සී ිහරති.” “ඉති”
කි ලා කි න්යන් අප්ි යමයතක් යම් විස්තර කරප්ු යද්. යම් ආකාර ට
ආධාත්මික වූ කය ්, ‘අජ්ඣත්තං වා කා්ය කායානුපස්සී ිහරති’
ක අනුව ෙලනසුලුව ය ෝගාවචර ා භාවනා කරනවා. යමතනදී ක
කි ලා අරගත්යත හුස්ම ක - නැත්නම් ආශ්වාස ප්රශ්වාස ක .
ඊගාවට එනවා ‘බහිද්ධා වා කා්ය කායානුපස්සී ිහරති’ අයනකුත්
ඇත්තන්යග් කය ් යම් වායග් යද්කට අප්ට සමීප්ව ෙලන්න ප්ුළුවන්
වුයණාත් ඒ ශරීර ත් ඒ ප්ණත් හිටලා තිය න්යන් යම් වායග් හුස්ම
ගැනීම, හුස්ම යහළීම කි න වැඩ ප්ිළියවළ මත ි. ඒ මතත් අර
තමන්යග් හුස්ම ෙලන්නා වායග් ොහිර කය ත් හුස්ම අනුව
ෙලනසුලුව ජීවත් යවන්ට ඕනූ. එතයකාට ඒ ය ෝගාවචර ාට,
‘අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා කා්ය කායානුපස්සී ිහරති’ කි න විදිහට,
තමන් වශය න් සූක්ෂමව යොයහෝම සීමා සහිතව යකාටු කරලා එහිම
නිමග්න යවලා ඉයගන ගන්නා වූ යම් හුස්ම රැල්යලන් ොහිරව ඉන්න
ඇත්තන්ව සම්ෙන්ධ කරන්න ප්ුළුවන්. මනුෂය ෝ විතරක් යනයව ි
සි ලු සත්ත්ව ින්ට, වියශ්ෂය න්ම වමතරී භාවනාව උගන්වනයකාට,
“ස්බ්බ සත්තා - ස්බ්බ පාණා - ස්බ්බ භූතා ච ්කවලා” ආදී
වශය න් කි නයකාට, යම් “ප්ාණ” අප්ි සංස්කෘත භාෂායවන් “ප්රාණ”
කි නවා. ප්ාලි භාෂාවට එනයකාට ඕක “ප්ාණ” කි න එක ි සඳහන්
කරන්යන්. ප්ාන කි න වචයන අටුවාචාරීන් වහන්යස්ලා විසඳන්යන,
“හුළං යොන” කි න අදහස. ප්ාණ කි ලා කි නවා, ප්ාන කරනව ි
කි න වචන , ජල ප්ාන කරනවා වායග්. ඒ වායග් තම ි සි ලුම
ජීවත් වන සත්ත්වය ෝ යම් හුළං ගනුයදනුවක් කරනවා. යප්ාළව උඩ
ඉන්නා සත්තු යොයහෝම ප්රසිද්ධව හුස්ම ගැනීම කරනවා. වතුයර්
ඉන්නා සතුන්යගත් ඒ වායග් ජල කරමල් මාර්ගය න් හුළං
ගනුයදනුවක් සිද්ධ යවනව. ඒ වායගම තම ි ඇහැට යප්්න්යන නැති
ප්ුංචි සයතක් ප්වා අරගත්යතාත් ඒ සත්තුත් ඒ හුළං ගනුයදනුව. හුළං
ප්ානය න් යතාරව ජීවත් යවන්න ෙැහැ. ඒ නිසා සි ලු සත්ත්ව න්ට
යප්ාදු ලකුණක් තම ි යම් ‘ප්ාණ’. “වාත-ප්ාන” කි ලා, යගවල්
යදාරවල් හදනයකාට ජයනල්වලට කි න්යන් “වාත-ප්ාන” කි ලා. ඒ
කි න්යන් යගට හුළං වදින්න ති ලා තිය න වාත කවුළුවලට. ඒ
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වායගම තම ි හැම සයතකුටම නහ ක් තිය න්යන් ඒ සතා කි න
යගට වාත ප්ාන ගමන් ගන්න.
යමන්න යම්කට අවධාන ය ාමු වුණාම, තමන් යහාඳට
ආනාප්ාන කරලා ප්ි වර හතයරන් ෙස්සගත්ත යකයනක් නම්, තව
සයතක් එක්ක ආශර කරනයකාට, තව සයතක් ඉස්සරහ ඉන්නයකාට,
ඒ සතා තමන්ට ෙනිමින් ඉන්නවා යවන්න ප්ුළුවන්, ගහමින් ඉන්නවා
යවන්න ප්ුළුවන්, ස්තූති කරමින් ඉන්නවා යවන්න ප්ුළුවන්, තමන්
යනාසලකා ඉන්නවා යවන්න ප්ුළුවන්. ඔ යකා ි විදිහට හිටි ත්
සවයඥ න් වහන්යස් මතක් කරනවා ඒ සතාත් තමන් වයග්ම හුස්ම
ගන්න යකයනක් ෙව දැකගන්නවා නම්, සතිප්ට්ඨාන
ම් ආකාර ක
ප්ැවැත්මක් තිය නවා. යම් මූලික සත්ත්ව ායග් ‘වාත-ප්ාන’ කරම හුළං යොන කරම - අමතක කරලා, ඒ සතා මට රවමින් ඉන්යන, ඒ
සතා මට ආදර කරමින් ඉන්යන, ඒ සතා මට ගහමින් ඉන්නව
ෙනිමින් ඉන්නව ආදී වශය න් යහා න්න ගිය ාත් තම ි ඒ
සත්ත්ව ා සම්ෙන්ධය න් අප්ිට නීවරණ ආදී ධර්ම යහෝ සත්ත්ව
ඝාතන, යහාරකම් කිරීම ආදී කා දුශ්චරිත කි න ෙරප්තළ අකුසල
කර්මවලට න්න යවන්යන. සත්ත්ව ා කි ල කි න්යන හුස්යම් රඳා
ප්වතින යකයනක්. ඒ නිසා සත්ත්ව සංඥායවන් මට හුස්ම දිහා
ෙලායගන ඉන්න ප්ුළුවන්කමක් තිය නවා නම්, අප්ිට ප්ුළුවන් ඒ
යදවැනි සත්ත්ව ා මාර්ගය න් වැඩිප්ුර හිත කළොගන්යන් නැතිව අවුස්සාගන්යන් නැතිව, ප්රිවුට්ඨාන, ීතික්කම යකයලස් ප්හළ
කරගන්යන් නැතිව යබ්රාගන්න. ඒක නිසා දකින දකින සූම
යකයනක්ම ගැෙුයරන් තමන් හුස්ම ගන්න යවලායේදී අවයෙෝධ
කරගන්නා වායග්, සූම යකයනක්ම යම් හුළං ගැටගැහිල්ලක්, වාත
ගනුයදනුවක් කරමින් ඉන්න යකයනක් කි න අදහස යම්යකන් ඇති
කරලා යදනවා.
සාමානය න් අයප්් ආචා ය මත හැටි ට ෙලනයකාට
‘අජ්ඣත්ත’ කි ලා කි න්යන් තම ක . ‘බහිද්ධා’ කි ලා කි න්යන්
තමන්යගන් ප්ිට අනිකුත් සත්ත්ව ින්යග් ක . ඒ නිසා අප්ි අර කලින්
කි ප්ු තායලට ඉස්යසල්ලාම හුස්ම ගන්නවා. හුස්ම දිහා හිත
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ය ාදනවා. යදවනි ට ඒ හුස්ම රැල්යල් දිග ෙව - යකටි ෙව, ඇතුල්
ීම - ප්ිට ීම වශය න් හිත ය ාදවනවා. ඊගාවට හුස්ම රැල්යල් මුල,
මැද, අග වශය න් ඉතාම සි ුම් යදයකළවරටත් හිත ය ාදනවා. ඊට
ප්ස්යස ඒ මුළු හුස්ම රැල්ලත් එක්කම හිතත් සම්ප්ූර්ණය න්
සංසිඳවමින් උප්චාර සමාධි කට, අර්ප්ණා සමාධි කට නකම්ම හිත
හුස්ම රැල්යල් නිමග්න කරන තරමට, තම හුස්ම රැල්ල ප්ිළිෙඳව විශාල
අධ න කට, විශාල ගැෙුරකට ෙැහැගත්ත යකනාට තව
යකයනකුයග් හුස්ම දිහා ෙලනයකාටත් ඒ ආධාත්මික ගැෙුර මිසක්ක
ඒ ප්ුද්ගල ා සිංහලද යදමළද, හතුරැද මිතුරැද, හිනා යවනවාද
ෙනිනවාද කි න යද්වල් ඉක්මවායගන ගැෙුරක්, සත්ත්ව ා කි න
සංඥායවන් ධර්මම ගැෙුරක් ප්රමාර්ථ ක් දිහාවට ය ාමු කරන්න
ප්ුළුවන් ශක්ති ක් එනවා. යම්ක අර ඇස් යදක වහයගන, එක
ප් යඞ්ක ක ඉඳයගන නාසිකාගර ට හිත ය ාදලා ඉතාමත්ම ප්ටු
දෘෂ්ටි යකෝණ කින් ලොගත්තා වූ හුස්ම ප්ිළිෙඳ දැනුම යලෝක ප්ුරා
එක ප්ාරට ප්තුරවලා හැරීමක්. යම් යද් දියග් - අවකාශ දියග් තමන්
ලැෙුවා වූ අර සි ුම් සමථ අත්දැකීම සම්ප්ූර්ණ ප්තුරැවා හැරීමක් සිද්ධ
යවනවා. යම් කරැණු ඇති ීම නිසා ශීල දිහාවට, සත්ත්ව ින්
ප්ිළිෙඳව සත්ත්ව කරැණාව ඇති යවන්න, අප්ි සි ලු සත්ත්වය ෝ යම්
එකම වාතාශර ක, එකම වා ු යගෝල ආශ්වාස ප්රශ්වාස කරමින්
ඉන්න, වා ු යගෝල වශය න් ෙැඳී සිටින, හුළං යොන සත්තු
ජාති ක්. අප්ි යම් අතයර් යම් සත්ත්වය ෝ , මනුෂය ෝ කි ලා
යෙදාගන ඉන්නවා. මනුෂ ායග් තිය න යමෝඩකම කි ල කි න්යන්,
යම්කට කි න්යන මනුෂ යලෝක කි ලා. එ ා හිතායගන ඉන්යන්
යම්ක අයප්්. නැත්නම් අප්ිට අ ිති ි කි ලා. නමුත් ඝන අඟලක් කි න
ප්ස් කලෙක් තුළ මනුෂ ප්රජාව හා සමාන ප්ුංචි ප්ණුගහන ක්
ඉන්නවා ි කි ලා අන්ීක්ෂ ෙලන ඇත්යතෝ කි නවා. ඉතින්
ප්ණුයවෝ කිේයවාත් කි ාවි යම්ක ප්ණු යලෝක කි ලා. ඒ යමාකද
උන්ට කි න්න ප්ුළුවන් මනුෂය ෝ එක එක්යකනාට අප්ි යමච්චර
ගානක් ගහන ඉන්නවා කි ලා. නමුත් මනුෂ ායග් තිය න
උඩඟුකම නිසා අප්ි කි නවා ඒකට මනුස්ස යලෝක කි ලා.
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ඒත් මනුෂ යලෝක යනයම ි සත්ත්ව යලෝක වශය න්
ගත්තහම ඒ සූම යකනාමත් අප්ි වායග්ම යම් වා ු යගෝල තම ි
ආශර කරයගන ජීවත් යවන්යන්. සවයඥ න් වහන්යස් යද්ශනා
කරනවා යම් වා ු යගෝලය ් තම ි ජල තල ප්ිහිටලා තිය න්යන්.
යම් ජල තලය ් තම ි ඝන කඩ යප්ාළව ප්ිහිටලා තිය න්යන්. ඒ
නිසා හැම යද්ටම ප්දනම් වුණා වූ යම් හුස්ම ඇතුල් කිරීම ප්ිට කිරීම
තුළ තම ි සත්ත්ව සංඥාව - ප්රාණ කිය න අදහස තිය න්යන්. ඉතින්
තව සයතක් දිහා ෙලනයකාට යදමළ සිංහල යභ්ද , ස්තරී ප්ුරැෂ
යභ්ද , යෙෞද්ධ අයෙෞද්ධ යභ්ද කඩා හැරලා සත්ත්ව සංඥාව ඇති
කරගන්න ප්ුළුවන් නම්, ඒක යලාකු ගැෙුරකට, යලාකු සංහිඳි ාවකට
නව ි කි ලා සීයල ප්ැත්යතනුත් හිතාගන්න ප්ුළුවන්. සමාධිය න්
වුණත් නීවරණ ධර්මවලට හිත යප්ළයෙනවා යවනුවට සම්ප්ූර්ණ
යප්ාදු මධස්ථ, එකඟ යවන්න ප්ුළුවන් තල කට නවා. ඒ විතරක්
යනයම් විප්ස්සනා වශය නුත් යොයහෝම ඈතකට යගනි න ගති ක්
තිය නවා. ඒ නිසා එක තැනක ප්ුංචි නිමග්න ීමක්, එක තැනක
ප්ුංචි ෙැසගැන්මක්, එක තැනක ප්ුංචි කිඳා ෙැස්මක් ඇති වුණාට
ප්ස්යස් යම් ධෘව ප්දය න් - සතිප්ට්ඨානය ් නිතර හම්ෙ යවන
ප්දය න්, ඒ දැනුම මුළු සත්ත්ව යලෝක ප්ුරා ප්තුරැවලා හැරීමක්,
අවකාශ කි න මාන දියග් සම්ප්ූර්ණ විසුරැවා හැරීමක් සිදු
යවනවා යම් අජ්ඣත්ත - බහිද්ධා කි න සලකා ෙැලීම නිසා.
සාමානය න් යලෝක ායග් යචෝදනාවක් තිය නවා යම්
භාවනාව කරලා, ආරණගත යවලා, යගවල් යදාරවල් අතහැරලා
වස්තු යභෝග අත්හැරලා ඉන්න එක මහ ආත්මාර්ථකාමී වැඩක්. ඒක
නිසා ඒක මනස ප්ටු කරන යද ක්. ඒක නිසා යම් යලෝයකට මුහුණ
දීගන්න ෙැරැව කැලූ ප්ැනලා ගත කරන ජීවිත ක්. ඕයක් ගත
යකරැවට යලෝක අවයෙෝධ කරගන්න අමාරැ ි කි ලා. ඒ ොහියරන්
ෙැලූ ෙැල්මට හුඟක් යවලාවට දකින්යන් ඇස් යදකත් වහයගන
නාසිකාගර ට හිත ය ාදායගන ඉන්න යකයනක් නිසා හියතනවා, යම්
සිහි නැති යවච්ච යකයනක්, ක්ලාන්ත යකයනක්, මැරිච්ච යකයනක්,
නින්දට වැටිච්ච යකයනක් වයග්. නමුත් සර්වඥතා ඥාණ
යප්න්වනවා ඒ වායග් තමන් ප්ිළිෙඳව යහාඳ ගැෙුරක්, යහාඳට ඒකට
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විතරක්ම සම්ප්ූර්ණ හිත ය ාදාගත්තට ප්ස්යස් ඒක කවදාක්වත්
යලෝක ට යනාය ාදා, කාල මාන
දියග් යද්ශ මාන
දියග්
යනාප්තුරවා කවදාක්වත් ෙැහැ ප්ටිච්ච සමුප්්ප්ාද අවයෙෝධ කරන්න.
කවදාක්වත් ෙැහැ යහ්තුඵල ධර්ම ක් අවයෙෝධ කරගන්න. කවදාක්වත්
ෙැහැ සවයඥතා ඤාණ ට සුදුස්යසක් යවන්න. අඩු ගායන් සවයඥතා
ඤාණ ප්ිහිටන්න භාජන ක් යවන්නවත් සුදුසු නැහැ. ආන්න ඒ
ප්ළල තම ි යම් අභන්තර ෙහිද්ධා වශය න් අප්ි දකින්යන්.
අප්ි සාමානය න් දන්නවා ෙරප්තළ ශලකමය ක් කරලා
යලඩා වාට්ටුවට යගනත් දාලා තිය නවා නම්, අප්ි ගිහිල්ලා යලඩා
ෙලන්න නවා. නයකාට කතාෙහ කරන නූදූය ෝ වටප්ිට හිටි ාට
යලඩා ඉන්යන් ඇයඳ්. සිහි නැහැ. තදෙල යේදනාවක් ටප්ත් යවලා
තිය නවා, රසා නික ශක්ති නිසා නින්යද්. නමුත් අප්ි ෙලනව ි
කි ලා ෙලන්න තිය න්යන් හුස්ම ගන්න හැටි තම ි. ආන්න ඒ
යවලායව අප්ි ඒ හුස්ම එක්ක යනායකයරන කතාවක් කරලා,
ඇතූළකට කිඳා ෙහින ගති ක් තිය නවා. යලඩා දිහා වැඩි යේලාවක්
ෙලායගන ඉන්නයකාට යහාඳට හුස්ම වැයටනවා. නමුත් අප්ි දන්නවා
සමහර අංග යකාටස් ඉවත් කරලා තදෙල යේදනාවක ඉන්යන්. ඒ
යමානවක්වත් ඒ යලඩාට දැයනන්යන් නැහැ. නමුත් අප්ිට දැයනනවා.
යමාකද අයප්් මනුෂ ා නිසා. නමුත් හුස්ම වැයටන හැටි ෙලා
ඉන්නයකාට ඒ හුස්මත් එක්ක අප්ි නිකං මහා අගාධ කට ෙැහැයගන
න්නා වායග් මහ ප්ාළු තැනකට යගනි න්නා වායග් ගති ක්
දැයනනවා.
ඒ වායගම තම ි යහාඳට නින්ද ගිහිල්ලා ඉන්න ප්ුංචි ෙයෙක්
දකිනයකාටත් ෙොයග් අම්මත් එක්ක අප්ි කතා කරකර හිටි ත් ඒ
ෙො දිහා ෙලනයකාට හිත ප්ුදුමාකාර තැන්ප්ත් ගති කට එනවා. ඒ
වායග්ම තම ි හූම යකයනක්ම හිත කැළඹිච්ච යකයනක් යේවා,
තැන්ප්ත් යකයනක් යහෝ යේවා, ඒ ප්ුද්ගල ායග් හුස්ම ගැනීයම් වැඩ
ප්ිළියවළට ෙහිද්ධා වශය න් හිත ය දුයවාත් හියත් ඔ යගාඩක්
කැළඹිලි එන්යන නැහැ. ඒත් ප්රාණිය ක්, ඒත් හුස්ම ගන්න යකයනක්
කි න සංකල්ප් ට එන්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා යම්ක හුඟක් මානසික
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යරෝගවලට ෙරප්තළ ප්සුබිමක් සලසන යද ක්. ඒ වායග්ම තම ි අප්ි
යකාතැන ජීවත් වුණත් යම් වා ු යගෝලය ් අප්ි හූම සයතකුයග්ම
හුස්ම ටිකක් තම ි යම් නිතරම ආශ්වාස ප්රශ්වාස කරන්යන් කි ලා
යලාකු ෙැඳිල්ලක්, අනිකුත් සි ලු සත්ත්ව න් සමග අප්ි යකාච්චර
යකාන් යවන්න හැදුවත්, යවන් යවන්න හැදුවත්, එකම වා ු යගෝල
යෙදා-හදාගන්න ප්ිරිසක් වශය න් යලාකු සම්ෙන්ධ ක් ඇති යවනවා.
ඒ නිසා යම් අජ්ඣත්ත - බහිද්ධා වශය න් ෙලන ෙැලිල්ල, අර
ආනාප්ාන වශය න් ගැෙුරකට යගනිච්ච හිත අවකාශ දියග්
ප්තුරැවා හැරීමක්.
ඊගාවට යප්න්වනවා, “සමු යධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං
ිහරති, වයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං ිහරති, සමු යවයධම්මානුපස්සී
වා කායස්මිං ිහරති.” හුස්මක් ප්ිට කරලා, සමහර විට භාවනායේදී
වැටයහනවා හුස්ම ප්ිට කරනවා විතර ි, ඇතුල් යවන්යන නැතුවා
වායග්. සමහර විට ඇතුල් යවනවා විතර ි ප්ිට කරන්යන් නැතුවා
වයග්. නමුත් අප්ි සාමාන විදිහට ෙැලුයවාත්, එයහම හුස්මක් ප්ිට
කරලා ඒ හුස්ම ප්ිට යවලා ආය තව ඇතුල් යවන්න ප්ටන්ගත්යත්
නැති අතරවාරය ් සමහර යවලාවට යහාඳට හිත තැන්ප්ත් යවනවා.
නමුත් ඒ තැන්ප්ත් ීයගන ඉන්නයකාට යමාකක්යදෝ ආතති ක්
යමාකක්යදෝ තද අවශතාවක් ඇති යවනවා ඊගාව හුස්ම ටික
උරාගන්න. එයහම යනාවුයණාත් අර ප්ිට කළ හුස්ම මත ඉන්නයකාට
එන්න එන්න අප්හසු තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. එතයකාට අලුයතන්
හුස්ම රැල්ලක් ඇදීයගන ඇතුළට නයකාට, සමුද ක්, ආරම්භ ක්
ප්ටන්ගැන්මක් අප්ට යප්්නවා. එතයකාට ඒක යප්්න්යන් වැඩි
වැඩිය න් හුස්ම ඇතුළට ගත්තු තරමට, යමයතක් යවලා තිෙුණු තද
ආතති - යවයහසකර ගති සම්ප්ූර්ණය න් දුරැ යවන ෙවක්. නමුත්
ඒ අල්ලාගත් හුස්ම ඇතුයළ් ති ායගන ඉන්න ගි ාම, ඒකත් අර
වායග්ම ආ ාසකර තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. යම් හුස්ම රැල්ල ප්ිට
කරනකන් ඉස්ප්ාසුවක් නැහැ. ආශ්වාස ආස්වාද ක් වායග් යප්්නවා.
නමුත් ටික යේලාවක් ගිහාම යම් ප්රශ්වාස තම ි ආස්වාද
යවන්යන්. එතයකාට ඒයක් - අර ගත්ත හුස්යම්, ඇතුළට ගත්ත
හුස්යම් - වැ ීම, ප්ිට කරන හුස්යම් ආරම්භ ක්. යම් විදිහට ඇතුල්
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ීම ප්ිට ීම අතර ප්ටන්ගැන්මක් - ඉවර ක්, හටගැන්මක් - නැති
ීමක් ආදී වශය න් දිගින් දිගට න යම් කරි ාවලි ක් තම ි
තිය න්යන්. යම් කරි ාවලි දිහා ෙලායගන ඉන්නයකාට කාල
ප්ිළිෙඳව, කාලානුරූප්ව යද්වල්වල තිය න අනිතතාව ප්ිළිෙඳව,
අනිතතාව නඩත්තු කිරීමම දුකක් ෙව, අනිතතාව දුකක් වුණත් ඒක
ඉයබ් සිදු වන්නා වයග් යද ක් මිස, තමන්ට යම්ක ආණ්ඩු මට්ටු
කරන්න, තමන්ට යම්ක වශය න් ප්වත්වන්න, යමයහම යව න්
කි ලා විධාන කරන්න ෙැරි ගති ක් යම් සමුද ව කි න ධර්මතාව
තුළ යප්්නවා. හුස්ම ඇති යවනවා. ඒ ඇති යවච්ච හුස්ම නැති
යවනවා. ප්ිට කිරීමත් ඇති යවනවා - නැති යවනවා. යම් විදිහට හුස්ම
ප්ිළිෙඳව, ඇතුල් ීම - ප්ිට ීම ප්ිළිෙඳව එහි ඇත්තා වූ නිතර යවනස්
යවනසුලු ගති
ඉතින් යහාඳට යමතනදී යත්යරනවා. මුලින්
සමථය න් ඇති කරගත්තා වූ හිත, යම් විප්ස්සනාවකට - අතන්ත
විප්ස්සනාවකට ලක් කරන හැටි ි යමතන යප්න්වන්යන්.
අප්ි සාමානය න් කා ික සංසිද්ධි ක්, ආධාත්මික
සංසිද්ධි ක් ගත්තහම, ඒයක් ඉස්යසල්ලාම ස්වාභාවික ලක්ෂණ දැක්කා
නම්, ඇතුල් යවන හුස්යම් ස්වාභාවික ලක්ෂණ, ප්ිට වන හුස්යම්
ස්වාභාවික ලක්ෂණ ගත්යතාත්, ම් අවස්ථාවක ඒ ඇතුල් වන හුස්ම
ප්ිළිෙඳව සි ට සි ක් හිත එහිම ගිලුණා නම්, එහිම නිමග්න වුණා
නම් ඒයකන් කි න්යන් හිත නීවරණවලට දුවන්යන් නැහැ. ශබ්දවලින්
යේදනාවලින් ොධාවක් නැහැ. හුස්යම්ම හිත හිටි ා නම්, සි ට
සි ක්ම හුස්යම්ම හිත හිටි ා නම්, හිත අනිවාර් ය න්ම ඊගාව
ඤාණ ට යප්රයළනවා. හුස්ම ප්ිළිෙඳව ම් ආකාර ක සි ට
සි ක් දැනීම නැත්නම් ඒ තාක් කල් ප්ළයවනි ඤාණ යනාප්ිරිච්ච
ෙව නිසා සමෘද්ධ යනාීම නිසා දිගින් දිගට, දිගින් දිගට භාවනා
කරන්න යවනවා. ම්ම යේලාවක ඇතුල් ීම ප්ිළිෙඳව ප්රිච ක්
දක්ෂකමක් සන්සුන්තාවක් ඇති වුණා නම්, හියත් ස්වාභාවික ලක්ෂණ
ඉක්මවලා සන්තති ට හිත වැයටනවා. යම් ෙලාන ඉන්න හූම
ලක්ෂණ ක්ම වහා ඇති යවමින් නැති යවමින් ප්වතින ගති ක්
තිය නවා. ඒක තුළ තිය න්යන් විශාල සංසිද්ධි ක් , කිසිම යද්කට
ඉස්ප්ාසුවක් යමායහාතකටවත් නතර ීමක් නැහැ, දිගට වැඩ
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ප්ිළියවළ රාශි ක් යප්්න්න ප්ටන් අරගන්නව ි කි ලා යත්යරනවා. ඒ
සන්තති ක්; හැම ජීවිය ක් තුළම ප්වතින්යන් සන්තති ක්, වැඩ
ප්ිළියවළක්. ඒ සන්තති ලක්ෂණ ට හිත වැටුණාට ප්ස්යස් සමහර
යවලාවට ඔන්න හුස්ම රැල්ල යනාදැනී ගි ා වායග් කි ලා යචෝදනා
එනවා.
සමහර යවලාවට ආනාප්ානය ්දී අප්ි ක ට සම්ෙන්ධ කරලා
ෙලනයකාට කය ් නාසිකාගරය ් යහෝ යතාල මතුප්ිට කි ලා අප්ි
ස්ථාන ක් වශය න් යතෝරාගන්න ගති ක් තිය නවා මුලින්. නමුත්
යමන්න යම් විදිහට හුස්ම ඇතුළට ගැනීම කි ලා කි න්යන් විශාල
කරි ාවලි ක්. ආන්න ඒ කරි ාවලිය ් හිත නිමග්න යවනයකාට
නාසිකාගරය ් යනයම ි වයග් හිත තිය න්යන්. හරි ට යමායළ් මැදට
ගි ා වයග් මධස්ථගත යවන ගති ක් තිය නවා. දැන් තිය න්යන්
සන්තති ක් ෙවට ප්ත් යවලා. දිගට න වැඩ ප්ිළියවළක් ෙවට ප්ත්
යවලා මිසක්කා හුස්ම නැති වුණාවත්, එයහම නැතුව නතර වුණාවත්
යමානවක්වත් යවලා නැහැ. අර වයග් ආ ස කරලා හුස්ම ගන්න ,
ඇස් යදක ඇරලා ෙලන්න කලෙල යවන්න යද ක් නැහැ.
සන්තති ක් දැන් තිය න්යන්. ඒ සන්තති ප්ුරාම තිය න්යන් ඇති
ීම් නැති ීම්. ළඟ ළඟ යප්නිච්ච ඇති ීම් නැති ීම් රාශි ක් යප්්න්න
ප්ටන් අරගන්නවා. ඒ නිසා යවලාව ප්ිළිෙඳව අප්ි ගත කරන ව සට
නවා කි න යද් කාලානුරූප්ව සිදු වන යද්වල් ප්ිළිෙඳව යලාකු
ගැෙුරක්, යද්ශ මාන දියග් අජ්ඣත්ත ෙහිද්ධා වශය න් යෙදනවා. දැන්
ඇති ීම් නැති ීම් යදක වශය න් එක චිත්තක්ෂණ ක් තුළ ප්වා යම්
සිදු වන වැඩ ප්ිළියවළ ප්ිළිෙඳව යලාකු ගැෙුරක් ඇති කරලා යදනවා.
යමන්න යම් විදිහට ය ෝගාවචර ා තමන් ලැෙුවා වූ ප්ුංචි, නමුත්
ගැෙුරට නිමග්න යවලා ලැෙුවා වූ, අත්දැකීම යම් විදිහට
ප්ැතියරනයකාට ඒ දැනුම විශ්වගත යවනවා. තමන් අවට තිය න හැම
යද ක් එක්කම සම්ෙන්ධ යවන්න ප්ටන් අරගන්නවා. ඒ නිසා අනිත්
දවයස්ත් භාවනාව කරනයකාට ආනාප්ාන
එකලස් යේයගන
එනයකාට ඉයබ්ම ඊට ඉස්යසල්ලා දවයස් සිදු වුණා වූ ධම්මවිච ට
අනුව යම් සිදු යවන සම්ෙන්ධතාව ය ෝගාවචර ාට හුරැ ප්ුරැදු යද්වල්
ෙවට ප්ත් යවනවා. කල්ප්නා කරලා, යමයනහි කරලා හදිසි
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අවස්ථායේ ය ාදවන යද්වල් යනයම ි. යම් සිදු වන වැඩ ප්ිළියවළ,
චිත්ත ීි ක වැඩ ප්ිළියවළ යහාඳට යත්යරන්න ප්ටන් අරගන්නවා.
“අත්ථි කා්යාති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ිතා ්හාති”.
යම් යවලායේ නයකාට අර ඉස්සර යවලා අප්ි නතර කරප්ු
තැනට යම්ක යමයහම සම්ෙන්ධ කරන්න ප්ුළුවන්. ඒ යමාකක්ද,
නාසිකාගර , යතාල උඩ යහෝ අර ප්ටන්ගන්නයකාටම යොයහාම
ඕළාරිකව ඇතුල් ීම-ප්ිට ීම වශය න් නාස් ප්ුඩු ප්ුරවායගන න
හුස්ම නැති යවලා දැන් යමායළ් මැද වායග් - ඔළුව මැද වායග්.
යහාඳටම දන්නවා තිය නවා කි ලා. නමුත් ඇතුල් ීම් ප්ිට ීම්
කි න යලාකු යවනසක් නැහැ. ඔයහ් දිගට න වැඩ ප්ිළියවළක්
තිය න්යන්. ඒ යවලායේදී අහවල් තැන හිත තිය නවා කි න්නත්
ෙැහැ. ආනාප්ානය ්ම තිය නවා කි න්නත් ෙැහැ, නැහැ කි න්නත්
ෙැහැ. යම් යේලායේදී හිත තර්ක කරනවා. නැත්නම් මාර ෙලයේග
කරි ාත්මක යවන්න ප්ටන් අරගන්නවා. දැන් ආනාප්ාන කැඩිලා. දැන්
ඔ භාවනාවක් යනයම ි යවන්යන්, යකායහ්ද හිත තිය න්යන්
කි ලා විචිකිච්ඡා ධර්ම රිංගන්න ප්ටන් අරගන්නවා. එතයකාට
එල්ල
නැති වුණා වායග් කි ලා හරි ට භාවනා කරන
ය ෝගාවචර න්ට ප්වා තමන්යග් අත්දැකීම් හරි හැටි විස්තර කරගන්න
ෙැරි යවනවා. හියතනවා සති ොධා වුණා. හියතනවා සමාධි ොධා
වුණා. ඒකට යහ්තුව කලින් සඳහන් කරප්ු විදිහට අඛණ්ඩ සති ක්
නැත්නම්, වරින් වර න එන සති ක් නම් තිය න්යන්, යම් යවන
සංසිද්ධි එක දිගට යත්මාවක් වශය න් දැනගන්න ෙැරි ීම ි. ම්
ආකාර කට දැනගන්න ප්ුළුවන් නම්, යමයතන්ට ආවට ප්ස්යස් ම්
යවලාවකට ය ෝගාවචර ාට යහාඳයටෝම වැටයහනවා නම්, යම්
නාසිකාගරය ් තිබ්ෙ හිතම ි, ආනාප්ානය ් තිබ්ෙ හිතම ි, නමුත් දැන්
නිකන් එල්ල ක් නැතුව ගි ා වයග්, අරමුණ සම්ප්ූර්ණය න්ම යොඳ
ී ගි ා වයග් යවනයකාට, ය ෝගාවචර ාට තිය න දක්ෂම වැයේ
තම ි මුළු ක ටම හිත ය ාදලා, ඉස්යසල්ලා වයග් එක තැනකට එක
හිතකට හිත ය ාදන්න දැන් අමාරැ නම්, මුළු ක ටම හිත ය ාදලා
කය ් හිත නඩත්තු කරයගන ඉන්න එක. නීවරණවලින් තාමත් යතාර
යවනවා සති තාමත් ප්වතිද්දී. සමාධි තාමත් ප්වතිද්දී. “අත්ථි
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කා්හාති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ිතා ්හාති” යම් ක ක් ප්වතිනවා.
යම් ක ප්වතින්යන් හුස්ම නිසා. නමුත් දැන් හුස්යම් වැඩ ප්ිළියවළ
සන්තති ක් ෙවට ප්ත් යවලා. ඒ සන්තති අල්ලන්න ෙැරි, හැඩ ක්
නැති, ආකාර ක් නැති යද ක් ෙවට ප්ත් යවලා. ඒ ප්ත් යවච්ච
යවලායේදී නැවතත් සරණ කරගන්න යවන්යන් ප්ිහිට කරගන්න
යවන්යන් මුළු ක ම ි. “අත්ථි කා්හාති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ිතා
්හාති” නමුත් කය ් හිත ප්වතින ෙව නම් යහාඳට ප්ැහැදිලි යවනවා.
ඉතින් ඒ නිසා සමහර යවලාවලට සමථ භාවනා කරනයකාට
වුණත් යම් තත්ත්ව එනවා. විප්ස්සනා භාවනා කරනයකාට නම්
යොයහාම ප්රකටව ප්හළ යවනවා. ඒ ප්හළ යවන තත්ත්ව යගායරෝසු
ආනාප්ානය ් ඉඳලා, නැත්නම් නාසිකාගරය ් ප්වත්වායගන න්න
ප්ුළුවන් යගායරෝසු ආනාප්ානය ් ඉඳලා, සම්ප්ූර්ණ යොඳ යවලා ගි ,
සන්තති ක් වශය න් ප්වතින ආනාප්ාන ළඟට නයකාට යමයනහි
කිරීම යවනස් කරන්න ඕන. ඉස්සර නම් අප්ි ඇතුල් යවනවා ප්ිට
යවනවා වයග් යමයනහි කරනවා. දැන් ඇතුල් ීම ප්ිට ීම වශය න්
ප්ිරිසිදු නැහැ. ප්වතින තැනකුත් ප්ිරිසිදු නැහැ. ඒ යවලාවට කි නවා,
දැයනනවා දැයනනවා කි ලා මුළු ක ටම හිත ය ාදායගන ඉන්න
කි ලා. ඒ සංකරාන්ති අවස්ථායේදී අප්ි අර ප්ුංචි තිතකට ය ාමු
කරගත්ත එල්ල කරගත්ත ගති නැතිව, මුළු ක වශය න්ම යහෝ ළි
භාවනාව රැකගන්නවා. සති රැකගන්නවා. සමාධි රැකගන්නවා.
“අත්ථි කා්යා ති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ිතා ්හාති යාව් ව’
ාණමත්තාය පටිස්සතිමත්තාය” ම් තාක් දුරට යගනාප්ු ඥාණ
රැකගැනීම සඳහා සති රැකගැනීම සඳහා අප්ි අරමුණ විශාල කරලා
ෙලනවා. යම්ක යොයහෝම තර්කානුකූලව කල්ප්නා කරන ඇත්තන්ට
හිතාගන්න අමාරැ තැනක්. යම්ක නිසා, යමතන මූලධර්ම වශය න්
ෙලනයකාට ති න සංකීර්ණතාව නිසා අද කමයස්ථානාචා යවරැ
සූයහන්න ආධුනිකය ෝ ප්ටලවනවා. එ ට යහ්තුව යමාකද, සමහර
ඇත්යතෝ හිතනවා යමයතන්ට එනයකාට ය ෝගාවචර ා ෙුද්ධ ධර්ම
ප්ිළිෙඳ සකල ප්රි ත්ති යකාටස් දැනයගන තිය න්න ඕනූ කි ලා. ඒ
නිසා යමයතන්ට එන්න ඉස්යසල්ලා තිය න ඔක්යකාම ඉහළට
ප්හළට කටප්ාඩම් කරලා, එක එකක් වශය න් යමයනහි කරලා
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ලූස්ති යවලා හිටිය ් නැත්නම් කරන්න ෙැහැ කි ලා. සමහර
ඇත්යතා කි නවා “කිසි යස්ත්ම ෙුද්ධාගයම් හිටින්න ඕයනත් නැහැ.
මිථාදෘෂ්ටික වුණත් කමක් නැහැ, මය ළඟට එන්න මම කි ලා
යදන්නම්. ඉතාම යකටි කරම ක් මය ළඟ තිය නවා” කි ලා එක
කට්ටි ක් විස්ථාර කරමය ් යකළවරට නවා. ඒ කට්ටි යොයහෝ විට
අත්තකිලමථානුය ෝග ට නවා. තව සමහයරක් සංක්ෂිප්්ත කරමය ්
යකළවරකට නවා. ඉතාම කාමසුඛල්ලිකානුය ෝගී. ශීල අවශත්
නැහැ, මිථාදෘෂ්ටික වුණත් කමක් නැහැ යම්ක කරන්න ප්ුළුවන්
කි ලා හිතනවා. යම් නිසා ආධුනික ය ෝගාවචරය ෝ වල්මත් යවනවා.
යදයක්ම හැෙැ ි යහාඳ ප්ැති තිය නවා. යම් යදකම නැතිව ෙැහැ.
හැෙැ ි මධම ප්රතිප්දාව කි ල කි න්යන් යම් යදක එකතු
කරලා යදයකන් යෙදප්ු එකක් නම් යනයම ි. ඊට වැඩි හාත්ප්සින්ම
ඤාණ ට සහ සති ට ෙර යවච්ච, අමුතුම සංකලන ක්. ඒ නිසා අප්ි
යත්රැම්ගන්න ඕනූ, ආනාප්ාන කරයගන නයකාට විවිධ තැන්වල
වල්මත් ීම සිදු යවනවා. යවන්ට ඕයන්. ඒ යවන යද්වල් ගුරැවර ාට
යනාකි ා තමන් ප්ශ්චාත්තාප් යවලා කනගාටුයවන් ප්ැත්තකට යවලා
හිටිය ාත්, එයහම නම් කවදාවත් ෙුද්යධෝත්ප්ාද කාලය ් ගන්න
තිය න ආයලෝක අප්ට ලැයෙන්යන් නැහැ. ඒ නිසා යහාඳට
ප්ටන්ගන්න යේලායේ ආනාප්ාන යහාඳට යගායරෝසුවට නාස් ප්ුඩු
ප්ුරවායගන ඇතුල් ීම් ප්ිට ීම් වශය න් වැටයහනවා නම්, එතන
ඉඳලා යම් නීවරණවලට ට යවන අවස්ථාව, නින්දට ට යවන
අවස්ථාව, එප්ා යවලා නැගිටින අවස්ථාව දක්වා හූම යද ක්ම
ධර්ම ම ි. ඒ යකාටස් යහාඳට ප්ර් ංක ට අදාළව විස්තර කරගන්න
ප්ුළුවන් නම්, දක්ෂ නක්ෂතරකාරය කුට, වදවඥය කුට යක්න්දර
ෙලලා කි න්න ප්ුළුවන් දැන් තිය න්යන් ඒරාෂ්ටක ක්, දැන්
තිය න්යන් ගරහ යදෝෂ ක්, කි න්නා වයග් යොයහෝම ජ ට කි න්න
ප්ුළුවන්. නමුත් ය ෝගාවචර ා ඒක කි න්යනත් අඬා වැටිලා. මයග්
භාවනාව හරි නූ. අහවලා කැස්සා, අහවලා යදාර ඇරි , අහවල්
ප්ැත්යත් සුළි සුළඟක්, වාත අමාරැ, කූම අමාරැ ආදි කි ලා ොහිර
යගාඩක් යද්වල් ප්ටලවාගන්නවා. ආනාප්ාන ට යමාකද වුයණ්
කි ලා අහන්න අඩු ගායන් ප්රශ්න ප්හයළාවක්වත් අහන්න ඕනූ. ඒ
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තරමටම ොහිර යද්වලට අදින ගති තිය නවා. යම්ක ආධුනික
ය ෝගාවචර න්යග් හැටි. ඒ යමාකද - යමාකද්ද එල්ල කළ ුත්යත්,
යමාකද්ද ගත ුත්යත්, යමාකද්ද හළ ුත්යත්, කි න එක දන්යන්
නැහැ. ඒක නිසා අයප්් යම් වැඩ ප්ිළියවළ හුදු ඤාණය ් ප්ැවැත්ම
සඳහා ි. හුදු සතිය ් ප්ැවැත්ම සඳහා ි. නැත්නම් ආනාප්ාන යමතන
ඉඳල නිවන් දකිනකම්ම න කතාවක් යනයව ි. යම්ක හරි ට
කි නවා නම්, ආනාප්ාන කි ල කි න එක විශාල යගාඩනැගිල්ලක්
හදන්න ගහප්ු සැටලිම වයග් එකක්, නැත්නම් ප්ලංචි ක් වයග් එකක්.
ඒ ප්ලංචි උඩ ඉඳල ගයඩාල් ෙඳිනවා මිසක්ක ප්ලංචිය ් ප්දිංචි
යවන්න න්න නරක ි. ඒක කඩලා දාන්න තිය න එකක් ෙව
දැනගන්න. ඒ වයග්ම ඒක කැයඩනව ි කි ල දැනගන්න. ප්ළයවනි
තට්ටුවට ගහප්ු ප්ලංචි ති ායගන ෙැහැ යදවැනි තට්ටුව ගහන්න.
ඒක ගලවලා උඩට යගනි න්න ඕනූ. ඒ වයග් ප්ුංචි ප්ලංචි ප්රයද්ශ ක්
අරයගන ඒක මුළු යගාඩනැගිල්ල ප්ුරාම ප්තුරවන්න ප්ුළුවන් දක්ෂ
යගාඩනැගිලි නිර්මාණ ශිල්ප්ිය ක් වයග් තම ි සවයඥ න් වහන්යස්.
හැෙැ ි ප්ලංචි ගලවන්න ෙැහැ ඒක එයහම්මම තිය න්න ඕනූ, මුළු
යගාඩනැගිල්යල්ම ප්ලංචි ගහලා වැඩ ප්ටන්ගන්න ඕනූ. නැත්නම්
ප්ලංචි නැතිව මට ගයඩාල් ෙැම්යම ඉඳයගන ෙඳින්න ප්ුළුවන් ආදී ඒ
මත, වැඩ දන්න මිනිහාට යොරැ ෙැහැ, යොරැ දන්න මිනිහාට වැඩ
ෙැහැ කිේවා වයග් කතාවක්.
ඒ නිසා ආනාප්ාන වරදින හරි ක් හරී ප්රය ෝජන ක්
තිය නවා. හැෙැ ි වැරැද්ද, වැරැද්ද වශය න් දැකගන්න ඕනූ.
ආරම්භය ්දී යම් වැරැද්ද අඩු කරන්න අප්ි යමාකද කරන්යන්, සම්මුති
වශය න් යමයනහි කරනවා. ඒ යමයනහි කිරීම ඉස්සරහට නයකාට
අනිවාර් ය න්ම අභිය ෝග කට ලක් යවනවා. යමාකද, යම් සම්මුති
අභිය ෝග කට ලක් යවන නිසා. ඒ නිසා ඒ යමයනහි කිරීම යවනස්
කරන්න ඕනූ යමතන ි, යවනස් කරන්න ඕයන් යම් ආකාර ි කි ලා
ගුරැවර ි ය ෝජනා කරන්යන්. ඒ ය ෝජනා කිරීම දන්යන නැතිව
තමන් හිතලා කරන්න ගි ාම හරි නවා නම් හරි න්යන් එක ෙුද්ධ
කල්ප් කට සවයඥ න් වහන්යස්ට විතර ි. අනිත් ඔක්යකෝටම මාර ා
ඒ යේලායේ ප්ැහැදිලිව ලණුවක් හදායගන ඉන්නවා. නැත්නම් යොරැ
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වළක් කප්ායගන ඉන්නවා. ඒ ලණුව කනවා. යොරැ වයළ් වැයටනවා.
ඉතින් යකාච්චරයදෝ ප්ර්ය ්ෂණ කර කර ඉන්නවා මිසක්කා
කවදාක්වත් නිවැරදි මාර්ග යතෝරා යබ්රාගන්න ෙැරි තත්ත්ව කට
ප්ත් යවනවා. ඒක නිසා යම් “යාව් ව ාණමත්තාය
පටිස්සතිමත්තාය” කි න ප්ද ආධුනික න්ට යලාකු ආරාධනාවක්.
ආනාප්ාන අප්ි අරගන්යන ක මුල් කරයගන - කා ානුප්ස්සනාව
මුල් කරයගන, අයප්් ඤාණ වැඩීම ප්ිණිස ි. සති වැඩීම ප්ිණිස ි.
එයහම නැතිව ඥාණ වඩායගන ආනාප්ාන කරනවා කි න එක
යනයම්. සති වඩායගන ආනාප්ාන කරනවා කි න එක යනයම්.
සති ත් ඤාණ ත් ආනාප්ාන ත් එකට වඩන්න ඕනූ. එතයකාට
ඕනම යකයනකුට යප්්නවා ඕනම තැනකින් ප්ටන්ගන්න ප්ුළුවන් ෙව.
හැෙැ ි ප්ටන්ගත්තට, අද දැනුම කි ලා කි න්යන් හරි න වරදින
යද්වල් යන්. එවුවා යහට දැනුමට උප්කාර කරගන්න ඕනූ.
යම් නිසා ය ෝගාවචර ා නිතරම සුතය න්, ෙණ ඇහීම
මාර්ගය න් භාවනාවට අනුගරහ කරන්න ඕනූ. තමන් රකින ශීල
යවනදාට වඩා දැඩි කරගනිමින් ශීල අනුග්ගහිත දක්වන්න ඕනූ.
සාකච්ඡා අනුග්ගහිත කරන්න ඕනූ. තමන් අද මුහුණ දීලා ඉන්න
තත්ත්ව ප්ැහැදිලිවම තමන්ට වඩා යම්ක ප්ිළිෙඳව දැනුමක් ඇති
යකනාට විශදව ප්ැහැදිලිවම ආනාප්ාන ප්ැත්යතන් විස්තර කිරීයම්
දක්ෂතාව එනයකාට - මම ෙුරැයම් න්න ඉස්යසල්ලා මට යහාඳ
කලාණ මිතරය ක් කිේවා වයග් - භාවනායේ සි ට ප්නහක් වැඩ
එතනම ඉවර ි, යම් යවන සංගදි , යවන සංසිද්ධි , කි ාගන්න
ප්ුළුවන්කම. සවයඥ න් වහන්යස්යග් යම් ධෘව ප්දය න් යප්න්වන්යන්
ආනාප්ාන දියග් ප්තුරැවායගන නයකාට යම් වයග් හම්ෙ යවන
සන්ධිස්ථාන ක්. ඒ සන්ධිස්ථානය ්දී ඕන යද ක් යවන්න ඉඩ
තිය නවා. යකා ි යද්වත් සවයඥතා ඤාණ ට අහු යවලා නැතුව නම්
ප්ැනලා ගිහිල්ලා නැහැ. නමුත් ය ෝගාවචර ා තමන්ට යවන
අත්දැකීයමන් සි ට ප්නහක් විතර කි න්න ලැජ්ජා යවනවා. එයහම
නැත්නම් ඒක අද වැරදුණා, මං හරි ගි හම කි න්නම් කි ලා තමන්
හිතාගත්ත චිත්ත රූප් ට හරි න විදිහට භාවනාව කරයගන න්ඩ ි
න්යන්. ඒ නිසා සමහර යවලාවලට, ඒ යවලායවදි කවුරැ හරි
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කිේයවාත් “ඕක තම ි කිේයේ භාවනා කරන්න එප් ි කි ලා.
අභිධර්ම ඉයගනගන්න ඕනූ, තරිප්ිටක කටප්ාඩම් කරගන්න ඕනූ.
නැත්නම් මහණ යවන්න ඕනූ.” ආදී වශය න්, ඉතින් අර මනුස්ස ා
ඒක අල්ලගන්නව ි කි න එකට ඉතින් යමාකද කරන්යන්. ඒයක් හැටි
එයහම තම ි.
නමුත් අප්ි අද යම් සාකච්ඡා කරන ප්ිරිස එයතන්ට අහු යවච්ච
ප්ිරිසක් යනයම ි. යම් ඇත්යතා දැනටමත්
ම් ප්රමාණ කට
ආනාප්ාන කරලා තිය නවා. සමහර යවලාවට යම් තත්ත්ව
ඉක්මවලත් තිය න ඇත්යතා ඉන්නවා. ඒ වුණත් යම්යක සම්ප්ූර්ණ
යවලා නැති ෙව, තව යකාච්චර යදෝ ආනාප්ානය න් ඤාණ වඩන්න
ප්ුළුවන් ෙව, තව යකාච්චර යදෝ ආනාප්ානය න් සති වඩන්න
ප්ුළුවන් ෙව, යම් ප්ාඨය න් යප්්නවා. ඒක නිසා ආනාප්ාන සතිය න්
කා ානුප්ස්සනාව වශය න් කරන යද්, “යාව් ව ාණමත්තාය
පටිස්සතිමත්තාය අනිස්සි්තා ච ිහරති, න ච කිඤ්චි ්ලා්ක
උපාදියති.” යමානම යද ක්වත් අල්ලගන්න න්න එප්ා. නිශරිත භාව
කි ලා කි න්යන්, එයහම නැත්නම් අනුන් මත ැයප්නසුලු ෙව දීන භාව ක්, ෙැගූ භාව ක්. අප්ි හිතනවා - අද කායල තිය න විදිහට
ආර්ික වශය න් සමාජ සන්තෘප්්ත නම් යොයහෝම ප්රීතිමත්
සාමකාමී සමාජ ක් ඇති යව ි කි ලා කාල් මාක්ස් හිතුවා. එයහම
නැත්නම් යේදනාව වශය න් අප්ි කාම
අතින් සන්තෘප්්ත
කරගතයතාත් යම් සි ල්ල හරි
ි කි ලා සිග්මන්ේ යරා ිේ හිතුවා.
එයහම නැත්නම් යද්ශප්ාලන වශය න්, සාමාජික වශය න් නි ම
ෙල ක් අප්ට ඇති වුයණාත් හරි
ි කි ලා ඊට ප්ස්යස් ආප්ු ෙර්නාේ
යෂෝ වයග් මනුස්සය ා, ෙර්ටරන්ේ රසල් ආදී මනුස්සය ෝ හිතුවා.
නමුත් ඔ
එකක්වත් යනයම ි යමතන කතා කරන්යන්. ඒ
ෙලයේගවලින් යකාච්චර යකරැවත් ඒ ෙලයේග සි ල්ලම ඔ කි න
නිශරිත භාව ට ි වැයටන්යන්. ොහිර ට ි වැයටන්යන්. ොහිර
ෙලයේග. සවයඥ න් වහන්යස් යමතනදී අල්ලලා යදන්න හදන්යන්
ඔ තුනම ගලවලා දාලා ඊටත් වඩා ඇතුළත තිය න, “අත්තාහි
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අත්ත්නා නා්ථා”7 උෙට උයේ සරණ ප්මණ ි. ොහිර කිසිම යද ක්
මත ැප්ුයනාත්, “නිස්සිතස්ස චලිතං”8 - මක් අල්ලාගත්තා නම්,
අල්ලාගත්තු යද ින් උෙට සැලීමක් තම ි සිදු යවන්යන්. අප්ි
හිතන්යන් හ ිය න් අල්ලාගන්යන් යනාසැලී ඉන්න තම ි යද්වල්
අල්ලගන්යන. නමුත් යනාසැයලන යද්වල් යලෝයක් නැහැ යන්.
තිය න හරි ක් යනාසැයලනවා වයග් යප්නුණට සැයලන යද්වල්. ඒ
නිසා අල්ලාගත්යතාත් අල්ලාගත්ත යද් මත සැලීමක් ඇති යවනවා.
ඊට මීට වැඩි යහාඳ ි අල්ලගන්න යද ක් නැහැ, අල්ලනවා නම්
අල්ලන්න තිය න්යන් තමන්යග්ම අනිත දුක්ඛ අනාත්ම ි, යම්
ක ම ි කි ලා ඒ මතම නැවත නැවත හරවලා හිත ය දීම. ඒක
තම ි යමතනදී කි වන්යන්, “අනිස්සි්තාච ිහරති න ච කිඤ්චි
්ලා්ක උපාදියති.” කි ලා.
සමහරැ හිතනවා යම් යවලාවට ධර්ම අල්ලාගත්තහම හරි
ි කි ලා. ඒ යමාකද ෙුදු හාමුදුරැයවෝ කි ප්ු එකක් නිසා.
ෙුදුරජාණන්වහන්යස් යද්ශනා කරනවා “ධ්ම්මාපි ්වා පහාත්බ්බා
ප්ගව අධ්ම්මා”9 මහයණනි, යම් මම උෙලාට යද්ශනා කරන
ධර්ම ත් උෙලට අතහරින්න යවනවා. අධර්ම ගැන කුමන කතාද?
ඒ නිසා ආනාප්ාන ඇල්ලුවට ආනාප්ාන දිගට හිටී කි ලා හිතන්න
නරක ි. යම් ක ඇල්ලුවට ක දිගට හිටී කි ලා හිතන්න අමාරැ ි.
ඒක සවයඥ න් වහන්යස් දැනයගනම දීප්ු අභාස ක් යමතන
තිය න්යන්. ආනාප්ාන ට හිත ය දුවට ඒ ආනාප්ාන එන්න එන්න
විවිධාකාර ප්රිණාමවලට ලක් යවනවා. සමථ වශය නුත් යම්
ප්රිණාම යප්්න්න තිය නවා. විප්ස්සනා වශය නුත් යම් ප්රිණාම
යප්්න්න තිය නවා. අන්න ඒ යප්්න යවලාවක, ආනාප්ාන යනාදැනී
ාම නිසා, ආනාප්ාන සි ුම් ීම නිසා යමානවා යහෝ ළඟ තිය න
යද ක් අල්ලන්න ප්ටන් අරගත්යතාත් ඒකාන්ත ප්ටලැවිල්ලක් සිදු
යවනව. අර යනාදැනී ූම සි ුම් ීම තම ි ප්රත යද්, ඒක තම ි
ස්වාභාවික යද් කි ලා ඒ මතම ඤාණ ප්ිහිටුවාගත්යතාත් අන්න
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
8
9

ධම්මප්ද , භික්ඛු වර්ග .
මජ්ඣිම නිකා , උප්රි ප්ණ්ණාසක , ඡය්නාවාද සූතර .
මජ්ඣිම නිකා , මූල ප්ණ්ණාසක , අලගද්දූප්ම සූතර .
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අනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛානුපස්සනා, අනත්තානුපස්සනා, ඤාණවලට
ඉඩ සලසනවා. නමුත් සාමාන කරම තම ි ගයඟ් ගහයගන න
මිනිහා ප්ිදුරැ ගහක් හරි කමක් නැහැ අහු යවච්ච යද්ක එල්යලන
ගති නම් ඇත්ත. ඒ නිසා ආනාප්ාන කරයගන නයකාට ඒක
නැති වුයණාත් ෙුද්ධානුස්සති කරන්නැ ි සමහර ගුරැවරැ කි නවා.
ෙුද්ධානුස්සති කරයගන නයකාට ඒක යනාදැනී ගිය ාත් වමතරි
කරනවා. ඉතින් යම් ප්ද මාරැ කර කර, මාරැ කර කර දිගින් දිගට
නයකාට ඉතින් අවුරැදු අසූවක් විතර කායල ගත කරගත හැකි
නමුත් කිසිම යද්ක යකළවරකට ාගන්න හම්ෙ යවන්යන් නැහැ.
වියශ්ෂය න්ම එක අරමුණක සමථ විප්ස්සනා වශය න් ෙැලි
ුතු
යදප්ැත්ත දැකගන්න ලැයෙන්යන් නැහැ. ඒක නිසා යමානම ොහිර
යහෝ යද ක් මත රඳා ප්ැවතීමක් තිෙුයණාත් ඒකාන්තය න්ම ඒ
අල්ලාගත්ත ප්මණින් ආනාප්ාන අතහැයරනවා. ආප්හු මුලට නවා.
“න ච කිඤ්චි ්ලා්ක උපාදියති.” කිසිම යද ක් දැඩි ගරහණ ට ලක්
කරන්යන් නැහැ.
යම්ක ප්ිළිෙඳව තව ප්ැත්තකින් අප්ිට ෙලන්න ප්ුළුවන්. ොහිර
යද්වල් අල්ලාගන්නට එප්ා කි න කාරණාව ය ෝගාවචර න්යග
අත්දැකීම්වලට යොයහාම අතන්ත සම්ෙන්ධකමක් තිය නව. අප්ි
දන්නවා ඉස්යසල්ලාම ප් යඞ්ක ට නයකාට අප්ි ෙුද්ධ වන්දනාවක්
කරලා ෙුදුගුණ සිහිප්ත් කරලා වමතරී කරලා, ඉස්යසල්ලාම අප්ි මුළු
ක ට හිත ය ාදවනවා. අප්ි ක ට හිත ය ාදප්ු යවලායේදී, “උද්ධං
පා තලා අ්ධා ්කසමත්ථකා තචපරියන්තං...” කි න විදිහට ප්ා
තලය න් උඩ, යක්ස මත්යතන් ට, හම ප්ර් න්ත යකාට ඇත්තා වූ
යකාටස අජ්ඣත්ත වශය න් ගන්නවා. අනිත් ඒවා ොහිර කරගන්නවා.
අජ්ඣත්ත ෙහිද්ධා කි නයකාට ඉස්යසල්ලාම යප්න්වන යෙදුම ඕක
තම ි. හයමන් ඇතුයළ් යකාටස තම ි ඇතුළ. හයමන් ප්ිට යකාටස
ෙහිද්ධා කරගන්නවා. නමුත් ඔන්න ය ෝගාවචර ාට කර්මස්ථාන
ආචා යවර ා මතක් කරනවා මුළු කය ්ම හිත ති න්න එප්ා,
ආනාප්ානය ් හිත ති න්න කි ලා. එතයකාට හුස්ම රැල්ල වදින
ආනාප්ාන හැයප්න තැන විතර ි අජ්ඣත්ත යවන්යන්, අනිත් මුළු
ක ත් ෙහිද්ධා යවනවා. ඒ යවලායේ ආනාප්ානය න් ගැලවිලා කකුල්
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යදයක් තිය න යද්වලට හිත ගිය ාත් අප්ි කි න්යන් හිත ොහිර ට
ගි ා කි ල. හෘද වස්තුව ගැයහනවා දැයනන්න ප්ටන්ගත්යතාත් අප්ි
කි න්යන් හිත ොහිර ට ගි ා කි ල. අත් යදයක්, කකුල් යදයක්
ගැටීම නිසා ඇති වන උණුසුමට හිත ගිය ාත් අප්ි කි න්යන් හිත
ොහිර ට ගි ා කි ලා. යමාකද ආනාප්ානය න් හිත ප්ිට ගි නිසා.
ඒ නිසා භාවනාව න්න න්න අජ්ඣත්න කි න යකාටස සි ුම් සි ුම්
භාව ට ප්ත් යවලා ඉස්යසල්ලා අජ්ඣත්ත ි කි ප්ු ඒවා එන්න එන්න
ෙහිද්ධා යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. යම්න්න යම් විදිහට යගායරෝසුවට
අල්ලාගත්තු යද් එන්න එන්න සි ුම් යේයගන නයකාට, අර සි ුම්
කරමින් සි ුම් කරමින් න යද්ම අල්ලන්යන් නැතිව අනිශරිත භාව
ප්වත්වන්න ඕනූ. ොහිරය ් යමාන යද් ඇල්ලුවත් භාවනාව ප්ිටයප්ාට
නවා, කැලූ වදිනවා. යකාටින්ම කි නව නම් ක
කි ලා
අල්ලගත්තු එකවත් අල්ලන්න එප්ා. ඒකත් යගවිලා නවා නම්, ඒකත්
යනාදැනී නවා නම්, ඒ ෙව ඇති හැටිය න් දැනගන්න එක ි
තිය න්යන්.
යම්ක අර අප්ි ගත්ත නිදර්ශ ට කිට්ටු කරලා ය ෝගාවචර න්ට
ඇති වන යද ක් ගැන ෙලනයකාට කි න්න තිය න්යන, භාවනා
කරයගන
නයකාට, ඔ
වයග් සමහර යවලාවට යහාඳට
ආනාප්ානය ් ඉන්නයකාට, මුළු ක ම අමතක යවලා යහාඳට නූලක්,
නැත්නම් යකස් ගහක්, නාසය ් අතුල්ලනයකාට කිතිකැයවනවා වයග්
යහාඳට ආනාප්ානය හිත හිටිනවා. ෙැරි යවලා හරි ය ෝගාවචර ා
යම්යක් ඇති ප්රතක්ෂ දැනුම වැඩි කරගන්නවා යවනුවට කල්ප්නාවට
වැටුයණාත්, වහාම කල්ප්නා යවන්න ප්ුළුවන් දැන් මයග් ඇඟට
යමාකද වුයණ්, ප්ල්යලහා යකාටස යකා ි කි ලා. සමහර විට
දන්යනම නැහැ ඇස් යදක ඇරලා කකුල් යදක දිහා ප් දිහා ෙලලා
තම ි ආය ඇස් යදක වහගන්යන්. යමාකද අර යද් නැති වුණා යදෝ
කි ලා වයග් අර ඉස්යසල්ලා අජ්ඣත්න වශය න් සලකප්ු යකාටස
දැන් ගැලවිලා තවත් ඊටත් වඩා සි ුම් අජ්ඣත්ත ක් යප්්නවා. ආන්න
ඒ අජ්ඣත්ත ෙලනයකාට ප්රණ තිෙුණු අජ්ඣත්ත දැන් ොහිර
යවලා. එල්ල ට යවඩි ති න මනුස්ස ා ඉස්යසල්ලාම ලූල්ලට තම ි
යවඩි ති න්යන්. ඊට ප්ස්යස් ඒ ලූල්යල් ති න රවුම්-රවුම්-රවුම්
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ගිහිල්ලා, අන්තිමට ප්ුංචි තිත දක්වා යවඩි ති න්න ප්ටන් අරගන්න
නම් ඉස්යසල්ලා ලූල්ල අජ්ඣත්ත වශය න් සලකන්න ඕනූ. ඊට
ප්ස්යස් ලූල්යල් ඇතුයළ් රවුම අජ්ඣත්ත , අනික් හරි ොහිර
යවනව. ඊට ප්ස්යස ඊටත් ඇතුයළ් රවුම අජ්ඣත්ත , ඉස්යසල්ලා
ගත්ත එක ොහිර. ඔයහාම ගිහිල්ලා අන්තිම එක තිතට නකම් යවඩි
ති න්න නම් යගාඩාක් ලූල්ලට යවඩි ති ලා ප්ුරැදු කරන්න ඕනූ.
ආන්න ඒ වයග් අල්ලලා යදන අරමුණ එන්ට එන්ට ලූණු
යගඩි ක් යප්ාතු ගහන්නා වයග් යකයහල් ගහක් ප්තුරැ අරින්නා වයග්
අ ින් කරන අ ින් කරන ගැලයවච්ච හරි තාක් ොහිර යවනවා.
ඇතුළත තිය න ටික එන්න එන්න සි ුම් යේයගන නයකාට අර
ගලවලා දාප්ු කූලිවලවත් එල්යලන්න නරක ි. නමුත් අයප්් නිත
සංඥාව නිසා, සුඛ සංඥාව නිසා, ආත්ම සංඥාව නිසා, දතක් ගලවලා
දැම්මත්, ගලවලා දමප්ු දයත් කුණු යකෝම්ෙ තිබ්ෙත්, ඒකත් මයග ි
කි ාගන්න, යකාණ්යේ ප්ීරලා යකස් ගහක් ගැලවුයණාත් ඒකත්
ඔතලා ති ාගන්න මට්ටමට වයග් ගති ටිකක් තිය නවා. ඒක
භාවනායේදීත් තිය නවා. නමුත් ඒ යද්වල්වත් ති ාගන්න එප්ා.
“අනිස්සි්තා ච ිහරති, න ච කිඤ්චි ්ලා්ක උපාදියති” හැෙැ ි ඒ
යවනුවට යකාණ්ඩ කප්ලා දමන්න ඕනූ, දත් ගලවලා දමන්න ඕනූ
කි න එක යනයම ි යම් කි න්යන. ව ස නයකාට දත් හැයලනවා.
යකාණ්යේ ගැලයවනවා. ගැලයවන යද් ගි ායව. ඒවා ති ායගන
ඉන්න එප්ා කි නවා වයග්, භාවනා කරයගන නයකාට යකාටස්
යකාටස් හැයලන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒක යදන්යනක්යග් සමානව
යනයම ි හැයලන්යන. ආන්න ඒ හැයලනයකාට යත්රැම් අරගන්න
ඕනූ ඒ හැලිච්චි යද් ගි ාව ි. තිය න යද් ඤාණ ධාරාව යනාකඩා
සති ධාරාව යනාකඩා ඉතිරි යවන්නා වූ අජ්ඣත්න යකාටස් තව තවත්
ගැෙුරට විහිදායගන න්න ප්ුළුවන් නම්, යම් ධෘව ප්දය න් යප්්නවා
ආනාප්ානය න්ම විතරක්ම නිවන් දකින්න ප්ුළුවන් ෙව.
සතිප්ට්ඨායන සතර සතිප්ට්ඨාන ම වඩන්න ඕයන් නැහැ. ම්
ආකාර කට යම් මට්ටමට නයකාට තාම යලාකු කලඑළි ක්
භාවනායේ නැත්නම්, සාමානය න් කය ් හිත ප්ිහිටුවාගන්න
ප්ුළුවන් නම්, සාමානය න් විනාඩි දහ ක් ප්හයළාවක් විතර
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ආනාප්ාන ප්වත්වන්න ප්ුළුවන් නම්, ඒ ය ෝගාවචර ාට යප්්නවා
අප්ි කලින් සඳහන් කරප්ු තායලට ආනාප්ානය ්ම නිවන් දකින්නට
තරම් යලාකු දක්ෂතාවක් නැත්නම්, අන්න ය ෝගාවචර ාව ඊගාවට
යේදනානුප්ස්සනාවට දාන එක භාවනායේ යවනත් ප්ැත්තකින්,
යවනත් සටන් උප්කරම කින් ප්හර දීමක් ෙවට ප්ත් යවන්න ප්ුළුවන්.
හැෙැ ි යේදනානුප්ස්සනාව හමාර යවනයකාටත් යම් වායග්ම ධෘව
ප්ද ක් යප්න්වනවා. ඒයකන් කි න්යන් ආනාප්ාන සති වයග්ම
යේදනානුප්ස්සනායවනුත් නිවන් දකින්න ප්ුළුවන්.
ඒ නිසා යම් සූම ප්ර්ව කටම ප්ිටිප්ස්යස් ඉන්නා වූ යම් ධෘව
ප්දය න් යප්න්වනවා අර යකාණ්යඩ තිය න මනුස්ස ාට දූතට
යකාණ්ඩ ෙඳින්න ප්ුළුවන් වයග් සවයඥ න් වහන්යස්යග් සවයඥතා
ඤාණ අනුව ෙලනයකාට ඕනූම ප්ුංචි තැනකින් යකළවර දක්වාම
න්න ප්ුළුවන් තරමට සමථ විප්ස්සනා යදක අතයර් ප්ුදුමාකාර
සම්ෙන්ධතා තිය නවා. ඒක ආධුනික ාට වැටයහන්යන නැති
යවන්න ඉඩ තිය නවා. ආධුනික ාට ඒ නිසා වරින් වර අරමුණ
කායානුපස්සනා,
්ව නානුපස්සනා,
චිත්තානුපස්සනා,
ධම්මානුපස්සනා වශය න් යවනස් කරමින් න්න ඉඩ තිය නවා.
නමුත් ඒයකන් අදහස් කරන්යන් නැහැ යම් ඔක්යකාම හැම යකනාම
කරන්න ඕයන ි කි ලා තමන්යග් ප්රමාර්ථ ට ළං යවන්න. එක
එක්යනකාට එක එක තැන් යතාටුප්ළක් යවන්න ඉඩ තිය නවා.
සන්ධිස්ථාන ක් යවන්න ඉඩ තිය නවා. ඒ නිසා හැම යවලායේම
මතක ති ාගන්න ඕනූ, සම්ප්ූර්ණය න්ම දන්යන් නැහැ කි ලා
භාවනාවට ෙැහැ ගන්යන්වත් නැතුව අ ින් කරලා ඉන්න එකත්
එච්චර දක්ෂකමක් යනයම ි. ඒ වායග්ම තම ි මට දැන් ආනාප්ාන
සම්ප්ූර්ණ ි කි ලා කිසිම යකයනකුට කි න්න ෙැහැ. යමාකද
සවයඥ න් වහන්යස් සවයඥතා ඤාණ ලැෙුවට ප්ස්යසත් ආනාප්ාන
වැඩුව. ඒ නිසා අප්ි ඔක්යකාම ෙලනයකාට එක ි. යදන්යනක්යග
නැහැ අයප්් ඔ කි න ධමය අනුව විෂම භාව ක්. ඒ කි න්යන් අප්ි
එකම වා ු යගෝලය හුස්ම ගන්න සත්තු විතර ි. ඒ නිසා අප්ි දැන්
ප්ටන් අරයගන තිය න වැයේ අප්ට ඉදිරි සඳහා, නැත්නම් තව
එකලාස ක් ඇති කරගන්න නම්, දැන් අප්ි භාවනා කරයගන
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

නයකාට අයප්් චරිත ලකුණු හැටි ට නිශර සම්ප්ත්වල හැටි ට
යකායහාමද ආනාප්ාන
අප්ිට දිග ඇයරන්යන, යකායහාමද
ආනාප්ානය න් අප්ිට ලැයෙන අත්දැකීම් කි ලා ඒ ලැයෙන අත්දැකීම්
ටික ඉතාම ගරැ කට ුතු ි. එතයකාට ඒක යහට ප්ාඩමට මූලධර්ම
ෙවට ප්ත් යවනවා. මූල ද්රව ෙවට ප්ත් යවනවා.
අන්න ඒ විදිහට තමන්යගම භාවනාවට නම්ෙු කරන්න යහාඳ
ප්රස්තූත ක් යවනවා යම් ධෘව ප්ද . දන්යන නැති යකාටස් නිසා හිත
නරක් කරගන්නත් එප්ා. මං දැන් දන්නව ි කි ලා ආඩම්ෙර යවන්නත්
එප්ා. අප්ි දැන් ඉන්න ප්රයද්ශ යහට භාවනාවට අවශ අමු ද්රව
යවනවා. හැෙැ ි ඒකට යනාසලකා දැන් යම් භාවනා කරනයකාට
තමන්ට ලැයෙන අත්දැකීමට යනාසලකා උගුරට යහාරා යබ්ත් බීලා
වයග් ඒක යනාකි ා ඒකට ලැජ්ජා යවලා නම් න්න ෙැහැ. ඒක නිසා
අප්ි යත්රැම් අරගන්න ඕන සතිප්ට්ඨාන සූතර කි ලා කි න්යන් එක
සරල යර්ඛී සමීකරණ ක් දක්වන එකක් යනයම ි. ඒක තරිමාන
රූප් ක් වයග් චිතර ක්. ඒයක එක ප්ුරැකක් අරයගන තම ි අප්ි
සාකච්ඡා කරන්යන්. නමුත් සර්වඥතා ඥාණ ට නම් යම්ක තරිමාන
ආකාර ටම වැටයහනවා. සමහර විට ය ෝගාවචර ා යසෝවාන්,
සකෘදාගාමී, අනාගාමී මට්ටමට ආවත් අර කි න විදිය ් ගැෙුරැ
වැටහීමක් මූලධර්ම දැනුමක් නැති යවන්න ප්ුළුවන්. නමුත් යකයලස්
ගැලයවන්න ඉඩ තිය නවා. ඒක නිසා අප්ි ප්රය ෝජන සලකලා
ප්ාවිච්චි කරන ධර්ම ක් වශය න් සතිප්ට්ඨාන , නැතිනම් ෙුද්ධ
යද්ශනාව ප්ටන් අරගන්නයකාට වැඩිය න් එහි ය දිච්ච යකනා තම ි
වැඩිය න් ප්රය ෝජන ලෙන්යන. ඒ නිසා අප්ි නිතරම මතක
ති ාගන්න ඕනූ, “ආ්සවති - භා්වති - බහුලීක්රාති”10 ඒ කි න
විදිහට නැවත නැවත ආනාප්ාන ආශර කරන්න ඕනූ. ඒක වඩන්න
ඕනූ. නැවත නැවත වඩන්න ඕනූ. ඒ නැවත නැවත වැඩීම තුළ
සර්වඥ න් වහන්යස් යද්ශනා කරප්ු ධර්මවලට යහාඳට දිග ඇයරන්න
ඉඩ ලැයෙනව. නමුත් ඒක තනිවම ආත්මාර්ථකාමීව හිතහිතා
කරනවාට වඩා ප්ුළුවන් තරම් කලාණ මිතරය ා ආශර කරමින්
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

අංගුත්තර නිකා , චතුක්ක නිප්ාත , චතුර්ථ ප්ණ්ණාසක , අරහත්තප්්ප්ත්ති සූතර .
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13-වන ධමය යද්ශන .

කලාණ මිතර න් සමග ධර්ම සාකච්ඡා ප්වත්වමින් නවා නම්, අප්ිට
අයප්් ඒ අඩුප්ාඩුකම් අ ින් කරලා එන්ට එන්ට යම්යක සි ුම් භාව
ඇති කරලා අප්ි යම් කරන භාවනාව - අනිකුත් ආගම්වල තිය න්නා
වයග් මරණින් මත්යත යද ක් යනයම ි - යම් ජීවිතය ්ම ම් කිසි
ය දූ ප්රාග්ධන ට හරි න විදිය ් ප්රතිලාභ ලෙනවා වයග්, ප්රතිලාභ
ලෙන්න ප්ුළුවන් ධර්ම ක් ෙවට, ප්රය ෝජන සලකලා කළ ුතු
ධර්ම ක් ෙවට වැටහීමක් ඇති වුණා නම්, මං හිතනවා අප්ි යම්
යද්ශනා කරප්ු ධර්ම යකාට්ඨාස
ම් කිසි ප්රය ෝජන ක් වුණ ි
කි ලා.
ඒ වායග්ම යම් ඇත්තන්ට තමතමන්යග් ප්ුද්ගලික අත්දැකීම්
තිය නවා. ධර්ම ප්ිළිෙඳ අවයෙෝධ ක් තිය නවා. අද යම් එකතු කරප්ු
ධර්ම යකාට්ඨාසත් අත්දැකීමුත් එකතු කරයගන යමයතක් යවලා
යකරැවට වඩා උනන්දුයවන්, වධර් ය න්, දැන් කරන්නා වු
භාවනාව කරයගන න්න ශක්ති වධර් ෙල ලැයබ්වා කි න
ප්රාර්ථනායවන් අදට නි මිත ධර්ම යද්ශනාව යමතනින් හමාර
කරනවා.
සාධු! සාධු! සාධු!
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14-වන ධර්ම ද ේශනය.
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස...!!!
“පුනච පරං හික්ඛ්ව භික්ඛු ගච්ඡ්න්තා වා ගච්ඡාමීති පජානාති,
ි්තා වා ි්තාම්හීති පජානාති, නිසි්න්නා වා නිසි්න්නාම්හීති
පජානාති, සයා්නා වා සයා්නාම්හීති පජානාති. යථා යථාවා
කායස්ස පණිහි්තා ්හාති තථා තථා නං පජානාතී’ති.”
සාධු! සාධු! සාධු!
යගෞරවනී ය ෝගාවචර මහා සංඝ රත්නය න් අවසර ි. අප්ි
වස් කාල ප්ුරාම “සතිප්ට්ඨාන සූතර ” කි න ඉතාම වටිනා, භාවනා
ජීවිත ට යොයහෝ වටිනා සූතර තම ි ඉදිරිප්ත් කරගත්යත. ඒ අනුව
කරයගන න යම් ධමය යද්ශනා මාලායේ අද අප්ි අවස්ථා දහතුනක්
ප්හු කරලා දාහතරයවනි ප්ැ ට ි ප්ැමිණිලා තිය න්යන. අප්ි ගි
වතායව සිහිප්ත් කරගත්යත් සතිප්ට්ඨාන භාවනාවට ප්රයේශ වන
ආනාප්ාන භාවනාව සම්ෙන්ධ ප්ුරැකක්. ඒයක අවසාන යකාටයසදි
ඉතාමත් ප්ුළුල් යක්ෂ්තර කට විවෘත කිරීමක්, ආරාධනාවක්,
සමාරාධනාවක් සහිතව ි ආනාප්ාන මුල්ම ප්ර්ව ත් හමාර යවන්යන.
යවන විදිහකට කි නව නම් යම් ක - කය හිත් ඇත්තා වූ ආශ්වාස
ප්රශ්වාස ක , වාය ෝ යප්ාට්ඨබ්ෙ ධාතුව මුල් කරයගන ප්ටන්ගන්නා
වූ, යලෝකය ් ප්රසිද්ධව ප්වතින්නා වූ ආනාප්ාන සති භාවනාව
අවසානය ්දී ඒ මාගයය ් තමන්යග් ආධාත්මික සම්ප්ූණය යලෝක ත්,
ොහිර සම්ප්ූණය යලෝක ත්, ඇති යවමින් ප්වතින යලෝක ත්, නැති
යවමින් ප්වතින යලෝක ත් ආදී වශය න් කාල වශය න්, අවකාශ
වශය න්, ප්ුළුල් භාව කට යප්ාදු භාව කට ප්ත් කරමින්
සමායලෝචන ක් තම ි ආනාප්ාන ප්ර්වය ් අවසාන කරන්යන.
ඒයකන් යප්්නවා යම් ඒක යර්ඛී , දම්වැල් ප්ුරැක් වායග එකියනකට
සම්ෙන්ධ යවන්ට ඉදිරිප්ත් කිරීමට ගන්න උත්සාහ ක් යමතන
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තිෙුණත් හැම සන්ධි ස්ථාන කදීම යොයහෝම ප්ළල් භාව ක්, ගැෙුරක්
කි න යම් යදකටම ඉඩ ති ායගන
න යද්ශනා විලාස ක්
සතිප්ට්ඨාන සූතරය තිය න්යන. ඊට වැඩි යවනස්ව යර්ඛී
සම්ෙන්ධතාව, එයහම නැත්නම් ප්ුරැයකන් ප්ුරැක සම්ෙන්ධ කරන
ස්වභාව
දක්වන සූතර, ඒකට සායප්්ක්ෂකව සූතර ප්ිටකය ්
යකාච්චරවත් අප්ිට දකින්නට ලැයෙනවා. ආනාප්ානසති සූතර
ගත්තහම ඒයක තිය න්යන ආනාප්ාන සති
දිගයටෝම දිගට
යගනි න හැටි. ගිරිමානන් සූතරය, කිම්ිල සූතරය, ආදී සූතරවල
ආනාප්ාන සති දිගට වඩන හැටි විස්තර වශය න් යප්න්වනවා.
සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් ආනාප්ාන සති දිගට යප්න්වන කරම එක
ආකාර කට ප්ිඩු කරලා, අවසාන සමායලෝචනය ්දී අයනකුත්
සූතරවලින් ඉයගනගන්නා යකාටස් යම්කට සම්ෙන්ධ කරලා
දැනගැනීමකට ඉඩ ප්රස්තාව සලසලා යදනවා. ඒ කරලා ඉවර යවලා,
යවන විදි කට කි නව නම් යම් ආනාප්ාන යකාටස හඳුන්වාදුන්නට
ප්ස්යස අද අප්ි යම් ඉදිරිප්ත් කරගත්ත සතර ඉරි ේව ප්ිළිෙඳව
යද්ශනාව ආරම්භ කරනවා. ඒ යද්ශනාව ආරම්භය ්දී “පුනච පරං
භික්ඛ්ව” කි ල ි ආරම්භක ප්ාඨ “නැවතද මහයණනි, තවත්
භාවනාවක් කි මි” කි ලා ආනාප්ාන සති හඳුන්වා දීලා, සූයහන
දුරකට ඉදිරිප්ත් කරලා, ඒ මතු මත්යත් කි
ුතු, නමුත් යමතන
යනාකි යවන යකාටස් රාශි කට ඉඩ ප්රස්තාව ති ලා දැන් නවා
ඉරි ාප්ථ භාවනාවට.
යම් විදි ට ෙලනයකාට සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් යමතුවක් කල්
ආනාප්ානය
ඉදිරිප්ත් කරප්ු යකාටස සමථ භාවනාවට අදාළ
යකාටසක්
කි න එක දැනට භාවනා යලෝකය ් වාද විවාදවලින්
යතාර ි. හූම යකයනක්ම ප්ිළිගන්නවා ආනාප්ානය ් “ස්තාව
අස්සසති - ස්තාව පස්සති”, ඊගාවට “දීඝං වා අස්සස්න්තා - දීඝං
වා පස්සස්න්තා” ; “රස්සං වා අස්සස්න්තා රස්සං වා පස්සස්න්තා”
; “සබ්බකාය පටිසං්වදී” ; ඊගාවට “පස්සම්භයං කාය සඞ්කාරං” කි න
යම් සතර යප්ළ, මට්ටම් හතර, ආනාප්ාන සම්ෙන්ධ කරයගන සමථ
භාවනාව විස්තර කරන ගති ක් තිය නව. ඊගාවට යම් අද අප්ි
මාතෘකා කරයගන ඉදිරිප්ත් කරගන්නට ෙලායප්ායරාත්තු යවන
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14-වන ධමය යද්ශන .

යකාටස සමථ
ප්ැත්තට යනාගැළයප්නවා යනයව ි. නමුත්
යොයහෝමත්ම ඉක්මනට විප්ස්සනා ප්ැත්තට ආරාධනාවක්
තිය න්යන. ඒ සූතර කි වනයකාටත්, විස්තර අහනයකාටත් ඒක
වැටයහනවා. ඒ වායගම තම ි අටුවා විස්තර ගත්තම සාමාන
සූතරය ඉදිරිප්ත් කරනවාටත් වඩා යේග කින් යොයහෝම ඉක්මනට
විප්ස්සනාව දිහාට අටුවා විවරණ ය ාමු යවනවා.
ඒක නිසා අප්ි ගි ප්ාර යද්ශනායව අවසානය ් සඳහන්
කරගත්ත විදිහට, වර්තමාන ුගය ් භාවනා යලෝකය ් ආචාරීන්
වහන්යස්ලා වශය න් හැසියරන කට ුතු කරන ගුරැ උතුමන්
වහන්යස්ලායගත් ප්රයභ්ද යදකක් තිය නවා. යහාඳ හැයදන
සාසන ක ඒක හැටි. එකක් ඉතාමත්ම යකටි කරම ට කැමති ි.
සං්ේප රුචි කි ලා යම්ක සඳහන් කරනවා. ශිෂ න්ට ගැළයප්න
තායලට ප්රඥායගෝචර යකටි කරම ඉදිරිප්ත් කරන, ඒකට කැමති එවැනි
ශිෂ න්යග් ප්රි මනාප් ෙව දිනාගන්න ගුරැවරැ යකාටස තම ි ඒ.
තව යකාටසක් ඉන්නවා ිත්ථාර රුචි කි ලා - ඉතාමත්ම සවිස්තර
ප්ුංචි ප්ුංචි සූම යකාටසක්ම විස්තර කරමින් සි ල්ල දත ුතු ි,
“ස්බ්බ සබ්බං”, “සබ්බං සබ්බං” කි න ප්ැත්තට සි ල්ල දත ුතු ි
කි න ප්ැත්යතන් විස්තර කරනවා. යමන්න යම් යකාට්ඨාශ යදක තුළ
ගුරැවරැ අතර යකෝක යවතත්, ආධුනික ශිෂ න් අතර යලාකු ප්රශ්න
ප්ැන නගිනවා. ‘සං්ේප රුචි’ ඇත්තන්ට තිය න්යන යලාකු
ආරාධනාවක් අදම ප්ටන්ගන්න, දැන්ම ප්ටන්ගන්න, ඔ ඉඩ ති න
අවස්ථායව ප්ටන් අරගන්න කි ලා ඒක ප්ිළිෙඳව යලාකු සංයේග
ඤාණ ඇති සංසාර භ ඇති ඇත්තන්ට වහා ආරාධනාවක් කරනවා
දිරිගන්වනසුලු යලස. ‘ිත්ථාර රුචි’ ඇත්යතෝ ය ෝගාවචර න්යග්
සුදුසුකම් ෙලලා සාමාන ප්ාරමිතා ප්ිරීම් වයග් යද්වලට, සමථ
වැඩීම් වයග් යද්වලට ප්ුංචි ප්ුංචි ය ෝගාවචර ින්යග් ගති ලකුණු වත්
ප්ිළියවත් ආදී සංවර සීල හුඟාක් ගරැ කරලා සලකලා ඒ ඇත්තන්
ප්ුහුණු කරමින් න ගමනකුත් තිය නවා. ඒක නිසා ඒ වායග හුඟාක්
විස්තර සහිතව ශීල ටත් වින ටත් සූයහන තැනක් දීයගන න
ඇත්යතෝ, යමන්න යම් වයග් ස්ථානවල ඉන්න ශිෂ ින්, යකටි කරම
ඉක්මන් කරම ප්ුරැදු කරන ඇත්තන් දිහා වප්ර ඇහැකින් ෙලන
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ගති ක් තිය නවා. ඒ වයග් තම ි අර යකටි කරම , ඉතාම ඉක්මනින්
සමාධි ප්රඥා යකාටසට නවා. ශීල ගැන වින ගැන වැඩි අවුස්ස
අවුස්ස ඉන්යන නැතුව, සමාධිය න් ප්රඥායවන් ඉක්මනට න ඒ
ඇත්යතාත් අර හුඟාක්ම මූලික සුදුසුකම් යහා මින් ගත කරන
ඇත්තන් දිහා අවඥායවන් ෙලන ගති ක් තිය නවා. සතිප්ට්ඨාන
සූතරය ් යම් ප්රශ්න ට උත්තර ක් යනාසප් නසුලු ි. ඒ යමාකද?
ආනාප්ානසති සූතර වායග් ආනාප්ාන යහාඳට විස්තර කරලා යදන
එවුවය දී ඇත්තටම ඕන තරම් නිදහසට කරැණු, ඕන තරම් නිදර්ශන
යප්න්නනවා විස්තාර රැචි ඇත්තන්ට. සතිප්ට්ඨාන භාවනාව වශය න්
ගන්නයකාට ආනාප්ාන සති ප්ිළිෙඳව යකටි හැඳින්ීමකට ප්ස්යස,
සෘජුවම විප්ස්සනාවට ෙැසගැනීම නිසා සංයඛප් රැචි අදහස් ඇත්තා
වූ ගුරැවරැන්ට, ශිෂ න්ට, යම්යකන් සූයහන්න වධ ය , සාක්ෂි
ලැයෙන ගති ක් තිය නවා.
ඒක නිසා අප්ිට සාමානය න් වායදකට යනායගාස් ආස්තික
වශය න් යම් ප්රශ්න විසඳන්න තිය න්යන භාවනාවට ෙැසගත්ත
මුල් කායල යම් වායග කළු සුදු යවනසක් යම්යක තිෙුණට භාවනායව
ඉස්සරහට නයකාට යම් යදක අතර තිය න යවනස හුඟාක් අඩු ි.
ඉහළට නයකාට නයකාට යදයක්ම කරන්න හදන්යන එකම
සමක් ප්ිරිසිදු අදහසක්. නමුත් ඒ ඇතුල් යවන යදාරටු යදක
යදප්ැත්යතන් ති න නිසා යප්්න්න තිය න්යන හාත්ප්ස යවනසක්.
ඒක නිසා සමථ විප්ස්සනාවට, විප්ස්සනාව සමථ ට, ගත්තහම
හාත්ප්ස යවනස් යදකක් යනායේ. ඉහළට නයකාට නයකාට
එකියනකට අයනාන වශය න් උදේ කරන උප්කාර කරන කරම
යදකක්. ලංකායව ප්රසිද්ධව යම් සඳහා ප්ාවිච්චි කරන නිදර්ශන
තම ි ශ්රී ප්ාද කන්ද නගින්න ප්ාරවල් යදකක් තිය නව. යම් ප්ාරවල්
යදක යදප්ැත්යතන් ඇවිල්ලා ශ්රීප්ාද ප්ද්ම ට ය ාමු යවලා තිය නවා.
ඒක නිසා තැන්යන සානුයව ගමන් කරන ඇත්යතෝ ශ්රීප්ාද දිහාට
නයකාට යදප්ැත්තකින් එන්යන. නමුත් ඇවිල්ල ඉහළට නයකාට
නයකාට, මහගිරිදෙ හරි ට නයකාට, යදයගාල්යලාම ශ්රීප්ාද
දකිමින් සමාන්තරව ඉහළට ගමන් කරන හරි ට එනයකාට යදකම
ඉවර යවන්යන ප්ද්යමන්. සිරීප්ායද මළුයවන්. එයතන්ට ගි ාම
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ඔක්යකාම එක ි. එතන ඉඳන් ප්ල්යලහා ෙලනයකාට ප්ාරවල් යදකක්
තිය නවා. ඒ ඉතින් තමන් ඉප්දිච්චි ප්රයද්යශ හැටි ට, ගමන් ප්හසුකම්
යදකක් තිය න ෙව දන්යන, ඉහළට ගි ාට ප්ස්යස. නමුත් ඒ යදකම
ය ාමු කරවන්යන එකම තැනට.
ආන්න ඒ මූලික හිත ප්ුළුල්ව යම් ප්රශ්යන දිහා ෙලන්නට
යහාඳ සන්ධිස්ථාන ක්, ආනාප්ායනන් ප්ස්යස යකළින්ම හතර
ඉරි ේව යප්න්නන ස්වරූප් . “පුනච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු, ගච්ඡ්න්තා
වා ගච්ඡාමීති පජානාති.” න්යන්... න ෙව දැනගනි ි. ඒ කි න්යන්,
ූයම් කරි ාව භාවනාවට නංවනව ි කි ල ි අප්ි අද කායල
භාෂායවන් යම්කට කි න්යන. අප්ි සාමානය න් ආනාප්ාන
භාවනාව කරන්න ඉස්යසල්ලත්, ඉප්දිච්ච දවයස් ඉඳලම හුස්ම ගන්න
ගති නම් තිෙුණා. අප්ි එදා යත්රැම් අරගත්තා “ප්ාන” කි න වචයන
සූම ප්රාණීන්ටම, සංස්කෘතය න් “ප්රාණ” කිේවට, ප්ාලිය න් “ප්ාන”
කි න වචයන ි, ප්ාවිච්චි කරන්යන. ඒක ප්ාලි අටුවාව යතෝරන්යන
“වාත යොනව” ි කි ල, හුස්ම ගන්නව ි කි න අදහස ි. ඒ හුස්ම
ගත්තට හූම හුස්මක්ම ආනාප්ාන සති භාවනාවට වැයටන්යන නූ.
ඒ සඳහා වියශ්ෂය න්ම යම්ක භාවනාවක් ෙව දැනයගන භාවනාවට
නැංීමක් යකරැයවාත් ප්මණක් ඒක දිගින් දිගට, දිගින් දිගට
සංසාරය න් ගැලයවන්නට, එයහම නැත්නම් ප්රම නිෂ්ටාවට,
තුඩුයදන ගති ක් තිය නවා. එයහම නැතුව හුස්ම ගත්තට හුස්ම
ගත්ත ප්මණින් “ආනාප්ාන සති ” යවන්යන නූ.
ඒ වායගම තම ි ඉප්දුණා වූ සත්ත්වය ා ඉන්නා ෙවට
ලකුණක් තම ි නලි න ගති . එයහට යමයහට න ගති . අප්ි ඕනම
ඉතා කුඩා ජීවිය ක් නැත්නම් ඉතා කුඩා වස්තුවක් අණ්ීක්ෂ ක් ටට
දාලා ෙලනයකාට ඒක ප්ණ තිය නවද නැද්ද කි ලා ෙලන්යන
නලි න ගතිය න්. නලි නව නම් ප්ණ තිය නවා. ආන්න ඒ
සත්ත්වය කුට උරැම මූලික ස්වභාව හැම යේලායේදීම නිවනට තුඩු
දීලා නැති නිසා, නමුත් එ ම නිවන සඳහා උප්කාර කරගත හැකි
වන ආකාර ක් තම ි සවයඥ න් වහන්යස් යමතනදී යප්න්නුයේ.
නයකාට න ෙව දැනගන්නවා. යම් සඳහා අප්ි සාමානය න් ය ෝග
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ජීවිත ක්, භික්ෂූන් වහන්යස්ලායග් ජීවිත ක් ගත්යතාත්, යම් ෙණ
අහන්න එනවා. ෙණ අහලා නවා. ප් යඞ්ක ට එනවා. ප් යඞ්කය න්
නවා. ප්ිණ්ඩප්ායත වඩිනවා. ප්ිණ්ඩප්ායතන් ප්ස්යස ආප්හු වඩිනවා
ආදී වශය න් දවස ප්ුරා හුඟාක් ඇවිදීයම් කරි ාවලි තිය නවා.
ආන්න ඒ කරි ාවලිය ්දී ඒක භාවනාවට නැංයවන ආකාර ක් ගැන
ය ෝගාවචර ට වියශ්ෂය න් කල්ප්නා කරන්නට ආරාධනාවක් තම ි
යම්යක තිය න්යන.
සතිප්ට්ඨානය ්
සර්වඥ න්
වහන්යස්
යම්
විදි ට
“ගච්ජ්න්තාවා ගච්ජාමීති පජානාති” කි න යකාටස ආනාප්ාන ට
ප්ස්යස භාවනාවක් වශය න් යගනහැර දක්වලා තිෙුණත් අප්ිට
හුඟාක් යවලාවට භාවනා කරනවා කි න චිත්ත රූප් ක් එක්ක
මැවිලා යප්්න්යන ප් යඞ්ක භාවනාව. නමුත් ප් යඞ්ක භාවනාව දිගින්
දිගට කරනවා කි න එක ආධුනික ාට එච්චර යල්සි නූ. ඒ නිසා
ආධුනික ා වියශ්ෂය න් මතක ති ාගන්න ඕන භාවනාව වශය න්
අර තිය න චිත්ත රූයප්ට ගැළයප්න තායලට කමටහන් යදනවා
කි නයකාට, ප් යඞ්ක භාවනාවට අදාළ කමටහන ඉස්යසල්ල යදන ෙව
හැෙූව. නමුත් භාවනාව ප්ටන්ගන්න ප්හසු නම් සක්මන්
භාවනායවන්. එන්න ඒකට තම ි යම් “ගච්ජ්න්තාවා ගච්ඡාමීති
පජානාති”, නැත්නම් න්යන් න ෙව දැනගන්නවා කි න එයකන්
යදාර ඇරගන්යන. ඒ තරම්ම ආධුනික ාට සක්මන් භාවනාව
යොයහාම වැදගත්. සක්මන් භාවනාව ප්ිළිෙඳව නි ම අර්ථකථන ක්
හියත් ති ාගත්යත නැත්නම් ප් යඞ්ක භාවනාව යොයහෝම ඉක්මනට
අමිහිරි යද ක් ෙවට, ඇෙුල් යවච්ච යද ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. ඒ
නිසා “ගච්ජ්න්තාවා ගච්ජාමීති පජානාති” කි න එක තුළින් හැකි
තාක් දුරට සක්මන් භාවනාව ප්ිළිෙඳව යලාකු ඉඩ ප්රස්තාවක්
ලොගැනීම සංයේප් රැචි, විප්ස්සනාවට ෙර, ගුරැවරැන්යගත්
ශිෂ න්යගත් වියශ්ෂ කාරණාවක් වියශ්ෂ ගති ලක්ෂණ ක් වශය න්
යප්න්වනවා. ආනාප්ාන සතිය න්ම ගැෙුරැවට සමථ වඩලා සමථ
ප්ිළිෙඳව යලාකු ප්රිච ක් ඇති කරගත්ත ය ෝගාවචර ාට නම්
විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ා තරමටම සක්මයන් වටිනාකම යනාසලකා
ඉන්නත් ප්ුළුවන්. යනාසලකා හිටි ාට භාවනාවට ොධා යවනව අඩු
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14-වන ධමය යද්ශන .

ගති ක් යප්්න්න තිය නව. යම් කාරණාව ඒ ය ෝගාවචර ින්
හසුරැවන ඇත්යතෝ දැනගත ුතු ඇතුළත කාරණාවක්.
ඒ නිසා සමථ මුල් කරයගන භාවනා කරන මධස්ථානවලත්
විප්ස්සනා මුල් කරයගන භාවනා කරන මධස්ථාවලත් සක්මනට
දක්වන ආකල්ප් යදකක් තිය නව. යදයගාල්යලාම ප්ිළිගන්නවා
සක්මන අවශ ි කි ලා. නමුත් යහාඳට සමථ ක් ඇති කරගත්ත
යකනාට නම් සක්මන අඩුයවන් තිෙුණාත් භාවනා ජීවිතය ්
මිහිරි ාවක් ධමය රස ක් ධමය ඕජාවක් ළං කරගන්න ප්ුළුවන්. දිට්ඨධම්ම
සුඛ විහරණ ක් තිය නවා. යමයලෝ වශය න්ම සැප් ජීවිත ක්
තිය නවා. ඒ නිසා ඒකට අප්ි කි නවා සුඛ ප්රතිප්දාව කි ලා. නමුත්
විප්ස්සනායේදී ආරම්භක සමථ ක් නැති නිසා, සමාධි ක් නැති නිසා
භාවනා ජීවිත
යොයහෝමත්ම සිද්ධි ෙහුල ි. යොයහෝම
අභිය ෝගකර ි. ඒ නිසා සක්මන් භාවනාව වියශ්ෂය න් වඩනවා.
ආනාප්ාන සති ප් යඞ්ක භාවනාවටත් වඩා සර්වඥ ධමයය ් ඇති තාක්
වූ ගැෙුරැ යකාටස් යොයහෝම ඉක්මනට, ය ෝගාවචර ා යහෝ
ගුරැවර ා ෙලායප්ායරාත්තු යවනවටත් වඩා ඉක්මනට ගැෙුරැ ධමය
කරා ය ෝගාවචර ා ඇදයගන න්ට ප්ුළුවන් ශක්ති ක් සක්මන්
භාවනාවට තිය නවා. ඒ යමාකද, විප්ස්සනායවදි අධික ී ය ක්
අවශ ි. ආන්න ඒ ී ය ඇති කරල යදනවා ප් යඞ්ක ට වඩා
සක්මයන්දී. එයතන්දි ඇති යවන ී ය විනාඩි ගායනන් යනයම ි.
නමුත් තමන් යකාච්චර සංසාර භ කින්
ුක්තව, යකාච්චර
කුසලච්ඡන්ද කින් ුක්තව ය යදනවද? කරන ලද ප්ාරමිතා උප්නිශර
සම්ප්ත්ති තිය නවද? ති නව නම් ප් යඞ්ක ට වඩා ඉක්මනින්
සක්මයන්දී ගැෙුරැ ධමය යප්්න්න ප්ටන්ගන්නව. එයහම යත්රැණාම
ප් යඞ්කය ්දී කරන සමථ භාවනාවට යලාකු ඉදිරි තල්ලුවක්, යලාකු
ජවනිකායවන් ජවනිකාවට සිද්ධිය න් සිද්ධි ට ඉක්මනට මාරැ යවලා
ඉයබ්ට යගන න ගති ක් ප් යඞ්ක භාවනායවදී වුණත් දැකගන්න
ප්ුළුවන්. ඒ නිසා සක්මන් භාවනාව ප්ිළිෙඳ යහාඳ ආදර භාව ක්,
ප්ිළිගන්නාසුලු ගති ක්, ඇදහිලි ස්වරූප් ක් විප්ස්සනා කරන
ඇත්තන්ට, එයහම නැත්නම් තව විදිහකට කි නව නම් ප්ූණයකාලීනව
භාවනාවට හිත යනාය ාදා තමන් කරන එදියනදා කට ුතු අතර
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භාවනා කරන ගිහි ය ෝගාවචර න්ට යලාකු අර්ථ ක් තිය නවා. ඒ
විතරක් යනයව ි ප්ූණයකාලීනව එහිම ය දී සී ට සී ක් ගත කරන
ඇත්තන්ට වයග් ඉක්මනට සක්මන අතහරින්නට හම්ෙ යවන්යනත්
නැහැ, හුඟ කාල ක් සක්මන ආශර කරන්න යවනව. ඒකට යහ්තුව
ගිහි ජීවිතය වරින් වර භාවනාවට ගත කරන ජීවිතය නැවත
නැවතත් සමාධි කැයඩන්නට ඉඩ තිය න අවස්ථාව වැඩි නිසා, ඒ
සමාධි නැවත නැවතත් ප්ණ යප්ාවාගන්නට නම් ප් යඞ්ක ට වඩා
සක්මයනන් හුඟාක් ප්ිටිවහලක් ලැබීම ි.
ඒක නිසා යම් “ගච්ජ්න්තාවා ගච්ජාමීති පජානාති” කි න
ෙුද්ධ වචන ට අටුවාව දක්වලා තිය න විස්තර ෙලනයකාට යලාකු
ආරාධනාවක් යප්්න්න තිය නවා, ඉඳයගන කරන භාවනාව සක්මන්
භාවනාවට හැරීම සම්ෙන්ධව. “ප්ජානාති” කි න ප්ද
යතෝරනයකාට කි න්යන, “වියශ්ෂය න් දැනගැනීම.” ප්රශස්ත විදි ට,
ප්රකට විදි ට යම්ක දැනගැනීම. ඉතින් ඒ නිසා කි නවා
සාමානය න් දැන් අප්ි යමතනින් නැගිටලා දන් යගට නවා නම්,
එයහම නැත්නම් යවන ස්ථාන කට නවා නම්, අප්ි ප්ටන්ගන්නා
තැන ඉඳලා එතනට නකන් සාමාන දැනීමක් කායග නමුත්
තිය නවා. ඒක තිරිසන් සතුන්යග් ප්වා තිය නවා. නමුත් ඒ කි න
දැනුම යනයව ි යම් භාවනාවට නංවප්ු ගමනට තිය න්යන. තෙන
තෙන ප්ි වරක් ප්ාසා නවා කි න, යමතන ඉඳලා “දන් යගට
නවා” කි න මුළු වැයේ, හැකි තාක් ප්ුංචි ප්ූංචි යකාටස්වලට
කඩනවා. ප්ුංචි ප්ුංචි යකාටසක් යකාටසක් ප්ාසා ඒ ඒ යකාටසට හිත
ය ාදවමින් හිත ය ාදවමින් ගමන් කරන්න ප්ුළුවන් නම් එතනදී හිත
වැඩිප්ුර ය දීයම් භාවනා කරි ාවක ආනිශංස වශය න්, හිත විසියරන
ගති අඩු යවනවා. අතීත අනාගත වශය න්, එයහම නැත්නම් යවන
තැන් වශය න්, යවන ප්ුද්ගලය ෝ වශය න් සිත විසිරීම අඩු යවලා,
ප් ට හිත ක ට හිත සීමා කරගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් වැටයහනව,
වැඩි වැඩිය න් හිත ය ාදවප්ු නිසා, ප්ුරැදු කරප්ු නිසා. යම්න්න
යම්කට අටුවාව උනන්දු යවනවා යම්ක “්ගාචර සම්පජඤ්ඤය”
කි න්න. තමන්යග් හිත භාවනා යගෝචරය හිම ි. ප් යඞ්කය න්
නැගිට්ටට භාවනාව එතන ති ලා නවා යනයව ි. ඊගාවට ඇත්තා
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14-වන ධමය යද්ශන .

වූ යම් ඇවිදින ඉරි ේවට හිත, මනසිකාර , භාවනා යමයනහි කිරීම
ය ාදවනවා නම්, තාමත් අර හුස්ම රැල්ල යහෝ ප්ිම්බීම හැකිළීම යහෝ
කි න ප්ුංචි අරමුණු යවනුවට මුළු ක ම වශය න් හිත තාම ෙැඳිලා.
ආන්න ඒ ෙැඳී ගත කිරීම ායදනවා නම්, දිගින් දිගට වැඩි කරනවා
නම් ය ෝගාවචර ාට ඒ ය දවුමට ලැයෙන ලාභ තම ි යම් වැඩ
ප්ිළියවළ ඇතුයළ්, ූම කි න වැඩ ප්ිළියවළ ඇතුයළ්, අර ඉඳයගන
ඉන්න කරන භාවනාවටත් වඩා යහාඳට යත්යරන්න ප්ටන්
අරගන්නවා මානසික කරි ාවලි කුත්, කා ික කරි ාවලි කුත් කි න
වැඩ යදකක් න ෙව. ඒකට යහ්තුව යමාකක්ද? ඉඳයගන ඉන්නයකාට
ඉරි ේ යවනසක් ඇත්යත නූ. හුස්යම් යහෝ ප්ිම්බීම හැකිළීයම් හිත
තිය න්යන. ඒක සමාධි ට ෙර ි. ඒ යවලායවදී ීරි කරි ා කරනවා
අඩු ි. ඒ නිසා හිත නිමග්න යවල ි තිය න්යන. සමවැදිලා වයග්
තිය න්යන. නමුත් සක්මන් කරන යේලායේදී ඊට වැඩි සමාධි
අඩු ි ීරි වැඩි ි. ආන්න ඒ නිසා හියත් ඇත්තා වූ විනිවිදින ගති ,
සති , යහාඳට විශද යවලා ොහිර ට හිත න්යන් නැත්නම්, කාල
වශය න්, යද්ශ වශය න්, අනිත් ප්ුද්ගලය ා වශය න්, ඒ තුළම
තමන්ට ූයම් කැමැත්ත, ූයම් කරි ාව, කි ල යහ්තු ඵල ධමය වග ක්
වැඩ කරන ෙව යප්්න්න ප්ටන්ගන්නවා.
ඉතින් යම්ක තම ි, තවත් දි ුණු කිරීයම් අදහසින් යමතන සිට
“දන් යගට නවා” කි න ප්රය ෝජන ප්ැත්තක ති ලා, සක්මනට
නවා, සක්මයන් එහා යකායන් ඉඳල යමහා යකානට නව යමහා
යකායන් ඉඳල එහා යකානට නවා කිවුවහම. යමතන ඉඳලා දාන
ශාලාවට නවා වයග් කි න අර්ථ ක් යනයම ි - ප් යඞ්කය ්
ඉන්නවා වායග් ප්ූණයකාලීන භාවනාවක්. ආන්න ඒ කට ුත්යත්
ඉන්නයකාට අර කි ාප්ු ආකාර ටම කය ්ම හිත නතර යවනවා නම්,
නැවත නැවතත් එ ම යමයනහි කරමින්, හිත ඒ සක්මන් කරි ාවට
ෙන්දනවා නම්, ඒ වායගම ය ෝගාවචර ා ශූර නම්, දක්ෂ නම් සාර්ථක
වුයණාත් එසීයම් වැඩ ප්ිළියවළ ැීයම් වැඩ ප්ිළියවල තැබීයම් වැඩ
ප්ිළියවළ වශය න්, එයහම නැත්නම් “එසීම තැබීම” වශය න්,
එයහම නැත්නම් “වම දකුණ” වශය න් කරනයකාට යම් තුළ වැඩ
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රාජකාරි යගාඩක් සංකීර්ණ කරි ා රාශි ක් සිදු යවන ෙව යත්යරන්න
ප්ටන්ගන්නවා.
යම්ක තව විශද යවනවා නම්, යම් ැීයම් කැමැත්ත එසීයම්
කැමැත්ත තැබීයම් කැමත්ත ආදී වශය න් සූම කරි ාවකටම
විධාන ක් යච්තනා ප්ූර්වකව සිද්ධ යවලා ඒ අනුව තම ි යම් ක
වැඩ කරන්යන් කි න එක දැනගන්න ප්ුළුවන් තරම් ය ෝගාවචර ාට
අසම්යමෝහ ක් ප්හළ යවනවා. යමයතක් තිෙූ සම්යමෝහ දුරැ
යවනවා. අප්ි සීලිමකට හ ි කරලා තිය න විදුලි ප්ංකාවක අවශ
විදුලි ඇණ තද කරප්ුවහම ඒ විදුලි ප්ංකාව කැරයකනවා. කැරකිලා
යේග වැඩි උයනාත් ඒක අප්ිට යප්්න්යන් චකර ක් විදි ට. ආරම්භය ්දී
නම් අප්ි දන්නවා යම්යක තිය න්යන යප්ති තුන ි. ඒ යප්ති තුන
යේග යවනයකාට යවනයකාට එතන සම්ප්ූණය චකර ක් හුළං කප්න
ෙව යප්්නවා. නමුත් විදුලි ඇණ දාන්ඩ ඉස්සල්ලා ඒක නිකන් කඩ
යගාඩක් විතර ි. ඒයක එක ඉරි වුවක් එක හැසිරීම් රටාවක් ඇත්යත
නූ. කඩ. විදුලි කැවිච්ච ගමන් ඒක එක රටාවකට එක ඉරි ේවකට
කැරයකන්න ප්ටන්ගන්නවා. යම් ශක්ති විදුලි ප්ංකායේ තිෙුණට
විදුලි ශක්ති කැේයව නැත්නම් ඒ වැයේ යවන්යන නූ.
ආන්න ඒ වායග් තම ි ප් ටත් එසීයම් යහෝ ැීයම් යහෝ
තැබීයම් විධාන යනාදුන්යනාත් ඒක නිකං දඬු කඩක් වායග් තම ි.
නමුත් ඒක යේගය න් යේගය න් නවා නම්, අප්ි හිතුයවාත් ඔ
කරීඩා තරඟ කට දුවන කරීඩකය කුයග ප් දිහා ෙැලුයවාත්, අප්ිට ඔ
විස්තර සහිතව දැකගන්න, අජ්ඣත්ත ෙහිද්ධා වශය න් දැකගන්න
ලැයෙන්යන නූ. අප්ි ඉතාම යහමිහිට ගමන් කරන ගමන් ඒ හූම
ප්ුංචි යකාටසක්ම විශදව යප්්න තායලට යමයනහි කරමින් යමයනහි
කරමින් ගත කරනවා නම්, ගමන් කරනවා නම් අප්ිට දැකගන්න
ප්ුළුවන් යවනවා යම්යක අඩු ගායන කරි ාවලී යදකක් තිය න ෙව. ඒ
කරි ාවලී යදයක් ම් යවලාවකට ය ෝගාවචර ා ශූර නම් යම් නාම
මාතර වශය න් සිදු වන ායම් කැමැත්ත, එසීයම් කැමත්ත, තැබීයම්
කැමැත්ත කි න එක ඔසවන කරි ායවන් හාත්ප්සින්ම ස්වාීන ි. ඇති
යවලා නැති යවලා නවා. ඒ නාම මාතර යච්තනාව ඇති යවලා නැති
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යවලා නවට සම්ප්ූණයය න්ම ස්වාීනව, ප් වශය න් එසීයම්
කරි ාව ඇති යවලා ප්ැවතිලා නැති යවලා නවා. යම් යදක යකාච්චර
සමීප්ව කළත් එකියනකට ස්වාීනව වැඩ කරන ෙව යත්රැම්ගන්ට
ප්ුළුවන් යවන තරමට ගැෙුරක් අප්ිට යම්යක ඇති කරගන්න ප්ුළුවන්.
අප්ි ඉස්යසල්ල දැක්යක් අර කැරයකන විදුලි ප්ංකාවක තිය න චකර
වයග් යද ක්. ප්ස්යස අප්ි ඒයක තට්ට තට්ට යවන් කරලා දැකගන්නව.
තට්ට තට්ට යවන් කරල දැනගත්තත් ඒකට ශක්ති කැවුයව නැත්නම්
ඒක කැරයකන්යන නූ කි ලා දැනගන්නවා වායග්. එතයකාට
යත්යරනවා විදුලි සම්ප්ූණය යවනස් කරි ාවලි ක්, ඒයකන් කැරයකන
විදුලි ප්ංකායව අර සම්ප්ූණය චකර යවනස් කරි ාවලි ක් කි ලා.
යමන්න යම් විදිහට යදක සම්ප්ූර්ණයය න් යවන් කරලා දැනගන්න
ප්ුළුවන්.
එයහම නැත්නම්, අටුවාව තවත් නිදර්ශන ක් යගන හැර
ප්ානවා, රැවලක් හුළං ෙදලා නැව අරගන න්නා යස්. යම් හුළයඟ්
හැටි ට තම ි නැයේ ගමන සිද්ධ යවන්යන. ඒ වයග් තම ි ප්ය ්
එසීම, චිත්ත කිරි වාය ෝ ධාතුව මගින් කරි ාත්මක කරනවා. ඒ
කරි ාත්මක කරනයකාට ශරීර
නව. රැවලට හුළං ෙදනයකාට නැව
ඒ දිහාවට යගනි නවා. ඊට ප්ස්යස එතන ඉන්න කප්්ප්ිත්තා ඒක
තමන්ට ඕන දිහාවට හසුරැවගන්නව. ඒ වයග් ශරීර කරි ා කිරීයම්
යේග ධාරාව එකක්, සිත කරි ා කිරීයම් යේග ධාරාව එකක්. හිත කරි ා
කිරීයම් යේග ධාරාව යවනමම “ඇති යවලා”, “ප්ැවතිලා”, “නැති
යවලා” න අතයර ශරීරය ් කරි ාවලි ත් යවනමම “ඇති යවලා”
“ප්ැවතිලා” “නැති යවලා” නවා. යම් යදක යකාච්චර කලවම් යවලා
තිෙුණත් යහාඳ විශදව දැනගැනීයම් ශක්ති ක් ය ෝගාවචර ාට
සක්මයන්දී ලැයෙනවා. යම් නිසා අටුවාව යගනි නවා යොයහෝම
ගැෙුරකට. ම් විදි කට සක්මන් කරන යවලායේදී වම දකුණ
වශය න් යහෝ යමයනහි කරනවා නම්, එසීම තැබීම වශය න් යහෝ
යමයනහි කරනවා නම්, එසීම ැීම තැබීම වශය න් යහෝ යමයනහි
කරනවා, නම් ඒ යමයනහි කරන යවලායේදී ක ට හිත ය ාදලා කය ්
වැඩ ප්ිළියවළ නාම ධමය රූප් ධමය වශය න් යදකක් සිද්ධ යවනවා ,
නාම ධමය ස්වාීනව ප්හළ යවලා නැති යවලා නව , රූප් ධමයත්
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ස්වාීනව ප්හළ යවලා නැතුව නවා , යම් යදක අතර ප්ුදුම විදියහ්
සම්ෙන්ධතාවකුත් තිය නවා කි ලා ෙලායගන නයකාට මතු
මත්යත් ප්හළ යවන්නා වූ ප්ටිවිප්ස්සනාව කි න, විප්ස්සනාව විසින්
විප්ස්සනා කරන්නා වූ තරමට ඒක ළඟ ළඟ කරකැයවන අවස්ථාවක
යම්ක යහාඳ කමටහනක් යවනවා. ඒක නිසා යම්ක කමටහනකුත්
යවනවා. ඒ වායගම තම ි සති ඥාන යදකම දි ුණු කරමින්
තමන්යග් ක
ප්ිළිෙඳව යලාකු අවයෙෝධ ක් ඇති කරමින්
සතිප්ට්ඨාන ටත් උදේ කරනවා. ඒක නිසා “කම්මට්ඨානං ්චව
සතිපට්ඨාන භාවනා ච ්හාති” කි ලා යම් විදිහට ූයම්දී න ෙව
දැනගන්නවා කි ලා, දැන් යම්ක හරවයගන කතා කරන්යන සක්මනට,
නමුත් න්යන න ෙව දැනගන්නවා කි ල තවත් අප්ි යම්ක යත්රැම්
කරගන්නවා නම්, ූම භාවනාවට නැංීයම් දක්ෂ යවනවා නම් ඒක
ය ෝගාවචර ාට කමටහකුත් යවනවා. සතිප්ට්ඨායනකුත් යවනවා.
නමුත් යම් සතිප්ට්ඨාන ෙණ අහන්න කලින් සතිප්ට්ඨාන ට
හිත ය ාදන්න කලින් අප්ි න යවලායවදී අප්ිට යම් වායග වාසි ක්
“ ූයමන්” තිෙුයණ් නූ. අප්ිට තිෙුයණ් යමතන ඉඳන් “දන් යගට
නවා ” කි න එක භාවනායවන් යතාරව නයකාට, “දන් යගට
ූම” සිද්ද යවනවා. නමුත් ඒ ූම තුළ කමටහනක් තිය න ෙව යහෝ
සතිප්ට්ඨාන ක් වැයඩන ෙවක් එදා තිෙුයණ් නූ. අදත් ආරම්භය ්දී
නූ. නමුත් ප්හු යවනයකාට ප්හු යවනයකාට යම් ූම තුළ කමටහන
යමන්ම සතිප්ට්ඨාන ක් ඇති යවනවා. මට මතක ි ඉස්සල්ලාම මයග්
ජීවිතය ්ත් යම් වයග ෙරප්තළ වචනවලින් යනයව ි, න යවලායවදී
“ න ෙව” දැනගන්නවා කි ලා ඒක ප්ුහුණු කරන්න අවුරැදු යදකක්
විතරක් මට ගත උනා. ඒ යමාකද? ඉතාමත්ම සකරි ජීවිත ක්,
යකළියලාල් ජීවිත ක් ගත කරන ගමන්, යම්ක වියනෝදාංශ ක්
වශය න් වයග් තම ි කයළ්. නමුත් එයහම නයකාට එක දවසක
මට මතක ි මහ තාර ප්ායර, මයග් එක ප්ැත්තක උයර් මල්ලක්
එල්ලිලා තිෙුණා. අනිත් ප්ැත්යත් අයත් ලි ුම් කවර වග ක් ලිප්ි
යගානුවක් වයග් තිෙුණා. ඉතින් එයහම න ගමන් එක ප්ාරට මට හුඟාක් කල් උත්සාහ කරලා තිෙුණා - එදත් මතක් උණා, දැන් යම්
න ෙව යමයනහි කරන්න ඕයන ි කි ල. ඉතින් ඒ ප්ි වරක්,
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ප්ි වරක් තිය න ප්ාසා දකුණ වම දකුණ වම කි ලා නයකාට ටික
යේලාවක් නයකාට යත්රැණා මිනිස්සු වැඩ ඇරිලා යේගය න්
යගදර න යවලාව, මමත් ඒ ගි අධාප්න කට ුත්ත හමාර කරලා
යේගය න් න යවලාව, ඉතින් තාර ප්ායර න්තර ක් වායග. නමුත්
යම් යමයනහි කිරීමත් එක්ක මට අල්ලාගන්න අමාරැ ි. ඉයබ්ම සිද්ධ
වුණා, ඒ මය ත් එක්ක යේගය න් න ඇත්තන්ට න්නට ඇරලා
තාර ප්ායර මම යහමිහිට ප්ි වර යේග ි යමයනහි කරන යේග ි
අඩු කළා. අඩු යවනව. නමුත් තාම කිසිම කමටහනක් ෙවට ප්ත් ීමක්
යහෝ සතිප්ට්ඨාන ක් ෙවට ප්ත් ීමක් නූ. උත්සාහ විතර ි. යමයහම
කරයගන කරයගන නයකාට එක ප්ාරටම වායග් තනිකර මම
විතරම ි යම් යලෝයක ඉන්යන. ඒ මහ ප්ාර මැද උනාට එක ප්ාරටම
අත්දැකීම සි ට සි කින් ප්ිරිච්ච ගති කට ආවා. ඉයබ් යකයරන
ගති ක්. යමයනහි කිරීමත් ඉයබ්ම යකයරනවා. ඇවිදිල්ලත් රූකඩ ක්
වායග ඉයබ්ම යකයරනවා. එතයකාට යප්්න්යන ප්ායර මම න්නට
ඇරලා මම එතන ති න ල ිට් කණුවක් වයග් එකකට නැගලා
ෙලායගන ඉන්නවා මං දිහාම. සම්ප්ූණය ප්ිට මිනියහක් කරන යද ක්,
ප්ිට මිනියහක් ෙලන්නා වායග්. ඒක නිකං චිතරප්ටි ක් ෙලන
යවලාවක වායග් එක ප්ාරට යලෝයක යදකට යෙදුණා වායගත්
යප්්නවා. මුළු යලෝයකම එකට එකතු උණා වායගත් යප්්නවා. හැෙැ ි
යම්යක තිය න යම් අලුත් ගති නිසා, සෙයකෝල ගති නිසා වහාම
මයග් හිත ගැස්සිලා ආය අවදි උනා ප්රකෘති යලෝයකට. එතයකාට
මම නැවතත් මිනිස්සු එක්ක ප්ායර ඇවිදින මනුස්සය ක්.
ආන්න ඔ වයග්, ඇවිදින යවලායවදි සති ප්ිහිටුීම
තමන්ටම සමෘද්ධ යවන යවලාව එනයකාට, ඔ අප්ි දැන් කතා කයළ්
සාමාන අද කායල් ප්ාවිච්චි යවන වචනවලින් ඒක තමන්ට
වැටයහන ආකාර ි. යම්ක සවයඥ යද්ශනාව අනුව ෙලනයකාට
යප්්න්යන නාම ධමය වැඩ ප්ිළියවළ කි න, යමයනහි කිරීයම් වැඩ
ප්ිළියවළ ප්ුරැද්දකට අල්ලලා දුන්නට ප්ස්යස ඒක දිගට අර කා ික
කරි ාවලි ට සමාන්තරව ඉයබ්ම යවන්ට ප්ටන්ගන්නවා. යමයනහි
කරන නිසා කා ික කරි ාවලි ත් යහමිහිට නැවතිල්යල් සිද්ධ යවනවා.
ඒ සිද්ධ යවන කරි ා යදක යවන් යවච්ච ගමන්, යමයනහි කිරීයම් වැඩ
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ප්ිළියවලක් තිය නවා, ඇවිදීයම් වැඩ ප්ිළියවළක් තිය නවා කි ලා
යදකට යවන් යවච්ච ගමන් “මම ා” නැති යවනවා. එතයකාට
යත්යරන්යන හරි ට තමන් දිහාම තමන් අමුත්යතක් දිහා ෙලා
ඉන්නවා වායග්. ඒක ගැෙුරැ භාවනාම වශය න් ප්ාවිච්චි කරන්යන
“ප්රයතෝ” ෙැල්ම කි ල. අනත්ත්තා, සුඤ්ඤ්තා, රිත්ත්තා, පර්තා,
කි ල ි අනාත්ම සඤ්ඤාව විස්තර කරන වචන තිය න්යන. ප්රයතෝ
ෙැල්ම කි ලා කි න්යන්, තමන් දිහාම තමන් අමුත්යතක් විදි ට
ෙලනවා. යමන්න යම් ප්රයතෝ ෙැල්ම ඇති කරන්න, ප් යඞ්කය ්දි
යනායවනවා යනයව ි, ප් යඞ්ක ට වැඩි යොයහෝම ඉක්මනට යම්
යද් සක්මයන්දී සිද්ධ යවනවා. අනිත් එක තම ි දායන ගන්න
යවලායේදී යම්ක ඇති යවනව. යම්ක තව ඉස්සරහට ි සතිප්ටඨාන
සූතරය දි ගැයනන්යන, තමන් යවනදට දාන යකයරහි ගිජුව යහෝ,
එප්ා යවලා යහෝ ඒ කට ුත්ත කරනවා යවනුවට දැන් දායන
ගන්නයකාට තමන්ටම තමන් දිහා ෙලායගන ඉන්ට ප්ුළුවන් ගති කට
එන විදිහකට නව. නමුත් සක්මයන් තරම් ඒක යල්සි නූ. යමාකද?
කූමට ඇත්තා වූ ගිජු භාව , එයහම නැත්නම් කූම යකයරහි ඇත්තා
වූ විවිධ හැඟීම්, යහාඳ, නරක යදකම යම් ප්රයතා ෙැලීමට ොධා
කරනව.
සක්මයන්දී කිසිම අර්ථ ක් නැති වැඩක් කරන නිසා,
‘ගමනක් නැති ගමනක්’ න නිසා යමන්න යම් ප්රයතා ෙැල්ම ගන්න
හරි යල්සි ක් තිය නව. එයහම නැත්නම් අප්ි හිතනවා නම් අප්ිට
යමතන ඉඳලා මීතිරිගල හන්දි ට
න්න යවනවා. අප්ිට
කැප්කාරය කුත් නූ. කවුරැත් නූ. යොයහාම වියේකීව ඒ ගමන
නයකාට අප්ිට ප්ුළුවන් යවනවා යම් වයග්, කාටවක්වත් හිනා
යවන්න කතා කරන්න යද්කුත් නූ, බිමට හිත ය ාදාගත්තා. ටික
යේලාවක්
නයකාට “ නවා” කි න ඉරි ේවට හිත ප්දි ම්
යවනයකාට, එහි හිත තැන්ප්ත් යවනයකාට යම් ගමන න්ට ඇරලා
යහාඳට ෙලාන ඉන්න ප්ුළුවන් ගති ක් තිය නව. යම්කට කි නවා
ප්රයතා ෙැල්ම කි ලා. යමන්න යම් ප්රයතා ෙැල්ම ඇති කරන්න නම්
්ගාචර සම්පජඤ්ඤය, අස්ම්මාහ සම්පජඤ්ඤය කි න යදක යහාඳට
වැඩ කරන්න යවනව. ්ගාචර සම්පජඤ්ඤය තම ි ඒකට ඉන්ධන
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සප් න්යන, යහ්තු ධමය යවන්යන. ඵල ධමය යවන්යන අස්ම්මාහ
සම්පජඤ්ඤය. අස්ම්මාහ සම්පජඤ්ඤය කි ලා කි න්යන යමහි
න්නා වූ සයතක් යහෝ වයම් සිට දකුණට ාමක් යහෝ එයහම එකක්
යවනවට වඩා යමතන සිද්ධ යවන්යන, නාම ධමය, රූප් ධමය අතර
ගමනක් කි ලා ය ෝගාවචර ාට යොයහෝම ඉක්මනට වැටයහන්න
ප්ටන්ගන්නවා. යම් වැටහීම ප්ටන්ගැනීම සමහර විටක ගුරැවර ා
හිතනවට වැඩි යගෝල ා තුළ සිද්ධ යවනවා. සමහර විටක යගෝල ත්
හිතුවට වැඩි ඉක්මනට තමන් තුළ කරි ාත්මක යවනවා. නමුත් හුඟ
යවලාවකට සිද්ධ යවන්යන ඒ යවන යද්, යවන ආකාර ට තමන්ට
වාර්තා කරගන්න ෙැරිකම. යවනත් විදි කටත් යවන්ඩ ප්ුළුවන්.
වාර්තා කිරීම වැදගත් නූ කි ලා හියතන්ටත් ඉඩ ති නවා. තවත්
එකක් යවන්ට ප්ුළුවන් - සක්මන ප් යඞ්ක තරම් වැදගත් නූ කි ලා
හිතන්ටත් ඉඩ තිය නවා. නමුත් ඒ ඒකාකාරී භාවනා ජීවිත සම්ප්ූණය
යසල්ලක්කාර කරලා සම්ප්ූණය ප්ණ යප්ාවන එක, ඒ විතරක් යනයව ි
භාවනාවක ඉන්න ෙවවත් කාටවක්වත් හැඟීමක්වත් ඇති යනාකර,
කමටහනත් සතිප්ට්ඨාන ත් යදකම වඩන්ට ප්ුළුවන් කරම ක් තම ි
සක්මන් භාවනාව.
යම්කට තවත් කාරණාවක් ඉදිරිප්ත් කරනවා නම් මට මතක්
යවන්යන ගිහිව මම භාවනා කරප්ු කායල වරින් වර භාවනායේ
ය දිලා වයරක භාවනා මධස්ථාන කට ගිහිල්ලා යම් වායග්
යොයහෝම ප්ූණය කාලීනව ඒකටම ය දිලා ය ෝගාවචරය ක් වායග
භාවනා කරලා, අනිත් දවයස ප්ැ විසිහතරට ප්ැ විසිප්හක වැඩ
හියත් ති ායගන යේගය න් වැඩ කරනව. ආන්න ඒ යදක අතරමැද
යලාකු සම්ෙන්ධතාවක් ඇති කරන්යන ප් යඞ්ක ට වඩා සක්මන භාවනා මධස්ථාන කට ගිහිල්ලා අප්ි සක්මයනන් ඉයගනගන්නා
යද්. භාවනා මධස්ථාන කට ගි ා නං හුඟාක් වටිනා කරලා
ඉයගනගන්යන ප් යඞ්ක , නමුත් ඒක යගදරයදාර ජීවිත ට
ය ාදාගන්න තිය න අවස්ථාව අඩු ි. යමාකද? එයහම අප්ිට අතක්
ප්ිට අතක් ති ායගන ප්ැ , යදක වාඩි යවලා ඉන්ට ති න අවස්ථා
අඩු ි. නමුත් එයහම කරි ාවත් යවන අවස්ථාවලත් ප් යඞ්කය ්දී වයග්ම
ශූර විදිහට ්ගාචර සම්පජඤ්ඤය කි න, තමන්යග් සතර
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සතිප්ට්ඨානය ්ම හිත රැඳීයම් යමයනහි කිරීයම් වැඩ ප්ිළියවළ
තිය නවා නම්, ප්ුදුමාකාර ගැෙුරක්, අස්ම්මාහ සම්පජඤ්ඤයක්,
ඇත්ත නැත්ත කරල යප්න්නන යමෝහ කප්න ගති ක්, මුළු භව
සංසායර ප්ුරාම යගනාප්ු යමෝහ ප්ටල කි න අප්ිව වල්මත් කරවන
අප්ි ඉන්ද්රජාල කට හසු කරවන ඇස් ෙැන්දුමකට හසු කරවන මම
මයග් සංඥාව කප්න්න ප්ුළුවන් ගති ක්, තිය නවා. ඒයකන් අදහස්
කරන්යන් නූ ප්ූණයකාලීනව කප්නවා කි ල. නමුත් චිත්තක්ෂණ කට
හරි කරන්න ප්ුළුවන්. තදංග නියරෝධ
කි න විදිහට ඒ
චිත්තක්ෂණය දි යම් මම නවා, සයතක් නවා, මම කූමට නවා
ආදී සංකල්ප් සම්ප්ූණයය න්ම දුරැ යවලා, යහ්තු ධමය ඵල ධමය අතර
වැඩ ප්ිළියවළක් නව, ඒ වැඩ ප්ිළියවළ සම්ප්ූණය යකයලස් සහිත
ප්ුද්ගල ට, ඒ කි න්යන යම් වැඩ ආරම්භ කරප්ු ය ෝගාවචර ට,
හරි ට කඩුවක් අරයගන යකයහල් කඳක් කප්ල දැම්මා වායග
හරස්කඩක් ෙලාගන්න ප්ුළුවන්. හැෙැ ි ඊගාව චිත්තක්ෂණය ් ආය
යකයහල් ගහ හැයදනවා. යවන විදිහකට කි නවා නම් අප්ි
සයම්මාහ ට වැයටනවා. යමයනහි කිරීයමන් හිත ප්ිට නවා.
යමන්න යම් විදි ට හරස් කැප්ුමක් දැකගත්තට ප්ස්යස එක
දිගටම ප්ාවිච්චි කරන්න ඒක යහාඳ ි, ඒක ි මයග් වගකීම, කි න එක
තම ි යම් ෙණ කි න එයක් අථය . ෙණ අහන එයක් අථය ත් ඒක ි.
වචන යත්රැම්ගැනීයම් අථය ත් ඒක ි. එතයකාට නං ය ෝගාවචර ා
භාවනායේදී සමහර යවලාවට දකිනවා රූකඩ ක් ඇවිදින්නා වායග් ,
දරකඩක් එයහ යමයහ න්නා වායග, කාටුන් චිතරප්ටි ක කාටුන්
චරිත ක් ඇවිදින්නා වායග්, තමන්ටම දැකගන්න ප්ුළුවන්. දැඩි නිත
සඤ්ඤාව සහිතව යහාඳ සුයඛෝප්යභෝගී ජීවිත ගත කරප්ු ඇත්තන්ට
නම් යම්ක දැනගැනීමත් එක්කම හිත කලයකාල යවනවා. තක්බීර්
යවනවා. සති නැතුව ගි ායදෝ, සමාධි නැතුව ගි ායදෝ, ඔළුව
යතෝන්තු යවනවා වායග, ක වැඩ කරන්යන නැතුව නවා,
සක්මයනන් එහාට යමහාට ඇදලා දාන්න හදනවා ආදී වශය න් නා
නා විදිහට යම්ක යචෝදනා ස්වරූප්ය න් ඉදිරිප්ත් කරනයකාට
වටහාගන්න ඕන, යම ායග භාවනාව නම් කි ලා දීප්ු තායලට
ඉදිරි ට නවා. නමුත් ඒ ඇත්යතා ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන
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සක්මයන්දී නාම රූප් ධමය අවයෙෝධ කරන්න යනයම්. සක්මයන්දී
සෘද්ධිය න්
ි කි ල ෙලායප්ායරාත්තු යවනව වායග ප්ටු අදහස්
ඉදිරිප්ත් කරයගන භාවනා කරන ඇත්තන්යග හිත කලයකාල යවන
ගති ක් තිය නව. අහසින්
ි කි ල ි ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන්.
අහයසන් යනයව ි යවන්යන, යප්ාළයේ තිය න වැලි කැට ක්, වැලි
කැට ක් ගායන යත්යරන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඉතින් එතයකාටත් අර
යලාකු ප්ුහු ෙලායප්ායරාත්තු ති න් හිටප්ු ඇත්තන්ට ෙලායප්ායරාත්තු
සුන් ීමක් සිදු යවනවා. ඒක සාමානය න් කි න්යන්, දැඩි නිත
සංඥායවන් භාවනා කරන යකනාට, යහලකින් ප්හළට ඇදයගන
වැයටන්නා වායග තමන්යග ප්දනම යදදරලා න්න ප්ටන්ගන්නවා.
නමුත් භාවනා වශය න් ෙලනයකාට නම් ලැයෙන්යන කාටත්
වැදගත් යහාඳ අත්දැකීමක්. ඒ අත්දැකීයම්දී යවන්යන අන්න අර කි න
ශුනයතාව, අනාත්ම භාවය, තුච්ඡ භාවය, රික්තක භාවය, පර්තා
භාවය. ඒක යප්්න්යන් අසයම්මාහ ක් වශය න්, යමයතක් කල් තිෙුණු
සයම්මාහ දුරැ කිරීමක් වශය න්.
ඉතින් ඒ නිසා සක්මන් භාවනාව යෙෞද්ධ භාවනා කරම අතර
තිය න ඉතාමත්ම වැදගත් සන්ධිස්ථාන ක් - ගිහි ජිවිත කි න
ප්ෘථග්ජන, සතිප්ට්ඨාන ගැන දැනගන්න කලින් ගත කරප්ු ජීවිත ත්,
ඒ වායගම සම්ප්ූණය ය ෝගාවචර අරණගත ජීවිත ත් කි න යම් යදක
ගැටලනවා. යමන්න යම් සක්මන් භාවනාව ගැන විප්ස්සනාවට ගරැ
කරන, යමයනහි කිරීමට ගරැ කරන ඇත්යතෝ හුඟක් නිතර කතා
කරනවා. නිතර ය යදනවා. නමුත් සමථ ඉක්මන් කරන ඇත්යතා
යම්කට එච්චර ගරැ කරන්යන් නූ. යම්ක යහ්තු සහිතව යවන යද ක්.
යමාකද යහාඳට සමථ භාවනායවන් නීවරණ ධමය ටප්ත් යවලා
ඉන්න යකනාට නම් ඉරි ේ සමතාව ඉයබ්ම වායග සිද්ධ යවනවා.
නිතර සක්මන් කරලා නැති උනත් ී ය නිතරම නැගිටලා හිටිනවා,
සමාධි තිය න නිසා. ඒ නිසා එයහම ඒ ගුරැවරැ සක්මන් භාවනාව
ප්ිළිෙඳව වැඩි යවලා ගන්යන නූ. යම්ක ඇත්ත ෙවට, සාක්ෂි ක් ෙවට,
යහාඳම කාරණාව තම ි විප්ස්සනා භාවනායේදීත් යම් වායග් ෙණ
අහලා, සක්මන ි, ප් යඞ්ක ි යහාඳට ප්දන් කරගත්ත යකනාට, ප්හු
යවනයකාට සක්මන් අඩු කරලා ප් යඞ්ක වැඩි කළාට හානි ක් නූ.
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නිතර ප්වතින සමාධි තිය න නිසා ීරි සමාධි ත් එක්ක සම ෙර
ෙව ඉයබ් යවනවා. එතයකාට සක්මන අඩු කළාට කමක් නූ. නමුත්
ආරම්භය ්දී නම් විප්ස්සනා ය ෝගාවචර න්ට ඉතාම ආරක්ෂාකාරී
උප්යද්ශ තම ි සී ට සී ක්, නැත්නම් යදක සම කරලා, ප් යඞ්ක
භාවනාවට සමාන කාල ක් සක්මන් භාවනාවට ය ාදන්ට කි න
අදහස. වැඩි කරන්නත් එප්ා අඩු කරන්නත් එප්ා; සම සමව. ප්හු
යවනයකාට ප්හු යවනයකාට භාවනාව හරි නයකාට, ප් යඞ්ක
භාවනාව වැඩි කළාට කමක් නූ. ය ෝගාවචර ාට ඒ වගකීම යදන්න
ඕයන.
යම් තරම් යම් ආනිසංසජනක සක්මන් භාවනාව ප්ිළිෙඳව
සවයඥ න් වහන්යස්යග් චංකමන ආනිසංස කි න සුතර යද්ශනාවකම
සඳහන් යවනව. ඒ චංකමන ආනිසංස සූතර දිහා ෙලනයකාට
යප්්නවා යකාච්චරක් ඒක සර්වඥ න් වහන්යස් දැනයගන ප්රය ෝජන
ගත්තද, ඒ වායග්ම සංඝ ා දැනගැනීම යහාඳ ි කි ලා යකාච්චරක්
අනුදැන වදාරල තිය නවද කි ලා.
“පඤ්චි්ම භික්ඛ්ව චඞ්ක්ම ආනිසංසා”11 මහයණනි යම්
සක්මන් භාවනායේ ආනිසංස ප්හක් තිය නව. “අද්ධානක්ඛ්මා
්හාති. පදානක්ඛ්මා ්හාති.” එතනින් ගි ාම “අප්පාබා්ධා ්හාති.
අසිතපීතඛායිතසායිතං සම්මා පරිනාමං ගච්ඡති. චඞ්කමනාධිග්තා
සමාධි චිරට්ිති්කා ්හාති” ඒයකන් කි න්යන් සක්මන් භාවනාව
ප්ිළිෙඳව ෙුදු හාමුදුරැවන්යග යකාච්චර ප්ළල් දැනුමක් තිබිලා
තිය නවද කි ලා. ඒ කායල දෙදිව අනිකුත් ආගම් යම්ක දැනයගන
තිය න්න ඇති. නමුත් අභාග කට වයග, ෙුදුරාජණන් වහන්යස්
සුතර කට දාලා යම්ක යද්ශනා කළා වයග් ඒ ඇත්යතෝ යම්ක
රැකගත්යත් නැති නිසා ඒක යමච්චර විචිතරව ඉතුරැ යවලා නූ,
ඉතිහාසගත යවලා නූ. ඒ නිසාමයදෝ සවයඥ න් වහන්යස් යම්ක
වියශ්ෂ සුතර ක් වශය න් ශිෂ න්ටත් ශරාවක න්ටත් කටප්ාඩම්
කරයගන තර්ක කරලා ඉයගනයගන භාවනා කරලා දැනගැනීමට, ඒක
මුද්රා තෙලා තැන්ප්ත් කළා වායග් යද ක් තම ි, යම් චඞ්කමානිසංස
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

අංගුත්තර නිකා , ප්ඤ්චක නිප්ාත , චඞ්කමානිසංස සූතර .
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සුතරය කි ලා කි න්යන. අංගුත්තර නිකා්ය් පංචක නිපාත්ය් යම්ක
සඳහන් යවනව.
ඒයක තිය නවා “අප්පාබා්ධා ්හාති.” නිතර සක්මන ෙහුල
කරලා භාවිත කරන යකනාට ආොධ අඩු ි, ශාරීරික ආොධ අඩු ි.
සාමාන රැකි ාවක, සාමාන වෘත්ති ක, එදියනදා වැඩ කරනයකාට
හැම යවලායවම ක වැඩ කරන්යන් එක ප්ැත්තකට වැඩිය න් ෙර
යවලා. අප්ි වැඩ කරනයකාට, දකුණට ෙර වැඩි ි වමට ෙර අඩු ි
දකුණත්කාර න්යග්. වමට ෙර වැඩි ි වමත්කාර න්යග්. එයහම
නැත්නම් හිටයගන වැඩ කරන අ යග ප් ට ෙර වැඩි ි. අත් යදකට
ෙර අඩු ි. ඉඳයගන වැඩ කරන ඇත්තන්යග අතට ෙර වැඩි ි, ප් ට
ෙර අඩු ි. නිතර න එන ඇත්තන්යග් වායග් යනායව ි එක තැන
ඉන්න ඇත්තන්යග. හූම ශිල්ප් ක්ම ශිල්ප් ක් ෙවට ප්ත් යවන්යන
ක නුහුරට වැඩ කරන නිසා. ක සමානව වැඩ කරනව නම් එතන
කිසිම ශිල්ප් ක් නූ. හැෙැ ි එවැනි සමානව වැඩ කරන යකනාට
ආොධ අඩු ි. ඒ නිසා අද තිය න්යන් යම් ජීවිතය ් සූදුවක්. ඉතාම
දක්ෂ, ම් කිසි වෘත්ති ක ඉතා දක්ෂ යකනාට වෘත්තී යලඩ කි ලා
ජාති ක් අද නීන යලෝයක හඳුනයගන තිය නව. වෘත්තී වශය න්
ප්හළ යවන යලඩ ජාති. ඒ යමාකද, හිත ි ක ි ඒකාන්තය න්ම
එකම ප්ැත්ත ි වැඩ කරන්යන. ඒක අධිකව කරි ාත්මක යවන නිසා
එතන ඇති වන අසම භාව නිසා ආ ුෂ අඩු යවනව. ආොධ වැඩි
යවනව. ඒ නිසා යමානම වෘත්ති ක්වත් යමානම ශිල්ප් ක්වත් නූ යවන විදිහකට කි න්න ප්ුළුවන් ශිල්ප් ක් යවන්යන නූ - ක
සමෙරව වැඩ කරන කිසිම යකයනකුට. ප්ුංචි දරැවන්යග් ක හරි ට
සමෙරව වැඩ කරනවා. ඒක නිසා උන්ට ශිල්ප් නූ. ශිල්ප්
ඉයගනගන්න තරම් උන් යකයලසිලා නූ. ඒක හරිම ප්විතර ි.
සත්තුන්යගත් ශිල්ප් නූ. යමාකද හැම යවලායවම ස්වාභාවිකව ක
වැඩ කරනව. මනුෂ ා කි න සතා විතරක් ශිල්ප් දක්වන්ට ගිහිල්ලා
අප්රායද ක විකෘති කරගන්නව. ආන්න ඒ විකෘති භාව නැති
කරලා ක සම ෙර කිරීමක් සක්මන විසින් ඇති කරන නිසා ආොධ
අඩු කරනව.
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අද වියශ්ෂය න්ම යලෝකය ් ප්රසිද්ධ යේයගන න සම්ොහන
විදායේදී යහාඳට යප්්න්න තිය නවා, යහාඳට දැනුම් දීලා තිය නවා,
ශරීර න්තයර් තුරැ ප්ුවරැ යදක තම ි අතුල් යදක ි ප්තුල් යදක ි.
අප්ප්ාොධ භාව යහාඳට ප්ැහැදිලි ි. විවිධ ප්ැතිවලින් ඕක යප්න්නල
යදන්න ප්ුළුවන්. ක
යොයහාම සම ෙර යවනව. ඒ නිසා
“අප්පාබා්ධා ්හාති”. මානසික ප්ීඩායවනුත් සම ෙර යවන්න ප්ුළුවන්.
යමාකද? සක්මන් කරන්යන වැඩකට යනයව ි. අප්ි සිංහලට යම්ක
කි න්යන් හක්කලං කරනව ි කි ල ි කි න්යන. “යම් හරිය සත්තු
හක්කලං කරනවා. අර ඉලන්දාරි දැන් යම් ප්ැත්යත හක්කලං කරනවා
වැඩි ි.” ඕන් ඔ වයග් වචන රාශි කින් කි යවන්යන ඒ ඇවිදීම
අර්ථවත් වැඩක් යනයව ි ෙව ි. නිකං සාමානය න් හැසියරන
ගති ට ි තිය න්යන්.
ඊගාවට ඉස්යසල්ලාම තිය න්යන ඇත්තටම “අද්ධානක්ඛ්මා
්හාති පධානක්ඛ්මා ්හාති”, අද්ධානක්ඛයමා කි ල කි න්යන් දීර්ඝ
ගමන් මාගය කට වැටිලා. අදන් මග කි ල කිේවම, ප් ින් න
හැතැක්ම ගණන් න ගමනට කි නව අදන් මග කි ල. දීර්ඝ
ගමනකට නවා නම්, යේගය න් දුවයගන න හදිසි වැඩකාර ින්ට
දීර්ඝ ගමන් න්න ෙූ. ඒ ඇත්යතා යොයහාම ශීඝරය න් ප්ටන්
අරගන්නවා. ශීඝරය න් වැඩ හමාර යවනවා. දීර්ඝ ගමනක් න්ට නම්
සූයහන ඉවසීයම් ශක්ති කින් ගමන සංවිධාන කරගන්ට ඕන.
ශක්ති වැ කිරීම කරමානුකූලව කරන්ට ඕන. ආන්න ඒ වායග
අඩුප්ාඩුකම් තිය න යකයනක් ඉන්නව නම් සක්මන් භාවනා
කරනයකාට ඒ ප්ුද්ග ායග හිත දීර්ඝ වැඩකට දීර්ඝ ගමනකට සුදානම්
කරගන්ට ප්ුළුවන් ශක්ති ක් සක්මයන් තිය නව. ඒ නිසා සවයඥ න්
වහන්යස් වස් කාලය න් ප්ස්යස සමහර යවලාවට මාස නමය
වාරිකාවකට ෙහිනවා. සමහර යවලාවට මාස අයට් හයත්, සමහර විට
මාස හය ්, අඩුම මාස හ ක්වත් ඇවිදිනවා. ඒ දීර්ඝ සක්මනකට
නැත්නම් දීර්ඝ චාරිකාවකට සවයඥ න් වහන්යස් සුදානම් යවනවා
නම්, න්න දවස් ගානකට ඉස්යසල්ල සක්මන වැඩි කරනවා කි ලා
ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්යස් දැනයගන ඉන්නවා. නැත්නම් ආනන්ද
ස්වාමීන් වහන්යස් දැනගන්යන සවයඥ න් වහන්යස් යම් සැයර් දීර්ඝ
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ගමනකට නැත්නම් චාරිකාවකට සූදානම් යවනවා කි ලා, යවනදාට
වඩා සක්මන වැඩි කිරීම නිස ි. සවයඥ න් වහන්යස් අද කායල යලාකු
යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස්ලා වායග කාල සටහන් ප්රසිද්ධ කරන්යන්
නූ. කි න්යනවත් නූ. තමන්යග් ප්රධාන උප්ස්ථා ක ාටවත්
කි න්යන් නූ. උප්ස්ථා ක ා ඥානවන්ත නම් දැනගන්යන ඔන්න
ඕයකන් තම ි. “අද්ධානක්ඛ්මා ්හාති - පධානක්ඛ්මා ්හාති”
යදයවනි එක තම ි ෙරප්තළ වැඩකදී යලාකු ඉවසීයම්
ශක්ති කින් වැඩ යකරැයව නැත්නම් අතරමගදී වැයේ කඩායගන
වැයටනවා. “සතඤ්ච ධ්ම්මා න ජරං උ්පති”12 කි ලා කි නවා.
සත්ප්ුරැෂ ධමය , සත්ප්ුරැෂ යග වැඩ අතරමගදි ජරාවට ප්ත් යවන්යන
නූ. යහ්තුව යමාකද, සක්මනත්, ඉවසීයම් ශක්ති ක් තිබීම ි. අන්න
ඒ ඉවසීයම් ශක්ති දීර්ඝ ගමන් වැඩ ප්ිළියවළට යහෝ ෙරප්තළ වැඩ
රාජකාරි ක් යගාඩාක් කල් කරයගන ූමට ශක්ති ඇති කරල
යදන්යන සක්මන ි. යවන යමානවත් නිසා යනයම ි. යදකටම යහ්තු
යවලා තිය න්යන යම් සම ෙර ගති ි. යකාච්චර වැඩ ආවත්
යකාච්චර අවුල් තිෙුණත් හිත නරක් කරගන්යන නූ. ඒ අ යකාච්චර
ලාභ සත්කාර ඇවිල්ල ස්තූති කළත් තමන්යග් වැඩ ෙහා තෙන්යනත්
නූ. ඒ යවද්දි තම තමායග වැඩ දිගට කරන්න නම් යහාඳ ප්රිච ක්
ඇති කර යදන්යන සක්මයනන්. ඊගාවට තම ි “අප්පාබා්ධා...” අප්ි
සාකච්ඡා කරප්ු එක, කා ික ආොධ අඩුකම කි න එක.
ඊගාවට කි නවා “අසිතපීතඛායිතසායිතං සම්මා පරිනාමං
ගච්ඡති” කි ලා. කන, යොන, යලවකන, කැවිලි හප්ලා කන, වායග
යද්වල් යහාඳට දිරවනවා. ඒ නිසා ෙයේ යලයේ, යමාකද යලයේ ෙයේ යලයේ, එයහම නැත්නම් කි නවා නම්, යලෝකය ් ඉස්සර
යවලාම ප්හළ යවච්ච යලයේ තමා ෙයේ යලයේ. ඒ ෙයේ යලයේට
යහ්තුව ෙුබ්ෙඩකම. වැඩ කරන්යන නැතිකම. යහාඳට වැඩ කරනවා
නම් ආහාර දිරවනවා. අවශ ආහාර ප්රමාණ දැයනනවා. යම්න්න
යම් යදකම ගරැ කරලා යප්න්වන තැන තම ි සක්මන. යහාඳට දායන
අරයගන ඉන්න යේලායවදි සක්මන් කරන්ට හියතන්යනත් නූ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

සං ුක්ත නිකා , සගාථ වර්ග , යකෝසල සං ුක්ත , රාජ සූතර .
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නිදාගන්න හියතනව. නමුත් සම ප්රමාණ ට ආහාර ගත්තා නම්,
සක්මන හරි වැදගත්. ඒ නිසා සඳහන් කරලා තිය නවා ප්ැරණි
ශ්යලෝකවල, නැගිටගන්න ෙැරි තරම් හුඟාක් කූම කනවා නම් ඉස්සර ෙමුණන්යග් ප්ුරැද්ද - එයහම යවනව නම් ඉක්මනට ආ ුෂ
යකටි යවනව ි කි ල. ප්රමාණ ට වැඩි ආහාර ගත්යතාත් ආ ුෂ
යකටි යවනවා. ආහාර ටිකක් අරයගන කූම කාල ඉවර යවච්ච ගමන්
ෙර වැඩවලට නවා නම්, දුවනවා ගස් නගිනවා ප්ීනනවා වායග
වැඩවලට නවා නම්, ආ ුෂත් දුවනවා වයග් යේයගන් යකටි
යවනව ි කි ල තිය නව. දායන මධම ප්රමාණ ට අරයගන සක්මන්
කරනවා නම් දීර්ඝා ුෂ ලැයෙනව ි කි නව. “යකෝරැක් ප්රශ්න ”
කි ල ආ ුර්යේදය ් සඳහන් කරනවා. වාග්භට කි න ඍෂීන්වහන්යස්
ගහක් මුලට යවලා වාඩි යවලා භාවනා කරනයකාට, ප්ක්ෂිය ක්
ඇවිල්ලා ඒ ගයහ් ඉඳලා කූගහනවා “යකෝරැක් යකෝරැක් යකෝරැක්”
කි ලා. ඉතින් අර ඍෂීන්වහන්යස් ගහ ටට යවලා ඉඳයගන
යොයහෝම භාවනානුය ෝගීව ගත කරනයකාට යම්ක ඇහුණා. යම්
ඍෂීන්නාන්යස යහාඳ යවද උතුයමක්; ආ ුර්යේදය ් තරිමූර්ති
වශය න් සඳහන් කරන වාග්භට කි න ඍෂීන්නාන්යස්. එ ා
කල්ප්නා කරනවා යම් ප්ක්ෂි ා අහන්යන යකෝරැක් කි ලා, කවුද
ආයරෝග කි න එක ි. යම් අහන්යන මයගන් කි ලා. ඉතින් ‘හිතෙුක්,
මිතෙුක්’ කි ලා, හරි ට ප්රමාණ දැනයගන ආහාර ගන්න, මැනලා
ආහාර ගන්න යකනා තම ි ආයරෝග කි ලා ඒ ඍෂීන්වහන්යන්
උත්තර යදනවා. නමුත් යකෝරැක් ප්ක්ෂි ා දිගටම කූගහනවා
යකෝරැක්, යකෝරැක්, යකෝරැක් කි ලා. අර ඍෂීන්වහන්යස් හිතාගත්තා
යම් ප්ක්ෂි ා මයග් උත්තයර්ට සන්යතෝෂ නූ. ඒ නිසා ‘හිතෙුක්,
මිතෙුක් ප්රිණතෙුක්’ කි ලා කි නවා. ගත්ත ආහායරට ගැළයප්න
විදි ට ඉරි ේ ප්වත්වන මනුස්ස ා තම ි ආයරෝග. එතයකාට
ප්ක්ෂි ා ඒ ගයහන් ඉගිලිලා නව න්න. ප්ස්යස ඒ ඍෂීන්වහන්යස්
ඒක යකාළ කූල්ලක ලි ාගන්නව යම් යකෝරැක් ප්ර ශ්න කි ල. ඒ
ප්ක්ෂි ා කූගැහුයව නම් උයග් කූගැහිල්ලට. නමුත් අර
ඍෂීන්නාන්යස් වියේක ෙුද්ධිය න් ඉන්නයකාට වැටහිච්ච යද් අද
ආ ුර්යේද ට එකතු යවලා තිය න්යන එයහම ි. තමන් ගන්නා
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ආහාර හිතවත් සප්්ප්ා
ගන්ට ඕන.

ආහාර යවන්න ඕන. ප්රමාණ

දැනයගන

ඊගාවට ඒ ආහාර ට ගැළයප්න සම්මා ප්රිණාම ට න
විදියහ් ඉරි ේ ප්වත්වන්නට ඕන. ඉතින් යම් වායග ඉරි ේ
ප්ැවැත්ීමක්, ෙුදුහාමුදුරැයවෝ ඒ ඉදිරිප්ත් කරන හැටි තමා. ඉතින්
එයහම කරනවා නම් යම් ති න ආනිසංස හතරට අමතරව
“චඞ්කමනාධිග්තා සමාධි චිරට්ිති්කා ්හාති.” ප් යඞ්කය ්දී ගන්න
සමාධි ප් යඞ්කය න් නැගිටිනයකාටම හැයලන්ට ඉඩ තිය නවා. ඒ
යමාකද? ඇස් යදක වහයගන, කනට සද්ද නැතුව, නාස ට ගඳක්
නැතුව, දිවට රස ක් කතාවක් නැතුව, ක ට කරි ාවක් නැතුව, ගන්න
සමාධි ඉතාමත්ම දැඩි සත්කාර ඒකකය ්දී යරෝගිය කුට ලැයෙන
සුව ක් වායග් එකක්. නමුත් සාමාන වාට්ටුවට දැම්යමාත් යලයේ
වැඩි යවන්න ඉඩ තිය නවා. එයහම යනයම ි සාමාන වාට්ටුයේදි
ලැෙුණා නම් වියේක ක්, යගදර ගි ාම උනත් අල්ලලා හිටිනවා. ඒ
වයග් තම ි සක්මන් භාවනායවදි සමාධි ක් ඇති කරගත්තා නම්,
යම්න්න යමයනහි කිරීයම් වැඩ ප්ිළියවළ යමන්න කා ික වැඩ
ප්ිළියවළ. යමයනහි කිරීයම් වැඩ ප්ිළියවළ ස්වාීනව සිදු යවනව.
කා ික වැඩ ප්ිළියවළත් ස්වාීනව සිදු යවනව. තමන්ට තමන්ම,
ොහිර යකයනක් දකින්නා වායග දැකගන්න ප්ුළුවන් යවනවා කි න
විදිහට, රූකඩ ක් වායග දැකගන්න ප්ුළුවන් යවනවා කි න විදිහට,
භාවනා ධමය, ගැෙුරැ ධමය වැටහීම සිදු යවනව නම්, ඒ ඇති වන
සමාධි , ප් යඞ්ක ට ගි ාම වැඩි යවනවා මිසක් අඩු යවන්යන නූ.
එයහම නැත්නම් තමන් යම් ස්ථානය ් හිටි ාද? ීදිය ් ඇවිද්දද?
එයහම නැත්නම් රජ යගදරද ඉන්යන්? කැයල්කද ඉන්යන්? යමානවත්
නූ. හැම යේලායේදීම සක්මයන්දීත් නැවත නැවත ඒ සමාධි
ගන්ටත් ප්ුළුවන්. සමාධි
ස්ථානය න් ස්ථාන ට ලැයෙනව.
යොයහාම ප්දම් යවච්ච සමාධි ක් තම ි ලැයෙන්යන් සක්මයන්.
ආන්න ඒ තරන් ආනිසංස සක්මයන් තිය න නිස ි යම් හූම
ප් යඞ්ක කටම කලින් සක්මන් කරන්න ඕන කි න්යන්.
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සතිප්ට්ඨානය ් කි ලා යදන්යන් “ගච්ඡ්න්තා වා ගච්ඡාමීති
පජානාති” කි ලා ආනාප්ාන ප්බ්ෙ ට ප්ස්යස. නමුත් විප්ස්සනා
භාවනා කරන ඇත්තන්ට යම්ක මාරැ කරලා, කලින් සක්මන් කරලා
ප්ස්යස ප් යංක ට න්ට කි න තරමටම යම්ක තදින්ම අවයෙෝධ
කරයගන තිය නව, ඒයක තිය න වටිනාකම. ඒ නිසා මං හිතන්යන
ලංකායේ සැලසුමක් සහිතව හදප්ු ප්ළයවනි භාවනා මධස්ථාන
තම ි යම් නිස්සරණ වන . යම්ක හදනයකාට සූයහන වගකීමක්
ඇතුව යම් සක්මන් ඇති කරප්ු නිසා අද හැම තැනම නිස්සරණ
වනය ් සක්මන්වල යෝයටෝ ප්ාවිච්චි කරනවා කුටි ි සක්මන ි
කි ල. හුඟාක් කල් ඉඳලා අයප්් අප්වත් යවච්ච යලාකු ස්වාමීන්
වහන්යස් යම්කට යොයහෝම ගරැ කරප්ු යකයනක්. උන්වහන්යස්
අන්තිමට අසනීප් යවලා දැඩි සත්කාර ඒකකය ් ඉන්නයකාටත්
කිවුයේ, “එළිය ් ප්හලිය ් කවුරැත් නැති යවලාවක යප්ාේඩක් මට
මතක් කරන්න, මට සක්මන තිය නව නම් ඔ කිසි යවදකමක් ඕන
නූ” කි ල. ඒ යකාරියඩෝයේ එහාට යමහාට යදප්ාරක් සක්මන්
කරන්න ප්ුළුවන් නම් උන්වහන්යස්යග් යලඩ සනීප් ි. ඔ යකාච්චර
දවස් තුයන් හතයර ෙඩගින්යන හිටි ත් උන්වහන්යස් හම්ෙ යවන්න
කවුරැත් න්යන නැත්නම් - ඔ අත්වැල ෙැඳලා තිෙුයන ඒක ි ඕයක සක්මන් කරන්න එක විතර ි කරන්යන. සක්මන් කරනයකාට
නැගිටිනව. ආන්න ඒ තරම් සක්මයන් ආනිසංස තිෙුණා. ඒ නිසා අප්ි
යත්රැම්ගන්න ඕන සතිප්ට්ඨාන භාවනා යසල්ලක්කාර විදි ට දි ුණු
කරන්න නම්, එයහම නැත්නම් සමාධි සහිතව දි ුණු කරන්න නම්,
යමන්න යම් “ගච්ඡ්න්තාවා ගච්ඡාමීති පජානාති” කි න ප්ද යහාඳට
විස්තර සහිතව යත්රැම්ගන්න යවනව.
ඊට ප්ස්යස කි නවා “ි්තාවා ි්තාම්හීති, නිසි්න්නාවා
නිසි්න්නාම්හීති, සයා්නාවා සයා්නාම්හීති” ඒක යමත්තා සුතරය ්දී
කි න්යන් “...නිසි්න්නා වා සයා්නා වා යාව තස්ස ිගතමි්ද්ධා එතං
සතිං අදි්ට්ඨයය බරහ්ම්මතං ිහාරං ඉධමාහු” කි ලා. තදෙල නින්යද්
ප්සු යනායවන, අනිත් හූම යවලාවකම මින් හිටි ත්, සිටිමින්
හිටි ත්, හිඳිමින් හිටි ත්, නිදායගන හිටි ත්, ප්වතින සති ක්
සතිප්ට්ඨාන ක් අවශ යවනවා. එයහම නම් දිගයටෝම ඒක
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14-වන ධමය යද්ශන .

භාවනාවකුත් යවනවා. සතිප්ට්ඨායනකුත් යවනවා. නමුත් අද අප්ි
සක්මනට ෙර වැඩි කරලා කාරණා ඉදිරිප්ත් කරගන්න ගි නිසා යම්
ප්ුවය වාකය ් සාමාන ප්දගත අථය අප්ට විස්තර කරන්න ලැෙුයණ්
නූ. නමුත් කාලය ් සීමාවකට දැන් අප්ි ප්ත් යවලා තිය නවා. ඒ නිසා
අප්ි අධිෂ්ඨාන කරගනිමු අයප්් භාවනායව ීරි අඩුකම නිසා
විචිතරතායේ අඩුකම නිසා ම් ප්මා ීමක්, ම් මළකඩ කූමක්, ම්
එක තැනක තැග්ගැහිල්ලක්, යම්ටටැහි ීමක් සිදු යවලා තිය නව
නම් ඒකට යහ්තුව ඉරි ේ සම ෙර යනාකිරීම ි. ප්රධාන වශය න්
සක්මන ප්ිළිෙඳව යත්රැම් යනාගැනීම ි. යත්රැම්ගත්තත් සක්මන්
ප්ිළිෙඳව කමටහන් සුද්ධ කරනයකාටවත් කි න්න ප්ැකියළන ගති .
යම්ක එවැනි ප්ැත්තකට දාන්න වටින යද ක් යනයව ි. යොයහෝම
වටිනා යද ක්. ඒක තව තව දි ුණු කරගැනීයමන්, අයප්් භාවනාව
මැද මාගය ට, සෘජු මාගය ට, ශීඝර මාර්ග ට ප්ත් කරගන්න,
සි ලුයදනාටම ශක්ති
වධර්
ෙල
ලැයබ්වා ි කි ලා
ප්රාර්ථනායවන් ුක්තව අදට නි මිත ධමය යද්ශනාව යමතනින් හමාර
කරනවා.
සාධු! සාධු! සාධු!
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15-වන ධර්ම ද ේශනය.
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස...!!!
“පුන ච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු අභික්ක්න්ත පටික්ක්න්ත
සම්පජානකාරී ්හාති. ආ්ලාකි්ත ි්ලාකි්ත සම්පජානකාරී ්හාති.
සමිඤ්ජි්ත
පසාරි්ත
සම්පජානකාරී
්හාති.
සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාර්ණ සම්පජානකාරී ්හාති. අසි්ත පී්ත
ඛායි්ත සායි්ත සම්පජානකාරී ්හාති. උච්චාරපස්සාවක්ම්ම
සම්පජානකාරී ්හාති. ග්ත ි්ත නිසි්න්න සු්ත්ත ජාගරි්ත
භාසි්ත තුණ්හීභා්ව සම්පජානකාරී ්හාතී’ති.”
සාධු! සාධු! සාධු!
යගෞරවනී ය ෝගාවචර මහා සංඝරත්නය න් අවසර ි. අප්ි
අද යම් සතිප්ට්ඨාන කි න වටිනා සාරගර්භ සූතරය ් ප්හයළාස්යවනි
වතාවට ි හමු යවන්යන, නැත්නම් ප්හයළාස්යවනි ප්ැ ට ි යම්
එළයෙන්න හදන්යන්. එතනදී අප්ි ප්වය වශය න් සතිප්ට්ඨායන
සම්ප්ජඤ්ඤ ප්වය ට ි අද යම් මාතෘකා තැෙුයේ. ඉතින් යමතුවාක් කල්
සතිප්ට්ඨායන ප්ිළිෙඳ මූලික උද්යද්ශ වශය න් හඳුන්වාදීමක් කරලා,
නිද්යද්ශ වශය න් කා ානුප්ස්සනායේ ඇතුළත ගැෙුරක් අප්ි යම්
ඉදිරිප්ත් කරගන්යන්. සවයඥ න් වහන්යස්යග් ඉදිරිප්ත් කිරීයම් කරම ත්
යොයහෝමත්ම ස්වාභාවික, ප්රඥායගෝචර, ඒ වායග්ම යොයහාම
ඇතුළතකට ගැෙුරකට ය ාමු කරන විදියහ් ෙරසාරකමකින් ුක්ත ි.
ඒ සුතර අහන, සුතම ඥාන වශය න් අහන ප්ළයවනි අවස්ථායවත්
යහාඳට වැටයහනවා එන්ට එන්ට, එන්ට එන්ට ගැෙුරකට සාර කට
යගනි න ෙව. ඒ වායගම තම ි චින්තාම වශය න් එහි ඇති අථය
විවරණ, ඒ වායගම තමන්යග් අත්දැකීම් එක්ක සම්ෙන්ධ කරලා,
සාමාන ෙුද්ධි ත් එක්ක සම්ෙන්ධ කරලා, අනිකුත් භාෂා විෂ ාන්තර
දර්ශනත් එක්ක සංසන්දන කරලා ෙලනයකාටත්, සුතම ඥාන
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

ඉක්මවලා ගිහින් චින්තාම වශය න් ගත්තහම මයජ්ඣ කලාණ
වශය න් ගත්තහම ඒයකත් තිය නවා යමතන ෙරසාරකමක්. ඒ
විතරක් යනයම ි ප්රතක්ෂ ඥාන ත් එක්ක අරයගන ෙලනයකාටත්
යොයහෝම ගැෙුරකට යොයහෝම ප්රමාථය ට කිට්ටු කරන තරමකට
යම්ක විහියදනවා. ඒක නිසා අප්ි කලිනුත් දවසක මතක් කරගත්තා
වායග කා ානුප්ස්සනාව විතරක්ම ඇති මාර්ග ඵල ඥාන ලොගැනීමට
ප්වා. ආරම්භක ප්ළයවනි සතිප්ට්ඨාන ගත්තත් ඒයකත් විශාල
ගැෙුරක් යප්න්නනවා. ආන්න ඒ ෙව දක්වන්ට තිය න යහාඳම
සාධක ක් තම ි යම් සම්ප්ජඤ්ඤ ප්බ්ෙ .
අප්ි මීට ඉස්යසල්ලා ඉරි ාප්ථ වශය න් සාකච්ඡා කරන්ට
ය දුණා. ඒයකදි “ගච්ජ්න්තාවා ගච්ඡාමීති පජානාතී” - ‘ න්යන් න
ෙව දැනගනී’ කි ලා “ප්ජානාති” කි න ප්ද ඉදිරිප්ත් කරයගන
තිෙුණා. ඒයක යප්්න්ට තිය න්යන සමස්ත ක් වශය න් අරයගන,
සමූහ ක් වශය න් අරයගන, ඒකක ක් වශය න් අරයගන
හඳුන්වායදන අවස්ථාවක්. ඒක ඉරි ාප්ථ කරනයකාට හතරකට ි
කඩාලා තිබ්යබ්. න්යන්, හිඳින්යන්, සිටින්යන්, යහාවින්යන් කි ලා,
ඉරි ාප්ථ හතරකට තිෙුණා. ඒ හතර ප්ිළිෙඳව කි නවා නම්, ප්ජානාති
කි න ප්දය ් “ජානාති” කි ලා කි න්යන් “දනී.” ඒක අප්ි සිංහලට
එයහමම හරවලා තිය නවා යහළ ෙසට. “ජානාති”, දනි ි. ප්ජානාති
කි නයකාට “ප්රකාර වශය න්, ප්රකාශ වශය න්, ප්රකට වශය න්
දනි ි” ආදී විදි ට “දනි ි” කි න එක තව යහාඳ ප්ැත්තට වියශ්ෂණ
යවනවා. මනා යකාට දන්නවා. යහාඳට ප්ැහැදිලිව ප්රකටව දන්නවා
ආදී වශය න් ප්ජානාති කි න ප්ද . එතයකාට අර දනි ි “ජානාති”
කි න හුදු කරි ාප්ද වඩා සුභවාදී, ආගමික, දාර්ශනික ප්ැත්තකට
යගනි නවා යම් “ප්රකට යලස දැනගැනීම”, “ප්රකර්ෂ යලස දැනගැනීම”
නැත්නම් ප්රසිද්ධ යලස ප්රකාරය න් දැනගැනීම.
සම්ප්ජඤ්ඤ ට නයකාට, ඉරි ාප්ථ හතරට කඩප්ු එක දැන්
ඊට වැඩි කීප් විදි කට, “අභික්ක්න්ත පටික්ක්න්ත” කි ලා ගච්ඡ්ත
ප්ද
කඩලා තිය නවා. ඊගාවට “ආ්ලාකි්ත ි්ලාකි්ත...
සමිඤ්ජි්ත පසාරි්ත” ආදී වශය න් අර ප්රධාන ඉරි ේවලට ගැටිච්ච
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නැති, ගැනිච්ච නැති යකාටස් - “ඉරි ාප්ථ ප්ුංචි සන්ධි” “අනුසන්ධි”
- ඒකත් ටිකක් විස්තර කරනවා. ඒ කරලා ඒ විස්තයර් දැනගන්නා
වචයනට “ප්ජානන” කි න ප්ද ට “සම්ප්ජාන” කි න ප්ද , “සං”
කි ලා තවත් යකාටසක් එකතු කරලා තිය නවා. සං - ප් - ජාන
කි ල එතයකාට ඒ ප්ද යකාටස් තුනකට කඩන්න යවනවා. “ජාන”
කි ලා කි න්යන් අප්ි ගි ප්ාර සතර ඉරි ේව ගැන ඉගනගන්න
යේලාවට ඉදිරිප්ත් කරගත්ත “ප්ජානාති” කි න ප්ද ම ි. “ජානාති”,
“ප්ජානාති” ප්රකර්ෂ යලස, ප්රකට යලස නැත්නම් ප්රකාර විවිධාකාර
වශය න් දැනගනී කි න එක “ප්ජානාතී”, “සම්ප්ජානාති”
කි නයකාට. එවුවට හරි දක්ෂ ි අටුවාචාරීන් වහන්යස්ලා.
උන්වහන්යසලා හරි ට යකස්සක් ප්ීරැවා වායග යොයහෝම ප්ිරිසිදුවට
යම්වා යගානු කරලා දීලා තිය නවා. ඒ නිසා භාෂා වකරණ
ප්ැත්යතන් ෙැලුවත්, ධමය යකාට්ඨාශ කඩකඩා ෙලන හුදු ඉයගනීයම්
ප්ැත්යතත් ෙැලුවත්, විශාල රසවත් ෙවක් විචිතර භාව ක් ඉදිරිප්ත්
කරනවා.
යම් ‘සං’ යකාටසට අථය තුනකින් උදේ කරනවා, නැත්නම්
තුන් ප්ැත්තකින් විගරහ කරනවා. “ස්ව ං” කි න අර්ථ යප්න්වනවා.
“සම්තයතා, සම්මා” කි ල අථය තුනකින් “ප්ජානාති” කි න ප්ද
වියශ්ෂණ කරනවා. “ස්ව ං” කි ලා කි න්යන්, නැත්නම් “සක”
කි ලා කි න්යන් තමා වශය න්ම දැනගැනීමක්. ප්රතක්ෂ ට තව
කිට්ටු කරනවා. “ජානාති” කි ල කි න්යන් හුදු කරි ාවක්, “දනී” කි න
කරි ා ප්ද . “ප්ජානාති” කිේවම ඒක වඩා විශදව, ප්රකර්ෂව, ඒ වයග්ම
ආකාර ප්රකාර වශය න් දැනගැනීම් වශය න්, අරිට වඩා ශිල්ප්ී
කරම කට දැකීමක් යප්න්වනවා. සම්ප්ජානාති කිේවට ප්ස්යස ඒ ස්ව ං
කි න අථයය න් “තමා” වශය න්ම දැනගැනීයම් ප්රතක්ෂ ඥන ට
කිට්ටු කරනවා. යම් කායගවත් දැනගැනීමක් කායගවත් විගරහ ක්
කායගවත් දාර්ශනික මත ක් යනයව ි. “තමා” වශය න්ම දැනගැනීම.
“තමා” වශය න් දනී - “තමා වශය න් විශදව දනී, නැත්නම් “තමා
වශය න් වියශ්ෂිතව දනී”, ආදී වශය න් එතයකාට සම්ප්ජානාතී
කි න, තමා වශය න් දැනගැනීමත් යදකට කඩනවා. “ප්ජානාති”
“සම්ප්ජානාති”.
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ඊගාවට “සමන්ත්තා පජානාති” කි නයකාට හාත්ප්සින්ම
දැනගැනීමක් යමතන ඉල්ලුම් කරනවා. ඉරි ාප්ථ ප්බ්ෙය ්දී හුදු
සමූහ වශය න්, ආරම්භ ක් වශය න්, හඳුන්වාදීමක් වශය න්
හතරකට කඩලා සාමාන ඉරි ේ හතර ි කි ලා යප්න්නනයකාට,
යම්යක ඉරි ේ තවත් ප්ුංචි ඉරි ේවලට කඩලා ඒ සූම ඉරි ේවක්ම
හාත්ප්සින්ම දැකගන්නවා. එක ප්ැත්තකින් එක දිසාවකින් දැකලා මදි.
ඒ දැකීම යහාඳට ප්රකටව යහාඳට ආකාර සහිතව විස්තර සහිතව - අප්ි
සාමාන විදි ට වවහාර භාෂායවන් කි න්යන ඒක වියශ්ෂය න්
දැනගත්ත ි කි න එක.
සම්මා කි න අථය ගත්යතාත්, මනා යකාට, විප්රීත වශය න්
යනයව ි, විප්ල්ලාස හිතකින් විප්ර් ාස යවච්චි හිතකින් යනයව ි,
යොයහෝම සමක් වූ හිතකින් අවිප්රීතව දැනගැනීමක් සඳහන් යවනව.
ඒකත් වියශ්ෂය න් දන්නව.
ඒ නිසා සම්ප්ජඤ්ඤ කි න ප්ද ට අථය හ ක්, හ ප්ැත්තකින්
දැනයගන කරගන්න ප්ුළුවන්. ඉතින් දැක දැක, දැන දැන කිරීමක් යමතන
තිය න්යන. එයහම නැතුව යවන යද ක්, එයහම නැත්නම්
අහම්ෙ ක් යනයව ි. දැක දැක, දැන දැන. වියශ්ෂය න් දැක දැක
වියශ්ෂය න් දැන දැන. එතයකාට යප්්නවා යමතන ශීල ශික්ෂාවටත්
ම් ආකාර ක දිරි දීමක් කරනවා. සමාධි ශික්ෂාවටත් ම් ආකාර ක්
දිරි දීමක් කරනවා. ප්රඥා ශික්ෂාවටත් ම් ආකාර ක දිරි දීමක් කරනවා.
එයහම නැත්නම් අභන්තර සාසන හාත්ප්සින් තනා වඩා යදන
ගති ක් සම්ප්ජඤ්ඤ කි න ප්දය තිය නවා. ඒ නිසා යම් ප්ද අර
කි ාප්ු ආගමික හැඟීමට, දාර්ශනික හැඟීමට, ප්රතක්ෂ ට ළං යවච්ච
හැඟීමට, තව ප්ැත්තකින් කි නවා නම් සුතම ඥාන වශය න්,
චින්තාම ඥාන වශය න්, ප්රතක්ෂ ඥාන වශය න්, ආදි කලාණ
වශය න්, මයජ්ඣ කලාණ වශය න්, ප්රිය ාසාන කලාණ
වශය න් කි ලා ඒ හුඟක් ප්ුරැක්, හුඟක් ප්වය න්, සම්ෙන්ධ කරන්න
ප්ුළුවන් වටිනා මැලි මක්, වටිනා සියන්හන ක් වශය න්
සම්ප්ජඤ්ඤ හඳුන්වලා යදන්න ප්ුළුවන්.
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වචනාර්ථ වශය න්, ප්දාර්ථ වශය න් යත්රැම්ගන්න ඇත්යතෝ
යම්යක රස විඳින්යන නූ කි න එක යනයව ි, එතන ධමය රස ක්
තිය නවා. සුතම ධමය රස ක් තිය නවා. නමුත් ඊට වඩා සමථ
විදර්ශනා භාවනා වශය න් සුතම ප්රඥාම වශය න් කවුරැ හරි
කි න යද ක් අහයගන ඉඳලා එහි ඇති අර්ථ ගම්භීරත්ව යත්රැණාට
වඩා, තමන්ට ප්රය ෝජන වශය න් විවිධාකාරී යලස ගිහි ජීවිත
නැත්නම් ප්ැවිදි ජීවිත හදලා යදන්ට, යම්යකන් යලාකු සුභ
ප්ැත්තටම, යහාඳ ප්ැත්තටම ඉදිරි ටම තල්ලු කරන ගති ක්
තිය නවා. සම්ප්ජඤ්ඤ ප්දය තිය න්යන වැරැද්දක් දැක්කා යේවා,
නිවැරැද්දක් දැක්කා යේවා තවතවත් කුඩා යකාටස්වලට කඩල එක
යකාටසක් ප්ුරාම යම් දැනීම දැක දැක, දැන දැන, මුල් ෙැසගැනීමක්,
අතුරැ සිදුරැ නැතිව ප්ැතිරී න ගති ක් ප්ැමිණීම ි. සමථ , නැත්නම්
සමාධි ක් වශය න් සමථය ් ප්ැතිරීමක් වශය න් දැකගන්න ප්ුළුවන්.
ඒක නිසා සුතම වශය න් හදාරන යකනාට වඩා භාවනාම
වශය න් යම්ක කිට්ටු කරගත්ත යකනාට භාවනා ජීවිත සමථ යේවා
විදර්ශනා යේවා යප්්න මට්ටයම් යලාකු යවනසක් එළියප්යහළි කරල
යදන්න ි යම් හදන්යන සම්ප්ජඤ්ඤ ප්බ්ෙය න්.
හුඟයදයනක්, යවන විදි ට කි නවා නම් භාවනා ජීවිතය ්
වැඩි ප්ිරිසක්, යමයතන්ට එන්යන නම් නූ. ඒක නම් ඉතින් යොයහෝම
ප්රසිද්ධ කාරණාවක්. ආරම්භ යොයහෝම වැඩි ි භාවනා යලෝකය ්.
හුඟයදයනක් ආරම්භ කරනවා. ආරම්භ කළාට ඒ භාවනාව ඉරි ාප්ථ
වශය න්, සම්ප්ජඤ්ඤ වශය න් දි ුණු ප්වුණු කරගන්නට නම්
ඉතාමත්ම සුළු ප්ිරිසක් යත්රිලා යබ්රිලා තම ි ය ාමු යවන්යන. එකට
යහ්තු ධමය යද්ශනායේදී මත්තට ප්ැහැදිලි යව ි. ඒක නිසා අප්ි අද
එකතු යවලා ඉන්න ප්ිරිසට ඒ අතින් සන්යතෝස යවන්න ප්ුළුවන්.
අප්ිට ඒ යොයහෝ යත්රීම් යබ්රීම් ප්රීක්ෂණවලින් යබ්රිලා, සමථය යවලා
අද අප්ිට යම්වා සාකච්ඡා කරනවා විතරක් යනයම ි කරි ාවට
නගාගන්ටත් ප්ුළුවන් තරමට යලාකු සාසන සම්ප්ත්ති ක් තිය නවා.
වියශ්ෂය න්ම එවැනි ඇත්තන්ට යම් ධමය යකාටඨාශවලින් යලාකු දිරි
දීමක් ඇති කරනවා. අනිත් ඇත්තන්ට - එවැනි තැන්වලට ඒගන්න
ෙැරැව, තාමත් ඒ ප්ිළිෙඳ මූලික ප්සුබිම, කලඑළි , සකැස්ම නැති
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ඇත්තන්ට - යමේවා යද්ව ධමය වශය න්, යොයහාම ඈත තිය න,
ළඟා යවන්ට ෙැරි යද්වල් වශය න් උසස් යකාට සලකලා,
සතිප්ට්ඨාන සුතර සජ්ඣා නායවන්ම අප්ිට ආරක්ෂාවක් සැලයසනවා
කි න මට්ටමට ඒවා ගූඪ ධමය ෙවට, ගුප්්ත ධමය ෙවට ප්ත් කරගන්නවා.
නමුත් යම් වැඩට ෙැස්ස ඇත්තන්ට නම් ඒයක ඇති කිසිම ගුප්්ත
ස්වභාව ක් ඇත්යත් නූ. ආරක්ෂාව සැලයසන්යන සතිය
ආරක්ෂායවන්ම ි. ඒ නිසා අභික්ක්න්ත පටික්ක්න්ත සම්පජානකාරී
්හාති කි ලා කි නයකාට ඒ සාමාන දැනගන්නා තැන ඉඳලා යම්
කි න, තමා වශය න්ම හාත්ප්සින් අවිප්රීතව මනා වියශ්ෂතා සහිතව
දැනගන්නා තැනට න්නට සීල, සමාධි, ප්රඥා ති න තුන් ප්ැත්යතම
නැවත සලකා ෙැලීමක් අවශ යවනවා. ඒකට යම් මූලධමය වශය න්
අප්ි යම් මතු කරගත්තා වූ කාරණාව ප්රය ෝජන ට නැංීයම්දී කරි ාවට
නැංීයම්දී අයප්් යථරවාද සම්ප්රදා සම්ප්ජඤ්ඤ යකාටස් හතරකට
කඩලා විස්තර කරන ෙව යප්ාත් ප්ත් නිතර නිතර ආශර කරන
ඇත්යතෝ යහාඳට දන්නවා. ඒයකදි යථරවාද ස්වභාව , නැත්නම්
යථරවාදය ් යත්මාව ආරක්ෂා කරයගන යම් ලාවට, යගායරෝසුවට
යප්ාදුයේ ප්ටන්ගත්ත වැඩ ප්ිළියවළ සුවියශ්ෂව, තමා වශය න්,
හාත්ප්සින් දැනගන්නා, අවිප්රීතව දැනගන්නා තැනට යහාඳ
කරමානුකූල ෙැස්මක්, කරමානුකූල ගැෙුරක්, කරමානුකූල ඇතුළතක් ළං
කරල යදනව.
ඒ නිසා අප්ි ප් යඞ්කය ් ඉඳලා සක්මනට නැගිටින යවලාවක්
යවන්ට ප්ුළුවන්, එයහම නැත්නම් සක්මයන් ඉඳලා රූප් ක් දකින
යවලාවක් යවන්ට ප්ුළුවන්, සද්ද ක් අහන යවලාවක් යවන්ට ප්ුළුවන්,
හිතුවිල්ලක් නැයගන යවලාවක් යවන්ට ප්ුළුවන්, යේදනාවක් නැයගන
යවලාවක් යවන්න ප්ුළුවන්, සක්මයනන් ප්ිටත්ව න යවලාවක්
යවන්න ප්ුළුවන්, ප්ිණ්ඩප්ායත වඩිනයකාට මගදී හම්ෙ යවන අතුරැ
ොධා අවස්ථාවක් යවන්ට ප්ුළුවන් - යම් සම්ප්ජඤ්ඤ ප්ිළිෙඳ
මූලධමයම සම්ප්ජඤ්ඤ දැනුම අප්ිට කරි ාවට නංවන්න යගාඩක්
අවස්ථා තිය නවා. ඒ යමාකද, මනුස්සය ක් කි නව නම්, සයතක්
කි නව නම් නලි න ගති ක් තිය නවා. ඒකට එක විදිහකට
කවදාකවත් ඉන්ඩ ෙැහැ. ඉන්න ප්ුළුවන් නම් අප්ි කි න්යන් මැරිලා
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වායග් කි ලා. ප්ණ තිය නවා නම් නලි නවා. ඒ කි න්යන
නිතයරෝම ඉරි ේ මාරැ කිරීම සත්ත්ව සංකල්ප්ය ් ස්වභාව . යම් භූත
කි න ප්ද යතෝරනයකාටත් යප්න්වන්යන ඉන්න ෙවට නලි නකම
තම ි භූත ක්. සත්ත්තා. භූත්තා. ප්ණ නැති යද් කි ල කි න්යන
නලි න්යන් නූ. ඉරි ේ මාරැ කරන්යන නූ. ප්ණ ති නවා නම්
ඉරි ේ මාරැ කරනවා. යමන්න යම් ඉරි ේ මාරැ කරන යේලායවදි,
අල්ලාගත්ත එක ප්රධාන ඉරි ේවක්, නැත්නම් වමතරී, ෙුද්ධානුස්සති
ආදී භාවනාවක් කරනයකාට එහි ප්ැවැත්ම තම ි සාමාන භාවනා
යනාකරප්ු ඇත්යතාත් ආධුනිකය ාත් භාවනාව කි ලා හඳුනාගන්යන.
නමුත් ආධුනික ා ඇත්තටම ඒ එක ප්රධාන ඉරි ේවක වැඩි යේලාවක්
ගත කරන යවලාව අඩු ි ප්ැ විසිහතයරන්. වැඩි යේලාවක්
තිය න්යන එහාට යමහාට නලි න එක. ඒකට ඉඤ්ජන කි න ප්ද ි
ප්ාලිය න් ප්ාවිච්චි යවන්යන්. කාය ඉඤ්ජන, ක නලි න ගති තම ි
ප්ාන්යන. අනිකුත් යේලාවල්වල භාවනාවට නංවාගන්නා හැටි ක්
දන්යන් නැත්නම් අර ප්රධාන ඉරි ේවල ප්වතින එයක් ඔප් ක් භාවනා
ජීවිත ට එන්න යගාඩක් කල් නවා. ප් යඞ්ක භාවනාවක් යේවා
සක්මන් භාවනාවක් යේවා දවසට ප්ැ ක් යදකක් කරනයකාට අප්ි
මතක ති ාගන්ට ඕන, තව ප්ැ විසිතුනක් විසිහතරක් එතයකාට
අප්යත් නවා. ඒ අප්යත් න ප්රයද්ශ භාවනාවට නංවනවා කි ල ි
අප්ි යම් සාමාන වවහාරය ගන්යන්. යමන්න යම් භාවනාවට
නැංීයම් දක්ෂතාව හුඟයදයනකුට එන්යන නැත්යත ඒ අයනකුත්
අවස්ථාවල කරන යද්වල් භාවනාවල් කි ලා හිතන්නවත් ප්ුරැදු යවලා
නැති නිසා. හිතන්ට ප්ුරැදු යවලා තිය න්යන් ඉඳයගන කරන එක ි.
ඊටත් වැඩි අඩුයවන් තම ි සක්මනත් භාවනාවක් වශය න්
සලකන්යන.
නමුත් ඉඳයගන කරන භාවනාව වායග් සක්මන් භාවනාවටත්
සලකන්න ප්ටන් අරගත්තා නම්, ඒ යප්ාට දියග්ම, ඒ ආරාධනාව
දියග්ම, ඒ කල්ප්නාව දියග්ම ය ෝගාවචර ාට යප්න්නන්ට ප්ුළුවන් ඒ
ප්රධාන මාර්ගය ් ගමන් කරලා අප්ිට නිතර අතුරැ මාර්ග කට න්න
යවනවා ගමන හමාර කරන්න. අන්න ඒ අතුරැ මාර්ග ට හැයරන
යවලාවල් තිය නවායන. ඉඳයගන ඉඳලා නැගිටිනවා. සක්මයන්
117
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ඉඳලා සක්මයනන් ෙැහැලා නවා. නැත්නම් සක්මයන් ඉඳලා ශබ්ද
රූප් අහනවා. ප්ිණ්ඩප්ායත
නයකාට වටප්ිට ෙලනවා, කූම
ගන්නයකාට කථා කරනවා, ආදී වශය න් එක වැඩක් කරනයකාට
මතු යවන්නා වූ අතුරැ යද්වල්වලට කි නවා “ඉරියාපථ සන්ධි”
කි ලා. ඒක හරි ට යමයහ ඉඳල යකාළෙට නයකාට හ ියලවල්
ප්ාරට වාහයන් දාගත්තට ප්ස්යස් ඉතින් යොයහාම යල්සි ි ප්ැදවුම.
යමාකද? ඔක්යකාම තිය න්යන යකාළෙ ප්ැත්තට න වාහන. දිගට
න්න ප්ුළුවන්. නමුත් එතනින් ගිහිල්ලා අතුරැ ප්ාරකට හරවන්ට ඕනූ
නම් අප්ි ප්ිටිප්ස්යසන් එන වාහනවලට සංඥා කරන්න යවනවා මම
දැන් යමතන යේග අඩු කරනවා. මම දැන් ප්ාර අ ිනට ගන්නවා. මං
යම් ඉස්සරහා තිය න හන්දිය න් ප්ැත්තකට දානවා කිේවම එතන
වියශ්ෂ මාගය සංඥා දක්වන්න යවනවා. ඒ වායග්ම අප්ි ආප්ු යේග
අඩු කරන්න යවනව. කතා ෙතා කර කර හිටි නම් රි ැදුරැ මහත්තට
කතාව නතර කරලා තමන්යග අවධාන වාහන නිසි මාගය ට
ගැනීම යකයරහි ය ාමු කරවන්ඩ යවනවා. ඒ වයග් තම ි ප්රධාන
ඉරි ාප්ථ හතයර ඉඳලා ඉඳයගන යේවා, සක්මන් කරමින් යේවා,
හිටයගන යේවා, නිදායගන යහෝ ඉඳලා යවන ඉරි ේවකට මාරැ
යවන්ට හදනයකාට අයප්් වාහන හුඟ යවලාවට සිග්නල් දාලා
යනයව ි හරවන්යන. ඉතින් හරි ට හදිසි අනතුරැ. වාහන අනතුරැ
හරි වැඩි ි.
යම් කට ුත්ත සතිප්ටඨාන ය ෝගාවචර යග් වාහයන්ටත් සිද්ද
යවනව. අන්න ඒක තම ි යම් “ප්ජානාති” ප්දය ් ඉඳලා “සම්ප්ජාන”
කි න ප්ද ට හරවනයකාට අර විස්තර දැනගැනීම අවශ යවන්යන
යම් ඉරි ාප්ථ සන්ධිවල සිග්නල් දාන්ඩ ගි හම. යමන්න යම් සිග්නල්
දැමිල්ල, අප්ි කි න්යන් මාගය සංඥා කි ලා, ඒ සංඥා කිරීම් හතරක්
යප්න්නා යදනව සම්ප්ජඤ්ඤ හතර වශය න්. ඒයක යප්න්නනවා
“සාත්ථක සම්පජඤ්ඤ, සප්පාය සම්පජඤ්ඤ, ්ගාචර සම්පජඤ්ඤ,
අස්ම්මාහ සම්පජඤ්ඤ” කි ලා. අප්ි හිතමු ඉරි ේවක සිටි ා,
සක්මයන් හිටි ා, නැතිනම් ප් යඞ්කය ් හිටි ා. ඒ ඉන්නයකාට
භාවනායේ නීරසකමක් නිසා යහෝ ප්ිටින් ඇයහන ශබ්ද ක් නිසා යහෝ
යේදනාවක් නිසා යහෝ හිතිවිලි ෙහුල ීම නිසා යහෝ යමානම යද ක්
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නිසා යහෝ ය ෝගාවචර ාට එ ින් නැගිටින්ට හිත ප්හළ යවනවා.
ය ෝගාවචරය ක් යනයව ි නම් හිතක් ප්හළ යවච්චි ෙවක් දන්යන්
නැහැ. නැගිට්ටට ප්ස්යස ි දැනගන්යන ප්ස්ස ප්ැත්ත අතගානයකාට
දැන් මම නැගිටල ි කි ලා. ඒ තරම්ම ඒ කට ුතු සිද්ධ යවන්යන
හරි ට ස්ප්රින් හ ි කරප්ු යෙෝනික්යකෝ වැඩ කරනවා වායග්. එක ප්ාරට
වැයේ උනාට ප්ස්යස ි දන්යන් - මදුරැයවක් කනයකාට, ඒ මදුරැවා
යප්ාඩි යවල, ප්ාරක් වැදිලා, ඇෙරිලා ගි ාටත් ප්ස්යස තම ි දන්යන්
මම හිටි ා අහවල් තැන, මදුරැයවක් කූවා, වැදිලා මදුරැවා මැරිල
ඉවර ි කි ලා. එයහම යවන්යන නැති යවන්ට නම්, ඒ යවන යද්වල්
ප්ි වයරන් ප්ි වර ප්ුරැයකන් ප්ුරැක දැනගන්ට නම් සූම ප්ුරැකකදීම
ම් ප්රමාණ ක සති සම්ප්ජඤ්ඤ ක් අවශ ෙව, ඒ වායගම ඒ
අවශතාව එක වරම හඳුන්වාදීමට දුර්වල හා අප්හසු ෙව, ඒ සඳහා
උත්සාහ කළ ුතු ෙව, උත්සාහ කයළාත් නම් කවදා හරි අන්තිම ඇස්
ප්ිල්ලං ගහන තැන දක්වාම සතිමත් යවන්ට ප්ුළුවන් ෙව, යත්රැම්
අරගත්ත ගති ක් තිය නවා අයප්් යථරවාද සම්ප්රදාය .
ඒ නිසා කි නවා ඒ වයග් අතුරැ යද ක් ඉදිරිප්ත් යවච්ච
යවලාවක, ඉඳයගන ඉන්නයකාට නැගිටින්ට හිතුණා, එක ප්ාරටම ඒ
හියතනවාත් එක්කම, භාවනා කරන්ට ඉස්සර කායල කළා වයග්
නැගිටිනවා යවනුවට තමන් ඒ නැගිටලා න්ට හදන්යන යමාකටද?
යමාන කාරණාවකටද යම් න්ට හදන්යන් කි ලා ඊගාවට කරන්ට
හදන වැයේ අථය සලකලා ෙලන්ඩ ි කි ලා. ප්ුංචක් අර එක ප්ාර
ශීඝරය න් වැඩ කිරීම නවත්වන්ට “සාත්ථක සම්පජඤ්ඤ” කි ලා යම්
සම්ප්ජඤ්ඤ කරි ාවත් කිරීයම් ප්ළයවනි අංග ක් ආචා ය මත ක්
වශය න් හඳුන්වලා දීලා තිය නව. යම්කමත් යොයහෝම
දිරිගන්වනසුලු ි සමහර ය ෝගාවචර න්ට. යම් වැඩ ප්ිළියවළ න්යන
හරි ට ඈත ඉඳලා ප්ාලන කරගන්ට ප්ුළුවන් න්තර ක් ඒ ඒ
යොත්තම් තද කරනයකාට ඒ න්තයර් ඒ ඒ දිහාවට ඒ ඒ යේයග
වැඩි කරන්නා වායග් යම් ටින් වැඩ කරන සංඥා ප්ද්ධති ක්
තිය නවා කි ලා දැනගන්න ප්ළයවනි ප්ුරැක තම ි යම්. අවස්ථාවක්
ලැෙුයණාත් යප්ාේඩක් ප්මා යවලා යප්ාේඩක් ඒක ප්ිළිෙඳව දැක දැක,
දැන දැන දැනගැනීයම් අදහස ඇතුව, යමාකටද මම යම්, යමාකක්ද මම
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

යම් කරන්න හදන්යන කි ලා සලකා ෙැලීම තම ි සාත්ථක
සම්පජඤ්ඤ කි න්යන්. ඉතින් අථය ක් වැටයහනවා නම් තමන්ට
තදෙල ප්ිප්ාස ක්, තදෙල කැස්සක්, තදෙල වැසිකිළි කැසිකිළි ාමක්
නැත්නම් අහවල් වැඩක් වයග් තිය නව නම්, එතයකාට තමන්ට ඒ
න ගමන අථය ක් සහිත ි කි ලා ඒ අදහසින් තම ි, යම් සාථයක
කි න්යන - අථය සහිත. ඒ ෙව එතයකාට දැනයගන කරන්න ප්ුළුවන්
සාත්ථක සම්පජඤ්ඤ කි ල.
ඒ සාත්ථක සම්පජඤ්ඤ්යන් නැගිටලා
න යද් හැම
යවලාවටම ය ෝගාවචර ජීවිත ට ගැළයප්න සැප් එලවන යද්වල්
යනයව ි. සමහර යවලාවට ය ෝගාවචර ා දැන දැන, තමන් යගනා
ප්ුරැදු නිසා ඔ ෙුලත් විටක් කන්ඩ, නැත්නම් යකයනක් එකක් ටිකක්
ඔයහ් කතා කර කර ඉන්ඩ, අන්න ඒ වායග ලාමක වැඩක්, ඒ වටිනා
වැඩක් ොධා කරයගන ඉදිරිප්ත් යවනවා. ආන්න ඒ යවලායේදී, තමන්
න්ඩ හදන යද් ගැළයප්නවද නැද්ද කි ලා කල්ප්නා කර ෙැලීම
තම ි, සප්පාය සම්පජඤ්ඤ කි න්යන. දැන් ප්ින ි කුසල ි ගැන
හුඟක් යවලාවට විස්තර දැනගැනීම සඳහා ප්රශ්න කරනව, සාකච්ඡා
කරනව. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ජීවිත ක යහාඳට ෙණ භාවනාවක
ය දිලා ඉන්න යකයනකුට යම් වයග් අතුරැ කල්ප්නාවක් එනවා
ප්ූජාවක් කරන්න, එයහම නැත්නම් යවන ප්ින්කමක් කරන්න. එයහම
නැත්නම් අහවල් තැන යම් වායග් ප්ින්කමක් තිය නවා, ඒකට
සම්ෙන්ධ යවන්ට ඕන ි කි ලා. ඉතින් අථය සහිත ෙව ෙැලුයවාත් නම්
ඒක ආගමික් වැඩක්. භාවනා ජීවිත ක් ගත කරමින් ඉන්නයකාට
ආගමික වැඩක් මතක් යවනව. ඒ මතක් වුණාට ප්ස්යස තමන් යත්රැම්
අරගන්නව නම් මම යම් යොයහෝම අමාරැයවන් නීවරණ ධමය ටප්ත්
කරයගන ශීල ක් රැකයගන, සිල්වතුන් ප්ිරිසක් යහා ායගන නිශ්ශබ්ද
ප්රිසර ක් යහා ායගන ගත කරලා, අර වයග් තැනකට ගි ාම, යමාන
තරම් විවිධ දර්ශනද? යමාන තරම් විවිධ අඬහැර ප්ූම්ද? යමාන තරම්
විවිධ විභූෂණද? යමාන තරම් විවිධ වණයද? මට ප්ුළුවන් යව ිද යම්
ය ෝගාවචර ජීවිත රැකයගන ඉන්ට? එයහම නැත්නම් මං වායග් ෙණ
භාවනා කරන යකයනකුට යනාගැළයප්න තැනක් යනයව ිද කි ලා
ඒ ප්ිනක් උනත්, ප්ින්කමක් උනත් එතන තිය න “අසප්පාය” ගති
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15-වන ධමය යද්ශන .

යත්රැම් අරගන්ට ප්මා ීම යථරවාද සාසනය ් ප්ිළිගන්න යද ක්.
අයප්් යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් ඔ යප්ාත ලි නයකාට නිතයරෝම
මතක් කරලා තිෙුණා ෙණවත් අහන්ට න්ට එප් ි කි ලා විප්ස්සනා
ය ෝගාවචර ා, විප්ස්සනාවට ගැළයප්න්යන නැති එේවා. යමාකද ඒ
ෙණ වුණත්, ඒ ලාමක යද්වල්වලට යොයහෝම සිත් ගන්නාසුලු විදි ට
ෙණ කි න්න ගි ාම, ආධුනික ය ෝගාවචර ා හිතනවා අයන් යම්
භාවනා කරයගන ඇස් යදක වහයගන ඉන්නවාට වැඩි යකාච්චර
යහාඳද සමාජ යස්ව කරනව නම්. යකාච්චර යහාඳද දාන දීම
කරනවා නම්, ආදී වශය න් තමන්යග් හියත් ඇත්තා වූ, ඉඳුරන්යග්
ආ තනවල තිය න රස කාම ට, ඉරි ේ යවනස් කිරීයම් ආසාවට ඒ
ෙණත් උදේ යවච්චහම වටිනා භාවනාවත් ප්ැත්තක ති ලා නැගිටලා
න්ට ප්ුළුවන් ගති ක් ඇති උයනාත් ඒ ය ෝගාවචර ා සප්ප්ා
අසප්ප්ා දන්යන නැති යකයනක් වශය න් තම ි සඳහන් කරන්න
යවන්යන.
යම් සාත්ථක සම්පජඤ්ඤ, සප්පාය සම්පජඤ්ඤ කි න යදක
ඇත්ත වශය න්ම අප්ි භාවනා කරන ප්ිරිසක් එක්ක ධමය ක් වශය න්
යද්ශනා කළත්, සාමාන මනුෂය කුට යමානම ශිල්ප් ක් දි ුණු
කරන්ට වුණත් අවශ කරන යද ක්. ඒ නිසා යලෞකික ප්ැත්තක් යම්
කතා කරන්යන. එන එන යද්ට, යම්ක යමාකක්ද? යම්ක වටිනා
යද ක්ද? කි න එක යත්රැමක් නැතුව ය ාදන්ඩ ගන්න මනුෂ ායග්
කවදාක්වත් ජීවිතය ් යත්මාවක් හැයදන්යන නූ. ආර ක් එන්යන නූ.
ඒ මනුෂ ා එන එන යද්ට, එන එන හුළඟට ප්ා යවන සැල්ීනි ා
ප්ඳුරක් වායග් වැවක තිය න. හුළඟ දකුණු යදසින් හමනයකාට ප්ඳුර
උතුරට නවා. උතුරැ යදසින් හමනයකාට දකුණට නවා. කිසිම නූ
ඒකට ඉස්ප්ාසුවක්. එයහම යනයව ි, යමානවා හරි කාරණාවක්
එනයකාට ඒ කාරණාව සම්ෙන්ධව අථය සලකා ෙලලා එහි ඇත්තා
වූ සප්ප්ා , අසප්ප්ා ෙව යත්රැම්ගන්න ප්ුළුවන් නම් ඒ ය ෝගාවචර ා
අර යෙලි යගඩි ක් තල් අත්තක් උඩට වැටිලා හාවා ෙ යවලා දිේවා,
ඒ ප්ස්යස අනිකුත් සත්තු දිේවා වායග් මුළු කැයල් කඩායගන දුවන
වල් සත්තු වායග වැඩ කරන්යන් නූ. එයහම වැඩ කරන ගති
සාමාන ශිෂ්ටාචාරය ් කි න්යන ම්යල්ච්ජ ගති ක් කි ල. කිසිම
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යකයනකුට කල්ප්නා කිරීයම් ශක්ති ක් නූ, රැල්ල එන ප්ැත්තට
දුවනවා. ඒ නිසා යම් සම්ප්ජඤ්ඤ යදක ගැන සාමානය න් සූයහන
විස්තර ක් සප් ා යදන්ට උත්සාහ කරල තිය නව, බු ්ධ්ඝාෂ
ආචායයයයන් වහන්්ස් - යම්කට “පාරිහරිය” ප්රඥාව කි ල කි න්යන.
සාමාන ෙුද්ධි කි ල ි යම්ක යලෝයක අප්ි හඳුන්වන්යන්.
අභාග ක් යවලා තිය න්යන අද හුඟක් භාවනා
ගුරැවරැන්යග, හුඟාක් භාවනා ප්රශ්යනෝත්තර වැඩ සටහන් ගත
යවන්යන යමන්න යම් යලෞකික ප්රඥාව යකළින් කරලා යදන්ඩ ි. යම්
ප්රඥාව භාවනායවන් හදන එකක් යනයව ි. යම්ක සවයඥ න්
වහන්යස්ට අභිය ෝග කුත් යනයව ි. සවයඥ න් වහන්යස්යග්
වගකීමකුත් යනයව ි. භාවනා ගුරැවර ා යමේවා කි ලා යදන්ට
න්ට ඕන නූ. යවන විදි කට කි නව නම් ඒක යනයව ි භාවනා
ගුරැවර ායග් ප්රධාන කර්තව . ඒ අවස්ථායේ හැටි ට උප්යද්ශ ක්
දීගැනීයම් ශක්ති තමන් ළඟ තිය න්ඩ ඕනූ ගුරැවරය ක් වශය න්.
නමුත් යම් එන එන එක්යකනාට යමානවාද කන්ඩ ඕන, යමානවද
යොන්ඩ ඕන, යමානවද කරන්ඩ ඕන, යමානවද යනාකරන්න ඕන,
කි න මූලික ප්ාරිහාරි ප්රඥාව නැත්නම් කරි ාකාරී ප්රඥාව නැත්නම්
ඒක කවදාක්වත් භාවනායවන් හදන්ඩ ෙූ. ඒක නිස ි සවයඥ න්
වහන්යස් යද්ශනා කයළ් යම් සම්ප්ජඤ්ඤ යදක, සාත්ථක, සප්ප්ා
කි න යදක ප්රඥාවන්ත ායග් ලකුණක් යවන්ට ඕයන. “පඤ්ඤව්තා
අයං ධ්ම්මා, නායං ධ්ම්මා දුප්පඤ්ඤස්සාති.”13 මහයණනි, යම් ධමය
කවදාවත් දුෂ්ප්රාඥ ින් සඳහා යනයව ි. යහාඳට මක් කමක් කරයගන
නයකාට අතුරැ යද ක් ප්හළ ීම යලෝක ස්වභාව . ආන්න ඒයකදි
කල්ප්නා කරලා වැඩ කරන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ඇති යකනාට විතර ි
භාවනාව හරි න්යන. සමථ යේවා, විදර්ශනා යේවා. ඒක භාවනායේ
උගන්වන යද ක් යනයම ි. අද අප්ට අයප්් ප්ුංචි ඥාන ට වැටයහන
ම් ප්රගති ක් ලැබිල තිය නවා නම්, ඒ ප්රගති ට යකළින්ම
ෙලප්ානවා යම් ප්ළයවනි සම්ප්ජඤ්ඤ යදක. ඒ යදක අඳුනාගන්න
ෙැරි නම් ලබ්ෙ හඳුනන්යන නැත්නම් ප්ුහුල හඳුනන්යන නැත්නම්,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

අංගුත්තර නිකා , අට්ඨක නිප්ාත , ගහප්ති වර්ග , අනුරැද්ධ සූතර .
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15-වන ධමය යද්ශන .

ලබ්ෙට තිබ්ෙ අත ප්ුහුලට ති න්න නවා නම්, කවදාක්වත් ඒ
මනුෂ ාට භාවනාව වායග් උසස් ධමය හරි න්යන නූ. ඒ මනුෂ ාට
එන්ඩ එන්ඩ ජීවිත අවුල් යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. ප්ණ්ඩිත ට
ඒදණ්යඩ ාගන්ඩ ෙැරැව වායග්, අන්තිමට කන්ඩ ෙැරැව නවා,
න්ඩ ෙැරැව නවා, නින්ද න්යන නැතුව නවා, ඔළුව යතෝන්තු
යවනවා, නා නා ප්රකාර යලඩ එන්ඩ ප්ටන්ගන්නවා. ඒ නිසා ඒක
භාවනා මධස්ථායනට මහා අවුලක්. එයහම ඇත්තන්, ඒ මූලික ප්රඥා
යදක - සාත්ථක, සප්පාය කි න ප්රඥා යදක - නැති ඇත්යතෝ භාවනා
කරන්ඩ ආවට ප්ස්යස ඒක යහාඳ ි ළමා නිවායසකට, නැලවිලි කවි
කි කි ා ඉන්ට තැනකට මිසක්වා, උසස් දි ුණු යවච්ච යකයනකුට
තිය න භාවනා ගති ක් යනයව ි.
ඒ නිසා අප්ි යහාඳට මතක ති ාගන්ට ඕන අප්ි ප්රශ්න ක්
අහනයකාට, අප්ි ප්රශ්න කට මුණ යදනයකාට, අප්ි වැඩක්
කරනයකාට අතුරැ ආන්තරාවක් ආප්ු යවලාවක, අප්ි ළඟ යම්
උප්කරණ යදක තිය නවාද? එහි ඇත්තා වූ අථය සලකා ෙැලීයම්
ගති කුත්, මට යම්ක ගැළයප්නවද යනාගැළයප්නවද කි ලා සලකා
ෙැලීයම් ගති කුත්, අප්ි හදා යෙදාගත ුතු ි සෙරහ්මචාරීන් වහන්යස්ලා
වශය න්. නමුත් යම් සම්ෙන්ධය න් දැනුමක් නැති යකයනක් අනික්
ඇත්තන්ට හරි අවුලක් යවනවා. ඕනම යකයනක්යග යක්ලමකට අහු
යවනවා. ඕනම යකයනක්යග සම්ඵප්රලාප් කට අහු යවනවා. ඕනම
යකයනකුයග කතා විලාස ට අහු යවනවා. අද ඒ වායගම
කතාකාරය ා ඉන්නවා ගල් ප්ිළිම ක් උනත් ඔළුව යහාල්ලන්න
ප්ුළුවන් කතායවන්. ඉතින් එතයකාට භාවනා යලෝක අන්දමන්ද ි.
යම් ලංකායේ යම් ෙුද්ධාගයම් යම් යථරවාදය ් ඇතුයළ්ම වුණත්
සම්ප්ුර්ණ ප්රතිවිරැද්ධ අදහස් යදකක්, යදන්යනකුට ඉතාමත්ම දක්ෂව
තාර්කිකව ඉදිරිප්ත් කරන්න ප්ුළුවන්. ඉතින් ඒක ප්ිළිෙඳව දන්යන
නැති ය ෝගාවචරය ා, නැත්නම් ආධුනිකය ා, ආදිකම්මික
ය ෝගාවචරය ා, අයන්! එහාට දුවනවා, යමහාට දුවනවා, ඒක
අල්ලන්ඩද, යම්ක අල්ලන්ඩද යමාකුත් නූ, හරි ට කලෙල යවච්ච
යවලාවක කූඹි ගුලක් වායග්. යකාහාට න්න ද? යමානවා කරනවද?
කිසිම නිනේවක් නූ. ඉතින් යතාග වශය න් දහස්ගණන් අර මහා
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

ගංවතුරට අහු යවච්ච නිදිගත් ගමක් වයග්. උයද් නැගිටලා
ෙලනයකාට ගම තිබ්ෙ තැන යහා ාගන්න ෙැරි තායලට අවුල්
ආරාවුල් ඇති යවලා තිය න්යන යම් සාත්ථක භාවය, සප්පාය භාවය
යත්රැම්ගන්න ෙැරි නිසා. ඒක නිසා යම්කට “පාරිහාරිය පරඥා” කි ල ි
කි න්යන.
මීට අමතරව යම් අවස්ථාව එළඹිච්ච නිසා මතක් කරගන්ඩ
ප්ුළුවන් තව ප්රඥා යදකක් ඒ යප්ාත්වල සඳහන් කරනවා.
“සී්ල පතිට්ඨාය න්රා සප්ඤ්ා
ආතාපි නිප්කා භික්ඛූ

- චිත්තං පඤ්ඤඤ්ච භාවයං
- ්සා ඉමං ිජට්ය ජටං”14

කි න ගාථාව විස්තර කරනයකාට තව ප්රඥාවක් තිය නවා
“සහජ ප්රඥාව”, “ජාත ප්රඥාව” කි ලා. උත්ප්ත්තිය න්ම සමහරැන්ට
තිය නවා ඒක, සමහරැන්ට නූ. තව එකක් තිය නවා සමථ,
විදර්ශනා භාවනා වශය න් වඩන්න ප්ුළුවන් ප්රඥාවක්. යම් ධමය , යම්
වින ය ාමු යවලා තිය න්යන සමථ, විදර්ශනා වශය න් වැඩි
ුතු
ප්රඥාවට මිසක්කා යම් ප්ාරිහාරි ප්රඥාවට යනයව ි. අද හුඟක්ම
ප්රසිද්ධ, හුඟක්ම ජනප්රි , හුඟක්ම සිත් ගන්නාසුලු යවලා තිය න්යන්,
සමථ විදර්ශනා භාවනා ප්ැත්තක ති ලා ප්ාරිහාරි ප්රඥාවට උත්තර
සප් න ගුරැවරැ කර්මස්ථානචාර් වරැන්යග වැඩ ප්ිළියවළ තම ි.
ඒක නිසා යලෝයකෝත්තර ධමය යලෞකික සැප් ක් යවනුයවන් දක්ෂව
ය ාදන්ඩ තම ි ප්ත්තරවල යම් තරම් ප්ිටු ගණන් ප්ුරවන්යන.
නැත්නම් ධමය සාකච්ජා ය ාමු යවලා තිය න්යන. කතා කරන යකනා
දන්යනත් නූ යම් යකාහාටද ය ාමු කරන්යන් කි ලා. ප්ර ශ්න අහන
යකනා දන්යනත් නූ යකාහාටද ය ාමු කරන්යන කි ල. මුළු වැඩ
ප්ිළියවළම අන්ධ ප්රම්ප්රාවකට වැටිලා. අප්ි යම් වියච්චන තද ෙල
කිරීයමන් ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන කාටවත් රිදවලා, ඒයකන් මෘග
සන්යතෝෂ ක් ලෙන එක යනයම ි, කාලකන්නි සන්යතෝෂ ක් ලැබීම
යනයම ි. අප්ි ෙලායප්ායරාත්තු යවන්ට ඕයන යම් ඥාන යදක අප්ි
ළඟින්ම අප්ි ලොගන්නවා මිසක්කා යම් සූම යද්කටම ගුරැ උප්යදස්
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

සං ුක්ත නිකා , සගාථ වර්ග , යද්වතා සං ුක්ත , සත්ති වර්ග , ජටා සූතර .
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15-වන ධමය යද්ශන .

ගන්න ඕන නූ. එවුවට කි න්යන සාමාන ප්ාරිහාරි
ප්රය ෝජන සලකල වැඩ කරන ගති , සාමාන ෙුද්ධි .

ප්රඥාව,

ඒ ෙුද්ධි නැත්නම් ඉතින් ඒක යලාකු දුර්වලකමක්. යමාකද
ඊගාවට තිය න්යන යම් සාමාන ෙුද්ධි ත් යම් සම්ප්ජඤ්ඤ ත් එකතු
යවච්චහම ලැයෙන්නා වූ ප්රතිඵල. ්ගාචර සම්පජඤ්ඤ, අස්ම්මාහ
සම්පජඤ්ඤ. අර මුල් යදක තිය නවා නම්, සාත්ථක සම්පජඤ්ඤය සහ
සප්පාය සම්පජඤ්ඤය යදක තිය නවා නම්, ය ෝගාවචර ායග් හිත
යොයහෝ විට තමන්ට අදාළ යගාදුරැ බියම් ප්වත්වන්ට ප්ුළුවන්. යගාචර
සම්ප්ජඤ්ඤ
කි ලා කි නවා - යගාදුරැ බිම නම් සතර
සතිප්ට්ඨාන ි. කා ානුප්ස්සනාව නැත්නම් යේදනානුප්ස්සනාව.
යේදනානුප්ස්සනාව නැත්නම් චිත්තානුප්ස්සනාව. චිත්තානුප්ස්සනාව
නැත්නම් ධම්මානුප්ස්සනාව කි ලා තමන්ට එන තාක් ප්රශ්න
සි ල්ලම යම් හතරට දාන්න ප්ුළුවන් යවන්යන අන්න අර ප්ළයවනි
ප්රඥා යදක තිය න මනුෂ ාට විතර ි. යමාකක්ද අර්ථ , යමාකක්ද
තමන්ට ගැළයප්න යද් කි ලා දන්යන නැත්නම්, ඒ මනුස්ස ට කළ
ුත්ත යනාකළ ුත්ත යත්යරන්යන නූ. ඒක නිසා යම් වයග් ඉතාම
ගැෙුරකට ඇතුළතකට ය ාමු කරන වැඩ ප්ිළියවළ එන්ට එන්ට
අවුලක් ෙවට ප්ත් යවනවා. කැකිල්යල රජ්ජුරැවන්යග නඩු තීන්දුයවදී
ඒ වරදට වග කි න්ඩ ඕයනද නැද්ද යමාකුත් නූ, අන්තිමට අර ෙඩ
මහත නිසා තම්බි මනුස්සය ක් යගන්නලා ඇතා ලේවා ප්ාගලා,
මරවලා ඔක්යකාම සන්යතෝෂ යවනවා. ආන්න ඒ වයග් තම ි අද
භාවනා යලෝයකත් අයප්් දුක යත්රැම් අරගන්යන අප්ි යම් ෙැහැප්ු
ගමයනදි අප්ි අනුන්ට යදාස් කි ලා නතර යවනවා. යම් කායල භාවනා
කරන්න ෙූ, යම් යම් යද්වල් නිසා, යම් යම් යද්වල් නිසා කි ලා
ඉතාමත් දක්ෂ ි වැරැද්ද අනුන්ට ප්ටවන්න. ඒකම වැරැද්දක් ෙව
දැනගත්ත දවසට තම ි ඉතින් නිවන් දකින්යන. තමන් තුළම ති න
යම් යද් අනුන්ට ප්ැටීම සඳහා යහ්තු යවන්යන ආන්න අර සාත්ථක
සම්පජඤ්ඤයයි, සප්පාය සම්පජඤ්ඤයයි දන්යන් නැති කම ි.
දන්නවා නම් සූම දුකක්ම යගෝචර ක් කරගන්න ප්ුළුවන්. සූම
දුකක්ම භාවනා අරමුණක් කරගන්න ප්ුළුවන්. අප්ි එක ඉරි ේවක
ඉඳලා අනිත් ඉරි ේවකට න්යන් යමාකද? ඒකට යහ්තු යවලා
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තිය න්යන දුක වහන ඉරි ේ මාරැ කිරීම කි න සංසාරගත ප්ුරැද්ද
නිසා. ආන්න ඒ ප්ුරැද්ද එක වර කරන්යන නැතුව ටික ටික යත්යරන්ට
අරිනවා නම්, දැන දැන දැක දැක යවන්ට අරිනවා නම් එන්ට එන්ට
එන්ට එන්ට අප්ිට යත්යරන්ට ප්ටන් අරගන්නවා හැම යවලායවම අප්ි
ඉන්යන ප්ැලයහන ෙැයදන කෙලක් උඩ තිය න ඇට ටිකක් වායග.
නිතයරෝම දඟලනවා. එක තායලකට ඉන්ඩ ෙූ. හැෙැ ි අනුන්
දඟලනයකාට නම් අප්ිට යදාස් කී හැකි. වැරදි යප්න්නලා යදන්න
ප්ුළුවන්. නමුත් තමන් යකාච්චර දඟලනවද? අනුන්යග සද්යදට අප්ි
යදාස් කි නව, අයප්් අතින් යකාච්චර සද්ද ප්ිට යවනවද?
යම් ආදී යම් සූම යද ක්ම අභන්තරගත ප්ැත්තට, ඇතුළත
දකින ගති කට, එන්න ඕනූ. යම්කම තම ි යවන ප්ැත්තකින්
විප්ස්සනාව කි ලා කි න්යන. වියශ්ෂ දර්ශන කි ලා කි න්යන.
යමතනදී හැරීමක් යම් සම්ප්ජඤ්ඤය න් සිද්ධ යවනවා. නමුත්
ඉතාම අතවශ ි, මතක ති ාගන්න ඕනි, ප්රඥාවන්ත ට ි යම්ක
ගැළයප්න්යන. අර මූලික ප්රඥා යදක තිය න යකනාට ප්රතිඵල
වශය න් යගාචර සම්ප්ජඤ්ඤ සැලයසනවා. යගාචර සම්ප්ජඤ්ඤ
කි ලා කි න්යන එන ඕනම යද ක් කා ානුප්ස්සනාවට දාගන්න
දන්නව, යේදනානුප්ස්සනාවට දාගන්න දන්නව, චිත්තානුප්ස්සනාවට
දාගන්න දන්නව, ධම්මානුප්ස්සනාවට දාගන්න දන්නවා. අනුරැද්ධ මහ
රහතන් වහන්යස්ට ඉතාම තදෙල යේදනාවක් ඇවිල්ලා යොයහෝම
මධස්ථව ඒකට මූණයදන ස්වරූප් දකිනයකාට, ප්රශ්න ක් අහනවා
ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්යස් ඒ ස්වාමීන් වහන්යසයගන්, ස්වාමීන්
වහන්ස ඔෙවහන්යස් යම් වයග් දුෂ්කරතාවකදී ඉවසන හැටි
ය ෝගාවචරය කුට යොයහෝම සිත් ගන්නාසුලු ි. ආගමානුකූල
යකයනකුට දිරිගන්වන සුලු ි. යකායහාමද යම්ක කරන්යන්.
එතයකාට උන්වහන්යස් කි නවා, ආනන්ද
මම එන ඕනම
අරමුණක්
සලකා
ෙලනවා
යම්ක
කා ානුප්ස්සනාවද?
යේදනානුප්ස්සනාවද? චිත්තානුප්ස්සනාවද? ධම්මානුප්ස්සනාවද?
මම ඒකට දාගත්ත ගමන් ඒක මට යගෝචර ක් යවනවා. ඒ යගාචර
සම්ප්ජඤ්ඤය ්දී කරමය න්, ඇත්තා වූ සයම්මාහ දුරැ යවලා යමහි
ඇත්යත් නාම රූප් ප්මණ ි. යමහි ඇත්යත් යහ්තුඵල ප්මණ ි. යම් රිදී
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යර්ඛාවට ි අවධාන ය ාමු කරන්යන, විශාල අඳුරැ වළාවට
යනයව ි. ඒ විශාල අඳුරැ වළාව ප්ිළිෙඳ දැනීමට අප්ි කි නවා සංසාර
ප්ිළිෙඳ ඇත්තා වූ සංයේග ඥාන කි ලා. ඒ කි න්යන් ගන්න යද ක්
නූ. නමුත් එහි දිරිගන්වන ගති ක් තිය නවා. යේග ගති ක්
තිය නවා. අප්ි යම ින් ගලවලා දාන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් එහි
තිය නවා. අන්න ඒ ශක්ති දිහාවටම අයප්් හැකි ාවල්, අප්ට හම්ෙ
යවච්ච මූල ද්රව, ය ාදාගැනීයම් ශක්ති
තම ි සප්පාය
සම්පජඤ්ඤ්යන්, සාත්ථක සම්පජඤ්ඤ්යන් ලැයෙන්යන. ඊට ප්ස්යස
තම ි අප්ි ඒව ඔක්යකෝම යගෝචර ට, නැත්තම් කා ානුප්ස්සනා ආදී
එක එක සතිප්ට්ඨාන ය යදේවාම, ඒ එක එකක් තුළින් නිතයරෝම
අසයම්මාහ , යමයතක් යේලා ට යවලා තිෙුණ ඝන සඤ්ඤා
වශය න් චිත්ත සඤ්ඤා වශය න් ෙැඳිලා තිෙුණ යද්වල් යවන් කර
දැකගන්නට නම් අප්ි යම් මුලින් ප්ටන්ගත්ත ගමන, ඉදිරි ට නවා
ප්ස්සට නවා කි න එක, ඒයක ඇති ප්ුංචි ප්ුංචි සූම යකාටසක්ම
යවන් යවන් යවන් වශය න් ෙලන්ට සම්ප්ජඤ්ඤ ක් ඇති කරගන්න
ඕයන. තමා වශය න් දැනගන්න, දැක, දැක දැනගන්න සම්ප්ජඤ්ඤ ක්
ඇති කරගන්න ඕයන. හාත්ප්සින්ම මම ඒක දැනගන්න ඕන නිමග්න
යවන්න ඕන කි ලා සම්ප්ජඤ්ඤ ක් ඇති කරගන්න ඕයන. අවිප්රීතව
යම්ක මම දැකගන්ට ඕනූ කි ලා එහි නිමග්න ීමක් යවන්ඩ ඕයන.
යවනවා නම් ඒවා කරයගන නයකාට, ප්ිටින් අතරින් ප්තරින් ප්හළ
යවන්නා වූ අනිකුත් සි ල්ලම ෙැහැර කරලා යමහිම නිමග්න ීමක්
සිදු යවන්ට යවනවා. නිතයරෝම එක යද ක් කරයගන කරයගන
නයකාට ොහිරට දුවන හිත, ොහිර යද්වල් සලකා ෙලමින් එහි
නිමග්න යවන ගති තිය නවා නම්, යද්ක හාත්ප්ස දැනගන්නට
ලැයෙන්යන නූ, ඉවයරට දැනගන්නට හම්ෙ යවන්යන නූ, මම යම්ක
දැක්කා කි න්න හම්ෙ යවන්යන නූ, මම යම්යක විප්රීත තත්ත්ව
මගඇරි ා කි ලා කි න්ට හම්ෙ යවන්යන නූ.
අන්න එයහම යනායවන්නට නම්, එකම දසදහස් වාර ක්,
යකෝටිප්රයකෝටි වාර ක් එක දිගට දකින්න ඕන. භාවිත හිත ෙහුලීකත
යවන්ඩ ඕන. එයහම යවන්ඩ නම් යම් වයග් යප්ාඩි උප්කරම, හිතට
ආප්ු ගමන් යද්වල් දියග් දුවන්යන නැතුව, ඒ ගත්ත යද් තලතුනා
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තායලට සම්ප්ජඤ්ඤ ප්ාවිච්චි කරන්නට, සාත්ථක සම්පජඤ්ඤය,
සප්පාය සම්පජඤ්ඤය, ්ගාචර සම්පජඤ්ඤය, අස්ම්මාහ
සම්පජඤ්ඤය උදේ යවන්න ප්ුළුවන් සුදුසුකම් ාන්තම් ලොගන්ට
ප්ුළුවන් තල ක් තම ි ඉස්සල්ලා ඉරි ාප්ථ වශය න් යප්න්නන්යන.
දැන් සම්ප්ජඤ්ඤ ට නයකාට ඒ අල්ලාගත්ත එක ඉරි ේවක් ඇතුළත
තිය න්නා වූ ප්ුංචි ප්ුංචි කුඩා අනුකුඩා ඉරි ේ මාරැ යවනයකාට
භාවනාව තදෙල ගැෙුරැ විප්ස්සනාවකට ි ය ාමුව ලොයදන්යන.
ඉදිරි ට නයකාට ආප්ස්සට එනයකාට ඒ හැම තැනකදීම, සූම කුඩා
අනුකුඩා යකාටසක්ම සම්ප්ජඤ්ඤ ට ආරාධනාවක් කරනවා. එයහම
උනත් දැනටමත් යම්ක ඇති යවලා නැත්නම් ෙයලන් සම්ප්ජඤ්ඤ
ය ෝජනා කරන්යන නූ. අප්ි දැනගන්ට ඕන අප්ිට ඉස්සරහට යම්ක
දැනගන්ට ප්ුළුවන් අවස්ථාවක් එන්න ප්ුළුවන්. ඒකට ි අද යම් ෙණ
අහන්යන. ඇත්ත වශය න් ඒකට මනස සුදානම් කර තැබීමක්
සවයඥ න් වහන්යස් යම් කාරණා ඉදිරිප්ත් කිරීයමන් ෙලායප්ායරාත්තු
යවන්යන. එයහම යනාවුයණාත්, හියතනව නම් සම්ප්ජඤ්ඤ
කරන්න තරන් අප්ට යලාකු දැනුමක් නැත , එයහම නැත්නම් අප්ිට
ප්ින් මදි , එයහම නැත්නම් අප්ි ළඟ නීවරණ ධමය වැඩි කි ල ඒ
වයග් ප්සුොන ගති ක්, මන්යදෝත්සාහී කරවන ගති ක් යනයම්
සම්ප්ජඤ්ඤය තිය න්යන්. සම්ප්ජඤ්ඤය තිය න්යන යහාඳට
සූදානම් යවන්ඩ. යම් එක එක ප්ුංචි ප්ුංචි කාරණා යත්රැම් අරයගන
එකලස් යවච්චි දවසකට මම මායග් කි න හැඟීම් බිඳයගන ප්වා,
සක්කා දිට්ඨි ත් බිඳයගන ප්වා අසයම්මාහ , අවිදාව දුරැ යවන්ඩ
ඉඩ තිය නවා. එදාට ෙුද්ධ යද්ශනායේ තිය න සජීීකම, කල් න්යන
නැති ගති , වහා ප්රතිඵල යදන ගති දැයනද්දී ප්ුදුම හියතනවා. ඒක
නිසා දැනටමත් වුයණ් නූ කි ලා කිසි යස්ත්ම ප්ශ්චාත්තාප් යවන්න
එප්ා. යම්ක එකක් යදකක් හරි
ි, තුනක් හතරක් ප්හු යවනයකාට
හරි
ි.
ආන්න යවච්චි දවයස, එකලස් යවච්චි දවයස ෙුදුහාමුදුරැයවා
ධමය දිහා දැකප්ු හැටි ටම සාරිප්ුතර, යමාග්ගල්ලාන ආදී ස්වාමීන්
වහන්යස්ලා දැකප්ු හැටි ටම තමන්ටත් දැකගන්ට ප්ුළුවන්. ඒයක නූ
ස්තරී ප්ුරැෂ යභ්ද ක්, කාල යභ්ද ක්. හැම යවලායවම ධමයය ්
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අකාලිකව ප්වතිනවා අප්ිට යම් හතර එකලස් කරන ෙව, අසයම්මාහ
ෙව. එකලස් යවච්ච යවලාව එනයකාට නම් එක චිත්තක්ෂණ ි
න්යන. ඉස්සල්ලා ඉස්සල්ලා අප්ි යම් එක එකක් එක එකක් හදහදා
ඉස්සරහට නයකාට නයකාට යවලාවක අප්ිට යම් හතරම එකලස්
යවනවා. අජ්ඣත්ත නැති වුනත් භාවනාවට හැම යවලායවම ොහිර
අරමුණු ප්ැමිණිලා ටික යවලාවක් නයකාට අසයම්මාහ කි න
සයම්මාහ දුරැ ීම ඉයබ්ම සිද්ධ යවනව. ඒක නිසා “ආ්ලාකි්ත
ි්ලාකි්ත” කි ලා කි න්යන ඈත ෙලන මූත ෙලන යවලාව. යම්ක
හුඟාක් සංකීර්ණ ි. අප්ි දන්නවා ඉඳුරන් හ ක් යම් මනුස්ස ා
කිේවහම - ඇහැ, කන, නාස , දිව, ක , හිත. යම්යකන් වැඩිම
යකයලස් ප්රමාණ ක් හදවලා යදන්යන ඇහැ. ඒ නිසා ඇහැම තම ි
ඉදිරිප්ත් කරන්යන්. නමුත් අල්ලන්ඩ අන්තිම අමාරැ “තිරියකස්
කාර ා” කි ල කි න්යන. ඒ නිසා යල්සි නූ ඇහැ ප්ිළිෙඳව යමයනහි
කරලා සම්ප්ජඤ්ඤ ප්හළ කරන එක. ඈත ෙලලා, මූත ෙලනයකාට
අප්ි දන්යනත් නූ සමහර යවලාවට. ඒ තරං ඉක්මනට ඇහැ
යොයහෝමත්ම ුහුසුලු ි. ඒ වායග්ම තම ි ප්ුදුමාකාර විදි ට වංජන,
අනු වංජන ෙලලා, අංග ප්රතංග ෙලලා ඒ ප්ිළිෙඳව හිතුවිලි දුවන
යේග නතර කරන්න ෙැරි තරම්. ඒක අප්ි හිතනවා යලාකු
වාසනාවක් කි ලා. අප්ි ප්ින් කරලා ලොගත්ත ඇස් යදක. ඒ ඇස්
යදක යහාඳට යප්්නවා. මට දුරත් යප්්නව, මට ළඟත් යප්්නවා. දැකප්ු
යද් යහාඳට විශදව යප්්නවා කි ලා අප්ි යකයලස් යගාඩක් තම ි
ෙදාගන්යන්. ඇයහන් යම් යකයලස් උප්දින්යන් කි ලා දන්යන් නූ.
ඒක නිසා යම් අභික්ක්න්ත පටික්ක්න්ත කි න එක
සාමාන මට්ටයම් ප්ුහුණුවක් උනාට ආ්ලාකි්ත ි්ලාකි්ත කි ලා
ඉදිරි ෙලනවා, ප්ැත්ත ෙලනවා කි න එක නම්, කළ ුතු ි
කි ලාවත් හියතන්යන ය ෝග ජීවියත් හුඟාක් කල් ගි ාට ප්ස්යස.
සාථයක යවන්යන ඊටත් ප්හු උනාට ප්ස්යස. නමුත් යකයනකුට ඕන
නම් යහාර තප්ස් රකින්න, යකයනකුට ඕන නම් යහාර
ය ෝගාවචරකමක් ගන්ඩ, බිම ෙලායගන දවස් යදකක් ගත කරන්ඩ,
ඕනම යකයනක් රවට්ටත හැකි ි. ඒක ප්ිළිෙඳව නම් සැක උප්දවන්න
එප්ා. ඒක නිසා ම් කිසි යකයනක් හම්ෙ යවච්චි ගමන්ම ඒ
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ප්ුද්ගල ාට තමන්යග් සිල්වන්ත භාව
හුඟක් යවලාවට මවා
යප්න්වන ගති ක් අවශ නම් ප්ුළුවන් තරම් ඇස් යදක ප්ාලන
කරගත්තා නම් ෙ යවන්නට යද ක් නූ. ඒ තරම්ම යම් යලෝක තුළ
අමුතුම භාෂාවක් කතා කරන යද ක් තම ි යම් ඇහැ. ඒ නිසා
ආ්ලාකි්ත ි්ලාකි්ත කි න එක මං කලින් කිේවා වායග් දැනටමත්
ප්ුරැදු යවලා නැත්නම් එච්චරම කනගාටු යවන්ට යද ක් නූ. නමුත්
යම්ක ප්ුරැදු කරන තාක් කල් ඒයකන් එන යකයලස් ප්ර මාණ නතර
කරන තාක් කල් කවදාවක්වත් ඇතුයළ් යකයලස් යහෝදන න්තර ට
ඉවර ක් නම් නූ. යකයලස් යහෝදන න්තර ට ඉවර ක් යවන්නට
නම් ඇයහන් එන යකයලස් ප්රමාණ
නතර කිරීයම් විශාල
සාර්ථකත්ව ක් ලෙන්න ඕයන. ඇත්තටම ආරණ කි ලා කි න්යන්
යම් ගස්, යම් ගල් කිසිම තදෙල නිමිති යප්න්නන්න න්යන නූ. ස්තරී
ප්ුරැෂ රූප් වායග, එයහම නැත්නම් යම් මනුස්ස නිර්මාණ වායග
අප්ිට නිමිති යප්න්නන්යන නූ. ඒවා අවිඥානක ි. ඒවා දකින්න
දකින්න ඇහැ නියවන ගති ක් තිය නවා. ඒ නිසා යම් අරඤ්ඤ
ග්තාවා, රුක්ඛ මූල ග්තාවා, සුඤ්ාගාර ග්තාවා කි ලා කි න්යන,
ඇයහන් එන ප්රධාන යකයලස් කඳ අප්ි කප්නවා මිසක්ක ඒ වායග
යකයලස් ෙරිත තැනක ඉඳයගන සම්ප්ජඤ්ඤය න් ඇහැ රකිනවා
කි න එක නම් යොයහෝම දුෂ්කර ි. ඒක නිසා සම්ප්ජඤ්ඤ ට
නයකාට තමන් එ ට සුදුසු සප්්ප්ා ප්රිසර ක් යහා ාගන්නට ඕන.
යගෝචර ස්ථාන ක් යහා ාගන්න එක යොයහාම වැදගත් යවනවා.
ගිහි කායල භාවනා ගැන කතා කරනයකාට, ගිහි කායල ධමය
සාකච්ඡා කරනයකාට, ප්ුද්ගලය ක් වශය න් මට යලාකු හ ි ක්
හියත් විශ්වාස ක් තිෙුණා, යම්කට ස්තරී ප්ුරැෂ යහ්ද ක්, ගිහි ප්ැවිදි
යභ්ද ක්, සිල්වන්ත යනාසිල්වන්ත යභ්ද ක් ඇත්යත නූ කි ලා.
යම්ක ප්ැහැදිලිවම ප්රඥායවන් කප්න්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා මම ඒ ොහිර
යමානවක්වත් යහා න්යන නූ, මම ඒකාන්තය න් ප්රඥාවන්ත භාව
යහා නවා කි ලා හුඟාක් ය දිල ගත කරන්න ෙැලුව. සමහර
යවලාවට තනි ම හුඟක් දත්මිටි කනව. එයහම නැත්නම් ඒ වයග්
ප්රඥාවන්ත ින් ආශර කරමින් එ ින්ම මට ප්ුළුවන්, යම් තිය න
සම්ප්රදා ඕන නූ කි ලා හුඟාක් උත්සාහ කළා. උත්සාහ සාර්ථකද
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15-වන ධමය යද්ශන .

දන්යන නූ. මම හිතන්යන සාර්ථක යවන්න ඇති. කලක් නයකාට
මට යත්රැණා යමතන ඉඳයගන නම් ඔ මට්ටමට නම් කවදාවත්
න්න ෙූ කි ල. ඒ ගිහිකයම් තිය න විවෘත භාව , ගිහිකයම් තිය න
ඕනම යද්කට නිදහස් චින්තන ය ාදාන්නට ප්ුළුවන් ගති ත් එක්ක
සම්ප්ජඤ්ඤ වයග් යද්වල්වලට න්නට හරිම අමාරැ ි. ඒක හරි ට
ෙස් ප්ාරක යකෝච්චි ක් යගන න්ට හදනවා වායග. නැත්නම් යකෝචිචි
ප්ාරක ෙස් එකක් යගනි න්න හදනවා වායග්. කවදා හරි ආ්ලාකි්ත
ි්ලාකි්ත කි න වයග් යද්වල් කි නයකාට යම්ක යහාඳට ප්රකට
යවනවා. එ ට සුදුසු ප්රිසර ක ති ලා ඇයහන් එන රූප් සම්ෙන්ධ
යවලා එන යකයලස් ප්රමාණ අඩු කිරීයම් සප්ප්ා , සාත්ථක ආදී
ප්ාරිහාරි ප්රඥායවන් යම්ක යබ්රලා යදන්ට ෙැරැව යහෝද යහෝද මයේ
දාන්ඩ ගත්යතාත් නම් සම්ප්ජඤ්ඤ ප්ිළිෙඳව සැක උනත් ප්හළ
යවන්න ප්ුළුවන්. යවන විදිහකට කි නවා නම් සමාධි අප්ිට
හැදීයගන එනයකාට, සති ස්ිර යේයගන එනයකාට, ඒ සති ට, ඒ
සමාධි ට ගැළයප්න සීල කින් යම්ක අනුගරහ කයළ් නැත්නම් සුදුසු
ප්රිසර ක් යම්කට අරයගන දුන්යන නැත්නම්, ඒක ‘අලි’
වියලෝප්න ක් යවනවා. ඒක ‘අලි’ සංකීර්ණ භාව ක් යවනවා. විප්රීත
භාව ක් යවනවා. ඒකට ඕන එතනදී භාවනාම ප්රඥාව යනයව ි,
ප්ාරිහාරි ප්රඥාව අවශ යවනව. සුදුසු ප්රිසර කට ගි ාම ඉයබ්ම
යකයලස් ප්රයද්ශ ක් කැප්ිලා නවා.
ඒ වායගම තම ි කන. ඇහැ කන යදක. ඇහැ තම ි
ඉස්සල්ලාම. යහාඳටම භාවනායව ගත කරලා භාවනාව ප්ිළිෙඳව
යප්ාත් ප්ත් ප්වා ලි න්නට දක්ෂ යවච්චි ස්වාමීන් වහන්යස් නමක්
හුඟාක් කල් ූම නිසා ඇස් අන්ධ යවන්ඩ වුණා, නැත්නම් ඇස් දුවයල
යවන්නට ප්ටන්ගත්තා. ඊට ප්ස්යස ඒ ස්වාමීන් වහන්යස්, ඉතාම
දක්ෂ ි ඉතාමත්ම සංවිධාන ශක්ති ක් තිෙුණු යකයනක්, නිතරම
නින්දට වැයටන්න ප්ටන්ගත්තා. නමුත් ඒ ස්වාමීන් වහන්යස්යග
භාවනා ජිවිතය දී තිෙුණ වටිනාකම තම ි උන්වහන්යස්යග
යගෝල ත් එක්ක සූම අදහසක්ම ප්රකාශ කරලා තිෙුණා. ප්ස්යස
යගෝල ට කි ල තිෙුණා ඇස් යදක වැඩ කරන්යන නැති උනාට
ප්ස්යස මයග මුළු හියතන්ම ගන්න වැඩක් නැති තරම්. හිත නිතරම
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නින්දට වැයටනවා. ඒක අවදි කරලා ති ායගන ඉන්නට තරම් සංඥා
ප්රයද්ශ ක් දැන් නූ. ඇහැ ප්ුදුම විදි ට හිත කුප්්ප්නව, ප්ුදුම විදි ට
හිත අවුස්සනව, ප්ුදුම විදි ට හිතට ඉස්ප්ාසුවක් යදන්න නැතුව
දඟලනවා. ඒ නිසා හරි ට අම්යමකුට හම්ෙ යවච්ච යහාඳ
හිතුවක්කාර හුරතල් ප්ුයතක් වායග. ඒ අම්මා හිතනවා දරැ සම්ප්ත
කි ලා. නමුත් ඉස්ප්ාසුවක් නම් යදන්යන නූ, යම්කා වසවර්තිය ක්.
මුළු යලෝයකම වසය ් ප්වත්වන වසවර්තිය ක් වායග.
ඉතින් අප්ි හිතනවා ඇස් අන්ධ යවච්චහම ඒක මහා භ ානක
අකුසල කමය ක් කි ලා. සවයඥ න් වහන්යස් ඇස් අන්ධ කරන්න
කි න්යන නූ, උන්වහන්යස් කි න්යන් “ඇස් ඇත්යත් නමුත්
අන්ධය කු යස් හැසියරන්න” කි ලා. හැෙැ ි යම්ක ප්රිසරය න්
සාධක උදේ උප්කාර නැතුව ඉතාම දුෂ්කර ි. ඒකට තම ි අප්ි යම්
භාවනා මධස්ථාන හදන්යන. ඒකට තම ි අප්ි ඒ වයග් සුදුසු ප්රිසර
යහා ායගන න්යන. සතිප්ට්ඨායන නිතරම යද්ශනා කරන සවයඥ ින්
වහන්යස් “අරඤ්ඤ ග්තාවා, රුක්ඛමූල ග්තාවා, සුඤ්ාගාර
ග්තාවා...” ආදී වශය න් ප්ැහැදිලි යවනසක් ඇති යවනවා. නමුත් ඒ
තැන්වලට ගි ත් යම් “ආ්ලාකි්ත ි්ලාකි්ත සම්පජානකාරී” කි න
එක මතු යවලා එනකන් ඉතාමත්ම දුෂ්කර ි, අයප්් ප්ින් ප්ේ ගණන්
හිලේ යප්න්නන්න. එේවා ඉතාම ඉහළ ප්හළ නවා. සමහර
යවලාවට ඉඳප්ු ගමන් ප්ේ යගායේ ප්ින් ප්හළ යවන්නටත් ප්ින්
යගායේ ප්වු ප්හළ යවන්නටත් හුඟක් යහ්තු යවනවා යම් ආයලාකියත
වියලාකියත සම්ප්ජානකාරී යවනකල්. ඒ කි න්යන භාවනායවන්
අප්ිට හම්ෙ යවන්යන් යොයහෝම සූක්ෂම උප්කරණ ක්. ඒක නිකන්
හරි ට යම් කණට වැටිච්ච කුණු අස් කරන්න තිය න අත් අඬුවක්
වයග් එකක්. ඉතින් ඒකට උදැල්යලන් සවයලන් අ ින් කරන්න තරම්
කුණු කන්දල ක් වැටිච්චහම ඒ ප්ුංචි අඬුයවන් ගන්න ෙූ. ඒකට සවල
දාන්න ඕන. ඒකට උදැල්ල දාන්න ඕන. ඒකට ෙුල්යඩෝසර ක් දාල තල්ලු
කරන්න ඕන. යවන විදි කට කි නවා නම් ශීල කින් රැකි
ුතු
ීතිකරම යකයලස් යම් සමථ උප්කරමය න් අ ින් කරන්න ෙූ. ඒ නිසා
ආයලාකියත වියලාකියත වයග් කරනයකාට යදප්ැත්යතන්ම ප්හර
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යදන්ට ඕන. ඇහැට එන සංඥා ප්රයද්ශ අඩු කරන තැනක ඉන්ඩත්
ඕන. ඒ අතරම ඇහැ ප්ිළිෙඳවත් සම්ප්ජාන යවන්නට ඕන.
ඊගාවට සමිඤ්ජි්ත පසාරි්ත, අත නමනයකාට දිග
අරිනයකාට, ඊගාවට සංඝාටි පත්තචීවරධාර්ණ භික්ෂුන් වහන්යස්
නමක් නම් තමන්යග් සිේරැ ප්ාතරා දරනයකාට, ගිහිය ක් නම් ඇඳුම්
ආහාර යගවල් යදාරවල් එේවා ප්රිහරණ කරනයකාට ඒ සූම
යවලාවකදීම සම්ප්ජඤ්ඤ ප්ාවිච්චි කරන්ට ඕන. යමාකද එතයකාට
ඔක්යකෝම සම්ප්ජඤ්ඤය ය දිලා ගත කරන යවලාවක තමන්ට
යත්යර ි හරි ට හිර කඳවුරක දැම්මා වායග. තමා විසින්ම තමන්ටම
දැඩි රාජ නිය ෝග ප්නවාගත්තා වායග. ඒක නිසා නිවන යනයම ි
නම් අයප්් ප්රාර්ථනාව, නිවන යනයම ි නම් අයප්් අවසාන එල්යල,
යම්ක හරි කැක්කුමක් යවනව. යම්ක හරි කරදර ක් යවනව. භාවනා
ගුරැවර ා යකවිටක් අයත් ති ාගත්ත හරක් දක්කන යකයනක් වයග්
යවනව. එතයකාට නිවන දක්වනව යනයම ි නිවන් ‘දක්කනව’
යවනව. නිවනට ‘දක්කනව’ යවනව. ඉතින් අද හුඟාක් ඔ ධමය දූත
යස්වාවල් සහ ධර්මා තන හදන්යන ‘දක්කන්න’. නමුත්
සතිප්ට්ඨානය ් යප්න්නන්යන සම්ප්ජඤ්ඤ . සම්ප්ජඤ්ඤ කි ල
කි න්යන ස්ව ං වශය න් තමා වශය න් යම්ක දැකගන්න ඕනි.
අනුන්ට යප්න්නන එක ි තමන් වශය න් දකින එක ි අතර විශාල
යවනසක් තිය නව. සවයඥ න් වහන්යස් අන්තිම ප්රෙුද්ධ ි,
උන්වහන්යස් ධමය යද්ශනා කයළ් තමන් වශය න් දකින්ට ි. දැක්යක
නූ කි ල නඩුත් නූ, නමුත් කවදාක්වත් ‘දක්කන්න’ නම් ගිය නූ.
දස ප්නත කරි ාත්මක කරන්න ගිය ් නූ උන්වහන්යස්. උන්වහන්යස්
සීල ි ප්ැයනේයව, සමාධි ශික්ෂාව ි ප්ැයනේයව, ප්රඥා ශික්ෂාව ි
ප්ැයනේයේ. ඒක නිසා සම්ප්ජඤ්ඤ කි නයකාට තමන්ම යම්ක
ප්නවාගත ුත්තක් නිසා කවදාක්වත් යම්කට අහවල් යවලායව අහවල්
යද් කළ ුතු ි කි ලා දැඩි නීති සංගරහ ක් නූ. හැෙැ ි සතිප්ට්ඨායන
වැයඩනව නම් ඒකාන්තය න්ම තමන්ට වැටයහනවා යවනදට වඩා
ඉන්ද්රි සංවර ක් දැන් ගැළයප්නවා, දැන් රස ි. දැන් ඒ ඉන්ද්රි සංවර ක්
සහිත ඇත්තන්යග් ආශර ප්රි ි. ඉන්ද්රි සංවර ප්ිළිෙඳ කතා කරන
යද්වල් යගෝචර ි, තමන්ට වටිනාකමක් තිය න්යන.
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ආන්න එයතන්ට ආවට ප්ස්යස් යොයහෝයදනා න රැල්ල
දිහා ෙලලා ජනප්රි යවන්නට යහෝ යප්ාදු යද් කරනන්නට නවා
යවනුවට සවයඥ න් වහන්යස් යප්න්වන යද් හරි ට යදෝතින් ොර
අරයගන යගෞරවය න් සාදරය න් ොරගන්ට නම් යම් ධමය යකාටඨාශ
අහලා තිය න්ට ඕන. අහලා භාවනා කරයගන කරයගන නයකාට
තමන්ටම යත්යරනවා දැන් යහෝද යහෝද මයේ දානවා යවනුවට ඒක
රැකිල්ලක්, ඒක ප්ිළිෙඳව වරත ක්, ආරක්ෂාවක් ප්වත්වනවා. මම
නිතරම මතක් කරන යද ක් තම ි අංගුලිමාල ඉතාම ආදයරන් ඉතාම
සාදයරන් ගුරැ භක්තිය න් තම ි ඇඟිලි දාහක් ගන්නට හැකි ාවක්
නැතුව ප්රය ෝග ඥානත් ය ාදවලා වැයේ ප්ටන්ගත්යත. මුල් මුල්
කායල යකරැයව යමාකක්ද? කප්න කප්න ඇඟිල්ල ගහක් ට ගලක්
ට ති ති ා ප්ස්යස ගිහිල්ල එකතු කරන්නට හිතුවා. ඒ යමාකද?
යම්ක හැමතැනම එල්ලගන හිටිය ාත් කුණු ගඳ ගහන නිසා.
මිනීමරැවා කි ලා නම ෙැයඳන නිසා. නමුත් අන්තිමට ෙලනයකාට
දාප්ු දාප්ු තැන්වල කප්ුයටා කනවා. එයහම නැත්නම් අහු යවන සතා
යම්ක යගනි නවා. අන්තිමට මහන්සි යවලා හුඟාක් අමාරැයවන්,
මිනියහකුට මිනියහක් මරනවා කි න එක යොයහෝම අමාරැ යද ක්,
ප්ුංචි උප්කරණ ක් ති ායගන ඒ තරම් සටන් කරලා ගත්තු ඇඟිල්ල
අන්තිමට ප්ුංචි අතප්සු ීමකින් නැති යවනවා. ප්ස්යස කල්ප්නා
කරගත්ත යම් වැයේ හරි න්යන නූ. ඒ නිසා යමේවා ඔක්යකෝම
අමුණලා කයර් දාගත්තා. කයර් දාගන්නකන් මනුස්ස ා අහිංසක. කයර්
දාගත් දවයස ඉඳලාම අංගුලිමාල උනා. ඒ නිසා අප්ි සිල් රකිනයකාටත්
අප්ි හැංගි හැංගි සිල් රැක්කට දවසක යත්යරනවා, ප්රකාශ කරන්ඩ
යවනව. සිල්වන්ත ෙව ප්රකාශ කරලා ඊට ප්ස්යස් යකළියලාල්
යසල්ලක්කාර ජීවිත ගත කරන ඇත්තන්ට යප්්න්යන අප්ි යනෝංජල්
ජීවිත ගත කරනවා වායග්. නමුත් අප්ිට යනෝංජල් උනත් කමක් නූ,
සම්ප්ජඤ්ඤ ගන්නට නම් එයහම ප්රිසර ක් අවශ ි, ඒ වයග්
ආශර ක් අවශ ි කි ලා අප්ි අප්ි විසින් ප්ාවා දීමක් කරන්ඩ යවනවා.
ඒකට යහාඳ හුරැවක් යම් සම්පජඤ්ඤ පබ්බ්ය යප්න්නන්යන.
අන්තිමට සවයඥ න් වහන්යස් යප්න්වනවා - යමාන තරම්
උන්වහන්යස් මනුස්ස ජීවිත ගැන හිතුවද? යකාච්චරක් මහා ප්රඥාව
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ගැන කතා කළාට, අප්ි ගැන යකාච්චර මහා කරැණායවන් කතා
කළාද? “උච්චාර පස්සාවක්ම්ම සම්පජානකාරී ්හාතී” භාවනාව
වැසිකිළි ටත් අරන් ගි ා. වැසිකිළි කැසිකිළි කරනයකාටත් ඒ යේග
ධාරාව සතිය න් සම්ප්ජඤ්ඤය න් කරන්ඩ ි කි නව. හුඟයදයනක්
හිතනවා ඒ වායග වටිනා භාවනාවල් සිද්ධ යවන්යන දළදා මාලිගාව
ඉස්සරහ, නැත්නම් සමාධි ෙුදු ප්ිළියම ඉස්සරහ, නැත්නම් මහා
යසනගක් ඉස්සරහ කරන විකාර රඟප්ූම්වල කි ලා. නමුත් අප්ි
යහාඳටම දන්නවා වැසිකිළි, කැසිකිළි නයකාට ඔ යමානවක්වත්
නූ. ෙුදු ප්ිළිම යප්්න්ටත් නූ මිනිස්සු ඉස්සරහ ප්ිට රඟප්ාන්ට යද ක්
ඇත්යතත් නූ. අප්ි දන්නවා ආශ්වාස ප්රශ්වාස වාත දහරාව වයග් යම්
අයධෝගම වාත වැඩ කරන හැටි. ඒයක භාවනාව කරන්න ෙූ කි ලා
එයහම ෙුදු හාමුදුරැයවා යවන් කරල නූ. උන්වහන්යස් යම්
යකළවරවල් යදකම - ආශ්වාස ප්රශ්වාස වාත ත් උද්ධංගම, අයධෝගම
වාත ත් යදකම - අල්ලලා, යදප්ැත්ත යප්න්නන එයකන්
යත්රැම්ගන්න යවනව හැම වාත ක්ම ඇසුරින් භාවනා කරන්න
ප්ුළුවන් කි ලා. ඒ නිසා යම් කරන වැයේ යහාඳ වැඩක්ද, නරක
වැඩක්ද, ප්රසිද්ධිය ් කරන වැඩක්ද, වියේකව කරන වැඩක්ද කි න
එක යනයම ි, අවශ කරලා තිය න්යන. සම්ප්ජඤ්ඤ “ස්ව ං” තමා වශය න්ම මතු කරගත
ුතු - ඥාන ක් නිසා
උච්චාරපස්සාවක්ම්ම කි න යොයහෝම සභව
න්ට ප්ුළුවන්
අන්ත ක් තම ි යම් යප්න්නන්යන්. ඊටත් එහා ගි කි ාගන්න ෙැරි
යද්වලුත් ඇති ප්ුද්ගලික ජීවිත ක. ඒකට උනත් සම්ප්ජඤ්ඤ ය ාදලා
ෙලන්න වටිනව. ඒ යමාකද? ප්රධාන යද්වල් අල්ලායගන ඒ අනුව
ප්ුංචි ප්ුංචි යකාටස්වලට සම්ප්ජඤ්ඤ
ය ාදායගන
නයකාට
නයකාට එහි වියශ්ෂ දක්ෂකම් ප්ුහුණුකම් ඇති යවනවා.
ඒ නිසා අවසානය ් ග්ත ි්ත නිසි්න්න සු්ත්ත ජාගරි්ත
භාසි්ත තුන්හීභා්ේ... අර කි ාප්ු හූම අනු කුඩා යකාටසක්ම
යප්න්නලා තිය නවා. එන්ට එන්ට, එන්ට එන්ට හැකි ාවක් එ ි,
සැක හිතන්ට එප්ා. ඒ එන හැකි ාව දියග්ම සම්ප්ජඤ්ඤ ලකුණු
තිය නවා නම්, දි ුණු කරන්ට කි ලා උන්වහන්යස් විශාල
අනුකම්ප්ාවකින් යද්ශනා කරල තිය නව. ඒ නිසා අප්ි යමයතක්
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එකතු කරප්ු හුඟක් කාරණා ගැන, අප්ි හිතායගන ඉන්ට නැතුව ඇති
යම්ක භාවනාවක් කි ල. අප්ි හිතායගන ඉන්ට නැතුව ඇති යම්යක
සති ප්ිහිටුවන්න ප්ුළුවන් කි ලා. සම්ප්ජඤ්ඤ ප්ිහිටුවන්න ප්ුළුවන්
කි ලා. නමුත් යම්යකදී සවයඥ න් වහන්යස් විශාල යදාර විවෘත
කිරීමක් කර යදනවා. තමන්ටම තමන්යග් හැකි ාවල්, ඒ වයග්ම
අභිමතාර්ථ ශුද්ධ ප්විතර කිරීයම් අවස්ථාව. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ාට
හුඟක් දිරිමත් යවන්නට අඩුප්ාඩු ප්රශ්න වළක්වාගන්නට විශාල
ශක්ති ක් යගන යදන්නක් යම්ක. ඒ නිසා අප්ි කල්ප්නා කරගන්නට
ඕන ප්හයළාස්යවනි ප්ැය ්දි තම ි අප්ිට යමයතන්ට එන්න ප්ුළුවන්
උයන්. ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන ෙැලුවත් ගැෙුරක්, යකයනක්යග ජීවිත
ප්ැත්යතන් ෙැලුවත් ගැෙුරක් තිය නවා.
එම නිසා ගත කරන යම් යහාඳ කායල් තමන්යග් යම් වැඩ
ප්ිළියවළ හලහප්්ප්ගන්යන නැතිව යම් තුළම ධමයානුරූප්ව සති ම
යප්රටු කරයගන ඉදිරි ට න්න ශක්ති , වධ ය , ෙල ලැයබ්වා!
කි න ප්රාථයනායවන් අදට නි මිත ධමය යකාට්ඨාශ යමතනින් නිම
කරනවා.
සාධු! සාධු! සාධු!
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17-වන ධර්ම ද ේශනය.
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස...!!!
“පුනචපරං භික්ඛ්ව භික්ඛු ඉම්මව කායං යථාිතං
යථාපණිහිතං ධාතු්සා පච්ච්වක්ඛති: අත්ථි ඉමස්මිං කා්ය පඨවීධාතු
ආ්පාධාතු ්ත්ජාධාතු වා්යාධාතූ ති”
සාධු! සාධු! සාධු!
යගෞරවනී ය ෝගාවචර මහා සංඝරත්නය න් අවසර ි. අප්ි
අද යම් සතිප්ට්ඨාන සූතර ම මුල් කරයගන හම්ෙ යවන දාහත්යවනි
අවස්ථාව ි. තාමත් අප්ි ගත කරන්යන් කා ානුප්ස්සනායවම ි. ඒ
කා ානුප්ස්සනායව අප්ිට යප්ර කළ කර්ම රාශි නිසා ලැෙුණා වූ
යම් ක ම ප්ර්ය ්ෂණාගාර ක් කරයගන, එයහම නැත්නම් අරමුණක්
කරයගන එ ින් ගන්න ප්ුළුවන් උප්රිම ප්රය ෝජන ගැනීම, යම්
අවස්ථාව යවනයකාට යහාඳටම ප්ැහැදිලි යවනව. කාම යලෝකය ්
ආස්වාද ප්ිණිස යම් ක ම හූම දර්ශන කටම, හැම ඉන්ද්රි
ප්ිනීමකටම මුල් කරගන්නවා වයග්, සවයඥ න් වහන්යස් ඒ කාම
යලෝකය න් ගැලීම ප්ිණිස, යනක්ඛම්ම සඳහා ඒ ක ම ප්රස්තුත
කරගන්න හැටි අරමුණු කරගන්න හැටි ප්ර්ය ්ෂණාගාර ක් කරගන්න
හැටි ඉතාමත්ම විචිතරව යප්්නවා අප්ි අද කිට්ටු කරගත්ත ධාතු
මනසිකාර ප්වය ට එනයකාට. ඒ වායගම තම ි මනුස්ස යමාළ ක,
නැත්නම් කල්ප්නා ශක්ති, සති සම්ප්ජඤ්ඤ ප්ැත්යතන් එනයකාට
ඉතාමත්ම කරමිකව, නමුත් විශාල ඇතුළතකට, විශාල ගැෙුරකට
ආරාධනාවක්, සමාරාධනාවක් ධාතු මනසිකාරය ් ප්වතිනවා. ඒ නිසා
ධාතු මනසිකාර ගැන කල්ප්නා කරනයකාට යලෝකය ් ප්වතින
ආගම්වලින් සමාන්තර යවන එකම ආගම හින්දු ආගම ප්මණම ි.
අනිත් සි ලු ආගම් යම් තත්ත්ව ට එනයකාට අතහැරිල, මග හැලිල.
ඉතාම ගැෙුරක් යප්න්වන යම් ධාතු මනසිකාර යකාටස හින්දු යේද
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ශාස්තරවලත්, සවයඥ න් වහන්යස්යග් යම් ශ්රී සද්ධර්මය ත් ප්ුදුමාකාර
විදි ට එදියනදා ජීවිත ඇසුරින් ඉදිරිප්ත් කරගන්නවා. එ ිනුත් ධාතු
මනසිකාර යහාඳට විශදව ප්ිරිසිදුව යවන් යකාට දක්වා ෙලන
අධ න කට ගිය ාත් යහාඳට දැකගන්න ප්ුළුවන් යකායහාමද හින්දු
යේදවලත් නැත්නම් සද්ධමයය ත් කි න යම් යදයක් ධාතු යකාට්ඨාශ
සලකා ෙැලීයම්දී ඉදිරිප්ත් කරගන්නා වූ ප්රමාර්ථ.
තව ප්ැත්තකින් ඒකම කි නව නම්, සවයඥ න් වහන්යස්
ඉප්දිච්ච භාරත යද්ශය ් එවකට ප්ැවතිලා තිෙුණු ඒ දැනුම් සම්භාර
තවමත් වට්ටගාමීව ප්ැවතුණත් සංසාර ගමන ඇතුයළ්ම කරකැීම
ප්ිණිස ප්ැවතුණත්, සවයඥ න් වහන්යස් එ ින් යලාකු විප්්ලව ක්
කරලා යලාකු යප්රළි ක් ඇති කරලා ඒ වට්ටගාමී දැනුම් සම්භාර
විවට්ටගාමී යවන විදිහට සංසාරය න් භවය න් ගැලීම ප්ැත්තට
බිඳගත්ත හැටි ප්ැහැදිලිවම යප්න්වන්නට ප්ුළුවන් අනුප්ූර්ව යලස
නයකාට සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් යහාඳට යම් ධාතු මනසිකාර
හැසිරීයමන්. ඒ නිසා අප්ිට අද වඩා සන්යතෝෂ යවන්ට ප්ුළුවන්.
එයහම නැත්නම් වැඩි ආරාධනා සාරාධනා සාදර ප්ූවයකව ඒ
භාවනාවට යම් ධමය යද්ශනායවන් ෙැහැගන්න ප්ුළුවන්. යමාකද
සූමයදනාම වායග් යම්ක ප්ිළිෙඳව දැනටමත් ම් ප්රමාණ කට
ප්ර්ය ්ෂණ කරලා තමායග් කි න්නා වූ අත්දැකීම් ටිකක් තමා
වශය න්ම නුවණින් ඒ ප්ැත්ත යම් ප්ැත්ත විමසලා ෙලලා චින්තාම
වශය න් ඇති කරගත්ත දැනුම් සම්භාර කුත් තිය නවා - මූලධමය
දැනුම. ආන්න ඒ යදක නිසා ධාතු මනසිකාර කි න මාතෘකාව
යමවැනි සෙ කදී යම් වායග් සමූහ කදී වැඩි ප්ිළිගැනීමක් වැඩි
ගැෙුරක් යහා ාගන්ට ප්ුළුවන් යවනව. නමුත් ඉතාමත්ම දුෂ්කර ි,
සාමාන සිේවණක් ප්ිරිස රැස් යවලා ඉන්න සෙ කදි යම් මාතෘකාවට
ප්ිවිසුමක් කරමිකව ලොගන්න. ඒ යමාකද? යම්ක ගැෙුරැ යකාටසක්.
යම්ක එදියනදා ජීවිත ට අදාළ නැති යකාටසක්. එදියනදා ජීවිතය ්
ප්රශ්න විසඳන්යන් නැති යකාටසක්, එදියනදා ජීවිත සැප්වත්ව
සුඛවත්ව ගත කිරීම සඳහා අවශ මූලධමය උප්මාන යනායදන
යකාටසක් නිසා මුළුගැන්යවනවා. නමුත් යම් රැස් යවලා ඉන්න
ප්ිරිසත් එක්ක ෙලනයකාට අප්ි න ගමයන මුළුගැන්ීම්, හැංගීම්,
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රැවටීම් ති නවා නම් එවුවා නතර කරලා නි ම ප්ාරට යගන එන්ට
යම් ධාතු මනසිකාර යකාටස උදේ කරනවා.
ධාතු මනසිකාර ෙලනයකාට, ප්සුකාලීන ආචා ය මත එක්ක
ෙලනයකාට, විස්තර කරලා දීලා තිය නවා ධාතු මනසිකාර සංයඛප්
කරම ක් හා විත්ථාර කරම ක් කි ල. ඉතාමත්ම සංක්ෂප්ය න් තමන්
න ගමනට සම්ෙන්ධ කරගන්ට ප්ුළුවන් කරම ක් සහ ඉතාමත්ම
සවිස්තරව ඒක ප්ිළිෙඳව මූලධමයවලින් අත්දැකීම්වලින් ගහණව
ඝනෙහලව කරයගන න්න ප්ුළුවන් කරම ක්. සතිප්ට්ඨාන සූතරය
නම් හඳුන්වා යදන්යන වැඩි නැෙුරැවක් වැඩි ප්ක්ෂගරාහීත්ව ක්
තිය න්යන් යකටි කරම ට. එ ිනුත් විප්ස්සනා ප්ූවයකව න ඇත්යතා
යම් යකටි කරම එකම කරම වශය න් යත්රැම් අරගන්ඩත්, ඒකටම
තමන්යග් රැචිකත්ව ඉදිරිප්ත් කරගන්ඩත් යප්ළයෙනවා. සමථ
විප්ස්සනා යදකම යහෝ සමථ ප්ූවයාංගවම නැත්නම් සමථ ානිකව න
ඇත්යතා යමතන යකාටස් යදකක් තිය න ෙව කි න්ටත් එ ිනුත්
යකටි කරම ට වඩා දීර්ඝ කරම සිත්ගන්නාසුලු විදි ට සලකන්ඩත්
ප්ුරැදු යවලා තිය නවා. නමුත් යම්ක ඇත්ත වශය න්ම තමතමන්යග්,
ප්ුද්ගලික යකනායග, භාවනා ප්රගමන හැටි ට, භාවනා දිගහැයරන
කරම වියශ්ෂ ති නවා. එයහම නැත්නම් යොයහෝම තීක්ෂණ ෙුද්ධි කින්
ුතුව ධාතු මනසිකාර සලකන යවලාවකුත් තිය නවා. සමහර
යවලාවල් එනවා - යම් යප්න්වන්න උත්සාහ කරන්නා වූ විත්ථාර
කරම ට වියේකීව යොයහෝම සීරැයවන් එක එකක් සලකා ෙලමින් න
අවස්ථාවලුත් තිය නවා.
යම් යදක යකා ි එක වුණත් ඉතාම විචිතර යකාටසක්.
භාවනාවක යහෝ ආධාත්මික ජීවිත ක මහණකමක තප්ස්වර
ජීවිත ක ය ෝගාවචර ජීවිත ක යහාඳයටෝම ගැෙුරක් තම ි යම්යකදී
සාකච්ඡා යවන්යන. ඒයකදී සවයඥ න් වහන්යස් අප්ි දැන් ඉදිරිප්ත්
කරගත්ත ප්ාඨය දි යප්න්වන්යන් “ඉම්මව කායං යථාිතං
යථාපණිහිතං ධාතු්සා පච්ච්වක්ඛති.” යම් ශරීර
ම් ආකාර කට
හිටිය ් යේද ප්ිහිටිය ් යේද, ඒ ප්ිහිටප්ු හිටි ආකාර ම ධාතු වශය න්
ෙලනවා. කවුද? “භික්ඛ්ව භික්ඛු.” මහයණනි ඒ ය ෝගාවචර ා,
139
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නැත්නම් සංයේග ඤාණ ප්ිහිටුවාගත් ය ෝගාවචර ා ක ධාතු
වශය න් සලකා ෙලනව ි කි ල. එතයකාට යප්්නවා ඒ හතර
ඉරි ේවටම යම්ක ය ාදාගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් තිය නවා. අප්ි අර
කලින් හඳුන්වාදීයමදි මතක් කළා ධාතු මනසිකාර එදියනදා ජීවිතය
ප්රශ්නවලට එදියනදා සැප් විහරණ සඳහා ය ාදාගන්ට අප්හසු ෙවක්
යොයහෝ යෙෞද්ධ න් කල්ප්නා කළාට කරමානුකූල භාවනාව දි ුණු
කරයගන
න යකනාට නම් හතර ඉරි ේයේදීම “යථාිතං
යථාපණිහිතං” ම් ආකාර ට හිටිය ් යේද, ම් ආකාර ට ප්ිහිටිය ්
යේද, ඒ ඒ ආකාරවලින්ම - ධාතු වශය න් ප්ඨවි ධාතු, යතයජා ධාතු,
වාය ා ධාතු, ආයප්ා ධාතු කි ලා යකාටස් හතරක් - ඒ හතරට
යත්රැම්ගන්න ප්ුළුවන්.
යම් එක එක ධාතු ගැන, ධාතු වශය න් ධාතුවලට යෙදලා
සලකා ෙලනයකාට ම් සම්ෙන්ධතාවක් තිය නවා අප්ි මීට ඉස්සර
යවලා ප්ැය ්දී සාකච්ඡා කළා වූ යදතිස් යකාට්ඨාශවලට. එතනදී
ශාරීරික යකාටස්, නැත්නම් එක රථ ක රථ උප්කරණ යකාටස්,
වාහන ක වාහන යකාටස් වශය න් ප්රඥප්්ති
බිඳ දැක්ීමක්
වශය න්, යම්ක යකස් , යම්ක යලාම් , යම්ක නි , යම්ක දත් ,
යම්ක හම ආදී වශය න් මනුෂ ශරීර ක් අරයගන යකාටස් කරලා
ඒ යකාටස් යවන් කරලා දක්වන්යන් දැන් යම් සාකච්ඡාවට ගන්නා වූ
ධාතු මනසිකාර ට නැෙුරැවක් තුඩු දීමක් ඇති යවන තායලට. එතනදී
සමහර තැන්වල යකාටස් තිස්එක ි. සමහර තැන්වල යකාටස්
තිස්යදක ි කි ලා යම්යක යප්ාඩි යෙදීමක් තිය නවා. යදතිස්
යකාට්ඨාශ කි ලා ගත්යතාත් එ ින් යකාටස් විස්සක්ම වැයටන්යන්
ධාතු මනසිකාර විස්තර කරන්නා වූ ප්ඨවි යකාටසට, යගායරෝසු
යකාටසට, මැරැණාට ප්ස්යස යප්ාළවට දිරා න්නා වූ යකාටසට.
එවුවා “කක්ඛලං කරිගතං” කි න විදිහට කකයශ භාව යගායරෝසු
භාව එහි දක්වනවා. අල්ලනයකාට කකයශව අහු යවන තැන අහු
යවන ආකාර . ඒ භාව තම ි ප්ඨවි ධාතුව යප්න්වන්යන. එතයකාට
අප්ිට යකස් ගත්තම ඒ යකස් අල්ලන්න ප්ුළුවන්. අල්ලනයකාට ඒයක
තිය න්නා වූ එක එක හැඩ නිල ආකාර දැකගන්න ප්ුළුවන්. යකස්,
යලාම්, නි , දත්, සම්, මස්, ඇට, නහර ආදී වශය න් එේවයග
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තිය න්නා වූ යගායරෝසු ගති . අප්ි සාමානය න් යභෞතික
විදාත්මකව සලකා ෙලනව නම් ඝන ද්රව කි ලා යම්ක නම්
කරනවා. ඊගාව යකාට්ඨාශ තම ි ද්රව. වැගියරනසුලු ගති ඇත්තා වූ
පිත්තං, ්සම්හං, පු්බ්බා, ්ලාහිතං, ්ස්දා, ්ම්දා, අස්සු, වසා,
්ඛ්ලා, සිඞ්ඝාණිකා, ලිසිකා, මුත්තං, ආදී වශය න් දක්වන්නා වූ ද්රව
යකාටස. ඒ ද්රව යකාටයස් අර ප්ඨවි යකාට්ඨාශ වයග් අහු යවන
ගති ක් නැති වුණාට ඒයක වැගියරන ගති ප්ිඬු කරන ගති
යකාටස් යදාළහටම සාධාරණ ි. ඒකට තිය න්යන් වැගියරන ගති .
ඕනූවට වැඩි වුයණාත් වැගියරනවා. ඕනූවට අඩු වුයණාත් ෙන්ධන
කරනවා. අප්ි දන්නවා අග්ගලා කුඩු ටිකක් අරයගන ඒක ප්ැණි අඩු
මට්ටයම් දාලා යහාඳට මිරිකලා හදලා ගත්යතාත් ඒ අග්ගලා කප්න්ට
ගිර ක් ගන්ට ඕන. හප්ලා කඩන්න ෙැරි තරම් තද යවනවා. ඒ
ඔක්යකෝම අර අග්ගලා කුඩු ටික තද ෙන්ධන කට, ආෙන්ධන කට
ලක් කරනවා. ම් ආකාර කට ප්ැණි වැඩි උයනාත් අග්ගලා යගඩි
හදලා තිබ්ෙහම වැක්යකයරනවා. ඒ ගුලි හිටින්යන නූ. එතයකාට
වැගියරන ගති තිය නව. සියමන්ති අනනයකාට වතුර අඩු උයනාත්
ඒක ඕන විදි ට හසුරැවන්න අමාරැ ි වැඩ කරන ොස් උන්නැහැට.
වතුර වැඩි උයනාත් වැගියරන ගති නිසා ඒත් දුර්වලකමක් හිටිනවා.
ආන්න ඒ වයග් තම ි යම් ආයප්ා ගතිය තිය න්යන ෙන්ධන ගති ,
ආෙන්ධන ගති යහෝ වැගියරන ගති . ඒ යදක, අයප්් ශරීර යකාටස්
තිස්යදකකට කඩලා යප්න්නනවා - විස්සක්ම ප්ඨවි යකාටස් යදාළහක්
ආයප්ා යකාටස් කි ල. දැන් යමයතන්ට එනයකාට ඝන, ද්රව, වා ු
කි න්නා වූ යභෞතික විදාත්මකව සලකන යකාට්ඨාශ හැටි ට
ෙලනයකාට වා ු යකාට්ඨාශ ක් වාය ා ධාතුව වශය න්
යප්න්නනවා. එතයකාට ඉතින් කාට වුණත් යත්යරනවා ප්ුංචිම
යනාදන්නා යකයනකුටත් අල්ලලා යප්න්නන්න ප්ුළුවන් ඝන යකාටස්.
ඊට වැඩි හැඩ ක් ආකාර ක් නැති ස්වභාව ක් තම ි ද්රව
යකාටස්වල තිය න්යන්. වාය ා යකාටස්වලට නයකාට, යප්න්නලා
යදන්න ෙැරි ඉතාමත්ම සූක්ෂම ස්වරූප් ක්. හුළං හමන ගති විතර ි
තිය න්යන්. ඒකත් ඉතාමත්ම යේග ධාරාවකට අහු වුයණාත් විතර ි
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වැටයහන්යන, දැයනන්යන. නැත්නම් තිය න ෙවක් යත්යරන්යනත්
නූ.
විදාවට නයකාට ඝන, ද්රව, වා ුවලට ප්ස්යස් තාප්
රසා න කි ල තාප් යභෞතික විදාව කි ලා යම් තාප් යවනමම
ධාතු යකාටසක් වශය න් යෙදනවා. ඉස්සර නම් අප්ි අයට් ප්න්ති
දහ ප්න්ති වයග් නයකාට යලෝක යෙදන්යන ඝන, ද්රව, වා ු
කි ලා තම ි යභෞතික විදායව. නමුත් විශ්වවිදාල යහෝ විශ්වවිදාල
ප්ශ්චාත් මට්ටමට නයකාට තාප් යභෞතිකත්ව තාප් රසා න
විදාව කි ලා තාප් ටත් සලකන ගති ක් තිය නවා. නමුත් ඒක
ප්ුංචි ප්න්තිවලදී උගන්වන්යන නූ. ඒ වායග් තම ි යම්යකත් ප්ඨවි,
ආයප්ා, වාය ා යකාට්ඨාශවලට ප්ස්යස් යතයජා යකාට්ඨාශවලට
නයකාට ඒයක තිය න්යන් උණුසුම් ගති . ඉතින් යදතිස් යකාට්ඨාශ
වශය න් අප්ි ඉයගනගන්නා වූ යම් ශරීර ධාතු මනසිකාර ට
හරවලා දානයකාට වාය ා යකාට්ඨාශ හ කුත් යතයජා යකාට්ඨාශ
හතරකුත් එකතු කරප්ුවහම යදසාළිස් යකාට්ඨාශ කි ලා
හතළිස්යදකක් යකාට්ඨාශ එකතු යවනවා.
ඒ වාය ා යකාට්ඨාශ උ ්ධංගම වාතය, අ්ධෝගම වාතය,
කුච්ිසයා වාතය, ්කාට්ඨසයා වාතය, අංගමංගානුසාරී වාතය,
අස්සාස වාතය, පස්සාස වාතය15 කි ලා ඔන්න ආගමානුරූප්ව
භාවනාවට ධාතු මනසිකාර ට අරගන්නවා. උද්ධංගම වාත කි ලා
කි න්යන් ඉහළට එන ඉක්කාවල්, ඉහළට එන වාත. අයධෝගම වාත
කි ල කි න්යන ෙඩවැයලන් ප්ල්යලහා ප්ැත්තට න වාත . ඒ
වායග්ම ආහාර ආමාශ දක්වා යගන න්ට ප්ුළුවන්, නැත්නම්
ෙඩවැල දක්වා. ෙඩවැයල් ඉඳලා අසූචි ෙවට ප්ත් යවලා ඒවා ප්ිට
කරනවා, මළ ප්හ කරනවා. ඒකටත් යහ්තු යවන්යන් යම් අයධෝගම
වාත . ඒ වායගම තම ි කුච්ිස ා වාත සහ යකාට්ඨස ා වාත
ති නවා. ශරීර අප්ි යදතිස් යකාට්ඨාශවලට යවන් කරල ෙලනයකාට
යම්ක හරි ට දැන් කායල කි නවා නම් සවයඥ න් වහන්යස්යග
උප්මාවම තම ි, ‘උභ්තා මුඛා පු්ටාළී’ යදප්ැත්යතන් කට ති න
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15

මජ්ඣිම නිකා , මූල ප්ණ්ණාසක , මහාහත්ථිප්යදාප්ම සූතර .
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17-වන ධමය යද්ශන .

මල්ලකට එක එක ධාන වර්ග දාලා ගත්තා වායග. ඒ ධාන වර්ග
දාලා ගන්න මල්ල ඇතුයළ් ඒ ධාන ඇට අතයර් ම් කිසි වාත
යකාට්ඨාශ ක් තිය නවා. ඒ වායගම තම ි හෘද වස්තුව, අක්මාව,
අග්නාශ , ෙඩවැල් යම් කි න යකාට්ඨාශ අතරමැදත් හිර යවච්ච
වාත ක් ති නවා. කුච්ිස ා වාත කි ලා කි නවා - කුක්ෂිගත
වාත කි ලා. ඊගාවට තිය නවා යකාට්ඨස ා වාත කි ලා - ඒ
ෙඩවැල් දියග් කරි ාත්මක වන කරමාකුංචන වැඩ ප්ිළියවළට එන්නා වූ,
ආහාර එහාට යමහාට තල්ලු කරන්නා වූ යකාට්ඨස ා වාත කි ලා
එකක් තිය නවා. නහර දියග් යල් එහාට යමහාට තල්ලු කරන්නා වූ
යකාට්ඨස ා වාත කි ලා එකක් තිය නවා. ඊගාවට අංගමංගානුසාරී
වාත කි ල කි නව අඟ ප්සඟ එයහ යමයහ හැසිරීයම්දී ප්ාවිච්චි
කරන්නා වූ වාත . ඒක යහාඳට කර්මණ නම් යහාඳට ඇඟ ඕන
වැඩකට ය ාදවන්න ප්ුළුවන් සුනම ගති ක් තිය නවා. ඒක යලඩ
වුයණාත් වාත අමාරැ. හරි ට උල් කඩ කටු හන්දි ක් හන්දි ක්
ගායන් ගැහුවා වායග් අත උස්සාගන්ඩ ෙූ ප් උස්සාගන්ඩ ෙූ
යෙල්ල හරවාගන්ඩ ෙූ ආදී වශය න් එක එක වාත අමාරැත්
හැයදනවා යම් අංගමංගානුසාරී වාත නිසා. ඒ අතරමැද ආශ්වාස
ප්රශ්වාස වාත තිය නවා. එතයකාට වාය ා යකාට්ඨාශ හ ි.
යතයජා යකාට්ඨාශ ස්තාප්න, ජීරණ, දාහ, ප්ාචක වශය න්
යකාටස් හතරක් තිය නවා. තදෙල උණ හැයදනයකාට තිය න්නා වූ
ස්තාප්න, වඩා යකාට, අතියර්ක වශය න් තවන්නා වූ උණුසුමක්
ශරීරය ් තිය නවා. උප්න් යමායහායත් සිට මරණ දක්වා ශරීර
දිරීමට යහ්තු යවන්නා වූ ජීරණ නම් යතයජා යකාට්ඨාශ ක් ති නවා.
සාමාන ශරීර ප්වත්වායගන න්නා වූ දාහ ක් ප්වතිනවා. ප්ාචක
ධාතුව වශය න් ආහාර ප්ැසවන ධාතුව තිය නවා. ඒ විදි ට ධාතු
වශය න් ෙලනයකාට උණුසුමත් යකාටස් හතරකට යෙයදනවා.
ඔක්යකාම හතළිස්යදක ි.
යමන්න යම්යකදී සංයක්ෂ්ප් වශය න් ෙලන ඇත්යතා සංයක්ෂ්ප්ය න් කි ල කි න්යන් ‘යම්ක අයප්් වැයේට ඇති යවන
ප්රමාණ ට’ කි න අ ි. යම්යක අවසාන ධෘව ප්දය සඳහන්
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

යවනවයන, “යාව් ව ාණ මත්තාය පටිස්සතිමත්තාය” ම් තාක්
සති ප්ිහිටුවාගැනීමට යහ්තු යවන්යන් යකාප්මණද? ම් තාක්
ඤාණ ප්හළ ීමට යහ්තු යවන යකාට්ඨාශ යකාප්මණද? එතකින්
ධාතු මනසිකාර තමන්ට ළං කරගන්නවා, කි නයකාට ධාතු
මනසිකාරය ් වඩාත්ම ප්රකට යද් තම ි ආධුනික ට හඳුන්වල
යදන්යන. අප්ි එක ප්ැත්තකින් ෙැලුවා, අඳුන්වාදීයම් වාසි සඳහා
ඝන, ද්රව, වා ු, යතජ කි න හතරප්ැත්යතන්. නමුත් භාවනා
මනසිකාර ට නංවනයකාට, ඒක සමථ විප්ස්සනා කි න
යදප්ාර්ශ්ව ම ප්ිළිඅරයගන තිය නවා, ධාතු හතයරන් උද්දීරණ
වශය න් යතරප්ීම්, චලන, කම්ප්න, චංචල ගති ඇති කරන්නා වූ
වාය ා ධාතුව තම ි යොයහෝමත්ම භාවනා සමාධි ක් ඇති
කරගන්නයකාට ඉස්සල්ලාම අල්ලන්න ප්ුළුවන් තැන. ඒ නිසා
භාවනායේදී ආශ්වාස ප්රශ්වාස වාත , එයහම නැත්නම්
අංගමංගානුසාරී වාත තම ි අරමුණු යවන්යන. ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන
සූතරය ්දී ආශ්වාස ප්රශ්වාස තම ි ්සා ස්තාව අස්සසති, ස්තාව
පස්සසති කි ලා ඉන් ඉදිරි ට දීර්ඝ වශය න් විස්තර යකයරන්යන ආශ්වාස ප්රශ්වාස වාත . ඒ ආශ්වාස ප්රශ්වාස වාතය ්දී ආශ්වාස
ප්රශ්වාස වශය න් ඇතුළට යහෝ ප්ිටතට න්නා වූ හුස්ම රැල්ල, හුළං
රැල්ල, ප්රඥප්්ති වාත මතම එල්ල කරගත්ත හිතක් ඇතුව කරන්නා
වූ භාවනාවට සමථ භාවනාව කි ලා කි නවා.
ආශ්වාස ප්රශ්වාස වාත
නිසාත්, කුච්ිස ා වාත ,
යකාට්ඨස ා වාත ආදී වශය නුත් අභන්තරගත ශරීරය ් ඇති
කරන්නා වූ විවිධ චංචල කම්ප්න යද්වල්, නැත්නම් අංගමංගානුසාරී
වශය න් ප්වත්වන්නා වු ආ්ලාකි්ත ි්ලාකි්ත එයහම නැත්තන්
අභික්ක්න්ත, පටික්ක්න්ත කි න විදි ට ඉදිරි ෙලනවා, ඈත
ෙලනවා, ඉදිරි ට නවා, ප්ස්සට එනවා, අත නමනවා ආදී වශය න්
යම් යද්වල්වලදී වැඩ කරන්නා වූ වාත දිහා ෙැලීම, ඒ ප්රඥප්්ති
වාත , නැත්නම් ආශ්වාස ප්රශ්වාසය ්දී ඉහළ ප්හළ න්නා වූ හුස්ම
රැල්ල ෙලන්නා වූ වැඩට වඩා විශිෂ්ට ි. විචිතර ි. ඒ වායග්ම විවිධ ි.
ඒ නිසා යම් වාත යකාට්ඨාශවලින් ආශ්වාස ප්රශ්වාස නිසා යහෝ ඇති
යවන්නා වූ චංචල කම්ප්න ගති, උණුසුම් සිසිල් ගති, යකාකිත යවන
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ගති, නාසිකාගර ෙැලීම යහෝ එයහම නැත්නම් ආශ්වාස ප්රශ්වාස
වාත නිසා උදරච්ඡදය ් සිදු වන ඉහළ ප්හළ ූමට අනුව උදරය ්
සිදු යවන්නා වූ චලන, ඉදිරි ට ප්ස්සට න ගති, ප්ිම්යෙන හැකියළන
ගති ෙලනයකාට ඒකට කි න්යන් විප්ස්සනාව කි ලා. ඒකට
කි න්යන් ප්රතක්ෂ කළ හැකි අරමුණක් කි ලා. සමථය ්දී අප්ි
ඉදිරිප්ත් කරගත්තා වූ ඉහළට ප්හළට න්නා වූ සුළං රැල්ල ප්රතක්ෂ
කරන්න ෙැහැ. ඒක ප්රඥප්්ති ක් ප්මණ ි. ඒක නිසා එතනදී
සමාධි ක්, රූප්ාවචර ධාන ක්, අර්ප්ණාවක්, ලොගන්නවාට එහා
ධාතු මනසිකාර වශය න් තරිලක්ෂණ ට නංවන්න ෙූ. නමුත් ඒ
වාත නිසා ඇති යවන්නා වූ අත්දැකීමට, වාත නිසා ඇති යවන්නා
වූ වින්දන ට හිත ය ාදලා කරන භාවනාවට අප්ි විප්ස්සනාව කි ලා
කි නවා. ඒක දියග් ප්ුළුවන් යගාඩක් දුර න්න.
ඒ නිසා වාත යකාට්ඨාශ ම ඉදිරිප්ත් කරයගන කරන යම්
භාවනායේදී දැන් අප්ි යමයතක් යවලා ආප්ු ගමයන්දී ඉතාමත්ම
අන්තිමම සි ුම් තැනකට යෙදීමක් යම් දක්වන්යන්. යම් යෙදීම
ඇත්තටම ය ෝගාවචර ායග් ප්ැත්තට ෙර යදන එක අසාධාරණ ි.
ය ෝගාවචර ා යම් දැනුම ති ායගන මයග හිත න්යන් සමථ
ප්ැත්තටද, විප්ස්සනා ප්ැත්තටද කි ලා ආධුනික කායල්
ය ෝගාවචර ාට වගකීම ප්ැටීම අසාධාරණ ි. ඒ සඳහා වටිනාම
කරම , එයහම නැත්නම් වඩාත්ම ප්රාය ෝගික කරම වන්යන්, ඒ ෙව
දන්නා වූ ගුරැවරය ක්, අනුකම්ප්ාව ඇති ඤාණ ඇත්තා වූ
ගුරැවරය ක් ය ෝගාවචර ාට භාවනා කර්මස්ථාන
දීලා ඒ
ය ෝගවචර ායගන් කමටහන් ශුද්ධ කරනයකාට කි යවන විස්තර
වාර්තා අනුව, වරක් යනයව ි යදසැර ක් තුන්සැර ක් යහෝ යහා ලා
ෙලලා ඒ ය ෝගාවචර ායග් ය ෝජනා ස්ිරත්ව ඇතුව, යම් චරිත
න්යන් සමථ ප්ැත්තට ප්රඥප්්ති ප්ැත්තට යදෝ, එයහම නැත්නම්
විප්ස්සනා ප්ැත්තටද තරිලක්ෂණ
ප්ැත්තට යදෝ කි ලා
අනිවාර් ය න්ම ප්රීක්ෂා කරලා භාරගන්නවා නම්, මධස්ථානවල
මම හිතනව කරදර අඩු යව ි කි ලා. එයහම නැත්නම් යකා ි භාවනා
කරම ටත්
ඉඩ
යදන්න
ප්ුළුවන්
ප්ුළුල්
ආකල්ප් ක්
කමයස්ථානාචා යවරැ ළඟ තිය නවා නම් ය ෝගාවචර ාට
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ආධුනික ාට යලයහසි ි. නමුත් ය ෝගාවචර ා ආධුනිකය ක්
වශය න් යහෝ යේවා, අප්ි යම් කථා කරන ප්ිරිස වයග් ම් කාල ක්
භාවනාව කරලා අත්දැකීම් ඇති යකයනක් යහෝ යේවා යම් කාරණාව
හරිහැටි දන්නවා නම් තත්ත්ව ඉතාමත්ම ප්හසු ි. ඒ නිසා ෙණ
කි න එයක් ඇති නරකක් නූ. යම්වා යත්රැම්ගන්න උත්සාහ කරන
එයක් ඇති අහක න යද ක් නූ. යහාඳට වියේකීව යත්රැම්ගන්න
ඕන. එයහම යත්රැම්ගත්තා නම් ඒ යත්රැම්ගත්ත ය ෝගාවචර ා
කමටහන් ශුද්ධ කරන යේලායේදී ඉතාමත්ම ප්ැහැදිලිව තමන්ට
ලැයෙන අත්දැකීම විස්තර කරනවා. සමහර ඇත්තන්ට අර කාරණා
යප්න්නුම් කරලා දුන්නත් එක්යකෝ ඒක සැර වැඩි ි කි ලා හිතලා
යහෝ නැත්නම් ඕක යනයම් නිබ්ොනගාමිනී වැඩ ප්ිළියවළ කි ලා ඒ
යදක අතර යවනස යත්රැම්ගැනීම යනාසලකා හරිනවා. නමුත්
එයහම ි කි ලා ය ෝගාවචර ා ප්න්නලා දාන්ට අවශතාවක් නූ.
විවිධ කරමවලින් ඉතාමත්ම කාලානුරූප්ව අවශ කරන උප්කරම
ය ාදමින් ය ෝගාවචර ා යම් මාතෘකායව විශද භාව ට කරමය න් ප්ත්
කරන්න ඕනි. ප්ත් යනාවුණත් ප්රශ්න ක් නූ, ගුරැවර ා කි න
තායලට ඒ උප්යදස් ප්ිළිප්ැදලා අත්දකින යද් කි නවා නම්
ය ෝගාවචර ායග් සහය ෝග ක් නැතත් ගුරැවර ාට ප්ුළුවන්
භාවනාව හසුරැවන්න.
සමහර ය ෝගාවචරය ා ඉන්නවා ටික කාල ක් ඒ විදි ට
භාවනා කරයගන
නයකාට යදතුන්සැයර් කමටහන් ශුද්ධ
කරනයකාට කාරණාව කි නයකාට ප්හු යවනයකාට තමා වශය න්ම
යත්රැම්ගන්නවා. මම කි
ුත්යත් යම්ක ි, අතහැරල දාන්න ඕන
යම්ක ි. මයග් දැන් භාවනාව න්යන සමථ ප්ැත්තට ි - සාමාන
කරමය න් කතා කරනව නම් - නැත්නම් මයග් භාවනාව න්යන
විප්ස්සනා ප්ැත්තට ි කි ලා ය ෝගාවචර ාට වැටයහනවා. යම්ක
යමයහම කිේවට සමහර විටක ය ෝගාවචර ායග් මුළු ය ෝග ජීවිත ම
සමථගාමී, විප්ස්සනාගාමී කි ලා යෙදන්න කඩන්න ප්ුළුවන්කමක්
නූ. ම් ප්රමාණ කට සමථ වැඩුණට ප්ස්යස් ඉයබ්ම විප්ස්සනාවට
හැයරන ය ෝගාවචරය ාත් ඉන්නවා. ම් ප්රමාණ කට විප්ස්සනා
කරාට ප්ස්යස් සමථ ට හැයරන ය ෝගාවචරය ාත් ඉන්නවා. ම්
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ප්රමාණ ක් සමථ දියග් යගාඩක් කල් ගි ාට ප්ස්යස් විප්ස්සනාවට
හැයරන ඇත්යතාත් ඉන්නවා. යම් නිසා අයප්් ජීවිතය ් ප්වත්නා වූ
යම් විවිධ විෂමතා නිසා ධාතු මනසිකාර ප්ිළිෙඳව යහාඳ ප්රිච ක්
ඇති යකයනක් ඉන්නව නම්, යම් යද්වල් අස්වාභාවික නූ, යම්වා
යවන්ට ප්ුළුවන් යද්වල් ෙව යහාඳට වැටයහනවා.
ධාතු මනසිකාර යකාටයස්දී ඉතාමත්ම විචිතර මූලධමය
යදකතුනක් තිය නවා. ඒ මූලධමය ප්ිළිෙඳව ඕන තරම් ප්රීක්ෂණ
කරන්න ප්ුළුවන්, ඒක ආගමික වැඩක් යනයව ි. ඕනම යකයනකුට
ආධාත්මික හැඟීයමන් යතාරව වුණත් ප්රීක්ෂා කරන්න ප්ුළුවන්. ඒ
යද් දන්නවා නම් යත්රැම්ගත්තා නම් ඒ යකනාට එක එක යවලාවලට
යමාකද යම් භාවනාව එක එක යප්රළි කරන්යන. එක එක්යකනායග
අතර භාවනා යවනස්කම් යමාකද ප්වතින්යන්, ඇ ි භාවනා කරම
රාශි ක් තිය න්යන්, ඇ ි ගුරැවරැ යෙදිලා ඉන්යන් කි න එක එච්චර
ප්රශ්න ක් යවන්යන නූ. ධාතු මනසිකාර ගන්න ගි ාම, අප්ි දැන්
ගත්යතාත් වාය ා ධාතුව, එක ගති ක් තම ි වාය ා ධාතුව සලනව.
අෙ යකාළ කට අෙ දල්ලකට හුළං වැදිච්චම අෙ දල්ල සැයලනවා.
එතයකාට අප්ි දැනගන්නවා. ඉස්සල්ලාම ඇස් හසුරැවන්න
ඉයගනගන්න ප්ුංචි ෙයෙක් වුණත් යතාටිල්යල උඩ එල්ලලා තිය න
සද්ද කර කර කැරයකන යසල්ලම් ෙඩුව දකිනයකාට ඇස් යදයක්
ඇයලන ගති ක් තිය නවා. හුඟාක්ම චලන යවන යද්ට ඇහැ
ෙැයඳනවා. ඒක ි අද යලෝයක යමච්චරම යම් ශීඝරගාමී වැඩ රාශි ක්
ඇවිල්ල තිය න්යන්. යම්ක සූදුවක්. ඇහැට සූදුවක්. ඉතාමත්ම
යේගය න් වැඩ න තැන ගැන අප්ි හිතනවා එතන තම ි ෙලවතා,
එතන තම ි සිත් ගන්නාසුලු තැන කි ලා, යේග ට න ගති ක්
ඇයහ් තිය නවා. ප්ුංචි ෙොල වුණත් නලවාගන්න ඕන යවච්චහම
නලවන්යන ඒක තම ි. එහාට යමහාට ප්ද්දන්යන්. ෙො ප්ද්දනවා.
නැත්නම් යලෝයක ප්ද්දනවා. ඔන්චිල්ලායව ති ල එක්යකා ෙො
ප්ද්දනවා. නැත්නම් අයත් ති ල ෙො ප්ද්දනවා. එයහම නැත්නම්
කැරයකන යද ක් ඉස්සරහින් ති නවා. නැලවිල්ල කි ලා කි න්යන්
ඕක තම ි. ඉතින් මැයරනකන්ම නැලවිල්ල ඕන. අප්ි හිතනව ෙොලා
නලවන්යන් ව සක මිනිස්සු කි ලා. සමහර යවලාවට ව සක
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මිනිසුන්ව නලවනවා ෙොලා. ඒ යමාකද ඒක ඇහැට ප්ුරැදු සූදුවක්.
එක එල්යල් එක යද්ම දිහා ෙලා ඉන්නයකාට මහ ප්ාළු ි වායග. එප්ා
යවනවා. ෙත් කන්නත් එප්ා යවනවා, නිදාගන්නත් එප්ා යවනවා,
යලඩත් යවනවා. යම් කැරයකනයකාට ප්ැද්යදනයකාට අන්න ප්ණ
ගහලා එන ගති ක් තිය නවා. යම් වාය ා ධාතුයව තිය න උද්දීරණ
ගති , සලන, යප්ාළන, කම්ප්න කරන ගති . ඒ වායගම වාය ා
ධාතුයව කෘත ක් තිය නවා යමේවා දරන ගති . ඒ තිය න
ආකාරය න්ම ප්වත්වන ගති . ඉස්සර යවලා තිෙුයණ් තිය න යද්
යහාල්ලන ගති . දැන් තිය න්යන් යහල්යලන යද් යනායසාල්වා
ති ාගන්න ගති . ඉතින් එකම වාය ා ධාතුව අප්ි හඳුනාගන්යන යම්
කරම යදක අනුව. ම් කිසි යද ක් යනාසැලී ප්ැවතිලා යහල්යලන්ට
ප්ටන්ගත්යතාත් අන්න අප්ිට යප්්නවා යවනස. යහල්ලි යහල්ලි තිෙුණු
යද ක් නතර උයනාත් අන්න අප්ිට යප්්නවා යවනස. එයහම
නැත්නම් හැම යවලායවම යහල්ලි යහල්ලි තිය න යද ක් තිය නව
නම් අයප්් හිතට ඒක වැයටන්යන නූ. අයප්් හිත ඒක නිමිති ගන්යන්
නූ. සඤ්ඤා ගන්යන නූ. යමාකද? ඒයක යවනස හිතට අල්ලලා අහු
යවන්යන් නූ. යහල්යලන යද් නතර උයනාත් තම ි අන්න අප්ිට අහු
යවන්යන්. නතර වුණු යද් යහල්ලුයණාත් තම ි අහු යවන්යන.
යමන්න යම් යදක යහාල්මන් කරනවාට අප්ි කි නවා වාය ා ධාතුව
වැඩ.
ර ිගම ා ගම්ප්ල යග යදාස් කි නවා, ගම්ප්ල ා ර ිගම යග
යදාස් කි නවා. ඉතින් මිනිස්සුන්ට හරිම කරදයර්. යම් යදන්නා
එකතැන් යවලා හිටි ට යමාකද හැම යවලායවම රණ්ඩු. නමුත් රෑට
යදන්නා එකතු යවලා යහාරකම් කරනවා. ඉතින් මිනිස්සු කවදාවත්
හිතන්යන නූ මුන් යදන්නා එක ළඟ ඉඳලා කවදාවත් යහාරකමට
ාළු යව ි කි ලා. නමුත් යහාරකම කරලා ෙලනයකාට යමයහ
යනයේ නගයර යකයනකුටවත් අල්ලන්න ෙූ. ර ිගම ි ගම්ප්ල ි
වයග්. ඒ නිසා හුඟාක් කතා තිය නවා ර ිගම යග සහ ගම්ප්ල යග
කතා. ර ිගම් රාල සහ ගම්ප්ල රාල.
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ඒ වායග් තම ි වාය ා ධාතුයව එක ප්ැත්තක තිය නවා
යහාල්ලන ගති , අනිත් ප්ැත්යත තිය නවා අල්ලන ගති . අල්ලා
දරාගන්න ගති . යම් යදන්නා එක යවලාවක යහාල්ලන ගතිය
ඉඳලා ඒ මිනිහම එතනම අනිත් ප්ාර දරන ගති ට එනවා. යම්න්න
යම්ක දන්යන නැති උයනාත් ය ෝගාවචර ා හිතන්යන් යහාල්ලන
ගති වාය ා ධාතුව කි ලා හිතාගන, ඉතින් යහල්යලනකම් ෙලා
ඉන්නවා. නමුත් එතයකාට වාය ා ධාතුව නතර යවලා. යමන්න යම්
යද් දන්නවා නම් වාය ා ධාතුවට යම් තිය න්නා වු ප්රස්ප්ර වියරෝී
අන්ත යදකක වැඩ ප්ිළියවළක් කරන්න ප්ුළුවන්. එක මිනිහාට යවස්
මූණු යදකක් තිය නවා. මහ ෙොට මූණු යදකක් වයග් යවස් මූණු
යදක ි කි ලා දැනගන්නයකාට ය ෝගාවචර ාට හිතාගන්න ෙැරැව
නවා. යම් වාය ා ධාතුයව එක හැටි ක්. ඊළඟට තවත් අප්ි
යප්ාේඩක් කටගැස්මක් එකතු කරනව නම්, රස මසවුලක් යම්කට
දානව නම්, ම් යේලාවක වාය ා ධාතුයේ චංචල ගති ආවා නම්,
අප්ි හිතනවා තරංග ක් ආකාර ට සැයලනවා, කම්ප්න ක්, එයහම
නැත්නම් ගැස්සි ගැස්සී න යද ක් විදි ට යම් චංචල භාව ට
යවනමම ආරම්භ ක් තිය නවා. යවනමම ප්ැවැත්මක් තිය නවා.
යවනමම නතර ීමක් තිය නවා. ඊගාවට මතු යවනව නම් නිශ්චල
භාව , ඒ නිශ්චල භාව ට අර චංචල ෙයවන් සම්ප්ූණය ස්වාීනව,
යවනමම ආරම්භ ක් යවනමම ප්ැවැත්මක් සහ යවනමම නතර ීමක්
තිය නව. ඒ නිසා කවදාක්වත් චංචල අවස්ථාව නි ශ්චල අවස්ථාවත්
එක්ක ප්ැටලිල්ලක් නම් නූ. සම්ප්ූණය යදන්යනක් වායග වැඩ කරනවා.
ආත්ම යදකක් වායග් වැඩ කරනවා. නමුත් එකම මිනිහයග් රංගන
යදකක්. ඉතින් ඒක නිසා අප්ි ම් යේලාවක වාය ා ධාතුව දැක්ක ි
කි ලා කි නවා නම්, යම් කාරණා යදක දන්යන නැති යකයනක්
හුඟක් යවලාවට වාර්තා කරන්යන යම ින් එකක් දැකලා. වාය ා
ධාතුයව චංචල කම්ප්න භාව
දැක්කා කි ල ප්රකාශ කළත්,
ය ෝගාවචර ා එයහම කළත් කර්මස්ථානාචාර් වර ා දැනගන්න ඕන
යම ා නිශ්චල ගති දැකලා නූ තව, යනාදකින්න ඉඩ තිය නවා. ඒ
යමාකද ප්රතිප්ක්ෂ ධමය යදකක් එකම ධාතු යකාට්ඨාශ ක ති ලා රඟ
දක්ව ි කි ලා අප්ි හිතන්යන් නූ. ඒයක තම ි අප්ි ප්ැටයලන්යන. ඒ
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මා ාකාරී ස්වරූප් , කිසිම විලි ලැජ්ජාවක් නැති ස්වරූප් , එකම
තැන ප්රතිප්ක්ෂ ධමය යදක වැඩ කරන ස්වරූප් දකිනයකාට ලැජ්ජා
ෙ තිය න මිනියහකුට හිතාගන්න ෙැරැව නවා. නමුත් කවදා හරි
අප්ිට එකඟ යවන්ට යවනවා යම් ආකාර යදයක් කවම කවදාකවත්
නතර ීමක් නූ. ඉස්ප්ාසුවක් නැතුව චංචල යවනවා නිශ්චල යවනවා.
චංචල යවනවා නිශ්චල යවනවා. යම්ක යමානම ජගයතකුටවත්
යමානම ෙරහ්මය කුටවත් යමානම මාරය කුටවත් නතර කරන්න ෙූ.
ඒ ගති ඒයක තිය න නිසා “ධා්රතීති ධ්ම්මා” කි න විදි ට ඒ
ගති දරන නිසා යම්වාට “ධාතු” කි ල කි නවා. අප්ි යම්ක
යහාල්ලන යේලායේ දන්යනත් නූ. එක ි කරන්ට ප්ුළුවන් විප්ස්සනා කරන්න ප්ුළුවන්. යමාකක්ද විප්ස්සනා කි න්යන්?
යහාල්ලන යවලායවදි යහාල්ලන ෙව දැනගන්නවා. නතර යවලා
ඉන්න යවලායව නතර යවලා ඉන්නවා කි ලා දැනගන්නවා. යම්
යදකටම වාය ා ධාතුව කි නවා. යමන්න යම්ක මයග් ඇඟ ඇතුයළ්
වැටයහන හැටි. යමන්න යම්ක අෙ දල්ලක වැටයහන හැටි. යමන්න
යම්ක නැංගුරමක දකින හැටි ආදී වශය න් ොහිර වශය න් දකිනවා.
ඉති අජ්ඣත්තං වා කා්ය කායානපස්සී ිහරති, බහිද්ධා වා කා්ය
කායානුපස්සී ිහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධාවා කා්ය කායානුපස්සී ිහරති.
එතයකාට සවයඥ න් වහන්යස් කි නවා ආධාත්මික වාය ා
ධාතුවත් ොහිර වාය ා ධාතුවත් හුදු වාය ා ධාතුවම ි. ඉස්සල්ලා නම්
ධාතු මනසිකාර කි නයකාට මතක් කළා උද්ධං පා තලා අ්ධා
්කස මත්ථකා තචපරියන්තං කි ලා. ප්ා තලය න් උඩ,
යකස්මත්යතන් ට, හම වට කරයගන ඇත්තා වූ යම් ශරීරය ්
යමන්න යදතිස් යකාට්ඨාශ ක් තිය නවා. යම්ක ඇතුළත තිය න
වාය ා යකාට්ඨාශය ් තිය න්යනත් ඔ කම්ප්න ගති ම ි, ඔ දරන
ගති ම ි. එළිය
තිය න වාය ා ධාතුයව තිය න්යනත් ඔ
කම්ප්න ම ි ඔ දරන ගති ම ි. “වා්යාධාතු්ර්වසා”16 යදකම
වාය ා ධාතුම ි. එතයකාට ඔන්න මම උෙ, ස්තරී ප්ුරැෂ, යම්ක මයග්
යම්ක ප්ිට, කි න්නා වූ සඤ්ඤාව ඔද්දල් යවන්න ගන්නවා. ප්ිට
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16

මජ්ඣිම නිකා , මූල ප්ණ්ණාසක , මහාහත්ථිප්යදාප්ම සූතර .
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17-වන ධමය යද්ශන .

තිය න චංචල වාත
ශරීර
ඇතුළට ආවමත් චංචල ගති
යප්න්නනවා. දරන ගතිත් තිය නවා. යම්න්න යම් තත්ත්ව යත්රැම්
අරගත්ත නම් අභන්තර ොහිර වශය න් තිෙුණා වූ යලාකු තද
සඤ්ඤාව ගැලවිල නවා. ඒ වායග්ම හටගන්නවා, බියඳනවා.
චංචලකම හටගන්නයකාට නිශ්චලකම බියඳනවා. නිශ්චලකම
හටගන්නයකාට චංචලකම බියඳනවා. යම් යදයක් කිසි ලැජ්ජාවක් නූ.
යම් චංචල එයක් යමතන සමුද ප්ටන්ගන්නවා, යමතන ව ඉවර
යවනවා කි ලා යද ක් නූ, දිගයටෝම ප්වතින වැඩ ප්ිළියවලක්
තිය න්යන. යමන්න යම් වාය ා ධාතුයව ඇත්තා වූ චංචල කම්ප්න
ගති ත් දරන ගති ත් කි න එක ගැන - මම කලිනුත් සඳහන් කරන්න
ය දුණා - සම්මුති ක් තිය නවා, යතයජා ධාතුයේ උණුසුම් සිසිල්
ගති ට වඩා, ප්ඨවි ධාතුයේ යගායරෝසු, යමයළක්, තද, මෘදු, ඝන,
සැහැල්ලු කි න තත්ත්වවලට වඩා, ආයප්ා ධාතුයේ ඇති වැගියරන
ප්ිඬු කරන ගතිවලට වඩා, වාය ෝ ධාතුයේ ලක්ෂණ ප්රකට ි. යම් නිසා
තම ි හුඟක් භාවනා කරම වාය ා ධාතුයවන් ප්ටන් අරයගන
තිය න්යන්.
ප්රතිප්ක්ෂ ධර්ම යදකක් වාය ා ධාතුයව වැඩ කරනවා,
නැත්නම් ප්රතිප්ක්ෂ කෘත යදකක් සිද්ධ යවනවා, යම් යද් එකියනකට
ස්වාීනව සිද්ධ යවනවා කි ලා අප්ි දැක්කා නම්, යම්කම තම ි
යතයජා ධාතුයේ තිය න්යනත්. යම් උණුසුම් යවච්ච තැන යම් සීතල
යවනවා. ඒ උණුසුම ඇති ීම ප්ැවතීම සහ නැති ීම, සීතල ඇති
ීම ප්ැවතීම සහ නැති ීයමන් හාත්ප්සින්ම ස්වාීන ි. හරි ට කළු
සුදු වායග්. නමුත් යදන්නම එක ි. උණුසුම් ගති ඇති කරන්යනත්
යතයජා ධාතුව. සිසිලස ගති ඇති කරන්යනත් යතයජා ධාතුව.
යතයජා ධාතුයේ උත්සන්න අවස්ථාව උණුසුම. ෙැහැලා ගි ාම සීතල
ගති ඇති යවනව. නමුත් අප්ි සිසිල් රටවලට ගි ාම උණුසුම ඉල්ලලා
සටන් කරනවා. උණුසුම් රටවලට ගි ාම සීතල ඉල්ලලා සටන්
කරනවා. අවට වාත හුඟාක් උණුසුම් යවච්චහම අප්ි සීතල ප්ිළිෙඳව
කල්ප්නා කරනවා. හුඟක් සීතල වුණාම උණුසුම ප්ිළිෙඳව කල්ප්නා
කරනවා. යතයජා ධාතුව එයහම දන්නව නම් මනුස්සය ෝ යම් තරම්
මයග් වලියගට එක යවලාවක ආදර කරනවා, ඔළුවට එක යවලාවක
151

මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

ආදර කරනව ි කි ලා හතර මහ හිනායවන් තවත් හිනාවකට
දමාගනීවි. යම් යතයජා, ආයප්ා, ප්ඨවි, වාය ා, ධාතුවල ආකාර .
එකම යකන ි, එකම යකනායග වලියග ඉල්ලා රණ්ඩු කරන යවලාවට
ඔළුව යප්න්නන්න ෙූ. ඔළුව ප්ැත්ත ඉල්ලලා රණ්ඩු කරන යවලාවට
වලියග යප්න්නන්න ෙූ. ඒක නිසා සවයඥ න් වහන්යස් ම් යවලාවක
ම් යකයනකුයග් ඉඳුරන් දමන ක් ඉන්ද්රි සංවර ක් ගැන කතා
කරනයකාට, සීත වාත, උණුසුම් දරනසුලු ගති ක් කි ල එකක්
යත්රැම් කරල දීල තිය නව. අප්ිට හැමදාම සම සීයතෝෂ්ණ
කාලගුණ ක් ලැයෙන්යන නූ. ොහිර යතයජා ධාතුව නිතයරෝම
කම්ප්න කරනවා. මිනිහා ඉන්න ෙවට මිනිහා වැඩ යප්න්නනවා.
අභන්තරගත යතයජා ධාතුවත් එයහම ි. යතයජා ධාතුව වැඩ කරන
යවලාවට අප්ිට ඕන කරල තිය න්යන හැම යවලායවම සම
ශීයතෝෂ්ණ ගති ක්. උණුසුම සිසිල යදක අතරමැද සම ගුණ අප්ි
ඉල්ලනවා. නමුත් ඒක එයහම හිටින්යන නූ. ඒක අන්තවලට නවා.
අන්තවලට ගි ාම උණුසුම් යවලාවට අප්ි සිසිල ඉල්ලලා අඬනවා.
සීතල යවලාවට උණුසුම ඉල්ලලා අඬනවා. කවදාක්වත් යම් ඇඬිල්ල
නතර කරන්න ෙූ. එකක් කරන්ට ප්ුළුවන්, උණුසුම් සිසිල් අතරමැද
ස්වභාව කි න එක එන්ට එන්ට ප්රාස වැඩි කරගත්යතාත් ම්
ප්රමාණ ක උණුසුමක් ම් ප්රමාණ ක සිසිලසක් යවනදට වඩා දැන්
දරන්න ප්ුළුවන්. එයහම නම් ඒ ප්ුද්ගල ාට මීටත් වඩා ටිකක්
උණුසුමක් ආවට කාටවක්වත් යරාස් ප්යරාස් නැතිව දරාගන්ට ප්ුළුවන්
ගති ක්, ඊටත් වඩා සිසිලසක් ආවත් දරාගන්ට ප්ුළුවන් ගති ක් ඇති
යවනවා.
ඒ වායග්ම තම ි ආයප්ා ධාතුවට ආප්ුවම වැගියරන්ට ප්ටන්
අරගත්තහම නවයදායරන්ම වැගියරනවා. යමානම විදි කටවත් අයප්්
තිය න යම් නම්ෙුකාර ගති රකින්ට නම් ෙූ ආයප්ා ධාතුව වැගියරන්ට
ප්ටන්ගන්නයකාට. නවයදායරන්ම කාරළු වැගියරනවා. ම් යේලාවක
යහෝ වැගිරීම නතර වුයණාත් එදාට යලාකු අවුලක්. වියශ්ෂඥ
වවදවරැ හම්ෙ යවන්ට යවනවා නවයදායරන් කාරළු වැගියරන්යන
නැත්නම්. ඒක නිසා හැමදාම යම්ක හරි ට මැද ප්රමාණ ට වැගිරි
වැගිරි තිය නව නම් ඔන්න අප්ි කි නවා යහාඳ තරැණ ය ාබ්ෙන
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ව යස ි කි ලා. ප්ැණි යබ්යරන ව ස. කිරි ප්ැණි උතුරන ව ස.
නමුත් අප්ිට හිතාගන්න අමාරැ ි ආයප්ා ධාතුව හැමදාම මැද ප්වතී
කි ලා. කුඩා කාල වැගියරන ගති ට ෙර ි. ව සට නයකාට ප්ිඬු
කරන ගති ට ෙර ි. ආෙන්ධන ගති ට ෙර ි. ඒක නිසා අප්ි භාවනා
කරන යේලායව යම් තුන්යදනාම යප්යන්වි අප්ට. සමහර යවලාවට
යකළ උනන ගති . උගුර යප්යඟන ගති . මළ මුතර ප්ිට කරන්න
අවශ ගති , දාඩි වැගියරන ගති , නහය න් යහාටු වැගියරන
ගති , කයණන් කංකාරළු වැගියරන ගති යහාඳට වැටයහන්න
ප්ටන්ගන්නව. සමහර යවලාවලට වතුර ප්ිප්ාස
වැටයහනවා.
ඇතුළට යතත අවශ කරන ගති . යම්වා එනයකාට හදිසිය ්
දුවයගන ගිහිල්ලා ඒ යද්වල් සප් නවා යවනුවට යමායහාතක් ප්මා
යවලා, ඉස්සර යවලාම අප්ි වාය ා ධාතුයවන් ප්ටන්ගන්න ෙව
සැෙූව, නමුත් ඒ මත්යත් භාවනාව ගැෙුරැ යේයගන එනයකාට
යහාඳට භාවනායේදීම යම් ආෙන්ධන ගති, යම් වැගියරන ගති එන්න
ප්ටන් ගන්නවා. එේවා එනයකාටම හදිසි කුලප්්ප්ු යවලා ඒවට ප්ිළි ම්
යහා නවට වඩා, යම් ආෙන්ධන ගති ක්, යම් වැගියරන ගති ක්, යම්
යදකම නටවන්යන යම් යදකම නලවන්යන්, යම් යදකටම කි න්යන
ආයප්ා ධාතුව ි, මං යම් ආයප්ා ධතුව වටහාගන්නවා කි ලා අන්න
සවයඥ න් වහන්යස් යද්ශනා කළ විදි ට “ඉම්මව කායං” යම්
ශරීරය ් “ධාතු්සා පච්ච්වක්ඛති” ධාතු වශය න් සලකා ෙලනවා.
ම්ම අවස්ථාවක භාවනායේදී, අප්ි හිතමු මූල කර්මස්ථාන වශය න්
අප්ි වාය ා ධාතුව ආනාප්ාන යහෝ ප්ිම්බීම හැකිළීම යමයනහි
කරයගන නවා. යමයනහි කරයගන න යේලායේදී වැගියරන
ගති ක් යහෝ ආෙන්ධන මදිකම නිසා ඇති වන අඩුප්ාඩු- යේලිච්ච
ගති ක් යහෝ දැයනන යේලායේදී එහිම හිත නිමග්න වුයණාත්, ආයප්ා
ධාතුයවම හිත නිමග්න වුයණාත්, ප්ැහැදිලිවම මූල කර්මස්ථානය න්
හිත ගැලවිලා ගි ත්, යම් ප්වතින්යන් හිත ආයප්ා ධාතුයේ ලකුණක්
ෙලන එක
කි ලා දැනගත්යතාත් එකක් ප්ැහැදිලි යවනවා.
කවදාවක්වත් යමතන මයමක්, ෙලන්යනක්, ස්තරි ාවක්, ප්ුරැෂය ක්
කි න ගති ක් නම් හිටින්යන් නූ. ප්ැහැදිලි ධාතු මනසිකාරය ් හිත
ප්වතිනවා. යමතන්ට ගි ාට ප්ස්යස් ආයප්ා ධාතුවත් එක ි. යතයජා
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ධාතුවත් එක ි. වාය ා ධාතුවත් එක ි. ප්ඨවි ධාතුවත් එක ි. ඒ
වයග්ම ගරැ ලකුණුත් එක ි. ලහු ලකුණුත් එක ි. මධස්ථ ලකුණුත්
එක ි. යම්ක තම ි “සතිමා ි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්දාමනස්සං”
කි න විදිහට සතිමත්ව, වැගියරන ගති වැඩි යවච්චහම තරහ එනවා,
යේලිච්ච ගති එනයකාට ආසා යවනවා ආදී වශය න් ඒ ඒ විෂය හි
ඇත්තා වූ හිත හික්මවනවා කි න්යන.
භාවනායව දි ුණු යවන්න දි ුණු යවන්න යම් එක එක
ධාතුවක් විෂය හි මධස්ථ භාවය න් ප්ටන් අරයගන කරමය න්
යදප්ැත්තට ප්ැතිරීම මත තම ි අෂ්ටයලෝක ධමයය ් යනාසැයලන
හිතක් ඇති කරගන්න ප්ුළුවන් යවන්යන. ප්ඨවි ධාතුව ගත්තහම
යොයහෝම විචිතර ි. ප්ඨවි ධාතුයව ලක්ෂණ හ ක් යප්්නවා. තද ගති
යමයළක් ගති , ප්ා යවන ගති ෙර ගති , යගායරෝසු ගති සුමුදු
ගති . ආකාර හ ආදර්ශ වශය න් යප්න්නල තිය නව. යතායල්
යතල් ටිකක් ගලා දියවන් ප්ිරිමදිනයකාට යහාඳට යත්යරනවා
යමයළක් ගති . හරි ට නිකන් යදායදාල් කූල්ලක් වයග්, යහාඳට
යමයළක් ගති තිය නව. හක්යක තිය න දතක ඇතුල් ප්ැත්ත
දියවන් ප්ිරිමැදලා ෙැලුයවාත් ඔන්න තද ගති වැටයහනවා. ඒ වයග්ම
ඉඳයගන යහාඳට ප් යඞ්කය ඉන්න ගමන් සමාධි දැන් තිය නවා
කි ලා හියතන යවලාවක අයත් ඇඟිල්ලක් හිමීට එහාට යමහාට
කරන්න ප්ටන්ගත්යතාත් සැහැල්ලුව වැඩක් යවන හැටි තමන්ට
යත්යරනවා. සමහර යවලාවලට ඉඳයගන ඉන්නයකාට ට බිම වැදිලා
තිය න ඇටවලට ප්ුදුමාකාර, කුළුයගඩිවලින් තලන්නා වයග් ෙර
ගති වැටයහනවා. යම් විදි ට ශරීරය ් විවිධ ආකාර, යප්්න්න
තිය න යම් න්තයර් යකාටස්වලින් අප්ිට අඳුන්වලා යදන්න ප්ුළුවන්.
නමුත් ඊටත් වඩා විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ාට කි න්යන
යමේවා මතු යවන යවලායවදි, සැහැල්ලු ෙව මතු යවනයකාට ප්ඨවි
ධාතුයව එක යවස් මූණක් ෙව යත්රැම්ගන්නවා. තද ෙව
දැයනනයකාට ප්ඨවි ධාතුයව තව යවස් මූණක් ෙව යත්රැම්ගන්නවා.
යගායරෝසුකමත් දැයනනවා. ඒ වායග්ම සුමුදුකමත් දැයනනවා. යම්
දැයනන දැයනන ප්රමාණ ට ධාතු වශය න් සලකා ෙලනව නම්,
154

17-වන ධමය යද්ශන .

ප්ැහැදිලිවම යමතන අප්ි කලින් කි ාප්ු විදිහට ගැෙුරට යහ්තු
යවන්යන් යමාකක්ද? අප්ි යමයතක් යගනාප්ු සත්ත්ව සඤ්ඤාව - අප්ි
යමයතක් යගනාප්ු යම් මයග්, යම්ක යහාඳ ි, යම්ක නරක ි වශය න්
තිෙුණු සීමාව - දි යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. ධාතු මනසිකාර යම්
නිසා ප්රඥප්්ති යලෝක ත් සන්තති යලෝක ත් අතරමැද තිය න්නා වූ
හර . ඒක නිසා අප්ි සාමානය න් විප්ස්සනා ය ෝගාවචර න්ට
යදන උප්යදස් ප්න්තිය දි මතක් කරනවා, ඉස්යසල්ලාම යහාඳටම
දැනයගන, ප්රඥප්්ති ක හිත ති න ෙව දැනයගන ප්රඥප්්ති වශය න්
හැමදාම ආරම්භය ්දී උදර ම අල්ලාගන්න, උදර ම ප්ිම්බීම හැකිළීම
ෙලන්න. නැත්නම් නාසිකාගර ෙව යහාඳටම දැනයගන ශරීරය ් එක
සලකුණු ලකුණක් අරයගන එතනම ඇතුල් යවන හුස්ම ප්ිට යවන
හුස්ම වශය න් ෙලන්න. ෙලායගන නයකාට ප්ිම්බීම විස්තර
කරන්න කිේයවාත් ඒ ය ෝගාවචර ාට, හැකිළීම විස්තර කරන්න
කිේයවාත්, හුස්ම ඇතුළට ගැනීම හුස්ම ප්ිට කිරීම විස්තර කරන්න
කිේයවාත්, ඒ ය ෝගාවචර ා ඒක විස්තර කරන්න “ප්ිම්යෙනවා
කි න්යන ප්ිම්යෙනවා” කිේයවාත් ඒක ඉතින් විස්තර ක් කි ලා
කි න්න ෙූ. ඒ යවනුවට, රෙර් ප්ටි ක් අදින්නා වායග්, යදාර ප්ි නක්
වහන්නා වායග්, යමානව යහෝ ම් කිසි කරි ාවලි ක්, තද ගති ක් ෙර
ගති ක් චංචල ගති ක් කම්ප්න ගති ක් අනුව ි විස්තර කරන්න
යවන්යන. තමන් තුළින්ම ධාතු මනසිකාර ස්වභාව විස්තර වැඩිය න්
යදන්ට යදන්ට අර ප්රඥප්්ති ට වඩා ධාතු මනසිකාර ට ඉයබ්ම හිත
වැයටනවා. ඊට ප්ස්යස් හැකි තාක් විස්තර ඒ මූලකර්මස්ථානය ්
දකින, අත්දකින, විඳින විස්තර, විස්තර කරන්න ගි ාම ඉයබ්ම අමුතුම
භාෂා විලාස කින් ධාතු මනසිකාර එළි දකිනවා. යමන්න යම්කට
තම ි ය ෝගාවචරය ා හුඟක්ම අඩු දක්ෂකම් ප්ාන්යන. මට යහාඳට
යප්්නවා, මට යහාඳ ි, එයහම නැත්නම් මම අකමැති ි ආදී වශය න්
ප්ුළුවන් තරම් යම්ක, උගුරට යහාරා යබ්ත් ගිලින්න හදනවා. එයහම
නැතිව යමාකක්ද යහාඳ, යමාකක්ද වැටයහන්යන්, යකායහාමද
වැටයහන්යන්, මුලදී යකායහාමද, මැදදි යකායහාමද කි ලා විස්තර
කරනයකාට කරනයකාට ඉයබ්ම ය ෝගාවචර ා තුළින් ධාතු
මනසිකාර තම ි මතු වන්යන්. ඒක සමහර යවලාවට තුන්හතර
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සැයර් දහප්හයළාස් සැයර් ප්රශ්න කරන්න යවනවා. සමහර යවලාවට
ලි වන්ඩ යවනවා. කරනයකාට කරනයකාට යම්ක යම් යමයහම
ෙලන්න, යමයහම ෙලලා යමයහම කි න්ට කි ලා කල් ඇතුව
යප්ාවන එකක් යනයව ි. ය ාමුවක් යදනයකාට යගාමුවක්
යදනයකාට, ඉයබ්ම ප්ිම්බීම සිද්ධ යවනවා. ප්ිම්බීම මම ප්ිම්බීම කි ල
යමයනහි කලා. ප්හු යවලා යහෝ ඉස්සර යවලා නැත්නම් සමගාමීව
එතයකාට මට ප්ිම්බීම වැටහුණා තදීමක්, යතරප්ීමක්, උණුසුමක්,
සිසිලසක් හැටි ට. යමාකක් හරි ඉක්මවලා යම් ධාතු ස්වභාව එන්න
ප්ටන්ගන්නවා. නමුත් ඒක දියග් වැඩි යවලා හුරතල් කර කර ඉන්ට
හම්ෙ යවන්යන් නූ. ඕන්න ප්ිම්බීම ගි ා. ඊගාවට හැකිළීම මතු
යවනවා. ආය ් සැර ක් න්න යවනවා ප්රඥප්්ති ට. හැකිළීම
ප්රඥප්්ති ට හිත දැම්මා. ප්රඥප්්ති වශය න් යමයනහි කළා. ආන්න
ඒක විස්තර කරනයකාට ඉයබ්ම ධාතු මනසිකාර ට හිත වැයටනවා.
දැන් යම් ආකාර ට ය ෝගාවචර ාට වාර දහ ක්, ප්හයළාවක්,
මනසිකාර දිගට ප්වත්වන්ට ප්ුළුවන් නම් ඒ ය ෝගාවචර ා උනන්දු
කරවි
ුතු ි, එයහම නැත්නම් වඩවඩාත් එහි උත්සාහවන්ත කළ
ුතු ි, යම් ධාතු ලකුණු හැකි තාක් දුරට දැකගන්න ි කි ලා. ඒ
යමාකද, යම් ධාතුවල තිය නවා ස්වභාව ක්, කවදාවකත් යම් හතර
තනි තනිව කරි ාත්මක යවන්යන නූ. යවන විදි ට කි නවා නම් යම්
ධාතු හතර කි ලා කි න්යන් ප්ැති ලකුණු හතරක් ති න එක
මිනියහක් වයග්. ඒක නිසා ඒ හතරප්ැත්තම කවදාක්වත් හිතට අහු
යවන්යන නූ. එක ි මූණ යදන්යන. ආන්න ඒ මූණ යදන එක ගැන ි
ය ෝගාවචර ා කි න්යන්. නමුත් ඒ මූණ එක ප්ැත්තක් යමතන ඉඳල
එහා යමහා හැයරනයකාට අනිත් මූණුවල ලකුණුත්, අඩු ගායන තව
එකක් යදකක් දැකගන්නට ප්ුළුවන්. යමන්න යම් විදි ට ධාතු
මනසිකාර දියග් තව ගැෙුරකට න්ට න්ට ය ෝගාවචර ාට
ප්රඥප්්ති හැයලනවා කි න එක ඒකාන්ත ි. ඒක නිසා අරමුණු එල්ල
වුණා නම් මූණට මූණ දාලා හිටි ා නම් ය ෝගාවචර ාට මතක්
කරනවා, වැඩි යේලාවක් අරමුණු ආශර කරමින්, යේගය න් යමයනහි
කරමින්, නැත්නම් යමයනහි කරන සිත වැඩිය න් යතාරතුරැ රාශි ක්
ඉයගනගන්ට ගිය ාත්, එවැනි භාවනාවකින් තම ි සුමානය න් දවස්
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හයතන් වැඩ ගන්ට ප්ුළුවන් යවන්යන. නැත්නම් ඒ යප්්න යද්වල්
කි න්යනත් නැතුව එේවා දිහා ෙලන්යනත් නැතුව, මට අහසින්
න්ට ලැයබ්වා, මට ස්වර්ග රාජ යමෝක්ෂ රාජ ලැයබ්වා ආදී
වශය න් ප්රාර්ථනා කළ ප්මණින් යහෝ ෙයේ කැක්කුම්, හියස් කැක්කුම්
කි කි සාමාන ගයම් යතායට් යද්වල් කතා කර කර හිටි ට
කවදාක්වත් භාවනායේ යම් ඇතුළත, යම් ගැෙුර සිද්ධ යවන්යන් නූ.
ඒක නිසා යමතන තිය න්යන් සම්ප්ූණය විදාගාර ක ප්ර්ය ්ෂණ
සිදු කරන ස්වභාව . ප්රීක්ෂණ , නිරීක්ෂණ , නිගමන . යමන්න
මම කළ යද්. යමන්න මට දැකගන්න හම්ෙ යවච්ච යද්. යමන්න
නිගමන . යම්යක නිගමන ය ෝගාවචර ාට අ ිති නූ. නිගමන
තිය න්යන කමයස්ථානාචා යවර ාට, යහෝ ඒක කාල ට ි අ ිති.
අවශ කරලා තිය න්යන් අරමුණක් මතු යවනයකාට ඒක
ප්රීක්ෂණ ට ලක් කරන්ඩ, නිරීක්ෂණ කරන්න. ප්ිම්බීම මතු යවනව
නම් ප්ිම්බීම කි ල යමයනහි කරන්න. යමයනහි කරලා ප්ිම්බීම
ප්ිළිෙඳව නිරීක්ෂණ
කරන්න. යකාච්චර දි ුණු වුණත් රහත්
යවනකම්ම ප්ිම්බීම හැකිළීම නම් නතර යවන්යන් නූ. ප්ිම්බීම
හැකිළීම යමයනහි කරගන්න ෙැරි තත්ත්ව ක් එන්යන් නූ. ඒ
යමයනහි කරන වාර ක් ප්ාසා දැකගන්නට ෙැරි තත්ත්ව ක් එන්යන්
නූ. නමුත් හුඟයදයනක් යොයහෝම කැමති ි ඉක්මනට යම්ක නූ ි
කි ල කි න්න. ඒ මුල අමතක කරන කට්ටි . ඕනම යවලාවක
ප්රඥප්්තිය ් ඉඳලා යම් කි න්නා වූ තත්ප්ර ගානකින් නැත්නම් සුළු
ප්ිම්බීම හැකිළීම් වාර ගානකින් හිත, හිත විසින්ම - අප්ි ය ාදවලා
යනයව ි, තර්ක ඤාණය න් යනයව ි, චින්තාම යනයව ි, හිත, හිත
විසින්ම - ධාතු මනසිකාර ට ය ාමු කරවන ගති අඩු ගායන්
ප්ර් ංකය ්දී යත්රැම් කරලා දුන්යන නැත්නම්, ඊට වැඩි අරමුණු
ෙහුල සක්මයන්දී හිතට යම් වැයේ කරන්න ලැයෙන්යන් නූ.
ප් යඞ්කය ්දී යම් විදි ට මතු යවන මතු යවන අරමුණක්,
ප්රඥප්්ති අරමුණක්, ධාතු වශය න් කඩකඩා ෙලන්නට වැඩි යවලාවක්
ප්ුරැදු කරනවා නම් ප්ුහුණු කරනවා නම්, ඒ ය ෝගාවචර ා
ප් යඞ්කය න් නැගිටලා සක්මනට ගි ත්, සක්මයන් ටික යේලාවකින්
වම බිම තෙනයකාට, බිම වැලි ප්ූයගනයකාට ඇති වන්නා වූ තද
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ගති , ප්ුප්ුරැ ගහන ගති , තද කරන ගති , දැන් ඊගාවට ඔසවන
යේලායේදී ඇයදන ගති , මඩ යගාඩකින් ප් ගන්නවා වායග්
යෙයහත් ප්්ලාස්ටර ක් ගලවන්නා වායග් වැයදන ගති ඔක්යකෝම
ප්ුදුමාකාර විදි ට විස්තර වශය න් දකිනව. යම් විස්තර දැකීම
ඒකාන්තය න්ම යහාඳ යදාරටුවක්, යහාඳ ප්රයේශ ක්. යම්ක දැකීම,
කවදාවත් හිතන්න නරක ි භාවනායේ ඉතාම ආධුනික තත්ත්ව ක්
කි ලා. යම්ක ඉතාම ගැෙුරැ තත්ත්ව ක්. ඒ දැක්කා නම් ඒ හිත
තරාදි ක කත්දණ්ඩ වායග් එහාට යමහාට වැයනන්න ගන්නවා.
යමාකද ප්රඥප්්තිය ් ඉන්නවාද? ප්රමාර්ථ ට ෙහිනවාද? ප්රඥප්්තිය
ඉන්නවාද? ප්රමාර්ථ ට ෙහිනවාද? ය ෝගාවචර ා ය ාදවන්යන්
තිය න තාක් යගයවනකම්ම ප්රඥප්්තිය ම උලඋලා යප්න්වන්න.
එතයකාට හිත ගැස්සිලා තරහ යවලා ප්රඥප්්ති හලලා ප්රමාර්ථ ට
ප්නිනවා. අන්න එයහම නම් හිත නාමරූප් ප්රිච්යේද ඤාණ ප්ච්ච
ප්රිග්ගහ ඤාණ වශය න් සම්මස්සන ට කිට්ටු කරනවා.
ය ෝගාවචර ා හිතන්න ප්ටන් අරගත්යතාත්, මට දැන් ධාතු
මනසිකාර යප්්නව. මම ඒ නිසා ප්ිම්බීම හැකිළීම යමයනහි කරන්න
යහාඳ නූ, තද ීම යතරප්ීම් වශය න් යමයනහි කරන්න ඕන ආදී
වශය න්, ප්නින රිළවුන්ට ඉනිමං ෙඳින්නා වායග් තර්ක ඤාණ,
චින්තාම ඤාණ භාවනාවට කිට්ටු කරන්න ගත්යතාත්, අර ටින්
තුවායල යගඩි ට හැයරද්දි, උඩින් ඇන කරගත්තා වායග් ඔඩු දුවන්න
ගන්නවා භාවනාව. කවදාක්වත් ෙැරි යවනවා ප්ිළියවළකට වැයේ
කරන්න.
ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා හැකි තාක් ශක්ති ප්රමාණය න් - අප්ි
භාවනාවට නංවනව කි ල එකක් කරනවයන, යමයනහි කිරීම
කරනවයන - ඒක ප්රඥප්්තිය ්ම උලන්න ඕන. ප්රඥප්්තිය ්ම මදින්ට
ඕන. ප්රඥප්්තිය ්ම කිමිදවන්ට ඕන. එයහම කිමියදනයකාට ඉයබ්ම
හිත ප්රඥප්්ති හලන ගති ක් තිය නවා. යමයනහි කරගන්න ෙැරි
තත්ත්ව කට එනවා. ප්ිම්බීම හැකිළීම යවනස නැති යවලා නවා.
ධාතු මනසිකාර ම ි යප්යනන්න ප්ටන්ගන්යන්. නමුත් ඒ
ප්ටන්ගැන්යමදි යනයම ි, සුළු යේලාවකින් යවන්න ප්ුළුවන්, සමහර
යවලාවට හුඟ යේලාවකින් යවන්න ප්ුළුවන්. අන්න එයහම නම් ඒ
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හිත යොයහෝමත්ම යසෞඛ සම්ප්න්න ි. නමුත් හුඟක්
ය ෝගාවචරය ෝ, මඳක් දුරට භාවනා කරප්ු ඇත්යතෝ භාවනායවන්
අත්දැකි
ුතු ප්රතක්ෂ ‘යප්ාවන්ඩ’ හදනවා. කවන්ඩ හදනවා.
එතයකාට භාවනාව විකෘති යවනවා. විෂම තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා.
යකායහද න්යන් යමාකද කරන්යන්, කි ල කි ාගන්න ෙැරි යවනවා.
අනුමාන ි ප්රතක්ෂ ි ප්ටලැයවනවා.
ප් යඞ්ක ඉවර යවලා ය ෝගාවචර ා නැගිටිනවා. නැගිටින
අවස්ථායව දිගටම නැගිටිනවා නැගිටිනවා කි ලා යමයනහි කළාට,
ඒයක් අයත් චලන තිය නව, ප්ය ් චලන තිය නව, යකාන්යද් චලන
තිය නවා. ධාතු වශය න්, විවිධාකාරව තිය නවා. ඒ එක එකක්
කවදාක්වත් නම් වශය න් යමයනහි කරන්යන් නූ. යමයනහි
කරන්යන නැගිටිනවා කි න එක විතර ි. ඒ සූම යද ක්ම
භාවනායවන් යප්යනන්ඩ හරින්න. යප්්නයකාට ෙලනවා. හිත
ය ාදන්යන නැගිටීයම් ප්රඥප්්තිය න්. ඒ වයග්ම ප්ිම්බීම හැකිළීම
යප්්න තාක් හැකි තාක් දුරට ප්ිම්බීම හැකිළීම වශය න්ම ප්රඥප්්තිය ්ම
තල්ලු කරනවා. තල්ලු කරනයකාට භාවනාව හරි නම් ඉයබ්ම ධාතු
මනසිකාර ට හැරයවනව.
යමන්න යමතනදි ඉස්ඉස්යසල්ලාම ධාතු මනසිකාර ට
ඇදයගන වැටිල්ල නිකන් යහලකින් ප්ල්ලට වැයටන්නා වයග් තම ි
යත්යරන්යන. යමාකද උයන් දන්යන් නැතුව නව. කරකවලා
අතූරි ා වායග් යවනවා. නමුත් ගුරැවරැ උප්යදස් යදනවා, ඒක එන
කායලට හිත වැටීම යහාඳ සිහිය න් ෙුද්ධිය න් දැක දැක දැන දැන සිද්ධ
යවන්න ි කි ල. ය ෝගාවචර ා දක්ෂ නම් ඉස්සර ඉස්සර භාවනාවල
ප්ැ භාග ක්, විනාඩි තිස්ප්හක්, හතළිහක් ගන්න වැයේ ප්හු
යවනයකාට විනාඩි ප්යහන් දහය න් සිද්ධ යවනවා. සමහර විට
තත්ප්ර ප්යහන්, දහය න් සිද්ධ යවන්න ඉඩ තිය නවා. නමුත් ඒක
යනාදැන සිද්ධ යවනවා නම්, ඕන යේලාවක භාවනාව අවුල් යවන්න
ඉඩ තිය නව. දැක දැක දැන දැන සිද්ධ යවන්ට ඕයන. හැම යවලායවම
ය ෝගාවචර ා සැකය ් වාසි තමන්ට ති ාගන්නවා. යම් යොරැව
කරන්යන්, මම ධාතු මනසිකාර ට ගිය ් නූ තව, හිතට තාම
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ප්රඥප්්ති යප්්නවා කි ලා ඒ යවලායව හැකි තාක් දුරට ප්රඥප්්තිය ්ම
හිත ය ාදවන්ට ප්ුළුවන් නම්, හිත හිත විසින්ම, භාවනාව භාවනාව
විසින්ම ප්රතක්ෂය ්ම ධාතු මනසිකාර ට හිත ය ාදවනවා. එයතන්ට
එනයකාට අප්ි ෙැසගත්ත වාය ා ධාතුව විතරක්ම යනයම ි ප්රකට
යවන්යන. සතර ධාතූන්ම ප්රකට යවන්න ප්ුළුවන්. හැෙැ ි භාවනාව
ඔ කි න තරන් විශාල ගැෙුරකට ගිහිල්ලා නූ තවම. යම් ප්ළයවනි
වළල්ල, ප්ළයවනි චකර කරකවන්න හදන්යන්. අන්න එතනදි ධාතු
මනසිකාර ට හිත වැටුණට ප්ස්යස් ඒකටම අනුගරහ කරනවා.
සීඝරය න් යමයනහි කරනවා. එයහම යමයනහි කරලා යවනසක්
අල්ලාගන්ට ෙැරි තරමට ප්ිම්බීයම් හැකිළීයම් යවනසක් නැති තරමට
ආශ්වාසය ් ප්රශ්වාසය ් යවනසක් නැති තරමට නවා නම්, තාමත්
භාවනාව ඉදිරි ට යගන ායම් අදහසින් දැයනනවා, දැයනනවා,
දැයනනවා කි ලා යමයනහි කිරීම මාරැ කරන්ට ඕන. මතක
ති ාගන්න ඕයන අප්ි යම් කතා කරන්යන් දැනට ශුද්ධ විප්ස්සනා
භාවනායව ය යදන ආධුනික ය ෝගාවචරය ක් ගැන. යමන්න යම්
විදිහට ප්රඥප්්තිය ් ඉන්න යවලායවදි හැකි තාක් දුරට අවසාන බින්දුව
දක්වා ප්රඥප්්ති ම යමයනහි කරමින් ස්වභාවය න්ම හිත ප්රමාර්ථ
දිහාවට නැෙුරැවක් ඇති වුණාට ප්ස්යස් යමයනහි කිරීම ඒ යවලායේදී
නි ම යවලාවට යකරැයේ නැත්නම් භාවනාව ඉදිරි ට න ගමන
ොධා ි. ඒ වායගම තම ි ධාතු මනසිකාර ට හැයරන්න ඉස්සර
යවලා තාම ප්ිම්බීම, හැකිළීම යප්යනද්දිත් දැනීම දැනීම කි ලා
යමයනහි කිරීමත් හුඟක් යවලාවට චින්තාම ප්ැත්ත වැඩි අති
ධාවනකාරී ඇත්යතා කරන වැඩක්. ඒක නිසා හැමදාම කරන එකම ි,
ඒ යද් කරනයකාට යහාඳට දැනගන්න ඕයන යම් තාක් දුරට අද
භාවනායේ මම යම්ක ප්ිම්බීම හැකිළීම වශය න් ආනාප්ාන වශය න්
යමයනහි කරල තිය නව, යම් ටික උනාට ප්ස්යස් යකාට්ට උර ක්
අනිත් ප්ැත්ත හැර වුණා වයග්, යරදි යප්රහනක් වතුර යප්රහනක්
අනිත් ප්ැත්ත හැයරේවා වයග් දැන් ඕන්න ඒකම අනිත් ප්ැත්ත හරවලා
යප්න්නනයකාට, දැන් යම් යමයනහි කිරීම යවනස් කරන්න ඕන කි න
එක, ය ෝගාවචර ාට හරි ට වාහයන් නි ම යවලායවදි අවශ කරන
ගි ර ට මාරැ කරගත්තා වායග් කට ුතු කරන්ට ප්ුළුවන් නම්,
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භාවනාව දැන් ධාතු මනසිකාර ට වැයටනවා. අප්ි යම්කට
සාමානය න් කි නවා භාවනාව විප්ස්සනාවට වැයටනවා කි ලා.
යම්ක ඕන යවලාවක ආය ් ප්රඥප්්ති ට වැයටන්ට ප්ුළුවන්. ඕන
යවලාවක ආය ධාතු මනසිකාර ට වැයටන්නත් ප්ුළුවන්. යම් යදක
වැටුණ ි කි ලා කිසිම ොධාවක් නූ, සති තිය නවා. ඒ නිසා
විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ායග් වැඩ ප්ිළියවයළ්දී ඒ ධාතු මනසිකාර ත්
යම් ප්රඥප්්ති ත් අතර තිය න තැන මුල් විනාඩි ස්වල්ප් තුළ
යොයහෝ යේලාවක් එයහ යමයහ යවනවා ඇත්ත වශය න්ම සති
සම්ප්ජඤ්ඤ දුවයල ඇත්තන්යග. හරි ට සති සම්ප්ජඤ්ඤ තිය න
යකයනකුට නම් යම් යවනස යහාඳට යත්රැම් ගත්තට ප්ස්යස් දිගටම
ඒ දැනීම වශය න් යමයනහි කරනයකාට, යම් ධාතුවල වැඩ
ප්ිළියවලක්, එක දිගට සිදු යවන වැඩ ප්ිළියවළක් වශය න්
දකිනයකාට ඒකට කි න්යන් “සන්තති” ලක්ෂණ කි ලා. එයතන්ට
එනකන් ධාතු වශය න් එනකන් යප්යනන්න තිෙුණු ප්රඥප්්ති
යකාටසට කි න්යන් “ස්වභාව ලක්ෂණ” කි ලා. ස්වභාව ලක්ෂයණ
ස්තරී ප්ුරැෂ ගති තිය නවා. ශරීරය ් ෙඩ යමතන ි නාසිකාගර
යමතන ි කි ලා තැන් යප්්නවා. නිල යප්්නවා. හැඩ යප්්නවා. ආකාර
යප්්නවා. සන්තති ට වැටුණට ප්ස්යස් ඒ හැඩ නිල නැති යවනවා.
සටහන් ආකාර නැති යවනවා. දිගයටෝම සන්තති
යප්්න්න
ප්ටන්ගන්නවා. යමතනදී ඔන්න භාවනාව ඉහළ මට්ටමකට ප්ත් ීමක්
සිදු යවනවා. යම්ක ප්ිළිෙඳව දන්නා ය ාගාවචර ා භාවනායව
ප්රය ෝජන ලෙනව. යනාදන්න යකනා අවුල් කරගන්නව.
නමුත් අප්ිට ලැබිලා තිය න කාල මීට වැඩි විස්තර කිරීම
සඳහා ඉඩ ප්රස්තාව ලොයදන්යන නූ. අප්ි ෙලායප්ායරාත්තු යවමු යම්
ස්වභාව ලක්ෂණ
සන්තති ලක්ෂණ ට හිත යප්රයළනයකාට
ෙලප්ාන්නා වූ අනිකුත් සාධක කරැණු යමාන යමානවද, ඒ වායග්ම
ඒ සන්තති ලක්ෂණ ට වැටුණට ප්ස්යස්, එ ින් සාමාන ලක්ෂණ ට
හිත යප්රළාගැනීයමදී ය ෝගාවචර ාට ධාතු මනසිකාර ප්ර්වය න්
ගන්න ප්ුළුවන් යකාටස් යමානවාද කි න එක ඊගාව සාකච්ඡා
වාර ට ඉඩ ති මු. අදට යමතුවාක් කල් සවන්දීයමන් හුඟාක්යදයනක්
අත්දැකලා තිය න යකාටස් වග ක් යම් සාකච්ඡා වුයණ්. ඒ ප්ිළිෙඳව
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නැවත අලුයතන් සලකා ෙලලා ඒ ඉස්සර ප්ස්සර මාරැ යවලා තිෙුණු
තැන් හදායගන නි ම ස්ථාන ට යම් මූලධමය කිට්ටු කරයගන
ය ෝගාවචර ා තමන් න ගමන නවා. එයස් ගමන් කිරීම සඳහා
යම් ධර්ම යද්ශනාවත් එක යලසම යහ්තු වාසනා යේවා ි ප්රාර්ථනා
කරමින් අදට නි මිත ධර්ම යද්ශනාව යමතනින් නතර කරනවා.
සාධු! සාධු! සාධු!
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18-වන ධමය යද්ශන .

18-වන ධර්ම ද ේශනය.
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස...!!!
“්සයයථාපි
භික්ඛ්ව
්ක්ඛා
්ගාඝාත්කා
වා
්ගාඝාතක්න්තවාසී වා ගාිං වධිත්වා චාතුම්මහාප්ථ ඛීල්සා
ිභජිත්වා නිසි්න්නා අස්ස, එව්මව ්ඛා භික්ඛ්ව භික්ඛු ඉම්මව
කායං යථාිතං යථාපණිහිතං ධාතු්සා පච්ච්වක්ඛති: අත්ථි ඉමස්මිං
කා්ය පඨවීධාතු ආ්පාධාතු ්ත්ජාධාතු වා්යාධාතූතී’ති.”
සාධු! සාධු! සාධු!
යගෞවරනී ය ෝගාවචර මහා සංඝරත්නය න් අවසර ි.
සතිප්ට්ඨාන සුතරය
යම් ප්රයද්ශ
සජ්ඣා නා කරනයකාට
යකායහාමටත් අහයගන ඉන්න කාට නමුත් ප්ුදුමාකාර යගෞරව
සම්ප්ර ුක්ත ෙවක්, ශරද්ධාවක්, තවත් ප්ැත්තකින් ෙලනව නම් ධමය
කරැණු ප්ිළිෙඳ ප්ුදුමාකාර විචක්ෂණ සමීප් ීමක් සිදු යවනවා.
ඉස්ඉස්යසල්ලාම අහන යකයනකුට උනත්, ටික කාල ක් අහලා
විස්තර දැනගැනීයම් ආශායවන් අහන යකයනකුට උනත්, එයහම
නැත්නම් ඒක ප්ිළිෙඳ යහාඳ ප්රිච ක් ඇති යකයනකුට උනත්
යහාඳයටෝම සමීප් භාව ක්, ශාසනික තද උත්සන්න භාව ක්,
වැටයහන්න ප්ටන්ගන්නවා.
අප්ි අද යම් යවනයකාට යම් ධමය යද්ශනා මාලායේ අවස්ථා
දාහතක්, සති දාහතක්, නැත්නම් ප්ැ දාහතක් ගත කරලා තිය නවා.
ගත කරලා අප්ි ගි වතායව හඳුන්වාදීලා යම් ප්රයේශ ලොගත්තා
ධාතු මනසිකාර කි න යකාට්ඨාශ ට. ධාතු මනසිකාර කි න
යකාට්ඨාශ ශුද්ධ වශය න් ෙලනවා නම් විප්ස්සනා යකාටසක්. ඒ
යකාටසට එන්න කා ානුප්ස්සනාවම ි යහ්තු යවන්යන. ඒ විතරක්
යනයව ි කා ානුප්ස්සනායවත් යමයතන්ට එනයකාට යහාඳටම
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ප්ැහැදිලි කරලා යප්න්නනවා රූප් යකාට්ඨාශ ප්මණ ි අරයගන
තිය න්යන. කා ානුප්ස්සනාව කි නයකාට, ක
ගැන කතා
කරනයකාට රූප් යකාට්ඨාශ ප්මණ ි වැයටන්යන. රූප් යකාට්ඨාශ
ප්ිළිෙඳව මීට ඉස්යසල්ලා ප්ර්වය ්දී ප්ටික්කූල මනසිකාර යවතින්,
එයහම නැත්නම් යකාට්ඨාශ වශය න් යෙදලා ෙලන ගතිය න්
සාමාන සාමාජික තත්ත්ව ක ඉඳලා භාවනා මනසකට හිත හරවන
හැටි, යම් කය ් යකස් ඇත්යත් , යලාම් ඇත්යත් ආදී වශය න්
යොයහාම කාටත් වැටයහන තැනකින් ඇවිල්ලා දැන් යම් ගැෙුරකට
ය ාමු කරනව - ප්ඨවි, ආයප්ා, යතයජා, වාය ා, කි න හතර මහා
ධාතූන් තම ි යම් කය ් තිය න්යන. කලින් අරගත්ත යකස්
යකාට්ඨාශ ක් ගත්තත් යලාම් යකාට්ඨාශ ක් ගත්තත් නි , දත්, සම්,
මස්, යකා ි එක ගත්තත් ඒයක තිය න්යන යම් හතර මහා ධාතූන්
කි න එක යමයතන්ට එනයකාට විස්තර වශය න් යප්න්නනවා.
ඒයකදි අප්ි ගි ප්ාර හඳුන්වාදීයම් ප්ාඨ වශය න් ගත්ත, හතර මහා
ධාතුන්ට යෙදා දැක්ීම එක්කම තම ි යම් අද සජ්ඣා නාවට ඉදිරිප්ත්
කරගත්ත, ඒ සඳහා ඇත්තා වූ උප්මාව, එයහම නැත්නම් ධමය
යද්ශනාව.
“්සයයථාපි
භික්ඛ්ව
්ක්ඛා
්ගාඝාත්කා
වා
්ගාඝාතක්න්තවාසී වා ගාිං වධිත්වා චාතුම්මහාප්ථ ඛීල්සා
ිභජිත්වා නිසි්න්නා අස්ස,” එතනදි සවයඥ න් වහන්යස් යප්න්වනවා
දක්ෂ වූ ගව ඝාතකය ක්, යගෝ ඝාතකය ක්, හරක් මරන්යනක්, එයහම
නැත්නම්
යගාඝාතකය්තවාසී’වා,
ඒ
යගෝඝාතක ායග්
අන්යත්වාසිකය ක්, ඔහු ටයත් ප්ුහුණු වන්යනක්, “ගාිං වධිත්වා”
යදනක් මරල “චාතුම්මහාප්ථ ඛීල්සා ිභජිත්වා” ඒ යදන විකිණීම
සඳහා හතර මංහන්දි කට, අරයගන ගිහින්, නැතිනම් කඩප්ිලකට
හන්දි කට යගනි ලා යකාටස් වශය න් යෙදායගන මස් විකිණීම
සඳහා ප්රදර්ශන කරයගන දක්වායගන ඉන්නවා. අන්න ඒ වායග්
තම ි ය ෝගාවචර ා තමන්යග ශරීරි ඉරි ේ හතයරන් එකකින් යහෝ
සම්ප්ජඤ්ඤ ට ගැයනන අනු කුඩා ඉරි ේවක යහෝ ප්වතින
අවස්ථාවක යකස්, යලාම්, නි , දත් ෙැලුවාට වඩා ඊටත් වඩා තව
තිර ක් ඇතුළත වායග්, තව විනිවිද දැක්මක් ගැෙුරක් ඇතුව ඒ සැම
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18-වන ධමය යද්ශන .

යකාට්ඨාශ කම ප්ඨවි, ආයප්ා, යතයජා, වාය ා කි න යකාටස් හතර
ඇත්යත් ැ ි සලකා ෙැලීම තම ි යමතන අර නිදර්ශනය න්
යගනහැර ප්ාන්න, දක්වන්න, උද්දීප්න කරල දක්වන්න උත්සාහ
කරන කාරණාව. ඉතින් යමතනදී ෙැලු ෙැල්මට යහාඳට යප්්නවා ගව
සඤ්ඤාව ඒ මස් දකිනයකාට එන්යන නූ. යම් යදනක්ද එයහම
නැත්නම් ගවය ක්ද ඒ යමාකවත් එන්යන නූ. නැත්නම් යම් හරක්
මස්ද එළු මස්ද යමානවක්වත් අර හතර මහා ප්ථය මස් කයේට
ගි ාම ඒයක දකින්න නූ. ඒ හරකා යකයර් තිෙුණා වූ සත්ත්ව
කරැණාව ආදි යද්වල්, එයහම නැත්නම් ඒ සයතක් කි න හැඟීම,
එ ා යකාච්චර යලාකුද, යකාච්චර ප්ුංචිද යමානවත් නූ. දැන් අප්ි
කි න්යන් ප්ීකුදු ඕනැ, එයහම නැත්නම් ගාතය න් මස් ඕනැ, අන්ඩ
කට් එයකන් ඕනැ, එයහම නැත්නම් මට ඇට නැතුව ඕනැ, ආදී
වශය න් දැන් කතා කරන්යන යවනමම භාෂාවකින්. හරකයග
ඉස්සරහ ප්ැත්ත ඕයන ප්ස්ස ප්ැත්ත ඕයන එයහම යනයව ි. දැන්
කි න්යන එක එක යකාටස්. ඒ යකාටස්වල සත්ත්ව සඤ්ඤාව නූ.
යමන්න යම් යවනස - ඉස්යසල්ලාම ඇති වන්නා වූ සඤ්ඤා
විප්ල්ලාස යමතන සවයඥ න් වහන්යස ප්ාවිච්චි කරන්යන යහාඳ
ප්ැත්තකට. නිවැරදි කිරීමක් වශය න්. ශරීර ක් වශය න් අප්ි
අරගත්තම කා ානුප්ස්සනායේදි මම ඉඳගන්නවා, මම මට වමතරී
කරගන්නවා, මයග ෙඩට හිත ය ාදවනවා, මයග නාස ට හිත
ය ාදවනවා, මට කකුල් වල යේදනා දැයනනවා, ප්ිටයකාන්යද
අමාරැවක් දැයනනවා, ආදී වශය න් ප් යඞ්ක මුලදී, නැත්නම්
ය ෝගාවචර ායග් ආධුනික කාලය ්දී හරි ට ක ත් එක්ක සම්ෙන්ධ
යවලා, නූ, ෙූ කම් කි ායගන තැන්වලට සම්ෙන්ධ කරයගන
ආකාරවලට සම්ෙන්ධ කරයගන තම ි ය ෝගාවචර ා භාවනාවට
ෙහින්යන.
යම් සත්ත්ව, යම් ක , යම් රූප් ලාවණ , යම්යක ලස්සන,
යලාකු ප්ුංචිකම් ආදී වශය න් හැඟීම්වලින් ෙැහැගත්තා වූ, ආරම්භ
කළා වු භාවනාව අර ගත්තා වූ ප්ුංචි අරමුණ මත, ආනාප්ාන
නාසිකාගරය ් හැප්ීම යහෝ ආශ්වාස ප්රශ්වාස නිසා සිදු යවන්නා වූ
උදරය ් ප්ිම්බීම හැකිළීම කි න යම් සංසිද්ධිය ් ප්රතක්ෂ යකාටසට,
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

අත්දකින්න ප්ුළුවන් යකාටසට, විඳින්න ප්ුළුවන් යකාටසට හිත
ය දුවට ප්ස්යස ඒ ය ෝගාවචර ා ශූර නම් ඒ ය ෝගාවචර ා දක්ෂ
නම්, ඒ අරමුණට හිත කිඳා ෙැහීයම් යේග
ම් තාක්ද, එ ට එකට
එකක් ප්රතිප්ක්ෂ යේග කින් “මම” කි න හැඟීම, ක කි න හැඟීම,
උඩ ප්ළල කි න හැඟීම, යලාකු ප්ුංචි කි න හැඟීම නැති යවලා, ඒ
තුළින් ධාතු මනසිකාර මතු යවනවා. ඉතින් හරි අමුතු යප්රළි ක් ,
විප්ල්ලාස ක් යමතන සිද්ධ යවන්යන්. සඤ්ඤා විප්ල්ලාස ක් යමතන
සිද්ධ යවන්යන්. කලින් කි ාප්ු තායලට ඒ සඤ්ඤා විප්ල්ලාස
යසෞඛ සම්ප්න්න යද ක්. සවයඥ න් වහන්යස් විසින් අනුමත කරන
ලද යද ක්. යම් විප්ල්ලාස සිදු යවනයකාට යනාය ක් විප්ල්ලාස
ය ෝගාවචර ා තුළත් දකිනව. යප්ාල් ප්ිත්තක් අරයගන එක යකානක්
වම් ප්ය නුත් අයනක් යකාන දකුණු ප්ය නුත් ප්ාගනයකාට අයප්
කයඳ් ෙර වම් ප් ට ගි ා නම් ඉයබ්ම දකුණු ප් උඩ විසි කරන
ගති ක් තිය නව. නැවත අප්ි ප්ැද්දිලා යහාඳට සම ෙර කරලා දකුණු
ප් ට ෙර දුන්යනාත් වම් ප් උඩ විසි කරන ගති ක් තිය නවා. ඉතින්
යම් නිසා යප්ාඩි ළමය ක් එයහම කරන්න ගිය ාත් යප්ාල්ප්ිත්ත
ප්ල්යල ඇදයගන වැයටනවා. අසනීප්කාරය කුට එයහම යම්ව
කරන්න ෙූ. යහාඳ හ ි හත්ති ති න යකයනකුට වුණත් ඒක හරි
විජ්ජාවක්, ඒක හරි සර්කස් එකක්, යසල්ලක්කාරකමක්. නමුත්
යප්ායළායවවත් හරි ට හිටගන ඉන්න ෙැරි යකනාට ඒ වයග්
යසල්ලන් කරන්න අමාරැ ි. ඒ වයග් තම ි භාවනා කරනයකාට
විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ා ම් යවලාවක අරමුණට හිත ෙැස්සට
ප්ස්යස හිත ඒ අරමුයණ් ෙැසගැනීම කි න භාවනායේ ායදන ගති
ඇති වුණා නම් ය ෝගාවචර ා තුළ යම් සඤ්ඤා විප්ල්ලාස
යවනයකාට ඒ ය ෝගාවචර ා අනිත දුක්ඛ අනාත්ම මුල් කරගත්ත
නිවන යනයව ි නම් අරමුණු කරලා තිය න්යන, ය ෝගාවචර ා
භාවනාව ප්ල්යල ඇදයගන වැයටනවා. ය ෝගාවචර ාට සම ෙර
භාව නැති යවනවා. ය ෝගාවචර ාට ඉන්න තැන අමතක යවනවා.
නා නා ප්රකාර යද්වල් සිදු යවන්න ප්ටන්ගන්නවා.
මූත ුගය ් හරි ට ධාතු මනසිකාර ප්ැත්යතන් යගනි ලා
නාම රූප් ධමය ප්ිළිෙඳව, සුක්ෂම ක ප්ිළිෙඳව, විඤාණ කා ප්ිළිෙඳව
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එයහම නැත්නම් තන්තර ගැන නා නා ප්ර යද්වල් විස්තර කරනවා.
ප්සුගි ශතවර්ෂ යදක තුන ඇතුළත විදා යලෝකය ්, ෙටහිර
යලෝකය ්, දි ුණු කරයගන ගි ා වූ, ම් ම් යද්වල් කප්ලා යකාටලා
මැනලා කිරලා දිග ප්ළල ෙලලා, කරයගන න වැඩ ප්ිළියවළ වයග්
හරි ට ෙට කැයල් ගිනිගත්තා වායග ප්ිදුරැ යගාන්නක් ගිනිගත්තා
වායග යම් න රැල්ල යොයහෝම යේගය න් ප්ැතියරනවා සවයඥ න්
වහන්යස්යග් සතිප්ට්ඨාන ධාතු මනසිකාර ඉක්මවයගන. නමුත් ඒ
ඉක්මවා ූම හුදු තකය යගාඩක් විතර ි. මූලධමය යගාඩක් විතර ි.
මිනිස්සු රැල්ලක් විතර ි. ම් යවලාවක යම් වායග් විසිතුරැ විචිතර,
විවිධ විදානුකූල ි කි ාගන්නා, ආගමානුකූල ි කි ාගන්නා, ධාතු
මනසිකාර ි කි ාගන්නා කාරණා නිසා
ම් කිසි යකයනකුට
හිතුයණාත් යම්ක භාවනායවන් ෙලන්න ඕන කි ලා, ඔහු තුළ
ප්වතින්යන් තාමත් අර විදානුකූල ආකල්ප් නම්, චින්තන ක් නම්,
ඔ සූක්ෂම ක ෙලන්න, එයහම නැත්නම් ඔ එක එක ධාතුවල
තිය න විවිධ ලක්ෂණ ෙලන්න ගිය ාත්, හුඟාක් යවලාවට විප්ස්සනා
ප්ැත්තට කිට්ටු කරල යමන්න යම් සඤ්ඤා විප්ල්ලාස යවනවත්
එක්කම - ඕකට සිංහයලන් කි න්යන් ප්ිස්සු හැයදනව ි කි ලා ප්ුදුමාකාර විදි ට හැලයහාල්මන් යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. යමාකද? ඒ
විදා යලෝක යහෝ ඔ කි න සුක්ෂම ක ප්ැත්යතන්, එයහම
නැත්නම් ඔ එක එක ශක්ති අවදි කිරීම් ප්ැත්යතන් න වැඩ
ප්ිළියවළ ඒකාන්තය න්ම ආත්ම සඤ්ඤායවන් න වැඩ ප්ිළියවළක්.
එක්යකෝ යදවිය ා මැේවා. එයහම නැත්නම් අන්තිම ධාතු
මනසිකාරය න් යවන්යන යදවි න්ට යහ්ත්තු යවන එක ි, නැත්නම්
යදවි න් සමග ඒකාත්ම යවන එක ි ප්රමාර්ථ ක් එක්ක, කි න යම්
සම්ප්ූණය ආත්මවාදී අදහස් තුළින් එලවන මනසක් ඇති එවැනි
ආකල්ප් සහිත යකනා, භාවනාවට හිත දාලා භාවනායේදී ම්
යවලාවක ස්වභාව ලක්ෂණවලට හිත වැටිලා එ ින් සන්තති
ලක්ෂණ ට හිත නව යවනුවට යවන්යන යහලකින් ප්හළට ඇදයගන
වැයටනවා වායග් ආතප්ාත නැති යවන එක ි. ඒ නිසා යකයනක්
හසුරැවනව නම් භාවනා ගුරැවරය ක් වශය න් ඉතාමත්ම ප්රිස්සම්
යවන්න ඕයන.
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ඒ වායග්ම තම ි තමන්යග් භාවනාව තමන්ට යත්යරනවා
නම්, දැන් මට සිද්ධ යවන්යන ස්වාභාවික ප්ළයවනි ප්න්තිය ් ආකාර
සන්ඨාන ඉක්මවායගන හිත ධාතු මනසිකාර ප්ැත්තට න්න ි
හදන්යන කි ලා විශාල අවධාන කින්, විශාල යගෞරව කින්, අප්ි න
ගමයන අවසාන නිවන ි, අප්ි න ගමයන අවසාන ට ඉස්යසල්ලා
යප්යනන්ට තිය න්යන් අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම න ඒවා ි, කි න
මූලික කාරණා ටික අමතක වුයණාත්, ඔළුව යතෝන්තු කරන ගති
ඔක්කාර කරන ගති , යහලකින් ප්හළට ඇදයගන වැයටනවා වායග්
ගති , නින්ද න්යන නැති ගති නා නා ප්ර යද්වල් යවන්න ප්ුළුවන්.
ඒක නිසා අප්ි ගත්යතාත් ගිරිමානන්ද සූතර වයග් ඉස්යසල්ලාම
යප්න්වන්යන සවයඥ න් වහන්යස් යම් යමානවක්වත් නූ ය ෝගාවචරය ක් ති ා තව ලූස්ති යවලාවත් නූ - ප්ටන් අරගන්යනම
අනිතය සඤ්ා, අනත්ත සඤ්ා, අසුභ සඤ්ා, ආදීනව සඤ්ා
වශය න්. අනිත ප්ිළිෙඳව අනාත්ම ප්ිළිෙඳව යප්ාේඩක් එ ාට
මතක් කරලා ති නවා. අප්ි යම් න ගමන කිසි යස්ත්ම සංසායර
යහාඳට හදා වඩායගන කකා න ගති ක් යනයව ි. අප්ි යම් න
ගමන ඒකාන්තය න් සංසාරය ් ෙ දැකලා, සංසාරය න් ගැලීම
ප්ිණිස යමහි ඇත්තා වූ අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම මතු කරගන්න න
ගමනක්’ කි න එක චින්තාම වශය න් යහෝ සුතම වශය න්
යහෝ යේවා ය ෝගාවචර යග මතුප්ිටින් හරි ගාලා තිය න්න ඕන.
එයහම නූයනාත් ධාතු මනසිකාර අවස්ථායේදී ඔරැවකට යගාඩ
යවන මනුස්සය ක් ඉවුර අල්ලායගන දැඟලුයවාත් ඔරැවට ාගන්ට
ෙැරැවා වායග, යහලකින් ප්ල්ලට ඇදයගන වැටුණා වායග, හීයනන්
ෙ උනා වායග නා නා ප්ර යද්වල් යවන්ට ප්ටන්ගන්නවා. ඉතින් අප්ිට
අද ෙ නැතුව කතා කරන්ට ප්ුළුවන් යමාකද, අද යම් එකතු යවලා
ඉන්න ප්ිරිසට යම් තත්ත්ව එච්චර ෙරප්තළ හානි ක් යනයම ි.
ෙරප්තළ ප්රශ්න ක් යනයම ි. නමුත් හිතන්ට එප්ා ඒ ෙරප්තළ එකක්
යනාවන යද් ප්ුංචි යද ක් කි ලා. ඉතාමත්ම වැදගත්.
යමන්න යම්කට ි අප්ි යම් අරණ ප්රතිප්දාව රකින්යන.
යම්කට ි අප්ි විප්ස්සනාව කි න එක ඉස්සර කරයගන න්යන. ම්
යවලාවක ඒ මුලධමය යදයකන් යතාරව ගැෙුරැ භාවනාවට ගිය ාත්
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ඉතින් ඒ ගුරැවර ටත් ඒ යගෝල ටත් ඉතින් යද ි න්යග් ප්ිහිට තම ි.
සවයඥ න් වහන්යස්යග වනර් ාණික ශ්රී සද්ධමයය ප්ිහිට සැක
උප්දවනව. භාවනා කරන්න කරන්න මාව සහලවනවා යන්ද? භාවනා
කරන්න කරන්න මට ආප්ු අත ගි අත නැති යවනවා යන්ද? භාවනා
කරන්න කරන්න මම යහලකින් ප්ල්ලට ඇදයගන වැයටනවා වයග්
තත්ත්යවකට ප්ත් යවනවා යන්ද, කි ල මහ ප්ුදුමාකාර විදියහ්
යතෝන්තු ගති කට මංමුළා යවච්චි ගති කට ප්ත් යවනවා. ඒ නිසා
නිතරම අයප්් වැඩ ප්ිළියවයළ්දී අප්ි යම් යකායහද න්යන? අප්ි
න්යන යම් නිවන දිහාවට ි. අප්ි න්යන අනිතය දුක්ඛ අනාත්ම මතු
කරගන්ට ි කි න කාරණාව මූලධමය වශය න් යහෝ අමතක කරන්න
නරක ි. වත් ප්ිළියවත් වශය න් යහෝ අමතක කරන්න නරක ි. සීල
වශය න් යහෝ අමතක කරන්න නරක ි. සුතම වශය න් යහෝ
අමතක කරන්න නරක ි. අමතක කරන්යන නූ, හා යහාඳ ි ං
කි නව නම් ඔන්න ඉතුරැ ෙණ ටික කී ැහැකි. එයහම නැත්නම්
යමතනින් ආප්හු න්ට යවනවා ොලාංශ ප්න්ති ට. නමුත් අප්ි
අරයගන ආප්ු ගමන යන් යමයතක් කල්. යම් යද්වල් අප්ි ම්
ප්රමාණ කට අත්දැකලා ම් ප්රමාණ කට යමවුව විඳලා තාමත් විඳිමින්
නමුත් ඉදිරි ට න්න තරම් යහාඳ ප්ැහැදිලි එල්ල ක් අප්ිට තිය න
නිසා යම්ක සිහිප්ත් කරයගන, යමන්න යමයහම අනතුරැ අවස්ථාවක්
ප්නිනවා අප්ි හැම ප් යඞ්ක කදීම, යමයහම අනතුරැ අවස්ථාවක් අප්ි
ප්නිනවා හැම අවස්ථාවකදීම, කි ලා ඒක තමන්ට ආරක්ෂක
මන්තර ක් වශය න් ති ායගන විෂ නසන යද ක් වශය න්
ති ායගන ඉදිරි ට න්න ඕන.
ආන්න එයහම ූයම්දී අප්ිට ධාතු මනසිකාර මීට වැඩි
හුඟක් තලු මර මර භුක්ති විඳින්ට යවනවා. ධාතු මනසිකාර ප්ිළිෙඳව
ප්ැතිරිච්ච ප්ුළුල් මූලධමය රාශි ක් ආශර කරන්න යවනවා. ඒ ආශර
කිරීයම්දී අප්ි එදා මතක් කරගත්තා ප්සුකාලීනව - ඒකට තරිප්ිටකය
සාක්ෂි නැතුව යනයව ි - යකායහාම නමුත් ප්සුකාලීනව යහාඳ
ප්ැහැදිලි යෙදීමක් කරල තිය නව ධාතු මනසිකාර ප්ිළිෙඳව සං්ඛප
රුචි සහ ිත්ථාර රුචි කි ලා. යකටිය න් විස්තර කිරීමට කැමති,
විස්තර කිරීයමන් ප්වා නිවන් දකින්ට ප්ුළුවන් ය ෝගාවචර චරිත
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යකාටසක් තිය නවා. තව සමහර ඇත්යතෝ, විත්ථාර රැචි ඇත්යතෝ,
ඒක හුඟාක් විස්තර කරලා දකින යද්වල්වලට වඩා යගෞරව කරනවා.
වඩා ඒක රසවත් යවනවා. නමුත් සංසායර දිග ඇරලා ෙැලුයවාත් නම්
අප්ි යමයතක් කල් සංසායර ආප්ු ගමන යකාච්චරද කි ලා, නිවැරදි
ප්ැත්යත ඉඳල ෙලනයකාට මනින්න කිරන්න අමාරැ ි. නමුත් අප්ිට
කි න්න හියතන්යන සලකා ෙලන්න යවන්යන නිවන අරමුණු
කරයගන, නැත්නම් සමක් දෘෂ්ටික සාසන ක් අරමුණු කරයගන අප්ි
සංසායර මීට කලින් යකාච්චර වැඩ කරලා තිය නවද කි ලා ෙලනව
නම් යකා ි යකනත් ආරම්භය ්දී විත්ථාර ගතිය න් තම ි ප්ටන්
අරගන්යන. ඒ යමාකද, හැන්දට දි කරලා කටට කවනවා වායග් ටික
ටික, ටික ටික රස විඳලා යම්ක, ෙරප්තළ යද්ට කරමකරමය න් තම ි
දැඩි යවන්යන, කරමකරමය න් තම ි ප්රතිශක්ති ඇති කරගන්යන.
ඉතින් ප්ුංචි කායල, ටික ටික කිරි බීලා හ ි නැති ආහාර කාලා
හැදීගන එන යකනාට යලාකු වුණාට ප්ස්යසත් ඒ කිරි ආහාර අගුණක්
නූ. ඒ වයග්ම අර මෘදු ආහාර අගුණත් නූ. නමුත් දත් ආවට ප්ස්යස
හප්ලා කන්ටත් ආසාවක් තිය නවා. යමාකද දිරීයම් ශක්ති තිය න
නිසා හප්ලා කූවත් ෙයේදී ඉතුරැ ටික දිරවාගන්න ප්ුළුවන්. ඒක නිසා
සංසායර් සමක් දෘෂ්ටික ආත්ම ගාන යමෝරල තිය න යකනාට එක
යප්ාේඩක් මතක් කරප්ු ගමන්, සංයක්ෂ්ප්ය න් මතක් කරප්ු ගමන්, ඒ
යකනාට යම්ක දහසක් න ින් වැටයහනව. එවැනි ඇත්තන් තම ි
උග්ඝටිතඤ්ඤ17 ප්ුද්ගල ි කි ල කි න්යන, නිකම් මාතෘකා කරප්ු
ගමන්. සවයඥ න් වහන්යස් යමතන මතක් කරනවයන “පුනචපරං
භික්ඛ්ව භික්ඛු ඉම්මව කායං යථාිතං යථාපණිහිතං ධාතු්සා
පච්ච්චක්ඛති: අත්ථි ඉමස්මිං කා්ය පඨවීධාතු අ්පාධාතු ්ත්ජාධාතු
වා්යාධාතූ ති”. ඔ ම ඇති. යම් ක කි ල කි න්යන හතර මහා
ධාතූන් කි න මාතෘකාව ඇයහනයකාටම ඒ ප්ුද්ගල ායග් තිෙුණු
සඤ්ඤා විප්ල්ලාස , නැතිනම් සඤ්ඤා යප්රළීම, යහාඳ ප්ැත්තට
යප්රළීම - යමතන විප්ල්ලාස කි ලා ගන්න අමාරැ ි - යොයහෝම

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17

අංගුත්තර නිකා , චතුක්ක නිප්ාත , ප්ුග්ගල වර්ග , යන ප්ුග්ගල සූතර .
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18-වන ධමය යද්ශන .

යසෞඛ සම්ප්න්නව සිද්ධ යවනවා. එතන නිස්සත්ව, නිජ්ජීව, සුඤ්ඤ
ි.
නමුත් තවත් සමහර ඇත්තන්ට ඒ ටික යත්රැම් අරගත්තට
මදි. මාතෘකාව යත්රැම්ගත්තට මදි. තව ටිකක් විස්තර කරන්න
යවනවා. අප්ි ඒ අ ට කි නවා ිපචිතඤ්ඤ කි ලා. ඒ ප්ුද්ගල ා යම්
කි න කි න යද්වල් ටිකක් හිතලා ඇත්තද, යම් මයග් ක ි,
එතයකාට අනුන්යග ක යකායහාමද, එතයකාට ඊය යප්යර්දා ක
යකායහාමද? යහට එන්ඩ තිය න ක යකායහාමද, ඈත තිය න එක
යකායහාමද කි ල යහාඳට ටිකක් විස්තර අස්තර ෙලල ෙණ අනුව
හිත ය ාදවල ඉදිරි ට නවා නම්, එවැනි යකනාට කි නවා
ිපචිතඤ්ඤ කි ලා. තවත් ඉස්සරහට නයකාට ඒ තරම්වත් ඤාණ
ශක්ති ක් නැත්නම් ඒ ප්ුද්ගල ා ්නයය ප්ුද්ගලය ක් ෙවට සඳහන්
කරනවා. ඒ ප්ුද්ගලය ා මාතෘකාවත් අහලා අප්ි අර ෙණ යකාටස්
දාස ක් දාහතක් විස්තර කළා වායග යගාඩාක් ෙණ අහනවා. ෙණ
අහනයකාට ම් ප්රමාණ ක් හියත් තැන්ප්ත් කරගන්නවා. ඊට ප්ස්යස
ගිහිල්ලා භාවනා කරනයකාට, ඔන්න ආනාප්ාන ට යහෝ ප්ිම්බීම
හැකිළීමට හිත ය ාදනවා. ඒ ය ාදන යවලායේදි යකාච්චරක් දුරට
නකං භාවනාව ප්වතින්යන් ඒ ස්වාභාවික ලකුණු දකිමින්ද, යකා ි
තැනකදී හිත සාමඤ්ඤ ලක්ෂණ කි න ධාතු මනසිකාර මුල්
කරගත්ත ප්රයද්ශ ට හිත යප්යරළනවද, යවනත් වචන කින් කි නව
නම් යකා ි අවස්ථායේදී හිත විප්ස්සනාවට වැයටනවද, ඊට ප්ස්යස
ඒ විප්ස්සනාව දියග් ගිහිල්ල එ ින් ප්ස්යස ඇති යවන්නා වූ අනිත,
දුක්ඛ, අනාත්ම විධි ට සාමඤ්ඤ ලක්ෂණ ට හිත යප්යරළනවද, ඊට
ප්ස්යස අනිමිත්ත, අප්පණිහිත, සුඤ්ඤත කි න අනිච්ච, දුක්ඛ අනාත්ම
කි න නස්තාර්ථ ඉවත දාල අස්තාර්ථ ක් ඇති කරගන්නවා.
අවස්ථානුකූලව අස්තාර්ථ ක් ඇති කරගන්නවා. අනිමිත්ත,
අප්පණිහිත සුඤ්ඤත කි ලා ඒයකන් නිවනට යප්ළයෙනවා.
එතයකාට ඒ ්නයය ප්ුද්ගල ට මම යමයතක් කල් අහප්ු යද්වල්,
හිතුණ යද්වල්, භාවනා කරප්ු යද්වල් අනුව මම දැන් ඉන්යන යමන්න
යම් අහවල් තැන
කි ලා ඒ සාකච්ඡාවලදී කරමකරමය න්,
කරමකරමය න් වැටයහන්න ප්ටන් අරගන්නවා. සංසන්දන ක්
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

කරගන්ට තමා වශය න් කරගන්න ප්ුළුවන් තත්ත්ව ක් එන්යන නම්
කවදා යහෝ යමන්න යම් ධාතු මනසිකාර යකාටස යත්රැම්ගත්ත දවසට.
ඒ නිසා සාමාන උප්යද්ශ ක් වශය න් කි න්න ප්ුළුවන්,
විප්ස්සනා භාවනායවදී, සූම භාවනායේම හැම උප්යද්ශ ක්ම,
භාවනා මධස්ථාන ක හැම කාල සටහනක්ම, ධමය යද්ශනාවක හැම
ය ාමුවක්ම, එල්ල යවලා තිය න්යන යමන්න යම් ධාතු
මනසිකාර ට ි. යම් සාමඤ්ඤ ලක්ෂණය, ස්වභාව ලක්ෂණය කි න
යදයක් අන්තිමටම ය ෝගාවචර ට ඉස්මතු යවන යමන්න යම් ධාතු
මනසිකාර යකාටසට ආයලෝක වට්ටන්ඩ ි යම් කාල සටහන.
යමයතන්ට ආයලෝක
වට්ටන්ඩ ි ධමය යද්ශනාව. යමයතන්ට
ආයලෝක
වට්ටන්ඩ ි ධමය සාකච්ඡාව. යමයතන්ට ආයලෝක
වට්ටන්න ි සීල . යම් ආදී විදිහට ය ෝගාවචර ායග වැදගත්ම,
වියශ්ෂය න්ම යසෝවාන් මාගය ඤාණ
සදහා වැඩ කරන
ය ෝගාවචර ායග් වැදගත්ම සන්ධිස්ථාන
වශය න් යප්්න්ට
තිය න්යන ධාතු මනසිකාර ප්ිළිෙඳව ඇති විශද දැනුමක්. යම්යකන්
අදහස් කරන්න එප්ා, අදහස් යවන්යන නූ, යසෝවාන් යවච්ච
ප්ුද්ගල ා යම් ගැයට් ලිහලා තිය න්යන කි ලා. යසෝවාන් වුණාට
ප්ස්යසත් යම් ගැයට් එයහමම තිය නවා. ප්ිට යප්ාත්ත දි වුණාට
එයහමම තිය නවා. ඒ නිසා සමහර යසෝවාන් යවච්ච ඇත්යතෝ
තනි ම ප්ැත්තකට යවලා අඬනවා. මං යමච්චර අමාරැයවන් යම්
ගැයට් ලිහාගත්තට ඒ ප්ිට යප්ාත්ත ගැයලේවට ප්ස්යස් ඒ හා සමානම
යම් සන්ධිස්ථානය ්දීම යමතනම හිර යවනවා. ඒක නිසා ඒ චකර
වළල්ල, චකරාවාට , චකරා ුධ හතර සැර ක් කැයප්න්න ඕයන. හතර
සැර ක් කැයප්නයකාට තම ි අරිහත් ඥාණ ප්හළ යවන්යන.
හැප්්යප්න්යනම ධාතු මනසිකාරය ම ි. යවන විදිහකට කි නව නම්
පටිච්ච සමුප්පා , මධයම පරතිපදා, ්හ්තු ඵල වා , යම් ඔක්යකාම
විස්තර කරලා දි කරලා හරින්ට ප්ුළුවන් ශක්ති ක් ධාතු මනසිකාර
සමීකරණ තුළ තිය නවා. යමතන ප්ිළිෙඳව අඩු තක්යස්රැවක්
දක්වන හැම යවලාවකම ය ෝගාවචර ා එක තැන කරකැයවන්න
ප්ටන්ගන්නවා.
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ඒ නිසා යථරවාද ෙුද්ධාගයම් විප්ස්සනාව මුල් කරයගන න
ඇත්තන්ට
කවදාක්වත්
යම්ක
ඉක්මවන්ට
ෙැරි
යද ක්.
අනිවා යය න්ම යමතන නතර යවලා යහාඳට වියේකීව යම්ක සුද්ධ
ප්විතර කරගන්න සිද්ධ යවනවා. අප්ි එදා ගි ප්ාර භාවනායේදිත් ධමය
යද්ශනායේදිත් අවසායනදි මතක් කරන්න ය දුණා කරමිකව
භාවනාවට ෙැසගන්නා වූ විප්ස්සනා ය ෝගාවචරය ක් නාසිකාගරය ්
යහෝ උදරය ් යහෝ හිත තැන්ප්ත් කරලා භාවනා කරනයකාට
ආරම්භය ්දී ඒ ය ෝගාවචර ට සිද්ධ යවන්යන, ඇත්තා වූ නීවරණ
ධමය ටප්ත් කරයගන ඉවත් කරයගන ප්ුළුවන් තරම් ඒ මූල
කර්මස්ථාන මුණට මූණ දාලා ඉදිරිප්ත් කරගැනීම ි. ඒ යමාකද? අප්ි
ගත්යතාත් ආධුනික ය ෝගාවචර යග් ප්රධාන වශය න් සමථ තාම
යප්ළගැහිලා මදි. ඒ යප්ළගැහිල මදි නිසා නීවරණ ධමය ඒ යවනයකාට
සකරි ව ප්වතිනවා. ඒ නීවරණ ධමය ප්ිළිෙඳව ය ෝගාවචර ා අග
යනාකළත්, ඉවත් කළ ුතු ෙව දැනයගන හිටි ත්, ම් ප්රමාණ ක්
මහන්සි යවන්ට යවනවා අරමුණ යමයනහි කරමින් ඒ අරමුණ
ඉදිරිප්ත් කරගන්න. නීවරණ ධමය මතු ීම ප්ිළිෙඳව ආධුනික
ය ෝගාවචර න් සඳහා කි න ලි න යද්ශනා කරන ෙණවල යගාඩාක්
විස්තර සඳහන් යවනව. නමුත් යමතන ප්රධාන ප්රශ්න යවන්යන ඒ
නීවරණ ධමය ම යනායවන්ටත් ඉඩ තිය නවා. ඒ යමාකද? මීට කලින්
භාවනාවලදී යහාඳට භාවනා කරලා ධාතු මනසිකාර මට්ටමටම හිත
හැදිච්ච ය ෝගාවචරය කුට ආරම්භය ්දිම ධාතු මනසිකාර ත්
නීවරණ වායගම මාගය අවුල් කරන්න ඉඩ තිය නවා. අරමුණ අහු
යනාවන්න ඉඩ තිය නවා. ප්රණ ප්ුරැදු තායලට නාසිකාගර ට හිත
ය දුවට ඒ යගායරෝසුවට නාසය ් සටහන ආකාර අහු යවන්යන
නූ. උදරය ් සටහන ආකාර අහු යවන්යන නූ. ප්ිම්බීම හැකිළීම
අහු යවන්යන නූ ආශ්වාස ප්රශ්වාස අහු යවන්යන නූ. හැෙැ ි
යහාඳට සලකා ෙැලුවම නීවරණ නිසත් යනයම ි. කාමච්ඡන්ද ක්
ඇවිල්ලා වාප්ාද ක් ඇවිල්ලා ොධා කරනවත් යනයව ි. යප්්න්න
තිය න්යන අරමුණ යොඳ යවලා, අරමුණ ප්ැතිරිලා ඔද්දල් යවලා.
එතයකාටත් ය ෝගාවචර දන්යන නැති නම් යම් සිද්ධ යවලා තිය න
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සන්තූසි යමාකක්ද කි ලා, ඒ ය ෝගාවචර ට නීවරණවලින් කරදර
උනා වායග්ම ඉස්ප්ාසු නැති තත්ත්යවකට ප්ත් යවනව.
ඒ නිසා අප්ි යම්ක තවත් ප්ිටිප්ස්සට ගිහිල්ලා, මැදින් යප්රහැර
ෙලනයකාටත්, මුල ඉඳලාම යප්රහැර ෙලනයකාටත්, ආදී වශය න්
යම් වැඩ ප්ිළියවළ ගැන යහාඳට මූලධමය ප්ිළිෙඳව, ඒ විදි ටම
භාවනායේදී යනාවුණත් මූලධමය වශය න්, එකින් එකට එකින් එකට
ප්ුරැයකන් ප්ුරැක ගැට ගහල දක්වන මූලධමය වශය න් දැනයගන සිටීම
යම් ප්ළයවනිම වි වුල දුරැ කරගැනීමට යහ්තු යවනව. අප්ි ආය ත්
මතක් කරගමු ආධුනික ය ෝගාවචරය ක් නීවරණත් එක්කම සටන්
කරලා, නීවරණ අ ින් කරලා, මූල කමයස්ථාන මතු කරගත ුතු
අවධි ක ඉන්නව ි කි ලා. ඒ කි න්යන මීට යප්ර භාවනාවක් කරලා
නැති හාප්ුරා කි ල භාවනා කරන යකයනක්. එයහම අවස්ථාවක අප්ි
විප්ස්සනා භාවනා කරමය ්දී ඒ ය ෝගාවචර ට කා ානුප්ස්සනාවම
ඉදිරිප්ත් කරගන්නවා. ඒ වායගම කය ් ඇත්තා වූ ප්ඨවි, ආයප්ා,
යතයජා, වාය ා කි න හතර මහා භූත න්යගන් වාය ා
යකාට්ඨාශ ම ඉදිරිප්ත් කරගන්නවා කි න එක අප්ි ගි ප්ාර
යද්ශනය න් මතු කරගත්ත.
වාය ා යකාට්ඨාශ ඉදිරිප්ත් කරගැනීම සඳහා නාසිකාගරය ්
වාත ධාරාව හැයප්න තැනට යහෝ ඒ වාතය න් සිදු යවන්නා වූ
ප්ිම්බීම හැකිළීම කි න උදර ට යහෝ හිත ය ාදනවා. ඒ හිත ය ාදන
යවලායේදී ඒ ය ෝගාවචර ට ප්ිම්බීමක් ප්ාසා හැකිළීමක් ප්ාසා ඒ
කා ික, නැත්නම් වාය ා යප්ාට්ඨබ්ෙ ධාතුව ෙැලුවට, යම් යදකම
කරි ාත්මක යවන, තාම ය ෝගාවචර ා වැඩි අවධාන ක් ය ාමු
යනාකළ හිතකුත්, නාම යකාටසකුත්, කැමති උනත් අකමැති උනත්
වැටයහනවා. ඒ නාම යකාට්ඨායස තමන්යග් භාවනාවට හිතකර ෙවට
ප්ාවිච්චි කරන්න නම් ඒ හිත ය ාදලා ෙලන තැනට ඒ නාම
යකාට්ඨාස සාධාරණව එකතු යවලා උදේ උප්කාර කරනවද, එයහම
නැත්නම් ඒක ඒ යේලායවදි නන්නත්තාර යවලාද, ඒක ඒ යවලායේදි
වල්මත් යවලාද කි න එක ෙලප්ානවා. ඒක නිසා ය ෝගාවචර ට
මතක් කරනවා ප්ිම්බීම ෙලන ගමන් ඒ ප්ිම්බීම ෙලන හිත ප්ිම්බීමත්
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එක්කද තිය න්යන, නැත්නම් ප්ිම්බීම ෙලනව කිවුවට හිත ප්ිට
ගිහිල්ලද කි ලා ෙලන්න. ම් ආකාර ට ය ෝගාවචර ායග හිත
ප්ිම්බීමට ය ාමු යකරැවට, ප්ිම්බීම යකයරහි සාදරය න් ඒ සඳහා නතු
යවලා තිය නවා නම් “ෙලනව ි” “යප්්නව ි” කි න යදකම සිද්ධ
යවනවා. නමුත් නතු යවලා නැත්නම්, ෙලන්න හැදුවට හිත ප්ිට
ප්ැත්තකට නම් හැරිලා තිය න්යන, යප්්න්යන යවන යමානව හරි
යවන්න ඉඩ තිය නව. යම් යදක එකලස් නූ. මහයසෝනයග කඳ
ඉස්සරහ ෙලායගන ඉන්නයකාට ඔළුව ප්ිටිප්ස්ස ෙලායගන ි
තිය න්යන. ගුරැවර ා උගන්නනයකාට ශිෂ න්යග් අවධාන
සමහර විටක කළුලූල්ලට යනයම ි ය ාමු යවලා තිය න්යන. ප්ිට
ප්ැත්තකට. ඒක හරි ට කි නව නම්, කයළ් මුනින් නමල තිය ද්දී
වතුර වැක්යකරැවා වායග්. වතුර වැක්යකරැවට කයළ් ඇතුළට
න්යන නූ. යමන්න යම් යදක එකලස් යවනවා කි න එක ආධුනික
ය ෝගාවචර ා යත්රැම්ගත ුතු මූලධමය කාරණාවක්. එකතු වුණා නම්
“ෙැලීම ි” “යප්නීම ි” කි න යදක එකට ි යවන්යන. උදර ට හිත
ය ාදවල ෙලනව, එතයකාට උදර යප්්නව. යප්්න්යන යමාකද්ද?
එක්යකා ප්ිම්යෙමින් තියෙන්නා වූ ප්ිම්බීම, නැත්නම් හැකිළීම.
නාසිකාගර ට හිත ය ාදල ෙලනව. ෙලනයකාට නාසිකාගර යප්්නව.
යප්්නවා නම් ආශ්වාස අවස්ථාව යහෝ ප්රශ්වාස අවස්ථාව යප්්නවා.
යප්්නවා නම් ඒක කි න්න ප්ුළුවන්. එවුවා නා ධමය. ෙැලුවත්
යප්්න්යන යවන යමානවත් නම් අන්දමන්ද යවනවා. න්යන
යකායහද කි ල අහනයකාට මල්යල යප්ාල් කි නවා. කමටහන් සුද්ධ
කරන්න ගිහිල්ලා යකායහාමද භාවනාව කි නයකාට අ ිය ෝ ෙයේ
කැක්කුමයන, අල්ලප්ු යගදර යමයහමයන, නා නා ප්ර යද්වල් කතා
කරන්න ප්ටන්ගන්නවා අර කැකිල්යල රජ්ජුරැවන්යග් වායග. මූල
කර්මස්ථාන සහ ඒක යමයනහි කළාද කි න යම් එකලාස ප්ිළිෙඳ
කි යවනවා නම් අහයගන ඉන්න යකනාට ප්ැහැදිලි අවයෙෝධ ක්
ඇති යවනවා. ම් යකයනක්, යම්ක ි අරමුණ යම්ක ි යමයනහි
යකරැයව කි ල කි යවන්යන නැත්නම් එතයකාට ඉතින් අර යමෝඩ
වඩුවා ආ ුධත් එක්ක යප්ාරෙැදුවා වායග ඒ භාවනා උප්කරමත් එක්ක
යප්ාරෙදන එක තම ි දිගටම සිද්ධ යවන්යන.
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යම්ක අප්ි යත්රැම්ගැනීයම් ප්හසුව ප්ිණිස සැහැල්ලු වශය න්
විස්තර කරාට යහාඳ දක්ෂ ය ෝගාවචරය කුටත් වරදින තැනක්.
හුඟාක් යවලාවට අයප්් හිත කඳත් එක්ක එකලස් යවලා නූ. සති
එළඹිලා නූ. ය ාදන ී ය අවශ කරන තැනට යනයම ි න්යන.
ඒක නිසා සති ප්ිළිෙඳ උප්මායේදි සවයඥ න් වහන්යස් ඇයතකුයග
යෙල්ල වයග් කි ලා උප්මා කරනව. ඇතාට ෙූ යෙල්ල හරවන්න.
ඇතා ඉන්න ප්ැත්තටම තම ි ඔළුව දාන්යන්. ඒ නිසා සති , යමයනහි
කරන මනසිකාර , හරි ටම ය ාදන තැනටම ි න්යන. නමුත් යම්ක
ප්ෘථග්ජන හියත් එයහම නැහැ. ප්ෘථග්ජන හිත හරි විචිතර ි. ඇස්
යදයකන් යකායහයදා ෙලාන හිටි ට හිත යවන යකායහද. නම
වශය න් කි ල යමයනහි කළත් හිත එතන නූ. යමන්න යම් යදක
යහාඳට ය ෝගාවචර යත්රැම්ගන්න ඕන. යම්ක වැදගත් යවනවා
අයප්් යම් ධමය යද්ශනායව ප්සු යකාටසට, ධාතු මනසිකාර
අවයෙෝධය න් ප්සු යකාටසට. අප්ි හිතුයවාත් උදරය ් ප්ිම්බීම සිද්ධ
යවනවා, අප්ි ඒ ප්ිම්බීමට හිත ය ාදලා ප්ිම්බීම කි ල යමයනහි කිරීම
මාගයය න් යහෝ තිර සඤ්ඤාවක් ඇති කරල යදනව. සඤ්ඤාවට මයේ
හිටවප්ු ඉන්න වායග් යහල්යලන්න යප්රයළන්න යදන්යන නැතුව.
“තිර සඤ්ා ප ට්ඨානා” කි ලා කි නව සති ට, සති ප්ිහිටන්යන්
ස්ිර සඤ්ඤාව මත. ඒ නිසා ඉදිරි ට හිත ප්ල න් කි ලා කිේවට මදි.
ය ාදා ෙලන්න ඕන. ඒ නිසා තම ි ප්ිම්යෙනවා කි ලා යමයනහි
කරන්යන. ආශ්වාස ප්රශ්වාස නම් ඒ එන එන ආශ්වාස ප්රශ්වාස,
“ආශ්වාස , ප්රශ්වාස ” කි ලා යමයනහි කරනවා.
ආන්න ඒ යමයනහි කරනයකාට ය ෝගාවචර ා යමයනහි
කරන අතයර දැනගන්ට ඕන යම් යමයනහි කිරීම නිසා එයතන්ට
යමයහ ුමක් ැවුමක් සිද්ධ යවනවා කි ලා. ගි ා නම්, ඒ කි න්යන
අරමුණ යප්්නවා නම් අනිවා යය න්ම ඒයක හැඩ ක් යහෝ
ආකාර ක් යප්්නවා. ඒ යප්්න යද්ට අප්ි කි නවා සංඨාන පඤ්ඤත්ති,
ආකාර පඤ්ඤත්ති කි ලා. සංඨාන කි ලා කි න්යන මට යම්
යවලායේදි උදර යප්්න්යන තැටි ක් විදිහට, යෙෝල ක් විදිහට,
ඝන ක් විදිහට, නූලක් විදිහට යහෝ යමාකක් යහෝ සටහනක් යප්්න්න
තිය නව. නාසිකාගර ත් එයහම ි. ඒක දිහාම, ප්ිම්බීම දිහාම,
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නැත්නම් ආශ්වාස ප්රශ්වාස දිහාම ෙලා ඉන්නයකාට ඒයක එක විදි ක්
නූ. ඒයක ආකාර යවනස් යවන ෙව යප්්නවා. ඒ නිසා දකිනයකාටම
ඉස්යසල්ලාම යප්්න්යන සටහනක්. ඒක හරි ට කැමරාවකින්, නිශ්චල
ඡා ා ගන්නා කැමරාවකින් ගත්ත සටහනක් වායග්. නමුත් ඒක දිහාම
ෙලායගන, දිගට දිගින් යස් ා සටහන් කරගන්න ප්ුළුවන් ීඩිය ෝ
කැමරාවක් වයග් එකක් නම්, ඒක නලි නව ි කි ල කි න්යන ඒයක්
ආකාර යවනස් යවනවා. ඒ නිසා නිශ්චල ඡා ාද චංචල ඡා ාද Movie කි ලා ඉංගරීසිය න් කි න්යන, චලන චිතර කි ල කි න්යන යම් චිතර නිශ්චල චිතර ක්ද චංචල චිතර ක්ද කි ලා - නිශ්චල
චිතර කට තම ි අප්ි කි න්යන “සණ්ඨාන” කි ලා, සටහන් කි ලා.
ඒ නිශ්චලව ෙලාගත්ත යද් කරමය න් යවනස් යවමින් නවට
අප්ි කි නවා ආකාර ප්රඥප්්ති කි ලා. ආකාර යවනස් යවනවා. අප්ි
යම් යවලායවදි ඉන්යන අත මිට යමාළවායගනද, එයහම නැත්නම්
අත දිග ඇරලා චංචල කම්ප්න කරමින්ද? ඒ වයග්ම තම ි අරමුණට
හිත ය දුවට ප්ස්යස ඒ අරමුණට හිත ගි ා නම් න යමායහායතම
ඒයක ප්වතින්නා වූ සටහන යප්්නවා. ඊට ප්ස්යස ආකාර යප්්නවා.
යම් යද් යවන්ට නම් ඒකාන්තය න්ම තමන් හිත විහියදෝප්ු තැනටම
හිත න්ඩ ඕන. අරමුණ මතු යවනයකාටම ඒක යමයනහි කරන්න
ඕන.
ඉතින් යම්ක ප්ිළිෙඳව විවිධ ඇත්යතෝ විවිධාකාරය න්
ය ෝජනා යචෝදනා ඉදිරිප්ත් කරනවා. අයප්් හිත ඔච්චරම ළාමකද?
ඕක යමයනහි කිරීමක් කරන්ට ඕනද? යමයනහි කරන්යන නැතුව
ෙලන්ට ෙැරිද? නා නා ප්ර යද්වල් කි නවා. නමුත් යම් එකක්වත්, යම්
විස්තර යකරැව එකක්වත් යනායකරැව ි කි ලා ය ෝගාවචර ට
කවුරැවත් දඬුවම් කරන්යන නූ. යම් ඔක්යකෝම ය ෝගාවචර ට එක
එක උප්කරම, එක එක උප්කරණ. ආන්න ඒ උප්කරණ, මම දැන්
යසෝවාන් යවච්ච නිසා මට ඕයන නූ, මට උද බ්ෙ ඤාණ ලැෙුණ
නිසා ඕයන නූ - ආය කිසිම යද ක් එයහම ඇත්යත නූ, යකා ිම
ය ෝගාවචර ටත් අවශ ි. යම්යක තිය න යම් තර්ක ි යම්
යප්න්නන්න හදන්යන. යමානම යද ක් ප්ිළිෙඳව යහෝ ප්රකාශන ක්
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අප්ට කවමදාවත් කරන්න ෙූ ඒයක සටහන් දැක්යක නැත්නම්. ඒ
කරන යද්වල් චින්තාම ි. ප්රතක්ෂ යනායේ. ප්රතක්ෂ යවන්න
ඉස්සර යවලාම අවශ කරන්යන සටහන ි. නමුත් සවයඥ න්
වහන්යස් එකක් ප්රකාශ කරලා තිය නවා. යම් සි ලු යලෝක සතවල
ප්ළයවනි සත තම ි අනිත භාව . ඒ නිසා සටහන කවදාක්වත්
චිත්තක්ෂණ යදකකට හිටින්යන නූ. ඒ සටහන යේගය න් ආකාර
යවනස් කරනව. ඒ නිසා ය ෝගාවචර
හිත ය ාදනයකාටම,
ය ෝගාවචර අවුරැදු හතක මල් මද කුමාරි ක් යවන්න ප්ුළුවන් ,
නැත්නම් අවුරැදු එකසි විස්සක් විතර ප්ිරිච්ච භාවනායවන්ම
හැටවස් ප්ිරිච්ච වයග් යකයනක් යවන්නත් ප්ුළුවන්. ඒක නිසා ඒයක්
ඉස්සර ප්ස්සර ීමක් නූ. හිත ය ාදනයකාටම සටහන ආකාර ක්
ෙවට ප්ත් ීම යලෝකය ් ඇත්තා වූ විවිධ භාව නිසා ය ෝගාවචර ට
තදෙල අභිය ෝග ක් යවනව. නමුත් මූලධමය වශය න් නම්
ප්ැහැදිලිවම කි න්න ප්ුළුවන් සටහනක් නැතුව ආකාර ක් දකින්න
ෙූ. යමන්න යම් සටහන් ආකාර කි න යදක දැකගැනීම ි අයප්්
භාවනායේ ප්ළයවනිම යකාටස. සමථ ක් ඇති යවන්ට නම් යම් යදක
දකින්නම ඕයන.
යමන්න යම්ක දැක්කා නම්, වැඩි යවලාවක් භාවනායේ
ය යදනයකාට ය ෝගාවචර ා දකිනවා, ප්ිම්බීයම් ඉස්යසල්ලාම
සටහන දැක්කා, ප්ිම්බීම යම් යම් ආකාරවලට යවනස් වුණා. ඊට
ප්ස්යස හාත්ප්සින්ම යවනස් හැකිළීමකට හිත ය ාදන්න යවනව.
යප්ාේඩක් ඉන්න මම ගිහිල්ල මූණ යහෝදායගන එනකන් ඉන්න,
එයහම නැත්නම් මට යම් යද් තිය නව කරලා එන්න, එවුවට නතර
යවන්යන නූ ප්ිම්බීම හැකිළීම. ප්ිම්බීම ආයවාත් ඒක හැකිළීමට ඉඩ
දීලා අ ින් යවනවාම ි. හැකිළීම ආයවාත් ප්ිම්බීමකට ඉඩ දීලා අ ින්
යවනවාම ි. නමුත් අ ින් යවලා ආය ත් එන්යන ප්ිම්බීමක්ම ි. ඉතින්
ය ෝගාවචර ා ඒ යේලායේ නින්යදන් ඇහැරප්ු යකයනක් වයග් ඔ
අර ප්රණ එක්යකනාම ි, ඒ නිසා අලුයතන් ආය ඕයක සටහනක්
ඇත්යත නූ, අලුයතන් ආකාර ක් ඇත්යත නූ කි ලා ප්රණ යවච්ච
හිතකින් ප්ුස් කාච්ච හිතකින් භාවනාව දිහා ෙලාන හිටි ා නම් ඒකට
අප්ි කි නවා “කුසීත ි” “හීන වි ය ” කි ලා. හිත මිලීන ි. ඒ
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ය ෝගාවචර ාට ඇත්ත වශය න්ම ප්ළයවනි ප්ිම්බීයම්න් යදයවනි
ප්ිම්බීම යවනස් කරල දැකගන්න හම්ෙ යවන්යන නූ. ඒක ඉතාමත්ම
තීක්ෂණ ෙුද්ධි ක් ඇති, යම් කි න යද්වල් යහාඳට කරලා, වරද්දයගන,
යත්රැමක් ඇතුව යහෝ එයහම නැත්නම් සංසාර ෙ නිසා යහෝ
නැත්නම් අතිශ තීක්ෂණ භාව නිසා යහෝ ය ෝගාවචර යම්
ප්ළයවනි ප්ිම්බීයමන් යදයවනි ප්ිම්බීම, යදවන ප්ිම්බීයමන් තුන්යවනි
ප්ිම්බීම ආදී වශය න් ඒ ප්ැත්ත යම් ප්ැත්ත මාරැ යවමින් යප්න්වන
යම් ප්ලු යදයක්, ඒ අවස්ථායේ ප්ිම්බීම ඉස්යසල්ලම ගත්ත ප්ිම්බීමට
වැඩි යකායහාම යවනස් යවනවද කි නව නම්, ඒකට කි නවා ඒ
ප්ිම්බීමට ආයේණික අතන්ත ස්වභාව ලක්ෂණ කි ලා.
ඒක අර ප්ළයවනි ප්ිම්බීමම ි, ඒ විදි ම ි කි ලා වුණත් තර්ක
කරන්න ප්ුළුවන්. නමුත් ඒක හුදු ප්ුහු තර්ක ක් විතර ි.
ඒකාන්තය න්ම ප්ළයවනි ප්ිම්බීම යදයවනි ප්ිම්බීයමන් යවනස්.
යදයවනි ප්ිම්බීම තුන්යවනි ප්ිම්බීයමන් යවනස්. එයහම ි අප්ි ව සට
න්යන. දිරීම සිද්ධ යවන්යන යමයහම ි. නමුත් ඒ දිරීම සිද්ධ ීම
භාරගන්යන නැතුව ය ෝගාවචර ා කි නවා මම විනාඩි ප්හක් දහ ක්
ප්ිම්බීම දිහා ෙලාන හිටි ා, නමුත් එකම ි කි ලා. ඒයකන් යප්්න්න
තිය න්යන ඒ ය ෝගාවචර ට ප්ළයවනි දැක්යම ඉඳල දිගට සාදර
ෙවක් තිබිලා නූ. යමයනහි කිරීමක් යවලා නූ. යවනස් යවන ෙවත්
ප්ිළිගැනීමක් නූ. එයහම නං ඒ ය ෝගාවචර ායග් තිය න්යන,
“යදයේයල් දකින කුකුළායග කරමලා යමයේයල් යප්යන ි සක යස්ම
සුදු යවලා” කි ලා වයග් එන්ට එන්ට එන්ට එන්ට කම්මැලි යවනවා.
ධාතු මනසිකාර ට නවා නම්, ධාතු මනසිකාර ට ප්ි වරක්
නගන්න ප්ුළුවන් හූම අවස්ථාවකම, ය ෝගාවචර ා යත්රැම්
අරගන්නවා භාවනාව ප්ටන්ගන්නවා කවදාක්වත් මීට කලින් ප්ිම්බීමක්
දැකප්ු නැති යකයනක් වායග, යොයහෝම යගෞරවය න් ප්ළයවනි
ප්ිම්බීයම් ඉඳල යදක, යදයක් ඉඳල තුන, තුයන් ඉඳල හතර දක්වා ඒ
ප්රඥප්්ති
දියග්ම හිත යමයහ වනයකාට
ම්ම යවලාවක
ය ෝගාවචර ා එක එක ප්ිම්බීමට ඒ ඒ යවලායව ප්වතින්නා වූ ප්ුංචි
ප්ුංචි විස්තර - ඒවාට කි නව ස්වාභාවික ලක්ෂණ කි ල - ආයේණික
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විස්තර, ඒ ප්ිම්බීමට ආයේණික විස්තර කි නව නම්, ප්ළයවනි ප්ිම්බීම
යදයවනි ප්ිම්බීයමන් යවනසක් තිය නව. යදක තුයනක් යවනස්,
එතයකාට තුන්යවනි ප්ිම්බීමට ඒකටම ආයේණික ලකුණක් තිය නවා.
ආවට ගි ාට ෙලන යකනාට යප්්න්යන නූ. කාරණාව දන්යන නැතුව
ෙලන යකනාට යප්්න්යන නූ. යප්නුණා නම් ය ෝගාවචර ා යම්
ස්වභාව ලක්ෂණ වශය න් දකින්යන යවන යමානවක්වත් යනයම ි,
ප්ිම්බීයම් හැකිළීයම් තිය න ධාතු මනසිකාර ම ි. ඒ ප්ිම්බීම මට
යප්්න්යන කම්ප්න ක් විදි ට, චංචල ක් විදි ට, මට යප්්න්යන
උණුසුමක් විදි ට, සිසිලසක් විදි ට, ෙරක් විදි ට, යගායරෝසුවක්
විදි ට, මෘදුවක් විදිහට, හූල්ලුවක් විදිහට, ආෙන්ධන - ෙැඳීමක්
විදිහට, වැගියරන විදි ට කි ලා ධාතු මනසිකාර කට ප්ටඇරල
යප්න්නනව. යමතනදී ය ෝගාවචර ට අනිවා යය න්ම ප්ිළිගන්ට
යවනවා යම්ක ඇස් ප්නාප්ිට ෙලන එකක් මිසක්ක කලින් දැකලා
හිතන එකක් නම් යනයව ි. අජ්ඣත්ත වශය න් ෙලන එකක් මිස
කවදාවත් ොහියර ෙලප්ු එකක් යවන්න ෙූ. යම්ක ප්ිළිෙඳව ඉතාමත්ම
යගෞරවය න් ෙැලුයවාත් මිසක්ක නැත්නම් යම්ක ඕන තරම්
මල්යලන් ගහලා යම් ප්රණ තායලම ි, තිෙුණ එකම ි කි න්න ඉඩ
තිය නවා. ඒක නිසා ධාතු මනසිකාර ට ෙහින්ට මූලිකම යප්ළගැස්ම
සිදු කරන්යන ස්වාභාවික ලක්ෂණ දැකීයමදී. ඒයකනුත් සටහන
වශය න් දකින යවලාව ආකාර වශය න් දකින යවලාව විප්ස්සනාව
යනයව ි. ඒක යභෞතික විදාව. ඒක ඉක්මවල ගිහිල්ල එක එකක්
ප්ිම්බීම, එක එකක් හැකිළීම, එක එකක් ආශ්වාස, එක එකක් ප්රශ්වාස,
අන්තිමට ෙලනයකාට එක එකක් ඇසිප්ිල්ලං ගැසීම දක්වා අනුකුඩා
සූම කරි ාවලි කම යමයතක් යනායවච්ච, නැතිනම් යමයතක් යවච්ච
යද්වල්වලට විරැද්ධ, යම් චිත්තක්ෂණ ට ආයේණික වියශ්ෂ ලක්ෂණ
තිය නවා. අන්න ඒ තරමටම හිත විහියදේව නම්, දැන් හිත ඇවිල්ලා
තිය න්යන දැන යහෝ යේවා යනාදැන යහෝ යේවා ධාතු
මනසිකාර ට ි. යම්කට මිථාදෘෂ්ටික උනත් ප්රශ්න ක් නූ. යම් යද්
යප්න්නන්න ෙුද්ධාගයම්ම යවන්ඩ ඕයන නූ. ඕන යකයනකුට
යප්න්නන්න ප්ුළුවන්.
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අන්න එයතන්ට එනයකාට ඒ ය ෝගාවචර ා සවයඥ න්
වහන්යස් යප්න්නල තිය න ආකාර ට අනිවා යය න්ම ප්රතක්ෂය
එළිප්ත්තට ඇවිල්ල තිය නවා. යම්ක ඊය ප්ාඩයමන් අදට ගන්න
යද ක් නූ, දැන් යම් යවන යවලායේදි තිය න එක. ඒක සඳහා අර
කලින් කිේවා වයග් ආනාප්ානය ්ම යහෝ ප්ිම්බීම හැකිළීයමම යවන්ඩ
ඕන නූ, ප්හු යවනයකාට ප්හු යවනයකාට අත ප් නවනයකාට
එයහම නැත්නම් රාග ක් ද්යේෂ ක් මතු යවලා ඒ අනුව ක
කරි ාත්මක කරන යකාට, හූම තැනකදීම එහි සටහන දැක්කා නම්,
ආකාර දැක්කා නම්, ඒක මම මායග් හැඟීමකින් යතාරව, හතර
මංහන්දි ට යගනත් තිබ්ෙ හරක් මස් යගාඩ වායග, සත්ත්ව
සඤ්ඤායවන් යතාරව, ප්ිම්බීම කි ල කි නයකාට යමන්න චලන
කම්ප්නවල හැටි, හැකිළීම යවනයකාට යමයහම ි. ආශ්වාස ප්රශ්වාස
යමයහම ි. සාමාන ෙඩ කැක්කුම් යවලාවට යමයහම ි. අත ප්
දිගහරිනයකාට යමයහම ි. ඉස්සරහට නයකාට යමයහම ි, ප්ස්සට
නයකාට යමයහම ි. වටප්ිට ෙලනයකාට යමයහම ි. වැසිකිළි
කැසිකිළි කරනයකාට යමයහම ි කි ලා ප්ුදුමාකාර විදි ට අරගත්ත
ප්ුංචි දැනුම ඕන තැනකට ප්ාවිච්චි කරන්න ප්ුළුවන්, මහා විශ්ව ප්ුරාම
ප්තුරවන්න ප්ුළුවන් තරමට විශද යවනවා. හැෙැ ි ඒ විශද භාව
එන්යන තමන් ගත්ත මූල කර්මස්ථාන ප්ිරිසිඳ යහාඳට දැකප්ු
ප්රමාණ ට.
ඒ නිසා ධාතු මනසිකාර අවස්ථාව ගැන අප්ිට කි න්ට ප්ුළුවන්
අන ආගමික න් යම්ක ඇත්ත වශය න්ම යප්ර දැකලා තිය නවා.
දැකලා ඒ ඇත්යතා කි ලා තිය නවා ප්රමාර්ථය ්, නැත්නම්
ප්රමාත්මය ් ලකුණු යප්න්නන්ට උත්සාහ කරලා තිය නවා කි ලා.
‘ප්රමාත්මන්’ ‘ෙරහ්මන්’ නැත්නම් සර්වෙලධාරී යදවි න් වහන්යස්යග්
ලකුණු යප්න්නන්යන් යකායහාමද? ඒයක තිය නවා යදකක් නූ
කි ලා යදවි න් වහන්යස්යග. යහාඳ නරක , යලාකු ප්ුංචි , ළඟ
ඈත , කළු සුදු කි ලා යදකක් නූ යදවි න් වහන්යස් ළඟ. එක ි.
ඒ වායගම යදවි න් වහන්යස් ගැන කි නවා ආරම්භ ක් යප්්න්යන
නැහැ ි කි ල. ඒ වායගම යදවි න් වහන්යස්යග අවසාන ක්
යප්න්යන නූ ි කි ලා. “එයකා” එක්යකන ි. අතීත අනාගත
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ප්ච්චුප්්ප්නන වශය න් යෙදන්න ෙූ. යම්ක තම ි අන්තිමම ශක්ති ,
මීට වැඩි ආය ත් ප්ුංචි කරන්න ෙූ. ඉතින් නිකන් ෙැලූ ෙැල්මට
යප්්න්යන යම් මනුෂය ා ධාතු මනසිකාර ළඟට ගිහිල්ලා යමතනින්
එහාට අනිත දුක්ඛ අනාත්ම ප්ැත්තට යම්ක දානව යවනුවට යම්ක
වවායගන කන්න හදලා තිය නවා වායග්. යදවි න් වහන්යස්
යකයනක් යහ්ත්තු කරයගන තිය නවා යම්කට. ආත්ම ක් යහ්ත්තු
කරලා තිය නවා යම්කට. ඒක නිසා අප්ිට ආත්ම හම්ෙ යවලා
මිසක්ක අනාත්ම යවන්ට නම් ෙූ. හම්ෙ යවලත් උන්දැට ආදයර් කර
කර හඳුන් කූරැ ප්ත්තු කර කර ප්ුද ප්ුදා ඉඳල නම් ෙූ. ගහන්න ඕන
උස්සලා යප්ාළයව. ගහන්න ඕයන ප්ුවක් ඉත්ත ගයල් ගැහුවා වායග්
- හතර ධාතුවකට කඩන්න ඕයන. ඉතින් යදවි න් වහන්යස්ට අත
ති න්ටවත් එප්ා යදවි න් වහන්යස් ප්ිළිෙඳ සැක හිතුයවාත් සදාකාලික
අප්ා ට නවා කි ලා ෙ කරලා තිය න ඇත්තන්ට නම් ඉතින්
යම්කට වන්දනා කර කර ඉන්ට ප්ුළුවන් මට දැන් අසවල් ඤාණ ප්හළ
උනා, මම දැන් යමයහම ි යමයහම ි කි කි ා. නමුත් සවයඥ න්
වහන්යස් කි නවා යමතනින් තම ි භාවනාව ප්ටන්ගන්යන කි ලා.
යමයතන්ට එනකන්, ධාතු මනසිකාර ෙැලූ ෙැලූ තැනට මතු
කරගන්නකම් යකාටස සවයඥ න් වහන්යස් ප්හළ යවන්ට ඉස්සරත්
තිෙුණා යලෝකය ්. ප්රාග් යෙෞද්ධ භාරතය ් යම්වා ඇවිත් තිය න්යන.
එතනින් එහාට සවයඥ න් වහන්යස් යෙෝ මැඩ මුලදි ඉඳන් සාක්ෂාත්
කයළ් යමාකක්ද? යමච්චර යලෝක ක් උත්තරීතර ි ප්රමාත්ම ි, ප්ුන්චි
කි ල සලකන්න එප්ා, යෙදන්ට එප්ා, මනින්ට එප්ා ආදී වශය න්,
යමයතක් ඉහළින් සලකප්ු යද් උන්වහන්යස් කප්ල යකාටල දැම්ම.
යම්ක දිහා යහාඳට ෙලායගන ඉන්නයකාට යප්්න්න ගත්තා, ම්ම
වස්තුවක් දිහා ෙලායගන ඉන්නයකාට ඒ වස්තුයව සටහනත්
ආකාර ත් දැකලා, යම් උප්යදස් මත, සවයඥ උප්යදස් යනයම ි
සාමාන ආධාත්මික ගුරැවරැ කවුරැත් යදන උප්යදස් මත, ඒක
දිහාම ෙලායගන ඉන්නයකාට ඒ ඒ චිත්තක්ෂණය ් ඒ ඒ අරමුයණ් ඊට
අදාළ ස්වාභාවික ලක්ෂණ ක් තිය නවා. ඒ ස්වාභාවික ලක්ෂණ
දකින්ට නම් අනිවා යය න්ම ඒ යමායහායත ඇති හැටි ම වහාම
දකින්ට ඕන. කයඩ රත් යවලා තිය නයකාටම තැලුයවාත් නම්
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ප්න්නර ති න්න කප්ා යකාටාගන්න ප්ුළුවන්. නිවුයණාත් නම්
ප්ුප්ුරනවා. ප්ුප්ුරන්යන යමාකද්ද, ඔළුව තම ි ප්ුප්ුරන්යන හියස්
කැක්කුම හැදිල. කාප්ු ආහාර වමයන කරන්න ඉඩ තිය නවා. නින්ද
න්යන නැතුව ඉන්ට ඉඩ තිය නවා. ඔක්කායර එන්ට තිය නවා.
අන්ද මන්ද යවන්ට ඉඩ තිය නවා. ඒ නිසා රත් යවච්ච යවලායව
ෙලනව නම් ප්රතක්ෂ ි අප්ි විගරහ කරන්යන. එයහම නැත්නම් අයප්්
හියත් තිෙුණ ප්රඥප්්ති, එයහම නැත්නම් අයප්් හියත් තිෙුණ චින්තාම
ඤාණ, තර්ක ඤාණ යෙදන්න ෙලන්න ප්ටන්ගත්යතාත් නම් ප්ුප්ුරන
එක ප්ිප්ියරනවා. ඒ නිසා ධාතු මනසිකාර ට නයකාට කල්ප්නා
ඤාණ තිෙුයණාත් යකළවරක හරි ගූවිලා, කවදාවක්වත් ඒක යහාඳ
සඤ්ඤාව මාරැවකට යහ්තු යවන්යන නූ. යම් සයතක් යනයම ි යම්
මස් කි න සඤ්ඤාවට ආවා නම්, යම් මම යනයව ි යමතන
තිය න්යන ප්ඨවි, ආයප්ා, යතයජා, වාය ා කි න තත්ත්යවට ආවා
නම් කවමදාවත් ඒක කල්ප්නාවක් නම් යවන්ට ෙූ. කල්ප්නාවක්
යවනවා නම් ඒක ධාතු මනසිකාර ක් යවන්ඩත් ෙූ. ඒ නිසා
යමයතන්ට නයකාට ය ෝගාවචර ායග් සක්කා දිට්ඨි යමාකක්යදෝ
තායලකට උණු යවලා, වි ැකිලා, වාෂ්ප්ීකරණ
යවන්න
ප්ටන්ගන්නවා. යම්ක තම ි අර යහල ප්ල්ලකට ඇදයගන වැයටනවා
වායග වැයටනව ි කි ලා කි න්යන.
ඒ නිසා ඉඳගන්නයකාටම මතක ති ාගන්න ඕන අප්ිට යම්
අරමුණට එක එල්යල් විනිවිදින්ට නම් ඒ අරමුණ ඉස්යසල්ලා දැඩි
කරල අල්ලාගන්ට ඕන. ලි වන ප්ට්ටල ක යහාඳට ලි වන්න නම්
Chuck එකට ති ල කඩ කූල්ල, යහාඳට හිර කරගන්ට ඕන. යරදි
කූල්ලක එම්යෙරා ිඩර ක් දාන්න නම් ඒක ලී රාමුවට ති ලා යහාඳට
හිර කරගන්න ඕන. ලී කූල්ලක් යහාඳට හ ි ට කප්න්න නම් දඩු
අඬුවකට ති ලා තද කරගන්ට ඕන. හුරතල් කරන්ට යනයේ තද
කරන්යන, කප්න්ඩ ි. ලි වන්ඩ ි. මහන්ඩ ි. අරමුණු තද කරයගන
ඉන්න එක යනයම ි යම්යක අවශතාව. තද කරගත්ත අරමුණට
විනිවිදින්න ඕයන. අන්න ඒ විනිවිදිනයකාට තම ි යමන්න යම්
කම්ප්න ඇති යවන්යන. ඒ ප්රථම ුගය ්, ප්රිණාමය ් ප්රථම ුගය ්
නැත්නම් සයතකුයග ප්රථම හැව හැරිල්ල වායග් ය ෝගාවචර ජීවියත්
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ප්රථම හැව හැරීම සිදු යවනවා. ඒ හැව හැලීම සිදු යවනයකාට
ප්රතක්ෂ ම ි යවන්ඩ තිය න්යන. කල්ප්නාවක් නම් කැලම යවන්ඩ
ෙූ. ප්රතක්ෂ හරි නම් ඒයක සත්ත්ව, ප්ුද්ගල, ආත්ම යනයව ි
යප්්න්න තිය න්යන; යම් සතර මහා ධාතු ි යමයතන්ට ගි ාට
ප්ස්යස. අප්ි යමයතන්ට එනකම්ම යහ්ත්තු උයන් යහ්තු කරගත්යත
වාය ා ධාතුව උනාට දැන් සම්ප්ූණය යදාර ඇරලා තිය නවා ප්ඨවි,
ආයප්ා, යතයජා, වාය ා කි න හතර මහා භූත න්ටම. මහා
ප්ුදුමාකාර කණප්ිට හැරවිල්ලක් යමතන සිද්ධ යවන්යන. ඒ යවන
යකාට ය ෝගාවචර ාට ක ක් තිය නවාද, උඩ ප්ැත්ත තිය නවද,
ට ප්ැත්ත තිය නවද, ශබ්ද ඇයහනවද, ඒ සූම යද ක් ආවත්
වැටයහන්යන ධාතු මනසිකාර වශය න් තම ි. හැෙැ ි යම්ක එක
චිත්තක්ෂණ ක තිය නව. ඊගාව චිත්තක්ෂණය ්දී නැවතත් ෙ යවලා
ඇස් ඇරලා දැන් ෙඩ තිය නවද, නාස තිය නවද ෙලන මට්ටමටත්
එන්ඩ ප්ුළුවන්. ඒ යමාකද? අනිත සඤ්ඤාව එනයකාට කාට නමුත්
ටිකක් සහලවන ගති ක් තිය නව. එයහම යවනව, කාටත් යවනව.
නමුත් ප්හු යවනයකාට ප්හු යවනයකාට අර හැම අරමුණක්ම මතු
කරගන්නයකාට, යම් සටහන ෙලනවා, ආකාර ෙලනවා, අතන්ත
වශය න් ස්වාභාවික ලක්ෂණ ෙලනවා කි න නැවත මුලට න්ඩ ඒක
ොධාවක් නූ. මුලට මින් මින් නැවත කරනයකාට ප්හු යවනයකාට
ප්හු යවනයකාට, ඉතාම සුළු යේලාවකින් ධාතු මනසිකාර යකාටස්
මතු යවන්ඩ ප්ුළුවන්.
යම් තම ි ආධුනික ා ධාතු මනසිකාර
දැකගන්ඩ
ප්ළයවනිය න් න ගමන. නමුත් සමහරැ යදයවනි ගමන නවා. ඒ
යමාකද හිත ය ාදනයකාටම අරමුණ වැටයහන්යන සටහන් ආකාර
නැතුවම ි. ධාතු වශය න්ම ි. එතයකාට ය ෝගාවචර ා උදර ට හිත
ය දුවත් ප්ිම්බීම හැකිළීම දකින්න ෙූ. එතන යප්්න්යන අර සටහන
දි විච්ච ආකාර ; දි විච්ච ගති ක්. නාසිකාගර ට හිත ය දුවත්
වැටයහන්යන නැති යවන්ට ඉඩ තිය නව. එයහම නම් ඒ
ය ෝගාවචර ාට යකායහාම යහෝ, ප්රඥප්්තිය න් ප්ටන්ගත ුතුම ි,
සමථ අනිවා ය ි, කි න කාරණා නිසා ප්රඥප්්ති වශය න් ඊට වඩා
යලාකු අරමුණකට හිත දාන්ඩ යවනවා. ඉතාම සි ුම් උදරය ් ප්ිම්බීම
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හැකිළීම යහෝ නාසිකාගර ගන්ඩ ෙූ. ඒ යවලාවට මතක් කරනවා
තමන් ඉන්න මුළු ඉරි ේවට හිත දාලා “ඉන්නවා” කි න ඉරි ේවට
ෙහින්ඩ කි ලා. එයහම නැත්නම් සමහර යවලාවලට සූතරවල යප්්න්න
තිය නවා ෙුද්ධානුස්සති ට හිත දාන්ඩ ි කි ල. වමතරි ට හිත
දාන්ඩ ි කි ල. දාලා, තමන් දන්නවා යම් යවලායව යම් නීවරණ
ොධාවක් යනයම ි තිය න්යන. අරමුණු යප්්න්යනම හරයකක්
වශය න් යනයම ි මස් වශය න්. ප්ිම්බීමක් හැකිළීමක් වශය න්
යනයම ි කම්ප්න වංචල උණුසුම් සිසිල් ගති වශය න්. එයහම නම්
තමන් ෙුද්ධානුස්සති ට හිත දානව. එයහම නැත්නම් වමතරි ට හිත
දානවා. එයහම නැත්නම් ඉන්න ඉරි ේවට හිත දාලා ඒ තුළ යහමිහිට
හිත තැන්ප්ත් යේගන, තැන්ප්ත් යේයගන එනයකාට අන්න තමන්ට
දැන් කාරණාව ප්ිළිගන්ට ප්ුළුවන් - උදර ම ි යප්්න්යන. නමුත්
උදරය ් ප්ිම්බීම හැකිළීම වාර යප්්න්යන නූ. දිගට ප්වතින
සන්තති ක් යප්්න්යන. ආශ්වාස ප්රශ්වාස තම ි, නමුත් ආශ්වාසවත්
ප්රශ්වාසවත් යප්්න්යන නූ. ආන්න ඒ වායග යවන්ට යවනවා නම්,
නැවත නැවතත් හිත ප්රඥප්්ති අරමුණක දාලා ප්රඥප්්ති දියග් සමාධි
ඇති කරගත්තාට ප්ස්යස ආන්න තමන්ට යත්රැම්ගන්ට ප්ුළුවන් දැන්
යවලා තිය න යද්. එයහම නැතුව අප්ි හ ිය න් ප්ුම්ෙන්ඩ හකුළන්ඩ
ගිය ාත්, ප්ිඹින්ට ගත්යතාත් ආශ්වාස ප්රශ්වාස වශය න්, එයහම
නැත්නම් අවුල් කරන්ට ගත්යතාත්, අළු යගාඩකට ගලක් ගැහුවා
වායග විසිරීම තම ි වැඩි යවන්යන. ඒක හුඟාක් යවලාවට
ය ෝගාවචර න්ට වඩා, කමයස්ථානාචා යවරැන් තත්ත්ව යනාදැනීම
නිසා ය ෝගාවචර න්ට වැරදි උප්යදස් දීම නිසා සිදු යවන
කාරණාවක්. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා හැෙැ ි දන්නව නම්, යම්ක අහලා
තිය නව නම්, ය ෝගාවචර ට ප්ුළුවන් ඒ කාරණාව ඒ තායලට,
ප්ණ්ඩිතකම් යප්න්නන්න යනයව ි, ඒ තායලට වාර්තා කරන්න.
නැත්නම් වාර්තා කරනවා නම් ඒ වාර්තා කරන්ට ඉස්සර
ය ෝගාවචර ාට වැටයහනව යම්කට කළ ුත්ත යම්ක ි. හිත යමානම
යහෝ සම්මුති අරමුණක ඉස්යසල්ල තැන්ප්ත් යවන්ට හරින්ඩ ඕයන.
ඒකට සවයඥ න් වහන්යස් යප්න්වන්යන “අපනිධාය” භාවනා
කි ල. “පනිධාය” භාවනා කි ල කි න්යන හරි ටම අරමුණට හිත
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ප්රණිධි සහිතව න එක. එයහම එන්යන නැත්නම්, ඒක යප්්න්යන
තදෙල නීවරණ ධමය නිසා ොධා යවලා නම්, ඒත් යහාඳ ි
ෙුද්ධානුස්සති යහෝ යවන සාමාන සමථ භාවනාවක ගිහිල්ලා ඒකට
කිට්ටු කරන එක. එයහම නැත්නම් ධාතු මනසිකාර වශය න්
අරමුණ යප්්න්යනම විභජන යවලා නම්, සන්තති ක් වශය න් නම්,
ඒත් යහාඳ ි නැවතත් යප්ාදු සම්මුති අරමුණකට
න එක.
ෙුද්ධානුස්සති යහාඳ ි. නැත්නම් ක වශය න්ම යහෝ හැප්ීම
වශය න් යහෝ ඒ දියග් යහාඳට හිත තැන්ප්ත් කරගත්තම යප්්න්න
ප්ටන්ගන්නවා. ඒ නිසා යමතන තිය න්යන, “ෙත කුදං න්නා
වායග්” කි ල කතාවක් තිය න්යන, ොග ක් ඇට තැම්බිලා, ොග ක්
ඇට තැම්බිලා නූ. ඒ නිසා යමානවක්වත් කරගන්ඩ ෙැරි තත්ත්ව කට
ප්ත් යවනවා. ආන්න ඒ යවලාවට ඉතින් දක්ෂ මේවරැ විවිධාකාර
කරමවලින් ඒ හාල් ටික අහක න්යන නැති යවන්න විවිධ උප්කරම
කරනවා. අන්න ඒ වායග් තම ි ධාතු මනසිකාර ොයගට වැඩ කරලා
ප්රඥප්්ති ොග ක්. නැත්නම් කි නව නම් ස්වභාව ලක්ෂණ මගක්
යප්න්නනවා, සන්තති ලක්ෂණ මගක් යප්න්නනවා. ඉතින්
ය ෝගාවචර ා යම් යවලායවදී යම්කට ළඟා යවන්න ඕන ෙැසගන්න
ඕන ප්ුළුවන් තරම් ප්රඥප්්තිය න්ම ි. ප්ුළුවන් තරම් ස්වභාව
ලක්ෂණය න්ම ි. ධාතු මනසිකාරය න් ෙැසගන්ට යහාඳ නූ.
ෙැසගන්ඩ තැනක් නූ. එයතන්ට ෙහින්න ප්දනමක් නූ. ඒක
නිතයරෝම යවනස් යවනසුලු යද ක්. සීඝරය න් යවනස් යවනසුලු
යද ක්. ඒ මත අංගන ක් හදන්න ෙූ, අරමුණු ගන්න ෙූ, නිමිති
ගන්න ෙූ. ඒ නිසා නිමිති ගන්න ප්ුළුවන් තැනකින් ප්ටන්ගන්න
ඕයන. මං හිතනවා යමන්න යම් කාරණාවට භාවනා ජීවිතවල වැඩි
කාල ක් ගත යවනව ි කි ලා. ඒ නිසා යමතනදී අප්ිට කි න්ට
තිය න ප්ළයවනිම ආප්්යතෝප්යද්ශ තම ි අරමුණකට හිත ය දුවා
නම් ඒකට හිත ගි ෙව දැනගැනීමට යමයනහි කරන්න. යමයනහි
කරනයකාට ය ෝගාවචර ාට ඒකාන්තය න්ම සටහන යප්්නවා. ඒක
ඉතින් ය ෝගාවචර යගවත් ගුරැවර ායග්වත් යද ක් යනායේ.
යලෝයක හැටි. ෙැලුයවාත් යප්්නවා. ඒ සටහන කරමය න් ආකාර ෙවට
යවනස් යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. යම් තිය ද්දී දැන් වැයේ හරි කි ලා
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නතර කරන්යන නැතුව, දැනු ි වැයේ ප්ටන්ගත්යත්, ඒ නිසා එක එක
ප්ිම්බීමක් එක එක හැකිළීමක්, එක එක ආශ්වාස ක් එක එක
ප්රශ්වාස ක් ආදී වශය න් ප්ුංචි ප්ුංචි යකාටසක ඇති යවනස්කම්
යහා ායගන නයකාට අරමුයණහි ඇත්තා වූ ස්වාභාවික ලක්ෂණ
යප්්නවා. යම් කි න්යන් ධාතු මනසිකාර
ප්ිළිෙඳ යප්ාත
යප්රයළනවා, ප්ිටුව යප්රයළනවා. ඒ යවනයකාට ධාතු මනසිකාරවල
තිය න්යන ඒකාකාර සන්තති ක්. ඒයක නූ ප්ිම්යෙන වාර
හැකියළන වාර, ආශ්වාස ප්රශ්වාස, යහාඳ නරක, ස්තරී ප්ුරැෂ,
ආරම්භ ක් මැදක් මුලක් යමානවක්වත් නූ.
යම් තත්ත්යවට ආනාප්ාන ගැනීම “සබ්බකායපටිසං්වදී
අස්සසිස්සාමීති සික්ඛති” කි න ප්ද ත් එක්ක යොයහාම සමීප්
යවනවා. හාත්ප්සින්ම දකින්ට ඕන. ම් තැනක යහෝ අරමුයණ් දැකප්ු
නැති සටහනක් දැකප්ු නැති ආකාර ක් තිය නවා නම් ඒ තාක් දුරට
ෙත කුදං ඇනුණ වායග් යමට්ටැහි උනා කි න වචයන සමාදන්
යවනව වයග් භාවනායේ කිසිම එකලාස ක් නූ. ඒ නිසා
ය ෝගාවචර ට තිය න්යන ධාතු මනසිකාර ට හැරිච්ච හැටිය ඒ
ෙව දැනගන්ට. ඒවා යමයනහි කරන්න න්ඩ එප්ා. යනාහැරිච්ච ම්
ආකාර යප්්නව නම් යනාහැරිච්ච ම් සටහන් ති නවා නම් ඒවා
යමයනහි කරමින් කරමින් ඒවා ප්ුළුවන් තරම් හැඳිගාලා, ඒවා ප්ුළුවන්
තරම් ධාතු මනසිකාර ට ප්ත් වුණා නම් ය ෝගාවචර ට කිසි යස්ත්ම
කරන්න යද ක් නූ. හාත්ප්සින් ධාතු මනසිකාර දැකප්ු ගමන්ම හිත
සන්තති ට වැයටනවා. ඒක අකාලික ි. සන්තති ට වැටුණට ප්ස්යස
එතන තිය න තද යවන යතරයප්න ගති, උණුසුම් සිසිල් ගති, ෙර
හූල්ලු ගති මත අරමුණ නැතුව නවා. යමයනහි කරගන්ට ෙැරැව
නවා. එේවා වාර්තා කරන්ට ය ෝගාවචර ා ෙ යවන්ඩ නරක ි. ඒ
සති
කැඩුණාවත් සමාධි
කැඩුණාවත් යනයව ි. ස්වභාව
ලක්ෂණය න් හිත සන්තති ලක්ෂණ ට වැටුණා. සන්තති ලක්ෂණ ට
හිත වැටුණා නම්, ඊගාවට ය ෝගාවචර ාට සිද්ධ යවනවා ඒ ෙව
දැනයගන, දැන් යගාඩ හිටි මිනිහා ඔරැවට ගිහින් ඔරැව ප්දින්ට දැන්
ප්ුරැදු යවන්න ඕන. බිම දියග් යගනිච්ච අහස් ාතරාව දැන් අහසට
ගිහිල්ලා ඒක උඩ ඉඳන් ආය යප්ාළව ෙලලා ෙ යවන්යන නැතුව,
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ඒ මත අමුතු සම ෙර භාව ක් තිය න්යන, අන්න ඒ සම ෙර භාව ට
ප්ුරැදු කරන අතරමැද අනිච්ච, දුක්ඛ, අනාත්ම ප්ිළිගන්නා යකනාට
නම් සැප්ක් හියතනවා. ාන්තම් තදෙල යගායරෝසු රූප් ධමයවලින් මම
දැන් ගැලවිල මට දැන් ඒ ධමයවල ඇත්තා වූ ධාතු මනසිකාර
වැටයහනවා. නිත සඤ්ඤායවන් සුඛ සඤ්ඤායවන් සුභ සඤ්ඤායවන්
කුමාර සැප් යහා න යකනාට නම් යප්්න්න ප්ටන් අරගන්නවා වැයේ
නම් එන්ට එන්ට ගැෙුරැ යවනවා. තව ඉස්සරහට ගිය ාත්
වැයටන්යන ෙරප්තළ ගැෙුරකට. එයහනම් ප්ුළුවන් තරම් ඉක්මනට
ආය ත් ගිහිල්ලා ක තිය නවද කි ලා ෙලන්න ඕන, ෙඩ ති නවද
කි ලා ෙලන්න ඕන කි ලා ආප්හු හැයරනව. මම අර කලින් කි ප්ු
විදිහට කවුරැත් යම් වියනෝදාංශ කරනවා.
නමුත් යම්ක දන්න යකනා යත්රැම්ගන්න ඕන හැකි තාක්
දුරට ඉක්මනින් මයග් හිත දැන් ප්රමාර්ථ ධමය වලට වැටුණා, ධාතු
මනසිකාර ට වැටුණා, මයග් හිත යම් ාතරාව දිගට වට්ටගන්යන
නැතුව යගනි න්න සති යකළින් ප්වතීවා! සමාධි යකළින් ප්වතීවා!
යමන්න යම් යවනයකාට කර්මස්ථානාචා යවර ා කි නවා දැන් යම්
තත්ත්ව , හැම ප් යඞ්කය ්දීම යම්ක යකයරන යද ක්. එක දවසක්
කරල අයනක් දවයස යනාකරන යද ක් යනයම ි. යමයතන්ට ආවට
ප්ස්යස ප්ිම්බීම හැකිළීම වශය න් යමයනහි කරන්න ෙැරි නම් ඒක
යහාඳට දැනයගන දැන් “දැයනනවා” “දැයනනවා” කි ා යමයනහි
කරන්ට කි ලා. එයතන්ට නකම් ම්ම තරම් සටහන් ආකාර
යප්්නවා නම්, ඒ තාක් ඔක්යකාම ඉවර කරගන්න ඕන. ඒවා තිය ද්දී
දැයනනවා දැයනනවා කි ලා හදිස්සි උයනාත් වැයේ අන්න අර කි න
“ෙත කුදං ඇනුණා” වයග් වැයේ යමට්ටැහි යවනවා. එක තැන
කරකැයවන්ට ප්ටන්ගන්නවා. ඒ නිසා යහාඳට කලින් තිය න තාක්
ප්රයද්ශ ඔක්යකෝම ප්රඥප්්ති ධමය ඉවර කරනවා නම්, යහාඳට ස්වභාව
ලකුණු දන්නවා නම් ඉයබ්ම හිත යප්රයළනවා. යප්රයළනවාත්
එක්කම ය ෝගාවචර ට ප්ුළුවන්කම තිය නව නම්, සිහි එලවල දැනීම
යමයනහි කරන්ට හරි දක්ෂ ි. යගාඩ යසල්ලම් කරන මනුස්ස වතුයර
යසල්ලම් කරන්ඩත් දක්ෂ වුණා වායග්. යමතනින් එහාට භාවනායවදී
තිය න්යන, යම් සන්තති භාව ප්ිළිඅරගන්න යගාඩාක් යවලා නවා.
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හඳට ගි මනුස්ස ා හයඳ් ආකර්ෂණ නැති තත්ත්වය ් ඇවිදින්ට
ඉයගනගන්න යගාඩක් යවලා නවා. ආන්න ඒ යවලාව අඩු නම්
ඉක්මනටම ඒ ප්ිළිෙඳව සිහි එලවලා දැන් යම් යවච්ච යද් කාරණාව
යත්රැම්ගන්න ප්ුළුවන් නම් ඒ සන්තති ඒකාන්තය න්ම අනිත
ලක්ෂණය ් ප්රතක්ෂ . යම්ක කවදාවත් සැප් එලවන යද ක් යනයම ි.
යම්ක ඉස්ප්ාසු යදන යද ක් යනයම ි. අනිවා යය න්ම අප්ප්නිහිත ි.
අනිත ලක්ෂණ යප්න්නන්යන අනිමිත්ත වශය න්. දුක්ඛ ලක්ෂණ
යප්න්නන්න ප්ටන්ගන්නව අප්ප්නිහිත වශය න්. ඊට ප්ස්යස
යත්යරනවා යම්ක නම් යකාච්චර යකරැවක්වත් යවනස් කරන්න ෙූ.
ෙලාන ඉන්න එක විතර ි කරන්න ප්ුළුවන්යන. ෙලාන ඉන්න ඉන්න
ඉන්න ඒ ය ෝගාවචර ායග දිගයටෝම අනුස යකයලස් කැයප්න්ට
ප්ටන්ගන්නවා. එයහම නැත්නම් සාමඤ්ඤ ලක්ෂණ යවන යම්
සි ලුම නාම රූප් ධමයවලට ප්රධාන යවච්චි අනිත, දුක්ඛ, අනාත්ම
කි න ධමය තුන යප්්න්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ හරි ඉතින් ඇත්තටම
කි නව නම් භාවනාව සිද්ධි යවන යද ක් මිසක්ක කරන්න යද ක්
නැති තරම්.
නමුත් මුල් ටික නම් ඉතාම වැදගත් යකාච්චර දක්ෂය කුට
උනත්. ඒ නිසා භාවනාව ය ාමු යවලා තිය න්යනම උප්යදස් ය ාමු
යවලා තිය න්යනම යම් ස්වභාව ලක්ෂණ යත්රැම් කරගැනීමට ි. ඒක
ඉතාමත් තීරණාත්මක ි.
ගව යදනත් ගව මසුත් අතර තිය න සඤ්ඤා යවනස අනුව
හතරමං හන්දි ක ගව මස් විකුණන යකනාට ගව යදන කි න
සඤ්ඤාව නූ. ඒ වායග් භාවනා කරන ප්ුද්ගය ක්ට මම මායග් කි න
එක යවනුවට ධාතු මනසිකාර වැටයහන්න ගත්යතාත් ප්ඨවි, ආයප්ා,
යතයජා, වාය ා වශය න් එතන ප්ැහැදිලිවම මමා න කැඩී ාමක්
සිද්ධ යවනවා. නමුත් යම් ප්ිටිප්ස්යස විශාල යකාටසක් තිය නවා
නාම ධමය සම්ෙන්ධව. සති ට ඒක අදාළ නූ. ඒක සම්ප්ජඤ්ඤ ට
අ ිති යද ක්. ඒක මත්තට ි මතු යවන්යන. ඒ නිසා අප්ි යත්රැම්
අරගන්ට ඕන අප්ි යම් කරයගන න වැයේ සවයඥ න් වහන්යස් යෙෝ
මැඩ මුලදි කරප්ු වැයේම ි. ඒක කවදා යහෝ දවසක හරි ගි ාද, හරි
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ගි ගමන් අප්ිට ඒයක ආනිසංස තිය නවා. යම් යවලායව හරි ා
ුතු ි කි ලා සහතික යදන, යප්ායරාන්දු යවන කවුරැත් නූ. ොයගට
යවච්ච කට්ටි දැනගත ුතුම යද් තම ි තමන් අද යකාතනද ඉන්යන
කි න එක. ඒක ි යම් විවිධ ප්ැතිවලින් යම් යතාරතුරැ එකතු
කරන්යන. යම්ක එක එක්යකනා වටහාගන්න හැටි යවනස්. හුඟක්
විශාල මාතෘකාවක්. ඒ නිසා ප්ුළුවන් ප්රමාණ තම ි යම් ඉදිරිප්ත්
කරන්යන. අප්ි ෙලමු අනිත් දවස යවනයකාට ධාතු මනසිකාර දියග්
සාමඤ්ඤ ලක්ෂණ දියග් නයකාට යකායහාමද යවන්යන කි ලා. ඒ
වායග්ම යම් ප්වය ඉවර කරනයකාට සවයඥ න් වහන්යස් යද්ශනා
කළ ප්රිදි “අජ්ඣත්තං වා කා්ය කායානුපස්සි” වශය න් යම් ලෙප්ු
ප්ුංචි ධාතු මනසිකාර දැනුම යකාච්චරක් විශ්වගත කරන්ට ප්ුළුවන්ද,
යකාච්චරක් අප්ි යමයතක් කල් ආප්ු සංසායර විස්තර කරන්ට ප්ුළුවන්ද
කි න විස්තර ෙලනයකාට අර මුල්ම ප්වයය ්දී යදන ධෘව ප්ද ට
වඩා දැන් විශාල ගැෙුරක් තිය නවා. ඒ නිසා ෙණ අහනයකාටත්
භාවනා කරනයකාටත් ඒවා ගැන කල්ප්නා කරනයකාටත් අප්ි යම්
කරයගන න වැයේ තිය න්නා වූ වටිනාකම තමන්ට වැටයහනවා
නම් යම්ක තම ි අප්ි කි න්යන ශරමණ ධමය සම්ප්ූණය කරනව ි කි ල.
ඒකට තම ි අප්ි කි න්යන ය ෝගාවචරය ක් යවනව ි කි ලා.
ඒ නිසා යම් භාවනා කරන වාර ක් ප්ාසා, ෙණ අහන වාර ක්
ප්ාසා, සූමයදනායගම ඇත්තා වූ ශරමණ ධමය වඩවඩා සම්ප්ූණය යේවා!
ය ෝගාවචර ගති තව තවත් දි ුණු ීමට යම් ධමය යකාට්ඨාස යහ්තු
යේවා! වාසනා යේවා! කි න ප්රාර්ථනායවන් අදට නි මිත ධමය
යකාට්ඨාස යමතනින් හමාර කරනවා.
සාධු! සාධු! සාධු!
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20-වන ධර්ම ද ේශනය.
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස...!!!
“පුන ච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු ්සයයථාපි ප්ස්සයය සරීරං
සිවිකාය ඡඩ්ඪිතං එකාහමතං වා ද්වීහමතං වා තීහමතං වා
උද්ධුමාතකං ිනීලකං ිපුබ්බකජාතං, ්සා ඉම්මව කායං උපසංහරති
: අයම්පි ්ඛා කා්යා එවංධ්ම්මා එවංභාවී එතං අනතී්තා’ ති.”
සාධු! සාධු! සාධු!
යගෞරවනී ය ෝගාවචර මහා සංඝරත්නය න් අවසර ි. අප්ිට
යම් ප්ාඨ ඇයහනයකාටම සතිප්ට්ඨාන අහල ප්ුරැදු ඇත්තන්ට
නැවතත් යොයහෝම ප්ැතිරිච්ච සමාජී ධර්ම ක් වන මරණ සහ
මරණ සති සිහිප්ත් යවනවා. සතිප්ට්ඨාන සූතර අද අප්ි විසියවනි
වතාවට ි යම් සාකච්ඡාවකට ධර්ම යද්ශනාවකට මාතෘකා
කරගන්යන්. වරින් වර යම් සූතරය ් ඉතාම දන්න යත්යරන සාමාජික
ධමයවල ඉඳල ඉතාම ගැෙුරැ යද්වල්වලට යගනි නවා. නැවතත්
ආය ත් සාමාජී යප්ාදු ඇත්තට, සත ට ළං කරනවා වයග් විවිධ
සඤ්ඤාවල් යගනදීයම් උප්කරම ක් තිය නවා. අප්ි ප්සුගි වාර
යදකතුයන් සාකච්ඡාවට ඉදිරිප්ත් කරගත්තා වූ ධාතු මනසිකාර
යකාටස ගත්යතාත් කාටත් අනිවා යය න්ම ප්ිළිගන්න යවනවා
යෙෞද්ධ වූත්, අයෙෞද්ධ වූත්, උගත් වූත්, නූගත් වූත්, භාවනා කළා වූත්,
යනාකළා වූත්, යකා ි කරම ට ගත්තත් ඒක ගැෙුරක් ෙව.
වියශ්ෂය න්ම ගැෙුරකට, ඇතුළතකට තදෙල ආරාධන ක් එහි
තිය න ෙව යොයහාම ප්රසිද්ධ සත ක්.
ඊගාවට අද යම් අමු යසායහානක යහළන ලද මළකුණක්
ඉදිරි ට අප්ිව ප්ත් කරවන මරණානුස්සති ට එනයකාට නැවතත්
කාටත් යත්යරන, අකමැති උනත් අනිවා යය න්ම මූණ යදන්නට
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යවන සත ක්, කරයගන න්නා වූ සතිප්ට්ඨාන ට වධ ය ක්
වශය න් ප්න්නර දීමක් වශය න් ඉදිරිප්ත් යවනවා. ඉතින් යම්යක
ප්දගතාථය ගත්යතාත් “පුන ච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු” මහයණනි, යම්
සංසාර භ දක්නා වූත්, සංසාර භය න් ගැලීමට කට ුතු කරන්නා
වූත්, භික්ෂුව කි න්ට සුදුසු යම් ප්ුද්ගල ා, නැවතද යමන්න යම් වායග්
භාවනාවක් කරනවා. “්සයයතාපි ප්ස්සයය සරීරං” ඔහු හරි ට
යමන්න යම් වායග් ශරීර ක් දකිනවා. කය න් තමන්ට සමාන
රූප් ක් දකිනවා. “සීවිකාය චඩ්ඪිතං” අමු යසායහායනහි යහළන
ලද, “එකාහමතං වා” මැරිලා එක දවසක් ගි ා වූ යහෝ ශරීර ක්, යම්
සංසාර භ දක්නා වූ භික්ෂුවක් - ය ෝගාවචර භික්ෂුව නැත්නම්
ය ෝගාවචර ා දකින්යන් යකායහාමද? “ද්වීහමතං වා” මැරිලා දවස්
යදකක් ගි ශරීර ක්. “තීහමතං වා” මැරිලා දවස් තුනක් ගි ශරීර ක්.
“ිනීලකං” ඒක නිල් යවලා ඉදිමිලා, “උද්ධුමාතකං” තඩිස්සි යවලා,
“ිපුබ්බක ජාතං” තැන්තැන්වල ප්ැහැවලා කුණු යවලා සැරව ගලන
ඒ වයග් ශරීර ක් දකිනවා. “්සා ඉම්මව කායං උපසංහරති” ඒ
ශරීර දැක්කා වූ ොහියරන් රූප් ස්වභාවය න් ඉදිරිප්ත් වුණා වූ
ඇයහන් දැක්කා වූ යම් මළකුණ යම් ආකාරය න් නුවණින් යමයනහි
කරනවා. සලකා ෙලලා භාවනාවට නංවනවා. “අයම්පි ්ඛා කා්යා
එවංධ්ම්මා” යම් ෙලායගන ඉන්න ඇස් යදක තිය න සවිඤ්ඤානක
යම් ශරීර ප්ිළිෙඳව යමවැනි ධමයතාවක් ඇත්යත් . යම් ඉස්සරහ
දකින මළකුණ වයග්ම මටත් යමවැනි ධමයතාවක් තිය නවා. යම්
ස්වභාව ධමයතාවක්. ඒක අසවලා
ි හඳුනාගන්ටවත් තමන්ට
යවනස් කරන්ටවත් ඒක ඉක්මවන්ටත් ප්ුළුවන් සුදුස්යසක් නූ.
“එවංභාි” ඒක අනිවාර් ි. යම් භාව යවනස් කරන්න ෙූ,
අනිවාර් ි. “එතං අනතී්තා’ති” යම් මරණ මම තාම ඉක්මවන
ලද්දක් යනයව ි. යම් මරණ ට මම ටත්. යම් මරණ ට මම අහු
යවලා. යම්යකන් ගැලයවන්න මට ෙූ. ආන්න ඔ විදිහට මළකුණක්
ඉදිරිප්ත් කරයගන ඒක සමථ විදර්ශනා භාවනා සඳහා අරමුණක්
කරගන්නා ආකාර තම ි යම් ජවනිකායවන් යප්්න්යන්.
යම්ක යොයහෝම කම්මැලි කරවන භාවනාවක්. අමිහිරි ධමය
යද්ශනාවක්. කල්ප්නා කරන්න යවනයකාට යොයහෝම සිත්
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එලවනසුලු ගති ක් නූ. ආල වඩන යප්ර්ම වඩන ගති ක් නූ. ඒක
නිසා යම්ක යෙෞද්ධ ින්ට, සම්ප්රදා ානුකූල යෙෞද්ධ ප්රිසර ක හැදිච්ච
යකනාට නම් ධර්ම යගෞරවය න් අහයගන ඉන්න ප්ුළුවන්. සංයේග
ප්ිණිස අහයගන ඉන්න ප්ුළුවන්. නමුත් ම් කිසි යකයනක් ශරීර ට,
නැත්නම් ජීවිත ට ඇත්තා වූ දුක් කරදර නිීයම් අදහසින් සුව එලවන
ආකාරය න් ධමය ප්රිහරණ කරනවා නම්, ඒ ඇත්තන්ට මරණ
කි ලා කි න්යන් අසුභ ක්. යනාවි
ුත්තක්, කතා යනාකළ ුත්තක්.
එයහම නැත්නම් මරණ සංකල්ප් කි න එක, ජීවිත අභිවෘද්ධි ට
අයහ්නිකර, එයහම නැත්නම් අභාග සම්ප්න්න අමංගල දුමංගල
කාරණාවක් යවනව. ඒ නිසා ප්රසිද්ධ ප්රි සම්භාෂණවලදී එයහම
නැත්නම් සුහද සාදවලදී අප්ි මරණ දැන්ීමක් හරි ප්ණිවිඩ ක් හරි
කි නවා නම් රහයසන් තම ි කනට කරලා කි න්යන්. ඒක ප්ර සිද්ධ
කරන්යන් නූ. ඒක ගැළයප්න්යන් නූ ඒ ප්රිසර ට. යමාකද ඒ
ප්රිසරය තිය න්යන් ඉඳුරන් ප්ිනවන හැම යවලායවම ඒ සිලිලාර
යහා න වාතාවරණ ක්. එවැනි තැනකට මරණ ගැළයප්න්යන් නූ.
ඒ නිසා ම් කිසි යකයනකුට ෙුද්ධාගම ඉගැන්ීයම් ආරම්භක වැඩ
ප්ිළියවළකට, ෙුද්ධාගම හඳුන්වාදීයම් වැඩ ප්ිළියවළකට නයකාට
මරණානුස්සති වයග් යද්වල් හංගයගන තම ි න්යන. ඉස්සරහට
ගන්යන යොයහාම ප්රි මනාප් යහාඳ යකාටස් විතර ි. මරණ සති
වයග් යද්වල් ගන්යන නූ. වියශ්ෂය න්ම ෙටහිර ඇත්තන්ට ෙුද්ධාගම
උගන්වනයකාට චතුරාරක්ඛ භාවනාවල ගැයනන ෙුද්ධානුස්සති,
වමතරී, අසුභ, මරණසති කි න හතයරන් අසුභ, මරණසති කි න
යදකම දුර්භාග සම්ප්න්න, ඒ වායග ඇත්තන්ට තරම් යනායවන
භාවනාවක්. ඒක නිසා කි න යකනත් යොයහෝම අප්රි ප්ුද්ගලය ක්
ෙවට ප්ත් යවනව. ඒ ධමය යද්ශනාවත් අප්රි ෙවට ප්ත් යවනව. තමන්
කරන චින්තන ත් කල්ප්නාවත් යොයහාම යවයහසකර යද ක් ෙවට
ප්ත් යවනව. ඒක අප්ි මුලින්ම යත්රැම් අරගන්න ඕනි.
නමුත් අප්ි යලෝකය ් තිය න ධමයතා දිහා ෙලනයකාට සූම
නරක සංසිද්ධි කම යහාඳ යකානක් තිය නව. අප්ි දක්ෂ යවන්න
ඕයන ඒ ඇති යවන මතු යවන ඕනම සංසිද්ධි ක ඇත්තා වූ යහාඳ
ප්ැත්ත මතු කරගන්න. එතයකාට තම ි අප්ිට හැකි සඤ්ඤාව, එයහම
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නැත්නම් ධනාත්මක චින්තන සහ ආකල්ප් ඇති කරගන්න ප්ුළුවන්
යවන්යන. ඒ නිසා මරණ සති වයග් අහන්න කම්මැලි කරවන,
අහන්න දුර්භාග සම්ප්න්න යවන, අභද්ර වූ, අකලාණ වූ, දුමංගල වූ
යම් කාරණාව තුළ ඉතාමත්ම ගැෙුයරන් ශුභ ප්ණිවිඩ ක් සඳහන්
යවලා තිය නව. යම් විශාල අඳුරැ වලායව යහාඳ රිදී යර්ඛාවක්
තිය නව. ඒ යමාකද, මරණ - තමන් ඉදිරිප්ිට යම් විදිහට අමු
යසායහායන් තිය න දිනක් යදදිනක් තුන්දිනක් මැරිල කල් ගි ා වූ,
නිල් වුණා වූ, ඉදිමුණා වු, සැරව ගලන්නා වූ ශරීර - දකිනයකාට
එහි ති නව ප්ැනල න්න ෙැරි ගති ක්. “එවංධ්ම්මා එවංභාි එතං
අනතී්තා’ති.” යම් ධමය මම ඉක්මවූය ් නූ. යම්ක සදාතනික ධමය ක්.
ඒක ඒකාන්ත ි. ඒ නිසා ඒ මරණ ඇයහ් වදින නිසා තමන් ඒක
ඉස්සරහ ඉන්න නිසා, ඒ ගඳ දකින නිසා, ඒ ශබ්ද ඇයහන නිසා
මිනිස්සු කථා කරනව, නා නා ප්ර ප්ැතිවලින් ප්සිඳුරන්යගන්ම ඇවිල්ල
අප්ිට තදින් වදිනව.
මරණ යොරැවක් යනයම ි ධමයතාවක්. මරණ “එවංභාවී”
ඒක ඒකාන්ත ි. “අනතී්තාති” උෙට යකායහ් ගි ත් ගැලවුමක් නූ.
යමයහම නම් මරණ සත නම්, යම් සතය ් ට ප්ැත්ත වන
අමරණී තත්ත්ව ත් සත වි
ුතු ි. අප්ි මරණ ට යකළින් මූණ
යනාදී යනාදැක යනාඅහ ඒ ප්ිළිෙඳව ගඳක්වත් වදින තැනකට
යනාගිහින් කට ුතු කරනව නම් අප්ිට මරණ යම් විදිහට සත
වශය න් ඇස් ප්නාප්ිට වැටයහන්යන නූ. යප්ාල්ලකින් ඔළුවට
ගැහුවා වායග් වැටයහන්යන් නූ. එයහම නම් අප්ට අවස්ථාවක්
ලැයෙන්යන් නූ ‘යම් මරණ සත නම් අමරණී ත්ව ත් සත ක්.
ඒක ජීවිත ට සම්ෙන්ධ කරගන්ට අවස්ථාවක් ලැයෙන්යන් නූ. නමුත්
මිනි ක් ඉස්සරහට ගි ාම මිනි දකිනයකාට ඒ මරණ හාත්ප්සින්ම,
ඇයහන් කයනන් නාසය න් දියවන් ශරීරය න් අනිත් ඇත්තන්යග්
මුහුණුවලින් අමුතු තායලට ඒක රැේ ප්ිළිරැේ යදනවා. යදෝංකාර
යදනවා. එතයකාට ඤාණවන්තය ක් කල්ප්නා කරනවා යම් ඒකාන්ත
සත ක් මයග් ප්සිඳුරන්යගන් දැන් මට ලැයෙන්යන්. යම්ක සත නම්
මරණ සත නම් අමරණී ත්ව ත් සත ක් යවන්න ඕන. එයහම ි
“කිං කුසල ග්වසී” වූ ය ෝගාවචර ා කල්ප්නා කරන්යන්.
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යෙෝසතාණන් වහන්යස් කල්ප්නා කයළ් එයහම ි. මරණ ඒකාන්ත ි,
සත ි. යම්ක ඉක්මවන්ට ෙැරි තත්ත්ව ක්. එයහම නම් අමරණී
තත්ත්ව ත් සත ි. ඒකාන්තය න්ම මරණ ඉක්මවුයවාත් අමරණී
තත්ත්ව ට ප්ත් යවන්ට ප්ුළුවන්. ඒ නිසා මරණ
දැකීම,
අමරණී ත්ව කි න ළඟා යවන්ට ෙැරි, හිතාගන්ට ෙැරි, යශරෂ්ඨ,
ඉහළ, ඒ අභිලාෂ
ම් ප්රමාණ කට කිට්ටු කරලා යදනවා. මරණ
යම් තරම් සත නම් අමරණී ත්ව ත් සත ි. යම් අමරණී වූ
තත්ත්ව ට අමරණී වූ යම් නිවනට න්ට ෙැරි යවන්න යහ්තුව අප්ි
මරණ ඉක්මවලා නැති ීම ි. මරණ අප්ිට ඒකාන්ත නිසා
ධමයතාවක් නිසා මරණ ට යහ්තුව යෙෝසතාණන් වහන්යස්ලායග්
වියශ්ෂ ගයේෂණ ට යහ්තු යවච්ච කාරණාවක්. මරණ ට යහ්තුව
උත්ප්ත්ති ි, ජාති ි කි න එක, ප්ිළිගන්ට ඉතාමත්ම අමිහිරි වූත්
කටුක වූත් සත ක්. අයප්් විප්ස්සී සවයඥ න් වහන්යස් යෙෝධි සම්භාර
ප්ුරන කායල් උන්වහන්යස් යෙෝසත් චරිතය ් එයහම නැත්නම් සම්මා
සම්ෙුද්ධ ප්ද ප්රාප්්ති ට ඉස්සර යවලා ප්වත්වප්ු චිත්ත ීිය ් තිබිලා
තිය න්යන් යමයහම තමා. යම් මරණය ් තිය නව ඒක වළක්වන්න
ෙූ. ඒක දැන් යහාඳයටෝම ප්ැහැදිලි ි ප්රකට ි. යමාන ජාති යකරැවත්
ඒක මතු කරනවා. ඒ ප්ින නිසාම ි මතු යවන්යන්. සාමාන
යලෝක ාට නම් ඒක අසුභ දර්ශන ක්, නමුත් ප්ින් ඇති යකනාට ඒක
යද්ව දූතය ක්. නැත්නම් සුෙ ලක්ෂණ ක්. එයහම නැත්නම් සත
මතු කරලා යදන යද ක්.
යමාකක්ද යම්කට යහ්තුව? යම්කට යහ්තුව ජාති . ජාති, ජරා,
වාධි, මරණ කි න සංසායර් තිය න යරෝග හතයර ජාති දුක තම ි
මරයණට යහ්තු යවන්යන්. නමුත් අප්ි යොයහෝ විට ඉප්දීම සමරලා
උප්න් දින සාද ප්ැවැත්වූවාට මරණ ට ප්ාවිච්චි කරන්යන්
අවමංගල්ල කි න වචන . යකාච්චර අවමංගලවලට ගි ත් අප්ි ඒ
මරණ ගැන කතා කරන්න අකමැති ඒ වාතාවරණ අප්ි යකාච්චර
අත්දැක්කත් උප්න් දින සාදය දි අප්ි සම්ප්ූණය යහාඳ ප්ැත්ත, උත්ප්ත්ති
ප්ැත්ත ප්ිළිෙඳව, මංගල ආරම්භ ක් ප්ිළිෙදව ප්ුදුමාකාර සාහිත
අදහස් මතු කරයගන, අයප්් ජීවිතය ් අප්ි මරණ හංගලා, මරණ
මතක නැති කරලා, යම්යකන් උනන්දු යවන්ට හදනවා. අන ආගම්
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ශාස්තෘන් වහන්යස්ලා උප්න් දින විශායලට සමරනවා. සත්තු විශාල
ගානක් කප්ලා, මස් මාළු යගනල්ලා, මත්ප්ැන් ප්ාවිච්චි කරලා නා නා
ප්රකාරව ඉඳුරන් ප්ිනීයම් ය යදනවා. නමුත් අයප්් ෙුද්ධාගයම් ඒකටත්
ඉඟි ක් ති ල ි, සවයඥ න් වහන්යස් එවැනි කාරණා ඉෂ්ට
කරගත්යත්. උන්වහන්යස් ්වසාඛ පුන්නමිය තම ි තුනටම
යතෝරාගත්යත්, උත්ප්ත්ති ටත් ප්ිරිනිවන් ප්ාන්ටත් උන්වහන්යස්යග්
මහා සම්යෙෝධි
සම්ප්රාප්්ති ටත්. ඒ නිසා යෙෞද්ධ ාට ෙුදු
හාමුදුරැවන්යග උප්න් දින සැමරීම අර වයග් ප්රීති එලවන යද ක්
යනයම ි. මරණානුස්සති භාවනාවත් ඔන්න ඔ ප්ණිවියේ යගනත්
යදනවා. ඒ යමාකක්ද? මරණ ට යහ්තුව උත්ප්ත්ති ි. කවදා යහෝ
උත්ප්ත්ති
නතර යනාකර අමරණී
යවන්න ෙූ. ඒ නිසා
අමරණී ත්ව ට අවශ සුදුසුකම් අප්ි යම් ජීවිතය ් හැදුවට
උත්ප්ත්ති නැති තැන තම ි අමරණී ත්ව රජ කරන්යන්. යම්ක
නම් සත , යම්ක නම් යම් ය ෝග ජීවිතය ් ය ාග යක්ෂමය
අවසාන , මං හිතනවා හුඟයදයනක් ය ෝග කමය ට ෙහින එකක් නූ.
යමාකද? කිසිම යකයනක් කල්ප්නා කරන්යන් නූ මතු ජීවිත ක් නැති
යවන තත්ත්ව ක් ප්ිළිෙඳව. හියතන්ට ඉඩ තිය නවා ඒක සි දිවි
නසාගැනීමක් විදි ට. තමන්යග් ප්ණ නල කප්ාහැරීමක් විදි ට.
හුඟයදයනකුට අවශ කරන්යන් - මං දන්යන් නූ යම් අහන
ඇත්තන්යග් එයහම අ ඉන්නවාද කි ල - යහාඳින් ජීවත් යවන්ට,
නැත්නම් යහාඳ උත්ප්ත්ති ක් ලෙන්ට. අහ්!!. අ් ෝමයි! යමතනදී
මරණානුස්සති යප්න්නල යදන්යන් උත්ප්ත්ති කප්ා හැරීම ි.
උත්ප්ත්ති කප්ා හැරීමට තම ි යම් මුළු ජීවිත ම අප්ි කැප් කරන්යන.
යම්කට තම ි මරණානුස්සති ත් අප්ි ඉදිරිප්ත් කරගන්යන්.
උත්ප්ත්ති ට යහ්තුව යමාකක්ද? මරණ ට යහ්තුව
උත්ප්ත්ති . උත්ප්ත්ති නැති යවනයකාට මරණ නූ. අමරණී ි.
එයහනම් උත්ප්ත්ති ට යහ්තුව යමාකක්ද? උත්ප්ත්ති ට යහ්තු යවලා
තිය න්යන කමය . මං හිතනවා යම් ප්ිරිසට කාරණාව කි ප්ු ප්මණින්
වැටයහනවා ඇති කි ලා. කමය ති න තාක් කල් යම් භවය ් අප්ි
සැරිසරනවා. කමයවලට යහ්තුව යමාකද්ද? තෘෂ්ණාව. ෙැඳීම. ම්
තැනක ෙැඳීමක් නැත්නම්, ම් තැනක ඇලීමක් නැත්නම්, ම් තැනක
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ප්රි රැචි එලවන ගති ක් නැත්නම්, එතන කමය රැස් යවන්යන නූ.
තෘෂ්ණාවක් එන්යන නූ, කමය රැස් යවන්යන නූ, එතන උත්ප්ත්ති
ඇති කරන ශක්ති ක් නූ, එතන මරණ ක් නූ, එතන අමරණී ි.
ඒක නිසා අයප්් ය ෝග ජීවිතය ් විප්ස්සනා ඤාණවල ඉතාමත්ම
උත්කෘෂ්ටම අවස්ථාව හැටි ට යප්න්නන්යන් යමන්න යම් නිබ්බිදාව.
නිබ්බිදාවට ගි ාම ඒක ප්ිළිෙඳව ඇලීමක් ප්හළ යවන්යන් නූ. ඒක
ප්ිළිෙඳව ෙැඳීමක් ප්හළ යවන්යන් නූ. ඒක මට “යේවා” කි න
හැඟීමක් ප්හළ යවන්යන් නූ. ඒක ි සවයඥ න් වහන්යස්යග් අදහස.
සවයඥ න් වහන්යස් ය ෝගාවචරය ා එයතන්ට යගන න්යන් ඒකට ි.
නමුත් හුඟක් ය ෝගාවචරය ෝ නිබ්බිදාව එනයකාට හැරිලා නවා. මට
අරමුයණ් රස ක් නූ දැන්. මට අරමුයණ් ඉස්සර වායග හැඩ නිල
යප්්න්යන් නූ. මට අරමුයණ් ආකාර සටහන් යප්්න්යන් නූ. යමයනහි
යකරැවට අල්ලන්යන නූ. ඔයහ් ඉන්නවා. යමානවක්වත් යවනස්
යවන්යන් නූ. කිසී යද්ක රස ක් නූ කි ලා ඉතින් ය ෝගාවචර ා
ඒකට ප්ිළි ම් යහා නයකාට, ය ෝගාවචර ා තුළ තිය න භව
තෘෂ්ණාව වැඩ කරන හැටි ෙලනයකාට සංයේග ප්හළ යවනවා.
ඇඟ කිලියප්ාළනවා. ඒක සඳහා ොල මහලු කි ල යවනසක් නූ. ස්තරී
ප්ුරැෂ කි ල යවනසක් නූ. උගත් නූගත් කි ල යවනසක් නූ. දුප්්ප්ත්
යප්ෝසත් කි ල යවනසක් නූ, නිබ්බිදාව ප්හළ කරලා යදන ෙවට
කර්මස්ථානාචාර් වර ා යමාන තරම් උත්සාහ කළත් හූම
ය ෝගාවචරය ක්ම නිබ්බිදායවන් ප්ැනල න්න වරක් යහෝ උත්සාහ
කරනව. යම්ක කමයථානාචාර් වර ාට යලාකු “කමයස්ථාන ක්”.
භාවනාව හරි ගි ා නම් ය ෝගාවචර ා එතනින් න්ඩ හදනවා.
ය ෝගාවචර ාට ඒක නීරස යවන්න ප්ටන් ගන්නව. එප්ා යවන්න
ප්ටන් අරගන්නව. තනි ම කල්ප්නා කරන්න ප්ටන් අර ගන්නව.
යමයතක් යවලා තිෙුණු කමටහන් ශුද්ධ කිරිලි ආදී ධමය සාකච්ඡාවලින්
යවන් යවලා මට තනි ම භාවනා කරන්න ඕන, මට තනි ම යම් වැඩ
ටික කරයගන න්න ඕන, කි ලා ඉතින් තනි ම කල්ප්නා කරන්ට
ප්ටන්ගන්නව.
ඇත්තටම ය ෝග ජීවියත් සමග්ගානං ත්පා සු්ඛා කි ලා
කි න්යන්, ඔන්න ඔ යවලාවට ි, මීට වැඩි තමන්ට වැඩි භාවනා
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කරප්ු ඇත්තන් එක්ක නිතර සාකච්ඡා කළ ුත්යත්. ඒ යේලායේදී අර
කි න ෙැඳීම නූ. අර කි න ඇලීම නූ. ඒ නිසා යච්තනා ප්හළ
යවන්යන නූ. යම්ක තම ි ය ෝගාවචර ාට ප්ාළුවට යහ්තුව. නමුත්
ය ෝගාවචර ා දන්යන් නූ ඒ යමායහාත අමරණී යමායහාතක් ෙව.
ඒ යමායහාත අමරණී යවන්යන යමාකද? එතන නූ ෙැඳීමක්, එතන
නූ තෘෂ්ණාවක්, එතන නූ කමය රැස් කිරීමක්, එතන නූ ජාති ක් ඇති
කරල යදන ගති ක්. එයහම නම් එතන අමරණී ි. යම් තාම
ස්ිරසාර නිබ්බිදාවක් නිවනක් ලැබිලා යනයම ි. තදඞ්ග වශය න්
නිවන ලැබීයගන එනයකාට, නිවන් යප්රහැයර් කසකාරය ා
එනයකාට, ෙ ගුලු ය ෝගාවචරය ෝ, යමෝඩ ය ෝගාවචරය ෝ, එයහම
නැත්නම් ය ෝනියසෝ මනසිකාර නැති ය ෝගාවචරය ෝ හැරිලා
දුවනවා ෙ යවලා. මහා ප්ාළු ි, මහා ෙ ි, මහා අසරණ ගති ක්,
එප්ා යවනවා, කිසිම යවනසක් නූ කි ල ඒ එන තත්ත්යවට මූණ
දීගන්න ෙැරි යවනවා.
ඒක නිසා සාමාන මිනි ක් දිහා ෙලලා, ඒ මිනි දියග්
උත්ප්ත්ති දැකලා, උත්ප්ත්ති ට යහ්තුව තෘෂ්ණාව දැකලා, තෘෂ්ණාවට
යහ්තුව ෙැඳීම දැකලා, ඒ නිසා ෙැඳීම නැති කරගන්ට ඕන කි ලා
කිේයවාත් සාමාන මළ යගදරක ඉන්න කිසි යකයනකුට නම් යම්
කාරණාව වැටයහන්යන නූ. ඒ ඇත්යතා කි ි අප්ිට යකායහාමත්
ඔ කි න තරම් ෙැඳීමක් ඇත්යතත් නූ. හැෙැ ි ගිහි යග් අතාරින්ට
වත්, කාම යද්වල් අතාරින්ටවත් කිසිම අ ිතිවාසිකමක්, නැත්නම්
ප්ුළුවන් ෙවක් ඒයගාල්යලෝ හිතන්යන නූ. කාම සැප් විඳීම තම ි
අ ිතිවාසිකම වශය න් හිතන්යන්. ඒ කරලා හිතනවා මට අමරණී
යවන්න තිය නවා නම් යහාඳ ි. නමුත් විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ාට
ඊට වැඩි ස්වණයම අවස්ථාවක් ලැයෙන්යන, භාවනා චිත්ත විිය ්
ම් තැනක නිබ්බිදා ඤාණ ප්හළ වුණා නම් එතනදී යත්රැම් අරගන්ට
ඕන යමන්න යම්ක තම ි ෙැඳීම නැති තැන. යමතනදි මයග හිත
වධ ය කරගත්යත නැත්නම්, යම්ක ඉතාමත්ම වැදගත් විප්ස්සනා
ඤාණ ක් ෙව ඤාණ ට හසු කරගත්යත් නැත්නම්, යකායහාමටත්
නිබ්බිදාව ප්ිළිෙඳ ද්යේෂ හිත ප්හළ යවනවා. නුරැස්නා ගති ප්හළ
යවනවා. විසුමක් නැති ගති ප්හළ යවනව. උඩත් කටු, බිමත් කටු
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වයග් ප්හළ යවනව. කිසීම රස ක් නූ. අප්ි වයග් යම් ජීවිත නිකම්ම
නිකන් කැයල්ට, ප්ැදුරට නාකි යවන මනුස්සය ා වයග් කැයල්ටම
යගවිලා නවා යන්ද? යමයහම කරලා යම්ක ඉවර ක් කරගන්ට
ප්ුළුවන්ද? කි ලා හැම යවයල්ම ප්රාජිත ප්සුොන, නිබ්බිදාව මත
ද්යේෂ කරන හිත ප්හළ වුයණාත්, ඉතින් ඒක යම් දීප්ු තූග්ග ප්ිළිගන්ට
කැමති නැති, ය ෝගාවචර යනාවන, අතාර්කික වැඩක්. ඉතින් යම්ක
කි නයකාට හුඟයදයනක්, යම් තත්ත්වවලට මූණ යදන ඇත්තන්
සැයලන තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා ඇති. නමුත් ඒ සඳහා කි න්ට
තිය න්යන්, ඔයතන්ට ප්ත් යනාී ගි යකයනක් නූ, නවම ි.
යමන්න යම් තත්ත්ව ප්ිළිෙඳ අතීරණව වහා තීන්දුවකට එළයෙන්යන්
නැතුව ගත කරන යකනායග ය ෝග ජීවිත රැයකනවා. ඒ ප්ුද්ගල ා
යම් රැල්ල සැර ක්, යදකක්, තුනක්, හතරක්, ප්හක්, හ ක්, හතක්,
යකළ යකෝටි වාර ගානක් මූණ දීලා දීලා දීලා යම් අමිහි රි තත්ත්ව
යත්රැම් අරගන්නවා. අරමුණ යගීයගන නයකාට අරමුයණ් රස
භාව , අරමුයණ් සටහන් ආකාර නැති යවලා අරමුයණ් තිය න
ආනාප්ාන යදක අතර යවනස දැකගන්න ෙූ, ප්ිම්බීම හැකිළීම අතර
යවනස දැකගන්න ෙූ, අතීත අනාගත යද්වල් අතර යවනසක් නූ,
ොහියර් අභන්තයර් කි ලා යවනසක් නූ, ඔක්යකාම ෙලු වමයන
යගාඩක් වායග්, කප්ප්ු ප්ණුයවා රිත්තක් නලි න්නා වායග් යප්්න්ට
ප්ටන් අරගන්නයකාට, යත්රැම්ගන්ට ඕයන යමන්න භාවනායේ
ප්රතිඵල .
යම් ප්රතිඵල ඤාණ ට හසු කරයගන නිබ්බිදා ඤාණ ට හසු
කරගත්තා නම්, අන්න අර මරණානුස්සති භාවනාව දියග් අප්ි
අරයගන ගි තැන, යමාකක්ද? යමතන ෙැඳීමක් නම් ඇති යවන්යන්
නූ. ෙැඳීම යනයම ි ප්රශ්යන තිය න්යන, දාලා දුවන එක ි. නමුත්
ඤාණවන්ත ා කල්ප්නා කරනවා යම්ක නම් සත , යම්ක යම්
භාවනාම තත්ත්ව ක් නම්, යම්ක නම් සත , යම්කත් එක්ක මම
ඉන්න තාක් කල් කවදාක්වත් යම් තත්ත්ව මට යේවා කි ලා
ෙැඳීමකුත් නූ. යනායේවා කි ලා තරහක් ගන්නත් එප්ා. අන්න ඒ
ඇලීමක් ෙැඳීමක් නැති තැන තම ි තෘෂ්ණාව ප්හළ යනායවන තැන.
සංසාර ක් ප්ුරා තෘෂ්ණාවත් එක්ක ජීවත් යවච්ච් මනුස්ස ට
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

යමයතන්ට ගි ාම මහ ප්ාළු ි. රැස්සන්යන් නැති ගති ක් එනවා.
ඉවසාගන්ට ෙැරි ගති ක් එනවා. විගහට සළුව ගසලා දාලා නැගිටින්ට
හියතනවා. මං යම් යවනුවට යකාච්චර යහාඳද ඇල යදාළ ගංගාවල්
හදමින් මිනිස්සුන්ට ඒදඬු ප්ාලම් හදමින් ප්ින් යකරැවා නම් කි ලා
හියතනවා. මීට වැඩි යකාච්චර යහාඳද මම තරිප්ිටක කට ප්ාඩම්
යකරැව නම් තරිප්ිටකධාරී වුණා නම් කි ලා හියතනවා. නා නා ප්ර
යද්වල්වලින් මාර ා “කාමා ්ත පඨමා ්සනා දුතියා අරති වුච්චති”18
කි න තායලට එකක් එකක් යස්නාවල් යගනල්ලා යප්න්නවා ඕක
තම ි මම කිේයව භාවනා කරලා ඇති වැඩක් නූ, ගිහිල්ලා අප්ි
යදන්න එකතු යවලා එයහනම් යම් යම් වැඩ කරමු කි ලා කරට අත
දාගන්න හදනවා. ය ෝගාවචර ා තනි උයනාත් ඒකාන්තය න්ම
මරණ ට තමා, අහු යවන්යන. අහු යවන්යන් එක සැයර් යනයව ි.
යම් තත්ත්ව ට වඩා රැචි යද ක් යහා න්ඩ නව. ඒක ප්ිළිෙඳව
තෘෂ්ණාව ප්හළ යවනවා. යච්තනා ප්හළ කරනවා. කමය රැස් කරනවා.
ජාති ඇති යවනවා. මරණ සිද්ධ යවනවා. නමුත් විප්ස්සනා
ය ෝගාවචර ාට යම් හම්ෙ යවන තත්ත්ව , මරණානුස්සති භාවනාවට
ප්රතිප්ක්ෂ එකක් වශය න් යහෝ ඉදිරිප්ත් කරයගන ඒ තත්ත්යවට න
යකනා යමතනදී කල්ප්නා කරගන්න ප්ුළුවන් වුයණාත් යමයතක්
ප්ැවති සති සමාධිය ් ශක්ති නිස ි මට යම් අරමුණ තුළ ඇත්තා වූ
අනිමිත්ත, අප්පණිහිත, සුඤ්ඤත තත්ත්ව මතු යවලා තිය න්යන්,
යම්ක මම ඤාණය න් අල්ලාගන්ඩ ඕන, වට කරගන්න ඕන,
ද්යේෂය න් ෙැහැර කරන්න නරක ි, වැරදිල්ලක් කි ලා හිතන්න
නරක ි. එයහම නැත්නම් යම්යකදී යහලකින් ප්ල්ලට ඇදයගන
වැටුණා වායග් අන්ද මන්ද යවන්ට නරක ි. යම්කට නැවත නැවත
මූණ දීලා, කවදා යහෝ යම්කට සම සිත, ප්ිළිගන්නා සිත, නිබ්බිදා හිත,
ප්හළ කරගත්ත නම් ඒකට කි නව නිබ්බිදා ාණය කි ලා. නිබ්බිදා
ඤාණ තම ි විප්ස්සනාවල ති න ප්ුළුල්ම ඤාණ . ඒක හැම තැනම
ප්ැතිරිච්ච යද ක්.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18

ඛුද්දක නිකා , සූතර නිප්ාත , මහා වර්ග , ප්ධාන සූතර .
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20-වන ධමය යද්ශන .

යම් අනුව නිබ්බිදා ඤාණ ප්ුහුණු කරන්ට යහාඳ සාමාජික වූත්,
විප්ස්සනා වයග් ගැෙුරැ වූත් යහාඳ ප්ණිවිඩ ක් මරණානුස්සති
භාවනායව තිය න්යන. ඒක නිසා අප්ි කලින් කිේවා නම් මරණ
ම් කිසි අභද්ර, අකලාණ, එයහම නැත්නම් දුමංගල තත්ත්ව ක්
කි ලා, ඒක ඇත්ත තම ි විප්ස්සනාව දන්යන නැති, එයහම නැත්නම්
විප්ස්සනායේදී නිබ්බිදා ඤාණ ඉක්මවාගන්න තරම්වත් ය ෝනියසෝ
මනසිකාර නැති, නිත සඤ්ඤායව සුඛ සඤ්ඤායව සුභ සඤ්ඤායව
කුමාර සැප්ය ගත කරන ඇත්තන්ට. ඒ අ ට යම්ක දුමංගල තම ි,
අකලාණ තම ි, යම්ක අවමංගල තම ි. නමුත් යම්කම මංගල්ල ක්
යම්කම භද්ර කාරණාවක් යම්කම කලාණ ධමය ක් ෙවට ප්ත් කරන්න
නම් දෘෂ්ටි ම ි එකම යහ්තුව. යම් යද්, අරමුණක් දිහා වැඩි යවලාවක්
ෙලලා අරමුණ භාවනාවට
ට කරගත්යතාත් විප්ස්සනායවදි
අනිවා යය න්ම මූණ යදනවම ි. ඒක ප්ිම්බීම් හැකිළීයම් වුණත්
යවනවා. ආනාප්ානය ් වුණත් යවනවා. යමයතන්ට ගි නැති
ඇත්යතා තම ි ඔ යදක ෙදායගන රණ්ඩු කරන්යන. යමයතන්ට ගි
යකනාට නම් විසි කරන්න තිය න යද්, අනිමිත්ත, අප්පනිහිත,
සුඤ්ඤත කි න සඤ්ඤා ප්හළ කරගත ුතු යද් අල්ලයගන රණ්ඩු
කරන්න යද ක් ඇත්යතම නූ. යමාන අරමුයණ් ගි ත් ඔයතන්ට
එනවාම ි. භාවනා යනාකරප්ු යකයනකුට එක ප්ාරට මතු කරලා
යදන්ට ප්ුළුවන් තැනක් තම ි මිනි ක්. මිනි ක් ඉදිරි ට නයකාට
ප්ෘථග්ජන ා, කාම සැප්ය හිටප්ු මඩවලට ට යවලා ඉන්න යකනා,
එක ප්ාරට ගැස්සිලා අන්න අර නිබ්බිදා තැනට මතු යවනවා. නමුත්
ඔහු හැම යවලායවම ඒයකන් ඉවත් යවන්න ෙලනවා, අ ින් යවන්ට
ෙලනවා. ද්යේෂය න් කල්ප්නා කරනව. අවමංගල ක් විදිහට
කල්ප්නා කරනව, අභද්ර යද ක් විදිහට කල්ප්නා කරනව, අකලාණ
යද ක් විදිහට කල්ප්නා කරනව. නමුත් ය ෝගාවචර ාව සවයඥ න්
වහන්යස් එයතන්ටම අඬගහයගන ගිහින් මතක් කරල යදනව,
යමන්න යම්ක තම ි උයේ ශරීර ටත් යවන්යන්. යම් ධමයතාවම ි.
ඒකාන්ත ි. යම්ක ඉක්මවලා නූ. ඉක්මවන්ට ප්ුළුවන්, අරමුණට හිත
දාලා අරමුයණ් නිබ්බිදාව එනයකාට ඒකට සාදර ීයමන්, ෙැඳීම නැති
කරගැනීයමන්, තෘෂ්ණාව නැති කර ගැනීයමන්, යච්තනා සහ කමය
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

නැති කරගැනීයමන්, ජාති නැති කරගැනීයමන්. ඒක නිසා ඇතුළට
අත දාලා හරි ටම ඒ ගැට වැයටන තැන, අඩි ටම අත දාලා,
සවයඥ න් වහන්යස් අත ගන්නවා. ය ෝගාවචර ා කැමති නම්
අල්ලනවා, කැමති නම් අතාරිනවා.
ඒක නිසා යෙෞද්ධ ප්රිසර ක හැදිච්ච, නැත්නම් සංස්කෘති ක්
සහිත, විප්ස්සනාවට ජීවිත ප්ූජායවන් ගත කරන යකනා ොහිර
මරණ එදියනදා භාවනායවදි ගන්න යද්ත් එක්ක සම්ෙන්ධ කරගන්න
හැටි දන්නවා නම් කල්ප්නා යව ි මම යම් වායග් අවස්ථා යකාච්චර
නම් ප්නිනවාද කි ලා. භාවනායේදී යවන්ට ප්ුළුවන්, එදියනදා ජීවියත්දි
යවන්න ප්ුළුවන්, ප්ින් දහම් කරනයකාට යවන්ට ප්ුළුවන්, යම්
තත්ත්යවට ආප්ුවාම අප්ි විවිධාකාර වියනෝදාංශ රාශි ක් ඇති කරයගන
තිය නවා නිබ්බිදාව මගහැරලා වියශ්ෂය න්ම ඒක වැරදිල්ලක්,
ප්ැරදිල්ලක්, ෙංයකායලාත් ීමක්, ප්ච ීමක්, මිලාන ීමක් වශය න්
සලකලා යමානවා හරි රසවත් යද්කට හිත ය ාදවන්න. ඒක නිසා
මරණානුස්සති භාවනායව යොයහාම ගැෙුරකට න්න ප්ුළුවන්
ආරාධන ක් යදාරක් විවෘත කරගන්ට ප්ුළුවන් විප්ස්සනා
ය ෝගාවචර ාට වියශ්ෂය න්ම යම් ෙව දැනයගන භාවනා කයළාත්.
සමථ ය ෝගාවචර ාට උනත් සාමානය න් ආනාප්ාන යහෝ වමතරී
භාවනායවත් යම්ක තිය නවා. ෙුද්ධානුස්සති භාවනායව ඒ තරමටම
යම්ක යප්න්නන්යන නූ, අනිකුත් ධාන ලෙන්න ප්ුළුවන් හුඟක්
කමයස්ථානවල යම්ක තිය නවා. අරමුණ යගීයගන යගීයගන
නයකාට යගයවන්නා වූ අරමුණ ප්ිළිෙඳව සටහන් ආකාර අමතක
ීයගන
නයකාට ය ෝගාවචර යග හිත යමානවා හරි යද්ක
එල්යලන්ට හදනවා. නැති යවච්ච නීවරණ ක් යකායහාම හරි
නැවතත් අරයගන ඔයඩාක්කුයව දාගන්ට හදනවා. නැත්නම් ප්ාළු
ගති ක් දැයනනවා. ආන්න එයතයනදී ඒ නැති යවමින් ප්වතින්නා වූ,
නීරස වුණා වූ, යනායප්නී ගි ා වූ, සුමුදු උනා වූ, සිනිඳු උනා වූ
අරමුයණ්ම හිත ප්වත්වන්ට නම් ය ෝගාවචර ාට තමන්යග්ම වැරදි
තුළින්, තමන්ම මීට ඉස්සර කරගත්තු වැරදිවලින් ලොගත්තා වූ
ප්ළප්ුරැද්යදන් නැවත නැවතත් භාවනා මනසිකාර නිසි මගට නිසි
යප්රමුණට යගනත් තැබීයම් වියශ්ෂ ශක්ති ක් අවශ කරනව. යම්ක
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20-වන ධමය යද්ශන .

නිස ි අප්ි කි න්යන යන්වාසිකව භාවනා කරනයකාට භාවනා
ප්ිරිසක් එක්ක ඉඳයගන භාවනා කරනයකාට ඔ වැයටන වැයටන
යවලායව ආප්හු නිසි මගට මැද මාගය ට එන්න තිය න අවස්ථාව
වැඩි ි. තමන් ප්ුද්ගලිකව නම් භාවනා කරන්යන, කාම යලාකය නම්
භාවනා කරන්යන, ඒ වැයටන වැයටන අවස්ථාවක් ප්ාසා ඒ ඇති
වුණා වූ භාවනායව සි ුම් භාව අප්රකට භාව මත යවන ඕළාරික
කාම අරමුණු දියග් හිත දුවන නිසා, දුවන්නට ඉඩ ප්හසුකම් තිය න
නිසා ආප්සු මැද මාගය ට එන්ට අවස්ථාවක් ඉතින් ආ ි සමහර විට
යම් ජීවිතය ් යනාඑන්ට ඉඩ තිය නවා. ආය ් ප්රස්තාවක් කවදා
ලැයෙ ිද කි න්ට ෙූ. ඒක නිසා එවැනි කඩඉමක් ප්ැනගන්න
අවස්ථායවදි සමථ යේවා විදර්ශනා යේවා, ොහිර විකල්ප් හිතට නැති
වන්ට ඕන. යම්කම ි යම් මත්යත මම අද විනිශ්ච ක් කරන්න ඕනූ
කි ලා යලාකු අධිෂ්ඨායනකින් ය දුයණාත් නම් ටියකන් ටික ටියකන්
ටික හුරැ යවන්ට ප්ටන් අරගන්නවා හිත ඒ සි ුම් අරමුණම ි මයග්
ආහාර වි
ුත්යත, ඒ මත්යතම මම නැවත නැවත කට ුතු කරන්න
ඕන කි ලා. යම් යවලායවදී හිත ප්සුොන එක, වටප්ිට ෙලන එක,
පටිවානිතාව කි ල කි නව. ඒක හැටි. මම ය ෝගාවචරය ක්
වශය න් යම්කටම ය යදන්ට ඕනූ කි ල යලාකු භාවනාම
දි ුණුවක්, ඉමක්, ප්ැනගන්නව. ඒකට ඉඟි ක් මරණානුස්සති
භාවනායවන් ගන්න ප්ුළුවන්.
ඒ වායගම තම ි මරණානුස්සති භාවනාව සතිප්ට්ඨාන
භාවනා යනාකරන සාමාන ආගමික හැඟීමක් ධාර්මික හැඟීමක් ඇති
යකයනකුට ජීවිතය ් තිය න යනාය ක් මද මකලා සංයේග ඤාණ
ප්හළ කරලා යදන්ටත් උදවු කරනව. මරණානුස්සති භාවනායේ
තිය න තවත් ආනිශංස ප්ක්ෂ ක් යම් කතා කරන්යන. මරණ ගැන
කල්ප්නා යනාකරන යකනා ආත්ම මද , ය ාබ්ෙන මද , ආයරෝග
මද , ඓශ්වර් මද කි ල නානා ප්ර ළාමක තාවකාලික යද්වල්
අල්ලයගන යනාමිය න්නන් යස් ගත කරනවා. ජීවිත මද ඇති
යකනා මරණ
අහන්ඩවත් කැමති නූ. ඒ මනුස්ස ාට ඒ
යනාදැනුවත්කම නිසා, යමාකක් හරි යවලා ඔ මැරිල තිය නව, මම
නම් මැයරන්යන් නූ කි නවා වයග් රන්ඩු සරැවල් කරමින්, යදප්ා
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යේලි ෙැඳගනිමින්, වැටවල් ගසාගනිමින්, නඩු කි මින් ගත කරන
ජීවිත සම්ප්ූර්ණය න් මරණ අමතක කරන්න හදන එකක්. ඒක ි
හුඟාක් යවලාවට භාවනා මධස්ථානවලට යේවා සාමාන ආගමික
මධස්ථානවලට යේවා උදවු කරන්නා වූ ධනවත් යවළඳ
වාප්ාරිකය ෝ යම් ෙණට කැමති නූ. යමාකද, එතයකාට
ඒයගාල්ලන්ට ඒ වප්ාර අතර හැප්්ප්ී හැප්්ප්ි උත්සාහ කරන්ට ශක්ති
නැතිව නවා. මයගන් ප්ස්යස යම් ටික ඔක්යකාම ඉවර ි, නැත්නම්
යම් වස්තුව ඔක්යකාම මට දාල න්ඩ යවනවා. යම්ව ප්ත් යවන්යන
හුඟක් යවලාවට මම අකමැති ප්ුද්ගල න් අතට කි න එක කල්ප්නා
යවනවා නම් ඔ තරම් අතිකාල යස්වාවල් කරමින් සල්ලි හම්ෙ
කරන්ට හියතන්යන් නූ. ඒ නිසා ඒ ඇත්යතා කැමති නූ ජීවිත මද
කඩලා දානව දකින්න. ඒයගාල්යලා හිතායගන ඉන්යන මම තම ි යම්
වාප්ාරය අ ිතිකාර ා. ඉඩම් හිමි වැවිලිකරැ. එයහම නැත්නම්
ඒයක ෙූදල්කාර ා ආදී වශය න් නම් ගම් ගහයගන ජීවත් යවනවා.
නමුත් මරණය ්දී යම්ව ඔක්යකාම බින්දුවට ට යවනව.
ඊගාවට ය ාබ්ෙන මද තිය නවා. ඔ භාවනා කරන්ට
යකස් ප්ැහිච්චහම කැලූගත යවලා ඕව කරන්න ප්ුළුවන්. අයප්් යම්
තරැණ ජීවියත්, ඒක නිසා ඒ සිලිලාර අප්ි විඳින්න ඕන කි ලා
යදමේප්ි න් එක්ක ගුරැවරැ එක්ක රණ්ඩු කරන තරැණ ප්රම්ප්රාවක්
ඉන්නව. ඒ කට්ටි හිතනව ය ාබ්ෙන හැමදාම තිය නව ි කි ලා.
නමුත් මළකුණක නූ. ය ාවුන් යකයනක් මැයරන්යන් නැත , ප්ිරිමි
යකයනක් මැයරන්යන් නැත , යලේඩු මැයරන්යන් නැත , එයහම
එකක් නූ, ඔක්යකාම සම යස් මැයරනයකාට. උත්ප්ත්ති ගැයබ්දිත්
මැරිල නව. ඕන තැනක මැරිල න්න ප්ුළුවන්. ඒක දකිද්දී යප්්නව
ය ාබ්ෙන මද ට කිසි යස්ත් මා ිම් කරලා නූ මරණ .
ආයරෝග මද තිය න ඇත්යතෝ හිතනවා, එ ා මැරිල
තිය න්යන අහවල් යලඩකින්, අහවල් වැරදි වැඩ කරප්ු නිසා. මට
නූ, මම ආයරෝග ි කි ල. නමුත් යහාඳ නියරෝගී ඇත්තන්ටත් හදිසි
මරණ සිද්ධ යවනව. ෙුරැම කි මනක් තිය නව “මැයරන්යන නැති
යවයදක් නැහැ” කි ල. යකා ි යවදත් මැයරනවා. හැෙැ ි කතා
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කරන්යන නම් ඉන්නකන් ආ ුර්යේද ගැන තම ි. යම් යදවි න්
වහන්යස්, යදවි න් වහන්යස ගැන කතා කරල ආ ුර්යේයද
ශ්යලාක ක් තිය නව
“අ්හා නිර්මාණ ්කෞශලයං - ්ය්න ිශ්වං ිනිර්මිතං
ජගතයස්මිං සුිපු්ල් - ස්වස්ත්තෝ නන්කෝපි ලභය්ත්”
යම් විශ්ව නිර්මාණ කළ යද ි න්යග නම් ප්ුදුම නිර්මාණ
යකෞශල ක් තිය න්යන කි ල, උන්දැ නිර්මාණ කරප්ු යම් යලෝයක
එකම මනුස්සය ක්වත් ආයරෝග නැතිලු, එයකක්වත් හදාගන්න ෙැරි
යවලා තිය නව යදවි න් වහන්යසට කි ල. ඉතින් වවද ශාස්තර ම
ප්ච යවනව. ආ ුර්යේද ගැන කතා කරන යවදත් මැරිල නව. ඒ
හින්දා අප්ි හිතුව නම් අප්ි යවද ප්වුලක ඉප්දුණා නම් මීට වැඩි ඉන්න
තිබ්ෙ, වවදකම් කරගත්ත නම් ඉන්ඩ තිෙුණා කි ලා, ඔ
ඔක්යකාම සුළි සුළඟකට අහු වුණා වයග් ගසලා දාල නව මිනි ක්
දකිනයකාට.
ඒ වයග් තම ි ඓශ්වර් මද . රජ සැප් හම්ෙ වුණා නම්
මට, මං හිතප්ු අර යද් හම්ෙ වුණා, එයහම යවන්යන නූ කි ල අප්ි
හිතායගන ඉන්නව. අප්ි මැයරන්යන නූ අකායල මැයරන්යන
යමන්න යම් නිස ි කි ල ඓශ්වර්
ලොගැනීම සදහා කට ුතු
කරනව අමරණී ත්ව ලොගන්න වයග්. නමුත් යම් ඔක්යකෝම ඒ
මාරාන්තික අවස්ථායවදි ට යවනව දකිනයකාට ඕනැම ජ යද්ව,
ෙලයද්ව වයග් මහා ධනවතුන්ටත්, මහා ධන සිටුවරැන්ටත්
ඔක්යකාටම යනාකි ෙැරි තායලට සහලවල න ගති ක් ඇති කරල
යදනව. ඒ නිසා ඒ ඇත්යතා නැවතත් කල්ප්නා කරන්න ප්ටන්
අරගන්නව මනුෂය ා තායලට. ඉප්දිලා මැරිල න ජාති ක් විදිහට
කල්ප්නා කරන්න ප්ටන්ගන්නව. යම් වයග් සංයේග ඥාණ ප්හළ
කරන්නත් ශක්ති ක් තිය නව මරණ ට.
ඒ ඇයරන්න සමහර ඇත්යතා ඒ වායග දැඩි ආශාවල් නැති
වුණත් මරණය ්දී ළතැවුල් යදන්න ප්ටන්ගන්නව. විලාප් යදන්න
ප්ටන් අරගන්නව. ආන්න ඒ ප්ටන්ගන්න ඇත්තන්ටත් මරණානුස්සති
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

භාවනාව මතක් කරනයකාට ඒක ම් විදිහකට සනීප් කරන ගති ක්
අස්වසා ලන ගති ක් තිය නව. මරණ අනිවාර් ය න්ම අප්ි ප්ුහුණු
කළ ුත්තක්, දැකි
ුත්තක්. ඒ නිසා මරණය දි එච්චර විලාප් යදන්න
යද ක් නූ, අප්ටත් යම් යද් යවනවා. අප්ි කාටත් ඔ යද් යවනවා.
උයේම අම්මා නිසා යනයම්, උයේම තාත්තා නිසා යනයම්, කාටත්
යම් යද් යවනවා කි ල කිසා යගෝතමීට ෙුදුරජාණන් වහන්යස් දීප්ු අෙ
ඇට උප්මාව වායග මරණ ප්ුදුමාකාර යලස යම් හූම යද්ම සම
කරන ගති ක් තිය නවා. ඒක නිකන් අර තනිකර තිත්ත කසා ක්
බිවුවට ප්ස්යස ඒ කසාය කහට රස නිසා, අප්ිට යදයවනි දවයස
කසා යොන්න එප්ා යවනවා. ඉතින් එතයකාට කි නව කහට ප්ුවක්
කූල්ලක් හප්න්යඩ ි කි ල කසා බීල ඉවර යවලා. එතයකාට අර
කහටට යම් කහට කැප්ිච්චහම කසා වල තිය න ප්ැඟිරි ගති නැතුව
නව. ඒ වායගම තම ි මරණ ඇති යවන යවලායවදි ළතැවුණු
යකනාට කි ලා දුන්න නම් මරණ ජාති යබ්ද ක්, ලිංග යබ්ද ක්,
ව සක්, උගත් නූගත්, ඓශ්වර් යබ්ද ක්, යරෝග ආයරෝග ගති ක්
නූ, ඔක්යකෝටම සමාන ි. ඒක නිසා යම්ක කාටත් යවන යද ක්
කි ලා එතයකාට අස්වසන ගති ක් තිය නවා.
ඒ වායග්ම ි ම් කිසි යකයනක්, ඊට වැඩි සංසායර යමෝරච්ච
යකයනක් නම්, නිස්සරණාධාශ ට - ප්මා යවලා තමන්යග ප්වුල
මැයරනකන් ඉන්යන නැතුව, එයහම නැත්නම් තමන් යප්න්ෂන්
ගන්නකන් ඉන්යන් නැතුව, අර යද් යම් යද් යවනකන් ඉන්යන නැතුව,
එවුවා ඔක්යකාමත් තිය ද්දී යම්ක මට අතාරින්න ප්ුළුවන්, අත්හැරි
ුතු ි කි ලා එළයෙන ගති ක් තිය නවා. ඒක කරන්ට නයකාට
ඉතින් නා නා ප්රකාරව අප්ි යමයතක් කල් රැස් කරප්ු වටිනා නූ ප්ිරිස
එල්යලනවා, දිව යලෝයකට න්න ගි ගමරාළ වලියග එල්ලුණාට
ප්ස්යස ප්ිටිප්ස්යසන් ඇවිල්ල එල්ලුණ ප්ිරිස වායග් ඉතින් එල්යලන්න
ප්ටන් අරගන්නවා. අයන්! ඔ ගි ාම රෑට කන්ට හම්ෙ යවන්යනත්
නූ. ඔ ගි ාම තනි ම ඉන්ට යවන්යන, යෙයහතක් යදන්ට
යකාත්තමල්ලි ටිකක් තම්ෙල යදන්ට යකයනක් නූ. ප්ේ, න්ඩ එප්ා,
කි ල ඉතින් අඬායහෝගානවා. ඒ යවලායවදි අභීත ීර් ක් අවශ
කරනව ඒ ප්ුද්ගල ාට නිස්සරණ සාක්ෂාත් කරගන්න. ඒ වායගම
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තමන් හම්ෙ කරප්ු මුදල ප්ිළිකාවක් වයග් කා වැයටන්න ප්ටන්
අරගන්නවා තමන් ප්ිටිප්ස්යස් ඇවිල්ල. ගිනි ගත්ත කඩ ගුලි ක්
අයත් ති ායගන ඉන්නයකාට ප්ිච්චි ප්ිච්චි න්නා වයග් ඒක දැයවන්න
ප්ටන් අරගන්නවා. ඒවා ඔක්යකාම අතාරින්න නම් මරණානුස්සති
යහාඳ තිගැස්මක්, යහාඳ තල්ලුවක් යදන ගති ක් තිය නව.
නිස්සරණාධාශ . ඒ වයග්ම තම ි ඒ වැඩ ප්ිළියවයළ්දී නා නා
ප්රකාර කරදර දුක් කම්කයටාලු එනවා. ආන්න ඒ කම්කයටාලුවලදී
යමවුවාට වැඩි මම සංසායරදි විඳලා තිය නවා. යම් එකක්වත් අලුත්
යද්වල් යනයම ි. යම්කට යොරැවට අඬායහෝගාල යලෝක
යහාල්ලන්න ගි ාට වැඩක් නූ. යහල්යලනවා තම ි. ටික යවලාවක්
ගි ාම සිහි එලවාගන්ඩ ශක්ති ක් මරණානුස්සතිය තිය නව. ඒ
නිසා අප්ි ගත්ත භාවනා අත්දැකීමට අප්ි යම්ක කිට්ටු කරගත්යතාත්
භාවනායවදී අරමුණ දියග් යහාඳට හිත සමාහිත යවලා ඒ අරමුයණ්
යකානක් අගක් යහා ාගන්න ෙැරි, යහාඳක් නරකක් යහා ාගන්න
ෙැරි, ප්ිම්බීමක් හැකිළීමක් ඇතුල් ීමක් ප්ිට ීමක් යහා ාගන්න ෙැරි,
එයහම නැත්නම් හැඩ ක් ආකාර ක් යහා ාගන්න ෙැරි තත්ත්ව කට
එනයකාට කල්ප්නා කරගත්යතාත් යකයනකුට හිතාගන්න ප්ුළුවන්
නම් - යම්ක අමරණී තත්ත්ව ක්. ඕනම අරමුණකින් යමතන්ට
න්ට ප්ුළුවන්. යම් අමරණී ත්ව ප්රතික්යෂ්ප් කරන එක යන්ද මම
කරන්යන. යම්ක කතා කරන්න අකමැති ීම යන්ද මම කරන්යන.
මම කවදා යහෝ යම්කට ඡන්ද දුන්යනාත්, යම්කට මයග ජීවිත ප්ාවා
දුන්යනාත්, එයහනම් සවයඥ න් වහන්යස් සාක්ෂාත් කරප්ු
අමරණී ත්ව එච්චර අමාරැ යද ක් යනයම ි. ආන්න ඒ වයග් අභීත
විනිශ්ච ක් අරගන්නත් ප්ැහැදිලිවම මරණානුස්සති භාවනාව යහ්තු
යවනව.
ඒ වයග්ම තම ි ය ෝගාවචර සමහර ඇත්යතෝ, හුඟක්
අත්තකිලමථානුය ෝග ට ෙර යවච්ච ඇත්යතෝ, මරණානුස්සති ගැන
කථා කරනයකාට සි දිවි නසාගන්ටත් යහ්තු යවනව. වරක්
සවයඥ ින් වහන්යස් - යම්ක වින යප්ායත්ම ි සඳහන් යවන්යන් උන්වහන්යස් මරණානුස්සතිය තිය න ආනිශංස, එයහම නැත්නම්
අශුභය ් තිය න ආනිශංස ප්ක්ෂ විස්තර කළාට ප්ස්යස් හුඟාක්
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ස්වාමීන් වහන්යස්ලා සි
දිවි නසාගන්න යප්ළෙුණ ි කි ල
තිය නවා. ප්ස්යස සවයඥ න් වහන්යස අරණගතව වියේකීව ඉඳල
ඇවිල්ල ෙලනයකාට යොයහෝම ප්ිරිස අඩු යවලා. අහනයකාට
යහා ල ෙලනයකාට අසුභ භාවනායව සහ මරණානුස්සති භාවනායව
සැර වැඩිකම නිසා සි දිවි නසාගන්න මට්ටමට ගිහිල්ල. එයතනදි
සවයඥ න් වහන්යස් ආනිශංස ප්ක්ෂ යද්ශනා කරලා ආනාප්න සති
යද්ශනා කරනවා. ඒ වයග් තදෙල මරණ යච්තනා ඇවිල්ල තමන්ට
අත්ත ක්ලමථය කරගන්න තමන්යග ආත්ම ක්ලාන්ත කරගන්න
ඇත්තන්ට ප්වන් සලන ගති කුත් තිය නව. මරණානුස්සති ඒ නිසා
හුඟක් කාමසුඛල්ලිකානුය ෝග ආදී යද්වල්වලට එන ඇත්තන්ට
ප්රතිකමය ක් වශය න් යහාඳ ි. අත්තකිලමථානුය ෝග ට ගිහිල්ලා
දැනටමත් තමන්යග් ආත්ම ක්ලමථ ක්ලාන්ත කරගන්න, නැත්නම්
දුක් යදන, ජීවිතවලට සමහර විට මරණානුස්සති ඕනවට වැඩි
යවන්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසා යම්ක ප්රය ෝජන සලකලා, අවස්ථායේ
හැටි ට කට ුතු කළ ුතු ධමය ක්.
මරණානුස්සතිය ් තිය න “උප්සංහරති” කි න ප්ද ට තවත්
යප්ායහාරක් දාන්න ප්ුළුවන් යද ක් තම ි ම් කිසි යකයනක් මරණ ට
තිය න ෙ , යහ්තුව. අප්ි කානු ප්ල්යල් මැරිලා
ිද, යගාඩ ගන්න
ෙැරි යලඩක් හැදිලා මැරිලා
ිද, අසිහිය න් මැරිලා
ිද ආදී
වශය න් අප්ිට කිසි යස්තම
් මාර ත් එක්ක ගිවිසුමක් නූ. ඒ ගිවිසුම
නිසා අප්ි මරණ ට ෙ ගති ක් තිය නව. අප්ිට ඕයන නම්
මරණය ්දී සිහිසන් ඇතුව මැයරන්න - ඒකට සාසනය සඳහන්
කරන්යන භද්ර මරණ කි ල - යහාඳ මරණ ක් ඇති කරගන්න
ඒකාන්තය න්ම යහාඳ ජීවිත ක් තිය න්න ඕයන. මරණ යහාඳ
යවන්න නම්, මරණ භද්ර යවන්න නම් යහාඳ ජීවිත ක් තිය න්න
ඕයන. යහාඳ ජීවිත ක් ගත කරන්න නම් නිතරම මරණානුස්සති
කරන්න ඕයන. හරි ප්ුදුම ීජ ගණිතම සංයක්ත ටිකක් යමතන
තිය න්යන්. යහාඳින් මැයරන්න නම් යහාඳින් ජීවත් යවන්න ඕන.
යහාඳින් ජීවත් යවන්න නම් මරණ සිහිප්ත් කරන්න ඕයන. ම් කිසි
යකයනක් මරණ නිතර සිහිප්ත් කයර් නැත්නම් ඔහුයග් ජීවිත
ය ාබ්ෙන මද ට, ආයරෝග මද ට, ඓශ්වර් මද ට, ජීවිත මද ට
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ට යවලා, අනුන් යනයම් මං විතරක් ජීවත් යවන්ට ඕන කි ලා මහා
කුඩුයක්ඩු ගතිවලින් ටප්ත් යවලා සමාජ ට ප්ිළිල ආකාර යවන
විදියහ් මහාත්ම ගති නැති ජීවිත ක් ගත කරනවා. එයහම යකනාට
ඒකාන්තය න්ම ජීවිත අසාර්ථක යවනයකාට මරණ ත් අසාර්ථක ි.
ම් කිසි යකයනකුට භද්ර මරණ ක් අවශ නම් ඒ ප්ුද්ගල ා යත්රැම්
අරගන්න ඕන යහාඳින් ජීවත් යවන්න. යහාඳින් ජීවත් යවන්න නම්
මරණානුස්සති අවශ ි. ඒ නිසා මරණානුස්සති , මරණ තම ි,
අමරණී ත්ව ට එකම සාක්ෂි . ඒ නිසා තම ි අප්ි විප්ස්සනා භාවනා
කළත් සමථ භාවනාව කළත් වරින් වර මරණානුස්සති සිහිප්ත්
කරගන්යන. සිහිප්ත් කරගන්නයකාට වැරදිලා යහෝ අප්ි තුළ ඇති
යවනවා නම් අප්ි ඔක්යකාම එකම ය ෝගාවචර න් වශය න් සමාන
සෙරහ්මචාරීන් වහන්යස්ලා කි ලා, ඒක හරි ප්ැත්තට හිතීමක්. එයහම
නැති වුයණාත් මරණානුස්සති භාවිත කරන්යන නැති ඇත්යතෝ මම
අසවලා, මං යමයහම ි යමයහම ි කි ලා ය ෝගාවචරය ා අතර ප්වා
මහ විවිධාකාර මත යභ්ද ඇති කරගන්නවා. සමගි නැති යවලා
නවා. සාමාන මිනිස්සු ගැන කතා කරන්න යද ක් නූ. නමුත්
මරණානුස්සති සිහිප්ත් කරනයකාට අප්ි ඔක්යකාම ඒ අමිහිරි
සත අතයර සමතල භාව ට ප්ත් යවනව. ඒ නිසා මරණානුස්ස ති
භාවනාව යොයහාම යහාඳ ි, යහාඳින් මැයරන්න කල්ප්නා කරන
යකනාට.
දවසක් සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන් වහන්යස් යම්ක ෙණකට
හරවනවා. ස්වාමීන් වහන්යස්ලා රැස් යවච්ච යවලාවක ධමය සභායේදී
ඇවැත්නි කි ලා කතා කරනවා. එතයකාට උන්වහන්යස්ලා එයහම ි
ස්වාමීන් වහන්ස කි ලා, එතයකාට සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන් වහන්යස්
ෙණක් කි නවා.
“භික්ඛු තථා තථා ිහාරං ක්ප්පති යථා යථාස්ස ිහාරං
කප්පය්තා න භද් කං මරණං ්හාති න භද්දිකා කාලකිරියා.”19
මහයණනි! එයහම නැත්නම් ඇවැත්නි, හළුවනි! ම් ආකාර ට
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19

අංගුත්තර නිකා , ඡක්ක නිප්ාත , සාරාණී
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වර්ග , භද්දක සූතර .

මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

ජීවිත ප්වත්වනවාද, ඒ ආකාර ට ප්ැවැත්තුයවාත් මරණ
යවනවා. කාලකරි ාව අභද්ර යවනවා.

අභද්ර

යමාකක්ද ඒ ජීවිත රටාව? එතනදී උන්වහන්යස් යප්න්නල
යදනව කාරණා හ ක්. යම්ක ප්ැවිද්දන්ට, එයහම නැත්නම්
ය ෝගාවචර වශය න් ප්ූණයකාලව ගත කරන ඇත්තන්ට යහාඳ, අප්ි
යමයතක් ගත කරප්ු මතු කරගත්ත කාරණාව ප්රය ෝජන ට නංවන්න
යහාඳ උප්මාන හ ක් යප්න්වනවා.
1.
උන්වහන්යස් සඳහන් කරනවා ම් කිසි යකයනක්
“කම්මාරා්මා ්හාති කම්මර්තා කම්මාරාමතං අනුයු්ත්තා” ම් කිසි
යකයනක් මුළු ජීවිත ම විවිධාකාර කර්මාන්ත සඳහා ගත කරමින්
කර්මාන්තවල ය දිලා එහිම ගත කරනවා නම් ඔහුයග් මරණ ඉතාම
කාලකණ්ණි මරණ ක්. කාලකණ්ණි කාලකරි ාවක් සිද්ධ යවනවා.
2.
“භස්සාරා්මා ්හාති භස්සර්තා භස්සරාමතං
අනුයු්ත්තා” නිතයරෝම කතාව. වළක්වන්ට ෙැරි ප්ුරැද්දකට කතායවන්
ගත කරනවා නම් ඔහුයග් මරණ කාලකණ්ණි මරණ ක්. කාලකරි ාව
කාලකණ්ණි යවනවා. එයහම නැත්නම් භද්ර යවන්යන නූ, අභද්ර
යවනවා. දුමංගල යවනවා.
3.
“නිද්දාරා්මා
්හාති
නිද්දාර්තා
නිද්දාරාමතං
අනුයු්ත්තා” නිතයරෝම නින්දට ෙර යවලා අලසව කුසීතව ෙුබ්ෙඩව
ගත කරනවා නම් මරණ කාලකණ්ණි යවනවා.
4.
“සඞ්ගණිකාරා්මා
්හාති
සඞ්ගණිකාර්තා
සඞ්ගණිකාරාමතං අනුයු්ත්තා” නිතයරෝම ප්රි සම්භාෂණ, කට්ටි
නැතුව ඉන්ටම ෙූ. ප්ාළු ි වායග්. හැම යවලායවම තව යකයනක්
දිහා ෙලනවා, තව යකයනක් ගැන කල්ප්නා කරනවා. එයහම ගත
කරන යකනාටත් මරණ ඒකාන්තය න්ම මහ වසන ක්. යහලකින්
ප්ල්ලට ඇදයගන වැයටනවා වායග් යද ක් යවනවා. ඒක භ ානක
තිගැස්මක් යවනවා.
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5.
“සංසග්ගාරා්මා
්හාති
සංසග්ගර්තා
සංසග්ගාරාමතං අනුයු්ත්තා” එකට ඇලී ගැලී වාස කරන්ට ෙැරි
නම් ලි ුම් ලි න්ට ඕන. නිතරම යටලියෝන් කරන්ට යායටෝ ෙලන්ට
ඕන. ගඳ සුවඳ විඳින්ට ඕන. අර විදි ට සංසර්ග ගැන කල්ප්නා
කරනවා. අන්තිම වශය න් ෙලනයකාට කා සංසර්ග ට නවා.
එයහම ගත කරන යකනාටත් මරණය ්දී මහ විශාල අත කඩාහැලීමක්
සිද්ධ යවනවා.
6.
“පපඤ්චාරා්මා ්හාති පපඤ්චර්තා පපඤ්චාරාමතං
අනුයු්ත්තා” නිකන් භාවනා යනාකර ඉන්න යවලායේදී නිකන් ඉන්ට
ෙූ. ඔයහ් කල්ප්නා කරනවා. දවල් හීන මවනව. හිත නතර යවන්න
යදන්යන නූ. හිත නතර යවලා නිබ්බිදාව ප්හළ උයනාත් මහ
යවයහසකට එනවා. මහ ප්ාළු ගති කට එනව. තමන් නිකන් ප්ාළු
වුණා වයග්, අසරණ වුණා වයග්, තනි වුණා වයග්, ජීවිතය ් නූ කිසි
සිලිලාර ක්. ඒ තත්ත්ව ට ප්ත් යවච්චහම යමානවා හරි යහා න
ගති තිය නව නම්, ප්රප්ංච කරනවා නම්, තණ්හා මාන දිට්ඨි
වඩනවා නම්, ඒ ජීවිත ත් යකළවර යවනයකාට යවන මරණ භද්ර
නූ. කාලකරි ාව භද්ර නූ.
ඒ නිසා ම් කිසි යකයනකුට යත්රැම්ගන්න ඕන නම්
මරණානුස්සති
දන්න යකයනක් වශය න් අප්ි ජීවිත
හැඩගස්වාගන්න ඕයන යකායහාමද කි ල, ක වචන හිත කි න
ද්වාර තුන ඉතාම යේග තත්ත්ව ක් තම ි තිය න්යන ජීවිත කි න
එයක්. ඒ ජීවිතය ් තිය න අධික යේග හිමිහිට හිමිහිට හිමිහිට,
නතර යනාී නතර යවන තත්ත්ව කට ප්ත් කරන්න ඕන. තදෙල
කර්මාන්ත කරමින් ගත කරන ගති , සම්ප්ූණය ක නිශ්චල කරල ප්ැ
ගණන් ති න්න ප්ුළුවන් ගති ට ප්ුරැදු කරන්න ඕයන. කතා කරන්යන
නැතුව ජීවත් යවන්න ෙැරි යකනා සුමාන ගණන් කතා යනාකර
ඉඳලා, කට කමයස ි ාවක් නැතුව කතා කරන යකනා කටට කනට
වියේක ක් දීලා ප්ුරැදු කරගන්න ඕයන. නින්දට යමච්චර රැචි යකනා
ජාගරි ානුය ෝග , නින්ද කඩායගන ඒකත් එක්ක යසල්ලන් කරල
ෙලන්න යවනව. ඒ වායග්ම තම ි සංගණිකාව, නිතයරෝම කායග හරි
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කුටි කට න්න ඕයන. කතා කරන්න ඕයන, අරක යම්ක යෙදාගන්ට
ඕයන. ආන්න ඒ වයග් වැඩ කරන යකනා යත්රැම්ගන්න ඕයන,
මරණය දි මට යම්ක හම්ෙ යවන්යන නූ. ඔ
යකාච්චර
ප් ුරැප්ාසානකමින් හිටි ත් ඔ ඔක්යකායගම ගමන යසායහාන
යතක් ප්මණ ි. එතනින් එහාට තමන් තනි ම න්න ඕයන. සංස්කෘත
ශ්යලෝක ක සඳහන් කරනවා වස්තුව ඔක්යකෝම යගදර නතර යවනව.
නූදූය ෝ අන්තිම වශය න් යසායහාන ළඟට නකන් නවා.
එතනින් ඒයගාල්යලා නතර යවනව. ඊට ප්ස්යස තමන්ට න්න
යවනව. ඒක ි යම් කි න්යන් කලින්ම ඔ යදකම අතූරලා දාල ප්ුරැදු
කරගන්න ි කි ලා. ඕයනම නූ. “නූ ෙූ” කි න ඇත්තන්ට තම ි
නූදූය ා කි න්යන, ඕනම නූ. වස්තුව කිේවහම ඇයඟ් එල්යලන
යද්වල් ඕනම නූ. ඔ යදක අතූරලා දැම්මට ප්ස්යස මරණ ට
තිය න ෙ ත් නැතුව නව.
අනිත් එක තම ි සංසග්ගාරාම . හරිම සූක්ෂමව අයප්් කාල
විනාශ කරන යද ක්. නිතයරෝම ඉන්නයකාට කල්ප්නා කරනවා,
අහවලාට මං දැනුම්යදන්යන් යකායහාමද? අහවලායග් යතාරතුරැ
ලොගන්යන් යකායහාමද? මං යමයහම ඉන්නයකාට ඒ ඇත්යතා
යමානවා හිතනවා ඇද්ද මං ගැන? අයන් ඒ ඇත්යතා යමයහම ි
යමයහම ි කි ලා එක්යකා හඬ අහන්න, එක්යකා රූප් දකින්ඩ,
එක්යකෝ ලි ුම් ලි න්ඩ ආදී වශය න් ප්ුදුමාකාර ගරාහ් ගරාහක
ස්වරූප් ක්. යම්ක ගත යකරැවට, ක වශය න් යමතන තිෙුණට හිත
වශය න් ෙැඳිලා. එයහම නං මරණය දි යම්කත් අතහැයරනයකාට
මහ විශාල කම්ප්න ක් එනවා. ප්රප්ංච කි ල කි න්යන තණ්හා මාන
දිට්ඨි ඇති කරන යම් හිතිවිලි රටාව තම ි. යම්වා යකළින්ම එනව
නම් රාග, ද්යේෂ, යමෝහ වශය න් අප්ිට යත්යරනවා. නමුත් යම් ප්රප්ංච
යවනයකාට ඒවා එන්යන කරට අත දාගන්න එන යහාඳ සුහද
ාළුයවක් වයග් වංචනිකව.
නිබ්බිදාව ඇති යවනයකාට නුරැස්නා ගති ඇති යවනවා. ප්ාළු
ගති මතු යවනවා. ඒ යවලායවදී ඒක කි න්න යද ක් නූ. හරි ට
ය ෝගාවචර ින්යග ප්රශ්න තිය න්යන කමටහන් සුද්ධ කරනයකාට
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කි න්න යද ක් නූ කි ල. ඒයගාල්ලන්ට ඕයන විවිධාකාර භීෂණ
කරි ා. එයහම නැතිනම් චිතර කතාවල තිය න්යන් “ඇක්ෂන් ප්ැක්ේ”
හුඟක් වැඩ තිය න්යන. සිද්ධි. ඒවා තම ි භාවනා කි ලා
ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන්. භාවනායේදී තිය න්යන කම්මාරාමතාව
නැති කරන එක, භස්සාරාමතාව නැති කරන එක, නිද්දාරාමතාව නැති
කරන එක, සංගණිකාරාමතාව නැති කරන එක, ප්ර ප්ංච නැති කරන
එක. ඉතින් එතයකාට සුදු කඩදාසි ක් යගනල්ල යප්න්නනවා වායග්.
ඕයන කරල තිය න්යන විවිධ ප්ාටවලින් ඇඳප්ු චිතර ක් යගනල්ල
යප්න්නන්න. නමුත් සුදු කඩදාසි යවච්චි දවයස හරි ප්ාළුයවන්
කල්ප්නා කරනවා යමාකක් හරි වැරදිලා යවන්ට ඇති කි ලා. යම්
ධමයතායේ භ ානකකම අප්ිට යත්යරන්යන් භාවනා කරලා එයතන්ට
ආවත් තමන් අත්දැක්කත් ඒකත් ප්රතික්යෂ්ප් කරන හිත දැක්කහම.
එතයකාට යම් වයග් ෙණක, එයහම නැත්නම් ධමය සාකච්ඡාවක, ඒ
වයග් තමන්ට ඒක කි ලා ප්ැහැදිලි කරගන්න ප්ුළුවන් යවලාවක්
ආයවාත් යත්යරන්න ප්ටන් අරගන්නවා යම් නිවන කි න එක නහ
ට තිය න්යන්. අප්ි හැම තැනම යහා යහා ඇවිදිනවා නිවන
යහා න්න. ඒ යහා න වාර ක් ප්ාසා නිවන ඉක්මවනවා. යමාකද
නිවන තිය න්යන් නහ
ට, නිබ්බිදාවත් එක්ක. නමුත් නිබ්බිදාව
එනයකාට අප්ි ඒකට ප්රතිකර්ම යහා ායගන නවා. වියශ්ෂඥ
වවදවරැ හම්ෙ යවනව. නැත්නම් යක්න්දර ෙලන්න නවා.
වදවඥය ෝ යහා නව. ඒ එන නිබ්බිදාවට මූණ යදන්න ප්ුළුවන් නම්
ඉතින් අහන්න යද ක් නූ මරණානුස්සති භාවනාව වඩන යකනාට
මරණ භ නැති යවනවා. ඒක තම ි ඊට ලැයෙන ආනිශංස . ඉතින්
ඒ නිසා යහාඳින් ජීවත් යවනවා. යහාඳින් ජීවත් යවනයකාට මරණ
ෙ එන්යන නූ. ඒ නිසා මරණ යමායහායතදී යොයහෝම සුහදව
සමුගන්නවා.
කා ගතාසතිය අප්ි ප්ටන් අරගත්යත ආනාප්ාන සතිය න්.
අප්ි ඒකට කි න්යන් ‘ප්ණ’ කි ලා. ‘ප්රාණා ාම’ කි ලත් කි නවා.
ආනාප්ාන සති කි ලත් කි නවා. දැන් ඇවිත්ලා තිය න්යන්
මරණානුස්සති ට. කා ගතාසති කි න භාවනා යකාට්ඨාශය ්දී
ආනාප්ාන අප්ි ආස්තික ප්ැත්ත, යහාඳ ප්ැත්ත, මංගල ප්ැත්ත විදි ට
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

ගත්යතාත් මරණානුස්සති තම ි නාස්තික ප්ැත්ත, දුමංගල ප්ැත්ත,
එයහම නැත්නම් අකලාණ ප්ැත්ත, අභද්ර ප්ැත්ත. නමුත් යම් යදක
අතර ප්ුංචි සම්ෙන්ධතාවක් යප්න්නල යදන්න ප්ුළුවන්. ඒක සමහර
යවලාවට අප්ි යථරවාද කරමය ් සෘජුව සම්ෙන්ධ කරන එකක්
යනයම ි. නමුත් ඒක යහාඳ හ ි ක් ඇති කරලා යදනවා
ය ෝගාවචර ට. ඒ යමාකක්ද? යථරවාදය වුණත් අප්ි ප්ිළිගන්නවා
මනුස්සය ක් උප්දිනයකාට ම් කිසි ආ ුෂ ප්රමාණ ක් කමයානුරූප්ව
රැයගන එනව ි කි ල. ඒක තව ඩිංගිත්තක් විස්තර කරනවා යේදය ්දී
- යමන්න යමච්චර හුස්ම ප්රමාණ ක් අරයගන ි එන්යන් කි ලා. අප්ි
එනයකාට යකෝටි දහ ක් ආශ්වාස ප්රශ්වාස රැයගන එනවා. යම්ක හස්
යහාස්, හස් යහාස් ගාලා ඉක්මනට ඉක්මනට ගිය ාත් ඉක්මනට
මැයරනවා. කලෙයලන් යම්
න්තර
දියවේයවාත් ඉක්මනට
මැයරනවා. යොයහෝම යහමිහිට ආශ්වාස ප්රශ්වාස වැයටනවා නම්
යොයහෝම දීර්ඝා ුෂ ි. ගණසංගනිකාව වැඩි යකනාට යොයහෝම
සීඝරය න් ආනාප්ාන සිද්ධ යවනවා. කමයාරාම තිය න යකනාට ඒ
යවලායවදී යොයහෝම සීඝරය න් ආනාප්ාන
සිද්ධ යවනවා.
භස්සාරාමතායවදි යකාච්චර අයප්් හදවත වැඩ කරනවද කි ලා
ෙලන්න - හ ි බ්ලේ යප්රෂර් කි න යරෝග වැඩිය න්ම තිය න්යන්
ගුරැවරැන්ට. නිතර කතා කරන නිසා. හිතාගන්න ෙැරි තරම් ශක්ති
ප්රයද්ශ ක් වැ යවනවා. ඒක ි හුඟයදයනකුට යලාකු ශාන්ති ක්
දැයනන්යන කතා කරාට ප්ස්යස්. ඒ වයග්ම තම ි සඞ්ගණිකාරාමතා,
සංසග්ගාරාමතා යදකත්.
ඒ වයග්ම එකක් යහාඳට යත්යරන්න ප්ටන් අරගනි ි යම් හිත,
හිතිවිලි යතාරව ප්වතින අවස්ථාවට ආප්ුවහම ආනාප්ානය ්දී
ආශ්වාස ප්රශ්වාස යදක අතර සමතාවකට ප්ත් යවනවා. යම් නිසා
ප්රාණා ාම කි න හථ ය ෝග ශාස්තර කි න භාවනායේදී (භාවනාවක්
කි ලා සමහර අ ප්ාවිච්චි කරනවා) ඒයකදී යහාඳට කල්ප්නා
කරන්න කි නවා එක යදක තුන හතර කි ලා හුස්ම ගන්න වාර ක්
කී ට නකන් ගණන් කරන්න ප්ුළුවන්ද? හුස්ම යකාච්චර යවලා
නතර කරනවාද? හුස්ම ප්ිට කරනයකාට යකාච්චර යවලා නවද?
සාමානය න් ඔ සුසුම් යහළන විලාප් යදන එයහම නැත්නම්
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ම ිනහම අදින්න වයග් යේගය න් වැඩ කරන සාමාන ජීවිත අප්ි
ප්රි කරනවා. අප්ි කි නවා චිතරප්ටි ක සිද්ධි ෙහුල නම් අප්ි හරි
කැමති ි, ඒ යමාකද යේගය න් අප්ි හුස්ම ගන්නව අප්ි දන්යනත් නූ
- ආන්න ඒ වයග් න යවලායවදී නතර කරයගන ඉඳිල්ලක් නූ යහාස්
ගාලා ප්ිට යවනව. යම්කට අප්ි කි නවා සුවායස අරිනව ි කි ලා.
යම් විදි ට අප්ි හිමීට හුස්ම ගාණක් ගිහිල්ල එක ප්ාරටම ප්ිට කරනවා
නම් ඉතාමත්ම ආයේග චරිත ක්. නමුත් අප්ි මැරිලා න්න ඉඩ
තිය නවා කවදාක්වත් යම්ක දැකලා නැතුව. “දීඝංවා අස්සස්න්තා දීඝං
අස්සසාමීති පජානාතී, රස්සංවා අස්සස්න්තා රස්සං අස්සසාමීති
පජානාති” කි ලා කි න්යනත් ආරම්භය ්දී සක්මන් කරලා ඇවිත්
වාඩි යවච්ච ය ෝගාවචර ායග් ආශ්වාස ප්රශ්වාස දිග ි. රැධිර ධාතුව
යේයගන් වැඩ කරනවා, ඉඳුරන් යේයගන් වැඩ කරනවා, සිතුවිලි
ධාරාව යේයගන් වැඩ කරනවා, වචන කතා යනායකරැවත් හිත
ඇතුයළ් තමන්ට කතා කරන ගති තිය නවා. ඒ රාශි නිසා
ආනාප්ාන දිග ි. ඒ දික් යවන්ට දික් යවන්ට ආ ුෂ යකටි ි.
ආනාප්ාන ඉතාමත්ම සි ුම්ව යකටිව ප්වතින අවස්ථාව තද නින්ද
අවස්ථාව. ඒ යවලායවදි ආ ුෂ දික් යවනවා. ඒක නිසා අප්ි ආනාප්ාන
භාවනායවදි වයග් එන්න එන්න එන්න සි ුම් කරමින් ආන සහ
අප්ාන සම ෙර කරමින් ස්වාභාවික හුස්ම රැල්ල වැයටන්ට අරිනවා
නම් අප්ි ස්වාභාවික ජීවිත ක ආ ුෂ ගත කරලා මැයරන්න ඉඩ
තිය නවා. එයහම නැතුව යේගවත් ජීවිතවලට, අති ධාවනකාරී
ජීවිතවලට නයකාට අකාල මරණ සිද්ධ යවනවා. ඒක නිසා දුසිල්වත්
ජීවිත ක මරණ යසෝචනී ි.
ඒ නිසා යම් කරැණු යත්රැම් අරයගන අති ධාවනකාරී ජීවිත
වලින් මිදිලා තමන්යග් භාවනාව දි ුණු ප්වුණු කරගැනීම සඳහාම යම්
ධර්ම යද්ශනාවත් එක යලසම යහ්තු වාසනා යේවා ි ප්රර්ථනා කරමින්
අදට නි මිත ධර්ම යද්ශනාව යමයතකින් හමාර කරනවා.
සාධු! සාධු! සාධු!
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21-වන ධර්ම ද ේශනය.
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස…!!!
“පුනච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු ්සයයථාපි ප්ස්සයය සරීරං
සීවිකාය ඡඩ්ඪිතං, කා්කහි වා ඛජ්ජමානං කුල්ලහිවා ඛජ්ජමානං
ගි්ජ්ඣහි වා ඛජ්ජමානං සුන්ඛහි වා ඛජ්ජමානං සිගා්ලහි වා
ඛජ්ජමානං ිි්ධහි වා පාණකජා්තහි ඛජ්ජමානං ්සා ඉම්මව
කායං උපසංහරති අයම්පි ්ඛා කා්යා එවං ධ්ම්මා එවං භාවී එතං
අනතී්තා’තී”
සාධු! සාධු! සාධු!
යගෞරවනී ය ෝගාවචර මහා සඞ්ඝරත්නය න්
සතිප්ට්ඨාන සුතර වශය න් මීට ඉස්සර ධර්ම යද්ශනා
ප්වත්වලා ති නවා. අද අප්ි යම් ඊගාව යද්ශනාව සඳහා
එකතු ීම. ඒ කි න්යන් කා ානුප්ස්සනා යකාටයස්
භාග ට ි අප්ි ප්ත් යවලා තිය න්යන්.

අවසර ි. අප්ි
විස්සක් විතර
ි යම් රැස්ීම,
දැන් අවසාන

ගි ප්ාරත් අදත් කි න යම් ධර්ම යද්ශනා යදකටම මුල්
යවන්යන, ප්රධාන වශය න් මරණානුස්සති භාවනාව කි ලා දළ
වශය න් හඳුන්වල යදන්න ප්ුළුවන්. ගි ප්ාර අප්ි මතක් කරගත්තා
එදා කායල ඉන්දි ායව ප්ැවතිච්ච ආකාර ට වනය ් යහෝ එයහම
නැත්නම් කැලය ් වාස කරන වනවාසී ප්ිරිසක් යහෝ තමන්යග්
සනුහයර් යකයනක් මැරිච්චහම අමු යසායහානට ඇදල දානවා. අමු
යසායහානට ඇදල දැම්මට ප්ස්යස, එක දවසක්, යදකක්, තුනක් ගි
ප්ැහැවප්ු සැරව ගලන ශරීර ක් දකින අවස්ථාවක් තම ි යමතන
සර්වඥ න්වහන්යස් නිදර්ශන කට අරයගන යප්න්නන්යන. ඒක
සංසාර භ දක්නා වූත්, සංසාරය න් ගැලීමට කට ුතු කරන්නා
වූත්, ය ෝගාවචර ා, එයහම නැත්නම් ය ෝගාවචර භික්ෂුව යහාඳ
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

නුවණින් සලකා ෙලනවා. කරැණු යහාඳ නුවණින් සලකා ෙලලා, ඒක
තමන්යග් භාවනාවට ප්ිහිටාධාර කරගන්න හැටි තම ි ගි ප්ාර අප්ි
සාකච්ඡා කයළ්. එහි තිය න වටිනාකමත් ඒ වායග්ම උකහාගත හැකි
කරැණු රාශි ත් නිසා, කවුරැන් විසින් නමුත් විසි කරන, කවුරැන්
විසින් නමුත් දැකීමට අප්රි කරන, ඒ මළමිනිය ් ඉතිරි ප්ාඩම් ටික
දිගටම සර්වඥ න්වහන්යස් අත නූර ඉතාමත්ම සවිස්තරව දිගට
ඉදිරිප්ත් කරනවා, කා ානුප්ස්සනා ප්ර්වය ් අවසාන ට. යම්ක තම ි
අද අප්ි ඉදිරිප්ත් කරගත්යත අමු යසායහායන් ඇද දමන ලද, නූදූ න්
විසින් අමතක කරන ලද මළකුණට යවන සංසිද්ධි . යම්ක තම ි
ඉතාමත්ම විචිතර ආකාරය න් ජවනිකායවන් ජවනිකාවට සර්වඥ න්
වහන්යස් යගනහැර ප්ාන්යන.
“කා්කහි වා ඛජ්ජමානං” කප්ුයටා ඇවිත් වහලා යකාටනවා
ඒ මළකුණට. ඊගාවට “කුල්ලහිවා ඛජ්ජමානං, ගි්ජ්ඣහි වා
ඛජ්ජමානං, සුන්ඛහි වා ඛජ්ජමානං, සිගා්ලහි වා ඛජ්ජමානං” යම්
විදිහට ප්ි ා උකුස්යසා, ඒ වයග්ම ගිජුලිහිණිය ෝ, ෙල්යලෝ, හිවල්ලු,
එයහම නැත්නම් අර ඉතුරැ යවච්ච යකාටස් ඒ ති න තායලටම
ප්ණුවන්යගන් ගැවසීයගන, මැස්සන්යගන් ගැවසීයගන ඒයක
ප්ිළිකුල්ජනක ස්වරූප් . ඉතින් යම්ක අද කායල දකින්නට උනා නම්
ඒක අශිෂ්ට, එයහම නැත්නම් වනචාරී වැඩ ප්ිළියවළක් විදි ට ි
යප්්න්ට තිය න්යන. ඒ යමාකද මනුෂ ා ශිෂ්ට නිසා ආදාහන
කට ුත්ත ඉතාමත්ම ඉක්මනට කරනවා. යම්ක කුණු යවන්යන නැති
විදිහට, ඒකට රසා නික ද්රව ගල්වලා, සුවඳ ඉහලා, මල් කිට්ටු
කරලා, උත්සව ප්වත්වලා, ඒක විගහට හංගලා දාගන්නව. යමාකද ඒක
දැක්යකාත් සාමාන එදියනදා ජීවිතවලට, කාමයභෝගී ජීවිතවලට
අවමංගල්ල ක්. ඒක භූත ප්ිසාචය ා හැසියරන තැනක්, දකින්නට
කැමති නැති තැනක් නිසා අවමංගල උත්සව, අවමංගල
අධක්ෂකවරැ, අවමංගල වාප්ාර හරි අධික වි දම් සහිත තැනක්
යවලා ති නවා. නමුත් ඒක අතවශ අංග ක් යවලා ති නවා ශිෂ්ට
සමාජය ්. ඒ වුණත් සවයඥ න් වහන්යස්යග් යම් යද්ශනාව තුළින්
අප්ිට අවුරැදු යදදහස් ගානකට ඉස්සර යවලා දෙදිව ප්ැවතිච්ච
ස්වරූප්
දැකගන්නට ප්ුළුවන් යවනවා. එයහම නැත්නම්
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21-වන ධමය යද්ශන .

සාමානය න් ගම් දනේවල සාමාන සත්තු මැරිලා ගි ාම කුණු
යවලා න ආකාර ලංකායව වුණත් දැකගන්නට ප්ුළුවන් යවනවා.
අන්න ඒ නිසා යම්ක සම්ප්ුර්ණය න්ම මනුස්ස ඇයහන් අ ින්
කරන්ට ප්ුළුවන් එකක් යනයව ි. අ ින් කිරීමට යද්ව නිකා වල ඉන්න
ඇත්යතා නම් යොයහෝම යලාකු උත්සාහ ක් ගන්නවා, හරි ට
සුද්යධෝදන රජතුමා සිද්ධාර්ථ කුමාර ාට ජරා, වාධි, මරණ යප්්න්යන
නැති යවන්ට රජ සැප් රජ සිරි යප්න්වන්ට ඒ රාජධානි සකස්
කරලා තිබ්ෙ වයග්. යම්ක ඒකාන්තය න් සැප් සහිත යද ක්, ආස්වාද
සහිත යද ක් ෙව යප්න්වන්ට ඕන නිසා, මිනි ක් යහෝ යලඩ යවච්ච,
ව සට ගි යකයනක් යප්්න්යන නැති යවන තායලට සිද්ධාර්ථ
කුමාර ාට නගර ප්ිරිසිදු කරලා තිබ්ෙ කි ලා සාහිත යප්ාත්වල
සමහර තැන්වල සඳහන් කරනවා. ඒ වයග් විශාල වාප්ාර ති නවා
යද්ව සංකල්ප් අදහන ඇත්යතා, ව සට න ඇත්යතා යවනමම
ප්ැත්තකට කරලා මහලු නිවාස හදනවා. යලඩ යවච්ච ඇත්යතා
යවනමම ප්ැත්තකට කරලා ඉස්ප්ිරිතාල හදනවා. යප්ාඩි ළම ි
යවනමම ප්ැත්තකට කරලා ළමා නිවාස හදනවා. අවමංගල
අධක්ෂකවරැ ඉන්නවා. යකායහාම හරි කාමයභෝගී සමාජ ක ඒ
වගකීම, ඒ යද්වධාරීන් විසින්, ඒ යද්වගැති න් විසින්
සංවිධානාත්මකව ඉෂ්ට කරලා දීල, යම් යලෝයක යදවි න් විසින් මවන
ලද්දක්, ඒ නිසා යම්යක සි ල්ල සුභ ගති ක් කි ලා යප්න්නන්න
හදනවා. යකායහාම නමුත් යම් වායග් ප්ාඨ ක්, තමතමන්යග
භාෂායවන් ප්රිවර්තන කළ ප්ාඨ ක්, ඒ වයග් සුර යලෝකවල ජීවත්
යවන ඇත්තන්ට වුණත් සම්ප්ූර්ණ අස්වාභාවික නූ, යත්රැම්ගන්න
ප්ුළුවන්. වියශ්ෂය න්ම ආසි ාකර රටවලට නම් යොයහෝම සමීප්
සම්ෙන්ධතාවක් ති නවා. යමාකද ඒ තරම්ම ජීවිතය හංගන්න
උත්සාහ කරන ගති ක් නැති නිසා. සාමාන උත්ප්ත්ති , සාමාන
යලඩ ීම, සාමාන ව සට ූම, මරණ කි න එක සාමාන
ආසි ාකයර් ගං යගවල්වල එක යග් ඇතුයළ්ම ි ඔක්යකාම සිද්ධ
යවන්යන. ඕයක නූ ළම ි හම්ෙ යවන්න යවනම වාට්ටුවකු ි, යලඩ
යවච්චහම ඉස්ප්ිරිතාල ි, ව සට ගි ඇත්තන්ට මහලු නිවාස ි,
මැරිච්ච ඇත්තන්ට යවනම ි යමානවත් නූ. ඔක්යකාම එක යග්
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ඇතුයළ් තම ි සිද්ධ යවන්යන. ඒ නිසා එවැනි ජීවිත කට සර්වඥ න්
වහන්යස්යග් යම් ඉදිරිප්ත් කිරීම යොයහාම ගැළයප්නවා, ඒ මතක්
කරලා යදන මරණානුස්සති සංකල්ප් .
සර්වඥ න් වහන්යස් යමතන ඉතාමත්ම දක්ෂ විදිහට
ය ෝගාවචර ායග් ජීවිත ට යගනහැර ප්ාන්යන යලාකු වටිනා
නිදර්ශන ක් විදි ට. ඒ යමාකද? මරණානුස්සති භාවනාව නිසා අප්ි
ගි ප්ාර මතක් කරගත්ත විදි ට ආනිසංස රාශි ක් ලැයෙනවා,
වියශ්ෂය න් ෙරහ්මචාරී ජීවිත ට, ය ෝගාවචර ජීවිත ට. ඒ නිසා යම්
ආසන්නය ්ම ති න, කවුරැත් අප්රි නමුත් යම් නිදර්ශන ඉතාම
සාර්ථකව, සර්වඥ න් වහන්යස් ය ෝගාවචර ින්ට මතක් කරලා
යදනවා, ගිහිල්ල ෙලන්ට තරම් වටිනව ි කි ලා. එයහම නැත්නම්
දැක්කට අයනකුත් සාමාන සභ
ි සම්මත මිනිස්සු යම්ක ප්ිළිකුල්
කරාට, යනාවි
ුත්තක් වශය න් සැලකුවාට ය ෝගාවචර ා
යම්යකන් නිමිති ගත ුතු ි. යසාසානිකාංග කි ල ධුතාංග කතා
කරනයකාටත් එකක් ති නවා, අධික යකයලස් ෙර චරිතවලට. කාම
රාග ඒ වයග්ම රූප් ආස්වාද , දස්සන කාම ති න ඇත්තන්ට
යසායහාන්වල වාස ෙුදුරජාණන් වහන්යස් අනුමත කරලා ති නවා.
එතයකාට යම් වයග් යද්වල් නිතර දැක දැනගැනීයම් ඉඩ ප්රස්තාවක්
ලැයෙනවා. ලැයෙන නිසා ආනිසංස වශය න් එකක් තමන්යග්
ය ෞවන මද , ඒ වායග්ම ඓශ්වර් මද , ෙහුශෘත මද ආදී
වශය න් ඇත්තා වූ මද න් එක ප්ාරටම යහල්ලුම් කාල ගිහිල්ල
අප්රමාද ප්හළ යවනවා. හිතට නිතරම, කළ ුතු යද්වල් වහාම
කරන්නට, යනාකළ ුතු යද්වල් යනාකර අරින්නට යලාකු මතක්
කිරීමක් කරලා යදනවා. ඒ නිසාත් සාමාජික වශය නුත් ඒ සමාජ
හුඟාක් දරැණු අප්රාධ, කාම අප්රාධ, සහ අයනකුත් අප්රාධවලින්
යතාර නිවිච්ච සමාජ ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. ඒ වායගම ම් කිසි
ය ෝගාවචරය ක් යම් කි න විදිහට මළකුණකට සිද්ධ යවන සිද්ධි
දැක්කා නම්, ඒකාන්තය න්ම ඒ ය ෝගාවචර ායග් තිෙුණ කා ික,
වාචසික, මානසික අසංවර ගති, එයහම නැත්නම් ඇවිස්සිච්ච ගති,
හිතන ගති එන්ට එන්ට සංසියඳන ස්වභාව ක් ති නවා. යම් නිසා
අකමැත්යතන් නමුත් ඉයගනගත
ුතු ප්ාඩමක් වශය න්
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මරණානුස්සති භාවනාවට යගාදුරැ යවන්නා වූ යම් යසායහානක ඇති
දර්ශන යොයහාම ප්ාඩම් ප්ංති සහිත ි.
සර්වඥ න් වහන්යස් සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් යප්න්වන යම්
යසායහාන් ප්ිටි ක නැත්නම් යසායහානක උප්මාව මජ්ඣිම නිකාය ්
වටිනා සූතර කත් සඳහන් යවනවා. ඒක කථාන්තර ක ස්වරූප් කින්
වයග් ඉදිරිප්ත් කරන්යන්. ඒ නිසා යමාන වයග් ප්රය ෝජන ක්
සලකලාද යම් භාවනාව කළ ුත්යත්, ලැයෙන ආනිසංස යමානවද
කි ලා කථා වශය නුත් මතු කරලා යදන්ට ඒ සූ තරය ් මීට වැඩි
සිත්ගන්නාසුලු ගති ක් ති නවා. ඒකට කි න්යන් මහා දුක්ඛක්ඛන්ධ
සූතරය කි ලා. එදා සර්වඥ න් වහන්යස් වැඩ ඉන්න ජීවමාන සමය ්
අයප්් සර්වඥ ශරාවක ස්වාමීන් වහන්යස්ලා උයද් සිවුරැ යප්ාරවායගන,
යදඋර වසායගන, ප්ාතර අරයගන ප්ිණ්ඩප්ායත න්ට සූදානම් යවලා
ෙලන යකාට, කල් යවලා වැඩි ි. තාම යගවල්වල ෙත තැම්බිලා මදි.
ඒ නිසා ඒ ස්වාමීන් වහන්යස්ලා කීප් නමක්, ඒ ළඟ ති න අන
තීර්ථක ආශරම කට නවා. යම්ක දැන් කායලත් ආදර්ශ ට ගත ුතු
යද ක්. ඒ ඔක්යකාමලා ෙරහ්මචරි රකින, එයහම නැත්නම් ගිහි
යග ින් නික්මිච්ච ප්රිෙරාජක, අනගාරික, ශරමණ කි න නම්වලට
ගැළයප්න ඇත්යතා. ඒ ඒ ඇත්තන් අතර ම් ආකාර ක සුහද හමු
ීම් ප්ැවතිච්ච ෙව, එයහම නැත්නම් කථා සල්ලාප් ප්ැවතිච්ච ෙව
කීප්යප්ාළකම සඳහන් යවනවා. සමහර තැන්වල සර්වඥ න්
වහන්යස්ම අන තීර්ථක යස්නාසනවලට කල් යවලා ති න
යවලාවල ගිහිල්ලා ඒ ඇත්යතාත් එක්ක සාකච්ඡාවල ය දිලා
ති නවා. යමතන සර්වඥ ශරාවක ප්ිරිසක් තම ි ඒ අන තීර්ථක
ආශරම කට න්යන්. ගිහින් කතා කරනයකාට ඉතින් ඒ ඇත්යතාත්
යම් ඇත්යතා ප්ිළිගන්නවා. ප්ිළිඅරයගන ඉවර යවලා යදයගාල්ලයග්
ති න සමාන්තර භාව , අප්ි ඔක්යකාම එක ි කි න එකට, ඒ අන
තීර්ථක ඇත්යතෝ අයප්් සර්වඥ ශරාවක න් වහන්යස්ලාට අර්ථ ප්රකාශ
කරනවා.
“ඇවැත්නි භවත් යගෞතම න්යග් සාසනය ත් යම් රූප්
ප්රිඤ්ඤා කරන්න, එයහම නැත්නම් හාත්ප්සින් දැනගැනීම යන්ද
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

අනුමත කරන්යන්. ඒක යන්ද උන්වහන්යස්යග් ප්ණිවිඩ . ඉතින් අයප්්
සාසයනත් එයහම ි. අප්ිත් යම් උත්සාහ කරන්යන් ගිහි යග
අතහැරලා, ප්රිෙරාජක යවලා, ෙරහ්මචරි රැකයගන, රූප් විෂය හි
ප්රියඤ්ඤ ි දැනුමක් ලොගන්ට ි. හාත්ප්සින් රූප් දැනගැනීම
සඳහා ි. ඒ වායග්ම යේදනා විෂය හි සර්වඥ න් වහන්යස්
හාත්ප්සින් දැනගැනීමක් අනුමත කරනවා යන්ද? අප්ිත් කරන්යන් ඒ
වයග් යේදනාව හාත්ප්සින් දැකගන්න අනුමත කිරීම තම ි. සඤ්ඤාවත්
සර්වඥ න් වහන්යස් විසින් හාත්ප්සින් දැනගැනීම අනුමත කරනවා.
ඒක ි ෙරහ්මචරි කි න්යන්. අප්ිත් අන තීර්ථක වුණාට අයප්්
සාසනය ්ත් තිය න්යන් සඤ්ඤාව හඳුනාගැනීම විෂය හි ප්රිඤ්ඤාව,
හාත්ප්සින් දැනගැනීම. ඊගාවට සංස්කාර න් විෂය හි සහ
විඤ්ඤාණ න් විෂය හිත්” කි ලා කිේවා.
එතයකාට ඒ අන තීර්ථක ප්රිෙරාජක ආශරම ට ගි ස්වාමීන්
වහන්යස්ලාට උත්තර ක් දීගන්න ෙැරැව නවා. යම්ක ඇත්තද?
යොරැද? කි ලා උත්තර ක් දීගන්න ෙැරැව නවා. ඒ නිසා
උන්වහන්යස්ලා ඒ කතායවන් අයන් යහාඳ ි කි ලා සන්යතෝස
යවන්යනත් නූ, ඕයකන් ඇති වැඩක් නූ කි ලා කතාව අහක
දාන්යනත් නූ. මුවින් යනාෙැන, නැත්නම් වචන ප්රකාශ යනාකර
අධිෂ්ඨාන කරගන්නවා යම් කථාව ගිහිල්ලා සර්වඥ න්
වහන්යස්යගන්ම නැවත විස්තර කරලා දැනගන්ට ඕයන් කි ලා. අන්න
එතනදී ඒ ප්ිණ්ඩප්ාත ගමන හමාර කරලා හවස දම් සභා මණ්ඩප්ය ්දී
සර්වඥ න් වහන්යස්ට යම් වාර්තාව, යවච්ච සිද්ධි වාර්තා කරනවා.
අවසර ි ස්වාමීන් වහන්ස, අප්ි උයද් වරැයේ ප්ිණ්ඩප්ායතට
යවලා වැඩි යවච්ච නිසා අන තීර්ථක යස්නාසන කට ගි ා. එතනදී
අන තීර්ථකය ෝ අප්ිත් එක්ක යමයහම සුහද සාකච්ඡාවකට එළඹිලා
අප්ිට කිේයේ යම්ක ි.
“සවයඥ ශාසනය ්ත් රූප් හාත්ප්සින් දැනගැනීම යන්ද
කරන්යන්? අප්ිත් ඒකම ි. සවයඥ සාසනය ්ත් යේදනාව හාත්ප්සින්
දැනගැනීම ප්රිඤ්ඤාව යන්ද කරන්යන්? අප්ිත් ඒකම ි. සඤ්ඤාව
හාත්ප්සින් දැනගැනීම යන්ද කරන්යන්? අප්ිත් ඒකම ි. ඊගාවට සංඛාර
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ධර්ම න් හාත්ප්සින් දැනගැනීමට යන්ද යම් ෙරහ්මචරි ? අප්ිත් ඒකම ි.
විඤ්ඤාණ හාත්ප්සින් දැනගැනීමට යන්ද සවයඥ න් වහන්යස්යග්
අනුශාසනාව ශරාවක න්ට කි න්යන? අප්ිත් ඒකම ි. නමුත් ස්වාමීන්
වහන්ස අප්ි ඒකට සතුටු වුයණත් නූ, අකමැති වුයණත් නූ, අප්ි ඒ
කථාව අහලා ආප්හු ආවා.”
එතයකාට සර්වඥ න් වහන්යස් ඒකට තමන්යග් යගෝල
ප්ිරිසට උත්තර යදනවා, එයහම කථා සල්ලාප් ක් ආයවාත් නි ම
සවයඥ ශාසනය ් ශරාවක න් වශය න් යකායහාමද ඒකට ප්රතිචාර
දැක්වි
ුත්යත් කි ලා. උන්වහන්යස් මතක් කරනවා, “අන
තීර්ථකය ක් එයහම කි නවා නම් මහයණනි, නුෙලා අහප්ල්ලා ඒ
අන තීර්ථක න්යගන්, කාම ායග් ආස්වාද, කාම ායග් ආදීනව,
කාම ායග් නිස්සරණ දන්නවාද? රූප් ායග් ආස්වාද, රූප් ායග්
ආදීනව, රූප් ායග් නිස්සරණ දන්නවාද? යේදනායේ ආස්වාද ,
යේදනායේ ආදීනව , යේදනායේ නිස්සරණ දන්නවාද? සඤ්ඤායේ
ආස්වාද , සඤ්ඤායේ ආදීනව , සඤ්ඤායේ නිස්සරණ දන්නවාද?
සංස්කාර න්යග් ආස්වාද, ආදීනව, නිස්සරණ දන්නවාද?
විඤ්ඤාණ ායග් ආස්වාද, ආදීනව, නිස්සරණ දන්නවාද? කි ලා.”
ඒ යමාකද සර්වඥ න් වහන්යස් යම් විදිහට අර ප්රශ්න විගරහ
කරලා මතු කර දීයමන් අර කලින් වතායේ මුවින් යනාෙැන අන්ද
මන්ද යවච්ච හාමුදුරැවරැන්ට ඊට වඩා ගැෙුරක්, ඊට වඩා විස්තර
ඤාණ ක්, තර්ක ඤාණ ක් මතු කරලා යදනවා, ඒ ඇත්තන්යග් යමාළ
ධාතුව ප්ූයදන්ට. ඒ විතරක් යනයම ි ප්ස්සට ම් කිසි යවලාවක
නැවත හමු වුයණාත් අන තීර්ථක යකයනක්, ඒ ඇත්තන්ටත් හිත
සුව ප්ිණිස යම් විදිහට කාරණා ගැෙුරට සලකා ෙැලීමට ආරාධනා
කරන්ට, මතු කරන්ට යම්යකන් සර්වඥ න් වහන්යස් මග
යප්න්වනවා. ඒ විතරක් යනයම ි දැන් අවුරැදු යදදහස් ප්න්සි හතළිස්
ගානක් ගත යවච්ච අප්ිටත් යම් වයග් ප්රශ්න ක් ආප්ුහාම, අප්ි යම්
ය ෝගාවචර ජීවිත ගත කරන්යන්, අප්ි යම් ප්ැවිදි යවන්යන්, අප්ි යම්
ආරණගත යවන්යන, ෙණ අහන්යන්, සාකච්ඡා කරන්යන්, රූප,
්ේ නා, සඤ්ා, සංඛාර, ිඤ්ාණ කි න ප්හ අවයෙෝධ කරගන්න
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යන්ද? ඉතින් ඒයකදි යමාකදූ ඒක යවන්යන නැත්යත්? යමච්චර යම්
උත්සාහ කළත්, යම් යම් ප්ැතිවලින් අප්ි ප්හර දුන්නත්, විවිධ
ආකාරය න් ඒ රූප, ්ේ නා, සඤ්ා, සංඛාර අප්ිට නැවත නැවතත්
ඒ වධ ප්මුණුවන්යන්, යවයහස යගන යදන්යන් යමාකද? ඒ වායග්ම
අප්ිට දුක ප්ිණිස ප්ිහිටන්යන යකායහාමද? අප්ිත් යම් ප්ණිවිඩ ,
නැත්නම් රූප, ්ේ නා, සඤ්ා, සංඛාර, ිඤ්ාණ හාත්ප්සින්
දැනගන්න උත්සාහ කළාට සවිස්තර වශය න් ඒ සටන යමයහ වන
හැටි, ඒ සතුරාට ප්හර යදන හැටි, ුද්ධ උප්කරම - යවන විදිහකට
කි නව නම් ඒ සඳහා ඇති ප්රය ෝග ඤාණ - දන්යන නූ. දන්නව නම්
අප්ිට ප්ුළුවන් යව ි රූප, ්ේ නා, සඤ්ා, සංඛාර, ිඤ්ාණ විෂය හි
ඊට වඩා සමීප් සටනක්, එයහම නැත්නම් ප්රතිඵල යගන යදන,
ප්රය ෝජන සලකලා සටනක් කරන්න. ඒ නිසා ඒ යද්ශනායේ ඒ
තුන්හතර ප්ැත්තටම උත්තර යදනවා. එකක්වත් නාස්තික උත්තර
යනයම ි. හැම ප්ැත්තකටම ආරාධනා කරනසුලු, එයහම නැත්නම්
හිත උනන්දු කරනසුලු විගරහ ක් කරන්ට අයප්්ක්ෂායවන් තම ි
සර්වඥ න් වහන්යස් අර පරි්ඤ්ඤයිය කි න තනි වචන ,
හාත්ප්සින් දැනගන්නවා, දැකගන්නවා, කි න වචන , ආස්වාද
වශය න් දැනගන්නවා, ආදීනව වශය න් දැනගන්නවා, නිස්සරණ
වශය න් දැනගන්නවා කි ලා තුනකට කඩල ෙලන්ට ආරාධනා
කරන්යන්. එතනදි ඇත්ත වශය න්ම අප්ි ඉදිරිප්ත් කරගත්ත, මනුෂ
ශරිර ක් සත්තුන් විසින් කාල දමන අවස්ථාව, කප්ුටන් විසින්,
ගිජුලිහිණි න් විසින්, උකුස්සන් විසින්, ෙල්ලන් විසින්, රිළවුන් විසින්,
ප්ණුවන් විසින් කා දමන අවස්ථාව, මහා දුක්ඛක්ඛන්ධ සූතරය ්
රූප් ායග් ආස්වාද, ආදීනව, නිස්සරණ සලකා ෙලන්ඩ ි යද්ශනා
කරන්යන්. නමුත් ඒක ප්ටන්ගන්නයකාට කාම ායග් කි ලා අලුත්
වචන ක් සර්වඥ න් වහන්යස් ඉදිරිප්ත් කරයගන, ඵ් කාම ත් අර
ආස්වාද වශය න්, ආදීනව වශය න්, නිස්සරණ
වශය න්
විස්තර ක් කරල යදනවා, හිත ප්ුරැදු කරන්ට. කාම ආස්වාද
විෂය හි, කාම ආදීනව විෂය හි, කාම නිස්සරණ විෂය හි ප්ුරැදු
කරප්ුවම රූප, ්ේ නා, සඤ්ා, සංඛාර කි න යකාටස් යෙදා හදාගන්ට
හියත් යලාකු යප්ළගැස්මක් ඇති යවනවා.
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උන්වහන්යස් ඊට ප්ස්යස සංඝ ා වහන්යස්ලාට යොයහාම
ලස්සනට - මජ්ිම නිකා්ය සූතර ක් කිේවහම සූයහන දිග සූතර ක්
- විස්තර කරලා යදනවා. මහයණනි, යමාකක්ද කාම ායග් ආස්වාද
කි ලා කි න්යන? කාම ායග් ආස්වාද ප්හක් ති නවා. යහාඳ
ප්රි මනාප් රූප් ක් දැකප්ුහම, චක්ඛු විඤ්ඤාණ ට ප්රි මනාප් රූප් ක්
වැදගත්තහම, සිංහල භාෂායවන් කි නව නම් ඇස් යදක යනයම්
කටත් ඇරයගන ෙලායගන ඉන්නවා. ඒ රූප් විෂය හි ප්රි , එයහම
නැත්නම් සුෙ සැප් සිතිවිලි ප්හළ කරමින් එහි ඇලී ගැලී ඉන්න තම ි
කාම ායග් ඇයහන් ඇයලන ස්වරූප් . ඊගාවට කනට යහාඳ ප්රි
මනාප් මිහිරි ශබ්ද ක්, සංගීත රාව ක් ආප්ුවහම ඉෂ්ට වූ කාන්ත වූ
සංගීත රාව ක් ආප්ුවහම ප්රි මනාප් ශබ්ද ක්, අප්ි එහි ඇලීගන්නවා.
එතනදී සුඛ යේදනාවක් විඳිනවා, ආස්වාද ක් විඳිනවා. නාස ට,
දිවට, ශරීර ට එන්නා වූ ොහිර යේදනා ජාති වැදිච්චහම, එහි ඇලී
ෙැඳීගැනීමට අප්ි කි නවා කාම ආස්වාද කි ලා. ඒ කාම ආස්වාද ,
අප්ි කවුරැ නමුත් අප්ි ළඟ නැති , අප්ි ළඟ අඩු , අප්ි ඒක අඩු
කරන්න හදන්යන කි ලා කි ාගන්න යකාච්චර උත්සාහ කළත්,
ගැෙුයරන් සතිමත් යවලා ෙලායගන ඉන්නයකාට අයප්් ඇහැ අයනක්
ඉඳුරන්ට යහායරන්, එයහම නැත්නම් අයප්් අම්මලාට තාත්තලාට
යහායරන්, එයහම නැත්නම් අයප්් ගුරැවරැ වැඩිහිටි න්ට යහායරන්
ඒකට අවශ කරන රසඳුන යහා ායගන න්න යවනමම ප්ර ත්න
කරන ගති ක් ති නවා. ඒ රසඳුනට ගි ාට ප්ස්යස ෙ ක් විලි
ලැජ්ජාවක් යමානවත් නූ. ඒක ආස්වාද කරන ගති අධිරාජ
ස්වරූප්ය න්, ඒකාධිප්ති ස්වරූප්ය න්, ඉන්ද්රි
ස්වරූප්ය න්
කරනවා. අප්ි හිතනවා අයප්් ජීවිතය යලාකු, අනිත් අ යනාදැක්ක
යහාඳ රසඳුනක් අප්ි දැකගත්තා කි ලා. ඒ වායගම කනට මිහිරි යද්වල්
යහා න්න ගි ාම කයන්ම ති නවා කනටම ආයේණික වූ වියශ්ෂ
ප්රය ෝග. ඒ ප්රය ෝග මාර්ගය න් ඇහැට යහායරන්, නාස ට, දිවට,
ශරීර ට යහායරන් කනට හිත ය ාදලා එහිම ඇලීගන්න ගති ක්
ති නවා. සමහර යවලාවට අප්ිට ගැළයප්න්යන නැති යද්වල්, සමහර
යවලාවට අප්ිට තැනට ඔබින්යන නැති යද්වල්. නමුත් ඒ වයග්
යවලාවලට වැටිල, ආස්වාද කරන ගති කයන් ති නවා. කන
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අ ිතිකාර ාට ති නවා. ඒ වයග්ම තම ි නාස , දිව, ශරීර ආදී
වශය න්, ප්ුදුමාකාර විදි ට යම් ඉඳුරන් ප්යහ් කාම න් ආස්වාද
කිරීයම් දක්ෂකම තම ි අප්ි හිතන්යන් ජීවිතය සාර්ථක ීම වශය න්.
යවන යකයනක් යනාදැක්ක රූප්, යනාදැක්ක ශබ්ද, යනාදැක්ක ගන්ධ,
රස, ප්හස විඳලා ති නව නම් ඒ ප්ුද්ගල ා ඉයබ්ම කාම යලෝකය ්
රජා, කාම යලෝකය ් ඉයබ්ම ජ ගරහණ ලෙප්ු යකනා ෙවට ප්ත්
යවනවා. ඉතින් අප්ි හැම යකනාම කැමති ි අල්ලප්ු යගදර යකනාට
වැඩි , නැත්නම් ප්වුයල් සාමාජික ාට වැඩි , නැත්නම් තමන්යග්
සමාජය ් යකයනකුට වැඩි අප්ි ඒ යද්වල් ලෙලා ති නවා කි ලා ඒ
ආස්වාද
විඳීයම් ප්ක්ෂ ට. ඒකට ප්ුදුම ආශාවක් ප්වතිනකල්
ප්ෘථග්ජන ි. ඒක ි ප්ෘථක් ප්ෘථක් කි ලා කි න්යන. අර ාට වැඩි
මම යවනස්. එ ා දැකලා නැති රූප් මම දැකලා ති නවා, එ ා දැකල
නැති ශබ්ද මං අහලා ති නවා කි ලා අප්ි වියශ්ෂිත වූ රූප්, ශබ්ද,
ගන්ධ, රස, ස්ප්ර්ශ විශය හි චක්ඛු, ්සාත, ඝාණ, ජිව්හා, කාය, මන
කි න විෂය හි අමතර අතියර්ක අති වියශ්ෂ අත්දැකීමක් ලැබීම තම ි
අප්ි හිතන්යන ජීවියත් ජ ගරහණ ක් විදි ට. ඒක සර්වඥ න්
වහන්යස් දකින්යන් තනි වචන ක් විදිහට. උන්වහන්යස් යම්ක
දකින්යන් කාම ආස්වාද හැටි ට.
ඊට ප්ස්යස ඉතාමත්ම විචිතර, ඒ වායග්ම ඉතාමත්ම වියශ්ෂිත
වූ කරි ා ප්ටිප්ාටි ක් යප්න්වනවා. යමන්න යම් කාම ආස්වාද ප්ිණිස
අප්ි ශිල්ප් හදාරනවා. යම්ක නිසා අප්ි විවිධ විෂ හදාරනව. එක එක
ප්ුද්ගලය ෝ ආශර කරනවා. යම්වා තම ි ඒ ආස්වාද ලැබීම ප්ිණිස
අප්ිට විඳින්ට යවන ආදීනව. ශිල්ප් හදාරල අප්ි ඒ ශිල්ප් විෂය හි දක්ෂ
යවච්චහම ඒකත් ආදීනව ක්. ඊට ප්ස්යස අප්ි ඒ ශිල්ප් ය ාදවලා
වාප්ාර කරනවා, යගාවිතැන්ෙත් කරනවා, එයහම නැත්නම් යවනත්
යලෝකය ් සම්මත වෘත්තීන් කරනවා. ඒ වෘත්තීන් අප්ි හිතූ ප්ැතූ ප්රිදි
සාර්ථක යනායවනවා. ඒ වාප්ාර හරි න්යන් නූ. එතයකාටත් ඒක
ආදීනව ක්. සමහර විටක ඒක හරි නවා, සී කට හමාරකට
යකයනකුට වාප්ාර හරි නවා. තමන් කරප්ු වෘත්ති ප්ිළිෙඳව ආත්ම
සන්තෘප්්ති ප්හළ යවනවා. යම් සන්තෘප්්ති ප්හළ යවච්ච යකනාට
යමාකද යවන්යන. ඒ ප්ුද්ගල ාට හියතනවා සන්තෘප්්ති ප්හළ
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යනායවච්ව අසාර්ථක යවච්ච මනුෂය ෝ ඔක්යකාම ටප්ත් කරයගන
මයග් අධිරාජ ප්තුරවන්ට ඕන, මයග් මත ප්තුරවන්ට ඕන, මයග්
ජාති ප්තුරවන්ට ඕන, මයග් ආගම ප්තුරවන්ට ඕන කි ලා ඒ
ප්ුද්ගල ාට ආකරමණශීලී අදහස් ප්හළ යවනවා. යම්කත් සර්වඥ න්
වහන්යස් යප්න්වන්යන යම් කාම ආශාව නිසාම ි. කාමය ් ආස්වාද
නිසාම ි. යම් නිසා රජුන් රජුන් සමග සටන්, ෙරාහ්මණ ප්වුල ෙරාහ්මණ
ප්වුල සමග සටන්, යවයළන්යදා යවයළන්යදා සමග සටන්, යගාවි න්
යගාවි න් සමග සටන්, ඒ වායගම ශුද්ර මිනිස්සු, කම්කරැයවා, ඒ ඒ
අ අතර සටන්, යදමාප්ිය ා දරැවන් අතර සටන්, සයහෝදර
සයහෝදරි න් අතර සටන්, සෙරහ්මචාරීන් වහන්යස්ලා සෙරහ්මචාරීන්
වහන්යස්ලා අතර සටන්. ඒ එක එක්යකනා ඔවුන්යග් මුඛ
අඩ ටි ක් යප්ාරවක් විදි ට ප්ාවිච්චි කරලා එක එක්යකනාට ප්රැෂ
වචනය න් කතා කරන්යන, යොරැ කි න්යන, යක්ලාම් කි න්යන,
හිස් වචන කතා කරන්යන. ඒ වායග්ම කඩු ගන්යන, කිනිසි ගන්යන,
යහල්ල ගන්යන, ුද්ධ ප්රකාශ කරන්යන, යදප්ා යේලි ෙැඳගන්යන,
නඩු කි න්යන, නඩු දිනන්යන යම් යස්රම කාම ආස්වාද ායග්
ආදීනව වශය න් සර්වඥ න් වහන්යස් යප්න්වනවා.
යම් නිසා මනුෂ ා සමහර යවලාවට තමන් යහාඳ ි කි ලා
හිතන නිසා යවන්න ඇති, සතුන් මැරීමට ප්වා යප්ළයෙනවා,
යසාරකම් කරන්නට ප්වා යප්ළයෙනවා, කාමය හි වරදවා හැසිරීමට
ප්වා යප්ළයෙනවා. කලින් මතක් කළ විදි ට හිස් වචන, ප්රැෂ වචන
යොරැ යක්ලාම් වචන, සැර ප්රැෂ වචන කතා කරන්නට ප්වා
යප්ළයෙනවා. යම් නිසා අනන්ත අප්රමාණ අප්ා දුක් විඳින්නට
යවනවා. යම් සුළු කාම ආස්වාද ඉස්සරහ යප්්න්ට තිය න්යන්
“යද ක් නූ”. ඒ නිසා කාමාස්වාද විඳීම ප්ිළිෙඳව කාම මිච්ඡාචාර
කළාට ඇති වැරැද්දක් නූ, ඒව අප්ාය මරයණන් මත්යත සිදු යවන
යද්වල්, ෙ ක් ගානක් නූ කි න විදි ට ඒ ප්ුද්ගල ායග හිරි ඔතප්්
බිඳිලා නව. හිරි ඔතප්් බිඳිල ගි ාට ප්ස්යස, කා ික අසංවර, වචී
අසංවර, මානසික වශය න් අසංවරතාවට ප්ත් යවලා, ඒ මනුෂ ාට
ආදීනව ප්ක්ෂ යප්්නයකාට, යම්ක කවදාකවත් ඒත්තු ගන්වල යදන්න
අමාරැ ි, යම් කාම ායග් ආස්වාද ප්ිණිස ි මං යම් ුද්ධ ප්රකාශ
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කයළ්, කාම ායග් ආස්වාද ප්ිණිස ි එකියනකා ඇන යකාටාගන්න
හැදුයේ, යම් විවිධ ආ ුධ, යෙෝම්ෙ, නෂ්ටික යෙෝම්ෙ, නුයටරෝන
යෙෝම්ෙ යමාන යමාන ජාති හැදුවත් යම් යස්රටම යහ්තු යවලා
තිය න්යන කාම ආස්වාද කි ලා හිතාගන්ට ෙැරි තරම් යම් යදක
ඈත ි. අද සාමාන දි ුණු තාක්ෂණික යලෝක ප්ිළිෙඳ ආදීනව
දක්වන ප්ක්ෂ යප්න්වනවා, අද යහාඳටම උගත් යහාඳටම දක්ෂ යවච්ච
විදාඥ ින්යගන් සී ට අනූනම ක්ම ප්ාවිච්චි යවන්යන ආ ුධ
නිෂ්ප්ාදන සඳහා. ඉතාම වැඩි මුදලක් යගවලා ඒ ඇත්තන්ව ප්ාවිච්චි
කරන්යන ආ ුධ නිෂ්ප්ාදන සඳහා. යම් ආ ුධ නිෂ්ප්ාදන කිරීම
සඳහා යලෝකය ් ආය ෝජක ධනය න් සි ට ප්නහකට වැඩි
ප්රයද්ශ ක් ය යදනවා. යම්වා කරයගන ඉන්නයකාට ඒ ඇත්තන්
අසීමිත ආකාරය ් ප්ර්ය ්ෂණ කරනවා. අන්න ඒ ප්රීක්ෂණ
කරනයකාට වරින් වර ඒ එක එක ජාතිය ් අමතර උප්කරණ
හැයදනවා. ඒවා ඒ ආ ුධ සඳහා වැඩක් නූ. සමහර යවලාවට වවද
විදාවට උදේ යවනවා. ගමන් න්න ප්හසුකම් වශය න් උදේ
යවනවා. දිය ් න්න උදේ යවනවා. එවුවා අප්ි නව තාක්ෂණ
වශය න් ොර අරයගන මානව ප්රජාවයග් හිත සුව ප්ිණිස ය ාදවන
විදායේ අසීමිත අනුකම්ප්ායවන් නිප්දයවච්ච උප්කරණ වශය න්
ොරගන්නවා. නමුත් ඒවා අර ආ ුධ නිෂ්ප්ාදනය ් අතුරැ ඵල. ඒක
නිසා මානව ප්රජායේ සම්ප්ූර්ණ ආර්ික නැත්නම් ආය ෝජන ,
එයහම නැත්නම් මානව ප්රජාවයග් යප්රදැක්ම, ඉදිරි ගමන, ප්රමාර්ථ,
ඒ වයග්ම මානව ප්රජාවයග් උසස්ම දි ුණු යමාළ ය දිලා තිය න්යන්
මානව ප්රජාවට විරැද්ධව. අප්ි යම් ජීවත් යවන යප්ායළාවට විරැද්ධව.
ඉතින් කාම සඳහා, නැත්නම් කාම නිස ි යම්ක සිද්ධ යවලා
තිය න්යන් කි ලා ඒ ඇත්තන්ට යනායත්යරන ගති
දිහා
ෙලනයකාට යත්යරනවා, යම්යක යමාන තරම් වංචනික, යමාන තරම්
අන්ද මන්ද යවච්ච ස්වරූප් ක්ද ති න්යන් කි ලා. ඒ විතරකුත්
යනායව ි ඒක දිහා ෙලනයකාට ෙ හියතන යද් තම ි, හිතුවට නැති
කරන්ටත් ෙූ. ඒක ඒත්තු ගන්නල දුන්නට යමානම තායලකින්වත්
තව ප්රම්ප්රා කී කට යමවැනි යද ක් අනිත් ප්ැත්ත හරවන්න
ප්ුළුවන් යව ිද කි ලා හිතන්ටත් ෙූ. කවදා හරි ගිහින් තමන් විසින්ම
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21-වන ධමය යද්ශන .

තමා විනාශ උනාට ප්ස්යස තම ි යම්ක නවතින්යන්. ඒක සිද්ධ යවන
යද ක් මිසක කරන්න ෙැරි යද ක් තරමට, කස කැවිලා ජව කැවිලා
තිය න්යන.
ඒ නිසා යම් කාම ායග් ආදීනව සහ කාම ායග් ආස්වාද ,
යම් යදක යත්රැම් අරගන්ට සම්ප්ූර්ණ මනුෂ යලෝකය ් ඉන්න
ඔක්යකෝම මනුෂය ෝ ප්ිළිෙඳ හරස් කැප්ුමක් අරගත්තත් ඒවා
ප්ිළිෙඳව නරක අදහසින් කරි ාත්මක යවන නා ක ින්ට ඒ සාක්ෂිත්
මදි යවලා තිය න්යන. මානව ඉතිහාස අරගත්යතාත් අවුරැදු
තිස්හතළිස් දහසක් ප්ුරා දිගින් දිගට දිගින් දිගට ඇති යවන යම්
දි ුණුව තුළ තිය න්යන් ප්ුදුමාකාර, අර “ලිප් ගිනි යමාළවන යතක්
දි සැළිය ්” වයග් ප්ුදුමාකාර නාඩගමක්. යම්ක යකායහාම යකරැවත්
ඒ සඳහා ප්රතිප්ත්ති හදන ඇත්තන්ට ඒත්තු ගන්නන්න ෙූ. ඒ නිසා
අද ප්ුරාවිදාව ප්ැත්යතන් ප්ුංචිම, ඈතම ති න යප්ාසිල දක්වා
යහා ායගන ගිහිල්ලා යකායහාමද මනුෂ ා යම් තරම් දි ුණු වුයණ්
කි ල ප්රිණාම ප්ැත්යතන් ප්ුදුමාකාර යද්වල් යසා ාගන්නවා. ඒ
වායග්ම යලෝකය ් එහා යකායන් සිදු යවන යද්වල් වහාම යමහා
යකානට යතාරතුරැ තාක්ෂණය න් දීලා අප්ි එකියනකා යකායහාමද
කට ුතු කරන්යන් කි ලා යත්රැම් කරගන්ට උත්සාහ කරනවා. නමුත්
යප්්න්ට තිෙුණට යම්ක විශාල විෂ ක්.
නමුත් සර්වඥ න් වහන්යස් යම්ක සතිප්ට්ඨාන තුළින් එක
අවුරැදු හතට එක ප්ුද්ගලය කුයග මනසකට හඳුන්වා යදනවා. එයහම
හඳුනා ගත්යත් නැත්තම් කා යකාටාගන්නවා, ඇන මරාගන්නවා. ඊට
ප්ස්යස කා , වචී දුශ්චරිතවලට යප්ළයෙනවා.
යම්ක උන්වහන්යස්යග් ධර්ම ට ඇහුම්කන් දීලා ඒ විදි ට
ෙලන්න ප්ුරැදු යවනවා නම් ඒ ප්ුද්ගල ාට එක ි ඉතුරැ යවන්යන.
ඒක යත්රැම් ගන්නයකාට යම් ආස්වාද ප්ක්ෂ යත්රැම් අරයගන ඒකට
සිහි ය ාදවන්න යවනවා. ආදීනව අප්ට හාත්ප්සින් යප්්නවා. අප්ිට
ඒකට ඇස් ඇරගන්ඩ යවනවා. යම්ක නිස්සරණ ක් කි ලා හිතන්ඩ
යවනවා. යම් ආස්වාදය න් අප්ට කවදාවත්, මිනිස් ප්රජාවට කවදාවත්,
අයප්් ඉස්සරහ ප්රම්ප්රාවට කවදාවත් යහාඳක් නම් නූ. එයහනම්
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මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

යම්යක නිස්සරණ යහා න්න ඕන. එයහනම් යමාකක්ද යම්
නිස්සරණ කි ලා කි න්යන්? කාම ාට ඇති ඡන්ද රාග දුරැ කිරීම.
ඊට ප්ස්යස සර්වඥ න් වහන්යස් අර ශරාවක ප්ිරිසට මතක් කරනවා
ම් කිසි ප්ුද්ගලය ක් කාම ායග් ආදීනව
දන්යන නැතුව,
කාම ායග් ආස්වාද දන්යන නැතුව, කාම ායග් නිස්සරණ , ඡන්ද
රාග ප්හ කරන්යන් නැතුව, උන්වහන්යස් යහෝ එතුමා යහෝ ඒ
මිථාදෘෂ්ටික ා කි නවා නම් මම කාම හාත්ප්සින් දැනගත්ත ි
කි ලා, කවදාක්වත් ඒක යවන්යන නූ. ඔහු දැනගනත් නූ. ඔහුට
කි ලා යදන්න ප්ුළුවන්කමකුත් නූ. නමුත් ම් කිසි යකයනක්
කාම ායග් ආස්වාද දැනයගන, කාම ායග් ආදීනව දැනයගන,
නිස්සරණ වශය න් ඡන්ද රාග දුරැ කළ යකයනකුට නම් අන්න
තමන් කාම ායග් හාත්ප්සින් දැනගත්තා, තව යකයනකුට කාම ායග්
ආස්වාද යම්ක ි, කාම ායග් හාත්ප්ස දැනගැනීම යම්ක ි කි ලා
කි ාදීයම් ශක්ති ක් එනවා කි ලා කි නවා. යම්ක ටිකක් ඇඟ රියදන
කතාවක්. යම් කතාවට නයකාට අනුන්ට අවයෙෝධ කරදීම යලෝක
ෙුද්ධ ශාසන වසායගන ප්ැතිරීම යකෝක යවතත්, කැරකිලා ආප්සු
එනවා, වහවහා තමන්යග් කට ුත්ත තමන් විසින් කරගැනීම ි
අමාරැයවන් යහෝ යම් ලැබිලා ඇත්තා වූ සීමිත කාල සීමාව තුළ සීමිත
සම්ප්ත්ති අවස්ථායේ කරගත ුත්යත් කි න දැනීම. එයහම කරගත්ත
යකයනකුට නම් අර අන තීර්ථක න් කිේවා වයග් ඔෙත් කරන්යන්
කාම හාත්ප්සින් දැනගැනීම, අප්ිත් කරන්යන් කාම හාත්ප්සින්
දැනගැනීම යන්ද කි ලා නතර යවන්න ෙූ. ඒ සඳහා ප්රාය ෝගික
උප්කරම යහා න්න යවනවා. ප්රය ෝග ඥාණ ප්ාවිච්චි කරන්ට යවනවා.
ප්ාවිච්චි කරලා ඉවර යවලා කි න්න ප්ුළුවන් යවනවා මම යම්ක
හාත්ප්සින් දැනගත්තා, යමන්න යමයහම ි යම්කට කරන්න
තිය න්යන් කි ලා ප්රාය ෝගික ප්ැත්ත යප්න්නලා යදන්න ප්ුළුවන්.
යම්ක තම ි ෙුද්ධ ප්ණිවිඩ . උන්වහන්යස් සාරාසංඛ කල්ප්
ලක්ෂ ක් යප්රැම් ප්ිරැව ි කි ල කි න්යන්, යම් කාම ායග් ආස්වාද
ප්ැත්ත කවදාවත් උන්වහන්යස් අහක දැම්යම් නූ. ඒයකදි
ය ෝගාවචර ා ෙ යවන්න ඕනැත් නූ. කාම ායග් ආස්වාද වශය න්
ඇහැට ප්රි මනාප් රූප් ක් වැටිච්චහම ඇහැ ඒයක ඇයලනවා. ඕකට
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ලැජ්ජා යවන්න යද ක් නූ. ලැජ්ජ වුණා කි ලා යකයලස්
නියවන්යනත් නූ. ඇහැට නූ ෙ ලැජ්ජා යදක. නමුත් තමන්
දැනගන්නවා අඩු ගායන සර්වඥ න් වහන්යස් කි න්න හදන
ප්ණිවිඩය ් ඉස්යසල්ලාම තිය න්යන් යමන්න යම් වයග් කාන්දම්
ශක්ති ක් කි ලා. ඒක අත්දකින්න ඒ වයග් හිත, ඇහැට රූප් ක්
ඇවිල්ලා, ප්රි මනාප් රූප් ක් ඇවිල්ලා ගැළයප්න යවලායේදි,
ආප්ාතගත යවන යවලායේදි ඒ ෙව දැනගන්න ප්ුළුවන් නම් ඔක්යකාම
ඉන්ද්රි සංවර ට වැඩි වටිනවා ඒක. එයහම නැතුව සර්වඥ න්
වහන්යස් ඉන්ද්රි භාවනා සූතරය ්දී කි ප්ු විදිහට ඇස් ෙැඳගන ඉඳලා
යහෝ එයහම කාම ආශාවල් යනාඑන තැනකට ගිහිල්ලා හිටි ාට
කවදාවත් යකයලස් යහල්ලීමක් සිදු යවන්යන නූ, යකයලස් කඳුවල.
ඒ වායග්ම තම ි උන්වහන්යස් කවදාක්වත් ඒ කාම ආශාවල් දැයනන
යද්වල් ෙලන්න න්නැ ි කි ලත් නූ. අප්ි කරලා තිය න යද්
කර්මානුරූප්ව අප්ි ළඟට එනවා, අප්ිට යප්්නවා. ආන්න ඒ යප්්න
යවලායවදි යමන්න කාම ප්ස් ආකාර කින් කරි ාත්මක යවනවා,
ඇයහන්, කයනන්, නාසය න්, දියවන්, ශරීරය න්. ඇහැට රූප් ක්
දකින යවලායේදීම අප්ි හිටයගන යේවා, ඉඳයගන යේවා, යමාන
යද ක් යහෝ යේවා අප්ිට ඒ යවලායවදි මම දකිනවා, මයග් යම් දැන්
ආස්වාද ප්හළ යවලා තිය න්යන ඇයහ් , රූප් ක් නිසා , මම
දකිනවා
කි ලා දැකගන්න ප්ුළුවන් උනා නම් ඒක යලාකු
ප්රිවර්තන ක්. කනට ශබ්ද ක් ඇවිල්ලා ඒකට මත් යවලා එහිම නතු
යවලා ඉන්න යවලායව වුණත් කමක් නූ යමාන තරම් අසභ වුණත්,
යමාන තරම් සභ වුණත් අසද්ධර්ම වුණත්, සද්ධර්ම වුණත් දැන්
යම් මම අහනවා කි ලා දැනගන්න ප්ුළුවන් නම්. නාස දියග්, ගඳ
දියග් න යවලාවක, ආහාරවල රස යේග දියග් න යවලාවක,
ක ට ප්හස ලැබිලා ඒ මත කරි ාත්මක යවන යවලාවක, උච්ච
අවස්ථාවල අප්ිට ප්ුළුවන් නම් සිහි එළවාගන්නට, අප්ිට ප්ුළුවන් යව ි,
සර්වඥ න් වහන්යස් කිේව විදිහට යමන්න යම් ප්හ ආස්වාද කරන්න
යන්ද යම් කැඹිරිල්ල කෙුරන්යන්, ඉයගනගන්යන්, රස්සාවල්
කරන්යන්, සාර්ථක යවන්යන්, අසාර්ථක යවන්යන්, උෙ වයරන්
ප්ල න් යතෝ යතෝ කි ා ෙැනගන්යන්, ගහගන්යන් ඔක්යකෝම
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කරන්යන් යම් කාම යවනුයවන් යන්ද කි ලා දැනගන්න. අයන්!
යම්කවත් අ ින් කරගන්න තරම් මට යකාන්දක් නැද්ද, යම්ක සඳහා
මට වාප්ාර කරන්න තරම් යප්ෞරැෂත්ව ක් නැද්ද කි ලා, ඒ ආදීනව
ප්ක්ෂ ට ප්ස්යස් ඉයබ්ම වයග් නිස්සරණ ට හිත වැයටනවා. යම්ක
යප්ෞරැෂත්වය ්, එයහම නැත්නම් අප්ි කි නව නම් යසෞඛ
සම්ප්න්න වර්ධන ක කරි ාවලි ක්. අසත්ප්ුරැෂ, එයහම නැත්නම් අංග
සම්ප්ූර්ණ යනාවූ යප්ෞරැෂත්ව ක වර්ධන තම ි, ආස්වාද ආදීනව
දැකලා, ආදීනවය ්දී ප්ැරදිලා ඒකට ොහිර උප්කරම යහා නව.
සන්යතෝස කරන්න හදනවා. කවදාක්වත් ඒක හරි න්යන නූ. ඒ නිසා
යප්ළඹිච්ච නිස්සරණ කි ලා යත්රැම්ගන්න ඕනි. ආන්න ඒ
නිස්සරණ කි ල කි න්යන කාමාස්වාද න්යගන් යවන් යවලා එහි
ඇත්තා වූ ඡන්ද රාග දුරැ කිරීම ප්ිණිස ප්ිළිප්න්නා වූ ෙරහ්මචරි
ජීවිත ක්. ඒක කවදාක්වත් ගුරැවරය ක් කිේවට යකරැවට හරි න්යන්
නූ, කේරැවක්වත් යප්ළෙුණාට යකරැවට හරි න්යන නූ. තමන්
යහාඳට ආස්වාද ප්ක්ෂ දැකලා තිය න්ට ඕනූ. ආදීනව ප්ක්ෂ දැකලා
තිය න්ට ඕනූ. ආස්වාද ආදීනව යදක සත නම් නිස්සරණ ට
වැයට ි. නිස්සරණය ්දී තිය න්යන දැන් රූප් ක් ඇති වුණා, ඇසට
රූප් ක් දැක්කා, දැකීම සිද්ද යවනවා. කනට ඇසීම සිද්ද යවනවා ආදී
වශය න් ඒ ඒ යද්වල්වලට හිත යමයහ ීම.
මීට වැඩි අයප්් ධර්ම සාකච්ඡාවට, අද ධර්ම යද්ශනාවට අදාළ
යවන්යන යම් රූප් ා ප්ිළිෙඳ ආස්වාද ආදීනව නිස්සරණ තත්ත්ව
කි න යද්. රූප් ායග් ආස්වාද අප්ි යම් කතා කරප්ු මළකුණට,
යසායහානක දමල තිය න මළකුණට සම්ෙන්ධ යවන හැටි ට
සර්වඥ න් වහන්යස් යප්න්නන්යන, රූප් ායග් ආස්වාද කි ලා
කි න්යන් යමාකක්ද? යහාඳ තරැණ ව යස් රාජකී , ෙරාහ්මණ යහෝ
ගෘහප්ති යහෝ තරැණ කාන්තාවක් - ඒ තරැණ කාන්තාව දැකප්ුවහම
අයන් මම යහාඳ දැකි
ුතු ශුභ දර්ශන ක් දැක්කා, ඒ කාන්තාව
ඕනවට උසත් නූ, යකාටත් නූ, කළුත් නූ, සුදුත් නූ, යහාඳ යප්නුම ි,
අයන් මට යම්යක් ආස්වාද කි ලා ඵයහම ගත යවන ගති ට තම ි
සර්වඥ න් වහන්යස් යප්න්වන්යන් කාම ායග් නැත්නම් රූප් ායග්
ආස්වාද ප්ක්ෂ කි ලා. ඒක නිකම් ප්ුරැෂ ගති ක්, ප්ිරිමි ායග්
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ප්ැත්යතන් වයග් තම ි යප්න්නලා තිය න්යන්. ඒයක අප්ි අථය ගන්න
ඕනූ අධහාරය න්. ස්තරි ාවකට නම් යහාඳ මැදි ව යස් හතර රි න්
ප්ුරැෂය ක් දැක්කම ඇති යවන්නා වු හැඟීම. යම්ක තම ි
යප්න්නන්යන් රූප් ායග් ආස්වාද වශය න්. රූප් ායග් ආදීනව
දක්වනයකාට ගි
ප්ාර අප්ි මරණානුස්සතිය ්දි ඉදිරිප්ත් කළ
යකාටයසත් අද ඉදිරිප්ත් කරප්ු යකාටයසත් උන්වහන්යස් යප්න්වනවා,
ඒ නංගිල නැත්නම් ඒ සයහෝදරි න් අවුරැදු හැටහැත්තූවක් ගිහිල්ලා
අසූවක් අනූවක් විතර ගිහිල්ලා වැහැරිලා හැරමිටිය න් ඇවිදින
කායල දකිනයකාට ඇඟ රැලි වැටිලා යලඩ යවලා යවේලමින්
ඉන්නවා දකිනයකාට ඒකත් එක ආදීනව ක් තම ි. එයහම නැත්නම්
මැරිලා දවසක් යදකක් තුනක් ගත යවලා ප්ූ ාව ගලන අවස්ථාවත්
ආදීනව අවස්ථාවක්. ඒ වායගම තම ි ඒ මළකුණට කප්ුටන්
යකාටනවා දැක දැක ඉන්නයකාට, ඒ මළකුණට ගිජුලිහිණි න් වහලා
එයහම නැත්නම් ප්ි ා උකුස්සන් වහලා, ෙල්යලා, රිළවු කාලා,
ප්ණුයවා ගහලා ඉන්නවා දකිනයකාට, එයහම නැත්නම් ඒ මළකුණ
තාම යල් මස් සහිත ඇටසැකිල්ල දකිනයකාට, එයහම නැත්නම් යල්
මස් නැති ඇටසැකිල්ල දකිනයකාට, නහරවලින් ෙැඳිලා සැකිල්ල
දකිනයකාට, යල් මස් ඔක්යකාම ගිහිල්ලා තාමත් නහරවලින් ෙැඳිලා
ති න ඇටසැකිල්ල දකිනයකාට, එයහම නැත්නම් ඇටසැකිල්ල
විසිරිලා, ඊට ප්ස්යස ඇටසැකිල්ල යහ්දිලා සුදු ප්ාට යවලා අවුරැද්දක්
විතර ගත යවලා, ඊටත් ප්ස්යස ඇට කූලි එකතු කරලා දකිනයකාට,
අන්තිමට ඒ ඇට ඇතුළ ප්වා කුණු යවලා නැත්නම් දිරලා හුණු වායග්
විසිරිලා ති නවා දකිනයකාට යම් සි ල්ලම සර්වඥ න්වහන්යස්
යප්න්නන්යන රූප්ය ් ආදීනව දකිනව අවස්ථා හැටි ට ි. ඒ ආදීනව
දැක්ක නම්, ඒ ප්ුද්ගල ාට ප්ැහැදිලිවම තමන් අර ප්රි වශය න්,
අඳුනක් වශය න්, මංගල වශය න්, සිත් එලවනසුලු වශය න්, ඉෂ්ට
කාන්ත මනාප් වශය න් දැකප්ු ඒ රූප් ඒකාන්තය න්ම යම්
තත්ත්ව ට ප්ත් යවනවා. ඒක යම් කවුරැවක්වත් හතුයරක් විසින් කරප්ු
යද ක් යනයම ි, අනිවාර් ය න්ම ආස්වාද ක් යවනවා නම් රූප් ා,
ඒකාන්තය න්ම ඒ රූප් ම ආදීනව ක් යවනවා. ආස්වාද කි ලා
කි න්යන විඳින්ට යහාඳ ි, සැප් ි කි ලා ගන්න යද්. ආදීනව කි ලා
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කි න්යන එහි ඇත්තා වූ අනර්ථකර ඵල . ඒ වයග් යහාඳ සැප් විඳි
ුතු ආස්වාද ක් යවනවා නම් අනර්ථකර වූ ආදීනව කුත් යවනවා.
ඒ නිසා යම් සුන්දර ය ෞවන රූප් ඒකාන්තය න්ම යම් තත්ත්ව ට
ප්ත් යවනවා.
යදක තම ි මරණය න් කාටවක්වත් ගැලවුමක් නූ කි න
එක. යම්ක ඒ හූම සතිප්ට්ඨායනම, දැන් ඉදිරිප්ත් යවච්ච යකාටසට
ප්ර්ව ක් ප්ර්ව ක් ප්ාසා “ඉති අජ්ඣත්තං වා කා්ය කායානුපස්සී
ිහරතී, බහිද්ධාවා කා්ය කායානුපස්සී ිහරතී” කි ලා අර ොහිර
දකින යද් ආධාත්මික වශය නුත් දකිනවා. ආධාත්මික වශය න්
දකින යද් ොහිර වශය නුත් දකිනවා. “ඉති අජ්ඣත්තබහිද්ධාවා කා්ය
කායානුපස්සී ිහරතී” ඇතුළත ප්ිටත වශය න් යම් ප්ිටත මළමිනි ක්
දකිනයකාට අප්ිට හිතන්න ප්ුළුවන් ඒ මනුෂ ා යමෝඩ තායලට ජීවත්
යවච්ච නිසා අකායල මැරිලා ගි ා, මම නම් මැයරන්යන නූ, කි ලා
සමහර යවලාවට ජීවිත මද ක් ඇති කරගන්න ප්ුළුවන්. නමුත්
උප්සංහරන කි න නුවණින් සලකා ෙලන යකනාට ප්ැහැදිලිවම
යප්්නවා අයප්් මරණ සඳහා යවලාවක් කලාවක් තැනක් නූ. ඕනූම
යවලාවක ඕනූම විදිහකට එන්න ප්ුළුවන්. එතයකාට අර ජීවන මද ,
ය ෞවන මද , තරැණ මද වයග් යද්වල් එන්යන නූ. ඒ වයග්ම
තම ි “සමු ය ධම්මානුපස්සීවා, වය ධම්මානුපස්සීවා, සමු ය වය
ධම්මානුපස්සීවා” කි නයකාට යම් ආස්වාද ප්ුදුම අරමුණු මත
ඉඳයගන එක ප්ාරට ඇති යවනවා, එයහම අරමුණු මත ඉඳයගන එක
ප්ාරට නැති යවනවා. ඒක නිසා ඒ අරමුණ, යකා ි එකකින් යකා ි
කාම ආශාව එනවද, යකා ි එකකින් යකා ි ලිංගික ආස්වාද එනවාද
කි ලා සම්මත යලෝකය ් හිතන යද් යනයව ි හියත් තිය න්යන. හිත
ෙ ලැජ්ජා විලි ලැජ්ජා ති න එකක් යනයව ි. යථර ගාථා
ෙලනයකාට යප්්නවා මළකුණ දිහා ෙලප්ුවහම එක හාමුදුරැ යකයනක්
රහත් යවනවා, අයනක් හාමුදුරැවරැන්ට කාමාශාව ඇති යවනවා.
ඒයක නූ ඒ මළකුණ ෙලප්ුවාම ඒකාන්තය න්ම ආදීනව ම දැකි
ුතුම ි කි ලා හියත් නූ වැට කඩුල්ලක්. ඉස්සර යම් කාමරය ් රූප්
රාමුවක් දාල තිෙුණා. ඒයක තිෙුණා අසුෙ දර්ශන යවනුයවන් ඇති
කරගන්න රූප් රාමු වග ක් යප්න්නලා. ඒයක තිෙුණා තරැණ විය ්
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කාන්තාවක් ඇඳුම්වලට ගිනි දැල්විලා මි ඇදිච්ච රූප් ක්. ඒ
කාන්තාවයග් නිරැවත් ළ ප්රයද්ශ ගිනියගන අශුභ යප්න්වන්න ි
යායටෝ එක අරන් තිෙුයණ්. නමුත් ස්වාමීන් වහන්යස් යකයනක්
කිේවා මට ඒක දිහා ෙලනයකාට කාම ඇති යවනව ි කි ලා. ඒක
අනුව, ඒ අරමුණු යවන යද් ඕන ප්ැත්තකට හරවන්න ප්ුළුවන් ගති ක්
හියත් තිය නවා. ඒ නිසා අප්ි කාම ආස්වාද ඇති යවන යද්වල්වලින්
යවන් යවලා ඉන්නයකාට කාමාස්වාද නැති යව ි කි ලා, එයහම
විනිශ්ච ක් හියත් ඇත්යත් නූ.
ඊළඟ කාරයණ් තම ි විප්ස්සනා භාවනා කරන ය ෝගාවචර ා
මතක් කරගන්න ඕනූ, සමථ ය ෝගාවචර ාට සමහර විටක ප්රශ්න ක්
යවන්න ඉඩ තිය නවා, ආස්වාද දැක්යක නැත්නම් කවදාවත් ආදීනව
දකින්ටත් ෙූ, ආදීනව ආස්වාද යදක යහාඳට විචිතර නැත්නම්
නිස්සරණ ප්හළ යවන්යනත් නූ. ඒක නිසා තරැණ කාන්තාවක්
දැකීම
අයෙෞද්ධ
වැඩක්
යනයව ි.
යනාවි
ුත්තක්,
යනාසණ්ඩාලකමකුත් යනයේ. ඒක සමහර යවලාවකට යප්ර කළ
ප්ිනකට ලැබිච්ච විප්ාක වාර ක් යවන්න ප්ුළුවන්. කුසල විප්ාක
වාර ක් යවන්න ප්ුළුවන්. ඒකට ඇස් වහගන්න කි ලා සර්වඥ න්
වහන්යස් යද්ශනා කරල නූ. ඒක දැක්ක නම්, ඒ වයග් යහාඳ ඇහැට
කනට යප්්න රූප් ක් තරැණ රූප් ක් දැක්කා නම්, එවැනි යකනාට
තම ි අශුභ මරණ යම් වයග් කප්ුටන් රිළවුන් කන යද ක් දැකීම
එප්ා යවන්යන්. නමුත් ය ෝගාවචර ට කි නවා ඒ ලස්සන රූප්
දැකලා ඒක ගැන ඇලී ඉඳයගන මරණ , අශුභ නැත්නම් යම්
කැඩිච්ච බිඳිච්ච මළකුණ දිහා ෙැලීම ප්රතියක්ෂ්ප් කරන්නත් එප්ා
කි ලා. අරක යහාඳට හිත් වැදුණා නම් තරැණ රූප් ට යහාඳට හිත්
වැදුණා නම්, අයන් මට යම්ක වුණා නම්, අයන් යම්ක මට තව ළං
වුණා නම්, අයන් මට යම්කත් එක්ක වැඩි යවලාවක් ඉන්න ලැෙුණා
නම් කි කි ා ඇයහන්, කයනන්, දියවන්, නාසය න්, හියතන් යම්ක
ස්ප්ර්ශ කරකර ඉන්න යවලාවක ඒ මළකුණක් දැක්කා නම්, හරි ට
යප්ාල්යලන් ඔළුවට ගැහුවා වායග් යහාඳට ඒයක ආදීනව යත්යරනවා.
සමහර යවලාවට හුස්මක් කටක් ගන්න ෙැරැව මැරිලා න්නත් ඉඩ
තිය නවා හුඟාක් හැඟුම් ෙර යකයනකුට නම්. සිරිමාව ප්ිළිෙඳ, සිරිමා
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කි න ගණිකාව ප්ිළිෙඳ, කතායේදි යප්්න්ට තිය නවා එක ස්වාමීන්
වහන්යස් නමකට ප්ිණ්ඩප්ායත න්ඩත් ෙූ, යමානම යද ක්වත්
ෙැරැව සම්ප්ුර්ණය න් ප්රතියක්ෂ්ප් කළ ි කි ලා, යම් කාන්තා රූප්
දැක්කට ප්ස්යස්, මට තව යවන යද ක් ඕනැ නූ. එච්චරම ි.
ෙරහ්මචරි රකිනව. සර්වඥ න් වහන්යස්ට යම්ක ආරංචි යවනයකාට
සිරිමාව මැරිලා. ප්ස්යස්, යනාකරන ජාතිය වැඩක්, හිතාගන්න ෙැරි
වැඩක් කළා. සර්වඥ න් වහන්යස් රජ්ජුරැවන්ට කි නවා
යසායහානට දැම්මට යම් මළකුණට යම් විදිහට කප්ුයටා යකාටන්න
යදන්න එප්ා, යම් විදිහට හිවල්ලුන්ට කන්න යදන්න එප්ා, යප්ාේඩක්
රකින්න ි කි ලා. රැක්කට ප්ස්යස ඔන්න විප්ුබ්ෙකජාතං කි ලා ඔන්න
සැරව උප්දින මට්ටමට ආවට ප්ස්යස සවයඥ න් වහන්යස් කතා
කරනවා කට්ටි ටම ං අප්ි අද යහාඳ ෙැල්මක් දකින්න තිය නව,
යහාඳ දර්ශන ක් දකින්න කි ලා. යමයහම නයකාට ඔන්න රාජ
ප්ිරිසත් එනවා මිනිස්සුත් එනවා යමාකදූ යම් සර්වඥ න් වහන්යස්
වඩින්යන කි ලා. අර සිරිමාවයග් ප්ූ ාව ගලන මළකුණ ඉදිරිය ්
සර්වඥ න් වහන්යස් කතා කරලා කි නවා යම්ක මම රාජ
ආරක්ෂාව දීලා රැක්කා. දැන් මං යම්ක යවන්යද්සි කරන්න ි හදන්යන්.
හරි ට අර උයද්ට මාළු යවන්යද්සි කරන්න ගි යකයනක් වායග
සර්වඥ න් වහන්යස් අර මිනීකුණ යවන්යද්සි කරනවා. ඒ දවස්වල
කී ද? එක රෑට කහවනු දාහ ි. ආ එච්චර ඕන් නූ ප්න්සී කට
යදන්නම්, කවුරැ හරි ගන්න කි ල. ම්හ!! කවුරැවත් ගන්යන නූ. ඊට
ප්ස්යස අඩු කරයගන අඩු කරයගන ගිහින් ෙලනයකාට නිකං දුන්නත්
ගන්යන නූ. අර මත් යවලා හිටප්ු හාමුදුරැවන්ට යම්ක තනිකර ෙණක්
ෙවට ප්ත් යවනවා. යමාකද ඒ තරම්ම ආස්වාද කරයගන හිටිය
යම්ක. දැන් ඒයක ආදීනව එන්ට ප්ටන් අරගත්තට ප්ස්යස ඒ එන
නිස්සරණ ආධාශ අර ප්ිරියස යවන කාටවක්වත් ආයව නූ. ඒ
තරම්ම ගැෙුරට එනවා.
යමන්න යම්ක අප්ිට භාවනා කරනයකාටත්, විප්ස්සනා
භාවනායවදි, එයහම නැත්නම් සමථ භාවනායේදි යම්යකන් ගන්න
ති න ප්ුංචි ආදර්ශ ක් ති නවා. ඒ යමාකද, සමහරැ සමහර වියටක
යහ්තු සහිත යවන්න ප්ුළුවන්, කාමාධික ප්ුද්ගලය ා යවන්න ඇති,
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කාම දනවන රූප් දිහා ෙලන්නම අකමැති ි. ඒවා අධාර්මික ි
කි ලා හිතනවා, අයෙෞද්ධ ි කි ල හිතනව, අශිෂ්ටාචාර ි කි ලා
හිතනවා ඒ වයග් සිතිවිලි, නැත්නම් ඒ වයග් දර්ශන. ඒ නිසා ඒ
ඇත්යතා ප්ුළුවන් තරම් කාමය න් යතාර යද්වල්ම දකින්ට ලැයබ්වා ි
කි න අදහසින් ඉන්නව. ඒ කරලා කල්ප්නා කරනවා මට යම්
කාමාශාව දුරැ යේවා කි ලා. කවදාවත් දුරැ යවන්යන නූ. කාම
දනවන යද්වල් ෙලන්න අකමැතිකමම හියත් ප්රතිචාර ක්. ඒකත්
ක්යල්ශ ක්. ඒ නිසා කාම දකිනවා යනයව ි, යප්්නවා. නයකාට
එනයකාට යප්්නවා. අන්න ඒ යප්්න යවලාවක මතු යවච්ච යවලාවක
ඕන අශුභ මතු කරලා, කාම ඇති යවච්ච එකට උත්තර යදන්න.
නැත්නම් නිතරම අශුභ සිහිප්ත් කර කර ඉන්නව ි කි න එක
භාවනාවට වඩා ද්යේෂ කට හැයරන්න ඉඩ ති නවා. යම්කට කිට්ටු
නිදර්ශන ක් කි න්න ප්ුළුවන්, විප්ස්සනායේ ම් කිසි ප්රමාණ කට
ප්රඥප්්ති ධර්ම ඉක්මවලා ප්රමාර්ථ ධර්ම දිහාවට ම් ප්රයද්ශ ක
ප්ුහුණුවක් ඇති ය ෝගාවචර ාට අප්ි මතක් කරනවා, යකායහාම
යකරැවක්වත් භාවනාව ප්ටන්ගන්නයකාට, නාසිකාගරය ් ආශ්වාස
ප්රශ්වාස අල්ලන්න, එයහම නැත්නම් ප්ටන්ගන්නයකාට උදරය ්
ප්ිම්බීම හැකිළීයමන් ප්ටන් අරගන්න. එ දැකලා ඒයක යහාඳට
නිමග්න යවලා ඒ තුළින් විප්ස්සනාවට හැයරන්න කි ලා. නමුත් වරක්
යදකක් යහෝ යහාඳට ආනාප්ාන යහෝ විදර්ශනාව උදර වශය න්
යහෝ කරප්ු ඇත්යතා හුඟක් යවලාවට කි නවා, ප්ටන් ගන්නයකාටම
යප්්න්යන නූ ි කි ල. ප්ටන්ගන්නයකාටම මට උදරය ් ප්ිම්බීමක්
හැකිළීමක් යප්්න්යන නූ, නැත්නම් ආශ්වාස ක් ප්රශ්වාස ක්
යප්්න්යන නූ, මට යප්්න්යන ඒවා අතර ති න සන්තති ස්වභාව ක්
කි ලා. නමුත් ගුරැවර ා කි නවා නිතරම එකක් යදකක් හරි අර මූල
ස්වරූප්ය න්ම ආනාප්ාන දකින්න ෙලන්න; එයහම නැත්නම්
උදර ට අත ති ලා යහෝ ඒ ප්ිම්බීම හැකිළීම අල්ලලා යදන්ට, එයහම
නැත්නම් එවැනි කළු සුදු යවනසක් ඇති - ආශ්වාස ප්රශ්වාස කි ලා
කි න්යන හුස්ම ඇතුල් ීම ප්ිට ීම - යහාඳ යවනසක් ඇති තැනකින්
ප්ටන්ගන්න කි ලා. එයහම නැතුව උදරය ් ප්ිම්බීම හැකිළීම කි න
ප්රඥප්්ති යවනසක් ඇති තැනකින් ප්ටන් අරයගන ඒක සන්තති ක්
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ෙවට ප්ත් වුණා කි න එක හිතට වද්දලා යදන්යන නැතුව,
සන්තතිය න්ම ප්ටන් අරගත්යතාත් විප්ස්සනා චිත්ත ීි නිරවුල්ව
ගමන් කරන්යන නූ. ඒක හුඟක් යවලාවට වල්මත් යවනව.
ඒ නිසා ආරම්භය ්දී ප්ැහැදිලිවම ප්රඥප්්ති
වශය න්
යප්න්නලා යදන්න ඕනැ යම්ක ප්ිම්බීයමන් හැකිළීයමන් ප්ටන්
අරයගන ඒ තුළ කිඳා ෙැසීම නිසා, නිමග්න ීම නිසා, ඒ තුළ ප්ිම්බීයම්
හැකිළීයම් යවනසක් නැතුව සන්තති ක් වශය න් මට වැටයහනව ි
කි ල. නැත්නම් ආශ්වාස ප්රශ්වාස දිහා ෙලායගන ඉන්නයකාට,
ඒකට හිත ෙැසගත්යතාත් යොයහාම සීගරය න් ඒ හුස්යම් ඇතුල් ීයම්
ප්ිට ීයම් ස්වරූප් ක් නූ. නමුත් හුස්යම් හිත ති න ෙවත්, ඒක දිගට
එක වර සිදු යවන කරි ාවලි ක් ෙවත් වැටයහනවා. යම්යක එකම
යවනස ි තිය න්යන, යමාකක්ද, සමහරැන්ට ඒ විදි ට අරමුයණහි
ආදීනව ප්ක්ෂ දැකීම ඉතාමත්ම සුළු යේලාවකින් සිද්ධ යවනවා.
සමහරැන්ට යගාඩක් යවලා නවා. නමුත් ආස්වාද විඳින්යන නැතුව
ආදීනව ප්ක්ෂ ට වැටුණ ි කි ල කිේයවාත් හුඟක් යවලාවට ඒක
චින්තාම යවන්ට ඉඩ ති නවා. එතයකාට ඒ විෂය හි නිස්සරණ
ප්හළ වුණත් ඒක ප්රකෘති ප්රතක්ෂ ක් යනායවන්න ඉඩ තිය නව. ඒක
නිසා ප්ටන් අරගන්නයකාට යකායහාමටත් ආස්වාද වින්දවන්න
කි ල කි නවා හිතට. යම් ප්ිම්බීම යම් හැකිළීම කි ලා යහාඳට ඒක
යප්න්නලා දුන්නට ප්ස්යස එහි ඇති ආදීනව, යම් ප්ිම්බීම හැකිළීම
යදක අවසාන ප්ිම්බීමක් හැකිළීමක් වශය න් යවන් කරගන්න ෙැරි
දීර්ඝව එක දිගට ගමන් කරන, ඔයහ් යවමින් ප්වතින, කම්මැලි
හියතන, එප්ා කරවන ෙ කරවනසුලු තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා
කි න එක දකින්න ඕනූ. ආස්වාද යප්න්වන්යන් නැතුව ආදීනව
විතරක් යප්න්නුවාට ඒයකන් නිස්සරණ කට හිත යදන්යන නූ. ඒ
වායග්ම ආනාප්ාන
කරනයකාට ආශ්වාස
ප්රශ්වාස මට
වැටයහන්යනම නූ, හිත තිබ්ෙ ගමන් මට බිඳිබිඳී න ෙව යප්්නවා.
මට එයහම නැත්නම් ඒක ප්ිළිෙඳ එප්ා ීම ප්හළ යවනවා කි ලා
කිේවා නම් ඒ ප්ුද්ගල ායග් ආරම්භ ප්ිරිසිදු මදි. ඒයක ඇති ආස්වාද
ප්ක්ෂ කි ලා කි න ඒ ස්වාභාවිකව ප්වතින්නා වූ ප්රකෘති , එයහම
නැත්නම් ප්රඥප්්ති දකින්න ෙැරි තරමකට ඒ ප්ුද්ගල ා හිතාගන
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ඉන්නවා. එයහම හිතායගන ඉඳලා ආදීනව යප්න්නුවට ඒයකන්
ගැම්මක් එන්යන නූ.
ඒ නිසා ආස්වාද
දැකි
ුතුම ි. යකාච්චර දි ුණු
ය ෝගාවචරය ක් වුණත් හැමදාම බින්දුයවන්ම ප්ටන්ගන්න ඕයන.
යනාදන්න යකයනක් වායග ප්ටන්ගන්න ඕයන. ප්ටන් අරගත්තම
ඔන්න ප්ිම්බීම හැකිළීයම් ස්වරූප් යප්්නවා. ආශ්වාස ප්රශ්වාස ස්වරූප්
යප්්නවා. ආන්න ඒ මතට විප්ස්සනාව යහාඳට සිද්ධ යවනයකාට හිත
යහාඳට ළං යවනයකාට යමයනහි කිරීම යහාඳට ායදනයකාට ඒ
අරමුයණ් ආදීනව යප්යනන්න ගන්නවා. ආදීනව කි න්යන් ප්ිම්බීම
හැකිළීම වශය න් යහෝ යම් ශරීරය ් මැද යකාටසක් වශය න් නැතුව
එහි ඇත්තා වූ චංචල කම්ප්න ගති, උණුසුම් සිසිල් ගති එකට එකක්
කැප්ී යප්යනන්යන නැතුව සමාකාරව සම රසය න් යප්යනන්න
ප්ටන්ගන්නවා. ඉතින් එයතන්ට ගි ාට ප්ස්යස ය ෝගාවචර ාට ඒක
එප්ා යවනවා, කම්මැලි යවනව. අප්ි සාමානය න් යම්කට නිබ්බිදා
ඥානය කි ලා කි නවා. නිර්වින්දන , ආස්වාද නැතිකම, ආදීනව
ගති . ආස්වාද දැකප්ු යකයනකුට නම් යහාඳට ප්රිණාම ක් සිද්ධ
යවලා යමන්න දැන් ඒ තත්ත්ව ට ආවා, යම්ක දියග්ම හිත
උයප්්ක්ෂාවට නයකාට ඒයකන් ආදීනව ප්ක්ෂය ් නිස්සරණ
වැටයහනවා. ඒක නිසා සමහර විටක ප්ළයවනි මාර්ග ඥාන ලෙප්ු
ය ෝගාවචර ින්ට ඊගාව භාවනාව දිගට වැඩීයම්දී යම් මා ාව වැඩ
කරනව සමහර යවලාවට. යප්ාත්ප්ත් කි වප්ු නිසා ෙණ මතක් යවච්ච
නිසා හිත ය ාදනයකාටම චින්තාම ඥාන ඉස්සර යවනවා. ඉස්සර
යවලා ප්ටන්ගන්නයකාටම යප්්න්යන් එක දිගට ප්වතින, ඔයහ්
යවනසක් යවන්යන නැතුව එප්ා කරවන නිබ්බිදාවටම ප්ක්ෂ යවන
ගති ක්. ඒ වායග යවලාවට ය ෝගාවචර න්ට කරන්න තිය න්යන්
යහාඳට ශරීර ොහිර වැඩවල ය ාදවන්න ඕනි. ොහිර වැඩවල
ය ාදවලා අනුන්යග් දුක යප්යනන්න ඇරලා තමන්යග ශරීර
අනුන්යග් ශරීර හා සංසන්දන ීම් සිදු යවන්න හැරලා ඒ මතු
මත්යත් ප්රකෘති ඕළාරික වූ මූල කර්මස්ථානය න් ප්ටන් අරයගන
අරමුණ සි ුම් කරයගන න්ට ඕනැ. යවන විදි කට කි නවා නම්
අප්ි ගත්ත රූප් ආස්වාද, රූප් ආදීනව, රූප් නිස්සරණ ගත්තම
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රූප්ය ් ආස්වාද දැකප්ු හිතට තම ි යම් මළ කුණක කප්ුයටා
යකාටනවා දකිනයකාට යගාඩක් ආදීනව ප්හළ යවන්යන. රූප්ය ්
ආස්වාද ඇති යකනාට මස් මාංශ සහිත ප්රණීත ආහාර ක යලාකු
රස යග්ධ ක් ඇති යවනවා. අර කප්ුයටා යකාට යකාට ඉන්න මිනී
කුණක් දැක්යකාත් නම් කරවල කන්නත් එප්ා යවනවා. යප්්රායදණිය
මම ඉන්න කායල විශ්වවිදායල ති නවා අවුරැදු හතරකට විතර
සැර ක් ප්රදර්ශන ක්. අඩු ගායන මිනී කුණු ප්හයළාවක්වත් කප්ලා
එක එක යකාටස් යෝමලීන් දාලා හ ි කරල ති නවා. ඉතින් අයප්්
මිනිස්සු ඔක්යකාම යප්ළගැහිලා නවා යම්ක ෙලන්න. ගිහිල්ලා චැහ්!
යනාදකින් කි කි ා සුමාන ක් විතර කරවල කන්යන නූ. ඒයක
කිසිම යවනසක් නූ ඒ යේළලා ති න මස් මාංශවලත් කරවලවලත්.
නමුත් අර මාංශ ප්ිළිෙඳ, මරණ ප්ිළිෙඳ හැඟීමක් නැති යවලායව
නම් කරවල කූල්ලක් නැතුව ඉතින් ෙයත් කිසිම රස ක් නූ. රස
යග්ධ ට ඉතාම කිට්ටුව නව. නමුත් මිනී කුණ දැක්කට ප්ස්යස නම්
ඉතින් හියතනවා යම් තමන්යග්ම මාංශ කනවා වායග් තම ි කි ලා.
ඒ නිසා යම් යදක අතර මහ යලාකු ප්රාස ක් ඒ ඇති යවන්යන,
ඉස්යසල්ල යහාඳටම යම් රස යග්ධ ඇති යකනාට තම ි මස් මාංශ
අතඅරින තරමටම යම් මස් කුණ කැප්ී යප්යනන දර්ශන ක් ෙවට ප්ත්
යවන්යන. ඒ නිසා භාවනායවදිත් මූල කර්මස්ථාන යප්න්නනයකාට
ඒක ප්රඥප්්ති ප්රකෘති වශය න් යප්්න ගති යහාඳට වද්දලා යදන්න
ඕනූ. ඒක ටික යේලාවකට යහෝ වද්දලා දුන්නා නම් ඒයක් ආදීනව
යප්්නයකාට යප්්න්න ප්ටන්ගන්නවා, යම්යක නිස්සරණ ට හැර යවන
න්න යද ක් නූ ි කි ල. ඒ වයග්ම තම ි මිනී කුණකත්. යහාඳට
ප්රි මනාප් රස රූප්වලට ඇයදන අයප්් ගති වසංගන්න නරක ි.
ඒක යහාඳට හිතට වදින යවලාවක ආන්න දැක්කා නම් ඒ රූප් ම
යහෝ ඒ හා සමාන රූප් ක් අර වයග් කුණු යවලා ති නවා, මහා ප්ාළු
ගති ක් හිතට ඇති යවනවා. දරාගන්න ෙැරි ගති ක් හිතට ඇති
යවනවා. ඒක ි අප්ි මළ මිනි කට ඉක්මනටම යහාඳටම සාක්කි යවලා
ළඟට යවලා වළලා ප්ුච්වලා ඉවර කරලා දාන්යන්, ආ ි ඒක දැක්යකාත්
අප්ිට ඉදිරි ට තිය න කාම ආශාවවත් විඳගන්ට ෙැරි යව ි කි ලා.
නමුත් සර්වඥ න් වහන්යස් යප්න්නනවා ඒක ඉස්සරහින් ති ායගන
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ප්ුළුවන් තරම් ඒයකන් ගන්න තිය න යම් ආදර්ශ ගත්තා නම්, අප්ි
කලින් දැකප්ු විදිහට “මරණානුස්සති යු්ත්තා භික්ඛූ ස්තා අප්පමා්දා
්හාතී” කි ලා මරණානුස්සති නිතර යමයනහි කරන භික්ෂුව
කවමදාකවත් ප්රමාද ට වැයටන්යන නූ. නිතයරෝම අප්රමාදීව කට ුතු
කරනවා. යම් අප්රමාදී කට ුත්ත නිසා ඔහුයග ජීවිත සාර්ථක
යවනවා. සාර්ථක ජීවිත ක් ඇති යකනාට මරණ සාර්ථක ි, මරණ
සුෙ ි, මරණ භද්ර ි. අසාර්ථක ප්මා යවච්ච ජීවිත ක් ගත කරන
යකනාට තම ි මරණ අවස්ථායේ විශාල ෙ ක් ඇති යවන්යන්. ඒ
නිසා ම් කිසි යකයනක් ම් තාක් රූප් ට ආශාවක් ඇති යවනව
නම් ඒ තාක් ඔහු මරණ ට ෙ ි. ම් කිසි යකයනක් රූප් ප්ිළිෙඳව
යකා ි තාක් දුරට ප්රිඤ්යඤ ි හාත්ප්සින් හදාරන ගති ක් තිෙුණද
ඔහු මරණ ට ෙ ක් නූ.
“අප්පමා්දා අමතප ං පමා්දා මච්චු්නාප ං”20 අප්රමාද යවච්ච
යකනා, ජීවිත ප්ුරාම සතිය න් සම්ප්ජඤ්ඤය න්, එයහම නැත්නම්
අනුන්යග් ගනුයදනු යකාන්තරාත් ප්ැත්තක ති ලා තමන්යග් වැඩක්,
තමන්යග් ඇයහ් රූප් දැකලා කාම ආස්වාද ප්හළ යවන යවලාව,
එයහම නැත්නම් ොහිර රූප් ක් දැකලා ඡන්ද, රූප් රාග ප්හළ යවන
යවලාවල් ප්ාසා දැනමුතුවම් යවනවා නම් “උපසංහරති” කි න විදි ට
ඥාන යමයහ වලා කට ුතු කරගන්න ප්ුළුවන් යවනවා නම්,
වරදවලා යත්රැම්ගන්ට නරක ි ඒක භාවනායවන් යතාර යහෝ
අයෙෞද්ධ වැඩක් කි ලා. ඒක ඒකාන්තය න්ම යම් නිස්සරණ ,
නිස්සරණ ටත් ඉස්සල්ල ආදීනව දැනගැනීමට අවශ කරන යද ක්.
කාලකාරාම සුතර්ය්දී සර්වඥ න් වහන්යස් යද්ශනා කරනවා
සර්වඥ වූ මම යම් යදවි න් සහිත, මරැන් සහිත, ෙෙුන් සහිත, යද්ව
ප්රජාව සහිත යලෝකය ් ම් කිසි යකයනක් ම් කිසි දැකීමක් ලෙලා
ති නවා නම්, ඇහීමක් ලෙලා ති නවා නම්, නාසය න්, දියවන්,
ශරීරය න්, මුත ක් ලෙලා ති නවා නම් ඒ යස්රම මම දන්නවා.
උන්වහන්යස් ඒක යද්ශනා කරනයකාට මහ යප්ාළව යහල්ලුම්කූව
කි ලා ති නවා. එයහම නැත්නම් උන්වහන්යස් යම් යනාදැකි
ුතු
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20

ධම්ම්ප්ද , අප්ප්මාද වග්ග .
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ප්ැත්ත යනාදැක නිවන් දැක්ක යනයම ි. ඒකාන්තය න්ම ආස්වාද
ප්ක්ෂ දැක්කා. වියශ්ෂය න්ම කුමාර ගිහි සැප් විඳින කායල යහාඳටම
ආස්වාද ප්ක්ෂ වින්දා. ඒ නිසා උන්වහන්යස්ට කවුරැවක්වත් ඇවිල්ලා
කි න්න විදි ක් නූ, ඔෙවහන්යස්ලා යම් ලත් දා ඉඳලම කිසිම නරකක්
දැකලා නැතුව රජ සැප් විඳලා, දුක යනාදැක ඇවිල්ල දුක්ඛ සත
අවයෙෝධ කළ ි කි ලා. උන්වහන්යස් දුක්ඛ සත අවයෙෝධ කිරීයම
ඉස්සල්ලාම යකාටස තම ි ආස්වාද ප්ක්ෂ . ඒ නිසා ආස්වාද ප්ක්ෂ
අප්ි යහා ායගන ගිය නැති වුණාට එන ආස්වාදය ්දී සතිමත් ීම
කි න එක, සුභ ප්ැත්යතන් නම් මරණ ප්ැත්යතන්ම මූණ යදනවා,
අසුෙ ප්ැත්යතන් නම් වමතරිය න් මූණ යදනවා කි න සමථ කරම
ටික තම ි, අනිවාර් ය න්ම අප්ිට එතන එතන ඇති යවන්නා වූ
මානසික අසහනවලට උත්තර . ඒ උත්තරවලට ප්රතිකර්ම තම ි ඒ
ආදීනව දැකීම. ආස්වාද විෂය හි ආදීනව දැකීම. උන්මත්තක
ස්වරූප් ට ප්ත් යවච්ච යකනාට ආදීනව දකිනයකාට ප්ිස්සු
හැයදනවා. දරාගන්න ෙැරි යවනවා. නමුත් ය ෝගාවචර ා නම්
අනිවාර් ය න්ම ආස්වාද දකින්නත් ඕන, ආදීනව දකින්නත් ඕන.
ඒකට අවුරැදු තිස්හතළිස් දාහක් තරම් ඈතට විස්තර කරයගන න්නා
වූ මානව ප්රජායේ ප්රිණාම , නැත්නම් මනුස්ස හිතකට දරාගන්න
ප්ුළුවන් අන්ත යදක අතරමැද යම් මධම ප්රතිප්දාව යහා ාගන්නවා
කි න එක උඩත් ප්ිරිස ින් අවුරැදු හතකට ටත් ප්ිරිස ින් දවස්
හතකට සීමා යවනවා කි ලා හිතන්න ප්ුළුවන්. නමුත් ආස්වාද ප්ැත්ත
අතහැරලා යහෝ ආදීනව ප්ැත්ත අතහැරලා යම් වැයේ කරන්න
හදනවා නම්, යම්ක කවදාවත් සර්වඥ න් වහන්යස් වයග් ප්රතක්ෂ ට
මූණ යදන තාත්ත්වික ධර්ම කට ගැළයප්න්යන නූ. ඒ නිසා මරණ
ප්ිළිෙඳව යම් කතා කරන ප්ැත්යතදි හුඟක් වටිනවා මරණ ට හිත
සූදානම් කිරීමක් වශය න්, අයප්් හියත් ප්වතින්නා වූ කාමච්ඡන්ද ,
කාම රාග , රූප් රාග වයග් යද්වල් යහාඳට යත්රැම්ගැනීම. ඒ
යත්රැම්ගැනීම සඳහා මම නැවතත් තුන්යවනි වතාවටත් මතක්
කරනවා ඒකට වාප්ාර කරන්න ඕන නූ, ඒයකන් ප්ැනල න්න
වාප්ාර කරන්න ඕන නූ, එදියනදා ජීවිතය ් අප්ිට යකාච්චරද යම්ක
ලැයෙනවා. ලැයෙන යවලායවදි ඒක ආහාර ක් කරගන්න ඕන.
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හරි ට මළ කුණක්, යසායහායන දාල ති න මළ කුණක් අයප්් භාවනා
ජීවිත ට ආහාර කරගන්නවා වයග් ඒ යදයක්දීම සතිමත් යවනවා
නම්, ඒ යදකම දුකක්. ආස්වාද කිේවත් දුකක්, ආදීනව කිේවත්
දුකක්. එකම යද් ති න්යන් යම ින් යවන් ීම ි.
“ස්බ්බ සංඛාරා අනිච්ඡා ති, යදා පඤ්ාය පස්සති, අත
නිබ්ින් ති දු්ක්ඛ, එස ම්ග්ගා ිසුද්ධියා”21 ඒ ඒ යද්වල්වලින් මිදීම ි
සැප්. එයහම නැතුව යහා ායගන ූම යහෝ ප්රතියක්ෂ්ප් කිරීම යනයම්.
ඒ නිසා අප්ිට මරණානුස්සති ප්ැත්යතන් ගත්තත්, සාමාන සති
ප්ැත්යතන් ගත්තත් විප්ස්සනා සමාධි යහෝ සමථ සමාධි වඩන
යකා ි යකයනක් ගත්තත්, තමන්යග් ජීවිත යම් දැනට ගිහිල්ලා නතර
යවලා ති න තැන, හැප්්ප්ිලා තිය න්යන යකායහාමද කි ලා යත්රැම්
අරගත්තා නම්, ඒ යත්රැම්ගැනීමම අනිත් දවයස් ඒ ගැයට් ලිහීමට
උත්තර ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. ඒ නිසා ම් කිසි යකයනකුට
භාවනාවට ප්රශ්න යවලා තිය න්යන රාග ප්ැත්යතන් නම්,
මරණානුස්සති
ඉදිරිප්ත් කරගන්න ප්ුළුවන් යමතන රාග ට
උත්තර ක් වශය න්. ම් කිසි යකයනකුට ප්රශ්න යවලා තිය න්යන
ධාතු මනසිකාර ට හිත න්යන නැතුව යගඩි වශය න් දකින
විදි ට නම්, යම් ෙඩවැල් එළි ට ඇවිත් ති නවා, ඇට එළි ට ඇවිත්
ති නවා, අර සීවතික විස්තර ට අනුව යම් දත් ඇට, යම් ඔළු ඇට
කි ලා යවන් කර දැනගැනීයම් හැකි ායවන් විභජ්ජ ඥානය න් ගන්න
ප්ුළුවන්. එයහම නැත්නම් ආස්වාද ආදීනව ප්ැත්යතන් යහෝ තමන්ට
යත්රැම්ගන්ට ප්ුළුවන්.
යකායහාම හරි යමයතක් කල් කරප්ු භාවනා ඔක්යකෝම එන්ට
එන්ට ප්ිඬු යවන්ට ඕන. අප්ි කි නවා ප්ටිවිප්ස්සනාවට වැයටන්ට
ඕන. එකම යකාටසක්වත් අතාරින්ට ෙූ. අහවල් යද් කරලා ඉවර ි ,
ඒයකන් මට වැඩක් නූ කි න්න ෙූ. කරයගන කරයගන ආප්ු වැඩ
ප්ිළියවළ දිගින් දිගට දිගින් දිගට ඒකටම යප්ායහාර යවමින් ඒකටම
චකරී කරණ
යවන්ඩ ඕන. යවනයකාට යවනයකාට එක
චිත්තක්ෂණ ක් තුළට යම් යස්රම ප්ිඬු යවච්ච යවලාව, මුළු
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ප්රම්ප්රාවම ප්රිණාමය න් චිත්තක්ෂණ ට ප්ිඬු යවච්ච යවලාව තම ි
මාර්ග ඥාන වශය න් සඳහන් කරන්යන. අප්ි එතකන් කරන්යන
ඒවා එක එකක් වශය න් යකාටස් කරගන්න එක ි. ඉතින් එතනදී
සර්වඥ න් වහන්යස් යවන කිසිම ශාස්තෲන් වහන්යස් නමක්
ප්රය ෝජන ට ගත්යත් නැති යම් මළ කුයණන් ප්ුදුමාකාර විස්තර ක්
ඇති කරල තිය නව. යම්ක ඇත්තටම රස විඳින්න ප්ුළුවන් යවන්යන
යහාඳටම විප්ස්සනා භාවනාව කරන යකනාට විතර ි. අනිත් යකනාට
චිත්තාම
වශය න් යහෝ සුතම
වශය න් දකින්ට ප්ුළුවන්.
විප්ස්සනා භාවනාව කරන යකනාට ප්රතක්ෂ වශය න් යහාඳට
දැකගන්න ප්ුළුවන්. ඔහු ඒ නිසා සාමානය න් ප්රකාශ කරන්යන්
තමන්යග් මරණ ට කල් ඇතුවම සම්ෙන්ධ යවල ි ඉන්යන. තමන්යග
අවමංගල කට ුත්තට තමන් කල් ඇතුව සම්ෙන්ධ යවල ි
තිය න්යන. ඒ නිසා තමන්යග අවමංගල එනයකාට ඒයක කිසි
අලුත් ගති ක් නූ, සෙයකෝල ගති ක් නූ, යහාඳට දන්න යද ක්. ඒ
නිසා ප්ිට මරණ ක් දැක්කත් ඒක තමන්යග් මරණ ට සම්ෙන්ධ
කරගන්නවා. ජීවිත අවසානය ් ඇති යවච්ච මරණ දැක්කත් ඒ ඒ
යවලායව ඇති යවන චිත්තක්ෂණ වශය න් ඇති යවන මරණ ට
සම්ෙන්ධ කරගන්නවා. සම්ෙන්ධ කරගන්න නිසා නිතයරෝම අප්රමාදව
ගත කරනවා. ඒ අප්රමාද ප්ද තම ි ඒ ප්ුද්ගල ායග් අමරණී ප්ද ට
යහ්තු යවන්යන.
ඒ නිසා සි ලුයදනාටම යම් සාකච්ඡා කරප්ු ධර්ම යකාටස්වල
ඇති කරැණු නිසාත් තම තමන්යග් ඇති යවච්ච අත්දැකීම්වල සාර
නිසාත් ප්ුළුවන් තරම් එළෙ සිටි සිහි කින් අප්රමාදීව ගත කරලා
ජීවිත ජීවත් කරගන්ට ලැයබ්වා! ඒ විදිය සාර්ථක ජීවිත ක්
අවසානය ් ලැයෙන මරණ කිසිම ෙ කින් ප්ැකිළීමකින් යතාරව
සාර්ථක මරණ ක් ෙවට ප්ත් කරගැනීමටත් යම් කා ානුප්ස්සනායේ
අවසාන යකාටස යහ්තු වාසනා යේවා කි න ප්රාර්ථනායවන් අදට
නි මිත ධර්ම යකාට්ඨාශ යමතනින් හමාර කරනවා.
සි ලු යදනාටම සැනසීම උදා යේවා!
සාධු! සාධු! සාධු!
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දර්ර් උතුම් ධර්ර් දානයට දායකතවවය සැලසූ පිනවවතුනව.
• ප්ූර්ණ මුද්රණ දා කත්ව , ෙලන්යගාඩ යවයසන ප්ින්වත් යක්. යක්.
සිරියස්න මහතා සහ උමා ද යමල් මැතිනි විසින් - ධර්ම
මාර්ගය ් ගමන් කරන ය ෝගාවචර භික්ෂු, භික්ෂුණී, උප්ාසක,
උප්ාසිකාවන්යග් සති දි ුණු ී නිවන් යදාරටුව විවෘත ී, ශාසන
දිදුළවමින් ෙැෙයල්වා! න ප්රාර්ථන ඇතිව,
එයස්ම ඒ ප්ින් මහිමය න්, සත්ප්ුරැෂ කලාණ මිතර ඇසුර හරහා
නිර්මල සද්ධර්ම ශරවණය න්, අප්රමාද ීර් ය න්, ය ෝනියසෝ
මනසිකාර ප්ිහිටුවමින් ධර්ම මාර්ගය ්ම ාමට යම් යදප්ළට යම්
ප්ිනම මූලික යේවා ි අප්ි ප්තමු. ප්රයලෝ සැප්ත් සි ලුයදනාටම
ප්ින් ප්මුණුවමු. ආචා ය යක්. යජ්. ගුණවර්ධන සහ මැේලින්
ගුණවර්ධන මැතිනි ද ප්රමුඛ සි ලුයදනා සිහිප්ත් කරමු.
• අම්ෙලන්යගාඩ ධර්මායශෝක විදාලය ් විශරාමික ආචාර් වරැන් වූ
ප්රයලෝ සැප්ත් ඒ. කරැණාරත්න ද සිල්වා (ඒ. යක්. සර්), ධර්මා ද
සිල්වා (ඒ. යක්. මිස්) සදාදර යදමේප්ි න්ට නිවන් සුව ප්තා එම
දි ණිවරැ.
• යමල්ෙර්න් නුවර ප්දිංචි කුසුමා ජ සිංහ මහත්මි - ප්රයලෝ සැප්ත්
තම ස්වාමි ප්ුරැෂ ාට සහ යදප්ාර්ශ්වය ්ම මාප්ි න්ට ප්ින් ප්ිණිස.
• උඩහමුල්යල් ප්දිංචි වවද එස්. ආර්. සමරතුංග මහතා - ප්රයලෝ
සැප්ත් තම ප්ි ාණන්ට ප්ින් ප්ිණිස සහ මවට දීර්ඝා ුෂ ප්ැතීම
ප්ිණිස; වවද ප්ද්මා සමරතුංග මහත්මි - ප්රයලෝ සැප්ත් තම
යදමාප්ි න්ට ප්ින් ප්ිණිස.
• නිලූ දිසානා ක මහත්මි

- ධර්ම දානම
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කුසලානිසංස ප්ිණිස.

මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යද්ශනාව

• කුලි ාප්ිටිය ් යවයසන වය ෝවෘද්ධ සුභසිංහ මූණි න්ට චිර
ජීවන ප්රර්ථනා කර සිටිමු.
• ප්ාදුක්ක ජ න්ති ප්ායර් ප්දිංචිව සිටි තරිඳු හසන්ත චන්ද්රසිරි ප්ුතාට
උතුම් නිවන් සැනසීම ලැයබ්වා.
දා කත්ව දුන් සැමට යතරැවන් සරණින් චතුරාර් සත ධර්ම
අවයෙෝධ ී ප්රාර්ථනී යෙෝධි කින් උතුම් නිවනින් සැනසීම උදා
යේවා! ි යමත් සිතින් ප්රාර්ථනා කරමු.

සම්ප්ාදක - 2018 මැදින් මස 24 වන දා.
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