I

II

ඳා අවුක් බානා භාර්ගඹ
(භථ - විඳ්නා)

ං්කයණඹ
නා උඹන ආයණය සේනානඹ

(ධමූදානඹ පිණියි)

I

Pa - Auk
Meditation System
(Samatha - Vipassanā)

Edited by:
Na-Uyana Forest Monestry

(Only for free distribution)

II

෴

෴

ය දුක් ගිනි නිහ රන්නට,
නින් අභහ සු සොඹහ ඹන්නට,
ඳතර සභත් රුණහ දඹහසන්
භ සනොභ නිසි සර කිඹහ දුන්
සන් ගුණ සරොට විහිදන
රයහණත්ත
ගුරුසේසෝත්තභඹහණන් වන්සේරහට ද,
සකෝය රින් එසතය න්නට,
නෆය භ පර ඳක් යනට,
දිහ රෑ සය ඩන
සඹෝහචයඹහණන් වන්සේරහට ද,
සේ උතුේ ග්රන්ථඹ
මුදුන් භල් ඩක් සේ
හතිලඹ සෞයසඹන් පිළින්ත්.
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I. ේභන ඤහණඹ
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ඳච්චඹ ඳරිග්රව ඤහණඹ
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ේහය සඹහි ව සොට්ඨහ 42 හි
ඳළවළදිළි අඳවළදිළි රඳ රහඳ සන්
ය නිත්න්, අට්ඨභ, න ව
ද රඳ රහඳ වඳුනහ ළනීභ වහ
නහභ 53 වඳුනහ ළනීභ.
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ධහතු මූසථහනඹ, තය භවහ
භූත ව ඒහසඹහි රක්ෂණ.
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අසුබ මූසථහනඹ
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භයණහනුසති මූසථහනඹ
අසුබ මූසථහනඹ
බුේධහනුසති මූසථහනඹ
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ඕදහත සිණඹ
අට්ඨි ඕදහත මූසථහනඹ
සොටස තිස සද

ඕදහත සිණඹ ධයහන තය
අට්ඨි ඕදහත මූසථහනඹ
සොටස තිස සද
තයන ධයහනඹ
සතන ධයහනඹ
සදන ධයහනඹ
ඳශමු ධයහනඹ

දීප්තිභත් ඳළවළදිළි ආසරෝ
සුදුඳහට ආසරෝ
අළු ඳහට ආසරෝ

දීප්තිභත් ආසරෝ-ඳටිබහ නිත්ත්ත
සුදුඳහට ආසරෝ-උග්ව නිත්ත්ත
අළු ඳහට ආසරෝ-ඳරිමූ නිත්ත්ත

ධහතු මූසථහනඹ
ඳඨවි, ආසඳෝ, සත්සජෝ, හසඹෝ

ආනහඳහන මූසථහනඹ
ආලසහ-පලසහ

භික්ෂන් වන්සේරහට චතු ඳහරිශුේධ සීරඹත්, ගිහි අඹට ඳංච සීරසේ ඳටන්
වට්ඨ ද සීරඹ සතක් සීරසඹන් පිරිසිදු වීභයි.
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ඳා අවුක් බානා භාර්ගඹ
1.

සීර විY=ද්ධිඹ

යක්නහ ව සීරසඹන් පිරිසිදු ව සඹෝහචයඹන්ට ඳභණක් චිත්ත විY=ේධිසඹන්
Y=ේධ විඹ වළ. ගිහි, හභසේය, උඳේඳදහ ආදී ලසඹන් ඳත්නහ “තය
ංය සීරඹ” සභඹට ඇතුරත්ඹ.

2. චිත්ත විY=ද්ධිඹ
සභහිදී අභ උඳචහය භහධිඹ ද, භධයභ රඳහචය චතු්ථථ ධයහනඹ ද, උඳරිභ
උඳචහය හිත අසඨ භහඳත්තිඹ ද, චිත්ත විY=ේධිඹයි. සිසතහි නීයණ
ඵරඳෆභ ඉත් කිරීභ සභහිදී සිදු යයි.

3. දිට්ඨි විY=ද්ධිඹ
නහභ ධමූ වහ රඳ ධමූ සන සනභ පිරිසි දළනළනීභ සවත් “නහභරඳ
ඳරිච්සේද ඤහණඹ” දිට්ඨි විY=ේධිඹයි. සභහිදී අටවිසි රඳ වහ සතඳණස
නහභඹන් ළන භනහ අසඵෝධඹක් ඇති සේ. ළඵවින් භ නහභ රඳඹන් ත්
ත්සඹක්, පුේරසඹක් නළති ඵ බහනහ ඤහණඹ භගින් සභහි දී පිරිසිදු
ටවහ ත වළ.

4. කඞ්ඛාවිතයණ විY=ද්ධිඹ
“පතය ඳරිග්රව ඤහණඹ” සවත් සවේතු-පර පිළිඵ භනහ අසඵෝධඹක්
රළබීභ සභහි දී සිදු සේ. ඒ දවහ ඳඤසචසන්ද්රු ක්රභඹ වහ ඳටිච්චමුත්ඳහද
ක්රභඹ බහනහට නළගිඹ ුතතුඹ. නහභ රඳ ඳයපුය නහහී සවේතු-පර භගින්
දිට, සනොසිඳී ඳළතීභ නිහ සිදුන ේමුති පුේර ක්රිඹහහරීත්ඹ පතය
ඳරිග්රව ඤහණඹ තුළින් භනහ සේ ටවහ ළනීසභන් මතහක  ව ත්
ආධයහත්ත් ඵහහිය ව ත් සිඹලු ළ ංහ දුරු යත්න් සභභ
ඞ්හවිතයණ විY=ේධිඹ ළපිස්ථ.

5. භග්ගාභග්ග ඤාණ ද්න විY=ද්ධිඹ
නිනට ඹන භ සභඹ යි, සනොභ සභඹ යි, ඹනුසන් නිළයදි දළන
ළනීභ සභහි දී සිදු සේ. රඳ ධමූ අටවිස, නහභ ධමූ සතඳණ වහ
ඳටිච්චමුත්ඳහද ක්රභ ඹන සේහසේ උදඹ-ඹ ඵළලීසභන් “භහර්ගඹ - අභහර්ගඹ”
භනහ වඳුනහ ළනීභ සභභ භග්හභග් ඤහණ දසන විY=ේධිසඹන් සිදු
සස්ථ.
VII

6. ඳටිඳදා ඤාණ ද්න විY=ද්ධිඹ
පතිඳදහ - පතිඳත්ති නේ ව නිඹභ තළනට ඳළත්ීමභ පිළිඵ නුණ ඳවශ වීභ
සේ තුළින් සිදු සේ. සභඹ අනුභහන ලසඹන් සනො, ඇසින් දකින්නහ සේ
පතයක්ෂ රඵන දළනුභකි. ංසහයඹන්සග් බිඳීභ භනහසේ ේභශූනඹ
කිරීභ තුළින් උඳක්සල්ලඹන් දුරුසොට ඵරත් ව උදඹ-ඹ ඤහණඹ වහ
බංහදී සසු විදශූනහ ඤහණ සභහි දී ඳවශ සේ.

7. ඤාණ ද්න විY=ද්ධිඹ
ංහරුසප්ක්ෂහ ඤහණඹ, අනුසරෝභ ඤහණඹ, සෝතභූ ඤහණඹ ඹන
ඤහණඹන්ට අනතුරු “භාර්ග-පර ඤාණඹන්” ද සේ අසථහසේ දී ඳවශ සේ.
සභසේ ප්ත විY=ද්ධිඹට අනුගත භහර්ග - පර - නින දක්හභ අනුපිළිසළින් ඳහ
අවුක් භථ විදශූනහ බහනහ ක්රභඹ විහිදී ඇත.

VIII

අති පජීමඹ, අග්භවහ ේභට්ඨහනහචහhH_
ඳහ අවුක් චිත්තර ඳබ්ඵත ආයණය සේනහනහධිඳති
ඳහ අවුක් ඹහසඩෝ භහහිත්ඳහණන් වන්සේ

අති පජීමඹ, අග්භවහ ේභට්ඨහනහචහhH_
තෘපිට විලහයද නහ උඹසන් අරිඹධේභහභිධහන
භහහිත්ඳහණන් වන්සේ

අති පජීමඹ, භවහේභට්ඨහනහචහhH_ අඟුල්මුසේ අරිඹනන්දහභිධහන භවහ සථවිය
භහහිත්ඳහණන් වන්සේ
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වැඳින්වීභ
නසභෝ ත් බගසතෝ අයවසතෝ ම්භා ම්බුද්ධ් ..///
“බාසේතබ්ඵං ඳනිච්සච්ං - බානාද්ඹමුත්තභං.
ඳටිඳත්තිය්ාදං - ඳත්ථඹන්සත්න ාසන්ති”
“වූඥ හනසඹහි පතිඳත්ති යහසහදනඹ පහ්ථථනහ යන්නහු විසින්,
උතුේ ව සේ (භථ - විදශූනහ) බහනහ සද කිඹන රද ක්රභඹට ළියඹ ුතතුඹ ”
“අනභතග්සගෝඹං භික්ඛසේ ංාසයෝ පුබ්ඵා සකෝටි න ඳඤ්ඤාඹති”.
“භවසණනි, සම් ංායඹ නාහි සනොදක්නා රද අග ඇතිසඹක. එහි සඳය සකොන
ද සනොසඳසනන්සන්ඹ”, ඹනුසන් තථහතඹන් වන්සේ විසින් සේලනහ ශ
සේ. ඉඳසදත්න්, භළසයත්න්, අසන් දුක් විඳිත්න් භන් න්නහ ව සේ ය
භන අනන්ත ඹ. එඹ නහහී ඉභක් සොනක් සශයක් නළතිඹක් ඹ.
සදවිඹන් හිත සරෝඹහට සරොවී සරොේතුයහ සු රන්නහ ව, යත
ත්ඹන් ංහය දුකින් මුදන්නහ ව, තුන් සරොට අවහඹ නහඹ ව, තුන් සරෝ
හසීන්සග් ඳයභ පජනීඹ ව, අංගීය ඇති තුන් සරෝහග්ර ව බහයත් ව ේභහ
ේබුදුයජහණන් වන්සේ විසින් බසේ ය ළට ක වහ දළමීභට, දුක් ගිනි ජහරහ
නිහ දළමීභට, ය දුකින් අතත්දී නින් දකින්නට සභභ උතුේ ව පතිඳදහ
සඳන්හ දහශ සේ. සීර, භහධි, පඥහ ංයහත වු එභ උතුේ ආ්ථඹ අසටහංගි
භහර්ගඹ නින් දළීමභ වහ සනොයදින්නහ ව ඒහඹන භහර්ගඹ යි. එභ උත්තභ
පතිඳදහ අනුභනඹ ශ අංයංයහත ත්ත්ඹන් බුදුයදුන් ජීභහන භසේ දී
භ ේභීය නිවූහණ ධහතු අසඵෝධ ය ත්ව. අද ද ඒ භ එසර භ විය වී ඇත.
එභ නිළයදි ව භහර්ගඹ, පතිඳදහ අනුභනඹ යන්නන් අද ද එභගින් උතුේ පර
සනරහ නු ඇත.
ඒ වහ තභ ශහඹන්සග් වීයඹ ඩනු පිණි සනොසඹක් සත ර
බුදුයජහණන් වන්සේ සභසේ සේලනහ ශ සේ. “භවසණනි, ශහඹන්ට
හිමතෂී ව, ශහඹන්ට අනුේඳහ යන්නහ ව ලහසතරයසඹකු විසින්
ශහඹන්ට අනුේඳහ පිණි ඹභක් ශ ුතතු ද නින වහ නින් භ දළක්වීභ
ලසඹන් භහ විසින් එඹ සතොඳට යන රේසේ ඹ. භවසණනි, සම් ෘක් මරසඹෝ
ඇත්තාව, සම් ශුනයාගාය ඇත්තාව, ඒ තැන්රට වී බානා කයේ, ඳභා සනොේ,
බානා සනොකය වැය අන්තිභ කාරසේ දී ඳසුතැවිලි සනොේ. සභඹ සතොඳට අඳසග්
අනුලානා යි” ඹනුසනි.
XIII

“බුේධ ලහනඹ ඳයභහ්ථථඹ න්සන් නින් සු අසඵෝධ ය ළනීභ යි.
ඒ වහ යත්නතසඹහි යණ වළය අන් යණක්, අන් පිහිටක් නළත්සත්භ ඹ. බුේධ
ලහනඹ නහහි පධහන ලසඹන් සොටස තුනට සඵදනු රළසබ්. එනේ, ඳර්ය්යාප්ති
ලානඹ, පතිඳත්ති ලානඹ වා පතිසේධ ලානඹ ඹනුසනි . සේ ලහනහංඹන්
තුසනන් ඳයහප්ති ලහනඹ ව තෘපිට බුේධ චනඹ පධහන සේ. මරඹ ද සේ.
පතිඳත්ති ලහනඹ භධයඹ සේ. ක්රිඹහ පිළිසත සේ. පතිසේධ ලානඹ අග සේ. එඹ
භ උතුම් ද, අග්ර ද, සරේ්ඨ ද සේ. සරො බුදුයඹන් වන්සේරහ ඳවශ න්සන් ද
සේ පතිසේධ ලහනඹ න න සරොවුතුයහ ධමූඹ පිහිටුහලීභ මුල් ය සන යි.”
උ:ළ: (භහතය ඤහණහයහභ භහහිත්ඳහණන්, ආනහඳහනති බහනහ ග්රන්ථඹ)
ංහයඹ ඹනු සවේතු-පර ේඵන්ද්රුසඹන් ඳතින සන්ද්රු, ආඹතන, ධහතු ඹන
නහභ - රඳ ධමූඹන්සග් සනොසිඳී ඳතින ඳයේඳයහයි. තිරින් – භනුය – සේ –
බ්රවසභ ඹනු ඒහන්තසඹන් භ නහභ - රඳ ඳයේඳයහන් භ ඹ. ේමුති පුේර
න්තහනත ඳතින්නහ ව තේවහ පධහන ක්සල්ල ධමූඹන් සවේතු සොට සන
සභභ ංහය චක්රඹ සනොසිඳී ඳතී. සභභ ය භන් න්නහ ත්ත්ඹන් ංහයඹ
තුශ දී අසන්විධ දුක්ඹන්ට ඳත්සේ. සභන් ව දුක්ක්ෂත ය භන නතය ශ
වළක්සක්, දුකින් දවට භ ත්දිඹ වළක්සක්, බුේධ ලහනඹක් තුශ ඳතින පතිඳත්ති
භහ්ථඹක් අනුභනඹ කිරීභ තුළින් භ ඹ.
ඹේ සච්තනහක් යණ සොට සන කුර ධමූ ළසේ ද, ළිය දිුතණු
සස්ථ ද ඒ සච්තනහ බානා යි. බහනහ ළඳඹ නහහි හභ ළඳඹන්ට භ ශ
සනොවළකි ළඳඹක් න අතය හභ සතන්සන් රද වළක්ක් ද සනොසේ. එසභන්
භ පඥහ දිුතණු ය ළනීභට ඇති සවොභ ක්රභඹ ද බහනහ කිරීභ යි. න්දක්
ඳහමුශ සිට අට දකිනහට ඩහ ඳු මුදුනට ගිඹ විට වහත්ඳභ භනහ දළ ත
වළකි ඹ. එසභන්භ හභහනයසඹන් දකින දළක්භට ඩහ බහනහ ඤහණඹ තුළින් දකින
දළක්භ ඩහත් අ්ථථහන්විතඹ. බහනහ ඹනු සරො පුළුල් භ විඹඹක් න අතය එඹ
වූහහයසඹන් භ දළන දහයන්සන් ේභහ ේබුදු යජහණන් වන්සේරහ විසින් භ ඹ.
ය භසන් පිර ඳහයත්තහ ඇති, තෘසවේතු පතින්ද්ර නුණ නේ ව ජහති
පඥහකින් භන්විත පුණයන්තයින්ට බහනහ කිරීභ තුළින් විපුර පර සනශහ ත
වළ. වී ඇට ඳළශ වීසේ ලක්තිඹ ඇත්සත් ඒහ අටු සොටුර තිසඹන තුරු සනො,
රු සත පුශ ල්හිඹ. එසභන්භ තභ තභන්සග් බහනහ ලක්තිඹ උයහ ඵළක ඹ
ුතත්සත් ද උත්හවසඹන්, වීයසඹන්, අේඩ බහනහ ය ඵළලීභ තුළින්භඹ.
සභභ රින් ත්දීසේ ළඩපිළිසශ ක්රභහනුූලර පිළිසශට දිුතණු ශ
ුතත්තකි. එහි දී ඹ චනඹ ංය ය ළනීභ සීර ශික්ෂාසන් ද, විසිරුණු සිත
දභනඹ ය ළනීභ භාධි ශික්ෂාසන් ද, භහධිඹ ඇති ය සන තයඹ දකිත්න්
නුණ දිුතණු කිරීභ පඥා ශික්ෂා භගින්ද දිුතණු යයි. සේ ශික්ෂහතඹ ආදි කශයාණ
– භධය කරයාණ වා ඳරිසඹෝාන කරයාණ ඹන රයහණතසඹන් ද වඳුන් යි.
XIV

තයඹ දළීමභ නහහි තයඹ පතිඳත්තිඹකින් භ ත් අතය සදඹකින් ය
සශ දී ත් ශ සනොවළ. චතුයහය තයඹ තුශ දුක් තයසඹහි ළියඹ
ුතත්තක් නළත. නහභ-රඳ ධමූ වහ ඒහසඹහි රක්ෂණ යහදිඹ දුක් තයඹසඹහි
අන්තර්ගතඹ. මුදඹ තයසඹහි දී තේවහ පධහන ක්සල්ලඹන් තදං-විලසේබනමුච්සේද ලසඹන් පවහණඹ ශ ුතතු යි. නිසයෝධ තයඹසඹහි දී එඹ සිේ භ
නුණින් අසඵෝධ ශ ුතතු ඹ. සභසේ දු පිරිසිඳීභ ත්, මුදඹ පවහණඹ කිරීභ ත්,
නිසයෝධඹ හක්ෂහත් කිරීභ ත්, භහර්ගඹ ළීභ ත් ක්රභහනුූලර පිළිසළින් ශ ුතතු
සේ.
සභසේ ව සභභ නින් දක්නහ භහර්ගඹ අනුභනඹ කිරීසේ දී තභන් යක්නහ ව
සීරසන්ද්රුඹ පිරිසිදු ආයක්ෂහ යත්න්, ප්ත විY=ේධිසඹහි ඳශමු අංඹ න සීර
විY=ද්ධිසඹහි පිහිටහ ත ුතතු ඹ.
සිත ව ක  ඕනෆ භ දුයක් භන් යන්නහ සේ දළසනන මුත් එභ පුේරඹහ
ජීත් න තුයහට භ එභ සිත සිරුසයන් ඵළවළයට සනොඹන්සන් භ ඹ. නමුත් සිතට
ඕනෆ භ දුය අයමුණක් ළසණකින් ත වළකි සේ. ත්ඹහසග් පධහන නිඹහභඹහ
සභභ සිත සේ. පුේරඹහ අඳහත යන්සන් ද භනු සරො, සදේ සරො, ඵම සරො,
සනිඹන්සන් ද සේ ආලසච්ථඹත් සිත භගිනි. බහනහ තුක න් සිදු යන්සන් සභභ
අදහන්ත ව සිත දභනඹ කිරීභ යි. එසවත්,
“නාවං භික්ඛසේ අඤ්ඤං ඒක ධම්භම්පි භනුඳ්ාමි ඹං ඒං රහු
ඳරිත්තං ඹථයිදං චිත්තං ”
“භවසණනි සිත ඹේ සේ වහ සඳයසශේ ද, එඵඳු ඹේ එ භ ධ්ථභඹකුදු සනොභ
දකිත් ”. ඹනුසන් බහයතුන් වන්සේ සේලනහ ශ සේ.
“ම්භාදිට්ඨි මලිකා බ්සබ් කුරා ධම්භා ”
“භයක් දශූනසඹන් ළයසුණු, භනහ ශේධහ භහිභසඹන් ුතක්ත වීභ සිඹළු
කුල් දවේ පිරීභට මක  සවේතුයි”.
සභභ ඳහ–අවුක් බහනහ ළඩටවසන් දී භථ ලසඹන් සිත භනහ
තළන්ඳත් සොට, ඒ භගින් විදශූනහ බහනහ ආයේබ ය යි. සභහි දී ඳශමුසන් භ
භථ බහනහක් ලසඹන් ආනහඳහනතිසඹන් සවෝ අට්ඨි, ඕදහත සිණ
බහනහසන් ආයේබ යයි. එහි හභහනය පිළිසශ ලසඹන් සභසේ ඹ. ආනාඳාන
ති බානා, සදති් කුණඳ බානා , අට්ඨික බානා, ද කසිණ බාානා,
අරඳ භාඳත්ති තය, තය බ්රව්භ විවයණ බානා, ත්රිවිධානු්ති බානා, ද
අසුබ බානා, භයණානු්ති බානා ඹනුසනි. සේහ භථ ලසඹන්
ක්රභහනුූලර ඒ ඒ ධයහන භට්ටේ දක්හ පිළිසළින් ඩනු රළසබ්.
XV

සභසේ විසතහය සර භථ බහනහ ළීසේ අයමුණ න්සන් තභන්
සයහි සඵොසවෝ සයින් පගුණ ශහ ව ද චරිතහනුූලර ඩහත් ළරසඳන්නහ ව
එක් බහනහක් සතෝයහ ළනීභ ත්, භථ ලසඹන් ඳතින සභභ බහනහන්
ේප්ථණ කිරීභත් ඹ. ඇතළේ සඹෝගීන් උඳචහය භහධිඹ භගින් ද, ඇතළමුන් චතු්ථථ
ධයහන භහධිසඹන් ද, ඇතළමුන් අසට භහඳත්ති රහභී භ ද, චිත්ත විY=ද්ධිඹ
ේඳහදනඹ සොට ඳයභහ්ථථ සේණඹට සඹොමු සේ.
භථ ඵරඹ ඹනු, මනසක්රභය ලසඹන්, අයහඳහද ලසඹන්, ආසරෝ
ංඥහ ලසඹන්, අවිසක්ෂේඳ ලසඹන් ඳතින්නහ ව සිසතහි එඟ ඵ යි. න්සුන්
ඵ යි. භහධිභත් සිතක් ඇති තළනළත්තහට ඉතහ කුඩහ සේ ඳහ භවත් සරට
දළනීසේ සහබහඹක් ඇති සේ.
තභ ලක්ති ඳභණින් සභසේ චිත්ත විY=ේධිඹ ේඳහදනඹ ය ත් සඹෝගීන්
වන්සේ ඉන් ඳසු නහභ-රඳ-සවේතු-පර ඹන ඳයභහ්ථථ ධමූඹන් ේභශූනඹ ශ
ුතතුඹ.
නහභ රඳ ේභශූනසේ දී සඹෝගීන් වන්සේට භහධි ආසරෝඹ නළති
ත් භූත් එක්තිස තරඹ තුශ නහභ රඳඹන් බහනහ අයමුණු සර ත සනොවළ.
එඵළවින් භථ බහනහ සිසතහි ත්, විදශූනහ බහනහ සිසතහි ත් ආසරෝඹක් ඳතින
ඵ බුදුයජහණන් වන්සේ විසින් “නිමිත්ත සත්ර සේ දී ” සේලනහ ශ සේ. අති
පජීමඹ ඳහ අවුක් ආචිේණ ඹහසඩෝ භහහිත්ඳහණන් වන්සේ විසින් සේලනහ
යන රද ඳරිදි රඳඹක් සඳසනන්සන් ආසරෝඹක් ඇති විට ඹ. විදශූනහ ඩන
සඹෝගිඹහ රඳ රහඳ ර ර්ණඹ දළත ුතතු ඹ. ඒ වහ එවිට ආසරෝඹක්
ඇතිවිඹ ුතතු ඹ. ආසරෝඹ නළති රඳ රහඳ සනොසඳසන්.
සරෝ ධහතුසහි ද ර විලසසඹහිභ ද ඳතින සිඹලුභ ඳයභහ්ථථ ධ්ථභ
ංයහ අසසදකි. ඒනේ චිත්තඹ, චචතසික සදඳණඹ, රඳ අටවි්ඹ,
නිවූාණඹ ඹනුසනි. සභහි රඳ මූසථහන තුළින් රඳ ධමූ ේභශූනඹ කිරීසේ දී
තය භවහ ධහතන් පධහන සසු සිඹලුභ රඳ ධමූඹන් ේ ේහයඹන්හි ද, සදහළිස
සොට්ඨහලඹන්හි ද, ආධයහත්ත් ඵහහිය ලසඹන් ද ක්රභහනුූලර පුළුල්
ේභශූනඹක් සිදු සස්ථ.
නිසි ආහයඹට රඳ මූසථහන පගුණ ව විට ඒත්සඹන් රහසන සිටි
තභ ලරීයඹ එක් සනො, සන් සන් ව ධහතු සොට්ඨහල තය අසනයෝනය
ඳළළත්භක් ඵ, ක්රිඹහ භහතඹන් ඳභණක් ඵ අසඵෝධ නු ඇත. රඳ ධමූඹන් ළන
පලසථ අසඵෝධඹක් බහනහ ඤහණඹ තුළින් ඇතිය ත්තහුට රඳඳරිග්රව
ඤාණඹ ළසඩනු ඇත.
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ඉන් අනතුරු නහභ මූසථහනඹ තුළින් නහභ ධමූඹන් ේභශූනඹ ය යි.
සභහි දී චිත්ත, මචතසි ඹන සතඳණ් නාභ ධමූඹන්භ චිත්ත වීථි ක්රභඹට ේ
ේහයඹන්හි භ කුර-අකුර ලසඹන් ක්රභහනුූලර ව පුළුල් ේභශූනඹක් සිදු ය
යි. නහභ ධමූඹන් නහහී අතිලයින් භ සක්ෂභ ඵළවින් ද, ළඹුරු ඵළවින් ද “සේදනා,
ඤ්ඤා, ංඛාය, විඤ්ඤාණ” ඹනුසන් සොටස තයට සඵදහ ඇත. නහභ
ධමූඹන් ද ඉතහ සීග්රහමී ක්රිඹහත්භ න ක්රිඹහ භහතඹන් භ ඳභණි. කිසිසකු සග්
ළභළත්තට අනු සවෝ බහනහ ක්රභඹක් භගින් සවෝ ඒහ නතය සොට තඵහළනී
භ කිසිසකුට ත් ශ සනොවළක්කි. සභහි දී ඇ ත් රඳඹ ත් ේඵන්ද්රු වී සිත්
වටන්නහ ආහයඹ, ඒහ භනහ වඳුනහ ළනීභ, ක්රිඹහ කිරීභ ආදිඹ පිළිඵ ත්
එක්තිස බඹන්හි භ නහභ ධමූඹන් ක්රිඹහ යන ආහයඹන් පිළිඵත් ඹථහර්ථහදී
භනහ විලසසල්ණඹක් සිදු සස්ථ. නිසි ආහයඹට සභභ නහභ මූසථහනඹ පගුණ ව
විට පුේර න්තහන ත ත්දිටු ඵ ක්රභසඹන් තුයන් සොස ේභහදිට්ඨිඹ සභෝයහ
ළසඩනු ඇත. සේ සිඹල්ර භ බිඳි බිඳී ඹන න්තතිඹක් සවත් ඳයේඳයහක් ඵ
ළටසවයි. නහභ ධමූඹන් ළන පලසථ අසඵෝධඹක් බහනහ ඤහණඹ තුළින් ඇති
ය ත්තහුට “නාභ ඳරිග්රව ඤාණඹ” ළසඩනු ඇත.
අනතුරු “රඳ ඳරිග්රව, නාභ ඳරිග්රව, නාභ-රඳ ඳරිග්රව, නාභ-රඳ
ත්ථාන” ඹන සොටස නිසි සර බහනහට නළගීභ තුළින් සඹෝගීන් වන්සේට
දිට්ඨි විY=ද්ධිඹට ඳත්විඹ වළකි ඹ.
ඉන් ඳසු “කංඛාවිතයණ විY=ද්ධිඹ” වහ ඳටිච්චමුත්ඳහදඹ ේභශූනඹ
ශ ුතතු ඹ. ඳටිච්චමුත්ඳහදඹ ඹනු සවේතු ධමූ මවඹක් අසනයෝනය සරට සොනු
වී, හභග්රී පර ධමූ මවඹක් එ ය ඳවශ යන සහබහඹ යි. සභසේ ව සේ
සවේතු පර දවභ ඳඤසචසන්ද්රු ක්රභඹට ද, සදොසශොස ආහය ක්රභඹට ද ේභශූනඹ
යනු රඵ යි.
සභහි දී ඳශමු නහභ-රඳ ධමූඹන් වයවහ අතීත වහ අනහත ලසඹන්
බඹන් ීමඳඹක් ේභශූනඹ යනු රඵයි. අනතුරු ්ථතභහන බඹ “රඳ,
සේදනා, ංඥා, ංඛාය, විඤ්ඤාණ” ඹනුසන් සන්ද්රු ඳවට සඵදහ, පතින්ද්රසේ
ඳටන් චුතිඹ දක්හ භ ඒ ඒ අදහශ අසථහන්ර දී සභභ සන්ද්රු ඳංචඹ වට
ළනීභට සවේතන් වහ එභ සවේතු භගින් වට ත් පර ධමූඹන් භනහ ේභශූනඹ
කිරීභක් සිදු ය යි. ඉන් ඳසු ඒ ආහයඹට භ අතීත අනහත බ කිහිඳඹ තුශ භ ද
ඳඤසචසන්ද්රු ක්රභඹට සවේතු-පර ඳරිග්රව යනු රළසබ්. “ඇඟික  ඳව එතු ව ර
“මිට” ඹළයි කිඹ යි. නමුත් එහි ඇඟික  ඳවක් ත් “මිට” ඹනුසන් ඹභක් නළත.”
එසේ භ ඳඤසචසන්ද්රුඹට පුද්ගරසඹක් ඹනුසන් යවහය ශ ත් එහි සන්ද්රු
ඳංචඹක් ත් පුද්ගරසඹකු නළත. නිසි සර ඳඤසචසන්ද්රු බහනහ ළඩූ සඹෝගීන්
වන්සේට සේ තත්ත්ඹ භනහ අසඵෝධ නු ඇත.
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ඉන් අනතුරු ඳටිච්චමුත්ඳහද ඳශමු ක්රභඹට අනු බහනහ ශ ුතතු යි. එහි
දී ද ්ථතභහන බඹ පධහන සොට සන “අවිජ්ජා ඳච්චඹා ංඛායා” ආදී ලසඹන්
බහනහට නළගිඹ ුතතු ඹ. ඳසු ඒ ආහයඹට භ අතීත අනහත බ ීමඳඹක්
පුයහට භ ද ඒ ඒ අසථහන් ේඵන්ද්රු ය නිත්න් සවේතු පර ඳරිග්රව ශ ුතතු ඹ.
සභභ ඳටිච්චමුත්ඳහද ේභශූනඹ තුළින් නහභ රඳ ඳරිච්සේද ඤහණඹ, පතය
ඳරිග්රව ඤහණඹ ඳවශ න අතය ක්හඹ දිට්ඨිඹ ද තදං ලසඹන් පවහණඹ සේ.
ත ද,
1. උච්සේද දෘසඨිඹ

– භයණින් ඳසු කිසික් නළත

2. ලහසත දෘසඨිඹ

– දහහක  භ ස්ථ වළසිස්ථ

3. ඳයභහත්භඹ

– නිමූහණඹ යන්නහ ව ආත්භඹක්

4. ජීහත්භඹ

– නිමූහණඹ යනු රඵන ආත්භඹක්

ආදී ලසඹන් ඳත්නහ ව සිඹළු භ ආත්භ දෘසඨීන් සභහිදී දිඹ වී ඹනු ඇත.
“ඳයභහ්ථථ ලසඹන් ශ විලසසඹහි භ ඇත්සත් නහභ රඳ ධමූඹන්
ඳභණක් භ ඹ. ඒහ තුශ ෆභ ල්හි භ ඳතින ආත්භ හයඹක් නළත්සත් භ ඹ. කුඩහ
ශභයින් සඳොල් ටුට ළක  දභහ ඵත් -භහළු ඹළයි ීම ත් ඒහ ළක  භ ත් ඵත් භහළු සනොසේ. එසභන් භ නහභ රඳඹන්ට භභ, නුම, මිනිා, තිරිනා... ආදී
යවහය ශත් ඒහ නහභ රඳඹන්භ ත් ත්ඹන් පුේරඹන් සනොසේ. ත්නිසුන්
නළති නළට ද නළ නළති ත්නිසුන්ට ද ුතය තයණඹ ශ සනොවළක්හ සේ,
නහභඹන් නළති රඳඹට ද රඳ නළති නහභඹට ද ත්හිපිට ඳළතිඹ සනොවළක්සක් ඹ.”
සවේතු ධමූඹන් නහහි පර ධමූඹන් භත පිහිටහ ඳවශ සේ.
“සවේතුං ඳටිච්ච ම්භූතං සවේතු බංගා නිරුජ්ජතී ”
“සිඹලු නහභ-රඳ ංසහයඹන් සවේතු අනු ඳළන නගී, සවේතු බිඳී ඹහසභන්
ඒහ නිරුේධ සේ”.
ඳටිච්චමුත්ඳහදඹ තෘවිධ ඳරිඤසඤහසන් සවෝ අනුසඵෝධ, පතිසේධ
ඤහණඹන්සන් සවෝ විනිවිද සනොදළ සිහිසනනුදු කිසිසකුට ත් ංහය ට්ට
දුකින් නිදවස විඹ සනොවළ. (එඹ භනහ අසඵෝධ න්සන් “ඳච්චඹසතෝ උදඹඹ
ද්න” වහ “ඛණසතෝ උදඹඹ ද්න” ඹන ක්රභ සදසන් උදඹඹ බහනහට
නන විට දී ඹ.) නිසි සර සභභ සවේතු-පර දවභ බහනහට නළගීභ තුළින්
පවූහන්ත, අඳයහන්ත, ්ථතභහන ඹන මතහක  ව සෝශහහය ළ ංහන්
දුරු වී ඹනු ඇත. ේභහදිට්ඨි ඤහණඹ භගින් තය සබහ පතයක්ෂ සර,
්ථතභහන භ විනිවිද දළීමභ නිහ නහ නහ ත්ථයහ භත ඵළවළය වී “කංඛාවිතයණ
විසුද්ධිඹ” ඳවශ නු ඇත.

XVIII

ඉන් අනතුරු සඹෝගීන් වන්සේ නහභ, රඳ - සවේතු, පර ංසහයඹන්සග්
සඳෞේක  රක්ෂණ න “රක්ෂණ–ය–ඳච්චුඳට්ඨහන–ඳදට්ඨහනසඹෝ” ේභශූනඹ
ශ ුතතුඹ. එහි:-






රක්ඛණ

– පිඹවි පිහිටි සබහඹ , සඳෞේක  සබහඹ

ය

– ඉන් සිදුන ෘතයඹ, ක්රිඹහහරීත්ඹ

ඳච්චුඳට්ඨාන – සිහිනුණට අයමුණු න, ළටසවන ආහයඹ
ඳදට්ඨාන

– ආන්නභ සවේතු, උඳහය ඳදනභ

ඹනුසනි.
නිසි සර, නිඹභ ආහයඹට භ ඳටිච්චමුත්ඳහද ධමූඹ ේභශූනඹ කිරීභ
තුළින් “ංහවිතයණ විY=ේධිඹ” ඳවශ න අතය එවිට ඔහු චුේර සෝතාඳන්න
තත්ත්ඹට ඳත්නු ඇත. එඹ ඩහත් පතිපර දහඹ න්සන් ඳයභහ්ථථ ධමූඹන්සග්
රක්ෂණ ය ආදී චතුසඹන් ද ඳරිග්රව ශ විට ඹ.
නහභ, රඳ - සවේතු, පර, රක්ෂණ යහදී සොටස රට අනතුරු විදශූනහ
බහනහ සොට ආයේබ ශ ුතතු ඹ. සේ නවිට සඹෝගීන් වන්සේ ඉවත දළක්ව
බහනහ සොටස අනුහයසඹන් විදශූනහට ඳදනභ සවත් අයමුණු ේඳහදනඹ
යසන ඇත. ප්ත විY=ේධිසඹහි ඳසන සොට “භග්ගාභග්ග ඤාණ ද්න
විY=ද්ධිඹට” සභභ විදශූනහ සොට අඹත් සේ.
සභහි දී චක්ෂුේහයසඹන් ඳටන් සන ේහය සඹහි ද සදහළිස
සොට්ඨහලඹන්හි ද ඳතින සිඹලුභ රඳ ධමූඹන් අනිතය, දුක්, අනහත්භ ඹන
රක්ෂණතසඹන් ඳරිග්රව ශ ුතතුඹ. ඒ දවහ විසලේසඹන් භ තෘරක්ෂණඹ ළන භනහ
ළටහීභක් තිබිඹ ුතතු ඹ. ඳයභහ්ථථඹන්සග් තෘරක්ෂණහහයඹ සෝචය න්සන් ඉතහ
තීක්ෂණ ව, පඵර භහධිභත් නුණට ඹ. සභසේ රඳ මූසථහන භගින් තෘරක්ෂණ
බහනහ නිභ ව ඳසු නහභ ගු රට අනු විදශූනහ ර ුතතු ඹ. එහිදී ද ේහය
සඹහි භ කුල් අකුල් ලසඹන් චිත්තක්ෂණඹක් ඳහහ භ සිඹලුභ නහභ
ධමූඹන්සග් රක්ෂණතඹ ේභශූනඹ ශ ුතතුඹ. අනතුරු ඳටිච්චමුත්ඳහද ඳංචභ
ක්රභඹට අනු ද සවේතු–පර ධමූ ෆභ සොටක් භ ආයණඹ න ඳරිදි
අතීතහනහත බ ීමඳඹක් ද හිත තෘරක්ෂණහහයඹ භනහ ඳරිග්රව ශ ුතතු ඹ.
සභභ ම්භර්ශන සකොටසේ දී න භවා විදර්ශනා ඤාණඹන් භ සභෝයා ැසඩන අතය
ය පරිත ඳායමී සඵසරන් භන්ාගත උතුභන්ට භග පර නින් සු ද අසඵෝධ
විඹ වැක.

XIX

(සභතළන් ඳටන් ඳතින සිඹලුභ විදශූනහ බහනහන් ර දී ඒ ඒ බහනහ
පගුණතහඹන් අනු ෆභ විදශූනහ ඤහණඹක් භ සභෝයහ ළසඩනු ඇත.)
ඉන් ඳසු චත්තළිාකාය බානා ක්රභඹ ආයේබ ශ ුතතු ඹ. සභහි දී
“අනිතය රක්ෂණඹ ආහය දවඹකින් ද, දුක් රක්ෂණඹ ආහය විසිඳවකින් ද,
අනහත්භ රක්ෂණඹ ආහය ඳවකින් ද” ේභශූනඹ යනු රළසබ්. සඹෝගීන්
වන්සේට ය භසන් දී ළඩූ බහනහ භනසිහයඹන් ට අනුූලර චරිතහනුූලර
සේ තළිස ආහයසඹන් ය සවෝ අනුඳසනහක් පට භතු විඹ වළ. එඹ
ඔහුට නින දක්හ භ දිුතණු ය ත වළ. සභඹ ද රඳ මූසථහන, නහභ
මූසථහන, ඳටිච්චමුත්ඳහද ඳංචභ ක්රභඹ, ඳශමු ක්රභඹ ඹන බහනහ ක්රභ භගින්
පිළිසළින් පගුණ ශ ුතතු ඹ. සභසේ විසතහය බහනහ කිරීභ තුළින් තභන්ට
ළශසඳන අනුඳසනහක් පට නු ඇත.
ඳසු රඳ ත්තක විදර්ශනා ආයේබ ශ ුතතුඹ. එහි දී තභ ජීවිතඹ
ඳටින්ධිසේ ඳටන් චුතිඹ දක්හ භ විවිධහහයසඹන් සොටසරට සඵදහ විදශූනහ
යනු රඵයි. ත ද චතු මුට්ඨහනි ව සිඹලුභ රඳ ධමූඹන් භ ද විදශූනහට නළගීභ
සිදු යයි. එඹ “ආදහන නික්සේඳන රඳ…” ආදී ලසඹන් සොටස වතට සඵදහ
ේභශූනඹ කිරීභ සිදු යයි. අනතුරු අරඳ ත්තක විඳ්නාසේ දී රඳ ධමූඹන්
අයමුණු යසන ඳවශන නහභ ධමූඹන්සග් තෘරක්ෂණහහයඹ ේභශූනඹ කිරීභ
සිදු යයි. එසභන් භ සභහි දී ඹේ අයමුණක් විදශූනහ ය, එභ විදශූනහ සිත තත්
සිතකින් ද එඹ තත් සිතකින් ද ඹනුසන් “ඳටිවිදශූනහ ක්රභඹ” භගින් ඳයේඳයහ 1,
2, 5, 11 ආහයඹට විදශූනහ ය යි. ඳසු දිට්ඨි, භහන, තේවහසෝ ඉගීලීභට ද
විදශූනහ භනසිහයඹන් ඳත්යි. සභසේ රඳ ත්ත, අරඳ ත්ත ආහයඹන්ට
විදශූනහ කිරීසේ දී ද ඇතළමුන් භ පර නින් අසඵෝධ ය නියි.
අනතුරු විඤසඤහණ සොටස තිස සද ද, අවිඤසඤහණ අසුබ දවඹ ද,
දුර්ගන්ධ–අසචි–යහධි–ජයහ–භයණ ලසඹන් භනහ ේභ්ථලනඹ ය ඒ සිඹල්රන්
තුශ භ තය ධහතන් ද නිසිසර පට ය ත ුතතු ඹ.
ඉන් ඳසු ඇත්සත් උදඹ-ඹ අනුඳ්නා යි. එහි දී ඳශමු රඳ
මූසථහනඹන්හි ීම ආහයඹට භ චක්ෂුේහරි රඳ වළට තුසනහි භ ඇතිවීභ,
උත්ඳහදඹ සවත් ඉඳදීභ භහධිභත් සිතින් භනහ දළ ත ුතතු ඹ. සේ ආහයඹට
ේහය සඹහි භ ද සොටස වතළිස සද තුශ ද ෆභ රඳඹ භ ඉඳදීභ දළකිඹ ුතතු
ඹ. අනතුරු නහභ මූසථහනඹන්හි සිඹලු චිත්ත - මචතසිඹන් ේඵන්ද්රු කුල්
අකුල් ලසඹන් ේහය ඹ තුශ භ නහභ ධමූඹන්සග් උත්ඳහදඹ දළකිඹ ුතතු ඹ. ඳසු
ඳටිච්චමුත්ඳහද ඳඤසචසන්ද්රු ක්රභසඹන් ද, ඳශමු ක්රභසඹන් ද සිඹළු
ංසහයඹන්සග් උත්ඳහද සබහඹ භනහ දළ ත ුතතු ඹ. ඳසු
ඹානුඳ්නාසේ දී සඳය සේභ රඳ මූසථහන, නහභ මූසථහන වහ
ඳටිච්චමුත්ඳහද ඳඤසචසන්ද්රු වහ ඳශමු ක්රභඹන්ට ද අනු ඒ ඒ ංසහයඹන්සග්
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බිඳීභ-ක්ෂඹ වීභ අයමුණු යත්න් බහනහ ශ ුතතු ඹ. ඉන් ඳසු මුදඹ ඹ
ධම්භානුඳ්ානාසේ දී සඳය සේභ නහභ–රඳ– ඳටිච්චමුත්ඳහද සිඹලු
මූසථහනරට අනුූලර එභ ෆභ ංසහයඹ භ ඇති වීභ–නළති වීභ / උදඹ–ඹ
සබහඹ ඉතහ තීක්ෂණ භහධිඹකින් භනහ දළ වළඳින ත ුතතු ඹ.
ඉන් අනතුරු බංගානුඳ්නා ආයේබ ශ ුතතු ඹ. එහි දී රඳ මූසථහන,
නහභ මූසථහන, ඳටිච්චමුත්ඳහද, ඳඤසචසන්ද්රු වහ ඳශමු ක්රභඹ ඹන
මූසථහනරට අනුූලර ෆභ ංසහයඹ භ බං සහබහඹ, බිඳි බිඳී ළනසී
ඹන අුතරු භනහ භහධිඹකින් දළ වළඳින ත ුතතුඹ. සභඹ භනහසේ බහනහට
නළගීභ ඹනු ප්ත විශුේධිසඹහි ඳටිඳදා ඤාණ ද්න විසුද්ධි සොට ේඳහදනඹ
කිරීභ යි. න භවහ විදශූනහ ඤහණඹන් ආයේබ න්සන් බං ඤහණසඹනි. එඵළවින්
නිසි සර එභ විදශූනහ ඤහණඹන් මුහුකුයහ ළසඩනුසේ සභභ බංහනුඳසනහ
සොටසේ දී ඹ.
සේ ආහයඹට විසතහය බහනහ යන විට ය සවෝ ඹේ අසථහ දී
සඹෝගීන් වන්සේට ර ංසහයඹන් භ එඳහ වී, ශකිරී, අතවළරී නිවූහණ
ධහතු අසඵෝධ නු ඇත. එසේ සනොවුන සවොත් ත දුයටත් සේ බංහනුඳසනහ
භගින් සුඤසඤත භහධිඹ ඇති යසන එඹ ශී බහඹට ඳත් යසන නහභ
මූසථහනසේ අකුර චිත්ත වීථි ගුරට අනු තභන්සග් පහීණ ක්සල්ලඹන් වහ
අපහීණ ක්සල්ලඹන් ඳරිග්රව ශ ුතතුඹ. අපහීණ ක්සල්ලඹන් පවහණඹ කිරීභට
බංහනුඳසනහ භගින් උත්හව ශ ුතතු ඹ. සභසේ නිළයදි ව භහර්ග පතිඳදහ
භනහ සොට අනුභනඹ කිරීභ තුළින් සෝහන් ආදී භහර්ග ඤහණඹන් පතිසේධ
යනිත් ද එහි දී එභ භහර්ග ඤහණසඹන් අනතුරු ඳවශන විදශූනහ ඤහණ
ලක්තීන් ප්ත විY=ේධිසඹහි ඤාණ ද්න විY=ද්ධි සොටට අඹත් සේ.
විදශූනහ බහනහ ඹනු, වූ ංසහය ධමූඹන් (නහභ–රඳ, සවේතු–පර)
භනහ වළඳින සන (නුණින්) ඒහ විවිධහහයසඹන් අනිතය, දුක්, අනහත්භ
ලසඹන් ේභශූනඹ කිරීභ යි.
ර විලසසඹහි භ ඇත්සත් නහභ-රඳ සවත් සන්ද්රු ඳංචඹකි. සේ
කිසික් ද්රය ණඹට අඹත් සනොසේ. ආහඹ තුශ නියන්තයසඹන් භ
විඳයහඹට ඳත් සත්න් තිසඵන සවේතු-පර ේඵන්ද්රුසඹන් ඳතින ලක්ති
භහතසඹෝ ඹ. ඳළළත්භක් ළන තීයණඹ ය ත සනොවළකි භට්ටභට ඒහ ඉතහ
සේසඹන් ඉඳදි ඉඳදී, බිඳි බිඳී ඳයේඳයහ ලසඹන් ඳතී. න්තහනත ඳත්නහ
සභෝව ඩතුයහ ඉත් ය, සභභ ඳයභහ්ථථ ව ඹථහ සහබහඹ ඳහදහ ළනීසේ
පිළිසත විදශූනහ බහනහ යි. එහි ඇයඹුභ ේමුති භටවනක් න අතය
ක්රභසඹන් ඉන් ඳයභහ්ථථ සබහඹ භතු ය ත වළ.
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නහභ-රඳ ඳරිච්සේද ඤහණඹ රඵන අසථහසේ ඳටන් උදඹඹ ඤහණඹ
සතක් රඳ පිළිඵ කනඹන් බිඳීභ සිදු සේ. එභගින් ඳයභහ්ථථ තත්ත්ඹ ටවහ ත
වළ. ත්ත්-පුේර ංල්ඳඹ පිළිළනීභ වහ එඹට ඇලීභ නේ ව ක්හඹ
දිට්ඨිඹ සභහි දී දුරු සත්න් ඳතී. ක්ෂණ-ක්ෂණ ලසඹන් ංසහයඹන්සග් නිරුේධ
වීසේ සහබහඹ අයමුණු කිරීභ තුළින් දුක් තයඹ ඳළවළදිළි සේ. එවිට තයඹ
පතිච්ඡහදහන්ධහයඹ නේ ව අවිදු අඳුය ක්රභසඹන් ඳව නු ඇත.
සිඹලු ංසහයඹන් තුශ ශනයතහඹ දකින සරට දිුතණු ය ත් නුණක්
ඇති විදශූනහ ඩන සඹෝගීන් වන්සේ භහය ඳවට වසු සනොසේ. සභහි දී
ආධයහත්ත් - ඵහහිය සිඹල්රභ ඔහුට සෝචය න්සන් රඩ, ඹන්ත, ඹන එන
ධහතු සොඩල් සේඹ. සේ සිඹල්රන් භ නහභ-රඳ විඳයහඹන්භඹ. ඹන්ත භගින්
දුන සේල් සභනි. නියන්තයසඹන් සනස සත්න් ඳතින දුක් පුඤසජඹන් භ ඹ.
සන්ද්රු සරෝඹ නහහි භහයඹහසග් යහජධහනිඹ යි. අනහදිභත් හරඹ සිට
ස්ථ භන් න්නහ, අසන්විධ ත්ත්ඹන් ඳළණ පිළිතුරු වයවහ දුකින් දුට භ
ඳත් සත්න් දුසහි භ නිභග්න (ගිලීභට ඳත්) ය ුතසයහි භ ළරියත්. එභ
දුක්ක්ෂත සයන් ත්දීසභහි රහ ේබුදු සුනක් රද පුණයන්තයින් අපභහදී භථවිදසුන් බහනහන් වයවහ නිනට සිත හුරු යන්නට උත්සු සති. වීයන්ත,
අේඩ ඵවුන් ඩන සඹෝගීන් වට ළඹුරු විදසුන් ඤහණ ඳවශ සේ. සභසේ
ංහරුසඳක්ෂහ ඤහණඹට ඳත් සඹෝගීන් වන්සේ තභන්ට රළසඵන ආසහදනීඹ
අයමුසණහි ද, අප්රිඹ අයමුසණහි ද කිසිදු ඇලීභක්, ළටීභක් ඇති සනොය සන
අේපිත භළදවත් සේ. ඒ සිඹල්රභ අයමුණු භහතඹන් ඳභණක් භ ඵ දළන නී.
එවිට අසන් ආදීනඹන්සන් වණ ව සභභ සන්ද්රු ඳංචඹ සවත් දුක්
පුඤසජඹ සසයහි ඔහු නියතුරු භ රකිසයත්න් සිටී. ඔහු සිඹල්සරන් භ අත ත්දී
නිනට භ සඹොමු ශ සිත් ඇති හඹ ය යි. ඔහුසග් විදශූනහ සිත සසභන්
සසභන් මුහුකුයහ සොස තෘවිධහනුඳසනහසන් එක් අනුඳසනහක් සඳයටු ව
ඹේ සභොසවොත “වටගන්නා සුළු ඹම් ධමූඹක් සේද ඒ සිඹේර භ නිරුද්ධ න ඵ”
පතයක්ෂ ලසඹන්භ අසඵෝධ වීසභන් ංසහයඹන්සග් තෘරක්ෂණහහයඹ හ රන
ේසභෝවඹ දුරු වී, විශුේධ ව ඹථහ දශූනඹ ඳවශ සේ. එවිට ංසහයඹන් සසයහි
ඳතින තේවහ අත වළරී, සරෝසෝත්තය ඳයභහ්ථථ සබහඹක් න නිවූහණ
ධහතු පතයක්ෂ ය සන සරෝඹ නභළති දුසන් ත්සදනු ඇත.
සභසේ තයහසඵෝධසඹහි සඹසදන්නහ ව සිල්න්ත, නළණන්ත
ඹථහ්ථථහසඵෝධ රහභී විදශූ භික්ෂු සතසේ තභ ංහරුසප්ක්ෂහ ඤහණඹ තුළින්
ේසභෝවඹ නේ ව අවිදයහ නත් නත් භ දුට සවේතු න තේවහ පට සේ.
එහි දී එභ තේවහ ක්ෂඹ කිරීසභන් නින පතයක්ෂ සේ. එවිට ඔහු ආය භහර්ග පර
නිවූහණඹ හක්ෂහත් ශ, ංත සේලසඹන් අංතඹට භහරු වකු සේ. තභ එභ
අභිපහඹ ඉටු යත්, නිභ ශ ුතතු සසරස භශඹන් නිභසොට, බසඹන් ත්දීභට
ඹභක් ශ ුතතුද ඒ සිඹල්රභ සභසරොදීභ සොට නිභ ශ උත්තභසඹකු සේ.
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සරෞකි රඳහරඳ භහඳත්ති බහනහන් නහහි භථ-භහධි බහනහන්
නිහ එහි භථ ඵරඹ අධිඹ. තෘවිධහනුඳසනහදී බහනහන් තුශ විදශූනහ ඵරඹ
අධිඹ. පඵරඹ. ආය භහර්ගක්ෂණසඹහි දී නහහී භථ විදශූනහ සද භ භ සිට
අසනයෝනය භහර්ග චිත්තඹ වහ උඳහය සේ. සෝහන් භහර්ග චිත්තසඹන්
අඳහඹහමී යහඹ වමුක න් භ නළසුත් එඹ වූහහයසඹන් භ නළති න්සන්
අනහහමී භහර්ග චිත්තසඹනි. සෝහන් භහර්ගසඹන් අඳහඹහමී අවිදයහ නනු රඵන
මුත් යට මුල් ව සභභ සභෝවඹ නළභළති අවිදයහ වමුක න් භ නළති න්සන්
අර්හත් භහර්ග ඤහණසඹනි.
සේ ආහයඹට සභභ ඳහ–අවුක් බහනහ භහර්ගඹ භථ–විදශූනහ බහනහන්
වයවහ භහර්ග–පර නින දක්හ භ විසිරී, ඳළතිරී ඳතී. ආනහඳහනති බහනහසන්
ඳටන් ත් ශ අසට භහඳත්ති දක්හ භ සඵොසවෝ හරඹක් සනොසඹක් ක්රභ ශිල්ඳ
භගින් භහධිඹ දිුතණු ය යි. එසේ භනහ මුවත් ශ භහධිඹ භඟින් විදශූනහට
අයමුණු න නහභ, රඳ - සවේතු, පර ංසහය ධමූඹන් සේණඹ යනු රළසබ්.
“භාහිසතෝ, භික්ඛසේ, භික්ඛු ඹථාභූතං ඳජානාති”
“තවවුරු ව භහධිඹ ඇත්තහ ව පුේරඹහ ංසහයඹන් පිළිඵ
තත්ත්හහයසඹන් දන්සන් ඹ, දකින්සන් ඹ”.
විදශූනහ කිරීභ වහ අයමුණක් තිබිඹ ුතතුඹ. ංසහයඹන් සිහිනුණින්
සනොදළන, සනොදළ නිසිසර විදශූනහ බහනහ ළියඹ සනොවළ. එසේ යන
විදශූනහ නහහි අඳුස්ථ අත ඳත ෆභක් ළනිඹ.
එඵළවින් භහධිභත් ව සිතින් ුතතු නිසි ආහයඹට නහභ, රඳ - සවේතු, පර
ංසහයහයේභණඹන් දුටු විට ඒහ විවිධහහයසඹන් තෘරක්ෂණඹට නළංවිඹ වළ.
එනේ, උදඹ–ඹ, මුදඹ-ඹ, බං ඹන ආහයඹන්සන් ඒහ ේභශූනඹ කිරීභයි.
සේ තුළින් විදශූනහ ඤහණ ලක්තීන් සභෝයහ සොස ක්සල්ලපවහණසඹන් භහර්ග–පර –
නින් සු අසඵෝධ ය ත වළ.
සභභ පතිඳදහ බහනහක් සේ බහවිතහ ශ ුතත්තකි. එඹ කිසි සශත්
අළඩක් සන සදන්නක් සනො, අඳහඹ භහර්ගසඹන් අතත්දී නිවූහණ භහර්ගසඹහි භ
භන් න්නකි. භනහ සේ සභභ පතිඳදහ පුයන්නහ සනොසඵෝ රකින් භ භහර්ග-පර
නින් සු අසඵෝධ ය නී. ඹේ සවඹකින් සභසරො දී භ-පර සනොරද සවොත්
එභ පඹත්නඹ ඒහන්තසඹන් භ භතු බඹ දී සුසේ භ ධයහන අභිඥහ, භහර්ග-පර
නින් සු අසඵෝධඹ පිණි සවේතු නු ඇත. බුදුයජහණන් වන්සේ සේලනහ ශ
ධමූඹන් ශණඹ සොට සිඹ, දවස, රක්ෂ ණන්, සෝටි ණන්, අංය ණන්
නින් දුටුසේ සේ ආහයඹට සඳය ය භසන් බහනහ පගුණ ය ඇති
පුණයන්තයින් ඹ.
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සභභ බහනහ ක්රභඹ පිළිසළින් යර, ක්රභහනුූලර, ධමූහනුූලර,
විලසහන්ත, ේපර්ණ නින දක්හ භ නියවුල් ක්රිඹහත්භ න්නකි. එසේ
වු ද සභඹ ඵළල ඵළල්භට තත් බහනහ සඳොතක් ඳභණක් සේ සඳනිඹ වළ.
ණන් සඳොතක්, ඳහඩේ සඳොතක් සේ දළකිඹ වළ. එභ විසේචනඹන් සසේ
සතත් සේ තුළින් විපුර පර සනශහ ත වළකි න්සන් සභඹ පහසඹෝගි,
ක්රභත් බහනහක් ලසඹන් ළඩූ විට ඹ.

අති අතිපජණීඹ ඌ ආචිණ්ණ (ඳා අවුක් ඹාසඩෝ) භාහිමිඳාණන් වන්සේ
නහහි ය සඵොසවෝ ණනක් පුයහට සඳශ, අටුහ, ටීහ ආදී විවිධහහය
ග්රන්ථඹන් භනහ ේභශූනඹ ශ, දළනුත්න් සඳෝෂිත උත් භවහ ඳඬිරුනකි.
එසභන් භ ය සඵොසවෝ ණනක් තභන් එභ උත් බහනහ ක්රභ පහසඹෝගි,
අේඩ පුහුණු ශ භවහ සඹෝහචයඹන් වන්සේ නභකි. සිඹ ණන්, දවස
ණන්, රක්ෂ ණන් ව නහනහපහය සඹෝගීන්සග් අත්දළීමේ මුදහඹක්
උන්වන්සේ තු ඹ. තභ සුතභඹ ඤහණඹත්, බහනහ ඤහණඹත්, සඹෝගී අත්දළීමේ
ේබහයඹත් එක් සොට, ළටි සොට ෆභ චරිත රහභිසඹකුට භ ළශසඳන සේ
සභභ උතුේ නින් භ හ ඇත. නිවතභහනී සභඹ පහසඹෝගි පුහුණු ශ
සඵොසවෝ සඹෝහචයඹන් වන්සේරහ භහධි, භහඳත්ති, භහර්ග පර නින් සු අත්
ය ත්ව. එඵළවින් ඳළඹ කිහිඳඹක් සභභ සඳොත ඵරහ දින කිහිඳඹක් බහනහ ය
සභභ උතුේ පතිපර ශඟහ ය ත සනොවළකි ඵ බුේධිභතුන්ට ළටසවනු ඇත. ඒ
උතුභන් වන්සේ සනතින් සනොදුටු ද සභභ බහනහ භහර්ගඹ තුළින්
උන්වන්සේසග් එභ පඥහ භහිභඹ දළ ත වළ.
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“සභඹ ඳහ අවුක් සඹහසඩෝ සහමීන් වන්සේ තු සඳෞේක 
බහනහ ක්රභඹක් සනොන අතය තථහතඹන් වන්සේ විසින් සේශිත
උතුේ නින් භ ඹ.”
“ජානසතෝ අවං භික්ඛසේ ඳ්සතෝ ආානං ඛඹං දාමි සනෝ
අජානසතෝ සනෝ අඳ්සතෝ”
“භවසණනි, ආය තයඹ දන්නහ වට, දකින්නහ වට ආශඹන්සග් ක්ෂඹ
වීභ සිදු න ඵ භභ කිඹත්. සනොදන්නහ වට, සනොදක්නහ වට,
සනොකිඹත්”.
(බ්ඵහ සතඹ, භඣ්ඣිභ නිහඹ)
“ඹේ කිසි තය - අතය පිළිඵ නිළයදි නිභනඹට ඵළ
ළනීසේ දී තභන්සග් භතඹ ඉතහ භ දළිය උඳක්සල්Yඹකි”.
අුතසභත් බදන්තහචහය බුේධසකෝ භව සතරුන් වන්සේ
(සුභංර විරහසිනි)
“සභඹ භහසග් ක්රභඹක් සනොසයි. භභ සභඹ සළින් භ ඳහළි
ග්රන්ථක න් ව අටුහක න් රඵහ ත්සතත්”.
අතිපජීමඹ ඳහ අවුක් සඹහසඩෝ
ඳහ අවුක් ආයණය සනසුන,
සභෝරත්ඹන්, ත්ඹන්භහ්ථ.
උපුටා ගැනීභ:- (දැනුභ ව දැකීභ)
අද තූභහනසේ රක් බුදු සුසන් මුදුන් භල් ඩක් සේ වියහජභහන
ළජසමන අති පජනීඹ නහ උඹසන් අරිඹධේභහභිධහන භහහිත්ඳහණන් වන්සේ ද
රක් තිසසේ සභභ උතුේ බහනහ පතිඳදහ පර්ණඹ ශව. ඉන් රද අත්දළීමේ භත
සභභ පිළිසත නිළයදි ඹ, පතිපරදහඹ ඹළයි පලංනීඹ මුසඹන් එ සවශහ භ
අනුභත ය ඇත. එසභන් භ තූභහනසේ නහ උඹන ආයණය සේනහනසේ
ෘතයහධිහරී, අති පජනීඹ අඟුල්මුසේ අරිඹනන්ද භවහසහමීන් වන්සේ ද
රක් තිසසේ බුරුභ යසටහි දී ඳහ අවුක් සඹහසඩෝ භහහිත්ඳහණන් වන්සේ භ
ඉතහ මීඳ ඇසුයක් ඳත්හ භවත් අත්දළීමේ ේබහයඹක් රැස ය ත් උතුසභකි.
අදට ත් සිඹ ණන් සඹෝගීන් උන්වන්සේ ඇසුසයහි බහනහ වදහයණු රළසබ්. ත ද
තූභහනසේ නහ උඹන ආයණය සේ බහනහ උඳසේලත්සඹන් ටුතතු යන
පජනීඹ සීරභ ඤහණසිරි සහමීන් වන්සේ ද රින් ය බුරුභ සේලසේ ද බහනහ
පුහුණු සත්න් සදස විසදස සඵොසවෝ සඹෝගී පිරිට සභභ උතුේ නින් භ
සඳන්ත්න් ටුතතු ය යි.
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සේ ආහයඹට සභභ බහනහ ළඩටවන සඵොසවෝ උතුන්සග්, උතුභන්සග්
උත්ෘසට සෞයහදයඹට ඳහත වී ඇත. බුරුභ යට, සභයට ඳභණක් සනො අද න
විට සරෝසේ සඵොසවෝ යටර සිඹ - දවස - රක්ෂ ංයහත ගිහි ඳළවිදි සඹෝගී
පිරික් සේ බහනහ ක්රභඹ ටහ සයොක් වී සරොවී සරොේතුයහ සු ේඳත් හදහ නිති.
“ඳහ අවුක් භථ විදශූනහ බහනහ භහර්ගඹ” නේ ව සභභ ග්රන්ථඹ ේඳහදනඹ
යන්නට අඳ විසින් ග්රන්ථ යහශිඹක් උඳහය ය ත්ව. සභොක්පුය යන්සදොය
සඳොත් සඳශ, පඥහසේ ආසරෝඹ, දළනුභ ව දළීමභ ඹන ඳහ අවුක් ළඩටවන
ේඵන්ද්රු ග්රන්ථඹන් සඵසවවින් ඳහද ය ත්ව. ත ද අති පජනීඹ භහතය
ඤහණහයහභ භහහිත්ඳහණන් වන්සේ විසින් යචිත ප්ත විසුේධිඹ ඇතුළු සසු
ග්රන්ථඹන් ද, අති පජනීඹ ස්ථරුහසන් චන්දවිභර භව නහහිත්ඹන් විසින් යචිත
ග්රන්ථඹන් ද, අති පජනීඹ නහ උඹසන් අරිඹධේභ භහහිත්ඳහණන් වන්සේ විසින්
යචිත ග්රන්ථඹන් ද, පජනීඹ දහසත්සත් සුභනසීර භහහිත්ඳහණන් විසින් යචිත
ග්රන්ථඹන් ද, විසුේධි භහර්ගඹ ද ඹනහදී සඳොත් ඳත් ඳරිශීරනඹ යසන රුණු
ඇතුශත් සොට සභභ ග්රන්ථඹ ේඳහදනඹ ය ඇත.
බහහ නහහි ත්ත්ඹන්සග් නහ නහ විධ අදවස ඔවුසනොවුන් අතය
හුභහරු ය ළනීභ වහ ඔවුන් තුළින් භ නි්ථභහණඹ ව හග් භහරහකි.
සරෞකිත්ඹ තුළින් සභසේ බිහි ව බහහ ව ලී ේමුති ධ්ථභඹන් වහ ඵළඳි
නි්ථභහණඹ වක් න අතය එඹ ඳයභහ්ථථසබහඹ, සරෝසෝත්තයත්ඹ ළන
විග්රව යන්නක් සනො. ේමුති ්ථගි ව පුේරඹන්ට අලය න්සන්ත්,
ඔවුන්සග් අලයතහඹන් නි්ථභහණඹ වී ඇත්සත්ත් ේමුතිසඹන් භ ඹ. එභ නිහ
ඔවුන් හදහසන ඇති බහහ භගින් ඔවුන් දන්සන් ේමුති හග් භහරහසන් පහල
න අදවස, ංඥහන් ඳභණි. ඉන් එපිට කිසික් ඔවුන් දන්සන් ද නළත, ඇතළේ
විට ඔවුන්ට අලය ද නළත. නමුත් තථහත ධ්ථභසඹහි ඳතිනුසේ ේමුතිසඹන්
ඳටන් සන, ඉන් සනොනළතී ඳයභහ්ථථ ධ්ථභඹ වයවහ සරෝසෝත්තයත්ඹ
ඉරක් ය සන භන් න්නහ ව උතුේ පතිඳදහ භහ්ථඹකි. එසේ ව එභ
ඳයභහ්ථථසබහඹ, සරෝසෝත්තයත්ඹ පහල කිරීභට, ඳවදහ දීභට ේමුති
පුේරඹන් විසින් නි්ථභහණඹ ය ත් බහහ තුශ චන නළත්සත් ඹ. ඒ භක් නිහද
ඹත් ේමුති යවහයඹ තුශ ඳතිනුසේ ය ඳළළත්භටත්, ේමුති ධ්ථභඹන්
වහත් නි්ථභහණඹ ව චන භහරහක් ඵළවිනි. සසේ සතත් පුහුදුන් ත්ත්ඹන්
සරෝසෝත්තයත්ඹට සන ඹහ ුතත්සත්, දිුතණු ශ ුතත්සත්, එනේ, ධ්ථභ සේලනහ
කිරීේ, ග්රන්ථ ේඳහදනඹ කිරීේ, ආදිඹ ශ ුතතු ඇත්සත් ඔවුන් දන්නහ ව ඔවුන්ට
ළටසවන, ඔවුන්සග් භ ේමුති හග් භහරහ භ උඳසඹෝගී ය සන ඹ. භන්ද ඒ
වහ සන අන් ක්රභඹක් නළති ඵළවිනි. එභ නිහ සභභ ඳයභහ්ථථ වහ
සරෝසෝත්තයත්ඹන් ළන අතීතසේ ද ්ථතභහනසේ ද අනහතසේ ද සේලනහ
සශේ ද යන්සන් ද පඥප්ති ලසඹන් ඳතින යවහය චන භහරහන් වයවහ භ
ඹ.
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සරෞකිත්ඹ ඉක්භහ ගිඹ, නින් සු අසඵෝධ ශහ ව බුදු - ඳසේ බුදු භවයවත් උතුභන් වන්සේරහ ද යවහය යනුසේ “ජනඳද නිරුක්තිඹ” නේ ව
හභහනය පුේරඹන් විසින් යවහය යනු රඵන ජනවය භ ඹ. ඒ වළය
සරෝසෝත්තයත්සඹහි සනභ බහහක් නළත. යවහය බහහ එභ නමුත්
සරෞකි-සරෝසෝත්තය තත්ත්ඹන් අතය අතිලයින් භ සනක් ඳතී. එනේ,
පුහුදුන් පුේරඹහ නහහි අවිදයහසන් අන්ධ වී, තේවහසන් ඳටරළවී, ආත්භ
දෘසටිඹක්, භභත්ඹක් තුශ සිය වී ඇලීේ,ළටීේ වයවහ භ බහහ යවහය ය නී.
නමුත් සරෝසෝත්තයත්ඹට ඳත් භසවෝත්තභඹන් වන්සේරහ තුශ සභභ
යවහය බහහ භගින් ටුතතු යන විට ඇලීේ-ළටීේක න් සතොය,
අසඵෝධඤහණසඹන් භ එඹ සිදු නු ඇත. එඹ එසේ සිදු න්සන් ඒ උත්තභසඹෝ
්ථහහයසඹන්භ අවිජ්ජහ, තේවහදී සසශස ධ්ථභඹන් විනහල ය ඇති ඵළවිනි.
ේමුති, පඥප්ති චනඹන්සන් ඳයභහ්ථථ, සරෝසෝත්තයත්ඹ ළන
පහල කිරීභ ඉතහ අසීරු ්ථතයකි. සභභ ග්රන්ථඹ තුළින් ද සරෝසෝත්තයත්ඹට
භ සඳන්වීභට ෆඹේ ය ඇත්සත් ේමුති සරෝඹහ විසින් යවහය යන
ේමුති චනහනුහයසඹනි. ඒ, ඒ වළය ඒ වහ අන් භක් නළති නිහ ඹ. ේමුති
චන භගින් ඳයභහ්ථථඹ කිඹහ ඳෆභ ඵළරෑරුේ ටුතත්තක් ඵළවින් සභභ ග්රන්ථ
රුණු ළභට එ සේ ටවහ ළනීභට අඳවසු විඹ වළ. ඉවත දළක් ව සවේතු
හයණහන් නිහ ළභට එ සර ටවහ ත වළකි ඳරිදි කිසි සශත් ේප්ථණ
ව ධ්ථභ ග්රන්ථඹක් එළි දළක්විඹ සනොවළකි නු ඇත.
විසතහය ව ධ්ථභ ග්රන්ථඹන් තඵහ බුේධිභත් ඇතළමුන්ට ඳය වී ගිඹ භරක්
දළීමභ, දියහ ගිඹ ක් දළීමභ, ඳවන් දළල්රක් දළීමභ ළනි කුඩහ අයමුණකින් වු ද
ධ්ථභහසඵෝධඹ රඵහ ත වළ. එඵළවින් අඩුලුහුඬු ේ සනොසොඹහ,
ඇතළමුන්සන් එල්ර න විවිධ විසේචනඹන් ඳස රහ නිසයණහධයහලසඹන්
භ, ය දුකින් ළශවීසේ උතුේ අදවසින් භ සභභ ග්රන්ථඹ ඳරිශීරන ශ ුතතු ඹ.
එසභන් භ සභඹ විවිධහහය ධ්ථභ හයණහ විග්රව යන්නක් සනොන අතය නින
දක්හ භ බහනහ භහ්ථඹක් විසතය යන ග්රන්ථඹක් ඵ ද සිහිඳත් ශ ුතතු ඹ. ත
ද විසලේසඹන් භ සභභ ග්රන්ථඹ භහ්ථ පතිඳදහට පිළිඳන් භික්ෂන් වන්සේරහ
වහ භ විසලේ සොට හ ඇති ඵළවින් ඇතළේ විට ගිහි පින්තුන්ට සේ භවය
ධ්ථභ හයණහ ටවහ ත සනොවළකි විඹ වළකි ඵද දවන් ශ ුතතුඹ.
පුේරඹන් පිරිට එ භ ධ්ථභ සේලනහක් සේලනහ ශ සවොත්, ඉන්
සොටට ධ්ථභහසඵෝධඹ විඹ වළ. නමුත් සසන්ට එහි කිඹ ව කිසික්
සනොළටහිඹ වළ. එභ ධ්ථභ හයණඹ භ සනත් ක්රභඹකින් ඔවුන්ට සේලනහ ශ
සවොත් ඇතළේ විට ඔවුන්ට ද ධ්ථභහසඵෝධඹට ඳත් විඹ වළ. සේහ සභසේ සිදු
න්සන් ධ්ථභසඹහි ඇති යදක් නිහ සනො “ඳයභහ්ථථ ධ්ථභඹන් සේලනහ කිරීභට
බහහසේ චන භභ නිහත්, විවිධහහය හයණහ සවේතුසන් න පුේර
නහනත්ඹ නිහත් ඹ.”
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සේලඹන් වන්සේ-තුයඹහ විසින් නි්ථහණ භහ්ථඹ කුභන ක්රභඹකින්,
සසේ සේලනහ ශත්-යචනහ ශත්, ශහඹහ-ඳහඨඹහ බුේධිභත් නේ, ේමුති
චනහනුහයසඹන් යන එභ සේලනහසහි ඳයභහබයන්තරි වයඹ සවත්
සරෝසෝත්තයත්ඹ ඔහුට භනහ අසඵෝධ ය ත වළකි නු ඇත. බුේධි
හීනඹන්ට සසතක් අ්ථථහන්විත ධ්ථභඹන් සේලනහ ශ ද ඔවුන් ඒ සිඹල්ර භ
සිතන්සන් ේමුති සරෝඹත් භ ේමුතිඹ තුශ භ ඹ. එඵළවින් ඔවුන්ට භ පර
නින් සු අසඵෝධ සනොනු ඇත.
උඳතිස, සෝක ත ඹන පිරිළජිඹන් සදසදනහට “සේ ධම්භා
සවේතුප්ඳබා... ” ඹන හථහ ශණඹ යන්නට රළබුණි. එභගින් ඔවුන් එහි
ළබ් ඇති විසතහය ව අ්ථථඹ ේමුති ලසඹන් ඳභණක් සනො ඳයභහ්ථථ ලසඹන්
ද ක්ණි, භනහ ටවහ සන සරෞකිත්ඹ ඉක්භහ සරෝසෝත්තයත්ඹට
ඳත් විඹ. නමුත් හභහනය පුේරසඹක් එභ හථහ සසතක් ශණඹ ශත් ඔහු
කිසිභ විසලේත්ඹට ඳත් සනොනු ඇත. භන්ද ඒ ේඵන්ධ සිඹල්රක් භ ඔහු
ල්ඳනහ යන්සන් ේමුති ධ්ථභඹන් භ න නිහ ඹ. ක්ණි
ධ්ථභහභිභඹට ඳත් න්නට නේ පරිත ඳහයමී සඵසරන් රද උතුේ පඥහ භහිභඹක්
තිබිඹ ුතතු ඹ.
හයණහ සභසේ සවයින් බුදු දවසේ එභ ඉරක්ඹ න නින් සු ශහ
ළනීභ වහ අනුභනඹ ශ ුතත්සත් සසේ ව පතිඳත්ති භහ්ථඹක් ද ඹන්න තභ
තභ නළණ ඳභණින් ශහ ත ුතතු ඹ.
සීරසඹන් සතොය භහධිඹක් නළත. භහධිසඹන් සතොය ඹථහභූතඤහණඹක්
නළත. ඹථහභූතඤහණ දශූනඹ නළති ආය අසඨහංගි භහර්ගඹක් නළත. සභසේ සේ
උතුේ භහර්ගඹ අනුභනඹ සොට නින් දළීමභට නේ ඒ වහ රිරන භනහ වීයඹක්
තිබිඹ ුතතුඹ. අති ේභීය ව, අංත ව, විංහය ව සභභ නිවූහණ ධහතු ඉතහ
සේත් ව සවෝ ඉතහ ක හිල් ව සවෝ භනසිහයඹකින් පතයක්ෂ ශ සනොවළ.
එඵළවින් තභ හිත ළඳ ළභති ත්පුරුඹන් විසින් අනන්ත දුක් ඇති සේ යට
සනො ඇළී ර ංසහය ධමූඹන් සසයහි භ ඳත්නහ ඒහන්ත සබහඹක් ව
තෘරක්ෂණහහයඹ භනහ ශහ අපභහදී විදසුන් බහනහන්සග් සඹදී සෝහන්
ආදී තය භ - පර ප්යතයක්ෂ ය සන ජහති - ජයහ - භයණහදී වහ තය අඳහ දුකින්
ද, ර ංසහය දුකින් ද දවට භ අතත්දී තේවක්ෂඹ, වියහ, නිසයෝධ නේ ව
ලහන්ති රක්ෂණ අභෘත භවහ නිවූහණ ධහතු පතයක්ෂ ය ළනීභට නියතුරු භ
උත්හව යත්හ!
“චියං තිට්ඨතු සරෝක්මිං, ම්භා ම්බුද්ධානං ”
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පුණයානුසභෝදනඹ
සුත තථහත ේඨීයවින්ද්රඹභහන අඳ තිසරෝගුරු ේභහ ේබුදු යජහණන්
වන්සේසග් ේබුදු සුන දනන් සිත් තන්, ධමූ විනඹ තුළින් සඳොඵ (පසඵෝධභත්)
යත්න්, ස ඳන්දවක් ල් ඳත්සන් භ ඹ. උච්චහචනසඹන් සභසේ සභඹ සිදු
සත් භ, සුන සඳොඵඹන, සවොඵන, ලහනබහයධහරී භසවෝත්තභඹහණන්
වන්සේරහ රින් ය සරො ඳවශ වී සුන ද යක්හ යත්න් පර්ණ හර ඳළළත්භට,
සඳය ද සභර ද අනහතසඹහි ද ඳවශ න්සන් භ ඹ.
ඒ නයින් හරඹහසග් ඇෆසභන් පිරිහීසන ඹන බුේධ ලහනඹට න
ජීඹක් එක් ශ, උත්තරීතය නින් භ ඹළිදු සවළි සඳසවළි යත්න්, ළසුණු පුය
ව, ශහ ඳටරසඹන් ත්දුනහක් සභන් නළත භ - පර රහභීන් සරොට දහඹහද
යත්න් සේ උතුේ බහනහ පතිඳදහ සරෝඹහට වඳුන්හ දුන් අති පජණීඹ
අග්ගභවා කමූ්ථානාචාර්ය්ය ඳා–අවුක් චිත්තර ඳබ්ඵත ආයණය සේනානාධිඳති
ඳා– අවුක් ආචිණ්ණ ඹාසඩෝ භවා ්ාමීන් වන්සේට සභභ ග්රන්ථ ේඳහදන
කුරහනුබහඹ සවේතුසන් නිදුක් නිසයෝගී සු දීර්ඝහුත රළසබ්හ!. ය භසන්
සුසේ භ භතිංලත් ඳහයමී දේ පුයහසන භතු ඒහන්තසඹන් භ ේභහ ේබුේධ
යහජයඹ රඵනු පිණි භ සේ කුල් ේබහයඹ සවේතු හනහ සේහ!.
උත්තරීතය ව සභභ පතිඳත්ති භහර්ගඹ පහසඹෝගිකි පුහුණු ය, එභගින් භනහ
ව පතිපර උදහඳත් ය සන නිඹභ භ, නිසන භ, උතුේ භ සභඹයි දළ දළන
ඳක් සොට නිත්න් “සභඹ භළනළයි” අනුභත සොට දහශහ ව ද, ශ්රී රංහහසී
සඹෝහචයඹහණන් වන්සේරහට ද සභභ බහනහ භහර්ගඹ වඳුන්හ දුන් සරෝ
ළසිඹන්ට දළවළත්න් සත ශත්න් හනහභිෘේධිහමී වියහජභහන රක් බුදු
සුන ඵඵශත්න් ළඩ isg wmj;aù jod< සඵෝධිත් ගුසණෝසප්ත අති
සගෞයණීඹ භවා කමූ්ථානාචාර්ය්ය, ත්රිපිටක විලායද නා උඹසන් අරිඹධම්භාභිධාන
භවා ්ාමීන් වන්සේට ද අංයංයහත ත්යින් යදුකින් අතමුදහ,
නින්පුය සඹොභනු ස සරොේතුයහ බුදු ඵ රළබීභ පිණි භ සේ උදහයතය පුණය
නිධහනඹ සවේතු හනහ සේහ!
සොඳුරු ඵළේ දයහ, ටු ඵළේ, රෑ - දිහ, අේ - ළසි, ඵහධ සනොතහ ලහන
චියසථිතිඹ උසදහභ අඳරිත්ත, එසවත් නිවඬ ව උතුේ සුන් සභසවය
නිඹළසශන අසන් ඵහධ, ේසටොලු ඉන, ආදශූහමී උතුේ ගුණසඹන් ුතතු ,
සිඹ – දවස – දදවස ණන් සදස විසදස ගිහි ඳළවිදි සඹෝගීන් වට අයහජ, ඳතශ
සභත්–මුදිතහ ගුණසඹන් සත ශන, එසභන් භ සභොනට ඔඳත් ව පඥහ
සතදින් වහ ඳහයමී ගුණසඹන් පිරි අල්සප්ච්ඡ, නිවතභහනී, අේපිත ගුණසඹන්
සෝබභහන අතළඹුශක් සේ ව නින් භ සඳන්න අඳ ආචහ්ථසඹෝත්තභ අති
පජනීඹ අඟුේගමුසේ අරිඹනන්දාභිධාන භාහිමිඳාණන් වන්සේට ද, එසභන් භ
XXIX

මුළු දිවිඹභ සුනට පුදහ අඳරිත්ත ඳළයකුේ සරින්, උතුේ ෘජු ගුණසඹන් ුතතු, නහ
නහ විධ ඵහධ භධයසඹහි ඳහ පිළිසත් සුනභ උතුේ සොට ශත්න් සේල
සේලහන්තය සඹෝගීන් වට සභත්–රුණහ ගුණසඹන් උත්තභ නින් භ
සඳන්ත්න්, කුරසඹහිභ සඹොදන, පිළිසත් භ රු යන සොුතේ සනට
පුන්ථජීඹක් රඵහ සදන්නහ ව අඳ ආචහ්ථසඹෝත්තභ පජයඳාද සීරගභ ඤාණසිරි
්ාමීන් වන්සේ ඹන භවහ මූසථහනහචහය ගුරුසේසෝත්තභඹහණන්
වන්සේරහසග් උතුේ ඳහයමී ජීවිත, සභභ ධමූ ග්රන්ථඹ ේඳහදන කුරහනිYx
සඵසරන් සිල් සුඳින්, ගුණ සුඳින්, දවේ සුඳින්, නින් අභහ සුඳින්
ඒසුන්ද්රුත් සත්හ!. සභපින් සඵසරන් ඒ උතුභන් ඳතන සඵෝධිඹකින්
චතුයහය තය ධමූඹ අසඵෝධ යසන ය දුකින් දවට භ අත්ත්සදත්හ යි,
අඳරිත්ත ව වදපිරි ගුරු ඵළතිසඹන් ආශි්ථහද යත්!
සභභ ග්රන්ථඹ ළසීසේ දී තභ හරඹ, ශභඹ ළඳ සොට අක්ය යන,
සෝදුඳත් ඵළලීේ සේභ නන් අුතරින් උඳහය ව සීර ෘධ, ගුණ ෘධ, තසඳෝ ෘධ
ගුණසඹන් සභොනට පිරිපුන් ව බුදුහිත් දවශ සතශහ දේ  තභ මුවින් සරොේ
ත සත ඳතුයත්න්, හුදී ජන සිත් නත්න්, ඳවන් ංසේඹ දනත්න්,
සුසනහි ගුණ පුයන පජයඳාද නිකපිටිසේ ුණණයතන ්ාමීන් වන්සේසග්
පුණයහමී ජීවිතඹට සේ උතුේ කුරඹ ආශීවූහදඹක් සේහ!. උන්වන්සේට ඳතන
අධිභ සඵෝධිඹකින් අභහ භව නින් සු අත් සේහ!.
“විනඹ නම් සුසනහි ආයුඹයි” ඹන බුදුදන කුළු න්ත්න්, සුළු ඇත
ඳහ සනොඩ සොට රැීමසභහි අනුස කිඹහ ඒ ඒ තළන හික්භන, “තරු භළද
දිදුශන පුය ව භඩරක් සේ” ඟ භළද සජෝතිභත් ඵඵශන, උත්තරීතය
පතිඳත්තිහමී ඵවින්, සනොඳසුඵසනහ අභභ වීhH_සඹන් වහ අපතිවත
මධhH_සඹන් භන්හත, සුපතිඳන්නහදී සන් ඟ ගුණසඹන් විභූෂිත ව
අතිපජනීඹ විනඹාචාර්ය්යඹ මීසගොඩ ංඝසෝබන භවා ්ථවියඹන් වන්සේට ද,
සභභ ෘතියණසේ දී සභහි මුද්රණ ටුතතු දවහ අඳරිත්ත වී්ථඹඹකින් දිහ රෑ
සනොඵරහ සඵොසවෝ උඳහය ශහ ව පින්න්ත ආුතසභතුන් වන්සේරහට ද,
සෝදුඳත් ඵළලීේ සිදු ශ සහමීන් වන්සේරහ සිඹලු සදනහට ද, නහ උඹන ආයණය
සේනහනසේ ළඩ න සසු ංක පීතෘන් වන්සේරහට ද, එහි සන්හසි
භික්ෂන්ට අධයහඳනඹ රඵහ සදන ගුරු උතුභන් වන්සේරහට ද, නහ උඹන
සනසුසනහි න සිඹළු භ ශයහණ ත්ත බ්රවසභචහරීන් වන්සේරහ ළභ
සදනහටභත්, සඹෝහශභහසී සභර, සභදිඹත සිඹලුභ භවහ ංක යත්නඹටභ සේ
අති උදහයතය කුරහනිං ධමූ ඵරසඹන් ආුතයහසයෝයහදී ළඳ ේඳත් අභිධූනඹ
සත්හ!, ලතරූහධි හරඹක් ලහන සේහන් ද තභ පතිඳත්ති ධමූඹන් ද
භනහ පර්ණඹ යනිත්න් ඳතන්නහ ව උතුේ සඵෝධිඤහණඹකින් අජයහභය නින්
සු අසඵෝධ ය ළනීභ පිණි සේ උතුේ කුර මූඹ ඒහන්තසඹන් භ සවේතු
හනහ සත්හ!
XXX

තද අඳත් වී දහශහ ව සිඹලුභ ංක යත්නඹට ද සේ පිං සඳත් අනුසභෝදන්
වීසභන් ඳළත අධිභඹකින් ය දුකින් දවට භ අතත්දී නිනින් භ ළනසත්හ!
එසභන්භ සභභ ග්රන්ථඹ මුද්රණඹ කිරීභ දවහ ඵයඳළන ඉසිල සිඹලුභ දහඹ
හයහදී පිංත් ළභ සදනහටභත්, ග්රන්ථඹ නිසිසර රට සේරහට
අරංහයත් නි්ථභහණඹ ය දුන්නහ ව ඹක්කර දිමුතු මුද්රණාරසේ මුද්රණාරාදිඳති
තුභන් ඇතුලු හhH_ භේඩරසේ සිඹලු සදනහටභත්, සේ දවහ නන් අුතරින්
උඳහය ශ, වේඵන්ධ ව ගිහි–ඳළවිදි ළභ සදනහට භ ත්, අවසහි–සඳොශසහි
ළඩ න හනබහයධහරී, හනහභිෘේධිහමී ව සිඹලුභ සදවි-සේතහවුන්
වන්සේරහට ද, ේළසි, යටළසි, සරෝ ළසි, අනන්ත ක්ර හසී සිඹලුභ
ත්පජහට ද සභභ පුසතසෝත්ඳන්න පුණයසන්ද්රු රහබඹ සරොවී සරොේතුයහ
නින් ළඳ හධනඹ පිණි භ ඒහන්තසඹන් භ සවේතු හනහ සත්හ!.
“බ්සබ් ත්තා බන්තු සුඛිතත්තා” !
“සිඹලු ත්ත්සඹෝ සුඳත් සත්හ” !

සභඹට,
ලහනහභිෘේධිඹ ළභති,
භහතය අරිඹවිභර හිත්.

XXXI
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සඳයදන
නසභෝ ත් බගසතෝ අයවසතෝ ම්භා ම්බුද්ධ් ..///
පන්දනං චඳරං චිත්තං - දුයක්ඛං දුන්නිායඹං
උජුං කසයෝති සම්ධාවී - උසුකාසයෝ සත්ජනං’ ති.

(ධ.ඳ- චි.)

“ළසරන, චඳර, රැීමභට අඳවසු, ශක්හ ත සනොවළකි සිත නහහි ගින්න
බහවිතසඹන් ඊ දේඩ ෘජු යන්නහ සේ ඳඬියඹහ තභන්සග් සිත ෘජු ය නී.”
අදහන්ත, අංය සිත සරෝබසඹන් ේසේසඹන් සභෝවසඹන් ග්රවණඹ වී ඇති
ඵළවින්, ළඳඹ තුට නුණ ඈත් යත්න් වික්ෂිප්ත ඳළතීභ ය භසනහි දුක්
පීඩහ රළබීභට සවේතු සේ. සේ හයණඹ ටවහ ත් තථහත ේභහ ේබුදුයජහණන්
වන්සේ චිත්ත න්තහනසේ අදහන්ත, අංය ේ උගුල්හ දභහ ඤහණහන්විත
චිත්ත න්තහනඹක් සොඩ නහ නිත්න් ලහන්ත ව භනක් ඇති ය න්නහ
භහර්ගඹ ඳළවළදිළි සේලනහ යන රදී. සභීම සේලනහ ආය අසටහංගි භහර්ගඹ
සවත් සීර , භහධි, පඥහ දිුතණුන භහර්ගඹ සර ඳළවළදිළි සේලනහ සොට ඇත.
සීරඹ නේ, ඹවඳත් ජීවිතඹක් සොඩ නළගීභ යි. තභහට, සරෝඹට ළඩ
දහඹ, ශික්හඳද රුත්ඹ ඇති, මභතෙ ගුණහං පිහිටුහ ත්, අවිහිංහහදී
ජීවිතඹක් සථහපිත යහ ලීභ සීරසඹහි ්ථාපිත ඵ යි. සිසතහි වික්ෂිප්ත ේ ඉත්
සොට එඟ ව සිතකින් ටුතතු කිරීභට පුහුණු කිරීභ භහධි පුහුණු න අතය
එීම භහධි සබහඹන් සථහපිත ඵ භාධි ඳරිපර්ණඹ සර සේලනහ සොට ඇත.
සිසතහි අනුණේ භවයත්න් නුණළති චිත්ත න්තහනඹක් පුහුණු යවීභ
පඥහ පුහුණුයි. එීම පඥහන්සග් සථහපිත ඵ පඥා සර සේලනහ ය ඇත.
සභීම දවේ භ තූභහනඹ දක්හ භ ඉතහ ඳළවළදිළි, නිළයදි ආයක්ෂහ
සත්න් ඳළතුණ අතය තූභහනසේ දී බිහි ව අති සශේසඨ ඳඬියසඹක් න අති
පජීමඹ ඳා අවුක් ඹාසඩෝ සවත් ඹාසඩෝ ඌ ආචිණ්ණ සහමීන් වන්සේ
විY=ේධි භහර්ගසේ ඉළන්සන දවේ භ බහවිතඹට නිත්න් ඳහ අවුක් බහනහ භහර්ගඹ
සවත් සීර, භහධි, පඥහ දිුතණු යන භහර්ගඹ ඉතහ ඳළවළදිළි පුහුණු සොට දවස
ණන ශිය පිරික් සරොට බිහි යත්න් බුදු දවසේ ඉළන්වීේ නහථ ය ඇත.
එීම ඉළන්වීේ පුහුණු රත් පජය භහතය අරිඹවිභර සහමීන් වන්සේ තභ
අත්දළීමේ ද, ගුරු උඳසදස ද බහවිතහ යත්න් සභභ ටිනහ ධමූ ග්රන්ථඹ සඵොසවෝ
හරඹක් ළඳ වී ංසයණඹ යන රදී. සඵොසවෝ ඳළවළදිළි රුණු ඉදිරිඳත්
සොට ඇති සභභ ග්රන්ථඹ භනහ සර කිඹහ, බුදු දවසේ වයඹ සත්රුේසන දවේ
භ අනුභනඹ යත්න් දවේ ළඳඹ වි ළනීභට සිඹලු සදනහටභ වළකිඹහ
රළසබ්හයි සභත් සිතින් පහ්ථථනහ යත්.
XXXIII

ංසයණඹ ශ සහමීන් වන්සේට ඳරිපර්ණ දවේ සුඹ වින්දනඹ ය
ළනීභට වළකිඹහ රළසබ්හයි ආශී්ථහද යත්.
දවේ භ කිඹහ දුන් අති පජීමඹ ඳහ අවුක් ආචිේණ ඹහසඩෝ භහහිත්ඳහණන්
වන්සේටත්, ශ්රී රයහණි සඹෝහශභහධිඳති j jev isg wmj;aù jod< අති
පජීමඹ නහ උඹසන් අරිඹධේභ භහහිත්ඳහණන් වන්සේටත්, පජීමඹ මීසොඩ
ංකසෝබන භහහිත්ඳහණන් වන්සේ ඇතුළු සිඹලුභ සහමීන් වන්සේරහටත්
සභභ කුර ඵරඹ සවේතුසන් ලතරූහධි හරඹක් දීර්ඝහුත ශ්රී ේඳත් වින්දනඹ
යත්න් දවේ සුඹ වි ළනීභට රළසබ්හ යි ආශී්ථහද යත්.
ඉතහ ළඳවීසභන් සභහි ඹතුරු සල්න ටුතතු යත්න් විලහර ෘතයක්
සොට වසඹෝඹ රඵහ දුන් පජය නිපිටිසේ ගුණයතන සහමීන් වන්සේට ද
දවේ සුඹ වින්දනඹ ය ළනීභට රළසබ්හ යි ආශී්ථහද යත්.
පජය සීරභ ඤහණසිරි සහමීන් වන්සේ ද ගුරු උඳසදස රඵහ සදත්න්,
බහනහ භහර්ගඹ කිඹහ සදත්න් ග්රන්ථඹ සනුසන් රඵහ දුන් වසඹෝඹ සවේතුසන්
දවේ ළනසීභ රළසබ්හයි ආශී්ථහද යත්.
එසභන්භ නන් අුතරින් වසඹෝඹ රඵහ දුන් ළභට ත්, මුද්රණ ටුතතු වහ
දහඹත්ඹ දළක්ව ළභට ත්, සදවිඹන් හිත සරෝ හසීන්ට ත් දහහක  ව දවේ
ළනසිල්ර පිණි භ සභභ පුණය මූඹන් භසවෝඳහරී සේහ!
සභඹට,
නහ උඹන ආයණයහසී,
අඟුල්මුසේ අරිඹනන්ද සහමීන් වන්සේ.
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ප්ථානා
නසභෝ ත් බගසතෝ අයවසතෝ ම්භා ම්බුද්ධ් ///
“බ්ඵදා සීසරොම්ඳන්සනෝ - ඳඤ්ඤා සුභාහිසතෝ
ආයද්ධවිරිසඹෝ ඳහිතත්සතෝ - ඔඝං තයති දුත්තයං”
“ළභල්හි සීරන්ත ව භහධිභත් ව පඥහත් ව ඳටන්න්නහ රද වී©Hh
ඇති නින් පිණි සභසවඹන රද සිත් ඇති සඹෝහචය සතසේ එතයවිඹ
සනොවළකි හභහදී චතු්ථවිධ ඕකඹන් එතය යන්සන් ඹ”.
ල්ඳ සෝටි අංය ණනින් ද, ඳභණ ශ සනොවළකි තයේ අති දීර්ඝ
හරඹක් මුලුල්සරහි අතිලඹ දුසය ක්රිඹහන්හි සඹසදත්න් ඳහයමී දේ පුයන රද
භවහ සඵෝධිත්ඹන් වන්සේරහ ංහය සක්ෂූදඹට වසු  දුක් විඳින අඳභණ
ත්ඹන් එභ දුක්ක න් නිදවස යවීභ පිණි සරොවුතුයහ බුදුඵට ඳළත්සණති.
එසර සරො ඳවශ න බුදුයජහණන් වන්සේ අතීතඹ පිළිඵ ව ද,
අනහතඹ පිළිඵ ව ද, තූභහනඹ පිළිඵ ව ද, ඹේතහක් දතුතතු ධමූසඹෝ සත් ද, ඒ
සිඹල්ර අතළඹුරක් සේ භනහ අසඵෝධ සොට දහශ සේ. ංසහය–විහය–
රක්ෂණ–පඥප්ති–නිවූහණඹ ඹන අසඵෝධ ශුතතු ව සිඹලු ධමූඹන් ඳසයෝඳසේල
යහිත තභන් වන්සේ විසින් භ අසඵෝධ සොට දහශ සේ. එඵළවින් ඒ
බහයතුන් වන්සේ ම්භාම්බුද්ධ නේ න සේ. එහි :-

 ංසහය නේ :- අටසරොස ධහතු, නිසඳන්න රඳ වහ සදඳණස මචතසි
ධමූඹන් ඹ, ඹන එක් ළත්තෆ ධමූසඹෝ ඹ.

 විහය නේ

:- හඹ විඤසඤත්ති, චී විඤසඤත්ති, රහුතහ, මුදුතහ,
ේභඤසඤතහ ඹන සේ ධමූ ඳ ඹ.

 රක්ණ නේ :- උඳචඹ, න්තති, ජයතහ ඹන ධමූ තුන ඹ.
 පඥප්ති නේ :- ඒ ඒ ඳද අ්ථථඹන් විසඹහි නන ඳළනවීභ ඹ.
 නිවූහණඹ නේ:- සවේතුපතයසඹන් වට සනොන්නහ ව අංත ධහතු නිනඹ.
සභභ හයණහන්, ධමූඹන්, දන්නහ නුණට “වූඥතාඥානඹ” ඹළයි කිඹනු
රළසබ්. සභභ ධමූ මවඹ පිහිටීභට විඹ ව සන්ද්රු න්තහනඹ ඇසුරුසොට සිටි
ත් සතසේ, තභන් එභ ධමූඹ අසඵෝධ සොට දහශහ සේ භ සිඹලු සරෝ තුන්
තභ දරුන් සභන් රහ, සරෝ තුන්ට සසරසුන්සන් නිදවස වීභට
භහ්ථසෝඳසේලත්සඹන් අසඵෝධ ශ, පතිසේධ ශ ධමූඹ සේලනහසොට
දහශ ඵළවින් “බුද්ධ” නේ න සේ.
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සභසර බුදුයජහණන් වන්සේ විසින් සේලනහසොට දහශ ධමූ භහර්ගඹ
අනුභනඹ යන්නවුන් සිඹලු ංහයත දුක්ඹන්සන් නිදවස නිණට
ඳළත්සණති.
“නින” ඹනු ංහය දුක්ඹන්ට නළත නළත ඳමුණුන, සඹොමු යන,
දුඹ–ළඳඹ කිඹහ මුරහන, රැසන සවේතු-පර ධමූඹන්සන් විනි්ථමුක්ත ව
තෘසණහසග් නියසලේ පවහණසඹන් රළසඵන උත්තභ සුඹ යි.
නින ඹන ඳදසඹහි “ාන” ඹනු තෘසණහ ඹ. ඵන්ධනහහය ත
සියරුසකු සනත් ඵන්ධනහහයඹට භහරු යන්නහ සේ තෘසණහසන් නිදවස
සනොව ංහයත ත්ඹහ හභ, රඳ, අරඳ ඹන තෘවිධ සරෝඹ තුශ භ විසට
අඳහඹට ඹත්න්, විසට භනු සරොට ඹත්න්, විසට සදේ සරොට ඹත්න්,
විසට ඵම සරොට ඹත්න්, උඩු ඹටිකුරු යත්න්, ඹටි උඩුකුරු යත්න් සයහි
භ අවුණන ඵළවින් සශන ඵළවින් තෘසණහට “ාන” ඹළයි කිඹනු රළසබ්.
“නි” ඹනු උඳර්ග ඳදඹකි. එඹ ඉක්භවීභ, අබහඹ, අහනඹ, නිභහ,
පතිසේධ, අතිලඹ, විලහර, මීඳ, අධහයණ, උඳභහ, නිලසසලේ, ඳවත් ඹනහදී
සඵොසවෝ අ්ථථඹන්හි සඹසේ. ඵඩගින්සනන් සඳසශන්සනකුට ඹේ ආවහයඹක්
අනුබ සොට ඒ දු නිහත වළකි ඹ. එසවත් එභ සේදනහ දහහක  භ
අන් වහ සනොසේ. එභ ආවහයඹ ජීර්ණඹ වී අන් ව විට නළතත් ඵඩගින්න
ඇති සේ. එඵළවින් නළත නළත ඵඩගිනි සේදනහ ඇතින හයඹක් ඳහහ භ ආවහය
ත ුතතු සේ. සභසේ ආවහය ළනීසභන් ඵඩගිනි සේදනහ නිවීභ සථීය සුඹක්
සනොසේ. එඹ තහහක  පිළිඹභකි. නළත සනස න ඵළවින් දුකි. ඹේ
ක්රභඹකින් ඹේ දුක් නළත වට සනොන්නහ සර, සනස සනොන සර
නළළත්විඹ වළක්සක් නේ එඹ සථීය ව සුඹකි. එසේ භ ත්ඹන් අනහදිභත්
හරඹක් විඳි ය දුක් අන් ශ වළකි නේ එඹ භ භවත් ව සුඹකි. එඹ ශ
වළක්සක් තෘසණහ වමුක න් නළති කිරීසභනි. සිඹලු හයි ව ද, භහනසි ව ද දුක්
ඉක්භවීභ, අබහඹ, අහනඹ, නිභහ සභයින් අදවස සේ. සේ චන සද එක්
ත් ල්හි නිබ්ඵාන – (නිවූාණ) ඹන්සනන් තෘ්ණා නැති කිරීසභන් රඵන අග්ර
පරඹ ව ලාන්ති රක්ෂණ නින කිඹළසේ.
ත ද “නිසයෝසධෝති = නිබ්ඵානං” ඹන නිරුක්තිඹ අනු දුක් නිසයෝධඹ
නිවූහණඹ නේ සේ. එහි “සයෝධ” ඹනු සනොසිඳී ඳළළත්භ යි. සසරස හිත
ඳඤසචසන්ද්රුඹ චුති-පතින්ද්ර ලසඹන් නළත නළත ඉඳසදත්න් භළසයත්න් සනො
නළතී ඳළළත්භ යි, යළවීභ යි. එඹ නළළත්වීභ නිභහ කිරීභ නිසයෝධඹ යි. එඹ
ශ වළක්සක් තෘසණහ නියසලේසඹන් නිරුේධ කිරීසභනි. එඵළවින් තෘසණහසග්
නිසයෝධඹ දුක් නිසයෝධඹ යි.
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ඒ සේ නින සවේතුකින් පතයඹකින් වට සනොන්නහ දවභක් ඵළවින්
“අංඛත” නේ සේ. නින පතයක්ෂ යන්නහ භයණඹ සශය යන ඵළවින්
“අන්ත” නේ සේ. සනස සනොන ඳයභහ්ථථ තයඹක් ඵළවින් “ච්ච” නේ සේ.
කිසි සරත් සනස සනොන දවභක් ඵළවින් ද, නින පතයක්ෂ යන්නහ ය
ුතසයන් එතය යන ඵළවින් ද “ඳාය” නේ සේ. පතිඳත්ති භහර්ගසඹන් ඵළවළය
අසඵෝධ සනොශ වළකි ඵළවින් “නිපුණ” නේ සේ. භව සඵෝතහණන්
වන්සේරහ විසින් දු සේ භහර්ගඹ සොඹහසන අසඵෝධ යන ඵළවින් “සුදුද්ද”
නේ සේ. එසේ දුකින් අසඵෝධ ශ නින් භහර්ගඹ කිඹහ දී නමුත් අනයඹනට ද දු
සේ අසඵෝධ යවිඹ ුතතු ඵළවින් “දුයනුසඵෝධ” නේ සේ. සභෝවඹ මුක න් උපුටහ
දභන රද ඵළවින් “සභෝවක්ඛඹ” නේ සේ. ජයහසන් සනොදියන දවභක් ඵළවින්
“අජය” නේ සේ. නළත සනස සබහඹට සනොසඳයසරන දවභක් ඵළවින්
“ධු” නේ සේ. සනො නළසන දවභක් ඵළවින් “අඳසරෝකිත” නේ සේ. භනට වහ
හභහනය දිළට සනොසඳසනන දවභක් ඵළවින් “අනිද්න” නේ සේ. යහ,
ේසේ, සභෝව, දිට්ඨි, භහන ඹන පඳඤසච ධමූඹන් නියසලේසඹන් පහීණ කිරීසභන්
රඵන ඵළවින් “නිප්ඳඳඤ්ච” නේ සේ. ෆභ අතින් භ න්සිඳුණු දවභක් ඵළවින්
“න්ත” නේ සේ. නළත ඉඳදීභක් - දිරීභක් - නළසීභක් සනොන දවභක් ඵළවින්
“අභත” නේ සේ. ෆහීභට ඳත් සනොන දවභක් ඵළවින් “ඳණීත” නේ සේ. ය
බිඹ දක්නවුන් විසින් භ සවිඹ ුතතු දවභක් ඵළවින් “සි” නේ සේ. යහහදී
සසරස ගිනි නින ඵළවින් “සේභ” නේ සේ. තෘසණහ ක්ෂඹ කිරීසභන් භ රඵන
ඵළවින් “තණ්වක්ඛඹ” නේ සේ. පවූසඹහි ශ පින් ඇත්තවුන් විසින් භ පතයක්ෂ
ශ ුතතු දවභක් ඵළවින් “අච්ඡරිඹ” නේ සේ. විලසභඹජන දවභක් ඵළවින්
“අබ්භූත” නේ සේ. සසරස උදුරු නළති දවභක් ඵළවින් “අනීතික” නේ සේ. දුක්
නළති දවභක් ඵළවින් “අනීතිකධම්භ” නේ සේ. තෘසණහසන් නික්මුණු ඵළවින්
“නිබ්ඵාන” නේ සේ. සිඹලු අුතරින් භ දුකින් සතොය දවභක් ඵළවින් “අඵයාඳජ්ඣ”
නේ සේ. ඇලීේ යහිත දවභක් ඵළවින් “වියාග” නේ සේ. සසරස භශ ශුේධ
කිරීසභන් භ රඵන දවභක් ඵළවින් “සුද්ධ” නේ සේ. ය ඵළේසභන් මුදහරන
ඵළවින් “මුත්ති” නේ සේ. සසරසුන්ට රැඳී සිටීභට සථහනඹක් සනොන ඵළවින්
“දීඳ” නේ සේ. ත්ඹන්ට ඳයභ පතිසඨහධහය දවභක් ඵළවින් “සේණ” නේ සේ.
සසරස තුයන් විසින් ලුහුඵඳින්නවුන්ට ළඟවීභට සථහනඹක් න ඵළවින්
“තාණ” නේ සේ. සිඹලු සසරස උදුරු ශහරන දවභක් ඵළවින් “යණ” නේ
සේ. සිඹලු දුක් නන ඵළවින් ද සිඹලු ළඳතට පිහිට න ඵළවින් ද “ඳයාඹන” නේ
සේ.
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සභසරට එක් භ ව නිවූහණ ධහතු විවිධහහය නහභ පඥප්තීන්සන්
වඳුන්නු රඵන්සන් සේසනයඹ ජනඹහසග් අදවසරට ළරසඳන සබහඹන්
අනු ඹ. ය බිඹ දළනසන එභ දුක්ක න් නිදවස ,nk නිවූහණහසඵෝධඹ
පිණි උතුේ පතිඳත්ති භහර්ගඹට ඵළන්නහ ව සඹෝහචයඹහ භික්ෂු නේ සේ.
එසර භහර්ගඹට ඵළ ත් සඹෝහචයඹහ විසින් එභ අ්ථථඹ ේපර්ණ ය ළනීභට
සීර, භාධි, පඥා පිරිඹ ුතතු ඹ. එහි දී පථභසඹන් භ ශ ුතත්සත් සීරඹ පිහිටීභ ඹ.
 සීරඹ:පහණකහතහදී අකුලරඹන්සන් ශකින්නහුසග් ද, ආචහය ත්, උඳහධය ත්
ආදී ත් පුයන්නහුසග් ද සච්තනා සීර, චචතසික සීර, ංය සීර, අවීතික්කභ
සීර ඹන ධමූ සීරඹ නේ සේ. එහි:1. සච්තනා සීරඹ:- පහණකහතහදිසඹන් ශකින්නහුසග් සවෝ ත් පිළිසත්
පුයන්නහුසග් සවෝ සච්තනහ සච්තනහ සීරඹ නේ සේ. ත ද පහණකහත,
අදත්තහදහන, හභත්ථයහචහය, මුහහද, පිසුනහහච, පරුහහච, ේපප්ඳරහඳ
ඹන අකුලරඹන් දුරුයන්නහුසග් එභ ප්තවිධ මූඳථඹන්සන්
ළශීමසේ සච්තනහ සච්තනහ සීරඹ නේ සේ.
2. චචතසික සීර:- පහණකහතහ දී අකුලරඹන්සන් ශකින්නහුසග් සිසතහි
සඹසදන ේභහ හචහ, ේභහ ේභන්ත, ේභහ ආජී ඹන වියති මචතසි
තුන මචතසි සීර නේ සේ.
ත ද අභිජ්ඣහ නේ ව විභ සරෝබඹ අත්වළය අභිජ්ඣහසන්
සන්වීසේ සච්තනහසන් ුතතු සිටින්නහුසග් සිසතහි සඹසදන
අනභිජ්ඣහ, අයහඳහද, ේභහදිට්ඨි ඹන ධමූඹන් මචතසි සීර නේ
සේ.
3. ංයසීර:- පහතිසභෝක්ෂ ංයඹ, ති ංයඹ, ඥහන ංයඹ, න්ති

ංයඹ, විරිඹ ංයඹ ඹන ඳඤසචවිධ ංයඹ සභහි ංය සීරඹ නේ සේ.
එහි
I.

පාතිසභෝක්ෂ ංයඹ:- සඹෝ නං ඳාති යක්ඛති, තං සභොක්සේති
සභෝසච්ති ආඳායිකාදීහි දුක්සේහි, ත්භා „„ඳාතිසභොක්ඛ‟‟න්ති වුත්තං.
ඹසභක් ඹේ සීරඹක් ආයක්ෂහ යයි ද එභ සීරඹ විසින් ඔහු අඳහඹහදී
දුක්රට ළසටන්නට සනොදී රැනී ද එසවයින් එභ සීරඹ
පහතිසභෝක්ෂඹ ඹළයි කිඹනු රළසබ්.
ත ද සේ ඳාතිසභොක්ඛ ඹන චනසඹහි “ඳාති” ඹන්සනහි අ්ථථඹ
සභසේ දළක්සේ. සසරසුන්සග් ඵරත් ඵ සවේතු සොටසන ඳේ
XXXVIII

කිරීසේ ඳවසුභ සවේතුසන් ද පින් කිරීසේ අඳවසුභ සවේතුසන් ද
පුහුදුන් ත්ඹන් සනොසඹක් ය අඳහසඹහි සවළීභට භත් න
ඵළවින් සිඹලු ඳේේ “ඳාති” නේ සේ. එභ පුහුදුන් ත්ත්ඹන්
අඳහඹට සවශන අකුලරඹන් අත්වළය ය දුක් අන් සොට
නිනට ඳමුණු න සීරඹ “සභොක්ඛ” නේ සේ. සභසර අකුල්
සවේතුසන් අඳහසඹහි ළටීභට භත් පුහුදුන් ත්ඹහ එභ දුක්ක න්
රහ නිනට ඳමුණුන සීරඹ ව ගිහි ඳළවිදි සිඹලු සීරඹන්
පාතිසභෝක්ෂ ංය සීරඹ නේ සේ.
II.

ති ංයඹ :- ඇ, න, නහඹ, දි, ඹ ඹන සදොයටු ඳ
ංයය ළනීභ තිංයඹ නේ සේ.

III.

ඤාණ ංයඹ:- ෆභ ක්රිඹහ දී භ සසරස අයමුණු ඇතිවීභට ඉඩ
සනොදී සිහි නුණින් ුතතු ඳළතීභ ඤහණ ංයඹ නේ සේ.

IV.

ඛන්ති ංයඹ:- සීත, උසණ, ඵඩගිනි, පිඳහ, භළසි-භදුරු පීඩහ ආදී
සිඹලු සේල් සෝඳඹට සනොඳළත්ණ ඉසීභ න්ති ංයඹ නේ සේ.

V.

විරිඹ ංයඹ:- හභ විතර්ක, යහඳහද විතර්ක, විහිංහ විතර්කහදී අකුර
විතර්ක ඇති වීභට ඉඩ සනොදී අේඩ භටවන් සිහිසඹන් ක්රිඹහ
කිරීභ විරිඹ ංයඹ නේ සේ.

4. අවීතික්කභ සීර:- භහදන් ව සීරඹ සනොබි ආයක්ෂහ කිරීභ අවීතික්රභ සීරඹ

නේ සේ. ඉවත ීම ංය සීරඹ භ අවීතික්රභ සීරඹ නේ සේ.
සභසර පහණකහතහදී අකුර ක්රිඹහක න් ළශීමභ ද, තථහතඹන් වන්සේ
විසින් ඳනහ දහශ සිඳද රැීමභ ද, ත්පිළිසත් පිරීභ ද, දිවි ඳළළත්භ පිරිසිදු
ය ළනීභ ද “සීරඹ” නේ සේ. ත ද ඹේ පතිඳත්තිඹකින් හඹ-හක් ේහය සද
වහ දිවි ඳළළත්භ පිරිසිදු සේ ද ඒ පතිඳත්තිඹ “සීරඹ” නේ සේ.
සීරඹ, සතෙ, පුරු, ගිහි-ඳළවිදි, ඵහර, භවලු ෆභ සදනහට භ සුදුසු ඇඳුභකි.
භල් සු සනොඹන සදවුසරො, ඵමසරො දක්හ ව උඩු සුශසඟහි ද ඹන්නහ ව
ඳළතිසයන්නහ ව සුකි. සසරස සයෝඹ සු කිරීභට දිය ඖධඹකි. සසරස
නළභළති වි භනඹ යන දිය භන්තඹකි. ඳේ නළභළති කිළුටු සෝදහවරින,
දුක්ගිනි නින භධුය ජරඹකි. සසරස තුයන්ට ඇතුළු විඹ සනොවළකි ඵර
සොටුකි. සිඹලු ළඳ රළබීසේ මර සවේතුකි. ධනඹන් අතය උතුේ ධනඹකි.
ඵරඹන් අතය උතුේ ඵරඹකි. සදවුසරො ඹහභට ඇති ඳවසු ඉනිභකි. සරො
ඳවශන සිඹලු බුදු ඳසේබුදු භවයවතන් වන්සේරහසග් නිනට පිවිසීසේ
සතොටුඳරකි. නිනට පිවිසන සදොයටුකි.
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සීරන අ්ථථසඹන් සීර ඹළයි කිඹනු රළසබ්. සීරන අ්ථථඹ නේ භාධානඹ වහ
උඳධායණඹ යි. එයින් කුර සිතින් යන ටුතතුරට විසියඹහභට සනො දී එඟ
සිතින් ශ වළකි ඵ භාධානඹ යි. කුර ධමූඹන්ට උදේවීභ, රැයණඹ රඵහදීභ
උඳධායණඹ යි. ධයහන භහ්ථ පර පතිරහබඹට මරඹ, භූත්ඹ සීරඹ සේ. සීරසඹහි:රක්ෂණඹ:- නීරහදී සනොසඹක් ර්ණඹන්සන් ුතක්ත ඵ රඳසඹහි රක්ෂණඹ
න්නහ සේ සච්තනහ, මචතසි, ංය, අවීතික්රභ ඹන තය
ළදෆරුේ සීරසඹහි භහධහනඹ වහ උඳධහයණඹ රක්ෂණඹ යි.
යඹ:-

යඹ නේ ඹභකින් සසයන හයඹයි. සීරසඹහි ද යඹ, කෘතය
යඹ, ම්ඳත්ති යඹ යි සදළදෆරුේ සේ. එහි සීරසඹහි ෘතය යඹ
නේ දුසසීර ඵ විනහල කිරීභ යි. ේඳත්ති යඹ නේ ධයහනහදී ගුණ
ඉඳදවීභ යි. සීරන්තඹහට භ ධයහනහදී ගුණ රළසඵන සවයිනි.

ඳච්චුඳට්ඨාන:-ඳච්චුඳට්ඨහන නේ ළටසවන ආහයඹ යි. සීරන්තඹහ සිතින් යින්
චනසඹන් යන ක්රිඹහන් තභන්ටත් අනුන්ටත් ඹවඳත පිණි
ඳතින සර යන ඵළවින් ඔහුසග් සිල්ත් ඵ දත වළකි න්සන් ඹ.
ඳදට්ඨාන:- ඳදට්ඨහන නේ ආන්න හයණඹ යි. හිරි (සිසතහි අකුල් සිත්
වටන්නහට ඇති රළජ්ජහ) ඔත්තප්ඳ (යින්-චනසඹන් අකුල්
සිදුසනහට ඇති ඵඹ) ඹන සේ සද සීරඹක් භනහ රැීමභට ඇති
මීඳභ සවේතු සදඹ. හිරි-ඔත්තප්ඳ ධමූ නළති විට ඳසඳේ ද අකුල්
කිරීභට බිඹක් නඳදසන්ඹ.එහි විඳහඹන්ට බිඹක් ඇති සනොන්සන්ඹ.
රහබ-ීම්ථති-පලංහ-ධන-ඤහති-ඳරිහය-ලරීයහඹ-ජීවිතහදී කිසිදු සවේතුක්
නිහත් සනොබි සිල් රැීමසභන් ද, ඹේ සවේතුකින් සිල් බිඳුසන්නේ වහභ එඹ
භහදන් ආඹති ංයසඹහි පිහිටීසභන් ද, අඛණ්ඩ, අච්ඡිද්ර, අඵර, අකේභා,
භුජි්, විඤ්ඤූඳත්ථ, අඳයාභට්ඨ, භාධිංත්තනික ලසඹන් සෞය
ේපුතක්ත සිල් රැීමභ ශ ුතතු සේ.
මුර සවෝ අ ශික්ෂහඳද සනොබි රැීමභ අඛණ්ඩ නේ සේ. භළදින් සිඳද
සනොබි රැීමභ “අච්ඡිද්ර” නේ සේ. එ පිළිසරට සිඳද සනොබි රැීමභ “අඵර”
නේ සේ. තළනින් තළනින් සිඳද සනොබි රැීමභ “අකේභා” නේ සේ. ඉවත ීම
අංඹන්සන් ුතත් සීරඹ තෘසණහ දහත්සඹන් නිදවස යන ඵළවින් “භුජි්”
නේ සේ. එඵඳු සීරඹ භ බුදු ඳසේබුදු භවයවත් ආදී උතුභන්සග් පලංහට රක්න
ඵළවින් “විඤ්ඤූප්ඳත්ථ” නේ සේ. එඵඳු ව සීරඹ භභ භසග් ඹළයි තේවහ-දිට්ඨි
ලසඹන් සනොන්නහ ඵළවින් “අඳයාභට්ඨ” නේ සේ. එසේ ව සීරඹ උඳචහය භහධි,
අපූණහ භහධි, විදශූනහ ඥහන උඳදහලීභට භත් ඵළවින් “භාධිංත්තනික” නේ
සේ. සභසේ jQ සීරඹ භළනවින් පිහිටහසන භථ විදශූනහ බහනහ ළියඹ ුතතුඹ.
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 භාධිඹ
බාවීඹති ඩ්ඪීඹතීති = බානා :- ඹේ කුර ධමූ බහවිත කිරීභක්, ළීභක්
සේ ද එඹ බානා නේ සේ. ත ද, බාසේති කුසේ ධම්සම් ආසේති ඩ්සඪේති
ඒතාඹාති බානා = සේ ටුතත්ත යණ සොට සන කුරධමූඹන් බහවිත
කිරීභක්, පගුණ කිරීභක්, ළීභක් සේ ද එඹ බානා නේ සේ. ත ද, උග්ගහිතාඹ
ආසේනා බානා :- ඉසනන්නහ රද කුලරධමූ නළත නළත බහවිතහ කිරීභක්,
ඇසුරු කිරීභක් සේ ද එඹ බානා නේ සේ.
කුලර ්ථභඹන් අතය උස භ කුලරඹ බහනහභඹ කුලරඹ යි. දහනභඹ,
සීරභඹ කුලරඹන්සන් රළබිඹ ුතතු ආනිලං සිඹල්රභ වහ එයින් සනොරළබිඹ වළකි
රඳහචය, අරඳහචය ධයහනඹන් ද විදශූනහ ඥහනඹන් ද සරෝසෝත්තය
භහර්ගඥහනඹන් ද බහනහසන් රළබිඹ වළකි ඹ. සිසතහි ඇති සිඹලු ඳහඳඹන් නළසීසේ
එ භ භඟ ද බහනහ යි. නිවූහණහධිභඹට උඳහය න තය තිඳට්ඨාන, තය
ෘද්ධිඳාද, තය භයක්පධාන, ඳඤ්ච ඉන්ද්රිඹ, ඳඤ්ච ඵර, ප්ත සඵොජ්ඣංග,
ආර්ඹ අ්ටාංගික භාර්ග ඹන ත්තිස සඵෝධිඳහක්ෂි ධමූ ළීභ ද, දඳායමිතාන්
පිරීභ ද බහනහ භනසිහයඹ ඇත්තහුට භ භනහ සිේධ සේ.
බහනහ භථ බානා, විදර්ශනා බානා ඹළයි සදළදෆරුේ සේ. භථ
බහනහ බුේසධෝත්ඳහද හරසඹහි සභන් භ අබුේසධෝත්ඳහද හරසඹහි ද ඇත්සත් ඹ.
එසවත් සිඹල්සරන් සිඹල්ර ඳරිපර්ණ ව බහනහ ක්රභ ඇත්සත් බුේසධෝත්ඳහද
හරසඹහි ඳභණකි. භහධි සවත් භථ බහනහ පිළිඵ අර්ථ වියණ සඵොසවෝ
ඇත්සත් ඹ. එයින් සල්ඳඹක් සභසේ ඹ.
භථ නේ ස්ථ ද ඹත්?, ඹේ විසට සිසතහි එක් අයමුණ නළතී
සිටීභක්, භනහ පිහිටීභක්, ඵළසන සිටීභක්, සනොවිසිරී ඹහභක්, සනොවිසිරුණු සිත්
ඇති ඵක්, න්සිඳීභක්, එඟ ඵ පිණි ව අධිඳති ඵක්, සිසතහි එඟ ඵට
විරුේධ ධමූඹන් භළඩ සිටීසේ ඵරත් ඵක්, ලහසත දෘසටි, උච්සේද දෘසටි ආදී
ත්ථයහන්සන් සන් ආh_H භහර්ගඹ පිණි පිළිඳන් එඟ ඵක් න්සිඳීභක් සේ ද
එඹ “භථ” නේ සේ.
ත ද, කුල් සිත පිළිඵ එඟතහඹ භහධිඹ නේ සේ. ත ද සිත වහ
සිතිවික  ධමූ විසිය ඹහ සනොදී එක් අයමුණ තඵයි ද එඹ “භාධිඹ” නේ සේ.
ඹේ විසට හයි - හචසි ටුතතුක න් ඵළවළය එක් අයමුණක් තුශ
සිත ද සිතුවික  ධමූ ද පිහිටුහ එහි ළීභක්, මුහු යවීභක්, දිුතණුට ඳත්වීභක් සේ ද,
එඹ “බානා” නේ සේ.
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බුේධහනුසති ආදී අටතිස ආයේභණඹන්සන් එක් අයමුණක් තුශ
ඵළසන නළත නළත ළීභ සවත් පගුණ කිරීභ “භාධි බානා” නේ සේ.
චිත්ත, මචතසි ධමූඹන් නහ නහ අයමුසණහි විසිය ඹහ සනොදී, භනහ සොට
එක් අයමුණ පිහිටුහලීභක් යනු රළසබ් ද, එඹ “භාධානඹ” ඹළයි කිඹනු රළසබ්.
එඵළවින් ඹේ ධමූඹ ඵරසඹන් චිත්ත මචතසි ධමූ එක් අයමුණ භ භනහ
ලහන්ත නිලසචර සනොවිසිරීභට ඳත් පිහිටත් ද, එඹට “භාධානඹ” ඹළයි කිඹනු
රළසබ්.
ඹභක් පිළිඵ නිළයදි අසඵෝධඹක් රළබීභට ඒ පිළිඵ රක්ෂණ, ය,
ඳච්චුඳට්ඨහන, ඳදට්ඨහන ඹන තයහහයසඹන් එඹ දත ුතතුඹ. භහධිසඹහි:රක්ෂණඹ

යඹ

:- භහධිසඹහි සබහ රක්ෂණඹ අවිසක්ෂේඳ ඵ සවත්
නහ නහ අයමුසණහි සනොවිසිරී ඹන ඵ ඹ.
:- භහධිසඹහි යඹ සවත් ෘතයඹ වික්ෂිප්ත ඵ දුරු
කිරීභ සවත් සනොන්සුන් ඵ නළති කිරීභ ඹ.

ඳච්චුඳට්ඨාන:- භහධිසඹහි ඳච්චුඳට්ඨානඹ සවත් ළටසවන
ආහයඹ උේධච්චඹ සවේතුසන් ේඳහ සනොන ඵ ඹ.
ඳදට්ඨානඹ :- භහධිසඹහි ඳදට්ඨානඹ සවත් ආන්න සවේතු
චිත්ත මචතසි ධමූඹන්සග් නිසයෝගී ඵ සවත්
ළඳඹ යි. චිත්ත-මචතසි ධමූඹන්සග් ළඳත් ඵ
ඇති විටභ සිත එඟන ඵළවිනි.
 පඥා:ඒ ඒ ධමූඹන් පිළිඵ ඹථහ සබහඹ සවත් ඇත්තහ ව ළඵෆ අ්ථථඹ දක්න
අදවසින් පඥා නේ සේ. ත ද, ඇත්තහ ව සබහඹ ඒ අුතරින් භ අසඵෝධ
කිරීභට උඳහය න දළනුභ පඥා නේ සේ. ත ද, ඒ ඒ ධමූඹන්හි ඇත්තහ ව නිඹභ
සබහඹන් ඉතිරි සනොය ළඹුයට භ ඵළ දළ ළනීසේ දළනුභ පඥා නේ සේ.
පඥහ නහ නහ විධ සේ. පසේද ලසඹන් දළන ළනීේ අ්ථථසඹන් පඥා නේ
සේ. නීර, පීත ආදී ලසඹන් අයමුණු වළඳිනීසභහි ද, අනිතයහදී ලසඹන් රක්ෂණ
දළනීසභහි ද, උදඹ-ඹ ඤහණහදී ලසඹන් යහඹහභ ය ආ්ථඹ භහර්ගඹ ඳවශ
කිරීසභහි ද පඥා භ්ථථ සේ.
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ඒ සේ පඥා දු පිළිඵ ඳරිපර්ණ අසඵෝධඹක් ඇති යන ඵළවින්
“ඳජානනා” නේ සේ. දු පිළිඵ අනිතයහදී රක්ෂණ ලසඹන් සොඹහ දළන ළනීභ
“විචඹ” නේ සේ. චතුයහය තය ධමූඹන් සොඹහ ඵරහ නුණට වසුය ළනීභ
“ධම්භවිචඹ” නේ සේ. දුසහි පට ඇති අනිතයහදී රක්ෂණ භළනවින් ළශීමභ
“ේරක්ඛණා” නේ සේ. අනිතයහ දී රක්ෂණ ඇසුරු සොට දුසහි සබහඹ
භනහ ශහ ඵළලීභ “උඳරක්ඛණා” නේ සේ. අනිතයහදී සර නළත නළත
ඵළලීභ “ඳච්චුඳරක්ඛණා” නේ සේ. අනිතයහ දී රක්ෂණ ඳඤසචසන්ද්රුසඹහි රඳහ
ඵළලීභ “සේවයා” නේ සේ. අනිතයහ දී රක්ෂණ භළනවින් දළීමභ “ම්ඳජඤ්ඤ”
නේ සේ. අනිතයහදී රක්ෂණ භළනවින් දළන එහි මුරහ සනොවීභ “අසභෝව” නේ සේ.
අනිතයහදී රක්ෂණ තත්හහයසඹන් දළනීභ “ඳඤ්ඤා” නේ සේ. අනිතයහදී රක්ෂණ
භළනවින් දළන එභ රක්ණඹන්හි ඉසුරුභත් ඵ “ඳඤ්ඤින්ද්රිඹ” නේ සේ. අවිදයහ
සවේතුසන් අනිතයහදී රක්ණඹන්හි සනොළළී පිහිටීභ “ඳඤ්ඤාඵර” නේ සේ.
සසරස සිලීසභහි දී පඥහ භ ලසතඹක් ළනි සිටින ඵළවින් “ඳඤ්ඤාත්ථ”
නේ සේ. ෆභ සසරස ඵරඹක් භ ඹටසොට පඥහ භ පහහදඹක් ළනි නළගී
සිටින ඵළවින් “ඳඤ්ඤාඳාාද” නේ සේ. අනිතයහදී රක්ෂණ භළනවින් දළීමභට
ආසරෝඹක් ළනි සිටින ඵළවින් “ඳඤ්ඤා ආසරෝක” නේ සේ. පඥහසහි භනහ
පිහිටිඹහුට තභන් ළභති ඉරක්ඹන් ේපර්ණ ය දීභට රුනක් සභන් සිටින
ඵළවින් “ඳඤ්ඤායතන” නේ සේ. සේ ආදී සඵොසවෝ අ්ථථ වියණ ඇත්සත්ඹ.
සභභ පඥහ සරෞකි සරෝසෝත්තය ලසඹන් සදළදෆරුේ සේ. එහි
සෝතභූ චිත්තඹ සශය සොටළති හභ, රඳ, අරඳ ඹන සරෞකි චිත්තඹන් වහ
එක් සඹදුනු පඥහ “සරෞකික පඥා” නේ සේ.
අටළදෆරුේ ව ආh_H භහර්ගපර සිත්හි සඹදුනු පඥහ “සරෝසකෝත්තය පඥා”
නේ සේ. පඥහසහි:රක්ෂණඹ:- ඳඨවි ආදී රඳ ධමූඹන්සග් තේධ රක්ණහදිඹ ද, සඳශූහදී අරඳ
ධමූඹන්සග් අයමුසණහි ළදළනීේ සබහඹ ආදී එකිසනසහි
ඳත්නහ විසලේ සබහඹන් ද, අනිතයහදී හධහයණ සබහඹන් ද
අවිඳරීත අසඵෝධඹ පඥහසහි රක්ෂණඹ සේ.
යඹ:-

නහභරඳ ධමූඹන් සග් සබහ රක්ෂණ මුව යන සභෝවහන්ධහයඹ
දුයලීභ එහි ෘතයයඹ සේ.

ඳච්චුඳට්ඨාන:- ඒ ඒ නහභරඳ ධමූඹන්හි සනොමුශහ ඵ ඳච්චුඳට්ඨහනඹ සවත්
ළටසවන ආහයඹ සේ.
ඳදට්ඨාන:-

භහධිඹ ඳදට්ඨහනඹ සවත් ආන්න හයණඹ සේ.
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ඉවත විසතය යන රද සීර, භහධි, පඥහන්සන් ත්රිවිධ ශික්ෂා, ත්රිවිධ
කරයාණ ලාන, ත්රී විදයාදීන්ට උඳනිරඹ, උබඹාන්තඹ වැය භධයභ පතිඳදා
සේනඹ, අඳාඹාදී භතික්රභණ උඳාඹ, ත්රිවිධ ක්සේල පවාණඹ, යතික්රභාදී
පතිඳක්ෂබාඹ, ත්රිවිධ ංක්සේල විසලෝධනඹ, සෝතාඳත්ති ආදීන්ට සවේතු ඹන සේ
ධමූ පහල සේ.
එහි තෘවිධ ශික්ෂහ නේ අධි සීර, අධි චිත්ත, අධි ඳඤ්ඤා ඹන තුන යි.
සීරසඹන් අධිසීර ශික්ෂා ද, භාධිසඹන් අධිචිත්ත ශික්ෂා ද, පඥාසන්
අධිඳඤ්ඤා ශික්ෂා ද දළක්සේ.
ත්රිවිධ කරයාණ ලාන නම්, ආදී කරයාණ, භජ්සේ කරයාණ,
ඳරිසඹෝාන කරයාණ ඹන තුන යි. මක  සිසතහි විපිළිය ඵ ආදිඹ නන
ඵළවින් සීරඹ ආදිකරයාණ සේ. ෘේධිවිධ ආදී ගුණ උඳදන ඵළවින් භහධිඹ
භජ්සේ කරයාණ නේ සේ. ඉසටහනිසට ආයේභණඹන්සන් සනොළසරන ඵළවින්
පඥහ ඳරිසඹෝාන කරයාණ නේ සේ.
ත්රිවිදයාදීන්ට උඳනිරඹ kï (- සීර ේඳත්තිඹ සවේතුසන් තෙ විදයහන් රඵ
යි. ඉන් ළියඹක් සනොරඵ යි. සභසේ සීරඹ තෙ විදයහන් රළබීභට උඳනිශඹ සේ.
භහධි ේඳත්තිඹ සවේතුසන් ට් අභිඥහ රඵ යි. ඉන් ළියඹක් සනොරඵ යි. සභසේ
භහධිඹ ට් අභිඥහ රළබීභට උඳනිශඹ සේ. පඥහ ේඳත්තිඹ සවේතුසන් චතු
පතිේභිදහ ඤහණ රඵ යි. ඉන් ළියඹක් සනොරඵ යි. පඥහසන් භ පතිේභිදහ
රළබීභට උඳනිශඹ සේ.
අඳාඹාදී භතික්රභණ උඳාඹ නම් :- සීරසඹන් තය අඳහසඹන් දුරුවීභට ද,
භහධිසඹන් හභ බසඹන් සන් වීභට ද, පඥහසන් හභ-රඳ-අරඳ සිඹලු
බඹන්සන් දුරුවීභට ද උඳහඹ දක් යි.
ත්රිවිධ ක්සේල පවාණඹ kï :- සීරසඹන් සසරසුන්සග් තදං පවහණඹ ද,
භහධිසඹන් විසේබන පවහණඹ ද, පඥහසන් මුච්සේද පවහණඹ ද දක් යි.
යතික්රභාදී පතිඳක්ෂබාඹ නම් :- සීරසඹන් සසරසුන් සවේතුසන් යින්
- චනසඹන් යදට ඳළත්ීමභට පතිඳක්ෂ බහඹ ද, භහධිසඹන් සසරසුන් නළඟී
සිටීභට පතිඳක්ෂ බහඹ ද, පඥහසන් අනුඹ ලසඹන් ඇති සසරසුන්ට පතිඳක්ෂ
බහඹ දක් යි.
ත්රිවිධ ංක්සේල විසලෝධනඹ kï :- සීරසඹන් පහණකහතහදී දුසිරිසතන්
සසරසීභ ළශළක්විභ ද, භහධිසඹන් තෘසණහ ංක්සල්ලඹ දුරු කිරීභ ද,
පඥහසන් දිට්ඨි ංක්සල්ලඹ දුරු කිරීභ ද දක් යි.
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සෝතාඳත්ති ආදීන්ට සවේතු kï :- සීරඹ සවේතුසන් සෝහන්, දහහමී
ඵට ඳළත්ීමභ ද, භහධිසඹන් අනහහමී ඵට ඳළත්ීමභ ද, පඥහසන් අර්හත්ඹට
ඳළත්ීමභ ද දක් යි.
සභසේ සීර-භහධි-පඥහ පර්ණඹ භනහ අසඵෝධඹකින් භ ශ ුතත්තකි. ඒ
වහ ව විසතය අ්ථථ වියණ හිත අනහ ග්රන්ථඹක් සභසර එළි
දළක්සන්සන් පජය භහතය අරිඹවිභර සහත්න් වන්සේ විසින් තභ බහනහ
අත්දළීමේ ද, ගුරු උඳසේලඹන් ද උඳසඹෝගී ය නිත්න් ඹ. සභභගින් ේබුේධ
ලහන පතිඳත්ති භහර්ගඹ මුර ඳටන් අ දක්හ භ ඉතහ ඳළවළදිළි දක්හ ඇත.
සභයින් ජනිත කුලර ඵරඹත් සේ ග්රන්ථඹ ඳරිවයණඹ යන ළභසග් ආශි්ථහදඹත්
පජය භහතය අරිඹවිභර සහත්න් වන්සේට හිත්සේහ! සුසේ භ සිඹලු ලහන
පහ්ථථනහ ජඹසන පහ්ථථනීඹ සඵෝධිසඹන් නින්සු අසඵෝධ සේහ! සභභ උතුේ
බහනහ භහර්ගඹ ඉතහ ළඳවීසභන් අධයඹනඹ සොට සරොට වඳුන්හ දුන් (උ
ආචිේණ) ඳහ අවුක් ඹහසඩෝ භවහ සහත්න් වන්සේට ද පහ්ථථනීඹ සඵෝධිසඹන්
නින්සු සු සේ අසඵෝධ සේහ! ශ්රී ශයහණි සඹෝහශභ ංසථහසේ ත්භන්
සඹෝහශභහධිඳති j jevisg wmj;aù jod< අති පජනීඹ නහ උඹසන් භවහ සහත්න්
වන්සේට ද භතු සරොවුතුයහ බුදුඵත් සුසේ අසඵෝධඹ පිණි සවේතු සේහ! නහ
උඹන සනසුසනහි ළඩන අති පජනීඹ මීසොඩ සහත්න් වන්සේ පධහන
භවඟ රුනට ද, සභභ උතුේ පතිඳත්ති භහර්ගඹ උස සර සභසවඹත්න් සුන්
සත ඵබුළුන ඳයභ පජනීඹ අඟුල්මුසේ සහත්න් වන්සේට ද නිදුක් නිසයෝගී
සු දීර්ඝහුත පිණිත් නිවූහණහසඵෝධඹ පිණිත් සවේතු සේහ! ශ්රී රයහණි
සඹෝහශභ හසී ව ද, රංහ හසී ව ද, සරෝ හසී ව ද සිඹලු භවඟ රුනට ද,
සේ සරෝහසී ර ත්ත් පජහට ද සභඹ භනහ මුද්රණඹ ය දුන්
මුද්රණහරයහධිඳතිතුභහ පධහන ළභට ත් fï i|yd odhl;ajh ±rE ieug;a සුසේ
නින් සු රඵන්නට සවේතු සේහ!
සභඹට,
පජය නිපිටිසේ ගුණයතන හිත්,
නහ උඹන ආයණය සේනහනඹ, ඳන්සිඹභ.
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ඳහ අවුක් බහනහ භහ්ථඹ
නසභෝ ත් බගසතෝ අයවසතෝ ම්භා ම්බුද්ධ්... ///
“තත්ර, භික්ඛසේ, ඹම්පිදං ඨානඤ්ච ඨානසතෝ අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානසතෝ
ඹථාභූතං ඤාණං තම්පි භාහිත් දාමි සනෝ අභාහිත්. ඹම්පිදං
අතීතානාගතඳච්චුප්ඳන්නානං කම්භභාදානානං ඨානසෝ සවේතුසෝ විඳාකං
ඹථාභූතං ඤාණං තම්පි භාහිත් දාමි සනෝ අභාහිත්. ඹම්පිදං ඣාන
විසභොක්ඛ භාධි භාඳත්තීනං ංකිසේං සෝදානං වුට්ඨානං ඹථාභූතං ඤාණං
තම්පි භාහිත් දාමි සනෝ අභාහිත්. ඹම්පිදං පුබ්සබ්නිාානු්තිං
ඹථාභූතං ඤාණං තම්පි භාහිත් දාමි සනෝ අභාහිත්. ඹම්පිදං ත්තානං
චුතඳඳාතං ඹථාභූතං ඤාණං තම්පි භාහිත් දාමි සනෝ අභාහිත්. ඹම්පිදං
ආානං ඛඹා…සඳ.… ඹථාභූතං ඤාණං තම්පි භාහිත් දාමි සනෝ
අභාහිත්. ඉති සඛෝ භික්ඛසේ, භාධි භග්සගෝ, අභාධි කුම්භග්සගෝ”ති.
“භවසණනි! ඹභක් සිදුවීභට හයණහ සභඹ ඹ. සිදු සනොවීභට හයණහ සභභ
ඹළයි, සභසේ සථහන සථහන ලසඹන් ද, අසථහන අසථහන ලසඹන් ද දන්නහ ව
ඹේඵඳු ඹථහභූත ඤහණඹක් සේද, එඹ භහහිත පුේරඹහටභ සේ ඹළයි කිඹත්.
අභහහිතඹහට සනොසේ. අතීත - අනහත - ්ථතභහන මූඹන්සග් සථහන ලසඹන්,
සවේතු ලසඹන් විඳහ පිළිඵ ඹථහභූත ඤහණඹක් සේද, එඹ භහහිත පුේරඹහටභ
සේ ඹළයි කිඹත්. අභහහිතඹහට සනොසේ. ධයහන විසභෝක්ෂ භහධි භහඳත්තීන්සග්
දිුතණුට හයණහ, පිරිහීභට හයණහ පිළිඵ ව ඹථහභූත ඤහණඹක් සේද, එඹ
භහහිත පුේරඹහටභ සේ ඹළයි කිඹත්. අභහහිතඹහට සනොසේ. සඳය විස ආත්භ
දළකිඹ වළකි පසවූනිහ ඥහනඹ නේ ඹථහභූත ඤහණඹක් සේද, එඹ භහහිත
පුේරඹහටභ සේ ඹළයි කිඹත්. අභහහිතඹහට සනොසේ. ත්ඹන් සග් චුති
උප්ඳත්ති දළකිඹ වළකි දිබ්ඵචක්ෂු ඥහනඹ නේ ව ඹථහභූත ඤහණඹක් සේද, එඹ
භහහිත පුේරඹහටභ සේ ඹළයි කිඹත්. අභහහිතඹහට සනොසේ. සිඹලු ය දුකින්
අත මුදන ආශක්ඹ ඥහනඹ නේ ව ඹථහභූත ඤහණඹක් සේද, එඹ භහහිත
පුේරඹහටභ සේ ඹළයි කිඹත්. අභහහිතඹහට සනොසේ. භවසණනි, සභසර
චිත්සත්හග්රතහ ංයහත භහධිඹ ඥහන අධිභ උඳහඹ ංයහත භහර්ගඹ සයි.
භහධිසඹන් සතොයඵ අභහර්ගඹ සයි.”
(අං: ඡ: නි: භ: : සීවනාද සුත්ත)
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භාධිං භික්ඛසේ බාසේථ භාහිසතෝ භික්ඛසේ භික්ඛු ඹථාභූතං ඳජානාති.
කිඤ්ච ඹථාභූතං ඳජානාති?
ඉදං දුක්ඛන්ති ඹථාභූතං ඳජානාති,
අඹං දුක්ඛ – මුදසඹෝති ඹථාභූතං ඳජානාති
අඹං දුක්ඛ – නිසයෝසධෝති ඹථාභූතං ඳජානාති
අඹං දුක්ඛ – නිසයෝධ ගාමිණී ඳටිඳදාති ඹථාභූතං ඳජානාති
“භවසණනි, භහධිඹ ඩවු, භවසණනි සිත භහධිත ය න්නහ ව
භවණසතසේ ඇත්ත ඇති ළටිසඹන් දීම . කුභක් තතු සේ දනී ද?
“සේ දු ඹළයි තතු සේ දනී,
සේ දුට සවේතු “මුදඹ” ඹළයි තතු සේ දනී,
සේ දුසහි නිසයෝධ වීභ ඹළයි තතු සේ දනී,
සේ දුසහි නිසයෝධඹට ඳළත්ීමසේ භහර්ගඹ ඹළයි තතු සේ දනී ”
සරොවුතුයහ ේභහ ේබුේධ හනඹක් ඳතින සභන් උතුේ හරඹ, අති
දු්ථරබ ත්නිත් බහඹක්, නිදුක් නිසයෝගී ඵ රඵහ ළනීභත්, උත්තරීතය ඳළවිදි
උඳේඳදහ ද, ශ්රී ේධමූ ශණඹ ද, රයහණ ත්ත, ත්පුරු උතුභන්සග් ඇසුය
රඵහ ළනීභ ද සිදු නුසේ ය භසන් නින් සු ඳතහ සඳරුේ දේ පුයහ ඇති භවහ
පින්න්තයින් ඹ. භවහ ල්ඳ අංයඹ ණනකිනුදු බුේසධෝත්ඳහද හරඹක් සුරබ
නළත. අවිදයහසන් අන්ද්රු වී, තේවහසන් ඳටරළවී, දුසන් දුට ඳත් සත්න්,
නිභක් නළති සයහි දු ඵවහ තඵන්නට, නින් සු රඵන්නට, භථ විදශූනහ
බහනහ ඩන්නට සභන් හරඹක් උදහඳත් න්සන් අතිලයින් භ රහතුයකිනි.
සභභ දු්ථරබ හයණහ සිඹල්ර භ රඵහ සන ඹසභක් බහනහ යන්නට
සඳශසමන්සන් නේ ඔහු සඳය ස්ථ ල්ඳ ණන සිට නින් සු සොඹහ ඳහයමී
පුයහ සන එන භවහ පුණයන්තසඹකි. ය භසන් ද බහනහ ය රඳහචය,
අරඳහචය භහධි, අසට භහඳත්ති, ඳංච අභිඥහන් ද සඵොසවෝ හය ර උඳදහ
ඇත. සඳය ජහතිර පිර ඳහයමී ධමූඹන්, ශ කුර මූඹන්, අද සසශසුන්සන්
ළසී ඳළතිඹ වළ. ඒහ භතු ය ළනීභට ඹේ වීයඹක් අලය ඹ. ගිහි ඳළවිදි
සදඳහ්ථලඹටභ සනොසඹක් ආහයසේ කුර මූඹන් ශ වළ. ඒහ දහන, සීර,
බහනහ ඹනුසන් තෘවිධ පුණය ක්රිඹහන් සර වදුන්යි. ඒහසඹන් උස භ
කුරඹ බහනහභඹ කුරඹයි. සඵෞේධ බහනහසේ මක  ඳයභහ්ථථඹ න්සන්,
උස භ පතිපරඹ න්සන්, නින් සු අසඵෝධ ය ළනීභ යි. එනේ, නහභ
රඳඹන්සග් නිසයෝධඹයි. ඒ වහ ශ ුතත්සත් භථ – විදශූනහ බහනහ ළීභයි.
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අතිලයින් භ සක්ෂභ වත්, ළඹුරු වත් ඳයභහ්ථථඹන්සග් ළඵෆ තත්ත්ඹ දළන
ළනීභට නේ උඳක්රභසඹන් දිුතණු ශ ඤහණඹක් තිබිඹ ුතතු ඹ. එභ නුණ ෆදිඹ
වළක්සක් බහනහ කිරීභ භගින් භ ඹ. “ඹම් සච්තනාක් කයණ සකොට සගන කුර
ධමූඹන් ඩයි ද එභ සච්තනා බානා යි”. කුල් අයමුණක් ළීභ ද, කුල්
සිතක් එඟ ය ළනීභ ද බහනහ යි. සඹෝහචයඹහ ඹනු එභ බහනහසේ
වළසිසයන්නහට නභකි. සිතක් දභනඹ කිරීසේ පධහන භහර්ගඹ ද බහනහ  යි. නහනහ
ආයේභණි (විවිධහහය) කුර සච්තනහ, කුර සච්තනහ ඳභණක් භ විනහ ඒහ
බහනහන් සනොසේ. ඒකායම්භණික (එක අයමුණක) කුර සච්තනාභ
බානායි. “බහනහ කිරීසේ ඳයභහ්ථථඹ සිසත් තත්ත්ඹ දිුතණු ය ළනීභයි” එ
පුේරසඹකුට නහභ ඹ, රඳ ඹ කිඹහ සදක් ඇත. රඳ ඹ ඇවළට සඳසනන
ලරීයඹයි. නහභ ඹ නහහි රඳ ඹ ඳහරනඹ යන, වසුරුන විඤසඤහණ ධහතු
ඳයේඳයහයි. අනහත බ ඳයේඳයහ ේඵන්ද්රු න්සන් නහභ ඹ භගින් ත් රඳ
ඹ භගින් සනොසේ. එඵළවින් ත්ත්ඹහසග් පධහන සොට, වයඹ න්සන් ඇට
සඳසනන රඳ ඹ සනො සනොසඳසනන නහභඹයි. එනේ, දිුතණු ශ ුතතු
න්සන් රඳ ඹ සනො නහභ ඹයි. ඒ වහ බහනහ ශ ුතතුයි.
බුදු දවසභහි දළක්සන සිඹලුභ බහනහ “භථ - විදශූනහ” ඹනුසන් සොටස
සදක් සේ. “කුල් සිසත් එඟ ඵ ඇති ය ළනීභ භථ බහනහ” න අතය
එභගින් සසශස ඹටඳත් කිරීභ සිදු යයි. ඒ තුක න් රද වළකි උස භ පතිපරඹ
නේ ධයහන , අභිඥහ රළබීභ වහ එභගින් බ්රවසභසරෝහදී සුතීන් හි ඉඳදීභ යි. විදශූනහ
බහනහ භගින් සිහි නුණ දිුතණු කිරීභ ද, සසශස ඹටඳත් කිරීභ වහ සසශසුන්
සි ලීභ ද සිදු යයි. එසභන් භ ේබුේධ ලdනඹකින් රද වළකි අග්රණය පතිපරඹ
න නින් සු ඳක් ය ළනීභ සිදු න්සන් ද විදශූනහ බහනහ වයවහ ඹ.
විදශූනහ බහනහ ළීභ වහ භහධිභත් සිතක් තිබිඹ ුතතුඹ. එසභන්භ විද්ථලනහ
බහනහ ඩන්නහ මක  ලසඹන් මූහයණ - ක්සල්ලහයණ - විඳහහයණ
දුරුශ, ශේධහ - බහනහ ඡන්දඹ- සිහි නුණ ඇති අසඹකු විඹ ුතතුඹ. තද
අසරෝබ, අසදෝ, අසභෝව ඹන තෘසවේතු m%;sikaêhlska උඳත රද අඹ බහනහ
ළීභට සුදුසසෝ සති.
ජයහ ජීර්ණ, ඹ දියහ ගිඹ ඳසු පධන් වීයඹ සොට ධයහන භහඳත්ති භ – පර
– නින් සු රළබීභ දුසය නු ඇත. දවය, තරුණ, සඹෞනවිඹ ඊට ඉතහ සුදුසු ඹ.
එසභන් භ සනොසඹක් සයෝහඵහධඹන් උත්න්න ව හර නුසුදුසු න අතය
අල්ඳහඵහධ ඇති හර සුදුසු සේ. යට දු්ථභික්ෂ හරර දී ද පතය ඳවසු අඩුන
නිහ බහනහ දුසයඹ . යට රුහය හරඹ ඊට සුදුසු ඹ. යසට් ත්නිසුන් අභගි
හරඹ ද නුසුදුසු අතය ත්නිසුන්සග් භගි හරඹ බහනහට සුදුසු ඹ. ංක සේද
ඇති හරඹන් ද නුසුදුසු අතය ංක හභග්රිඹ ඇති හර බහනහට සුදුසු නු ඇත.
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සරෝසේ සඵොසවෝ සදනහසග් සිත් සනොසඹක් අයමුණු ක න් අපිරිසිදු ඳතී.
හභහනය සරෝඹහසග් ඉඳුයන්රට සෝචයන අයමුණු පභහණඹ අති විලහරඹ.
නමුත් බහනහ යන්සනකු එභ අයමුණක් භත සිත දිුතණු යයි. එඵළවින්
ඔවුන්සග් සිත් පිරිසිදු නු ඇත. “එ අයමුණට සිතක් ඳත් ය ළනීභ නහහි
ඉදිටු තුඩක් භත අඵ ඇටඹක් තඵන්නහ සේ අසීරු ටුතත්තකි”. එභ නිහ
බහනහ කිරීභ ඹනු දුසය ටුතත්තක් විඹ වළ. භන්ද ය භසන් සඵොසවෝ විට
සිත අකුරඹට ඵය වී ඳළති නියි. එභ නිහ අදහන්ත ව සේ සිත දකින්
සදකින් දභනඹ ශ සනොවළකි විඹ වළ. සසේ නමුත් අසීරුසන් සවෝ
නිසිසර පගුණ ය ත් බහනහ අතිලයින් භ යත් නු ඇත, අ්ථථත් නු
ඇත. එන් යඹක් සරො තත් නළති තයේ ඹ. එවිට බහනහ වහ ජීවිතඹ සදක්
සනො එක් භ නු ඇත. බුදුයජහණන් වන්සේ ද සේ බහනහ යඹන් ළන
සනොසඹක් ආහයසඹන් ර්ණනහ සොට ඇත. බහනහ යත් සර යසන
ඹහභට නේ එ සිතක් දිට ඳළළත්වීභ වයවහ එභ අයමුණක් භත සිත දිුතණු ශ
ුතතුඹ. නිළයදි බහනහ පතිඳදහක් අනුභනඹ කිරීභ තුක න් බහනහ ඳවසුසන්
දිුතණු ය ත වළ.

 භාධිඹ ඹනු,
 බහනහ සිත එභ කුල් අයමුණක් භත ඳත්න්නහ ව සබහ අ්ථථසඹන්,
එභ අයමුණක් අසප්ක්ෂහ යන අදවසින් භාධිඹ නේ සේ.
 බානහ අයමුණ ඳංච නීයණහදී සසශසක න් සනොළශඹුණු සබහ
අ්ථථසඹන් භාධිඹ නේ සේ.
 කුල් අයමුණ සිත භනහ සේ පිහිටවීසේ පඥහ භාධි බානාභඹ
ඤාණඹයි.
 චිත්ත - මචතසිඹන් විසිසයන්නට සනොදී එභ අයමුණ පිහිටුහ ලීභ
භහධිඹයි. (අළු සොඩට දිඹ බික් ල ර ගුක  න්නහ සේ )
 භහධිඹ නේ කුල් සිත් පිළිඵ එඟතහඹ යි
 අයමුසේ සිත භ ඳළළත්විඹ වළකි ධමූසබහඹ භහධිඹ නේ සේ.
 අයමුසේ සිත භනහ සේ ඳළළත් විඹ වළකි ධමූසබහඹ භහධිඹ නේ සේ.
 අයමුසේ සිත භ භනහ එක් තළන් කිරීභ, නිලසචර කිරීභ භහධිඹ නේ සේ.
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සභසේ ව සභභ චිත්ත භහධිඹ ඇති ය ළනීභ වහ යනු රඵන
බහනහ නහහි භථ බහනහයි. සභභ භථ බහනහ භගින් ඵරහසඳොසයොත්තු
න්සන් සිහි නුණ දිුතණු ය ළනීභයි. සිත අේපිත ඳත්හ ළනීභයි. නමුත්
එභ භථ භහධිඹභ ලහනසේ හයඹ සනොන්සන්ඹ. විදශූනහ භ හයඹ න්සන්ඹ.
සසේ සතත් ඳයභහ්ථථ ධමූඹන් නහහි භහධිඹ ඇත්සතකු විසින්භ ඳභණක්
ේභහ දිට්ඨි ඤහණසඹන් තභහ විසින්භ ්ථතභහන ලසඹන් විනිවිද දළ දළන ත
වළකි ධමූසඹෝ ඹ. එනේ, විදශූනහ ළීභට චිත්ත භහධිඹ ඉතහභත් පසඹෝජනත්ඹ.
එඵළවින් භථ බහනහ ද ළියඹ ුතතුඹ. එභනිහ භථ බහනහ ද ලහනි
අංඹක් නු ඇත.

 පුද්ගර සකොට්ඨාල තය
භපර රළබීභ අනු පුේරඹන් සොටස වතයට සඵදනු රළසබ්. එනේ උග්ඝටිතඤ්ඤ, විඳඤ්චිතඤ්ඤ, සනඹය, ඳදඳයභ ඹනුසනි.
1. උග්ඝටිතඤ්ඤ පුද්ගරඹා :- චතුයහයඹ තයඹ ේඵන්ද්රු සටි ධමූ
සේලනහක් ශණඹ කිරීභ තුළින් භහර්ග – පර රඵන්නහ.
2. විඳඤ්චිතඤ්ඤ පුද්ගරඹා :- දේක් ඳළතුේ සතහදී විසතයහ්ථථ ධමූ සේලනඹක්
ශණඹ කිරීභ තුළින් භහර්ග – පර රඵන්නහ.
3. සනඹය පුද්ගරඹා

:- සීර, භහධි, පඥහ ගුණ පතිඳදහ පිළිසළින් පයණඹ
කිරීභ තුළින් භහර්ග පර රඵන්නහ.

4. ඳදඳයභ පුද්ගරඹා

:- සසතක් වීය ශ ද සේ බසේ දී භහර්ග පර
සනොරඵන්නහ.

(නමුත් සභභ ඳදඳයභ පුේරඹහ බහනහ කිරීභ තුළින් රැස ය න්නහ
අඳරිත්ත කුල් ලක්තිඹ භතු බඹ දී ඉතහ ඳවසුසන් භහර්ග - පර රළබීභට සවේතු
නු ඇත.)
ඳහයමී මුදුන් ඳත් වී සිටි අතීතසේ ළඩ විස උග්කටිතඤසඤ, විඳඤසචිතඤසඤ
උතුභන් ඳවසුසන් නින් සු අසඵෝධ ය ත්ව. දළනට ්ථතභහනසේ ගුණ
පුයන්නන් අතය සඵොසවෝ විට ඉතිරි  ඇත්සත් සනඹය පුේරඹන් ඹළයි සිතිඹ වළ.
එඵැවින් සිඹලු සදනාභ ඇයමූ වීර්ය්යසඹන් යුක්ත සීර – භාධි –පඥා ුණණ
පිළිසළින් පයණඹ කිරීභට අධි්ඨාන කය ගත යුතු ඹ.
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 චරිත වඹ
බහනහ තුශදී සිඹලු පුේරඹන් ඔවුසනොවුන්සග් චරිතහනුූලර සොටස
වඹට සඵදනු රළසබ්. එනේ,
I.
II.
III.

යාග චරිතඹ,
ද්සේ චරිතඹ,
සභෝව චරිතඹ,

IV.
V.
VI.

විතකූ චරිතඹ,
රද්ධා චරිතඹ,
බුද්ධි චරිතඹ

ඹනුසනි.

සභසේ ව ඒ ඒ චරිතඹන් වඳුනහ ළනීසේ ලරීය රක්ෂණ, ක්රිඹහ රහඳඹන්,
වළසිරීේ, රුචිත්, ටුතතු, සිතුවික , ආල්ඳ ආදිඹ පිළිඵ ද ඔවුසනොවුන්ට
m%dඹ - අm%dඹ ව විවිධහහය රුණු ද, ඔවුසනොවුන්ට ළශසඳන භටවන්
පිළිඵ ද භනහ විසතය විශුද්ධි භාර්ගසේ දළක්සේ. ගුරු උතුභන්සග් උඳසදස භත ඒ
භගින් දළනුභ රඵහසන, තභ චරිතහනුූලර අය රද භටවනකින් බහනහ
ටුතත්ත පර ය ත වළ.

 දලවිධ ඳළිසඵෝධඹන්
සඹෝගීන් වන්සේරහට බහනහ යසන ඹහසේදී ඒ වහ ඵහධ ඇතින
ආහය දවඹක් ළන දක්හ ඇත. ඒහ “දලවිධ ඳළිසඵෝධ” නේ සේ. එනේ :–
1. ආහ ඳළිසඵෝධඹ

6. දුය භන් ඳළිසඵෝධඹ

2. කුර ඳළිසඵෝධඹ

7. ඤහති ඳළිසඵෝධඹ

3. රහබ ඳළිසඵෝධඹ

8. ආඵහධ(සයෝ) ඳළිසඵෝධඹ

4. පිරිස ඳළිසඵෝධඹ

9. ග්රන්ථ ඳළිසඵෝධඹ

5. නේ ඳළිසඵෝධඹ

10.ඍේධි (ඳෘතග්ජන) ඳළිසඵෝධඹ

සේහ දලවිධ ඳළිසඵෝධඹන් ඹ. සේහයින් සන් ඩන බහනහ ඉතහ
ලහන්ත, පීමත න අතය හයි භහනසි ළනසිල්ර ද ඇති සේ. ඇතළමුන්ට
සේහ ඳළිසඵෝධ සනොන්නහ සේ ළටසවනු ඇත. බහනහට ඵහධහ සනොන සේ
පසේලසභන් ඹේ ඹේ ටුතතු ද ය න්නට සිසතනු ඇත. ලහනි සේහන්
සේලසඹන් සභසේ සේහ තභන්ට ංචහ යන වළටි දළන ත ුතතු ඹ.
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 භාධිඹට m%dඹ - අm%dඹ කරුණු
ඳටිබහ නිත්ත්ත, උඳචහය භහධිඹ රැ ළනීභ වහ m%dඹ, අm%dඹ
රුණු ළන දළන ත ුතතු ඹ . එනේ :–
m%dඹ කරුණු වත

අm%dඹ කරුණු වත

1. m%dඹ ආහ

1. අm%dඹ ආහ

2. m%dඹ සොදුරු භ (වළසිරීභට)

2. අm%dඹ සොදුරු භ(වළසිරීභට)

3. m%dඹ ථහ

3. අm%dඹ ථහ

4. m%dඹ පුේරඹහ

4. අm%dඹ පුේරඹහ

5. m%dඹ සබෝජන

5. අm%dඹ සබෝජන

6. m%dඹ උතු

6. අm%dඹ උතු

7. m%dඹ ඉරිඹේ

7. අm%dඹ ඉරිඹේ, ඹනුසනි.

සභභ m%dඹ , අm%dඹ ළන නුණින් රහ m%dඹ ඇසුරු කිරීසභන් ද ,
අm%dඹ දුරු කිරීසභන් ද ඳවසුසන් තභ බහනහ ටුතතු පර ය ත වළ.

 ඳංච නීයණ ධමූසඹෝ
නින ආයණඹ යන, ධයහන භහඳත්ති ආදිඹ උඳදහ ළනීභට ඵහධහ
යන, පුේර න්තහනඹන් කිළිටි යන, නින් භට පිළිඳන්නවුන් ඳහ ඇතළේ
විට ආඳසු වයහ ඳංච හභ නේ භඩගුසයහි ගිල්හ තඵන, අබයන්තයසේ වට
න්නහ ඳහඳ ධමූඹන් ඳවක් ඇත. ඒහ “ඳංච නීයණ ධමූ” නේ සේ. සේහ සිඹලු
සදනහටභ ඵහධහන් වුත් සඹෝහචයඹන්ට විසලේසඹන් භ අන්තයහහය ඹ.
පිටතින් එන තුයන් වළදින ළනීභට, නළසීභට ඳවසු නමුත් අබයන්තයසේ,
පුේරඹන් තුශ භ වට න්නහ සභභ නීයණඹන් වළදින ළනීභ, නළසීභ අසීරු ඹ.
ඒහ නේ :- කාභච්ඡන්දඹ, යාඳාදඹ, ථීනමිද්ධඹ, උද්ධච්චකුක්කුච්චඹ,
විචිකිච්ඡා ඹන ඳයි.
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1. කාභච්ඡන්ද නීයණඹ.
ඳංච හභ සතන් පිළිඵ ඇති න ආලහ හභච්ඡන්දඹ යි. ඹේ
ළභළත්තක්, ඇළීභක්, තුටක්, සරෝබඹක්, ආලහක්, ආදයඹක් තුළින් දළසන
තිඹක්, මුශහක් ඇති සේ නේ එඹ හභච්ඡන්දඹ නේ සේ. බහනහ යන්නහට
තභන් අතීතසේ වින්දනඹ ශ හභ සතු සිහිඳත් නහ නේ එඹ ද හභච්ඡන්දඹ
යි. නින් සනොඳතහ යට ආලහසන් යන කුල් අයමුණටත් හභච්ඡන්දඹ මුල්
සේ. බහනහ යන විට සදොරින් ඹේ අයමුණක් සිතට ඳත් ව විටද තභ ඹ පිළිඵ
ළභළත්තක් ඳවසුක් ඇති ව විටද භහධිඹ බිඳී ඹයි. “සරෝසේ සුබ අයමුණු
හභච්ඡන්දඹයි. සරෝසේ අසුබ අයමුණු ඹථහ භූත ඤහණඹ යි. හභච්ඡන්දඹ
ඹටඳත් කිරීභට සභඹ සවේතුකි”. (ආලහසන් අල්රන සදඹ ඹථහ භූත ඤහණසඹන්
අත වරී.) ධමූච්ඡන්දඹ නේ ව භහධිඹට සවේතු න ඡන්දඹ නිනට ද උඳනිශඹ නු
ඇත. එඵළවින් ධමූච්ඡන්දඹ හභච්ඡන්ද ණඹට සනොළසටනු ඇත.
විවිධ ර්ණ ත්ශ ව දිඹ ඵඳුනකින්, ළඩඳතකින් සේ ඳළවළදිළි මුහුණ ඵළක ඹ
සනොවළ. එසභන් භ හභසඹන් අඳුරු ව සිතකින් ඹේ අයමුණක් ඳළවළදිළි දළකිඹ
සනොවළ. හභඹන් නහහි ඹසභකුසන් ණඹට ත් සදඹක් ළනි ඹ.
අසුබහයේභණඹන් සිහි කිරීසභන්, හභසේ ආදීන සිහි කිරීසභන්, නිතය බහනහ
ළීේ ආදිසඹන් හභච්ඡන්දඹ ඳහරනඹ ය ත වළ.
2. යාඳාද නීයණඹ
සදොරින් ඇතුල් න අයමුණු වහ ේඵන්ද්රු සිසත් ඇති න විරුේධ
සබහඹ යහඳහදඹ යි. ඊරූයහ, භච්ඡරිඹ, කුක්කුච්චඹ ආදිඹ ද යහඳහදඹ වහ ඵළඳී
උඳදින ධමූතහඹන් ඹ. බඹ, සලෝඹ, පිළිකුශ, දු ආදිඹ ද යහඳහද නීයණසේ
ආහය විසලේසඹෝ ඹ. සනොසඹක් ආහයසේ ඕරහරි, සිුතේ, ළටීේ සඹෝගීන්සග්
සිත් තුශ ඇති ය, ඔවුන්සග් භහධි භට්ටේ දු්ථර යන්සන් සේ නීයණඹ යි.
යත් ව නටන, බුබුළු දභන දිඹ ඵඳුනකින් ළඩඳතකින් සේ ඳළවළදිළි මුහුණ
ඵළක ඹ සනොවළ. එසභන්භ ේසේසඹන් යත් ව සිතකින් ඹේ අයමුණක් ඳළවළදිළි
සනොදළකිඹ වළකිඹ. යහඳහදඹ නහහි බඹහන සයෝඹක් ළනිඹ. මභතෙ බහනහ
තුළින්, සඵෝත් චරිත සභසනහි කිරීසභන්, රයහණ ත්ත ආශඹ ආදිසඹන් යහඳහද
නීයණඹ දුරු ය ත වළ.
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3. ථීනමිද්ධ නීයණඹ
“ථීනමිද්ධ” ඹනු, චිත්තඹ වහ මචතසිඹන් දුඵර යන , අපහණි යන,
අමූණය යන, වකුළුන තිඹයි. සේහ මචතසි ධමූ සදක් වුත් එ
සිත එටභ උඳදිනහ ත් කිසි සරත් සන සනභ නඳදී. චිත්ත
මචතසිඹන්සග් ඹේ ගිරන් ඵක්, ේභළක  ඵක්, ඹේ සදඹට සිත සඹදිඹ
සනොවළකි, ඳසුඵට න තිඹක් සේ ද, නිදි කියන ඵක් සේද එඹ ථීනත්ේධඹ යි.
ශීත උසණ, ආවහයඳහන ආදී සනොසඹක් සවේතු නිහ ථීනත්ේධඹ වට නී.
දිඹසසල් ඵළඳුණු දිඹ ඵඳුනකින්, ළඩඳතකින් සේ ඳළවළදිළි මුහුණ
ඵළක ඹ සනොවළ. එසභන්භ ථීනත්ේධසඹන් ඵරිත ව සිතක් ඇති විට අයමුණ
ඳළවළදිළි සනොදළකිඹ වළකිඹ. ථීනත්ේධඹ ඇති ව විට නහහි ඹත් සිතත් නිදවසේ
ක්රිඹහත්භ ශ සනොවළකි නිහ සියසඹක් ළනිඹ. ආසරෝ ංඥහ සභසනහි
කිරීසභන්, වීයඹ ළීසභන්, රයහණ ත්ත ආශසඹන් ථීනත්ේධ නීයණඹ දුරු ය
ත වළ.
4. උද්ධච්චකුක්කුච්ච නීයණඹ
සනොසඹක් සවේතන් නිහ isf;ys වටන්නහ සනොන්සුන්හරී ඵ,
ඳසුතළසන ඵ, උේධච්චකුක්කුච්ච නීයණ ඹයි. සේ මචතසි ධමූ සදක් න
අතය සදභ එක් සිට ද, සන සනභ ද, සඹෝගීන්ට ඵහධහ යයි. උද්දච්චඹ ඹනු,
සිත එ අයමුණ ඳත්න්නට ඉඩ සනොදී විවිධ අයමුණු යහ සිත විසුරුන
සබහඹයි. කුක්කුච්චඹ ඹනු, ශ අකුල් වහ සනොශ කුල් ළන ඇතින
ඳසුතළසන සබහඹයි. උේධච්චහරී සිත අළු සොඩට රක් ළස ශ සභන්,
දිසඹන් සොඩ ල භහළුසකු සේ, සුරඟට සරසන සොියඹක් සේ, නිතයභ
ළශඹික  හිත, සනොන්සුන් ඳතී.
සුශඟින් සරසන දිඹ ඵදුනකින් ළඩඳතකින් සභන් මුහුණ ඵළක ඹ
සනොවළ. එසභන්භ උේධච්චසඹන් වහ කුක්කුච්චසඹන් ේපිත ව සිතකින් ඹේ
අයමුණක් ඳළවළදිළි දළකිඹ සනොවළ. උේධච්චකුක්කුච්චඹ නහහි “ඹසභකුසග්
ඵරඹට ඹටත් වී පීඩහහරී වල් ේ කිරීභක් ළනිඹ”. අේඩ බහනහ
භනසිහයඹන් ඳළළත්වීභ, ධමූඹ වළදෆරීභ, භථ නිත්ත්ත නිතය සිහි කිරීභ, ඉන්ද්රිඹ
ධමූඹන් භ ය ළනීභ ආදිසඹන් සභභ නීයණ ධමූඹන් ඳහරනඹ ය ත වළ.
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5. විචිකිච්ඡා නීයණඹ
බුේධහදී අට තළන් පිළිඵ අවිලසහ ඵ සවත් ළඹ විචිකිච්ඡහ යි.
නිළ සේ පිළිඵ ළ ඇති න්සන් ඒ ළන තභන් වරි වළටි සනොදන්නහ නියි.
භහධිඹ ඩන සඹෝගීන්සග් ඉදිරි භන සේ නීයණ ධ්ථභඹන් භගින් ශනු ඇත.
භන්ද තභන් බහනහසන් රළබ වහ රළබීභට ඳතින පතිපරඹන් ළන විලසහඹක්
ඇති සනොන නියි. එභ නිහ ඇතමුන් රළබ භහධික න් ද පිරිසවනු ඇත.
ඇතළමුන් ත්දිටුඵට ඳත්  අඳහත නු ඇත.
භඩ ත්ශ ව දිඹ ඵඳුනකින්, ළඩඳතකින් සේ මුහුණ ඵළක ඹ සනොවළකිඹ.
එසභන්භ විචිකිච්ඡහසන් අඳවිත ව සිතකින් ඹේ අයමුණක් ඳළවළදිළි  සනොදළකිඹ
වළ. ධමූඹ භනහ වළදෆරීසභන්, ළියහිටි ධමූධය ගුරු උතුභන් ඇසුරු කිරීසභන්,
යත්නතඹ සස්ථ ශේධහ ඇති ය ළනීසභන් සභභ නීයණඹන් ජඹ ත වළ.

අවසේ ශහකුළු ඇති විසට හිරු එළිඹ භනහ සේ බිභට සනොළසටන්නහක්
සභන්, සිත තුශ නීයණ ඳතින විට නිසි සර භහධිඹ සනොළසඩනු ඇත. ඒ
වහ න්නහ උත්හවසේදී ද සිතත් ඹත් සසවසීභට ඳත් සේ. සභභ ඳංච
නීයණඹන් නිහ සභසරො දී ද ඳයසරොදී ද රළසඵන භවහ අන්ථථහරී ආදීන
සිහි කිරීසභන් ද, ඒහයින් සන් වීසභන් සභසරොවින් ඳයසරොවින් රළසඵන භවත්
අනුස වහ ධයහන භහර්ග පර නින් සු ළන ල්ඳනහ කිරීසභන් ද නීයණඹන් දුරු
ය ත වළ. ත ද නීයණසඹෝ ධයහනක්ෂණසේ දී පහීණ න පහීණහංසඹෝ ඹ.
සේහ පහීණ සනොවුසනොත් ධයහන නඳදී. ධයහනක්ෂණසේ දී අනය අකුර ධමූඹන්
ඉත් වත් සේ අං ඳව විසලේසඹන් භ ධයහනඹන්ට අන්තයහඹයඹ.
ඳංච නීයණඹන් ළන සඵොසවෝ විසතය සනත් ග්රන්ථඹන් ys සුරබj we;s
ඵළවින් සභහිදී දී්ථක විසතය ය නළත. ඒහ ේඵන්ධ වහත්ඳ රුණු ඵහහිරින්
සොඹහ ඵරහ දළනසන සභභ නීයණඹන් භළඩලීභට උත්හව ශ ුතතුඹ.
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 චතු ම්ඳජඤ්ඤසඹෝ
බහනහ යන සඹෝගීන් වන්සේ ංච ධමූඹන්ට වසු සනොවී, සිහි නුණ දිුතණු
ය ළනීභට උඳහරී න හයණහ වතයක් ඇත. එනේ :–

1. ාත්ථක ම්ඳජඤ්ඤඹ :–
බහනහ යන විට ඳයංසඹන් සවෝ ඉරිඹේසන් නළගිට ඹහභට සිත් සේ.
එවිට එභ ඹෆභ තුළින් ඇති න පසඹෝජන සවෝ නිසපසඹෝජන ළන භනහ
සිහි නුණින් විභසීභ, “ාත්ථක ම්ඳජඤ්ඤඹ”යි. සිතුණු ඳභණින්
ක්රිඹහත්භ සනොවී බහනහසන් නළගිට සනොසොස එහිභ සිට ඉවත ීම
හ;aථ ේඳජඤසඤඹ සභසනහි ශ ුතතුඹ. එවිට ඹහසභන් ඳහඩුක්භ
සේනේ බහනහභ ශ ුතතුඹ. එභගින් අධිසඨහන ලක්තිඹ ද දිුතණු නු ඇත.

2. ප්ඳාඹ ම්ඳජඤ්ඤඹ :සභහිදී නළගිට ඹහසභන් ඹේ පසඹෝජනඹක් සේ නේ ඒ ඵ ශහ ඵළලීභ
“ප්ඳාඹ ම්ඳජඤ්ඤඹ” යි. පිටවී ඹහභ තභන්ට ප්ඳහඹ නේ, ළඳරුප්
නේ, සුදුසු නේ, සිහි නුණින් ශහ ඊට හරඹ සඹදිඹ ුතතුඹ.

3. සගෝචය ම්ඳජඤ්ඤඹ :බහනහ යන හරසේ දිටභ භටවසන් භ සිත තඵහ ළනීභට අලය
යන විභසුේ නුණ “සගෝචය ම්ඳජඤ්ඤඹ” යි. සභහිදී තය ඉරිඹේසේදී
භ අත සනොවළය බහනහ භනසිහයසඹහි සිහි නුණින් සඹදීභ සිදු සේ.

4. අම්සභෝව ම්ඳජඤ්ඤඹ :හභහනය ටුතතුරදී, ඉරිඹේ ඳළළත්වීසේදී නුමුශහ සිහිඹ සඹදවීභ
“අම්සභෝව ම්ඳජඤ්ඤඹ” යි. එනේ, තභන්ට රළසඵන සිඹලුභ අයමුණු
නහභ - රඳ, සන්ද්රු, ආඹතන, ධහතු ලසඹන් තෘරක්ෂණහහය විදශූනහට
නළංවීභයි.
ඹේ ක්රිඹහක් ඳළළත්වීසේ දී සභසේ තය ආහයඹට භ පඥහසන් සභසනහි
කිරීභ “චතු ම්ඳජඤ්ඤඹ” නේ සේ. ඹසභක් සභහි භනහ සර නියත න්සන් නේ
තභන් ඵරහසඳොසයොත්තු න බහනහ ඉරක්ඹන් ඉක්භනින්, ඳවසුසන් රහ
ත වළකි නු ඇත. (සේ හයණහ තය නහහි බහනහභ පධහන සොට හ
ඇති ඵ ළශකිඹ ුතතු ඹ.)
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 ඳංච ඉන්ද්රිඹ ධමූසඹෝ (ඳංච ඵර)
සඹෝහචයඹන්සග් චිත්ත පහවඹ නින සත සන ඹන්නහ ව, භථ –
විදශූනහ භහර්ගඹන්සන් සිත පිටතට සනොසඳයළී, ආයක්ෂහක් රඵහ සදන්නහ ව ඵර
ඳවක් ඇත. ඒහ “ද්ධා, විරිඹ, ති, භාධි, පඥා” නේ සේ.

1. ද්ධා ඉන්ද්රිඹ :ශේධහ ඹනු, බුේධහදී අට තළන් සසයහි ඇති න විලසහඹ යි. එභ
ේසධඹය සතන් ළන ඇදහීභ, ඳළවළදීභ, පිළින්නහ ඵ ශේධහ නේ
සේ. භනහ ශේධහන්තඹහ භහධි නිත්ති, ආසරෝහදිඹ, උග්ව, ඳටිබහ
නිත්ති, ධයහන භහඳත්ති ආදිඹ පිළිත ුතතු තළන භනහ පිළි නී.

2. විරිඹ ඉන්ද්රඹ :ඹේ කුරඹක් කිරීසේ දී එඹ අතය භ නතය සනොය භනහ ය සන
ඹන සබහඹ වීයඹ නේ සේ. එඹ අඩු වීභ නිහ ථීනත්ේධඹ ඇති වී,
ේභළක  වී, පභහදඹට ඳත් සේ. එඹ අනලය සර ළිය වීභ නිහ සිත
උේධච්චඹට ඳත්  විසිය ඹයි.

3. ති ඉන්ද්රිඹ :තිඹ ඹනු, සිහිඹ යි. එනේ:- කුර ධමූඹන් අභත සනොයන සබහඹ
යි. තභන් සේ අනය මචතසිඹන් ද කුර ධමූඹන්හි සඹොදන ඵ “ති”
මචතසිසේ සබහඹ යි.

4. භාධි ඉන්ද්රිඹ :සිත නහනහ අයමුණු ර විසිය ඹහ සනොදී කුල් අයමුණභ දිට ඳළළත් වීභ
භහධිඹ යි. තද අයමුසේ සිත භ ඳළළත්වීසේ සබහඹ භහධිඹ යි.

5. පඥා ඉන්ද්රිඹ :ඹභක් පිරිසිදු, නිළරිදි, විනිවිද දළන න්නහ ඹේ ධමූසබහඹක් සේද එඹ
පඥහ යි. එනේ, ඇත්ත ඇති ළටිඹට දළන ළනීභ පඥහ නේ සේ.
12

සභහි දී ශේධහ වහ පඥහ ඹන සදසදනහ භ ය ත ුතතුඹ. භන්ද
ඹසභකුසග් පඥහ අඩු වී ශේධහ ළිය ව විට ඔහු අසථහනසේ, සනොඳළවළදිඹ ුතතු
තළන්ර ඳවදින්සනක් සයි. සේ, භූත විලසහ, ඇදහික , අනය ලහසතරන් සස්ථ
ඳළවළදීභ ආදිඹ ඇති සේ. එසභන්භ ශේධහ දුඵර වී පඥහ පඵර ව විට ඔහු
මයහටිසඹක් සයි. විසේචන ඵහුරසඹක් සයි. වරි සේ විලසහ
සනොයන්සනක් සයි. “සඵසවත් ළනීභ සවේතුසන්භ සයෝගී වසකු සු කිරීභට
දුසය සේ” සභභ පුේරඹහට ද භ සඳන්වීභ දුසය නු ඇත. ශේධහ වහ පඥහ
භ ව විට සිඹල්ර නුණින් ල්ඳනහ ය, ඇත්ත ඇති ළටිසඹන් පිළිනී. ත ද
වීයඹ වහ භහධිඹ ඹන සදසදනහ භ ය ත ුතතු ඹ. භන්ද ඹසභකුසග් භහධිඹ
අඩු වී වීයඹ ළිය ව විට සිත විසිසයත්න් උේධච්චඹට ඹනු ඇත. නහනහ අයමුණුර
සිත විසිය ඹයි. භහධිඹ සනොළසේ. එසභන්භ වීයඹ දුඵර වී භහධිඹ පඵර ව විට
ඔහු කුසීත ඵට ඳත් සේ. ඔහු ථීනත්ේධසඹන් පීඩහ රඵහ පභහදඹට ඳත් සේ. භහධිඹ
වහ වීයඹ භ ව විට සිත අර ඵට ඳත් සනොසේ, එසභන්භ සිත සනොවිසිරී
ඳවසුසන් අපූණහ භහධි ආදිඹ ද උඳදහ ත වළකි නු ඇත.

 තිඹ
“තිඹ සවත් සිහිඹ ඹනු, තභන් යන ෆභ ක්රිඹහක් භ ේපර්ණසඹන් භ
සිත සඹොදහ කිරීභ යි”. තිඹ සනොවළය විසීභ අපභහohhs. බහනහ තුශ දී තිඹ
ේපර්ණ ීමභක් දයනු ඇත.
තිඹ නහහි ෆභ විටභ ඵරත් තිබිඹ ුතතු ඹ. ශේධහ වහ පඥහ භතුක ත
කිරීභට ද, වීයඹ වහ භහධිඹ භතුක ත කිරීභට ද තිඹ තිබිඹ ුතතු ඹ. ෆභ
යංජනඹටභ ලුණු අලය න්නහ සේභ ෆභ භටවනක් වහභ තිඹ අලය
සේ. තිඹ විසින් බහනහ අයමුණ සනොසඳනී ඹහ සනොදී රැ ඵරහ නී. සිත
විවිධහහය සසශස අයමුණුර g uq,d ù hk විට බහනහ අයමුණ භතක් ය දී
එහි සිත පිහිටු වීභ තිසේ සබහඹ යි. තිඹ සනොභළති කිසිදු විසලේ සවෝ
අතිවිසලේ තත්ත්ඹට ඳත් විඹ සනොවළ. බහනහ අයමුණත්, සඹෝගී භනත්
ආයක්ෂහ යන ඵරසේඹ න්සන් ද තිඹ යි. තභ මදනි ටුතතු සිඹල්රක්භ
ඉතහ ංය, සවත්හිට, රඵර සනොවී සිදු කිරීසභන් ඒ තුශ නිතය තිඹ සඹදවිඹ
වළ. සවත්න් ළඩ කිරීසේ දී ෆභ ඉරිඹේදීභ සිහි නුණින් විසිඹ වළ. රඵර
වීභ සඹෝගී ජීවිතඹට සනොළශසඳන්නකි. නමුත් සවත්හිට ළඩ ශ ඳභණින්භ
තිඹ පිහිටන්සන් සනොසේ. උත්හවසඹන් භ තිඹ සඹදවිඹ ුතතුඹ. ඉක්භනින්
ටුතතු රත් ඒ තුශ භනහ තිඹ පිහිටුවිඹ වළකි නේ, ඊට භත් සේ නේ, එහිදී ද
තිඹ ළසඩනු ඇත. සවත්න් ටුතතු ශත් ඒ තුශ තිඹ භනහ සනොපිහිටයි නේ,
එහිදී ඔහුට තිඹ භනහ සනොළසඩණු ඇත. මුරදී තිඹ පිහිටුවීභ උත්හවසඹන්භ
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ශත් එඹ පුරුදු ව විට විසලේ උත්හවඹක් නළතිභ ඉසබ්භ හසග් තභන්ට
හුරුනු ඇත. එවිට ෆභ ටුතත්තක්භ සිහිසඹන් සිදුනු ඇත. සිත පිට සනොඹනු
ඇත. එඹ හභනය යර සදඹක් නු ඇත. සේ තත්ඹට දිුතණු වීභට විසලේසඹන්භ
අලය න්සන් තිසේ අේඩ ඳළළත්වීභයි. ෆභ ක්රිඹහක්භ සිහිසඹන් භ යන
විට තභන්සග් සිඹලු ක්රිඹහ එ යටහට, එ භට්ටභට ඳතින්සන් ඹ. ඒ අනු
සිසත් ඳළළත්භ ද ඒහහය දිුතණු න්සන් ඹ. එඵළවින් ෆභ සදනහ විසින් භ
බුදුයජහණන් වන්සේ භවහ තිඳට්ඨහන සතසේ දී සේලනහ ශ ආහයඹට ෆභ
ඉරිඹහඳථ, ේඳජඤසඤ ඳබ්ඵ ර දළක්සන අසථහදීභ භනහ සිහි නුණින්
ුතක්ත ටුතතු කිරීභට අධිසඨහන ය ත ුතතු ඹ. එඹ භහර්ග – පර නින් සු
පිණිභ සවේතු න්සන් ඹ.

 ප්ත සඵොජ්ඣංග ධමූඹන් භ කිරීභ
“සඵෝධි” නේ ව ආය භහර්ග ඤහණඹ රඵහ ළනීභට සවේතු න රුණු වතක්
දළක්සේ. ඒහ “ප්ත සඵොජ්ඣංග ධමූ” නේ සේ. එනේ, “ති ේසඵොජ්ඣංඹ,
ධේභවිචඹ ේසඵොජ්ඣංඹ, විරිඹ ේසඵොජ්ඣංඹ, ප්රීති ේසඵොජ්ඣංඹ,
ඳසේධි ේසඵොජ්ඣංඹ, භහධි ේසඵොජ්ඣංඹ, උසප්ක්ෂහ ේසඵොජ්ඣංඹ”
ඹනුසනි. අපූණහ භහධිඹ උඳදහ ළනීසේදී සේ උතුේ සඵොජ්ඣං ධමූ වත
භහන සර ළියඹ ුතතු ඹ.
 වීයඹ අධි සර දු්ථර ව විට බහනහ සිත භටවන් අයමුසේ ඳසු

ඵසින්සන්ඹ. පිරිහී ඹන්සන් ඹ. එහි දී ඳසේධි, භහධි, උසඳක්හ ඹන
සඵොජ්ඣං ධමූඹන් තුන සනොළියඹ ුතතුඹ. එවිට ධේභවිචඹ, විරිඹ, ප්රීති
ඹන සඵොජ්ඣං ධමූ තුන ළියඹ ුතතු ඹ. සේ භගින් ලීන ව සිත ඔහ
තළබීභක් සේ.
 බහනහසේ දී අධි උත්හවඹ නිහ වීයඹ අධි වු සවොත් සිත

උේධච්චඹට ඳත් සේ. සනොන්සුන් සේ. එහි දී ධේභවිචඹ, විරිඹ, ප්රීති ඹන
සඵොජ්ඣං ධමූ තුන සනොළියඹ ුතතු ඹ. ඳසේධි, භහධි, උසඳක්හ ඹන
සඵොජ්ඣං ධමූ තුන ළියඹ ුතතු ඹ. සේ භගින් විසිරුණු සනොන්සුන් ව සිත
ඹළිත් න්සුන් සේ. අධි සනොන්සුන් ව සිතට නිග්රව ශ ුතතු ඹ.
ධයහන අධිසඨහන කිරීභට සඳය, ඳටිබහ නිත්ත්සත්දීභ ඳංච ඉන්ද්රිඹන් වහ
ප්ත සඵොජ්ඣංඹන් ළන දළනසන ඒහ භ ඵට ඳත් ය ත ුතතු ඹ.
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 දවිධ අපූණා සකෞරයඹ
ඇතළේ සඹෝගීන්ට ඳටිබහ නිත්ත්ත ඳවශ වු ද එඹ අපූණහ තත්ත්ඹට,
ධයහන භට්ටභට දිුතණු ය ළනීභට අඳවසු විඹ වළ. එහිදී සභභ දවිධ අපූණහ
සෞරයඹ භනහ පුහුණු ශ විට භහධිඹ ධයහන භට්ටභට නහ ත වළ.
එසභන්භ සභඹ සිඹලු සඹෝගීන් වන්සේරහටභ තභ බහනහන් පර ය ළනීභට
භවත් සේ උඳහය නු ඇත. ඒහ නේ :1. සතු විලද කිරිඹතහඹ
2. ඉන්ද්රිඹ භත්ත පතිඳහදනඹ (ඉන්ද්රිඹන් ඳව භ ඳළළත්වීභ)
3. නිත්ත්ත සෞරයඹ
4. සිතට ඳග්රව ශ ුතතු තළන ඳග්රව කිරීභ
5. සිතට නිග්රව ශ ුතතු තළන නිග්රව කිරීභ
6. සිත තුටු ශ ුතතු තළන තුටු කිරීභ
7. සිත උසප්ක්ෂහ ශ ුතතු තළන උසප්ක්ෂහ කිරීභ
8. අභහහිත පුේරඹන් ර්ජනඹ කිරීභ
9. භහහිත පුේරඹන් සේනඹ කිරීභ
10.තදධිමුත්තතහ (ෆභ ඉරිඹේදීභ චිත්ත භහධිඹට ඵයභ සිටීභ ) ඹනුසනි.

සේහ විසලේසඹන්භ අ්ථඳණහ භට්ටේ උදහය ළනීභ දවහභ විසලේ සොට
දක්හ ඇති මුත්, ෆභ සඹෝගිසඹකුටභ සභභ හයණහන් පිළිඳළදිඹ වළ. මුක න්
සේහසේ යර අ්ථථඹන් දළනත ුතතුඹ. අනතුරු ඒ ඒ බහනහ අසථහන්ට
ළරසඳන ඳරිදි සභභ හයණහන් අනුභනඹ ශ ුතතුඹ. එවිට තභ තභන්සග්
බහනහ ටුතතු මුදුනුඳත් නු ඇත.
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 ධයාන අංග ඳව
භහධිඹ අපූණහ භට්ටභට දිුතණු වී පථභසඹන් ඇති න ධයහන භහඳත්තිඹ
තුශ අං ඳවක් ඵරත් ඳතී. ඒහ “ධයානාංග” සේ. එනේ :–

1. විතකූඹ :ඕදහත සිණ ඳටිබහ නිත්ත්ත භතට සිත නංන සබහඹයි. එඹට සිත
සඹොමු කිරීභ, පිහිටුවීභ සවත් ළට හ තඵන ඵ යි.
(අයමුණට සිත නළංවීභට සභඹ උඳහරී සේ.)

2. විචායඹ :ඕදහත සිණ ඳටිබහ නිත්ත්ත භත සුදු …/// ඹනුසන් ඹළි ඹළිත් සිහි
නුණ වළසියවීභ, ඳළළත්වීභ, විචහරීභ, වහත්ඳසින් භ පිරිභදින සබහඹක්
දළක්වීභ යි. එනේ අයමුණට නළංව සිත එහි වළසියවීභ යි. (සේ භගින්
අයමුසේ වළටි හිතට ටවහ සදයි.)

3. ප්රීතිඹ :ඕදහත සිණ ඳටිබහ නිත්ත්ත භත සිත පසභෝදඹට ඳත් යන ඵයි. එඹට
ළභති න සබහඹ යි.
(නිත්ත්ත සවේතුසන් රඵන ප්රීතිඹයි. එනේ ඳටිබහ නිත්ත්ත පිරිභළදීභ නිහ
එහි සිත පසභෝදඹට ඳත්වීභ යි .)

4. සුඛඹ :ඕදහත සිණ ඳටිබහ නිත්ත්සත් යඹ සුසේ අත්විඳින ඵයි. එඹ
අත්දළීමභ යි. පන්න වළඟුත්න් තුටු වීභයි.
(අයමුසේ ළඳත් වීභ.)

5. ඒකාග්රතා :- (එකඟඵ/ලාන්තඵ)
ඕදහත සිණ ඳටිබහ නිත්ත්ත තුශටභ සිත කිහ ඵළ එහි සිත ලහන්ත
සිටින සබහඹ යි. ේපර්ණසඹන් භ සිසත් එඟ ඵයි, තවවුරු ඵයි.
(සේහ ඕදහත සිණ බහනහ මුල් යසන දක්හ ඇත.)
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විතකූඹ අයමුණට සිත නළංවීභ ද, විචායඹ අයමුසේ සිත වළසියවීභ ද, ප්රීතිඹ
අයමුණ සස්ථ සිත පසභෝදභත් කිරීභ ද, සුඛඹ අයමුසේ ය විඳීභ ද, ඒකාග්රතාඹ
අයමුසේ සිත ලහන්ත තළන්ඳත් කිරීභද සිදු යයි. විතර්කහ දී සේ එ එට
“ධයානාංග” ඹළයි කිඹනු රළසබ්. එභ ධයහනහං මවඹට “ධයාන” ඹළයි කිඹනු
රළසබ්.
 භර ඵළඳුණු සරෝව තක ඹක් එක් අතකින් තයසේ අල්රහ සන අනිත් අතින්

බුරුසුකින් පිරිභදි යි. එවිට ටිකින් එභ භර ඉත් වී තක ඹ දිදුශන ඵට
ඳත් නු ඇත. තදින් අල්රහ ත් අත “විතර්කඹ” සරත්, බුරුසු ත් අතින්
ඇතිල්ලීභ “විචහයඹ” සරත් රන්න. තක ඹ දිදුශන ඵට ඳත් වීභ
ඳරිමූ කිරීසභන් සිසත් ආසරෝ නිත්ති ඳවශ වීභ වහ භහන ඹ.
 ටු එක් තුඩක් සක්න්ද්රඹ සර විය, ඳළන්ර හිත අසනක්

ඳළත්ත සට්ට යළවීසභන් භනහ ෘත්තඹක් ඇත වළ. සභහි
සක්න්ද්රඹට ලක්තිභත් සනොසල්සන්න වියන තුඩ “විතර්කඹ” සර ද,
ඳළන්ර හිත සට්ට ළයසන අනිත් ඳළත්ත “විචහයඹ” සර ද
රන්න. අයමුසේභ සිත පිහිටුහ බුරුල් වීභට, ළරවීභට, සනොදී වි
යනුසේ “විතර්කඹ” භගිනි.
 අයමුණ පිළිඵ ප්රීතිඹ ඇති ව විට බහනහ කිරීසේ ළභළත්ත , ලක්තිඹ ඩහ

පඵර සේ. ඒ භ සු ඒහග්රතහඹන් ද ඇති ව විට ධයහන චිත්තඹ සථහය
නු ඇත.

 ඒ ඒ ධයහනහංඹන් භගින් ඒ ඒ නීයණ ධමූඹන් දහ රනු ඇත. එනේ :I.

විතර්කඹ භගින්,

- ථීනත්ේධඹ දහරයි.

II.

විචහයඹ භගින්,

- විචිකිච්ඡහ දහරයි.

III.

ප්රීතිඹ භගින්,

- යහඳහදඹ දහරයි.

IV.

සුඹ භගින්,

- උේදච්ච කුක්කුච්චඹ දහරයි.

ඒහග්රතහඹ භගින්,

- හභච්ඡන්දඹ දහරයි.

V.

සේ ඒ ඒ ධයහනංඹන්ට විරුේධ නීයණ ධමූඹන්ඹ.

17

 ඳංච සීබා
“ධයහන රහභිඹහ විසින් රළබ ධයහන සථිය බහඹට ඳත්ය ළනීභට ශුතතු
ටුතතු යහශිඹ සීබහ පුහුණුයි”. එනේ, ධයහනහං ආදිඹ රිසිසේ ඹටත්
සොටසන ඳත්න්නට භත් ඵයි. ඹතුරු ඳළදිඹක් ඳළදවීභට භනහ හුරු ය
ත් දක්ෂ රිඹදුසයකු එඹ කිසි අනතුයක් නළති, සනොසඹක් ආහයඹට, සිත් න්නහ
ආහයඹට, ඳළදවීභට ඹළි ඹළිත් හුරු ය නී. එසභන්භ සඹෝගීන් වන්සේ ද ඹළි
ඹළිත් ධයහනඹන්ට භළදී, දක්ෂ සර ධයහනඹන් ඳංච සී බහඹට ඳත් යසන
එඹ භනහ තවවුරු ය ත ුතතුඹ. ඳංච සීබහඹන් නේ :-

1. ආජ්ජන සිඹ :ධයහනඹට භළදී, ඉන් නළගීසිට (භසනෝේහයහජ්ජනසඹන්) එහි
ධයහනහං ආර්ජනහ ය ඵළලීසේ ඇති වළකිඹහ යි. දළන ත වළකි ඵ යි.

2. භාඳජ්ජන සිඹ :ළභති ඕනෆභ සරහ දී ධයහනඹට භළදීසේ ඇති වළකිඹහ යි.

3. අධිට්ඨාන සිඹ :ධයහනඹට භළදී සිටීභට අධිසඨහන ශ මුළු හරඹභ එභ ධයහනඹට භ
ළදී සිටීසේ ඇති වළකිඹහ යි. “සභතයේ හරඹක් සභභ ධයහනසේ සිටීේහ
යි” අධිසඨහන ය එභ හරඹ භ සිටිඹ වළකි ඵයි.

4. වුට්ඨාන සිඹ :ධයහනසඹන් නළගී සිටීභට අධිසඨහන ය ත් සභොසවොසත්දීභ ධයහනසඹන්
නළගී සිටීසේ ඇති වළකිඹහ යි.

5. ඳච්චසක්ඛණ සිඹ ධයහනහං භනහ, රිසි සේ ේභ්ථලනඹ කිරීසේ ඇති වළකිඹහ යි. සභඹ
ආර්ජනහ සිඹ වහ ේඵන්ද්රු ඹ. සන නේ ආර්ජන සිඹට ඩහ සභහි දී
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ධයහනහං පඵර වඳුනහ නී. එක් එක් ධයහනහංසේ “ෘතයඹ” ලසඹන්
සන් සන් ටවහ නී. එනේ :I.

විතකූඹ

– සිත අයමුණට නළංවීසේ ෘතයඹ

II.

විචායඹ

– සිත අයමුසේ වළසියවීසේ ෘතයඹ

III.

ප්රීතිඹ

– සිත පිනවීසේ ෘතයඹ

IV.

සුඛඹ

– එභගින් හයි භහනසි තුට ඇති කිරීභ

V.

ඒකාග්ග්රතා – සිත අයමුසේ නතය යන ෘතයඹ

ඹනුසන් ේභශූනඹ කිරීසේ ඇති වළකිඹහ යි.
තභන් රඵහ න්නහ ව ඒ ඒ ධයහනඹන් සභභ සීබහ ඳව භගින් පුරුදු ය
ත ුතතු ඹ. එවිට ඒහ පඵර භහඳත්ති ඵට ඳත් නු ඇත. “ධයහන රත් සඹෝගී
සතසේ, භහ විසින් සේ සේ සබෝජන ශහ, සභඵඳු අඹ ඇසුරු ය, සභන් ඉරිඹේ
ඳත්හ, සභන් iDතු m%dඹන් රඵහ සේ ධයහන රදිත්” ඹළයි රහ සසු
භහධීන්ට ද එභ m%dඹ ඹන් උඳසඹෝගී ය ත වළ.

 භ තලි් කමූ්ථාන
බුදු දවසේ බහනහ පධහන ලසඹන් සොටස සදට සඵදනු රළසබ්.
එනේ “භථ බානා වා විදර්ශනා බානා” යි. භථ බහනහ ඹනු, චිත්ත මචතසිඹන් විසිසයන්නට සනොදී එ අයමුණ තළබීභට යනු රඵන බහනහ
යි. එනේ කුල් සිත් පිළිඵ එඟතහඹ ඇති ය ළනීභ යි.

 භථ බහනහ ළීභ වහ අයමුණු වතළිවක් සේලනහ ය ඇත. එනේ : කසිණ බානා දඹ
1. ඳඨවි කසිණ

6. පීත කසිණඹ

2. ආසඳෝ කසිණ

7. සරෝහිත කසිණ

3. සත්සජෝ කසිණ

8. ඕදාත කසිණ

4. ාසඹෝ කසිණ

9. ආසරෝක කසිණ

5. නීර කසිණ

10. ආකා කසිණ
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 අසුබ බානා දඹ
1. උද්ධුභාතක

6. වික්ඛිත්තක

2. විනීරක

7. වතවික්ඛිත්තක

3. විපුබ්ඵක

8. සරෝහිතක

4. විච්ඡිද්දක

9. පුරක

5. වික්ඛායිතක

10. අට්ඨික

 අනු්ති දවඹ
1. බුද්ධානු්ති

6. සද්තානු්ති

2. ධම්භානු්ති

7. උඳභානු්ති

3. ංඝානු්ති

8. භයණානු්ති

4. සීරානු්ති

9. කාඹගතාති

5. චාගානු්ති

10. ආනාඳානති

 තය බ්රව්භ විවයණ
1. සභත්තා

3. මුදිතා

2. කරුණා

4. උසප්ක්ා

 තය ආරුඳය
1. ආකාානඤ්චාඹතනඹ
2. විඤ්ඤාණඤ්චාඹතනඹ

3. ආකිඤ්චඤ්ඤාඹතනඹ
4. සන්ඤ්ඤානාඤ්ඤාඹතනඹ

 ආවායසේ ඳටික්කර ඤ්ඤා
ලරීයසේ ඹළපීභට න්නහ ඵක ංහය ආවහයසේ පිළිකුල්ඵ සිහි කිරීභ.
 චතු ධාතු ත්ථානඹ
ජී, අජී සිඹල්ර ඳඨවි, ආසඳෝ, සත්සජෝ, ාසඹෝ ඹන ධහතු සොටස
වතයට සඵදහ ඵළලීභ.
ආදී ලසඹන් භථ බහනහසේ සොටස වතළිවක් ඇත .සේ වළභ
මූසථහනඹකින්භ වළභ ධයහනඹක්භ සනොරද වළ .ඒ ඒ මූසථහන භගින් ඒ ඒ
භහධි භට්ටේ ඳභණක් රද වළ.
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 ඒ ඒ බහනහ ක්රභ ඳතින, සනොඳතින තළන්, භූත් තර ලසඹන් සන් යනු
රළසබ්.

එනේ :-

 සදේ සරෝඹන්සග් ද අසුබඹ, හඹ තහ තිඹ, ආවහස්ථ ඳටික්ූලර

ංඥහ ඹන සේ බහනහ ක්රභ සදොශ නළත.
 සදේ සරො නළති එභ බහනහ ක්රභ සදොශ වහ ආනහඳහනති බහනහ

බ්රවසභ සරෝසඹහි නළත.
 අරඳ සරෝඹන්සග් අරඳ මූසථහනඹ වළය සන කිසික් නළත.
 භනුය සරෝසේ භ තළිස මූසථහනඹන් භ ඳතී.

සිඹලු ධයහන භහඳත්ති, විදශූනහ ඤහණ හිත භ - පර නින් සු අසඵෝධඹ
පිණි ඳතින ෆභ මූසථහනඹක්භ භනුය සරෝසේ ඇත.

 ත ද ආදිේත්ඹහට ත සනොවළකි භහධි භට්ටේ ීමඳඹක් ද ඳතී. එනේ : උසප්ක්ෂහ බ්රවසභ විවයණඹ වහ අරඳ භහඳත්ති ඳශමුසොට ළියඹ සනොවළ.
 සභත්තහ, රුණහ, මුදිතහ ඹන බ්රවසභ විවයණ සනොඩහ, උසප්ක්ෂහ බ්රවසභ

විවයණඹ ළියඹ සනොවළ.
 රඳහචය ධයහන තය සනොඩහ අරඳ භහඳත්ති සනොරද වළ.

බහනහ කිරීභ වහ මුක න්භ ඔඵ ඊට සුදුසු පසේලඹක් සතෝයහ ත ුතතුඹ.
එඹ සනොසඹක් ආහයසේ ඳළිසඵෝධක න් සතොය ව නිවඬ, නිංර ඳරියඹක්
නේ ඩහත් උචිතඹ. එසභන්භ තභ ලරීයඹ සභන්භ අට පසේලඹන් ද පිරිසිදු තඵහ
ළනීභ තුළින් සිසත් වටන්නහ සිතුවික  ද පිරිසිදු වී සිහි නුණ දිුතණු නු ඇත.
එසභන්භ තභන් වහ එට බහනහ යන සඹෝගීන් පිරික් අතය එක් බහනහ
කිරීභ ද සුදුසු න්සන් ඹ. භන්ද එහි දී නිතය බහනහ යන්නන් ද්ථලනඹ වීභ නිහ
තභන්ටත් වීයඹ ඇති වී, නිතය අපභහදී වීභට ටුතතු ළශසේ. එසභන්භ
අකුල්හරී හයි, හචසි, භහනසි ටුතතුරට ඇති ඉඩඩ ද ඉන්
ඇහිසයනු ඇත. ගුරු උතුභන් වන්සේරහසග් සසන්භ නින් සු සොඹහ ෘජු
භහර්ගඹභ භන් කිරීභට ද ඉඩ ළරසනු ඇත.
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එසභන්භ පිරික් ඇසුරු කිරීසේදී ධයහන පතිඳත්තිඹට සනොනළංහ ව, සනොසඹක්
ටුතතුර නියත න වික්ෂිප්ත සිත් ඇත්තන් දුරු ශ ුතතු ඹ. සදතිස ථහක න්
ල් සන, චන ඳහරනඹක් නළති ඳහදසරෝලී (අනලය ව භන බිභන් රට
ළභති) පුේරඹන් බහනහ යන්නන්ට ඳළිසඵෝධඹකි. එභගින් ඇතළමුන්සග්
ත්දිටු භතිභතහන්තය ඳහ රහ ඒභට ඉඩ ඇත. මනසක්රභය පතිඳදහට පිළිඳන්,
භහහිත සිතක් ඇති, ද ථහක න් ුතතු, අල්ඳ ක්රිඹහ ඇති, රයහණ ත්ත
බ්රවසභචහරීන් වන්සේරහසග් ඇසුය තුළින් තභන්සග් බහනහ අයමුණු මුදුන්ඳත්
ය ත වළකි නු ඇත.
“භාධිකම්මික් ඵරතී පි ද්ධා ට්ටති”
“භහධිඹ ඩන සඹෝගිඹහ වට ේධහ ඵරත් වීභ අලය ඹ”.
ඹසභකුසග් ශේධහ අඩු නේ, බහනහ ඳරිමූ ශ ඳභණින්භ තභ බහනහ
මුදුන්ඳත් සනොවසේ ඹළයි ඔහු තභ උත්හවඹ අත්වළය දභනු ඇත. “බුදු rcdKka
jykafia දහශ සේ පතිඳත්ති ඒහන්තසඹන් භ සිේධ න්සන් ඹ”යි භවත්
විලසහඹකින් දිට බහනහ යන්නහට බහනහ පර නු ඇත. විදශූනහ
බහනහක් යන සඹෝගිසඹකුට නේ අලය න්සන් පඥහසේ ඵරත් වීභයි.
බහනහ යන්නහ ඉසිඹ ුතතු ෆභ තළනදීභ නුණින් රහ ඉසීසභන් ටුතතු
යයි. වීයඹ ශ ුතතු තළනදි නුණින් රහ වීයසඹන් ටුතතු යයි. කුසීත
සතු අට, ආයේබ සතු අට, ංසේ සතු අට ආදිඹ සිහිඳත් ය ය බඹ
ඇති ය සන නුණින් රහ සසරස තන දළිය වීයසඹන් ටුතතු ශ ුතතු
ඹ.
එසභන්භ “සබෝජනසේ භත්තඤ්ඤුතාඹ” ද පුරුදු ය ත ුතතු ඹ. තභන්ට
m%dඹ, අm%dඹ ආවහයඳහන වඳුනහසන, එහි ඳභණ දළන බහනහට ඳවසු න
අුතරින් පතයසේක්ෂහ සිහිසඹන් ආවහය කි ශ ුතතු ඹ. ත ද “ජාගරිඹානුසඹෝගඹ”
තුළින් ද අපභහදී බහනහ පර සනශහ ත වළ. ඹසභක් හයි භහනසි ශභඹ
අධිත්, අදක්ෂත් ළඹ යයි නේ ඔහුට අධි නින්දක් අලය සේ. සභසේ අදක්ෂ
සනොවී අධි ඵහහිය ටුතතුක න් සන් වී තිභත් ඉරිඹේ ඳත්න සඹෝගිඹහ
තභ බහනහභඹ දිුතණුත් භ නින්ද පිළිඵ අලයතහඹ අඩු සත්න් ඹන ඵ
අත්දකිනු ඇත. නින්ද අඩු ය බහනහ කිරීභ තුළින් සනොසඹක් ඹවඳත් පතිපර
රළසඵනු ඇත. යහහදී සසරස ධ්ථභඹන් අතිලසඹන්භ ඹටඳත් නු ඇත. නමුත්
අධි නිදි ළරීභ තුළින් හයි සභන්භ භහනසි සයෝඹන් ද වට ත වළකි ඹ.
තද නිදිළරීභ තුළින් ඳසු දින බහනහ හයඹන් වරිවළටි ය ත සනොවළකි වීභට ද
ඉඩ ඇත. එඵළවින් සභහි දී තභ සෞය තත්ඹ, ඹ, සේලගුණ ආදී හයණහන්
ළනද ශහ ඵරහ ගුරු උඳසදස භත ටුතතු ශ ුතතු ඹ. තද නිසයෝගීඵ
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බහනහට විසලේසඹන් භ අලය න්නකි. සුලු සවෝ සයෝහඵහධඹක් උත්න්න ව
විට එඹ බහනහ සිත දුඵර වීභට පඵර ඵරඳහනු ඇත. (භථ බහනහට
විසලේසඹන් භ) නිසයෝගී අඹට අේඩ, ඳවසුසන් බහනහ ය සන ඹහ වළ.
සඹෝ යහඹහභ අබයහ අනුභනඹ කිරීභ, විවිධ ඖධ ක්රභ බහවිතහ කිරීභ
ආදිසඹන් ලරීයඹ නීසයෝගී ඳත්හ ත වළ. අධි ලරීයඹ සසව කිරීභ ද
බහනහට ඵහධහකි.
එසභන්භ විවිධහහය චරිතඹන්ට සෝචය න සනොසඹක් මූසථහන ඇත.
සිහි නුණින් ුතතු පුේරඹහට භ ඕනෆභ මූසථහනඹක් හ්ථථ නු ඇත. තද
ඔඵ ඕනෆභ බහනහ මූසථහනඹක් ළියඹ ුතත්සත් නිසයණධයහලසඹන් භ ඹ.
තභන්සග් ජීවිතඹ තුශ ටුතතු යර ව තයභට, අනහත පහ්ථථනහ අඩු ව තයභට,
අතවළරීසේ ලක්තිඹ ඇති තයභට බහනහ ඳවසු න්නහක් සභන් භ පතිපරදහඹ ද
නු ඇත. සඹෝගීන් වන්සේ ඵහහිය ව සඵොසවෝ ටුතතුක න් ඈත් සල්ඳ ව
ටුතතු ඇත්සතක් විඹ ුතතු ඹ. බහනහට විරුේධ ව සිත අවුල් යන, සිත කුපිත
යන ළඩ ටුතතු, ථහඵව ආදිඹ ද සනොශ ුතතු ඹ. එසේ වු සවොත් බහනහ
නීය නු ඇත. එසභන් භ බහනහට අභතය මදනි  යන ෆභ
ටුතත්තදීභ ඒ සිඹල්රභ සිහිසඹන්භ කිරීභට  ඵරහ ත ුතතු ඹ. එසේ
සනොය විසිරුණු සිතින් ටුතතු කිරීසභන් සනොරද භහධි සනොරළසඵන අතය රළබ
භහධීන්ද පිරිහී ඹනු ඇත. සිහිසඹන්භ ටුතතු කිරීභ භගින් එඹ බහනහට ද
උඳහය නු ඇත. තභ පධහන බහනහ මූසථහනඹට අභතය අසථහනුූලර
තය භටවන් ළීභ ද භවත් සේ පසඹෝජනත් නු ඇත.
පුයහණ ත්නිසුන් ගිණි උඳදහ ත්සත් ලී සදක් එට ඇතිල්ලීසභනි. ගිනි
ෆභ සනොනත්හ ගිනි ඉඳදසන තුරුභ ශ ුතතු ළඩකි. ියන් ඩ නතය
යත්න් යන ගිනි ෆභ තුළින් ගිනි ඉඳදවිඹ සනොවළ. භන්ද නතයයන විට යත්
ව ටි නිවී ඹන නිහඹ. එවිට ඹළිත් මුර ඳටන් යත් ශ ුතතුඹ. නළත නතය යන
විට ඹළිත් නිවී ඹයි. අත ඳඹ සේදනහ, ඇඟ ළසීේ, භළසි භදුරුන් එශන්නට ඹහභ
ආදිඹත් භ ගිනි ඉඳදවිඹ සනොවළ. එසභන්භ සඹෝගීන් වන්සේ ද විවිධහහය
රුණු නිහ බහනහ අතයභ නතය සනොර ුතතුඹ. ආධුනි සඹෝගිසඹකු
බහනහ නතය ශ සවොත් ඔහු ඹළිත් මුර සිට එඹ ඳටන් ත ුතතුඹ. සොසතක්
පීඩහ රළබ ද අේඩ බහනහ කිරීභට අධිසඨහන ය ත ුතතුඹ. පුයහතනසේ
භික්ෂුීමන් වන්සේරහ ඳහ ය දු දළ, තභ දිවි ඳයදුට තඵහ දුක්ක්ෂත රින්
අතත්දීභට අධිසඨහන ඵර පිහිටුහ සන වී¾hඹ ළඩූව.
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කුභරිඹන් සිේ සදසනකුසග් කතා ්තු
ේධහතිස භවයජු යහජහබයණ ඉත් සොට, අටසිල් සන, තුන් භක්
මුළුල්සල් විවහයසඹහි භ නළතී සිටිසේ ඹ. ආවහය න්නහ සේරහ ඳළත්ණි විට
හහත් වළසන පිේඩඳහතසේ සොස යහජ සේවිඹසන් ආවහය රඵහ නී.
ඕසතොසභෝ යජුට ඳළවිේසදකුට සභන් ළශීම ඹ. එල්හි යජුසග් ද කුභරිඹ ඳළවිදි
වීභට යජුසන් අය ඉල්ලව. ඳසු පුසයෝහිත ඵමුණහසග් දිඹණිඹ ද, ඇභති දුක්
ද, සසශඹිසඹකුසග් දුක් ද ඹනුසන් සිේසදසනක් එක් වී ඳළවිදි විඹ. යජතුභහ ද
ඔවුන්ට “ය බිසඹන් බිඹඳත් වන් සීරඹ විසින් නනු රළසබ්” ඹනුසන්
අහද දුන්ව. අනතුරු ඔවුන් ය බිඹ ආ්ථජනහ ය, තභන්ට අහද ය
සන, බහනහ යන්නට අධිසඨහන ඵර පිහිටුහ ත්ව. ඳසු එක්සනහ සනල්ක 
ඇට ඳව ඵළගින් සන ඉන් එක් හි භත ද, සදක් සදවුය භත ද, ඉතිරි සනල්ක 
ඇට සද සදදණ භත ද, තඵහ සන ත් රෑ දහරක් පුයහ අේඩ බහනහ ශව.
ත්න දහ සේ භික්ෂුීමන් වන්සේරහ සිේ සදනහ භ උත්තරීතය අරිවත්ඹ
හක්ලහත් ය ත්ව.
සභසේ සඹෝගීන් වන්සේ ද බහනහ යන විට ඇතින සුළු සුළු පීඩහන්,
ඵහධහන් ඉත්න්, අඳහඹ ඵඹ, සයහි දුක්ක්ෂතත්ඹ ආදිඹ නිතය සභසනහි
යත්න් m%ධන් වී¾hh ළීභට දළිය අධිසඨහන යත ුතතුඹ. එවිට බහනහ
භගින් නිසි පර සනරහ ත වළකි නු ඇත.
නසඹන් අල්රහ සන ආ දහභරි කුළු සොසනකු හික්භහ ළනීභට නේ
ලක්තිභත් රැවළණකින් ලක්තිභත් ණු ඵළ තළබිඹ ුතතු ඹ. ආවහයඳහන ද
සනොදිඹ ුතතු ඹ. ඌ ඳශහ ඹෆභට සතයේ දළඟලුත් මඹත්, ණුත් ලක්තිභත්
නිහ ඹහත සනොවළකි නු ඇත. ආවහයඳහන නළති නිහ ද සසවසීභ නිහ ද
දහභරි කුළු සොනහ සවේඵත් වී අහනසේ ණු මුර දළඳසන් ළසටනු ඇත.
අනතුරු ඌ ීමරු ය සන අලය ළඩඳශ ත වළ. එසභන්භ ඤහණන්ත
සඹෝගී සතසේ ණඹක් ළනි ඳංච හභසඹන් බරිත ව, දහභරි සොසනක් ළනි
අදහන්ත සිත ලක්තිභත් ණුක් ළනි පඵර බහනහ අයමුණක් භත, ලක්තිභත්
මඹක් ළනි ව පඵර සිහිඹකින් ුතක්ත බහනහ අයමුසණහි ඵළ තඵයි. සොනහට
ආවහය සනොසදන්නහ සේ ඳසිඳුයන්ට ද රඳහදී අයමුණු සනොසදයි. එභ නිහ සිතට
රළ ළනීභට සනත් අයමුණු ද නළත. සිහි නුණ ලක්තිභත් නිහ සිතට රළගිඹ
වළකි එභ තළන භටවන් අයමුණ ඳභණයි. අහනසේ දහභරි සිත දභනඹ වී
භටවන් අයමුණට භ එඟ වී ඳති යි. එවිට එඹභ යත් නු ඇත. සභසේ
දභනඹ යසන ඒ තුක න් ත් සිත ඳසු දිුතණු ය සරොවී සරොවුතුයහ සු ේඳත්
සනශහ ත වළකි නු ඇත.
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ඳයං බහනහ ළීභ වහ ළඳ රුප් ආහයඹට ආනඹක් හ ත
ුතතුඹ. “ඹ සඹෝගීන් ව ඳහදර ආඵහධ ඇති සඹෝගීන් වළය අන් ෆභ
සසනක්භ ඳයං බහනහසේදී ඳේභහනඹ පුහුණු වීභට උත්හව යන්සන් නේ
භළනවි.” එසභන්භ තය ඉරිඹේසන්භ ද බහනහ පුහුණු ශ ුතතුයි. එසභන්භ ඔඵ
බහනහට ඉ ත් වහභ භහධි නිත්ති පට ය ළනීභට දළිය
ඵරහසඳොසයොත්තුසන් උත්හව සනොශ ුතතු යි. ළවළල්ලුසන්, පිළිසළින්
බහනහ යන විට භනහ පතිපර රළසඵනු ඇත. තද ඹේ බහනහ චනඹක් තභන්ට
සවොට හුරු ව විට එඹ ඉසබ්ටභ කිඹසන තිඹක් දළසනනු ඇත. නමුත් එහි දී
තභහ සනොදළනුත්භ හිත සනත් අයමුණුර දුනු ඇත. එ ඳළත්තකින් බහනහ
ඩන අතය තත් ඳළත්තකින් සසශස රහසන එනු ඇත. එවිට ඒහ ංචහ
වත සිත් සඳශක් ඵ භනහ ටවහ ත ුතතු යි. එඵළවින් නිතයභ සිත පිට
ඹන්සන් දළයි විභසික භත් විඹ ුතතුයි. ඒ වහ තිඹ, භහධිඹ දිුතණු ය ත ුතතු යි.
තීක්ෂණ අධහනඹකින්, සිහි නුණකින් බහනහ ය සන ඹහ ුතතුඹ.
තද බහනහසහි දී ළශකික භත් විඹ ුතතු රුණක් නේ ඳයංසේ සිට
සනොසඹක් අයමුණු ළන ල්ඳනහ යත්න් හඹ සනොශ ුතතු ඹ. එසේ යයි නේ
බහනහසේ නිසි පර සනශහ ත සනොවළකි න අතය ඇතළේ විට තභන් තුශ
සසරස ධමූඹන් ද ධූනඹ වීභට ද ඉඩ ඇත. තභන් රළබ භහධි නිත්ත්ත
සනොසඹක් ආහයසේ සනොසිතිඹ වළකි රුණුක න් ඳහ ංචහ වත
අතුරුදවන් නු ඇත. එභ නිහ ගුරු ඇසුරින් නිතය දළනුභ රඵහ සන භහධි
නිත්ත්ත රැ ත ුතතු ඹ.
නිසි ආහයඹට ලහන්ත බහනහ යන විට ඉතහ කුඩහ ලබ්ද ඳහ භවත් සේ
ඇසන්නට ඳටන් නී. එසභන්භ විවිධ අදවස, ල්ඳනහ හිතට රහ එන්නට
ඳටන් නී. සිත ඳවදන, සසරන, පිළිකුල් වත එසභන්භ බඹහන ව ද
ද්ථලනඹන් ඇසින් දක්නහ සේ සිතට සඳසනන්නට ඳටන් නී. සසේ නමුත් නිසි
උඳසදස භත දිටභ බහනහ යන විට සසභන් සසභන් සිත ංය වී බහනහ
තභන්ට ඉතහ ත්හිරි සදඹක් නු ඇත. එභ ප්රීතිභත් ඵ නිහ ආසරෝ නිත්ති ඳහ
ඳවශ විඹ වළ. ආවහය, iDතු, පුේර ආදී රුණු m%dඹ සර රළසඵයි නේ
බහනහසේ පතිපරඹන් ද ඩහත් ගුණහත්භ නු ඇත. තද බහනහසන් නිඹභ
පතිපර රඵන්නට නේ සඹෝගීන් වන්සේ ඉතහ ීමරු විඹ ුතතු ඹ. භන්ද සභඹ
තර්කසඹන් ජඹ ත සනොවළකි ධමූඹක් න නියි. එඵළවින් නිතයභ ගුරු සෞයඹ
සඳයටු සොට එභ අහදඹන් භනහ පිළිඳදිත්න් ටුතතු ශ ුතතුයි.
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විවිධාකාය නිමිති ර්ග
බහනහ කිරීසේ දී නිත්ති පටවීභ ෆභ සදනහටභ එභ ආහයඹට සිදු
සනොසේ. පුේර ංඥහ අනු එඹ විවිධ සේ. නිත්ති ඳවර න ආහයඹන් දව වතක්
ළන දවන් සේ.
1. ඉඹුල් පුළුන් සයොදක් සේ

(උග්ව නිත්ත්ත)

2. දිට අදින රද පුළුන් සයොදක් සේ

(උග්ව නිත්ත්ත)

3. රහ ඹන සුශං ධහයහක් සේ

(උග්ව නිත්ත්ත)

4. සිකුරු තරු සේ (දීප්තිභත්)

(උග්ව, ඳටිබහ නිත්ති)

5. දීප්තිභත් භළණික් සේ

(ඳටිබහ නිත්ත්ත)

6. දීප්තිභත් මුතු ළටඹක් සේ

(ඳටිබහ නිත්ත්ත)

7. පු  නහයටිඹ සේ

(උග්ව, ඳටිබහ නිත්ති)

8. වයත් ලී ළඵළල්රක් සේ

(උග්ව, ඳටිබහ නිත්ති)

9. දිට සත රණුක් සවෝ නරක් සේ

(උග්ව, ඳටිබහ නිත්ති)

10.භල් දභක් සේ

(උග්ව, ඳටිබහ නිත්ති)

11.දුේ සිළුක් සේ

(උග්ව, ඳටිබහ නිත්ති)

12.විහිදුණු භකුළු දළරක් සේ

(උග්ව, ඳටිබහ නිත්ති)

13.ඳළතිරී ගිඹ සුදු ශහකුශක් සේ

(උග්ව, ඳටිබහ නිත්ති)

14.සනළුේ භරක් සේ

(උග්ව, ඳටිබහ නිත්ති)

15.යථ සයෝදඹක් සේ

(උග්ව, ඳටිබහ නිත්ති)

16. භඩර සේ

(උග්ව, ඳටිබහ නිත්ති)

17.හිරු භඩර සේ

(උග්ව, ඳටිබහ නිත්ති)

පුේර ංඥහනුූලර ත්න් එක් ආහයඹකින් සවෝ මීට භහන ආහයක න්
නිත්ති ඳවශ විඹ වළ. සේහ සඵොසවෝ විට අතීත හරසේ නිතයභ පුේරඹන්සග්
සනත ළටුණු සුරබ ද්ථලනයි. සේහයින් භවයක් ්ථතභහන පුේරඹන්ට
සනතින් දළ ළනීභට දු්ථරබඹ. එඵළවින් එභ නිත්ති ංඥහ සනුට ්ථතභනසේ
නිතය සනත ළසටන, සභභ නිත්තිරට භහන නිත්ති සඹෝගීන්ට ඳවශ විඹ වළ.
ඇතමුන්ට විදුළි බුබුළු, ටිුතබ් රයිට්, විලහර අත්ඳන්දුක්, සුදු සයේදක් ආදී සරසින්
ද සේ නිත්ති ද්ථලනඹ විඹ වළ.
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 ත්රිවිධ භාධිඹ
බහනහ කිරීසේ දී දළන ත ුතතු මක  රුණු වඹක් ඇත. භටවන්
ඳළවළදිළි ය ළනීභට සේ භගින් ඉතහ ඳවසු නු ඇත. ඒහ භාධි ආකාය තුනක්
සර ද, නිමිති ආකාය තුනක් සර ද දළක්සේ.

 භාධි ආකාය තුන
1. ඳරිකමූ භාධි බානා
ඹේ කිසි බහනහයේභණඹ සිත පිහිටුහ සන එඹ ඹළි ඹළිත් සභසනහි
කිරීසභන් ඇට සඳසනන්නහ සේ එඹ සිතට සඳසනන සර පුරුදු යන බහනහ
“ඳරිකමූ බානා” යි. ඳරිමූ නිත්ත්සතහි සිත ඵළ තඵහ සන ඩන ආයේබ
බහනහ ඳරිමූ බහනහ නේ සේ. සභඹ නීයණ ධමූඹන් ඹටඳත් වී සිසත්
එඟඵ මුක න් භ රළසඵන අසථහයි. සභඹ භ තළිස මූසථහනඹන්සන්භ
පර්ණඹ ශ වළ.

2. උඳචාය භාධි බානා
නීයණඹන් ඹටඳත් ය බහනහ අයමුණ සිතට ඳත් ය ත් තළන් ඳටන්
අපූණහ චිත්තඹට ශං න තුරුභ සෝතභූ සිත දක්හ ඳතින බහනහ උඳචහය
බහනහයි. ඳරිමූ භහධිඹ ඉක්භහ ඊශඟට රළසඵන භහධිඹ සවත් ධයහනඹට
සඳය ඳටිබහ නිත්ත්ත අයමුණු ය න්නහ භහධිඹ උඳචහය භහධිඹ යි. සභහිදී
නීයණ ධමූඹන් තයභක් දිගු රට, විලසේබන ලසඹන්, භධයභ සර ඹටඳත්
වී ඉන්ද්රිඹ ධමූඹන් ඵරත් නු ඇත. උඳචහය භහධිඹ නහහි ධයහනඹට ශං ව
භහධිඹ යි. එහි දී සිත යක් නිත්ත්ත අයමුණු යන අතය යක් බහංඹට ද ළසට්.
එසේ න්සන් සභහි දී ධයහනහං ලක්තිභත් නළති නියි. “ශදරුසකු සදඳයින්
නළගී සිටීභට ළරසු ද ඹළිත් බිභට ළසටන්නහ සේඹ”. සභඹ ද භ තළිස
මූසථහනඹන්සන්භ රද වළ.

3. අපූණා භාධි බානා
භවේත බහඹට, ධයහන භට්ටභට ඳළත්ණි බහනහ (සරෝසෝත්තය
භහධීන් ද) “අපූණා බානා” නේ සේ. සභහිදී සිත ේපර්ණසඹන් භ අයමුණට
නළගී, නළතී සිටීභ, අයමුණු ත වීභ සිදුසේ. එනේ, ධයහන සබහඹ යි.
පිළිසළින් බහනහ යන්නහට ඳරිමූ භහධිසඹන් ඳසු උඳචහය භහධිඹ ද
අනතුරු පඵර ධයහනහං පට සනහ නේ සෝතභූ සිතින් එපිට ඇති ඳශමු
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න අපූණහ භහධිඹට ඳත් නු ඇත. සභභ භවේත ජන් චිත්ත වීථීන් නහහි
“අපූණා වීථී ” නේ සේ. අපූණහ භහධිඹ තුශ ධයහනහං ලක්තිභත්, ඳරිපර්ණ
ඳතී. සභහිදී ජන් සිත් සඳශක්භ දිටභ ඳවශ න අතය අතයතුය දී බහං
ඳතනඹක් ද සිදු සනොසේ. අපූණහ කුර ජන සවත් ධයහන ජනඹන් එභ ධයහන
චිත්ත න්තතිසේ ලක්තිසඹන්භ දිට ඳළතිඹ වළ. “ඵරත් පුරුසඹක්” මුළු
දසේ භ හිට සන ළඩ යන්නහක් සභනි. සඹෝගී කුරතහඹන් අනු සභභ
ධයහන සිතක් මුළු දක් පුයහට වු ද ඳළළත්විඹ වළ.

 නිමිති ආකාය තුන
1. ඳරිකමූ භාධි නිමිත්ත
බහනහ (නිත්ත්ත) අයමුණ සිතට න්නහ ව සඹෝගිඹහසග් එභ බහනහ
(නිත්ත්ත) අයමුණ “ඳරිකමූ නිමිත්ත” යි. සභඹ, දළීමසභන්, දළනීසභන්, ඇසීසභන්
සිතට හේදහ ත වළ. බහනහ අයමුණ පට න්සන් ඳරිමූ නිත්ත්සතන් ඹ.
සභඹ සථීය ඳතින්නක් සනොසේ.

2. උග්ගව භාධි නිමිත්ත
ඇට සඳසනන්නහ සේ සිතට සඳසනන භහධි නිත්ත්ත ශදරු භහධිඹ
සවත් “උග්ගව නිමිත්ත” යි. සිතට ත් බහනහ අයමුණ, ඳරිමූ නිත්ත්ත භත
ඹළි ඹළිත් බහවිතහ කිරීසභන් උග්ව නිත්ත්ත ඳවශ සේ. සභඹ භළණික් ළට, මුතු
ළට, දිඹභන්ති, තරු ළට සේ ඳවශ නු ඇත. ඒ සද ආහසන් ඵරහ සිටි h
fyd;a නළති වී ඹනු ඇත. සභහි දී බහනහ අයමුණභ සභසනහි ශ ුතතු ඹ.

3. ඳටිබාග භාධි නිමිත්ත
උග්ව නිත්ත්සතහි බහනහ යන විට ත දුයටත් නීයණඹන් දුරු වී, සිත
පිරිසිදු වී බහනහ නිත්ත්ත ශ සදෝඹන්සන් සතොය, ඉතහ පිරිසිදු ඵඵරත්න්
සිතට අයමුණු සේ. එඹ ඳටිබහ නිත්ත්තයි. සභඹ උදහ තරු,  භඩර, හිරු භඩර,
ක්ණ පබහ ආසරෝඹක් (ෂසරෆලස රයිට් එක්) සේ දීප්තිභත් ඵඵරත්න් ද්ථලනඹ
සේ. සභඹ උත්හවසඹන්භ රැත ුතත්තකි.
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 බානා පර් කෘතයඹ
ආදිේත් සඹෝහචයඹන් වන්සේරහ මුක න් භ බහනහ කිරීභ
ආයේබසේ දී බහනහ පවූ ෘතයඹ සිදු කිරීභ සඵොසවෝ පසඹෝජනත් නු ඇත. ඒ
සභසේ ඹ.
1. සතරුන් ගුණ න්දනහ කිරීභ.
2. සතරුන් භහ ය ළනීභ.
3. තුණුරුන්ට, ගුරු උතුභන්ට ජීවිතඹ ඳරිතයහ කිරීභ.
4. පිං දීභ.
5. පිං අනුසභෝදන් වීභ.
6. සිල් සභසනහි කිරීභ.
7. තභහට අහද ය ළනීභ.
8. තය භටවන් සභසනහි කිරීභ.

ඹනුසනි.

අනතුරු භහසග් ඇ, න්, නහහදී ඉඳුයන් පිට සනොඹහහ යි අධිසඨහන ය
බහනහ අයමුණ භ සභසනහි ශ ුතතු යි. සභඹ විසතයහ්ථථ දළන සන, සතරුන්
ළපුදහ, ප්ථ ෘතයඹ භනහ සොට නිභහ බහනහ ළීභ අයමත්හ!

සීර විY=ද්ධිඹ
නින් සු අසඵෝධඹ පිණි ඳතින ත්ත විසුේධිසඹහි ඳශමු න අංඹ
“සීර විY=ද්ධිඹ” යි. සඹෝහචයඹහ ගිහි පුේරඹකු නේ ඔහුට හිත් “ආජී අසටභ
සීරඹ ආදී සීරඹක් ද, ඳළවිදි උතුසභකු නේ හභසේය ද සීරඹ, උඳේඳදහ සීරඹ”
ආදී සීරඹ ද පිහිටහ එභ සීරඹ දිවිහිත්සඹන්, පිරිසිදු රැ ත ුතතු ඹ.
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 තය ංය සීරඹ
“පාතිසභෝක් ංය සීරඹ, ඉන්ද්රිඹ ංය සීරඹ, ආජී ඳාරිශුද්ධි සීරඹ,
m%;H න්නිශ්රිත සීරඹ” ඹනුසන් සීරඹ තය ළදෆරුේ සේ. සභඹ “චතු ඳාරිශුද්ධි
සීරඹ” නේ සේ. ඹ, චනඹ සද ංය කිරීභ සීරඹ භගින් ඉටු යයි. භනහ
සිල් යකින්නහ තභන් යක්නහ සීරඹ සිහි යත් යත් භ අපභහණ තුටට ඳත්
සයි. සීරඹ නහහි බහනහසේ ඳදනභ යි. භනහ යක්නහ සීරඹ භත පිහිටහ ඩන
බහනහසන් නිසි පර සනශහ ත වළ. එසභන් භ බහනහ යත් යත් භ ඔහු
සඳයටත් ඩහ ත තත් සිල්ත් නු ඇත.

1. පාතිසභෝක් ංය සීරඹ
බුදුයcdKka jykafia විසින් ඳනහ දහශ සි ඳදඹන් පිළිඵ ව සීරඹ
“පාතිසභෝක්ෂ ංය සීරඹ” යි. හභසේය අඹ විසින් රැකිඹ ුතතු සි ඳදඹන්
ඔවුන්සග් පහතිසභෝක් ංය සීරඹ න අතය උඳඳන් භික්ෂන්ට ඳණහ ඇති
සි ඳද මවඹ ඔවුන්සග් පහතිසභෝක්ෂ සීරඹ සේ. “සේ ලහනසේ භික්ෂු සතසේ
පහතිසභෝක් ංයසඹන් ුතක්ත, ආචහයසඹන් වහ සෝචයසඹන් භන්විත,
සල්ඳ යසදහි ඳහ බඹ දක්නහ සුලු හඹ යන්සන් ඹ. සිඳදඹන් භහදන්
යකින්සන් ඹ”. සභසේ සේ සිඳදඹන් දළන ඒහසඹහි හික්ත්ඹ ුතතු ඹ.

2. ඉන්ද්රිඹ ංය සීරඹ
චක්ෂු ආදී ඉඳුයන්සන් න්නහ අයමුණුක න් සසශස ඇතිය සනොසන
සිහි නුණින් ුතක්ත පසේේ වීභ “ඉන්ද්රිඹ ංය සීරඹ” යි. චක්ක්ෂෙ, සෝත, කහණ,
ජිේවහ, හඹ, භන ඹන ඉඳුයන්සන් රඳ, ලබ්ද, න්ද්රු, ය, සඳශූ, ධමූ ඹන අයමුණු
නු රඵයි. සිහි නුණින් සතොය න්නහ සභභ ඉඳුයන්සන් න්නහ අයමුණු
ේඵන්ද්රුසඹන් ඇලීභ සවෝ ළටීභ ඇති ය නී. ඒහ සසරස ධමූසඹෝ ඹ. එවිට
සසශස ඉඳදීභත් ධූනඹ වීභත් අකුල් සිදුවීභත් සිදු නු ඇත. ඉන්ද්රිඹ ංය
ශීරඹ බිඳීසභන් ළට නළති සොඹභ සේ පහතිසභෝක්ෂ ංය ශීරඹට ද අනතුරු විඹ
වළ. චක්ෂු ආදී ඉදුයන්හි රඳහදී අයමුණු ළටීභ තුළින් සසරස ඇති සනොය
සන ඒහ තභ බහනහ අයමුණක් ය ත ුතතුඹ. එවිට අකුල් සනො ඉඳදී කුල්
උඳදියි. ඉන්ද්රිඹ ංය සීරඹ රැීමභට විසලේසඹන් තිඹ අලය සේ.
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3. ආජීඳාරිශුද්ධි සීරඹ
ආජීඹ සවේතු සොට සන ඳනහ ඇති ළදෆරුේ සිඳදඹන් ඉක්භවීසභන්
ද කුවනහ, රඳනහ, සන්ත්ත්තිතහ, නිප්සප්සිතහ, රහසේන රහබං නිජිගිංනතහÈh,
එක්විසි අන්සේනහදී ලසඹන් ද ඳතින ත්තයහ ආජීසඹන් ළශීම, පිඩු සිඟහ
ළනීේ ආදිසඹන් දළවළත්න් ජීත් වීභ “ආජී ඳාරිශුද්ධිඹ” යි. සනොසඹක් ආහය
ක්රභ ක න් ගිහිඹන් තුටු ය ඔවුන්සන් පතය රඵහසන ජීත් වීභ බුේධහදී
උතුභන් පිළිකුල් යන්නකි. එඵළවින් නින් සු පිණි බහනහ යන සඹෝගීන්
වන්සේරහ දිවි හිත්සඹන් පිරිසිදු ව ජීවිහක් ත ශ ුතතුඹ.

4. පතය න්නිශ්රිත සීරඹ
දළවළත්න් වුද රද සිේඳඹ පසඹෝජන ලසඹන්, ධහතු ලසඹන්, ඳටික්ූලර
ලසඹන් පතයසේක්ෂහ සොට ඳරිසබෝ යන ඵ zzm%;H ikaksY%S; iS,hZZ යි.
පතයසේක්ෂහ සනොකිරීභ නිහ ඉණ ඳරිසබෝඹට ද වසු නු ඇත.
සිල් රැීමභ ඹනු, අනන්ත අඳරිභහණ අනුස සන සදන්නකි. ඒ තුක න් ඔහු
සභසරො ලසඹන් භ භවහ සශේසඨසඹකු වී, න්දනීඹ පජීමඹත්ඹට ඳත් නු ඇත.
ත්නිසුන් අතය, සදවිඹන් අතය ඇති තහක් ළඳ ළභති සසතොත් සිල්තහට එභ
සිඹලුභ ේඳත් දු්ථරබ නළත. ඔහුසග් සිත අති උතුේ නිවූහණ සුඹ යහභ ඇදී ඹයි.
සභසේ සීරහනිYxඹන් ළන සභසනහි කිරීසභන් සිල් රැීමසේ ළභළත්ත ත තත්
්ථධනඹ නු ඇත.

✿සීරඹ සභසේ භවත් පර නු ඇත
තථහතඹන් වන්සේ විසින් ඳළනව සිඳද දිවි හිත්සඹන් රැ ත ුතතු ඹ.
“කිකී අණ්ඩං චභරී ාරධිං - පිඹං පුත්තං නඹනං ඒකකං
තසථේ සීරං අනුයක්ඛභානා - සුසප්රා සවෝථ දා ගායා”
“කියර සේනු තභ බිජුට යක්නහ සේ ද, සභය මුහ ක ඹ යක්නහ සේ ද,
භේ පිසඹෝ තභ එභ පු;%hd යක්නහ සේ ද, එළ ඇතිසඹක් එභ ඇ යක්නහ සේ ද,
සිල් යකින්නහ වළභ ල්හිභ බුේධහදීන් සස්ථ සෞයසඹන් භනහ ප්රිඹශීලී වු”
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රක්දි එක්තයා සතරුන් වන්සේ නභක්, එක් සොය මුරක් විසින් යකි
ළරකින් ඵළ දළමව. රළේ ගින්නකින් පික සසන විට ද උන් වන්සේ එභ ළර
සනොඩහ, සිල් සභසනහි ය එහිභ බහනහ ඩහ යවත් පරඹට ඳත් පිරිනින් ඳෆව.
රක්දි “චීයුණම්බාසික අම්ඵඛාදක ති් සතරුන් වන්සේ” දු්ථභික්ෂ
හරසේ දීර්ඝ භ ියන විට දහනඹ සනොරළබී ක්රහන්ත අම ක් මුර ළතිය
සිටිඹව. අම ඇතත් පිළි සනොත් නිහ ඒහ සනොළශදීඹ. එවිට උඳහසඹකු
ඳළත්ණ අම ඳළන් සඳොහ ඳසු යපිට තඵහ සන භට ඹේදී තභන්සග් සිල් ඵරහ
එහි පිරිසිදු ඵ දළ, සිසතහි ප්රීතිඹ ඉඳදී එයින්භ සිත භහධිභත් වී එභගින් විදසුන්
ඩහ යපිට ඹේදීභ යවත් විඹ.
මිහින්තරසේ ැඩසිටි භවා ති් සතරුන් වන්සේ අනුයහධපුයඹට
පිඬුඟහ ියන විට ළත්ඹහ වහ රව ය නිසින් පිටවී ඹන සදඟනක් ඵදු
හන්තහක් ත්හින්තරඹ සදට ඹන්නීඹ. සතරුන් වන්සේ දුටු හන්තහ දත්
විදවහ ඳහත්න් සිනහ සීඹ. ලබ්ද නහ සිනහ සීභ නිහ සතරුන් වන්සේ ඇසග් දන්ත
ඳන්තිඹ දළ, ඇ සනොබි ඵරහ, එභ දත් ඇට අයමුණු සොට අට්ඨි බහනහ
ඩහ එහිදීභ යවත් පරඹට ඳත් විඹ.
කයඬුසරන ාසී චිත්තුණත්ත භව සතරුන් වන්සේ වළට යක් ඹන
තුරුත් තභ ල් සරසනහි ල් පිඹසසේ ඇ තිබ සිතුභක් සනොදුටුසේඹ. ත්දුසල්
ඇති නහ සේ භල් පිපී ඇති ඵ ඳහ දළන ත්සත් ත්දුසල් නහ භල් සඳති ළටී
තිබීසභනි. ඒ තයේ ත් උන් වන්සේ ටපිට සනොඵරයි. තභන්ට කිසිසක්
න්දනහ යන්නට එන විට ඒ පිරිත්සඹක් ද, ළවළණිඹක් ද ඹන ංඥහ ඳහ උන්
වන්සේ සනොනී. දිනක්, යහතෘසේ සේතහන්සග් සේ ආසරෝ පජහ භධයසේ
ක්භන් භළුසේදී මුළු නඹභ උන්නහද යත්න් භව යවත් බහඹට ඳත් විඹ.
කුටුම්බිඹ පුත්ත ති් සතරුන් වන්සේ නහහි වතක ස සරක් ධනඹ
වළය දභහ ඳළවිදි වසකි. ආයණයසඹහි සිටි උන් වන්සේ භළරීභට දිනක් සොය
මුරක් ඳළත්ණිසේඹ. එ රැඹට ඳභණක් තභ ජීවිතඹ රඵහ න්නට ඇඳඹක් සර
උන් වන්සේ රක් සන එභගින් තභ ර ඇටඹ බි ත්සත්ඹ. ඳසු තභන්
දිවි හිත්සඹන් යක්ෂහ ශ උතුේ සීරඹ ආර්ජනහ ය, සේදනහ ඹටඳත් සොට,
අරුණ උදහත්භ විදසුන් ඩහ භව යවත් බහඹට ඳත්විඹ.
සභසේ අතීතසේ ළඩසිටි උතුභන් වන්සේරහ සිල් යක්ෂහ ශ අුතරු
ආද්ථලඹට සන භනහ සර සීර විශුේධිඹ ේඳහදනඹ ය ත ුතතුඹ. සිල් රැීමභ
සිසත් අවිප්ඳටිහයඹ (විපික ය සනොන ඵ) පිණි සේ. අවිප්ඳටිහයඹ පසභෝදඹ
පිණි සේ. පසභෝදඹ ප්රීතිඹ පිණි සේ. ප්රීතිඹ, ඳසේධිඹ, ංසිඳීභ පිණි සේ.
ඳසේධිඹ සෝභනසඹ පිණි සේ. සෝභනසඹ භහධි ආසේනඹ පිණි,
භහධි ෘේධිඹ පිණි, නිවූහණඹ පිණි න්සන්භ ඹ.
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සිල් රැීමසේදී ත්තක්න්ධසේ දළක්සන තුදුස (14) ත්, තභ
සේනහනසේ ඳනහසන ඇති ත් පිළිසත් ආදිඹ ද ළියහිටි ගුරු උතුභන්ට
ීමරු භනහ සර ළපිරිඹ ුතතුඹ. ධුතහංඹන් භහදන් වීසභන් සඹෝගීන්සග්
නිවතභහනී, අල්සප්ච්ඡතහදී සඵොසවෝ ගුණ ළසඩනු ඇත. ඒහ රැීමසභන් තය
ංය සීරඹටභ භවත් උඳහයඹක් සේ. නමුත් එභ ධුතහංහදී සීර වතඹන් භහදන්
වීසේදී තභ සෞය තත්ත්ඹ, ඳරියඹ, සේලගුණහදිඹ ද තභ භහධි භට්ටේ වහ
දිුතණුසේ පතිපර ළන ද සිතහ ඵළක ඹ ුතතුඹ. සභහි දී විසලේසඹන්භ භටවන් රඵහ
සදන ගුරු සහමීන් වන්සේසග් උඳසදස අනුලහනහ ළදත් නු ඇත. භන්ද
තභන්ටත් ඩහ තභ සිසත් භට්ටභ, යටහ ළන භටවන් සදන ගුරුයඹහ දන්නහ
ඵළවිනි.
සිල් බිඳී ඹහභට අසථහ ළශසුණු විටදී තභන්සග් ලහසතෘන් වන්සේ, ගුරු
උතුභන් වන්සේරහ, තභ ඹ, සීරඹ, තභන්සග් තත්ඹ ආදිඹ ළන සිහි
කිරීසභන් එභ විතර්ක භ වයහසන සීරඹ රැ ත වළ. සසේ සවෝ තභ සීරඹ
අපිරිසිදු ව විට දී ආඳත්ති සේලනහ ය ළනීභ, ත් භහනත් පුයහ ළනීභ, සිල්
භහදන් වීභ ආදිඹ භගින් වහ ඳසු අධිසඨහන ඵර පිහිටුහ ළනීභ තුළින් ඹළිත්
පිරිසිදු විඹ වළ.
සභසේ සි ඳද භහදන් වීසභන් ද, ඳසිඳුයන් හික්භහ ළනීසභන් ද,
දළවළසභන් ජීවිහ සවීසභන් ද, නුණින් සිේඳඹ ඳරිසබෝ කිරීසභන් ද “තය
ංය සීරඹ” රැ ත වළ.
සිල් ඳද සි බිද නිත්න් දුසිල් ඵට ඳත් වීභ තුළින්ද අසන් විධ දුක්
ේසටොලු උරුභ නු ඇත. සභසරො ලසඹන් සදතිස ධ ආදිඹට ඳත් වීභ,
නින්දහ අඳවහඹන්ට රක් වීභට ද, ඳයසරො ලසඹන් තිරින්, සපේත, අසුය දුක්
විඳීභට ද ල්ඳ ණනින් නයහදි අඳහ දුට ළටීභට ද දුසසීර බහඹ සවේතු නු
ඇත. සීරසේ අපිරිසිදු ඵ සවේතු සොට සන සඳය විස භව සතරුන් වන්සේරහ
ඳහ සභසරො ලසඹන් ද ඳයසරො ලසඹන් ද භවත් දුට ඳත්විඹ.

සිේ අපිරිසිදු ව භික්ෂුකසග් කතා ්තු
සුයේධ ජනඳදසඹහි හහුථර සඳසදසේ ආශහයඵහර ඳටුසනහි සඳෝරිභහසී ං
සතය සොේඩපදි නේ විවහයඹක් විඹ. එහි පධහන සතරුන් වන්සේ තභ සීරඹ
අපිරිසිදු ය නිත්න් විවහය බහේඩ විභ සර ඳරිවයණඹ f<ah. ඳසු එභ
සතරුන්ට භයණහන්න හරසේ දරුණු සයෝඹක් ළශඳිනි. එභ නිහ උන්
වන්සේට ඳළන් ළශඳීභට සදුන් විසින් තවනේ යන රදී. දිනක් භළදිඹේ රෑ
පිඳහසඹන් සඳළුණු භික්ෂු ඉසිඹ සනොවළකි තළන තභ ධභයඹ අත හ
ඵළලීඹ. එහි ඳළන් සනොවී ඹ. හභයසඹන් පිටත ව සඵොන ඳළන් ශඹ ඵළලීඹ. භව
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ඳළන් ශඹ ඵළලීඹ. ආයහභසේ සඳොකුණු අශට සොස ඵළලීඹ. සේ සිඹල්ර භ
ඳළන්ක න් හිස විඹ. අනතුරු සඳෝරිභහසී නදිඹට සොස ඵළල විට නදිඹ ද විඹළී
සොස තිබුණි. උන් වන්සේසග් ්ථභ සේඹ නිහ උන් වන්සේට සේ සිඹල්රභ
ඳළනින් හිස විඹ. ඳසු විඹළුණු ඟින් එසතයට සොස තභන් සපේත සරෝසේ
ඉඳදීභට සේ ඒහන්ත ප්ථ නිත්ති ඵ ල්ඳනහ ය තභ නහන ඩඹ එහි ව 
ළට හ ඹළිත් ඳළත්ණ තභ කුටිසේ ළතපුසේඹ. ඳසු දහ උදෆන උඳසථහඹ
හිත්රුන් ඳළත්ණි විට තභ අත්දළීමභ සිඹල්රන්ට භ පහල සශේ ඹ. නමුත් ඒ
කිසික් කිසිසකුත් විලසහ සනොශව. ඳසු ඟින් එසොඩ ඇති නහන ඩඹ
සන විත් ළ දුරු ය න්නළයි ීම ඹ. එවිට එක් භික්ෂුක් ඟ තයණඹ ය
නහන ඩඹ සනහසේ ඹ. ඒ දළ සිඹලු සදනහ භ ළ දුරු ය ත්ව. සිඹල්රන් භ
භවත් ංසේඹට ඳත් විඹ. සයෝගී සතය නභ ඟ භළද සභසේ ීම ඹ. “භභ සිල්ඳද
බි නිත්න්, ඟ තු සදසඹහි පභහද වීත්. ංකඹහසග් සදඹ භසග් සදඹක් සේ සිතහ
භහ ඳරිසබෝ සශත්. භහ ළන සිතහ ඔඵ ද ඟ තු සදසඹහි අපභහදී වී, භනහ සිල්
ගුණ පුයහ ධ්ථභ ප්රීතිසඹන් භ වීh_Hh සොට නින් සු ශහ නිේ!” ඹනුසන්
ළභට අහද ය භික්ෂු ත්ඹ සොස සපේත සරො උඳන්ව.
සේ අනු දුසසීරත්සේ ආදීන සිඹල්රන්ටභ සඳොදු ඵ දත ුතතුඹ.
එසභන්භ අග්ගික්න්සධෝඳභ ආදී සුත ධ්ථභඹන් කිඹහ දුසිල් ඵසහිත්
ංහයසඹහිත් භවත් ආදීන නිතය සභසනහි ය, ංසේඹ උඳදහ සන භනහ
සිල්සතක් වීභට අධිසඨහන ය ත ුතතුඹ.
ළට ඩුළු ඵළ, කුඹුය සනොපුයහ සීටීසභන් කුඹුසයන් ත වළකි පසඹෝජනඹ
සනොරළබී ඹනු ඇත. එසභන් භ සීර විසුේධිසඹන් ඳභණක් තුටු වී භථ - විදශූනහ
බහනහ සනොළීසභන් භහධි, පඥහන්සන් ත වළකි උතුේ පසඹෝජනඹ
සනොරළසඵනු ඇත. එඵළවින් සඹෝගීන් වන්සේ නහහි බහනහට පමු තළනක්
දිඹ ුතතු ඹ. එභගින් නිදි ත ඳතින ති. භහධි, පඥහ ළනි ඹවඳත් ධමූතහ රැක්
අධි යහ ත වළ. එඹ ලහන්ත සිතකින් ුතතු ක්රභහනුූලර පිළිසළින් ළියඹ
ුතතු උතුේ පතිඳදහකි. බුදුයcdKka jykafia පිරිනින් ඳෆභට ආන්න හරසේ
සභභ ලහන භහර්ගඹ ළන, සීර, භහධි, පඥහ, තෘ ශික්ෂහ භහර්ගඹ ළන සභසේ සේලනහ
ශ සේ. “සීරසඹන් ඩන රද වාත්ඳසින් ඳරිබාවිත ව භාධිඹ භවත් පර සේ,
භවානිYx සේ. භාධිසඹන් ඳරිබාවිත ව පඥා භවත් පර සේ, පඥාසන්
ඳරිබාවිත ව සිත භනා සේ කාභ, බ, දිට්ඨි, අවිජ්ජා ආස්රඹන්සගන් මිසදයි”
ඹනුසනි.
සිඹලු සඹෝගීන් වන්සේරහභ සේ රුණු ළන භනහ සොට රහ ඵරහ,
රයහණ ත්ත උතුභන්සග් ඇසුය රඵත්න්, අධිසඨහන ඵර පිහිටුහ නිත්න්,
මනසක්රභයහධයහලසඹන්භ “සීර විශුද්ධිඹ” භනහ සේ ේඳහදන සොට, චිත්ත
විශුේධි ආදී ප්ත විශුේධිඹභ නිසිසර ප්ථණඹ ය සන ය දුකින් අතත්දී
නින් සු අසඵෝධ කිරීභටභ උත්හව නිත්හ!.
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ආනාඳානති බානා
නසභෝ ත් බගසතෝ අයවසතෝ ම්භා ම්බුද්ධ් ..///
“ආනාඳානතී ඹ්
– ඳරිපුණ්ණා සුබාවිතා
අනුපුබ්ඵං ඳරිචිතා
– ඹථා බුද්සේන සද්සිතා
සෝbභං සරෝකං ඳබාසේති – අබ්බා මුත්සතෝ චන්දිභා”
“බුදුයජාණන් වන්සේ දාශ ඳරිදි ආනාඳානති බානා ඹසභකුට පුණණ
නම්, ඳරිපර්ණ නම්, බාවිතා කයන රද නම්, මුර ඳටන් අනුපිළිසළින් පුරුදු කයන
රද නම්, සවසතභ ශා ගැබින් මිදුණු පුන් ක් සේ සම් සරෝකඹ ආසරෝකභත්
කයන්සන් ඹ, ඵබුළුන්සන් ඹ.”
“භවසණනි, සභභ ආනහඳහනති භහධිඹ බහනහ ලසඹන් බහවිතහ යන
රේසේ ලහන්ත ද සයි, පීමත ද සයි, භධුය ද සයි, දිනඳතහභ සු රඵහ සදන්සන්
ද සයි, පිළිකුල් ට ුතතු ව උඳනුඳන් අකුර ධමූඹන් ද ක්ෂණඹකින් අතුරුදවන්
ශ වළකි ද, න්සිවිඹ වළකි ද න්සන් ඹ”. ඹනුසන් බුදුයජහණන් වන්සේ
විසින් සේලනහ ය ඇත.
ආන – අඳහන – ති, ආන - ආලසහ, අඳහන- පලසහ, ති - සිහිඹ. “ආන,
අඳහන සද අනු සිහිඹ සඹදීභ” නේ ව බහනහ “ආනාඳානති බානා යි”.
සිඹළු බුදුයඹන් වන්සේරහ භ සේ ආනහඳහනති බහනහ ඩහ සරොවුතුයහ
බුදුඵට ඳත් න ඵළවින් මීට “තථාගත මර කමූ්ථානඹ” ඹළයි කිඹනු රළසබ්.
සඳශූ න හුසභ රැල්ර අයමුණු ය සන යන බහනහක් න සභභ බහනහ
භගින් හභ විතර්ක, යහඳහද විතර්ක , විහිංහ විතර්ක ඹන අකුල් විතර්ක දුරු කිරීභ සිදු
යනු රඵයි.
බහනහ සනොයන සඵොසවෝ විට හභහනය පුේර න්තහනඹ අකුල්
ඉඳදීභට සොදුරු බිභක්  ඳතී. බහනහ යන විට එභ අකුල් නේ ව කික ටි ඵ
දුරු සයි. සිත පිරිසිදු සයි. ආනහඳහනති බහනහ ළීසේ දී හුසභ රැල්රක් ඳහහ
භනහ සිහිඹ පිහිටුන ඵළවින් තභ න්තහනඹ තුශ කුර ජන සිත් සෝටි
පසෝටි ණන් ඳවශ නු ඇත. එභගින් (නීයණ) අකුල් නේ ව සිසතහි අඳුරු
ඵ ඉත් යනු රඵයි. සභසේ නිසිසර ආනහඳහනති බහනහ ඩන
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සඹෝගිඹහසග් සිතින් හභහදී නීයණසඹෝ ඈත් වී, සිත ඉතහ පිරිසිදු නු ඇත. එවිට
(කුල් සිසත් ඵරසඹන්) දිදුරන, පබහලසය ආසරෝ ධහයහ ඳවශ නු ඇත. එන්
භහධිඹක් රත් ඳසු තභන් ඹභක් සිතයි නේ එඹ පිරිසිදු දළ ත වළකි අතය
සරෞකි භයක් පහ්ථථනහන් ද ඉටුසන තිඹක් සභහි දී ඇති සේ. සරොවුතුරු
අධිභ ඳතහ විදශූනහ බහනහ යයි නේ නින් සු ද රහ ත වළකි නු ඇත.
ඉතහ සිුතේ ව සභභ ආනහඳහනති බහනහ නහහි ඉතහ රු බහනහකි.
ශහභ සනොසේ. ශහභයින්ට පගුණ ශ සනොවළ. සේ වහ ඵරත් ව සිහි
නුණක් තිබිඹ ුතතුයි. ඉතහ සිුතේ ව ඳට ලුක් භන විට ඉතහ සිුතේ ව
ඉදිටුක් තිබිඹ ුතතුඹ. ඳට ලු ළනි සිුතේ ව සේ බහනහ ළීභට ඉදිටු
ළනි සිුතේ ව සිහිනුණක් තිබිඹ ුතතුඹ.

බානා කශ යුතු අයුරු
ආනහඳහනති බහනහ ළීභ වහ ඔඵ ඳයංසේ ඉසන උඩු ඹ
භනහ සර ෘජු තඵහ න්න. දළන් ලහන්ත සිතකින් තභන්සග් ලරීයඹ පිහිටහ ඇති
ආහයඹ, එනේ, ලරීයසේ අත් ඳහ ආදී සොටස පිහිටහ ඇති අුතරු හිසේ සිට
ඳහදහන්තඹ දක්හ ද, ඳහදහන්තසේ සිට හිස මුදුණ දක්හ ද, හය ීමඳඹක් න්සුන්
භනසිහය යන්න. එවිට ලහරීරි සේදනහදිඹ ඇත් නේ ඒහ ද දුරු වී ඹනු ඇත.
සභසේ පිංතයඹක් සනතින් දකින්නහ සේ තභ සිරුය භනසින් දළ න්නට උත්හව
යන්න. (හුසභ වළපීභ පට න තුරු සභසේ ඉරිඹේ සභසනහි ශ වළ)
අනතුරු ටිසන් ටි තභ සිත ංය යත්න් හි, නහඹ, පිළිසළින්
සභසනහි යත්න් නහසිහ අ සිත පිහිටුහන්න. දළන් ළියපුය හුසභ ළසටන
නහස පුඩු සතෝයහ න්න. උඩු සතොර සවෝ නහසිහ අ සවෝ තභන්සග් හුසභ දින
තළන නිළයදි සතෝයහ න්න. දළන් ඉතහභත් ලහන්ත ව සිත එභ නහසිහග්රසේ සවෝ
උඩු සතොර භත පිහිටුන්න. නහසිහ සදොයටු ශඟ නතය වී ඵරහ සිටින්නහ සේ
ඇතුශස න, පිට න, සඳ්ථල න හුසභ රැල්ර සද සිතින් ඵරහ සන සබහවි
භ හුසභ න්නහ විට හුසභ “ඇතුල් සනහ” කිඹහ ද, පිට න විට “පිට සනහ”
කිඹහ ද සභසනහි යන්න. ආඹහසඹන් හුසභ ත්සතොත් එභගින් භහධිඹට
ඵහධහක් න අතය හයි - භහනසි සසවට ද ඳත් නු ඇත.
ත ද සභහි දී හුසභ රැල්ර ආලසහ, පලසහ සර චනසඹන් සභසනහි
සනොශ ුතතු ඹ. සඳශූඹ ද එහි උණුසුභ සවෝ සීතර තිඹ ද සභසනහි සනොශ ුතතු
ඹ. එසභන්භ හුසභ ලරීයඹ තුරටත් ඉන් පිටතටත් භන් යන වළටි සභසනහි
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සනොශ ුතතුඹ. ත ද හුසභ රැල්සරහි සබහ රක්ෂණ, හභහනය රක්ෂණහදිඹ ද
සභසනහි සනොශ ුතතු ඹ. එසභන්භ විවිධහහය අතීතහනහත අයමුණු රට ද
ඵහහිය සනත් අයමුණු රට ද සිත සනොඹළවිඹ ුතතුයි. සිත පිටගිඹ විට ඹළිත්
නහසිහග්රසේ ්ථතභහන අයමුසේභ (හුසභ රැල්සරහිභ) අධිසඨහනසඹන්භ සිත
පිහිටුහ ත ුතතුයි. හුසභ රැල්ර ඇතුල් න විට ඇතුල්න ඵත්, පිටන විට
පිටන ඵත්, භනහ සිහි නුණින් දළ දළන ත ුතතුයි.
සභහිදී හුසභ වළසඳන තළනභ සිත පිහිටුහසන ඇතුල්න, පිටන, සඳශූ
න හුසභ දළන ළනීභ, ඊට අධහනඹ සඹොමු කිරීභ, සනතින් දකින්නහ සේ සිතින්
හුසභ රැල්ර සද ඵරහ සිටීභභ ශ ුතතුයි. සිහිසඹන්භ ආලසහ පලසහ යත්න්
සබහවි හුසභ රැල්රටභ සිහි නුණ ඵළ තඵන්න. සභභ හුසභ රැල්ර හුසභ ඹන
ේමුතිසඹහිභ පිහිටහසන බහනහ ශ ුතතුඹ. “එනම් නාසිකාග්රසේ සවෝ
උඩුසතොර භත වැසඳන ආල්ා, පල්ා හු්භ රැේර අනුභ වැසඳන තැන සිට
හු්භ රැේසරහිභ සිත යදා සගන අඛණ්ඩ, ඉතා තිභත් භනසිකාය කිරීභ
ආනාඳානති බානායි”. සභසේ අේඩ විනහියඹක් සිත හුසභ රැල්සල්භ
ඳත්න්න. එභ සබහඹ විනහිය ඳසශොක් අේඩ ඳළළත්විඹ වළකිනේ එඹ
බහනහසහි දිුතණුකි. සභසේ දිට බහනහ යසන ඹහ ුතතුඹ.
සේ ආහයඹට බහනහසේ සඹදීසභන් ද සිත විසිරී ඹයි නේ, “ගණන් කිරීසම්
ක්රභඹ” උඳසඹෝගී ය ත වළ. එනේ, සඳය සේ බහනහට හිය ව සඹෝගීන්
වන්සේ නහසිහ සදොයටුට අධහනඹ සඹොමු ශ ුතතුඹ. ඳසු පෘති හුසභ
රැල්ර ලහන්ත ඇතුල් න විට එයි – එයි – එයි ඹනුසන් ද හුසභ පිටන
විට එයි – එයි – එයි ඹනුසන් ද ණන් යන්න. නළතත් සදන හුසභ
හයඹ ඇතුල් න විට සදයි …./// ඹනුසන් ද පිටන විට සදයි ….///
ඹනුසන් ද සභසේ එසක් සිට ඳව දක්හ ද, නළත එසක් සිට ඹ දක්හ ද, සභභ
ක්රභඹට අට දක්හ ණන් යත්න් භනසිහයඹ ඳත්න්න. එසභන්භ හුසභ
ණන් කිරීසේදී හුසභ ඇතුලුවීභ ආයේබසේ ඳටන් ඇතුලුවීසේ අහනඹ දක්හභ,
හුසභ රැල්ර ඳතින තුරුභ එ–  – යි ඹන අේඩ භනසිහයඹ ද, පිටවීභ
ආයේබසේ ඳටන් අහනඹ දක්හභ, හුසභ රැල්ර ඳතින තුරුභ එ –  – යි
ඹනුසන් නහසිහ සදොයටුසේ සිට සඳශූ න හුසභ රැල්ර සද සිතින් ඵරත්න්
අේඩ භනසිහයඹ ඳළත්විඹ ුතතුයි. සභසේ හය කිහිඳඹක් අනුසරෝභ
පතිසරෝභ ක්රභඹට සවෝ බහනහ කිරීසභන් සිත භනහ එඟ ය ත වළ.
සභසේ බහනහ කිරීසේදී සිත සනස සනොයසන හුසභ අයමුසේභ
ඳභණක් අේඩ භනසිහය යන්න. අතයභදී ණන් ළයදුසනොත් ඹළිත් මුර
ඳටන් හුසභ ණන් කිරීභ ශ ුතතුයි. ඳසු ණන් කිරීභ සනොශ ද හුසභ
අයමුසේභ සිත රැදී ඳතී නේ, ඵහහිය අයමුණු ක න් සිත සනොසල්සේ නේ,
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න්සුන් නේ, භනහ සිත පිහිටයි නේ තත් ණන් කිරීභ අලය සනොනු ඇත.
එවිට දිටභ එභ භනසිහයඹ භ ඳළළත්විඹ ුතතුඹ. (සභසේ බහනහ යසන ඹන
විට ඇතළේ සඹෝගීන් වන්සේරහට ඇට සනොසඳසනන්නහ ව හුසභ රැල්ර නහහී
අළුඳහට දුේ සිළුක් සේ සඵො ව සරඳසඹන් භහධිභත් සිතට අයමුණු විඹ වළ.
එඹ ඳරිකමූ නිමිත්ත නේ සේ. සභසේ ඳරිමූ නිත්ත්ත ඳවශ වු සවොත් එභ ඳරිමූ
භහධිඹ තුශ ද දිටභ බහනහ යසන ඹහ ුතතුඹ. )
ආනහඳහනති බහනහසේ ඊශඟ පිඹය නේ දිග (දීර්ඝ) හු්භ ඳරිග්රව කිරීභයි.
ඒ වහ දළන් අනහඳහනඹන් ළන අේඩ තිඹක් ඳළළත්විඹ ුතතුඹ. එවිට සිත ඹ
ංසිදීභ නිහ සහබහවි හුසභ රැල්ර ඇතුල්වීභට වහ පිටවීභට තන හරඹ
සඳයට ඩහ තයභක් දික් ව ඵත්, හුසභ රැල්ර ඇසදත්න් ළිය රක් ඳතින ඵත්
දළසනනු ඇත.
කාර ලසඹන් සඵොසවෝ සේරා හු්භ රැේර නාසිකා අග දිමින් ඇතුේසේ
ද, පිසටසේ ද එඹ “දීර්ඝ ආල්ා – පල්ා ” නම් සේ.
සභසේ දිට ආලසහ පලසහ යන විට දිට ආලසහ පලසහ යන ඵ
දළනත ුතතුඹ. හුසභ දිගු න විට හර ඳයහඹක් තුශ හුසභ ළසටන හය ණන
අඩු වී හුසභ භන්දහමී න ඵ අත්විඳිඹ වළ. සභසේ දිට බහනහ යසන ඹහ
ුතතුඹ.
ආනහඳහනති බහනහසේ ඊශඟ පිඹය නේ සකටි (හ්ර්) හු්භ ඳරිග්රව
කිරීභයි. සේ තත්ඹට දිුතණු න විට එභ සබහවි හුසභ රැල්ර ඇතුල්වීභට වහ
පිටවීභට තන හරඹ සඳයට ඩහ සටි න ඵ තභන්ට දළසනනු ඇත.
කාර ලසඹන් සකටි සේරාක් හු්භ රැේර නාසිකා අග දිමින්
ඇතුේසේද, පිටසේද එඹ “හ්ර් ආල්ා – පල්ා” නම් සේ.
සභසේ සටි ආලසහ පලසහ යන විට සටි ආලසහ පලසහ යන ඵ
දළනත ුතතුඹ. හුසභ සටින විට හර ඳයහඹක් තුශ හුසභ ළසටන හය ණන
ළිය වී හුසභ සේත් න ඵ අත්දළකිඹ වළ. සභසේ ද දිට බහනහ යසන
ඹහ ුතතුඹ.
ආනාඳානති බානාසේ ඊශඟ පිඹය නම් බ්ඵකාඹ අ්ථායි. එනේ,
ආලසහ පලසහඹන්හි මුර – භළද – අ ඳරිග්රව කිරීභයි. සභහි දී නහසිහග්රසේ සිත
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පිහිටුහසන ආලසහ, පලසහඹන්හි මුර සිට අ දක්හභ අතයක් නෆය අධහනඹ
සඹොමුයසන සිටීභ ශ ුතතුඹ. ඒ වහ ආනහඳහනඹන් භත තිඹ අේඩ
ඳළළත්වීභ ද, ඳසු ඒහ දීර්ඝ සටි ලසඹන් සිහි නුණින් දළන ළනීභද ශ ුතතුයි.
ඉන් ඳසු ඉතහභත් සක්ෂභ අධහනසඹන් ුතතු  නහසිහග්රසේ සිහිඹ පිහිටුහසන
හුසභ රැල්ර සද ඵරහ සිටින විට ආලසහ හුසභ රැල්ර ඇතුළු වීභට ආයේබ වීභ
තභන්ට ඉතහ ඳළවළදිළි පට නු ඇත. දළසනනු ඇත. එඹ ආලසහසේ මුර යි.
එසභන් භ එභ හුසභ රැල්ර ඇතුල් න විට ඒ ඵ තභහට භනහ පට සේ. එඹ
ආලසහසේ භළද යි. ආලසහ ඇතුළු වී අන් න විට, හුසභ රැල්සරහි අන්
සොටත් ඇතුළු නු තභහට පට සේ. එඹ ආලසහසේ අ යි. දළන් සිඹළු
ආලසහ ෘතයඹ ඉටු වී ඉතහ භ සේරහක් ත න අුතරු ද සඹෝගීන් වන්සේට
පට නු ඇත. අනතුරු පලසහ හුසභ රැල්ර සභසනහි යන විට ද එභ හුසභ
පිට වීභට ආයේබ වීභ එහි මුර සර ද, හුසභ පිටවීභ එහි භළද සර ද, හුසභ
රැල්සරහි අන් සොටත් පිට වී ඹහභ එහි අ සර ද සඹෝගීන් වන්සේට
භනහ ටවහ ත වළ. පට ය ත වළ. සභසේ නහසිහග්රඹහි සිත
පිහිටුහසන ආලසහ – පලසහඹන්හි මුර සිට අ දක්හ අතයක් නෆය
අධහනසඹන්භ ඵළක ඹ ුතතුඹ.
සභඹ හුසදක් හුසභ රැල්සල් මුර - භළද - අ දළන ළනීභක් විනහ එඹ මුර භළද - අ ලසඹන් චනසඹන් භනසිහය කිරීභක් සනොසේ. සභඹ සිතින් කිඹවීභ ද
සනොශ ුතතු අතය සභභ ආහය තුන සබහසඹන් භ ළටහීභට ඉඩ වළරිඹ ුතතු ඹ.
සභභ අසථහසේ දී මුර - භළද - අ ඹන තුන් තළනින් ඇතසභකුට එක් විතයක් ද,
ඇතළසභකුට ත්න් අසථහ සදක් විතයක් ද, භවරුන්ට සභභ අසථහ තුනභ ද
භනහ පට නු ඇත. නිසි සර දීර්ඝ හරඹක් බහනහ යසන ඹන විට සභභ
අසථහ තුන භ පට ය ත වළ. සභභ “බ්ඵකාඹ” අසථහ ආනහඳහනති
බහනහසේ ඉතහ සිුතේ අසථහකි. ඹේ සඹෝගිසඹකුට සභභ අසථහන් භනහ
පට සේ නේ එඹ බහනහසේ උස දිුතණුකි. සභභ තත්ඹ භනහ සේ පට
යත ුතතුඹ.
ආනාඳානති බානාසේ ඊශඟ පිඹය න්සන් “ඳ්ම්බඹ” අ්ථා යි.
ආලසහ පලසහඹන්හි මුර - භළද - අ ඹන සිඹලු ඹ භනහ පට ය ත් ඳසු
එභ “ආලසහ, පලසහ සිුතේ, සුභට සේහ” යි ළභති සත්න් සඵොසවෝ සේරහක්
මුර, භළද, අ පට ය නිත්න් භනසිහය ශ ුතතුඹ. ඕනෆත්න් සිතහ භතහ
හුසභ සිුතේ සනොශ ුතතු ඹ. හු්භ සියුම් විඹ යුතු යි, ලාන්ත විඹ යුතු යි ඹන
ළභළත්ත විතයක් ඇති සබහවි හුසභ රැල්රභ අතයක් නෆය දිට භනසිහය
යන්න. සභසේ භනසිහය යන විට හුසභ රැල්ර ක්රභසඹන් සිුතේ නු ඇත. ඒ
භභ භහධිඹත් පඥහත් ළසඩන නිහ හුසභ රැල්සල් සිුතේ වීභ තභහට දළසනනු
ඇත. සේ තත්ත්ඹ ද නිසිසර පුරුදු ය ත ුතතු යි.
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සභහි දී හුසභ සිුතේ න ඵළවින් එහි ඕරහරි ඵ අඩු වී, ත සිත ළවළල්ලු
නු ඇත. සිත ලහන්ත ව විට ඹ ද ලහන්ත සේ. සිතඹ න්සුන් ව විට ආලසහ
පලසහඹන් ද න්සිසයි. සභසේ සිත ඹ න්සිඳීසභන් ප්රීතිඹත් පීමත සුඹත්
දළසනනු ඇත. සභහි දී නීයණඹන් ඹට සොසින් ඉන්ද්රිඹ ධමූඹන් දිුතණු සේ. සිත
ඵළවළයට සනොසොස බහනහ අයමුසණහිභ යත් පිහිටහ සිටී. සේදනහහරී
තත්ඹන් සනොදළනී තභ සිරුය අවසේ ඳහසන්නහ සේ අධිතය ව ප්රීතිඹක් සභහි දී
ඇති සේ. සභභ තත්ඹට සිත දිුතණු ව ඳසු ඇතමුන්ට හුසභ සනොදළනී අපට සේ.
ඒ හුසභ සනො ළටීභ නිහ සනො ඉතහ සිුතේ තුනී භට්ටසේ ඳතින හුසභ අයමුණු
කිරීභට තයේ තභ තිඹ පභහණත් සනොන නියි. එවිට ඉතහභත් දළිය
අධහනසඹන් නහසිහ අග්රසඹහි සිත පිහිටුහසන සිටින විට එභ ඉතහභ සිුතේ ව
ආනහඳහනඹන් අයමුණු නු ඇත. එභ නිහ සභභ අසථහසහි දී මූසථහන
අයමුණ නළති විනළයි රඵර සනොවිඹ ුතතුඹ. ත ද හුසභ රැල්ර න්සිසන විට
එඹ පෘති තත්ඹට ඳත් කිරීභට, ඵසරන් ඳහරනඹ කිරීභට උත්හව සනො ත
ුතතුඹ. එසේ ශසවොත් එඹ බහනහ ඉදිරිඹට දිුතණු සනොවීභටත් පිරිහීභටත්
සවේතුනු ඇත. සභහි දී ඇතළේ විට හුසභ හිය න්නහ සේ හයි ඹේ ඹේ
විඳයහඹන් ද ඇතින්නහ සේ දළනිඹ වළ. සසේ සතත් තභන් ඉරිඹේ
සනස සනොය ඉතහ තීක්ෂණ සිුතේ ව හුසභ රැල්සරහි භ සිත පිහිටුහසන
දිටභ බහනහ යසන ඹහ ුතතුඹ.
සභසේ හුසභ රැල්ර ඳදනේ යසන ළඹුරු සර භහධිභත් ව ඵරත්
සිතක් ඳතින සභභ ඳ්ම්බඹ අ්ථා භහධි නිත්ති ඳවශ වීභට ඉතහ ආන්න
අසථහයි. සභඹ ආනහඳහනති බහනහසහි ඉතහ ළදත් අසථහක් න ඵළවින්
සභහි දී විසලේසඹන්භ ගුරු උඳසදස අලය නු ඇත. සභහිදී සිහිනුණින් ුතතු 
ඉතහ සුක්ෂෙභතය ව හුසභ රැල්ර භත බහනහ සිත ලහන්ත, මීඳ පිහිටුහ සන
සිටින විට, සිහිනුණ ලක්තිභත් ව විට භාධි නිමිති ඳවශ විඹ වළ. සඹෝගීන්
වන්සේසග් ඳහයමී ඵරසඹන්, වීයසේ ඵරසඹන් තෘවිධහහය නිත්ති ඳවශ නු
ඇත. එනේ:

අළු ඳහට දුේ සිළුක් සේ ඳවශ න සඵො ව නිත්ත්ත – ඳරිකමූ නිමිත්තයි.



පුළුන් සයොදක් සේ අඳළවළදිළි දිසන නිත්ත්ත

– උග්ගව නිමිත්තයි.



සිකුරු තරු සේ දීප්තිභත්  දිසන නිත්ත්ත

– ඳටිබාග නිමිත්තයි.

(සඳය ජාතිර දී පිර ඳායමිතා ඵර ඇති සඹෝගාචයඹන්ට මින් සඳය
අ්ථාර දී ද සභභ භාධි නිමිත්ත ඳවශ විඹ වැක.)
සභසේ නිළයදි බහනහ යන ඇතමුන්ට ආසරෝඹ පථභසඹන් ඳවශ වී
නිත්ති ඳසු ඳවශ සේ. ඇතළමුන්ට නිත්ති පථභසඹන් ඳවශ වී ආසරෝඹ ඳසු
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ඳවශ සේ. භවරුන්ට එභ නිත්ති ටවන් භක් ඈතින්, විවිධ දුය පභහණක න්
සඳසනන්නට නී. එසභන්භ ඉතහ කුඩහට, දික්, විවිධ ර්ණක න් ද විවිධ
ටවන්ක න් ද ඒහ දශූනඹ විඹ වළ. සසේ සතත් එභ කිසිභ ආසරෝඹට,
නිත්ත්තට අධහනඹ සඹොමු සනොය ආලසහ පලසහ අයමුසණහිභ ත දුයටත්
තභ සිත පිහිටුහත ුතතුඹ. භන්ද දුවූර භහධි නිත්ත්තක් භගින් ධයහන අධිසඨහන
සනොශ වළකි ඵළවිනි. තද භහධි නිත්ත්ත ඈතින් දිසන විට ද එභ නිත්ත්තට
අධහනඹ සඹොමු සනොය නහසිහග්රසේ සිට හුසභ රැල්ර භ ඵළක ඹ ුතතුඹ. එවිට එභ
නිත්ත්ත සසභන් නහසිහග්රඹට රංවී ඵඵශත්න් සථීය න ඵ දළ ත වළ.
ආලසහ පලසහඹන් න්සිඳී “ඳ්ම්බඹ” අසථහට ඳළත්ණි විට ඳවශ
න භහධි නිත්ත්ත තයභක් සථීය නු ඇත. ත්න් සඳය දීර්ඝ, හ්රස, බ්ඵහඹ ඹන
අසථහන්හි දී ඳවශ ව ආසරෝ නිත්ති ආදිඹ ක්ෂණි  අතුරුදවන් න නිහ
එහි දී ඒහ ණන් සනොසන හුසභ රැල්ර භ සභසනහි ශ ුතතු ඹ. සභසේ සිුතේ
හුසභ භත බහනහ සිත ලහන්ත, මීඳ තඵන විට හුසභ රැල්රත් භහධි නිත්ත්තත්
සදක් සනො එක් සේ, සන් ශ සනොවළකි ඵට ඳත් නු ඇත. එවිට යක්
හුසභ රැල්ර යක් නිත්ත්ත සර සදයට සනොඵළක ඹ ුතතු අතය හුසභ රැල්රත්
නිත්ත්තත් එ ය එක් සර ඵළක ඹ ුතතු ඹ. ඳසු එභ භහධි නිත්ත්ත භ අයමුණු
ය සන ඒ භත භනසිහය ශ ුතතුඹ. එවිට නිත්ත්ත අතුරුදවන් වසොත් ඹළිත්
නහසිහග්රසේ සිත තඵහ හුසභ රැල්ර භ ඳරිග්රව ශ ුතතුඹ. ඹළිත් එභ නිත්ත්ත ඳවශ
ව ඳසු නිත්ත්ත භත භනසිහයඹ ඳළළත්විඹ ුතතුඹ. සභසේ බහනහ යන විට භහධි
නිත්ත්ත සුදු ඳහටින් ඉතහ දීප්තිභත්  ඵඵශන තත්ත්ඹට ඳත් නු ඇත. එසේ එභ
දීප්තිභත් ව භහධි නිත්ත්ත “ඳටිබාග නිමිත්ත” නේ සේ.
එභ ඳටිබහ නිත්ත්ත ඳවශ ව විට ඇතළමුන්ට තභන්සග් මුළු මුහුණ භ, මුළු
හභයඹභ ආසරෝසඹන් ළසී ගිඹහ සේ දළසනන්නට නී. එවිට එභ නිත්ත්ත ර්ණ
ලසඹන්, රක්ෂණ ලසඹන් සභසනහි සනොශ ුතතු ඹ. එසේභ නිත්ත්ත විලහර,
කුඩහ, යවුේ, දි, සොට, ඈත් – භෆත් කිරීේ, ර්ණ සනස කිරීේ, වළඩඹ, චරනහදිඹ
සනස කිරීේරට උත්හව සනොශ ුතතු ඹ. භන්ද එසේ ශ සවොත් භහධිඹ බිඳී
ඹහ වළකි ඵළවිනි.
සභසේ ඳවශ ව සභභ ඳටිබහ නිත්ත්ත භත තභ බහනහ සිත ලහන්ත
මීඳ පිහිටුහ ත ුතතු ඹ. එ විට පිරිසිදු දිඹ ඵඳුනට දළම මුතු ළටඹක් සේ
නහසිහග්රඹට ශං  පිහිටි භහධි නිත්ත්ත භත තභ බහනහ සිත අශහ තඵහ ත
වළ. සේ ආනහඳහනති උඳචාය භාධිඹ තුශ සිත ඳතින අසථහ යි. සභභ
ආනහඳහනති ඳටිබහ නිත්ත්ත ඳවශවීසභහි දී “ඵශසරකු මීසඹක් අල්රන්නට
භහන ඵරහ සිටින්නහ සේ සඹෝගීන් වන්සේ ද ඉතහ තීක්ෂණ ව සිහි නුණින්, දළිය
අධහනසඹන් ඳටිබහ නිත්ත්ත අයමුසණහිභ සිත යහ ත ුතතුඹ”. සභහි දී
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“ක්විති දරු ළඵක් යකිනහ යහජ භසවේෂිහක් සේ” සභභ ආනහඳහනති ඳටිබහ
නිත්ත්ත රැ ත ුතතු යි. සභභ තත්ත්ඹ ඳළඹක්, සදක් ඳභණ ඳත්හ ත ුතතුයි.
සේ න විට ඔඵ ඳංච ඉන්ද්රීඹ ධමූඹන්, ප්ත සඵොජ්ඣං ධමූඹන් භ ඵට
ඳත් ය සන තිබිඹ ුතතු අතය ද විධ අපූණහ සෞරයඹ ළන ද දළන සන
සිටීභ පසඹෝජනත් ඹ.
සභසේ ඉතහ ඳළවළදිළි ආනහඳහනති ඳටිබහ නිත්ත්ත අයමුසණහි
සනොසල්වී බහනහ සිත ඳළඹක් සදක් ඳභණ යහ තවළකි විට එහි ඳතින
විතකූ, විචාය, ප්රීති, සුඛ, ඒකාග්රතා ඹන ධයහනහංඹන් පට ඇති ඵළවින් ඒහ
භනහසර වඳුනහත වළ. ඳළවළදිළි ඳටිබහ ආසරෝඹ තුරදී සභභ ධයහනහංඹන්
එකින් එ ටවහත ුතතු අතය එහි දී භහධි ආසරෝඹ අඩු සේ නේ ඹළිත්
භහධිඹ ලක්තිභත් යසන ධයහනහං ඳරිග්රව ශ ුතතුඹ. සේහ මුක න් එකින්
එ ඳරිග්රව ශ ද ඳසු අං ඳභ එ ය පට ය ත වළකිවිඹ ුතතුඹ.
සභසේ පඵර ව පතිබහ නිත්ත්සතහි ධයහනහං ඳ භනහ පට යත්
ඳසු පථභධයානඹ අධි්ඨාන ශ වළ. ඒ වහ ඔඵ ආනහඳහනති පතිබහ
නිත්ත්ත පඵර, දීප්තිභත් ඵඵශන úසට දී එභ පතිබහ නිත්ත්ත තුරට සිත
ඇතුල් ය “විතකූ, විචාය, ප්රීති, සුඛ, ඒකාග්රතා හිත පථභධයානසඹහි භනා සේ
සිත පිහිටාා යි” භහධිභත් සිතින් අධිසඨහන යන්න. එවිට ඳටිබහ නිත්ත්සතන්
තභ ලරීයඹ හ ත්තහ සේ, නිත්ත්ත ඇතුරට තභ ලරීයඹ කිහ ඵළත්තහ සේ
සඳය සනොව විර විසලේෂිත අත්දළීමභක් රළසඵනු ඇත. සභහි දී ඳඤසච නීයණඹන්
ඹටඳත් වී සනත් ඵහහිය සිතුවික  රහ ඒභ නතය වී, ලරීයඹ ඳහ අයමුණු සනොවී,
අේඩ ඒහහරී සිතුවික  ඳයේඳයහක් ක්රිඹහත්භ න අුතරු තභන්ට පතයක්ෂ
නු ඇත.
එවිට තභ උයකුවයඹ තුශ වෘදඹ සතු ඳතින ඳළත්තට අධහනඹ සඹොමු
ය, තීක්ෂණ භහධිඹකින් වෘදඹ සතු ඳරිග්රව යන විට එහි යහ ඳතින බං
සිත සවත් භසනෝේහයඹ ද එහි ඳවශ වී ඇති ආනහඳහන ඳටිබහ නිත්ත්ත ද
ඳවසුසන් දළ ත වළ. දළන් එභ භහධි නිත්ත්ත ඳරිග්රව කිරීසේ දී එඹ අයමුණු
සොට විතක්, විචහය, ප්රීති, සු, ඒහග්රතහ ඹන ධයහනහං ඳව සඳයට ඩහ පඵර
ඳතින අුතරු දළ වඳුනහ ත ුතතු යි. සභහිදී ද සභභ ධයහනහං ඳරික්ෂහ ශුතතු
අතය ඒ වහ එතයේ හරඹක් තුතතු නළත. සභභ m%:භධයහන සබහඹ
පිරිසවන පිරිසවන හයඹක් ඳහහ ඹළි ඹළිත් අධිසඨහන සොට ධයහනසබහඹ
රඵහ ත ුතතු යි. සභසේ විනහිය එසන් සදසන් ඳටන් සන ඳළඹක් – සදක් –
තුනක් ආදී සර දිට ඳළළත්වීභට හුරුය ත ුතතුඹ.
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දළන් ඔඵ රඵහ ත් සභභ පථභ ධයහනඹ ළභති සේරහ, ළභති තළන,
ළභති හරඹක් භළදීභට වළකි න සේ එඹ ආජ්ජන, භාඳජ්ජන, අධිට්ඨාන,
වුට්ඨාන, ඳච්චසක්ඛණ ඹන ඳංච සිසඹන් භනහ සර සී ය ත ුතතුඹ.
අනතුරු ආනහඳහනති “ද්විතීඹ ධයානඹ” උඳදහ ත ුතතු ඹ. ඒ වහ
මුළින් භ පිළිසළින් පථභධයහනඹ දක්හ ඳළත්ණ පථභ ධයහනඹ නීයණ ධමූඹන්
ට ආන්න සරත් විතක්, විචහය සදසදනහ ඕරහරි අංඹන් සරත් එහි ආදීන
රන්න. එසභන් භ ේවිතීඹ ධයහනසේ ලහන්ත, පීමත ඵ සභසනහි යන්න.
දළන් පථභ ධයහනසේ (තේවහ) නිහන්තිඹ දුරු ය ආනහඳහන ඳටිබහ
නිත්ත්තටභ සිත සඹොභහ ඹළිත් පිළිසළින් පථභධයහනඹට භළදී භ සේරහත්
තසොට පථභ ධයහනසඹන් නළගී සිට “විතක්ක, විචාය නැති ප්රීති, සුඛ, ඒකාග්රතා
ඳභණක් ඇති ද්විතීඹ ධයානසේ භනාසේ සිත පිහිටාා” යි අධිසඨහන ය පථභ
ධයහන ඳටිබහ නිත්ත්සතහි ත දුයටත් ඳරිමූ යන්න. ඳසු භහධි නිත්ත්ත
ඳරිග්රව කිරීසේ දී ඕශහරි ව විතක්, විචහයසඹෝ ඉත් වී ප්රීති, සු, ඒහග්රතහ
ඳභණක් ඇති ේවිතීඹ ධයහනසේ භනහ සර සිත පිහිටහ සිටිනු තභහට අත්දළකිඹ
වළ. පථභ ධයහන ඳටිබහ නිත්ත්තට ඩහ ේවිතීඹ ධයහන ඳටිබහ නිත්ත්ත පඵර,
දීප්තිභත් ඳතී. සභභ භහධි තත්ත්ඹ ද ඳළඹක්, සදක්, තුනක් ඳභණ හුරු ය
ත ුතතු අතය එඹ ඳංච සීතහඹට ද ඳත් ය ත ුතතු යි.
අනතුරු ආනහඳහනති තතිඹ ධයානඹ උඳදහ ත ුතතු ඹ. ඒ වහ මුළින්
භ පිළිසළින් දුතිඹධයහනඹ දක්හ ඳළත්ණ ේවිතීඹ ධයහනඹ ඕශහරි ව විතක්,
විචහයඹන්ට ආන්න ඵ රන්න. එසභන් භ සභහි සිත චංචර යන ප්රීතිඹ
දු්ථර ධයහනංඹක් සේද රහ ේවිතීඹ ධයහනසේ ආදීන සභසනහි යන්න.
අනතුරු තුන්න ධයහනසේ ලහන්ත ඵ සභසනහි යන්න. ඳසු ේවිතීඹ
ධයහනසේ නිහන්තිඹ දුරු ය න්න. දළන් ඹළිත් පිළිසළින් ේවිතිඹධයහනඹට
භළදී භ සේරහක් තසොට ඉන් නළගී සිට ආනහඳහන ඳටිබහ නිත්ත්ත
අයමුණු සොට සිහිනුණින් ුතතු  “ප්රීතිඹ ද යහිත ව සුඛ, ඒකාග්රතා ඳභණක් ඇති
තතිඹ ධයානසේ සිත භනාසකොට පිහිටාා” යි අධිසඨහන ය ේවිතීඹ ධයහන
ඳටිබහ නිත්ත්සතහි ඳරිමූ යන්න. ඳසු භහධි නිත්ත්ත ඳරිග්රව කිරීසේ දී ප්රීතිඹ
ඉත් වී සු, ඒහග්තහ විතයක් ඇති තතිඹ ධයහනසේ භනහ සර සිත පිහිටහ
සිටිනු තභහට අත්දළකිඹ වළ. සභභ භහධි තත්ත්ඹ ද ඳළඹක්– සදක්– තුනක්
ඳභණ හුරු ය න්න. එසභන් භ එඹ ඳංච සී බහඹට ද ඳත් ය න්න.
අනතුරු ආනහඳහනති චතුර්ථ ධයානඹ උඳදහ ත ුතතු ඹ. ඒ වහ
මුළින් භ පිළිසළින් තතිඹධයහනඹ දක්හ ඳළත්ණ තතිඹ ධයහනඹ ඕරහරි ව ප්රීතිඹ
ට ආන්න ඵ රහ එසභන් භ එහි සුඹ ද දු්ථර ධයහනහංඹක් සේ රහ
තතිඹ ධයහනසේ ආදීන සභසනහි යන්න. අනතුරු චතු්ථථ ධයහනසේ ලහන්ත
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ඵ සභසනහි යන්න. ඳසු තුන් න ධයහනසේ නිහන්තිඹ දුරු යන්න. දළන්
ඹළිත් පිළිසළින් තෘතිඹ ධයහනඹට භළදී භද සේරහක් තසොට ඉන් නළඟී
සිට ආනහඳහන ඳටිබහ නිත්ත්ත අයමුණු සොට සිහිනුණින් ුතතු “සුඛඹ ද යහිත
ව උසප්ක්ෂා, ඒකාග්රතා ඳභණක් ඇති චතුර්ථ ධයානසේ භනාසේ සිත පිහිටාා” යි
අධිසඨහන ය තතිඹ ධයහන ඳටිබහ නිත්ත්සතහි ඳරිමූ යන්න. ඳසු භහධි
නිත්ත්ත ඳරිග්රව කිරීසේ දී සුඹ ඉත් වී උසප්ක්ෂහ ඒහග්රතහ ඹන අං සද
ඳභණක් ඇති චතු්ථථ ධයහනසේ භනහ සර සිත පිහිටහ නු තභන්ට අත් දළකිඹ
වළ. සභභ භහධිඹ පගුණ කිරීසේ දී ඳශමු, සදන, සතන ධයහනඹන්හි සුළු
සේරහක් රැඳී සිට තයන ධයහනසේ සඵොසවෝ සේරහ රැඳී සිටිඹ ුතතු ඹ. සභභ
චතු්ථථ ධයහන භහධි තත්ත්ඹ ද ඳළඹක් – සදක් – තුනක් ඳභණ හුරු ය ත
ුතතු ඹ. එසභන් භ එඹ ඳංච සී බහඹට ද ඳත් ය ත ුතතු ඹ.
සභසේ දක්න රද සභභ ආනහඳහනති බහනහ ක්රභඹ යර වත්, සඳොදු වත්
බහනහ යටහකි. පුේර චරිතහනුූලර, ය භසන් ඳහයත්තහන් පුයහ ඇති
ආහයඹන් අනු තභ තභන් බහනහ යන ආහයඹන් අනු සභහි දී රළසඵන
භහධි නිත්ති ධයහන භහඳත්ති ආදිඹ සඳය ඳසු වීේ විඹ වළ. ඇතළමුන්ට බහනහ
හය ීමඳඹ දී සිත භහධිභත් වී භහධි නිත්ති ධයහනහදිඹ ද රළසඵනු ඇත. ඇතළේ
අඹට ති භහ ණන් ඇතළේ විට අවුරුදු ණන් වු ද උත්හවත් විඹ ුතතු 
ඇත. තීක්ෂණ පඥහන්තඹන්ට බහනහසේ මුල් පිඹයඹන්හි දී භ භහධි නිත්ති
ඳවශ වී ධයහනහදිඹ රළසබ්. ඇතළේ අඹට සභහි දළක් ව පිළිසශට භ බහනහ
කිරීසභන් භ එභ පතිපර සශය දී රළබිඹ වළ. එඵළවින් සභඹ හභහනයසඹන්
සිඹල්රන්ට භ සඳොදු ක්රභඹක් සේ ළරකු භළනවි. ත ද විසලේසඹන්භ ආනහඳහන
ති බහනහ නහහී ඉතහ සිුතේ වත් රු බහනහක් ඵළවින් ආධුනි සඹෝගීන්ට
මුක න් සනොසඹක් ආහයසඹන් ළටළු වත තත්ඹන් ඇතිවිඹ වළ. එඵළවින්
සභඹ ගුරු ඇසුයක් තුළින්භ පගුණය ත වළකි නේ ඩහත් උචිත නු ඇත.
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 බානා උඳසද්ල
“භවසණනි, සේ ලහනසඹහි සඹෝහචය භික්ෂු සතසේ ආයණයඹට ගිසේ
සවෝ සේහ, රුක් මුරට ගිසේ සවෝ සේහ, ශුනයහහයඹට ගිසේ සවෝ සේහ,
ඳයංසඹන් හිය වී උඩුඹ ෘජු තඵහසන හුසභ ඇතුල්වීභ- පිටවීභ ඹන
සදට සිහිඹ සඹොමු යසන හිඳී. එවිට එභ භික්ෂු සිහිසඹන්භ ඇතුරට න්නහ
හුසභ ආලසහ යයි. සිහිසඹන්භ පිට යන්නහ ව හුසභ පලසහ යයි” ඹනුසන්
භවහ තිඳට්ඨහන සතසේ දී බුදුයජහණන් වන්සේ ආනහඳහනති බහනහසේ මක 
අසථහ දහශ සේ.
සොන්ද සක න් තඵහසන ළවළල්ලු ලරීයසඹන් ඍජු ඹක් ඳළළත්වීසේ දී
හුසභ ළනීභ සවොඳින් ක්රිඹහත්භ සේ. එවිට හයි සු සේදනහක් ඇති නිහ
භහධිසඹහි ළීභක් ද සිදු සේ. අනිසි ආහයඹට බහනහට ඉත් විට දනහිස,
තුනටිඹ, සඵල්ර ආදී සථහනර සේදනහ සන සේ. හයි දුක් සේදනහ ඇති විට
චිත්ත භහධිඹට ඳත්විඹ සනොවළ. ඇති භහධිඹ ද බිඳී ඹඅනු ඇත.
ආනහඳහනති බහනහ කිරීභට භත්සතන් හුසභ රැල්ර දින සථහනඹ
සවොඳින් සිතට හ ේදහ ළනීභ, පට ය ළනීභ, භනට සඳසනන ආහයඹට
ඳත් ය ළනීභ ළදත් නු ඇත. දික් ව නහඹක් ඇති පුේරඹහසග් හුසභ ඔහුසග්
නහසේ අ සොටසේ ද සොට නහඹක් ඇති පුේරඹහසග් හුසභ ඔහුසග්
උඩුසතොසල් ද සඳශූ සේ. තද නහස සිදුරු සද තුළින් හුසභ ළටීභ රින් ය
(ඳළසඹන් ඳළඹට සභන්) එකින් එට භහරුනු ඇත. තභන් බහනහ යන
අසථහසේ දී හුසභ ළසටන්සන් කුභන නහස සිදුසයන් දළයි සතෝයහ ත ුතතුඹ.
සභහිදී විසලේසඹන්භ සබහවිභ ළසටන හුසභ රැල්රටභ අධහනඹ සඹොමු ශ
ුතතු අතය ආඹහසඹන් හුසභ ළනීභ ශසවොත් නශර ඹටින් සේදනහ ඇතිවීභ,
ඹට සිතට සසවක් දළනීභ, ඳපුසේ, ඵසේ අභහරු ඇතිවීභ, දහියඹ දළමීභ,
බහනහ එඳහ වීභ, ආදී අතුරු විඳහ ඇතිවිඹ වළ.
එසභන් භ හුසභ රැල්ර භ සිත ඉවශ– ඳවශ සනොඹළවිඹ ුතතු ඹ.
(සදෝාරික උඳභා) සග්ට්ටු මුයයන්සනකු විසින් ශ ුතත්සත් සග්ට්ටුසන්
ඹන – එන අඹ ඳරීක්ෂහ කිරීභ යි. ඉන් පිට ගිඹ අඹත්, ඇතුසල් ඉන්න අඹ ත්,
ඵළලීභට ඔහුට ඳයහ නළත. ඔහුට සග්ට්ටු දිවහ ඵරහ සිටීභට ද කිඹහත් නළත.
සග්ට්ටුසන් ඹන – එන අඹ සිහිසඹන් ුතතු සොඹහ ඵළලීභයි ඔහු ශ ුතත්සත්.
එසභන් භ සඹෝගීන් වන්සේ ද තභන්සග් නහසිහග්රඹ සද ඵරහ සිටීභ ද, පිට ගිඹ
හුසභ ඵළලීභ ද, ඇතුරට ගිඹ හුසභ ඵළලීභ ද, සනොශ ුතතු ඹ. නාසිකාග්රසේ සිත
යා සගන ඉන් ඹන – එන හු්භ රැේරක් ඳාා සිහිනුණින් අඛණ්ඩ ඵරා
සිටීභ භ කශ යුතු යි. ලී සොටඹක් කිඹතකින් ඉයන පුේරඹහසග් සිත ඳතින්සන්
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කිඹත් දළති ලී සොටසේ දින තළන යි. ඉවශට ආ කිඹත් දළති ළනත්, ඳවශට ගිඹ
කිඹත් දළති ළනත් ඔහුට ල්ඳනහක්, ඕනෆභක් නළත. එසේ භ සඹෝගීන්
වන්සේ ද නහසිහ සදොයටුසේ භ සිත පිහිටුහ සන ඉන් ඇතුේ න, පිට න
හු්භ සද ඳභණක් සිහිනුණින්, අේඩ ඵරහ සිටිඹ ුතතු ඹ.
සනත් භටවනක් ඩන විට එඹ ළසඩත් ළසඩත් භ ඩහත් පට සේ.
ආනහඳහනතිඹ එසේ සනොසේ. සභඹ ළසඩත් ළසඩත් භ තත් සිුතේ වී අන්තිභට
හුසභ ඇති නළති ඵ ඳහ සනොසත්සයන තත්ත්ඹට ඳත් සේ. එසේ ව විට ඳත්ඩඹ
හ දභහ නළගිට සනොඹහ ුතතු ඹ. ඉරිඹේ සනස සනොශ ුතතු ඹ. තත්
සිහිනුණින් බහනහ යන විට ඉතහ සිුතේ ව හුසභ ඳතින ඵ තභන්ට දළ ත
වළකි නු ඇත.
“නාවං
භික්ඛසේ
මුට්ඨ්ති්
භාධිබානං දාමි”.

අම්ඳජාන්

ආනාඳානති

“භවසණනි, භභ නුණ භද, මුශා ව සිහි ඇතිඹවුන්ට ආනාඳානති
බානා ැඩිඹ යුතුඹැයි සනොකිඹමි” ඹනුසන් බුදුයදුන් දහසශේ සේ
අසථහ ළන යි.
සේසඹන් දුන, ඵයක් සන ඹන පුේරසඹකුසග් හුසභ ඉතහ ඕශහරි ඹ.
ඔහු නහඹ භදි ටින් ද හුසභ නී. ඔහු ජරඹ සනහනඹ සොට, විසේීම සිටින
විට හුසභ ඉතහ න්සිඳී ඹයි. එසභන් භ බහනහ ආයේබසේ දී සඹෝගීන්සග් ඹ ද
සිත ද ඕශහරි ඹ. හුසභ ද ඕශහරි ඹ. නිසි සර බහනහ යන විට හුසභ න්සිඳී
ආලසහ පලසහ ඇති නළති ඵ ද සනොදළසන්. පුේරඹන් අතය නහනහ පසේද ඇති
නිහ ඇතළසභකුට ආලසහඹන් ද ඇතළසභකුට පලසහඹන් ද ඇතළසභකුට සේ
සදභ ද සවොඳින් ළටසවනු ඇත. සඳය එක් ළටහුණු අඹට බහනහ ළසඩත් භ
සේ සදඹහහයඹ භ භනහ පට නු ඇත.
ආනහඳහන ති බහනහ ළීසභහි දී සිත පිට ඹහභ ළශළක්වීභ වහ
උඳක්රභඹක් සර හු්භ රැලි ගණන් කිරීභ ශ වළ. එඹ වී භනින ආකායඹට
ණන් ශ ුතතු ඹළයි දළක්සේ. වී භනින්නහ වී ක න් කුරුණිඹක් පුයහ “එ – කා –
යි” කිඹහ භල්රට දභයි. නළත කුරුණිඹ පුයන විට ද, න විට ද, සයොඩු ආදිඹ
ඉත් යන විට ද “එ – කා – යි” ඹන භනසිහයඹ භ දිට ඳත් යි. සදන වී
කුරුණිඹ දභන සභොසවොසත් සිට තුන්න වී කුරුණිඹ දභන සභොසවොත දක්හ භ
“සද – කා – යි” ඹන අේඩ භනසිහයසේ භ සිටි යි. සේ ආහයඹට තුන – තුන –
තුන, වතය – වතය – වතය ආදී සර වී භළනීභ සිදු ය යි. එසභන් භ සඹෝගීන්
වන්සේ ද හුසභ ඉවශට ඇතුල් න විටත්, ඇතුල් ව විටත්, පිට න විටත්, පිට ව
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විට ත් සේ අතය ෆභ සභොසවොත දී භ සිත සනොවිසුරුහසන නහසිහග්රසේ භ
සිටිත්න් “එ – කා – යි” ඹනුසන් දිට භ භනසිහය ශ ුතතු යි. සදන හුසභ
ආයේබසේ ඳටන් අහනඹ දක්හ භ ද “සද – කා – යි” ඹනුසන් දිට භ එභ
භනසිහයඹ ඳළළත්විඹ ුතතු යි.
ත ද ආනහඳහන ති බහනහ ඩන විට හුසභ රැල්සරහි ්බා රක්ෂණ,
ාභඤ්ඤ රක්ෂණ සභසනහි සනොශ ුතතු ඹ. හුසභ රැල්සල් සබහ රක්ෂණ නේ
එහි තය භවහ ධහතන්හි සහබහවි රක්ෂණඹයි. එනේ, තද, යළු, ඵය, ළවළල්ලු
ආදිඹ යි. හභඤසඤ රක්ෂණ නේ අනිතය, දුක්, අනහත්භ සබහසඹෝ ඹ. හුසභ
රැල්ර ඵරන විට සේහ සභසනහි සනොශ ුතතුඹ. ත ද එහි ර්ණ ලසඹන් ද,
සඳශූ ලසඹන් ද සභසනහි සනොශ ුතතු යි. එසභන් භ නිත්ති ඳවශ ව විට ද සේ
රක්ෂණසඹෝ සභසනහි සනොශ ුතතු ඹ.
 හුසභ රැල්සල් දි සොට ඵ තීයණඹ යන්සන් අිය අඟල් ආදී ත්ණුේක න්
සනො, හුසභ රැල්ර ඇතුළු වීභට සවෝ පිට වීභට ත න කාර සේරාසේ දිග
සකොට ඵ අනු යි.
 ඇතුන්සග් වහ නයින්සග් ලරීය දි නිහ ඔවුන්සග් හුසභ දීර්ඝ හුසභ යි. සභහි

දී හුසභ දිට, සත්න් ළසටයි.
 ඵල්රන්සග් වහ වහන්සග් ලරීය සොට නිහ ඔවුන්සග් හුසභ සටි හුසභ යි.

සභහි දී හුසභ සටි, ඉක්භනින් ළසට්.
 ත්නිසුන් අතය සේ සදඹහහයඹ භ ඳතී.

දීර්ඝ ආලසහ, පලසහ දීර්ඝ සේරහක් භන් යයි. හ්රස ආලසහ, පලසහ
සටි සේරහක් භන් යයි. එඹ දළන න්සන් ඊට ත න හර ඳයහඹ අනු යි.
දි දුයට ඩහ වළසරන දි දිඹ ඇල්රක් සේ දීර්ඝ හුසභ ද, සටි දුයට ඩහ
වළසරන සටි දිඹ ඇල්රක් සේ සටි හුසභ ද ළරකිඹ වළ.
ආනහඳහන ති බහනහ ළසඩත් ළසඩත්භ සිත තළන්ඳත් න්සුන් සේ.
එවිට ත ද භනහ තළන්ඳත් න්සුන් සේ. සභසේ බහනහ තුළින් ත සිත
ලහන්ත තළන්ඳත් න්සිඳී ගිඹවිට එභ ඹ තුශට ළියපුය හුසභ අලය සනොසේ.
භන්ද එභ සඹන් කිසිභ ක්රිඹහක් සනොයන නිහඹ. සභසේ නිසිසර බහනහ
ළසඩන විට නිර ඹ ඳළළත්වීභට සඵොසවෝ හුසභ අලය නළති ඵළවින් හුසභ
රැල්ර දිගු රක් සන දිට ඇසදත්න් න්සුන් රහඹනු ඇත. එඹ දීර්ඝ ආල්ා
පල්ා නමි. තද සිුතේ සර සභභ බහනහ ළසඩත්භ ත තත් තසිත
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ලහන්ත තළන්ඳත් න්සිසන විට ලරීයඹට අලය න්සන් සඳයටත් ඩහ අභ ව
හුසභ පභහණඹකි. එඵළවින් සභහි දී හුසභ රැල්ර සටි රක් තුශ සටි
සේත් ඇතුල්වීභ පිටවීභ සිදුන අුතරු දළසනනු ඇත. එඹ හ්ර් ආල්ා
පල්ා නමි. හුසභ රැල්සරහි දි සටිඵ දළසනනවිට සඳයට ඩහ බහනහ
කිරීභට භවත් ළභළත්තක් ඇති සේ.
ත ද සේ හුසභ රැල්සරහි දි සටි ඵ රින් ය සනසවිඹ වළ. ඒ ළන
රඵර සනොවී නහසිහග්රසඹහිභ සිට සහබහවි හුසභ රැල්රභ දිටභ භනසිහය
ශ ුතතුඹ. සභභ බහනහ අදිඹයඹන්ට ඳත් සඹෝගීන් වන්සේ විසින් හුසභ
රැල්සරහි දි සටි ඵභ සභසනහි සනොය, නහසිහග්රසඹහිභ සිහිඹ පිහිටුහසන
හුසභ දීර්ඝ ව ඵ වහ සටි ව ඵ සිතින් දැනගැනීභ ඳභණක් ශ ුතතු සේ. හුසභ
රැල්සරහි දි සොට ඵ භනින්න ගිඹසවොත් භහධිඹ බිඳීඹනු ඇත.
ආනහඳහනති බහනහ ඩන විට හුසභ ඇතුල් න විට ඇතුේ සනා–
ඇතුේ සනා – ඇතුේ සනා ඹළයි ද, පිටන විට පිටසනා – පිටසනා –
පිටසනා ඹළයි ද සිතින් භනසිහය ශ ුතතු ඹ. චනසඹන් භනසිහය සනොශ
ුතතුඹ. සටි හුසභ රැල්සල් දී එක් යක් ඳභණක් සභසේ භනසිහය කිරීභට හරඹ
ඳතී. භධයභ හුසභ රැල්ර දී සදයක් සිතීභට හරඹ ඳතී. දීර්ඝ හුසභ රැල්ර දී
සතයක් භනසිහය ශ වළ. සේ ක්රභසේ දී තභන් සනොදළනුත් භ හුසභ
රැල්සරහි දිර්ග සටි ඵ පිළිඵ ංඥහක් සිතට ඇති සේ. ඇතමුන්ට හුසභ
රැල්සරහි මුර භළද අ ඹන තුන් තළනින් එක් ඳභණක් ඩහත් පට සේ.
ඇතමුන්ට සදක් පට සේ. ඇතමුන්ට සභභ තුන්තළනභ භනහ පට නු ඇත.
දිටභ නිසිසර බහනහ යන විට තුන් තළනභ භනහ පට යත වළ.
බහනහ තුළින් තිඹ භනහසර ළසඩන විට හුසභ රැල්සරහි සභන්භ තභන්
යන ළඩ ටුතතු ර ද යන ථහඵව ආදිසඹහි ද ඳවශන සිතිවික ර ද මුර –
භළද – අ ඹන තුන්තළන පට නු ඇත. සභහි දී සඹෝගීන් වන්සේ තුශ ඹේඵඳු
ංයඹක් ඇති සේ ද එඹ අධිශීර ශික්ෂායි. ඹේඵඳු භහධිඹක් ඇතිසේ ද එඹ
අධිචිත්ත ශික්ෂායි ඹේඵඳු නුණක් ඇතිසේද එඹ අධිඳඤ්ඤා ශික්ෂායි සභසේ ඔහු
තෘවිධ ශික්ෂහසන් භන්විත සේ. ත ද සභභ බහනහසේ දී දීර්ඝ, හ්ර්, බ්ඵකාඹ,
ඳ්ම්බඹ ඹන ඒ ඒ අසථහර දී ඒහ චනසඹන් භනසිහය සනොශ ුතතු අතය
ඒ ඒ අසථහන් තභ සිහිනුණින් භනහ සේ දළන ළනීභ ඳභණක් ශ ුතතු ඹ.
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දීර්ඝ හු්භ, සකටි හු්භ, සිඹලුභ හු්භ (බ්ඵකාඹ), සියුම් හු්භ
(න්සිඳුණ / ඳ්ම්බඹ) ඹන සේ බහනහ අසථහ වතයභ ඇතළේ සඹෝගීන්
වන්සේරහට එභ ඳයංඹ දී භ රඵහ ත වළ. වතය න අසථහසේ දී
හුසභ රැල්ර ඉතහ සිුතේ වී සනොදළනී ඹයි. එවිට ද ඔඵ හුසභ සනොන්සන් සනො සේ.
න්සන් භ ඹ. එභ සිුතේ හුසභ දළන ළනීභට තයේ තිඹ පභහණත් නළත. හුසභ
සනොන්නහ පුේරඹන් ත් සදසනකි. එනේ:–
1. භශ තළනළත්තහ,
2. කු තුශ සිටින ශදරුහ,
3. දිසේ ගිලුණු තළනළත්තහ,
4. මු්ථඡහ ව තළනළත්තහ,
5. චතු්ථථ ධයහනසේ සිටින්නහ,
6. නිසයෝධ භහඳත්තිඹට භළදී සිටින්නහ,
7. බ්රවසභඹන්, ඹනුසනි.
ඔඵ මීට අඹත් නළත. එඵළවින් ඔඵ තුර හුසභ ඳළළතිඹ ුතතු ඹ. භනහ සිහි
නුණින් ඳරිග්රව යන්න.
නහසිහ සදොයටුසේ සිට හුසභ රැල්සල් සිත පිහිටුවීභ භගින් ඳශමු යට
ඇතින භහධිඹ ඳරිකමූ භාධිඹ යි. සභඹ ඳශමු යට හුසභ රැල්සල් ර්ණඹ දළීමභ
යි. එඹ පුේර ංඥහ අනු එකිසනහ ට සනස සේ. සිතට අයමුණු න්නක් ව
එභ නිත්ති භහතඹ ඇති නළති වී ඹළි ඹළි ඳවශ සේ. ශහ නිල්, දේ, යතු, ව, අළු
ආදී ර්ණ සර ද, දුේ සිළු, මීදුභ ආදී ටවනින් ද එඹ ඳවශ සේ. පුේර
ංඥහන්සග් විවිධත්ඹ නිහ එක්භ ව ආනහඳහනති භටවනින් විවිධ
සඹෝගීන් ට විවිධ සේරහන්ර දී විවිධහහය නිත්ති ඳවශ නු ඇත. ඊට සවේතු
නේ තභන් මීට සඳය නිත්ත්ත ේඵන්ද්රු අහ ඇති, සඳොත – ඳතින් කිඹහ ඇති,
නිත්ත්ත ේඵන්ද්රු අදවස, ටවන්, ංඥහන් සිසත් ඇඳී ඇති නි යි. ඒහ
එකිසනහට සනස සේ. විවිධ සේ. විවිධහහය රඳ, ර්ණ, වළඩතර සර ඳවශ සේ.
එභ සඳය ංඥහන් භගින් සඹෝගීන් වන්සේට උරුභ නිත්ත්ත ඳවශ නු ඇත.
නිසි සර බහනහ යන විට සනත් නිත්ති ළන අහ ඵරහ තභ නිත්ත්ත සනස
සනොශ ුතතු ඹ. එසේ ශ සවොත් එඹ භහධිඹට ඵහධහකි.
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හු්භ ්ඳර්ශ න තැන, හු්භ රැේර, ඳරිකමූ නිමිත්ත ඹන සේ අයමුණු තුන
භ එක් සේ ළටහීසභන් සනොසඳසනන හුත භගින් පුේර ඳරිල්ඳනහනුූලර
විවිධ උග්ව නිත්ති – ඳටිබහ නිත්ති ඳවශ නු ඇත. සභසේ ඇත් දශඹක් සේ,
ටිුතබ් රයිට් එක් සේ, සුදුඳහට නරක් සේ සප්ළිඹට භහධි නිත්ති ඳවශ න විට ඒ
ඳසු ඳ සනොසොස නහසිහ අභ සිත යහ ත ුතතු යි. ඇතුශට පිටට සිත
සනොඹළවිඹ ුතතු යි. පුයහණ සඹෝගීන් වන්සේරහට උග්ව, ඳටිබහ නිත්ති සර
ඳවශ ව නිත්ති ළන විශුේධි භහර්ගඹහි වන් සේ. එනේ:– මුතුකැට, ඳඵළුකැට,
භැණික්කැට, පිච්චභේ කැකුළු, කපු පුළුන් ආදී ලසඹනි. ඒ අතීතසඹහි නිතය
සනත ළටුණු, සිතට හ දින දශූනඹන්ඹ. අද ්ථතභහනසඹහි සේහ සුරබ
සනොසේ. එඵළවින් ්ථතභහන සඹෝගීන් වන්සේරහට විදුක  බුබුළු, ෂෆස රයිට්, ටිුතබ්
රයිට්.... ආදිඹට භහන සර සභභ උග්ව ඳටිබහ නිත්ති ඳවශවිඹ වළ. භන්ද
්ථතභහනසඹහි සභභ දසුන් සිතට හදින සුරබ දශූනඹන් ඵළවිනි.
තද ඈතින් පිහිටහ ඇති භහධි නිත්ත්ත ළඵෆ භහධි නිත්ත්ත සනොන ඵ
දත ුතතු අතය ඒ භගින් අ්ථඳණහ භහධි රට ඹහ සනොවළ. භන්ද එඹ ළසනකින්
අතුරුදන් න සුලු ඵළවිනි. ධයහන රට ඹහ වළක්සක් නිඹභ ඳටිබහ භහධි නිත්ත්ත
භගිනි. ඳටිබහ නිත්ත්ත රළබ තළන් ඳටන් ඔහුසග් නීයණ විසේබනඹ න්සන් ඹ.
සසශස න්සිසන්සන් ඹ. සිහි එශම සිටින්සන් ඹ. සිත උඳචහය භහධිසඹන්
භහහිත න්සන් ඹ. නිසිසර ක්රභහනුූලර බහනහ ය පථභධයහනඹ අධිසඨහන
ශ ඳසු එක් උච්චතභ අසථහ දී සිත ඳටිබහ නිත්ත්ත තුශට කිහ ඵහින්නහක්
සේ ළටසවේ. ඒ අනු සඹෝගීන් වන්සේ පථභ අපූණාට ඳත් නු ඇත. භහධිඹ
ඉවශ අපූණහන්ට ඳත් න විට එඹ එ ඳළඹක්, එ රැඹක්, දක් පුයහට භ වු
ද ඳළළත්විඹ වළ.
පථභ ධයහනඹ රඵහ ත් තළනළත්තහ නිතයභ ඊට භළදිඹ ුතතු ඹ. එහි
ධයහනහං පඵර ය ත ුතතු ඹ. පථභ ධයහනඹ නිසි සර සනොළඩුණහ නේ
ේවිතීඹ ධයහනඹට ඹහ සනොවළ. එභ තත්ත්සේ සිට ඊට උත්හව ශ සවොත් පථභ
ධයහනඹ ද පිරිහීභට ඉඩ ඇත. තද පථභධයහන උඳචහය භහධිසේ සිට චතු්ථථ
ධයහනඹ දක්හ ඹන විට පිළිසළින් හුසභ රැල්ර ංසිඳී නතය සයි. එසභන්භ
ළඹුරු විදශූනහ ඤහණඹන් තුශ ද ඉවශට ඹත් භ සභසේ පිළිසළින් හුසභ
න්සිසනු ඇත.
උසප්ක්ෂහ, ඒහග්රතහ ඹන ධයහනහං සද චතු්ථථ ධයහන උඳචහය අසථහසේ
දී ඩහත් පට ඹ. එඵළවින් චතු්ථථ ධයහන උඳචහයඹ වහ අපූණහ අසථහන්
ධයහනහං ලසඹන් එකිසන සන් සන්  ටවහ ළනීභට අඳවසු විඹ වළ.
සභහිදී උඳචහය භහධිසේ සිටින්නහ චතු්ථථ ධයහනසේ සිටින්සන් ඹළයි මුරහවිඹ වළකි
ඵළවින් ඩහත් ළරකික භත් විඹ ුතතු ඹ. චතු්ථථ ධයහනසේ දී ඉතහ සුක්ෂෙභ, අති සුක්ෂෙභ
තත්ත්ඹට ඳත්න අතය කිසික් සනොඳත්නහ තත්ත්ඹට ඳත් වුණහ සේ ඇතළේ
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විට දළසන්. ඔහුට ආලසහ - පලසහ ද සභහි දී නළත. නමුත් චතු්ථථ ධයහනඹට
භළදී සිටින විට තභන්ට හුසභ ළසටන්සන් ද නළත්ද ඹන්න සනොසවිඹ ුතතු ඹ.
එසේ ශ විට භහධිඹ බිඳී ඹනු ඇත. චතු්ථථ ධයහනසේ ආලසහ- පලසහ නළතත්
එභ ධයහනහංහදිඹ පතයසේක්ෂහ යන භසනෝේහයහජ්ජන චිත්ත වීථි ද, හුසභ
ළනීභ සනොළනීභ පතයසේක්ෂහ යන භසනෝේහයහජ්ජන චිත්ත වීථි ද ආලසහ,
පලසහ ඳළතිඹ වළකි චිත්තවීථි න්තතීන්භ න්සන්ඹ. එභ නිහ චතු්ථථ ධයහන
භහඳත්ති අසථහසේ දී හුසභ සනොළසටන මුත් එඹ පිරික්න විට සිුතේ හුසභ
ළටීභක් සිදුන්සන් ඹ. එඵළවින් මුර දී හුසභ ළසටන - සනොළසටන ඵ ඳරීක්ෂහ
සනොශ ුතතු ඹ.
සනත් බහනහක් ළීසභහි දී එඹ ළසඩත් ළසඩත්භ එහි ඳරිමූ නිත්ත්ත
ඩ ඩහත් පට නු ඇත. එහි දී එභ බහනහසහි පතිඹ තභහටභ පතයක්ෂ නු
ඇත. නමුත් ආනහඳහන ති බහනහ ළසඩත් ළසඩත්භ එහි ඳරිමූඹ වහ ත්
හුසභ රැල්ර ක්රභසඹන් සිුතේ වී එඹ අපට නු ඇත. හුසභ රැල්ර දීර්ඝ සටි වීභ
ආදී සනොසඹක් විඳයහලඹන් නු ඇත. එනේ, සසු බහනහන් දිුතණු න විට
එඹ දිුතණුක් සේ සඳසනන අතය ආනහඳහන ති බහනහ දිුතණුන විට එඹ
බහනහසහි පිරිහීභක් සේ දළනිඹ වළ. සේහ බහනහසේ මුරහවිඹ වළකි තළන්
ඵළවින් බහනහ යන විට ගුරු උඳසදස භත බහනහ කිරීභ ඩහත් උචිත නු ඇත.
තිුතණු ආුතධඹක් ඳහවිච්චි යන්නහ එඹ ළයදිඹට තසවොත් අනතුයක්
න්නහ සේ භ ආනහඳහනති බහනහ ද ළයදිඹට ළඩුසොත් අනිටු විඳහඹන් ඇති
සේ. රයහණ ත්ත ගුරු උතුභන් වන්සේරහසග් නිසි ුණරු උඳසද් භත භ බහනහ
කිරීසභන් ඵහධ ජඹ සන බහනහසේ නිසි පර සනශහ ත වළ.
 සභසේ ව සේ ආනහඳහන ති බහනහ භනහ සේ ළීභ තුළින්
අසන්පහය ව ආනිලංසඹෝ අත්නු ඇත. එනේ :–
“ආනාඳානති බාසේතබ්ඵා විතක්කුඳච්සේදාඹ”
“විතකූ සිීමභ වා ආනාඳානති බානා ැඩිඹ යුතු ඹ”ඹනුසන්
වන් සේ.
ආනහඳහනති බහනහ ළීභ තුළින් නහනහ ආයේභණඹන්හි සිත දිවීභ
නතය වී, භනහ සිත එඟ සේ. එසභන් භ, සබහසඹන් භ සිුතේ ව ළවළල්ලු ව
සභඹ පවූබහසේ සිට භ විවිධහහය විතර්කසඹෝ වඳභනඹ ය යි, භනහ
සිහිනුණ දිුතණු යයි, ශහභ අකුල් ධමූඹන් නයි, ඒහ ඇසිල්රකින්
අතුරුදවන් ය යි, සභඹ සිඹලු ආහයසඹන් ලහන්ත ඹ. සභහි අයමුණ ද,
ේපුතක්ත ධමූඹන් ද, හයි, චහචසි, භහනසි ක්රිඹහන් ද සිඹල්රභ ලහන්ත ද
පීමත ද සේ. වරිඹහහය බහනහ සිදු න විට එඹ සනහුත ඳේධතිඹට වහ එහි
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ක්රිඹහහරීත්ඹට හිතය ආහයඹට ඵරඳහ ඒහ භනහ ක්රභහනුූලර න්සිඳීභට
ඳත් යයි. එභ නිහ ආනහඳහනති බහනහ ඩන්නහසග් ඹත්, සිතත් න්සිසේ.
ආනහඳහනති බහනහ භගින් ධයහන භහඳත්ති උඳදහ ත් සඹෝගීන් වන්සේට
ඉන් අනතුරු සිණ බහනහ භගින් ඳවසුසන් ධයහන රඵහසන අභිඥහ උඳදහ
ළනීභට ද වළකි න අතය සනොපිරිහුණු ධයහන රහභීන් ඒ භගින් ඵම සරො උඳදී.
ත ද සභයින් විදශූනහ බහනහට වළරී භහ්ථ පර නින් සු ද අත් ය ත වළ.
සකොශඳේ සසවය විස ති් සතරුන්, භව කය සසවය විස භවා ති් සතරුන්,
සදේපුත් යට පිණ්ඩඳාතික සතරුන්, සිතුේඳේ සසවය විස සදසොසවොයුරු
සතරුන් වන්සේරා ඹන උතුභන්සග් චරිතඹන් තුළින් ආනහඳහනති බහනහසේ
අසන්විධ ආනිලංඹන් ටවහත වළ.
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සදති් කුණඳ බානා
“අභතං සත් භික්ඛසේ ඳරිභුඤ්ජන්ති, සේ කාඹගතාතිං ඳරිභුඤ්ජන්ති.
අභතං සත් භික්ඛසේ න ඳරිභුඤ්ජන්ති, සේ කාඹගතාතිං න
ඳරිභුඤ්ජන්ති”.
“භවසණනි, ඹේ සසනක් හඹතහතිඹ ඇසුරුසොට ධයහන බහනහ
යත් ද, ඔහු නින(අභෘතඹ) ශත්. ඹසභක් හඹතහතිඹ ඇසුරුසොට
ධයහන බහනහ සනොයත් ද, ඔහු නින සනොශදති”.
සක්හදී කුණඳ සොටස අයමුණු සොට යන බහනහ, “සදති් කුණඳ
බානා”යි. එඹ හඹතහති බහනහ, ේත්තිංහහය බහනහ, පිළිකුල්
බහනහ, සොට්ඨහ බහනහ ඹන නේ ක න් ද වඳුන්යි. සභඹ අනය
තී්ථතඹන්ට අවිඹ ව, බුදු යඹන්සග් ඳවශ වීසභන් භ සරොට දහඹහද න්නකි.
බුදු සුසන් ඳළවිදි න කුර පුතඹන්ට මුක න්භ රළසඵන භටවන ද සභඹ සේ. සේ
බුදු සුසන් සඵොසවෝ සදසනක් යවත් පරඹට ඳත් ඇත්සත් ද සේ බහනහ භගිනි.
හඹතහති බහනහ ඩන්නහ “අභෘතඹ ශන්සනක්” ඹළයි බුදුයජහණන්
වන්සේ සේලනහ ය ඇත.
“ඳහදහන්තසඹන් උඩ, හිසක් භසථසඹන් ඹට, භ සශය සොට ඇති
සේ චහතුමූවහභූති පතිහඹ නහහි නහනහවිධ අසචිසඹන්භ පිරී ඇත. ඵමඹක් තයේ
ව සේ ජුගුප්හජන සඹහි මුළු වීයසඹන්භ සොඹතත් ය ව සවෝ මුතු,
භළණික්, මදයඹක් සවෝ අගිල්, සොකුේ, ත්සුණු ආදී ව ටිනහ ව ද ඳවිත ව ද
සල්ඳ ව සවෝ දළඹක් සනොදකිඹ වළ. ඳයභ දුර්ගන්ද්රු ව, දශූනඹට ඳහ අප්රිඹජන
සස, සරොේ ආදී නහනහවිධ අසචිභ දක්සන් ඹ.”
අන්ධඵහර ව ඳෘතග්ජන ත්ඹන් විසින් “සභඹ භහසග්ඹ” කිඹහ ආත්භ
සසන්වසඹන්, තේවහසන්, මුරහට ඳත්, දිහ රෑ සසවසී සඳෝණඹ යන්සන්
සභසේ ඉතහ දු ව, පිළිකුල් ව කුණඳ සොටස යහශිඹකි. සභහි ඹථහ්ථථඹ ව
අහයත්ඹ ද, පිළිකුල් ඵ ද දළකිඹ වළක්සක් “හඹතහති නුණ” භගිනි. සදතිස
භවහ කුණුසොඩකින් ුතතු ඵමඹක් තයේ ව, සේ සේ සොටස ඵළලීභට ගුරු
උතුභන්සන් අය රත් සඹෝගීන් වන්සේ විසින් නිසි පිළිසරට සේ
බහනහ ළියඹ ුතතුයි.
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 කුණඳ සකොට් සදති
1. සක්හ

- සස

2. සරෝභහ

- සරොේ

3. නහ

- නිඹ

4. දන්තහ

- දත්

5. තසචෝ

- ේ

20. භත්ථලුඞ්ං - හිස සභොශඹ

6. භංං

- භස

21. පිත්තං

- පිත

7. නවහරු

- නවය

22. සේවං

- සභ

8. අට්ඨි

- ඇට

23. පුබ්සඵෝ

- ළය

24. සරෝහිතං

- සල්

25. සේසදෝ

- දවියඹ

26. සේසදෝ

- සේද සතල්

9. අට්ඨිත්ඤසජහ - ඇට ත්දුලු
10. ක්ං

16. අන්තං
තච
ඳංචඹ

ක්
ඳංචඹ

- කුඩු

- ඵඩළල්

17. අන්තගුණං - ඵඩළල් ඵළඳුේ
18. උදරිඹං

- සනොදිර අවය

19. රීං

- දිර අවය භර

11. වදඹං

- වදත

27. අසසු

- ඳුළු

12. ඹනං

- අක්භහ

28. හ

- වුරුණු සතල්

29. සක්ෂූසරෝ

- සර

13. කිසරෝභං - දශබු
14. පිවං

- ඵඩදි

15. ඳප්පහං

- සඳනවළු

ඳප්පහ
ඳංචඹ

 සේහ අ්ථථ හිත ඳහඩේ ය ත ුතතුයි.
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30. සිඞ්කහනිහ - සොටු
31. රසිහ

- ත්දුලු

32. මුත්තං

- මුතහ

භත්ථලුඞ්
ඳංචඹ

සේද
ඡක්ඹ

මුත්ත
ඡක්ඹ

බානා කශ යුතු අයුරු
ආනහඳහනතිසඹන් සවෝ ඕදහත සිණසඹන් චතු්ථථ ධයහනඹට භදින්න. එහි
ආසරෝඹ දීප්තිභත් ව විට එභගින් තභ ආධයහත්ත් කුණඳ සොටස සදති වහ
ඵහහිය සිරුය සොටස සදති යක් - සදක් අනුසරෝභ - පතිසරෝභ ලසඹන්
ඳරිග්රව යන්න. අනතුරු තභ සිරුය අයමුණු ය, තභ ඇට ළකිල්ර භහධිභත්
සිතින් අයමුණු යන්න. එඹ ඳළවළදිළි සිතට සඳසනන විට “අට්ඨිකං
ඳටික්කරං.../// ඇට පිළිකුරයි...///” ඹනුසන් ඒ භත සනොළශඹුණු සිතින් අතයක්
නෆය ඳළඹක්, සදක් ලහන්ත භනසිහය යන්න. මුක න් හුසදක් “අට්ඨි” ඹන
ේමුතිසඹන්භ භනසිහය රත් ඳසු එඹ පිළිකුල් සරභ භනසිහය ශ ුතතුඹ.
සභහිදී භහධි ආසරෝඹ දුවූර සේ නේ, සොටස අඳළවළදිළි සේ නේ, නළතත්
චතු්ථථ ධයහනඹට භළදී ඹළිත් සඳය සේ භනසිහය යන්න. එවිට සභහිදී ළඵෆ
ඇට ළකිල්රක් සිඹළසින් දක්නහ සේ පට න අට්ඨිඹ “උගග්ව නිමිත්ත” නේ
සේ. පිළිකුල් ව සදඹක් සේ ඳළවළදිළි දිසන අට්ඨිඹ “ඳටිබාග නිමිත්ත” නේ
සේ. සභසේ භහධිභත් සිතින් සඵොසවෝ සේරහක් පිළිකුරභ අයමුණු යසන
භනහ සේ භනසිහයඹ ඳළළත්වීසභන් නීයණ ධමූ ඹටඳත් ධයහනහං ඳසවන්
භන්විත ඳටික්ූලර පථභ ධයහන උඳචහය භහධිඹ ඳවශ නු ඇත. එඹ භනහ
පගුණ යත ුතතුයි.
අනතුරු සභභ උඳචහය භහධිඹ සවොදින් පගුණ වී ඇති ඹේ අසථහ
“විතක්ක, විචාය, ප්රීති, සුඛ, ඒකාග්ගතා හිත අට්ඨික පථභ ධයානසේ සිත
පිහිටාායි” අධිසඨහන යන්න. නිසිසර සභසේ ධයහන අධිසඨහන ශ ඳසු
අට්ඨි පථභ අ්ථඳණහ භහධිඹ ඳවශ නු ඇත. එභ ධයහනඹ ඳළඹla, සදක් ඳභණ
යහ ත ුතතුඹ. එහි ධයහනහං ඳරීක්ෂහ ය, ඳංච ශිසඹන් ශී ය ත ුතතුයි.
ඳසු තභහ ඉදිරිසේ සිටින පුේරසඹකු යහ තභ භහධි ආසරෝඹ විහිදහ
ඔහුසග් සදතිස සොටස අනුසරෝභ - පතිසරෝභ සර ඳරිග්රව ය ඔහුසග් ඇට
ළකිල්ර සිතින් උපුටහසන එහි සිත භහධි ත යන්න. සභසර තභහසන්
ඳටන්සන පුේරඹන් සදතුන් සදසනකුට ද, විවහය භූත්සේ න ත්නිස තිරින්
ආදී ෆභ තුන්භ ද ේළසි, නයළසි, යටළසි, සරෝළසි, ත්ඹන් ද එභ ඇට
සොඩක් සේ භහධි ආසරෝඹ ඳතුරුත්න් දළකිඹ ුතතුයි. අනතුරු ඔඵ සභභ
බහනහ භනසිහයසේ සිටින විට ද දිලහසන් කුභන දිලහක් අයමුණු ශත් ඔඵට
අයමුණු විඹ ුතත්සත් ත්ඹන් සර සනො ඇවිදින, හිඳින, නිදන ක්රිඹහයන
ඇටටු සොඩක් ඳභණක්භ සර ඹ. ඒ තත්ඹ දක්හ බහනහ පගුණ ය න්න.
සේ අට්ඨි බහනහයි. සක්හදී ඉතිරි කුණඳ සොටස එක්ති ද අට්ඨි
බහනහසේ ආහයඹටභ බහනහට නළඟිඹ ුතතුඹ. ඒ සිඹල්සරන්භ පථභ ධයහනඹ
උඳදහ සන ඒහ ඳංච ශිසඹන් ශී බහඹට ඳත් ය ඳළඹ සදක් ඳභණ
ඳළළත්විඹ ුතතුඹ.
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 උඳසද්ල
හඹතහති බහනහට නිත්ති රඵහළනීසේ දී ආහය ීමඳඹක් ඇත.
භහධිභත් සිතක් ඇත්සතකුට නේ, තභ භහධි ආසරෝඹ භගින් ඒහ නිසිසර
සිතින් භ අයමුණු යත වළ. මදය ඳරීක්ෂණ, ත්නී ඳන තළන් ආදිඹ සිඹළසින්
දළ ඇති අඹට ඒහ ද අයමුණක් සේ ත වළ. එසභන්භ වීියසඹෝ දශූන, චිත
ආදිසඹන් සදතිස කුණඳ සොටස දළ ඵරහ ඒහ ද බහනහ අයමුණු ලසඹන් ත
වළ. තද සේ කුණඳ සොටස සවොඳින් සත්රුේ ත ුතතුඹ. ඒ වහ ඒ ඒ සොටස
ර ඳළවළඹ, ටවන, න්ද්රුඹ, දිලහ පිහිටි තළන, අහලඹ, ඳරිච්සේදඹන් ද සත්රුේ
ත් විට කුණඳ සොටසේ පිළිකුර ළීභට ඳවසු නු ඇත. “තච” ආදී ඳංච
ක්රභඹට බහනහ කිරීභ ඳවසුඹ. සොටස අත් සනොවළය, ඉතහ සේසඹන් ද ඉතහ
සත්න් ද ඳරිග්රව සනොය ඒහසේ පිළිකුරභ සභසනහි යත්න් සිත වික්ෂිප්ත
සනොය සන බහනහ ශ ුතතුයි. සභසේ භනහ සර බහනහ යන විට ඇතළේ
කුණඳ සොටස ඇති ළටිසඹන්භ සිතට සඳසන්. එහි ද බහනහ යන විට එභ අදහශ
සොටසහි අතිලයින් දුර්ගන්ද්රුඹක් සිතට දළසන්. එඹ භහධිභත් සිතට සෝචය න
ඹථහ තත්ඹකි. එඹ බහනහසේ දිුතණුකි. සභසර බහනහ කිරීසභන් සිත
ළනින්භ කුණඳ සොටස අයමුණු නු ඇත.
දළන් ය තළන දී නමුත් ඔඵ දකින ළවළණු, පිරිත්, ඵලු, ඵශල්, නයි,
සඳොසශොං ආදී ය තකු වුද ත් ංඥහසන් සනොසන ඒ හුසදක් “කුණඳ
සොටස සොඩක්භ” භ ඳභණක් ඵ සභසනහි ශ ුතතුයි. ආවහය න්නහ විට ද
කුණඳ සොටස සොඩක් තුශට ආවහය ඇතුල්න ංඥහක් සිසත් ඇතිය ත
ුතතුයි. තද ආධයහත්ත් සිරුය ඳදනේ යසන සදතිස කුණඳ බහනහ භගින්
උඳචහය භහධිඹ වහ පථභ ධයහනඹ ඹන සදභ ඉඳදවිඹ වළ. විඤසඤහණ
ඵහහිය සිරුය දී උඳචහය, අපූණහ ඹන ධයහන සදභ ඉඳදවිඹ සනොවළ. භන්ද එඹ
ජීභහන සිරුයක් නියි. ධයහනහං ඳවශ වුත් ඒහ උඳචහය භහධිඹක් තයේ පඵර
නළත. නමුත් ඵහහිය විඤසඤහණ සිරුයක් භශ ක් සේ සිතහ පිළිකුල් ළීසභන්
ඵහහිය සිරුය ද, උඳචහය භහධි භනහ සේ රද වළ. ද අසුබඹ ඵහහිය
අවිඤසඤහණ අසුබඹන්භ න ඵළවින් උඳචහය, අපූණහ ධයහන සදභ රළසබ්. ඵහහිය
විඤසඤහණ සොටස සදතිසහි ද අවිඤසඤහණ ද අසුබසේ සේ, දක්ෂ
සඹෝගිඹහට උඳචහය භහධිඹ රද වළ. ඵහහිය විඤසඤහණසේ දී “ඔහුසග් සේ”
ඹනුසන් ත්සඹක් සර අයමුණු යන නිහ භනහ සේ තිඹ සනොපිහිටයි.
ඒනිහ උඳචහය අපූණහ භහධි ඳවශ සනොසේ. ආධයහත්ත් ලරීයසඹහි දී “සේ සේ”
ඹනුසන් ත්සඹකු සේ අයමුණු සනොයන නිහ භනහ තිඹ පිහිටයි. එනිහ
විඤසඤහණ ආධයහත්ත් ලරීයසඹහි දී උඳචහය, අපූණහ භහධි ඳවශ සේ.
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සදතිස කුණඳඹන්භ පිළිකුල් නමුත් එහි සිත පිහිටහ සිටින්සන් විතර්කසේ
ඵරසඹනි. විතර්කඹ නළත්නේ සිත ඒහසේ සනොපිහිටයි. ඒ ඒහ පිළිකුල් නියි.
සභහිදී පථභ ධයහනඹ ඳභණක් රද වළක්සක් ඒ ඵළවිනි. “එඹ නහහි සරසන
ංහ ජරසේ නළක් නතය කිරීභට රිටි ඵරඹ උභනහ න්නහ සේඹ” . එසේභ
පිළිකුල් ව කුණඳඹන් භත ප්රීති පථභ ධයහනඹ රළසඵන්සන් “සේ පතිඳදහසන්
නිතළතින්භ ජයහ භයණහදිසඹන් ත්දිඹ වළ”, ඹන අනුස දන්නහ නිහ වහ නීයණ
දළවිල්සරන් සතොය හිසත් ප්රීති සු උඳදින නිහඹ.
පිළිකුල් බහනහ ළීසේදී සඹෝගීන් වන්සේරහට විවිධහහය අත්දළීමේ
රළසඵන නිහත්, සනොභඟ ඹහ වළකි නිහත්, ගුරු උතුභන් වන්සේරහසග් උඳසදස
විසලේසඹන්භ ළදත් නු ඇත. නිසිසර බහනහ කිරීසභන් “භේරක සතරුන්
වන්සේට” සභන් අපූණහ සදතික් ඳවශ සේ. ණු සදතික් ඇති ළටක් සද
එක් ඳ සිට ඵරන විට ණු සදතිභ දකින්නහ සේ එය කුණඳ සොටස
සදතිභ දළත වළ.

 සදති් කුණඳ බානා ැඩීසභන්,
හමු වළඟීේ ඳවශ සනොසේ. තද ංසහයඹන් ළන ශකිරී, අපභහදී ඵ
දිුතණු සේ. ළඹුරු තීක්ෂණ සර සිහි නුණ ්ථධනඹ සේ. ඳංච හභඹන් සස්ථ
ආලහ අඩු සේ. ආයණය හඹ භ ප්රිඹ යයි. සතෙ ආදී හමු ආයේභණඹන් දුටු ද
ඒහ කුණඳඹක් සේ අයමුණු සේ. එසභන්භ යවතන් වන්සේ නභක් සේ ංය සේ.
ආත්භ සසන්වඹ දුරු සේ. භීතිඹ දුරු සේ. ඉසීභ පුරුදු සේ. සභභගින් පථභ ධයහනඹ
ඉඳදවිඹ වළකි අතය යවත් පරඹ සනොරද සවොත් ඒහන්තසඹන්භ සුතිහමී සේ.
ඳවසුසන් විදශූනහට වයහ භඟ - පර - නින් සු හදහ ත වළකි නු ඇත. සේ
ආදී ලසඹන් සභභගින් අසන්විධ අනුස රළසඵනු ඇත.
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ද කසිණ බානා

✿අයමුණු ලසඹන් සිණ බහනහ ආහය 10 කි. එනේ :1. ඳඨවි සිණඹ

6. පීත සිණඹ

2. ආසඳෝ සිණඹ

7. සරෝහිත සිණඹ

3. සත්සජෝ සිණඹ

8. ඕදහත සිණඹ

4. හසඹෝ සිණඹ

9. ආසරෝ සිණඹ

5. නීර සිණඹ

10.ආහ සිණඹ

ඹනුසනි.

කසිණ ඹන්සනහි සත්රුභ සිඹේර ඹන්නයි. සිඹල්ර ඳඨවි ඹන අදවසින්
“ ඳඨවි කසිණඹ” ඹයි කිඹනු රළසබ්. “සිඹල්ර ජරඹ” ඹන සත්රුත්න් “ආසඳෝ
කසිණඹ” ඹයි කිඹනු රළසබ්. ඉතිරි සිණඹන් ද සභසේ ඹ. සිණ භේඩරඹක්
හදහ ළනීසේදී සවෝ සතෝයහ ළනීසේ දී විවිධහහය ර්ණඹන් මුසු ඇති භේඩරඹක්
සනොත ුතතුයි. භන්ද එහි සිණ සදෝ සඳසනන නියි. සිණ භේඩරඹ නහහි
උත්තභ භහණිය යත්නඹක් සේ, සිතුත්ණි රුනක් සේ සෞයසඹන් රැත ුතතු
උතුේ සතුකි. “ඒහන්තසඹන්භ සේ උතුේ පතිඳදහ පුයහ, ජයහ භයණහදී දුකින්
අතත්සදත්යි” ඹන අධිසඨහනඹන් සඳයදළරිභ බහනහ ශ ුතතු ඹ.
අභිබනඹ යන අ්ථථසඹන් අභිබාඹතන නේ සේ. රඳහචය ධයහනඹන්
විසින්, විරුේධ ඳහක්ෂි ව නීයණහදී සසරස ධමූඹන් ද බහනහට අයමුණු යන
සිණහයේභණඹන් ද ඉක්භහ ධයහන රඵහන්නහ නිහ ඒහ අභිබහඹතන ධයහන
නේ සේ. සභහිදී සඹෝගී සතසේ තභ තීක්ෂණ වත් හයක්ෂභ වත් නුණින්
නීයණහදිඹත්, සිණහයේභණඹත්, අභිඵහ ධයහන උඳදහ නී. සිරුස්ථ ඉතහ කුඩහ
සොටක් වුද අයමුණු යසන නීරහදී සිණ බහනහ ළීසභන් නිත්ති ඳවශ
යසන එළණින් අපූණහ ධයහන උඳදහ නී. ඒහ අභිබහඹතන ධයහන නේ සේ.
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 සිණ බහනහ ළීසේ දී ඒ ඒ පුේර චරිතහනූලර රළසඵන සිණ භහධි
නිත්ති විවිධහහය සේ. එනේ:1. ඳරිත්ත

- ඳළතියවිඹ සනොවළකි කුඩහ සිණ භේඩර රඳඹ, විතකූ
චරිතඹාට ප්ඳහඹ සේ.

2. අප්ඳභාණ - ඳළතිරීභට පභහණඹක් නළති විහිදුවිඹ වළකි සිණ භේඩරඹ
සභෝව චරිතඹාට ප්ඳහඹ සේ.
3. සුණ්ණ - සුන්දය ර්ණ සිණ රඳඹ සදෝ චරිතඹාට ප්ඳහඹ සේ.
4. දුබ්ඵණ්ණ -දුවූර්ණ ව සිණ රඳඹ යාග චරිතඹාට ප්ඳහඹ සේ.

ඹනුසනි.

නීර, පීත, සරෝහිත, ඕදහත ඹනුසන් ර්ණ සිණ තයක් ඇත. ලරීයසේ ඒ ඒ
සොටස අයමුණු සොට සභභ සිණ ළියඹ වළ. ඵරත් සර සේසඹන් සිත
එඟ යන ලක්තිඹක් සිණ බහනහසේ ඳතී. ත්න් රඳහරඳ ධයහන උඳදහ
අභිඥහ රළබීභට ද, එසභන්භ විදශූනහ බහනහට වයහ සරොේතුරු භහර්ග - පර නින්
සු රඵහ ළනීභට ද වළකි සේ.

ඕදාත කසිණ බානා
ඕදහත ඹනු “සුදු ඳහට” යි. සුදු ඳහට අයමුණු සොට යන බහනහ ඕදාත
කසිණ බහනහ යි. ඕදහත සිණසේ සසු සිණඹන්ට ඩහ සිත ඳවදන,
දීප්තිභත් ඵඵරන තිඹක් ඇත. සභඹ වහ සිත භහධිත යන, උත්තභ ව
අග්ර බහනහ කි.

බානා කශ යුතු අයුරු
ආනහඳහනති බහනහ භගින් ඔඵ රඵහ ඇති උඳරිභ භහධි තත්ඹ ඇතිය
න්න. එසේ සනොභළති නේ තය භටවන් භගින් සවෝ සනත් ක්රභඹකින් සිත
තළන්ඳත් ය න්න. දළන් එභ භහධිභත් සිතින්, භහධි ආසරෝඹ භගින් තභ
ලරීයසඹහි සදතිස සොට්ඨහල ලහන්ත භනසිහය යන්න. ඉන්ඳසු ඵහහිය
ලසඹන් සනත් පුේරසඹකුසග්ද සදතිස සොට්ඨහල එසේභ ේභශූනඹ යන්න.
අනතුරු ඉන් ඇටළකිල්ර ඳභණක් සන්යසන න්සුන් සිතින් අට්ඨි...///
ඹනුසන් එහි කිහිඳ යක් ඉවශ ඳවශ භනසිහය යන්න. ඳසු සභභ ඇටළකික 
අයමුසේ, හිස ඵසල් පිටුඳ සවෝ මුදුන් සොට අයමුණු යසන දිටභ
අට්ඨි.../// ඹනුසන් ඳරිග්රව යන්න. එවිට ඒ භත සිත සසභන් තළන්ඳත් න විට
අට්ඨි ඹන ංඥහ ඉත් ය එහි ඳළවළඹ න සුදු ්ථණඹ සද සිතින් ඵරහ සිටිත්න්
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ඕදාත...///, සුදු ඳාට.../// ඹනුසන් අේඩ, භනහ සර භනසිහය යන්න.
(හිස ඵර, උකුල් ඇට සඳසද, ඳතු ඇට ආදිඹ ද සේ දවහ අයමුණු සර
ළනීභට සුදුසුඹ. කුඩහ ඇට ළඵළල්රක් වුත් අයමුණු යසන සිතින් විලහර
යත වළ. සිඹලු ඇට ළකිල්රභ ද සුදු ඳහට සර අයමුණු යත වළකි නේ
එඹද යදක් නළත.) සභසේ සභභ අයමුණක් භත ඕදාත...///, සුදු ඳාට.../// ඹනුසන්
ඳළඹක්, සදක් සිත භහධිත යන්න.
සභසේ සුදුඳහට අයමුණු යසන සිත න්සුන් ව විට ඇට ඹන ංඥහ
සිතින් ඉත් වී සුදුඳහට භේඩරඹක් ඳභණක් ඉතිරි න ඵ ඔඵට දළත වළ.
භවරුන්ට විසලේ උත්හවඹක් සනොශත් සුදු ර්ණඹ ඳළතිරී ඹයි. ඇතළමුන්ට
සුදුඳහට භේඩරඹක් විතයක් ඉතිරි සේ. ඒ ඔවුන්සග් ංහයත ඳහයමී ලක්තිඹ නිහ
ඹ. ආයේබසේ දී සඹෝගින් වන්සේ “සුදු” ඹළයි අට්ඨි ංඥහ අයමුසේ සිට
බහනහ යන විට,
 මුක න් බහනහට ඳහද යත් ඇට ළකිල්ර නහහි - ඳරිමූ නිත්ත්තයි.
 පු පුළුන් සයොදක් සේ දිසන සුදු ඳහට භේඩරඹ

- උග්ව නිත්ත්තයි.

 ඉයඵටු තරු සේ දිසන දීප්තිභත් සුදු ඳහට භේඩරඹ -ඳටිබහ නිත්ත්තයි.

ඹනුසන් නිත්ති ඳවශ සේ.
දිටභ ඕදහතං.../// සුදු ඳහට.../// සර භනසිහය යන විට දීප්තිභත්,
ඳළවළදිළි සුදු ඳහට භේඩරඹක් දළකිඹ වළ. සභභ භහධි තත්ඹ ඳළඹක්, සදක්
ඳභණ යහ ත ුතතුයි. එඹ ඕදහත සිණ ඳටිබහ නිත්ත්තයි. එසවත් සභභ
භහධිඹ සථහය නළත. එභ නිහ තභන් රද ඕදහත සිණ ඳටිබහ නිත්ත්ත
ඳළතියවීභට ඳටන්ත ුතතුඹ. සුදු ඳහට භේඩරඹ අඟල් 1, 2, 3, 4 ක් විලහර සේහයි
විලහර යන පභහණඹ, සීභහ තියණඹ යසනභ අධිසඨහන යන්න, ඳතුයන්න.
(ඳටිබහ නිත්ත්ත අඟරක් විලහර සේහ....) සේ අතය නිත්ත්ත ළලී ඹනහ නේ,
අතුරුදවන් සනහ නේ, නළත අට්ඨි ංඥහ ඩහ “ඕදාතං.../// සුදු ඳාට...///”
යි භනසිහය යන්න. එවිට භහධිඹ ළිය න විට නිත්ත්ත සථීය වහ ලහන්ත නු
ඇත.
අනතුරු තත් අඟල් ීමඳඹකින්, මීටයඹකින්, මීට්ථ ීමඳඹකින්, විවහයඹ
තුශ, භ තුශ, නයඹ තුශ, රංහ තරඹ තුශ, දමදිේ තරඹ තුශ, ර ක්ර
පුයහට වහ සිඹලු ද දිලහන්ටභ ද සීභහ තීයණඹ යත්න් ඕදහත සිණ ඳටිබහ
නිත්ත්ත ඳතුයන්න. සභසේ ඳළතියවීභ, නළත එතු ය සන ඒභ ීමඳ යක්භ
ර ුතතුඹ. දිසේ ගිලුන පුේරඹහ සොයි සද ඵළලුත් වහත්ඳසින්භ ජරඹභ
සඳසනන්නහ සේ දළන් සේ සඹෝගීන් වන්සේට ද වහත්ඳසින්භ දිස න්සන්
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පබහසය ව දිදුරන ඕදහත සිණ ඳටිබහ නිත්ත්තයි. දළන් ආසරෝ නිත්ත්ත
සනස වීභ වහ සරවීභ නතය වී සථහය වී ඇත. එවිට එභ ඕදහත සිණ භේඩර
අයමුසේ සිත භනහ සේ පිහිටුහ දිටභ “සුදු” ඹන ංඥහසන්භ ඕදහත සිණ
අයමුණ භත බහනහ සිත ලහන්ත මීඳ භහධිත යන්න. එවිට සථීය වත්
දිදුරන පබහසය වත් නිඹභ ඳටිබහ නිත්ත්ත ඳවශ නු ඇත. තද ලීඹ න රද
ඇණඹක් සේ දළන් සිත සිණහසරෝසේ දළිය ඵළදී ඇත. සභභ භහධිඹ තුශ
ඳළඹක්, සදක් ඳභණ රැ£ සිටිඹ ුතතුයි. සභසේ සිත භහධිත කිරීභ නිහ උඳචහය
භහධිසේ ධයහනහං පට නු ඇත.
දළන් සඹෝගීන් වන්සේට පථභ ධයහනඹ අධිසඨහන ශ වළ. “විතර්ක,
විචහය, ප්රීති, සු, ඒහග්රතහ ඹන ධයහනහං හිත පථභ ධයහනසේ සිත භනහ සේ
පිහිටහහ” යි භහධිභත් සිතින් අධිසඨහන යන්න. එවිට එභ උඳචහය භහධිසේ
ධයහනහං ඳව ඵරතු වී තභ සිත අපූණහත නු තභන්ට අත්දළකිඹ වළ. එවිට
එභ පථභ ධයහනසේ ද ඳළඹක්, සදක්, තුනක් ආදී සරසින් රැඳී සිටිඹ ුතතු අතය එඹ
ඳංච ශී බහඹට ද ඳත් ය ත ුතතුඹ.
අනතුරු ේවිතීඹ ධයහනඹ උඳදහ ත ුතතුඹ. ඒ සභසේඹ. පථභ
ධයහනසඹන් නළඟී සිට එහි ධයහනහං පතයසේක්ෂහ යන විට විතර්ක – විචහය
සදසදනහ ඕරහරි ව දුවූර අංඹන් සේ ළටසවයි. පථභ ධයහනඹ නීයණඹන්ට
ආන්නඹ. එඵළවින් විතර්ක – විචහය යහිත ව ප්රීති – සු – ඒහග්රතහ ඳභණක් ඇති
ේවිතීඹ ධයහනඹ ලහන්ත සර රහ පථභ ධයහන නිහන්තිඹ වළය “ේවිතීඹ
ධයහනසේ භනහ සේ සිත පිහිටහහ” යි අධිසඨහන ය සුදු ඳහට ංඥහභ, ඳටිබහ
නිත්ත්තභ දිටභ භනසිහයඹට නඟන්න. අනතුරු විතර්ක – විචහය නළති, ප්රීති –
සු – ඒහග්රතහ හිත ව ේවිතීඹ ධයහනසේ තභ සිත භනහ පිහිටහ සිටිනු තභන්ට
අත්දළකිඹ වළ. ේවිතීඹ ධයහනසේ ද ඳළඹක්, සදක්, තුනක් ආදී සරසින් රැඳී සිටිඹ
ුතතු අතය එඹ ඳංච ශී බහඹට ද ඳත් යත ුතතුඹ.
අනතුරු තෘතිඹ ධයහනඹ උඳදහ ත ුතතුඹ. ඒ සභසේඹ. ේවිතීඹ
ධයහනසඹන් නළඟී සිට එහි ධයහනහං පතයසේක්ෂහ යන විට ේවිතීඹ ධයහනඹ
විතර්ක – විචහයඹන්ට ආන්න ඵ ළටසවේ. එසභන්භ ප්රීතිඹ ද සිත උල්ඳන,
ඖදහරි, දුවූර ව අංඹක් සේ ළටසවේ. එඵළවින් ේවිතීඹ ධයහනසේ නිහන්තිඹ වළය
“ප්රීතිඹ ද යහිත ව සු – ඒහග්රතහ හිත ව තෘතිඹ ධයහනසේ භනහ සේ සිත පිහිටහහ”
යි අධිසඨහන ය ඕදාතං.../// සුදු ඳාට.../// ඹනුසන් සුදු ඳහට ංඥහභ, ඳටිබහ
නිත්ත්තභ දිටභ භනසිහය යන්න. එවිට ප්රීතිඹ ද යහිත ව සු – ඒහග්රතහ
ඳභණක් ඇති තෘතිඹ ධයහනසේ සිත පිහිටනු තභන්ට අත්දළකිඹ වළ. තෘතිඹ
ධයහනසේ ද ඳළඹක්, සදක්, තුනක් ආදී සරසින් රැඳී සිටිඹ ුතතු අතය එඹ ඳංච ශී
බහඹට ද ඳත් ය ත ුතතුඹ.
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අනතුරු චතු්ථථ ධයහනඹ උඳදහ ත ුතතුඹ. ඒ සභසේඹ. තෘතිඹ
ධයහනසඹන් නළඟී සිට එහි ධයහනහං පතයසේක්ෂහ යන විට එඹ ප්රීතිඹට ආන්න
ඵ ළටසවේ. සුඹ ද (මචතසි සෝභනස ංයහත සුඹ) ඖදහරි අංඹක්
සේ ළටසවේ. එඵළවින් තෘතිඹ ධයහනසේ නිහන්තිඹ වළය “සුඹ ද යහිත ව උසප්ක්ෂහ
– ඒහග්රතහ හිත ව චතු්ථථ ධයහනසේ භනහ සේ සිත පිහිටහහ” යි අධිසඨහන ය
ඕදාතං.../// සුදු ඳාට.../// ඹනුසන් සුදු ඳහට ංඥහභ, ඳටිබහ නිත්ත්තභ දිටභ
භනසිහය යන්න. එවිට සුඹ ද යහිත ව උසප්ක්ෂහ - ඒහග්රතහ ඳභණක් ඇති
චතු්ථථ ධයහනසේ භනහ සිත පිහිටනු තභන්ට අත්දළකිඹ වළ. චතු්ථථ ධයහනසේ ද
ඳළඹක්, සදක්, තුනක් ආදී සරසින් රැඳී සිටිඹ ුතතු අතය එඹ ඳංච ශී බහඹට ද
ඳත් ය ත ුතතු යි. ඕදහත චතු්ථථ ධයහනසේ ද ආනහඳහනති චතු්ථථ ධයහනසේ දී
සභන් හුසභ නතය න අතය ඕදහත සිණහයේභණසඹන් රඵන ධයහනඹන්
ආනහඳහනති ධයහනඹන්ට ඩහ සඵොසවෝ සයින් ඵරත් නු ඇත.
ඕදහත සිණ බහනහ ළීභ වහ සුදු ඳහට භල් ට්ටි, සුදු භල් ඇතිරික ,
සුදු සයදි, අවසේ සුදු ශහකුළු, මීදුේ ඳටර, සුදු ඳහට දහළබ් ආදිඹ සද සඵොසවෝ
සේරහ සනොවිසිරුණු සිතින් ඵරහ සිටීභ භගින් ඒ දවහ ඳරිමූ නිත්ති භනහ සේ
ඳවසුසන් උපුටහ ත වළ.

නීර කසිණ බානා
“නිල් ඳහට” ඳභණක් අයමුණු සොට බහනහ කිරීභ “නීර කසිණ”
බහනහයි. ඕදහත සිණසේ දී විසතය ශ ආහයඹට භහධිභත් සිතික් ඇති ය
න්න. අනතුරු ඵහහිය පුේරඹකුසග් හිසස සයොදක් අයමුණු යන්න.
භහහිත සිතකින් ඒ භත නීරං.../// නිේ ඳාට.../// ඹනුසන් ඳළඹක්, සදක්
භනසිහය යන්න. සභසේ සස අයමුණු යසන සිත ංසුන් ව විට සස ඹන
ංඥහ ඉත් වී “නිල් ඳහට” භේඩරඹක් විතයක් ඉතිරි සේ. ඒ භගින් උග්ව,
ඳටිබහ නිත්ති ද රද වළ. ඳටිබහ නිත්ත්ත අඟක න් සදකින් ඳටන් සන ක්ර
පුයහටභ සීභහ තීයණඹ යසන ඳළතියවීභ එතුකිරීභ සිදු යන්න. අනතුරු එභ
පඵර ව ඳටිබහ නිත්ත්ත තුශ ඳළඹක්, සදක් රැඳී සිටින්න. එවිට උඳචහය භහධිසේ
ධයහනහං පට නු ඇත. එභගින් පථභ ධයහනඹ අධිසඨහන ය එඹ ඳංච ශී
බහඹට ඳත් ය න්න. දුතිඹ, තතිඹ, චතු්ථථ ධයහනඹන් ද සේ ආහයඹටභ
උඳදහසන එඹ ඳංච ශීතහඹට ඳත්ය න්න.
නීර සිණ බහනහ ළීභ වහ නිල් ඳහට භල් ට්ටි, නිල් ඳහට සයදි,
නිල් ඳහට අව, ආදිඹ සද ඵරහ සිටීසභන් ද ඳවසුසන් නීර සිණ ඳරිමූ
නිත්ත්ත භනහ සේ උපුටහසන සිතට හ ේදහ ත වළ. නිසි සර හ ත්
නීර සිණ භේඩරඹක් භගින් ද ගුරු උඳසදස ඇති බහනහ ශ වළ.
64

පීත කසිණ බානා
“ව ඳහට” ඳභණක් අයමුණු සොට බහනහ කිරීභ “පීත කසිණ” බහනහයි.
ඕදහත සිණ බහනහසේදී විසතය ශ ආහයඹට භහධිභත් සිතක් ඇති යන්න.
අනතුරු ඵහහිය පුේරසඹකුසග් “සේද සතල් සවෝ මුතහ” අයමුණක් සර න්න.
භහහිත සිතින් ඒ භත පීතකං.../// කව ඳාට.../// ඹනුසන් ඳළඹක්, සදක්
භනසිහය යන්න. සභසේ සේද සතල් සවෝ මුතහ අයමුණු යසන සිත ංසුන් ව
විට සේද සතල් සවෝ මුතහ ඹන ංඥහ ඉත් වී ව ඳහට භේඩරඹක් විතයක්
ඉතිරි සේ. එභගින් උග්ව, ඳටිබහ නිත්ති රද වළ. ඳටිබහ නිත්ත්ත අඟක න්
සදකින් ඳටන්සන ර ක්ර පුයහටභ සීභහ තීයණඹ යසන ඳළතියවීභ,
එතුකිරීභ සිදු යන්න. අනතුරු එභ පඵර ව ඳටිබහ නිත්ත්ත භත ඳළඹක්,
සදක් රැඳී සිටින්න. එවිට උඳචහය භහධිසේ ධයහනහං පට නු ඇත. එවිට
පථභ ධයහනඹ අධිසඨහන ය එඹ ඳංච ශීබහඹට ඳත්ය න්න. අනතුරු දුතිඹ,
තතිඹ, චතු්ථථ ධයහනඹන් ද සේ ආහයඹටභ උඳදහසන ඒහ ද ඳංච ශීබහඹට
ඳත්ය න්න.
පීත සිණ බහනහ ළීභ වහ ව ඳහට භල් ට්ටි, ව ඳහට සයදි,
සිතට හ දින සනත් ව ඳහට සේල් සද ඵරහ සිටීභ භගින් ඳවසුසන් පීත
සිණ ඳරිමූ නිත්ත්ත උපුටහත වළ.
 සඳය රක්දි ළඩවිස චිත්තුණත්ත භව සතරුන් වන්සේ සිතුල්ඳේ සසවය

ඳතඟි භක න් ශ භල් අසුනක් සද ඵරහ සිටිඹව. එහිදී උන් වන්සේට එභ
භල් අසුන තයේ ව පීත සිණ ඳටිබහ නිත්ත්ත එළණින් ඳවශ විඹ.

සරෝහිත කසිණ බානා
“යතු ඳහට” ඳභණක් අයමුණු සොට බහනහ කිරීභ “සරෝහිත කසිණ”
බහනහයි. ඕදහත සිණ බහනහසේදී විසතය ශ අහයඹට භහධිභත් සිතක්
ඇතිය න්න. අනතුරු ඵහහිය පුේරසඹකුසග් රුධියඹ සවෝ භහංල අයමුණක්
සේ න්න. භහහිත සිතින් ඒ භත සරෝහිතකං.../// යතු ඳාට.../// ඹනුසන් ඳළඹක්,
සදක් ඳභණ භනසිහය යන්න. සභසේ රුධියඹ සවෝ භහංල අයමුණු යසන
හිත න්සුන් ව විට රුධියඹ සවෝ භහංල ඹන ංඥහ ඉත් වී යතු ඳහට භේඩරඹක්
විතයක් ඉතිරි සේ. එභගින් උග්ව, ඳටිබහ නිත්ති රද වළ. ඳටිබහ නිත්ත්ත
අඟක න් සදකින් ඳටන්සන ක්ර පුයහටභ සීභහ තීයණඹ යසන ඳළතියවීභ,
එතුකිරීභ සිදු යන්න. අනතුරු එභ පඵර ව එභ ඳටිබහ නිත්ත්ත තුශ ඳළඹක්,
සදක් රැඳී සිටින්න. එවිට උඳචහය භහධිසේ ධයහනහං පට නු ඇත. එභගින්
පථභ ධයහනඹ අධිසඨහන ය එඹ ඳංච ශීබහඹට ඳත්ය න්න. අනතුරු දුතිඹ,
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තතිඹ, චතු්ථථ ධයහනඹන් ද සේ ආහයඹටභ උඳදහ සන ඒහ ද ඳංච ශීබහඹට
ඳත්ය න්න.
සරෝහිත සිණ බහනහ ළීභ වහ යතුඳහට භල් ට්ටි, යතු ඳහට සයදි,
සිතට හ දින සනත් යතුඳහට සේල් සද ඵරහ සිටීභ භගින් ඳවසුසන්
සරෝහිත සිණ ඳටිබහ නිත්ත්ත උපුටහ ත වළ.
 ැරියුත් භව යවතන් වන්සේසග් එක් ශිය භික්ෂුක්, බුදුයදුන් විසින් සදන

රද යත් සනළුේ භරක් ළක  සොඩක් උඩ තඵහ ඒ සද ඵරහ සිටිේදී සරෝහිත
සිණ බහනහ මුදුන් ඳත් වී උතුේ ව අරිවත්ඹට ඳත් විඹ.

ඳඨවි කසිණ බානා
“ඳඨවි” නේ ව පඥප්තිඹ අයමුණු යසන බහනහ කිරීභ “ඳඨවි කසිණ
බානා” යි. අරුණුන් ඳළවළ ඇති භතරහ පිරිසිදු බිභ විඹතකුත් අඟල් වතයක්
ඳභණ ව විලසේබඹක් ඇති පිරිසිදු, ඳළවළදිළි යවුභක් ඇන්න. සභසේ ව
අංවහරි (සන ඹහ සනොවළකි) ඳඨවි සිණ භේඩරඹක් නළතසවොත් අරුණුන්
ඳළවළසඹන් ළස ංවහරි (සන ඹහ වළකි) නිසිඹහහය ව සිණ භේඩරඹක්
ඳඹහ න්න. අනතුරු සිණ භේඩරසේ සිට සදරිඹන් වභහයක් ඳභණ දුරින්
ඳවසු ආනඹ ඉ|න්න. ඳසු ඕදහත සිණ බහනහසේදී විසතය ශ සර
මුක න් භහධිභත් සිතක් ඇතිය න්න. ඉන්ඳසු භද ඇස දල්හ සන සඳය ඳසු
සනොවී සනොවිසිරුණු සිතින් සිණ භේඩරසේ වරි භළද ඇසින් ඵරහසන එහි සිත
පිහිටුහ න්න. සභසේ බහනහ කිරීසේදී සිණ භේඩරඹ ටහ ඵඵරන තිඹක්
දිසනඹක් ඇතළේ විට දළත වළකිනු ඇත. සභසේ ඵරහසිටින විට සදසනත්
පිඹවත් නිත්ත්ත භනට සඳසන් නේ ඳවසු තළනට සොස එභ
නිත්ත්තහයේභණඹ භත ඳඨවි..../// ඹනුසන් භනසිහයඹ ඳත්න්න. එභ උග්ව
නිත්ත්ත රළබ ඳසු සිණ භේඩරඹ සද නළත සනොඵළක ඹ ුතතුඹ. සභහිදී
සිණසේ ර්ණඹට සවෝ එභ ඳඨවිසඹහි ඇති තද, යළු ආදී රක්ෂණඹන්ට සිත සඹොමු
සනොශ ුතතු යි. ඔසබ් භහධිසේ අයමුණ විඹ ුතත්සත් ඳඨවි නේ ව පඥප්තිඹ
ඳභණයි. ඳඨවි කසිණ භණ්ඩරසේ ඳඨවි ඹන ංඥා පිහිටුා එභ ඳඨවි ඹන
පඥප්තිඹ අයමුණු සකොට ඳඨවි.../// ඹනුසන් භනසිකාය කශ යුතුඹ. ඳඨවි පිළිඵ
හභහනය ංල්ඳඹට අදහර ංඥහ භත සිත භහධිත ශ ුතතුයි.
සභසේ නිසි සර බහනහ යන විට නීයණ ධමූඹන් ඹටඳත් සේ.
අනතුරු යන් තක ඹක් සේ, ශහිරු භඩරක් සේ, දිදුරත්න් ඳළවළදිළි ඳටිබහ
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නිත්ත්ත ඳවශ සේ. සභඹ විසලේසඹන්භ උත්හවසඹන් රැත ුතතුඹ. එභ ඳටිබහ
නිත්ත්ත භත ඳළඹක්, සදක් බහනහ ශ ුතතුයි. එවිට උඳචහය භහධිසේ ධයහනහං
පට නු ඇත. අනතුරු පථභ ධයහනඹ අධිසඨහන ය පථභ ධයහනඹ උඳදහ
සන එඹ ඳංච ශීබහඹට ඳත් යන්න. එසභන්භ දුතිඹ, තතිඹ, චතු්ථථ
ධයහනඹන් ද උඳදහ සන ඒහ ද ඳංච ශීබහඹට ඳත් ය ත ුතතුයි.
ඳඨවි සිණ බහනහ ළීභට අලුත ෆර ශල්, සඳල් ඳහ ඇති තළන්,
සී හ ඇති කුඹුරු, ඳස සොඩල්, සී ළට ආදිඹ සද ඵරහ සිටීසභන් ඳවසුසන්
ඳඨවි ඳරිමූ නිත්ත්ත උපුටහ ත වළ. අංවහරි ඳඨවි සිණඹට භහධි
ආසරෝඹ සඹොමුය එභගින් ද උග්ව ඳටිබහ නිත්ති රඵහ ත වළ.

ආසඳෝ කසිණ බානා
“ජරඹ” අයමුණු ය බහනහ කිරීභ “ආසඳෝ කසිණ බානා” යි. එක් විඹත්
තයගුල් තයේ ව විලසේබඹකින් ුතත් පිරිසිදු පිරුණු තුය බහජනඹක් ආසඳෝ
සිණ නිත්ත්ත ලසඹන් න්න. එඹ උඳසඹෝගී යසන ඳඨවි සිණසේ ීම
සරසින් භහධිභත් සිතකින් ආසඳෝ සිණ භේඩරඹ සද ඵරහසන ආසඳෝ...///
ඹනුසන් භනසිහය ඳත්න්න. එභගින් රළසඵන උග්ව නිත්ත්ත භත ද
ආසඳෝ.../// ඹනුසන් භනසිහය යන්න. ආසඳෝ ඹන පඥප්තිඹභ අයමුණු
යන්න. සභසේ බහනහ කිරීසභන් රළසඵන ඳටිබහ නිත්ත්ත භත ද ආසඳෝ...///
ඹනුසන් ඳළඹක්, සදක් ඳභණ භනසිහය යන්න. අනතුරු ඕදහත සිණසේ
ීම සරසින්භ පථභ, දුතිඹ, තතිඹ, චතු්ථථ ඹන ධයහනඹන් උඳදහ ඒහ එකින් එ
ඳංච ශීතහඹට ඳත් ය න්න.
ආසඳෝ සිණ බහනහ ළීභට ළිං, සඳොකුණු, විල්, ළේ, භව මුහුද ආදිඹ
සද ඵරහ සිටීසභන්, දළ පුරුදු ජරහඹට සිත ඹළවීසභන්, ඳවසුසන් ආසඳෝ
ඳරිමූ නිත්ත්ත උපුටහ ත වළ.
 චරසී භව සතරුන් වන්සේ නළේ නළගී දමදි ඵරහ ියන විට මුහුද සද

ඵරහ ආසඳෝ සිණඹ සභසනහි ශව. එවිට උන් වන්සේට සඳසනන
සතක්භහනසේ භව මුහුද තයේ ව ආසඳෝ සිණ ඳටිබහ නිත්ත්ත උඳන්ව.
 භව සඵෝත් කුද්දාර ඳණ්ඩිතඹන් වන්සේ, ත් යක් ගිහිවීභට සවේතු ව

උදළල්ර ඉ ටහ යහ ඟට වීසි ය, ං දිඹ සද ඵරහ සිටිේදී ආසඳෝ
සිණ ඳටිබහ නිත්ත්ත උඳන්ව. එභගින් ධයහන භහඳත්ති ද උඳදහ ත්ව.
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සත්සජෝ කසිණ බානා
“ගින්දය” අයමුණු යසන ඩන බහනහ “සත්සජෝ කසිණ බානා” යි.
පිරිසිදු දය සොඩට ගිනිතඵහ එක් විඹත් තයගුල් ඳභණ ව ඹේ සිදුයකින් ගින්දය
සද ඵරහ සත්සජෝ සිණ බහනහ නිත්ත්ත රඵහත වළ. එභගින් ඳඨවි සිණසේ
ීම සරසින් භහධිභත් සිතකින් සත්සජෝ සිණ භේඩරඹ සද ඵරහසන
සත්සජෝ.../// ඹනුසන් භනසිහය යන්න. සභහිදී එහි ඇති දුභ, දය, ඉන්ධන,
ර්ණඹ, උසණත්ඹ, ගින්දය ර රක්ෂණහදිඹ ළන සනොතහ ගින්දය ඹන ංඥහභ
භත සිත භහධි ත ශ ුතතුඹ. එසභන්භ සභභඟින් රළසඵන උග්ව නිත්ත්ත භත
ද සත්සජෝ.../// ඹනුසන් භනසිහය යන්න. සත්සජෝ ඹන පඥප්තිඹභ අයමුණු
යන්න. ඒකණ ගිනි ජහරහක් සේ, සභසේ බහනහ කිරීසභන් රළසඵන ඳටිබහ
නිත්ත්ත භත ද සත්සජෝ.../// ඹනුසන් ඳළඹක්, සදක් භනසිහය යන්න.
අනතුරු ඕදහත සිණසේ ීම සරසින්භ පථභ, දුතිඹ, තතිඹ, චතු්ථථ ඹන
ධයහනඹන් උඳදහ සන ඒහ එකින් එ ඳංච සීබහඹට ද ඳත්ය න්න.
සත්සජෝ සිණ බහනහ ළීභට ඳවනක්, ක ඳක්, ගින්නක් ආදී සදඹක්
සද සඵොසවෝ සේරහ ඵරහ සිටීසභන්, දළ පුරුදු ගින්නක් සභසනහි කිරීසභන්
ඳවසුසන් සත්සජෝ ඳරිමූ නිත්ත්ත උපුටහ ත වළ.
 රක්දි ළඩසිටි චිත්තුණත්ත සතරුන් වන්සේ නහහි ධමූ සේලනහ යන

සඳොසවෝ දිනඹ දී සඳොසවොඹ සට පිවිසිසේඹ. එවිට එහි ව ඳවන් සිළු
සද ඵරහසන සත්සජෝ සිණඹ සභසනහි කිරීසභන් උන් වන්සේට
උග්ව ඳටිබහ නිත්ති ඳවශ විඹ.
 උප්ඳරණ්ණා යවත් සභසවණිඹ ද අරිවත්ඹට ඳළත්ණිසේ සඳොසවොඹ

භහරසේ දළල්ව ඳවන් සිළු ඵරහ සත්සජෝ සිණ බහනහ ළීසභනි.

ාසඹෝ කසිණ බානා
“සුශඟ” අයමුණු සොට ඩන බහනහ “ාසඹෝ කසිණ බානා” යි.
හසඹෝ සිණ නිත්ත්ත සදඹහහයඹකින් ත වළ. ජසනල්, සදොයල් ආදී හ
වුළු තුළින් සුශං වභහ විත් තභ සිරුස්ථ වළසඳන විට සේ හතඹ සභසේ
දින්සන්ඹ යි ්ඳර්ශ ංඥා ත වළ. තද සුශඟට ළසරන උණ රිකිළි, අතු,
සස ස ආදිඹ දළ සුශඟ වභන නිඹහ සිතින් ශහ සභසේ සුශං වභන්සන්
ඹළයි දර්ශන ංඥා ත වළ. සභභ ංඥහ භගින් හසඹෝ සිණ නිත්ත්ත උපුටහ
ත ුතතුඹ. ඳඨවි සිණසේදී ීමසරසින් භහධිභත් සිතකින් හසඹෝ සිණ
භේඩර නිත්ත්ත සද ඵරහසන ාසඹෝ.../// ඹනුසන් භනසිහය යන්න.
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සරසන ස සොරන් ආදිඹත්, ඳවත් අයමුණු සනොය ාත ංඥා භතභ
සිත භහධි ත ශ ුතතුඹ. එභගින් රළසඵන උග්ව නිත්ත්ත උදුනින් ඵහ තළබ
කිරිඵතකින් නළසන උණුසුේ ළටිඹ සේඹ. ඒ භත ද හසඹෝ…/// ඹනුසන්
භනසිහය යන්න. සභසේ බහනහ කිරීසභන් රළසඵන ඳටිබහ නිත්ත්ත නිලසචර
උණුසුේ ළටිඹක් සේ දිස සේ. එසේ ඳටිබහ නිත්ත්ත ඳවශ න තුරු ඒ භත
හසඹෝ.../// ඹනුසන් ඳළඹක්, සදක් ඳභණ භනසිහය යන්න. හසඹෝ නේ ව
පඥප්තිඹභ අයමුණු යන්න. අනතුරු ඕදහත සිණසේ ීම සරසින්භ පථභ, දුතිඹ,
තතිඹ, චතු්ථථ ඹන ධයහනඹන් උඳදහ ඒහ එකින් එ ඳංච ශීබහඹට ද ඳත්ය
න්න.
හසඹෝ සිණ බහනහ ළීභට සුළි සුශං භගින් අවසේ රහකුළු
ළයසන ආහයඹ, හවන ක න්, ගිනි භළර ක න් දුේ සුශසග් ඳහසන ආහයඹ,
ආදිඹ සභසනහි ය, “හතඹ ද සභසේ චරනඹ න්සන්ඹ” ඹනුසන් රහ
හසඹෝ ඳරි්ථභ නිත්ත්ත උපුටහ ත වළ.

ආසරෝක කසිණ බානා
“ආසරෝඹ” අයමුණු සොට ඩන බහනහ “ආසරෝක කසිණ බානා”
යි. ටින් එක් තුශ විදුක  ඵල්ඵඹක් දළල්සන සේ ස ය එහි ආසරෝඹ එක්
විඹත් තයඟුල් ඳභණ විලසේබඹකින් ුතක්ත පිරිසිදු, ඳළවළදිළි සුදුඳහට
බිත්තිඹට ඳයහතූනඹ න සේ හ ළනීසභන් ආසරෝ සිණ නිත්ත්ත
රඵහත වළ. ඕදහත සිණසේ දී ීම සරසින් භහධිභත් සිතකින් ආසරෝ සිණ
භේඩර නිත්ත්ත සද ඵරහසන ආසරෝසකෝ.../// ආසරෝකඹ.../// ඹනුසන්
භනසිහය යන්න. එවිට ආසරෝසේ ර්ණඹත්, සිණ සදෝත්, අයමුණු
සනොය හුසදක් ආසරෝක ංඥාභ අයමුණු ශ ුතතුයි. ආසරෝ ඹන පඥප්තිඹභ
අයමුණු ශ ුතතුඹ. එභගින් රළසඵන උග්ව නිත්ත්ත භතද ආසරෝසෝ...///,
ආසරෝඹ.../// ඹනුසන් භනසිහය යන්න. සභසේ බහනහ කිරීසභන් රළසඵන
ඳටිබහ නිත්ත්ත භත ද ආසරෝසෝ.../// , ආසරෝඹ.../// ඹනුසන් ඳළඹක්,
සදක් භනසිහය යන්න. අනතුරු ඕදහත සිණසේ ීම සරසින් පථභ, දුතිඹ,
තතිඹ, චතු්ථථ ඹන ධයහන උඳදහසන ඒහ ද ඳංච ශීබහඹට ඳත්ය න්න.
ආසරෝ සිණ බහනහ ළීභට බිත්ති සිදුයකින් සට ළසටන ආසරෝඹ,
ස සොශන් අතරින් බිභට ළසටන ආසරෝඹ, ඉය එළිඹ,  එළිඹ, ආදිඹ ද
සඹොදහ ත වළ. එසභන්භ සනොවිසිරුණු ආසරෝඹ ඇති විදුක  ඳන්දේ ආදිඹ
භගින් ද ආසරෝ සිණ ඳරිමූ නිත්ත්ත භනහ සේ උපුටහ ත වළ.
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ආකා කසිණ බානා
“සීභහ යත් ආහලඹ” අයමුණු යසන ඩනු රඵන බහනහ “ආකා
කසිණ බානා” යි. ආහ ඹනු, ඹභකින් ආයණඹ සනොව හිස නියහරේබන
ඉඩඩකි. රෆක  පුරුක් ළනි ඹභ එක් විඹත් තයඟුල් ඳභණ විලසේබඹකින්
ුතත් සිදුයක් සොට එභගින් හිස ආහලඹ සද ඵරහ ආහල සිණ නිත්ත්ත
රඵහත වළ. ඕදහත සිණසේ දී ීම සරසින් භහධිභත් සිතකින් ආහල සිණ
භේඩර නිත්ත්ත සද ඵරහසන ආකාසෝ...///, ආකාඹ.../// ඹනුසන්
භනසිහය යන්න. සභහිදී ආහල දශූනඹ, සිණ භේඩරසේ සීභහ, සිණ
සදෝ, ආදී කිසික් අයමුණු සනොය හුසදක් හිසඵ ව ආහල ංඥහභ, ආහල
පඥප්තිඹභ අයමුණු ශ ුතතුඹ. එභගින් රළසඵන උග්ව නිත්ත්ත භතද
ආකාසෝ.../// , ආකාඹ.../// ඹනුසන් භනසිහය යන්න. එසේ බහනහ
කිරීසභන් රළසඵන ඳටිබහ නිත්ත්ත භත ද ආහසෝ.../// , ආහඹ.../// ඹනුසන්
ඳළඹක් සදක් භනසිහය යන්න. අනතුරු ඕදහත සිණසේදී ීම සරසින් පථභ,
දුතිඹ, තතිඹ, චතු්ථථ ඹන ධයහන උඳදහ සන ඒහ ද ඳංච ශීබහඹට ඳත්ය ත
ුතතුඹ.
ආහ සිණ බහනහ ළීභට සදොය, ජසනල්, බිත්ති වුළු, වසරඹහි
සිදුරු ආදී සදඹකින් හිස අහලඹ සද ඵරහ අව අයමුණු යසන ආහ
සිණ ඳරිමූ නිත්ත්ත භනහ සේ උපුටහ ත වළ.

බහනහ ශ ුතතු අුතරු
සභසේ ද සිණඹභ චතු්ථථ ධයහනට දක්හ ළඩූ සඹෝගීන් වන්සේ
අනතුරු එභ භහධීන්ට සීඝ්ර භළදිඹ වළකි න සේ ඒහ පගුණ ය ත ුතතුඹ.
ඒ දවහ මුක න්භ ඕදහත සිණ ධයහන වතය ද, නීර, පීත, සරෝහිත ඹන
සිණඹන්සන් ධයහන වතය ද, ඹන ්ථණ සිණ ධයහන දවඹභ ද අනුසරෝභ
ආහයඹට එක් ඳhH_x හයඹක් තුරදී ළියඹ ුතතුඹ. ඳසු ඒ සිඹල්රභ අනුසරෝභ පතිසරෝභ ඹනුසන් සදඳට එක් ඳhH_x හයඹක් තුර ළියඹ ුතතුඹ. ඉන්ඳසු භූත
සිණ වතසයහි ද, ධයහන දවඹ අනුසරෝභ ආහයඹට පිළිසළින් එක් ආනඹ
දී ළියඹ ුතතුඹ. ඳසු ඒහ අනුසරෝභ - පතිසරෝභ සරසින් සදඳටභ එක්
ආනඹ දී ළියඹ ුතතුඹ. ඉන් අනතුරු සිණ දවසේභ, ධයහන වතළිවභ
අනුසරෝභ ආහයඹට පිළිසළින් එක් ඳhH_xඹක් තුරදී ළියඹ ුතතුඹ. ඳසු ද
සිණඹභ නළත අනුසරෝභ - පතිසරෝභ ආහයඹට සදඳටභ ධයහන අසක් එක්
ඳhH_x හයඹක් තුරදී ළීභට උත්හව ශ ුතතුඹ.
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 උඳසද්ල
දළන් ඔසබ් සනත ළසටන විවිධහහය ව සේල් ර ඳහට අයමුණු යසන
ඒ භගින් ඒ ඒ සිණ නිත්ති උපුටහ ළනීභට ඔඵ භත් විඹ ුතතු ඹ. සිඹලුභ ජීවී
අජීවී සේල් සිණ බහනහට අයමුණක් සේ ත වළකි විඹ ුතතුඹ. නිසි සර
සිණ බහනහ ශ අඹට සිණ භේඩර නළති, සිත ඳභණින්භ නිත්ති උඳදහ
ත වළ. ළභති සිණඹට වහ භළඳිඹ වළ. එසේභ සිණ නිත්ත්ත ද
උභනහ ඳභණභ සිතින් විලහර යත වළ. මීඳ අතීත බඹ දී බහනහ ය,
පිර ඳහයත්තහ ඇති පුණයන්තයින් කුඩහ අයමුණක් දුටුත් ඒ භගින් සිණ
නිත්ත්තක් ආර්ජනහ ශ ඳභණින් එඹ භෘේධිභත් න්සන් ඹ.
ආධයහත්ත් ලරීය සොට්ඨහලඹන්හි ර්ණඹ අයමුණු යසන ඳරිමූ
බහනහ ළියඹ වළ. නමුත් ඵහහිරින් න්නහ සිණ භේඩර අයමුණක් තයේ එඹ
පට නළත. ඉන් අපූණහ භහධි සනොරද වළ. අපූණහ රළබීභට නේ ආධයහත්ත්
අයමුණක් භගින් ඳරිමූ බහනහ ය ඵහහිය අයමුණක් භගින් අපූණහ භහධි උඳදහ
ත ුතතුඹ. නළත්නේ (ඕදහත සිණඹ වහ) ආධයහත්ත් ඇට ළකිල්ර පිළිකුල්
සේ ඩහ ඳටික්ූලර පථභ ධයහනඹ උඳදහසන අනතුරු එහි සුදු ඳහට පට
යසන ඒ භගින් ඕදහත සිණඹ අයමුණු ය අපූණහ භහධි ඉඳදවිඹ වළ.
සිණ ඳරිමූ බහනහ යසන ඹන අතයතුයදී සිණ නිත්ත්සත්
බහඹක් සනත් ඳහටකින් දිස විඹ වළ. (භනට අයමුණු විඹ වළ.) එසභන්භ
තළනින් තළන සනත් ර්ණ, ටවන්, තිත්, ඉරි, දශූනඹ විඹ වළ. එසභන්භ
ඳරිමූඹ වහ ත් සිණ නිත්ත්ත ේපර්ණසඹන්භ සඳයළී සනත් ර්ණ
සිණඹක් සේ සිතට අයමුණු විඹ වළ. එවිට ඒ කිසික් ණන් සනොසන දිටභ
නිසි භනසිහයඹභ ඳළළත්විඹ ුතතුයි. සභසේ මුරදී නිත්ත්ත තුශ ඹේ ඹේ
විඳයහඹන් සිදු වුත් සිත භනහ සේ තළන්ඳත් ව විට ඒ තත්ඹ භඟවළරී සොස
නිඹභ ආහයඹට සිණ උග්ව නිත්ති, ඳටිබහ නිත්ති උඳදිනු ඇත. සිණ
නිත්ත්ත විලහර ශ ුතත්සත්, ඳළතියවිඹ ුතත්සත්, සිත සථහය සර සඵොසවෝ සේරහ
එභ අයමුසේ යහ ළනීභට යි. එසේ සනොශ සවොත් බහනහ සිත සඵොසවෝ සේරහ
එභ අයමුණ යහ ත සනොවළකි නු ඇත. එභනිහ ධයහන භහඳත්ති නිසි
සර ශීබහඹට ඳත්ය ත සනොවළකි සේ. ධයහනඹකින් තත් ඉදිරි ධයහනඹට
භහරු න විට, භදින විට, එභ භහධිසේ ඳටිබහ නිත්ත්ත භතභ සිත භහධිත
ය, ඉදිරිඹට ඹහ ුතතුයි.
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ඳරිකමූ නිමිත්ත ඹනු මුක න්භ බහනහ කිරීභ වහ ඳහද ය න්නහ අයමුණයි.
උග්ගව නිමිත්සත් දී ඇතළේ විට සිණ භේඩරඹ යළසන්නහ සේ
සඳසන්. එසභන්භ නිත්ත්ත කුඩහ වීභ, විලහර වීභ, නිසි තළන සනොපිහිටහ ඈත භෆත
ඹෆභ, උස ඳවත් වීභ, සොනකින් දිස වීභ, සිණ සදෝ සඳනීභ, සනොසඹක් ර
ටවන් සඳනීභ, ආදිඹ විඹ වළ. ඒ පහථත් උග්ව නිත්ත්සත් සබහඹ යි.
උග්ව නිත්ත්ත රළසඵන භහධිඹ, ඳරිමූ භහධිඹයි.
ඳටිබාග නිමිත්සත්දී භේඩරඹ ගිනි න්නහ සේ, රැස විහිසදන්නහ සේ, හිරු
භඩරක් සේ, මීදුේ ඳටරඹක් සේ, භළදින් ආසරෝඹන් විහිඳුන්නහ සේ,
ේණහියඹක් සේ, උදහ තරුක් සේ, දිස සේ. එසභන්භ එහිදී නිත්ත්ත ඉතහ
දිදුරන, පබහසය, නිලසචර, සිණ සදෝඹන්සන් සතොය නිඹභ පභහණඹට
පිහිටයි. සභඹ ඳහද යසන අපූණහ භහධි රඵහත වළ. ඳටිබහ නිත්ත්ත
රළසඵන භහධිඹ උඳචහය භහධිඹයි.
සිණ බහනහ ඹනු සසු බහනහන්ට ඩහ සිත ඉතහභත් සිුතේ ශ වළකි
සක්ෂභ බහනහ ක්රභඹකි. සභභගින් භවත් ආලසච්ථඹභත් සේල් ශ වළකි න්නහක්
සභන්භ බහනහ යන සඹෝගීන් වන්සේට විවිධහහය ව අත්දළීමේ ද රළසඵනු ඇත.
සනොසඹක් ආහයසේ චිත්ත විඳයහඹන් ද සිදු විඹ වළ. එභ නිහ සේ
බහනහන් ආයේබසේ සිටභ ගුරු උතුභන් වන්සේරහසග් ගුරු උඳසදස
අනිහ්ථඹඹ නු ඇත. භනහ සර ශේධහසන්භ ගුරු සෞයඹ ඇති යසන එභ
රඵහසදන උඳසදස අනුභ නිළයදි බහනහ යසන ඹහ ුතතුඹ.
සභසේ සිණ බහනහන් ඩන සඹෝගීන් වන්සේ හභ සතන්ට ආලහ
සනොයයි. සනොකිසඳයි. ඉන්ද්රීඹ ංයඹ සනොබිඳියි. යක්නහ සීරඹ භනහ රැනී.
නිතයභ ප්රීතිභත් හඹ යයි. අනයඹන්ට ද ප්රිඹ සේ. බ්රවසභචහරී සේ. ළභතින්භ
ංය සේ. ධයහනසඹන් සනොපිහිරී සිටින තහක් සේ අසන් විධ අනුස ඔහු අත්විඳී.
එසභන්භ සිණ බහනහ ඩන්නහට ධයහන භහඳත්ති ඳවසුසන් උඳදහ ත
වළකි අතය ඔවුන්ට එභගින් සනොසඹක් අහභහනය පහතිවහhH_ ද දළක්විඹ වළ.
එසභන්භ සභභ සිණ බහනහන් ඳහද ය නිත්න් විදසුන් ඩහ භඟ - පර
නින් සුඹ ද අසඵෝධ යත වළ. නමුත් පුහුදුන් සිත්හි ධයහන නහහි
අල්සඹකුසග් පිසට් තඵන රද සකොභඩු සගඩිඹක් සේ වහ සඳයළී ඹහ වළකි ඵළවින්
සතෝ ේඳජහණහරී ධයහනඹන් ආයක්ෂහ යත ුතතු ඹ.
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තය බ්රව්භ විවයණ බානා
“සභත්තා, කරුණා, මුදිතා, උසප්ක්ෂා” ඹනුසන් බ්රවසභ විවහය තයකි.
සශේසඨ වළසිරීභ සවත් ඉතහ උතුේ සර හඹ කිරීභ ඹන අ්ථථසඹන් “බ්රව්භ
විවාය” නේ සේ. සභඹ උත්තභ විවයණඹක් නිහ ද බුදුයජහණන් වන්සේ විසින්
සේලනහ ශ නිහ ද “බ්රව්භවිවාය” නේ සේ. සේ බහනහ තයභ
ත්හයේභණසඹෝඹ. අපභහණ ත්ත්ඹන් අයමුණු ය ඳත්නහ නිහ
“අප්ඳභඤ්ඤා” නේ සේ. නීයණ ධමූඹන් ඔඵහ තඵහ, රඳහචය ධයහන උඳදහ ත්
ඵම සරො උඳන් බ්රවසභයහජසඹෝ ත්ත්ඹන් සස්ථ ේසේඹකින් සතොය, සිේ ඵම
විවයණසඹන් ුතතු හඹ යති. තය බ්රවසභ විවහය ඩන සඹෝගීන් ද එසේ
උත්තභ සර හඹ යති. ගුණත් භේපිඹන් තුශද තභ දරුන් සස්ථ සභභ
තය බ්රවසභ විවයණ ඳතී.
තය බ්රවසභ විවයණ ඩන සඹෝහචයඹහ තුශ ළභ තුන් සස්ථ හිමතෂී
ඵ, අනයඹන්සග් දුක් සනොඉන ඵ, ඳය ේඳත් ළසඩනු ළභති ඵ, තුන්
සස්ථ ඳක්ෂඳහත නළති භළදවත් ඵ ඹන තය රුණ ්ථධනඹ සේ. සසු
භටවන් ආත්භ හිතහමී පතිඳත්තීන්ඹ. සිේඵම විවයණසඹෝ ඳයහිතහමී
පතිඳත්තීන්ඹ. සේ තය බ්රවසභ විවයණ බහනහ ළීසේදී ඒ ඒ බහනහ ඳදඹට
අනුරඳ ව අයමුණු ර පතිරඳඹන් තභ භන තුශ ඇති යත ුතතුඹ.
අඳ භවහ සඵෝතහණන් වන්සේ ද සරොේතුයහ බුදු ඵ ඳතහසන සඳරුේ
දේ ඳහයත්තහ පයණඹ ශ භසඹහි සඵොසවෝ ජහති රදී සභභ තය බ්රවසභ
විවයණඹන් පගුණ ය ඇත. එහි පතිපරඹක් සර උන් වන්සේ එභ ආත්භ
බහසේදීභ ද ඳයසරො සඵොසවෝ ජහති රදී ද අපභහණ ව ආනිංඹන් උදහඳත් ය
ත්ව. විසලේසඹන්භ සභභ බහනහන් තුරදී ඳයසරො ලසඹන් සනො
සභසරොදීභ අත්විදිඹ වළකි සඵොසවෝ ආනිංඹන් රළසඵනු ඇත. කිසිකුසග්ත්
කිසිභ උදුයක් නළති සිඹල්රන්සන්භ ආයක්හ ළරසනු ඇත. සබහ
ධ්ථභසඹන් ඳහ විලහර ආශි්ථහදඹක් ද රළසඵනු ඇත. එසභන්භ සුසේභ ඳහයත්තහ
ධ්ථභඹන් පුයහ සන ඳවසුසන් භහ්ථ පර නින් සු ද අත්ය ත වළකි නු
ඇත. එඵළවින් සේ උතුේ බහනහ පතිඳදහ සෞය සඳයදළරි ප්ථණඹ ශ ුතතුඹ.

73

චභත්රී බානා
“සභත්තාවිවාරී සඹෝ භික්ඛු - ඳන්සනෝ බුද්ධාසන්,
අධිගච්සේ ඳදං න්තං
- ඞ්ඛාරඳභං සුඛං”
“චභත්රී විවයණසඹන්” යුත් ඹම් භික්ෂුක් බුදු සුසනහි ඳැවැදුසන් ද, සවේ
ං්කායඹන්සග් ංසිඳීභ ඹයි කිඹන නින් ැඳඹට ඳැමිසණ්.
අනුන්සග් ඹවඳත කැභති ඵ චභත්රිඹ නම් සේ. මභතෙ වත චිත්තඹ
නළත නළත ඳළළත්වීභ මභතෙ බහනහයි. මභතෙ සිසත් “අේසේ”
මචතසිඹ දිුතණු ඳතී. තභන්සග් අඹුදරු හිතත් ආදීන්සග්භ ඹවඳත ළභති
ඵ ත්නිස තිඹයි. එඹ මභතෘඹ සනො මභතෘ සේලසඹන් එන යහඹයි.
මභතෘඹට තුරු ධමූතහකි. ඇලීභකින් සතොය ර ත්ත්ඹන්සග් ඹවඳත
ළභති වීභභ ළඵෆ මභතෘඹයි. නිසි සර සභත් ළීභ තුක න් සසරස ධ්ථභඹන්ට
සිසත් වළසිරීභට ඉඩ සනොරළසබ්.
මභතෘ බහනහ ළීසේ දී විසලේසඹන්භ ේසේසේ ආදීන ද, මභතෘසේ,
ක්ෂහන්තිසේ ආනිලංඹන්ද නිතය සිහි ශ ුතතුයි. ේසේඹ නහහි සඵොසවෝ නේ
ක න් වඳුන්යි. එඹ සිත දන, තන, ප්රීතිඹ නළතියන, බඹහන මුහුණක් ඇති
යන ධමූතහකි. දුසිල් ඵට ඳත් යන, සිහි විල් යන, අනුණ යන,
අඳහඹට භඟ දන්නකි. දහභරි ඵට ඳත්ය, ගුණ නන ඳහඳඹකි. සර්ග,
සභෝක්ෂහයණඹ යන්නකි. ගින්නක් සේ උත්න්න භවහ අන්ථථ සිදු යන්නකි.
එඵළවින් එඹ ඒහන්තසඹන්භ දුරු ර ුතත්තකි. ඉසීභ නහහි සිඹලු ගුණඹන්ට
මුරකි. ගුණ ළසඩන රු බිභකි. සක්රෝධහග්නිඹට සිසිල් ජරඹකි. සිත
ංසින්නකි. සිඹලු දුක් නන්නකි. සරෝඹහටභ භවහ අ්ථථහරීඹ. ආත්භහ්ථථ ඳයහ්ථථ සදභ සිදුයන්නකි. සරොවී සරොේතුයහ ර ේඳත් උදහය සදන්නකි.
එඵළවින් ඒහන්තසඹන්භ දිුතණු ර ුතත්තකි.
හයඹක් දිට කිඹත්න්, සිතත්න් යනුසේ මභතෙ චින්තහකි.
ල්ඳනහකි. මභතෙ වත චනඹක් සන අ්ථථහන්විත එභ අදව සිසත්
දිුතණු කිරීභ “චභත්රී බානා” යි. සභහිදී බහනහත්, ල්ඳනහත් සන් සන්
ටවහ ත ුතතුයි. භළරුණු පුේරසඹකුට මභතෙ ය උඳචහය, අපූණහ භහධි කිසි
ර සනොරද වළකිඹ. භන්ද ඔහු ජීතුන් අතය නළති නියි. විබහ පුේරඹන්ට,
එනේ, පුරුසඹකු සතෘඹට, සතෘඹක් පුරුඹකුට සභත් ශසවොත් “යහඹ” ඇති
විඹ වළකි නිහ ද, අප්රිඹ පුේරඹන්ට සභත් කිරීසේ දී සිත සක්රෝධසඹන් පීඩහහරී
විඹ වළකි නිහ ද අතිප්රිඹ පුේරඹන්ට සභත් කිරීසේ දී දු, සලෝඹ වටන්නහ
නිහ ද භධයසථ පුේරඹන්ට සභත් කිරීසේ දී සිත ලීන වී පීඩහන නිහද සේ තය
සදනහට ඳශමු සභත් සනොශ ුතතුයි.
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 චභත්රී බානා ැඩීසම් දී,


“අසේසයෝ සවෝතු - චය සනොසේා”
විවිධ සවේතන් නිහ “ඵේධ මයඹ” නේ ව ඳළිළනීසේ අදව ඇතළේ
පුේර න්තහනඹන් තුශ නිධන් ඳතී. සභහිදී අයමුණු ශ පුේරඹහ
මයසඹන් සතොය, ප්රීතිභත් පුේරසඹකු සේ අයමුණු ය ත ුතතුඹ.



“අඵයාඳජ්සඣෝ සවෝතු - තයව සනොසේා”
හභහනය ඇනුේ, ඵළනුේ, රැවීේ, සයවුේ ආදිසේදී ද, කුර ර වළපීභ
ආදී විවිධ අයමුණු රදී, සසනකුට තයව ඇති සේ. සභහිදී අයමුණු ශ
පුේරඹහ තයවසන් සතොය, සුවද ප්රීතිභත් සිටින්නකු සේ අයමුණු ය
ත ුතතුඹ.



“අනීසඝෝ සවෝතු - නිදුක් සේා”
සරඩ දුක්, අරහබවහනි ආදිසේ දී සිත් පීඩහ , තළවුල්, දුක් සදොේනස ආදිඹ ඇති
සේ. සභහිදී අයමුණු ශ පුේරඹහ හයි - භහනසි දුක් පීඩහ ආදිසඹන්
සතොය, නිසයෝගී ප්රීතිභත් පුේරසඹකු සේ අයමුණු ය ත ුතතුඹ.



“සුඛී අත්තානං
සකසයත්ා ”

ඳරිවයතු

-

සුසේ

ආත්භඹ

ඳරිවයණඹ

මයසඹන්, තයවසන් දුක් පීඩහන්සන් ේපර්ණසඹන් සන් ව
අතිලයින් ප්රීතිභත් අේසේෂී වළඟුභක් සභහිදී ඇති සේ. සභහිදී අයමුණු ශ
පුේරඹහ හයි - භහනසි සුඳත් බහඹට ඳත් ව ප්රීතිභත් පුේරසඹකු
සේ අයමුණු ය ත ුතතුඹ.
සේ ේසේසේ දශ අසථහසේ සිට සිුතේ අසථහ දක්හ ක්රභසඹන් පහීණ
යන ආහයඹයි. සේ වළඟීේ තය මුක න් තභහ තුශ ඇති යසන, ඳසු
අනුන්ට ද සභසේ සේහ යි ඳළතියවිඹ ුතතුයි.
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 අසනෝධිසෝ ආකාය ඳ
1. බ්සබ් ත්තා

- ඳඤසචසන්ද්රුඹන්ට උඳහදහන ලසඹන් ඵළඳී ඇති
සිඹලු ත්ත්සඹෝ

2. බ්සබ් ඳාණා

- ආලසහ - පලසහ යන සිඹලු ත්සඹෝ

3. බ්සබ් භූතා

- මූඹ වහ සසරස සවේතුසන් පට බහඹට ඳත්
සිඹලු ත්ත්සඹෝ

4. බ්සබ් පුග්ගරා

- නයඹට ළටීභට වළකි සබහඹ ඇති සිඹලු
ත්ත්සඹෝ

5. බ්සබ් අත්තබා ඳරිඹාඳන්නා- ඳඤසචසන්ද්රුඹ ආත්භබහඹ සර සන
සිටින සිඹලු ත්ත්සඹෝ

 ඕදිසෝ ආකාය ත
1.බ්ඵා ඉත්ථිසඹෝ

-

සිඹලුභ සතෙහු

2.බ්සබ් පුරිා

-

සිඹලුභ පුරුසඹෝ

3.බ්සබ් අරිඹා

-

සිඹලුභ භහර්ග - පර රහභී උතුසභෝ

4.බ්සබ් අනරිඹා

-

භහර්ග - පර සනොරළබ සිඹලු ත්ත්සඹෝ

5.බ්සබ් සද්ා

-

සිඹලුභ සදවිසඹෝ

6.බ්සබ් භනු්ා

-

සිඹලුභ භනුයඹසඹෝ

7.බ්සබ් විනිඳාතිකා -

අඳහඹට ඹන සිඹලු ත්ත්සඹෝ
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බානා කශ යුතු අයුරු
ආනහඳහනතිසඹන් සවෝ ඕදහත සිණසඹන් චතු්ථථ ධයහනඹට භදින්න.
එහි ආසරෝඹ දීප්තිභත් ව විට එභගින් තභහසග් ලරීයඹ අයමුණු ය,
1. අවං අසේසයෝ සවෝමි

-

භභ මය නළත්සතක් සත්.

2. අඵයාඳජ්සඣෝ සවෝමි

-

තයව නළත්සතක් සත්.

3. අනීසඝෝ සවෝමි

-

දුක් පීඩහ නළත්සතක් සත්.

4. සුඛී අත්තානං ඳරිවයාමි

-

සුඳත් සත්.

ඹන ඳද වතරින් තභහට භ සේරහක් සභත් යන්න. අනතුරු භහධිභත්
සිතින් තභන් ඉතහ රු යන, අතිලයින් මභතෙ වත ගුරු උතුභකු සතෝයහසන
(ජීත් න, ක ංබහ) එතුභන් වන්සේ තභහ ඉදිරිපිට ඉන්නහ සේ සිතින් අයමුණු
ය න්න. ඳසු තභ භහධි ආසරෝඹ ඔහු සත සඹොමු ය අසේසයෝ
සවෝතු.../// චය සනොසේා.../// ඹනුසන් මභතෙ ඩන්න. මභතෙ යන විට
අයමුණට ත් පුේරඹහ කිසිභ මය ඵක් නළති ඉතහ තුටින්, සුඳත්,
සිනහසිසී, ත්තශීලී සිටින සරඳඹක් අයමුණු යත ුතතුයි. සභසේ සනොවිසුරුණු
සිතින් අතයක් නෆය සඵොසවෝ සේරහ ලහන්ත සභත් ඩන්න. එවිට ආයේභණඹ
සර ත් පුේර අයමුණ ක්රභසඹන් සඵො වී සොස එභ ආසරෝ දේඵඹක්
ඵට ඳත් සේ. ඳසු එභ ආසරෝඹ තුශ පුේරඹහ ඉන්නහ සේ භහධි
ආසරෝසඹන් පුේරඹහ ළසී ඇත්තහ සේ අයමුණු සේ. එවිට එභ පුේර
ආයේභණඹට, පුේර ංඥහට න්සුන් සිතින් ත තත් දිගින් දිට සඳය සේ
සභත් ළීසභන් පුේරහයේභණඹ හිත ව එභ ආසරෝ සබහඹ සථිය වී මභතෙ
උග්ව නිත්ත්ත වහ ඳටිබහ නිත්ත්ත ඳවශ සේ. එභ ඳටිබහ නිත්ත්ත භත ත
තත් ඳරි්ථභ කිරීසභන් උඳචහය භහධිඹ ඩහත් සභෝයනු ඇත. ඳසු එභ උඳචහය
භහධිඹ පඵර ඳතින විටදී මභතෙ ඳඨභ ධයහනඹ අධිසඨහන ය පථභ
අ්ථඳණහ භහධිඹ උඳදහ ත ුතතුඹ. එඹ භනහ සේ පුහුණු ය සන ඳංච සී
බහඹට ද ඳත් ය ත ුතතුඹ. ඳසු ධයහනහං ඳරීක්ෂහය ඵරහ සදන ධයහනඹටත්,
සතන ධයහනඹටත් පිළිසළින් භදින්න. සිඹලු ධයහන ඳළඹ සදක් තුනක්
දක්හ ශීයත ුතතුඹ. භහධිඹ දු්ථර න වළභ අසථහදීභ චතු්ථථධයහනඹ
භගින් භහධිඹ ඵරත් යත ුතතුඹ.
ඉන් අනතුරු එභ බහනහ අයමුණ භතභ පිහිටහ අඵයාඳජ්සඣෝ සවෝතු...///
තයව සනොසේහ.../// ඹන ඳදසඹන් සතන ධයහනඹ සතක් සභත් ඩන්න. අනීසඝෝ
සවෝතු.../// දුක් පීඩහ නළත්සතක් සේහ.../// ඹන ඳදසඹන් ද සතන ධයහනඹ සතක්
සභත් ඩන්න. සුඛී අත්තානං ඳරිවයතු.../// සුඳත් සේහ.../// ඹන ඳදසඹන් ද
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පිළිසළින් සතන ධයහනඹ සතක් සභත් ළියඹ ුතතුයි. අනතුරු සේ
ආහයසඹන්භ පිළිසළින් රු ටුතතු පුේරඹන් ද සදසනකුට සන සනභ
ඳද වතසයන් සතන ධයහනඹ සතක් සභත් ළියඹ ුතතුයි.
දළන් තභහට ත්ත, ප්රිඹශීලී පුේරඹන් ද සදසනක් සතෝයහසන සඳය සේභ
එභ පුේරහයේභණඹන් භත පිහිටහ ද සදනහටභ, බහනහ ඳද වතරින්භ සතන
ධයහනඹ දක්හ මභතෙ ඩන්න. එසභන්භ භළදවත් පුේරඹන් ද සදසනකුට ද,
අහිතත් ව තභහ අභළති පුේරඹන් ද සදසනකුට ද, බහනහ ඳද වතසයන්භ
සතන ධයහනඹ සතක් සභත් ළියඹ ුතතුයි.
සභසේ පුේරයින් තළිට සභත් ළඩූ සඹෝගීන් වන්සේ තභාඹ,
හිතතාඹ, භැදවතාඹ, අහිතතාඹ සර පුේරඹන් තය සදසනක් සතෝයහ න්න.
ඕදහත සවෝ ආනහඳහනති චතු්ථථ ධයහනඹට භළදී ඳසු තභහට භ සේරහක් ඳද
වතරින්භ සභත් ය න්න. අනතුරු ප්රිඹ පුේරඹකුට ඳද වතරින්භ සතන
ධයහනඹ සතක් සභත් ඩන්න. භළදවත් පුේරඹකුට ද, මරී පුේරඹකුට ද
පිළිසළින් ඳද වතරින්භ සතන ධයහනඹ සතක් සභත් ළියඹ ුතතුඹ. එවිට සභභ
පුේරඹන් සිේ සදනහටභ භහන සභත් ළසේ නේ නළත සේ ක්රභඹටභ
තභහසන් ඳටන් පුේරඹන් තිස සදනහටභ සනක් නළති, භඵය න සේ ඳද
වතරින්භ සතන ධයහනඹ සතක් සභත් ළියඹ ුතතුඹ. නිසි සර බහනහ කිරීසභන්
සභත් සිත භ ඵට ඳත්වීභ, සීභාම්සේදඹ සවත් පුේර සීභහ ළී බිඳීඹහභ තභ
න්තහනඹ තුශ සිදු නු ඇත. දළන් ඔහුට සීභහ සේදඹකින් සතොය අසීත්ත සර,
ළභට එ සර මභතෙ ශවළ.
ඉන්ඳසු “ඉභ්මිං විවාසර්, බ්සබ් ත්තා අසේයා සවොන්තු.....” ආදී සර
දක්න ඳහක  හයට අනු තභ ඕදහත සවෝ ආනහඳහනති චතු්ථථ ධයහනහසරෝඹ
ඳදනේ යසන, එඹ විවහයඹ තුශ ඳතුයහ “සභභ විවායසේ සිඹලු ත්ත්සඹෝ
චය සනොසත්ා...///” ඹනුසන් එහි සිඹලු ත්ත්ඹන් අයමුණු යසන
මභතෙ ඳතුයන්න. සභභගින් පථභ, දුතිඹ, තතිඹ ඹන ධයහන තුනභ උඳදහ න්න.
ඉන්ඳසු ඉතිරි ඳද තුසනන් ද සේ ආහයඹටභ සභත් ඩහ ධයහන තුන උඳදහ න්න.
අනතුරු අසනෝධිසෝ ආහය ඳසින් ද ඕදිසෝ ආහය සතන් ද සභත් ළියඹ
ුතතුයි. එනේ,
“ඉභ්මිං විවාසර්, බ්සබ් ත්තා, බ්සබ් ඳාණා, බ්සබ් භූතා, බ්සබ්
පුග්ගරා, බ්සබ් අත්තබා ඳරිඹාඳන්නා, බ්ඵා ඉත්ථිසඹෝ, බ්සබ් පුරිා, බ්සබ්
අරිඹා, බ්සබ් අනරිඹා, බ්සබ් සද්ා, බ්සබ් භනු්ා, බ්සබ් විනිඳාතිකා” ඹන
ත්ත් සොට්ඨහලඹන්ට ද එ ඳදඹකින් සතන ධයහනඹ දක්හ ඳද වතරින්භ
ත්ත් සොට්ඨහල සදොසශොටභ සභත් ළියඹ ුතතුඹ.
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ඉන් අනතුරු ඉභ්මිං සගොචයගාසම්, ඉභ්මිං නගසර්, ඉභ්මිං රංකාදීසප්,
ඉභ්මිං ජම්බුදීසප්, ඉභ්මිං චක්කාසේ ඹන ත්ත් භූමීන්ට ද ත්ත්
සොට්ඨහල සදොසශොටභ ද ඳද වතරින් සතන ධයහනඹ සතක් සභත් ළියඹ ුතතුයි.
සභසර පසේල ලසඹන් සභත් ඩහ නිභහ අනතුරු දිලහ ලසඹන් සභත්
ළියඹ ුතතුයි. ඳශමු තභ චතු්ථථ ධයහනහසරෝඹ ඳදනේ යසන පුයත්ථිභාඹ
දිාඹ නළසනහිය දිලහසේ සිඹලු ත්ත්ඹන් අයමුණු යන්න. ඳසු එහි ත්ත්
සොට්ඨහල සදොසශොටභ ඳද වතරින් සතන ධයහනඹ සතක් සභත් ඩන්න.
අනතුරු ඒ ආහයඹටභ දක්ඛිණාඹ දිාඹ (දකුණු දිලහසේ), ඳච්ඡිභාඹ දිාඹ
(ඵටහිය දිලහසේ), උත්තයාඹ දිාඹ (උතුරු දිලහසේ), පුයත්ථිභාඹ අනුදිාඹ
(ගිණිසොණ දිලහසේ), දක්ඛිණාඹ අනුදිාඹ (නිරිත දිලහසේ), ඳච්ඡිභාඹ අනුදිාඹ
(ඹම දිලහසේ), උත්තයාඹ අනුදිාඹ (ඊහන දිලහසේ), සවට්ඨිභාඹ දිාඹ (ඹට
දිලහසේ), උඳරිභාඹ දිාඹ (උඩ දිලහසේ) ඹනුසන් ද දිලහටභ සභත් ළියඹ ුතතුයි.

 උඳසද්ල
මභතෙ බහනහසේදී තභන්භ අයමුණ සර සන සිඹක් පුයහට සභත්
ළඩුද, ධයහන, උඳචහය සනොරද වළ. මුක න් තභහට සභත් ඩන්සන් තභහ උඳභහ
යසන භහනහත්භතහඹ ඇතිය ළනීභටයි. තභහ සුඳත් වීභට ළභති
න්නහක් සභන් අන් ළභ තුන් ද සුඳත් නහ දළීමභට ළභති ඵ තභහ තුළින්
දත වළ. එවිට තභන් ළන සිතන්නහ සේ අනුන් ළනද සිතීභට වළකි නු ඇත.
තද මභතෙ ළීභට පුේරඹන් සතෝයහ ළනීසේදී විසලේසඹන් ළරකික භත් විඹ
ුතතුයි. ළියහිටිඹකු ව ඳභණින්භ ඔහු රු ේබහනීඹ සනොවිඹ වළ. භ ස
ඇත්සතකු, ඵහර ස ඇත්සතකු වුත් ඔහු ඇතළේ විට රු ටුතතු පුේරඹකු විඹ
වළ. එසභන්භ අප්රිඹඹකු ද විඹ වළ. බහනහ සනොයන්නන්, එසභන්භ ගිහිඹන්
තුර ද තභහට ප්රිඹ භනහඳ අඹ සිටිඹ වළ. එභ නිහ ඔවුන් සතෝයහ ළනීසේදී තභ
සිතට අං විඹ ුතතුයි.
භහධි ආසරෝඹ තුළින් බහනහට අයමුණු යන පුේරඹහ ත්න් සඳය ඔඵ
දුටු ඉතහභ තුටින්, නිදුක්, සිනහසිසී සිටින ආහයඹක් සිතින් අයමුණු ය ත
ුතතුඹ. අයමුණ ජීභහන සේ රහ ඔහු ළභති ඉරිඹේ සිටින සර සිතහසන
බහනහ සිත ඒ රඳඹ භත යහසන සභත් යන්න.
පුේරහයේභණඹක් සන සභත් ළීසේදී ඇතළේ විට එභ අයමුණු ශ
පුේරඹහ අංය සර විවිධ ක්රිඹහහයේර සඹසදනු දළකිඹ වළකිඹ. ඒ තභහසග්
සිත වික්ෂිප්ත වී අංය ඇති නියි. නමුත් සිහි නුණින් ලහන්ත භනසිහය
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යන විට අයමුණ තභහට ප්රිඹ වී ඉතහ ංය නු ඇත. ඒ තභ සිත එඟ වී ංය ව
ඵළවිනි. අනතුරු අයමුණ ටහ කුඩහට ආසරෝඹන් විහිදී ඳසු දීප්තිභත්
ඵරත් ආසරෝඹක් ඳවශ සේ. එවිට හඹ - චිත්ත ඳසේධිඹ ද ඇති සේ.
අනතුරු අයමුණු ශ පුේරඹහ සනොසඳනී සොස පඵර ඒහග්රතහඹක් හිත
ලහන්ත ආසරෝඹ ඳභණක් ඉතිරි සේ. එහිදී භහධි ආසරෝසඹන් පුේරඹහ ළසී
ඇත්තහ සේ, භහධි ආසරෝඹ තුර පුේර ංඥහ ළබ් ඳතින ඵක් අත්දළකිඹ
වළ. සේ භගින් මභතෘ උඳචහය, අපූණහ භහධි රද වළ.
මභතෘ බහනහ ළීසේ දී මරීන් අයමුණු යත්භ, මයඹභ ළසේ නේ
ප්රිඹඹකුට මුක න් සභත් ඩහ ධයහන උඳදහ, සදනු මරී පුේරඹහට සභත් ශ
ුතතුඹ. එවිට ද මයඹභ ළසේ නේ තභහට කුභන අඳයහධඹ ශත් මය සනොය
මභතෙ යත්යි “කකචඳභ අාදසේ” සරට දළිය අධිසඨහන යන්න.
නළත්නේ ඔහු තුශ ඇති කුභන සවෝ ගුණඹක් දිට සිහි යන්න. භතු බඹන්හි දී
තය අඳහඹන්හි භවත් සේ දුක් විඳින වළටි රහ රුණහ ඇති යන්න.
සිඹල්රන්භ මූඹභ සීමඹ සොට ඇති ඵ සිතහ උසප්ක්හ ඇති ය න්න.
ක්ෂහන්තිහදී ජහතඹ, භවහපි ජහත ආදී භව සඵෝතහනන් වන්සේ විසින්
ඉසීභ දිුතණු ශ ජහතඹන් සිහි යන්න. සඳය ස්ථ අනන්ත ජහතිර ඔහු
තභහට භේපිඹ ආදීන් ව ඵ “අනභතග්ග සත්රඹට” අනු සිතන්න. සදතිස කුණඳ
සොඩක්, ඳඨවි ආදී ධහතු සොඩක් වළය මය ශ ුතත්සතක් නළති ඵ සිතන්න.
සභසේ ල්ඳනහ කිරීභ තුළින් මයඹ දුරු වී, අංභ සභත් ළියඹ වළකි
තත්ඹට ඳත් නු ඇත.
අකුරඹන්සන් බඹහනභ අකුරඹ ේසේඹයි. අනුන්ට මය කිරීභ
ගිනි අඟුරු සවෝ අසචි අතට සන අනුන්ට ඳවයදීභට තළත් කිරීභ ළනි අනුණ
ක්රිඹහකි. පුේර ර්ග සේදඹකින් සතොය සිඹල්රන්ටභ භ සේ මභතෙ ළීභ
සීභා ම්සේදඹයි. සීභහ ේසේදඹ සිදුවීද ඹන්න ඵළලීභට උඳභහක් ඇත. “තභහ ද,
ප්රිඹඹකු ද, භළදවතකු ද, අහිතතකු ද සිටින තළනළට සනත් පුේරඹකු ඳළත්ණ
බිල්රට දීභට එක්සසනක් අලය ඹළයි තභහසන් ඉල්රයි. එහිදී තභන්
එතනින් ඹසභක් දීභට ළභති නේ සීභහේසේදඹ සිදුවී නළත. කිසිකුත් දීභට
අංභ අළභති නේ සීභහේසේදඹ සිදුවී ඇත”. සීභහ ේසේදඹ සනොය සිඹලු
ත්ත්ඹන්ට සභත් ය ධයහන සනොරද වළ.
“ඉභ්මිං විවාසය” ආදී ඹේ පසේලඹක් අයමුණු කිරීසේ දි තභන් ඉවර
අවසේ සිට අදහශ පසේලඹ සද ඵරන්නහ සේ යවුභ ආහයඹට අයමුණු ය
බහනහ යන්න. “බ්සබ් ත්තා” ආදී සර සිඹලු ත්ත්ඹන් අයමුණු කිරීසේ දී
අදහශ එභ පසේලඹ සිතින් යවුභක් සර අයමුණු යන්න. ඳසු එහි සිටින ඵලු,
ඵශල්, නයි, සඳොසශොං, රිරහ, ඳුරු, කුරුකුහුඹි, භළසි, භදුරු, කුරුල්රන්,
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භත්යඹන්, ආදී සිඹලු තිරින් තුන් ද සපේත, ඹක්ෂ, යහක්ෂ ආදී සිඹලු අභනුයඹන්
ද, සදවිඹන් ද, ත්නිසුන් ද ආදී සිඹලු තුන් එට අයමුණු යන්න. අනතුරු
ඔවුන් තභහ භ ද ඔවුසනොවුන් භ ද ඉතහ භගි, තුටින්, සුවද, සිටින
ආහයඹත්, සිනහසිසී, ආවහයඳහන සඵදහවදහ නිත්න්, තුටින් ක්රීඩහ යන, විසනෝද
න ආහයඹත් සිතින් අයමුණු යන්න. තභන් වහ ඔවුන් අතය සනක්
සනොදකින්න. මුරදී සභසේ භනසිහය කිරීභ මභතෙ බහනහට ඳවසු නු ඇත.
මභතෙ බහනහට අයමුණු න්සන් ඳයභහ්ථථ ධමූඹන් සනො පඥප්තිඹයි.
සභහිදී ත්ත් පඥප්ති (ජීභහන ත්ත්ඹන්) ඹන පඥප්තිසේභ සිත පිහිටුහ ත
ුතතුයි. භහධි ආසරෝඹ දුවූර න විට භද සේරහක් ඕදහත සවෝ ආනහඳහනති
භහධිඹ සිට නළත බහනහ ශ ුතතුයි. ආත්භහරඹ, ආත්භ දෘසඨිඹ, හභ
තේවහ, සපේභඹ, ආලහ, සරෝබඹ, ළනි ධමූතහන් මභතෙ සේලසඹන් ඳළත්ණ
සිත ංචහ යනු ඇත. එභනිහ ඒහයින් පසේලේ වීභට සඹෝගීන් වන්සේ දළනුත්
විඹ ුතතුයි. විබහ එ පුේරසඹකුට සභත් කිරීභ නුසුදුසු වුත් “ බ්ඵා ඉත්ථිසඹෝ”
ආදී සර මුවඹට සභත් ය ධයහන, උඳචහය භහධි රද වළ. එසභන්භ ධයහන
රහභිසඹකුට ත් සසන්ට සිඹලු ත්ත්ඹන් ඹළයි අයමුණු ය ධයහන උඳචහය
සනොරද වළ. ඇතළේ විට සිණ බහනහ භගින් රඵන ආසරෝඹ තයේ පඵර
ආසරෝඹක් මභතෙ බහනහ භගින් සනොරළසඵනු ඇත. භන්ද සභඹ
ත්හයේභණි නියි. සභත් ඩන සඹෝහචයඹහ ර ත්ත් සරෝඹ
මුළුල්සරහි විපුර ව, භවේත ව, අපභහණ ව, අමරී ව, අයහඳහදී ව, මභතෙ
වත චිත්තඹ ඳතුරුත්න් සිටින්සන් ඹ. එඹ සරොට ශවළකි උතුේභ
උඳහයඹකි. අතීතසේ ළඩසිටි භසවෝත්තභඹහණන් වන්සේරහ මභතෙ
බහනහසේ අහභහනයඹ ආනිංඹන් සභසරොදීභ උදහඳත් ය ත්ව.

ඵු්සද් සතරුන්සග් කතා ්තු
සිංවරේවීඳසඹහි බහනහනුසඹෝගීන් න ටන්දය නේ විවහයඹක් ඇත.
ඒ සසවසයහි මභතෙ විවයණ ඇති, ත් පිළිසසතහි සඹදුණු, ස්සසේ නළභති
සඹෝගී සතය නභක් නහහි ඳන්සීඹක් භික්ෂන්ට අහද සදත්න් එහි හඹ යයි.
සවසතභ ත්නිසුන්ට ප්රිඹ භනහඳ ව අතිලයින් භ දළකුේළු පුේරසඹක් විඹ. ඹේ
අසථහ සතය නභ පිඬු පිණි සේ නේ ඒ භ කුඹුරුර ළඩ යන ත්නිසුන්
සොනුන් ක වහ සතරුන් ඵළලීභට භට එති. සොනුන් ඒ හරසේ දී තභන්ට නිදව
රළසඵන ඵළවින් සතරුන්සග් ඒභ ඵරහසඳොසයොත්තුසන් තුටු සිතළත්සතෝ ව ව. ඒ
චිත්තපහදසඹන් ඔවුහු ත්ඹසොස තේතිහ බසනහි උඳන්ව. ඉක්බිති එසේ උඳන්,
සඳය සොනුන් සිටි සේ පුතසඹෝ ඳන්සීඹ සදනහභ සුධ්ථභහ දිය බහට රැස
සදේ යජු ඉදිරිසඹහි සභසේ ීමව. “සිල්ත්, ගුණත්, උත්, ස්සසේ ඹයි සතය
නභක් ටන්දය සරසනහි යි. සවසතභ අඩු ආලහ ඇත්සත් ඹ. සිඹලු
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ත්ත්ඹන්ට අනුේඳහ යන්සන් ඹ. විසේසඹහි ඇළුසේ ඹ. ධයහන ඩන්සන්
ඹ. ලහන්ත සිත් ඇත්සත් ඹ. සිඹළු තුන් සසයහි සභත් සිත් ඳතුයන්සන් ඹ. ඒ
සතය නභ ත්නිසුන්ට ද අභනුයඹන්ට ද භෘ ඳක්ෂීන්ට ද ප්රිඹ සේ. දින ඉඳුයන් ඇති
ඒ සතය නභ සභසේ අනන්ත ගුණ ඇත්සත් ඹ. ඳන්සීඹක් ඳභණ සොනුන් ඉපිද
සිටි අපි ද එභ සතරුන් සසයහි සිත ඳවදහ සේ සදේ සරොට ඳළත්ණිසඹමු...”
ඹනහදී ලසඹන් සතරුන්සග් ගුණ ්ථණනහ ශව. එඵළවින් තේතිහ ළසි
සදවිඹන්සග් ඉල්ලීභ නිහ ක්සදේ යජු විසින් එභ සතරුන් වන්සේ තේතිහ
බනඹට ළඩභහ සන ආව. එහි දී එභ සදවි රුන්සග් පුද ත්හය සෞය භළද
සතරුන් වන්සේ ධ්ථභ සේලනහ ඳළළත් ව ව. සභසේ සතරුන් වන්සේ හය
ඹක් භ තේතිහ සදේ විභනට ළඩභ ශව. සේ ආහයඹට මභතෘසඹහි ආනිලං
විඳහ හය රඵහ සදනු ඇත.
මභතෙ බහනහසන් රළසඵන ආනිං එසොසශොක් “අංගුත්තය
නිහසේ ඒහද නිඳහතසේ, මභතෙ සතසේ” දළක්සේ. එනේ :- තද මභතෙ
බහනහ ඩන්නහ සුසේ නිදයි, සුසේ පිබිසදයි, නපුරු සිහින සනොදකියි,
භනුයඹන්ට ප්රිඹ සේ, අභනුයඹන්ට ද ප්රිඹ සේ, සේතහන්ට ද ප්රිඹ සේ, ගිනි,
, වි, ආුතධ ආදිසඹන් වහනි සනොසේ. සිත වහ භහධිත සේ. මු(මුහුණ)
ර්ණඹ පහද ජන සේ. භයණසේ දී සිහිවිල් සනොසේ. අර්හත් පරඹ සනොරදසවොත්
බ්රවසභ සරෝ ඳයහඹහන සේ. එසභන්භ, බුදු, ඳසේ බුදු, භවයවත් උතුභන් ඹේ
සවයිකින් සරො පුයහ ඩහ හිඳුහ සදන්නහ ව භවහ දහනඹ ආනිංඹන්ටත් ඩහ
භරක් සිඹින තයේ සරහක් ඩන “මභතෙ බහනහ” උතුේ ඹළයි කිඹයි.
නිවූාණගාමීනී විදර්ශනා බානාසන් සභවා ඇති ැඩිභ ආනිං දාඹක කුර
කමූඹ “චභත්රීඹ ැඩීභ”යි. සභත් ඩන භික්ෂු දහඹඹන් සදන දහනඹට ණඹ ළති
සනොවී එඹ භවත්පර යයි. මභතෙසඹහි ඵරසඹන් ේසේඹ ඹටඳත් ය නිසයෝගී
සිතක් ඇතියයි. හයි නිසයෝගී ඵ ද ඇති යයි. තද ඊරූයහ, භච්ඡරිඹ,
කුක්කුච්චඹ ආදී සසරස ධමූඹන් ද දුරු නු ඇත. එසභන්භ බ්රවසභ, සේ, ලක්ර,
ක්විති ආදී භවහ යහජය, භවහ ේඳත් සභන්භ භහර්ග - පර නින ඹන සිඹලු
සරෞකි, සරෝසෝත්තය ේඳත් ද සභභගින් හදහ ත වළකි නු ඇත.
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කරුණා බානා
අනුන්සග් දුසක්දී ත්පුරුඹන්සග් සිත ේඳහ වීභ, “කරුණා” නේ සේ.
රුණහ වත චිත්තඹ නළත නළත ඳළළත්වීභ “කරුණා බානා”යි. රුණහ
වත සිසත් රුණහ මචතසිඹ දිුතණු ඳතී. එඹ ලහන්ත මචතසිඹකි.
දරුකුසග් දුසක් දී භසග් ශඹ ඹේ සේ උණු සේද එසරසින්භ අනුන්සග් දුසක් දී
ත්පුරුඹන්සග් න්තහනසේ අනුේඳහ ඳවශ සේ. “ර ත්ත්ඹන් සත
ඳතශ භවහ රුණහසන් භව සඵෝත් උතුභන් වන්සේරහ බුදු ඵ ඳතහ, ල්ඳ
ණන් පුයහට ඳහයමී දේ පු්ථණඹ යති. ංහයත ත්ත්යින් ජහතයහදී දුක්ක න්
මුදහලීසේ භවහ හරුණහධයහලසඹන්, සරෝළසි අනන්ත ත්ත්ඹන්ට හිතසු
පිණි බුදුරු සරො ඳවශ සති. දට සවිසි සෝටිරක්ෂ හයඹක් භවහ රුණහ
භහඳත්තිඹට භළදී සේසනයඹ ජනඹන් විභසීභ සිඹලු බුදුරුන්සග්භ ආසේනි
සිරිතකි”.
රුණහ බහනහ ළීසේ දී අරුණහසේ ආදීන වහ හරුණහසේ ආනිං
සභසනහි ශ ුතතුයි. මභතෙ බහනහසහි දී ීම ඳරිදි මුක න් රුණහ සනොළියඹ
ුතත්තන් වඹසදනහ වඳුනහ න්න. ඳයභ දුක්ඛිතඹකු අයමුණු ය මුක න් රුණහ
ඩන්න. මභතෙ බහනහ ළඩූ සඹෝගීන් වන්සේට රුණහ බහනහ ඳවසුසන්
ළියඹ වළ.

✿කරුණා බානාසේ බානායම්භණ
 ඉතහභත් දුගී, දුප්ඳත්, හිඟහන, අත් ඳහ නළති, කුණු ව තුහර ඇති, වළඬ

ඳුක න් සිටින අයණ ව, සයෝහතුය ව, ඳයභ දුක්ක්ෂත පුේරඹකු රුණහ
ළීභට මුක න්භ අයමුණු යත වළ.
 නින් නුදුටු, පිං – ඳේ යන, ළඳ – දුක් විඳින සිඹල්රන්ට භතු බඹන්හිදී

තය අඳහ දුක් විඳීභට සවේතු හයණහ සඹදිඹ වළකි නිහ ඔවුන් ද රුණහට
අයමුණු සේ ත වළ.
 ළභ තුන්භ ජයහ – භයණ දුකින් සනොත්දුණු නිහ සිඹලුභ ත්ත්සඹෝභ

අයමුණු සර ත වළ.
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බානා කශ යුතු අයුරු
ආනහඳහනතිසඹන් සවෝ ඕදහත සිණසඹන් චතු්ථථ ධයහනඹට භදින්න.
එහි ආසරෝඹ දීප්තිභත් ව විට එභගින් “ඳයභ දුක්ඛිත” පුේරසඹකු (ක ං බහ,
ජීත් න) අයමුණු යන්න. අනතුරු ඔහුට සතන ධයහනඹ දක්හ මභතෙ
යන්න. ඳසු ඔහුභ අයමුණු යසන “දුක්ඛා මුඤ්චතු...///සභොහු දුකින්
මිසද්ා...///” යි රුණහ ඩන්න. රුණහ ඩන විට අයමුණට ත් පුේරඹහ
තභන් වින්දහ ව දුකින් අතත්දී, ඉතහ තුටින් සුඳත් වී, සිනහසිසී, සිටින ආහයඹක්
අයමුණු යන්න. සභසේ සනොවිසුරුණු සිතින් ලහන්ත රුණහ ඩන්න. එවිට
මභතෙ බහනහසේ කි සරසින් අයමුණ සඵො වී ආසරෝඹ ඳභණක් ඉතිරි සේ.
ඳසු එභ ආසරෝඹ තුශ පුේරඹකු සිටින්නහ සේ භහධි ආසරෝසඹන්
පුේරඹහ ළසී ඇත්තහ සේ අයමුණු සේ. එවිට එභ පුේර අයමුණට, පුේර
ංඥහට න්සුන් ත තත් රුණහ ළීසභන් ඳඨභ, දුතිඹ, තතිඹ ධයහන
උඳදහ ත වළ. ඒහ ද ඳංච ශීබහඹට ඳත්ය ත ුතතුඹ.
අනතුරු සේ ආහයඹටභ පිළිසළින් රු ටුතතු පුේරඹන් ද
සදසනකුට ද, සන සනභ සතන ධයහනඹ සතක් රුණහ ඩන්න. එසභන්භ
ප්රිඹ පුේරඹන් ද සදසනකුට ද, භළදවත් පුේරඹන් ද සදසනකුට ද, අහිතත්
පුේරඹන් ද සදසනකුට ද පිළිසළින් සතන ධයහනඹ සතක් රුණහ ළියඹ
ුතතුඹ. සභසේ පුේරයින් තළිස සදසනකුට රුණහ ළඩූ සඹෝගීන් වන්සේ
තභාඹ, හිතතාඹ, භැදවතාඹ, අහිතතාඹ, ඹනුසන් පුේරඹන් සිවුසදසනක්
සතෝයහසන තභහට භ සේරහක් රුණහ ඩහ, අනතුරු ප්රිඹ පුේරඹකුට ද,
සතන ධයහනඹ සතක් රුණහ ඩන්න. ඳසු භළදවත් පුේරඹකුට ද, අහිතත්
පුේරඹකුට ද, පිළිසළින් සතන ධයහනඹ සතක් රුණහ ඩන්න. සභසේ
පුේරඹන් සිේසදනහටභ භහන රුණහ ළසේ නේ සේ ක්රභඹට තිසසදනහටභ
භඵය සනක් නළතින සේ සතන ධයහනඹ සතක් රුණහ ඩන්න. එහිදී
නිසි සර රුණහ ළීසභන් සීභාම්සේදඹ සිදු සේ.
ඉන්ඳසු “ඉභ්මිං විවාසර්, බ්සබ් ත්තා දුක්ඛසතෝ මුඤ්චන්තු.....” ආදී
සරසින් “සේ විවහයසේ සිඹලු ත්ත්සඹෝ දුකින් ත්සදත්හ...” ඹනුසන් එභ
පසේලසේ සිඹලු ත්ත්ඹන් අයමුණු යසන රුණහ ඩන්න. සභභගින් ද
පථභ, දුතිඹ, තතිඹ ධයහන තුනභ උඳදහ න්න. අනතුරු “බ්සබ් ත්තා...” ආදී
සර දළක්සන ත්ත් සොට්ඨහල සදොසශොටභ සතන ධයහනඹ සතක්
රුණහ ළියඹ ුතතුයි. සේ ආහයඹටභ “ඉභ්මිං ගාසම්...” ආදී සර දක්න
රද “පසද්ල සඹහිභ ත්ත් සකොට්ඨාල සදොසශොටභ” සතන ධයහනඹ දක්හ
රුණහ ළියඹ ුතතුයි.
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සභසර පසේල ලසඹන් රුණහ ඩහ නිභහ, දිලහ ලසඹන් රුණහ
ළියඹ ුතතුයි. “පුයත්ථිභාඹ දිාඹ..... නැසගනහිය දිලාසේ” සිඹලු ත්ත්ඹන්භ ද
අයමුණු යසන ත්ත් සොට්ඨහල සදොසශොටභ සතන ධයහනඹ දක්හ
රුණහ ඩන්න. අනතුරු ඒ ආහයඹට ද දිහසහිභ ත්ත් සොට්ඨහල
සදොසශොටභ සතන ධයහනඹ දක්හ රුණහ ළියඹ ුතතුයි.

 උඳසද්ල
රුණහඵය සිත් ඇත්තන්, දුකින් සඳසශන ත්ත්යින් ඇස දුටු ඳභණින්
ඔවුන් දුකින් මුදහ ළනීසභහිරහ අනුේඳහ වත රුණහක් ඇති සේ. සඹෝගීන්
වන්සේ ද දුක්ක්ෂත පුේරසඹකු අයමුණු ය සන, “අසන් සභොහු දුට ඳත් වී
ඇතළයි” නුණින් රහ “සේ අයණඹහ දුකින් ත්සේහ”යි රුණහ මචතසිඹ
සඳයදළරි දුට ඳත් ඔහු දුකින් ත්දවීසේ අදවසින්භ රුණහ ළියඹ ුතතුයි. සභහි දී
ළියසඹන්භ දුක් විඳින්නහසන් ඳටන්සන අඩුසන් දුක් විඳින්නහට රුණහ
ළියඹ ුතතුඹ. මරීන්ට රුණහ ළීසේ දී තයව ඇති සේ නේ, මභතෙ
බහනහසහි දී කිඹන රද ආහයඹට තයව දුරු ය ත ුතතුඹ.
මභතෙ බහනහසන් රළසඵන ආනිං එසොසශොභ රුණහ
බහනහසන් රද වළකිඹ. එසභන්භ සභභගින් උස ව සරෞකි ධයහන රඵහත
වළකි අතය විදශූනහ බහනහට ද ඳහද නු ඇත.

✿චභත්රී බානාසේ වා කරුණා බානාසේ සන
 චභත්රීඹ

නේ මය, සක්රෝධ ආදී ේසේ වළඟුේ නළතිය, අේසේ
වළඟුසභන් සිඹලු තුන් සස්ථ භහන ත්තුරු ඵක් උඳදහලීසේ සිතුවික 
ඳයේඳයහකි. මභතෘඹට සු දුක් ආදී සේදඹක් නළති සිඹලු ත්ත්ඹන්
අයමුණු සේ . මභතෙ බහනහසන් යහඳහද විතර්කඹ දුරු නු ඇත.

 කරුණා

නේ “අනුන් දුකින් මුදහරත් යි” ඹන හනුේපිත, දඹහන්විත,
අවිහිංහහදී සිතිවික  ඳයේඳයහකි. රුණහට දුක්ක්ෂත ත්ත්ඹන් අයමුණු
සේ. රුණහ බහනහසන් විහිංහ විතර්කඹ දුරු නු ඇත.

85

මුදිතා බානා
අනුන්සග් ළඳසත් දී තුටු වීභ, “මුදිතා” නේ සේ. මුදිතහ වත චිත්තඹ
නළත නළත ඳළළත්වීභ “මුදිතා බානායි”. සභහි දී අයතිසේ, ඊරූයහසේ
ආදීනත් මුදිතහසේ ආනිලංත් සභසනහි ශ ුතතුඹ. මභතෙ බහනහසහි දී ීම
ඳරිදි මුක න් මුදිතහ සනොළියඹ ුතත්තන් වඹසදනහ වඳුනහ න්න.

✿ මුදිතා බානාසේ බානායම්භණ
 තභන්ට ඉතහභත් ප්රිඹජන, තුටින් සිටින, ළඳ ේඳත් ඇති, දුටුළණින්

තභන්ට ප්රිඹ එශන හිතතකු මුක න් මුදිතහ ළීභට අයමුණු යත වළ.
 සඳය ළඳසේ සිට, ඳසු දුක්ක්ෂත වන් සඳය ළඳසේ සිටිසේ ඹළයි රහ

මුදිතහ ළියඹ වළ. දළන් දුක් විඳින්නන් අනහතසේ ළඳ විදින්සන් ඹළයි
රහ, මුදිතහ ළියඹ වළ.
 සිඹලු ත්ත්ඹන්භ ද සුක්ෂතඹන් සේ සන මුදිතහ ළියඹ වළ.

මුදිතහ බහනහ ඩන සඹෝගීන් වන්සේ තුර අනය ත්ත්ඹන්
“කායික, භානසික, ාමි, නියාමි ැඳඹන්සගන් සනොපිරිසවත්ා” ඹන
වළඟුභ තිබිඹ ුතතුයි.

බානා කශ යුතු අයුරු
ආනහඳහනතිසඹන් සවෝ ඕදහත සිණසඹන් චතු්ථථ ධයහනඹට භදින්න. එහි
ආසරෝඹ දීප්තිභත් ව විට එභගින් සුක්ෂත ව, අතිප්රිඹ හිතතකු (ක ං බහ, ජීත්
න) අයමුණු යන්න. අනතුරු ඔහුට සතන ධයහනඹ සතක් මභතෙඹ වහ
හරුණහ ඩන්න. ඳසු ඔහුභ අයමුණු යසන “ඹථාරද්ධ-ම්ඳත්තිසතෝ භා
විගච්ඡතු - රද ැඳතින් සනොපිරිසවේා...///” යි මුදිතහ ඩන්න. මුදිතහ ඩන විට
අයමුණට ත් පුේරඹහ තභන් තු ේඳත් සථිය වී ත තත් සනොසඹක් ළඳතින්
ආඪය න ආහයඹක් ඔහු තුළින් අයමුණු යන්න. සභසේ සනොවිසිරුණු සිතින්
ලහන්ත මුදිතහ ඩන්න. එවිට මභතෙ බහනහසේ ීම සරසින් අයමුණ සඵො වී
ආසරෝඹ ඳභණක් ඉතිරි සේ. ඳසු එභ ආසරෝඹ තුශ පුේරසඹකු සිටින්නහ
සේ භහධි ආසරෝසඹන් පුේරඹහ ළසී ඇත්තහ සේ අයමුණු සේ. එවිට එභ
පුේර අයමුණට, පුේර ංඥහට න්සුන් සිතින් ත තත් මුදිතහ ළීසභන්
පථභ, දුතිඹ, තතිඹ ධයහන උඳදහසන ඒහ ඳංච ශීබහඹට ඳත්ය ත ුතතුඹ.
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අනතුරු සේ ආහයඹටභ පිළිසළින් රු ටුතතු පුේරඹන් ද
සදසනකුට ද, සන සනභ සතන ධයහනඹ සතක් මුදිතහ ඩන්න. එසභන්භ ප්රිඹ
පුේරඹන් ද සදසනකුට ද, භළදවත් පුේරඹන් ද සදසනකුට ද, අහිතත්
පුේරඹන් ද සදසනකුට ද පිළිසළින් සතන ධයහනඹ සතක් මුදිතහ ළියඹ
ුතතුඹ. සභසේ පුේරයින් තළිස සදසනකුට මුදිතහ ළඩූ සඹෝගීන් වන්සේ
“තභාඹ, හිතතාඹ, භැදවතාඹ, අහිතතාඹ” ඹනුසන් පුේරඹන් සිවුසදසනක්
සතෝයහසන තභහට භ සේරහක් මුදිතහ ඩහ අනතුරු ප්රිඹ පුේරඹකුට ද
සතන ධයහනඹ සතක් මුදිතහ ළියඹ ුතතුඹ. ඳසු භළදවත් පුේරඹකුට ද,
අහිතත් පුේරඹකුට ද පිළිසළින් සතන ධයහනඹ සතක් මුදිතහ ළියඹ ුතතුඹ.
සභසේ පුේරඹන් සිේසදනහටභ භහන මුදිතහ ළසේ නේ සේ ක්රභඹට
තිසසදනහටභ භඵය සනක් නළතින සේ සතන ධයහනඹ සතක් මුදිතහ
ඩන්න. නිසි සර මුදිතහ ළීසභන් සීභා ම්සේදඹ සිදු සේ.
ඉන්ඳසු “ඉභ්මිං විවාසර්, බ්සබ් ත්තා ඹථාරද්ධ-ම්ඳත්තිසතෝ භා
විගච්ඡන්තු..... ///” ආදී සරසින් “සම් විවායසේ සිඹලු ත්ත්සඹෝ රද ැඳතින්
සනොපිරිසවත්ා...///” ඹනුසන් එභ පසේලසේ සිඹලු ත්ත්ඹන් අයමුණු
යසන මුදිතහ ඩන්න. සභභගින් ද පථභ, දුතිඹ, තතිඹ ධයහන තුනභ උඳදහ
න්න. අනතුරු “බ්සඵ ත්තා...” ආදී සර දළක්සන ත්ත් සොට්ඨහල
සදොසශොටභ සතන ධයහනඹ සතක් මුදිතහ ළියඹ ුතතුයි. සේ ආහයඹටභ
“ඉභ්මිං ගාසම්...” ආදී සර දක්න රද පසද්ල සඹහි ත්ත් සකොට්ඨාල
සදොසශොටභ සතන ධයහනඹ දක්හ මුදිතහ ළියඹ ුතතුයි.
සභසේ පසේල ලසඹන් මුදිතහ ඩහ නිභහ, දිලහ ලසඹන් මුදිතහ ළියඹ
ුතතුඹ. “පුයත්ථිභාඹ දිාඹ..... නැසගනහිය දිලාසේ.....” සිඹලු ත්ත්සඹෝ අයමුණු
යසන ත්ත් සොට්ඨහල සදොසශොටභ සතන ධයහනඹ දක්හ මුදිතහ
ඩන්න. අනතුරු ඒ ආහයඹට ද දිහසහි ව ත්ත් සොට්ඨහල සදොසශොට
සතන ධයහනඹ දක්හ මුදිතහ ළියඹ ුතතුඹ.

 උඳසද්ල
“ඵමසරො න බ්රවසභඹන් වට අනයඹන්සග් ේඳත් සස්ථ මුදිතහ ඳතී.
ගුණත් භේපිඹන් තුශ තභ දරුන්සග් ේඳත් සසයහි මුදිතහ ඳතී. සරොවුතුයහ
බුදුරු සිඹලු ත්ඹන්සග් ේඳත් සසයහි අහභහනය ව මුදිතහක් ඳත්යි”.
මුදිතහ බහනහ ඩන සඹෝගීන් වන්සේ, සුක්ෂතඹන්සග් ළඳසත් දී සභෝදනඹ
සවත් ඉතහභ සවොඹයි පමුදිත සේ, තුටු සේ. ඳයසරො භසවේලහය සේ. මභතෘ
බහනහසන් රළසඵන ආනිං එසොසශොභ මුදිතහ බහනහසන් රද වළ.
එසභන්භ, නින් දකිනහ තුරු කිසිකුසග් ඊරූයහට රක් සනොන අතය
ආයණයහදී පසේල ර සිත් ඇරවිඹ සනොවළකි ඵ න “අයතිඹ” ද සේ තුක න් දුරු
නු ඇත.
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මූඹ සීමඹ ඵ රහ, ත්ත්ඹන් සසයහි භළදවත් වීභ “උසප්ක්ෂා”
යි. සනත් සිණහදී බහනහ භගින් චතු්ථථ ධයහනඹ රළබන්ට එභගින් සේ
උසප්ක්ෂහ බ්රවසභ විවයණ තයන ධයහනඹ සනොරද වළ. භන්ද සභඹ
“ත්ායම්භණික” ඵළවිනි. සසු ධයහනඹන්හි අයමුණු මීට බහ නළත. උසප්ක්ෂහ
බහනහසේ මුල් ධයහනතඹ නළත. පථභ බ්රවසභ විවහයතසඹන් ඒහ රළබ සඹෝගීන්භ
උසප්ක්ෂහ බහනහ ළියඹ ුතතුඹ. සභත්, රුණහ, මුදිතහ ඹන බහනහ සනොඩහ
උසප්ක්ෂහ බහනහසන් චතු්ථථ ධයහනඹ සනොරද වළ. තද විසලේසඹන්භ
උසප්ක්ෂහ ඩන විට අයමුණට ත් පුේරඹහ විසලේ ළඳක් දුක් නළති වළභ
අුතයකින්භ භළදවත් සිටින ආහයඹක් අයමුණු යත ුතතුඹ.

බානා කශ යුතු අයුරු
ආනහඳහනතිසඹන් සවෝ ඕදහත සිණසඹන් චතු්ථථ ධයහනඹට භදින්න.
එහි ආසරෝඹ දීප්තිභත් ව විට එභගින් භධයසථ පුේරසඹකු (ක ං බහ, ජීත්
න) අයමුණු යසන ඔහු තුක න් සභත්තහ, රුණහ මුදිතහ ඹන බහනහ ක්රභ
තුසනන්භ සතන ධයහනඹ දක්හ උඳදහ න්න. ඉන් ඳසු මුල් බ්රවසභ විවහයතඹ
පිළිසළින් යහඹට, සදොේනට, සොේනට ආන්න ඵළවින් ඒහසේ ආදීන
සභසනහි යන්න. ඉක්බිති උසප්ක්ෂහ ඳහද යත් චතු්ථථ ධයහනඹ ලහන්ත
වළටිඹට සභසනහි යන්න. ඳසු ඔහුභ අයමුණු යසන “කම්භ්සකෝ.....///
සභොහු කමූඹ ්කීඹ සකොට ඇත්සත්ඹ...///” යි ඔහු සසයහි උසප්ක්ෂහ බහනහ
ළියඹ ුතතුඹ. සභසේ නිසිසර බහනහ යන විට විත්ථ, විචහය, ප්රීති, සු ඹන
ධයහන අංඹන්සන් සතොය උසප්ක්ෂහ, ඒහග්තහ ඹන ධයහනහංේසඹන්
භන්විත චතු්ථථ ධයහනසේ සිත පිහිටහ නු ඇත. නමුත් එඹ සඳය සිණහදී
බහනහන්සන් රද තයන ධයහනඹට ඩහ සනස නු ඇත. එනේ සභහි
අයමුණ ත්හයේභණි වීභයි. සභහිදී අයමුණ දවහ ත් පුේරහයේභණඹ
සසයහි සිත චතු්ථථ ධයහන උසප්ක්ෂහට ඳත්නු ඇත. මුල් බ්රවසභ විවහයතසඹන්
රද බහනහ අේදළීමේ රට ඩහ සභභ අේදළීමභ සුවිසලේෂි නු ඇත. සභභ භහධි
තත්ඹ ද ඳළඹ 1,2,3ක් දක්හ ඳත්හ එඹද ඳංච සී බහඹට ඳත්ය ත ුතතුඹ.
අනතුරු සේ ආහයඹටභ පිළිසළින් රුටුතතු පුේරඹන් ද
සදසනකුට ද, සන සනභ චතු්ථථ ධයහනඹ ඩන්න. එසභන්භ ප්රිඹ පුේරඹන් ද
සදසනකුට ද, භළදවත් පුේරඹන් ද සදසනකුට ද, අහිතත් පුේරඹන් ද
සදසනකුට ද පිළිසළින් උසප්ක්ෂහ චතු්ථථ ධයහනඹ ළියඹ ුතතුඹ. සභසේ
පුේරයින් තළිස සදසනකුට උසප්ක්ෂහ ළඩූ සඹෝගීන් වන්සේ තභාඹ,
හිතතාඹ, භැදවතාඹ, අහිතතාඹ ඹනුසන් පුේරඹන් තය සදසනක්
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සතෝයහසන තභහට භ සේරහක් උසප්ක්ෂහ ඩහ, අනතුරු ප්රිඹ පුේරඹකු
සසයහි ද උසප්ක්ෂහ චතු්ථථ ධයහනඹ උඳදහ න්න. ඳසු භළදවත් පුේරඹකුට ද,
අහිතත් පුේරඹකුට ද පිළිසළින් උසප්ක්ෂහ ඩහ චතු්ථථ ධයහනඹ රඵහ න්න.
සභසේ පුේරඹන් සිේසදනහටභ භහන උසප්ක්ෂහ ළසේ නේ සේ ක්රභඹට තිස
සදනහටභ භඵය, සනක් නළතින සේ උසප්ක්ෂහ ඩහ චතු්ථථ ධයහනඹ
උඳදහ න්න. නිසි සර උසප්ක්ෂහ ළීසභන් සීභා ම්සේදඹ ද සිදු නු ඇත.
ඉන්ඳසු “ඉභ්මිං විවාසර්, බ්සබ් ත්තා...” ආදී සරසින් “සම් විවායසේ
සිඹලු ත්ත්සඹෝ කමූඹ ්කීඹ සකොට ඇත්තාව”, ඹනුසන් සිඹලු ත්ත්ඹන්
අයමුණු යසන උසප්ක්ෂහ ඩහ චතු්ථථ ධයහනඹ උඳදහ න්න. අනතුරු
බ්සබ් ත්තා... ආදී සර දළක්සන ත්ත් සොට්ඨහල සදොසශොටභ උසප්ක්ෂහ
ඩහ චතු්ථථ ධයහනඹ උඳදහ ත ුතතුඹ. සේ ආහයඹටභ ඉභ්මිං ගාසම්... ආදී
සර දක්න රද පසද්ල සඹහි ත්ත් සකොට්ඨාල සදොසශොටභ උසප්ක්ෂහ ඩහ
චතු්ථථ ධයහනඹ උඳදහ න්න.
සභසර පසේල ලසඹන් උසප්ක්ෂහ ඩහ නිභහ, දිලහ ලසඹන්
උසප්ක්ෂහ ළියඹ ුතතුයි. “පුයත්ථිභාඹ දිාඹ... නැසගනහිය දිලාසේ...” සිඹලු
ත්ත්සඹෝ අයමුණු යසන ත්ත් සොට්ඨහල සදොසශොටභ උසප්ක්ෂහ ඩහ
චතු්ථථ ධයහනඹ උඳදහ ත ුතතුඹ. අනතුරු ඒ ආහයඹටභ සසු දිහන්හි
ත්ත් සොට්ඨහල සදොසශොටභ උසප්ක්ෂහ ඩහ චතු්ථථ ධයහනඹ උඳදහ ත
ුතතුඹ.

 උඳසද්ල
සභත්තහ, රුණහ, මුදිතහ ඹන බහනහතසඹහි ආධහයඹ උඳසථේබ සොට
ඇති නිහ සභභ උසප්ක්ෂහ බහනහ ළීභට ඳවසුනු ඇත. උසප්ක්ෂහ ළීභට
සරෝතත්ඹ නුණින් රහ, ත්ත්ඹන් ළන භධයසථ විඹ ුතතුයි. අටසරෝ
දවභ ත්ත්ඹන් යහ ඳළත්සේ. සරෝසබහඹ ළභට භහනයි. එඹ කිසිකුට
සනස ශ සනොවළ. සිඹලු ත්ත්සඹෝ තභ තභන්සග් මූහනුරඳ සු දුක්
රඵන්නහව. ත්ත්ඹන් සස්ථ ඇලීභක්, ළටීභක් නළති ළභ තුන් සස්ථභ
භළදවත් ඵළලීභ නේ ව උස ගුණඹ උසප්ක්ෂහ ඩන්නහ තුශ පිහිටයි. ත්ත්
පුේරඹන් ළනත්, රඳහදී අයමුණු ළනත් ඇලීේ ළටීේ ළනත්, කිසිභ
සත්රුභක් නළති තුටක්, අතුටක් නළති නුණින් සතොය මුරහසන් ඵළලීභ
“අඥාණ උසප්ක්ෂා” යි. එඹ සේ “බ්රවසභවිවහය උසප්ක්ෂහට” තුරු ධමූඹකි.
මභතෙ බහනහසන් රළසඵන ආනිං එසොසශොභ උසප්ක්ෂහ
බහනහසන් ද රද වළ. එසභන්භ සභහිදී ළඹුරු නුණක් ද ඇති සේ. තද සවේතු
- පර ධමූඹන් අසඵෝධ කිරීභට ඳවසු සේ. (මූඹ සිහි යන නිහ) අපභහදී ඵ ද
සේ තුක න් ඇති සේ.
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 තය බ්රව්භ විවයණ පිළිඵ විසලේ උඳසද්ල
 මභතෙ බහනහ නහහි “යාඳාද” ඵහුර චරිතඹහට සඹෝය සේ. “යහඹ”

මභතෙඹට ශඟභ තුයහඹ
 රුණහ බහනහ නහහි “හිංා” ඵහුර චරිතඹට සඹෝය සේ. “සග්වසිත

සදොම්න” (සසරසුන් ඉක්භහ සනොගිඹ නිහ ඇතින දු ) රුණහට
ශඟභ තුයහ ඹ.
 මුදිතහ බහනහ නහහි අයති “ඊරූයා” ඵහුර චරිතඹහට සඹෝය සේ.

“සග්වසිත සොම්න” මුදිතාට ශඟභ තුයහඹ.
 උසප්ක්ෂහ බහනහ නහහි “යාග” චරිතඹහට සඹෝය සේ. සග්වසිත

“අඥාසනෝසප්ක්ෂා” උසප්ක්ෂහට ශඟභ තුයහ ඹ.
සේ හයණහ ක න් පසේේ විඹ ුතතුඹ.
සිේ ඵම විවයණඹන්සන් “චය නැත්සතක් සේා” ඹනහදී පර අසප්ක්ෂහ
යන, පහ්ථථනහ හිත සිත් තුශ උසප්ක්ෂහ සබහඹක් නළති නිහ ද, සුඹ ඉත්
සනොන නිහද, මුල් බ්රවසභ විවහයතසඹන් චතු්ථථ ධයහනඹ රඵහත සනොවළ.
සිේඵම විවයණඹන්හි, බහනහ තය තුශ ඒ ඒ බහනහන් අතය එකිසනට
ඇති සනසේ සඹෝගීන් වන්සේ විසින් භනහ සර, නියවුල් ටවහ ත ුතතුයි.
මභතෙ බහනහසන් රළසඵන ආනිං එසොසශොභ තය බ්රවසභ
විවයණඹන්සන්භ ද රද වළකිඹ. එසභන්භ සේ බහනහ ඩන්නහසග් සිත තුශ
නියන්තයසඹන්භ “අනයඹන් සුඳත් සත්ා” ඹන ඳළතුභ ඳතින ඵළවින් ඔහු
යහහදී සසරස ඵහුර නඳදින තත්ඹට ඳත්නු ඇත. සභභ සිේඵම විවයණ
බහනහන් ළීසේ දී විවිධහහය අත්දළීමේ රළසඵන නිහද, සනොසඹක් සිතුවික 
ඳවශ න නිහ ද, ඇතළේ විට බහනහ සනොභ ඹහ වළ. එභ නිහ සභහිදී
විසලේසඹන් ගුරු උතුභන් වන්සේරහසග් අහද අනුලහනහ සෞයසඹන්භ
පිළිසන ඒහ පිළිඳළදිඹ ුතතුඹ.
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ත්රිවිධානු්ති බානා
බුේධ යත්තසේ ගුණ අනන්තඹ, අපභහණඹ. ධේභ යත්තසේ ගුණ අනන්තඹ,
අපභහණඹ. භවහ ංක යත්තසේ ගුණ අනන්තඹ, අපභහණඹ. සභසේ අනන්ත
ගුණසඹන් භන්හත ව යත්නතසේ අසීත්ත ගුණ  සිහි කිරීභ තුක න් රැස ඳත්
න්නහ ව ආනිං හයඹන් ද අනන්තඹ, අපභහණඹ. ඉවසරෝහ්ථථ ලසඹන් ද
ඳයසරෝහ්ථථ ලසඹන් ද නි්ථහණ ඳයභහ්ථථඹ ලසඹන් ද ඹනුසන් තෘවිධ
ේඳත්තීන් සරභ උදහ ඳත් නු ඇත.

බුද්ධානු්ති බානා
“සුප්ඳබුද්ධං ඳබුජ්ඣන්ති – දා සගෝතභ ාකා
සේං දිා ච යත්සතෝ ච – නිච්චං බුද්ධගතා තී”.
“රෑ දවේ සදසකහි බුදුුණණ සිහි කයන බුදු වුසෝ සුසේ නිදත්, සුසේ
පුබුදිත්”.
බුදු ගුණ සිහි කිරීභ“බුද්ධානු්ති බානායි”. වූඥඹන් වන්සේ
නභසග් ගුණ මුදහඹ විඹ න්සන් එඵඳුභ බුදු නුණටභ ඹ. බුදුයදුන් තු
අනන්ත බුදුගුණ, ගුණ ඳද නඹට සොනු ය සේ සරෝ ළසිඹන්සග් අ්ථථ
සිේධිඹ පිණි සේලනහසොට දහශ සේ. සභභ බුදු ගුණ බහනහ නහහි
බුේසධෝත්ඳහද හරඹදීභ ඳභණක් ඳතින්නකි. සරොේතුයහ බුදු ඵ රළබීභ පිණි
අති දී්ථක හරඹක් පුයහ ස්ථ සඳරුේ දේ ඳහයත්තහන් පිරිඹ ුතතුඹ. එඵළවින්
බුේසධෝත්ඳහද හරඹත්, සභභ බුදු ගුණ බහනහත් ඳයභ දු්ථරබ නු ඇත. ඒ නිහ
සේහ සෞය සඳයදළරි බහනහට නළගිඹ ුතතුඹ.

 න අයවාදී බුදුුණණ
“ඉතිපි සෝ බගා අයවං, ම්භා ම්බුද්සධෝ, විජ්ජාචයණ ම්ඳන්සනෝ,
සුගසතෝ, සරෝකවිදු, අනුත්තසයෝ පුරිදම්භ ායථී, ත්ථා සද්භනු්ානං,
බුද්සධෝ, බගා‟ති”.
91

බුදුයජාණන් වන්සේ,

1. අයවං සදේත්නිසුන්සග් සිඹලුභ ආත්, පතිඳත්ති පජහන්ට සුදුසු ව සවයින් “අයවං”
නේ න සේ.

2. ම්භා ම්බුද්ධ ර ධමූඹන් සසෝත්හවසඹන්භ, ්ථහහයසඹන්භ අසඵෝධ ශ
ඵළවින් “ම්භා ම්බුද්ධ” නේ න සේ.

3. විජ්ජාචයණ ම්ඳන්න තෘ විදයහ, අසඨ විදයහ, ඳසශොස චයණ ධමූඹන්සන් භන්නහත න
ඵළවින් “විජ්ජා චයණ ම්ඳන්න” නේ න සේ

4. සුගත සුන්දය සිරුයක් දයණ ඵළවින් ද, සුන්දය භන් ඇති ඵළවින් ද
නිනට ළියඹ ඵළවින් ද “සුගත” නේ න සේ.

ලහන්ත

5. සරෝකවිද ත් – ංසහය – අහල සරෝඹන් ද, හභ – රඳ – අරඳහදී ර
සරෝඹන් ද වූහහය අසඵෝධ ශ ඵළවින් “සරෝකවිද” නේ න සේ.

6. අනුත්තය පුරිදම්භ ායථී සරො දභනඹ ශ ුතතු ව සදේ, ඵම, සුය, අසුය, නය, නහ, සිේධ –
විදයහධයහදීන් උත්තරීතය සර දභනඹ ශ ඵළවින් “අනුත්තය පුරිදම්භ
ායථී” නේ න සේ.

7. ත්ථා සද් භනු්ානං සිඹලු සදේ ත්නිසුන්ට ගුරු ව ඵළවින් “ත්ථා සද් භනු්ානං” නේ න
සේ.

8. බුද්සධෝ චතුයහය තය ධ්ථභඹ අසඵෝධ යත් ඵළවින් ද, අනයඹන්ට ද අසඵෝධ
ය ව ඵළවින් “බුද්ධ” නේ න සේ

9. බගා පුණය බහයසඹන් භන්නහත න ඵළවින් “බගා” නේ න සේ.
සේහසඹහි අ්ථථඹන් භනහ සේ දළනසන ටඳහඩේ යත ුතතුඹ.
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බානා කශ යුතු අයුරු
ආනහඳහනතිසඹන් සවෝ ඕදහත සිණසඹන් චතු්ථථ ධයහනඹට භදින්න. එහි
ආසරෝඹ දීප්තිභත් ව විට එභගින් තභහ ළභති, පහදනීඹ ව ශේධහ ඇති යන
බුේධ රඳඹක් හිතට සඳසනන සේ අයමුණු ය න්න. එඹ ජීභහන බුදුන්
වන්සේ සභන් සිතහ එඹටභ සිත සඹොමු ය, න අයවහදී බුදු ගුණ ථහ කිහිඳ
යක්භ සිතින් සභසනහි යන්න. අනතුරු “අයවං” නේ ගුණසඹහි සත්රුේ ඳව
තුක න් තභන් ළභති අදවක් සිත තඵහ සන“අයවං, අයවං.......///” ඹළයි බුදුරු
භත භනසිහය ය, සිත භහධි ත යන්න. එහිදී බුදුරු අපට වී ගුණසඹහි
ඳභණක් සිත ලහන්ත පිහිටයි. එවිට බුදුරු ඳසුඳ සනොසොස ගුණ භත
ඳභණක් සිත ලහන්ත පිහිටවිඹ ුතතුඹ. සභභ භහධිඹ ඳළඹක්, සදක් ඳභණ
හරඹක් ඳත්න්න. බුදු ගුණ තුශ සිත එඟ ඳළතිසේ නේ “උඳචාය භාධිසේ”
ධයහනහං භනහ පට නු ඇත. සභභ භහධිඹ ඳළඹක් සදක් ඳභණ ඳත්හ
ත ුතතුඹ.
සේ ආහයඹට ඉතිරි බුදු ගුණඹන් ද එකින් එ සන සනභ සන බහනහට
නහ උඳචහය භහධිඹ උඳදහ ත ුතතුඹ. ඒහසේ ධයහන අංඹන් ද ඳරීක්ෂහ ශ
ුතතුඹ. එභ උඳචහය භහධීන් ද ඳළඹක් සදක් පුහුණු ය ත ුතතුඹ.

 උඳසද්ල
සභසේ බුදු ගුණ බහනහ යන විට බුදු රුක් පට සනොසේ නේ, බුදු රුක්
සද සඵොසවෝ සේරහ ඵරහ සිටීසභන් ද, සොටසින් සොට සොටස ලසඹන්
සභසනහි කිරීසභන් ද, ඳවසුසන් බුේධ රඳඹ පට ය ත වළ. අතීත
බඹ දී ජීභහන බුදුන් වනසේ නභක් සිඹළසින් දළ වමු වී ඇත්නේ භහධිභත්
ව සිතට එභ බුදු රු ද වසු වීභට ද ඉඩ ඇත. බුදු ගුණ බහනහ ඉතහ ළඹුරු නිහ ද,
බුදු ගුණ නහහි සඵොසවෝ විසථහය නිහ ද එභගින් ධයහන ඉඳදවිඹ සනොවළ.
එභනිහ එභගින් “උඳචාය භාධිඹ” ඳභණක් රළසඵනු ඇත.
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 බුදුුණණ බානා ැඩීසභන්,
නිවතභහනී ඵසන් ද, ශේධහ – ති – පඥහ ආදී ගුණඹන් සන් ද, පුණය
ේඳත්තිසඹන් ද විපුර ඵට ඳත් සේ. තද බුදුගුණ පිරි වදතක් ඇති තළනළත්තහ
දහළඵක් සේ පජහ රළබීභට සුදුසු සේ. අභනුය බඹ ආදී සිඹලු බිඹ ජන අයමුණු
වමුසහි නි්ථභීත සේ. තළති ළනීේ දුරු සේ. බුදුයදුන් වහ එක් විසීභක් ළනි නිහ
ඳහඳඹන්ට සඹොමු සනොසේ. යහහදී සසරස නඳදී. නීයණ ධමූ ඹටඳත් වී
ධයහනහං ඳවශ සේ. ඳසනක් ප්රීතිඹ ඇති සේ. සභසරො දී න සරඩ සයෝ අඳර
උඳද්ර දුරු සේ. ඹේ ඹේ හඹ පීඩහ චිත්ත පිඩහ අසථහන් රදී ද, බහනහ තුළින්
භතුන ඇතළේ අවනහරී අසථහ රදී ද බුදුගුණ ළීසභන් වනඹ සන සේ.
විදසුන් ඩහ යවත් සනොවුසවොත් භයණින් භතු සුතිහමී සේ. ආදී ලසඹන්
අසන් විධ ආනිලං සභභගින් ළරසනු ඇත.
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ධම්භානු්ති බානා
දවේ ගුණ සිහි කිරීභ “ධම්භානු්ති බානා යි”. ධමූ යත්නඹ ඹනු,
“ඳරිඹහප්ති න සරෝසෝත්තය ශ්රී ේධමූ යත්නඹ” යි. ඳරිඹහප්ති ධමූඹ නේ
“ත්රිපිටක ඳාලිඹ” යි. එනේ „සුහසදවක්‟ ව ධමූසන්ද්රුඹයි. නවිධ
සරෝසෝත්තය ධමූඹ ඹනු, “තය භඟ, තය පර වා නිර්ාණඹ” ඹන සේ නඹයි.
බුදුගුණ බහනහ ළඩූ සඹෝගීන්ට ධේභහනුසති බහනහ ළීභ ඳවසු නු ඇත.

 ධමූ යත්නසේ ුණණ ඹ
“්ාක්ඛාසතෝ
බගතා
ධම්සභෝ,
න්දිට්ඨිසකෝ,
ඒහිඳ්සිසකෝ, ඕඳනයිසකෝ, ඳච්චත්තං සේදිතබ්සඵෝ විඤ්ඤූහී ”තී.

අකාලිසකෝ,

1. ්ාක්ඛාසතෝ
බහයතුන් වනසේසග් විසින් ධමූයත්නඹ මුර – භළද – අ භනහ සොට
සේලනහ ශ ඵළවින් ද, වූ ේපර්ණ ඵළවින් ද “්ාක්ඛාත” නේ න සේ.

2. න්දිට්ඨිසකෝ
ධමූඹ භළනවින් පිළිඳදින්නහට සේ ජීවිතසේදීභ පතයක්ෂ න ගුණ ඇති නිහ
“න්දිට්ඨික” නේ න සේ.

3. අකාලිසකෝ
භහර්ග කුරඹට අනතුරුභ පර විඳහ සනසදන ඵළවින් “අකාලික ” නේ
න සේ.

4. ඒහිඳ්සිසකෝ
“සභහි එ ඵර” යි දළක්විඹ ුතතු ව විදයහභහන ගුණ ඇති නිහ “ඒහිඳ්සික”
නේ න සේ.
5. ඕඳනයිසකෝ
තය භ - තය පර ධමූඹන් උඳදහ ළනීේ ලසඹන් ද, නි්ථහණ ධහතු
අයමුණු කිරීේ ලසඹන් ද උඳනඹනඹ (තභ සිතට ඳමුණුහළනීභ) ශුතතු
නිහ “ඕඳනයික” නේ න සේ.

6. ඳච්චත්තං සේදිතබ්සඵෝ විඤ්ඤූහී
බහවිත පඥහක් ඇත්තන් විසින් තභ තභන්සග් පඥහ බහනහ ඳභණින්
අසඵෝධ ශුතතු ඵළවින් “ඳච්චත්තං සේදිතබ්සඵෝ විඤ්ඤූහී” නේන
සේ.
සේහසඹහි අ්ථථඹන් භනහ සේ දළනසන ටඳහඩේ යත ුතතුඹ.
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බානා කශ යුතු අයුරු
ආනහඳහනතිසඹන් සවෝ ඕදහත සිණසඹන් චතු්ථථ ධයහනඹට භදින්න.
එහි ආසරෝඹ දීප්තිභත් ව විට එභගින් සිේනක් බුදු පිරි ඉදිරිපිට
බුේධහනහරඪ බුදුයදුන් ධමූ සේලනහ යන විරහඹක් සිතින් අයමුණු ය න්න.
තය ද්ථලනඹක් සිඹළසින් දක්නහ සරට සිතහ න්න. අනතුරු එභ දශූනඹට
සනො බුදුයදුන් සේලනහ යන “ධමූ යත්නඹටභ” සිත සඹොමු ය සහක්හත ආදී
ධේ ගුණ හථහ කිහිඳ යක්භ සිතින් සභසනහි යන්න. ඳසු “්ාක්ඛාසතෝ”
නේ ගුණසඹහි අදව සිත තඵහ සන “්ාක්ඛාසතෝ, ්ාක්ඛාසතෝ.....///” ඹයි
එභ ධමූඹ භතභ භනසිහය යත්න් සිත භහධි ත යන්න. සභහි දී සිත
අනයවිහිත සනොයසන සඵොසවෝ සේරහක් භනසිහයඹ ඳළළත්වීසභන් දවේ
ගුණඹ තුශ සිත කිහ ඵළ නී. හයි - භහනසි ළවළල්ලුක් ඇති සේ. සභභ
භහධිභත් තත්ඹ ඳළඹක්, සදක් ඳභණ හරඹක් ඳත්න්න. දවේ ගුණ තුශ
සිත එඟ ඳළතිසේ නේ ධයහනහං ඳරීක්ෂහ යන්න. එවිට විතර්කහදී ධයහනහං
ඳ දළ ත වළ. සභභගින් රද වළක්සක් උඳචහය භහධිඹ ඳභණි. ඉතිරි දවේ
ගුණඹන් ද සේ ආහයඹට එකින් එ සන සනභ බහනහ ය, උඳචහය භහධිඹ
රඵහන්න. ඒහ ද ඳළඹක්, සදක් ඳභණ ඳත්න්න.

 උඳසද්ල
දවේ ගුණ ළඹුරු ඵළවින් ද, විවිධ සර සිතට ආර්ජනහ න ඵළවින් ද,
අපූණහ පහප්තිඹ සිදු සනොවී, උඳචහය භහධිඹ ඳභණක් රළසඵනු ඇත. ජීවිතසේ
අන්වළභ ළඩක්භ වළය දභහ ශණඹ ශුතතු තයේ ටිනහ උතුේ යත්නඹකි, ශ්රී
ේධ්ථභඹ. ධමූ යත්නඹ තුළින් බුදුයදුන් ජීභහන හරසේදී භවහ භහේ සිවු
විසදී “ස විසි අංසඹයක්” තයේ සදනහ නින් සු අසඵෝධ ශව. අේ,
භවේ උතුභන්සන් ද, සසු භව යවත් ආදී ශයහණ ත්ත උතුභන්සන් ද ඵණ
අහ නින් දුටු පිරි සඵොසවෝඹ. තද සඵොසවෝ සදනහ එභගින් සුතිහමී ද විඹ.

 ධම්භානු්ති බානා ැඩීසභන්,
තථහතඹන් වන්සේ ළන අතිලඹ සෞයඹක් ඇති සේ. තද ධමූ
ගුණහනුසභයණඹට සථහනඹ ව ඔහුසග් සිරුය මචතය ෘවඹක් සේ පජනීඹ සේ.
ශේධහදී ගුණ ධමූ දිුතණු සේ. බහනහ ඤහණඹ දිුතණු වී නිළ පතිඳදහ පිරිඹ
වළකි සේ. ශික්ෂහහමී සේ. ඉසීභ දිුතණු සේ. බිඹ ළ නළති සේ. යහහදී සසරස
දුරු සේ. සඳය ජහතිර ශ කුල් ්ථභඹන් භතු වී විඳහ හය රඵහ සදනු ඇත.
නීයණ ධමූ ඹටඳත් වී ධයහනහං ඳවශ සේ. උඳචහය භහධිසඹන් විදසුන් ඩහ
නින් දළකිඹ වළකි අතය යවත් පරඹට ඳත් සනොවුන සවොත් භයණින් භතු සුතිහමී
සේ. සේ ආදී අසන්විධ අනුස ධේභහනුසති බහනහ තුක න් ළරසනු ඇත.
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ංඝානු්ති බානා
ංක යත්නසේ ගුණ සිහි කිරිභ “ංඝානු්ති බානා” යි. භවහ ංකයත්නඹ
නහහි සෝටි ණන් සි ඳද යකින්සනෝ ඹ. අධි ශීර, අධි චිත්ත, අධි පඥහ,
ංයහත සුන්දය පතිඳත්ති භඟට පිළිඳන් උතුසභෝඹ. උන් වන්සේරහසග් ගුණ
සිහි කිරීේ ලසඹන් යන සේ බහනහ භවහ අනුස සන සදන්නකි.

ංඝ යත්නසේ ුණණ නඹ
“සුඳටිඳන්සනෝ බගසතෝ ාකඞ්සඝෝ, උජුඳටිඳන්සනෝ බගසතෝ
ාකඞ්සඝෝ, ඤාඹඳටිඳන්සනෝ බගසතෝ ාකඞ්සඝෝ, ාමීචිඳටිඳන්සනෝ
බගසතෝ ාකඞ්සඝෝ, ඹදිදං චත්තාරි පුරියුගානි අට්ඨපුරිපුග්ගරා
ඒබගසතෝ ාකඞ්සඝෝ, ආහුසනඹයා, ඳාහුසනසඹයො, දක්ඛිසනසඹයො,
අඤ්ජලිකයණීසඹෝ, අනුත්තයං පුඤ්ඤක්සඛත්තං සරෝක්ාති”.

1. සුඳටිඳන්සනෝ
බහයතුන් වන්සේසග් ශහ පුත ව භවහ ංක යත්නඹ, භයක් භහර්ගඹට
පිළිඳන් ඵළවින් “සුඳටිඳන්න” නේ න සේ.

2. උජුඳටිඳන්සනෝ
ෘජු ව භහර්ගඹට පිළිඳන් ඵළවින් “උජුඳටිඳන්න” නේ න සේ.

3. ඤාඹඳටිඳන්සනෝ
නිවූහණ භහර්ගඹට පිළිඳන් ඵළවින් “ඤාඹඳටිඳන්න” නේ න සේ.

4. ාමීචිඳටිඳන්සනෝ
රු කිරීභට සුදුසු ව උතුේ පතිඳත්ති භහර්ගඹට පිළිඳන් ඵළවින් “ාමීචි
ඳටිඳන්න” නේ න සේ.

5. ආහුසනසඹයො
ඉතහ දුයසිට වුද සනළවිත් සදන සිේඳ දහනඹ පිළිළනීභට සුදුසු ගුණ ඇති
ඵළවින් “ආහුසනඹය” නේ න සේ.

6. ඳාහුසනසඹයො
ආන්තු ත්හයඹට සුදුසු ගුණ ඇති නිහ “ඳාහුසනඹය” නේ න සේ.

7. දක්ඛිසනසඹයො
පින් පර අදවහ සදන දක්ෂිණහට සුදුසු ගුණ ඇති ඵළවින් “දක්ඛිසනඹය” නේ
න සේ.
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8. අඤ්ජලිකයණීසඹෝ
සදොසවොත් නහ ළ නභසහය කිරීභට සුදුසු ගුණ ඇති ඵළවින්
“අඤ්ජලිකයණීඹ” නේ න සේ.

9. අනුත්තයං පුඤ්ඤක්සඛත්තං සරොක්
සේ සරෝ හසී සිඹලු ත්ඹන්ටභ උතුේ ව පිං සතක් න ඵළවින්
“අනුත්තයං පුඤ්ඤක්සඛත්තං සරොක්” නේ න සේ.
“සේහසඹහි අ්ථථඹන් භනහ සේ දළනසන ටඳහඩේ යත ුතතුයි”.

බානා කශ යුතු අයුරු
ආනහඳහනතිසඹන් සවෝ ඕදහත සිණසඹන් චතු්ථථ ධයහනඹට භදින්න.
එහි ආසරෝඹ දීප්තිභත් ව විට එභගින් බුදුයජහණන් වන්සේ ඉදිරිපිට අග්රලහ,
භවහ ශහ ආදී සඵොසවෝ භව යවතුන් වන්සේරහ පර භත් සුසඹන්
ළඩසිටින විරහඹක් සිතින් අයමුණු ය න්න. ළඵෆ දශූනඹක් සිඹළසින් දක්නහ
සේ අයමුණු කිරීසභන් සිත ප්රීති පසභෝදඹට ඳත් සේ. අනතුරු එභ දශූනඹට සනො
ළඩසිටින “භවා ංඝයත්නසේ අනන්ත ඟ ුණණඹට” සිත සඹොමු ය සුඳටිඳන්න
ආදී ක ගුණ හථහ කිහිඳ යක් සිතින් සභසනහි යන්න. ඳසු “සුඳටිඳන්න”
නේ ඟ ගුණසේ අදව සිත තඵහ සන “සුඳටිඳන්නසනෝ, සුඳටිඳන්සනෝ....///”
ඹනුසන් ංකයත්නසේ ගුණ අයමුණ භත භනසිහය යත්න් සිත භහධිත
යන්න. සිත වික්ෂිප්ත සනොයසන සඵොසවෝ සේරහක් භනසිහයඹ
ඳළළත්වීසභන් ඟ ගුණ තුශ සිත කිහ ඵළ නී. එවිට හයි - භහනසි
ළවළල්ලුක් ද ඇති සේ. සභභ භහධිඹ ඳළඹ, සද ඳභණ හරඹක්
ඳත්න්න. ඟ ගුණ තුශ සිත එඟ ඳළතිසේ නේ ධයහනහං ඳරීක්ෂහ යන්න.
එවිට විතර්කහදී ධයහනහං ඳ දළ ත වළ. සභහිදී උඳචහය භහධිඹ ඳභණක් රද
වළ. සසු ඟ ගුණඹන් ද සේ ආහයඹට එකින් එ සන සනභ බහනහ ය
උඳචහය භහධිඹ රඵහන්න. ඒහද ඳළඹක්, සදක් ඳභණ ඳත්න්න.

 ඟ ුණණ බානා ැඩීසභන්,
භික්ෂන් වන්සේරහ ළන සභන්භ යත්නතඹ විසඹහිභ අතිලඹ සෞයඹක්
ඇති සේ. තද භව ඟ රුන පිරී ළඩ සිටින උසඳෝථහහයඹක් සභන් ඟගුණ
පිරි ඔහුසග් මුළු ජීවිතඹභ පජනීඹ සේ. ශේධහ දී ගුණ ධමූ දිුතණු සේ. යවත් උතුභන්
වහ නිතය එට සිටින්නහක් සභන් ශික්ෂහහමී සේ. යහහදී සසරස ධ්ථභඹන් ද
නීයණ ධමූඹන් ද ඹටඳත් වී ධයහනහං ඳවශ සේ. ප්රීති පසභෝදඹ ඵහුර සේ.
සනොසඹක් දුක් පීඩහ ඉසිලීභට භ්ථථ සේ. උඳචහය භහධිඹ භගින් විදසුන් ඩහ
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භහ්ථ පර රළබිඹ වළකි අතය යවත් පරඹට සනොඳළත්ණිඹ සවොත් ඒහන්තසඹන්භ
සුතිහමී නු ඇත. සේ ආදී අසන් විධ අනුස ක ගුණ බහනහ තුක න් ජනිත
නු ඇත.

 උඳසද්ල
සභභ සවිසි භවහ ගුණ  තුශ සුහස දවක් ධමූසන්ධඹභ ළබ් ඳතී.
එසභන්භ සභභ තෘවිධහනුසති බහනහන් ඩන සඹෝගීන් වන්සේසග් සිත යහ,
ේසේ, සභෝවහදිසඹන් සනොසඳසශන ඵට ඳත් සේ. ඳංච නීයණ ධමූඹන් ද
ඹටඳත් සේ. උඳචහය භහධිසේ ධයහනහංඹන් ද ඳවශ සේ. තෘවිධහනුසති
බහනහන්හි නියත න සඹෝගීන් වන්සේට බුේධ න්දනහ, ළියහිටි න්දනහදිඹ ද
සඳයට ඩහ අ්ථථහන්විත සෞයසඹන් සිදු කිරීභට සිත් ඳවශ නු ඇත.
යත්නතසේ ගුණ අනන්ත න්නහ සේභ ඒහ සිහි කිරීසභන් රළසඵන විඳහඹන් ද
අනන්තඹ. මුළු සරො පුයහ, ඵම තරඹ දක්හ විහිසදන සේ පහහදඹක් යහ,
භළණික් සතොයේ ඵළ, යනින් ශ සොිය එල්රහ, අඹ නිභ ශ සනොවළකි සර
ශ එභ පහහදඹ පජහ යන කුරඹටත් ඩහ සතරුන් ගුණ සිහිඳත් කිරීභ උතුේ
නු ඇත.

 සතරුන් ගුණ ළඹුරින්, පඵර සිහියන විට ඳසනක් ප්රීතිඹ ඇති සේ. එනේ,
1. ඛුද්ධක ප්රීතිඹ
සිරුස්ථ සරොමුඩව ළන්වීේ භහතඹක් යන්නට භත් කුඩහ ප්රීතිඹ

2. ක්ෂණික ප්රීතිඹ
ළසණකින්, විදුක  සටීභක් සේ ඇතින ප්රීතිඹ

3. ඔක්ඛන්තික ප්රීතිඹ
මුහුදු සයසශහි ඳළතිසයන යශසඳශ සේ, සිරුය පිනත්න් ඳළතිසයන ප්රීතිඹ

4. උබ්සේග ප්රීතිඹ
සිරුය අවට ඔහ සන ඹහ වළකි තයභට පඵර ඳවශ න ප්රීතිඹ

5. පයණ ප්රීතිඹ
මුළු සිරුයටභ ඳන් රන්නහ සේ, ඇඟ සිසිල් යන්නහ සේ වහත්ඳ සිරුය
සඳශූ යන ප්රීතිඹ, (පීමත චිත්තජ රඳඹන් මුළු ඹ පුයහභ ඳළතිය පිරී
ඹන්නහ සේ, වහත්ඳසින්භ සතභහරන්නහ සේ දළසනන ප්රීතිඹ) ඹනුසනි.
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අසුබ බානා
“අේරචම්භ ඳටිච්ඡන්සනෝ - නද්ාසයෝ භවාසණෝ
භන්තසතෝ ඳග්ඝයතී
- අසුචි පතිගන්ධිසඹෝ”
“සම් කඹ සතත් භකින් පිළින් ඹ. න සදොයක් ඇත්සත් ඹ. භවා
තුාරඹකි. කුණු ග ඇති අසචි වාත්ඳසින්භ ැගිසයයි”.
අසුබ අයමුණක් භත සිත පිහිටුහ සිත එඟ ඵට ඳළත්ණවීභ “අසුබ
බානා” යි. ලරීයඹන් සසයහි ඳතින අසීත්ත ඇල්භ, මුරහ දුරු කිරීභටත්,
ර ංසහයඹන් ළන ශකිරීභ ඇති යසන භහර්ග - පර නින අසඵෝධ
ය ළනීභටත් සභභ බහනහ උඳහරී සේ. සභඹ බුදුයඹකුසග් ඳවශ වීසභන්භ
රළසඵන්නකි. සභතයේ තහජන, දුලූබ භටවනක් තත් නළති තයේඹ. එඵළවින්
සභහිදී “දිළින්දකු රද භහණියඹ යත්නඹක් සේ” අතිලඹ සෞය සඳයදළරි, ජයහ භයණහදී ය දුකින් අතත්දී නින් දළීමසේ සච්තනහසන්භ බහනහ ශ ුතතුයි.

ද අසුබඹ
1. උද්ධුභාතක
සුශං පිරුණු භක් සේ වහත්ඳ ඉදිමී ගිඹ භශ සිරුය
“ර ටවසන් ඇසරන යහ චරිතඹහට සුදුසු සේ”
“උද්ධුභාතකං ඳටික්කරං –
ඹනුසන් බහනහ ශ ුතතුයි.

උද්ධුභාතක අසුබඹ පිළිකුේඹ.....///”

2. විනීරක
භස ළිය තළන් යතු ඳහටින් ද, ළය ඇති තළන් සුදු ඳහටින් ද දිස සේ. නිල්
සයේදක් සඳයව රක් සේ සිරුය ඉදිමී නිල් වී ඳතී.
“සිරුස්ථ ඳළවළඹට ඇලුේ යන යහ චරිතඹහට සෝචය සේ”.
“විනීරකං ඳටික්කරං – නිේ ව අසුබඹ පිළිකුේ ඹ.... ///” ඹනුසන් බහනහ
ශ ුතතුයි.
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3. විපුබ්ඵක
ඉරුණු, පිපිරුණු න මුඹන්සන් වහ න සදොරින් ළය, ඕජහ රන භශ
සිරුය යි.
“සිරුස්ථ ළල්ව සුඹන් රට ඇසරන යහගී චරිතඹන්ට සුදුසු සේ”.
“විපුබ්ඵකං ඳටික්කරං – ැය ැගිසයන අසුබඹ පිළිකුේ ඹ.....”///
ඹනුසන් බහනහ ශ ුතතුයි.

4. විච්ඡිද්දක
ුතධ බිේහි ද, තුන් හ දළම තළන් ආදිසඹහි ද ඇති ළී, සදඩ වී ගිඹ භශ
සිරුය යි.
“අඟ ඳසේ තවවුරු ඵ දළ ඇසරන යහගීන්ට සෝචය සේ”.
“විච්ඡිද්දකං ඳටික්කරං – කැඩී ගිඹ භශ සිරුය පිළිකුේ ඹ.... ///” ඹනුසන්
බහනහ ශ ුතතුයි.

5. වික්ඛායිතක
ඳක්ෂීන්, සිේඳහවුන් විසින් තළන තළන භස නවය ඇද හ දභනරද භශ සිරුයයි.
“පිඹුතරු, සතොල් ආදී භස හිත තළන්හි ඇසරන යහ චරිතඹන්ට සුදුසු සේ.”
“වික්ඛායිතකං ඳටික්කරං – තුන් කා දභන රද අසුබඹ පිළිකුේ ඹ..... ///”
ඹනුසන් බහනහ ශ ුතතුයි.

6. වික්ඛිත්තක
විවිධ තුන් විසින් ඩහ හ, අත් ඳහ හිස, ටු ළඵක  තළන තළන විසිරී
ඳළතිරී ගිඹ භශ සිරුය යි.
“අත් ඳහ ආදී ලීරහ විරහඹන්හි ඇසරන්නහට ප්ඳහඹ සේ”.
“වික්ඛිත්තකං ඳටික්කරං – තුන් ඇද ඉහිරුණු අසුබඹ පිළිකුේ ඹ....///”
ඹනුසන් බහනහ ශ ුතතුයි.

7. වත වික්ඛිත්තක
ආුතධ ක න් ඇන සොටහ හි, අත් ඳහ ආදිඹ තළන තළන විසිරුණු, සඳති
හ දළම, සොටස රැක් ව භශ සිරුය යි.
“අත් ඳහ ආදිඹ භනහ සේ ළරපී, ඵළදී ඇති ළටි සෝබන සේ සිතහ ඇසරන
යහගිඹහට ප්ඳහඹ සේ”.
“වත වික්ඛිත්තකං ඳටික්කරං – අංග විසිරුණු අසුබඹ පිළිකුේ ඹ.....///”
ඹනුසන් බහනහ ශ ුතතුයි.
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8. සරෝහිතක
තළන් තළන් ක න් සල් රන, සල් ක න් නළවළවී ගිඹ සිරුය යි.
“අරංහය ජනිත සෝබන යහගිඹහට සුදුසුඹ.”
“සරොහිතකං ඳටික්කරං – සේ ැගිසයන අසුබඹ පිළිකුේ ඹ....///”
ඹනුසන් බහනහ ශ ුතතුයි.

9. පුරක
ඳයණ වී, කුණු වී, න සදොරින්, ණ මුඹන්සන් ඳණුන් රන, ඳණු
ළක න් පිරුණු භශ සිරුය යි.
“ඹ ළන භභත්ඹ අධි යහගී චරිතඹන්ට සුදුසු ඹ”.
“පුරකං ඳටික්කරං – ඳණුන් හිත අසුබඹ පිළිකුේ ඹ..... ///” ඹනුසන්
බහනහ ශ ුතතුයි.

10.

අට්ඨික

භස සල් නළති ඇට ළකිල්රක් සවෝ ඇට ළඵළල්රකි.
“දත් ආදිඹ සෝබන සර න්නහ යහගිඹන්ට සුදුසු යි.”
“අට්ඨිකං ඳටික්කරං – ඇට පිළිකුේ ඹ....///” ඹනුසන් බහනහ ශ ුතතුයි.
සේහසේ අදවස භනහ දළනසන ටඳහඩේ යත ුතතුඹ.

බානා කශ යුතු අයුරු
ආනහඳහනතිසඹන් සවෝ ඕදහත සිණසඹන් චතු්ථථ ධයහනඹට භදින්න.
එහි ආසරෝඹ දීප්තිභත් ව විට එභගින් තභන් ක න් දළ ඇති අතිලයින්භ
පිළිකුල් වත, ක ං බහ ව ඉදිමුණු (උේධුභහත) භශ ත්නිඹක් සිහිඳත් ය
න්න. ඉන් ඳසු ඒ භත භනහ සිහි නුණින් ුතක්ත උද්ධුභාතකං ඳටික්කරං...///
සවෝ ඉදිමුණු අසුබඹ පිළිකුේ ඹ.../// ඹනුසන් භනසිහය යන්න. සභසේ බහනහ
යන්නහුට විරපී ව බඹහන සර ඉදිමුණු භශ ක් අයමුණු සේ. සභඹ තභහ
සඳය සිඹළසින් දුටු උේධුභහතඹක් වහ භහන සේ. සභඹ “උග්ගව නිමිත්ත” නේ
සේ. ඒ භත ද තත් සඳය සේභ දිගින් දිටභ සඵොසවෝ සේරහ බහනහ යන විට එභ
නිත්ත්සත් විරපී ඵ සඵො වී, තුයන් වී සොස ආසරෝ දේඵඹක් තුර තයඵහරු
පුේරඹකු ළතිය සිටින්නහ සේ නිලසචර ඳළවළදිළි අයමුණු සේ. එඹ “ඳටිබාග
නිමිත්ත” නේ සේ. ඒ භතද බහනහ සිත ලහන්ත මීඳ පිහිටුහ සන “පිළිකුරයි,
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පිළිකුරයි ...///”, ඹනුසන් සඳය සේ භනසිහය ශ ුතතුඹ. සභසේ භනහ සේ
භනසිහය ශ විට නීයණ ධමූඹන් ඹටඳත් විත්ථහදී ධයහනහං ඳව භනහ
පට නු ඇත. එවිට එභ උඳචහය භහධිඹ තුරද ඳළඹක්, සදක් ඳභණ සිත
භහධිත යන්න. ඳසු එභ උඳචහය භහධිඹ පඵර ඳතින ඹේ අසථහදී
“විත්ථහදී ධයහනහං ඳසින් ුතක්ත ව අසුබ පථභ ධයහනසේ භනහ සේ සිත
පිහිටහහ” යි පථභ ධයහනට අධිසඨහන යන්න. එවිට අසුබ බහනහ පථභ අ්ථඳණහ
භහධිසේ භනහ සිත පිහිටහ නු ඇත. එභ ධයහනඹ ඳළඹක්, සදක් ඳභණ පගුණ
යත ුතතු අතය එඹ ඳංච ශි බහඹට ඳත්ය ත ුතතුඹ. සභසේ ඉතිරි අසුබ
නඹත් බහනහට නළගිඹ ුතතුඹ.

 උඳසද්ල
අසුබ අයමුණු, ආසරෝඹ තුශ පිහිටත්න් ඇති යන භහධිඹ “අසුබ
බානා” යි. ද අසුබ බහනහ වහ අතීතසේ නිත්ති උගුලුහ ත්සත් භව
නසේ භශ ත්නී සනසොස දභන “අමු සොසවොන” නේ සථහනසඹනි. අද එළනි
තළන් දක්නට නළත. නමුත් භහධිභත් සිතළත්සතකුට තභන් දත් සතොයතුරු අනු
උේධුභහතහදී අසුබ සබහඹන් සිතින් අයමුණු ශ වළ. තද වීියසඹෝ දශූන,
සෂොසටෝ ආදිඹ තුළින් ද සභභ බහනහ නිත්ති උපුටහ ත වළ.
මුක න්භ බහනහට න්නහ උේධුභහතහදී නිත්ත්ත “ඳරිකමූ නිමිත්ත” යි. ඒ
භත බහනහ යන විට විරපී, බිඹ ජන සර සිසත් ඇඳී ඳතින නිත්ත්ත
“උග්ගව නිමිත්ත” යි. එඹ සිඹළසින් දුටු අසුබඹට භහන සේ. ඒ භත ද බහනහ
කිරීසභන් ඒ නිත්ත්ත සඳයළී තයඵහරු පුේරසඹකු කු පුයහ ආවහය සන සඳස්ථත
සඹයහසන් ළතිය සිටින්සනකු සේ ආසරෝඹක් තුක න් අයමුණු සේ. සභහිදී
භහධි ආසරෝඹ, ප්රීතිඹ ළියන අතය ඳළවළදිළි, පිරිපුන්, නිලසචර නිත්ත්ත
ඳවශ සේ. එඹ “ඳටිබාග නිමිත්ත” යි. සේ සබහඹ ද අසුබඹටභ සඳොදුඹ. බහනහ
යන විට ළභ විටභ පිළිකුල් ංඥහභ සිසත් තඵහ ත ුතතුඹ. අසුබ බහනහ
ඳරිමූ යන විට උග්ව නිත්ත්ත තුශදී බිඹ ජන සිතුවික  ඳවශ වීභට ඉඩ ඇත.
ඳටිබහ නිත්ත්සත් දී ආසරෝඹ, ප්රීතිඹ ළිය වී එඹ අරංහය සුබහයේභණඹක් සේ
සිසතනු ඇත. ඇතළේ විට අසුබහයේභණඹ, පිළිකුල් ඵ, සිතින් ගික හී සොස ඹේ
සිණ අයමුණ සිත පිහිටහ මුරහ විඹ වළ. එභ නිහ සේ බහනහසේදී ගුරු
උතුභන් වනසේරහසග් ඇසුය නිතය රඵහසන රළසඵන උඳසදස භනහ පිළිඳළදිඹ
ුතතුයි.
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සේ දවහ ත්නිස සිරුසයහි ඳභණක් සනො ඇත්, අස, , ඵලු, ඵශල්,
පිඹුරු ආදී තුන්සග් භශ සිරුරු ද අයමුණක් සේ ත වළ. “චුේර පිණ්ඩඳාතික
ති් සතරුන් වන්සේ, හරදීකහපිසඹහි දී ඇතුශත ඳණුන් ළගිසයත්න් තිබුණු
ඇත් කුණක් දළ පුර ංඥහ ළීසභන් එතළනදීභ යවත් බහඹට ඳත් විඹ”.
“දවිධ අසුබඹභ පිළිකුල් නමුත් එහි සිත පිහිටන්සන් විතර්කසේ ඵරසඹනි.
විතර්කඹ නළත්නේ එහි සිත සනොපිහිටයි. සේ භගින් පථභ ධයහනඹ ඳභණක් රද
වළක්සක් එඵළවිනි. එඹ නහහි සරසන ං ජරසේ නළක් නළළත්වීභට රිටි
ඵරඹභ උභනහ න්නහ සේ ඹ”. පිළිකුල් අසුබඹ භත ප්රීති පථභ ධයහනඹ
රළසඵන්සන් “සේ පතිඳදහසන් ජයහ භයණහදිසඹන් නිතළතින්භ ත්දිඹ වළ.” ඹන
අනුස දන්නහ නිහ වහ නීයණ දළවිල්රකින් සතොය සිසත් ප්රීති, සු උඳදින
නිහඹ.

 අසුබ බානා ැඩීසභන්,
විසලේසඹන්භ හභච්ඡන්ද නීයණඹ විලසේබ ලසඹන් දුරු නු ඇත.
එසභන්භ සේ තුක න් පඵර ව පථභ ධයහනඹක් උඳදහ ත වළකි අතය එඹ සිණ
බහනහකින් රඵන චතු්ථථ ධයහනඹටත් ඩහ ඵරතු ඵ කිඹයි. භන්ද සභහිදී
ංසහයඹන් සස්ථ ඇති ඇලීභ අතිලයින් තුනී යන ඵළවිනි. තද අසුබ බහනහ
ඩන්නහ යවතන් වන්සේ නභක් සේ ංය ඵට ඳත් සේ. එසභන්භ සභඹ ඉතහ
ඳවසුසන් විදශූනහ බහනහට වළයවිඹ වළ. සදඟනන් ඵඳු ජීභහන, භන ඩන
අයමුණු දුටු ළණින් යහඹ ඳවශ සනොවී එසසනහිභ අසුබහයේභණඹක්භ සිතට
නළසේ. භවා ති් භව යවතන් වන්සේට/ ංඝයක්ඛිත සතරුන්සග් උඳ්ථාඹක
ාභසණ්ය හිමිඹන්ට සභන් භවත් වු ආනිලංඹන් සේ තුක න් උදහඳත් නු ඇත.
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භයණානු්ති බානා
“භයණධම්සභෝම්හි භයණං අනතීසතෝ ති අභිණ්වං ඳච්චසක්ඛිතබ්ඵං
ඉත්ථිඹා ා, පුරිසේන ා, ගවට්සඨේන ා, ඳඵඵජිසත්න ා”
“භභ ඒහන්තසඹන්භ භයණඹට ඳත්වීභ සබහ සොට ඇත්සත් සත්.
භයණඹ සනො ඉක්භවසේ සත් ඹළයි, සතෘඹ විසින් වු ද, පුරුඹකු විසින් වු ද,
ගිහිඹකු විසින් වු ද, ඳළවිේදකු විසින් වු ද නිතය භයණඹ සිහිඳත් ශ ුතතුඹ”.
භයණඹ ළන නුණින් සිහි කිරීභ “භයණානු්ති බානා” යි. ආුතඹ,
ජීවිසත්න්ද්රිඹ, උසණත්ඹ, මූජ සත්සජෝ ධහතු , විඤසඤහණඹ ඹන සේ ධමූසඹෝ
ඳසසදන ඹේ රදී ලරීයඹ අත්වරිේද, එඹ භයණඹ නේ සේ. එර සේ සිරුය
ඉත ල දයඩක් සභන් නිලසචර ඳතී. සභහිදී භයණහන්නඹකුසග් සබහඹ
අයමුණක් සේ සන, තභහට ද එසේ න ඵ සිතහ තභන් ද සරො අන් ළභ සදනහභ
ද ඒහන්තසඹන් භළසයන ඵත්, එඹ සනොළශළක්විඹ වළකි ඵත් රහ ජීවිතසේ
අනිඹත ඵ භයණසේ නිඹත ඵ නිතය සභසනහි ශ ුතතුඹ.

බානා කශ යුතු අයුරු
ආනහඳහනතිසඹන් සවෝ ඕදහත සිණසඹන් චතු්ථථ ධයහනඹට භදින්න.
එහි ආසරෝඹ දීප්තිභත් ව විට එභගින් තභහ මුක න් පගුණ ශ අසුබ
මූසථහනසඹන් අනයසඹකුසග් භෘත ලරීයඹක් තුක න් පථභ ධයහනඹ උඳදහ
න්න. එහි භ සේරහක් සිට ඳසු තභහසග් ලරීයඹ අයමුණු ය “භසග් ලරීයඹ ද
සභසරසින්භ භයණඹට ඳත් න්සන් ඹ. කිසි සරත් ළරවීභක් නළත. එඹ
ඒහන්තඹ”, ඹනුසන් භනසිහය යන්න. සභසේ බහනහ යන විට තභන්සග්
ලරීයඹ භශදක් ළතිය ඳතින අුතරු තභන්ට අයමුණු සේ. සභඹ තභ ළඵෆ
සිරුය වහ භහන න අතය එඹ “උග්ගව නිමිත්ත” නේ සේ. ඒ භතද තත් දිගින්
දිට බහනහ යන විට එභ නිත්ත්තහයේභණඹ සඵො වී අතුරුදන් වී සොස
ආසරෝ දේබඹක් තුර තභ සිරුය ළතිය සිටින්නහ සේ ඳළවළදිළි අයමුණු සේ.
එඹ “ඳටිබාග නිමිත්ත” නේ සේ. අනතුරු එභ අයමුණ භත තිඹත්, ංසේගඹත්,
ඤාණඹත් සඹසදන සේ භනහ භනසිහය යන විට තභහ භයණඹට ඳත්
ජුගුප්හජන භශක් ඳතිනු ඳළවළදිළි දළකිඹ වළ. ඳසු එභ අයමුණ භත
“ජීවිතං අනිඹතං භයණං නිඹතං ....///” සවෝ “ජීවිතඹ අනිඹතයි භයණඹ
නිඹතයි ....///” ඹනුසන් භනසිහය යන්න. සභසේ ජීවිසත්න්ද්රිසඹන් සතොය එභ
තභ භයණ ධමූ අයමුණ භත ලහන්ත මීඳ ඳළඹක්, සදක් නිසිඹහහය
භනසිහය ඳළළත්වීසභන් ධයහනහං පට නු ඇත. එඹ උඳචහය භහධිඹ දක්හ
ඳභණි.
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ජරඹක් සේ, සවශකින් ගික හුණු රක් සේ, උදහ ව සයඹහ
අසතඹට ඹන්නහ සේ, ජීවිතඹ ද සභොසවොතකුදු සනො නළතී භයණඹ
යහභ ඹන්සන්ඹ”, එළිභවසන් දළල් ව ඳවන් සිරක් සේ, තණ අ පිණි
බිදක් සේ, දිසඹහි ඇඳි ඉයක් සේ, දිඹ බුබුරක් සේ, සඳන පිඩක් සේ, භළටි
ඵඳුනක් සේ ජීවිතඹ ද වහ බිඳී ඹන සුළුඹ. එභ නිහ “ජීවිතඹ
අනිඹතයි....., භයණඹ නිඹතයි .....”

 භවහ ඵරළති සඹෝධසඹෝ ද, භවහ පිනළති සිටුරු ද , යජරු ද, ඳඬිරු ද,
රභතුන් ද, බ්රවසභ, සුය, අසුය, නය, නහ, රුඬ, හන්ද්රුවූ, ඹක්ෂ, යහක්ෂ,
සිේධවිදයහධයහ දී ර ත්ත්ඹන් ද බුදු, ඳසේ බුදු, භව යවත් උතුසභෝ
ද භරුමුට ඳත් වසෝ ඹ.

 ඉදිරිසේ සිටින ඩුක් ත් ධඹකු සේ, සේ භයණඹ ෆභ විටභ භයනු
පිණි ඉඩක් සොඹත්න් සිටින්සන්ඹ. අස කුරඹ පහීමන්ට සේ ඹ
හධහයණ න්සන්ඹ. සිවි, ේ, භස, නවය, ඇට, ඇට ත්දුලු අතස්ථ සිට
ඒහ ත්න් ඔවුන් සේ සිරුයභ තභ දන තළන, තිඹිරි සඹ, ගිරන් වර,
ළසිකිළිඹ, භර සොසවොන යසන ඇත. සනොසඹක් තිරින් තුන්ට ද
අභනුයහදීන්ට ද හධහයණ ව සේ ඹ නිතය භරුමුසහි ඳතින්නකි.

 උඳදින

ළසොභ භයණඹ ද අතළතිභ උඳදී. ගිනි, ජර, සුශං ආදී
සහබහවි විඳත් ක න් ද, ඳඨවි ආදී ධහතු කිපීසභන් ද,
ශීසතෝසණහදිසඹන් ද, ඇස සයෝ, න් සයෝහදිසඹන් ද, විභ ඉරිඹේ
ඳළළත්වීසභන් ද, අපතයය ආවහය භගින් ද, විවිධහහය අවි ආුතධ
භගින් ද සොයි සේසල් භයණඹ සිදු සේ දළයි නිඹභ නළත.

 සිඹලු ේඳත්තිඹභ විඳතක් සශය සොට ඇත්තහව. භයණඹට ඹස
සේදඹක් ද නළත. සොතළන්හි දී, සොයි සේසල්, ය ර, කුභන
රුණකින්, සසේ නේ භයණඹ සිදු සේ දළයි නිඹභ නළත.

 ජීවිතඹ

නහහි චිත්තක්ෂණඹක් ඳහහ භයණඹට ඳත් න්සන්ඹ. සභඹ
අතයක් නෆය සිදුන සේත් ක්රිඹහක ඹක් නිහ ඒ ඵ සනොදළසන්.

 “සිඹලු

සරෝ ළසිඹන් ජහතිඹ අනු ගිසේ ඹ. ජයහසන් ළශ න්නහ
රේසේ ඹ. යහධිසඹන් භළඩ න්නහ රේසේ ඹ. භයණසඹන් ඳවයන
රේසේ ඹ”.
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 සිඹලු

ංසහයඹන් විනහල න නමුත්, උඳන් සිඹල්රන්භ භයණඹට
ඳත්න නමුත්, ජීවිත භදසඹන් භත්වන්ට භයණඹ ළන
සනොසිසතන්සන්ඹ. භයණ දුකින් දවටභ ත්දීභට ඇති එභ භ ආය
අසඨහංගි භහර්ගඹ ඩහ “මුච්සේද භයණසඹන් ” ය දුකින් එතය වී
නින් දළීමභභ න්සන්ඹ.

“ප්රිඹ ඇත්තන්සග් භයණඹ සිහි කිරීසේදී සලෝඹ උඳදී. මරීන්සග් භයණඹ
සිහි කිරීසේදී ප්රීතිඹ උඳදී. භධයසථඹන්සග් භයණඹ සිහි කිරීසේදී ංසේඹ නඳදී.
නුණුනින් තභ භයණඹ සිහි කිරීසේදී ඵඹ උඳදී”. එඵළවින් තිඹත්, ංසේගඹත්,
ඤාණඹත් සඳයදළරිභ භයණති බහනහ කිරීසභන් විපුර පර රළසඵනු ඇත. ඒ
වහ සඳය ීම පිළිසරට, ගුරු උඳසදස භතභ, ආත්භහරඹ දුරු වී ංසේඹ උඳදින
සරට බහනහ ශ ුතතුඹ.

 භයණානු්ති බානා තුළින්,
අපභහදී ඵ ඇති වී, නිතය කුර ධමූඹන් දවහ සිත සඹොමු සේ. ඕනෆභ
තළන දී ඕනෆභ සේරහ දී සනොබිඹ භයණඹට සදහනේ භනක් සොඩනළසඟනු
ඇත. භේපිඹ ආදී ප්රිඹඹන්සග් භයණඹ දී ද ේඳහ සනොනු ඇත. ඳරිසහයහදීන්ට
ඇති භසුරු භ දුරු සේ. හභහලහන් වහ ජීවිත ආලහ දුරු සේ. බඹන්ට සනො
ඇසල්. විදශූනහ බහනහටභ හිත නළසේ. අර්හත්ඹ සනොරදසවොත් සුතිහමී සේ,
ආදී ආනිලං සේ තුක න් රළසඵනු ඇත.
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අරඳ ධයාන තය
අරඳ බහනහ නහහි සිණහදී කිසිඳු රඳ අයමුණක් සනොපිහිටන බහනහ
වතයකි. සේහ “රඳ වියාග බානා” නත්න් ද වඳුන්යි. අරඳහචය ධයහන වතය
නේ:1. ආකාානඤ්චාඹතනඹ
2. විඤ්ඤාණඤ්චාඹතනඹ
3. ආකිඤ්චඤ්ඤාඹතනඹ
4. සන්ඤ්ඤානාඤ්ඤාඹතනඹ, ඹනුසනි.
අරඳහචය ධයහන ළියඹ ුතත්සත් චතු්ථථ ධයහනඹ දක්හ සිණ බහනහ
දවඹභ ළීසභන් අනතුරු යි. ආහ සිණඹ වළය සසු සිණ නඹභ ඳදනේ
යසන අරඳ ධයහන ඉඳදවිඹ වළ. ආහ සිණ නිත්ත්ත භගින් තත්
ආහඹක් සනොරද වළ.

ආකාානඤ්චාඹතනඹ බානා කශ යුතු අයුරු
ඕදහත සිණඹ භගින් චතු්ථථ ධයහනඹට භදින්න. එහි ආසරෝඹ
දීප්තිභත් ව විට එභගින් රඳඹන්සග් වහ ඕදහත සිණ චතු්ථථ ධයහනසඹහි
ආදීනඹන් ද අරඳ සබහසේ ආනිංඹන් ද සභසනහි යන්න. එනේ “සදතිස
කුණඳඹකින් පිඬු ව සේ යජඹ, ලරීයඹ විවිධහහය අවි ආුතධ භගින් න දයණු
ධ හිංහන්ට ඵඳුන් සේ. ඇස සයෝ, න් සයෝ ආදී අසන්විධ සයෝඹන්ට ද
සනොසඹක් දුක් පීඩහරට ද හධහයණ ඹ. භළසි, භදුරු ආදීන්සන් ද සනොසඹක්
තුන්සන් ද පීඩහ රඵන්නට සිදු සේ. එසභන්භ සභඹ නිතය දු සේ සඳෝණඹ
ශ ුතත්තකි”. ඉදින් රඳඹන්සන් ත්දිඹ වළකි නේ රඳඹ නිහ න සේ දුකින්
නිදවස විඹ වළ ඹනුසන් ඒ ඵ සභසනහි යන්න. එසභන්භ චතු්ථථ ධයහනසේ ද
සිණහයේභණඹක් ඇති ඵත්, චතු්ථථ ධයහනඹ තෘතීඹ ධයහනසේ “සුඹ” නේ
තුයහට ආන්න ඵත්, එඹ අරඳ ධයහනඹන්ට ඩහ ඕශහරි ඵත් ඹන චතු්ථථ
ධයහනසේ ආදීනඹන් සභසනහි යන්න. ත ද රඳහයේභණඹක් සනොභළති නිහ ද,
චතු්ථථ ධයහනසඹන් අතත්සදන නිහ ද, ආහහනඤසචහඹතනසේ ලහන්ත පීමත ඵ
නේ ව ආනිං සභසනහි යන්න.
ඉන් ඳසු ඹළිත් පිළිසළින් ඕදහත සිණඹ අනන්ත අහලඹ පුයහ ඳතුයහ
පිළිසළින් ඳඨභ, දුතිඹ, තතිඹ, චතු්ථථ ඹන ධයහනඹන්ට භදින්න. චතු්ථථ
ධයහනසේ භද සේරහක් ත යන්න. අනතුරු දළන් සිණ රඳඹට සනො
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සිණ රඳඹ විසින් හ සිටින අහලඹට අධහනඹ සඹොමු ය “අනන්සතෝ
ආකාසෝ…/// ආකාඹ අනන්තයි…///” ඹනුසන් අේඩ භනසිහය යන්න.
සභසේ තිුතණු භහධිඹකින් දළිය අධහනඹකින් ආහ අයමුණ භනසිහයඹ යන
විට ක්රභසඹන් සිණ නිත්ත්ත දුරු වී එඹ ඳළළතුණු අනන්ත හිස අහලඹ
ඳභණක් ඉතිරි න වළටි අත්දළකිඹ වළ. සභඹ සිණඹ භගින් උපුටහ ත්
ආහඹ නිහ “කසිණුග්ඝාටිභාකාඹ” නේ සේ. සභසේ බහනහ කිරීසේ දී ඉතිරි
වී ඇති හිස අහලඹට අධහනඹ සඹොමු ය සන ත දුයටත් “අනන්සතෝ
ආහසෝ …/// ආහඹ අනන්තයි …/// ” ඹනුසන් භනසිහය ශ ුතතුඹ.
සභසේ බහනහ කිරීසේ දී නීයණ ධමූඹන් ඹටඳත් වී ති, භහධි, ඤහණ භනහසේ
එශම සිට ආහ ංඥහ අයමුණ සේ සන උඳචහය භහධිඹ ඳවශ සේ. සභඹ ඳළඹ
සදක් තුනක් ඳභණ ඳත්න්න. අනතුරු සභසේ රද උඳචහය භහධිඹ පඵර
ඳතින අසථහ “ආකාානඤ්චාඹතන ධයානසේ භනා සේ සිත පිහිටාා” යි
අධිසඨහන යන්න. එවිට පථභ අරඳහචය ධයහන භහධිඹ ඳවශ නු ඇත. ඳසු
එඹ පිරිසවන පිරිසවන හයඹක් ඳහහ ඹළි ඹළිත් ධයහන අධිසඨහන ය භහධි
හරඹ දී්ථක ය ත ුතතුඹ. ඳසු සභඹ ඳළඹක්, සදක්, තුනක් දක්හ පුහුණු ය
ත ුතතුඹ. “ආකාානඤ්චාඹතන අපූණා භාධිඹ” නේ ව සභඹ රඳහචය
ධයහනඹන්ට ඩහ සඵොසවෝ සයින්භ පන්න ව ද, ඵරත් ව ද භහධි තත්ත්ඹකි.
එභ භහධිඹ ද ඳංච සීබහඹට ඳත් ය ත ුතතු යි.

විඤ්ඤාණඤ්චාඹතනඹ බානා කයන අයුරු
ඕදහත සිණඹ භගින් තයන ධයහනඹට භදින්න. එහි ආසරෝඹ
දීප්තිභත් ව විට ඉන් නළගී සිට ආහහනඤසචහඹතනඹ චතු්ථථ ධයහනඹ නේ
සසශස තුයහට ආන්න ඵ ආදී ව ආදීනඹන් සභසනහි යන්න. ඳසු
විඤසඤහණඤසචහඹතනඹ ලහන්තඹ, පීමතඹ ලසඹන් න ආනිංඹන් ද සභසනහි
යන්න.
ඉන්ඳසු පිළිසළින් ආහහනඤසචහඹතන ධයහනඹ උඳදහ න්න. එභ
භහඳත්තිසේ භ සේරහක් ත සොට එභ ආහහනඤසචහඹතන අසථහසේ දී
ආහඹ අයමුණු ශ විඤසඤහණඹභ අයමුණු යසන “අනන්තං
විඤ්ඤාණං…/// විඤ්ඤාණඹ අනන්තයි…///” ඹනුසන් අේඩ තිුතණු
භහධිඹකින්, දළිය අධහනඹකින් භනසිහය යන්න. සභසේ අවසහි ඳළතිය
ඳතින ඳශමු අරඳහචය ධයහනසේ ධයහන සිත සභසනහි ශ ුතතු යි. එවිට
ආහහනඤසඤහඹතන ධයහන චිත්තසේ සථීය රැඳී සිටින තත් සිතක් ඳවශ සේ.
සභභ සිතට “විඤ්ඤාණඤ්චාඹතන ධයාන චිත්තඹ” ඹැයි කිඹනු රළසබ්. එඹ
ආහහනඤසචහඹතන ධයහන චිත්තඹ පිහිට සොට ඳත්නහ ව සිතකි. සභභගින්
රළසඵන උඳචහය භහධිඹ ද ඳළඹක්, සදක්, තුනක් ඳභණ ඳත්න්න. අනතුරු
109

සභසේ රද උඳචහය භහධිඹ පඵර ඳතින අසථහ “විඤ්ඤාණඤ්චාඹතන
ධයානසේ භනා සේ සිත පිහිටාා” යි අධිසඨහන යන්න. එවිට දුතිඹ අරඳහචය
ධයහන භහධිඹ ඳවශ නු ඇත. ඳසු එඹ ද පිරිසවන පිරිසවන හයඹක් ඳහහ ඹළි
ඹළිත් අධිසඨහන ය භහධි හරඹ දී්ථක ය ත ුතතුඹ. ඳසු සභඹද ඳළඹක්,
සදක්, තුනක් දක්හ පුහුණු ය ත ුතතුඹ. “විඤ්ඤාණඤ්චාඹතන අර්ඳණා
භාධිඹ” නේ ව සභඹ ආහහනඤසචහඹතන ධයහනඹට ඩහ සඵොසවෝ සයින්
පන්න ව ද ඵරත් ව ද භහධි තත්ඹකි. එභ භහධිඹ ද ඳංච සීබහඹට ඳත් ය
ත ුතතුඹ.

ආකිඤ්චඤ්ඤාඹතනඹ බානා කයන අයුරු
ඕදහත සිණඹ භඟින් තයන ධයහනඹට භදින්න. එහි ආසරෝඹ
දීප්තිභත් ව විට ඉන් නළගී සිට විඤසඤහණඤසචහඹතනඹ, ආහහනඤසචහඹතනඹට
නේ සසශස තුයහට ආන්න ඵ ආදී ව ආදීනඹන් සභසනහි යන්න. ඳසු
ආකිඤසචඤසඤහඹතනනඹ ලහන්තඹ, පීමතඹ ලසඹන් න ආනිංඹන් ද
සභසනහි යන්න.
ඉන්ඳසු පිළිසළින් විඤසඤහණඤසචහඹතන ධයහනඹ උඳදහ න්න. එභ
භහඳත්තිසේ භ සේරහක් ත සොට අනතුරු විඤසඤහණඤසචහඹතනසේ
අයමුණ එනේ, ආහහනඤසචහඹතනඹ රඵන අසථහසේ ඳළතිඹහ ව එසවත් දළනට
නළත්තහ ව විඤසඤහණඹ අයමුණු සොට “නත්ථි කිඤ්චි …/// - කිසික් නැත …///”
ඹනුසන් අේඩ තිුතණු භහධිඹකින්, දළිය අධහනඹකින් භනසිහය යන්න.
(ආහහනඤසචහඹතන) ධයහන චිත්තසේ නළති ඵ භ අයමුණු ය සන දිටභ සිත
එඟ යන්න. සභසේ “නත්ථි කිඤ්චි …/// - කිසික් නැත …/// ” ඹනුසන්
ත දුයටත් භනහසේ භනසිහය කිරීසභන් රළසඵන උඳචහය භහධි ද ඳළඹක්,
සදක්, තුනක් ඳභණ ඳත්න්න. අනතුරු සභසේ රද උඳචහය භහධිඹ පඵර
ඳතින අසථහ “ආකිඤ්චඤ්ඤාඹතනන ධයානසේ භනා සේ සිත පිහිටාා” යි
අධිසඨහන යන්න. එවිට තතිඹ අරඳහචය ධයහන භහධිඹ ඳවශ නු ඇත.
අනතුරු එඹ පිරිසවන පිරිසවන හයඹක් ඳහහ ඹළි ඹළිත් ධයහන අධිසඨහන ය
භහධි හරඹ දී්ථක ය ත ුතතුඹ. ඳසු සභඹ ඳළඹක්, සදක්, තුනක් දක්හ
පුහුණු ය ත ුතතුඹ. “ආකිඤ්චඤ්ඤාඹතනන අපූණා භාධිඹ” නේ ව සභඹ
විඤසඤහණඤසචහඹතන භහධිඹට ඩහ සඵොසවෝ සයින් පන්න ව ද, ඵරත් ව ද
භහධි තත්ත්ඹකි. එභ භහධිඹ ද ඳංච සීබහඹට ඳත් ය ත ුතතු යි.
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සන්ඤ්ඤානාඤ්ඤාඹතනඹ බානා කයන අයුරු
ඕදහත සිණඹ භගින් තයන ධයහනඹට භදින්න. එහි ආසරෝඹ
දීප්තිභත් ව විට ඉන් නළගී සිට ආකිඤසචඤසඤහඹතනඹ විඤසඤහණඤසචහඹතනඹට
ආන්නඹ. එසභන්භ ංඥහ ද සයෝඹකි, ඩුකි, උරකි ඹනුසන්
ආකිඤසචඤසඤහඹතනසේ
ආදීනඹන්
සභසනහි
යන්න.
ඳසු
සන්ඤසඤහනහඤසඤහඹතනඹ ලහන්තඹ, පීමතඹ ලසඹන් න ආනිංඹන් ද
සභසනහි යන්න.
ඉන්ඳසු පිළිසළින් ආකිඤසචඤසඤහඹතන ධයහනඹ උඳදහ න්න. එභ
භහඳත්තිසේ භ සේරහක් ත සොට අනතුරු ආකිඤසචඤසඤහඹතන චිත්තඹ භ
අයමුණු ය සන “න්තසභතං…/// ඳණීතසභතං…///- සභඹ භ ලාන්ත ඹ, සභඹ
භ පණීත ඹ…/// ” ඹනුසන් අේඩ තිුතණු භහධිඹකින්, දළිය අධහනඹකින්
භනසිහය යන්න. එවිට ආකිඤසචඤසඤහඹතන සිත අයමුණු ය සන න්සුන් 
භහධිභත්

ඳතින
තත්
සිතක්
ඳවශ
සේ.
එභ
සිතට
“සන්ඤ්ඤානාඤ්ඤාඹතන ධයාන චිත්තඹ” යි කිඹනු රළසබ්. ත දුයටත්
භනහසේ භනසිහය කිරීසභන් උඳචහය භහධිඹ ඳවශ සේ. සභසේ රළසඵන උඳචහය
භහධිඹ ද ඳළඹක්, සදක්, තුනක් ඳභණ ඳත්න්න. අනතුරු සභසේ රද
උඳචහය භහධිඹ පඵර ඳතින අසථහ “සන්ඤ්ඤානාඤ්ඤාඹතන
ධයානසේ භනා සේ සිත පිහිටාා” යි අධිසඨහන යන්න. එවිට චතු්ථථ අරඳහචය
ධයහන භහධිඹ ඳවශ නු ඇත. ඳසු එඹ ද පිරිසවන පිරිසවන හයඹක් ඳහහ ඹළි
ඹළිත් ධයහන අධිසඨහන ය භහධි හරඹ දී්ථක ය ත ුතතුඹ. ඳසු සභඹ ද
ඳළඹක්,
සදක්,
තුනක්
දක්හ
පුහුණු
ය
ත
ුතතුඹ.
“සන්ඤ්ඤානාඤ්ඤාඹතන
අපූණා
භාධිඹ”
නේ
ව
සභඹ
ආකිඤසචඤසඤහඹතනන ධයහනඹට ඩහ සඵොසවෝ සයින් පන්න ව ද ඵරත් ව ද
භහධි තත්ත්ඹකි. එභ භහධිඹ ද ඳංච සීබහඹට ඳත් ය ත ුතතු යි.
සභසේ පිළිසළින් රඳහචය භහධි වතය ද, අරඳහචය භහධි වතය ද ඉපිද
ව සඹෝගීන් වන්සේ ආහ සිණඹ වළය සසු සිණ නඹ භගින් භ අරඳ
භහඳත්ති තය ඉපිද විඹ ුතතු යි. සභසේ පිළිසළින් බහනහ සශේ නේ ඔහු
උත්ෘසඨ සර චිත්ත විසුේධිඹ ේඳහදනඹ ශ සඹෝගිසඹකු සේ.
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ආකාානඤ්චාඹතන වි්තයඹ
සභහි අයමුණ න්සන් අනන්ත ආකාඹ යි. ආහහනඤසචහඹතන
ධයහනඹට භළදිඹ වළක්සක් ්ථපහයසඹන් භ රඳහචය ධයහන භහඳත්තීන්
ඉක්භවීසභනි. ය සවෝ සිණඹක් භත ඳදනේ ව චතු්ථථ ධයහනඹ භගින් ඕශහරි
ව දශ සබෞති රඳඹන් භළඩ ඳත් යි. නමුත් සිණ රඳඹ ජඹ ළනීභට ත
දුයටත් අරඳ බහනහ භ ළියඹ ුතතු යි. “නඹ දී පූසඹකුට බිඹ ඳත් වසකු
සේ දී පූසඹක් ළනි ඹභක් දළීමේ ඳභණකින් භ බිඹ ඳත් න්නහ සේ”, රඳහචය
චතු්ථථ ධයහනසේ දී යජඹ ඉක්භහ ගිඹ නමුත් සිණහයේභණඹ නහහි රඳඹක්
ේඵන්ද්රු අයමුණක් ඵළවින් සභහිදී එඹටද බිඹ ඳත් වී, එහි ආදීන දළ අරඳ
භහඳත්ති ඉඳද වීභට සඹොමු සයි.
“ඳහට සයේදකින් හ ඇති ඹහනහක් තුශ පුේරසඹකු සිටියි. ඔහු එහි
සදොයටු සද ඵරහ සිටින විට සුශඟින් එභ සයේද ඉත් සේ. එහි දී ඔහුට
සඳසනන්සන් ඳහට සයේද ඉත් වීභ නිහ ඉතිරි ව හිස අහලඹ යි”. සභසේ අදහර
සිණඹක් භගින් රඳහචය චතු්ථථ ධයහනඹට භළදී එභ සිණ ඳටිබහ නිත්ත්ත
සද ඵරහසන සඹෝහචයඹහ ආහහනඤසචහඹතන ධයහනඹට භදින විට ඔහුට
අයමුණු න්සන්ද ඩතුයහ ඉත් වී අව සඳසනන්නහ සේ සිණහසරෝඹ
ඉත් වීසභන් දිසන අනන්ත ආහඹයි. අනන්ත ආහ පඥප්තියි.
“ආහහනඤසචහඹතන භහඳත්ති රහභිඹහ සිඹලු ආහයසේ රඳ ංඥහන්,
ඳටික ංඥහන් (සදඳස විඤසඤහණඹන්) ඉත් ය විවිධහහය ව ංඥහන් ද
සභසනහි සනොය “ආකාඹ අනත්තයි…///” ඹනුසන් ආහ අයමුසේභ
ආහහනඤසචහඹතන භහඳත්තිඹට එශම හඹ ය යි”.

 විඤ්ඤාණඤ්චාඹතන වි්තයඹ
සභහි අයමුණ න්සන් ආකානඤ්චාඹතන ධයාන චිත්තඹ යි. එනේ, අව
සනො ආහහනඤසචහඹතනඹ වහ ඵළඳී ඇති එභ සිත යි. ළින් තිබී නළති  ගිඹ
ආහහනඤසචහඹතන ධයහන සිත සිහි සොට, එහි ්ථතභහන සිත ඵළ තළබීභ
සභභගින් සිදු යයි. විඤසඤහණඤසචහඹතන භහඳත්තිඹට භළදී සිටින හරසේ දී
එභ ධයහන සිත ඳතිනුසේ අතීත ව ආහහනඤසචහඹතන සිත භ අයමුණු
යසනඹ.
“විඤසඤහණඤසචහඹතන භහඳත්ති රහභිඹහ නහ හි ආහහනඤසචහඹතන
භහඳත්තිඹ ේපර්ණසඹන්භ ඉක්භහ අනන්ත විඤසඤහණඹ අයමුණු සොට
විඤසඤහණඤසචහඹතන භහඳත්තිඹට එශම හඹ යයි.”
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 ආකිඤ්චඤ්ඤාඹතන වි්තයඹ
සභහි අයමුණ න්සන් ආකානඤ්චාඹතන සිසත් නැති ඵයි. සභහිදී එභ
ශනයබහ ංයහත අයමුසේ ආකිඤසචඤසඤහඹතන ධයහන චිත්තඹ පිහිට යි. සභහි
සිත් සදක් ළන කිඹ සේ. එනේ, ආහහනඤසචහඹතන සිත වහ
විඤසඤහණඤසචහඹතන සිත යි. නමුත් එ චිත්තක්ෂණඹ දී සිත් සදක් එ ය
ඳවශ විඹ සනොවළ. ආකිඤසචඤසඤහඹතනඹ වහ අයමුණ ලසඹන් ත ුතත්සත්
ආහහනඤසචහඹතන ධයහන චිත්තසේ සනොභළති ඵ යි. එනේ ශනය ඵ යි.
“නත්ථි කිඤ්චි…/// - කිසික් නැත…///” යි සභසනහි කිරීසභන්
ආහහනඤසචහඹතන ධයහන චිත්තඹ නළති ඵ දළනසන, න්සුන්, භහධිභත් 
ඳත්නහ ව තත් සිතක් ඳවශ සේ. සේ සිතට “ආකිඤ්චඤ්ඤාඹතන චිත්තඹ” ඹළයි
කිඹනු රළසබ්.
විඤසඤහණඤසචහඹතන ධයහන චිත්තසඹන් ආහහනඤසචහඹතන ධයහන
චිත්තඹ දකිත්න් සිට දළන් එභ සිසත් ද නළති ඵ, ශනය ඵභ අයමුණ සර සන
“නත්ථි කිඤ්චි…/// - කිසික් නැත…/// ” ඹනුසන් ඳරිමූ බහනහ ළීභ නිහ
ආහහනඤසචහඹතන සිත ඳව ඹයි. එවිට සඹෝගීන් වන්සේ හුසදක් ඒ ඳළණවීේ
භහතඹ ව අබහඹ භ ඵරත්න් හඹ ය යි. එඹ කුභකින් සසේ සොතළනට
ඳව ගිසේ දළයි ආගිඹ දෆ සනොසවිඹ ුතතුඹ. ඒ ආහහනඤසචහඹතන ධයහන සිසත්
අබහ භහතහරේබනසඹහි ආකිඤසචඤසඤහඹතන ධයහන සිත අපූණහ ඵට ඳත් ව ර
සඹෝගී සතසේ සඳය අව ඳළති සිසත් අබහඹභ ව ශනය ඵ භ සභසනහි යයි.
අයමුණක් දළන න්නහ විට විතයක් න්සුන් වීභ සිසත් සබහඹ යි. සභභ
ආකිඤසචඤසඤහඹතන ධයහන චිත්තඹට කිසික් සනොදළනභ න්සුන් විඹ වළ.
“ආකිඤසචඤසඤහඹතන භහඳත්ති රහභිඹහ නහහි විඤසඤහණඤසචහඹතනඹ
ේපර්ණසඹන් භ ඉක්භහ “කිසික් නළත” යි නහසථිබහ පඥප්තිඹ භ අයමුණු
සොට ආකිඤසචඤසඤහඹතන භහඳත්තිඹට එශම හඹ ය යි. ”
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 සන්ඤ්ඤානාඤ්ඤාඹතන වි්තයඹ
සභහි අයමුණ න්සන් ආකිඤ්චඤ්ඤාඹතන ධයාන චිත්තඹ යි. එඹභ ලහන්ත
ලසඹන්, පීමත ලසඹන් සභසනහි කිරීභ යි. නහසථිබහ පඥප්තිඹ සවත්
ශනයඵ අයමුණු සොට අපූණහ ධයහනඹට ඳත් ව ආකිඤසචඤසඤහඹතන ධයහන
චිත්තඹ සිතින් අයමුණු ය සන “න්තසභතං, ඳණීතසභතං…/// ” ඹනුසන්
ඳරිමූ සොට සේ තය න අරඳ ධයහනඹට ඳත් විඹ වළ. ආහහනඤසචහඹතන
සිසත් අබහඹ අයමුණු සොට ඳළති ඒ ආකිඤසචඤසඤහඹතන භහඳත්තිඹ භ ලහන්ත,
පීමත සර ඹළි ඹළිත් සභසනහි කිරීසභන් සන්ඤසඤහනහඤසඤහඹතන අපූණහ
භහධිඹ උඳදී.
අතිලයින් ලහන්ත ව ඉතහ සක්ෂභ ව සේ සිත ංඥහක් ඇත්සත් ද නළත්සත්
දළයි නිලසචඹ ය ළනීභ ඳහ දුසය න තයභට ඉතහ සිුතේ ඵළවින් සභඹට
“සන්ඤ්ඤානාඤ්ඤාඹතන ධයාන චිත්තඹ” යි කිඹනු රළසබ්. සභහි ඇත්තහ ව
ංඥහ අයමුණ වළඳිනීසේ ෘතය කිරීභට ඳහ අභත් නිහ ද විදශූනහට අයමුණු
සනොන නිහ ද ංඥහක් ඇත්සත්ත් නළත. අතිලයින් සක්ෂභ වත් ංඥහ
මචතසිඹක් ේපුතක්ත ලසඹන් ඇති නිහ ංඥහක් නළත්සත්ත් නළත. සභහි
ඉතිරි සේදනහ දී මචතසිඹන්සග් ද ඳළළත්භ ද ඒ වහ භහන ඹ. ඉතහ සිුතේ ඹ.
“භට පිළිඳන් සතය සසනකුන් වහ සවයණ නභට වන් සතසභන තයේ ව දිඹ
ඩක් වමු සයි. සවයණ නභ “සහමීනී වන් ළශවු භළන. ජරඹ ඇතළයි” කිඹ
යි. භව සතරුන් “සවයණ නවන ඩඹ සසන, දිඹ ඇත්සත් වී නේ නවත් ” කිඹ
යි. සවයණ “සහමීනි ජරඹ නළතළ යි. ” කිඹයි. එහි වන් සතසභන තයේ දිඹ ඇති
නිහ දිඹ ඇතළයි ද නවන තයේ දිඹ නළති නිහ දිඹ නළතළයි ද ීමව”. එසරසින් සභහි
ංඥහ ඖදහරි ෘතය කිරීභට අභත් නිහ “සනඤ්ඤා” නේ සේ.
ංසහයහසලේ සක්ෂභ බහසඹන් විදයභහන ඇති නිහ “නාඤ්ඤා” නේ සේ.
රඳහචය පථභ ධයහන උඳචහයසේ සිට ධයහන පිළිසළින් සසශසුන් ළ
තුනී යන්නහක් සභන් ඳළති බහනහ පිළිසළින් ංසහයඹන් තුනී ය, අන්තිභ
සිුතේ ඵට ඳමුණුන රද ංසහයසඹෝ සේ ධයහනඹ තුශ ඇති නිහ ඉන් භතු
නිසයෝධඹක් මුත් ංසහයඹන්සග් ඳළත්භක් නළත. එභ නිහ තය න අරඳ
භහඳත්තිඹ ව සන්ඤසඤහනහඤසඤහඹතනඹ නහහි “ං්කායාසලේ
භාඳත්තිඹ” නත්න් ද වඳුන්යි.
“සන්ඤසඤහනහඤසඤහඹතන
භහඳත්ති
රහභිඹහ
ආකිඤසචඤසඤහඹතන
ධයහන
චිත්තඹ
ේපර්ණසඹන්
භ
සන්ඤසඤහනහඤසඤහඹතනඹට එශම හඹ ය යි.”
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නහහි
ඉක්භහ

රිටක් මුදුණට නළගි පුරුසඹකු අල්රහ ත වළකි අනික් නළති ර එඹ භ
අල්රහසන සිටින්නහ සේ, සේ තය ළනි අරුඳ ධයහනඹ ද තෘතිඹහරඳ ධයහනඹ භ
අයමුණු සොට සන සිටී. අතිලයින් භ සිුතේ ව සභභ තයන අරඳ භහඳත්තිසේ
ඳතින ඳයභහ්ථථ ධමූඹන් එකින් එ ේභ්ථලණඹ ය තෘරක්ෂනඹට නළංවීභටත්,
එභගින් නිබ්බිදහ ඤහණඹට ඳළත්ීමභටත් ්ථඥඹන් වන්සේට වළය නුණින් අ
තළන්ඳත් ළරිුතත් සතරුන් වන්සේට ද ශ සනොවළක්ක් ඵ දළක්සේ. නමුත්
එහි සඳ්ථලහදී ධමූඹන් එක් ය රහඳ ලසඹන් විදශූනහ කිරීභ අනය සඹෝගීන්ට ද
ශ වළ.

 උඳසද්ල
චතු්ථථ ධයහනඹ වහ අරඳහචය ධයහනඹන් නහභ ධමූ ලසඹන් එ වහ
භහන සේ. නමුත් චතු්ථථ ධයහනසේ නහභ ධමූඹන්ට ඩහ අරඳ ධයහන ර නහභ
ධමූඹන් පිළිසළින් ඉතහ සිුතේ ඵට ඳත් සේ. ධයහනහං ලසඹන් චතු්ථථ
ධයහනසේ වහ අරඳහචය ධයහන ර ඇත්සත් උසප්ක්ෂහ ඒහග්රතහ ඹන අංේඹ
ඳභණි.
ඳශමු න අරඳහචය ධයහනසඹන් සිණහයේභණඹ ඉක්භ වීභ ද, සදන
අරඳහචය ධයහනසඹන් සිණඹ ඉගිල අව ඉක්භ වීභ ද, සතන අරඳහචය
ධයහනසඹන් අවසේ ඳළළති විඤසඤහණඹ ඉක්භ වීභ ද, තයන අරඳහචය
ධයහනසඹන් නහසථිබහ පඥප්ති අයමුණ ඉක්භ වීභ ද සිදු සේ.
අරඳහචය භහධි පිළිඵද උඳභහක් සභසේ දළක්සේ. අඳවිත පසේලඹ
භේඩඳඹක් සයි. එහි ඳළත්ණි පුරුසඹක් අඳවිතඹට පිළිකුක න් භේඩඳසේ එල්ලී
සිටි යි. එහි ආ තත් සසනක් ඔහු නිහ එල්සර යි. තුන් සනු එහි ආ
පුරුසඹක් ඒ සදසදනහ භ සිටිනහ සේ නුසුදුසු ඹළයි රහ ඉන් පිටත සිටී. එහි
ඳළත්ණි සිේ න පුරුඹහ ඒ පිටත සිටින්නහ ඇසුරින් සිටී. සභහි වන් න අඳවිත
පසේලසේ න භේඩඳඹ සේ සිණඹ ඉගිල අව ද, අඳවිත පිළිකුළින්
භේඩඳසේ එල්ලී සිටින්නහ සේ ආහහනඤසචහඹතන ධයහනඹ ද, එල්ලී සිටින්නහ
නිහ සිටින පුරුඹහ සේ විඤසඤහණඤසචහඹතන ධයහනඹ ද , ඒ සදසදනහසන් පිටත
සිටින්නහ සේ, ආකිඤසචඤසඤහඹතන ධයහනඹ ද, ඒ පිටත සිටින්නහ නිහ සිටින
පුරුඹහ සේ සන්ඤසඤහනහඤසඤහඹතන සිත ද ඹනුසන් දළන ත ුතතු යි.
සභඹ භථ බහනහ සවත් චිත්ත භහධිසේ උඳරිභ ඹ යි. සරෝසේ නහනහ
අයමුණුරට ඵළඳුණු සිත් පිරිසිදු සවී ලහන්ත සවී ඳළත්ණිඹ වළකි මුදුන්භ
අසථහ සභඹ යි. බුදු දවත්න් පිටත අන් සිඹලුභ ආේර දළක්සන බහනහන්
සේ තහක් ඳභණි. ඒ සිඹල්රභ සභහි කිසිඹේ අසථහට අන්තර්ගත ඹ. ත්න්
පිටතට සනොඹන්සන්ඹ.
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භථ බානා ඳසු ටවන
න්තහසඹෝ න්තහසචෝ - න්තහ සුභහහිසතෝ
න්තසරෝහත්සෝ භික්ක්ෂෙ - උඳන්සතෝනි වුච්චති
ලහන්ත ව ඹත් ලහන්ත ව චනඹත් ලහන්ත ව සිතත් ඇති ඉතහභ තළන්ඳත්
ව සරෝහත්ඹ (ඳසේ සු) දුරු ශ භික්ෂු උඳලහන්තසඹළ යි කිඹනු රළසබ්.
ඹ ව චනඹ භනහ සර ංය යත් පුේරඹහ සිල්සතක් ඹළයි
කිඹනු රළසබ්. එඳභණකින් සනොනළතී එභ සීරඹ ඳහද සොට සන භහධි
බහනහක් ළීභ තුක න් භසනෝේහයඹ ංය ය ත වළ. එවිට ඔහු තුන් සදොය
ංය යත් ඳසේ සුසඹහි සනො ඇසරන ලහන්ත බහඹට ඳත් නිඹභ
සඹෝහචයඹහන සසනකුන් ඵට ඳත් සේ. සභසර රළසඵන්නහ ව සභභ චිත්ත
විශුේධිඹ භනහ සර ේඳහදනඹ කිරීභ දවහ ක්රභහනුූලර ව පතිඳදහක් අනුභනඹ
ශ ුතතුඹ.
පුයහතන ත්නිසුන් ගිනි උඳදහ ත්සත් ලී දඬු සදක් එට ඇතිල්ලීසභනි.
එහි දී භවන්සි යි, නිදිභත යි, ඵඩගිනි යි, ආදී සනොසඹක් හයණහ නිහ ියන් ඩ
එඹ ශ සවොත්, නතය යත්න් ශ සවොත් කිසිසශ ගිනි උඳදහ ත සනොවළ.
එභ ටුතත්ත අේඩ ශ සවොත් නිසි පතිපරඹ රළසඵනු ඇත. එසභන් භ
සඹෝගීන් වන්සේ ද යක් සදක් යන උත්හවසඹන් ෆහීභට ඳත් සනොවී
යත්නතඹට භ දිවි පුදහ, දිවිහිත්සඹන්, නිසි පතිපරඹන් රළසඵන තුරු අේඩ
වීයඹ ශ ුතතු ඹ. තද තභන් බහනහ සනොයන වළභ විට දී භ යසන ඹන
බහනහ ළන ඹේ භනසිහයඹක් සවෝ ඳළළත්වීභ ළදත් නු ඇත. දින දී
ළියපුය බහනහ ශහ ඹළයි ඳසු දින පභහද වු සවොත් එඹ බහනහසේ අේඩ ඵට,
භහධිඹට ඵහධහක් නු ඇත. ඇතළේ විට අධි වීයඹ නිහ ද සිත උේධච්චඹට
ඳත් භහධිඹ පිරිහී ඹහ වළ.
ත ද සඹෝගීන් වන්සේ විසින් යන කිඹන වළභ ටුතත්තක් භ භනහ සිහි
නුණින් ශ ුතතු ඹ. එදිසනදහ ජීවිතසේ සනොසඹක් ටුතතු, ත් පිළිසත් ආදී
සිඹල්රක් භ ඉක්භන් සනො වී, ඳභහ සනො වී, රඵර සනො වී, ලහන්ත , තළේඳත් ,
ංය, තිසඹන් ුතක්ත භ ේඳහදනඹ ශ ුතතුයි. එසභන් භ අල්ඳ ටුතතු,
අල්ඳ ඳරිසහය ඇත්සතකු වීභ, ඳභණට ඩහ සනොසසවසීභ බහනහ ටුතතුරට
ඩහත් උචිත නු ඇත. ත ද රින් වහ සසශසුන්සන් නික්භ ඹෆසේ ඡන්දඹ
න මනසක්රභයධයහලඹ නිතය සිසත් ඇති ය ත ුතතු ඹ.
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බහනහ කිරීභ ඹනු මක  ලසඹන් භ චිත්ත - මචතසිඹන් වහ භ සිදු
යන විසලේෂිත ව ක්රිඹහක ඹකි. ළඵළවින් භ සනොදළමුණු සිතක් දභනඹ කිරීභ ඉතහ
අඳවසු රුණකි. එඵළවින් සභඹ රයහණ ත්ත ගුරු උතුභන් වනසේරහසග් භ
සඳන්වීසභන් භ ශ ුතත්තකි. බහනහ යන අධිසේ දී මූසථහනහචහරීන්
වන්සේ තභ එභ ළරවුේහයඹහ ඵට ඳත් ය ළනීභ ඉතහ පසඹෝජනත් ඹ.
ගුරුන්ට නිසි ත් ඳඹහ සුච, ීමරු, නිසි ගුරු උඳසදස භත බහනහ යන
සඹෝගීන් වන්සේ ෆභ බහනහක් තුළින් භ නිසි පර සනශහ නු ඇත.
ඹේ කිසි මූසථහනඹක් ඩන විට සිත සනත් ඵහහිය අයමුණු න්නහ නේ
අසථහට සුදුසු සර තය භටවන් ළියඹ ුතතු ඹ. සභහි දී තහහක  මර
භටවනින් ඈත් වුත් සිත ංසිඳුණු ඳසු ඹළිත් මර භටවනභ ළියඹ ුතතු ඹ.
බහනහ ආයේබසේ දී තභ සිසතහි ංසිඳීේ, වනහරී තත්ත්ඹන් අත්දකින විට
ඔහුට බහනහ ඉක්භන් කිරීභට ඉසබ්ටභ සභන් සිත් ඳවශ සේ. සභන් වනඹක්
ළිය ය න්නට, එභ පතිපරඹන් ඉක්භන් ය න්නට ඉක්භන් වත්, සටි වත්
ක්රභ සොඹයි. එභගින් බහනහසේ යර ඵට, වන ඵට වහනිඹක් නු ඇත.
බහනහ යන ඇතළේ අසථහරදී සිත තුශ ඇතළේ විට ඹේ ඹේ රඳ ටවන්,
නිත්ති ආදිඹ ඳවශ වීභට ඉඩ ඇත. ඒ බහනහසේ ඹේ දිුතණුකි. එහි දී ඒහ සරොකු,
කුඩහ, විවිධ වළඩ, ර්ණ ළන්වීේ, දි, සොට කිරීේ ආදිඹ ශ වළකි නමුත් මක 
අසථහන්ර දී භහධි නිත්ත්ත වහ එන් ක්රීඩහ සනොශ ුතතුයි.
භථ බහනහ භදක් දිුතණුවීසේදී ඇතළේ විට සඹෝගීන් වන්සේරහට ඵහහිය
සඳොත් ඳත් කිඹවීභට, ධමූ විනඹ ඉසන ළනීභට, ඵහහිය සනොසඹක් ආහයඹන්සග්
දළනුභ රඵහ ළනීභට, නහනහ විධ පිංේ කිරීභට, ත්පිළිසත් ළියපුය යන්නට,
අනුන්ට ඹේ ඹේ සේල් අනුේඳහසන් ඉළන්වීභට, භහජ සේහන්ට සඳශඹීභ
ළනි සේල් රට සිත නළත්ඹ වළ. එභගින් තභන් සනොදළනුත්භ තභන්සග්
වීයඹ අඩු නු ඇත. බහනහ ඡන්දඹ සසභන් අඩු වී ඹයි. තභන්ට ද සනොදළනී
ර දී තභන් බහනහසන් පිරීහී ඹනු ඇත. එඵළවින් සේ ළන විසලේසඹන්භ
ළරකික භත් විඹ ුතතුඹ.
තභ බහනහ අත්දළීමේ, ළටහීේ අනයඹන් වහ ථහ කිරීසභන් තභන් තුර
භහන්නඹ ආදී සසශස ළීභට ඉඩඩ ඇත. ත ද ඒහ අන්නහට ද හීනභහනඹ,
සනොසඹක් විතර්ක ආදිඹ ඇති විඹ වළ. භවය විට තභන් ද අනයඹන් ද සනොභ ඹහ
වළ. එඵළවින් තභ බහනහ අත්දළීමේ ළන ගුරු උතුභන් භ ත් සසන් භ
තහකිරීභ සුදුසු සනොනු ඇත. තද සභහිදී බහනහසේ ඹේ ඹවඳත් පතිපරඹක්
රදවිට උේදහභඹට ඳත් වී හුසදරහ වීභට ද, අනයඹන් සවශහ දළීමභට ද සිත් ඳවශ
විඹ වළ. එසභන්භ බහනහ තුළින් උඳචහය භහධි, චතු්ථථ ධයහන, අසට භහඳත්ති
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රළබීසභන් ඳසු “භභ දළන් සේ සේ තත්ත් රළබීත් යි” භහනඹ ඇති විඹ වළ. එඹ
සසශස ධමූඹක් ඵ දළන දුරු ශ ුතතු ඹ. භහනඹ සවේතුසන් තභන් රද සිඹලු
ධයහන භහඳත්තීන් පිරිහී ඹහ වළ. එඵළවින් බහනහ තුක න් භහන්නඹ ආදී
සසරස ඇතිය සනොළනීභට ඵරහ ත ුතතුඹ.
ක්භන් බහනහ නහහී භනහ සිත තළන්ඳත් යන, ඵරතු භහධි ඇති
යන, සඵොසවෝ අනුස ඇති ඉරිඹේකි. සභහිදී සභභගින් ථීනත්ේධහදී අරේ
දුරුය බහනහසේ අේඩ ඵ, යත් ඵ ඇති ය ත වළ. පුයහණසේ
ළඩසිටි වීයඹන්ත උතුසභෝ ක්භන් බහනහසන් අර්හත්ඹට ද ඳත් වී ඇත.
පිරිනින් ඳෆභ ඳහ ක්භසන් දී භ සිදු ය ඇත. එඵළවින් බහනහ කිරීසේ දී ඇති
න ථීනත්ේධහදී අරේ දුරු කිරීභට ක්භන් බහනහ ද ශ ුතතු ඹ. ඒ වහ
පිඹය ංඥහ බහවිත ශ වළ. එසභන් භ ගුරු උතුභන් වන්සේරහසග් උඳසදස
ඳරිදි ඳයංසේ දී ඩන්නහ ව ෆභ බහනහක් භ ක්භන තුශ දී ද ළියඹ ුතතු යි.
එසේ භ සිටීභ, ළතපීභ ඹන ඉරිඹේ සද තුශ ද ඔඵ ඩන ෆභ භටවනක් භ
බහවිත කිරීභට හුරු ය ත ුතතු ඹ. සභසේ තය ඉරිඹේසන් භ බහනහ යන විට
අතයක් නෆය, සනොසිස, ක්ච්චහරී විසිඹ වළ. අේඩ සඹෝනිසෝ
භනසිහයඹක් ඳළළත්විඹ වළ. සභසේ තය ඉරිඹේසන් භ ද පුයහ භ සිහි
නුණින් බහනහ භනසිහයඹක් ඳත්න්නහට තභහ ඵරහසඳොසයොත්තුන බහනහ
පතිපර ඉක්භනින් ශඟහ ය ත වළ.
එ අයමුණ සිත සථිය, පඵර, ේපර්ණ ඒහග්රතහඹකින් ුතතු 
යහ සන සිටීභ ධයහනඹ සබහඹ යි. එහි දී සිත අයමුණට ඉතහ භ ශං එහි
කිහ ඵළ ඳතී. භහධි අයමුසේ භ සිත තදින් රළ ළනීභ නිහ සසශසුන්ට භතු
වීභට ඉඩක් නළත. එඵළවින් සසශස දහරන අ්ථථසඹන් “ධයාන” නේ සේ.
ධයහනහං ඳ පථභ ධයහනඹ තුශ පඵර පට සේ. උඳචහය, අපූණහ ඹන භහධි
ර්ග සද තුශ භ සභභ ධයහනහං පට සේ. සභහිදී අං ලසඹන් ඒහ භහන
වුත් ඒහසේ ලක්තිඹ අතින් සනස නු ඇත. උඳචහය භට්ටසභන් ඳතින
ධයහනහං දුඵර න අතය අපූණහ භට්ටසේ ඳතින ධයහනහං පඵර නු ඇත.
පෘති හභහචය සිත්ර ද සභභ ධයහනහං ඳතින මුත් ඒහ ඉතහ දුඵර ඹ.
උඳචහය භහධි භට්ටසේ ධයහනහං ඊට ඩහ සඵොසවෝ පඵර ඹ. අපූණහ භට්ටසේ දී
එභ ධයහනහං ඉතහභත් ඵරත් ඹ.
යහඳහදඹට මභතෘඹ විරුේධ න්නහ සේ ද, හිංහට රුණහ විරුේධ
න්නහ සේ ද, ධයහනහංඹන් හභයහඹට විරුේධ සේ. හභඹන්සන් ඳභණක්
සනො අනය නීයණ ංයහත අකුරඹන්සන් ද සනො සන් ධයහන උඳදහ
ත සනො වළ. නීයණසඹෝ ධයහනහංඹන්ට පතිඳක්ෂ ධ්ථභසඹෝ ඹ. ධයහනහං
විසින් නීයණ ධ්ථභඹන් නු රළසබ්.
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පථභ ධයහන උඳචහයසේ දී දුක්ක්ෂෘන්ද්රිඹ නිරුේධ වු ද, භනහ සොට
සනොනන රද නිහ(නිසයෝධ භහතඹක් නිහ) භළසි භදුරු, විභ ඉරිඹේ, Rතු
විඳයහ ආදිඹ නිහ ඹළි ඹළිත් එභ දුක් සේදනහ වට ත වළ. නමුත් පථභ
ධයහනඹ තුශ දී දුක්ක්ෂෘන්ද්රිඹ භනහ සොට නන රද ඵළවින් (අතිලඹ නිසයෝධඹ නිහ)
පඵර ව ප්රීති, සු ඇති නිහ ද, ඒහ දුක්ක්ෂෘන්ද්රිඹට පතිඳක්ෂ නිහ ද ධයහනඹ තුශ දී
එභ දුක්ක්ෂෘන්ද්රිඹ නුඳදී. නමුත් පථභ ධයහනඹ තුශ සිටින විට පඵර ව විභ
ආයේභණඹක් සවේතුසන් ධයහනඹ බිඳී දුක් සේදනහ වට ත වළ. ඵරත්
ලබ්දඹහසග් ළටීසභන් පථභ ධයහනසඹන් නළගී සිටීභක් සිදුවිඹ වළ. “පථභ
ධයහනඹට භළදුණහුට ලබ්දඹ ණ ළදුණු ටුක් සේ” ඹළයි දහශව.
අරඳහචය ධයහනඹට භka, ආරහයහරහභ සතසේ භවත් ව යථචක්රනහදසඹන්
ුතක්ත ශඟින් භ සඳශට ගිඹ ඳන්සිඹඹක් තයේ ව ළල් සනොදළ, ලබ්දඹ ද සනො
අහ ධයහනසඹන් සනොනළගිට ධයහනඹ තුශ භ සිටිඹ ව. ඒ අරඳහචය ධයහන
ඵරසඹන් “ඳටික ංඥහ” පහීණ ශ නියි.
පථභ ධයහනඹහසග් උඳචහයක්ෂණසේදී නීයණඹන් පවහණඹ න්නහ සේ භ,
ේවිතිඹ ධයහන උඳචහය ක්ෂණසේ දී විතක්, විචහය සද පහීණ සනොසේ. අපූණහ
ක්ෂණසේ දී භ ේවිතීඹ ධයහනඹ විතර්ක, විචහයඹන් නළති උඳදී. එනේ, විතක්,
විචහය ේවිතීඹ ධයහනසේ පවහණහංඹන් සේ. ඕරහරි ව විතර්ක, විචහය නළති ඵළවින්
ද ඉතහ නිලසචර ඵළවින් ද, සුපන්න ඵළවින් ද, ේවිතීඹ ධයහනඹට භ “භාධිඹ”ඹළයි
කිඹ යි. ේවිතීඹ ධයහන උඳචහයසේ දී විතක්, විචහයසඹෝ අපහීණ ඵළවින් එහි දී
චිත්ත පීඩහක් ඇති ව විට සදෝභනසඹ උඳදී. ඹේ තළන සදෝභනසඹක් සේ
නේ එඹ න්සන් විතක්, විචහයඹන් ඇති නියි. ේවිතීඹ ධයහනඹ තුශ දී විතක්,
විචහයඹන් පහීණ ඵළවින් එහි දී සදෝභනසඹ නඳදී.
තතිඹ ධයහන උඳචහයසේ දී ප්රීතිඹ පහීණ වුත්, පීමත රඳරහඳඹන් නිහ
ඹළිත් ප්රීතිඹ ඉඳදිඹ වළ. තතිඹ ධයහනඹ තුශ දී ප්රීතිඹ ්ථහහයසඹන් නිරුේධ
ශ ඵළවින් එහි දී ප්රීතිඹ නළත. “කිරි සහ, සදනසන් ඉත් ශ ද රැ
සනොන්සන් නේ නළත සදන යහභ දි එන්නහ සේ” තතිඹ ධයහනසේ සුඹ ද
ප්රීතිසඹන් ඉත් යන රේසේ, ති ේඳජඤසඤසඹන් ුතතු සනොයක්නහ රේසේ
නේ නළත ප්රීතිඹට භ (සදන ධයහනඹටභ) ඳළත්සේ. ප්රීති ේපුතක්ත සේ. තුන්
න ධයහනසඹහි තතභජ්ඣත්තතහසේ ද, තිසේ ද, සුසේ ද ලක්තිඹ ඉතහභත්
පට උතුේ  ඳතී. එහි විත්ථ, විචහය, ප්රීති නළති නිහ සරෞකි සුඹන්
අතරින් සේ තුන්න ධයාන සුඛඹ උ්භ සුඛඹ සේ.

119

චතු්ථථ ධයහන උඳචහයඹ සෝභනසඹට ආන්න නිහ ද, අපූණහ පහප්ත
උසප්ක්ෂහ භළනවින් සනොයික්භ ව නිහ ද ඇතළේ විට චතු්ථථ ධයහන උඳචහයසේ දී
සෝභනසඹ ඉඳදිඹ වළ. නමුත් අපූණහ පහප්ත චතු්ථථ ධයහන උසප්ක්ෂහ ඇති
විටදී සෝභනසඹ නඳදී. මචතසි සු, දුක් සදසදනහ චතු්ථථ ධයහන
උඳචහයසේ දී භ පවහණඹ සේ. සුඹ ද පවහණඹ කිරීසභන්, දුක්ඹ ද පවහණඹ
කිරීසභන්, සඳය ව සෝභනස වහ සදෝභනසඹන් අසථංභ කිරීසභන් දුක් සනො ව
ද, ළඳද සනො ව , උසප්ක්ෂහ සභෘතිසඹන් පිරිසිදු ව චතු්ථථ ධයහනඹ රඵහ හඹ ශ
වළ. චතු්ථථ ධයහන උඳචහයසඹහි ඳතින තිඹ ඉතහ පිරිසිදු ඹ. චතු්ථථ ධයහනඹ
නහහි සිත පිරිසිදු යන, පබහසය යන, භෘදු මූණයබහඹට ඳත් යන අතය
එභගින් සිසත් ඳතින සසශස ධමූඹන් ද ඹටඳත් යනු රළසබ්. එඵළවින් යහහදී
නීයණඹන්සන් භන පඵර  භ නිදවස සේ. ඹේ භටවනක් ඩන විට සිත
විසිසයසතොත්, ආසරෝඹ අඩු සසතොත් ආනහඳහන ති සවෝ ඕදහත චතු්ථථ
ධයහනඹට භදින්න. භද සේරහක් එහි සිට සිත භනහ තළන්ඳත් වී ආසරෝභත්
ව විට ඹළිත් මර මූසථහනඹට ඳවසුසන් පිවිසිඹ වළ.
හයි දුක් සේදනහ පථභ ධයහන උඳචහයසේ දී ද, මචතසි
සදෝභනසඹ ේවීතීඹ ධයහන උඳචහයසේ දී ද, හයි සු සේදනහ තතිඹ ධයහන
උඳචහයසේ දී ද, මචතසි සෝභනස සේදනහ චතු්ථථ ධයහන උඳචහයසේ දී ද
ඹනුසන් එකින් එ පිළිසළින් ඵළවළය සේ. සේහ සුතභඹ ඤහණ ලසඹන්
සනො සභභ ධයහන භහඳත්ති ළන භනහ අසඵෝධඹක් තභ බහනහ අේදළීමේ
තුළින්භ පතයක්ෂ ය ත ුතතු යි.
සභභ බහනහන් අතරින් පීමත ඵ ඩහත් භ පට දළසනන්සන් “තතිඹ
ධයහනසේ දීඹ”. සභහි දී නිල් අවසේ දිහය සයඹහ සේ ඳටිබහ නිත්ත්ත පඵර 
පට සේ. සඹෝගී සිත ඩහත් ඳළවළඳත් න්සන් විතක්, විචහය, ප්රීති ඹන ධයහනහං
ඉත් වීසභනි. එඵළවින් සභඹ පඵර සුඹ කි. තය න ධයහනසේ දී අයමුණ
උසප්ක්ෂහ වත වීභ නිහ එහි සේදනහ භධයසථ සේ. තුන් න ධයහනසේ සුඹට
ඩහත් ඇලුසනොත් එඹ තය න ධයහනඹට ඵහධහකි.
“සුඹ සෝභනසඹට ද, සෝභනසඹ යහඹට ද පතය සේ”.
“දුක්ඹ සදෝභනසඹට ද, සදෝභනසඹ ේසේඹට ද පතය සේ”.
ධයහන භහඳත්ති විග්රවසේ දී චතු්ථථ නඹ ක්රභඹ, ඳංචභ නඹ ක්රභඹ
ඹනුසන් නඹ ක්රභ සදක් ඇත. තීක්ෂණ පහඥයින් ේවිතීඹ ධයහනඹ අධිසඨහන
යන විට විතර්ක වහ විචහය ඹන ධයහනහං සදභ එය ඉත් සේ. ඔහුට ප්රීති, සු,
ඒහ.%තහ ඹන ධයහනහං තුන හිත ේවිතීඹ ධයහනඹ ඳවශ සේ. සේ චතු්ථථ නඹ
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ක්රභඹ යි. භන්ද පහඥයින් ේවිතීඹ ධයහනඹ අධිසඨහන ශ විට විතර්කඹ ඳභණක්
ඉත් නු ඇත. ඔහුට විචහය, ප්රීති, සු, ඒහ.%තහ ඹන අං තයක් හිත ේවිතීඹ
ධයහනඹ ඳවශ සේ. ඔහුසග් තුන් න ධයහනඹ ප්රීති, සු, ඒහ.%තහ ඹන අං
තුනකින් භන්විත නු ඇත. සේ ඳංචභ නඹ ක්රභඹ යි. ඳංචභ නඹ ක්රභසේ දී
ධයහනහං ඳවක් ද, චතු්ථථ නඹ ක්රභසේ දී ධයහනහං වතයක් ද සේ. පුේර
චරිතහනුූලර නුණ භ අඹට ඳංචභ නඹ ක්රභඹත්, නුණ තිුතණු අඹට චතු්ථථ
නඹ ක්රභඹත් බුදුයජහණන් වන්සේ විසින් සේලනහ ය ඇත.

භහධි බහනහ නහහි සඵොසවෝ ආනිං සන සදන්නකි. එනේ එඹ :

දිට්ඨධේභ සු විවයණඹ පිණි ඳතී.



ඤහණ දසන ඳටිරහබඹ පිණි ඳතී.



ති ේඳජඤසඤඹ පිණි ඳතී.



ආශ ධමූඹන් ක්ෂඹ කිරීභ පිණි ඳතී.

එසභන් භ භහධි බහනහ ඩන්නහ භනහ තින්තසඹක් සයි, භනහ
සිල්න්තසඹක් සයි. ත ද ඔහු නිතයභ සිහි නුණින් හඹ යයි,
හභසතන්ට ආලහ සනොයයි, සිඹල්රන්ටභ සිඹලු තන්හි ප්රිඹ සේ, නිතයභ
ප්රීතිසඹන් ටුතතු යයි. පසෝඳහරී සිතුවික  ඇති සනො සයි, වළඬීේ – ළශපීේ
සනොයයි, නිතයභ බහනහකින් භ ටුතතු යන්නට සය දයයි. භනහ සර ඉතහ
සිුතේ භථ බහනහ පගුණ ශ අඹට ඒ භගින් විවිධ අත්දළීමේ රළසඵනු ඇත.
හත, පිත, සභ ආදිඹ ද කුසේ ඳතින ඇතළේ සයෝඹන් ද ඉතහ සක්ෂභ භහධි
ඵරසඹන්, අධිසඨහන ඵරසඹන්, සිණ, මභතෙ ධයහන ඵරසඹන් සුඳත් ය ත
වළකි ඵ ද ඔහු අත් දීම. භහධි බහනහන් ළීභ නිහ නහභ ඹ වහ ේපුතක්ත
ව, භහධි සුසඹන් නිඳන් අති පීමත ව රඳරහඳඹන් සඹෝගීන් වන්සේසග් රඳ
සේ වට නී. එභ නිහ ඔහු ධයහනසඹන් නළගී සිටිසේ ද ලන්ත ව හයි සුඹක්
අනුබ යයි. නහභ සඹන් මචතසි සුඹ ද, හයි සුඹට සවේතු ව
රඳරහඳ ඉඳද වීසභන් හයි සුඹ ද ධයහන රහභිඹහ අනුබ යයි.
රඳහචය, අරඳහචය භහධි, හභහචය ධමූඹන්ට ඩහ අතිලයින් සිුතේ සේ.
එසභන්භ ඒහ ලහන්ත ද පීමත ද සේ. අසට භහඳත්ති දක්හ ඇති සිඹලු භහධීන්හි
එකින් එ පිළිසළින් ඉවශට ඹත්භ සිුතේ ඵ, ලහන්ත පීමත ඵ ළිය නු ඇත.
අලුත් සභෝට්ථ යථඹක් ත් තළනළත්තහ මුර දී එඹ දළීමසභන් භවත් තුටට ඳත් සේ.
දළිය ආලහසන් එඹ ඳරිවයණඹ යයි. රක් ඳහවිච්චි ශ ඳසු එඹ විකුණහ දභහ ඊට
ඩහ සවො එක් න්නට සිසත්. එසභන් භ චතු්ථථ ධයහන රහභිඹට ද ර දී එඹ
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එඳහ වීභ තුළින් ඊට ඩහ පීමත ව අරඳහචය ධයහන රඵහ ළනීභට සිසත්. ඒ
පුහුදුන් සිසත් සබහඹයි. ධයහන නිහන්තිසඹන් ුතක්ත ධයහන රහභීන්
සනොපිරිහුණු ධයහනඹකින් හරක්රිඹහ සශේ නේ ඔහු ඒහන්තසඹන් භ බ්රවසභ
සරෝඹ උඳදී. එසේ බ්රවසභ සරෝර උඳදින්සන් තභන් රඵහ සන ඇති ඒ ඒ
ධයහන භට්ටේ අනුයි.
සසේ සතත් සභභ සරෞකි භහධි, භහඳත්ති, ධයහන, අභිඥහ ආදී සේ
සිඹල්රක්භ ඳරිවහණිඹට ඳත්න සුළුඹ. ඳෘතග්ජන ව අභිඥහ රහභි ෘේධිභතුන් ඳහ
ඒහසඹන් පිරිහී සොස අඳහත වීභ සිදු නු ඇත.

සිවුරු වශ සොයාසග් කතා ්තු
සෝහනිජ ේඩගිරි නළභති ඳ්ථතසඹහි එක් සරන අඩු ආලහ ඇති, රද
සදයින් තුටු න, සිල්ත් ව ධතහංධය, ආයණය භික්ෂු නභක් සසේ. ඉක්බිති
එක් සොසයක්, සොය මුරක් භ එහි අවුත් ඒ භික්ෂු නභසන් සභසේ විචහසශේ ඹ.
“සහමීනි, සේ සරසනහි න්නහ ව ඔඵට අවුරුදු ීමඹක් ත වී දළයි දළන
නු ළභළත්සතත්”, යි ඹනුසනි. එවිට භික්ෂු, “ත්තඹ භභ අවුරුදු ඹක්
මුළුල්සල් තනි, සදළන්සනක් නළති, භෘසඹකු සභන් සිතහ සන සභහි
නියතුය ත්”. ඹනුසන් ීමඹ. අවුරුදු ඹක් හඹ සොට ඔඵ විසින් ඹේ කිසි
ධයහනඹක් සවෝ භහඳත්තිඹක් සවෝ අභිඥහක් සවෝ රේසේ දළයි සොයහ විචහසශේ ඹ.
“භභ භතක් සවෝ ධයහනඹක් සවෝ භහ්ථ පරඹක් සවෝ අනය විසලේඹක් සවෝ
සනොරළබුසත්. සිල් පිරිසිදු සොට විසේසඹන් ඇළුසේ සත්” යි භික්ෂු නභ ීම
ඹ. එවිට සොයහ සභසේ ීම ඹ. “සහමීනි සිල් ඳභණකින් ඔඵ භවත් සදඹක් විනහල
ය ත්තහ ඹ. යවත් ඵ රළබීභ පිණි වහ උත්හව ශ භළනවි” යි ඹනුසනි.
ඳසු ඔහු ඳුළු පිරුණු සනත් ඇති තභ අතීත පුත සතරුන් වන්සේට සභසේ
පහල ශ ව. “සඳය ඳළවිදි වී සේ සරසනහි විස භභ අභිඥහන්සන් ඳයසතයට
ගිසඹත්. දිළ ද දි ණ ද පිරිසිදු සශත්. ෘධි ඵර රළබුසත්. සඳය විස ආත්භ
දුටුසත්. අනුන්සග් සිත් දළන තිත්. සභසේ අභිඥහරහභී ව භභ ඒ ඵරඹන්හිභ ඇලී
යවත් පරඹ රඵහ ළනීභට පභහද වීත්. ඉක්බිති එක් දිනක් ස හරසේ
ධයහනසඹන් නළගිට, සරසනන් නික්භ සදොයඵහ ශඟට සොස සිටිසඹත්. භහ එහි
සිටින ල්හි අරංහයසඹන් ළයසුණු සොඳළු දළරිඹක් දුටිත්. ඇඹ දුටු සසණහි
භට යහ වත සිතක් උඳේව. සභසේ යහඹ උඳන් විට භහ මුශහ ව සිහි
ඇත්සතක් වීත්. ඒ යහ සිත නිහ භ භවණත්න් ඉත් වී දළරිඹ සොඹත්න්
සොයේ යන්නට ඳටන් තිත්. ඳසු භභ සොසයක් වී සය වීය ව දක් ව අනය
සොරුන් ඳණස සදසනකුන් සොඹහ තිත්. ඒ සොරුන් භ සොස භභ එභ සඹ
ට සොට ඵරවත්හයසඹන් ඒ සතෘඹ සන ගිසඹත්. ඒ වහ පභහද ව භහ විසින්
සඵොසවෝ ඳේ යන රදී. එසවයින් භභ අඳහසේ ටු දුක් විඳීභට නිඹත සිටිත්. ඒ
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හභඹ සවේතුසන් භවජනඹහ සඳශහ ධනධහනය රැස ශ නමුත් හභඹන්සන්
තෘප්තිඹට සනොඳළත්ණිසඹත්. භහ විසින් සඳය ඹේ ධයහනහදී විසලේ ගුණඹක්
රේසේ නේ ඒ සිඹල්ර හභඹ නිහ විනහල විඹ. ධයහන-අභිඥහ-භහඳත්තීහු හුසදක්
ක්සල්ල භනඹ පිණි සති. නුණළති සහමීනි, භහසග් ීමභ අහ ඔඵට ංසේඹ
ඇතිසේහ! සිසත් ඟඹට සනොගිඹ භළනවි. පභහද වීසභන් විනහල සනොනු භළනවි.
සිතට ඟ වීසභන් පභහදඹ ඳළත්ණි පුේරසඹෝ සනොසඹක් දුක් අනුබ සසයත්.
ඔඵසග් ආුත ද සසේ, ේධ්ථභඹ ද සසභන් පිරිසවේ. එඵළවින් ංසේඹ උඳදහ
විඳසනහ බහනහසේ සඹසදනු භළනවි යි ඹනුසනි.
සභසේ ඒ සොයහ විසින් අහද යනු රළබ ඒ භික්ෂු නභ බහනහසේ සඹදී
සනොසඵෝ දිනකින් යවත් විඹ. එවිට තුටු ව ඒ සොය සදටු සතසේ තභහසග් ධනඹ
සඹොදහ ඒ සොරුන් රහ එතළන්හි පහහදඹක් යවී ඹ. ඒ සතය නභ සොයහසග්
අහද නිහ ේධ්ථභ ේඳත්තිඹ රඵහ සසශස පිරිනිවීභට ඳත් විඹ. ඳසු ඒ
සතරුන්ට සදවිඹන් හිත සරෝඹහ භ පලංහමුසඹන් නභසහය ශ ව. ඒ
ධ්ථභඹ උත් ඳභණකින් ත්, සිල් රැකි ඳභණකින් ත් සනො ආශක්ඹ සොට
භවයවත් බහඹට ඳත් ව නියි. දහහක  භ සයන් අතත්දුණු නියි. සභසේ
අභිඥහරහභීන්සග් සිත ඳහ හභසඹන් අපිරිසිදු න ඵ දත ුතතුඹ.
එඵළවින් අඳසග් ද සේ ඳරිශභඹ විඹ ුතත්සත් සරෞකි ේඳත් තය ය
ළනීභට සවෝ පුේරඹන් භවිත යත්න් අහභහනයඹ පහතිවහයඹන් දළක්වීභට
සවෝ සනො, සරෝසෝත්තය අධිභඹන් භෘධිභත් යසන දීර්ඝ ව ංහයසේ
අනහදිභත් හරඹ සිට විඳින දු අන් කිරීසභයි. භහධිභත් සිතක් ඇති
තළනළත්තහට සභභ භථ බහනහන් අතිලයින් භ යත් ඹ. නමුත් එහි ඇළී
සිටීසභන් රින් ළශවීභක් සිදු සනොනු ඇත. භහධිඹ ආුතධඹක් ය සන
ඳඤසචසන්ද්රු ංයහත සරෝඹ තුශ තයඹ සොඹහ ඹෆභට ඔඵ විදශූනහ බහනහ
ඇයඹිඹ ුතතුඹ. සිඹලු සඹෝහචයඹන් වන්සේරහට භ භහර්ග – පර, නින් සු
අසඵෝධඹ පිණි භ සේ චිත්ත විශුද්ධිඹ ඒහන්තසඹන් භ සවේතු හනහ
සත්හ. !.
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නාභ – රඳ
හවේතු - පර හ ොට
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රඳ

ර්මථාාන

„„ ාඤථච, භික්ඛහේ, භික්ඛු න රඳඤථඤූ හවෝති? ඉධ, භික්ඛහේ, භික්ඛු
ඹං කිඤථචි රඳං බ්ඵං රඳං „චත්තාරි භවාභතානි, චතුන්නඤථ ච භවාභතානං
උඳාදාඹ රඳ‟න්ති ඹාාභතං නප්ඳජානාති. ඒං හඛෝ, භික්ඛහේ, භික්ඛු න
රඳඤථඤූ හවෝති”.
(භවා ග ොඳාර සූත්රඹ)
“භවගණනි! ය දුකින් නිදව් වීභට ම්බුදු සුගනහි ඳැවිදි ඵ
රඵා ත් භික්ෂු ගේගමනම් පයඳඹ ළිබඳඵ බගඵයධඹ නැත්ගත ව ගද ද?
භවගණනි! ය දුකින් නිදව්වීභට ගම් ලානගඹහි ඳැවිදි ව භික්ෂු
ඹම්කිසි පයඳඹ ව ගද නම් ඒ සිඹලු පයඳගඹය තයභවා භතගඹයඹ. භවා
භතඹන් ඇසුරු ගේොට ඳත්නා ව පයඳගඹය ඹැයි තත් ව ඳරිද්ගදන්
ගනොදන්ගන් ගද ද, භවගණනි! ගභගම භික්ෂු පයඳඹ ළිබඳඵ බගඵයධඹ
ඇත්ගත ව ගනොගද”. ගම් ළිබඳඵ එභ සූත්ර බටුාගහි ගභගම දැ වගද.
“න රඳඤථඤූ හවෝති” ඹනු පයඳඹ ළිබඳඵ බගඵයධඹ නැත්ගත ව ගද. ගභහි
“චත්තාරි භවාභතානි, චතුන්නඤථච භවාභතානං උඳාදාඹරඳං” ඹනුගන් දාශ
පයඳඹ ණන් ලගඹන් ගවය මුට්ඨාන (වට න්නා ගවමතු) ලගඹන් ගවය ඒ
ගදඹාේායගඹන්භ ගවය ගනොදනී.
ණන් ලගඹන් ගනොදැනීභ නම් “චක්ඛාඹතනං, හෝත-ඝාණ-ජිේවාාඹාඹතනං, රඳ-ද්ද-ගන්ධ-ය-හපොට්ඨබ්ඵාඹතනං, ඉත්ථින්ද්රිඹං, පුරිසින්ද්රිඹං,
ජීවිතින්ද්රිඹං, ාඹවිඤථඤත්ති, චීවිඤථඤත්ති, ආ ාධාතු, ආහඳෝධාතු, රඳථ
රහුතා, මුදුතා, ම්භඤථඤතා, උඳචහඹෝ, න්තති, ජයතා, රඳථ අනිච්චතා,
ඵළී ාහයෝ ආවාහයෝ” ඹන ගභහි චක්ෂු – ගයත – ඝාණ – ජිදවා – ේාඹ ඹන
ආධයාත්ක ේ ආඹතනඹන් ද, පයඳ – ද්ද – න්ධ – ය – ්ඳශූ ඹන ඵාහිය
ආඹතනඹන් ද, ්ත්රී ඉන්රිඹ – පුරි ඉන්රිඹ – ජීවිගත්න්රිඹ – ේාඹවිඤ්ඤත්ති –
චීවිඤ්ඤත්ති – ආේාධාතු – ආගඳයධාතු ළිබඳඵ ද, පයඳඹාගේ රහුතා – මුදුතා –
ේම්භඤ්ඤතා – උඳචඹ – න්තති – ජයතා – බනිතයතා – ේඵලිංේාය ආවායඹ
ඹන ගම් ඳ්විසි පයඳඹන් ළිබඳඵ ගනොදනී ද, ඹම් ගම බඳණ්ඩිත ග ොඳල්රා ණන්
ලගඹන් ඹන්ගේ ්පයඳඹ ගනොදනී ද, එගමභ ගම් භික්ෂු ණන් ලගඹන්
පයඳඹ ගනොදනී ද, ඹම් ඳරිද්ගදකින් ග ොඳල්රාගේ  මවඹ ගනොැගේ ද,
එඳරිද්ගදන් ඒ භික්ෂු ලර - භාධි විදශූනා භාගූ - පර නිවූාණගඹන් ගනොැගේ.
ම්පර්ණ ගනොගද. එඵැවින් නිවූාණාගඵයධඹ ේැභැත්තහු විසින් නාභපයඳ
ඳරිච්ගේදඹ ම්පර්ණ ේශයුතුභඹ.
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පයඳඹ ළිබඳඵද ගභගම ද ගද්ලනා ගේොට ඇත. “භවගණනි, කුභන ේරුණකින්
පයඳඹ ඹැයි කිඹන්ගන් ද, භවගණනි, බිගදන්ගන්නු යි පයඳඹ ඹැයි කිඹත්. කුභකින්
බිගදන්ගන් ද ඹත්, ලතගරන් ද, උ්ණගඹන් ද, ාගින්ගනන් ද, ළිඳාගඹන් ද,
ාතගඹන් ද, ගල් උයා ගඵොන භැසි භදුරු ර්ඳ ආදීන්ග න් ද ගඳගශන ඵැවින්
පයඳඹ ඹැයි කිඹනු රැගේ.”
විදශූනා බානාට ඵැ ැනීභට මුල්න ේමූ්ථාන බයමුු  ගදේකි. එනම්
“රඳ ර්මථාාන” වා “නාභ ර්මථාාන” ඹන ගදේයි. පයඳ ේමූ්ථාන ැීමගභහිදී
ම්පර්ණ ේඹභ “ඳඨවි, ආහඳෝ, හත්හජෝ, ාහඹෝ” ඹන ධාතු තගයන් භන්විත
න ඵ දැන ත යුතුඹ. ගභගම දැේ ැනීභ විදශූනාට ඵැ ැනීගම් ගදොයටු ගද.
ඳඨවි ආදී ධාතු තය ඳවසුගන් ටවා ැනීභ දවාත් බානාට ඵැ ැනීගම්
ඳවසු වාත් එභ ධාතන්ගේ ්බා රක්ෂණ බනු ඒා ගේොට් ගදොගශොේට
ගඵදා ද වා ඇත. ඒා එකින් එේ භනා පගුණන ගම ධාතු භනසිේාය බානා
ැඩිඹ යුතුඹ. ඒ ෑභ රක්ෂණඹ වභ පථභගඹන් ලීරයගඹහි එ ව තැනකින්
වඳුනාග න ඳසු මුලු සිරුය පුයාටභ ඒා ඳතින බයුරු භනසින් දැේ ත යුතුඹ.

 එභ රක්ෂණ ගදොගශො ගභගමඹ.
1.
2.
3.
4.

තල්ලු වීභ
තද වීභ
යළු වීභ
ඵය වීභ

5. ආධාය වීභ
6. භෘදු වීභ
7. සිනිදු වීභ
8. ැවැල්ලු වීභ

9. සිසිල් වීභ
10. උු සුම් වීභ
11. ඇලීභ
12.ැගිීරභ,
ඹනුගනි.

බානා

ශ යුතු අයුරු

ආනාඳානතිගඹන් ගවය ඕදාත ේසිණගඹන් චතුර්ථ ධයානඹට භදින්න.
එගමත් නැතිනම් තභාට වැකි ආේායඹකින් වැකි ඳභණේට සිත නිල්චර,
න්සුන් තඵා න්න. ඉන්ඳසු,

1. තල්ලුන ඵ
භාධිභත් ව සිතින් තභ ඵඩ වා ඳපු පගද්ලඹ බයමුු  ේයන්න. එවිට ඔඵ
ආල්ා පල්ා ේයන විට ඵඩ වා ඳපු පගද්ලගේ සිදුන තල්ලුවීගම්, චරනඹ
වීගම් ්බාඹ ඔඵගේ භනට බයමුු  නු ඇත. එවිට එභ ්බාඹ තත්
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ගවොඳින් පේට න ගත ව එභ බයමුගණහිභ සිත එේ ේයන්න. එනම්, එභ
බයමුගණහිභ සිත ළිහිටුා ග න නැත නැත තල්ලුවීභ...../// ඹනුගන් දි ටභ
භනසිේාය ේයන්න. ඳසු ගම් බනුායගඹන් මුලු ලීරයගේභ තල්ලුවීගම් ්බාඹ
භනා පේටන ගත ව තල්ලුවීභ ..../// ඹනුගන් දි ට භනසිේාය ේයන්න.
එගමත් නැතිනම් භාධිභත් සිතින් යුතු වෘදගඹහි ක්රිඹාේාරිත්ඹ නිා
නාඩි ැගටන ආේායඹ ගවය, ලීරයගඹහි සිදුන ගනත් ඹම්කිසි චරන ්බාඹ ව
ගවය බයමුු  ේයන්න. බනතුරු එහිදී සිදුන තල්ලුවීගම්, චරනඹවීගම් ්බාඹ
භනසින් දකික න් තල්ලුවීභ..../// ඹනුගන් නැත නැත භනසිේාය ේයන්න.
ගභහි දී සිරුය පුයාභ ැඵෑටභ සිදුන තල්ලුන, චරනඹන, ගතයගඳන,
ඉහිල්ගන, ඇමගයන, ්බාඹන් ඉතා සියුම් ගර භනා භන තුශ පේට නු
ඇත.

2. තද ඵ
ගඳය ගම භාධිභත් ව සිතින් යුතු තභ දත් ඇඳි ගදේ එේට තද ේයන්න,
ගතයඳන්න. එවිට තද තිඹ කුභ වදැයි වඳුනා ත වැකිනු ඇත. ඳසු එඹ බුරුල්
ේය තල්ලුවීගම් ්බාඹ පේට ේය ත් ගරසින්භ තදවීභ..../// ඹනුගන්
භනසිේාය ේයක න්, ලීරයගඹහි ගේොටසින් ගේොට මුලු ේඹ පුයාභ ඳතින තද
තිඹ භනා පේට ේය ත වැේ.
ත ද බත ක ට ගභොරාග න තද කිීරභ බයමුු  ේයග න ද, ලීරයගඹහි ඒ ඒ
ගේොට් නැවී තද වී ඇති ැටි බයමුු  ේයග න ද තදවීභ.../// ඹනුගන්
භනසිේාය කිීරභ තුබඳන් තදවීගම් ්බාඹ බගඵයධ ේය ත වැේ. ඒ තුරද සිත
භාධි ත ේර වැකි විට “තල්ලුවීභ – තදවීභ” ගදේභ භාරුගන් භාරුට
භනසිේාය ේයන්න.

3. යළු ඵ
භාධිභත් සිතින්, දිගන් දත් වා උඩු තල්ර ළිරිභැදීගභන් ගවය බතුල් ඳතුල්
ළිරිභැදීගභන් යළු තිඹ ගවත් ග ොගයයසු තිඹ වඳුනා ත වැකි නු ඇත. එගම
වදුනාග න එභ යළුඵ පේට ඳතින පගද්ලඹේට සිත තඵාග න ගඳයගමභ
යළුවීභ ..../// ඹනුගන් දි ටභ භනසිේාය ේයන්න. බනතුරු ලීරයගේ ගේොටසින්
ගේොට මුළු ේඹ පුයාභ යළු තිඹ ඳතින බයුරු භනා පේට ේය ත යුතුඹ.
ඳසු ගම් රක්ෂණ තුනභ එේට ග න “තල්ලුවීභ – තදවීභ – යළුවීභ” ඹනුගන්
එභ රක්ෂණඹන් ැටගවන ආේායඹට නැත නැත භනසිේාය ේයන්න.
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4. ඵය ඵ
ම් බත්ර භත දකුු  බත්ර තඵාග න සිටින විට ම් බත්රට ඹම් ඵය ව
දැගනනු ඇත. එගභන්භ හි භද ව ඳවතට නභන විට, ාඩි වී සිට නැගිටීභට
උත්ාව ේයන විට, බත් ගදේ ගදඳට විහිදා සිටින විට ඵය ඹනු කුභ වදැයි
ටවා ත වැේ. එගභන්භ මුලු සිරුගයහිභ ඒ ඒ ගේොට් ඒ ඒ ගේොට්රට ඵය වී
ඳතින වැටි භනසින් දකික න් ඵයවීභ..../// ඹනුගන් දි ට භනසිේාය ේයන්න.
මුලු ලීරයඹ පුයාභ ගභභ ්බාඹ පේට ේය න්න. ඳසු ඉවත කී රක්ෂණ තයභ
එේට ග න “තල්ලුවීභ - තදවීභ – යළුවීභ - ඵයවීභ” ඹනුගන් එභ රක්ෂණඹන්
ැටගවන ආේායඹට නැත නැත භනසිේාය ේයන්න.

5. ආධායන ඵ
ලීරයඹ ඉදිරිඹට නභා ඹබඳ ෘජු තඵා න්න. එවිට ලීරයඹ චිත්ත කිරිඹ
ාගඹය ධාතු ගවමතුගන් ෘජු ඳතී. ේඹ එගර ෘජු ඳත්න ඵරඹ නම්
ආධාය වීභයි. දියාගිඹ ග ඹ ව ේඩා ගනොැටීභට තය ටින් මු වකු ා ඇතුා
ගම ගම් ේඹ ද ගනොැටීභ ළිණි ගභභ ආධාය වීභ, දැීරභ, ඉසිලීභ නම් ව ල වතිඹ
උඳේාය ගද. ගභගම ගභභ රක්ෂණඹ මුලු ලීරයඹ පුයාභ ඳතින ආේායඹ භනසින්
දකික න් ආධායවීභ.../// ඹනුගන් නැත නැත භනසිේාය ේයන්න. ඳසු ඉවත
කී රක්ෂණ තය භ එ ව ග න “තල්ලුවීභ – තදවීභ – යළුවීභ – ඵයවීභ ආධායවීභ” ඹනුගන් එභ රක්ෂණඹන් ැටගවන ආේායඹට නැත නැත
භනසිේාය ේයන්න.

6. සිනිදු ඵ
ගතොල්ර ඹටිඳැත්ත දිගන් ළිරිභැදීගභන් වා දිගහි ඹටිඳැත්ත
ගතොල්ලන් ළිරිභැදීගභන් සිනිදු ඵ භනා පේටේය ත වැකිඹ. ඳසු මුලු
ලීරයඹ පුයාභ සිනිදු ඵ ඳතින ැටි දකික න් සිනිදුඵ.../// ඹනුගන් නැත
නැත භනසිේාය ේයන්න. බනතුරු ඉවත කී රක්ෂණ ඹභ ඹබඳත් ළිබඳගරට
“තල්ලුවීභ – තදවීභ – යළුවීභ – ඵයවීභ – ආධායවීභ - සිනිදුවීභ” ඹනුගන් එභ
රක්ෂණඹන් ැටගවන ආේායඹට නැත නැත භනසිේාය ේයන්න.
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7. භෘදු ඵ
ේම්මුගරහි ඇතුල් ඳැත්ත ගවය ගතොර, ැවැල්ලු ේය දිගන් තදේය
ඵැලීගභන් ද, ඵාහු – ේරඹ ආදී තැන් ැවැල්ලු ේය බතින් ක රිේා ඵැලීගභන් ද
ගම් භෘදුඵ වඳුනා ත වැකිඹ. ගභගම භෘදු ගභොගශො ව, බුරුල් ්බාඹ ේඹ පුයාභ
ඳතින ආේායඹ භනසින් දකික න් භෘදුඵ.../// ඹනුගන් නැත නැත භනසිේාය
ේයන්න. එඹ ගවොඳින් පේට ව ඳසු ඉවත කී රක්ෂණ ඹ ද භ එ ව ග න
“තල්ලුවීභ – තදවීභ – යළුවීභ – ඵයවීභ – ආධායවීභ – සිනිදුවීභ – භෘදුවීභ”
ඹනුගන් එභ රක්ෂණඹන් ැටගවන ආේායඹට නැත නැත භනසිේාය ේයන්න.

8. ැවැල්ලු ඵ
භාධිභත් ව සිතින් යුතු ලීරයඹ ධයණගඹන් ගතොය තඵාග න සිටීගභන්
ගභභ ැවැල්ලුඵ පේටේය ත වැේ. ගභගම මුලු ේඹ පුයාට ඳත්නා
ැවැල්ලුඵ, ඵයනැති තිඹ පේටේය නික න් ැවැල්ලුඵ..../// ඹනුගන්
නැත නැත භනසිේාය ේයන්න. එඹ ගවොඳින් පේට ව ඳසු ඉවත කී රක්ෂණ
තද භ එ ව ග න “තල්ලුවීභ – තදවීභ – යළුවීභ – ඵයවීභ – ආධායවීභ –
භෘදුවීභ – සිනිදුවීභ - ැවැල්ලුවීභ” ඹනුගන් එභ රක්ෂණඹන් ැටගවන
ආේායඹට නැත නැත භනසිේාය ේයන්න.

9. උණුසුම් ඵ
ගඵල්ගරහි ඹටි ඳැත්තට ළිටි බත්ර තැබීගභන් ගවය කුට බත තැබීගභන්
ගම් උු සුම් ්බාඹ වඳුනා තවැකිඹ. ඳසු මුලු ලීරයඹ පුයාභ උු සුම්ඵ
ඳතින ැටි භනසින් දකික න් උණුසුභ.../// ඹනුගන් නැත නැත භනසිේාය
ේයන්න. බනතුරු ඉවත කී රක්ෂණ බටද භ එ ව ග න“තල්ලුවීභ – තදවීභ –
යළුවීභ – ඵයවීභ – ආධායවීභ – භෘදු වීභ - සිනිදුවීභ – ැවැල්ලුවීභ – උණුසුම්වීභ”
ඹනුගන් එභ රක්ෂණඹන් ැටගවන ආේායඹට නැත නැත භනසිේාය ේයන්න.

10.

සිසිල් ඵ

නාසිේාගන් ඇතුල්න ආල්ා ායුගහි සිසිල්ඵ ටවා න්න. එගමභ
ඇඟිල බගින් සිරුගයහි නියායණඹ ව තැන් බල්රා ඵැලීගභන් ද සිසිල්ඵ
ටවා ත වැේ. බනතුරු මුලු ලීරයඹ පුයාභ සිසිල්ඵ පේටේය නික න්
සිසිල්ඵ.../// ඹනුගන් නැත නැත භනසිේාය ේයන්න. ඳසු ඉවත කී රක්ෂණ
නඹද භ ළිබඳගරට “තල්ලුවීභ – තදවීභ – යළුවීභ – ඵයවීභ – ආධායවීභ –
භෘදු වීභ – සිනිදුවීභ – ැවැල්ලුවීභ – උණුසුම්වීභ - සිසිල්වීභ” ඹනුගන් එභ
රක්ෂණඹන් ැටගවන ආේායඹට නැත නැත භනසිේාය ේයන්න.
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11.

ඇහරන ඵ

ලීරයගඹහි ම්, භ්, නවය, ඇට ආදී සිඹල්රභ එේට ඵැඳී ඇති ආේායඹ
ගවය ගදගතොර, දි ගේශලන් ඇලී ඇති ආේායඹ ගවය දවඩිගඹහි ඇගරන තිඹ
ගවය භනසිේාය ේය ඇලීම් ්බාඹ ටවා න්න. ඵැලුනඹේට ජරඹ ළියවා ගම
ගල් භ භගින් යාග න සිටී. ම් – භ් – ඇට, නවයලන් ගරාග න සිටී.
ළිටි ගවය සිගභන්ති රට තුය ්ල්ඳඹ ව දැම විට ඒා ගුල න්නා ගම ඇගරන
්බාඹ ටවා ත වැේ. ගභගම ව ගම් ආඵන්ධන තිඹ (ඇලීභ) නැතිනම්
ලීරයගඹහි ගේොට් ඒ ගම් බත විසිය ඹනු ඇත. ගභභ රක්ෂණඹ මුලු ලීරයඹ පුයාභ
ඳත්නා ැටි පේටේය නික න් ඇලීභ.../// ඹනුගන් නැත නැත භනසිේාය
ේයන්න. ඳසු ඉවත කී රක්ෂණ දඹද භ එ ව ග න ළිබඳගරට “තල්ලුවීභ –
තදවීභ – යළුවීභ – ඵයවීභ – ආධායවීභ – භෘදු වීභ – සිනිදුවීභ – ැවැල්ලුවීභ –
උණුසුම්වීභ – සිසිල්වීභ – ඇලීභ” ඹනුගන් එභ රක්ෂණඹන් ැටගවන ආේායඹට
නැත නැත භනසිේාය ේයන්න.

12.

ැගිහයන ඵ

ේටට ගේශ උනන ආේායඹ ගවය නවය ැල්ලන් ගල් රන ආේායඹ
බයමුු  ේය භනසිේාය කිීරගභන් ගම් ැගිගයන ්බාඹ ටවා ත වැේ. ළිටි
ගවය සිගභන්ති රට තුය ැඩිපුය දැම විට ඒා රා ඹන්නා ගම ැගිගයන
්බාඹ ද ටවා ත වැේ. ගභභ රක්ෂණඹ මුලු ලීරයඹ පුයාභ ඳත්නා ැටි
පේටේය නික න් ැගිරීභ.../// ඹනුගන් නැත නැත භනසිේාය ේයන්න. ඳසු
ඉවත කී රක්ෂණ එගේොගශො ද භ එ ව ග න ළිබඳගරට “තල්ලුවීභ – තදවීභ
– යළුවීභ – ඵයවීභ – ආධායවීභ – භෘදු වීභ – සිනිදුවීභ – ැවැල්ලුවීභ –
උණුසුම්වීභ – සිසිල්වීභ – ඇලීභ – ැගිරීභ” ඹනුගන් එභ රක්ෂණඹන් ැටගවන
ආේායඹට නැත නැත භනසිේාය ේයන්න.
බනතුරු එේ ඳර්ය්යිංේඹේදී ගම් රක්ෂණ ගදොගශොභ මුලු ලීරයඹභ බයමුු 
ේයග න ළිබඳගබඳන් භනසිේාය ේයන්න. ඳසු විනාඩිඹේ දී ගභභ රක්ෂණ
ගදොගශො ාය ගදේ ව ගවය තුන ව ද වා භනසිේාය කිීරභට වැකි න ගම පගුණ
ේය ත වැකිවිඹ යුතුඹ. එවිට සිත ැනින් බලය රක්ෂණඹ බයමුු  නු ඇත.
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ඉන් ඳසු ගභභ රක්ෂණ ගදොගශො ඳඨවි, ආගඳය, ගත්ගජය, ාගඹය ඹන
තයභවා ධාතන්ට ගූ ේය ගඵදා ත යුතුඹ. එනම්:I. ඳඨවි ධාතු :-තද ඵ, යළු ඵ, ඵය ඵ, භෘදු ඵ, සිනිදු ඵ, ැවැල්ලු ඵ
II. ආහඳෝ ධාතු :- ඇගරන ඵ, ැගිගයන ඵ
III. හත්හජෝ ධාතු:- සිසිල් ඵ, උු සුම් ඵ
IV. ාහඹෝ ධාතු :- තල්ලු වීභ, ආධාය වීභ,

ඹනුගනි.

බනතුරු ඳඨවි ධාතුගහි ඇති රක්ෂණ ඹ බතරින් ඳඨවි රක්ෂණ තුන ව ද
ආගඳය රක්ෂණ ගදේ ද, ගත්ගජය රක්ෂණ එේ ව ද, ාගඹය රක්ෂණ ගදේ ද
ඹනුගන් රක්ෂණ බට ව ගතයයා ත යුතුඹ. ඳසු ගභභ රක්ෂණ බට බනුළිබඳගබඳන්
ඹබඳ ඹබඳත් ගද ත් භනසිේාය ේයන විට තභ සිරුය වීදුරු කුට්ටිඹ ව ගම පේට
විඹ වැේ. එවිට තභ සිරුගර්, ඳඨවි ධාතුට බදාර රක්ෂණඹන්ට සිත තඵා ග න
ඳඨවි..../// ඹනුගන් භනසිේාය ේයන්න. එහිදී ඳඨවි ධාතු පේට නු ඇත.
බනතුරු ගඳයගමභ ආගඳය, ගත්ගජය, ාගඹය ඹන ධාතන් ද එකින් එේ
ළිබඳගබඳන් භනසිේාය කිීරභ තුලන් ඒ ඒ ධාතන් ද ගන් ේය වදුනා ත වැකි ගද.
බනතුරු ඹබඳත් මුලු ේඹභ භ්ථඹ ව ගර බයමුු  ේයග න ඳඨවි – ආහඳෝ –
හත්හජෝ – ාහඹෝ.../// ඹනුගන් එකින් එේ ගන ගනභ භනසිේාය ේයන්න.
(ගභහිදී ගම් ධාතු තය තුලන් තභන් ගතයයා ත් ඩාත් පේට, තය ව, ්බා
රක්ෂණඹන් තය ගේගයහි බධානඹ තිබිඹ යුතුඹ.) ගභගම භාධිභත් සිතින් ඳඨවි
– ආහඳෝ – හත්හජෝ – ාහඹෝ.../// ඹනුගන් තභ සිරුය තුශ තය ්බාඹ
දකික න් ගනොේඩා දිගින් දි ටභ භනසිේාය ේයක න් චතුධාතු බයමුණ භත බානා
සිත ලාන්ත මීඳ ළිහිටුන්න.
ගභගම ධාතු තය ඳදනම් ේයග න භාධිඹ දියුු  ේයන විට ඇතැම්
ගඹයගීන්ට ේගඹහි පයඳ ේරාඳ පේට ගක න් බළුඳාට බඳැවැදිබඳ දුභ ව ැනි
ආගරයේ ේදම්ඵ ඳවශ ගද. භවය විට මුළු ේඹභ බයි් කුට්ටිඹ ව ගභන් ද, වීදුරු
කුට්ටිඹ ව ගභන් ද, ශාකුර ව ගභන් ද දැගන්. සිරුය ඉතා භවත් දැගනන්නට නී.
ඒ තුශ ද ධාතු තය දකික න් නැත නැත භනසිේාය ේයන්න. එවිට ර්ණඹ
දීප්තිභත් වී පුළුන් ගභන්, ශාකුළු ගභන්, ඩාත් සුදට දි් ගද. ගභහි දී ේඹ ඹන
වැඟීභ ව නැති සුදුඳාට ඳභණ ව ඉතිරි විඹ වැකිඹ. ඒ තුශ ද ධාතු තය දකික න්
භනසිේාය ේයන්න. ගභගම ත දුයටත් ධාතු තගයහි සිත භාධිභත් කිීරභ නිා
ආගරයේඹ දීප්තිභත් ගක න් ේගඹහි ධාතු ඩාත් ගවොදින් පේට නු ඇත. එවිට
ේඹ ඹන ඤ්ඤා නැති වී ධාතු ඹන ඤ්ඤා ඳභණ ව ඇති ගද. ත දුයටත්
ගභභ ධාතු තගයහිභ සිත භාධිභත් කිීරගභහි දී ේගඹහි ළිහිටි කුඩා පයඳ ේරාඳ
මවඹන් දශූනඹ ගද. ඒා මුතුේැට, භැණි වේැට, හිභේැට, වාල් ඇට, හුු  වල්
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ඇට, ඳලඟු, ේළු ඳරේ ැළිපය වාල් – ලනි ේැට ගම දැකිඹ වැකිඹ (ඒ ඒ
ගඹයගීන්ගේ චරිත බනු ගභභ බද්දැකීම්, ැටහීම් විවිධාේාය විඹ වැේ). ගම්ා තුශ
ද තය ධාතු ඳරිගවණඹ ේශ යුතුඹ. එවිට ඒ තුශ ද ඳවශන ආගරයේඹ භත ඳැඹ
බා ඹ ව ඳභණ භනසිේාය ේශ යුතුඹ. තද එභ දිදුරන ේැටිති – ගුල බතය ඳතින
“ආ ාල ධාතු” දැකීභට උත්ාව න්න. එවිට ඒ ආේාල ධාතු භගින් ගන්න
කුඩා බනු – ේැඵල – බිංශු දැේ ත වැේ. ඒා රඳ රාඳ නම් ගද.
බානාගද ගඹදී සිටින්නාට ඇතැම් විට තභ සිරුය බයි් කුට්ටිඹ ව – වීදුරු
කුට්ටිඹ ව – ළිවිතුරු ජර තරඹ ව ගම ඳැවැදිබඳ විනිවිද ගඳගනන තත්ඹට ඳත්
ඇති ා ගම දැනිඹ වැේ. ඒ විනිවිද ගඳගනන පයඳගඹය ේාඹපාද ආදී ඳඤ්චපාද
පයඳඹන් විඹ වැේ. ගභගම ේඹ පුයා තය ධාතන් ටවා ත් ඳසු ද්ායඹන්හි ධාතු
භනසිේායඹ ආයම්බ ේශ යුතුඹ. තය ධාතන් පේට න විට ගම් පයඳඹන් බතය
ඳැවැදිබඳ ගභන්භ බඳැවැදිබඳ පයඳ ේරාඳඹන් ද ඳතින ඵ දැේ ත වැකිඹ. ඒ
ගදගූඹ ේව කුඩු වා වාල් කුඩු ක ශ ඳතින්නා ගම ේරගම් ේඹ පුයාභ ඳතී. ඒ
ගදගූගඹහිභ තය ධාතන් පේට ේය න්න. ඳසු ද්ාය ගඹහිභ පයඳ ේරාඳ
ගදගූඹභ වැඳිනග න ඒාගඹහි ද තය ධාතන් වඳුනා න්න.

 උඳහද්ල
ධයාන ගනොරත් ගඹයගීන්ට ගම් චතුධාතු භනසිේායඹ තුබඳන්භ ද සිත භාධිභත්
ේය, උඳචාය භාධිඹ උඳදා ග න එභගින් විදශූනා බානා ඇයියඹ වැේ.
ඉවත කිඹන රද තය ධාතන්ගේ රක්ෂණ ගදොගශොසින් “තල්ලුවීභ – තදවීභ –
යළුවීභ – ඵයවීභ – ආධායවීභ – භෘදු වීභ - සිනිදුවීභ – ැවැල්ලුවීභ – උණුසුම්වීභ –
සිසිල්වීභ” ඹන මුල් රක්ෂණ දඹ ්ඳර්ගලන්රිඹ භගින් දැන ත යුතු බතය “ඇලීභ
– ැගිරීභ” ඹන රක්ෂණ ගදේ මුල් රක්ෂණර බනුායගඹන් දැන ත යුතුඹ. ඳසු
ඳසු රක්ෂණ භනා ගනොැටගවන්ගන් නම් ගඳය ගඳය ැඩූ රක්ෂණ ඹබඳ ඹබඳත්
ම්භශූනඹ කිීරභ තුලන් ඒාද භනා පේට ේය ත වැකිඹ. ගභභ රක්ෂණ
ගදොගශො මුලු සිරුගයහි භ ඳතින රක්ෂණඹන්ඹ.
ගභහි දී ගඵොගවය ගයින් සිගතහි විසිගයන ්බාඹ ැඩි ගවයින් නිතය
භාධිඹ දියුු ේය තයුතුඹ. ගභගම බානා ේයන විට බධිේ ගද ගඹන් ද බධිේ
ගක න් ද භනසිේාය ගනොගේොය බඳැවැදිබඳ ගද් ඉ ව ේයක න් සිත ගනොවිසිගයන
ආේායඹට රක්ෂණ ම්භශූනඹ කිීරභට අධිචිත්ත, අනුත්තයසීතිබා, හඵොජ්ඣංග
ආදී සුත්ර ර උඳගද් දී ඇත. රක්ෂණ ම්භශූනඹ තුබඳන් ගඹය ාචයඹන්ට
ගනොගඹ ව ආේායගේ බත්දැකීම් රැගඵන බතය ඒා ගුරු උතුභන් වන්ගමරා
භ ාේච්ඡා ේය ත යුතුඹ.
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රක්ෂණ ගදොගශො පුහුු  ේයන විට ධාතන්හි භතුලත බාඹ බිඳීග ෝ ඇතැම්
ධාතු සිරුයට දයා ත ගනොවැකි ගම උ්න්න විඹ වැේ. උදාවයණඹ ව ගර,
උු සුම් ර වණඹ ඳරිගව ේයන විට ේගඹහි බඳවසුතා ඇති වී, උු සුම් තිඹ
ැඩි වී, ගත්ගජය ධාතුගද භඵයතාඹ බිඳී මුලු ේඹභ දන, දවඩිඹ රන
තත්ඹට ඳත් නු ඇත. එවිට එඹ නතය ේය සිසිල්ඵ භනසිේාය ේශ යුතුඹ. එවිට
එභ ්බාඹ භ වැීර ග ෝ භඵය නු ඇත. ගභගම භඵයතාඹ බිඳී ඹන බන්
බ්ථාර දී ද තභන් ඩන ර වණඹට පති විරුද්ධ ර වණඹ ඳරිගව ගේොට
ධාතු භේය ත යුතු ඹ. එනම්, තදඵ – භෘදුඵ, යළුඵ – සිනිදුඵ, ඵයඵ –
ැවැල්ලුඵ, ගරනඵ – ඇහරනඵ, උණුසුම්ඵ – සිසිල්ඵ, දයනඵ –
චරනඹන ඵ ඹනුගනි.
භයණඹට නිඹභ ව  ගදනේට ආවාය දීභ, භයණ තැනට ග න ඹාභ, ඵැ
තැබීභ, භැීරභ, ඹන බ්ථාන්හි දී ද භශේ දකින විට ද එහි ගදන ඹන
ඤ්ඤා ඳතින නමුත් භ්, ේටු, පීකුදු ආදී ලගඹන් ගේොට් රට ේඳා,
තයභිං වන්දිඹේ තඵා ඇති විට ගදන ඹන ඤ්ඤා ඳව ග ෝ “භ්” ඹන
ඤ්ඤාභ ඳතී. ගභහිදී ගගශන්දා විකුණන්ගන් ද, ඳාරිගබයගිේඹා ක ශ දී
න්ගන් ද භ් ක  ගදන ව ගනොගද. එගරභ විදශූනා ඥානගඹන් පයඳ ධමූඹන්
භනා බි ගනොඵරන තා ව ්ත්රිඹඹ, පුරුඹාඹ, තිරිනාඹ, ගදවිඹාඹ, බ්රව්භඹාඹ
ඹනාදී ඤ්ඤා බන්ධඵාර ඳෘතේජනඹන් ගේ සිත්හි ඳතිත්. විදශූනා ඤාණගඹන්
පයඳ්ේන්ධඹ ගඵදා ඵරා එහි ඳඨවිධාතු, ආහඳෝධාතු, හත්හජෝධාතු, ාහඹෝධාතු
ලගඹන්භ ඳතින ඵ දුටුවිට ඔහුගේ සිගතහි ගඳය ඳැති ්ත්රිඹඹ, පුරුඹාඹ ආදී
ඤ්ඤාන් බතුරුදවන් ග ෝ එහි ධාතු මවඹ ව ඳභන ව ඇති ඵභ ැටගවම.
නිසි ගර බානා ැඩිදියුු  ව විට ඳඨවිධාතු ආර්ජනා ේයත්භ ඳඨවිධාතුගද
තද, ඵය, යළු ආදී රක්ෂණඹන්භ භනට බයමුු  නු ඇත. එවිට ඳයභාර්ථඹන්
ළිබඳඵ භනා බගඵයධඹ ව ඇති නු ඇත.
ගභහි දී “ඳඨවි” ඹන චනඹ භතභ, එභ නාභ පඥප්තිඹ භතභ සිත ගනොතඵා,
තද සිතින් ේයන ජ්ඣාඹනාේට ඳභණ ව ලභා ගනොේය, තදඵ – ඵයඵ ආදී
ඳඨවි ධාතුහේ ථබා ධර්මඹන් භතභ භනසිේාය ේශ යුතුඹ. ආහඳෝ, හත්හජෝ,
ාහඹෝ ධාතු ළිබඳඵ ද ගම් ආේායඹටභ ඳරිගව ේශ යුතුඹ. තද ගභහිදී ත්ත්
පුද් රඹන් ගම ගනො, පයඳ ක ටි, ධාතු ගරසින් සිඹල්රභ දැකිඹ යුතු බතය පාණඹ
ඇති නැති සිඹල්රභ තය භවා ධාතන් වා ඒාගේ විඳh_Hdඹන් ගම ැශකිඹ
යුතුඹ. එවිට ආත්භ ඤ්ඤා, ත්ත් ඤ්ඤා සිඳී ග ෝ බනාත්භ ඤ්ඤා
ඳවශ නු ඇත. ගභගම බනාත්භ ඤ්ඤා ඳවශ වීගභන් ලා්ත – උච්ගේද ආදී
දෘ්ඨීන් බි දැමීභට වැකි ගද.
පයඳේරාඳ එකිගනේ ගන් ේයන්ගන් ආේාල ධාතු භගින්ඹ. ත ද පයඳ
ේරාඳ, විනිවිද ගඳගනන වා ගනොගඳගනන (ඳැවැදිබඳ - බඳැවැදිබඳ) ලගඹන්
ගේොට් ගදේ ව ඇත.
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හභහතක් ශ සිඹලු බානා භනසි ායඹන් තුළින් සිදු
ඳඨවි ආදී ධාතු තය ඳරිග්රව ය, අනතුරු තනි තනි රඳ
ධාතු තය ඳරිග්රව කිරීභයි.

හශේ මුළු ලරීයහඹහිභ
රාඳඹන්හි ඳඨවි ආදී

 රාපීඹ හසු රඳ ධර්මඹන් වුනනාගැීමභ
පයඳ ේරාඳඹන් තුශ ඳඨවි ආදී භවාභත පයඳඹන්ට බභතය ඒා ඇසුරින්
ැේසුු  තත් පයඳධමූ කිහිඳඹ ව ඇත්ගත්ඹ. ඒා ද ඳරිගව ේශ යුතුඹ. ඒ
ගභගමඹ,

බානා

ශ යුතු අයුරු

 ර්ණරඳඹ
බනාඳානති ගවය ඕදාත ේසිණඹ භගින් වතයන ධයානඹට භදින්න.
එහි ආගරයේඹ දීප්තිභත් වට එභගින් ගඳය ගම භාධිභත් ව සිතින් තභ ඇ
බයමුු  ේය එහි තය ධාතන් වැදින න්න. බනතුරු ඇ බබයඹන්තයඹට සිත
ගඹොමු ේය න්න. එවිට ඇ තුර තය ධාතන් භගින් නිර්ක ත ව ඳැවැදිබඳ
දීප්තිභත්, ඔඳත් ්බාඹ ව වදුනා ත වැේ. එවිට ඒ බර ඳතින පයඳ
ේරාඳඹ ව බයමුු  ේශ විට එභ පයඳ ේරාඳගඹහි ඹම් ර්ණ්බාඹ ව දීප්තිභත්
ඔඳගඹහි භනා ්ඳර්ල ගද නම් එඹ ර්ණ පයඳඹ ගවත් පයඳායම්භණඹ නම් ගද.
ගභඹ ච වඛු ගවය භගනය විඤ්ඤාණඹ භගින් දත වැකි ධර්භතාඹකි.
 ගන්ධරඳඹ
ගඳය ගම භාධිභත් ව සිතින් තභ නාඹ බයමුු  ේය එහි තය ධාතන්
වැදින න්න. බනතුරු නාඹ බබයඹන්තයඹට සිත ගඹොමු ේය න්න. එවිට
නාඹ තුර තය ධාතන් භගින් නිර්ක ත ව ඳැවැදිබඳ දීප්තිභත්, ඔඳත් ්බාඹ ව
වදුනා ත වැේ. එවිට ඒ බර ඳතින පයඳ ේරාඳඹ ව බයමුු  ේශ විට එභ පයඳ
ේරාඳගඹහි ව ඹම් න්ධ්බාඹ ව දීප්තිභත් ඔඳගඹහි භනා ්ඳර්ල ගද නම්
එඹ න්ධ පයඳඹ ගවත් න්ධායම්භණඹ නම් ගද. ගභඹ ගයත ගවය භගනය
විඤ්ඤාණඹ භගින් දත වැකි ධර්භතාඹකි.
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 යරඳඹ
ගඳය ගම භාධිභත් ව සිතින් තභ දි බයමුු  ේය එහි තය ධාතන් වැදින
න්න. බනතුරු දි භතට සිත ගඹොමු ේය න්න. එවිට දිගහි තය ධාතන්
භගින් නිර්ක ත ව ඳැවැදිබඳ දීප්තිභත්, ඔඳත් ්බාඹ ව වදුනා ත වැේ. එවිට ඒ
බර ඳතින පයඳ ේරාඳඹ ව බයමුු  ේශ විට එභ පයඳ ේරාඳගඹහි ව ඹම්
ය තිඹ ව දීප්තිභත් ඔඳගඹහි භනා ්ඳර්ල ගද නම් එඹ ය පයඳඹ ගවත්
යායම්භණඹ නම් ගද. ගභඹ ජිදවා ගවය භගනය විඤ්ඤාණඹ භගින් දත වැකි
ධර්භතාඹකි.
 ඕජාරඳඹ
පයඳ ේරාඳඹේ ඉවත වන් ධමූතා ත ඳරිගව ේශඳසු බටන ධමූතාඹ
ද විභසිඹ යුතුඹ. ගභහිදී ගත්ගජය ධාතුට බභතය පයඳ ේරාඳඹ ව තුර බලුත් පයඳ
ේරාඳ උඳදන ඹම් කිසි පයඳඹ ව ගද ද එඹ “ඕජා පයඳඹ” නම් ගද. (ගභඹ භගනය
විඤ්ඤාණ භගින්භ වදුනා ත වැකි ධමූතාඹකි)
හභහේ රඳ රාඳඹ ධර්මතා අට වැඳිනගත් ඳසු විහලේ රඳ
හසු රඳ ධර්මඹන් ද වැඳින ගැීමභට උත්ාව ශ යුතුඹ.

රාඳර

 ජීවිහත්න්ද්රිඹ රඳඹ
භාධිභත් සිතින් තභ ච වඛු ද්ායඹ බයමුු  ේය, එහි බබයන්තයගේ
ඳතින පයඳ ේරාඳඹ ව බයමුු  ේය න්න. එවිට එහි ගසු පයඳ ධමූඹන් ජීත්
ේයන, ඒා ඳැැත්වීභට උඳේාය ේයන ඹම් ධමූතා ්පයඳඹ ව දැකිඹ වැේ. එඹ
“ජීවිහත්න්ද්රිඹ රඳඹ” නම් ගද. පයඳ ේරාඳඹන්හි ගසු පයඳ ධමූඹන් බනුඳාරනඹ
ේයක න් ජීත් ේයන්ගන් ගභභ ජීවිතින්රිඹ පයඳඹ යි. ගම්ා ලීරයගේ ිංගදදී ව
ෑභ ගේොටේභ ඳතින බයුරු භනා දැේ වැඳින ත යුතුඹ.

 බාරඳඹ
භාධිභත් සිතින් තභ ේඹ බයමුු  ේයන්න. එහි ඇති විනිවිද ගඳගනන ගනොගඳගනන පයඳ ේරාඳඹන්හි බවිනිේගබය පයඳ බට ව ජීවිගත්න්රිඹ පයඳඹ
දැේ න්න. ඉන්ඳසු ජීවිගත්න්රිඹ හිත විනිවිද ගනොගඳගනන පයඳේරාඳඹේ
තත් බභතය පයඳඹ ව ඳතින ැටි දැේ න්න. එඹ “බාරඳඹ” නම් ගද.
පුරුඹන්ට ල වතිභත් පුරු රක්ෂණ රඵා දීභ පුරු බාපයඳගඹනුත්, ්ත්රීන්ට
ගභොගරො ව ්ත්රී රක්ෂණ රඵාදීභ ්ත්රී බාපයඳගඹනුත් සිදු ේයයි. ගම්ා ලීරයගේ
ිංගදදී ව ෑභ ගේොටේභ ඳතින බයුරු භනා දැේ වැඳින ත යුතුඹ.
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 ප්රාද රඳහඹෝ
 චක්ෂුප්රාදඹ (ර්ණඹ දැනගැීමභ)
ඇගහි ඇති තය ධාතන් ඳරිගව ේයන්න. ඉන්ඳසු ඇ බබයන්තයගේ
ඇති, තය ධාතන්ග න් (චක්ෂු දේ ේරාඳ ගේයටි ණනකින්) නිර්ක ත ව,
ඳැවැදිබඳ දීප්තිභත් ර්ණ ිංගදදී ේැඩඳත ව ඵඳු ව ඔඳත් පාදභඹ ව ්බාඹන්
ඇති ආේායඹ දැේ වැදින ග න එඹ බයමුු  ේයන්න. බනතුරු ඇගහි ඒ බර
ළිහිටා ඇති පයඳේරාඳඹේ ර්ණඹ බයමුු  ේයන්න. එභ ර්ණඹ (පයඳායම්භණඹ)
පාදභඹ ඔඳඹ භත භනා ්ඳශූ ගයි නම් එඹ චක්ෂු පාදඹ නම් ගද. හභහේ
රඳායම්භණඹක් ආඳාතගත වී ඳැමිණ, ථඳර්ශ වීභට සුදුසු ව තයභවා ධාතන්හි
ඳැවැදිළි ඔඳඹ චක්ෂු ප්රාදඹ නම් හේ. (එගම ්ඳශූ ගනොගද නම් එඹ ේාඹ දේ
ේරාඳඹ ව විඹ වැකිඹ.)


ාඹ ප්රාදඹ (හඳොට්ඨබ්ඵ ංහේදී)

භාධිභත් සිතින් ේගඹහි ඇති තය භවා ධාතන් ඳරිගව ේය, එහි ඇති
තයභවා ධාතන්ග න් (ේාඹ දේ ේරාඳ ගේයටි ණනකින්) නිර්ක ත ව
ගපොට්ඨේඵ ිංගදදී ඔඳත් පාදභඹ ්බාඹන් ඇති ආේායඹ දැේ වැ|sන ග න
එඹ බයමුු  ේය න්න. ඳසු ඒ බර ඇති පයඳ ේරාඳඹේ ඳඨවි ගවය ාගඹය ගවය
ගත්ගජය ගවය ධාතු ව එභ පාදභඹ ඔඳඹ භත භනා ්ඳශූ ගයි නම් එඹ “ ාඹ
ප්රාදඹ” නම් ගද. හභහේ හපොට්ඨබ්ඵායම්භණඹක් ථඳර්ශ වීභට සුදුසු ව තය
ධාතන්හි ඳැවැදිළි ඔඳත් ඵ ාඹ ප්රාදඹ නම් හේ.
 හෝතප්රාදඹ (ලබ්දඹ දැීමභ)
භාධිභත් සිතින් ේගනහි ධාතු තය වැඳිනග න, එහි තය ධාතන්ග න්
(ගයත දේ ේරාඳ ගේයටි ණනකින්) නිර්ක ත ව ඳැවැදිබඳ ලේද ිංගදදී ඔඳත්
පාදභඹ ්බාඹන් ඇති ැටි දැේ වැදින ග න එඹ බයමුු  ේය න්න. ඉන් ඳසු
ආධයාත්ක ේ ගවය ඵාහිය ගවය ලේදඹේට බධානඹ ගඹොමු ේයන්න. එවිට ඒ ලේද
නේ ේරාඳඹ (ලේද තයිං ) පාදභඹ ඔඳඹ භත භනා ්ඳශූ ගයි නම් (ඇද නී
නම්) එඹ හෝතප්රාද රඳඹ නම් ගද. හභහේ ලබ්දායම්භණඹක් ථඳර්ශ වීභට සුදුසු
තය භවා ධාතන්හි ඳැවැදිළි ඔඳඹ “හෝතප්රාදඹ” නම් හේ.
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 ඝාණප්රාදh (ගන්ධඹ දැීමභ)
භාධිභත් සිතින් නාාගඹහි ධාතු තය වැඳිනග න, එහි තය
ධාතන්ග න් (ඝාණ දේ ේරාඳ ගේයටි ණනකින්) නිර්ක ත ව ඳැවැදිබඳ න්ධ
ිංගදදී ඔඳත් පාදභඹ ්බාඹන් ඇති ැටි දැේ වැදින ග න එඹ බයමුු 
ේය න්න. ඳසු නාඹ තුර ඇති පයඳ ේරාඳඹේ න්ධ පයඳඹට බධානඹ ගඹොමු
ේයන්න. එවිට එහි වු න්ධ පයඳඹන් පාදභඹ ඔඳඹ භත භනා ්ඳශූ ගයි නම්
එඹ ඝාණපාදඹ නම් ගද. හභහේ ගන්ධායම්භණඹක් ථඳර්ශ වීභට සුදුසු ව තය භවා
ධාතන්හි ඳැවැදිළි ඔඳඹ “ඝාණප්රාදඹ” නම් හේ.
 ජිේවාප්රාදඹ (යඹ දැීමභ)
භාධිභත් සිතින් දිගහි ධාතු තය වැඳිනග න, එහි තය ධාතන්ග න්
(ජිදවා දේ ේරාඳ ගේයටි ණනකින්) නිර්ක ත ව ඳැවැදිබඳ ය ිංගදදී ඔඳත්
පාදභඹ ්බාඹන් ඇති ැටි දැේ වැදින ග න එඹ බයමුු  ේය න්න. ඳසු
දිගහි ඇති පයඳ ේරාඳඹේ ය පයඳඹට බධානඹ ගඹොමු ේයන්න. එවිට එහි ව ය
පයඳඹන් පාදභඹ ඔඳඹ භත භනා ්ඳශූ ගයි නම් එඹ “ජිදවාපාදඹ”ම් ගද.
හභහේ යායම්භණඹක් ථඳර්ශ වීභට සුදුසු ව තය භවා ධාතන්හි ඳැවැදිළි ඔඳඹ
“ජිේවා m%ාදඹ” නම් හේ.
 වදඹප්රාදඹ
භාධිභත් සිතින් වෘදඹ තුශ ඳතින තය ධාතන් දැේ න්න. ඉන්ඳසු එහි,
ඳතින රුධියඹ ඳාදේ ේයග න තය ධාතන්ග න් (වදඹ දේ ේරාඳ ගේයටි
ණනකින්) නිර්ක ත ව ඔඳත් පාදභඹ ්බාඹන් ඇති ැටි දැේ ත වැේ. එහි
චිත්ත - චචතසිේඹන් උඳදින ආේායඹ ද ඇතැම් විට දැේ ත වැේ. ගභඹ
“වදඹප්රාදඹ” නම් ගද. ගභඹ බඳැවැදිබඳ පයඳ ේරාඳඹකි. ගදඳ් විඤ්ඤාණඹන්
වැය ඉතිරි සිත් සිඹල්රභ උඳදින්ගන් වදඹ පාදගේ ඹ.

 උඳහද්ල
 පයඳේරාඳඹේ ඇති ර්ණ ආදී බයමුු , ඇ ආදී ඉඳුයන් භගින් රඵා ත්ගත්
වී නමුත් ඒා ළිබඳඵ භනා විල්ගල්ණඹ ව සිදු න්ගන්, නිසිගර
දැන න්ගන්, භගනය විඤ්ඤාණගඹන්භ ඵ දත යුතුඹ. තද ේාඹ දේ,
බා දේ, ජීවිත නේ ේරාඳඹන් මුලු සිරුය පුයාභ ඳතින බතය ඒාද
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ගන්ේය වඳුනා ත යුතුඹ. බානා භගින් ඹම් ඹම් ේරුු  ටවා න්ගන්
ද ගභභ භගනය විඤ්ඤාණඹ භගිනි.

 භගනයධාතු, භගනය විඤ්ඤාණ ධාතන්ට නිශඹ න පයඳඹ වෘදඹ ්තු
පයඳඹයි.

 ඉවත ද වා ඇත්ගත් ාභානයගඹන් යර ්රභගඹන් පයඳ ධමූඹන් පේට
ේය න්නා ්රභඹයි. තීක්ෂණ ගර නුණ ඇතිඹවුන්ට නාහී භාධිභත්
සිතින් ම්පර්ණ ේඹ, ෘජුභ බයමුු  ේශ ඳභණින් බදාශ පයඳ ධමූඹන්
භනා පේටේය ත වැකිනු ඇත.

රඳ
බානා

රාඳඹන්හේ ඳයම්ඳයා ම්ඵන්ධඹ
ශ යුතු අයුරු

 චිත්තජ රඳ දැ ගැීමභ
භාධි ආගරයේඹ වදගත් බාිං සිතට ගඹොමු ේය න්න. එවිට එහි
පබා්ය ආගරයේඹ තුලන් වෘදඹ ්තු තුශ උඳදින සිත් භගින් වදත වා මුළු
ේඹ පුයාභ සිතින් උඳදින පයඳ ේරාඳ දැේ ත වැකි ගද. එගම ගනොභැති නම්
තැන්ඳත් සිත ව ඇති ේයග න එභගින් මීට ගඳය ඔඵට ඳවශ ව දැඩි ගරයබඹ ව
ගවය දැඩි ද්ගදඹ ව සිහිඳත් ේය න්න. එවිට එභ ගරයබ ගවය ද්ගද සිත භගින්
තභ වදගත් ද මුලු ේඹ පුයා ද චිත්තජ පයඳ ඳවශ න වැටි භාධිභත් සිතට
දැේ ත වැේ. ගභහි ඳඨවි ආදී ශුද්ධා්ඨේඹභ ඳතින බතය ඒා අඳැවැදිළි රඳ
රාඳ ගද. විගලම බ්ථාරදී චිත්තජ පයඳඹන් ඵාහිය න්තානඹන්හි ඳා පේට
විඹ වැේ.
 ෘතුජ රඳ දැ ගැීමභ
භාධි ආගරයේඹ වදගත් බාිං සිතට ගඹොමු ේය න්න. එවිට එහි
පබාල්ය ආගරයේගඹන් තභ චක්ෂු ග යරඹ බයමුු  ේයන්න. බනතුරු එහි ඇති
චක්ෂු දේ ආදී පයඳේරාඳ ත වඳුනා න්න. ඉන්ඳසු එහි චක්ෂු දේ ේරාඳඹ ව
බයමුු  ේය, එහි ඳතින ගත්ගජය ධාතු භගින් බලුතින් පයඳ ේරාඳඹන් උඳදන
ආේායඹ භාධිභත් සිතින් දැේ න්න. ඒා ෘතුජ ශුද්ධා්ඨේ පයඳ ේරාඳ නම් ගද.
එහි ද ඇති ගත්ගජය ධාතු භගින් තත් බ්ඨභේ ේරාඳඹ ව (ෘතුජ
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ශුද්ධා්ඨේඹ ව) නිඳදන ආේායඹ භාධිභත් සිතින් දැේ න්න. ගභගම ේමූජ
පයඳ ේරාඳඹකින් ඳයම්ඳයා තය ව ගවය ඳව ව නිඳදන ැටි දැේ න්න. ඳසු
චක්ෂු දේ ේරාඳගඹහි ්රභඹටභ ේාඹ දේ, බා දේ, ජීවිත නේ ඹන
ේරාඳර ඳතින ගත්ගජය ධාතන් භගින් ද ෘතුජ බ්ඨභේ ේරාඳ තය ව ගවය
ඳව ව නිඳදන ආේායඹ දැේ න්න.
බනතුරු චක්ෂු ද්ායගඹහි ඳතින චිත්තජ බ්ඨභේ ේරාඳඹ ව බයමුු 
ේයන්න. එහි ඳතින ගත්ගජය ධාතු භගින් ෘතුජ බ්ඨභේ ේරාඳ ඳයම්ඳයා
ගදේ ව ගවය තුන ව නිඳදන ආේායඹ දැේ න්න. එගභන්භ ඇගහි ෘතුජ
බ්ඨභේ ේරාඳඹේ ඳතින ගත්ගජය ධාතු භගින් ෘතුජ බ්ඨභේ ේරාඳ
ඳයම්ඳයා ගඵොගවය ණන ව නිඳදන ආේායඹ ද දැේ න්න. ඇගහිභ ඳතින
ආවායජ බ්ඨභේ ේරාඳඹේ ඇති ගත්ගජය ධාතු භගින් ෘතුජ බ්ඨභේ ේරාඳ
ඳයම්ඳයා දවඹ ව ගදොශව ව නිඳදන ආේායඹ ද භාධිභත් සිතින් දැේ න්න.
ගම් ආේායඹටභ හෝත, ඝාණ, ජිේවා, ාඹ, භන ඹන ගසු ද්ායඹන්හි ද
ේරාඳ ත තුශභ ළිහිටා ඇති ගත්ගජය ධාතන් භගින් ෘතුජ බ්ඨභේ ේරාඳ
ඳයම්ඳයාන් නිඳදන ආේායඹ භනා පේටේය ත යුතුඹ.

 ආවායජ රඳ දැ ගැීමභ
භාධි ආගරයේඹ වදගත් බාිං සිතට ගඹොමුේය න්න. එවිට එහි
පබා්ය ආගරයේගඹන් තභ උදයගඹහි ඇති ගනොදියන රද ආවාය නම් ව
ශුද්ධා්ඨේඹන් ගන්ේය වඳුනා න්න. එභ ෘතුජ ශුද්ධා්ඨේ තුශ ඇති ගත්ගජය
ල වතිඹ ගවමතුගන්, පයඳ ේරාඳ ඳයම්ඳයා ලගඹන් ඳතින ආේායඹ දැේ න්න.
ඉන්ඳසු උදයගඹහි ඳතින ඳාචේ ගත්ගජය ධාතුගද ඇති ගත්ගජය ල වතිඹ,
උදයගේ ේඵලිංේාය ආවායඹ නම් ව ෘතුජ ශුද්ධා්ඨේ ේරාඳඹන්හි ඇති ඕජා
වා එ ව වීගභන්(ජීයණඹ ේයක න්) ආවායජ බ්ඨභේ නම් ව බලුත් පයඳ ේරාඳ
උඳදා, එභ ේරාඳඹන් මුළු සිරුය පුයාටභ ඳයම්ඳයා ලගඹන් ඳැතිය ඹන ැටි
භාධි ආගරයේඹ තුබඳන් දැේ ත යුතුඹ. (ගභභ ක්රිඹාලඹ එ ව ආවාය ගදරකින්
දින ත ව ඳභණ සිදු ගද.)
බනතුරු භාධි ආගරයේඹ තුබඳන් තභ චක්ෂු ද්ායඹ බයමුු  ේයන්න. එහි
චක්ෂු දේ ේරාඳඹ ව බයමුු  ේය එහි ඳතින ඕජාට ආවායජ බ්ඨභේ
ේරාඳඹේ ඕජා එ ව ව විට බලුත් ආවායජ බ්ඨභේ ේරාඳඹ ව නිඳදන
ආේායඹත්, එහි ඕජාට තත් ආවායජ බ්ඨභේ ේරාඳඹේ ඕජා ව එ ව ව විට
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තත් ආවායජ බ්ඨභේ ේරාඳඹ ව නිඳදන ආේායඹත්, ගභගර ඳයම්ඳයා
තය ව ගවය ඳව ව නිඳදන ආේායඹ භාධි ආගරයේඹ භගින් දැේ ත යුතුඹ.
එගමභ ේාඹ, බා, ජීවිත ඹන ේමූජ ේරාඳඹන් භගින් ද ගඳය ගමභ ආවායජ
බ්ඨභේ ේරාඳ ඳයම්ඳයා තය ව ගවය ඳව ව නිඳදන ආේායඹ දැේ න්න.
එගමභ ඇගහි චිත්තජ බ්ඨභේ ේරාඳඹන්ගේ ඕජාට ද ගභභ ආවායජ
බ්ඨභේ ේරාඳඹන්ගේ ඕජා ආධාය වීගභන් ඳයම්ඳයා ගදේ ව ගවය තුන ව
නිඳදන ආේායඹ දැේ න්න. බනතුරු ඇගහි ෘතුජ බ්ඨභේ ේරාඳඹන්ගේ
ඕජාට ආවායජ බ්ඨභේ ේරාඳඹන්හි ඕජා එ ව වීගභන් ඳයම්ඳයා දඹ ව ගදොගශො ව නිඳදන ආේායඹ ද දැේ න්න. ඳසු ආවායජ බ්ඨභේ
ේරාඳඹන්ගේ ඕජාට ආවායජ බ්ඨභේ ේරාඳඹන්ගේ ඕජා එ ව වීගභන් බලුත්
ආවායජ ඕජා බ්ඨභේ ේරාඳ ඳයම්ඳයා දවඹ ව ගදොශව ව නිඳදන ආේායඹ ද
භාධි ආගරයේඹ තුබඳන් භනා දැේ න්න.
ගම් ආේායඹට ගයත, ඝාණ, ජිදවා ේාඹ ඹන ගසු ද්ාය ඳ තුශ ද ේමූ,
චිත්ත, ෘතු, ආවාය ඹන චතු මුට්ඨානිේ පයඳ ේරාඳඹන් තු<භ ද ආවායජ
බ්ඨභේ ේරාඳ ඳයම්ඳයාන් ක්රිඹත්භේ න ආේායඹ භාධි ආගරයේඹ තුබඳන්
භනා දැේ ත යුතුඹ.
ඉන් බනතුරු ගඹයගීන් වන්ගම තභ භාධි ආගරයේඹ භගින් තභ ේඹ
බයමුු  ේයග න චතු මුට්ඨානිේ පයඳ ේරාඳඹන්හිභ ගත්ගජය පයඳ වා ඕජා පයඳ
ලන් බලුත් බලුත් පයඳේරාඳ නිඳදන ආේායඹත්, ඒා බිං බටකින් භන්විත
න ඵත් එකින් එේ ගන ගනභ ද ගඳොදුගද ද ටවා ත යුතුඹ.

 උඳහද්ල
 චිත්තජ බ්ඨභේ ේරාඳ නාහී සිතින් උඳදින පයඳ ේරාඳඹන්ඹ. පති්ධි

සිත වැය භගනයධාතු, භගනය විඤ්ඤාණධාතු නම් ව සිඹලුභ සිත්ලන් බඹ
පුයාටභ, ෑභ චිත්තක්ෂණඹේදීභ, ගනොේඩා මුලු ලීරයඹ පුයාටභ
චිත්තජ ඕජා බ්ඨභේ ේරාඳ උඳදයි. භථ, විදශූනා බානාන් තී වණ
ගර දියුු  ේර ගඹයගීන් එභ බානාන්හි ගඹදී සිටින විට ඔවුන්ගේ ේඹ
පුයා ඳවශ න චිත්තජ බ්ඨභේ ේරාඳර ඇති ගත්ගජය ධාතු නිා
ආධයාත්ක ේ ඳභණ ව ගනො ඇතැම් විට ඵාහිය ද ෘතුජ ඕජා බ්ඨභේ
ේරාඳ ඳවශ විඹ වැේ. එහි ර්ණපයඳඹ භගින් පබා්ය ේාන්තිභත්
ආගරයේඹන් ද ඇතැම් විට විහිදිඹ වැේ. (රැ් විහිදීභ)
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 ගත්ගජය ධාතුට බලුත් පයඳේරාඳ ඉඳදවීභට ල වතිඹ ව ඳතී. ෘතුජ

බ්ඨභේ ේරාඳ නාහී ගත්ගජය ධාතුගන් උඳදින පයඳේරාඳ ගද.
පයඳඹන්ට තත් පයඳ ඉඳදවීම් ආදිඹට ඵරඹ ඇත්ගත් පයඳඹන්හි ඨිති
ේාරගඹහි දී ඳභණකි. ෘතුජ පයඳ ඉඳදීභ සිදුන්ගන් ආධයාත්ක ේ
ඳභණ ව ගනො, ඵාහිය බජීවී ව භශක නී, ්, ල් ආදිගඹහි ද, දරු මුු බුරු
ඳයම්ඳයා ව ගම
ඒා දි ට ඳවශ ගද. ඒා ෘතුජ ඕජා්ටභේ
ේරාඳඹන්භ ගද.
 ආවාය ග න සුළු ගභොගවොතකින් ආවායජ පයඳ ඳවසුගන් ඳරිගව ේශ වැේ.

ආවායජ බ්ඨභේ ේරාඳඹන් මුළු ලීරයගඹහිභ ළිහිටි චතු මුට්ඨානිේ පයඳ
ේරාඳඹන්ටභ ආධාය ගක න් බලුත් පයඳේරාඳ නිඳදයි. ල වතිඹ තය ේයයි.
ඳාත්රගඹහි ද, ආභාලගඹහි වා ඵඩැගරහි ඳතින ආවාය, ෘතුජ ඕජා
බ්ඨභේ පයඳ ේරාඳ ගද. එභ පයඳඹන්ට තැනින් තැනට භාරුවීභට
ල වතිඹ ව නැති බතය ගත්ගජය ධාතු භගින් උඳදන පයඳ ඳයම්ඳයාභ
දි ට ඳත්යි. උදයගේ සිට ඒ ඒ ද්ායඹන් ේයා (සිරුය පුයා) ඳැතිය ඹන
ආවායජ ඕජා ආධාය යන ඕජායි. ඒ ඒ ද්ායඹන්හි ඳතින චතු
මුට්ඨානිේ ඕජා ආධාය රඵන ඕජායි. උදයඹ, ඵඩැර ආදිගඹහි ඇති
ආවායඹන්ට චතු මුට්ඨානිේ පයඳඹන්හි ඇති ඕජා වා එ ව පයඳේරාඳ
නිඳදවිඹ ගනොවැේ. එභ ආවායජ පයඳ, ේමූජ ජඨයාේනිගේ පතය රැඵ,
එභගින් ආවායජ බ්ඨභේ ේරාඳ නම් ව බලුත් පයඳ ේරාඳඹන් නිඳදවිඹ
වැේ. ඒා චතු මුට්ඨානිේ පයඳ ේරාඳර ඇති ඕජා වා එ ව බලුත් පයඳ
ඳයම්ඳයාන් උඳදයි. ආවායජ ඕජා බ්ඨභේ ේරාඳ, ආධයාත්ක ේ ක 
ඵාහිය ඳවශ ගනොනු ඇත.
 ඳාචේ ගත්ගජය නම් ව ජීවිත නේ ේරාඳ ලීරයඹ පුයාභ ලක ත පභාණඹ ව

ඳතී. එන්නත් කිීරභ – ගතල් ෑභ ආදී බ්ථාන්හි දී ඒා උඳේාය ගද.
බදාශ ගවමතන් ඇති විටභ ඳභණ ව එ ව පයඳ ේරාඳඹකින් ගත්ගජය වා ෘතුජ
පයඳ ඳයම්ඳයා ආේාය ගදේේට ඳැතිීරභ සිදුගද. පයඳ ඳයම්ඳයාගද බාන
පයඳ ේරාඳගඹහි ෘතුජ වා ඕජා (ආවායජ) පයඳඹන්ට පයඳ ඉඳදවීගම්
ල වතිඹ ව නැත.
 ගභගම ව ගම් චතු මුට්ඨානිේ පයඳ ධමූඹන් නාහි තැනකින් තැනේට

භාරු වීභට තයම් ේාරඹ ව ගනොඳතිනු ඇත. ඉළිද ඉළිද උඳන් තැනභ
නිරුද්ධ ගක න් ඳයම්ඳයා ලගඹන් ම්මුති ේයජ ේඹ ව ඳත්න්නා ව
ගම් ේරවිධ පයඳගඹයභ නාහි ත්ත්ගඹ ව පුද් රගඹ ව ආත්භඹ ව
ගනොව, එගභන් භ ඹම් කිසි ද්රය ්බාඹ ව ද ගනොව (ධර්භතා) ක්රිඹා
භාත්රගඹයඹ.
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ද්ාය ඹ
 චක්ෂුද්ායහඹහි රඳ හතැට (63)
චක්ෂු ද
රාඳඹ

ාඹ ද
රාඳඹ

ඳැවැදිළි
ර්මජ
1. ඳඨවි
2. ආගඳය
3. ගත්ගජය
4. ාගඹය
5. ර්ණ
6.
න්ධ
7. ය
8. ඕජා
9
ජීවිත පයඳඹ
10. චක්ෂු පාද

ඳැවැදිළි
ර්මජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
ජීවිත පයඳඹ
ේාඹපාද

බා ද
රාඳඹ

ජීවිත න
රාඳඹ

අඳැවැදිළි
ර්මජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
ජීවිත පයඳඹ
බාපයඳඹ

අඳැවැදිළි
ර්මජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
ජීවිත පයඳඹ
-

චිත්තජ
අථඨභ
රාඳඹ
අඳැවැදිළි
චිත්තජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
-

ෘතුජ
අථඨභ
රාඳඹ
අඳැවැදිළි
ෘතුජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
-

ආවායජ
අථඨභ
රාඳඹ
අඳැවැදිළි
ආවායජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
-

 ගම් ගතැට ආේාය ව පයඳ ධමූඹන්ට “ම්බාය චක්ෂු”ඹැයි කිඹනු රැගේ.
ඒ තුශ ළිහිටි චක්ෂු පාදඹට “ප්රාද චක්ෂු”ඹැයි කිඹනු රැගේ.
1. චක්ෂු ද

රාඳඹ :-

පයඳායම්භණඹ ව ඳැක ණ ්ඳශූ වීභට සුදුසු ව “චක්ෂු
පාදඹ” දගනිගේොට ඇති ඳැවැදිබඳ පයඳ ේරාඳඹ

ාඹ ද

රාඳඹ :-

ගපොට්ඨේඵායම්භණඹ ව ඳැක ණ ්ඳශූ වීභට සුදුසු ව
“ේාඹපාදඹ” දගනිගේොට ඇති ඳැවැදිබඳ පයඳ
ේරාඳඹ.

3. බා ද

රාඳඹ :-

“බා පයඳඹ” දගනිගේොට ඇති (්ත්රී ගවය පුරු)
බඳැවැදිබඳ පයඳ ේරාඳඹ.

2.

4. ජීවිත න

රාඳඹ :-

5. චිත්තජ අථඨභ
6. ෘතුජ අථඨභ

7. ආවායජ අථඨභ

රාඳඹ :රාඳඹ :-

රාඳඹ :-

ේරාඳඹ ජීත් ේයන “ජීවිගත්න්රිඹ” නැනි ගේොට
ඇති බඳැවැදිබඳ පයඳ ේරාඳඹ.
වෘදඹ ්තු ළිහිට ගේොට ඇති සිතින් නිඳන් “ඕජා”
බටැනි ගේොට ඇති බඳැවැදිබඳ පයඳ ේරාඳඹ.
පයඳ ේරාඳඹේ “ගත්ගජය ගවත් ෘතු” ආධාය ගේොට
උඳදින ඕජා බටැනි ගේොට ඇති බඳැවැදිබඳ පයඳ
ේරාඳඹ.
ආවාය/ඕජාගන් වට ත් “ඕජා” බටැනි ගේොට ඇති
බඳැවැදිබඳ පයඳ ේරාඳඹ.
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 හෝතද්ායහඹහි රඳ හතැට (63)
හෝත
ද
රාඳඹ
ඳැවැදිළි
ර්මජ
1. ඳඨවි
2. ආගඳය
3. ගත්ගජය
4. ාගඹය
5. ර්ණ
6.
න්ධ
7. ය
8. ඕජා
9
ජීවිත පයඳඹ
10. ගයතපාද

ාඹ ද
රාඳඹ
ඳැවැදිළි
ර්මජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
ජීවිත පයඳඹ
ේාඹපාද

බා ද
රාඳඹ

ජීවිත න
රාඳඹ

අඳැවැදිළි
ර්මජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
ජීවිත පයඳඹ
බාපයඳඹ

අඳැවැදිළි
ර්මජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
ජීවිත පයඳඹ
-

චිත්තජ
අථඨභ
රාඳඹ
අඳැවැදිළි
චිත්තජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
-

ෘතුජ
අථඨභ
රාඳඹ
අඳැවැදිළි
ෘතුජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
-

ආවායජ
අථඨභ
රාඳඹ
අඳැවැදිළි
ආවායජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
-

 ගම් ගතැට ආේාය ව පයඳ ධමූඹන්ට “ම්බාය හෝතඹ”ඹැයි කිඹනු
රැගේ. ඒ තුශ ළිහිටි ගයත පාදඹට “ප්රාද හෝතඹ” ඹැයි කිඹනු රැගේ.

 ඝාණද්ායහඹහි රඳ හතැට (63)
ඝාණ ද
රාඳඹ
ඳැවැදිළි
ර්මජ
1. ඳඨවි
2. ආගඳය
3. ගත්ගජය
4. ාගඹය
5. ර්ණ
6.
න්ධ
7. ය
8. ඕජා
9
ජීවිත පයඳඹ
10. ඝාණ පාද

ාඹ ද
රාඳඹ
ඳැවැදිළි
ර්මජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
ජීවිත පයඳඹ
ේාඹපාද

බා ද
රාඳඹ

ජීවිත න
රාඳඹ

අඳැවැදිළි
ර්මජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
ජීවිත පයඳඹ
බාපයඳඹ

අඳැවැදිළි
ර්මජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
ජීවිත පයඳඹ
-

චිත්තජ
අථඨභ
රාඳඹ
අඳැවැදිළි
චිත්තජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
-

ෘතුජ
අථඨභ
රාඳඹ
අඳැවැදිළි
ෘතුජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
-

ආවායජ
අථඨභ
රාඳඹ
අඳැවැදිළි
ආවායජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
-

 ගම් ගතැට ආේාය ව පයඳ ධමූඹන්ට“ම්බාය ඝාණඹ” ඹැයි කිඹනු රැගේ.
ඒ තුශ ළිහිටි ඝාණ පාදඹට “ප්රාද ඝාණඹ” ඹැයි කිඹනු රැගේ.
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 ජිවද්ායහඹහි රඳ හතැට (63)
ජිේවා ද
රාඳඹ
ඳැවැදිළි
ර්මජ
1. ඳඨවි
2. ආගඳය
3. ගත්ගජය
4. ාගඹය
5. ර්ණ
6.
න්ධ
7. ය
8. ඕජා
9
ජීවිත පයඳඹ
10. ජිදවා පාද

ාඹ ද
රාඳඹ
ඳැවැදිළි
ර්මජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
ජීවිත පයඳඹ
ේාඹපාද

බා ද
රාඳඹ

ජීවිත න
රාඳඹ

අඳැවැදිළි
ර්මජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
ජීවිත පයඳඹ
බාපයඳඹ

අඳැවැදිළි
ර්මජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
ජීවිත පයඳඹ
-

චිත්තජ
අථඨභ
රාඳඹ
අඳැවැදිළි
චිත්තජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
-

ෘතුජ
අථඨභ
රාඳඹ
අඳැවැදිළි
ෘතුජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
-

ආවායජ
අථඨභ
රාඳඹ
අඳැවැදිළි
ආවායජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
-

 ගම් ගතැට ආේාය ව පයඳ ධමූඹන්ට “ම්බාය ජිේවඹ” ඹැයි කිඹනු රැගේ.
ඒ තුශ ළිහිටි ජිදවාපාදඹට “ප්රාද ජිේවඹ” ඹැයි කිඹනු රැගේ.


ාඹ ද
රාඳඹ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.

ඳැවැදිළි
ර්මජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
ජීවිත පයඳඹ
ේාඹපාද

ාඹද්ායහඹහි රඳ හතඳණ (53)

බා ද
රාඳඹ

ජීවිත න
රාඳඹ

අඳැවැදිළි
ර්මජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
ජීවිත පයඳඹ
බාපයඳඹ

අඳැවැදිළි
ර්මජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
ජීවිත පයඳඹ
-

චිත්තජ
අථඨභ
රාඳඹ
අඳැවැදිළි
චිත්තජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
-

ෘතුජ
අථඨභ
රාඳඹ
අඳැවැදිළි
ෘතුජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
-

ආවායජ
අථඨභ
රාඳඹ
අඳැවැදිළි
ආවායජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
-

 ගතඳණ් ආේාය ව පයඳ ධමූඹන්ට “ම්බාය ාඹ” ඹැයි කිඹනු රැගේ. ඒ
තුශ ළිහිටි ේාඹ පාදඹට “ප්රාද

ාඹ”ඹැයි කිඹනු රැගේ.
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 yDදඹථතුහහි රඳ හතැට (63)
වදඹ ද
රාඳඹ
ඳැවැදිළි
ර්මජ
1. ඳඨවි
2. ආගඳය
3. ගත්ගජය
4. ාගඹය
5. ර්ණ
6.
න්ධ
7. ය
8. ඕජා
9
ජීවිත පයඳඹ
10. වදඹ පාද

ාඹ ද
රාඳඹ
ඳැවැදිළි
ර්මජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
ජීවිත පයඳඹ
ේාඹපාද

බා ද
රාඳඹ

ජීවිත න
රාඳඹ

අඳැවැදිළි
ර්මජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
ජීවිත පයඳඹ
බාපයඳඹ

අඳැවැදිළි
ර්මජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
ජීවිත පයඳඹ
-

චිත්තජ
අථඨභ
රාඳඹ
අඳැවැදිළි
චිත්තජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
-

ෘතුජ
අථඨභ
රාඳඹ
අඳැවැදිළි
ෘතුජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
-

ආවායජ
අථඨභ
රාඳඹ
අඳැවැදිළි
ආවායජ
ඳඨවි
ආගඳය
ගත්ගජය
ාගඹය
ර්ණ
න්ධ
ය
ඕජා
-

 ගම් ගතැට ආේාය ව පයඳ ධමූඹන්ට “ම්බාය වෘදඹ” ඹැයි කිඹනු රැගේ.
ඒ තුශ ළිහිටි ්තු පයඳඹට “වදඹ ප්රාදඹ” ඹැයි කිඹනු රැගේ.

147

බානා

ශ යුතු අයුරු

ආනාඳානතිගඹන් ගවය ඕදාත ේසිණගඹන් චතුර්ථ ධයානඹට භදින්න.
එගමත් නැතිනම් තභන්ට වැකි ආේායඹකින් සිත භාධිභත් ේය න්න. ඉන් ඳසු
භාධිභත් සිතින් තභ චක්ෂු ග යරඹ බයමුු  ේය, එහි ඳතින චක්ෂු දේ,
ේාඹදේ, බාදේ ඹන දේ ේරාඳඹන් ද ජීවිත නේ ේරාඳඹ ව ද, චිත්තජ –
ෘතුජ – ආවායජ ඹන බ්ඨභේ ේරාඳඹන් ද ඹන පයඳ ේරාඳ ගූ ත නිසිගර
වඳුනා න්න. (දැන් ඔඵ දකින්ගන් ඇ ව ගනො පයඳේරාඳ ගවත් ධාතු
මවඹකි.) බනතුරු නැතත් එභ චක්ෂු දේ ේරාඳඹ ව බයමුු  ේය භනසින්
දකික න් එහි ඳතින ඳඨවි ආදී ශුද්ධා්ඨේඹ ද, ජීවිත පයඳඹ ද, චක්ෂු පාද පයඳඹ ද
ඹන චක්ෂු දේ ේරාඳගඹහි ඇති පයඳ දඹ භනා දැේ වඳුනා න්න. බනතුරු
ඇගහි ේාඹ දේ ේරාඳඹ ව බයමුු  ේයග න එහි ඳතින බවිනිේගබය පයඳ
බට ද, ජීවිතින්රිඹ පයඳඹ ද, ේාඹපාදඹ ද වඳුනා න්න. එගමභ බා දේ
ේරාඳඹ ව ද බයමුු  ේය එහිඳතින පයඳ දඹ ද ගන ගනභ දැේ න්න. ජීවිත
නේ ේරාඳඹ ව බයමුු  ේයග න එහි ඳතින පයඳ නඹ ද ගන ගනභ
වැඳින න්න. ඉන්ඳසු චිත්තජ – ෘතුජ – ආවායජ ඹන පයඳ ේරාඳඹන්ද එකින් එේ
ගන ගනභ බයමුු  ේය එභ ේරාඳඹන්හි ඳතින බවිනිේගබය පයඳ බට ද
වඳුනා න්න. එවිට චක්ෂු ද්ායගඹහි ඳතින පයඳ වැටතුනභ ම්භශූනඹ ේශා
න්ගන්ඹ. ඉන්ඳසු ගම් ආේායඹටභ ගයත, ඝාණ, ජිදවා, වෘදඹ ඹන ද්ායඹන්හි
ඳත්නා ව පයඳේරාඳ ත වා පයඳ වැටතුන ද භනා ඳරිගව ේය ත යුතුඹ.
ේාඹද්ායගඹහි ඳත්නා පයඳේරාඳ ඹ වා පයඳ ඳණ්තුන ද භනා ඳරිගව
ේයන්න.

 උඳහද්ල
 චක්ෂු, ගයත, ඝාණ, ජිදවා, වදඹ ඹන ද්ාය ඳගහි දේ ේරාඳ තුන, නේ

ේරාඳ එේ, බට්ඨභේ ේරාඳ තුන ද ඹනුගන්, පයඳ ේරාඳ වතේ පයඳ වැට
තුන ව ඳතී. ේාඹද්ායගේ දලේ ේරාඳ ගදේ නේ ේරාඳ එේ බට්ඨභේ
ේරාඳ තුන ඹනුගන්, පයඳ ේරාඳ වඹේ පයඳ ඳණ් තුන ව ඳතී. ආඹතන
ගේභ ජීවිත නේ ේරාඳ වා බට්ඨභේ ේරාඳ තුන එේ භාන ගද.
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හදාළිථ හ ොට්ඨාල
(විථතය ධාතු

ර්භථාානඹ)

ද්ායඹ තුශ ඇති පයඳ ධමූඹන් ඳරිගව කිීරගභන් බනතුරු ලීරයඹ ගේොට්
තබඳ් ගදේේට ගඵදාග න එභ ගේොට් තුශ ද පයඳ ම්භශූනඹ ේශ යුතුඹ. එභ
ගදාබඳ් ගේොට්ඨාල ර්ගීේයණඹ ේශ විට ඳඨවි ගේොට් වි්(20)කි. ආගඳය
ගේොට් ගදොගශො(12)කි. ගත්ගජය ගේොට් තය(4)කි. ාගඹය ගේොට් ඹ(6)කි.
ඒා ගභගමඹ.

 ඳඨවි හ ොටථ විථ
1. හක්ා (ගේ්)

- පයඳ 53

11. වදඹං (වෘදඹ)

- පයඳ 63

2. හරෝභා (ගරොම්)

- පයඳ 53

12. ඹ නං (බ වභා)

- පයඳ 53

3. නඛා (නිඹ)

- පයඳ 53

13. කිහරෝභ ං (දශබු)

- පයඳ 53

4. දන්තා (දත්)

- පයඳ 53

14. පිව ං (ඇරදි)

- පයඳ 53

5. තහචෝ (භ)

- පයඳ 53

15. ඳප්පාං (ගඳනවළු)

- පයඳ 53

6. භංං (භ්)

- පයඳ 53

16. අන්තං (ඵඩැර)

- පයඳ 53

7. නවාර (නවය)

- පයඳ 53

17. අන්තගුණං (බතුු ඵවන්)- පයඳ 53

8. අට්ඨි (ඇට)

- පයඳ 53

18. උදරිඹං(ගනොඳැැු  ආවාය)-පයඳ 8

9. අට්ඨිමිඤථජා (ඇටක දුළු) - පයඳ 53

19.

10. ක් ං (කු ඩු)

20. භත්තලුඞ්ගං (ගභොශඹ) - පයඳ 53

- පයඳ 53

රීං (ඳැව ආවාය)

- පයඳ 8

වෘදඹ ගේොටගම වෘදඹ ්තු පයඳගඹහි පයඳ වැට තුන ව ඳතී. ග වාදී පයඳ
ගතඳණ ව ඳතින ගේොට්ර ේාඹ දේ, බා දේ, ජීවිත නේ, චිත්තජ
බ්ටේඹ, ෘතුජ බ්ටේඹ, ආවායජ බ්ටේඹ ඹන පයඳ ගතඳණ ඳතී. එනම්,
ේාඹද්ායගඹහි ඇති පයඳ ගතඳණභඹ. උදරිඹිං, ේීරිං ඹන ගදගේහි ෘතුජ
බ්ඨභේ ේරාඳඹ ඳභණ ව ඳතී. තද ගේ්, ගරොම්, නිඹ, දත්, ආදී ගේොට්ර
භට ම්ඵන්ධ වී ඇති ගේොට බානාට බයමුු  ේශ යුතුඹ.
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 ආහඳෝ හ ොටථ හදොහශො
1. පිත්තං (ළිත)

- පයඳ 53

7. අථසු (ේඳුළු)

- පයඳ 16

2. හම්වං (ගභ)

- පයඳ 53

8. ා (වුරුු ගතල්)

- පයඳ 53

3. පුබ්හඵෝ (ැය)

- පයඳ 8

9. හේහරෝ (ගේශ)

- පයඳ 16

4. හරෝහිතං (ගල්)

- පයඳ 53

10.සිඞ්ඝානි ා (ගොටු)

- පයඳ 16

5. හේහදෝ (දවඩිඹ)

- පයඳ 16

11.රසි ා (ක දුළු)

- පයඳ 53

6. හම්හදෝ (ගම්දගතර)

- පයඳ 53

12.මුත්තං (මුත්ර)

- පයඳ 08

පයඳ ගතඳන ව (53) ඳතින ගේොට්ර ේාඹද්ායගඹහි ඳතින පයඳ
ගතඳණ ඳභණ ව ඳතී. ගමගදය, බ්සු, ගේගරය, සිිංඝානිේා ඹන ගේොට්ර
චිත්තජ බ්ඨභේඹ වා ෘතුජ බ්ටේඹ ඹන පයඳ ගොගශො ඳතී. පුේගඵය, මුත්තිං
ඹන ගේොට්ර ෘතුජ බ්ඨභේ ේරාඳඹ ඳභණ ව ඳතී.

 හත්හජෝ හ ොට්ඨාල තය
1. න්තාඳන හත්හජෝ (ලීරයඹ උු සුම් තඵන ගත්ගජය ධාතු)

- පයඳ 33

2. ජීයණ හත්හජෝ (සිරුය ගම්ීරභ, දිීරභ ේයන ගත්ගජය ධාතු)

- පයඳ 33

3. ඳරිදවන හත්හජෝ (සිරුය දන ගත්ගජය ධාතු)

- පයඳ 33

4. ඳාච

- පයඳ 9

හත්හජෝ (ආවාය දියන ගත්ගජය ධාතු)

ගභහි පයඳ ගතති ව ඳතින ගේොට්ර චිත්තජ – ෘතුජ - ආවායජ ඹන
බ්ඨභේ ේරාඳ තුන ද, ජීවිත නේඹ ද ඹන පයඳ ගතති ඳතී. ඳාචේ ගත්ගජය
ධාතුගහි ජීවිත නේ ේරාඳඹ ඳභණ ව ඳතී. ගභභ පයඳ ේරාඳ තයභ
බඳැවැදිබඳ ඒා න බතය පයඳ ටවන ව ලගඹන් දැ වවිඹ ගනොවැකි ේරාඳඹන්ඹ.

 ාහඹෝ හ ොට්ඨාල ඹ
1. උද්ධංගභ ාත (ඉවරට භන් ේයන ාතඹ)

- පයඳ 33

2. අහධෝගභ ාත (ඳවශට භන් ේයන ාතඹ)

- පයඳ 33

3. කුච්ඡිඹ ාත (උදයගඹහි ළිහිටි ාතඹ)

- පයඳ 33

4. හ ොට්ඨඹ ාත (ඵඩැගරහි ළිහිටි ාතඹ)

- පයඳ 33

5. අඞ්ගභඞ්ගානුාරී ාත (ේඹපුයා ළිහිටි ාතඹ)

- පයඳ 33

6. ආථා ප්රථා ාත (හු්භ ැනීගම් ගවලීගම් ාතඹ) - පයඳ 09

ගභහි පයඳ ති්තුන ව ඳතින ගේොට්ර චිත්තජ – ෘතුජ – ආවායජ
බ්ඨභේ ේරාඳ තුන ද, ජීවිත නේ ේරාඳඹ ද ඹන පයඳ ගතති ඳතී. ආල්ා
ප්ා ාතගඹහි චිත්තජ බ්ඨභේඹ වා ලේදපයඳඹ ඹන පයඳ නඹ ඳතී.
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බානා

ශ යුතු අයුරු

භාධිභත් සිත ව ඇතිේයග න තභ හිගහි “හ ථ ගක්” බයමුු  ේය
න්න. බනතුරු එහි ඳතින ේාඹ – බා – ජීවිත – චිත්තජ – ෘතුජ – ආවායජ
ඹන පයඳ ේරාඳඹන් භනා දැේ වඳුනා න්න. ඉන්ඳසු එහි ඳතින ේාඹදේ
ේරාඳඹ ව ඹබඳත් බයමුු  ේයග න එහි ඇති පයඳ දඹ දැේ වඳුනා න්න. ඳසු
ගම් ආේායඹටභ ගභභ ගේ් ර ඇති ඉතිරි පයඳ ේරාඳඹන් ද, ගේ් ර ඳතින
මුලු පයඳ ණන න පයඳ ගතඳන ද භනා දැේ වැදින න්න. ගම් ආේායඹට
ඳඨවි හ ොටථ විථ තුරභ ඳතින පයඳ ේරාඳඹන්හි පයඳ ධමූඹන් දැේ භනා
වැඳින ත යුතුඹ. බනතුරු ආගඳය ගේොට් ගදොගශො තුශ ඳතින “පිත්තං” නම්
ව ගේොට බයමුු  ේයග න ගඳය ගමභ එහි ඳතින පයඳ ේරාඳ ඹ ද පයඳ
ගතඳණ ද භනා ඳරිගව ේයන්න. එගමභ ආහඳෝ හ ොටථ හදොහශො තුශ
ඳතින සිඹලුභ පයඳ ේරාඳඹන් ද ඒාගේ තුශ ඳතින පයඳ ධමූඹන් ද එකින් එේ
ඳරිගව ේයන්න. ඳසු ගත්ගජය ගේොට් තය තුශ ඳතින “න්තාඳන හත්හජෝ”
ගේොට භාධිභත් සිතින් නිසිගර දැේ න්න. ඉන්ඳසු ඒ තුශ ඇති පයඳේරාඳ
තය ද පයඳ ති්තුන ද ඳරිගව ේයන්න. ඒ ආේායඹට හත්හජෝ හ ොටථ තය තුරභ
ඳතින සිඹලු පයඳ ේරාඳඹන් වා ඒාගේ තුශ ඇති පයඳ ධමූඹන් ද ඳරිගව ේයන්න.
බනතුරු ාගඹය ගේොට් ඹ තුශ ළිහිටි “උද්ධඞ්ගභ ාතඹ” බයමුු  ේයග න ඒ
තුශ ඇති පයඳේරාඳ තය ද එහි ඇති පයඳ ති්තුන ද ඳරිගව ේයන්න. ඒ
ආේායඹටභ ාහඹෝ හ ොටථ ඹ තුර ද ඳතින සිඹලුභ පයඳ ේරාඳඹන් වා ඒා
තුශ ඇති පයඳ ධමූඹන් භාධිභත් සිතින් භනා ඳරිගව ේයන්න.

 උඳහද්ල
ගභඹ ඵැල ඵැල්භට ිංඛ්යා ගල්ඛ්න වි්තයඹ ව ගම ගඳනී ගිඹ ද, නිසි ගර
ගභඹ බානාට න න විට චක්ෂුයාදී ඉඳුයන්ගේ ද ලීරය ගේොට්ඨාලඹන්හි ද
ඒේාන්තගඹන් ඳතින ැඵෑ ධමූ්බාඹ වභ න ඵ ැටහී ඹනු ඇත. ජී බජී සිඹල්ර වභ කුඩාභ කුඩා ධාතු ගේොට්ලන් ැදුම්රත් ඵ ද ඒ කිසි ව තුශ
ත්ත්ගඹ ව, පුද් රගඹ ව, ආත්භඹ ව නැති ඵ ද ගභහිදී ැටගවනු ඇත.
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 රඳ

1.
2.
3.
4.
5.

රාඳ ර්ග

ර්මහඹන් නිඳන් ( ර්මජ) රඳ රාඳ ර්ග නඹකි.

චක්ෂු දේ ේරාඳඹ
ගයත දේ ේරාඳඹ
ඝාණ දේ ේරාඳඹ
ජිදවා දේ ේරාඳඹ
ේාඹ දේ ේරාඳඹ

6.
7.
8.
9.

පුරු බා දේ ේරාඳඹ
්ත්රී බා දේ ේරාඳ
වෘදඹ්තු දේ ේරාඳඹ
ජීවිත නේ ේරාඳඹ, ඹනුගනි

බතීතගඹහි ේයන රද බවිදයා - තෘ්ණා - උඳාදානඹන්ග න් ළිරියන රදු
ේයන රද ිං්ේාය ්ේන්ධඹ ගවමතුගන් ගම් ේමූජ පයඳ ේරාඳ ඳවශ ගද.

 සිතින් නිඳන් (චිත්තජ) රඳ

1. චිත්තජ ශුද්ධාථඨ

රාඳ ර්ග අටකි.

රාඳඹ

ගභහි පයඳ බටකි. ද්ාය ගඹහි ද ගේොට් ති් වඹේ ද ඳතී.

2.

ාඹ විඤථඤත්ති න

රාඳඹ

ගභහි පයඳ නඹකි. (ේායිේ ක්රිඹාේ දී) චිත්තජ ශුද්ධා්ඨේ ේරාඳඹේට
ේාඹ විඤ්ඤත්තිඹ එේතු වීගභන් නිමූාණඹ ගද. (භගනය පාද ධාතු
බයමුු  ගේොට ඇඟිල්ර ව ගරවීගභන් සිතින් නිඳන් ගභභ පයඳේරාඳ
ගඵොගවයභඹ ව දැේ ත වැේ.)

3. රහුතාදී ඒ ාද

රාඳඹ

ගභහි පයඳ එගේොගශොකි. එනම්, චිත්තජ ශුද්ධා්ඨේඹට රහුතා – මුදුතා –
ේම්භඤ්ඤතා තුන එ ව වීගභන් ගභභ පයඳ ේරාඳඹ නිමූාණඹ ගද.

4.

ාඹවිඤථඤත්ති රහුතාදී ද්ාද

රාඳඹ

ගභහි පයඳ ගදොගශොකි. ේාඹවිඤ්ඤත්ති නේ ේරාඳඹට රහුතා - මුදුතා ේම්භඤ්ඤතා තුන එ ව වීගභන් ගභභ පයඳ ේරාඳඹ නිමූාණඹ ගද.
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5. චීවිඤථඤත්ති ද

රාඳඹ

ගභහි පයඳ දඹකි. චිත්තජ ශුද්ධා්ඨේ ේරාඳඹට චීවිඤ්ඤත්තිඹ ද, ලේදඹ
ද එ ව වීගභන් ගභඹ නිමූාණඹ ගද. (භගනය පාද ධාතු බයමුු  ේයග න
චනඹ ව ළිටේශ විට උඳදින ගභභ පයඳේරාඳ වදගතහි ද, උගුගයහි ද,
මුළු ේඹ පුයාභ ද ගඵොගවය ගයින් ඳැතිය ඹන ආේායඹ දැේ ත වැකි ගද.)
චිත්තජ ේරාඳගේ ඇති ඳඨවි ධාතු උගුගර් ේමූජ පයඳ ේරාඳර ඳඨවි
ධාතු භ
ැගටන විට ලේදඹ උඳදින ආේායඹ ද, එහිදී ලේද විඤ්ඤත්ති
පයඳ ම්ඵන්ධ න ආේායඹ ද දැේ ත වැකි ගද.

6. චීවිඤථඤත්ති ලබ්ද රහුතාදී හතය

රාඳඹ

ගභහි පයඳ දවතුනකි. චී විඤ්ඤත්ති දේඹට රහුතා – මුදුතා –
ේම්භඤ්ඤතා තුන එ ව වීගභන් ගභභ පයඳ ේරාඳඹ නිමූාණඹ ගද.

7. ආලථා ප්රලථා චිත්තජ ලබ්ද න

රාඳඹ

ගභහි පයඳ නඹකි. ආල්ා පල්ා කිීරගභහි දී නිඳදගන චිත්තජ
බ්ඨභේ ේරාඳඹට ලේදඹ එ ව වීගභන් ගභභ පයඳ ේරාඳඹ නිමූාණඹ ගද.

8. ආලථා ප්රථා චිත්තජ ලබ්ද ද්ාද

රාඳඹ

ගභහි පයඳ ගදොගශොකි. ආල්ා පල්ා චිත්තජ ලේද නේ ේරාඳඹට
රහුතා– මුදුතා – ේම්භඤ්ඤතා තුන එ ව වීගභන් ගභභ පයඳ ේරාඳඹ
නිමූාණඹ ගද. ගම් භගින් හු්භ ැනීභ ඳවසු ේයයි.



ෘතුහන් නිඳන් (ෘතුජ) රඳ

1. ෘතුජ ශුද්ධාථඨ

රාඳ ර්ග තයකි.

රාඳඹ

ගභහි පයඳ බටකි. ගත්ගජය ධාතුගන් වට න්නා ගභඹ ද්ාය ගඹහි ද,
ගේොට් ගදාබඳගහි ද ඳැතිය ඳතී.

2. ෘතුජ ලබ්ද න

රාඳඹ

ගභහි පයඳ නඹකි. ශුද්ධා්ඨේඹට ලේදඹ එ වවීගභන් ගභඹ නිමූාණඹ ගද.
(උදයඹ, ඵඩැර න්ධි ආදිගඹහි ාත ලේද ඳතී.)
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3. රහුතාදී ඒ ාද

රාඳඹ

ගභහි පයඳ එගේොගශොකි. එනම්, ෘතුජ ශුද්ධා්ඨේඹට රහුතා - මුදුතා ේම්භඤ්ඤතා තුන එ ව වීගභන් ගභභ පයඳ ේරාඳඹ නිමූාණඹ ගද.

4. ලබ්දරහුතාදී ද්ාද

රාඳඹ

ගභහි පයඳ ගදොගශොකි. රහුතාදී ඒේාදේ ේරාඳඹට ලේදඹ එ ව වීගභන්
ගභඹ නිමූාණඹ ගද.

 ඕජාහන් නිඳන් (ආවායජ) රඳ

1. ආවායජ අථඨභ

රාඳ ර්ග හද කි.

රාඳඹ

ගභහි පයඳ බටකි. ඕජා පයඳගඹන් වට නී. ද්ාය ඹ තුරභ ව ගේොට්
ගදාබඳගහි භ ඳතී.

2. රහුතාදී ඒ ාද

රාඳඹ

ගභහි පයඳ එගේොගශොකි. ආවායජ බ්ඨභේ ේරාඳඹට රහුතා - මුදුතා ේම්භඤ්ඤතා තුන එ ව වීගභන් ගභභ පයඳ ේරාඳඹ නිමූාණඹ ගද.



ලබ්ද ර්ග තුනකි.

1. ආලථා ප්රලථා චිත්තජ ලබ්ද න
2. චීවිඤථඤත්ති ද
3. ෘතුජ ලබ්ද න

රාඳඹ.

රාඳඹ.
රාඳඹ.

(ගම්ා ළිබඳඵ ඳැවැදිබඳ කිීරභ මුල් ගේොට්ර වන් ඇත.)
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බානා

ශ යුතු අයුරු

භාධිභත් සිතින් තභ ඇ බයමුු  ේය, එහි ඳතින “චක්ෂු දේ
ේරාඳඹ ව ” බයමුු  ේය න්න. බනතුරු එහි ඇති ඳඨවි ආදී පයඳ දඹ භනා
ඳරිගව ේයන්න. ඉන්ඳසු “ගයත දේ” ආදී ගසු ේමූජ පයඳේරාඳ බට ද
වැඳිනග න ඒා තුශ ද ඳතින ඒ ඒ පයඳ ධමූඹන් එකින් එේ ගන ගනභ භනා
ඳරිගව ේයන්න. ඳසු තභ ලීරයගඹහි “චිත්තජ ශුද්ධාථඨ
රාඳඹක්” බයමුු 
ේය න්න. එහිද ඳඨවි ආදී පයඳධමූ බට ඳරිගව ේයන්න. ඉන්ඳසු ඒ ආේායඹට
“ ාඹවිඤථඤත්ති න ” ආදී ඉතිරි චිත්තජ පයඳේරාඳ ගූ ත ද වැඳිනග න ඒ ඒ
පයඳේරාඳ තුශ ඳතින ඒ ඒ පයඳ ධමූඹන් එකින් එේ, ගන ගනභ ඳරිගව
ේයන්න.
බනතුරු තභ ලීරයගේ “ෘතුජ ශුද්ධාථඨ
රාඳඹක්” බයමුු  ේය
න්න. එහි ද ඳඨවි ආදී පයඳධමූ බට ඳරිගව ේයන්න. ඒ ආේායඹට “ෘතුජ ලබ්ද
න ” ආදී ඉතිරි ෘතුජ පයඳේරාඳ ගූ තුන ද වැඳිනග න ඒ ඒ ේරාඳඹන්හි ඒ ඒ
පයඳධමූ නිසි ආේායඹට ඳරිගව ේයන්න. ඉන් ඳසු “ආවායජ අට්ඨභ
රාඳඹක්”
බයමුු  ේයන්න. එහි ද ඳඨවි ආදී පයඳධමූ බට ඳරිගව ේයන්න. ඳසු එහි ඇති
“රහුතාදී ඒ ාද
රාඳහඹහි” පයඳ ධමූ එගේොගශො ද භනා ඳරිගව ේයන්න.
බනතුරු ඒ ආේායඹටභ “ලබ්ද ර්ග තුන” ද තභ ලීරයඹ තුබඳන් වැඳිනග න ඒා
තුශ ළිහිටි ඒ ඒ පයඳ ධමූඹන් ඹබඳත් ය ව භාධිභත් සිතින් භනා ඳරිගව ේය ත
යුතුඹ.

 උඳහද්ල
ේාඹවිඤ්ඤත්ති නේ වා ේාඹවිඤ්ඤත්ති රහුතාදී ද්ාදේ ේරාඳ ගදේ
“ඉරිඹාඳථ පයඳ ේරාඳඹන්ඹ”. එනම්, ලීරයඹ එවා ගභවා ග න ඹෑභ ආදී ක්රිඹා
ේයන පයඳගඹයඹ. ගභභ පයඳධමූඹන් නාහි ඹම් ඹම් ේටයුතු ේයන
බ්ථාන්හිදී ඳරිගව ේශවැේ. චී විඤ්ඤත්ති දේ වා චීවිඤ්ඤත්ති රහුතාදී
ද්ාදේ ේරාඳ ගදේ ේථා ේයන විට ඳරිගව ේශ වැේ. ෘතුජ ශුද්ධා්ඨේඹ වා
ෘතුජ ලේදනේඹ ඹන ේරාඳ ගදේ ආධයාත්ක ේ වද ඵාහිය වද පාණඹ ඇති නැති
ගදතැන්හිභ ඳතී. ෘතුජ රහුතාදී ඒේාදේ වා ලේදරහුතාදී ද්ාදේ ේරාඳ
ගදේ පාණඹ ඇති පයඳඹන්හි ඳභණ ව ඳතී. ආවායජ පයඳ ගූ ගදේ විඤ්ඤාණේ
පයඳඹන්හිභ ඳතී. ආල්ා - ප්ා චිත්තජ ලේද නේඹ වා චීවිඤ්ඤත්ති
දේ ේරාඳඹ ආධයාත්ක ේ ඵාහිය පාණඹ ඇති පයඳඹන්හිභ ඳතී. ෘතුජ ලේද
නේ ේරාඳඹ විඤ්ඤාණේ, බවිඤ්ඤාණේ ඹන ගදතැන්හිභ ඳතී.
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 අටවිසි රඳ
 භ්ථඹ ව ගර ත් ේල්හි ඳයභාර්ථ ලගඹන් රඳ විසි අටක් ඇත.
ඒා ගභගමඹ,
1. ඳඨවිධාතු

:- පයඳ ේරාඳඹේ ඇති තද තිඹ.

2. ආහඳෝධාතු

:- පයඳ ේරාඳඹේ ඇති ැගිගයන තිඹ.

3. හත්හජෝධාතු

:- පයඳ ේරාඳඹේ ඇති උු සුම් තිඹ.

4. හඹෝධාතු

:- පයඳ ේරාඳඹේ ඇති ළිම්ගඵන තිඹ.

5. ර්ණරඳඹ

:- පයඳ ේරාඳඹේ ඇති නීරාදී ඳැවැඹ.

6. ගන්ධරඳඹ

:- පයඳ ේරාඳඹේ ඇති න්ධඹ.

7. යරඳඹ

:- පයඳ ේරාඳඹේ ඇති යඹ.

8. ඕජාරඳඹ

:- පයඳ ේරාඳඹේ ඇති (ආවායජ ඕජා භගින් )
පයඳ උඳදන ල වතිභත් ගේොට.

9. ජීවිහත්න්ද්රිඹරඳඹ

:- තභා වා ගසු ේරාපීඹ පයඳ ධමූඹන් විනාල
ගනොවී චියේර ව ඳත්න පයඳඹ.

10. ථත්රී බාරඳඹ

:- ්ත්රී ති රක්ෂණ තීයණඹ ේයන පයඳඹ.

11. පුරු බාරඳඹ

:- පුරු ති රක්ෂණ තීයණඹ ේයන පයඳඹ.

12. චක්ෂු ප්රාද රඳඹ :- බක්ෂිග යරඹ තුශ ළිහිටි ර්ණ ිංගදදී
(ර්ණ ඇද න්නා) තය ධාතන්හි ඔඳත් ඵ.
13. හෝත ප්රාද රඳඹ :- ගයත බිරඹ තුශ ළිහිටි ලේද ිංගදදී
(ලේදඹ ඇද න්නා) තය ධාතන්හි ඔඳත් ඵ.
14. ඝාණ ප්රාද රඳඹ :-

නා් සිදුය තුශ ළිහිටි න්ධ ිංගදදී
( න්ධඹ ඇද න්නා) තය ධාතන්හි ඔඳත් ඵ.

15. ජිේවා ප්රාද රඳඹ :-

දිගහි ළිහිටි ය ිංගදදී
(යඹ ඇද න්නා) තය ධාතන්හි ඔඳත් ඵ.

16.

ාඹ ප්රාද රඳඹ :-

ේඹ පුයා ළිහිටි ගපොට්ඨේඵ ිංගදදී (ඳඨවි - ගත්ගජය ාගඹය ්ඳශූඹ ඇද න්නා) තය ධාතන්හි ඔඳත් ඵ.
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17. වෘදඹ ථතු රඳඹ :-

වදඹ ්තු තුශ ගල් ධාතු ඳාදේ ේයග න තය
ධාතන් භගින් නිර්භාණඹ වී ඇති ඳැවැදිබඳ ඔඳත්ඵ.
(ගභහි චිත්ත - චචතසිේ ගවත් සිතුවිල නිඳදයි.)

18. ආවාය රඳඹ

:-

ේඵලඞ්ේාය ආවායගඹන් ේඹට බගලයණඹ
ේය න්නා රද පයඳඹකි. ගම්ා මුළු ේඹ පුයාභ ඳතී.

19. ආ ාල රඳඹ

:-

පයඳ ේරාඳඹන් එකින් එේ ගන් ේයන ඉඩ පභාණඹ
යි.(ඳරිච්ගේද පයඳඹ) එනම්, පයඳ ේරාඳ ගදේ ව ගවය
කිහිඳඹ ව බතය ඇති හි් බේාලඹ.

20. ාඹවිඤථඤත්ති රඳඹ:- ේායිේ ක්රිඹාන්හි දී චිත්තජ ායු ගද ඹ භ
ගඹගදන ඵර විගලමඹයි.
(ේායිේ ක්රිඹාන්ට බදාර පයඳඹ).
21.චීවිඤථඤත්ති රඳඹ :- ේථා කිීරගභහි දී ඒ ඒ බකුරු, චන බනු ලේදඹ ඇති
ේයන, ගන් ේයන ඵර විගලමඹයි.
22.රහුතා රඳඹ

:- පයඳඹන් ගේ ැවැල්ලුඵ.

23.මුදුතා රඳඹ

:- පයඳඹන් ගේ භෘදු (ගභොගශො ව) ඵ.

24. ම්භඤථඤතා රඳඹ :- පයඳඹන් ගේ ේමූණය (ක්රිඹාට සුදුසු) ඵ.
25. උඳචඹ රඳඹ

:- පයඳඹන්හි මුල් වට ැනීභ. පති්ධි බ්ථාගහි පයඳඹ.

26. න්තති රඳඹ

:- නි්පන්න පයඳඹන්හි පථභ වට ැනීභ.

27. ජයතා රඳඹ

:- පයඳේරාඳඹන් ගේ දියන බ්ථා.

28. අනිතයතා රඳඹ

:- පයඳේරාඳඹන් ගේ බඞ් ඹ ගවත් බිඳීඹන බ්ථා.

 ගභහි බටවිසි පයඳඹන් ැන ද වා ඇත්ගත් නාභ භාත්රිේ වැඳින්වීභකි. ගම්ා
ැන වි්තයාර්ථඹන් වා හර්රු ාහන් චන්දවිභර භවානාඹ
භාහිමිඳාණන් වන්හේ හේ, අභිධර්මහේ  ූලික
රුණු ආදී ගනත් ගන්ථ
භගින් ඵරා දතයුතුඹ.
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බානා

ශ යුතු අයුරු

භාධිභත් ව සිතින් තභ ේඹ බයමුු  ේය න්න. බනතුරු එහි ඳතින
නිල්ඳන්න පයඳඹන් එකින් එේ ගන ගනභ ළිබඳගබඳන් දැේ න්න. ඉන්ඳසු
බනිල්ඳන්න පයඳඹන් ද ඒ ආේායඹට භාධිභත් සිතින් භනා දකික න් ළිබඳගබඳන්
ඳරිගව ේයන්න. බජ්ජත්ත ලගඹන් ගභගම පයඳ විසි බට බානාට නැග ගඹයගීන්
වන්ගම බනතුරු ඵහිද්ධ ලගඹන් ද ඳතින එභ පයඳ ධර්භගඹය බානා තුලන්
භනා ගර දැේ දැන වැදින ත යුතුඹ.

 උඳහද්ල
“ඳඨවි - ආගඳය - ගත්ගජය - ාගඹය” ඹන ධාතු තය ්කීඹ ්බාඹභ දයන
ගවයින් භවා භුත නම් ගද. ඉතිරි පයඳ සූවි්, තය ධාතන්ගේභ ආේාය
විගලමඹන් න ඵැවින් ඒා උඳාදාඹ රඳ නම් ගද. පාද පයඳ ඳ, ආයම්භණ පයඳ
ත, “ඕරාරි ” (ග ොගයයසු) පයඳ නම් ගද. ඉතිරි පයඳ දවඹ “සුඛුභ” (බපේට)
පයඳ නම් ගද. එගභන්භ මුල් පයඳ බටගශො නාහී ේමූජ – චිත්තජ – ෘතුජ –
ආවායජ ඹන ගවමතන්ග න් නිඳන් ඵැවින් නිලථඳන්න රඳ නම් ගද. එභ පයඳ
විදශූනාට බයමුු  ේශවැකි ඵැවින් ම්භන රඳ නම් ගද. ඉතිරි පයඳ දඹ එභ
ගවමතන්ග න් ගතොය ඵැවින් අනිලථඳන්න රඳ නම් ගද. එභ පයඳඹන් විදශූනාට
ගනො න්නා ඵැවින් අම්භන රඳ නම් ගද.
්ත්රී පුරු ලගඹන් ගන්ේය වඳුනා න්ගන් බාපයඳඹ භගිනි. ඹම් ේාඹ ව මී
ඳැණි භ ක ශ වීගභන් ද, ගිගතල් භ ක ශ වීගභන් ද එහි ගුණ රක්ෂණ ගදේ ව
ගද. එගභන්භ ඳඨවි ආදී තය ධාතන්ට ්ත්රී බාපයඳඹ එ ව වී ඇතිවිට ්ත්රිඹ ඹැයි ද,
පුරු බාපයඳඹ එ ව වී ඇතිවිට පුරුඹා ඹැයි ද වඳුන්නු රැගේ. වැඟීම් - ඇ වීම්
- ඉඟි දැ වවීම්, විඤ්ඤත්ති පයඳඹ භගින් සිදුේයයි. රහුතා - මුදුතා - ේම්භඤ්ඤතා
ඹන පයඳ භගින් ඒ ඒ ේටයුතු ඳවසු ද භධුය ද ේාර්ය්යක්ෂභ ද ේයයි. විඤ්ඤත්ති පයඳ
ගදේට ආයු ඳතින්ගන් චිත්තක්ෂණ එේකි. උඳචඹ – න්තති පයඳර ආයුඹ
කුඩා චිත්තක්ෂණ එේකි. ජයතා පයඳගඹහි ආයුඹ කුඩා චිත්තත්ක්ෂණ (49) එකුන්
ඳණකි. බනිච්චතා පයඳගඹහි ආයුඹ කුඩා චිත්තක්ෂණ එේකි. ඉතිරි පයඳ
ගදවි්ගහි ආයුඹ චිත්ත්ක්ෂණ (17) තගශොකි. ගභගම පයඳ ඳරිගව කිීරභ
තුබඳන් තභ ආධයාත්ක ේ පයඳගඹහි ඳභණ ව ගනො සිඹලු විල්ගඹහි වු ද සිඹලු
පයඳ ධමූඹන් විනිවිද දකික න් පයඳ ඳරිගව ේශවැකි ගම ඉන්රිඹ ධමූඹන් ගභයයා
ැගඩනු ඇත.
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 ඳසු ටවන
ලත, උ්ණ ආදී විරුද්ධ ගවමතන් ඇතිවිට ගන් න්නා ව (රුප්ඳනඹ න) ධමූ
මවඹ “රඳ” නම් ගද. ගභභ පයඳ ේභටවනට නාහී ධාතු භනසි ායඹ, චතුධාතු
ත්ාානඹ, ධාතු ර්මථාානඹ, ධාතු චතුථ බානා ආදී නම් ගඹගද්. ගභභ පයඳ
ේර්භ්ථානඹ බානාට නැගීගම්දී භන ගගවට ඳත් ව විට ධයාන රාභීන්ට
තභන් ේැභති ධයානඹේට භැදී භනට විගදේඹ දිඹ වැකිඹ. ශුද්ධ විදශූනා
ගඹයගිගඹකුට නම් ධාතු ේභටවන තුබඳන් රත් උඳචාය භාධිඹ තුශ සිත ළිහිටුා
භනට විගදේඹ දිඹ වැකිඹ. ඳසු සිත තැන්ඳත් වී ල වතිභත් ව විට නැත පධාන
ේමූ්ථාන ැඩිඹ වැේ. ධාතු භනසිේායගඹහි දී, ඵඩු ඳැවැය ත් ගොගයකු
බල්රාග න, යකින් ගදේකින් තතු දැන ත ගනොවැකි ව විට බත්ගනොවැය නැත
නැත තරා ගඳරා තතු දැන න්නා ගම උත්ාවඹ බත් ගනොවැය ධාතු පේටන
තුරුභ දි ටභ භනසිේාය ේශ යුතුඹ. නිසිගර පයඳ ේමූ්ථානඹ ැගඩන විට
පයඳඹන්ගේ ඝන තුන් ආේායඹ සිඳී ඹන්ගන්ඹ. එනම් :1. න්නති ඝනඹ:භනා භාධිඹකින්, පයඳ ේරාඳ (ගන් ගන්) දකින
විට ගම් න්තති ඝනඹ බිඳී ඹනු ඇත. ගභහිදී එේ ව ගම, එේ
පාවඹ ව ගම ැයදිට දකින තිඹ ගවත් ඝන ඤ්ඤා තුයන්
නු ඇත.
2. ූලව ඝනඹ :පයඳ ේරාඳඹේ ඳඨවි - ආගඳය - ගත්ගජය - ාගඹය ඹන
ධාතු ඳරිගව ේශ වැකි ව විට මව ඝනඹ බිඳී ඹයි. උඳාදාඹ පයඳඹන්
ද ඳරිගව ේශවැකි ව විට එඹ ඩාත් ම්පර්ණ ගයි.
3. කිච්ච ඝනඹ :ඳයභාර්ථ පයඳඹන්ගේ රක්ෂණ, ය, ඳච්චුඳටඨාන,
ඳදට්ඨානඹන් භනා ටවා ත වැකි ව විට කිච්ච ඝනඹ බිඳී ඹයි.
 ඳඨවිධාතු :- ගසු ධාතන්ට ළිහිටවීභ නම් වු ඳතිට්ඨාන
 ආහඳෝධාතු :- ඵැ තැබීභ නම් වු ඵෲවන

ෘතයඹද,

 හත්හජෝධාතු :- ඳැවීභ නම් වු ඳරිඳාච

ෘතයඹද,

 ාහඹෝධාතු :- ගරවීභ නම් වු මුදීයණ

ෘතයඹ ද,

ෘතයඹ ද සිදු ේයයි.

ගභගම ඒ ඒ ධාතන්ගේ ඒ ඒ ේෘතයඹන් භනා දැේ ත් විට ගභභ
පයඳ මවඹ එේ ව ගම න්නා කිච්ච ඝනඹ දුරු ගද. එවිට පුද් ර
ඤ්ඤා ද දුරු වී අනාත්භ රක්ෂණඹ භතුනු ඇත.
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ධාතු ේමූ්ථානඹ ඩන ගඹයගීන් වන්ගම පයඳ බටවි් ද, ේමූජ – චිත්තජ –
ෘතුජ – ආවායජ පයඳඹන් ද, ඒේ මුට්ඨානිේ, ද්වී මුට්ඨානිේ, ත්රී මුට්ඨානිේ,
චතු මුට්ඨානිේ ඹන පයඳඹන් ද ගම් කිසිභ ගවමතු ව නැති උඳදනා පයඳඹන් ද
ගන ගනභ දැන ත යුතුඹ. පුද් රගඹකු භන් ේයන විට ේාඹ විඤ්ඤත්ති
නේ, ේාඹ විඤ්ඤත්ති රහුතාදී ද්ාදේ ේරාඳ “ග නඹාභ ේයන පයඳ” ගරත්,
ඉතිරි පයඳ ේරාඳ වා පයඳ සිඹල්ර “ග න ඹාභට ර වන පයඳ” ගරත් ගන්ේශ
වැේ. එගභන්භ ඒා පධාන පයඳ වා බපධාන පයඳ ගර ද ගදේට ගන්ේශ වැකිඹ.
තද ගභභ පයඳ ේභටවන ඩන ගඹයගීන් වන්ගමට ෑභ ඉරිඹවුේභ, (දීර්ඝ,
භධයභ, කුඩා) ෑභ ගභොගවොතේභ චතුධාතු භනසිේායඹ ඳැැත්වීභට වැකිවිඹ
යුතුඹ. විගලමගඹන්භ ගභභ බානා ේයන විට ඇතැම් බ්ථාන්හිදී ශද්ධාදී
ගුණ, විල්ාඹන් බඩුවිඹ වැකිඹ. එඵැවින් බුද්ධ න්දනා, ැඩිහිටි න්දනා ආදිඹට
වබාගි වීභ පගඹයජනත් නු ඇත. එගභන්භ ගභභ බානාගන් රැගඵන
බත්දැකීම්, භනගම සිදුන ගන්ේම් ැන නිතය ගුරු උතුභන් වන්ගමරා භ
ාේච්ඡා ේය ත යුතුඹ.
ඵාහිය බජීවී ගරයේගඹහි ද ේර විල්ගඹහි බජීවී සිඹල්ගරහිභ ද ඳතින්ගන්
ෘතුජ ශුද්ධා්ඨේ පයඳේරාඳ වා ලේනේ ේරාඳඹන් ඳභණි. එගමභ ් - ැල් ල් - ඳවූත – ඉය – ව – තායේා ආදී බජීවී ්තුර ගභන්භ ත්ත් ලීරයර ද
ඳතින්ගන් ඳඨවි - ආගඳය - ගත්ගඳය - ාගඹය ඹන තය භවා ධාතන්ඹ. එනම්, බළි
ඵල්රාඹ – ගපමතඹාඹ - ගදවිඹාඹ – ක නිාඹ – බප්පුවාක  - හින්නිවාක , ආදී
නම්ලන් වඳුන්න්ගන් ද තය භවා ධාතන්ග න් ඒ ඒ ඳරිභාන්ට බනු
නිමූාණඹ ව පයඳ ේරාඳ (පයඳ ක ටි) ග ොඩල් රටඹ. පයඳ ඳරිගව ඤාණඹ භනාගම
උපුටා ත් ේල්හි දකින, බන ෑභ ගදඹ වභ තය ධාතන් ගර ඳරිගව ේශ වැේ.
එඹ ඵාහිය දැනුක න් ගනො බානා ඤාණඹ තුබඳන් තයඹ දකික න් තභා විසින්භ
බගඵයධ ේය ත යුත්තකි. දිගින් දි ටභ පයඳ ඳරිගව ේයන විට ගේගල් ේ ව
ඳතුරු න්නා ව ගභන්, පයඳ ධමූඹන් ගන් ේයක න් බානා ේර වැේ. එවිට
ආධයාත්ක ේ, ඵාහිය, ජී, බජී සිඹල්රභ ැන පුළුල් බගඵයධඹ ව ඇති ගද. පයඳ
ධමූඹන්හි රක්ෂණාදිඹ ගවොඳින් ගඵදා ඵැලීගභන් ඳසු ්ත්රී, පුරු , ත්ත්, පුද් ර
ආදී ැයදි ඤ්ඤා දුරු වී අනාත්භ ඤථඤා ඳවශනු ඇත.
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නාභ

ර්මථාාන

චිත්ගත්න නීඹති ගරයගේය - චිත්ගත්න ඳරිේ්ති
චිත්ත් ඒේධම්භ්
- ේගේ භන්ධගති
(ිං.නි - ගද්.ිං - චිත්ත සූත්රඹ)
තණ්වා, දිට්ඨි, භාන, ගරයබ, ද්ගද, ගභයවාදී ගේගරසුන්ග න් මුරාට
ඳත් සිතින් නැත නැත ේර්භ විඳාේ ගවමතු පර ලගඹන් රඳක න්
ඳඤ්චුඳාදාන්ේන්ධ ගරයේඹට ඳමුු නු රැගේ. තණ්වා, දිට්ඨි සිගතහි ඇතිතා ව
ත්ත්ඹා යට බදිනු රැගේ. ඹගභ ව ගභභ සිත නම් ව ගදදනා, ඤ්ඤා,
ිං්ේාය, විඤ්ඤාණ ඹන නාභ්ේන්ධඹන් ළිබඳඵද පතය ව ව බගඵයධඹ ව
ගනොරඵයි ද ඔහු සිත නැභැති එේභ ධර්භඹට මුරා, එහි  ඹට ගිඹාහු ගති.
නාභ ්ේන්ධඹන් ළිබඳඵද පතය ව බගඵයධඹ ඇති,  වගල්Y පවාණඹ ේශ
යවතන් වන්ගම සිගතහි  ඹට ගනොඹයි. එඵඳු උතුගභය සිත තභ  ගඹහි
(ගවණගඹහි) ඳත්යි.
ම්මුති ලගඹන් පුද් රගඹකු ත් ේල්හි ඔහු පධාන ලගඹන් ගේොට්
ගදේේට ගඵදිඹ වැේ. එනම්, නාභ්ේන්ධඹ වා පයඳ්ේන්ධඹ ඹනුගනි.
දයේඩ ව ඵඳු ව ගම් ේඹ ක්රිඹා ේයන්ගන් නාභ්ේන්ධගේ ඵරගඹනි. දැකීභ –
ඇලභ – විඳීභ – දැනීභ – වැඟීභ – ක්රිඹාකිීරභ – ආදිඹ ේයන්ගන්, ඊට මලේ
න්ගන් “නාභ්ේන්ධඹ” යි. භශ ේේ නාහි සිත ව නැති ඵැවින් ඊට කිසි ව
ේශ ගනොවැකිඹ. ගඵොගවය විට ත්ත්ඹන්ගේ ආත්භ ඤ්ඤා ැේ ඳතින්ගන්
ගම් නාභ ධමූඹන් ඳදනම් ේයග නඹ. නිතයභ ේ ද්ායඹන් භගින් බයමුු  ැනීභ
වා නැමී ඳතින ඵැවින් චිත්ත -චචතසිේ ධමූඹන්ට “නාභ ධර්භ” ඹැයි කිඹනු
රැගේ.
චිත්ත - චචතසි - රඳ - නිවූාණ ඹැයි පධාන ලගඹන් ඳයභාර්ථ ධමූ
තයකි. ගභහි චිත්තඹ ගවත් සිත එ ව ැදෑරුම්ඹ. චචතසිේ ගදඳණ්
ැදෑරුම්ඹ. පයඳ බටවිසි ැදෑරුම්ඹ. නිවූාණඹ එ ව ැදෑරුම්ඹ. ගභගම ත් විට
ගරයේ ධාතුගහි ඇති සිඹලු ඳයභාර්ථ ධමූ ිංේඹා බසූ ගදේකි. තද එ ව
ැදෑරුම් ව සිත බසූ න ආේායඹේට ද ගඵදා ද වයි. ගභහිදී එභ සිත් බසූ නඹ
බතරින් සිත් බසූ එේ ව ද, චචතසිේ ගදඳණභ ද නාභ ධමූ ගර විදශූනාට නු
රැගේ. ගරයගේයත්තය ධමූඹන් විදශූනාට ගනො නී.
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සිත් නාහී “වීථි සිත් – වීථි මුක්ත සිත්” ලගඹන් ගදඹාේාය ගති. වීථි සිත්
ගර චක්ෂු ද්ාය වීථි – ගොතද්ාය වීථි – ඝාණද්ාය වීථි – ජිදවාද්ාය වීථි –
ේාඹද්ාය වීථි – භගනයද්ාය වීථි ඹනුගන් ගූ ඹකි. වීථි මු වත සිත් ගර
පති්ධි සිත, බිං සිත, චුති සිත ඹන සිත් තුන දැ වගද. ගභඹ ්ථාය ව චිත්ත
නිඹාභඹකි.
නාභ ධමූඹන් ව ේල එ ව ැටිඹේට ඳතින්න ව ගනො, උත්ඳාද, ්ඨිති,
බිං (ඉඳදීභ, ඳැතීභ, නැතිවීභ) ලගඹන් බති ලග ාමී  ගන් ගක න් ඳතින
ධමූතා විගලමඹකි. එ ව තත්ඳයඹ ව තුශ ගභගර සිත් ගේයටි රක්ෂ ායඹ ව ඳභණ
ඉළිද නිරුද්ධ ඹයි. නින් සුඹ රඵනු ේැභතිඹන් විසින් ගභගම ව ගම් නාභ
ධමූඹන් ඳරිගව ගේොට විඳ්නාගන්, ගන්ේය භනා වැඳින ත යුතුඹ. ඒ
වා පතිඳත්තිගඹහි ගඹගදන්නහුට “බද බද භ ගම් බානාගහි පතිපර රැබිඹ
වැකිඹ” ඹන ඵරත් විල්ාඹ තිබීභ පගඹයජනත් ඹ. පුයාණ ගඹයගීන්
වන්ගමරා ද ගම් නාභ ධමූඹන් භනා ගම නුණින් දැේ ඇතිඵ ේල්ඳනා ේය,
ැවැල්ලුගන්, ඉලගභන් භනා භාධිභත් සිතකින් බානා ේශ යුතුඹ.
නාභ ේර්භ්ථානඹ බානාට නැගීභට පථභගඹන් නාභ ධර්භ ගතඳන
බර්ථ හිත භනා ගර ඳාඩම් ේය ත යුතුඹ. බනතුරු ඒා බානා ඤාණඹ
භගින් නිසි ගර දැේ දැන වැදින ත වැේ.

බානා

ශ යුතු අයුරු

ආනාඳානති ගවය ඕදාත ේසිණගඹන් චතුර්ථ ධයානඹට භදින්න. එහි
ආගරයේඹ පබා්ය ව විට එභගින් පයඳ ේමූ්ථානගඹහි දී පගුණ ේශ පයඳ විසි
බට නැත ය ව ම්භශූනඹ ේයන්න. ඉන් ඳසු ආනාඳානතිගඹහි පථභ
ධයානඹට භදින්න. ඳසු එහි දීප්තිභත් ඳටිබා නික ත්ත වදත තුර ඳතින
බයුරු දැේ න්න. ගභගම පතිබා නික ත්ත ඳවශන විට එහි සිත ඇතුළු නාභ ධමූ
ති් වතය ව ඳතින ආේායඹ දැේ ත වැකි ගද. ඒ නාභ ධමූ සිඹල්රභ භනා
භාධිභත් සිතකින් එකින් එේ ගන ගනභ දැේ ටවා ත යුතුන බතය
සිඹල්රභ එේට ළිහිටා ඇති ආේායඹ ද ටවා ත යුතුඹ.
එභ නාභ ධමූ 34 නම් අනයභාන 13 (වූචිත්ත ාධායණ 7 වා ප්රකිර්ණ
6), හෝබන ාධායණ 19, ප්රඥා චචතසි ඹ, සිතඹ ඹන හම්ාඹ.
ඉන්ඳසු ආනාඳානති දුතිඹ ධයානගඹන් නැගිට, එහි නාභ ධමූ
ගදති ව(විතකූ – විචාය වැය) ඳතින ඵ දැේ න්න. ඒා ද භනා භාධිඹකින්
ගන ගනභ ටවා ත යුතු බතය එේටභ ළිහිටා ඇති ආේායඹ ද ටවා ත යුතුඹ.
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ඉන් ඳසු ආනාඳානති තෘතිඹ ධයානගඹන් නැඟිට එහි නාභ ධමූ එ වති ව (ප්රීතිඹ
ද වැය) ඳතින ආේායඹ දැේග න ඒාද එේටභ ළිහිටා ඇති ආේායඹ ද
දැේ න්න. ඉන් ඳසු ආනාඳානති චතුර්ථ ධයානගඹන් නැඟිට එහි නාභ ධමූ
එ වති ව (සුඛ්ඹ ගනුට උගප්ක්ෂා) ඳතින ඵ දැේ ඒා ද එකින් එේ ද
ගඳොදුගද ද දැේ ටවා න්න.
ගම් ආේායඹට බට්ඨිේ පථභ ධයානඹට ද භැදී එහි ඳතින නාභ ධමූ
ති්වතය ද භනා දැේ වැඳින න්න. ඕදාත පථභ ධයානගඹහි නාභ ධමූ සිවුති ද,
දුතිඹ ධයානගඹහි නාභ ධමූ ගදති ද, තෘතිඹ ධයානගඹහි නාභ ධමූ එ වති ද,
චතුර්ථ ධයානගඹහි නාභ ධමූ එ වති ද භාධිභත් සිතින් ටවා ත යුතුඹ. එගමභ
චභත්රි පථභ ධයානගඹහි නාභ ධමූ සිවුති ද, දුතිඹ ධයානගඹහි නාභ ධමූ ගදති ද,
තෘතිඹ ධයානගඹහි නාභ ධමූ එ වති ද, බසුබ පථභ ධයානගඹහි නාභ ධමූ සිවුති ද
ඹන ආේායඹට ඒ ඒ ධයානඹන්හි ඳතින නාභ ධමූඹන් එකින් එේ ගන ගනභ ද,
සිඹල්ර එ ව ද ළිහිටා ඇති ආේායඹ භනා දැේ ත යුතුඹ.
ගභගම බානා ේයන විට භාධි ආගරයේඹ තභ වදතට ගඹොමුේය
ග නභ නාභ ධමූ ම්භශූනඹ ේයන විට ඒා ඩාත් පේට දශූනඹ නු ඇත.

 උඳහද්ල
විතකූ ආදී ධයානාිං මවඹට “ධයාන” ඹැයි කිඹනු රැගේ. එේ චිත්තක්ෂණඹ ව
තුශ එේට ක ශ ඳතින්නා ව චිත්ත - චචතසිේ ධමූඹන්ට “ම්ප්රයුත්ත ධර්ම”
ඹැයි කිඹනු රැගේ. භථ ගේොටගහි දී ධයානර ධයානාිං ඳරික්ෂා ේශ ඵැවින් ද
ධයානඹ ව තුශ දී නිර්ඵාධේ ධයාන ජන් සිත් ඳයපුය වභ දි ටභ ඳතින ඵැවින් ද
නාභධමූ ඳරිගව කිීරගභහි දී ඳවසුභ ්රභඹ ධයානඹන්හි නාභධමූ ඳරිගව කිීරභ යි.
තද ආඹතනඹ / ද්ායඹ (්තු) වා ආයම්භණඹ (ද්ාය ඹ වා ආයම්භණ ඹ)
ඹන ගදේභ එේය ඵැලීභ තුබඳන් ඳවසුගන්, ඳැවැදිබඳ බයමුු  දැේ ත වැකි
බතය ඒාගඹහි ඳතින සිඹලුභ නාභ ධමූඹන් භනා ටවා ත වැේ. එගභන්භ
නාභ ධමූ ඳරිගව කිීරගභහි දී ප්ගඹන් ගවය ගදදනාගන් ගවය විඤ්ඤාණගඹන්
ගවය ඳවසු නාභ ධර්භඹකින් ඳටන්ග න එභ චිත්තක්ෂණගඹහි නාභ ධමූ සිඹල්රභ
ඳරිගව ේශ යුතුඹ. ගභහි දී භාධි ආගරයේඹ දුවූර න්ගන් නම් නැතත්
ආනාඳානති ේමූ්ථානගඹන් ගවය ඕදාතේසිණ ේමූ්ථානගඹන් භාධිඹ
ල වතිභත් ේය ත යුතුඹ. නාභ ධමූ ඉතා සියුම් ඵැවින් ඇතැම් විට ගනොදැනී ඹා
වැේ. එවිට භාධිඹ තවවුරු ේයග න ඹබඳත් පයඳ ඳරිගව ේශ ඳසු නැත
ගඳයගමභ නාභ ධමූ භනසිේාය ේශ වැේ. ආනාඳානති ේමූ්ථානගඹහි පථභ
ධයානඹ වා ම්පයුත්ත නාභ ධමූඹන් ආනාඳාන ඳටිබා නික ත්ත බයමුු  ගේොට
ළිහිටයි. (ගසු ධයාන ළිබඳඵ ද ගභගම දත යුතුඹ.)
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තදායම්භණ විබාගඹ
තදායම්භණ සිත් ඹනු, ගඳය ේයනරද කුර ගවය බකුර ේමූඹේ
විඳාේ ලගඹන් රැගඵන විඳාේ සිත වභඹ. ජනඹ න්නා බයමුණභ
න්නා ඵැවින් තදායම්භණ නම් ගද. ජන ාය තට බනතුරු ගේශරින්
ගම් තදායම්භණ ාය ගදේ ඳතනඹ ගද. ාභානය ්රභඹට බනු ගයභන්
ජනඹන්ට බනතුරු ගයභන් තදායම්භණ ද, උගප්ක්ෂා ජනඹන්ට වා
ගදයභන් ජනඹන්ට බනතුරු උගප්ක්ෂා තදායම්භණ ද ගඹදීභ ඵහුර
සිදුන්නකි.
ාභානයගඹන් න්තීයණ, ජන, තදායම්භණ ආදිඹ ගදදනා
ලගඹන් භාන ගද. ජනඹන් ගයභන් ගදදනාගන් යු වතන විට
තදායම්භණඹන්හි ද ගයභන් ගදදනා ගඹගද්. ජනඹන්හි ද ප්රීතිඹ
ගඹගද් නම්, තදායම්භණඹන්හි ද ප්රීතිඹ ගඹගද්. ජනඹන්හි උගප්ක්ෂා
ගදදනා ගඹගදන විට තදායම්භණඹන්හි ද උගප්ක්ෂා ගදදනාභ ගඹගද්.
ජනඹන්හි ප්රීතිඹ ගනොගඹගද් නම්, තදායම්භණඹන්හි ද ප්රීතිඹ ගනොගඹගද්.
එගම තුදු ජනඹන්හි ගදයභන් ගදදනා ගඹගදන විට
තදායම්භණඹන්හි ගදයභන් ගදදනා ගඹදිඹ ගනොවැකි ඵැවින් එහිදී
තදායම්භණඹන් උගප්ක්ෂා ගදදනාගන් යු වත ගද. එනම්, ගදය
ජනඹන්ට බනතුරු උගප්ක්ෂා තදායම්භණ ඳතනඹ වීභ සිදු ගද.
ේාභ ජන් – ේාභ භක ගඹහි ත්ත්ඹන් – ේාභ බයමුු , ඹන බිං
තුනභ භාන ඵැවින් තරුණ විඳ්නාගහි දී තදායම්භණ ඳවශ ගද. එගම
නමුත් ඵර (ල වතිභත්) විඳ්නාගහි දී ජනඹන්ට බනතුරු
තදායම්භණ ඳවශ ගනොගද. නාභ පයඳ ඳරිගව ේයන විට නිඹභ විදශූනාට
තභ ගනොගිඹ ඵැවින් ගභහි දී ජනඹන්ට බනතුරු තදායම්භණ ඳවශ වීභ
සිදුගද. ාභානයගඹන් ේාභාචය ත්ත්ඹන්ට ේාභ බයමුණේ දී
ඳඤ්චද්ාරිේ බති භවන්තායම්භණ ගවය භගනයද්ාරිේ විභතායම්භණ ඹන
චිත්ත වීථීන්හි ඳවශන ේාභ ජනඹන්ට බනතුරු තදායම්භණ ඳවශවීභ
සිදු ගද. ේාභ බයමුු  ඹනු, ේාභ ධමූ නම් ව ේාභාචය චිත්ත – චචතසිේ
– පයඳ බටවි්ඹ.
වීථි න්තතිඹ ව තුශ තදායම්භණ ගඹදීගභහි දී ගවමතුේ ගවය
බගවමතුේ ඹන ගූ ගදගේන් එ ව ගූඹකින් ඳභණ ව ගදායඹ ව ගඹදීභ සිදු
ගද. ගූ ගදේභ එේය ගනොගඹගද්.
164

බති ඉ්ටායම්භණඹන් වමු න්ගන් ගඳය ේයන රද කුර ේමූඹ ව
නිාඹ. එහි දී ඳඤ්චද්ාරිේ චිත්ත වීථීන්හි දී ඳඤ්ච විඤ්ඤාණ සිත් වා
ම්ඳටිච්ඡන - න්තීයණ සිත් බගවමතුේ කුර විඳාේ සිත්භ ගද.
ඳඤ්චද්ායාජ්ජන වා භගනයද්ායාජ්ජන චිත්ත වීථීන්හි තදායම්භණ සිත්
බගවමතුේ ගවය ගවමතුේ කුරවිඳාේ සිත්භ ගද. ගභභ දැ වවීභට බනු බති
ඉ්ටායම්භණගඹහි කුරවිඳාේ ගයභන් න්තීයණ තදායම්භණ
ඳභණ ව ඳවශ ගද.
බයමුණ බනි්ටායම්භණඹ ව නවිට ඳඤ්ච විඤ්ඤාණ –
ම්ඳටිච්ඡන – න්තීයණ – තදායම්භණ ඹන විඳාේ සිත් බකුර විඳාේ
සිත්භ ගද. බනි්ටායම්භණඹේ දී ගයභන් ජන් ඳවශ වු ද
තදායම්භණඹන්හි බකුර විඳාේ උගප්ක්ෂා ව ත න්තීයණ සිතභ
ගඹගදන ඵැවින් එහි උගප්ක්ෂා ව ත නාභ ධමූ එගේොගශො ව ගද.
ඉ්ටායම්භණගඹහි කුර විඳාේ උගඳක්ෂා ව ත න්තීයණ සිගතහි ද
නාභ ධමූ එගේොගශොකි. බනි්ටායම්භණගඹහි බකුර විඳාේ උගඳක්ෂා
ව ත න්තීයණ සිගතහි ද නාභ ධමූ එගේොගශොකි. ගම් සිත් ගදගේහි
නාභ ධමූ ිංඛ්යා ලගඹන් භාන වු ද බානා ැීමගභහි දී සුදුසු සිත
රඳාග න ඳරිගව ේශයුතු ගද.
ගයභන් ව ත පති්ධිඹකින් උඳන් ක ථයා දෘ්ටිේගඹකුට
බුදුයජාණන් වන්ගම ැනි බති ඉ්ටායම්භණඹ ව වමු ව ේල්හි
බතිභවන්තායම්භණ ගවය විභතායම්භණ බයමුු  ග න ඳවශන චිත්ත
වීථීන්හි ද්ගද ජනඹන්ට බනතුරු තදායම්භණ ගනොගඹගද්. ගයභන්
ව ත පති්ධිඹකින් උඳන්ගනකුට බති ඉ්ටායම්භණඹ ව ව ගද න ව
ආදී බතිභවන්තායම්භණඹ ව ගවය විභතායම්භණඹ ව බයමුු  ේයග න බිඹ
වීභේ දී ද්ගද ජනඹන්ට බනතුරු තදායම්භණ ගනොගඹගද්. තදායම්භණ
ගඹගදන්ගන් නම් බති ඉ්ටායම්භණගඹහි ගයභන් ව ත
තදායම්භණඹන් වීභභ ධමූතාඹකි. එභ ගයභන් ව ත තදායම්භණ
සිත් ද්ගද ජනඹන්ට බනතුරු ගඹදීභ ගනො ැරගප්.
පති්ධි සිතට බනතුරු ඳවශන බිං සිත් පති්ධි සිත වා
භාන ගද. ගයභන් ගදදනා හිත පති්ධි රාභිගඹකුගේ බිං සිත්
ගඳශ ද ගයභන් ගදදනාගන්භ යු වත ගද. ඔහු තුශ ද්ගද ජන ඳවශ
ව විගටේ දී ඊට බනතුරු තදායම්භණ ගනොගඹගදන්ගන් නම් ද්ගද
ජනඹන්ට බනතුරු සිත බිං
ත ගද. නමුත් ද්ගද ජනඹන්ට
බනතුරු සිත ගයභන් ව ත බිං
ත වීභ ගනො ැරගඳයි. එන්
බ්ථාන්හිදී ද්ගද ජනඹන් වා ගයභන් බිං බතය ම්ඵන්ධ
කිීරභට උගප්ක්ෂා ව ත න්තීයණ සිත් ගදේ බතරින් එ ව සිත ව ඳවශ ගද.
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බයමුණ බනි්ටායම්භණඹ ව ව විගටේ අකුර විඳා උහප්ක්ෂා වගත
න්තීයණ සිත ද, බයමුණ ඉ්ටායම්භණඹ ව ගවය බනි්ටායම්භණඹ ව ව විට
කුර විඳා උහප්ක්ෂා වගත න්තීයණ සිත ද ඹන ගදගේන් එේ ව
ආගන්තු බංග ෘතයඹ ඉටු ේයක න් ඳවශ ගද. ගභන් බ්ථාන්හි දී
රින් ය ඳවශන ගම් සිත් ගදේ නාහි “ආගන්තු බංග සිත්” නම් ගද.
ාභානය බිං සිත් ලීරයඹ තුරභ ාභානය ගර ළිහිටා ඳවශන නිා එභ
සිත් ආාසි සිත් ගවත් “හගහිමි බංග සිත්” නම් ගද. ආ න්තුේ
බිං ඹන් ජනඹ ත් බයමුණභ ගනො න්නා ඵැවින් එභ සිත්රට
තදායම්භණ ඹන නභ ගනොගඹගද්. ආ න්තුේ බිං ඹන් ආාසිේ බිං ඹ
ද ගනොග න ගඳය ැඩිපුය පුරුදු ේයන රද කුර ගවය බකුර ේාභ
බයමුණ වභ බයමුු  ේයයි.
බුදුගුණ බානා ේයන විට භවා කුර ජනඹට බනතුරු
තදායම්භණ ගඹදීභට ඉඩ ඇත. එභ (චිත්ත වීථිඹ) බයමුණ විභතායම්භණ
නවිට තදායම්භණ (ගවමතුේ, බගවමතුේ) සුදුසු ගර ගඹගද්.
බවිභතායම්භණ න්ගන් නම් තදායම්භණ ගනොගඹගද්. බුදුගුණ ඹනු බති
ඉ්ටායම්භණඹ ව න ඵැවින් ගයභන් තදායම්භණ ඳ් ගූඹ ඳභණ ව
සුදුසු ගර ගඹගද්. බුදුයජාණන් වන්ගම ම්ඵන්ධ භවේ ත (ධයාන,
බභිඥා) ගරයගේයත්තය (භාගූ පර ඤාණ) නම් ව භාධි ගුණ, පඥා ගුණ
බයමුු  ේයග න බුදුගුණ ඩන ගඹයගීන්ගේ භවා කුර ජනඹන්ට
බනතුරු ඇතින බයමුණ ේාභ බයමුණ ව ගනොන ඵැවින් තදායම්භණ
ගඹදීභට ඉඩ නැත.
භයණති බානාගන් රද වැ වග ව උඳචාය භාධිඹ ඳභණකි. තභ
ජීවිගත්න්රිඹ ක්ෂඹ වී ඇති ැටි බයමුු  ේශවැකි ව විට (ගභඹ ේාභ
බයමුණ ව න ඵැවින්) එභ බයමුණ (චිත්ත වීථිඹ) විභතායම්භණ න විට
තදායම්භණ ගඹගද්. බවිභතායම්භණ න විට තදායම්භණ ගනොගඹගද්.
එගභන්භ තභා භැීර සිටින ආේායඹ නම් ව පඥප්ති බයමුණ තුශ කිාඵැ
සිටින විට භයණති ජනඹන්ට බනතුරු තදායම්භණ ගනොගඹගද්.
ගඹයනිගයභනසිේායඹ ඇති තැනැත්තා බනි්ටායම්භණඹ ව
වමුගහි වු ද කුර ජන් භතුේය නී. එහි ගදදනා ගයභන් ගවය
උගප්ක්ෂා ව ත වු ද බයමුණ බනි්ටායම්භණඹ ව ඵැවින් තදායම්භණඹ
බගවමතුේ බකුර විඳාේ උගඳක්ෂා ව ත න්තීයණ තදායම්භණඹ භ ගද.
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ඳෘතේජනඹන් ම්ඵන්ධ තදායම්භණ ගු

භවාකුර ජන බටට
බනතුරු
ගරයබ මර ජන බටට
බනතුරු
ගදය මර ජන ගදේට
බනතුරු
ගභයව මර ජන ගදේට
බනතුරු

තදායම්භණ ගූ එගේොගශොගන් එ ව ගූඹකින්
ගදය ව ඳවශ ගද.
තදායම්භණ ගූ එගේොගශොගන් එ ව ගූඹකින්
ගදය ව ඳවශ ගද.
උගප්ක්ෂා තදායම්භණ ගූ ගඹන් එ ව ගූඹකින්
ගදය ව ඳවශ ගද.
තදායම්භණ ගූ එගේොගශොගන් එ ව ගූඹකින්
ගදය ව ඳවශ ගද.

තදායම්භණ ගූ එගේොගශො ඹනු භවා විඳාේ සිත් බට වා න්තීයණ
සිත් තුනඹ. තදායම්භණඹන් තු ේෘතයඹ ගභභ සිත් එගේොගශො භගින්
ඉටුේයයි. ත්රිගවමතුේ ඳෘතේජනඹන් ගේ සිත්හි ගම් භවා කුර ජන බට
ගඹගද්. එභ සිත්රට බනතුරු ගභභ තදායම්භණ ගූ එගේොගශො බතරින්
එ ව ගූඹකින් තදායම්භණ ගදේ ව ඇති ගද. ගරයබ මර ජන බටට වා
ගභයව මර ජන ගදේට බනතුරු තදායම්භණ ගඹගදන ආේායඹ ද ගම්
ආේායඹට භ ටවා ත යුතුඹ. ද්ගද මර ජන ගදේට බනතුරු භවා
විඳාේ සිත් බට බතරින් උගප්ක්ෂා ව ත සිත් තය ද, උගප්ක්ෂා ව ත
න්තීයණ සිත් ගදේ ද ඹන සිත් ගූ ගඹන් එ ව ගූඹකින් තදායම්භණ
ගදේ ව ඳවශ ගද.
ගම් ගු ාභානය උඳගද්ල ්ල්ඳඹ ව ද වන ගේටි ටවනකි.
ගභඹ ත්රිගවමතුේ පුද් රඹන් වා වකි. ගයතාඳන්න, ේදා ාමී,
බනා ාමී ත්පුරුඹන්ට ද තභා දුරුේශ ගේගර් වැය ගම් ්රභඹ
බනු භනඹ ේශ වැේ.
බයමුණ ඉ්ටායම්භණඹ ව නවිට ගඹයනිගයභනසිේායඹ ඇති
ජනඹන්හි ගයභන් ව ත ගවය උගප්ක්ෂා ව ත ඵ සුදුසු ගර විඹ
වැකිඹ. එගම වු ද ගයභන් ව ත වීභ ඵහුර විඹ වැකිඹ. ගවමතුේ
භවා විඳාේ තදායම්භණ, බගවමතුේ කුර විඳාේ තදායම්භණ ඹන සිත්
ගදගේන් එ ව සිත ව සුදුසු ගර ගඹදිඹ වැේ. තදායම්භණගඹහි භවා විඳාේ
ගයභන් ව ත තදායම්භණ තය ගූඹ වා බගවමතුේ කුර විඳාේ
ගයභන් ව ත න්තීයණ තදායම්භණ ගූඹ ඹන සිඹල්ර ඳ් ගූඹ ව
ව තදායම්භණඹන් බතරින් එ ව එ ව ගූඹ ව සුදුසු ගර ගඹගද්. ජනඹ
භවාකුර ඤාණ ම්පයුත්ත ගයභන් ව ත ජන න්ගන් නම්,
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තදායම්භණඹ ද භවා විඳාේ ඤාණ ම්පයුත්ත ගයභන් ව ත
තදායම්භණ ද බගවමතුේ කුර විඳාේ ගයභන් ව ත න්තීයණ
තදායම්භණඹ ද ඹන ගදගේන් එේ ව ගඹදිඹ වැේ. ඉඳින් ජනඹ භවාකුර
ඤාණ ම්පයුත්ත උගප්ක්ෂා ව ත ජනඹ ව වී නම්, තදායම්භණඹ ද භවා
විඳාේ ඤාණ ම්පයුත්ත උගප්ක්ෂා ව ත තදායම්භණඹ ව ගවය බගවමතුේ
කුර විඳාේ උගප්ක්ෂා ව ත න්තීයණ තදායම්භණඹ ව ඹන ගදකින්
එේ ව විඹවැේ. (ඤාණ විපයුත්ත ගයභන් ව ත, ඤාණ විපයුත්ත
උගප්ක්ෂා ව ත ඹන ගදේ ද ගභගරට භ ටවා තයුතුඹ. ඤාණ
විපයුත්ත ඵ ඳභණ ව ගන් ගද .)
ධමූායම්භණ ආදී නාභ ගුර බගවමතුේ තදායම්භණගඹහි 12/11
ගරට ද 11/11 ගරට ද ද වා ඇත. ඉදිරිගඹහි ඇති “12” නම් බගවමතුේ
කුර විඳාේ ගයභන්, න්තීයණ (විඳාේ ලගඹන් ඳව<න),
තදායම්භණ නාභ ධමූ යාියඹ ගද. ත ද එහි “11” නම් බගවමතුේ කුර
විඳාේ උගඳක්ෂා ව ත න්තීයණ (විඳාේ ලගඹන් ඳමුු න),
තදායම්භණ නාභ ධමූ යාියඹ ගද. ඳසු ගඹගදන “11” නම්
බනි්ටායම්භණඹ ව වා ැටුු  විට ඳවශන බගවමතුේ බකුර විඳාේ
උගප්ක්ෂා ව ත න්තීයණ(විඳාේ ලගඹන් ඳමුු න) තදායම්භණ නාභ
ධමූ යාියඹ ගද.
එනම්, (11/11) ගභහි ඉදිරිගඹහි ඇති (11) නම් බගවමතුේ කුර
විඳාේ උගප්ක්ෂා න්තීයණ තදායම්භණ ද, එහි ඳසුඳ ඇති (11) නම්
බගවමතුේ බකුර විඳාේ උගප්ක්ෂා න්තීයණ තදායම්භණ ද ගද.
ඉ්ටායම්භණඹ වා කුර විඳාේ ද බනි්ටායම්භණඹ වා බකුර විඳාේ ද
සුදුසු ගර ගඹගද්.
බයමුණ බති ඉ්ටායම්භණඹ ව න විට කුර විඳාේ ගයභන්
තදායම්භණ ඳ් ගූඹ ව ඳභණ ව ගඹදිඹ වැේ. ඉ්ටායම්භණඹ ව ගේගයහි
භවා විඳාේ තදායම්භණ බට ආේායඹකින් (34, 33, 33, 32) ලගඹන් ද
බගවමතුේ කුරවිඳාේ තදායම්භණ ගදගූඹ (12, 11) ලගඹන් ද ගඹදිඹ
වැේ.
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වදඹ මර පයඳ
පථභ ධයානඹ
දුතිඹ ධයානඹ
තෘතිඹ ධයානඹ
චතුර්ථ ධයානඹ



63(භ)
12
12
12
12

63(ඳ)
34
34
34
33

63(උ)
34
34
34
33

63(බනු) 63(ග ය) 63 ධයාන (බපූණා)
34 --------34
34
32 (විතකූ, විචාය වැය)
34
34
34
34
31 (ප්රීතිඹ වැය)
33
33
31(සුඛ් ගනුට උගප්ක්ෂා)

ධම්භායම්භණ භගනයද්ායාජ්ජන භාඳත්ති වීථි ්රභඹට
ආනාඳානති නාභ ධමූඹන් ම්භශූනඹ කිීරභ

භ – භහනෝද්ායාජ්ජනඹ

:- බයමුණ (ආනාඳානති ඳටිබා නික ත්ත) බයමුු  ේයන්නා ව
සිත ගවත් බයමුණ න්නා ව සිත.

ඳ – ඳරි ර්ම

:- නාසිේාගගඹහි සිත ළිහිටුවීභ. ආදීේම්භේ ගඹයගීන්ගේ
ආනාඳානති ධයානඹට ගඳය ඳවශ ව ඳශමු සිතයි. (ධයාන
රැගඵන ගත ව භනසිේාය ේයන ේාභාචය භවා කුර ජන
සිත)

උ – උඳචාය

:- පතිබා
නික ත්ත හිත භාධි බ්ථායි. ආදීේම්භේ
ගඹයගීන්ගේ ආනාඳානති ධයාන සිතට පර්බා ගදන සිතයි.
(ධයානඹට ගඳය ආන්න බ්ථාගහි ඇතින්නා ව
භවාකුර ජන සිත)

අ – අනුහරොභ

:- ඳටිබා නික ත්තට සිත ඇතුල්වීභ. ආදීේම්භේ ගඹයගීන්ගේ
ආනාඳානති ධයාන සිතට ගතන සිතයි. (ධයාන ජන සිත්
ඳවශවීභට බනුගරයභ ලගඹන් ේටයුතු ේයන භවාකුර සිත)
ධයානඹට නැගභන ගවත් බයමුණට ඵය ව සිතයි.

හගො - හගෝත්රභ

:- එඹටභ සිත ග ොදුරු වීභ සිත ධයානඹට ඵැ න්නා ව
බ්ථාගද ඳතින සිත. (ේාභාචය ග යත්රඹ ඉ වභන භවා
කුර ජන් සිත)

ධයාන

:- එභ ඳටිබා
බයමුගණහිභ සිත බඛ්ණ්ඩ ඳැැත්වීභ
ආනාඳානති ධයාන ගවත් බර්ඳණා බ්ථා (පයඳාචය
බපයඳාචය කුර ජන් සිත්)
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බානා

ශ යුතු අයුරු

ආනාඳානති පථභ ධයානඹට භදින්න. එහි භ ගදරා ව තගේොට
ඉන් නැගීසිට පථභ ධයානඹට භැදීභට ගඳය ඒ දවා ඳවශ ව
භගනයද්ායාජ්ජන, ඳරිේර්භ, උඳචාය, බනුගරයභ, ග යත්රභ ඹන සිත් වා පථභ
ධයාන චිත්තඹ ළිබඳගබඳන් ආර්ජනා ේය ඒා දැේ වදුනා ත යුතුඹ. ඳසු ඒ ඒ
සිත් තුර ඳැතිඹාව ඒ ඒ නාභ ධර්භඹන් එකින් එේ ද ගන ගනභ ද ළිබඳගබඳන්
ටවා ත යුතුඹ. ඒ ගභගමඹ, භාධිඹට භැදීභට බලඹ ඹැයි භනසින් ආර්ජනා
ේයන බ්ථාගහි දී එභ භගනයද්ායාජ්ජන සිත ඳවශ විඹ. එහි ඳැති නාභ ධමූ
ගදොගශො එකින් එේ ඳරිගව ේය ඒ සිඹල්ර ගඳොදුගද එේට ළිහිටා ඇති ැටි ටවා
න්න. එහි ඳැති නාභ ධමූඹන් නම් බනයභාන දවතුගනන් ප්රීතිඹ – ඡන්දඹ ඹන
ගදේ වැය ඉතිය චචතසිේ එගේොගශො වා සිත ඹන ගදොගශොඹ.
ඉන්ඳසු ගදන චිත්තක්ෂණගඹහි ඇති ව ඳරිේමූ සිත ආර්ජනා ේයන්න. එහි
ඳැති නාභ ධමූ ති් වතයද එකින් එේ වා ගඳොදුගද ඳැති ආේායඹ භාධිභත්
සිතින් ටවා න්න. එභ නාභ ධමූ ති් වතය නම් බනයභාන දවතුන, ගයබන
ාධායණ දවනඹ, පඥා ව සිතඹ. ඉන්ඳසු ඒ ආේායඹටභ උඳචාය, බනුගරයභ,
ග යත්රභ, පථභ ධයානඹ ඹන සිත් එකින් එේ ගන ගනභ ආර්ජනා ේය එභ එ ව
එ ව සිත්ර ඳැති නාභ ධමූ ති්වතය එකින් එේ වා ගඳොදුගද ළිහිටි ආේායඹ
භාධිභත් සිතින් දැේ ටවා න්න.
ඉන්ඳසු ඉවත කී ආේායඹටභ ආනාඳාන ගදන ධයානඹට භදින්න.
එවිට එහි ඳවශ ව භගනයද්ායාජ්ජන, ඳරිේමූ, උඳචාය, බනුගරයභ, ග යත්රභ,
ගදන ධයාන සිත ඹන සිත් ද එකින් එේ ආර්ජනා ේය එභ සිත්හි ළිහිටි නාභ
ධමූඹන් ද භනා දැේ ටවා න්න. ගදන ධයානගඹහි දී විතකූ – විචාය ගදගදන
නැති ඵැවින් එහි ඳතින නාභ ධමූ ණන ගදතිකි. ඉන්ඳසු ආනාඳාන තෘතිඹ
ධයානඹට භදින්න. එහි මුලන් ඳවශ ව සිත් ඳ භනා දැේ වැඳින න්න. එභ
සිත්හි ළිහිටි නාභ ධමූඹන් ද ඳරිගව ේයන්න. ගතන ධයාන බ්ථාගහි දී
විතකූඹ – විචායඹ – ප්රීතිඹ වැය ඉතිරි නාභ ධමූ එ වති ව ඳතී. නැත ආනාඳාන
චතුර්ථ ධයානඹට භදින්න. එහි භගනයද්ායාජ්ජන සිගතහි නාභ ධමූ
ගදොගශො ව ඳතී. ඳරිේමූ, උඳචාය, බනුගරයභ, ග යත්රභ ඹන බ්ථාන්හි දී
ප්රීතිඹ ගනොගඹගදන ඵැවින් නාභ ධමූ ති්තුන ඵැගින් ඳතී. ඒා භනා දැේ
වැඳිනග න ඳරිගව ේයන්න. චතුර්ථ ධයාන බ්ථාගහි දී නාභ ධමූ ති් එේ ව
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ඳතී. එහි ගදදනා උගප්ක්ෂා ගදදනාඹ. ගම් ආේායඹට සිඹලුභ නාභ ධමූඹන්
භාධිභත් සිතින් එකින් එේ ද ගඳොදුගද ද දැේ නික න් බානාට නැඟිඹ යුතුඹ.

චිත්තක්ෂණ දාවතක් හිත විභතායම්භණ චිත්ත වීථිඹක්
ති න ද භ ජ ජ ජ ජ ජ ජ
ජ ත ත
බ
බ බ බ
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
1 2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17

තී – බතීත බිං
න – බිං චරන
ද – බිං උඳච්ගේද
භ – භගනයද්ායාජ්ජන
ජ – ජන
ත – තදායම්භණ
බ – බිං
“000” ගම් භගින් ඒ ඒ සිත්ර උත්ඳාද, ්ථිති, බිං ඹන බ්ථා තුන නිපයඳණඹ
ේයයි. 1- 17 ද වා බිංේලන් පයඳ ේරාඳඹේ ආයු ේාරඹ නිපයඳණඹ ේයයි. ඒ
ඒ බිංේලන් ඒ ඒ චිත්තක්ෂණඹ නිපයඳණඹ ේයයි.
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 ධම්භායම්භණ භහනෝද්ාරි චිත්ත වීථි දැක්හන ගු
වදඹ පයඳ 63

වදඹ පයඳ 63

භගනොද්ායාජ්ජනඹ

ජන 7

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

34
33
33
32
34
33
33
32
34
33
33
32
34
33
33
32
34
33
33
32
34
33
33
32

1. චක්ෂු පාද
(ප්රීති වැය)
(පඥා වැය)
(ප්රීති,පඥා වැය)
2. පයඳ
(ප්රීති වැය)
(පඥා වැය)
(ප්රීති,පඥා වැය)
3. බනිච්ච
(ප්රීති වැය)
(පඥා වැය)
(ප්රීති,පඥා වැය)
4. දු වඛ්
(ප්රීති වැය)
(පඥා වැය)
(ප්රීති,පඥා වැය)
5. බනත්ත
(ප්රීති වැය)
(පඥා වැය)
(ප්රීති,පඥා වැය)
6. බසුබ
(ප්රීති වැය)
(පඥා වැය)
(ප්රීති,පඥා වැය)

වදඹ පයඳ 63
ගවමතුේ
තදාරම්ඵන 2
34
33
33
32
34
33
33
32
34
33
33
32
34
33
33
32
34
33
33
32
34
33
33
32

වදඹ පයඳ 63
බගවමතුේ
තදාරම්ඵන 2
12/11
11/11
12/11
11/11
12/11
11/11
12/11
11/11
12/11
11/11
12/11
11/11
12/11
11/11
12/11
11/11
12/11
11/11
12/11
11/11
12/11
11/11
12/11
11/11

 අනිථඳන්න රඳ ම්ඵන්ධ භහනෝද්ාය වීථි ගු
වදඹ පයඳ 63
භගනොද්ායාජ්ජනඹ
ආේා ධාතු
ඹැයි

පයඳධමූ ඹැයි

12
12
12
12
12
12
12
12

63
ජන ාය
7
34
33
33
32
34
33
33
32
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63
ගවමතුේ
තදායම්භණ ාය 2
34
33
33
32
34
33
33
32

63
බගවමතුේ
තදායම්භණ ාය 2
12/11
11/11
12/11
11/11
12/11
11/11
12/11
11/11

බානා

ශ යුතු අයුරු

ආනාඳානතිගඹන් ගවය ඕදාත ේසිණගඹන් චතුර්ථ ධයානඹට භදින්න.
එහි ආගරයේඹ පබා්ය ව විට එභගින් තභ චක්ෂුද්ායඹ බයමුු  ේය එහි
බබයන්තයගේ ඳතින චක්ෂු දේ ේරාඳඹන් බයමුු  ේය න්න. බනතුරු ඒ බට
ඳතින කිට්ටුභ පයඳ ේරාඳඹන්ගේ ඇති ර්ණ පයඳඹන් ඇද න්නා ව චක්ෂු පාදඹ
ප්රීතිඹත්, පඥාත් හිත බයමුු  ේය න්න. එවිට එහිදී භගනයද්ායාජ්ජනගඹන්
ආර්ජනා කිීරභ, ජන් සිත ත් ායඹ ව ඳවශවීභ, තදායම්භණඹ ගදායඹ ව
ඳවශවීභ ඹන ේරුු  සියුම් භාධිභත් සිතකින් භනා දැේ න්න. ඉන්ඳසු එභ
භගනයද්ායාජ්ජන සිගතහි ඳතින නාභ ධමූ ගදොගශො (12) ද, ජන සිත්හි නාභ
ධමූ සිවුති (34) ඵැගින් වත් ායඹ ව ඳවශන බයුරු ද, තදායම්භණ සිත්හි නාභ
ධමූ 34 – 12 – 11 ආදිඹ සුදුසු ගර ඳවශන බයුරු ද ගුගහි ද වා ඇති
ආේායඹට නාභ ධමූ එකින් එේ ද ගඳොදුගද ද භනා ඳරිගව ේයන්න.
ඉන්ඳසු ගදන ගඳගශහි වන් ආේායඹට ඹබඳත් චක්ෂු පාදඹ ප්රීතිඹ වැය,
පඥා හිත බයමුු  ේයන්න. එවිට එහිදී භගනයද්ායාජ්ජන සිගතහි නාභ ධමූ
ගදොගශො ද, ජන සිත්හි නාභ ධමූ ගතති ඵැගින්ද (ප්රීතිඹ වැය), තදායම්භණ
සිත්හි නාභ ධමූ 33 – 11 – 11 ලගඹන් සුදුසු ගර ගඹගදන ඳරිදි ද ඳරිගව
ේයන්න. එගමභ තුන්න ගඳගශම ජනඹන්හි පඥා වැය ප්රීතිඹ හිත නාභ ධමූ
ගතති ඵැගින් (33) ගඹගදන ආේායඹ ද, තයන ගඳගල් ජනඹන්හි ප්රීතිඹ වා
පඥා ඹන ගදේභ වැය නාභ ධමූ ගදති ඵැගින් (32) ගඹගදන ආේායඹ ද,
භාධිභත් සිතින් භනා දැේ ඳරිගව ේයන්න.
ඳසු එහි ගදන බ්ථා ගර චක්ෂු පාදඹට ඇද න්නා ව පයඳ
ේරාඳඹන්ගේ ර්ණ පයඳඹන් ප්රීති, පඥා හිත බයමුු  ේය න්න. එවිට
ඳවශන භගනයද්ායාජ්ජන සිත ද, ජන ාය ත ද, තදායම්භණ ාය ගදේ ද
වඳුනා න්න. එවිට ගඳයගමභ ඒ ඒ ගප්බඳර ජන නාභ ධමූ 34 – 33 – 33 – 32
ආදී ගර ගඹගදන ැටි ගන ගනභ ද ගඳොදුගද ද ටවා න්න. එභ ඒ ඒ චිත්ත
වීථීන්හි ඇති භගනයද්ායාජ්ජන සිත් වා තදායම්භණ සිත් සුදුසු ගර ඳරිගව
ේයන්න.
ඉන්ඳසු චක්ෂු පාදඹට ඇද න්නා රඳ අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්භ, අසුබ ගර
ම්භශූනඹ ේයක න් ඒ ඒ ජන් සිත්හි කුර නාභ ධමූ 34, 33, 33. 32 ලගඹන්
ගඹගදන ආේායඹන් එකින් එේ වා ගඳොදුගද ද භනා දැේ ත යුතුඹ.
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බනතුරු ගභභ ආේායඹටභ ගයතඹ (ේන) ම්ඵන්ධගඹන් ද ඳරිගව ේශ
යුතුඹ. එහි දී ගඳය ගමභ ගයතපාදඹ ද භගනයද්ාරිේ කුර ්රභඹට ඵැලඹ
යුතුඹ. ඳසු ගයත පාදගඹහි වැගඳන ලේදඹ බයමුු  ේයග න එභ ලේදඹ
බනිතය, දු වඛ්ඹ, බනාත්භ, බසුබ ලගඹන් ගඳය ගමභ ම්භශූනඹ ේයන්න. තද
ඝාණපාදඹ – න්ධායම්භණඹ බනිතය – දු වඛ් – බනාත්භ – බසුබ ලගඹන් ද,
ජිදවා පාදඹ – යායම්භණඹ බනිතය – දු වඛ් – බනාත්භ – බසුබ ලගඹන් ද,
ේාඹපාදඹ – ගපොට්ඨේඵායම්භණඹ (ඳඨවි, ගත්ගජය, ාගඹය ඹන ආේාය තුගනන්)
බනිතය – දු වඛ් – බනාත්භ – බසුබ ලගඹන් ද, ඉවත දැ වව ගුගද වන්
ආේායඹට භනා භාධිඹකින් ඳරිගව ේයන්න. බනතුරු ආහඳෝ රඳඹ, පුරු බා
රඳඹ, ථත්රී බා රඳඹ, වදඹ රඳඹ, ජීවිත රඳඹ, ආවාය රඳඹ ඹන නි්ඳන්න
පයඳඹන් ද ඉවත දැ වව ්රභඹට ධාතු ලගඹන් පයඳ ලගඹන් බනිතය – දු වඛ් –
බනාත්භ – බසුබ ලගඹන් ද භනාගර ඳරිගව ේශ යුතුඹ.
ඉන්ඳසු ආ ා ධාතු – ාඹ විඤථඤත්ති – චී විඤථඤත්ති – උඳචඹ –
න්තති – ජයතා – අනිච්චතා – රහුතා – මුදුතා – ම්භඤථඤතා ඹන පයඳ දඹ ද
ගභගම ඳරිගව ේශයුතුඹ. එභ පයඳ බනි්ඳන්න පයඳ ඵැවින් බනිතය – දු වඛ් –
බනාත්භ – බසුබ ලගඹන් ම්භශූනඹ ගනොේයයි. ගභහි දී ගභභ පයඳ ධාතු
ලගඹන් වා පයඳ ලගඹන් ඹන ගදඹාේායඹට (ගුගහි ඇති ආේායඹට) භනා
භාධිඹකින් ඳරිගව ේය ත යුතුඹ.

චක්ෂුද්ාරි

අතිභවන්තායම්භණ චිත්ත වීථි ටවනක්

තී න ද ඳ
ච ං ණ හො ජ ජ ජ
ජ ජ ජ
ජ ත ත
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
1 2 3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17

තී - බතීත බිං

ං - ම්ඳáච්ඡන

න – බිං චරන

ණ - න්තීයණ

ද - බිංගුඳච්ගඡදේ

හො - ගොත්ථඳන

ඳ - ඳඤ්චද්ායාජ්ජන

ජ - ජන

ච - ච වඛුවිඤ්ඤාණ

ත – තදායම්භණ

“(000)” ගභභ රකුගණන් ඒ ඒ සිත්හි උප්ඳාද – ්ථිති – බිං ඹන බ්ථා
තුන නිපයඳණඹ ේයයි. 1 – 17 ද වා බිංේලන් පයඳ ේරාඳඹේ ආයු ේාරඹ
නිපයඳණඹ ේයයි. ඒ ඒ බිංේඹන්ග න් ඒ ඒ චිත්තක්ෂණඹන් නිපයඳණඹ ේයයි.
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11

12

12

12

12

12

8

11

(ක්රිඹා සිත්)

(විඳාේ
සිත්)
පයඳායම්භණ
ර්ණ

(විඳාේ සිත්)

(විඳාේ සිත්)

(ක්රිඹා සිත්)

ගොත්ථඳන

වදඹ 63

ිංතීයණ

වදඹ 63

පයඳායම්භණ
ර්ණ

ම්ඳටිච්ඡන

ච වඛු
විඤ්ඤාණඹ

ඳඤ්චද්ායා
ජ්ජනඹ

වදඹ 63

ච වඛු 63

වදඹ 63

ච වඛු ද්ාය වීථි

32

33

33

34

ජන
7

වදඹ
63

32.11.11

33.12..11

33.11.11

34.12.11

(විඳාේ
සිත්)

තදාරම්ඵන
2

වදඹ 63

12
12
12
12
12
12

34
2 . පයඳ
3. බනිච්ච
4 . දු වඛ්
5 .බනාත්භ
6 . බශුබ

12

12

පයඳායම්භණ
ර්ණ

(ක්රිඹා සිත්)

භගනයද්ායා
ජ්ජනඹ

32.11.11
34/33/33/
32/12/11
34/33/33/
32/12/11
34/33/33/
32/12/11
34/33/33/
32/12/11
34/33/33/
32/12/11

34/33/
33/32
34/33/
33/32
34/33/
33/32
34/33/
33/32
34/33/
33/32

33.12.11

33.11.11

34.12.11

(විඳාේ
සිත්)

තදාරම්ඵන
2

වදඹ 63

32

33

33

34

ජන
7

වදඹ
63

භගනය ද්ාය වීථි
වදඹ 63

12

34

34

බිං

වදඹ 63

34

පයඳායභභණ ර්ණ කුර ගු - (ගු 3)

කුල් චිත්ත වීථි ඵැලීභ (ඳංචද්ායාජ්ජන ක්රභඹට)

බානා

ශයුතු අයුරු

ආනාඳානතිගඹන් ගවය ඕදාත ේසිණගඹන් චතුර්ථ ධයානඹට භදින්න.
එහි ආගරයේඹ දීප්තිභත් ව විට එභගින් බංග සිත, චක්ෂු ප්රාදඹ, එඹට ඇදගන්නා
ර්ණඹ ඹන තුන ගේගයහි සිත ළිහිටුන්න. එහිදී ගභභ පයඳායම්භණඹන් බයමුු 
ේයග න චිත්ත වීථි ්රභඹ ව සිදුගක න් ඳතින ඵ භනා ටවා ත වැකි බතය
එභ චිත්ත වීථීන්හි ඳැති එ ව එ ව බ්ථාන් ද ගන ගනභ දැේ ත වැකිඹ.
එනම්, ගභහිදී චක්ෂු පාදගඹහි ර්ණ පයඳඹන් ැටීභ ම්ඵන්ධ බංග, බංගචරන,
බංගුඳච්හෙද , ඳඤථචද්ායාජ්ජන, චක්ඛුවිඤථඤාණ, ම්ඳටිච්ෙන, න්තීයණ,
හොත්ාඳන, ජන ාය 7, තදායම්භණ ාය 2 ඹනුගන් ද, භගනයද්ායගඹහි
භහනෝද්ායාජ්ජනඹ, ජන ාය 7, තදායම්භණ ාය හද ඹන ්රභඹට චිත්ත වීථි
ක්රිඹා ේයන ආේායඹ ද දැේ ත යුතුඹ.
බනතුරු ගභහි ඳඤ්චද්ායාජ්ජන සිගතහි ඳතින නාභ ධමූ 11 එකින්
එේ ද ගඳොදුගද ද භනා ඳරිගව ේයන්න. ඉන්ඳසු එගරභ චක්ෂු විඤ්ඤාණ නාභ
ධමූ 8, ම්ඳටිච්ඡන නාභ ධමූ 11, න්තීයණ නාභ ධමූ 12, ගොත්ථඳන නාභ ධමූ
12, ජන නාභ ධමූ 34 (ත්ය ව), තදායම්භණ නාභ ධමූ 34,12,11 (සුදුසු ගර
ගදය ව), බිං නාභ ධමූ 34 ඹන ළිබඳගබඳන් නාභ ධමූඹන් එකින් එේ ද ගඳොදුගද
ද භනා ටවා ත යුතුඹ. එගමභ එභ චිත්ත වීථිගඹහිදීභ භගනොද්ාය ලගඹන්
පයඳ බනිතය, දු වඛ්, බනාත්භ, බසුබ ලගඹන් ද ම්භශූනඹ ේයක න් ඒ ඒ සිත්හි
ඳතින ඒ ඒ නාභ ධමූඹන් භනා ඳරිගව ේශ යුතුඹ. ගම් ආේායඹට ඉතිරි චිත්ත
වීථි තුගනහි ද ඒ ඒ සිත්රට බදා< ඒ ඒ නාභ ධමූඹන් සිඹල්ර වභ එකින් එේ ද
ගඳොදුගද ද භනා භාධිඹකින් දැේ බගඵයධ ේය ත යුතුඹ.
ගභහි ඳශමු චිත්ත වීථිඹ ගයභන් ව ත ඤාණ ම්පයු වත නිා
න්තීයණ, ජන, තදායම්භණ ඹන සිත්හි ප්රීතිඹ (ගයභන් ගදදනා) ගඹගද්.
ඉතිරි සිත්හි (බිං සිත වැය) උගප්ක්ෂා ගදදනා ගඹගද්. ජනඹන්හි පඥා
ගඹගද්. ගදන චිත්තවීථිඹ උගප්ක්ෂා ව ත ඤාණ ම්පයු වත ඵැවින් න්තීයණ,
ජන, තදායම්භණ ඹන සිත්හි ප්රීතිඹ ගනොගඹගද්. උගප්ක්ෂා ගදදනා ගඹගද්.
ගතන චිත්ත වීථිඹ ගයභන් ව ත ඤාණ විපයු වත ඵැවින් න්තීයණ,
ජන, තදායම්භණ ඹන සිත්හි ප්රීතිඹ ගඹගද්. ඉතිරි සිත්හි (බිං සිත වැය)
උගප්ක්ෂා ගදදනා ගඹගද්. ජනඹන්හි පඥා ගනොගඹගද්. සිවුන චිත්ත වීථිඹ
උගප්ක්ෂා ව ත ඤාණ විපයු වත ඵැවින් බිං සිත වැය ඉතිරි සිඹලු සිත්හි
උගප්ක්ෂා ගදදනාභ ගඹගද්. ජනඹන්හි පඥා ගනොගඹගද්.
බනතුරු ගයත, ඝාණ, ජිදවා, ේාඹ ඹන බගනකුත් ද්ායඹන්හි ද චිත්ත
වීථි ඵැලීභ ගම් ආේායඹටභ සිදුේශ යුතුඹ. ේාඹ ද්ායඹ තුශ බානා ේයන විට
“ඳඨවි, ගත්ගජය, ාගඹය” ඹන ආේාය තුන තුබඳන්භ බානා ේශ යුතුඹ. ගම් එ ව
එ ව බ්ථාන්හි දී නාභ ධමූඹන් ළිහිටන ආේායඹ නාභ ධමූ ගුලන් දත වැකිඹ.
176

 උඳහද්ල
ගම් ආේායඹට බානා ේශ ඳසු විගලමගඹන්භ ඔඵට පාගඹයගිේ
ජීවිතගේදී එදිගනදා රැගඵන ගනොගඹ ව බයමුු  ම්ඵන්ධ එභ චිත්ත වීථි
යටාන් බනු ඒාද බානාට නැගීභ ේශ යුතුඹ. එගභන්භ ඵාහිය පුද් ර
න්තානඹන්හිද චිත්ත වීථි ම්ඵන්ධ බානාට නැගීභට උත්ාව ේශයුතුඹ.
ගභහි ද වා ඇත්ගත් ඳයභාර්ථ ව පයඳ ේරාඳඹන්හි ර්ණපයඳඹන් චක්ෂු
පාදගඹහි වැපීභ තුබඳන් වට න්නා චිත්තවීථි ම්ඵන්ධ ගේගයන බානාකි.
මීට බභතය තභන් ගඳය ඇගන් දුටු ඹම් ම්මුති පයඳඹන් භගින් කුර
චිත්තවීථි ඳවශ ව ආේාය ආර්ජනා ේය ඳරිගව ේශවැේ. බානා ේයන විට
චක්ෂු පාදඹ වා බිං චිත්තඹ ඹන ගදේභ එේය වඳුනා ත යුතුඹ. ගයතාදී
ඉතිරි චිත්ත වීථින් ැනද ගම් නයින් දත යුතුඹ.
 චක්ඛුවිඤථඤාණඹ:- චක්ෂුපාදඹ බයමුු  ේයග න පයඳායම්භණ ඳභණ ව

දැන න්නා සිතඹ. ඉතිරි ගයතාදී විඤ්ඤාණ ැනද ගභගම දත යුතුඹ.
 භහනෝවිඤථඤාණඹ:- බිං

භගනයපාදගඹහි එල්ඵග න, වදඹ ්තුපයඳඹ
ඇසුරුේයග න සිටින බයමුු  ගඹය ය ගර දැන න්නා සිතඹ.

චක්ෂු පාදගඹහි පයඳායම්භණඹ ව පේට ගයි නම්, එභ පයඳායම්භණඹ බයමුු 
ේශ සිත්ැර චක්ෂු ද්ාය චිත්තවීථිඹයි. ගසු ද්ායඹන් ළිබඳඵ ද ගභගම දතයුතුඹ.
පයඳායම්භණඹ නික න් ඳවශන චිත්තවීථිඹ චක්ෂුද්ාය වීථිඹයි. ඉන්ඳසු එභ
පයඳායම්භණඹ නික න් භගනොද්ායගඹහි ඳවශන චිත්තවීථිඹ භගනොද්ාරිේ
චිත්තවීථිඹයි. ගසු ද්ායඹන් ළිබඳඵ ද ගභගමභඹ. එ ව එ ව බයමුණ ආඹතන
ද්ාය ගදේේට බයමුු  ගද. පයඳායම්භණඹ චක්ෂු ද්ායඹට වා භගනොද්ායඹට ඹන
ගදේටභ බයමුු  ගද. ගසු ද්ායඹන් ළිබඳඵ ද ගභගමභඹ. පයඳායම්භණඹ චක්ෂු
පාදගඹහි වා බිං භගනයපාදගේ ඹන ගදගේහිභ එේය ැගට්. (ආඳාත ත
්ඳශූ ගද.) බත්තේ ඳක්ෂිගඹකු නවිට බත්ගතත් ගනැල්ගරත් ඹන ගදගේහිභ
එේය ්ඳශූ න්නා ව ගභනි. ගසු ආයම්භණ ළිබඳඵද ගභගම ශේා ත යුතුඹ.
ඳඤ්චද්ායාජ්ජන චිත්ත වීථිඹ ව ග වී ගිඹ ඳසු ඒ ම්ඵන්ධගඹන් භගනොද්ාරිේ
චිත්ත වීථි ගඵොගවය පභාණඹ ව ඇති ගද. ඳඤ්චද්ාරිේ චිත්ත වීථිඹේට බයමුණ ව
නිසි ගර තීයණඹ ේශ ගනොවැේ. එඹ භනා තීයණඹ ේයනු රඵන්ගන්
භගනොද්ාරිේ චිත්තවීථිලනි.
ේාභාචය, පයඳාචය ත්ත්ඹන්ගේ ගදඳ්විඤ්ඤාණ සිත් වැය බගනේකුත්
සිඹලුභ සිත් වෘද්තු ඇසුරුේයග න වට නී. ජන ඹනු, ඳඤ්චද්ායාජ්ජන
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සිගත් ඳටන් ගොත්ථඳන සිත ද වා ඳතින සිත්රට ඩා බධිේ ගද ඹ ව,
වීර්ය්යඹ ව ැබි ඳතින සිත් ගඳශකි. කුල් බකුල් වට න්ගන් ගම් සිත්හිඹ.
චිත්තවීථිඹ ව ැන ඳවසුගන් බගඵයධේය ැනීභ වා අම උඳභාක් විශුද්ධි
භාර්ගහඹහි ද වා ඇත.

 භහනෝද්ායාජ්ජන, අකුර චිත්තවීථි ගු
භගනයද්ායාජ්ජනඹ ජන 7
1. ගරයබ - දිට්ඨි (ගයභ)
2. ගරයබ - දිට්ඨි (උගඳ)
3. ගරයබ - දිට්ඨි (ගයභ)
4. ගරයබ - දිට්ඨි (උගඳ)
5. ගරයබ - භාන (ගයභ)
6. ගරයබ - භාන (උගඳ)
7. ගරයබ - භාන (ගයභ)
8. ගරයබ - භාන (උගඳ)
9. ගදය
10. ගදය
11. ගදය - ඉ්ා
12. ගදය - ඉ්ා
13. ගදය - භච්ඡරිඹ
14. ගදය - භච්ඡරිඹ
15. ගදය - කු වකුච්ච
16. ගදය - කු වකුච්ච
17. උද්ධච්ච
18. විචිකිච්ඡා

බානා

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

20
19
22
21
20
19
22
21
18
20
19
21
19
21
19
21
16
16

තදායම්භණ 2
34, 33, 12, 11
33, 32, 11, 11
34, 33, 12, 11
33, 32, 11, 11
34, 33, 12, 11
33, 32, 11, 11
34, 33, 12, 11
33, 32, 11, 11
33, 32, 11, 11
33, 32, 11, 11
33, 32, 11, 11
33, 32, 11, 11
33, 32, 11, 11
33, 32, 11, 11
33, 32, 11, 11
33, 32, 11, 11
33, 32, 11, 11
33, 32, 11, 11

ශ යුතු අයුරු

ආනාඳානතිගඹන් ගවය ඕදාත ේසිණගඹන් චතුර්ථ ධයානඹට භදින්න.
එහි ආගරයේඹ දීප්තිභත් ව විට තභන් ඩාත් ප්රිඹේයන ්තු ව (ඇඳුභ ව)
සිහිේය න්න. ඉන්ඳසු බිං චිත්තඹ ආර්ජනා ේයන්න. එවිට එභ ්තු වදත
තුශ නිපයඳනඹ න ඵ ද එඹ බයමුු  ේයග න චිත්තවීථි උඳදින ඵ ද
ගඹය ාචයඹා වට භනා දැේ ත වැකි ගද.
ඉන්ඳසු එභ ඇඳුභ ර්නඹ, ප්රිඹඹ, ගවොඹ ඹනාදී ගර සිත් උඳදින විට
ජන සිත්ර ඳවරන ගරයබ, දිට්ඨි නාභ ධමූ 20, 19, 22, 21 ගර ගන් ගන්
ටවා ත යුතුඹ. ැඵවින්භ ඇඳුභ ව කිඹා ගදඹ ව නැත. ඇඳුභ ඹනු ධාතු භාත්රඹ ව
ඳභණකි. පයඳේරාඳ මවඹ ව ඳභණකි. එඵඳු ධාතු මවඹ ව ඇඳුභ ව ගර
ැරකීභ යදා ටවා ැනීභකි. එගරට ැයදි ැටහීභ බනු “ගරයබ දිට්ඨි”
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මලේ ව සිතුවිල උඳදී. ගභහි ඳශමුන බකුල් චිත්ත වීථිඹ ප්රීතිඹත් භ ඇතින
ඵැවින් එහි නාභ ධර්භ වි් ව (20) ගද. ගදන චිත්ත වීථිගේදී ප්රීතිඹ ඉත් න
ඵැවින් නාභ ධර්භ එකුන් වි් ව (19) ගද. ගතන චිත්ත වීථිගේදී ප්රීතිඹත්, ථීන
වා ක ද්ධ ගදේත් එ ව වීගභන් නාභ ධර්භ ගදවි් ව (22) ගද. සිදන චිත්ත
වීථිගේදී ථීනක ද්ධඹන් ඉතිරි ප්රීතිඹ ඉත් ව විට එහි නාභ ධර්භ එ වවි් ව (21)
ගද. ඉන්ඳසු ගම් ඇඳුභ බන් බඹගේ ඇඳුම්රට ඩා ගවොඹ යි භානගඹන් යු වත
සිතීභත් භ “හරෝබ භාන” සිත් උඳදිනු ඇත. එහිදී ද ගඳයගමභ චිත්ත වීථි
තගයහිභ ජන ායර නාභ ධමූ 20 – 19 – 22 – 21 ආදී ලගඹන් ඇතින
ආේායඹ එකින් එේ ළිබඳගබඳන් ඳරිගව ේයන්න.
ගභභ ඇඳුභ ඳයණඹ, බළිරිසිදුඹ, ේැතඹ ඹනුගන් සිතන විට එඹ බයමුු 
ේයග න “හදෝ” ව ත ජන් සිත් උඳදින ආේායඹ දැන ත වැකි ගද. එහි
ඳශමු චිත්ත වීථිගඹහිදි ගදය හිත නාභ ධමූ 18 ගඹගදන ඵ ද, ගදන චිත්ත
වීථිගඹහිදී ථීනඹ, ක ද්ධඹ එ ව නාභ ධමූ 20 ගඹගදන ඵ ද ඳරිගව ේය දැේ න්න.
ඉන්ඳසු තභන්ගේ ඇඳුභට ඩා ගවො බනුන්ගේ ඇඳුභ ව දකින විට
ජනඹන්හි “ඊරූයා” ව ත සිත් (ඊට නුරු්නා තිඹ) ඇති ගද. එහි ඳශමු චිත්ත
වීථිගඹහි ගදය, ඉ්ා ව ත නාභ ධමූ 19 ව න ඵද ගදන වීථිගඹහි දී එඹට
ථීන වා ක ද්ධ ඹන ගදේ ද එ වන ඵැවින් නාභධමූ 21 ව ගඹගදන ඵ ද දතයුතුඹ.
තභන් ර ගවො ඇඳුභ ව ඇතිවිට එඹ බනයඹන්ට  න බ්ථාන්හිදී එඹ
ම්ඵන්ධ භච්ඡරිඹ සිත් ඇති ගද. එහිදී ඳශමු වීථිගඹහි දී ජනඹන්හි “හදෝ –
භච්ෙරිඹ” ව ත නාභ ධමූ 19 ව න ඵද ගදන වීථිගඹහි දී එඹට ථීන වා ක ද්ධ
ඹන ගදේ ද එ වන ඵැවින් නාභ ධමූ 21 ව ගඹගදන ඵ ද දතයුතුඹ. ඇඳුභ ව
බයමුු  ේයග න ගඳය ගනොේශ කුල් ැනද, ගඳය ේශ බකුල් ැනද
ඳසුතැවීගභහි දී (බනා ත බයමුු  රදීද) කු වකුච්ච ව ත සිත් ඇති ගද. ඇඳුභ ව
දන්දීභට ගනොවැකි ව  සිතන විට ද, ඇඳුභ ව ම්ඵන්ධ ඊෂ්යා ව ත සිත් ඇති
ව  ද සිතා ඳසුතැගන විගටේදී ඇතින ඳශමු චිත්ත වීථිගඹහිදී ජනඹන්හි
“හදෝ – කුක්කුච්ච” නාභ ධමූ 19 ව න ඵ ද, ගදන චිත්තවීථිගඹහි දී එඹට ථීන
– ක ද්ධ ඹන ගදේ ද එ වවීගභන් නාභධමූ 21 ව ගඹගදන ඵ ද දතයුතුඹ. ඇඳුභ
ැන බකුල් සිත් ඇතින විට, ගනොගඹ ව ගද් සිහින විට සිගතහි ඉහිීරභ ගවත්
“උද්ධච්ච” ව ත සිත් ඇති ගද. එහි දී උද්ධච්ච ව ත නාභ ධමූ 16 ව ගඹගදන
ආේායඹ දතයුතුඹ. ගභභ ඇඳුභ ලරාදී ගුණ ඇති උතුභන්ට ැරගප් ද ගනො ැරගප්
ද ඹනුගන් සිතන විට ජනඹන්හි “විචිකිච්ො” (ැේ) ව ත සිත් ඇති ගද. එහිදී
විචිකිච්ඡා ව ත නාභ ධමූ 16 ව ගඹගදන ආේායඹ දතයුතුඹ.
ගභහි දී ගභභ ෑභ චිත්ත වීථිඹේභ භගනොද්ායාජ්ජන වා ජනාය ත ද,
සුදුසු ගර ගඹගදන තදාරම්ඵන ාය ගදේ ද, ඹන ෑභ චිත්තක්ෂණඹේභ ඳතින
සිඹලු නාභ ධමූඹන් භනා ම්භශූනඹ ේශයුතුඹ.
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12

20
19
22
21
20
19
22
21
18
20
19
21
19
21
19
21
16
16

වදඹ 63
ජන 7

(විඳාේ (විඳාේ (විඳාේ (ක්රිඹා
(විඳාේ සිත්)
සිත්)
සිත්)
සිත්)
සිත්)
8
11
12
12
20
34, 33, 12, 11
8
11
11
12
19
34, 33, 12, 11
8
11
12
12
22
34, 33, 12, 11
8
11
11
12
21
34, 33, 12, 11
8
11
12
12
20
34, 33, 12, 11
8
11
11
12
19
34, 33, 12, 11
8
11
12
12
22
34, 33, 12, 11
8
11
11
12
21
34, 33, 12, 11
8
11
11
12
18
34, 33, 12, 11
8
11
11
12
20
34, 33, 12, 11
8
11
11
12
19
34, 33, 12, 11
8
11
11
12
21
34, 33, 12, 11
8
11
11
12
19
34, 33, 12, 11
8
11
11
12
21
34, 33, 12, 11
8
11
11
12
19
34, 33, 12, 11
8
11
11
12
21
34, 33, 12, 11
8
11
11
12
16
34, 33, 12, 11
8
11
11
12
16
34, 33, 12, 11
පයඳායභභණ ර්ණ බකුර ජන වීථි ගු - (ගු 5)

භගනයද්ාය වීථි

34, 33, 12, 11
34, 33, 12, 11
34, 33, 12, 11
34, 33, 12, 11
34, 33, 12, 11
34, 33, 12, 11
34, 33, 12, 11
34, 33, 12, 11
34, 33, 12, 11
34, 33, 12, 11
34, 33, 12, 11
34, 33, 12, 11
34, 33, 12, 11
34, 33, 12, 11
34, 33, 12, 11
34, 33, 12, 11
34, 33, 12, 11
34, 33, 12, 11

(විඳාේ සිත්)

වදඹ 63
තදාරම්බන 2

(ක්රිඹා
සිත්)
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

ච වඛු ද්ාය වීථි

අකුල් චිත්ත වීථි ඵැලීභ (ඳංචද්ායාජ්ජන ක්රභඹට)
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බානා

ශ යුතු අයුරු

ආනාඳානතිගඹන් ගවය ඕදාත ේසිණගඹන් චතුර්ථ ධයානඹට භදින්න.
එහි ආගරයේඹ දීප්තිභත් ව විට බිං චිත්තඹටත්, චක්ෂු පාදඹටත් එඹට
ඇද න්නා ර්ණ පයඳඹටත් සිත තඵා න්න. ඉන්ඳසු ගභහි බදාශ පයඳේරාඳඹන්හි
ඇති ර්ණ පයඳඹන් චක්ෂු පාදගඹහි ැගටත්භ එභ ර්ණඹ ර්නඹ, ප්රිඹේරුඹ,
ගවොඹ ඹනුගන් බයමුු  න්නා විට හරෝබ – දිට්ඨි වගත බකුර චිත්ත වීථි
ඇති ගද. එහිදී බංග, බංගචරන, බංගුඳච්හෙද , ඳඤථචද්ායාජ්ජන,
චක්ඛුවිඤථඤාණ, ම්ඳටිච්ෙන, න්තීයණ, හොත්ාඳන, ජනාය ත,
තදාරම්ඵන ාය හද
බංග සිත්, භහනෝද්ායාජ්ජන, ජන ාය වත,
තදායම්භණ ාය හද ආදී ලගඹන් සිත් උඳදින ආේායඹ භනා දැේ න්න.
ගභහිදී ඳශමුන සිත න ගයභන් ව ත දිට්ඨි ත ම්පයුත්ත චිත්ත වීථිගඹහි
ඳතින සිඹලුභ චිත්තක්ෂණඹන්හි සිඹලු නාභ ධමූඹන් එකින් එේ ගන ගනභ ද
සිඹල්ර ගඳොදුගද ද භනා ඳරිගව ේයන්න. එගමභ ප්රීතිඹත් – ථීනක ද්ධඹත් නැති
වට න්නා ගදන චිත්තවීථිඹ ද, ප්රීති – ථීන – ක ද්ධ හිත වට න්නා ගතන
චිත්ත වීථිඹ ද, ප්රීතිඹ ගනොභැති ථීන – ක ද්ධ හිත වට න්නා සිවුන චිත්ත
වීථිඹ ද ඹන ගම් චිත්ත වීථි තය තුර සිත ව සිත ව ඳාාභ සිඹලු නාභ ධමූඹන්
එකින් එේ ද ගඳොදුගද ද භනා ඳරිගව ේයන්න.
ඉන්ඳසු ඒ ආේායඹටභ ගභභ ර්ණඹ බන් බඹගේ ර්ණඹට ඩා ගවොඹ යි
ැනීගභන් හරෝබ – භාන චිත්ත වීථි ඇති ගද. එවිට ඒ ම්ඵන්ධ වට න්නා
චිත්තවීථි තය ද ගඳයගමභ භනා ඳරිගව ේයන්න. එගමභ ගම් ර්ණඹ බපන්න
ඹැයි ැනීගභන් ගදය සිත් වට නී. බන් බඹගේ ර්ණඹ තභ ර්ණඹට ඩා ගවොඹ
යි ැනීභ ගවමතුගන් හදෝ – ඉථා සිත් වට නී. තභ ර්ණඹන් බනයඹන්ට
ැ වීභට සිතන විට හදෝ – භච්ෙරිඹ සිත් වට නී. ර්ණඹ මුල්ේයග න කුරඹ ව
ේය ත ගනොවැකි වීභ, එගභන්භ ර්ණඹ මුල්ේයග න බකුල් සිදු සිදුවගේ ඹැයි
සිතන විට (කුල් - බකුල්, බතීත - බනා ත ැභ තැනදීභ) හදෝ – කුක්කුච්ච
සිත් වට නී. ර්ණඹ ම්ඵන්ධ සිත ඒ ගම් බත විසිගයන විට ැගරන විට උද්ධච්ච
සිත් වට නී. ර්ණඹ මුල්ේයග න බුද්ධාදී බටතැන ළිබඳඵ ැේ ඇතින විට
විචිකිච්ො වගත සිත් වට නී. ගම් ආේායඹට එේ චිත්ත වීථිඹේ එ ව එ ව
චිත්තක්ෂණඹ ව ඳාා ඳතින සිඹලුභ නාභ ධමූ පභාණඹන් භනා භාධිභත්
සිතකින් එකින් එේ ගන ගනභ දැේ බගඵයධ ේය ත යුතුඹ.
ඉන්ඳසු හෝත, ඝාණ, ජිේවා, ාඹ ඹන බගන ව ද්ාය තගයහි ද බකුර
චිත්ත වීථි ඵැලීභ ගම් ්රභඹටභ සිදුේශ යුතුඹ. ේාඹද්ායඹ තුශ බානා ේයන විට
ඳඨවි - හත්හජෝ - ාහඹෝ ඹන ආේාය තුන තුබඳන්භ ඳරිගව ේශයුතුඹ. බනතුරු
wdOHd;añl fukau ndysr න්තානඹන් තුශද සිදුන ගභභ චිත්ත වීථි ක්රිඹාලඹ
බානා භගින් දැේ ැනීභට උත්ාව ේශ යුතුඹ.
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 උඳහද්ල
ත්ත් න්තානඹ තුශ ගභගර ආල්චර්ඹභත් ව චිත්ත වීථි යටා ව,
බධිේතය ගද ඹකින් යුතු ක්රිඹාත්භේ ගද. ගභභ සිඹලුභ සිත් කිසිගකුගේ
උත්ාවඹකින්, ගභගවඹවීභකින් ගතොය ෑභවිටභ ඹම් යටාේට සිදුවීභ
ධමූතාඹකි. ේාභාචය චිත්තවීථිඹ ව කුල් ගවය බකුල් ගර තීයණඹ විඹ
වැ වග ව ගඹයනිගයභනසිේායඹ ගවය බගඹයනිගයභනසිේායඹ බනුයි.
ඳඤ්චද්ාරිේ වා භගනයදාරිේ කුර බකුර චිත්ත වීථින් ගභගම එකින් එේ
ගන ගනභ ඳරිගව කිීරභ තුබඳන් ඒ ම්ඵන්ධ වාත්ඳසින් භනා බගඵයධඹ ව
රැගඵනු ඇත. චිත්ත වීථි ක්රිඹාත්භේ න ආේායඹ ද, ඒ ඒ සිත්තුශ ඳතින
චචතසිේ ධමූඹන් ද, ඒ ඒ නාභ ධමූ භගින් සිදුන ේෘතයඹන් ද දකින විට ඒා
තුශ ආත්භ ්බාඹ ව නැතිඵ භනා ැටහීඹනු ඇත.

 ද්ාය ඹ ැහ වින්
ඳඤථචද්ායාජ්ජන
1. පයඳායම්භණඹ
2. ද්දායම්භණඹ
3. න්ධායම්භණඹ
4. යායම්භණඹ
5.ගඳොට්ඨේඵායම්භණඹ (ඳඨවි, ගත්ගජය, ාගඹය)
භහනොද්ායාජ්ජන
6. ධමූායම්භණඹ
(බ) නිල්ඳන්න පයඳ 10- 11
(ආ) බනිල්ඳන්න පයඳ 10

බානා

කුර
කුර
කුර
කුර
කුර

බකුර
බකුර
බකුර
බකුර
බකුර

කුර
කුර
කුර

බකුර
බකුර
බකුර

ශ යුතු අයුරු

භාධිභත් සිතින් චක්ෂුද්ාරිේ කුර චිත්තවීථි ගු ගඳය ගමභ ඹබඳත්
භනා ම්භශූනඹ ේයන්න. එහි දී ඒ ඒ චිත්තක්ෂණගඹහි ඳතින නාභ ධමූඹන් වා
නාභ පභාණඹන් භනා දැේ ත යුතු ගද. බනතුරු චක්ෂුද්ාය බකුර චිත්ත වීථි
ගු ද ගඳය ගමභ නැතත් ම්භශූනඹ ේයන්න. එහිදී ද ඒ ඒ චිත්තක්ෂණගඹහි
ඳතින ඒ ඒ නාභ ධමූඹන් වා පභාණඹන් නිැයදි දැේ බගඵයධ ේය ත යුතු ගද.
ගභගම කුර බකුර භාරුගන් භාරුට ඳරිගව ේශ යුතුඹ. ගභහිදී පයඳ, ලේද,
න්ධ, ය, ්ඳශූ, ධමූ ඹන බයමුු  ඹ තුශභ කුර බකුර භාරුගන් භාරුට
නිසිගර භනසිේාය ේයන්න. එගභන්භ බගන ව නි්ඳන්න පයඳඹන් ද බනි්ඳන්න
පයඳඹන් ද ගඳයගමභ කුර බකුර ලගඹන් ඳරිගව ේශ යුතුඹ.

182

 ධර්මායම්භණ භහනෝද්ාය වීථි කුර ාණ්ඩඹ

1. ම්භාාචා
2.ම්භා ේම්භන්ත
3. ම්භා ආජී
4. ේරුණා
5. මුදිතා
6. බුද්ධානු්ති
7. භයණානු්ති

බානා

භගනයද්ායාජ්ජන

ජන 7

ගවමතුේ
තදායම්භණ

බගවමතුේ
තදායම්භණ

12
12
12
12
12
12
12

35, 34, 34, 33
35, 34, 34, 33
35, 34, 34, 33
35, 34, 34, 33
35, 34, 34, 33
34, 33, 33, 32
34, 33, 33, 32

34, 33, 33, 32
34, 33, 33, 32
34, 33, 33, 32
34, 33, 33, 32
34, 33, 33, 32

12, 11, 11
12, 11, 11
12, 11, 11
12
12, 11, 11

ශ යුතු අයුරු

භාධිභත් සිත ව ඇති ේය න්න. බනතුරු තභන්ට මුා ව කිඹන්නට
සිදු ව විගටේදී මුා ව ගනොකිඹා තය පේාලේශ බ්ථා ව ආර්ජනා ේයන්න.
එවිට එහි භගනයද්ායාජ්ජන සිගතහි නාභ ධමූ ගදොගශො ව (12) ද, ප්රීති - පඥා
ඇති විගටේ ජන නාභ ධමූ ඳන්ති ව (35) ද, තදාරම්ඵනගඹහි දී නාභ ධමූ 34 –
12 – 11 ලගඹන් සුදුසු ගර ගඹගදන ආේායඹ එකින් එේ වා ගඳොදුගද ද භනා
ටවා න්න. ඉන්ඳසු ජන් සිත්ර ප්රීතිඹ වැය පඥා හිත ද, පඥා වැය ප්රීතිඹ
හිත ද, ප්රීති - පඥා ගදේභ වැය, ඹන ආේායඹට චිත්තවීථි තය තුබඳන්භ භනා
ඳරිගව ේය ත යුතුඹ. ඉන්ඳසු ඒ ආේායඹටභ ග වරාම් කීගභන් ැශකීගම්දී ද,
ඳරුචන කීගභන් ැශකීගම්දී ද, හි්චන කීගභන් ැශකීගම්දී ද වට ත් චිත්ත
වීථීන්හි වා ඒ ඒ සිත්හි ඳැති නාභ ධමූඹන් එකින් එේ වා ගඳොදුගද ද භනා
ඳරිගව ේය ත යුතුඹ.
ඉන්ඳසු ම්භා ේම්භන්තගඹහි දී පාණඝාතඹකින් ශකින විගටේ දී,
ගොයේභකින් ශකින විගටේ දී, ේාභගඹහි යදා වැසිීරභකින් ශකින විගටේ
දී, ඹනුගන් ඹවඳත් ේමූාන්තඹේ ගඹදීභේදී තභ සිගතහි ඉඳදුන ඒ ඒ චිත්ත
වීථීන්හි ඒ ඒ සිත්හි ගඹදුන නාභ ධමූඹන් එකින් එේ වා ගඳොදුගද භනා ඳරිගව
ේයන්න. ම්භා ආජීඹ ම්ඵන්ධ චිත්ත වීථි වට ැනීගම් දී ත් ආේායඹකින්
(4+3 = 7) චිත්තවීථි ඳරිගව ේශයුතුඹ. එනම්, මුා ව කීභට සිදු ව විගටේදී එයින්
ැශකී තය පේාලේය ඹවඳත් ජීවිකි ව තකිීරභේදී ඇතිව චිත්තවීථි තුශ සිඹලු
සිත්හි ඳතින සිඹලුභ නාභධමූ ඳරිගව ේයන්න. එගමභ ග වරාම්කීභ,
පරුචනකීභ, හි්චනකීභ, පාණඝාතඹ, බදත්තාදානඹ, ේාභ ක ථයාචායඹ
ආදිගඹන් ැශකී ම්භා ආජීගඹහි ගඹදීසිටින බ්ථාන්හි දී ඇති ව චිත්ත
වීථීන්හි ඒ ඒ සිඹලු සිත් වා ඒ ඒ සිත්හි ඳැති නාභ ධමූ එකින් එේ ද, ගඳොදුගද ද
භනා ඳරිගව ේයන්න.
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ඉන් බනතුරු, දු වඛිත ත්ත්ගඹකු බයමුු  ේශවිට බනුේම්ඳා ව ත,
ේරුණා ව ත සිත් වට නී. එහි දී එභ චිත්තවීථීන්හි ජන් සිත්තුශ ගඹගදන
ජන නාභ ධමූ 35, 34, 34, 33 ගර වට ත් සිඹලු නාභ ධමූ භනා ඳරිගව
ේයන්න. ඉන්ඳසු සුඛිත ත්ත්ගඹකු බයමුු  ේශවිට ඇතින පගභයදඹ ගවත්
මුදිතා ම්ඵන්ධ චිත්ත වීථීන්හි ගඹගදන ජන නාභ ධමූ 35, 34, 34, 33 ගර
වට ත් සිඹලු නාභ ධමූ භනා ඳරිගව ේයන්න. ඉන්ඳසු බුද්ධානු්ති,
භයණානු්ති බානාරදී ද වට න්නා භගනයද්ායාජ්ජන සිත්හි ජන් තුශ
නාභ ධමූ 34 – 33 – 33 – 32 ඹන නාභ ආදී ලගඹන් ද, සුදුසු ඳරිදි ඳතනඹ න
තදාරම්ඵනඹන් ද එකින් එේ වා ගඳොදුගද ද භනා ඳරිගව ේශ යුතුඹ. ගභහි දී
ගභභ ෑභ චිත්ත වීථිඹේභ භගනයද්ායාජ්ජනඹ, ජන ාය ත, සුදුසු ගර
ගඹගදන තදාරම්ඵන ාය ගදේ ඹන ෑභ චිත්තක්ෂණඹේභ ඳතින සිඹලු නාභ
ධමූඹන් භනා ම්භශූනඹ විඹ යුතුඹ.

 උඳහද්ල
 ම්භාාචා ඹනු, චනගඹන් සිදුන තයාේාය දුසිරිත්ලන් (ඹවඳත්
ජීවිේාෘතිඹ වා ම්ඵන්ධ ගනොන) ැශකීගම් ්බාඹයි. ගභහි
නාභධමූ ති්ඳව නම්, බනයභාන දවතුනඹ (13), ගයබන ාධායණ
දවනඹඹ (19), පඥා වා ම්භා ාචා ඹන ගදේ ද, සිතත් භ
ති්ඳවකි (35) කි. (නාභ ධමූ ති්ඳව ව හිත ජන ළිබඳඵ ගභගම
ශේා ත යුතුඹ.)
 ම්භා ම්භන්ත ඹනු, ඹවඳත් ජීවිේාෘතිඹ වා ම්ඵන්ධ ගනොන ේයින්
සිදුන ගතැදෑරුම් දුසිරිත්ලන් ැශකීගම් ්බාඹයි.
 ම්භා ආජීඹ ඹනු, ඹවඳත් ජීවිේා ෘතිඹ වා ම්ඵන්ධ ගනොන
චනගඹන් සිදුන තයාේාය දුසිරිත් වා ේයින් සිදුන ගතැදෑරුම්
දුසිරිත් ඹන ත්ැදෑරුම් දුසිරිත්ලන් ැශකීගම් ්බාඹයි.


රුණා ඹනු, දු වඛිත ත්ත්ඹන් දුකින් ක දවීගම් ේැභැත්තයි.

 මුදිතා ඹනු, සුඛිත ත්ත්ඹන් දැේ තුටට, පගභයදඹට ඳත්න
්බාඹයි. ගභභ ේරුණා මුදිතාන්ට ත්ත් පඥප්තිඹභ බයමුු 
ලගඹන් න්නා ඵැවින් ජනඹන්ට ඳසු තදාරම්ඵන ගනොගඹගද්.
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 ධර්මායම්භණ ධයාන නාභධර්ම ගු

නාභ ධර්භ

34

32

1. ආනාඳානතිඹ

පථභධයානඹ

දුතිඹධයානඹ

2. බට්ඨිේ

පථභධයානඹ

-

3. ඕදාත

පථභධයානඹ

දුතිඹධයානඹ

තෘතිඹධයානඹ චතුර්ථධයානඹ

4. චභත්රිඹ

පථභධයානඹ

දුතිඹධයානඹ

තෘතිඹධයානඹ

-

5. බසුබඹ

පථභධයානඹ

-

-

-

බානා

31

31

තෘතිඹධයානඹ චතුර්ථධයානඹ
-

-

ශ යුතු අයුරු

ආනාඳානති ේමූ්ථානගඹන් පථභ ධයානඹට භදින්න. ඉන් නැඟීසිට
එහි ඳැති නාභ ධමූ සිවුති (34) එකින් එේ ද ගඳොදුගද ද භනා ඳරිගව ේයන්න.
ඉන්ඳසු ආනාඳානතිගඹන්භ ගදන, ගතන, සිවුන ධයානඹන්ට ද ළිබඳගබඳන්
භැදී ඒ ඒ ධයානඹන්හි ඳැති නාභ ධමූ 32 – 31 – 31 භනා ඳරිගව ේයන්න.
බනතුරු බට්ඨිේ පථභ ධයානගඹහි ද, ඕදාත ධයාන තගයහි ද, චභත්රී ධයාන
තුගනහි ද, බසුබ පථභ ධයානගඹහි ද ඳතින ඒ ඒ නාභ ධමූඹන් භනා ඳරිගව
ේයන්න.
නාභ ේමූ්ථානඹ ආයම්බගඹහි දී ේශ ධයාන නාභ ධමූ ම්භශූනඹට ඩා
ගභහි දී සිදුේයන ධයාන නාභ ධමූ ම්භශූනගඹහි විල්ාන්ත ඵ ව ද
භාධිගඹහි, බගඵයධ ඥානගඹහි පුළුල් ඵ ව ඇතිඵ ද ගඹයගීන් වන්ගම භනා
බත්දකිනු ඇත.

185

නාභ ධර්ම හතඳණ (53)
1. සිත (විඤථඤාණඹ) – බයමුු  දැන න්නා (රඵා න්නා) ්බායි.

✿අනයභාන චචතසි

හතහර (13)

 වූචිත්ත ාධායණ චචතසි
1. පථ

ත

:– බයමුගණහි ැගඳන (්ඳශූන) ්බායි. (බයමුණත්, චිත්ත
චචතසිේ ධමූත් එේට මුණ ැ්වීභ ගවත් ම්ඵන්ධ ේයවීභ)

2. හේදනා :– බයමුගණහි ය විඳීගම් රක්ෂණයි
(සුඛ්, දු වඛ්, ගයභන්, ගදයභන්, උගඳක්ෂා)
3. ඤථඤා :– බයමුණ වැඳින න්නා ්බායි
(බයමුගණහි ආේායඹ න්නා ව ්බාඹ)
4. හච්තනා :– ම්පයු වත ධමූඹන් ක්රිඹාගහි ගඹදවීගම් ්බායි
(ේ් කිීරභ, ළිබඳගඹර කිීරභ, ිංවිධානඹ කිීරභ,) තභන් වා චිත්ත
චචතසිේඹන් ක්රිඹාගහි ගභගවඹන ඵ.
5. ඒ ේගතා :– ගනොැගරන ගම සිත බයමුගණහි භනා ්ථීය ළිහිටන
්බාඹ ගවත් භාධියි.(ම්පයු වත ධමූඹන් විසිය ඹා ගනොදී එේ
බයමුණේ ලාන්ත ඳැැත්වීභ)
6. ජීවිහත්න්ද්රිඹ :– ම්පයු වත ධමූඹන් ජීත් ේයන ්බායි. (ම්පයු වත
ධමූඹන් ැනලභට ගනොදී ආයක්ෂා ේයන, බනුඳාරනඹ ේයන ඵ)
7. භනසි ාය :– සිත බයමුගණන් ඉත්න්නට ගනොදී නැත නැත බයමුණ
ගභගනහි ේයන ්බාඹයි. (බධානඹ)
(බයමුණට චිත්ත චචතසිේ ධමූඹන් නිතය ගඹදවීභ)

 විතර්

ඹනු, ම්ප්රයුක්ත ධර්මඹන් අයමුණට නංන ථබාඹයි.
භනසි ායඹ ඹනු, ම්ප්රයුක්ත ධර්මඹන් අයමුණට ෘජුභ හඹොමු යන
ඵයි. හච්තනා ඹනු, ම්ප්රයුක්ත ධර්මඹන් අයමුණට හඹොමු කිරීභට
උත්ාවත් න ඵයි.
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ගම් චචතසිේ ත්ගදන නාහී කුර බකුර විගලමඹ ව ගනොභැති
සිත ව සිත ව ඳාා සිඹලු සිත්හිභ එේගර ගඹගදන ඵැවින් වූචිත්ත ාධායණ
චචතසි නම් ගද.

 ප්රකිර්ණ චචතසි ඹ
1. විතක්

:– ම්පයු වත ධමූඹන් බයමුණට නිංන ්බාඹ ගවත්
ගඹොමු ේයන ්බාඹයි.
(ම්පයු වත ධමූඹන් බයමුගණහි දි ට යාග න සිටින ඵ)

2. විචාය

:– එභ සිත බයමුගණහි නැත නැත වැසියවීගම්, ඳැැත්වීගම්
(ළිරිභැදීගම්) ්බාඹයි.

3. අධිහභොක්ඛ :– බයමුණ ්ථීය, නිැේ නිල්චඹ ේයන, තීයණඹ ේයන
්බාඹයි.
4. විරිඹ

:– ම්පයු වත ධමූඹන් උත්ාවත් ේයන ්බාඹයි.
(චිත්ත, චචතසිේ ධමූඹන්ට බයමුණට ගඹොමුවීභට බනර්
රුකුල්ගදන ්බාඹයි)

5. ප්රීති

:-බයමුගණහි ම්පයු වත ධමූඹන් ළිනන ්බාඹයි.

6. ෙන්ද

:–ේටයුතු කිීරගම් ේැභති ්බාඹයි.
(බයමුු  ැනීභට ප්රිඹේයන, එහි වැසිීරභට ේැභති ඵ)
(ගරයබඹ ගම ඇගරන ්බාඹ ව ඡන්දගඹහි නැත.)

ගභභ චචතසිේ ඹගදන සිඹලු සිත්හි ගනොගඹදී කුර, බකුර, ගරෞකිේ,
ගරයගේයත්තය ආදි ෑභ ගූඹේභ සිත්ර සුදුසු ඳරිදි විසිීර ගඹගදන ඵැවින්
ප්රකිර්ණ චචතසි නම් ගද.
ඉවත කිඹර රද වූචිත්ත ාධායණ චචතසිේ ත වා පකිර්ණේ
චචතසිේ ඹ ඹන ගම් චචතසිේ ගතගශ (13) කුර, බකුර ගදඳ වඹටභ
බඹත් සිත්හි චචතසිේඹන් වා එ ව ගඹගදන ඵැවින් අනයභාන චචතසි නම්
ගද.
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✿හෝබණ ාධායණ චචතසි

එකුන්විථ (19)

1. ද්ධා:- බයමුණ ගේගයහි සිත ඳවදන, විල්ාඹ ඇතිේයන ්බාඹයි.
(බුද්ධා දී බටතැන ්ථීය ළිබඳ න්නා ඵ)
2. ති:- බයමුණ නැත නැත සිහි න්න ්බාඹ ගවත් සිහිඹයි.
(ගභඹ කුර ඳක්ෂගඹහි ඳභණ ව ගඹදී, කුර බයමුගණහි සිත
ළිහිටුවීභ සිදුේයයි. බයමුණ බභතේ ගනොේයන ඵ රක්ෂණ ගේොට
ඇති ගභඹ ම්පයු වත ධමූඹන් බයමුගණහි යා තඵයි)
3. හිරි:- ඳද කිීරභට ඇති රැජ්ජා ගවත් බකුල් සිත් වට න්නාට ඇති
බේභැති ්බායි.
(ඳාඳඹ ළිබඳකුල් ේයන ්බාඹ)
4. ඔත්තප්ඳ

:- ේයින් චනගඹන් ඳද කිීරභට ඇති ඵඹයි.

5. අහරෝබ

:- බයමුගණහි ගනො ඇලීභ ගවත් ගනොරැගීගම් ්බාඹයි.

6. අහදෝ

:- බයමුගණහි ගනො ැගටන ්බාඹයි. (චභත්රිඹයි)

7. තත්රභජ්ඣත්තතා:- බයමුණ ගේගයහි ම්පයු වත ධමූඹන් බඩුැඩි වීභට ඉඩ
ගනොදී භධය්ථ ඳත්න ්බාඹයි
8.

ාඹඳථද්ධි

:- චචතසිේඹන් න්සුන් ේයන ්බාඹයි.

9. චිත්තඳථද්ධි

:- සිත න්සුන් ේයන ්බාඹයි.

10. ාඹරහුතා

:- චචතසිේඹන්ගේ ැවැල්ලු ඵයි.

11.චිත්තරහුතා

:- සිගතහි ැවැල්ලු ඵයි.

12. ාඹමුදුතා

:- චචතසිේඹන්ගේ භෘදු ගභොගරො ව ඵයි.

13.චිත්තමුදුතා

:- සිගතහි භෘදු ගභොගරො ව ඵයි.

14. ාඹ ම්භඤථඤතා :- චචතසිේඹන්ගේ ේමූණය ඵ ගවත් පතිඳක්ෂ
චචතසිේ ධමූඹන්ට විරුද්ධ වී කුර ක්රිඹාන්ට
ඔගයොත්තු ගදන ඵයි.
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15.චිත්ත ම්භඤථඤතා :- සිගතහි ේමූණය ඵ ගවත් පතිඳක්ෂ සිත්රට
විරුද්ධ වී කුර ක්රිඹාන්ට ඔගයොත්තු ගදන ඵයි.
16. ාඹඳාගුඤථඤතා :- ඒ ඒ ක්රිඹාන්ට චචතසිේඹන්ගේ හුරු පුරුදු ඵ
ගවත් පගුණ ඵයි.
17.චිත්තඳාගුඤථඤතා:- ඒ ඒ ්රඹාන්ට සිගත් හුරු පුරුදු ඵ ගවත් පගුණ
ඵයි.
18. ායුජ්ජු ාා

:- චචතසිේඹන්ගේ ෘජු ඵ ගවත් ඇද නැති ඵයි.

19.චිත්තුජ්ජු ාා

:- සිගතහි ෘජු ඵ ගවත් ඇද නැති ඵයි.

 ගයබණ නම් රත් ගවොද සිත් සිඹල්ගරහිභ ගඹගදන ඵැවින් ගභභ

චචතසිේඹන් හෝබනාධායණ චචතසි

නම් ගද.

✿වියති චචතසි තුන
1. ම්භාාචා

:- චනගඹන් සිදුන බකුර ේමූ තරින් ශකින
්බායි
(මුාාද, ළිසුනාාච, පරුාාච, ම්පප්ඳරාඳ)

2. ම්භා ම්භන්ත :– ේගඹන් සිදුන බකුර ේමූ තුගනන් ශකින
්බායි
(පාණඝාත, බදත්තාදාන, ේාභක ථයාචාය)
3. ම්භා ආජී

:– දිවි ඳැැත්භ වා ේයන ේාඹ ා වදු්චරිතඹන්ග න්
ැශකීභ ගවත් කුවනා, රඳනා ආදී
ක ථයාජීඹන්ග න් ැශකීභයි
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✿අප්ඳභඤථඤා හද
1.

රුණා :- දුේට ඳත් ත්ත්ගඹකු ගේගයහි තභ සිගතහි ඇතින
බනුේම්ඳා ව ත ්බායි (බනුන් දුකින් මුදනු ේැභති
ඵ)

2. මුදිතා

:- ැගඳන් ජීත් න්ගනකු ගේගයහි තභ සිගතහි ඇතින
පගභයදඹ ගවත් තුටුන ්බායි (බනයඹන්ගේ ැඳඹට
තුටුන ඵ )

✿ප්රඥා චචතසි ඹ
1. ප්රඥා

:– බයමුගණහි ඹථා ්පයඳඹ භනා දැන න්නා ්බාඹ
ගවත් ගභයවගඹන් ගතොය ඵයි
(ිං්ේායඹන් ත්රිරක්ෂණඹට බනු දැකීභ)

ගයබන ාධායණ චචතසිේ එකුන්වි්(19) ද, වියති චචතසිේ තුන(3)
ද, බප්ඳභඤ්ඤා චචතසිේ ගදේ(2) ද, පඥා ද ඹන ගම් චචතසිේ
ඳ්වි් (25) හෝබන චචතසි නම් ගද.

✿අකුර චචතසි තුදු (14)
හභෝව චතුක්

ඹ

1. හභෝව

:– බයමුගණහි ැඵෑ තත්ත්ඹ න ්බායි
(ගනොදැනීභ, බනුණේභ, බවිදයා, සිගත් බන්ධඵ)

2. අහිරි

:– ඳට රැජ්ජා නැති ්බායි (ඳාඳඹ ළිබඳකුල් ගනොකිීරභ)

3. අහනොත්තප්ඳ :– ඳාඳඹට බඹ නැති ්බායි
4. උද්ධච්ච

:– සිගතහි ැගරන ගවත් ගනොන්සුන් ්බායි
(බයමුගණහි භැනවින් ගනොළිහිටන බලාන්ත ්බාඹ )

බකුර සිත ව සිත ව ඳාා ගනොයදාභ ගඹගදන ඵැවින් ගභභ චචතසිේ
වූාකුර ාධායණ චචතසි නම් ගද.
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 හරෝබත්රි ඹ
1. හරෝබ

:– බයමුගණහි ඇගරන, ගිජුන ්බායි
(්ත්රඹේ තැරුණ දැල ගම)

2. දිට්ඨි

:- බයමුණ යදා න්නා ්බායි
(ක රිඟුට රැගටන්නා ගම බයමුණ නිතය, සුඛ්, ආත්භ, සුබ
ලගඹන් න්නා ඵ)

3. භාන

:– තභා උ් (ඳවත්) ගේොට න්නා ්බායි.
(ගේොඩිඹ ව ගම සිතින් උඩඟු න, හුා ද වන ඵ)

 හදෝ චතුක් ඹ
1. හදෝ

:– බයමුණට විරුද්ධ ්බායි
(මුගුරු ඳවරින් ගේයඳ ව නඹා ගභන් සිගතහි චණ්ඩ තිඹ)

2. ඉථා

:– බනුන්ගේ ම්ඳත් ගනොභ ඉන ්බාඹ ව ඊෂ්යායි

3. භච්ෙරිඹ

:– තභ ම්ඳත් බනයඹන් ඳරිගබය ේයනාට ඇති බේභැති
්බාඹ ව භසුරුේභයි.

4. කුක්කුච්ච :– ේශ බකුල් වා ගනොේශ කුල් ළිබඳඵ ඳසුතැගන
්බායි.

 ංඛාරි

චචතසි

හද

1. ථීනඹ

:– සිගත් බේමූණය ඵ, දුඵර ඵ, බර ඵ, ඳසුඵසින ඵයි.

2. මිද්ධ

:– චචතසිේඹන්ගේ බේමූණය ඵ, දුඵර ඵ, බර ඵ,
ඳසුඵසින ඵයි.

 විචිකිච්ො :- බයමුණ ගේගයහි විල්ාඹ නැති ඵයි.
(බුද්ධාදී බටතැන ගේගයහි ඳතින ැේ ්බාඹ)
ගභගම බනයභාන චචතසිේ ගතගශඹ (7 + 6 = 13) බකුර
චචතසිේ තුදුඹ (4 + 3 + 4 + 2 + 1 = 14) ගයබන චචතසිත
ඳ්වි්ඹ (19 + 3 + 2 + 1 = 25) ඹන ගම් සිඹල්ර හදඳනථ (52)
චචතසි නම් ගද.
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නාභ ධර්භ ම්භර්ලනඹ කිීරභට ගඳය ගභභ චිත්ත - චචතසිේ නාභ ධර්භ
ගදඳන ්බා බර්ථ භ භනා ේටඳාඩම් ේය ත යුතුඹ.

 ගභහි ද වා ඇත්ගත් නාභධමූඹන්

ැන නාභ භාත්රිේ ව වැඳින්වීභකි.
හර්රු ාහණ් චන්දවිභර භවනාඹ
ථාමින් වන්හේ විසින් යචිත
අභිධර්මහේ  ූලික
රුණු නම් ගන්ථඹ ගවය ගනත් ගන්ථ ඇසුගයන් ගම්ා
ළිබඳඵ දැනුභ රඵා ැනීභ ඉතා පගඹයජනත් ගද.

 උඳහද්ල
 චචතසිේ නැති සිතටත් සිත නැති චචතසිේඹන්ටත් තනි ඉඳදිඹ

ගනොවැේ. ෑභ චිත්තක්ෂණඹ ව ඳාාභ ඒ තුශ සිත වා චචතසිේ මව ගර
එේට ඳවශ ගද. සිතට නාහී බයමුු  දැන ැනීම් භාත්රඹ ව ක  බන් කිසි ව
ගනොේශ වැකිඹ. ්ඳශූ, විඳීභ, වැඳිනීභ, එේ
කිීරභාදී සිඹල්රභ
චචතසිේඹන් තු ක්රිඹාගයඹ. ගනොගඹ ව ආේායගේ පගදදරට ගඵදා
ද වන රද සිගතහි ඵාහිය බයමුු  ්ඳශූවීභ ගවමතුගන් පථ, හේදනා,
ඤථඤා ආදී ති ්බාඹන්, ආේාය ගදඳන ව වට නී. එභ ති
්බාඹන් සිත වා එක් ඉඳදීභ, එක්භ නිරුද්ධ වීභ, එ ටභ අයමුණු
ගැීමභ, සිත උඳදින ථතුහහිභ ඉඳදීභ ඹන ම්පගඹය රක්ෂණඹන්ග න්
සිත තුශ උඳදින ඵැවින් ගභභ ගදඳණ් ධමූඹන්ට චචතසි ඹැයි කිඹනු
රැගේ. ම්පයු වත ධමූ ඹනු එේ චිත්තක්ෂණඹ ව තුශ එේට ක ශ ඳතින
චිත්ත චචතසිේ ධමූගඹයඹ.
 තුන්ගරයේ ාල ේර ත්ත්ඹන්ගේ න්තාන ත ඹම්තා ව චචතසිේගඹය

ගත්ද, ඒ සිඹල්ර ගම් ගදඳන් චචතසිේගඹයභඹ. ගම් කිඹන රද චිත්ත
චචතසිේ ධමූඹන්ග න් බනය ව කිසිදු නාභ ධමූඹ ව ගම් විල්ඹ තුශ තත්
නැත. ගම් සිඹල්රභ ත්ත්, පුද් ර, ආත්භ ගනොව බපයපී ධමූ ඵැවින්ද
බයමුණට බභිමුඛ් ඳතින ඵැවින්ද “නාභ” නම් ගද. සිඹලු නාභ ධමූඹන්ගේ
ගඳොදු රක්ෂණඹ න්ගන් බයමුණට නැමීභ වා බයමුගණහි ඇලී ඳැතීභයි.
ඳයභාර්ථ ධමූඹන් වි්තය කිීරගභහි දී ම්මුතීන්ට ැරගඳන ඳරිදි චන
වැසියවිඹ ගනොවැේ. ඒා ඳයභාර්ථ තයඹ ඵැවින් භගනයද්ායගඹහි ්ඳශූවීභ
තුබඳන් ්කීඹ ලගඹන්භ දතයුතු ධර්භතා ්බාඹන්භ ගද.
 ක්රිඹා ව කිීරගභහි උත්ාවඹ ගච්තනායි. ක්රිඹා සිදුකිීරගභහි දී ගච්තනා

පධානන බතය බයමුු  ැනීගභහි දී සිත පධාන ගද. විතකූඹ නාහි බයමුණට
සිත නිංන බතය එහි ම්පයු වත ධමූඹන් ද ඒ බනුභ බයමුණට ඳැක ගණ්.
එඵැවින් චිත්ත - චචතසිේඹන් බයමුණට ඳැක ණවීභ “විත වේ” නම් ගද.
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ේල්ඳනා කිීරභ සිදුන්ගන් විතකූගේ ඵරගඹනි. විතකූඹ ඕරාරිේඹ. විචායඹ
සියුම්ඹ. ේාඹ චිත්ත ඳ්ද්ධි නාහී උද්ධච්ච ආදිඹට විරුද්ධඹ. ේාඹ චිත්ත
රහුතා, ථීනක ද්ධඹන්ට විරුද්ධඹ. ේාඹ චිත්ත මුදුතා, තද ති ඇතිේයන දිට්ඨි
- භාන ආදිඹට විරුද්ධඹ. ේාඹ චිත්ත ේම්භඤ්ඤතා, බේමූණයේය ේාභච්ඡන්ද
ආදිඹට විරුද්ධඹ. ේාඹ චිත්ත ඳාගුඤ්ඤතා, ගිරන් ඵට ඳත්ේයන
බශද්ධාදිඹට විරුද්ධඹ. ේායුජ්ජුේථා, චිත්තුජ්ජුේථා, භාඹා - ාගඨඹයාදී ඳාඳ
ධමූඹන්ට විරුද්ධඹ. භාඹා ඹනු, තභ ැයදි  න ්බාඹයි. ාගඨඹය
ඹනු, නැතිගුණ ද වන ්බාඹයි. ඹභ ව නිතය, සුබ, සුඛ්, ආත්භ ලගඹන්
යදා ටවා ැනීභ ගභයවඹ ගවත් බවිජ්ජා යි. ඹභ ව නිතය, සුබ, සුඛ්,
ආත්භ ගර යදා ළිබඳ ැනීභ දිට්ඨිඹයි. උද්ධච්ච ව ත සිත නාහී බළු
ග ොඩේට ර ව ැසූ විගටේ ගභන් නිතය විසිීර ඳතී. බවිංේායේභ බනුන් වා
ා ඵරා තභා උ් ගේොට බනුන් ඳවත් ගේොට ැශකීභ, උදම් වීභ, භත්වීභ
භානගඹහි ්බාඹයි. භාන්නඹ ඹනු ද ගභඹභඹ. ඳසුතැවීභ, දු වවීභ
කු වකුච්චගේ ්බාඹයි. ගම්ා සිතින් දැන න්නාට ඩා ගවොඳින් ළිරිසිදු,
ැඹුරින් දකින ්බාඹ පඥායි.

ඳරිග්රවණ තය
1.
2.
3.
4.

රඳ ඳරිග්රවණඹ
නාභ ඳරිග්රවණඹ
රඳ - නාභ ඳරිග්රවණඹ
නාභ - රඳ ථාාඳන ඳරිග්රවණඹ

බානා

ශ යුතු අයුරු

ආනාඳානතිගඹන් ගවය ඕදාත ේසිණගඹන් චතුර්ථ ධයානඹට භදින්න.
ඉන් නැඟීසිට එභ භාධිභත් සිතින් ගභහි දැ වගන ගතන වා ඳ්න චිත්තවීථි
ගුරට බනු ඒ ඒ චිත්තවීථින්හි එ ව එ ව චිත්තක්ෂණඹ ව ඳාා ඳතින රඳ
හතැට (63) ( ාඹද්ායහඹහි ඇති රඳ ඳණථ තුන) ගඳොදුගද එේට දකික න් රඳ
රඳ.... ඹනුගන් භනා ඳරිගව ේයන්න. ගභහි දී ද්ාය ගඹහිභ කුර බකුර
ලගඹන් ගභගම පයඳ ධර්භ ඳභණ ව ඳරිගව ේශයුතු ගද. ගභඹ පයඳ ඳරිගවනඹ යි.
ගතන වා ඳ්න චිත්තවීථි ගුරට බනු ඒ ඒ චිත්තවීථීන්හි එ ව එ ව
චිත්තක්ෂණඹ ව ඳාා ඳතින විවිධ නාභධමූඹන් ගඳොදුගද එේට දකික න් නාභ,
නාභ... ඹනුගන් භනා ඳරිගව ේයන්න. ද්ාය ගඹහිභ කුර බකුර ලගඹන්
ගභගම නාභ ධර්භ ඳභණ ව ඳරිගව ේශයුතු ගද. ගභඹ නාභ ඳරිගවනඹ යි.
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ගතන වා ඳ්න චිත්තවීථි ගුරට බනු ඒ ඒ චිත්තවීථීන්හි එ ව එ ව
චිත්තක්ෂණඹ ව ඳාා ඳතින නාභ වා පයඳ ගඳොදුගද එේට දකික න් නාභ, රඳ –
නාභ, රඳ... ඹනුගන් ඳරිගව ේයන්න. ද්ාය ගඹහිභ කුර බකුර ලගඹන්
ගභගම නාභ - පයඳ ධර්භඹන් ඳරිගව ේශයුතු ගද. ගභඹ නාභ පයඳ ඳරිගවනඹ යි.
ගභභ නාභ පයඳ ක්රිඹාදාභඹ භනා ටවා ත් ඳසු නාභපයඳ ගදේ නාහී
ත්ත්ගඹ ව, පුද් රගඹ ව, ආත්භඹ ව ගනොන ඵත් නාභපයඳරට බභතය ද
ආත්භ ඹැයි තවැකි වයඹ ව නැතිඵත් බානා තුලන් භනා ටවා ත යුතුඹ.
ගභගම කුර බකුර ලගඹන් ද්ාය ගඹහිභ නාභ පයඳඹන් ත්ත්, පුද් ර,
ආත්භ ්බාගඹන් ගතොය ඵ භනා ඳරිගව ේශ යුතුඹ. ගභඹ නාභ - පයඳ
්ථාඳන ඳරිගවණඹ යි.

 උඳහද්ල
 “පයඳ ඳරිගව” ේයනවිට පයඳ, පයඳ... ඹනුගන් ගභගනහි ේශ ද “ඳඨවි” ආදී

පයඳ ධර්භඹන් භාධිභත් සිතින් දකික න්භ ඳරිගව ේශ යුතුඹ. ගභභ සිරුය
ෑදී ඇත්ගත් පයඳ ේරාඳඹන්ග න්භ ඵ භනා බගඵයධ න්ගන් එවිටඹ.
 “නාභ ඳරිගව” ේයන විට නාභ, නාභ.... ගර ගභගනහි ේශ ද සිත, ප්,

ගදදනාදී නාභ ධමූඹන් භාධිභත් සිතින් දකික න්භ ඳරිගව ේශ යුතුඹ. ගම්
ේඹ ක්රිඹා ේයන්ගන් නාභ ධමූඹන්ගේ ගභගවඹවීගභන්භ ඵ භනා
ැටගවන්ගන් එවිටඹ.
 “නාභ පයඳ ඳරිගව” ේයනවිට එභ නාභ පයඳ ගන්ේශ ගනොවැකි ගම එේට

ළිහිටා ඇති ඵ බගඵයධ ගද.
 ්ත්රී, පුරු, භනුය, ගද්, බ්රව්භ, ගපමත ඹනුගන් ැඵවින්භ

තවැකි
කිසි ව නැතිඵ නාභපයඳ ්ථානගඹහි දී ගඹයගීන් වන්ගමට
බගඵයධනු ඇත. එභගින් තභ ඤාණ ල වතිඹ ගඵොගවය ගයින් ඵරත්
නු ඇත. කුඩා ශභයින් ැල ඵත් උඹන විට එහි ැල ක  ඵත් නැත.
එගභන්භ ත්ත්ඹන් තුශ “නාභපයඳ” ක  ආත්භඹ ව නැත. නාභපයඳ ද
ආත්භඹ ව ගනොන බතය ඒ තුශ ද ඉන් බනය ද “භභඹ, භගේඹ, භගේ
ආත්භඹ ඹ” කිඹා තවැකි වයඹ ව ායඹ ව තුන්ගරයේ ධාතුගහිභ ද ේර
විල්ගඹහිභ ද නැත.

 ෑභ ඉරිඹාඳථ, ම්ඳජඤ්ඤ බ්ථාේදීභ ද, ආධයාත්ක ේ ඵාහිය ලගඹන්

ද, ගභභ තය ඳරිගව ැීමභ තුබඳන් ගඹයගීන් වන්ගමගේ බගඵයධ ඥානඹ
ඩාත් පුළුල් නු ඇත.
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 ඳසු ටවන
 ප්රති්ධි සිත ඹනු:– ගඳය බඹ බන් ේය න බඹේ උඳදින විට
ඳශමු ඇතින සිතයි. ගභඹ ක්ෂණඹකින් නිරුද්ධ ගද.
 බංග සිත ඹනු :– පති්ධි සිත නිරුද්ධ ව විට එභ සිත් ඳයම්ඳයා
ඳැැත්වීභට, ඊට භාන උඳදින සිත් ගඳශයි. ඳඤ්චද්ාරිේ,
භගනොද්ාරිේ සිත් නඳදින ෑභ විගටේභ ගම් බිං සිත් ඳයපුයභ ඳතී.
බඹ ඳත්න ඵැවින් බංග නම් න බතය ගභඹ “ූලර චිත්තඹ – ප්ර ෘති
චිත්තඹ” නක න් ද වැඳින්ගද. ගනත් ආ න්තුේ සිත් ගම් බිං සිත්
ඳයම්ඳයාගන්භ ඳැනනගී.
 චුති සිත ඹනු:–
බඹ ව බන්න විට ඒ බගේ බන්තිභටභ උඳදින
සිතයි. ජීවිතඹේ බාන චිත්ත වීථිඹ න භයණාන්න චිත්ත වීථිගඹහි දී
ගභගරොවින් චුත වීභත් ඳයගරො ඉඳදීභත් සිදු ගද. ගභභ සිගතන් ගභගරො
වා ඳයගරො රඳන ඵැවින් චුතිසිත නම් ගද.

 හච්හතෝ යුක්ත රක්ෂණ තය
චිත්ත - චචතසිේඹන්ගේ ගච්ගතය යු වත රක්ෂණ තය ව ඇත. එනම්,
ඒකුප්ඳාද :–

සිත භ භ එ ව ඉඳදීභ,

II.

ඒ නිහයොධ :–

සිත භ භ නිරුද්ධ වීභ.

III.

ඒ ාරම්ඵණ :–

සිත න්නා බයමුණභ ැනීභ.

IV.

ඒ ත්ථු

is; WmÈk ;eku bm§u.

I.

:–

ඹනුගනි.

ගම් බිං තයභ ේාභ බ, පයඳ බ ඹන බ ගදේටභ ගඳොදුඹ. බපයඳ
බගඹහි දී ඒේ්ථුේ බිං ඹ නැත. ඒ එහි ඇසුය රඵන ්තු ව නැති ඵැවිනි.
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 විඹ ප්රෘත්ති ඹ
චිත්තවීථි ම්ඵන්ධ විඹපෘත්ති ඹ ව ඇත. එනම්,
 ඳඤථචද්ායාජ්ජන සිත්
1. අතිභවන්තායම්භණ:– තදායම්භණ ද වාභ

භන් න්නා චිත්තවීථිඹ.

2. භවන්තායම්භණ

:– ජන ගත ව ඳභණ ව භන් න්නා චිත්තවීථිඹ.

3. ඳරිත්තායම්භණ

:– ගොත්ථඳනඹ ගත ව භන් න්නා චිත්තවීථිඹ.

4. අතිඳරිත්තායම්භණ :– ගභහිදී බිං

චරනඹ ඳභණ ව සිදු ගද. (ගභයඝ ාය)

 භහනෝද්ායාජ්ජන සිත්
5. විභතායම්භණ :- තදායම්භණ ද වා

භන් න්නා චිත්තවීථිඹ.

6. අවිභතායම්භණ :- ජන ද වා ඳභණ ව

භන් න්නා චිත්තවීථිඹ.

මුලන්භ ඇතින චක්ෂුද්ාරි
චිත්තවීථිඹ භගින් බයමුණ වා ද්ායඹ
මුණ ැ්වීභ සිදුේය එහි ර්ණඹ ඳභණ ව වැඳින නී. පයඳායම්භණඹ ගනොදනී.
්ත්රඹ ව දුටුවිට එඹ ්ත්රඹ ව කිඹා වඳුනා ැනීභට ල වතිඹ ව ගභහි නැත.
හදන තදනුත්ත භහනෝද්ාය වීථිඹ භගින් ගඳයට ඩා පඵර ර්ණඹ
දැන නී. තුන්හනි ශුද්ධ භහනොද්ාය චිත්තවීථිඹ භගින් එභ ්ත්රගඹහි
ර්ණර විවිධ පගදද, ්ත්රගඹහි ඳැවැඹ ගන ගනභ දැන නී. සිවුන
ශුද්ධ භහනෝද්ාය වීථිඹ භගින් ගඳයට ඩා පඵර ර්ණ පගදද දැේ
්ත්රඹ ව ඹැයි දැන නී. ඳථන ශුද්ධ භහනෝද්ාය වීථිඹ භගින් ගභඹ
්ත්රඹ වභඹ ඹැයි කිඹා ්ථීයභ දැන නී. නිඹභ දැනුභ ව රැගඵනුගේ
ඳ්න භගනොද්ාය චිත්ත වීථිගඹහිදීඹ. ගයතද්ායාදීන්හිද ගභගමභඹ.
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 ඝන තය
නාභ ේමූ්ථානඹ භනා පගුණ ේයන විට නාභ ම්ඵන්ධ න්තාන ත
ඳතින ඝන ඤථඤා තය තුයන්නු ඇත. ඒා ගභගමඹ.

I.

න්තති ඝනඹ :–
ත්ත් න්තානඹ තුශ ක්රිඹාත්භේ න්ගන් වීථි සිත් වා වීථිමු වත සිත්
ඳයම්ඳයාන්භඹ. ඒා චිත්ත නිඹාභඹ ව ගර ක්රිඹාත්භේ ගද. සිඹලු වීථි වා
වීථිමු වත සිත් එේභ ඳයම්ඳයා ව ගර දකින තුරු නාභ ම්ඵන්ධ න්තති
ඝණඹ ගනොබිඳී ැල ඳතී. භනා භාධිඹකින් වීථිසිත් ඳරිගව ේයන විට
ඳඤථචද්ායාජ්ජන,
ඳඤථචවිඤථඤාණ,
ම්ඳටිච්ෙන,
න්තීයණ,
හොත්ාඳන , ජන ාය ත, තදායම්භණ ාය හද ඹන ඳඤ්චද්ාය වීථීන්
ද, භහනෝද්ායාජ්ජන, ජන ාය ත, තදායම්භණ ාය හද ඹන
භගනයද්ාය වීථීන් ද දැේ ත වැකිඹ. ත ද වීථි මු වත චිත්ත ඳයම්ඳයාන්හි
දී ප්රති්ධි සිත, බංග සිත, චුති සිත දැේ ත වැකි ගද. එගම චිත්ත
ඳයම්ඳයාන්හි සිත් එේ ව එේ ව ඳාා ගන ගනභ දකින විට නාභ
ම්ඵන්ධ න්තති ඝනඹ බිඳීඹනු ඇත.

II.

ූලවඝනඹ :–
චිත්තක්ෂණ එේ ව තුශ නාභ ධමූ මවඹ ව එ ව ඳතී. උදා:ච වඛුවිඤ්ඤාණගඹහි නාභධමූ බටකි. එඹ චිත්ත නිඹාභඹකි. එඹ නාභධමූ
මවඹ ව ගම ගනො එේ ව ගර දකින තුරු මව ඝනඹ ගනොබිඳී ැල
ඳතී. භනා භාධිඹකින් එභ නාභ ේරාඳඹ තුශ ඇති පථ, හදනා,
ඤථඤා, හචතනා ආදී චචතසිේ එකින් එේ භනා දැේ න්නා විට නාභ
ම්ඵන්ධ ූලව ඝනඹ බිඳී ඹනු ඇත.

III.

කිච්ච ඝනඹ :–
චිත්තක්ෂණ එේ ව තුශ ළිහිටා ඇති ඒ ඒ නාභධමූඹන්ට විගලම ව ේෘතයඹන්
ඇත. උදා :-විඤ්ඤාණඹ (සිත) බයමුු  දැන න්නා ්බාඹඹ. ගම්
ආේායඹට සිඹලුභ නාභධමූඹන්ට බදාශ ඳතින ඒ ඒ ේෘතයඹන් භනා
ගනොදැේ, සිඹල්ර එේ ව ගම න්නා තුරු කිච්ච ඝනඹ ගනොබිඳී, ැල ඳතී.
සිඹලු නාභධමූඹන්ට බදාශ ඒ ඒ ේෘතයඹන් භනා භාධිඹකින් දැේ
බගඵයධේය ත් ේල්හි කිච්ච ඝනඹ බිඳීඹනු ඇත.
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IV.

ආයම්භණ ඝණඹ
බයමුු  ැනීගභහි දී ේෘතයඹ ලගඹන් නාභධමූ විවිධ ඳතින නමුත් ඒා
එේ ව ගර යදා න්නා ්බාඹ ආයම්භණ ඝනඹයි. භගනයද්ාරිේ චිත්ත
වීථිඹේ දී ගභඹ භගනොද්ායාජ්ජනඹ, ගභඹ ජන 1, 2, 3... ගර ද, ගභඹ
ප්ඹ – ගභඹ ගදදනාඹ – ගභඹ ඤ්ඤාඹ ඹනාදී ගර ද, ගභඹ ප්ගඹහි
ේෘතයඹ – ගභඹ ගදදනාගහි ේෘතයඹ – ගභඹ ඤ්ඤාගහි ේෘතයඹ ආදී
ගර ද ගඵදා ගන්ේය ත වැකි ව විට ආයම්භණ ඝනඹ බිඳීඹනු ඇත.
ගභභගින් ඳයභාර්ථ ධමූ ම්ඵන්ධ විදශූනා නුණ ඇතින බතය බනාත්භ
රක්ෂණඹ ද භතුනු ඇත.

සිත ගවත් විඤ්ඤාණඹ නාහී ිංගක්ෂමඳ ්රභඹට සිත් බසූ නඹේට ද (89) ,
වි්තාය ්රභඹට එේසිඹ එ වවි්ේට (121) ද ගඵදා ඇත. ගම් ඒ ඒ චිත්තපගදද
ත තත් ගඵොගවය ප්යගදදරට ගඵදනු රැගේ. ඒා ගනත් බභිධමූ ගන්ථලන්
ගවය ගුරුය ැඩිහිටි උතුභන්ග න් බා දැන ත් විට බානාට භවත් රුකුර ව,
ඳවසු ව න බතය බානා ේටයුත්ත ද බර්ථාන්විත, ම්පර්ණ ගද. ගන්ථඹ
විලාරන ඵැවින් ඒා ගභහි ගනොද වනු රැගේ.
බුද්ධාදී බටතැන් ගභගමඹ – බුද්ධයත්නඹ, ධමූයත්නඹ, ඞ්ඝයත්නඹ, iS,h
බතීත ිංායඹ, බනා ත ිංායඹ, බතීතානා ත ්ේන්ධඹන්, ගවමතුපර
ම්ඵන්ධතා (ඳටිච්ච මුප්ඳාදඹ) ඹනුගනි. ගභභ ේායණා wg ැන, ඒා එගම ද,
ගභගම ද ඹනුගන් පුහුදුන් පුද් ර න්තානඹන් තු< ැේ ිංේා ජනිත ගද. බචර
ශද්ධාේට ඳත් වන්ට ගම්ා ැන ැේ ඳවශ ගනොගද.
පයඳාදී බයමුු  ඹ, චිත්ත - චචතසිේ විසින් යභණඹ ේයන ඵැවින් ආයම්භණ
ගවත් ආරම්ඵන නම් ගද. දැන ැනීභට ඇති ඕනෑභ ගදඹ ව බයමුණකි. චිත්ත
චචතසිේ ද ඇතින්ගන් බයමුණේ එල්ලීග නඹ.
ක න් ගඳය ැටහී තිබුගණ් සිඹලුභ ේායිේ භානසිේ ක්රිඹා එේ ව ගරටඹ. එහි දී
නාභපයඳ ග ොඩ ව භභත්ගඹන් බල්ාග න ආත්භ දෘ්ටිඹේ ඳටරැවී යට
තත් ගවKඹ විඹ. එගම වු ද දැන් සිහිඹ නුණ දියුු  ත්භ ගභඹ නාභපයඳ
ගදගදනාගේ එේතුගන් සිදුන ආල්චh_Hභත් විඳර්ය්යාඹ ව ඵ ැටගවනු ඇත.
බගනයයනය ක්රිඹාදාභඹ ව ඵ බගඵයධ නු ඇත. පයඳේරාඳ ඳදනම් ේයග න
නාභ ේරාඳ වට නී. නාභ ධමූ ඳදනම් ේයග න පයඳේරාඳ වට නී. භයණඹට
ඳත් ව විට, ේගඹන් නාභ ධමූ ඳව ව විට ේඹ එහිභ බේමූනය ගද. ගභඹ ඳැවැදිබඳ
ේය ැනීභට විශුද්ධි භාර්ගහඹහි අන්ධහඹකුහේ වා පිf<කුහේ ගභන් ඹෑහම්
උඳභාක් ද වා ඇත.
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ගභගම ආධයාත්ක ේ ගභන්භ ඵාහිය ලගඹන්ද එ ව ති් බඹ පුයාභ ද ේර
විල්ඹ ම්ඵන්ධ ද නාභ පයඳ ඳරිගව කිීරභ තුබඳන් ඒ ළිබඳඵ ැඹුරු බගඵයධඹ ව
රැගඵනු ඇත. භනා උඳදා ත් නාභ පයඳ ඳරිච්ගේද ඤාණඹ තුබඳන් හරෝ
යවාය අත්තදිට්ඨිඹ, ඳයභ අත්ත දිට්ඨිඹ, ජී අත්ත දිට්ඨිඹ ආදී මිච්ො දිට්ඨීන්
දිඹවී ඹනු ඇත. භාර් -පර නින් බගඵයධ ේශ වැ වග ව ද විදර්ලනාගන්,
තත්ත්ාේාය භනා නාභ පයඳ ධමූඹන් දැේ ැනීභ තුබඳන්භඹ.
නාභ – පයඳඹන් ගන් ගන් දකින විට ඒ ළිබඳඵ ගඳය ඳැති ම්ගභයවඹ
දුරු වී, ආත්භදෘ්ටිඹ ඈත් වී, නාභපයඳ ධමූ විගඹහි විශුද්ධ දශූනඹ ඇති වී දිට්ඨි
විශුද්ධිඹ ම්පර්ණ ගද. එවිට බයමුු  වමුගහි ගේගර් නඳදී. ඒා භාඹාන් ගම
දකී.
ද්ාය භගින් බයමුු  ග න, සිත තු< සිදුගන ගභභ බති ලග ාමී නාභපයඳ
විඳර්ය්යාඹ දැේ ත වැ වග ව භාධිභත් ව බානාභඹ ඤාණඹකින්භඹ. ඳයභ
ආත්භඹකින් ගතොය ය පුයාටභ සිදුන ගම් ක්රිඹාලඹ පතයක්ෂ බගඵයධ
කිීරභ නින් සු බගඵයධ ේය ැනීභ |වා න ඒේාඹන භාර් ඹ යි.
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ඳටිච්ච ඳමුප්ඳාදඹ
(ඳඤථචථ න්ධ ක්රභඹ)

“අතීහත් හවේතහෝ ඳංච
ඉදාීම හවේතහෝ ඳංච

- ඉදාීම පර ඳංච ං
- ආඹතිං පර ඳංච ං”

“බතීත බඹේ දී ේයන රද ගවමතු ධමූ ඳව ව නිා ර්තභාන බගේ පර
ධමූ ඳව ව පේට විඹ. ර්තභාන බගේ ේයන රද ගවමතු ධමූ ඳව නිා බනා ත
බගේ පර ධමූ ඳව ව පේට ගද”
 ගවමතු ධමූ ඳව
 පර ධමූ ඳව

= බවිජ්ජා, තණ්වා, උඳාදාන, ිංඛ්ාය, ේමූ බ
= විඤ්ඤාණ, නාභ පයඳ, ශාඹතන, ප්, ගදදනා
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“ගවමතු ධමූ යාියඹ ව එේතු වී ඹම් කිසි ගදඹේ වට ැනීභ ඳටිච්ච ඳමුප්ඳාද
නම් ගද”. ගම් ඳටිච්ච ඳමුප්ඳාද නම් ව ගවමතු පර දවභ ැඹුරු ද න්ගන්ඹ. ැඹුරු
ගඳනුභ ද ඇත්ගත්ඹ. දු්ේය ගභන්භ දු්ේය ගඳනුභ ද ඇත්ගත්ඹ. ගභඹ ඤාත
ඳරිඤථඤා, තීයණ ඳරිඤථඤා, ඳවාණ ඳරිඤථඤා ඹන ඳරිඤථඤා ඳඤථඤා තුන
(ර්ා ාය දැනගැීමම්) භගින් නිසි ගර විනිවිද ගනොද වනා තුරු භ පර
නින් සු ගනොරද වැේ. එඵැවින් බන්ධ ඵාර ව සිඹලු පුහුදුන් ත්ත්ඹන්
බනන්ත ව ය භන තුර නල් ේැටිඹ ව ගම, තණ ඵබු් ව ගම, ඩු කුරුලු
කඩු ව ගම, බවුල් විඹවුල් වී, බඳා දු ව විදික න්, දු ති සු ති ර ැගටනු ක 
ිංාය ච්රඹ ඉ වභා ගනොඹනු ඇත. ඳටිච්ච ඳමුප්ඳාද ධමූඹ ම්භා දිට්ඨි ඤාණ
පඥාගන් ්කීඹ ලගඹන් පතයක්ෂ ගර ර්තභානභ විනිවිද දැේ දැන ැනීභ
භගින් දු්ේය ව ය දුේ ඉ වභා භ පර නින් සු රද වැේ.
ේර විල්ගේභ ජීවි බජීවි සිඹලු ්තු ෑදී ඇත්ගත් චිත්ත බසූ නඹඹ,
චචතිසිේ ඳන් ගදේඹ, පයඳ විසි බටඹ ඹන ඳයභාර්ථ ධමූඹන් ගවත් මර
ධාතන්ග නි. ගභහිදී බඳ ේශ යුත්ගත් ගභභ ඳයභාර්ථ ධමූඹන් ඉගේ වට ත්තා ද,
ගේගන ව විසින් භැවුා ද, එගමත් ගනොභැතිනම් ගම්ා වට න්ගන්, ඳතිනුගේ
ගේගම ද ඹන්න ගදණඹ කිීරභයි. ගම් චිත්ත, චචතිසිේ, පයඳගඹය විවිධ
ගවමතන්ග න් වට න්නා නිා ඒා ංඛත ධර්ම නම් ගද. නිර්ාණ ධාතු නාහි
ගවමතු පතයඹන්ග න් වට ගනො න්නා ඵැවින් අංඛත ධාතු නම් ගද.
නාභ පයඳඹන් ළිබඳඵ පතයඹ ධමූඹන් දැනග න බතීතනා ත ර්තභාන ඹන
ේාරත්රඹ ැන ැේ ිංේා ඉත් ේයන විදසුන් නුණ නාහි ංඛාවිතයණ
විසුද්ධිඹ නම් ගද. දක්ෂ ගගදකු විසින් ගයයගිගඹකු ඳීරක්ෂා ේය ගයය නිධානඹ
ගොඹා න්නා ගම, ේිංඛ්ාවිතයණ විසුද්ධිඹ ම්ඳාදනඹ ේයන ගඹයගීන් වන්ගම ද
නාභ පයඳඹන්ගේ ගවමතු පතයඹන් නුණින් ඳරිගව ේය ගොඹා ත යුතුඹ. ඳටිච්ච
ඳමුප්ඳාදඹ නිසි ගර පගුණ ේශ බඹට නාභ පයඳඹන් උඳදන ගවමතු පතයඹන්
භනා ගොඹා ත වැකිවීභ නිා ඔවුන් ේිංඛ්ාවිතයණ විසුද්ධිඹට ඳත් ගද.
ය භන භයණින් භතු ඉය න්ගන් නම්, නතය ගද නම්, භවන්සි වී
බානා ේශ යුතු නැත. නමුත් එඹ එගම සිදු ගනොගද. ගම් ඳටිච්ච ඳමුප්ඳාදාදී
ධමූඹන් ම්භශූනඹ කිීරභ බනාත්භ රක්ෂණාගඵයධඹ ේයා ඹන, දුේ නැසිඹ වැකි
උතුම් ව ග ෞයනීඹ තාක්ෂණ ්රභ ගදදඹකි. ගවමතු පර දවභ ගනොදැන විදශූනා
ැඩු ද නින බයමුු  ගනොවිඹ වැේ. භන්ද එභ විදශූනා ගේගර් නැලභට තයම්
පඵර ගනොන ඵැවිනි. ඕනෑභ ගදඹ ව ාර්ථේ නතය ේශ වැ වග ව එහි උප්ඳත්ති
ගවමතු ගොඹා ැනීගභනි. නින් සු ගොඹා ඹා වැකි උතුම් ව භාර් ඹ ව න ගම්
බති ම්භීය ව “ඳටිච්ච ඳමුප්ඳාද බානා ක්රභඹ” ඉතා ග ෞයගඹන් බනු භනඹ
ේශ යුත්තකි. ය දුකින් ක දීභට නම් ගවමතු පර දවභ භනා දත යුතු බතය ඒ
වා “ඳඤථචථ න්ධඹ” ැන දැන ග න සිටීභ ගඵොගවය පගඹයජනත් නු ඇත.
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ඳඤථචථ න්ධ විබාගඹ
ේර ිං්ේාය ධමූගඹයභ නාභ – පයඳ ඹනුගන් ගේොට් ගදේේට
ගඵගදන බතය ඒාභ ගේොට් ඳවේට ගඵද ේර ඳඤථචථ න්ධඹ නක . තය
ඳයභාර්ථඹන්ග න් නින වැය ඉතිරි ඳයභාර්ථගඹය තිගදන ඳඤ්ච්ේන්ධගඹහි රා
ැගනයි. ගම්ා ගභගම ගේොට් ේය ඇති ඵැවින් ආත්භ දෘල්ඨිඹ ඉත් කිීරභට
ඳවසු නු ඇත. ඳඤ්ච්ේන්ධඹ නාහි රඳථ න්ධඹ, හේදනාථ න්ධඹ, ංඥා
ථ න්ධඹ, ංථ ායථ න්ධඹ, විඤථඤානථ න්ධඹ නම් ගද.

 රඳථ න්ධඹ
තය භවා ධාතන් ඹ, තය භවා ධාතන් නිා වට න්නා උඳාදාඹ
පයඳගඹය ඹ, ඹන ගම්ා “රඳථ න්ධඹ” නක . එනම්, භවා භත වතය වා උඳාදා
පයඳ විසි වතය ඹන පයඳ විසි බට පයඳ්ේන්ධඹ නම් ගද. ත් ලීරය වා ඉන්
ළිටත සිඹලු ්තන්ගේ ඳඨවි ආදී ධාතු ගභහි රා ැගනයි. ශීගතය්ණා දී
පතයඹන් ගවමතගන් නිතය ගඳගශන නිා, ගන් න නිා ගභභ ඕදාරිේ
ධාතු මවඹන් “පයඳ” නක . පයඳ නාහි ේරාඳ ගර ඳතින බතය ඒා එේට
එ ව ව ේර ඹම් කිසි ටවන ව ඇති ගද.
ආධයාත්ක ේ ලගඹන් පයඳ විසි බට ව ද වන බතය ඵාහිය ලගඹන් පයඳ
බගට් ේරාඳ වා නභගේ ේරාඳ ඳභණ ව ඳතී. පයඳ ේරාඳ බති විලාර
පභාණඹ ව මවඹ ව ගර එ ව වීගභන් ලීරය ිංඛ්යාත පයඳඹ ව ද වන්නා ව
“ේඹ” නාහි ක්රිඹා ේශ ගනොවැකි දය ේඩ ව ඵඳු ඹ. එඹ ගනොසිඳී ේාරඹ ව
ති්ගම දි ට ඳත්නා ගම ගඳගනන්ගන් ඉළිද ඉළිද, බිඳි බිඳී ඹන ඳයම්ඳයා ව
නියි. ගරො ඇති ෑභ ගදඹ ව භ තය ධාතන්ගේ ිංගඹය ගඹන් භ නිර්ක ත ඹ.
ඒා ගන් ේශ ගනොවැකිඹ. ගම්ා භ ළිහිටන තුරු ගරයේඹ ඳතී. විභ ව
විට ගරයේඹ විනාල ගද. පයඳ ේරාඳඹේට ඇත්ගත් චිත්තක්ෂණ දාවතේ ඳභණ
ඉතා ගේටි ආයු පභාණඹකි. (පයඳ ම්ඵන්ධ විවිධ ගඵදීම් වා පගදධ පයඳ
ේමූ්ථාන වා විදශූනා ේමූ්ථාන ගේොටසින් දත වැකිඹ.)
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 හේදනාථ න්ධඹ
බයමුු  දැන න්නා ව සිත වා උඳන්, බයමුගණ් යඹ න්නා ව
ධමූ්බාඹ හේදනා ථ න්ධඹ යි. ගභඹ සුඛ්, දු වඛ්, උගප්ක්ෂා ඹනුගන්
ආේාය තුනකි.
 සිත ළිනන්නා ව ්ත්රී පුරුාදී (ඉ්ඨ) ඳිංචායම්භණඹන් තුබඳන් “සුඛ

හේදනා” වට නි.
 සිත රිදන්නා ව භශකුු , බශචි ආදිඹ (බනි්ඨ) ඳිංචායම්භණඹන්

තුබඳන් “දුක්ඛ හේදනා” වට නි.
 සුඛ්, දු වඛ් ගනොව ෘක්ෂ, ඳවූත ආදී (භධය්ථ) බයමුු  තුබඳන් “උහප්ක්ෂා

හේදනා” වට නී.
 ගභගම සිත ළිනන, රිදන, භැදිවත් ේයන ්බාඹ “ආයම්භණ යඹ යි”
ඒාගේ ඳත්නා (ැඳ, දු ව, උගඳ වඛ්ා ඹන) ඒ ඒ යඹන් විදීභභ ගදදනා නම්
ගද.
සිතට දැගනන, සිතින් න්නා රද සිඹල්ර භ බයමුු  ගද. බයමුු ර
යඹ බනු ඒා එකින් එේ ගන් ගද. ගදදනාගන් ගතොය සිත ව නැත.
සිතින් බයමුු  න්නා විට ඒ වා භ බයමුු  යඹ ද නී. නමුත් යඹ එේකි.
බයමුු  එේකි. තද බයමුගණහි යඹ, ගුණඹ ගභභ හේදනා චචතසි ඹ
නාහි චචතසිේ ඳණ් ගදගේන් එ ව ර්චිත්ත ාධායණ චචසිේඹකි. එඹ
ආේාය ඳවේට ද විගව ේයයි. එනම් සුඛ, දුක්ඛ, උහප්ක්ඛා, හෝභනථ,
හදෝභනථ ගර යි.
ගිනි ගඳට්ටිගේ ගිනි කය ව ඇතිල්ලීගභන් ගඳය ගනොතිබ ගින්න ව වට
න්නා ගම ද්ායඹන්හි ආයම්භණ ්ඳර්ල වීගභන් ගම් ගදදනා වට නී.
ඇට පයඳඹ ව වමු ව විට එඹ දැන න්නා සිත වා උඳන් බයමුු  යඹ වි
න්නා ව සිගත් ්ාබාඹ “චක්ඛු ම්ඳථජ හේදනා” නක . ගම් ආේායඹට
ද්ාය වඹ තුබඳන්භ ඹාේාය ගදදනා ජනිත ගද. ාභානය ත්ත්ඹා සුඛ්
ගදදනාට තයම් ප්රිඹ ේයන ගන ගදඹ ව නැත. දු වඛ් ගදදනාට තයම් බිඹ
න ගදඹකුදු නැත. සිඹලු ම්ඳත් ගොඹන්ගන් සුඛ් ගදදනා ළිණි යි. ගභගම
ගනොගඹ ව බයුරින් වට න්නා ගදදනා මවඹ ඉතා භවත් ගේොට න්නා
ඵැවින් එඹ “හේදනා ථ න්ධඹ” නක .
නාභ්ේන්ධ වතය බතරින් බයමුු  යඹ බනුබ කිීරගම්, විඳීගම් රක්ෂණ
්බාඹ ව ගද නම් ඒ සිඹලු ධමූඹන් එ ව ගේොට “හේදනා ථ න්ධඹ” යි කිඹනු
රැගේ.
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රකුු ර බනුායගඹන් ගන් ගන්  වැඳින න්නා ව, දැන
න්නා ව ්බාඹ “ිංඥා” නක . පයඳ, ලේද, න්ධ, ය, ්ඳර්ල, ධමූ, ඹන
බයමුු ර ඇතුශත්, බගන්ේවිධ ආේායගඹන් ගන් ගන්  වඳුනා ත වැකි
තිඹ “ංඥා” යි. එනම්, බනය ධමූ, බනය ්තන්ග න් ගන් ගේොට වැඳින
ැනීභට උඳේාය න්නා ව ්බාඹ යි.
ගභඹ ගදඳණ් චචතසිේඹන්ග න් එේ ව ව ර්චිත්ත ාධායණ
චචතසිේඹකි. ිංඥා ්ේන්ධඹ නාහි සිතින් බයමුණ ව න්නා විට ඒ වා
ක ශ ඳතින බයමුු  වැඳින ැනීභට උඳේාය න්නා ව ්බාඹ යි.
ඳඤ්ච්ේන්ධගඹන් විලාරභ ්ේන්ධඹ ගර ිංඥා ්ේන්ධඹ ැරකිඹ වැේ.
බයමුු ර විවිධ රකුු  බනු ඒා ගන් ේය වඳුනා න්නා ්බාඹ ව වා
එභ බයමුු  භතුට වැදින ැනීභට රකුු  තඵන ්බාඹ ව ද ිංඥාගහි
ඇත. ගඳය ඇසූ දුටු සිඹල්ර ඹබඳ වඳුනා න්ගන්, භත ව ගන්ගන් ගම්
බනුායගඹනි. ිංඥා ්ේන්ධඹ නාහි වැඳින ැනීභ, වැඟීභ, දැනීභ,
රක්ෂණඹ ැනීභ, ආේායඹ ැනීභ ආදී නම් ලන් ද වඳුන්යි.
පයඳ ිංඥා, ද්ද ිංඥා, න්ධ ිංඥා, ය ිංඥා, ගපොට්ඨේඵ ිංඥා,
ධම්භ ිංඥා ආදී ගර ිංඥා වඹ ආේායඹකි. ිංඥා නාහි ැටීභට ඳැක ණි
බයමුු ර වැටිඹට භ ඇති න්නකි. ිංඥා ්ේන්ධඹ වා විඥාන ්ේන්ධඹ
ගඵොගවය දුයට භානඹ. ගන් ේය ැනීභට බඳවසු තයභට භ සියුම් ඹ. එඹ
ගභගම ගන් ේය ත යුතු ඹ. එනම්, බයමුු  ැනීභ “විඤථඤාණඹ” න බතය
බයමුගණහි ආේායඹ ැනීභ “ංඥා” යි, ඹනුගනි. ෑභ ත්ත්ගඹකුට භ
ිංඥා ඹම් ඳභණකින් ගවය ළිහිටා ඇත. ිංඥා ැඩි බඹ ඳණ්ඩිතඹන් ගර ද
ිංඥාන් බඩු බඹ ගභයඩඹන් ගර ද රේයි. ක නිසුන් ඹම් තා ව ගගවල,
විඹදම් ේයක න් ඹම් ඹම් දෑ ඉග න නී ද ඔවුන් ඒායින් ේයන්ගන් ිංඥා
දියුු  ේය ැනීභ යි. “බනයන්ට ඩා භා උ ගත ව ක . ගම් ගම් ගද්ල් දනික .
බනුන් ගභයඩඹන් ඹැයි” ිංඥා භගින් භානඹ උඳදී. ගභඹ එේ ව වු ද භවත්
ගේොට න්නා නිා ද ආත්භ ගර න්නා නිා ද ිංඥා යාියඹ, ිංඥා ග ොඩ,
ිංඥා මවඹ “ංඥා ථ න්ධඹ” ගර වඳුන් යි.
නීර ර්ණඹ ආදී වැඳින ැනීභ රක්ෂණ ගේොට ඇති ඹම් ධමූඹ ව ගත් ද
ඒ සිඹල්රභ එ ව ගේොට “ංඥා ථ න්ධඹ” ඹැයි කිඹනු රැගේ.
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“ඳඤ්ච්ේන්ධඹ උඳදා ැනීභටත්, ඳත්ා ැනීභටත්, බගන්ේපේාය
ක්රිඹා සිදු ේයන්නා ව ගච්තනා පධාන ගේොට ඇති චචතසිේ ධමූ මවඹ
“ංථ ායථ න්ධඹ” නම් ගද. හුගද ව ගච්තනාට ඳභණ ව කිසිදු ක්රිඹා ව
ේශ ගනොවැේ. එඹ, සිත වා බනය චචතසිේඹ වගේ ද වඹ ඇති ේායිේ,
ාචසිේ, භානසිේ ක්රිඹාගය සිදු ේයයි. ඒ වා මලේත්ඹ, පධානත්ඹ,
බණ කිීරභ, නිගදදේත්ඹ දයන්ගන් ගච්තනා යි. ගභගම බපභාණ ව ේාඹ,
ා ව, භනඃ ක්රිඹා සිදු ේයන්නා ව සිත වා උඳදින ල වති විගලමඹ
“ිං්ේාය්ේන්ධඹ” යි. තද ජාති, ජයා, භයණාදිගඹන් ගඳගශන ිං්ේායඹන්
භනාගර ේන්ගන් යි, ිං්ේාය ඹැයි කිඹනු රැගේ. ේය ව ේන්ගන් ද
ඹත් ජයා - භයණගඹන් ගඳගශන්නා ව පයඳඹ, පයඳඹ ළිණි ග ොනු ගේගර්. ජයා
- භයණගඹන් ගඳගශන ගදදනා, ිංඥා, ිං්ේාය, විඤ්ඤාණ ද ේ් කිීරභ
(ළිබඳගඹර කිීරභ) ගේගයනුයි ිං්ේාය නක . කුරාකුර (ක්රිඹා) සිත් ර දී
එභ ඒ ඒ ේටයුතු සිදු කිීරභ ගච්තනාගද මලේත්ගඹන්භ සිදුන වැටි ඳැවැදිබඳ
ේය ත වැකි ඹ. විඳාේ සිත්ර ගඹගදන ගච්තනා දුඵර නිා ඒා බපේට ඹ.
ගච්තනා නාහි ම්පයු වත ධමූඹන් ඒ ඒ ක්රිඹාගද ගඹොදන ධමූඹ ව න
බතය තභන්ගේ ේටයුත්ත ද ේයක න් බනයන්ගේ ේටයුතු ද ේයන
චචතසිේඹ කි. කුරාකුර ේමූ රැ් කිීරභ රක්ෂණ ගේොට ඇති ධමූ මවඹ
“ංථ ායථ න්ධඹ” නම් ගද.
පයඳ ිංගච්තනා, ද්ද ිංගච්තනා, න්ධ ිංගච්තනා, ය ිංගච්තනා,
ගපොට්ඨේඵ ිංගච්තනා, ධම්භ ිංගච්තනා ආදී ගර ගච්තනා ඹාේාය ගද.
කුරගේ ද බකුරගේ ද ගේයටි ණන් සිත් ඳවශ ගක න් චිත්ත ඳයපුය දිගින්
දි ට ග න ඹාභ සිදු ේයන්ගන් ගච්තනා පධාන ිං්ේාය ්ේන්ධඹ භගිනි.
ගච්තනා විසින් සිතේ චචතසිේ ධමූඹන් කුර, බකුර, බයාේෘත වීභට
ිං්ේයණඹ කිීරභ, ිංවිධානඹ කිීරභ, ක්රිඹාත්භේ වීභ, ළිබඳගඹශ කිීරභ,
ැේලභ, උත්සුේ ේයවීභ සිදු ේයනු ඇත. ගභගම ගම් ක්රිඹා (ිං්ේාය
්ේන්ධඹ) බතරින් ගේොට ව ගභගරො ළිණි ද, ගේොට ව ඳයගරො ළිණි
ද සිදු ේයයි. ඒා කුර, බකුර, බයාේෘත ගර ත්රිවිධාේාය ගද. ගභහි දී
ගච්තනා ශද්ධා, චභත්රී, ේරුණා ආදී කුර චචතසිේ වා එ ව ව විට කුල්
සිදු ගද. ගච්තනා යා , ද්ගද, ගභයව ආදී බකුර චචතසිේ වා එ ව ව විට
බකුල් සිදු ගද. ගච්තනා කුරාකුර ගවමතන්ග න් ගතොය චචතසිේ වා
එ ව ව විට බයාේෘත ගද.
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ගච්තනා පධාන චචතසිේ ඳණව ගභහි දී “ංථ ායථ න්ධඹ” නක .
විඤ්ඤාණඹ, ගදදනා, ිංඥා ඹන නාභ ධමූඹන් ගන ගන භ ්ේන්ධඹන්
වීභ නිා මීට ඇතුශත් ගනොගද.
ිං්ේයණඹ කිීරභ ගවය උත්ාව කිීරභ ර වණ ගේොට ඇති ඹම් ධමූ
ගේගන ව ගත්ද ඒ සිඹලු ධමූඹන් එ ව ගේොට “ංථ ායථ න්ධඹ”යි කිඹනු
රැගේ.

 විඤථඤාණථ න්ධඹ
විඤ්ඤාණඹ (චිත්තඹ ගවත් සිත) ඹනු ඳයභාර්ථ වා බඳයභාර්ථ
ලගඹන් ඇත්තා ව බගන්ේපේාය බයමුු  ළිබඳඵ ව දැනීභ යි. එනම්,
බයමුණ දැන න්නා ්බාඹ “විඤථඤාණථ න්ධඹ” නම් ගද. කුභ ව දැන
න්ගන් ද? , “ැඳ ද දැන න්ගන් ඹ, දුේ ද දැන න්ගන් ඹ, ැඳත් ගනොවු
දුේත් ගනොව උගප් වා ද දැන න්ගන් ඹ, දන්ගන් ඹ ඹනු විඤ්ඤාණඹ යි.”
ත ද බයමුු  ඵැලීම් ිංඛ්යාත දැනීම් රක්ෂණ ගේොට ඇති, විවිධේාය ව සිඹලු
සිත් මවඹන් නුණින් එ ව රැ් ගේොට “විඤථඤාණථ න්ධඹ” ඹැයි කිඹනු
රැගේ.
සිත් උඳදින ද්ාය වඹ බනු විඤ්ඤාණ ගූ වඹකි. එනම්, ච වඛු
විඤ්ඤාණඹ, ගයත විඤ්ඤාණඹ, ඝාණ විඤ්ඤාණඹ, ජිදවා විඤ්ඤාණඹ,
ේාඹ විඤ්ඤාණඹ, භගනය විඤ්ඤාණඹ ඹනුගනි. ඇට පයඳඹ ව බයමුු  ව
ේල්හි ගඳනීභ සිදු ගද. ගභහි දී සිදු න්ගන් ඇ භගින් දැකීගම් සිත ව ඳවශ
විභ වුත් ධමූඹ ගනොදත් ාභානය ජනඹා එඹට සිත ව ඳවශ වීභ ඹැයි
ගනොකිඹා දැකීභ, ගඳනීභ… ඹැයි කිඹනු රැගේ. ඳිංචද්ායඹන් ැනභ ගභගම
දත යුතු ඹ. ඉතිරි සිඹලු දැනීම්රට “භහනෝ විඤථඤාණඹ” ඹැයි කිඹනු රැගේ.
දැකීභ, ඇලභ, දැනීභ, රිදීභ, විඳිභ ආදී ගර යවාය ේයනු රඵන දැනීම්
සිඹල්ර විඤ්ඤාන්ේන්ධඹ නම් ව සිත භ ගද. ගභඹ ද කුරාකුර අයා ෘත
ලගඹන් ත්රිවිධාේාය ගද. ගේටි ්රභඹට සිත් බසූ නභඹ ව (89) ද වි්තාය
්රභඹට සිත් එේසිඹ විසි එේ ව (121) ද ගද. ගම් සිඹල්ර විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ
නම් ගද. (විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ ැන තත් ගතොයතුරු නාභ ේමූ්ථාන
ගේොටසින් දත වැේ.)
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ධමූඹ ගනොදත් පුහුදුන් ත්ඹන් ඳඤ්ච්ේන්ධඹ ආත්භඹ ඹැයි වඟිත්. එහි දී
එේ යභ ්ේන්ධ ඳවභ බයමුු  ගනොන බතය ඒ ඒ බ්ථාන්හි දී ඒ ඒ
්ේන්ධඹන් ආත්භ ිංඥාගන් නු රඵයි.
1. භභ ර්න යි, ේැත යි, උ යි, ේළු යි, සුදු යි, භවත යි. ඹනුගන්

ඇතැම් විට රඳඹ ආත්භඹ ගේොට නී.
2. භභ ැඳ විඳික , දු ව විඳික , දු ව ැඳ විඳින්ගන් භභ ඹැයි විගටේ දී

හේදනා ආත්භඹ ගේොට නී.
3. භභ විනඹ දනික , සූත්ර දනික ,

ණිතඹ දනික , බාා දනික , ඒ ඒ
ේායණා භභ ගනොදනක , ඹනුගන් විගටේ දී ංඥා ආත්භඹ ගේොට
නී.

4. ඇf,න්ගන්ත් භභ ඹ,

ැගටන්ගන්ත් භභ ඹ, ගදන්ගන්ත් භභ ඹ,
න්ගන්ත් භභ ඹ ඹනුගන් විගටේ දී ංථ ායහඹෝ ආත්භඹ ගේොට
නී.

5. භභ දකික , බක , විඳික , දකින්ගන් බන්ගන් විඳින්ගන්… භභ ඹ, ඒ

ඒ ේායණා ගනොදන්ගන් ද භභ ඹ, ඹනුගන් විගටේ දී විඤථඤාණඹ
නම් ව සිත ආත්භඹ ගේොට නී.
ගම් සිඹල්ර භ “පයඳාදී ධමූතා ගවත් ්ේන්ධ ්බාඹන් විතය ව ඵත්, ගම්
කිසි තැනේ ත්-පුද් ර ආත්භඹ ව, භගභ ව නැති ඵත් දැන ත් ේල්හි” ආත්භ
ිංඥා දුරු න්ගන් ඹ.
ගභගම ව ගම් ඳඤ්ච්ේන්ධඹ නාහි බන්ධඵාර, පුහුදුන් ඳෘතේජන ත්ඹන්
විසින් “භභ ඹ, භගේ ඹ, භගේ ආත්භඹ යි” ඹනුගන් තණ්වා, දිට්ඨි, භාන ලගඹන්
දැඩි බල්රා ග න සිටි. ගභභ ඳඤ්ච්ේන්ධඹ නාහි
ාූලඳාදාන, දිට්ඨඳාදාන,
සීරබ්ඵතඳාදාන, අත්තුාදඳාදාන ඹන ආේාය තය භගින්
ත් ේශ
ඳංචුඳාදානථ න්ධඹ නම් ගද. තථා තඹන් වන්ගම විසින් පයඳ්ේන්ධඹ ගඳණ
ළිඩේට ද, ගදදනා්ේන්ධඹ දිඹ බුබුරේට ද, ිංඥා ්ේන්ධඹ ක රිඟුේට ද,
ිං්ේාය්ේන්ධඹ ගේගල් ේේට ද, විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ භාඹාේට වා
විජ්ජාේට ද උඳභා ේය ඇත. ඳිංච උඳාදාන්ේන්ධඹන් වා න ගරයගේයත්තය
ධමූඹන් ගනො න්නා බතය ගරෞකිේ ධමූ ඳභණ ව නී. ඳඤ්ච්ේන්ධගඹහි රා
ගරෞකිේ ගරයගේයත්තය සිඹල්ර භ ැගනයි. බනන්ත විල්ඹ පුයා සිටින බ්රව්භ,
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සුයාසුය, රුඬ, ාන්ධර්, ඹක්ෂ, යාක්ෂ, තිරින් ආදී සිඹලු ත්ඹන් භ, නාභ -පයඳ
ගවත් ඳඤ්ච්ේන්ධගඹයභ ඹ. එහි ත් - පුද් ර ායඹ ව ේැරභ නැත.
 බිංඥතර ාලන්ට ඇත්ගත් පයඳ්ේන්ධඹ ඳභණකි. එඹ ඒ

හෝ ාය

ගරයේඹ නම් ගද.
 බපයපීතර ාලන්ට ඇත්ගත් නාභ්ේන්ධ වතය ඳභණකි. එඹ චතු

හෝ ාය ගරයේඹ නම් ගද.
 ගසු සිඹලු ත්ඹන්ට භ ්ේන්ධ ඳවභ ඇත. ඒා ඳංච හෝ ාය

ගරයේඹ නම් ගද.
එ ව  වරේ ත් ා භක  ති් එේ ව ඳතී. එනම්, ඒේ ගයේාය ත්
ා භක  එේ ව ද, චතු ගයේාය ත් ා භක  වතය ව ද, ඳිංච ගයේාය ත්
ා භක  විසි වඹ ව ද ඹනුගනි.

බානා

ශ යුතු අයුරු

ආනාඳානති ගවය ඕදාත වතයන ධයානඹට භ දින්න. එහි ආගරයේඹ
දීප්තිභ ව ව විට එභගින් තභන් ඳර්ය්යිංේඹට ඳැක මටභට ගඳය සිදුේශ බුද්ධ
න්දනා ව, ගඵයධි පජා ව ැනි කුර ේමූඹ ව ආර්ජණා ේය න්න. එවිට එභ
කුරඹ සිදුේයන බ්ථාගදදී ඳවශ ව නාභ - පයඳ ධමූගඹය ඳරිඹිංේඹ තුරදී භනා
දැේ වදුනා න්න. ගඵොගවය ගයින් චක්ෂුද්ාය, ගයතද්ාය ගවය භගනයද්ායඹ
භගින් ගභභ කුරඹ සිදු ව නිා පයඳ වැට තුන ව ද, නාභ ති් වතය ව ගවය ති්
තුන ව ද ගඹදුන ඵ ටවා ත වැේ.
ගභගම එභ කුරඹ සිදු ේශ බ්ථාගද ඇති ව නාභ - පයඳ භනා පේට ගද
නම්, ඊට ගභොගවොතේට ගඳය, තත්ඳය කිහිඳඹේට ගඳය ආදී ලගඹන් ගේගභන්
ගේගභන් ේාර ඳයාඹ ැඩි ේයක න්, විනාඩිඹේට, ගදේේට, ඳැඹේට, ඳැඹ
ගදේේට ගඳය සිදු ව ඹම් ක්රිඹා ව තුශ ක්රිඹාත්භේ ව නාභ - පයඳ ධමූගඹය ද ගඳය
ගමභ ඳරිගව ේයන්න. ඳසු දිනේට, දින කිහිඳඹේට, තිඹේට, ති කිහිඳඹේට,
භාඹේට, භා ගදේ, වතය, වඹ, බට, දවඹ ගර යේට, ය ගදේ, වතය,
වඹ, බට, ගදොශව… ආදී ගර ්රභ ්රභගඹන් ඒ ඒ කුල් බකුල් ක්රිඹාන්
සිදුේයන බ්ථාන් රදී ක්රිඹාත්භේ ව නාභ - පයඳ ක්රිඹාලඹ නාභ පයඳ
ලගඹන් භනා වදුනාග න ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ. ගම් ආේායඹටභ භද කුසින්
බිහිවීභ, භද කු තුශ සිටි බදිඹ, පති්ධි ගභොගවොත ආදී බ්ථාන් රද නාභ
පයඳ ඳයපුය ඇති ව වැටි නාභ පයඳ ලගඹන් ගඳොදුගද දකික න් ඳසු ඳට (බතීතඹට)
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සිත ග න ඹා යුතුඹ. (ගභහිදී විගලමගඹන්භ සිහිගේ තඵා ත යුතු ේරුු  කීඳඹකි.
එනම්, ගභභ ම්භර්ලන ්රභ ගදදගඹහි ආයම්බගේ ඳටන් ගවො තිඹ ව ඳැැත්විඹ
යුතුඹ. බධිේ ගද ඹකින් ද, බධිේ භන්ද ාමීත්ඹකින් ද ගතොය භධයභ ව
ගද ඹකින්, භධයභ ව වීර්ඹඹකින් සිත වි විපප්ත ගනොේය ග න ම්භර්ලනගේ
ගඹදිඹ යුතුඹ. තද බතීත බයමුු  ඔ්ගම ඒා සිතක න්, ඒා ඳසුඳ ගනොග ෝ
බතීත නාභ - පයඳ ඳභණ ව ආර්ජනා ේයක න් ඒ ඔ්ගමභ බානා ැඩිඹ යුතුඹ.)
ගභගම පති්ධි බ්ථා ඳරිගව කිීරගම්දී ඉතා සියුම් ේටයුතු කීඳඹ ව ේශ
යුතු ගද. ගම් බ්ථාගද දී භාධි ආගරයේඹ දුර්ර වී ඇත්නම් ඉතාභත් සිහිගඹන්,
ගද ගඹන් ඹබඳත් ආනාඳානති ගවය ඕදාත වතයන ධයානඹට භ දින්න. ඳසු
එභ චතුර්ථධයාන උඳචාය භාධිඹ භගින් පති්ධි ගභොගවොත ද වා ඳැක ගණන්න.
එවිට එභ සියුම් භාධිගඹන් පති්ධි විඤ්ඤාණඹත්, ඒ සිත වා භ ඳතින
ම්පයු වත චචතිසිේ ධමූත්(ති් තුන, ති් වතය) ේරර පයඳගේ වදඹ, ේාඹ, බා
ඹන දේ ේරාඳ තුනත් ඹන පයඳ තිව ( පති්ධි නාභ පයඳඹන්) භනා දැේ ත
වැේ. ගභහි ද බතීත බගඹන් චුත වී ර්තභාන බගේ පති්ධිඹ රැබීභට ගවමතු
ව පාර්ථනා ම්ඵන්ධ (භනු් ජීවිතඹ ව ඹැයි…) යදා ටවා ැනීභ ව
“අවිදයා” ද ඒ වා ඳතින ේැභැත්ත ව “තණ්වා” ද එඹ දැඩි ගවණඹ කිීරභ
ව “උඳාදානඹ” ද ඒ වා සුදුසු කුල් රැ් කිීරගම් ගච්තනා නම් ව “ංථ ාය” ද
එභ ගච්තනා යාියගේ ේමූ ල වතිඹ ව “ ර්මඹ” ද ඹන ගවමතු ධමූඹන් නිසි ගර දැේ
බගඵයධ ේය ත යුතු යි. එනම්, ගඳය බගඹන් චුත න ගභොගවොගත් සිතට ඳත්
ව බනා ත පාර්ථනා වා කුර ේමූඹ කුභ ව දැයි වඳුනා ැනීභ යි. එගභන්භ ඒ
බ්ථාගදදී පති්ධිඹ ත් බයමුණ න ේමූඹ, ේමූ නික ත්ත ති නික ත්ත ඹන
බයමුු  තුගනන් ේය බයමුණ ව ද ඹන්න දැේ ටවා ත වැේ. දැන් ගම් න විට
ගම් වයවා ගඳය බඹ ම්භශූනඹ කිීරගම් වැකිඹා ද ග ොඩනැගී ඇත. ඒ වා
ේශ යුත්ගත් පති්ධි බ්ථා බයමුු  ගේොට ඉන් ගඳය බගේ චුතිඹ
ආර්ජණා කිීරභයි. සියුම් සිතකින්, පඵර වු භාධි ආගරයේඹකින් ගභගම ඳරිගව
ේයන විට ගඳය බගේ භයණඹට ඳත් වු බන් ගභොගවොත ගවත් චුතිඹ
ඳැවැදිබඳ ේය ත වැේ. එහිදී චුතිඹට ආන්නගේභ ව භයණාන්න ජනගේ
ඳැති නාභ වා පයඳ ධමූඹන් ඳැවැදිබඳ ේය ත වැකි බතය තභන් ගඳය ක නිග ව ද,
ගදවිගඹ ව ද, නැති නම් ගන ඹම් ත්ත්ගඹ ව ද ඹන  ගභහිදී දැේ ත වැේ.
එගභන්භ ගභහි පති්ධි, බිං , චුති ඹන සිත්ර බයමුු  භාන විඹ යුතුඹ. ගම්
සියුම් බ්ථා ගවත් භිංන්ධිඹ ඉතා ාක භීය ගභන්භ සුක්ෂභ තැනකි. එඵැවින්
ගභහිදී ගඹයගීන් වන්ගම ගනොභ ඹා වැකි නිා විගලමගඹන්භ ගුරු උඳගද්
බලය නු ඇත. තද තභ බානා බද්දැකීම්, දර්ලනඹන් දව ගදොගශෝ ය, විසි
ති් ය ඹබඳ ඹබඳත් ඉදිරිඹට ඳසු ඳට ම්භශූනඹ ේය ඵැලඹ යුතුඹ. බද්දැකීම් විලභ
ගනොවී ධමූඹට ැශගප් නම් එඹ තභාගේ ැඵෑ ව පර් බඹ විඹ වැේ.
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බනතුරු ගභහිදී ද නාභ පයඳ (ගඳොදුගද ග න) ඳයම්ඳයා ඔ්ගම ඳසු ඳට
දිගින් දි ට භ නාභ - පයඳ ලගඹන් ම්භශූනඹ ේයක න් ග ෝ භයණාන්න
ජනඹට බයමුු  ව ේර්භඹ දැේ න්න. එවිට එභ බඹ තුශ ද ඒ ඒ බධිර සිදු
ේශ ගඵොගවය කුරාකුර ේමූගඹය දැේ ත වැකි නු ඇත. ගභහි දී ද ළිබඳගබඳන්
ඳටින්ධිඹ ද වාභ ම්භශූනඹ ේය එභ බ්ථාගද ඳැැති නාභ පයඳඹන් භනා
දැේ න්න. පති්ධිඹ ත් නික ත්ත ද වඳුනා න්න. ඳසු ගඳය ගමභ ගභභ
පති්ධිඹ ැනීභට ගඳය චුත ව ආේායඹ ආර්ජනා ේයන්න. එවිට එභ ගදන
පර් බගේ ද ගතොයතුරු නාභ - පයඳ ඳරිගවඹ භගින් ගොඹා ත වැේ. ඳසු ගම්
යටා ඔ්ගම භ නාභ පයඳ භගින් බතීත බ වතය ව ගවය ඳව ව භාධි ආගරයේඹ
භගින් භනා ගර දැේ ත යුතු ඹ.
බනතුරු බනා තඹ ැන ද ගභගම නාභ පයඳ ඳයපුය ඔ්ගම ම්භශූනඹ
ේශ යුතු ඹ. ගභහි දී ඔඵ ආනාඳානති ගවය ඕදාත වතයන ධයානඹට භ දින්න.
එහි ආගරයේඹ දීප්තිභත් ව විට තභන් ඳර්ය්යිංේඹට ඳැක මටභට ගඳය සිදු ේශ බුද්ධ
න්දනා ආදී කුර ේමූඹ ව ආර්ජණා ේයන්න. එවිට එභ කුරඹ සිදුේයන
බ්ථාගද දී ද දැන් ආර්ජනා ගේොට බානා ේයන බ්ථාගද දී ද ඳවශ න නාභ
පයඳ ධමූඹන් ඳය්ඳය ගනො වී භාන ඵ ව න්නා ඵ භනා බත් දැකිඹ වැේ.
ඳසු බතීතඹ ම්භශූනඹ ේශ ආේායඹට භ විනාඩිගඹන් ගදගේන් ඳටන්ග න
දි ටභ බනා ත නාභ පයඳ ක්රිඹාලඹ භනා වදුනාග න ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ.
ගම් ආේායඹටභ භයණ භිංචේඹ ද වා භ ඳරිගව ගේොට බාන චුති
චිත්ත්ේණඹ භනා දැේ ත යුතුඹ. එහි ඳතින නාභ – පයඳ ධමූඹන් නිැයදි
වඳුනා ත යුතුඹ. ඳසු චුතිඹට බනතුරු භතු බගේ පති්ධිඹ රඵන තැන
ඳවශ න නාභ පයඳ මවඹ (පති්ධි චිත්තක්ෂණඹ) භනා දැේ ඳරිගව ේශ යුතු
ඹ. ගභහි දී ර්තභාන බගඹන් චුත වී බනා ත බගේ පති්ධිඹ රැබීභ වා
ගවමතු ව බවිදයා, තණ්වා, උඳාදාන, ිංඛ්ාය, ේමූ ඹන ගවමතු ධමූ නිසි ගර දැේ
බගඵයධ ේය ත යුතුඹ. එනම්, එභ භතු බගේ ඉඳදීභට ේශ කුරාකුර ේමූඹ
කුභ ව දැයි වඳුනා ත යුතුඹ. ඒ බනු භතු බගේ පති්ධිඹ න්ගන් ේමූඹ, ේමූ
නික ත්ත, ති නික ත්ත ඹන ආේාය තුගනන් කුභන ආේායඹ ව භගින් ද ඹන්න
ටවා ත වැකි නු ඇත.
ගභගම බනා ත බගේ පති්ධි විඤ්ඤාණඹ ආර්ජනා ේශ වැකි ව විට
නාභ පයඳ ඔ්ගම බනා ත බගේ න්ධි්ථානඹන් ම්භශූනඹ ේශ වැේ. ඳසු
ගම් ආේායඹටභ පථභ බනා ත බගේ චුතිඹත් දුතිඹ බනා ත බගේ
පති්ධිඹත් ආේායඹට බනා තඹ ගදට නාභ-පයඳ නිගයයධඹ ද වාභ ම්භශූනඹ
ේශ යුතු ඹ. ඇතැමුන් ගම් ජීවිතගේදී ගවය බනා ත බ ගදේ තුන ව ඇතුශත නාභ
පයඳ නිගයයධඹ නම් ව යවත් ඵ රඵා ඳරිනිර්ාණඹ ේයනු ඇත. ය භගන්
බනා තගේ විගලමිපත පාර්ථනා ඇති ඇතැම් ගඹයගීන්ට බනා ත බඹන් ගඵොගවය
විඹවැේ. ඔවුන්ද භතු ඹම් ේරේදී සිදු න නාභ පයඳ නිගයයධඹ දැේ ත යුතුඹ.
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 උඳහද්ල
කුර ේමූඹන් තුබඳන් පාර්ථනීඹ ගද්ල් ඉ්ඨ න වැටි,ේමූ විඳාේ ග න
ගදන වැටි, ිංාය ච්රගේ ්බාඹ ැන සුඛ්ාගඵයධඹ ළිණි අහනෝජා
හද්විඹහේ ප්රාර්ානා ඳවත දැ වගද.

 අහනෝජා හද්විඹහේ ප්රාර්ානා
බගනයජා ගද්විඹ ගඳය බඹේ න්නාල ඳවුල් දවකින් ැදුම් රත් භේ
ඉඳදුණි. එේර එභ ම් ැසි ැභ ගදනා එ ව විලාර භන්දියඹ ව ග ොඩ න ා
ේාලයඳ බුදුයදුන් පමුඛ් භව  රුනට පජා ේශ ව. එවිට බගනයජා ගද්විඹ භල්
ට්ටිඹ ව භත බගනයජා භල් (ේටු ේයඬු භල්) ර්ණගඹන් යුතු ේවනු දව ව
ටිනා සිවුය ව තඵා බුදු සිරිඳා මුර පජා ේය ඹම් පාර්ථනා කීඳඹ ව ේශ ව. එනම්
“බුදුයජාණන් වන්, භතු බඹක් බඹක් ඳාා භහේ සිරුය අහනෝජා භල් ඳැවැ
ඇති හේා! භහේ නභ ද අහනෝජා නම් හේා” ! කිඹා යි. ගභහි :1. බවිදයා (20)
2. තණ්වා (20)

– බගනයජා භල් ර්ණඹ වා භාන බගනයජා නම් ව ්ත්රිඹ ව ගදා ඹැයි
යදා ටවා ත් ඵ.
– එභ ්ත්රී බාඹ වා ඵැඳුු  ආලා ගරයබ දිට්ඨි යාියගේ නාභ ධමූ...

3. උඳාදාන (20) – එභ ්ත්රීබාඹට වා ර්ණඹට දැඩි ඵැඳීභ
4. ිංඛ්ාය (34)

– චීය, භල්, ගමනානාදිඹ පජා කිීරගම් කුර ගච්තනා යාියඹ

5. ේමූ බ(34)

– ගභභ ිංඛ්ාය කුර ගච්තනා යාියගේ ේමූ ල වතිඹ

(ගභභ බවිජ්ජා, තණ්වා, උඳාදානඹන්ගේ, ල වතිඹ භගින්, ිංඛ්ාය, ේමූඹන්
උද්දීඳනඹ ේයන්ගන් ඹ.)
ගභභ කුර ේමූඹ නිා බගනයජා ගද්වී, බගනයජා ගත්ීර නම් වී බගනයජා
භල් ර්ණඹ ඇති ්ත්රී බාඹ ව රැබී ඹ. ඉවත වන් ගවමතන්, බගනයජා ගද්විඹගේ
පති්ධි ඳඤ්ච්ේන්ධඹන් ආදී ගේොට ත් බගනකුත් විඳාේ ට්ට ධමූඹන්හි ගවමතු
ධමූගඹය න්නා ව. බවිදයා, තණ්වා, උඳාදානඹන් විසින් නිර්භාණඹ ේයන රද
ගරට ිංඛ්ාය, ේමූඹන් ඊට ැශගඳන පර ධමූ ඳවශ ේයවීභ දැ වවීභට ගභඹ
ාධේඹ කි.
ඔඵ ඳර්ය්යිංේඹට ගඳය කුර ේමූඹ ව ේයන විට ඔඵට එහිදී ඳවශ ව නාභ පයඳ න්තතිඹ වා බනතුරු ඔඵ බානා තුබඳන් එඹ ඹබඳත් ඳරිගව ේය ඵරන විට
දැේ ත් නාභ - පයඳ ධමූඹන් භාන දැේ ත වැකිනම්, එවිට ඔඵ ආන්න
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බතීතඹ දැේ ත්තා ගද. බතීත බගේ භයණාන්නගේ ඳවශ ව භයණාන්න
ජනඹ ද, ත්භන් බගේ පති්ධි ආයම්භණඹද, ත්භන් බිං ආයම්භණඹ ද,
ත්භන් බගේ චුති ආයම්භණඹ ද ඹන බ්ථා වතගයහි භ නාභ ධමූ යාියර
බයමුණ එේ භාන විඹ යුතු යි. එහි චිත්ත - චචතසිේ ිංඛ්යා ද භාන ගද.
පති්ධිඹට බනතුරු බාිං සිත්, ඳවගශො ගවය දවඹ තා ව ඳවශ
ගද. ඳසු භගනයද්ායාජ්ජන සිත් එේ ව ද බ නිේාන්ති ගරයබ ජන (න
බඹට ඇගරන ගරයබ ජන) වත් තා ව ද ඳවශ ගද. තද ඳටින්ධි
ඳඤ්ච්ේන්ධගේ ගයභන් ගදදනා ගවය උගප් වා ගදදනා ගඹගද් නම් ඒ
ත්රිගවමතුේ පුද් රඹන් දවාඹ. එඵැවින් ඔවුන්ට නාභ ධමූ ති් වතය ව ගවය ති්
තුන ව ළිහිටයි. ද්විගවමතුේ පුද් රඹන්ට ඳතින්ගන් නාභ ධමූ ති් තුන ව ගවය ති්
ගදේකි. ගභභ නාභ පයඳ ගවමතු පර ධමූ ඳරිගව ේශ වැ වග ව ාභානයගඹන්
ත්රිගවමතුේ පුද් රඹන්ට ඹ.
බ ඵැලීගම් දී ඇතැම් විට එේට කුල් ේයන චරිත තුන ව, වතය ව දැේ
ත වැේ. ඔවුන්ගේ භානත්ඹ නිා ඇතැම් විට තභ නාභ පයඳ න්තතිඹ
නිැයදි ගොඹා ත ගනොවැකි විඹ වැේ. එවිට එේ එ ව පුද් රඹා ගේ නාභ පයඳ
න්තතීන් ගන ගන භ ඳරිගව ේය ඵරන්න. එවිට ර්තභානගේ තභ නාභ පයඳ
න්තතිඹ වා භනා ැශගඳන න්තතිඹ තභන්ගේ පර් බඹ විඹ වැේ. ඇතැම්
විට භයණාන්න ගභොගවොගත් දී කුර ේමූ කීඳඹ ව එේට ගතයගඳක න් ඇතිඵ
පේට විඹ වැේ. එවිට තත් සූක්ෂභ ඳරිගව ේයන විට පඵර න ේමූඹ ඉදිරිඳත්
වී භයණාන්න ජනඹට ඵරඳාන බයුරු දැේ ත වැේ. ක න් පඵර ේමූඹ ජනේ
ේමූඹ න බතය ඉතිරි ේමූ ඒ වා උඳ්ථම්බේ ේමූ නු ඇත. ඇතැම් විට ගඳය
බගේ නාභ පයඳ ගනොදැේ භශ ේ විතය ව දැකිඹ වැේ. එවිට එහි ඳඨවි ආදී තය
ධාතු (ශුද්ධා්ටේ) ම්භශූනඹ ේයන්න. ගභගම ඳසු ඳට ඵැලීගභන් භයණඹට
ගඳය ඳැැති නාභ පයඳ දැේ ත වැකි නු ඇත. ඒ භගින් නික ති ආදිඹ ද පේට ේය
ත වැේ. බතීත බ ඵැලීගම් දී ඇතැම් විට භයණාන්න ජනගේ බයමුණ න
ජනේ ේමූඹ ඉ වභා ඵරන විට ඊට ගඳය ළිහිටා තිබ බාිං භගනයපාදගේ
බයමුණ න උඳ්ථම්බේ ේමූඹ ව බයමුු  විඹ වැේ. ගභහි දී සූක්ෂභ භාධිඹකින්
ඳරිගව ේයන විට ේමූඹ වා පති්ධි ේම්භජ පයඳ ඳය්ඳය ගන් පේට න
ඵ, ගවමතු පර ම්ඵන්ධ ගනොන ඵ ගඳනී ඹනු ඇත. එවිට ඹබඳ ඹබඳත් ඉදිරිඹට ඳසු
ඳට ම්භශූනඹ ේය ැඵෑ ජනේ ේමූඹභ ගොඹා ත යුතුඹ.
ගභභ බතීත බනා ත නාභ පයඳගඹය බනුභාන ගර ගනො පතයක්ෂභ
ගවොඳින් භ දැේ ත වැේ. එඵැවින් විගලමගඹන් භ ැරකිලභත්  එඹ නිැරිදි
ේය ත යුතු ඹ. භන්ද ඉදිරිඹට ඇති බානා ්රභ ගඵොගවයභේට ඳදනභ න්ගන්
ගභභ බතීත බනා ත බඹන් නියි. එගභන්භ ගඹයගීහු ගනොභ ඹාගම්
පණතාඹ ැඩි නිා විගලමගඹන්භ ගභහි දී ගුරු උඳගද් බලය නු ඇත. තද
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භාන්නඹ ආදී ගේගර් ධර්භඹන් ඇති විඹ වැකි ඵැවින් තභ බානා බත්දැකීම්
බනයඹන් වා ගනොකිඹ යුතු ඹ.
බතීතානා තඹන් ඳරිගව කිීරගම් දී නයේාදි, ගපමත ගරයේ, තිරින් ගරයේ
ඹන බඹන් ර උඳන් බ්ථාන්හි දී ඒ ඒ බ රට බදාශ නාභ පයඳ සුදුසු ගර
ම්භශූනඹ ේශ යුතු ඹ. ත ද ගභහිදී දිය ආත්භඹන්, බ්රව්භ ආත්භඹන් ඳරිගව
ේයයි නම් ඒාගේ ළිහිටන නාභ පයඳඹන් ද ඊට බදාර ආේායඹන්ට ඳරිගව ේශ
යුතුඹ. බ්රව්භඹන් වා ච වඛු, ගයත, භන ඹන ද්ාය තුන විතය ව ඳවශ න බතය
භනුය ව ගද් බර ද්ාය වඹභ ඳවශ ගද. ගභගම ගඳය ේයන රද ේමූඹ වා
ඳසු රඵන පති්ධි ්ේන්ධඹන් බතය ගවමතු – පර ම්ේන්ධතාඹ භනා දැේ
වැඳින ටවා ත යුතුඹ.
බ ඳරිගව කිීරගම්දී භාධි ආගරයේඹත්, නුණත් පඵර, තීක්ෂණ
ඳතින නිා තභන්ට බලය බයමුණ භ භාධි ආගරයේඹ භගින් භනා දැේ ත
වැේ. ගභභ බ ඵැලීගම් ේටයුත්ගත් දී තණ්වා, දිට්ඨි, භාන ලන් ගතොය විදසුන්
නුණින්භ එඹ ේශ යුතුඹ. එවිට බතීත බනා ත බඹන් රට ඇලීභ ව සිදු ගනොගද.
ගභගම බතීතානා ත බ ඳරිගව කිීරභ ඉතා සියුම් ේර්තයඹ ව ඵැවින් ඉතා
ශද්ධාගන්, සියුම් භාධිඹකින් ිංසුන් ේශ යුතුඹ. ඹබඳ ඹබඳත් ළිරි වා ඵැලඹ
යුතුඹ. එවිට ැේ ිංේා ද දුරු නු ඇත. භවරුන්ට බතීත බඹන් ඳැවැදිබඳ න
බතය බනා ත බඹන් බඳැවැදිබඳ ගද. තද මුලන් බනා ත පාර්ථනීඹ බඹන් දුටු
ද විදර්ලනා තුබඳන් තයඹ දකින විට බනා ත බඹන් ේඩා දැක ඹ වැේ. ගම්
බගේ උප්ඳත්තිඹ රැබුගද ගඳය බඹේ ේමූ ල වතිඹ නියි. එඹ ගඳය ේල්ඳ
ගේයටි ණනේට වුද ගඳය ේශ ේමූඹ ව විඹ වැේ. ඳද ේම් ේය බඳාඹ
ගනොඳැතුත් බඳාගේ ඉඳදීභ ගනොැරැ වවිඹ වැේ. භන් ද බඳාඹට ගනො ඔහු
දුසිරිතට ඇලී සිටින නියි. එභ දුසිරිගතහි බන් පතිපරඹ ගර උඳදින තැන්
න්ගන් තය බඳාඹයි.
නාභ පයඳ ඳරිච්ගේද ඤාණඹ ගනොභැති, නාභ පයඳ ධමූ ගනොදැේ ගභගම
බ ඵැලීභ සිදු ේශ ගනොවැේ. එඵැවින් ඒා ගනොදැන බනුභාන ලගඹන් උත්ාව
ගනොේශ යුතුඹ. භන්ද එවිට මුරා විඹ වැේ. එගභන්භ ගභඹ නිසි ආේාය ඳරිගව
ගනොේයන්නන්ට ගම්ා නීය විඹ වැේ. එඵැවින් ගුරු උතුභන් වන්ගමරාගේ
නියන්තය උඳගද් ඇති භනා භාධිඹකින්, භනා නුණකින්, නිැයදි,
බඛ්ණ්ඩ, උත්ාව ේශ යුතුඹ. එවිට ආධයාත්ක ේ ගභන්භ ඵාහිය ද ගවමතු පර
ැටහීගභන් ිං්ේාය ගරයේගේ ැඵෑ තතු වඳුනා ත වැේ.
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 චනාර්ා විග්රවඹ
1. නිමිති තුනකි.
i.

ේමූඹ

ii.

ේමූ නික ත්ත – ේමූඹ සිදු කිීරභට ගඹොදා ත් උඳේයණාදිඹ.

iii.

– ේමූඹ ේයන විට ජනිත ව සිතුවිල (තභාගේ ක්රිඹාේායේම්).

ති නික ත්ත – භතු උඳදින ්ථානගේ ්බාඹ.

2. අවිජ්ජා 20
තය ලගඹන් නැති ගදඹ ව ඇතැයි ඹනුගන් ැරකීභ බවිදයා යි. ගභහි දී
ගරයබ දිට්ඨි බකුර නාභ ධමූ වි් ව ඳවශ ගද. ත්ගඹ ව, පුද් රගඹ ව,
ආත්භඹ ව ගනොව නාභ - පයඳ න්තතිඹ ව භනුයගඹ ව, භික්ෂු ව ගර යදා
ටවා ැනීභ නම් ව ගභයවඹ අවිදයා යි.

3. තණ්වා 20
භනු් ගවය භික්ෂු ජීවිතඹේට ගවය… ඇළුම් කිීරභ, ේැභැත්ත ගවත්
ඵැඳීභ තණ්වා යි. ගභහි දී ද ගරයබ, දිට්ඨි බකුර නාභ ධමූ වි් ව ඳවශ ගද.

4. උඳාදාන 20
ගභභ ඇලුම් ේශ ජීවිතඹන් දැඩි ගවණඹ ේය ැනීභ උඳාදානඹ යි. (තදින්
න්නා තණ්වා, දිට්ඨි ගදේ) ගභහි දී ද ගරයබ, දිට්ඨි බකුර නාභ ධමූ වි් ඳවශ
ගද.

5. ංඛාය 34
උඳාදාන ේශ තැනට, පාර්ථනීඹ බඹ ගදට ග න ඹාභට ඉදිරිඳත් න
කුර ල වතිඹ ිංඛ්ාය නම් ගද. එනම්, ේමූ රැ් කිීරගම් ගච්නතා ගවත් උත්ාව
ේයන ධමූඹයි. බුද්ධ න්දනා ව, ඳවන් පජා ව, දන් දීගභන් ැනි කුරායම්භණ
තුබඳන් ඇති න ජන් නාභ ධමූ ති් වතය (34) ංඛාය ගද.
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6.

ර්ම බ 34

තභ ආත්භබාඹ වැය දභා උඳාදාන ේශ තැනට ඳමුු න බුද්ධ
න්දනා ව ැනි කුර ක්රිඹාේ ඳවශ ව ගච්තනා යාියගේ ඵරඹ ර්ම ලක්තිඹයි.
විඳාේ, ක්රිඹා, බයාේෘත ්ේන්ධඹන් ඇති වී නැති වී කිසිදු ල වතිඹ ව ඉතිරි ගනොේය
නිරුද්ධ වී ඹයි. ගභගර ිංඛ්ායඹන් ද බනිතය න මුත් පාර්ථනීඹ බගේ ්ේන්ධ
ඳව රැබිඹ වැකි ේමූ ල වතිඹ ව පයඳ නාභ ඳයපුගර් නිදන් ගේොට භ ඒා නිරුද්ධ
නු ඇත. එභ ඵරඹ ේමූ ල වතිඹ යි.

7. චිත්තජ රඳ
සිත භගින් උඳදන පයඳ ේරාඳ

8. ෘතුජ රඳ
උතු (ගත්ගජය ) භගින් උඳදන පයඳ ේරාඳ

9. ආවායජ රඳ
ඕජාන් භගින් උඳදන පයඳ ේරාඳ (චතු මුට්ඨානිේ ඕජාගන් භ)

10. ථතු
ඇසුරු ේයන පයඳඹ යි. පධාන ලගඹන් වදඹ ්තු පයඳඹ න බතය ච වඛු,
ගයත, ඝාණ, ජිදවා, ේාඹ ඹන පාද පයඳඹන් ද ්තු පයඳ ගද.

11. ආයම්භණ
බයමුණ ව ද්ායඹේ ආඳාත ත ව විට භ නාභ ධමූ ඳවශ ගද. බයමුු  නාහි
ඹාේාය ගද. එනම්, පයඳ, ලේද, න්ධ, ය, ්ඳර්ල, ධමූ ඹනුගනි. පති්ධි,
බාිං වා චුති ඹන සිත් ර බයමුණ එේ ව භ න බතය වීථි සිත් ලගඹන් ේ
ද්ායඹන්හි ඩායම්භණගඹන් භ ආඳාත ත වීගභන් චිත්ත වීථි ඳවශ ගද.

12. පථ
බයමුණ ව ඹම් ද්ායඹේ භනා ආඳාත ත වීභ, ්ඳර්ල වීභ, වැපීභ ප්ඹ
නම් ගද. ප්ඹ ව ඇති ව විට ඳභණ ව නාභ ධමූ ඳවශ නු ඇත. ගම් ප්
චචතසිේඹ ගසු ම්පයු වත ධමූඹන් භ එේට ඵැඳී එේට උඳදී. ද්ායඹ ව
තුබඳන් බයමුණ ව ැනීගම් දී ප්ඹ පධාන ගවමතු ව ගද.
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13. නාභ - රඳ
විඤ්ඤාණඹ වා චිත්තක්ෂණ එේ ව තුශ එේට ගඹගදන චචතසිේ ධමූ
මවඹ නාභ නම් ගද. ඇසුය රඵන ්තු පයඳ වා පයඳාදී ආයම්භණඹන් “පයඳ” නම්
ගද. තද පති්ධිගේ දී ඳවශ න චිත්ත චතසිේඹන්(34 – 33) … නාභ
ගරත් ේාඹ, බා , වදඹ ඹන දේත්රගේ පයඳ තිව පයඳ ගරත් ැරග ව. වීථි
සිත්ර ඒ ඒ ද්ායඹන් හි ඳවශන පයඳ ධමූ (63-54) වා චිත්ත චචතසිේගඹය
නාභ පයඳ ගද. වීථි මු වත සිත්ර ේමූඹ, ේමූ නික ත්ත, ති නික ත්ත ආදිඹ පයඳ න
බතය එහි චිත්ත චචතසිේ නාභ ගර ැගන්.

14. භනසි ායඹ
බයමුණට බධානඹ ගඹොමු ේයන ඳිංචද්ායාජ්ජන සිත (වීථි ඳටිඳාදේ
භනසිේායඹ)

15. ආහරෝ ඹ
, හිරු, ගිනි… ැනි ඵාහිය ආගරයේඹ ව ච වඛු විඤ්ඤාණඹට ගවමතු ධමූඹ
ගද. ඇසින් ඹභ ව දැේ ැනීභට එබඳඹ ව තිබිඹ යුතු ඵැවිනි.

16. ආ ාඹ
ගයත විඤ්ඤාණඹ ඳවශ වීභට, ද්දායම්භණඹ ගයත පාදගේ වැළිඹ යුතු
ඹ. එගම වීභට ේණ තුශ භනා බේාලඹ ව ගවත් හිඩ ව තිබිඹ යුතු ඹ. එභ හිඩ
බේාලඹ නම් ගද.

17. ාහඹෝ ධාතු
ඝාණ විඤ්ඤාණඹ ඳවශ වීභට, න්ධායම්භණඹ ඝාණ පාදගේ වැළිඹ යුතු
ඹ. එගම වීභට නාඹ ද වා ාතඹ භ
න්ධඹ නිදවගම භන් ේශ යුතු ඹ. එභ
ාතඹ ගභහි ාගඹය ධාතු යි. (හුගද ව ාගඹය ධාතු නාහි ේාඹද්ායඹටභ
්ඳර්ල න්නකි.)

18. ආහඳෝ ධාතු
ජිදවා විඤ්ඤාණඹ ඳවශ වීභට, යායම්භණඹ ජිදවා පාදගේ ්ඳර්ල විඹ
යුතුඹ. ඒ වා දි භත ගතත තිඹ ව තිබිඹ යුතු ඹ. එඹ ගභහි ආගඳය ධාතු යි.
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19. ඳඨවි ධාතු
ේාඹ පාදගේ ගපොට්ඨේඵ ආයම්භණඹ ව ගර ඳඨවි ධාතු ්ඳර්ල ගද.
එවිට ේාඹ විඤ්ඤාණඹ වා ම්පයු වත නාභ ධමූඹන් ඳවශ ගද. එනම් ගභහි ඳඨවි
ධාතු ඹනු ේාඹ පාදගේ ්ඳර්ල න ඳඨවි, ගත්ගජය, ාගඹය ඹන
ගපොට්ඨේඵායම්භණ තුන බතරින් ඳඨවි පයඳඹ ගද. එඹ ේාඹ විඤ්ඤාණඹ ඳවශ
වීභට ගවමතුකි.

20. භහනෝම්පථඹ
භගනයද්ායාජ්ජනඹ වා මීඳ ඳතින, භගනයද්යාජ්ජනගඹහි බන්තර්
පතය ල වතිඹ භගින් උඳේාය ේයන, බාිං ගේ ගඹගදන ප්ඹ යි. ගභඹ ඳසු
චිත්තක්ෂණඹන්හි නාභ ධමූ ඳවශ වීභට උඳේාය ේයයි.

 ැ: යු: ගභහිදී බවිදයා, තණ්වා, උඳාදාන, ිංඛ්ාය, ේම්භබ ඹන ගවමතු ඳව
බතීත ගවමතු ධමූඹන් න බතය ්තු, ආයම්භණ, ප් ඹන ගවමතු තුන
ර්තභාන ගවමතු ධමූඹන් ගද. එගභන් භ පයඳ්ේන්ධ ගේොටගම මුල් බතීත ගවමතු
ඳව ේමූජ පයඳ න බතය චිත්තජ පයඳ,ෘතුජ පයඳ, ආවායජ පයඳ ර්තභාන ගවමතු
ධමූඹන් න ඵ දත යුතුඹ.
(තද ගභහි චනාර්ථ විගවඹන් ඳටිච්චමුප්ඳාද ඳඤ්ච්ේන්ධ බානා ්රභඹ වා
ඳභණ ව විගලම ගේොට ේා ඇති ඵ ැරකිඹ යුතුඹ)

✿ප්රති්ධි ඳඤථචථ න්ධඹ
1. ප්රති්ධි රඳථ න්ධඹ

= ේාඹ දේ, බා දේ, වදඹ දේ ඹන පයඳ තිව ැගන්.

2. ප්රති්ධි හේදනාථ න්ධඹ = පති්ධි නාභ ධමූ ති් වතගයන් ගදදනා යි.
3. ප්රති්ධි ඤථඤාථ න්ධඹ = පති්ධි නාභ ධමූ ති් වතගයන් ිංඥා යි.
4. ප්රති්ධි ංථ ායථ න්ධඹ =
(i) පති්ධි නාභ ධමූ 34න් ගච්තනා යි.
(ii) පති්ධි නාභ ධමූ 34න් ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ වැය ඉතිරි නාභ ධමූ 31යි.
5. ප්රති්ධි විඤථඤාණථ න්ධඹ = පති්ධි නාභ ධමූ ති් වතගයන් විඤ්ඤාණඹ යි.

ංථ ාය ථ න්ධඹ නාහි ආ ාය හද කින් විථතය යනු රැහබ්. හ ොටථ
හද
ට හඵදනු රැහබ්. එහි ඳශමු ක්රභහේ  දී ංථ ායථ න්ධඹ වැටිඹට
හච්තනා ගැහනන අතය හදන ක්රභහේ  දී හේදනා, ංඥා, විඤථඤාණ වැය ඉතිරි
නාභ ධර්මඹන් ංථ ායථ න්ධඹ හර ගනු රැහබ්.
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බානා

ශ යුතු අයුරු

 ප්රති්ධි රඳථ න්ධඹ
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- පති්ධි පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- පති්ධි පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- පති්ධි පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- පති්ධි පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- පති්ධි පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

 ප්රති්ධි හේදනාථ න්ධඹ
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- පති්ධි ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- පති්ධි ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- පති්ධි ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- පති්ධි ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- පති්ධි ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. ්තු(වදඹ) ගවමතු යි.

- පති්ධි ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

7. ආයම්භණ (පයඳඹ) ගවමතු යි.

- පති්ධි ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

8. ප්ාදී 33 (ගදදනා වැය) ගවමතු යි.

- පති්ධි ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

 ප්රති්ධි ඤථඤාථ න්ධඹ
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- පති්ධි ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- පති්ධි ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- පති්ධි ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- පති්ධි ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේමූබ 34 ගවමතු යි.

- පති්ධි ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. ්තු(වදඹ) ගවමතු යි.

- පති්ධි ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

7. ආයම්භණ (පයඳඹ) ගවමතු යි.

- පති්ධි ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

8. ප්ාදී 33 (ිංඥා වැය) ගවමතු යි.

- පති්ධි ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.
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 ප්රති්ධි ංථ ායථ න්ධඹ
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- පති්ධි ිං්ේාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- පති්ධි ිං්ේාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- පති්ධි ිං්ේාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- පති්ධි ිං්ේාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- පති්ධි ිං්ේාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. ්තු(වදඹ) ගවමතු යි.

- පති්ධි ිං්ේාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

7. ආයම්භණ (පයඳඹ) ගවමතු යි.

- පති්ධි ිං්ේාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

8. (i) ප්ාදී 33 (ගච්තනා වැය) ගවමතු යි.

- පති්ධි ිං්ේාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

(ii) ගදදනා,ඤ්ඤා,විඤ්ඤාණ ඹන 3 ගවමතු යි. - පති්ධි ිං්ේාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

 ප්රති්ධි විඤථඤාණථ න්ධඹ
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- පති්ධි විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- පති්ධි විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- පති්ධි විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- පති්ධි විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- පති්ධි විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. නාභ - පයඳ(33-30) ගවමතු යි. - පති්ධි විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.
(පයඳ = වදඹ වා ආයම්භණඹ)

✿බංග ඳඤථචථ න්ධඹ
 බංග රඳථ න්ධඹ
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- බිං පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- බිං පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- බිං පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- බිං පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- බිං පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. චිත්තජ පයඳ ගවමතු යි.

- බිං පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

7. ෘතුජ පයඳ ගවමතු යි.

- බිං පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

8. ආවායජ පයඳ ගවමතු යි.

- බිං පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.
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 බංග හේදනාථ න්ධඹ
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- බිං ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- බිං ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- බිං ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- බිං ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භ බ 34 ගවමතු යි.

- බිං ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. ්තු(වදඹ) ගවමතු යි.

- බිං ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

7. ආයම්භණ (පයඳඹ) ගවමතු යි.

- බිං ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

8. ප්ාදී 33 (ගදදනා වැය) ගවමතු යි.

- බිං ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

 බංග ඤථඤාථ න්ධඹ
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- බිං ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- බිං ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- බිං ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- බිං ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- බිං ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. ්තු(වදඹ) ගවමතු යි.

- බිං ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

7. ආයම්භණ (පයඳඹ) ගවමතු යි.

- බිං ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

8. ප්ාදී 33 (ඤ්ඤා වැය) ගවමතු යි. - බිං ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

 බංග ංථ ායථ න්ධඹ
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- බිං ිංඛ්ාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- බිං ිංඛ්ාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- බිං ිංඛ්ාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- බිං ිංඛ්ාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- බිං ිංඛ්ාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. ්තු(වදඹ) ගවමතු යි.

- බිං ිංඛ්ාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

7. ආයම්භණ (පයඳඹ) ගවමතු යි.

- බිං ිංඛ්ාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

8. (i)ප්ාදී 33 (ගච්තනා වැය) ගවමතු යි.

- බිං ිංඛ්ාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

(ii) ගදදනා,ඤ්ඤා,විඤ්ඤාණ ඹන 3 ගවමතු යි. - බිං ිංඛ්ාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.
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 බංග විඤථඤාණථ න්ධඹ
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- බිං විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- බිං විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- බිං විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- බිං විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- බිං විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. නාභ - පයඳ(විඤ්ඤාණඹ වැය) ගවමතු යි. - බිං විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

ැ : යු : ගභහි “ආයම්භණ (පයඳඹ) ගවමතුයි” ඹනුගන් ද වා ඇත්ගත්
භයණාන්න ජනගඹහි බයමුණයි. එඹ ේර්භ, ේර්භ නික ත්ත, ති නික ත්ත
ඹන තුගනන් එේ ව ගද.

✿චුති ඳඤථචථ න්ධඹ
ගභහිදී ද බිං
ඳඤ්ච්ේන්ධඹ ඳරිගව ේශ ආේායඹටභ චුති
ඳඤ්ච්ේන්ධඹ ද ඳරිගව ේශ යුතුඹ. පර ධමූ ඳැත්ගතහි බිං ගනුට “චුති”
ඹනුගන් ගන් වීභ ඳභණ ව සිදුනු ඇත.
උදා :- බවිදයා 20 ගවමතු යි.
ආදී ලගඹනි.

බානා

- “චුති” පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි….

ශ යුතු අයුරු

ආනාඳානතිගඹන් ගවය ඕදාත ේසිණගඹන් වතයන ධයානඹට භ
දින්න. එහි ආගරයේඹ දීප්තිභ ව ව විට එභගින් තභන් ඳර්ය්යිංේඹට ඳැක මටභට
ගඳය සිදුේශ කුර ේමූඹ ව ආර්ජණා ේයන්න. එවිට එභ කුරඹ සිදුේයන විට දී
ඳවශ ව නාභ පයඳගඹය බානා තුලන් භනා දැේ වදුනා න්න. බනතුරු
ගඳයගමභ ඳැඹ, දින, ති, භා, බවුරුදු ලගඹන් ඳසුඳට ආර්ජනා ේයක න් ඒ ඒ
බ්ථාන් ර ඳැති නාභ - පයඳ ධර්භඹන් (ගඳොදුගද) භනා දැේ වැදින න්න.
ගම් ආේායඹටභ භද කු තුශත්, පති්ධි බ්ථාගද දීත් ඳැැති නාභ - පයඳ
වඳුනා න්න. දැන් ගඳය බගඹන් චුත න ගභොගවොතත්, ගම් බගේ පති්ධිඹ
රඵන ගභොගවොතත් ඉතා තීක්ෂණ භාධි ආගරයේඹකින් භනා නුණකින් දැේ
න්න. ගභභ සියුම් බ්ථා කීඳ ය ව ම්භශූනඹ ේය නිල්චඹ ේය ත යුතුඹ.
ඳසු බවිදයා 20 ආදී ගවමතු ධමූ ඳව භගින් පති්ධි පයඳ්ේන්ධ පරඹ වට ත් වැටි
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සිහි නුණින් දැේ න්න. එගම භ බවිදයා 20 ආදී ගවමතු ධමූ බට භගින් පති්ධි
ගදදනා්ේන්ධ පරඹ වට ත් වැටි දැේ න්න. ගභගම ඒ ඒ බදාශ ගවමතු ධමූඹන්
නිාභ පති්ධි ඳඤ්ච්ේන්ධඹභ වට ත් බයුරු භනා භාධිඹකින් දැේ න්න.
බනතුරු බිං සිත ව ආර්ජනා ේයන්න. එහි දී ද බවිදයා ආදී ගවමතු
ධමූඹන් නිා පයඳා දී ්ේන්ධ ඳිංචේඹ වට ත් බයුරු ගඳය ගම භ භාධිභත් සිතින්
දැේ න්න. ඳසු බනා තගේ දී ඳවශ න තභන්ගේ චුති චිත්තඹ ආර්ජනා
ේයන්න. ගභහි දී ද බිං ඳඤ්ච්ේන්ධඹ ඳරිගව ේශ ආේායඹට භ බවිදයාදී ගවමතු
ධමූඹන් නිා පයඳා දී ්ේන්ධ ඳිංචේඹ වට න්නා වැටි සිහිනුණින් දැේ වැඳින
න්න.
ගභහි දී චුති බ්ථාටත්, පති්ධි පයඳ්ේන්ධඹටත් සිත තඵා ග න,
භාධි ආගරයේඹ ගඹොමු ේය ග න “බවිදයා 20 ගවමතු යි. පති්ධි පයඳ්ේන්ධඹ
පරඹ” යි ඹනුගන් ගවමතු පර ම්භශූනඹ ේශ යුතු යි. ගම් ආේායඹට නිතයභ
හවේතුත්, පරඹත් භාධි ආහරෝ හඹන් අයමුණු යහගන හවේතු – පර ඳරිග්රව
ශ යුතුයි.

චිත්ත වීථි ක්රභඹට ඳඤථචථ න්ධඹ ඵැලීභ
(කුර චිත්ත වීථීන්හි ්ේන්ධඹන් ගඹගදන බයුරු ටවා ැනීභ)

✿ඳංචද්ායාජ්ජන ථ න්ධ ඳංච ඹ
 ඳංචද්ායාජ්ජන රඳථ න්ධඹ (වදත වා රඳායම්භණඹ)
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- ඳිංචද්ායාජ්ජන පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- ඳිංචද්ායාජ්ජන පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- ඳිංචද්ායාජ්ජන පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- ඳිංචද්ායාජ්ජන පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- ඳිංචද්ායාජ්ජන පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. චිත්තජ පයඳ ගවමතු යි.

- ඳිංචද්ායාජ්ජන පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

7. ෘතුජ පයඳ ගවමතු යි.

- ඳිංචද්ායාජ්ජන පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

8. ආවායජ පයඳ ගවමතු යි.

- ඳිංචද්ායාජ්ජන පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.
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 ඳංචද්ායාජ්ජන හේදනාථ න්ධඹ
(නාභ ධර්ම එහ ොශහවන් හේදනා, හේදනාථ න්ධඹ යි)
1. ්තු (වදඹ 63) ගවමතු යි.

- ඳිංචද්ායාජ්ජන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. ආයම්භණඹ (පයඳඹ) ගවමතු යි.

- ඳිංචද්ායාජ්ජන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. ප්ා දී 10 (ගදදනා වැය) ගවමතු යි. - ඳිංචද්ායාජ්ජන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

 ඳංචද්ායාජ්ජන ඤථඤාථ න්ධඹ
(නාභ ධර්භ එහ ොශහවන් ංඥා, ඤථඤාථ න්ධඹ යි)
1. ්තු (වදඹ 63) ගවමතු යි.

- ඳිංචද්ායාජ්ජන ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. ආයම්භණඹ (පයඳඹ) ගවමතු යි.

- ඳිංචද්ායාජ්ජන ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. ප්ා දී 10 (ිංඥා වැය) ගවමතු යි.

- ඳිංචද්ායාජ්ජන ඤ්ඤා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

 ඳංචද්ායාජ්ජන ංථ ායථ න්ධඹ
(නාභ ධර්භ එහ ොශහවන් හච්තනා, ංඛායථ න්ධඹ යි)
1. ්තු (වදඹ 63) ගවමතු යි.

-ඳිංචද්ායාජ්ජන ිං්ේාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. ආයම්භණ (පයඳඹ) ගවමතු යි.

-ඳිංචද්ායාජ්ජන ිං්ේාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. (i) ප්ා දී 10 (ගච්තනා වැය) ගවමතු යි.-ඳිංචද්ායාජ්ජන ිං්ේාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.
(ii) ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ ඹන තුන ගවමතු යි. -ඳිංචද්ායාජ්ජන
ිං්ේාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

 ඳංචද්ායාජ්ජන විඤථඤාණථ න්ධඹ
(නාභ ධර්භ එහ ොශහවන් විඤථඤාණඹ, විඤථඤාණථ න්ධඹ යි)
1. බිං භගනය ම්ප් 34 ගවමතු යි.

-ඳිංචද්ායාජ්ජන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. ඳිංචද්ායාජ්ජන නාභ-පයඳ ගවමතු යි. -ඳිංචද්ායාජ්ජන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.
(නාභ = විඤ්ඤාණඹ වැය 10 / පයඳ = වදඹ 63)

225

✿චක්ඛු විඤථඤාණ ඳඤථචථ න්ධඹ
 චක්ඛු විඤථඤාණ රඳථ න්ධඹ (ඇ වා රඳායම්භණඹ)
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. චිත්තජ පයඳ ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

7. ෘතුජ පයඳ ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

8. ආවායජ පයඳ ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

 චක්ඛු විඤථඤාණ හේදනාථ න්ධඹ
(නාභ ධර්භ අහටන් හේදනා, හේදනාථ න්ධඹ යි)
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. ්තු (ච වඛු 63) ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

7. ආයම්භණඹ (පයඳඹ) ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

8. ප්ාදී 7 (ගදදනා වැය) ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

9. ආගරයේඹ ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

10. භනසිේායඹ (ඳිංචද්ායාජ්ජන 11) ගවමතුයි -ච වඛු විඤ්ඤාණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹයි

 චක්ඛු විඤථඤාණ ඤථඤාථ න්ධඹ
(නාභ ධර්භ අහටන් ංඥා, ඤථඤාථ න්ධඹ යි)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ගදදනා ්ේන්ධඹටභ භාන ගද.
8, ප්ා දී 7 (ිංඥා වැය) ගවමතු යි

- ච වඛු විඤ්ඤාණ ිංඥා ්ේන්ධඹ පරඹ යි.
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 චක්ඛු විඤථඤාණ ංඛායථ න්ධඹ
(නාභ ධර්භ අහටන් හච්තනා, ංඛායථ න්ධඹ යි)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ගදදනා ්ේන්ධඹට භ භාන ගද.
8, (i). ප්ා දී 7 (ගච්තනා වැය) ගවමතුයි. - ච වඛු විඤ්ඤාණ ිංඛ්ාය්ේන්ධඹ පරඹ යි
(ii).ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ ඹන 3 ගවමතුයි - ච වඛු විඤ්ඤාණ ිංඛ්ාය්ේන්ධඹ
පරඹයි.

 චක්ඛු විඤථඤාණ විඤථඤාණථ න්ධඹ
(නාභ ධර්භ අහටන් විඤථඤාණඹ, විඤථඤාණථ න්ධඹ යි)
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. ආගරයේඹ ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

7. භනසිේායඹ(ඳිංචද්ායාජ්ජන 11)ගවමතුයි- ච වඛු විඤ්ඤාණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ
පරඹයි.
8. නාභ-පයඳ (7 - 63) ගවමතු යි.

- ච වඛු විඤ්ඤාණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

✿ම්ඳටිච්ෙන ථ න්ධ ඳංච ඹ.
 ම්ඳටිච්ෙන රඳථ න්ධඹ (වදඹ වා රඳායම්භණඹ)
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. චිත්තජ පයඳ ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

7. ෘතුජ පයඳ ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

8. ආවායජ පයඳ ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන පයඳ්ේන්ධඹ පරඹ යි.
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 ම්ඳටිච්ෙන හේදනාථ න්ධඹ
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. ්තු(වදඹ63) ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

7. ආයම්භණ (පයඳ) ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

8. (i) ච වඛු ම්ප් 8 ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

(ii) ම්ඳටිච්ඡන භගනයම්ප් 10ගවමතු යි. - ම්ඳටිච්ඡන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.
(ගදදනා වැය)

 ම්ඳටිච්ෙන ඤථඤාථ න්ධඹ
ගභඹ ගදදනා්ේන්ධඹට භ භාන න බතය පර ධමූ ඳැත්ගත් ගදදනා්ේන්ධඹ
ගනුට ඤ්ඤා්ේන්ධඹ ැගන්.
8 (ii). (ිංඥා වැය) ඹනුගන් ගන් ගද.

 ම්ඳටිච්ෙන ංථ ායථ න්ධඹ
ගභහි 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (i). ගදදනා්ේන්ධඹට භ භාන න බතය පර ධමූ
ඳැත්ගත් ගදදනා්ේන්ධඹ ගනුට ිං්ේාය්ේන්ධඹ ැගන්.
8, (ii). (ගදතනා වැය) ඹනුගන් ගන් ගද.
(iii). ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ ඹන 3 ගවමතු යි - ම්ඳටිච්චන ිංඛ්ාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

 ම්ඳටිච්ෙන විඤථඤාණථ න්ධඹ
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. ච වඛු ම්ප් 8 ගවමතු යි.

- ම්ඳටිච්ඡන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

7. නාභ-පයඳ (10 - 63) ගවමතු යි. - ම්ඳටිච්ඡන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.
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✿න්තීයණ ථ න්ධ ඳංච ඹ
 න්තීයණ රඳථ න්ධඹ
න්තීයණ පයඳ්ේන්ධඹට ගඳය කී ගමභ ගවමතු 8 කි.

 න්තීයණ හේදනාථ න්ධඹ
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- න්තීයණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- න්තීයණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- න්තීයණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- න්තීයණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- න්තීයණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. ්තු(වදඹ63) ගවමතු යි.

- න්තීයණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

7. ආයම්භණ (පයඳඹ) ගවමතු යි.

- න්තීයණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

8. (i) ච වඛු ම්ප් 8 ගවමතු යි.

- න්තීයණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

(ii) ම්ඳටිච්ඡන භගනයම්ප් 11ගවමතු යි.

- න්තීයණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

(iii) ම්ඳටිච්ඡන භගනයම්ප් 11/10ගවමතුයි. - න්තීයණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.
(ගදදනා වැය)

 න්තීයණ ඤථඤාථ න්ධඹ
ගභඹ ගදදනා්ේන්ධඹට භ භාන න බතය පර ධමූ ඳැත්ගත් ගදදනා්ේන්ධඹ
ගනුට ඤ්ඤා්ේන්ධඹ ැගන්.
8 (iii). (ිංඥා වැය) ඹනුගන් ගන් ගද.

 න්තීයණ ංථ ායථ න්ධඹ
ගභහි 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8(i), 8(ii).ගදදනා්ේන්ධඹට භ භාන න බතය පර ධමූ
ඳැත්ගත් ගදදනා්ේන්ධඹ ගනුට ිං්ේාය්ේන්ධඹ ැගන්.
8 (iii). ිංතීයණ භගනයම්ඳ් 11/10 ගවමතු
(ගච්තනා වැය)

- න්තීයණ ිංඛ්ාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

(iv).ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ ඹන 3 ගවමතු යි. - න්තීයණ ිංඛ්ාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.
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 න්තීයණ විඤථඤාණථ න්ධඹ
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- න්තීයණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- න්තීයණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- න්තීයණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- න්තීයණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- න්තීයණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. නාභ-පයඳ (11 - 63) ගවමතු යි.

- න්තීයණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

7. (i) ච වඛු ම්ප් 8 ගවමතු යි.

- න්තීයණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

(ii)ම්ඳටිච්ඡන භගනයම්ප් 11 ගවමතු යි. - න්තීයණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

✿හොත්ාඳන ඳඤථචථ න්ධඹ
 හොත්ාඳන රඳථ න්ධඹ
ගොත්ථඳන පයඳ්ේන්ධඹට ගඳය කී ගමභ ගවමතු 8 කි.

 හොත්ාඳන හේදනාථ න්ධඹ
1. ්තු(වදඹ63) ගවමතු යි.

- ගොත්ථඳන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. ආයම්භණ පයඳ ගවමතු යි.

- ගොත්ථඳන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. (i) ච වඛු ම්ප් 8 ගවමතු යි.

- ගොත්ථඳන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

(ii) න්තීයණ භගනයම්ප් 12/11ගවමතු යි. - ගොත්ථඳන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.
(iii)ගොත්ථඳන භගනයම්ප් 11ගවමතු යි. - ගොත්ථඳන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.
(ගදදනා වැය)

 හොත්ාඳන ඤථඤාථ න්ධඹ
ගභඹ ගදදනා්ේන්ධඹට භ භාන න බතය පර ධමූ ඳැත්ගත් ගදදනා්ේන්ධඹ
ගනුට ඤ්ඤා්ේන්ධඹ ැගන්.
3, (iii). (ිංඥා වැය) ඹනුගන් ගන් ගද.
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 හොත්ාඳන ංථ ායථ න්ධඹ
ගභහි 1, 2, 3(i), 3(ii) ගදදනා්ේන්ධඹට භ භාන න බතය පර ධමූ ඳැත්ගත්
ගදදනා්ේන්ධඹ ගනුට ිං්ේාය්ේන්ධඹ ැගන්.
3. (iii). ගොත්ථඳන භගනයම්ප් 11ගවමතුයි. - ගොත්ථඳන ිං්ේාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.
(ගච්තනා වැය)
(iv).ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ ඹන 3 ගවමතුයි.-ගොත්ථඳන ිං්ේාය්ේන්ධඹ පරඹයි.

 හොත්ාඳන විඤථඤාණථ න්ධඹ
1. නාභ-පයඳ (11, 63) ගවමතු යි.

- ගොත්ථඳන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. (i) ච වඛු ම්ප් 8 ගවමතු යි.

- ගොත්ථඳන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

(ii) න්තීයණ භගනයම්ප් 12/11 ගවමතුයි.-ගොත්ථඳන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹයි.

✿ප්රාභ ජන ඳඤථචථ න්ධඹ
 ප්රාභ ජන රඳථ න්ධඹ
පථභ ජන පයඳ්ේන්ධඹට ගඳය කී ගමභ ගවමතු 8 කි.

 ප්රාභ ජන හේදනාථ න්ධඹ
1. ්තු(වදඹ63) ගවමතු යි.

- පථභජන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. ආයම්භණ (පයඳ) ගවමතු යි.

- පථභජන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. (i) ච වඛු ම්ප් 8 ගවමතු යි.

- පථභජන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

(ii) පථභජන භගනයම්ප් 33 ගවමතු යි.
(ගදදනා වැය)

- පථභජන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ගඹයනිගය භනසිේායඹ (ගොත්ථඳන 12) ගවමතුයි.-පථභජන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹයි.

 ප්රාභ ජන ඤථඤාථ න්ධඹ
ගභඹ ගදදනා්ේන්ධඹට භ භාන න බතය පර ධමූ ඳැත්ගත් ගදදනා්ේන්ධඹ
ගනුට ඤ්ඤා්ේන්ධඹ ැගන්.
3 (ii). (ිංඥා වැය) ඹනුගන් ගන් ගද.
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 ප්රාභ ජන ංථ ායථ න්ධඹ
ගභහි 1, 2, 3(i), 4 ගදදනා්ේන්ධඹට භ භාන න බතය පර ධමූ ඳැත්ගත්
ගදදනා්ේන්ධඹ ගනුට ිංඛ්ාය්ේන්ධඹ ැගන්.
3 (ii). (ගච්තනා වැය) ඹනුගන් ගන් ගද.
(iii).ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ ඹන 3 ගවමතු යි. -පථභජන ිංඛ්ාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

 ප්රාභ ජන විඤථඤාණථ න්ධඹ
1. නාභ-පයඳ (11, 63) ගවමතු යි.

- පථභජන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. ච වඛු ම්ප් 8 ගවමතු යි.

-පථභජන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. ගඹයනිගයභනසිේායඹ (ගොත්ථඳන 12) ගවමතුයි - පථභජන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ
පරඹයි.

✿දුතිඹ ජන ඳඤථචථ න්ධඹ
 දුතිඹ ජන රඳථ න්ධඹ
දුතිඹ ජන පයඳ්ේන්ධඹට ගඳය කී ගමභ ගවමතු 8 කි.

 දුතිඹ ජන හේදනාථ න්ධඹ
1. ්තු(වදඹ63) ගවමතු යි.

- දුතිඹජන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි

2. ආයම්භණ (පයඳඹ) ගවමතු යි.

- දුතිඹජන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි

3. (i) ච වඛු ම්ප් 8 ගවමතු යි.

- දුතිඹජන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

(ii ) පථභජන භගනයම්ප් 34 ගවමතු යි.

- දුතිඹජන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

(iii) දුතිඹජන භගනයම්ප් 33 ගවමතු යි
(ගදදනා වැය)

- දුතිඹජන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

 දුතිඹ ජන ඤථඤාථ න්ධඹ
ගභඹ ගදදනා්ේන්ධඹට භ භාන න බතය පර ධමූ ඳැත්ගත් ගදදනා්ේන්ධඹ
ගනුට ඤ්ඤා්ේන්ධඹ ැගන්.
3 (iii). (ිංඥා වැය) ඹනුගන් ගන් ගද.
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 දුතිඹ ජන ංථ ායථ න්ධඹ
ගභහි 1, 2, 3(i), 3(ii) ගදදනා්ේන්ධඹට භ භාන න බතය පර ධමූ ඳැත්ගත්
ගදදනා්ේන්ධඹ ගනුට ිං්ේාය්ේන්ධඹ ැගන්.
3 (iii). (ගච්තනා වැය) ඹනුගන් ගන් ගද.
(iv).ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ, ඹන 3 ගවමතුයි. -දුතිඹජන ිංඛ්ාය්ේන්ධඹ පරඹ යි.

 දුතිඹ ජන විඤථඤාණථ න්ධඹ
1. නාභ-පයඳ (33 - 63) ගවමතු යි.

- දුතිඹජන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. ච වඛු ම්ප් 8 ගවමතු යි.

- දුතිඹජන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. පථභ ජන භගනයම්ප් 34 ගවමතු යි. - දුතිඹජන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

ඉතිරි තුනන, වතයන, ඳථන, වඹන, වත්න ජනඹන් ද හම් අනුායහඹන්
භනා හර ටවාහගන ඳරිග්රව යන්න.

✿ප්රාභ තදායම්භණ ඳඤථචථ න්ධඹ
 ප්රාභ තදායම්භණ රඳථ න්ධඹ
පථභ තදායම්භණ පයඳ්ේන්ධඹට ගඳය කී ගමභ ගවමතු 8 කි

 ප්රාභ තදායම්භණ හේදනාථ න්ධඹ
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- පථභතදායම්භණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- පථභතදායම්භණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- පථභතදායම්භණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- පථභතදායම්භණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- පථභතදායම්භණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. ්තු(වදඹ63) ගවමතු යි.

- පථභතදායම්භණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

7. ආයම්භණ (පයඳඹ) ගවමතු යි.

- පථභතදායම්භණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි

8.(I) ච වඛු ම්ප් 8 ගවමතු යි.

- පථභතදායම්භණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

(ii) ප්තජන භගනයම්ප් 34 ගවමතු යි. - පථභතදායම්භණ ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.
(iii) පථභ තදායම්භණ භගනයම්ප් 33ගවමතුයි - පථභතදායම්භණ ගදදනා්ේන්ධඹ
(ගදදනා වැය)
පරඹයි.
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 ප්රාභ තදායම්භණ ඤථඤාථ න්ධඹ
ගභඹ ගදදනා්ේන්ධඹට භ භාන න බතය පර ධමූ ඳැත්ගත් ගදදනා්ේන්ධඹ
ගනුට ඤ්ඤා්ේන්ධඹ ැගන්.
8 (iii). (ිංඥා වැය) ඹනුගන් ගන් ගද.

 ප්රාභ තදායම්භණ ංථ ායථ න්ධඹ
ගභහි 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8(i), 8(ii) ගදදනා්ේන්ධඹට භ භාන න බතය පර ධමූ
ඳැත්ගත් ගදදනා්ේන්ධඹ ගනුට ිං්ේාය්ේන්ධඹ ැගන්.
8 (iii). (ගච්තනා වැය) ඹනුගන් ගන් ගද.
(iv).ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ ඹන 3 ගවමතු යි. - පථභතදායම්භණ ිං්ේාය්ේන්ධඹ
පරඹ යි.

 ප්රාභතදායම්භණ විඤථඤාණථ න්ධඹ
1. බවිජ්ජා 20 ගවමතු යි.

- පථභතදායම්භණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. තණ්වා 20 ගවමතු යි.

- පථභතදායම්භණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. උඳාදාන 20 ගවමතු යි.

- පථභතදායම්භණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

4. ිංඛ්ාය 34 ගවමතු යි.

- පථභතදායම්භණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

5. ේම්භබ 34 ගවමතු යි.

- පථභතදායම්භණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

6. නාභ-පයඳ (33 - 63) ගවමතු යි.

- පථභතදායම්භණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

7. (I) ච වඛු ම්ප් 8 ගවමතු යි.

- පථභතදායම්භණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.

(ii) ප්තජන භගනයම්ප් 34 ගවමතු යි. - පථභතදායම්භණ විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ
පරඹ යි.

ඉතිරි හදන තදායම්භණඹ ද හම් අනුායහඹන් භනා හර ටවාහගන
ඳරිග්රව යන්න.
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✿භහනෝද්ායාජ්ජන ඳඤථචථ න්ධඹ
 භහනෝද්ායාජ්ජන රඳථ න්ධඹ
භගනයද්ායාජ්ජන පයඳ්ේන්ධඹට ගඳය කී ගමභ ගවමතු 8 කි.

 භහනෝද්ායාජ්ජන හේදනාථ න්ධඹ
1. ්තු(වදඹ63) ගවමතු යි.

- භගනයද්ායාජ්ජන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

2. ආයම්භණ (පයඳඹ) ගවමතු යි.

- භගනයද්ායාජ්ජන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

3. (i) ච වඛු ම්ප් 8 ගවමතු යි.

- භගනයද්ායාජ්ජන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

(ii) බිං භගනයම්ප් 34 ගවමතු යි.- භගනයද්ායාජ්ජන ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.
(iii)භගනයද්ායාජ්ජන භගනයම්ප් 11ගවමතු යි.- භගනයද්ායාජ්ජන
(ගදදනා වැය)
ගදදනා්ේන්ධඹ පරඹ යි.

 භහනෝද්ායාජ්ජන ඤථඤාථ න්ධඹ
ගභඹ ගදදනා්ේන්ධඹට භ භාන න බතය පර ධමූ ඳැත්ගත් ගදදනා්ේන්ධඹ
ගනුට ඤ්ඤා්ේන්ධඹ ැගන්.
3 (iii). (ිංඥා වැය) ඹනුගන් ගන් ගද.

 භහනෝද්ායාජ්ජන ංථ ායථ න්ධඹ
ගභහි 1, 2, 3(i), 3(ii) ගදදනා්ේන්ධඹට භ භාන න බතය පර ධමූ ඳැත්ගත්
ගදදනා්ේන්ධඹ ගනුට ිං්ේාය්ේන්ධඹ ැගන්.
3 (iii). (ගච්තනා වැය) ඹනුගන් ගන් ගද.
(iv).ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ, ඹන 3 ගවමතුයි - භගනයද්ායාජ්ජන ිං්ේාය්ේන්ධඹ
පරඹයි.

 භහනෝද්ායාජ්ජන විඤථඤාණථ න්ධඹ
1. නාභ-පයඳ (33 - 63) ගවමතු යි. - භගනයද්ායාජ්ජන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.
2. (i)ච වඛු ම්ප් 8 ගවමතු යි. - භගනයද්ායාජ්ජන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹ යි.
(ii)බිං භගනයම්ප් 34 ගවමතුයි- භගනයද්ායාජ්ජන විඤ්ඤාණ්ේන්ධඹ පරඹයි.

ඉතිරි ජන ාය වත ද, තදායම්භණ ාය හද
ටවාහගන ඳරිග්රව යන්න.
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ද හම් අනුායහඹන් භනා හර

බානා

ශ යුතු අයුරු

ආනාඳානති ගවය ඕදාත වතයන ධයානඹට භ දින්න. එහි ආගරයේඹ
දීප්තිභත් ව විට එභගින් තභන් ඳර්ය්යිංේඹට ඳැක මටභට ගඳය සිදුේශ කුර ේමූඹ ව
ආර්ජනා ේයන්න, එවිට එභ කුරඹ සිදු ේයන විට ඳවශ ව නාභ - පයඳගඹය භනා
දැේ වඳුනා න්න. බනතුරු තභන් චක්ෂුද්ායඹ භගින් සිදු ේශ උත්ේෘ්ඨ කුර
ේමූඹ ව ආර්ජනා ේය න්න. එවිට ඒ ම්ඵන්ධ බිං , බිං චරන -ගඳ - දුතිඹ
තදායම්භණ ඹන සිත් ද භගනයද්ායාජ්ජනඹ, ජන ාය වත, තදායම්භණ ාය
ගදේ ඹන සිත් ද ළිබඳගබඳන් චිත්ත වීථිඹ ව ගර ජනිත ව ඵ දත වැේ. ඳසු එහි
ඳිංචද්ායාජ්ජන චිත්තක්ෂණඹ බයමුු  ේය ග න එහි වදඹ ්තු පයඳ 63
(පයඳ්ේන්ධඹ) වට ැනීභට උඳේාය ව ගවමතු ධමූ භනා ඳරිගව ගේොට ඳැවැදිබඳ
දැේ වඳුනා ත යුතුඹ. (ගභහි දී බවිදයාදී ේායණා “බට ව” ගවමතුගන් පයඳ්ේන්ධඹ
වට ත් වැටි ඳැවැදිබඳ නු ඇත. ගභගම බානා ේයන ෑභ විටේදීභ ගවමතුටත්
පරඹටත් ගදේටභ භාධි ආගරයේඹ ගඹොමු ේය ග න ඳරිගව ේශ යුතු ඹ.)
එගභන් භ එහි ගදදනා ්ේන්ධඹ ඳවශ වීභට ්තු, ආයම්භණ, ප්ා දී ේරුු 
ගවමතු වුු  ඵ දැේ න්න. ත ද ිංඥා, ිංඛ්ාය, විඤ්ඤාණ ඹන ්ේන්ධඹන් ද
ඳවශ වීභට ඒ ඒ බදාශ උඳේායේ ධමූ ගවමතු ව බයුරු භනා භාධිඹකින් නිැයදි 
දැේ න්න. එවිට ඳිංචද්ායාජ්ජන චිත්තක්ෂණගේ ්ේන්ධ ඳිංචේගඹහි භ ගවමතු
පර ම්භශූනඹ ේශා න්ගන් ඹ.
බනතුරු ඒ ආේායඹට භ ච වඛු විඤ්ඤාණ චිත්තක්ෂණඹ ද ආර්ජනා
ගේොට, එහි පයඳ්ේන්ධඹට ගවමතු පර ඵරා නාභ ්ේන්ධ වතයට ද බදාශ ආේායඹට
ගවමතු පර ම්භශූනඹ ේයන්න. ගභගම චිත්ත වීථිඹ පුයාභ ම්ඳටිච්ඡනා දී සිඹලුභ
චිත්තක්ෂණඹන්ට බදාශ ඒ ඒ ගවමතු වා පර සියුම් භාධිඹකින් භනා ම්භශූනඹ
ේශ යුතු ඹ. ගභගම නාභ ේමූ්ථාන ගේොටගහි චක්ෂුද්ාය කුර චිත්ත වීථි
ගුට බනු චිත්ත වීථි වතය භගින් භ බදාශ කුරඹන් ආර්ජනා ේයක න් ඒ ඒ
චිත්ත වීථිගේ චිත්ත වණඹ ව චිත්ත වණඹ ව ඳාාභ ඇති ඳඤ්ච්ේන්ධඹන්ට
ගවමතු පර ම්භශූනඹ ේය ත යුතුඹ.
ඉන් ඳසු චක්ෂුද්ාය බකුර චිත්ත වීථි ගුට බනු ද බකුර සිත් 18ට
බනුකර ්ේන්ධඹන් රඳක න්
ඒ ඒ චිත්ත වීථින්හි චිත්ත වණඹ ව
චිත්ත වණඹ ව ඳාාභ ඇති ඳඤ්ච්ේන්ධඹන්ට ගවමතු පර ම්භශූනඹ ේශ යුතුඹ.
ඳසු ගම් ආේායඹට භ ගයතද්ාය චිත්ත වීථි කුර බකුර ලගඹන් ද,
ඝාණද්ාය චිත්ත වීථි කුර බකුර ලගඹන් ද, ජිදවාද්ාය චිත්ත වීථි කුර
බකුර ලගඹන් ද, ේාඹද්ාය චිත්ත වීථි කුර බකුර ලගඹන් චිත්ත වීථිඹ ව
වීථිඹ ව ඳාාභ චිත්ත වණගඹන් චිත්ත වණඹට සියුම් භාධිඹකින් භනා ගවමතු
පර ම්භශූනඹ ේශ යුතු යි. එවිට ඔඵ ර්තභාන බඹට බදාර ගවමතු පර
ම්භශූනඹ ේශා න්ගන් ඹ.
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බනතුරු ඔඵ ගඳය ම්භශූනඹ ේශ බතීත බඹ ඹබඳත් ගඳය ගමභ
ළිබඳගබඳන් ආර්ජනා ේය න්න. එහිදී ද චක්ෂුද්ායාදී ද්ාය වඹ භගින්භ ඒ බඹ
බනු රේා කුර බකුර ලගඹන් ඳවශ ව චිත්ත වීථින්ගේ චිත්ත වණඹ ව
ඳාා ඳඤ්ච්ේන්ධඹන්ට ගවමතු පර ඳරිගව ේශ යුතුයි. ගම් බේායඹට බතීත බ
වතය ව ගවය ඳව ව තුශ ද්ාය වඹ භගින්භ කුර බකුර ලගඹන් චිත්ත වීථි ඵරා
ඳඤ්ච්ේන්ධඹන්ට ගවමතු පර ඳරිගව ේශ යුතුඹ. බනතුරු ඔඵ ගඳය ම්භශූනඹ
ේශ බනා ත බ ඹබඳත් ගඳය ගමභ ළිබඳගබඳන් ආර්ජනා ේය න්න. එහිදී ද නාභ
පයඳ නිගයයධඹ ද වාභ නැත්නම් බනා තබ වතය ව ගවය ඳව ව ද වා ද්ාය වඹ
භගින් සිදු ේශ කුර බකුර චිත්ත වීථි ඵරා චිත්ත වණඹ ව ඳාාභ
ඳඤ්ච්ේන්ධඹන්ට ගවමතු පර සියුම් භාධිඹකින් භනා ම්භශූනඹ ේශ යුතුඹ.
එවිට ගභහි ඳටිච්ච මුප්ඳාද ඳිංචභ ්රභඹට බනු ්ේන්ධ ඳිංචේඹට ගවමතු පර
ඳරිගව ේශා න්ගන් ඹ.

 උඳහද්ල
ගභගම චිත්තක්ෂණ එේ ව තුශ ඳතින ්ේන්ධඹන් සිඹල්රභ ද, චිත්ත
වීථිගේ සිඹලු සිත ව ඳාාභ ද ගවමතු පර ම්භශූනඹ ේශ යුතුඹ. එගභන් භ එේ
චිත්තක්ෂණඹ ව තුශ ්ේන්ධ ඳිංචේගඹන් එේ ්ේන්ධඹේට ගවමතු ඵරන විට ඉතිරි
ම්පයු වත ධමූ සිඹල්රභ එඹට ගවමතු උඳේාය න ඵ ද දැේ ත යුතුඹ.
ච වඛු පාදඹ භගින් ච වඛු විඤ්ඤාණ සිගත් දී ඳවශ ව ච වඛු ම්ප්ඹ,
එභ චිත්ත විථිගේ ඳසු ඳසු චිත්තක්ෂණඹන්ට ඵරඳාන වැටි බගඵයධ ේය ත යුතුඹ.
ච වඛු විඤ්ඤාණ සිතින් ම්ඳටිච්ඡන සිතට කිසි ව ගනොගඹන නමුත් එභ
ම්ඳටිච්ඡන සිත උඳදී. බතය ඳයතයඹ ව ගවය ගන් වීභ ව ද නැත. ගවමතු
පතයඹන්ග න්භ වට නී. බතීතගඹන් ර්ථභානඹටත්, ර්ථභානගඹන්
බනා තඹටත් කිසි ව ගනොගඹනු ඇත. ගඳය ගඳය සිත් ඳසු ඳසු සිත් රට බතය ව
ගනොතඵා ම්ඵන්ධ ේයන බන්තර් පතයඹ භගින් උඳේාය ේයක න් ගභභ නාභ පයඳ
ඳයපුය ඳත්යි. ගඳය ගඳය නාභ ධමූඹන් ඳසු ඳසු නාභ ධමූඹන්ට බන්තර් පතයඹ
ගද. ගදන සිතට ඳශමු සිත පතයඹ වීගභන් ඳශමු සිගතන් ල වතිඹ ව ගදන සිතට
ගේ. එගභන්භ ක්රිඹා සිත්හි නාභ්ේන්ධඹන් දවා බතීත ගවමතු ඳව ගනොගඹගදන
බතය ර්තභාන ගවමතු තුන විතය ව ගඹගද්. ජන් සිත් දවා ද එගමභ ඹ. තද
ක්රිඹා සිත් ර පයඳ්ේන්ධඹන් දවා බතීත ගවමතු ඳව ගඹදුනත් නාභ්ේන්ධඹන්
වතය දවා බතීත ගවමතු ඳව ගනොගඹගදනු ඇත.
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 ඳටිච්චමුප්ඳාද ඳඤථචථ න්ධ ක්රභඹ
චිත්තඹ

1. බාිං

හේදනාථ න්ධඹට හවේතු

ංථ ායථ න්ධඹට හවේතු

විඤථඤාණථ න්ධඹට හවේතු

1. බතීත ගවමතු ඳ

1. බතීත ගවමතු ඳ

1. බතීත ගවමතු ඳ

6. ්තු (වදඹ 63)

6. ්තු (වදඹ 63)

6. නාභ පයඳ
(නාභ33 පයඳ 63)
(විඤ්ඤාණඹ වැය)

7. ආයම්භණ(පයඳායම්භණඹ) 7. ආයම්භණ (පයඳඹ)
8. බිං භගනය ම්ප්
(ගදදනා වැය)

8. (I) ප්ාදී 31 (ගච්තනා වැය)
(ii) ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ

1. ්තු (වදඹ 63)
2. ඳිංචද්ායාජ්ජන

1. ්තු (වදඹ 63)

2. ආයම්භණ(පයඳායම්භණඹ) 2. ආයම්භණ (පයඳඹ)
3. ප් 10 (ගදදනා වැය)

2. නාභ පයඳ(නාභ 10 පයඳ 63)
1. බිං භගනය ම්ප් 34

3. (I) ප්ාදී 10 (ගච්තනා වැය)
(ii) ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ

3. ච වඛු විඤ්ඤාණ

1. බතීත ගවමතු ඳ

1. බතීත ගවමතු ඳ

1. බතීත ගවමතු ඳ

6. ්තු (ච වඛු 63)

6. ්තු (වදඹ 63)

6. ආගරයේ

7. ආයම්භණ(පයඳායම්භණඹ) 7. ආයම්භණ (පයඳඹ)

7. භනසිේායඹ (ඳ.ද්. 11)

8. ච වඛු ම්ප්
(ගදදනා වැය)

8. නාභ පයඳ (නාභ 7 පයඳ 63)

9. ආගරයේ

8. (I) ප්ාදී 7 (ගච්තනා වැය)
(ii) ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ

10. භනසිේායඹ (ඳ.ද්. 11) 9. ආගරයේඹ
10. භනසිේායඹ
(ඳිංචද්ායාජ්ජන11)
1. බතීත ගවමතු ඳ

1. බතීත ගවමතු ඳ

1. බතීත ගවමතු ඳ

6. ්තු (වදඹ 63)

6. ්තු (වදඹ 63)

6. ච වඛු ම්ප්8

7. ආයම්භණ(පයඳායම්භණඹ) 7. ආයම්භණ (පයඳඹ)
4. ම්ඳටිච්ඡන

8.(බ) ච වඛු ම්ප්8
(ආ) ම්ඳටිච්ඡන භගනය
ම්ප්10 (ගදදනා වැය)

7. නාභ පයඳ (10-63)

8. (I) ච වඛු ම්ප්8
(ii) ම්ඳටිච්ඡන භගනය
ම්ප්10 (ගච්තනා වැය)
(iii) ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ

1. බතීත ගවමතු ඳ

1. බතීත ගවමතු ඳ

1. බතීත ගවමතු ඳ

6. ්තු (වදඹ 63)

6. ්තු (වදඹ 63)

6 (බ). ච වඛු ම්ප්8

7. ආයම්භණ(පයඳායම්භණඹ) 7. ආයම්භණ (පයඳඹ)

5. ිංතීයණ

8.(බ) ච වඛු ම්ප්8

8. (I) ච වඛු ම්ප්8

(ආ) ම්ඳටිච්ඡන භගනය
ම්ප්11

(ii) ම්ඳටිච්ඡන භගනය
ම්ප්11

(ඉ) ිංතීයණ භගනය
ම්ප්11/10
(ගදදනා වැය)

(iii) ිංතීයණ භගනය
ම්ප්11/10
(ගච්තනා වැය)
(iv) ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ

238

(ආ). ම්ඳටිච්ඡන භගනය
ම්ප්11
7. නාභ පයඳ
(නාභ11/ පයඳ63)

චිත්තඹ

හේදනාථ න්ධඹට හවේතු
1. ්තු (වදඹ 63)

ංථ ායථ න්ධඹට හවේතු
1. ්තු (වදඹ 63)

2. ආයම්භණ(පයඳායම්භණඹ) 2. ආයම්භණ (පයඳඹ)

6. ගොත්ථඳන

3.(බ) ච වඛු ම්ප්8

3.(I) ච වඛු ම්ප්8

(ආ) ිංතීයණ භගනය
ම්ප්11/12

(ii) ිංතීයණ භගනය
ම්ප්12/11

(ඉ) ගොත්ථඳන භගනය
ම්ප්11
(ගදදනා වැය)

(iii) ගොත්ථඳන භගනය
ම්ප්11/10
(ගච්තනා වැය)

විඤථඤාණථ න්ධඹට හවේතු
1.(බ). ච වඛු ම්ප්8
(ආ). ිංතීයණ භගනය
ම්ප්12/11
2. නාභ පයඳ(නාභ11/ පයඳ63)

(iv) ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ

1. ්තු (වදඹ 63)

7. පථභ ජන

1. ්තු (වදඹ 63)

1.(බ). ච වඛු ම්ප්8

2. ආයම්භණ(පයඳායම්භණඹ) 2. ආයම්භණ (පයඳඹ)

2. නාභ පයඳ(නාභ33/ පයඳ63)

3.(බ) ච වඛු ම්ප්8

3. ගඹයනිගය භනසිේායඹ
(ගොත්ථඳන 12)

(ආ) පථභ ජන භගනය
ම්ප්33
(ගදදනා වැය)
4. ගඹයනිගය භනසිේායඹ
(ගොත්ථඳන 12)

3.(I) ච වඛු ම්ප්8
(ii) පථභ ජන භගනය
ම්ප්33
(ගච්තනා වැය)
(iii) ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ
4. ගඹයනිගය භනසිේායඹ
(ගොත්ථඳන 12)

1. ්තු (වදඹ 63)

1. ්තු (වදඹ 63)

2. ආයම්භණ(පයඳායම්භණඹ) 2. ආයම්භණ (පයඳඹ)
3.(බ) ච වඛු ම්ප්8
8. ද්විතීඹ ජන

3.(I) ච වඛු ම්ප්8

(ආ) පථභ ජන භගනය
ම්ප්34

(ii) පථභ ජන භගනය
ම්ප්34

(ඉ) ද්විතීඹ ජන භගනය
ම්ප්33
(ගදදනා වැය)

(iii) ද්විතීඹ ජන භගනය
ම්ප්33(ගච්තනා වැය)

1.(බ). ච වඛු ම්ප්8
(ආ). පථභ ජන භගනය
ම්ප්34
2. නාභ පයඳ(නාභ33/ පයඳ63)

(iv) ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ
1. ්තු (වදඹ 63)

1. ්තු (වදඹ 63)

2. ආයම්භණ(පයඳායම්භණඹ) 2. ආයම්භණ (පයඳඹ)
3.(බ) ච වඛු ම්ප්8
9. තතිඹ ජන

3.(I) ච වඛු ම්ප්8

(ආ) ද්විතීඹ ජන භගනය
ම්ප්34

(ii) ද්විතීඹ ජන භගනය
ම්ප්34

(ඉ) තතිඹ ජන භගනය
ම්ප්33
(ගදදනා වැය)

(iii) තතිඹ ජන භගනය
ම්ප්33(ගච්තනා වැය)
(iv) ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ
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1.(බ). ච වඛු ම්ප්8
(ආ). ද්විතීඹ ජන භගනය
ම්ප්34
2. නාභ පයඳ(නාභ33/ පයඳ63)

චිත්තඹ

හේදනාථ න්ධඹට හවේතු

ංථ ායථ න්ධඹට හවේතු

1. බතීත ගවමතු ඳ

1. බතීත ගවමතු ඳ

1. බතීත ගවමතු ඳ

6. ්තු (වදඹ 63)

6. ්තු (වදඹ 63)

6.(බ). ච වඛු ම්ප්8

7. ආයම්භණ(පයඳායම්භණඹ) 7. ආයම්භණ (පයඳඹ)
8.(බ) ච වඛු ම්ප්8
10. තදාරම්ඵන

විඤථඤාණථ න්ධඹට හවේතු

8.(I) ච වඛු ම්ප්8

(ආ) ප්ත ජන භගනය
ම්ප්34

(ii) ප්ත ජන භගනය
ම්ප්34

(ඉ) පථභ තදාරම්ඵන
භගනයම්ප්33
(ගදදනා වැය)

(iii) පථභතදායම්භණ භගනය
ම්ප්33(ගච්තනා වැය)

(ආ). ප්ත ජන භගනය
ම්ප්34
7. නාභ පයඳ(නාභ33/ පයඳ63)

(iv) ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ
1. ්තු (වදඹ 63)

1. ්තු (වදඹ 63)

2. ආයම්භණ(පයඳායම්භණඹ) 2. ආයම්භණ (පයඳඹ)
3.(බ) ච වඛු ම්ප්8
11.
භගනයද්ාජ්ජන

3.(I) ච වඛු ම්ප්8

(ආ) බිං භගනය
ම්ප්34
(ගදදනා වැය)

(ii) බිං භගනය ම්ප්34

(ඉ) භ.ද්. භගනය
ම්ප්11
(ගදදනා වැය)

(iii) භගනයද්ායාජ්ජන භගනය
ම්ප්11(ගච්තනා වැය)

1.(බ). ච වඛු ම්ප්8
(ආ). බිං භගනය
ම්ප්34
2. නාභ පයඳ(නාභ33/ පයඳ63)

(iv) ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ
1. ්තු (වදඹ 63)

12. පථභ ජන

1. ්තු (වදඹ 63)

1.(බ). ච වඛු ම්ප්8

2. ආයම්භණ(පයඳායම්භණඹ) 2. ආයම්භණ (පයඳඹ)

2. නාභ පයඳ(නාභ33/ පයඳ63)

3.(බ) ච වඛු ම්ප්8

3. භගනයද්ායාජ්ජන
භගනය ම්ප්12

3.(I) ච වඛු ම්ප්8

(ආ) පථභ ජන භගනය
ම්ප්33
(ගදදනා වැය)

(ii) භගනයද්ායාජ්ජන භගනය
ම්ප්12

(ඉ) භගනයද්ායාජ්ජන
භගනය ම්ප්33
(ගච්තනා වැය)

(iii) පථභ ජන භගනය
ම්ප්33(ගච්තනා වැය)
(iv) ගදදනා, ිංඥා, විඤ්ඤාණ

ඉවත ගු ලන් වි්තය ේයන්නට ගඹදුගන් චිත්ත වීථිඹ ව තුශ ළිහිටින
චිත්තක්ෂණඹ ව චිත්තක්ෂණඹ ව ඳාා ඳතින ්ේන්ධ ඳිංචේඹන් ඇති වීභට ගවමතු
න ේරුු ඹ. ෑභ චිත්තක්ෂණඹේභ පයඳ්ේන්ධඹන්ට ගවමතු භාන ඵැවින් ඒා
ගභහි වන් ගේොට නැත. එනම්, අවිදයා 20, තණ්වා 20, උඳාදාන 20,
ංථ ාය 34, ර්මබ 34, චිත්තජ රඳ, ෘතුජ රඳ, ආවායජ රඳ ඹන 8 ෑභ
චිත්තක්ෂණඹේභ පයඳ්ේන්ධඹන්ට ගවමතු ගද. තද ෑභ චිත්තක්ෂණඹේභ
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ඤ්ඤා්ේන්ධඹ ද එහි ගදදනා්ේන්ධඹටභ භාන න බතය (ගදදනා වැය) ඹන
තැනට (ිංඥා වැය) ඹනුගන් ඳභණ ව ගන් නු ඇත. එභ නිා ගදදනා වා
ිංඥා ්ේන්ධඹන් ගඵොගවය දුයට භාන නිා ගභහි වන් ේය නැත. එගභන්භ
පති්ධි වා චුති නාභ්ේන්ධඹන් වතය බිං නාභ්ේන්ධඹන් වතයට භාන න
බතය ඳටින්ධි පයඳ්ේන්ධගඹහි ේාඹ දේ, බා දේ වා වදඹ දේ ඹන පයඳ තිව
ඳභණ ව ඳතින ඵත්, ගවමතු ධර්භ ඳැත්ගත් ේර්භජ ගවමතු ඳව ඳභණ ව ගවමතු න
ඵත් ටවා ත යුතුඹ. තද ගභහි ද වා නැති ඉතිරි ජන් ායඹන් වා
තදාරම්ඵන ායඹන්ට ගවමතු ේායණා ද මුල් ජන වා තදාරම්ඵනානුායගඹන්
ටවා ත යුතු ඹ.

 ඳසු ටවන
බතීත බනා ත බඹන් ැඩි ණන ව ඳරිගව කිීරභ භගින් ිංායඹ ැන
ේරකිීරභට, භානඹ බඩු ේය ැනීභට, ිංගද ඹ උඳදා ැනීභට, බ තණ්වා
බඩුේය ැනීභට, නිේබිදා ඤාණඹන් ැනි විදශූනා ඤාණඹන් ගභයයා ඹෑභ ආදිඹ
නිා ව වාභ නිනට ශිං වීභ, ැනි බනු් රැගඵනු ඇත. ර්තභානගේ
ඳභණ ව ගවමතු පර ඵරන්නාට බතීත බනා තඹන් ැන ේරකීීරභ ඇති ේය ැනීභ
ඳවසු ගනොනු ඇත. ේාරත්රඹභ ත්රිරක්ෂණාේාය ඵරන විට ආධයාත්ක ේ ඵාහිය
සිඹලු ඳඤ්ච්ේන්ධඹන් ගේගයහිභ ේරකිීරභ ඇති ගද. (ඵාහිය බජීවී ශුද්ධාල්ඨේ
වා ලේද නේ ේරාඳ)
තද යා ාදී බකුල් සිතුවිල ආර්ජනා ේය බානාට නැගීගම්දී එභ
සිතුවිල ආ්ාදනඹ ේශගවොත්, ගේගශ් ධර්භඹන් ර්ධනඹ ේය ත ගවොත්, ඉන්
බකුල් සිදුනු ඇත. නමුත් අකුල් සිත් ආර්ජනා ය ඒාහේ  නාභ - රඳ හවේතු - පර ධර්භඹන් භනා ම්භර්ලණඹ කිරීභ තුිකන් භවා කුල් සිත් ජනිත
නු ඇත. අකුල් සිත් නූඳදිනු ඇත.
පුේගේ නිාානු්ති ඤාණගඹන් බතීතඹ ද, බනා තිං ඤාණගඹන්
බනා තඹ ද දැේ ත වැේ. විදශූනා ඤාණගඹන් ද බතීතානා ත ්ේන්ධ
ඳිංචේඹන් දැේ ත වැේ. “පතය ඳරිගව ඤාණඹ” නාහි එ ව පුද් රගඹකුට
තගේකුගේ ගවමතු පර ම්ඵන්ධඹ ටවා දීභට ල වතිඹ ඇති විදශූනා ඤාණඹ ව
ගනොගද. බනය පුද් ර නාභ පයඳඹන්ගේ, විගලමගඹන් භ නාභ ධමූඹන්ගේ ඳවශ
වීභ තත් ව ඳරිදි දැන ැනීභ “ඳයචිත්ත බභිඤ්ඤා ඤාණඹට” විඹ න ල වතිඹකි.
බනයන්ගේ ගවමතු පර ඵතා දැන ැනීභට දිේඵච වඛු ඤාණගේ ගේොට ව න
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“ඹාා ම්ූලඳග ඤාණඹට” විඹ න්නකි. ගභභ විගලමිපත ඤාණ රාභීන්ට
ඳභණ ව දිේඵච වඛු ඵරගඹන් බනයන්ගේ ගවමතු පර ඵතා තත් ව ඳරිදි දැේ ත
වැේ. ගභභ ඤාණඹට විවිධ බඹන් හි ේර්භානුපයඳ උත්ඳත්තිඹ රඵන
ත්ත්ඹන් විබා ගේොට දැන ැනීගම් ඵරඹ ඇත. “විදර්ශනා ඤාණඹට ඵරඹ
ඇත්හත් භථාඹක් ලහඹන් දැ ගැීමභට ඳභණ යි”
ගවමතු - පර ඳයභාර්ථ ධමූඹන්, ්බා රක්ෂණ ලගඹන් ගඵදීභ ව ඇතත්
ඒා එකින් එේ ගවමතු - පර ලන් භනා ම්ඵන්ධ වී ඇත. ඒා ඳයම්ඳයා ව ගම
ඳතී. ගභගම ගම් නාභ - පයඳ ඳයපුය ගනොසිඳී ඳැැත්භ නිා ේමූ පර ග න ගදන
ල වතිඹ ව ගභහි ැේ ඳතී. ගභභ නාභ - පයඳ න්තතිගේ පර ධමූ ඳවශ වීගම් දී
සිදු ේශ ේමූ බගවයසි වීභ ව, සිදු ගනොේශ ේමූ විඳාේ දීභ ව සිදු ගනොනු ඇත.
ඉ්ටායම්භණඹන් නාහි කුර ේමූ නිා වමුන බතය, බනි්ටායම්භණඹන්
බකුර ේමූ නිා වමුගද. ශාේඹන්ට ගම්ා ම්පර්ණගඹන් භ දැන ත ගනොවැේ.
ේමූඹ වා ේමූ පර ැන සිඹල්ර දැන න්ගන් තථා තඹන් වන්ගමරා ඹ. නමුත්
ඒ ැන කිසි ව භ ගනොදන්නවුන්ට පතය ඳරිගව ඤාණඹ ගනොරද වැේ. එභ නිා
ඔවුන්ට භ - පර ද ගනොරද වැේ.
ගවමතු ධමූඹන්ට පර ධමූඹන් ඳවශ ේයවිඹ වැකි ල වතිඹ ව ඇත. පර
ධමූඹන් ගවමතු ධමූඹන් භත ළිහිටා ඳවශ නු ඇත. එනම්, පර ධමූඹන් ළිහිටා සිටින
ගවමතු ධමූඹන් විනිවිද දැේ ත වැකි නුණ නාහි “ධම්භට්ඨිති ඤාණඹ” යි.
ඳිංචද්ාරිේ ජනඹන් නාහි පෘති විඳාේ ාය ඳභණ ව ග න දීභට භත් න
බතය භගනයද්ාරිේ ජන භගින් පෘති වා පති්ධි ඹන විඳාේ ගූ ගදේ භ ග න
ගදයි. තද නාභ පයඳඹන් ගේබඳන් භ ඳවශ ේයවිඹ වැකි ගවමතු ධමූඹන් ජන
හවේතන් ඹ. නාභ පයඳඹන් ඳවශ වීභට උඳේාය ේශ වැකි ගවමතු ධමූඹන්
උඳථාම්බ හවේතන් ඹ. සිත් තුශ බනුලඹ ලගඹන් ගේගශ් ධර්භඹන් ඉතිරි
ඇත්තන්ගේ ද විදශූනා ඤාණඹ වා ගඹගදන එභ ගච්තනාන්ට න බඹේ
පති්ධිඹ ග න දිඹ වැකි ල වතිඹ ව ඇත්ගත්ඹ. බනුලඹ ධාතු ආර්ය්ය භාගූ
ඤාණගඹන් දුරු ගනොේශ තා ව පාර්ථනා ේශත් ගනොේශත් පති්ධි විඳාේ ග න
ගද්. එනම්, ගභභ බනුලඹ ධාතුගද ඳැැත්භ ේමූ විඤ්ඤාණගේ ඳැැත්භට ගවමතු
න ඵ දත යුතුඹ.
ගභගම ගම් බ ඵැලීභ ආදී ේටයුතු සිදු ේයන්ගන් බභිඥා රැබීභට ත්
බද්භත ඵරඹන් ළිණි ත් ගනො හුගද ව ේමූ ල වතිඹ ක්රිඹාත්භේ න ආේායඹ
(ගවමතු - පර දවභ) බගඵයධ ේය ැනීභට යි. ගභහි දී ඒ ම්ඵන්ධ තභ බත්දැකීම්,
ගතොයතුරු ගුරු උතුභන් වන්ගමරාට ක  ඒා තැන් තැන්ර ගනොකිඹ යුතු ඹ.
ත ද ෑභ ඉරිඹාඳථ ම්ඳජඤ්ඤ බ්ථාේ දී භ නාභ, පයඳ - ගවමතු, පර
භනසිේායඹේභ නියත වීභට හුරුවිඹ යුතු ඹ.
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“බතීතගේ දී ද ගවමතු ධමූ වා පර ධමූ ඳභණ ව විඹ. ර්තභානගේ දී ද ගවමතු
ධමූ වා පර ධමූ ඳභණ ව ගද. බනා තගේ දී ද ගවමතු ධමූ වා පර ධමූ ඳභණ ව
න්ගන් ඹ. මීට බභතය නිර්භාණඹ ේයන, භනු රඵන ත්, පුද් ර, ගද්,
බ්රව්භාදී ආත්භඹ ව ේැරභ නැත.  ර විලථහඹහිභ නාභ -රඳ - හවේතු - පර
ංඛාය ධර්මඹන්හේ විඳ්යාඹක් ඳභණක් භ ඳතී” ඹැයි හභහේ ම්භාදිට්ඨි ඤාණ
ප්රඥාහන් ථීයඹ ලහඹන් ප්රතයක්ෂ හර ර්තභාන භ විනිවිද දැ , දැන ගත
යුතු ඹ. එවිට ාරත්රහේ භ ඳතින විචිකිච්ො දුරු ශ වැ .
ගභගම ගම් සිඹලු ිං්ේායගඹය “ඳච්චඹ ඳරිග්රව ඤාණහඹන් ” ඳරිගව ේශ
විට ක තයා භත බභිඵා ළිරිසිදු නුණින් ේිංඛ්ාවිතයණ විසුද්ධිඹට ශ ා වී, බුදු
සුගන් මුල් ඵැ ත් ගනොැගශන නිඹත ති ඇති “චුල්ර හෝතාඳන්න”
බාඹට ඳත් නු ඇත. ත ද එවිට නිසි ගර ෘතු, ගබයජන, පුේ ර, ධමූශණ
ඹන ප්ඳාඹ ේරුු  වතය රැගඵන්ගන් නම් ේර ිං්ේායඹන් ත්රිරක්ෂණඹට
නිංා උතුම් භ පර නින් සු බගඵයධ ේය ත වැේ.
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ඳටිච්ච මුප්ඳාදඹ
(ඳශමු ක්රභඹ)

“ච්චං ත්හතෝ ඳටින්ධි –
දුද්දා චතුහයෝ ධම්භා
–

ඳච්චඹා ායහම් ච,
හද්හේතුඤථච සුදුක් යා’’ති.
(වි: බ: ඳටිච්ච මුප්ඳාද විබිං ර්ණනා)

“චතුයාර්ය්යඹ තය ධමූඹ ද, ඳටිච්ච මුප්ඳාද ගවමතු - පර ධමූඹ ද ඹන ගම් ධමූ ඳ
පතයක්ෂ ේය ැනීභට ද ගද්ලනා කිීරභට ද බතිලයින්භ දු්ේයඹ. ”
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බුද්ධ චනඹ ඳර්ය්යාප්ති, පතිඳත්ති, පතිගදද ලගඹන් ම්පර්ණ
ේය ත්ගතකුට වැය බනිගේකුට ගම් ඳටිච්ච මුප්ඳාද ධමූඹ විගව කිීරභ බලරුඹ.
විබිං පේයණඹට බථූේථා ඳඹන බනුබුද්ධ බුද්ධගඝය ආචාර්ය්යඹන් වන්ගම
ඳටිච්ච මුප්ඳාදඹ ළිබඳඵ බථූේථා කිීරගභහි දී එහි ඵැෑරරුම්ේභ ගභගම කීව.
“ත්තු ාහභෝ අවං අජ්ජ – ඳච්චඹා ායණ්ණනං,
ඳතිට්ඨං නාධිගච්ොමි
– අජ්හඣෝගාශථහවෝ ාගයං.
ානං ඳනිදං නානා
පුබ්ඵාචරිඹභේහගෝ ච

– හද්නානඹභණ්ඩිතං,
– අබ්හඵෝච්ඡින්හනෝ ඳත්තති.

ඹථභා තථභා තදුබඹං
ආයභිථාමි ඒතථ

– න්නිථාඹත්ාණ්ණනං,
– තං සුණාා භාහිතා.
(වි: බ: ඳටිච්ච මුප්ඳාද විබිං ර්ණනා)

“ඳටිච්ච මුප්ඳාද හවේතු - පර ධර්මඹට අ්ථ ර්ණණාක් කිරීභට ඳටන්ගත්
භභ අද කිසි පිහිටක් හනොරඵා භවා මුද්රඹ තයණඹ කිරීභට ගිඹ ාහකු හේ එහි
අතයභං වහමි.
අතියින්භ ගාම්භීය ව නා නා නඹ ක්රභඹන්හගන් ප්රතිභණ්ඩිත ව හම්
ලානඹ (ත්රිපිට බුද්ධ චනඹ) වා ප්රාභ ධර්ම ංගාඹනාදිහඹහි පවූ ආචා්යඹන්
වන්හේරා ඉදිරිඳත් ශ අ්ථ වියණ හභහිදී භභ පිහිටක් ලහඹන් ගනිමි.
ඒ හඳශ වා අ්ථ ාා ඹන හද
එඹ භනා ශ්රද්ධාහන් හගෞයහඹන් එ
“ඛන්ධානඤථච ඳටිඳාටි
අබ්හඵෝච්ඡින්නං ත්තභානා

ඇසුරුහ ොට හභහි අ්ථ වියණඹ අයමමි.
සිතින් පිළිගනිත්ා.”
– ධාතුආඹතනාන ච,
– ංාහයෝති ඳවුච්චතී”

“ඳඤ්ච්ේන්ධඹන්ගේ ද, ගදොගශෝ ආඹතනඹන්ගේ ද, බටගශෝධාතන්ගේ
ද ගනොසිඳී ඳැැත්භ ංායඹ ඹැයි කිඹනු රැගේ.”
“ඹාාපි නාභ ජච්චන්හධෝ
එ දා ඹාති භේහේන

– නහයෝ අඳරිනාඹහ ෝ,
– කුම්භේහේනාපි එ දා.

ංාහර් ංයං ඵාහරෝ
හයෝති එ දා පුඤථඤං

– තාා අඳරිනාඹහ ෝ,
– අපුඤථඤම්පි ඒ දා.

ඹදා ඤත්ා ච හෝ ධම්භං – ච්චානි අභිහභථති,
තදා අවිජ්ජඳභා
– උඳන්හතෝ චරිථතීති”.
(වි: බ: ඳටිච්ච මුප්ඳාද විබිං ර්ණනා)
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“උඳතින්භ දෑ් බන්ධ වග ව, භ ගනොදැේ එ ව දිගනේ භගින් ද බන්
දිගනේ ගනොභගින් ද ඹයි. එගමභ ය ැරියන නුණ නැති තැනැත්තා ද එ ව
දිගනේ ළින් ද බන් දිගනේ ඳවු ද රැ්ේයයි.
ඹම් දිගනේ එඵඳු වග ව බුදු සුන ව රැඵ එහි ළිබඳගත් රු ආර්ය්ය
තයඹන් වා ගවමතුපර දශූනඹ දකින්ගන් ද එවිට බවිදු බඳුය වඳභනඹ ගේොට
උඳලාන්ත වැසිගයන්ගන්ඹ.”
ගරොදතුයා බුදු ඵට ඳත් සිඹලු උතුභන් වන්ගමරාභ තභ තීක්ෂණ සිහි
නුණින්, බති ාම්භීය ව ඳටිච්ච මුප්ඳාද ධමූඹ බනුගරයභ, පතිගරයභ ලගඹන්
භනා ම්භශූනඹ ගේොට, යට ගවමතු න බවිජ්ජා, තණ්වාදී ේර  වගල්ලඹන්
බහූත් භාගූ ඤාණඹ භගින් භතු නඳදිනා ඳරිදි විවත විද්ිංලනඹ ේය ගරොදතුයා
බුද්ධත්ඹට ඳත් ගති. බඳ භවා ගඵයතාණන් වන්ගම ද ායාිංඛ්ය ේල්ඳ
රක්ෂඹ ව පුයා ළිපය භත්රිිංලත් ඳායමීදම් ගඵගරන් භව ගඵය භැඩ මුර දී ේාරත්රගඹහි
භ බවිදයාදී ද්ාදලාිං ඹන් ඇති ැටිගඹන් දැේ දැන බගඵයධ ගේොට ිංාය ච්රඹ
සි බි දභා වූඥ ඳදපාප්ත ව ගමේ. ගරොදතුයා බුදුයඹන් වන්ගම නභේට වැය
ගනත් කිසිකුට ්ඹිංභ ඤාණගඹන් ම්පර්ණ ලගඹන් ගම් ගවමතු පර දවභ
බගඵයධ ගේොට ත ගනොවැේ.
“හවේතු ධර්ම ූලවඹ ලක්තිහඹන් ඳවශ ව පර ධර්ම ූලවඹ” න ඳටිච්ච
මුප්ඳාද ධමූඹ උණ ඳඳුය ව ගම ිංකීර්ණ වකි. බත්තකිරභතානුගඹය ඹ,
ේාභසුඛ්ල්ලේානුගඹය ඹ ඹන බන්තඹන්ට ගනොඹන ගභඹ භධයභ පතිඳදායි.
ඳටිච්ච මුප්ඳාද ධමූඹ නාහි බුදු ගේගනකුන් විසින් භන රද්ද ව ගනොගද.
බුදුයජාණන් වන්ගමරා ගරො ඳවශ වත් නැතත් ඳටිච්ච මුප්ඳාද ධමූඹ ගරො
ක්රිඹාත්භේ න්ගන්ඹ. නමුත් ඒ ඵ තත්ත්ාේායගඹන් භ භනා ගම බගඵයධ ේය
න්ගන් තථා තඹන් වන්ගමරා භ ඹ. එභගින් බනයන්ට ද ධමූ ශණඹ
කිීරගභන් ගවය ගභඹ බගඵයධ ේය ත වැකිඹ. ඳටිච්ච මුප්ඳාද ධමූඹ ගනොදන්නා
තැනැත්තා, ශභණගඹ ව ගවය බ්රාව්භණගඹ ව ගවය ගනොන ඵ බුදුන් වන්ගම
ගද්ලනා ේශ ගමේ. බතිලයින් ැඹුරු ගම් ගවමතු පර දවභ බනුගඵයධ - පතිගදද
ඤාණ භගින් භනා ගම බගඵයධ කිීරගභන් භ ක  කිසිගකුටත් ය දුකින් ක දිඹ
ගනොවැේ.
බවිදයාගන් බන්ධ ව, තණ්වාගන් භත් ව, මුරාගන් මුඪ ව බන්ධ ඵාර
ඳෘතේජනඹන් ඹන් බතය සිටි ඇතැම් විද්ත්හ ජීවිතඹ ැන, ය ැන, බතීතගේ
සිටභ තතු ගවුව. එඵැවින් එේර ද නනා දෘ්ඨි තිේඹන් ගරො ඳවශ විඹ. ය
්බාඹ නිසි ගර පතයක්ෂභ ගොඹා න්ගන් ධමූ ්ාමී ව තථා තයඹන්
වන්ගමරා ඳභණි. ගභභ ඳටිච්ච මුප්ඳාද ධමූඹ ඳතින්ගන් පුද් රඹන් තුශභඹ.
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ඉන් ළිටත ගනොගද. ත්ත්, පුද් ර ේථා යවායගඹන් එඹ ආයණඹ වී ඇති
නිා ටවා ැනීභ බලරු වී ඇත. ගභභ ගවමතු පර දවභ නිසි ගර පගුණ කිීරභ
තුබඳන් බුද්ධාදී බට තැන් ැන ඳතින ැේ ාිංේාන්, ේාරත්රගේ ඳතින
ගයශාේාය විචිකිච්ඡාන්, ගදැට ව ක දිටු භති භතාන්තය, ඉත් වී ඹනු ඇත.
එඵැවින් බති දුර්රබ බුද්ගධයත්ඳාද ේාරඹේ රද ඳයභ දුර්රබ ක නිත් බාඹ තුබඳන්
ගම් ම්භීය ඳටිච්ච මුප්ඳාද ධමූඹ භනා ගම ම්භශූනඹ ේය ය භන නතය
ගේොට නින් සු බගඵයධ කිීරභ ළිණි උත්ාව ේයත්ා!.

බානා

ශ යුතු අයුරු

1. අවිජ්ජා ඳච්චඹා ංඛායා
“ංථ ාය ධර්මඹන් වට ගැීමභට අවිදයා ප්රතය න වැටි ඳැවැදිළි
ගැීමභ”

ය

ගභහි අවිදයා ඹනු, ගඳය බගේ චුති බ්ථාගද සිතින් ගවණඹ ේශ
ක නි් ජිවිතඹ ගවය ගනඹම් ජිවිතඹයි. (එනම්, නැත්තා ව ක නි් ජිවිතඹ ව ඇතැයි
ඹනුගන් යදා ටවා ැනීභ ගවත් රැටීභ තුබඳන් ඳවශ න බවිදයා නාභ ධමූ
20). ංඛාය ඹනු, ත්රිවිධද්ාය භගින් ේටයුතු ේයන විට ඇති න කුරාකුර
ගච්තනාගයඹ. (ක නි් ජිවිතඹ ව පාථූනා කිීරගම් දී ඒ වා ේයන රද කුරගේ
කුර නාභ ධමූ 34)
“අවිදයා නාභ ධර්ම 20 හවේතුයි,

- ංථ ාය නාභ ධර්ම 34 පරඹයි”

ගභගම බවිදයා නිා ිංඛ්ායඹන් ඳවශ න ආේායඹ ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ.

2. ංඛාය ඳච්චඹා විඤථඤාණං
“ඒ ඒ විඤථඤාණඹන් වට ගැීමභට ඒ ඒ ංථ ායඹන් ප්රතය න වැටි ඳැවැදිළි
ගැීමභ”

ය

“චුති බ්ථාගද ඇති ව කුර ිංඛ්ාය (පුඤ්ඤාභිිංඛ්ාය) 34 ගවමතුගන්
ගම් බගේ පති්ධි විඤ්ඤාණඹ ආදී වීථි මු වත සිත් ද, බතීත කුරාකුර
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ේමූඹන්ග න් ච වඛු විඤ්ඤාණ ආදී විඳාේ විඤ්ඤාණඹන් ද
ඳැවැදිබඳ ේය ැනීභ”.
(චිත්ත, චචතසි

ඳවශ ව බයුරු

චිත්ත)

“ංඛාය (34) හවේතුයි,

- ප්රති්ධි විඤථඤාණඹ පරඹයි

ංඛාය (34)

හවේතුයි,

- බංග විඤථඤාණඹ පරඹයි

ංඛාය (34)

හවේතුයි,

- චුති විඤථඤාණඹ පරඹයි

ංඛාය (34) හවේතුයි,

- චක්ඛු විඤථඤාණඹ පරඹයි

ංඛාය (34) හවේතුයි,

- ම්ඳටිච්ෙන විඤථඤාණඹ පරඹයි

ංඛාය (34) හවේතුයි,

- න්තීයණ විඤථඤාණඹ පරඹයි

ංඛාය (34) හවේතුයි,

- තදායම්භණ විඤථඤාණඹ පරඹයි”

මුලන් ිං්ේාය ගවමතුගන් වීථි මු වත විඤ්ඤාණ 3 වට න්නා වැටි
ඳැවැදිබඳ ේයග න බනතුරු ච වඛුද්ාය කුර බකුර චිත්ත වීථි ගු රට
බනු ිං්ේායඹන් එකින් එේ විඳාේ විඤ්ඤාණඹන්ට පතය ව වැටි ඳැවැදිබඳ ේය
න්න. ඳසු ඉතිරි ගයත, ඝාණ, ජිදවා, ේාඹ ඹන ද්ාය වීථි ගු රට ද බනු
කුර බකුර ලගඹන් ඒ ඒ විඳාේ විඤ්ඤාණඹන්ට ිං්ේායගඹය පතය ව වැටි
ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ.

3. (I) විඤථඤාණ ඳච්චඹා නාභරඳං
“අතීත ර්ම විඤථඤාණ හවේතුහන් ර්තභාන විඳා
න වැටි ඳැවැදිළි ය ගැීමභ. ”

නාභරඳඹන් ඳවශ

“බතීත ේමූඹ ගවත් බතීත ේමූ විඤ්ඤාණඹ, පති්ධි - බිං - චුති ඹන
නාභපයඳඹන්ට පතය ව ඵත්, බතීත ේර්භ විඤ්ඤාණඹන් ච වඛු ද්ාය චිත්ත
විථිගේ (ේමූජ) විඳාේ සිත් න ච වඛු විඤ්ඤාණ, ම්ඳටිච්ඡන, න්තීයණ,
තදාරම්ඵන ඹන නාභ පයඳඹන්ට පතය ව වැටි ඳැවැදිබඳ ේය ැනීභ”.
(චිත්ත

චිත්ත - චචතසි , රඳ) (34,30)
ඵඩැල්
“අතීත 16.
ර්ම බන්තිං
විඤථඤ-ාණඹ
හවේතුයි,
2. ගරයභා
- ගරොම්
අතීත ර්ම විඤථඤාණඹ හවේතුයි,

- ප්රති්ධි නාභ - රඳ පරඹ යි.

අතීත ර්ම විඤථඤාණඹ හවේතුයි,
3. නඛ්ා
- නිඹ
අතීත ර්ම විඤථඤාණඹ හවේතුයි,

- චුති නාභ - රඳ පරඹ යි.

17. බන්තගුණිං - ඵඩැල් ඵැඳුම්
18. උදරිඹිං - ගනොදිපය බවය

- බංග නාභ - රඳ පරඹ යි.
- චක්ඛු විඤථඤාණ නාභ - රඳ පරඹ යි.

අතීත
ර්ම විඤථඤ-ාණඹ
4. දන්තා
දත් හවේතුයි,
අතීත19. ර්ම
විඤථ-ඤදිපය
ාණඹ
තුයි,
ේීරිං
බවයහවේ
භර

- ම්ඳටිච්ෙන නාභ - රඳ පරඹ යි.

අතීත
5. තගචය
ර්ම විඤථඤ-ාණඹ
ම් හවේතුයි,

- තදායම්භණ නාභ - රඳ පරඹ යි.”

20. භත්ථලුඞ් ිං - හි් ගභොශඹ

6. භිංිං - භ්
21. ළිත්තිං - ළිත

- න්තීයණ නාභ - රඳ පරඹ යි.
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ගභගම වීථි මු වත සිත් තුගන් වා ච වඛු ද්ාය චිත්ත වීථිගේ විඳාේ සිත් ර
නාභ පයඳඹන්ට බතීත ේමූ විඤ්ඤාණඹ පතය ව බයුරු ටවා න්න. ඳසු ඉතිරි
හෝත, ඝාණ, ජිේවා, ාඹ ඹන ද්ාය වීථි ගු රට ද බනු කුර, බකුර
ලගඹන් ඒ ඒ නාභ පයඳඹන්ට බතීත ේමූ විඤ්ඤාණඹ පතය ව වැටි ඳැවැදිබඳ ේය
ත යුතුඹ.

3. (II). වජාත විඤථඤාණ ඳච්චඹා වජාත නාභරඳං
“ඒ ඒ විඤථඤාණඹන්, එභ නාභ රඳඹන්ටභ ප්රතය න වැටි ඳැවැදිළි
ගැීමභ”.

ය

ගභහි වජාත විඤ්ඤාණඹ ඹනු, චිත්තක්ෂණඹ තුර ඳතින විඤ්ඤාණඹ
ගවත් සිතයි. වජාත නාභ ඹනු, එභ චිත්තක්ෂණඹ තුරට ඳතින චචතසිේ
ධමූගඹය ඹ. පයඳ ඹනු, එහි ්තු පයඳ 63 (ේාඹ 53) ගද.
(චිත්ත

චචතසි , රඳ) (33,30)

“ඳටින්ධි විඤථඤාණඹ හවේතුයි,

- ප්රති්ධි නාභ - රඳ පරඹ යි.

බංග විඤථඤාණඹ හවේතුයි,

- බංග නාභ - රඳ පරඹ යි.

ඳඤථචද්ායාජ්ජන විඤථඤාණඹ හවේතුයි,
චක්ඛු විඤථඤාණඹ හවේතුයි,

-ඳඤථචද්ායාජ්ජන නාභ-රඳ පරඹයි

-චක්ඛු විඤථඤාණ(7,63)නාභ-රඳ පරඹයි

ම්ඳටිච්ෙණ විඤථඤාණඹ හවේතුයි,

- ම්ඳටිච්ජණ නාභ - රඳ පරඹ යි.

න්තීයණ විඤථඤාණඹ හවේතුයි,

- න්තීයණ නාභ - රඳ පරඹ යි.

හොත්ාඳන විඤථඤාණඹ හවේතුයි,

- හොත්ාඳන නාභ - රඳ පරඹ යි.

ජන විඤථඤාණඹ හවේතුයි,

- ජන නාභ - රඳ පරඹ යි.

තදායම්භණ විඤථඤාණඹ හවේතුයි,

- තදායම්භණ නාභ - රඳ පරඹ යි.

භහනෝද්ායාජ්ජන විඤථඤාණඹ හවේතුයි, -භහනෝද්ායාජ්ජන නාභ-රඳ පරඹයි”

ගභගම ගඳය ගමභ වීථි මු වත සිත් වා ච වඛු විඤ්ඤාණ චිත්ත වීථිගේ
සිඹලුභ චිත්තක්ෂණඹන්ගේ නාභ පයඳඹන්ට, එහි වජාත ව විඤ්ඤාණඹ පතය ව
බයුරු ටවා න්න. ඳසු ඉතිරි ගයත, ඝාණ, ජිදවා, ේාඹ ඹන ද්ාය ගුරට
බනු කුර බකුර ලගඹන් ෑභ චිත්තක්ෂණඹේභ නාභ පයඳඹන්ට වජාත
විඤ්ඤාණඹ පතය ව වැටි ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ.
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4. නාභ රඳ ඳච්චඹා ශාඹතනං
(අ) නාභ ප්රතයහඹන් භනාඹතන
“එක් එක් චිත්තක්ෂණහේ  ඳත්නා නාභ ධර්මඹන්, එහි විඤථඤාණඹට ප්රතය
න වැටි ඳැවැදිළි ය ගැීමභ”
ගභහි නාභ ඹනු, චිත්තක්ෂණඹ ව තුර ඇති චචතසිේ ධමූගඹයඹ.
භනාඹතනඹ ඹනු, විඤ්ඤාණඹ යි.
( චචතසි

චිත්ත )

“ප්රති්ධි නාභ 33 (විඤථඤාණඹ වැය) හවේතුයි,

- ප්රතින්ධි භනාඹතනඹ පරඹයි

බංග නාභ 33 (විඤථඤාණඹ වැය) හවේතුයි,

- බංග භනාඹතනඹ පරඹ යි.

චුති නාභ 33(විඤථඤාණඹ වැය) හවේතුයි,

- චුති භනාඹතනඹ පරඹ යි.

ඳඤථචද්ායාජ්ජන නාභ 10 (විඤථඤාණඹ වැය) හවේතුයි,-ඳඤථචද්ායාජ්ජන භනාඹතනඹ
පරඹයි
චක්ඛු විඤථඤාණ නාභ 7 (විඤථඤාණඹ වැය) හවේතුයි, - චක්ඛු විඤථඤාණ භනාඹතනඹ
පරඹයි.
ම්ඳටිච්ෙන නාභ 10 (විඤථඤාණඹ වැය) හවේතුයි,

- ම්ඳටිච්ෙන භනාඹතනඹ පරඹ යි.

න්තීයණ නාභ 11 ,10 (විඤථඤාණඹ වැය) හවේතුයි,

- න්තීයණ භනාඹතනඹ පරඹ යි.

හොත්ාඳන නාභ 11(විඤථඤාණඹ වැය) හවේතුයි,

- හොත්ාඳන භනාඹතනඹ පරඹ යි.

ජන නාභ 33 (විඤථඤාණඹ වැය) හවේතුයි,

- ජන භනාඹතනඹ පරඹ යි.

තදායම්භණ නාභ 33 (විඤථඤාණඹ වැය) හවේතුයි,

- තදායම්භණ භනාඹතනඹ පරඹ යි.

භහනෝද්ායාජ්ජන නාභ 11(විඤථඤාණඹවැය) හවේතුයි -භහනෝද්ායාජ්ජනභනාඹතනඹ
පරඹයි

ගභගම ෑභ චිත්තක්ෂණඹේභ භනාඹතනඹට (විඤ්ඤාණඹට) ඉතිරි නාභ
ධමූඹන් (චචතසිේඹන්) පතය න බයුරු ටවා න්න. ඳසු ගඳය ගමභ ගයත
ආදී ඉතිරි ද්ාය චිත්ත වීථි බනු ද කුර බකුර ලගඹන් නාභ ධමූ
භනාඹතනඹට පතය ව වැටි ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ.
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(ආ) නාභ ප්රතයහඹන් රඳාඹතනඹ
“ෑභ චිත්තක්ෂණඹ භ චිත්ත, චචතසි හවේතුහන් ඊට හඳය ඳවශ ව
චිත්තක්ෂණහේ  රඳ ධර්මඹන් ඳවශ ව වැටි ඳැවැදිළි ය ගැීමභ.”
ගභහිදී පරඹ ගඳයාතු ඳවශ වී ගවමතු ඳසු ඳවශ ගද. (ඳච්ඡාජාත පතයඹ)
ගභහි නාභ ඹනු, ඳසු චිත්තක්ෂණගේ ඳතින චිත්ත, චචතසිේ ධමූ න බතය පයඳ
ඹනු, ගඳය චිත්තක්ෂණගේ ්තු පයඳ (63) ගද.
( චිත්ත, චචතසි

රඳ )

“බංග චරන නාභ 34 හවේතුයි,

- බංග රඳාඹතනඹ පරඹ යි.

බංග උඳච්හේද නාභ 34 හවේතුයි,

- බංග චරන රඳාඹතනඹ පරඹ යි.

ඳඤථචද්ායාජ්ජන නාභ 11 හවේතුයි, - බංග උඳච්හේද රඳාඹතනඹ පරඹ යි.
චක්ඛු විඤථඤාණඹ නාභ 8 හවේතුයි,

- ඳඤථචද්ායාජ්ජන රඳාඹතනඹ පරඹ යි.

ම්ඳටිච්ෙන නාභ 11 හවේතුයි,

- චක්ඛු විඤථඤාණ රඳාඹතනඹ පරඹ යි.

න්තීයණ නාභ 12,11 හවේතුයි,

- ම්ඳටිච්ෙන රඳාඹතනඹ පරඹ යි.

හොත්ාඳන නාභ 12 හවේතුයි,

- න්තීයණ රඳාඹතනඹ පරඹ යි.

ජන නාභ 34 හවේතුයි,

- හොත්ාඳන රඳාඹතනඹ පරඹ යි.

තදායම්භණ නාභ 34 හවේතුයි,

- ජන රඳාඹතනඹ පරඹ යි.

බංග නාභ 34 හවේතුයි,

- තදායම්භණ රඳාඹතනඹ පරඹ යි.

භහනෝද්ායාජ්ජණ නාභ 12 හවේතුයි, - බංග රඳාඹතනඹ පරඹ යි.
ජන නාභ 34 හවේතුයි,

- භහනෝද්ායාජ්ජණ රඳාඹතනඹ පරඹ යි.

තදායම්භණ නාභ 34 හවේතුයි,

- ජන රඳාඹතනඹ පරඹ යි”.

ගභහි ගඳය ගඳය සිත් වා උඳන් පයඳාඹතනඹන්ට ඳසු ඳසු නාභ ධමූ (චිත්ත,
චචතසි ) උඳේාය ගද. ගභගම ෑභ චිත්තක්ෂණඹේභ පයඳාඹතනඹන්ට ඳසු
ඳවශ ව චිත්තක්ෂණගේ චිත්ත, චචතසිේ නාභ ධමූඹන් පතය න වැටි ටවා
න්න. ඳසු ගඳය ගමභ ගයතාදී ඉතිරි ද්ාය චිත්ත වීථී බනු කුර බකුර
ලගඹන් ගම් ආේායඹටභ ධමූතාඹන් ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ.
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(ඉ). රඳ ප්රතයහඹන් රඳාඹතන
“භවා භත වතය ද, ජීවිත රඳ ද, ආවායජ රඳ ද, චක්ඛාඹතන ආදී
ආඹතනඹන්ට ප්රතය න වැටි ඳැවැදිළි ය ගැීමභ”.
ගභහි පයඳ ඹනු, භවා භත, ජීවිත, ආවායජ ඹන පයඳ න බතය පයඳාඹතන ඹනු,
ච වඛ්ාඹතන ආදී ආඹතන ද්ාය ගද.
(රඳ

රඳ)

“චක්ඛු ද හේ  භවා භත වතය හවේතුයි,

- චක්ඛාඹතනඹ පරඹ යි.

හෝත ද හේ  භවා භත වතය හවේතුයි,

- හෝතාඹතනඹ පරඹ යි.

ඝාණ

ද හේ  භවා භත වතය හවේතුයි,

- ඝාණාඹතනඹ පරඹ යි.

ජිේවා ද හේ  භවා භත වතය හවේතුයි,

- ජිේවාඹතනඹ පරඹ යි.

ාඹ

ද හේ  භවා භත වතය හවේතුයි,

-

ාඹාඹතනඹ පරඹ යි. ”

“චක්ඛු ද හේ  ජීවිත රඳ හවේතුයි,

- චක්ඛාඹතනඹ පරඹ යි.

හෝත ද හේ  ජීවිත රඳ හවේතුයි,

- හෝතාඹතනඹ පරඹ යි.

ඝාණ

ද හේ  ජීවිත රඳ හවේතුයි,

- ඝාණාඹතනඹ පරඹ යි.

ජිේවා ද හේ  ජීවිත රඳ හවේතුයි,

- ජිේවාඹතනඹ පරඹ යි.

ාඹ

ද හේ  ජීවිත රඳ හවේතුයි,

-

ාඹාඹතනඹ පරඹ යි. ”

“චක්ඛු ද හේ  ආවායජ රඳ හවේතුයි,

- චක්ඛාඹතනඹ පරඹ යි.

හෝත ද හේ  ආවායජ රඳ හවේතුයි,

- හෝතාඹතනඹ පරඹ යි.

ඝාණ

- ඝාණාඹතනඹ පරඹ යි.

ද හේ  ආවායජ රඳ හවේතුයි,

ජිේවා ද හේ  ආවායජ රඳ හවේතුයි,
ාඹ

ද හේ  ආවායජ රඳ හවේතුයි,

- ජිේවාඹතනඹ පරඹ යි.
-

ාඹාඹතනඹ පරඹ යි.”

ගභගම ච වඛ්ාඹතන ආදීන්ට ඒාගේ භවා භත, ජීවිත, ආවායජ ඹන
පයඳගඹය පතය න ආේායඹ ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ.
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(ඊ). රඳ ප්රතයහඹන් භනාඹතන
“චිත්ත වීථිහේ  මුල් චිත්තක්ෂණහේ  රඳ හවේතුහන් ඳසු චිත්තක්ෂණහේ 
චිත්ත - චචතසි නාභ ධර්මඹන් ඳවශ යන වැටි ඳැවැදිළි ය ගැීමභ”.
(පුගර්ජාත පතයඹ) ගභහි පයඳ ඹනු, මුල් චිත්තක්ෂණගේ ්තු පයඳ (63) න
බතය භනාඹතනඹ ඹනු, ඳසු චිත්තක්ෂණගේ චිත්ත - චචතසිේ නාභ ධමූඹන් ඹ.
(ගභහි ඳටින්ධි භනාඹතනඹ “වජාත පතයගඹන්” ද ච වඛු ආදී ඳිංච විඤ්ඤාණ
භනාඹතන් වජාත, පුගර්ජාත ඹන පතයඹ ගදකින්භ ද ජනිත ගද. ඉතිරි සිඹලු
භනාඹතනගඹය “පුගර්ජාත” පතයගඹන්භ ජනිත ගද.)
(රඳ

චිත්ත, චචතසි )

“වදඹ ථතු රඳඹ හවේතුයි,

- ප්රති්ධි භනාඹතනඹ පරඹ යි.

වදඹ ථතු රඳඹ හවේතුයි,

- බංග භනාඹතනඹ පරඹ යි.

වදඹ ථතු රඳඹ හවේතුයි,

- චුති භනාඹතනඹ පරඹ යි.

වදඹ ථතු රඳඹ හවේතුයි,

- ඳඤථචද්ායාජ්ජන භනාඹතනඹ පරඹ යි.

වදඹ ථතු රඳඹ හවේතුයි,

- චක්ඛු විඤථඤාණ භනාඹතනඹ පරඹ යි.

චක්ඛු ථතු රඳඹ හවේතුයි,

- ම්ඳටිච්ෙන භනාඹතනඹ පරඹ යි.

වදඹ ථතු රඳඹ හවේතුයි,

- න්තීයණ භනාඹතනඹ පරඹ යි.

වදඹ ථතු රඳඹ හවේතුයි,

- හොත්ාඳන භනාඹතනඹ පරඹ යි.

වදඹ ථතු රඳඹ හවේතුයි,

- ජන භනාඹතනඹ පරඹයි.

වදඹ ථතු රඳඹ හවේතුයි,

- තදායම්භණ භනාඹතනඹ පරඹයි.

වදඹ ථතු රඳඹ හවේතුයි,

- භහනෝද්ායාජ්ජන භනාඹතනඹ පරඹයි”.

ගභගම ඳසු චිත්තක්ෂණගේ ඇති භනාඹතනඹට (චිත්ත, චචතසිේඹන්ට)
ගඳය චිත්තක්ෂණගේ ්තු පයඳ පතය න ආේායඹ ටවා න්න. ඳසු ගයතා දී
ගසු ද්ායඹන්ගේ ද කුර බකුර ලගඹන් ගම් ආේායඹට ම්භශූනඹ ේශ
යුතුඹ.
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(උ). නාභ රඳ ප්රතයහඹන් භනාඹතන
“චිත්ත වීථිඹ මුල් චිත්තක්ෂණහේ  රඳ වා ඳසු චිත්තක්ෂණහේ  චචතසි
හවේතුහන් එභ ඳසු චිත්තක්ෂණහේ  විඤථඤාණඹ හවත් භනාඹතනඹ ඳවශ
න වැටි ඳැවැදිළි ය ගැීමභ”.
ගභහි පයඳ ඹනු, ගඳය චිත්තක්ෂණගේ ්තු පයඳ (63) ගද. නාභ – පයඳ ර
නාභ ඹනු, ඳසු චිත්තක්ෂණගේ චචතසිේ ධමූඹන් න බතය. භනාඹතනඹ ඹනු,
ඳසු චිත්තක්ෂණගේ විඤ්ඤාණඹ යි. (ගභහි පති්ධි පයඳ වජාත න බතය බිං
ආදී ගසු පයඳගඹය පුගර්ජාත ගද).
(චචතසි -රඳ

චිත්ත)

“ප්රති්ධි නාභ - රඳ හවේතුයි,

- ප්රති්ධි භනාඹතනඹ පරඹ යි.

බංග රඳ වා බංග නාභ හවේතුයි,

- බංග භනාඹතනඹ පරඹ යි.

බංග උඳජ්හජ්දන රඳ වා ඳඤථචද්ායාජ්ජන නාභ හවේතුයි,- ඳඤථචද්ායාජ්ජන
භනාඹතනඹ පරඹ යි.
ඳඤථචද්ායාජ්ජන රඳ වා චක්ඛු විඤථඤාණ නාභ හවේතුයි,- චක්ඛු විඤථඤාණ
භනාඹතනඹ පරඹ යි.
චක්ඛු විඤථඤාණ රඳ වා ම්ඳටිච්ෙන නාභ හවේතුයි, - ම්ඳටිච්ෙන භනාඹතනඹ
පරඹ යි.
ම්ඳටිච්ෙන රඳ වා න්තීයණ නාභ හවේතුයි, - න්තීයණ භනාඹතනඹ පරඹ යි.
න්තීයණ රඳ වා හොත්ාඳන නාභ

හවේතුයි, - හොත්ාඳන භනාඹතනඹ පරඹ යි.

හොත්ාඳන රඳ වා ඳඨභ ජන නාභ හවේතුයි,

- ඳඨභ ජන භනාඹතනඹ පරඹ යි.

ඳඨභ ජන රඳ වා දුතිඹ ජන නාභ හවේතුයි, - දුතිඹ ජන භනාඹතනඹ පරඹ යි...
ත්න ජන රඳ වා ඳඨභ තදායම්භණ නාභ හවේතුයි - තදායම්භණ භනාඹතනඹ
පරඹ යි...
හදන තදායම්භණ රඳ වා බංග නාභ හවේතුයි

- බංග භනාඹතනඹ පරඹ යි.

බංග රඳ වා භහනෝද්ායාජ්ජන නාභ රඳ හවේතුයි - භහනෝද්ායාජ්ජන
භනාඹතනඹ පරඹ යි...”

ගභගම ඳසු චිත්තක්ෂණගේ භනාඹතනඹ වට ැනීභට මුල් චිත්තක්ෂණගේ
පයඳ වා ඳසු චිත්තක්ෂණගේ චචතසිේ නාභ ගවමතු ව වැටි ටවා න්න. ඳසු
ගයතාදී ගසු ද්ායඹන්ගේ ද කුර බකුර ලගඹන් ගම් ආේායඹට ම්භශූඹ
ේශ යුතුඹ.
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5. රාඹතන ඳච්චඹා පථහෝ
“අජ්ජත්ත නාභ / ඵහිද්ධ අයමුණ / විඤථඤාණඹ වා හසු නාභ ධර්ම” ඹන තය
ආ ායඹන් හවේතුහන් “පථඹ” වට ගන්නා වැටි ටවා ගැීමභ.

 ප්රති්ධි භහනෝම්පථඹ
i. “වදඹ ථතු (ධම්භාඹතනඹ) හවේතුයි,

- ප්රති්ධි භහනෝම්පථඹ පරඹයි.

ii. ඵාහිය ආඹතනඹ( ර්ම, ර්මනිමිත්ත,ගති,නිමිත්ත)හවේතුයි,-ප්රති්ධි භහනෝම්පථඹ පරඹයි
iii. ප්රති්ධි විඤථඤාණඹ (භනාඹතනඹ) හවේතුයි,

- ප්රති්ධි භහනෝම්පථඹ පරඹයි

iv.ම්ප්රයුක්ත නාභ (32) (විඤථඤාණ,පථ වැය) හවේතුයි,- ප්රති්ධි භහනෝම්පථඹ පරඹයි”

බිං , චුති, භගනයම්ප්ඹන් ද ගම් නයින් ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ.

 ඳඤථචද්ායාජ්ජන භහනෝම්පථඹ
i. “වදඹ ථතු (රඳඹ) හවේතුයි,
- ඳඤථචද්ායාජ්ජන භහනෝම්පථඹ පරඹ යි.
ii. ආයම්භණඹ (රඳඹ) හවේතුයි,
- ඳඤථචද්ායාජ්ජන භහනෝම්පථඹ පරඹ යි.
iii.ඳඤථචද්ායාජ්ජන විඤථඤාණඹ (භනාඹතනඹ) හවේතුයි,- ඳඤථචද්ායාජ්ජන
භහනෝම්පථඹ පරඹයි.
iv. ම්ප්රයුක්ත නාභ (9) (පථඹ, විඤථඤාණඹ වැය) හවේතුයි, - ඳඤථචද්ායාජ්ජන
භහනෝම්පථඹ පරඹ යි”.

 චක්ඛුම්පථඹ
i. “චක්ඛාඹතනඹ (රඳඹ) හවේතුයි,

- චක්ඛුම්පථඹ පරඹයි

ii. ආයම්භණඹ (රඳඹ) හවේතුයි,

- චක්ඛුම්පථඹ පරඹයි

iii. චක්ඛු විඤථඤාණඹ (භනාඹතනඹ)හවේතුයි,

- චක්ඛුම්පථඹ පරඹයි

iv. ම්ප්රයුක්ත නාභ ධර්ම (6) (පථඹ,විඤථඤාණඹ වැය) හවේතුයි,- චක්ඛුම්පථඹ පරඹයි”

ගම් ආේායඹට ම්ඳටිච්ඡන, න්තීයණ, ගොත්ථඳන, ජන 7, තදායම්භණ,
භගනයද්යාජ්ජන ඹන ම්ප්ඹන් ද චිත්ත වීථිඹ පුයා සිඹලුභ චිත්ත වණඹන්
ද ගම් බනුායගඹන් ඳරිගව ේශ යුතුඹ. ඳසු ගයතාදී ගසු ද්ායඹන්ගේ ද කුර
බකුර ලගඹන් චිත්ත වණඹ ව ඳා ඳතින ගභභ ධර්භ්බාඹ භනා
ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ.
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6. පථ ඳච්චඹා හේදනා
“ චක්ඛු ආදි ම්පථඹන් හවේතුහන් චිත්ත වීථිඹ පුයාටභ හේදනා වට ගන්නා
වැටි ටවා ගැීමභ”.
(පථ

හේදනා)

“චක්ඛු ම්පථඹ හවේතුයි,

- ඳඤථචද්ායාජ්ජන (උහප්ක්ෂා) හේදනා පරඹ යි.

චක්ඛු ම්පථඹ හවේතුයි,

- චක්ඛුම්පථජා (උහප්ක්ෂා) හේදනා පරඹයි

චක්ඛු ම්පථඹ හවේතුයි,

- ම්ඳටිච්ෙන (උහප්ක්ෂා) හේදනා පරඹයි

චක්ඛු ම්පථඹ හවේතුයි,

- න්තීයණ (උහප්ක්ෂා) හේදනා පරඹයි

චක්ඛු ම්පථඹ හවේතුයි,

- හොත්ාඳන (උහප්ක්ෂා) හේදනා පරඹයි

චක්ඛු ම්පථඹ හවේතුයි,

- ජන (සුඛ,දුක්ඛ,උහප්ක්ෂා) හේදනා පරඹයි

චක්ඛු ම්පථඹ හවේතුයි,

- තදායම්භණ (සුඛ,උහප්ක්ෂා) හේදනා පරඹයි

චක්ඛු ම්පථඹ හවේතුයි,

- භහනෝද්ායාජ්ජන (උහප්ක්ෂා) හේදනා පරඹයි”.

ගභගම ඉතිරි ගයතාදී ද්ායඹන්ගේ ද චිත්ත වීථි ්රභඹට කුර බකුර
ලගඹන් “පථ ප්රතයහඹන් හේදනා” වට න්නා වැටි ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ.

7. හේදනා ඳච්චඹා තණ්වා
“ඒ ඒ ද්ාය භගින් වට ගන්නා ඒ ඒ හේදනාන් හවේතුහන්
විබ ඹන තණ්වාන් වට ගන්නා වැටි ටවා ගැීමභ”
(හේදනා

ාභ – බ –

තණ්වා)

“චක්ඛුම්පථජ හේදනා හවේතුයි,

- රඳ ( ාභ) තණ්වා පරඹ යි.

චක්ඛුම්පථජ හේදනා හවේතුයි,

- රඳ (බ) තණ්වා පරඹ යි.

චක්ඛුම්පථජ හේදනා හවේතුයි,

- රඳ (විබ) තණ්වා පරඹ යි”.

ගම් ආේායඹට ගයත, ඝාණ, ජිදවා, ේාඹ, භගනය ඹන ම්ප්ජ
ගදදනාන් ගවමතුගන් ද්ද, න්ධ, ය, ගඳොට්ඨේඵ, ධම්භ ඹන තණ්වාගය ේාභ,
බ, විබ ඹන ආේායත්රගඹන් වට න්නා වැටි ටවා ැනීගභන් ගදදනා
තණ්වාට පතය න වැටි ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ.
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8. තණ්වා ඳච්චඹා උඳාදානං
“ඒ ඒ තණ්වාන් හවේතුහන්
ගන්නා වැටි ටවා ගැීමභ”.

ාභ – බ – විබ ඹන උඳාදානඹන් වට

(තණ්වා

උඳාදානඹ)

“රඳ ( ාභ) තණ්වා හවේතුයි,-

ාමුඳාදානඹ පරඹ යි.

රඳ (බ) තණ්වා හවේතුයි , - බ උඳාදානඹ පරඹ යි. (උච්හේද දෘථඨි ගති )
රඳ(විබ)තණ්වා හවේතුයි,-විබ උඳාදානඹ පරඹයි(ාථත උච්හේද දෘථඨි ගති )”

ගම් බනු ද්ද, න්ධ, ය, ්ඳර්ල, ධම්භ ඹන ගසු තණ්වාන්ග න් ද ේාභ, බ,
විබ ඹන උඳාදානඹන් වට න්නා වැටි ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ.

9. උඳාදාන ඳච්චඹා බහෝ
“උඳාදාන

ය ගැීමභ නිා

ර්ම බඹන් වට ගන්නා වැටි ටවා ගැීමභ”

“ ාමුඳාදානඹ හවේතුයි,

-

ර්ම බඹ පරඹ යි.

බ උඳාදානඹ හවේතුයි,

-

ර්ම බඹ පරඹ යි.

විබ උඳාදානඹ හවේතුයි,

-

ර්ම බඹ පරඹ යි.”

“ ර්ම බඹ හවේතුයි,

- උප්ඳත්ති බඹ පරඹ යි”.

ගභගම උඳාදානඹන් ගවමතුගන් ේර්භ බඹන් වට න්නා බයුරු ටවා ත යුතුඹ.

10. බ ඳච්චඹා ජාති
“ ර්ම බඹන් හවේතුහන් උප්ඳත්ති බඹන් සිදුන වැටි ටවා ගැීමභ”.
“ ර්ම බ හවේතුයි,

- උප්ඳත්ති බ පරඹ යි”
උප්ඳත්ති බ = ඳටින්ධි ඳංචථ න්ධ ඹ
= ජාතිඹ / ඉඳදීභ.

ගම් ආේායඹට ේර්භ බඹන් ගවමතුගන් උප්ඳත්ති බඹන් ඳවශ න බයුරු
ටවා ත යුතුඹ.
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11. ජාති ඳච්චඹා ජයා, භයණං...
“ඉඳදීභ නිා ජයා - භයණාදී දු ට ඳත්න වැටි ටවා ගැීමභ”
“ ජාතිඹ හවේතුයි, - ජයා, භයණ, හෝ , ඳරිහද්, දුක්ඛ, හදෝභනථ,
උඳාඹාහඹෝ පරඹ යි”.
ගභගම ජාතිඹ ගවමතුගන් ජයා භයණාදී දු වඛ්ඹන් උරුභ න වැටි ටවා තයුතුඹ.

බානා

ශ යුතු අයුරු

ආනාඳානතිගඹන් ගවය ඕදාත ේසිණගඹන් චතුර්ථ ධයානඹට භදින්න.
එහි ආගරයේඹ දීප්තිභත් ව විට එභගින් තභන් ඳර්ය්යිංේඹට ඳැක මටභට ගඳය ේයන
රද බුද්ධ න්දනා ව ැනි කුර ේමූඹ ව ආර්ජනා ේය න්න. බනතුරු
ඳිංච්ේන්ධ ්රභගේ දී කිඹන රද ආේායඹට තභන් ේශ කුල් ේර්භගඹහි නාභ පයඳ ධර්භඹන් ම්භර්ලනඹ ේය ඒා නිැයදි වදුනා ත යුතුඹ. බනතුරු ගම්
ආේායඹටභ ්රභ ්රභගඹන් විනාඩිගඹන් ගදගේන් ..... ආදී ලගඹන් ළිබඳගබඳන්
බතීතගේ ේශ කුරාකුර ේර්භඹන්හී දී ඳවශ ව නාභ – පයඳ ධර්භඹන්
ම්භශූනඹ ේයන්න. ගම් ආේායඹට පති්ධිඹත් ගඳය බඹත් ම්භශූනඹ ගේොට
ගම් බගේ පති්ධිඹ වා ගඳය බගේ ේයන රද කුර ේමූඹ වැදින ග න එහි
නාභ – පයඳ ම්භශූනඹ ේයන්න. එහිදී බවිදයා නිා කුර ිංඛ්ාය වට ත් වැටි
දැන ත වැේ. එවිට එඹ භනා දැේ වැඳින ග න,
“අවිදයා නාභ ධර්ම 20 හවේතුයි,

- ංථ ාය නාභ ධර්ම 34 පරඹ යි”

ඹනුගන් බානාට නැගිඹ යුතුයි. බනතුරු එභ බගේ එගම ඳවශ ව
ිං්ේාය ධමූ නිා චුතිගඹන් බනතුරු ර්තභාන බගේ පති්ධි සිත වට ත්
වැටි භනා දැේ වැදින ග න,
“ංඛාය 34 හවේතුයි,

- ප්රති්ධි විඤථඤාණඹ පරඹ යි”

ඹනුගන් බානාට නැගිඹ යුතුයි. ගම් ආේායඹට බවිදයාදී බිං ගදොගශො
ගවමතු පර භගින් ම්ඵන්ධ න බයුරු ඉවත වන් ගතොයතුරු උඳගඹයගී ේයග න
භනා ම්භශූනඹ ේශ යුතුඹ. ගභහිදී බතීත බගේ ේයන රද අවිදයා, ංඛාය ගදේ
නිා ත්භන් බගේ විඤථඤාණ, නාභරඳ, ශාඹතන, පථ, හේදනා, තණ්වා,
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උඳාදාන, බ ඹන බිං බට ඳවශ න බතය, ත්භන් බගේ ේයන රද තණ්වා,
උඳාදාන, බ ගවමතුගන් බනා ත බඹත් එහි දී ජාති, ජයා, භයණාදිඹ සිදුන
ආේායඹත් ජීවිත තුන ව ම්ඵන්ධ ේයග න ටවා ත යුතුයි. ඳශමු ගභගම
ර්තභාන බඹ පධාන ගේොට ගවමතු පර ම්භශූනඹ ේයන්න. බනතුරු ගම්
ආේායඹට ඳශමුන ගඳය බඹ ද පධාන ගේොට ග න ගවමතු පර ඳරිගව ේශ
යුතුයි. ගභගම බතීත බ වතය(4) ව ගවය ඳව(5) ව ගඳය ගමභ ගවමතු පර භනා ගම
දැේ වැදිනග න ළිබඳගබඳන් ඳරිගව ේශ යුතුඹ.
බනතුරු බනා ත ඳශමු බඹ පධාන ේයග න ගවමතු - පර ම්භශූනඹ
ේශ යුතුඹ. ගභගම බනා ත බ තුන(3)  ව ගවය වතය(4)  ව ගඳය ගමභ ගවමතු පර
භනා ගර දැේ වැඳිනග න ළිබඳගබඳන් ඳරිගව ේයන්න. ඇතැම් ගඹයගීන්
වන්ගමරාට ගම් ජීවිතගේ දී ගවය බනා ත බ එේකින් ගදේකින් නාභ පයඳ
නිගයයධඹ බයමුු  විඹ වැේ. ඔවුන් ඒ ද වාභ ගවමතු පර ඳරිගව ේශ යුතුයි. විගලම
පාථූනා ඇත්තවුන් භතු ගේදිනේ ගවය රඵන්නා ව නාභ පයඳ නිගයයධඹ ද වැදින
ග න ගවමතු - පර භනා ගර ම්භශූනඹ ේශ යුතු යි.

 ැ:යු :- ගභඹ ත්රිගවමතුේ පුද් රඹන් දවා විගලම ගේොට ේා ඇති බතය
ඤාණ - ප්රීති - චිත්ත - චචතසිේ ද චිත්ත චචතසිේ ිංඛ්යාන් ද,
තදායම්භණඹන් ද, බ්ථාන්ට සුදුසුන ගර ේා ත යුතුයි. බානා
කිීරගම් දී නාභ ේමූ්ථාන ගේොටගම ඇති කුල් බකුල් චිත්ත වීථි ගු
ගදේට බනු බානා ේශ යුතුයි. තද ගභහි එන ඇතැම් ිංක්ෂිප්ත
චනාර්ථ විගවඹන් ඳටිච්ච මුප්ඳාද ඳශමු ්රභගඹන් බානා කිීරභ දවාභ
විගලම ගේොට ේා ඇති ඵ ැරකිඹ යුතුඹ.

 ැ:යු :- ගභහි “අවිජ්ජා ඳච්චඹා ංඛායා” ඹන්න වා “උඳාදාන ඳච්චඹා
බහෝ” ඹන්න භාන න බතය “ංඛාය ඳච්චඹා විඤථඤාණං” ඹන්න “බ
ඳච්චඹා ජාති” ඹන්නට භාන නු ඇත (ගභගම ගම්ා සිද්ධාන්ත ලගඹන්
භාන වුත් ඒාගේ බබයන්තරිේ ධර්භතාඹන් ගන් විඹ වැකි ඵ දත
යුතුඹ).
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ඳටිච්ච මුප්ඳාද විග්රවඹ
දුක්ඛ, මුදඹ, නිහයෝධ, භාර්ග ඹන චතුයාර්ය්ය තය ධමූඹ ගනොදන්නා ඵ
ගවත් ගභයවඹ නාහි අවිදයා නම් ගද. ගභභ බවිදයාගන් යු වත පුද් රඹා
ඳඤ්ච්ේන්ධඹන් ගනුගන් ද්ායත්රඹ භගින් ඹම් ඹම් ේටයුතු කිීරගම් දී ඔහුට
එභගින් ළිිං ඳද සිදුගද. එභ කුරාකුරඹන් නාහී ංථ ාය නම් ගද. සිඹලු
කුරාකුරඹන් බවිදයා පතයගඹන්භ සිදුගද. ගභගම සිදු ේයනු රඵන
ිංඛ්ායඹන් නිා භයණින් භතු න බඹේ ඉඳදීභ ව සිදුගද. එහිදී ඳශමුගන්භ
ඳවශ න සිත ප්රති්ධි විඤථඤාණඹ නම් හේ. එගභන්භ ගඳය බ ර ේයන රද
කුාරාකුර ේමූගඹන් ගවමතුගන් ඳිංච විඤ්ඤාණ, ම්ඳටිච්ඡණ, න්තීයණ,
තදායම්භණ ඹන සිත් කුර බකුර ලගඹන් ඳවශ ගද. ගම්ා ේමූ ගවත් විඳා
විඤථඤාණ නම් ගද. බතීත ේමූ විඤ්ඤාණ ගවමතු ගේොටග න වීථි වා වීථි මු වත
සිත් ර නාභ – රඳ වට නී. එනම්, චිත්ත – චචතසිේ – පයඳ ඹන සිඹල්රභ ඹ.
තද චිත්තක්ෂණඹ ව තුර ද ඇති විඤ්ඤාණඹ ගවමතුගන් එහි නාභ-පයඳ
(චචතසිේ – පයඳ) වට නී. ගභගම වට න්නා නාභ-පයඳ ගවමතු ගේොට ග න
ච වඛ්ාඹතන ආදී ශාඹතන ඳවශ ගද. (ගභහිදී නාභ ගවමතුගන් භනාඹතන, නාභ
ගවමතුගන් පයඳාඹතන, පයඳ ගවමතුගන් පයඳාඹතන, පයඳ ගවමතුගන් භනාඹතන,
නාභ-පයඳ ගවමතුගන් භනාඹතන ආදී ගරසින් ගවමතු පතය ලගඹන් ැරපීභ
සිදුගද.) ගම්ගම වට න්නා ව ච වඛ්ාඹතනාදී ආඹතන වගඹහි පයඳාදී
ඩායම්භණඹන් ්ඳශූ වීභ නිා පථඹ වට නී. ගභගම ද්ාය වඹ භගින්
වට න්නා ව ච වඛු ම්ප්ාදී ගවමතන්ග න් ද්ාය වඹ තුබඳන්භ ච වඛු ම්ප්ජා
ගදදනාදී ගරසින් ඹාේාය හේදනා වට නී. ඳසු එභ ගදදනාට ඇලුම්
ේයන්නා ව තණ්වා වට නී. එඹද පයඳ තණ්වා දී ලගඹන් ඹාේාය ගද. එභ
තණ්වා දැඩි ැනීභ නිා තයාේාය ව උඳාදානඹන් ඇතිගද. උඳාදානඹ
ගවමතුගන් ර්ම බඹ සිදුගද. ේමූ බ ගවමතුගන් උත්ඳත්ති බ නම් ව තත් භතු
බඹේ ජාතිඹ සිදුගද. එභ ජාතිඹ ගවමතුගන් ජයා භයණ හලෝ ඳරිහද් දුක්ඛ
හදෝභනථ උඳාඹාහඹෝ ඳවශ ගත්. ගභගම ගම් ැඳගඹන් ගතොය ව හුදු දු වඛ්
මවගේ, දු ව ළිගඩහි, දු වඛ් පුඤ්ජගඹහි ඳවශ වීභ සිදුගද.
ගභගම බන්ධ ඵාර පුහුදුන් ේර ත්ත්ඹන්භ නාහි බවිදයා තණ්වාදී
 වගල්ලඹන් නිා ඒේාන්තගඹන්භ දුගේන් දුේටභ ඳත්ගති. දුේට ගවමතු න
තණ්වා නිාභ නැත නැතත් ජාති – ජයා – යාධි – භයණාදී බගන්ේවිධ
දු වඛ්ඹන්ට ග ොදුරු ගද. ගම් තත්ත්ඹ තත්ත්ාේායගඹන් බගඵයධ ේය
ගනොග න සිහිගනකිනුදු ය දුකින් ැරවිඹ ගනොවැේ.
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ත්ත්ගඹ ව, පුද් රගඹ ව, ආත්භඹ ව ගනොව නි්ත්, නිජ්ජී, ශනය ව
නාභ, පයඳ - ගවමතු, පර ග ොඩ ව ත්ගඹ ව ගර යදා ටවා ැනීභ නම් ව
ගභයවඹ නාහි අවිදයා නම් ගද. බවිදයා භගින් චතුයාර්ය්ය තය ා
දු වඛ්්ේන්ධන් සුඛ්්ේන්ධඹන් ගම ගඳන්යි. ගම් තත්ත්ඹ පතයක්ෂ ටවා
න්නා තුරු, භාර් පර නින් සු බගඵයධ ේය න්නා තුරු ගම් ධමූතාඹන්
ශද්ධාගන් ළිබඳ ත යුතුඹ.
බන්ධ ඵාර ඳෘතජනඹන් විසින් දුේ ව භ ව ගම් ඳිංච්ේන්ධඹ රැේ ැනීභටත්,
බනා තගේ බලුතින් රැබීභටත් කුර බකුර ේමූ රැ් ේයයි. ඒා ංථ ාය නම්
ගද. ගභගම ර්තභාන, බනා ත ඳිංච්ේන්ධඹන් උගදා ේයනු රඵන ිං්ේාය
නම් ව ගරෞකිේ කුර බකුර ගච්තනාගය (ළිිං ඳද) බවිදයා ගවමතුගන් භ වට
නී. භතු බගේ උඳතේට ගවමතුන්ගන් ගභභ ිං්ේාය නම් ව බතීත ේමූඹන්ඹ.
පුඤථඤාභි ංථ ාය, අපුඤථඤාභි ංථ ාය, ආහනඤථජාභි ංථ ාය, ාඹ ංථ ාය,
චී ංථ ාය, චිත්ත ංථ ාය ඹනුගන් ිංඛ්ායඹන් ඹාේාය ගද. ේාභාචය
කුර ේමූ රැ්ේර නිා කුර විඳාේ ච වඛු විඤ්ඤාණඹ උඳදී. බකුර ේර්භ රැ්
ේශ නිා බකුර විඳාේ ච වඛු විඤ්ඤාණඹ උඳදී. “ගදඳ් විඤ්ඤාණඹන්” ැනභ
ගම් නයින් දත යුතුඹ.
බගඹන් බඹට උඳත ව ග න දිඹ වැකි ්බාගඹන් යුතු බගේ
ඳශමුන සිත ප්රති්ධි විඤථඤාණඹ නම් ගද. (ේමූා දී නික ති තුන භගින් ) පති්ධි,
බිං , චුති ඹන වීථි මු වත සිත් “ විඳා භහනෝ විඤථඤාණ” නම් න බතය
කුල් බකුල් ලගඹන් සිදුන ඳිංච විඤ්ඤාණ, ම්ඳටිච්ඡණ ,න්තීයණ,
තදායම්භණ ඹන සිත් ේමූ ගවත් “විඳා විඤථඤාණ” නම් ගද. එනම්, ගඳය
බඹේ දී ේයන රද, ත්භන් බගේ දී විඳාේ ාය රඵා ගදන ේමූ සිත් “අතීත ර්ම
විඤථඤාණ” නම් ගද. චක්ඛු විඤථඤාණඹ, හෝත විඤථඤාණඹ, ඝාණ විඤථඤාණඹ,
ජිේවා විඤථඤාණඹ, ාඹ විඤථඤාණඹ, භහනෝ විඤථඤාණඹ ඹනුගන් විඤ්ඤාණ
ඹාේාය ගද. කුර විඤ්ඤාණ, බකුර විඤ්ඤාණ, ක්රිඹා විඤ්ඤාණ නාහී
“අවිඳා විඤථඤාණ” නම් ගද. ේමූඹ ේශවුන්ටභ ක  එභ ේමූඹට ම්ඵන්ධ
ගනොවන්ට එභ ේමූගේ විඳාේ ඇති ගනොගද. ේමූඹ නම් ව ගවමතු ඇති ේල්හී
විඳාේ විඤ්ඤාණඹ නම් ව පරඹ ඳවශ ගද. උද්ධච්ච, විචිකිච්ඡා වා බභිජ්ඣා සිත්
භගින් පති්ධි විඳාේ ග න දිඹ ගනොවැේ.
පති්ධි විඳාේ සිත ගවමතුගන් ගසු චචතසිේ නාභ වා ර්මජ රඳ
ඳභණ ව ඳවශ ගද. පෘත්ති විඳාේ ගවමතුගන් ගසු චචතසිේ නාභ ධමූ වා
චතුමුට්ඨානිේ පයඳඹන්භ ඳවශ ගද. විඤ්ඤාණඹ ව නැත්නම් නාභ - පයඳ ඳවශ
ගනොගද. ගින්න ව වට න්නා විට උු සුභ වා එබඳඹ විහිගදන්නා ගම විඤ්ඤාණඹ
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ඳවශ ව විට නාභ වා පයඳ වට නී. ේාභ වා පයඳ බඹන්ගේ විඤ්ඤාණඹන්
ගවමතුගන් නාභ - පයඳ ගදේභ වට නී. බපයඳ බඹන්ගේ විඤ්ඤාණඹන්
ගවමතුගන් නාභ ඳභණ ව ඳවශ ගද. බිංඤ්ඤ බගේ විඤ්ඤාණඹ ව නැත. එහි දී
බතීත බඹට බඹත් ේමූ විඤ්ඤාණ ඵරගඹන් පයඳ ඳභණ ව වට නී. ගදඳ්
විඤ්ඤාණඹන්ට නාහී චිත්තජ පයඳ ඳවශ ේශ ගනොවැකි නිා බානාට න න
විට එභ ච වඛු විඤ්ඤාණ ආදී ඳිංච විඤ්ඤාණ බ්ථාගද දී ඳවශ ගක න් ඳතින
“ ර්මජ රඳඹන්භ” පයඳ ගනුට බයමුණ ගම ත යුතුයි. ේමූජ පයඳඹභ පධාන
ගේොට ඳරිගවණඹ ේශ යුතුයි.
චක්ඛාඹතනඹ,
හෝතාඹතනඹ,
ඝාණාඹතනඹ,
ජිවිවාඹතනඹ,
හපොට්ඨබ්ඵාඹතනඹ, භනාඹතනඹ ඹනුගන් ආඹතන වඹ ව ඇත. ඕඳඳාතිේ
උඳදින ත්ත්ඹන්ට ගභභ ආඹතන සිඹල්ර එේය ඳවශ ගද. භනුයයින්ට චක්ෂු,
ගයත, ඝාණ, ජිදවා ඹන ආඹතන පති්ධි විඤ්ඤාණගඹන් තයන තිගඹහි දී
වටග න එගේොගශෝන තිඹ බානගඹහි දී ඳරිපර්ණත්ඹට ඳැක ගණ්. තිරින්
ත ත්ත්ඹන්ගේද පති්ධිගඹන් ඳසු ඒා වටග න ර්ධනඹ ගද. එඹ “ඇට්ටි
ග ඩිඹ ව ේල් ත න විට ගඳොල් ග ඩිඹ ව න්නා ගමභ” ලීරයඹන් ද ර්ධනඹ
න විට ශාඹතන ම්පර්ණ ගද.
ගභහි නාභ පතයගඹන් පයඳාඹතන වට න්නා ආේායඹ විගව කිීරගම් දී,
ගඳය ගඳය සිත් වා උඳන් චතුමුට්ඨාන පයඳඹන්ට ඳසු ඳසු ඳවශ ව චිත්ත චචතසිේ නාභ්ේන්ධ ධමූ මවඹන් ඳච්ඡාජාත පතය ගර උඳේාය ේයයි. ගභහි
දී ( පති්ධි බ්ථා වැය) පර පයඳඹන් ගඳයාතු ඳවශ වී ගවමතු ධමූගඹය ඳසු
ඳවශ ගද.
පයඳ පතයගඹන් පයඳාඹතන ගේොටගම දී ේරාපීඹ පයඳාඹතනඹන්ට ේරාපීඹ
භවා භතඹන්, ඵරඹ දීගම් “උඳථාම්බ ලක්තිඹ” භගින් උඳේාය ේයයි. ේරාපීඹ
ජීවිත පයඳඹ, ආයක්ෂා ේය ත වැකි “අනුඳාර ලක්තිඹ” භගින් උඳේාය ේයයි.
ේරාපීඹ ඕජා, ආධාය උඳේාය ේශ වැකි “උඳථාම්බ ලක්තිඹ” භගින් උදද
ේයයි. ේරාපීඹ ඕජා පයඳඹන් ේරාපීඹ පයඳාඹතනඹන්ට උඳේාය කිීරගම් දී ආවායජ
ඕජාගහි බනුඵරඹ ඇති විටභ උඳේාය ේශ වැේ.
ඳිංචගයේාය ගරයේඹ නාහි ඇසුරු ේශ වැකි ්තු පයඳඹ ව ඇති විටභ
බදාශ නාභ ධමූඹන් ඳවශ නු ඇත. පති්ධි සිත, තභා භ එේට උඳන් වදඹ
්තු පයඳඹ ඇසුරු ේයග නභ ඳවශ ගද. චුති සිත තභාග න් ආඳ්ට සිත් 17
ේට ේලන් ව සිත වා භ උත්ඳාදඹ රැබ වදඹ ්තු පයඳඹ ඇසුරු ේයග න
ඳවශ ගද. ාභානයගඹන් ඳසු ඳසු ව බිං සිත ගඳය ගඳය ව සිත වා භ
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උඳදින්නා ව වදඹ ්තු පයඳඹ ඇසුරු ගේොටග නභ ඳවශ ගද. ගභගර ඳිංච
විඤ්ඤාණ වැය ඉතිරි භගනයධාතු, භගනයවිඤ්ඤාණ ධාතු නම් ව භනාඹතනඹ
තභාට ගඳය චිත්තක්ෂණඹ වා එේට උඳන් වදඹ ්තු පයඳඹ ඇසුරු ගේොට ඳවශ
ගද.
ගභහිදී ඒ ඒ භක  තර බනු ශාඹතනඹන් ඳවශ න වැටි විබා ගේොට දත
යුතුඹ. ේාභ භමීන්හි නාභ - පයඳ පතයගඹන් ආඹතන වඹභ වට නී. පයඳ භමීන්හි
නාභ පයඳ පතයගඹන් ච වඛු – ගයත – භන ඹන ආඹතන තුන ඳභණ ව වට නී.
බපයඳ භක න් හී පයඳ නැති නිා නාභ පතයගඹන් භනාඹතන ඳභණ ව වට නී.
බඤ්ඤ භක ගේ ආඹතන වගඹන් කිසි වභ ඳවශ ගනොගද.
චක්ඛු ම්පථ, හෝත ම්පථ, ඝාණ ම්පථ, ජිේවා ම්පථ, ාඹ
ම්පථ, භහනෝ ම්පථ ඹනුගන් ්ඳශූඹ ඹාේාය ගද. ඳිංච විඤ්ඤාණ වැය
ගසු වීථි වා වීථි මු වත සිත් භ ගඹගදන ්ඳශූගඹය භගනය ම්ප්ඹ නම් ගද.
බයමුණ වා ැගටන ්බාඹ ප්ඹ යි. ැගටන බයමුණ ව ඇති විටභ ැටීභ නම්
ව ප්ඹ ඳවශ ගද. ච වඛ්ාඹතනඹ නාහී පයඳායම්භණඹ ව බයමුු  ේයග න
ච වඛුද්ාය වීථි, භගනයද්ාය වීථි ඹන චිත්ත වීථීන් ම්ඵන්ධ චිත්ත චචතසිේඹන් ඳතුරුාරනු ළිණි ඳත්නා ව ගභරභ ව ගමඹ. ගසු ආඹතන
ැන ද ගභගම දත යුතුඹ. ේාභ ගරයේගේ ඹාේායඹටභ ්ඳශූඹ ඇති ගද. පයඳ
ගරයේගේ ච වඛු ම්ප්ඹ, ගයත ම්ප්ඹ වා භගනය ම්ප්නඹ ඹන තුන
ඳභණ ව ඇති ගද. බපයඳ ගරයේගේ භගනය ම්ප්ඹ විතය වභ වට නී. ේැඩඳත
ඉදිරිගේ ඇති ඡාඹා ේැඩඳගත් පේට න්නා ගම ච වඛු පාදඹ ඉදිරිගේ ඇති පයඳ
ඡාඹාන් ච වඛු පාදගේ පේට ගද. ච වඛු පාදඹ, පයඳ ඡඹා වා ච වඛු
විඤ්ඤාණඹ ඹන ගභොවුන්ගේ භාගඹන් (එ වවීගභන්) ච වඛු ම්ප්ඹ වට
නී. ඉතිරි ද්ායඹන් ැන ද ගභගම දත යුතුඹ.
චක්ඛු ම්පථජා හේදනා, හෝත ම්පථජා හේදනා, ඝාණ ම්පථජා
හේදනා, ජිේවා ම්පථජා හේදනා, ාඹ ම්පථජා හේදනා, භහනෝ ම්පථජා
හේදනා ඹනුගන් ගදදනා ද ඹාේාය ගද. ච වඛු විඤ්ඤාණ වා ගඹගදන ච වඛු
ම්ප්ඹ ගවමතුගන් ඳවශ ව කුර, බකුර, බයාේෘත, විඳාේ, ක්රිඹා ඹන සිත්
භ ගඹගදන ගදදනා සිඹල්රභ ච වඛු ම්ප්ගඹන්භ නිඳන් ඵැවින් ඒාද
ච වඛු ම්ප්ජා ගදදනා ඹනුගන් වදුන්යි. ච වඛු ම්ප්ඹ නාහි
ඳිංචද්ායාජ්ජන, භගනයද්ායාජ්ජන චිත්ත වීථි ගේශය ද වා සිඹලු සිත් ර
ඳැතිීර ඹයි. ගයතාදී ගසු ද්ායඹන් ැන ද ගම් නයින් දත යුතුඹ. ගිනි ගඳට්ටිඹේ
ගිනි කය ව ්ඳශූ වීගභන් ගින්දය වට න්නා ගම, චක්ෂුයාදී පාද පයඳඹන්හි පයඳ
ඡාඹා දී ආයම්භණඹන් ්ඳශූවීගම් දී ගදදනා වට නී. ්ඳශූඹන් ඇති විටභ
ගදදනා වට න්නා බතය ්ඳශූඹ ව නැති විට ගදදනා ව වට ගනො නී. ගභහිදී
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ඳිංචද්ායාජ්ජන සිත වා ගඹගදන ගදදනා ද ච වඛු ම්ප්ඹ නිා ඳවශ ගද.
ගභඹ පරඹ ඳසු ඳවශ වී ගවමතු ේලන් ඳවශවීභකි. (පුගර්ජාත පතයඹ) ච වඛු
පාදඹ ව ඇති පුද් රඹාගේ න්තානගේ පයඳායම්භණඹ ව ආර්ජනා ේශ වැකි
ඳිංචද්ායාජ්ජන සිත ඳවශ වීභට ඉඩ ඇත. නමුත් ච වඛු පාදඹ නැත්තවුන්ට
එගම පයඳායම්භණඹ ව ආර්ජනා ේශ වැකි ඳිංචද්ායාජ්ජන සිත ඳවශ ගනොගද.
එඵැවින් ඔවුන්ට ච වඛු ද්ාය චිත්ත වීථින් ඳවශ වීභට ්රභඹ ව නැත. ගයතාදී
ගසු ද්ායඹන් ැන ද ඉවත ේරුු  බනු රේා ත යුතුඹ.
රඳ තණ්වා, ද්ද තණ්වා, ගන්ධ තණ්වා, ය තණ්වා, හපොට්ඨබ්ඵ තණ්වා,
ධම්භ තණ්වා ඹනුගන් තණ්වා ඹාේාය ගද. ගම් එ ව එ ව තණ්වාගය ාභ,
බ, විබ ලගඹන් ද ඳවශ ගද.
එනම්,
ේාභ තණ්වා =

්තු ේාභඹට ේැභති න ේාභා්ාදඹ

බ තණ්වා =

ලා්ත දෘ්ඨිඹ වා එේට වට ත් තණ්වා (යා ඹ)

විබ තණ්වා =

උච්ගේද දෘ්ඨිඹ වා එේට වට ත් තණ්වා (යා ඹ)
ඹනුගනි.

තණ්වා නාහී වි්ථාය ආේායඹට ත්ේර 108 ැදෑරුම් ගද. පයඳාදී
තණ්වා ඹ ේාභාදී ආේාය තුගනන් ද ඒා බජ්ජත්ත ඵහිද්ධ ලගඹන් ද එභ
සිඹල්ර සුඛ්, දු වඛ්, උගඳ වඛ්ා ඹන ආේාය තුගනන් ද ඹන ගරසින් එකින් එේ ගුණ
ව ේර සිඹල්ර 108 ව ගද. සුඛ හේදනා නාහී ගවොදයි, ැඳයි ඹබඳ ඹබඳත් ඕනෑඹ
කිඹා ඒ ගේගයහි ත්ත්ඹන් තුර තණ්වා වට නී. දුක්ඛ හේදනා ගනොඉසිඹ
වැකි නිා, ැඳ ඕනෑඹ කිඹා බතීත ැඳ ේයා සිත ඇදී ග ෝ තණ්වා වට නී.
උහඳක්ඛා හේදනා ලාන්ත ව භන්ද සුඛ්්බාඹ ව ඇති නිා ඊටද තණ්වා වට
නී. ලා්ත දෘ්ඨිඹ භගින් බ තණ්වා ද, උච්ගේද දෘ්ඨිඹ භගින් විබ
තණ්වා ද වට නී. තද යවත් උතුභන්ට නාහී ගදදනා ගවමතුගන් තණ්වා
ගනොවට නී. තණ්වා බනුලඹ ලගඹන් ඉතිරි ඇත්තන්ගේ න්තානඹන්හි භ
ගදදනා නිා තණ්වා ඳවශ ගද. යවත් උතුභන්ට, තණ්වා වූාේායගඹන්භ
පහීණ ඇති ඵැවින් ගදදනා පතයගඹන් තණ්වා වට ගනො නී. ගභගම ව ගම්
තණ්වා නාහී, ගරයබඹ, යා ඹ, ඇලීභ, ආදයඹ, ඕනෑේභ, ේෑදය ේභ, ගඳගර්ත
ේභ, ආදී චන ලන් ද වදුන්යි.
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තදින්

න්නා තණ්වා, දෘ්ඨි ගදේ උඳාදාන නම් ගද. එඹ තයාේාය ගද.

එනම්,
1.

ාූලඳාදානඹ

2. දිට්ඨුඳාදානඹ

:- ඳඤ්ච ේාභ බයමුු  ගේගර් ඵරත්, දැඩි, ඇගරන,
ඵැගදන තණ්වා යි.
:- ේමූඹ වා ේමූ පර නැතැයි යදා න්නා ක දිටු ාද
දැඩි න්නා ඵයි

3. සීරබ්ඵතඳාදානඹ :- ග ය ෘත, සුනඛ් ෘත, කු වකුය ෘත ආදිඹ ළිබඳඳැදීගභන්
රින් ක දිඹ වැකිඹැයි දැඩි යදා න්නා ක ථයාදෘ්ඨිඹ යි.
4. අත්තාදඳාදානඹ:- දාේල් ගනොසිඳී ඳතින ආත්භඹ ව ඇතැයි යදා
ැනීභයි. (ගභහිදී ්ේන්ධ ඳවභ ගවය එේ ව ආත්භ නම්
දෘ්ඨිගඹන් ක තයා ව ගම නී.)
උඳාදානඹට වසු න්ගන් ගරෞකිේ(නාභ-පයඳ) ධමූගඹය ඳභණි. ක තයා
දෘඨිේ ැභට තයාේාය උඳාදානගඹයභ ඇති ගද. ගඵෞද්ධාගඵෞද්ධ ැභට
ගදදනාගන් තණ්වා ද ඒ භගින් ේාමඳාදානඹ ද වට නී. ඵහුශැත ගනොව
ඇතැම් ගඵෞද්ධඹන්ට බත්තාදඳාදානඹ ඇති ගද. ැඵෑ ගඵෞද්ධඹන්ට
දිට්ඨඳාදානඹ,
ලරේඵතඳාදානඹ
ඇති
ගනොගද.
බුද්ධ
ලාේයින්ට
ලරේඵතඳාදානඹ ඳවශ වීභ වියරඹ. නාභ, පයඳ - ගවමතු, පර ඳරිගව ේශ ඔඵට
දිට්ඨි, ලරේඵත, බත්තාදඳාදානගඹය ඳවශ වීභ වියර නු ඇත. ේාමඳාදානඹභ
ඳවශ වීභ ඵහුර විඹ වැකිඹ. එඵැවින් බානාගදදී ර්තභාන බගේ තණ්වා නිා
ේාමඳාදානඹ ඳවශ වීභ විතය ව ඵැලීභ පභාණත්ඹ. නමුත් බතීත ගර් ඳවශ
ගනොව උඳාදානඹ ව නැති නිා බතීත බ ඵැලීගම් දී උඳාදාන වතයභ ඳරිගව ේශ
යුතුඹ.
බනා ත බඹන් දවා ගවමතුන උඳාදානඹන්ගේ මුලන්භ සිදු න සියුම් ව
වට ැනීභ තණ්වායි. එඹ ඉතා තදින් ැනීභ උඳාදානඹ යි. තණ්වා ව ේලී
ඳැශෑටිඹ ව ඵඳුඹ. උඳාදානඹ නාහි භවා ෘ වඹ ව ගමඹ. තණ්වා ඳවසුගන්
උදුයා දැම්භ ද උඳාදානඹ උදුයා දැම්භ බලරු නු ඇත. තණ්වා ඇති වීගභන්භ
උඳාදානඹ වට නී. බත්තාදඳාදානාදිඹ ැන ැඩි වි්තය භජ්ඣිභ නි ාඹ ූලර
ඳරිඹාඹ සත්රඹ, ධම්භංගණී අටුා ආදිගඹන් ඵරා ත වැේ.
ඳඤ්ච්ේන්ධඹන් ගේගර් ඵරත් ආලා නම් ව උඳාදානඹ ඇති විට ඒා
රැේ ැනීභටත්, දියුු  ේය ැනීභටත්, බනා තගේ ්ේන්ධ ඳිංචේඹන් රැබීභටත්,
සිදු ේයන විවිධාේාය ව කුරාකුර ේමූ යාියඹ “බ” නම් ගද. බ ආේාය
ගදේකි.
265

I.

ම්භ බඹ :භතු බඹන් වා ගවමතු න, ගඳය බඹන්හී දී ේයන රද කුරාකුර ේමූ
ගවත් බතීත ේමූ නාහි ේර්භ බ නම් ගද. එනම්, භතු බඹන් දවා ේයන
රද පුඤ්ඤාභි ිං්ේාය, බපුඤ්ඤාභි ිං්ේාය, ආගනඤ්ජාභි ිං්ේාය න
ගරෞකිේ කුරාකුර ගච්තනා යාියඹ “ේමූබ” නම් ගද. (බකුර සිත් 12,
ගරෞකිේ සිත් 17, චචතසිේ 52 ඹන ගම් ධමූ යාියඹ ේමූ බ ගද.)

II.

උප්ඳත්ති බඹ :ේමූඹ නිා වට න්නා ව දිය භනුයාදී එ ව ති් බඹන්ගේ ්ේන්ධඹන්හි
ඳවශ වීභ “උප්ඳත්ති බඹ” නම් ගද. එනම්, කුර බකුර ේමූබ නිා ඳවශ
න්නා ව පති්ධි විඳාේ නාභ්ේන්ධ 4, ේමූජ පයඳ 30 උප්ඳත්ති බ නම් ගද.
(ගරෞකිේ විඳාේ සිත් 32, ඒාගේ ගඹගදන චචතසිේ 32, ේමූජ පයඳ 30 ඹන
ගම්ා උප්ඳත්ති බ නම් ගද. ගභහි ේර්භජ පයඳ තිව නාහි ඒ ඒ බඹන් බනු
ගන් විඹ වැකි ඵ ැරකිඹ යුතුඹ) ේාභ, පයඳ, බපයඳ, ඤ්ඤී, බඤ්ඤී,
ගන්ඤ්ඤීනාඤ්ඤී, ඒේගයේාය, චතුගයේාය, ඳිංචගයේාය ඹනුගන්
උප්ඳත්ති බ නඹකි.

ේමූඹේදී මුල් ජන “6” ිංඛ්ාය න බතය “7” න ජනඹ ේමූබ නම්
ගද. ජනඹේ ම්පයු වත ( චිත්ත - චචතසිේ) නාභ ධමූගඹය ිංඛ්ාය න බතය
කුර බකුර ගච්තනාගය ේමූබ නම් ගද. ේමූබඹ ඇත්නම් ඒේාන්තගඹන්භ
උප්ඳත්ති බඹ ද සිදුගද. උඳාදානඹ ව ේලී ේමූ බඹට රඟින් ගවමතුන බතය
උප්ඳත්ති බඹට දුරින් ගවමතු ගද. ඳවශවීභට ගවමතුන්ගන් ේමූ බඹ යි. ඳවශ
න්ගන් උප්ඳත්ති බඹ යි. ේමූ බඹට ගවමතු උඳාදානඹ යි. උප්ඳත්ති බඹට
ගවමතු බතීත ේමූඹ ගවත් ේමූ බඹ යි. ේාභ උඳාදානගඹන් උඳදන ඹම්
ේමූඹ ව ගේගර් නම් එඹ ර්මබඹ යි. ඉන් නිඳන් ්ේන්ධගඹය නාහී උප්ඳත්ති
බඹ යි.
නාභ, පයඳ - ගවමතු, පර භනා ඳරිගව ගේොට බගඵයධ ේශ වැකි බඹට
ේිංඛ්ාවිතයණ විසුද්ධිඹ ඳවශ න බතය ඔවුන්ට ානගේ මුල් ඵැ ත් චුල්ර
හෝතාඳන්න තත්ත්ඹට ඳා ඳත් විඹ වැේ. එඵැවින් ඔවුන් ගන් ේශ ගනොවැකි
සු ති නිඹතඹන් ඵට ඳත් න නිා භතු බඹන්හීදී බඳා ත වීභට ඉඩ නැත.
නමුත් භතු බඹන් බවිනිල්චිත විඹ වැකි ඵැවින් බානා කිීරගම් දී සිඹලුභ සිත්
බානාට ඳාදේ ේය ත යුතුඹ.
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ගදන බඹට බඹත් ්ේන්ධඹන්ගේ ඳශමු ඳවශ වීභ “ජාති” නම් ගද.
එනම්, න බඹේ බලුතින් ඉඳදීභයි. ගභහිදී ේමූ බඹ ජාතිඹට නිඹභ ගවමතු න
බතය උප්ඳත්ති බඹ ජාතිඹට නිඹභ ගවමතු ගනොන ඵ දත යුතුඹ. ත්ත්ඹන්
බතය හීන පමටතාදී විවිධ විභතා ඇති න්ගන් ේමූ බඹභ ජාතිගේ නිඹභ ගවමතු
න නිාඹ.
ජාතිඹ නම් ව ඉඳදීභ ගවමතුගන්භ ජයා – දිීරභ, භයණ – ක ඹඹෑභ, ගයේ –
සිගත් දැවීභ, ඳරිගද් – වඬා ැරපීභ, දු වඛ් – ේායිේ දු ව ගදදනා, ගදයභන් –
භානසිේ ගදදනා, උඳාඹා – සිගත් ගගව ආදී ැඳ ේැශභ නැති දු වඛ්
පුඤ්ජගේ (දු වඛ්්ේන්ධගේ) ඳවශ වීභ සිදු ගද. ම්මුති ගක්ෂමත්රගේ ජාතිඹ නිා දිීරභ,
ක ඹ ඹෑභ ඳරිගව ේශ වැකි බතය, ඳයභාර්ථ ගක්ෂමත්රගේ පයඳ නාභඹන්හි උප්ඳාද,
්ථිති, බිං ඹන ඇතිවීභ, ඳැතීභ, නැතිවීභ ඳරිගව ේශ වැේ. ජාතිඹ ඇත්තහුටභ
ඥාති යනාදිඹ නිා ගයේ, ඳරිගද්, දු වඛ්, ගදයභන්, උඳාඹාගඹය ඳවශ
න මුත් නි වගල්ශී ව ආර්ය්ය උතුභන්ට ජාතිඹ ඳැතුනත් ගයේාදිඹ ඳවශ ගනොගද.
උන්වන්ගමරාට ේායිේ දුේ විතය ව ඇති වීභට ඉඩ ඇත.
ජාතයන්ධඹන් නාහී භ ද, ගනොභ ද, ග ොඩ ද, ර ද, භ බිම් ද, විභ
බිම් ද භනාගම ගනොදැන ගඳොශගද ඹම් ගම වැසිගයක න් පීඩා විඳිත් ද එගමභ
බවිදයාගන් බන්ධ වන් ද කුරාකුර ේමූ රැ් ේයක න් සු ති දු ති ිංඛ්යාත
ය ගනොයි වභා දුගේන් දුේට ඳත් ගත්. බවිදයාගන් බන්ධ වන් විසින්
තණ්වා නාහී ැඳ රැබීගම් ගවමතු ගම දැේ, දුේභ රැ් ේයයි. දුේභ වි ජයා
භයණඹන්ට ඳත්ගද. ඔවුන් ඳිංච්ේන්ධඹ භවත් ැඳඹ ව ගම දකී. ඔවුන්ට ගම්තයම්
ටිනා තත් ගදඹ ව නැති තයම්ඹ. එගවත් සිහි නුණ ඇත්තාට ඳිංච්ේන්ධඹ
තයම් නපුරු ගදඹ ව තත් නැත. ගම් ඹථා තත්ත්ඹ ඳාට ේණ්නාඩිඹ ව ගම, ඇගම
ඳටරඹ ව ගම ා ඇත්ගත් බවිදයාගනි. ත්ත්ඹන් ගේගත ව ජීත්න්නට
ආලා ේශත් ජයා භයණඹන්ට ඳත් ගද. ආලාන් ගවමතුගන් ඹබඳ උඳදී. ගභගම
ගයේ ඳරිගද්ාදීඹ ඇතැම් තුන්ට ැඩිගඹන් ද ඇතැම් තුන්ට බඩුගන් ද ඇති
ගද. පයඳාපයඳ ගරයේ ර ජයා භයණාදිඹ නැත. ඳටිච්ච මුප්ඳාද ධමූඹ ඳැවැදිබඳ
ේය ැනීභට අහන්ධෝඳභාක් ද විසුද්ධි භාගූගේ ද වා ඇත.
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 ඳසු ටවන
බවිජ්ජාදී ගවමතු ධමූ මවඹ ව විසින් ිංඛ්ායාදී පර ධමූ මවඹ ව ම්පර්ණ,
බඩු ව නැති එේයභ එේට ඳවශ ේයවීභ “ඳටිච්ච මුප්ඳාද” නම් ගද. ගභහි
“ඳටිච්ච” ඹනු, “හවේතු ධර්මඹන්ී  ාභ්රිඹ” යි. “මුප්ඳාද” ඹනු, “පර ධර්මඹන්
එ ට එක් වී ඳවශ වීභ” යි. ගභහි “ඳටිච්ච” ඹන ඳදගඹන් ාථත ාද, අහවේතු
ාද, විභ ාද, ත්ති ාද ඹනාදී දෘල්ඨි ාදඹන් බිදී ඹන බතය “මුප්ඳාද” ඹන
ඳදගඹන් උච්හේද ාද, නාථති ාද, අකිරිඹ ාද ඹනාදී දෘල්ඨි ාදඹන් බිඳී ඹනු
ඇත. එනම්, ත්භන් ඇතැම් විදයාඥයින්, ාභාිංියේ පුද් රයින් විසින් ළිබඳ න්නා
උච්ගේද දෘ්ඨි තිේ ගබෞතිේ ාදඹන් ද බිඳී ඹන ඵ දත යුතුඹ.
ද්ාදාිංගිේ ව ගම් ඳටිච්ච මුප්ඳාද ධමූගඹහි බවිදයා – ිංඛ්ායා ගදේ අතීත
බඹටත්, විඤ්ඤාණ– නාභ පයඳ – ශඹතන – ප් – ගදදනා – තණ්වා –
උඳාදාන – බ ඹන බිං බට ර්තභාන බඹටත්, ජාති – ජයා භයණ බිං ගදේ
අනාගත බඹටත් ඹනුගන් ද ර්ගීේයණඹ ේශ වැේ.
ඳටිච්ච මුප්ඳාද ධමූගඹහි අද්ධාන ාර 3, අංග 12, න්ධි 3, ංහක්ෂේඳ 4,
ආ ාය 20, ෘත්ත 3, ූලර 2 ආදිඹ ැන භනා බගඵයධඹ ව රැබීගභන් ධමූ
ඤාණඹ ඩාත් දියුු  නු ඇත. තථා තඹන් වන්ගම විවිධ තැන් රදී නානා
්රභ ලන් ගභභ ඳටිච්ච මුප්ඳාද ධමූඹ ගද්ලනා ේය ඇත. ඒ විවිධාේාය විගනයඹ
ජනඹාට ඔවුන්ගේ චරිතානුකර ධමූාගඵයධ ේයවීභ ළිණිඹ. තද ිංාය ච්රඹ
නාහි ට තුන ව බනු ක්රිඹාත්භේ න ඵ දත යුතුඹ. එනම්,

ක්හල්ල ට්ට
විඳා

ට්ට

ර්ම ට්ට
ේමූ ට්ටඹ
:- ිං්ේාය, ේමූ බ
බතීත බඹ
 වගල්ල ට්ටඹ :- බවිදයා, තණ්වා, උඳාදාන
විඳාේ ට්ටඹ :- විඤ්ඤාණ, නාභපයඳ,ශාඹතන,ප්,ගදදනා(ර්තභාන බඹ)
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ගභගම ගභභ  වගල්ල, ේම්භ, විඳාේ, ඹන ට්ට(ෘත්ත) තුන, ගඳයගශක න්
ය ගනොසිඳී ඳතී. ගම් සිඹල්රභ ේැයගේන යථ ගයයදඹ ව ගම,
ේාරත්රගේදීභ බතය ව නැති ේැයේැගන ඵැවින් ගභඹට “ංාය චක්රඹ”
ඹැයි කිඹනු රැගේ.
ගම් ගරයේගඹහි එේ ගවමතු ව නිා ඳවශ ව එේ පරඹ ව නැත. එේ ගවමතු ව
නිා ඳවශ ව ගඵොගවය පර ද නැත. ගඵොගවය ගවමතන් නිා ඳවශ ව එේ පරඹ ව ද
නැත. හඵොහවෝ හවේතන් නිා ඳවශ ව හඵොහවෝ පරඹන්භ න්නාව. එේ පධාන
ගවමතු ව වා ක ශ ඳතින තත් ගඵගවය ම්පයු වත ධමූඹන් භගින් පර ධමූගඹය
ජනිත ේයයි. “අවිජ්ජා ඳච්චඹා ංඛායා” ආදී තැන් ර එේ ගවමතු ව නිා එ ව
පරඹ ව ඳවශ න්නා ගම ද වා ඇත. එගම ද වා ඇත්ගත් ම්පයු වත ධමූඹන්
බතරින් පධාන ධමූතා ගදේයි. ගද්ලනා බවුල් ගනොවීභ ළිණිත්, ටවා ැනීගම්
ඳවසු ළිණිත් ගභගර පධාන ධර්භතාඹන්භ ඉදිරිඳත් ේය ඇත. ත ද ගද්ලනා
බරිංේායඹ ළිණි, ඒඒ චරිත බනුකර, ගේගර් රට බනුකර, ගභගම පධාන
ගවමතු වා පරඹ ඳභණ ව ද වා ඇත.

✿ඳටිච්ච මුප්ඳාද බානා ්රභගේ දී දැන

ත යුතු නඹ්රභ 4  ව ඇත. එනම්,

1. ඒ ත්ත නඹ :බතීත, ර්තභාන, බනා ත ඹන ේාරත්රගඹහිභ පුද් ර නාභ - පයඳ න්තතිඹ
ගඳය ඳසු ම්ඵන්ධ වී භන් ේයන එේභ පාවඹ ව ගම නුණින් දැකීභ
ඒ ත්ත නඹ ්රභඹ යි. ගභභ නාභ - පයඳ ඳයපුය බනිතය න්තතිඹ ව වුත්
ඉඳදි ඉඳදී බිඳි බිඳී ඹන ඳයම්ඳයා ව ගම, බඛ්ණ්ඩ එේභ දම් ැර ව ගම
ගවමතුගන් පරඹ ද පරගඹන් ගවමතු ද ඇතිගක න් ච්රඹ ව ගම
ගනොනැතී ක්රිඹත්භේ ගද.
ගම් බනු නිසි ගර ගවමතු පර ම්භශූණඹ ේශ විට උච්ගේද දෘ්ඨිඹ දුරු
න බතය ඒේත්ත නඹ ්රභඹ යදා ත ගවොත් ලා්ත දෘ්ටිඹට ග ොදුරු
විඹ වැේ.
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2. නානත්ත නඹ :නාභ පයඳ ධමූඹන්, ඳටිචිච මුප්ඳාද බිං ඹන් එකින් එේ, ගන ගනභ
ඉළිද ඉළිද බිඳි බිඳී ඹන ඳයපුය වභ ඵ නුණින් දැකීභ නානත්ත නඹ ්රභඹ
යි. ගභහි දී ඳඨවි.... පථ.... ආදී නාභ - පයඳ ඳයභාර්ථන් භනා ඳරිගව
ගේොට, ඒා ර වඛ්ණා දී තය ආේායගඹන් ම්භශූණඹ ගේොට, තය
ඝණඹන් ගේ ්බාඹ ටවා ැනීභ භගින් භනා නානත්ත නඹ ්රභඹ
බගඵයධ ේය ත වැේ. ගම් බනු ෑභ ේල්හිභ එ වති් බගේභ
ඳතින්ගන් ඉළිද ඉළිද බිඳි බිඳී ඹන නාභ - පයඳ ඳයපුය ව ක  ආත්භඹ ව
ගනොන ඵ බගඵයධ නු ඇත.
ගම් බනු, නිසි ගර ගවමතු පර ම්භශූණඹ ේශ විට ලා්ත දෘල්ඨිඹ දුරු
න බතය නානත්ත නඹ ්රභඹ යදා ත ගවොත් උච්ගේද දෘ්ඨිඹට
ග ොදුරු නු ඇත.
(නාභ - රඳ න්තතිඹ එ ක් හර පිළිගැීමභ ඒ ත්ත නඹ ක්රභඹ යි.
එ භ න්තතිඹ නාභ රඳඹන්හේ නිතය භාරු වීභ, හනථ වීභ දැීයභ
නානත්ත නඹ ක්රභඹ යි. හභහිදී න්තතිඹ එ ක් වුත් රඳ නාභඹන්
එ ක්භ හනොනු ඇත.)

3. අඵයාඳාය නඹ :ගවමතු ධමූ නාහි පර ධමූඹන් ඳවශ ේයන්නට යාඳාය ගනොේයයි.
නිදව්ඹ. පර ධමූඹන්ද ගවමතු ධමූඹන් ඳවශ ේයන්නට උත්ව ගනොේයයි.
නිදව්ඹ. ගභගම ේයන්ගන ව, ේායේගඹ ව ගභභ නාභ, පයඳ - ගවමතු, පර
ධර්භඹන් බතය කිසි ේගරේත් නැති ඵ නුණින් දැකීභ අඵයාඳාය නඹ
්රභඹ යි. ගභගම ගවමතු ධමූඹන් විසින් පර ධර්භඹන් ද පර ධර්භඹන් විසින්
ගවමතු ධර්භඹන් ද ඇති කිීරභට දයන කිසිභ උත්ාවඹ ව ේර ිං්ේායඹන්
තුශභ නැති බතය සිඹලුභ ධමූතාන් ්බා ව නිඹාභ ධමූානුකශ සිදුගද.
ගම් බනු නිසි ගර ගවමතුපර ම්භශූනඹ ේශ විට ආත්භ දෘ්ඨිඹ තුනී න
බතය බඵයාඳාය නඹ ්රභඹ යදා ටවා ත ගවොත් බකිරිඹ දෘ්ඨිඹට
ග ොදුරු විඹ වැේ.
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4. ඒං ධම්භතා නඹ ක්රභඹ:ඹම් ඹම් ගවමතු ධමූඹන්ට ැශගඳන පර ධමූඹන්භ ඳවශ නු ක , ගවමතන්ට
බදාශ ගනොන පර ධර්භඹන් කිසි ේගරේත් ඳවශ ගනොන ඵ නුණින්
දැකීභ ඒං ධම්භතා නඹ ක්රභඹ යි. බවිදයා – තණ්වා – උඳාදාන–ිංඛ්ාය –
ේමූ ගවමතුගන් විඤ්ඤාණ – නාභ පයඳ – ශාඹතන – ප් – ගදදනා ඹන
පර ධර්භඹන්භ වට න්නා ක  ඒායින් ගනත් ගද්ල් වට ගනො නී.
එඹ “ැල ලන් ගතල් වට ගනො න්නා ගම ඹ.”
ගම් බනු නිසි ගර ගවමතු පර ම්භශූනඹ ේශ විට බගවමතුේ, බකිරිඹ දෘ්ඨි
දුරුන බතය ඒිං ධම්භතා නඹ ්රභඹ යදා ටවා තගවොත් නිඹති
ාදඹට, බගවමතුේ දෘ්ඨිඹට ග ොදුරු විඹ වැේ.
ගභගම ඳටිච්ච මුප්ඳාදඹ නම් ව ගවමතු - පර ධමූඹ ම්භා දිට්ඨි ඤාණ
පඥාගන් ර්තභාන විනිවිද දැේ දැන ැනීභ භගින් ක දිටු, ඳයභත ාදඹන්
ඳයාජඹ ේශ වැේ.
ේමූඹ, ේමූපර, ේමූ ට්ට, ේමූ පෘත්ති, විඳාේ පෘත්ති, ේමූ න්තතිඹ,
විඳාේ න්තතිඹ, ක්රිඹා, ක්රිඹා පර ඹන ගම් සිඹල්රභ ගවමතු – පර
ම්ඵන්ධතාගඹන්භ ඳත්නා නාභ - පයඳ ධමූගඹයභ න්නාව. ාභානය ජනඹා
ගරයේ ම්මුති යවාය ලගඹන් “ේමූ රැ් ේයන්නා, විඳාේ විදින්නා” ඹනුගන්
යවාය ේරත් හවේතු ධර්ම වැය යන්හනක් නැත. පර ධර්ම වැය විඳින්හනක් නැත.
ාභානය ජනඹා ඳිංච්ේන්ධඹන් දවා ත්ත් – පුද් ර – ්ත්රී – පුරු ආදී ගර
ේයන ාභානය යවායඹ “ජනඳද නිරුක්තිඹ” නම් ගද. ඔවුන්ගේ ගභභ
යවායගඹය තණ්වා – දිට්ඨි – භාන ලන් ඵැඳී ඇත. ම්භාදිට්ඨි ඤාණරාභිඹා
ත්ත් – පුද් ර – ්ත්රී – පුරුාදීහු ැඵැවින්භ නැති ඵත් ඒා හුදු පඥප්ති
භාත්රඹන් විතය ව ඵත් දැන නී. නමුත් ඔවුන් “නාභ – පයඳ, එන්න – ඹන්න”
ඹනුගන් ඳයභාර්ථ ලගඹන් යවාය ගනොේය,
පඥප්ති නාභඹන්ග න්භ
යවාය ේයන බතය එහිදී ඔවුන් ඒා තණ්වා – දිට්ඨි – භාන ගර ගනො නී.
එනම්, ම්භා දිට්ඨිඹ ඇත්ගතයද භනු් ගරයේ යවායඹන් න “ගයවාය
පඥප්තිඹභ” ග නඹන ඵ දතයුතුයි.
නාභ පයඳඹන් බතීතගේද, ර්තභානගේද, බනා තගේද ගවමතු පර ම්ඵන්ධඹ
නිාභ ඳතිත්. ගභඹ ඳයම්ඳයා ව ගම බතය ව නෑය, ිං ා ජරඹ ව ගමද,
පදීඳාගරයේඹ ව ගමද, ැර ගනොේැීම න්තති ඳයම්ඳයා ව ගර ඳතී. ඳටිච්ච
මුප්ඳාද ධමූඹ ඹනු නිතය ත්ඹන් ගඳශන ්බාඹකි. ගේශය ව නැති ජාති,
ජයා, යාධි, භයණාදිඹට ඵඳුන් න ්බාඹකි. ගභභ දු වඛ් ච්රඹට වසු ව
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ත්ගඹය ජාතයාදී බනන්ත දු වඛ්ඹන්ට ඵඳුන් ගක න් “ග වකුගද ඵැඳි ග ොනා
ගම” ිංාය ච්රඹ ටා ේැයගේත්. භාධිඹ නම් උය ගරහි ෑගභන් තියුු  ව
මුවත් ව පඥා නැභැති ේඩුගන් ඒ ඳටිච්ච මුප්ඳාදඹ නැභැති ගවමතු පර ච්රඹ
සිලීගභන් ක  කිසිගකුට සිහිගනකිනුදු ය දුකින් ැරවිඹ ගනොවැේ.
ගභභගින් රැගඵන්නා ව ගම් ඳච්චඹ ඳරිේ ව ආදී ඤාණඹන් ඹබඳ ඹබඳත් බාවිතා
ේශ යුතුඹ. නිසි ආේායඹට ගවමතු පර දවභ බධයනඹ ේශගවොත් ංඛාවිතයණ
විසුද්ධිහඹන් පුද් රඹා සුද්ධිඹට ඳත්නු ඇත. එගම ගනොගගතොත් එඹ ඳටිච්ච
මුප්ඳාද ධමූගේ ඇති දුවූර ේභ ව ගනො තභාගේ බානා තුශ ව බඩුඳාඩු වභ
ඹ. ගභඹ ඹබඳ ඹබඳත් බාවිතා ේශ විට දෘ්ඨි විචිකිච්ඡාන් තත් ඹටඳත් නු ඇත.
ඒා ම්පර්ණගඹන් නැගන්ගන් ගයාන් වීගභනි.
ගභහිදී විගලමගඹන්භ තභන්ගේ භතඹ ඳරිදි ගනො ගුරුඋතුභන්
වන්ගමරාග න් නිතය රැගඵන බාද බනුලානා ඹටගත්භ, ධමූානුකර
බානා ේශ යුතුඹ. එගභන්භ නා නා දෘ්ඨි තිේ බප්ඳාඹ පුද් රයින් දුරු ේශ
යුතු බතය භදිටු, ප්ඳාඹ පුද් රයින්භ ගමනඹ ේශ යුතුඹ. තද ෑභ ඉරිඹාඳථ
ම්ඳජඤ්ඤ බ්ථාේදීභ නාභ, පයඳ - ගවමතු, පර ඳරිගව කිීරභට ගඹයගීන්
වන්ගම භත් විඹ යුතුඹ. නාභ පයඳඹන්ගේ ගවමතු පතයඹන් ගවීගභන් තුන්
ේල්හි ඳතින ැේ ිංේා දුරු ේයන ේිංඛ්ාවිතයණ විසුද්ධිඹ භගින් ධම්භට්ඨිති
ඤාණඹ ගවත් පතය ඳරිගව ඤාණඹ, ඹථාභත ඤාණඹ, භය ව දශූනඹ ඳවශ නු
ඇත. ගම් භට්ටගම්දී ේඳු මුදුනේ සිට ඳවත ඵරන්නා ව ගම තභ නුණට ගරයේගේ
ැඵෑ තතු ැටගවනු ඇත. ගභගම ගම් භගින් විදසුන් ඩා ය තතු දැන තය භ
- පර නින් සු බත්ේය ත වැේ.
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රක්ෂණ ය ඳච්චුඳට්ඨාන ඳදට්ඨාන
නාභ පයඳ ඳරිච්ගේද බ්ථාගහි දී වා ඳච්චඹ ඳරිේ ව බ්ථාගහි දී
“නාභ, පයඳ - ගවමතු, පර ිං්ේාය ධමූඹන්” ළිබඳඵ ඹම් ැටහීභ ව ඔඵට රැබුණි.
එගම වුත් ඒා ගේගයහි වරි ආේාය භනා බගඵයධඹ ව රැගඵන්ගන් ඒා
ළිබඳඵ රක්ෂණ ලගඹන් ද, ේෘතයඹ ලගඹන් ද, ැටගවන ආේාය ලගඹන් ද,
ආන්න ේායණඹ ලගඹන් ද ම්භශූනඹ කිීරගභහිදී ඹ. එභගින් ගඹයගීන්
වන්ගමගේ ඥාන ල වතිඹ ත දුයටත් ර්ධනඹ වී, තත් ඉතිරි ඇති ැේ
ිංේාන් ද දුරු වී ඹනු ඇත. එඵැවින් භනා ඉලභකින් යුතු ගම්ා ඳාඩම්
ේයග න, බර්ථ ටවා ත යුතුඹ.
පයඳධමූ, නාභධමූ, ඹන ඳයභාර්ථඹන්ට කිසි විගටේත් තනි ළිහිටා සිටිඹ
ගනොවැකිඹ. ඒා පයඳේරාඳ, නාභේරාඳ ලගඹන් මව, යාිය, ගර ළිහිටා සිටී.
එඹ ධමූතාඹකි. එභ පයඳේරාඳ, නාභේරාඳ එේ එේ ව ඳාා භනා සිහි
නුණින් ඵරා, නිඹභ ඳයභාර්ථ ධමූඹන් ඤාණගඹන් ගන්ේයග න රක්ෂණාදිඹ
ඳරිගව ේශ යුතුඹ. ගභහි ද වා ඇති රක්ෂණ යාදිඹ, ඉතා ගේටිගඹන්, නාක ේ
ද වා ඇත. එගම වු ද භනා සිහි නුණින් බානා ේයන ගඹයගීන් වන්ගමට තභ
ඤාණ ල වතිඹ පුළුල් නවිට ගභභ ේරුු  වි්තාය, ඳැවැදිබඳ, විල්ාන්ත,
බයමුු  නු ඇත.
නාභ, පයඳ - ගවමතු, පර නම් වු ඳයභාර්ථ ධර්භඹන්ගේ ඹථා ්බාඹ
ගනොදැන සිටින තා වේල් ඔහුගේ දෘල්ඨිඹ බළිරිසිදුඹ. ඒාගේ ර වණ යාදිඹ
ඳරිගව කිීරභ තුලන් ඳයභාර්ථ නම් ව එභ මර ධාතන්ගේ තය්බාඹ ටවා ත
වැකි නු ඇත. එවිට ිං්ේායඹන් තුර ඵැ ත් ආත්භ දෘල්ඨි ආදී ක දිටු භති
භතාන්තය ද දුරු ගද. එහිදී ිං්ේායඹන්ගේ ත්රිර වණ ්බාඹ ද භනා
බගඵයධ ේයග න එභගින් නින් සු ද රා ත වැකි නු ඇත.
තභන් බානා ේයන ගේොටට බදාශ රක්ෂණාදිඹ භනා පගුණන ගම
ඳාඩම්ේය තයුතුඹ.

273

රක්ෂණාදී චතුථ විථතයඹ
1. රක්ෂණ : රක්ෂණඹන් නාහී ආේාය ගදේකින් ඇත. එනම්, ාභඤථඤ
රක්ඛණ වා ථබා රක්ඛණ ඹනුගනි.
I.

ාභඤථඤ රක්ඛණ:-බනිතය, දු වඛ්, බනාත්භ ඹන රක්ෂණත්රඹ සිඹලු
ිං්ේායඹන් වා ම්ඵන්ධ ගඳොදු ්බාඹ ඵැවින් ඒා ාභඤ්ඤ
රක්ෂණ නම් ගද. (ගභඹ විදශූනා වා ම්ඵන්ධයි.)

II.

ථබා රක්ඛණ:- නාභ - පයඳ සිඹල්රටභ ාධායණ ගනොව, ගඳොදු
ගනොව, තභාටභ ආගදනිේ ව රක්ෂණ ්බාඹන් ්බා ර වඛ්ණ
නම් ගද.

හම් හදඹා ාය රක්ෂණඹන්හගන් රක්ෂණාදී චතුථ ඳරිග්රවණඹ වා ගනු
රඵන්හන් ථබා රක්ෂණඹයි. (ඳයභාර්ා ධර්මඹන් හේ ැටි, ඒාහේ  ථබාඹ,
ආ ායඹ, තයභ නාහි “ ථබා රක්ණ” නම් හේ)

2. ය ( ෘතයඹ):නාභ පයඳ නම් ව ්කීඹ පරඹන් ළිබඳඵ උදõ උඳේාය
ේශවැකි ඵ යඹ නම් ගද. (නාභ - පයඳ නම් ව පරඹන් රැබීභට
උඳේාය ේශවැකි ඵ ගවත් උඳේාය ේයන ඵ යඹයි. ේයන
ේටයු වත ගවත් ්බා ධමූඹ යඹ නම් ගද.)
 එභ යඹ නාහී ගදඹාේාය ගද. එනම් :යඹ ඹනුයි. එහි,
i.
ii.

ෘතය යඹ :-

ෘතය යඹ වා ම්ඳත්ති

නාභපයඳඹන්හි ේශ යුත්ත (කිච්ච යඹයි.)

ම්ඳත්ති යඹ :- පේට ඇත්තා ව ම්පර්ණ ව ගුණඹන්ග න්
යු වතවීභ. (ගවමතු ම්පර්ණ වීභ)

ගම් ආේාය ගදේභ ගවය එ ව ආේායඹකින් ැටහිඹ වැකිඹ.
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3. ඳච්චුඳට්ඨාන :නාභ - පයඳ ඳයභාර්ථඹන් තත්ත්ාේායගඹන් නුණට ග යචය න,
බයමුු  න ්බාඹ ඳච්චුඳට්ඨානඹ නම් ගද. (ැටගවන ආේායඹ,
ඇති ැටිගඹන් පේට වීභ, බානගඹහි ඇති ගදඹ, පතිපරඹ
ඳච්චුඳට්ඨානඹයි.)
 ඳච්චුඳටඨානඹ ගදඹාේායකින් යු වත ගද. එනම්, “උඳට්ඨාන
ඳච්චුඳට්ඨානඹ වා පර ඳච්චුඳට්ඨානඹ” ඹනුගනි. එහි:I.

උඳට්ඨාන ඳච්චුඳට්ඨානඹ :- නාභපයඳඹන් ඳරිගව ේයනවිට ඒ ඒ
ගඹයගීන්ගේ දැනුගභහි පේටන ්බාඹ යි.

II.

පර ඳච්චුඳට්ඨානඹ:- තභ ගවමතු ධමූඹන් ළිබඳඵ එභ ගවමතු ධමූඹන් වා
භාන ්බා ලගඹන් එභ ගවමතු ධමූඹන් බභිමුඛ්
විඹවැකි ්බාඹ යි. (ේෘතය යඹ නිා රදවැකි පර
ධමූගඹයයි.)

4. ඳදට්ඨාන:ඳයභාර්ථ ධර්භඹන් ඳවශ ේයවිඹ වැකි ශ භ ේායණඹ, ආන්නභ
ේායණඹ ඳදට්ඨානඹ යි. (්ර පරඹන් ඳවශ ේයවිඹ වැකි ේායණඹ ගනො,
ෘජු, ගේලන්භ පර ඳවශ ේයවිඹ වැකි ේායණඹ ඳදට්ඨානඹ යි. එගභන්භ
ඳදනම් ව ේායණඹ ඳදට්ඨානඹයි)
තද ඳදට්ඨාන ඹන්ගනන්, ඒ ඒ ඳයභාර්ථ ධමූඹන් තභ බදාර ගවමතු
ධමූඹන් වා ම්ඵන්ධඹ ව ඇතිඵ දැ වවීභ සිදුේයයි.
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ඳයභාර්ාඹන්හේ රක්ෂණ යාදිඹ (ඳාළි විථතයඹ)
රඳථ න්ධ ාා හ ොට
1. ඳඨවි ධාතු
I. ේ වඛ්රත්ත ර වඛ්ණා
II. ඳතිට්ඨාන යා
III. ම්ඳටිච්ඡන ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. බගම ධාතුත්තඹ ඳදට්ඨානා
2. ආහඳෝ ධාතු
I. ඳේඝයණ ර වඛ්ණා
II. බ්රෑවන යා
III. ිං ව ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. බගම ධාතුත්තඹ ඳදට්ඨානා
3. හත්හජෝ ධාතු
I. උණ්වත්ත ර වඛ්ණා
II. ඳරිඳාචන යා
III. භද්දානුප්ඳාදන ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. බගම ධාතුත්තඹ ඳදට්ඨානා
4. ාහඹෝ ධාතු
I. විත්ථම්බන ර වඛ්ණා
II. මුදීයණ යා
III. බභිනිවාය ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. බගම ධාතුත්තඹ ඳදට්ඨානා
5. චක්ඛු ප්රාද
I. (බ) පයඳාභිඝාතායාව භතප්ඳාද ර වඛ්ණිං
(ආ) දට්ඨුේාභතා නිදානේම්භමුට්ඨාන භතප්ඳාද ර වඛ්ණිං ා
ච වඛු
II. පයගප්සු ආවිඤ්ජන යිං
III. ච වඛු විඤ්ඤාණ් බධායබා ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. දට්ඨුේාභතා නිදාන ේම්භජභත ඳදට්ඨානිං
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6. හෝත ප්රාද
I. (බ) ද්දාභිඝාතායව භතප්ඳාද ර වඛ්ණිං
(ආ) ගයතු ේාභතා නිදාන ේම්භ මුට්ඨාන භතප්ඳාද ර වඛ්ණිං ා
ගයතිං
II. ද්ගද්සු බවිඤ්ජන යිං
III. ගයතවිඤ්ඤාණ් බධාය බා ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. ගයතු ේාභතා නිදාන ේම්භජ භත ඳදට්ඨානිං
7. ඝාණ ප්රාද
I. (බ) න්ධාභිඝාතායව භතප්ඳාද ර වඛ්ණිං
(ආ) ඝායිතුේාභතා නිදාන ේම්භමුට්ඨාන භතප්ඳාද ර වඛ්ණිංා
ඝානිං
II.
න්ගධසු බවිඤ්ජන යිං
III. ඝාණ විඤ්ඤාණ් ආධාය බා ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. ඝායිතුේාභතා නිදාන ේම්භජ භත ඳදට්ඨානිං
8. ජිේවා ප්රාද
I. (බ) යාභිඝාතායව භතප්ඳාද ර වඛ්ණිං
(ආ) ායිතුේාභතා නිදාන ේම්භමුට්ඨාන භතප්ඳාද ර වඛ්ණා ා
ජිදවා
II. යගමසු බවිඤ්ජන යා
III. ජිදවා විඤ්ඤාණ් ආධාය බා ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. ායිතුේාභතා නිදාන ේම්භජ භත ඳදට්ඨානිං
9.

ාඹ ප්රාද
I.

II.
III.
IV.

(බ) ගපොට්ඨේඵාබිඝාතායව භතප්ඳාද ර වඛ්ගණය
(ආ) ඵුසිතුේාභතා නිදාන ේම්භමුට්ඨාන භතප්ඳාද ර වඛ්ගණය
ා ේාගඹය
ගපොට්ඨේගේසු ආවිඤ්ජන යගය
ේාඹ විඤ්ඤාණ් ආධාය බා ඳච්චුඳට්ඨාගනය
ඵුසිතු ේාභතා නිදාන ේම්භජ භත ඳදට්ඨාගනය

10. රඳායම්භණඹ
I. ච වඛු ඳටිවනන ර වඛ්ණිං පයඳිං
II. ච වඛු විඤ්ඤාණ් විඹබා යිං
III. ත්ගම ග යචය ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. චතු භවා භත ඳදට්ඨානිං
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11. ද්දායම්භණ
I. ගයතඳටිවනන ර වඛ්ගණය ද්ගදය
II. ගයතවිඤ්ඤාණ් විඹබා යගය
III. ත්ගම ග යචය ඳච්චුඳට්ඨාගනය
IV. චතු භවා භත ඳදට්ඨාගනය
12. ගන්ධායම්භණ
I. ඝාණ ඳටිවනන ර වඛ්ගණය න්ගධය
II. ඝාණ විඤ්ඤාණ් විඹබා යගය
III. ත්ගම ග යචය ඳච්චුඳට්ඨාගනය
IV. චතු භවා භත ඳදට්ඨාගනය
13. යායම්භණ
I. ජිදවා ඳටිවනන යගය
II. ජිදවා විඤ්ඤාණ් විඹබා යගය
III. ත්ගම ග යචය ඳච්චුඳට්ඨාගනය
IV. චතු භවා භත ඳදට්ඨාගනය
14. ඉත්ථින්ද්රිඹ = ඉත්ථි බා රඳ
I. ඉත්ථිබා ර වඛ්ණිං ඉත්ථින්රිඹිං
II. ඉත්ථී'ති ඳේාන යිං
III. ඉත්ථි ලිං නික ත්ත කුත්තාේප්ඳානිං ේායණබා ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. චතු භවා භත ඳදට්ඨානිං
15. පුරිසින්ද්රිඹ = පුරි බා රඳ
I. පුරි බා ර වඛ්ණිං පුරිසින්රිඹිං
II. පුරිගයති ඳේාන යිං
III. පුරි ලිං නික ත්තිං කුත්තාේප්ඳානිං ේයණ බා ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. චතු භවා භත ඳදට්ඨානිං
16. ජීවිතින්ද්රිඹ = රඳ ජීවිත
I. වජාත පයඳානුඳාරන ර වඛ්ණිං ජීවිතින්රිඹිං
II. ගත්ිං ඳත්තන යිං
III. ගත්ඤ්ගඤම ඨඳන ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. ඹාඳයිතේඵ භත ඳදට්ඨානිං
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17. වදඹ
I.
II.
III.
IV.
18.

ත්ථු
භගනය ධාතු භගනය විඤ්ඤාණධාතනිං නි්ඹ ර වඛ්ණිං වදඹ ත්ථු
තාඤ්ගඤම ධාතනිං ආධායණ යිං
උේඵවන ඳච්චුඳට්ඨානිං
චතු භවා භත ඳදට්ඨානිං

ඵලී ායාවාය
I.
II.
III.
IV.

ඕජා ර වඛ්ගණය ේඵලේාගයය ආවාගයය
පයඳාවයණ යගය
උඳත්ථම්බන ඳච්චුඳට්ඨාගනය
ේඵරිං ේත්ා ආවාරිතේඵ ත්ථු ඳදට්ඨාගනය

19. ආ ා ධාතු
I. පයඳ ඳරිච්ගේද ර වඛ්ණා ආේා ධාතු
II. පයඳ ඳරිඹන්තප්ඳේානා යා
III. (බ) පයඳ භරිඹාදා ඳච්චුඳට්ඨානා
(ආ) බම්ඵුට්ඨ බා ඡිද්ද විය බා ඳච්චුඳට්ඨානා ා
IV. ඳරිච්ඡින්න පයඳ ඳදට්ඨානා
20.

ාඹ විඤථඤත්ති
I.

II.
III.
IV.

බභි වේම්භාදි ඳත්තේ චිත්ත මුට්ඨාන ාගඹය ධාතුඹා වජ
පයඳේාඹ ථම්බන න්ධායණ චරන් ඳච්චගඹො (ාගඹය ධාතු
බධිේානිං චිත්තජ භවා භතානිං) ආේාය විේාගයය ේාඹ විඤ්ඤත්ති
බධිප්ඳාඹප්ඳේාන යා
ේාඹ විප්පන්දන ගවමතුබා ඳච්චුඳට්ඨානා
චිත්ත මුට්ඨාන ාගඹයධාතු ඳදට්ඨානා

21. චී විඤථඤත්ති
I. චී ගදද ඳත්තේ චිත්ත මුට්ඨානා ඳඨවි ධාතුඹා
උඳාදිණ්ණඝට්ඨන් ඳච්චගඹය (ඳඨවි ධාතු බධිේානිං චිත්තජ භවා
භතානිං ) ආේාය විේාගයය චී විඤ්ඤත්ති
II. බධිප්ඳාඹ ඳේාන යා
III. චී ගඝය ගවමතු බා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. චිත්ත මුට්ඨාන ඳඨවි ධාතු ඳදට්ඨානා
22. රඳථ රහුතා
I. බදන්ධතා ර වඛ්ණා පයඳ් රහුතා
II. පයඳානිං රුබා විගනයදන යා
III. රහු ඳරිත්තිතා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. රහු පයඳ ඳදට්ඨානා
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23. රඳථ මුදුතා
I. බථද්ධතා ර වඛ්ණා පයඳ් මුදුතා
II. පයඳානිං ථද්ධබා විගනයදන යා
III. ේඵකිරිඹාසු බවිගයයධිතා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. මුදුපයඳ ඳදට්ඨානා
24. රඳථ ම්භඤථඤතා
I. ලීරය කිරිඹානුකර ේම්භඤ්ඤුබා ර වඛ්ණා පයඳ් ේම්භඤ්ඤතා
II. බේම්භඤ්ඤතා විගනයදන යා
III. බදුේඵර බා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. ේම්භඤ්ඤපයඳ ඳදට්ඨානා
25. රඳථ උඳචඹ
I. ආචඹ ර වඛ්ගණය පයඳ් උඳචගඹය
II. පුේඵන්තගතය පයඳානිං උම්මුජ්ජාඳන යගය
III. (බ) නිඹයාතන ඳච්චුඳට්ඨාගනය
(ආ) ඳරිපුණ්ණ බා ඳච්චුඳට්ඨාගනය ා
IV. උඳචිත පයඳ ඳදට්ඨාගනය
26. රඳථ න්තති
I. ඳත්ති ර වඛ්ණා පයඳ් න්තති
II. බනුප්ඳඵන්ධන යා
III. බනුඳච්ගේද ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. බනුප්ඳඵන්ධේ පයඳ ඳදට්ඨානා
27. රඳථ ජයතා
I. පයඳ ඳරිඳාේ ර වඛ්ණා පයඳ් ජයතා
II. උඳනඹන යා
III. බාානඳ ගභළි න බාාඳ භ ඳච්චුඳට්ඨානා,වීහි පුයාණ බාගය
විඹ
IV. ඳරිඳච්චභාන පයඳ ඳදට්ඨානා
28. රඳථ අනිච්චතා
I. ඳරිගදද ර වඛ්ණා පයඳ් බනිච්ඡතා
II. ිංලදන යා
III. ඛ්ඹ-ඹ ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. ඳරිභිජ්ජභානා පයඳ ඳදට්ඨානා

රඳථ න්ධ

තා හ ොට නිමි.
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විඤථඤාණථ න්ධ ාා හ ොට
1. විඤථඤාණථ න්ධඹ
I. විජානන ර වඛ්ණිං චිත්තිං
II. පුේඵිං භ යිං
III. න්දවන ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. නාභ – පයඳ ඳදට්ඨානිං
නාභ ඳදට්ඨානාිං (බපයඳ බඹ වා)
2. ප්රති්ධි චිත්තඹ
I. ේම්භ, ේම්භ නික ත්ත, තිනික ත්තානිං බඤ්ඤතයායම්භණ විජානන
ර වඛ්ණිං ඳටින්ධි චිත්තිං
II. ඳටින්ධාන යිං
III. න්දවන ඳච්චුඳට්ඨානාිං
IV. නාභ-පයඳ ඳදට්ඨානිං
3. බංග සිත
I. ේම්භ, ේම්භ නික ත්ත, තිනික ත්තානිං බඤ්ඤතයායම්භණ විජානන
ර වඛ්ණිං බිං චිත්තිං
II. බිං යිං
III. න්දවන ඳච්චුඳට්ඨානාිං
IV. නාභ-පයඳ ඳදට්ඨානිං
4. ඳඤථචද්ායාජ්ජන = කිරිඹා භහනෝධාතු
I. ච වඛු විඤ්ඤාණාදී පුගර්චය පයඳාදී විජානන ර වඛ්ණා භගනය ධාතු
II. ආජ්ජන යා
III. පයඳාදී බභිමුේ බා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. බිං විච්ගේද ඳදට්ඨානා (ව උගප් වඛ්ායුතතා ගවයති)

 ආජ්ජන = රඳායම්භණ අයමුණු කිරීභ
I.
II.
III.
IV.

ච වඛු විඤ්ඤාණපුගර්චය පයඳ විජානන ර වඛ්ණා භගනයධාතු
ආජ්ජන යා
පයඳාභිමුඛ්බා ඳච්චුඳට්ඨානා
බිං විච්ගේද ඳදට්ඨානා
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 ආජ්ජන = ද්දායම්භණ අයමුණු කිරීභ
I.
II.
III.
IV.

ගයතවිඤ්ඤාණපුගර්චය ද්ද විජානන ර වඛ්ණා භගනය ධාතු
ආජ්ජන යා
ද්දාභිමුඛ්බා ඳච්චුඳට්ඨානා
බිං විච්ගේද ඳදට්ඨානා

 ආජ්ජන = ගන්ධායම්භණ අයමුණු කිරීභ
I.
II.
III.
IV.

ඝාණ විඤ්ඤාණපුගර්චය න්ධ විජානන ර වඛ්ණා භගනයධාතු
ආජ්ජන යා
න්ධාභිමුඛ්බා ඳච්චුඳට්ඨානා
බිං විච්ගේද ඳදට්ඨානා

 ආජ්ජන = යායම්භණ අයමුණු කිරීභ
I.
II.
III.
IV.

ජිදවා විඤ්ඤාණපුගර්චය ය විජානන ර වඛ්ණා භගනය ධාතු
ආජ්ජන යා
යාභිමුඛ්බා ඳච්චුඳට්ඨානා
බිං විච්ගේද ඳදට්ඨානා

 ආජ්ජන = හපොට්ඨබ්ඵායම්භණ අයමුණු කිරීභ
I.
II.
III.
IV.

ේාඹ විඤ්ඤාණපුගර්චය ගපොට්ඨේඵ විජානන ර වඛ්ණා භගනය ධාතු
ආජ්ජන යා
ගපොට්ඨේඵාභිමුඛ් බා ඳච්චුඳට්ඨානා
බිං විච්ගේද ඳදට්ඨානා

5. චක්ඛු විඤථඤාණ
I. ච වඛුන්නි්සිත පයඳවිජානන ර වඛ්ණිං ච වඛු විඤ්ඤාණිං
II. පයඳ භත්තායම්භණ යිං
III. පයඳාභිමුඛ් බා ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. පයඳායම්භණාඹ කිරිඹාභගනය ධාතුඹා බඳ භඳදට්ඨානිං
6. හෝතවිඤථඤාණ
I. ගයතන්නි්සිත ද්දවිජානන ර වඛ්ණිං ගයතවිඤ්ඤාණිං
II. ද්ද භත්තායම්භණ යිං
III. ද්දාභිමුඛ්බා ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. ද්ධායම්භණාඹ කිරිඹා භගනයධාතුඹා බඳ භ ඳදට්ඨානිං
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7. ඝාණ විඤථඤාණ
I. ඝාණ න්නි්සිත න්ධ විජානන ර වඛ්ණිං ඝාණ විඤ්ඤාණිං
II.
න්ධභත්තායම්භණ යිං
III.
න්ධාභිමුඛ්බා ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV.
න්ධායම්භණාඹ කිරිඹා භගනයධාතුඹා බඳ භ ඳදට්ඨානිං
8. ජිේවා විඤථඤාණ
I. ජිදවා න්නි්සිත ය විජානන ර වඛ්ණා ජිදවා විඤ්ඤාණිං
II. ය භත්තායම්භණ යිං
III. යාභිමුඛ්බා ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. යායම්භණාඹ කිරිඹා භගනයධාතුඹා බඳ භ ඳදට්ඨානිං
9.

ාඹ විඤථඤාණ
I.
II.
III.
IV.

ේාඹ න්නි්සිත ගපොට්ඨේඵ විජානන ර වඛ්ණිං ේාඹ විඤ්ඤාණිං
ගපොට්ඨේඵ භත්තායම්භණ යිං
ගපොට්ඨේඵාභිමුඛ් බා ඳච්චුඳට්ඨානිං
ගපොට්ඨේඵායම්භණාඹ කිරිඹා භගනයධාතුඹා බඳ භ ඳදට්ඨානිං

10. ම්ඳටිච්ෙන = පිළිගැීමභ (විඳා භහනෝ ධාතු)
I. ච වඛු විඤ්ඤාණාදීනිං බනන්තයිං පයඳාදි විජානන ර වඛ්ණිං
භගනයධාතු
II. පයඳාදීනිං ම්ඳටිච්ඡන යා = (පයඳාදී ම්ඳටිච්ඡන යා)
III. තථා බා ඳච්චුඳට්ඨානිං = (පයඳාදී ම්ඳටිච්ඡන බා ඳච්චුඳට්ඨානිං)
IV. ච වඛු විඤ්ඤාණාදී බඳ භ ඳදට්ඨානිං

 රඳායම්භණ පිළිගන්නාව ම්ඳටිච්ෙන සිත (චක්ඛු ද්ාය වීථි)
I.
II.
III.
IV.

ච වඛු විඤ්ඤාණ් බනන්තයිං පයඳායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
භගනයධාතු
පයඳායම්භණ ම්ඳටිච්ඡන යා
පයඳායම්භණ ම්ඳටිච්ඡන බා ඳච්චුඳට්ඨානා
ච වඛු විඤ්ඤාණාඳ භ ඳදට්ඨානා

 ද්දායම්භණ පිළිගන්නාව ම්ඳටිච්ෙන සිත (හෝතද්ාය වීථි)
I.
II.
III.
IV.

ගයතවිඤ්ඤාණ් බනන්තයිං ද්දායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
භගනයධාතු
ද්දායම්භණ ම්ඳටිච්ඡන යා
ද්දායම්භණ ම්ඳටිච්ඡන බා ඳච්චුඳට්ඨානා
ගයතවිඤ්ඤාණාඳ භ ඳදට්ඨානා
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 ගන්ධායම්භණ පිළිගන්නාව ම්ඳටිච්ෙන සිත (ඝාණ ද්ාය වීථි)
I. ඝාණ විඤ්ඤාණ් බනන්තයිං න්ධායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
භගනයධාතු
II.
න්ධායම්භණ ම්ඳටිච්ඡන යා
III.
න්ධායම්භණ ම්ඳටිච්ඡන බා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. ඝාණ විඤ්ඤාණාඳ භ ඳදට්ඨානා
 යායම්භණ පිළිගන්නාව ම්ඳටිච්ෙන සිත (ජිේවා ද්ාය වීථි)
I. ජිදවා විඤ්ඤාණ් බනන්තයිං යායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
භගනයධාතු
II. යායම්භණ ම්ඳටිච්ඡන යා
III. යායම්භණ ම්ඳටිච්ඡන බා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. ජිදවා විඤ්ඤාණාඳ භ ඳදට්ඨානා
 හපොට්ඨබ්ඵායම්භණ පිළිගන්නාව ම්ඳටිච්ෙන සිත ( ාඹ ද්ාය

වීථි)
I.
II.
III.
IV.

ේාඹ විඤ්ඤාණ් බනන්තයිං ගපොට්ඨේඵායම්භණ
ර වඛ්ණා භගනයධාතු
ගපොට්ඨේඵායම්භණ ම්ඳටිච්ඡන යා
ගපොට්ඨේඵායම්භණ ම්ඳටිච්ඡන බා ඳච්චුඳට්ඨානා
ේාඹ විඤ්ඤාණාඳ භ ඳදට්ඨානා

11. න්තීයණ = අහවේතු විඳා භහනෝ විඤථඤාණ ධාතු
I. බගවමතුේ විඳාේ ශායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
න්තීයණාදී කිච්ච භගනය විඤ්ඤාණ ධාතු
II. න්තීයණාදී යා
III. තථාබා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. වදඹ ත්ථු ඳදට්ඨානා
 අහවේතු විඳා න්තීයණ කිච්චා භහනෝ විඤථඤාණ ධාතු
I. පයඳායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
II. න්තීයණ යා
III. න්තීයණ බා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. වදඹ ත්ථු ඳදට්ඨානා
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විජානන

දුවිධාළි

 අහවේතු විඳා න්තීයණ කිච්චා භහනෝ විඤථඤාණ ධාතු
I. ද්දායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
II. න්තීයණ යා
III. න්තීයණ බා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. වදඹ ත්ථු ඳදට්ඨානා
 අහවේතු විඳා න්තීයණ කිච්චා භහනෝ විඤථඤාණ ධාතු
I.
න්ධායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
II. න්තීයණ යා
III. න්තීයණ බා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. වදඹ ත්ථු ඳදට්ඨානා
 අහවේතු විඳා න්තීයණ කිච්චා භහනෝ විඤථඤාණ ධාතු
I. යායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
II. න්තීයණ යා
III. න්තීයණ බා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. වදඹ ත්ථු ඳදට්ඨානා
 අහවේතු විඳා න්තීයණ කිච්චා භහනෝ විඤථඤාණ ධාතු
I. ගපොට්ඨේඵායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
II. න්තීයණ යා
III. න්තීයණ බා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. වදඹ ත්ථු ඳදට්ඨානා
 අහවේතු විඳා න්තීයණ කිච්චා භහනෝ විඤථඤාණ ධාතු
I. ධමූායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
II. න්තීයණ යා
III. න්තීයණ බා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. වදඹ ත්ථු ඳදට්ඨානා
12. හොත්ාඳන = ාධායණා කිරිඹා භහනෝ විඤථඤාණ ධාතු
I. උගඳ වඛ්ා ව තාගවමතුේ කිරිඹා භගනය විඤ්ඤාණ ධාතු
ශායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
II. කිච්චගමන ඳඤ්චද්ායා භගනයද්ාගර්සු ගොත්ථඳනාජ්ජන යා
III. තථාබා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. බගවමතුේ විඳාේ භගනය විඤ්ඤාණ ධාතු බිං ානිං බඤ්ඤතයාඳ භ
ඳදට්ඨානා
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 චක්ඛුද්ාය වීථි හොත්ාඳන
I.
II.
III.
IV.

උගප් වඛ්ා ව තාගවමතුේ කිරිඹා භගනය විඤ්ඤාණ ධාතු
පයඳායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
ගොත්ථඳන යා
තථාබා ඳච්චුඳට්ඨානා (= ගොත්ථඳන බා ඳච්චුඳට්ඨානා)
බගවමතුේ විඳාේ භගනය විඤ්ඤාණ ධාතුනිං බඤ්ඤතයාඳ භ
ඳදට්ඨානා

 හෝතද්ාය වීථි හොත්ාඳන
I.
II.
III.
IV.

උගප් වඛ්ා ව තාගවමතුේ කිරිඹා භගනය විඤ්ඤාණ ධාතු
ද්දායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
ගොත්ථඳන යා
තථාබා ඳච්චුඳට්ඨානා
බගවමතුේ විඳාේ භගනය විඤ්ඤාණ ධාතනිං බඤ්ඤතයාඳ භ
ඳදට්ඨානා

 ඝාණ ද්ාය වීථි හොත්ාඳන
I.
II.
III.
IV.

උගප් වඛ්ා ව තාගවමතුේ කිරිඹා භගනය විඤ්ඤාණ ධාතු
න්ධායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
ගොත්ථඳන යා
තථාබා ඳච්චුඳට්ඨානා
බගවමතුේ විඳාේ භගනය විඤ්ඤාණ ධාතනිං බඤ්ඤතයාඳ භ
ඳදට්ඨානා

 ජිේවා ද්ාය වීථි හොත්ාඳන
I.
II.
III.
IV.



උගප් වඛ්ා ව තාගවමතුේ කිරිඹා භගනය විඤ්ඤාණ ධාතු
යායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
ගොත්ථඳන යා
තථාබා ඳච්චුඳට්ඨානා
බගවමතුේ විඳාේ භගනය විඤ්ඤාණ ධාතනිං බඤ්ඤතයාඳ භ
ඳදට්ඨානා

ාඹ ද්ාය වීථි හොත්ාඳන
I.
II.
III.
IV.

උගප් වඛ්ා ව තාගවමතුේ කිරිඹා භගනය විඤ්ඤාණ ධාතු
ගපොට්ඨේඵායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
ගොත්ථඳන යා
තථාබා ඳච්චුඳට්ඨානා
බගවමතුේ විඳාේ භගනය විඤ්ඤාණ ධාතනිං බඤ්ඤතයාඳ භ
ඳදට්ඨානා
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13. ජන = කුර ජන
I. බනජ්ජසුඛ් විඳාේ ර වඛ්ණිං කුරිං
II. බකුර විද්ධිංන යිං
III. ගයදාන ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. ගඹයනිගය භනසිේාය ඳදට්ඨානිං
I.
II.
III.
IV.

බජ්ජ ඳටිඳ වඛ්ත්තා ා බනජ්ජ ර වඛ්ණගභ කුරිං
ගයදානබා යිං
ඉට්ඨ විඳාේ ඳච්චුඳට්ඨානිං
ගඹයනිගය භනසිේාය ඳදට්ඨානිං

 ජන = අකුර ජන
I.
II.
III.
IV.

ාජ්ජ දු වඛ් විඳාේ ර වඛ්ණිං කුරිං
බනත්ථ ජනන යිං
ිංකිගල් ඳච්චුඳට්ඨානිං
බගඹයනිගයභනසිේාය ඳදට්ඨානිං

I.
II.
III.
IV.

ායයිව බාගතය ා ාජ්ජ ර වඛ්ණිං
ිංකිගල් බා යිං
බනිට්ඨ විඳාේ ඳච්චුඳට්ඨානිං
බගඹයනිගයභනසිේාය ඳදට්ඨානිං

14. තදායම්භණ
I. ශායම්භණ විජානන ර වඛ්ණිං තදායම්භණිං
II. තදායම්භණ යිං
III. තථාබා ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. ජනාඳ භ ඳදට්ඨානිං

 චක්ඛුද්ාය වීථි තදායම්භණ
I.
II.
III.
IV.

පයඳායම්භණ විජානන ර වඛ්ණිං තදායම්භණිං
තදායම්භණ යිං
තථාබා ඳච්චුඳට්ඨානිං (= තදායම්භණ බා ඳච්චුඳට්ඨානිං)
ජනාඳ භ ඳදට්ඨානිං
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 හෝතද්ාය වීථි තදායම්භණාදිඹ
I.

II.
III.
IV.

ද්දායම්භණ විජානන ර වඛ්ණිං තදායම්භණිං - ගඳන්ධායම්භණ විජානන ර වඛ්ණිං තදායම්භණිං - ගඳයායම්භණ විජානන ර වඛ්ණිං තදායම්භණිං - ගඳගපොට්ඨේඵායම්භණ විජානන ර වඛ්ණිං තදායම්භණිං - ගඳධමූායම්භණ විජානන ර වඛ්ණිං තදායම්භණිං - ගඳතදායම්භණ යිං
තථාබා ඳච්චුඳට්ඨානිං (= තදායම්භණ බා ඳච්චුඳට්ඨානිං)
ජනාඳ භ ඳදට්ඨානිං

15. භහනෝද්ායාජ්ජන = භහනෝද්ාය වීථි
I. උගඳ වඛ්ා ව තාගවමතුේ කිරිඹා භගනය විඤ්ඤාණ
ශායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
II. භගනයද්ාගර් ආජ්ජන යා
III. තථාබා ඳච්චුඳට්ඨානා (= ආජ්ජන බා ඳච්චුඳට්ඨානිං)
IV. බිං ාඳ භ ඳදට්ඨානා

 රඳායම්භණඹ අයමුණු
I.
II.
III.
IV.

යන භහනෝද්ායාජ්ජනඹ

උගඳ වඛ්ා ව තාගවමතුේ කිරිඹා භගනය විඤ්ඤාණ
පයඳායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
භගනයද්ාගර් ආජ්ජන යා
තථාබා ඳච්චුඳට්ඨානා (= ආජ්ජන බා ඳච්චුඳට්ඨානා)
බිං ාඳ භ ඳදට්ඨානා

 ද්දායම්භණ ආදිඹ අයමුණු
I.

II.
III.
IV.

ධාතු

යන භහනෝද්ායාජ්ජනඹ

උගඳ වඛ්ා ව තාගවමතුේ කිරිඹා භගනය විඤ්ඤාණ ධාතු
ද්දායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා -ගඳන්ධායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා -ගඳයායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා -ගඳගපොට්ඨේඵායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා -ගඳධමූායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
භගනයද්ාගර් ආජ්ජන යා
තථාබා ඳච්චුඳට්ඨානා (= ආජ්ජන බා ඳච්චුඳට්ඨානා)
බිං ාඳ භ ඳදට්ඨානා
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ධාතු

16. වසිතුප්ඳාද චිත්තඹ
I. ගයභන් ව තාගවමතුේ කිරිඹා ශායම්භණ විජානන ර වඛ්ණා
II. කිච්ච ගමන බයවතිං බනුශාගර්සු ත්ථසු වසිතුප්ඳාදන යා
III. තථාබා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. ඒේන්තගනය වදඹ ත්ථු ඳදට්ඨානා
17. චුති සිත
I. ේම්භ, ේම්භ නික ත්ත, ති නික ත්තානිං බඤ්ඤතයායම්භණ විජානන
ර වඛ්ණිං චුති චිත්තිං
II. චන යිං
III. තථාබා ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. ජන තදාරම්ඵන බාිං ානිං බඤ්ඤතයාඳ භ ඳදට්ඨානිං

විඤථඤාණථඛන්ධ

තා හ ොට නිමි.

හේදනාථ න්ධ ාා හ ොට
1. සුඛ හේදනා
I. ඉට්ඨ ගපොට්ඨේඵානුබාන ර වඛ්ණිං සුඛ්ිං
II. ම්ඳයුත්තානිං උඳ බ්රෑවන යිං
III. ේායිේ බ්ාද ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. ේායින්රිඹ ඳදට්ඨානිං
2. දුක්ඛ හේදනා
I. බනිට්ඨ ගපොට්ඨේඵානුබාන ර වඛ්ණිං දු වඛ්ිං
II. ම්ඳයුත්තානිං ක රාඳන යිං
III. ේායිේාඵාධ ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. ේායින්රිඹ ඳදට්ඨානිං
3. හෝභනථ හේදනා
I. ඉට්ඨායම්භාු බාන ර වඛ්ණිං ගයභන්ිං
II. ඹථාතථාා ඉට්ඨාේාය ම්ගබය යිං
III. ගච්තසිේ බ්ාද ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. ඳ්ද්ධි ඳදට්ඨානිං
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 හනත් ආ ායඹ ට හෝභනථ හේදනා විථතය කිරීභක්
I.
II.
III.
IV.

ාත ර වඛ්ණිං සුඛ්ිං = ගයභන්ිං
ම්භඳයුත්තානිං උඳබ්රෑවන යිං
බනුේ වණ ඳච්චුඳට්ඨානිං
ඳ්ද්ධි ඳදට්ඨානිං

4. හදෝභනථ හේදනා
I. බනිට්ඨායම්භණානුබාන ර වඛ්ණිං ගදයභන්ිං
II. ඹථාතථාා බනිට්ඨාේාය ම්ගබය යිං
III. චචතසිේාඵාධ ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. ඒේන්ගත්ගන් වදඹත්ථු ඳදට්ඨානිං
5. උහඳක්ඛා හේදනා
I. භජ්ඣත්ත ගදදයිත ර වඛ්ණා උගඳ වඛ්ා
II. ම්ඳයුත්තානිං නාති උඳබ්රෑවනා ක රාඳන යා
III. න්තබා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. නිප්පීතිේ චිත්ත ඳදට්ඨානා

 ඣනුහඳක්ඛා = තතිඹ ධයානඹ වා හඹහදන තත්රභජ්ඣත්තතා
I.
II.
III.
IV.

භජ්ඣත්ත ර වඛ්ණා ඣනුගඳ වඛ්ා
බනාගබය යා
බඵයාඳාය ඳච්චුඳට්ඨානා
පීති වියා ඳදට්ඨානා

 අදුක්ඛභ සුඛ = උහඳක්ඛා හේදනා = චතුත්ා ඣානුහඳක්ඛා
I.
II.
III.
IV.

ඉට්ඨාන්ට්ඨ විඳරිතානුබාන ර වඛ්ණා
භජ්ඣත්ත යා
බවිභත ඳච්චුඳට්ඨානා
සුඛ් නිගයයධ ඳදට්ඨානා

හේදනාථඛන්ධ

තා හ ොට නිමි.
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ඤථඤාථ න්ධ ාා හ ොට
1. ඤථඤා චචතසි
I.
II.

III.

IV.

I.
II.
III.
IV.

ඤ්ජානන ර වඛ්ණා ඤ්ඤා
(බ) ඳච්චාභිඤ්ඤාණ යා
(ආ) පුන ඤ්ජානන ඳච්චඹ නික ත්තේයන යා , දාරු ආදීසු
තච්ඡේාදගඹය විඹ
(බ) ඹථා හිත නික ත්ත ගමන බභිනිගදේයණ ඳච්චුඳට්ඨානා
වත්ථි ද්ේ බන්ධා විඹ.
(ආ) ආයම්භණ බගනය ාශ්ව වුට්ඨිතාඹ බචියඨාන ඳච්චුඳට්ඨානා ා
විජ්ජු විඹ.
ඹථා උඳට්ඨිත විඹ ඳදට්ඨානා , තිණ පුරිග වසු ක  ගඳයතේානිං
“පුරිා” තී උප්ඳන්න ඤ්ඤා විඹ.

ඤ්ජානන ර වඛ්ණා ඤ්ඤා,
තගද්ගදතන්ති පුන ඤ්ජානන ඳච්චඹ නික ත්තේයනයා, දාරු
ආදීසු තච්ඡේාදගඹය විඹ
ඹථා හිත නික ත්ත ගමන බභිනිගද ේයණ ඳච්චුඳට්ඨානා, වත්ථි
ද්ේ බන්ධා විඹ.
ඹථා උඳට්ඨිත විඹ ඳදට්ඨානා, තිණ පුරිග වසු ක  ගඳයතේානිං
පුරිාති උප්ඳන්න ඤ්ඤා විඹ.

ඤථඤාථ න්ධ

තා හ ොට නිමි
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ංථ ායථ න්ධ ාා හ ොට
✿වූචිත්ත ාධායණ චචතසි
1. පථ
I.
II.
III.
IV.

ඵුතීති ප්ගය ාඹිං ඵුන ර වඛ්ගණය
ිංඝට්ටන යගය
න්නිඳාත ඳච්චුඳට්ඨාගනය, ගදදනා ඳච්චුඳට්ඨාගනය ා
ආඳාථ ත විඹ ඳදට්ඨාගනය (ආඳාත ත විඹ ඳදට්ඨාගනය)

2. හච්තනා
ගච්තඹතීති ගච්තනා ද්ධිිං බත්තතා ම්ඳයුත්ත ධම්ගම් ආයම්භගණ්
බභින්ධවතීති බගත්රුො
I. ා ගච්තයිත ර වඛ්ණා, ගච්තනාබා ර වඛ්ණාතී බගත්රුො
II. ආයුවන යා
III. ිංවිධාවන ඳච්චුඳට්ඨානා, කිච්ච, ඳයකිච්ච ාධිේා ගජට්ඨසි්
භවා ේඪකි ආදගඹය විඹ.
IV. ගම ඛ්ධත්තඹ ඳදට්ඨානා
බච්චායිේ ේම්භානු්යණදීසු  ඳනාඹිං ම්ඳයුත්තානිං උ්වන
බාගදන ඳත්තභානා ඳාේටා ගවයති.
3. එ ේගතා=භාධි
ආයම්භගණ් චිත්තිං භිං ආධිඹති ම්භා ා ආධිඹති භාධාන
භත්තගභ ා එතිං චිත්ත්ාති භාධි.
I. (බ) ඳාගභො වඛ් ර වඛ්ගණය භාධි
(ආ)බවිාය ර වඛ්ගණය
(ඇ)බවි වගේඳ ර වඛ්ගණය ා
II. වජාතානිං ම්ළිණ්ඩන යගය නවානීඹ වුණ්ණානිං උදේිං විඹ
III. (බ) උඳභ ඳච්චුඳට්ඨාගනය
(ආ) ඤාණ ඳච්චුඳට්ඨාගනය ා
“භාහිගතය ඹථාභතිං ජානාති ඳ්තීති”හි වුත්තිං
IV. විගමගතය සුඛ් ඳදට්ඨාගනය, නිාගත් දීඳච්චින්නිං ඨීති විඹ
ගච්තගයඨිතීති දට්ඨේගඵය
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4. ජීවිත
I.
II.
III.
IV.

I.
II.
III.
IV.

බතත්නා බවිනිභුත්තානිං ධම්භානිං බනුඳාරන ර වඛ්ණිං
ජිවිතගත්න්රිඹිං
ගත්ිං ඳත්තන යිං
ගත්ිං ගේ ඨඳන ඳච්චුඳට්ඨානිං
ඹාඳයීතේඵ ධම්භ ඳදට්ඨානිං පයඳාපයඳ ජිවිතීන්දිඹානිං භාන
ර වඛ්ණාදීිං ත්රුථිං බත්තනා බවිනිභුත්ත ධම්භානන්ති ආව
ම්ඳයුත්ත ධම්භානිං බනුඳාරන ර වඛ්ණිං ජිවිතීන්දිඹිං
ගත්ිං ඳත්තන යිං
ගත්ිංගේ ඨඳන ඳච්චුඳට්ඨානිං
ඹාඳයීතේඵ ධම්භ ඳදට්ඨානිං

5. භනසි ායඹ
තත්රු ආයම්භණඳටිඳාදගේය භන්ක ිං ේගයයති භනසිේාගයය
I. ගය ායණ ර වඛ්ගණය
II.

ම්ඳයුත්තානිං ආයම්භගණ් ම්ඳගඹයජන යගය (ිංගඹයජන යගය)

III.

ආයම්භණාභිමුඛ්බා ඳච්චුඳට්ඨාගනය

IV.

ආයම්භණ ඳදට්ඨාගනය

ිංඛ්ාය වඛ්න්ධ ඳරිඹාඳන්ගනය, ආයම්භණ ඳටිඳාදේත්ගත්න ම්ඳයුත්තානිං
ායථි විඹ දට්ඨේගඵය

✿ප්රකිර්ණ චචතසි වඹ
1. විතක් ඹ
විත වේග වතී ’ති විත වගේය , විත වේනිං ා විත වගේය , ඌවනනති
වුත්තිං ගවයති
I. ාඹිං ආයම්භගණ් චිත්ත් බභිනිගයයඳන ර වඛ්ගණය
II. ආවනන ඳරිඹාවනන යගය
III. ආයම්භගණ් චිත්ත් ආනඹන ඳච්චුඳට්ඨාගනය
IV. බයම්භණ ඳදට්ඨාගනය
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2. විචාය

I.
II.

ආයම්භගණ් ගත්න චිත්තිං විචයතීති විචාගයය , විචායනිංා විචාගයය
බනු ිංචයණත්ති වුත්තිං ගවයති
ාඹිං ආයම්භණානුභජ්ජන ර වඛ්ගණය
තත්රු වජාතානුගඹයජන යගය

III.
IV.

චිත්ත් බනුප්ඳඵන්ධන ඳච්චුඳට්ඨාගනය (බනුප්ඳඵන්ධ ඳච්චුඳට්ඨාගනය)
බයම්භණා ඳදට්ඨාගනය

3. අධිහභොක්ඛ
බධිමුච්චනිං බධිගභො වඛ්ා ගය
I. න්නිට්ඨාන ර වඛ්ගණය
II. බිංප්ඳන යගය
III. නිච්ඡඹ ඳච්චුඳට්ඨාගනය
IV. න්නිගධඹය ධම්භ ඳදට්ඨාගනය (න්නිඨා තේඵ ධම්භ ඳදට්ඨාගනය)
ආයම්භගණ් නිච්චරබාගදන ඉන්ද්රඛීගරය විඹ දට්ඨේගඵය.
4. විරිඹ
I. උ්වන ර වඛ්ණිං (උත්ව ර වඛ්ණිං ) විරිඹිං
II. වජාතානිං උඳත්රුම්බන යිං
III. බිංලදන බා ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. (බ) ිංවිේග ය ගඹයනිගය ඳදහිතීති චනගතය ිංගද ඳදට්ඨානිං
(ආ) විරිඹායම්බ ත්රුථ ඳදට්ඨානිං ා, ම්භා ආයද්ධිං ේඵ ම්ඳත්තීනිං
මරිං ගවයතීති දට්ඨේඵිං
5. පීති
I.
II.
III.
IV.

ළිණඹතීති පීති ා
ම්ළිඹාඹන ර වඛ්ණා
ේාඹ චිත්ත පීණන යා, පයණ යා ා
ඔද ය ඳච්චුඳට්ඨානා
ආයම්භණ ඳදට්ඨානා

6. ෙන්ද
I.
II.
III.
IV.

ඡගදොති ේත්තුේාභතාගේතිං බධිචනිං ත්භා ගය
ේත්තුේාභතා ර වඛ්ගණය ඡගදො (ේත්තුේභයතා ර වඛ්ගණය ඡගදො)
ආයම්භණ ඳරිගේන යගය
ආයම්භගණ්න බත්රේථා ඳච්චුඳට්ඨාගනය
තගද්් ඳදට්ඨානිං
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✿අකුර චචතසි 14
1. හභෝව
I.
II.
III.
IV.

2. අහිරි
I.
II.
III.
IV.

ගභයගවය චිත්ත් බන්ධබා ර වඛ්ගණය බඤ්ඤාණ ර වඛ්ගණය ා
බම්ඳටිගදද යගය, ආයම්භණ බාච්ඡාදන යගය ා
බම්භා ඳටිඳත්ති ඳච්චුඳට්ඨාගනය බන්ධේාය ඳච්චුඳට්ඨාගනය ා
බගඹයනිගයභනසිේාය ඳදට්ඨාගනය ේඵාකුරානිං මුරන්ති
දට්ඨේගඵය

ේාඹ දුච්චරිතාදීහි බජිගුච්ඡන ර වඛ්ණිං බහිරිේිං.බරජ්ජා ර වඛ්ණිංා
බරජ්ජනාේාගර්න ඳාඳානිං ේයන යිං
බරජ්ජනාේාගර්න ඳාඳාගතය බිංගේයචන ඳච්චුඳට්ඨානිං
බත්තනී බ ාය ඳදට්ඨානිං

3. අහනෝත්තප්ඳ
I. ේාඹ දුච්චරිතාදීහි බායජ්ජ ර වඛ්ණිං බගනයත්තප්ඳිං, බනුත්තා ා
ර වඛ්ණිං ා
II. බනුත්තාාේාගර්න ඳාඳානිං ේයණිං යිං
III. බනුත්තාාේාගර්න ඳාඳාගතය බිංගේයචන ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. ඳගර්සු බ ාය ඳදට්ඨානිං
4. උද්ධච්ච
උද්ධත් බාගය (උද්ධත බාගය) උද්ධච්චිං, තිං
I. ගච්තගය බවුඳභ ර වඛ්ණිං ාතාභිඝාණ චරජරිං විඹ.
II. බනට්ඨාන යිං ාතාභිඝාත චරධජ ඳටාේා විඹ.
III. බන්තත්ත ඳච්චුඳට්ඨානිං ඳාානාභිඝාත මුද්ධත බ්භිං විඹ.
IV. ගච්තගය බවුඳගම් බගඹයනිගයභනසිේාය ඳදට්ඨානිං චිත්ත
වි වගේගඳයති දට්ඨේඵිං
ඹ් ධම්භ් ගමන උද්ධතිං ගවයති විත්තතිං, තිං ම්ඳයුත්ත ධම්භ ා,
ගය ධම්ගභය උද්ධච්චිං
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5. හරෝබ
ලුේබන්තී ගත්න ඹිං ා ලුේබති, ලුේබන භත්තගම් ා තන්ති ගරයගබය
I. ගරයගබය ආයම්භණේ වණ ර වඛ්ගණය භ වේටාගල්ගඳය විඹ
II. බභිිං යගය තත්ථ ේඳාගල් ඛිත්ත භිං ගප්ල විඹ
III. බඳරිච්චා ඳච්චුඳට්ඨාගනය ගත්රඤ්ජන යාග ය විඹ
IV. ිංගඹයජනීඹ ධම්ගම්සු බ්ාද ද්න ඳදට්ඨාගනය
ගය තණ්වා නදී බාගදන ේඪභාගනය ලඝගයතා නදී විඹ භවා
මුද්ද බඳාඹ ගම් ගවත්ා ච්ඡතීති දට්ඨේගඵය
6. දිට්ඨි = මිච්ොදිට්ඨි
ක ච්ඡාදිට්ඨීති ආඹාථා දිට්ඨි වියජ්ඣිත්ා වණගතයා විතථා දිට්ඨි
ක ච්ඡාදිට්ඨි, බනත්ථාබත්තා ඳණ්ඩිගත්හි ජිගුච්ඡිතා දිට්ඨීතිළි ක ච්ඡා දිට්ඨි.
ක ච්ඡාිංේප්ඳාදීසූළි. ඒගය නගඹය, බළිච ක ච්ඡා ඳ්න්තිතාඹ, ඹිං ා
ක ච්ඡා ඳ්ති ක ච්ඡා ද්න භත්ත ගම් ා පාති ක ච්ඡා දිට්ඨි.
I. බගඹයනිගය බභිනිගද ර වඛ්ණා ක ච්ඡා දිට්ඨි
II. ඳයාභා යා
III. ක ච්ඡාභිනිගද ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. බරිඹානිං බද්න ේාභතාදි ඳදට්ඨානා ඳයභිං ජ්ජන්ති දට්ඨේඵා
7. භාන
I.
II.
III.
IV.

භඤ්ඤතීති භාගනය
භාගනය උන්නති ර වඛ්ගණය
ම්ඳේ ව යගය
ග වතු ේභයතා ඳච්චුඳට්ඨාගනය
දිට්ඨි විප්ඳයුත්ත ගරයබ ඳදට්ඨාගනය
උම්භාගදය විඹ දට්ඨේගඵය

8. හදෝ
දු්න්ති ගත්න, ඹිං ා දු්ති, දු්න භත්තගම් ා තන්ති
ගදයගය
I. ගදයගය චණ්ඩි වේ ර වඛ්ගණය ඳවටාසිචිගය විඹ
II. (බ) විප්ඳන යගය විනිඳාගතය විඹ
(ආ) බත්තගනය නි්ඹ දවනයගය ා දාේගි විඹ
III. දු්න ඳච්චුඳට්ඨාගනය = (දුන ඳච්චුඳට්ඨාගනය) රද්ගදයේාගය විඹ.
ඳත්ගතය.
IV. ආාත ත්රුථ ඳදට්ඨාගනය, වි ිංට්ඨ පති මුත්තිං විඹ දට්ඨේගඵය
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9. ඉථා
I.
II.
III.
IV.

ඉ්තීති ඉ්ා – ඉ්ාඹනා ඉ්ා
ඉ්ා ඳයම්ඳත්තීනිං උසුඹන ර වඛ්ණා
තත්ගථ බනභියති යා
තගතය විමුඛ්බා ඳච්චුඳට්ඨානා
ඳයම්ඳත්තී ඳදට්ඨානා. ිංගඹයජනන්තී දට්ඨේඵා

10. භච්ෙරිඹ
භච්ඡය බාගය භච්ඡරිඹිං
I. භච්ඡරිඹිං රද්ධානිං ා රභිතේඵානිං ා බත්තගනය ම්ඳත්තීනිං
නිගවන ර වඛ්ණිං.
II. තාිංගේ ඳගර්හි ාධායණ බා බ වඛ්භණ යිං
III. ිංගේයචන ඳච්චුඳට්ඨානිං, ේටුේඤ්වුේථා ඳච්චුඳට්ඨානිං ා
IV. බත්ත ම්ඳත්ති ඳදට්ඨානිං, ගච්තගය විපයඳ බාගයති දට්ඨේඵිං
11. කුක්කුච්ච
කුච්ජිතිං ේතිං කුේතිං, ත් බාගය කු වකුච්චිං
I. කු වකුච්ඡිං ඳච්චානුතාඳ ර වඛ්ණිං
II. ේථාේථානුගයන යිං
III. විප්ඳටිාය ඳච්චුඳට්ඨානිං
ේථාේතඳදට්ඨානිං, දාිංඵයිංවිඹ දට්ඨේඵිං
12. ථීන
I.
II.
III.
IV.

ථීනිං බනු්ාව ර වඛ්ණිං
විරිඹ විගනයදන යිං
ිංසිදන ඳච්චුඳට්ඨානිං
බයති විජභභිේාදීසු (බයති තන්දි විජභභිතාදීසු)
බගඹයනිගයභනසිේාය ඳදට්ඨානිං

13. මිද්ධ
I. ක ද්ධිං බේම්භඤ්ඤතා ර වඛ්ණිං
II. ඕනවන යිං
III. (බ) ලීනතා ඳච්චුඳට්ඨානා
(ආ) ඳරායිේා නිද්දා ඳච්චුඳට්ඨානිං ා
IV. බයතී තන්දි විජම්භිතාදීසු බගඹයනිගයභනසිේාය ඳදට්ඨානිං
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14. විචිකිච්ො
වි තා චිකිච්ඡාති විචිකිච්ඡා. බාිං ා විචිනන්ගතය ඒතාඹ ච්ඡතී කිරභතීති
විචිකිච්ඡා
I. විචිකිච්ඡා ිංඹ ර වඛ්ණිං
II. ේම්ඳන යා
III. (බ) බනිච්ඡඹ ඳච්චුඳට්ඨානා
(ආ) බගන්ේිං  ාව ඳච්චුඳට්ඨානා ා
IV. බගඹයනිගයභනසිේාය ඳදට්ඨානිං
(විචිකිච්ඡාඹ බගඹයනිගයභනසිේාය ඳදට්ඨානිං ඳටිඳත්ති බන්තයාඹ
ේයාති දට්ඨේඵා)

✿හෝබන චචතසි

හ ොට

1. ද්ධා
I. (බ) ද්දවන ර වඛ්ණා
(ආ) ඕේප්ඳන ර වඛ්ණා ා
II. (බ) ඳාදන යා උදේප්ඳාදේ භණි විඹ
(ආ) ඳ වඛ්න්දන යා ා ඔඝුත්තයගණො විඹ
III. (බ) බේාලුසිඹ ඳච්චුඳට්ඨානා
(ආ) බධිමුත්ති ඳච්චුඳට්ඨානා ා
IV. (බ) ද්ගධඹය ත්ථු ඳදට්ඨානා
(ආ) ද්ධම්භ ණාදී ගයතාඳත්ති බිං ඳදට්ඨානා ා වත්ථ විත්ත
බිජානිවිඹ දට්ඨේඵා
2. ති
I.
II.
III.
IV.

බළිරාඳන ර වඛ්ණා ති, උඳේ ණ්වන ර වඛ්ණා ච
බම්ගභයවන යා (බම්ගභයව යා)
ආය වඛ් ඳච්චුඳට්ඨානා, විඹාභි මුඛීබා ඳච්චුඳට්ඨානා ා, (විඹාභි
මුඛ්බා ඳච්චුඳට්ඨානා ා)
ථීය ඤ්ඤා ඳදට්ඨානා, ේාඹාදි තිඳට්ඨාන ඳදට්ඨානා ා
ආයම්භගණ් දශ්විං ඳතිට්ඨිත්තිතාඳන ඒසිේා විඹ. ච වඛු ද්ායාදී
ය වඛ්ණගතය ගදයාරිගේය විඹ ච දට්ඨේඵා.
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3. හිරි
I.
II.
III.
IV.

ඳාඳගතය ජිගුච්ඡන ර වඛ්ණා හිරි
රජ්ජාේාගර්න ඳාඳානිං බේයණ යා
රජ්ජාේාගර්න ඳාඳගතය ිංගේයචන ඳච්චුඳට්ඨානා
බත්ත ාය ඳදට්ඨානා

4. ඔත්තප්ඳ
I. උත්තාන ර වඛ්ණිං ඔත්තප්ඳිං
II. උත්තාාේාගර්න ඳාඳානිං බේායණිං යිං
III. උත්තාාේාගර්න ඳාඳගතය ිංගේයචන ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. ඳය ාය ඳදට්ඨානිං
5. අහරෝබඹ
I. (බ) බගරයගබය ආයම්භගණ් චිත්ත් බගේධ ර වඛ්ගණය
(ආ) බරේ බා ර වඛ්ගණය ා ේභර දගල් ජර බිිංදු විඹ
II. බඳරිගව යගය (බඳරිගවණ යගය) මුත්තභි වඛු විඹ
III. බනරලීන බා ඳච්චුඳට්ඨාගනය, බසුචිම්හි ඳතිත පුරිගය විඹ
IV. ගඹයනිගයභනසිේාය ඳදට්ඨාගනය
6. අහදෝඹ
I. (බ) බගදයගය බචණ්ඩි වේ ර වඛ්ගණය
(ආ) බවිගයයධ ර වඛ්ගණය ා බනුකර ක ත්ගතය විඹ
II. බඝාත විනඹ යගය ඳරිශාබ විනඹ යගය ා චන්දනිං විඹ
III. ගයම්භබා ඳච්චුඳට්ඨාගනය පුණ්ණ චන්ගදය විඹ
IV. ගඹයනිගයභනසිේාය ඳදට්ඨාගනය
7. තත්ර භජ්ඣත්තතා
I. තත්ර භජ්ඣත්තතා චිත්ත චචතසිේානිං භාහිේ ර වඛ්ණා
II. (බ) ඌනාධිේථා නිායණ යා
(ආ) ඳ වඛ්ඳාතුඳච්ගේදන යා ා
III. භජ්ඣත්තබා ඳච්චුඳට්ඨානා චිත්ත චචතසිේානිං බජ්ඣුගඳ වඛ්ණ
ගමන භප්ඳත්තානිං ආජාගනඹයානිං බජ්ඣුගඳ වඛ්න ායථි විඹ
දට්ඨේඵා
IV. භජ්ඣත්තාේාය ද්නිං ඳදට්ඨානා
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8. – 9.
I.
II.
III.
IV.

10. – 11.
I.
II.
III.
IV.

ාඹ ඳථද්ධි, චිත්ත ඳථද්ධි
ේාඹ චිත්ත දයථ වඳභ ර වඛ්ණා ේාඹ චිත්ත ඳ්ද්ධිගඹය
ේාඹ චිත්ත දයථ නිම්භද්දන යා (ේාඹ චිත්ත දයථ නිභද්දන යා)
ේාඹ චිත්තානිං බඳරිපන්දන ලති බා ඳච්චුඳට්ඨානා
(බඳරිපන්දලතිබා ඳච්චුඳට්ඨානා)
ේාඹ චිත්ත ඳදට්ඨානා
ේාඹ චිත්තානිං බවුඳභේය උද්ධච්චාදි කිගල් ඳටිඳ වඛ්භතාති
දට්ඨේඵා

ාඹ රහුතා, චිත්ත රහුතා
ේාඹ චිත්ත රහුතා ේාඹ චිත්ත රුබාවඳභ ර වඛ්ණා
ේාඹ චිත්ත රුබා නිම්භද්දන යා
ේාඹ චිත්තානිං බදන්ධතා ඳච්චුඳට්ඨානා
ේාඹ චිත්ත ඳදට්ඨානා
ේාඹ චිත්තානිං රුබාේය ථීන ක ද්ධාදි කිගල් ඳටිඳ වඛ්භතාති
දට්ඨේඵා

12. – 13. ාඹ මුදුතා, චිත්ත මුදුතා
I. ේාඹ චිත්ත මුදුතා ේාඹ චිත්ත තද්ධබාවඳභන ර වඛ්ණා(ේාඹ
චිත්තත්ථම්බවඳභ ර වඛ්ණා)
II. ේාඹ චිත්ත තද්ධබා නිම්භද්දන යා
III. බප්ඳටිඝාත ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. ේාඹ චිත්ත ඳදට්ඨානා
ේාඹ චිත්තනිං තද්ධබාාේය දිට්ඨි භානාදි කිගල් ඳටිඳ වඛ්භතාති
දට්ඨේඵා
14. – 15. ාඹ ම්භඤථඤතා, චිත්ත ම්භඤථඤතා
I. ේාඹ චිත්ත ේම්භඤ්ඤතා - ේාඹ චිත්ත බේම්භඤ්ඤබා වඳභ
ර වඛ්ණා
II. ේාඹ චිත්තානිං බේම්භඤ්ඤබා නිම්භද්දන යා
III. ේාඹ චිත්තානිං ආයම්භණ ේයණ ම්ඳත්ති ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. ේාඹ චිත්ත ඳදට්ඨානිං ේාඹ චිත්තානිං බේම්භඤ්ඤබා ේයා ගම
නීයණ ඳටිඳ වඛ් භතාති දට්ඨේඵා. තා ඳාදනීඹ ත්ථසු ඳාදාවා
හිත කිරිඹාසු විනිගඹය  වඛ්භ බාාවා සුණ්ණ විසුද්ධි විඹාති
දට්ඨේඵා
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16. – 17.
I.
II.
III.
IV.

18. – 19.
I.
II.
III.
IV.

ාඹ ඳාගුඤථඤතා, චිත්ත ඳාගුඤථඤතා
ේාඹ චිත්ත ඳාගුඤ්ඤතා ේාඹ චිත්තානිං බගේරඤ්ඤබා ර වඛ්ණා
ේාඹ චිත්ත ගේරඤ්ඤ නිම්භද්දන යා
නියාදීන ඳච්චුඳට්ඨානා
ේාඹ චිත්ත ඳදට්ඨානා
ේාඹ චිත්තානිං ගේරඤ්ඤේය බද්ධිඹාදි කිගල් ඳටිඳ වඛ්භතාති
දට්ඨේඵා

ායුජ්ජු ාා, චිත්තුජ්ජු ාා
ේාඹ චිත්තුජ්ජුේථා ේාඹ - චිත්ත බජ්ජ ර වඛ්ණා
ේාඹ - චිත්ත කුටිර බා නිම්භද්දන යා
බජිම්බතා ඳච්චුඳට්ඨානා
ේාඹ චිත්ත ඳදට්ඨානා
ේාඹ චිත්තානිං කුටිරබාාේය භාඹා ාගඨඹයාදි
ඳටිඳ වඛ්භතාති දට්ඨේඵා

කිගල්

✿වියති චචතසි තුන
I.
II.
III.
IV.
ඳාඳ
දට්ඨේඵා

ති්ගයළි චියතිගඹය ේාඹ දුච්චරිතාදි ත්ථනිං බවිති වේභ ර වඛ්ණා
බභද්දන ර වඛ්ණාදි වුත්තිං ගවයති
ේාඹ දුච්චරිතාදි ත්ථුගතය ිංගේයචන යා
බකිරිඹ ඳච්චුඳට්ඨානා
ද්ධාහිගයොත්තප්ඳ බප්ළිච්ඡතාදි ගුණ ඳදට්ඨානා
කිරිඹගතය චිත්ත් විමුඛිබාභතාදි ඳදට්ඨානාති (විමුඛ්බාභතාති)

20. ම්භා ාචා
I. ම්භා ාචා, චී දුච්චරිත ත්රුූනිං බවිති වේභ ර වඛ්ණා
II. චී දුච්චරිත ත්රුථගතො ිංගේයචන යා
III. බකිරිඹ ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. ද්ධා හීගයොත්තප්ඳ බප්ළිච්ඡතාදිගුණ ඳදට්ඨානා
I.
II.
III.
IV.

ම්භා ාචා - මුාාද් බවිති වේභ ර වඛ්ණා
මුා ාදා ිංගේයචන යා
බකිරිඹ ඳච්චුඳට්ඨානා
ද්දා හීගයොත්තප්ඳ බප්ළිච්ඡතාදි ගුණ ඳදට්ඨානා
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21. ම්භා
I.
II.
III.
IV.

ම්භන්ත
ම්භා ේම්භන්ගතය ේාඹ දුච්චරිත ත්රුූනිං බවිති වේභ ර වඛ්ගණය
ේාඹ දුච්චරිත ත්රුථගතො ිංගේයචන යගය
බකිරිඹ ඳච්චුඳට්ඨාගනය
ද්ධා හීගයොත්තප්ඳ බප්ළිච්ඡතාදිගුණ ඳදට්ඨාගනය

ඳාණාතිඳාත
I.
II.
III.
IV.

ාඹ දුථචරිතහඹන් ැශීයභ, නිදසුනක්:–

ම්භා ේම්භන්ගතය ඳාණාතිඳාත් බවිති වේභ ර වඛ්ගණය
ඳාණාතිඳාතා ිංගේයචන යගය
බකිරිඹ ඳච්චුඳට්ඨාගනය
ද්ධා හිරි ඔත්තප්ඳ බප්ළිච්ඡතාදි ගුණ ඳදට්ඨාගනය.

22. ම්භා ආජී
I. ම්භා ආජීගය ක ච්ඡාජී් බවිති වේභ ර වඛ්ගණය
II. ක ච්ඡාජීගතය ිංගේයචන යගය
III. බකිරිඹ ඳච්චුඳට්ඨාගනය
IV. ද්ධා හිරි ඔත්තප්ඳ බප්ළිච්ඡතාදි ගුණ ඳදට්ඨාගනය
1. උද්දි්, ේත් භිං් ඳරිභුඤ්න්, බවිති වේභ ර වඛ්ගණය
ම්භා ආජීගය .
2. උද්දි් ේත් භිං් ඳරිභුඤ්ජනගතො ිංගේයචන යගය
3. බකිරිඹ ඳච්චුඳට්ඨාගනය
4. ද්ධා, හිරි, ඔත්තප්ඳ බප්ළිච්ඡතාදි ගුණ ඳදට්ඨාගනය

✿බ්රවථභ විවාය චචතසි හඹෝ
23. හභත්තා (අහදෝ)
I. හිතාේායප්ඳත්ති ර වඛ්ණ ගභත්තා
II. හිතුඳිංවාය යා
III. ආඝාතවිනඹ ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. ත්තානිං භනාඳ බා ද්න ඳදට්ඨානා ඵයාඳාදුඳගභය ඒති්ා
ම්ඳත්ති , සිගන්ව ම්බගය විඳත්ති.
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24.

රුණා
I.
II.
III.
IV.

25. මුදිතා
I.
II.
III.
IV.

දු වඛ්ාඳනඹනාේායප්ඳත්ති ර වඛ්ණ ේරුණා
ඳයදු වඛ්ා වන යා
බවිහිිංා ඳච්චුඳට්ඨානා
දු වඛ්ාභිභුතානිං බනාථ බා ද්න ඳදට්ඨානා , විහිිංසූඳගභය ත්
භඳත්ති , ගයේ ම්බගය විඳත්ති

ඳගභයදන ර වඛ්ණ මුදිතා
බනි්ාඹන යා
බයති විඝාත ඳච්චුඳට්ඨානා
ත්තානිං භඳත්ති ද්න ඳදට්ඨානා බයති වඳගභය ත්ා
භඳත්ති ඳවා ම්බගය විඳත්ති

26. උහඳක්ඛා බ්රවථභ විවාය (තත්රම්ජ්ඣත්තතා)
I. ත්ගත්සු භජ්ඣත්තාේායප්ඳත්ති ර වඛ්ණා උගඳ වඛ්ා
II. ත්ගත්සු ම්බා ද්න යා
III. ඳටිඝානුනඹ වඳභ ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. “ේම්භ්ේා, ත්තා ගත් ේ් රුචිඹ සූඛිතා ා බවි්න්ති
දු වඛ්ගතය ා මුච්ච්න්ති , ඳත්ත භඳත්තිගතය ා න
ඳරිවායි්න්ති ති එිං ඳත්ත ේම්භ්ේථා ද්න ඳදට්ඨානා.
ඳටිඝානුනඹ
වඳගභො
ත්
ම්ඳත්ති
ග වසිතාඹ
බඤ්ඤානුගඳ වඛ්ාඹ ම්බගය විඳත්ති
27. අහභෝව ඳඤථඤින්දිඹ – ඳඤථඤා
I. (බ) බගභයගවය ඹථාබා ඳටිගදධර වඛ්ගණය
(ආ) බ වඛ්ලත ඳටිගදධර වඛ්ගණය ා , කුල්ා  වඛිත්ත උසු
ඳටිගදගධය විඹ
II. විගඹයබාන යගය ඳදීගඳය විඹ
III. බම්ගභයව ඳච්චුඳට්ඨාගනය බයඤ්ඤ ත සුගද්ගේය විඹ.
I.
II.
III.
IV.

ධම්භ බා ඳටිගදධ ර වඛ්ණා ඳඤ්ඤා
ධම්භානිං බා ඳටිච්ඡාදේ ගභයවාන්ධේාය විද්ධිංන යා
බම්ගභයව ඳච්චුඳට්ඨානා
භාහිගතය ඹථාභතිං ජානාති ඳ්තීති චනගතය ඳන භාධි ත්ා
ඳදට්ඨානිං

ංථ ායථ න්ධ
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තා හ ොට නිමි

ඳටිච්ච මුප්ඳාද හ ොට
1. අවිජ්ජා
I. බඤ්ඤාණ ර වඛ්ණා බවිජ්ජා
II. ම්ගභයවන යා
III. ඡාදන ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. ආ ඳදට්ඨානා
2. ංඛාය
I.
II.
III.
IV.

බභිිංඛ්යණ ර වඛ්ණා , ිංඛ්ායා
ආයුවන යා
ගච්තනා ඳච්චුඳට්ඨානා
බවිජ්ජා ඳදට්ඨානා

ඳටින්ධි ජනනතථ
් ිං ආයුවන්ති ඵයාඳායිං ේගයොන්තීති. ආයුවන යා
3. විඤථඤාණඹ
I. විජානන ර වඛ්ණිං , විඤ්ඤාණිං
II. පුේඵිං භ යිං
III. ඳටින්ධි ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. ිංඛ්ාය ඳදට්ඨානිං, ත්රුායම්භණ ඳදට්ඨානිං ා
4. නාභ රඳහඹහි නාභ=චචතසි
I. නභන ර වඛ්ණිං නාභිං
II. භඳගඹය යිං
III. බවිනිේගබය ඳච්චුඳට්ඨානාිං
IV. විඤ්ඤාණ ඳදට්ඨානිං

 නාභ රඳහඹහි රඳඹ
I.
II.
III.
IV.

රුප්ඳන ර වඛ්ණිං පයඳිං
විකියණ යිං
බඵයාේත ඳච්චුඳට්ඨානිං
විඤ්ඤාණ ඳදට්ඨානිං
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5. ශාඹතන
I. ආඹතන ර වඛ්ණිං ශාඹතනිං
II. ද්නාදි යිං
III. ත්රුථ ද්ාය බා ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. නාභ – පයඳ ඳදට්ඨානිං

 චක්ඛාඹතනඹ
I.
II.
III.
IV.

ආඹතන ර වඛ්ණිං ච වඛ්ාඹතනිං
ද්න යිං
ත්රුථ ද්ාය බා ඳච්චුඳට්ඨානිං
නාභ – පයඳ ඳදට්ඨානිං

 හෝතාඹතනඹ
I. ආඹතන ර වඛ්ණිං ගයතාඹතනිං
II. න යිං
III. ත්රුථ ද්ාය බා ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. නාභ – පයඳ ඳදට්ඨානිං

 ඝානාඹතනඹ
I.
II.
III.
IV.

ආඹතන ර වඛ්ණිං ඝානාඹතනිං
ඝාඹන යිං
ත්රුථ ද්ාය බා ඳච්චුඳට්ඨානිං
නාභ – පයඳ ඳදට්ඨානිං

 ජිේවාඹතනඹ
I.
II.
III.
IV.



ආඹතන ර වඛ්ණිං ජිදවාඹතනිං
ාඹන යිං
ත්රුථ ද්ාය බා ඳච්චුඳට්ඨානිං
නාභ – පයඳ ඳදට්ඨානිං

ාඹාඹතනඹ
I.
II.
III.
IV.

ආඹතන ර වඛ්ණිං ේාඹාඹතනිං
ඵුන යිං
ත්රුථ ද්ාය බා ඳච්චුඳට්ඨානිං
නාභ – පයඳ ඳදට්ඨානිං
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 භනාඹතනඹ
I.
II.
III.
IV.

ආඹතන ර වඛ්ණිං භනාඹතනිං
විජානන යිං (පුේඵිං භ – යිං)
ද්ායබා ඳච්චුඳට්ඨානිං
නාභ – පයඳ ඳදට්ඨානිං

ආඹතන ර වඛ්ණන්ති ඝඨන ර වඛ්ණිං ආඹානිං – තනන ර වඛ්ණිං
ා ආඹතනිං . ඝඨන්නති ච තිං තිං ද්ාරිේ ධම්භ ඳත්තනගම් දට්ඨේඵිං
6. පථ
I.
II.
III.
IV.

ඵුන ර වඛ්ගණය ප්ගය
ිංඝටන යගය
ිං ති ඳච්චුඳට්ඨාගනය
ශාඹතන ඳදට්ඨාගනය

 චක්ඛු ම්පථඹ
I.
II.
III.
IV.

ඵුන ර වඛ්ගණය ච වඛු ම්ප්ගය
ිංඝටන යගය
ිංඝට්ඨති ඳච්චුඳට්ඨාගනය
ච වඛ්ාඹතන ඳදට්ඨාගනය

 හෝතම්පථ
I.
II.
III.
IV.

ඵුන ර වඛ්ගණය ගයතම්ප්ගය
ිංඝටන යගය
ිං ති ඳච්චුඳට්ඨාගනය
ගයතාඹතන ඳදට්ඨාගනය

 ඝාණ ම්පථඹ
I.
II.
III.
IV.

ඵුන ර වඛ්ගණය ඝාණ ම්ප්ගය
ිංඝටන යගය
ිං ති ඳච්චුඳට්ඨාගනය
ඝානාඹතන ඳදට්ඨාගනය

 ජිේවා ම්පථඹ
I.
II.
III.
IV.

ඵුන ර වඛ්ගණය ජිදවා ම්ප්ගය
ිංඝටන යගය
ිං ති ඳච්චුඳට්ඨාගනය
ජිදවාඹතන ඳදට්ඨාගනය
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ාඹ ම්පථඹ
I.
II.
III.
IV.

ඵුන ර වඛ්ගණය ේාඹ ම්ප්ගය
ිංඝටන යගය
ිං ති ඳච්චුඳට්ඨාගනය
ේාඹාඹතන ඳදට්ඨාගනය

 භහනෝ ම්පථඹ
I.
II.
III.
IV.

ඵුන ර වඛ්ගණය භගනය ම්ප්ගය
ිංඝටන යගය
ිං ති ඳච්චුඳට්ඨාගනය
භනාඹතන ඳදට්ඨාගනය

7. හේදනා
I. බනුබන ර වඛ්ණා ගදදනා
II. විඹ ය ම්ගබය යා
III. සුඛ් දු වඛ් ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. ප් ඳදට්ඨානා

 චක්ඛු ම්පථජා හේදනා
I.
II.
III.
IV.

පයඳායම්භණානුබනර වඛ්ණා ච වඛු ම්ප්ජා ගදදනා
විඹ ය ම්ගබය යා
සුඛ් දු වඛ් ඳච්චුඳට්ඨානා
ච වඛු ම්ප් ඳදට්ඨානා

 හෝතම්පථජා හේදනා
I.
II.
III.
IV.

ද්දායම්භණානුබනර වඛ්ණා ගයතම්ප්ජා ගදදනා
විඹ ය ම්ගබය යා
සුඛ් දු වඛ් ඳච්චුඳට්ඨානා
ගයතම්ප් ඳදට්ඨානා

 ඝාණ ම්පථජා හේදනා
I.
II.
III.
IV.

න්ධායම්භණානුබනර වඛ්ණා ඝාණ ම්ප්ජා ගදදනා
විඹ ය ම්ගබය යා
සුඛ් දු වඛ් ඳච්චුඳට්ඨානා
ඝාණ ම්ප් ඳදට්ඨානා
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 ජිේවා ම්පථජා හේදනා
I.
II.
III.
IV.



යායම්භණානුබනර වඛ්ණා ජිදවා ම්ප්ජා ගදදනා
විඹ ය ම්ගබය යා
සුඛ් දු වඛ් ඳච්චුඳට්ඨානා
ජිදවා ම්ප් ඳදට්ඨානා

ාඹ ම්පථජා හේදනා
I.
II.
III.
IV.

ගපොට්ඨේඵායම්භණානුබන ර වඛ්ණා ේාඹ ම්ප්ජා ගදදනා
විඹ ය ම්ගබය යා
සුඛ් දු වඛ් ඳච්චුඳට්ඨානා
ේාඹ ම්ප් ඳදට්ඨානා

 භහනෝ ම්පථජා හේදනා
I.
II.
III.
IV.

ධම්භායම්භණානුබන ර වඛ්ණා භගනයම්ප්ජා ගදදනා
විඹ ය ම්ගබො යා
සුඛ් දු වඛ් ඳච්චුඳට්ඨානා
භගනයම්ප් ඳදට්ඨානා

8. තණ්වා
I. ගවමතු ර වඛ්ණා තණ්වා
II. බභිනන්දන යා
III. බතිත්තිබා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. ගදදනා ඳදට්ඨානා

 රඳ තණ්වා
I.
II.
III.
IV.

ගවමතු ර වඛ්ණා පයඳ තණ්වා
බභිනන්දන යා
බතිත්ති බා ඳච්චුඳට්ඨානා
ච වඛු ම්ප්ජා ගදදනා = ච වඛු ම්ප් ඳච්චඹා ගදදනා
ඳදට්ඨානා

 ද්ද තණ්වා
I.
II.
III.
IV.

ගවමතු ර වඛ්ණා ද්ද තණ්වා
බභිනන්දන යා
බතිත්ති බා ඳච්චුඳට්ඨානා
ගයතම්ප්ජා ගදදනා = ගයතම්ප් ඳච්චඹා ගදදනා
ඳදට්ඨානා
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 ගන්ධ තණ්වා
I.
II.
III.
IV.

ගවමතු ර වඛ්ණා න්ධ තණ්වා
බභිනන්දන යා
බතිත්තිබා ඳච්චුඳට්ඨානා
ඝාණ ම්ප්ජා ගදදනා = ඝාණම්ප් ඳච්චඹා ගදදනා
ඳදට්ඨානා

 ය තණ්වා
I.
II.
III.
IV.

ගවමතු ර වඛ්ණා ය තණ්වා
බභිනන්දන යා
බතිත්ති බා ඳච්චුඳට්ඨානා
ජිදවා ම්ප්ජා ගදදනා = ජිදවා ම්ප් ඳච්චඹා ගදදනා
ඳදට්ඨානා

 හඳොට්ඨබ්ඵ තණ්වා
I.
II.
III.
IV.

ගවමතු ර වඛ්ණා ගඳොට්ඨේඵ තණ්වා
බභිනන්දන යා
බතිත්තිබා ඳච්චුඳට්ඨානා
ේාඹ ම්ප්ජා ගදදනා = ේාඹම්ප් ඳච්චඹා ගදදනා ඳදට්ඨානා

 ධම්භ තණ්වා
I.
II.
III.
IV.

ගවමතු ර වඛ්ණා ධම්භ තණ්වා
බභිනන්දන යා
බතිත්ති බා ඳච්චුඳට්ඨානා
භගනය ම්ප්ජා ගදදනා = භගනයම්ප් ඳච්චඹා ගදදනා
ඳදට්ඨානා

9. උඳාදාන
I.
වන ර වඛ්ණිං උඳාදානිං
II. ආමුඤ්චන යිං
III. තණ්වා දශ්වත්ත දිට්ඨි ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. තණ්වා ඳදට්ඨානිං
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10. බ
I.
II.
III.
IV.

අ)

ේම්භ ේම්භ– පර ර වඛ්ගණය බගය
බාන බන යගය
කුරාකුරාඵයාේත, ඳච්චුඳට්ඨාගනය
උඳාදාන ඳදට්ඨාගනය

ාභ බ
I.
II.
III.
IV.

ේම්භ ර වඛ්ගණය ේාභ බගය
බාන යගය
කුරාකුර ඳච්චුඳට්ඨාගනය
උඳාදාන ඳදට්ඨාගනය

ආ) උප්ඳත්ති බ
I.
II.
III.
IV.

ේම්භ පර ර වඛ්ණා උප්ඳත්ති බගය
බාන යගය
බඵයාේත ඳච්චුඳට්ඨාගනය
උඳාදාන ඳදට්ඨාගනය

11. ජාති
I. තත්රු තත්රු බගද ඳඨභාභිනිේඵත්ති ර වඛ්ණා ජාති
II. නිඹයාතන යා
III. බතීත බගතය ඉධ උම්මුජ්ජනා ඳච්චුඳට්ඨානා
පරගමන දු වඛ් විචිත්තතා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. ේම්භ බ ඳදට්ඨානා
12. (අ) ජයා
I. ඛ්න්ධ ඳරිඳාේ ර වඛ්ණා ජයා
II. භයණූඳනඹන යා
III. ගඹොේඵන විනා ඳච්චුඳට්ඨානා
IV. ජාති ඳදට්ඨානා

(ආ) භයණඹ
I.
II.
III.
IV.

චුති ර වඛ්ණිං භයණිං
විගඹය යිං
විප්ඳා ඳච්චුඳට්ඨානිං
ජයා ඳදට්ඨානා
(ජාති ඳදට්ඨානා)
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(ඇ) හෝ
I.
II.
III.
IV.

බන්ගතය නිජ්ඣානා ර වඛ්ගණය ගයගේය
ගච්තගය ඳරිනිජ්ඣාඹන යගය
බනුගයචන ඳච්චුඳට්ඨාගනය
ඤාති ඵයනාදී ඳදට්ඨාගනය

(ඈ) ඳරිහද්
I.
II.
III.
IV.

රාරප්ඳන ර වඛ්ගණය ඳරිගදගය
ගුණ ගදය ඳටිකිත්තන යගය
ම්බභ ඳච්චුඳට්ඨාගනය
ඤාති ඵයනාදී ඳදට්ඨාගනය

(ඉ) දුක්ඛ =
I.
II.
III.
IV.

ායි

දුක්ඛ

දු වඛ්ිං නාභ ේායිේිං දු වඛ්ිං
තිං ේාඹ පීශන ර වඛ්ණාිං
දුප්ඳඤ්ඤාණිං ගදයභන් ේයන යිං
ේායිේාඵාධා ඳච්චුඳට්ඨානිං
ේායින්රිඹ ඳදට්ඨානිං

(ඊ) හදෝභනථ = චචතසි

දුක්ඛ

ගදයභන්ිං නාභ භානිං දු වඛ්ිං
I. තිං චිත්ත පීශන ර වඛ්ණාිං
II. භගනය විඝාත යිං
III. භාන ඵයාදී ඳච්චුඳට්ඨානිං
IV. වදඹ ත්ථු ඳදට්ඨානිං

(උ) උඳාඹා
උඳාඹාගය නාභ ඤාති යනාදී හි ඵුට්ඨ් බධිභත්තගච්ගතය
දු වඛ්ප්ඳබාවිගතය ගදයගයගේ . ිංඛ්ාය වඛ්න්ධ ඳරිඹාඳන්ගනය ඒගේය
ධම්ගභයති ඒග ව,
I.
II.
III.
IV.

චිත්ත ඳරිදවන ර වඛ්ගණය උඳාඹාගය
ඵයාත්ති ර වඛ්ගණය
නිත්ථුනන යගය
විාද ඳච්චුඳට්ඨාගනය
ඤාති ඵයනාදී ඳදට්ඨාගනය

ඳටිච්ච මුද්ඳාද හ ොට නිමි
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ඳයභාර්ාඹන්හේ රක්ඛණ යාදිඹ (සිංවර විථතයඹ)
 රඳ අටවිථහහි රක්ෂණ ය ආදී ගු
(නිථඳන්න රඳ)
i රක්ෂණ

ii ය ( ෘතය)

iii ඳච්චුඳටඨාන

iv ඳදට්ඨාන

1

ඳඨවි

තද, ේකූ ඵ

ඉතිරි ධාතන්ට
ළිහිටවීභ

ඉතිරි ධාතන්
ළිබඳ ැනීභ

ඉතිරි ධාතු තුන

2

ආගඳය

ැගිීරභ

ර්ධණඹ කිීරභ
(ේ: පය)

ළිඩු ේයන ඵ

ඉතිරි ධාතු තුන

3

ගත්ගජය

උු සුම් ,සිසිල් ඵ

ඳැවීභ

භෘදු ගභොගශො ව
කිීරභ

ඉතිරි ධාතු තුන

4

ාගඹය

ළිම්ගඵන ඵ

ගරවීභ

ඉදිරිඹට ඹැවීභ

ඉතිරි ධාතු තුන

5

ර්ණ

චක්ෂුපාදගඹහි
ැටීභ

එඹටභ
ග ොදුරුන ඵ

තය භවා ධාතු

6

ද්ද

ගයතපාදගඹහි
ැටීභ

එඹටභ
ග ොදුරුන ඵ

තය භවා ධාතු

එඹටභ
ග ොදුරුන ඵ

තය භවා ධාතු

එඹටභ
ග ොදුරුන ඵ

තය භවා ධාතු

7

න්ධ

ඝාණපාදගඹහි
ැටීභ

ආ: ප: ල: ගර
ච වඛු: විඤ් :ට
බයමුු වීභ
ආ: ප: ල: ගර
ගයත: විඤ් :ට
බයමුු වීභ
ආ: ප: ල: ගර
ඝාණ: විඤ් :ට
බයමුු වීභ
ආ: ප: ල: ගර
ජිදවා: විඤ් :ට
බයමුු වීභ

8

ය

ජිදවාපාදගඹහි
ැටීභ

9

ඕජා

ේඵලිංේායාවාය
ඔජා

ආවාය පයඳ ඉඳදවීභ

පයඳඹන්ට රුකුල්
දීභ

බනුබ ේශයුතු ආවාය

10

ජීගත්න්රිඹ

බනුඳාරනඹ ේයන
ඵ

චියේල් ඳැැත්වීභ

ඒා ළිහිටුවීභ

ඳැැත්විඹ යුතු පයඳ

11

ච වෂුපාදඹ

ර්ණ : පය: ැ:
චතුධාතු ඔඳඹ

පයඳගඹහි
එල්ඵ ැනීභ

12

ගයත
පාදඹ

ද්ද : පය: ැ:
චතුධාතු ඔඳඹ

ලේදගඹහි
එල්ඵ ැනීභ

13

ඝාණ
පාදඹ

න්ධ : පය: ැ:
චතුධාතු ඔඳඹ

න්ධගඹහි
එල්ඵ ැනීභ

14

ජිදවා
පාදඹ

ය : පය: ැ:
චතුධාතු ඔඳඹ

යගඹහි
එල්ඵ ැනීභ

15

ේාඹ පාදඹ

්ඳශූ : පය: ැ:
චතුධාතු ඔඳඹ

්ඳගශූඹහි
එල්ඵ ැනීභ

16

වදඹ

භ: ධා:, භ: වි: ධා:
නිශඹවීභ

එභ ධාතන්ට
ආධායවීභ

ඒා දයා සිටීභ

තයභවා ධාතු

17

්ත්රී පයඳඹ

්ත්රී ්බාඹ

්ත්රිඹේැයි
පේාලකිීරභ

්ත්රී රක්ෂණ,
ආේල්ඳ

තයභවා ධාතු

18

පුරු පයඳඹ

පුරු ්බාඹ

පුරුඹේැයි
පේාලකිීරභ

පුරු රක්ෂණ,
ආේල්ඳ

තයභවා ධාතු

(ගු 01)
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ච වඛු
විඤ්ඤාණඹට
ආධායවීභ
ගයත
විඤ්ඤාණඹට
ආධායවීභ
ඝාණ
විඤ්ඤාණඹට
ආධායවීභ
ජිදවා
විඤ්ඤාණඹට
ආධායවීභ
ේාඹ
විඤ්ඤාණඹට
ආධායවීභ

දැකීගම්:ේැ:නිදන්
ගේොට තිබීභ
ඇලගම් : ේැ:නිදන්
ගේොට තිබීභ
ආඝ්රාණ කිීරගම් :
ේැ:නිදන් ගේොට තිබීභ
ය විඳීගම් : ේැ:නිදන්
ගේොට තිබීභ
්ඳශූ : ේැ:නිදන් ගේොට
තිබීභ

(අනිථඳන්න රඳ)
i රක්ෂණ

ii ය ( ෘතය)

iii ඳච්චුඳටඨාන

iv ඳදට්ඨාන

19

ආේාධාතු

පයඳේරාඳ
ගන්කිීරභ

පයඳඹන්ගේ ඉභ
දැ වවීභ

ගනො ෑගන ඵ

ළිරිසිඳින රද
පයඳේරාඳ

20

ේාඹ
විඤ්ඤත්ති

ේාඹ වි්: චිත්: මු:
ාගඹය ධාතු

බදව් ඇ වීභ

ලීරය චරනඹ

චි: මු: ාගඹය
ධාතු

21

චී
විඤ්ඤත්ති

ාේ ගඝයිපත චි: මු:
ඳඨවිධාතු

බදව් පේාලකිීරභ

චී ගඝයඹට ගවමතුවීභ

චි:මු: ඳඨවි
ධාතු

22

රහුතා

ැවැල්ලුඵ

ඵයඵ දුරුකිීරභ

වාක්රිඹා ේශවැකිඵ

ැවැල්ලු පයඳ

23

මුදුතා

භෘදු ගභොගශො ව ඵ

තදඵ දුරුකිීරභ

ෑභ ලාීරරිේ ක්රිඹාටභ
බනත ඵ

භෘදු ගභොගශො ව
පයඳ

24

ේම්භඤ්ඤතා

ේමූනය ඵ

බේමූනයඵ දුරුකිීරභ

ඵරත් ඵ

ේමූනය පයඳ

25

උඳචඹ

නි්ඳන්න පයඳඹන්හි
පථභ වට ැනීභ

පවූාන්තගඹන් භතුේය
පයඳ ඉඳදවීභ

පයඳ ජයා - භයණඹට
ඳැක ණවීභ

ැඩුු  පයඳ

26

න්තති

නි්ඳන්න පයඳඹන්හි
ඳයම්ඳයා ඳැතීභ

පයඳ න්තතිඹ ැරපීභ

එඹ ගනොසි ඳැැත්වීභ

ගනොසි
ඳතින පයඳ

27

ජයතා

නි්ඳන්න පයඳඹන්හි
ගම්ීරභ

භයණඹ ගත
ඳැක ණවීභ

බලුත්ඵ ගන්වීභ

ගම්පය පයඳ

28

බනිච්චතා

නි්ඳන්න පයඳඹන්හි
බිඳීභ

ගනොගඳගනන ඵට
ඳැක ණවීභ

ග වි ග වී, බිඳිබිඳීඹාභ

බිඳි බිඳී ඹන
පයඳ

(ගු 02)
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 අනයභාන චචතසි

ඹන්හි රක්ෂණ ය ආදී ගු

i රක්ෂණ

ii ය ( ෘතය)

iii ඳච්චුඳටඨාන

iv ඳදට්ඨාන

1

ප්

බයමුණ ්ඳශූ
කිීරභ

බ: චි: චච:
වමුේයවීභ

බ:චි:චච:: එේතු
කිීරභ

වමු ව බයමුණ

2 (බ)

ගදනා සුඛ්

ඉ්ට ඳව
ය විඳීභ

:ධ:ඩන ඵ

ේායිේ ආ්ාද

ේාඹපාදඹ

(ආ)

දු වඛ්

බනි්ට ඳව
ය විඳීභ

ේායිේ ආඵාධ

ේාඹපාදඹ

(ඇ)

ගයභන්

ඉ්ට බයමුු 
ය විඳීභ

චචතසිේා්ාදඹ

ේාඹචිත්ත ඳ්ද්ධි

(ඈ)

ගදොභන්

බනි්ට බයමුු 
ය විඳීභ

චචතසිේාඵාධ

වදඹ්තු

(ඉ)

උගඳ වඛ්ා

භැදවත් බයමුු 
ය විඳීභ

ලාන්ත ඵ

ප්රීතිගඹන් ගතොය සිත

(ඊ)

ච: ධයාන
උගඳ වඛ්ා

භැදවත් බයමුු 
ය විඳීභ

භධය්ථ ඵ

බපේටඵ
(ගදදනාගද)

සුඛ් ගදදනාගද
නිගයයධඹ

3

ඤ්ඤා

බයමුණ වැඳිනීභ

නැත වැඳිනීභට
නික ති ැනීභ

ත් නික ති බනු
්ථිය ඵැ ැනීභ

වමු ව ඳරිදි බයමුණ

4

ගච්තනා

: ධ:
ේ්කිීරභ

රැ්කිීරභ

ිංවිධාන කිීරභ

ඉතිරි නාභ්ඛ්න්ධ 3

5

එේාගතා

: ධ:
ගනොවිසියවීභ

ම්ළිණ්ඩණඹ කිීරභ

ගේගර් න්සිඳුවීභ

සුඛ් ගදදනා

6

ජීවිගත්න්රිඹ

: ධ:
බනුඳාරනඹ

ඒා ඳැැත්වීභ

ළිහිටුවීභ

ඹැගඳන : ධමූ

7

භනසිේායඹ

බයමුණ
ගභගනහි ේයවීභ

: ධ: බයමුගණහි
ගඹදවීභ

බයමුණට බභිමුඛ් ඵ

බයමුණ

8

විතකූ

බයමුණට සිත
නැිංවීභ

නැත නැත
නැිංවීභ

සිත බයමුණට
ග නඹාභ

ආඳා ත බයමුණ

9

විචාය

බයමුණ ළිරිභැදීභ

: ධ: නැත නැත
ගඹදවීභ

සිත බතය ව නැති
බයමුගණ් ඳැැත්වීභ

ආඳා ත බයමුණ

10

බධිගභො වඛ්

බයමුගණහි
්ථීය ළිහිටුවීභ

ැේ ගනොකිීරභ

තීයණාත්භේ ඵ

නිල්චිත බයමුණ

11

විරිඹ

: ධ:රට රුකුල්
දීභ

: ධ: ඳවශ
ගනොඵැ් වීභ

ිංගද ඤාණ

12

ප්රීති

: ධ: ළිනවීභ

ඔදැඩැු  ඵ

ළිනන බයමුණ

13

ඡන්ද

බයමුු  ගවීභ

බයමුු  ේැභති න
ඵ

ේැභතින බයමුු 

: ධ:
උත්ාවත්
කිීරභ
බයමුණ
ප්රිඹගර ැනීභ
ේටයුතු කිීරගම්
ේැභැත්ත

: ධ: භරානිේ
කිීරභ
ගේගම ගවය
ඉ්ටායම්භණ
ය විඳීභ
ගේගම ගවය
බනි්ටායම්භණඹ
ය විඳීභ
:ධ:භරානිේ ගනො
කිීරභ,
ගනො ඩන ඵ

(ගු 03)
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 හෝබන චචතසි

ඹන්හි රක්ෂණ ය ආදී ගු

i රක්ෂණ

ii ය ( ෘතය)

iii ඳච්චුඳටඨාන

iv ඳදට්ඨාන
ළිබඳ තවැකි
ගතරුන්
ගුණ
්ථීය කුර
ඤ්ඤා

1

ද්ධා

ගතරුන් ගුණ
ළිබඳ ැනීභ

සිත ඳැවැදවීභ

්ථීය ළිබඳ ැනීභ

2

ති

සිහි එශම සිටීභ

සිත මුරා ගනොවීභ

සිත් ආයක්ෂා

3

හිරි

ඳද ළිබඳකුල් කිීරභ

රැජ්ජාගන් ඳද
ගනොකිීරභ

රැජ්ජා නිා
ඳගන් ගන්වීභ

ආත්භ
ග ෞයඹ

4

ඔත්තප්ඳ

ඳට බඹවීභ

බිගඹන් ඳවු
ගනොකිීරභ

ඵඹ නිා ඳගන්
ගන්වීභ

ඳය ග ෞයඹ

5

බගරයබ

බයමුගණ් ගිජු
ගනොවීභ

භභත්ඹ ගනොකිීරභ

බයමුගණ්
ගනොඇගරන ඵ

ගඹයනිගය
භනසිේායඹ

6

බගදය

බවිරුද්ධ ඵ

චය නැතිකිීරභ

ගෞභයඵ

ගඹයනිගය
භනසිේායඹ

7

තත්රභජ්ඣත්තතා

: ධ: භ
ඳැැත්වීභ

බඩුැඩි ඵ
ැශැ වවීභ

භැදවත්ඵ

භධය්ථ
දැ වභ

8 -9

ේාඹචිත්ත
ඳ්ද්ධි

ේාඹ චිත්ත දාවඹන්
දුරුකිීරභ

ේාඹ චිත්ත
සිසිල්ඵ

ේාඹචිත්ත

10–11

ේාඹචිත්ත
රහුතා

ේාඹ චිත්ත ඵයඵය
දුරුකිීරභ

ේාඹ චිත්ත
ැවැල්ලු ඵ

ේාඹචිත්ත

12 -13

ේාඹචිත්ත මුදුතා

ේාඹචිත්ත

ේාඹචිත්ත
ේම්භඤ්ඤතා

ේාඹ චිත්ත තදඵ
දුරුකිීරභ
ේාඹ චිත්ත
බේමූනයඵ
දුරුකිීරභ

බයමුගණ්
ගනො ැගටන ඵ

14 15

ේාඹ චිත්ත
ැඳත් ඵ

ේාඹචිත්ත

16 17

ේාඹචිත්ත
ඳාගුඤ්ඤතා

ේාඹ චිත්ත ගිරන්ඵ
දුරුකිීරභ

නිගයයගී ඵ

ේාඹචිත්ත

18 19

ේාඹචිත්ත
උජ්ජුේථා

ේාඹ චිත්ත ඇද තිඹ
දුරුකිීරභ

බිංේ ඵ

ේාඹචිත්ත

20

ඳඤ්ඤා

බයමුණ පේට ේයවීභ

ගනොමුරා ඵ

භාධිඹ

21

වියති 3

ේාඹ චිත්ත තදඵ
න්සිඳුවීභ
ේාඹ චිත්ත
බේමූනයඵ
න්සිඳුවීභ
ේාඹ චිත්ත
ගනොගිරන්ඵ
න්සිඳුවීභ
ේාඹ චිත්ත ෘජුඵ
න්සිඳුවීභ
බයමුගණ්
ඹථා්බා
පතිගදධඹ
ේා: දු්:
ගනොයි වභවීභ

ේා:දු්චරිතඹන්ග න්
වැකිලීභ

දුසිරිත් ගනොකිීරභ

ශද්ධාදී ගුණ

22

ගභත්තා

හිතාේාය ඳැැත්භ

හිතත්ඵ දැ වවීභ

චය නැලභ

23

ේරුණා

බනුන්ගේ දු ව
දුරුකිීරභ

ඳයදු ව ගනොඉලභ

බවිහින්ා

24

මුදිතා

ඊෂ්යා ගනොකිීරභ

බයතිඹ නැලභ

25

උගඳ වඛ්ා

ත්ත්ඹන් ගේගයහි
භඵ දැ වවීභ

ඇලීම්, ැටීම්
න්සිඳුවීභ

ේාඹ චිත්ත
ගේගර්
න්සිඳුවීභ
ේාඹ චිත්ත ඵයඵ
න්සිඳුවීභ

බනුන්ගේ ැඳගතහි
පගභයදඹ
ත්ත්ඹන්
ගේගයහි
භැදවත්වීභ
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ත්ත්ඹන්ට
හිතත් වීභ
දුප්ඳතුන්ගේ
බනාථඵ
දැකීභ
බනුන්ගේ
ම්ඳත් දැ වභ
ේමූඹ

 අකුර චචතසි

ඹන්හි රක්ෂණ ය ආදී ගු

i රක්ෂණ

ii ය ( ෘතය)

iii ඳච්චුඳටඨාන

iv ඳදට්ඨාන

1

ගභයව

බඥානඵ

බ:නිසිගර
බගඵයධ ගනොකිීරභ

ැයදි ළිබඳගත්

බගඹයනිගයභනසිේායඹ

2

බහිරිේ

(ඳට) නිර්රජ්ජී
ඵ

නිර්රජ්ජී ඳද කිීරභ

නිර්රජ්ජාගන්
ඳවින් ගන් ගනොවීභ

ආත්භ බග ෞයඹ

3

බගනොත්තප්ඳ

(ඳට) බිඹ
ගනොන ඵ

ගනොබිඹ ඳද කිීරභ

ගනොබිඹ ඳවින්
ගන් ගනොවීභ

ඳය බග ෞයඹ

4

උද්ධච්ච

සිගතහි
ගනොන්සුන් ඵ

භාධි ත ගනොවීභ

ගනොන්සුන් ඵ

බගඹයනිගයභනසිේායඹ

5

ගරයබ

බයමුගණහි ඇලීභ

තදින්භ ඇලීභ

බයමුණ බත්
ගනොවැීරභ

ිංගඹයජනඹන්හි
ආල්ාදඹ

6

දිට්ඨි

බනුණින්
ඵැ ැනීභ

ැයදි ගර තදින්
බල්රා ැනීභ

ැයදි ගම බනුණින්
ඵැලභ

ආර්ය්යඹන් ගනොදකිනු
ේැභැත්ත

7

භාන

උ් ගේොට භැනීභ

ගඵොගවය උ්
ැනීභ

උ් ඵ ේැභති වීභ

දිට්ඨි විපයු වත ගරයබඹ

8

ගදය

ැඩ පරු ඵ

වි හිත ඵ

ගද්රයහී ඵ

ද ආඝාත්තු

9

ඉ්ා

ඳය ම්ඳත් ගනො
ඉලභ

ඊට ගනොේැභති වීභ

එයින් ඉත ඵැලීභ

ඳය ම්ඳත්

10

භච්ඡරිඹ

තභ ම්ඳත්
ැ වීභ

බනුන් වා භවීභ
ගනො ඉලභ

එයින් වැකිගරන ඵ

තභ ම්ඳත්

11

කු වකුච්ච

ඳසුතැවීභ

ගලයේ කිීරභ

සිගතහි බතුට
(විළිබඳය ඵ)

ේශ ගනොේශ
දුසිරිත් සුසිරිත්

12

ථීන
(චිත්තගේ)

වීර්ය්යඹ නැතිඵ
(බනුත්ාව)

වීර්ය්ය නැතිකිීරභ

සිගතහි ඳසුඵැලභ

බගඹයනිගයභනසිේායඹ

13

ක ද්ධ
(චචතසිේර)

බේමූනය ඵ

චච: ල වතිඹ
ඹටකිීරභ

ඈලභෑල ඵ
(බයමුු  ැනීගම්)

බගඹයනිගයභනසිේායඹ

14

විචිකිච්ඡා

ැේඹ

බයමුගණහි සිත
ේම්ඳනඹ වීභ

බවිනිල්චිත ඵ

බගඹයනිගයභනසිේායඹ
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 ඒ ඒ චිත්ත

1

විඤ්ඤාණඹ

2

ඳඤ්චද්ායාජ්ජනඹ

3

ච වඛු විඤ්ඤාණඹ

4

ගයත විඤ්ඤාණඹ

5

ඝාණ විඤ්ඤාණඹ

6

ජිදවා විඤ්ඤාණඹ

7

ේාඹ විඤ්ඤාණඹ

8

ම්ඳටිච්ඡන

9

ාණ්ඩඹන්හි රක්ෂණ ය ආදී ගු

i රක්ෂණ

ii ය ( ෘතය)

iii ඳච්චුඳටඨාන

iv ඳදට්ඨාන

විගලමගඹන්
දැන ැනීභ

නාභඹන්ට
ගඳයටුඵ

සිගතන් සිතට
රඳන ඵ

නාභ පයඳ

ආර්ජනා කිීරභ

පයඳාදී බයමුණට
බභිමුඛ් ඵ

බිං ඹ සිඳීභ

ර්ණ භාත්රඹභ
බයමුු  කිීරභ

පයඳඹට බභිමුඛ් ඵ

ඳඤ්චද්ාය සිගත්
නිගයයධඹ

ලේද භාත්රඹභ
බයමුු  කිීරභ

ලේදඹට බභිමුඛ් ඵ

ඳඤ්චද්ාය සිගත්
නිගයයධඹ

න්ධ භාත්රඹභ
බයමුු  කිීරභ

න්ධඹට බභිමුඛ් ඵ

ඳඤ්චද්ාය සිගත්
නිගයයධඹ

පයඳාදී ඳඤ්චේඹ
බයමුු  කිීරභ
ච වඛු පාදඹ
තුබඳන් පයඳ දැන
ැනීභ
ගයත පාදඹ
තුබඳන් ලේද
දැන ැනීභ
ඝාණ පාදඹ
තුබඳන් න්ධඹ
දැන ැනීභ
ජිදවා පාදඹ
තුබඳන් යඹ
දැන ැනීභ
ේාඹ පාදඹ
තුබඳන් ඳව
දැන ැනීභ

ය භාත්රඹභ
බයමුු  කිීරභ

යඹට බභිමුඛ් ඵ

ඳඤ්චද්ාය සිගත්
නිගයයධඹ

්ඳශූ භාත්රඹභ
බයමුු  කිීරභ

්ඳශූඹට බභිමුඛ්
ඵ

ඳඤ්චද්ාය සිගත්
නිගයයධඹ

බයමුු 
දැන ැනීභ

ළිබඳ ැනීභ

ළිබඳ තවැකි ඵභ

ච: විඤ්: ආදිගඹහි
නිගයයධඹ

න්තීයණ

බයමුු 
දැන ැනීභ

විභලභ

විභසිඹවැකි ඵභ

වදඹ ්තු

10

ගොත්ථඳන

බයමුු 
දැන ැනීභ

ඳඤ්: බ: තීයණඹ
කිීරභ

බ: තීයණඹ ේශ
වැකිඵභ

න්තීයණ සිගතහි
නිගයයධඹ

11

භගනයද්ායාජ්ජන

බයමුු 
දැන ැනීභ

භගනය: බ: තීයණඹ
කිීරභ

බ: තීයණඹ ේශ
වැකිඵභ

බිං සිගතහි
නිගයයධඹ

12

කුර ජන

ගවො විඳාේ
ග නදීභ

බකුල් නන ඵ

ළිරිසිදු ඵ

ගඹයනිගය
භනසිේායඹ

13

බකුර ජන

නයේ විඳාේ
ග නදීභ

බනර්ථදාඹේ ඵ

චි: න්තතිඹ
කිලුටු කිීරභ

බගඹයනිගය
භනසිේායඹ

14

තදායම්භණ

බයමුු 
දැන ැනීභ

ජන ත් බයමුණ
ැනීභ(තදායම්භණ)

ජනඹ ත්
බයමුණ ැනීභභ

ජන සිගත්
නිගයයධඹ

15

පති්ධි සිත

නික ති 3න් 1 ව
දැන ැනීභ

බ න්ධි කිීරභ

බගඹන් බඹ
ැරපීභ

නාභපයඳ

16

බාිං සිත

නික ති 3න් 1 ව
දැන ැනීභ

නාභ ධමූ ගනොසි
ඳැැත්භ

සිගතන් සිතට
ැරපීභ

නාභපයඳ

17

චුති සිත

නික ති 3න් 1 ව
දැන ැනීභ

බගඹන් චුත වීභ

චුතන ඵ

ජ:තදා: බ:
නිගයයධඹ

18

වසිතුප්ඳාද චිත්තඹ

බයමුු  දැන
ැනීභ

යවත් උතුභන්ට
වසිත ගර ඳවශ
වීභ

වසිතඹ ඳවශ විඹ
වැකි ඵ

වදඹ ්තු
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 ඳටිච්චමුප්ඳාද අංගඹන්හි රක්ෂණ ය ආදී ගු
i රක්ෂණ

ii ය ( ෘතය)

iii ඳච්චුඳටඨාන

iv ඳදට්ඨාන

1

බවිජ්ජා

බඤ්ඤාණ ඵ

බතිලඹ මුරා ඵ

(ඳ:ධ:හි:) ඹථා්බාඹ
න ඵ

තය ආශ
ධමූ

2

ඞ්ඛ්ාය

විගලමගඹන්
ැේලභ

ේමූ රැ්කිීරභ

ගච්තනා

බවිදයා

3

විඤ්ඤාණ

බයමුණ දැන ැනීභ

නාභඹන්ට පවූාිං භ වීභ

ගභගරො ඳයගරො
ැරපීභ, ඳටින්ධි

ිං්ේාය

4

නාභ

බයමුණට නැගභන
ඵ

සිත වා ම්පයු වත වීභ

සිගතන් ගන් ගනොවීභ

විඤ්ඤාණ

5

පයඳ

රුප්ඳනඹ,
ගන්වීභ

නාභ වා බම්ක ශ ඵ

කුරාකුර ගනොවීභ

විඤ්ඤාණ

6

ශාඹතන

චි: චච: ගඵයකිීරභ

දශූනාදී ේෘතය ඹ

්තු වා ද්ාය ඹ

නාභපයඳ

7

ප්

්ඳශූඹ

වමු ේයවීභ

එේතු කිීරභ

ශාඹතන

8

ගදදනා

බයමුගණහි ය
විඳීභ

බයමුගණ් ය වි ැනීභ

සුදු ව ඵ

්ඳශූඹ

9

තණ්වා

දුේට ගවමතු ඵ

බයමුගණ් ගඵොගවය
තුටුවීභ

ෑහීභ ව නැති ඵ

ගදදනා

10

උඳාදාන

බයමුණ දැඩි
ැනීභ

බත් ගනොවැීරභ

තණ්වා, දිට්ඨි දැඩි ඵ

තණ්වා

11

බ

ේමූඹ වා ේමූපරඹ

උඳදින, උඳදන ඵ

කුර බකුර බයාේෘත
ඵ

උඳාදානඹ

12

ජාති

ඒ ඒ බගේ පථභ
වට ැනීභ

ජයා, භයණ ගත
ග නඹාභ

ගඳය බගඹන් ගම් බඹ
භතුකිීරභ

ේමූ බඹ

13

ජයා

්ේන්ධඹන්හි
ගම්ීරභ

භයණඹ ගත ග නඹාභ

ගඹෞනඹ ැනලභ

ජාතිඹ

14

භයණ

බගඹන් චුත වීභ

බගඹන් ගන්වීභ

15

ගයේ

ඇතුරත තැගන
ඵ

සිත වාත්ඳ තැවීභ

ඹබඳ ඹබඳත් ගලයේවීභ

ඤාති
යනාදිඹ

16

ඳරිගද්

ැශපීභ

ගුණගදෝ කිඹැවීභ

ේම්ඳා, ගවුලීභ

ඤාති
යනාදිඹ

17

දු වඛ්

ේායිේ පීඩා

බනුණඹාට ගදොම්න්
ඇතිේයවීභ

ේායිේ ආඵාධ

ේාඹ පාදඹ

18

ගදයභන්

ච්ත්ත පීඩා

චිත්ත සුඛ්ඹ ැනලභ

භානසිේ ගයය

වදඹ ්තු

19

උඳාඹා

සිත දැවීභ

දැඩි දැවීභ

ඵැ ෑඳත් ඵ

ඤාති
යනාදිඹ

(ගු 07)
318

තිගඹන් තිඹට භාරුවීභ

ජාතිඹ (ජයා)

 ඳයභාර්ා කිහිඳඹ

විථාාය විග්රවඹ (මුල් ගු 07 වා ම්ඵන්ධඹ)
(ගු 01)

1

4

11
17

i
ii
ii
i
ii
iii
I
I

දයණ ඵ / ගතයගඳන ඵ
තල්ලු ේයන ඵ
ආයම්භණ පතය ල වතිඹ ගර උඳේාය ේයන ඵ
ැළිඹ යුතු, ගිලඹ යුතු ආවායගේ ඕජා
උත්ඳාදගේ සිට බිං ඹ ගත ව
බිං ඹ ගත ව
දැකීගම් ආලා නිධන් ගේොට ඇති ේර්භගඹන් වට ත් භත පයඳඹන්හි ඔඳඹ
බවිද ඵ

2 19
20
21
22
24

iii
I
I
I
I

ලභා දැ වවීභ, බක ස්ර ඵ, විය ඵ දැ වවීභ
චිත්ත මුට්ඨාන ාගඹය ධාතුගන් න ේාඹ චරනාදී ආේාය විේාය ඵ
චිත්ත මුට්ඨාන ඳඨවි, ේම්භජ ඳඨවිගේ ැටීගභන් න ආේාය විේාය ඵ
ඵය නැති ඵ, යුහුසුලු ඵ
සිඹලු ලීරය ක්රිඹාන්ට ගඹය ය ඵ (චිත්තජ, උතුජ, ආවායජ පයඳඹන්හි)

5
9
10

3

1
2

2
4
5
6
8
9
10
11
13
4

1

2
3
5
6
7
8
11
14
19

ii
iv
(බ) iv
(ඉ) ii
(ඊ) i
(ඇ) ii
i
iii
iii
iii
iv
i
i
iii
I

වැපීභ, ැටීභ, ම්ඵන්ධ කිීරභ
ගදදනා පරඹ
ේායින්රිඹ
බධිේ ැඳත් ගනොකිීරභ / ක රාන ගනොකිීරභ
ඉල්ඨායම්භණ, බනිල්ඨායම්භණ ඹන ගදගේන් ගතොය (ඉල්ඨ භජ්ජත්ත)
ගදඹාේාය බයමුු  (්බා / ඳරිේල්ළිත)
ිං්ේයණඹ / තභා වා ම්පයු වත ධර්භ බයමුගණ් ගඹදවීභ
නුණ රඵා දීභ
ඳැැත්විඹ වැකි ඵ
ගඹොමු කිීරභ
ත්ථු + ආයම්භණ + ප්
ම්ඵාවනඹ
විල්ාඹ
ඳසුඵට වීභට, ගිරා ඵැලභට, ඉඩ ගනොදීභ ැටහීභ යි
බයමුණ ඉටු කිීරභ

i
iv
iii
i
iii
ii
ii
ii
iii
i
i
iii

ඇදහිඹ යුතු ්තු ඇදහීභ / විල්ාඹ
ඇදහිඹ යුතු ද්ගධේඹේ ්තු
ද්ගධේඹේ ්තු ැන ම්පයු වත ධර්භඹන්හි ඳැවැදීභ / පන්න ඵ
කුර ධර්භ බභතේ ගනොේයන ඵ
ගන් වීභ, ඳසු ඵෑභ
යවත් උතුභන් ගම
ද්ගදල දැවිල්ර නැති කිීරභ / ැඩ ඳරුල නැති ඵ
වජාත ධර්භඹන්හි ේෘතය ගේ (බඳ වඳාත ඵ)
නිල්චර ඵ, ගනො ේැශඹීභ
ගවො ැඩ ගේගර්
බයමුණ විනිවිද දකින ඵ ( ධර්භ්බාඹ)
බන් ැඳ ගනොරු්න බයති දුරුකිීරභ
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(ගු 02)
5

1

i
iv
i
i
i
ii
iii

සිගත් නිඹභ ඳයභාර්ථ ධර්භඹන් ඹථා ගම ගනොදැනීභ. චිත්තගේ බන්ධ ඵ
බයමුණ ැයදිඹට ටවා ැනීභ
එේේ තැබිඹ ගනොවැකි ඵ
ඳයභාර්ථ ධර්භ බයමුණ නිච්ච, සුබ, බත්ත, සුඛ් ඹයි ැයදි භනසිේාය කිීරභ
භභ භ උතුම් ගේොට සිතන, භනින ඵ
දන, ගදරන, ැගරන, විේෘර්ති න, ද රන
බභිෘද්ධිඹ ැනලභ

9
11
12
13
14

ii
ii
iii
ii
i
iii

ගනොරු්න / බනභියතිඹ
ේශ ගනොේශ දුසිරිත් සුසිරිත් බනු....
සිගත් ගිරා ඵැලභ (ම්පයු වත ධර්භඹන්හි) ේෘතයගේ ඹටවීභ
විඤ්ඤාණද්ායඹ ාදභන (වැකුළුු  ඵ)
බුද්ධාදී බටතැන්හි
බයමුගණ් විවිධ ඳැති ැනීභ ( ගදගිඩි ඵ)

1
2
8
9
10

iii
iii
i
ii
ii
iv
i
i
ii
iii
ii

චිත්ත න්තතිඹ ගනොබිගදන ගම ගඳය ඳසු සිත් ැරපීභ
බයමුණට චිත්ත න්තතිඹ වැයවීභ / ගඳය සිත, න සිතට ඉඩ දීභට ඉත් වීභ
ච වඛු විඤ්ඤාණාදිඹට බනතුරු පයඳාදී බයමුු ...
න්තීයණඹ කිීරභ
ඉල්ඨ බනිල්ඨ ගර
3න් 1 ව
ැයදි හිත ඵ, ැයහිඹ යුතු, ාදය
බතීත බ භයණාන්න ජනඹ ත්
චිත්ත ඳයම්ඳයා
චිත්ත නිඹාභ බනු / ගනොබිද
(ේෘතය ලගඹන් යවත් උතුභනට බට්ඨිේ ගපමතාදී දර්ලන ර දී වසිත ලගඹන් ඳවර
වීභ)

i
iv
iii
i
ii
iii
iii

ඳයභාර්ථ ධර්භඹන්හි නිඹභ තතු ගනො දැනීභ
ත්ථු, ආයම්භණ ඹන ගදේ
බයමුණ ගනො න්නා ඵ / බයාේෘත ඵ
ආඹතන ඵ / දු ව ගඵය ේයන ඵ / උත්ාවත් වීභ
විඤ්ඤාණ, ත්ථු, ආයම්භණ
බයමුණ, චිත්ත, චචතසිේ
සුඛ් ්බාඹ - කුර විඳාේ ච වඛු විඤ්ඤාණඹ වා ගඹගදන ගච්තනා
දු වඛ් ්බාඹ - බකුර විඳාේ ච වඛු විඤ්ඤාණඹ වා ගඹගදන ගච්තනා
ේර්භ පර ග න දීභ
්ේන්ධ න්තතිගේ ආයම්බඹ
ගඳය බගේ ්ේන්ධ න්තතිඹ ගම් බඹට ගභඹ න්න ඹැයි ග නත් ගදන්නා ගම
්ේන්ධ න්තතිගේ චුත වීභ
ජාතිඹ
එභ බනි්ඨායම්භණඹ / ්තුද්ාය / ප්ාදී ම්පයු වත ධර්භ
භගනය දු වඛ්ගඹන් භ

4
6
7
8

6

13
15
16
18
7

1
3
5
6
7
8
10
12
14
15
19

i
i
ii
i
iv
iv
iii
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ංහක්ත නිරඳණ

1

බ:

බයමුණ, බයමුු , බයමුගණ්

26 ගත:

ගතරුන්

2

බ: ැ:

බයමුණ ැනීගභහි දී

27 දැ :

දැන ැනීභ

3

බ: චි: චච:
:

බයමුණ, චිත්ත, චචතසිේ,
්තු

28

4

බනි:

බනි්ඨාේායගඹන්

29 දු : වි:

දු වඛ් විචිත්රතාඹ

5

බනු:

බනුත්ාවඹ

30 ගදඹා : බ :

ගදඹේාය බයමුු 

6

බ: ගද:

බදාශ ගදගඹහි

31 ඳ: ධ: හි

ඳයභාර්ථ ධමූඹන්හි

7

බ: චි: චච:

බයමුණත් චිත්ත චචතසිේත්

32 ඳිං : බ :

ඳඤ්චද්ාරිේ
ආයම්භණඹ

8

ආ: ප: ල:

ආයම්භණ පතය ල වතිඹ
ගර

33 ප :

පාදඹ

9

ඉ්:

ඉ්ඨාේායගඹන්

34 බ :

බිං

10 ේ: ේ: පය:

ේරාපීඹ ේමූජ පයඳඹන්

35

11 ේ: පය:

ේරාපීඹ පයඳ ධමූඹන්

36 භ : ධා :

12 ේෘ:

ේෘතයගේ

37

13 ේා: චි:

ේාඹ චිත්ත

14 ේා: දු:

ේාඹාදී දු්චරිත

15 ච:
චතු: ධයා:
16
උ:

චක්ෂු

40 වි :

විළිබඳය ඵ

චතුර්ථධයාන උගප්ක්ෂා

41 විඤ් :

විඤ්ඤාණ

17 චි:

චිත්ත

42 ් : :

්ේන්ධ න්තතිඹ

18 චි: චච:

චිත්ත - චචතසිේ

43  :

ිං වගල්ල ඵ

19 චච:

චචතසිේ

44  :ධ :

වජාත ධමූ

20 ජ: තදා: බ:

ජන, තදායම්භණ, බිං

45 ව :

වජාත ධමූ

21 නි: බ:

නික ති බනු

46 ිං :

න්තීයණ

22 නි: පය: හි

නිල්ඳන්න පයඳඹන්හි

47 වැ :

වැඳිනීභට

23 ගනො:

ගනොබි

24 ගනොබි:

ගනොබිඹ ඉදිරිඹට ඹාභ

25 තදා:

තදායම්භණ ඵ

දැකීගම්
ේැ:

භගනය :
බ:

භ : වි :
ධා :
:ආ:
38
ප:
 : පය :
39
ැ:
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දැකීගම් ේැභැත්ත

භගනයද්ාරිේ
ආයම්භණඹ
භගනයධාතු
භගනය විඤ්ඤාණධාත
්ථු, ආයම්භණ, ප්
ර්ණ පයඳඹ ැදීභට සුදුසු

බානා

ශ යුතු අයුරු

ආනාඳානතිගඹන් ගවය ඕදාත ේසිණගඹන් චතුර්ථ ධයානඹට භදින්න.
එහි ආගරයේඹ දීප්තිභත් ව ඳසු එභ ආගරයේඹ තුබඳන් තභ චක්ෂුද්ායඹ බයමුු 
ේයන්න. ඳසු එහි ඳතින පයඳ ේරාඳ ත තුශ ඇති පයඳ ධමූ (63) වඳුනා න්න.
බනතුරු එහි චක්ෂු දේ ේරාඳඹ ගන්ේය න්න. ඉන්ඳසු එහි ඳතින ඳඨවි
ධාතු ඳභණ ව බයමුු  ේයග න ගඳය ඳාඩම් ේය ත් ආේායඹටභ ඳඨවි ධාතුගද:
I.
II.
III.
IV.

ේ වඛ්ශත්තර වඛ්ණා ඳඨවිධාතු :- ේකූ ඵ රක්ෂණඹයි.
ඳතිට්ඨාන යා

:- ඉතිරි ධාතන්ට ළිහිටවීභ ේෘතය යඹයි.

ම්ඳටිච්ඡන ඳච්චුඳට්ඨානිං

:- ඉතිරි ධාතන් ළිබඳ ැනීභ ඳච්චුඳට්ඨානඹයි
(ැටගවන ආේායඹයි).
බගමධාතුත්තඹ ඳදට්ඨානා:- ඉතිරි ධාතු තුන ඳදට්ඨානඹයි.
(ආන්න ේායණඹයි).

ඹනුගන් ළිරිසිදු භාධිඹකින් ඉතා න්සුන් ඳඨවිධාතු තුශ ඳතින ගම්
රක්ෂණාදී ්බාඹන් භනසින් දකික න් ඳරිගව ේයන්න. බනතුරු ගම් චක්ෂු දේ
ේරාඳගඹහි ඳතින ආගඳය ආදී ඉතිරි පයඳ නගඹහිද(9) ගම් ආේායඹට බනු
රක්ෂණාදිඹ ඳරිගව ේයන්න. ඉන්ඳසු ේාඹ දේ ේරාඳාදී ඉතිරි ේරාඳ ගඹහිද(6)
ගම් ආේායඹට පයඳඹන්ගේ රක්ෂණාදී චතු්ේඹ ඳරිගව ේයන්න. එවිට ඔඵ
චක්ෂුද්ායගඹහි පයඳ ගත ැගටහිභ(63) රක්ෂණ – ය – ඳච්චුඳට්ඨාන – ඳදට්ඨාන
ඳරිගව ේශා න්ගන්ඹ. ඉන් බනතුරු ගයතද්ායගඹහි පයඳ ගත ැගටහි ද(63),
ඝාණද්ායගඹහි පයඳ ගත ැගටහි ද(63), ජිදවාද්ායගඹහි පයඳ ගත ැගටහි ද(63),
ේාඹද්ායගඹහි පයඳ ගත ඳනගහි ද(53), වදඹද්ායගඹහි පයඳ ගත ැගටහි ද(63)
ගඳය ගමභ රක්ෂණ – ය – ඳච්චුඳට්ඨාන – ඳදට්ඨානඹන් ලාන්ත සිතකින්
භාධිභත් ඳරිගව ේයන්න.
එගම ද්ාය ලගඹන් ඳරිගව ගේොට නිභ ව ඳසු ේගඹහි ගේොට් තබඳ්
ගදේ(42) තුශ ඳතින පයඳඹන්ගේ ද රක්ෂණාදිඹ ඳරිගව ේශ යුතුඹ. එනම්, ඳශමු
ලීරයගඹහි ළිහිටා ඇති ඳඨවි ඵහුර, ඳඨවි ගේොට් වි්(20) තුශ ඳතින
පයඳඹන්ගේ රක්ෂණාදිඹ ගඳයගමභ ඳරිගව ේයන්න. බනතුරු ආගඳය ගේොට්
ගදොගශො(12) තුශ ද, ගත්ගජය ගේොට් තය(4) තුශ ද, ාගඹය ගේොට් ඹ (6)
තුශ ද ළිහිටා ඇති පයඳඹන්ගේ රක්ෂණාදිඹ එකින් එේ භනා ගම ඳරිගව ේයන්න.
ගම් ආේායඹට පයඳ බටවි්(28) තුශ ඳතින රක්ෂණ – ය – ඳච්චුඳට්ඨාන –
ඳදට්ඨාන භනා නුණින් දැේ බගඵයධ ේය ත යුතුඹ.
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ගම් නවිට ගඹයගීන් වන්ගම ේමූජ පයඳ ගූ නඹ(9) තුශ ඳතින
රක්ෂණාදිඹ ඳරිගව ේය බන්ඹ. ඉන්ඳසු චිත්තජ පයඳ ගූ බට ද(8), ෘතුජ පයඳ
ගූ තය ද(4), ආවායජ පයඳ ගූ ගදේ ද(2), ඹන ගම්ාගඹහි ද රක්ෂණ යාදිඹ
බනු ගන ගනභ ග න ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ .
බනතුරු නාභ ධමූඹන්හි රක්ෂණාදිඹ ඳරිගව ේශ යුතුඹ. ඒ දවා
ආනාඳානති පථභ ධයානගඹන් නැගී සිට එහි ඳැති නාභ ධමූ සිවුති(34)
නැතත් එකින් එේ ඳරිගව ේය න්න. ඳසු ගඳය ඳාඩම් ේය ත් ආේායඹටභ
ප්ාදී නාභ ධමූඹන්හි ද, එේ එේ ව ඳාා ළිබඳගබඳන් රක්ෂණාදිඹ ඳැවැදිබඳ
ේය ත යුතුඹ. ඉන්ඳසු ආනාඳානති දුතිඹ – තතිඹ – චතුර්ථ ධයානඹන්ගේ ද, 32
– 31 – 31 ලගඹන් ඳතින නාභ ධමූඹන්හි රක්ෂණාදිඹ ද, ඳරිගව ේයන්න. ඳසු
බට්ඨිේ පථභ ධයානඹ ද, ඕදාත පථභ – දුතිඹ – තතිඹ – චතුර්ථ ධයානඹන් ද,
චභත්රී පථභ – දුතිඹ – තතිඹ ධයානඹන් ද, බසුබ පථභ ධයානඹ ද, ඹන ගම් එ ව
එ ව ධයානගඹන් නැඟී සිට ඒ ඒ භාඳත්ති බ්ථාගහි ඳැති නාභ ධමූඹන්
එේ ව එේ ව ඳාාභ රක්ෂණ – ය – ඳච්චුඳට්ඨාන – ඳදට්ඨානඹන් ඳරිගව ේය ත
යුතුඹ.
ඉන්ඳසු චිත්ත වීථි ්රභඹට, චක්ෂුද්ාය පයඳායම්භණ චිත්තවීථි ගුට බනු
චිත්ත වීථිඹ ව ඳාාභ චිත්තක්ෂණගඹන් චිත්තක්ෂණඹට සිඹලු ඳයභාර්ථ ධර්භඹන්
කුර - බකුර ලගඹන් ළිබඳගබඳන් ඒාගේ රක්ෂණාදිඹ ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ.
බනතුරු ගයතද්ාය – ඝාණද්ාය – ජිදවාද්ාය – ේාඹද්ාය ඹන චිත්තවීථීන්
තුරද ඳතින සිඹලුභ ඳයභාර්ථ ධර්භඹන් ගඳයගමභ කුර බකුර ලගඹන්
ළිබඳගබඳන් ළිරිසිදු භාධිඹකින් ඉතා ඉලගභන් භනා බගඵයධඹකින් ඒාගේ
රක්ෂණ – ය – ඳච්චුඳට්ඨාන – ඳදට්ඨානඹන් ඳරිගව ේය ත යුතුඹ.
නැත පයඳ බටවි්ගහි(28) රක්ෂණාදිඹ ඳැවැදිබඳ ේය න්න. බනතුරු
චිත්ත වීථි ්රභඹට ගඳන්ා ඇති පයඳරට බනු රඳ….රඳ…. ලගඹන් රඳ
ඳරිග්රවඹ ැඩිඹ යුතුඹ. ආධයාත්ක ේ ගභන්භ ඵාහිය ලගඹන් ද,පයඳ ඳරිගව
ේයන්න. බනතුරු චිත්ත වීථි ්රභඹට ගඳන්ා ඇති නාභරට බනු නාභ….
නාභ…. ලගඹන් ගඳොදුගද බපයඳ ගවත් නාභ ඳරිග්රවඹ ැඩිඹ යුතුඹ.
ආධයාත්ක ේ ගභන්භ ඵාහිය ලගඹන් ද, නාභ ඳරිගව ේය ත යුතුඹ. චිත්ත වීථි
්රභඹට ගඳන්ා ඇති නාභ වා පයඳරට බනු නාභරඳ…. නාභරඳ…. ලහඹන්
ගඳොදුගද නාභරඳ ඳරිග්රවඹ ද, ේය ත යුතුඹ. ආධයාත්ක ේ ගභන්භ ඵාහිය ලගඹන්
ද, නාභපයඳ ඳරිගව ේය ත යුතුඹ. බනතුරු ගඹයගීන් වන්ගම “හභහි නාභ ධර්ම
හගොඩක්, රඳ ධර්ම හගොඩක්” ඳභණ ව ක  ත්ත්ගඹ ව පුද් රගඹ ව ආතභඹ ව
නැති ඵ භනා බගඵයධ ේය ත යුතුඹ. එඹ “නාභරඳ ත්ාානඹ” නම් ගද.
ඔඵ මීට ගඳය ද,පයඳ ඳරිගව – නාභ ඳරිගව – නාභපයඳ ඳරිගව – නාභපයඳ
ත්ථාන ඹන ගම්ා බානා ලගඹන් පගුණ ේය ඇත. එගම නමුත් දැන්
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රක්ෂණ- ය – ඳච්චුඳට්ඨාන – ඳදට්ඨානඹන් ද, පගුණ කිීරගභන් ඳසු ඹබඳත් පයඳ
ඳරිගව ආදිඹ ේයන විට ඒා ගඳයටත් ඩා ගඵොගවය ගයින් පඵර,
විල්ාන්ත, ඳැවැදිබඳ පේට නු ඇත.
දැන් ඔඵ ඳටිච්ච මුත්ඳාද ඳඤ්චභ ්රභගඹන් ද,ර්තභාන බගඹහි
රක්ෂණාදිඹ ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ. බනතුරු බතීත - ර්තභාන - බනා ත ඹන
ේාරත්රඹ රඳක න් බඹ ව ඳාා රක්ෂණාදිඹ ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ.
ඉන්ඳසු ඳටිච්ච මුත්ඳාද ඳශමු ්රභඹට බනු ර්තභාන බගඹහි
රක්ෂණාදිඹ ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ. බනතුරු බතීත - ර්තභාන - බනා ත ඹන
ේාරත්රඹ රඳක න් බඹ ව ඳාා රක්ෂණාදිඹ ඳැවැදිබඳ ේය ත යුතුඹ. ගභගම නිසි
ආේායඹට භනසිේාය කිීරගභන් ගඹයගීන් වන්ගමගේ විදශූනා ඵරඹ ගඵොගවය
ගයින් ල වතිභත් නු ඇත.

 හභහර හම්ා ඳරිග්රව කිරීහභහි අර්ාඹ නම් : තුන් ේාරගඹහි භ ගවමතු ධමූ වා පර ධමූ ඳභණ ව ක , භන්ගනකු, භැගන

ගේගනකු, භනුයගඹ ව – ගදවිගඹ ව – බ්රව්භගඹ ව, ත්ත්ගඹ ව –
පුද් රගඹ ව – ආත්භඹ ව නැතිඵ ඤාණගඹන් ළිරිසි දැකීභත්,
 ගවමතු ධමූ – පර ධමූ භත ඵැඳී ඇති ගේගර් තදඞ් , විල්ේම්බන ලගඹන්

පවාණඹ කිීරභත්ඹ.
ෑභ චිත්තක්ෂණඹේභ නාභ, පයඳ - ගවමතු, පර ිං්ේාය ධමූඹන් ඉතිරි නැති
සිඹල්රභ රක්ෂණ – ය – ඳච්චුඳට්ඨාන – ඳදට්ඨාන ලගඹන් ඳරිගව ේයන විට
“ඝන ඤථඤා” ඉත් වී “අනාත්භ ඤථඤා” භතුනු ඇත. ගභගම බානා
කිීරගම්දී තභන් තුශත්, ගරයේඹ තුශත්, ේර විල්ගඹහිභත්, ඳතින්ගන් ්ේන්ධ
ඳිංචේඹ නම් ව ධර්භතාඹන් රැ ව ඵත්, ඒා ඒේාන්තගඹන්භ ගරො තුශ
ඳත්නා ධර්භ්බාඹ වභ ඵත්, ගඹයගීන් වන්ගම භනා ටවා නු ඇත.
ගභහිදී “ගභඹ පයඳ ධමූ නම් ගද. මීට ඩා පයඳඹන් තත් නැත. ගම් ගභහි
්බාඹයි. ගම් පයඳඹන්ගේ ්බාඹ ක , ගභහි ත්ත්ගඹ ව – පුද් රගඹ ව–
ආත්භඹ ව නැත, ඹනුගන් බගඵයධ නු ඇත . “පයඳ ධමූ ගභන්භ, නාභ ධමූ,
ගවමතු ධමූ, පර ධමූ” ඹන ගම් සිඹල්ර වභ එ වති් භක ගඹහි ද, බනන්ත විල්ගඹහි
ද, ගේගම ඳරිගව ේශත් ශනයතාඹ ව ක  ආත්භඹ නම් ව ඳයභාර්ථඹ ව, “භභ”
නම් ව ත්ගඹ ව, පුද් රගඹ ව ගනොරද වැකි ඵ ගභහිදී ගඹයගීන් වන්ගම තභ
නුණින් බගඵයධ ේය නී”. ගභගම බගඵයධගඹන්භ, බධිල්ඨානගඹන් යු වතභ,
නින් දකින බදවසින්භ වීර්ඹඹ ේශ උතුභන් වන්ගමරා භවා බධානගභහිදී ඳා
පුරු ඳයා්රභගඹන් වීර්ඹඹ ගේොට උතුම් බරිවත්ඹට ඳත්වව.
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සිිංවරද්වීඳගේ ගයයවණ නම් ඳර්ගඹහි “හයෝවණ” නම් ගතය ගේගනකුන්
ාඹ ේයයි. දින ව යාත්රිගේ උන් වන්ගම නින් දකින බදවසින් භ  වභන්
ේයක න් සිටින විට උන් වන්ගම භයන්ගනක  ඹැයි, සිතා විලාර ඇගත ව
ඳැක ණිගේ ඹ.  වභන බශ ගනොගල් වී සිටින ඇතාගේ හු්භ වඬ ඳභණ ව
ඇගම. විදුල ගේොටන එබඳගඹන් ගතරුන් වන්ගම ඇතා වැඳින ත්ව. එවිට
භි වෂුට ගභන් බදව ව ඇති විඹ. “ජීවිත ආලා බතවැය, භාය මුඛ්ගඹහිභ
සිටික න් භා බරිවත්ඹට ඳත් න්ගනක ” යි ඹනුගනි. බනතුරු භි වෂු ඇතාගේ
ඳා තය ඹට ඳශ ඵැග න එහිදී විදර්ලනා ඩා යවත් බාඹට ඳත් විඹ. ඳසු
ඉන් නැගී සිට ඇතා බභතා “ගතය භා ිංචා ේයනු ේැභැත්ගතහි, භභ තට ිංචා
ේගශක ” යි කී ඹ. එවිට ඇතා බිඹ වී ඳශා ගිගේ ඹ. ඳසු ේගශේ උන් වන්ගම
ළිරිනින් ඳානා දින ගසු භි වෂූන්ට තභ පුත ගද්ලනා ේය “හභහේ සිඹලු හදනා
භ ඳටන් ගත් වීරිඹ ඇත්හතෝ ේ!” ඹනුගන් බාද දී දාශ ගමේ.
ගභගම බධිල්ඨානගඹන්භ වීර්ඹඹ ඩන්නන්වට තභ බානා ේටයුතු
භ්ථේපාප්ත නු ඇත. නාභ, පයඳ - ගවමතු, පර ේර ිං්ේාය ධර්භඹන්භ නිසි
නිඹභ ආේායගඹන් දැේ දැන ඳරිගව කිීරගභන් ඒ ඒ බානා බදිඹයඹන් භගින්
ඵරාගඳොගයොත්තු න්නා වු පතිපරඹන් ඳවසුගන් උදාඳත් ේය ත වැේ.
නාභපයඳ ඳරිච්ගේද ඤාණඹට වා පතය ඳරිගව ඤාණඹට “අනුහඵෝධ
ඤාණඹ” ඹැයි කිඹනු රැගේ. ගභභ බනුගඵයධ ඤාණඹ ඹබඳ ඹබඳත් උඳදා ැනීභට
ගඹයගීන් වන්ගම භත් විඹ යුතුඹ. බතීත – ර්තභාන – බනා ත ඹන
ේාරත්රගඹහි වා ආධයාත්ක ේ – ඵාහිය ඹන න්තාන ගදේ තුශ ළිහිටා ඇති නාභ,
පයඳ - ගවමතු, පර ිං්ේායඹන් වා ඒාගඹහි රක්ෂණාදිඹ භ ්රභානුකර
ඳරිගව ේශවැකි ව විට විදර්ශනා බානා ආයම්බ ේශ වැකි ගද.
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විඳ්නා බානා
“නහි සීරතං කවේතු
අට්ඨක්ඛය තීනිඳාදා

-

උප්ඳජ්ජන්ති තථාගතා
ම්බුද්කේන ඳ ාසිතා”

“තථාතඹන් වන්සේරා නාහි සීරඹක්, ෘතඹක් සවේතු සොට සන
ඳවශ සනොන්නාව. කුරු ටක් ආති තුන් ඳදඹක් ම්බුද්ධඹන් වන්සේ
විසින් සද්ලනා යන රද්සද් ඹ.” එභ අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්භ ඹන ඳද තුන
ලානසේ පධාන ඝන තුනි.
නත්ත ගුණසඹන් භන්ාත, ර ත්ඹන් සත ඳතශ භවා
රුණාසන් යුක්ත වූ ඳ තථාතඹන් වන්සේ නාහි, සඵෝධි ත්ත් ධිසේ
ඳටන් විසි ංය ්පඳ රක්ෂඹක්, ායා ංය ්පඳ රක්ෂඹක් තයම් ීර්ඝ ාරඹක්
පුයාට දානාීර භති් සඳරුම් දම් පුයා, සරොවුතුයා බුදු ඵට ඳත් වූසේ තුරුදවන්
 තිබූ ති ාම්භීය ඝතුයාර්ය්ය තය ධ්මඹ ද ඹි සොඹා නිමිනි. ක් මු්ප නැති
නිම් හිම් නැති ය යුසේ ගිලී සන විඳු ඳුසයහි තයභං වූ, නයාීර ඳා
දුකින්, ඟාතයාීර නන්ත දුකින් මිරිකී ත් යත ත්ත්ඹන් වට සත්
ැරසනුසේ සභන් ම්භා ම්බුදු ඊඳතකින්භඹ. ර්වජ ිවාය සරොවුතුරු
බුදුයදුන් විසින් සදවිඹන් හිත සරෝ ැසිඹන්ට භාදම් සදා, ඔවුන් සම් සකෝය
ටු බඹාන ර ංාය දුකින් ත මුදා, ඔවුන්ට නිතය භංර ඳයභ සුන්දය
නින් සු රා දුන් සේ.
ය දුසහි නිභග්න, එහි ශකිරුණු සඵොසවෝ චින්තසඹෝ ඈන් මිීරභට
ඊඳාඹ සවූව. එහි පතිපරඹක් සර නානාවිධ අමි දශූනඹන් සරො ඳවශ විඹ.
නමුත් ඒ කිසික් භායඹාසග් න පසද්ල යාඟයඹසඹන් ඔබ්ඵට සනොගිසඹෝ ඹ. ඒ
සිඹ්පරභ සම් දුක්ඛිත ං්ාය සරෝඹටභ සීභා විඹ. ය දු සනොඈක්භ විඹ.
එභ ඵාහිය දශූනඹන්හි ආතැම් විට භථ බානාන් ද, නිසි අායඹට නැති තය
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භාර්ග - පර රද වැකි විදශූනා බානා සොසවත්භ නැත. සරො ඳතින සිඹලුභ
ං්ායසඹෝ අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්භ සර ඈැන්සන සඵෞද්ධ විදශූනා බානා
ක්රභඹ න් සිඹලුභ බානා ක්රභ ිබඵා සිිනන්නකි. භන්ද සරෝසේ ආත්ත ආති
ැිනඹභ සඳන්න එභ දශූනඹ සභඹ ීමභි. ඳයභ ාීරන්සග් අත්භ දෘ්ින අීරඹ
තෘරක්ෂණඹට ැී  සුණු විසුණු ීම ඹි. සභභ තෘරක්ෂණඹට වසු සනොන කිසික්
ං්ාය සරෝසේ නැත්සත්භ ඹ. සභෝක්ෂාසඵෝධඹ වා ැය ඹ යුතු එභ
බානා ක්රභඹ බුදුයඟාණන් වන්සේරාසග්භ ඳවශ ීමසභන් සරොට දාඹාද න
සභභ විදර්ශනා බානා ි.
සිඹලුභ බුදු ඳසේ බුදු භව යවතන් වන්සේරා ඳයභ ම්භීය වූ නිර්වාණ
ධාතු සඵෝධ ය ත්සත් සභභ විදර්ශනා බානා තුින්භ ඹ. ඒ වැය ඒ වා
න් ක්රභඹක් නැත්සත්භ ඹ. “විදර්ශනා ඹනු, ම්මුතිඹ බි, ෑභ අයමුණ භ ඇති
සිඹලු ං් ායඹන්කේභ නාභ, රඳ, ් න්ධ, ආඹතන, ධාතු, ඉන්ද්රිඹ, තය, ඳටිච්ච
මුප්ඳාද ආදී ඳයභාර්ථ ධර්මඹන් වා වාක අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්භ ඹන
රක්ෂණ්රඹ ද විවිධා ායකඹන් විකලේා ායකඹන්, දකින ප්රඥා බානා ි”. නාභ,
රඳ - සවේතු, පර ධ්මඹන් සවත් දුක්, මුදඹි කිඹනු රඵන ර ං්ාය
ධ්මඹන්භ නිතය, දුක්, නාත්භ ඹන රක්ෂණතඹ නු දකිමින් යන බානා
විදශූනා ි. විදශූනා බානා ැඩීභ තුලින් ත්ත් න්තානත සරෝබ, ද්සේ,
සභෝවාීර සසර් ධේභඹන් තුනී ීම, දුරු ීම, ශද්ධා, ති, භාධි, පජා අීර ගුණ
ධ්මඹන් ිවයුණු නු ආත. නාභ රඳඹන්සග් සන් සන් වූ රක්ෂණ ව ඒාසේ
නිතයාීර රක්ෂණතඹ ද දැත වැකි විසලේිතත වූ, නුණක් සම් තුින් භතුන
තය සසරසුන් පවාණඹ සොට සරොවුතුරු භග - පර - නින් සු සඵෝධඹ ද,
සම් විදශූනා බානා භගින් සිදුනු ආත.
තද විදර්ශනා ඹනු, විකලේකඹන් දැකීභි. විවිධ යුරින් දැකීභි. ාභානය
සරෝඹා විසින් දක්නා දැකීසභන් ඔබ්ඵට සෝ, ආත්ත ආති ැිනසඹන් දැකීභි.
්, ්ප, ඳු, ඈය, ව, තායා, පුටු, පිගාන, සම්ඹ, සඹ, යථඹ අීර සර
ාභානය භැසින් දැකීභ දර්ශනඹ ි. ඒා තෘරක්ෂණාාය ආත්ත ආති ැිනඹට
දැකීභ විදර්ශනාි. එනම්, ැඵෑ සර තය ලසඹන්භ භනසින් දැ ැනීභි. ඒ
වා යන ැඩ පිිසර විදශූනා බානාි. එඹ භාර්ග-පර-නින සඵෝධඹ
දක්ාභ විහිීර ඹන ීර්ඝ ැඩ පිිසරක් න තය පිිසරටභ භනා ඈසීසභන්
යුතු ණ්ඩ යසන ඹා යුතුඹ.
භථ බානාන් තුින් ධයාන, ිබජා ඊඳදා ත් ඹ භයණින් භතු
ඵමසරො ඊඳිවන්සන්ඹ. නමුත් එඳභණකින්භ ඔවුන් ය දු ඈක්භා නැත.
දුේරබ බුද්සධෝත්ඳාද ාරඹීර, නීසයෝගී මිනි් ජීවිතඹක් රඵාැනීභ, ඳැවිද්ද,
ද්ධ්ම ශණඹ, ත්පුරු ඊතුභන්සග් ආසුය රඵා ැනීභ, සරො ඳයභ දුේරබ
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ායණාන් ඹ. ේතභාන ාරසේ සම් සිඹ්පර ඳතින ඵැවින් නින් සදොයටු
විය ීම ආත. ංාය දුකින් මිීරසම් එභ භග විදේලනා බානා ැඩීභි. එඹ දුක්
ගිනි නින, සසර් භශ විඹරන දැවැමි ඊඳසද්ලඹකි. විදශූනා බානා ැඳතට
ඩා ැඳතක් මුළු තුන් සරෝසේභ තත් නැත. පජා ඩන පධාන භාර්ගඹ ද
විදශූනා බානාි. එභගින් ඹථාභූත ඡාණඹ ද ඊඳදා ත වැකිඹ.
ධයාන භාඳත්ති ඊඳදා රඵන්නා වූ රව්භ ම්ඳත් තුින් සිදු න්සන් ද
තාාලි සසර් ඹටඳත් කිරීභකි. භාර්ග පර රඵා නින් සඵෝධ ය ැනීභ
භගින් ඹි නඳදනා ඳරිිව, දාාලිභ සසරසුන් දුරු කිරීභ සිදු සේ. ඒ වා
විදශූනා බානාභ ශ යුතුි. ම්බුදු සුනකින් රැසඵන එභ ඳයසභෝත්ෘ්ට
ානා භහිභඹ නම් සභන් විදශූනා බානාක් භගින් භන නිර්වාණ පතයක්ෂඹට
ඳමුණුන ාංාරි විමුක්තිඹ රා ැනීභඹ.
විදශූනා වූ ලී බානා ලසඹන් එකි. ඩන අාය ලසඹන් තුසනකි.
එනම්, “අනිච්චානුඳ්නා, දුක්ඛානුඳ්නා, අනත්තානුඳ්නා” ඹනුසනි.
සභභ නුඳ්නා බානා තුන “ත්රිරක්ෂණ බානා ”ඹනුසන් ද “ම්භර්ශන
විදර්ශනා ” ඹනුසන් ද වැඳින් සේ. තයාසඵෝධඹ තුින් සරොවුතුරු භග පර
නින දක්ාභ විහිීර ඳතින සම් ඳයභ දුේරබ ති ාම්භීය ඊතුම් විදශූනා බානා
ඩන්නා වූ සඹෝගීන් වන්සේ විසින් එභ සිඹලුභ ටයුතු ඈතාභත් සෞය
සඳයදැරි ශ යුතුඹ. යත්නතඹභ විසඹහි භවත් ශද්ධාක් තිියඹ යුතුඹ. ගුරු
ඊතුභන් වන්සේරාසග් ඊඳසද්ල නිතැතින්භ සෞයසඹන් පිිඳැිවඹ යුතුඹ. සභභ
විදශූනා බානාසන් සතොය නිනක් නැත. එඵැවින් හි ගිනි ත්සතකු ඒ ගිනි
නින්නට ඊත්සු න්නා සේ, වැඳිත ගිනි ත්සතකු ඒ ගිනි නිනට ඊත්සු
න්නා සේ සඹෝගීන් වන්සේරා ද ය දුකින් ත මිීරභට ඊත්ාවත් විඹ යුතු
ඵ බුදුයදුන් සද්ලනා ශ සේ. සම් වා නි්යණධයාලසඹන්භ, දැය 
ීමර්ය්යඹකින්, ධි්ඨානඹකින් යුතු ක්රිඹා ශ යුතුඹ. සභසේ ඊත්ාවත් න්නාට
ාන්දෘ්ිනභ එභ බානාන්හි පතිපර දැත වැකිඹ.
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ත්රිරක්ෂණඹ
ඳඡ්ඝ්න්ධ ංයාත ර ං්ාය ධ්මඹන්ටභ සඳොදු වූ රක්ෂණතඹක්
ආත්සත් ඹ. එනම්, අනිතය රක්ෂණඹ, දුක්ඛ රක්ෂණඹ, අනාත්භ රක්ෂණඹ ි. සම්ා
තෘරක්ෂණඹ නම් සේ.

 අනිතය රක්ෂණඹ
“අනිච්චානුඳ්නං බාකන්කතෝ නිච්ච ඤ්ඤං ඳජවති”, “ං්ායඹන්
නිතය ලසඹන් නැත නැත නුණින් දැකීභ වූ නි්චඝානුඳ්නා ඩන්නා
ං්ායඹන් නිතයඹ, ඹන ංජා තදං ලසඹන් දුරු යි”.
ං්ාය ධ්මඹන්සග් ක්ෂණඹක් ක්ෂණඹක් ඳාා ියසන්නා වූ ්බාඹ,
නිරුද්ධ න්නා වූ ්බාඹ නිතය රක්ෂණඹ ි. ඈඳීරසභන් ඳසු ්ථීය
සනොඳතින ඵ, ියසන ඵ ං්ායඹන්සග් නිතය රක්ෂණඹි. එඵැවින්
ං්ායසඹෝ නිතයසඹෝ ඹ. ං්ාය ණඹට ඹත් සිඹලුභ ධ්මඹන් යත් වූ
ඵර ඵ පුපුයන්නා සේ, ඈතා සේසඹන් කිසික් ඈතිරි නැති ආති  නැති ීම
ඹි. එන් ්බාඹක් ආති ං්ායසඹෝ ඒාන්තසඹන්භ නිතයඹ. නිතය
ඵක්, ්ථීය ඵක්, ්ප ඳත්නා තිඹක් ඒාසේ නැත.
“ඹං කිඤ්චි මුදඹධම්භං බ්ඵං තං නිකයෝධධම්භං ”
“සවේතු පතයඹන්සන් වටන්නා වූ ඹභක් සේද , ඒ සිඹ්පර නිරුද්ධ න
්බාසඹන් යුක්තඹ”.
ර ං්ාය ධ්මඹන්හිභ ඝරනඹ න, ම්ඳා න, ැසරන, කුඩු ීම ඹන,
ියඳී ඹන, ැඩී ඹන, නිතයභ ිවයන, භැසයන, ්ථිය ්බාඹක් ඳතී. එඵැවින් එභ
ං්ායඹන් සවත් ඳඡ්ඝ්න්ධඹභ නිතයසඹෝ ඹ. ං්ායඹන්ට අසේණි
න නිතය නැති, සන් න ්බාඹ ඒාසේ නිතය රක්ෂණඹ ි. ඊප්ඳාද
සශරින් ඳටන් සන බං සශරින් න් සොට ආති නිා ද, ඊප්ඳාද,
බං ඈක්භා ඹා සනොවැකි නිා ද, ං්ාය ධ්මසඹෝ නිතය නම් සේ. ආති ීමභට
ලින් නැති ඵ, නැති විභට ඳසු ද නැති ඵ ඹන සද තය ඊප්ඳාද – ඨිති – බං
සර ක්ෂණ ලසඹන් ඳවශ ීමභභ සිදුසේ. ඊප්ඳාද සශය වා බං සශය
ඳභණක් ඳතින ්බාඹක් නිා නාභ – රඳසඹෝ නිතයසඹෝ ඹ.
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ඈඳීරභ නිතයතාසඹහි මුරඹ. ඟයා සවත් ිවරීභ නිතයතාසඹහි භැදඹ.
ියඳීභ නිතයතාසඹහි  සවත් සශයඹ. සභභ නි්චඝානුඳ්නා
ඡාණසඹන් ං්ාය ධ්මඹන් භත භැනීභ ආති යන භානඹ දුරු ශ වැකි තය
සභසේ වූ සම් නිතය ්බාඹ බානා ඡාණසඹන්භ, සඵෝධ ශ යුතු ි.
“ඊදෑන සඵදා තිබූ ඵත් ඳත ් න විට පිළුණු සේ. එඹ තත් ඳයණ
න විට කුණු ීම ඳණුන් දභන තත්ඹට ඳත් නු ආත. හිමිිවරිසේ භ්ප 
වැදුනු භ්ප ැකුශ ඊදෑන රාහිරු රැ් ඳතිත ත්භ විසිත ීම පිපී ැනී සෝ
පසද්ලඹභ සුත් යි. ව් න විට එඹ භැශීම, ඳයීම සෝ ියභ ැසටි. එඹ
තත් ඳයණ නවිට කුණු ීම සෝ භව සඳොසශොසහි ඳ් ඵට ඳත් නු ආත. කු
සවොඳින් පිරුණු සසනකුට ඳැඹ කීඳඹක් ගිඹ ඳසු ඹිත් කුගිනි ආති සේ”. සම්
නිතයතාසේ පට ්ථාන්ඹ. ඹම් ඹම් අවායඳාන ර්ග දකින් සදකින්
්ප ඈකුත් ීම ඹි. පිරිසිදු තඵා න්නා සනොසඹක් සද්්ප ිවන කීඳඹ ීර ඹිත්
පිරිසිදු සේ. භනා ා තැබූ ඊඹන්, සඳොකුණු, භංභාත්, ිං, සතු, කුඹුරු
අිවඹ භා කීඳසඹන් කීඳඹට නඩත්තු ශ යුතුඹ. ස්ප සදොය්ප, තුපිින, ඹාන
ාවන ය කීඳඹක් ඹන විට ිවයා ඹි. සන් සේ. නඩත්තු ශ යුතුඹ. ඵලු,
ඵශ්ප අීර තුන් ද ය කීඳඹකින් ිවයා සෝ මිඹ ඹි. නීසයෝගී ඹ සයෝගී ඵට
ඳත් සේ. හියදඹ, පතිලයා, පිිා අීර සනොසඹක් සයෝඹන් ද වට නී. හි
ස් ඳැසීම්, ආග රැලි ැී ම්, දත් වැලීම්, අීර දුඵරතා ද පුද්රඹන්ට ආති සේ.
වුරුදු තික් ඳණක් ත වූ විට ිනනා ස්ප සදොය්ප, ඹාන ාවන, ිනනා
කිඹන සනත් දෑ විනාල ීම ඹි. ඩා ැසේ. ංතුය, නිඹං, නාඹ ඹාම්, මුහුදු
සොඩ ැලීම් ලින් ජීීම ජීීම ්තන් විනාල සේ. ශදරුන් තරුණ ඵට ඳත් ීම
ැය හිින සේ. ානසේ භවලු ීම මිඹ ඹි. ය සිඹඹක් ඳභණ ඹනවිට ම්මුති
සරෝසේ ඳතින සඵොසවෝ සද්්ප ම්පර්ණසඹන් විෘති බාඹට ඳත්න වැින
දක්නට රැසබ්. ඈය, ව, තායා, භවා ඳෘථුවිඹ, භවා සම්රු ඳර්වතඹ, භවා ායඹ
අීර විලාර ්තන් ද ්පඳ ණන් සවෝ ඳැතී ඒාන්තසඹන්භ සිඹ්පරභ විනාල
ීම සෝ ළු දූලි ියකුදු ඈතිරි සනොන තත්ඹට ඳත් නු ආත.
ම්මුති ධ්මඹන් තුින් සභසේ නිතයබාඹ ටවා ත්ත ද, ඳයභාේථ වූ
නාභ රඳඹන්හි එභ තත්ඹ සඵෝධ ය ැනීභ ඳවසු නැත. ඹථාේථාසඵෝධඹක්
යා භන් යන්සන් සම් නාභ – රඳ ඳයභාේථ ධේභඹන් වයවා ඹ.
රඳ ධ්මඹන්හි නිතයතාඹ සභසේ ටවා ත යුතුි, ඳෘථුවි අීර භවා
්තන් වුද ්පඳ ණන් තඵා තය ලසඹන් එ දක් ත්, එ තත්ඳයඹක්
ත්, එ වැිනඹ ඳතින්සන් සනොසේ. තුන් සරෝ ධාතු තුශ ද නන්ත විල්ඹ
පුයාට ද ආති කිසිභ ං්ාය ධ්මඹක් ආසිපිඹ සවරන තයම් ත් ාරඹක් එ
විිවඹට සනොඳතී. ඒ ඒාසේ අනිතය ්බාඹ නිා ඹ. “ඹසභකු ඈතා කුඩා,
ශදරු ඹසේ ීර විලාර ්ප ඳර්වතඹක් දකිි. ඔහු ය සිඹඹ භව්පසරකු ඵට
ඳත් වූ ඳසු ද, එභ ්ප ඳර්වතඹභ සනක් නැති එසේභ දකිි. ම්මුති ලසඹන්
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තත්ඹ සභසේ වුද ඳයභාේථ සර තය ්බාඹ ීටට වාත්ඳසින්භ සන්ඹ.
සම් ්ප ඳර්වතසඹන් ්ප කුඩු ිනක් සන ඈන් කුඩක් ත තත් කුඩාට සන්
ශසවොත් ානසේ තත් සන් ශ සනොවැකි කුඩාභ කුඩා ංශුක් ඈතිරි සේ.
ඳයභාණුටත් ඩා සඵොසවෝ කුඩා න එඹ “රඳ රාඳඹ” නමින් වඳුන්ි.
සභඹ ඳඨවි, ආකඳෝ, කත්කජෝ, ාකඹෝ, ර්ණ, ගන්ධ, ය, ඕජා ඹනුසන් රඳ ට
මිිනඹක් සේ, සන් ශ සනොවැකි සේ පිහිටා ආත. එනම්, ්ප ඳර්වතඹ ඹනු සභන්
ශුද්ධා්ට රඳ රාඳ සෝින පසෝින, ංය, පසභඹය ංයා එතුකි.
සභභ රඳ රාඳඹ ඳයභායු න්සන් චිත්තක්ෂණ දාවතකි(17). එනම්,
කුඩා චිත්තක්ෂණ එක්ඳනකි(51). චිත්තක්ෂණඹක් ඹනු, තත්ඳයඹක් සනොසඹක්
සෝින රක්ෂ ාය ණනට සඵදා ඈන් එක් සොටට ඹත් ාරඹ තයම් වු
ඈතා කුඩා ාරඹකි. රඳ රාඳඹක් ඈඳීරභට එ කුඩා චිත්තක්ෂණඹක් ත සේ.
එඹ උප්ඳාද ාරඹ ි. ඈපිද කුඩා චිත්තක්ෂණ එකුන්ඳනක් (49) ඳතී. එඹ ඨිති
ාරඹ ි. ඳසු එඹ එ කුඩා චිත්තක්ෂණඹීර විනාල සේ. එඹ බංග ාරඹ ි.
සභසේ වූ සම් රඳ රාඳ ති සිඝ්රාීට සේසඹන් ඈපිද ඈඳීර, ියඳි ියඳී ඹන්සන්
නම් ්ප ඳර්වතඹ වූ ලී ය සිඹ ණන් තඵා එක් සභොසවොතක්ත් එ සර
සනොඳතින ඵ ැටසවනු ආත. නමුත් ්ප ඳර්වතඹ සනොසන් ඳතින්නා සේ
සඳසනන්නට සවේතු කුභක් ද? ඉට ායණා සදක් ඵරඳානු ආත. එනම්,
I.

ඹම් රඳ රාඳඹක් නිරුද්ධ න්සන් තභන් වා භාන රඳ රාඳ (දරු රඳ
රාඳ) එක් සවෝ කීඳඹක් ඈඳදීමසභන් ඳසුඹ. එභ නිා සොසතක් රඳ
රාඳ නිරුද්ධ වුද ්තුසේ ඩුක් සනොසඳසන්. “ායසේ සොසතක්
භසුන් භැරුණත්, භැරුත් ත තත් භසුන් ඈඳසදන නිා භසුන්සන්
ායඹ හි් සනොන්නා සේ ඹ”.

II.

සදැනි රුණ නම් සභසේ නිරුද්ධ න ෑභ රඳ රාඳඹක්භ එයභ
නිරුද්ධ සනොීමභි. ෑභ රඳ රාඳඹභ නාහි කුඩා චිත්තක්ෂණ එක්
ඳණ අයු ඳතී. ආතැම් රඳ රාඳ නිරුද්ධ න විට තත් රඳ
රාඳ ඊඳිවන සභොසවොති. එසභන්භ තත් රඳ රාඳ කුඩා චිත්තක්ෂණ 1,
2, 3, 4, 5, 10, 40, 45 අීර ලසඹන් ත යන ්ථාඹ. එඵැවින් එහි
ඩුක් සනොසඳසන්. “සතොයණ විදුලි බුබුළු සොටක් නිසන විට
සොටක් දැ්ප සේ. තත් සොටක් නිසන විට තත් සොටක් දැ්ප
සේ. නමුත් ෑභ විටභ සතොයණ අසරෝභත් ඳතින්නා සේඹ”. “ඊතුයන
ඵත් වැලිඹක් සද ඵරා සිිනඹ සවොත් සඳණ බුබුළු සොටක් ියඳී ඹන විට
තත් සොටක් භතු සේ. ඒා ද ියඳී ඹන විට තත් සඳණ බුබුළු භතු සේ.
නියතුරුභ තයක් නෑය ඵත් වැලිඹ භත සඳණ බුබුළු ඳතින්නා සේ ඹ”.
“රඳ රාඳඹන්සග් ඊප්ඳාද – නිසයෝධ සද තය
සනොසඳසනන්සන් ඒාසේ ඳතින ධිතය සේඹ නිි”.
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සනක්

්ප ඳර්වතඹක් ය සිඹ ණන් ඳතින සදඹක් සේ සඳසනන්සන් සභභ
ායණා නිි. සභසේ දක්න්නට සඹදුසන් ඳයභාේථ වූ රඳ ධ්මඹන්හි ආත්තා වූ
ඒාන්ත වූ නිතය ්බාඹි. සභඹ ඈතා ැඹුරු වූ දුයාසඵෝධ ායණාකි. එඹ
ැන නිසි සඵෝධඹක් රඵන්නට නම් බානාක් තුින් සම්ා දැත යුතුඹ.
ආතැම් ්තන් ර්වපායසඹන් භ නිරුද්ධ සේ. නැති සේ. ඒ එසේ න්සන් එහි
ඳතින රඳ රාඳ දුඵර ීමභ, නාභ රඳ ඈඳදීමභට නිසි පතය සනොරැීභ, විරුද්ධ
පතය රැීභ අීර රුණු නිි.
ඊඳිවනාතාක් රඳසඹෝ ඒ ඒ තැනභ ඒ සභොසවොසත්ීරභ නිරුද්ධ ීම ඹති.
තීතසේ රඳ ේතභානඹට ද ේතභාන රඳ නාතඹට ද සනොඹි. රඳ
රාඳඹන්හි දරු – මුණුපුරු ඳයම්ඳයාක්භ ඳභණක් ඳතී. රඳ ධේභඹන්සග්
නාහි වට ැනීභට සඳයත් නිරුද්ධ ීමසභන් නතුරුත් ඳැැතීභක් නැත. ්ප
සොඩ්ප, ැලි සොඩ්ප සේ සොඩ ැසී තිීභක් ද රඳඹන්හි නැත. විනාල ීමභට
සඳයත්, වටැනීසභන් ඳසුත් සනොඳැතීභ ඳයභාේථ රඳඹන්සග් ්බාඹි.
භන්ද ඒා ඹම්කිසි ද්රයඹක් සනො, ක්රිඹා භාතඹන්භ ඳභණක් න නිි. “රඳ
ධ්මඹන් නිතයඹ. රඳ ධ්මඹන් ඈපිදවිඹ වැකි ඟන සවේතු, ඊඳ්ථම්බ සවේතු
ඹන සවේතු ධ්මඹන් ද නිතයඹ. එභ නිා නිතය සවේතු ධ්මඹන්සන් ්න
සිඹලු රඳ ධ්මසඹෝභ ඒාන්තසඹන් භ නිතයසඹෝභ ඹ”.
නාභ ධ්මඹන්හි නිතයතාඹ සභසේ ටවා ත යුතුඹ. රඳ ඹ නාහි
නාභ ඹට බාඟනඹක් ඵඳුඹ. සනඹෑභට ාවනඹක් ඵඳුඹ. නාභ ධ්ම ණඹට
ැසටන ප්රීතිඹ, ශද්ධා, තිඹ, ඉරූයා, ද්සේඹ, භ්චඞරිඹ, විචිකි්චඞා අීර
ධ්මතාඹන් පුද්ර න්තානඹක් තුශ ඊත්න්න වූ ්ථා රීර ඒා විනාය 
ණන්, ඳැඹ ණන් ිවන ණන් ඳැතුනා ඹැි ධ්මඹ සනොදන්නවුන් ්පඳනා
යති. මභතෙ, රුණා, මුිවතා, ඊසප්ක්ෂා, යා, ද්සේ, සභෝවාීරන්සන් භන්විත
වූ සිතක් සනොියඳී එ ිවටභ ඳැඹ ණන් ිවන ණන් තඵා සුයක් න තයම්
ාරඹක්ත් ඳැැත්විඹ සනොවැකිඹ.
නාභ ධ්මඹන්ට අයු ආත්සත් එක් භවා චිත්තක්ෂණඹක් ඳභණි. එඹ කුඩා
චිත්තක්ෂණ තුනකි. ඳශමු කුඩා චිත්තක්ෂණසඹහි ීර නාභ ධ්මඹන් ඊඳීර. එඹ උප්ඳාද
ාරඹි. සදන කුඩා චිත්තක්ෂසඹහි ීර ඈපිීර ඳතී. එඹ ඨිති ාරඹි. සතන කුඩා
චිත්තක්ෂණසේ ීර නිරුද්ධ සේ. එඹ බංග ාරඹි. එනම්, නාභ ධ්මඹන් නාහි රඳ
ධ්මඹන්ටත් ඩා ඈතා සේත් ඈපිද, නිරුද්ධ සේ. සභසේ නාභ ධ්මඹන් ද ති
සීඝ්රාීට ඈපිද ඈපිද, ියඳි ියඳී ඹන නිා ඳැඹ ණන්, ිවන ණන් තඵා එ
සභොසවොතක්ත් එ සරට සනොඳතින ඵ ැටසවනු ආත.
සභභ නාභ ධ්මඹන්හි ධිතය සේඹ නිාද, ියඳී ගිඹ ඳසු ඹිත් තයක්
සනොතඵා ඒ වා භානභ ක්ෂණිභ තත් නාභ රාඳ ඳවශ යන නිා ද
එ සිතක් ිවට ඳතින්නා සේ දැසනන්සන්ඹ. සභඹ නාභ ධ්මඹන්හි අනිතය
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්බාඹ ි. සම්ා දුයසඵෝධ වූ ැඹුරු රුණු ඵැවින් බානා ඡාණසඹන්භ
සඵෝධ ය ත යුතුි.
“ඈඳීරභත් නැසීභත් තය සිනභ ාරඹක් ඳතින ඵැවින් ද, ඈතාභ
තාාලි ඵැවින් ද ං්ායසඹෝ නිතයසඹෝඹ. ඒා ආසිපිඹ සවරන තයම්ත්
රක් සනොඳතිි. ව වා, සවි සීම, ියඳි ියඳී තුරුදවන් සේ. බාපාප්ත සේ.
නිරුද්ධ සේ. සභඹ ඒාන්ත ධ්මතාකි. ඊඳන් ං්ායඹන් සග් ියඳීභ
ැශැක්ීමභට තඵා එඹ ඳභා කිරීභටත් භතකු තුන් සරොසහිභ නැත”.
“භවකණනි, ් න්ධඹන් උඳිදද්දී ද, ිදයද්දී ද, බිකද්දී ද, ඔඵ ක්ෂණඹක්
ක්ෂණඹක් ඳාාභ උඳිදන්කනහි ඹ. ිදයන්කනහි ඹ. භැකයන්කනහි ඹ”. ඹනුසන්
තථාතඹන් වන්සේ සද්ලනා ය ආත. සිඹලු ං්ායඹන්භ නිතය ඵ
ඹසභක් නුණින් දකී ද, ඔහු ඳඡ්ඝ්න්ධ ංයාත දු ැන ශකිසේ. එඹ නින්
සු රැîසම් භාේඹ ි.
ඳයභාේථ ධ්මඹන් නාහි කූල ඵ අීර ක්රිඹා භාතසඹෝභ ඹ. ඒා ඹම්
ද්රයඹක් සනොසේ. එහි ටවනක් ද නැත. සිද්ධිසඹන් නතුරු නැති ීම ඹාභ
ක්රිඹාන්සග් ්බාඹකි. සභසේ ඈපිද රක් සනොඳැතී නාභ – රඳඹන් නිරුද්ධ
න්සන් ඒා ඹම් ද්රයඹන් සනො, ක්රිඹා භාතඹන්භ ඵැවිනි. විදුලිඹක් සේ, ිවසඹහි
ආඳි ඈයක් සේ ියඳී ඹන නාභ - රඳ ර නිතය ඵ සනොසඳනීභ නිා ඒා රක්
ඳතින්නා සේ දකී. ඳඨවි අීර සිඹලභ ධාතන් නාහි ක්රිඹා භාතඹන්භ ඳභණකි.
සම් ්ප සදඹ ඹැි දැක්ීමභට සදඹක් එහි නැත. නමුත් ්, ්ප, ආ, පුටු,
ාවන, ස්ප, මිනිසුන්, තිරිනුන් ආති සේ ආට සඳසන් ඹ. ඒ සභසේ ඹ.
ඹම් තැන සේත් ක්රිඹා ඳයම්ඳයාක් සිදු සේ නම් එතැන නැති සදඹක්
ආති විිවඹට සඳසනන්සන්ඹ. සේසඹන් යන ගිනි සඳසන්පරක් සද ඇත
සිට ඵරා සිිනන්සනකුට එඹ ගිනි ශ්පරක් සේ සඳසන්. සේසඹන් භ්රභණඹ න
යථ සයෝදඹක් සද ඵරා සිිනන්සනකුට එඹ යවුම් රෑ්පරක් සේ සඳසන්. නමුත් එහි
ගිනි ශ්පරක් ත්, යවුම් රෑ්පරක්ත් ැඵැවින්භ නැත. ආත්සත් ගිනි
සඳසන්පරක් වා යථ සයෝදඹක් ඹ. එඹ සන් විිවඹට දකිනුසේ ඒාසේ ඳතින
සේඹ නිාඹ. එසභන්භ ඈවත වන් ්, ්ප අීර සිඹ්පර තුශ ද ඳතිනුසේ
ඳඨවි අීර ධාතන්, සවේතු පර වා ම්ඵන්ධ ක්රිඹාත්භ න ක්රිඹා සේඹක් ඳභණි.
ඒා ඳයම්ඳයා ලසඹන් ිවට ඳතී. ඳයභාේථ ධාතුභඹ ක්රිඹා රැක් එසේ
ක්රිඹාත්භ න ්පහි ඒාසේ සක්ෂභ බාඹ ද, සේත් ඵ ද, එකිසන ැී 
ඳත්නා ඵ ද නිා එභ ක්රිඹා යාශිඹ “සේත් වූ ගිනි සඳසන්පර නාහි ගිනි
ශ්පරක් සේ ද, යථ සයෝදඹ නාහි යවුම් රෑ්පරක් සේ ද ිව් සේ” එසභන්භ ්,
්ප අීර ්තන් ද කන වූ එක් සදඹක් සේ සඳසන්. ඒ එභ ්තන් න්තති ඝන වා
මූව ඝන සදකින් ැසී ආති නිාඹ. නැති සදඹක් ආති ැිනඹට සඳසනන්සන් සම්
ායණා නිාඹ. එභ නිා කනඹන් ිය ඳයභාේථඹන් සොඹා නිමින්, ක්රිඹා
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සේඹක් නිා ආති සේ සඳසනන නමුත් ැඵවින්භ කිසික් නැති ඵත්, ක්රිඹා
යාශිඹක් ඳභණක් ඳතින ඵත් සඹෝගීන් වන්සේ භනා සඵෝධ යත යුතුඹ.
සම්ා සඳොතඳතින් සවෝ ා දැන න්නා සඵෝධඹට ඩා වයත්
විල්ාන්ත දැකිඹ වැක්සක් බානාභඹ ඤාණඹ භගිනි.
ඹම් ්තු ඳශමු ඳැති අායඹ සන් ීම එඹ සනත් අායඹට
ඳැමිණීභ “රඳ විෘතිඹ” නම් සේ. එඹ සිදුන්සන් එහි රඳ රාඳඹන් සන්න
අායඹන්ටභ වැඩ ැනීසභන් සනො, රඳ රාඳඹන් එතැනභ නිරුද්ධ ීම ඉට
සන් අායසේ රඳ රාඳඹන් ලුතින් එතැනභ ඳවශ ීමසභනි. සභඹ නිතය
්බාඹි. ඹම් ්තුක් ිවසනන් ිවන සන් න්නා සේ සඳසනන්සන් සභභ
ධ්මතාඹ නිි.
ඊතුයන ඵත් වැිඹක් සේ, ඳණුන් සොඩක් නිඹන්නා සේ කිසික් ඈතිරි
නැති සිඹ්පරභ සන් න වැින සභභ නිතයානුඳ්නා ඩන්නාට භනා
පට සේ. ං්ාය ධ්මඹන්සග් නිතයතාඹ, ඒා සේසඹන් සන් න වැින
ආසින් දකින්නා සේ, සභහිීර සඹෝගීන් වන්සේසග් සිතට දශූනඹ නු ආත.

 ්

න්ධ ඳංච ක අනිතය්බාඹ

ශදරුා තරුණසඹක් ීම, ැය හිිනසඹක් ීම, භව්පසරක් ඵට ඳත් සේ. ඵාහිය
්තන් ද ලින් රට සන් සේ. එඳභණක් සනො පුද්ර න්ත රඳ වා
ඵාහිය රඳ සිඹ්පරක්භ ඈතා සේසඹන් චිත්තක්ෂණ තසශොසන් තසශොටභ
සිඳි සිඳී, ියඳි ියඳී ඹන ඵැවින් රඳ් න්ධඹ නිතය ි.
සු, දුක්, ඊසප්ක්ෂා ඹන සේදනාතසඹන් යට ඳතින්සන් එ
සේදනාක් ඳභණි. සභසේ එක් සේදනාක් ආතින විට ලින් ඳැති සේදනා
නිරුද්ධ සේ. සභසේ භාරු ීමභ, සඳයිභ නිා කේදනා් න්ධඹ නිතය ඹ.
රඳ ංජාකින් සිිනන්සනකුට ලබ්දඹක් ආසුනු විට රඳ ංජා ඈත් ීම
ලබ්ද ංජා වට නී. සසු ංජාන් ද සභසේ සන් න ඵැවින්
ඤ්ඤා් න්ධඹ නිතය ඹ.
ක්රිඹාසන් ක්රිඹාට නු ස්චතනා ද සන් සේ. සරෝබ, ද්සේ, මභතෙ,
රුණාිවඹ ද රින් ය සන් ීමභ නිා ං් ාය් න්ධඹ නිතය ඹ.
ඝක්ෂුවිඡ්ඡාණඹක් ආති විට ලබ්දඹක් ආසී, සෝත විඡ්ඡාණඹක් වට
ැනීසභන් ඝක්ෂු විඡ්ඡාණඹ ඈත් ීම ඹි. සසු විඡ්ඡාණඹන් ද රින් ය
සභසේ සන් න ඵැවින් විඤ්ඤාණ් න්ධඹ නිතය ඹ.
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 දුක්ඛ රක්ෂණඹ
“දුක්ඛානුඳ්නං බාකන්කතෝ සුඛ ඤ්ඤං ඳජවති ”
“ං්ායඹන් දුක් සරසින් පුන පුනා නුණින් දැකීභ වූ දුක්ානුඳ්නා
ඩන්සන් ං්ායඹන් ැඳ වතඹ ඹන ැයිව වඳුනා ැනීභ ඳව යි”.
“ආති ීමම්, නැති ීමම් සදසන් නියතුරු පීඩා යන ඵැවින් දුක්ඹ”. ියඹ
විඹ යුතු ඵ ද, ියඹ සනසදන ඵ ද, දුට ඊප්ඳත්ති ්ථානඹ න ඵ ද,
ං්ායඹන්සග් දුක් රක්ෂණඹි. එසේ වූ ්බාඹන්සන් යුක්ත වූ
ං්ායසඹෝ දුක්සඹෝ ඹ.
සිඹලභ ං්ායසඹෝ නිතය ඹ. එඵැවින්භ ඒා දුක් ඹ. ඹම් සවඹකින්
නාහි ඊඳන් ං්ායඹන් ඨිතිඹට ඳැමිසණත් ද, ඨිති ්ථාසේ ීර ඟයාසන්
සසවට ඳත් සත් ද, ඟයාට ඳත් ීම නිැභ ියඳී සඹත් ද, එඵැවින් නිතය
සඳිභ නිා ද, ඈසිඹ සනොවැකි නිා ද, දුටභ ්තු න නිා ද, සු පතිඳක්
නිා ද ං්ායසඹෝ දුක්සඹෝඹ. තෘවිධ බඹන්හිභ පිහිටා ආති නාභ – රඳ
ංයාත ර ං්ාය ධ්මසඹෝභ නාහි සභොසවොතක් ඳාාභ ආති ීමම් – නැති
ීමම් සදකින් සඳසශන නිා සිඹලුභ ං්ායසඹෝභ දුක් නම් සේ. ්න්ධඹන්සග්
නියන්තය ආතිීමම් නැතිීමම් සද නිා ඊද්ත න ිවරිභ, සඳළීභ, පීඩනඹ, ාදනඹ,
ියඹ සන සදන ඵ, යණ ඵ, සනො ඈසිඹ වැකි ඵ, නිල්පර ඵ අිවඹ දුක්
රක්ෂණසඹෝ ඹ. සිඹලුභ නාභ රඳඹන් ියඹ සන සදන නිා “බඹාේථසඹන්” දුක්
නම් සේ. නාභ – රඳඹන් විසින්භ ඊප්ඳාද – ඹ ඹන දඬුම් භඟින් ිවගින් ිවටභ
පීඩා යන නිා දුක් නම් සේ. ං්ායඹන් තුශ ය සවෝ ැඳඹක් නැති නිා
දුක් නම් සේ. ැනසන ං්ායඹන් රැැනීභට, ඒා ලුතින් ඊඳදා
ැනීභට සසව විඹ යුතු ඵ ං්ායඹන්සග් දුක් රක්ෂණඹි. එසේ වූ දුක්
රක්ෂණසඹන් යුක්ත ඵැවින් ං්ායසඹෝ දුක්සඹෝඹ.
සභභ නාභ රඳඹන් සග් දුක් රක්ෂණඹ ැන නැත නැත සිහි නුණ
සඹදීමභ දුක්ානුඳ්නා ි. දුක්ානුඳ්නා ඡාණඹට “තණ්වා නි ාන්තිඹ”
සවත් ං්ායඹන් “භකේ” ඹැි සන සිිනන අලා දුරු ශ වැකිඹ.
තභන් ආලුම් යන්නා වූ ඒ ඒ රඳඹන් සන් ීමභ, ියඳී ඹාභ ත්ඹන්ට
භවත් දුකි. ිවනට කීඳ විටක්භ කුගිනි සේදනා ආති සේ. හිසේ භාරු, ඵසේ
භාරු, කු්ප භාරු, ිවඹැය ඹ, කුඩු සයෝ, වදත් සයෝ, ශූ්, ඳ්භාය,
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පිිා, ඒේ් ැනි සයෝඹන් වට ැනීභ ද දුක් භැ ි. රිඹ නතුරු, විවසි
නතුරු, යුධ නතුරු ලින් ද, තුන්සන් ද, ලරීය ෑලි ෑලි රට ැඩී ඹාභ ද
දුක් භ ඹැ. ංතුය, නාඹ ඹෑම්, නිඹං, සුනාමි, ගිනි ැනීම් අිවඹට රක් ීමභ ද
ැඳක් සනො දුක්භ ඹ. සදති් ධඹන්ට සේදනාන්ට රක් ීමභ, නින්දා ඳවා
රැීභ, භැරුම් ෑභට සිදුීමභ අිවඹ ද භවත් දුක් සන සදන ායණාන්ඹ.
විසලේසඹන් භ ඟාතිඹට ඳත් ීමසභන්, ඟයා ජීර්ණ ීමසභන්, භයණඹට ඳත් ීමසභන්,
සලෝවිසභන්, ඳරිසද්සඹන්, දුක්සඹන්, සදෝභන්සඹන්, ඊඳාඹාසඹන්,
ප්රිඹඹන් වා ම්පසඹෝ ීමම්, ප්රිඹඹන්සන් සන් ීමසභන්, ැභති දෑ සනොරැීභ
තුින්ද, ඳංඝ ඊඳාදාන්න්ධඹ තුින්භ ද නියන්තයසඹන්භ භවත් දුක් ගිනි සන
සදන්සන් සි.
නයඹන්හි, සුය සරෝඹන්හි, සපේත සරෝඹන්හි, තිරින් සරෝඹන්හි
ඊඳන් ර විඳින්නට න ඳා දු සභසතැි ඳභණ නැත. මිනි් සරො
ඊඳන්නවුන්ට ද ඟාති අීර සන් දුක් විඳීභට සිදුනු ආත. ිවය සරෝ ර රව්භ
සරෝ ර ඈඳදුන ද, ඹම් ිවනැ ඈන් ඝුත ීමභට සිදුසේ. එඹද දුක්භ ඹ.
එසභන්භ ිවය සරෝඹන්, රව්භ සරෝඹන් ද ඹත් න්සන් සම් ං්ායඹන්ටභ
ඹ. නිතය ්බාඹ ඒාටද ාධායණ නිා ඒ ්ථාන ද ඒාන්තසඹන් භ දුක්භ ඹ.
ය බඹ සිිනඹත් ං්යණඹන්ට ඊරුභම් ඳතින තුරු දුකින් මිිවඹ
සනොවැ. ඒා එසේ සිදු න්සන් දු ඹනු ං්ායඹන් තුශභ න්තර්ගත
්බාඹක් න නිි.
ැඳ ඹනු ඳඡ්ඝ්න්ධ සයෝඹට යන රද පතිායඹ කි. “දුක්කේ
කරෝක ෝ ඳතිට්ඨිකතෝ” “සරො දු භත පිහිටා ආත” ඹනුසන් බුදුයඟාණන්
වන්සේ සද්ලනා ශ සේ.
සිඹලු රඳ ධ්මසඹෝ නාහි ාභානයසඹන් චිත්තක්ෂණ තසශොීර සිඹලුභ
ෘතයඹන් නිභ ය නිරුද්ධ නු ආත. තයක් සනොතඵා සිදුන ඈඳීරම්, ියඳීම්
සදකින් නියතුරුභ පීඩා රඵන නිා රඳ ධ්මසඹෝ දුක් නම් සේ. ියසන රඳසඹෝ
ඈසබ් වට සනොනී. ලුත් රඳඹන් ඊඳදා ැනීභට ද පතය ැඳිඹ යුතුි. අවාය,
සඵසවත් අිවඹ ිවඹ යුතුි. ඒා ද භවත් දුකි. නාභ ධ්මතාසඹෝ රඳ ධ්මඹන්ටත්
ඩා සේසඹන් ඈපිීර ියඳී ඹන තය චිත්තක්ෂණඹක් තුශීර සිඹලුභ ෘතයඹන්
න් සොට ඒා නිරුද්ධ ීම ඹනු ආත. එසේ තයක් සනොතඵා සිදුන ධිතය
සේත් වූ ඈඳීරම් ියඳීම් ක්රිඹාලිසඹන් නිතය පීඩා රඵන ඵැවින් නාභ ධ්මඹන් ද
දුක් නම් සේ. නි්ඨ යමුණු ලින් ආතින ඹවඳත් නාභ ධ්මඹන් නිා ද
ඹවඳත් නාභ ධ්ම ඊඳදා ැනීභට පතය ැඳිඹ යුතු නිා ද නාභ ධ්මසඹෝ දුක්
නම් සේ.
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තීතානාත ේතභාන ඹන ාරතඹ ංයාත ර ං්ාය ධ්මඹන්භ
නාහි නිතය ඵැවින්, ඒ සිඹ්පර තුින්භ දා ්පහිභ න්සන් දුක් ආති
කිරීභක්භ ඵ, සම් රුණු නු බානා ඡාණසඹන් භනා සඵෝධ යත
යුතු ි.
න් සිඹ්පරටභ ඩා ත්ඹන් ආලුම් යනුසේ, අලා යනුසේ සු
සේදනාට ි. ස්ප, සදොය්ප, ඈඩඩම්, ඹානාවන, ඹුදරු, හිත මිතුයන් අීර
සිඹ්පරටභ ආලුම් යන්සන් ද යුධ, ැටුම්, සෝරාවර, සවොය භැයම් යන්සන්
ද, ධි සර සසවසී ැඩ යනුසේ ද, ඳයභ දුර්ගන්ධ සචි ඳා ිවමින් මුද්ප
ඊඳඹන්සන් ද, සු සේදනාට ආති ැභැත්ත නිාසනි. එභ සු සේදනාට
සොසතක් ආලුම් ශ ද, එඹත් නාභ ්න්ධඹටභ ඹත් මඝතසි ධ්මඹක් ඵැවින්
එඹද ඈතා සේසඹන් නිරුද්ධ ීම ඹනු ආත. එසේ නිරුද්ධ ීමභ, නැතිීමභ නිා ඒ
තුින් ද දුභ වට නී. ඹම්කිසි ප්රිඹභනාඳ සදඹක් සද ඵරා සිිනන විට සුඹක්
ආති සේ. ඵැලීභ නතය ශ විට එභ සුඹ නැති ීම ඹි. රක් ඹන විට එභ දශූන
සුඹ ද එඳා ීමසභන් දු වට නී. යක් සු සන දුන් එභ දශූනඹභ තත් සය
ඈතා ටු දුක් සන සදන මිහිරි දසුනක් නු ආත. සම් අායඹට සසු යමුණු
ැන ද සිතා ත යුතුඹ. ැඳ සන සදන ්තන් විනාල ීම ඹාභ ද භවත් දුකි. සු
සේදනාභ ඳා සභසේ දුක් සන සදන්සන් ං්ායඹන්හි නිතය ඵ නිි.
දුක් සන සදන ්තු වා පුද්රඹන් දුරු ශ යුතුඹ. එසභන්භ ප්රිඹ ඊඳදන
්තු වා පුද්රඹන්ට ද සනො ආලිඹ යුතුඹ. භන්ද ඒ ්තු වා පුද්රඹන් නැතිීමභ,
සන්ීමභ තුින් භවත් සේ දුක් වටන්නා නිාඹ. සු සේදනා තයම් ත්ඹන්
සඳළීභට ඳත් යන සනත් ං්ායඹක් තත් නැති තයම් ඹ.
සරො ඳතින ඹම් සවෝ දුක් සේද ඒ සිඹ්පරභ වට න්සන් ං්ායඹන්
තුශි. දුක් ආතින තැන ඳතින්සන් ං්ායඹන් ඹ. ං්ායඹන් නැති නම් දුක්
ආතිීමභට තැනක් නැත.  ආති ්පහි පර වට න්නා සේ ද, ඳවිත දෑ ආති
තැන ඳණුන් වට න්නා සේ ද, ං්ායඹන් ආති ්පහිභ ර දුක්ඹන්භ
වටනී. සිඹලු දුක්ඹන්ට භූමිඹක් න ්බාඹ ං්ායඹන්සග් දුක්
රක්ෂණඹි. නිතය සඳළීභ, ියඹ සන සදන ඵ, ියඹ විඹ යුතු ඵ, දුක්ඹන්ට භ
්ථානඹ න ඵ ඹන දුක් රක්ෂණ ආති නිා ර ං්ායසඹෝභ දුක් නම්
සේ.
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 දුක්ඹ නාහි පධාන ලසඹන් අය තුනට ර්ග ශ වැකිඹ. .එනම්,
1. දුක්ඛ දුක්ඛඹ
ාි වා භානසි ත්ත්ඹන් විසින් විඳින්නා වූ සනොසඹක් දුක්
සේදානාන් “දුක්ඛ දුක්ඛ” නම් සේ. සනොසඹක් අාය ාි සයෝඹන්
ආති ීමසභන් ද, යාාීර සසර් ධ්මඹන්සන් වා විවිධ භානසි
තත්ඹන්සන් ද ආතින දුක් සේදනාන් ීටට නිදසුන් සේ.

2. විඳරිණාභ දුක්ඛඹ
සන් ීමභ නිා, විසලේසඹන්භ ැඳ සේදනාසේ සන් ීමම්, සඳයළීම්,
නිා ආතින දු “විඳරිණාභ දුක්ඛ” නම් සේ. ඹසභක් ඹම් මිහිරි ලබ්දඹක්
ශණඹ යමින් සිිනන විට එඹ නැති වුසවොත් ඔහුට දුක් වට නී.
ඹසභකුට තභන් තුටු ශ, ප්රිඹඹකුසන් විසඹෝීමභට සිදු වුසවොත් දු
වටනී. එන් දුක් සේදනා විඳරිණාභ දුක් නම් සේ.

3. ංඛාය දුක්ඛඹ
ඈතා සේසඹන් සිදුන ආතිීමම්, නැතිීමම් සද නිා ං්ායඹන්සග්
සඳසශන ්බාඹ “ංඛාය දුක්ඛ” නම් සේ. උකප්ක්ෂා කේදනා වා
කේදනාකන් අනය සිඹලුභ නාභ රඳඹන් ීටට අඹත් කේ. සභහි ඹථා
්බාඹ බානා තුින්භ දැකිඹ යුතුඹ.
“දුක් පීඩාන් අන්තුඹ. සම් ජීවිතසේ, සම් සරෝසේ ැඳ තිසබ්, ඹන
මිිවටු බාසඹන් මුරා ීම, ත්ඹන් තය ලසඹන් ඳත්නා දු ගා න්සන්
මිරිඟුක් සොඹා ඹන්නකු සේ, සනොරැසඵන ැඳතක් නාතසේ රැසඵතැි
සිතමිනි. දුකින්භ පිරුණු සරෝඹ තුශ නැත්තා වූ ැඳතක් සොඹන්සන් සු
ිවේඨිසේ පඵරභ නිි. ඹසභක් ඹම් ං්ායඹක් තණ්වාසන් ්පා නී ද,
ඔහු දුක්භ ්පරා ත්තා න්සන් ඹ”
ර ං්ායඹන් භ නිතය න ඵැවින් දු වටනී. එඹ ැශැක්විඹ
සනොවැ. එඵැවින් ං්ායසඹෝ නාහි ්ැසි්පසරන් සතොයවූසෝ ඹ. ඒ ැන
ශකිසයන්නටභ, ඒාසේ සනො ආසරන්නටභ සුදුසුඹ.
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ඹථා හි ඛම්බායා
ඒං න්සේසු න්සත්සු

- සවෝති ද්සදෝ යසථෝ ඈති
- සවෝති ත්සතෝති ම්මුති

දුක්සම් හි ම්සබෝති
- දුක්ං තිේඨති සේති ඝ
නාඡ්ඡත දුක්ා ම්සබෝති - නාඡ්ඡත දුක්ා නිරු්ඣචතීති.
(ං:නි, ිබක්ඛුණී ං: ජියා සුතඹ)
“ඹ මූවඹක් සවේතු සොට සන යථඹ ඹන ලබ්දඹක් සේ ද, එසේභ
ඳඡ්ඝ්න්ධඹ ආති ්පහි ත්ඹා ඹන සරෝ යවායඹක් සේ”. “දුක් භැ
ඊඳීර, දුක්භ ඳතී, දුක් භැ විඳී, දු වැය නිදු සනොරැසබ්. දු වැය
නික් නිරුද්ධ සනොසේ”.
නිතයභ න සඳළීභ සභසනහි සනොකිරීසභන් (සඹෝනිසෝ භනසිායඹ)
ඈරිඹාඳථ සේනසඹන් ඳඡ්ඝ්න්ධ දුක්ඹ අයණඹ න්සන්ඹ. නිතය සඳළීභ
සභසනහි සොටැ ඈරිඹාඳථඹන් ඈගිර වූ ර දුක් රක්ෂණඹ ැටසවන්සන් ඹ.

 ්

න්ධ ඳංච ක දුක්ඛිත්බාඹ

ාි  විවිධ සයෝාඵාධඹන් වටන්නා ඵැවින් ද, ්මඟ, චිත්තඟ, ඊතුඟ,
අවායඟ ඹන රඳඹන් වා ඵාහිය ආති සිඹලුභ ඊතුඟ රඳඹන් ද නිතය ආතිීමම්
නැතිීමම් සදකින් සඳසශන ඵැවින් රඳ් න්ධඹ දුසකි.
සු, දුක්, ඊසප්ක්ෂා ඹන සේදනාන් රින් ය සඳයසශමින් ත්ඹා
සඳශන ඵැවින් කේදනා් න්ධඹ දුකි.
සිසත් වටන්නා නානා ංජාන් සිතත් භ භ නැති සේ. භතසේ ආති
ආතැම් සද්්ප භත සේ. එඵැවින් ඤ්ඤා් න්ධඹ දුසකි.
සරෝබ, ද්සේ, මභතෙ, රුණාීර ං්ායඹන් සිත භග භ ආති ීම සිත
භභ නැති සේ. ස්චතනා මු්ප ීම යන සන් විධ ක්රිඹාායම් ද ආති
නැති ඹමින් පීඩා සදන ඵැවින් ං් ාය් න්ධඹ දුකි.
ඹාාය වූ විඡ්ඡාණඹන් ද ඒ ඒ තැනභ ියඳීසභන් පීඩා රැීභ නිා
විඤ්ඤාණ් න්ධඹ දුසකි.
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අනාත්භ රක්ෂණඹ
“අනත්තානුඳ්නං බාකන්කතෝ අත්ත ඤ්ඤං ඳජවති ”
“ං්ායඹන් අත්භ ්බාසඹන් සතොය ඵ පුන පුනා නුණින් ඵැලීභ වූ
නත්තානුඳ්නා බාවිතා යන්නා ං්ායඹන් අත්භ ්බාසඹන්
යුක්තඹ ඹන සදෝ වැඟීභ වැය දභි”.
ත්, පුද්ර ලසඹන් ත වැකි වයඹක් ායඹක් නැති ඵ අනාත්භ
රක්ෂණඹි. නාභ රඳ ධ්මඹන් තය ඳයභාබයන්තරි සදඹක් වූ, තභ ැභැත්ත
නු ධිඳතිම් යන, අණ්ඩු යන, තභ ඹගසඹහි ඳත්න ඹම් නිතයාය
ඵරසේඹක් ඹම් තැන ඳතිත් නම් එඹභ “ආත්භඹ” ඹි කි වැකිඹ. නමුදු තුන්
සරෝ ධාතුසේභ ද ර විල්සේභ ද එැන්නක් නැත. අත්භ ්බාඹට
විරුද්ධ වූ ඹථා ්බාඹ නාත්භ රක්ෂණඹ ි.
ඊඳන් ඳසු සනොිවයා, සනොියඳී ඳැතිඹ වැකි ලක්තිඹක් කිසිභ ං්ායඹට
නැත. තභන්ට එසේ ඳතින්නට ලක්තිඹක් නැති නික් ං්ායඹන් සසේත්
තභ ගසඹහි ඳැැත්විඹ සනොවැ. එභ නිා කිසිභ ං්ායඹක් අත්භ
සනොන ඵ දත යුතුඹ. විනාල සනොන, ිවගින් ිවට ඳතින කණ වූ, ්ථීයාය වූ,
අත්භඹ නම් වූ වයඹක් ං්ාය ධ්මඹන් තුශ නැති නිා ං්ාය ධ්මසඹෝ
නාත්භඹ. නිතය ාය, සුබාය, සුාය, අත්භාය, අීර ාය ගුණසඹන් සතොය
නිා ං්ායසඹෝ නාත්භසඹෝඹ. දා්පභ ඳතින ැනසිඹ සනොවැකි වයඹක්
ායඹක් නැති ඵැවින් ද, ං්ායසඹෝ නාහි හි් වූ, සඵෝප වූ, පු් වූ, ාය,
නි්ාය වූ භාඹාක් ැනි ඵැවින් ද නාත්භ නම් සේ. ැඳදුක් විඳින දාාලි
ධිඳතිඹකු, පුද්රසඹකු නැති ඵැවින් ද, සනොිවයන, සනොභැසයන කිසික් නැති
ඵැවින් ද ර ං්ායසඹෝ නාත්භසඹෝ ඹ.
අත්භඹක් සේ ත යුත්සත් ්ථීය සදඹක්භ ඹ. ිවයා ියඳී ැනසී ඹන දෑ ්ථීය
නැත. සනොිවයන, සනොියසන, සනොැනසන, ්ථිය ඳතින දෑ ං්ායඹන්
තුශ නැති ඵැවින් නාත්භ ි. ත්, පුද්ර, අත්භ සර ත වැකි නිතය
ායඹක්, තභ සඹහි ඳතින ඵරසේඹක් ඳඡ්ඝ්න්ධ ංයාත ර
සරෝසඹහිභ නැති ඵැවින් ං්ායසඹෝ නාත්භ නම් සේ.
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“දුක් සනොසේා, ැඳඹභ ඈතිරි සේා ි” තභා ැභති ඳරිිව
ඳඡ්ඝ්න්ධඹ ඳැැත්විඹ සනොවැ. ඳතන්නා වූ එන් ඳැතුභන් ඈටු සනොන්සන්
නාභ රඳ ංයාත සිඹලු ං්ායඹන්භ ඹම් අත්භඹට ිති සනොන නිි.
පුද්රසඹකුසග් සනොන නිි. එනම්, නාත්භ ඵ නිි. ්න්ධඹන් නාහි
නිතය, සු, ත්ත, සුබ, ායාේථඹක් නැති ඵැවින් නාත්භ ඹ. ඈතා කුඩා වූ රක්
ඳභණක් ඳැතීභ නිා ද, තු්චඞ ඵැවින් ද ං්ායසඹෝ නාත්භසඹෝඹ.
ඹභක් අත්භ නම් එඹ ්ථීය, සනොසන් තිියඹ යුතුඹ. නමුත්
ඳඡ්ඝ්න්ධ ංයාත සරෝඹ කිසික් කිසි සර කිසිකුට ඊභනා
යුරින් සනොඳතී, ඳාරනඹ ශ සනොවැ. සභසේ “නිතය ංජා ආත්තාටභ
නාත්භ ංජා පිහිට න ඵ සද්ලනා ය ආත”. ඹභක් ඹසභකුට ිති නම් එඹ
ඔහුට ඊභනා ඳරිිව ඳැැත්ීමභට, ඳාරනඹ කිරීභට වැකි විඹ යුතුඹ.
ඹභක් නිතය නම් එඹ දුක්භඹ. නිතය වූ, දුක් වූ නිතය සන්න
සද්්ප තුශ භභඹ, භසග් ඹ, භසග් අත්භඹි ත වැකි නිතය වූ අත්භ ායඹක්
ආත්සතන්භ නැත. (නත්ත රක්ණ සතඹ ඵරන්න.)
“අනත්තානි අත්තභානිං - ඳ් කරෝ ං කද් ං,
නිවිට්ඨං නාභ රඳ්මං
- ඉදං ච්චන්ති භඤ්ඤති”
“නාත්භ වූ සදසඹහි අත්භඹක් දකින සදවිඹන් හිත සරෝඹා සද ඵර,
නාභ රඳඹන්හි ඵැසන සම් ආත්තැි, සභඹ තය ි සිති, භඡ්ඡනා
යි. (යදා නී)”
තීත වූ ද, ේතභාන වූ ද, නාත වු ද, අධයාත්මි ඵාහිය වූ සිඹලුභ
ං්ාය ධ්මසඹෝ නාහි “භභ සනොසේ, භසග් සනොසේ. භසග් අත්භඹ සනොසේ”
ඹනුසන් තත්ාායසඹන් ආත්ත ආති ැිනසඹන් භ දැකිඹ යුතුි. එවිට ආතුරතත්
පිටතත් ධ්මතා මූවඹක්භ මි ත්සඹක්, පුද්රසඹක් නැති ඵ ඔහුට පතයක්ෂ
සේ. ර සරෝඹ සදභ හි් සර , ශනය සර ඵරන්නා භායඹා විසින්
සනොදකිනු ආත. දය ඩක් සේ, භව සඳොසශො සේ, රක් සේ, ගින්න සේ , ඟරඹ
සේ, සුශග සේ ඊසප්ක්ෂා විඹ වැකි තැනැත්තා භාය ඳවසින් මිසද්. නාභ රඳඹන්හි
්ථිය ඵ දැකීභත් භභ එහි ආති ත්, පුද්ර, අත්භ ඡ්ඡා ඈත් නු
ආත. “නත්තානුඳ්නා අත්භ දෘ්ිනඹ වා සලින්භ පතිවිරුද්ධඹ”.
සභභ අත්භබාඹ තභා විසින් යන රද්දක් සනොසේ, සනත් සසනකු
විසින් යන රද්දක් ද සනොසේ. සවේතන් නිා වටසන, සවේතන් නිාභ ියඳී ඹි.
සසත් පුශ ඹම් ීඟඹක් සඳොසශෝ යඹ ද, ඟරඹ ද ඹන සදභ රැඵසන ඹම්
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සරකින් ංකුය රඵන්නා සේ ඹ. එසභන් භ ං්ායඹන් ද සවේතන් නිා වට
නී. සවේතන් නිරුද්ධ විසභන් නිරුද්ධ ීම ඹි. එනම්, සභහි ඳත්සන් සවේතු පර
ම්ඵන්ධඹක්භ ඹ. සභභ ං්ාය ක්රිඹාදාභඹ ඹසභකුසග් ැභැත්තක් වැිනඹට සිදු
න්නක් සනො සවේතු පර ර වැිනඹටභ සිදු න්නකි. සවේතන්සන්භ වටසන
සවේතු නිරුද්ධ ීමසභන් ියඳී ඹන ්බාඹ ආති සම් ං්ායඹන් තභාසග් ලසඹන්
සනො ඳය න්ත සේ දැකිඹ යුතුි. ඳයභාීර සිඹලු මිථයා දෘ්ී හු අත්භ
දෘ්ිනඹ මු්ප යසන ආත්තාහු සති.

 අනාත්භ ්බාකඹහි විවිධා

ාය ඳැති ඩඹන් .....

1. නිාසී - ඳඡ්ඝ්න්ධඹ ආතුශත ාඹ යන්සනකු නැත.
ාය

- විවිධ ක්රිඹාන් යන්සනකු එහි නැත.

3. කේද

- විවිධ සේදනාන් විඳින්සනකු එහි නැත.
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4. අධිට්ඨාඹ

- විවිධ වූ ටයුතු, ක්රිඹා, තීයණඹ යන්නා වූ සසනක් නැත.

5. ්ාම - ඳඡ්ඝ්න්ධඹට හිමිඹකු , ිතිරුසකු නැත.
6. ත්ති - ඳඡ්ඝ්න්ධසේ ඳැැත්භ තභ ගසඹහි ඳත්න්සනකු නැත.
7. අධිඳති/ ඊල්ය - ඳඡ්ඝ්න්ධඹට ධිඳතිම් යන්සනකු නැත.
සම් රුණු නු බානා කිරීසභන් ං්ාය සරෝසේ ඹථා ්බාඹක් වු
නාත්භ රක්ෂණඹ භතු ය ත වැකි සේ.

 ්

න්ධ ඳංච ක අනාත්භ ්බාඹ

සොසතක් භැති වූත් පුද්රඹන් සයෝාඵාධඹන්ට සොදුරු සේ. තරුණ,
සඹෞන, සුරපී ඵට ැභති මුත් සිරුය ඟයා ජීර්ණ ීම භැරී ඹි. ්ම, චිත්ත, ඊතු,
අවාය ඹන පතයන්සන් රඳඹ වට නී. ඒා ද තභ ගසඹහි ඳැැත්විඹ
සනොවැ. ඊඳන් පතයඹන් ැසණකින් ියඳී ඹන නිා පතයඹන් ඹි ඹිත් ැඳිඹ
යුතුඹ. ඳංඝ්න්ධඹන් තභන්සග් ැභැත්තට නු ඳැැත්විඹ සනොවැක්සක්
ලරීයඹ තුශ අත්භඹක් නැති නිි. එඵැවින් රඳ් න්ධඹ නාත්භ ඹ.
සු, දුක්, ඊසප්ක්ෂා ඹන තෘවිධ සේදනාන් රින් ය ආති ීම නැති ීම ඹි.
සු සේදනාට සොතයම් ැභති වුත්, එඹ තභන් ැභති රක් ඳත්ා ත
සනොවැකිඹ. දුක් සේදනාට සොතයම් භැති වුත් එහි ආතිීමභ ැශැක්විඹ
සනොවැ. එඵැවින් කේදනා් න්ධඹ නාත්භ ඹ.
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ආත්, රඳඹත්, ඝක්ඛු විඡ්ඡාණඹත් එක් වූ ්පහි එභ රඳ යමුණ වඳුනා
ැනීභක් සේ. ඒා සසනකුසග් ැභැත්ත ඳරිිව සනො, සවේතු පර නු
සිදුන්නකි. (සසු ංජාන් ද සම් නින් දත යුතුඹ.) මුලින් දැන සිින සද්්ප ඳසු
රීර භත ීම ඹි. එසේ න්සන් ඒා සභසවඹන, ඳාරනඹ යන අත්භඹක්
නැති නිි. එඵැවින් ංඥා් න්ධඹ නාත්භඹ.
ඹෑම්, ඉම්, ෑම්, ීම්, වැඬීම්, සිනාසිම් අීර ැභ ක්රිඹාක්භ සවේතන්සන්භ
වට නිති. වටත් තැන් ඳටන් සභොසවොතක් ඳාාභ ඒා සන් සේ. ක්රිඹාසන්
ක්රිඹාට නු ස්චතනා ද සන් සේ. සරෝබ, ද්සේ, සභෝව, ශද්ධා, ති,
සභත්තා අීර ර ං්ායඹන්භ සිත වා ඈපිද සිත භභ නිරුද්ධ ීම ඹි. ඒ එහි
ඳාරසඹකු නැති නිි. එභ නිා ං් ාය් න්ධඹ නාත්භ ඹ.
ආ, රඳඹ, අසරෝඹ, භනසිායඹ ැනි සවේතන් නිා රඳඹ දැන න්නා
ඝක්ෂු විඡ්ඡාණඹ ඳවශ සේ. එඹ ද සිදු න්සන් සවේතු පර නුි. (සසු
විඡ්ඡාණඹන් ද සම් නින් දත යුතුඹ) රින් ය විඡ්ඡාණඹන් භාරු නු ආත.
එභ ඹාාය විඡ්ඡාණඹන් ඒ ඒ තැනභ ියඳී ඹි. එසේ න්සන් ඒා ත්
පුද්රඹන්ට ිති සනොන නිි. එඵැවින් විඤ්ඤාණ් න්ධඹ නාත්භ ඹ.

අනාත්භ රක්ෂණඹ න ඝන වතය
එකිසන ැී  ඳතින කුඩා ්තු රැක් නිා ්ථීය ලසඹන්භ, ැඵවින්භ
නැති නමුත් ආති සදඹක් සේ සිතට වැසගන භවත් වූ සදඹ ඝනඹ ි. එන් කන
තයක් ආත. එනම්, න්තති ඝනඹ, මුව ඝනඹ, ෘතය ඝනඹ, ආයම්භණ ඝනඹ
ඹනුසනි. නාත්භ ංජා නාහි සභභ කන ංජාන්සන් ැසී ඳතී.
ිවේඨි විසුද්ධිඹ තුින් නාත්භ ංජා භතුන මුත් එඹ ්ථීය සනොසේ.
නාභ, රඳ - සවේතු, පර ං්ායන්ට භතය ඒ තය ඳයභාත්භඹක් ඳතින්නා
සේ වැසනු ආත. සම් ං්ාය ධ්මඹන් සිඹ්පරක්භ එකින් එ සඵදා සන් ය
ඵැලීභ තුින් කණ ංජා ියසදන ඵැවින් අත්භ දෘ්ිනඹ දුරු ීම ඹනු ආත. ඒ වා
තය කනඹන් ැන දැන ත යුතුඹ. සන් ය සනොඵැලීසභන්, සනොියඳීසභන්
කනඹන් ්ථීය නු ආත. නැති අත්භඹක් ැසඩනු ආත. එඹ අත්භ දෘ්ිනඹ ි.
එඵැවින් එභ ැයිව භඡ්ඡනාන් දුරු කිරීභට, තය දැකීභට, කන ංජා ිය
ඵැලිඹ යුතුඹ.
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1. න්තති ඝනඹ
එකින් එ සඳය ඳසු ීම ඈපිද ඈපිද, නිරුද්ධ ීම ඹන නාභ – රඳ
ඳයම්ඳයාන්සග් ආත්තාවූ එක් සේ සඳසනන ්බාඹ න්තති කනඹ ි.
එසභන්භ ඳයම්ඳයා ලසඹන් ම්ඵන්ධ වූ තීත – නාත – ේතභාන වූ ද නාභ
රඳ ධ්මඹන් ඹම්කිසි සදඹක් සර, ඒත්සඹන් රක් ඳැතුසන් ඹැි, ැරකීභ
න්තති ඝනඹ සර දැක්විඹ වැකිඹ.
ං්ාය විබාඹ සනොදන්නා වූ ාභානය ඟනඹා ආවිීරභ නාහි එක්
ක්රිඹාක් සේ රි. නමුත් එහි ඳයභාේථ්බාඹ ඉට වාත්ඳසින්භ සන් ඹ.
ආවිීරභක් තුශ ඳතින නාභ රඳ ධ්මඹන් සඵදා ඵැලීසම්ීර එභ ්බාඹ භනා
ටවා ත වැ. ඹෑසම්ීර පිඹයක් ඈිවරිඹට තැීභට ඒ වා ම්ඵන්ධ සිත් යාශිඹක්
ලය සේ. එභ සිත් භගින් ආති යනු රඵන ායු සේඹ නිා පිඹයක් තැීභ සිදු
සේ. සභහිීර ඊඳිවන සිඹලුභ චිත්ත මඝතසිසඹෝ ඒ ඒ ටයුතු ඈටුය, ඒ ඒ
තැන්රීරභ ඈතා සේසඹන් නිරුද්ධ ීම ඹි. එසභන්භ ඳසඹහි රඳ ධ්මඹන් ද ඒ ඒ
තැනභ ියඳී ඹනු ආත. ඳඹ සඳොශසේ පිහිටා සිිනන ්ථාසේ ීර ඳසඹහි වූ රඳ
රාඳඹන් සඳොශසේීරභ නිරුද්ධ ීම ඹි. ඳඹ මිලිීටටයඹක් ඈවර එවූ විට ආත්සත්
සඳොශසේීර තිබුණු රඳ රාඳඹන් සනො ලුත් රඳ රාඳඹන් ඹ. සඳොශසන්
මිලිීටටේ සදක් ඳඹ ඈවර එවූ විට ආත්සත් ඳශමු මිලිීටටයඹක් එවූ විට
තිබුණු රඳ රාඳ සනො, ඒා ඳශමු මිලිීටටයසේ ීරභ නිරුද්ධ විඹ. සදන
මිලිීටටයසේ ීර ආත්සත් ලුතින් ඳවශ වූ රඳ රාඳඹන්ඹ. සභහිීර සඵෝධ න
විසලේ රුණු සදක් ආත. එනම්, ැඵවින්භ ඳාදඹක් කිඹා සදඹක් නැති ඵත්,
ආත්තා වූ රඳ රාඳඹන්ට ද තැනකින් තැනට ඹෑසම් ලක්තිඹක් නැති ඵත්ඹ.
එනම්, ආවිීරභ ඹනු ැඵවින්භ කුභක් ද? ම්මුති ලසඹන් ඳතින ඳාදඹ ියභ පිහිටා
ආති විට එහි ඳතින රඳ රාඳඹන් ියභීරභ නිරුද්ධ සේ. ඳශමු න මිලිීටටයඹට
සනොඹන්සන්ඹ. එහිීර ලුතින් රඳ රාඳ රැක් ඳවශ න්සන්ඹ. ඒා ද එහිභ
නිරුද්ධ නා මි සදන මිලිීටටයඹට සනොඹන්සන්ඹ. තුන්න මිලිීටටයසේීර
තත් ලුත් රඳ රාඳ රැක් එහි ඳවශ නු ආත. සභඹ සවේතු පර ම්ඵන්ධඹක්
ආති ක්රිඹා ඳයම්ඳයාකි. සභහි මිලිීටටයඹක් ඹනුසන් ඊඳභාට ත්සත්
ඳවසුසන් සඵෝධ ය ැනීභට ි. මිලිීටටයඹක් තඵා ඈන් දවසන්
ඳංගුක්ත් දුයට රඳ රාඳඹට භන් ශ සනොවැ. රඳ රාඳඹන්ට
ආත්සත් ඈතා සින අයු ාරඹක් ඵැවින් ඒා ඊඳන් තැනභ නිරුද්ධ ීම ඹනු ආත.
තය ලසඹන්භ ඳසඹහි භනක් නැත. ඳසඹහි සිදුන භනක් ආතිා සේ
සඳසනන්සන් ඳඹක් එවිසම්ීර ඈිවරිසඹන් ඈිවරිසඹන් ලුත් ලුත් රඳ රාඳඹන්
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සේසඹන් ඳවශ ීමභි. එඹ ද යන යන ත්සඹක්, පුද්රසඹක්, අත්භඹක්
නැත. සභසේ ඳාදඹ තැනකින් තැනට ඹන්නා සේ දැසනන්සන් ඳයණ ඳයණ රඳ
රාඳ ර ියඳීභ වා ලුත් ලුත් රඳ රාඳ ර ඳවශ ීමභි. ඒ ඒ තැන රඳ
රාඳ ඳවශ ීමභ ඳඹ සන ඹෑභ සේ දශූනඹ න්සන්ඹ. ඒ ඒ රඳ රාඳ නම් වූ
ඳයභාේථසඹෝ එතනභ ියඳී ඹි. තැනකින් තැනට භාරු ීමභට තයම් ාරඹක් ඒා
සනොඳතී. ඒ එභ රඳඹන් තුශ ඳතින ධිතය සේත් ඵ නිි.
තක් ිවක් කිරීභ, ක් කිරීභ, අවාය ැනීභ, ථා කිරීභ අීර ෑභ ක්රිඹාක්
තුශභ ද නාභ – රඳ ධ්මඹන් ඈතා සේසඹන් ඈඳිව ඈඳීර, ියඳි ියඳී ඳයම්ඳයා
ලසඹන් ක්රිඹාත්භ න සභභ අල්ඝර්ය්යභත් සිදුීමම් සඳශ භනා ටවා ත යුතුඹ.
ක්රිඹා යන සිත ද, ක්රිඹා යන රඳඹන් ද සන සනභ දැත යුතුි. ඵාහිය
ඳතින ඊතුඟ රඳ වා ලබ්ද න රාඳඹන් ද ඈපිද ඈපිද ියඳි ියඳී ඳයම්ඳයා
ලසඹන් ඳතිනු ආත.
ාභානය ඟනඹාට සම් රුණු තඵා ඳඹක් එීමසම් ීර ඳතින නාභ රඳ
සද ඳා ටවා ත සනොවැ. සභසේ ඹසභකුට සභභ රුණු සනොැටසවන්සන්
න්තති කනසඹන් එඹ ැසී ආති නිාඹ. සභභ න්තති කනඹ ියඳී ඹන සතක්
සඹෝගීන් වන්සේ විසින් සිඹලු ං්ාය ධ්මඹන් භනා ඳරි්රව ශ යුතුි.
ඹසභක් ඹම් රඳඹක් දකින විට, එඹ ති භවන්තායම්භණ චිත්ත ීමථිඹක්
නම් බං– බං ඝරන සිට භසනෝද්ායා්ඣඟණ සිත්හි සදන තදාරම්ඵන සිත
දක්ා චිත්තක්ෂණ තසශොීර සිත් ඳවශ සේ. එඹ චිත්ත නිඹාභඹි. සභන්
චිත්ත ීමථි ද සඵොසවෝ ණනින් ඳවශ සේ. සම් සිත් සිඹ්පර සඳය ඳසු ීම ඳවශ න
මුත් ඈඳීරම් ියඳීම් ර සේත්භ නිා ඒා එකිසනට සන් ය ැනීභ
දු්යඹ. සම් ධ්මතාඹන් සනොදන්නවුන් “රඳඹ දකිමිි” ඹනුසන් සභඹ “දැකීභ”
නම් වූ එක් සේ රා නී. සභඹ නාභඹන්සග් න්තති කනඹ ි. ඹසභක්
සභහිීර සභඹ චිත්තක්ෂණසඹන් චිත්තක්ෂණඹට සඵදා සන් ය ඵරි නම් ඔහුසග්
න්තති කනඹ ියසදනු ආත. ීමථි මුක්ත සිත් ැන ද සම් නුායසඹන් සිතා ත
යුතුි.
ඊඳසත් ඳටන් භයණඹ දක්ාභ ද්ාය වසඹන් යමුණු ැනීම් අීර ෑභ
ක්රිඹාක් තුශභ සභොසවොතක් ඳාා සිදුන ඹථා තත්ඹ කුභක් දැි භනා ටවා
ත යුතුඹ. ැඵවින්භ සිදු න්කන් උඳනඳන් ං් ායඹන් ව ව තැනභ බිඳීඹාභ වා
අලුත් අලුත් ං් ායඹන් ඉඳදීභ ඳභණි. ඒා අත්භබාඹකින් යන සද්්ප
සනො, සවේතන්සග් පර වැිනඹට ක්රිඹාත්භ ීමභකි.
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ඊඳිවන ඊඳිවන සිත් එැනින් ියඳී සෝ ලුත් සිත් ඊඳීර. ඊඳිවන ඊඳිවන
රඳ එැනින් ියඳී සෝ ලුතින් රඳ ඊඳීර. සභසේ ියඳි ියඳී ඹන නාභ රඳ
ඳයපුසයහි ක් මුරක් සනොදන්නා විදශූනා නුණ භ ඹට සභන් වූ
සිඹ්පරකින්භ එභ ක්රිඹාක් සිදුනා සේ සඳසනන්සන් ඹ. සභසේ
ඒත්සඹන් සඳසනන ්බාඹ න්තති ඝනඹ ි. ං්ායඹන්සග් ධිතය වූ
සේත් ඵ නිා ඒා එක් සර ිවට ඳතින්නා සේ සඳසනන්සන් ඹ. සභභ
කන ්බාඹ ිය ඵැලීභ තුින් ඹථා ්බාඹ වූ නාත්භ රක්ෂණඹ භතු ය ත
වැකි න්සන් ඹ. සම්ා ිය සනොඵැලීභ නිා ං්ායඹන් සසයහි අත්භ දෘ්ිනඹ
වට නු ආත.
සභසේ නාභ රඳ මූවඹක් එට ක්රිඹායන විට ඒාසේ සන් සන් වූ
ඹථා ්බාඹ සනොදැ එභ ධ්ම සොටක් සේ ැශකීභ න්තති කනඹ ි.
ඝක්ඛු ද රාඳ, ාඹ ද රාඳ අීර සිඹලුභ රඳ රාඳඹන් ද,
ඳංඝද්ායා්ඣඟන, භසනෝද්ායාය්ඣඟන, ඟන අීර සිඹලුභ නාභ රාඳඹන් ද
රාඳ ලසඹන්, මිින ලසඹන් සන් සන් වඳුනා ැනීභ තුින් න්තති කනඹ
ියඳී ඹි. නාභ රඳඹන් නාහි එභ න්තතිඹක් සනොන ඵත් ඒා සන්
සන් රාඳ ලසඹන් පිහිටා ආති ඵත් සඵෝධ ීමසභන් ඳඡ්ඝ්න්ධඹන්
තුශ ත්සඹක්, පුද්රසඹක්, අත්භඹක් ආතැි ඹනුසන් ඳතින ැයිව දෘ්ිනඹ
තවැරී නාත්භ රක්ණඹ භතු නු ආත.

2. මූව ඝනඹ
ං්ායඹන් එකිසන ඵැඳී ඳත්නා නිා තය ලසඹන් නැති සදඹක්
ආති ැිනඹට සඳනීභ මූව ඝනඹ ි. එකිසන ඵැඳී ඳතින රඳ රාඳ මූවඹක්,
නාභ රාඳ මූවඹක් සවෝ නාභ-රඳ මූවඹක් ඒත්සඹන් ැනීභ, ඒාසඹහි
එක් සේ සඳසනන ්බාඹ නාහි මූව කනඹ ඹනුසන් වඳුන්ි. , ර,
පුටු, මුහුද, ්තෙඹ, පුරුඹා, ඵ්පරා, සදවිඹා අීර සම් සිඹ්පරභ රඳ වා රඳ-නාභ
එක් විිවඹට ැනීභ නිා තය ලසඹන් නැති සද්්ප ආති විිවඹට සඳනීම් ඹ.
සභසේ නැති සද්්ප ආති විිවඹට දකින්සන් ඒා මූව කනසඹන් ැසී ආති නිි.
රක් ඹනුසන් වඳුන්න්සන් තය ලසඹන්භ ආති සදඹක් සනො, ඊතුඟ
ශුද්ධා්ට රඳ ශාඳ සෝින පසෝින ණන එතුකි. ලබ්දඹක් ඹනු ද ලබ්ද
නඹ රාඳඹන්සග් එතුකි. ඳඹ ඹනු ද එක් සනො එකිසන ැී  සන්
සන් ඳතින රඳ රාඳ රැකි. රඳ ධේභතා සොඩක් ඳඹක් සර හිතාසන
ඈන්සන් සභභ තය ්බාඹ මූව කනසඹන් ැසී ආති නිි.
349

විවිධ සවේතන් නිා සනොසඹක් විට ඈඳිව ඈඳීර, ියඳි ියඳී ඹන සිත්ර සරෝබඹ,
ද්සේඹ, ප්රීතිඹ, මභතෘඹ, රුණා අීර නාභ ධ්මඹන් ඳවශ සේ. ධ්මඹ සනොදත්,
නත් ාභානය පුද්රඹා සභහිීර ආසරන්සනත් භභ, ැසටන්සනත් භභ, ප්රීති
න්සනත් භභ, සභත් යන්සනත් භභ අීර සරසින් නාභ ධ්මඹන් භභත්සඹන්
සන ඒා සසයහි අත්භ දෘ්ිනඹට ඵැ නී. ඔවුන් ආලීභ අීර ධ්මතාඹන්
විඳින්සන් එක් සසනක් වූ “භභ” ඹැි චිත්ත - මඝතසි රැක් ඒාඵද්ධ
අත්භ ලසඹන් ්පරා නු ආත. එසේ න්සන් නාභ ධ්මඹන් මූව කනසඹන්
ැසී ආති නිි.
චිත්තක්ෂණඹක් ඳාා සිත තුශ නාභ ධ්ම මූවඹන් ඵැගින් පිහිටි. එ
චිත්තක්ෂණඹක් තුශ ඳැතිඹ වැකි ඩුභ නාභ ධ්ම පභාණඹ ටකි. ඒ සදඳ්
විඡ්ඡාණ තුශි. ඒා ටක් සේ සනොදැ එක් සේ දැකීභ මූව කනඹ ි.
සඹෝගීන් වන්සේ විසින් ම්භා ිවේඨි ඡාණසඹන් පතයක්ෂ ලසඹන් සම්
ඳයභාේථඹන් එකින් එ සඵදා ඵැලීසභන් එභ ට විනිවිද දකී නම් මූව කනඹ ියඳී
ඹනු ආත. සභසේ සිඹලුභ මූව කනඹන් ඡාණසඹන් ිය ඳයභාේථඹන් සතක්
පිරිසි ඳරි්රව ශ යුතු ඹ.
ඹාම්, ඒම්, ෑම්, ීම්, ථා ඵව කිරීම් අිවඹ ද නාභ රඳඹන්හි ඒාඵද්ධ
බාඹ නිා සිදුන ක්රිඹාලිඹකි. නාභඹන්ට රඳත්, රඳඹන්ට නාභත් පතය
ීමසභන් සිදුන නාභ - රඳ මූවඹ ඒාඵද්ධ ක්රිඹාලිඹක් මි සම්ා සිදු යන,
ඳාරනඹ යන, විඳින, ධිඳතිම් යන අත්භඹක්, භසභක්, සම් තය කිසි
තැනත් නැත්සත්භ ඹ.
ආවිීරසම් ක්රිඹා ඹනු නාභ රඳ සෝින පසෝින ණනකින් සිදුන්නකි.
ආවිීරභ ම්ඵන්ධසඹන් එක් පුද්රසඹකු තුශ ඊඳදනා ඒ නාභ රඳඹන්සග් සිදුන
ක්රිඹාලිඹ නාහි ක්රිඹා යාශිඹ එතුක් සේ සනොසන සිඹ්පර ඒාඵද්ධ
බාසඹන් එක් සර න්නා ්බාඹ නාභ රඳඹන්සග් මූව කනඹ ි.
ාභානය පුද්රින් සභහිීර සභභ නාභ වා රඳ ධ්ම සිඹ්පරභ එක් සේ එක්
සොට සන, ඹන්සන් භභ ඹ, භභ ඹමි, ඹනුසන් නාභ රඳඹන් තුශභ අත්භ
දෘ්ිනසඹන් ඵැ නු ආත.
විදශූනා නුණ ිවයුණු යත්, නිතය සිහි නුණින් න සඹෝගීන්
වන්සේට මදනි ටයුතු රීර ඳා නාභ-රඳ සද සන සනභ වඳුනාත
වැ. තද එභ නාභ රඳඹන්හි සඳෞද්ලි වා සඳොදු රක්ෂණඹන් ද ටවා ත
වැකි නු ආත. එවිට අත්භ දෘ්ිනඹ ිවඹ ීම සෝ නාත්භ රක්ෂණඹ භතු නු ආත.
සභහිීර නාභ, රඳ - සවේතු, පර ංසඹෝඹක් මි අත්භඹක් නැති ඵත්, නාභ
රඳඹන් ද අත්භඹ සනොන ඵත් සඹෝගීන් වන්සේ භනා සර ටවා නු ආත.
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ඝක්ෂු ද රාඳ අීර සිඹලුභ රඳ රාඳ තුශ පිහිටා ආති “ඳඨවි” අීර
සිඹලුභ රඳ ධ්මඹන්, චිත්තක්ෂණඹක් ඳාා පිහිටා ආති ඟන අීර සනකුත්
සිඹලුභ නාභ රාඳඹන් තුශ පිහිටා ආති “ප්” අීර සිඹලුභ නාභ ධ්මඹන් ද
එකින් එ සන සනභ නුණින් දැ සඵදා සන් ය ැනීභ තුින් මූව
කනඹ ියඳී ඹනු ආත. නාභ-රඳ රාඳඹන් ද එභ මූවඹක් සනො ඒ තුශ ද තත්
සඵොසවෝ ඳයභාේථ ධ්මඹන් යාශිඹක් ැබ් ආති ඵ සඵෝධ ීමසභන් ඒා තය ද
අත්භ ලසඹන් ත යුත්තක්, ායඹක් නැති ඵ පතයක් ත්භ සභභ ං්ාය
සසයහි ඳතින අත්භ ංජා දුරු නු ආත.

3. කිච්ච ඝනඹ.
(නාභ සවෝ රඳ සවෝ) නාභ - රඳ සඵොසවෝ ණනකින් යන ක්රිඹා
සඵොසවෝ ණනක් භ්ථඹක් සර එභ ක්රිඹාක් වැිනඹට රා න්නා ඵ
කිච්ච ඝනඹ ි. වැභ නාභ රඳ ධ්මඹක්භ ඹම්කිසි ටයුත්තක් ඈටු යි.
ඔවුසනොවුනට ඹත් සන් සන් ෘතයඹන් ආති තය එ ධ්මඹට ඹත්
ෘතයඹ සනත් ධ්මඹට සිදු ශ සනොවැ. (ඒ ඒ ං්ායඹන්ට ඹත් ඒ ඒ
ෘතයඹන් රක්ෂණාීර ඝතු් සොටසින් දැ ත වැ) සභසේ සඵොසවෝ වූ නාභ
රඳඹන් භගින් යන ටයුතු ර සනයෝනය ම්ඵන්ධඹක් ද ඳතී. සභභ ධ්ම
විබා තත්ඹන් සනොදන්නා වූ ාභානය පුද්රඹාට ඒ සිඹ්පරභ එ සදඹක්
සර ැටසවනු ආත. සභසේ සනයෝනය ම්ඵන්ධඹක් ආත්තා වූ නාභ රඳඹන්සග්
ඒ ඒ ක්රිඹා මූවඹට කිච්ච ඝන ඹැි කිඹනු රැසබ්. ඵාහිය ඳතින ඊතුඟ
ශුද්ධා්ට වා ලබ්ද න රාඳ ඹනුසන් වඳුන්න්සන් ද ඔවුසනොවුන්ට ඹත්
ඒ ඒ ෘතයඹන් ඈටු කිරීසම් පතිපරසඹෝ ඹ.
ඹෑම්, ඒම්, ෑම්, ීම්, ථා කිරීම් අීර සිඹලුභ ක්රිඹා ෘතය කනඹන් ඹ.
ආවිීරභ නම් වූ ක්රිඹා සද විනිවිද ඵරා ඒා ලිවා ඵැල විට එඹ චිත්ත - මඝතසි
ධේභතා රැසග් ද, එභ සිත් ලින් ඊඳදන ායු රාඳ රැසග් ද, ඳාදසේ
ආති රඳ රාඳ රැසග් ද ඹන ක්රිඹා යාශිඹ එතුක් ඵ ැටසවනු ආත.
ආවිීරසම් ීර ඒ භ ඳවශ න සිත් වා ඳසේ රඳ, ඹන සම්ාට සන් සන් වූ
ෘතයඹන් ආත්සත්ඹ. ාභානය ඟනඹාට සම් සිඹ්පරභ එක් සේ සඳසනනු ආත.
එ ටයුත්තක් සේ දකිනු ආත. එභ ෘතය මූවසේ ඵද්ධ බාඹ ෘතය කනඹ ි.
සම්ා එකින් එ සන් සනොය ඵැලීභ නිා නාභ- රඳ සිඹ්පර එක් ය
“ඹන්සන් භභ” ඹි යදා ටවා නී. සභසේ සිඹලු ටයුතු තුශ ෘතය කනඹ
ැබ්ීම ආති වැින ටවා ත යුතු ඹ.
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ඹසභක් ආසින් ඹම් ්තුක් දකින විට ඒ ඒ සිත් (චිත්ත, මඝතසි, රඳ)
ඳවශ සේ. එඹ සිත මු්ප යසන සිදුන ක්රිඹා යාශිඹ එතුකි. සභහි ීර ්තු
රඳ ඳාද යසන බං, බං ඝරන ..... තදායම්භණ සද දක්ාභ ඳත්නා
සිත් සඵොසවෝ ණනක් ඳවශ සේ . එභ නාභ රඳ රට ඹත් ඒ ඒ ෘතයඹන් ද
සභහිීර සිදු සේ. රඳඹක් දැකීභ සිදු න්සන් ඉට දාශ ඳයභාේථඹන්සග් දාශ
ෘතයඹන් ඈටු ීමසම් පතිපරඹක් ලසඹනි. සභහිීර ාභානය පුද්රඹා
ෘතයඹන්සග් ඵද්ධ බාසඹන් ක්රිඹාත්භ න නාභ රඳ සදක් “භභ” ඹනුසන්
අත්භඹ සොට නී. එසේ න්සන් ෘතය කනසඹන් ැසී ආති නිි. සම්
අායඹට සිඹලුභ ටයුතු රීර ෘතය කනඹ ක්රිඹාත්භ න වැින සත්රුම් ත
වැ.
ලබ්දඹ, සෝත පාදඹ, සෝත විඡ්ඡාණ ඹන සභොවුන් විසින් සිදු යන ඒ
ඒ ෘතයඹන්සග් පතිපරඹ ාභානය පුද්රඹා “ආසීභ” ඹනුසන් ඒ තුශ අත්භ
දෘ්ිනඹ ආති ය නී. ඹසභක් ඒා සන් ලසඹන් දැ දැන සඵෝධ ය
ත්සත් නම් ෘතය කනඹ ියඳීසෝ අත්භ ංජා ද ිවඹ ීම ඹනු ආත.
නාභ රඳඹන් සන සනභ ඈඳීර තභ තභන්සග් ෘතයඹන් ඈටුය සන
සනභ ියඳී ඹි. ාභානය පුද්රඹා දකින්සන් සභභ නාභ රඳ සිඹ්පර “භභ” නම්
වූ අත්භඹක් සරි. එසේ නැතිනම් සභභ නාභ රඳසඹෝ සභසේ ක්රිඹාට නන,
ඳාරනඹ යන ීටට භතය “ඳයභාත්භඹ” නම් වූ සොටක් බයන්තයසේ
ඳතින සරි. දකින්සන්, න්සන්, කිඹන්සන්, විඳින්සන් “භභ ඹ” ..... සභසේ
විවිධ ටයුතු එ තැනකින්, එ සදඹකින් (තභන් තුින්) සිදු න්නා සේ
සඳසනන ෘතයඹන්සග් ඵද්ධ බාඹ ෘතය ඝනඹ ි.
රඳ රාඳඹක් ඳාා පිහිටා ආති රඳ ධ්මඹන්හි ද, චිත්තක්ෂණඹක් ඳාා
පිහිටා ආති නාභ රාඳ ර නාභ ධ්මඹන්හි ද, ඒ ඒ ඳයභාේථඹන්ට දාශ වූ ඒ ඒ
විසලේ ෘතයඹන් වඳුනාසන ඡාණසඹන් සඵදා සන් ය ැනීභ තුින් කි්චඝ
කනඹ ියඳී ඹි. නාභ රඳඹන් භගින් එභ ක්රිඹාක් සිදුනා සනො ඒ ඒ
ඳයභාේථඹන්ට ඹත් ඒ ඒ ටයුතු යාශිඹ චිත්ත නිඹාභ ධ්මඹට නු සිදුන ඵත්
ඒ තය සවෝ ඈන් පිටත සවෝ කිසි තැන සම්ා යන, යන අත්භඹක් නැති
ඵත් සම් තුලින් භනා ටවා ත වැ.
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4. ආයම්භණ ඝනඹ
යමුණු සවත් අයම්භණ ඹනු, චිත්ත – මඝතසි ලින් ්පරා න්නා
සද්්ප ඹ. රඳායම්භණ අීර යමුණු ාය ඹක් ආත්සත්ඹ. යමුණු නිමින්
ඊඳදනා සිත් ද ඝක්ඛු විඡ්ඡාණ අීර ලසඹන් අාය ඹක් ආත්සත්ඹ.
විවිධාාය යමුණු ැනීම් නිා ඊඳිවනා විවිධාාය නාභ ධ්මඹන් ාභානය
පුද්රඹන්ට එක් සේ එ සදඹක් සේ ඵද්ධබාසඹන් ැටසවන්සන් ඹ. එභ
්බාඹ අයම්භණ කනඹ නම් සේ. එනම්, සිත් සඵසවෝ ණනක් විසින් තභ
තභන්සන් සන සනභ සිදුන යමුණු ැනීම් රැක් එක් විිවඹට, එ
දැනීභක් විිවඹට යදා න්නා ්බාඹ ආයම්භණ ඝනඹ ි.
සොඩනැගි්පරක් දකින විට එහි ඳැවැඹ ද එහි අෘතිඹ ද ඉට ම්ඵන්ධ
සනොසඹක් සද්්ප ද යමුණු සොට සේසඹන් සිත් ඳවශ සේ. ත ද එහි සිඹ්පරභ
එට ද යමුණු සොට සඵොසවෝ සිත් ඳවශ සේ. නාභ රඳ විබාඹ සනොදන්නවුන්
සම් සිඹ්පරභ එක් සර රි. සභඹ ආයම්භණ ඝනඹ නම් සේ.
ආසින් රඳඹක් දැකීසම් ීර බංග – බංග චරන – බංග උඳච්කේද –
ඳංචද්ායාර්ජන – චක්ෂු විඤ්ඤාණ – ම්ඳටිච්ඡන – න්තීයණ – කොත්ථඳන –
ජන් ාය ත– තදායම්භණ ාය කද – බංග – භකනෝද්ායාර්ජන – ජන් ාය
ත – තදායම්භණ ාය කද අීර ලසඹන් ති භවන්තායම්භණ සර චිත්ත ීමථි
ඳවශ නු ආත. සභහිීර සභභ සන් සන් වූ සිත් භගින් සඳය ඳසු ීම සන සනභ
යමුණු ැනීභ සිදු යි. එනම්, සභහිීර සිදුන දැකීභ ඹනු යමුණු යාශිඹ
එතුකි. ැඵෑ තත්ඹ සභසේ වු ද ාභානය පුද්රඹන්ට සම් සිඹ්පරභ සන
සනභ දැකීසම් ලක්තිඹක් නැති නිා සිඹ්පරභ ඒත්සඹන් සන දැකීභ නම් වූ
එ සදඹක් සර රා නී. ඒ තුශ අත්භ දෘ්ිනඹට ඵැ නී. එසේ න්සන්
ඹථා තත්ඹ අයම්භණ කනසඹන් ැසී ආති නිි. ඹම් අයම්භණඹක් සවේතුසන්
චිත්ත ීමථි ඳවශ වූ විට යමුණ වැඳින සන ඈවත අායඹට සිත් සඵදා යමුණු
ඳරීක්ෂා කිරීභ භගින් නිසි සර අයම්භණ කනඹ ියිවඹ වැ. එවිට අත්භ දෘ්ිනඹ ද
ිවඹ ීම ඹනු ආත.
සිහි නුණින් යුතු නාභ වා රඳ රාඳඹන් (මිින ලසඹන්) සන් සන්
දකිත් ද, එහිීර න්තති ඝනඹ ියඳී ඹනු ආත. එභ නාභ රඳ රාඳඹන්සග් ඳත්නා
“ඳඨවි...ප්...” අීර රඳ - නාභ ධ්මඹන් භනා සේ ඡාණසඹන් සඵදා සන් ය
වඳුනා නිත් ද, එහිීර මූව ඝනඹ ියඳී ඹනු ආත. ඒ ඒ නාභ රඳඹන්ට ඊරුභ වූ ඒ ඒ
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ටයුතු සවත් ෘතයඹන් ආත. සිහි නුණින් ඒා භනා වඳුනා නිත් ද, එහිීර
කිච්ච ඝනඹ ියඳී ඹනු ආත. නාභ රඳඹන්සග් රක්ෂණ යාිවඹ භනා වඳුනාත් විට
එඹ ඩාත් තීව්ර නු ආත. සිතින් විවිධාාය යමුණු ැනීභ නිා ඊඳිවන විවිධාාය
නාභ ධ්මඹන් එකින් එ සන සනභ ඡාණසඹන් සඵදා සන් ය නිත් ද එහිීර
ආයම්භණ ඝනඹ ියඳී ඹනු ආත. රඳ ම්ඵන්ධ න්තති, මූව වා කි්චඝ ඹන කන
තුන් අායඹ ඳභණක් ඳතින තය, නාභ ම්ඵන්ධ සම් කන වතයභ ක්රිඹාත්භ
සේ.
තෘරක්ෂණ බානා ඩන සඹෝගීන් වන්සේට මුළු ඳඡ්ඝ්න්ධඹ තුශභ
අත්භඹ නම් වූ සදඹක් නැති ඵත්, ඈන් පිටතත් අත්භඹක් නැති ඵත් සඳනී ඹි.
නමුත් ඔවුන්ට “භභ” නම් වූ ංජා නිතයභ ආති න්සන් සම් කන වතය නිසි
අාය සනොදන්නා නිි. එභ නිා සභභ කන වතය සවොඳින් සත්රුම් සන
බානා සොට කන ංජා දුරු ය ත යුතුඹ.
“සරෝඹ වූ ලී භන්සනක් ද, ඳත්න්සනක් ද, විනාල යන්සනක් ද
නැත. සවේතු යහිත සවේතු සරෝඹ වට න්සන් ද නැත. සවේතු ඊඳන්
සවෝ ඳතින සවෝ ය න්දභ අත්ීටඹ ඵරසේඹක් ද නැත. ්බා ධ්ම
භාතසඹෝභ සවේතු – පර ලසඹන් ඳතිත් ”.
“භවසණනි, ඹම් ශභණ සසනක් සවෝ රාව්භණ සසනක් සවෝ සනොසඹක්
අායසඹන් අත්භඹක් දක්නාහු ද ඔවුන් සිඹ්පසරෝභ ඊඳාදානඹ ශ
ඳඡ්ඝ්න්ධඹන් සවෝ ඒ තරින් කිසික් සවෝ දකිත්” ඹැි තථාතඹන් වන්සේ
සද්ලනා ය ආත.
නිතය වූ, දුක් වූ, නාභ රඳඹන් ායඹකින් සතොයඹ, ත්ති ඵවින්
සතොයඹ, අත්භ ්බාසඹන් සතොයඹ. රඳ මූව, නාභ මූව, රඳ කන, නාභ කන,
ඡාණසඹන් ිය, නාභ - රඳ ඳරි්රව ශ වැකි ීමභට, නුණින් සඵදා විදශූනා ශ
වැකි ීමභට, ඳයභාේථ ධ්මඹන් නුණින් පිරිසි දැ තිියඹ යුතුඹ. ං්ායඹන්සග්
කන ංජා ියඳී ඹන විට නාත්භ රක්ෂණඹ හිරු භඬරක් සේ සඹෝගී භනසේ ඊදා
සේ. එභ අනාත්භ ආකරෝ ඹ භගින් විදශූනා වයවා අර්ය්ය භාර්ගඹට ද ශගා විඹ
වැ.
සම් න විට නාභ රඳඹන්හි රක්ණාීර ඝතු්ඹ ද ඳරි්රව ය තිීභ නිා
ඳවසුසන්භ ඳයභාේථඹන්සග් ැඵෑ තතු ටවාසන තය කනඹන් ියලිඹ වැකි
න්සන්ඹ. එභගින් තෘවිධානුඳ්නා ද භනාසේ පගුණ නු ආත. ඒ තුින් භාර්ග
පර නින දක්ාභ භන ිවයුණු ය ත වැ.
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බානා

ශ යුතු අයුරු

අනාඳානතිසඹන් සවෝ ඕදාත සිණසඹන් ඝතුේථ ධයානඹට භිවන්න.
එහි අසරෝඹ ීරප්තිභත් වූ විට එභගින් තභාසග් ඝක්ෂුද්ායඹ යමුණු යන්න.
නතුරු එහි ඳතින රඳ රාඳ වත(7) තුශ ආති රඳ “සතැට(63)” වඳුනා
න්න. ඳසු ඈන් ඝක්ෂු ද රාඳඹක් සන් ය න්න. දැන් එහි ආති “ඳඨවි”
ධාතු විතයක් යමුණු ය සන පිරිසිදු භාධිඹකින්, ඈතා ංසුන් ඳයභාේථ
ධ්මඹක් වූ “ඳඨවි” ධාතුසේ ඹථා තත්ඹ නුණින් දැ න්න. එනම්, එඹ “්ථීය
සනොඳැතී, ඈතා සේසඹන් ඈඳිව ඈඳීර, ියඳි ියඳී ඹන ්බාඹ” නුණින් දකිමින්,
“චක්ෂු ද

රාඳකඹහි ඳඨවි ධාතු අනිතය”ි ඹනුසන් භනසිාය යන්න.

නතුරු එභ ඝක්ඛු ද රාඳසේ ඳතින “අසඳෝ” අීර ඈතිරි රඳ
නඹ(9) ද සම් යටාටභ නු ඒාසඹහි ඹථා ්බාඹ නුණින් දකිමින් “ආකඳෝ
අනිතය...”ි අීර ලසඹන් භනසිාය යන්න. ඳසු ාඹ ද රාඳ අීර ඈතිරි
රඳ රාඳ වසඹහි(6) සිඹලුභ රඳ ධේභඹන් ද සම් යටාටභ එභ ඒ ඒ
ඳයභාේථඹන්සග් ඹථා ්බාඹ නුණින් දකිමින් “....අනිතය ි” ි ඹනුසන්
භනසිාය ය න්න. නතුරු එවිට ඔඵ ඝක්ෂුද්ායසේ රඳ සතැසටහි(63) භ
නිතය රක්ෂණසඹන් ම්භශූනඹ ශා න්සන් ඹ.
ඈන් ඳසු නැතත් ඝක්ෂුද්ායඹ යමුණු ය එහි ඝක්ෂු ද රාඳසේ ආති
“ඳඨවි” ධාතුසන් ඳටන්සන රඳ සතැට භ දුක් රක්ෂණසඹන් ද, ඒ
අායඹටභ නාත්භ රක්ෂණසඹන් ද, භනා සර ඳරි්රව ශ යුතුි. තයක් නෑය
ියඳි ියඳී ඹන ඳයභාේථ ධ්මඹන් තුශ ඒාන්තසඹන්භ දුභ ැබ්ීම ආති ඵ තය
ලසඹන් දකිමින්භ “දුක්ඛ” ඹි ඳරි්රව ශ යුතු ඹ. එසභන්භ නිතය වූ, දුක් වූ
ධ්මතාඹන් තුශ “භභඹ, භාසග්ඹ, භසග් අත්භඹ”ි ත වැකි කිසිභ වයඹක්
ායඹක් ආත්සත්භ නැති ඵ” තය ලසඹන් දකිමින්භ “අනාත්භ” ඹි ඳරි්රව
ශ යුතුඹ.
සභසේ ඝක්ෂුද්ායඹ තෘරක්ෂණඹට නැගීසභන් නතුරු සෝත ද්ාය රඳ
සතැට(63) ද, කාණ ද්ාය රඳ සතැට(63) ද, ජිේවා ද්ාය රඳ සතැට(63) ද,
ාඹ ද්ාය රඳ සතඳන(53) ද, වදඹ ද්ාය රඳ සතැට(63) ද සඳය සේභ
ඳයභාේථඹන්හි ඹථා තත්ඹ භනා සර දකිමින් නිතය ඹ, දුක්ඹ, නාත්භඹ
ලසඹන් ලාන්ත සිතකින් භාධිභත් තෘරක්ෂණඹට නැංවිඹ යුතුි.
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සභසේ ද්ාය ලසඹන් ඳරි්රව ය නිභවූ ඳසු සඹහි සොට්
සදාි(42) තුශ ද ඳතින රඳඹන්සග් ඹථා ්බාඹ භාධි අසරෝඹ තුින්
දැ සඳය සේභ නිතය ඹ, දුක් ඹ, නාත්භ ඹ ලසඹන් භනා සර නුණින්
ඳරි්රව ශ යුතුඹ. එනම්, ඳශමු තභ ලරීයසඹහි පිහිටා ආති “ඳඨවි ඵහුර”
සොට් වි්(20) තුශ ඳතින රඳඹන් පිිසින් තෘරක්ෂණඹට නැගිඹ යුතුඹ.
නතුරු “අසඳෝ” සොට් සදොසශො(12) තුශ ද, “සත්සඟෝ” සොට් තය(4)
තුශ ද, “ාසඹෝ” සොට් ඹ(6) තුශ ද පිහිටා ආති රඳඹන් එකින් එ භනා සේ
තෘරක්ෂණඹට නංමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
ඈන්ඳසු නාභ ධ්මඹන් ද සභසේ තෘරක්ෂණඹට නැංවිඹ යුතුඹ. ඒ වා
අනාඳානති ඳශමු ධයානසඹන් නැඟී සිට එහි ඳැති නාභ ධ්ම සති(34) එකින්
එ ඳරි්රව යන්න. නතුරු එභ “ප්” අීර නාභ ධ්මඹන්සග් ඹථා ්බාඹ
නුණින් දකිමින් ඒා ද එකින් එ පිිසින් නිතය ලසඹන්, දුක් ලසඹන්,
නාත්භ ලසඹන් භනා සේ ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ. ඳසු අනාඳානති දුතිඹ,
තතිඹ, ඝතුේථ ඹන ධයානඹන්සග් ද 32, 31, 31 සර ඳතින නාභ ධ්ම සිඹ්පරභ
සඳය සේභ තෘරක්ෂණඹ භගින් ඳරි්රව යන්න. ඈන්ඳසු ේඨි පථභධයානඹද
ඕදාත ඳශමු, සදන, සතන, සිේන ධයානඹන් ද මභතෙ ඳශමු, සදන, සතන
ධයානඹන් ද, සුබ පථභධයානඹ ද ඹන එක් එක් ධයානසඹන් නැගී සිට ඒ ඒ
භාඳත්ති ්ථාසේ ඳැති නාභ ධ්මඹන් එක් එක් ඳාා
තෘරක්ෂණාායසඹන් නුණින් දකිමින්භ ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
දැන් චිත්ත ීමථි ක්රභඹට, ඝක්ෂුද්ාය රඳායම්භණ චිත්ත ීමථි ගුට නු
කුර කුර ලසඹන් චිත්ත ීමථීඹක් ඳාාභ චිත්තක්ෂණසඹන් චිත්තක්ෂණඹට
පිිසින් සිඹලුභ ඳයභාේථ ධ්මඹන් තෘරක්ෂණාායසඹන් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
නතුරු සෝතද්ාය චිත්ත ීමථී කුර, කුර ලසඹන් ද, කාණද්ාය චිත්ත ීමථි
කුර, කුර ලසඹන් ද, ජිේවාද්ාය චිත්ත ීමථි කුර, කුර ලසඹන් ද,
ාඹද්ාය චිත්ත ීමථි කුර, කුර ලසඹන් ද, පිිසින් පිරිසිදු භාධිඹකින්
ඳයභාේථඹන්හි ඹථා තත්ඹ නුණින් දකිමින් ඈතා ඈසීසභන්, භනා
සඵෝධඹකින් යුතු තෘරක්ෂණාායසඹන් සිඹ්පරභ ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
නතුරු ඳින්චඝමුප්ඳාද “ඳංඝභ ක්රභඹට” නු ේතභාන බඹ
තෘරක්ෂණඹට නංමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ. එහිීර ඒ ඒ ්ථාන්හි ඳැති
්න්ධඹන් වා ඉට මු්ප වූ සවේතන් ද භග රමින් :- “කවේතු අනිතය න වැටිත්,
ඉන් වට ගන්නා පර අනිතය න වැටිත්” කුර කුර ලසඹන් සවේතු වා පර
ඹන සදභ කුර, කුර ලසඹන් තෘරක්ෂණඹට නංමින් ඳින්චඝමුප්ඳාද
ඳංඝභ ක්රභඹ ද සභසේ ඳරි්රව යන්න. නතුරු තීත – ේතභාන – නාත
ඹන ාරතඹ රඳමින් බඹක් ඳාා ඳයභාේථඹන්සග් තෘරක්ෂණාායඹ භනා
ඳැවැිවි ය ත යුතුඹ.
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ඳසු ඳින්චඝමුප්ඳාද “ඳශමු ක්රභඹට” නු ේතභාන බඹ මු්ප යසන
සවේතු පර ධේභඹන් තෘරක්ෂණඹට නංමින් ඳරි්රව ශ යුතු ඹ. සභහිීර :“අවිජ්ජාමුදකඹෝ ංඛායමුදකඹෝ”
“විදයා නිා ං්ායඹන් වට නී”
“විදයා නිතයි ං්ාය නිතයි ”.
ඹන අායඹට සවේතු වා පර ඹන සදභ කුර– කුර ලසඹන්
තෘරක්ෂණඹට නංමින් ඳින්චඝමුප්ඳාද ඳශමු ක්රභඹ ද සභසේ ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
නතුරු තීත – ේතභාන – නාත ඹන ාරතඹභ රඳමින් බඹක් ඳාා
ඳයභාේථඹන්සග් තෘරක්ෂණාායඹ භනා ඳැවැිවි ය ත යුතු ඹ.

 උඳකද්ල
ඳඡ්ඝ්න්ධ ංයාත ර ං්ාය ධ්මඹන්භ විවිධාායසඹන් නුණින්
තෘරක්ෂණාාය, ඵැලීභ නම් වූ පජා බානා විදර්ශනා ි. ඹසභක් ආසින්
දකින්සන් ම්මුතිඹ ි. විදශූනා ඹනු නුණින් දැකීභකි. නිර්වාණඹ ඹනු, ඳයභාේථ
ධ්ම සක්ෂේතසඹහි භන් කිරීසභන්භ, ං්ායසඹෝ තෘරක්ෂණඹට නැංීමසභන්භ
රඵාත යුත්තකි. පජප්ති ධ්ම විදශූනා ශ සනොවැකි තය ඳයභාේථ ධ්මඹන්
විතයක් විදශූනා ශ වැ. ඳයභාේථඹන් නාහි පජප්තීන් තුශභ ැග ීම ආති ඵ
දත යුතු ි.
“රවිධ ං්ායඹන් නාහි ක්ෂණඹක් ක්ෂණඹක් ඳාා ආති නැති
ඹන ඵැවින් නිතයසඹෝ ඹ. ආතිීමම් නැතිීමම් සදකින් නිතය පීඩා විිවන ඵැවින්
දුක්සඹෝ ඹ. තභ තභන් ැභති සේ සනොඳතින ඵැවින්, ත යුතු නිතය ායඹක්
නැති ඵැවින් නාත්භසඹෝ ඹ”. විදශූනා බානා ඩන සඹෝගීන් වන්සේ විසින්
සභසේ සම් ධ්ම ්බාඹන් තභ තභ ණැන ඳභණින් ටවා ත යුතු ි.
ඳඡ්ඝ්න්ධඹන් ඳවශ යවිඹ වැකි විදයා, තණ්වා, ඊඳාදාන, ං්ාය,
්ම ඹන සවේතු ධ්මසඹෝ ්බාසඹන්භ නිතයඹ, දුක් ඹ, නාත්භ ඹ. එහි පර
ලසඹන් ඳවශ න නාභ, රඳ සවත් ඳඡ්ඝ්න්ධඹ ද නිතයඹ, දුක්ඹ,
නාත්භ ඹ. සවේතු ධ්මඹන් නිතය, දුක්, නාත්භ නම්, පර ධ්මඹන් ද එසේභ
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නිතය, දුක්, නාත්භ න ඵ සඹෝගීන් වන්සේ විසින් තභ බානා ඡාණඹ
තුලින් භනා දැ දැන සඵෝධ යත යුතුි.
 අනිතය රක්ෂණඹ

– කන ංජාසන් ැසී ආත.

 දුක්ඛ රක්ෂණඹ

– ඈරිඹේ සන් කිරීසභන් ැසී ආත.

 අනාත්භ රක්ෂණඹ

– කන ංජාසන් ැසී ආත.

ාභානය ම්මුති තෘරක්ෂණ දැනුභ නින් සඵෝධඹ වා පභාණත්
නැත. සියුම් භාධිඹක් ආති විට ඳභණක් සියුම් ඳයභාේථඹන් ආසින් දකින්නා සේ
සිතට යමුණු නු ආත. විදශූනාට නැගිඹ යුත්සත් ඒා ඹ. භාේ - පර රැීභට
නම් ක්ෂණඹක් ක්ෂණඹක් ඳාා සිදුන නාභ රඳඹන්සග් ඈඳීරම් ියඳීම් ්බාඹ
භනසින් දැකිඹ යුතුඹ.
 “අනිච්චානුඳ්නා” භනා සර ඩන විට ිවසන සුලු, ඳවසුසන්

ඳැතිසයන නුණ න “ජන ප්රඥා” පුයි.
 “දුක්ඛානුඳ්නා” භනා සර ඩන විට විනිවිද ැසඳන සුලු, සසර්

විීරභට භත් නුණ න “නිබ්කබ්ධි

ප්රඥා” පුයි.

 “අනත්තානුඳ්නා” භනා සර ඩන විට භවත් වූ නුණ න “ භවා

ප්රඥා” පුයි.
විදශූනා බානා ැඩීසම් ීර සභභ නුඳ්නා තුසනන් එක් ඩාත් පට
නු ආත. ඒ වා සසු නුඳ්නා සද ද ඊඳනිශඹ පතය ලක්තිඹ භගින්
ඊඳාය නු ආත. නින යමුණු න්සන් මින් එක් නුඳ්නාක් තුින්ඹ.
 “ශ්රද්ධා ඉන්ද්රිඹ” ඵරත් සඹෝගීන් වන්සේරාට “අනිච්චානුඳ්නා”

ඩාත් පට නු ආත. ඔවුන්ට “අනිමත්ත විකභෝක්ෂ මුඛඹ” භගින් නින
යමුණු නු ආත.
 “භාධි ඉන්ද්රිඹ” ඵරත් සඹෝගීන් වන්සේරාට “දුක්ඛානුඳ්නා” ඩාත්

පට නු ආත. ඔවුන්ට “අප්ඳනිහිත විකභෝක්ෂ මුඛඹ” භගින් නින යමුණු
නු ආත.
 “ප්රඥා ඉන්ද්රිඹ” ඵරත් සඹෝගීන් වන්සේරාට “අනත්තානුඳ්නා”

ඩාත් පට නු ආත. ඔවුන්ට “සුඤ්ඤත විකභෝක්ෂ මුඛඹ” භගින් නින
යමුණු නු ආත.
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සභහිීර ඒ ඒ සඹෝගීන් වන්සේරාට, තෘරක්ෂණ ධ්මඹන් තුින් සිදුන
ැටහීම් ්බාඹන්හි ඹම් ඹම් සන්ම් තිියඹ වැ. එසභන්භ ඒ ඒ
නුඳ්නාන් තුශ ීර විසලේිතත වූත්, පණීත වූත්, පඵර වූත් භාධි තත්ඹන්
සඹෝගී භනසහි පට නු ආත. එඵැවින් ඒා ම්ඵන්ධ ගුරු ඊතුභන්
වන්සේරා භග ා්චඞා ශ යුතු ඹ.
බුද්සධෝත්ඳාද ාර රීර ද භවත් ඵරත් තසඳෝ සත්ඟ් ආති භවා
ෘිතරුන් සරො ඳවශ නු ආත. ඔවුන් තභ ඵරත් භාධිඹ තුින් නිතය, දුක්
ඹන රක්ෂණද්ඹ පජප්ති ලසඹන් සද්ලනා කිරීභට භත් නු ආත. නමුත්
ඔවුන්ට නාත්භ රක්ෂණඹ සඵෝධ යත සනොවැ. එභ නිා ඔවුන් නින්
සනොදැ සභභ ං්ාය සරෝඹ තුශභ භාය ඳව රඵමින් අත්භ දෘල්ඨිඹට
මුරාීම සයහිභ ැරියනු ආත. සභසේ බුද්සධෝත්ඳාද බුද්සධෝත්ඳාද ඹන ාර
සදසක්ීරභ නිතය, දුක් රක්ෂණ පට ය ත්තත්, නාත්භ රක්ෂණඹ පට
න්සන් බුද්කධෝත්ඳාද ාරඹ දීභ ඹ. නමුත් රාතුයකින් සරො ඳවශ න ඳසේ
බුදුයඟාණන් වන්සේරා නාත්භ රක්ෂණඹ සඵෝධ ය නී.
ආතිීමභ වා නැතිීමභ ඈතා සේසඹන් සිදුන නිා විදශූනාක් තුින්
ං්ායඹන්හි  මුර සන් ය ත සනොවැකි ඹ සම් න්තතිඹ ෑභ ්පහිභ
සනොැඩී ඳතී ඹි සිතති. දැ්පසන විදුලි බුබුශක් වූ ලී ිවටභ දැ්ප ීම
ඳතින්නක් සනොසේ. එඹ නිවි නිීම දැ්පසන්නකි. එහි දැ්පීමසම්, නිීමසම් ධිතය
සේත්භ නිා ඹථා තත්ඹ සනොසඳසන්. එසභන්භ නාභ රඳඹන් ද ඈතා
සේසඹන් ක්රිඹාත්භ න නිා ආතිීමම් – නැතිීමම් තය ඈඩක් සනොසඳසන්.
ලරීයඹ ද එ සොඩක් සේ, රඳඹක් සේ සඳසන්.
ා ියම් තුන්සන් අයක්ෂා ය ැනීභට සොවිඳර්ප ර ඳමඹන් ඵිවනු
රැසබ්. ආතැම් ජාන ත්ඹන් එඹට ඹම්කිසි මිනිසැි සිතා ියඹඳත් සේ.
ැඵවින්භ එඹ මිනිසකු සනොන තය එහි ආත්සත් ලී ැඵලි සදක්, ඳම ැ්ප
සොඩක්, ආඳුභක් වා මුේිනඹක් ඳභණි. නුණින් සම්ාට ඹම් පුද්රසඹැි
රැී  තැති සන ඳරා ඹි. සම්ා පුද්රසඹක් සර ැරකීභ ංජා
විඳ්පරාඹකි. ැයිව ටවා ැනීභකි. තද ඹම් ඹම් පුද්රඹන් සිහිඳත් ීමභට
ඔවුන්සග් රුට භාන පිිරු නි්මාණඹ යනු ආත. ඒා ද සොට් රට සඵදා
ඵැලුසවොත් ්ප සොඩක්, ැලි සොඩක්, සිසභන්ති සොඩක්, තීන්ත සොඩක්
ඳභණක් රැසඵනු ආත. එනම්, එහි ්ප, ැලි, සිසභන්ති, තීන්ත රට භතය
පිිභඹක් නැති ඵ නුණැත්තන්ට ැටසවනු ආත. පිිභඹ ඹනු, ංජා
විඳ්පරාඹකි. ැයිව වැඟීභකි.
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එසේභ ාභානය ඟනඹා ද පුද්රඹකු වැිනඹට න්නා රද ඳඡ්ඝ්න්ධඹ
සඵදා ඵැලුසවොත් එහි ඳතිනුසේ නාභ සොඩක්, රඳ සොඩක් ඳභණක්භ නු ඵ
සඵෝධ නු ආත. නාභ රඳ රට භතය සභහි ත්සඹක්, පුද්රසඹක්,
අත්භඹක් ලසඹන් ත වැකි කිසිභ වයඹක් ායඹක් නැත. නාභ රඳ සොඩක්
ඳභණක් වූ සම් ඳඡ්ඝ්න්ධඹ විදශූනා නුණ නැති ඹ, පුද්රඹකු සර
දකින්සන්, භඡ්ඡනා යන්සන් ඔවුන්සග් ංඥා විඳර්ය්යාඹ– ැයිවඹට
වඳුනාැනීභ නිි. චිත්ත විඳර්ය්යාඹ – සන් විඳරිත අායඹට සිතීභ නිි.
ිදට්ඨි විඳර්ය්යාඹ – මිථයා දෘ්ිනඹ නිි.
ං්ාය ධ්මඹන්හි ආතිීමම් – නැතිීමම් සද ඹම්තාක් සේත් ද, ඒා ඒ
අායඹටභ දැකිඹ යුතුඹ. තෘරක්ෂණඹට නැංීමසම් ීර සවමින් බානා ශ යුතුඹ.
භාධිඹ නාහි පජාට අන්නභ සවේතු නිා විදශූනා බානා යන විට
නිතය භාධිඹ ආති යත යුතුඹ. බානා යන තයතුය භන සසවට ඳත්
ීමසභන් ආතැම් විට තත් බානා සනොශවැකි තත්ඹට ඳත්නු ආත. එහිීර
භථ බානාක් භගින් සිතට විසේ ීර සිත තැන්ඳත් යසන ඹිත් සිත
්මණය ය ත යුතුි. බානා තයතුය නාභ, රඳ ඳයභාේථ ධේභඹන් යමුණු
සනොසේ නම් ඹිත් රඳ – නාභ භටවන් රීර දැක්වූ අායඹට මුර සිට රඳ
නාභඹන් දැ ැනීභට ඊත්ාව ශ යුතුඹ. තද විසලේසඹන්භ සභහිීර භනා වූ
නිදවකින්, විසේ සුසඹන් සම් බානාන් යසන ඹා යුතුඹ.
බානාසේිව රඳ රාඳ භත විදශූනා කිරීසම්ීර ආතැම් විට රඳ රාඳ
සනොසඳසනන තත්ඹට ඳත් විඹ වැ. එවිට රඳ නිසයෝධඹ සිදුීම ඹි ආතමුන්
මුරාට ඳත් විඹ වැ. ආතැම් විට සභසේ බානා යන විට තභ සිත බාංඹට
ැසේ. එවිට යමුණ සනොදන්නා නිා නාභ නිසයෝධඹ සිදු විඹ ඹැි මුරාවිඹ වැ.
සභන් ත්දැකීම් තුශ ීර ඈතා තිභත් විඹ යුතුි. තද විදශූනාට ඵැත්
සඹෝගීන්ට ආතැම් විට සදවිඹන්, භනුය, ඹක්ෂ, යාක්ෂ, භූතාීරන් ද ියඹඟන, යා
ඟන, දශූනඹන් ද තය සරත් තය සරත් යමුණු විඹ වැ. නමුත් සභහිීර
ඒ කිසිකින් කිසිභ පසඹෝඟනඹක් නැත. ඒාට මුරා වුසවොත් බානා සනොභග
ඹා වැ. සභහිීර එභ සිඹ්පරක්භ විදශූනා කිරීභට ඔඵ භත් විඹ යුතුඹ. එන්
විසලේ ත්දැකීම් සිඹ්පරක් ැනභ ගුරු ඊතුභන් වන්සේ දැනුත් කිරීභ ැදත්
නු ආත. සභහිීර නාභ ධ්ම ව රඳ ධ්ම එට ඳරි්රව ශ වැකි ්ථාරීර එසේ
ම්භශූනඹ කිරීභ ැදත් නු ආත. තද බානා ැඩීසම් ීර තීත-ේතභානනාත වූ ද අධයාත්මි – ඵාහිය වූ ද, සිඹලු නාභ - රඳ ධ්මඹන් තභ
ඳඡ්ඝ්න්ධසඹන් ඳටන්සන ක්රභ ක්රභසඹන් නන්ත ක්ර දක්ාභ ඳතින
සිඹලු ං්ායඹන්සග් නිතය, දුක්, නාත්භ ්බාඹන් විදශූනා නුණින්
භනා සඵෝධ යත යුතුඹ. එවිට එභ සඹෝගීන් වන්සේසග් විදශූනා ඡාණඹ
ඩාත් ැඹුරින් විලද නු ආත.
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විදශූනා අයම්බසේීර භ ආතමුන්ට ආතැම් පතිපර, ජාන දශූනඹන් ඳවශ
විඹ වැ. නමුත් ඒා ඵරසඳොසයොත්තු සනොවිඹ යුතුඹ. ඒාට ආලුම් සනොශ යුතුඹ.
එභ විසලේ ජාන දශූනඹන් ැන විල්ාඹ විතයක් ආති යත යුතුඹ.
තද සභභ තෘවිධානුඳ්නාභ ක්භසනහිීර ද ෑභ ඈරිඹේක් තුශීරභ ද,
භනා සර පුහුණු යත යුතුඹ. මදනි ටයුතු රීර ද ෑභ ්ථාීරභ ද,
තෘරක්ෂණ භනසිායසඹන් සිී භ විදශූනා බානාට භවත් රුකුරක්,
පසඹෝඟනඹක් නු ආත. විසලේසඹන්භ සභහිිව සිදුන්සන් කුරු කීඳඹක්,
ඝනඹක්, සභසනහි කිරීභක්, කිඹීමභක් සනො ඳයභාේථ ධ්මඹන්සග් ඹථා
්බාඹ භනසින් දැකීභකි. භනා භාධිඹකින් එඹ දකිමින් බානා ශ යුතුඹ.
බානා කිරීසම් ීර නාභරඳ රාඳඹන් රාඳ ලසඹන් සනො ඒාසඹහි ඳයභාේථ
ධේභඹන් එකින් එ සඵදා සන්ය සන එභ ඳයභාේථඹන්භ තෘරක්ෂණඹට
නැංවිඹ යුතුි. කන ංජාන් ියඳී, ැයිව දෘ්ී න් ැඩී ඹන්සන් එවිට ඹ. සභසේ
නාභරඳ එකින් එ භනා සර ඳරි්රව කිරීභ නිා අත්භ දෘ්ිනඹට ැගීම සිී භට
තැනක් නැති සේ. එවිට නාත්භ රක්ෂණඹ භනා සර පට නු ආත.
නිසි සර බානා යන සඹෝගීන්සග් සිතුවිලි ාභානය ඟනඹාසග් සිතුවිලි
රට ඩා සඵොසවෝ සින් සන් නු ආත. ාභානය ඟනඹාට සෝින ණන්
ිනනා සද්්ප ඳා සඹෝගීන් වන්සේට තඹකුදු සනොිනනා සදඹක් නු ආත.
එඹ ඹථාේථාසඵෝධඹක් යා ිවයුණු ීමසම් රක්ෂණඹකි. එභ තයතාඹ
සනොදන්නවුන් ආතැම් විට සඹෝාඝයඹන් පි්න් සේ රනු ආත. භන්ද
ඔවුන්සග් භානසිත්ඹ ැඩුනු සිතක් ආති සඹෝගී භනට ඩා සඵොසවෝ සින්
සන් නිි. මුරාසන් ඵය ආති නිි. එඵැවින් ාභානය පුද්රඹන් තසේ ීර
සඹෝගීන් වන්සේරා විසලේසඹන්භ ඳරි්ම් විඹ යුතුි. තභ භති භතාන්තය
දැනුම් සඵෝධඹන් ඔවුන් වා ථා සනොශ යුතු ි.
ආතැම් තීක්ෂණ වූ ඈ්ද්රිඹ ධ්මඹන් ආති පුද්රඹන් නාහි නාභ්න්ධඹ
සයහි භභත්සඹන් මුරා ීම ආත. ඔවුන්ට සින වූ ධ්ම සද්ලනාන් පාඹ සේ.
ආතැම් භධයභ වූ ඈ්ද්රිඹ ධ්මඹන් ආති පුද්රින් නාහි රඳ්න්ධඹ සසයහි
භභත්සඹන් මුරා ීම ආත. ඔවුන්ට ීර්ඝ ද සනොවූ සින ද සනොවූ භධයභ වූ ධ්ම
සද්ලනාන් පාඹ සේ. ආතැම් රාභ ඈ්ද්රිඹ ධ්මඹන් හිත වූ පුද්රඹන් නාහි
මුළු ඳඡ්ඝ්න්ධඹ සසයහිභ භභත්සඹන් මුරා ීම ආත. ඔවුන්ට ීර්ඝ වූ ධ්ම
සද්ලනා ලය නු ආත.
මුළු විල්ඹ පුයාට ආත්ත ලසඹන්භ ඳැතිය ඳතින්සන් නාභ රඳ ධර්මඹන්
ඳභණකි. කම්ා ද්රය කනොකේ. අා ධාතු ඹනු, හුසදක් හි් ්බාඹභ ඹ. නාභ
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රඳඹන් අා ධාතු තුශ ධිතය සේසඹන් ආති සමින් නැති සමින් සවේතු
පර ම්ඵන්ධතාඹකින් යුතු ක්රිඹාත්භ න “ලක්ති භා්රකඹෝ ඹ”. භාහිත
සිතකින් යුතු විඳ්නා යන සඹෝගීන් වන්සේ සම් තත්ඹ භනා ටවා නු
ආත. වැභ සභොසවොතභ සිදුන්සන් හුසදක් නාභ – රඳ ධ්ම මූවඹක් සවේතු පර
ලසඹන් ක්රිඹාත්භ ීමභක් ඳභණි. සභසේ වූ සම් ං්ාය ඳද්ධතිඹ තුශ
“භකභක්” සොින් ද? හුසදක් දුක් සොඩක්භ න සම් ඳඡ්ඝ්න්ධඹ “භභ”
න්සන් “භසග්” න්සන් සසේ ද? සභඹ ඒාන්තසඹන්භ ත්වශ යුතු වූ නිරු
කුණු සොඩකි.
චිත්ත – මඝතසි – රඳ ඹන සම් සිඹ්පරක්භ ඒාන්තසඹන්භ නිතයඹ–
දුක්ඹ – නාත්භ ඹ – සුබ ඹ. එන් වූ චිත්ත - මඝතසි රඳඹන්සන් ැීර
ආති සිඹලුභ ජී ජී ්තන් නිතය – සුබ – සු – අත්භ ලසඹන් රන තාක්
්ප තණ්වා ලිඹරනු ආත. ැසඩනු ආත. තණ්වාසේ ඊඳත ද එඹ නු ආත.
ඹසභකුට ඳඡ්ඝ්න්ධඹ ැන “භභ” ඹන වැඟීභක් නැත්නම් එඹ ඳ් සොඩක්, දය
ඩක්, ර සොඩක් සේ සනක් නැති, ආලීභක් නැති ැරකිඹ වැ.
“භභ කනොකේ, භකේ කනොකේ, භකේ ආත්භඹ කනොකේ” ඹැි ටවා ැනීභ
නිතය– දුක් – නාත්භ ලසඹන් ටවා ැනීභ ි. ඹභක් භසග් ඹැි ්රවනඹ
ය ැනීභ තණ්වා සවත් ආලීභ ි. දුක් රක්ෂණඹ ඩාත් පට න විට
තණ්වා ඈත් සේ. භැණික් ඹි ීමදුරු ැඵැ්පරට රැී  සිින න්ධඹකු
තභන්සග් ආ් සඳනීභ රද විට තභන් රැී , මුරා ීම ආති ඵ ටවා සන එභ
ීමදුරු ැඵැ්පර වා ඈත දභි. එසභන්භ සභභ දුක්ඛිත වූ ඳඡ්ඝ්න්ධඹ නිතය –
සු – සුබ – අත්භ ලසඹන් යදා ටවා සන රැී  සිින සඹෝගීන් වන්සේ ද,
විදශූනා පජා ්ෂිඹ රද විට ං්ායඹන්සග් ඹථා ්බාඹ දැකිසභන් දුක්
පුඡ්ඟඹක් වූ, බඹාන වූ සභභ ඳඡ්ඝ්න්ධඹ තවැය දැීටභට නියන්තයසඹන්භ
ඊත්ාවත් නු ආත. “භක් විසින් ියහි ශ තභ දරුා මිඹ ඹි, ඳසු ආඹ තත්
දරුසකු ියහි යි, ඔහුද මිඹ ඹි, නතුරු තත් දරුසකු ියහි යි, ඔහුද මිඹ
ඹි, ඳසු සභොවුන් එන්සන් භට දුක් පිණි ඹි භ ටවා නිි”. එසේභ
සඹෝාඝයඹන් ද නාභ - රඳ ධ්මඹන් නිතය ආතිීමසභන් නැතිීමසභන් සඳසශන
ඵ දැ සම්ා සිදුන්සන් භට දුක් පිණි ඹැි ටවා නී. එවිට නාභ රඳඹන්
ැන භසග්ඹ, ඹන ආ්පභ ඈත් යත වැ. “භභ” ඹන ්මි භානඹට ආති
ආ්පභ නිතය රක්ෂණඹ ඳැවැිවි ීමසභන් ඈත් නු ආත. නාභ - රඳඹන් ආති
සමින් නැති සේ. භභ ඹනුසන් ආ්පභක් ආතිය ැනීභට තයම් ාරඹක් ඳතින
නාභඹක් සවෝ රඳඹක් නැත. ඒා ආති වූ වාභ නැතින නිා ඒ තය සවෝ ඒ
තුශ “භසභක්” සීමභට ඹසභක්, සොසතක් ඊත්ාව රත් එැන්සනක් සොඹා
ත සනොවැකි නු ආත. එඵැවින් “භභ” ඹි ්මිභානඹක් ආති යැනීභට
ාරඹක් නැති නිා භානඹ ඈත් නු ආත. එසභන්භ නාභ - රඳ තුශ දාතනි
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අත්භඹක්, ැනසිඹ සනොවැකි වයඹක් ායඹක් සසතක් සේත් එැන්නක් ද
දැත සනොවැ. එඵැවින් අනිතය – දුක්ඛ – අනාත්භ ්බාඹන් යමුණු
යසන බානා කිරීසම් ීර “භභ කනොකේ, භකේ කනොකේ, භකේ ආත්භඹ කනොකේ”
ඹන තය්බාඹ සඵෝධ නු ආත.
මුලින් නයාීර තය ඳා දුකින් මිීරසම් ඊභනා ඳභණක් සඳයදැරි
තිබුණි. නමුත් විදශූනා තුින් ර ං්ාය සරෝඹන්හිභ ආති තතු දකින විට
ඳාඹන් තඵා භනු් සරෝ, ිවය සරෝ, රව්භ සරෝ ඳා ගිනි සන දැසන
එභ ගිනි භැරඹක් සේ යමුණු නු ආත. එක් ති් බඹන්භ, ර විල්ඹභ,
එභ සචි රක් සේ යමුණු නු ආත. එවිට ඒ සිඹ්පසරන්භ තමිිවසම්,
නික්ීටසම් ැභැත්ත සඳයමුණ නී.
කිසිභ සද්, රව්භ සසනකුන්සග් ඊත්ාවඹකින් සතොය සවේතු පර භගින්
වට ත්තාට ඳසු ාසත් සභසවඹීමභක් නැති, සභොසවොතින් සභොසවොත ියඳි
ියඳී තුරුදවන් න ඳඡ්ඝ්න්ධඹන් තුශ ත් පුද්ර අත්භ ්බාඹක් නැත.
ඒා නාභ රඳ සර සනොසන කප්රේතඹා ඹ, ඵල්රාඹ, භභඹ, කදවිඹාඹ, බ්රව්භඹාඹ
සර යදා න්නා ඵ “ක් ාඹ ිදට්ඨිඹ” ි. සභභ නාභ රඳාිවඹ ත් පුද්ර
ලසඹන් සනො ධ්මතා සොඩ ලක්තිඹක් ඳභණක් ඵ දැකිඹ යුතු ඹ.
සභසේ බානා යන සඹෝගීන් වන්සේරාට එිවසනදා යන ටයුතු ැන
ද, නින්ද ැන ද ආති ලයතාඹන්, ඕනෑම් සසභන් සසභන් ඩු ීම ඹි.
එවිට බානා තුශ ආති ේථාන්විත යඹ ඩාත් දැසනන්නට නී. සොසතක්
සේරා බානා රත් එහි ලයතාඹක්භ මි එඳා ීමභක් සනොනු ආත. සම් න
විට සභභ සඹෝගීන් වන්සේ අ්ාදනීඹ යමුණු සසේ ද ප්රිඹඟන යමුණු
සසේ ද ආලීම්, ැී ම් ආති සනොනී. ඔහු ඒ සිඹ්පරක් සසයහිභ එභ
ඊසප්ක්ෂාකින් ඵරා භැිවවත් ීමභට ඊත්ාව නිි. තද විදශූනා බානා ැඩීභ
තුින් (පුහුදුන් වා සේ පුද්රඹන්ට) පභාණ සර ාභාඝය භවා කු්ප ද
ඟනිත නු ආත.
“ඹභක් නිතය ද, එඹ දුඹ. ඹභක් දු ද, එඹ නිතය ඹ. ඹභක් නිතය ද,
දු ද එඹ නාත්භඹ. ඹභක් නිතය ද, දු ද, නාත්භ ද එඹ “තථ” ඹ. (ඹථා
්බාඹ ඹ.) ඹභක් නිතය ද, දු ද, නාත්භ ද, තථ ද, තය ද එඹ ඒ ං්රහිත
ඹ. (එ ට ැටි ක ොට ගන්නා රද්කද් කේ.) ඹභක් එට ං්රහිත යන රද්සද් ද
එඹ (එ කි) ඒත්ඹකි”.
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නින් දැකීභට විදශූනා බානා යමුණු සර ම්භශූනඹ ශ යුතු නාභ රඳ කද , ඳඤ්ච් න්ධඹ, ආඹතන කදොකශො, ධාතු අටකශො, ඉන්ද්රිඹ කදවි්,
ඳටිච්චමුප්ඳාද අංග කදොකශො, චතුයාර්ය්ය තයඹ ඹන සම්ා ද චිත්ත – මඝතසි
– රඳ ඹන ඳයභාේථ ධ්මඹන්භ ඹ. බානා යමුණු වා බානා ක්රභ විවිධ වුත්
ඳයභාේථ ධ්ම ලසඹන් සම් සිඹ්පරභ එ භාන ඹ.
සභභ විදශූනා බානා නාහි පිිසින් ැය ඹ යුත්තකි . මුලින් නාභ ධ්ම,
රඳ ධ්ම, සවේතු ධ්ම, පර ධ්ම වා ඒාසේ රක්ෂණාීර ්බාඹන් ැන භනා
දැනුභක් සඵෝධඹක් තිියඹ යුතුඹ. ඳසු ඒා නිතය – දුක් – නාත්භ
ලසඹන් තෘරක්ෂණාාය ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ. නුණින් දැ දැන ත යුතුඹ.
ැඵෑ සසර් ඈගිලීභක් න්සන් එවිට ඹ. ාභානය පුද්රින් ්බාසඹන්භ
දැය  අත්භ දෘ්ිනඹට ඵැසන ආත. ඹසභක් ෘජුභ (නාභ, රඳ - කවේතු, පර
ම්භර්ශනාිදඹ කනො ය) නාත්භ ංජාභ ැඩුසවොත් තභ අත්භඹ භවා
පඳාතඹට ැසටන්නා සේ, තභන් තයභං වූා සේ, තභන්ට සිදු වූසේ කුභක් දැි
සිතාත සනොවැකි ියඹට ඳත් විඹ වැ. තද බානාන් ැන ැ ංා ද
ඈඳිවඹ වැ. “ඡන්න ්ාීටන් වන්කේ” විදශූනා බානා යන විට එසේ සිදුවිඹ.
(ං:නි: ඛන්ද ංයුක්තඹ, ඡන්න ස්රඹ). බුදුයඟාණන් වන්සේ සදවිඹන්ට ධ්ම
සද්ලනා යන විට ඔවුන් කුතුවරඹට ඳත් විඹ. “භභ නිතයිලු, භා තු සද්
නිතයිලු, භභ, භා තු සද්්ප විනාල සනලු” ඹනුසන් ඔවුන් ියඹට,
කුතුවරඹට, ංාට ඳත් වූව.(සීකවෝඳභ ස්රඹ). එභනිා විදශූනා බානා
සශය දක්ාභ ඳවසුසන් ැඩීභට නම් පිිසින් එඹ සිදු ශ යුතු ඹ. නාභ
රඳ නම් වූ දුක් තය ද, සවේතු පර නම් වූ මුදඹ තය ද, ඹන සම් සිඹලු ංාය
ධ්මඹන් පිිඵ තෘරක්ෂණඹ දකිමින් බානා කිරීසභන් විදශූනා ඡාණඹන් වා
“වුට්ඨානගාමනී විදර්ශනා” නම් වූ භග් ඡාණඹ ඳවශ නු ආත.
ඝතුයාේඹ තයඹ සඵෝධ ය ැනීභ පිණි, ංාය දුකින් තමිීරභ
පිණි ඳතින සම් ඊතුම් වූ භාේ පතිඳදා නුභනඹ කිරීභ ඊත්ාවසඹන්භ
ීමේඹඹසඹන්භ ශ යුත්තකි. ඒ වා ැඳන සඹෝගීන් වන්සේරාට බානාසේ
ඊතුම් වූ පතිපර ඊදාඳත් නු ආත. තීතසේ ැඩසිින භසවෝත්තභඹාණන්
වන්සේරා දැය  ධි්ඨානසඹන් යුතු, සනොඳසුඵ්නා ීමේඹඹසඹන්භ බානා ඩා
ඊතුම් වූ රිවත්ඹට ද ඳත්වූව.
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ිදවි හිමකඹන් කය ැඩූ කතයරුන් ැට නභක්
සවශිව නාීරඳ පසද්ලසේ එක් ඳවුර ඹු ැමි යුරට “භාතුකද්වි ා
නාගී” නම් වූ එක් ිවඹණිඹක් සිිනඹව. ඳසු ර සම් පසද්ලඹට දුේිබක් ාරඹක්
ඊදා වූ ඵැවින් එභ ිවඹණිඹ ඊට තඵා භාපිඹන් සුසේ ජීත් වූව. එර ිබක්ෂන්
වැට නභක් ඒ භට පිඩු පිණි ැය ඹව. ිබක්ා සනොරත් සතයරුන් තභ හි් ඳතා
ථවිසඹහි ඵවාරනු ඳැන් සන ඒභට ැට ඹන නාගිණිඹ දුටුාඹ. ඳසු ආඹ
ිබක්ෂුන්ට දානඹට අයාධනා ය තභ ්ාමි රුනසන් වණු වැටක් ණඹට
සන ස්ප ැටට ඒා සඵදා ීර දානඹ ් යා සතයරුන්ට පඟා ශව.
ඳසු ආඹ එභ සිඹලුභ පෘත්ති ිබක්ෂුන්ට දැනුම් දුන්ව. ංසේපාප්ත වූ ිබක්ෂන්
ඹම් වි්ප සතයක් රට සෝ තභ තභන්ට ාද යසන ඳාතා ඳස තඵා
බානා ශව. “ඈඳින් යවත් පරඹට ඳත්විඹ වැකි නම් සභභ දන් නුබ
යන්සනමු. සනොවැකි ීම නම් නුබ සනොයන්සනමු ි” ඹනුසනි. සභසේ
ධි්ඨාන ය ීමේඹ න්ත බානා යන විට සනොසඵෝ සේරාකින්භ එභ ැට
සදනා වන්සේභ ඊතුම් රිවත්ඹට ඳත්විඹ. නතුරු දන් කිද නිභ රව.
පසද්ලසේ ැභ සදවිඹන්භ එදා යාතෘසේ ාදු ාය දුන්ව. එභගින් යඟතුභා ඒ
සතොයතුරු දැනසන නාීරඳඹභ නාගිනිඹට ඳයා ීර භවත් වූ ම්ඳත් ද දුන්ව.
ආඹද භයණින් භතු සුති ාීට විඹ.
ය දු දැ නින් සු සොඹා බානා ඩන සඹෝගී ැභසදනා විසින්භ
සභසේ ධි්ඨානසඹන් වා ඊත්ාවසඹන් සම් ඊතුම් වූ පතිඳදා නුභනඹ ශ
යුතුඹ. එවිට ඔවුන් ඳතන්නාවූ භාේ පර ධිභඹන් සඵොසවෝ දුය සනොනු ආත.
තෘරක්ෂණසඹන් එභ රක්ෂණඹක් විතයක් නුඳ්නා කිරීසභන් නින
යමුණු ශ සනොවැ. ඊේඨානාමිනී විදශූනා ඳවශ න්සන් නිතය, දුක්,
නාත්භ ඹන රක්ෂණ තුනභ තීත, නාත, ේතභාන ඹන ාරතසේභ
අධයාත්මි, ඵාහිය ඹන සිඹලු අායසඹන් නුඳ්නා කිරීසභන්ඹ. සභසේ
සභභ විදශූනා බානා භනා සර ැඩීභ තුින් න භවා විදශූනා ඡාණ, ද භවා
විදශූනා ඡාණ, සෝශ භවා විදශූනා ඡාණ සභන්භ ටසශෝ භවා විදශූනා
ඡාණඹන් ද සභෝයා ැසඩනු ආත. සම්ා බානා යන සඹෝගීන් වන්සේසග්
බානා කුරතාන් භත සිදු නු ආත. සභභ ෑභ බානා භනසිායඹක්භ සම්
ජීවිතසේීරභ භාර්ග පර නින් පිණිභ සවේතු න තය, එසේ සනොවුනසවොත්
ඒාන්තසඹන්භ භතු බඹ ීර නින් දැකීභට පජා ඳායමිතාක් නු ආත.
නින් සු ඳතා සේ සඳරුම් පිර පුණයන්තඹන්ට සම් රක්ෂණතඹ භත
බානා කිරීභ තුින්භ එක් රක්ෂණඹක් භගින් නින් සු සඵෝධ යත වැ.
පිපීභට රං ආති සනළුම් ැකුරට හිරු රැ් ඳතිත ීමභත් භභ එඹ පිසඳන්නා
සේ පිර ඳායීට ආතිඹවුන්ට සම් තෘරක්ෂණ බානා ශ ඳභණින්භ නින් සු
සඵෝධ යත වැ.
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ං් ායඹන්කේ ත්රිරක්ෂණා ායඹ
“ඹදනිච්චං තං දුක්ඛං ඹං දුක්ඛං තදනත්තා ”
“ඹභක් නිතය නම් එඹ දුකි. ඹභක් දු නම් එඹ නාත්භඹකි”.
ං්ායසඹෝ නාහි ක්ෂඹාේථසඹන් නිතයඹ. බඹාේථසඹන් දුක්ඹ.
ායාේථසඹන් නාත්භඹ. එභ ං්ායසඹෝ ක්ෂණඹක් ක්ෂණඹක් ඳාා ආති
නැති ඹන ඵැවින් නිතයඹ. ආතිීමම් නැතිීමම් සදසන් නියතුරු සඳසශන ඵැවින්
දුක්ඹ. ැභති සර සනොඳතින ඵැවින් නාත්භඹ.
 අනිච්චං ඛඹට්කඨේන

- සවි සීම ඹන ඵැවින් නිතයඹි.

 දුක්ඛං බඹට්කඨේන

- ියඹ සනසදන ඵැවින් දුඹ.

 අනත්තං අාය ට්කඨේන

- ායඹක් නැති ඵැවින් නාත්භි.

ං්ායඹන්සග් විනාලීමභ, ියඳීභ, නැතිීමභ, ංත ීමභ සවත් නිසයෝධඹ
එහි අනිතය ්බාඹි. එින් වටන්නා වූ ියඹ, සලෝඹ එහි දුක්ඛ ්බාඹි.
ං්ායඹන් තුර අත්භ, අත්භනීඹ, නිතය, ්ථීය, ා්ත, විඳරිනාභ නම් වූ
්බාඹක් ම්පේණසඹන් නැති ඵ ං්ායඹන්සග් අනාත්භ ්බාඹි.
ක්ස්පලඹන්සන් වා සරෝසඹන් මිසදන ඵැවින්, නික්සභන ඵැවින්
සරෝසෝත්තය භාර්ගඹ “විකභෝක්ෂ මුඛ” නම් සේ. එඹ “අනිමත්ත, අප්ඳනිහිත,
සුඤ්ඤත” ඹනුසන් සතැදෑරුම් සේ.
ං්ායඹන්සග් ඊදඹ-ඹ සභසනහි සනොකිරීසභන් ද, න්තතිසඹන්
ැසුණු
සවින්
ද
ඒාසඹහි
නිතය
්බාඹ
සනොැටසවි.
“අනිතයානුඳ්නා” නිතය බාවිතා යන්නාට ං්ායසඹෝ ක්ෂඹ ලසඹන්
ැටසවි. ත ද ං්ායඹන් නිතය ඹැි නැත නැත නුණින් දැකීභ නම් වූ
නිතයානුඳ්නා ඩන්නා “ං්ායඹන් නිතයඹ” ඹන ඡ්ඡා තදං
ලසඹන් දුරු යි. සභහි ීර ිවසන සුලු ැනි ඳවසුසන් ඳැතිසයන ඡාණඹ නම්
වූ ජන ප්රඥා පුයි. ද්ධින්ද්රිඹ ඵහුර සඹෝගීන්ට, ධිසභොක්ඹ ඵහුර
ශද්ධාසන් ං්ායඹන්සග් ියඳි ියඳී ඹාභ ඳරි්රව කිරීභ නම් වූ
“නිතයානුඳ්නා බානා” භගින් ඹම් ්ථා ීර එභ නිතය ්බාඹට
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පතිඳක්ෂ වූ එක්තයා නිතය, ්ථාය ්බාඹකින් “අනිමත්ත විකභෝක්ෂ මුඛඹ”
තුින් කිසිඳු ටවනකින් සතොය නින යමුණු සේ. එභ නිතය රක්ෂණ දශූන
ඡාණසඹන් ක්ස්පලපවාණඹ සොට රඵන්නා වූ නින අනිමත්ත ධාතු නිවූාණඹි.
ඈරිඹවු ලින් ැසුණු සවින් ද, නිතය පීඩා යන ඵ සභසනහි
සනොකිරීසභන් ද, ං්ායඹන් සග් දුක් ්බාඹ සනොැටසවි.
“දුක්ඛානුඳ්නා” නිතය බාවිතා යන්නාට ං්ායඹන් බඹ ලසඹන්
ැටසවි. තද ං්ායඹන් දුක් ්බාසඹන් යුක්ත ඹැි පුන පුනා නුණින්
දැකීභ නම් වූ දුක්ඛානුඳ්නා ඵහුර ඩන්නා ං්ායඹන් “ැඳ වත”
ඹැි ඹන ැයිව ැටහීභ දුරු යි. සභහි ීර විනිවිද ැසඳන සුලු සසර් සිලීභට
භත් න ඡාණඹ නම් වූ නිබ්කබ්ධි ප්රඥා පුයි. භාධින්ද්රිඹ ඵහුර සඹෝගීන්ට,
ඳ්ද්ධිඹ ඵහුර භාධිසඹන් ං්ායඹන් බඹ ලසඹන් යමුණු ීමභ නම් වූ
“දුක්ඛානුඳ්නා බානා” භගින් ඹම් විසට ීර එභ දුක් ්බාඹට පතිඳක්ෂ වූ
එක්තයා සු, ්ථාය ්බාඹකින් “අප්ඳනිහිත විකභෝක්ෂ මුඛඹ” තුින් ියසඹන්,
පිිකුසරන් යුතු වූ ආලුම් ශ යුතු කිසික් සනොභැති ඵැවින් තණ්වාසන් සතොය
නින යමුණු සේ. එභ දුක් රක්ෂණ දශූන ඡාණසඹන් ක්ස්පල පවාණඹ සොට
රඵන්නා වූ නින අප්ඳනිහිත ධාතු නිවූාණඹ ි.
නා නා ධාතු සන්සොට සභසනහි සනොකිරීසභන් ද, කනසඹන් ැසුණු
සවින් ද ං්ායඹන් සග් නාත්භ ්බාඹ සනොැටසවි.
“අනත්තානුඳ්නා” නිතය බාවිතා යන්නාට ං්ායඹන් ශනය (හි්) සර
ැටසවි. තද ං්ායඹන් අත්භ ්බාසඹන් සතොයඵ පුන පුනා නුණින්
ඵැලීභ නම් වූ නත්තානුඳ්නා ඵහුර බාවිතා යන්නා “ං්ායඹන් නාහී
අත්භඹක් හිතඹ” ඹන සදෝ වැඟීභ වැය දභි. සභහි ීර භවත් නුණ නම් වු
භවා ප්රඥා පුයි. ඳඡ්ඤින්ද්රිඹ ධි සඹෝගීන්ට පජා ඵහුර භාධිසඹන්
ං්ායඹන් සග් හි් ්බාඹ නම් වූ zzඅනත්තානුඳ්නා බානාZZ භගින් ඹම්
විසට ීර ං්ායඹන් සග් හි් ඵට පතිඳක්ෂ වූ, නිතය, සු අීර ගුණසඹන්
ඳරිපර්ණ වූ ්බාඹකින් “සුඤ්ඤත විකභෝක්ෂ මුඛඹ” තුින් ත්, පුද්ර, අත්භ
ලසඹන් තවැකි වයඹකින්, ායඹකින් සතොය නින යමුණු සේ. අත්භ
්බාඹක් නිසනහි ද නැත. එභ නාත්භ රක්ෂණ දශූන ඡාණසඹන් ක්ස්පල
පවාණඹ සොට රඵන්නා වූ නින සුඤ්ඤත ධාතු නිවූාණඹ නම් සේ.
සභසේ සභභ විසභෝක්ෂ මු තුන, තෘවිධ සරෝසෝත්තය භාර්ග සවත් තුන්
අාය නුඳ්නාන් පිිඵ දත යුතුඹ. ඒ ඒ ඝරිත ්බාඹන්සන් යුතු
පුද්රඹන් ඒ ඒ විසභෝක්ෂ මුඹන් වයවා තභ තභ නැණ ඳභණින් නිර්වාණ ධාතු
යමුණු යනු ආත.
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චත්තාළිා ාය විදර්ශනා බානා
1. “කපණපිණ්ඩූඳභං රඳං
භරීචිකඳභා ඤ්ඤා
භායූඳභඤ්ච විඤ්ඤාණං

- කේදනා බුබ්බුළූඳභා,
- ඞ්ඛායා දලඳභා,
- කද්සිතාිදච්චඵන්ධුනා.

2. ඹථා ඹථා නිජ්ඣාඹති
රිත්ත ං තුච්ඡ ං කවෝති

- කඹෝනිකෝ උඳඳරික්ඛති,
- කඹෝ නං ඳ්ති කඹෝනිකෝ.

3. ඉභඤ්ච ාඹං ආයබ්බ
- භූරිඳඤ්කඤේන කද්සිතං,
ඳවානං තිණ්ණං ධම්භානං - රඳං ඳ්කේථ ඡඩ්ඩිතං.
4. ආයු උ්භා ච විඤ්ඤාණං - ඹදා ාඹං ජවන්තිභං,
අඳවිද්කධෝ තදා කේති
- ඳයබත්තං අකච්තනං.
5. වතාිදාඹං න්තාකනෝ
ධක ෝ ව අක්ඛාකතෝ

- භාඹාඹං ඵාරරාපිනී,
- ාකයෝ එත්ථ න විජ්ජති.

6. එං ඛන්කේ අකක්කඛඹය - භික්ඛු ආයද්ධවීරිකඹෝ,
ිදා ා ඹිද ා යත්තිං
- ම්ඳජාකනෝ ඳටි්කතෝ.
7. ජකවඹය බ්ඵංකඹෝගං
චකයඹයාිදත්තසීකෝ

- කයඹය යණත්තකනෝ,
- ඳත්ථඹං අච්චුතං ඳදං”
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1. “රඳඹ සඳණ පිඩක් ැනිඹ. සේදනා ිවඹ බුබුරක් ැනිඹ. ඡ්ඡා
මිරිඟුක් ැනිඹ. ං්ායසඹෝ සස්ප ක් ැනිඹ. විඡ්ඡාණඹ
භාඹාක් ැනිඹ”, ඹැි සර්ය්ය ංලසඹහි ඊඳන් බුදුන් වන්සේ දාශ සේ.
2. ඹසභක් එඹ නුණින් දකී ද, ඹම් ඹම් ඳරිද්සදකින් එඹ සිති ද, නුණින්
විභා ඵරි ද, එඹ(ඳංඝ්න්ධඹ) හි් වූක් සඵෝප, වූක් සි.
3. ඳතශ නුණක් ආති බුදු යඟාණන් වන්සේ විසින් ැයහිඹ යුතු සොට
සද්ලනා ශ (අයුඹ අීර) ධ්ම තුන පිරිහීභ ආති, සොසවොසනහි දභන
රද රඳ්න්ධ ංයාත සම් ඹ ඹසභක් නුණින් දකී ද,
4. ජීවිසත්න්ද්රිඹත්, ්මඟ සත්සඟෝ ධාතුත්, විඡ්ඡාණඹත් ඹම් සර සම්
ඹ වැයදභි ද, එ්පහි ඵැවැය යන රද (ඳවිත වූ කුනු භාංල බුිවන)
සනොසඹක් ත්ඹන්ට අවාය ඵට ඳැමිණ ස්චතනි සවොවිනු ආත.
5. භශවුන් පිිඵ වූ සම් පසේණි ධ්මතාඹ සභඵඳුඹ. සම් විඡ්ඡාණඹ
ඵාරඹන් විසින් භැනි කිඹන භාඹාකි. සම් ්න්ධ ඔවුසනොවුන්
නාරන ේථසඹන් ධසඹැි ඳන රිව. සභහි වයඹක් නැත.
6. ඳටන් න්නා රද ීමර්ය්යඹ ආති, ංාය බඹ දක්නා රද ිබක්ෂු ද්ප ද, රෑ ද
භනා නුණ ආති එශම සිින සිහි ආති ්න්ධඹන් සභසේ ඵරන්සන්ඹ.
7. ්න්ධඹන් පිිඵ නුණින් දැ, ඝුත (සන් සනොන) ංයාත
නින ඳතන්නා සිඹලු ංසඹෝඟනඹන් දුරු යන්සන්ඹ. තභවට පිහිටක්
යන්සන්ඹ. හි ගිනිත්සතකු සේ ්න්ධ සරෝසඹහි වැසිසයන්සන්ඹ.
(ං: නි: න්ධ : සඳනපිණ්ඩඳභ සතඹ)
තෘරක්ෂණ බානා පිිඵද වි්තය ශා ඵැලීභක් සභභ රක්ෂණ
ම්භශූන සොට භඟින් සිදු සසේ. සභභ භ තලි් බානා ඳදඹන් විදශූනාට
නැංවූ ර රැබූ විදශූනා ඡාණ ිවයුණු ීමභත්, ඒා ්ථීය ීමභත්, එසභන්භ පුද්ර
න්තානඹන් පිරිසිදු ීමභත් සිදුනු ආත. ඳඡ්ඝ්න්ධ ංයාත ං්ාය සරෝඹ
ැන ඹථාේථාසඵෝධඹක් යා භන් යන සඹෝාඝයඹන් වන්සේට සභභ
ඝත්තාිාාය බානා සවත් නඹ විදර්ශනා භවත් සේ ඊඳාය න්නකි.
තෘරක්ෂණ ධ්මඹන් පුළු්ප සඵෝධ ය ැනීභට, එනම්, එභ රක්ෂණතඹ සද
විවිධ සෝණලින්, ඳැතිලින් ඵරමින් ැඹුරු ැටහීභක් ආතිය ැනීභට සභභ
ති් අාය නුඳ්නා ඊඳාරී සේ. සභහිීර භාධිභත් සිතකින්, නිසිසර
පිිසරට, නිසි ඈසීසභන් යුතු බානා ශ යුතුඹ. එසභන්භ තික් වූ
බානා ඳදඹන් ැන භනා දැනුභක් ආති යසන ඳයභාේථ ධ්මඹන්ට සභභ
රක්ෂණඹන් ැරසඳන අායඹත්, ඳයභාේථඹන්සග් නිඹභාාය වූ ඹථා
්බාඹත් භනසින් දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
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 තළි් ආ ාය බානා ඳද
 ද ආ ාය අනිතය රක්ෂණඹන්
 ර ං් ාය ධර්මඹන් නාී……
1. අනිච්චකතෝ

:- සන්න ඵැවින්, ඈපිද නිරුද්ධ න ඵැවින්

නිතයඹ.

2. ඳකරෝ කතෝ

:- ැඩී ියඳී ඳළුදු ීම ඹන ඵැවින්

”

3. චරකතෝ

:-නිතය ම්ඳා න, ඝරනඹ න ඵැවින්

”

4. ඳබඞ්ගුකතෝ

:-ක්ෂණි ැඩී ියඳී කුඩුීම විනාල ීම ඹන ඵැවින් ”

5. අද්ධුකතෝ

:- ්ථිය ඵක් නැති ඵැවින්

”

6. විඳරිණාභ ධම්භකතෝ :- සන්න, දුටභ සඳයසශන ඵැවින්

”

7. අාය කතෝ

:- වයඹක් ායඹක් නැති ඵැවින්

”

8. විබකතෝ

:- නිතයාීර ඊ් තිඹට සනොඹන ඵැවින්

”

9. භයණ ධම්භකතෝ

:- භැසයන ්බාඹ ආති ඵැවින්

”

10.ංඛතකතෝ

:- සවේතු පතයඹන්සන්භ වටත් ඵැවින්

”

 ඳ්විසි ආ ාය දුක්ඛ රක්ෂණඹන්
 ර ං්ඛාය ධර්මඹන් නාී……
1. දුක්ඛකතෝ:-නිතය දුකින් සඳසශන නිා, දුටභ ්තු න නිා දුක්ඹ.
2. කයෝගකතෝ

:- පිිඹම් ශයුතු, රිදන සයෝඹක් ැනි ඵැවින්

„

3. අඝකතෝ

:- සනොසඹක් විඳත්ති ඊඳදන ඵැවින්

„

4. ගණ්ඩකතෝ

:- ැය රන ඩුක් ැනි ඵැවින්

„

5. ල්රකතෝ

:- ලරීයසේ ආනී දුක් ආතියන වි ඊරක් ැනි ඵැවින් „

6. ආඵාධකතෝ :- පිහිට ඳැතිඹ යුතු සරඩක් ැනි ඵැවින්

„

7. උඳද්ධකතෝ :- නියසප්ක්ෂ සනොසඹක් නතුරු සිදු යන ඵැවින්

„

8. බඹකතෝ

:- Nඹ ඊඳදන ්ථානඹක් ැනි ඵැවින්

„

9. ඊතිකතෝ

:- ංතඹක් ැනි ඵැවින්

„
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10.උඳේගකතෝ :- බඹාන නතුයක්, විඳතක් ැනි ඵැවින්
11.අතාණකතෝ

දුක්ඹ

:- අයක්ෂා ශ සනොවැකි ඵැවින්

„

12.අකල්ණකතෝ :- කිසිසකුසග් පිහිටාධායඹක් නැති ඵැවින්

„

13.අයණකතෝ :- නිසකුසන් කිසිභ යණක්, පිහිටක් නැති ඵැවින් „
14.ධ කතෝ:- මිතුයකු සේ ඳැමිණ ධ ඳමුණුන ධඹකු ැනි නිා
15.අඝමූරකතෝ

„

:- සිඹලු කුරඹන්ට වා එහි විඳාඹන්ට මු්පන නිා „

16.ආදීනකතෝ :- නිතය ඵැෑඳත්න දුප්ඳසතකු ැනි ඵැවින්

„

17.ාකතෝ

„

:- ාභාීර අශඹන්ට සොදුරු න ඵැවින්

18.භායාමකතෝ :- ක්ස්පල භායඹාට වසුන සොදුයක් ැනි ඵැවින්

„

19.ජාති ධම්භකතෝ:- ඈඳීරභ ්බා සොට ආති ඵැවින්

„

20.ජයා ධම්භකතෝ :- ිවරීභ ්බා සොට ආති ඵැවින්

„

21.යාධි ධම්භකතෝ :- සරඩීමභ ්බා සොට ආති ඵැවින්

„

22.කෝ

„

ධම්භකතෝ :- සලෝ කිරීභ ්බා සොට ආති ඵැවින්

23.ඳරිකද් ධම්භකතෝ :- වැඬීභට ැශපීභට සවේතු න ඵැවින්

„

24.උඳාඹා ධම්භකතෝ :- සිත ඹ දැීමභට, සසවසීභට ඳමුණුන ඵැවින් „
25.ංකිකල්සි



ධම්භකතෝ :- සසරසුන්සන් දැය  කිලිටු න ඵැවින්

„

ඳ් ආ ාය ව අනාත්භ රක්ෂණඹන්
සිඹලු ධර්මතාඹන් නාී......

1. අනත්තකතෝ :- අත්භබාඹකින් සතොය ඵැවින්

නාත්භඹ

2. සුඤ්ඤකතෝ :- ්ථීය ඳතින කිසික් නැති ඵැවින්(හි් ඵැවින්)

„

3. ඳයකතෝ

:- න්තු සදඹක් ැනි ඵැවින්

„

4. රිත්තකතෝ

:- ත යුතු වයඹක් නැති හි් ඵැවින්

„

5. තුච්ඡකතෝ

:- පරඹක් නැති සනොිනනා සදඹක් ඵැවින්

„

සභභ තළි් රක්ෂණඹන්සන් තුනක් පිිඵ වි්තයඹක් ඳවත දැක්සේ.
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 ඳකරෝ කතෝ
ං්ායඹන් නාහී සොටසින් සොට ඳැලී, ෑලිරට ැඩී, විනාල න
්බාසඹන් යුක්තඹ. ඟයා භයණාිවසඹන් ඳළුදු සේ. එඵැවින් ං්ායසඹෝ
නිතයඹ.
I.

විවිධ නතුරුලින් ැී ම් – ැපීම් – ඳවය ීරම් – ආමරීම් – ඈරීම් – ඳැලීම්
අිවසඹන් ද, රාදුරු – කු්ට – ණ්ඩාීර සයෝඹන්සන් ද, ඟයා
භයණාිවසඹන් ද ලරීයඹ ෑලි ෑලිරට ැඩී විනාල ීම ඹි. ඵාහිය ආති
සිඹලුභ රඳඹන් ද සම් ්බාඹන්සන් වා ්බාවි විඳත්ලින් ැඩී ියඳී
විනාල සේ. සභඹ නාහී රඳසේ ඳකරෝ ත ්බාඹි. (රඳ් න්ධඹ)

II.

තුිනන් සිිනන්නවුන්සග් එභ තුට ක්ණඹකින් සන් ීම දුක් ආති සේ.
එසභන්භ සෝභන්, සදෝභන්, ඊසප්ක්ෂා ඹන සේදනාතෘඹ විවිධ සවේතු
භත විිනන් විට සන් සේ. (කේදනා් න්ධඹ)

III.

තභන් දැන තිබූ ආතැම් ඡ්ඡාන් භත ීම ඹි. (ඤ්ඤා් න්ධඹ)

IV.

විවිධ ක්රිඹාන් තය භ නතය සේ. (ං් ාය් න්ධඹ)

V.

විවිධ දැනැනීම් ඈන්ද්රිඹඹන්සග් ්බාඹ භත, ඵාහිය තත්ඹන් භත
සන් සේ. (විඤ්ඤාණ් න්ධඹ)

 කයෝගකතෝ
ං්ායඹන්ට නාහී සයෝගිසඹකුට සභන් ආඳ ඊඳ්ථාන යමින් ලය
පතය ැඳිඹ යුතු නිා ද, සනොසඹක් දුක් පීඩා යදය ආතිීමභට මූර ායණඹක්
න නිා ද ං්ායසඹෝ දුක්සඹෝඹ.
I.

ආසහි සයෝ – සනහි සයෝ – ඳපුස සයෝ – ඊදය සයෝ – හිසහි
සයෝ – වදත් - කුඩු - සඳනවළු සයෝ – ා, පිත්, සම් අීර
සන්විධ සයෝඹන් සභභ ලරීයසඹහි වටනී. තුයන් ඵහුරඹ. ඵාහිය
ත්ඹන්සග් ද සභසේභඹ. ඵාහිය වූ ජීීම සද්්ප ද සනොසඹක් අායසඹන්
විෘේතීන්ට ඳත් සේ. සයෝගීන්ට සභන් පතය ඳඹා ඒා නඩත්තු ශයුතු
සේ. (රඳ් න්ධඹ)
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II.

ැඳ, දුක්, ඊසප්ක්ෂා සේදනාන්ද නියතුරු සඳයසශමින් සනොසඹක්
විඳර්ය්යාඹන්ට ඳැමිසණ්. (කේදනා් න්ධඹ)

III.

ලය ඡ්ඡා භතසඹහි යා ැනීභට ද, නලය ඡ්ඡා භතසඹන්
ඈත්ය ැනීභට ද සයෝගිසඹකු සභන් සසවසිඹ යුතුඹ. නිතය පතය
ැඳිඹ යුතුඹ.(ඤ්ඤා ් න්ධඹ)

IV.

කුර ං්ාය සිසත් ආති ීම සයෝගිසඹකු සේ දුක් විඳිි. විවිධ ක්රිඹා
ඳැැත්ීමභට ලය පතයඹන් සයෝගිසඹකුට සභන් ැඳිඹ යුතුඹ.
(ං් ාය් න්ධඹ)

V.

ඹාාය වූ විඡ්ඡාණඹන් පතයන් භඟින්භ ඈපිදවිඹ යුතුඹ. එහිීර තභන්
භැති විඡ්ඡාණඹන් ද ඊඳීර. සයෝගිසඹකු සේ දුක් විඳිි.
(විඤ්ඤාණ් න්ධඹ)

 සුඤ්ඤකතෝ
්න්ධඹන් නාහී ත්, පුද්ර, අත්භ, ්තු ්බාසඹන් හි් ඵැවින්
ශනයඹ. නිාසී, ාය, සේද, ධිේඨාඹ ්බාඹක් ද, ්ාමි, ත්ති,
ධිඳති ්බාඹක් ද එහි නැත.

I.

ඈතා කුඩා ංශු යාශිඹ එතුක් වූ රඳඹ නාහී පිිකු්ප වූ ාය
සදඹක්භ මි ිවට ඳතින අත්භඹ නම් වූ කන වූ කිසික් එහි නැත.
නිතයභ ආතිීමම් නැතිීමම් අිවසඹන් සඳසශන, නිතය වූ දුක් වූ සභඹ
අත්භ ්බාසඹන් ශනයඹ. (රඳ් න්ධඹ)

II.

සු, දුක්, ඊසප්ක්ෂා ඹන සේදනාන් ඈපිද නිරුද්ධ සති. ඒාසඹහි
ධිඳතිසඹකු සවෝ ඒා විඳින්සනකු නැති ඵැවින් ශනයඹ. (කේදනා් න්ධඹ)

III.

විවිධ යමුණු රැීසභන් සරෝ ම්මුති යවායඹට නු , ර අීර
සරසින් සනොසඹක් ඡ්ඡා ආති සේ. සවේතු පර නු සභඹ සිදුසනා මි
යන්සනකු යන්සනකු නැති ඵැවින් ශනයඹ. (ඤ්ඤා් න්ධඹ)

IV.

සිසතහි වටන්නා වූ කුරාකුර මූරඹන්සන් සනොසඹක් අායසඹහි
කුරාකුර චිත්ත ්බාඹන් වටනී. එභගින් විවිධ කුරාකුර
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ක්රිඹාන් සිදු සේ. සම් සිඹ්පර නාභ, රඳ - සවේතු, පර නු සිදුසනා මි
ආතුරත සිට යන්සනකු සභහි නැති ඵැවින් ශනයඹ. (ං් ාය් න්ධඹ)
V.

තීත ේතභාන සවේතු පර ම්ඵන්ධඹක් සර වටන්නා සදඳ් විඡ්ඡාණ
අීර සිත් චිත්ත නිඹාභඹට නු ඈපිද නිරුද්ධ සේ. ඒා තභ ගසඹහි
ඳත්න්සනක් සවෝ ඒ පිිඵ වූ තීයසඹක් නැති ඵැවින් ශනයඹ.
(විඤ්ඤාණ් න්ධඹ)
සම් රක්ෂණ තුන වි්තය ය ආති අායඹට ඈතිරි රක්ෂණ ති්
වතද(37) වි්ථාය සර සොඹා ඵරා දැනත යුතුඹ. එවිට බානා යන
්ථාසහි ීර ඩාත් ේථාන්විත, සඵෝධාත්භ බානා ශ වැකි
සේ. රැබූ විදශූනා ඡාණ ැය  ිවයුණු ීමභට ද, සනො රැබූ විදශූනා ඡාණ
ඊඳදා ැනීභට ද එඹ භසවෝඳාරී නු ආත.

බානා

ශයුතු අයුරු

අනාඳානතිසඹන් සවෝ ඕදාත සිණසඹන් ඝතුේථ ධයානඹට භිවන්න.
එහි අසරෝඹ ීරප්තිභත් වූ ඳසු එභගින් තභාසග් ඝක්ෂුද්ායඹ යමුණු යන්න. එහි
ඳතින රඳ රාඳ වත තුශ ආති රඳ වැටතුන(63) වඳුනා න්න. නතුරු එහි
ඝක්ෂු ද රාඳඹක් සන්ය න්න. ඈන්ඳසු එහි ඳතින ඳඨවිධාතු ඳභණක්
යමුණු යන්න. පිරිසිදු භාධිඹකින් ඈතා න්සුන්, ඳයභාේථ ්බාඹක් වූ
ඳඨවි ධාතුසේ ඹථා තත්ඹ භනසින් දැන්න. එනම්, එඹ ්ථීය සනොඳැතී ඈතා
සේසඹන් ඈපිද ඈපිද ියඳි ියඳී ඹන ්බාඹ භනසින් දකිමින් “ඳඨවි අනිච්චා”
ඹනුසන් භනසිාය යන්න.
නතුරු එභ ඝක්ෂුද රාඳසඹහිභ ඳතින අසඳෝ අීර ඈතිරි රඳ නඹ
(9) ද, සම් අායඹටභ ඹථා ්බාඹ දකිමින් “ආකඳෝ අනිච්චා...” අීර ලසඹන්
භනසිාය යන්න. ඳසු ාඹද රාඳ අීර ඈතිරි රාඳ ඹ (6) ද සම්
අායඹටභ එහි ආති ඳයභාේථඹන්සග් ඹථා ්බාඹ නුණින් දකිමින් “අනිච්චා”
ඹනුසන් භනසිාය යන්න. එවිට ඔඵ ඝක්ෂුද්ායසඹහි රඳ සත ැටභ(63)
“නි්චඝසතෝ” ඹන රක්ෂණසඹන් ම්භශූනඹ රා න්සන්ඹ. ඈන් නතුරු
සෝතද්ායසඹහි රඳ සත ැටද(63), කාණද්ායසඹහි රඳ සත ැටද(63),
ජිේවාද්ායසඹහි රඳ සත ැටද(63), ාඹද්ායසඹහි රඳ සිවු ඳනද(54),
වදඹද්ායසඹහි රඳ සත ැටද(63) ඹන ද්ායඹන්සග් ද සඳයසේභ ඒ ඒ
374

ඳයභාේථඹන්සග් ඹථා ්බාඹ නුණින් දකිමින් ලාන්ත සිතකින් භාධිභත්
“අනිච්චා” ඹනුසන් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
සභසර ද්ාය ලසඹන් ඳරි්රව ය නිභ වූ ඳසු සඹහි සොට් සද
ාි(42) තුශ ඳතින රඳඹන්සග් ද ඹථා ්බාඹ භාධි අසරෝඹ තුින්
නුණින් දැ සඳයසේභ “අනිච්චා” රක්ෂණසඹන් ඳරි්රව ශ යුතුඹ. එනම්,
ඳශමු තභ ලරීයසඹහි පිහිටා ආති ඳඨවි ඵහුර සොට් වි්(20) තුශ ඳතින
රඳඹන් “නිතයසතෝ” රක්ෂණසඹන් සඳයසේභ ඳරි්රව යන්න. නතුරු අසඳෝ
සොේටාල සදොසශො (12) තුශ ද, සත්සඟෝ සොේඨාල තය (4) තුශ ද, ාසඹෝ
සොේටාල ඹ (6) තුශ ද පිහිටා ආති රඳඹන් නිතයසතෝ රක්ෂණසඹන් එකින්
එ භනා ඳරි්රව යන්න. ඈන්ඳසු ද අාය වූ නිතය රක්ෂණසඹහි ආති ඈතිරි
රක්ෂණ නඹ ද, ඳ්විසි අාය වූ දුක් රක්ෂණසඹහි ආති අාය ඳ් වි් ද, ඳ්
අාය වූ නාත්භ රක්ෂණසඹහි වූ අාය ඳ ද ඹන සම්ා ඝත්තාිාායසඹන්
ද්ාය ඹ තුශ වා සදාි් සොේඨාලඹන්හි පිහිින සිඹලුභ ඳයභාේථ ධ්මඹන් ත්
සනොවැය භනාසර නුණින් දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
(ඈවත දක්ා ආත්සත් එ ඳයභාේථඹක් එ රක්ෂණඹකින් ඳභණක් ඳරි්රව
යසන ඹන ක්රභඹි. ගුරු ඊතුභන් වන්සේරාසග් යඹ ඳරිිව එ
ඳයභාේථඹක් රක්ෂණ කිහිඳඹකින් එ යට ද ඳරි්රව ශ වැකිඹ.)
නතුරු නාභ ධ්මඹන් ද සභසේ ඝත්තාිාායසඹන් ඳරි්රව ශ යුතුි.
ඒ දවා නාඳානති පථභ ධයානසඹන් නැගීසිට එහි ඳැති නාභ ධ්ම 34 නැත
එකින් එ ඳරි්රව ය න්න. නතුරු එභ “ප්” අීර නාභ ධ්මඹන්සග් ඹථා
්බාඹ නුණින් දකිමින් “ප්ඹ අනිච්චා....” අීර ලසඹන් එභ සිඹලු නාභ
ධේභඹන් එකින් එ සන සනභ ම්භශූනඹ යන්න. ඳසු එභ ඳයභාේථ
ධ්මඹන් සිඹ්පරභ “ඳකරෝ තා” අිව ලසඹන් න ඈතිරි රක්ෂණ 39 තුින්ද භනා
සොට නුණින් දකිමින් ඳරි්රව යන්න. ඈන්ඳසු අනඳානති දුතිඹ.. තතිඹ..
ඝතුේථ.. ඹන ධයානඹන්සන්ද 32 – 31 – 31 සර ඳතින නාභ ධ්ම සිඹ්පරභ
සඳයසේභ “අනිච්චා....” අිව ලසඹන් ඝත්තාිාායසඹන් ඳරි්රව යන්න.
ඈන්ඳසු ේඨි පථභ ධයානසඹහි ද, ඕදාත පථභ, සදන, සතන, සිේන
ධයානඹන්සග් ද මභතෙ පථභ සදන, සතන ධයානඹන්සග් ද සුබ පථභ
ධයානසඹහි ද ඹන එක් එක් ධයානසඹන් නැගීසිට ඒ ඒ භාඳත්ති ්ථාසේ
ඳැති නාභ ධ්මඹන් එක් එක් ඳාාභ ඝත්තාිාායසඹන් භනාසොට
නුණින් දකිමින් භ ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
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ඈන්ඳසු චිත්තීමථි ක්රභඹට, ඝක්ෂුද්ාය රඳායම්භණ චිත්ත ීමථි ගුට නු
කුර – කුලර ලසඹන් චිත්ත ීමථිඹක් ඳාභ චිත්තක්ක්ෂණසඹන්
චිත්තක්ක්ෂණඹට පිිසින් දාර සිඹලු ඳයභාේථ ධ්මඹන් ඝත්තාිාායසඹන්
ඳරි්රව ශ යුතුි. නතුරු සෝතද්ාය චිත්ත ීමථි කුර – කුර ලසඹන් ද,
කාණද්ාය චිත්ත ීමථි කුර – කුර ලසඹන් ද, ජිේවාද්ාය චිත්ත ීමථි කුර –
කුර ලසඹන් ද, ාඹද්ාය චිත්ත ීමථි කුර- කුර ලසඹන් ද පිිසින්
පිරිසිදු භාධිඹකින් ඳයභාේථඹන්හි ඹථා තත්ඹ නුණින් දකිමින් ඈතා ඈසීසභන්
වා භනා සඵෝධඹකින් යුතු ඝත්තාිාායසඹන්භ සිඹ්පර ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
දැන් ඔඵ ඳින්චඝ මුප්ඳාද “ඳංඝ්න්ධ ක්රභඹට” නු ේතභාන බඹ
ඝත්තාිාායඹට නංමින් ඳරි්රව ර යුතුඹ. එහිීර ේතභාන බසේ ඳැති
්න්ධඹන්ද ඉට මු්ප වූ සවේතුන් ද භ රමින් සවේතු “අනිතයකතෝ”
ලසඹන් ද ඈන් වටත් පරඹ “අනිතයකතෝ” ලසඹන් ද බඹ පුයාභ ද්ාය ඹ
තුරභ කුර-කුර ලසඹන් ම්භේලණඹ ශ යුතුඹ. ඳසු ඝත්තාිාායසේ
ඈතිරි බානා ඳද 39 තුින් ද සඳය සේභ බඹ පුයාභ ද්ාය ඹ තුශභ කුර කුර ලසඹන් ම්භේලණඹ ශ යුතුඹ. නතුරු තීත –නාත – ේතභාන
ඹන ාරතඹ රඳමින් බඹක් ඳාා ඳින්චඝ මුප්ඳාද ඳංඝ්න්ධ ක්රභඹ තුලින්
ඳයභාේථඹන් ඝත්තාිාායඹ නු ඳැවැිවි ය ත යුතුඹ.
ඈන් ඳසු ඳින්චඝ මුප්ඳාද ඳශමු ක්රභඹට නු ද ේතභාන බඹ මු්ප
යසන ඝත්තාිාාය බානා අයම්බ ශ යුතුඹ. සභහිීර ද

 “අවිජ්ජා අනිච්චා ංඛායා අනිච්චා”
“වි්ඣඟා සවේතුසන් ං්ායඹන් වටනී”
“විදයා නිතයි, විදයා සවේතුසන් වටත් ං්ායඹන් ද නිතයි.”
ඹන ායඹට බඹ පුයාභ ද්ාය ඹ තුශභ සවේතු වා පර ධේභඹන් ඹන
සදභ කුර – කුර ලසඹන් ඝත්තාිාායඹට නංමින් ඳින්චඝ මුප්ඳාද
ඳශමු ක්රභඹට නුද සභසේ ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු තීත– නාත –
ේතභාන
ඹන
ාරතඹ
රඳමින්
බඹක්
ඳා
ඳයභාේථඹන්
ඝත්තාිාායසඹන් ඳැවැිවි ය ත යුතුඹ.
ැ : යු :
 සභහි ීර නාභ ධ්ම වා රඳ ධ්ම එට ඳරිග්්රව ශවැකි ්ථාන්හි ීර

එසේ ඳරි්රව කිරීභ පසඹෝඟනත් නු ආත.
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 තද සභහිීර බානාට නගන රද්සද් අධයාත්මි ඳඡ්ඝ්න්ධඹ ඳභණකි.

එසභන්භ ඵාහිය ඳඡ්ඝ්න්ධ වා ර විල්සේ සිඹලු ධ්මතාන් ද
ඝත්තාිාායඹට නැංීමසභන් නිසිසර බානා ඡාණඹ ිවයුණු නු ආත.

 ඝත්තාිාාය විදශූනා බානා ැඩීභට තත් බානා ක්රභඹන් ආති තය

ඒා ගුරු ඊතුභන්සන් දැන ඊසන පගුණ ශ වැකිඹ.

 චත්තාළිා

ාය විදර්ශනා බානා ැීමකභහිදී...

සභසේ බානා කිරීසම්ීර ැරකිලිභත් විඹයුතු රුණකි. එනම්, සම් බානා
ඳද එකින් එ සිතින් ්ඣචාඹනා ය ය සිින ඳභණින්භ විදශූනා බානාසන්
රැියඹ යුතු නිඹභ පසඹෝඟන සනොරැසඵනු ආත. එභගින් කුරු කීඳඹක් තුශ, ඹම්
ඝනඹක් තුශ, ඹම් යමුණක් තුශ, සිත එග ීම ඹම් භාධිඹක් ආති සනොසනා
සනො. ඹම් භාධිඹක්, ම්මුතිඹ තුින් රත් ඹම් නුණක් එහි ඳැතුන ද
ඳයභාේථඹන්සග් ඹථා ්බාඹ දැ ඊඳදා ත් ාම්භීය විදශූනා ඡාණ
දශූනඹන් ඈන් සනොරද වැ. සභභ නිතයාීර ධ්ම්බාඹන් නාහි ඳයභාේථ
ධ්මඹන් තුශ ඒාන්තසඹන්භ ඳතින තත්ඹන්ඹ. එසේ වූ එභ ඹථා ්බාඹන්
එභ ඳයභාේථ ධ්මඹන් තුශ ආත්ත ආති ැිනසඹන් දකිමින් සඵෝධාත්භ
ඳරි්රව ශ යුතුඹ. එවිට තභන් රැබූ විදශූනා ඡාණඹන් ඩාත් ිවයුණු ීමභත්
සනොරැබූ විදශූනා ඡාණඹන් රැීභත් සිදුනු ආත.
මුලින්භ සභභ බානා ඳද ති ඳාඩම් යත යුතුඹ. එසභන්භ ඒාසේ
දව් එකින් එ සන සනභ සවොඳින් දැනත යුතුඹ. එක් ඳදඹක් සභසනහි
ශ ඳභණින්භ එහි දව වි්ථාය හිතට ැටසවන භේටභට මුලින් පගුණ ය
ැනීභ පසඹෝඟනත්ඹ. සභහි ආතැම් බානා ඳද තය භානත්ඹක්
සඳසනන්නට තිසඵන නමුත් ඒාසඹහි ේථඹන් වි්තාය වා භනා දැනසන
තියුණු භාධිඹකින් ඒ ඒ බානා ඳදඹන්ට දාශ සෝණඹන් තුින් ැඹුරින්
ඳරි්රව කිරීසම්ීර එභ බනා ඳද තුශ ඳතින සියුම් සන්ම් පට දැත
වැ. ආතමුන්ට ය ත පුරුදු සවේතුසන් ද, සම් ජීවිතසේ ීර රද ඹම් ඹම්
ත්දැකීම් භතද, ආතැම් බානා ඳද ඈතා පඵර පට විඹ වැ. මදනි ටයුතු
රීර එභ පට බානා ඳද නිතය බාවිතා කිරිභ සඵොසවෝ පසඹෝඟනත් නු ආත.
විසලේසඹන් භ සභභ බානා ඳදඹන් හි ේථඹන් ඩාත් සවොඳින්
ැටසවන්සන් සඳොත ඳතින් ඈසනීසභන් ඳභණක් සනො නැතී, බානා තුින්
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තභන් විසින්භ දැ ැනීසභනි. එඹ ඳයභාේථ ධ්මඹන් පිිඵ වූ පතයක්ෂ
සඵෝධඹක් යා ඹන විල්ාන්ත වූත් ඳැවැිවි වූත් දැකීභකි. එඵැවින්, සභභ
බානා ඳදඹන් ැන ඳැවැිවි සඵෝධඹක් රද වැක්සක් බානා කිරිභ තුින්භඹ.
එවිට ඩුසන් ැටසවන ඳද ැනද ැය  සඵෝධඹක් රැසඵනු ආත. මුලින්
ම්මුති භේටමින් ඝත්තාිාායඹ ඳරි්රව ශවිට, ඳසු ඳයභාේථ ලසඹන්
යන බානාට එඹ රුකුරක් නු ආත. ම්මුති සරෝඹ තුශ ඳතින ජීවි, ජීවි
්තු විවිධ සවේතු නිා විවිධ යුරින් සන් න වැින වා එභ ්තන් සන්
ීමසභන් දුක් ආතින යුරු ද, සම් කිසික් තුශ ධිඳතිඹකු, ඳාරසඹකු,
යන්නකු නැති ඵ ද ාභානය සද්්ප ආසුරින් දැනත යුතුඹ. ඳසු බානා
කිරීසම්ීර ඳයභාේථ ලසඹන් ැඹුරින්, ේථාන්විත බානා ශ වැ.
මුලින් එ එ බානා ඳදඹ ඵැගින් සන ඳරි්රව ශ යුතුඹ. ඳසු
සසභන් සසභන් සම් තුශ සිහි නුණ ැසඩත් ැසඩත්භ ඳද කීඳඹ ඵැගින් ත
වැ. ානසේ ඳද වතිවභද එය සන එටභ බානා ශ වැකි භේටභට
ද ඳත්නු ආත. සභසේ බානා කිරීසභහි ීර අධයාත්මි සභන්භ ඵාහිය ජීවි – ජීවි
්තු සිඹ්පරක්භ සවේතු පර ධ්මඹන් මු්පයසන ඝත්තාිාායඹ භගින්භ
බානා කිරීභට වැකි විඹ යුතුි. කුභක් සවින් ද ඹත් පුද්ර න්තාන නාහි
අධයාත්භඹ ත් වැසයන විට ඵාහිය විවිධ ං්ායඹන් සසයහි තණ්වාසන්
ඳැටලී ඒා ඊඳාදාන යන්නා ඵැවිනි. අධයාත්මි සභන්භ ඵාහිය ද, ඵාහිය
සභන්භ අධයාත්මි ද සදක් සනො එභ ධ්ම ්බාඹක්භ ඳභණක් ඵ
සභහි ීර සඵෝධ යත යුතුඹ.
සභභ ඝත්තාිාාය බානා ම්භශූනසේ සඹදන විට ඹම් ඹම් ඳද තුශ
සිත පඵර භාධිත නු ආත. අනිමත්ත, අප්ඳණිහිත, සුඤ්ඤත අීර පඵර
භාධීන්ට සිත කිාඵැ නී. එභ භාධි භේටම් වාත්ඳසින්භ ඈතා යත් ඵැවින්
එහිභ රැඳී සිී භට සඹෝගීන් වන්සේට සිසතනු ආත. සොවිතැන් යන්නට ගිඹ
සොවිසඹකු ඳැශට ීම විසේ ැනීභ තුින් සොවිතැන සිදු සනොනු ආත. නමුත්
සසව නිා ැනීභට භක් විසේ සන ඹිත් ැඩ යන විට ්මණය සර
සඵොසවෝ ැඩඳර ශ වැ. එසභන් භ සඹෝගීන් වන්සේ ද සිසත් සසව
ංසිීමභට භාධිඹක් තුශ ඹම් සරාක් සිට ඹිත් ීමර්ය්යසඹන්භ
ඝත්තාිාායඹන් ම්භශූනසේ සඹිවඹ යුතුඹ. භන්ද, නුණ ැසඩනුසේ සභභ
ධේභතා ම්භේලනඹ කිරීසභන්භ න ඵැවිනි. භාධිභත් සිතක් ආති විට
සේත්, සවොඳින් ඳරි්රව ශ වැකිඹ.
සම් බානාන් රීර ඒ ඒ සඹොගීන් වන්සේරාසග් සඵෝධ භේටම්
ඔවුසනොවුන්ට සන් විඹ වැ. ත්දැකීම් විවිධ විඹ වැ. ඒා එසේ සිදු න්සන්
ඒ ඒ පුද්ර – ංජා වා ඳායීට කුරතාන්හි විවිධත්ඹ නුඹ. සභසේ
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ඝත්තාිාාය බානා නිසි අායඹට, සඵෝධාත්භ ැඩීභ තුින්
තෘරක්ෂණ දශූනඹ ඩාත් ්ථීය නු ආත. සභහිීර අනිච්චානුඳ්නා –
දුක්ඛානුඳ්නා – අනත්තානුඳ්නා ඹන තෘවිධ නුඳ්නාන්භ සඳයට
ඩා ඵරත් වා තීක්ෂණ පට නු ආත. එඵැවින් බානා වා ඈක්භන්
සනොීම, එහි බානා යඹ සවොඳින් විඳිමින්, යර බානා කිරීසභන් සභඹ ඈතා
ප්රිඹ ඊඳදන, ේථාන්විත, ඹථාේථාසඵෝධඹක් යාභ ඹන ඊතුම් බානාක් නු
ආත.
සම් නවිට සඹෝගීන් වන්සේ නානාවිධ ක්රභ භගින් ඳැැත් වූ ම්භශූන
ඡාණ ඵරසඹන් නිතයාීර රක්ෂණතඹ පිිඵ ඈතා ඊ් සඵෝධඹක් රඵාසන
ආත. එඵැවින් ඳඡ්ඝ්න්ධඹ ආලුම් රයුත්තක් සනො නපුයක් සර, න්තු
සදඹක් සර, ියඹ විඹ යුත්තක් සර, ඒාන්තසඹන් භ ත්වර යුත්තක් සර
සඵෝධ විඹ යුතුඹ. ඳඡ්ඝ්න්ධසඹන්භ මිිවඹ වැකි නම් එඹභ ැඳත ඵ
ැටසවනු ආත. සභසේ බානාසඵෝධඹ රත් සඹෝගීන් වන්සේට ේතභාන
සභොසවොසත් ඳවශන ෑභ සිතුවි්පරක්, ක්රිඹාක් ඳාභ ඒ තුශ තෘරක්ෂණඹ වා
ඝත්තාිාායඹභ පට සනු ආත. කභභ චත්තාළිා ාය විදර්ශනා තුළින් ප්රඥා
බානා ම්පර්ණ වී, අර්හත්ඹ දක්ාභ සිතක් ිදයුණු යගත වැ . සිඹලු කඹෝගින්
වන්කේරාටභ කම් අති උතුම් බානා, භාර්ග-පර-නින අකඵෝධඹ පිණි භ
කවේතු කේා...!
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රඳ ත්ත

විදර්ශනා බානා

“ආදානනික්කේඳනකතෝ

- කඹෝවුද්ධත්ථගාමකතෝ

ආවායකතෝ ච උතුකතෝ

-

ධම්භතාරඳකතෝ ත්ත

- විත්ථාකර්න විඳ්ති. ”
(විශුද්ධි භාර්ගඹ)

ම්භකතෝ චාපි චිත්තකතෝ

“පති්ධි, ඝුති සද තය ත්භන් ජීවිතඹට ඹත් රඳ, ඹ්ත ීමසභන්
ියසන රඳ, අවායසඹන් වට න්නා රඳ, ඊතුසන් වට න්නා රඳ, ්මසඹන්
වට න්නා රඳ, චිත්තසඹන් වට න්නා රඳ, ධ්මතා රඳ ඹන සම් රඳ ර්ග ත
විදශූනාට නැඟිඹ යුතුි”.
 ං්ායඹන් ආති, නැතින ඵැවින් අනිතය ඹ.
 ආතිීමම් නැතිීමම් සදසන් නිතය සඳසශන ඵැවින් දුක්ඛ ඹ.
 තභ ගසඹහි සනොඳත්නා ඵැවින් අනාත්භ ඹ.

ං්ායඹන් ියසන ඵැවින් නිතයි. ඹභක් නිතය නම් එඹ දුි. ඹභක් දු
නම් එඹ නාත්භ ි.

බානා

ශ යුතු අයුරු

අනාඳානති, ඕදාත සවෝ සනත් භථ බානාක් භඟින් සවෝ බාං
චිත්ත අර්ජණා කිරීභ භගින් සවෝ සිත තැන්ඳත් යත් සඹෝගීන් වන්සේ,
1. ආදාන නික්කේඳන රඳ :- (ඊඳසත් සිට විඳත සතක් රඳ ධ්ම)
භාධිභත් සිතින්, පති්ධි ්ථාසේ ඳැති රඳ ධ්මඹන් ද, ඝුති
්ථාසේ ඳතින රඳ ධ්මඹන් ද ම්භශූනඹ යන්න. ඳසු පති්ධි
්ථාසේ රඳ, ඝුති ්ථාට සනොඳැමිණ එහිභ නිරුද්ධ ීම ගිඹ නිා
ඒා අනිතය ලකඹන් ද, දුක්ඛ ලකඹන් ද, අනාත්භ ලකඹන් ද,
ම්භශූනඹ යන්න.
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2. කඹෝ උද්ධත්ථ ගාමණී රඳ
I.

සභහිීර ජීවිත ාරඹ ය සිඹඹක් ැිනඹට සන, එඹ ය ති් තුන(33) –
ති් වතය(34) – ති් තුන(33) ලසඹන් තුනට සඵදා න්න. නතුරු
ඳශමු ය ති් තුසනහි(33) රඳඹන් සදන ඳරි්චසේදඹට සනොසෝ එහිභ
ියඳී නිරුද්ධ ීම ගිඹ ඵ දැ “අනිතයි..., දුක්ඛි..., අනාත්භි...”
ඹනුසන් භනසිාය යන්න. එසේභ සදන ඳරි්චසේදසඹහි රඳඹන්
සතන ඳරි්චසේදඹට සනොසෝ එහිභ ියඳී නිරුද්ධ ීම ඹන ඵ දැ ඒා ද
අනිතයි , දුක්ඛි, අනාත්භි ඹනුසන් භනසිාය යන්න.

II.

ය සිඹඹක් (100) වූ ජීවිතඹ ය දවසඹන් දවඹට සොට් දවඹට
සඵදාන්න. ඳසු ඳශමු දඹ තුශ තිබූ රඳ ධ්මඹන් සදන දඹට
සනොසෝ එහිභ ියඳී නිරුද්ධ ීම ඹන වැින දැ ඒා “අනිතයි..., දුක්ඛි...,
අනාත්භි...” ඹනුසන් තෘරක්ෂණඹට නැංවිඹ යුතුි. එසභන්භ සදන
දසේ රඳ සතන දඹට සනොඹන ඵත්, සතන දසේ රඳ
සිේන දඹට සනොඹන ඵත්...., අීර ලසඹන් න න දසේ රඳ
දන දඹට සනොසෝ එහිභ නිරුද්ධ ීම ඹන ැිනත් දැ ඒා ද
තෘරක්ෂණඹට නැංවිඹ යුතුි.

III.

ය සිඹඹ(100) ය ඳව ඵැගින් සොට් වි්ට(20) සඵදාන්න.
ඳසු මු්ප ය ඳසවේ(5) රඳසඹෝ සදන ය ඳවට සනොසෝ එහිභ ියඳී
නිරුද්ධ විඹ. එඵැවින් ඒා “අනිතයි..., දුක්ඛි..., අනාත්භි...”
ඹනුසන් භනසිාය යන්න. සම් අායඹට සොට් වි්(20) තුරභ
ඳතින රඳසඹෝ එභ ාරසේීරභ නිරුද්ධ න යුරු දැ ඒා තෘරක්ෂණඹට
නැගිඹ යුතුි.

IV.

ඈන් ඳසු සඳය සේ ය සිඹඹ(100) ය වතය ඵැගින් සොට් විසි
ඳවට(25) සඵදාසනසන තෘරක්ෂණඹට නන්න.

V.

ය සිඹඹ(100) ය තුන ඵැගින් සොට් ති් තුනට(33) සඵදාසන
තෘරක්ෂණඹට නන්න.

VI.

ය සිඹඹ(100) ය සද ඵැගින් සොට් ඳනවට(50) සඵදාසන
තෘරක්ෂණඹට නන්න.

VII.

ය සිඹඹ(100) ය එ ඵැගින් සොට් සිඹඹට(100) සඵදාසන
තෘරක්ෂණඹට නන්න.
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VIII.

ය සිඹඹ(100) ඊතු ලසඹන් සොට් තුන් සිඹඹට(300) සඵදාසන
තෘරක්ෂණඹට නන්න. (සවේභන්ත - ගිමිවාන - ්ාන ඹන ඊතු තුන
සයහි භා වතය ඵැගින් සඵදාසන තෘරක්ෂණඹට නැගීභ.)

IX.

ය සිඹඹ(100) භා සද ඵැගින් සොට් වඹසිඹඹට(600) සඵදාසන
තෘරක්ෂණඹට නන්න.

X.

ය සිඹඹ(100) ජුණ්ව ාර ලසඹන් (ිවන ඳසශො(15) ඵැගින්)
සොට් සදදව් වායසිඹඹට(2400) සඵදාසන තෘරක්ෂණඹට නන්න.
(පුය ඳ,  ඳ)

XI.
XII.

ය සිඹඹ(100) ිවා යාතෙ ලසඹන් සඵදාසන තෘරක්ෂණඹට නන්න.
එක් ිවනක් සොට් වඹට(6) සඵදාසන තෘරක්ෂණඹට නන්න.

1. ඊසද් - පර්වාව්නඹ
2. ද්ප - භධයාව්නඹ
3.  - ාඹන්වඹ

4. සඳයඹභ - පථභ ඹාභඹ
5. භැිවඹභ - භධයභ ඹාභඹ
6. ඳසුඹභ - ඳල්චිභ ඹාභඹ

XIII.

ය සිඹඹ(100) තුශ ඈරිඹවු ඳැැත්ීමම් ලසඹන් තෘරක්ෂණඹට නන්න.
එනම්:- ඈිවරිඹට ඹාභ - අඳසු ඒභ - ඈිවරිඹ ඵැලීභ - අඳසු ඵැලීභ - ත් ඳා
නැීමභ - ත් ඳා ිවවැරීභ අිවඹි.

XIV.

එක් පිඹයක් සොට් ඹට(6) සඵදා තෘරක්ෂණඹට නන්න.
1. පිඹය එීමභ
2. ඹැීමභ
3. ිවවැරීභ

XV.

4. ඳවත් කිරීභ
5. තැීභ
6. තදකිරීභ

ක්ෂණ , ක්ෂණභාත ියඳීඹාභ තෘරක්ෂණඹට නගන්න.
ඹනුසනි.

සම් අායඹට එ එ ්ථාන්සග් රඳ ධ්මඹන් ඉශග ්ථාට
සනොසෝ එහිභ නිරුද්ධ න ඵ භනා දකිමින් ඒා අනිතය – දුක්ඛ – අනාත්භ
ලසඹන් තෘරක්ෂණඹට නැගිඹ යුතු ි.
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3. ආවාය රඳ
අවාය ැනීභට සඳය (ඵඩගිනි වූ විට) තිබූ රඳ අවාය ත් ඳසු (කු පිරුණු)
්ථාට සනොඳැමිණ එහිභ නිරුද්ධ විඹ. සභහි ීර “උකද්, දල්, , යාත්රී”
ලසඹන් ද සොට්රට සඵදා න්න. නතුරු ඊසද් අවාය ත්
සභොසවොසත් තිබූ රඳ ධ්මඹන් ද්ප න තුරු සනොඳැතී එහිභ නිරුද්ධ ීම ඹන
ැින භනා දකිමින් ඒා “අනිතයි..., දුක්ඛි..., අනාත්භි...” ඹනුසන්
භනසිාය යන්න. ඳසු ද්ප ඳැැති රඳ වට ද, ව ඳැැති රඳ
යාතෘඹට ද සනොසෝ ඒ ඒ තැනභ ියඳී ඹන ැින දකිමින් ඒා ද තෘරක්ෂණඹට
නන්න.
(සභහි ීර අවායඟ රඳ පධාන සොට සන ඝතු මුේඨානි රඳඹන්භ යමුණු
ය සන තෘරක්ෂණඹට නැංවිඹ යුතුි.)

4. උතුජ රඳ
සභහි ීර “සීතර” ්ථාසේ ඳැැති රඳ, “ඊ්ණ” ්ථාට සනොඳැමිණ
එහිභ නිරුද්ධ න ැින දැ ඒා තෘරක්ෂණඹට නන්න. එසභන් භ “ඊ්ණ”
්ථාසේ ඳැැති රඳ, “සීත” ්ථාට සනොසෝ එහිභ නිරුද්ධ න ැින
දැ ඒා ද තෘරක්ෂණඹට නන්න.
(සභහි ීර ඊතුඟ රඳඹන් පධාන සොට සන ඝතු මුේඨානි රඳඹන් භ
යමුණු ය සන තෘරක්ෂණඹට නැංවිඹ යුතුි.)

5.

ර්මජ රඳ

ඝක්ෂුද්ායසේ “ඝක්ෂු ද රාඳඹ” අීර ්මඟ රඳ ධ්මඹන් සෝතඹ අීර
සනත් කිසිභ තැනට භාරු සනොීම එහිභ නිරුද්ධ ීම ඹනු දැ ඒා
“අනිතයි..., දුක්ඛි..., අනාත්භි...” ඹනුසන් භනසිාය යන්න. එසේ භ
සෝත, කාණ, ජිේවා, ාඹ, වදඹ ඹන ද්ායර ආති ්මඟ රඳ ධ්මඹන් ද
තැනකින් තැනට භාරු සනොීම ඊඳන් තැනභ නිරුද්ධ ීම ඹන ැින දැ ඒා ද
තෘරක්ෂණඹට නන්න.
(සභහි ීර ්මඟ රඳඹන් පධාන සොට සන ඝතු මුේඨානි රඳඹන් භ
යමුණු ය සන තෘරක්ෂණඹට නැංවිඹ යුතුි.)

6. චිත්තජ රඳ
සභහි ීර “ සොම්නසින්” සිිනන ්ථා ීර ඳවශ වූ රඳ ධ්මඹන් “සදොම්නසින්”
සිිනන ්ථාට සනොඳැමිණ එහිභ නිරුද්ධ ීම ඹන ැින දැ ඒා
තෘරක්ෂණඹට නන්න. ඳසු “සදොම්නසින්” සිිනන ්ථාසේ ඳවශ වූ රඳ
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ධ්මඹන් “සොම්නසින්” සිිනන ්ථාට සනොඳැමිණ එහිභ නිරුද්ධ ීම ඹන
ැින දැ ඒා ද තෘරක්ෂණඹට නැගිඹ යුතුි.
(සභහි ීර චිත්තඟ රඳඹන් පධාන සොට සන ඝතු මුේඨානි රඳඹන් භ
යමුණු ය සන තෘරක්ෂඹට නැංවිඹ යුතුි.)

7. ධර්මතා රඳ
සභහි ීර යන්, රිීර, මුතු, භැණික්, ආ, පුටු, ස්ප, ාවන, අයුධ, ගිනි, සුශං,
ංගා, ්, ්ප, ඳර්වත, ඈය, , තායා අීර ඵාහිය ජීීම සිඹලුභ රඳ
ධ්මඹන්(ඳයභාේථ ්බාඹන්) ඊඳන් තැනභ නිරුද්ධ න ැින දැ,
ඳැැත්භක් නැති ඵ දැ, ඒා තෘරක්ෂණඹට නැගිඹ යුතුි.

 උඳකද්ල

මිනි් ජීවිතඹ දල ලසඹන් සඵදන ැින :1. භන්ද දලඹ,

6. වාඹන දලඹ,

2. ක්රීඩා දලඹ,

7. ඳබ්බාය දලඹ,

3. ර්ණ දලඹ,

8. පං දලඹ,

4. ඵර දලඹ,

9. සභෝමූව දලඹ,

5. පජා දලඹ,

10. ඹන දලඹ, ඹනුසනි.

කුගිනි, ඊ්ණ, සදොම්න් ්ථාර යළු, තද, කූල, විඹි, දුේර්ණ,
භැශවුණු රඳ රාඳඹන් ඳවශ සේ. කු පිරුණු, සීතර, සොම්න් ්ථාර
භෘදු, සභොසශොක්, සතත්, පාණත්, ර්ණත්, පන්න, රඳ රාඳඹන් ඳවශ සේ.
(ධ්මතා රඳ) සලෝ ඳැරෑිනඹ ද්පස්ප රඳ, ශා සොශඹට සනොසෝ
එහිභ නිරුද්ධ සේ. ශා සොශසේ රඳ සම්ර සොශඹට ද, සම්ර සොශසේ රඳ
ඈදුණු සොශඹට ද, ඈදුණු සොශසේ රඳ ිවයන සොශඹට ද සනොසෝ ඒ ඒ තැන
භ නිරුද්ධ ීම ඹනු ආත. තද සිඹලු ධ්මතා රඳඹන්හිභ ඳතින්සන් “ඊතුඟ
ශුද්ධා්ට වා ලබ්ද න රාඳ” ඳභණි. ධ්මතා රඳ ම්ඵන්ධ දුක් වට න්සන්
එභ රඳඹන්ට සනො ඒාට ආලුම් යන්නවුන්ට භ ඹ. ආසශන ඳභණට ඹ. රඳ
ත්තසේ 1- 6 දක්ා රඳ ධ්මඹන් ඳතිනුසේ ජීීම සරෝසේ ඳභණි.
වත්ැන්න නාහි ජීීම, නුඳාිවන්න ං්ායසඹෝ ඹ.
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අරඳ ත්ත

විදර්ශනා

“ රාඳකතෝ ඹභ කතෝ

– ඛණකතෝ ඳටිඳාටිකතෝ

ිදට්ඨි උේඝාටනා භානා

– මුේඝාටනකතෝ පිච

නි න්ති ඳරිඹාදාන

– ත්තාරඳ විඳ්නා”

“රාඳ ලසඹන්, ඹභ ලසඹන්, ක්ෂණ ලසඹන්, ඳිනඳාින ලසඹන්,
දෘ්ින ඊග්කාටන ලසඹන්, භාන මුග්කාටන ලසඹන්, නින්ති ඳරිඹාදාන අීර
ලසඹන් විදශූනා කිරීභ ඹි, රඳ විදශූනා ප්තාාය සේ”. සභඹ චිත්ත මඝතසි සදසොටභ එතු සොටසන සසයන නාභ විදශූනාකි.

බානා

ශ යුතු අයුරු

අනාඳානතිසඹන්, ඕදාත සිණසඹන් සවෝ සනත් භථ බානාක්
භගින් සිත තැන්ඳත් යන්න. එසේත් නැත්නම්, බාං චිත්තඹ අර්ජනා කිරීභ
භගින් තැන්ඳත් සිතක් ආතිය ත යුතුඹ. නතුරු,

I.

රාඳකතෝ - චිත්ත - චචතසි

රාඳ/මූව ලකඹන්

භාධිභත් සිතින් තභ සිරුසේ “ස්” යමුණු යන්න. ඳසු ඒා
“අනිතයි” ඹනුසන් ම්භශූනඹ යන්න. එවිට ඳවශ වුණ “නිතය” සිත
තුශ ආති ප්, කේදනා, ංඥා, කච්තනා, චිත්ත ඹන “ප් ඳංච ඹ”
එහිභ ියඳී නිරුද්ධ වූ ැින දැ එඹ ද “අනිතයි” ඹනුසන් භනසිාය
යන්න. (ප් ඳංඝඹට නාභ ්න්ධ වතයක් ද, චිත්තක්ෂණඹක් තුශ ආති
ඈතිරි නාභ ධ්මඹන් ද ආතුශත් නු ආත.) ඳසු එභ “ප් ඳංඝඹ” ියඳී
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ඹන නිා එඹ දුක් සේ දැ “දු ි” ඹනුසන් භනසිාය යන්න.
නතුරු ප් ඳංඝඹ තුශ සනොසිඳී ඳතින අත්භඹක් නැති ඵ දැ එඹ
“අනාත්භි” ඹනුසන් භනසිාය යන්න. ඳසු සම් අායඹටභ “ස්
දුි” ඹනාීර සර ම්භශූනඹ කිරීසම් ීර ඳවශ වූ ප් ඳංඝඹ ද
“නිතයි, දුක්ි, නාත්භි” ඹනුසන් තෘරක්ෂණඹට නැගිඹ යුතු ි.
එසභන් භ “ස් නාත්භි” සර ම්භශූනඹ කිරීසම් ීර ඳවශ වූ ප්
ඳංඝඹ ද “නිතයි, දුක්ි, නාත්භි” ඹනුසන් තෘරක්ෂණඹට නැගිඹ
යුතු ි.
නතුරු සම් අායඹට භ “සරෝභා” අීර ඈතිරි කුණඳ සොට් ති්
එ(31) ද තෘරක්ෂඹට නංා එහි ීර ඳවශ වූ ඒ ඒ ප් ඳංඝඹන් ඹි ඹිත්
සඳය සේ භ තෘරක්ෂණඹට නගිඹ යුතුඹ.
(සභහි ීර රඳඹ “අනිතයි” ඹනුසන් ඵැල සිත ඹිත් තෘරක්ෂණඹට නංි.
එසභන් භ “දු ි” ඹනුසන් ඵැල සිත ද, “අනාත්භි” ඹනුසන් ඵැල සිත
ද නැත තෘරක්ෂණඹට නැංීමභ සිදු යි.)

II.

ඹභ කතෝ - නාභ රඳ යුගර ලකඹන් (චිත්ත ාය තුනක්)
අදාන නිසක්ෂඳණ රඳ “අනිතයි” ඹනුසන් සභසනහි යන්න. එභ සිත
තත් සිතකින් “අනිතයඹ” සර ද, එභ සිත තත් සිතකින් “අනිතයඹ”
සර ද භනසිාය යන්න. ඳසු එභ රඳඹභ ඒ අායඹට භ “දුක්ඛ”
ලසඹන් සිත් ඳයම්ඳයා තුනකින් ම්භශූනඹ යන්න. නැත එභ රඳඹභ
“අනාත්භ” සර සිත් ඳයම්ඳයා තුනකින් ම්භශූනඹ යන්න. (සභසේ
රඳඹ සිත් ඳයම්ඳයා තුනකින් විදශූනා ශ යුතු ි.) ඳසු සම් අායඹටභ
සඹෝ ෘද්ධන්තාමිණී රඳ, අවාය රඳ, ඊතුඟ රඳ, ්මඟ රඳ, චිත්තඟ
රඳ, ධ්මතා රඳ අීර රඳ ත්තඹ භ භනා තෘරක්ෂණඹට නංා එභ සිත් ද
විදශූනා සිත් ඳයම්ඳයා තුනකින් පිිසින් තෘරක්ෂණඹට නැංවිඹ යුතු ි.

III.

ඛණි කතෝ - ක්ෂණ ලකඹන් (චිත්ත ාය ඳවක්)
අදාන නිසක්ෂේඳණ රඳ “නිතය” ලසඹන් ම්භශූනඹ යන්න. එභ සිත
තත් සිතකින් ද නිතය සර ම්භශූනඹ යන්න. සම් අායඹට සිත්
ඳයම්ඳයා ලසඹන් ම්භශූනඹ යමින් වතයන සිත ඳ්න සිතින් ද
“අනිතය” ලසඹන් ම්භශූනඹ යන්න. සභසේ එභ රඳඹභ “දුක්ඛ”
ලසඹන් ද “අනාත්භ” ලසඹන් ද භනසිාය යමින් වතයන සිත
ඳ්න සිතින් ද ම්භශූනඹ යන්න. සභසේ රඳ ත්තඹභ භනා
තෘරක්ෂණඹට නා එභ සිත් ද සිතුවිලි ඳයම්ඳයා ඳක් දක්ා භ තෘරක්ෂණඹට
නැගිඹ යුතු ි.
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IV.

ඳටිඳාටිකතෝ - ඳටිඳාටි ලකඹන් (චිත්ත ාය එසොසශොක්)
අදාන නිසක්ෂේඳණ රඳ “නිතය” ලසඹන් ම්භශූනඹ යන්න. එභ සිත
තත් සිතකින් ද නිතය සර ම්භශූනඹ යන්න. සභසේ සිත් ඳයම්ඳයා
ලසඹන් ම්භශූනඹ යමින් දව න සිත එසොසශෝ න සිතින් ද
“අනිතය” ලසඹන් ම්භශූනඹ යන්න. එසභන් භ එභ රඳඹභ “දුක්ඛ”
ලසඹන් ද “අනාත්භ” ලසඹන් ද භනසිාය යමින් දව න සිත
එසොසශෝ න සිතින් ම්භශූනඹ යන්න. සභසේ රඳ ත්තඹභ
පිිසින් ඳයම්ඳයා ලසඹන් දව න සිත එසොසශෝ න සිතින්
රක්ණතසඹන් භ භනසිාය ශ යුතුඹ.

V.

ිදට්ඨි උේඝාටනකතෝ - ිදට්ඨිඹ ඉගිලීභ
ං්ායඹන්සග් නාහි “අත්භ” ඹි තවැකි කිසිභ වයඹක් ායඹක් නැත.
නමුත් ධ්මඹ සනොදන්නවුන් නාත්භ වු ං්ායඹන්භ අත්භ ලසඹන්
රති. සභහිීර භාධිභත් සිතින් රඳ රඳ ත්ත සිඹ්පර සඳොදුසේ
යමුණු යසන එභ ර ං්ායඹන්භ කිසිසකුසග් ැභැත්ත නු
සනොඳතින නිා “අනාත්භ ඹ, අනිතය ඹ, දුක්ඛ ඹ.” ඹනුසන්
තෘරක්ෂණඹට නැගිඹ යුතුඹ. සම් අායඹට ං්ායඹන්හි “අනාත්භ
රක්ෂණඹභ” මූලි ය සන, සඳයදැරි යසන ිවගින් ිවටභ විඳ්නා
ශ යුතු ඹ. එවිට ං්ායඹන් ම්ඵන්ධ ත්, පුද්ර, අත්භ ලසඹන්
ත් ැයිව දෘ්ිනඹ ඈත් ීමසභන් “ිදට්ඨි උේඝාටනඹ” සිදු සේ.

VI.

භාන මුේඝාටනකතෝ - භානඹ නැසීභ
ං්ායඹන්සග් නාහි “නිතය” ඹි ත වැකි කිසිභ වයඹක් - ායඹක්
නැත. නමුත් ධ්මඹ සනොදන්නවුන් නිතය වු ං්ායඹන්භ “නිතය”
ලසඹන් රති. සභහිීර භාධිභත් සිතින් රඳ - රඳ ත්ත සිඹ්පර
සඳොදුසේ යමුණු යසන එභ ර ං්ායඹන් භ ආති නැතින නිා
“අනිතය ඹ, දුක්ඛ ඹ, අනාත්භ ඹ” ඹනුසන් තෘරක්ෂණඹට නැගිඹ යුතුඹ.
සම් අායඹට ං්ායඹන්හි “අනිතය රක්ෂණඹභ” සඳයටු ය
සන, ිවගින් ිවටභ තෘරක්ෂණඹට නැගිඹ යුතු ඹ. එවිට ං්ායඹන් තුශ
ත්, පුද්ර, අත්භ ංජා ඈත් ීම “ිවේඨි ඊග්කාටනඹ” සිදුසේ. එවිට
ං්ායඹන් තය භැනීභට කිසික් නැති ඵ සඵෝධ ීමසභන් “භාන
මුේඝාටනඹ” සිදු සේ.
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VII.

නි න්ති ඳරිඹාදානකතෝ - තණ්වා ක්ෂඹ කිරීභ
ං්ායඹන්සග් නාහි “ැඳ” ඹි ත වැකි කිසිභ වයඹක් - ායඹක්
නැත. නමුත් ධ්මඹ සනොදන්නවුන් දුක් වු ං්ායඹන්භ “ැඳ” ලසඹන්
රති. සභහිීර භාධිභත් සිතින් රඳ - රඳ ත්ත සිඹ්පර සඳොදුසේ
යමුණු යසන එභ ර ං්ායඹන් භ ඊප්ඳාද - ඹ සදසන් නිතය
සඳසශන නිා “දු ි, අනිතයි, අනාත්භි” ඹනුසන් තෘරක්ෂණඹට
නැගිඹ යුතුඹ. සම් අායඹට ං්ායඹන්සග් “දුක්ඛ රක්ෂණඹ” සඳයටු
ය සන, ිවගින් ිවටභ විඳ්නා ශ යුතු ඹ. එවිට “ිවේඨි ඊග්කාටනඹ”
සිදු ීම ඒ භගින් “භාන මුග්කාටනඹ” ද සිදු ීම ඒ භගින් ආලීභ සවත්
තණ්වා නිාන්තිඹ දුරු ීමසභන් “නි ාන්ති ඳරිඹාදානඹ” සිදු සේ.

 උඳකද්ල
“භභ විදශූනා යනා, භසග් විදශූනා, භට සභසවභ සප්නා, දැසනනා”
ඹැි ක්ාඹ ිවේඨිසඹන් පාල යන්නාසග් ිවේඨි ඊග්කාටනඹ සිදු ීම නැති තය
“ධර්මතා කගොඩක් විසින් ධර්මතා කගොඩක් ම්භර්ශනඹ යනා” ඹ නුසන් පාල
යන්නාසග් ිදට්ඨි උේඝාටනඹ සිදු ීම තිියඹ වැ. “භභ පභාීර සවොඳින් විදශූනා
යනා, භභ තයම් පඵර විදසුන් ඩන සසනක් තත් නැත, ස්න් හි් ඹ
ඹ”. ඹනුසන් භානසඹන් භනින්නාසග් භාන ඊග්කාටනඹ සිදු ීම නැත. නමුත් ත්
පුද්ර ංජාසන් සතොය “ං් ායකඹෝ භ ං් ායඹන් විදර්ශනා යනා”
ඹනුසන් ැනීසභන් භාන මුේඝාටනඹ සිදු සේ. “භසග් විදශූනා ලාන්ති,
පණීති, භට සවොඳින් විදශූනා ශ වැ. භසග් විඳ්නාසේ ශද්ධා, විරිඹ, ති,
භාධි, පජා පඵරඹ” ඹනුසන් භභත්සඹන්, තණ්වාසන් වඟින්නාසග් තණ්වා
නිාන්තිඹ දුරු සනොසේ. “බානා යන්කනක් යන්කනක් නැති ං් ායඹන්
විසින් ං් ායඹන් කගොඩක් භ විදර්ශනා
යනා” ඹනුසන් භනසිාය
යන්නාට නි ාන්ති ඳරිඹාදානඹ සිදු විඹ වැ.
ං්ායඹන් සඵොසවෝ සින් අනාත්භ ලසඹන් ම්භශූනඹ කිරීසම්ීර
ිවේඨි ඊග්කාටනඹත්, අනිතය ලසඹන් ම්භශූනඹ කිරීසම්ීර භාන ඊග්කාටනඹත්,
දුක්ඛ ලසඹන් ම්භශූනඹ කිරීසම්ීර නිාන්ති ඳරිඹාදානඹත් සිදුසේ. අත්භ
ංජා ඈගිල ර ිවේඨිඹ ඈගිසශේ. ිවේඨිඹ ඈගිල ර භානඹ ඈගිසශේ. භානඹ ඈගිල
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ර තණ්වා ඈගිසශේ. සභසේ තෘරක්ෂණ විදශූනා භනාසේ ැඩීසභන් තණ්වා,
ිදට්ඨි, භාන පවාණඹ ශ වැ.
සභසතක් තුයාට භනා සර විදශූනා බානා ැඩ සඹෝගීන් වන්සේරාට
දැය  වූ ඕරාරි තණ්වා, ිදට්ඨි, භාන ආති සනොසේ. සභභ “ිවේඨි ඊග්කාටන” අිවසේ
ීර සිදු යන්සන් විදශූනා බානා තුින් භ වට ැසනන ඈතා සියුම් වූ තණ්වා,
ිදට්ඨි, භානකඹෝ ඈගිලීභකි.
“අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්භ” ඹන නුඳ්නාන්ට “භාන, තණ්වා, ිදට්ඨි”
ඹන සසශ් තනි තනි  ඊපුටාලිඹ සනොවැ. නුඳ්නා ඡාණ එක් ඈතිරි
නුඳ්නා ඡාණ සදසහි ඊඳායඹ රැබුණු විට භ දාශ සසශ් දුරු නු ආත.
ිවේඨි ඊග්කාටනඹ තුින් විසලේසඹන් භ “ක් ාඹ ිදට්ඨිඹ” දුරු න තය භාන
ඊග්කාටනඹ තුින් “අ්ම භානඹ” දුරු සේ.
තද විදශූනාට වසු න ං්ාය ධ්මඹන් ද, විදශූනා යනු රඵන
ං්ායඹන් ද ඒාන්තසඹන් භ “නිතය ඹ, දුක් ඹ, නාත්භ ඹ”. සභසේ
අධයාත්මි, ඵාහිය, න්තාන සදසහි භ තීත, නාත, ේතභාන ඹන
ාරතසඹහිභ ර ං්ායඹන්සග් භ නිතය, දුක්, නාත්භ ්බාසඹෝ
භනා සඵෝධ ය ත යුතු ඹ. තථාතඹන් වන්සේ ද තභන් වන්සේසග්
ාන ාරසේ සභභ රඳ ත්ත, රඳ ත්ත විදශූනා බානා බාවිතා ය
ආත.
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විඤ්ඤාණ
බානා

ව අවිඤ්ඤාණ

අසුබ බානා

ශ යුතු අයුරු

භාධිභත් සිතින් තභ “ලරීයක ක ොට් ති් කද ” අර්ජනා ය, ඒා
එකින් එ සන සනභ දුර්ගන්ධ ලකඹන්, අසචි ලකඹන්, යාධි ලකඹන්, ජයා
ලකඹන්, භයණ ලකඹන් ඹන අාය ඳසවන් භනා ම්භශූනඹ යමින්,
ඒාසේ සොට් ංජා සනොසන ඒා රඳ සොඩක් ඵ දැ සන ඒ රඳඹන්
තුශ ද එකින් එ තය ධාතන් පට ය ත යුතුඹ.
ඈන් ඳසු ඒ අායඹට භ “උද්ධුභාත ” අීර ද සුබඹන් අර්ජනා ය
ඒා ද එකින් එ සන සනභ අාය ඳසවන් භාධිභත් සිතින් භනා
ම්භශූනඹ යන්න. ඒාසේ ද සොට් ංජා සනොසන රඳ සොඩක් ඵ දැ
න්න. ඒ රඳඹන් තුශ ද ධාතු වතය පට ය ත යුතුඹ.
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උදඹඹ අනුඳ්නා
සභභ ඊදඹඹ නුඳ්නා නාහි අාය තුනකින් ඳරි්රව ශ යුතු සේ.
එනම්,
 උදඹ - “මුදඹ ධම්භානුඳ්නා”
ං්ායඹන්සග් වට ැනීභ, ඳවශ ීමභ සවත් ආතිීමසම් රක්ෂණඹ.
 ඹ - “ඹ ධම්භානුඳ්නා”
ං්ායඹන්සග් විනාල ීමභ, සන් ීමභ සවත් නැති ීමසම්
රක්ෂණඹ.
 උදඹඹ - “මුදඹඹ ධම්භානුඳ්නා”
ං්ායඹන්සග් ඈපිද ඈපිද, ියඳි ියඳී ඹාභ සවත් ආති නැති ඹන
්බාඹ.
 සභසේ ිවඹය තුනට ඊදඹඹ ම්භශූනඹ සිදු යනු රැසබ්.

මුදඹ ධම්භානුඳ්නා
දාශ සවේතු ායණා ම්පර්ණ ීමභ භගින් ර ං්ායඹන්සග්භ
ඊත්ඳාදඹ, ඈඳීරභ සවත් වටැනීභ සිදුනු ආත. සභභ ඹථා ්බාඹ නුණින්
දැ ැනීභ “මුදඹ ධම්භානුඳ්නා” තුින් සිදු සේ. විදයාසන් යුක්ත වූ
ාභානය ඟනඹා සරෝඹ සද ඵරනුසේ නිතය, සුබ, සු, අත්භ ඹන ංජාන්
සඳයදැරිඹ. එභ නිා ඔවුන් ං්ායඹන් සසයහි මුරාට ඳත් සනොසඹක්
අායසේ ආලීම් – ැී ම් ආති ය නී. නමුත් සභහි ීර මුදඹ ධම්භානුඳ්නා
ඩන විදශූනා සඹෝගීන් වන්සේ සග් නුණැට ං්ාය සරෝඹ යමුණු
න්සන් එභ ්බාසඹන් යුක්ත වූ ඈඳීරම් යාශිඹක් සරටඹ. එභ නිා ඔහු ඒා
සසේ මුරා සනොනු ආත. ආලීම් - ැී ම් ආතිය සනොනු ආත.
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බානා

ශයුතු අයුරු

අනාඳානතිසඹන් සවෝ ඕදාත සිණසඹන් ඝතුේථ ධයානඹට භිවන්න.
එහි අසරෝඹ ීරප්තිභත් වූ විට එභගින් තභ ඝක්ෂුද්ායඹ යමුණු ය න්න. ඳසු
එහි ඝක්ෂු ද රාඳඹක් යමුණු සොට එහි “ඳඨවි – අසඳෝ – සත්සඟෝ – ාසඹෝ
– ර්ණ – න්ධ – ය – ඕඟා – ජීවිත රඳඹ – ඝක්ෂු පාද” ඹන රඳ දවඹ භනා
වඳුනා න්න. නතුරු එකින් එ පිිසින් එභ ධාතන්හි උත්ඳාද ්බාඹ
භනා සර නුණින් දකිමින්,
“ඳඨවිමුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
“(ඝක්ෂු ද රාඳසඹහි) ඳඨවි ධාතුසේ ආතිීමභ නිතයි.”

“ආකඳෝමුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
“(ඝක්ෂු ද රාඳසඹහි) අසඳෝ ධාතුසේ ආතිීමභ නිතයි.”

“කත්කජෝමුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
“(ඝක්ෂු ද රාඳසඹහි) සතසඟෝ ධාතුසේ ආතිීමභ නිතයි.”

“ාකඹෝමුදකඹෝ අනිච්කචෝ.....”
“(ඝක්ෂු ද රාඳසඹහි) ාසඹෝ ධාතුසේ ආතිීමභ නිතයි .....”

අීර ලසඹන් රඳ දවසේභ ආතිීමභ දකිමින් ඒාසඹහි නිතයත්ඹ ද දැකිඹ යුතුඹ.
නතුරු ඒ අායඹටභ ාඹ ද , බා ද , ජීවිත න , චිත්තජ අ්ටභ ,
උතුජ අ්ටභ , ආවායජ අ්ටභ ඹන රඳ රාඳඹන් සග් ඳතින රඳ
සතැට(63) ද එකින් එ සන සනභ අර්ජනා සොට සඳය සේභ පිිසින්
රඳඹන්සග් ආතිීමභ වා ඒාසේ නිතය ්බාඹ භනා සිහි නුණින් දැ
ම්භශූනඹ ශ යුතුි. එවිට ඝක්ෂු ද්ායසඹහි රඳ “වැට තුසනහිභ(63)” ආතිීමභ
දැ ඒාසේ “නිතය ්බාඹ” ඳරි්රව ශා න්සන් ඹ.
නතුරු ඹිත් සඳය සේභ ඝක්ෂුද්ාරි සිඹලුභ රඳඹන් අර්ජනා
යසන,
“ඳඨවිමුදකඹෝ දුක්කඛෝ...”
“(ඝක්ෂු ද රාඳසඹහි) ඳඨවි ධාතුසේ ආතිීමභ දුි...”

අීර ලසඹන් ආ ම්ඵන්ධ රඳ වැට තුසනහිභ(63) ආතිීමභ දැ ඒාසේ
“දුක් ්බාඹ” ද ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
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නතුරු සඳයසේභ ඝක්ෂුද්ාරි සිඹලුභ රඳඹන් අර්ජනා යසන,
“ඳඨවිමුදකඹෝ අනත්තා...”
“(ඝක්ෂු ද රාඳසඹහි) ඳඨවි ධාතුසේ ආතිීමභ නාත්භි...”

අීර ලසඹන් ආ ම්ඵන්ධ රඳ වැට තුසනහිභ(63) ආතිීමභ දැ
ඒාසේ “නාත්භ ්බාඹ” ද සිහි නුණින් යුතු භනා ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
ඳසු සම් අායඹටභ කෝතද්ාය රඳ 63 ද, ඝාණද්ාය රඳ 63 ද,
ජිේවාද්ාය රඳ 63 ද, ාඹද්ාය රඳ 53 ද, භකනෝද්ාය රඳ 63 ද ඹන ද්ාය
සඹහිභ සිඹලුභ රඳ රාඳඹන්සග් සිඹලුභ රඳඹන්,
“ඳඨවිමුදකඹෝ අනිච්කචෝ...”
“ඳඨවි ධාතුසේ ආතිීමභ නිතයි...”

“ඳඨවිමුදකඹෝ දුක්කඛෝ...”
“ඳඨවි ධාතුසේ ආතිීමභ දුි...”

“ඳඨවිමුදකඹෝ අනත්තා...”
“ඳඨවි ධාතුසේ ආතිීමභ නාත්භි...”

අීර ලසඹන් ද්ාය සඹහිභ සිඹලුභ රඳඹන්සග් ආතිීමභත් ඒාසේ
නිතය ්බාඹ, දුක් ්බාඹ, නාත්භ ්බාඹ ඹන රක්ෂණතඹත් භනා
දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
නතුරු සඳය සේභ රඳ ්ම්ථානසඹහි ීර බානා ශ ඳඨවි සොට්
වි්(20), අසඳෝ සොට් සදොසශො(12), සත්සඟෝ සොට් තය(4), ාසඹෝ
සොට් ඹ(6) ඹන ලරීයසේ සොට් සදාි(42) තුශද ඒ ඒ රඳඹන්සග්
ආතිීමභ වා ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ ද ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ. සභහිීර ද සක්ාීර ඒ
ඒ සොට් ර ඒ ඒ රඳ රාඳඹන් එකින් එ සන සනභ අර්ජනා සොට
ඒාසේ ඳතින ඳඨවි අීර ධාතන්හි ආතිීමභ දැ ඒා නිතය ලසඹන්ද, දුක්
ලසඹන්ද, නාත්භ ලසඹන්ද ඳරි්රව ර යුතුඹ. එවිට ේ ද්ායඹන්හි වා
සදාි් සොේඨාලඹන්හි ද රඳ ම්ඵන්ධ “මුදඹ ්බාඹත් ඒාසේ
තෘරක්ෂණාායඹත්” ඳරි්රව ශා න්සන්ඹ.
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නතුරු නාභ ධේභඹන් ම්ඵන්ධ ද මුදඹ ්බාඹ ම්භශූනඹ ශ
යුතුි. ඒ වා ඳශමු භාධිභත් සිතින් ඝක්ෂුද්ාරි භවා කුරඹක් (බුදු පිිභ
වන්සේ නභක් දැකීභ ැනි) අර්ජනා යසන එහිීර ඳවශ වූ ඳංඝද්ාරි වා
භසනෝද්ාරි චිත්ත ීමථීන් අර්ජනා ය න්න. නතුරු ඳංඝද්ායා්ඣඟන සිත
වා එට ඊඳන් ප්ාීර නාභ ධ්මඹන් එකින් එ පිිසින් භනසිාය යන්න.
ඳසු එහි ප්ාීර මඝතසිඹන් එකින් එ අේඟනා යසන,
“ප්මුදකඹෝ අනිච්කචෝ...”
“(ඝක්ෂු පාදසඹහි ර්ණ රඳඹ ්ඳශූ ීමභ නිා වටත්) ්ඳේලඹ ආතිීමභ නිතයි...”

“කේදනාමුදකඹෝ අනිච්කචෝ...”
“(ඝක්ෂු පාදසඹහි ර්ණ රඳඹ ්ඳශූ ීමභ නිා වටත්) සේදනා ආතිීමභ නිතයි...”

අීර ලසඹන් ඳංඝද්ායා්ඣඟන චිත්තක්ණසඹහි ඳතින සිඹලුභ නාභ
ධ්මඹන්සග් ආතිීමභ වා ඒාසේ නිතය ්බාඹ භනා දකිමින් ඳරි්රව ශ
යුතුඹ. ඳසු සම් අායඹටභ එභ චිත්ත ීමථිසඹහි ඳවශ වූ ඝක්ෂු විඡ්ඡාණ අීර
ඈතිරි සිඹලුභ සිත් වා වඟාත නාභ ධ්මඹන් සිඹ්පරභ පිිසින් එකින් එ
අර්ජනා යමින් ඒ ඒ නාභ ධ්මඹන්සග් “මුදඹ ්බාඹත් ඒාසේ නි;H
්බාඹත්” භනා සිහි නුණනින් දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
නතුරු නැතත් එභ චිත්ත ීමථිසඹහිභ ඳංඝද්ායා්ඣඟන චිත්තක්ෂණඹ
තුශ ඳතින “ප්” මඝතසිඹ අර්ජනා සොට,
“ප්මුදකඹෝ දුක්කඛෝ...”
“(ඝක්ෂු පාදසඹහි ර්ණ රඳඹ ්ඳශූ ීමභ නිා වටත්) ්ඳේලඹ ආතිීමභ දුි... ”

අීර සරසින් ඈතිරි නාභ ධ්මඹන් ද චිත්ත ීමථිඹ පුයා ඳතින සිඹලුභ සිත්ර
සිඹලු නාභ ධ්මඹන්සග් “මුදඹ ්බාඹත් ඒාසේ දුක් ්බාඹත්” ඳරි්රව
ශ යුතුඹ. නතුරු,
“ප්මුදකඹෝ අනත්තා...”
“(ඝක්ෂු පාදසඹහි ර්ණ රඳඹ ්ඳශූ ීමභ නිා වටත්) ්ඳේලඹ ආතිීමභ නාත්භ ි... ”

අීර සරසින් ඈතිරි නාභ ධ්මඹන් ද චිත්ත ීමථිඹ පුයා ඳතින සිඹලු සිත්ර
සිඹලුභ නාභ ධ්මඹන්සග් ද “මුදඹ ්බාඹත් වාක අනාත්භ ්බාඹත්”
ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
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ඳසු සම් අායඹටභ ඝක්ෂුද්ාය කුර චිත්ත ීමථි ගුසේ ඈතිරි චිත්ත ීමථි
තුන භගින් ද සඳය සේභ ඒ ඒ නාභ ධ්මඹන්සග් ඊත්ඳාදඹ වා ඒාසේ අනිතය
්බාඹ, දුක්ඛ ්බාඹ, අනාත්භ ්බාඹ ඹන රක්ෂණතඹ භනා දකිමින්
ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු කෝත, ඝාණ, ජිේවා, ාඹ ඹන සසු ද්ායඹන්සග් ද
කුර චිත්ත ීමථි ම්ඵන්ධ සඳය සේභ ෑභ චිත්ත ීමථිඹභ, ෑභ චිත්තක්ෂණඹක්
ඳාාභ ආති සිඹලුභ නාභ ධ්මඹන්සග් ඊත්ඳාදඹ දැ ඒාසඹහි අනිතය, දුක්ඛ,
අනාත්භ ්බාඹන් ද භනා සිහිනුණින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
ඈන්ඳසු කුර චිත්ත ීමථි ගුට නු ද සභසේ ඳරි්රව ශ යුතුඹ. සභහිීර
ද භාධිභත් සිතික් ආති යසන, තභන් විසින් සඳය ඝක්ෂු ද්ායඹ භඟින් සිදුශ
සරෝබ, ිවේඨි යාශිඹට ඹත් (කුර ගුසේ පථභ චිත්ත ීමථිඹට ඹත්) කුරඹක්
අර්ජනා සොට එහිීර ඳවශ වූ ඳංඝද්ාරි වා භසනෝද්ාරි චිත්ත ීමථීන් අර්ජනා
යසන සඳය සේභ ෑභ චිත්තක්ෂණඹභ සිඹලු නාභ ධ්මඹන් එකින් එ
භාධිභත් සිතින් දකිමින් එභ නාභ ධ්මඹන්සග් ඊත්ඳාද ්බාඹ ද ඒාසේ
තෘරක්ෂණාායඹ ද භනා ටවා ත යුතුඹ. සම් අායඹට කු්ප ගුසේ චිත්ත
ීමථි ටසශොභ(18) භනා ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු කෝත, ඝාණ, ජිේවා,
ාඹ ඹන ද්ායඹන් ම්ඵන්ධ ද සිදු වූ කු්ප චිත්ත ීමථි ගුරට නු ෑභ
චිත්ත ීමථිඹක්, චිත්තක්ෂණඹක් ඳාාභ ද ෑභ නාභ ධ්මඹක් ඳාාභ ද ඒාසේ
මුදඹ ්බාඹත් තෘරක්ෂණාායඹත් භනා සිහි නුණින් දැ ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
ඳසු ධ්මායම්භණ භසනෝද්ාය ීමථි කුර ගු වා ධ්මායම්භණ ධයාන
නාභ ගු ඹන ගු රට නුකර ද ඒ ඒ චිත්ත ීමථි රට දාශ චිත්තක්ෂණ වා
ම්පයුක්ත සිඹලු නාභ ධ්මඹන්සග්භ ඊත්ඳාදඹත්, ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹත් සඳය
සේභ ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ. එවිට නාභ ධ්මඹන් ම්ඵන්ධ “මුදඹ ්බාඹ වා
වාක ත්රිරක්ෂණා ායඹ” ඳරි්රව ශා න්සන් ඹ.
නතුරු ඳින්චඝ මුප්ඳාද ඳංඝභ ක්රභඹට නු ං්ායඹන්සග් “මුදඹ
්බාඹ වා වාක ත්රිරක්ෂණා ායඹ” ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ. සභහිීර සවේතන්සග්
වට ැනීසභන්භ පර වට න්නා යුරු නුඳ්නා කිරීභ සිදු යි. ඒ වා
භාධිභත් සිතින් තීතඹ ම්භේලණඹ සොට තභ පති්ධික්ෂණඹ අර්ජනා
යත යුතුඹ. ඳසු එහි රඳ්න්ධඹ වා සවේතු වඳුනාසන සභසේ බානා
ශ යුතුඹ.
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“අවිජ්ජාමුදකඹෝ අනිච්කචෝ -ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධ් මුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
(විදයාසහි ආතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“විදයාසහි ආතිීමභ නිතයි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”

“තණ්වාමුදකඹෝ අනිච්කචෝ -ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධ් මුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
(තණ්වාසහි ආතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“තණ්වාසහි ආතිීමභ නිතයි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”

“උඳාදානමුදකඹෝ අනිච්කචෝ-ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධ් මුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
(ඊඳාදානසඹහි ආතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“ඊඳාදානසඹහි ආතිීමභ නිතයි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”

“ංඛායමුදකඹෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධ් මුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ නිතයි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”

“ ම්භබමුදකඹෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධි-රඳක්ඛන්ධ් මුදකඹෝ
අනිච්කචෝ”
(්ම බඹන්සග් ආතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“්ම බඹන්සග් ආතිීමභ නිතයි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”

ඹනුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹ වා සවේතුපර වඳුනාසන ඒාසේ
මුදඹ ්බාඹත් තෘරක්ෂණාායඹත් භනා ටවා ත යුතුඹ.
ඈන් ඳසු එහි සේදනා්න්ධඹ වා සවේතු වඳුනාසන සභසේ බානා ශ යුතුඹ.
“අවිජ්ජාමුදකඹෝ අනිච්කචෝ -ඳටින්ධිකේදනාක්ඛන්ධ් මුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
(විදයාසහි ආතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“විදයාසහි ආතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”

“තණ්වාමුදකඹෝ අනිච්කචෝ -ඳටින්ධිකේදනාක්ඛන්ධ් මුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
(තණ්වාසහි ආතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“තණ්වාසහි ආතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”
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“උඳාදානමුදකඹෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිකේදනාක්ඛන්ධ් මුදකඹෝ අනිච්කචෝ ”
(ඊඳාදානසඹහි ආතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“ඊඳාදානසඹහි ආතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”

“ංඛායමුදකඹෝ අනිච්කචෝ -ඳටින්ධිකේදනාක්ඛන්ධ් මුදකඹෝ අනිච්කචෝ ”
(ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”

“ ම්භබමුදකඹෝ
අනිච්කචෝ”

අනිච්කචෝ-ඳටින්ධිකේදනාක්ඛන්ධ්

මුදකඹෝ

(්ම බඹන්සග් ආතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“්ම බඹන්සග් ආතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”

“ත්ථුරඳමුදකඹෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිකේදනාක්ඛන්ධමුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
(්තු රඳඹාසග් ආතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“්තු රඳඹාසග් ආතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”

“ආයම්භණමුදකඹෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිකේදනාක්ඛන්ධමුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
(අයම්භණසඹහි ආතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“අයම්භණසඹහි ආතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”

“ප්මුදකඹෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධි-කේදනාක්ඛන්ධ් මුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
(්ඳශූසඹහි ආතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“්ඳශූසඹහි ආතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”

ඹනුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹ වා සවේතුපර වඳුනාසන ඒාසේ
මුදඹ ්බාඹත් තෘරක්ෂණාායඹත් භනා ටවා ත යුතුඹ. නතුරු ප්රති්ධි
ඤ්ඤා් න්ධඹ,
ං් ාය් න්ධඹ,
විඤ්ඤණ් න්ධඹ
ඹනුසන්
ඳඡ්ඝ්න්ධඹටභ සභසේ සවේතු - පර ඳරි්රව සොට ඒාසේ මුදඹ ්බාඹත්
තෘරක්ෂණාායඹත් භනා ටවා ත යුතුඹ.

397

ඳසු සම් අායඹටභ බංග වා චුති ඳඡ්ඝ්න්ධඹන්සග් ද සවේතු – පර
ඳරි්රව සොට ඒාසේ මුදඹ ්බාඹ වා තෘරක්ණාායඹ ද භනා ටවා ත
යුතුඹ.
ඈන් නතුරු තභන් සිදු ශ ඝක්ෂුද්ාරි භවා කුරඹක් අර්ජනා සොට
එහි ඳංඝද්ායා්ඣඟන චිත්තක්ෂණසේ නාභ රඳඹන්ට සවේතු – පර වඳුනා න්න.
ඳසු සඳය සේභ එභ සවේතන්හි වා පරඹන්හි ඊදඹ ්බාඹ වා ඒාසේ
තෘරක්ෂණාායඹ භනා ටවා ත යුතුඹ. ඈන්ඳසු ඝක්ෂු විඡ්ඡාණ අීර ඈතිරි
ඳංඝද්ාරි වා භසනෝද්ාරි චිත්තක්ෂණඹන්හි සිඹලුභ නාභ රඳඹන් දවා වූ
සවේතු –පරඹන්සග් “මුදඹ ්බාඹ වා ත්රිරක්ෂණා ායඹ” ද භනා සිහි නුණින්
ටවාත යුතුඹ. ඳසු ඒ අායඹටභ සසු ඝක්ෂුද්ාරි (කුර)චිත්ත ීමථි ද සඳය
සේභ ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු කෝත, ඝාණ, ජිේවා, ාඹ ඹන ද්ායඹන්සග් ද
කුර චිත්ත ීමථි ම්ඵන්ධ සඳය සේභ ෑභ චිත්ත ීමථිඹභ චිත්තක්ෂණඹක් ඳාා
සිඹලුභ නාභ රඳර සවේතුපරඹන්සග් ඊත්ඳාද ්බාඹ දැ ඒාසේ නිතය,
දුක්, නාත්භ ්බාඹන් භනා සිහි නුණින් දැ ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
ඈන්ඳසු කුර චිත්ත ීමථි ම්ඵන්ධ ද සභසේ ඳරි්රව ශ යුතුඹ. සභහිීර ද
භාධිභත් සිතක් ආති යසන, තභන් විසින් සඳය සිදු ශ ඝක්ෂුද්ාරි සරෝබ
ිවේඨි යාශිසේ මු්ප කුරඹක් අර්ජනා සොට එහිීර ඳවශ වූ ඳංඝද්ායා්ඣඟන
චිත්තක්ෂණසේ ඳැති නාභ රඳඹන්ට සවේතු පර වැඳිනසන ඒාසේ ද සඳය සේභ
ආතිීමභ වා ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ සඵෝධ යත යුතුඹ. නතුරු ඝක්ෂු
විඡ්ඡාණ අීර ඈතිරි ඳඡ්ඝද්ාරි, භසනෝද්ාරි සිඹලුභ චිත්තක්ෂණඹන් තුර
නාභ රඳඹන්හි සවේතු පර ධ්මඹන්සග් ඊත්ඳාද ්බාඹ වා ඒාසේ
තෘරක්ෂණාායඹ භනා සඵෝධ යත යුතුඹ. ඳසු ඒ අායඹටභ කුර
ගුසේ ඈතිරි චිත්ත ීමථි ටසශොභ(18) භනා ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු
කෝත, ඝාණ, ජිේවා, ාඹ ඹන ද්ායඹන් ම්ඵන්ධ ද සිදු වූ කු්ප චිත්ත විථි
ගු රට නු ෑභ චිත්ත ීමථිඹක්, චිත්තක්ෂණඹක් ඳාාභ ද නාභ රඳ ධ්මඹන්හි
සවේතුපර දැ ඒාසේ “මුදඹ ්බාඹත් ත්රිරක්ෂණා ායඹත්” භනා සිහි
නුණින් දැ ඳරි්රව ශ යුතුඹ. එවිට ඳින්චඝමුප්ඳාද ඳංඝභ ක්රභඹට නු
“මුදඹ ධම්භානුඳ්නා” ම්භශූනඹ ශා න්සන් ඹ.
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නතුරු ඳින්චඝ මුප්ඳාද ඳශමු ක්රභඹට නු ං්ායඹන්හි “මුදඹ
්බාඹ වා වාක ත්රිරක්ෂණා ායඹ” ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ.

 අවිජ්ජා ඳච්චඹා ංඛායා
සම් වා භාධිභත් සිතින් තීතඹ අර්ජනා ය සඳය බසේ ආති වූ
විදයාටත් ඒ සවේතු සොටසන ආති වූ ං්ායඹන්ටත් භාධි අසරෝඹ
පිහිටුා සන,

“අවිජ්ජාමුදකඹෝ අනිච්කචෝ – ංඛායමුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
(විදයාසහි ආතිීමභ සවේතුසන් ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ සි.)
“විදයාසහි ආතිීමභ නිතයි - ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ නිතයි.”

“අවිජ්ජාමුදකඹෝ දුක්කඛෝ – ංඛායමුදකඹෝ දුක්කඛෝ”
(විදයාසහි ආතිීමභ සවේතුසන් ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ සි.)
“විදයාසහි ආතිීමභ දුක්ි - ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ දුි.”

“අවිජ්ජාමුදකඹෝ අනාත්තා – ංඛායමුදකඹෝ අනාත්තා”
(විදයාසහි ආතිීමභ සවේතුසන් ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ සි.)
“විදයාසහි ආතිීමභ නාත්භි - ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ නාත්භි.”

ඹනුසන් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.

 ංඛාය ඳච්චඹා විඤ්ඤාණං
ඳසු ීමථි මුක්ත සිත්හි, ං්ායඹන් සවේතුසන් විඡ්ඡාණඹන් වටත් යුරු
යමුණු යසන,
“ංඛායමුදකඹෝ අනිච්කචෝ – ඳටින්ධි-විඤ්ඤාණමුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ නිතයි - පති්ධි විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”
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“ංඛායමුදකඹෝ අනිච්කචෝ – බංග-විඤ්ඤාණමුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ සවේතුසන් බං විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ නිතයි- බං විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”

“ංඛායමුදකඹෝ අනිච්කචෝ – චුති-විඤ්ඤාණමුදකඹෝ අනිචචං”
(ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ සවේතුසන් ඝුති විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ නිතයි - ඝුති විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”

ඹනුසන් ඳරි්රව ශ යුතුඹ. ඳසු සම් අායඹටභ සභභ ීමථි මුක්ත සිත්
තුසනහි වට ැනීභ දුක්ඛ ලකඹන් ද අනාත්භ ලකඹන් ද ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
නතුරු ීමථි සිත් රද ං්ායඹන් සවේතුසන් විඡ්ඡාණඹන් වටත් යුරු
යමුණු යසන,
“ංඛායමුදකඹෝ අනිච්කචෝ – චක්ඛු-විඤ්ඤාණමුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ සවේතුසන් ඝක්ෂු විඡ්ඡාණඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ නිතයි - ඝක්ෂු විඡ්ඡාණඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”

“ංඛායමුදකඹෝ අනිච්කචෝ – ම්ඳටිච්ඡන-විඤ්ඤාණමුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ සවේතුසන් ම්ඳින්චඞන විඡ්ඡාණඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ නිතයි - ම්ඳින්චඞන විඡ්ඡාණඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”

“ංඛායමුදකඹෝ අනිච්කචෝ – ත්තීයණ-විඤ්ඤාණමුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ සවේතුසන් න්තීයණ විඡ්ඡාණඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ නිතයි - න්තීයණ විඡ්ඡාණඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”

“ංඛායමුදකඹෝ අනිච්කචෝ – තදායම්භණ-විඤ්ඤාණමුදකඹෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ සවේතුසන් තදායම්භණ විඡ්ඡාණඹාසග් ආතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ නිතයි - තදායම්භණ විඡ්ඡාණඹාසග් ආතිීමභ නිතයි.”

ඹනුසන් මුලින් ඝක්ෂුද්ාරි භවා කුර චිත්ත ීමථිඹක් අර්ජනා
යන්න.නතුරු එහි ්මඟ සිත් අර්ජනා සොට ඒ වා සවේතු – පර ඳරි්රව
ය එභ සවේතුපරඹන්සග් මුදඹ ්බාඹත්, නිතය ්බාඹත් භනා
භාධිඹකින් දැ සඵෝධ යත යුතුි. ඳසු සම් අායඹටභ සභභ ්මඟ සිත්
වා සවේතු පරඹන්සග් මුදඹ ්බාඹත් දුක් ලසඹන් ද, නාත්භ ලසඹන් ද
ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
400

නතුරු සම් අායඹටභ ඝක්ෂුද්ායසේ ඈතිරි චිත්ත ීමථීන්හි ්මඟ සිත්
වා සවේතුපරඹන්හි මුදඹ ්බාඹ ද ඒාසේ නිතය, දුක්, නාත්භ
්බාඹන් ද ඳරි්රව ශ යුතුි. ඳසු සඳයසේභ ද්ාය සඹහිභ, කු්ප, කු්ප
ලසඹන් සිඹලු චිත්ත ීමථීන්හි ්මඟ සිත් වා සවේතුපරඹන්සග් මුදඹ
්බාඹත් ඒාසේ නිතය, දුක්, නාත්භ ්බාඹන් ද භනා සිහි නුණින්
දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
ඈන් ඳසු සම් අායඹටභ “විඤ්ඤාණ ඳච්චඹා නාභරඳං” අීර ලසඹන්
ඳතින සභභ ඳින්චඝ මුප්ඳාද ක්රභසඹහි “ජාති ඳච්චඹා ජයා භයණං....” ඹන
සොට දක්ාභ ඒ ඒ තැන් රට දාශ අායඹට සවේතු පර ධ්මඹන්සග් මුදඹ
්බාඹ ද, ඒාසේ නිතය, දුක්, නාත්භ ්බාඹන් ද භනා සිහි නුණින්
දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ. සභහිීර ද්ාය ලසඹන් ම්භශූනඹ ශ යුතු සොට්
රීර ේ ද්ායඹන්හි කුර – කුර ලසඹන් දාශ සිඹලු චිත්ත ීමථීන්හි
චිත්තක්ෂණඹක් ඳාා ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ. එවිට ඳින්චඝ මුප්ඳාද ඳශමු ක්රභඹ
නු ද “මුදඹ ධම්භානුප්නා” ම්භශූනඹ ශා න්සන් ඹ.
තද ඝත්තාිාායසඹන් ද, රඳ ත්ත, රඳ ත්ත ම්ඵන්ධසඹන් ද
ං්ායඹන්සග් මුදඹ ්බාඹත්, ඒාසේ තෘරක්ෂණ ්බාඹත් ම්භශූනඹ
කිරීභ තුින් විදශූනා ඡාණඹන් ඩාත් තීව්රය න ඵ දත යුතුඹ.

 උඳකද්ල
සභභ මුදඹ ධම්භානුඳ්නා තය ඈරිඹේසේීරභත්, ෑභ ඈරිඹාඳථ
ම්ඳඟඡ්ඡ ්ථාීරභත් නිතය බාවිතා ශ යුතුඹ. එවිට තීතානාත
ේතභාන ඹන ාරතසඹහිභ ද, අධයාත්මි – ඵාහිය ලසඹන් ද, එක් ති් භූමි
තරඹන්හි ද, ර විල්සඹහිභ ද, නාභ, රඳ - සවේතු, පර ඹන සිඹලුභ
ං්ායඹන්සග් මුදඹ ්බාඹ වා එහි රක්ෂණතඹ භනා සේ විනිවිද දැත
වැකිඹ. භනා ඈසීසභන් සභසේ බානා යන විට “විදර්ශනා ඤාණඹන් ද” නිසි
සර ැසඩනු ආත.
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ඹ ධම්භානුඳ්නා
ඊඳන් ං්ායඹන්සග් ියඳී ඹාභ සවත් නැතිීමභ විදශූනා නුණින් භනා
සේ දැ ැනීභ “ඹ ධම්භානුඳ්නා” භගින් සිදු යි. නාභ, රඳ - සවේතු, පර
ඹන ර ං්ායඹන්භ නිතය නිා ඒා සනොනැතී ව වා ියඳි ියඳී ඹනු
ආත. ං්ායඹන් තු එභ “ඹ රක්ෂණඹ සවත් සන් ීමසම්” ඹථා ්බාඹ
නුඳ්නා කිරීභ සභහිීර සිදු යනු රැසබ්.

බානා

ශ යුතු අයුරු

අනාඳානතිසඹන් සවෝ ඕදාත සිණසඹන් ඝතුේථ ධයානඹට භිවන්න.
එහි අසරෝඹ ීරප්තිභත් වූ විට එභගින් තභ ඝක්ෂුද්ායඹ යමුණු යන්න. ඳසු
එහි ඝක්ඛු ද රාඳඹක් යමුණු සොට එහි ඳඨවි අීර රඳ දවඹ භනා වඳුනා
න්න. නතුරු එකින් එ පිිසින් එභ ධාතන්හි ඹ ්බාඹ භනා සර
නුණින් දකිමින්:“ඳඨවිනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
“(ඝක්ෂු ද රාඳසඹහි) ඳඨවි ධාතුසේ නැතිීමභ නිතයි”

“ආකඳෝනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ...”
“(ඝක්ෂු ද රාඳසඹහි) අසඳෝ ධාතුසේ නැතිීමභ නිතයි...”

අීර ලසඹන් රඳ දවසේභ නැතිීමභ දකිමින් ඒාසඹහි නිතයත්ඹ ද
දැකිඹ යුතුඹ. නතුරු ඒ අායඹටභ ාඹ ද , බා ද , ජීවිත න ,
චිත්තජ අ්ටභ , උතුජ අ්ටභ , ආවායජ අ්ටභ ඹන රඳ රාඳඹන් ද
ඒාසඹහි ඳතින එක් එක් රඳඹන් ද එකින් එ සන සනභ අර්ජනා සොට
සඳය සේභ පිිසින් රඳඹන්සග් නැතිීමභ වා ඒාසේ නිතය ්බාඹ භනා
සිහි නුණින් දැ ම්භශූනඹ ශ යුතුි. එවිට ඝක්ෂුද්ායසඹහි රඳ සත
ැසටහිභ(63) නැතිීමභ දැ ඒාසේ නිතය ්බාඹ ඳරි්රව ශා න්සන් ඹ.
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නතුරු ඹිත් සඳයසේභ ඝක්ෂුද්ාරි සිඹලුභ රඳඹන් අර්ජනා
යසන,
“ඳඨවිනිකයෝකධෝ දුක්කඛෝ...”
“(ඝක්ෂු ද රාඳසඹහි) ඳඨවි ධාතුසේ නැතිීමභ දුි...”,

අීර ලසඹන් ද ඝක්ෂුද්ාරි රඳ සතැට(63) තුශ සිදුන
නැතිවිභත් ඒාසේ දුක්ඛ ්බාඹත් සිහි නුණින් දැ භනා ඳරි්රව
යත යුතුඹ. නතුරු,
“ඳඨවිනිකයෝකධෝ අනත්තා...”
“(ඝක්ෂු ද රාඳසඹහි) ඳඨවි ධාතුසේ නැතිීමභ නාත්භි...”

අීර ලසඹන් ද ඝක්ෂුද්ාරි රඳ සතැට(63) තුශ සිදුන නැතිවිභත්
ඒාසේ අනාත්භ ්බාඹත්, සිහි නුණින් දැ භනා ඳරි්රව යත යුතුඹ.
ඳසු සම් අායඹට කෝතද්ාය රඳ කතැට ද(63), ඝාණද්ාය රඳ
කතැට ද(63), ජිේවාද්ාය රඳ කතැට ද(63), ාඹද්ාය රඳ කතඳන ද(53),
භකනෝද්ාය රඳ කතැට ද(63) ඹන ද්ාය වසඹහිභ සිඹලුභ රඳ රාඳඹන්සග්
සිඹලුභ රඳඹන්,
“ඳඨවිනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ...”
“ඳඨවි ධාතුසේ නැතිීමභ නිතයි...”

“ඳඨවිනිකයෝකධෝ දුක්කඛෝ...”
“ඳඨවි ධාතුසේ නැතිීමභ දුි...”

“ඳඨවිනිකයෝකධෝ අනත්තා...”
“ඳඨවි ධාතුසේ නැතිීමභ නාත්භි…”

අීර ලසඹන් රඳඹන්සග් නැතිීමභත්, ඒාසේ නිතය ්බාඹ, දුක්
්බාඹ, නාත්භ ්බාඹ ඹන රක්ෂණතඹත් භනා දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
නතුරු සඳය සේභ ලරීයසේ සොට් සදාි(42) තුශද, ඒ ඒ
රඳඹන්සග් නැතිීමභ වා ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ ද ම්භශූනඹ ශ යුතුි. එවිට
ේ ද්ායඹන්හි ද, සදාි් සොේඨාලඹන්හි ද, රඳ ම්ඵන්ධ ඳතින ඹ
්බාඹ ඳරි්රව ශා න්සන්ඹ.
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ඳසු නාභ ධේභඹන් ම්ඵන්ධ “ඹ ්බාඹ” ම්භශූනඹ ශ යුතුි. ඒ
වා ඳශමු භාධිභත් සිතින්, ඝක්ෂුද්ාරි භවා කුරඹක් (බුදු පිිභ වන්සේ
නභක් දැකීභ ැනි ) සභසනහි යසන එහිීර ඳවශ වූ ඳංඝද්ාරි වා
භසනෝද්ාරි චිත්ත ීමථීන් අර්ජනා ය න්න. නතුරු ඳංඝද්ායා්ඣඟන සිත
වා එට ඊඳන් “පාීර” නාභ ධ්මඹන් පිිසින් අර්ජනා යන්න. ඳසු එභ
ප්ාීර මඝතසිඹන් එකින් එ අර්ජනා යසන,
“පනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
“(ඝක්ෂු පාදසඹහි ර්ණ රඳඹ ්ඳශූ ීමභ නිා වටත්) ්ඳේලසඹහි නැතිීමභ නිතයි. ”

“කේදනානිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
“(ඝක්ෂු පාදසඹහි ර්ණ රඳඹ ්ඳශූ ීමභ නිා වටත්) සේදනාසහි නැතිීමභ නිතයි. ”

අීර ලසඹන් ඳංඝද්ායා්ඣඟන සිසතහි සිඹලුභ නාභ ධ්මඹන්සග් නැතිීමභ
වා ඒාසේ නිතය ්බාඹ භනා දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ. ඳසු සම්
අායඹටභ එභ චිත්ත ීමථිසඹහි ඳවශ වූ ඝක්ඛු විඡ්ඡාණ අීර ඈතිරි සිඹලුභ සිත්
වා වඟාත නාභ ධ්මඹන් ද පිිසින් එකින් එ අර්ජනා යමින් ඒ ඒ නාභ
ධ්මඹන්සග් නැතිීමභත් ඒාසඹහි නිතය ්බාඹත් භනා සිහිනුණන් දකිමින්
ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
ඳසු නැත එභ චිත්ත ීමථිසඹහිභ ඳංඝද්ායා්ඣඟන චිත්තක්ෂණඹ තුශ
ඳතින ප් මඝතසිඹ අර්ජනා සොට:–
“ප්නිකයෝකධෝ දුක්කඛෝ...”
“(ඝක්ෂු පාදසඹහි ර්ණ රඳඹ ්ඳශූ ීමභ නිා වටත්) ්ඳේලසඹහි නැතිීමභ දුි...”

අීර සරසින් ඈතිරි නාභ ධ්මඹන් ද චිත්ත ීමථිඹ පුයා ඳතින සිඹලුභ සිත්ර
සිඹලු නාභ ධ්මඹන්සග් ද නැතිීමභ වා ඒාසේ දුක් ්බාඹ ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
නතුරු,
“ප්නිකයෝකධෝ අනත්තා...”
“(ඝක්ෂු පාදසඹහි ර්ණ රඳඹ ්ඳශූ ීමභ නිා වටත්) ්ඳේලසඹහි නැතිීමභ නාත්භි...”

අීර සරසින් ඈතිරි නාභ ධ්මඹන් ද චිත්ත ීමථිඹ පුයා ඳතින සිඹලුභ සිත්ර
සිඹලු නාභ ධ්මඹන්සග් ද නැතිීමභ වා ඒාසේ නාත්භ ්බාඹ ඳරි්රව ශ
යුතුඹ.
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ඳසු සම් අායඹටභ ඝක්ෂුද්ාය කුර චිත්ත ීමථි ගුසේ ඈතිරි චිත්ත ීමථි
තුන භඟින් ද සඳය සේභ ඒ ඒ නාභ ධ්මඹන්සග් ියඳී ඹාභ සවත් නැතිීමභ වා
ඒාසේ නිතය ්බාඹ, දුක් ්බාඹ, නාත්භ ්බාඹ ඹන රක්ෂණතඹ
භනා දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු කෝත, ඝාණ, ජිේවා, ාඹ ඹන සසු
ද්ායඹන්සග් ද කුර චිත්ත ීමථි ම්ඵන්ධ සඳය සේභ ෑභ චිත්ත ීමථිඹභ ෑභ
චිත්තක්ෂණඹක් ඳාාභ ආති සිඹලුභ නාභ ධ්මඹන්සග් ියඳීඹාභ දැ ඒාසේ නිතය,
දුක්, නාත්භ ්බාඹන් භනා සිහි නුණින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
ඈන්ඳසු කුර චිත්ත ීමථි ගුට නුද සභසේ ඳරි්රව ශ යුතුඹ. සභහිීර
ද භාධිභත් සිතක් ආති යසන, තභන් විසින් සඳය ඝක්ෂුද්ායඹ භඟින් සිදුශ
සරෝබ, ිවේඨි යාශිඹට ඹත් (කුර ගුසේ පථභ චිත්ත ීමථිඹට ඹත්) කුරඹක්
අර්ජනා සොට එහිීර ඳවශ වූ ඳංඝද්ාරි වා භසනෝද්ාරි චිත්ත ීමථීන් අර්ජනා
යසන සඳය සේභ ෑභ චිත්තක්ෂණඹභ සිඹලු නාභ ධ්මඹන් එකින් එ
භාධිභත් සිතින් දකිමින් එභ නාභ ධ්මඹන්සග් ඹ ්බාඹ ද ඒාසේ
තෘරක්ෂණාායඹ ද භනා ටවා ත යුතුි. සම් අායඹට කුර ගුසේ චිත්ත
ීමථි ටසශො(18) භ භනා ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු කෝත, ඝාණ, ජිේවා,
ාඹ ඹන ද්ායඹන් ම්ඵන්ධ ද සිදු වූ කු්ප චිත්ත ීමථි ගුරට නු ෑභ
චිත්ත ීමථිඹක්, චිත්තක්ෂණඹක් ඳාාභ ද ෑභ නාභ ධ්මඹක් ඳාාභ ද ඒාසේ ඹ
්බාඹ වා ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ භනා සිහි නුණන් දැ ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
ඳසු ධ්මායම්භණ භසනෝද්ාය ීමථි කුර ගු වා ධ්මායම්භණ ධයාන
නාභ ගු ඹන ගු රට නුකර ද ඒ ඒ චිත්ත ීමථි රට දාශ චිත්තක්ෂණ වා
ම්පයුක්ත නාභ ධ්ම සිඹ්පසරහිභ ඹ ්බාඹත් ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹත්
සඳය සේභ ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ. එවිට නාභ ධ්මඹන් ම්ඵන්ධ “ඹ ්බාඹ
වා වාක ත්රිරක්ෂණා ායඹ” ම්භශූනඹ ශා න්සන් ඹ.
නතුරු ඳින්චඝ මුප්ඳාද ඳංඝභ ක්රභඹට නු ං්ායඹන්සග් ඹ
්බාඹ වා ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ. සභහිීර සවේතන්සග්
ියඳී ඹාසභන්භ පර ියඳී ඹන යුරු නුඳ්නා කිරීභ සිදු යි . ඒ වා
භාධිභත් සිතින් තීතඹ ම්භශූනඹ සොට තභ පති්ධික්ෂණඹ අර්ජනා යත
යුතුඹ. ඳසු එහි රඳ්න්ධඹ වා සවේතු වඳුනාසන සභසේ බානා ශ යුතුඹ.
“අවිජ්ජානිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ -ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(විදයාසහි නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“විදයාසහි නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”
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“තණ්වානිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(තණ්වාසහි නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“තණ්වාසහි නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”

“උඳාදානනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ-ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ඊඳාදානසඹහි නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“ඊඳාදානසඹහි නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”

“ංඛායනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”

“ ම්භනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(්ම බඹන්සග් නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“්ම බඹන්සග් නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”

ඹනුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹ වා සවේතුපර වඳුනාසන ඒාසේ ඹ
්බාඹත් එහි තෘරක්ෂණාායඹත් භනා ටවා ත යුතුඹ. ඈන් ඳසු එභ
සේදනා්න්ධඹ දවා සවේතු වදුනාසන සභසේ බානා ශ යුතුඹ.
“අවිජ්ජානිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ-ඳටින්ධිකේදනක්ඛන්ධනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(විදයාසහි නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“විදයාසහි නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”

“තණ්වානිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිකේදනක්ඛන්ධනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(තණ්වාසහි නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“තණ්වාසහි නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”

“උඳාදානනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ- ඳටින්ධිකේදනක්ඛන්ධනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ඊඳාදානසඹහි නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“ඊඳාදානසඹහි නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”

“ංඛායනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිකේදනක්ඛන්ධනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ නිතයි-පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”
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“ ම්භබනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ- ඳටින්ධිකේදනක්ඛන්ධ නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(්ම බඹන්සග් නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“්ම බඹන්සග් නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”

“ත්ථුනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිකේදනක්ඛන්ධ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(්තු රඳසඹහි නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“්තු රඳසඹහි නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”

“ආයම්භණනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ-ඳටින්ධිකේදනක්ඛන්ධ නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(අයම්භණසඹහි නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“අයම්භණසඹහි නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”

“ප්නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිකේදනක්ඛන්ධ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(්ඳේලසඹහි නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“්ඳේලසඹහි නැතිීමභ නිතයි -පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”

ඹනුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹ වා සවේතුපර වඳුනාසන
ඒාසේ ඹ ්බාඹත් තෘරක්ෂණාායඹත් භනා ටවා ත යුතුඹ. නතුරු
ප්රති්ධි ඤ්ඤා් න්ධඹ, ං් ාය් න්ධඹ, විඤ්ඤාණ් න්ධඹ ඹනුසන්
ඳඡ්ඝ්න්ධඹටභ සභසේ සවේතුපර ඳරි්රව සොට ඒාසේ ඹ ්බාඹත්
තෘරක්ෂණාායඹත් භනා ටවා ත යුතුඹ.
ඳසු සම් අායඹටභ බාංග වා චුති ඳඡ්ඝ්න්ධඹන්සග් ද සවේතු – පර
ඳරි්රව සොට ඒාසේ ඹ ්බාඹ වා තෘරක්ෂණාායඹ ද භනා ටවා ත
යුතුඹ.
ඈන් නතුරු තභන් සිදු ශ ඝක්ෂුද්ාරි භවා කුරඹක් අර්ජනා සොට
එහි ඳංඝද්ායා්ඣඟන චිත්තක්ෂණසේ නාභ, රඳඹන්ට සවේතු – පර වඳුනා න්න.
ඳසු සඳය සේභ එභ සවේතන්හි වා පරඹන්හි ඹ ්බාඹ ද ඒාසේ
තෘරක්ෂණාායඹ ද භනා ටවා ත යුතුඹ. ඈන්ඳසු ඝක්ෂු විඡ්ඡාණ අීර ඈතිරි
ඳංඝද්ාරි වා භසනෝද්ාරි චිත්තක්ෂණඹන්හි සිඹලුභ නාභ රඳඹන් දවා වූ
සවේතු – පරඹන්සග් ඹ ්බාඹ වා ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ ද භනා සිහි
නුණින් ටවාත යුතුඹ. ඳසු ඒ අායඹටභ සසු ඝක්ෂුද්ාරි චිත්ත ීමථින්,
චිත්ත ීමථි ගුරට නු සඳය සේභ ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු කෝත, ඝාණ,
ජිේවා, ාඹ ඹන ද්ායඹන්සග් ද කුර චිත්ත ීමථි ම්ඵන්ධ සඳය සේභ ෑභ
චිත්ත ීමථිඹභ චිත්තක්ෂණඹක් ඳාාභ ඳතින සිඹලුභ නාභරඳඹන්සග් සවේතුපර
ම්ඵන්ධසඹන් සිදුන ඹ ්බාඹ දැ ඒාසේ අනිතය , දුක්ඛ, අනාත්භ
්බාඹන් භනා සිහි නුණින් දැ ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
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ඈන්ඳසු කුර චිත්ත ීමථි ම්ඵන්ධ ද සභසේ ඳරි්රව ශ යුතුඹ. සභහිීර ද
භාධිභත් සිතික් ආතියසන තභන් විසින් සඳය සිදු ශ ඝක්ෂුද්ාරි සරෝබ,
ිවේඨි යාශිසේ මු්ප කුරඹක් අර්ජනා සොට එහිීර ඳවශ වූ ඳංඝද්ායා්ඣඟන
චිත්තක්ෂණසේ නාභ රඳඹන්ට සවේතු පර වැඳිනසන ඒාසේ ද සඳය සේභ
නැතිීමභ වා ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ සඵෝධ යත යුතුඹ. නතුරු ඝක්ෂු
විඡ්ඡාණ අීර ඈතිරි ඳඡ්ඝද්ාරි, භසනෝද්ාරි සිඹලුභ චිත්තක්ෂණඹන් තුර
නාභ රඳඹන්සග් කවේතු – පර ධේභඹන්හි ඹ ්බාඹ වා ඒාසේ
තෘරක්ෂණාායඹ භනා සඵෝධ යත යුතුඹ. ඳසු ඒ අායඹටභ කු්ප
ගුසේ චිත්ත ීමථි ටසරො(18) භ භනා ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු කෝත,
ඝාණ, ජිේවා, ාඹ ඹන ද්ායඹන් ම්ඵන්ධ ද සිදු වූ කු්ප චිත්ත විථි ගු රට
නු ෑභ චිත්ත ීමථිඹක්, චිත්තක්ෂණඹක් ඳාාභ ද නාභ රඳඹන්සග් සවේතුපර
දැ ඒාසේ ඹ ්බාඹත් තෘරක්ෂණාායඹත් භනා සිහි නුණින් දැ ඳරි්රව
ශ යුතුඹ. එවිට ඳින්චඝමුප්ඳාද ඳංඝභ ක්රභඹට නු “ඹ ධම්භානුඳ්නා”
ම්භශූනඹ ශා න්සන් ඹ.
නතුරු ඳින්චඝ මුප්ඳාද ඳශමු ක්රභඹට නු ං්ායඹන්හි “ඹ
්බාඹ වා වාක ත්රිරක්ෂණා ායඹ” ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ.

 වි්ඣඟා ඳ්චඝඹා ංායා
සම් වා භාධිභත් සිතින් තීතඹ අර්ජනඹ ය සඳය බසේ ආති වූ
විදයාටත් ඒ සවේතු සොටසන ආති වූ ං්ායඹන්ටත් භාධි අසරෝඹ
පිහිටුා සන,
“අවිජ්ජානිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ංඛායනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ ”
(විදයාසහි නැතිීමභ සවේතුසන් ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ සි.)
“විදයාසහි නැතිීමභ නිතයි - ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ නිතයි.”

“අවිජ්ජානිකයෝකධෝ දුක්කඛෝ - ංඛායනිකයෝකධෝ දුක්කඛෝ”
(විදයාසහි නැතිීමභ සවේතුසන් ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ සි.)
“විදයාසහි නැතිීමභ දුි - ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ දුි.”

“අවිජ්ජානිකයෝකධෝ අනත්තා - ංඛායනිකයෝකධෝ අනත්තා”
(විදයාසහි නැතිීමභ සවේතුසන් ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ සි.)
“විදයාසහි නැතිීමභ නාත්භි - ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ නාත්භි.”

ඹනුසන් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
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 ංාය ඳ්චඝඹා විඡ්ඡාණං
සභහිීර ීමථි මුක්ත සිත්හි, ං්ායඹන් සවේතුසන් විඡ්ඡාණඹන් වටත්
යුරු යමුණු යසන,
“ංඛායනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිවිඤ්ඤාණ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ ”
(ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”

“ංඛායනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - බංගවිඤ්ඤාණ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ සවේතුසන් බං විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ නිතයි - බං විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”

“ංඛායනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - චුතිවිඤ්ඤාණ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ සවේතුසන් ඝුති විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ නිතයි - ඝුති විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”

ඹනුසන් ඳරි්රව ශ යුතුඹ. සම් අායඹටභ සභභ ීමථි මුක්ත සිත් තුසනහි
නැතිීමභ දුක්ඛ ලකඹන් ද, අනාත්භ ලකඹන් ද ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු ීමථි
සිත් රද ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ සවේතුසන් විඡ්ඡාණඹන් ද නැතින යුරු
යමුණු යසන,
“ංඛායනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - චක්ඛුවිඤ්ඤාණ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ ”
(ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ සවේතුසන් ඝක්ෂු විඡ්ඡාණඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ නිතයි - ඝක්ෂු විඡ්ඡාණඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”

“ංඛායනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ම්ඳටිච්ඡනවිඤ්ඤාණනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ සවේතුසන් ම්ඳින්චඞන විඡ්ඡාණඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ නිතයි - ම්ඳචි්චඞන විඡ්ඡාණඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”

“ංඛායනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - න්තීයණවිඤ්ඤාණනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ සවේතුසන් න්තීයණ විඡ්ඡාණඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ නිතයි - න්තීයණ විඡ්ඡාණඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”

“ංඛායනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - තදායම්භණවිඤ්ඤාණනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ සවේතුසන් තදායම්භණ විඡ්ඡාණඹාසග් නැතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් නැතිීමභ නිතයි - තදායම්භණ විඡ්ඡාණඹාසග් නැතිීමභ නිතයි.”
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ඹනුසන් මුලින් ඝක්ෂුද්ාරි භවා කුර චිත්ත ීමථිඹක් අර්ජනා ය එහි
්මඟ සිත් අර්ජනා සොට ඒ වා සවේතු – පර ඳරි්රව යසන එභ සවේතු
පරඹන්හි ඹ ්බාඹත්, නිතය ්බාඹත් භනා භාධිඹකින් දැ සඵෝධ
යත යුතුි. ඳසු සම් අායඹටභ සභභ ්මඟ සිත් වා සවේතුපඹන්සග් ඹ
්බාඹ දුක්ඛ ලකඹන් ද, අනාත්භ ලකඹන් ද ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
නතුරු සම් අායඹටභ ඝක්ෂුද්ායසේ ඈතිරි චිත්ත ීමථීන්හි ද ්මඟ සිත්
වා සවේතු පරඹන්සග් ඹ ්බාඹ ද ඒාසේ නිතය, දුක්, නාත්භ
්බාඹන් ද ඳරි්රව ශ යුතුි. ඳසු සම් අායඹටභ ද්ාය සඹහිභ, කු්ප,
කු්ප ලසඹන් සිඹලු චිත්ත ීමථීන්හි ්මඟ සිත් වා න සවේතුපරඹන්සග් ඹ
්බාඹත් එහි ත්රිරක්ෂණා ායඹත් භනා සිහි නුණින් දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
ඈන් ඳසු සම් අායඹටභ “විඤ්ඤාණ ඳච්චඹා නාභ රඳං” අීර ලසඹන්
ඳතින සභභ ඳින්චඝ මුප්ඳාද ක්රභසඹහි “ජාති ඳච්චඹා ජයා භයණං.....” ඹන
සොට දක්ාභ ඒ ඒ තැන් රට දාශ අායඹට සවේතු – පර ධ්මඹන්සග් ඹ
්බාඹ ද, එහි අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්භ ්බාඹන් ද භනා සිහි නුණින් දකිමින්
ඳරි්රව ශ යුතුඹ. සභහිීර ද්ාය ලසඹන් ම්භශූනඹ ශ යුතු සොට් රීර ේ
ද්ායඹන්හි කුර – කුර ලසඹන් දාශ සිඹලු චිත්ත ීමථීන්හි චිත්තක්ෂණඹක්
ඳාා ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ. එවිට ඳින්චඝ මුප්ඳාද ඳශමු ක්රභඹ නු ද “ඹ
ධම්භානුප්නා” ම්භශූනඹ ශා න්සන් ඹ.
තද ඝත්තාිාායසඹන් ද, රඳ ත්ත, රඳ ත්ත ම්ඵන්ධසඹන් ද
ං්ායඹන්සග් ඹ ්බාඹත් ඒාසේ තෘරක්ෂණ ්බාඹත් ම්භශූනඹ කිරීභ
තුින් විදශූනා ඡාණඹත් ඩාත් තීව්රය න ඵ දත යුතුඹ.

 උඳකද්ල
ඹභක් නිඵ සන් සේ නම් ඒාන්තසඹන්භ එඹ දුක් පිණිභ ඳතී.
එඹ දුක්භ මි, ත්සඹක්, පුද්රසඹක්, අත්භඹක් සනොසේ. සභභ “ඹ
ධම්භානුඳ්නා” තය ඈරිඹේසේීර භත්, ෑභ ඈරිඹාඳථ, ම්ඳඟඡ්ඡ
්ථා ීරභත් නිතය බාවිතා ශ යුතුඹ. එවිට තීත – නාත – ේතභාන
ඹන ාරතසඹහිභ ද, අධයාත්මි – ඵාහිය ලසඹන් ද, එක් ති් භූමි තරඹන්හි ද,
ර විල්සඹහිභ ද, නාභ, රඳ - සවේතු, පර ඹන සිඹලු ං්ායඹන්සග් ඹ
්බාඹ වා එහි රක්ෂණතඹ භනා සේ විනිවිද දැ ත වැකි ඹ. භනා ඈසීසභන්
සභසේ බානා යන විට “විදර්ශනා ඤාණඹන් ද” නිසි සර ැසඩනු ආත.
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මුදඹ ඹ ධම්භානුඳ්නා
ඹකතෝ ඹකතෝ ම්භති - ඛන්ධානං උදඹබ්ඵඹං
රබති පීතිඳාකභොජ්ජං - අභතං තං විජානතං
ඹකභක් ඹම් විකට ් න්ධඹන්කේ වටගැනිභත් වා විනාලඹත් ගැන
නුණින් කභකනහි යි ද ව වැභ විටභ ඔහුට ප්රීති ප්රකභෝදඹ ඇති කේ.
රුණු ැටකවන්නට එඹභ අභෘතඹකි.
ං්ායඹන්සග් ආතිීමසම් වා නැතිීමසම් ඹථා ්බාඹ විදශූනා නුණින්
භනා සේ දැැනීභ „„මුදඹ ඹ ධම්භානුඳ්නා” භගින් සිදු යි. ඈඳීරසම්
ියඳීසම් ්බාඹ සිඹලු ංත ධ්මඹන්සග් භ සඳොදු රක්ණඹකි. සඹෝගීන්
වන්සේරා නිඹභ විදශූනාට ඵැ නුසේ ද සභභ මුදඹ ඹ සවත් ඊදඹ ඹ
ම්භශූඹත් භඹ.
 ඊදඹ - ඹ ්බාඹ දකින ක්රභ සදක් ආත්සත්ඹ . එනම් :-

1. ඛණකතෝ උදඹඵඵ දන
“ං්ායඹන්සග් ක්ෂණි ආතිීමභ , නැතිීමභ දැකීභ”.
 ක්ෂණි ආතිීමභ (ඊදඹ)
 ක්ෂණි නැතිීමභ (ඹ)
 ක්ෂණි ආතිීමභ, නැතිීමභ (ඊදඹ-ඹ)

2. ඳචචඹකතෝ උදඹඵඵ දන
“සවේතු පතයන් භග ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ - නැතිීමභ දැකීභ”.
 ඳින්චඝ මුප්ඳාද ආතිීමභ (ඊදඹ)
 ඳින්චඝ මුප්ඳාද නැතිීමභ (ඹ)
 ඳින්චඝ මුප්ඳාද ආතිීමභ, නැතිීමභ (ඊදඹ-ඹ)
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ං්ායඹන්සග් ඳවශ ීමභ, සන් ීමභ යමුණු යසන ඹි ඹිත්
සිදුයන ඊදඹ ඹ ම්භශූනඹ තුින් ං්ායඹන්සග් නිතයීර රක්ෂණතඹ ැන
පුළු්ප දැනුභක්, තවවුරු සඵෝධඹක් ආති න්සන් ඹ. පජප්ති ්බාඹන් සි
ිය දභා ඳයභාේථ ධ්මඹන් තු ඹථාේථාීර තෘරක්ෂණාායඹ ැන
පතයක්ෂාසඵෝධඹක් වා සභසේ ඊදඹ ඹ ම්භශූනසඹහි සඹිවඹ යුතුඹ.

බානා

ශයුතු අයුරු

අනාඳානතිසඹන් සවෝ ඕදාත සිණසඹන් ඝතුේථ ධයානඹට භිවන්න.
එහි අසරෝඹ ීරප්තිභත් වූ විට එභගින් තභ ඝක්ෂුද්ායඹ යමුණු යන්න. ඳසු
එහි ඝක්ෂු ද රාඳඹක් යමුණු සොට එහි ඳඨවි අීර රඳ දවඹ භනා වඳුනා
න්න. නතුරු එකින් එ පිිසින් එභ ධාතන්හි “උත්ඳාද නිකයෝධ
්බාඹ” භනා සර නුණින් දකිමින් සභසේ බානාට නැඟිඹ යුතුඹ.
“ඳඨවිමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා”
“(ඝක්ෂු ද රාඳසඹහි) ඳඨවි ධාතුසේ ආතිීමභ, නැතිීමභ නිතයි.”

“ආකඳෝමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා.….”
“(ඝක්ෂු ද රාඳසඹහි) අසඳෝ ධාතුසේ ආතිීමභ, නැතිීමභ නිතයි…..”

අීර ලසඹන් රඳ දසඹහිභ ආතිීමභ, නැතිීමභ දකිමින් ඒාසඹහි
නිතයත්ඹ ද දැකිඹ යුතුි. නතුරු ඒ අායඹටභ “ ාඹ ද , බා ද ,
ජීවිත න , චිත්තජ අට්ඨභ , උතුජ අට්ඨභ , ආවායජ අට්ඨභ ”, ඹන රඳ
රාඳඹන් ද ඒාසඹහි ඳතින එක් එක් රඳඹන් ද එකින් එ සන සනභ
අර්ජනා සොට සඳය සේභ පිිසින් රඳඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ වා ඒාසේ
නිතය ්බාඹ භනා සිහි නුණින් දැ ම්භශූනඹ ශයුතුි. එවිට
ඝක්ෂුද්ායසඹහි රඳ සතැසටහිභ(63) ආතිීමභ, නැතිීමභ දැ ඒාසේ නිතය
්බාඹ ඳරි්රව ශා න්සන් ඹ.
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නතුරු ඹිත් සඳය සේභ ඝක්ෂුද්ාරි සිඹලුභ රඳඹන් අර්ජනා යසන,
“ඳඨවිමුදඹනිකයෝධා දුක්ඛා...”
“(ඝක්ෂු ද රාඳසඹහි) ඳඨවි ධාතුසේ ආතිීමභ, නැතිීමභ දුි... ”

අීර ලසඹන් ඝක්ෂුද්ාරි රඳ සතැට(63) තුශ ආතිීමභත්,
නැතිීමභත් එහි දුක් ්බාඹත් සිහි නුණින් දැ භනා ඳරි්රව යත
යුතුඹ. නතුරු,
“ඳඨවිමුදඹනිකයෝධා අනත්තා...”
“(ඝක්ෂු ද රාඳසඹහි) ඳඨවි ධාතුසේ ආතිීමභ, නැතිීමභ නාත්භි... ”

ඹනාීර සර ඝක්ෂුද්ාරි රඳ සතැට(63) තුශ ආතිීමභත්, නැතිීමභත් එහි
නාත්භ ්බාඹත් සිහි නුණින් දැ භනා ඳරි්රව යත යුතුඹ.
ඳසු සම් අායඹටභ කෝතද්ාය රඳ කතැට ද(63), ඝාණද්ාය රඳ
කතැට ද(63), ජිේවාද්ාය රඳ කතැට ද(63), ාඹද්ාය රඳ කතඳන ද(53),
භකනෝද්ාය රඳ කතැට ද(63) ඹන ද්ාය සඹහිභ සිඹලුභ රඳ රාඳඹන්සග්
සිඹලුභ රඳඹන් පිිඵ:“ඳඨවිමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා…..”
“ඳඨවි ධාතුසේ ආතිීමභ, නැතිීමභ නිතයි.… ”

“ඳඨවිමුදඹනිකයෝධා දුක්ඛා…..”
“ඳඨවි ධාතුසේ ආතිීමභ, නැතිීමභ දුි.… ”

“ඳඨවිමුදඹනිකයෝධා අනත්තා…..”
“ඳඨවි ධාතුසේ ආතිීමභ, නැතිීමභ නාත්භි.… ”

අීර ලසඹන් රඳඹන්සග් ද ආතිීමභත්, නැතිීමභත් ඒාසේ නිතය
්බාඹ, දුක් ්බාඹ , නාත්භ ්බාඹ ඹන රක්ෂණතඹත් භනා දකිමින්
ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
නතුරු සඳය සේභ ලරීයසේ සොට් සදාි(42) තුශද ඒ ඒ
රඳඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ වා ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ ද ම්භශූනඹ ශ
යුතුි. එවිට ේ ද්ායඹන්හි, සදාි් සොේඨාලඹන්හි ද රඳ ම්ඵන්ධ “උදඹ
ඹ ්බාඹ වා වාක ත්රිරක්ෂණා ායඹ” ඳරි්රව ශා න්සන්ඹ.
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ඳසු නාභ ධේභ ම්ඵන්ධ ඊදඹ ඹ ්බාඹ ම්භශූනඹ ශ යුතුි. ඒ
වා ඳශමු භාධිභත් සිතින් ඝක්ෂුද්ාරි භවා කුරඹක් (බුදු පිිභ වන්සේ
නභක් දැකීභ ැනි) සභසනහි යසන එහිීර ඳවශ වූ ඳංඝද්ාරි වා
භසනෝද්ාරි චිත්ත ීමථි අර්ජනා ය න්න. නතුරු ඳංඝද්ායා්ඣඟන සිත වා
එට ඊඳන් පාීර නාභ ධ්මඹන් පිිසින් අර්ජනා යන්න. ඳසු එභ
පාීර මඝතසිඹන් එකින් එ අර්ජනා යසන,
“පමුදඹනිකයෝධා අනිච්කචෝ”
“(ඝක්ෂු පාදසේ ර්ණ රඳඹ ්ඳශූීමභ නිා වටත්) ්ඳශූසේ ආතිීමභ, නැතිීමභ නිතයි.”

“කේදනාමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා”
“(ඝක්ෂු පාදසේ ර්ණ රඳඹ ්ඳශූීමභ නිා වටත්) සේදනාසේ ආතිීමභ, නැතිීමභ නිතයි.”

අීර ලසඹන් ඳංඝද්ායා්ඣඟන සිසතහි සිඹලුභ නාභ ධ්මඹන්සග් ආතිීමභ,
නැතිීමභ වා ඒාසේ නිතය ්බාඹ භනා දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ. ඳසු සම්
අායඹටභ චිත්ත ීමථිසඹහි ඳවශ වූ ඝක්ෂු විඡ්ඡාණ – ම්ඳින්චඞන අීර ඈතිරි
සිඹලුභ සිත් වා වඟාත නාභ ධ්මඹන් ද පිිසින් එකින් එ අර්ජනා යමින්
ඒ ඒ නාභ ධ්මඹන්සග් ආතිීමභත්, නැතිීමභත් ඒාසඹහි නිතය ්බාඹත් භනා
සිහිනුණන් දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
නැතත් එභ චිත්ත ීමථිසඹහිභ ඳංඝද්ායා්ඣඟන චිත්තක්ෂණඹ තුශ ඳතින
ප් මඝතසිඹ අර්ජනා සොට
“පමුදඹනිකයෝධා දුක්ඛා...”
“(ඝක්ෂු පාදසේ ර්ණ රඳඹ ්ඳශූීමභ නිා වටත්) ්ඳශූසේ ආතිීමභ, නැතිීමභ දුි... ”

අීර ලසඹන් ඈතිරි නාභ ධ්මඹන් ද චිත්ත ීමථිඹ පුයා ඳතින සිඹලුභ
සිත්ර සිඹලු නාභ ධ්මඹන්සග් ද ඊදඹ – ඹ ්බාඹ වා ඝක්ෂු පාදසඹහි ර්ණ
රඳඹ ්ඳශූඹ සවේතුසන් වටත්) දුක් ්බාඹ ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු
“ප්මුදඹනිකයෝධා අනත්තා...”
“(ඝක්ෂු පාදසේ ර්ණරඳඹ ්ඳශූීමභ නිා වටත්) සේදනාසේ ආතිීමභ, නැතිීමභ නාත්භි...”

අීර සරසින් ඈතිරි නාභ ධ්මඹන් ද චිත්ත ීමථිඹ පුයා ඳතින සිඹලුභ සිත්ර
සිඹලු නාභ ධ්මඹන්සග් ද ඊදඹ – ඹ ්බාඹ වා ඒාසේ නාත්භ ්බාඹ
ඳරි්රව ශයුතුඹ.
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ඳසු සම් අායඹටභ ඝක්ෂුද්ාය කුර චිත්ත ීමථි ගුසේ ඈතිරි චිත්ත ීමථි
තුන භගින් ද සඳය සේභ ඒ ඒ නාභ ධ්මඹන්සග් ඊත්ඳාදඹ නිසයෝධඹ වා ඒාසේ
නිතය ්බාඹ, දුක් ්බාඹ, නාත්භ ්බාඹ ඹන රක්ෂණතඹ භනා
දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු කෝත, ඝාණ, ජිේවා, ාඹ ඹන සසු
ද්ායඹන්සග් ද කුර චිත්ත ීමථි ම්ඵන්ධ සඳය සේභ ෑභ චිත්ත ීමථිඹභ ෑභ
චිත්තක්ෂණඹක් ඳාාභ ආති සිඹලුභ නාභ ධ්මඹන්සග් ඊත්ඳාද නිසයෝධඹ දැ
ඒාසේ නිතය, දුක්, නාත්භ ්බාඹන් ද භනා සිහිනුණින් ඳරි්රව ශ
යුතුඹ.
ඈන්ඳසු කුර චිත්ත ීමථි ගුරට නු ද එසරභ ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
සභහිීර ද භාධිභත් සිතක් ආති යසන තභන් විසින් සඳය ඝක්ෂුද්ායඹ භඟින්
සිදුශ සරෝබ, ිවේඨි යාශිඹට ඹත් (කුර ගුසේ පථභ චිත්ත ීමථිඹට ඹත්)
කුරඹක් අර්ජනා සොට එහිීර ඳවශ වූ ඳඡ්ඝද්ාරි වා භසනෝද්ාරි චිත්ත
ීමථීන් අර්ජනා යසන සඳය සේභ ෑභ චිත්තක්ෂණඹභ සිඹලු නාභ ධ්මඹන්
එකින් එ භාධිභත් සිතින් දකිමින් එභ නාභ ධ්මඹන්සග් ඊදඹ ඹ ්බාඹ ද
ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ ද භනා ටවා ත යුතුඹ. සම් අායඹට කුර ගුසේ
චිත්ත ීමථි ටසශො(18) භ භනා ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු කෝත, ඝාණ,
ජිේවා, ාඹ ඹන ද්ායඹන් ම්ඵන්ධ ද සිදු වූ කු්ප චිත්ත ීමථි ගුරට නු
ෑභ චිත්ත ීමථිඹක්, චිත්තක්ෂණඹක් ඳාාභ ද ෑභ නාභ ධ්මඹක් ඳාාභ ද ඒාසේ
ඊදඹ ඹ ්බාඹ වා ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ භනා සිහි නුණන් දැ ඳරි්රව
ශ යුතුඹ.
ඳසු ධ්මායම්භණ භසනෝද්ාය ීමථි කුර ගු වා ධ්මායම්භණ ධයාන
නාභ ගු ඹන ගු රට නුකර ද ඒ ඒ චිත්ත ීමථි රට දාශ චිත්තක්ෂණ වා
ම්පයුක්ත නාභ ධ්ම සිඹ්පසරහිභ ඊදඹ ඹ වා ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ ද සඳය
සේභ ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ. එවිට නාභ ධ්මඹන් ම්ඵන්ධ “උදඹ - ඹ ්බාඹ
වා වාක ත්රිරක්ෂණා ායඹ” ම්භශූනඹ ශා න්සන් ඹ.
නතුරු ඳින්චඝ මුප්ඳාද ඳංඝභ ක්රභඹට නු ං්ායඹන්සග් ඊදඹ ඹ වා ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ. සභහිීර සවේතන්සග් වට
ැනීසභන්භ පර වට න්නා යුරුත්, සවේතන්සග් නිසයෝධසඹන්භ පර නිසයෝධ
න යුරුත් නුඳ්නා කිරීභ සිදු යි. ඒ වා භාධිභත් සිතින් තීතඹ
ම්භශූනඹ සොට තභ පති්ධික්ෂණඹ අර්ජනා යත යුතුඹ. ඳසු එහි
රඳ්න්ධඹ වා සවේතු වඳුනාසන සභසේ බානා ශ යුතුඹ.
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“අවිජ්ජාමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධ් මුදඹනිකයෝධා
අනිච්චා”
(විදයාසහි ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ සි.)
“විදයාසහි ආතිීමභ, නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
නිතයි.”

“තණ්වාමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධ් මුදඹනිකයෝධා
අනිච්චා”
(තණ්වාසහි ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ සි.)
“තණ්වාසහි ආතිීමභ නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
නිතයි.”

“උඳාදානමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධ් මුදඹනිකයෝධා
අනිච්චා”
(ඊඳාදානසඹහි ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
සි.)
“ඊඳාදානසඹහි ආතිීමභ නැතිීමභ නිතයඹි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නැතිීමභ
නිතයි.”

“ංඛාය මුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධ් මුදඹනිකයෝධා
අනිච්චා”
(ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
සි.
“ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ නැතිීමභ නිතයඹි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නැතිීමභ
නිතයි.”

“ ම්භබ මුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධ් මුදඹනිකයෝධා
අනිච්චා”
(්ම බසඹහි ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
සි.)
“්ම බසඹහි ආතිීමභ නැතිීමභ නිතයඹි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නැතිීමභ
නිතයි.”
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ඹනුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹ වා සවේතුපර වඳුනාසන ඒාසේ ඊදඹ
ඹ ්බාඹත් තෘරක්ෂණාායඹත් භනා ටවා ත යුතුඹ. ඈන්ඳසු එහි
සේදනා්න්ධඹ දවා සවේතු වදුනාසන සභසේ බානා ශ යුතුඹ.
“අවිජ්ජාමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - ඳටින්ධිකේදනාක්ඛන්ධ් මුදඹනිකයෝධා
අනිච්චා”
(විදයාසහි ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
සි.)
“විදයාසහි ආතිීමභ නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නැතිීමභ
නිතයි.”

“තණ්වාමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - ඳටින්ධිකේදනාක්ඛන්ධ් මුදඹනිකයෝධා
අනිච්චා”
(තණ්වාසහි ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
සි.)
“තණ්වාසහි ආතිීමභ නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නැතිීමභ
නිතයි.”

“උඳාදානමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - ඳටින්ධිකේදනාක්ඛන්ධ් මුදඹනිකයෝධා
අනිච්චා”
(ඊඳාදානසඹහි ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
සි.)
“ඊඳාදානසඹහි ආතිීමභ නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නැතිීමභ
නිතයි. ”

“ංඛායමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - ඳටින්ධිකේදනාක්ඛන්ධ් මුදඹනිකයෝධා
අනිච්චා”
(ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
සි.)
“ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නැතිීමභ
නිතයි.”
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“ ම්භබමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - ඳටින්ධිකේදනාක්ඛන්ධ් මුදඹනිකයෝධා
අනිච්චා”
(්ම බඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
සි.)
“්ම බඹන්සග් ආතිීමභ නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නැතිීමභ
නිතයි.”

“ත්ථුමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - ඳටින්ධිකේදනාක්ඛන්ධ් මුදඹනිකයෝධා
අනිච්චා”
(්තු රඳඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ,
නැතිීමභ සි.)
“්තු රඳඹන්සග් ආතිීමභ නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නැතිීමභ
නිතයි.”

“ආයම්භණමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා-ඳටින්ධිකේදනාක්ඛන්ධ් මුදඹනිකයෝධා
අනිච්චා”
(අයම්භණසඹහි ආතිීමභ නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නැතිීමභ
සේ.)
“අයම්භණසඹහි ආතිීමභ නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නැතිීමභ
නිතයි.”

“ප්මුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - ඳටින්ධිකේදනාක්ඛන්ධ් මුදඹනිකයෝධා
අනිච්චා”
(්ඳශූසඹහි ආතිීමභ නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නැතිීමභ සේ.)
“්ඳශූසඹහි ආතිීමභ නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් ආතිීමභ නැතිීමභ
නිතයඹි.”

ඹනුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹ වා සවේතුපර වඳුනාසන ඒාසේ
ඊදඹ ඹ ්බාඹත් තෘරක්ෂණාායඹත් භනා ටවා ත යුතුඹ. නතුරු
ප්රති්ධි ඤ්ඤා් න්ධඹ, ං් ාය් න්ධඹ, විඤ්ඤාණ් න්ධඹ ඹනුසන්
ඳඡ්ඝ්න්ධඹටභ සභසේ සවේතුපර ඳරි්රව සොට ඒාසේ ඊදඹ ඹ ්බාඹ වා
ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ භනා ටවා ත යුතුඹ.

418

ඳසු සම් අායඹටභ බාංග වා චුති ඳඡ්ඝ්න්ධඹන්සග් ද සවේතුපර
ඳරි්රව සොට ඒාසේ ඊදඹ ඹ ්බාඹත් තෘරක්ෂණාායඹත් භනා ටවා ත
යුතුඹ.
ඈන් නතුරු තභන් සිදු ශ ඝක්ෂුද්ාරි භවා කුරඹක් අර්ජනා සොට
එහි ඳඡ්ඝද්ායා්ඣඟන චිත්තක්ෂණසේ නාභ රඳඹන්ට සවේතු – පර වඳුනා න්න.
ඳසු සඳය සේභ එභ සවේතන්හි වා පරඹන්හි ඊදඹ ඹ ්බාඹ ද ඒාසේ
තෘරක්ෂණාායඹ ද භනා ටවා ත යුතුඹ. ඈන්ඳසු ඝක්ඛු විඡ්ඡාණ අීර ඈතිරි
ඳංඝද්ාරි වා භසනෝද්ාරි චිත්තක්ෂණඹන්හි සිඹලුභ නාභ රඳඹන් දවා වූ
සවේතුපරඹන්සග් ඊදඹ ඹ ්බාඹ වා ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ ද භනා සිහි
නුණින් ටවාත යුතුඹ. ඳසු ඒ අායඹටභ සසු ඝක්ෂුද්ාරි (කුර) චිත්ත
ීමථි තුන ද සඳය සේභ ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු කෝත, ඝාණ, ජිේවා, ාඹ
ඹන ද්ායඹන්සග් ද කුර චිත්ත ීමථි ම්ඵන්ධ සඳය සේභ ෑභ චිත්ත ීමථිඹභ
චිත්තක්ෂණඹක් ඳාා සිඹලුභ නාභ – රඳඹන්හි සවේතු පරඹන්සග් ඊදඹ ඹ
්බාඹ දැ ඒාසේ නිතය, දුක්, නාත්භ ්බාඹන් භනා සිහි නුණින්
දැ ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
ඈන්ඳසු කුර චිත්ත ීමථි ම්ඵන්ධ ද සභසේ ඳරි්රව ශ යුතුඹ. සභහිීර ද
භාධිභත් සිතික් ආති යසන තභන් විසින් සඳය තභන් සිදු ශ ඝක්ෂුද්ාරි
සරෝබ ිවේඨි යාශිසේ මු්ප කුරඹක් අර්ජනා සොට එහිීර ඳවශ වූ
ඳඡ්ඝද්ායා්ඣඟන චිත්තක්ෂණසේ නාභ රඳඹන්ට සවේතුපර වැඳිනසන ඒාසේ
ද සඳය සේභ ඊත්ඳාද නිසයෝධඹ වා ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ සඵෝධ යත
යුතුඹ. නතුරු ඝක්ෂු විඡ්ඡාණ අීර ඈතිරි ඳඡ්ඝද්ාරි, භසනෝද්ාරි සිඹලුභ
චිත්තක්ෂණඹන් තුර නාභ රඳඹන්සග් සවේතු පර ධ්මඹන්සග් ඊදඹ ඹ ්බාඹ
වා ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ භනා සඵෝධ යත යුතුඹ. ඳසු ඒ අායඹටභ
කු්ප ගුසේ චිත්ත ීමථි ටසරොභ(18) භනා ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු
කෝත, ඝාණ, ජිේවා, ාඹ ඹන ද්ායඹන් ම්ඵන්ධ ද සිදු වූ කු්ප චිත්ත විථි
ගු රට නු ෑභ චිත්ත ීමථිඹක්, චිත්තක්ෂණඹක් ඳාාභ ද නාභ රඳඹන්සග්
සවේතුපර දැ ඒාසේ ඊදඹ ඹ ්බාඹත්, තෘරක්ෂණාායඹත් භනා සිහි
නුණින් දැ ඳරි්රව ශ යුතුඹ. එවිට ඳින්චඝමුප්ඳාද ඳඡ්ඝභ ක්රභඹට නු
“මුදඹ ඹ ධම්භානුඳ්නා” ම්භශූනඹ ශා න්සන් ඹ.

419

නතුරු ඳින්චඝ මුප්ඳාද ඳශමු ක්රභඹට නු ං්ායඹන්හි “උදඹ ඹ
්බාඹ වා වාක ත්රිරක්ෂණා ායඹ” ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ.

 වි්ඣඟා ඳ්චඝඹා ංායා
සම් වා භාධිභත් සිතින් තීතඹ අර්ජනා ය සඳය බසේ ආති වූ
විදයාටත් ඒ සවේතු සොටසන ආති වූ ං්ාඹන්ටත් භාධි අසරෝඹ
පිහිටුා සන,
“අවිජ්ජාමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - ංඛායමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා”
(විදයාසහි ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ සි.)
“විදයාසහි ආතිීමභ, නැතිීමභ නිතයි - ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ නිතයි.”

“අවිජ්ජාමුදඹනිකයෝධා දුක්ඛා - ංඛායමුදඹනිකයෝධා දුක්ඛා”
(විදයාසහි ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ සි.)
“විදයාසහි ආතිීමභ, නැතිීමභ දුි - ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ දුි.”

“අවිජ්ජාමුදඹනිකයෝධා අනත්තා - ංඛායමුදඹනිකයෝධා අනත්තා”
(විදයාසහි ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ සි.)
“විදයාසහි ආතිීමභ, නැතිීමභ නාත්භි - ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ නාත්භි.”

ඹනුසන් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.

 ංාය ඳ්චඝඹා විඡ්ඡාණං
ඳසු ීමථි මුක්ත සිත්හි, ං්ායඹන් සවේතුසන් විඡ්ඡාණඹන් වටත්
යුරු යමුණු යසන,
“ංඛායමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - ඳටින්ධිවිඤ්ඤාණ් මුදඹනිකයෝධා
අනිච්චා”
(ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් පති්ධි විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ,
නැතිීමභ සි.)
“ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ නිතයි - පති්ධි විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ,
නැතිීමභ නිතයි.”
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“ංඛායමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - බංඟවිඤ්ඤාණ් මුදඹනිකයෝධා
අනිච්චා”
(ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් සවේතුසන් බං විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග්
ආතිීමභ, නැතිීමභ සි. )
“ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ නිතයි - බං විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
නිතයි.”

“ංඛායමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා-චුතිවිඤ්ඤාණ් මුදඹනිකයෝධා අනිච්චා”
(ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් ඝුති විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
සි.)
“ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ නිතයි - ඝුති විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
නිතයි.”

ඹනුසන් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.

සම් අායඹටභ සභභ ීමථි මුක්ත සිත් තුසනහි ආතිීමභ, නැතිීමභ දුක්ඛ
ලකඹන් ද, අනාත්භ ලකඹන් ද ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු ීමථි සිත් රද
ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් විඡ්ඡාණඹන්සග් ද ආතිීමභ,
නැතිීමභ සිදුන අායඹ යමුණු යසන,
“ංඛායමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - චක්ඛුවිඤ්ඤාණ් මුදඹනිකයෝධා අනිච්චා”
(ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් ඝක්ෂු විඡ්ඡාණඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ සි. )
“ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ නිතයි - ඝක්ෂු විඡ්ඡාණඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
නිතයි.”

“ංඛායමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - ම්ඳටිච්ජනවිඤ්ඤාණ් මුදඹනිකයෝධා
අනිච්චා”
(ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් ම්ඳින්චඞන විඡ්ඡාණඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
සි.)
“ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ නිතයි - ම්ඳින්චඞන විඡ්ඡාණඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
නිතයි.”
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“ංඛායමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - න්තීයණවිඤ්ඤාණ් මුදඹනිකයෝධා
අනිච්චා”
(ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් න්තීයණ විඡ්ඡාණඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
සි.)
“ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ නිතයි - න්තීයණ විඡ්ඡාණඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
නිතයි.”

“ංඛායමුදඹනිකයෝධා අනිච්චා - තදායම්භණවිඤ්ඤාණ් මුදඹනිකයෝධා
අනිච්චා”
(ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ සවේතුසන් තදායම්භණ විඡ්ඡාණඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
සි.)
“ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ, නැතිීමභ නිතයි - තදායම්භණ විඡ්ඡාණඹාසග් ආතිීමභ, නැතිීමභ
නිතයි.”

ඹනුසන් මුලින් ඝක්ෂුද්ාරි භවා කුර චිත්ත ීමථිඹක් අර්ජනා ය, එහි
්මඟ සිත් අර්ජනා සොට ඒ වා සවේතු-පර ඳරි්රව ය න්න. නතුරු එභ
සවේතු පරඹන්හි ඊදඹ - ඹ ්බාඹත්, නිතය ්බාඹත් භනා භාධිඹකින් දැ
සඵෝධ යත යුතුඹ. ඈන් ඳසු සම් අායඹටභ සභභ ්මඟ සිත් වා
සවේතුපඹන්සග් ඊදඹ,ඹ ්බාඹ දුක් වා නාත්භ ලසඹන් ද ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
ඳසු සම් අායඹටභ ඝක්ෂුද්ායසේ ඈතිරි චිත්ත ීමථීන්හි ද ්මඟ සිත්
වා සවේතුපරඹන්හි ඊදඹ - ඹ ්බාඹ ද ඒාසේ නිතය, දුක්, නාත්භ
්බාඹන් ද ඳරි්රව ශ යුතුි. නතුරු සම් අායඹටභ ද්ාය සඹහිභ,
කු්ප, කු්ප ලසඹන් සිඹලු චිත්ත ීමථීන්හි ්මඟ සිත් වා න සවේතු
පරඹන්සග් ඊදඹ - ඹ ්බාඹත් එහි තෘරක්ෂණාායඹත් භනා සිහි නුණින්
දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
ඈන් ඳසු සම් අායඹටභ “විඤ්ඤාණ ඳච්චඹා නාභරඳං” අීර ලසඹන්
ඳතින සභභ ඳින්චඝ මුප්ඳාද ක්රභසඹහි “ජාති ඳච්චඹා ජයා භයණං.....” ඹන
සොට දක්ාභ ඒ ඒ තැන් රට දාශ අායඹට සවේතුපර ධ්මඹන්සග් ඊදඹ ඹ
්බාඹ වා ඒාසේ නිතය, දුක්, නාත්භ ්බාඹන් ද භනා සිහි නුණින්
දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ . සභහිීර ද්ාය ලසඹන් ම්භශූනඹ ශ යුතු සොට්
රීර ේ ද්ායඹන්හි කුර – කුර ලසඹන් දාශ සිඹලු චිත්ත ීමථීන්හි
චිත්තක්ෂණඹක් ඳාා ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ. එවිට ඳින්චඝ මුප්ඳාද ඳශමු ක්රභඹ
නු ද “මුදඹඹ ධම්භානුප්නා” ම්භශූනඹ ශා න්සන් ඹ.
තද ඝත්තාිාායසඹන් ද, රඳ ත්ත, රඳ ත්ත ම්ඵන්ධසඹන් ද
ං්ායඹන්සග් “උදඹ ඹ ්බාඹත් වාක ත්රිරක්ෂණා ායඹත්” ම්භශූනඹ
කිරීභ තුින් විදශූනා ඡාණඹන් ඩාත් තීව්රය න ඵ දත යුතුඹ.
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 උඳකද්ල
නාභ - රඳඹන්සග් “උප්ඳාද – ඨිති – බංග” ඹනුසන් ්ථා තුනක් ඳතී .
නමුත් සභහිීර “ඨිති” ්ථා පට ීම “උදඹ වා ඹ” ්බාඹන් ඳභණක්
පට සේ. මුලින් ඊදඹ - ඹ ම්භශූනඹ ඊත්ාවසඹන්භ සිදු ශ ද ඳසු
නුත්ාවසඹන් සභන් ං්ායඹන් තු ඈඳීරම් – ියඳීම් ්බාසඹෝ යමුණු
සති. එවිට සභහිීර ැවැ්පලුසන්, සනොවිසිරුණු, තැන්ඳත් වූ සිතකින් යුතු භවත්
ශද්ධාසන්, බානා ඞන්දසඹන්භ ටයුතු ශ වැකි න තය නා නා විතකූඹන්,
සසර් පීඩාන් තිලින්භ තුනී නු ආත. තද සභහිීර ං්ායඹන්සග් ඊදඹ ඹ ්බාඹ ආසින් දකින්නා සේ තභන්සග් සිතට භනා පතයක්ෂ දේලනඹ නු
ආත. එසභන්භ සභහිීර තභ ලරීයසේ සියුම් තැන් ර ඳා ඊදඹ - ඹ ්බාඹ
භනා පට සේ. එභ ැඹුරු භාධිසේ ීර තභන්ට තභ ලරීයඹ, අනඹ ඳා
සනොදැනී ඹන තය සභභ ්බාඹ ද නාභ රඳ ඳයපුයක්භ ඳභණක් ඵ ැටසවනු
ආත. ජීවිතඹක් ඹනු, හුසදක් ඊදඹ - ඹ ්බාඹක්භ ඹ. බානා තුශීර ද සිදු
යනුසේ ං්ාය සොඩක් විසින් තත් ං්ාය සොඩක් සභසනහි කිරීභක්
ඳභණක් ඵ සඹෝගීන් වන්සේ සභහිීර ටවා නු ආත. එවිට ආලීම්, ැී ම් ලින්
සතොය සභභ ඡාණ ම්පයුක්ත දශූන භාතසේභ සිත කිා ඵසී. සිඹ්පර සසයහිභ
සිත භැදවත් සේ. ඡාණ, ප්රීති පඵර, ඳංඝ ඵර ධ්මඹන් භ වූ විට “විදර්ශනා
ඤාණඹන්” ද ත තත් තීක්ෂණ සභෝයා ැසඩනු ආත.
සිත බානා තුශ සසභන් ැඹුයට විහිසදත්භ සිඹලු යමුණු ර ක්ෂණි
ආතිීමභ – නැතිීමභ පට න්නා වූ “උදඹ ඹ ඤාණඹ” ඩාත් මුහුකුයා ඹි. එවිට
සඳය එක් සේ දැනුන ලබ්දඹ දැන් ැය  ැඩී (ආති සමින්, නැති සමින්)
ඳතින ලබ්ද න්තතිඹක් සේ ැටසවනු ආත. සිතිවිලි ද ඳයම්ඳයා ලසඹන් ආති
නැතින ඵ භැනවින් සඳසනන්නට නී.
ං්ායඹන් සග් ආතිීමභ නැතිීමභ තත්ඳයඹට සනොසඹක් සෝින රක්ෂ
ාය ණන් ඈතා සේසඹන් සිදු වුත් බානා යන විට නැති්පස්ප සවමිහිට
භනසිාය ශ යුතුඹ. සභහිීර විසලේසඹන් ලය න්සන් යමුණු තුශ සිදුන
තය වූ ක්රිඹාලිඹ භනා සඵෝධ ඡාණසඹන් දැකීභි. කුරු කීඳඹක්, ඝන
කීඳඹක් සිතින් භැතිර ඳභණින්, ්ඣචාඹනා ශ ඳභණින් එඹ ඈටු සනොනු ආත.
සභසේ සම් නාභ රඳඹන්සග් ක්ෂණි ඊදඹ ඹ දැකීභත් භ “සම් නාභ රඳසඹෝ
ආතිීමම් – නැතිීමම් ලින් ඳතින ඳයම්ඳයාක් විතයි. සොසතක් ඳරි්රව ශත්
ීටට ඩා සදඹක් සභහි නැතැ ි” ඹනුසන් සභහිීර සිත් ඳවශ ීම සඹෝගීන් වන්සේ
ඊදාසීන විඹ වැ. එවිට ඹිත් ීමර්ය්යඹ ආති යසන ධි්ඨාන ය බානා ශ
යුතුඹ.
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“නාභ, රඳ - සවේතු, පර ධ්මඹන් සඳය සනොතිී ඒක්ෂණසඹන්භ ඳවශ
න ඵත්, ඳවශ වූ වාභ ඒා නිරුද්ධ න ඵත්, තීක්ෂණ වූ විදසුන් නුණට
ඩාත් ඳැවැිවි දේලනඹ නු ආත. සවේතු – පර ධ්මඹන් එහි සඳය සනොඳැතීභත්
ඳසු සනොඳැතීභත් තය ඳත්නා සභොසවොසතහි ඳභණක් වට න්නා ඵ සභහිීර
භනා ඳැවැිවි නු ආත. සවේතු ආති වූ ර පරඹ ද වට නී. සවේතු නැති වූ
ර පරඹ ද නිරුද්ධ සේ. සවේතු දකින විට එඹ ද ආතිසමින් නැතිසමින් ඳතින
ඵ ද, පරඹ දකින විට එඹ ද ආතිසමින් නැතිසමින් ඳතින ඵ ද සභහිීර පට
සේ. එභ පිරිසිදු විදශූනාට ඒ සිඹ්පසරහිභ තෘරක්ෂණාායඹද පට සේ. එවිට සම්
තුශ විනාල ර සනොවැකි කිසිදු වයඹක් ායඹක් නැති ඵත් සභහිීර භනා
සඵෝධ නු ආත.”
ං්ාය ධ්මසඹෝ නාහි මුලින් ඈඳීර සනොසිට ලුතින්භ ඊඳිවති. ඊඳන්
ධ්මසඹෝ නිරුද්ධ සති. නැතින සුලු සද්්පභ ඊඳිවති, ඊඳන් සද්්ප ියඳි ියඳී ඹති.
ඒාසේ ඊදඹ ක්ෂණසේීර ඹ නැත. ඹ ක්ෂණසේීර ඊදඹ නැත. ඒ සිඹ්පරභ
තාාලිඹ. ත් – පුද්ර – අත්භ ්බාසඹන් සතොය වූ ඈඳිව ඈඳීර – ියඳි ියඳී
ඹන ්බාඹක්භ එහි ඳතී. “ාදනඹ යනු රඵන ීමණාසහි නාදඹ ඈඳීරභට
සඳය සනොතිබුසණ්ඹ. රැ් තිබූ තැනකින් සනොඳැමිණිසේ ඹ. නිරුද්ධ වූ නාදඹ
ිවලාන්ට භන් සනොසශේඹ. පිට වූ නාදඹ ද ඹම් තැන රැ්ීම සනොඳතින්සන්
ඹ”. එඳරිද්සදන් “සම් ං්ායඹන්සග් ද ඈඳීරභට සඳය රැ්ීම සිින තැනක් නැත.
සභහි ඳැමිණි තැනක් ද නැත. නිරුද්ධ වූ ං්ායඹන්සග් ිවලාට ඹාභක් ද නැත.
ඒා ඹම් තැන රැ්ීමභක් සවෝ නිධන්ත ීමභක් සවෝ සුය්ෂිත ීමභක් ද නැත ”.
ඳවශ ීමභට සඳය සනොතිීභත් නැති ීමසභන් ඳසු සනොතිීභත් ඹනුසන් සනොතිීම්
ර්ග සදකි. ඒ සද තය ඊත්ඳාද – ඨිති – බං ලසඹන් පට තිසබ්. සභහිීර
ඊත්ඳාද බං සද භනා දශූනඹ න නුසණහි “අනිතය ංඥා” නිසිසර
ර්ධනඹ නු ආත.
තීත, නාත, ඳ්චචුප්ඳන්න ර ං්ාය ධේභඹන්භ නාහි සවේතු
පතයඹන්සන් නිඳන් ඵැවින් ඒ සිඹ්පරක්භ ආති නැති ඹන සද්්ප ඹ. එහි ආති
තතු සනොදන්නා ාභානය ඟනඹා ඒා භභඹ, භාසග්ඹ, ඈ්ඨඹ, ාන්තඹ, ප්රිඹ ඹ,
භනාඳඹ, සු දාඹඹ ි, මුරා නු ආත. ඳඡ්ඝ්න්ධ ංයාත සිඹලු
ං්ායසඹෝ ක්ෂණි, වමුලින්භ නිරුද්ධ ීම සදන ක්ෂණසේ ීර ඳවශ න්සන්
ලුතින්භ ්න්ධ මූවඹකි. එභ ්න්ධඹන් ද ඉශග ක්ෂණසේ ීර කිසික් ඈතිරි
සනොසොට නිරුද්ධ න්සන්ඹ. එඵැවින් ඳඡ්ඝ්න්ධඹ තුශ “භභ” ඹි ත වැකි
අත්භ ායඹක් සනොභැති ඵත්, එහි ශනයතාඹත් සඹෝගීන් වන්සේ සභහිීර
භනා ටවා නු ආත.
ේතභාන ලසඹන් සදොයට සොදුරු න ෑභ යමුණක්භ ඈඳිව ඈඳීර –
ියඳි ියඳී ඹන යුරු පතයක්ෂ න විට සභභ ඳඡ්ඝ්න්ධඹ තුශ “භභ” ඹි නිතය
ලසඹන් ත වැකි අත්භ ායඹක් නැති ඵ සඹෝගීන් වන්සේට භනා
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සඵෝධ නු ආත . උදඹ ්බාඹ දැකීකභන් උච්කේද දෘ්ටික කඵොල් ඵ ද,
ඹ ්බාඹ දැකීකභන් ලා්ත දෘ්ටික කඵොල් ඵ ද සභහිීර සත්රුම් ත වැකි
සේ. ්න්ධඹන්හි තයක් නැති ඊදඹ ඹ ්බාඹ සවෝ ඈන් භතු න පිඩාාරී
ඵ සවෝ තභ සඹහි ඳැැත්විඹ වැකි අත්භ ායඹක් නැති ඵ සවෝ සඵෝධ
ීමභත් භ ර ං්ායඹන් සසයහි ශකිරීභක් ද ආති සේ. තද නිතය වූ,
දුක් වූ ං්ායඹන් නිතය වූ අත්භඹට ඹත් සනොන ඵ ටවා ත වැකි
නු ආත.
ං්ායඹන්සග් නාහි සභොසවොතකුදු සනොනැති, ිවගින් ිවටභ සිදුන
සභභ ආතිීමම් – නැති ීමම් ක්රිඹාලිඹ නිා ඒා තුශ කිසිදු ්ැසි්පරක්,
ැනසීභක්, යක්ෂා ්ථානඹක් නැති ඵ සඵෝධ සේ. එඵැවින් ර ං්ායඹන්
සසයහිභ රකිරීභ ආති න්සන්ඹ. “ඹකභකු ඹභක් භැනවින් දකී නම් ඔහු ව
ක කයහි ව ාන්තකඹන්භ ශකිකයනු ඇත” සභසේ ේ ද්ායඹන්හි, සදාි්
සොේඨාලඹන්හි, සිඹලුභ කුර – කුර චිත්ත ීමථීන්හි නාභ ධ්මඹන්සග් වා
ඳින්චඝ මුප්ඳාද ං ්බාඹන්සග් ආතිීමභ – නැතිීමභ පතයක්ෂ දකින විට ඒ
සිඹ්පර සසයහි, එඳා ීමභක්, රකිරීභක් ආති න්සන්ඹ.
සභසේ ැඹුරින් සිදුන ඊදඹ - ඹ ම්භශූනසේ ීර සඳය සනොවූ විර සර
පඵර වූ අසරෝාීර දවිධ ඊඳක්ස්පල ධ්මඹන් ඳවශ සේ. ඒාට ආලුම් කිරීභ
නිා ඒා ඊඳක්ස්පල ඵට ඳත් ීම ඈිවරි බානාන්ට, නිනට ඵාධා යි. සභහි
ීර විදශූනා ශ සිත තත් සිතකින් විදශූනා කිරීභ නම් වූ “ඳටිවිදර්ශනා” භගින්
ඊඳක්ස්පලඹන් ඟඹ ත වැ. දවිධ ඊඳක්ස්පලඹන්සන් සඳසශමින් යනු
රඵන විදශූනා ාේථ සනොන තය ඈන් විනිේමුක්ත වූ විදශූනා භගින් ඈිවරි
විදශූනා ඡාණඹන් ද ඳවශ ීම භාර්ග-පර-නින දක්ාභ බානා ාේථ නු ආත.
සභභ මුදඹ ඹ ධම්භානුඳ්නා ද තය ඈරිඹේසේීරභත්, ෑභ ඈරිඹාඳථ
ම්ඳඡ්ඡ ්ථාීර භත් නිතය බාවිතා ශ යුතුඹ. එවිට තීත – නාත –
ේතභාන ඹන ාරතසඹහිභ ද, අධයාත්මි – ඵාහිය ලසඹන් ද, එක් ති් භූමි
තරඹන්හි ද, ර විල්සඹහිභ ද, නාභ, රඳ - සවේතු, පර ඹන සිඹලු
ං්ායඹන්සග් ඊදඹඹ ්බාඹ වා එහි රක්ෂණතඹ භනා සේ විනිවිද දැත
වැකිඹ. භනා ඈසීසභන් සභසේ බානා යන විට “විදර්ශනා ඤාණඹන්” ද නිසි
සර ැසඩනු ආත.
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දවිධ උඳක්කල්ලකඹෝ
“ඕබාකෝ පීති ඳ්ද්ධි
සුඛං ඤාණමුඳට්ඨාන

- අධිකභොක්කඛෝ ච ඳේගකවෝ
- උකඳක්ඛා ච නි න්ති චාති”

ඹනුසන් දැක්සන ඳරිිව, “ඕබාඹ(අසරෝඹ), ප්රීතිඹ, ඳ්ද්ධිඹ(න්සිඳීභ),
අධිකභොක්ඛඹ(ශද්ධා), ඳේගවඹ(ීමර්ය්යඹ), සුඛඹ, ඤාණඹ, උඳට්ඨානඹ(සිහිඹ),
උකප්ක්ෂා, නි න්තිඹ(ආ්පභ)” ඹනුසන් විදශූනා ඊඳක්ස්පල දඹක්(10) සේ.
සම්ා තරුණ විදශූනා නුණ සභෝයන සඹෝගීන් තුශ ඊදඹඹ ඡාණඹ වයවා ඳවශ
නු ආත. ඊඳක්ස්පල ධ්මසඹෝ නාහි සඹෝගීන් සනොභග ඹන, සසශන,
ඔවුන්ට ඵාධා යන, ඔවුන් යටන ධ්මතා කීඳඹකි.
 විදේලනා ඊඳක්ස්පඹන් ඳවශ සනොන පුද්රඹන් කිහිඳ සදසනකි.
එනම්,
1. නිබ්ියධානුඳ්නාීර විදශූනාට ඳත් වූන්ට ද, රිඹභග් ඡාණඹට ඳත්
වූන්ට ද,
2. සීර, භාධි විඳත්ති වා පජා ශික්ෂා යදා ැනීභ අීර භටවන් ඵවා
තැබූන්ට ද,
3. විදශූනා බානාසන් පිරිහී ගිඹ සවෝ බානා නතය ශ ඹට ද,
4. සීරාිවඹ ම්පර්ණ වු ද කුසීත භ නිා විදශූනාට ඊත්ාව
සනොයන්නන්ට ද,
ඹන සම් තය ර්ගඹට ඹත් වූන්ට විදශූනා ඊඳක්ස්පලසඹෝ ඳවශ සනොසේ.
“ත්රිශික්ක්ෂාන් (සීර, භාධි, ප්රඥා) අත් කනොවශ ම්භා ඳටිඳන්න ව උනන්දුකන්
බානා යන්නා ව ආයද්ධ විඳ් කඹෝගීන්ටභ කභභ උඳක්කල්ල දවඹ ඳවශ
කේ”.
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1. ඕබාඹ
“සභඹ විදශූනා චිත්තසඹන්භ වට න්නා රද සක්ෂභ වූ ිවදුරන
අසරෝඹකි”. ං්ායඹන්සග් ඊදඹ - ඹ විදශූනාට නංන සඹෝගීන්
වන්සේසග් නුණ තියුණු න විට ඒ භගින් වට න්නා චිත්තඟ ඕඟා ්ටභ
රඳ රාඳ ලින් ඳවශ න ර්ණ රඳඹභ සභසේ පබා්ය  පට සේ. සභන්
රඳ රාඳඹ ආති ර්ණ රඳඹ ඈතා ීරප්තිභත් ඹ. එන් රඳ රාඳ විලාර
පභාණඹක් එක් වූ ර ීරප්තිභත්  ඵඵශි. විදශූනා ඵරසඹන්භ ආතින සභභ
අසරෝඹ අධයාත්සඹහිභ වට න්නා නිා තභන්ට විතයක් පට න තය එඹ
ඵාහිය නයඹන්ට දශූනඹ න්නක් සනොසේ. සභභ අසරෝඹ ඳවශ ීමසභන් ඳසු,
සඳය සනොවූ විර සභන් එිඹක් ඳවශ වූසේ ඒාන්තසඹන්භ තභන් භාර්ග
පරඹට ඳත් ීමසභනැි ආතමුන් මුරාට ඳත් සේ. සභහිීර ඔහු “සනොභග භග
සරද, පරඹ පරඹ සරද” රා නී. සභසේ අසරෝඹට මුරා වූන් එභ
ඕබාසේභ තුටු සමින් එඹභ අ්ාදඹ යි. ්ප ඹත්භ ඔහුසග් විදසුන්
නුණත් එභ අසරෝඹත් සදභ තුරුදවන් ීම ඹි. එඵැවින් සභඹ
ඊඳක්ස්පලඹකි.
ඒ ඒ සඹෝගීන්සග් නුසණහි වැිනඹට ඒ ඒ පභාණඹට සභභ අසරෝඹ
ඳවශ න තය බුදුයදුන්ට ද දවක් ක්ර අසරෝභත් යමින් සභභ ඕබාඹ
ඳවශ විඹ. උ්ැලි කකවය ාසී භවානාග භව යවතන් වන්කේ ද වැට ක්
පුයාට සභභ අසරෝඹට මුරා ීම භාර්ග පර රාිබසඹකු ඹැි රැී  සිිනඹ ව.
එඵැවින් සභසේ විදශූනා අසරෝඹ ඳවශ වූ විට සඹෝගීන් වන්සේ එඹට
සනොරැී , එඹද ධාතු ලසඹන් ඳරි්රව සොට, ඒා තෘරක්ෂණඹට ද නා
ඊඳක්ස්පල තත්සඹන් ත මිීරභට ඊත්ාව ත යුතුඹ.

2. ප්රීතිඹ
“විදශූනා ඡාණඹ වා සඹිව ඳවශ න, සිත ඹ පිනන ්බාඹ ප්රීතිඹ ි”.
නිැයිව සිදුන ාේථ විඳ්නාසේ ීර ඊදඹ - ඹ භනා දශූනඹ ීමභ නිා
සඹෝගීන් වන්සේට සතොින්පරක් භත, ව භත, ඟර යශ භත, පුළුන් සොඩක් භත
ලාන්ත සිිනන්නා සේ සඳය සනොවූ විර යුරින් ැවැ්පලුක්, පසභෝදඹක්,
පභාණ ප්රීතිඹක් දැසනනු ආත. සභසේ වූ සම් ත සිත නන ඵරත් විදශූනා
ප්රීතිඹ ආතැම් විට “ඳ්නක් ප්රීතිඹ” සරසින් ද ැය  නු ආත. (“ඳ්නක් ප්රීතිඹ”
නු්ති බානා සොටසහි ීර වි්තය ය ආත.)
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3. ඳ්ද්ධිඹ
“විදශූනා ඡාණඹ වා සඹසදන චිත්ත මඝතිසිඹන්සග් ංසිීරසම් ්බාඹ
ඳ්ද්ධිඹ ි”. සභහිීර සඹෝගීන් වන්සේට ිවා රෑ සදසහිභ ාඹ චිත්ත දාවඹක්,
ඵයක්, කූල ඵක්, ්මනය ඵක්, ගිරන් භක්, පීඩාක් සනොදැසනනු ආත.
තණ්වා, ිවේඨි, භාන, නීයණ, ශද්ධා, ං ඵ, භාඹා, ාසඨයඹ අිවඹ ද දුරු
නු ආත. දැවිලි, තැවිලි, සේදනාන්සන් සතොය ැවැ්පලුසන්, යුහුසුලු,
දක්ෂ, ෘජු රිසි සේ බානා යසන ඹා වැකි සේ. ත සිත ලාන්ත ීම වසේ
සිිනන්නා සේ දැසනනු ආත. ක්භසන් ීර ඳා ඈසබ් භන් යන්නා සේ දැසනනු
ආත . සභහිීර ාඹ ඳ්ද්ධි අීර “නාභ ධ්ම යුර ඹ” ද ඈතා ඵරත් ඳතී. සම්
ඳ්ද්ධි අිවසඹන් භන්විත වූ ාඹ චිත්ත ආති සඹෝගී සතසම් එහිීර භනුයත්ඹ
ඈක්භා සිින භානුිත නම් වූ යතිඹ නුබ සසේ.

4. අධිකභෝක්ෂඹ
“විදශූනා චිත්ත ම්පයුක්ත සඹසදන ඵරත් ශද්ධා ධිසභොක්ඹ ි”.
සභඹ මතභූමි ං්ායඹන්භ යමුණු යන විදේලනා චිත්තසේ ආතින
පන්න බාඹකි. සභහිීර චිත්ත – මඝතසිඹන් ද තිලින් ඳවන් නු ආත.
නිඹභ භනසිායඹ තුින් ධ්මසේ තයතාඹ තභන් නිැයිව ත්දකින විට
යත්නතඹ ැන, තෘශික්ෂා ැන, භටවන් ැන, ගුරු ඊතුභන් වන්සේරා ැන,
තිලඹ පාදඟන ඵරත් ආදහීභක්, පිිැනීභක්, විල්ාඹක් ආති සේ. සභඹ
යදා ත් විට නුන්ට නුම්ඳා කිරීභ, ඵණ කීභ, නිතය න්දනා භාන කිරීභ
අිවඹට සඹොමු විඹ වැ. එසභන්භ ධි ශද්ධා නිා වැඬීම්, ැශපීම් ඳා සිදුවිඹ
වැ.

5. ඳේගවඹ
“විදශූනා චිත්ත ම්පයුක්ත ීමර්ය්යඹ ඳග්වඹ ි”. සඳය ඩන රද බානා
ඵරසඹන්,ඵරත්  බානා කිරීභට ආති භවත් ඊත්ාවඹ ි. සභහිීර සඹෝගීන්
වන්සේ සනොඳසුඵට, ඊනන්දුසන්, ඡාණ ම්පයුක්ත, ඹවඳත් වූ පඵර
ීමර්ය්යඹ සඹසදනු ආත.
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6. සුඛඹ
“විදශූනා චිත්ත ම්පයුක්ත සෝභන් සේදනා සුඹ ි”. සභහිීර සඳය
සනොවූ විර න්දසම් මුළු සිරුයභ පිනමින් ඡාණ ම්පයුක්ත වූ ති පණීත
ැඳඹක් ර ලරීයසඹහිභ රා ඹන්නා සේ දැසන්. විදශූනා චිත්තසඹන් වට
න්නා වූ චිත්තඟ රඳ, පණීත චිත්තඟ රඳ නම් සේ. සභහිීර සම්ා රඳ ඹ පුයා
ඳැතිසයන විට ඒාසේ ආති ඳඨවි, සත්සඟෝ, ාසඹෝ ඹන ධාතන් ාඹ පාදසේ
්ඳශූ විසභන් ඈතා පණීත වූ ැඳ සේදනාක් දැසනනු ආත. සභඹ “සුඹ” නම් සේ.

7. ඤාණඹ
“යමුණු සසේ විනිවිද ඹන තීක්ෂණ විදශූනා නුණ ඡාණඹ නම් සේ”.
සභහිීර ඳවශ න වැභ යමුණක්භ සේසඹන් ඳයභාේථ ලසඹන් ැඹුරින්
ම්භශූනඹ ශ වැ. ං්ායඹන් තෘරක්ෂණඹට නන විට විදසුන් නුණ
“සවන ඳවයක් සේ” සේසඹන් කිසි ඵාධාක් නැති විනිවිද ඹි. විදසුන් නුණ
නාහි විසිය දභා ැසිඹ වැකි “ක්රඹාසග් ජියායුධඹ සේ” සුය වූ ඈතා ඳැවැිවි
විලද වූ පඵර නුණකි. සභහිීර නාභ රඳඹන්සග් ඊදඹඹ ්බාඹ ආසින්
දකින්නා සේ ඹථා ඳරිිව සියුම් වූ නුණට පිරිසිදු ැටසවනු ආත. එභ නිා ඵණ
කිම් අිවසඹන් නයඹන්ට පිහිට ීමභට ද සභහිීර සිතුවිලි ඳවශ විඹ වැ.

8. උඳට්ඨානඹ
“විදශූනා චිත්ත ම්පයුක්ත තිඹ ඊඳේඨානඹ නම් සේ”. ං්ායඹන්සග්
්බාඹ භනා දතවැකි, සභසනහි යන සදඹ නිසි සර වාත්ඳසින්භ ැටසවන,
ඝර වූ ලක්තිභත් වූ සිහිඹක් සභහි ීර ඳතී. සභහිීර සඹෝගී සතසම් ඹභක් අර්ජනා
සසේ නම්, අසබෝ - භනසිාය - පතයසේක්ෂා සසේ නම් සඹෝාඝයඹාට ඒ
ඒ නාභ රඳාීර යමුණු ායණානුකර ඳැන විනිවිද සෝ භනා ැටසවේ. වැභ
යමුණක්භ ඳාසවේ සනො ඈක්භා සභසනහි කිරීභට සභභ තිඹ ඊඳාය න තය
නිරුත්ාවසඹන්භ තිඹ පිහිටා සිිනන භේටභට ද ඳත්නු ආත. සභසේ විදශූනා
තුශ භනා පිහිටුන රද පඵර වූ තිඹ ඳවසුසන් සනොස්පසන ඵැවින්
ඈන්ද්රඛීලරඹට, ශිරා ඳර්වතඹට ඊඳභා ය ආත.
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9. උකප්ක්ෂා
“ං්ායඹන්සග් ඹථා ්බාඹ විදශූනා තුින් දකින විට ඒ ැන
ආතින භැදවත් ඵ ඊසප්ක්ෂා නම් සේ”. සභහිීර සිත විසින් යමුණු ාදයසඹන්
පිිසන, ඳවසුසන් සභසනහි සසේ. ඊසප්ක්ෂා නාහි සදඹාාය සේ. එනම්,
I.

විදර්ශනා උකප්ක්ෂා -

යමුණු භත විදශූනා සිත භැදවත් තැියඹ වැකි තතභ්ඣඟත්තතා
මඝතසිඹ ි. සභහි නාභ ධ්ම ඈතා පඵර නිා සිත භනා ඊසප්ක්ෂාසේ
පිහිටවිඹ වැ.
II.

ආර්ජනා උකප්ක්ෂා -

විදශූනා ඡාණ ඟනඹන්ට සඳය සඹසදන භසනෝද්ායා්ඣඟන සිසත්
ඳතින ස්චතනා මඝතසිඹ ි. අර්ජනාසේීර භැදවත් ඳැත්ීමභි.
විඳ්නාසේ ීර සම් ඊසප්ක්ෂා ර්ග සදභ පඵර ඳතී. සභහිීර අඹාසඹන්
සතොය, ඳවසුසන්, ඈසබ්ටභ ාසග් භනා යමුසණ් සිත සඹොදා විදශූනා ශ
වැ. ං්ායඹන්සග් ඊදඹ - ඹ ඵරන විට ඒ සසයහි ආලීම්, ැී ම් ලින්
සතොය භැදවත් ඵක් ඳත්ා ැනීභ ඵරත් වූ විදශූනා ඊසප්ක්ෂා භගින් සිදු
යි.

10. නි ාන්තිඹ
“අසරෝාිවසඹන් යුතු විදශූනා පිිඵ වූ සියුම් තණ්වා නිාන්තිඹ නම්
සේ”. සසු ං නසඹන් යුක්ත විදශූනාට ආසරන ඵැසන ලාන්ත තුටු න
අලාකි. සභඹ ක්ස්පලඹක් ඵ සනොදත වැකි භේටභටභ සියුම් ඹ. සම් භගින්
ඈතිරි ංඹන් ද ඊඳක්ස්පල ඵට ඳත් යන නිා නිාන්තිඹභ නිඹභ විදශූනා
ඊඳක්ස්පලඹ ි. සසු ං ීටට ඹිනන් ැගීම සිට ක්රිඹාත්භ සේ. උඳක්කල්ල
පිළිඵ දක්ෂතාඹ නම් නි ාන්තිඹ වැිනන ගැනීකම් දක්ෂතාඹ ි. ං්ායඹන්
භත සසයන ඊදඹ ඹ ම්භශූනඹ ිවයුණු න විට සභභ දවිධ ඊඳක්ස්පලඹන්
ඳවශ සේ. සම් දක්ා විදසුන් නුණ ිවයුණු ීම ආති ඵට සභඹ රකුණකි. සම්ා
සඳය සනොතිබූ විර ත්දැකීම් න නිා සම්ාට මුරාන්නන්සග් ඈිවරි බානා
භන්භ ආහිරී ඹන තය තභන් බානා ක්රභඹ ඈක්භා භාර්ග – පර – නින රදැි
රැී භට ද ඳත්විඹ වැ.

430

සභහි නිාන්තිඹ ඳභණක් ඊඳක්ස්පලඹකි. කුරඹකි. ඈතිරි නඹ එභ
තණ්වාට යමුණු න නිා ඒා ද ඊඳක්ස්පල ංයාට භ ැසනි. සභහිීර
අසරෝඹ පට දැසනන තය ඒ භභ නිාන්තිඹ වැය ඈතිරි ං ට ද
ඳවශ සේ. නිාන්තිඹ ඳසු ආති සේ. දවිධ ඊඳක්ස්පලඹන් නාහි අාය
තිට(30) ද ේගීයණඹ සසේ. “ආකරෝ ඹ”
1. අසරෝඹට ආළුම් කිරීභ ලසඹන් “තණ්වා” ආති සේ.
2. භා වට අසරෝඹ ආතැි සිතන විට “ක් ාඹ ිදට්ඨිඹ” ආති සේ.
3. භනා අසරෝඹක් ආතැි සිතන විට “භානඹ” ආති සේ.
ප්රීතිඹ අිවඹ ැන ද සභසේ තණ්වා, ිදට්ඨි, භාන ඹන තුන් අායසඹන්
ඳවශ න විට ඒා සිඹ්පර 30 ක් සේ.
ඊඳක්ස්පලඹන්ට වසු ීම ඊද්ද්චඝඹට ඳත් සඹෝගීන් වට ං්ායඹන්සග්
නිතයාීර රක්ෂණතඹ තතු සේ සනොැටසවේ. නත් ආතැම් සඹෝගීන් සම්ාට මුරා
ීම ආතැම් විට බානා ද තවැය දභි. ආතමුන් සම් සසේ ම්ඳා සේ. වි්ෂිප්ත
සේ. අත්භ දෘ්ිනසඹන් ඵැ නී. ඊත් සඹෝගී සතසම් ම්ඳා සනොීම, වි්ෂිප්ත
සනොීම, සභඹ සරෝසෝත්තය තත්ඹක් නම් සභසේ අලාන් ඳැතිඹ සනොවැකි
ඵත් සම්ා ඊඳක්ස්පලඹන් ඵත් දැනසන සම්ා තෘරක්ෂණඹට නා තණ්වාීර
ක්ස්පලඹන් තවැය දභි. සභභ දවිධ ඊඳක්ස්පලඹන්සන් ඈත් ීම නිඹභ
විදර්ශනාට, ල්රක්ඛණ වීථිඹට ඵැසීභ නිඹභ භාර්ගඹ ි. එසේ භග සනොභග භනා
වැඳින ැනීභ තුින් “භේගා භේග ඤාණ ද්න විසුද්ධිඹ” ඳවශ නු ආත.
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බංගානුඳ්නා
“ඹථා බුබ්බුර ං ඳ්කේ

- ඹථා ඳ්කේ භරීචි ං

වං කරෝ ං අකක්ඛන්තං - භචචුයාජා න ඳ්ති”.
“ිවඹ බුබුරක් – මිරිඟුක් දක්නා සේ සරෝඹ සවත් සරොට ඹත්
ං්ායඹන් ියඳි ියඳී ඹන යුරු දකින්නා වූ සඹෝාඝයඹා භරුට සනොසඳසනි”.
ං්ායඹන්සග් ියඳි ියඳී විනාල ීම ඹාසම් ඹථා ්බාඹ සවත් නිසයෝධඹ
විදශූනා නුණින් භනා සේ දැ ැනීභ “බංගානුඳ්නා” භගින් සිදු යි.
සභහිීර නාභ රඳඹන්සග් ඈඳීරභ අීර කිසිට ධානඹ සඹොමු සනොීම, ඒාසේ
ියඳි ියඳී ැනසී ඹාභ සවත් බංඹ තුශභ සිත කිාඵැ නු ආත. තිසේ
පුසයෝාීටත්සඹන් විදශූනා ඡාණ ඈතාභත් ඵරත් ීමභ නිා සභහිීර ං්ාය
ධ්මඹන්සග් ඊත්ඳාද - ඨිති - ඳත්ති - නිමිත්ත (ඈඳීරභ – ්ථිතිඹ – ඳැැත්භ –
ං්ාය නිමිත්ත) ඹන ්ථා බානාට වසු සනොසේ. ඒා සසයහි
ධානඹක් නැති සේ. සභහිීර සභභ ැඹුරු වූ තීක්ෂණ විදශූනා නුණ
ං්ායඹන්සග් ඛඹ (විනාලඹ), ඹ (නැතිවීභ), කේද (බිඳීභ), නිකයෝධඹ (නිරුද්ධ
වීභ) ඹන ්ථාන් සසයහිභ ධානසඹන් පිහිටා සිී . සම් න විට
ං්ායඹන් ැන තිබූ “ඝන ංඥා” ද ඈතා තුනී ීම ආත. මුරීර ං්ායඹන්සග්
ඊදඹ ඹ සදභ පට වුද සභහිීර සිහි නුණ සේසඹන් සභෝයා ඹත්භ
ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ පට ීම නැති ීමභභ ිවට පට සේ. එඵැවින් සභහිීර
ං්ායඹන්සග් බංඹ සවත් නිසයෝධඹභ යමුණු නු ආත.
බංානුඳ්නාසේිව ර ං්ායඹන්භ උතුයන ඵත් වැළිඹක් කේ,
නටන තුය වැළිඹක් කේ , නළිඹන ඳණුන් යාශික්ඹක් කේ, යත් ව ඵර ට දැමූ
ලුණු ැට, අඵ ඇට බිඳී ඹන්නා කේ, ැහි බිංදු ඳතිත න ජරාලඹ ිදඹ බුබුලු බිඳී
ඹන්නා කේ ියඳි ියඳී විනාල න ඵත්, ඒා තය ත්සඹක්, පුද්රසඹක්,
අත්භඹක්, “භභ” ඹැි ත වැකි ායඹක් කිසි තැන සනොභැති ඵත්, ර
විල්සඹහිභ ඳතිනුසේ ියඳි ියඳී විනාල ීම ඹන ං්ාය යාශිඹක් ඳභණක්භ ඵත්,
බංානුඳ්සී සඹෝගීන් වන්සේසග් තීක්ෂණ සිහි නුණට භනා පතයක්ෂ නු ආත.
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ං්ාය නිසයෝධසඹහි නාහි ්ථා සදකි. එනම්,
1. උත්ඳාද නිකයෝධඹ (ඹ නිසයෝධඹ/ ක්ෂණි නිසයෝධඹ)
සවේතු පර ධ්මඹන් නිතය ඵැවින් ඒාසේ සිදුන ක්ෂණි වූ ව වා ආති
ීම නැති ීම ඹාභ නාහී ං්ායඹන්සග් ඊත්ඳාද නිසයෝධඹි. එනම්, නැත
ඳවශ ීමභ හිත නිසයෝධඹි. නිරුද්ධ වුත් දාශ සවේතු ධ්ම ඳවශ න
තාක් ිවගින් ිවටභ ඹි ඹිත් පර ධ්මඹන් ආතිීමභ නැතිීමභ සභහි
්බාඹි.
2. අනුත්ඳාද නිකයෝධඹ (මුකචේද නිකයෝධඹ/ කරෝක ෝත්තය භාර්ග අ්ථා)
නැත ඳවශ සනොන සර සසර් ධේභඹන් මුලිනුපුටා දුරු කිරීභ
නාහි නුත්ඳාද නිසයෝධඹ ි. සවේතු ධ්මඹන් පට සනොන නිා, නිරුද්ධ
ශ නිා, පර ධ්මඹන් ඳවශ සනොසේ. සභහිීර “තයන්ත සවත් නි්යණ
නිසයෝධඹ න නින” පතයක්ෂ යි.
භනා සර ඩන බංානුඳ්නාට සම් අාය සදභ විලද පට සේ.
සභහිීර විසලේසඹන්භ සිදු න්සන් නාභ,රඳ - සවේතු, පර ං්ායඹන්සග් ියඳි ියඳී
විනාල ීම ඹාභ ම්භශූනඹ කිරීභ ි. බංානුඳ්නා ඡාණඹ භගින්
ං්ායඹන්සග් එභ ඹ, ඹ, සේද, නිසයෝධ ්බාඹන් භනා සේ යමුණු
සොට සන ඒාසඹහි ඳතින නිතය, දුක්, නාත්භ ඹන රක්ෂණතඹ ද
නිසිසර ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ.

බානා

ශයුතු අයුරු

අනාඳානතිසඹන් සවෝ ඕදාත සිණසඹන් ඝතුේථ ධයානඹට භිවන්න.
එහි අසරෝඹ ීරප්තිභත් වූ විට එභගින් සින සේරාක්, විනාය  කීඳඹක්, “ඊදඹ
ඹ ම්භශූනඹ” සඹසදන්න. ඳසු තභ ඝක්ෂුද්ායසඹහි ඝක්ෂු ද රාඳඹක්
යමුණු සොට එහි ඳඨවි අීර රඳ දවඹ භනා වඳුනා න්න. නතුරු එකින් එ
පිිසින් එභ ධාතන්හි බංග්බාඹ භනා සර නුණින් දකිමින්:–
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“ඳඨවිනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ ”
“(ඝක්ෂු ද රාඳසඹහි) ඳඨවි ධාතු නිරුද්ධ ීමභ නිතයඹි”

“ආකඳෝනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ.......”
“(ඝක්ෂු ද රාඳසඹහි) අසඳෝ ධාතු නිරුද්ධ ීමභ නිතයඹි..........”

අීර ලසඹන් රඳ දවසේභ නිරුද්ධ ීමභ සවත් ියඳි ියඳී විනාල ීමභ දකිමින්
ඒාසඹහි නිතයත්ඹ සඵෝධ යත යුතුි. නතුරු ඒ අායඹටභ ාඹ
ද , බා ද , ජීවිත න , චිත්තජ අට්ඨභ , උතුජ අ්ටභ , ආවායජ
අ්ටභ ඹන රඳ රාඳඹන් ද ඒාසඹහි ඳතින එක් එක් රඳඹන් ද එකින් එ
සන සනභ ද සඳොදුසේ ද අර්ජනා සොට සඳය සේභ පිිසින් රඳඹන්සග්
නිරුද්ධ ීමභ වා ඒාසේ නිතය ්බාඹ භනා සිහි නුණින් දැ ම්භශූනඹ ශ
යුතුඹ. එවිට ඝක්ෂුද්ායසඹහි රඳ වැට තුසනහිභ නිරුද්ධ ීමභ සවත් ියඳි ියඳී
විනාල ීමභ දැ ඒාසේ නිතය ්බාඹ ඳරි්රව ශා න්සන් ඹ.
නතුරු ඹිත් සඳය සේභ ඝක්ෂුද්ාරි සිඹලුභ රඳඹන් අර්ජනඹ
යසන,
“ඳඨවිනිකයෝකධෝ දුක්කඛෝ...”
“(ඝක්ෂු ද රාඳසඹහි) ඳඨවි ධාතු නිරුද්ධ ීමභ දුි...”

අීර ලසඹන් ද ඝක්ෂුද්ාරි රඳ වැටතුන(63)භ නිරුද්ධ ීමභ සවත් ියඳි
ියඳී විනාල ීමභත් ඒාසේ දුක් ්බාඹත් සිහි නුණින් දැ භනා ඳරි්රව
යත යුතුඹ. නතුරු,
“ඳඨවිනිකයෝකධෝ අනත්තා...”
“(ඝක්ෂු ද රාඳසඹහි) ඳඨවි ධාතු නිරුද්ධ ීමභ නාත්භි...”

අීර ලසඹන් ද ඝක්ෂුද්ාරි රඳ වැටතුන(63)භ නිරුද්ධ ීමභ සවත් ියඳි
ියඳී විනාල ීමභත් ඒාසේ නාත්භ ්බාඹත් සිහි නුණින් දැ භනා ඳරි්රව
යත යුතුඹ.
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ඳසු සම් අායඹටභ කෝතද්ායකඹහි රඳ වැටතුන ද(63),
ඝාණද්ායකඹහි රඳ වැටතුන ද(63), ජිේවාද්ායකඹහි රඳ වැටතුන ද(63),
ාඹද්ායකඹහි රඳ ඳන් තුන ද(53), භකනෝද්ායකඹහි රඳ වැටතුන ද(63) ඹන
ද්ාය සඹහිභ සිඹලුභ රඳ රාඳඹන්සග් සිඹලු රඳඹන්,
“ඳඨවිනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ...”
“ඳඨවි ධාතු නිරුද්ධ ීමභ නිතයි... ”

“ඳඨවිනිකයෝකධෝ දුක්කඛෝ...”
“ඳඨවි ධාතු නිරුද්ධ ීමභ දුි... ”

“ඳඨවිනිකයෝකධෝ අනත්තා...”
“ඳඨවි ධාතු නිරුද්ධ ීමභ නාත්භි... ”

අීර ලසඹන් රඳඹන්සග් එකින් එ, සන සනභ ද සඳොදුසේ ද සිදුන
නිරුද්ධ ීමභත් ඒාසේ නිතය ්බාඹ, දුක් ්බාඹ , නාත්භ ්බාඹ
ඹන රක්ෂණතඹත් භනා දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
නතුරු සඳය සේභ ලරීයසේ සොට් සදාි(42) තුශද, ඒ ඒ
රඳඹන්සග් එකින් එ ද සඳොදුසේ ද සිදුන නිරුද්ධ ීමභත් වා ඒාසේ
තෘරක්ෂණාායඹත් භනා ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ. එවිට ේ ද්ායඹන්හි ද,
සදාි් සොේඨාලඹන්හි ද රඳ ම්ඵන්ධ බංග ්බාඹ ඳරි්රව ශා න්සන්ඹ.
ඳසු නාභ ධේභඹන් ම්ඵන්ධ බං ්බාඹ ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ. ඒ
වා ඳශමු භාධිභත් සිතින් ඝක්ෂුද්ාරි භවා කුරඹක් (බුදු පිිභ වන්සේ
නභක් දැකීභ ැනි) සභසනහි යසන එහිීර ඳවශ වූ ඳංඝද්ාරි වා
භසනෝද්ාරි චිත්ත ීමථීන් අර්ජනා ය න්න. නතුරු ඳංඝද්ායා්ඣඟන සිත
වා එට ඊඳන් “පාීර” නාභ ධ්මඹන් පිිසින් අේඟනා යන්න. ඳසු එභ
ප්ාීර මඝතසිඹන් එකින් එ අේඟනා යසන,
“ප්නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ...”
“(ඝක්ෂු පාදසඹහි ර්ණ රඳඹ ්ඳශූ ීමභ නිා වටත්) ්ඳශූසඹහි නිරුද්ධ ීමභ නිතයි... ”

“කේදනානිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ...”
“(ඝක්ෂු පාදසඹහි ර්ණ රඳඹ ්ඳශූ ීමභ නිා වටත්) සේදනාසහි නිරුද්ධ ීමභ නිතයි... ”
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අීර ලසඹන් ඳංඝද්ායා්ඣඟන සිසතහි සිඹලුභ නාභ ධ්මඹන්සග් නිරුද්ධ
ීමභ වා ඒාසේ නිතය ්බාඹ භනා දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ. ඳසු සම්
අායඹටභ එභ චිත්ත ීමථිසඹහි ඳවශ වූ ඝක්ෂු විඡ්ඡාණ අීර ඈතිරි සිඹලුභ සිත් වා
වඟාත නාභ ධ්මඹන් ද පිිසින් එකින් එ ද සඳොදුසේ ද අර්ජනා යමින් ඒ
ඒ නාභ ධ්මඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභත් ඒාසඹහි නිතය ්බාඹත් භනා
සිහිනුණන් දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
ඳසු නැතත් එභ චිත්ත ීමථිසඹහිභ ඳංඝද්ායා්ඣඟන චිත්තක්ෂණඹ තුශ
ඳතින ප් මඝතසිඹ අර්ජනා සොට,
“ප්නිකයෝකධෝ දුක්කඛෝ...”
“(ඝක්ෂු පාදසඹහි ර්ණ රඳඹ ්ඳශූ ීමභ නිා වටත්) ්ඳශූසඹහි නිරුද්ධ ීමභ දුි... ”

අීර ලසඹන් ඈතිරි නාභ ධ්මඹන් ද චිත්ත ීමථිඹ පුයා ඳතින සිඹලුභ
සිත්ර සිඹලු නාභ ධ්මඹන් ද ඒාසඹහි එකින් එ ද සඳොදුසේ ද සිදුන නිරුද්ධ
ීමභත් වා ඒාසේ දුක් ්බාඹත් ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු,
“ප්නිකයෝකධෝ අනත්තා...”
“(ඝක්ෂු පාදසඹහි ර්ණ රඳඹ ්ඳශූ ීමභ නිා වටත්) ්ඳශූසඹහි නිරුද්ධ ීමභ නාත්භි... ”

අීර සරසින් ඈතිරි නාභ ධ්මඹන් ද චිත්ත ීමථිඹ පුයා ඳතින සිඹලුභ සිත්ර
සිඹලු නාභ ධ්මඹන් ද ඒාසඹහි එකින් එ ද සඳොදුසේ ද සිදුන නිරුද්ධ ීමභත් වා
ඒාසේ නාත්භ ්බාඹත් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
ඳසු සම් අායඹටභ ඝක්ෂුද්ාය කුර චිත්ත ීමථි ගුසේ ඈතිරි චිත්ත ීමථි
තුන භගින් ද සඳය සේභ ඒ ඒ නාභ ධ්මඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ වා ඒාසේ නිතය
්බාඹ, දුක් ්බාඹ, නාත්භ ්බාඹ ඹන රක්ෂණතඹ භනා දකිමින්
ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු කෝත, ඝාණ, ජිේවා, ාඹ ඹන සසු ද්ායඹන්සග් ද
කුර චිත්ත ීමථි ම්ඵන්ධ සඳය සේභ ෑභ චිත්ත ීමථිඹභ ෑභ චිත්තක්ෂණඹක්
ඳාාභ ආති සිඹලුභ නාභ ධ්මඹන්සග් එකින් එ ද සඳොදුසේ ද සිදුන නිසයෝධඹ
දැ ඒාසඹහි නිතය, දුක්, නාත්භ ්බාඹන් ද භනා සිහිනුණින් ඳරි්රව
ශ යුතුඹ.
ඈන්ඳසු කුර චිත්ත ීමථි ගුට නු ද සභසේ ඳරි්රව ශ යුතුඹ. සභහිීර
ද භාධිභත් සිතක් ආති යසන, තභන් විසින් සඳය ඝක්ෂුද්ායඹ භඟින් සිදුශ
සරෝබ, ිවේඨි යාශිඹට ඹත් (කුර ගුසේ පථභ චිත්ත ීමථිඹට ඹත්) කුරඹක්
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අර්ජනා සොට, එහිීර ඳවශ වූ ඳංඝද්ාරි වා භසනෝද්ාරි චිත්ත ීමථීන්
අර්ජනා යසන සඳය සේභ ෑභ චිත්තක්ෂණඹභ සිඹලු නාභ ධ්මඹන් එකින්
එ ද සඳොදුසේ ද භාධිභත් සිතින් දකිමින් එභ නාභ ධ්මඹන්සග් බං ්බාඹ ද
ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ ද භනා ටවා ත යුතුඹ. සම් අායඹට කු්ප
ගුසේ චිත්ත ීමථි ටසශොභ(18) භනා ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු කෝත,
ඝාණ, ජිේවා, ාඹ ඹන ද්ායඹන් ම්ඵන්ධ ද සිදු වූ කු්ප චිත්ත ීමථි ගුරට
නු ෑභ චිත්ත ීමථිඹක්, චිත්තක්ෂණඹක් ඳාාභ ද ෑභ නාභ ධ්මඹක් ඳාාභ
එකින් එ ද සඳොදුසේ ද ඒාසේ බං ්බාඹත් තෘරක්ෂණාායඹත් භනා සිහි
නුණන් දැ ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
ඳසු ධ්මායම්භණ භසනෝද්ාය ීමථි කුර ගු වා ධ්මායම්භණ ධයාන
නාභ ධ්ම ගු ඹන ගුරට නුකර ඒ ඒ චිත්ත ීමථි රට දාශ චිත්තක්ෂණ වා
ම්පයුත්ත නාභ ධ්ම සිඹ්පසරහිභ එකින් එ ද සඳොදුසේ ද සිදුන බංඹ වා
ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ ද සඳය සේභ ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ. එවිට නාභ ධ්මඹන්
ම්ඵන්ධ “බංග ්බාඹ වා වාක ත්රිරක්ෂණා ායඹ” ම්භශූනඹ ශා
න්සන් ඹ.
නතුරු ඳින්චඝ මුප්ඳාද ඳංඝභ ක්රභඹට නු ං්ායඹන්සග් බං
්බාඹ වා ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ. සභහිීර සවේතු
ධ්මඹන් ියඳි ියඳී විනාල ීමසභන්භ පර ධ්මඹන් ද ියඳි ියඳී විනාල න යුරු
නුඳ්නා කිරීභ සිදු යි. ඒ වා භාධිභත් සිතින් තීතඹ ම්භශූනඹ සොට
තභ පති්ධික්ෂණඹ අර්ජනා යත යුතුඹ. ඳසු එහි රඳ්න්ධඹ වා සවේතු
වඳුනාසන සභසේ බානා ශ යුතුඹ.
“අවිජ්ජානිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(විදයාසහි නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“විදයාසහි නිරුද්ධ ීමභ නිතයි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”

“තණ්වානිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(තණ්වාසහි නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“තණ්වාසහි නිරුද්ධ ීමභ නිතයි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”

“උඳාදානනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධ නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ඊඳාදානසඹහි නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“ඊඳාදානසඹහි නිරුද්ධ ීමභ නිතයි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”

“ංඛායනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”
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“ ම්භබනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිරඳක්ඛන්ධ නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(්ම බසඹහි නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“්ම බසඹහි නිරුද්ධ ීමභ නිතයි - පති්ධි රඳ්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”

ඹනුසන්, පති්ධි රඳ්න්ධඹ වා සවේතුපර වඳුනාසන ඒාසේ බං
්බාඹත්, තෘරක්ෂණාායඹත් භනා ටවා ත යුතුඹ. ඈන් ඳසු එහි
සේදනා්න්ධඹ දවා සවේතු වඳුනාසන සභසේ බානා ශ යුතුඹ.
“අවිජ්ජානිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිකේදනක්ඛන්ධ නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(විදයාසහි නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“විදයාසහි නිරුද්ධ ීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”

“තණ්වානිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිකේදනක්ඛන්ධ නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(තෘ්ණාසහි නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“තෘ්ණාසහි නිරුද්ධ ීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”

“උඳාදානනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිකේදනක්ඛන්ධ නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ඊඳාදානසඹහි නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“ඊඳාදානසඹහි නිරුද්ධ ීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”

“ංඛායනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිකේදනක්ඛන්ධ නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”

“ ම්භබනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ- ඳටින්ධිකේදනක්ඛන්ධ නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(්ම බසඹහි නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“්ම බසඹහි නිරුද්ධ ීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”

“ත්ථුනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිකේදනක්ඛන්ධ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(්තු රඳසඹහි නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සේ)
“්තු රඳසඹහි නිරුද්ධ ීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”

“ආයම්භණනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ- ඳටින්ධිකේදනක්ඛන්ධ නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(අයම්භණසඹහි නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“අයම්භණසඹහි නිරුද්ධ ීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”

“ප්නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිකේදනක්ඛන්ධ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(්ඳශූසඹහි නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“්ඳශූසඹහි නිරුද්ධ ීමභ නිතයි - පති්ධි සේදනා්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”
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ඹනුසන් පති්ධි සේදනා්න්ධඹ වා සවේතුපර වඳුනාසන ඒාසේ
බං ්බාඹත් තෘරක්ෂණාායඹත් භනා ටවා ත යුතුඹ. නතුරු ප්රති්ධි
ඤ්ඤා් න්ධඹ,
ං් ාය් න්ධඹ,
විඤ්ඤාණ් න්ධඹ
ඹනුසන්
ඳඡ්ඝ්න්ධඹටභ සභසේ සවේතුපර ඳරි්රව සොට ඒාසේ බං ්බාඹ (ියඳි ියඳී
විනාල ීම ඹාභ) වා ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ භනා ටවා ත යුතුඹ.
ඳසු සම් අායඹටභ බාංග වා චුති ඳඡ්ඝ්න්ධඹන්සග් ද සවේතුපර
ඳරි්රව සොට ඒාසේ බං ්බාඹ වා තෘරක්ෂණාායඹ ද භනා ටවා ත
යුතුඹ.
ඈන් නතුරු තභන් සිදු ශ ඝක්ෂුද්ාරි භවා කුරඹක් අර්ජනා සොට
එහි ඳංඝද්ායා්ඣඟන චිත්තක්ෂණසේ නාභ රඳඹන්ට සවේතු – පර වඳුනා න්න.
ඳසු සඳය සේභ එභ සවේතන්හි වා පරඹන්හි බං ්බාඹ ද ඒාසේ
තෘරක්ෂණාායඹ ද භනා ටවා න්න. ඈන්ඳසු ඝක්ඛු විඡ්ඡාණ අීර ඈතිරි
ඳංඝද්ාරි වා භසනෝද්ාරි චිත්තක්ෂණඹන්හි සිඹලුභ නාභ රඳඹන් දවා වූ
සවේතුපරඹන්සග් බං ්බාඹ වා ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ ද භනා සිහි නුණින්
ටවාත යුතුඹ. ඳසු ඒ අායඹටභ සසු ඝක්ෂුද්ාරි (කුර) චිත්ත ීමථි තුන ද
සඳය සේ ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු සෝත, කාණ, ජිේවා, ාඹ ඹන
ද්ායඹන්සග් ද කුර චිත්ත ීමථි ම්ඵන්ධ සඳය සේභ ෑභ චිත්ත ීමථිඹභ
චිත්තක්ෂණඹක් ඳාා සිඹලුභ නාභ රඳ ර සවේතුපරඹන්සග් බං ්බාඹ දැ
ඒාසේ නිතය, දුක්, නාත්භ ්බාඹන් භනා සිහි නුණින් දැ ඳරි්රව ශ
යුතුඹ.
ඈන්ඳසු කුර චිත්ත ීමථි ම්ඵන්ධ ද සභසේ ඳරි්රව ශ යුතුඹ. සභහිීර ද
භාධිභත් සිතක් ආතිය සන, තභන් විසින් සඳය සිදු ශ ඝක්ෂුද්ාරි සරෝබ,
ිවේඨි යාශිසේ මු්ප කුරඹක් අර්ජනා සොට, එහිීර ඳවශ වූ ඳංඝද්ායා්ඣඟන
චිත්තක්ෂණසේ නාභ රඳඹන්ට සවේතු – පර වැඳිනසන ඒාසේ ද සඳය සේභ
නිරුද්ධ ීමභ වා ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ සඵෝධ යත යුතුඹ. නතුරු ඝක්ෂු
විඡ්ඡාණ අීර ඈතිරි ඳඡ්ඝද්ාරි, භසනෝද්ාරි සිඹලුභ චිත්තක්ෂණඹන් තුර
නාභ රඳඹන්සග් සවේතු-පර ධේභඹන්හි බං ්බාඹ (ියඳි ියඳී ැනසීභ) වා
ඒාසේ තෘරක්ෂණාායඹ භනා සඵෝධ යත යුතුඹ. ඳසු ඒ අායඹටභ
කු්ප ගුසේ චිත්ත ීමථි ටසශො(18) භ භනා ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු
සෝත, කාණ, ජිේවා, ාඹ ඹන ද්ායඹන් ම්ඵන්ධ ද සිදු වූ කු්ප චිත්ත විථි
ගු රට නු ෑභ චිත්ත ීමථිඹක්, චිත්තක්ෂණඹක් ඳාාභ ද නාභ රඳඹන්සග්
සවේතුපර දැ එකින් එ ද සඳොදුසේ ද ඒාසේ බං ්බාඹත් ඒාසේ
තෘරක්ෂණාායඹත් භනා සිහි නුණින් දැ ඳරි්රව ශ යුතුඹ. එවිට
ඳින්චඝමුප්ඳාද ඳංඝභ ක්රභඹට නු බංානුඳ්නා ම්භශූනඹ ශා න්සන්
ඹ.
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නතුරු ඳින්චඝ මුප්ඳාද ඳශමු ක්රභඹට නු ං්ායඹන්හි “බංග
්බාඹ වා වාක ත්රිරක්ෂණා ායඹ” ම්භේලනඹ ශ යුතුඹ.

 වි්ඣඟා ඳ්චඝඹා ංායා
සම් වා භාධිභත් සිතින් තීතඹ අර්ජනා ය සඳය බසේ ආති වූ
වි්ඣඟාටත් ඒ සවේතු සොටසන ආති වූ ං්ායඹන්ටත් භාධි අසරෝඹ
පිහිටුා සන,
“අවිජ්ජානිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ංඛායනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(විදයාසහි නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“විදයාසහි නිරුද්ධ ීමභ නිතයි - ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”

“අවිජ්ජානිකයෝකධෝ දුක්කඛෝ - ංඛායනිකයෝකධෝ දුක්කඛෝ”
(විදයාසහි නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“විදයාසහි නිරුද්ධ ීමභ දුි - ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ දුි. ”

“අවිජ්ජානිකයෝකධෝ අනත්තා - ංඛායනිකයෝකධෝ අනත්තා”
(විදයාසහි නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“විදයාසහි නිරුද්ධ ීමභ නාත්භි - ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ නාත්භි. ”

ඹනුසන් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.

 ංාය ඳ්චඝඹා විඡ්ඡාණං
ඳසු ීමථි මුක්ත සිත්හි, ං්ායඹන් සවේතුසන් විඡ්ඡාණඹන් වටත්
යුරු යමුණු යසන,
“ංඛායනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - ඳටින්ධිවිඤ්ඤාණක්ඛන්ධ නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් පති්ධි විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි - පති්ධි විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ
නිතයි. ”

“ංඛායනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - බංගවිඤ්ඤාණක්ඛන්ධ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් බං විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි - බං විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”
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“ංඛායනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ - චුතිවිඤ්ඤාණක්ඛන්ධ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් ඝුති විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි - ඝුති විඡ්ඡාණ්න්ධඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”

ඹනුසන් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
ඳසු සම් අායඹටභ සභභ ීමථි මුක්ත සිත් තුසනහි නිරුද්ධ ීමභ දුක්ඛ
ලකඹන් ද, අනාත්භ ලකඹන් ද ඳරි්රව ශ යුතුඹ. නතුරු ීමථි සිත් රද
ං්ායඹන් නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් විඡ්ඡාණඹන් ද නිරුද්ධ න අායඹ
යමුණු යසන,
“ංඛායනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ, චක්ඛුවිඤ්ඤාණ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් ඝක්ෂු විඡ්ඡාණඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි, ඝක්ෂු විඡ්ඡාණඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”

“ංඛායනිකයෝකධෝ අනිතයි, ම්ඳටිච්ඡනවිඤ්ඤාණ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ ම්ඳින්චඞන විඡ්ඡාණඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි, ම්ඳචි්චඞන විඡ්ඡාණඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”

“ංඛායනිකයෝකධෝ අනිතයි, න්තීයණවිඤ්ඤාණ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් න්තීයණ විඡ්ඡාණඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි)
“ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි, න්තීයණ විඡ්ඡාණඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”

“ංඛායනිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ, තදායම්භණවිඤ්ඤාණ් නිකයෝකධෝ අනිච්කචෝ”
(ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ සවේතුසන් තදායම්භණ විඡ්ඡාණඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ සි )
“ං්ායඹන්සග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි, තදායම්භණ විඡ්ඡාණඹාසග් නිරුද්ධ ීමභ නිතයි. ”

ඹනුසන් මුලින් ඝක්ෂුද්ාරි භවා කුර චිත්ත ීමථිඹක් අර්ජනා ය එහි
්මඟ සිත් අර්ජනා සොට ඒ වා සවේතු – පර ඳරි්රව ය, එභ සවේතු –
පරඹන්හි බං ්බාඹත්, නිතය ්බාඹත් භනා භාධිඹකින් දැ සඵෝධ
යත යුතුි. නතුරු සම් අායඹටභ සභභ ්මඟ සිත් වා සවේතු
පරඹන්සග් බං ්බාඹ දුක් ලසඹන් ද, නාත්භ ලසඹන් ද ඳරි්රව ශ
යුතුඹ.
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ඳසු සම් යුරින්භ ඝක්ෂුද්ායසේ ඈතිරි චිත්ත ීමථීන්හි ද ්මඟ සිත් වා
සවේතු පරඹන්සග් බං ්බාඹ ද ඒාසේ නිතය, දුක්, නාත්භ ්බාඹන් ද
ඳරි්රව ශ යුතුි. ඈන් නතුරු ද්ාය සඹහිභ, කු්ප, කු්ප ලසඹන් සිඹලු
චිත්ත ීමථීන්හි ්මඟ සිත් වා සවේතු පරඹන්සග් ියඳි ියඳී විනාල න බං
්බාඹත් ඒාසේ නිතය, දුක්, නාත්භ ්බාඹන් ද භනා සිහි නුණින්
දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ.
නතුරු සභසේ “විඤ්ඤාණ ඳච්චඹා නාභරඳං” අීර ලසඹන් ඳතින
සභභ ඳින්චඝ මුප්ඳාද ක්රභසඹහි “ජාති ඳච්චඹා ජයා භයණං....” ඹන සොට
දක්ාභ ඒ ඒ තැන් රට දාශ අායඹට සවේතුපර ධ්මත් එකින් එ ද සඳොදුසේ ද
සිදුන ඒාසඹහි බං ්බාඹත්, ඒාසේ නිතය, දුක්, නාත්භ ්බාඹත්
භනා සිහි නුණින් දකිමින් ඳරි්රව ශ යුතුඹ. සභහිීර ද්ාය ලසඹන් ම්භශූනඹ
ශ යුතු සොට් රීර ේ ද්ායඹන්හි කුර – කුර ලසඹන් දාශ සිඹලු
චිත්ත ීමථීන්හි චිත්තක්ෂණඹක් ඳාා ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ. එවිට ඳින්චඝ මුප්ඳාද
ඳශමු ක්රභඹ නු ද “බංගානුප්නා” ම්භශූනඹ ශා න්සන් ඹ.
තද ඝත්තාිාායසඹන් ද, රඳ ත්ත, රඳ ත්ත ම්ඵන්ධසඹන් ද
ං්ායඹන්සග් ියඳී ියඳී විනාල න බං ්බාඹ වා ඒාසේ තෘරක්ෂණ
්බාඹ ම්භශූනඹ කිරීසභන් විදර්ශනා ඤාණඹන් ඩාත් තීව්රය න ඵ දත යුතුඹ.
සම් පිිසරට ං්ායඹන්සග් ියඳීභ තුින් ඒාසේ විනාල ීම ඹාභ පට
යත් සඹෝගීන් වන්සේට බංානුඳ්නා පට විභත් භග “බඹ” අීර
විදශූනා ඡාණ පඵර ීම ං්ායඹන් සසයහි භැිවවත් ඵක් ඊඳදනා
“ංඛාරුකඳක්ෂා ඤාණඹ” ඳවශ න්සන්ඹ. (සභභ බංානුඳනා විදශූනා
සඹෝගීන් වන්සේ තුශ ඵරත් ඳතී නම් සභහිීර භාර්ගපර චිත්තඹන් ද
ඊඳදාලිඹ වැකිඹ. සභඹ යා ඳතින්සන් බංානුඳ්නා භතඹ.)
එඹ සසේ වු ද බංානුඳ්නා ඵරත් ය ත් සඹෝගීන් වන්සේට
නාභ රඳඹන්සග් නිසයෝධඹ යමුණු ීමභ ධ්මතාඹකි. නාභ රඳඹන්සග් නිසයෝධඹ
ඹනු, බංානුඳ්නා පට ්ථාසේ ඹම් රඳඹක් සවෝ නාභඹක් ියඳීභ
නුඳ්නා යමින් සිිනන විට එභ රඳඹ සවෝ නාභඹ ක්රභක්රභසඹන් සියුම් ීම
තුරුදවන් ීම ශනයතාඹ පට සමින් රැසඵන විසලේභ භාධිඹකි. සභභ
භාධිඹ සඳය ැඩ රඳ, රඳ ධයාන භාධිඹට ද ඩා පඵර භාධිඹකි. ඹම්
සඹෝගීන් වන්සේ නභට සභභ නාභ රඳ නිසයෝධඹ සවත් නාභරඳඹන්සග්
ශනයතාඹ යමුණු සේ නම් එභ භාධි ාරඹ ක්රභක්රභසඹන් ධි්ඨාන සොට
ිවක් ය ත යුතුඹ. ඳශමු විනාය  ඳව, දවඹ ඹන ක්රභඹට ඳැඹක් සදක් සා
මුත් සභභ භාධිඹ ඳැැත්ීමභට වැකි න යුරින් එඹ සී යත යුතුඹ.
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සභසේ සභභ භාධිඹ පඵර ඳතී නම්, ඈන් නතුරු රඳඹන්
නුඳ්නා යමින් සභභ ශනයතාඹ සවත් රඳඹන්සග් නිසයෝධ භාධිඹ
රඵාසන ඳැඹක්, සදක් දක්ා එඹ ඳත්ා ැනීභට වැකි න යුරින් ශී
බාඹට ඳත් යත යුතුඹ. ඳසු නාභ ධ්මඹන්ද එක් ඳාා නුඳ්නා යමින්
සභභ ශනයතා භාධිඹ රඵාසන ශී ඵට ඳත්ය ත යුතුඹ. තද ඳින්චඝ
මුප්ඳාද ඳඡ්ඝ්න්ධ ක්රභසඹන් ද, ඳින්චඝ මුප්ඳාද ඳශමු ක්රභසඹන් ද, රඳ
ත්ත ක්රභසඹන් ද, රඳ ත්ත ක්රභසඹන් ද, ඝත්තාිාාය ක්රභසඹන් ද
සභභ ශනයතා භාධිඹ රඵාසන ඒා භනා සර ශී ඵට ඳත්ය ත යුතුඹ.
සම් අායඹට නාභ රඳඹන්සග් ශනයතාඹ සවත් නිසයෝධඹ පට සමින්
රැසඵන භාධිඹ ශී ඵට ඳත් යසන එභ භාධි ්ථාසේ රඳඹන් සියුම්
සවෝ ඳැතුනා ද ඹන්න අර්ජණා සොට ටවා ත යුතුඹ. තදුයටත් සභභ
භාධිඹ පට ය ැනීභ පිණි එ එ ධයාන භාධිඹකින් නැඟී සිට ඒාසේ
ආති නාභ ධ්ම නුඳ්නා යමින් සභභ භාධිඹභ රඵාසන සඵොසවෝ ාරඹක්
ශී බාඹට ඳත් යත යුතුඹ.
සම් යුරින් සභභ භාධිඹ පඵර ඳතී නම් සභභ නුඳ්නා තුින්
සොඳභණ සසර් පභාණඹක් පහීණ වූාද ඹන්න සඵෝධ ය ැනීභ පිණි
සිඹලුභ කු්ප චිත්ත ීමථි ගු රට නු එකින් එ ඹිත් නුඳ්නා ශ යුතුඹ.
සභභ කු්ප සවත් සසර් තුරුදවන් ීමසම් ීර ිවේඨි, විචිකි්චඞා කු්ප
නුඳ්නා සනොසේ නම් ඳශමු භාර්ග ඤාණඹ සඵෝධ ීම තිියඹ වැ. (සසේ
සතත් සභඹ සිඹ දව් ය සභසනහි ය ටවා ත යුතුඹ.) සරෝබ, ද්සේඹන්සග්
තුනී ීමභත් ඈ්ා , භ්චඝරිඹ, කුක්කු්චඝඹන්සග් පට ීමභක් ීම නම් කදන භාර්ග
ඤාණඹ සඵෝධ ීම තිියඹ වැ. සරෝබ, ද්සේඹන් ම්පර්ණසඹන්භ තුරුදවන් ීම
නම් කතන භාර්ග ඤාණඹ සඵෝධ ීම තිියඹ වැ. රඳ යා, රඳ යා, භාන,
ඊද්ධ්චඝ, වි්ඣඟා සවත් සභෝවඹ ම්පර්ණසඹන්භ තුරුදවන් ීම නම් තය න භාර්ග
ඤාණඹ සඵෝධ ීම තිියඹ වැ.
සසේ සතත් සම්ා සිඹ දව් ය සභසනහි සොට තභා රඵාත් තත්ඹ
ටවා ත යුතු සේ. විසලේසඹන්භ සභහිීර ැශකිඹ යුත්සත් සභභ බානා ක්රභසේ ීර
“භර්ගපර වා ෑඹම් යනාට ඩා සිත කිිින යන සසර් ධ්මඹන් ඈත් ය
ැනීභට ඊත්වාත් විඹ යුතු ඵ ටවා ැනීභ ි”.

443

 උඳකද්ල
බංානුඳ්නා ඹනු නාභ - රඳ ඳයභාේථ ධ්මඹන්සග් ඹ, ඹ, සේද,
නිසයෝධ ්බාඹභ, සවත් ක්ෂණි නිසයෝධඹභ දකිමින් සිිනන තත්ඹකි. සභහිීර
ං්ාය ධ්මඹන් සේසඹන් ක්ෂඹ න ඵ, ැඹ න ඵ, ියඳි ියඳී විනාල න ඵ
භනා දැ ත වැ.
ං්ායඹන් නාහි ියඳි ියඳී විනාල ීම ඹි. ඒා සිහි යන ඡාණඹන් ද
එසේභ ියඳි ියඳී විනාල ීම ඹි. යන ක්රිඹාන් ද එහිීර ඳවශ න සිත් ඳයපුය ද
සනොනැතී සේසඹන් විනාල සේ. එසභන්භ තීත, නාත ර ං්ායඹන්භ
ියඳි ියඳී නිරුද්ධ ීම ඹි. නමුත් ියසන ැනසන ත්සඹක්, පුද්රසඹක් නැත.
ං්ායඹන්භ ියසත්, භැසයත්, නිරුද්ධ සත්. එන් වූ ං්ායඹන්භ මි න්
කිසික් මුළු තුන් සරෝසඹහිභ නැත. එඵැවින් සිඹලු ං්ායඹන්භ නිතයඹ,
දුaඹ, නාත්භ ඹැි රකිරීභට, සනොආ්පභට, තවැරීභට සුදුසු සද්්පඹ.
ං්ායඹන් නාහි ඒාසේ ධ්මතාඹ නු තත්ඳයඹට සනොසඹක්
සෝින රක්ෂ ාය ණන් සේසඹන් ඈඳිව ඈඳීර, ියඳි ියඳී ඹි. බං ඡාණ
්ථාසේීර එඹ ඩාත් පට, සේත් ැටසවනුසේ එහිීර ඳතින සිහි නුණ
ඈතා සක්ෂභ නිි. එඹ ං්ායඹන් තු පෘති බං ්බාසේ සේඹ ැය 
ීමභක් සනො ඳරි්රව යන සිහි නුසණහි ිවයුණු ි.
සභහිීර ං්ායඹන්සග් මුර, භැද සනොසඳනී සෝ  වූ බංඹ විතයක්
යමුණු නු ආත. එවිට එභ නාභ – රඳ ඳයභාේථ ්බාඹ තුශ ත්සඹක්,
පුද්රසඹක් සනොදැ ඒ සිඹ්පසරහිභ ියඳි ියඳී ැනසී ඹෑභ විතයක් විදශූනා
නුණින් දැත වැ. එවිට මු්ප යමුණ පට ඵැවින් තභන් බානාසන්
පිරිහී ආතැි ආතැම් විට ැ ඳවශ විඹ වැ. එන් ්ථාන්හි ීර
විසලේසඹන්භ ගුරු ඊඳසද් ලය සේ. බංානුඳ්නාසේ ීර ඊදඹ – ඹ සදකින්
“ඹ” ඩාත් පට න ඵැවින් ඊදඹ සසයහි ආති ඊනන්දු හීන නු ආත.
සභහිීර ං්ායඹන්සග් ආතිීමභට ඩා නැති ීමභභ පට සේ. එවිට “බංග ඤාණඹ”
ඊදා සේ. තද නැසන සුලු, ියසන සුලු, ැනසන සුලු සභඹ දු ඹැි නුණින්
ඳැවැ ඳැවැ ්ඳේල යමින් බං ්බාඹභ දකිනුසේ, නැසන සුලු
ං්ායඹන් සසේ කිසිසේත් සනො ආසරන්සන්භ ඹ.
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සිඹලුභ ං්ායඹන් තෘරක්ෂණාාය දකින විට ඔහුට කිසි තැන
ආලීභක්, ැී භක් ආති සනොසේ. එඹ ංාරුසඳක්ා තත්ඹ ි. සභඹ නාහි
“කුභක් වුත් ම් නැත”, ඹනුසන් ං්ාය සිඹ්පර සනොශා වැරීභක් සනො
ං්ායඹන්සග් නිතය, දුක්, නාත්භ ඹන අීරන ආලීසභන් – ැී සභන්
සතොය දකින ඵකි. සභභ ං්ායඹන්සන් මිීරභට, ඒාසේ ියඳීභභ යමුණු
සොට එහි තෘරක්ෂණාායඹ භනා ම්භශූනඹ ශ යුතුඹ. එවිට නාභ – රඳඹන්
තුශ ඳයභාත්භඹක් නැති ඵ විසලේසඹන් භ සඵෝධ නු ආත.
ං්ායඹන් නාහි ිවඹ බුබුශක් සේ, ිවසේ ආඳි ඈයක් සේ, ඈඳිටුක් භත
තැබූ ඵ ආටඹක් සේ, විදුලිඹක්, මිරිඟුක්, සඳණ පිඩක් සේ, දුඵර ඵඳුනක්
ියසදන්නා සේ, ළු දුවිලි විසිසයන්නා සේ, කිසිදු වයඹක් සනොභැති
ර්වාායසඹන්භ ියඳී විනාල ීම ඹන්සනෝ ඹ. නාභ, රඳ - සවේතු, පර ධ්මඹන්සග්
සභභ බං ්බාඹ විදශූනා ඡාණසඹන් භනා දැ දැන න්නා විට ඒා ැන
ඵරත් ශකිරීභ සවත් නිබ්බිදා ඳවශ සේ. එවිට ං්ායඹන් සසයහි
ඳතින තණ්වා දුරු නු ආත. සභහිීර තීතසඹහි ද සභසරසින්භ ං්ායඹන්
සනොනැතී ියසදමින්, ැනසමින් ඳැතුන ඵත් , නාතසේ ීර ද සම් ක්ෂණි
නිසයෝධඹ සනොසිීර ඳතින ඵත්, සඹෝගී භනට තිවන් ා ිවනු ආත.
ං්ායඹන් නම් සභසේ ියසමින්, නිරුද්ධ සත්, තභ ඳඡ්ඝ්න්ධඹ ඳභණක්
සනො මුළු තුන් සරෝසඹහිභ ඹථා ්බාඹ නම් සභඹ ඵ පතයක්ෂ යි.
සභහිීර ්ඨ සරෝ ධ්මතාඹන්සන් ම්ඳා සනොන, සනොස්පසන සිතක්
සඹෝගීන් වන්සේ තුශ ආති සේ.
බං ඡාණඹ ආතුලු එහි සිට ඈවශ විදශූනා ඡාණඹන් තුශීර
ං්ායඹන්සග් ියඳීභභ ඳභණක් පට නු ආත. එභ ඡාණඹන් ද තෘරක්ෂණඹට
නැගීභ සවත් ඳින විඳ්නා භගින් ඒ ැන ද ආති සියුම් ආලීභ සවත්
නිාන්තිඹ දුරු යත වැ. එවිට ිබ්ඣඟා සදෝභන් සදකින් සතොය වූ ප්රඵර
උකප්ක්ෂාක් ආති සේ. ං්ායඹන්සග් බංඹ තෘරක්ෂණාාය ම්භශූනඹ යන
විට තුන් ්පහි න්තාන සදසහි එක් ති් භූමි තරඹන්සග්භ ද ර විල්සේභ ද,
ඊඳාදාන ශ යුතු කිසිභ තැනක් සනොදකිනු ආත. එවිට ඒ සිඹ්පරන්සන්භ මිඳීසම්
ැභැත්ත ඳවශ නු ආත. සභසේ සිඹලු ං්ාය තඹන්සග් ියඳීභ නම් වූ බංඹ
දකින සඹෝාඝයඹාසග් බංානුඳ්නා ඡාණඹ ඵරත් සේ. එභගින් විසලේ
අනිලං ටක් ද රැසඵනු ආත.එනම්, බ ිදට්ඨිඹ ඹටඳත් වීභ, ජීවිත ආලා දුරු
විභ, නියතුරු බානානුකඹෝගී වීභ, විසුද්ධාජී ඇති ඵ, ඵාහිය කද් ගැන උනන්දු
කනොවීභ, නිර්භඹතාඹ, ඉසීභ, සුසිල්ත් ඵ, අයති යති භැඩලීභ ඹනුසනි.
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ං්ාය ධ්මඹන්සග් ඳයභාේථඹ දක්ා ඹථා ඳරිිව විනිවිද දැකිඹ වැකි
ඡාණඹ “අම්කභෝව ඤාණඹ” නම් සේ. සභහිීර ං්ායඹන්සග් ැඵෑ තත්ඹ
ා සිිනන විදයා ඳටරඹ ඈත් සමින්, ඒාසේ ආති තතු ඳැවැිවි න විට
සසර් රට සිත තුශ ඈඩක් නැති සේ. එභ සිත නිනටභ සඹොමු සේ.
සභභ බංානුඳ්නා ද තය ඈරිඹේසේීරභත්, ෑභ ඈරිඹාඳථ,
ම්ඳඟඡ්ඡ ්ථාීර භත් නිතය බාවිතා ශ යුතුඹ. එවිට තීතානාත –
ේතභාන ඹන ාරතසඹහිභ ද, අධයාත්මි – ඵාහිය ලසඹන් ද, එක් ති් භූමි
තරඹන්හි ද, ර විල්සඹහිභ ද, නාභ,රඳ - සවේතු, පර ඹන සිඹලුභ
ං්ායඹන්සග් බං ්බාඹ (ියඳි ියඳී විනාල ීමභ) වා එහි තෘරක්ෂණඹ භනා සේ
විනිවිද දැත වැකිඹ. භනා ඈසීසභන් සභසේ බානා යන විට විදශූනා
බානා ඡාණ භගින් ං්ාය ධ්මඹන් නිරුද්ධ ීම තභ සිතට “අංඛත නිවූාණ
ධාතු” යමුණු නු ආත. එවිට සරොවුතුරු භගපර නින් සු සඵෝධ නු ආත.
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කෝශා ාය භවා විදර්ශනා ඤාණ
විදශූනා ඡාණඹන් ැන ඹම් සුතභඹ දැනීභක් ආති යසන සිී භ
පසඹෝඟනත් ඹ. නමුත් සම්ා දැන ඊත්ම් භත සනො බානා බයා,
භනසිායඹන් භගින්භ තභන් තුශ ආති යත යුතු විසලේිතත වූ භානසි
තත්ඹන්ඹ. භාර්ග – පර – නින දක්ාභ ැී  ආති සම් ඡාණ ලක්තීන් ඒ ඒ
සඹෝගීන්සග් බානාන්හි ගුණාත්භ ඵ නු ඳවශ නු ආත.

1. නාභ රඳ ඳරිච්කේද ඤාණඹ
නාභ ධර්ම වා රඳ ධර්ම කන් කන් ලකඹන් දැ ගත වැකි ඤාණඹ නාභ
රඳ ඳරිච්කේද ඤාණඹ නම් කේ. (සම් ැන ැය දුය වි්තය රඳ ්ම්ථාන ,
නාභ ්ම්ථාන වා රක්ෂණ යාීර සොට් ලින් දැ ත වැ.)

2. ඳච්චඹ ඳරිේගව ඤාණඹ
නාභ – රඳ කවත් ං් ායඹන් දවා ව කවේතු ධර්භඹන් කන් කන්
ලකඹන් දැ ගත වැකි ඤාණඹ නාහි ඳච්චඹ ඳරිේගව ඤාණඹ නම්
කේ.(සම් ැන ැය දුය වි්තය ඳින්චඝ මුප්ඳාද ඳංඝභ වා ඳශමු ක්රභඹ ඹන
සොට් ලින් ද රක්ෂණ යාීර සොට් ලින් ද දැන ත වැ.)
(නාභ, රඳ – සවේතු, පර ධේභඹන්සග් රක්ෂණ, ය, ඳ්චචුඳේඨාන, ඳදේඨානඹන්
ම්භශූනඹ කිරීභ තුින් සභභ ඡාණ සද ඩාත් ම්පර්ණ සේ.)

3. ම්භර්ශන ඤාණඹ
 ර ං් ායඹන්කේභ ත්රිරක්ෂණ ්බාඹ දැන ගන්නා ඤාණඹ නාහි
ම්භර්ලන ඤාණඹ නම් කේ. එනම්, ාරතසඹහිභ න්තාන සදසහිභ
බතසඹහිභ සිඹලුභ නාභ, රඳ – සවේතු, පර ධ්මඹන්සග් නිතය, දුක්,
නාත්භ ඹන ්බාඹන් ආති ැිනසඹන් නුණින් සභසනහි කිරීභි.
මුලින් අඹාසඹන් සභන් ං්ායඹන් තෘරක්ෂණසඹන් යුක්ත ඵ
ම්භශූනඹ ශ ද ඳසු නියාඹාසඹන් සභන් එඹ ැටසවේ. (සම් ැන
ැය දුය වි්තය විදශූනා සොටsන් දැ ත වැ.)
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4. උදඹ ඹ ඤාණඹ
ං් ායඹන්කේ ඇතිවීභ - නැතිවීභ දැ ගත වැකි ඤාණඹ ි. එනම්,
ං් ායඹන්කේ කන් වීභ දැකීකම් ඤාණඹ නාහි උදඹ ඹ ඤාණඹ
නම් කේ. නාභ, රඳ - සවේතු, පර ඹන ර ං්ායඹන්සග් ලුතින් වට
ැනීභත්, ඊඳන් ං්ායඹන්සග් ියඳී ඹෑභත්, ඹන ඹථා ්බාඹ ඊතුයන
ඵත් වැිඹක් සේ සභහිීර පතයක්ෂ සඹෝගීන් වන්සේට පට නු ආත.
ංගා ඟරඹක් සේ, පීරඳාසරෝඹක් සේ, ඳයම්ඳයා ලසඹන් ඳතින නාභ
රඳ න්තතිඹ තුශ ක්රිඹාත්භ න සක්ෂභ වූ සේත් වූ ඊප්ඳාද
නිසයෝධ්බාඹ සභහිීර භනා සඵෝධ ය ත යුතුඹ . මුලින් රඵන
ඊදඹ – ඹ ඡාණඹ දවිධ ඊඳක්ස්පලඹන්සන් පිරිසිදු න තය
නතුරු එභ ඊඳක්ස්පලඹන් විනිේමුක්ත වූ විට එහි ඹථා ්බාඹ භනා
දැත වැකි න සර පිරිසිදු ඊදඹ ඹ ඡාණඹ ඳවශ සේ. ඊදඹ ඹ
ම්භශූනසේ ීර නිතයාීර රක්ෂණතඹ ැන තීයණාත්භ සඵෝධඹක් ආති
සේ. තෘරක්ෂණඹ සුද්ධ ීමභට ඊදඹ ඹ ද , ඊදඹ ඹ ඡාණඹ සුද්ධ ීමභට
තෘරක්ෂණඹ ද සවේතු න්සන්ඹ.

5. බංගානුඳ්නා ඤාණඹ
ං් ායඹන්කේ ව වා බිින බිඳී ඹන ආ ායඹභ දක්නා ව ඤාණඹ නාහි
බංගානුඳ්නා ඤාණඹ නම් කේ. සභහිීර ඊදඹ - ඹ ඡාණඹ ිවයුණු න
විට ං්ායඹන්සග් ආතිීමභ ඈක්භා නැතිීමභ භ පට සඳසන්. එවිට
ං්ායඹන්සග් උත්ඳාදඹ, ඨිතිඹ, ප්රෘත්තිඹ, කවෝ නිමත්ත යමුණු සනොීම
බංඹ සවත් නිසයෝධඹභ යමුණු සේ. ඊදඹ ්බාඹ යමුණු කිරීභට
ාරඹක් නැති නිා ඈඳීරභ තවැය ියඳීභභ යමුණු යි. එවිට ැසි සින
ශ ඟරාලඹක් සේ, ගිනි ඵර ඵ ආට, තර ආට පුපුයන්නා සේ,
ඊතුයන ඵත් වැිඹ ිවඹ බුබුළු ියසන්නා සේ ං්ායඹන්සග් සේදඹභ
විදශූනා ඡාණඹට සෝඝය සේ. ාරතසඹහි, බතසඹහි, න්තාන
සදසහි, නාභ - රඳ ංයාත ර ං්ායඹන් භ සභසේ ියඳි ියඳී
නිරුද්ධ න තය ියසන ත්සඹක් - පුද්රසඹක් - අත්භඹක් නැත.
බං ්බාසඹන් යුතු වූ ඵැවින් සනො ආලිඹ යුතු සම් ං්ායසඹෝ නාහී
ියඳි ියඳී ඹන ඵැවින් නිතය ඹ. ියඹ සන සදන ඵැවින් දුක්ඹ. තභ
ගසඹහි සනොඳතින නිා නාත්භ ඹ. එඵැවින් ර ං්ායඹන්
සසයහිභ රකිරීභට, සනොආලීභට, තවැරීභට, මිීරභටභ සුදුසු
න්සන්භඹ.
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6. බඹතුඳට්ඨාන ඤාණඹ
අතයක් නැති බිකන ඵැවින් ං් ායඹන් ව ාන්තකඹන්භ ඵඹක්
වැටිඹට දක්නා ඤාණඹ නාහි බඹතුඳට්ඨාන ඤාණඹ නම් කේ. ර
ං්ායසඹෝභ නාහි ගිනි ඵර ඵ ආට පුපුයන්නා සේ තයක් නෑය
ියඳි ියඳී ඹන ඵැවින් ඒ සිඹ්පරභ දුක් ඵ ැටසවේ එවිට සිඹලු
ං්ායඹන්භ තිලින් ියඹඟන ඵ සභභ විදශූනා ඡාණඹට සඵෝධ
නු ආත. “තීත ං්ායඹන් ද නිරුද්ධ විඹ. දැන් ේතභාන ං්ායඹන්
ද නිරුද්ධ සමින් ඳතී. භතු නාත ං්ායඹන් ද ඒාන්තසඹන්භ
නිරුද්ධ සේභ ඹ”, ඹන භනසිායඹ ඳත්න විට මතාලීන ර
ං්ායඹන්භ භවා නේථාරී බඹාන, සද්්පභ සර ැටසවේ.
එඵැවින් සභහිීර ැඳ ඹැි ්පරා ැනීභට කිසික් නැති ඵැවින් වවු
වයණක්, පිියණක් නැති තභා නාථ වූකු සේ ැටසවේ.
බඹතුඳේඨාන ඡාණ ්ථාසේීර සඹෝගීන් වන්සේට සම් නාභ රඳ
ංාත ර ං්ාය සරෝඹභ ඟාති, ඟයා, භයණාීර නන්ත දුක් සන
සදන ඵැවින් ඒ සිඹ්පරක්භ “ගිනි ත් සඹක් සේ, සවොරුන් ආති ඳායක්
සේ, නින් න තුමක් සේ , මිනී න යකුන් හිත ගුවාක් සේ,
පිාඝ නයඹක් සේ, ගිනි ඟුරු රක් සේ, ය රක් සේ, කිඹුරන් න
ගක් සේ , දරුණු තුන් ආති නඹක් සේ , යුධ පිිනඹක් සේ, සොසවොන්
ියභක් සේ ” ැටසවනු ආත. සභඹ ඳිනක සිසත් වටන්නා වූ බඹක් සනො,
තුන් ්පහි ර ං්ායඹන්සග් බංඹ ම්ඵන්ධ සිසත් ඳවශ න
තීයණාත්භ නුණකි. “ශභසඹකු ගිනි ඟුරු රක් දුටු විට ඔහුට ද්සේඹ
හිත ියඹක් වට නී. ැය හිිනඹකු ඇතින් ගිනි ඟුරු රක් දකින විට සභහි
ඹසභක් ැටුසණොත් භයණඹ සවෝ ඒ වා භාන දුට ඳත් සේ ඹැි ඹන
භවා අීරන දැ ියඹක් වටනී. ” සභහිීර කුඩා දරුසකුට සේ සනො
ැය හිිනසඹකුසග් සිසත් ආති වූ ්බාඹක් ැනි බඹට සභඹ දශ
ලසඹන් භ ශ වැ. නාභ රඳඹන්සග් ියඳීභ නිා ආතින සම් බඹ
්බාඹ ාභානය ඟනඹාට සනොැටසවේ. ඔවුන් විසින් නිතය වූ
ං්ායඹන්භ තණ්වාසන් රැ් යමින් ය දුසන් දුට ඳත් සේ.
බඹතුඳේඨාන ඡාණඹ නිතය නුඳ්නා ශ යුතු නමුත් එභ බඹ
්බාඹ ිවට ඳැතුසනොත් එඹ ඈිවරි භනට ඵාධාකි.
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7. ආදීනානුඳ්නා ඤාණඹ
ං් ායඹන්කේ භවත් ව ආදීන (කදෝඹන්) කනොකඹක් ආ ායකඹන් දැ
ගත වැකි ඤාණඹ නාහි ආදීනානුඳ්නා ඤාණඹ නම් කේ. ර
ං්ායඹන්සග්භ ියඳි ියඳී ඹන සන් න ්බාඹ සනොැශැක්විඹ වැකි
ඵැවින් ඒා කිසිභ අනිලංඹක් නැති, අීරන යාශිඹක්භ ඵ සභභ
අීරනානුඳ්නා විදශූනා නුණට ැටසවේ.
ං්ායඹන්සග් ැසඩන, ියසන, ැනසන, ්ථීය, ාය, අීර යණ
ඵද, නන්ත දුක් සන සදන ඵ ද, ඳඡ්ඝ්න්ධඹභ ඟාති – ඟයා – යාධි
– භයණාීර ..... සනොසඹක් දුක් රට ඵඳුන් න ඵ ද, නාය්ෂිත ඵ ද,
නිරු ඵ ද, ඒාසේ අීරනසඹෝ ඹ. ය පුයා ං්ායඹන්සග් ියඹට
පිහිටන කිසික් තුන් සරොභ සනොභැති ඵ ද, අ්ාද යහිත ඵද,
ං්ායඹන්සග් ගුණ සවත් අීරනඹන් ඹ. එඵැවින් සභහි ීර
ං්ායසඹෝ නාහි නි – සඳොසශොං අීර තුන් සේ, ඩු ත් ඳ්ප
සවොරුන් සේ, ඩුක්, සරඩක්, ඊරක්, රැේ ගින්නක් සේ ඒාසඹහි
බඹාන අීරනඹන් යමුණු නු ආත. සභසේ ං්ාය යාශිසඹහි අීරන
ඹි ඹි සභසනහි කිරීභ තුින් ඳඡ්ඝ්න්ධ ංයාත සරෝසඹහිභ,
එක්ති් භූමි තරසඹහිභ ආලීම්, ඵැීරම්, පාේථනා තඵා ැනීභට, රැඳී සිී භට
කිසි තැනක් නැති ඵ ඳැවැිවි සඵෝධ නු ආත.

8. නිබ්බිදානුඳ්නා ඤාණඹ
 ර ං් ායඹන් ක කයහි ශකිරුණු ්බාකඹන් ඳවශ න විදර්ශනා
ඤාණඹ නාහි නිබ්බිදානුඳ්නා ඤාණඹ නම් කේ. තිවන් ආලුම් ශ
ං්ායඹන්සග් ැඵෑ අීරන පතයක්ෂ ීමභ නිා ඒා ැන ශකිරී,
එඳාන තත්ඹට සභහිීර ඳත්සේ. ං්ායඹන්සග් සනොසඹක් අීරන ඹි
ඹිත් දකින විට තුන් බසඹහි ද, සිේ සඹෝනිසඹහි ද, ඳඡ්ඝ තිසඹහි ද,
ප්ත විඡ්ඡාණ්ඨිතිසඹහි ද, න ත්තාාඹන්හි ද, සිත වැකිසරි,
ඳැකිසශි, ැතිසයි, සනොඳැතිසයි. භැදවත් ඵ සවෝ පිිකුරක් පිහිටි.
තභන් තිවන් ආලුම් ශ ං්ායඹන්සග් සඵොසවෝ අීරන පුර පුරා
භනසිාය කිරීභ තුලින් සම් ං්ාය කඩු නිා තීතසේ ීර නන්ත දුක්
වින්සදමි, නාතසේ ද සඵොසවෝ දුක් විීරභට සිදු සතැි ං්ායඹන්
සසයහි ශකිරීභ ආතිසේ.
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“චිතකට ඳර්වත ඳාදසඹහි සිංව පඳාතාීර ප්ත භවා වි්පහිභ ආලුම් යන
්ර්ණ යාඟ වංඹා, ඳවිත වූ ැසඩෝප ම් සදොය ය සශහි සිත්
සනොරන්නා සේ, සඹෝගී ්ර්ණ වං යාඟඹා ද භනා දක්නා රද අීරන
ආති බංකුය මතභූමි ං්ාය කනඹ නම් වූ ය සශහි සනො ආස්ප.
ප්ත නුඳ්නා බානා භූමිසඹහිභ තුිනන් සිත් රි”. සිංව යාඟඹකු
යන් කඩු දැමුත් එහි සිත් සනො රි. භාළුකු ිවසඹහි මි සොඩියභට
සිත් සනොරි . එසභන්භ සභහිීර සඹෝගීන් වන්සේට ද බතසේ
කිසිතැන තුටක් නැත. ං්ාය සරෝඹ ැන ශකිසයි. සනො
රි. සනොරැසි. සනොඵැසි. ඊටලී සි. ඒාසඹහි
තෘරක්ෂණාායඹ ඩාත් පතයක්ෂ න විට ං්ායඹන් ැන සප්ක්ෂාන්
ත්වැය ඒා එඳා ීම බානාසහිභ තුිනන් සිත් රි. (සභහිීර ආතැම්
සඹෝගීන්ට ගුරුරුන්, ැය හිිනඹන්, භටවන්, බානා, ැන ඳා
ශකිරීභ, එඳාීමභ ආතිසේ. තවැරීභට සිත් සේ. එඵැවින් සභහිීර නිතයභ
සිහි නුණින් ගුරු ඊතුභන්සග් ආසුයභ රැියඹ යුතුි.)

9. මුඤ්චිතු භයතා ඤාණඹ
 ර ං් ායඹන්කගන් මදීකම් ැභැත්ත හිත ව විදර්ශනා ඤාණඹ
නාහි මුඤ්චිතු භයතා ඤාණඹ නම් කේ. බතසඹහිභ සිඹලු බ, සඹෝනි,
ති, ඨිති, ත්තාා ඹන සිඹලුභ ං්ායඹන් සසයහි වූ තිලඹ
ශකිරීභ නිා ඒ කිසික් භත ඵැඳී සිිනඹ සනොවැකි ඵ ැටහීසභන් ඒ
සිඹ්පරන්සන්භ නික්ීටභට, මිඳීභට සභහිීර දව් ආති සේ. ං්ායඹන්
තු තෘරක්ෂණ ්බාඹ භනා පට න විට නාත ඳැතුම්, අලා,
ඵරාසඳොසයොත්තු තවැය ඈන් ඈත් ීමභටභ සිත නැසභනු ආත. “මඹ
ඩාසන සභන් නඹට ඳනින්නට මුළු සයභ සඹොදාසන ිවන කුළු
සොනකු සේ” සඹෝගීන් වන්සේ ද සභහිීර ං්ායඹන්හි නියන්තයසඹන්භ
සිදුන බං්බාඹ දකින විට ව වාභ ඈන් මිීරභ ට සය දයණු ආත.
ං්ායඹන්සන් මිඳීභභ වැය දුකින් ැරීමභට න් ක්රභඹක් නැති ඵ
සභහිීර ද සඵෝධ නු ආත.
තද සභහිීර සඹෝගීන් වන්සේසග් සිත ං්ායඹන් සසයන් වැකිසරන
තය යඟ , සිටු, සද්, රව්භ ම්ඳත් ැන ද සිත සනො ආස්ප. දැරට වසු වූ
භකු සේ , කඩු ල ිකුකුශකු සේ , පූ මුඹට න් භැය ඹකු සේ,
භරඹට වසු වූ මුකු සේ, භසේ එරුණු ආසතකු සේ, රුඬ මු ත
නාඹකු සේ සඹෝගීන් වන්සේට ද සිඹලු ං්ායඹන් එඳා ීම ඈන්
මිීරභටභ ැභැත්ත ආති සේ . එවිට සභභ මුඡ්චිතුභයතා ඡාණඹ ඊඳීර.
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සභහිීර තභන් ඵන්ධනඹට වසු ීම ආති ඵත් ං්ායඹන්සන් තභන්ට
නපුයක් න ඵත්, එඵැවින් ඈන් ඈත්ීමභටභ සුදුසු න ඵත් ැටසවේ.
“ඊ්ණසඹන් ඳවයන රද්දකු සීතර ඳතන්නා සේ ංාය ේටසේ ීර යාාීර
එසොසශෝ භවා ගින්සනන් දන සඹෝගී සතසම් ඒ ගින්න ංසිදුන
නිර්වාණඹභ පාේථනා යි”. (සභභ තත්සේ සිිනන ආතැම් සඹෝගීන්ට
ආතැම් විට බානා යමුණින් ඵැවැය ීමභ, වනඹ, තභ ඩුඳාඩු ඵහුර
දැකීභ, සිවුරු පිරිය සන් කිරීභ, ඳර්ය්යංසඹන් නැගිට ඹෑභ ැනි
තාාලි විඳරිත දව් ඳවශ ීමභ විඹ වැ. ආතැම් විට ඒ තුින්
බානා ද පිරිහී ඹා වැ. එඵැවින් සභහිීර ඩාත් සිහි නුණින්, ධි්ඨාන
ඵර පිහිටුා ගුරු ආසුසේභ බානා යසන ඹා යුතුඹ.)

10.

ඳටිංඛානුඳ්නා ඤාණඹ

ං් ායඹන්කගන් මදීභට උඳාඹක් කර ත්රිරක්ෂණඹ ගැුරරින් කභකනහි
යන ඤාණඹ නාහි ඳටිංඛානුඳ්නා ඤාණඹ නම් කේ. ර
ං්ායඹන්සග් භවත් බඹාන අීරන දැ ඒා සසයහි ශකිරී, ඈන්
සසේ සවෝ මිීරභට විවිධ ඳැති ලින් වි්තය ඒාසේ නිතයාීර
රක්ෂණතඹ දකින ඳෘථර වූ විදශූනා නුණ ඳිනංාය ඡාණඹ ි. සභහිීර
ඳඡ්ඝ්න්ධසඹහි බං්බාඹ, දුක්ඛිතත්ඹ ඈන් මිීරසම් ලයතාඹ
සඳයටත් ඩා පතයක්ෂ පට නු ආත.
ිවයුණු වූ ඳිනංානුඳ්නා “ක්ාඹ ිවේඨිඹ” දුරු කිරීභට භත් ඵැවින්
සභහිීර ං්ායඹන්ට ආති ආ්පභත් ඵඹත් දුරු ීම, ඒා භභත්සඹන්
සනොසන ඒ සසයහි භැදවත් ඵක් ආති සේ. සම් න විට සඹෝගීන්
වන්සේසග් සිත සිටු, යඟ, සදවි, ඵම ැඳසතහි ඳා සනොරැසි. ගින්නට
ල පිඹාඳතක්, ස් ක් සේ බතසඹන්භ සිත වැකිස්ප. සභහිීර
ං්ායඹන්සග් ති භවත් වූ අීරනඹන් ඹි ඹිත් වායා වු්ා ඵරා
දැය  ඊත්ාවසඹන් ඒාසේ නිතය, දුක්, නාත්භ ්බාඹ ැඹුරින්
සේලණඹ යනු රඵි. එනම්, ං්ායඹන් නාහි ියසන ඵැවින් ,
තාාලි ඵැවින් භැසයන ඵැවින් , ....... අීර රුණු ලින් ඒා අනිතය
සර දකී. ඒා සයෝඹක්, ඊරක්, ඩුක්......... අීර රුණු ලින් ඒා
දු ක් සර දකී. හි් ඵැවින්, ශනය ඵැවින්, ්ාමි ඵැවින් ඒා අනාත්භ
සර දකී. තද ඒා විරපී, දුග, පිිකු්ප .....ඵැවින් දුක් රක්ෂණඹට
ඳරිාය වූ අසුබඹක් සේ දකී. සභසේ නානා ක්රභ තුින් ැඹුරින් ඩන
විදසුන් නුණ ඳටිංඛානුඳ්නා ඤාණඹ ි.
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11.

ංඛාරුකඳක්ඛා ඤාණඹ

 ර ං් ායඹන්කේභ ඹථා ්බාඹ දැ , ව සිඹල්ර ක කයහි
භධය්ථ න විදර්ශනා ඤාණඹ නාහි ංඛාරුකඳක්ඛා ඤාණඹ නම් කේ.
ං්ායඹන්සග් භවා අීරන දැ ඈන් මිීරභට ඊඳාඹක් රිවමිි තුටු
ඵරත් ඊත්ාවසඹන් සතොය භ වූ ීමර්ය්යඹක් සභහිීර ඳතී. ඊඩ දැමූ
රක් සනොනැතී ියභටභ ැසටන්නා සේ ංාරුසඳක්ා ඡාණසේ ීර
ං්ායඹන්සග් තෘරක්ෂණාායඹභ පට සේ. ංාරුසඳක්ා ඡාණඹට
“අත්භ ංජා” වට සඳොශ සේ දුය න තය සභහිීර විසලේසඹන්භ
ං්ායඹන්සග් හි්ඵ, ශනය ඵ භනා පට නු ආත. එඵැවින්
කිසිවිටත් ඵඹක්, තුටක්, ඵයක්, සසවක් නැති “සනළුම් ඳතට
ැටුනු ඟර ියක් සේ” ආලීසභන්, ැී සභන්, පිිකුසරන් සතොය වූ
ඡාණාන්විත සිතිවිලිභ ඳවර සේ. තද සභහිීර ඈන්ද්රීඹ ධ්ම ඳ භ සේ.
සිඹලු ං්ායඹන් සසේ භැදවත් සිතක් ආති සේ. යවත් ඊතුභකුසග්
සිතක් සේ සිත ඊසප්ක්ෂා වත සේ. තාාලි සසශ් ඹටඳත් ආති
නිා සරෝබාීර යමුණු රීර සිත එහි සනොයි. එවිට මුළු තුන් සරෝසේභ
ඹථා ්බාඹ සඵෝධසඹන් දකිනු ආත.

12.

අනුකරෝභ ඤාණඹ

කරෝක ෝත්තය භාර්ගඹට අනුකර ඳත්නා විදර්ශනා ඤාණඹ නාහි
අනුකරෝභ ඤාණඹ නම් කේ. ංාරුසඳක්ා ඡාණසඹන් ඳසු
සරෝසෝත්තය භාර්ග ඡාණඹ ඊඳිවන්නට අන්න වූ එනම් , භන
ං්ාය නිසයෝධඹට සුදුසු සමින් ඳතින සභොසවොත ි . සභහිීර ඟරසේ
කිමිඳුනාක් සභන් නායම්භණ ්බාඹක්, භනා සේ ංසිඳීභක් සඹෝගී
භන තුර ඟනිත සේ. සම් වා ශ යුත්සත් ංාරුසඳක්ා
ඡාණසඹන්භ ං්ායඹන්සග් තෘරක්ෂණඹ ඵැලීභි. එහිීර ඈ්ද්රිඹ ධ්ම ඳ
භ වූ විට තෘරක්ෂණාසඵෝධඹ තියුණු ීම ඈන් එක් රක්ෂණඹක් සඳයටු
සොට සභභ නුසරෝභ ඡාණඹ ඊඳීර. සභඹ භාර්ග ඡාණඹට ඈතා අන්න

වූ තත්ඹකි.
13.

කගෝ්රභූ ඤාණඹ

ාභාචය භූමඹ අභිඵා කරෝක ෝත්තය භූමඹට ඳත්න, ඳශමු යට
“නින” ්ඳර්ශ යන විදර්ශනා ඤාණඹ නාහි කගෝ්රභූ ඤාණඹ නම් කේ.
සභභ ං්ාය නිමිත්සතන්භ නැඟී සිට, එභ යමුණු තවැය පුහුදුන්
සරෞකි සෝතඹ භැඩපිඹා අර්ය්යත්ඹට භන ඳත්න විශි්ඨ ්ථාකි.
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14.

භාර්ග ඤාණඹ

කරෝක ෝත්තය භාර්ගඹට ඳත් ව ඵ දන්නා විදර්ශනා ඤාණඹ නාහි භාර්ග
ඤාණඹ නම් කේ. සසශසුන්සන් ද ඒ නු ඳතින ්න්ධඹන්සන් ද
නැඟී සිී සම් නුණි. ඒ ඒ භාර්ග ඡාණඹන්ට නුරඳ න ඳරිිව ඝතුයාර්ය්ය
තයාසඵෝධඹ රඵමින් දාශ සසර් ඵැමි මු්චස්ඣද ලසඹන් සිලීභ
සභහිීර සිදු යි. ඳශමු භාර්ග ඡාණසේීර පථභ යට පතයක්ෂ සර නින
සඵෝධ ීමභ ද සභභගින් සිදු සේ.

15.

පර ඤාණඹ

කරෝක ෝත්තය භාර්ග සිකත් විඳා ායඹ කර නින අයමුණු යගත්
විදර්ශනා ඤාණඹ නාහි පර ඤාණඹ නම් කේ. සභඹ පජප්තිසඹහි ංසිඳීභ
පිිඵ වු නුණ ි.

16.

ඳච්චකක්ඛණ ඤාණඹ

භාර්ගඹ - පරඹ - නිවූාණඹ - ප්රවාණඹ ව ක කර් - තත් ඉතිරි ඇති
ක කර් ඹන රුණු ඳ ගැන සිහි යන්නා ව විදර්ශනා ඤාණඹ නාහි
ඳච්චකක්ඛණ ඤාණඹ නම් කේ. (යවත් ඊතුභන් වන්සේරාට සසර්
ඈතිරි සනොන නිා “ඈතිරි සසර්” ඹන ංඹ පතයසේක්ෂා සනොයි.)
නන්ත විල්සඹහිභ ර ං්ායඹන් සසයහිභ ආත්ත ආති ැිනසඹන්
සභසේ දැකිඹ යුතුඹ. ඒා පිිසින් සභසේඹ. නාභ රඳ ංඛයාත ං් ායඹන්,
ව වා කවේතු ධර්භඹන්, වාක ත්රිරක්ෂණා ායඹ, එහි ඉඳදීභ බිඳීභ, බිින බිඳී ඹාභ,
බිඹ ජන ඵ, ආදීන, ශකිරීභ, මදීකම් ැභැත්ත, ව වා උඳාඹ, සිඹල්ර
ක කයහි භැදවත් ඵ, කරොවුතුරු භාර්ගඹට අනුකර විභ, ාභ කගෝ්රඹ ඉක්භවීභ,
භාර්ගඹට ඳත්වීභ, පරඹට ඳත්වීභ, ප්රතයකේක්ෂා කිරීභ ඹනුසනි. සභභ ඒ ඒ
ඡාණඹන් වා ාරඹ සන් යසන එභ ඡාණසේ රැීර සිිනඹ වැකි තය ඒ ඒ
සඹෝගීන්සග් බානා කුරතාඹන්ට නු ඒ ඒ පභාණසඹන් සභභ ඡාණ
ලක්තීන් ඳවශ නු ආත.
සඳොත්ඳත් ර ආති න්ති තභන්ට අරඪ යත් ඳභණින්, ්ඣචාඹනා
ශ ඳභණින්, සභභ ඡාණ ලක්තීන් ඳවශ සනොන්සන්ඹ. එසභන්භ සම්ා
නුභාන ලසඹන් සනො, නුන්සන් ා දැනසන සනො, තභ බානා
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ඡාණඹ භගින්භ, තභා තුින්භ පතයක්ෂ ලසඹන්භ පිරිසිදු ඊඳදා ත යුතු
ධේභතාඹන් ඹ. එනම්, සුතභඹ ලසඹන් සම්ාදැන සනොත්සතහි ද නිසිසර
බානා ැඩීභ තුලින් සභභ ඡාණ ලක්ති භනා ර්ධනඹ විඹ වැ. ආතැම් විට
භාර්ග පර රැබූ ආතැමුන්ට ඳා සභභ විදශූනා ඡාණ ැන නියවු්ප සඵෝධඹක්
සනොභැති විඹ වැ.
බඹතුඳට්ඨාන – ආදීන – නිබ්බිදා ඹන ඡාණ තුන නාහි ං්ායඹන්සග්
සදෝ දශූනඹ ලසඹන් එභ ධ්ම්බාඹක් නී.
I.

බඹතුඳට්ඨාන ඤාණඹ - ර ං්ායඹන් ඵඹ ලසඹන් දකී.

II.

ආදීන ඤාණඹ

- ං්ායඹන්සග් අීරන සවත් සදෝ
ඊඳදනු දකී.

III.

නිබ්බිදා ඤාණඹ

- ං්ායඹන්සග් ශකිරීභ දකී.

මුඤ්චිතු භයතා – ඳටිංඛාය – ංඛාරුකඳක්ඛා ඹන ඡාණ තුන නාහි
ේථ ලසඹන් එකි.
සභභ විදශූනා ඡාණ හිත වුේඨානාීට විදශූනා පට යනු ් උඳභා
කදොශවක් විසුද්ධි භාර්ගක වන් ය ආත.
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ක්කල්ල ප්රවාණඹ වා භර්ග – පර – නින
අර්ය්ය ්ඨාංගි භාර්ගඹ භනා සර නුභනඹ කිරීභ තුින් පුද්ර
න්තdන ත සසර් භශ සෝදා වැය ඒාන්තසඹන්භ තය භග – පර – නින්
සු සඵෝධ ය ත වැ.
ර ං්ායඹන්සග්භ ඳත්නා වූ සන් විධ අීරන යාශිඹ විදශූනා
නුණින් භනා සේ දැ, ඒ සසයහි ශකිරුනු සිත් ආති, පරිත ඳායීට සඵසරන්
භන්ාත පිංන්ත ඊතුභන්, නින් සු සොඹා ඊත්ාවසඹන්භ බානා යති.
ඔවුන් තුශ විදශූනා ඡාණඹන් භනා සේ මුහුකුයා ගිඹ ඊතුම් සභොසවොත ඔවුන්
“නිවූාණ ධාතු” සඵෝධ ය ැනීභට සුදු්සෝ සති.
සෝාන් භාර්ගඹට සඳය “ඊේඨානාමිණී විඳ්නා” නම් වු
ංාරුසප්ක්ෂා ඹි ඹිත් අසේන, බාවිත, ඵහුලීෘත ලසඹන් පුරුදු යන
සඹෝගීන් වන්සේ වට ශ්රද්ධා, විරිඹ, ති, භාධි, ප්රඥා ඹන ඵර ධ්මසඹෝ භනා සේ
ඵරත් භ පිහිටා සිී . සභහිීර ංාරුසප්ක්ෂා තිලසඹන්භ තීක්ෂණ සර
ක්රිඹාත්භ සේ. එවිට ඹම් කිසි ං්ායඹක් යමුණු සොටසන නිතය ලසඹන්
සවෝ දුක් ලසඹන් සවෝ නාත්භ ලසඹන් සවෝ ම්භශූනඹ සොට සිත බාං
ත සේ. ඈන් ඳසු එභ බාං ඳයපුය ියඳී සෝ ආති න ං්ායායම්භණි
භසනෝද්ායා්ඣඟන ක්රිඹා සිතට ඳසු ං්ායඹන්සග් නිතයා ීර රක්ෂණතසඹන්
එක් යමුණු සොට ඳරි්ම, ඊඳඝාය, නුසරෝභ ඹනුසන් ඟන් සිත් සදක්–
තුනක් එභ චිත්ත ීමථිසඹහි පිිසින් ඊඳීර. නුසරෝභ ඡාණඹට ඳසු
ං්ායායම්භණි සිතක් නඳීර. ඈන් ඳසු ඡාණ ම්පයුක්ත ාභාඝය කුරඹන්
තරින් එ සිතක් නින යමුණු යමින්, පුහුදුන් ස්රෝතඹ ඈක්භා, අර්ය්ය
සෝතඹට ඳමුණුන, ං්ාය වියහිත වූ, අර්ය්ය බාඹට ඒාන්ත නිඹත වූ,
“කගෝ්රභූ සිත” ඊඳීර. සම් සිත නාහි ං්ායඹන් යමුණු යන්නක් සනො
නිර්වාණ ධාතු භ යමුණු සොට ඊඳිවන ඡාණඹකි. “ඊඩ දැමූ රක් වසේ
සනොනැතී ඒාන්තසඹන් භ ඳවශට එන්නා සේ” සෝතභූ ඡාණඹ රැබූ ඳසු
ඒාන්තසඹන් භ භාර්ග ඡාණඹ රැීභ නිඹත ඹ. ඒ වා තත් විසලේසඹන් ශ
යුත්තක් නැත.
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සෝතභූ චිත්තඹට නතුරු ං්ාය වියහිත වූ සරෝසෝත්තය නිර්වාණ
ධාතු පතයක්ෂ සර දකින “කෝාන් භාර්ග ඤාණඹ” ඊඳීර. එහි ීර දුක් තයඹ
පිරිසි දකිමින්, මුදඹ තයඹ පවාණඹ යමින්, නිසයෝධ තයඹ ාක්ෂාත්
යමින්, භාර්ග තයඹ ැඩීභ භගින් සෝාන් භාර්ග චිත්තඹ ඟන ෘතසඹන් යක්
ඊඳීර. සභඹ නාහී ඝතුයාර්ය්ය තයඹ ා සිින සභෝවන්ධායඹ පධාරනඹ යන,
ය යුය විඹරන, ඳාඹද්ාය න, ප්තාර්ය්ය ධනඹ වමු යන, මිිවටු භත
තුයන් යන, ඳෘතග්ඟන ඵවින් මුදන, ඳයසභෝත්තභ අර්ය්ය පුද්ර බාඹට
ඳමුණුන, තථාතඹන් වන්සේසග් ඖය බුද්ධ පුත බාඹට ඳමුණුන පථභ
අර්ය්ය පුද්රඹාට ඊරුභ “ප්රථභ භාර්ග ඤාණඹ” ි. සභඹ සෝශාාය වූ ඝතුයාර්ය්ය
තයඹ පතයක්ෂ සර සඵෝධ යන ඡාණඹකි. මු්ප විඳ්නාසේ ීර ිවේඨි,
විචිකි්චඞා නුලඹ ඈතිරි තිසබ්. ඒා මු්චසේද ලසඹන් පවාණ න්සන් සභභ
සෝාන් භාර්ග ඡාණසඹනි. සභහි ීර යමුණු න නිර්වාණ ධාතු “නිසයෝධ
තයඹි”. එඹ පතයක්ෂ දකින විට දුක්ඹ, මුදඹ, භාර්ගඹ ංයාත තයඹ ා
සිිනන ම්සභෝවඹ දුරු නු ආත.
සභභ භාර්ග කුරඹට නතුරු සදයක් සවෝ සතයක් සෝතාඳත්ති පර
සිත ඊඳීර. ඈන් ඳසු බාං සිත් ඳවශ සේ. සම් සෝතාඳත්ති පර සිත් ඳවශ
ීමසභන් ඳසු සඹෝගීන් වන්සේ සදන අර්ය්ය පුද්රඹා න “කෝාන් පර්ථ”
ඊතුසභකු ඵට ඳත් සි.
සිත ං්ායඹන් ත වැය නිර්වාණ ධාතුට ඳැන ැීරභ ආතැම් විට
ආතැමුන්ට සත්රුම් ත වැකිඹ . සඳය ඳැැති ං්ාය වා එභ සිත් ඳයපුය සිඳී
ගිඹා සේ, හිසේ තිබුණු භවා ඵයක් ියභ තැබුා සේ, ඵන්ධනාායඹකින් මිදුණා සේ,
ඹම් සනකින් යුතු  නිනට පිවිසීභ ආතැමුන්ට පට සේ . ගුරු ආසුරින්,
සඳොතඳතින්, ඊත්මින් රද සඳය ංජා නු තභන් සෝාන් පරඹට ඳත්ීම ආති
ඵ ආතමුන්ට රා ත වැකි සේ. ධ්මඹ තුශ ඵහුශැත වූන් “භභ කෝාන්
පරඹට ඳත් වීම” ඹැි නිැරිිව  දැන නී. ආතැම් භන්ද පාජ සඹෝගීන්ට තභන්
සෝාන් වු ද ඔවුන්ට ඒ ඵ සනොදැසන්, සනොැටසවේ. සභහි ීර ඳවශ න චිත්ත
ීමථි ටවන සභසේ ඹ.
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සභඹ භන්ද පාජඹාසග් සෝාන් භාර්ග චිත්ත ීමථිඹ ි. තීක්ෂණ පාජඹාසග්
සභභ චිත්ත ීමථිසේ ීර ඳරි්ම සිත සනොසඹසදන තය පර සිත් තුනක් සඹසද්.
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 සෝාන්

පරසඹන් නතුරු පතයසේක්ෂණ ඡාණසේ ීර පතයසේක්ෂා
ඳවක් සිදුනු ආත. එනම්,

1. භාර්ගඹ

:–“භභ සම් භාර්ගඹන් සෝාන් වූසඹමි” ි භාර්ගඹ
පතසේක්ෂා යි.

2. පරඹ

:– “එභගින් සභනම් නු් රිවමි” ඹැි පරඹ පතසේක්ෂා
යි.

3. පහීණ ක්ස්පල :– “සභහි ීර සම් සම් ක්ස්පලඹන් පහීණ ීම ආතැි” පහීණ
ක්ස්පලඹන් පතසේක්ෂා යි.
4. පහීණ ක්ස්පල :– “භතු භාර්ගර ීර පහීණ කිරීභට සම් සම් ක්ස්පලඹන්
ඈතිරි ආතැි” පහීණ ක්ස්පලඹන් පතසේක්ෂා යි.
5. නිර්වාණඹ

:– “සම් ධ්මඹ භා විසින් පතිසේධ යන රදැි” නින
පතසේක්ෂා යි.

ඹනුසන් පතයසේක්ෂා ඟන ඳවක් ඳවශ සි.
ත ද දත යුතු විසලේ රුණක් නම්, සභභ භාර්ග පර ්ථාන්හි ීර තභ
න්තානසඹහි නාභ රඳඹන් වා භාර්ගාංඹන් ඳැතුසණ් සසේ ද ඹන්නි.
ං්ායඹන්සග් නිතයාීර රක්ෂණතඹ යමුණු සොට බානා යන සඹෝගීන්
වන්සේ සෝාන් භාර්ග පරඹට ඳැමිණිඹ සවොත් එභ ්ථාසේ ීර ඔහුසග් වදඹ
රඳ වැට තුන(63) ඳාද ය සන නාභ ධ්ම ති් වතක්(37) ඳවශ සේ. එනම්,
පථභ ධයානසඹහි නාභ ධ්ම ති් වතය(34) වා වියති තුන (3) ඹනුසනි. එවිට එහි
භාර්ගාං ට(8) ද ඳතී . ාභාඝය සවෝ පථභ ධයාන නාභ ධ්ම තෘරක්ෂණඹට නා
බානා ය රඵන භාර්ග පර තුශ ද නාභ ධ්ම ති් වත(37) වා භාර්ගාං ට(8) ඳතී.
ද්විතීඹ ධයාන නාභ ධ්ම තෘරක්ෂණඹට නැඟීසභන් රඵන භාර්ග පරඹන්හි විතකූ –
විඝාය නැති ඵැවින් නාභ ධ්ම ති් ඳවක්(35) ඳභණක් ඳතින තය විතකූ
මඝතසිඹ නැති නිා ම්භා ංප්ඳ භාර්ගාංඹ සනොපිහිටන ඵැවින් භාර්ගාං
වතක්(7) ඳභණක් ඳතී. තතිඹ ධයානසඹහි නාභ ධ්මඹන් තෘරක්ෂණඹට නැඟීසභන්
රැසඵන භාර්ග පර තුශ ප්රීතිඹ ද නැති ඵැවින් නාභ ධ්ම ති් වතයක්(34) ඳභණක්
ඳතින තය සඳය වන් ශ භාර්ගාං වතභ(7) පිහිට ි. සිේන ධයානසඹහි
නාභ ධ්ම තෘරක්ෂණඹට නැඟීසභන් රඵන භාර්ග පර තුශ ද නාභ ධ්ම ති්
වතයක්(34) න තය සඳය දැක් වූ භාර්ගාං වත(7) ද පිහිටි. සභහි දැක් වූ ෑභ
නාභ ධ්මඹක් භ ඳවශ න්සන් වදඹ රඳ වැට තුන(63) ඳාද ය සන ඹ. සභසේ
සම් තුලින් තභන් රත් භාර්ග පරඹන්හි නාභ ධ්ම වා භාර්ගාං භනා ටවා ත වැකි
තය තභන් ැඵැවින් භ භාර්ග පර රාිබසඹක් දැි දැන ත වැ.
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දු වට ැනීභට සවේතුක් න මුදඹ තයඹ ා තඵන සභෝවඹ
සෝාන් භාර්ග ඡාණසඹන් ඈත් යි. ඹසභක් සෝාන් පරඹට ඳත් ීම ආත් නම්
ඔහු එසොසශෝ අායඹට ඳතින දුක් තයඹ සඵෝධ යසන තිියඹ යුතුඹ.
ත ද “පුයා ඳැඹක් කද ක් නිවූාණ අයමුකණහි සිත රැකේා” ි ධි්ඨාන සොට
පර භතට භැිවඹ වැකි විඹ යුතු ි. අර්ය්ය පුද්රඹාට ඕනෑභ සරා සවේතු
- පර ම්ඵන්ධඹ සවත් ඳින්චඝ මුප්ඳාදඹ ටවා ත වැ. එසභන්භ ඔහු එඹ
තභාසග් ත්දැකීසභන්භ සඵෝධ ය ත්සතක් සි.
“කෝතාඳන්නානඤ්ච නාභ ඳච්චඹා ාකයෝ උත්තාන ක ෝච හුත්ා
උඳට්ඨතාති”
“සෝතාඳන්නඹාසග් විදශූනා ඡාණඹට ඳ්චඝඹාාය සවත් ඳින්චඝ
මුප්ඳාදඹ ඈතා ඳැවැිවි සඳසන්.”
සෝතාඳන්න තත්ත්ඹ ඹනු පජප්ති නාභ භාතඹක් ඳභණි. එඹ සඳශ දවභ
තෘපිටඹ ැන ඵහුශැත වූ භනා දැනුභක් ආති ශැත ම්ඳන්න ධ්ම ධයඹන්ට
ඳභණක් ටවා ත වැකි තත්ත්ඹ කි.

 අර්ය්ය පුද්රඹන් ට සදසනක් සත් . එනම් පිිසින්,
1. සෝාන් භාර්ග්ථ පුද්රඹා

5. සෝාන් පර්ථ පුද්රඹා

2. ෘදාාීට භාර්ග්ථ පුද්රඹා

6. ෘදාාීට පර්ථ පුද්රඹා

3. නාාීට භාර්ග්ථ පුද්රඹා

7. නාාීට පර්ථ පුද්රඹා,

4. ර්හත් භාර්ග්ථ පුද්රඹා

8. ර්හත්

පර්ථ

පුද්රඹා,

ඹනුසනි.
සභභ තය භාර්ග පර ධ්මඹන්සන් ඊදා ය ැනීභට ති දු්ය න්සන්
පථභසඹන් ඳවශ න්නා වූ සරෝසෝත්තය භාර්ගඹ න සෝාන් භාර්ග ඡාණඹ ි.
ඈන් ඳසු අේඹය ශාසඹකු න ඔහු ඹිත් ශාභ වූ පුහුදුන් තත්ත්ඹට ඳත්
සනොසේ. ිවයුණු තියුණු ශද්ධා, පජා, ප්රීති, සුඹන්සන් භන්විත සේ. බුද්ධා ීර ට
තැන් සසයහි සිඹලු ැ ංා දුරු සේ. එසභන්භ ඔහුට ිවේඨි විචිකි්චඞා ංයාත
ක්ස්පලඹන් භතු නඳීර. ඳාඹ දුක්ඹ ව ඟාති වතකින් භතු රඵන්නා වූ ංාය
දු නමින් ඔහු නින යමුණු යි. මුතු ඊත්ාවඹක් නැතත් බ වතකින්
සඳය නිතැතින් භ භතු භාර්ග පරරට ඳත් සේ. ඳභා වුත් සුතිසඹහි ද වත් යට
ඩා නඳිවන තය ආතැමුන් එභ අනසේ ීර භ ර්හත්ඹට ඳත් සති. ඒ සෝාන්
භාර්ග ඡාණසේ අනුබාසඹනි.
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ද්විතීඹ භාර්ග ඡාණඹ වා ද නුභනඹ ශ යුත්සත් එභ බානා
පිිසතභ ඹ. (ඈිවරි සිඹලු භාර්ග පරඹන් වා ද බානා ශ යුතු න්සන්
ං්ායඹන්සග් ඊදඹ – ඹ ම්ඵන්ධ තෘරක්ෂණ බානාභඹ. සනක් නැත.)
සෝාන් පරසඹන් ඳසු පතසේක්ෂා ඳව ඵරා සලේ ක්ස්පලඹන් පවාණඹ
කිරීසම් දවසින් සඳය සේභ ං්ායඹන් තෘරක්ෂණඹට නැගිඹ යුතු ඹ. එවිට
සදන භාර්ග ඡාණඹ වා නුණ ිවයුණු වූ විසට ීර එක් නුඳ්නාක් සඳය
දැරි ීම ෘදාාීට භාර්ග පරඹන්ට ඳත් සේ. එහි ීර ඳවශ න චිත්ත ීමථි ටවන
සභසේ ඹ.
න - ද - භ - ඳ - ඊ -  - සෝ - භා - ප - ප - බ
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සභහි ීර ාභයා, යාඳාද සදසදනාසග් තුනී ීමභ සිදු සේ. එනම්, එභ
ක්ස්පලඹන් ඵරත්  වා නිතය නඳිවන තත්ත්ඹට ඳත් සේ. ෘදාාීට ඊතුභන්
භතු ඈඳීරභක් ලසඹන් ාභ සරෝඹට ඹිත් ඳැමිසණසතොත් ඒ එක් යක් ඳභණි.
තෘතිඹ භාර්ග ඡාණඹ වා ෘදාාීට පරසඹන් ඳසු පතසේක්ෂා ඳව ඵරා
සලේ ක්ස්පලඹන් පවාණඹ කිරීසම් දවසින් සඳය සේ භ ං්ායඹන්සග්
තෘරක්ෂණාායඹ ඳරි්රව ශ යුතු ඹ. එවිට සතන භාර්ග ඡාණඹ වා නුණ
ිවයුණු වූ විට ීර එක් නුඳ්නාක් සඳය දැරි ීම නාාීට භාර්ග පරඹට ඳත් සේ.
එහි ීර ඳවශ න චිත්ත ීමථි ටවන ද සඳය සේභ ඹ. සභහි ීර ාභයාග, යාඳාද
සදසදනා භතු නඳදනා ඳරිිව නියසලේසඹන් භ නිරුද්ධ සේ. නාාීට ඊතුභන් භතු
ඊඳතක් දවා රඳ සවෝ රඳ බඹ මි ාභ සරෝඹට සනොඳැමිසණි. ත ද
ධයාන සනොරද නාාීට ඊතුභන් ධයාන රඵා ඵම සරො ඊඳීර. සනො එසේ නම්
භයණාන්නසේ ීර යවත් පරඹට ඳත්  පිරිණිීමභට ඳත්සති.
සිේ න භාර්ග ඡාණඹ වා නාාීට පරසඹන් ඳසු පතසේක්ෂා ඳව ඵරා
සලේ ක්ස්පල පවාණඹ වා සඳය සේ භ ං්ායඹන්සග් තෘරක්ෂණඹ ඳරි්රව
ශ යුතු ඹ. එවිට සිේන භාර්ග ඡාණඹ වා නුණ ිවයුණු වූ විට ීර එක්
නුඳ්නාක් සඳය දැරි ීම පුද්රඹා ඳයභ විශුද්ධිඹට ඳත් යමින් ර්හත් භාර්ග
පරඹට ඳත් සේ. සභහි ද චිත්ත ීමථි ටවන සඳය සේ භ ඹ. සභහි ීර “රඳ යාග,
අරඳ යාග, භාන, උද්ධච්ච, අවිජ්ජා” ඹන ක්ස්පලඹන් භතු නඳිවනා ඳරිිව පවාණඹ
සේ. එවිට ඔහු රාශඹන් ක්ෂඹ ශා වූ , සිඹලු බ ඵන්ධනඹන් සි ල , ්න්ධ
බායඹ ඵවා තැබූ, න්තිභ සද්වධාරී වූ, ද්ෂිසණඹය වූ, ර්හත් වූ ටසනි අර්ය්ය
පුද්රඹා ඵට ඳත් සේ. යවත් ඊතුභන්ට සලේ ක්ස්පලඹන් සනොභැත. එභනිා
ර්හත් පරසඹන් ඳසු පහීණ ක්ස්පල පතයසේක්ෂා වැය ඈතිරි පතසේක්ෂා ඡාණ
වතය ඳභණක් සිදු යි.
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ය දුකින් නිදව් වූ ඒ භසවෝත්තභඹන් වන්සේරාට නින් සු වා
තත් ශ යුත්තක් නැත. සිඹලු ෘතයඹ සොට න් ඹ. තූභානසේ ීර
ඳතිනුසේ තීත සවේතන්සන් වටත් ේතභාන ්න්ධ ඳංඝඹ ඳභණි.
ඳරිනිර්වාණසඹන් ඳසු ඒ ඊතුභන් වන්සේරා නුඳාිවසලේ නිර්වාණ ධාතුසන්
පිරිනිනට ඳත් සති.
සම් පතිඳත්තිඹ ගිහි ඳැවිිව සදඳාශූඹටභ ාධායණඹ. ගිහි ඳැවිිව වැභ
සදනාටභ තය භ –පර – නින පතයක්ෂ ශ වැකි ඹ. මින් ඳශමු තුන් පරඹන්ට
ඳැමිණි ගිහි සඹෝගීන්ට ගිහි බාසඹන් භ ජීත් විඹ වැ. ආතැමුන් ඳැවිිව සේ.
නමුත් ර්හත් පර ංයාත ඊත්තභ ගුණ දැරීභට ගිහි ඵ සුදුසු සනොන නිා යවත්
බාඹට ඳත් ගිහි ඹ ඳැවිිව ීමභ සවෝ ගිහි ඵවින් සිිනඹ සවොත් ත් ිවනකින්
පිරිනින් ඳෑභ සවෝ සිදු යි. තිඹට ඩා අයු ආති ඹ ඳැවිිව ීමභට සඳය පින්
ආත්සත් නම් ඔවුන් පෘඟයාට ඳත් සේ.
භාර්ග පර තීයණඹ කිරීසම් ීර විසලේසඹන් ැරකිලිභත් විඹ යුතුඹ. එහිීර
නිැයිව වූත්, පිරිසිදු වූත්,ඊඳසද් භ නුභනඹ ශ යුතුඹ. තභන් කිසිඹම් භාර්ග
පරඹට ඳත් එඹට දාශ සසර් ධ්ම පවාණඹ ීම ඹැි වැගුණසවොත් භ
ලසඹන් “ය තුනක්ත්” එභ භාර්ග පරඹ තයඹ දැි ඳරික්ෂා යමින් සිිනඹ යුතු
ඵ “අති පජනීඹ කල්ඩි ඹාකඩෝ භාහිමඳානන් වන්කේ” ඳි. “භවානාග භව
කතරුන් වන්කේ ද” තභන් යවත් ඹැි ය වැටක් පුයාටභ මුරා ීම සිිනඹව.
සඳශ දවභ ැන භනා දැණුභක් ආති තීක්ෂණ පජාකින් භන්විත ඒ ඊතුභන් ඳා
සභසේ රැී භට ඳත්විඹ. එඵැවින් එැනි ්ථාරීර තභ න්තානසඹහි ය
ක්ස්පලඹන් පවාණඹ ීම ද, යක් පවාණඹ සනොීම ද ඹන්න දැනැනීභට කුර
ඟන් සොට ඹිත් ඳරි්රව සොට ඵැලිඹ වැ. එසභන්භ තභන් තයාසඵෝධඹ
රත් සනොරත් ඵ ඳර්ය්යප්ති – පතිසේධ සදසහි දක් වූ ගුරු ඊතුභන් භ නිතය
ා්චඞා සොට ැ වැය ත යුතුඹ. නුපිිසින් භාධිඹ ද ඩා විදසුන්
ැඩීසම් ක්රභසේ ීර සඹෝගීන්සග් සනොභ ඹෑභ සවත් ැයිව සර භාර්ග පර තීයණඹ
කිරීභ දුලූබ නු ආත. සසේ සතත් ඔඵට සභහි ීර තය ලසඹන් භ ලය විඹ
යුත්සත් සසශ් ධ්මඹන් සෝදා වැය දුක් න් කිරීභි, ං භ නින්
දැකීභි. එභ පිරිසිදු දවසින්භ බනා යන විට ඔඵසග් සනොභ ඹෑභ සඵොසවෝ
සින් ඩු න ඵ ඔඵටභ ටවා ත වැ.
නාතඹ ැන පාේථනා ආත්සතහි නම් ංාරුසප්ක්ෂා ඡාණසඹන්
ඔබ්ඵට සිත භන් සනොයි. ඒ ඵ බානාසේ සඹසදන්නාට භනා දැන ත
වැ. සභහි ීර නිර්වාණ ධාතු යමුණු සනොන්සන් නම් ඔහුසග් සිතට සනත්
යමුණක් නැති නිා ඹිත් ං්ායඹන් භ යමුණු ය නී. (විශුද්ධි භාර්ගසඹහි
ිවලාා ඊඳභා සේඹ)
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භාර්ග පර රාභීන් අර්ය්යඹන් න තය ස්සෝ ඳෘතග්ඟනසඹෝ ඹ. භාර්ග්ථ
පුද්රසඹක් එභ තත්ත්සඹහි සිිනන්සන් චිත්තක්ෂණ එ ක් ඳභණි. එඵැවින්
භාර්ග්ථ පුද්රඹන් සනොරද වැකි ඹ. සෝාන් අීර පරඹන් රට ඳත් වූන් භ
ාඹ යි.
සෝාන් අීර භාර්ග ඡාණඹන් ට වා පර ඡාණඹන් ට ඳත් ීමසම් ීර ත්ති්
කඵෝධිඳාක්ෂි ධර්මඹන් භ වාත්ඳසින් ම්පර්ණ සේ. එනම් ඒා තිඳට්ඨාන තය,
භයක්ප්රධාන තය, ෘධිඳාද තය, ඉන්ද්රිඹ ධර්ම ඳ, ඵර ධර්ම ඳ, කඵොජ්ඣංග
ධර්ම ත, භාර්ගාංග අට ඹනුසනි.
ත ද ක් ාඹ ිදට්ඨි – විචිකිච්ඡා – සීරබ්ඵත ඳයාභා – ාභයාග – ඳටිඝ –
රඳයාග – අරඳයාග – භාන – උද්ධච්ච – අවිදයා ඹනුසන් ංසඹෝඟන ධ්ම දවඹක්
සේ. ඒාසේ මු්ප ඳ ඕයම්බාගිඹ සවත් සධෝබාගිඹ ංසඹෝඟන නම් සේ. ඒා
එසොසශෝ ාභ භූීටන්හි ්න්ධඹන් වා ඵැඳී ආත. ඈතිරි ඳව ඊද්ධම්බාගීඹ
ංසඹෝඟන නම් සේ. ඒා රඳ වා රඳ භූීටන්හි ්න්ධඹන් වා ඵැඳී ආත.
ද ංසඹෝඟනඹන්සන් මු්ප තුන වා ඳාඹාීට ාභයා ඳිනකසඹෝ
“සෝතාඳත්ති භාර්ගසඹන්” පහීණ සේ. ඖදාරි ාභයා, ඳිනකසඹෝ “ෘදාාීට
භාර්ගසඹන්” තුනී සේ. “නාාීට භාර්ගසඹන්” ඒ සදසදනා ම්පර්ණසඹන් භ පවාණඹ
සේ. ඈතිරි ඊද්ධම්බාගීඹ ංසඹෝඟන ඳ “ර්හත් භාර්ගසඹන්” නියසලේ ලසඹන්
පවාණඹ සේ. නීයණඹන්සන් විචිකි්චඞා සෝාන් භාර්ගසඹන් ද, ාභ්චඞන්දඹ
- යාඳාදඹ - කුක්කු්චඝඹ ඹන තුන නාාීට භාර්ගසඹන් ද, ථීනමිද්ධඹ - ඊද්ධ්චඝඹ
-විදයා ඹන තුන ර්හත් භාර්ගසඹන් ද පවාණඹ සේ.
සර්ය්යඹා ඊදාීමභ, ඳුය නැතිීමභ, එිඹ ඳැතිරීභ ඹන තුන භ එය සිදු
න්නාක් සභන් අර්ය්ය ්ටාංගි භාර්ගඹ ම්පර්ණ ීමභ, නින යමුණු ීමභ,
සසශ් තැීමභ ඹන තුන ද භාර්ග චිත්තඹන් ඳවශ න විටභ සිදු සේ. එඵැවින්
සරෝසෝත්තය භාධි නාහි “ආනන්තරි භාධි” නමින් වඳුන්ි.
භාර්ග ඡාණඹ වා පර ඡාණඹ නින යමුණු යන තය පතයසේක්ෂණ
ඡාණඹ නාහි ං්ායඹන් යමුණු ය නී. එභ පතයසේක්ෂණ ඡාණඹ
ආතැමුන්ට රා ත වැකි තය ආතැමුන්ට එඹ සනොදැසනනු ආත. ඉට සවේතු
දාර පරඹන්ට ඳත් ීමසභන් ඳසු ඵරත් ප්රීතිඹක් ආති න නිා ඹ. නමුත් ඳසු
රා ඵැල විට එඹ සිහිඳත් සේ. සභඹ ඈසබ්ටභ සභන් සිදු න්නකි. සිඹලුභ අර්ය්ය
ඊතුභන් සභභ පතසේක්ෂා ඳව සිදු යන තය යවත් ඊතුභන්ට ක්ස්පලඹන් ඈතිරි
සනොන නිා ඊන්වන්සේරා සසු පතසේක්ෂා තය ඳභණක් සිදු යි.
සෝාන් ෘදාාීට පර සද තය ැය  සනක් නැත. ඒ සදසන් සීර
ශික්ෂා ම්පණ යි. සෝාන් වූන්ට ඳවසුසන් ෘදාාීට විඹ වැ. නමුත්
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ෘදාාීටන්ට නාාීට ීමභ ඳවසු විඹ වැ. නාාීට ීමසභන් භාධි ශික්ෂා
ම්පර්ණ න තය ර්හත්ඹට ඳත්ීමසභන් පජා ශික්ෂා ම්පර්ණ නු ආත. සම් භාර්ග
පර සදට ඳැමිණීභට ආතැම් විට ්ප ත විඹ වැ. සභසේ තය භග, තය පර
පිිසින් තයක් වූ අර්ය්ය තයඹන් ිබභඹ කිරීසම්ීර ඒ ඒ ්ථාන්ට සුදුසු
ඳරිිව ෘතයඹන් වතයක් එය සිදුසේ. එනම්,
I.

දුක් තයඹ ඳරිඡ්ඡාිබභසඹන් ද,

II.

මුදඹ තයඹ ඳවාණාිබභසඹන් ද,

III.

නිසයෝධ තයඹ ්චචිකිරිඹාිබභසඹන් ද,

IV.

භාර්ග තයඹ බානාිබභසඹන් ද,

සඵෝධ ය ැනීභ ඹනුසනි.
භාඳත්ති නාහි ධයාන භාඳත්ති, පර භාඳත්ති, නිසයෝධ භාඳත්ති අීර
ලසඹන් ඳතී. එහි ධයාන භාඳත්ති ඹනු රඳාඝය, රඳාඝය ධයාන භාඳත්ති
සේ.
පර භාඳත්තිඹ ඹනු, යක් රැබූ පර සිත ඹි ඹිත් ් න්තානසඹහි
ඊඳදා සන නින් සු විීරභි. එනම්, සරෝසෝත්තය පර චිත්තඹ ආති ය
ැනීභ, පර භාඳත්තිඹට භැීරභි. භථ විදසුන් බානාන් සග් ිවයුණු භේටම්
නු විනාය  ණන්, ඳැඹ ණන්, ිවන ණන් පර භත් සුසඹන් සිිනඹ වැ.
නමුත් සභඹ නාභ ධ්ම නිරුද්ධ න භාඳත්තිඹක් සනො, නාභ ධ්ම ඳතින
භාඳත්තිඹකි. පර සිතට යමුණු න නිසනහි නාභ - රඳ නැති තය යමුණු
ය න්නා පර සිසතහි විදශූනා ඡාණඹට ඹත් ඟන් ායඹන් තුශ චිත්ත
මඝතසිඹන් ඳතී. නිසනහි නාහී චිත්ත - මඝතසි - රඳ ඹන
ඳයභාේථඹන් කිසික් නැත. නමුත් එඹ යමුණු සොට ඳවශ න පර
භාඳත්තිසඹහි නාහි වදඹ රඳ ඳාද සොට ඊඳිවන නාභ ධ්මඹන් ඳතී. එනම්,
පර භාඳත්තිඹ වූ ලී නාභ ධ්ම නිසයෝධ න භාඳත්තිඹක් සනොසේ.
පර භතට භන් ඊතුභන් ඹම් ඈරිඹේක් සේනඹ සශේ ද එඹ කිසි
සේත් සනොසෝපා එසරභ ඳත්ි. එහිීර ඔහු සරො කිසිභ ඵාහිය යමුණක්
සිහි සනොයි. ැස සදොයටු ආති ඵැවින් ඳංඝද්ායඹන්සන් යමුණු සනොනී. පර
සිත් ආතිසමින් ඳත්නා ාරසඹහි ීර ර ං්ායඹන්සග් නිසයෝධඹ වූ
නිර්වාණායම්භසණඹහි භ සිත ඳත්ි. එහි ීර ඔහුට නින වැය න් කිසික්
යමුණු සනොනු ආත. තභා ආත්ත ලසඹන්භ ඳත් ආත්සත් පර භාඳත්තිඹට
දැි දැන ැනීභට සඳශ දවභ නු තභ ත්දැකීම් පිරීක්ා ඵැලිඹ යුතු ඹ. භාර්ග
පරාිවඹ පතසේක්ෂා සොට ඵැලිඹ යුත=ඹ.
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එසවත් සම් නාභ - රඳ ධේභඹන් ම්පර්ණසඹන් භ නිරුද්ධ න
භාඳත්තිඹක් සම් ානසේ ආත. එනම්, “නිකයෝධ භාඳත්තිඹ”ි. ්ට
භාඳත්තිරාභී නාාීට වා යවත් ඊතුභන්ට ඳභණක් සභභ භාඳත්තිඹට
භැිවඹ වැ. ඒ එභ භාධිඹට ඵාධ ාභයාඹ නියසලේසඹන් භ පහීණ ශ
නිා ඹ. ඔවුන් ං්ායඹන්සග් ඊදඹ – ඹ පිිඵ ඊටලී ීම, නිසයෝධ
භාඳත්තිඹට භැීර නින් සු විඳිමින් ාඹ යි. සභහි ීර පර භාඳත්තිසේ ීර
සභන් සනො (සිත් ඈඳීරභ) නාභ ධ්මඹන් ම්පර්ණසඹන් භ නිරුද්ධ සේ. තද
සභහිීර චිත්ත, මඝතසි, චිත්තඟ රඳඹන් ද එභ ලරීයසඹහි සනොඳතී. එසභන් භ
ාභ වා රඳ සරෝඹන්හි ඳභණක් සභභ භාඳත්තිඹට භැීරභ සිදු ශ වැකි
තය රඳ සරෝඹන්හි රඳාඝය භාඳත්ති නැති නිා එහි ීර සභභ භතට
භැීරභක් නැත. ංත නිර්වාණසඹහි නාභ - රඳ ධ්මඹන් කිසික් නැත. නමුත්
නින යමුණු යන භාර්ග පර සිත්ර සරෝසෝත්තය නාභ ධ්මඹන් ඳතී. සභසේ
පර භාඳත්ති වා නිසයෝධ භාඳත්තිඹ තය සන දත යුතු ඹ.
නින නාහී භනඃ්පපිත ං්පඳ භාතඹක් සනොන තය, නින
ඹනුසන් ත්ත්ඹන් ඳැමිණ ාඹ යන තැනක් ද නැත. එඹ සරෝඹට ඹත්
ඳංඝ්න්ධ ංයාත ර ං්ායඹන්සන් වා පජප්තීන්සන් ද නය වූ
්බාඹකි. එසභන්භ එඹ සරෞකිත්ඹ ද ඈක්භා සිින විදයභාන වූ
සරෝසෝත්තය වූ ඳයභාේථ ධ්මඹකි. තද නින ඹනු ක්ස්පලඹන්සග් වා
්න්ධඹන්සග් නුත්ඳාද නිසයෝධඹ ි. එනම් චිත්ත, මඝතසි, රඳ ඹන
ඳයභාේථ ්බාසඹන් නය වූ සවේතු පතයන්සන් වට සනොත්තා වූ ්බාඹක්
භ ඳතින ාම්භීය ධ්මඹකි. එඹ නාහි සඵෝධ ය ැනීභට තිලින් දු්ය වූ
ඳයභ සක්ෂභ වූ, ති ම්භීය ධ්මතාඹකි. ඳශමු භාර්ග ඡාණසේ ීර භ සඹෝගීන්
වන්සේ ංත නිර්වාණ ධාතු සඵෝධ ය නී. ඝතුයාර්ය්ය තය ධ්මඹ ටවා
නී.පතයක්ෂ ලසඹන් භ නින් දකී.
 නින නාහි තෘවිධාාය සේ. එනම්:-

i.

ක්ස්පල නිසයෝධඹන්සන් රැසඵන “කෝඳාධිකේ නිවූාණ ධාතු”

ii.

්න්ධ නිසයෝධඹන්සන් රැසඵන “අනුඳාධිකේ නිවූාණ ධාතු”

iii.

සවේතු පතයඹන්සන් වට සනොන්නා “අංඛත නිවූාණ ධාතු” ඹනුසනි.

ංත නිර්වාණඹ සත්රුම් ය ීරභට බුදුයඟාණන් වන්සේ විසින් ඈතිරි නිර්වාණ
ධ්ම සද ඳරිඹාඹ ඝන සර සද්ලනා ශ සේ.
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 නිකනහි රක්ෂණ යාිදඹ
1. “න්ති රක්ඛණං නිබ්ඵාණං”
“ලාන්තිඹ” රක්ෂණඹ සොට ආත්සත්ඹ. එනම්, නාභ රඳඹන්සග් නිසයෝධඹ
සවත් න්සිඳීභි.
2. “අච්චුති යං”
එභ ලාන්ත ්බාඹ නැත නැති සනොීමභ යඹි.
3. “අනිමත්ත ඳච්චුඳට්ඨානං”
නිමිත්තක් නැති ඵ ැටසවන අායඹි. (ං්ාය ්බාඹක් නැති ඵ)
4. “නිබ්ඵාණ් ඳදට්ඨානං, න රබ්බති න කක්නචි
උප්ඳජ්ජිතත්තා”

ායකණ්න නිබ්ඵාණං

කිසිභ සවේතුකින් නින සනොෑදුණු ඵැවින්, නින පිහිටන අන්න
ායණඹක් නැත.
(ඒ ඒ භාර්ග පරඹන් පිිඵ එභගින් පවාණඹ න සිත් වා ඈතිරි න සිත්
පිිඵ, අර්ය්ය විබාඹ පිිඵ, පර භාඳත්ති, නිසයෝධ භාඳත්ති අිවඹ
පිිඵත් නිර්වාණ ධාතු පිිඵත් විශුද්ධි භාර්ගඹ වා සනත් ිබධ්ම ්රන්ථලින්
වි්තයාේථ හිත දැන නු භැනවි. ඈවත දක්ා ආත්සත් සම්ා පිිඵද ඈතා සින
ටවනකි.) සම්ර ඳායීට ඵර ආත්තන්ට සම් බසේ ීර භ නින් සු රද වැ.
ඳායීට පිරී තිබුණ ද ඊත්ාවඹක් නැති ඹට නින් සඵෝධ සනොසේ. එඵැවින්
සිඹලු සදනා භ ඒ වා ීමර්ය්යඹ ශ යුතු ඹ. එභ ීමර්ය්යඹ සවේතුසන් සම් ජීවිතසේ ීර
නින් සු සනොරැබුත් එඹ භතු බඹ ීර නින් දැකීභට ඳායමිතාක් නු ආත.
සරොවුතුයා බුදුයඟාණන් වන්සේ සඳන්ා ීර දාශ අායඹට සසශසුන්
ඹටඳත් යමින්, භාධි ඊඳදා සන, නුපිිසින් විදසුන් ඩා, ඟයාභයණා ීර
ර දුක්ඹන්සන් දවටභ තමිීර සිඹලු දුක් න් යමින්, ඳයභ ැඳත වූ
භෘත භවා නිර්වාණඹ ශාත වැකිනු ආත.
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විඳ්නා බානා ඳසු ටවන
“කඹො ඉභ්මං ධම්භවිනක - අප්ඳභත්කතෝ විකව්ති
ඳවාඹ ජාතිංායං
- දුක්ඛ්න්තං රි්ති”
“ඹම් ැදැවැතිසඹක් සම් ලානසඹහි සනොඳභා විදශූනා භනසිායසේ
සඹසදන්සන් සේද සවසතසම් ඟාතිඹ නිා ආති න ය දු නා භෘත
භවා නිර්වාණඹ ාක්ෂාත් ය න්සන්භ ඹ”.
යාසඹන් යත් වූ, ද්සේසඹන් භත් වූ, සභෝවසඹන් මුරා වූ සන්
ත්ත්ඹන් සන් දුක් විඳිමින් ය තසයහි තයභං ීම සිී . භව යුසේ වූ
දයඩ නාහි කිසිභ නිල්චිත බාඹක් නැති රෑ ිවා සදසහි නිතය යශ
සේසඹන් ම්ඳා සත් ද, එසේභ යත ත්ත්ඹන් ද ංාය ායසේ භං
මුශා ීම අත්භ බාඹක් ඳාාභ ඟාති, ඟයා, යාධි, භයණා ීර දුක් නැභැති යශ
සේසඹන් ම්ඳා සමින් සයහිභ ැරියත්. සභසේ වූ සම් ංායත ත්ත්
පඟාට දුක් සශය ය ත වැකි න්සන් සභන් වූ සම් ඊත්තරීතය අර්ය්ය
්ටාංගි භාර්ගඹ නුභනඹ සොට ඩන්නා වූ විදශූනා බානා තුින් භ ඹ. ඒ
වා න් ක්රභඹක්, න් භාර්ගඹක් නැත්සත් භ ඹ. “ය දුක් භය න් නැසනු
ැභති ැභ සදනා විසින් භ නිතය ීමර්ය්යන්ත බානා ශ යුතු ඹ”, ඹනු භවාේෂී
වූ ම්භා ම්බුදු යඟාණන් වන්සේසග් ාදඹ ි.
විදශූනා වූ ලී ර්ව ම්පර්ණ භසනෝබාාත්භ පාසඹෝගි ැඩ පිිසශකි.
ත්වැරීභ එහි ායඹි. තය භ - පර රඵා ත්ත්ඹන් ය දුකින් ත මිීර
නින් සු සඵෝධ ය න්සන් ද සභභ විදශූනා බානා තුින්භඹ.
“ඹම්හි ඣානං ච ඳඤ්ඤා ච – කේ නිබ්ඵානන්තිකක්”
“ඹසභක් සසයහි ධයාන වා විදශූනා ඡාණ ඳතිත්ද, ඔහු ඒාන්තසඹන්භ
නින ශභ ඹ.”
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ධයාන - භාර්ග - පර රද වැක්සක් ඡාණ ම්පයුක්ත පති්ධිඹ රැබූ,
ඊත්ඳත්තිසඹන් භ නුණැති පුද්රඹන්ට ඹ. නුණ භද පුද්රඹන්ට එභ ධයාන
භාර්ග පරාිවඹ සනොරද වැ. තභන් භ තභන් නුණැතිසඹැ’ි කිඹා න්නා ඹ
තුශ ෑඵෑ පජාක් සනොතිියඹ වැ.
“දුප්ඳඤ්ඤ් හි ඳධානං න ඉජ්ඣති”
“පජා වියහිතඹාට පධන් ීමර්ය්ය භෘධිභත් සනොසේ” ඹනුසන් ද සද්ශිත ඹ.
පජා ඹනු විශි්ඨ ඡාණඹ ි. දැනීසම් ේථසඹන්, දැකීසම් ේථසඹන්
ඡාණ නම් සේ. ඹභක් දකිමින් හික්සභි, ඹභක් දනිමින්, පිරිසි දත යුතු සද්
දකිමින්, දනිමින් හික්සභි. පිරිසි දුරු ශ යුතු සදඹ දුරු යමින් හික්සභි, ැය ඹ
යුතු සදඹ ඩමින් හික්සභි. පතයක්ෂ ශ යුතු සද් පතයක්ෂ යමින් හික්සභි. සම්
අායඹට සිඹලු සද් දැනීසම් දැකීසම් ේථසඹන් ඡාණ සවත් පජා නම් සේ.
භනා වූ භාධිඹක් ආත්සතකුට භ සභභ පජා නිසි සර පට න තය ඒ වා
භ ලසඹන් ඳැඹ ත් භාධිඹක් තිියඹ යුතු ඹ. භනා සර විදශූනා බානා
ැඩීසභන් පජා ිවයුණු නු ආත.
“ඳඤ්කඤෝබාකභෝ ඕබාකෝ නාභ නත්ථි”
“පජාසරෝඹ වා භාන අසරෝඹක් තත් නැත”.
නිසි සර තෘරක්ෂණ බානාසේ සඹසදන සඹෝගීන් වන්සේට සභභ
පජාසරෝඹ ඳවශ නු ආත. විදේලනා පජාසරෝසඹන් ං්ාය සරෝඹ
පිිඵ ආති තතු සවලින ්පහි විදයා න්ධායඹ දුරු නු ආත. ඳඡ්ඝ්න්ධඹ
තුශ සසනක්, භසභක් සිිනතිි ඳත්නා වූ මිිවටු ඵ නැසනු ආත. එවිට
ං්ායඹන් භභඹ, භසග් ඹැි ඊඳාදානඹ සසයන තෘ්ණා ඇත් සි. “භභ”
මිණුම් දණ්ඩක් යත් “භානඹ” ද එසේභ ඈත් සි. ං්ායඹන් ත්ඹන්
පුද්රඹන් සේ සන ඒ වා ැසටන “ද්සේඹ” ද සසභන් සසභන් පහීණ සේ.
ං්ායඹන් නිතය, සුබ, සු, අත්භ සර ත් ංජා විඳර්ය්යාඹ සවෝසි සේ.
ං්ාය න්තතිඹ ිවගින් ිවටභ ඳත්ා සන ඹෑභ පිණි ආති ඕනෑභ ද එවිට
ක්ෂඹ නු ආත.
භනා වූ නුණක් ආති ිබක්ෂන් වන්සේ “තික්ඛ ඳඤ්ඤඛ විඳ් භික්ෂු”
සර වදුන්ි. ඝතුයාර්ය්ය තය පිිඵ  නිැරිිව නුණක් ඳවශ සත්භ
ඹථාේථාසඵෝධඹත් භග පිිසින් භන පිවිතුරු ීම ාදය දෘ්ිනලින් සිත
විනිේමුක්ත නු ආත. ඊත්ෘ්ට සර ිවයුණු වූ පජා භඟින් ර්වාායසඹන්භ
විදයා දුරු ශ වැ.
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ඡාණඹ නාහි තෘවිධාාය ේගීයණඹ ශ වැ. එනම්, “සුතභඹ
ඤාණඹ, චින්තාභඹ ඤාණඹ වා බානාභඹ ඤාණඹ” ඹනුසනි. එින් සුතභඹ
ඡාණඹ ඹනු, තෘරක්ෂණාීර ධ්ම ායණා ඈසන ැනීසභන්, ඊත් මින් රඵන
දැනුභි. එඹ ම්මුතිඹට ඳභණක් සීභා වූකි. චින්තාභඹ ඡාණඹ ඹනු, එභ ධ්ම
ායණා ැන ්පඳනා ය ඵැලීභ තුින් රැසඵන නුණි. බානාභඹ ඡාණඹ
ඹනු, විදශූනා බානා තුින් රැසඵන පතයක්ෂ වූ ධ්මාසඵෝධඹ ි. සුතභඹ
ඡාණඹ භගින් ධ්මතාඹන් ැන නුභාන ලසඹන් දැනුභක් රඵා සදනු ආත. එඹ
“අනුභාන ඤාණඹ” නමි. නුන්සන් ා දැනැනීභ භඟින්, සඳොත ඳත භඟින්,
ඵණ ආසීභ තුින් රඵා න්නා දැනුභ ීටට ඹත්ඹ. සම් භගින් ඳභණක් ැයිව දෘ්ින
දුරු ශ සනොවැ. බානාභඹ ඡාණඹ භගින් ර ධ්මතාඹන් ැනභ
ඹථාේථාීර තය ්බාඹ සඳන්ා “කම්ා ව ාන්තකඹන්භ කභකේභඹ” ඹන
නිල්චිත ඵට ඳමුණුන සඵෝධඹක් රඵා සදි. එඹ “ප්රතයක්ෂ ඤාණඹ” නමි.
සම් තුින් ැයිව දෘ්ින දුරු ශ වැ. නිර්වාණ ධාතු ද යමුණු න්සන් පතයක්ෂ
ඡාණඹ නම් වූ බානා නුණට ි.
බානා තුින් රැසඵන පතයක්ෂ සඵෝධඹත්, ම්මුති භේටමින් සත්රුම්
ැනීභට “සුතභඹ ඤාණඹ” ලය සේ. “ඳඨවි” ධාතුසේ ්බාඹ බානා
ඡාණසඹන් භනා සඵෝධ ය න්නා විට “කම් ඳඨවි ධාතුභඹ” ඹන දව
්ථීය ලසඹන්භ ආති න්සන් සුතභඹ ඡාණඹ ආත්තන්ට ඳභණි. එසවත්
බානා භඟින් සඵෝධ න විවිධාාය ධ්ම්බාඹන් ම්මුති නාභ භාත
ලින් ටවා ැනීභ බානා සඹෝගිඹාට නිාර්ය්ය සනොනු ආත. භන්ද ,විදශූනා
ඹනු ම්මුතිඹ ඈක්භා සිින ඳයභාේථ ්බාඹක්භ න නිා ඹ. සුතභඹ ඡාණඹ
ආත්තන් වට තභ බානා ත්දැකීම් ඒ වා රඳා ඵැලිඹ වැ. ඒ දවා සුතභඹ
ඡාණඹ භ සඹෝගීන් ගුරු ආසුසේභ තභ බානා භනසිායඹ ණ්ඩ ිවට
සන ඹා යුතුඹ. බානාභඹ ඡාණඹ භතුය ැනීභට රුකුරක් සර සුතභඹ
ඡාණඹ සඹොදා ත වැකි නමුදු එඹභ බානාභඹ ඡාණඹ සර යදා සනොත
යුතුඹ. තයාසඵෝධඹ ම්පර්ණ න්සන් සභභ බානාභඹ ඡාණඹ තුින්භ ඹ.
එනම්, විදශූනා ශ යුත්සත් සුතභඹ, චිත්තාභඹ ලසඹන් සනො “බානාභඹ”
ලසඹන් ඹ.
සභසේ විදේලනා බානා ඩන සඹෝගීන් වන්සේරා විසින් ර
ං්ායඹන්භ තවැරීසම් ංජාසන් ීමේඹඹන්ත ටයුතු ශ යුතුඹ.
පුයාණසේ ැඩ සිින සතරුන් වන්සේරා දැය  ධි්ඨානසඹන් යුතුභ තභ ජීවිතඹ
ඳා ඳයදුට තඵා රින් ත මිීරසම් ඳයභාිබරාලසඹන්භ භවත් ඊත්ාවසඹන්
බානා ශව. එහි පතිපරඹක් සර බානා සශය ේ ිබජා රාභී ඊතුම්
රිවත්ඹට ද ඳත්විඹ.
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අධි්ඨානකඹන් වීර්ඹඹ ක ොට ය ජඹගත් භික්ෂුක්
ද්ධාති් යජුසග් යාඟය ාරසේ නුයාධපුයසේ එක් දුගී සොවිසඹක්
තභාසග් එභ දුණිඹ භ සඩෝප ෑීරසභන් ජීත් සි. සභසේ ජීත් න සම්
සතභ දුේිබක් ාරසේ ීර ජීත් විඹ සනොවැකි තභාසග් දුණිඹ ඊට තඵා
වණු ටක් ත්සත්ඹ. එභගින් විසිකිරිඹක් ඳභණ වූ භූමි බාඹක් සන එහි
සඩෝප ාදන්සන් වණු ටක් ඈතිරි ය ැනීභට ඔහුට වුරුදු වතක් තවිඹ.
සභසේ දුසේ ඳඹා ත් වණු ට ද රැසන ිවනක් ැ්ප මූවඹක් භ
ඳින් ඹන්සන් සඳය තභා වඳුනන ිබක්ෂුක් දුටුසේඹ. ඳසු ඔහු එභ ිබක්ෂුට දන්
සදනු ැභති අවායඹක් සොඹන්සන් එක් සොවිසඹකු ර තිසඵන එක් යට
ඳභණක් ෑසවන අවායඹක් දුටුසේ ඹ. එවිට ඔහු ඒ සොවිඹා සත සෝ “භට සම්
අවායඹ සද, භභ වණුක් සදන්සනමි ි කීඹ. අවායඹ ිති සොවිඹා එක්
වණුට එඹ සදන්නට සනොැභති වූ ඵැවින් පිිසින් ණන් ැය සොට
තභා ර තිබූ වණු ටභ ීර ඒ අවායඹ ත්සත් ඹ. සවසතභ ඒ අවායඹ
ිබක්ෂුට පිින්ා තභා පිිඵද පෘත්ති සිඹ්පරභ ඔහුට කීඹ. දන් දුන් සවසතභ
දුළු පිරිණු ආ් ආති වඩමින්, සඳොයා සිින ්තඹද ඒ ිබක්ෂුට පුදා ඹන්න
ගිසේ ඹ.
නතුරු ඒ අවාය, ඳාතසේ තඵා ත් ඒ ිබක්ෂු නභ ංසේඹට ඳත්
සභසේ සිතව. “සම් සතභ වණු ටක් ීර සම් අවායඹ ත්සත්ඹ. ළුත් ්තඹක්
ද භට පිීරඹ. තද ඔහු තභ දු මුදා ැනීභත් තවැය සභසේ දන් දුන්ව. සම් මිනිා
දාන සයසඹකි, සතෝ සඹෝ සයසඹක් ස. ඈිවන් ීමතයාගීන් විසින් නුබ ශයුතු
දානඹක් යාගී වූ තා විසින් නුබ යනු රැසබ් නම් සතෝ රම්රුන් විසින්
ැයහිඹ යුතු ඵට ඳත් න්සන්ඹ. තට සභහිභ භයණඹ සවෝ සිදු සේා. නැතසවොත්
යවත් ඵ සවෝ රැසබ්ා. බුද්ධ පුතසඹක් ීම සම් අවායඹ නුබ යි” සභසේ
තභාට ාද සොට පිරිසිදු සි්ප ආති නිේබඹ වූ සවසතභ විදසුන් ඩා යවත් විඹ.
එභගින් සිඹළු ඵන්ධනඹන් සිද දභා ේ ිබජා රාිබසඹක් සිංවනාද
ඳැැත්විඹ. “මු්ප සශය නැති සේ ආවිිවන පුහුදුන් සතසම් සඵොසවෝ දුක්
නුබ යි. ඒ දු භා විසින් න් යන රීර. නයසඹහි ැපීම් සී ම් අීර
දුක් ද, ණසඹහි සනන් රා ෑසභහි බඹ ද, මිනිසුන් තසයහි ධනඹ සීමභ ද,
සදේසරොසහි සන් ඹාසම් දු ද ඹන සම් සිඹළු දුක් භා විසින් නිභ යන රීර.
එඹට සවේතු වූසේ ඊඳාඹා දුන් අවායඹ ි”. ඹනුසනි. ඳසු සර ඒ
සතරුන් වන්සේ නුයාධපුයඹට සෝ භයණාන්න ාරසේ සභසේ ධි්ඨාන
සශේඹ. “ ඹසභක් වණු ටක් ීර භට අවායඹක් දුන්සන් ද ඒ මිනිා ආවිත් ත
ැසු විට ඳභණක් භාසග් ලරීයඹ සරසේා, න් කිසිසකු විසින් සරවිඹ
සනොවැකි සේාි ඹනුසනි.
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ඳසු සතරුන් පිරිණිීම ර යජු ආතුළු සඵොසවෝ මිනිසුන් එහි රැ්විඹ. නමුත්
කිසිසකුට එභ සද්වඹ සරවිඹ සනොවැකි විඹ. නතුරු සඳය කී ඊඳාඹා
ඳැමිණ “ඈිවන් භාසග් අවායඹ ශදා සභභ සතය නභ යවත් ීම නම් විභතිඹ දුරු
කීරීභ දවා භෘත සද්වඹ වට නැසග්ා ි” පාල ය සද්වඹ ්ඳේල ශව.
එැනින් සද්වඹ වට නැගුණි. ඒ පාතිවායඹ දුටු යජු එභ කුරඹ නුසභෝදන් ීම
ඊඳඹාට සඵොසවෝ ම්ඳත් දුන්ව. යජු හිත පිරි එභ සද්වඹ අදාවනඹ ය
්තඳඹක් ද ඈිව රව.
සසර් ඕකඹන් තයණඹ සොට නින් සුසඹන් ැනසනු ්
ැභසදනා
විසින්භ
සභසේ
සඵෝධසඹන්
ීමේඹඹ
ශ
යුතුඹ.
මනල්ක්රභයාදයාලසඹන්භ ධි්ඨාන සොට ඊේඨාන ීමේඹසඹන් ටයුතු කිරීභ
තුලින් තභ භයක් වූ බානා ඳයභාේථඹන් භ්ථපාප්ත යත වැකිනු ආත.
බානා ඩන සඹෝගීන් වන්සේරා ෑභ විටීරභ සනොඳසුඵ්නා
ීමර්ය්යසඹන් යුක්ත u “ භධයභ පතිඳදාසහිභ” භන් ත යුතුි. පභාණාතික්රාන්ත
ඊත්ාවසේ ද, භන්ද ීමර්ය්යසඹහි ද අීරන භනා ටවා ත යුතුඹ. සිඹලු ටයුතු
ාේථත්ඹ යා භන් න්සන් භැදුම් පිළිකකතහිඹ. ඒ දවා “භකුළු න්ප”
ඊඳභාක් දවන් සේ. ඵම වතයක් ිව භකුළු නරක් සනා සසනකුට යඟතුභා
විසින් වණු වාය දවක් ීරභට සඳොසයොන්දු සේ. එක් පුද්රසඹක් සේසඹන්
සෝ භකුළු නරක් ිවන්සන් ඒ ඒ තැනින් සි රන්සන්ඹ. තත් පුරුසඹක් එඹ
ැසඩි ඹන ඵසඹන් න්නටත් තින් ්පරන්නටත් සඳොසවොත් සි. දක් වූ
පුරුසඹක් භ වූ පසඹෝඹකින් සරරින් ඳටන් සන භකුළු නර දණ්ඩ
සශාසන සනවුත් යඟතුභාට සඳන්ා වනු වාය දවක් රඵි. සභභ ඊඳභා
අදශූඹට නු භධයභ පතිඳාදාට නුකර බානා යන්නන්ට තභ බානා
පතිපර ාේථ නු ආත.
“ ච්චාඹනඹ! සිඹල්ර ඇතැි ඹන කභඹ (ා්තඹ) එක් අන්තඹකි.
සිඹල්ර නැතැි ඹන කභඹ (උච්කේදඹ) කදැනි අන්තඹි. ච්චාඹනඹ! ව අන්ත
කද ටභ කනොඳැමණ තථාගත කතකම් භැදුම් භඟින් දවම් කදි” සම් තුලින් ද
තථාත ධ්මඹ නාහි නත්ාීට සනොන භැදුම් පිිසතභ ඵ නාථ සේ.
සභසේ සම් බානා පතිඳදා පිඹසයන් පිඹය, පිිසින් ඹා යුතු වූ,
ක්රභානුකර වූ ඒාඹන ැඩපිිසරකි. සභහි ීර සඹෝගීන් වන්සේට අධයාත්මි
වා ඵාහිය ලසඹන් සනොසඹක් අායසේ ඵාධ ඳැමිණිඹ වැ. ධි්ඨානසඹන්,
ීමර්ය්යසඹන්, ඊත්ාවසඹන්, ධ්මාභානුකර එභ ඵාධ ඟඹ ැනීභට ඔහු භත් විඹ
යුතුඹ. ීමර්ය්යඹ ලිහි්ප න ්ථාර ීර ්ට ංසේ ්තු අිවඹ සිහිඳත් කිරීභ
තුින් ීමර්ය්යඹ ිවයුණු ය ත වැ. තද “නිතයා ීර” බානා ඝන සිතින්
්ඣචාඹනඹ කිරීභ, භැතිරීභ බානා සනොන තය එභ ඝනඹන්හි ැඵෑ වයඹභ,
ථූඹභ ං්ායඹන් තුින් භනා සේ නුණින් දැ දැන ැනීභ භ ශ යුතු ඹ.
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ඹථාාලඹ ඳරිිව සවෝ න් සිඹලුභ ැඩ තඳසු ය දභා සවෝ සභසේ
බානා කිරීසම් ීර බානා භ තයභං සනොීම, ණ්ඩ පතිපර රැසඵන තුරු
බානා ැය ඹ යුතු ඹ. ය න් ඩ යන බානා දුර්වර ීමභට ද පිරිහී ඹාභට ද ඈඩ
ඩ ඳතී. ණ්ඩ, නිසි සර ඵහුර බාවිතා යන බානා ිවසනන් ිවන
ිවයුණු සේ. එභ පඹත්නඹ කිසිභ සර නි්පර සනොනු ආත. එසභන්භ සභහි ීර
අත්තුක් ංනඹ නම් වූ තභන්සග් වඳන්ම් නුන්ට කිඹා ඳෑභ සනොශ යුතු
තය, ඳයම්බනඹ නම් වූ නුන් ඳවත් සොට ැරකීභ ද සනොශ යුතු ඹ.
ත ද බානා යන විට නාත පතිපරඹන් ැන විසලේ ඵරාසඳොසයොත්තු
තඵා ැනීභට ලය නැත. තභන් යන බානා භ නිසි සර යසන ඹා යුතු
ඹ. එසභන් භ තභන්ට ඳවශ න ඹම් ඹම් භථ විදශූනා ඡාණ දශූනඹන් ැන
තභන් භ තීයණඹ කිරීභට සනො ඹා යුතු තය ඒ ැන ගුරු ඊතුභන් වන්සේරා වා
ා්චඞා සොට තීයණඹ ශ යුතු ඹ. තද බානා තුින් තභන්ට ඹම් ඹම් ධ්ම
ායණා ැටසවත් භ “දැන් භට ගුරුයඹන් අලය නැතැි” ගුරුරුන් තවැය
දැීටභට සිත් ඳවශ විඹ වැ. එහි ීර ඩාත් සිහි නුණ බාවිත සොට ත තත්
ගුරුරුන්ට ීටඳ ීමභටත්, රැසඵන ඊඳසද් භනා සර පිිඳැීරභටත්  ඵරා
ත යුතුඹ. ආතැම් ඊත් සඹෝගීන් බානාසේ ිවයුණු ැන මි පිරිහීභ ැන
්පඳනා සනොයති. නමුත් ආතැම් නත් සඹෝගීන් ගුරුරුන්සග් නිසි
ාදඹන්සග් භ පිහිටා ැය භනත් රුණු සනොසොඹා ඒ ඊතුම් භ කුයට භ
පිිඳිවමින් බානාසේ නිඹභ පතිපර ඊදාය නී.
සභසේ විදශූනා ඩන ආතැම් සඹෝගීන් වන්සේරාට ධි ශද්ධාසන්
බුද්ධ න්දනාන්ට, සඵෝධි පඟාන්ට සිත නැීටභ, ගුරුරුන් තවැරීභට සිතීභ,
ධි ීමර්ය්යඹක් ආති ීමභ, නුන්ට ඵණ කිඹන්නට, ඊඳසද් සදන්නට, ඊඳාය
යන්නට, අීර සද්්ප දවා සිත් ඳවශ නු ආත. එවිට රයාණ මිත ගුරුය
ඊතුභන්සන් නිසි ඊඳසද් රඵාසන, භ - සනොභ ටවා ත යුතු ඹ. එභ
සදෝඹන්සන් විනිේමුක්ත පිරිසිදු ඩන විදශූනා තුින් ං්ායඹන්සග්
ැඵෑ තතු වි්තය ැටසවනු ආත. ත ද තය ඈරිඹේන්හිීරභත්, සිඹලු
ම්ඳඟඡ්ඡ ්ථාන්හි ීරභත් තභන් ඩන ෑභ බානාක් භ භනා සර පුරුදු
ශ යුතු ඹ. විදශූනා සනොඩන ෑභ විට ීරභ තය භටවන් අීර භථ
බානාක්ත් ශ යුතු තය ෑභ විට ීර භ තිඹ ධිසඹන් තඵා ත යුතු ඹ.
සභසේ නිසි සර බානා යන විට යදා ටවා ැනීභ, විදයා, මිිවටු
්පඳනා අිවඹ ඵැවැය කිරීභට ද සිඹලු දුක් නා නින් සඵෝධ ය ැනීභට ද
භ ැශසනු ආත.
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පුද්ර න්තාන තුශ සසර් ක්රිඹාත්භ න අාය තුනක් ආත. එනම්
“වීතික්රභ, ඳරියුට්ඨාන වා අනුලඹ” ඹනුසනි. සසරසුන්සග් “වීතික්රභ” ්ථා
ඹනු සසර් ඹ ඝන සදසන් ක්රිඹාත්භ න ්ථා ඹ. “ඳරියුට්ඨාන”
්ථා ඹනු ඒා සිතින් ඳභණක් ක්රිඹාත්භ න ්ථා ි. “අනුලඹ”
්ථා ඹනු සසර් ආති නැති ඵ ඳා දැන ත සනොවැකි සේ, තිවන් භ
ඹටඳත් ීම ආති ්ථා ි. ත ද රඳ - රඳ ධයාන කු්ප ඵරසඹන් සසරසුන්
වි් ම්බණ ලකඹන් පවාණඹ යි. විඳ්නාසේ ීර ඳවශ න ාභාඝය කු්ප
ඵරසඹන් සසරසුන් තදංග කර පවාණඹ යි. සරෝසෝත්තය භාර්ග චිත්තසේ
ඵරසඹන් ඹි නඳදනා ඳරිිව මුච්කේද ලකඹන් සසරසුන් පවාණඹ යනු රඵි.
සිතට ඳත් න සසරසුන් ඵැවැය කිරීභට ක්රභ තුනක් ආත. ඒා “පවාණ
සවත් ින් කිරීම්” නම් සේ. එනම්,
1. තදංගප්ඳවාණඹ
2. වික්ඛම්බනප්ඳවාණඹ
3. මුච්කේදප්ඳවාණඹ ඹනුසනි.
සසරසුන් තදං ලසඹන් පවාණඹ කිරීභ දාන, සීර, බානා ඹන අාය
තුසනන් භ රැසඵන කු්පලින් සිදු සසයි. ඒ ඒ කුරඹන්ට පතිඳක්ෂ කු්ප
සොට් සභහි ීර පවාණඹ යනු රඵි. එනම්,
1. ඳරිතයාසඹන් (සරෝබසඹන්)
2. සීරසඹන්
3. බානාසඹන්
4. මභතෘසඹන්
5. මන්ක්රභයසඹන්
6. ධම්භ ත්ථානසඹන්
7. සක්ෂේඳසඹන්
8. තිසඹන්
9. ිබයතිසඹන්
10. රුණාසන්
11. මුිවතාසන්
12. නාභ - රඳ ්ථානසඹන්
13. පතය ඳරි්රවසඹන්

- සරෝබඹ පහීණ සේ.
- ද්සේඹ පහීණ සේ.
- සභෝවඹ පහීණ සේ.
- යාඳාදඹ පහීණ සේ.
- ාභ්චඞන්දඹ පහීණ සේ.
- විචිකි්චඞා පහීණ සේ.
- ඊද්ධ්චඝඹ පහීණ සේ.
- පභාදඹ පහීණ සේ.
- යතිඹ පහීණ සේ.
- හිංා පහීණ සේ.
- යතිඹ පහීණ සේ.
- ිවේඨිඹ පහීණ සේ.
- විචිකි්චඞා පහීණ සේ.

ඈවත දවන් ායණානුකර සසරසුන්සග් “තදංග ප්රවානඹ” සේ. පථභ
ධයානාිවසඹන් නීයණඹන්සග් ඹටය තැීභ “වි් ම්ඵණ ප්රවානඹ” සේ.
සෝතාඳත්ති භාර්ගා ීර සරෝසෝත්තය කුර ඵරසඹන් ක්ාඹ ිවේඨි අීර
ංසඹෝඟනඹන්සග් මූර කාතනඹ “ මුච්කේද ප්රවානඹ” සේ.
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ම්මුති වා ඳයභාර්ථ ්බාඹ
තය නාහි සදැදෑරුම් සේ. එනම්, ම්මුති තය වා ඳයභාේථ තය
ඹනුසනි. ම්මුති තය ඹනු, ඒ ඒ සද්්ප රට සරෝඹා විසින් ම්භත යසන
යවාය යන නාභ භාතසඹෝ ඹ. එනම්, , ර, ආ, පුටු, තිරිනා, මිනිා,
භභ, ඔඵ අීර ඝන ම්මුති සවත් පජප්ති (ඳැනීමම්) නම් සේ. සභභ ඝනඹන්
ම්මුති න තය ඳයභාේථ ්බාඹන් වදුන්න ඝනඹන් ද ම්මුති නාභ
භාතඹන්භ සේ. “ඳඨවි ධාතු” නාහි “ඳඨවි” කිඹා සවෝ සනත් ඕනෑභ නභකින්
වැිවන්වු ද ඳඨවි ධාතුසහි ඳඨවි ්බාඹ සන් සනොසේ. එනම්, සම් ඝන
නාහි දව් හුභාරු ය ැනීසම් ඳවසු පිණි ඳනා ත් ඝන භාතඹන්භ
ඳභණක් ඵ දත යුතුඹ. මිනිා ජීත් න්සන් සභසේ ම්භත වූ ම්මුති යාශිඹක්
භතඹ.
ඳයභාර්ථ තය ඹනු, ම්මුති ද්රයඹන් නුණින් සඵදා ත දුයටත් සන් ශ
සනොවැකි වු, තය ලසඹන්භ ඳතින ඹථා ්බාඹ ි. එක් පුද්රඹකු ත් ර
ඔහු නාභ – රඳ – ්න්ධ – අඹතන – ධාතු – කුණඳ සොට් ලසඹන් සඵදා
සන් ය ත වැ. ම්මුති භේටසම්ීර “භභ” තයඹක් සර පිිත්තද
ඳයභාේථ ලසඹන් “භසභක්” නැත. තය ලසඹන්භ ඳතින්සන් ත්, පුද්ර
අත්භ ්බාසඹන් සතොය වූ ඈපිද ඈපිද ියඳි ියඳී ඹන නාභ - රඳ ඳයම්ඳයාක්
ඳභණි. ත්ත්ඹා තුරත්, ඒ ටත් වැභ විටභ ඳයභාේථ ්බාඹන්භ ක්රිඹාත්භ
සමින් ඳතී. එසවත් ඔවුන්සග් සිත් ර ආති සභෝවඹ නිා එභ ඹථා ්බාඹ
ඔවුන්ට සඵෝධ සනොසේ. ඔවුන් ම්මුතිඹභ ඳයභ තය සර රා දුසන්
දුට ඳත් සති. එිවසනදා ජීවිතසේ සනොසඹක් ්ථා රීර ඳට ම්මුතිඹ
බාවිතා කිරීභට සිදු වුත් එඹ ඳයභ තය සනොන ඵ සිහිසේ තඵාත යුතුඹ.
වාත්ඳසින්භ එකිසනට සන් ධ්මතා සදක් න නාභ - රඳ ධ්මඹන්
පුද්රඹා තුශ එට එක් ඳතී. ඳයභාේථ ලසඹන් ඳතින සභභ නාභ රඳ
ධ්මසඹෝ කිසිසකුසග් ඊභනාට සවෝ ඈසබ් සවෝ ඳවශ නා සනො, ඒා
ඳින්චඝ මුප්ඳාද ධ්මානුකර සවේතු පරඹක් සර ඳවශ න සද්්පඹ. සවේතු
ධ්ම සනොනිමි තාක් ඒාසේ ඊදේසන් පර ධ්මඹන් ඳවශ නු ආත. සභසේ පර
ධ්මඹන් පිහිටා සිිනන සවේතු ධ්මඹන් විනිවිද දැ දැන ත වැකි නුණ නාහි
“ධම්භට්ඨිති ඤාණඹ” නම් සේ. ං්ායඹන් වූ ලී සවේතුන්සග් ංසඹෝසඹන්භ
වට නී. සවේතුන්සන් සතොය ඈඳීරභට ලක්තිඹක් කිසිභ ං්ායඹට සනොභැත.
සවේතුකින් සතොය ං්ායඹන් ආති කිරීභටත්, ඊඳන් ං්ායඹන් නිරුද්ධ
සනොීම ඳැත්ීමභටත් කිසිසකුට කිසිර ර සනොවැක්කි. කිසිසකු විසින්
යන, යන සද්්ප සභභ ං්ාය සරෝසඹහි නැත. සවේතු - පර ධ්මානුකර
නාභ - රඳසඹෝ ක්රිඹාත්භ ීමභක් ඳභණක්භ ඳතී.
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සභභ සවේතු ධ්මඹන් ්කීඹ ලසඹන් නිතය – දුක් – නාත්භ න නිා
සභභ සවේතු ධ්මඹන් වා ඵැීර ඳවශ න පර ධ්මඹන් ද ඒාන්තසඹන්භ නිතයඹ,
දුක්ඹ, නාත්භඹ.
මුදඹ තයඹ සවේතුසන් දුක් තයඹ ඳවශීමභ දැනන්නා නුණ නාහී
“ඳච්චඹ ඳරිග්රව ඤාණඹ”ි. ්ම ලක්තිසේ ආති නැති ඵ දැන ැනීභට සභඹ
පඵර ාධඹකි. සවේතන් ආතිර පර වටන්නා ඵත්, සවේතු නැතින ර, පර
ද නැතින ඵත්, සවේතු පර ඹන සදභ ආති සමින් නැතිසමින් ඳත්නා ඵත්,
(නුත්ඳාද නිසයෝධසඹන් සවේතු නිරුද්ධ න විට නුත්ඳාද නිසයෝධසඹන් පරඹ ද
නිරුද්ධ න ඵ) සඹෝගීන් වන්සේ සභහිීර භනා ටවා නු ආත. සභභ තත්ඹ
විදශූනා බානා භගින් භනා සඵෝධ යසන විදයා න සභෝවඹ තදං
ලසඹන් පවානඹ කිරීසභන් ඳසු ඔහුට සරෞකි භාර්ග තය ඳැවැිවි නු ආත.
සභසේ සරෝකීඹ ඝතුයාර්ය්ය තය ඹථාභූත සර සඵෝධ සනොයත් සිතට
සරෝසෝත්තය ඝතුයාර්ය්ය තයඹ සඵෝධ යත සනොවැ. භන්ද එඹ සම් භත
පිහිටා ඳවශ න නිාඹ.
ැලි සොඩ ආති එක් ැලි ැටඹක් තත් ැලි ැටඹට ිති
සනොන්නා සේ, නැදෑ සනොන්නා සේ, මිතුරු සනොන්නා සේ එක් ං්ාය
මූවඹක් තත් ං්ාය මුවඹට ිති සනොසේ. ඡාති සනොසේ. මිතුරු
සනොසේ. එභ සිඹලුභ ං්ායඹන් නාහි නිතය – සු – සුබ – අත්භ –
විඳරිණාභ – ලා්ත ්බාඹන්සන් සතොය ඹ. ායාේථසඹන් ායඹ,
නි්ායඹ, ශාභ ඹ.
“ ම්භා විඳා ා ත්තන්ති - විඳාක ෝ ම්භම්බකෝ,
ත්භා පුනබ්බකෝ කවෝති - එං කරෝක ෝ ඳත්තති”
්මඹ විඳාසඹන් භ වටැසනති. විඳා ්මසඹන් වට ැසනති. එසවින්
පුනර්භඹක් සේ. සභසේ සරෝඹ සවේතු පර ම්ඵන්ධතාසඹන් භ ඳතී.
“ ම්භ් ායක ෝ නත්ථි
සුද්ධධම්භා ඳත්තන්ති

- විඳා ් ච කේදක ෝ,
- වකේතං ම්භද්නං”

“්මඹ රැ් යන්සනක් නැත්සත් ඹ. විඳා විඳින්සනක් ද නැත්සත් ඹ. හුදු
නාභ, රඳ - සවේතු, පර සසනක් භ ඳත්නා ව. සභඹ භයක් දශූනඹ නම් සේ”.

474

අනුඳ්නා ඹනු විදශූනා බානා භනසිායඹ සඹසදන විට තභාසග්
්ම්ථානඹ ඹි ඹිත් සභසනහි කිරීභි. එනම්, තභ විදශූනා භටවන තුශ භ
“ති ම්ඳජඤ්ඤඹ” සවත් “සිහි නුණ” සඹොදාලීභි. සභභ ති ම්ඳඟඡ්ඡඹ
භැනවින් සඹසදන්සන් නම් සුදුසු නුඳ්නාක් නියාඹාසඹන් භ භතු ීම ැසඩනු
ආත. විඳ්නාසේ ීර සම් ්ප නුඳ්නා ඹැි නම් ලසඹන් සභසනහි කිරීභ
ලය නැත. එන් ැටහීභක් ඈසබ්ටභ සභන් ඳවශ වු සවොත් එඹ ද විදශූනාට
නැංවිඹ යුතු ඹ.
නාභ රඳ සද(2), ්න්ධ ඳ(5), ද්ාය ඹ(6), අඹතන සදොසශො(12),
ධාතු ටසරො(18), තය තය(4), ඳින්චඝ මුප්ඳාද ං සදොසශො(12), ඈන්ද්රිඹ
ධ්ම සද වි්(22), ඳේඨාන ධ්ම ස වි්(24), කුණඳ සොට් සදති(32) අිවඹ
විදශූනා බානාසේ බානා යමුණු සේ. ඒා සිඹ්පර නිතය, දුක්, නාත්භ
ලසඹන් තෘරක්ෂණඹට නැගිඹ යුතුඹ. නිඹභ විදශූනා බානා තුින් “ඹථාභූත
ඡාණඹ“ ඳවශ නු ආත. එවිට සිඹලු ං්ායඹන් භ තෘරක්ණාායසඹන් යුක්ත
ඵත්, ඒාසඹහි ත වැකි කිසිභ වයඹක් ායඹක් නැති ඵත් හුදු ්බා භාතඹක්
භ ඳභණක් ඳතින ඵත් විදශූනා සඹෝගී සතසම් සභහිීර පතයක්ෂ ය නී. සභහි ීර
ආසශන්නට, ඵැසන්නට, රැසන්නට තයම් සදඹක් කිසි තැන නැති ඵ ද ටවා
ත වැ.
ං්ායඹන් නාහි නිතය - දුක් - නාත්භ - සුබ ඹන
රක්ෂණඹන්සන් පිරී ආත. ංත නිර්වාණ ධාතු නිතය - සුබ - සු ්බාසඹන්
යුක්ත ඹ. ඳරිපර්ණ ඹ. ංාරුසප්ක්ෂා ඡාණසේ ීර ං්ායඹන් සසයහි ආලීසභන්,
ැී සභන්, මුශාසන් සතොය සනොැසශන්නා වූ භැදවත් සිතක් ආති සේ. සභහි ීර
සම් සිඹ්පර භ ං්ාය පුඡ්ඟඹන් ඵත් ඒා තුශ ත්ත්සඹක් පුද්රසඹක්
අත්භඹක් නැති ඵත් සඹෝගීන් වන්සේට භනා සඵෝධ නු ආත.
ත්ත්ඹා දුට භැති වුත් ඔහු ං්ායඹන් භභත්සඹන් න්නා
නිා භැත්සතන් නමුදු ඔහුට දුක් විඳින්නට සිදු ීම ආත. ත්ත් ලරීයසේ සවෝ
ඈන් ඵැවැය සිඹලුභ ං්ායඹන් ඒාන්තසඹන්භ දුක් භ ඹ. නිතය පීඩාාරී
ඵක් භ සන සදන්සන් ඹ. ංත නිර්වාණ ධාතු නාහි එභ දුක්ඛිත
්බාඹන්ට විරුද්ධ ඹ.
න්ධ ඵාර ඳෘතග්ඟන ත්ත්ඹන් නාහි නැත්තා වූ අත්භඹක් විනාල සේ
ඹැි ්ථානසේ ියසඹන් ඳසු සේ. ං්ායඹන් නාහි ධ්රැ ායසඹන් ද, සු
ායසඹන් ද, සුබ ායසඹන් ද, අත්භ ායසඹන් ද, නිතය ායසඹන් ද සතොය ඹ.
ාය ඹ, නි්ාය ඹ. ා්ත විඳරිණාභ ්බාසඹන් ද සතොය ඹ. තද ඒා කිසි
සරත් නිතය – ධ්රැ – සු – සුබ – ාය අත්භ ්බාඹට ඳමුණුා ැනීභද
ශ සනොවැකි සද්්පඹ. එසභන්භ ඒා කිසිසකුට තභන්සග් ැභැත්තට නු
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ඳැැත්විඹ සනොවැ. ැභති සද් රැියඹ සනොවැ. සනො සීම, සනො ිවයා, සරඩ
සනො ීම, සනොභැරී ඳත්ා ත සනොවැ. කිසික් තභ ගසඹහි සනොඳැැත්විඹ
වැ. ත යුතු කිසිභ වයඹක් ායඹක් නැති නිා ඳාළු සඹක් සභන් ශනය ඹ.
සභසේ නිතය වූ, දුක් වූ, නාත්භ වූ, නාභ රඳඹන් වයඹකින්, ායඹකින්
ේති ඵකින් සතොය නිා එහි තභන් තු අත්භඹක් නැත. තභ අත්භඹට ඹත්
සදඹක් ද නැත. නුන්සග් අත්භඹක් ද නැත. නුන්සග් අත්භඹට ඹත් වූක් ද
නැත, ඹනුසන් ැඵෑ තතු භැනවින් දැ ං්ායඹන් සසයහි ශනයතාඹ පට
ය ත යුතු ඹ. පුද්ර න්තානසේ මු්ප ඵැ ත් කන ංජා තුින් තයඹ
ැසී ආති නිා නාත්භ රක්ෂණඹ ද ැසී ඳතී. නාත්භ නම් වූ ශනයතාඹ
ද්විසෝින, ඝතු්සෝින, ඩාාය, ්ටාාය, දාාය, ද්ාදාාය,
ද්ාඝත්තාිාාය ශනයතාඹන් සර ත් අායඹකින් ම්භශූනඹ ශ වැ.
ඈතා යත් වූ නියාමි ප්රීතිඹක් සන සදන සභභ ශනයතා භාධිඹ තුරීර නාහි
න්දක් ඊඩට සෝ සසව නින්නා සේ භවත් ප්රීතිඹක් දැසනනු ආත. සභසේ
නිතය – දුක් – නාත්භ වූ සම් ්න්ධ ඳංඝඹ වූ ලී ත්ත්සඹක් – ජීවිසඹක්
– නයසඹක් – භානසඹක් – ්තෘඹක් – පුරුසඹක් – අත්භඹක් සනොන්සන් ඹ.
එඹ භභ ද සනොසේ, භසග් ද සනොසේ, භසග් අත්භඹ ද සනොසේ. (එඵැවින් ඒ සිඹ්පර
භ නිතය ඹ, දුක් ඹ, නාත්භ ඹ) ඹභක් නිඵ සන් සේ නම් ඒාන්තසඹන්
භ ඒ සිඹ්පරභ දුක් පිණි ඳතී. එනම්, ඒා දුක්භ මි එහි ඳතින්නා වූ
ත්ත්සඹක් පුද්රසඹක් අත්භඹක් නැත්සත්භ ඹ. සභසේ ං්ායඹන් තුශ
නාත්භ්බාඹ ැටසවත් භ සඹෝගීන් වන්සේ සසභන් සසභන් නිනට ශං
න්සන් ඹ.
රඳ - සේදනා - ංජා - ංාය - විඡ්ඡාණ ඹන ්න්ධ ඳංඝඹභ
ඒාන්තසඹන් භ නිතය ඹ. එඵැවින් ඒ සිඹ්පර භ දුක් ඹ, එහි අත්භඹක්
සනොන ඵැවින් නාත්භ ඹ. එභ නිා දවභ දත් අර්ය්ය ශා සතසම් සභභ
ඳඡ්ඝ්න්ධඹ සසයහි ශකිරීභ ආති ය නී. එඵැවින්,
“බ්කබ් ධම්භා නාරං අභිනිකේාඹාති”
“සිඹලු ධ්මඹන් භ භභ, භසග් ඹැි ඵැ ැනීභට නුසුදුසු සති” ි සද්ලනා
ශ සේ.
යමුසණහි ැඵෑ ්බාඹ මින්, ැයිව ්ාබාඹක් සඳන්ා,
ම්මුතිඹට නංමින් මිථයා වැඟීම්, විතකූ ්පපිත ඳවශ යීමභ “භඤ්ඤනා”
නම් සේ. එනම්, තණ්වා - ිවේඨි - භාන ලසඹන් ්න්ධ ඳංඝඹ පිිඵ
වඟින්නා “භඤ්ඤනා යන්නා” ඹ. ඔහු විඳරීත වැඟීම්, ්පපිතලින් වණඹ
වූසකි.
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“භවසණනි, ඹම්තාක් ්න්ධ, අඹතන, ධාතු අිවඹක් සත් ද ඒා අත්භඹ
ඹැි සනොවඟි ි. එහි අත්භඹක් ආතැි ද සනොවඟි ි. ඈන් ඵැවැය අත්භඹක්
ආතැි ද සනොවඟි ි. එඹ “භභ” ඹැි ද, “භසග්” ඹැි ද, “භසග් අත්භඹ” ඹැි ද
සනොවඟි ි. ඔහු සභසේ ්පඳනා යනුසේ සරො කිසික් ඊඳාදාන සනොයි.
දැය  සනොනී. ඊඳාදාන සනොයන්සන් තණ්වාසන් තාඹට ඳත් සනොසේ. ත්ත
සනොවූසේ එභ ජීවිතසේ ීර භ සසර් නිීමසභන් පිරිනිසි. ඈඳීරභ සාලව. භග
ඵමය ැ නිභ යන රීර. ශ යුත්ත යන රීර. යවත්ඵ පිණි තත් ශ යුතු
නික් නැතැි සවේ දැන නී. භවසණනි සභඹ සිඹලු භඡ්ඡනාසෝ මුලිනුපුටා
දැීටභ පිණි ඊඳාය න පතිඳදා ඹ” ඹනුසන් තථාතඹන් වන්සේ සද්ලනා
ශ සේ.
තෘ්ණා පධාන ලසඹන් මුදඹ තයඹ ඹැි කිඹනු රැසබ්. ්මඹ සිදු
න්සන් තෘ්ණා ආති විටි. සම්ර ීඟඹක් සන සුදුසු ඟරඹක් වා රු ඳක්
ආති ්ථානඹ ඳැශ ශ සවොත්  නම් වූ පරඹ ආති ය ලීභට එභ ඟරඹ වා ඳ
ඊඳාය සේ. එසභන් භ ්ම ඳථඹක් සිදු ීමභට ලක්තිඹක් ආත්සත් ද තෘ්ණා
ආසතොත් ඳභණි. ස (යවත්) ඊතුභන් විසින් යන රද කු්ප ්මඹන් තුින්
කු්ප රැ් සනොන්සන් සම් ායණඹ නිි. එනම්, යවත්හු තෘ්ණා
ර්වාායසඹන් භ දුරු ශ නිා ඹ.
නාභ රඳ සද සවත් ්න්ධ ඳංඝඹ නාහි “දුක් තයඹ” නම් සේ.
එභ දු ආති කිරීභ දවා සඳය බසේ සිදු ශ තෘ්ණා “මුදඹ තයඹ” නම් සේ.
දුක්, මුදඹ තය සද නාහි ට්ට තයඹ නම් න තය ඒා විදශූනාට
නැගිඹ වැ. නිසයෝධ වා භාර්ග තය සද විට්ට තයඹ නම් න තය ඒා
විදශූනා ශ සනොවැ. දුක්, මුදඹ තයඹන් විදශූනා ශ විට නිසයෝධ– භාර්ග
තයන් සඵෝධ නු ආත.
ාභානය පුහුදුන් න්ධඵාර ඟනඹා ං්ාය සරෝඹ තුශ භවත් මුශාට
ඳත් ආති ඵ “නාභ රඳ ඳරි්චසඞද ඡාණඹ” රැබූ සඹෝගීන් වන්සේට භනා
ැටසවනු ආත. එභ නාභ රඳ ධ්මඹන් ද ධිතය සේඹකින් ඈඳිව ඈඳීර ියඳි ියඳී
ඹනු ආත. ති් එක් බඹන් තුශභ පිහිටා ආති ජී - ජී -නාභ - රඳ - සවේතු - පර
ර ං්ායඹන් භ නිතය - දුක් - නාත්භ - සුබ ලසඹන් භනා දකින
්ථාසේ රඵන එභ නුණට ම්භා ිදට්ඨි ඤාණඹ ඹැි කිඹනු රැසබ්. විදයා
විසින් සභසවඹ න රදු තෘ්ණා සවේතුසන්, ංායඹ තුශ ත්ත් පුද්ර
්බාසඹන් සතොය වූ නාභ රඳ සොඩක් දුක් විඳින වැින සම් භගින් භනා
සත්රුම් ත වැ.
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ීමථි ඳිනඳන්න සිත නම් වූ නිඹභ විදශූනා භාර්ගඹට ඵැ ත්තා වූ සිත භගින්
එනම්, ම්භා ිවේඨි ඡාණසඹන් ර ං්ායඹන් භ තත්ත්ාායසඹන්
ේතභාන විනිවිද දැ දැන ටවා ත වැ. තීතසඹහි ද සවේතු ධ්ම වා පර ධ්ම
ඳභණක් විඹ. නාතසඹහි ද සවේතු ධ්ම වා පර ධ්ම ඳභණක් සේ. තූභානසඹහි ද
සවේතු ධ්ම වා පර ධ්ම ඳභණක් ඳතී. සභභ සවේතු පර ධ්මඹන්ට භතය නි්මාණඹ
යන, භනු රඵන ත්ත්ඹන් - පුද්රින් - ්තෙ - පුරු - සද් - භනුය රව්භ - අත්භ - විඡ්ඡාණඹන් නැත. රඳ ධ්ම, නාභ ධ්ම, සවේතු ධ්ම, පර ධ්ම ඹන
ංාය ධ්ම මූවඹ විතයක් ආත්සත් ඹැි තභාභ ේතභාන ලසඹන් විනිවිද දැන
දැ ත් එභ ම්භා ිවේඨි ඡාණ පජාට නාහි මතාලි වූ විචිකි්චඞා
පවාණඹ ශ වැක්සක් ඹ.
කදොය-කදාළි් ක ොට්ඨාල - නි්ඳන්න රඳ - අනි්ඳන්න රඳ ආධයාත්ම - ඵාහිය - අනුකරෝභ -ප්රතිකරෝභ - විඤ්ඤාණ - අවිඤ්ඤාණ අනුඳාිදන්න අීර වූ ර ං්ාය ධ්මඹන්භ එක් ති් භූමි තරඹන් තුශ භ....
ඳින්චඝ මුප්ඳාද නම් වූ සවේතු පර ධ්මඹන් ද ඒාසේ තෘරක්ෂණ ්බාඹන් ද
තත්ත්ාායසඹන් ම්භා ිවේඨි ඡාණ පජා භගින් පතයක්ෂ සරසින්, ්කීඹ භ,
ේතභාන ලසඹන්, විනිවිද, විද දැ දැන ත යුතු ඹ.
නිතය න ං්ායඹන් තය නිතය වූ ්ථිය ැඳතක් සීමභ නාහි
ඈබ්ඵන්සග් පිවාටු සීමභක් සේ, ඵ්පරන්සග් ං සීමභක් සේ, පුටන්සග් දත්
සීමභක් සේ නිතැතින් භ භවා නියේථ ටයුත්ත කි. එසභන් භ ඒතුින්
සිදුන්සන් ත තත් දුක් රැ් ය ැනීභක්භ ඹ. එසේ වූ ංත ධ්මඹන්සග්
ආත්ත ්බාඹ නිසි සර ටවා ැනීභ සභභ ම්භා ිවේඨි ඡාණ පජා භගින්
සිදු යි.
සභහි ීර ේතභාන වූ සිඹලුභ ං්ාය යමුණු සසයහි සඹෝගීන් වන්සේ
ඊසප්ක්ෂා වත සේ. එභ යමුණු එතැන්හි භ නිරුද්ධ යි. වැය දභි. නාතඹ
ැන ියකුදු ඵරාසඳොසයොත්තුක් නැත. තීතඹ ැන ියකුදු තැීමභක් නැත.
ාන්දෘ්ින ලසඹන්, ාලි ලසඹන් සිත නිීම ැනසි. එවිට ඔහුසග් සිත
සිඹළුභ බ - සඹෝනි - ති - ඨිති - ත්තාාඹන් සසයහි සනො ආසශේ,
සනොඵැසේ, ඈත් සේ. එසභන්භ ඒා සසයහි පිිකුශක් සවෝ භැදවත් ඵ සිත
පිහිටි.
මුලින් තභන්ට ආති වූසේ තය ඳා දුකින් මිීරසම් දව ඳභණක් වු ත්
ං්ායඹන්සග් ඹථා ්බාඹ අීරන භනා සේ දැ ඒා සසයහි රකිරීභ
ආති න විට ඳාඹ ඳභණක් සනො මුලු තුන් සරෝඹභ, ර විල්ඹභ එඳා නු
ආත. ිවය රව්භ සරෝ ැන ඳා රකිරීභක් ආති සේ.
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තීත ං්ායඹන් තීතසඹහිීර භ නිරුද්ධ විඹ, තූභානඹට සනො අසේඹ.
ේතභාන ං්ායඹන් තූභානසේ ීර භ නිරුද්ධ සේ, නාතඹට සනොඹන්සන්ඹ.
නාත ං්ායඹන් ද ඒ ඒ තැන්ර ීර භ නිරුද්ධ සි. ං්ායඹන් නාහි
සභසේ ඈඳිව ඈඳීර නිරුද්ධ න ්බාසඹන් යුක්ත ඹ. ඒා සසයහි රකිරීභ
ත්ත්ඹා පිරිසිදුන භාර්ග සවත් නින් දකින භ ි. සභසේ නිඹභ භාර්ගසඹහි
භන් න්නා විට ත්රිවිධානුඳ්නා, ත්තානුඳ්නා, දානුඳ්නා,
ව ාදානුඳ්නා, අට්ඨායානුඳ්නා, චත්තාරිානුඳ්නා ඹන සිඹලු
නුඳ්නාන් භ සභෝයා ැසඩනු ආත.
ැඹුරු විදශූනා භාධිර ීර ඵාහිය ලබ්ද ඳා ආතැම් විට සනො ආසිඹ වැ.
සභභ ලක්තිභත් භාධි භගින් ං්ායඹන් තු අීරන රමින් තෘරක්ෂණ
බානා යන විට එභ යමුණ භත තභ සිත ඊසප්ක්ෂාසන් භධය්ථ නු ආත.
සභසේ ර ං්ායඹන් සසයහිභ භනාවූ ඊසප්ක්ාකින් යුතු
බානා ඩන සඹෝගීන් වන්සේට ඒ තුලින් නිේාණ ධාතු යමුණු සනොවුන
සවොත් ඹිත් එභ සිත විසින් ං්ාය ධේභඹන්භ යමුණු ය නු ආත. එනම්
සඵොසවෝ සඹෝගීන් නුසරෝභ ඡාණසඹන් එවාට ඹා ත සනොවැකි ඹිත්
ංාරුසඳක්ා ඡාණඹටභ ඳැමිසණ්. එඹ නාහි කුම සින් ඈගුලුණු වුඩා
ඹිත් කුම ටභ ඳැමිසණන්නා සේඹ. එනම්, තීතසේ නාවිඹන් විසින් භව
ායසේ නැේ ඹාතා යන විට වුසඩකු ද රැසන ගිඹව. භන්ද විවසි
්ථා ීර සොඩියභක් සොඹා ැනීභටඹ. නැ කුණාටුට වසුීම සන
ිවලාට ගිඹ සවොත්, ිවලාන් ැයදුසනොත්, නැසහි සදෝ වටත්සතොත්... අීර
්ථාන් රීර සභභ වුඩා පසඹෝඟනඹට නී. එහිීර වුඩා කුම  මුදුනට
සනසෝ වට මුදා වරී. එවිට වුඩා ඈවශ වට පිඹාමා වාත්ඳ සේටභ
සනත් සඹොභා සොඩියභක් ආත්දැි ඳරීක්ාය ඵරි. සොඩියභක් ආත්නම් වුඩා
එභ සොඩියභ සදට පිඹාමි. සොඩියභක් නැත්නම් ඹිත් කුම ටභ ඳැමිසණ්.
(වි:භ: ිවා ා ඊඳභා). සභසේ සඵොසවෝ සඹෝගීන් වන්සේරා ද නුසරෝභ
ඡාණසඹන් එපිටට ඹාත සනොවැකි ඹිත් ංාරුසප්ක්ෂා ඡාණඹටභ ඳැමිසණ්.
මුහුකුයා ගිඹ ංාරුසප්ක්ෂා ඡාණසේ ීර “ැරසඹන් සනා කුළු සොසනකු සේ
ඩා සන ැරඹටභ දුන්නට ැයසන්නා සේ” සඹෝගීන් වන්සේසග් සිතත්
ං්ායඹන්සන් මිීරභට භ, ඈන් ඈත් ීමභට භ සය දයි. එහි ීර ඔහුසග් එභ
පඵර වූ විදශූනා චිත්තඹට ඊතුම් වූ නිර්වාණ ධාතු යමුණු න්සන් ඹ. එවිට එභ
ලාන්ත නිසනහි භ භනා සේ සිත ඵැ න්සන් ඹ.
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ඳරිඤ්ඤා ඳඤ්ඤා ත්රි ඹ
ේතභාන ලසඹන්, ද්ායඹන්සග් අයම්භණ ්ඳශූ ීමසභන් සිදු න දැනීභ
සසර් වැඟීසභන් සතොය සභසනහි කිරීසභන් ආති න භනසිාය සිසත් නාභ
රඳ ඳැැත්භ ැන භනා සේ සුපිහිින පතයක් සඵෝධ ඡාණඹ “ඳරිඤ්ඤා” නම්
සේ. එනම්, සදොසයහි ැසටන යමුණුර ීර යා -ද්සේ - සභෝවා ීර සසර්
ගඹට ඳත් සනොීම එභ නාභ රඳ ්ඳශූඹ, දැනීම් භාතඹක් භ ඵ දැන ැනීභ
ඳරිඡ්ඡා නම් සේ. ඒ වා ති - භාධි - පජා භනා සේ ිවයුණු ය ත යුතු ඹ.
තද “පර්ණ සඵෝධඹ” සවත් “පිරිසි සඵෝධ කිරීසම්” ේථසඹන් ද
“ඳරිඤ්ඤා” නම් සේ. එඹ තෘවිධාාය ඹ. එනම්,
I.

ඤාත ඳරිඤ්ඤා - භනා දැන ැනීභ

II.

තීයණ ඳරිඤ්ඤා - භනා දැ ැනීභ

III.

ප්රවාණ ඳරිඤ්ඤා - භනා ත්වැරීභ, ඹනුසනි.

සම්ා වි්තයාථූ සභසේඹ.
සභහි “ඤාත ඳරිඤ්ඤා” ඹනු නාභ, රඳ - සවේතු, පර ම්භශූනඹ කිරීභ ි.
නාභ රඳ ඳරි්චසේද ඡාණසේ සිට පතය ඳරි්රව ඡාණඹ දක්ා සොට ීටට
ආතුශත් ඹ. එනම්, ිවේඨි විසුද්ධිඹ වා ංා විතයණ විසුද්ධිඹ ි. සභහි ීර
ාරතසේභ සොසශෝ ැදෑරුම් විචිකි්චඝාන් පහීණ යන ංා විතයණ
විසුද්ධිසඹහි පිහිටා මුදඹ තයඹ බානා භගින් පට ය ැනීභ සිදු යි. ීටට
ං්ායඹන් තු රක්ෂණ යාීර සඳෞද්ලි රක්ෂණ ම්භශූනඹ ද ආතුශත් සේ.
සභඹ බානා යමුණු දැන වැඳින න්නා ්ථා න තය සම් භගින්
විදශූනාට ඳදනභ නු රැසබ්.
“තීයණ ඳරිඤ්ඤා” ඹනු ම්භශූන ඡාණසේ සිට ඊදඹඹ ඡාණඹ දක්ා
සොට ි. එනම්, ංාවිතයණ විසුද්ධිසේ සිට භග්ාභග් ඡාණ ද්න
විසුද්ධිඹ දක්ා සොට ි. සම් වා ං්ායඹන්සග් සඳොදු රක්ෂණ ද
(තෘරක්ෂණාායඹ සවත් ාභඡ්ඡ රක්ෂණ) ආතුශත් සේ. සභඹ ම්භශූන
්ථා න තය සභභගින් විදශූනා ැන තීයණාත්භ බාඹට ඈඩ ැරසේ.
“ප්රවාණ ඳරිඤ්ඤා” ඹනු, බං ඡාණසේ සිට භාර්ග ඡාණඹ දක්ා සොට
ි. නිඹභ අායඹට සසර් පවාණඹ න්සන් සභහි ීර ඹ. සභඹ නිඹභ විදශූනා
්ථා ි.
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මින් නතුරු සඹෝගී සතසම් යත්නතඹ ැන ඝර වූ ශද්ධා ම්ඳත්තිඹ
වා අර්ය්ය සීර ගුණසඹහි ්ථීය පිහිටනුසේ, ඳා දුකින් නිදව්  නිර්වාණඹට නිඹත
වූසකු සේ. ඔහු භෘත භවා නිර්වාණ ධාතුට ැඳත් න්සන් ඹ. සභභ ඳරිඡ්ඡා
ඳඡ්ඡා තුන නාහි සරෞකි, සරෝසෝත්තය ලසඹන් ද සදඹාාය සේ.
තරුණ විදශූනා ඡාණඹ රත් තැන් ඳටන් එභ ිබක්ෂන් වන්සේ
වඳුන්න්සන් “ආයද්ධ විඳ් භික්ෂු” නමිනි. ඔහු ඝර ශද්ධාකින් යුතු,
සීර්න්ධසඹහි ්ථීය, ඳා දුකින් දවටභ නිදව් ීමභට සය දයන, නිර්වාණඹට
නිඹතසඹකු ීම ආත. සම් න විට ඔහු, ඳඡ්ඝ්න්ධඹ සසයහි ාභ්චඞන්දසඹන්,
ාභ යාසඹන් ආලී, ැලී, ඵැඳී, ඳැටළී, සළී, භත් ීම, මුඳත් ීම ්ම රැ් කිරීභ
නිා නයා්ර ංාය ායසඹහි තය ඳා අීර බඹාන දුක්ඹන්ට ද, ඟාතයාීර
න්ත දුක්ඹන්ට ද බාඟනඹ න ඵැවින් ඒ සිඹ්පර භ දුක්භ න ඵත්, ඒාසේ
කිසිභ ායාේථඹක් නැති ඵත්, ඔහු භනා සඵෝධ ය සන ආත.
නිඹභ විදශූනා ඡාණ ඵරසඹන් සභෝව ඩතුයා ඈත් සි. විදයාසරෝඹ
ඳවශ සි. ං්ාය සරෝසේ ැඵෑ තත්ත්ඹ භතු සි. භභ ඹ, භාසග් ඹැි
්පරා ැනීභට තයම් ිනනාභක් කිසිභ ං්ායඹ සනොභැති ඵ පතයක්ෂ
සි. ං්ාය පාවඹ ආති සමින් නැති සමින් සනොනැතී නියන්තයසඹන්භ
රා ඹනු ආත. ඒ තුශ “භභ” නම් වූ ්ථීය වූ ායඹක් තිියඹ සනොවැකි ඵත්
සඹෝාඝයඹා භනා ටවා නී. තද “භභ” ඹනු හුසදක් භාඹාක්, මිරිඟුක්,
භා ඳෑභක්, භඡ්ඡනාක්, තයඹක් ඵත් සභහිීර ඳැවැිවි නු ආත.
නැති භසභකු ආති ය ැනීභට, ඳත්ා සන ඹෑභට දයන නියේථ
පඹත්නඹ තුින් ඊරුභ න්සන් දුක් භ ඹ. තණ්වාසන් ්පරා න්නා සිඹලු
ං්ායඹන් භ විඳරිණාභඹට ඳත්  නිරුද්ධ සේ. ඈන් දුභ වට න්නා නමුත්,
ත්ත්ඹා එභ දුක්ඛිත ං්ායඹන් භ රඵා ැනීභට සය දයි. තණ්වා - ිවේඨි භාන – ද්සේ – ඉරූයා - විදයා අීර වූ භවා නේථාරී සසර් ධ්මඹන් ඳා භභ
ඹ, භාසග් ඹැි ්රවණඹ සොට සන දුක් ගිනි ඟාරාන් හි ඳැටලී ත්ත්ඹන් දුක්
විඳිනු ආත. කුභන ං්ායඹක් තණ්වාසන් ්පරා ත්ත ද ඒාන්තසඹන් භ
දුක් භ ඊරුභ න ඵ අයද්ධ විඳ් සඹෝගීන් වන්සේ භනා ටවා නී.
භවා දුක් සන දුන් ං්ාය යාශිඹක් “භභ ඹ, භාසග් ඹැි” අදානඹ ය
සන සසර් තුයන්සග් වසශකු ීම දුක් විඳි ාරඹ නිභා සොට ං්ායඹන්
ත වැරීසභන් භ ඟනිත න ඳරිමිත ැනසීභ තූභානසේ ීර භ ත්විඳිඹ වැ.
නුන්සග් ඵය ඊසුරමින් වින්දනඹ ශ සන් දුක් ැවැට සසභන් ඵැවැය
නුසේ විදශූනා පජාසන් තයඹ දකිමින් ඹ.
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ර විල්සඹහි භ ඹථා ්ාබාඹ ැඹුරු විදශූනා භාධිඹකින් ත්විඳිඹ
වැ. විල් ාධායණ ධ්මතාඹක් න ං්ායඹන්සග් තෘරක්ෂණාායඹ මුළු
විල්සඹහි භ තයක් නෑය ක්රිඹාත්භ නු ආත. සිඹලු තැන්හිභ ඳතින්සන් අත්භ
්බාසඹන් මුළුභනින් භ හි් වූ, හුදු ලක්ති විසලේඹන්සග් සනයෝනය
ම්ඵන්ධතාඹකින් යුතු ඳයම්ඳයා ඳැැත්භක් ඳභණි. සභහි ීර තභ ඳඡ්ඝ්න්ධඹත්,
ඵාහිය සරෝඹත් තය සනක්, ද්ඹතාඹක්, සඹෝගීන් වන්සේ සනොදකී. වැභ
තැන භ, වැභ විට භ, වැභ ්පහි භ සනක් නැති  එභ තය්බාඹක්,
එභ ධ්මතඹක් භ ක්රිඹාත්භ න ඵ සඹෝගී සතසම් භනා විදශූනා නුණින්
ටවා නී. ඔහු විල් නයාඹ, ්බා ධ්මඹ, ආත්ත ආති ැිනඹට ටවා නී. ඉට
නුත සි. සභහි ීර ඹටත් පිරිසින් සභසතක් බානා භ කිඹා දුන්, ධ්ම
ායණා ඳා භභ ඹ භාසග් ඹැි ්රවනඹ ය සනොනී. විල් ංයාත ර
ං්ායසඹෝ භ තවැය දැීටභට සුදුසු භනක් සම් න විට සඹෝගීන් වන්සේ තුර
නි්මාණඹ ීම ආත.
භසග් ඹැි ත යුත්තක් සනොදැ නන්ිවඹත්, ඵඹත්, ආළීභත්, ැී භත් දුරු
කිරීභ නිා ං්ායඹන් සසයහි භැදවත්, ඊසප්ක්ෂාක් සභහිීර ආති සේ. සනළුම්
ඳතට ැටුණු ිවඹ ියක් සේ ං්ායඹන් සසයන් එභ සිත සඳයසශ ි.
වැකිසශි. ං්ායඹන් භත සිත සනොපිහිට ි. සනොආසර ි. තීතඹ, නාතඹ
තවැරී තූභානසේ ඳතින ං්ාය භාතඹ ඳභණක් ඳතී. සභහි ීර සඹෝගීන්
වන්සේසග් ංාරුසප්ක්ෂා ඡාණඹ ඹම් කිසි විසට ීර ඹම් ං්ායඹක් යමුණු
සොට නිතය ලසඹන් සවෝ දුක් ලසඹන් සවෝ නාත්භ ලසඹන් සවෝ
ම්භශූනඹ යනු රඵි. ඈන් නතුරු නුසරෝභ ඡාණඹ ඳවශ වු සවොත් භාර්ග
ඡාණඹ වා විසලේඹන් ශ යුත්තක් නැත. ඳසු සිඹලු ං්ාය කනඹන්ට සිත
සනොඹා ං්ාය නිසයෝධඹ වූ නිර්වාණායම්භණසඹහි භ සිත ඵැ නී. සභඹ
්චඞන්ත සවත් නි්යණ නිසයෝධඹ පතිසේධ යමින්, නුප්ඳාද සවත්
මු්චසේද නිසයෝධඹ සිදු න ඊතුම් ්ථා ි. සභහිීර දු දකිමින්, මුදඹ දුරු
යමින්, භාර්ගඹ ඩමින්, නින සු සඵෝධ ය ැනීභට වැකිනු ආත.
ශා ඳව ීමසභන් ඳැවැිවි වූ අාඹ සේ, භඩ ඳව ීමසභන් ඳවිත වූ ඟර
තරඹක් සේ, කිළුටු ඳව ීමසභන් පිරිසිදු වූ යතන් සේ සසර් භශ ඳව ීමසභන්
පුද්ර න්තානඹන් ද ති ඳාරිශුද්ධත්ඹට ඳත් න්සන්ඹ. ඒ ඒ සඹෝගීන්
වන්සේරා විසින් ය පුරුදු ශ ඳායමිතා ධ්මඹන්ට නු, ඔහුන්සග් ීමර්ය්යට
නු සසර් නුලඹන් ම්ඳා යමින්, ං්ායඹන් තවරිමින් ඈවශ ඈවශ
භාර්ග පර රට පවි්ට විඹ වැ. ය භසන් පිර ඳායීට සඵසරන් භන්නාත
පින්න්ත ඊතුභන් තය භ තය පර පිිසින් ඊත්තරීතය වූ ර්හත් පරඹ ද
ාක්ෂාත් ය නිති. භනා පතිඳත්තිසඹහි සඹීරසභන් ංාය පෘත්තිඹ තික්රභණඹ
සොට පෘත්තිඹ ඹැි කිඹන රද ර්හත් පරඹට පිිඳන් ඒ භව යවතන්
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වන්සේරා නාහි විදයා න්ධායඹ ර්වාායසඹන්භ පවාණඹ සොට, ඟයාභය
නිතය භංර ඳයභ සුන්දය භෘත භවා නිර්වාණඹ සිද්ධ ය ත් ඊත්තභඹන් ඵට
ඳත් න්සන් ඹ.
“ඛීණා ජාති වුසිතං බ්රව්භචරිඹං

තං

යණීඹං නාඳයං ඉත්ථත්තාඹාති”

“ඉඳදීභ නිභ විඹ, සුන් පිළිකත් ඵමය ැ නිභ විඹ, ශ යුතු සිඹල්රභ
ක ොට නිභ විඹ, කභභ නික්කල්ශී අර්හත්ඹ පිණි කනත් ශ යුත්තක්
නැතැ”ි බානා ඡාණසඹන් මුදුන් ඳත් වූ යවතන් වන්සේ තභ වදතින්
භ ඊදන් නන සේ. ඊන්වන්සේ සේදිත සු ංයාත ැඵෑ වූ භවා
ැඳතට ඳත්, ලාන්ත නින් සුඹභ විඳිමින් ම්පිත ැනසන සේ.

ටසනි අර්ය්ය පුද්රඹා වූ යවත් බාඹට ඳැමිණි ඒ අර්ය්ය ශා සතසම්
භවා ක්ෂීණාශ වූ න් සද්වධාරී වූ, ඕහිත බාය නම් වූ, ඵවා තඵන රද ්න්ධ
බාය ආති, ්කීඹ ේථඹට ඳැමිණ ර්වාායසඹන් ක්ෂඹ ශ බ ංසඹෝඟන ආති,
භයක් පජාසන් ්න්ධාීරන්සග් ඹථා ේථඹ දැන සසරසුසන් සභොනට
මිදුණු, සදවිඹන් හිත භ්ත සරෝ ාසීන්සග් ්ර ද්ෂිසණඹය වූ, ය නැභැති
නයාාටසඹන් නිදව් රඵන දාාලි භෘත භවා නිර්වාණ ධාතුට පිිඳන්
භසවෝත්තභඹාණ සසනකි.
තද විදයා, තණ්වා, ඊඳාදානඹන් නිරුද්ධ ීම ඳරිනිර්වාණඹ සිදු වූ ඳසු එභ
යවතන් වන්සේසග් ඳඡ්ඝ්න්ධඹ ම්ඵන්ධ නාභ - රඳ ධේභඹන් ඹිත් වට
සනොනී. එඹ අනුප්ඳාද නිකයෝධඹ ි. භව යවතන් වන්සේ නාහි තභන් සන
අ අයු ං්ායඹන් නිභ ීමසභන් ඳසු “අනුඳාිදකේ නිවූාණ ධාතුකන්”
පිරිණින් ඳානු ආත. තෘ්ණා ර්වාායසඹන් ක්ෂඹ ශ නිා නැතත් ඊන්
වන්සේට ඊඳතක් නැත. එඵැවින් ඊන්වන්සේ දාාලි භ සිඹලු දුකින් නිදව්
ඹ.
සිඹලු සසරසුන්සන් මිීරභ ද, පර භත් සු විඳීභ ද, නිසයෝධ භාඳත්ති
පතිරාබඹ ද, අහුසණයො ීර නන්ත ගුණඹන්සන් භන්නාත බාඹ රැීභ ද,
ට සරෝ දවමින් ම්ඳා සනොීමභ ද අීර නන්ත ඳරිභාණ අනිං ම්බායඹක්
භව යවතන් වන්සේට විදශූනා ඡාණ වා භාර්ග පර බානාන්සන් රැසඵන්සන්
ඹ.

483

භව යවතන් වන්සේරා ැභති ැභති සේරාන්හිීර ්කීඹ පර භතට
භිවමින් ලාන්ත නින් සු සුසේ භ විඳින සේ. ඊදඹඹ ඡාණසඹන් ඳටන්
පිිසින් විදසුන් ඩා ධි්ඨාන සොට භාර්ග චිත්ත විථිඹට ඳසු පර භාඳත්ති
ීමථිඹට ඵැ සන තයක් නැති, ණ්ඩ වූ පර සිත් ඳයම්ඳයා ඳැැත්ීමසම් පර
භත අර්ය්යඹන් වන්සේරාසග් අයණ විවායඹ සවත් ආර්ය්ය විවයණඹ නම් සේ.
ර්වජඹන් වන්සේ ිවනට සවිසි සෝිනරක්ෂ ායඹක් භ රිවත් පර භතට
භිවමින් ලාන්ත නින් සු ශන සේ.
සිඹලු ඵය ඵවා තඵා, ඝනසඹන් වි්තය ශ සනොවැකි භවා ලාන්තිඹක්,
නිීමභක් න සිඹලු ං්ායඹන්සග් ංසිඳීභ නම් වූ, සිඹලු ඊඳධීන් තවැරීභ නම්
වූ, තණ්වක්ඹ, වියාඹ, නිසයෝධඹ නම් වූ ඳයභ යභණීඹ වූ ලාන්ති රක්ෂණ භෘත
භවා නිර්වාණ ධාතු ඹන ඹභක් සේද එඹ ඒාන්තසඹන් භ ලාන්ත ඹ, පණීත ඹ.
එඵැවින් බුද්ධා ීර භසවෝත්තභඹන් විසින් ේණිත වූ ්රණය වූ නුප්ඳාද නිසයෝධ
ංයාත සරොවුතුරු භවා විමුක්ති සුඹ න එභ ලාන්ත වූ නිර්වාණ ධාතු සුසේ
භ සඵෝධ ය සන සිඹලු සදනා භ නිනින් ැනසත්ා!
“නිදං සිථිරභායබ්බා
නිබ්ඵානං අධිගන්තබ්ඵං

- නිදං අප්කප්න ථාභා‚
- බ්ඵගන්ථප්ඳකභෝචනං”

“යාගා දී ක කර් ගැට මුදාරන කම් නින ලිහිල් ව වීර්ය්යකින් කවෝ කුඩා
වීර්ය්යකින් රඵා ගත කනොවැ ”.

ම්බුදු යඟාණන් වන්සේ තභ න් ාදසඹන් සභසේ සිේණක් පිරිභ
භතා දාශ සේ. එනම් :“වන්දදානි භික්ඛකේ ආභන්තඹාම කෝ, ඹධම්භා ංඛායා අප්ඳභාකද්න
ම්ඳාකද්ථ”.
“භවකණනි, අන් යට භභ ඔඵ අභතම. සිඹලු ං් ායඹන් භ නැකන
සුලු ි, අප්රභාදී කුල් දවම් ම්ඳාදනඹ යේ” ඹනුසනි.
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 ායාංලගත විඳ්නා භනසි ාය ා යඹ.
 ඳයභාේථ ලසඹන් ක්ෂණඹක් ක්ෂණඹක් ඳාා සිඳි සිඳී ියඳි ියඳී ඳත්නා වූ නාභ - රඳ
ඳයම්ඳයාක් වැය, ත්ත්සඹක් නැත, පුද්රසඹක් නැත, අත්භඹක් නැත. ත්ත්
පුද්ර අත්භ ඹනු සරෝ ම්මුති ථා යවාය භාතඹකි.

 ඳයභාේථ ලසඹන් ආත්තා වූ චිත්ත – මඝතසි – භූත රඳ – ඊඳාදා රඳ ඹන සම් නාභ
– රඳ ධ්මසඹෝ ත්ත්, පුද්ර අත්භ්බාසඹන් හි් වූ සෝ ඹ.

 නිතය, සු, සුබ, ාය ගුණසඹන් සතොය වූසෝ ඹ.
 ක්ෂණඹක් ක්ෂණඹක් ඳාා භ ියඳි ියඳී ඹන්සනෝ ඹ.
 ංගා ඟරඹක් සභන්ද, පීරඳාසරෝඹක් සභන්ද, ඳයම්ඳයා ලසඹන් ැශ සනොැඩී
ඳත්සනෝ ඹ.

 සවේතු පතයන් නිා ඳත්සනෝ ඹ.
 ආති නැති ඹන ඵැවින් අනිතයකඹෝඹ. ආතිීමම් නැතිීමම් සදසන් නියතුරු සඳසශන
ඵැවින් දුක්ඛකඹෝඹ. තභ තභන් ැභති සේ සනොඳතිනා ඵැවින් අනාත්භකඹෝඹ.

 සභසේ නිතය වූ, දුක් වූ, නාත්භ වූ, සුබ වූ නාභ රඳ ධ්ම මූවඹ පීරන, ංඛත,
න්තාඳ, විඳරිණාභ ේථසඹන් භන්ාත න ඵැවින් ඒාන්තසඹන් භ දුක්ඛ තයඹ
නම් න සේ.

 ඒ දුක් තයඹ ඊඳදන්නා වූ පර්ව බ තෘ්ණා ආයුවන, නිදාන, ංකඹෝග, ඳළිකඵෝධ
ේථසඹන් භන්ාත න ඵැවින් ඒාන්තසඹන් භ මුදඹ තයඹ නම් න සේ.

 ඒ සදසහි සනොඳැැත්භ නම් වූ ංත නිර්වාණ ධාතු නි්යණ, විකේ , අංඛත,
අභත ේථසඹන් භන්ාත න ඵැවින් ඒාන්තසඹන් භ නිකයෝධ තයඹ නම් න
සේ.

 ඒ නිසයෝධ තයඹ සඵෝධ ය ැනීභ පිණි ැය ඹ යුතු වූ අර්ය්ය ්ටාංගි භාර්ගඹ
නීඹයාන, කවේතු, ද්න, අධිඳති ේථසඹන් භන්ාත න ඵැවින් ඒාන්තසඹන් භ
භාර්ග තයඹ නම් න සේ.

 භා විසින් සිදු ශාවූ දාන – සීර – බානා අීර, සිඹලු කුර ්මඹන් භ සභසේ සම්
සෝශ රක්ෂණසඹන් භන්ාත වූ ති ම්භීය වූ චතුයාර්ය්ය තය ධර්මඹ සුසේ භ
සඵෝධ ය ැනීභ පිණි භ සවේතු සේා! ානා සේා. ! ! !
සිල්ත්, නැණත්, කඵෝත් ගුණ ඇති කශ්රේ්ඨ
රැකබ්ා!

රයාණම්ර ම්ඳත්තිඹ නින දක්ාභ

“තං භාගකභෝ කවෝතු - ඹා නිබ්ඵානඳත්තිඹා”
(“සිදු ව ඳභා කදෝඹනට ධර්ම යත්නකඹන් භා රැකබ්ා!”)

෴ නිම ෴
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