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ව ්කමවග් සටහන්.... 
 
අවුරැදු 2549 ්ඩ පැරණි බුදඩධ් හදඩශනාව ග්ර න්ථාර ක ්රන හත්්ඩ 

හා ඉනඩ පසුවත්ඩ හබාහහෝ දුෂඩ්රත්ා මධ්යහයඩ ැක්හග්න   විවිධ් 
නි්ායග්ත්, හීනයාන - මහායාන ,ික්ෂු පරම්පරාව හකෝ් හබ්දඩධ්යනඩහග්ඩ 
හග්්රවය  පාත්රහවයි. නිර්මාණවාී   ග්ම්, ැනනුම් හක්ෂත්රහයනඩ පි මා වන 
වි  මානව චිනඩත්නය අයාහකඩ යා හනාී  ැක්ග්ත් හැ්ි  ග්ම්ඩ හා 
දර්ශනය්ඩ ඉත්ිරි ්ර ත්බනඩන  ග්ත්ඩ ව යම සුළුප ු හනාවන නිසා ය. 

 
හම් ැනනුම් සම්,ාරය ත්ුළ අ,ිධ්මමය ද එ්ඩ හ්ා ස්ි. බුදුදහහම් 

විහශඩෂත්වය වන “විදර්ශනාව”, හබදා බැකීම හා හහඩත්ු-ඵක නයාය පදනම් 
්රග්නී. අ,ිධ්මමය අවධ්ාරණය ්රනඩහනඩ එම නයායයයි. අ,ිධ්මම පි ්ය 
ධ්මමහයඩ හ්ා ස්ඩ හකස සළ්න ,ික්ෂු පර්ෂදයනඩ අත්ර, ඉත්ා ්ු ා 
සි්පදය්ඩ පවා වත්ඩ හනා්ර රක්ෂා ්රනඩන  පර ත්ිඥා දුනඩ හථරීය ,ික්ෂු 
පර්ෂදය හග්නා අ,ිධ්මමය පසු්ාකීන වධ්මනය්ැයි ඉවත් කනඩන  ්ිසිදු 
සාධ්ාරණ හහඩත්ුව්ඩ හනාහපහනනඩහනඩ අනි්ඩ ්ාහ ත්ඩ ව ා නිර්මක වූ 
දහම්ඩ ැක්ග්නඩන  උනඩවහනඩහසඩකා  ත්ිබූ උවමනාව නිසා ය. 

 
බුදඩධ්ත්වය කැබූ හමාහහාහත්ඩ ත්මනඩ අවහබෝධ් හ්ා ග්ත්ඩ ධ්මමය 

ව හා ග්නඩන  සමත්ඩ හ්න්ු නැත්ැයි බුදුනඩ වහනඩහසඩ ්කඩපනා ්හළඩ 
එහි ඇත්ි ග්ැඹුරැ බව නිසා ය. ී ර්ම ්ාකය්ඩ හකෝ්ායත් ්රැණු සසඩහසඩ 
පැවත්ි සිත්ුවිකි දහර්  එය අලුත්ඩ හදය්ඩ නිසා ය. එහහත්ඩ උනඩවහඩනහසඩ 
හදඩශනා ්ළ දහම හත්ඩරැම් ග්නඩන  සමත්ඩ පිරිස්ඩ සිටියහ. ්කඩයත්ඩම 
උනඩවහනඩහසඩහග්ඩ සමහර සූත්ර  හදඩශනාවක අ,ිධ්මම නයාය පර ්  විය. 
සමහර ශරාව් - ශරාවි්ාහවෝ හම් ග්ැඹුරැ දහම් නයාය පර කකිත් ්ළහ. බුදුනඩ 
වහනඩහසඩහග්ඩ අ,ිධ්මම මාත්ි්ා, නුවණිනඩ අග්ර  සැරියුත්ඩ හිමියනඩ විසිනඩ ත්ම 
ශිෂය පරම්පරාව  විසඩත්ාරිත්ව උග්ැනඩවූ බව සාම්පර දායි් පිළිග්ැනීම යි. 

 
අ,ිධ්මමය උග්ැනඩම හැම  පරිය වූව්ඩ හනාහ . එදත්ඩ - අදත්ඩ එය එ 

හසඩම ය. අ,ිධ්මමය “අබුදඩධ් හදඩශිත්ය්ැ” යි මුකඩවර  අසනඩන  කැබුහණඩ 
අනුරපුර යුග්හයඩ ී  ය. බුදඩධ්හර්ෝෂ හිමිහයෝ (අත්ථසාකිනිහයනඩ) ට  පිළිත්ුරැ 
දුනඩහ. රීසඩ හේවිසඩ  ී  උග්ත්ුනඩහග්ඩ පාකි සාහිත්ය හපක ග්ැසඩම අනුව 



 

නැවත් විශඩව විදයාක උග්ත්ුනඩ හවත්ිනඩ හම් මත්ය පකවිය. හර්රැ්ාහනඩ 
මහනාහිමිහයෝ (අ,ිධ්මමහයඩ මූකි් ්රැණු) ට  පිළිත්ුරැ දුනඩහ. නැවත් 
හම්ක ධ්මම්ික් ,ික්ෂු පර්ෂදය්ඩ විසිනඩ හම් මත්ය මුදාහැර ඇත්. සූත්ර  
හදඩශනා ඇසුරිනඩ පමණ්ඩ බුදු දහම හත්ඩරැම් ්රන හම් යත්ිවරයනඩ 
වහනඩහසඩකා බුදුදහහම් එ්ඩ වැදග්ත්ඩ හ්ා ස්ඩ අවකාග්ු ්රනඩහනඩ නම් 
ආතර් සී. ක් ාක් වියත්ාණනඩ ද්ින අනාග්ත්හයඩ බුදුසමය කබාග්නඩනා 
මුකඩත්ැන ට  කැබිය හැ්ිද? 

 
රී කා්ාහ  ,ෝහග්ෝකීය පිහිමතමත්ඩ, එහි ඇත්ි වානිව වටිනා්මත්ඩ 

මත් සිාහක හබ්දඩධ්යනඩ ඉනඩ ඉවත්ඩ ්ර බකය කබාග්ැනීහම් පර යත්ඩනය 
හබාහහෝ ්හක් ප නඩ පැවහත්නඩන්ි. මුකිනඩ ම එය  යුධ් බකහයනඩ 
සිදුවිය. වහර් එය අධ්යාපනය සසඩහසඩ චිනඩත්ාමය පරිවත්මනහයනඩ සිදුවිය. 
ැක්ියාී ම්  ී  අකඩකසඩ ්ර මහයනඩ ත්වත්ඩ වහර් ්රියාත්ඩම් විය. පසුව 
විනයවධ්මන හ ෂහයනඩ හා ත්ාපස හ ෂහයනඩ   හපළඹීමම  හබාහහෝ 
හදහන්ඩ ැකව ුනාහ. සාසඩ්ෘත්ි්  ්ර මණහයනඩ   හපළඹීමම  ද 
හබාහහෝ හදනා අසුීම සිටිත්ි. සාමය හා  ධ්ාර සසඩහසඩ   හපළඹීමම  
පාක්හයෝ ද හසුවූහ. ත්මනඩ ද හනාැනන ,ික්ෂූනඩ වහනඩහසඩත්ඩ හමය  නත්ු 
වුවහහාත්ඩ ඉරණම ්ුම්ඩ හ ද? 

 
වහ්න්පිටවගදක ඤාණ සීහ, යක්කලුවේ පර ඥාකාම, වර්කුකාවන් 

චන්දවිම  වැනි නාහිමිපාණනඩ වහනඩහසඩකාහග්ඩ ැනනුම, ඕන ්ම හා නිර්,ීත් 
පර ්ාශ සිහිවනඩහනඩ හම් පසුබිම ත්ුළය. 

 
2006.01.08 වන දින  අ,ිධ්මමය ඇත්ුළුව බුදුදහම සමාවහයඩ පර කකිත් 

්රනඩන  කියූ හර්රැ්ාහනඩ නාහිමියනඩහග්ඩ පැවිදඩද ත්ඩ, රී කා්ා ශඩහ න්නඩ 
නි්ාය ත්ඩ සියවසර්ඩ පිහරයි. හමවැනි අවසඩථාව් හම් සදඩවයාපාරය 
සාර්ථ් ්රනඩන  හවහහස වූ වගාඩිගමුවේ වසෝකත, වහ්න්වගාල 
ක යාණ ධමම, වහ්වන්ගම ක යාණ සිි යන සඩවාමීනඩද්ර යනඩ වහනඩහසඩකාත්ඩ, 
අනු්ර මණි්ාවනඩ කියූ හර්බට් පතිකණ  මහත්ාත්ඩ, ්ැපීමහමනඩ මුද්ර ණහයනඩ 
දාය් වූ කත්නායක අප්පුහාමි, එම.වේ. වපවර්කා, වක්.ටී.ඒ. ජයෙධමන යන 
මුද්ර ණාකයාධිපත්ිවරැනඩ පිනඩ පමුණුවමිනඩ සිහි ්ිරීම යුත්ු්ම්ි. එහමනඩ ම 
අප සාරක්ෂණ මණඩ කහයඩ සාමාන්්ව සි  ැනන  නැත්ි වහාකණ  ෙජිකඤාණ  
නාහිමියන් හා ඒ.ඩී.ටී. ජයෙධමන, කකුණ ාවස්න ජය ත් යන මහත්ුනඩ ද 



 

සිහි්රමි. එහමනඩ ම විනයාකා්ාරාරාමය හා එම ,ික්ෂු පරපුර හපෝෂණය 
්ර ැක් ග්ැනඩම  එදා-හමදා ් යුත්ු ්ළ දාය් පරපුර ද මා සිත් හපක 
ග්ැහසයි.  

 
ත්ම මුද්ර ණ ැනනුමිනඩ අපත්ඩ ැනනුවත්ඩ ්රමිනඩ හපාත්ඩ මුද්ර ණය  දාය් 

වන සි්ුරැ පර ්ාශ් ගිහාන් අනුකරග ජයෙධමන මහත්ාත්ඩ, පරිර්ණ් වණම 
සාහයෝවනහයනඩ දාය් වන සා ිය ජයවකාඩි මහත්ාත්ඩ ්ෘත්හ ී ව සිහි 
්රමි.  

 
නිබඳ මඟ හපනඩවන කිිඔකුවේ ධමමානන්ද සමිඳුනඩ හා 

උනඩවහඩනහසඩහග්ඩ සහහෝදර - ශිෂය සඩවාමීනඩ වහනඩහසඩකාහග්ඩ සහාය 
පිළිබඳව ද ත්ෘපඩත්ිහයනඩ සඳහනඩ ්රමි. 

 
තිසකණ  සකණ යි! 

 
සී. තනිප්පු ි ආකච්චි 
ග්රැ හකඩ්ම් 
රී කනඩදවිමක ධ්ර්මපුසඩත්් 
සාරක්ෂණ මණඩ කය 

 
2005 හදසැම්බර් මස 08 වන දින, 
හපා්ුණුවි ී  ය. 
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ද්ොක සරගර හය 96 
ආකමමණ  සරගර හය 100 
ෙස්තු සරගර හය 104 



 

චතුර්ථ පිච්චවේදය 108 
ිත්ත ීථි 108 
පකමාර්ථ ධර්මයන්වග් ආයුෂ 109 
ආකමමණ  වභ්දය 111 
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හැඳින්වීම 
 
අප විසිනඩ සම්පාදිත් දහම් හපාත්ඩ ්ියවූ ග්ිහි පැවිදි හබාහහෝ 

හදන්ුනඩ විසිනඩ හා දහම් පාසකඩ පවත්ඩවන, ඒවාහයඩ උග්නඩවන හබාහහෝ 
හදන්ුනඩ විසිනඩ ද හත්ඩරැම් ග්ැනීම  උහග්නීම  උග්ැනඩීමම  පහසු 
අ,ිධ්ර්ම ග්ර නඩථය්ඩ සම්පාදනය ්රන හකස හනාහය්ඩ වර  රාධ්නා ්ළ 
බැවිනඩ අප විසිනඩ අභිධර්ම මාර්ගය නැමැත්ි හම් ග්ර නඩථය සම්පාදනය 
්රන කී . 

 
ැනන  ඇත්ඩත්ා වූ අ,ිධ්ර්ම පා ම් හපාත්ඩවක හබාහහෝ ත්ැනඩ හත්ඩරැම් 

ග්ැනීම  අපහසු ීම ඇත්ඩහත්ඩ මත්ා ග්ර නඩථවක එන පාළි පාඨ ඒ සැටිහයනඩ 
ම සිාහක  හපරකා ඒ හපාත්ඩවක හනාහය්ඩ ත්ැනඩවක හයාදා ත්ිබීම නිසා 
ය. අ,ිධ්ර්ම මාර්ග්ය නමැත්ි හම් ග්ර නඩථය සම්පාදනය ්ිරීහම්ී  අපි ඒ 
්ර මය අනුග්මනය හනා හ්හළමු. 

 
අප විසිනඩ හම් ග්ත් සම්පාදනය ්ර ඇත්ඩහත්ඩ හ්හසඩ ්ිවහහාත්ඩ ඒ 

ඒ ්ාරණය සිසුන  පහසුහවනඩ අවහබෝධ් ්රග්ත් හැ්ිහ ැන යි සිත්ීහමී  
අප  වැ හුණු හැටිය  ය. අනඩ බස්ිනඩ හපරළාග්ත්ඩ ්ිසිව්ඩ හම් 
ග්ර නඩථහයහි හයාදා නැත්. හම් ග්ර නඩථහයහි හා අනඩ අ,ිධ්ර්ම පා ම් 
හපාත්ඩවක ඇත්ි හවනස හත්ඩරැම් ග්ැනීම  නිදසුනඩ ්ීපය්ඩ හමහසඩ ය:- 

 
එ්ඩ අ,ිධ්ර්ම පා ම් හපාත්් චිත්ඩත් මකත්සි් ර ප නිර්වාණ යන 

පරමාර්ථ සත්රිනඩ චිත්ඩත්ය හඳුනඩවා ඇත්ඩහත්ඩ හමහසඩ ය:- 
 

“චිනඩහත්ඩත්ීත්ි චිත්ඩත්ා, අරමුණ සිත්න හහයිනඩ චිත්ඩත් නම් 
හ . හම් වකනාර්ථහයනඩ අරමුණු සිත්නඩනා වූ සඩව,ාවය චිත්ඩත් යයි 
්ියනු කැහේ.” 
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අනඩ හපාත්් චිත්ඩත්ය හඳුනඩවනඩහනඩ හමහසඩ ය  
 

සිත්නඩහනඩ හහවත්ඩ අරමුණු ැනනග්නඩහනඩ චිත්ඩත්ය ය. සිත් 
ඉපී ම පිළිබඳ අනය හහඩත්ු ඇත් ද අරමුණ ැනනග්ැනඩම එහි පර ධ්ාන 
හහඩත්ුව බව දත් යුත්ුයි. 
 

වම ගරන්ථවය් සිත හඳුන්ො ඇත්වත් වමවස් ය. 
 

“පරමාර්ථ සත්ර අත්ුහරනඩ චිත්ඩත්ය යනු ැනනීම ය. සිත්ය 
්ියනුහයඩ ද එය  ය. 
 

එ්ඩ හපාත්් මකත්සි්ය හඳුනඩවා ඇත්ි සැටි. 
 
“හේත්සි ,වා හකත්සි්ා, සිහත්හි වූහයඩ මකත්සි් නමි. හම් 

වකනාර්ථහයනඩ සිහත්හි පහළ වන ඵසඩස (ග්ැමතම) හ දනා (විඳීම)  දි 
සඩව,ාව ධ්ර්ම සමූහය මකත්සි් යයි ්ියනු කැහේ.” 

 
අනඩ හපාත්් ඇත්ි සැටි. 
 

“චිත්ඩත්හයහි වූහවෝ හහවත්ඩ චිත්ඩත්හයහි හයදුහණෝ 
මකත්සි්හයෝ ය.” 
 

වමහි චචසික හඳුන්ො ඇත්වත් වමවස් ය. 
 
“සිත්්ඩ හහවත්ඩ අරමුණු ැනනීම්ඩ ඇත්ි වන ්කඩහි ඒ ැනනීම් ්රියාව 

හා මිශර ව ඇත්ිවනඩනා වූ අනය ්රියාහවෝ මකත්සි්හයෝ ය. 
 

එ්ඩ හපාත්් ර පය හඳුනඩවා ඇත්ි සැටි. 
 

“රැපඩපත්ීත්ි ර පා” වි්ාර හ නු යි ර ප නමි. හම් 
වකනාර්ථහයනඩ ශීහත්ෝෂඩණාදිහයනඩ වි්ාර වන සඩව,ාව ධ්ර්ම 
සමූහය ර පය යි ්ියනු කැහේ.” 
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අනඩ හපාත්් ඇත්ි සැටි. 
 

“ශීත් උෂඩණ  දිහයනඩ වි්ාරය  පැමිහණනඩහනඩ ර පය ය.” 
 

වමහි කූප දක්ො ඇති සුටි. 
 

“සත්ඩත්ඩව ශරීර හා බාහිර වසඩත්ෝනඩ ස ී  ඇත්ි මූකි් ධ්ර්ම 
රාශිය ර පහයෝ ය.” 
 

එ්ඩ හපාත්් නිර්වාණය හඳුනඩවා ඇත්ි සැටි. 
 

“වානහත්ෝ නි්ඩඛනඩත්ා නිේබානා” වානය යි ්ියන කද 
ත්ෘෂඩණාහවනඩ නි්ඩමුණා වූ සඩව,ාවය නිේබාන නමි. හමහි වාන 
නම් ්ුදුමහත්ඩ ,වයනඩ එ්  බැඳ ග්කපන අර්ථහයනඩ ඩ් 
ත්ෘෂඩණාවමැ යි.” 
 

අනඩ හපාත්් නිවන හඳුනඩවා ඇත්ි සැටි. 
 

“වාන යනු ත්ෘෂඩණාව ය. ඒ වාන සගඛයාත් ත්ෘෂඩණාහවනඩ 
නි්ඩමුහණඩ නිර්වාණය ය. රාග්ග්ිනි  දිය නිවනඩහනඩ හහෝ 
නිර්වාණය යි.” 

වමහි නිර්ොණ ය හඳුන්ො ඇති සුටි. 
 

“රාග්ාදි හ්හකසඩ ග්ිනිවකිනඩ හා වාත්ි වරා වයාධි මරණාදි 
දු්ඩ ග්ිනිවකිනඩ හත්ාර වූ ශානඩත් සුඛසඩව,ාවය නිර්වාණය ය. 
 
හමහි සියලු ම පා ම් සම්පාදනය ්ර ඇත්ඩහත්ඩ ද හැ්ිත්ා්ඩ හපාදු 

වනයා අත්ර වයවහාර ්රන වකන හයී හමනි. හමහි අපර සිදඩධ් වකන 
හයාදා ඇත්ඩහත්ඩ, පර සිදඩධ් වකනයනඩ හසායා ග්ත් නුහුණු ත්ැනඩවක පමහණ්ි. 
එබැවිනඩ හම් හපාත් ැනන  ඇත්ඩත්ා වූ අනි්ඩ හපාත්ඩවක  ව ා පහසුහවනඩ 
්ියවා හත්ඩරැම් ග්ත් හැ්ි වනු ඇත්. උත්ඩසාහවනඩත්ය්ු  ග්ුරැවරය්ු 
ඇසුරැ හනා හ්ා  වුව ද හම් හපාත්ිනඩ අ,ිධ්ර්මය උග්ත් හැ්ි වනු ඇත්. 
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ැනන  ,ාවිත් ්රන අ,ිධ්ර්ම පා ම් හපාත්ඩ සියකඩක ම වාහග්ඩ 
සම්පාදනය ්ර ඇත්ඩහත්ඩ අභිධර්මාර්ථ සරගර හය අනුව ය. හමය 
සම්පාදනය ්ර ඇත්ඩහත්ඩ ද එහසඩම ය. එහහත්ඩ හමය අ,ිධ්ර්මය පිළිබඳ 
සාමානය ැනනුම්ඩ ඇත්ි්ර ග්ැනීම සඳහා උහග්නීම ්රන පිනඩවත්ුනඩ 
උහදසා සම්පාදනය ්රන කදඩද්ඩ බැවිනඩ ව ා පරහයෝවනය්ුත්ඩ හනා 
මැත්ිව, උහග්න ග්නඩනා ත්ැනැත්ඩත්ා  හබාහහෝ හවහහහසනඩන  සිදු වන, 
අ,ිධ්ර්මාර්ථ සාග්ර හහයහි ැන්ඩහවන ඇත්ැම් ්රැණු හම් හපාත්  ඇත්ුළත්ඩ 
හනා ්රන කී . එහසඩ ම අනඩ අ,ිධ්ර්ම පා ම් හපාත්ඩවක ඇත්ුළත්ඩ ීම ඇත්ි 
වැි පරහයෝවනය්ඩ නැත්ි, ඇත්ැම් ්රැණු ද හම් හපාත්  ඇත්ුළු හනා 
්රන කී . 

 
සමහර ත්ැන්ී  අනඩ අ,ිධ්ර්ම පා ම් හපාත්ඩවක ඇත්ුළු ීම නැත්ි 

පරහයෝවනවත්ඩ ්රැණු හම් හපාත්  ඇත්ුළු ්ර ඇත්ඩහත්ඩ ය. සඩවර ප වි,ාග් 
වැිදුර  පුහුණු ්රග්නඩන  වුවමනා වනඩහනඩ අ,ිධ්ර්ම පර ්රණ 
උහග්නීහම් ී  පහසු වනු පිණිස ය. එත්රම් දුර  උහග්නීම ්රනඩන  
බකාහපාහරාත්ඩත්ුව නැත්ි පිනඩවත්ුනඩ , ව ා සඩවර ප වි,ාග් පුහුණු 
්ිරීහමනඩ හවහහස්ඩ මිස විහශඩෂ පරහයෝවනය්ඩ නැත්. එබැවිනඩ වැිදුර 
සඩවර ප වි,ාග් ද හම් හපාත්  ඇත්ුළු හනා ්රන කී . 

 
වම වපාතට ඇතුළු කක ඇත්වත් සාමානයවයන් ධර්මඥානය 

ඇතිකකගන්නා වකනකු විසින් අෙශයවයන් දත යුතු කකුණ ු 
පමවණ කි. එබැවිනඩ හම් හපාහත්හි අනි්ඩ අ,ිධ්ර්ම පා ම් හපාත්ඩවක 
ත්රම  ්රැණු ඇත්ුළත්ඩ නැත්. හපාත් මහත්ඩ ීම ඇත්ඩහත්ඩ ඇත්ුළත්ඩ හ්ා  
ඇත්ි ්රැණු පහසුහවනඩ හත්ඩරැම් ග්ත් හැ්ි වන පරිදි විසඩත්ර ්ර ඇත්ි 
බැවිනි. හමහි ඇත්ැම් ත්ැන් ්රැණු ැන්ඩීමහම් පටිපාටිය ද අ,ිධ්ර්මාර්ථ 
සගග්ර හය  හවනසඩ ්ර ඇත්. ඒ හවනසඩ්ම් හබාහහෝ හසයිනඩ ඇත්ඩහත්ඩ 
සත්ර වන අ  වන නව වන පරිේහේද ත්ුහනහි ය. එහසඩ හවනසඩ හ්ා  
හයාදා ඇත්ඩහත්ඩ උහග්නීම පහසු වනු පිණිස ය. අනි්ඩ හපාත්්ිනඩ 
අ,ිධ්ර්මය උහග්න ග්නඩනවා  ව ා හම් හපාහත්නඩ අ,ිධ්ර්මය උහග්නීම 
ත්රම්ඩ පහසු හවනවා ඇත්. 
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හ්ාපමණ කිහිකඩ වකන හයාදා, උහග්නීම  හ්ාත්රම් පහසු වන 
සැටිය  හපාත් සම්පාදනය්ර ත්ැබුවත්ඩ උහග්න ග්නඩනා ත්ැනැත්ඩත්ා විසිනඩ 
උග්ත් යුත්ු ්ර මය වරදවා උහග්න ග්නඩන  උත්ඩසාහ ්ළහහාත්ඩ හම් ග්ැඹුරැ 
ධ්ර්මය උග්ත් හනා හැ්ි ය. උගත යුතු කර මය නම, එක පාලමකුදු අත 
වනා හුක පි ිවෙ ින් උවගනීම ය. මුකඩ පා ම් ග්ැන, මුකඩ පරිේහේද ග්ැන 
ැනනීම ඇත්ි්ර හනා හග්න ඉදිරිය  හනායා යුත්ුය. අ,ිධ්ර්ම පා ම් හපාත්ඩ 
සම්පාදනය ්ර ඇත්ඩහත්ඩ පා හමනඩ පා ම  පරිේහේදහයනඩ පරිේහේදය  
සම්බනඩධ්ය්ඩ ඇත්ිව ය. එබැවිනඩ පළමුවන පරිේහේදය හනා පිළිවනඩ 
ත්ැනැත්ඩත්ා  හදවන පරිේහේදය උග්ත් හනා හැ්ි ය. ඒ හද් ම හනා 
පිළිවනඩ ත්ැනැත්ඩත්ා  ත්ුනඩවන පරිේහේදය නූග්ත් හැ්ි ය. ඒ පරිේහේද 
ත්ුන ම හනා පිළිවනඩ ත්ැනැත්ඩත්ා  සත්ර වන පරිේහේදය නූග්ත් හැ්ි ය. 
අවසානය හත්්ඩ ම ්ර මය හමහසඩ ම ය.  

 
මුකඩ පරිේහේද ග්ැන ැනනුම නැත්ි ව, මුකඩ පරිේහේද වක ්රැණු 

මත්් ත්බා හනා හග්න, ඉහළ පරිේහේදය  ග්ිය ත්ැනැත්ඩත්ා  ඒ 
පරිේහේදහයඩ ී  ්ිසිව්ඩ හත්ඩරැම් ග්ත් හනා හැ්ි ීමහමනඩ උහග්නීම එපා 
වනඩහනඩ ය. අ,ිධ්ර්මය උහග්නීම  ප නඩ ග්නඩනා හබාහහෝ හදනා ටි් 
්ක්ිනඩ එපා ීම උහග්නීම අත් හැර දමනඩහනඩ මුකඩ පරිේහේදවක ්රැණු 
හනා ැනන ඉහළ  යාහමනි. මුකඩ පරිේහේදවක ්රැණු හහාඳිනඩ උහග්න 
මත්් ත්බාහග්න ඉදිරිය  උහග්නීම ්රනඩනවුනඩ  හම් ධ්ර්මය 
පරිේහේදහයනඩ පරිේහේදය  ව  ව ා රසවත්ඩ වනඩහනඩ ය. උහග්නීම 
හරියනඩන  නම්, ධ්ර්මඥානය - ධ්ර්ම රසය කබනඩන  නම්, ්ර මානු්ෝකව 
ම උහග්නීම ්ළ යුත්ු ය. 

 
දහම පාස ්ෙ  අභිධර්ම පාලම උගුන්ීවම දුෂ්කකත්ෙය ගුන 

වනාවයක් විට කථා කකනු අසන්නට  ුවේ. හබාහහෝ හදනා පා ම් 
හපාත්ඩවක හදෝෂය නිසා උග්ැනඩීමම දුෂඩ්ර ීම ඇත්ැයි සිත්ත්ි. එහිත්ඩ ත්රම් 
සත්යත්ාව්ඩ ඇත්ත්ඩ සම්පූර්ණ සත්යය නම් එය හනාහ . අ,ිධ්ර්මය ඉත්ා 
ග්ැඹුරැ විදයාහව්ි. හනා ග්ැඹුරැ විදයාව්ඩ වුව ද අනි්්ු  හහාඳිනඩ 
උග්ැනඩවිය හැ්ඩහ්ඩ ඒ විදයාව ග්ැන අගග් සම්පූර්ණ ැනනුම්ඩ ඇත්ිය්ු  
ය. දහම් පාසැකඩවක අගග් සම්පූර්ණ ැනනුම්ඩ ඇත්ි ග්ුරැවරැනඩ හසායා 
ග්නඩන  නැත්. එබැවිනඩ අනය විෂයයනඩ උග්ත්ඩ ග්ුරැවරැනඩ කවා ම දහම් 
පාසකඩවක අ,ිධ්ර්ම පා ම් ද උග්නඩවා ග්නඩන  සිදුීම ත්ිහේ. ඒ ග්ුරැවරැනඩ  
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අ,ිධ්ර්ම පා ම් උග්ැනඩීමම දුෂඩ්ර ීමම පුදුමය්ඩ හනා හ . එය විය යුත්ඩත්්ඩ 
ම ය. 

 
පා ම් හපාත්ඩවක හ්ාහත්්ඩ දුබක්ම් ත්ුබුණත්ඩ උග්ත්ඩ ග්ුරැවරයා  

්ාරණය හනා වරදවා හහාඳිනඩ උග්ැනඩවිය හැ්ි ය. අ,ිධ්ර්ම පා ම් 
උග්ැනඩීමම  දුෂඩ්ර ීමහම් සත්ය හහඩත්ුව නම් ග්ුරැවරැනඩහග්ඩ දුබක බව ය. 
දුෂඩ්ර ්ම් නිසා අත්ඩ හනා හැර දහම් පාසකඩවක අ,ිධ්ර්ම පා ම් 
අමාරැහවනඩ වුව ද උග්නඩවා හග්න යාම ග්ැන ඒ ග්ුරැ මහත්ුනඩ  පැසසිය 
යුත්ු ය. දහම් පාසකඩවක අමාරැහවනඩ වුව ද හනා නවත්ඩවා අ,ිධ්ර්මය 
උග්ැනඩීමම ්රහග්න ග්ිය හහාත්ඩ ්කඩයාහමනඩ ඒ දුෂඩ්ර ්ම් මග් හැරී යා 
හැ්ි ය. 

 
අභිධර්ම පාලම වහාඳින් උගුන්ීම ක  හුක්වක් අභිධර්මය 

පි ිබඳ අඞ්ගසමපූර්ණ  ැකනීම ඇති ගුකුෙකයකුට පමණ කි. අ,ිධ්ර්මාර්ථ 
සාග්ර හය ග්ැන හහෝ එවැනි අනඩ හපාත්්ඩ ග්ැන හහෝ සම්පූර්ණ ැනනීම ඇත්ි 
ග්ුරැවරය්ු  ද ත්රම්ඩ හහාඳිනඩ අ,ිධ්ර්ම පා ම් උග්ැනඩීමම ්ළ හැ්ි ය. 
අ,ිධ්ර්ම පා ම් උග්නඩවන ග්ුරැවරයා විසිනඩ ය ත්ඩ පිරිහසයිනඩ අ,ිධ්ර්ම 
පා ම් හපාහත්ඩ එදා උග්නඩවන පා ම  මුකිනඩ ඇත්ි පා ම් ටි්වත්ඩ ැනන 
සිටිය යුත්ු ය. එත්රම්වත්ඩ ැනනුම නැත්ිය්ු  නම් අ,ිධ්ර්ම පා ම් හ්ාහහත්ඩ 
ම උග්ැනඩවිය හනා හැ්ි ය. 

 
ව වහසිවයන් අභිධර්මාචායයම ෙකයකු  
විය හුකි කර මයක් 

 
උග්ැනඩීමම ැනනුම දියුණු ්ර ග්ැනීම  ඇත්ි ඉත්ා හහාඳ ්ර මය්ි. 

ශිෂය පිරිස්  පා ම්ඩ උග්ැනඩ වූ ්කඩහි එයිනඩ ඒ ශිෂය පිරිස කබන 
ැනනුම  ව ා උසසඩ ැනනුම්ඩ ග්ුරැවරයා  කැහේ. අභිධර්ම මාර්ගය නමැත්ි 
හම් හපාත් පහසුහවනඩ උග්ැනඩවිය හැ්ි පරිදි පිළිහයළ ්ර ඇත්ිය්ඩ වන 
බැවිනඩ ග්ුරැවරය්ු විසිනඩ මුක ප නඩ ම ශිෂය පිරිස්  උග්නඩවාහග්න 
යත්හහාත්ඩ වැි අපහසුව්ඩ නැත්ිව උග්ැනඩවිය හැ්ි වනු ඇත්. 
උග්ැනඩීමහමනඩ ම ග්ුරැවරයා  ැනනුම කැහබනවා ඇත්. පසු ්ළ පා ම් 
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අමත්් වුව හහාත්ඩ ඉදිරිය  උග්ැනඩීමම අපහසු වනු ඇත්. එබැවිනඩ අමත්් 
හනා වනු පිණිස පසු ්ළ පා ම් නැවත් නැවත් ්ියවිය යුත්ු ය. 

 
පසු ක  පාලම ගුන ැකනුම නුතිෙ ඉදිරිහයහි පා ම් ්ියීමහමනඩ 

පරහයෝවනය්ඩ හනා කැබිය හැ්ි ය. ඉදිරිහයහි පා ම් ග්ැන හසායනඩන  
හනා හග්ාසඩ පසු ්ළ පා ම් ග්ැන විහශඩෂ සැක්ිකඩක්ඩ නිත්ර ම ්ළ යුත්ු 
ය. හමහසඩ උග්ැනඩීමම ්රහග්න යන ත්ැනැත්ඩත්ා  දුෂඩ්රත්ඩවය්ඩ එහත්ාත්ඩ 
එනඩහනඩ අ  වන පරිේහේදහයහිය. අ වන පරිේහේදය  පහසුහවනඩ 
හත්ඩරැම් ග්ත් හැ්ි වන පරිදි කියුවහහාත්ඩ පා ම් හපාත්්  සුදුසු හනා 
වන හැටිය  එය ී ර්ර් වනඩහනඩ ය. එබැවිනඩ අ වන පරිේහේදහයඩ ්රැණු 
විසඩත්ර ්ර ඇත්ඩහත්ඩ එ්ඩත්රා පර මාණය්  ය. අ  වන පරිේහේදය ැනනීහම් 
මඳ බව නවවන පරිේහේදය උහග්නීම  හා උග්ැනඩීමම  බාධ්ාව්ඩ හනා 
හ . වමහි නෙ ෙන පිච්චවේදවයන් කාහටත් පරවයෝජනය  ුියය හුකි ය. 
එහි භාෙනා කර ම විස්තක කක ඇත්වත් ය. යම් ්ිසි ග්ුරැවරය්ු විසිනඩ 
්ියන කද පරිදඩහදනඩ හම් හපාත් හදත්ුනඩ වර්ඩ උග්ැනඩීමම ්ළහහාත්ඩ ඒ 
ත්ැනැත්ඩත්ා නිරැත්ඩසාහහයනඩ ම හහාඳ අ,ිධ්ර්මාකායයම වරය්ු වනු ඇත්. 

 
පකමාර්ථ ධර්ම ඉතා සියුම ය. හ්න්ු  ්ියවා හත්ඩරැම් ග්ත් හැ්ි 

වන සැටිය  ධ්ර්මයනඩහග්ඩ සැටි පහදා කිීමම ඉත්ා දුෂඩ්ර ය. පා ම් හපාත්්ඩ 
සම්පාදනය ්ිරීහම් ී  ඒ දුෂඩ්රත්ඩවය  ත්වත්ඩ දුෂඩ්රත්ඩවය්ඩ එ්ත්ු හ . 
හබාහහෝ වකන හයාදා හබාහහෝ දිග්  කියත් හහාත්ඩ හ්ාත්රම් ග්ැඹුරැ 
්රැණ්ඩ වුවත්ඩ හත්ඩරැම් ග්ත් හැ්ි පරිදි කිය හැ්ි ය. පා ම් හපාත්ඩ 
සැපයීහම් ී  එහසඩ ්රනඩන  ඉ ්ඩ නැත්. පා ම්  සුදුසු වන ත්රම  
වා්ය හ්ටි ්රනඩන  ග්ියාම ්ාරණය පැහැදිකි හනා හ . පා ම් 
සැපයීහම් ී  ඇත්ි දුෂඩ්රත්ඩවය එය යි. ්ාරණය හත්ඩරැම් ග්ත් හැ්ි 
සැටිය ත්ඩ හ්ාටිනුත්ඩ කිීමම ඉත්ා දුෂඩ්ර බැවිනඩ හම් ග්ර නඩථය සම්පාදනය 
්ිරීහම් ී  අනි්ඩ හපාත්්ඩ කිීමහම් ී  ග්නඩනා මහනඩසිය  වැි මහනඩසිය්ඩ 
ග්නඩන  සිදු විය. එය සාර්ථ් ීම ද, හනා ීම ද යන බව අනාග්ත්හයඩ ී  දත් 
හැ්ි වනු ඇත්. 

 
හම වැනි ග්ර නඩථය්ඩ හහාඳ  ම හරියනඩන  නැවත් නැවත් ්ීප 

වර්ඩ පරී්ඩෂා ්ර සාසඩ්රණය ්ළ යුත්ු ය. හමහි මුද්ර ණය ්ර ඇත්ඩහත්ඩ 
අපහග්ඩ පළමු වන කිපිය ය. හමහි හනාහය්ඩ අ ුපා ු ්ම් ත්ිහබනඩන  
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බැරි නැත්. ඒවා හහාඳ  හපහනනඩහනඩ ්ියවනඩනා වූ ද උග්නඩවනඩනා වූ ද 
පිනඩවත්ුනඩ  ය. හමහි යම් ්ිසි ත්ැන් අ ුව්ඩ හහෝ වැිය්ඩ හහෝ 
අපැහැදිකි්ම්ඩ හහෝ වරද්ඩ හහෝ දු  හහාත්ඩ එය අප  දනඩවන හකස 
සැමහදනාහග්නඩ ම ඉකඩකා සිටිමු. 

 
මී  - ශාසනසඩිකත්ි්ාමී, 
වර්කුකාවන් චන්දවිම  ස්ථවික. 
 

(බු: ව: 2501) ්රි: ව: 1958 මාර්ත්ු 01 දින. 
රී විනයාකා්ාරාමහයඩී  ය. 
වපාකුණ ුවිට. 
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අභිධර්ම මාර්ගය 

නවමා තස්ස භගෙවතා අකහවතා 
සමමා සමබුද්ධස්ස 

ප්ර ථම ප්රිච්ඡේදය 
 

1 ෙන පාලම 
හදවි, මිනිසඩ, ඇත්ඩ, අසඩ, ග්ව, මැසි, මදුරැ  දි ්ු ා මහත්ඩ සියලු 

සත්ුනඩ හා පසඩ, ග්කඩ, දිය, සුළා, ග්සඩ, වැකඩ  දි සියලු වසඩත්ෝනඩ ද ස හදන 
මූක ධ්ාත්ෝනඩ වි,ාග් හ්ා  ද්ඩවනඩනා වූ ද, ඒ මූක ධ්ාත්ෝනඩ ඇත්ි වන සැටි 
පරම්පරා වශහයනඩ පවත්ඩනා සැටි උග්නඩවනඩනා වූ ද, නිර්වාණ ධ්ාත්ුව 
වි,ාග් හ්ා  ද්ඩවනඩනා වූ ද ධ්ර්මය අභිධර්මය යි. 

 
ැනන  ජීවත්ඩව ඉනඩනා හම් මනුෂයාදි සත්ඩත්ඩවයනඩ අත්ීත්හයහි ද විසූ 

බවත්ඩ, මරණිනඩ මත්ු නැවත් නැවත්ත්ඩ උපදනා බවත්ඩ, නැවත් ඉපී ම සිදුවන 
සැටිත්ඩ හරිය  දත් හැ්ඩහ්ඩ අ,ිධ්ර්මය උහග්නීහමනි. 

 
පිනඩය ්ියා හදය්ඩ ඇත්ි බවත්ඩ, ප ය ්ියා හදය්ඩ ඇත්ි බවත්ඩ, ඒ 

පිනඩ ප වක ඇත්ි බකයත්ඩ, පිනඩ ප වකිනඩ සත්ඩත්ඩවයනඩ  සැප දු්ඩ හදන 
සැටිත්ඩ හරිය  හත්ඩරැම් ග්ත් හැ්ඩහ්ඩ අ,ිධ්ර්මය උහග්නීහමනි. 

 
පිනඩ හම්වා ය, ප  හම්වා ය ්ියා හරිය  දත් හැ්ඩහ්ඩ ද අ,ිධ්ර්මය 

උහග්නීහමනි. 
 
අප සමීපහයහිත්ඩ අප  හබාහහෝ දුරිනුත්ඩ අහපඩ ඇසඩ වකිනඩ ැන්ිය 

හනා හහන හනාහය්ඩ ර  ස හනඩ ඇත්ි හනාහය්ඩ  ්ාර සැප දු්ඩ ඇත්ි 
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දිවය බර හඩමාදි හනාහය්ඩ වාත්ිවක  අයත්ඩ හබාහහෝ සත්ඩත්ඩවයනඩ ඇත්ි බව 
දත් හැ්ඩහ්ඩ ද අ,ිධ්ර්මය උහග්නීහමනි. 

 
නිවන ්ුම්ඩ ද? නිවනඩ මග් ්ුම්ඩ ද? ්ියා හරිය  හත්ඩරැම් ග්ත් 

හැ්ි වනඩහනඩ ද අ,ිධ්ර්මය උහග්නීහමනි. 
 
මත්ු ඉපී ම්ඩ ඇත්ි බව හනා පිළිග්නඩහනඩ, ්ර්මානුර ප ව 

සත්ඩත්ඩවයනඩ සුව දු්ඩ කබන බව හනා පිළිග්නඩහනඩ, අපායවකඩ ඇත්ි බව 
හදවි බඹුනඩ ඇත්ි බව හනා පිළිග්නඩහනඩ හම් ධ්ර්මය හනා දනඩනා බැවිනි. 

 
බුදු පිළිමවක  වඳිනඩන ඕන  නැත්, අජීවමාන බුදුන  මකඩ පහනඩ 

 හාරාදිය පුදනඩන  ඕන  නැත් යනාදි මිථයා අදහසඩ ඇත්ි වනඩහනඩ ද හම් 
ධ්ර්මය හනා දනඩනා නිසා ය. 

 
හබ්දඩධ්ය්ු වුව ද හම් ධ්ර්මය ත්රම්ඩ දුර වත්ඩ හනා දත්ඩ 

ත්ැනැත්ඩත්ා අනඩධ් පෘථග්ඩවනහය්ි. සහු  බණ්ඩ අසා හහෝ බණ හපාත්්ඩ 
්ියවා හහෝ හහාඳිනඩ හත්ඩරැම් ග්ත් හනා හැ්ිය. ්ියන බණ්ඩ හහාඳිනඩ 
හත්ඩරැම් ග්ත් හැ්ි ීමම ත්ඩ, බණ හපාත්්ඩ ්ියවා හහාඳිනඩ හත්ඩරැම් ග්ත් 
හැ්ි ීමම ත්ඩ ත්රම්ඩ දුර වත්ඩ අ,ිධ්ර්මය උහග්න ත්ිබිය යුත්ු ය. 

 
බුදුරවාණනඩ වහනඩහසඩ හග්ඩ ධ්ර්මය සූත්ර  පි ්ය, විනය පි ්ය, 

අ,ිධ්ර්ම පි ්ය ්ියා ත්ුනඩ හ්ා ස්  හබදා ත්ිහේ. අ,ිධ්ර්ම පි ්ය 
පර ්රණ සහත්්ි. 

 
1. ධ්ම්මසගග්නීප්රණ 2. විහගග්ප්රණ 
3.  ධ්ාත්ු්ථාප්රණ  4. පුදඩග්කපඤඩඤත්ඩත්ිප්රණ 
5.  ්ථාවත්ඩථුප්රණ  6. යම්ප්රණ 
7.  පට්ඨානප්රණ 
යනු ඒ පර ්රණ සහත්හි නම් ය. 
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2 ෙන පාලම 

ප්රමාර්ථය හා ප්ර ඥප්තිය 
අ,ිධ්ර්මය ත්ථාග්ත්යනඩ වහනඩහසඩ හග්ඩ පරමාර්ථ හදඩශනාව ය. 

එබැවිනඩ අ,ිධ්ර්මය උග්නඩනා වූ ත්ැනැත්ඩත්ා විසිනඩ පරමාර්ථය ්ුම්ඩ ද 
යන බව පළමුහවනඩ ම උග්ත් යුත්ුය. 

 
්ියන වකන ඇසීම, කියා ත්ිහබන - මුද්ර ණය ්ර ත්ිහබන හදඩ හා 

ත්වත්ඩ හනාහය්ඩ හදඩ ැන්ීම, ්කඩපනා ්ිරීම යනාදි ්රැණුවකිනඩ සිත්  
ැනහනන සිත්  හසුවන හදය  “අර්ථය” යි ්ියනු කැහේ. අර්ථ යන හම් 
වකනය සියකඩක යන වකනය  සමාන වකනය්ි. අර්ථ හනාවන ්ිසිව්ඩ 
හකාව නැත්ඩහත්ඩ ය. හකෝ්හයහි අර්ථ හබාහහෝ ග්ණන්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ්වද 
 ්ාරය්ිනඩවත්ඩ ඒවාහයඩ පර මාණය්ඩ හනා ැන්ඩවිය හැ්ි ය. 

 
ඇත්ි සැටිය  සිත්  ැනහනන හදඩවකඩ අත්ර හැබ ව  ඇත්ඩත්ා වූ 

හදඩවකඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. සැබ ව ම නැත්ි හදඩවකඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. හකෝ්යාහ  
ඇත්ි හසඩ හපහනන ඇත්ි හසඩ ැනහනන හදඩවකිනඩ ඉත්ා වැි හරිය්ඩ ම සත්ය 
වශහයනඩ නැත්ි හදඩ ය. 

 
අඳුහරහි සිටින හ්න්ු ග්ිනි හපහණකඩක්ඩ හග්න හ ග්හයනඩ ්ර 

්ැවුව හහාත්ඩ දුරිනඩ බකා ඉනඩන අය  එහි ග්ිනි වළකඩක්ඩ හපහනඩ. එහහත්ඩ 
එත්ැන ග්ිනි හපහණකඩක ම මිස, ඇත්ි සැටිය  හපහනන ග්ිනි වළකඩක 
නැත්. ඒ ග්ිනි වළකඩක ග්ිනි හපහණකඩහකඩ හ ග්වත්ඩ ග්මන නිසා ඇත්ුවා 
වහග්ඩ හපහනන හදය්ි. 

 
හකෝ්යා විසිනඩ ඇත්ි සැටිය  සක්න හම්සය, පු ුව, ඇඳ, 

වසඩත්ර ය, හග්ය, පිඟාන, හ්ෝපඩපය, මිනිසා, ග්වයා, බකඩකා, ඇත්ා යනාදි 
සියකඩකත්ඩ ග්ිනි වළකඩක හසඩම සැබ ව  ම නැත්ි ඒවා ය. 

 
ඇත්ය යි සක්න හදය් සත්ය වශහයනඩ ඇත්ි නැත්ි බව ැනන ග්ත් 

හැ්ඩහ්ඩ ඒ හදය වි,ාග් ්ර බැකීහමනි. හම්සය ඇත්ය යි සක්න එ්ඩ 
හදය්ි. එය වි,ාග් ්රත්හහාත්ඩ පා සත්ර්ඩ ද, පා සත්ර ඒ්ාබදඩද ්රන 
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ක කි සත්ර්ඩ ද, ත්ට් ුහවහි ක කි හද් ත්ුන්ඩ ද ඇත්ි බව හපහනඩ. ඒ එ්ඩ 
හදය්ඩ වත්ඩ හම්සය හනා හ . ඒ ද්ර වය සමූහය හැර හම්සය ්ියා හදය්ඩ 
ද නැත්. ඒ ද්ර වය සියකඩක ම හම්සය යයි ්ිව හැ්ි ය. සියකඩක හම්සයත්ඩ 
හනාහ . සියකඩක හම්සය නම් හ්හසඩ ත්ුබුණත්ඩ ඒ කී ්ැහබකි ටි් හම්සය 
විය යුත්ු ය. කී ්ැහබකි ටි් එ්ිහන්ිනඩ හවනඩ ව හහෝ අනඩ අයුර්ිනඩ එ්ඩ 
ීම ත්ිහබත් හහාත්ඩ එ්කඩහි හම්සය්ඩ ද්ඩන  නැත්. එබැවිනඩ ඒ කී ්ැහබකි 
සියකඩක ද හම්සය හනා වන බව දත් යුත්ු ය. කී ්ැබකි ටි්, කී ්ැහබකි 
ැකස්ඩ මිස, හම්සය හනා වන බැවිනඩ හම්සය ්ියා හදය්ඩ සත්ය වශහයනඩ 
නැත්ි බව දත් යුත්ු ය. හම්සය යනු කී ්ැබකි වන පිහිටි  ්ාරය අනුව 
ඇත්ි වන හැඟීම් මාත්රහය්ි. 

 
හකෝ්යා විසිනඩ ඇත්ි සැටිය  සක්න ඇඳ, පු ු, හම්ස, පිඟනඩ, 

හ්ෝපඩප, හරදි, ග්සඩ, වැකඩ  දි අවිඤඩාණ් වසඩත්ෝනඩ ද; හදවි, මිනිසඩ, ඇත්ඩ, 
අසඩ, ග්වාදි සවිඤඩාණ් වසඩත්ු ද යන හම් සියකඩක ම හම්සය හසඩ ම 
සත්ය වශහයනඩ නැත්ි ඒවා ය. සත්ය වශහයනඩ නැත්ි ව ඇත්ය යන හැඟීම් 
මාත්රහයනඩ ඇත්යයි සක්න හදඩවක  ්ියන නම පර ඥප්තිය යනු යි. 

 
සත්ය වශහයනඩ නැත්ඩත්ා වූ අර්ථය ය, සත්ය වශහයනඩ ඇත්ඩත්ා වූ 

අර්ථයය යන හම් හද්ිනඩ සත්ය වශහයනඩ ඇත්ඩත්ා වූ අර්ථය උසසඩ බැවිනඩ 
එය  පරමාර්ථය යි ්ියනු කැහේ. පකමාර්ථ යන වකනහයහි හත්ඩරැම 
උසසඩ අර්ථයය, උසසඩ හදයය යනුයි. 

 
ඇත්ය යි හැහඟන යම් ්ිසිව්ඩ පරමාර්ථය්ඩ ද පර ඥපඩත්ිය්ඩ ැන යි 

ැනන ග්ැනීම  ඒ හදය හ්ා සඩවක  හවනඩ ්ර බැකිය යුත්ුය. යම්ඩ හම්සය 
හසඩ හ්ා සඩ ්ළ ්කඩහි නැත්ි වනඩහනඩ නම්, ඒ හදය පරමාර්ථය්ඩ හහවත්ඩ 
සත්ය වශහයනඩ ඇත්ිය්ඩ හනා හ . වසඩත්ෝනඩ හබද හබදා බැලුවා ම අනඩත්ිම  
ඉත්ිරි වන හනා හබදිය හැ්ි හදය පරමාථමය ය.  

 
හම්සය හබදා කී ්ැහබකි ටි් හැර හම්සය්ඩ ඇත්ඩත් වශහයනඩ නැත්ි 

බව ්ී ්කඩහි, හම්සහයඩ හ්ා සඩ වූ කී ්ැහබකි ටි් සත්ය වශහයනඩ ඇත්ි 
ඒවා යයි සබ  සිහත්නඩන  පිළිවන. ඒ කී ්ැහබකිත්ඩ ත්වත්ඩ හබදිය හැ්ි 
ඒවා ය. එබැවිනඩ ඒවාත්ඩ පරමාර්ථ ධ්ර්ම සැටිය  හනා සැක්ිය යුත්ුය. 
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කී ්ැහබකඩක්ඩ වැකි ්රදාසිය්ිනඩ මදින ්කඩහි ද්ඩන  කැහබන 
කී ්ු ු කීහයඩ ්ු ා හ්ා සඩ ය. එ්්ඩ හවනඩ හ්ා  ග්ත්හහාත්ඩ ඇස  හනා 
හපහනන ත්රම  ්ු ා වූ ඒ කී හ්ා ස්ඩ ද ත්වත්ඩ හබදිය හැ්ි ය. 
එබැවිනඩ ඒ කී ්ු ු ද පරමාර්ථහයෝය යි හනා ග්ත් යුත්ු ය. පරමාර්ථය 
වනුහයඩ හබී හම්ී  අනඩත්ිම  කැහබන හනා හබදිය හැ්ි අර්ථය ය.  

 
3 ෙන පාලම 

ප්රමාර්ථ සතර 
සත්ඩත්ඩවයනඩ සහිත් වූ හම් හකෝ්ය ඉත්ා සියුම් හකස වි,ාග් ්ළා 

ම අනඩත්ිම  ම කැහබන ඉත්ා ම සියුම් සඩව,ාවහයෝ පරමාර්ථ ධ්ර්මහයෝ 
ය. හකෝ්ය  අයත්ඩ සියකඩහකඩ ම මූකි් ධ්ර්මහයෝ පරමාර්ථහයෝ ය. ඒවා 
ග්කඩ ්ැ  මැටි ්ැ   දිය බඳු ද්ර වයයනඩ හනාව, බක හ ග්හයෝ ය. එබැවිනඩ 
දි්ඩ බව, හ්ටි බව, ්ු ා බව, මහත්ඩ බව, ව  බව, සත්ැකසඩ බව,  දි 
ස හනඩ ඒවා  නැත්ඩහත්ඩ ය. 

 
ිත්තය, චචතසිකය, කූපය, නිර්ොණ ය යි හ්ාටිනඩ ්ියන ්කඩහි 

පරමාර්ථ සත්හර්ි. 
 

ිත්තය 
පරමාර්ථ සත්ර අත්ුහරනඩ චිත්ඩත්ය යනු ැනනීම ය. සිත්ය ්ියනුහයඩ 

ද එය  ය. ඇස, ්න, නාසය, දිව, ්ය යන හම් ඉනඩද්රිය පස නිසාත්ඩ, 
ශුදඩධ් මහනෝදඩවාරය නිසාත්ඩ ඒ ැනනීම ඇත්ි හ . ඇස නිසා ඇත්ි වන ැනනීම  
ැන්ීමය යි ද, ්න නිසා ඇත්ි වන ැනනීම  ඇසීම යයි ද ්ියත්ි. ැන්ීම 
හපනීම ්කඩපනා ීමම අදහසඩ පහළ ීමම යන හම් වකනවකිනඩ 
්ියැහවනඩහනඩ ිත්තය හහවත්ඩ සිත ය. ැනහනන හදඩවක  අකමුණ  යයි 
්ියනු කැහේ. අරමුණ් සම්බනඩධ්ය්ඩ නැත්ිව ්ිසි ්හක් සිතක් ඇත්ි 
හනාහ . හබරය්  ග්සන ්කඩහි වදින පහරිනඩ හවන හවන ම හබර හඬ 
ඇත්ි වනඩනා්ඩ හමනඩ ඉනඩද්රියයනඩහි අරමුණු ග්ැහ න ්කඩහි ඒවා 
සම්බනඩධ්හයනඩ හවන හවන ම සිත්ඩ ඇත්ි හ . ඒ ැනනීම් සියකඩක ම ්රියාහවෝ 
ය. එබැවිනඩ ඇත්ි වන සිත්ඩ සියකඩක ම එහ්හණහි ම නැත්ි හ . ැනනීම් 
මාත්ර ය ම චිත්ඩත්ය හහවත්ඩ සිත් බව මත්් ත්බා ග්ත් යුත්ුය. 
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චචතසිකය 
සිත්්ඩ හහවත්ඩ අරමුණු ැනනීම්ඩ ඇත්ි වන ්කඩහි ඒ ැනනීම් ්රියාව 

හා මිශර  ව ඇත්ි වනඩනා වූ අනය ්රියාහවෝ මකත්සි්හයෝ ය. මකත්සි් 
හදපනස්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. සිත් සමඟ එ්  ඉපී ම ය, එ්  නැත්ි ීමම ය, 
සිත්ිනඩ ග්නඩනා අරමුණ ග්ැනීම ය, සිත්  නිිඃශර ය වූ වසඩත්ුව ම නිිඃශර ය ්ර 
ග්ැනීම ය යන හම් ්රැණු සත්ර මකත්සි්යනඩ හග්ඩ සාමානය 
ක්ඩෂණහයෝ ය. සිත්ිනඩ හවනඩව ්ිසි ්හක් මකත්සි්හයෝ නූපදිත්ි. 
සිත්්ඩ නැත්ි ව ඉපදිය හැ්ි ශ්ඩත්ිය්ඩ ඒවා  ඇත්ඩහත්ඩ ද නැත්. 
සම්පූර්ණහයනඩ ම මකත්සි්යනඩහග්නඩ හත්ාරව ඉපී හම් ශ්ඩත්ිය්ඩ සිත්  
ද නැත්. එහහත්ඩ සිත් සමහර මකත්සි්යනඩහග්නඩ හත්ාරව ද උපී . එ්ඩ 
සිත්්ඩ සියලු ම මකත්සි්යනඩ සමග් උපදිනඩහනඩ ද නැත්.  

 
කූපය 

සත්ඩත්ඩව ශරීර හා බාහිර වසඩත්ෝනඩ ස ී  ඇත්ි මූකි් ධ්ර්ම රාශිය 
ර පහයෝ ය. ර ප විසි අ ්ඩ ඇත්ඩහත්ඩය. එයිනඩ ඇස  හපහනනඩහනඩ වර්ණ 
ධ්ාත්ුව නැමත්ි එ්ඩ ර පය්ඩ පමහණ්ි. ඉත්ිරි සත්ඩවිසඩස ඇස  හපහනන 
ර ප හනා හ . ර ප යන වකනහයඩ හත්ඩරැම ශීහත්ෝෂඩණාදි විරැදඩධ් හදය හා 
එ්ඩ ීමහමනඩ වි්ාරය  පැමිහණන හදය ය යනුයි. චිත්ඩත් මකත්සි්යනඩ 
ඉත්ා සියුම් බැවිනඩ ශීහත්ෝෂඩණාදිය හා ඒවාහයඩ ග්ැමතම්ඩ සිදු හනාහ .  

 
නිර්ොණ ය 

රාග්ාදි හ්හකසඩ ග්ිනිවකිනඩ හා වාත්ි වරා වයාධි මරණාදි දු්ඩ 
ග්ිනිවකිනඩ හත්ාර වූ ශානඩත් සුඛ සඩව,ාවය නිර්වාණය ය. චිත්ඩත් මකත්සි් 
ර ප පරමාර්ථහයෝ ඒ ඒ ධ්ර්මය ඇත්ි ්ිරීම  නිසි හහඩත්ෝනඩ එ්ඩ ැකසඩ ීමහමනඩ 
ම ඇත්ි වන ධ්ර්මහයෝ ය. පර තයවයන් ඇති කකන බුවින් ඒොට සඞ්ඛතත 
ධර්මවයෝ ය යි කියනු  ුවේ. සගඛත් ධ්ර්මහයෝ ඇත්ි ීමහමනඩ පසු 
හමාහහාත්්ුදු හනා පැවත්ී බිහඳනඩහනෝ ය. එබැවිනඩ ඒවා අනිත්ය ධ්ර්මහයෝ 
ය. නිර්වාණ ධ්ාත්ුව යම්්ිසි හහඩත්ුව්ිනඩ හ ග්ැනඩීමම්ඩ නැත්ි ව ම ඇත්ි 
ධ්ර්මහය්ි. එබැවිනඩ එය  අසගඛත් ධ්ාත්ුව යයි ්ියනු කැහේ. එය 
්වදාවත්ඩ නැත්ි හනා වන ස ම ්කඩහි ම පවත්ඩනා ධ්ර්මහය්ි. එය ඉත්ා 
ග්ැඹුරැ ධ්ර්මහය්ි. මහත්ඩ වූ ීමයයමය්ිනඩ ම පර ත්ය්ඩෂ ්රග්ත් හැ්ි 
ධ්ර්මහය්ි. හකාහ්ාත්ඩත්ර මාර්ග්ය ව ා එය පර ත්ය්ඩෂ ්ර ග්ැනීහමනඩ 



 ප ුන හවත් 15 

 යයමහයෝ සසර දු්ිනඩ මිහදත්ි. බුදඩධ්ාග්ම  අනුව පිළිහවත්ඩ පිරීහමනඩ 
බකාහපාහරාත්ඩත්ු විය යුත්ු උසසඩ ම හදය ඒ නිර්වාණය ය.  

 
4 ෙන පාලම 

සිත ඡෙඡදන සැටි 
චිත්ඩත්ය - මකත්සි්ය - ර පය - නිර්වාණය ්ියා පරමාර්ථ ධ්ර්ම 

සත්ර්ඩ ඇත්ි බව ඉහත් ්ියන කී . 
 
ඒ සත්රිනඩ පළමු හ්ා  උග්ත් යුත්ඩහත්ඩ සිත් ග්ැන ය. සිත් 

සාමානයහයනඩ එ්්ි. එහහත්ඩ එය එ්්ඩ වශහයනඩ හග්න අ,ිධ්ර්මය 
නූග්ැනඩවිය හැ්ි ය. සිහත්ඩ සැටි උග්ැනඩවිය හැ්ි වනු පිණිස හම් ධ්ර්මහයහි 
එ්ඩ ්ර මය්ිනඩ එය (89) අසූනවය්  ද, ත්වත්ඩ ්ර මය්ිනඩ (121) එ්සිය 
විසි එ්්  ද හබදා ත්ිහේ. සිත් හබහදනඩහනඩ ,ෝමි වාත්ි යනාී නඩ හග්නි.  

 
කාමාෙචකාදි සිත් සතක වකාටස 

සාමානයහයනඩ එ්්ඩ වූ කාමාෙචක සිත් ය. කූපාෙචක සිත් ය, 
අකූපාෙචක සිත් ය, ව ෝවකෝත්තක සිත් ය ්ියා ,ෝමීනඩ හග්ඩ වශහයනඩ 
සත්ර්  හබදනු කැහේ. 

 
අපාය සත්ර ය, මිනිසඩ හකාව ය, දිවයහකෝ් සයය යන හම් ,ෝමි 

එහ්ාහළාස  ්ාම ,ෝමි යයි ්ියනු කැහේ. ඒ එහ්ාහළාසඩ වැද රැම් ්ාම 
,ෝමිහයහි හබාහහෝ හසයිනඩ ඉපී ම නිසා ්ාම ,ෝමිය  අයත්ඩ වන සිත් 
්ාමාවකර නම් හ . 

 
පසහළාසඩ වැද රැම් ර ප ,ෝමිහයහි හබාහහෝ හසයිනඩ ඉපී ම නිසා 

ර ප ,ෝමිය  අයත්ඩ සිත් ර පාවකර නම් හ . 
 
අර ප ,ෝමි සත්හරහි හබාහහෝ හසයිනඩ ඉපී ම නිසා අර ප ,ෝමිය  

අයත්ඩ වන සිත් අර පාවකර නම් හ . 
 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ,ෝමිය්ඩ ග්ැන ්ියත්ත්ඩ හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ,ෝමි යයි ්ියා 

ත්ැන්ඩ නැත්. හම් චිත්ඩත් වි,ාග්හයඩ ී  හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ධ්ර්මයනඩ  ම 
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හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ,ෝමිය යි ්ියනු කැහේ. ්ියන කද ,ෝමි ත්ුන  අයත්ඩ නැත්ි 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ,ෝමිය  අයත්ඩ සිත් හකෝහ්ෝත්ඩත්ර නම් හ . 

 
ඇත්ැම් ්ාමාවකර සිත්ඩ ර පාර ප ,ෝමීනඩහි ද ඇත්ි හ . එහසඩ ම 

ඇත්ැම් ර පාවකර අර පාවකර සිත්ඩ ්ාමාවකර ,ෝමිහයහි ද ඇත්ි හ . හම් 
සිත්ඩවක  ්ාමාවකරාදි නම් ී  ත්ිහබනඩහනඩ හබාහහෝ හසයිනඩ ඒ ඒ ,ෝමිවක 
ඇත්ිීමම සක්ාහග්න ය. ්ාමාවකර සිත්්ඩ ර පාර ප ,ෝමිවක ඇත්ි වන 
්කඩහි ද එය  ්ාමාවකර යන නාමය ම ්ියනු කැහේ. ර පාවකර 
අර පාවකර සිත්ඩ ්ාම ,ෝමිහයහි ඇත්ි වන ්කඩහි ද ඒවා  ර පාවකර 
අර පාවකර යන නම් ්ියනු කැහේ. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ ඇත්ි වනඩහනඩ ද 
්ාම ර ප අර ප යන ,ෝමි ත්ුහනහි ම ය. එහහත්ඩ ඒ සිත්ඩ ඒ ,ෝමිවක  අයත්ඩ 
හනා වන බැවිනඩ ඒවා  හකෝහ්ෝත්ඩත්ර යන නාමය ම වයවහාර ්රනු 
කැහේ. 

 
්ාමාවකර සිත් යනඩහනහි හත්ඩරැම, හබාහහෝ හසයිනඩ ්ාම 

හකෝ්හයහි උපදනා සිත්ය යනුයි. 
 
ර පාවකර සිත් යනඩහනහි හත්ඩරැම, හබාහහෝ හසයිනඩ ර ප 

හකෝ්හයහි උපදනා සිත්ය යනුයි. 
 
අර පාවකර සිත් යනඩහනහි හත්ඩරැම, හබාහහෝ හසයිනඩ අර ප 

හකෝ්හයහි උපදනා සිත්ය යනුයි. 
 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත් යනඩහනහි හත්ඩරැම, හකෝ්ය ඉ්ඩමවනඩනා වූ ද, 

හකෝ්ය ඉ්ඩම සිටියා වූ ද සිත්ය යනුයි. 
 
්ාමාවකකරාදි සිත්ඩ ත්වත්ඩ ්ර මවකිනඩ හබදනු කැහේ. හබහදන ්ර ම 

ඒ ඒ ත්ැනඩවකී  ැනන ග්ත් හැ්ි වනු ඇත්. එහසඩ හබදූ ්කඩහි ්ාමාවකර 
සිත්ඩ (54) සිවුපනස්ඩ හ . ර පාවකර සිත්ඩ (15) පසහළාහස්ඩ හ . 
අර පාවකර සිත්ඩ (12) හදාහළාහස්ඩ හ . හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ හ්ටි 
්ර මහයනඩ (8) අ ්ඩ ද, විසඩත්ාර ්ර මහයනඩ (40) සත්ළිස්ඩ ද හ . සියකඩක 
එ්ත්ු ්ළ ්කඩහි හ්ටි ්ර මහයනඩ (89) අසූනවය්ඩ හ . විසඩත්ාර ්ර මහයනඩ 
(121) එ්සිය විසි එ්්ඩ හ . 
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පර ශ්න 

1. පරමාර්ථ සත්ර හමානවා ද? 
2. සිත් හබදනඩහනඩ ්වර ්රැණුවකිනඩ ද? 
3. සිත් පළමු හ්ා  හබදනඩහනඩ හ්හසඩද? 
4. ්ාම ,ෝමිය ්ුම්ඩ ද? 
5. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ,ෝමිය යනු ්ුම්ඩ ද? 
6. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ,ෝමිය ඇත්ඩහත්ඩ හ්ාහි ද? 
7. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ උපදහනඩ හ්ාහි ද? 
8. ්ාමාවකර සිත් යනඩහනහි හත්ඩරැම ්ුම්ඩද? 
9. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත් යනඩහනහි හත්ඩරැම ්ුම්ඩ ද? 
10. ්ාමාවකර සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ද? 
11. ර පාවකර සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩද? 
12. අර පාවකර සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ද? 
13. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ද? ්ර ම හද්ිනඩ ම ්ියනු. 
14. සියලු සිත්ඩ ්ර ම හද්ිනඩ ම ්ියනු. 
 

5 ෙන පාලම 

කාමාවචර සිත් සිවුප්නස 
අ්ුසකඩ සිත්ඩ හදාහළාස ය, අහහඩත්ු් සිත්ඩ අ හළාසය, ්ාමාවකර 

හසෝ,න සිත්ඩ සූවිසඩස ය යි ්ාමාවකර සිත්ඩ සිවුපනහස්ි. 
 

අකුස ් සිත් 
යම්ුහග්ඩ සනඩත්ානහයහි ඇත්ි වුව හහාත්ඩ අනාග්ත්හයහි සහු  

අනිෂඩ  විපා් ඇත්ි ්රනඩනා වූ සිත්ඩ අ්ුසකඩ සිත්ඩ නම් හ . 
 
හකෝ,ය, දඩහ ෂය, හමෝහය ්ියා අ්ුසකඩ මුකඩ ත්ුන්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

ඒ ත්ුන මකත්සි් ත්ුහන්ි. සාමානයහයනඩ එ්්ඩ වන අ්ුසකඩ සිත් 
හකෝ,ාදි ග්ුන හා එ්ඩීමම නිමිත්ඩත් හ්ා  හකෝ, මූක සිත් ය, දඩහ ෂ මූක 
සිත් ය, හමෝහ මූක සිත් ය, ්ියා ත්ුන  හබහදඩ. 

 
ව ෝභමූ  සිත් අට 
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හම් හදඩ හහාඳ ය, කසඩසන ය, මිහිරි ය ්ියා ඒ ඒ හදඩවක  හා 
පුදඩග්කයනඩ  ඇලුම් ්රන සඩව,ාවය හකෝ,ය ය.  ශාවය - ඕන ්ම ය 
- රාග්ය ය - ග්ිවු ්ම ය - ්ැත්්ම ය -  දරය - හපරඩමය යන නම් වකිනඩ 
්ියැහවනඩහනඩ ද හකෝ,ය ම ය. ඒ හකෝ,හයනඩ යු්ඩත් වන සිත් 
හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ය, උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත්ය ්ියා නැවත්ත්ඩ 
හද්  හබහදනඩහනඩ ය. 

 
සිත් යනු යම්්ිසිව්ඩ පිළිබඳ ව ඇත්ි වන ැනනීම බව ඉහත් ්ියා 

ඇත්. හම් ධ්ර්මහයහි සිත්  ැනහනන හදය  ්ියන නම ( රම්මණය) 
අරමුණ යනුයි. එ්ඩ සිත්්ඩ ත්වත්ඩ සිත්්  ැනහනන බැවිනඩ සිත් ද අරමුණ්ි. 
ස ම අරමුණ් ම හහාඳ බව ය, නර් බව ය, මධ්යම බව ය යන හම් 
ග්ුණ ත්ුහනනඩ එ්්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ ග්ුණවක  අරමුණු රසය යි ්ියනු 
කැහේ. ්වර අරමුණ්ඩ හහෝ ග්නිමිනඩ සිත්්ඩ උපදිත් හහාත්ඩ ඒ සිත් සමග් 
බැඳී ඒ අරමුහණඩ රසය වළඳනඩනා වූ විඳිනඩනා වූ සඩව,ාවය්ඩ ද ඇත්ි හ . 
සිත් සමග් ඇත්ිවනඩනා වූ අරමුහණහි මිහිර විඳිනඩනා වූ සඩව,ාවය  
හසෝමනසඩස හ දනාවය යි ද, අරමුහණහි මධ්යම බව වූ රසය විඳින 
සඩව,ාවය  උහපඩ්ඩෂා හ දනාවය යි ද, අරමුහණහි නර් බව විඳිනඩනා 
වූ සඩව,ාවය  හදෝමනසඩස හ දනාවය යි ද ්ියනු කැහේ. ව ෝභ සහගත 
සිත කිසි කව ක වදෝමනස්ස වේදනාවෙන් යුක්ත වනා වේ. හකෝ, මූක 
සිත් උපදනා ්කඩහි  රම්මණයා හග්ඩ හහාඳ බව හහෝ මධ්යම බව හහෝ 
විඳීමත්ඩ සමග් ම උපී . 

 
අරමුහණහි හහාඳ බව විඳීම ය, මධ්යම බව විඳීම ය, යන හම් 

්රැණු හද්ිනඩ එ්්ඩ වූ හකෝ,මූක සිත් වසෝමනස්ස සහගත සිත ය, 
උවප්ක්ෂා සහගත සිත ය ්ියා හද්  හබහදඩ. හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත් 
ය යනු හසෝමනසඩස හ දනාහවනඩ යු්ඩත් වන සිත් ය. උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් 
සිත් යනු උහපඩ්ඩෂා හ දනාහවනඩ යු්ඩත් වන සිත් ය. සත්ු  යනු ද 
හසෝමනසඩස හ දනාව  වයවහාර ්රන ත්වත්ඩ නහම්ි. 

 
හම් සිත්ඩ හද්ිනඩ එ් එ්්ඩ නැවත් ද හද්  හබහදනඩහනඩ ය. ඒ 

හමහසඩ ය:- සමහර අවසඩථාව් ී  හම් හකෝ, මූක හසෝමනසඩස සහග්ත් 
චිත්ඩත්ය; පිනඩ ප ය ්ියා හදය්ඩ නැත්, පිනඩ ප වක විපා්ය්ඩ නැත්, 
පරහකාව්ඩ නැත්, ්ුම්ඩ ්ළත්ඩ වරද නැත් යනාී නඩ පවත්ඩනා 
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මිථයාදෘෂඩටිහයනඩ යු්ඩත් හ . සමහර අවසඩථාව්ී  මිථයාදෘෂඩටිහයනඩ යු්ඩත් 
හනා හ . දෘෂඩටිය  දෘෂඩටිග්ත් යයි ද ්ියනු කැහේ. ඉහත් ැන්ඩවුණු හකෝ, 
මූක සිත්ඩ හද්ිනඩ හසෝමනසඩස සහග්ත් චිත්ඩත්ය දෘෂඩටිහයනඩ යු්ඩත් ීමම ය, 
හනාීමම ය යන ්රැණු හද්ිනඩ වසෝමනස්ස සහගත දෘෂ්ටිගත 
සමපර යුක්ත ිත්තය, වසෝමනස්ස සහගත දෘෂ්ටිගත විපර යුක්ත ිත්තය 
්ියා හද්්  හබහදඩ. උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත් ද එහසඩ ම උවප්ක්ෂා 
සහගත දෘෂ්ටිගත සමපර යුක්ත ිත්තය, උවප්ක්ෂා සහගත දෘෂ්ටිගත 
විපරයුක්ත ිත්තය ්ියා හද්  හබහදඩ. හමහසඩ හබී හමන් හකෝ, මූක සිත්ඩ 
සත්ර්ඩ හ . 

 
ඒ සිත්ඩ සත්හරනඩ පළමුවැනඩන වූ හසෝමනසඩස සහග්ත් දෘෂඩටිග්ත් 

සම්පර යු්ඩත් සිත් නැවත් ද හද්  හබහදඩ. ඒ හමහසඩ ය:- සමහර 
අවසඩථාව්ී  ඒ සිත් සඩව,ාවහයනඩ ම ඇත්ි හ . සමහර අවසඩථාව්ී  
අනුනඩහග්ඩ හමහහයීම්ිනඩ හහෝ ත්මා විසිනඩ හහෝ අනුනඩ විසිනඩ හහෝ 
උත්ඩසාහවත්ඩ ්රීමම්ිනඩ ඇත්ි හ . හමහහයුම්ඩ - උත්ඩසාහවත්ඩ ්රීමම්ඩ 
නැත්ි ව ඇත්ි වන සිත් අසගඛාරි් සිත් යයි ද, හමහහයීම්ිනඩ හහෝ 
උත්ඩසාහවත්ඩ ්රීමම්ිනඩ හහෝ ඇත්ි වන සිත්  සසගඛාරි් සිත් යයි ද 
්ියනු කැහේ. ඉත්ිරි සිත්ඩ ත්ුන ද එහසඩ සගඛාර හ,ඩදහයනඩ හද්  හද්  
හබහදඩ. එහසඩ හබහදන ්කඩහි හකෝ, මූක සිත්ඩ අ ්ඩ හ . ඒ සිත්ඩ අ  
හමහසඩ ය. 

 
හසෝමනසඩස සහග්ත් දෘෂඩටිග්ත් සම්පර යු්ඩත් අසාසඩ්ාරි් සිත්, 
හසෝමනසඩස සහග්ත් දෘෂඩටිග්ත් සම්පර යු්ඩත් සසාසඩ්ාරි් සිත්, 
හසෝමනසඩස සහග්ත් දෘෂඩටිග්ත් විපර යු්ඩත් අසාසඩ්ාරි් සිත්, 
හසෝමනසඩස සහග්ත් දෘෂඩටිග්ත් විපර යු්ඩත් සසාසඩ්ාරි් සිත්, 
උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් දෘෂඩටිග්ත් සම්පර යු්ඩත් අසාසඩ්ාරි් සිත්, 
උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් දෘෂඩටිග්ත් සම්පර යු්ඩත් සසාසඩ්ාරි් සිත්, 
උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් දෘෂඩටිග්ත් විපර යු්ඩත් අසාසඩ්ාරි් සිත්, 
උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් දෘෂඩටිග්ත් විපර යු්ඩත් සසාසඩ්ාරි් සිත්, 
 

පර ශ්න 
 

1.  ්ාමාවකර සිත්ඩ සිවුපනස ්වරහු ද? 
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2.  අ්ුසකඩ සිත්ඩය ්ියනුහයඩ හ්බඳු සිත්ඩවක  ද? 
3.  අ්ුශක මූකහයෝ ්වරහු ද? 
4.  හකෝ,ය යනු ්ුම්ඩ ද? 
5.  හකෝ,ය ්ියැහවන ත්වත්ඩ වකන හමානවා ද? 
6.  අ්ුශක චිත්ඩත්ය පළමු හ්ා  හබහදනඩහනඩ හ්හසඩද? 
7.  හකෝ,මූක සිත්ඩ අ ්ඩ වනඩහනඩ ්වර ධ්ර්මයනඩහග්ඩ වශහයනඩ හබී  

ය හමනඩ ද? 
8.  හ දනාව ්ී  ්ාර ද? 
9. හසෝමනසඩස හ දනාව යනු ්ුම්ඩද? 
10. උහපඩ්ඩෂා හ දනාව යනු ්ුම්ඩද? 
11. දෘෂඩටිය යනු ්ුම්ඩ ද? 
12. අසාසඩ්ාරි් සිත් යනු ්ුම්ඩ ද? 
13. සසාසඩ්ාරි් සිත් යනු ්ුම්ඩ ද? 
 

6 ෙන පාලම 

ඡලෝභමූල සිත් ඇි වන අවස්ථා 
අදත්ඩත්ාදානය, ්ාමමිථයාකාරය, මුසාවාදය, පිසුණාවාකය, 

සම්පපර කාපය, අ,ිධ්යාව, මිථයාදෘෂඩටිය යන අ්ුශක ්ර්ම පථ සත් 
හ්හරනඩහනඩ, හකෝ,මූක සිත්ඩ වකිනි. 

 
ත්ව ද සුරාපානය - සූදුව - අකඩකසඩ ග්ැනීම, අකඩකසඩ ී ම, රස විඳිනු 

පිණිස නැමතම හා නැ ුම් බැකීම, ීමණා  දිය වාදනය ්ිරීම හා ඇසීම, ග්ී 
්ීම හා ඇසීම,  සඩවාදය පිණිස සුවඳ ඇඟ ග්ැකඩීමම, කසඩසන ඇඳුම් 
පැළඳුම් හැඳීම, පැළඳීම,  සඩවාදය පිණිස මිහිරි හබාවුනඩ වැළඳීම, මිහිරි 
පානයනඩ බීම, රස විඳිනු පිණිස කසඩසන හදඩවකඩ බැකීම, ්රී ා ්ිරීම, ්රී ා 
බැකීම, ධ්නය සැපයීම සඳහා හනාහය්ඩ හදඩ ්ිරීම, ධ්නය කබා ග්ැනීම, 
කබා ග්ත්ඩ ධ්නය  ර්ඩෂා ්ිරීම, පරිය වසඩත්ෝනඩ කැබීම සඳහා ධ්නය ී ම, 
ඇඳුම් පැළඳුම් හග්වකඩ රිය  දි පරිය වසඩත්ෝනඩ පිළිහයළ ්ිරීම, ඒවා පරිහ,ෝග් 
්ිරීම යන හම්වාහයඩ ී  හබාහහෝ හසයිනඩ ඇත්ි වනඩහනඩ හකෝ, මූක සිත්ඩ ය. 

 
ත්රැණ ත්රැණියනඩ සවුහනාවුනඩ ැන්ීහම් ී  සවුහනාවුනඩ හා ්ථා 

්ිරීහම්ී  සවුහනාවුනඩ හා ග්නුහදනු ්ිරීහම්ී  අඹුසැමියනඩ සවුහනාවුනඩ 



 ප ුන හවත් 21 

ැන්ීහම්ී  පරිය ්ථා ්ිරීහම්ී  ,ායයමාවනඩ  දූ දරැවනඩ  කසඩසන ඇඳුම් 
පැළඳුම් සැපයීහම්ී  හබාහහෝ හසයිනඩ ඇත්ි වනඩහනඩ හකෝ,මූක සිත්ඩ ය. 
විහනෝද ග්මනඩ ය හම්ී  ද හබාහහෝ හසයිනඩ ඇත්ි වනඩහනඩ හකෝ,මූක සිත්ඩ 
ය. දූ දරැවනඩ හපෝෂණය ්ිරීහම්ී  සවුනඩ සුරත්කඩ ්ිරීහම් ී  සවුන   වාහ 
විවාහ ්රී හම්ී  හබාහහෝ හ්ා  ඇත්ි වනඩහනඩ හකෝ, මූක සිත්ඩ ය. 
ධ්ර්මහයනඩ ඈත්ඩ ව වාසය ්රන සාමානය වනයා  නිනඩද  යන ත්ුරැ 
දවස මුළුකඩහකඩ ඇත්ි වන සිත්ඩවකිනඩ වැි හ්ා ස හකෝ, මූක සිත්ඩ බව ම 
්ිය යුත්ු ය. 

 
ශර දඩධ්ාව - මමත්රිය - ්රැණාව හපරැනරි ්ර හග්න ධ්න සැපයීම් 

 දිය ්රනඩනවුන  ඒවාහයඩී  අ්ුසකඩ සිත්ඩ ඇත්ි හනා හ . පරහයෝවනාදිය 
සක්මිනඩ නුවණ හපරැනරි ්රහග්න ධ්න සැපයීම් ධ්නය පහරසඩසම් ්ිරීම්, 
වියදම් ්ිරීම්, ඇඳුම් පැළඳුම්  හාර පාන සැපයීම් හැඳීම් ් ම් පීම් 
්රනඩනහු  ද අ්ුසකඩ සිත්ඩ ඇත්ි හනා හ . 

 
රසය ග්ැන අහපඩ්ඩෂාහවනඩ හහෝ ශරීරය ක්ඩෂණ ්ර ග්ැනීම්  දිය 

ග්ැන අහපඩ්ඩෂාහවනඩ හහෝ  හාරය්ඩ පිළිහයළ ්රනඩනා හ  ද 
වළඳනඩනාහ  ද ඇත්ි වනඩහනඩ හකෝ, මූක සිත්ඩ ය. 

 
සාග්ිනඩන සනඩසිඳවා ග්ැනීම, ජීවිත්ය පවත්ඩවා ග්ැනීම අහපඩ්ඩෂා 

හ්ා   හාරය්ඩ පිළිහයළ ්රනඩනා හ  ද ඇත්ි වනඩහනඩ අ්ුසකඩ සිත්ඩ 
හනාහ . 

 
කසඩසන ීමහම් අහපඩ්ඩෂාහවනඩ - අනුනඩහග්ඩ සිත්ඩ ග්ැනීහම් 

අහපඩ්ඩෂාහවනඩ - උසසඩ හ්න්ු හකස හපනී සිමතහම් අහපඩ්ඩෂාහවනඩ 
ඇඳුම් පැළඳුම් පිළිහයළ ්ිරීහම්ී  ද හැඳීහම් පැළඳීහම් ී  ද ඇත්ි වනඩහනඩ 
හකෝ, මූක සිත්ඩ ය. 

 
ද්ිනඩනවුනඩ පිළි්ුකඩ ්රන ත්ැනඩ වසා ග්ැනීහම් 

බකාහපාහරාත්ඩත්ුහවනඩ, ශීත් නැත්ි ්ර ග්ැනීහම්-උෂඩණය නැත්ි්ර ග්ැනීහම් 
- මැසි මදුරැවනඩ හග්නඩ  ර්ඩෂා ීමහම් බකාහපාහරාත්ඩත්ුහවනඩ ඇඳුම් 
පිළිහයළ ්රනඩනා වූ ද, හඳිනඩනා වූ ද ත්ැනැත්ඩත්ා  අ්ුසකඩ සිත්ඩ ඇත්ි 
හනාහ . 
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ඇඳුම කසඩසන නැත්ි බව නිසා ද්ඩනවුනඩ ්රන අවමානහයනඩ 
මිී හම් අහපඩ්ඩෂාහවනඩ කසඩසන ඇඳුම්ඩ වටිනා ඇඳුම්ඩ පිළිහයළ ්ිරීහම්ී  
ද හැඳීහම්ී  ද අ්ුසකඩ සිත්ඩ ඇත්ි හනා හ . 

 
්න සැටි බකා විහනෝදය කබනු පිණිස සත්ුනඩ  ්ු ා ළමුනඩ  ් ම 

ී හම්ී  ඇත්ි වනඩහනඩ ද හකෝ, මූක සිත්ඩ ය. සත්ුනඩ  අනුග්ර හය්ඩ වශහයනඩ 
් ම හදන ්කඩහි ඇත්ි වනඩහනඩ ්ුසකඩ සිත්ඩ ය. 

 
කසඩසන සත්ුනඩ ැන් අකඩකා ග්ැනීහම්ී  ද, කසඩසන බකනු පිණිස 

සවුනඩ හපෝෂණය ්ිරීහම්ී  ද ඇත්ි වනඩහනඩ හකෝ, මූක සිත්ඩය. 
 

පර ශ්න 
 

1.  හකෝ,මූක සිත්ඩවකිනඩ සිදුවන අ්ුශක ්ර්මපථ ්වරහු ද? 
2. හකෝ,මූක සිත්ඩවකිනඩ සිදුවිය හැ්ි ත්වත්ඩ හකා්ු ප  හමානවාද? 
3.  හකෝ,මූක සිත්ඩවකිනඩ ඇඳුම්ඩ අඳිනඩහනඩ හ්හසඩද? 
4. ප  සිත්ඩවකිනඩ හත්ාර ව කසඩසන ඇඳුම්ඩ අඳිනඩහනඩ හ්හසඩ ද? 
5. සත්්ු  ් ම ී හම් ී  හකෝ,මූක සිත්ඩ ඇත්ි වනඩහනඩත්ඩ හනා 

වනඩහනඩත්ඩ හ්හසඩ ද? 
 

7 ෙන පාලම 

ඡලෝභමූල සිත් අට උප්දනා සැටි 
(1) “හපාහහාසත්ා හවත් වැිපුර ඇත්ි හදය ග්ැනීහම් වරද්ඩ නැත්. 

අධ්ර්මහයනඩ උපයා ත්ිහබන හම් වසඩත්ුව ග්ැනීහම් වරද්ඩ නැත්.” යනාී නඩ 
යම් ්ිසි මිථයා අදහස්ඩ හපර ු හ්ා  හග්න මහත්ඩ සත්ුටිනඩ ්ාහග්ඩවත්ඩ 
හමහහයීම්ඩ නැත්ුව අනුනඩ අයත්ඩ වසඩත්ුව හසාරා ග්ැනීම, “හම්වා අප  
හදවියනඩ දුනඩ ඒවාය” ්ියා මිථයා අදහස්ඩ හපරැනරි ්රහග්න ්ාහග්ඩවත්ඩ 
හමහහයීම්ඩ නැත්ි ව මහත්ඩ සත්ුටිනඩ රස විඳිමිනඩ හබාවුනඩ වැළඳීම 
යනාදිහයහි වසෝමනස්ස සහගත දෘෂ්ටිගත සමපර යුක්ත අසරකාික සිත 
උපී . 

 



 ප ුන හවත් 23 

(2) අනි්්ුහග්ඩ හමහහයීම්ිනඩ හහෝ පසු බසඩනා වූ ත්මාහග්ඩ සිත් 
ත්මා විසිනඩ ම උත්ඩසාහවත්ඩ ්රවා ග්ැනීහමනඩ හහෝ ඉහත් ්ී පරිදි 
්රනඩනහු  වසෝමනස්ස සහගත දෘෂ්ටිගත සමපර යුක්ත සසරස්කාික සිත 
උපී . 

 
(3) යම්්ිසි දෘෂඩටිය්ඩ හපරැනරි ්ර හනා හග්න හ්න්ුහග්ඩ 

හමහහයීම්ඩ ද නැත්ිව සත්ුටිනඩ අනඩසත්ු වසඩත්ුව හසාරා ග්ැනීම, දෘෂඩටිය්ඩ 
හපරැනරි ්ර හනා හග්න හ්න්ුහග්ඩ හමහහයීම්ඩ ද නැත්ිව සත්ුටිනඩ රස 
හබාවුනඩ වැළඳීම යනාදිය ්ිරීහම් ී  වසෝමනස්ස සහගත දෘෂ්ටිගත 
විපර යුක්ත අසරස්කාික සිත උපී .  

 
(4) අනුනඩහග්ඩ හමහහයීම්ිනඩ හහෝ ත්මා විසිනඩ ම ත්මාහග්ඩ සිත් 

උත්ඩසාහවත්ඩ ්ර ග්ැනීහමනඩ හහෝ ඉහත් ්ී පරිදි ්ිරීහම්ී  වසෝමනස්ස 
සහගත දෘෂ්ටිගත විපර යුක්ත සසරස්කාික සිත උපී . 

 
(5) “වැිපුර ඇත්ි මිනිසාහග්නඩ ග්ත්ඩත්ා  පව්ඩ නැත්.” යනාී නඩ 

යම්්ිසි මිථයා අදහස් පිහි ා ්ාහග්ඩවත්ඩ හමහහයීමම්ඩ ද නැත්ිව 
පරීත්ිහයනඩ ද හත්ාරව අනඩසත්ු වසඩත්ුව හසාර්ම් ්ිරීම: හම්වා හදවියනඩ 
දුනඩ ඒවාය යනාී නඩ මිථයා අදහස්ඩ හපරැනරි ්රහග්න පරීත්ිය්ඩ හා 
හ්න්ුහග්ඩ හමහහයීම්ඩ ද නැත්ි ව සුරා පානය ්ිරීම යනාදිය 
්රනඩනහු  උවප්ක්ෂා සහගත දෘෂ්ටිගත සමපර යුක්ත අසරස්කාික සිත 
උපී . 

 
(6) අනුනඩ හග්ඩ හමහහයීම්ිනඩ හහෝ ත්මා විසිනඩ පසුබසඩනා සිත් 

උත්ඩසාහවත්ඩ ්රවා ග්ැනීහමනඩ හහෝ ඉහත් ්ී පරිදි ්ිරීහම්ී  උවප්ක්ෂා 
සහගත දෘෂ්ටිගත සමපර යුක්ත සසරස්කාික සිත උපී .  

 
(7) මිථයාදෘෂඩටිය්ඩ හපරැනරි ්ර හනා හග්න, පරීත්ිය්ුත්ඩ නැත්ි ව, 

හ්න්ුහග්ඩ හමහහයීම්ඩ ද නැත්ි ව, අදත්ඩත්ාදානාදිය ්ිරීහම්ී  උවප්ක්ෂා 
සහගත දෘෂ්ටිගත විපර යුක්ත අසරස්කාික සිත උපී .  
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(8) හ්න්ු හග්ඩ හමහහයීහමනඩ හහෝ ත්මා විසිනඩ ම පසුබසඩනා සිත් 
උත්ඩසාහවත්ඩ ්ර ග්ැනීහමනඩ හහෝ එහසඩ ්රනඩනහු  උවප්ක්ෂා සසහගත 
දෘෂ්ටිගත විපර යුක්ත සසරස්කාික සිත උපී .  

 
විපා් ී හම්ී  අදත්ඩත්ාදානාදි අ්ුශක ්ර්ම පථ සත් සිදු ්ිරීම් 

වශහයනඩ උපදනා හකෝ, මූක සිත්ඩ බකවත්ඩ හ . අඹු-දරැවනඩ  ධ්නය  
ඇලුම් ්ිරීම්  දි වශහයනඩ උපදනා හකෝ, මූක සිත්ඩ දුබක ය. ඒවාහයඩ 
විපා් ී ම ද අනියත් ය. දෘෂඩටි විපර යු්ඩත් සිත්ඩවක  ව ා දෘෂඩටි සම්පර යු්ඩත් 
අ්ුසක සිත් බකවත්ඩ ය. සසාඛාරි් සිත්  ව ා අසාඛාරි් සිත් බකවත්ඩ 
ය. හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්  ව ා උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත් බකවත්ඩ ය. 

 
පර ශඩන 

 
1.  හදවියනඩ දුනඩ දරැවාය ්ියා ත්මා හග්ඩ දරැවා සිප වැළඳග්නඩනා 

මව  ඇත්ි වන සිත් ්ුම්ඩ ද? 
2. මිත්ර ය්ුහග්ඩ  මනඩත්ර ණහයනඩ හග්ාසඩ නා යය්ඩ බකා පරීත්ි වනඩනහු  

උපදනා සිත් ්ුම්ඩ ද? 
3. කසඩසන බලු පැ ව්ු ැන්  දරය ඇත්ි ීම ඌ  ් ම්ඩ හදනඩනහු  

ඇත්ි වන සිත් ්ුම්ඩ ද? 
4. හිත්වත්ුනඩහග්ඩ ඉකඩකීම නිසා ්ැමැත්ඩත්්ඩ නැත්ි රසවත්ඩ අහර්ඩ 

වළඳන හ්න්ු  ඇත්ි වන සිත් ්ුම්ඩ ද? 
5. අනුනඩ  ව ා කසඩසන ීමහම් බකාහපාහරාත්ඩත්ුහවනඩ හහාඳ ඇඳුම්ඩ 

ඉත්ා ඕන  ්මිනඩ මහත්ඩ සත්ුටිනඩ අඳිනඩනහු  ඇත්ි වන සිත් ්ුම්ඩ 
ද? 

6. හකෝ, මූක සිත්ඩ වකිනඩ විපා් ී හම් ශ්ඩත්ිය ඉත්ා ම වැි සිත් 
්ුම්ඩ ද? 

7. විපා් ී හම් ශ්ඩත්ිය ඉත්ා ම අ ු හකෝ, මූක සිත් ්ුම්ඩ ද? 
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8 ෙන පාලම 

ද්ඡේෂ මූල සිත් ඡදක 
දඩහ ෂය යනු සිත්ිනඩ ග්නඩනා වූ අරමුණ හ්හරහි ඇත්ි වන විරැදඩධ් 

සඩව,ාවය ය. අරමුණ  හනා ්ැමත්ි සඩව,ාවය ය. හ්ෝපය, ත්රහව, 
මවරය, ,ය, අපඩපිරියාව, හනා සත්ු  යන වකනවකිනඩ ්ියැහවනඩහනඩ ද 
දඩහ ෂය ය. අරමුහණහි හැහපනඩනා්ඩ හමනඩ ඇත්ි වන බැවිනඩ එය  
“පර ත්ිර්” යයි ද ්ියනු කැහේ. දඩහ ෂ මූක චිත්ඩත්ය හකෝ, මූක චිත්ඩත්ය හමනඩ 
හ දනා වශහයනඩ හ,ඩදය  හනා පැමිහණඩ. එය සැම ්කඩහි ම හදෝමනසඩස 
හ දනාහවනඩ ම යු්ඩත් හ . හදෝමනසඩස හ දනා ව ය යනු අරමුහණඩ නර් 
ග්ත්ිය  සඩවාසය ්රන සඩව,ාවය ය. හශෝ් යයි ්ියනුහයඩ ද හදෝමනසඩස 
හ දනාව ය. දඩහ ෂමූක චිත්ඩත්ය හ,ඩදය  පැමිහණනඩහනඩ සාසඩ්ාර 
වශහයනඩ පමණ්ි. 

 
වදෝමනස්ස සහගත පර තිඝ සමපර යුක්ත අසරස්කාික සිතය 
වදෝමනස්ස සහගත පර තිඝ සමපර යුක්ත සසරස්කාික සිතය 
 
්ියා දඩහ ෂමූක සිත්ඩ හද්්ි. හ්න්ුහග්ඩ හමහහයීම්ඩ නැත්ි ව 

ත්මා හග්ඩ ඕන ්මිනඩ පරාණර්ාත්ාදිය ්ිරීහමහිී  පළමුවන සිත් ඇත්ි හ . 
හමහහයීම්ිනඩ පරාණර්ාත්ාදිය ්ිරීහමහිී  හදවන සිත් ඇත්ි හ . 

 
්රී ා පිණිස සිනහහවනඩ සත්ුනඩ මරන ්කඩහි ඇත්ි වනඩහනඩ ද දඩහ ෂ 

මූක සිත්ඩ ම ය. එබඳු අවසඩථාවක ඇත්ිවන දඩහ ෂය සියුම් ය. ත්මා  
හානිය්ඩ ්රනඩන  එන සත්ුර්ු මැරීහම් ී  ඇත්ි වන දඩහ ෂය හර්ද්ර ය. 
්රී ා පිණිස සිනහහවනඩ සත්ුනඩ මරන ්කඩහි දඩහ ෂය නැත්ය යි වරදවා 
හනා ග්ත් යුත්ු. 

 
ද්වේෂ මූ  සිත් උපදනා අෙස්ථා 

පරාණර්ාත්ය, පරැෂ වකනය, වයාපාදය, අදත්ඩත්ාදානය, මෘෂාවාදය, 
මපශෝනය වකනය, සම්පපර කාපය යන අ්ුශක ්ර්මපථ සත් සිදු ්ිරීම් 
වශහයනඩ දඩහ ෂ මූක සිත්ඩ උපී . 
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ත්වද අනුනඩහග්ඩ අග්ුණ ්ීහම්ී  ද, ඒවා  ඇහුම් ්නඩ ී හම් ී  ද, 
ත්මා ්ළ වරද ්ියනවා ඇහසන ්කඩහි ද, ත්මාහග්ඩ අ ුපා ු්ම් - දුබක්ම් 
්ියනවා ඇසුණු ්කඩහි ද, හසඩව්ාී නඩ අ්ී්රැ වූ ්කඩහි ද, අනුනඩ වරද 
්රනවා ද්ඩනා ්කඩහි ද, අනුනඩ වරද ්රනු ඇත්ය ්ියා සිහත්න ්කඩහි 
ද, ත්මා  දරහයනඩ පහරසඩසම් ්රන හදඩවකඩ අනුනඩ අත් පත් ග්ානවා දු ු 
්කඩහි ද, ත්මා ඇලුම් ්රන හදය්ඩ අනුනඩ ඉකඩකන ්කඩහි ද, අනුනඩහග්නඩ 
ත්මා ඉකඩකන හදය්ඩ නුදුනඩ ්කඩහි ද, ත්මා ්ියන වැ ්ඩ අනුනඩ හනා ්ළ 
්කඩහි ද, ත්මා හග්ඩ ්ීම අනුනඩ හනා පිළිග්නඩනා ්කඩහි ද, අනුනඩ ත්මා  
සත්ුරැ ්ම් ්රන ්කඩහි ද, සත්ුරනඩ ද්ඩනා ්කඩහි ද, ත්මා  ්ළ සත්ුරැ 
්ම් සිහි වන ්කඩහි ද, හබාහහෝ හදනා  දඩහ ෂමූක සිත්ඩ උපී . 

 
මා - පිය, දූ - දරැ  දි හිත්වත්්ු මළ ්කඩහි ද, අනඩ අකා,ය්ඩ වූ 

්කඩහි ද, ත්මා අත්ිනඩ විශාක වරදවකඩ සිදු වූ ්කඩහි ද, හශෝ් ්ිරීම් 
වශහයනඩ උපදිනඩහනඩ ද දඩහ ෂමූක සිත්ඩ ය. 

 
ත්මා  ව ා හහාඳිනඩ ්න - හබාන අය, අඳින - පළඳින අය දු ු 

්කඩහි ද, හහාඳ රථවාහනවකිනඩ යහනන අය දු ු ්කඩහි ද, හහාඳ හග්වකඩ 
සාදාහග්න ඉනඩනා අය දු ු ්කඩහි ද, ග්රැ බුහුමනඩ කබන අය ද්ඩනා ්කඩහි 
ද ටර්ෂයා සහග්ත් ව දඩහ ෂමූක සිත්ඩ ඇත්ි හ . 

 
නිත්ර අනුනඩහග්ඩ අග්ුණ හසායමිනඩ ්ියමිනඩ සිත්මිනඩ ඉනඩනා 

ඇත්මුනඩ  එ්ඩ එ්ඩ දින් හබාහහෝ දඩහ ෂ මූකි් අ්ුසකඩ සිත්ඩ පහළ හ . 
 

පර ශ්න 
 
1. දඩහ ෂය යනු ්ුම්ඩ ද? 
2. දඩහ ෂමූක සිත් හ දනා ්ීය්ිනඩ යු්ඩත් හවනවා ද? 
3. හශෝ්ය යනු ්ුම්ඩ ද? 
4. දඩහ ෂමූක සිත්ඩවකිනඩ සිදුවිය හැ්ි අ්ුශක ්ර්ම පථහයෝ ්වරහුද? 
5. අනුනඩහග්ඩ හදාසඩ ්ීහම්ී  ඇත්ිවන සිත් ්ුම්ඩ ද? 
6. හශෝ් ්ිරීහම්ී  ඇත්ි වන සිත් ්ුම්ඩ ද? 
7. දවහසහි හබාහහෝ දඩහ ෂ මූකි් සිත්ඩ ඇත්ි විය හැ්ඩහ්ඩ හ්බඳු 

අය  ද? 
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8. යම්ඩ ඉකඩකනඩන    ත්ැනැත්ඩත්ා  ්රදරහයනඩ නිදහසඩ ීමම පිණිස 
යම්ඩ හදන ්කඩහි ඇත්ි විය හැ්ි සිත් ්වහර් ද? 

 
9 ෙන පාලම 

ඡමෝහමූල සිත් ඡදක 
යම් ්ිසි ්රැණ්ඩ සිත්න ්කඩහි ඒ ්රැණ හරිය  ැනන ග්නඩන  

හනා පිළිවනඩ වන පරිදි සිත් අඳුරැ ්රන එ්ඩත්රා සඩව,ාවය්  හමෝහය 
යි ්ියනු කැහේ. එය සාමානයහයනඩ අ්ුසකඩ සිත්ඩ සියකඩහකහි ම ඇත්ඩහත්ඩ 
ය. එය හමෝහ මූක චිත්ඩත්හයහි බකවත්ඩ ව ඇත්ඩහත්ඩ ය. හමෝහ මූක චිත්ඩත්ය 
හබහදනඩහනඩ විචි්ිේඡා, උදඩධ්ේක යන මකත්සි් හදහ්නි. 

 
බුදඩධ්ාදි රත්ඩනත්ර ය ග්ැන හා පිනඩ ප වක විපා්, මරණිනඩ මත්ු 

නැවත් ඉපී ම යනාදිය ග්ැන හ ග්නඩනා සැ්ය විචි්ිේඡා නම් හ . යම් 
්ිසිව්ඩ සිත්න ්කඩහි ්රන ්කඩහි සිහත්හි හ ග්නඩනා හනා සනඩසුනඩ 
ග්ත්ිය ්කබක ග්ත්ිය උදඩධ්ේක නම් හ . හමෝහමූක චිත්ඩත්ය සමහර 
අවසඩථාහව් විචි්ිේඡාහවනඩ යු්ඩත් ව ද සමහර අවසඩථාහව් බකවත්ඩ 
උදඩධ්ේකහයනඩ යු්ඩත් ව ද උපී . 

 
හමෝහමූක චිත්ඩත්ය, අරමුහණඩ සැටි වසන හමෝහහයනඩ යු්ඩත් වන 

නිසා ද, අරමුණ ග්ැන නිශඩකය්ඩ නැත්ි නිසා ද, උදඩධ්ේකයාහග්ඩ වශහයනඩ 
සැහකන නිසා ද, අරමුණු රසය හහාඳිනඩ ග්ැනීම  සමත්ඩ හනාහ . එබැවිනඩ 
ස ම ්කඩහි ඒ සිත් උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් ම හ . 

 
සැ්ය ය හනා සනඩසුනඩ ්ම ය යන හම් හද් පර ්ෘත්ිහයනඩ ම 

සත්ඩත්ඩවයනඩ ත්ුළ ඇත්ි වන ්රැණු හද්්ි. ඒවා හ්න්ුහග්ඩ 
හමහහයීහමනඩ ඇත්ි වන ධ්ර්ම හනා හ . එබැවිනඩ හමෝහමූක චිත්ඩත්හයහි 
සගඛාර හ,ඩදය හනා කැහේ. සියලු ම හමෝහමූක සිත්ඩ අසගඛාරි්ය. 

 
උවප්ක්ෂා සහගත විිකිත්සා සමපර යුක්ත සිතය 
උවප්ක්ෂා සහගත ඖධතය සමපර යුක්ත සිතය යි හමෝහමූක සිත්ඩ 

හද්්ි. 
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හමෝහමූක සිත්ඩ දුබක බැවිනඩ ඒවායිනඩ හකෝ,මූක හදෝසමූක 
සිත්ඩවකිනඩ හමනඩ බරපත්ක විපා් ඇත්ි හනා හ . විචි්ිේඡා සහග්ත් 
සිහත්හි ඇත්ි විහශඩෂ නපුර නම් එය ඇත්ි වන ත්ැනැත්ඩත්ා හග්ඩ සිත් පසඩ්ම් 
සැපය  මිස ්ුශකය  හනා නැමීම ය. විචි්ිේඡාව ඇත්ිව ්ුශකය්ඩ ්ළත්ඩ 
එය බකවත්ඩ ්ුශකය්ඩ හනා හ . 

 
සාමානය මනුෂයයනඩහග්ඩ ඥානය ඉ්ඩම වූ උසසඩ නුවණ ඇත්ි 

බුදඩධ්ාී  මහහෝත්ඩත්මයනඩ  මිස, හසසඩසනඩ  අවිෂය වූ ්රැණු විහ කනය 
්රනඩන  ය හමනුත්ඩ, පරහකාව  දිය පිළිබඳ ව සාමානය වනයා ්රන 
පුහු විහ කන ඇසීහමනුත්ඩ, ්ියැීමහමනුත්ඩ හබාහහෝ හදනා  විචි්ිේඡාව 
වැි හ . එය දුරැ ්ර ග්ැනීම  ඇත්ඩත්ා වූ උපාය නම් ත්මාහග්ඩත්ඩ 
බුදඩධ්ාී නඩහග්ඩත්ඩ හවනස හත්ඩරැම් හග්න ශර දඩධ්ාව දියුණු ්ර ග්ැනීමය. 

 
උදඩධ්ේක සහග්ත් සිත් වනාහි හදිසිහයනඩ පැමිහණන ්රැණුවකදිත්ඩ 

එ් වි  හබාහහෝ වැ  ්ිරීහම්ී ත්ඩ ඉ්ඩමනිනඩ වැ  ්ිරීහම්ී ත්ඩ සමහර වි  
ඇත්ි වනඩන්ි. ඉත්ා දුබක බැවිනඩ මරණිනඩ මත්ු සත්ඩත්ඩවයා අපාය  
පැමිණීමහම් ශ්ඩත්ිය ද ඒ සිත්  නැත්. ඉත්ිරි අ්ුසකඩ සිත්ඩ එහ්ාහළාස  
අපාය  පැමිණීමහම් ශ්ඩත්ිය ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
හකෝ,මූක සිත්ඩ අ  ය, දඩහ ෂමූක සිත්ඩ හද් ය, හමෝහමූක සිත්ඩ 

හද්ය ්ියා අ්ුසකඩ සිත්ඩ හදාහළාහස්ි. 
 
ඒ සිත්ඩ හදාහළාහසහි හසෝමනසඩස සහසග්ත් සිත්ඩ සත්ර්ඩ ද, 

උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත්ඩ සය්ඩ ද, හදෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ හද්්ඩ ද, 
අසගඛාරි් සිත්ඩ සත්්ඩ ද, සසගඛාරි් සිත්ඩ පස්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
පර ශ්න 

 
1. හමෝහය යනු ්ුම්ඩ ද? 
2. විචි්ිේඡාව යනු ්ුම්ඩ ද? 
3. උදඩධ්ේකය යනු ්ුම්ඩ ද? 
4. හමෝහමූක චිත්ඩත්ය හබහදනඩහනඩ ්ුම්ිනඩද? 
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5. හමෝහමූක සිත් හසෝමනසඩසහයනඩ හහෝ හදෝමනසඩසහයනඩ යු්ඩත් 
හනාවනඩහනඩ ්ුම්ඩ නිසා ද? 

6. හමෝහමූක චිත්ඩත්හයහි සගඛාර හ,ඩදය හනා කැහබනඩහනඩ ්ුම්ඩ 
නිසා ද? 

7. විචි්ිේඡාව දුරැ ්ර ග්ත් හැ්ඩහ්ඩ හ්හසඩ ද? 
8. විචි්ිේඡාව ඇත්ි ීමහම් හහඩත්ු හමානවා ද? 
9. සියකඩක  ම දුබක අ්ුසක සිත් ්ුම්ඩ ද? 
 

10 ෙන පාලම 

අඡේතුක සිත් අටඡ ාස 
හම් ධ්ර්මහයහි හකෝ, - දඩහ ෂ - හමෝහ - අහකෝ, - අදඩහ ෂ - 

අහමෝහ යන මකත්සි් ධ්ර්ම සය  හහඩත්ු යන නම වයවහාර ්රනු 
කැහේ. හහඩත්ු යන නාමය වයවහාර ්රන මකත්සි් සහයනඩ ය ත්ඩ 
පිරිහසයිනඩ එ්්ඩ හහෝ හයහදන සිත්  සහහඩත්ු් සිත්්ැ යි ්ියනු කැහේ. 
එ් හහඩත්ු ධ්ර්මය්ුදු හනා කැහබන සිත්ඩවක  අහහඩත්ු් සිත්ඩ යයි ්ියනු 
කැහේ. අ්ුශක විපා්ය, ්ුශක විපා්ය, ්රියාය ්ියා අහහඩත්ු් සිත්ඩ ත්ුනඩ 
හ්ා ස්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ සිත්ඩවක  අහහඩත්ු් නාමය වයවහාර ්රනඩහනඩ 
ඒවා යම්්ිසි හහඩත්ුව්ඩ නැත්ි ව ඉහේ ම ඇත්ි වන ඒවා නිසා හනාව, 
හහඩත්ු යන නම වයවහාර ්රන හකෝ,ාදි ධ්ර්ම සහයනඩ එ්්ුත්ඩ ඒ සිත්ඩවක 
නැත්ි නිසා බව විහශඩෂහයනඩ මත්් ත්බා ග්ත් යුත්ු ය. (හහඩත්ු පිළිබඳ 
විසඩත්රය්ඩ මත්ු පරිේහේදය් එනවා ඇත්.) අ්ුශක විපා් සිත්ඩ සත්්ඩ ද, 
්ුශක විපා් සිත්ඩ අ ්ඩ ද, ්රියා සිත්ඩ ත්ුන්ඩ ද, ඇත්ි බැවිනඩ අහහඩත්ු් සිත්ඩ 
(18) අ හළාස්ඩ හ . 

 
විපා් යනු ්ුශකා්ුශකයනඩ ්ළ ත්ැනැත්ඩත්ාහග්ඩ සනඩත්ානහයහි ඒ 

්ුශකා්ුශකයනඩ නිසා අනාග්ත්හයහි ඇත්ි වන සිත්ඩ ය. ්ුශකා්ුශකයනඩ 
හග්ඩ බකහයනඩ අනාග්ත්හයහි ඇත්ි ්රවන සිත්ඩ ය. 

 
අකුශ  විපාක සිත් සත 

සාමානයහයනඩ අ්ුශක විපා්ය එ්්ඩ වුව ද සිත්ඩ උපදනා 
සඩථානයනඩ හග්ඩ වශහයනඩ ද, සිත්ඩවකිනඩ සිදු්රන ්ෘත්යයනඩ හග්ඩ වශහයනඩ 
ද අ්ුශක විපා් සත්්ඩ හ . 
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ඇස ය, ්න ය, නාසය ය, දිව ය, ්ය ය, හෘදය ර පය ය ්ියා 

සිත්ඩ උපදනා සඩථාන සය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. (ඒවා ග්ැන විසඩත්ර මත්ු දත් හැ්ි 
වනු ඇත්.) විපා් සිත්ඩ අත්ර ඇහසහි උපදනා සිත්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. ්හනහි 
උපදනා සිත්ඩ ද, නාසහයහි උපදනා සිත්ඩ ද, දිහවහි උපදනා සිත්ඩ ද, ්හයහි 
උපදනා සිත්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ සිත්ඩවක  උපදනා සඩථාන අනුව නම් ී  
ත්ිහේ. හෘදය ර පහයහි උපදනා සිත්ඩ හබාහහෝ බැවිනඩ ඒවා  උත්ඩපත්ඩත්ි 
සඩථානය අනුව නම් හනා දිය හැ්ි ය. අහහඩත්ු් සිත්ඩවක හෘදහයහි උපදනා 
සිත්ඩවක  ඒ ඒ සිත්ිනඩ සිදු්රන ්ෘත්යය අනුව නම් ී  ත්ිහේ. 

 
උවපක්ඛතා සහගත චක්ඛතු විඤ්ඤාණ ය 
උවපක්ඛතා සහගත වසෝත විඤ්ඤාණ ය 
උවපක්ඛතා සහගත ඝාන විඤ්ඤාණ ය 
උවපක්ඛතා සහගත ජිේහා විඤ්ඤාණ ය 
දුක්ඛත සහගත කාය විඤ්ඤාණ ය 
උවපක්ඛතා සහගත සමපටිච්චඡනය 
උවපක්ඛතා සහගත සන්තීකණ ය 
 
හම් සත් අ්ුශක විපා් සිත්ඩ ය. 
 
ක්ඩඛුවිඤඩාණය යනඩහනහි හත්ඩරැම, ‘ඇහසහි උපදනා සිත්ය’ 

යනුයි. එයිනඩ ඇස ඉදිරිය  පැමිණි ර පහයඩ ැන්ීම සිදු ්රනු කැහේ. 
 
හසෝත්විඤඩාණය යනඩහනහි හත්ඩරැම, ‘්හයහි උපදනා සිත්ය’ 

යනුයි. එයිනඩ ්න  පැමිහණන ශේද ඇසීම ්රනු කැහේ. 
 
ර්ාන විඤඩාණය යනඩහනහි හත්ඩරැම, “නාසහයහි උපදනා සිත්ය” 

යනුයි. එයිනඩ නාසය  පැමිහණන ග්නඩධ්යනඩ ැනනග්ැනීම සිදු ්රනු කැහේ. 
 
්ාය විඤඩාණය යනඩහනහි හත්ඩරැම, “්හයහි උපදනා සිත්ය” 

යනුයි. එයිනඩ ශරීරහයහි සිදුවන සැපීම් ැනනග්නු කැහේ. 
 



 ප ුන හවත් 31 

ක්ඩෂුර්විඥානාදි විඥාන පසිනඩ ග්නඩනා කද අරමුණ පිළිග්නඩනා 
සිත්  සම්පටිේඡන සිත්ය යි ්ියනු කැහේ. 

 
සම්පටිේඡනහයනඩ ග්ත්ඩ අරමුණ විමසනඩනා වූ සිත් සනඩත්ීරණ නම් 

හ . (සම්පටිේඡන - සනඩත්ීරණ සිත්ඩ හදහ්හි ත්ත්ු ීමික ්ාණඩ හයඩ ී  දත් 
හැ්ි වනු ඇත්. ැනනඩ සිත්ඩ ග්ණන පමණ්ඩ මත්් ත්බාග්නඩන.) 

 

අහහඩත්ු් ්ුශක විපා් සිත්ඩ අ  

උවපක්ඛතා සහගත චක්ඛතු විඤ්ඤාණ ය 
උවපක්ඛතා සහගත වසෝත විඤ්ඤාණ ය 
උවපක්ඛතා සහගත ඝාන විඤ්ඤාණ ය 
උවපක්ඛතා සහගත ජිේහා විඤ්ඤාණ ය 
සුඛත සහගත කාය විඤ්ඤාණ ය 
උවපක්ඛතා සහගත සමපටිච්චඡනය 
වසෝමනස්ස සහගත සන්තීකණ ය 
උවපක්ඛතා සහගත සන්තීකණ ය 
 
හමහසඩ අහහඩත්ු් ්ුශක විපා් සිත්ඩ අහ ්ි. 
 
අ්ුසකඩ සිත්ඩවකිනඩ ඇත්ි ්රනඩහනඩ අහහඩත්ු් විපා් පමහණ්ි. 

්ුසකඩ සිත්ඩවකිනඩ අහහඩත්ු් සහහඩත්ු් විපා් හදවර්ග්ය ම ඇත්ි ්රනු 
කැහේ. ්ියන කදුහයඩ ්ුශකහයනඩ ඇත්ි ්රන අහහඩත්ු් විපා් සිත්ඩ ය. 
්ුශකහයනඩ ඇත්ි ්රන සහහඩත්ු් විපා් පසුව දත් හැ්ි වනු ඇත්. 
අවහ්තුක කුස  විපාක සිත් මිස, අවහ්තුක කුස ් සිත් වකාටසක් නුති 
බෙ ද මතක තබා ගත යුතු ය. 

 
අ්ුසක විපා්වක  ව ා අහහඩත්ු් ්ුශක විපා් වක ඇත්ි හවනස, 

්ාය විඥානය සුඛ සහග්ත් ීමමත්ඩ, සනඩත්ීරණ හද්්ඩ ීමමත්ඩ ය. 
 
සනඩත්ීරණ හද්්ඩ ීම ඇත්ඩහත්ඩ අරමුණු අනුව ය. අරමුණ ඉත්ා 

හහාඳ වන ්කඩහි සනඩත්ීරණය හසෝමනසඩස සහග්ත් හ . අරමුණ මධ්යම 
වන ්කඩහි උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් හ . 
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පර ශ්න 

 
1. හම් සිත්ඩවක  අහහඩත්ු් සිත්ඩය ්ියනඩහනඩ ඉහේ ම ඇත්ි වන නිසා 

ද? නැත්හහාත්ඩ අනි්ඩ ්රැණ්ඩ නිසා ද? 
2. හහඩත්ු යන නම වයවහාර ්රන ධ්මමහයෝ ්වරහු ද? 
3. විපා්ය යි ්ියනුහයඩ හ්බඳු සිත්ඩ හ්ා ස්  ද? 
4. අහහඩත්ු් සිත්ඩවක  නම් ී  ත්ිහබනඩහනඩ හ්හසඩ ද? 
5. අ්ුසකඩ සිත්ඩවකිනඩ සහහඩත්ු් විපා්ත්ඩ ඇත්ි ්රනවා ද? 
6. අ්ුශක විපා් සිත්ඩවක  ව ා ්ුශක විපා් සිත්ඩවක හවනසඩ්ම් 

හමානවා ද? 
 

11 ෙන පාලම 

අඡේතුක කි්රයා සිත් තුන 
විපා් උපදවන සඩව,ාවය්ඩ නැත්ි යම්්ිසි ්ර්මය් විපා්ත්ඩ 

හනා වන සිත්ඩවක  ්රියා සිත්ඩය යි ්ියනු කැහේ. යම්්ිසි ්ෘත්යය්ඩ 
සිදු්ිරීම හැම සිත්්ම සඩව,ාවය ය. විපා් උපදවන සිත්ඩවක  ්ුසකඩය, 
අ්ුසකඩ ය යන නම් දුනඩ බැවිනුත්ඩ ඒවායිනඩ උපදවන සිත්ඩවක  විපා් යන 
නම දුනඩ බැවිනුත්ඩ ඉත්ිරි වන සිත්ඩ හ්ා ස  ඒ ඒ ්ෘත්යයනඩ සිදු්ිරීම් 
වශහයනඩ ඇත්ිීමම නිමිත්ඩත් හ්ා  ්රියා යන නාමය වයවහාර ්රනු 
කැහේ. අහහඩත්ු් ්රියා සිත්ඩවක  නම් ත්බා ඇත්ඩහත්ඩ ද ඒ සිත්ඩවකිනඩ 
සිදු්රන ්ෘත්යයනඩ අනුව ය. 

 
උවපක්ඛතා සහගත පඤ්චද්ොකාෙේජනය 
උවපක්ඛතා සහගත මවනාද්ොකාෙේජනය 
වසෝමනස්ස සහගත හසිතුප්පාදය 
 
යනු අහහඩත්ු් ්රියා සිත්ඩ ත්ුන ය. 
 
ඇස, ්න, නාසය, දිව, ්ය යන හම් සිත්ඩ උපදනා සඩථානවක  

දඩවාරය යි ද ්ියනු කැහේ. චිත්ඩත්සනඩත්ානය  ර පාදි අරමුණු ඇත්ුළු 
වනඩහනඩ ඒ දඩවාරවකිනි. ,වාගග් චිත්ඩත්ය යි ්ියන සත්ඩත්ඩවයාහග්ඩ පර ්ෘත්ි 
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චිත්ඩත්ය හා ත්වත්ඩ හබාහහෝ සිත්ඩ ද ඇත්ිවනඩහනඩ හෘදය හ්ෝෂහයහි ය. 
හෘදය හ්ෝෂහයහි පවත්ඩනා වූ ,වාගග් චිත්ඩත් පරම්පරාව  මහනෝදඩවාරය 
යි ්ියනු කැහේ. නා නා ්රැණු සම්බනඩධ්හයනඩ හනාහය්ඩ සිත්ඩ නැඟි 
නැඟී එනඩහනඩ හෘදය හ්ෝෂහයහි පවත්ඩනා ,වාගග් චිත්ඩත්හයනි. 

 
ක්ඩෂුරාදි දඩවාර පසිනඩ යම් ්ිසිව්  අරමුණ්ඩ පැමිණිය හහාත්ඩ 

එහ්හණහි ම ඒ අරමුණ මහනෝදඩවාරහයඩ ද සැහපඩ. එයිනඩ ,වාගග් සිත්ඩ 
ඉපී ම නැවත්ී, දඩවාරය් යම්්ිසි අරමුණ්ඩ ග්ැ ුණු බව ැනනග්නඩනා සිත්්ඩ 
පහළ හ . එය පඤඩකදඩවාරහයහි ග්ැ ුණ අරමුණ හමහනහි ්ිරීම්ඩ බැවිනඩ 
ඒ සිත්  පඤඩකදඩවාරාවජ්වන යයි ්ියනු කැහේ. පඤඩකදඩවාරහයහි ග්ැමතම්ඩ 
හනා ීම හ්ළිනඩ ම මහනෝදඩවාරය  ද අරමුණු පැමිහණඩ. එහසඩ පැමිහණන 
අරමුණු සම්බනඩධ්හයනඩ මුකිනඩ ම පහළ වන සිත් මවනෝද්ොකාෙේජන නම් 
හ . 

 
පඤ්චද්ොකාෙේජනය යනු පඤඩකදඩවාරය  පැමිහණන අරමුණු 

හමහනහි ්ර සිත්ය. මවනාද්ොකාෙේජනය යනු මහනාදඩවාරය  
පැමිහණන අරමුණ පළමුහවනඩ ම හමහනහි ්රන සිත් ය. (හම් සිත්ඩ හද් 
පිළිබඳ අවහබෝධ්ය්ඩ ඇත්ි ්ර ග්ත් හැ්ි වනඩහනඩ ීමික ්ාණඩ ය 
උහග්නීහම් ී  ය. ැනනඩ සාමානයහයනඩ සිත්ඩ හද් පමණ්ඩ මත්් 
ත්බාග්නඩන.) 

 
හසිත්ුපඩපාද චිත්ඩත්ය යනු සිනා උපදවන සිත් ය. සිනා උපදවන 

සිත්ඩ ත්වත්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. හම් අහහඩත්ු් ්රියා චිත්ඩත්ය ද ඉනඩ එ්්ි. සිනා 
උපදවන අනඩ සිත්ඩවකිනඩ සිනාව පමණ්ඩ හනාව ත්වත්ඩ හදඩ ද සිදු ්රනු 
කැහේ. හම් සිත්ිනඩ ්රනඩහනඩ සිනාව පමහණ්ි. එබැවිනඩ හමය  
හසිත්ුපඩපාද යන නම ත්බා ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
හම් අහහඩත්ු් ්රියා සිත්ඩ ත්ුන හැර ත්වත්ඩ ්රියා සිත්ඩ (17) 

සත්හළාස්ඩ ඉදිරිහයහි ්ියැහවනඩහනඩ ය. ්රියා සිත්ඩ සියකඩක ම (20) 
විසඩහස්ි. ඒ සිත්ඩවකිනඩ පඤඩකදඩවාරාවජ්වන, මහනාදඩවාරාවජ්වන හද් 
හැර ඉත්ිරි ්රියා සිත්ඩ (18) අ හළාස ම ඇත්ි වනඩහනඩ රහත්ුනඩ  ය. හම් 
හසිත්ුපඩපාද සිත් ද රහත්ුනඩ  පමණ්ඩ ඇත්ි වන සිත්්ි. රහත්ඩහු සාමානය 
වනයා හමනඩ හඬ කා සිනාහසනඩනාහු හනා හවත්ි. සිනාව සයා්ාර වන  
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බව අකග්ාර ශාසඩත්රහයහි ද්ඩවා ත්ිහේ. සිතය, හසිතය, විහසිතය, 
උපහසිතය, අපහසිතය, අතිහසිතය යනු සයා්ාර සිනාවනඩහග්ඩ නාමහයෝ 
ය.  

 
මුහුණ බකා ඉනඩනා හ්න්ු  පරීත්ිමත්ඩ වූ බව අහඟන පරිදි ඇසඩ 

හද් පමණ්ඩ මඳ්ඩ විවෘත් වන සිනාව සිත නම් හ . දත්ඩවක අග් 
හපහනන හඬ හනා නැහග්න සිනාව හසිත නම් හ . බුදඩධ් පරහත්යඩ් 
බුදඩධ්ාදි උත්ඩත්ම පුදඩග්කහයෝ ඒ හදයා්ාරහයනඩ සිනාහසත්ි. හඬ නග්ා 
සිනාසීම හනා හ්හරත්ි. 

 
මිහිරි හඬ්ඩ නැහග්න සිනාව විහසිත නම් හ . හිස හා උරහිසඩ 

සැහකන සිනාව උපහසිත නම් හ . ්කයාණ පෘථග්ඩවනහයෝ ද 
මශ්ඩෂහයෝ ද ඒ හදයා්ාරහයනඩ සිනාහසත්ි. මහ හඬ නග්ා හනා 
සිනාහසත්ි. 

 
ඇසඩවකිනඩ ්ඳුළු ග්කන සිනාව අපහසිත නමි. ශරීරාවයව සියකඩක 

ම හසාකවමිනඩ දඟකමිනඩ ්රන සිනාව අතිහසිත නමි. ග්ුණධ්ර්ම දියුණු 
්ර හනාග්ත්ඩ කාම් අදහසඩ ඇත්ඩහත්ෝ ඒ හදයා්ාරහයනඩ සිනාහසත්ි. 
හසිහත්ෝත්ඩපාද සිත්ිනඩ ඇත්ි ්රනඩහනඩ සිත් - හසිත් හද් පමහණ්ි. 

 
අ්ුශක විපා් සිත්ඩ සත් ය, ්ුශක විපා් සිත්ඩ අ  ය, ්රියා සිත්ඩ 

ත්ුන යයි අහහඩත්ු් සිත්ඩ අ හළාස්ි. අහහඩත්ු් සිත්ඩ දුබක හ්ා ස්ඩ නිසා 
ඒවාහයඩ සගඛාර හ,ඩදය්ඩ අ,ිධ්ර්ම පාළිහයහි ද්ඩවා නැත්. සිත්ඩ ග්ණනඩ 
ග්ැනීහම්ී  අහහඩත්ු් සිත්ඩ අ හළාස ම අසඞ්ඛතාික සිත්ඩ හකස ග්ණනඩ ග්නු 
කැහේ. 

 
අහහඩත්ු් සිත්ඩ අ හළාහසහි ඇත්ඩහත්ඩ හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ 

හද්්ි. උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත්ඩ (14) ත්ුදුහස්ි. සුඛ සහග්ත් සිත්ඩ එ්්ි. 
දුිඃඛ සහග්ත් සිත්ඩ එ්්ි. 

 
අ්ුශක සිත්ඩ (12) හදාහළාස ය, අහහඩත්ු් සිත්ඩ (18) අ හළාස ය යන 

සිත්ඩ ත්ිස  අවශෝභන සිත්ඩ යයි ්ියනු කැහේ. මත්ු ්ියනු කබන එ්ඩ 
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්ර මය්ිනඩ (59) එ්ුනඩ සැ ්ඩ වූ ද, ත්වත්ඩ ්ර මය්ිනඩ (91) එ්ඩ අනූව්ඩ වූ 
ද සිත්ඩවක  වසෝභන සිත්ඩ ය යි ්ියනු කැහේ.  

 
පර ශ්න 

 
1. ්රියා සිත්ඩ ය ්ියනුහයඩ හ්බඳු සිත්ඩවක  ද? 
2. අහහඩත්ු් ්රියා සිත්ඩවක  නම් ත්බා ඇත්ඩහත්ඩ ්ුම්ිනඩ ද? 
3. හසිත්ුපඩපාද සිත්ිනඩ උපදවන සිනා හද් ්ුම්ඩ ද? 
4. ඒ සිත් ඇත්ි වනඩහනඩ ්ා  ද? 
5. අහශෝ,න සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ද? 
6. ඒවාහයඩ හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ද? 
7. උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ද? 
8. හදෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ද? 
9. අසගඛාරි් සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ද? 
10. සසගඛාරි් සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ද? 
 

12 ෙන පාලම 

කාමාවචර කුසල් සිත් අට 
යම් ්ිසිව්ුහග්ඩ සනඩත්ානහයහි ඇත්ි වුව හහාත්ඩ ඒ ත්ැනැත්ඩත්ා හග්ඩ 

සනඩත්ානහයහි අනාග්ත්හයහි ඉෂඩ  විපා් ඇත්ි ්රනඩනා වූ සිත්ඩවක  
්ුසකඩ සිත්ඩ යයි ්ියනු කැහේ. දනඩ ී ම්, සිකඩ ැක්ීම්  දි වශහයනඩ සාමානය 
වනයා  ඇත්ි වන ්ුශකය ්ාමාවකර ්ුශකය ය. ශර දඩධ්ාව  බකවත්ඩීමම් රිසි 
හසඩ දාන වසඩත්ෝනඩ කැබී පරිය පර ත්ිග්රාහ්යනඩ කැබීම්  දිහයනඩ ඒ ්ුශක 
චිත්ඩත්ය හසෝමනසඩසහයනඩ යු්ඩත් ව ද, ඒවා හනා කත්ඩ අවසඩථාවකී  
උහපඩ්ඩෂාහවනඩ යු්ඩත් ව ද ඇත්ි හ . එබැවිනඩ සාමානයහයනඩ එ්්ඩ වූ 
්ුශක චිත්ඩත්ය හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත් ය. උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත් ය 
්ියා හද්්ඩ හ . සමහර අවසඩථාවකී  ඒ ්ුශකය ්ර්ම ්ර්මඵකාදිය 
දනඩනා නුවණිනඩ යු්ඩත්වද සමහර වි  නුවණිනඩ හත්ාරව ද ඇත්ි හ . 
එබැවිනඩ හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත් ද ඥාන සම්පර යු්ඩත් සිත්ය, ඥාණ 
විපර යු්ඩත් සිත්ය ්ියා ද හද්  හබහදඩ. එහසඩ හබී හමනඩ ්ුසකඩ සිත්ඩ 
සත්ර්ඩ හ . ඒ සත්රිනඩ එ් එ්්ඩ නැවත් සාසඩ්ාර හ,ඩදහයනඩ හද්  
හද්  හබහදඩ. එහසඩ හබී හමනඩ ්ාමාවකර ්ුසකඩ සිත්ඩ අ ්ඩ හ . 
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වසෝමනස්ස සහගත ඥාන සමපර යුක්ත අසරස්කාික සිත ය. 
වසෝමනස්ස සහගත ඥාන සමපර යුක්ත සසරස්කාික සිත ය 
වසෝමනස්ස සහගත ඥාන විපර යුක්ත අසරස්කාික සිත ය. 
වසෝමනස්ස සහගත ඥාන විපර යුක්ත සසරස්කාික සිත ය. 
උවප්ක්ෂා සහගත ඥාන සමපර යුක්ත අසරස්කාික සිත ය. 
උවප්ක්ෂා සහගත ඥාන සමපර යුක්ත සසරස්කාික සිත ය. 
උවප්ක්ෂා සහගත ඥාන විපර යුක්ත අසරස්කාික සිත ය. 
උවප්ක්ෂා සහගත ඥාන විපර යුක්ත සසරස්කාික සිත ය. 
 
යන හම් අ  ්ාමාවකර ්ුශක චිත්ඩත්හයෝ ය. 
 
හම් ්ාමාවකර ්ුශකය  මහා කුශ  ය යි ද ්ියනු කැහේ. එහසඩ 

්ියනඩහනඩ ර පාවකර අර පාවකර හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ්ුශකයනඩ හමනඩ එය 
උසසඩ නිසා හනාව, හකෝ්හයඩ ස ම ත්ැනම හවහසන හබාහහෝ හදනා  
ඇත්ිවන ්ුශකය නිසා ය. ර පාවකර අර පාවකර හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ්ුසකඩ 
ඉත්ා ටි් හදන්ු  පමණ්ඩ ්කාත්ුර්ිනඩ ඇත්ි වන ඒවා ය. 

 
්ාමාවකර ්ුසකඩ සිත්ඩ අ  ඇත්ි වනඩහනඩ දාන, සීක, ,ාවනා, 

අපකායන, හවයයාවේක, පත්ඩත්ිදාන, පත්ඩත්ානුහමෝදනා, ධ්ම්මසවන, 
ධ්ම්මහදඩසනා, දිට්ිජ්වු්ම්ම යන දශ පුණය්රියාවනඩ සිදු්ිරීම් වශහයනි. 

 
හදපනසඩ මකත්සි්යනඩ අත්ර හේත්නා නම් වූ එ්ඩත්රා 

මකත්සි්ය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. දාන හේත්නා, සීක හේත්නා, ,ාවනා හේත්නා, 
පාණාත්ිපාත් හේත්නා, අදත්ඩත්ාදාන හේත්නා, මිේඡාකාර හේත්නා යනාදි 
වශහයනඩ හේත්නාහ  හබාහහෝ පරහ,ඩද ඇත්ඩහත්ඩ ය. චිත්ඩත්ය ඒ ඒ අත්  
හරවනඩහනඩ හේත්නාහවනි. 

 
මහා ්ුසකඩ සිත්ඩ අ  අත්ුහරනඩ එ් එ් සිත්්ඩ දානාදි හේත්නා 

අනුව හසෝමනසඩස සහග්ත් ඥාණ සම්පයු්ඩත් අසගඛාරි් දානමය ්ුශකය, 
හසෝමනසඩස සහග්ත් ඥාණ සම්පයු්ඩත් අසගඛාරි් සීකමය ්ුශකය යනාදි 
වශහයනඩ දශය බැග්ිනඩ හ . සියකඩක එ්ඩ ්ළ ්කඩහි දශපුණය හේත්නා 
අනුව ්ාමාවකර ්ුසකඩ සිත්ඩ (80) අසූව්ඩ හ . 
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සිත්් ඇත්ඩත්ා වූ ශ්ඩත්ිය්ඩ සිත්ඩ ඒ ඒ අත්  හරවන හේත්නාව ම 

ය ත්ියුණු වූ ද මහත්ඩ වූ ද හේත්නාව්ිනඩ යු්ඩත් ්ුශකය බකවත්ඩ ය. මහා 
විපා් ඇත්ඩහත්ඩ ය. දුබක ්ු ා හේත්නාහවනඩ යු්ඩත් ්ුශකය දුබකය, අකඩප 
විපා් ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
හ්හන්ඩ හසෝමනසඩස සහග්ත් ාණ සම්පර යු්ඩත් අසගඛාරි් 

චිත්ඩත්හයනඩ යාක්ය්ු  ශත්ය්ඩ හදයි. සහු ත්වත්ඩ දිනය් ී  ඒ චිත්ඩත්හයනඩ 
ම ඒ යාක්යා  ම රැපියක්ඩ හදයි. ඒ හදවාරහයඩ ී  ම ඇත්ි වනඩහනඩ එ් 
ම සිත් ය. එහහත්ඩ ශත්ය ී හම් හේත්නාව  ව ා රැපියක ී හම් හේත්නාව 
මහත්ඩ ය. එබැවිනඩ රැපියක හදන දා ඇත්ි වන හසෝමනසඩස සහග්ත් 
ාණසම්පයුත්ඩත් අසගඛාරි් සිත් බකවත්ඩ බවත්ඩ, මහා විපා් ඇත්ි ්රවන 
බවත්ඩ ්ිය යුත්ු ය. හම් ්ර මහයනඩ සැම ත්ැන ම හේත්නා අනුව ්ුශකයනඩ 
හග්ඩ ්ු ා මහත්ඩ බව සක්ා ග්ත් යුත්ු ය.  

 
්ුශකය්ඩ උසසඩ ීමම , බකවත්ඩ ීමම , ඇත්ඩත්ා වූ පර ධ්ාන ්රැණු 

ඥාන සම්පර යු්ඩත් ීමම ය. හසෝමනසඩස සහග්ත් ීමම්  දි ්රැණු වකිනඩ ඥාන 
සම්පර යු්ඩත් ්ුශකය  ව ා ඥාන විපර යු්ඩත් ්ුශකය්ඩ උසසඩ හනාහ . 
හසෝමනසඩස සහග්ත්, උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් අසාසඩ්ාරි්, සසාසඩ්ාරි් 
,ාවහයෝ ්ුශකය පිළිබඳ අපර ධ්ාන ්රැණු ය. සාමානයහයනඩ ්ියන ්කඩහි 
උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් ්ුශකය  ව ා හසෝමනසඩස සහග්ත් ්ුශකය ද 
සසගඛාරි් ්ුශකය  ව ා අසගඛාරි් ්ුශකය ද උසසඩ යයි ්ියනු කැහේ. 
ඥාන විපර යු්ඩත් ්ුශකය්ඩ ්ිනම් ්රැණ්ිනඩවත්ඩ ඥාන සම්පර යු්ඩත් 
්ුශකය  ව ා උසසඩ හනාහ . 

 
කාමාෙචක කුශ  ිත්තයන් වග් 
උත්පත්ති කර මය 

 
හසාම්නසිනඩ යු්ඩත් ව, ්ම්පක දනඩනා නුවණිනඩ යු්ඩත් ව 

්ාහග්ඩවත්ඩ හමහහයීම්ඩ නැත්ි ව දනඩී ම්  දිය ්ිරීහම් ී  හසෝමනසඩස 
සහග්ත් ඥාන සම්පර යු්ඩත් අසාසඩ්ාරි් සිත් උපී . 
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හසාම්නසිනඩ හා නුවණිනඩ යු්ඩත් ව හමහහයීම්ඩ ඇත්ි ව දනඩී ම් 
 දිය ්ිරීහමහිී  හසෝමනසඩස සහග්ත් ඥාන සම්පර යු්ඩත් සසාසඩ්ාරි් සිත් 
උපී . 

 
හසාම්නසිනඩ පමණ්ඩ යු්ඩත් ව නුවණිනඩ යු්ඩත් හනා ීම 

හ්න්ුහග්ඩ හමහහයීම්ඩ ද නැත්ි ව දනඩ ී ම්  දිය ්ිරීහමහිී  හසෝමනසඩස 
සහග්ත් ඥාන විපර යු්ඩත් අසාසඩ්ාරි් සිත් උපී . 

 
හසාම්නසිනඩ යු්ඩත් ව නුවණිනඩ හත්ාර ව හමහහයීම්ිනඩ දනඩ ී ම් 

 දිය ්රන ්කඩහි හසෝමනසඩස සහග්ත් ඥාන විපර යු්ඩත් සසාසඩ්ාරි් සිත් 
උපී . 

 
හසාම්නස්ඩ නැත්ි ව මදයසඩථත්ාහවනඩ යු්ඩත් ව ්ියන කද පරිදි 

්ිරීහම්ී  උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් ්ුසකඩ සිත්ඩ සත්ර ඇත්ි වන සැටි සක්ා ග්ත් 
යුත්ු. 

 
පර ශ්න 

 
1.  ්ුශක චිත්ඩත්ය යනු ්ුම්ඩ ද? 
2. ්ාමාවකර ්ුශක චිත්ඩත්ය හබී  ත්ිහබනඩහනඩ ්වර ්රැණු වකිනඩ 

ද? 
3. ්ාමාවකර ්ුශකය  ්ියන අනි්ඩ නම ්ුම්ඩ ද? 
4. ්ුශකය උසසඩ ීමම  ඇත්ි පර ධ්ාන ්රැණ ්ුම්ඩ ද? 
5. හේත්නා අනුව ්ාමාවකර ්ුශකය හ්ාහත්්ඩ හ  ද? 
6. ්ුශකය් ්ු ා මහත්ඩ බව මනිනඩහනඩ හ්හසඩ ද? 
 

13 ෙන පාලම 

සඡේතුක කාමාවචර විප්ාක සිත් අට 
හ දනා ඥාන සාසඩ්ාරයනඩ අනුව ්ාමාවකර ්ුශකය හසඩ ම 

සහහඩත්ු් ්ාමාවකර විපා් සිත්ඩ ද අ ්ඩ හ .  
 
වසෝමනස්ස සහගත ඥාන සමපර යුක්ත අසරස්කාික සිත ය. 
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වසෝමනස්ස සහගත ඥාන සමපර යුක්ත සසරස්කාික සිත ය. 
වසෝමනස්ස සහගත ඥාන විපර යුක්ත අසරස්කාික සිත ය. 
වසෝමනස්ස සහගත ඥාන විපර යුක්ත සසරස්කාික සිත ය. 
උවප්ක්ෂා සහගත ඥාන සමපර යුක්ත අසරස්කාික සිත ය. 
උවප්ක්ෂා සහගත ඥාන සමපර යුක්ත සසරස්කාික සිත ය. 
උවප්ක්ෂා සහගත ඥාන විපර යුක්ත අසරස්කාික සිත ය. 
උවප්ක්ෂා සහගත ඥාන විපර යුක්ත සසරස්කාික සිත ය. 
 
සහහඩත්ු් ්ාමාවකර විපා් සිත්ඩ අහ ්ි. 
 
්ාමාවකරයා ්ුශකයා හග්ඩ විපා් වශහයනඩ ඇත්ි වන සිත්ඩ හම් 

අ  පමණ්ඩ හනා හ . ඉහත් අහහඩත්ු් සිත්ඩවක ී  ්ියැවුණු ්ුශක විපා් 
සිත්ඩ අ  ද, හම් ්ාමාවකර ්ුශකයා හග්ඩ ම විපා්හයෝ ය. ්ාමාවකර 
්ුශකයා හග්ඩ විපා්, අහහඩත්ු් සහහඩත්ු් වශහයනඩ හදවර්ග්හය්ි. හම් සිත්ඩ 
අ  සහහඩත්ු් ්ාමාවකර විපා් සිත්ඩ ය. අහහඩත්ු් සිත්ඩවක ැන්ඩවුණු ්ුශක 
විපා් සිත්ඩ අ  අහහඩත්ු් ්ුශක විපා්හයෝ ය. 

 
්ාමාවකර ්ුශකය ්ළ ත්ැනැත්ඩත්ා මළ පසු ජීවත්ඩ ව උනඩ ්ාකහයඩ 

ී  පැවැත්ි සහුහග්ඩ සිත්ඩ පරම්පරාව ම අයත්ඩ ව යම්්ිසි ,වය් හම් 
සහහඩත්ු් ්ාමාවකර විපා් සිත්ඩ ්ාමාවකර ්ුශකයා හග්ඩ විපා් වශහයනඩ 
උපී . ්ුශකය ඉත්ා දුබක එ්්ඩ ීම නම් ්ුශක විපා් උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් 
සනඩත්ීරණ සිත් දුබක ්ුශකයා හග්ඩ විපා් වශහයනඩ අලුත්ඩ ,වහයහි 
පළමුහවනඩ පහළ හ . මරණිනඩ මත්ු යම්්ිසි ත්ැන් ඒ පළමුවන සිත් 
පහළ ීමම ම සත්ඩත්ඩවයා ඒ ,වය  පැමි)ම ය. උපනඩ පසු සහු  හහාඳ 
ර ප ැන්ීම්, හහාඳ හහාඳ ශේද ඇසීම්  දි වශහයනඩ ්ාමාවකර ්ුශකහයඩ 
විපා් වශහයනඩ ක්ඩඛු විඤඩාණාදි අහහඩත්ු් ්ුශක විපා් සිත්ඩ ඇත්ි හ . 

 
සවහ්තුක කාමාෙචක කරියා සිත් අට 

සම්පූර්ණ ත්ණඩහාව නැත්ි ්ළා වූ, මත්ු ්ිසි ්හක් සසර 
නූපදිනඩනා වූ රහත්ුනඩ  පිනඩ ප  නැත්. එහහත්ඩ රහත්ඩහු ද හකෝ්හයහි 
“පිනඩ” යයි සම්මත් වූ පිදිය යුත්ඩත්නඩ පිී ම්, දහම් හදසීම්, දහම් ඇසීම්  දි 
සත්ඩ ්රියා හ්හරත්ි. ඒවා ්ිරීම් වශහයනඩ රහත්ුනඩ හ්හරහි ඇත්ි වන සිත්ඩ 
්ාමාවකර ්ුශක චිත්ඩත්යනඩ  සමාන වත්ුදු ්ුශකහයහි හසඩ මත්ු විපා් 
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ඉපදීමහම් ශ්ඩත්ිය්ඩ ඒවාහයඩ නැත්. එබැවිනඩ ඒවා ්ුශකඩ හනා හ . රහත්ුනඩ 
හග්ඩ සනඩත්ානහයහි ඇත්ි වන ඒ සිත්ඩවක  ඒ ඒ ්රියා සිදු්ිරීම් මාත්ර ය 
පමණ්ඩ ඇත්ි බැවිනඩ “්රියා සිත්ඩ” යයි  ්ියනු කැහේ. සහහඩත්ු් ්ාමාවකර 
්රියා සිත්ඩ ද ්ාමාවකර ්ුශක හසඩ ම අහ ්ි. 

 
වසෝමනස්ස සහගත ඥාන සමපර යුක්ත අසරස්කාික සිතය 
වසෝමනස්ස සහගත ඥාන සමපර යුක්ත සසරස්කාික සිතය 
වසෝමනස්ස සහගත ඥාන විපර යුක්ත අසරස්කාික සිතය 
වසෝමනස්ස සහගත ඥාන විපර යුක්ත සසරස්කාික සිතය 
උවප්ක්ෂා සහගත ඥාන සමපර යුක්ත අසරස්කාික සිතය 
උවප්ක්ෂා සහගත ඥාන සමපර යුක්ත සසරස්කාික සිතය 
උවප්ක්ෂා සහගත ඥාන විපර යුක්ත අසරස්කාික සිතය 
උවප්ක්ෂා සහගත ඥාන විපර යුක්ත සසරස්කාික සිතය 
 
යන හම් අ  සහහඩත්ු් ්ාමාවකර ්රියා සිත්ඩ ය. 
 
්ාමාවකර ්ුසකඩ සිත්ඩ අ  ය, සහහඩත්ු් ්ාමාවකර විපා් සිත්ඩ අ  

ය, සහහඩත්ු් ්ාමාවකර ්රියා සිත්ඩ අ  යයි ්ාමාවකර හසෝ,න සිත්ඩ (24) 
සූවිසඩහස්ි. එහි හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ හදාහළාහස්ි. උහපඩ්ඩෂා 
සහග්ත් සිත්ඩ හදාහළාහස්ි. ඥාන සම්පර යු්ඩත් සිත්ඩ හදාහළාහස්ි. ඥාන 
විපර යු්ඩත් සිත්ඩ හදාහළාහස්ි. අසගඛාරි් සිත්ඩ හදාහළාහස්ි. සසාසඩ්ාරි් 
සිත්ඩ හදාහළාහස්ි. 

 
අ්ුසකඩ සිත්ඩ හදාහළාසය, අහහඩත්ු් සිත්ඩ අ හළාස ය, ්ාමාවකර 

හසෝ,න සිත්ඩ සූවිසඩස යයි ්ාමාවකර සිත්ඩ (54) සූපනහස්ි. 
 
්ාම සිත්ඩ සූපනහසහි අ්ුසකඩ හදාහළාහස්ි. ්ුසකඩ අහ ්ි. විපා් 

හත්විසඩහස්ි. ්රියා එහ්ාහළාහස්ි. 
 
හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ 18 
උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත්ඩ 32 
හදෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ 2 
සුඛ සහග්ත්ඩ සිත්ඩ  1 
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දු්ඩඛ සහග්ත් සිත්ඩ  1 
අසගඛාරි් සිත්ඩ 37 
සසගඛාරි් සිත්ඩ 17 
 
හම් සිත්ඩ ග්ණන මත්් ත්බා ග්නඩන. මත්් ත්බා හනාග්ත් හහාත්ඩ 

ඉදිරිය  ්රදර විය හැ්ි ය. 
 

පර ශ්න 
 
1.  සහහඩත්ු් ්ාමාවකර විපා් අ වැද රැම් වනඩහනඩ හ්හසඩ ද? 
2.  ්ාමාවකර ්ුසකහයනඩ ඇත්ි ්රනඩහනඩ සහහඩත්ු් ්ාමාවකර 

විපා් අ  පමණ්ඩ ද? 
3. ්ාමාවකර ්ුශකහයනඩ ඇත්ි ්රන විපා් සම්පූර්ණහයනඩ 

හ්ාහත්්ඩ ද? 
4. සහහඩත්ු් ්ාමාවකර ්රියාවකත්ඩ ්ාමාවකර ්ුශකහයඩත්ඩ හවනස 

්වහර් ද? 
5. ්ාමාවකර සිත්ඩ සි  පනස හ දනා හ,ඩදහයනඩ හබදනු. 
 

14 ෙන පාලම 

රූප්ාවචර සිත් ප්සඡ ාස 
ර පාවකර - අර පාවකර - හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ ත්ුනඩ වර්ග්ය හපාදු 

වනයා  ඇත්ි හනා වන, හපර පිනඩ හා මහා ීමයයම ඇත්ි, ්ාමාශාවනඩ 
බැහැර ්ළ, උසසඩ පුදඩග්කයනඩ ටි් හදන්ු  පමණ්ඩ ඇත්ි වන, විහශඩෂ 
සිත්ඩ හ්ා හස්ි. හපාදු වනයා  ඇත්ි වනඩහනඩ ්ාම සිත්ඩ පමණ්ි. 
ඒවායිනඩ ද, හසිතුප්පාදය හා මහා කරියා සිත් අට සවුන  ඇත්ි හනා හ .  

 
ර පාවකරාදි සිත්ඩවක  “ධ්යාන සිත්ඩ ය” යි ්ියනු කැහේ. ඒවා 

්ාමාවකර සිත්ඩවක  ව ා හබාහහෝ හවනසඩ ය. උසසඩ ය. බකවත්ඩ ය. සෘදඩධි 
පරාත්ිහායයම ්ළ හැ්ි වනඩහනඩ ඒ සිත්ඩවක බකහයනඩ ය. 

 
ර පාවකර චිත්ඩත්ය: ්ුශක - විපා් - ්රියා වශහයනඩ ත්ුනඩ 

හ්ා ස්  හබහදඩ. ඒ එ්ඩ එ්ඩ හ්ා ස්ඩ නැවත් ධ්යානයනඩ හග්ඩ 
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වශහයනඩ පස  පස  හබහදඩ. එහසඩ ීමහමනඩ ර පාවකර සිත්ඩ පසහළාස්ඩ 
හ . 

 
්ාමාවකර සිත්ඩ වක  ශ්ඩත්ිය ඇත්ඩහත්ඩ අරමුණ යනඩත්ම  ග්ැනීම  

ය. අරමුණ හහාඳිනඩ ග්ත් හැ්ි (දත් හැ්ි) ශ්ඩත්ිය ඇත්ඩහත්ඩ ධ්යාන සිත්ඩ 
වක  ය. ධ්යාන සිත්ඩ ත්මනඩ විසිනඩ ග්නඩනා ්සිණාදි  රම්මණය බදා 
ග්නඩනා්ඩ හමනඩ ඉත්ා හහාඳිනඩ ද, ත්දිනඩ ද, ග්නඩහනඩ ය. ධ්යාන සිත්  එහසඩ 
්ළ හැ්ි වනඩහනඩ ධ්යානහයඩ බකහයනි. 

 
පර ථම ධ්යානය - දඩවිත්ීය ධ්යානය - ත්ෘත්ීය ධ්යානය - කත්ුර්ථ 

ධ්යානය - පඤඩකම ධ්යානය ්ියා ධ්යාන පස්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒවා 
මකත්සි් ධ්ර්ම සමූහහයෝ ය. පර ධ්ාන ධ්යානාගග්ය  බකවත්ඩ වූ ඒ්ාග්ර ත්ාව 
ය. හපාදු වනයා හග්ඩ සිහත්හි ද දුබක ඒ්ාග්ර ත්ාව්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. එය එ් 
අරමුණ් සිත් හබාහහෝ හ කාව්ඩ පැවැත්ඩීමම  සමත්ඩ හනා හ . ධ්යාන 
ඒ්ාග්ර ත්ාව වනාහි හබාහහෝ හ කාව්ඩ එ් අරමුණ් සිත් පැවැත්ඩීමම  
සමත්ඩ හ . ධ්යාන කා,ීනඩ  පැය ග්ණන්ඩ වුව ද දවස මුළුකඩහකහි ම වුව 
ද ත්මනඩ හග්ඩ සිත් එ් අරමුහණඩ ම පැවැත්ඩවිය හැ්ි ය. 

 
ඒ්ාග්ර ත්ාව  හහවත්ඩ සමාධිය  “විත්ර්්ය, විකාරය, පරීත්ිය, සුඛය, 

උහපඩ්ඩෂාව ය” යි උප්ාර් ධ්ර්ම පස්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. සමාධි චිත්ඩත්ය  
පසු බසිනඩන  හැ්ිහකනඩන  හනා ී  විත්ර්්ය හයෝග්ාවකරයා හග්ඩ සිත් 
නැවත් නැවත් අරමුණ  යවයි. විකාරය අරමුණ පිරිමී . සිත් පරහබෝධ් 
්රයි. සුඛහයනඩ  සඩවාදය ඇත්ි ්රයි. විත්ර්්ාී  ධ්ර්ම සත්හර් 
උප්ාරහයනඩ සමාධිය බකවත්ඩ ීම පර ථම ධ්යානය ස හදඩ. අහනයානය 
සම්බනඩධ්හයනඩ යු්ඩත් වන විත්ර්් විකාර පරීත්ි සුඛ ඒ්ාග්ර ත්ා යන ධ්ර්ම 
පස පරථම ධ්යානය ය.  

 
පර ථම ධ්යානය කැබූ ත්ැනැත්ඩත්ා ඉදිරිය  ද ,ාවනාහවහි හයහදන 

්කඩහි විත්ර්්හයනඩ හත්ාරව පැවැත්ඩවිය හැ්ි ත්ත්ඩත්ඩවය  සමාධිය දියුණු 
හ . එ්කඩහි සහු  විකාර, පරීත්ි, සුඛ, ඒ්ාග්ර ත්ා යන කත්ුරගග්හයනඩ යු්ඩත් 
දඩවිත්ීය ධ්යානය පහළ හ . හයෝග්ාවකරයා නැවත් ,ාවනා ්රන ්කඩහි 
්ර මහයනඩ සමාධිය දියුණු ීම පරීත්ි, සුඛ, ඒ්ාග්ර ත්ා යන අගග් ත්ුහනනඩ යු්ඩත් 
වන ත්ෘත්ීය ධ්යානය ද, සුඛ ඒ්ාග්ර ත්ා යන අගග් හද්ිනඩ යු්ඩත් වන 
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කත්ුර්ථ ධ්යානය ද උහපඩ්ඩෂා, ඒ්ාග්ර ත්ා යන අගග් හද්ිනඩ යු්ඩත් වන 
පඤඩකම ධ්යානය ද ඇත්ි හ . ධ්යානහයනඩ යු්ඩත් වන සිත්ඩවක  ‘ධ්යාන 
සිත්ඩය’ යි ්ියනු කැහේ. 

 
කූපාෙචක කුස ් සිත් පස 

විතර්ක විචාක පරීති සුඛත ඒකාගර තා සහිත පර ථම ධයාන සිතය 
විචාක පරීති සුඛත ඒකාගර තා සහිත ද්විතීය ධයාන සිතය 
පරීති සුඛත ඒකාගර තා සහිත තෘතීය ධයාන සිතය 
සුඛත ඒකාගර තා සහිත චතුර්ථ ධයාන සිතය 
උවප්ක්ෂා ඒකාගර තා සහිත පඤ්චම ධයාන සිතය 
 
යි ර පාවකර ්ුසකඩ සිත්ඩ පහස්ඩ හ . 
 

කූපාෙචක විපාක සිත් 
ර පාවකර ධ්යාන උපදවා ග්ත්ඩ ත්ැනැත්ඩත්ා ධ්යානහයනඩ හනා පිරිහී 

්ලුරිය ්ළ හහාත්ඩ වැරී ම්ඩ නැත්ි ව බර හඩම හකෝ්හයහි උපදිනඩහනඩ ය. 
මරණය  අනත්ුරැව ම සහු  සහු හග්ඩ ර පාවකර ්ුශකහයඩ  නු,ාවහයනඩ 
බර හඩම හකෝ්හයහි ර පාවකර ධ්යාන චිත්ඩත්ය්ඩ පහළ හ . ඒ සිත් එහි පහළ 
ීමම බර හඩම හකෝ්හයඩ ඉපී ම ය. ර පාවකර ්ුශක ධ්යානහයනඩ උපදවා ග්ත්ඩ 
අය  මරණිනඩ මත්ු ඒ ්ුශක ධ්යාන චිත්ඩත්යනඩ හග්ඩ  නු,ාවහයනඩ බර හඩම 
හකෝ්හයඩී  උපදනා ධ්යාන සිත්ඩ ර පාවකර විපා් සිත්ඩ ය. එ්ඩ එ්ඩ ්ුශක 
ධ්යාන සිත්්  විපා් සිත්ඩ ද එ් බැග්ිනඩ ඇත්ි බැවිනඩ විතර්ක විචාක පරීති 
සුඛත ඒකාගර තා සහිත පර ථම ධයාන ිත්තය යනාදි වශහයනඩ ර පාවකර 
විපා් සිත්ඩ ද පස්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය.  

 
කූපාෙචක කරියා සිත් 

ධ්යාන සුවහයනඩ විසිය හැ්ි වනු පිණිස ද, සෘදඩධි පරාත්ිහායයම 
්ිරීහම් බකය කබනු පිණිස ද, රහත්ඩහු ද සමහර වි  ධ්යාන උපදවත්ි. 
එහසඩ රහත්ුනඩ විසිනඩ උපදවන ර පාවකර ධ්යාන සිත්ඩවක, මත්ු විපා් ඇත්ි 
්ිරීහම් ශ්ඩත්ිය නැත්ි බැවිනඩ ර පාවකර ්රියා නම් හවයි. ර පාවකර ්රියා 
සිත්ඩ ද විතර්ක විචාක පරීති සුඛත ඒකාගර තා සහිත පර ථම ධයාන සිත ය 
යනාී නඩ ්ුසකය හසඩ ම පහස්ඩ හ .  
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“්ුසකඩ සිත්ඩ පස ය, විපා් සිත්ඩ පස ය, ්රියා සිත්ඩ පස යයි 
ර පාවකර සිත්ඩ පසහළාහස්ි. 

 
හම් ධ්යාන සිත්ඩවක සුඛ වන වකනහයනඩ ්ියැහවනඩහනඩ 

හසෝමනසඩසය ම ය. උහපඩ්ඩෂා යනුහවනඩ ්ියැහවනඩහනඩ උහපඩ්ඩෂා 
හ දනාව ය. හම් සිත්ඩවක පර ථම - දඩවිත්ීය - ත්ෘත්ීය - කත්ුර්ථ ධ්යාන 
චිත්ඩත්හයෝ හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ ය. ර පාවකර සිත්ඩ පසහළාහසහි 
පර ථමාදි ධ්යාන සිත්ඩ ත්ුන බැග්ිනඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ 
හදාහළාස්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත්ඩ ත්ුන්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය.  

 
ර පාවකර - අර පාවකර - හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩවක අසගඛාරි් 

සසගඛාරි් ,ාවය විකාරණහයනඩ අ,ිධ්ර්මය උහග්නීහම් ී  කැහබන 
විහශඩෂ පරහයෝවනය්ඩ නැත්. සඩවර ප හබී හම්ී  සිත්ඩ ග්ණනඩ ග්ැනීහම් 
පහසුව සඳහා ඒවා සසාසඩ්ාරි් සිත්ඩවක  ග්ණනඩ ග්නිත්ි. 

 
පර ශ්න 

 
1. ර පාවකර සිත්ඩ ්ා  ඇත්ි වන ඒවා ද? 
2. ර පාවකරාදි සිත්ඩ ත්ුන හ්ා ස  හපාදු නම ්ුම්ඩ ද? 
3. ර පාවකර චිත්ඩත්ය පසහළාසඩ වැද රැම් වනඩහනඩ හ්හසඩ හබී හමනඩ 

ද? 
4. ධ්යාන හ්ාහත්්ඩ ද? 
5. ධ්යාන සිහත්ඩ හා ්ාමාවකර සිහත්ඩ හවනස ්වහර් ද? 
6. පර ධ්ාන ධ්යානාගග්ය ්ුම්ඩ ද? 
7. විපා් ී හම්ී  ර පාවකර ්ුශකහයඩ හා ්ාමාවකර ්ුශකහයඩ හවනස 

්ුම්ඩ ද? 
8. ර පාවකර විපා් චිත්ඩත්ය යනු ්ුම්ඩ ද? 
9. ර පාවකර ්රියා සිත්ඩ හ්බඳු සිත්ඩ හ්ා ස්ඩ ද? 
10. ර පාවකර හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ද? 
11. උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ද? 
 

15 ෙන පාලම 
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අරූප්ාවචර සිත් ඡදාඡ ාස 
ර පයනඩ හග්නඩ ඈත්ඩ හ්ා  ව ා ශානඩත් බව  පර )ත් බව  පත්ඩ 

්රන කද පඤඩකම ධ්යාන චිත්ඩත්ය “අර පාවකර චිත්ඩත්ය” යි ්ියනු කැහේ. 
එය ද ර පාවකර චිත්ඩත්ය හසඩ ම ්ුශක - විපා් - ්රියා වශහයනඩ ත්ුන  
හබහදනඩහනඩ ය. 

 
අකූපාෙචක කුස ් සිත් සතක  

ආකාසානඤ්චායතන කුස ් සිත ය 
විඤ්ඤාණ ඤ්චායතන කුස ් සිත ය 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතන කුස ් සිත ය 
වන්ෙසඤ්ඤා නාසඤ්ඤායතන කුස ් සිත ය  
 
්ියා  රම්මණ හ,ඩදහයනඩ අර පාවකර ්ුසකඩ සිත්ඩ සත්ර්ඩ හ . 

 රම්මණයනඩ හග්ඩ වශහයනඩ හ,ඩදය  පැමිහණනඩනා වූ එ් ම සිත් හම් 
අර පාවකර සිත් ය. අර පාවකර සිත්ඩ උපදවා ග්ත් හැ්ඩහ්ඩ ර පාවකර 
පඤඩකමධ්යානය උපදවා ග්ත්ඩ අය  පමණි. ර පාවකර පඤඩකමධ්යානය 
කබා ග්ත්ඩ අය හග්නඩ ඇත්ැහම්ඩ ර ප - ්ය පරිහරණය ්ිරීහම් ්රදරය 
ැන්, ර ප - ්ය නිසා ම සත්ඩත්ඩවයනඩ  හබාහහෝ දු්ඩ ඇත්ි වන බව ැන් 
ර ප - ්ය හ්හරහි ්ක්ිරී, අර පී  ත්ඩම ,ාවය්ඩ කැබීහම් 
බකාහපාහරාත්ඩත්ුහවනඩ අර ප ධ්යාන උපදවත්ි. 

 
අර ප ධ්යාන උපදවනඩහනඩ හමහසඩ ය:- ර පාවකර 

පඤඩකමධ්යානකා,ියා  ්ාස ්සිණහයනඩ අනය වූ ්සිණය්ඩ අරමුණු 
්රන පඤඩකම ධ්යාන චිත්ඩත්හයනඩ මඳ හවකාව්ඩ හිඳ, ත්මා හග්ඩ ධ්යාන 
චිත්ඩත්ය ර ප නිමිත්ඩත්හයනඩ බැහැර ්ර ග්ැනීහම් බකාහපාහරාත්ඩත්ුහවනඩ 
ධ්යාන චිත්ඩත්හයඩ අරමුණ වූ ්සිණ නිමිත්ඩත් හදස සිත්ිනඩ බකා හග්න, එය 
ර පය්ඩ හසඩ හනා සිත්ා,  ්ාශය ය ්ියා සිත්නඩන  හහවත්ඩ ,ාවනා 
්රනඩන  ප නඩ ග්නී. එහසඩ ,ාවනා ්රන ්කඩහි ර ප ්සිණ නිමිත්ඩත් 
නැත්ි ීම, පළමු ්සිණ නිමිත්ඩත් හපනුණු ත්ැන  ්ාශය හපහනනඩන  හ . 
්සිණහයනඩ ග්නඩනා කදඩද්ඩ නිසා ඒ හපහනන  ්ාශය  
“්සිණුග්ඩර්ාටිමා්ාසය” යි ්ියනු කැහේ. ඉදිරිය  “ ්ාශය -  ්ාශය” 
්ියා ,ාවනා ්රන ්කඩහි ්කිනඩ ර ප නිමිත්ඩත්් පැවැත්ි ර පාවකර 
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පඤඩකම ධ්යානය ඒ  ්ාශය අරමුණු හ්ා  නැවත් උපී . එහසඩ උපදවා 
ග්ැනීම ර පාවකර පඤඩකම ධ්යානය ර ප නිමිත්ඩත්හයනඩ බැහැර ්ර ග්ැනීම 
ය. ර ප නිමිත්ඩත්හයනඩ බැහැර ්ර ග්නඩනා කද ඒ පඤඩකම ධ්යාන සිත්, 
පළමු වන අර පාවකර සිත් ය. 

 
ඒ සිත්  අරමුණු වන  ්ාශය හයෝග්ාවකරයා හග්ඩ සිත්  පමණ්ඩ 

ඇත්ි සැටිය  ැනහනනවා මිස ඇත්ඩත්  ම ඇත්ි හදය්ඩ හනා හ . එය 
පර ඥපඩත්ිය්ි. සත්ය වශහයනඩ නැත්ඩත්ා වූ ඒ  ්ාශය  පළමුහවනඩ ඇත්ි 
ීමම වූ මුකඩ හ්ාන ද නැත්ඩහත්ඩ ය. නැත්ි ීම ය ම වූ අනඩත්ිම හ්ාන ද 
නැත්ඩහත්ඩ ය. එබැවිනඩ එය  අනනඩත්ා්ාශ යයි ්ියනු කැහේ. 
අනනඩත්ා්ාශය අරමුණු ්රන ධ්යානහයනඩ යු්ඩත් වන බැවිනඩ පළමු වන 
අර පාවකර ්ුසකඩ සිත්  “ ්ාසානඤඩකායත්න ්ුසකඩ සිත් ය” යන නම 
ී  ත්ිහේ. 

 
ආකාසානඤ්චායතන කුස ් සිතය යන්වනහි වත්කුම, 

අනන්තාකාසය අකමුණ ු වකාට පෙත්නා කුස ් සිත ය යනු යි. 
 
 ්ාසානඤඩකායත්න ධ්යානය කැබූ හයෝග්ාවකරයා ත්මා හග්ඩ 

ධ්යානය ත්වත්ඩ ර ප නිමිත්ඩත්හයනඩ ඈත්ඩ ්රනු පිණිස, පළමුවන 
අර පාවකර චිත්ඩත්හයඩ අරමුණු වන  ්ාශය හැර දමා, ඒ සිත් පමණ්ඩ 
හග්න, එය අරමුණු ්රමිනඩ “විඤඩාණය, විඤඩාණය” ්ියා ,ාවනා 
්රනඩන  ප නඩ ග්නී. එහසඩ ්රන ්කඩහි පළමු වන අර ප චිත්ඩත්ය අරමුණු 
්රන, විඤඩාණඤඩකායත්න ්ුශක චිත්ඩත්ය සහු  උපී . 

 
විඤ්ඤාණ ඤ්චායතන කුස ් සිත ය යන්වනහි වත්කුම, 

විඤ්ඤාණ ය අකමුණ ු වකාට පෙත්නා ධයානවයන් යුක්ත සිත ය යනුයි. 
 
ධ්යාන කැබූ අය  වුව ද ධ්යාන චිත්ඩත්ය නිත්ර ඇත්ඩහත්ඩ හනා හ . 

අනඩ සිත්්ිනඩ හවහසන අවසඩථාවකී  ධ්යාන චිත්ඩත්ය නැත්. හදවන අර ප 
ධ්යානය කැබූ හයෝග්ාවකරයා ත්ුනඩ වන අර ප ධ්යානය කැබීම සඳහා පළමු 
වන අර ප ධ්යාන චිත්ඩත්හයඩ නැත්ි බව හමහනහි ්ිරීම් වශහයනඩ “නත්ඩික 
්ිඤඩචි - නත්ඩික ්ිඤඩචි” යි ,ාවනා ්රයි. එහසඩ ්රන ්කඩහි පළමු වන 
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අර පාවකර චිත්ඩත්හයඩ නැත්ි බව අරමුණු හ්හරමිනඩ ත්ුනඩ වන අර පධ්යාන 
චිත්ඩත්ය වූ  ්ිඤඩකඤඩායත්න ්ුශක චිත්ඩත්ය උපී . 

 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතන කුස ් සිත ය යන්වනහි වත්කුම ප මු ෙන 

අකූපාෙචක ි ත්තයා වග් නුති බෙ අකමුණ ු කකන ධයානවයන් යුක්ත සිත 
ය යනුයි. 

 
ත්ුනඩ වන අර පධ්යානය කැබූ හයෝග්ාවකරයා, සත්ර වන අර ප 

ධ්යානය කබනු පිණිස, ත්මා කබා සිටින ත්ුනඩ වන අර ප ධ්යාන චිත්ඩත්ය 
හග්න, “හමය ශානඩත්ය - හමය පර )ත්ය” ්ියා ,ාවනා ්රනඩන  ප නඩ 
ග්නී. ඒ ,ාවනාහවනඩ ත්ුනඩ වන අර ප ධ්යාන චිත්ඩත්ය අරමුණු හ්ා , 
සත්ර වන අර ප ධ්යාන චිත්ඩත්ය උපී . එය සියුම් ්මිනඩ අග් ත්ැනඩ පත්ඩ 
සිත් ය. එය  ව ා සියුම් ත්වත්ඩ සිත්්ඩ නැත්ඩහත්ඩ ය. එහි සියුම් ්ම 
හ්ාත්රම් ද ්ියත් හහාත්ඩ, ඒ සිත්ිනඩ යු්ඩත් ව හවහසන හයෝග්ාවකරයා 
හ  “සිත්්ඩ ඇත්ුව විසුවා ද, සිත්ිනඩ හත්ාරව ම විසුවා ද” ්ියා ැනන 
ග්ැනීම ත්ඩ අපහසු ත්රම් ය. ඉත්ා සියුම් බැවිනඩ ඒ සත්ර වන අර පධ්යාන 
චිත්ඩත්ය  හනඩවසඤඩානාසඤඩායත්න ්ුසකඩ සිත්” යි ්ියනු කැහේ. 

 
හනඩවසඤඩානාසඤඩායත්න ්ුසකඩ සිත් යනඩහනහි හත්ඩරැම, 

සාඥාව්ඩ ඇත්ඩහත්ඩත්ඩ නැත්ි, නැත්ඩහත්ඩත්ඩ නැත්ි ත්රම  සියුම් වූ ්ුසකඩ සිත් 
ය යනුයි. 

 
පර ශ්න 

 
1.  “අර පාවකර චිත්ඩත්ය” යි ්ියනුහයඩ හ්බඳු සිත්්  ද? 
2. අර පාවකර චිත්ඩත්ය පරහ,ඩදය  පැමිහණනඩහනඩ ්ුම්ිනඩ ද? 
3. අර පාවකර සිත්ඩ සත්හර් අරමුණු ්වහර් ද? 
 

16 ෙන පාලම 

අරූප්ාවචර විප්ාක, ක්රියා 
අර ප ධ්යානකා,ී පුදඩග්කයා මරණිනඩ මත්ු ඒ ්ුශකහයඩ බකහයනඩ 

අර ප හකෝ්හයහි උපදිනඩහනඩ ය. අර ප ,වහයහි ඉපී ම් වශහයනඩ ද ඒ 
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අර ප ,වය හනා සිඳී පැවැත්ඩම  ද අර ප ්ුශකය  සමාන වූ ම ධ්යාන 
සිත්ඩ ඇත්ි හ . ඒවා අර පාවකර විපා්හයෝ ය. 

 
 ්ාසානඤඩකායත්න විපා් සිත්ය 
විඤඩාණඤඩකායත්න විපා් සිත්ය 
 ්ිඤඩකඤඩායත්න විපා් සිත්ය 
හනඩවසඤඩානාසඤඩායත්න විපා් සිත්ය 
 
්ියා අර පාවකර විපා් සිත්ඩ ද සත්හර්ි. 
 
්ාම - ර ප හකෝ් හද්ඩහි සත්ඩත්ඩවයනඩ හග්ඩ විඤඩාණය පවත්ඩහනඩ 

ර ප - ්ය ඇසුරැ ්ර හග්න ය. ර ප - ්ය්ඩ නැත්ි ව පැවත්ීම  ඒවා  
ශ්ඩත්ිය්ඩ නැත්. අර පාවකර විපා් වනාහි ර පහයනඩ හත්ාරව පැවත්ිය 
හැ්ි වන පරිදි දියුණු වූ ඒවා ය. එබැවිනඩ අර ප පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය සමග් 
ර ප - ්ය්ඩ ඇත්ි හනා හ . විඤඩාණහයනඩ සවුහු ඉත්ා ී ර්ර් ්ාකය්ඩ 
ජීවත්ඩ හවත්ි. ්ාම සත්ඩත්ඩවයන  ර ප - ්ය්ඩ පරිහරණය ්ිරීම නිසා 
ඉම්ඩ හ්ාන්ඩ නැත්ි ත්රම  දු්ඩ විඳිනඩන  සිදු හ . අර පී සත්ඩත්ඩවයා  
ඒ එ්දු්්ුදු නැත්. නිවනඩ සැපය  හබාහහෝ දුර  සමාන සැපය්ඩ අර පී 
සත්ඩත්ඩවයන  ඇත්ඩහත්ඩ ය. ්ාම සත්ඩත්ඩවයන  ඇත්ඩහත්ඩ පි සඩත්ර හදඩවකිනඩ 
ඉනඩද්රිය පිනවා හග්න කබන සැපහය්ි. අර පී සත්ඩත්ඩවයනඩ හග්ඩ සැපය  
පි ත්ිනඩ ්ිසිව්ඩ වුවමනා නැත්. ්ාම සත්ඩත්ඩවයනඩ හග්ඩ  ත්ඩම ,ාවය බත්්ඩ 
වැනි ය. ත්වත්ඩ හදඩ එ්ත්ු ්ර හනා ග්ත් හහාත්ඩ එහි රසය්ඩ නැත්. අර පී 
 ත්ඩම ,ාවය හ්ඩ්ඩ ්ැබැකඩක්ඩ වැනි ය. එය රසවත්ඩ ්ිරීම  ත්වත්ඩ හදය්ඩ 
එ්ත්ු ්රනඩන  ඕන  නැත්. අර පී සත්ඩත්ඩවයා හග්ඩ ඒ ජීවිත්ය ම සහු  
සුවහය්ි. 

 
අනාග්ාමී, අර්හත්ඩ පුදඩග්කයනඩ  පමණ්ඩ අයිත්ි නිහරෝධ් සමාපත්ඩත්ි 

නම් වූ සමවත්්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. එය සිත්ිනඩ හත්ාරව විසීහම්ි. එය  සමවැදිය 
හැ්ඩහ්ඩ ර පාර ප ධ්යාන සියකඩක ම කබා ඇත්ි අනාග්ාමීනඩ  හා රහත්ුනඩ  
ය. නිහරෝධ් සමාපත්ඩත්ිය  සම වැදිය හැ්ි ීමම  රහත්ඩහු ද අර ප ධ්යාන 
උපදවත්ි. රහත්ුනඩ විසිනඩ උපදවන විපා්දාන ශ්ඩත්ිය නැත්ඩත්ා වූ අර ප 
ධ්යාන සිත්ඩ අර පාවකර ්රියා සිත්ඩ ය.  ්ාසානඤඩකායත්න ්රියා සිත් 
යනාදි වශහයනඩ අර පාවකර ්රියා සිත්ඩ ද සත්හර්ි. 
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්ුසකඩ සිත්ඩ සත්ර ය, විපා් සිත්ඩ සත්රය, ්රියා සිත්ඩ සත්ර යයි 

අර පාවකර සිත්ඩ හදාහළාස්ි. ඒ සියකඩක ම පඤඩකමධ්යාන සිත්ඩ ය. හ දනා 
හ,ඩදහයනඩ උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත්ඩ ය. පඤඩකමධ්යාන ,ාවහයනඩ 
අර පාවකර සිත්ඩ එ්ිහන්  සමාන වුව ද, ය  ය  අර පධ්යාන සිත්ඩවක  
ව ා මත්ු මත්ු අර පධ්යාන සිත්ඩ පර )ත් ය; උසසඩ ය. 

 
හපාදු වනයා  අයත්ඩ හනා වන, උසසඩ අය  ම අයත්ඩ වන උසසඩ 

පුදඩග්කයනඩ විසිනඩ ම උපදවනු කබන, පවත්ඩවනු කබන, සිත්ඩ හ්ා ස්ඩ 
බැවිනඩ ර පාවකර අර පාවකර සිත්ඩවක  මහග්ගත සිත් ය යන නාමය ද 
්ියනු කැහේ. මහග්ඩග්ත් සිත්ඩ (27) සත්ඩ විසඩස්ි.  

 
මහග්ඩග්ත් සිත්ඩවක ්ුසකඩ නවහය්ි. විපා් නවහය්ි. ්රියා 

නවහය්ි. පර ථම ධ්යාන සිත්ඩ ත්ුහන්ි. දඩවිත්ීය ධ්යාන - ත්ෘත්ීය ධ්යාන - 
කත්ුර්ථ ධ්යාන සිත්ඩ ද ත්ුන බැග්ිනඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. පඤඩකම ධ්යාන සිත්ඩ 
පසහළාහස්ි. මහග්ඩග්ත්හයහි හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ හදාහළාහස්ි. 
උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත්ඩ පසහළාහස්ි. 

 
්ාමාවකර සිත්ඩ (54) සිවු පනසය, ර පාවකර සිත්ඩ (15) පසහළාසය, 

අර පාවකර සිත්ඩ (12) හදාහළාස ය යන හම් සිත්ඩ (81) එ්ඩ අසූව  “හක්්ි් 
සිත්ඩ ය” යි ්ියනු කැහේ. හක්්ි් ්ුසකඩ සිත්ඩ (17) සත්හළාහස්ි. 
හක්්ි් විපා් සිත්ඩ (32) හදත්ිහස්ි. ්රියා සිත්ඩ (20) විසඩහස්ි. 

 
හක්්ි් සිත්ඩ එ්ඩ අසූහවහි හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ (31) එ්ඩ 

ත්ිස්ි. උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත්ඩ (47) සත්ඩ සාළිහස්ි. හදෝමනසඩස සහග්ත් 
සිත්ඩ (3) ත්ුහන්ි. (හම් ග්ණන ්ියන කදඩහදඩ සුඛ සහග්ත් ්ාය විඤඩාණය 
හසෝමනසඩස වක ත්ඩ, දුිඃඛ සහග්ත් ්ාය විඤඩාණය හදෝමනසඩසවක ත්ඩ 
ඇත්ුළු හ්ා  ය). 

 
පර ශ්න 

 
1. “අර පාවකර විපා්ය” යි ්ියනුහයඩ හ්බඳු සිත්ඩ වක  ද? 
2. ර ප ්ය්ඩ නැත්ි ව සිත්ඩ පැවත්ිය හැ්ඩහ්ඩ හ්හසඩ ද? 
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3. ර පය්ඩ නැත්ි  ත්ඩම ,ාවය හහාඳ වනඩහනඩ ම්ඩ නිසා ද? 
4. මත්ු ඉපී ම්ඩ නැත්ි රහත්ුනඩ අර ප ධ්යාන උපදවනඩහනඩ ්ුම  ද? 
5. ර පාවකර අර පාවකර සිත්ඩ හදහ්ා ස  ම සාධ්ාරණ නම ්ුම්ඩ 

ද? 
6. හක්්ි් ්ුසකඩ හ්ාහත්්ඩ ද? ්වරහු ද? 
7. හක්්ි් විපා් හ්ාහත්්ඩ ද? ්වරහු ද? 
8. ්රියා සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ද? ්වරහු ද? 
 

17 ෙන පාලම 

ඡලෝඡකෝත්තර සිත් අට 
සම්මාදිට්ි - සම්මාසග්පඩප - සම්මාවාකා - සම්මා ්ම්මනඩත් - 

සම්මා  ජීව - සම්මා වායාම - සම්මා සත්ි - සම්මා සමාධි යන හම් 
මකත්සි් ධ්ර්ම අ   ‘ යයමඅෂඩ ාගග්ි් මාර්ග්ය’ යි ්ියනු කැහේ. 
සාසාර සගඛයාත් හකෝ්හයනඩ එත්ර වනු රිසිහයනඩ විදර්ශනා ,ාවනාහවහි 
හයහදන හයෝග්ාවකරයා හග්ඩ සනඩත්ානහයහි ඒ ධ්ර්මහයෝ ්ර මහයනඩ දියුණු 
හවත්ි. හයෝග්ාවකරයාහ  නිවන පර ත්ය්ඩෂ ්රවිය හැ්ි ත්රම , මත්ු ්වර 
්හක්වත්ඩ ඇත්ි හනාවන හකස, හ්හකසුනඩ නැසිය හැ්ි ත්රම  දියුණු 
වූ අෂඩ ාගග්ි් මාර්ග්ය, සත්ඩත්ඩවයා හකෝ්හයනඩ එහත්ර හ්ා  නිවන  
පමුණුවන බැවිනඩ ‘හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්හයනඩ යු්ඩත් වන සිත්  
“හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්ය” යි ්ියනු කැහේ. ඒ හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්හයනඩ 
යු්ඩත් වන සිත්  ‘හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත් ය’ යි ්ියනු කැහේ. 

 
එ්ඩ පුදඩග්කය්ු හග්ඩ සනඩත්ානහයහි හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්ය 

එ්ිහන්  ව  ව ා බකවත්ඩ ව සත්ර වාරය්ඩ ඇත්ි හ . පළමු වන වර 
ඇත්ි වන හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්ය  ‘හසෝත්ාපත්ඩත්ි මග්ඩග්’ ්ියා ද, හදවන 
වර ඇත්ි වන හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්ය  ‘ස්දාග්ාමි මග්ඩග්’ ්ියා ද, ත්ුනඩ වන 
වර ඇත්ි වන හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්ය  “අනාග්ාමි මග්ඩග්” ්ියා ද, සත්ර 
වන වර ඇත්ි වන හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්ය  “අරහත්ඩත් මග්ඩග්” ්ියා ද, නම් 
්ර ත්ිහේ. සත්ර වර් ඇත්ි වන හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්යනඩ අනුව - 

වසෝතාපත්ති මග්ග ිත්තය 
සකොගාමි මග්ග ිත්තය 
අනාගාමි මග්ග ිත්තය 
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අකහත්ත මග්ග ිත්තය 
 
්ියා හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ්ුසකඩ සිත්ඩ සත්ර්ඩ හ . 
 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර විපා්වක  හබාහහෝ හසයිනඩ වයවහාර ීම ඇත්ඩහත්ඩ 

“විපා්” යන නාමය හනා ව “ඵක” යන නාමය ය. විපා් ඵක යන වකන 
හද්ඩහි අර්ථ වශහයනඩ හවනස්ඩ නැත්ඩහත්ඩ ය. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ්ුශකය 
වනාහි හක්්ි් ්ුශකයනඩ හමනඩ ්කඩ පසු හ්ා , ත්මා හග්ඩ විපා්ය ඇත්ි 
්රනඩන්ඩ හනාව එහ්හණහි ම විපා්ය ඇත්ි ්රන ්ුශකහය්ි. 

 
වසෝතාපත්ති ඵ  ිත්තය 
සකොගාමි ඵ  ිත්තය 
අනාගාමි ඵ  ිත්තය 
අකහත්ත ඵ  ිත්තය 
 
්ියා හකෝහ්ෝත්ඩත්ර විපා් සිත්ඩ ද සත්ර්ඩ හ . හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ්රියා 

සිත්ඩ නැත්ඩහත්ඩ ය. ්ුසකඩ සිත්ඩ සත්ර්ඩ හා විපා් සිත්ඩ සත්ර්ඩ ීමහමනඩ 
හකෝහ්ෝත්ඩත්රසිත්ඩ අ ්ඩ හ . හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ්රියා සිත්ඩ නැත්ඩහත්ඩ එ්ඩ එ්ඩ 
මාර්ග් සිත්්ඩ එ්ඩ පුදඩග්කය්ු ත්ුළ එ් වර්  ව ා ඇත්ි හනාවන බැවිනි. 
මාර්ග් චිත්ඩත්ය පළමු වන වර ඇත්ි ීමහම්ී  ම ඒ ඒ මාර්ග් චිත්ඩත්හයඩ ශ්ඩත්ි 
පර මාණහයනඩ ්ඩහකඩශ පර හාණය්ඩ සිදු හ . මාර්ග් චිත්ඩත්යනඩ නැවත් නැවත් 
ඇත්ි හනා වනඩහනඩ පර හීණ ්ඩහකඩශහයහි නැවත් පර හාණය්ඩ ්රනඩන  
හදය්ඩ නැත්ි බැවිනි. 

 
්ාමාවකර සිත්ඩ (54) සිවු පනස්ඩ ද, ර පාවකර සිත්ඩ (15) 

පසහළාස්ඩ ද, අර පාවකර සිත්ඩ (12) හදාහළාස්ඩ ද, හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ (8) 
අ ්ඩ ද ීමහමනඩ හ්ටි ්ර මහයනඩ සිත්ඩ (89) එ්ුනඩ අනූව්ඩ හ . 

 
එ්ුනඩ අනූ චිත්ඩත්හයහි අ්ුසකඩ (12) හදාහළාස්ඩ ද, ්ුසකඩ (21) එ්ඩ 

විසඩස්ඩ ද, විපා් (36) සත්ිස්ඩ ද, ්රියා (20) විසඩස්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒවා 
හසායාග්ත් යුත්ු. 
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හම් එ්ුනඩඅනූ චිත්ඩත්ය අහහඩත්ු් සිත්ඩය, සහහඩත්ු් සිත්ඩ ය ්ියා හද 
හ්ා ස්  ද, හශෝ,න සිත්ඩ ය අහශෝ,න සිත්ඩ ය. ්ියා හද හ්ා ස්  
ද, හක්්ි් සිත්ඩ ය-හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ ය ්ියා හද හ්ා ස්  ද 
හබහදනඩහනඩ ය. ඒ ඒ හ්ා සඩවක  අයත්ඩ සිත්ඩවක ග්ණනඩ හසායා ග්ත් 
යුත්ු. හ දනාදි හ,ඩදවකිනඩ හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ අ  හනා හබදිය හැ්ි ය. 

 
පර ශ්න 

 
1. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්ය යනු ්ුම්ඩ ද? 
2. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ය යනු ්ුම්ඩ ද? 
3. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත් හ,ඩදය  පැමිහණනඩහනඩ ්වර ්රැණු අනුව 

ද? 
4. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර විපා් සිත්ඩවක  ්ියන අනි්ඩ නම ්ුම්ඩ ද? 
5. සිත්ඩ සියකඩක ම හ්ාපමණ ද? 
6. හශෝ,න සිත්ඩ හා අහශෝ,න සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ හ්ාහත්්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ද? 
7. ්ුසකඩ - අ්ුසකඩ - විපා් - ්රියා සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ හ්ාහත්්ඩ 

ඇත්ඩහත්ඩ ද? 
 

18 ෙන පාලම 

ඡලෝඡකෝත්තර සිත්වල විස්තාර කි මය 
පර ථම ධ්යානාදි වශහයනඩ ධ්යාන පස්ඩ ඇත්ි බව ඉහත් ්ියා ඇත්. 

ඒ ධ්යාන ර පාවකර සිත්ඩවක පමණ්ඩ හනා ව හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩවක ද 
ඇත්ඩහත්ඩ ය. එබැවිනඩ “ධ්යාන සිත්ඩ ය” යන නාමය හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩවක  
හයහදනඩහනඩ ය. ධ්යාන හනා කැබූවනඩ  උපදනා හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ ස ම 
්කඩහි ම පර ථම ධ්යානහයනඩ යු්ඩත් ව උපී . ධ්යාන කැබූවනඩහග්ඩ 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ පර ථමාදි ධ්යාන පසිනඩ යු්ඩත් විය හැ්ි ය. එබැවිනඩ 
සා්ඩහෂඩප ්ර මහයඩ ී  එ්්ඩ වශහයනඩ ැන්ඩවුණු හසෝත්ාපත්ඩත්ි මග්ඩග් චිත්ඩත්ය 
ධ්යාන හ,ඩදහයනඩ- 

 
පර ථම ධ්යාන හශරෝත්ාපත්ඩත්ි මාර්ග් සිත්ය 
දඩවිත්ීය ධ්යාන හශරෝත්ාපත්ඩත්ි මාර්ග් සිත්ය 
ත්ෘත්ීය ධ්යාන හශරෝත්ාපත්ඩත්ි මාර්ග් සිත්ය 
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කත්ුර්ථ ධ්යාන හශරෝත්ාපත්ඩත්ි මාර්ග් සිත්ය 
පඤඩකම ධ්යාන හශරෝත්ාපත්ඩත්ි මාර්ග් සිත්ය 
 
්ියා සිත්ඩ පස්ඩ හ . ස්ෘදාග්ාමි - අනාග්ාමි - අර්හත්ඩ මාර්ග් සිත්ඩ 

ත්ුන ද එහසඩ ම පස බැග්ිනඩ හ . හමහසඩ ධ්යාන හ,ඩදහයනඩ එ්ඩ එ්ඩ 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ්ුසකඩ සිත්්ඩ පස බැග්ිනඩ වන නිසා හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ්ුසකඩ 
සිත්ඩ (20) විසඩස්ඩ හ . ඵක සිත්ඩ සත්ර ද එහසඩ ම ධ්යාන වශහයනඩ 
පරහ,ඩදය  පැමිහණන බැවිනඩ හකෝහ්ෝත්ඩත්ර විපා් සිත්ඩ ද (20) විසඩස්ඩ 
හ . ්ුසකඩ සිත්ඩ විසඩස්ඩ හා විපා් සිත්ඩ විසඩස්ඩ වන බැවිනඩ විසඩත්ාර 
්ර මහයනඩ හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ (40) සත්ළිස්ඩ හ . 

 
හම් හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ සත්ළිහසහි පර ථම ධ්යාන සිත්ඩ අ ්ඩ 

ඇත්ඩහත්ඩ ය. දඩවිත්ීය ධ්යානාදි සිත්ඩ ද අ  බැග්ිනඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. පර ථම - දඩවිත්ීය 
- ත්ෘත්ීය - කත්ුර්ථ ධ්යාන සිත්ඩ හසෝමනසඩස සහග්ත් වන බැවිනඩ 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ හදත්ිස්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. පඤඩකම 
ධ්යාන සිත්ඩ උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් වන බැවිනඩ හකෝහ්ෝත්ඩත්ර උහපඩ්ඩෂා 
සහග්ත් සිත්ඩ අ ්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
මහදඩග්ත් සිත්ඩ (27) සත්ඩ විසඩස ය, හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ (40) සත්ළිස 

ය යන හම් සිත්ඩ (67) සත්ඩ සැ  ධ්යාන සිත්ඩ ය. එහි පර ථම ධ්යාන සිත්ඩ (11) 
එහ්ාහළාස්ි. දඩවිත්ීය ත්ෘත්ීය - කත්ුර්ථධ්යාන සිත්ඩ ද එහ්ාහළාස බැග්ිනඩ 
ඇත්ඩහත්ඩ ය. පඤඩකම ධ්යාන සිත්ඩ (23) හත්විසඩස්ි. ඒ ඒ ධ්යානවක  අයත්ඩ 
සිත්ඩ හසායා ග්නු. 

 
සිත්ඩ සියකඩක ග්ණනඩ ග්ැනීහම් ී  සා්ඩහෂඩප විසඩත්ාර වශහයනඩ ්ර ම 

හද්්ිනඩ ැන්ඩවුණු හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ එ්ඩ ්ර මය්ිනඩ ග්ණනඩ ග්ත් යුත්ු ය. 
සා්ඩහෂඩප ්ර මහයනඩ සිත්ඩ (89) එ්ුනඩ අනූව්ි. විසඩත්ාර ්ර මහයනඩ (121) 
එ්සිය විසි එ්්ි. ඉදිරිහයහි හනාහය්ඩ ත්ැනඩවක ී  ්රැණු 
්ියැහවනඩහනඩ සිත්ඩවක විසඩත්ාර ්ර මය අනුව ය. ඒ නිසා ඒ ්ර මහයනඩ 
චිත්ඩත් වි,ාග්ය පර ග්ුණ ්ර ග්ත් යුත්ු ය. 
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්ාමාවකර සිත්ඩ සිවු පනස ය, ර පාවකර සිත්ඩ පසහළාස ය, 
අර පාවකර සිත්ඩ හදාහළාස ය, හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ සත්ළිස යයි ,ෝමි 
හ,ඩදහයනඩ සිත්ඩ (121) එ් සිය විසි එ්්ි. 

 
අ්ුසකඩ හදාහළාස ය, ්ුසකඩ සිත්ඩ ත්ිස ය, විපා් හද පනසය, ්රියා 

විසඩස ය ්ියා වාත්ි හ,ඩදහයනඩ සිත්ඩ එ් සිය විසි එ්්ි.  
 
හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ සැ  ත්ුන ය, උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත්ඩ පසඩ 

පනස ය, හදෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ ත්ුන යයි හ දනා හ,ඩදහයනඩ සිත්ඩ එ් 
සිය විසි එ්්ඩ හ . හම් ස ම හ්ා සඩවක  ම අයත්ඩ සිත්ඩ හසායා ග්නඩන. 
සගඛාර හ,ඩදහයනඩ සිත්ඩ හබදත් හහාත්ඩ මහදඩග්ත් හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ 
සසගඛාරි් ප්ඩෂය  ග්ණනඩ ග්නඩන. 

 
පර ශ්න 

 
1. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ සත්ළිස්ඩ වනඩහනඩ ්ුම්ිනඩ ද? 
2. ර පාවකර ධ්යාන හනා කැබූවනඩ හග්ඩ හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ ්ිනම් 

ධ්යානය්ිනඩ යු්ඩත් හවනවා ද? 
3. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර පර ථම ධ්යානාදි සිත්ඩ ්ීය බැග්ිනඩ ඇත්ඩහත්ඩ ද? 
4. සිත්ඩ එ් සිය විසි එහ්ඩ පර ථම ධ්යානාදි සිත්ඩ ්ීය බැග්ිනඩ ඇත්ඩහත්ඩ 

ද? 
5. සා්ඩහෂඩප ්ර මහයනඩ හා විසඩත්ාර ්ර මහයනඩ ්ුසකඩ සිත්ඩ ්ීය බැග්ිනඩ 

ඇත්ඩහත්ඩ ද? 
6. විපා් සිත්ඩ ්ීය බැග්ිනඩ ඇත්ඩහත්ඩ ද? 
7. හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ද? 
8.  උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ද? 
 

19 ෙන පාලම 

සිත් එක සිය විසි එක 
හම් සිත්ඩ එ් සිය විසි එ් අමත්් හනා වන සැටිය  හහාඳිනඩ 

පර ග්ුණ ්ර ග්නඩන. හමය අමත්් නම් ඉදිරිය  උහග්නීම හනා ්ළ හැ්ි 
ය. 
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අකුස ් සිත් 

හසෝමනසඩස සහග්ත් දිට්ිග්ත් සම්පයුත්ඩත් අසගඛාරි් සිත් ය.  
හසෝමනසඩස සහග්ත් දිට්ිග්ත් සම්පයුත්ඩත් සසගඛාරි් සිත් ය. 
හසෝමනසඩස සහග්ත් දිට්ිග්ත් විපඩපයුත්ඩත් අසගඛාරි් සිත් ය. 
හසෝමනසඩස සහග්ත් දිට්ිග්ත් විපඩපයුත්ඩත් සසගඛාරි් සිත් ය. 
උහප්ඩඛා සහග්ත් දිට්ිග්ත් සම්පයුත්ඩත් අසගඛාරි් සිත් ය. 
උහප්ඩඛා සහග්ත් දිට්ිග්ත් සම්පයුත්ඩත් සසගඛාරි් සිත් ය. 
උහප්ඩඛා සහග්ත් දිට්ිග්ත් විපඩපයුත්ඩත් අසගඛාරි් සිත් ය. 
උහප්ඩඛා සහග්ත් දිට්ිග්ත් විපඩපයුත්ඩත් සසගඛාරි් සිත් ය. 
 

යන වම සිත් අට ව ෝභ මූ  සිත් ය. 
හදෝමනසඩස සහග්ත් පටිර් සම්පයුත්ඩත් අසගඛාරි් සිත් ය 
හදෝමනසඩස සහග්ත් පටිර් සම්පයුත්ඩත් සසගඛාරි් සිත් ය 
 

යන වම සිත් වදක වදෝස මූ  සිත් ය. 
උහප්ඩඛා සහග්ත් විචි්ිේඡා සම්පයුත්ඩත් සිත් ය 
උහප්ඩඛා සහග්ත් උදඩධ්ේක සම්පයුත්ඩත් සිත් ය 
 

යන වම සිත් වදක වමෝහ මූ  සිත් ය. 
හකෝ, මූක සිත්ඩ අ  ය. හදෝස මූක සිත්ඩ හද් ය, හමෝහ මූක සිත්ඩ 

හද් යයි අ්ුසකඩ සිත්ඩ හදාහළාහස්ි. 
 

අවහ්තුක සිත් 
උහප්ඩඛා සහග්ත් ක්ඩඛු විඤඩාණය  
උහප්ඩඛා සහග්ත් හසෝත් විඤඩාණය 
උහප්ඩඛා සහග්ත් ර්ාන විඤඩාණය 
උහප්ඩඛා සහග්ත් න් හා විඤඩාණය 
දු්ඩඛ සහග්ත් ්ාය විඤඩාණය 
උහප්ඩඛා සහග්ත් සම්පටිේඡනය 
උහප්ඩඛා සහග්ත් සනඩත්ීරණය 
 

යන වම සත අකුස  විපාක සිත් ය. 
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උහප්ඩඛා සහග්ත් ක්ඩඛු විඤඩාණය  
උහප්ඩඛා සහග්ත් හසෝත් විඤඩාණය 
උහප්ඩඛා සහග්ත් ර්ාන විඤඩාණය 
උහප්ඩඛා සහග්ත් න් හා විඤඩාණය 
සුඛ සහග්ත් ්ාය විඤඩාණය 
උහප්ඩඛා සහග්ත් සම්පටිේඡනය 
හසෝමනසඩස සහග්ත් සනඩත්ීරණය 
උහප්ඩඛා සහග්ත් සනඩත්ීරණය 
 

යන වම සිත් අට අවහ්තුක කුස  විපාක සිත් ය.  
උහප්ඩඛා සහග්ත් පඤඩකදඩවාරාවජ්වනය 
උහප්ඩඛා සහග්ත් මහනාදඩවාරාවජ්වනය 
හසෝමනසඩස සහග්ත් හසිත්ුපඩපාදය 
 

යන වම සිත් තුන අවහ්තුක කරියා සිත් ය. 
 
අ්ුශක විපා් සිත්ඩ සත්ය, ්ුශක විපා් සිත්ඩ අ ය, ්රියා සිත්ඩ ත්ුන 

ය යි අහහඩත්ු් සිත්ඩ (18) අ හළාස්ි. 
 

කාමාෙචක වශෝභන සිත් 
හසෝමනසඩස සහග්ත් ාණ සම්පයුත්ඩත් අසගඛාරි් සිත් ය 
හසෝමනසඩස සහග්ත් ාණ සම්පයුත්ඩත් සසගඛාරි් සිත් ය 
හසෝමනසඩස සහග්ත් ාණ විපඩපයුත්ඩත් අසගඛාරි් සිත් ය 
හසෝමනසඩස සහග්ත් ාණ විපඩපයුත්ඩත් සසගඛාරි් සිත් ය 
උහප්ඩඛා සහග්ත් ාණ සම්පයුත්ඩත් අසගඛාරි් සිත් ය 
උහප්ඩඛා සහග්ත් ාණ සම්පයුත්ඩත් සසගඛාරි් සිත් ය 
උහප්ඩඛා සහග්ත් ාණ විපඩපයුත්ඩත් අසගඛාරි් සිත් ය 
උහප්ඩඛා සහග්ත් ාණ විපඩපයුත්ඩත් සසගඛාරි් සිත් ය 
 

යන වම අට කාමාෙචක කුස ් සිත් ය. 
 
හසෝමනසඩස සහග්ත් ාණ සම්පයුත්ඩත් අසගඛාරි් සිත් ය, යනාදි 

වශහයනඩ සහහඩත්ු් කාමාෙචක විපාක සිත්ඩ ද අ ්ි. 
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හසෝමනසඩස සහග්ත් ාණ සම්පයුත්ඩත් අසගඛාරි් සිත් ය 

යනාී නඩ සහහඩත්ු් කාමාෙචක කරියා සිත්ඩ ද අහ ්ි. 
 
හමහසඩ ්ාමාවකර හශෝ,න සිත්ඩ සූවිසඩස්ඩ හ . 
 

කූපාෙචක සිත් 
විත්්ඩ් විකාර පීත්ි සුඛ ඒ්ග්ඩග්ත්ා සහිත් පඨමජ්ඣාන ්ුසක 

චිත්ඩත්ය 
විකාර පීත්ි සුඛ ඒ්ග්ඩග්ත්ා සහිත් දුත්ියජ්ඣාන ්ුසක චිත්ඩත්ය 
පීත්ි සුඛ ඒ්ග්ඩග්ත්ා සහිත් ත්ත්ියජ්ඣාන ්ුසක චිත්ඩත්ය 
සුඛ ඒ්ග්ඩග්ත්ා සහිත් කත්ුත්ඩථජ්ඣාන ්ුසක චිත්ඩත්ය 
උහප්ඩඛා ඒ්ග්ඩග්ත්ා සහිත් පඤඩකමජ්ඣාන ්ුසක චිත්ඩත්ය 
 

යන වම සිත් පස කූපාෙචක කුස  සිත් ය. 
 
විත්්ඩ් විකාර පීත්ි සුඛ ඒ්ග්ඩග්ත්ා සහිත් පඨමජ්ඣාන විපා් 

චිත්ඩත්ය යනාදි වශහයනඩ කූපාෙචක විපාක සිත්ඩ ද පහස්ි. 
 
විත්්ඩ් විකාර පීත්ි සුඛ ඒ්ග්ඩග්ත්ා සහිත් පඨමජ්ඣාන ්රියා 

චිත්ඩත්ය යනාී නඩ කූපාෙචක කරියා සිත්ඩ ද පහස්ි. 
 
්ුසකඩ සිත්ඩ පසය, විපා් සිත්ඩ පසය, ්රියා සිත්ඩ පසය යි ර පාවකර 

සිත්ඩ පසහළාස්ි. 
 

අකූපාෙචක සිත් 
 ්ාසානඤඩකායත්න ්ුසක සිත් ය 
විඤඩාණඤඩකායත්න ්ුසක සිත් ය 
 ්ිඤඩකඤඩායත්න ්ුසක සිත් ය. 
හනඩවසඤඩා නාසඤඩායත්න ්ුසක සිත්ය 
 

කියා අකූපාෙචක කුස ් සිත් සතවකකි. 
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එහසඩ ම අකූපාෙචක විපාක සිත්ඩ සත්ර්ඩ ද කරියා සිත්ඩ සත්ර්ඩ ද 
ඇත්ඩහත්ඩ ය. ්ුසකඩ සත්ර ය, විපා් සත්ර ය, ්රියා සත්රය යි අර පාවකර 
සිත්ඩ හදාහළාස්ි.  

 
ව ෝවකෝත්තක සිත් 

විත්්ඩ් විකාර පීත්ි සුඛ ඒ්ග්ඩග්ත්ා සහිත් පඨමජ්ඣාන 
හසෝත්ාපත්ඩත්ි මග්ඩග් චිත්ඩත්ය 

විකාර පීත්ි සුඛ ඒ්ග්ඩග්ත්ා සහිත් දුත්ියජ්ඣාන හසෝත්ාපත්ඩත්ි මග්ඩග් 
චිත්ඩත්ය 

පීත්ි සුඛ ඒ්ග්ඩග්ත්ා සහිත් ත්ත්ියජ්ඣාන හසෝත්ාපත්ඩත්ි මග්ඩග් 
චිත්ඩත්ය 

සුඛ ඒ්ග්ඩග්ත්ා සහිත් කත්ුත්ඩථජ්ඣාන හසෝත්ාපත්ඩත්ි මග්ඩග් චිත්ඩත්ය 
උහප්ඩඛා ඒ්ග්ඩග්ත්ා සහිත් පඤඩකමජ්ඣාන හසෝත්ාපත්ඩත්ි මග්ඩග් 

චිත්ඩත්ය 
 

යන වම සිත් පස වසෝතාපත්ති මග්ග ිත්තවයෝ ය. 
විත්්ඩ් විකාර පීත්ි සුඛ ඒ්ග්ත්ඩත්ා සහිත් පඨමජ්ඣාන ස්දාග්ාමි 

මග්ඩග් චිත්ඩත්ය යනාී නඩ ස්ෘදාග්ාමි මාර්ග් සිත්ඩ ද පහස්ි. එහසඩ ම අනාග්ාමි 
මාර්ග් සිත්ඩ ද, අර්හත්ඩ මාර්ග් සිත්ඩ ද පස බැග්ිනඩ හ . 

 
වමවස් ව ෝවකෝත්තක කුස ් සිත් විස්සක් වේ. 

 
විත්්ඩ් විකාර පීත්ි සුඛ ඒ්ග්ඩග්ත්ා සහිත් පඨමජ්ඣාන 

හසෝත්ාපත්ඩත්ි ඵක චිත්ඩත්ය යනාී නඩ හශරෝත්ාපත්ඩත්ි ඵක සිත්ඩ පහස්ඩ ද, 
ස්ෘදාග්ාමි ඵක සිත්ඩ පහස්ඩ ද, අනාග්ාමි ඵක සිත්ඩ පහස්ඩ ද, අර්හත්ඩ ඵක 
සිත්ඩ පහස්ඩ ද ීමහමනඩ හකෝහ්ෝත්ඩත්ර විපා් සිත්ඩ විසඩස්ඩ හ . 

 
්ුසකඩ විසඩස ය, විපා් විසඩසය යි හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ සත්ළිස්ඩ 

හ . 
 
්ාමාවකර සිත්ඩ සිවුපනස ය, ර පාවකර සිත්ඩ පසහළාස ය, 

අර පාවකර සිත්ඩ හදාහළාස ය, හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ සත්ළිස යයි සිත්ඩ (121) 
එ්සිය විසි එ්්ි. 
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පර ථම පිච්චවේදය නිමි. 
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ද්විතීය ප්රිච්ඡේදය 
1 ෙන පාලම 

චචතසික ඡදප්නස 
මඳ්ුදු හපර පසු හනා ීම සිත් හා එ්  ඉපී ම ය. එ්  ම නිරැදඩධ් 

ීමම ය, සිත්ිනඩ ග්නඩනා අරමුණ ම ග්ැනීම ය, සිත් උපදනා ත්ැන ම ඉපී මය 
යන ්රැණු සත්රිනඩ සිත් හා සම්පරහයෝග් වන ධ්ර්මහයෝ මකත්සි්හයෝ 
ය. 

 
සමපරවයෝග ීමය යනු ්වර  ්ාරය්ිනඩ වත්ඩ හවනඩ ්ළ හනා 

හහන පරිදි මිශර ීමම ය. එ්  ඉපී ම  දි ්රැණු සත්ර  “සම්පරහයෝග් 
ක්ඩෂණ සත්රය” යි ්ියනු කැහේ. 

 
මකත්සි් හදපනස්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ සියකඩක ම එ් සිත්්ඩ හා 

එ් වර ම උපදිනඩහනඩ හනා හ . එ්ඩ එ්ඩ සිත්්ඩ සමඟ උපදිනඩහනඩ ඒ 
සිත්  අයත්ඩ ්ෘත්යය සිදු්ිරීම  වුවමනා මකත්සි් පමහණ්ි. 
 හකෝ්ය හා අනඩධ්්ාරය හමනඩ එ්ිහන්  විරැදඩධ් මකත්සි් ද 
ඇත්ඩහත්ඩ ය. අහනයානය විරැදඩධ් මකත්සි්හයෝ ්ිසි ්හක් එ්  
නූපදිත්ි. එබැවිනඩ මකත්සි් හදපනස  ම එ්ඩ සිත්්ඩ හා බැඳී එ් වර 
නූපදිය හැ්ිය. 

 
එ්ඩ සිත්්ඩ සමඟ එ් වර්  උපදනා වැිම මකත්සි් ග්ණන 

සත්ිස්ි. හත්, දහය, එහ්ාහළාස, හදාහළාස යනාදි ග්ණනඩ ඇත්ි 
මකත්සි් සමූහහයෝ ඒ ඒ සිත්ඩ හා උපදිත්ි. 

 
මකත්සි්යනඩහග්ඩ සහහයෝග්ය නැත්ි ව සිත්්  නූපදිය හැ්ිය. 

සිහත්ඩ සහහයෝග්ය නැත්ිව මකත්සි්ය්  ද නූපදිය හැ්ි ය. එබැවිනඩ 
සිත්ත්ඩ, ඒ සිත්ිනඩ සිදු්රන ්ෘත්යය සිදු ්ිරීම  වුවමනා මකත්සි් 
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සමූහයත්ඩ, හපර පසු හනාීම එ් වර ම ඉපදිය යුත්ු ය. සිත් හා එ් වර  
ම උපදනා බව මකත්සි් ක්ඩෂණය්ඩ වශහයනඩ ්ීහයඩ එහහයිනි. 

 
කීය් අර ුව ඉත්ිරි ීම ඵළය පළමුහවනඩ දිරා නැත්ි ීම යනඩනා්ඩ 

හමනඩ, එ්ඩ චිත්ඩත් මකත්සි් රාශිය්  අයත්ඩ ධ්ර්මයනඩහග්නඩ සමහර්ඩ 
ඉත්ිරි හවදඩී  සමහර්ඩ නැත්ි වනඩහනඩ හනා හ . එ්්ඩ නිරැදඩධ් හවහත්ාත්ඩ 
එය හා සමඟ ම නිරැදඩධ් හනාීම අනි්ඩ ඒවා  හනා පැවත්ිය හැ්ිය. 
එබැවිනඩ සිත් හා එ් වරම නිරැදඩධ් වන බවත්ඩ මකත්සි් ක්ඩෂණය්ඩ 
වශහයනඩ ්ියන කී . 

 
අරමුණ ග්ැනීම සිත්  අයත්ඩ ්ෘත්යය ය. සිත්ිනඩ ්රන එ්ම වැහේ 

අරමුණ ග්ැනීම ය. අරමුහණහි රසය විඳීම, අරමුණ  ඇලුම් ්ිරීම, 
විරැදඩධ්ීමම යන  දිය මකත්සි්යනඩ  අයත්ඩ ්ෘත්යහයෝ ය. යම් අරමුණ්ඩ 
ග්නඩනා සිත්්ඩ හා උපදනා මකත්සි්යනඩ ්රනඩහනඩ, ඒ සිත්ිනඩ ග්නඩනා 
කද අරමුහණහි රස විඳීම, ඒ අරමුණ  ඇලුම් ්ිරීම, ඒ අරමුණ  විරැදඩධ්ව 
ීමම යනාදියය. එබැවිනඩ සිත්ිනඩ ග්නඩනා අරමුණ ම ග්නඩනා බව මකත්සි් 
ක්ඩෂණය්ඩ වශහයනඩ ්ියන කී . 

 
සිත්ඩ උපදනා සඩථාන සය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. යම් ්ිසි සඩථානය් සිත් 

උපී  නම්, ඒ සිත් හා උපදනා මකත්සි්හයෝ ද ඒ සඩථානහයහි ම ඒ 
වසඩත්ුව ම ඇසුරැ ්ර හග්න උපී . එබැවිනඩ සිත් උපදින ත්ැන ම උපදනා 
බව මකත්සි් ක්ඩෂණය්ඩ වශහයනඩ ්ියන කී . 

 
අනයසමාන රාශිය ය - අ්ුශක රාශිය ය - හශෝ,න රාශිය ය ්ියා 

මකත්සි් රාශි ත්ුන්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. සර්වචිත්ඩත් සාධ්ාරණ මකත්සි් සත් 
ය - පර ්ර්ණ් මකත්සි් සය ය ්ියා අනයසමාන රාශිය  අයත්ඩ 
මකත්සි් හත්හළස්ි. අ්ුසක රාශිය  අයත්ඩ මකත්සි් ත්ුදුහස්ි. 
හශෝ,න සාධ්ාරණ මකත්සි් එ්ුනඩ විසඩස ය - විරත්ි මකත්සි් ත්ුන ය 
- අපර මාණය මකත්සි් හද් ය - පර ඥා මකත්සි් ය යන මකත්සි් 
පසඩ විසඩස හශෝ,න රාශිය  අයත්ඩ මකත්සි්හයෝ ය. 

 
පර ශ්න 
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1. මකත්සි්යනඩ හග්ඩ සාමානය ක්ඩෂණ සත්ර ්වරහු ද? 
2. සම්පරහයෝග් ීමමය යනඩහනහි හත්ඩරැම ්ුම්ඩ ද? 
3. මකත්සි් සියකඩක ම එ් සිත්් නූපදිනඩහනඩ ්ුම්ඩ නිසා ද? 
4. සිත්  හපර පසු ීම මකත්සි් නූපදිය හැ්ඩහ්ඩ ම්ඩනිසා ද? 
5. සිත් නිරැදඩධ් ීමහමනඩ පසු මකත්සි්හයෝ පවත්ිත්ඩ ද? 
6. සිත්  ්කිනඩ මකත්සි්යනඩ  නිරැදඩධ් විය හැ්ි ද? 
7. මකත්සි් හ්ාහත්්ඩ ද? 
8. මකත්සි් රාශි ත්ුන ්වරහු ද? 
9. ඒ ඒ මකත්සි් රාශිය  අයත්ඩ මකත්සි් ග්ණන ද්ඩවනඩන. 
 

2 වන පා ම 

සර්ව චිත්ත සාධාරණ චචතසික සත 
ඵස්ස ය, වේදනාෙ ය, සඤ්ඤාෙ ය, වච්චතනාෙ ය, ඒකග්ගතාෙ ය, 

ජීවිතින්රිය ය, මනසිකාකය යයි සර්ව චිත්ඩත් සාධ්ාරණ මකත්සි් සහත්්ි.  
 
ස ම සිත්්ඩ ම ඇත්ි ීමම  හම් මකත්සි් සත් වුවමනා ය. 

්ුශකා්ුශකාදි වශහයනඩ විහශඩෂය්ඩ හනා මැත්ි ව සියලු ම සිත්ඩවක 
හයහදන බැවිනඩ හම් මකත්සි් සත්  “සර්ව චිත්ඩත් සාධ්ාරණය” යි ්ියනු 
කැහේ. 

 
ඵස්ස 

අරමුහණහි සැහපන සඩව,ාවය ඵසඩස නම් හ . සැපීම ය යනු 
අත්ර්ඩ හනා සිටින පරිදි ළා ීමම ය. එය  ග් ීමම යයි ද ්ියනු කැහේ. 
අඳුහරහි අත් ග්ාන හ්න්ු  දත් හැ්ි වනඩහනඩ අහත්ඩ ග් වුණු හදය්ඩ 
පමහණ්ි. එහමනඩ සිත්  ැනහනනඩහනඩ ද සිහත්හි ග් වුණු හදය පමහණ්ි. 
එබැවිනඩ සිත්්ඩ හහවත්ඩ ැනනීම්ඩ ඇත්ි ීමම  දත්යුත්ඩත් හා සැපීම්ඩ විය 
යුත්ුම ය. සැපීහමනඩ හත්ාර ව ැනනීම්ඩ හනා විය හැ්ි බැවිනඩ හම් “ඵසඩස 
මකත්සි්ය” සියලු ම සිත්ඩ වක  වුවමනා අගග්ය්ඩ බව දත් යුත්ුය. සිත් 
පිළිබඳ වූ හම් ඵසඩසය වසඩත්ු හද්්ඩ එ්  සැපීම බඳු සැපීම්ඩ හනාව, 
සැපීමය යන නාමහයනඩ හඳුනඩවන එ්ඩත්රා සූ්ඩෂඩම සඩව,ාවහය්ි. 
හත්ඩරැම් ග්ැනීම  අපහසු මකත්සි්හය්ි. 
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වේදනා 
 රම්මණහයහි හහාඳ බව වූ හහෝ නර් බව වූ හහෝ මධ්යසඩථ බව 

වූ හහෝ රසය විඳින සඩව,ාවය හ දනා නම් හ . චිත්ඩත් පරිේහේදහයඩ ී  
හසෝමනසඩස - හදෝමනසඩස - උහප්ඩඛා - සුඛ - දු්ඩඛ යන නම් වකිනඩ 
්ියවුහණඩ හම් හ කනා මකත්සි්ය ය. 

 
සඤ්ඤා 

 රම්මණයා හග්ඩ  ්ාරය ග්නඩනා සඩව,ාවය සඤඩා නම් හ . ඒ 
ඒ හදය අනි්ඩ හදඩවකිනඩ හවනඩ හ්ා  හැඳින ග්ැනීම  උප්ාර වන විහශඩෂ 
 ්ාරය්ඩ සැම හදය් ම ඇත්ඩහත්ඩ ය. අරමුණ්ඩ ග්ැනීම් වශහයනඩ සිත්්ඩ 
උපදනා ්කඩහි ඒ සිත් සමඟ අරමුහනඩ  ්ාරය ග්නඩනා සාඥා මකත්සි්ය 
ද සැම ්කඩහි ම ඇත්ි හ . ඒ සාඥා ්කිනඩ ඇත්ි වූ සාඥා අනුව ඒ ඒ හදය 
හැඳින ග්ැනීම්ඩ ද, මත්ුව  හැඳින ග්ැනීම  සක්ුණ්ඩ ්ිරීම්ඩ ද හ . 
 රම්මණයා හග්ඩ  ්ාරය ග්ැනීම හැඳිනීම්ඩ ද වන බැවිනඩ හබාහහෝ 
හපාත්ඩ වක “අරමුණු හැඳින ග්නඩනා සඩව,ාවය සාඥාවය” යි ්ියා ද ත්ිහේ. 

 
වච්චතනාෙ 

බැකීම්-ඇසීම්-් ම්-පීම්-ය ම්-ටම්-ී ම්-ග්ැනීම්  දි ්රියා සිදු ්ිරීහම් 
උත්ඩසාහය හේත්නා නම් හ . සත්ඩත්ඩවයනඩ විසිනඩ සිදු ්රන අපර මාණ ්රියා 
ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ හැම ්රියාව්ඩ ම සිදු ්ිරීහම් උත්ඩසාහය හේත්නා 
මකත්සි්ය ය. පරාණර්ාත් හේත්නා - අදත්ඩත්ාදාන හේත්නා - දාන හේත්නා 
යනාී නඩ අපර මාණ හේත්නා ඇත්ඩහත්ඩ ය. හේත්නා ,ාවහයනඩ ඒ සියකඩක ම 
හේත්නා මකත්සි්ය වශහයනඩ සක්නු කැහේ. 

 
යම් ්ිසි ්රියාව්ඩ සිදු ්ිරීහම් උත්ඩසාහය ඇත්ි වන ්කඩහි එය  

අනු්ෝක ව සිත්්ඩ ද ඇත්ි හ . ඒ ්රියාව සිදු ්ිරීම  වුවමනා මකත්සි් 
රාශිය්ඩ ද, හේත්නාව අනුව එය හා බැඳී ඇත්ි හ . හේත්නාව ඒ සියකඩක  
පර ධ්ානය. එබැවිනඩ “හේත්නාව හසඩනාපත්ිය්ු වැනි ය” යි ද ්ියා ත්ිහේ. 
සැම සිත්්ඩ ම ඇත්ි වනඩහනඩ යම් ්ිසි ්රියාව්ඩ සිදු ්ිරීම් වශහයනි. 
එබැවිනඩ සැම සිත්්ම හේත්නාව්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ්රියා සිදු ්ිරීහම් ී  
හේත්නාව පර ධ්ාන ය. අරමුණ ග්ැනීහම් ී  සිත් පර ධ්ාන ය. “්ර්මය” යි 
්ියනුහයඩ ද හම් හේත්නා මකත්සි්ය  ය. 
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ඒකග්ගතාෙ 
හනා සැහකන පරිදි සිත් අරමුහණහි මනා හ්ා  පිහි වන 

සඩව,ාවය ඒ්ග්ඩග්ත්ා නමි. එ් අරමුණ් වුව ද, ඒ අරමුණ සිත්  ග්ත් 
හැ්ි, සිත්ිනඩ සක්ා ග්ත් හැ්ි, හනාහය්ඩ  ්ාර ඇත්ඩහත්ඩ ය. එ්ඩ 
වසඩත්ුව්ඩ හදස එ්ඩ ත්ැන් සි  බකන ්කඩහි ඒ වසඩත්ුව එ්ඩ  ්ාරය්ිනඩ 
හපහනඩ. අනඩ ත්ැන් සි  බකත් හහාත්ඩ ඒ වසඩත්ුව ම ත්වත්ඩ  ්ාරය්ිනඩ 
හපහනඩ. හමහසඩ සඩථාන සියය් සි  බකත් හහාත්ඩ, එ් ම වසඩත්ුව  ්ාර 
සියය්ිනඩ හපහනඩ. ඒ හපහනන ස ම  ්ාරය්ඩ ම ඒ වසඩත්ුව සිත්ිනඩ ග්ත් 
හැ්ි  ්ාරහයෝ ය. 

 
එ්ඩ හදය්ඩ සිත්ිනඩ ග්ැනීහම් ී  අරමුහණහි ඇත්ි ඒ අහනඩ්ා්ාරයනඩ 

හග්නඩ එ්ඩ  ්ාරය්ිනඩ ඒ අරමුණ ග්ත් යුත්ු ය. ්ීප  ්ාරය්ිනඩ එ් 
වර එ් සිත්්  එ් අරමුණ්ඩ ග්ත් හනා හැ්ි ය. සිත්  අරමුණ ග්ත් 
හැ්ි ීමම  අරමුහණහි ඇත්ි එ්ඩ  ්ාරය් පිහිටිය යුත්ු ය. 
ඒ්ග්ඩග්ත්ාහවනඩ හ්හරනුහයඩ අරමුහණහි යම්්ිසි එ්ඩ  ්ාරය් පිහිමතම 
ය. ඒ පිහිමතම නිසා සිත්  එ්ඩ  ්ාරය්ිනඩ අරමුණ ග්ත්හැ්ි වනඩහනඩ ය. 
අරමුණුවක අහනඩ්ා්ාර ඇත්ි බැවිනඩ ඒ්ග්ඩග්ත්ාව නැත්ි ව සිත්්  
අරමුණ්ඩ හනා ග්ත් හැ්ිය. එබැවිනඩ ඒ්ග්ඩග්ත්ාව ස ම සිත්්  ම 
වුවමනා ය. “සමාධිය” යනු ද ඒ්ග්ඩග්ත්ා මකත්සි්ය  ්ියන ත්වත්ඩ 
නහම්ි. හබාහහෝ හසයිනඩ ඒ නම වයවහාර වනඩහනඩ දියුණු වූ 
ඒ්ග්ඩග්ත්ාව  ය. 

 
ජීවිතින්රිය 

චිත්ඩත් මකත්සි්යනඩ හග්ඩ ජීවන බකය - ජීවත්ඩ ීමහම් ශ්ඩත්ිය 
“ජීවිත්ිනඩද්රිය” නම් හ . ශරීරය  හාර පානයනඩහග්ඩ උපසඩත්ම්,නහයනඩ චිර 
්ාකය්ඩ ඇද හනා වැමත පවත්ී. සිහත්ඩ පැවැත්ඩම  උප්ාර වන, පි ත්ිනඩ 
ග්නඩනා හදය්ඩ නැත්. එහහත්ඩ චිත්ඩත් පරම්පරාහ  පැවැත්ඩම  උප්ාර වන 
යම් ්ිසි හදය්ඩ ද ත්ිබිය යුත්ු ය. එබනඩද්ඩ නැත්ි ව  නිවන  පැමි)ම 
ද්ඩවා හම් චිත්ඩත් පරම්පරාව  හනා සිඳී හනා පැවත්ිය හැ්ි ය. නිවන  
පැමි)ම ද්ඩවා සත්ඩත්ඩවයා හග්ඩ චිත්ඩත් පරම්පරාව පැවැත්ඩම  උප්ාර වන, 
එය පාකනය ්රන හදය, හම් ජීවිත්ිනඩද්රිය මකත්සි් ය ය. එයිනඩ 
හ්හරන පාකනය නිසා චිත්ඩත් පරම්පරාව මරණහයනුදු හනා සිඳී 
පරිනිර්වාණය හත්්ඩ පවත්ී. 



 ප ුන හවත් 65 

 
මනසිකාකය 

සිත්  අරමුහණනඩ ඉවත්ඩ වනඩන  හනා ී  නැවත් නැවත් අරමුණු 
ග්ැනීහමහි සිත් හයාදවන ධ්ර්මය මනසි්ාර නම් හ . පර ත්ිසනඩධිහයහි 
ප නඩ ම ්ඩෂණය්ඩ පාසා බිහඳමිනඩ අරමුහණනඩ ඉවත්ඩ වන චිත්ඩත් 
පරම්පරාව, හම් මකත්සි්ය නිසා නැවත් නැවත්ත්ඩ ඉපද ඉපද අරමුණු 
ග්ැනීහමහි හයහදන බව ්ියනු කැහේ. හමය හත්ඩරැම් ග්ැනීම  දුෂඩ්ර 
අපර ්  මකත්සි්හය්ි. 

 
3 ෙන පාලම 

ප්ර කීර්ණක චචතසික සය 
විතක්කය ය, විචාකය ය, අිවමාක්ඛතය ය, ීිය ය, පීතිය ය, 

ඡන්දය ය ්ියා පර ්ීණම් මකත්සි් සහය්ි. 
 

විතක්කය 
අරමුණ ්රා යන, අරමුණ  නඟින සඩව,ාවය විත්්ඩ් නම් හ . 

විත්ර්්ය අරමුණ  පැමිහණන ්කඩහි එය හා උපදනා චිත්ඩත් 
මකත්සි්හයෝ ද එය අනුව අරමුණ  පැමිහණත්ි. එබැවිනඩ චිත්ඩත් 
මකත්සි්යනඩ අරමුණ  පමුණුවන ධ්ර්මය විත්ර්්ය යි ද ්ියනු කැහේ. 
දුබක විත්ර්්ය අපර ්  ය. එය  පර ්  වනඩහනඩ ඕන  ්මිනඩ විත්ර්් 
උපදවන ්කඩහි ය. ්කඩපනා ්ිරීම යයි ්ියනුහයඩ එහසඩ ්ිරීම  ය. එහත්්ඩ 
සිත් හනා පැමිණි ත්ැනඩවක  පැමිණ ීමම , හනා දත්ඩ හදඩ ැනන ග්ැනීම  
්රන උත්ඩසාහය  ්කඩපනා ්ිරීම ය” යි ්ියනු කැහේ. 

 
විචාකය 

විත්ර්්ය පැමිණි අරමුණ පිරිමදින සඩව,ාවය විකාරය නම් හ . 
හමහි අදහසඩ ්රන පිරිමැී ම අරමුහණහි ඇත්ිකඩහකන, අරමුහණහි 
පැත්ිහරන සඩව,ාවය ය. විත්ර්් බකහයනඩ අරමුණ  පැමිණියා වූ සිත් 
විකාරහයඩ බකහයනඩ එහි  පැත්ිහර්. සබා බකනඩනා්ඩ හමනඩ ්රයි. විත්ර්් 
විකාර හද්ිනඩ විත්ර්්ය ඖදාරි්ය. විකාරය සියුම් ය. එය අපර ්  ය. 
ඖදාරි් වූ විත්ර්්ය ර්ණඩ ාව්  පළමුහවනි ග්ැසීම හමනඩ ද, සියුම් වූ 
විකාරය පළමු ඇත්ි වූ ර්ණඩ ා නාදය අනුව පසු ව ඇහදන සියුම් හඬ 
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හමනඩ ද දත් යුත්ු යයි ්ියා ත්ිහේ. හම් උපමාහවනඩ විකාරය විත්ර්්ය  
පසුව ඇත්ි වනඩන්ඩ හසඩ හැහඟනඩන  පිළිවන. මකත්සි් හදහ්ඩ සැටි 
ැන්ඩීමම  හම් උපමාව ්ියා ඇත්ි මුත්ඩ ඒ හද් හපර පසු හනාීම 
ඒ්්ඩෂණහයහි ඇත්ි වන ධ්ර්ම හද්්ඩ සැටිය  හත්ඩරැම් ග්ත් යුත්ු ය. 

 
අිවමාක්ඛතය 

අරමුහණඩ සැටි විනිශඩකය ්ර ග්නඩන සඩව,ාවය අධිහමා්ඩඛ නම් 
හ . හම් මකත්සි්ය නිසා එහසඩ ද හමහසඩ ද ්ියා හදත්ුනඩ පැත්ඩත්්  
හනා හග්ාසඩ හරිය  හහෝ හ වා වැරදිය  හහෝ හ වා යම් ්ිසි එ්ඩ 
 ්ාරය්ිනඩ සිත්  අරමුණ ග්ත් හැ්ි වනඩහනඩ ය. හම් මකත්සි්ය නැත්ි 
නම්, සිත් හරිය  අරමුණ අකඩකා ග්ැනීම  හනා සමත්ඩ හවයි. හමයත්ඩ 
හත්ඩරැම් ග්ැනීම  දුෂඩ්ර අපර ්  මකත්සි්හය්ි. 
 
විිය 

් යුත්ඩහත්හි හනා පසු බසඩනා සඩව,ාවය, ප නඩ ග්ත්ඩ හදය සිදු 
වන ත්ුරැ ඉදිරිය  යන සඩව,ාවය ීමයයම නම් හ . ්ායි් ීමයයමය - 
මකත්සි් ීමයයමය ්ියා ීමයයම හද්්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. හමහි අදහසඩ ්රනුහයඩ 
මකත්සි් ීමයයමය ය. ශරීර ශ්ඩත්ිය  ්ායි් ීමයයමය යි ්ියනු කැහේ. එය 
මකත්සි් ධ්ර්මය්ඩ හනා හ . 

 
පීතිය 

සිත් පිනා යන සඩව,ාවය - මක්ඩ හමනඩ පරහබෝධ් වන, පිම්හබන 
සඩව,ාවය පීත්ි නම් හ . හමය ඉත්ා පර ්  සඩව,ාවය්ි. 

 
ඡන්දය 

ඒ ඒ හදඩවකඩ ්රනු ්ැමැත්ඩත්, ්ිරීහම් ඕන ්ම ඡනඩද නම් හ . 
හමය හකෝ,ය  මඳ්ඩ සමාන හසඩ හපහනන මකත්සි්හය්ි. එහහත්ඩ 
හකෝ,හයහි හමනඩ ඇහකන සඩව,ාවය්ඩ ඡන්දහයහි නැත්. ඡනඩදය 
ඇකීහමනඩ හත්ාර වූ ඕන ්හම්ි. අහනඩ් පර ්ාර ඡනඩද ඇත්ඩහත්ඩ ය. හකෝ, 
සහග්ත් සිත්ඩවක ඇත්ි වන ඡනඩදය හකෝ,ය  අනු්ෝක ය. හකෝ,ය  විරැදඩධ් 
සිත්ඩවක ඇත්ි වන ඡනඩදය හකෝ,ය  විරැදඩධ් ය. 
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සර්වචිත්ඩත් සාධ්ාරණ මකත්සි්යනඩ හමනඩ ස ම සිත්් ම 
හයහදනඩහනඩ නැත්ි ව, ්ුශකා්ුශක හක්්ි් හකෝහ්ෝත්ඩත්රාදි සැම 
ප්ඩෂවක  ම අයත්ඩ සිත්ඩවක සුදුසු පරිදි විසිරී හයහදන බැවිනඩ හම් 
මකත්සි් සය පර ්ීර්ණ් නම් හ . 

 
සවමචිත්ඩත් සාධ්ාරණ මකත්සි් සත් ය,  පර ්ීර්ණ් මකත්සි් 

සය ය යන හම් මකත්සි් හත්හළස, අ්ුශක රාශිය ය - හශෝ,න රාශිය 
ය යන රාශි හද්  අයත්ඩ මකත්සි්හයෝ හා හයහදන බැවිනඩ අනයසමාන 
නම් හ . 

 
4 ෙන පාලම 

අකුශල චචතසික තුදුස 
“වමෝහය, අහිිකය, අවනාත්තප්පය, උද්ධච්චචය, ව ෝභය, දිට්ිය, 

මානය, වදෝසය, ඉස්සාෙය, මච්චඡිය ය, කුක්කුච්චචය, ථීනය, මිද්ධය, 
විිකිච්චඡාෙ ය යි අ්ුශක මකත්සි් ත්ුදුහස්ි. 

 
වමෝහය 

අරමුහණහි සැබ  ත්ත්ඩත්ඩවය වසන සඩව,ාවය හමෝහ නම් හ . හමෝ 
හමෝහය ඇහසහි ඇත්ි ප කය්ඩ වැනිය යි ද, අඳුර්ඩ වැනිය යි ද ්ිය යුත්ු 
ය. හම් නිසා සත්ඩත්ඩවයන  දු් ම මිහිර්ඩ සැටිය , සැපය්ඩ සැටිය  
හපහනඩ. දු්ඩ ඇත්ි ීමහම් හහඩත්ුව වන ත්ණඩහාව සැපහයඩ හහඩත්ුව්ඩ හසඩ 
හපහනඩ. දු්ඩ නිීමම වූ සැබ  සැපය, නපුර්ඩ සැටිය  හපහනඩ. සැප කැබීහම් 
සැබ  මඟ දු්්ඩ සැටිය  හපහනඩ. එබැවිනඩ දු් හනා ැනනීම ය, දු්ඩ ඇත්ි 
ීමහම් හහඩත්ුව හනා ැනනීම ය, දු්ඩ නිීමම වූ සැබ  සැපය හනා ැනනීම ය, 
සැබ  සැපය  පැමිහණන මාර්ග්ය හනා ැනනීම ය යන හම්වා  හමෝහය 
යයි ්ියනු කැහේ. අවිදයාව යයි ්ියනුහයඩ ද හම් හමෝහය  ය. 

 
අහිිකය 

පාපය පිළි්ුකඩ හනා ්රන සඩව,ාවය අහිරි් නමි. හමය  පාපය  
කජ්වා හනා වන සඩව,ාවය යි ද ්ියනු කැහේ. 

 
අවනාත්තප්පය 
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පාපය  බිය හනා වන සඩව,ාවය අහනාත්ඩත්පඩපය නමි. අහිරි්ය 
අහනාත්ඩත්පඩපය යන හම් මකත්සි් හද් අ්ුශක ප්ඩෂහයහි මහ බක 
හද්්ි. 

 
උද්ධච්චචය 

සිත් සැහකන සඩව,ාවය,  රම්මණහයහි මැනවිනඩ හනා පිහි න 
සඩව,ාවය උදඩධ්ේක නමි. හමය සමාධිය  විරැදඩධ් සඩව,ාවහය්ි. 

 
ව ෝභය 

අරමුණ හහාඳ හදය්ඩ සැටිය  හග්න, එහි ඇහකන සඩව,ාවය 
හකෝ, නමි. එය අරමුණ  ඇලුම් ්රන සඩව,ාවය යි ද ්ිය යුත්ු ය. රාග්ය 
- හපරඩමය -  කය -  දරය -  ශාව - ඕන ්ම යන වකන වකිනඩ 
්ියැහවනඩහනඩ ද හකෝ,ය ම ය. 

 
දිට්ිය 

වරදවා ද්ින සඩව,ාවය, ්ාරණය වැරදි හකස ග්නඩනා සඩව,ාවය 
දිට්ි නම් හ . ඇත්ි හදය්ඩ නැත්ි සැටිය ත්ඩ, නැත්ි හදය්ඩ ඇත්ි සැටිය ත්ඩ, 
වූ හදය්ඩ හනා වූ හදය්ඩ සැටිය ත්ඩ, වන හදය්ඩ හනා වන හදය්ඩ 
සැටිය ත්ඩ, හහාඳ හදය නර් හදය හකස ත්ඩ, නර් හදය්ඩ හහාඳ හදය 
හකස ත්ඩ, හහාඳ විපා්ය්ඩ ඇත්ි හදය නර් විපා්ය්ඩ ඇත්ි හදය්ඩ 
හකස ත්ඩ, නර් විපා්ය්ඩ ඇත්ි වන හදය හහාඳ විපා්ය්ඩ ඇත්ි වන 
සැටිය ත්ඩ ද්ඩනා සඩව,ාවය වරදවා ද්ින සඩව,ාවය ය. දිට්ිය - සම්මා 
දිට්ි - මිේඡා දිට්ි ්ියා හද පරිදි හ . සම්මා දිට්ි යනු ්ාරණය ඇත්ි 
සැටිය  ද්ඩනා නුවණ ය. මිේඡා දිට්ි යනු වරදවා ද්ින සඩව,ාවය ය. 
හම් අ්ුශක මකත්සි්යනඩහි දිට්ි යන නාමහයනඩ ැන්ඩහවනඩහනඩ මිේඡා 
දිට්ිය ය. 

 
මානය 

මම හකෝ්හයහි එ්ඩත්රා උසසඩ හ්හන්ඩමිය යනාී නඩ ත්මාහග්ඩ 
ත්ත්ඩත්ඩවය ත්මා විසිනඩ ම මැන ග්නඩනා සඩව,ාවය මාන නම් හ . හසයය 
මානය - සදිස මානය - හීන මානය ්ියා මානය හත් වැද රැම් හ . ත්මා 
අනයයනඩ  ව ා උසසඩ ය ්ියා ඇත්ි වන මානය “හසයයමාන” නම් හ . 
ත්මා අනයයනඩ හා සමය ්ියා ඇත්ි වන මානය “සදිස මාන” නම් හ . 
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ත්මා අනයයනඩ  ව ා හීනය ්ියා ඇත්ි වන මානය “හීන මාන” නම් හ . 
හම් මානය උමත්ු ්ම්ඩ හමනඩ දත්යුත්ු යයි ්ියා ත්ිහේ. 

 
වදෝසය 

අරමුණ  විරැදඩධ් සඩව,ාවය හදෝසය ය. දඩහ ෂය යනු ද එය  
නහම්ි. එය සාමානයහයනඩ නපුරැ බව රළු බව ක්ඩෂණ හ්ා  ඇත්ිය්ි. 
එය ්ීප  ්ාරය්ිනඩ ඇත්ි හ . හ්රෝධ්ය - හ්ෝපය - ,ය - හනා සත්ු  
- පිළි්ුක - අපර සාදය යන නම් වකිනඩ ්ියැහවනඩහනඩ ද ඒ ඒ  ්ාරහයනඩ 
ඇත්ි වනඩනා වූ දඩහ ෂ ය ය. හශෝ්යත්ඩ දඩහ ෂය හා ඇත්ි වනඩන්ි. 

 
ඉස්සාෙ 

අනුනඩ හග්ඩ සැපය  - අනුනඩ හග්ඩ සම්පත්ඩත්ිය  විරැදඩධ් සඩව,ාවය 
ඉසඩසා නමි. ටර්ෂයා යනු ද එය  නහම්ි. 

 
මච්චඡිය 

ත්මා අයත්ඩ හදය්ඩ අනි්්  අයිත්ි ීමම හනා ඉවසනඩනා වූ ද, 
ත්මා අයත්ඩ හදය්ිනඩ අනි්්ු  පරහයෝවනය්ඩ ීමම හනා ඉවසනඩනා වූ ද, 
ත්මා හග්ඩ සම්පත්ඩත්ිය වැනි සම්පත්ඩත්ිය්ඩ අනි්්ු  කැබීම හනා 
ඉවසනඩනා වූ ද, ත්මාහග්ඩ සම්පත්ඩත්ිය හඟවනඩනා වූ ද සඩව,ාවය මේඡරිය 
නමි. මාත්ඩසයයම යනු ද එය  නහම්ි. 

 
( වාස මේඡරිය - ්ුකමේඡරිය - කා, මේඡරිය - වණඩණ මේඡරිය 

- ධ්ම්ම මේඡරිය යයි මේඡරිය පස්ඩ බව ධ්ම්මසගග්ණිහයඩ වදාරා ත්ිහේ.) 
 

කුක්කුච්චච 
්ළ ප  ්ම් ග්ැන හා හනා ්ළ පිනඩ ්ම් ග්ැනත්ඩ පසු ත්ැහවන 

සඩව,ාවය ්ු්ඩ්ුේක නම් හ . 
 

ථීනය හා මිද්ධය 
සිහත්හි දුබක බව, චිත්ඩත් හ ග්හයඩ හීන බව, සිහත්හි අකස බව 

ථීන නම් හ . මකත්සි්යනඩහග්ඩ දුබක බව, අකස බව මිදඩධ් නම් හ . ථීන 
මිදඩධ් ඇත්ි ීමහමනඩ සිත් හැ්ිහළඩ. ීමයයමය හීණ හ . සමහරවි  නිදිමත් ද 
ඇත්ි හ . 
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විිකිච්චඡාෙ 

අරමුණ පිළිබඳ වූ සැ්ය විශඩවාසය්ඩ නැත්ි බව විචි්ිේඡා නම් 
හ . හමය ශර දඩධ්ාව  හා ඥානය ත්ඩ විප්ඩෂ මකත්සි්හය්ි. හම් අ්ුශක 
්ථාහවහි විචි්ිේඡා යනුහවනඩ අදහසඩ ්රනඩහනඩ සාමානයහයනඩ සියලු ම 
්ුශකයනඩ ත්ඩ, විහශඩෂහයඩ ධ්යානාදි උසසඩ ධ්ර්මවක ත්ඩ බාධ්් වූ සැ්හයෝ 
ය. හනා දනඩනා හදඩවකඩ පිළිබඳ ව, එහසඩ ද, හමහසඩ ද ්ියා ්ාහ ත්ඩ සැ් 
ඇත්ි හ . එය හම් විචි්ිේඡා මකත්සි්ය හනාහ . අ්ුශක විචි්ිේඡා 
වනඩහනඩ බුදුනඩ ග්ැන සැ් ්ිරීම්, දහම් ග්ැන සැ් ්ිරීම්  දිය ය.  

 
5 ෙන පාලම 

ඡශෝභන සාධාරණ චචතසික  
එකුන්වවිස්ස 

සද්ධා, සති, හිි, ඔත්තප්ප, අව ෝභ, අවදෝස, තතර මේඣත්තතා, 
කායපස්සද්ි , ිත්තපස්සද්ි, කාය හුතා, ිත්ත හුතා, කායමුදුතා, 
ිත්තමුදුතා, කායකමමඤ්ඤතා, ිත්තකමමඤ්ඤතා, කායපාගුඤ්ඤතා, 
ිත්තපාගුඤ්ඤතා, කායුේජුකතා, ිත්තුේජුකතා යන හම් මකත්සි් 
එ්ුනඩවිසඩස හශෝ,න සාධ්ාරණ මකත්සි්හයෝ ය. 

 
සද්ධා 

බුදඩධ්ාී නඩ ම්රහි විශඩවාසය, බුදඩධ් ග්ුණාදිය පිළිග්නඩනා සඩව,ාවය 
සදඩධ්ා නම් හ . එය  ශර දඩධ්ාව යයි ද ්ියනු කැහේ. “පැහැී මය” යි ද 
්ියනු කැහේ. හම් ශර දඩධ්ාව ්ුසකඩ ්ිරීහම් ී  මහා බකහය්ි. එය ්ුසකයනඩ 
ග්නඩනා සඩව,ාවහයනඩ අත්්ඩ වැනිය යි ද, සියලු සම්පත්ඩ කබා ී ම් වශහයනඩ 
ධ්නය්ඩ වැනිය යි ද, සියලු ්ුශකයනඩ  මුකඩ වන බැවිනඩ බීවය්ඩ වැනිය 
යි ද ්ියා ත්ිහේ. 

 
සති 

සිහිය සත්ි නම් හ . අ්ුශක ප්ඩෂහයහි ම ග්මනඩ ්ිරීම - පැවත්ීම 
සත්ඩත්ඩවයා හග්ඩ සිහත්හි සඩව,ාවය ය. හම් මකත්සි්හයනඩ සත්ඩත්ඩවයා හග්ඩ 
සිත්  අ්ුශක ප්ඩෂහයහි ම ග්මනඩ ්රනඩන  හනා ී , ්ුශක ප්ඩෂහයහි 
පිහි ුීමම සිදු ්රනු කැහේ. 
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හිි - ඔත්තප්ප 

පාපය පිළි්ුකඩ ්රන පාපය  කජ්වා වන සඩව,ාවය හිරි නම් හ . 
පව  බිය වන සඩව,ාවය සත්ඩත්පඩප නම් හ . සත්ඩපුරැෂහයෝ හම් හිරි - 
සත්පඩ හද් නිසා පවිනඩ වැළ්ී මනා හ්ා  හැසිහරත්ි. 

 
අව ෝභ 

අරමුහණහි හනා ඇහකන සඩව,ාවය අහකෝ, නම් හ . 
අහකෝ,හයනඩ යු්ඩත් වන සිත්, හනළුම් පහත්හි දිය හමනඩ හනා ඇකී 
අරමුහණහි පවත්ී. අහකෝ,ය හකෝ,ය  විරැදඩධ් සඩව,ාවය්ි.  

 
අවදෝස 

අහදෝස යනු මමත්රිය ය. එය දඩහ ෂය  විරැදඩධ් සඩව,ාවය ය.  
 

තතර මේඣත්තතා 
එ්  බැඳී උපදනා චිත්ඩත් - මකත්සි්යනඩ හග්ඩ හ ග්යනඩ අ ු වැි 

වනඩන  හනා ී , සමව පවත්ඩවන සඩව,ාවය “ත්ත්ර මජ්ඣත්ඩත්ත්ා” නම් හ .  
 

කායපස්සද්ි  - ිත්තපස්සද්ි 
්ායපසඩසදඩධි යන හමහි “්ාය” යයි ්ියනුහයඩ මකත්සි්යනඩ  

ය. චිත්ඩත්පසඩසදඩධි යන හමහි “චිත්ඩත්ය” යි ්ියනුහයඩ හශෝ,න චිත්ඩත්ය  ය. 
මකත්සි්යනඩහග්ඩ සනඩසුනඩ බව “්ායපසඩසදඩධි” නම් හ . චිත්ඩත්යා හග්ඩ 
සනඩසුනඩ බව “චිත්ඩත්පසඩසදඩධි” නම්  . හම් ධ්ර්ම හද් චිත්ඩත්-
මකත්සි්යනඩ හනා සනඩසුනඩ ්රන ඖදඩධ්ත්යාදි ්ඩහකඩශයනඩ  විප්ඩෂ 
ධ්ර්ම හද්්ි. 

 
කාය හුතා - ිත්ත හුතා 

මකත්සි්යනඩහග්ඩ සැහැකඩලු බව “්ායකහුත්ා” නම් හ . සිහත්හි 
සැහැකඩලු බව “චිත්ඩත්කහුත්ා” නම් හ . හම් මකත්සි් හද් හරෝග්ිය්ුහග්ඩ 
ශරීරය හමනඩ චිත්ඩත් මකත්සි් බර බව  පැමිණීමහමනඩ දුබක ්රන, 
ථීන-මිදඩධ්ාී නඩ  විරැදඩධ් ධ්ර්ම හද්්ි. 

 
කායමුදුතා - ිත්තමුදුතා 
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මකත්සි්යනඩ හග්ඩ හමාහළා්ඩ බව “්ායමුදුත්ා” නම් හ . සිහත්හි 
හමාහළා්ඩ බව “චිත්ඩත්මුදුත්ා” නම් හ . හම් මකත්සි් හද් චිත්ඩත් 
මකත්සි්යනඩ ත්ද බව  - දළදඬු බව  පත්ඩ ්රන, දෘෂඩටි - මානාදි 
්ඩහකඩශයනඩ  විරැදඩධ් ධ්ර්ම හද්්ි.  

 
කායකමමඤ්ඤතා - ිත්ත කමමඤ්ඤතා 

මකත්සි්යනඩ හග්ඩ ්ර්මණය ,ාවය “්ාය්ම්මඤඩඤත්ා” නම් 
හ . සිහත්හි ්ර්මණය ,ාවය “චිත්ඩත් ්ම්මඤඩඤත්ා” නම් හ . 
්ර්මණයත්ාව යනු ඕන  ම සියුම් ්ර්මානඩත්ය් , රත්ඩරනඩ සහරාත්ඩත්ු 
හදනඩනා්ඩ හමනඩ ්ුශක ්රියාව  සහරාත්ඩත්ු හදන බව ය. හම් මකත්සි් 
හද් චිත්ඩත් - මකත්සි්යනඩ ්රියාව  අහයෝග්ය ්රන ්ඩහකඩශයනඩ  
පර ත්ිප්ඩෂය ය.  

 
කායපාගුඤ්ඤතා - ිත්තපාගුඤ්ඤතා 

මකත්සි්යනඩ හග්ඩ ඒ ඒ ්රියා විෂයහයහි හුරැ බව 
“්ායපාග්ුඤඩඤත්ා” නම් හ . සිහත්හි හුරැ  බව “චිත්ඩත් පාග්ුඤඩඤත්ා” 
නම් හ . හම් මකත්සි් හද් චිත්ඩත් මකත්සි්යනඩ ග්ිකනඩ බව  
පමුණුවන, දුබක බව  පමුණුවන අශර දඩධ්ාදි ්ඩහකඩශයනඩ  විප්ඩෂ ය.  

 
කායුේජුකතා - ිත්තුේජුකතා 

මකත්සි්යනඩහග්ඩ සෘවු බව (ඇද නැත්ි බව) “්ායුජ්වු්ත්ා” නම් 
හ . සිත්ඩහි සෘවු බව චිත්ඩත්ුජ්වු්ත්ා නම් හ . හම් ධ්ර්ම හද් මායා - 
සාහඨයයාදිය  විප්ඩෂ ය. 

 
හම් මකත්සි් දහනවය විහශඩෂය්ඩ නැත්ි ව සියලු ම හශෝ,න 

සිත්ඩවක හයහදන බැවිනඩ හසෝ,න සාධ්ාරණ නම් හවත්ි.  
 

6 ෙන පාලම 

අසාධාරණ ඡශෝභන චචතසික සය 
සමමා ොචා, සමමා කමමන්ත, සමමා ආජීෙ යන හම් 

මකත්සි්හයෝ ත්ිහදන විරත්ි නම් හවත්ි. 
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හබාරැ ්ීම - හ්ඩකාම් ්ීම - ඵරැෂ වකන ්ීම නිෂඩඵක වකන ්ීම 
යන ්ටිනඩ සිදුවන ප  ්ම් සත්රිනඩ වළ්ඩනා සඩව,ාවය, සම්මා වාකා” 
නම් හ . 

 
සත්ුනඩ මැරීම - හසාර්ම් ්ිරීම - පරදාර හසඩවනය යන ්යිනඩ 

සිදුවන ප  ්ම් ත්ුහනනඩ වළ්ඩනා සඩව,ාවය “සම්මා ්ම්මනඩත්” නමි. 
 
්යිනඩ හා වකනහයනඩ ්රන ප  ්ම් දිවි පැවැත්ඩීමහම් උපාය්ඩ 

වශහයනඩ ද හ්හරත්ි. අනඩ ්රැණු සඳහා ද හ්හරත්ි. දිවි පැවැත්ඩීමම 
සඳහා ්රන ්ාය වාග්ඩ දුශඩකරිත්වකිනඩ වළ්ඩනා සඩව,ාවය “සම්මා  ජීව” 
නමි. 

 
හම් මකත්සි් ත්ුන ්රණ හ්ා  හග්න ප  ්ම්වකිනඩ වළ්ඩනා 

බැවිනඩ ඒ මකත්සි්හයෝ විකති නම් හවත්ි. 
 
කකුණ ා-මුදිතා යන හම් මකත්සි් හද් අපර මාණ ය නම් හ . 
 
ත්මා  දු්ඩ ඇත්ි හවනාව  හනා ්ැමත්ි වනඩනා්ඩ හමනඩ ම, අනුනඩ 

දු්ඩ ීමමත්ඩ හනා ්ැමත්ි වන, අනුනඩ දු්ිනඩ මුදවනු ්ැමත්ි සඩව,ාවය 
“්රැණා” නම් හ . 

 
ත්මා  යම් සම්පත්්ඩ කැබුණ හහාත්ඩ ඒ ග්ැන සත්ු ු වනඩනා්ඩ 

හමනඩ, අනුනඩහග්ඩ සම්පත්ඩ ග්ැන සත්ු ු වනඩනා වූ සඩව,ාවය ‘මුදිත්ා’ නම් 
හ . 

 
අපර මාණ සත්ඩත්ඩවයනඩ ග්ැන පවත්ඩවන බැවිනඩ හම් හද් අපර මාණය 

නම් හ . 
 
සිත්ිනඩ ැනන ග්නඩනවා  ව ා හහාඳිනඩ, ව ා පිරිසිදු හකස - ව ා 

ග්ැඹුරැ හකස අරමුණු ද්ඩනා සඩව,ාවය පර ඥා චචතසිකයය. එය  
“අහමෝහය” යි ද, “විදයාව” යයි ද ්ියනු කැහේ. 
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හශෝ,න සාධ්ාරණ මකත්සි් දහනවය ය, විරත්ි ත්ුන ය, 
අපර මාණය හද් ය, පර ඥා මකත්සි්ය ය යන හම් මකත්සි් විසිපහ  
“හශෝ,න මකත්සි්” ය යි ්ියනු කැහේ. 

 
විවශ්ෂ කකුණ ු 

සම්පත්ඩත් විරත්ිය, සමාදාන විරත්ිය, සමුේහේද විරත්ිය ්ියා එ්ඩ 
එ්ඩ විරත්ි මකත්සි්යනඩ ත්ුනඩ  ්ාර හ . ප  ්ම්ඩ ්රනඩන  සිදු වන 
අවසඩථාව්ඩ පැමිණි ්කඩහි, ්කිනඩ සි් පද සමාදනඩ ීමම්ඩ නැත්ි ව ම හහෝ 
සි් - පද සමාදනඩ ීම ත්ුබුණත්ඩ ඒවා ග්ැන අහපඩ්ඩෂාව්ඩ හනා හ්ා , 
පාපහයහි හදෝෂය පමණ්ඩ සක්ා, පවිනඩ වළ්ිනඩනහු  ඇත්ි වන විරත්ිය 
“සම්පත්ඩත් විරත්ි” නම් හ . සි් - පද සමාදනඩ ීමම් වශහයනඩ ද, සමාදනඩ 
වූ සි් - පද ැක්ීම් වශහයනඩ ද ඇත්ි වන විරත්ිය “සමාදන විරත්ි” නම් 
හ . හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග් චිත්ඩත්ය හා උපදනා විරත්ීහු “සමුේහේද විරත්ි” 
නම් හවත්ි. 

 
මමත්රී - ්රැණා - මුදිත්ා - උහපඩ්ඩෂා යයි අපර මාණය සත්හර්ි. 

හම් හශෝ,න මකත්සි්වක ී  අපර මාණය නාමහයනඩ මකත්සි් හද්්ඩ 
පමණ්ඩ ද්ඩවා ඇත්ඩහත්ඩ ත්ත්ර මජ්ඣත්ඩත්ත්ා නාමහයනඩ උහපඩ්ඩෂාවත්ඩ, 
අහදෝස නාමහයනඩ මමත්රියත්ඩ හශෝ,න සාධ්ාරණ මකත්සි්යනඩ  
ඇත්ුළත්ඩ ව ්ියැවුණු බැවිනි. 

 

වමො කටපාලම කක ගන්න. 
 
“ඵසඩස හ දනා සඤඩා හේත්නා ඒ්ග්ඩග්ත්ා ජීවිත්ිනඩද්රිය 

මනසි්ාරය” යි සර්ව චිත්ඩත් සාධ්ාරණ මකත්සි් සහත්්ි. 
 
“විත්්ඩ් විකාර අධිහමා්ඩඛ විරිය පීත්ි ඡනඩද ය” යි පර ්ීර්ණ් 

මකත්සි් සහය්ි. 
 
“හමෝහ අහිරි් අහනාත්ඩත්පඩප උදඩධ්ේක හකෝ, දිට්ි මාන හදෝස 

ඉසඩසා මේඡරිය ්ු්ඩ්ුේක ිකන මිදඩධ් විචි්ිේඡා ය” යි අ්ුශක මකත්සි් 
ත්ුදුහස්ි. 



 ප ුන හවත් 75 

 
“සදඩධ්ා සත්ි හිරි සත්ඩත්පඩප අහකෝ, අහදෝස ත්ත්ර මජ්ඣත්ඩත්ත්ා 

්ායපසඩසදඩධි චිත්ඩත්පසඩසදඩධි ්ායකහුත්ා චිත්ඩත්කහුත්ා ්ායමුදුත්ා 
චිත්ඩත්මුදුත්ා ්ාය්ම්මඤඩඤත්ා චිත්ඩත්්ම්මඤඩඤත්ා ්ායපාග්ුඤඩඤත්ා 
චිත්ඩත්පාග්ුඤඩඤත්ා ්ායුජ්වු්ත්ා චිත්ඩත්ුජ්වු්ත්ා” යි හසෝ,න සාධ්ාරණ 
මකත්සි් එ්ුනඩවිසඩහස්ි. 

 
“සම්මා වාකා, සම්මා ්ම්මනඩත්, සම්මා  ජීවය” යි විරත්ි ත්ුහන්ි. 
 
“්රැණා, මුදිත්ාය” යි අපර මාණය හද්්ි. “පර ඥා” මකත්සි්යත්ඩ 

සමග් හම් මකත්සි් පසඩ විසඩස හශෝ,න මකත්සි්හයෝ ය. 
 
අනයසමාන දහත්ුන ය, අ්ුශක දාහත්ර ය, හසෝ,න විසිපසය යි 

මකත්සි් පනසඩ හද්්ි. 
 

7 ෙන පාලම 

අනයසමාන චචතසික සම්ප්ප්රඡයෝගය 
මකත්සි් සම්පරහයෝග්ය පහසුහවනඩ හත්ඩරැම් ග්ත් හැ්ි ීමම , 

ධ්යාන හ,ඩදහයනඩ හා හ දනා හ,ඩදහයනඩ සිත්ඩ හබදන හැටි, නැවත්ත්ඩ සිහි 
්ර ග්ත් යුත්ු ය. අහහඩත්ු් අ්ුශක විපා්වක ක්ඩඛු විඤඩාණාදි වශහයනඩ 
විඤඩාණ නාමහයනඩ ්ියැවුණු සිත්ඩ පස්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ  ය. ්ුශක විපා්වක 
ද  පස්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ සිත්ඩ දශය  ද්විපඤ්ච විඥාන යන නාමය වයවහාර 
්රන බව ද මත්් ත්බා ග්ත් යුත්ු ය. 

 
හදපනසඩ මකත්සි්යනඩ අත්ුහරනඩ, සර්ව චිත්ඩත් සාධ්ාරණ 

මකත්සි් සත් විහශඩෂය්ඩ නැත්ි ව, සියලු ම සිත්ඩ හා සම්පරහයෝග් වන 
බව දත් යුත්ු ය. පර ්ීර්ණ් මකත්සි්යනඩ අත්ුහරනඩ විතර්කය දඩවිපඤඩක 
විඤඩාණ දශය හැර, ඉත්ිරි ්ාමාවකර සිත්ඩ සත්ළිසඩ සත්රය, පර ථම ධ්යාන 
සිත්ඩ එහ්ාහළාසය යන සිත්ඩ පනසඩ පහසහි හයහදඩ. ඉත්ිරි සිත්ඩ සැ  සහයහි 
හනා හයහදඩ. 
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විචාකය විත්ර්්ය හයහදන සිත්ඩ පනසඩපස ය, දඩවිත්ීය ධ්යාන සිත්ඩ 
එහ්ාහළාසය යන සිත්ඩ සැ  සහයහි හයහදඩ. ඉත්ිරි සිත්ඩ පනසඩ පහසහි 
හනා හයහදඩ. 

 
අිවමෝක්ෂය දඩවිපඤඩකවිඤඩාණහයෝය, විචි්ිේඡා සහග්ත් සිත්ය 

යන සිත්ඩ එහ්ාහළාස හැර, ඉත්ිරි සිත්ඩ සැත්ඩත්  අහ හි හයහදඩ. හනා 
හයහදන සිත්ඩ එහ්ාහළාහස්ි. 

 
ීයයමය පඤඩකදඩවාරාවජ්වනය, දඩවිපඤඩකවිඤඩාණහයෝ ය. 

සම්පටිදඩධ්න හද් ය, සනඩත්ීරණ ත්ුන ය යන සිත්ඩ දහසය හැර, ඉත්ිරි සිත්ඩ 
හැත්ඩත්  ත්ුහනහි හයහදඩ. සිත්ඩ දහසය් හනා හයහදඩ.  

 
පරීතිය හදෝමනසඩස සහග්ත්ඩ සිත්ඩ හද් ය, උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත්ඩ 

පනසඩ පහය, ්ාය විඤඩාණ හද්ය, කත්ුර්ථ ධ්යාන සිත්ඩ එහ්ාහළාසය 
යන සිත්ඩ සැත්ඩත් ව හැර ඉත්ිරිසිත්ඩ පනසඩ එහ්හි හයහදඩ. හනා හයහදන 
සිත්ඩ සැත්ඩත් ව්ි. 

 
ඡන්දය අහහඩත්ු් දහ අ  ය, හමෝහ මූක හද් ය යන සිත්ඩ විසඩස 

හැර, ඉත්ිරි සිත්ඩ හැර නවහයහි හයහදඩ. හනා හයහදන සිත්ඩ විසඩහස්ි. 
 

විවශ්ෂ කකුණ ු: 
ර පාදි  රම්මණයනඩ ක්ඩෂුරාදි වසඩත්ෝනඩහි ග්ැමතහම් හහඩත්ුහවනඩ 

උපදනා දඩවිපඤඩක විඤඩාණයනඩ , අරමුණ  ය ම  විත්ර්්හයඩ 
උප්ාරය්ඩ වුවමනා නැත්. එබැවිනඩ ඒ සිත්ඩවක විත්ර්්ය හනා හයහදඩ. 
විත්ර්්ය නැත්ි ව අරමුණ  යා හැ්ි වන පරිදි ,ාවනාහවනඩ දියුණු ්ර 
ඇත්ි බැවිනඩ දඩවිත්ීය ධ්යානාදි සිත්ඩවක ත්ඩ විත්ර්්ය වුවමනා නැත්. 

 
දඩවිපඤඩක විඤඩාණයනඩ දුර්වක සිත්ඩ හ්ා ස්ඩ බැවිනඩ ඒවාහයඩ 

පර ්ීර්ණ් මකත්සි් එ්්ුදු හනා හයහදඩ. දඩවිත්ීය ධ්යානාදි සිත්ඩවක 
විත්ර්්ය හනා හයහදනඩහනඩ ද ,ාවනා බකහයනඩ පර හාණය ්රන කද 
බැවිනි. 
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අධිහමෝ්ඩෂය විනිශඩකය ්රන සඩව,ාවය ඇත්ි මකත්සි්ය්ඩ 
බැවිනඩ විචි්ිේකා සහග්ත් සිහත්හි හනා හයහදඩ. පඤඩකදඩවාරාවජ්වනාදි 
සිත්ඩවක විරිය මකත්සි්ය හනා හයහදනඩහනඩ ද ඒ සිත්ඩ දුබක බැවිනි. 

 
හදෝමනසඩස - උහපඩ්ඩඛා හ දනා, පරීත්ිය  ප හැණි බැවිනඩ 

හදෝමනසඩස - උහපඩ්ඩඛා සහග්ත් සිත්ඩවක පරීත්ිය හනා හයහදඩ. ්ාය 
විඤඩාණය සුඛ සහග්ත් වුව ද දුබක බැවිනඩ එහි පරීත්ිය හනා හයහදඩ. 
හසෝමනසඩස සහග්ත් වූ කත්ුර්ථ ධ්යාන චිත්ඩත්හයහි ,ාවනා බකහයනඩ 
පර හීණ බැවිනඩ පරීත්ිය නූපී . අහහඩත්ු් සිත්ඩ හා හමෝහ මූක සිත්ඩ යම් ්ිසිව්ඩ 
සිදු ්ිරීහම් ්ැමැත්ඩහත්නඩ හත්ාර, දුබක සිත්ඩ හ්ා ස්ඩ බැවිනඩ ඒවාහයඩ 
ඡනඩදය හනා හයහදඩ. 

 
සිත්ඩවක හයහදන මකත්සි් ග්ණනඩ හසීමහම් ී  නිත්ර ම 

පැ හකනඩහනඩ හම් පර ්ීර්ණ් මකත්සි් සය ය. එබැවිනඩ ඒ 
මකත්සි්යනඩ හග්ඩ සම්පරහයෝග්ය හහාඳිනඩ පර ග්ුණ ්ර ග්ත් යුත්ු ය. 
පර ්ීර්ණ් මකත්සි් එ්්ුදු හනා හයහදන සිත්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ 
පඤඩකවිඤඩාණ සිත්ඩ දශය පමණ්ි. හකෝ, මූක හසෝමනසඩස සහග්ත් සත්ර 
ය. ්ාමාවකර හශෝ,න හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ හදාහළාස ය, පර ථම ධ්යාන 
සිත්ඩ එහ්ාහළාස ය යන හම් සිත්ඩ විසි සහත්හි පර ්ීර්ණ් මකත්සි් 
සියකඩක හයහදඩ. ඉත්ිරි සිත්ඩවක සුදුසු පරිදි හයහදඩ. සියලු ම සිත්ඩවක හයහදන 
බැවිනඩ සර්වචිත්ඩත් සාධ්ාරණ මකත්සි් ග්ැන අමුත්ුහවනඩ හසායනඩන 
හදය්ඩ නැත්. හසෝමනසඩස සහග්ත් දෘෂඩටි සම්පර යු්ඩත් අසාසඩ්ාරි් සිහත්ඩ 
ප නඩ සිත්ඩ එ් සිය විසි එහ්ඩ ම හයහදන පර ්ීර්ණ් මකත්සි් හසායනු. 
ඉ්ඩමනිනඩ ්ියහැ්ි වන හත්්ඩ එය පර ග්ුණ ්රනු. 

 
පර ශ්න 

 
1. විත්ර්්ය හයහදන සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ද? හනා හයහදන සිත්ඩ 

හ්ාහත්්ඩ ද? විකාරාදිය ග්ැනත්ඩ එහසඩ හසායනු. 
2. හදපසඩ විඤඩාණයනඩහි විත්ර්්ය හනා හයහදනඩහනඩ ්ුම්ඩ නිසා 

ද? 
3. විකාරය ත්ෘත්ීය ධ්යානාදිහයහි හනා හයහදනඩහනඩ ්ුම්ඩ නිසා ද? 
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4. පරීත්ිය හසෝමනසඩස සහග්ත් වූ කත්ුර්ථ ධ්යාන සිත්ඩ වක 
හනාහයහදනඩහනඩ ්ුම්ඩ නිසා ද? 

5. පර ්ීර්ණ් මකත්සි් හනා හයහදන සිත්ඩ ්වරහු ද? 
6. පර ්ීර්ණ් මකත්සි් සියකඩකම හයහදන සිත්ඩ ්වරහු ද? 
7. හදෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩවක හයහදන පර ්ීර්ණ් මකත්සි් 

්වරහු ද? 
8. විචි්ිේඡා සහග්ත් සිහත්ඩ හයහදන පර ්ීර්ණ් මකත්සි් ්වරහු 

ද? 
 

8 ෙන පාලම 

අකුශල චචතසික සම්ප්ප්රඡයෝගය 
අ්ුශක මකත්සි්යනඩ අත්ුහරනඩ වමෝහ - අහිි ක - අවනාත්තප්ප 

- උද්ධච්චච යන මකත්සි්හයෝ සත්ර හදන අ්ුශක සාධ්ාරණහයෝ ය. ඒ 
සත්රත්ඩ හවනස්ඩ නැත්ිව අ්ුශකඩ සිත්ඩ සියකඩහකහි ම හයහදඩ. 

 
ව ෝභය හකෝ, මූක සිත්ඩ අහ හි හයහදඩ. දිට්ිය දිට්ි සම්පයුත්ඩත් 

සිත්ඩ සත්හරහි හයහදඩ. මානය දිට්ි විපඩපයුත්ඩත් සිත්ඩ සත්හරහි සමහරවි  
හයහදඩ. 

 
වදෝස - ඉස්සා - මච්චඡිය - කුක්කුච්චච යන සත්ර දඩහ ෂ මූක සිත්ඩ 

හද්ඩහි හයහදඩ. එයිනඩ ඉසඩසා - මේඡරිය - ්ු්ඩ්ුේක - මකත්සි් ත්ුන 
හයහදනඩහනඩ සමහර අවසඩථාවක ය. 

 
ථීන - මිද්ධ හද් සසාඛාරි් සිත්ඩ පහසහි හයහදඩ. ඒවා 

හයහදනඩහනඩ ද සමහර අවසඩථාව් ය. “විිකිච්චඡාෙ” විචි්ිේඡා සහග්ත් 
සිහත්හි පමණ්ඩ හයහදඩ. 

 
අ්ුශක සිත්ඩ සියකඩහකහි ම හයහදන මකත්සි් සත්හර්ි. හකෝ, 

මූක සිත්ඩවක පමණ්ඩ හයහදන මකත්සි් ත්ුන්ි. දඩහ ෂ මූක සිත්ඩවක 
පමණ්ඩ හයහදන මකත්සි් සත්හර්ි. අ්ුශක සසගඛාරි් සිත්ඩවක ම 
හයහදන මකත්සි් හද්්ි. විචි්ිේඡා සහග්ත් සිත්ඩහි පමණ්ඩ හයහදන 
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මකත්සි් එ්්ි. පිළිහවළිනඩ අ්ුසකඩ සිත්ඩ හදාහළාහසහි හයහදන අ්ුශක 
මකත්සි් හසායනු. 

 
විවශ්ෂ කකුණ ු 

අ්ුශකයනඩ හග්ඩ හදාසඩ ද්ඩනා නුවණ ඇහත්ාත්ඩ අ්ුසකඩ සිකඩ නූපී . 
එහසඩ ම අ්ුශකය පිළි්ුකඩ ්රන හිරිය හා එය  බිය වන සත්ඩත්පඩපය ඇත්ි 
්කඩහි අ්ුසකඩ සිත්ඩ නූපී . ්ුශක ධ්ර්ම විෂයහයහි සිත් පිහි ා ඇත්ි ්කඩහි 
ද අ්ුසකඩ සිත්ඩ නූපී . ස ම අ්ුසක සිත්්ඩ ම ඇත්ි ීමම  එහි  ී නවය 
වසන හමෝහයත්ඩ, එය  කජ්වා හනාවන අහිරි්යත්ඩ, බිය හනා වන 
අහනාත්ඩත්පඩපයත්ඩ සැහකන උදඩධ්ේකයත්ඩ ත්ිබිය යුත්ු ය. එබැවිනඩ හමෝහ - 
අහිරි් - අහනාත්ඩත්පඩප - උදඩධ්ේක යන සත්ර සියලු ම අ්ුසකඩ සිත්ඩවක 
හයහදන බව ්ියනු කැහේ. 

 
“පඤඩකසඩ්නඩධ්ය  ත්ඩමය්ඩ ය, නිත්ය හදය්ඩ ය” යනාී නඩ ග්නඩනා 

දෘෂඩටිය ඇත්ි වනඩහනඩත්ඩ, ත්මා උසසඩ ය යනාී නඩ ග්නඩනා මානය ඇත්ි 
වනඩහනඩත්ඩ, පඤඩකසඩ්නඩධ්ය හ්හරහි ඇකඩම වූ හකෝ,යත්ඩ සමග් ම ය. 
එබැවිනඩ දෘෂඩටි,  මාන මකත්සි් හද් හකෝ, මූක සිත්ඩවක මිස අනි්ඩ 
සිත්් ඇත්ි හනාහ . නිත්යාදි වශහයනඩ ග්ැනීම ය, උසසඩය යනාී නඩ 
ග්ැනීමය යන හම් හද් එ්ිහන්  හවනසඩ බැවිනඩ ්ිසි ්හක් එ්ඩ 
සිත්් එ්වර ඇත්ි හනා හ . දෘෂඩටි සම්පර යු්ඩත් සිත්ඩවක මානය හනා 
හයහදනඩහනඩ එහහයිනි. 

 
මාත්ඩසයයමය ත්මාහග්ඩ වසඩත්ෝනඩහි ඇහකන හකෝ,ය නිසා 

හ ග්නඩන්ි. එහහත්ඩ එය ත්මාහග්ඩ වසඩත්ුව අනුනඩ  සාධ්ාරණ ීමම හනා 
ඉවසීම් වශහයනඩ ඇත්ි වනඩන්ඩ බැවිනඩ දඩහ ෂය සමග් මිස හකෝ,ය සමග් 
ඇත්ි හනා හ . මේඡරිය ය දඩහ ෂ මූක චිත්ඩත්හයහි ම ඇත්ි වන බව ්ියන 
කදඩහදඩ එහහයිනි. 

 
සිත් දුබක ්රන - වැ   අහයෝග්ය ්රන ථීනමිදඩධ් මකත්සි් 

හද් දුබක වූ සසගඛාරි් සිත්ඩවක ම හයහදඩ. ඒවා සසගඛාරි් සිත්ඩවක 
හයහදනඩහනඩ ද සමහර අවසඩථාව් පමහණ්ි. සැම ්කඩහි හනා හයහදඩ. 

 
පර ශ්න 
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1.  අ්ුසකඩ සිකඩ සියකඩහකහි හයහදන මකත්සි් ්වරහු ද? 
2. හකෝ, මූක සිත්ඩවක පමණ්ඩ හයහදන මකත්සිත් ්වරහු ද? 
3. දඩහ ෂ මූකහයහි පමණ්ඩ හයහදන මකත්සි් ්වරහු ද? 
4. හකෝ, මූක පළමු වන සිත් හා හයහදන අ්ුශක මකත්සි් ්වරහු 

ද? 
5. හදවන සිත් හා හයහදන අ්ුශක මකත්සි් ්වරහු ද? 
6. දඩහ ෂ මූක පළමු වන සිහත්හි හයහදන අ්ුශක මකත්සි් ්වරහු 

ද? 
7. විචි්ිේඡා සහග්ත් සිහත්හි හයහදන අ්ුශක මකත්සි් ්වරහු ද? 
 

9 ෙන පාලම 

ඡශෝභන චචතසික සම්ප්ප්රඡයෝගය 
හශෝ,න මකත්සි්යනඩ අත්ුහරනඩ හශෝ,න සාධ්ාරණ මකත්සි් 

දහනවය: හ්ටි ්ර මහයනඩ පනසඩ නවය්ඩ වූද, විසඩත්ාර ්ර මහයනඩ අනූ 
එ්්ඩ වූ ද සියලු ම හශෝ,න සිත්ඩවක හවනස්ඩ නැත්ි ව හයහදඩ. 

 
විරත්ි මකත්සි් ත්ුන හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩවක සැම ්කඩහි ම එ්  

ම හයහදඩ. හක්්ි් සිත්ඩවකිනඩ ්ාමාවකර ්ුසකඩ සිත්ඩ අහ හි සමහර 
අවසඩථාවකී  හවන හවන ම හයහදඩ. ්ාමාවකර ්ුශකහයහි එ් වර්  
හයහදනඩහනඩ විරත්ිවකිනඩ එ්ඩ මකත්සි්ය්ඩ පමහණ්ි. 

 
අපර මාණය මකත්සි් හද් පර ථම - දඩවිත්ීය - ත්ෘත්ීය - කත්ුර්ථ 

ධ්යාන ර පාවකර සිත්ඩ හදාහළාස ය, ්ාමාවකර ්ුසකඩ අ  ය, සහහඩත්ු් 
්ාමාවකර ්රියා අ  ය යන සිත්ඩ විසි අහ හි සමහර අවසඩථාවක ී  හවනඩ 
වශහයනඩ හයහදඩ. ්රැණා - මුදිත්ා හද් එ්ඩ සිත්් එ්වර්  හනා 
හයහදඩ. “හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩවක මිස උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත්ඩවක 
්රැණා - මුදිත්ා හනා හයහදත්ි ය” යන  කායයම මත්ය්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. 
ඒ මත්හයඩ සැටිය  ්රැණා - මුදිත්ා හයහදන සිත්ඩ විසඩහස්ි. 

 



 ප ුන හවත් 81 

පර ඥා මකත්සි්ය ඥාන සම්පර යු්ඩත් ්ාමාවකර සිත්ඩ හදාහළාස ය, 
ර පාවකර සිත්ඩ පසහළාස ය, අර පාවකර සිත්ඩ හදාහළාස ය, හකෝහ්ෝත්ඩත්ර 
සිත්ඩ අ  ය යන සිත්ඩ සත්ළිසඩ සහත්හි හයහදඩ. 

 
හසෝ,න සාධ්ාරණ දහනවය සිත්ඩ පනසඩ නවය්ුත්ඩ, විරත්ි ත්ුන සිත්ඩ 

දහසය්ත්ඩ, අපර මාණය හද් සිත්ඩ විසි අ ්ත්ඩ, පර ඥා මකත්සි්ය සිත්ඩ 
සත්ළිසඩ සත්්ත්ඩ හයහදඩ. 

 
ැනනඩ එ්ඩ එ්ඩ හශෝ,න සිත්්ඩ හ්ාහත්්ඩ හශෝ,න මකත්සි් 

හයහදනවා ද ්ියා සිත්ඩ පිළිහවළිනඩ හසායා බකනඩන. හශෝ,න සාධ්ාරණ 
දහනවය සියලු ම හශෝ,න සිත්ඩවක හයහදන නිසා ඒවා ග්ැන අමුත්ුහවනඩ 
හසායනඩන  හදය්ඩ නැත්. සමහර සිත්ඩ සමග් පමණ්ඩ හයහදන හශෝ,න 
මකත්සි් ඇත්ඩහත්ඩ සය්ඩ පමහණ්ි. එබැවිනඩ මකත්සි් ග්ණන හසීමම 
අපහසු නැත්. 

 
විවශ්ෂ කකුණ ු 

්ාමාවකර ්ුශක චිත්ඩත්හයහි විරත්ි මකත්සි් හයී ම 
සම්බනඩධ්හයනඩ සමහර විහ ් හයී ම ය, හයහදන ්කඩහිත්ඩ සියකඩක ම 
එ්වර හනාහයී  හවන හවන ම හයී ම ය යන හම් ්රැණු හද් 
විහශඩෂහයනඩ සැක්ිය යුත්ුය. දනඩ ී ම් - වැඳුම් පිදුම ්ඩ්ිරීම් - බණ ්ීම් - 
බණ ඇසීම් -  දිය සිදු ්රන ්ාමාවකර ්ුශක චිත්ඩත්හයහි විරත්ි 
මකත්සි් හනා හයහදඩ. ඒවා හයහදනඩහනඩ, ්ාමාවකර ්ුශක චිත්ඩත්හයනඩ 
දුශඩකරිත්හයනඩ වැළ්ීම් වශහයනඩ ශීකය සම්පූර්ණ ්රන අවසඩථාවකී  
පමණ්ි. සියලු ම දුශඩකරිත්යනඩහග්නඩ වැළ්ීම එ්වර සිදු ්ළ හැ්ි හනා 
හ . වා්ඩ දුශඩකරිත්හයනඩ වැළ්ීම ්රන අවසඩථාහ ී  ්ාය දුශඩකරිත්හයනඩ 
වැළ්ීම්ඩ සිදු හනා හ . ්ාය දුශඩකරිත්හයනඩ වළ්ඩනා අවසඩථාහ  ී  වා්ඩ 
දුශඩකරිත්හයනඩ වැළ්ීම්ඩ සිදු හනාහ . සම්මා වාකා මකත්සි්හයනඩ 
හබාරැ ්ීහමනඩ වළ්ඩනා අවසඩථාහ  ී  හබාරැ ්ීහමනඩ වැළ්ීම මිස, 
හ්ඩකාම් ්ීම  දිහයනඩ වැළ්ීම්ඩ හනා හ . හ්ඩකාම් ්ීහමනඩ වැළහ්න 
අවසඩථාහ  ී  ද හබාරැ ්ීම්  දිහයනඩ වැළ්ීම්ඩ හනා හ . ්රැණු හමහසඩ 
හහයිනඩ ්ාමාවකර ්ුශකහයහි එ් වර්  එ්ඩ විරත්ි මකත්සි්ය්ඩ මිස 
හද් ත්ුන්ඩ හනා හයහදඩ. ර පාවකර අර පාවකර සිත්ඩ දුශඩකරිත්හයනඩ 
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වැළ්ීම් වශහයනඩ උපදනා සිත්ඩ හනා වන බැවිනඩ ඒවාහයඩ විරත්ි 
මකත්සි් හනා හයහදඩ. 

 
සත්ඩත්ඩවයනඩ අත්ිනඩ ප  ්ම් හ්හරනඩහනඩ හ්හකසුනඩ නිසා ය. 

හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග් චිත්ඩත්හයනඩ ප ්ම්වක  හහඩත්ු වන හ්හකසඩ නසනු 
කැහේ. හ්හකසඩ නැසීම අනුව ප  ්ම්වකිනඩ වැළ්ීම සිදු වන බැවිනඩ 
සැම ්කඩහි ම හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ සමග් විරත්ි මකත්සි් ත්ුන ම හයහදඩ. 

 
්ාමාවකර සිත්ඩවක අපර මාණය හයහදනඩහනඩ ද දුිඃඛිත් සත්ඩත්ඩවයන  

අනු්ම්පා ්රන, සුඛිත්යනඩ ග්ැන සත්ු ු වන අවසඩථාවක පමණ්ි. 
අනු්ම්පා ්ිරීම ය, සුඛිත්යනඩ ග්ැන සත්ු ුීමම ය යන හම් හද් 
එ්ිහන්  හවනසඩ වැ  හද්්ඩ නිසා, එ්වර එ්ඩ සිත්් අපර මාණය 
මකත්සි් හද් ම හනා හයහදඩ. ්සිණාදිය අරමුණු ්රන ර පාවකර 
සිත්ඩවක අපර මාණය හනා හයහදඩ. ඒවා හයහදනඩහනඩ ්රැණාව හහෝ මුදිත්ාව 
ව ා උපදවා ග්ත්ඩ ර පාවකර ධ්යාන සිත්ඩවක පමණ්ි. 

 
හදපනසඩ මකත්සි්යනඩ අත්ුහරනඩ ඉසඩසා, මේඡරිය, ්ු්ඩ්ුේක, 

සම්මා වාකා, සම්මා ්ම්මනඩත්, සම්මා  ජීව, ්රැණා, මුදිත්ා, මාන, ථීන, 
මිදඩධ් යන මකත්සි් එහ්ාහළාස නියමිත් සිත්ඩවක සමහර විහ ් 
පමණ්ඩ හයහදනඩහනඩ ය. එබැවිනඩ ඒවා  ‘අනියතවයෝගීය’ යි ්ියනු 
කැහේ. නියම වශහයනඩ ම ඒ ඒ සිත්ඩවක හයහදන බැවිනඩ ඉත්ිරි මකත්සි් 
සත්ළිසඩ එ්  ‘නියතවයෝගීය’ යි ්ියනු කැහේ. 

 
පර ශ්න 

 
1. විරත්ි මකත්සි් සැම ්කඩහි ම හයහදනඩහනඩ ්වර සිත්ඩවක ද? 
2. මහග්ඩග්ත් සිත්ඩවක විරත්ි හනා හයහදනඩහනඩ ්ුම්ඩ නිසා ද? 
3. ්ාමාවකර ්ුශකහයහි විරත්ි-අපර මාණය හයහදනඩහනඩ ්වර 

අවසඩථාවක ද? 
4. අනියත්හයෝග්ී මකත්සි් හ්ාහත්්ඩ ද? 
 

10 ෙන පාලම 
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අකුසල චිත්තයන්වි චචතසික සංගර හය 
එ්ඩ එ්ඩ මකත්සි්යනඩ ්වර ්වර සිත්ඩවක හයහදනවා ද ්ියා 

ැනනඩ සබ දනඩහනහි ය. මිනඩ ඉදිරිය  ්ළ යුත්ඩහත්ඩ සිත්්ඩ පාසා ම ඒ ඒ 
සිහත්ඩ හයහදන මකත්සි් ග්ණන හසායා ග්ැනීම ය. හම ත්ැනඩ ප නඩ 
චිත්ඩත් පරිේහේදහයඩ ී  සිත්ඩ ැන්ඩවූ පිළිහවළිනඩ ඒ ඒ සිත්ඩවක හයහදන 
මකත්සි් සගඛයාව ද්ඩවනු කැහේ. 

 
අනයසමාන මකත්සි් දහත්ුනය, අ්ුශක මකත්සි් දාහත්රය 

්ියා අ්ුසකඩ සිත්ඩවක හයහදන මකත්සි්යනඩ ඇත්ඩහත්ඩ විසි හත්්ි. සබ  
මකත්සි් හසීමම පහසු වනු සඳහා ඒ මකත්සි් විසි හහත්නඩ සියකඩ ම 
අ්ුසකඩ සිත්ඩවක හයහදන මකත්සි් පළමුහවනඩ හසායා ග්නඩන. 
සර්වචිත්ඩත් සාධ්ාරණ මකත්සි් සත්ය. විත්්ඩ් - විකාර - විරිය යන 
පර ්ීර්ණ් මකත්සි් ත්ුන ය. හමෝහ - අහිරි් - අහනාත්ඩත්පඩප - උදඩධ්ේක 
යන අ්ුසක සාධ්ාරණ මකත්සි් සත්ර ය යන හම් මකත්සි් දාහත්ර 
සියලු ම අ්ුසකඩ සිත්ඩවක හයහදන බව මුකිනඩ ම සිහත්ඩ ත්බා ග්ත්ඩත්ාම ඒ 
ඒ සිහත්ඩ හයහදන අනි්ුත්ඩ මකත්සි් පහසුහවනඩ හසායා ග්ත් හැ්ි වනු 
ඇත්. 

 
හකෝ, මූකහයඩ පළමු වන සිත් වූ හසෝමනසඩස සහග්ත් දිට්ිග්ත් 

සම්පයුත්ඩත් අසගඛාරි් සිහත්හි ඉහත් ්ී මකත්සි් ත්ුදුස හැර, 
අමුත්ුහවනඩ හයහදනඩහනඩ අධිහමා්ඩඛ - පීත්ි - ඡනඩද යන අනයසමාන ත්ුන 
හා හකෝ, දිට්ි යන අ්ුශක මකත්සි් හද් ය. 
 
1. හකෝ,මූකහයඩ පළමු වන චිත්ඩත්හයහි අනයසමාන මකත්සි් 

දහත්ුනය, අ්ුශකය සාධ්ාරණ සත්රය, හකෝ,ය ය, දිට්ිය ය යන 
මකත්සි් දහනවය හයහදඩ. 

 
2. හකෝ, මූකහයඩ හදවන චිත්ඩත්හයහි පළමු වන සිහත්ඩ හයහදන 

මකත්සි් දහනවය ය, ථීන මිදඩධ් හද්ය යන මකත්සි් විසිඑ් 
හයහදඩ. ථීනමිදඩධ්ය හයහදනඩහනඩ සමහර විහ ් ය. 
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3. හකෝ, මූකහයඩ ත්ුනඩ වන සිහත්හි අනයසමාන දහත්ුනය, අ්ුශක 
සාධ්ාරණ සත්රය, හකෝ,-මාන හද්ය යන මකත්සි් එ්ුනඩ 
විසඩස හයහදඩ. 

 
4. සත්ර වන සිහත්හි, ත්ුනඩ වන සිහත්ඩ හයහදන මකත්සි් හා 

ථීනමිදඩධ් හද් ද යන මකත්සි් විසි එ් හයහදඩ. 
 
5. පසඩ වන සිහත්හි, පළමු වන සිහත්හි හයහදන මකත්සි් 

දහනවහයනඩ පීත්ිය හැර ඉත්ිරි දහ අ  හයහදඩ. 
 
6. සවන සිහත්හි, හදවන සිහත්ඩ හයහදන මකත්සි් විසි එහ්නඩ 

පීත්ිය හැර ඉත්ිරි විසඩස හයහදඩ. 
 
7. සත්ඩවන සිහත්හි, ත්ුනඩ වන සිහත්ඩ හයහදන මකත්සි් 

දහනවහයනඩ පීත්ිය හැර ඉත්ිරි දහ අ  හයහදඩ. 
 
8. අ  වන සිහත්හි, සත්ර වන සිහත්ඩ හයහදන මකත්සි් විසි 

එහ්නඩ පීත්ිය හැර ඉත්ිරි විසඩස හයහදඩ. 
 
9. දඩහ ෂ මූක පළමු වන සිහත්හි, පීත්ිය හැර අනය සමාන හදාළස ය, 

අ්ුශක සාධ්ාරණ සත්ර ය, හදෝස - ඉසඩසා - මේඡරිය - ්ු්ඩ්ුේක 
සත්රය යන මකත්සි් විසඩස හයහදඩ. ඉසඩසා - මේඡරිය - 
්ු්ඩ්ුේකයනඩ හයහදනඩහනඩ සමහර අවසඩථාවක පමහණ්ි. 
හයහදන ්කඩහි ද ඒවායිනඩ එ්්ඩ පමණ්ඩ හයහදඩ. 

 
10. දඩහ ෂ මූක හදවන සිහත්හි, පළමු වන සිහත්හි හයහදන 

මකත්සි් විසඩසය, ථීන - මිදඩධ්හයෝ ය යන මකත්සි් හදවිසඩස 
හයහදඩ. 

 
11. හමෝහ මූක පළමු වන සිහත්හි, අධිහමා්ඩඛ - ඡනඩද - පීත්ි හැර 

අනයසමාන දශයය, අ්ුශක සාධ්ාරණ සත්ර ය, විචි්ිේඡාවය යන 
මකත්සි් පසහළාස හයහදඩ. 
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12. හමෝහ මූක හදවන සිහත්හි, ඡනඩද - පීත්ි හැර අනය සමාන 
එහ්ාහළාස ය, අ්ුසක සාධ්ාරණ සත්රය යන මකත්සි් 
පසහළාස හයහදඩ. 

 
11 ෙන පාලම 

අඡේතුක චිත්තයන්වි චචතසික සංගර හය 
අහහඩත්ු් සිත්ඩවක හයහදනඩහනඩ ඡනඩදය හැර ඉත්ිරි අනයසමාන 

මකත්සි් හදාහළාස පමහණ්ි. 
 
අ්ුශක විපා් ක්ඩඛුවිඤඩාණාදි සිත්ඩ පහසහි සවම චිත්ඩත් සාධ්ාරණ 

සත් පමණ්ඩ හයහදඩ. සම්පටිේඡනහයහි ඡනඩද - පීත්ි - විරිය හැර 
අනයසමාන මකත්සි් දශය හයහදඩ. සනඩත්ීරණහයහි හයහදනඩහනඩ ද ඒ 
දශය ම ය. 

 
්ුශක විපා් ක්ඩඛුවිඤඩාණාදි පහසහි සවමචිත්ඩත් සාධ්ාරණ සත් 

පමණ්ඩ හයහදඩ. සම්පටිේඡනහයහි ඡනඩද - පීත්ි - විරිය හැර අනයසමාන 
දශය හයහදඩ. හසෝමනසඩස සහග්ත් සනඩත්ීරණහයහි ඡනඩද - විරිය හැර 
අනයසමාන එහ්ාහළාස හයහදඩ. උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සනඩත්ීරණහයහි ඡනඩද 
- පීත්ි - විරිය හැර අනයසමාන දශය හයහදඩ. 

 
අහහඩත්ු් ්රියා පඤඩකදඩවාරාවජ්වන චිත්ඩත්හයහි ඡනඩද - පීත්ි - විරිය 

හැර අනයසමාන මකත්සි් දශය හයහදඩ. මහනෝදඩවාරාවජ්වනහයහි ඡනඩද 
- පීත්ි හැර අනයසමාන එහ්ාහළාස හයහදඩ. හසිත්ුපඩපාදහයහි ඡනඩදය හැර 
අනයසමාන හදාහළාස හයහදඩ. 

 
12 ෙන පාලම 

කාමඡශෝභන චිත්තයන්වි චචතසික සංගර හය 
අනයසමාන දහත්ුනය, හශෝ,න විසිපහය යන මකත්සි් ත්ිසඩ අ  

්ාමහශෝ,නහයඩ හයහදන මකත්සි්හයෝ ය. ඒවායිනඩ ද උහපඩ්ඩෂා 
සහග්ත් සිත්ඩවක පීත්ිය ද, ඥාන විපර යු්ඩත් සිත්ඩවක පර ඥා මකත්සි්ය ද හනා 
හයහදඩ. අපර මාණයය හා විරත්ි විපා්වක හනා හයහදඩ. ්රියාවක අපර මාණය 
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හයහදඩ. විරත්ි හනා හයහදඩ. හම් ්රැණු ටි් සිහත්ඩ ත්බා ග්ත්ඩත්ාම 
්ාමාවකර හශෝ,න සිත්ඩවක හයහදන මකත්සි් පහසුහවනඩ හසායා ග්ත් 
හැ්ිවනු ඇත්. 

 
්ාමාවකර ්ුශකහයඩ පළමු වන හද වන සිත්ඩ හද්ඩහි අනයසමාන 

දහ ත්ුනය, හශෝ,න විසි පහය යන මකත්සි් ත්ිසඩ අ  ම හයහදඩ. ස ම 
ත්නඩහි ම විරත්ි හා අපර මාණය සමහර වි  පමණ්ඩ හයහදන බව මත්් 
ත්බා ග්ත් යුත්ු ය. ත්ුනඩ වන සත්ර වන සිත්ඩ ඥාන විපර යු්ඩත් බැවිනඩ ඒවාහයඩ 
පර ඥා මකත්සි්ය හැර ඉත්ිරි ත්ිසඩ හත් හයහදඩ. උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් බැවිනඩ 
පසඩ වන සවන සිත්ඩ හද්ඩහි පීත්ිය හැර අනයසමාන හදාහළාසය, හශෝ,න 
මකත්සි් විසි පහය යන මකත්සි් ත්ිසඩහත් හයහදඩ. සත්ඩ වන අ වන 
සිත්ඩ හද්ඩහි පීත්ිය හැර, අනයසමාන හදාහළාසය, ාණ විපර යු්ඩත් බැවිනඩ 
පර ඥාව හැර හශෝ,න මකත්සි් විසිහත්රය යන මකත්සි් ත්ිසඩහය 
හයහදඩ. 

 
විපා්හයහි පළමු වන හදවන සිත්ඩ හද්ඩහි අනය සමාන දහත්ුනය, 

විරත්ි අපර මාණය හැර හශෝ,න මකත්සි් විසඩසය යන මකත්සි් ත්ිසඩ 
ත්ුන හයහදඩ. ඥාන විපර යු්ඩත් බැවිනඩ ත්ුනඩ වන සත්ර වන සිත්ඩ හද්ඩහි ඉහත් 
්ී මකත්සි් හත්ත්ිහසනඩ ඥානය හැර ත්ිරි හදත්ිස හයහදඩ. පසඩවන සවන 
සිත්ඩ හද්ඩහි පීත්ිය හැර අනයසමාන හදාහළාසය, හශෝ,න සාධ්ාරණ දහ 
නවය ය, පර ඥාවය යන මකත්සි් හදත්ිස හයහදඩ. ඒවායිනඩ ඥානය හැර 
ඉත්ිරි මකත්සි් ත්ිසඩ එ් සත්ඩ වන, අ  වන සිත්ඩ හද්ඩහි හයහදඩ. 

 
්රියා සිත්ඩවක පළමු වන හදසිහත්හි අනයසමාන දහත්ුනය, 

හශෝ,න සාධ්ාරණ දහ නවයය, අපර මාණය හද්ය, පර ඥාවය යන 
මකත්සි් ත්ිසඩ පහ හයහදඩ. ත්ුනඩ වන, සත්ර වන හද සිහත්හි ඒ 
මකත්සි්වකිනඩ ඥානය හැර ඉත්ිර ත්ිසඩ හත්ර හයහදඩ. පසඩ වන, සවන 
සිත්ඩ හද්ඩහි පීත්ිය හැර අනය සමාන හදාහළාසය, හශෝ,න සාධ්ාරණ 
දහනවය ය. අපර මාණය හද්ය, පර ඥාවය යන මකත්සි් ත්ිසඩ හත්ර හයහදඩ. 
ඒවායිනඩ පර ඥාව හැර ඉත්ිරි ත්ිසඩ ත්ුන සත්ඩවන, අ  වන සිත්ඩ හද්ඩහි හයහදඩ. 

 
13 ෙන පාලම 
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රූප්ාවචර - අරූප්ාවචර සිත්වල  
චචතසික සංගර හය 

මහග්ඩග්ත් සිත්ඩවක හයහදනඩහනඩ අනයසමාන මකත්සි් දහත්ුනත්ඩ, 
විරත්ි ත්ුන හැර හශෝ,න මකත්සි් හදවිසඩසත්ඩ ය. එහි මකත්සි් 
හයී හම් හවනස වනඩහනඩ ධ්යාන අනුව ය. 

 
ර පාවකර ්ුශක - විපා් ්රියා පර ථම ධ්යාන සිත්ඩ ත්ුහනහි 

අනයසමාන දහත්ුනය, විරත්ි හැර හශෝ,න මකත්සි් හදවිසඩසය යන 
මකත්සි් පනඩත්ිස හයහදඩ. දඩවිත්ීය ධ්යාන සිත්ඩ ත්ුහනහි ඒ 
මකත්සි්වකිනඩ විත්ර්්ය හැර, ඉත්ිරි ත්ිසඩහත්ර හයහදඩ. ත්ෘත්ීය ධ්යාන 
සිත්ඩ ත්ුහනහි විත්ර්් - විකාර හද් ම හැර මකත්සි් ත්ිසඩ ත්ුන්ඩ හයහදඩ. 
කත්ුර්ථ ධ්යාන සිත්ඩ ත්ුහනහි විත්ර්් - විකාර - පරීත්ි ත්ුන ම හැර, හදත්ිස්ඩ 
මකත්සි් හයහදඩ. පඤඩකම ධ්යාන සිත්ඩ ත්ුහනහි විත්ර්් - විකාර - පරීත්ි - 
අපර මාණය හැර ත්ිස්ඩ මකත්සි් හයහදඩ. 

 
අර පාවකර සිත්ඩ ද පඤඩකම ධ්යාන සිත්ඩ ම වන බැවිනඩ ඒවාහයඩ 

හයහදහනඩහනඩ ද ර පාවකර පඤඩකම ධ්යාන සිත්ඩවක හයහදන මකත්සි් 
ත්ිස ම ය. 

 
ව ෝවකෝත්තක සිත්ෙ  චචතසික සරගර හය 

අනයසමාන දහත්ුන ය, අපර මාණය හැර හශෝ,න මකත්සි් 
හත්විසඩස ය යන හම්වා හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ වක හයහදන මකත්සි්හයෝ 
ය. එහි ද මකත්සි් හයී හම් හවනස වනඩහනඩ ධ්යානයනඩහග්ඩ වශහයනි.  

 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර පර ථම ධ්යාන සිත්ඩ අහ හි අනය සමාන හත්හළස ය, 

අපර මාණය හැර හශෝ,න මකත්සි් හත්විසඩස ය යන මකත්සි් ත්ිසඩ හය 
හයහදඩ. දඩවිත්ීය ධ්යාන සිත්ඩ අහ හි විත්ර්්ය හැර ඉත්ිරි මකත්සි් ත්ිසඩ 
පහ හයහදඩ. ත්ෘත්ීය ධ්යාන සිත්ඩ අහ හි විත්ර්්, විකාර හද් ම හැර 
මකත්සි් ත්ිසඩහත්ර්ඩ හයහදඩ. කත්ුර්ථ ධ්යාන, පඤඩකම ධ්යාන සිත්ඩ 
දහසහයහි විත්ර්්, විකාර, පරීත්ි හැර මකත්සි් හත්ත්ිස්ඩ හයහදඩ. 
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හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ උපදිනඩහනඩ නිවන අරමුණු හ්ා  ය. 
අපර මාණය මකත්සි් උපදිනඩහනඩ සත්ඩත්ඩවයනඩ අරමුණු හ්ා  ය. 
අරමුණුවක හවනසඩ්ම නිසා හකෝහ්ෝත්ඩත්ර චිත්ඩත්හයහි අපර මාණය නූපී . 
මහදඩග්ත් සිත්ඩවක විරත්ි හනා හයහදනඩහනඩ ඒ සිත්ඩ ්සිණාදිය අරමුණු 
හ්ා  ම උපදනා බැවිනි. 

 
ඉත්ා ම වැි ග්ණන්ඩ මකත්සි් එ්වර හයහදනඩහනඩ 

හකෝහ්ෝත්ඩත්ර පර ථම ධ්යාන සිත්ඩවක ය. ්ාමාවකර ්ුශකහයහි 
සාමානයහයනඩ මකත්සි් ත්ිසඩ අ ්ඩ හයහදන බව ්ියන නමුත්ඩ එහි එ් 
වර්  හයදිය හැ්ි වැි ම මකත්සි් ග්ණන ත්ිසඩ හත්ර්ි. ඉත්ා ම අ ු 
ග්ණන්ඩ මකත්සි් හයහදනඩහනඩ හදපසඩ විඤඩාණහයහි ය.  

 
වමවතකින් ද්විතීය පිච්චවේදය නිමිවය් ය. 
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තෘතීය ප්රිච්ඡේදය 
1 ෙන පාලම 

ැනනඩ සබ චිත්ඩත් - මකත්සි්යනඩ දනඩහනහි ය. චිත්ඩත් 
මකත්සි්යනඩ පිළිබඳ ව සබහග්ඩ ැනනුම සම්පූර්ණ ීමම  ඒවා ඇත්ි වන 
සැටි (චිත්ඩත් ීමික) උග්ත් යුත්ු ය. ඒවා උග්ත් හැ්ි ීමම  පළමු හ්ා  චිත්ඩත් 
මකත්සි්යනඩහග්ඩ හ දනාදි වි,ාග්ත්ඩ උග්ත් යුත්ු ය. එබැවිනඩ හම ත්ැනඩ 
ප නඩ හ දනා, හහඩත්ු, ්ෘත්ය, දඩවාර,  රම්මණ, වසඩත්ෝනඩ හග්ඩ වශහයනඩ 
චිත්ඩත් වි,ාග්ය ද්ඩවනු කැහේ. 

 

ඡේදනා සංගර හය 
“සුඛ හ දනාවය, දුිඃඛ හ දනාවය, උහපඩ්ඩෂා හ දනාවය” යි 

හ දනා ත්ුහන්ි. “සුඛ හ දනාවය, දුිඃඛ හ දනාවය, හසෝමනසඩස 
හ දනාවය, හදෝමනසඩස හ දනාවය, උහපඩ්ඩෂා හ දනාවය” යි ත්වත්ඩ 
්ර මය්ිනඩ හ දනා පහස්ි. 

 
හමහි හ දනා ය යි ්ියනුහයඩ හදපනසඩ මකත්සි්යනඩහග්නඩ එ්්ඩ 

වූ හ දනා මකත්සි්ය ය. එය ත්ථාග්ත්යනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ හනාහය්ඩ 
ත්ැනඩවක අහනඩ්ා්ාරහයනඩ වි,ාග් හ්ා  ද්ඩවා වදාරා ත්ිහේ. වේදනාෙ 
ය යන අකමුණ ු කසය විඳීම ය. මිහිර්ඩ වශහයනඩ ද අරමුණු රසය විඳිනු 
කැහේ. අමිහිර්ඩ වශහයනඩ ද අරමුණු රසය විඳිනු කැහේ. මධ්යසඩථ 
වශහයනඩ ද අරමුණු රසය විඳිනු කැහේ. හම් ත්ුනඩ  ්ාරය හැර අරමුණු 
රස විඳීහම් ත්වත්ඩ  ්ාර නැත්. එබැවිනඩ හ දනාව අරමුණු රසය විඳීම 
අනුව ත්ුනඩ  ්ාර හ . හමහි පසඩ  ්ාරය්ිනඩ හ දනාව ද්ඩවා ඇත්ඩහත්ඩ, 
ඉන්රිය වද්ශනාෙ අනුව ය. ඉනඩද්රිය හදඩශනාහවහි ්ායි් සුඛ හ දනාව 
සුඛිනඩද්රිය යයිද, මානසි් සුඛ හ දනාව හසෝමනසඩසිනඩද්රිය යයි ද, ්ායි් 
දුිඃඛ හ දනාව දු්ඩඛිනඩද්රිය යයි ද, මානසි් දුිඃඛ හ දනාව හදෝමනසඩසිනඩද්රිය 
යයි ද, උහපඩ්ඩෂා හ දනාව උහප්ඩඛිනඩද්රිය යයිද වදාරා ත්ිහේ. 
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ඒ ඒ හ දනාවකිනඩ යු්ඩත් වන සිත්ඩ චිත්ඩත් පරිේහේදහයඩ ැන්ඩහවන 

පරිදි පහසුහවනඩ ම හසායා ග්ත් හැ්ි ය. සුඛ සහග්ත් සිත්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ 
අහහඩත්ු් ්ුශක විපා් ්ාය විඤඩාණය පමහණ්ි. දු්ඩඛ සහග්ත් සිත්ඩ 
ඇත්ඩහත්ඩ අහහඩත්ු් අ්ුශක විපා් ්ාය විඤඩාණය පමහණ්ි. 

 
හකෝ, මූක හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ සත්ර ය, අහහඩත්ු් ්ුශක 

විපා් හසෝමනසඩසසහග්ත් සනඩත්ීරණය, හසිත්ුපඩපාදය, ්ාමාවකර 
හසෝ,න හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ හදාහළාසය, පර ථම ධ්යානසිත්ඩ 
එහ්ාහළාසය, දඩවිත්ීය ධ්යාන සිත්ඩ එහ්ාහළාසය, ත්ෘත්ීය ධ්යාන සිත්ඩ 
එහ්ාහළාසය, කත්ුර්ථ ධ්යාන සිත්ඩ එහ්ාහළාසය යන හම් සිත්ඩ සැ  හද් 
හසෝමනසඩස සහග්ත් චිත්ඩත්හයෝ ය. 

 
දඩහ ෂ මූක සිත්ඩ හද් හදෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ ය. 
 
අ්ුශකහයඩ සය්ඩ ද, අහහඩත්ු්හයඩ ත්ුදුස්ඩ ද, ්ාම හශෝ,නහයඩ 

හදාහළාස්ඩ ද, ර පාවකරහයඩ ත්ුන්ඩ ද, අර පාවකරහයඩ හදාහළාස්ඩ ද, 
හකෝහ්ෝත්ඩත්රහයඩ අ ්ඩ ද ීමහමනඩ උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත්ඩ පනසඩ පස්ඩ 
හ . 

 
පර ශ්න 

 
1. හ දනාව ත්ුනඩ  ්ාර වනඩහනඩ ්ුම්ඩ අනුව ද? 
2. හ දනාව පසඩ  ්ාර වනඩහනඩ ්ුම්ඩ අනුව ද? 
3. හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ද? 
4. උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ද? 
 

2 ෙන පාලම 

ඡේතු සංගර හය 
“ව ෝභය - වදෝසය - වමෝහය - අව ෝභය - අවදෝසය - අවමෝහය” 

යි හහඩත්ු සහය්ි. එහි හකෝ, - හදෝස - හමෝහ යන ත්ුන අ්ුශක මකත්සි් 
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ත්ුහන්ි. අහකෝ, - අහදෝස හද් හශෝ,න සාධ්ාරණ මකත්සි් හද්්ි. 
අහමෝහය යනු පර ඥා මකත්සි්ය ය. 

 
ග්ිනඩන නිසා දුම ඇත්ි වනඩනා්ඩ හමනඩ, යම් යම් හදඩ ඇත්ි ීමම  

්රැණු වන හදඩවක  හකෝ්හයහි “හහඩත්ු” යන නම වයවහාර ්රනු 
කැහේ. හම් අ,ිධ්ර්මහයහි හකෝ,ාදි ධ්ර්ම සය  හහඩත්ු යන නාමය 
වයවහාර ්රනඩහනඩ ඒවා යම් ්ිසිව්ඩ ඇත්ි ීමම  ්රැණු ීමම නිසා 
හනාහ . ග්සඩවක  ඇද වැහ නඩහනඩ නැත්ි ව හපාහළාහවහි පිහි ා සිමතම  
මුකඩ උප්ාර වනඩනා්ඩ හමනඩ, චිත්ඩත් - මකත්සි්යනඩ හ  අරමුහණහි 
පිහි ා සිමතම  හකෝ,ාදි සය උප්ාර හ . 

 
හකෝ,ය හකෝ,නීය  රම්මණහයහි ත්දිනඩ ්ා වැහදඩ. එය හා 

සම්පර යු්ඩත් වන සිත් හා මකත්සි්, හකෝ,ය නිසා ඒ අරමුහණහි හනා 
සැකී පිහි යි. දඩහ ෂය  රම්මණහයහි ත්දිනඩ ්ා වැහදඩ. එය හා සම්පර යු්ඩත් 
වන චිත්ඩත් - මකත්සි්ත්ඩ එහි උප්ාරහයනඩ අරමුහණහි හනා සැකී 
පිහි යි. හමෝහාදිය නිසා ද එහසඩ ම සම්පර යු්ඩත් චිත්ඩත් - මකත්සි් 
අරමුහණහි හනාසැකී පිහි යි. හම් ධ්ර්මහයහි හකෝ,ාදිය  හහඩත්ු යන 
නාමය වයවහාර ්රනඩහනඩ සම්පයුත්ඩත් චිත්ඩත් මකත්සි්යනඩ හ  
අරමුහණහි හනා සැකී සිමතම  උප්ාර් ධ්ර්මයනඩ වන නිසාය. 
සමපර යුක්ත ධර්මයන් හට අකමුවණ හි වනා සු ී සිටීමට උපකාක ෙන 
ධර්මවයෝ වහ්තු නම වෙති. හහඩත්ු වාත්ි සත්ර්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. හම්වා  
්ියනඩහනඩ මූක හහඩත්ුය ්ියා ය. අ,ිධ්ර්මහයහි සැම ත්ැන ම පරමාර්ථ 
ධ්ර්මයනඩහග්ඩ අහහඩත්ු් සහහඩත්ු් ,ාවය ්ියනඩහනඩ හම් මූක හහඩත්ෝනඩ ඇත්ි 
නැත්ි බව සඳහා ය.  

 
චිත්ඩත් පරිේහේදහයඩ අහහඩත්ු් නාමහයනඩ ්ියැවුණ සිත්ඩ දහ අ  

මූක හහඩත්ෝනඩ නැත්ි බැවිනඩ අහහඩත්ු් සිත්ඩ ය. ඉත්ිරි සිත්ඩ සැත්ඩත්  එ් හහඩත්ු 
සහිත් බැවිනඩ සහහඩත්ු් සිත්ඩ ය.  

 
හකෝ, - හදෝස - හමෝහ යන ත්ුන අ්ුශක හහඩත්ු ය. එ්ඩ සිත්් 

කැහබනඩහනඩ ඒවායිනඩ එ්්ඩ හහෝ හද්්ි. එබැවිනඩ ඒ්හහඩත්ු්, 
දඩවිහහඩත්ු් අ්ුසක මිස ත්රිහහඩත්ු් අ්ුසකඩ නැත්. අහකෝ,ාදි හහඩත්ු ත්ුන, 
්ුශක හහඩත්ු ද හ . ්ුශකා්ුශක හනා වන (අවයා්ෘත්) හහඩත්ු ද හ . 
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සමහර සිත්් අහකෝ,ාදි හහඩත්ු ත්ුන ම කැහේ. සමහර සිත්් අහමෝහ 
හහඩත්ුව හැර ඉත්ිරි හද් කැහේ. අහකෝ,ාී නඩ හග්නඩ එ්්ඩ පමණ්ඩ 
කැහබන සිත්්ඩ නැත්. 

 
හමෝහ මූක සිත්ඩ හද් හමෝහ නමැත්ි එ් ම හහඩත්ුව්ඩ ඇත්ි බැවිනඩ 

ඒ්හහඩත්ු් සිත්ඩ ය. ඉත්ිරි අ්ුසකඩ සිත්ඩ දශය ය. ඥාන විපර යු්ඩත් ්ාමාවකර 
හශෝ,න සිත්ඩ හදාහළාසය යන හදවිසඩස දඩවිහහඩත්ු් සිත්ඩ ය. ඉත්ිරි සිත්ඩ 
සත්ළිසඩ හත් ත්රිහහඩත්ු් සිත්ඩ ය.  

 
පර ශ්න 

 
1. හකෝ,ාී නඩ  හහඩත්ු යන නාමය වයවහාර ්රනඩහනඩ ්ුම්ඩ නිසා 

ද? 
2. අහමෝහය ්ියනුහයඩ ්ුම්  ද? 
3. දඩවිහහඩත්ු් සිත්ඩවක ඇත්ි හහඩත්ු ්වරහු ද? 
4. ත්රිහහඩත්ු් සිත්ඩවක ඇත්ි හහඩත්ු ්වරහු ද? 
 

3 ෙන පාලම 

කෘතය සංගර හය 
1 වකාටස 

චිත්ඩත් පරිේහේදහයහි ැන්ඩවූ සිත්ඩ සත්ඩත්ඩවයනඩ ත්ුළ ඇත්ි වනඩහනඩ 
යම් ්ිසි ්ර මය්ඩ අනුව හනාහය්ඩ ්ෘත්යයනඩ (වැ ) සිදු ්රමිනි. ඒ ඒ 
්රැණ අනුව සත්ඩත්ඩවයනඩ ත්ුළ ඇත්ි වනඩනා වූ සිත්ඩ වැකඩවක  චිත්ඩත් ීමික 
යන නාමය වයවහාර ්රනු කැහේ. ිත්ත ීථි ැන්ඩීමහම් ී  අ්ුශක සිත්ය 
- හකෝ, මූක සිත් ය - දඩහ ෂ මූක සිත්ය යනාී නඩ චිත්ඩත් පරිේහේදහයඩී  
සිත්ඩවක  වයවහාර ්ළ නම් හනා ්ියනු කැහේ. ීමික ැන්ඩීමහම් ී  සිත්ඩ 
හඳුනඩවනඩහනඩ, ඒ ඒ සිත්ඩවකිනඩ සිදු ්රන ්ෘත්යය අනුව, ඒ ඒ සිත්ඩවක  
කැහබන නම් වකිනි. එබැවිනඩ චිත්ඩත් ීමික ්ාණඩ ය උග්ත් හැ්ි ීමම  හම් 
්ෘත්ය සගග්ර හය හහාඳිනඩ පර ග්ුණ ීම ත්ිබිය යුත්ු ය. 

 
පර තිසන්ි කෘතයය ය, භොඞ්ග කෘතයය ය, ආෙර්ජන කෘතයය ය, 

දර්ශන කෘතයය ය, ශර ෙණ  කෘතයය ය, ආඝරාණ  කෘතයය ය, ආස්ොදන 
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කෘතයය ය, ස්පර්ශන කෘතයය ය, සමපරවතය්ෂණ  කෘතයය ය, සන්තීකණ  
කෘතයය ය, ෙයෙස්ථාපන කෘතයය ය, ජෙන කෘතයය ය, තො මබන 
කෘතයය ය, ෙයුති කෘතයය ය ්ියා සිත්ඩවකිනඩ සිදු ්රන ්ෘත්ය දාහත්ර්ි. 

 
හම් ්ෘත්යය දාහත්හරනඩ එ් ්ෘත්යය්ඩ වත්ඩ සිදු හනා ්රන සිත්්ඩ 

නැත්. ඇත්ැම් සිත්්ිනඩ ්ෘත්යය හද් - ත්ුන - සත්ර -  පහ බැග්ිනඩ ද සිදු 
්රනු කැහේ. 

 
මරණහයනඩ සිත්ඩ පරම්පරාව සිඳී යනඩන  හනාී  වර්ත්මාන ,වය 

හා අනාග්ත් ,වය සම්බනඩධ් ්ිරීම පර තිසන්ි කෘතයය ය.  
 
අ,ිනව ,වහයහි උපනඩ පසු සිත්ඩ පරම්පරාව සිඳී යනඩන  හනා ී  

පැවැත්ඩීමම භොඞ්ග කෘතයය ය.  
 
චිත්ඩත් ීමිකය්ඩ ඇත්ි වන පරිදි යම්්ිසි අරමුණ්  චිත්ඩත් 

පරම්පරාව හයාමු ්ිරීම - හැරීමම ආෙර්ජන කෘතයය ය. 
 
ර ප ැන්ීම හහවත්ඩ ැනන ග්ැනීම දර්ශන කෘතයය ය. 
 
ශේද ඇසීම හහවත්ඩ ැනන ග්ැනීම ශර ෙණ  කෘතයය ය. 
 
සුග්ඳ - දුග්ඳ  ර්රාණය ්ිරීම හහවත්ඩ ැනන ග්ැනීම ආඝරාණ  කෘතයය 

ය.  
 
 හාරාදිහයඩ රසය  සඩවාදනය ්ිරීම හහවත්ඩ ැනන ග්ැනීම 

ආස්ොදන කෘතයය ය.  
 
ශරීරහයඩ සැහපන හදඩ ැනන ග්ැනීම ස්පර්ශන කෘතයය ය.  
 
ක්ඩෂුර් විඥානාදිහයනඩ ග්ත්ඩ ර පාදි අරමුණු පිළි ග්ැනීම 

සමපරවතය්ෂණ  කෘතයය ය.  
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සම්පරහත්යඩක්ෂණහයනඩ පිළිග්ත්ඩ ර පාදි අරමුණු විමසීම සන්තීකණ  
කෘතයය ය.  

 
විමසූ අරමුහණඩ ත්ත්ු විනිශඩකය ්ිරීම ෙයෙස්තාපන කෘතයය ය. 
 
අරමුණ ැනන ග්ැනීම පිළිබඳ වූ ද, ී ම් - ග්ැනීම්  දි ්රියා පිළිබඳ වූ 

ද, අධි් චිත්ඩත් හ ග්ය ජෙන කෘතයය ය.  
 
වවනහයනඩ ග්ත්ඩ අරමුණ ග්ැනීම තො මබන කෘතය ය. 
 
,වය හ්ළවර ්ිරීම - ,වහයනඩ පහීමම චයුති කෘතයය ය.  
 
සිත්ඩවකිනඩ ්රන හම් ්ෘත්යයනඩ පිළිබඳව ැනන  සබ  නියම 

අවහබෝධ්ය්ඩ ඇත්ි ්ර ග්ත් හනා හැ්ි ය. ඒවා ග්ැන නියම වැ හීම්ඩ 
ඇත්ි වනඩහනඩ චිත්ඩත් ීමික උහග්නීහම් ී  ය. ැනනඩ සබ විසිනඩ ්ළ යුත්ඩහත්ඩ 
්ෘත්යයනඩ හා ඒවා සිදු  ්රන සිත්ඩ හහාඳිනඩ මත්් ත්බා ග්ැනීම ය. එහසඩ 
හනා ්ළ හහාත්ඩ ීමික ්ාණඩ ය උහග්නීම අපහසු වනු ඇත්. 

 
එ්ඩ ,වය්ී  එ්ඩ පුදඩග්කය්ු  පර ත්ිසනඩධි සිත්ඩ ඇත්ි වනඩහනඩ එ්්ි. 

කයුත්ි සිත්ඩ ද එ්්ි. සත්ඩත්ඩවයනඩ  බහුක ව ඇත්ි වනඩහනඩ ,වාගග් සිත්ඩ ය. 
එහහත්ඩ ඒවාහයඩ ඇත්ි ීමම හනා ැනහනඩ. සිත්ඩවක පර ධ්ාන හ්ා ස වවනඩ සිත්ඩ 
ය. ,වාගග් සිත්ඩ ඇරැණාම සත්ඩත්ඩවය්ු ත්ුළ ව ා උපදිනඩහනඩ වවනඩ සිත්ඩ 
ය. අරමුණ හහාඳ  ැනන ග්නඩහනඩත්ඩ, ්රියා සිදු ්රනඩහනඩත්ඩ, පිනඩ - ප  
වනඩහනඩත්ඩ වවනඩ සිත්ඩ ය. 

 

3 ෙන පාලම 

II ෙන වකාටස 
උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සනඩත්ීරණ හද්ය, මහා විපා් අ  ය, මහදඩග්ත් 

විපා් නවය ය යන හම් සිත්ඩ දහනවය පර ත්ිසනඩධි - ,වාගග් - කයුත්ි යන 
්ෘත්ය ත්ුන සිදු ්රන සිත්ඩ ය. ඒ එ්ඩ එ්ඩ සිත්්ිනඩ ්ෘත්ය ත්ුන ම සිදු 
්රන නමුත්ඩ එ් වර් ී  සිදු ්රනඩහනඩ එ්ඩ ්ෘත්යය්ඩ පමහණ්ි. 
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පඤඩකදඩවාරාවජ්වනය, මහනාදඩවාරාවජ්වනය යන සිත්ඩ හද් 

 වර්වන ්ෘත්ය සිදු ්රන සිත්ඩ ය. 
 
ක්ඩෂුර් විඥාන හද්ිනඩ දර්ශන ්ෘත්යය ද, හශෝත්ර  විඥාන හද්ිනඩ 

ශර වන ්ෘත්යය ද, ර්රාණ විඥාන හද්ිනඩ  ර්රාණ ්ෘත්යය ද, න්හඩවා විඥාන 
හද්ිනඩ  සඩවාදන ්ෘත්යය ද, ්ාය විඥාන හද්ිනඩ සඩපර්ශන ්ෘත්යය ද 
සිදු ්රනු කැහේ. 

 
සනඩත්ීරණ සිත්ඩ ත්ුහනනඩ සනඩත්ීරණ ්ෘත්යය සිදු ්රනු කැහේ. 
 
මහනෝදඩවාරාවජ්වන චිත්ඩත්හයනඩ වයවසඩථාපන ්ෘත්යය ද සිදු 

්රනු කැහේ. 
 
අ්ුසකඩ සිත්ඩ හදාහළාසය - හසිත්ුපඩපාද සිත්ය - මහා ්ුසකඩ සිත්ඩ 

අ ය - මහා ්රියා අ ය - මහදඩග්ත් ්ුසකඩ නවයය - මහදඩග්ත් ්රියා නවයය 
- හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ අ ය යන හම් සිත්ඩ  පනසඩ පස වවන චිත්ඩත්හයෝ ය. 

 
මහා විපා් අ ය - සනඩත්ීරණ ත්ුනය යන හම් එහ්ාහළාස 

ත්දාකම්බන ්ෘත්යය ඇත්ි සිත්ඩ ය. 
 
උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සනඩත්ීරණ හද්: පර ත්ිසනඩධි - ,වාගග් - කයුත්ි 

- සනඩත්ීරණ - ත්දාරම්මණ යන පසඩ ්ිස ම සිදු ්රන සිත්ඩ ය. 
 
මහා විපා් අ : පර ත්ිසනඩධි - ,වාගග් - කයුත්ි - ත්දාරම්මණ යන 

සිවු ්ිස ම සිදු ්රන සිත්ඩ ය. 
 
මහග්ඩග්ත් විපා් නවය: පර ත්ිසනඩධි - ,වාගග් - කයුත්ි වශහයනඩ 

්ෘත්ය ත්ුන්ඩ සිදු ්රන සිත්ඩ ය. 
 
හසෝමනසඩස සනඩත්ීරණහයනඩ සනඩත්ිරණ - ත්දාරම්මණ යන හද්ිස 

සිදු ්රනු කැහේ. 
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මහනෝදඩවාරාවජ්වනහයනඩ වයවසඩථාපන -  වර්වන හද්ිස සිදු 
්රනු කැහේ. 

 
වවනඩ සිත්ඩ පසඩ පනසය, පඤඩකදඩවාරාවජ්වනයය, සම්පටිේඡන 

හද් ය, හදපසඩ විඤඩාණ දශයය යන සිත්ඩ සැ  අ  එ්ඩ ්ිස්ඩ පමණ්ඩ 
්රන සිත්ඩ ය. ්ෘත්ය හද් ත්ුන සිදු ්රන සිත්ඩවකිනඩ ද, එ්ඩ වර්  සිදු 
්රනඩහනඩ එ්ඩ ්ෘත්යය්ඩ ම බව දත් යුත්ු ය. 

 
පර ශ්න 

 
1. ්ෘත්ය සගග්ර හහයනඩ ඇත්ි විහශඩෂ පරහයෝවනය ්ුම්ඩ ද? 
2.  වවනඩ සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ද? 
3. ්ාමාවකර වවනඩ හ්ාහත්්ඩ ද? 
4. මහදඩග්ත් වවනඩ හ්ාහත්්ඩ ද? 
5. වවන චිත්ඩත්යනඩ හග්නඩ සිදු ්රනඩහනඩ ්ුම්ඩ ද? 
6. සිත්ඩවක පර ධ්ාන හ්ා ස ්වර්ඩ ද? 
7. එ්ඩ ්ෘත්යය්ඩ පමණ්ඩ සිදු ්රන සිත්ඩ ්වරහු ද? 
 

4 ෙන පාලම 

ද්වාර සංගර හය 
I වකාටස 

ඇත්ුලු වන, පි  වන සඩථානවක  “දඩවාරය” යි ්ියනු කැහේ. 
ර පාදි අරමුණු සත්ඩත්ඩව සනඩත්ානය  ඇත්ුළු වනඩනා වූ ද, සිත් ර පාදි 
අරමුණු ්රා යනඩනා වූ ද සඩථාන, සත්ඩත්ඩවයනඩ හග්ඩ ශරීරවක ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. 
හම් අ,ිධ්ර්මහයහි ඒවා දඩවාර නාමහයනඩ හඳුනඩවනු කැහේ. ර පාදි 
 රම්මණයනඩ ්රා සිත්ඩ පරම්පරා ග්කාහග්න යනඩහනඩ ඒ දඩවාරවකිනි. 
එබැවිනඩ අ,ිධ්ර්මය උග්නඩනා ත්ැනැත්ඩත්ා විසිනඩ ඒ දඩවාර ග්ැන ද ැනන සිටිය 
යුත්ු ය. 

 
චක්ඛතුද්ොකය, වසෝතද්ොකය, ඝානද්ොකය, ජිේහා ද්ොකය, 

කායද්ොකය, මවනෝද්ොකය ්ියා දඩවාර සය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය.  
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ඇහසඩ ්ළු ඉාග්ිරියාව මැද ඉදිරිහයහි ඇත්ි වසඩත්ෝනඩහග්ඩ ඡායා ර ප 
වැහ න ත්ැන්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. එය පර මාණහයනඩ උ්ුණු හිස්ඩ පමණ බව 
්ියා ත්ිහේ. එය  ක්ඩෂුිඃ පර සාදය යි ද ්ියනු කැහේ. ක්ඩඛුදඩවාරය යි 
්ියනුහයඩත්ඩ එය  ය. ඉදිරිහයඩ ඇත්ි වසඩත්ෝනඩ හග්ඩ ඡායාර ප එහි වැමතම, 
ර පාරම්මණය සත්ඩත්ඩව සනඩත්ානය  ඇත්ුළු ීමම ය. ඒ නිසා පි ත් ඇත්ි 
ර පය පිළිබඳව පඤඩකදඩවාරාවජ්වන - ක්ඩඛුවිඤඩාණ - සම්පටිේඡන - 
සනඩත්ීරණාදි සිත්ඩ පරම්පරාව්ඩ ඇත්ි ීමම, එ ත්ැනිනඩ ර පාරම්මණය ්රා 
සිත් යාම ය. හමහසඩ ර පාරම්මණය ඇත්ුළු ීමමත්ඩ සිත්ඩ පි  ීමමත්ඩ සිදු වන 
බැවිනඩ ක්ඩෂුිඃ පර සාදය දඩවාරය්ඩ හ . 

 
්හනහි ශේදය ග්ැහ න - ශේදය පිළිබිඹු වන ත්ැන්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

එය  හශරෝත්ර  පර සාදය යි ද ්ියනු කැහේ. ඒ හශරෝත්ර  පර සාදය හසෝත්දඩවාරය 
ය. 

 
නාසහයහි ද ග්නඩධ්ය ැනනග්නඩනා සිත්ඩ ඇත්ි ීමම  හහඩත්ු වන පරිදි 

ග්නඩධ්යනඩ ග්ැහ න ත්ැන්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. එය  ර්රාණ පර සාදය යි ්ියනු 
කැහේ. ර්ානදඩවාරය යි ්ියනුහයඩ ද එය ය.  

 
දිහවහි ද රසය ග්ැහ න ත්ැන්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. එය  න්හඩවා පර සාදය 

යි ්ියනු කැහේ. ඒ න්හඩවා පර සාදය න්හඩවාදඩවාරය ය.  
 
සඩපර්ශය ැනන ග්ැනීම  උප්ාර වන එ්ඩත්රා සූ්ඩෂඩම හදය්ඩ 

ශරීරහයඩ පැත්ිරී ඇත්ඩහත්ඩ ය. එය  ්ාය පර සාදය යි ්ියනු කැහේ. 
්ායදඩවාරය යි ්ියනුහයඩ ද ඒ ්ාය පර සාදය  ම ය. පඤඩක පර සාදයනඩ 
පිළිබඳ විසඩත්ර ර ප ්ාණඩ හයඩ ී  දත් හැ්ි වනු ඇත්. 

 
,වාගග්ය යි ්ියනු කබන පර ්ෘත්ි චිත්ඩත්ය ම මහනෝදඩවාරය ය. 

පඤඩකදඩවාරහයඩ ැනන ග්නඩන  කැහබන ර ප ශේදාදි අරමුණු පසත්ඩ, 
පඤඩකදඩවාරය  අවිෂය හනාහය්ඩ හදඩත්ඩ ැනන ග්ැනීම  මහනෝදඩවාරය 
උප්ාර හ . 

 

4 ෙන පාලම 
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II වකාටස 
පඤඩකදඩවාරාවජ්වනය, ක්ඩඛුවිඤඩාණ හද් ය, සම්පටිේඡන හද් 

ය, සනඩත්ීරණ ත්ුන ය, වයවසඩථාපන (මහනෝදඩවාරාවජ්වන) සිත් ය, 
්ාමාවකර වවනඩ විසි නවය ය, ත්දාකම්බන එහ්ාහළාස ය යන සිත්ඩ 
සත්ළිසඩ සය ක්ඩඛුදඩවාරහයහි උපදනා සිත්ඩ ය. 

 
පඤඩකදඩවාරාවජ්වනාදි වශහයනඩ සිත්ඩ ද්ඩවන කදඩහදඩ 

ක්ඩඛුදඩවාරහයහි සිත්ඩ උපදනා පිළිහවළ අනුව ය. ්ියන කද පරිදි සිත්ඩ 
ග්ණන එ්ත්ු ්ළ හහාත්ඩ සත්ළිසඩ නවය්ඩ හ . එහසඩ වනඩහනඩ සනඩත්ීරණ 
ත්ුන ත්දාකම්බනවකී  නැවත්ත්ඩ අසුවන බැවිනි. නියම වශහයනඩ සිත්ඩ 
ග්ණන කැහබනඩන  වර්ඩ ග්ණනඩ ග්ත්ඩ සනඩත්ීරණය අත්හැර දමා 
ත්දාකම්බන අ ්ඩ වශහයනඩ ග්ණනඩ ග්ත් යුත්ු ය. හමහි ත්දාකම්බන 
එහ්ාහළාස්ඩ ්ියන කදුහයඩ සනඩත්ීරණ ත්ුන ත්දාකම්බන වශහයනුත්ඩ ඇත්ි 
වන නිසා ය. 

 
ක්ඩෂුර්දඩවාරහයහි උපදනා සිත්ඩ සසාළිස අත්ුහරනඩ, එහි ම උපදනා 

සිත්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ක්ඩෂුර්විඥාන හද් පමහණ්ි. ඉත්ිරි සිත්ඩ සත්ළිසඩ සත්ර 
හසෝත් - ර්ාන - න් හා - ්ාය යන දඩවාර සත්හරහි ද උපී . ඒවායිනඩ 
හ්ා ස්ඩ මහනෝදඩවාරහයහි ද උපී . 

 
ක්ඩෂුර්විඥානදඩවයය හැර ක්ඩෂුර්දඩවාරහයහි උපදනා සිත්ඩ සත්ළිසඩ 

සත්රය. හසෝත්විඤඩාණ හද්ය යන සිත්ඩ සසාළිස හසෝත්දඩවාරහයහි 
උපදනා සිත්ඩ ය.  

 
මුකිනඩ ්ී සිත්ඩ සත්ළිසඩ සත්රය ර්ාන විඤඩාණ හද්ය යන සිත්ඩ 

සසාළිස ර්ානදඩවාරහයහි උපී . 
 
න් හා දඩවාර - ්ාය දඩවාර හද්ඩහි ද සිත්ඩ සසාළිස බැග්ිනඩ ම උපී . 

ඉහත් ්ී සිත්ඩ සත්ළිසඩ සත්ර , න් හා විඤඩාණ හද් හා ්ායවිඤඩාණ 
හද් එ්ත්ු හ්ා  සිත්ඩ ග්ණන ග්ත් යුත්ු ය. ක්ඩෂුරාදි දඩවාර පහසහි ම 
උපදිනඩහනඩ ්ාමාවකර සිත්ඩ පනසඩ සත්ර ය. ර පාවකර - අර පාවකර - 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ පඤඩකදඩවාරහයහි නූපී . 
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මහනෝදඩවාරහයහි මහනෝදඩවාරාවජ්වනය ය, වවනඩ පනසඩ පසය, 
ත්දාකම්බන එහ්ාහළාසය යන සිත්ඩ හැ  හත් උපී . 

 
පර ත්ිසනඩධි - ,වාගග් - කයුත්ි ්ෘත්යයනඩ සිදු ්රන සිත්ඩ දහනවය 

ඒවා ම මහනෝදඩවාරය වන බැවිනඩ දඩවාරවක නූපදින සිත්ඩ ය. ඒවා 
දඩවාරවිමු්ඩත් චිත්ඩත්හයෝ ය. ඉත්ිරි සිත්ඩ සැත්ඩත් ව දඩවාරවක උපදින සිත්ඩ ය. 
ඒවා දඩවාරි් චිත්ඩත් නම් හ . 

 
එ්ුනඩ අනූව්ඩ වූ සිත්ඩ අත්ර එ් දඩවාරය් පමණ්ඩ උපදින සිත්ඩ 

ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. දඩවාර පස් උපදින සිත්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. ෂට් දඩවාරහයහි ම 
උපදනා සිත්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. විහ ් දඩවාරි්ත්ඩ, විහ ් දඩවාර විමු්ඩත්ත්ඩ 
වන සිත්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. ස ම ්කඩහි ම දඩවාරවිමු්ඩත් සිත්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
දඩවිපඤඩක විඥාන දශය ය, මහදඩග්ත් හකෝහ්ෝත්ඩත්ර වවනඩ සවිසඩසය 

යන සිත්ඩ සත්ිස, එ් එ් දඩවාරය් පමණ්ඩ ඇත්ි වන සිත්ඩ ය. 
මවනෝධාතුෙය යි ්ියනු කබන පඤඩකදඩවාරාවජ්වනය හා සම්පටිේඡන 
හද් පඤඩකදඩවාරි් සිත්ඩ ය. හසෝමනසඩස සහග්ත් සනඩත්ීරණය, 
මහනෝදඩවාරාවජ්වනය, ්ාම වවනඩ එ්ුනඩ ත්ිසය යන සිත්ඩ එ්ඩ ත්ිස දඩවාර 
සහයහි ම උපදනා සිත්ඩ ය. උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සනඩත්ීරණය, මහාවිපා් 
අ ය යන සිත්ඩ නවය විහ ් ෂට් දඩවාරි් ද විහ ් දඩවාර විමු්ඩත් ද හ . 
ඒ සිත්ඩ ත්දාකම්බන ්ෘත්යහයනඩ ෂට් දඩවාරහයහි ම උපී . පර ත්ිසනඩධි - 
,වාගග් - කුත්ි ්ෘත්යයනඩහග්ඩ වශහයනඩ උපදනා ්කඩහි දඩවාර විමු්ඩත් හ . 
මහදඩග්ත් විපා් නවය සැම ්කඩහි දඩවාර විමු්ඩත් ය. 

 
පර ශ්න 

 
1. සාමානයහයනඩ හ්න්ු  හ්ාහත්්ඩ දඩවාර ඇත්ඩහත්ඩ ද? 
2. ඇස  ක්ඩෂුර්දඩවාරය යි ්ියනු හයඩ ්ුම්ඩ හහයිනඩ ද? 
3. මහනෝදඩවාරය යනු ්ුම්ඩ ද? 
4. ක්ඩෂුර්දඩවාරහයහි උපදනා සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ ද? 
5. ්ාය දඩවාරහයහි පමණ්ඩ උපදින සිත්ඩ ්වරහු ද? 
6. හකෝ, මූක සිත්ඩ අ  උපදහනඩ ්වර දඩවාරවක ද? 
7. හසෝමනසඩස සනඩත්ීරණය උපදිනඩහනඩ ්වර දඩවාර වකද? 
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8. එ්ඩ දඩවාරය් පමණ්ඩ උපදින සිත්ඩ ්වරහු ද? 
9. දඩවාරි් ද දඩවාර විමු්ඩත්ද වන සිත්ඩ ්වරහු ද? 
10. ඒ සිත්ඩ එහසඩ වන අවසඩථා ්වරහු ද? 
 

5 ෙන පාලම 

ආරම්ප්මණ සංගර හය 
1 වකාටස 

“සිත්  ැනහනන හසුවන හදඩවක  - හිත්ිනඩ අකඩකා ග්නඩනා හදඩවක  
 රම්මණය” යි ්ියනු කැහේ. 

 
කූපාකමමණ ය, සද්ොකමමණ ය, ගන්ධාකමමණ ය, කසාකමමණ ය, 

වඵාට්ඨේබාකමමණ ය, ධමමාකමමණ ය ්ියා දඩවාර අනුව  රම්මණ ද 
සය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
ද්ර වයයනඩහි ඇත්ඩත්ා වූ පැහැය කූපාකමමණ ය ය. ඇස  

හපහනනඩහනඩ ර පාරම්මණය පමහණ්ි. පැහැය මිස, වසඩත්ෝනඩ ඇස  
හපහනනඩහනඩ හනා හ . ස ම හදය් ම පැහැය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. එහහත්ඩ 
ඉත්ා සියුම් ඒවාහයඩ පැහැය අහපඩ ඇසඩවක  හනා හපහනඩ. 

 
හසෝත්ිනඩද්රිය  හහවත්ඩ ්න  ැනහනන හදය සද්ොකමමණ  නම් හ . 
 
නාසය  ැනහනන හහාඳ නර් ග්නඩධ් ගන්ධාකමමණ  නම් හ . 
 
දිව  ැනහනන රස කසාකමමණ  නම් හ . 
 
්ායිනඩද්රිය  ැනහනන ත්ද බව - හමාහළා්ඩ බව - සිසිකඩ බව - 

උණුසුම් බව යනාදිය වඵාට්ඨේබාකමමණ  නමි. 
 
ර පාදි අරමුණු පස හැර සිත්  ැනහනන - සිත්  හසු වන සියකඩක 

ධමමාකමමණ  නම් හ . පර සාද ර ප - සූ්ඩෂඩම ර ප - චිත්ඩත් - මකත්සි් 
-  නිර්වාණ - පර ඥපඩත්ි වශහයනඩ ධ්ම්මාරම්මණය සයා්ාර හ . ඒවා 
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අනාග්ත්හයහි දත් හැ්ි වනු ඇත්. ැනන  හ්ා සඩ සය නම් වශහයනඩ 
පමණ්ඩ මත්් ත්බා ග්නඩන.  

 
අත්ීත්ය - අනාග්ත්ය - වර්ත්මානය - ්ාකමු්ඩත්ය ්ියා අරමුණු 

සත්ර හ්ා ස්ි. ඉපද අ,ාවපරාපඩත් හදය “අත්ීත්ාරම්මණ” නම් හ . මත්ු 
ඇත්ි වන හදඩ “අනාග්ත්ාරම්මණ” නම් හ . පවත්ඩනා හදය 
“වත්ඩත්මානාරම්මණ” නම් හ . හම් ්ාක හ,ඩදය, ඇත්ි ීමම් නැත්ි ීමම් හද් 
ඇත්ඩත්ා වූ හදඩවක  ය. නිර්වාණ-පර ඥපඩත්ි හද්ඩහි ඇත්ි ීමම්-නැත්ි ීමම් හද් 
නැත්. එබැවිනඩ ඒවා ත්ුනඩ්ාකහයනඩ එ්් වත්ඩ ඇත්ුළත්ඩ හනා හ . ඒවා  
“්ාක විමු්ඩත්ය” යි ්ියනු කැහේ. (හමය ග්ැඹුරැ ්රැහණ්ි. වැි දුර ත්ඩ 
ග්ුරැනඩහග්නඩ අසා ැනනග්නඩන.) 

 
ක්ඩෂුර්දඩවාරි් සිත්ඩ සසාළිස  අරමුණු වනඩහනඩ වර්ත්මාන 

ර පාරම්මණය පමණ්ි. අත්ීත්ානාග්ත් ර ප ක්ඩෂුර්දඩවාරි් සිත්ඩවක  හසු 
හනා හ . එහසඩ ම හසෝත්-ර්ාන-න් හා-්ාය දඩවාරවක  අයත්ඩ සිත්ඩවක  
වර්ත්මාන ශේද - ග්නඩධ් - රස - සඩපර ෂඩ වයහයෝ අරමුණු හවත්ි. 

 
මහනෝදඩවාරි් චිත්ඩත්යනඩ  වනාහි ්ාකත්ර ය  ම අයත්ඩ වන ර ප - 

ශේද - ග්නඩධ් - රස - සඩපර ෂඩ වය යන ෂ ාකම්බනය හා ්ාකවිමු්ඩත් වූ 
නිර්වාණ - පර ඥපඩත්ීහු ද අරමුණු හවත්ි. 

 
දඩවාර විමු්ඩත් චිත්ඩත්යනඩ  වනාහි අත්ීත්ානනඩත්ර,වහයහි 

මරණාසනඩන වවනයනඩ  අරමුණු වූ ්ර්මය - ්ර්ම නිමිත්ඩත්ය - ග්ත්ි 
නිමිත්ඩත්ය යි ්ියනු කබන වර්ත්මාන වූ ද, අත්ීත් වූ ද, පර ඥපඩත්ි වූ ද 
ෂ ාකම්බනහයෝ අරමුණු හවත්ි. 

 

5 ෙන පාලම 

II ෙන වකාටස 
ඉහත් ද්ඩවන කදඩහදඩ දඩවාරයනඩ හග්ඩ වශහයනඩ අනියමිනඩ සිත්ඩවක 

අරමුණුය. නියම වශහයනඩ ම ඒ ඒ සිත්ඩවක  හිමි අරමුණ මත්ු ්ියැහවන 
පරිදි දත් යුත්ු. 
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ක්ඩඛුවිඤඩාණ හද්, ර පය පමණ්ඩ අරමුණු හ්හර්. හසෝත් - 

ර්ාන - න් හා - ්ාය විඤඩාණහයෝ ශේද - ග්නඩධ් - රස - සඩපර ෂඩ වයයනඩ 
අරමුණු හ්හරත්ි. 

 
මහනෝධ්ාත්ුවය යි ්ියනු කබන පඤඩකදඩවාරාවජ්වන - සම්පටිේඡන 

සිත්ඩ ත්ුන ර පාදි අරමුණු පස අරමුණු හ්හර්. 
 
දඩවිපඤඩකවිඤඩාණය හා මහනෝධ්ාත්ුවත්ඩ හැර ඉත්ිරි ්ාමාවකර 

විපා් සිත්ඩ එහ්ාහළාස ය, හසිත්ුපඩපාදය යන සිත්ඩ හදාහළාසිනඩ ්ාමාවකර 
ධ්ර්ම අරමුණු ්රනු කැහේ. “්ාමාවකර ධ්ර්මය” යි ්ියනුහයඩ ්ාම සිත්ඩ 
සිවුපනස ය, ඒවාහයඩ හයහදන මකත්සි්හයෝ ය, ර ප විසි අ ය යන 
හමාවුනඩ  ය. 

 
අ්ුසක සිත්ඩ හදාහළාසය, ඥාන විපර යු්ඩත් ්ාමාවකර වවනඩ සිත්ඩ 

අ ය යන හමාවුහු හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ධ්ර්ම නවය හැර, ඉත්ිරි සියකඩක ම 
අරමුණු හ්හරත්ි. “හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ධ්ර්ම නවය” යි ්ියනුහයඩ 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ අ   හා නිවන  ය. 

 
ඥාන සම්පර යු්ඩත් ්ාමාවකර ්ුසකඩ සිත් සත්ර ය, අ,ිඥා ,ාවය  

පැමිණි ර පාවකර පඤඩකම ධ්යාන ්ුශකය ය යන සිත්ඩ පස අර්හත්ඩමාර්ග්ය 
හා අර්හත්ඩ ඵකය හැර ඉත්ිරි සියකඩක අරමුණු හ්හර්. 

 
ඥානසම්පර යු්ඩත් මහා ්රියා සිත්ඩ සත්ර ය, අ,ිඥා ,ාවය  පැමිණි 

ර පාවකර පඤඩකම ධ්යාන ්රියා සිත් ය. මහනෝදඩවාරාවජ්වනය ය යන සිත්ඩ 
සහයනඩ සියකඩක ම අරමුණු ්රනු කැහේ.  

 
‘සර්වඥත්ාඥානය’ යි ්ියනුහයඩ හකාවුත්ුරා බුදුවරයනඩ  ඇත්ි වන 

මහා ්රියා ඥාන සම්පර යු්ඩත් සිත්ඩවක ඇත්ි පර ඥාව  ය. ධ්යාන කැබූ පමණිනඩ 
ම හ්න්ු  සෘදඩධි පරාත්ිහායයම හනා ්ළ හැ්ි ය. සෘදඩධි පරාත්ිහායයම බකය 
ඇත්ඩහත්ඩ ර පාවකර ්ුශක ්රියා පඤඩකම ධ්යාන සිත්ඩ හද්  පමහණ්ි. 
සාමානය පඤඩකමධ්යාන සිත් ත්ඩ ඒ බකය නැත්. ඒ බකය කැහබනඩන  
පඤඩකමධ්යාන සිත් ත්වත්ඩ දියුණු ්ළ යුත්ු ය. එහසඩ දියුණු ්ළ 



 ප ුන හවත් 103 

පඤඩකමධ්යාන චිත්ඩත්ය  “අභිඥාිත්තය” යි ්ියනු කැහේ. සෘදඩධි 
පරාත්ිහාර්ය ්වර්ු ්ළත්ඩ සැම හදනා ම එය ්රනඩහනඩ අ,ිඥා චිත්ඩත්හයනි. 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩවක  සෘදඩධි පරාත්ිහායයම ්ිරීහම් සමත්ඩ ්ම්ඩ නැත්. 

 
අර පාවකර සිත්ඩවක විඤඩාණඤඩකායත්න සිත්ඩ ත්ුහනනඩ 

 ්ාසානඤඩකායත්න චිත්ඩත්ය ද, හනඩවසඤඩා නාසඤඩායත්න සිත්ඩ 
ත්ුහනනඩ  ්ිඤඩකඤඩායත්න චිත්ඩත්ය ද අරමුණු ්රනු කැහේ. 
 ්ාසානඤඩකායත්න විඤඩාණඤඩකායත්න සිත්ඩ මහග්ඩග්ත් බැවිනඩ ඒවා 
අරමුණු ්රන විඤඩාණඤඩකායත්න හනඩවසඤඩානාසඤඩායත්න සිත්ඩ 
සය  “මහග්ගතාකමමණික සිත් ය” යි ්ියනු කැහේ. 

 
ර පාවකර සිත්ඩ පසහළාස ය,  ්ාසානඤඩකායත්න සිත්ඩ ත්ුනය, 

 ්ිඤඩකඤඩායත්න සිත්ඩ ත්ුන ය යන හම් සිත්ඩ විසි එහ්නඩ ්සිණාදි 
පර ඥපඩත්ි අරමුණු ්රනු කැහේ. 

 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩවකිනඩ නිර්වාණය අරමුණු ්රනු කැහේ. 
 
්ාමාවකර ධ්ර්ම අරමුණු ්රන සිත්ඩ විසි පහ්ි. මහදඩග්ත් ධ්ර්ම 

අරමුණු ්රන සිත්ඩ සය්ි. පර ඥපඩත්ිය අරමුණු ්රන සිත්ඩ එ්ඩ විසඩස්ි. 
නිවන අරමුණු ්රන සිත්ඩ අ ්ි. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ධ්ර්ම හැර ඉත්ිරි සියකඩක 
අරමුණු ්රන සිත්ඩ විසඩස්ි. අර්හත්ඩ මාර්ග්ය හා ඵකය හැර ඉත්ිරි සියකඩක 
අරමුණු ්රන සිත්ඩ පස්ි. සියකඩක ම අරමුණු ්රන සිත්ඩ සය්ි. 

 
පර ශ්න 

 
1. අරමුණය යනු ්ුම්ඩ ද? 
2. අරමුණු ්ීය්ඩ ත්ිහේ ද? 
3. ඇස  හපහනන හනා හපහනන අරමුණු ්වරහු ද? 
4. ්ාකත්ර ය  අයත්ඩ නැත්ි අරමුණු ්වරහු ද? 
5. ධ්ම්මාරම්මණය ්ී  ්ාර ද? 
6. ක්ඩෂුර්දඩවාරි් සිත්ඩවක අරමුණ ්ුම්ඩ ද? 
7. මහනෝදඩවාරි් සිත්ඩවක අරමුණු ්වරහු ද? 
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8. ක්ඩෂුර්දඩවාරි් සිත්ඩවක  අරමුණු වනඩහනඩ ්ිනම් ්ාකය්  අයත්ඩ 
හදඩ ද? 

9. ්ාකවිමු්ඩත් ධ්ර්ම අරමුණු  නහනඩ ්ිනම් දඩවාරය් සිත්ඩවක  ද? 
10. ්ාමාවකර ධ්ර්ම පමණ්ඩ අරමුණු ්රන සිත්ඩ ්වරහු ද? 
11. සියකඩක ම අරමුණු ්රන සිත්ඩ ්වරහු ද? 
 

6 වන පා ම 

වස්තු සංගර හය 
සත්ඩත්ඩව ශරීරවක පිහිටි සිත්ඩ උපදනා සඩථානවක  හම් ධ්ර්මහයහි 

“වසඩත්ු” යන නාමය වයවහාර ්රනු කැහේ. 
 
ක්ඩෂු වසඩත්ුව ය, හශරෝත්ර  වසඩත්ුව ය, ර්රාණ වසඩත්ුව ය, න්හඩවා වසඩත්ුව 

ය, ්ාය වසඩත්ුව ය, හෘදය වසඩත්ුව ය ්ියා වසඩත්ු හහවත්ඩ සිත්ඩ උපදනා 
සඩථාන සහය්ි. 

 
ක්ඩෂු වසඩත්ුවය යනු දඩවාර සාග්ර හහයහි ක්ඩෂුර් දඩවාර යයි ්ියැවුණු 

ක්ඩෂුිඃ පර සාදය ය. හශරෝත්ර  - ර්රාණ - න්හඩවා - ්ාය වසඩත්ෝහු ඒ ඒ ඒ පර සාද 
ර පහයෝ ම ය.  

 
වසඩත්ෝනඩහග්නඩ විහශඩෂ හදය හෘදය වසඩත්ුව ය. එය වනාහි හෘදය 

හ්ෝෂහයහි පිහිටි අ  පත්්ඩ පමණ හකඩ  ශර ය ්ර හග්න  පවත්ඩනා වූ 
එ්ඩත්රා සූ්ඩෂඩම ධ්ාත්ුව්ි. එය ඇස  හනා හපහනන - අත්  අසු හනාවන 
ඉත්ා සියුම් හදය්ි. මළවුනඩ හග්ඩ හෘදය හ්ෝෂහයහි එය නැත්. එය මවදය 
ශාසඩත්ර ය  හසුවන හදය්ඩ ද හනාහ . එය  වසඩත්ු ර පය යන නාමය ද 
වයවහාර හ . හෘදය හ්ෝෂහයඩ හකස ඉනඩ පි ත්  ග්කා යන මුත්ඩ සිත්ඩ ඇත්ි 
ීමම   ධ්ාර වන ඒ වසඩත්ු ර පය හෘදය හ්ෝෂහයනඩ පි  ීම යන හකය හා 
එ්ඩ ීම පි  ීම හනා හයඩ. සිත්ඩවකිනඩ හබාහහෝව්ඩ ම උපදිනඩහනඩ හෘදය 
වසඩත්ුහවහි ය. 

 
්ාම හකෝ්හයඩ ඉනඩද්රිය සම්පූර්ණ සත්ඩත්ඩවයනඩ  වසඩත්ු සය ම 

ඇත්ඩහත්ඩ ය. ර පහකෝ්හයඩ බර හඩමයන  ර්ාන - න් හා - ්ාය වසඩත්ු 
නැත්ඩහත්ඩ ය. අර පී සත්ඩත්ඩවයන  එ් වසඩත්ුව්ුදු නැත්ඩහත්ඩ ය.  
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ර ප හකෝ්හයඩ ර්රාණ - න්හඩවා - ්ාය වසඩත්ෝනඩ නැත්ය යි ්ීහමනඩ 

ර පාවකර බර හඩමයන  නාසය - දිව හා ්ය නැත්ය යි හනා ග්ත් යුත්ු යි. 
සවුන  නැත්ඩහත්ඩ සිත්ඩවක  නිිඃශර ය වන ර්රාණ - න්හඩවා - ්ාය පර සාදයනඩ 
ය. බුදඩධ් දර්ශන - ධ්ර්ම ශර වණාදි විශුදඩධිය  උප්ාර වන ්රැණුවක  
ක්ඩෂු වසඩත්ුව හා හශරෝත්ර  වසඩත්ුව පරහයෝවන ය. ර්රාණාදි වසඩත්ු ත්ුහනනඩ 
්ාම රසාසඩවාදය  මිස අනි්්  පරහයෝවන නැත්. ්ාම විරාග් ,ාවනා 
්ුශක බකහයනඩ උපනඩ බර හඩමයන  ර්රාණාදි වසඩත්ු ත්ුන ඇත්ි හනාහ . බුදඩධ් 
දර්ශන - ධ්ර්ම ශර වණාදිය පිණිස ක්ඩෂු - හශරෝත්ර  වසඩත්ු හද් ඇත්ි හ . 

 
වසඩත්ුව්ඩ ඇසුරැ ්ර ම උපදනා සිත්ඩ ය, වසඩත්ුව්ඩ ඇසුරැ හ්ා ත්ඩ 

හනා හ්ා ත්ඩ උපදනා සිත්ඩ ය, වසඩත්ුව්ඩ ඇසුරැ හනා ්ර ම උපදනා 
සිත්ඩ ය ්ියා සිත්ඩ ත්ුනඩ හ්ා ස්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
ක්ඩඛු විඤඩාණ හද් ක්ඩෂු වසඩත්ුව ඇසුරැ හ්ා  ම උපී . හසෝත් 

- ර්ාන - න් හා - ්ාය විඤඩාණහයෝ ද ඒ වසඩත්ෝනඩ ඇසුරැ ්ර ම උපදිත්ි. 
 
පඤඩකදඩවාරාවජ්වනය ය, සම්පටිේඡන හද් ය, සනඩත්ීරණ ත්ුන ය, 

මහාවිපා් අ  ය, දඩහ ෂ මූක හදසිත් ය, හසෝවානඩ මාර්ග් චිත්ඩත්ය, 
හසිත්ුපඩපාදය ය, ර පාවකර සිත්ඩ පසහළාස ය යන සිත්ඩ ත්ිසඩ ත්ුන හෘදය 
වසඩත්ුව ඇසුරැ හ්ා  ම උපී .  

 
්ාමාවකර ්ුසකඩ සිත්ඩ අ ය, අර ප ්ුසකඩ සත්රය, හකෝ, මූක සිත්ඩ 

අ ය, හමෝහ මූක සිත්ඩ හද් ය, මහනෝදඩවාරාවජ්වනය ය, මහා ්රියා අ ය, 
අර ප ්රියා සත්රය, පර ථම මාර්ග්ය හැර හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ සත්ය යන 
සිත්ඩ සත්ළිසඩ හද්: ්ාම - ර ප හකෝ් හද්ඩහි උපදනා ්කඩහි හෘදය වසඩත්ු 
ර පය ඇසුරැ හ්ා ත්ඩ, අර ප හකෝ්හයහි උපදනා ්කඩහි වසඩත්ුව්ඩ 
ඇසුරැ හනා හ්ා ත්ඩ උපී . 

 
අර ප විපා් සත්ර, වසඩත්ුව්ඩ ඇසුරැ හනා හ්ා  ම උපී . 
 

6 ෙන පාලම 
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II ෙන වකාටස 
වසඩත්ුව්ඩ ඇසුරැ හ්ා  ම උපදනා සිත්ඩ සත්ළිසඩ ත්ුහන්ි. 

වසඩත්ුව්ඩ ඇසුරැ හ්ා ත්ඩ හනා හ්ා ත්ඩ උපදනා සිත්ඩ සත්ළිසඩ හද්්ි. 
වසඩත්ුව්ඩ ඇසුරැ හනා හ්ා  ම උපදනා සිත්ඩ සත්ර්ි. 

 
සත්ළිසඩ ත්ුන්ඩ සිත්ඩ වසඩත්ුව්ඩ ඇසුරැ හ්ා  ම උපදිනඩහනඩ ඒ සිත්ඩ 

අර ප හකෝ්හයහි නූපදනා බැවිනි. 
 
ඒ සිත්ඩ අත්ුහරනඩ දඩවිපඤඩකවිඤඩාණ - පඤඩකදඩවාරාවජ්වන - 

සම්පටිේඡන - සනඩත්ීරණ - මහා විපා්යනඩ අර ප හකෝ්හයහි නූපදහනඩ 
ඒවා උපදනා දඩවාර හා ඒ සිත්ඩවකිනඩ සිදු ්රන ්ෘත්යයනඩ එහි නැත්ි 
බැවිනි. 

 
දඩහ ෂ මූක සිත්ඩ එහි නූපදහනඩ ධ්යාන කා,ිනඩ හ්හරහි ඒ සිත්ඩ 

නූපදනා බැවිනි. 
 
හසිත්ුපඩපාද චිත්ඩත්ය එහි නැත්ඩහත්ඩ අර පී සත්ඩත්ඩවයනඩ හග්ඩ සිනාව්ඩ 

නැත්ි බැවිනි. 
 
හසෝවානඩ මාර්ග් චිත්ඩත්ය එහි නූපදහනඩ ්නඩ නැත්ඩත්ා වූ අර පී 

සත්ඩත්ඩවයනඩ  අනුනඩහග්නඩ දහම් ඇසිය හනා හහන හහයිනි. හකාවුත්ුරා  
බුදුවරයනඩ ත්ඩ, පහසඩ බුදුවරයනඩ ත්ඩ මිස, හසසඩසනඩ  අනුනඩහග්නඩ දහම් 
ඇසීම්ඩ හනා හ්ා  සඩවශ්ඩත්ිහයනඩ හසෝවානඩ මාර්ග්ය ඉපදවිය හනා 
හැ්ිය. අර ප හකෝ්හයහි බුදු - පහසඩබුදුවරහයෝ නූපදිත්ි. අර පී 
සත්ඩත්ඩවයන  අනුනඩ හග්නඩ යම්ඩ අසා ග්ැනීම  ්ර මය්ඩ නැත්. හසෝවානඩ 
වූ ත්ැනැත්ඩත්ා  අනුනඩහග්ඩ උප්ාරය්ඩ නැත්ිව ඉත්ිරි මග්ඵකවක  පැමිණිය 
හැ්ිය. සමහර වි  ්ාම - ර ප හකෝ්වකී  හසෝවානඩ වූහවෝ අර ප 
හකෝ්හයහි උපදිත්ි. සවුහු එහිී  ම ස්ෘදාග්ාමි - අනාග්ාමි - අර්හත්ඩ යන 
මාර්ග් ඵකවක  පැමිණ පිරිනිහවත්ි. 

 
පර ශ්න 

 
1. “වසඩත්ුව” යි ්ියනුහයඩ ්ුම්  ද? 
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2. වසඩත්ු හ්ාහත්්ඩ ද? 
3. ක්ඩෂු වසඩත්ුවය ්ියනුහයඩ ්ුම්  ද? 
4. හෘදය වසඩත්ුවය ්ියනුහයඩ ්ුම්  ද? 
5. ්ාම - ර ප - අර ප හකෝ් ත්ුහනඩ ඇත්ි නැත්ි වසඩත්ු ්වරහු ද? 
6. ඇත්ැම් වසඩත්ෝනඩ ර ප හකෝ්හයහි නැත්ඩහත්ඩ ්ුම්ඩ නිසා ද? 
7. වසඩත්ුව්ඩ ඇසුරැ ්ර ම උපදනා සිත්ඩ ්වරහු ද? 
8. වසඩත්ුව්ඩ ්ිසි ්හක් ඇසුරැ හනා්රන සිත්ඩ ්වරහු ද? 
9. දඩහ ෂ මූක සිත්ඩ අර ප හකෝ්හයඩ නැත්ඩහත්ඩ ්ුම්ඩ නිසා ද? 
10. හසෝවානඩ මාර්ග්ය අර ප හකෝ්හයඩ හනා කැහබනඩහනඩ ්ුම්ඩ නිසා 

ද? 
 

වමවතකින් තෘතීය පර කීණ මක 
පිච්චවේදය නිමිවය් ය. 
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චතුර්ථ ප්රිච්ඡේදය 
1 ෙන පාලම 

චිත්ත ීථි 
ඇස  හමුවන හදය හරිය  ැනන ග්ැනීම ය, ්න  එන ශේදයනඩ 

හරිය  ැනන ග්ැනීම ය, නාසය  - දිව  - ්ය  පැමිහණන ග්නඩධ්යනඩ - 
රසයනඩ - සඩපර ෂඩ වයයනඩ හරිය  ැනන ග්ැනීම ය, ත්මා විසිනඩ වකනය්ඩ ්ීම 
ය, අනුනඩ ්ියන වකනහයඩ හත්ඩරැම ැනන ග්ැනීම ය, ශරීරාවයවයනඩ එසීමම 
ය, පහත්ඩ ්ිරීම ය, එහා හමහා ්ිරීම ය, ය ම ය, ටම ය, ී ම ය, ග්ැනීම ය 
යනාදි ්රැණුවකිනඩ එ්්ුදු එ්ඩ සිත්්ිනඩ සිදු හනා හ . ඒ එ්ඩ එ්ඩ 
්රැණ්ඩ සිදුීමම  ්ර මානු්ෝක ව සිත්ඩ හපළ්ඩ ඇත්ි විය යුත්ු ය. ඒ ඒ 
්රැණු සිදු ්ිරීම් වශහයනඩ ඇත්ි වනඩනා වූ චිත්ඩත් පරම්පරාවක , සිත්ඩ 
වැකඩවක  “චිත්ඩත්ීමිකය” යි ්ියනු කැහේ. හ්ාටිනඩ ්ියත්හහාත්ඩ එ්ඩ එ්ඩ 
්රැණ්ඩ සම්බනඩධ්හයනඩ ඇත්ි වන සිත්ඩ වැකඩ චිත්ඩත්ීමිකය යි ්ිය යුත්ු ය. 

 
සිත් ඉත්ා සියුම් ය. එය ඇස  හපහනන හදය්ඩ ද හනාහ . සුළඟ 

- සීත්ක - උෂඩණය යන හම්වා ඇස  හනා හපහනත්ත්ඩ ්ය  ැනහනඩ. සිත් 
එහසඩ ්ය  ැනහනන - හසුවන හදය්ඩ ද හනා හ . ඉත්ා ඉ්ඩමනිනඩ ඉපිද 
බිඳී යනඩන්ඩ බැවිනඩ සිත් පරී්ඩෂණය්  හසු්ර ග්ත් හැ්ිය්ඩ ද හනා 
හ . ්රැණු හමහසඩ හහයිනඩ සිහත්ඩ සැටි හසායා ග්ැනීම, ඉත්ා ම දුෂඩ්ර 
ය. සිහත්ඩ සැටි ැනන ග්ැනීම  ඉත්ා ම දුෂඩ්ර ීම ඇත්ඩහත්ඩ එය ැනන ග්ැනීහම් 
උප්රණයත්ඩ එයම ීමම ය. ්පන උප්රණය වූ පිහිහයනඩ අනි්්ඩ ්ැපිය 
හැ්ි ය. ඒ පිහිය ම එයිනඩ හනා ්ැපිය හැ්ි ය. එහමනඩ ැනන ග්ැනීහම් 
උප්රණය වූ සිත්  ඒ සිහත්ඩ සැටි හනාදත් හැ්ිය. එබැවිනඩ සිත් පිළිබඳ 
උහග්නීම්ඩ  ්ර නැත්ි සාමානය වනයා  චිත්ඩත්ීමිකය ්ියා හදය්ඩ ඇත්ි 
බව පවා හනා ැනහනඩ. සිත් ග්ැන ඉහග්නීම් ්රන - විමසීම් ්රන වනයා  
වුව ද හම්වා හමහසඩ විය යුත්ු ය ්ියා අනුමාන වශහයනඩ සිත් ග්ැන 
ැනනුම්ඩ ඇත්ි හවනවා මිස, ඇස  හපනීම වැනි පර ත්ය්ඩෂ ැනනුම්ඩ සිත් 
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ග්ැන ඇත්ි හනා හ . සිත් ග්ැන ැනන ග්ැනීම ඉත්ා පරහයෝවන බැවිනඩ 
අනුමාන වශහයනඩ වුව ද ැනනීම්ඩ ඇත්ි ්ර ග්ැනීම  උත්ඩසාහ ්රනඩන. 

 
2 ෙන පාලම 

ප්රමාර්ථ ධර්මයන්වඡේ ආයුෂ 
චිත්ඩත්ීමික උග්නඩනා ත්ැනැත්ඩත්ා විසිනඩ මුකිනඩ ම ්ළ යුත්ඩහත්ඩ, 

සිත්ඩවක හා ර පවක  යුෂය ැනන ග්ැනීම ය. උපදනා ්ාකය ය, පවත්ඩනා 
්ාකය ය, නැහසන ්ාකය ය ්ියා සිත්ඩවක  හා ර පවක  අවසඩථා ත්ුන්ඩ 
ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඉත්ා හ්ටි බැවිනඩ ඒ ්ාකවක  ක්ෂණ  යන නාමය වයවහාර 
්රනු කැහේ. උපදනා ්ාකය  උත්පාදක්ෂණ ය ්ියා ද, පවත්ඩනා ්ාකය  
ස්ථිතික්ෂණ ය ්ියා ද, නැහසන ්ාකය  භඞ්ගක්ෂණ ය ්ියා ද වයවහාර 
්රනු කැහේ. සිත්  අයත්ඩ උත්ඩපාද - සඩිකත්ි - ,ගග් යන ්ාක ත්ුන එ්ත්ු 
හ්ා  එය  චිත්ඩත්්ඩෂණය යන නාමය වයවහාර ්රනු කැහේ. 
චිත්ඩත්්ඩෂණය යනඩහනහි හත්ඩරැම, සිත්් ්ාකය යනු යි. සිත් යම් පමණ 
්ාකය්ිනඩ උපී  නම් එපමණ ම ්ාකය්ඩ පැවත්ී, එපමණ ම ්ාකය්ිනඩ 
නිරැදඩධ් හ . ඒ ්ාක ත්ුහනහි පර මාණයනඩ එ්ිහන්  අ ු වැි ්ම්ඩ 
නැත්ඩහත්ඩ ය. ඒ චිත්ඩත්්ඩෂණය ඉත්ා හ්ටි ්ාකහය්ි. එය ඇසිපිය හහළන 
්ාකහයනඩ ක්ඩෂහයනඩ පාග්ුව්ඩ පමණවත්ඩ හනාවන ්ාකහය්ි. හමය 
හත්ඩරැම් ග්ැනීම  සබ  ්ක්ඩ ග්ත්විය හැ්ි ය. 

 
ර පය්  චිත්ඩත්්ඩෂණ දාහත්්ඩ  යු ඇත්ඩහත්ඩ ය. එය ්ු ා ්ඩෂණ 

පනසඩ එ්්ි. එහි පළමු වන ්ඩෂණය ර පහයඩ උත්ඩපාද්ඩෂණය ය. පනසඩ 
එ්ඩ වන ්ඩෂණය ර පහයඩ ,ගග්්ඩෂණය ය. මැද ්ඩෂණ සත්ළිසඩ නවය 
ර පයාහග්ඩ සඩිකත්ි්ඩෂණය ය. සිහත්හි හමනඩ ර පයාහග්ඩ උත්ඩපාදාදි ්ඩෂණ 
ත්ුන සමාන නැත්. ර පයාහග්ඩ සඩිකත්ි්ඩෂණය දිග් ය. චිත්ඩත්්ඩෂණ 
සත්හළාස්ඩ  යුෂ නැත්ි ර ප ්ීපය්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒවා අපර ධ්ාන 
ර පහයෝ ය. 

 
මාස ග්ණනඩ - අවුරැදු ග්ණනඩ පවත්ඩවා වසඩත්ෝනඩ අප ඉදිරිහයඩ පිරී 

ඇත්ි බව ද්ඩනා සබ , “ර පය්  යුෂ චිත්ඩත්්ඩෂණ සත්හළාස්ැයි” ්ීම 
පිළිග්ත් හනා හහන ්රැණ්ඩ විය හැ්ිය. එය හත්ඩරැම් ග්ත් හැ්ි වනු 
පිණිස ර ප ග්ැන විසඩත්රය්ඩ ්රනු කැහේ. 
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දුර සි  බකන ්කඩහි අප  එ්ඩ හදය්ඩ හසඩ හපහනන වැකි 

හග්ා ්ඩ එ්ඩ හදය්ඩ හනාව, වැකි ්ැ  සමූහය්ි. අප  එ්ඩ එ්ඩ හදය්ඩ 
හසඩ හපහනන වසඩත්ු සියකඩකම වැකි හග්ා  හසඩ ම ්ු ා වසඩත්ු සමූහහයෝ 
ය. ඉත්ා ්ු ා හදය සැටිය  සැකහ්න අබ ඇ ය වුව ද එ්ඩ හදය්ඩ 
හනාව ්ු ා ද්ර වය සමූහය්ි. අප  හපහනන සියලු ම වසඩත්ෝනඩ ස ී  
ත්ිහබනඩහනඩ ර ප ්කාපවකිනි. ර ප ්කාපය සබ  ර ප පරිේහේදහයඩ ී  
දත් හැ්ි වනු ඇත්. ර ප ්කාපය සියලු ම වසඩත්ෝනඩහග්ඩ මූකය ය. එය දි්ඩ 
්ක්ඩ පවත්ඩනා හදය්ඩ හනාහ . එහි පරමායුෂය චිත්ඩත්්ඩෂණ දාහත්ය. 
ඇසිපිය හහළනඩන  ග්ත් වන ්ාකය එ්ිහන්  පසු ව ර ප ්කාප දහසඩ 
ග්ණන්ඩ ඉපිද බිඳී ය ම  පර මාණවත්ඩ ය. අබ ඇ ය්ඩ පමණ වසඩත්ුව් 
රැප ්කාප හ්ෝටි ග්ණන්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. අබ ඇ ය එ්ඩ හදය්ඩ හනාව, 
ර ප ්කාප හ්ෝටි ග්ණන් සමූහය්ඩ බව දත්  යුත්ු ය. අප  හපහනන 
වසඩත්ෝනඩහි ඇත්ි ර ප ්කාප චිත්ඩත්්ඩෂණ සත්හළාස්ිනඩ නැත්ි ීම යන 
නමුත්ඩ ඒ වසඩත්ුවක අමුත්ඩත්්ඩ හනාහපහනනඩහනඩ ්රැණු හද්්ඩ නිසාය. 
එනම්: එ් වසඩත්ුව් ර ප ්කාප සියකඩක ම එ්වර හනා බිඳීම එ්ඩ 
්රැණ්ි. බිහඳන ර ප ්කාප හවනුව  ඒ ඒ ත්ැනඩවක ම අලුත්ඩ ර ප 
්කාප පහළ ීමම එ්ඩ ්රැණ්ි. 

 
අබ ඇ ය්ඩ පමණ වසඩත්ුව් ද, ර පය් සම්පූර්ණ  යුෂය වූ 

්ු ා ්ඩෂණ එ්ඩ පනසිනඩ හදවන ්ඩෂණය  පැමිණි ර ප ්කාප ක්ඩෂණ 
ග්ණන්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. එහසඩ ම ත්ුනඩවන ්ඩෂණය  පැමිණි ර ප ්කාප ද 
ක්ඩෂ ග්ණන්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. එහසඩ ම පනසඩ වන ්ඩෂණය ද්ඩවා ඇත්ි සියලු 
ම ්ඩෂණවක  පැමිණ ඇත්ි ර ප ්කාප ක්ඩෂ ග්ණනඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ස ම 
ර ප ්කාපය්ඩ ම බිහඳනඩහනඩ පනසඩ එ්ඩ වන ්ඩෂණහයඩ ී  ය. පනසඩ එ්ඩ 
වන ්ඩෂණය  පැමිණ ර ප බිහඳන වි  හදවන ්ඩෂණහයඩ ප නඩ සත්ළිසඩ 
නව වැනි ්ඩෂණය ද්ඩවා ඇත්ි ්ඩෂණවක  පැමිණ ඇත්ි ර ප ්කාප 
සියකඩක ම ඉත්ිරි ීම ඇත්ඩහත්ඩ ය. එබැවිනඩ චිත්ඩත්්ඩෂණ සත්හළාස්ිනඩ ර ප 
බිඳි බිඳී යාම නිසා වසඩත්ුවක අප  හපහනන හවනස්ඩ ඇත්ි හනා හ . 
හම් ්ාරණය හහාඳිනඩ හත්ඩරැම් ග්ත් යුත්ු ය. 

 
එ් වසඩත්ුව් ඇත්ි වයසිනඩ හනාහය්ඩ පර මාණ වන ර ප සියකඩක 

ම ග්ැන එ්වර චිත්ඩත් ීමික ඇත්ි වනඩහනඩ හනා හ . චිත්ඩත් ීමික ඇත්ි වනඩහනඩ 
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එ් වසඩත්ුව් ඇත්ඩත්ා වූ වයසිනඩ සමාන වූ ර පසමූහය්ඩ අරමුණු ්ර 
හග්න ය. 

 
3 ෙන පාලම 

ආරම්ප්මණ ඡේදය 
අත්ිමහනඩත්ාරම්මණය, මහනඩත්ාරම්මණය, පරිත්ඩත්ාරම්මණය, 

අත්ිපරිත්ඩත්ාරම්මණය” යි පඤඩකදඩවාරය  හග්ාදුරැ වන අරමුණු සත්ර 
 ්ාර හ . වි,ෝත්ාරම්මණය, අවි,ෝත්ාරම්මණය ්ියා මහනෝදඩවාරය  
හග්ාදුරැ වන අරමුණු හදහ්ා ස්ි. හමහසඩ ෂට් දඩවාරය  හග්ාදුරැ වන 
අරමුණු සයා්ාර හ . 

 
විශාකත්ඩවය නිසා හහෝ  හකෝ්ය හහාඳිනඩ ඇත්ි බව නිසා හහෝ 

සමීපහයහි ත්ිබීම නිසා හහෝ ඉත්ා ම පර ්  අරමුණ අතිමහන්ත නම් හ . 
අත්ිමහනඩත්ාරම්මණය ත්රම  පර ්  නැත්ි අරමුණ මහන්ත නම් හ . 
මහනඩත්ාරම්මණය ත්රම  පර ්  නැත්ි අරමුණ පිත්ත නම් හ . අපර ්  
අරමුණ අතිපිත්ත නම් හ . 

 
ර පය එහි උත්ඩපාද්ඩෂණහයඩ ී  දඩවාරයනඩහි හනා ග්ැහ නඩහනඩ ය. 

දඩවාරයනඩහි ග්ැහ නඩහනඩ සඩිකත්ිය  පැමිණි ර පය ය. ඉපිද එ්ඩ 
චිත්ඩත්්ඩෂණය්ඩ (්ු ා ්ඩෂණ ත්ුන්ඩ) ඉ්ඩම හදවන චිත්ඩත්්ඩෂණහයහි 
දඩවාරයනඩහි ග්ැහ න අරමුණ අත්ිමහනඩත්ාරම්මණය ය. චිත්ඩත්්ඩෂණ හද් 
ත්ුන්ඩ ම ඉ්ඩම දඩවාරයනඩහි ග්ැහ න අරමුණ මහනඩත් නම් හ . 
චිත්ඩත්්ඩෂණ සත්ර පහ සය සත් අ  නවය ඉ්ඩම දඩවාරහයහි ග්ැහ න 
අරමුණු පරිත්ඩත් නම් හ . චිත්ඩත්්ඩෂණ දශහයඩ ප නඩ පසහළාස ද්ඩවා 
ඉ්ඩම දඩවාරහයහි ග්ැහ න  රම්මණය අත්ිපරිත්ඩත් නම් හ . 

 
අත්ිමහනඩත්ාරම්මණහයහි ීමික සිත්ඩ හබාහහෝ ග්ණන්ඩ උපී . 

මහනඩත්ාරම්මණහයහි එය  අ ු ග්ණන්ඩ ද පරිත්ඩත්ාරම්මණහයහි ට  අ ු 
ග්ණන්ඩ ද, ීමික සිත්ඩ උපී . අත්ිපරිත්ඩත්ාරම්මණහයහි ,වාගග් කකනය 
පමණ්ඩ හ . ීමික සිත්ඩ නූපී . 

 
ීථි 



 ප ුන හවත් 112 

ීමික වනාහි පඤඩකදඩවාර ීමික - මහනෝදඩවාර ීමික වශහයනඩ 
හදහ්ා ස්ඩ හවයි. පඤඩකදඩවාර ීමථීහු ද, ක්ඩෂුර්දඩවාර ීමික - හශරෝත්ර දඩවාර 
ීමික - ර්රාණදඩවාර ීමික - න්හඩවාදඩවාර ීමික - ්ායදඩවාර ීමික යි පසඩ හ්ා ස්ඩ 
හවත්ි. ක්ඩෂුර්දඩවාර ීමථීහු ද, අත්ිමහනඩත්ාරම්මණ ීමික - මහනඩත්ාරම්මණ 
ීමික - පරිත්ඩත්ාරම්මණ ීමික - අත්ිපරිත්ඩත්ාරම්මණ ීමික යි සත්ර හ්ා ස්ඩ 
හවත්ි. ක්ඩෂුර්දඩවාරහයහි අත්ිමහනඩත්ාරම්මණ ීමික එ්්ි. මහනඩත්ාරම්මණ 
ීමික හද්්ි. පරිත්ඩත්ාරම්මණ ීමික සය්ි. අත්ිපරිත්ඩත්ාරම්මණ ීමික සහය්ි. 
සියකඩක පසහළාහස්ි. හශරෝත්ර  - ර්රාණ - න්හඩවා - ්ායදඩවාර ීමිකහු ද, එහසඩ 
ම පසහළාස බැග්ිනඩ හවත්ි. පඤඩකදඩවාර ීමික සියකඩක පනඩ සැත්ඩත් හව්ි. 

 
මූ  ිත්තය. 

සත්ඩත්ඩවයා  මරණාසනඩනහයඩ ී  සහු ්ළ ්ර්මය්ඩ හහෝ සිහි හවයි. 
්ර්ම නිමිත්ඩත්්ඩ හහෝ ග්ත්ි නිමිත්ඩත්්ඩ හහෝ වැ හහයි. මරණාසනඩනහයඩ ී  
සිත්  වැ හුණු හදය අරමුණු හ්ා  හදවන වාත්ිහයඩ පළමු වන සිත් පහළ 
හ . එය  “පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය” යි ්ියනු කැහේ. සඩව,ාව ධ්ර්මය පරිදි ඒ 
පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය නිරැදඩධ් වූ පසුත්ඩ ඒ සනඩත්ානහයඩ මරණාසනඩන 
චිත්ඩත්ය  අරමුණු වූ හදය අරමුණු ්රන පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය  සමාන 
සිත්්ඩ මරණය හත්්ඩ ම නැවත් නැවත් ඇත්ි හ . සිත්ඩ පරම්පරාව හනා 
සිඳී සත්ඩත්ඩවයා ජීවත්ඩ වනඩහනඩ ඒ සිත්ඩ පරම්පරාව නිසා ය. ,වයාහග්ඩ 
පැවැත්ඩම  ්ාරණය වන බැවිනඩ ඒ සිත්ඩවක  ‘භොඞ්ග සිත්ය යි ්ියනු 
කැහේ. ,වාගග් චිත්ඩත්ය අනඩ සිත්්ඩ නැත්ි ස ම හ හකඩ ම සත්ඩත්ඩවයනඩ 
හ්හරහි ඇත්ි වන නමුත්ඩ එබඳු සිත්්ඩ ඇත්ි වන බව අප  හනාැනහනඩ. ඒ 
,වාගග් චිත්ඩත්ය සත්ඩත්ඩවයාහග්ඩ මූක චිත්ඩත්ය ය. අලුත්ඩ අලුත්ඩ අරමුණු 
ග්නඩනා ීමික පහළ වනඩහනඩ ,වාගග් සිත්ඩ පරම්පරාහ  අග්ිනි. 

 
4 ෙන පාලම 

චක්ෂුර්ද්වාරික අිමහන්වතාරම්ප්මණ ීථිය 
ඉපද එ්ඩ චිත්ඩත්්ඩෂණය්ඩ ග්ත් වූ ර පය්ඩ ක්ඩෂුිඃ පර සාදහයහි 

ග්ැ ුණ හහාත්ඩ, එහ්හණහි ම එය හෘදය වසඩත්ුහවහි පවත්ඩනා ,වාගග් 
චිත්ඩත්හයහි ද ග්ැහට්. එයිනඩ ,වාගග් චිත්ඩත්හයහි යම් ්ිසි අමුත්ඩත්්ඩ සිදු 
හ . 
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එය හසකීමම්ඩ වැනි ය. එබැවිනඩ එය  “,වාගග් හසකීමමය” යි 
්ියනු කැහේ. ඒ ,වාගග් චිත්ඩත්ය නිරැදඩධ් ීමහමනඩ පසු එය  අනත්ුරැ ව 
ඇත්ි වන ,වාගග් චිත්ඩත්ය ද, ර පාරම්මණයාහග්ඩ ග්ැමතම කබමිනඩ 
හසකහවනඩනා වූ  ්ාරහයනඩ ම ඉපිද නිරැදඩධ් හ . ඉනඩ පසු ,වාගග් සිත්ඩ 
ඇත්ි ීමම නැවත්ී, ග්ැ ුණු ර පාරම්මණය හමහනහි ්රන 
පඤඩකදඩවාරාවජ්වන චිත්ඩත්ය ඉපිද නිරැදඩධ් හ . එය  අනත්ුරැ ව ඒ ර පය 
ද්ඩනා ක්ඩෂුර් විඥානය ඉපිද නිරැදඩධ් හ . අනත්ුරැ ව ඒ ර පාරම්මණය 
පිළිග්නඩනා සම්පටිේඡන චිත්ඩත්ය ද, ර පාරම්මණහයඩ සැටි විමසන 
සනඩත්ීරණ චිත්ඩත්ය ද, ර පාරම්මණහයඩ සැටි විනිශඩකය ්රනඩනා වූ 
වයවසඩථාපන චිත්ඩත්ය ද, පිළිහවළිනඩ ඉපිද නිරැදඩධ් හ . 

 
එය  අනත්ුරැ ව ඒ ර පාරම්මණය වයවසඩථාපන චිත්ඩත්හයනඩ 

විනිශඩකය ්ර ග්ත්ඩ පරිදි අරමුණු ්රමිනඩ එ්ුනඩ ත්ිසඩ ්ාම වවනයනඩ 
අත්ුහරනඩ යම් ්ිසි එ්ඩ සිත්්ඩ පිළිහවළිනඩ සත්ඩ වර්ඩ වවන ්ෘත්යහයනඩ 
ඉපද නිරැදඩධ් හ . අනත්ුරැ ව එහ්ාහළාසඩ ත්දාකම්බන චිත්ඩත්යනඩ අත්ුහරනඩ 
යම් ්ිසි එ්ඩ සිත්්ඩ වවන චිත්ඩත්හයනඩ ග්ත්ඩ පරිදි ම ඒ ර පාරම්මණය 
අරමුණු ්රමිනඩ හදවර්ඩ ඉපද නිරැදඩධ් හ . හදවන ත්දාරම්මණ චිත්ඩත්ය 
නිරැදඩධ් වන ්කඩහි ක්ඩෂුිඃ පර සාදහයඩ ග්ැ ුණු ර පාරම්මණය ද චිත්ඩත්්ඩෂණ 
සත්හළාස වූ  යුෂය හග්ීම ය හමනඩ නිරැදඩධ් හ . ඉනඩ පසු සිරිත්ඩ පරිදි 
නැවත් ,වාගග් සිත්ඩ ඇත්ිවනඩන  ප නඩ ග්නී. පඤඩකදඩවාරාවජ්වන 
චිත්ඩත්හයහි ප නඩ හදවන ත්දාරම්මණ චිත්ඩත්ය ද්ඩවා පිළිහවළිනඩ ක්ඩෂුිඃ 
පර සාදහයඩ ග්ැ ුණු ර පය අරමුණු හ්ා  උපනඩනා වූ සිත්ඩ දාහත්ර 
චක්ෂුර්ද්ොික අතිමහන්තාකමමණ  ීථිය ය.  

 
පඤඩකදඩවාර ීමික හා වර්ත්මාන ර පයනඩ අරමුණු හ්ා  උපදනා 

මහනෝදඩවාර ීමථීනඩ ද ැන්ඩීමහම් ී  ඒ ර පයනඩ උපනඩ ත්ැන ප නඩ ඇත්ි වූ 
සිත්ඩ පිළිහවළ ැන්ඩවිය යුත්ු ය. ්ියන කද අත්ිමහනඩත්ාරම්මණ ීමිකය ඇත්ි 
වනඩහනඩ ඉපිද එ්ඩ චිත්ඩත්්ඩෂණ ්ාකය්ඩ ඉ්ඩම ග්ිය ර පය පර සාදහයඩ 
ග්ැමතහමනි. ර පාරම්මණය ඉපද පර සාදහයහි ග්ැමතම  මත්ඩහත්නඩ ඉ්ුත්ඩ වූ 
සුළු ්ාකහයඩ ී  හම් ීමිකය ඇත්ි වූ පුදඩග්කයා හග්ඩ සනඩත්ානහයහි ,වාගග් 
චිත්ඩත්ය්ඩ ඇත්ි විය. එහහත්ඩ එහි ්ියන කද ර පාරම්මණය හනා ග්ැටිණ. 
ර පාරම්මණහයඩ ග්ැමතම හනා කබා ඉ්ඩම ග්ිය ඒ ,වාගග් චිත්ඩත්ය අතීත 
භොඞ්ග යන නාමහයනඩ හඳුනඩවනු කැහේ. ර පාරම්මණය ග්ැමතම නිසා 
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හසකහවනඩනා්ඩ හමනඩ ඇත්ි වූ ,වාගග් චිත්ඩත්ය භොඞ්ග ච න යන 
නාමහයනඩ හඳුනඩවනු කැහේ. එය  අනත්ුරැ ව ර පාරම්මණයා හග්ඩ ග්ැමතම 
කබමිනඩ උපදනා ,වාගග් චිත්ඩත්හයනඩ ,වාගග් පරම්පරාව සිඳී යන බැවිනඩ 
ඒ සිත්  භොඞ්ගුපච්චවේදය යි නම් ්ර ත්ිහේ. ඒවා ද සමග් ීමිකය ්ිය 
යුත්ඩහත්ඩ හමහසඩ ය. සබ  ීමිකය ඉහග්නීම පහසු වනු පිණිස හමය ්  
පා ම් ්ර ග්නඩන.  

 
අතීත භෙඞ්ගය, භෙඞ්ග ච නය, භෙඞ්ගුපච්චවේදය, 

පඤ්චද්ොකාෙේජනය, චක්ඛතු විඤ්ඤාණ ය, සමපටිච්චඡනය, සන්තීකණ ය, 
වොත්ථපනය, ජෙන සතය, තොකමමණ  වදකය යන හම් සිත් පි ිවෙ  
චක්ෂුර්ද්ොික අතිමහන්තාකමමණ  ීථි නම් හ .  

 
5 ෙන පාලම 

ීථි සටහන්ව 
චිත්ඩත් ීමික හකහහසිහයනඩ සිත්  ග්ත් හැ්ි ීමම  ීමික ස හනඩ 

පරහයෝවනය. ීමිකස හනඩ ්ිරීහම් ී  සිහත්හි උත්ඩපාද - සඩිකත්ි - ,ගග් යන 
්ඩෂණ ත්ුන ැන්ඩීමම  බිනඩදු ත්ුන්ඩ හයාදත්ි. ඒ බිනඩදුවක  උිනඩ හහෝ 
යටිනඩ එ්ඩ එ්ඩ අ්ුර්ිනඩ සිත්ඩවක නම් ස හනඩ ්රත්ි. සිත්ඩ හැඳිනඩීමම  
හයාදන අ්ුරැ හමහසඩ ය.  

 
අත්ීත් ,වාගග්  තී 
,වාගග් කකන  න 
,වාගග්ුපේහේද ද 
පඤඩකදඩවාරාවජ්වන ප 
ක්ඩඛුවිඤඩාණ ච 
සම්පටිේඡන  සර 
සනඩත්ීරණ  ණ  
හවාත්ඩථපන  වො 
වවන   ජ 
ත්දාරම්මණ  ත 
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චක්ෂුර්ද්ොික අතිමහන්තාකමමණ  
ීථි සටහන 

 
ත්ී න ද ප ක සා ණ හවා ව 
ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо       ооо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
   ව  ව ව ව ව ව ත් ත් , 

  ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо 
  10  11 12 13 14 15 16 17 
 
හම් යටිනඩ 17 ද්ඩවා අග් හයාදා ඇත්ඩහත්ඩ ර පයාහග්ඩ  යුෂය වන 

චිත්ඩත්්ඩෂණ සත්හළාස ැන්ඩීමම  ය. හම් ස හහනහි 1, 2, 3 යන අග් 
ඇත්ි සිත්ඩ ත්ුන ම ,වාගග් සිත්ඩ ය. ඒවායිනඩ පර සාදහයහි ග්ැ ුණ ර ප 
අරමුණු හනා ්රනු කැහේ. සැම ත්නඩහි ,වාගග් චිත්ඩත්යනඩහග්ඩ අරමුණ 
්ර්මය - ්ර්ම නිමිත්ඩත් - ග්ත්ි නිමිත්ඩත් යන ත්ුහනනඩ එ්්ඩ ය. 1 වන 
අග්ය  උිනඩ ැන්ඩහවන ,වාගග් චිත්ඩත්ය පර සාදහයහි ග්ැහ න ර පය 
උපදනා අවසඩථාහ  ී  ීමිකය ඇත්ි වන පුදඩග්කයාහග්ඩ සනඩත්ානහයහි ඇත්ි 
වූ සිත් ැන්ඩීමම  ය. ඉපද එ්ඩ චිත්ඩත්්ඩෂණය්ඩ ඉ්ඩම ග්ිය ර පාරම්මණය 
පර සාදහයහි ග්ැ ුහණඩ ,වාගග් කකනයාහග්ඩ උත්ඩපාද්ඩෂණහයහි ී  ය. ඒ 
ර පය අරමුණු හ්ා  පළමුහවනඩ ඇත්ි වන චිත්ඩත්ය පඤඩක - 
දඩවාරාවජ්වනය ය. පඤඩකදඩවාරාවජ්වනහයඩ ප නඩ හදවන ත්දාරම්මණය 
ද්ඩවා සිත්ඩ ඇත්ි දාහත්ර පර සාදහයහි ග්ැ ුණු ර පය අරමුණු හ්ා  උපදනා 
සිත්ඩ ය. 

 
ඒ සිත්ඩ ත්ුදුහසනඩ, පඤඩකදඩවාරාවජ්වනහයනඩ හ්හරනඩහනඩ සිත්ඩ 

පරම්පරාව පර සාදහයඩ ග්ැ ුණු ර පාරම්මණය හදස  හැරීමම ය. ර පය 
ද්ඩහනඩ ක්ඩඛුවිඤඩාණය ය. වර්ණ මාත්ර ය ැන් ක්ඩඛුවිඤඩාණය නිරැදඩධ් 
වන නිසා එය ඇත්ි වූ පමණිනඩ ම පර සාදහයහි ග්ැ ුණු ර පය පිළිබඳ ැනනුම 
සම්පූර්ණ හනා හ . එය සම්පූර්ණ ්ිරීම පිණිස ක්ඩඛුවිඤඩාණය නිරැදඩධ් 
වනු සමග් ම එයිනඩ දු ු ර පාරම්මණය ග්නිමිනඩ සම්පටිේඡනය උපී . 
සම්පටිේඡනය නිරැදඩධ් වනු සමග්ම එයිනඩ ර පාරම්මණය විමසීම් 
වශහයනඩ සනඩත්ීරණය උපී . සනඩත්ීරණය නිරැදඩධ් වනු සමග් ම ඒ විමසීම 
අනුව විනිශඩකය ්රන වයවසඩථාපන චිත්ඩත්ය උපී . වයවසඩථාපනය 



 ප ුන හවත් 116 

නිරැදඩධ් වූ  පසු එයිනඩ විනිශඩකය ්ළ පරිදි ර පාරම්මණහයඩ සැටි හහාඳිනඩ 
ග්නිමිනඩ වවන චිත්ඩත්ය සත්ඩ වර්ඩ ම උපී . අරමුණ හහාඳිනඩ ම ග්නඩනා 
සිත් වවනය ය. සත්ඩ වන වවනයාහග්ඩ නිහරෝධ්හයනඩ පසුත්ඩ ර පාරම්මණය 
ක්ඩෂුිඃ පර සාදහයහි ග්ැමත පවත්ඩනා බැවිනඩ වවනහයනඩ ග්ත්ඩ පරිදි, ඒ 
 රම්මණය ග්නිමිනඩ ත්දාරම්මණ සිත්ඩ හද්්ඩ උපී . ර පය ැන්ීම සම්පූර්ණ 
්රනඩහනඩ වවන චිත්ඩත්හයනි. ත්දාරම්මණය එත්රම් පරහයෝවනය්ඩ ඇත්ි 
සිත්්ඩ ද හනා හ . එය ්ාම සත්ඩත්ඩවයනඩ  මිස, ර පාර ප හකෝ්වක 
සත්ඩත්ඩවයන  උපදින සිත්්ඩ ද හනා හ . බර හඩමයන  ත්දාකම්බනය්ඩ නැත්ි 
ව ම ර ප දර්ශනාදිය අ ුව්ඩ නැත්ි ව සිදු ීමහමනඩ, ත්දාකම්බනහයනඩ එත්රම් 
වැ ්ඩ නැත්ි බව හත්ඩරැම් ග්ත් යුත්ු ය. 

 
හම් ීමිකහයහි ත්ම ත්මා අයත්ඩ ්ෘත්යය සිදු ්රමිනඩ ඉපද නිරැදඩධ් 

වන පඤඩකදඩවාරාවජ්වනාදි සිත්ඩ ඒ ඒ ්ෘත්යය සිදු ්ිරීම හැර අනඩ ්ිසිව්ඩ 
දනඩහනඩ හනා හ . හම් ීමිකය පර ්  ්ිරීම පිණිස අඹ උපමාව්ඩ ද්ඩවා 
ත්ිහේ. ඒ හමහසඩ ය:- 

 
පුරැෂහය්ඩ පැසුණු හග්ි ඇත්ි අඹ ග්ස්ඩ ය  නිදයි. සහුහග්ඩ ්න 

සමීපය  ඉදුණු අඹ හග්ිය්ඩ වැහ යි. එහි හඬිනඩ සහු අවදි හවයි. ඇස 
හැර බකයි. සහු අඹ හග්ිය අත්  ග්නී. ඉදුණු එ්්ඩ ැනයි බැකීම  අඹ 
හග්ිය සබයි. ඉදුණු එ්්ඩ බව නිශඩකය ්ර ග්ැනීම  නැවත් සිඹ බකයි. 
ඉ්ඩබිත්ි එය අනු,ව ්රයි. ්හට් ග් ීම ඇත්ි ඉත්ුරැ හරිය හ්ළත්ඩ සමග් 
ග්ිකී. ඒ සියකඩක හ්ා  නැවත් හපර හසඩ ම නිදයි. 

 
හම් උපමාහවහි පුරැෂයා නිනඩද  වැමත සිමතම හමනඩ ,වාගග් 

චිත්ඩත්යනඩ ඇත්ි හවමිනඩ ත්ුබූ ්ාකය දත් යුත්ුය. අඹ හග්ිය වැමතම හමනඩ 
ක්ඩෂුිඃපර සාදහයහි ර පාරම්මණය ග්ැමතම දත් යුත්ු ය. පුරැෂයා අවදි ීමම 
හමනඩ  වර්වන චිත්ඩත්ය දත් යුත්ු ය. ඇස හැර බැකීම හමනඩ 
ක්ඩෂුර්විඥානය දත් යුත්ු ය. අඹ හග්ිය අත්  ග්ැනීම හමනඩ සම්පටිේඡනය 
දත් යුත්ු ය. ඉදුණු එ්්ඩ ද ්ියා ැනන ග්ැනීම  අත් ත්ද ්ිරීම හමනඩ 
සනඩත්ීරණය දත් යුත්ු ය. ඉදුණු බව නිශඩකය ්ර ග්ැනීම  සිඹීම හමනඩ 
වයවසඩථාපන චිත්ඩත්ය දත් යුත්ු ය. අඹ හග්ිය අනු,ව ්ිරීම හමනඩ වවන 
චිත්ඩත්ය දත් යුත්ු ය. ්හට් ග් ීම ඉත්ුරැ හරිය හ්ළත්ඩ සමග් ග්ිකීම හමනඩ 
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ත්දාරම්මණය දත් යුත්ු ය. නැවත් නිදා ග්ැනීම හමනඩ නැවත් ,වාගග් ඇත්ි 
ීමම දත් යුත්ු ය.  

 
6 ෙන පාලම 

චිත්ත ීථි ඇි වන සැටි 
චිත්ඩත් ීමික නාමහයනඩ හඳුනඩවන ර ප දර්ශනාදිය සම්බනඩධ්හයනඩ 

ඇත්ි වන පඤඩකදඩවාරාවජ්වන ක්ඩඛු විඤඩාණාදි සිත්ඩ වැකඩ ඒ ඒ 
පුදඩග්කයනඩ  ත්ම ත්මනඩහග්ඩ උත්ඩසාහහයනඩ ද ඇත්ි ්ළ හනා හැ්ි ය. 
හදඩවාදි යම් ්ිසිව්ු හග්ඩ බකය්ිනඩ ඒවා ඇත්ි ්ළ හැ්ඩහ්ඩ ද හනා හ . 
ක්ඩෂුර්දඩවාර ීමිකය්ඩ ඇත්ි හවහත්ාත්ඩ ඇත්ි වනඩහනඩ ර පාරම්මණය්ඩ ක්ඩෂුිඃ 
පර සාදහයහි ග්ැමතහමනඩ ම ය. හබර ඇහසහි අත් වැදුණ හහාත්ඩ හඬ්ඩ ඇත්ි 
වනඩනා්ඩ හමනඩ ග්ිනි හපට්ටිහයහි ග්ිනි්ෝර ඇත්ිකඩලුවහහාත්ඩ ග්ිනඩන්ඩ හ  
ග්නඩනා්ඩ හමනඩ, ක්ඩෂුිඃපර සාද-ර පාරම්මණ හද්ඩහි ග්ැමතම්ඩ සිදු වුව හහාත්ඩ 
ක්ඩෂුර්දඩවාරි් ීමික ඇත්ි හ . 

 
ක්ඩෂුිඃ පර සාදහයහි ර පය්ඩ ග්ැ ුණු ්කඩහි ඇත්ි වන  

පඤඩකදඩවාරාවජ්වනාදි සිත්ඩ හපළ අවුකඩ හනා වන හකස 
පඤඩකදඩවාරාවජ්වන - ක්ඩඛුවිඤඩාණ - සම්පටිේඡන - සනඩත්ීරණාදි 
වශහයනඩ පිළිහවළ හනා ඉ්ඩමවා ඇත්ි වන හකස විධ්ානය ්රනඩහන්ඩ ද 
නැත්. එහසඩ නැත්ි ව හම් සිත්ඩ පිළිහවළ  ඇත්ි වනඩහනඩ පූර්ව පූර්ව සිත්ඩවක 
බකහයනඩ ම ය. පඤඩකදඩවාරාවජ්වනය්ඩ ඇත්ිීමම නිසා එය ළඟ  ඇත්ි 
ීමම  හයෝග්ය වූ ක්ඩඛුවිඤඩාණය ඇත්ි හ . ක්ඩඛුවිඤඩාණය ඇත්ි ීමම 
නිසා එය ළඟ  ඇත්ි ීමම  නිසි සිත් වූ සම්පටිේඡනය ඇත්ි හ . 
සම්පටිේඡනාදිය ඇත්ි ීමම නිසා සනඩත්ීරණාදිය ද එහසඩ ්ර මානු්ෝක ව ඇත්ි 
හ . 

 
නියාම ධර්ම 

විධ්ානය ්රනඩන්ු නැත්ි ව ම ්ර මානු්ෝකව සිත්ඩ ඇත්ි විය හැ්ි 
බව ැන්ඩීමම පිණිස හප්රාණි්ාකායයමයනඩ විසිනඩ නියාම ධ්ර්ම ්ථාව 
ද්ඩවා ත්ිහේ. 

 
ඒ හමහසඩ ය:- 
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බීජ නියාමය, සෘතු නියාමය, කර්ම නියාමය, ධර්ම නියාමය, ි ත්ත 
නියාමය” නියාම ධ්ර්ම පහස්ි. 

 
අඹ ඇ ය්ිනඩ ්වු පැළය්ඩ - හදහි පැළය්ඩ - හදා ම් පැළය්ඩ 

ඇත්ි හනා ීම, අඹ පැළය්ඩ ම ඇත්ි ීමම; හ්ාසඩ ඇ ය්ිනඩ හ්ාසඩ පැළය්ඩ 
ම - හපාකඩ හග්ිය්ිනඩ හපාකඩ පැළය්ඩම යනාදි වශහයනඩ ඒ ඒ බීවයනඩ 
ඒ ඒ වාත්ිහයඩ ම ග්සඩ හ  ග්ැනීම, ් ක ග්හසඩ ්රටිය උත්ුර  ම හැරී 
සිමතම; සූයයම්ානඩත් ග්හසඩ ්රටිය ඉර හදස  හැරීම; හපාකඩ හග්ිහයඩ ඇසඩ 
ත්ුන්ඩ ඇත්ිීමම යනාදිය බීව නියාමය ය.  

 
ඒ ඒ වාත්ිවක  අයත්ඩ ග්සඩ වැකඩවක එ් ම ්ාකය්ී  දලු - මකඩ 

ඵක හ  ග්ැනීම සෘත්ු නියාමය ය. 
 
ඒ ඒ ්ර්මයනඩ  අනු්ෝක වන විපා්ය්ඩ ම ඇත්ි ීමම ්ර්ම 

නියාමය ය. 
 
මහා හබෝධිසත්ඩත්ඩවයනඩ හග්ඩ මවු්ුස පිළිසිඳ ග්ැනීම් ම  ්ුසහයනඩ 

බිහිීමම් - බුදුීමම් - දම්ස්ඩපැවැත්ඩීමම්  දිහයහි හපාහළාව ්ම්පාීමම්  ී  
නිමිත්ි පහළ ීමම ධ්ර්ම නියාමය ය. 

 
ර පාදි  රම්මණයනඩ ක්ඩෂුරාදි පර සාදයනඩහි ග්ැ ුණු ්කඩහි ්ිසිව්ු 

හග්ඩ සාවිධ්ානය්ඩ නැත්ි ව ්ර මානු්ෝකව සිත්ඩ පරම්පරාව ඇත්ි ීමම චිත්ඩත් 
නියාමය ය.  

 
්ියන කද ්රැණු පස ්ාහග්ඩවත්ඩ සාවිධ්ානය්ඩ නැත්ිව නියාම 

ධ්ර්ම අනුව සිදු හ . 
 
“චිත්ඩත් ීමික උහග්නීම අමාරැ වැ ්ඩ ය”  යන සම්මුත්ිය්ඩ රහට් 

පවත්ී. අමාරැ වනඩහනඩ පළමුහවනඩ එ්ඩ ීමිකය්ඩ උහග්නීම  ය. එය පිළිබඳව 
ඇත්ි සියලු ම පර ශඩන හහාඳිනඩ නිරා්රණය ්ර හග්න එ්ඩ ීමිකය්ඩ හහාඳිනඩ 
හත්ඩරැම් ග්ත් හහාත්ඩ, ඉදිරිය  අපහසුව්ඩ නැත්ි ව චිත්ඩත් ීමික උග්ත් 
හැ්ිවනු ඇත්. එබැවිනඩ ඉදිරිය  යනඩන  ඉ්ඩමනඩ හනාීම හම් 
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අත්ිමහනඩත්ාරම්මණ ීමිකය ඉත්ා හහාඳිනඩ ඉහග්න ග්නඩන. හහාඳිනඩ හත්ඩරැම් 
්ර ග්නඩන. 

 
7 ෙන පාලම 

මහන්වතාරම්ප්මණ ීථි ඡදක 
අත්ිමහනඩත්ාරම්මණ ීමිකය ඇත්ි වනඩහනඩ, ඉපිද එ්ඩ 

චිත්ඩත්්ඩෂණය්ඩ වූ ්ාකය ඉ්ඩම, හදවන චිත්ඩත්්ඩෂණහයඩී  පර සාදහයහි 
ග්ැහ න අරමුණ නිසා ය. ර පාරම්මණය ් ා ීමම, මහත්ඩ වුව ද දුරීමම, 
 හකෝ්ය මඳ ීමම  දි ්රැණුවකිනඩ සමහර වි  ර පාරම්මණය ඉපද 
චිත්ඩත්්ඩෂණ හද්්ඩ ග්ත් ීම ත්ුනඩ වන චිත්ඩත්්ඩෂණහයඩී  ද, චිත්ඩත්්ඩෂණ 
ත්ුන්ඩ පසු ීම සත්ර වන චිත්ඩත්්ඩෂණහයඩී  ද, පර සාදහයහි ග්ැහට්. ත්ුනඩ වන 
සත්ර වන චිත්ඩත්්ඩෂණවක ී  පර සාදහයහි ග්ැහ න ර පයනඩ අරමුණු හ්ා  
මහනඩත්ාරම්මණ ීමික හද්්ඩ ඇත්ි හ . 

 
පළමු වන මහනඩත්ාරම්මණ ීමිකය හමහසඩය:- ඉපද චිත්ඩත්්ඩෂණ 

හද්්ඩ ඉ්ඩම ත්ුනඩ වන චිත්ඩත්්ඩෂණහයඩ ී  ර පාරම්මණය ක්ඩෂුිඃ 
පර සාදහයහි ග්ැ ුණ ්කඩහි, හපර හසඩම ,වගග්කකන - ,වගග්ුපේහේද - 
පඤඩකදඩවාරාවජ්වන - ක්ඩඛුවිඤඩාණ - සම්පටිේඡන - සනඩත්ීරණ - 
වයවසඩථාපන සිත්ඩ පිළිහවළිනඩ ඇත්ි වූ පසු, ්ාමාවකර වවනයනඩ අත්ුහරනඩ 
යම් ්ිසි සිත්්ඩ වවන ්ෘත්යහයනඩ සත්ඩ වර්ඩ උපී . ඉනඩ පසු 
අත්ිමනඩත්ාරම්මණ ීමිකහයහි හමනඩ ත්දාරම්මණය ඇත්ි හනා ීම, ,වාගග් 
චිත්ඩත්හයෝ උපදිත්ි. හම් පළමු වන මහනඩත්ාරම්මණ ීමිකය ය. 

 
හම් ීමිකය  පඤඩකදඩවාරාවජ්වනහයඩ ප නඩ සත්ඩ වන වවනය ද්ඩවා 

ීමික සිත්ඩ හදාහළාස්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ර පාරම්මණය පර සාදහයහි ග්ැහ නඩන  
්කිනඩ ඇත්ි වූ අත්ීත් ,වගග් හද් ය, ,වගග්කකන - ,වගග්ුපේහේද හද් 
ය, යන සිත්ඩ සත්ර්ඩ ීමික සිත්ඩ හදාහළාස  එ්ත්ු ්ළ ්කඩහි සිත්ඩ දහසය්ඩ 
හ . ීමිකය  අරමුණු වූ ර පය ප නඩ ග්ත්ඩහත්ඩ පළමු වන අත්ීත් ,වගග්යාහග්ඩ 
උත්ඩත්ාද්ඩෂණහයහි බැවිනඩ ඒ ර පය  සත්ඩවන වවනහයනඩ මත්ුව   යු 
ඇත්ඩහත්ඩ එ්ඩ චිත්ඩත්්ඩෂණය්ඩ පමහණ්ි. නිහරෝධ්ය  ඉත්ා  සනඩන 
බැවිනඩ අනඩත්ිම චිත්ඩත්්ඩෂණය  පැමිණ ඇත්ි ර පය ඉත්ා දුබකය. දුබක වූ 
ඒ ර පාරම්මණය ත්දාකම්බනය්  පර ත්යය ීමම  හනා සමත්ඩ ය. එබැවිනඩ 
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හම් ීමිකහයහි ත්දාරම්මණය්ඩ නූපී . ත්දාරම්මහණෝත්ඩපත්ඩත්ිය පිළිබඳ 
හනාහය්ඩ  කායයම මත් ඇත්ඩහත්ඩ ය.  ධ්ුනි්යනඩ  ්රදරය්ඩ බැවිනඩ ඒවා 
හමහි හනා ද්ඩවනු කැහේ. 

 
හදවන මහනඩත්ාරම්මණ ීමිකය හමහසඩ ය:- ඉපද චිත්ඩත්්ඩෂණ 

ත්ුන්ඩ ඉ්ඩමුණු ර පාරම්මණය්ඩ සත්ර වන චිත්ඩත්්ඩෂණහයහි ක්ඩෂුිඃ 
පර සාදහයහි ග්ැමතහමනඩ ,වාගග්කකන - ,වාාග්ුපේහේද - 
පඤඩකදඩවාරාවජ්වන - ක්ඩඛුවිඤඩාණ - සම්පටිේඡන - සනඩත්ීරණ - 
වයවසඩථාපන යන සිත්ඩ ඇත්ි ීමහමනඩ පසු සත්ඩ වර්ඩ වවනය ඇත්ි වන 
ීමිකය, හදවන වමහනඩත්ාරම්මණ ීමිකය ය. හම් ීමිකහයඩ සත්ඩ වන වවනය 
සමග් ම ීමිකය අරමුණු වූ ර පාරම්මණය නිරැදඩධ් හ .  

 
ීථි සටහන් 

ප මු ෙන මහන්තාකමමණ  ීථිය 
ත්ී ත්ී න  ද ප ක සා ණ 
ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо 

1 2 3 4 5 6 7 8 
හවා ව ව ව ව ව     ව    ව   , 

 ооо ооо ооо       ооо        ооо       ооо        ооо    ооо  ооо 

9 10 11 12     13     14     15   16   17 
 

වදෙන මහන්තාකමමණ  ීථිය 
ත්ී ත්ී ත්ී න ද ප ක සා 

 ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ණ හවා ව ව ව ව ව    ව    ව 
 ооо ооо ооо ооо ооо       ооо         ооо     ооо   ооо 

9 10 11 12 13 14 15   16    17 
 

පිත්තාකමමණ  ීථි සය 
ඉපද චිත්ඩත්්ඩෂණ සත්ර්ඩ පසු ීම පසඩ වන චිත්ඩත්්ඩෂණහයහි ක්ඩෂුිඃ 

පර සාදහයහි ග්ැහ න ර පාරම්මණය ද, චිත්ඩත්්ඩෂණ පස්ඩ පසු ීම සවන 
චිත්ඩත්්ඩෂණහයඩ ී  පර සාදහයහි ග්ැහ න ර පාරම්මණය ද චිත්ඩත්්ඩෂණ 
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සය්ඩ පසු ීම සත්ඩ වන චිත්ඩත්්ඩෂණහයඩ ී  පර සාදහයහි ග්ැහ න 
ර පාරම්මණය ද, චිත්ඩත්්ඩෂණ සත්්ඩ පසු ීම අ වන චිත්ඩත්්ඩෂණහයහි ී  
පර සාදහයහි ග්ැහ න ර පාරම්මණය ද, චිත්ඩත්්ඩෂණ අ ්ඩ පසුීම නවවන 
චිත්ඩත්්ඩෂණහයහි ී  පර සාදහයහි ග්ැහ න ර පාරම්මණය ද, චිත්ඩත්්ඩෂණ 
නවය්ඩ ඉ්ඩමී දශ වන චිත්ඩත්්ඩෂණහයහි පර සාදහයහි ග්ැහ න ර පය ද 
අරමුණු හ්ා  උපදනා ීමික සය පරිත්ඩත්ාරම්මණ ීමික නම් හවයි. 

 
මහනඩත්ාරම්මණ ීමිකවක ඇත්ි හවනස ත්දාරම්මණය්ඩ නැත්ි බව ය. 

පරිත්ඩත්ාරම්මණ ීමිකවක හවනස නම් වවන - ත්දාරම්මණ හද් ම නැත්ි 
බව ය. 

 
ර පාරම්මණය්ඩ ඉපද චිත්ඩත්්ඩෂණ සත්ර්ඩ ඉ්ඩම පසඩවන 

චිත්ඩත්්ඩෂණහයඩ ී  ක්ඩෂුිඃ පර සාදහයහි ග්ැ ුණාම ,වගග් කකන - 
,වගග්ුපේහේද - පඤඩකදඩවාරාවජ්වන - ක්ඩඛුවිඤඩාණ - සම්පටිේඡන - 
සනඩත්ීරණ - වයවසඩථාපන යන සිත්ඩ පිළිහවළිනඩ ඇත්ි හ . ,වගග් 
කකනහයඩ ප නඩ ඒ සිත්ඩ ග්ැනඩනාම වයවසඩථාපන චිත්ඩත්ය සත්ඩ වන චිත්ඩත්ය 
හ . අත්ීත් ,වගග් හහවත්ඩ පර සාදහයහි ග්ැහ නඩන  ්කිනඩ ඉ්ඩමුණු 
,වාගග් සත්ර්ඩ මුක  එ්ත්ු හ්ා  ග්ැනඩනාම වයවසඩථාපන චිත්ඩත්ය 
එහ්ාහළාසඩ වන සිත් හ . හම් ීමිකය  අරමුණු වූ ර පය ඇත්ි වූහයඩ පළමු 
වන අත්ීත් ,වාගග්ය සමග් ය. එබැවිනඩ වයවසඩථාපනය නිරැදඩධ් වන වි  
ඒ ර පහයඩ  යුෂය චිත්ඩත්්ඩෂණ එහ්ාහළාස්ඩ ීම ත්ිහේ. දාහත්්ඩ සම්පූර්ණ 
ීමම  ත්වත්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ චිත්ඩත්්ඩෂණ සය්ඩ පමහණ්ි. වයවසඩථාපනහයනඩ 
පසු චිත්ඩත්්ඩෂණ සය්ිනඩ ීමිකය  අරමුණු වූ ර පය නිරැදඩධ් හ . 

 
උපදින වවන චිත්ඩත් වාර ග්ණන අ ු ීමම  විහශඩෂ ්ාරණය්ඩ 

නැත්ි ්කඩහි ්ාමාවකර වවනය සත්ඩ වර්ඩ උපදනා බව චිත්ඩත් නියාම ය 
ය. එබැවිනඩ සත්ඩ වර්ඩ වවන චිත්ඩත්ය ඉපී ම  ඉ  නැත්ි අරමුණ් වවනඩ 
සිත්ඩ නූපී . ඉහත් ්ී ර පාරම්මණය  ත්වත්ඩ ඉදිරිය  ඇත්ඩහත්ඩ චිත්ඩත්්ඩෂණ 
සය්ඩ වූ ්ාකය පමහණ්ි. වවන සත්ඩ වර්ඩ ඉපී ම  ්ාකය මඳ බැවිනඩ 
ඒ පරිත්ඩත්ාරම්මණහයහි වවන චිත්ඩත්ය්ඩ නූපී . වවන සඩථානයනඩහි වවන 
හවනුව  එ්ඩ වර්ඩ හහෝ හදවර්ඩ වයවසඩථාපන චිත්ඩත්ය ම උපී . ඉනඩ පසු 
,වාගග් පත්නය හ . 
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“සවන වවන චිත්ඩත්ය සමග් ර පාරම්මණය නිරැදඩධ් වූවා  පසු 
සත්ඩ වන වවනය්ඩ උපදිනඩන  බැරි ම්ඩනිසාද?” යන පර ශඩනය හමහිී  මත්ු 
හ . එ්ඩ ීමිකය්  අයත්ඩ සිත්ඩවක අරමුණ ධ්මම වශහයනඩ පමණ්ඩ හනා ව 
්ාක වශහයනුත්ඩ සමාන විය යුත්ු ය. හම් ීමිකය  අරමුණු වන ර පය 
චිත්ඩත්්ඩෂණ සහත්ාහළාස වූ  යුෂය හග්වා නිරැදඩධ් වනඩන  මත්ඩහත්නඩ 
වර්ත්මාන ්ාකය  අයත්ඩ සත්හළාසඩවන චිත්ඩත්්ඩෂණහයඩ ී  නිරැදඩධ් 
ීමහමනඩ පසු එය අත්ීත් ්ාකය  අයත්ඩ හ . ර පය නිරැදඩධ් වූවා  පසු හම් 
ීමිකහයහි වවනය්ඩ ඇත්ිහවත් හහාත්ඩ එය  අරමුණු ්රනඩන  වර්ත්මාන 
ර පය නැත්ි බැවිනඩ අත්ීත් ර පය අරමුණු ්රනඩන  සිදු හ . එය චිත්ඩත් 
නියාමය  විරැදඩධ් බැවිනඩ සත්ඩ වර්ඩ වර්ත්මාන ර පය අරමුණු හ්ා  
වවන චිත්ඩත්ය  උපදිනඩන  ඉ  නැත්ි හම් පරිත්ඩත්ාරම්මණහයඩ 
සම්පූර්ණහයනඩ වවනය නූපී , එහි වයවසඩථාපනහයනඩ පසු වවනය 
හවනුව ත්ඩ වර්ඩ හහෝ හදවර්ඩ වයවසඩථාපනය ම උපී . ර පය නිරැදඩධ් 
වනඩන  ්කිනඩ ම ,වගග් පත්නය ීම ීමිකය අවසනඩ හ . 

 
ීථි සටහන් 

1 වන පරිත්ඩත්ාරම්මණ ීමිකය 
ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී න ද ප ක 
ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
සා     ණ හවා හවා  හවා   ,   ,    ,   , 
ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

2 වන පරිත්ඩත්ාරම්මණ ීමිකය 
ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී න ද ප ක සා ණ හවා හවා හවා , , , 
 

3 වන පරිත්ඩත්ාරම්මණ ීමිකය 
ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී න ද ප ක සා ණ හවා හවා හවා , , 
 

4 වන පරිත්ඩත්ාරම්මණ ීමිකය 
ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී න ද ප ක සා ණ හවා හවා හවා , 
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5 වන පරිත්ඩත්ාරම්මණ ීමිකය 

ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී න ද ප ක සා ණ හවා හවා හවා  
 

6 වන පරිත්ඩත්ාරම්මණ ීමිකය 
ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී න ද ප ක සා ණ හවා හවා 
 

8 ෙන පාලම 

අිරිත්තාරම්ප්මණ ීථි සය 
ර පාරම්මණය ඉපද චිත්ඩත්්ඩෂණ දසය එහ්ාහළාස හදාහළාස 

හත්හළස ත්ුදුස පසහළාස පසු ීම ක්ඩෂුිඃ පර සාදහයහි ග්ැමතහමනඩ 
අත්ිපරිත්ඩත්ාරම්මණ ීමික සය ඇත්ි හ . 

 
ර පාරම්මණය ඉපද චිත්ඩත්්ඩෂණ දහය්ඩ පසු ීම පර සාදහයහි 

ග්ැහ න අරමුණ ග්ැන ීමික සිත්ඩ උපදිත් හහාත්ඩ ඒ අරමුණ නිරැදඩධ් වනඩන  
මත්ඩහත්නඩ උපදිනඩන  කැහබනඩහනඩ වයවසඩථාපනය ද්ඩවා සිත්ඩවක  
පමණ්ි. වවනය හවනුව  වවනසඩථානහයහි ත්වත්ඩ වයවසඩථාපනය්ඩ ඇත්ි 
ීමම  ්ක්ඩ නැත්ඩහත්ඩ ය. ඒ අරමුණ ඉත්ා දුබක බැවිනඩ එහි 
පඤඩකදඩවාරාවජ්වනාදි ීමික සිත්ඩ ද නූපී . ඒ අරමුණ ග්ැමතහමනඩ වනඩහනඩ 
,වාගග්ය හසකීමම පමහණ්ි. චිත්ඩත්්ඩෂණ දසය  ව ා ඉ්ඩම පර සාදහයහි 
ග්ැහ න අරමුණු වකිනඩ ද ,වාගග් කකනය හ . අත්ිපරිත්ඩත්ාරම්මණ ීමික 
සය්ඩ වනඩහනඩ එහහයිනි. 

 
අතිපිත්තාකමමණ  ීථි සවය් සටහන් 

1. ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී න න , , , , , 

2. ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී න න , , , , 

3. ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී න න , , , 

4. ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී න න , , 

5. ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී න න , 

6. ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී න න 
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වසෝතද්ොක ීථි ආදිය 

ඉපද එ්ඩ චිත්ඩත්්ඩෂණය්ඩ ග්ත් වූ ශේදාරම්මණය හසෝත් පර සාදහයහි 
ග්ැමතහමනඩ හසෝත්දඩවාර අත්ිමහනඩත්ාරම්මණ ීමිකය ඇත්ි හ . ක්ඩෂුර්දඩවාර 
අත්ිමහනඩත්ාරම්මණ ීමිකය  ව ා එහි ඇත්ි හවනස ක්ඩඛුවිඤඩාණය ඇත්ි 
වුණු හසෝත් විඤඩාණය ඇත්ි ීමම පමහණ්ි. හසෝත්දඩවාර ීමික පසහළාස 
ම ක්ඩෂුර්දඩවාර ීමික අනුව හත්ඩරැම් ග්ත් යුත්ු ය. ර්ාන-න් හා-්ායදඩවාර 
ීමිකවකත්ඩ හවනස පඤඩකදඩවාරාවජ්වනය  අනත්ුරැව ර්ාන-න් හා-්ාය 
විඤඩාණයනඩ ඇත්ිීමම පමහණ්ි. පඤඩකදඩවාර ීමික පනඩ සැත්ඩත් හව්ි. 

 
ර ප ශේදාදි අරමුණු ඉත්ා හහාඳ  ැනහනනඩහනඩ අත්ිමහනඩත්ාරම්මණ 

ීමිකවක සිත්ඩවක  ය. මහනඩත්ාරම්මණ ීමිකවක සිත්ඩවක  අරමුණු හහාඳ  
ැනහනඩ. වවන චිත්ඩත්ය්ඩ නූපදනා බැවිනඩ පරිත්ඩත්ාරම්ණ ීමිකවක  අරමුණු 
හහාඳ  හනා ැනහනඩ. ඒවායිනඩ වන ැනනීම ඉත්ා දුබක ය. ර පාරම්මණය්ඩ 
ග්ැන පරිත්ඩත්ාරම්මණ ීමික ඇත්ි වුවහහාත්ඩ සිහිහනනඩ දු ුවා වැනි, හපනුණා 
හනා හපනුණා වැනි දුබක ැනනීම්ඩ ඇත්ි හ . ශේදාරම්මණය ග්ැන 
පරිත්ඩත්ාරම්මණ ීමික ඇත්ි වූ ්කඩහි ද ඇසුණා හනා ඇසුණා වැනි දුබක 
ැනනීම්ඩ ඇත්ි හ . අනි්ඩ අරමුණුවක ැනනීමත්ඩ එහසඩ ම ය. 
අත්ිපරිත්ඩත්ාරම්මණහයහි ීමික සිත්ඩ ඇත්ි හනා වන බැවිනඩ ඒ අරමුණ පිළිබඳ 
ැනනීම්ඩ සම්පූර්ණහයනඩ ම ඇත්ි හනා හ . ඒ ීමිකවකිනඩ ්ිසි ම 
පරහයෝවනය්ඩ නැත්. 

 
ිත්ත නියාමය 

ර පාවකර අර පාවකර හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ හම් පඤඩකදඩවාර ීමිකවක 
ඇත්ි හනා හ . ක්ඩෂුර්දඩවාර ීමිකවක කැහබනඩහනඩ දඩවාර සාග්ර හහයහි 
ක්ඩෂුර් දඩවාරි් සිත්ඩ වශහයනඩ ්ියවුණු සිත්ඩ සත්ළිසඩ සය ය. හශරෝත්ර දඩවාර 
ීමික  දිහයහි කැහබන සිත්ඩ ග්ණන ද දඩවාර සාග්ර හහයහි ැන්ඩවුණු පරිදි ම 
්ිය යුත්ු ය. පඤඩකදඩවාර ීමිකවක ස ම  ්ාරහයනඩ ම කැහබනඩහනඩ 
්ාමාවකර සිත්ඩ පනසඩ සත්ර ය. 

 
හම් ීමිකවක කැහබන පඤඩකදඩවාරාවජ්වනය ්රියා සිත්්ි. 

පඤඩකවිඤඩාණ - සම්පටිේඡන - සනඩත්ීරණහයෝ විපා්හයෝ ය. 
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වයවසඩථාපනය ්රියා සිත්්ි. වවන ්ුසකඩ ද හ . අ්ුසකඩ ද හ . ්රියා ද 
හ . ත්දාරම්මණ විපා්හයෝ ය. 

 
ඉෂඩ  හහවත්ඩ හහාඳ ර ප ශේදාදි  රම්මණයනඩ පර සාදවක ග්ැ ුණු 

්කඩහි ්ුශක විපා් පඤඩකවිඤඩාණ සම්පටිේඡන සනඩත්ීරණ 
ත්දාරම්මණහයෝ උපදිත්ි. අනිෂඩ  හහවත්ඩ නර් ර ප ශේදාදිය දඩවාරයනඩ  
මුණ ග්ැසුණු ්කඩහි අ්ුශක විපා් පඤඩක විඤඩාණ සම්පටිේඡ සනඩත්ීරණ 
ත්දාරම්මණහයෝ හවත්ි.  රම්මණය ඉත්ා ම හහාඳ වන ්කඩහි හසෝමනසඩස 
සහග්ත් සනඩත්ීරණ ත්දාරම්මණහයෝ හවත්ි. 

 
ඉත්ා ම නර් හදය්ඩ වන අසූචියත්ඩ සමහර සත්ඩත්ු හහාඳ සැටිය  

සක්ත්ි. හබාහහෝ සම්පත්ඩ ඇත්ි ඇත්ැම්හු සමහර හහාඳ හදඩ ක ද නර් 
හකස සක්ත්ි. එබැවිනඩ අරමුණුවක හහාඳ නර් බව ත්ීරණය ්ිරීම 
දුෂඩ්ර ය. ඒවාහයඩ හහාඳ නර් බව මධ්යම වනයාහග්ඩ සැක්ීම අනුව 
්ළ යුත්ු බව අ ුවාහ  ද්ඩවා ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
අරමුණ ග්ැන පුදඩග්කයා හග්ඩ අදහස ්ුම්ඩ වුවත්ඩ හහාඳ අරමුහණහි 

ඇත්ි වනඩහනඩ ්ුශක විපා් සිත්ඩ ය. එහසඩ ම නර් අරමුහණහි ඇත්ි 
වනඩහනඩ ද අ්ුශක විපා් සිත්ඩ ය. පුදඩග්කයනඩ  වැරදි අදහසඩ ඇත්ි වූවා  
්ර්මය  හා විපා්ය  වැරී ම්ඩ හනා හ . එබැවිනඩ බුදුනඩ වහනඩහසඩ හග්ඩ 
ශරීරය ැන්ීම  පවා නුසුදුසු හනා මනා අරමුණ්ඩ හකස සක්න 
මිසදි ුවනඩ  බුදඩධ් දර්ශනහයඩ ී  ්ුශක විපා් වූ ම ක්ඩඛුවිඤඩාණ 
සම්පටිේඡන සනඩත්ීරණ ත්දාරම්මණහයෝ හවත්ි. නර් හදය්ඩ වූ අසූචිය 
පරිය ්රන සත්ඩත්ඩවයා  අසූචිය ැන්ීහම් ී  ඇත්ි වනඩහනඩ ද අ්ුසක විපා් 
ක්ඩඛුවිඤඩාණ සම්පටිේඡන සනඩත්ීරණ ත්දාරම්මණහයෝ ය. 

 
වවනය පුදඩග්කයනඩහග්ඩ අදහසඩ අනුව ඇත්ි වනඩන්ි. ්ුශකාධ්යාශය 

ඇත්ි ්ුශකය  ්ැමත්ි අය  හහාඳ නර් මධ්යම සියලු අරමුණුවකී  ම 
්ුශක වවනයනඩ ඇත්ි විය හැ්ි ය. ධ්ර්මහයනඩ ඈත්ඩව 
හයෝනිහසෝමනසි්ාරහයනඩ හත්ාර ව පහවහි ඇකී වාසය ්රනඩනවුනඩ  
සියලු ම අරමුණුවක අ්ුසක වවනඩ ඇත්ිවිය හැ්ි ය. රහත්ුනඩහග්ඩ ීමිකවක 
්රියා වවනඩ ඇත්ි හ . 
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ක්ඩඛුදඩවාර ීමිකය  අයත්ඩ සිත්ඩවකිනඩ ක්ඩෂුර්වසඩත්ුහවහි උපදිනඩහනඩ 
ක්ඩඛුවිඤඩාණය පමහණ්ි. අනි්ඩ සිත්ඩ ඇත්ි වනඩහනඩ හෘදය වසඩත්ුහවහි 
ය. එහහත්ඩ ඒ සියකඩක ම ර පාරම්මණය ක්ඩෂුිඃ පර සාදහයහි ග්ැමතම නිසා ම 
ඇත්ි වන බැවිනඩ සම්පූර්ණ ීමිකය ක්ඩෂුර්දඩවාර ීමිකය්ඩ සැටිය  සක්නු 
කැහේ. හසෝත්දඩවාර ීමික  දියත්ඩ ඒ ්ර මහයනඩ හත්ඩරැම් ග්ත් යුත්ු ය. 

 
9 ෙන පාලම 

මඡනෝද්වාර ීථි 
්ාම වවන ීමිකය - අර්පණා වවන ීමිකය ්ියා මහනෝදඩවාර ීමික 

හද හ්ා ස්ි. ‘අර්පණා වවනය’ යි ්ියනුහයඩ මහග්ඩග්ත් හකෝහ්ෝත්ඩත්ර 
වවනයනඩ  ය. චිත්ඩත්්ඩෂණ සත්හළාස්ඩ  යු ඇත්ි වත්මමාන ර පය්ඩ 
අරමුණු හ්ා  ඇත්ි වන වි,ෝත්ාරම්මණ ීමික පස්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒවා 
අරමුණු හ්ා  ඇත්ි වන අවි,ෝත්ාරම්මණ ීමික හද්්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ර ප 
විසි අහ හි චිත්ඩත්්ඩෂණ සත්හළාස බැග්ිනඩ  යු ඇත්ි ර ප හද විසඩස්ඩ 
ඇත්ඩහත්ඩ ය. අනි්ඩ ර ප සය  එපමණ  යුෂ නැත්. ර ප ග්ැන ර ප 
්ාණඩ හයඩ ී  දත් හැ්ි වනු ඇත්. චිත්ඩත්්ඩෂණ සත්හළාස්ඩ  යු නැත්ි 
ඉත්ිරි නාමර ප ධ්ර්ම හා අත්ීත්ානාග්ත් හද්  අයත්ඩ චිත්ඩත්්ඩෂණ 
සත්හළාස්ඩ  යු ඇත්ි ර ප හදවිසඩස ද අරමුණු හ්ා  උපදනා 
වි,ෝත්ාරම්මණ ීමික හද්්ඩ හා අවි,ෝත්ාරම්මණ ීමික හද්්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. 
හමහසඩ ්ාමාවකර වවන මහනෝදඩවාර ීමික නවය්ි. 

 
ිත්තක්ෂණ  සතව ාසක් ඇති විභූතාකමමණ  ීථි 

 
1 ෙන විභූතාකමමණ  ීථිය. 

චිත්ඩත්්ඩෂණ සත්හළාස්ඩ  යු ඇත්ි ර පය්ඩ ඉපිද එ්ඩ 
චිත්ඩත්්ඩෂණය්ඩ ඉ්ඩමීහමනඩ පසු හදවන චිත්ඩත්්ඩෂණහයහි මහනෝදඩවාරය  
හමුීමහමනඩ ,වගග්කකන ,වගග්ුපේහේද මහනෝදඩවාරාවජ්වනයනඩ ඉපද 
නිරැදඩධ් ීමහමනඩ පසු යම් ්ිසි ්ාමාවකර වවනය්ඩ සත්ඩ වර්ඩ ද 
ත්දාරම්මණය හදවර්ඩ ද ීමම ඇත්ි ීමිකය පර ථම සපඩත් රසායුෂඩ් 
වි,ෝත්ාරම්මණ ීමිකය ය, ීමිකය  අරමුණු වන ර පය සත්ර වන ,වාගග්ය 
සමග් නිරැදඩධ් හ . 
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ීථි සටහන 
 

ත්ී න ද ම ව ව ව ව 
ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   ව    ව    ව   ත්   ත්   ,   ,   , ,

    ооо   ооо    ооо   ооо   ооо    ооо   ооо   ооо    ооо  
   9    10    11   12   13   14   15   16 17 
 
හමහි “ම” යනඩහනනඩ මහනෝදඩවාරාවජ්වනයත්ඩ “ත්” යනඩහනනඩ 

ත්දාරම්මණයත්ඩ ග්ත් යුත්ු ය. 
 

වදෙන තුන් ෙන සතක ෙන පස් ෙන විභූතාකමමණ  ීථි 

2.  ත්ී ත්ී න ද ම ව ව ව ව ව ව ව ත් ත් , , , 

3. ත්ී ත්ී ත්ී න ද ම ව ව ව ව ව ව ව ත් ත් , , 

4. ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී න ද ම ව ව ව ව ව ව ව ත් ත් ,  

5. ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී න ද ම ව ව ව ව ව ව ව ත් ත්  
 
හම් ීමික ස හනඩවක අත්ීත් ,වාගග් ද්ඩවා ඇත්ඩහත්ඩ ර පාරම්මණය 

මහනෝදඩවාරහයහි ග්ැහ නඩන  ්කිනඩ ඉ්ඩමුණු චිත්ඩත්්ඩෂණ ග්ණන 
ැන්ඩීමම  ය. ත්දාරම්මණහයනඩ  පසු ,වාගග් ද්ඩවා ඇත්ඩහත්ඩ ීමික සිත්ඩවක  
අරමුණු වන ර පය පවත්ඩනා ්ාකය ැන්ඩීමම පිණිස ය. 
 
අවිභූතාකමමණ  ීථි වදක. 

ඉපද චිත්ඩත්්ඩෂණ සය්ඩ හහෝ සත්්ඩ ඉ්ඩමීහමනඩ පසු 
මහනෝදඩවාරහයඩ ග්ැහ න අරමුණු දුබක ය. අපර ්  ය. එබැවිනඩ එය  
“අවි,ෝත්ාරම්මණය” යි ්ියනු කැහේ. අවි,ෝත්ාරම්මණ ීමිකහයහි ත්දාරම්මණ 
නූපී . වවනාවසානහයඩ ,වාගග් පත්නය හ . 

 
1. ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී න ද ම ව ව ව ව ව ව ව , 
2. ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී ත්ී න ද ම ව ව ව ව ව ව ව  
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ිත්තක්ෂණ  සතව ාසක් නුති විභූතාකමමණ  ීථිය. 
චිත්ඩත්්ඩෂණ සහත්ාහළාස්ඩ  යු නැත්ි වත්මමාන වූ ද, අත්ීත් වූ ද, 

අනාග්ත් වූ ද ්ාමාවකර චිත්ඩත් මකත්සි්හයෝ ය, විඤඩඤත්ඩත්ි ර ප 
හද්ය, ක්ඩෂණ ර ප සත්රය, අත්ීත්ානාග්ත් වන සපඩත්රසායුෂඩ් ර ප හද 
විසඩසය යන හම්වායිනඩ යම් ්ිසිව්ඩ මහනෝදඩවාරය  හමුීමහමනඩ ,වගග් 
කකන ,වගග්ුපේහේද මහනෝදඩවාරාවජ්වනයනඩ  අනත්ුරැ ව යම් ්ිසි ්ාම 
වවනයනඩ සත්ඩ වර්ඩ ද ත්දාරම්මණය හදවර්ඩ ද ඇත්ි ීමහමනඩ පසු ,වාගග් 
වන ීමිකය, සත්හළාසඩ චිත්ඩත්්ඩෂණය්ඩ නැත්ි වි,ෝත්ාරම්මණ ීමිකය ය. 

 
ීථි සටහන් 

, - න - ද - ම - ව - ව - ව - ව - ව - ව - ව - ත් - ත් - , 
 

ිත්තක්ෂණ  සතව ාසක් නුති අවිභූතාකමම ීථිය. 
අත්ීත් වූ ද, අනාග්ත් වූ ද, වර්ත්මාන වූ ද, එ්ුනඩ අනූ චිත්ඩත්ය ය, 

මකත්සි් හදපනස ය, විඥපඩත්ි ර ප හද් ය, ක්ඩෂණ ර ප සත්ර ය, 
චිත්ඩත්්ඩෂණ සහත්ාහළාස්   යු නැත්ි අත්ීත්ානාග්ත් ර ප හදවිසඩසය, 
්ාකවිමු්ඩත් නිර්වාණ, පර ඥපඩත්ි හද්ය යන හම්වායිනඩ යම් ්ිසිව්ඩ 
මහනෝදඩවාරය  හමුීමහමනඩ ,වාගග් කකන ,වගග්ුපේහේද 
මහනෝදඩවාරාවජ්වනයනඩ හා ්ාමවවනය සත්ඩ වර්ඩ ද ඇත්ි ීමහමනඩ පසු 
ත්දාරම්මණ හනා ීම ,වාගග් වන ීමිකය සත්හළාසඩ චිත්ඩත්්ඩෂණය්ඩ නැත්ි 
අවි,ෝත්ාරම්මණ ීමිකය ය.  

 
ීථි සටහන 

, - න - ද - ම - ව - ව - ව - ව - ව - ව - ව - , 
 
හම් ීමික හද්ිනඩ වි,ෝත්ාරම්මණ ීමිකය  අරමුණු මඳ වනඩහනඩ 

ත්දාරම්මණය නිසා ය. ත්දාරම්මණය දුබක සිත්්ි. එය ්ාමාවකර ධ්ර්ම 
පමණ්ඩ අරමුණු ්රන සිත්්ඩ බව  රම්මණ සාග්ර හහයඩ ද්ඩවා ඇත්. 
්ාමාවකර ධ්ර්මහයෝ ්වරහු ද යන බවත්ඩ එහි ම ද්ඩවා ඇත්. ත්දාරම්මණය 
ඇත්ි වන ීමිකය්  ්ාමාවකර ධ්ර්ම හැර අනි්්ඩ අරමුණු හනා විය හැ්ි 
ය. 
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ඇත්ැම් ්ාමාවකර වවනහයෝ සියකඩක ම අරමුණු ්රනඩන  සමත්ඩ 
හවත්ි. එබැවිනඩ ත්දාරම්මණය හනා වන අවි,ෝත්ාරම්මණ ීමිකය  අරමුණු 
හබාහහෝ හවයි. 

 
10 ෙන පාලම 

මඡනෝද්වාර ීථි ඇි වන අවස්ථා 
මහනෝදඩවාර ීමික ග්ැන හහාඳ අවහබෝධ්ය්ඩ ඇත්ිීමම  ඒවා ඇත්ි 

වන අවසඩථා ැනන ග්ත් යුත්ු ය. චිත්ඩත්්ඩෂණ සහත්ාහළාස්   යු ඇත්ි 
වර්ත්මාන ර ප හදවිසඩස අරමුණු හ්ා  සපඩත්දශායුෂඩ් වි,ෝත්ාරම්මණ 
අවි,ෝත්ාරම්මණ මහනෝදඩවාර ීමික ඇත්ි වන බව ඉහත් ්ියන කී . ර පය 
ශේදය ග්නඩධ්ය රසය සඩපර ෂඩ වයය යන අරමුණු පස ඒ ර ප හදවිසඩස  
ඇත්ුළත්ඩ ය. 

 
සබ රැවනඩවැකි මහස ය ්රා ග්ිය හහාත්ඩ ඒ මහ ස ය සබ 

ද්ඩහනහි ය. රැවනඩවැකි ස ය ැන්ීමය ්ියනඩහනඩ අනි්්ඩ හනාව 
රැවනඩවැකි ස ය අරමුණු හ්ා  සබහග්ඩ සනඩත්ානහයහි යම්්ිසි 
ක්ඩෂුර්දඩවාර ීමිකය්ඩ ඇත්ි ීමමය.  

 
සබ නිවස  ග්ිය්කඩහි දු ු රැවනඩවැකි මහස ය සබ  සිහිහ . ඒ 

රැවනඩවැකි මහස ය සිහිීමම නම්, සබ ්කිනඩ දු ු රැවනඩවැකි මහස ය 
අරමුණු ්රන මහනෝදඩවාර ීමිකය්ඩ ඇත්ි ීමම ය.  

 
සබ දු ු රැවනඩවැකි ස ය චිත්ඩත්්ඩෂණ සහත්ාහළාස්ඩ  යු ඇත්ි 

ර ප සමූහය්ි. චිත්ඩත්්ඩෂණ සහත්ාහළාස වූ  යුෂය හග්ීම ඒ ර ප සමූහය 
එහ්හණහි ම නිරැදඩධ් විය. ැනනඩ ඒවා නැත්. දු ු රැවනඩවැකි ස ය සිහි 
්ිරීම් වශහයනඩ සබ සනඩත්ානහයඩ ඇත්ි වූ මහනෝදඩවාර ීමිකය  අරමුණු 
වනඩහනඩ සබ ඒ හ කාහ  ී  දු , ැනනඩ නැත්ි, අත්ීත් ර ප සමූහහය්ි. සබ  
ඒ හ කාහ  ී  ඇත්ි වූහයඩ අත්ීත් ර ප අරමුණු ්රන චිත්ඩත්්ඩෂණ 
සත්හළාස්ඩ නැත්ි මහනෝදඩවාර ීමික හද්ිනඩ එ්්ි. 

 
සබ නිවහසඩ සි  ඇස  හනා හපහනන රැවනඩවැකි මහස ය හදස  

හැරී එය  වඳිනඩහනහි නම්, ඒ වැඳීම  ක්ඩ වනඩහනඩ සබ ්කිනඩ්ඩ දු ු 
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රැවනඩවැකි මහ ස ය හනාව, ඒ හ කාහවහි එත්ැන ඇත්ි රැවනඩවැකි ස ය 
ය. එය  නමසඩ්ාර ්ිරීම් වශහයනඩ සබ  ඇත්ි වනඩහනඩ වර්ත්මාන ර පය 
අරමුණු ්රන සපඩත්දශායුෂඩ් වි,ෝත්ාරම්මණ ීමික පහසනඩ හා 
අවි,ෝත්ාරම්මණ ීමත්ි හද්ිනඩ යම් ්ිසි ීමිකය්ි. ඒ වනඩදනාව  ක්ඩ වනඩහනඩ 
්කිනඩ දු ු රැවනඩවැකි ස ය හනාහ ය යි ්ියනඩහනඩ, සබ රැවනඩවැකි ස ය 
වශහයනඩ ්කිනඩ ඇසිනඩ දු ු ර ප සියකඩක ම නිරැදඩධ් වූ බැවිනි. 

 
සබ නිවහසඩ සි  රැවනඩවැකි මහ ස ය වැඳීහම් ී  රැවනඩවැකි ස ය 

වශහයනඩ සබ සක්න, ඉපද එ්ඩ චිත්ඩත්්ඩෂණය්ඩ ඉ්ඩමුණු ර ප ්කාප 
සමූහය ද සබහග්ඩ මහනෝදඩවාරය  හයාමු විය හැ්ි ය. චිත්ඩත්්ඩෂණ හද් 
ත්ුන සත්ර පහ ඉ්ඩමුණු රැවනඩවැකි මහ ස හයඩ ර ප ්කාප ද සබහග්ඩ 
මහනෝදඩවාරය  එළඹ සිටිය හැ්ි ය. එවායිනඩ සබ  පළමු වන හදවන 
ත්ුනඩවන සත්රවන පසඩවන වි,ෝත්ාරම්මණ ීමික ඇත්ි හ . චිත්ඩත්්ඩෂණ සය්ඩ 
හහෝ සත්්ඩ ඉ්ඩමුණු ර ප මහනෝදඩවාරය  හයාමු ීම නම් එ්කඩහි 
අවි,ෝත්ාරම්මණ ීම්ඩික ඇත්ි හ . 

 
රැවනඩවැකි මහස ය නමැත්ි පර ඥපඩත්ිය මහනෝදඩවාරය  හයාමු ීම 

නම්, එ්කඩහි ඇත්ි වනඩහනඩ චිත්ඩත්්ඩෂණ සත්හළාස්ඩ නැත්ි පර ඥපඩත්ිය 
අරමුණු ්රන මහනෝදඩවාර ීමිකය ය.  

 
රැවනඩවැකි මහස ය දු ු බව සබ  මත්්ඩ හ  නම්, එ්කඩහි සබ  

ඇත්ි වූහයඩ ක්ඩඛුවිඤඩාණය හහෝ ක්ඩඛුදඩවාර ීමිකය අරමුණු ්රන 
මහනෝදඩවාර ීමිකය්ි. එය සිත්ඩ අරමුණු හ්ා  ඇත්ි වන මහනෝදඩවාර 
ීමිකය්ි. රැවනඩවැකි ස ය සිහිීමම අනි්්ි. රැවනඩවැකිස ය දු ු බව සිහිීමම 
අනි්්ි. අවුකඩ ්ර හනා හග්න ඒ හදහ්ඩ හවනස හත්ඩරැම් ග්නඩන. 

 
රැවනඩවැකි ස ය ැන්ීහමනඩ සමහර වි  සබ  මහත්ඩ පරීත්ිය්ඩ ඇත්ි 

වනඩන  ඇත්. පරීත්ිය මකත්සි්හය්ි. රැවනඩවැකි ස ය ැන්ීහමනඩ ඇත්ි වූ 
පරීත්ිය සබ  සිහි හවනවා නම්, එ්කඩහි ඇත්ි වනඩහනඩ පරීත්ි මකත්සි්ය 
අරමුණු ්රන මහනෝදඩවාර ීමිකය්ි.  

 
හ දනාව ද මකත්සි්හය්ි. සබ  ඇත්ි වූ හ දනාව්ඩ සිහි හ  

නම්, එ්කඩහි ඇත්ි වනඩහනඩ හ දනා මකත්සි්ය අරමුණු ්රන 
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මහනෝදඩවාර ීමිකය්ි. හ දනාහවනඩ හපහළන අනි්්ු දු ු වි  සහුහග්ඩ 
හ දනාව සබ  ැනනුන හහාත්ඩ, එ්කඩහි ඇත්ි වූහයඩ ද හ දනා මකත්සි්ය 
අරමුණු ්රන මහනෝදඩවාර ීමිකය්ි. 

 
සබ සනඩත්ානහයඩ ඇත්ි වන  දරය හ්ෝපය මානය ටෂයමාව 

මමත්රිය ්රැණාව යනාදිය සිහි වන වි  ද, අනුනඩ හ්හරහි ඇත්ි වන ඒ 
්රැණු ැනහනන වි  ද, ඇත්ි වනඩහනඩ මකත්සි් අරමුණු ්රන 
මහනෝදඩවාර ීමිකය ය.  

 
හමහත්්ිනඩ ්ියන කදුහයඩ පහසුහවනඩ හත්ඩරැම් ග්ත් හැ්ි ්රැණු 

ටි්්ි. ්ියන කද ්රැණු අනුව සිත්ා, ර ප හා චිත්ඩත් - මකත්සි්යනඩ 
අරමුණු හ්ා  මහනෝදඩවාර ීමික ඇත්ි වන සැටි හත්ඩරැම් ග්නඩන. 

 
11 ෙන පාලම 

මඡනෝද්වාර ීථි ඇි ීඡම්ප් ඡේතු 
ක්ඩෂුරාදි දඩවාරයනඩහි ර පාදි අරමුණු ග්ැමතහමනඩ පඤඩකදඩවාර ීමික 

ඇත්ි වන බව පර ්  ය. මහනෝදඩවාර ීමික ඇත්ි ීමහම් හහඩත්ු අපර ්  ය. 
එබැවිනඩ එය ද්ඩවනු කැහේ. 

 
මහනෝදඩවාර ීමික ඇත්ි ීමහම් හහඩත්ු හබාහහෝ ය. පඤඩකදඩවාරහයහි 

ර පාදි අරමුණු ග්ැමතමත්ඩ මහනෝදඩවාර ීමික ඇත්ි ීමහම් එ්ඩ හහඩත්ුව්ි. 
පඤඩකදඩවාරහයනඩ ග්ත්ඩ අරමුණු හා සම්බනඩධ් බව, අනුනඩ ්ියනු ඇසීම, 
අසන කදඩද හා සම්බනඩධ් බව, අනුනඩ විසිනඩ පර ශඩන ඇසීම, ්කඩපනා ්ිරීම, 
ශාරීරි් ධ්ාත්ු හ්ෝපය, සා ග්ිනඩන - පිපාසාව, හනාහය්ඩ ශාරීරි් හ දනා 
ඇත්ිීමම, සත්ුරනඩ මුණ ග්ැසීම, මිත්ුරනඩ මුණ ග්ැසීම යන හම්වා මහනෝදඩවාර 
ීමික ඇත්ි ීමහම් හහඩත්ෝනඩහග්නඩ හ්ා ස්ි. 

 
ර්ණඩ ාව්  වර්ඩ ග්ැසූ ්කඩහි මහ හඬ්ඩ ඇත්ි හ . ඉනඩ පසු 

ග්ැසීම්ඩ නැත්ිව මුකිනඩ ඇත්ි වූ හඬ නිසා ්ර මහයනඩ සිහිනඩ හවමිනඩ නාද 
පරම්පරාව්ඩ ඇත්ි හ . එහමනඩ ක්ඩෂුිඃ පර සාදහයහි වර්ඩ ර පාරම්මණය්ඩ 
ග්ැ ුණ ්කඩහි ක්ඩෂුර්දඩවාර ීමිකය්ඩ ඇත්ි ීම නිරැදඩධ් වූ පසු ද ඒ 
ර පාරම්මණය මහනෝදඩවාරය  එළඹ සිමතහමනඩ සමහරවි , සිය ග්ණනඩ 
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දහසඩ ග්ණනඩ මහනෝදඩවාර ීමික ඇත්ි හ . එහසඩ ම හසෝත් ර්ාන න් හා 
්ායදඩවාර ීමිකවකිනඩ පසු ශේදාදි අරමුණු මහනෝදඩවාරය  හයාමු ීම 
සිමතහමනඩ සිය ග්ණනඩ දහසඩ ග්ණනඩ මහනෝදඩවාර ීමික ඇත්ි හ . 

 
පඤඩකදඩවාරයනඩ වර්ඩ අරමුණ්ඩ ග්ත්ඩ ්කඩහි සමාන ,ාවහයනඩ ඒ 

අරමුණ හා සම්බනඩධ් හබාහහෝ අරමුණු ද මහනෝදඩවාරය  හයාමුීමහමනඩ 
හබාහහෝ මහනෝදඩවාර ීමික ඇත්ි හ . 

 
අසකවකඩ ත්ැන හමබඳු හදය්ඩ ත්ිහබනවා ය, අසවකා හමබඳු 

හදය්ඩ ්ළා ය, අසවකඩ රහට් අසවකඩ ත්ැන හමබඳු හදය්ඩ සිදු වුණාය 
යනාී නඩ අනුනඩ ්ියන හදඩ ඇසීහමනඩ අපමණ මහනෝදඩවාර ීමික ඇත්ි හ . 
හපාත් පත් ්ියැීමම නිසා ද එහසඩ ම අපමණ මහනෝදඩවාර ීමික ඇත්ි හ . 

 
අනුනඩහග්නඩ ඇසීහමනඩ හහෝ හපාත් පත් ්ියැීමහමනඩ හහෝ දත්ඩ 

්රැණු හා සම්බනඩධ්්ම ඇත්ි නිසා ත්වත්ඩ හබාහහෝ ්රැණු 
මහනෝදඩවාරය  හයාමු ීමහමනඩ හබාහහෝ මහනෝදඩවාර ීමික ඇත්ි හ . 

 
අනුනඩ විසිනඩ පර ශඩන ඇසීම නිසා ඒ පර ශඩන හා සම්ේනධ් හබාහහෝ 

්රැණු මහනෝදඩවාරය  හයාමුීමහමනඩ හබාහහෝ මහනෝදඩවාර ීමික ඇත්ිහ . 
 
“්කඩපනා ්ිරීමය” යනු හනා දත්ඩ ්රැණු හවත් ත්මාහග්ඩ සිත් 

හයාමු ්ිරීම ය. ්කඩපනා ්ිරීම නිසා ද හබාහහෝ අරමුණු මහනෝදඩවාරය  
හයාමු ීමහමනඩ හබාහහෝ මහනෝදඩවාර ීමික ඇත්ි හ . 

 
ධ්ාත්ු හ්ෝපාදිය නිසා ද හනාහය්ඩ වි  හබාහහෝ මහනෝදඩවාර ීමික 

ඇත්ි වන බව හත්ඩරැම් ග්ත් යුත්ු ය. ,ෝත්යනඩ විසිනඩ ද සමහර වි  
මිනිසුනඩහග්ඩ සිත්ඩවක  හනාහය්ඩ අරමුණු හදනු කැහේ. ඒ නිසා ද හබාහහෝ 
මහනෝදඩවාර ීමික ඇත්ි වන බව දත් යුත්ු ය. 

 
අනුබන්ධක මවනෝද්ොක ීථි. 

ර පය්ඩ ක්ඩෂුිඃ පර සාදහයඩ ග්ැමත ක්ඩෂුර්දඩවාර ීමිකය්ඩ ඇත්ි වූ 
පමණිනඩම ඒ පුදඩග්කයා  “මම අසවකඩ හදය දිටිමිය” යන ැනනීම ඇත්ි හනා 
හ . අසවකඩ හදය දු ුහවමි ය යන හැඟීම පුදඩග්කයා  ඇත්ි ීමම  
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ක්ඩෂුර්දඩවාර ීමිකහයනඩ පසු මහනෝදඩවාර ීමික ග්ණන්ඩ ද ඇත්ි විය යුත්ු ය. 
ක්ඩෂුර්දඩවාර ීමිකය  ැනහනනඩහනඩ ක්ඩෂුිඃ පර සාදහයඩ ග්ැ ුණු පැහැය 
පමහණ්ි. හසෝත්, ර්ාන, න් හා, ්ායදඩවාර ීමික ඇත්ි වූ පමණිනඩ ද අසවකඩ 
හදය ඇසුණා ය, අසවකඩ ග්නඩධ්ය - අසවකඩ රසය - ැනනුණා ය, අසවකඩ 
හදය සැපුණාය ්ියා පුදඩග්කයා  ැනහනනඩහනඩ හනාහ . ඒවා ග්ැන ැනනුම 
ඇත්ි ීමම  මහනෝදඩවාර ීමික ග්ණන්ඩ ඇත්ි විය යුත්ු ය. පඤඩකදඩවාර ීමිකනඩ  
අනත්ුරැ ව ඒ ීමිකවකිනඩ ග්ත්ඩ අරමුණු සම්බනඩධ්හයනඩ ඇත්ි වන මහනෝදඩවාර 
ීමථීනඩ  අනුබනඩධ්් මහනෝදඩවාර ීමිකය යි ්ියනු කැහේ. අනුබනඩධ්් 
මහනෝදඩවාර ීමික වශහයනඩ ඇත්ි වනඩහනඩ ද ඉහත් ්ී චිත්ඩත්්ඩෂණ 
සත්හළාස්ඩ නැත්ි වි,ෝත්ාරම්මණ අවි,ෝත්ාරම්මණ ීමිකහුම ය. පඤඩකදඩවාර 
ීමථීනඩ  අනත්ුරැව අනුබනඩධ්් මහනෝදඩවාර ීමික ඇත්ි වන ්ර මය හපාත්ඩ 
්ීපය් ්ීප  ්ාරය්ිනඩ ්ියා ත්ිහේ. 

 
ර පය්ඩ ක්ඩෂුිඃ පර සාදහයඩ ග්ැ ුණු ්කඩහි පළමුහවනඩ ක්ඩෂුර්දඩවාර 

ීමිකය්ඩ ඇත්ි හ . එය නිරැදඩධ් වූ පසු ක්ඩෂුර්දඩවාර ීමිකහයනඩ ග්නඩනා කද 
අත්ීත් ර පය ග්නිමිනඩ මහනෝදඩවාර ීමිකය්ඩ ඇත්ි හ . ට  පසු ඒ ර පය  
්ියන නම අරමුණු ්රන මහනෝදඩවාර ීමිකය්ඩ ඇත්ි හ . එය නිරැදඩධ් වූ 
පසු ඒ නමිනඩ හඳුනඩවන හදය හහවත්ඩ වකනහයඩ අර්ථය ග්නඩනා මහනෝදඩවාර 
ීමිකය්ඩ ඇත්ි හ . “මම අසවකඩ හදය දුටිමි ය” යන ැනනීම පුදඩග්කයා  ඇත්ි 
වනඩහනඩ ත්ුනඩවන මහනෝදඩවාර ීමිකය ඇත්ි ීමහමනඩ පසු ව ය. 

 
ශේදය්ඩ හශරෝත්ර දඩවාරය  පැමිණි ්කඩහි පළමුහවනඩ 

හසෝත්විඤඩාණ ීමිකය්ඩ උපී . එය නිරැදඩධ් වූ පසු අත්ීත් වූ ශේදය නැවත් 
ග්නඩනා මහනෝදඩවාර ීමිකය්ඩ ඇත්ි හ . එය නිරැදඩධ් වූ පසු එහි නාමයය 
මත්ු ්ර ග්නඩනා මහනෝදඩවාර ීමිකය්ඩ ඇත්ි හ . ර්ාන, න් හා, ්ාය දඩවාර 
ීමික අනුව ද හමහසඩ ම මහනෝදඩවාර ීමික ත්ුන බැග්ිනඩ ඇත්ි හ . හමය 
එ්ඩත්රා  කායයම මත්හය්ි.  

 
විවශ්ෂ කකුණ ක් 

හබාහහෝ අ,ිධ්ර්ම හපාත්ඩවක මරණාසනඩන ීමික හා අර්පණා ීමික 
සත්රවන පරිේහේදහයඩ ම ද්ඩවා ත්ිහේ. මරණාසනඩන ීමික පසඩවන 
පරිේහේදහයඩ මරහණෝත්ඩපත්ඩත්ි කත්ුෂඩ්හයඩ ී  ඉහග්නීම පහසු ය. අර්පණා 
ීමික පිළිබඳව හහාඳ ැනනුම්ඩ ඇත්ි ්ර ග්ත් හැ්ඩහ්ඩ ්මමසඩථාන සමග් ම 
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ඉහග්නීහමනි. ඒ නිසා ඒ ත්ැනඩවක ී ම මරණාසනඩන ීමික හා අර්පණා ීමික 
ද්ඩවනඩහනමු. 

 
12 ෙන පාලම 

පුද්ගල ඡේදය 
පෘථග්ඩවන පුදඩග්කහයෝ ය.  යයම පුදඩග්කහයෝ යයි පුදඩග්කහයෝ 

හදාහ්ා ස්ි. පෘථග්ඩවන පුදඩග්කහයෝ සත්ර හදහන්ි.  යයම පුදඩග්කහයෝ 
අ  හදහන්ි. සියලු ම පුදඩග්කහයෝ හදාහළාසඩ හදහන්ි. 

 
පෘථග්ඩවන පුදඩග්කයනඩ සත්ර හදනා  නම්: දුර්ගති අවහ්තුක 

පුද්ග යා ය, සුගති අවහ්තුක පුද්ග යා ය, ද්විවහ්තුක පුද්ග යා ය, 
තරිවහ්තුක පුද්ග යා ය යන හමාවුහු ය.  

 
හම් පුදඩග්කයනඩ හ,ඩදය  පැමිහණනඩහනඩ පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්හයනි. 

අ්ුසක විපා් උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සනඩත්ීරණ චිත්ඩත්හයනඩ පර ත්ිසනඩධිය 
කැබුහවෝ දුර්ග්ත්ි අහහඩත්ු්හයෝ ය. ්ුශක විපා් උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් 
සනඩත්ීරණහයනඩ පර ත්ිසනඩධිය කැබුහවෝ සුග්ත්ි අහහඩත්ු්හයෝ ය. මහා විපා් 
ාණ විපඩපයුත්ඩත් සිත්ඩ සත්හරනඩ පර ත්ිසනඩධිය කැබුහවෝ දඩවිහහඩත්ු්හයෝ ය. 
මහා විපා් ඥාන සම්පර යු්ඩත් සත්ර ය, මහග්ඩග්ත් විපා් නවය ය යන සිත්ඩ 
දහත්ුහනනඩ පර ත්ිසනඩධිය කැබුහවෝ ත්රිහහඩත්ු්හයෝ ය. අසාඥ පුදඩග්කයා ද 
අහහඩත්ු් පුදඩග්කහය්ි. 

 
හසෝවානඩ මාර්ග්සඩථ පුදඩග්කයා ය, හසෝවානඩ ඵකසඩථ පුදඩග්කයා ය, 

ස්ෘදාග්ාමි මාර්ග්සඩථ පුදඩග්කයා ය, ස්ෘදාග්ාමි ඵකසඩථ පුදඩග්කයා ය, 
අනාග්ාමි මාර්ග්සඩථ පුදඩග්කයා ය, අනාග්ාමි ඵකසඩථ පුදඩග්කයා ය, අර්හනඩ 
මාර්ග්සඩථ පුදඩග්කයා ය, අර්හනඩ ඵකසඩථ පුදඩග්කයා ය යන හම් පුදඩග්කහයෝ 
අ  හදන ආයයම පුද්ග වයෝ ය.  

 
අර්හත්ඩ ඵකසඩථ පුදඩග්කයා  අමශ්ඩෂ පුදඩග්කයා ය යි ද ඉත්ිරි 

 යයම පුදඩග්කයනඩ සත්ඩ හදනා  මශ්ඩෂ පුදඩග්කහයෝ යයි ද ්ියනු කැහේ. 
 

පුද්ග යන්ට  ුවබන සිත් 
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දඩවිහහඩත්ු්යනඩ  හා අහහඩත්ු්යනඩ  ්රියා වවන හා අර්පණා වවන 
හනා කැහේ. සුග්ත්ි අහහඩත්ු්යා  හා දඩවිහහඩත්ු්යා  ඥාන සම්පර යු්ඩත් 
මහා විපා් ද හනාකැහේ. දුර්ග්ත්ි අහහඩත්ු්යා  ඥාන සම්පර යු්ඩත් 
විපර යු්ඩත් මහා විපා් අ  ම හනා කැහේ. 

 
ත්රිහහඩත්ු්යනඩ හග්නඩ රහත්ුනඩ  ්ුශකා්ුශක වවනහයෝ හනා 

කැහබත්ි. මශ්ඩෂයනඩ  හා පෘථග්ඩවනයනඩ  ්රියා වවනහයෝ හනා 
කැහබත්ි. මශ්ඩෂයනඩ  දෘෂඩටිග්ත් සම්පර යු්ඩත් සිත්ඩ හා විචි්ිේඡා සහග්ත් 
සිත්ඩ ද හනා කැහේ. අනාග්ාමීනඩ  දඩහ ෂ මූක සිත්ඩ හද් ද හනා කැහේ. 

 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර වවන ඒ ඒ මාර්ග්සඩථ ඵකසඩථ පුදඩග්කයනඩ  පමණ්ඩ 

කැහේ. ්ියන කද ්රැණු අනුව ඒ ඒ පුදඩග්කයා  කැහබන සම්පූර්ණ සිත්ඩ 
ග්ණන හසායා ග්ත් යුත්ු ය. 

 
මහග්ඩග්ත් විපා් නවය හැර ඉත්ිරි සිත්ඩ අසූව ීමික සිත්ඩ ය. මහග්ඩග්ත් 

විපා් දඩවාර විමු්ඩත් බැවිනඩ ීමික සිත්ඩ හනා හ . ඒ ඒ පුදඩග්කයනඩ  
කැහබන ීමික සිත්ඩ ග්ණන හමහසඩ ය. හමහි ැන්ඩහවනඩහනඩ ඒ ඒ පුදඩග්කයනඩ  
කැබිය හැ්ි වැි ම සිත්ඩ ග්ණන ය. 

 
1. දුර්ග්ත්ි අහහඩත්ු්යා  37 
2. සුග්ත්ි අහහඩත්ු්යා  41 
3. දඩවිහහඩත්ු්යා  41 
4. ත්රිහහඩත්ු් පෘථග්ඩවනයා  54 
5. හසෝවානඩ මාර්ග්සඩථයා  1 
6. හසෝවානඩ ඵකසඩථයා  50 
7. ස්ෘදාග්ාමි මාර්ග්සඩථයා  1 
8. ස්ෘදාග්ාමි ඵකසඩථයා  50 
9. අනාග්ාමි මාර්ග්සඩථයා  1 
10. අනාග්ාමි ඵකසඩථයා  48 
11. අර්හනඩ මාර්ග්සඩථයා  1 
12. අර්හනඩ ඵකසඩථයා  44 

 
දුර්ගති අවහ්තුක සිත් 37- 
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අ්ුසකඩ සිත්ඩ 12, හසිත්ුපඩපාදය හැර අහහඩත්ු් 17, මහා ්ුසකඩ 8 
යන හම්වා ය. 

 
සුගති අවහ්තුක සිත් 41- 

අ්ුසකඩ 12, හසිත්ුපඩපාදය හැර අහහඩත්ු් 17, මහා ්ුසකඩ 8, ාණ 
විපඩපයුත්ඩත් මහා විපා් 4 යන හම්වා ය. ද්විවහ්තුකයාවග් සිතුත් 
වමොමය. 

 
තරිවහ්තුක පෘථග්ජනයාවග් සිත් 54- 

අ්ුසකඩ 12, හසිත්ුපඩපාදය හැර අහහඩත්ු් 17, මහා ්ුසකඩ 8, මහා 
විපා් 8, මහග්ඩග්ත් ්ුසකඩ 9 යන හම්වා ය.  

 
මාර්ගස්ථයන්වග් සිත්, ඒ ඒ මාර්ග සිත ම ය. 
 

වසෝොන් ඵ ස්ථයාවග් සිත් 50- 
හකෝ, මූක දිට්ි විපඩපයුත්ඩත් 4, දඩහ ෂමූක 2, උදඩධ්ේක සහග්ත් සිත්, 

හසිත්ුපඩපාදය හැර අහහඩත්ු් 17, මහා ්ුසකඩ 8, මහා විපා් 8, මහග්ඩග්ත් 
්ුසකඩ 9, හසෝවානඩ ඵක සිත් යන හම්වා ය. 

 
සකෘොගාමි ඵ ස්ථයාවග් සිත් 50- 

හසෝවානඩ ඵකසඩථයාහග්ඩ සිත්ඩ පනහසනඩ හසෝවානඩ ඵකය ඉවත්ඩ 
හ්ා  එය හවනුව  ස්ෘදාග්ාමි ඵකය ඇත්ුළු හ්ා  ග්ත් යුත්ුය. 

 
අනාගාමි ඵ ස්ථයාවග් සිත් 48- 

දිට්ි විපඩපයුත්ඩත් සිත්ඩ 4, උදඩධ්ේක සහග්ත් සිත්, හසිත්ුපඩපාදය හැර 
අහහඩත්ු් 17, මහා්ුසකඩ 8, මහා විපා් 8, මහග්ඩග්ත් ්ුසකඩ 9, අනාග්ාමි 
ඵක සිත් යන හම්වා ය. 

 
අර්හත් ඵ ස්ථයාවග් සිත් 44- 

අහහඩත්ු් 18, මහා විපා් 8, මහා ්රියා 8, මහග්ඩග්ත් ්රියා 9, අර්හත්ඩ 
ඵක සිත් යන හම්වා ය. 
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ධ්යාන හනා කැබූ සාමානය සත්ඩත්ඩවයනඩ හග්ඩ වශහයනඩ සිත්ඩ ග්ණනඩ 
ග්ැනීහම් ී  මහග්ඩග්ත් සිත්ඩ හැර සිත්ඩ ග්ණන ග්ත් යුත්ු ය. 

 
13 ෙන පාලම 

භූමිවල සිත් ලැඡෙන සැටි 
හම් ීමික සිත්ඩ අසූව ම ඒ ඒ පුදඩග්කයනඩ  සුදුසු පරිදි ්ාමාවකර 

,ෝමිහයඩ කැහේ. 
 
ර පාවකර ,ෝමිහයහි දඩහ ෂ මූක සිත්ඩ හද්ය, ර්ාන - න් හා - ්ාය 

විඤඩාණ සයය, මහා විපා් අ ය යන හම් සිත්ඩ දහසය හැර ඉත්ිරි ීමික 
සිත්ඩ හැ  හත්ර කැහේ. 

 
අර පාවකර ,ෝමිහයහි හකෝ, මූක සිත්ඩ අ ය, හමෝහ මූක හද්ය, 

මහනෝදඩවාරාවජ්වනය ය, මහා ්ුසකඩ අ ය, මහා ්රියා අ ය, අර පාවකර 
්ුසක ්රියා අ ය, පර ථම මාර්ග්ය හැර හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ සත්ය යන සිත්ඩ 
සත්ළිසඩ හද් කැහේ. 

 
අසාඥ ,ෝමිහයඩ එ්ඩ සිත්්ුදු හනා කැහේ. 
 
හ්ාටිනඩ ග්ණනඩ 
 
්ාම ,ෝමිහයඩ 80 
ර ප ,ෝමිහයඩ 64 
අර ප ,ෝමිහයඩ 42 
 
්ාමාවකර ,ෝමිහයහි ීමික සිත්ඩ සියකඩක ම කැහබනඩහනඩ එහි ෂට් 

දඩවාරය හා පුදඩග්කයනඩ සැම හදනාමත්ඩ කැහබන බැවිනි. ර පාර ප ,ෝමිවක 
ඇත්ැම් සිත්ඩ හනා කැහබනඩහනඩ ඒ සිත්ඩ උපදනා දඩවාර ඒවාහයඩ නැත්ි 
බැවිනි. ඒවාහයඩ දඩහ ෂ මූක සිත්ඩ හනා කැහබනඩහනඩ නීවරණය්ඩ වන 
දඩහ ෂය ධ්යානවක  බාධ්් හහයිනි. හකෝ,යත්ඩ ධ්යානවක  බාධ්්හය්ි. 
එහහත්ඩ හැම හකෝ,ය්ඩ ම නීවරණ ීම ධ්යානවක  බාධ්ා ්රනඩහනඩ හනා 
හ . එබැවිනඩ හකෝ, මූක සිත්ඩ ර පාවකර අර පාවකර ,ෝමිවක කැහේ. 
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නීවරණ හනා වන දඩහ ෂය්ඩ නැත්ඩහත්ඩය. එබැවිනඩ දඩහ ෂ මූක සිත්ඩ 
සම්පූර්ණහයනඩ ර පාවකර අර පාවකර ,ෝමිවක හනා කැහේ. 

 
ත්දාකම්බනත්ඩ ්ාම සත්ඩත්ඩවයනඩ  පමණ්ඩ කැහබන සිත්ඩ හ්ා ස්ි. 

ර පාර ප හකෝ්වක ඒවා නැත්ඩහත්ඩ ය. එබැවිනඩ ඒ ,ෝමිවක ඇත්ි වන 
අත්ිමහනඩත්ාරම්මණ ීමිකවක හා මහනෝදඩවාර වි,ෝත්ාරම්මණ ීමිකවක 
ත්දාකම්බන හනා කැහේ. 

 
වමවතකින් සතක ෙන ීථි පිච්චවේදය 

නිමිවය් ය. 
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ප්ඤ්චම ප්රිච්ඡේදය 
(,ෝමි සත්රය, පර ත්ිසනඩධි සත්රය, ්ර්ම සත්රය, මරහණෝත්ඩපත්ඩත්ි 

සත්රය යන හම්වා හම් පඤඩකම පරිේහේදහයහි විසඩත්ර ්රනු කැහේ.) 
 

1 ෙන පාලම 

භූමි චතුෂ්කය 
අපාය ,ෝමිය, ්ාම සුග්ත්ි ,ෝමිය, ර පාවකර ,ෝමිය, අර පාවකර 

,ෝමිය ්ියා ,ෝමි සත්හර්ි. ‘,ෝමි’ යනු සත්ඩත්ඩවයනඩ උපදින - ජීවත්ඩවන 
සඩථානහයෝ ය. 

 
නර් ය - ත්ිරිසනඩ හයෝනිය-හපරඩත් විෂය-අසුරනි්ාය ය ්ියා 

අපාය ,ෝමි සත්හර්ි. 
 
සඤඩජීවය - ්ාකසූත්ර ය - සගර්ාත්ය - හර්රවය - මහා හර්රවය 

- ත්ාපනය - මහා ත්ාපනය - අීමචිය ්ියා මහා නර් අහ ්ි. හම් මහා 
නර්, හපාහළාව ඇත්ුහළහි එ්ිහන්  යටිනඩ පිහි ා ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒවා 
සත්ැකසඩ ය. ඒවාහයඩ බිමත්ඩ බිත්ඩත්ිත්ඩ හකෝහහයනඩ ස ී  ත්ිහේ. උිනඩ ද හකෝහ 
ත්හ ුව්ිනඩ වැසී ත්ිහේ. ඇත්ුළ ග්ිනි ැනකඩවකිනඩ පිරී ඇත්ඩහත්ඩ ය. එ්ඩ එ්ඩ 
නර්ය්  සත්ර දිශාහවහි හදාර ු සත්ර බැග්ිනඩ ඇත්ඩහත්ඩය. නර්ය් 
ඇත්ුළ පර මාණහයනඩ එ්ඩ එ්ඩ දිශාව්  හයාදුනඩ සියය බැග්ිනඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
එ්ඩ එ්ඩ මහා නර්ය්  පි  පැත්ඩහත්ඩ එ්ඩ එ්ඩ දිශාව් ්ු ා 

නර් සත්ර බැග්ිනඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒවා  ‘ඔසුපත් නකකය’ යි ්ියනු කැහේ. 
එ්ඩ මහා නර්ය්  සසුපත්ඩ නර් දහසය බැග්ිනඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. මහා නර් 
අහ හි ම සසුපත්ඩ නර් 128 ්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. හ ත්ර) නර්ය, අසිපත්ර වන 
නර්ය, ්ු්ඩ්ුක නර්ය, ග්ෝථ නර්ය, සිම්බකීවන නර්ය, හකෝහ්ුම්,ී 
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නර්ය යනාදි නම් ්ියනඩහනඩ මහා නර්යනඩ අව  පිහිටි සසුපත්ඩ 
නර්වක  ය. 

 
ත්ිරිසනඩ සත්ඩත්ඩව සමූහය ඉත්ා විචිත්ර  ය. 
 
ඇස  හනා හපහනන ත්රහම් ්ු ා සත්ඩත්ඩවයාහග්ඩ ප නඩ ඉත්ා 

මහත්ඩ සත්ඩත්ඩවයා ද්ඩවා හනාහය්ඩ පර මාණ වනඩනා වූ ද, හනාහය්ඩ ස හනඩ 
- හනාහය්ඩ පැහැය ඇත්ඩත්ා වූ ද හබාහහෝ සත්ඩත්ඩවයනඩ ඇත්ි බැවිනඩ 
ත්ිරිසනඩ හයෝනිය ඉත්ා විචිත්ර  ය. සවුන  ම හවනඩ වූ වාස ,ෝමිය්ඩ නම් 
නැත්. ත්ිරිසනඩ වාත්ිය ම ත්ිරශඩීන ,ෝමිය හැටිය  සක්නු කැහේ.  

 
“හම් හකෝ්හයනඩ පහව ග්ිය අය ය,” යන අථමහයනඩ සමහර 

ත්ැනඩවක මළ අය  ද හපරඩත් යන නාමය වයවහාර හ . හම් අපාය 
්ථාහවහි හපරඩත් යන නාමය වයවහාර වනඩහනඩ සැපහයනඩ පහ වූ දුිඃඛිත් 
සත්ඩත්ඩව හ්ාට්ඨාසය්  ය. 

 
ඕපපාත්ි්ි වශහයනඩ උපදනා වූ ඒ හපරඩත්හයෝ ්ර්මානුර ප ව 

හනාහය්ඩ පර මාණ හනාහය්ඩ ස හනඩ හනාහය්ඩ වර්ණ ඇත්ි ව උපදිත්ි. 
එබැවිනඩ හපරඩත් නි්ාය ද ඉත්ා විචිත්ර  ය. සවුනඩ  ද හවනඩ වූ ,ෝමිය්ඩ නැත්. 
හපරඩත් වාත්ිය ම හහෝ සවුනඩ වාසය ්රන ත්ැන හහෝ හපරඩත් ,ෝමිය වශහයනඩ 
සක්නු කැහේ. 

 
පකදත්තූපජීවිකය, ඛතුප්පිපාසිකය, නිේඣාමතණ ්හිකය, 

කා කඤ්ජිකය ්ියා හපරඩත් වාත්ි සත්ර්ඩ ඇත්ි බව ද්ඩවා ත්ිහේ. 
 
අනුනඩ හදන හදයිනඩ ජීවත්ඩ වනඩහනෝ පරදත්ඩත්ෝප ජීවි්හයෝ ය. 

සවුන   හාර පානාදිය කැහබනඩහනඩ අනුනඩ හදන පිනඩ අනුහමෝදනඩ 
ීමහමනි. පරදත්ඩත්ෝපජීවි් හපරඩත් ව උපනඩහනෝ ඥාත්ීනඩහග්නඩ පිනඩ 
බකාහපාහරාත්ඩත්ු හවත්ි. 

 
ඛුපඩපිපාසි් යනු බත්ඩ පැනඩ හනා කැබීහමනඩ නිත්ර ම සා ග්ිනඩහනනඩ 

පිපාසාහවනඩ හපහළන හපරඩත් හ්ාට්ඨාසය්ි. 
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නිජ්ඣාමත්ණඩහි් යනු ශරීරහයඩ ඇත්ුළත් පි ත් හද් නිරත්ුරැවම 
ැනහවන හපරඩත් හ්ාට්ඨාසය්ි.  

 
්ාක්ඤඩන්් යනු හකඩ මසඩ මඳ, වියළී ග්ිය ත්ුනඩ ග්වුපමණ ශරීර 

ඇත්ි, ්්ුළුවනඩහග්ඩ හමනඩ පි ත්  හනර  ඇසඩ හිසඩ මුදුහනඩ පිහිටි, ඉත්ා 
්ු ා ් ්ුත්ඩ හිස මුදුහනඩ ම පිහි ා ඇත්ි, හිස පහත්ඩ හ්ා   හාර ග්නඩනා 
හපරඩත් හ්ාට්ඨාසය ්ැයි ්ියා ත්ිහේ. 

 
අසුක යන නාමය සත්ඩත්ඩව හ්ාට්ඨාස ්ීපය්  ම වයවහාර වන 

නාමහය්ි. සත්ර අපාහයනඩ එ්්ඩ වන අසුර නි්ාය  අයත්ඩ සත්ඩත්ඩවහයෝ 
නම් ්ාක්ඤඩන්් හපරඩත්හයෝ ය. සවුන  ද හවනඩ වූ වාසසඩථානය්ඩ 
නැත්ඩහත්ඩ ය. 

 
මහහමර පත්ඩහකහි අසුර ,වනහයහි හවහසන හ පචිත්ඩත්ි -

පහාරාද - සම්බර - බකි  දි නම් වයවහාර ්රන  නු,ාව සම්පනඩන 
සත්ඩත්ඩව හ්ාට්ඨාසය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. හදවියනඩ  සත්ුරැ බැවිනඩ සවුනඩ  ද 
අසුර යන නාමය ්ියනු කැහේ. සවුහු අපාය  අයත්ඩ සත්ඩත්ඩවහයෝ හනා 
හවත්ි. සවුනඩ අයත්ඩ වනඩහනඩ හදඩව හ්ාට්ඨාසය්  ය. විනිපාත්ි් අසුර 
නම් වූ ත්වත්ඩ සත්ඩත්ඩව හ්ාට්ඨාසය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. සවුහු කාත්ුර්මහාරාන්් 
හදඩව හ්ාට්ඨාසය  ම අයත්ඩ  හාර පානාදිය අමාරැහවනඩ කබන සත්ඩත්ඩව 
හ්ාට්ඨාසය්ි. පියග්රමාත්ා, උත්ඩත්ර මාත්ා යනාී හු විනිපාත්ි් අසුර 
හ්ා ස  අයත්ඩ වූහවෝ ය. හ මානි් හපරඩත් අසුරහයෝ ය ්ියා ද හ්ා ස්ඩ 
ඇත්ඩහත්ඩ ය. හකෝ්ානඩත්රි් නර්හයඩ සත්ඩත්ඩවයනඩ  ද අසුරහයෝ යි ්ියනු 
කැහේ. 

 
කාම සුගති භූමි 

මනුෂය ,ෝමිය, කාත්ුර්මහාරාන්්ය, ත්ාවත්ිාසය, යාමය, ත්ුෂිත්ය, 
නිර්මාණරත්ිය, පරනිර්මිත්වශවර්ත්ය ්ියා ්ාම සුග්ත්ි ,ෝමි සහත්්ි. අපාය 
,ෝමි සත්ර ය, මිනිසඩ හකාව, දිවයහකෝ් සය ය යන හම් ,ෝමි එහ්ාහළාස 
්ාමාවකර ,ෝමිහූ ය. 

 
2 ෙන පාලම 
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රූප්ාවචර - අරූප්ාවචර භූමි 
බර හඩමපාරිසජ්වය, බර හඩමපුහරෝහිත්ය, මහාබර හඩමය ්ියා පර ථම ධ්යාන 

,ෝමි ත්ුහන්ි. 
 
පරිත්ඩත්ා,ය, අපඩපමාණා,ය,  ,සඩසරය යි දඩවිත්ීය ධ්යාන ,ෝමි 

ත්ුහන්ි. 
 
පරිත්ඩත්සු, ය, අපඩපමාණසු,ය, සු,්ිණඩහ්ය යි ත්ෘත්ීය ධ්යාන 

,ෝමි ත්ුහන්ි. 
 
හ හපඩඵකය, අසඤඩඤසත්ඩත්ය, සුදඩධ්ාවාසය යන හම්වා 

කත්ුර්ථධ්යාන ,ෝමීහු ය. 
 
අවිහය, අත්පඩපය, සුදසඩසය, සුදසඩසිය, අ්නිට්ඨය ්ියා සුදඩධ්ාවාස 

,ෝමි පහස්ි. හමහසඩ ර පාවකර ,ෝමි හසාහළාහස්ි. 
 
 ්ාසානඤඩකායත්න ,ෝමිය, විඤඩාණඤඩකායත්න ,ෝමිය, 

 ්ිඤඩකඤඩායත්න ,ෝමිය, හනඩවසඤඩානාසඤඩායත්න ,ෝමිය ්ියා 
අර පාවකර ,ෝමි සත්හර්ි. 

 
්ාමාවකර ,ෝමි එහ්ාහළාසය, ර පාවකර ,ෝමි හසාහළාසය, 

අර පාවකර ,ෝමි සත්රය යි ,ෝමි එ්ඩ ත්ිහස්ි. 
 
මිනිසඩ හකාව ප නඩ ්ාම සුග්ත්ි ,ෝමි එ්ිහන්  උිනඩ පිළිහවළිනඩ 

පිහි ා ත්ිහේ. පරනිර්මිත් වශවර්ත්ිය  උිනඩ පර ථම ධ්යාන ,ෝමි ත්ුන එ්ඩ 
ත්කය් පිහි ා ත්ිහේ. ඒවා  උිනඩ දඩවිත්ීය ධ්යාන ,ෝමි ත්ුන එ්ඩ ත්කය් 
ද, ඒවා  උිනඩ ත්ෘත්ීය ධ්යාන ,ෝමි ත්ුන එ්ඩ ත්කය් ද, ඒවා  උිනඩ 
හ හපඩඵක, අසාඥ සත්ඩත්ඩව යන කත්ුර්ථ ධ්යාන ,ෝමි හද් එ්ඩ ත්කය් ද 
පිහි ා ඇත්ඩහත්ඩ ය. එවායිනඩ මත්ුහයහි ශුදඩධ්ාවාස ,ෝමි පස එ්ිහන්  
උිනඩ පිහි ා ත්ිහේ. ඒවා  උිනඩ අර ප ,ෝමි සත්ර පිළිහවළිනඩ පිහි ා 
ත්ිහේ. 
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,ෝමි එ්ඩ ත්ිහසනඩ අසාඥ ,ෝමිහයහි ඇත්ඩහත්ඩ ර පසඩ්නඩධ්ය වූ එ්ඩ 
සඩ්නඩධ්ය්ඩ පමහණ්ි. එබැවිනඩ එය  ඒකවෙෝකාක භූමියයි ්ියනු කැහේ. 
අර ප ,ෝමිවක ඇත්ඩහත්ඩ නාමසඩ්නඩධ් සත්ර පමහණ්ි. එබැවිනඩ ඒවා  
චතුවෙෝකාක භූමිය යි ්ියනු කැහේ. ්ාමාවකර ,ෝමි එහ්ාහළාහසහි හා 
අසාඥ ,ෝමිහයනඩ අනය ර පාවකර ,ෝමි පසහළාහසහි ද පඤඩකසඩ්නඩධ්ය 
ම ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒවා  පඤ්චවෙෝකාක භූමිය යි ්ියනු කැහේ.  

 
පෘථග්ඩවන පුදඩග්කහයෝ ද හසෝවානඩ ස්ෘදාග්ාමි පුදඩග්කහයෝ ද 

ශුදඩධ්ාවාස ,ෝමිවක නැත්ඩත්ා හ. අපාය ,ෝමි සත්හරහි හා අසාඥ ,ෝමිහයහි 
 යයමහයෝ නැත්ඩත්ා හ. අනි්ඩ ,ෝමිවක  යයම වූ ද, පෘථග්ඩවන වූ ද සියලු ම 
පුදඩග්කහයෝ ඇත්ඩත්ා හ. 

 
අපාය ,ෝමි සත්හරහි ඇත්ඩහත්ඩ දුර්ග්ත්ි අහහඩත්ු්යා පමහණ්ි. 

මනුෂය ,ෝමිහයහි හා කාත්ුර්මහාරාන්්හයහි දුර්ග්ත්ි අහහඩත්ු්යා හැර අනය 
පුදඩග්කයනඩ එහ්ාහළාසඩ හදනා ම කැහබනඩනාහ. ත්ාවත්ිාසහයහි ප නඩ 
පරනිර්මිත් වශවර්ත්ිය ද්ඩවා දිවයහකෝ්වක අහහඩත්ු් පුදඩග්කයනඩ හැර 
ඉත්ිරි පුදඩග්කහයෝ දස හදන කැහබනඩනාහ. බර හඩම පාරිසජ්වහයඩ ප නඩ 
හ හපඩඵකය ද්ඩවා ඇත්ි ර පාවකර ,ෝමිවක ත්රිහහඩත්ු් පෘථග්ඩවනයා ය, 
 යයම පුදඩග්කහයෝ අ  හදනා ය යන නව හදන කැහබත්ඩ. අසාඥ ,ෝමිහයඩ 
කැහබනඩහනඩ එ්ම සුග්ත්ි අහහඩත්ු් පුදඩග්කයා ය. ශුදඩධ්ාවාස ,ෝමීනඩහි 
උපරිම  යයම පුදඩග්කහයෝ ත්ිහදනා කැහබත්ඩ. අර ප ,ෝමිවක ත්රිහහඩත්ු් 
පෘථග්ඩවනයා ය, හසෝවානඩ මාර්ග්සඩථයා හැර  යයම පුදඩග්කහයෝ සත්ඩ 
හදනාය යන අ  හදනා කැහබත්ඩ. ඒ ඒ ,ෝමිවක කැහබන සියලු ම පුදඩග්ක 
සගඛයාව එ්ත්ු ්ළ හහාත්ඩ හදසිය දාහත්ර හදහන්ඩ හවත්ි. 

 
මිනිසඩ හකාව ග්ිහිහයෝ ද හසෝවානඩ - ස්ෘදාග්ාමි - අනාග්ාමි - 

අර්හත්ඩ යන මග් ඵකවක  පැමිහණත්ි. රහත්ඩ වූ ග්ිහිහයෝ පැවිදිීමම හහෝ 
පිරිනිීමම හහෝ හ්හරත්ි. වැි ්කඩ ග්ිහි ව හනා හවහසත්ි. බූමා ු හදවිවරැ 
රහත්ඩ වුව ද  යු ඇත්ි හත්්ඩ එහසඩ ම ජීවත්ඩ හවත්ි. ්ාමාවකර 
දිවයහකෝ්යනඩහි අනාග්ාමීහු බර හඩම හකෝ්ය  හහෝ හයත්ි. රහත්ඩ ව 
පිරිනිීමම හහෝ හ්හරත්ි. දිවය හකෝ්වක අනාග්ාමීනඩ  හා රහත්ුනඩ  වාසය 
්ිරීම  සුදුසු ත්ැනඩ නැත්. ර පාවකර අර පාවකර ,ෝමිවක සියලු ම 
 යයමහයෝ  යු ඇත්ි ත්ා්ඩ ජීවත්ඩ හවත්ි. ර පාවකර ,ෝමිවක  පැමිණි 
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හසෝවානඩ ස්ෘදාග්ාමි පුදඩග්කහයෝ ද නැවත් ්ාම හකෝ්ය  හනා එත්ි. 
හ හපඩඵකය, අ්නිට්ඨය, හනඩවසඤඩානාසඤඩායත්නය යන හම් ,ෝමි 
ත්ුන  පැමිණි අනාග්ාමීහු නැවත් අනඩ ත්ැන්  හනා හයත්ි. ඒ ,ෝමිවකී  
ම රහත්ඩ ව පිරිනිවනඩ පාත්ි. 

 
3 ෙන පාලම 

ප්ර ි සන්වි චතුෂ්කය 
අපාය පර ත්ිසනඩධිය, ්ාමසුග්ත්ි පර ත්ිසනඩධිය, ර පාවකර පර ත්ිසනඩධිය, 

අර පාවකර පර ත්ිසනඩධිය ්ියා පර ත්ිසනඩධි සත්හර්ි. 
 
අපාය පර ත්ිසනඩධි එ්්ි. එනම්: අ්ුශක විපා් උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් 

සනඩත්ීරණ චිත්ඩත්ය ය. මරණාසනඩන ්ාකහයඩ ී  අ්ුශක ්ර්මය්ඩ හහෝ 
අ්ුශක ්ර්ම නිමිත්ඩත්්ඩ හහෝ අපාය ග්ත්ි නිමිත්ඩත්්ඩ හහෝ වැ හුණා වූ 
සත්ඩත්ඩවයා  කයුත්ි චිත්ඩත් නම් වූ වර්ත්මාන ,වහයඩ අනඩත්ිම සිත් නිරැදඩධ් 
වනු සමග් ම මරණාසනඩනහයඩ වැ හුණු හදය අරමුණු ්රමිනඩ අ්ුශක 
විපා් උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සනඩත්ීරණ චිත්ඩත්ය අපාය ,ෝමිහයඩ පහළ හ . ඒ 
සිත් පහළ ීමම ම ඒ සත්ඩත්ඩවයා අපාහයහි ඉපී ම ය. අපාය  යාම ය. කයුත්ි 
චිත්ඩත්ය  අනත්ුරැව ම මැහරන සත්ඩත්ඩවයාහග්ඩ සිත්ඩ වැක ම අයත්ඩ ව 
උපනඩනා වූ ඒ චිත්ඩත්ය නිසා අත්ීත් ,වය හා වර්ත්මාන අපාය ,වයත්ඩ 
සම්බනඩධ් හ . එබැවිනඩ ඒ සිත්  පර ත්ිසනඩධි සිත් යයි ්ියනු කැහේ. ඒ 
සත්ඩත්ඩවයා  ඉනඩ පසු පර ත්ිසනඩධිහයඩ ී  ඇත්ි වූ ඒ උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් 
සනඩත්ීරණ චිත්ඩත්ය ඒ අපාය ,වය  අයත්ඩ සිත්ඩ පරම්පරාව හනා සිඳී යන 
පරිදි නැවත් නැවත් ඇත්ි වනඩන  ප නඩ ග්නී. එහසඩ ඇත්ි වන ්කඩහි එය  
,වාගග් චිත්ඩත්ය යි ්ියනු කැහේ. ,වහයඩ අනඩත්ිම සිත් වශහයනඩ ඇත්ි 
වනඩහනඩ ද ඒ සිත් ම ය. හමහසඩ අපාය ,ෝමිහයහි උපදනා සත්ඩත්ඩවයන  
අ්ුශක විපාහ්ෝහපඩ්ඩෂාසහග්ත් සනඩත්ීරණ චිත්ඩත්ය පර ත්ිසනඩධි - ,වාගග් 
- කයුත්ි වශහයනඩ පවත්ී. එක් සත්ත්ෙයකුට එක් භෙයක දී පර තිසන්ිය 
ෙන්වන්ත් භොඞ්ග ිත්තය ෙන්වන්ත් චයුති ිත්තය ෙන්වන්ත් එක ම 
සිතකි. 
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්ාම සුග්ත්ි පර ත්ිසනඩධි නවහය්ි. ්ුශක විපාහ්ෝහපඩ්ඩෂාසහග්ත් 
සනඩත්ීරණය ය, මහා විපා් අ ය යන හම් සිත්ඩ නවය ්ාම සුග්ත්ි 
පර ත්ිසනඩධි සිත්ඩ ය.  

 
වාත්යනඩධ්ාදි ඇත්ැම් හීන මනුෂයයනඩ  ද, ,ෝමයසඩථ හදවියනඩ 

ඇසුරැ ්රන ඇත්ැම් විනිපාත්ි් අසුරයනඩ  ද ්ුශක විපා් උහපඩ්ඩෂා 
සහග්ත් සනඩත්ීරණය පර ත්ිසන්ධිය හ . හම් ්ුශක විපා් උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් 
සනඩත්ීරණය ඉත්ා දුබක ්ුශකය් හග්ඩ විපා් වශහයනඩ ඇත්ි වනඩන්ි. 

 
මිනිසඩ හකාව ්ුශක විපා් උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සනඩත්ීරණහයනඩ 

පිළිසිඳ ග්නඩනා සත්ඩත්ඩවහයෝ නම් උත්ඩපත්ඩත්ිහයනඩ ම අනඩධ්හයෝ ය. බිහිහරෝ 
ය, හග්ාළුහවෝ ය, අර්ාන්හයෝ ය, හ්ළහත්ාලුහවෝ ය, පිසඩහසෝ ය, 
පණඩ ්හයෝ ය, උ,හත්ෝබයඤඩවන්හයෝ ය, නපුාස්හයෝ ය, මම්මහයෝය 
යන හමාවුහු ය. 

 
අර්ාන්හයෝ නම් ර්රාහණඩනඩද්රිය නැත්ඩහත්ෝ ය. හ්ළහත්ාලුහවෝ නම් 

වම ද්ුණ පවා නාඳුනන හමෝ හයෝ ය. ්හට් හ්ළ රඳවා ග්ැනීම  ත්රම් 
වත්ඩ ැනනුම්ඩ සවුන  නැත්ි නිසා සවුනඩ හග්ඩ මුවිනඩ හ්ළ වැග්ිහරයි. 
එබැවිනඩ සවුන  හ්ළහත්ාලුහවෝ යයි ්ියත්ි. සඩත්රී පුරැෂ ,ාවයනඩ පිළිබඳ 
විපර්යාස ඇත්ිහයෝ පණඩ ්හයෝ ය. සඩත්රී පුරැෂ කිගග් හද් ම ඇත්ඩහත්ෝ 
උ,හත්ෝබයඤඩවන්හයෝ ය. සඩත්රී පුරැෂ ,ාව නැත්ිහයෝ නපුාස්හයෝ ය. 
මහත්ඩ උත්ඩසාහහයනඩ එ් අ්ුර හදත්ුනඩ වර ්ියමිනඩ ්ථා ්රනඩහනෝ 
මම්මහයෝ ය.  

 
විනිපාත්ි් අසුරහයෝ නම් ත්මනඩ හග්ඩ පිහනනඩ කද වාසසඩථානය්ඩ 

නැත්ි ග්සඩ ග්කඩ ග්ුහා හසාහහානඩ බිම් ්ැක   දි වන-ශෝනය සඩථානවක 
දු්හසඩ ජීවත්ඩ වන ,ෝත් හ්ාට්ඨාසය්ි. සවුන  ය්ඩෂහයෝය යි ද ්ියත්ි. 
සවුහු නග්රවක  ග්ම්වක  හග්ාසඩ මිනිසුනඩ අහ් ැනමූ බත්ඩ මාලු  දිය 
හසායා අනු,ව හ්හරත්ි. සමහර වි  ළදරැවනඩ  හා හරෝග්ීනඩ ත්ඩ ත්වත්ඩ 
දුබක අය ත්ඩ පී ා හ්ා   හාර පාන කබා ග්නිත්ි. ්ට් ිනඩ හදන හදාළ 
පිළිග්නඩහනෝ සවුහු ය. සියලු ම විනිපාත්ි් අසුරහයෝ අහහඩත්ු් 
පර ත්ිසන්ධි්හයෝ හනාහවත්ි. සවුනඩ අත්ර දඩවිහහඩත්ු් ත්රිහහඩත්ු්හයෝ ද ඇත්. 
සවුනඩ අත්ර ඇත්ි ත්රිහහඩත්ු්හයෝ සමහරවි  මාර්ග්ඵකවක  ද පැමිහණත්ි. 
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විනිපාත්ි් අසුරයනඩ  අයත්ඩ පියා්රමාත්ා - පුනේබසුමාත්ා යන 
ය්ිනඩනනඩ දහම් අසා හසෝවානඩ ඵකය  පැමිණි බව අ ුවාවක ද්ඩවා ත්ිහේ. 
පරදත්ඩත්ෝපජීවි්ාදි ඇත්ැම් හපරඩත්යනඩ හා ය්ුනඩ ද හම් ග්ණය  ඇත්ුළත්ඩ 
වන බව ්ියා ත්ිහේ. 

 
මහා විපා් සිත්ඩ අ  ්ාමසුග්ත්ි ,ෝමි සහත්හි ම පටිසනඩධි - ,වගග් 

- කයුත්ි වශහයනඩ පවත්ී.  
 
අ්ුශක විපා් උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සනඩත්ීරණය, ්ුසක විපා් 

උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් සනඩත්ීරණය, මහා විපා් අ ය යන හම් සිත්ඩ දශය 
්ාමාවකර පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්හයෝ ය. 

 
කාම සත්ත්ෙයන් වග් ආයුෂ 

්ාම සත්ඩත්ඩවයනඩ අත්ුහරනඩ සත්ර අපායහයහි සත්ඩත්ඩවයනඩ ත්ඩ 
මිනිසුනඩ ත්ඩ විනිපාත්ි් අසුරයනඩ ත්ඩ  යු නියමය්ඩ නැත්ඩහත්ඩ ය. 

 
කාත්ුර්මහාරාන්්හයඩ  යුෂය දිවය ග්ණනිනඩ වර්ෂ (500) 

පනඩසියහය්ි. මනුෂයහකෝ්හයඩ අවුරැදු පනස්ඩ කාත්ුර්මහාරාන්්හයඩ එ්ඩ 
දිනහය්ි. එබඳු දින ත්ිස්ඩ එහි මාසය්ි. එබඳු මාස හදාහළාස්ඩ 
වර්ෂහය්ි. එහි අවුරැදු පනඩසියය ඒ අවුරැදුවකිනි. ඒ අවුරැදු පනඩසියය 
මිනිසඩ ග්ණනිනඩ අවුරැදු (90,00000) අනූ ක්ඩෂහය්ි. 

 
ත්ාවත්ිාසහයඩ  යුෂය කාත්ුර්මහාරාන්්හයහි හමනඩ සත්ර 

ග්ුණහය්ි. හමහසඩ පරනිර්මිත්වශවර්ත්ි දිවයහකෝ්ය ද්ඩවා දිවයහකෝ් 
 යුෂය එ්ිහන් සත්ර ග්ුණය බැග්ිනඩ වනඩහනඩ ය. 

 
ත්ාවත්ිාසහයඩ  යුෂය එහි වර්ෂ පර මාණහයනඩ වර්ෂ (1000) දහස්ි. 

මිනිසඩහකාව වර්ෂ සියය්ඩ එහි එ්ඩ දිනහය්ි. මිනිසඩ වර්ෂ ග්ණනිනඩ 
ත්ාවත්ිාසහයඩ  යුෂය වර්ෂ (3,60,00000) ත්ුනඩහ්ෝටි හැ  ක්ඩෂහය්ි.  

 
යාමහයඩ  යුෂය එහි ග්ණනිනඩ වර්ෂ (2000) හදදහස්ි. අහපඩ 

අවුරැදු හදසියය්ඩ එහි එ්ඩ දිනහය්ි. අහපඩ ග්ණනිනඩ එහි  යුෂය වර්ෂ 
(14,40,00000) දාහත්ර හ්ෝටි හත්ළිසඩ ක්ඩෂහය්ි. 
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ත්ුෂිත් හදවියනඩහග්ඩ  යුෂය එහි ග්ණනිනඩ වර්ෂ (4000) සාර 

දහහස්ි. අහපඩ වර්ෂ සාරසියය්ඩ එහි එ්ඩ දිනහය්ි. අහපඩ වර්ෂ ග්ණනිනඩ 
එහි  යුෂය වර්ෂ (57,60,00000) සත්ඩ පනසඩ හ්ෝටි සැ  ක්ඩෂහය්ි.  

 
නිර්මාණරත්ි හදවියනඩහග්ඩ  යුෂය එහි ග්ණනිනඩ වර්ෂ (8000) අ  

දහස්ි. අහපඩ වර්ෂ අ  සියය්ඩ එහි එ්ඩ දිනහය්ි. අහපඩ ග්ණනිනඩ එහි 
 යුෂය වර්ෂ (230,40,00000) හදසිය ත්ිසඩ හ්ෝටි සත්ළිසඩ ක්ඩෂහය්ි. 

 
පරනිර්මිත් වශවර්ත්ි හදවියනඩහග්ඩ  යුෂය එහි ග්ණනිනඩ (16000) 

දහසය දහස්ි. අහපඩ වර්ෂ එ්ඩදහසඩ සසියය්ඩ එහි එ්ඩ දිනහය්ි. අහපඩ 
වර්ෂවකිනඩ එහි  යුෂය වර්ෂ (921,60,00000) නවසිය විසි එ්ඩ හ්ෝටි සැ  
ක්ඩෂහය්ි. 

 
4 ෙන පාලම 

රූප්ාවචර - අරූප්ාවචර ප්ර ි සන්වි 
ර පාවකර ධ්යානවක කත්ුෂඩ් ්ර මය, පඤඩක් ්ර මය නිසා ්ර ම 

හද්්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. චිත්ඩත් පරිේහේදහයඩ ධ්යාන සිත්ඩ ැන්ඩහවනඩහනඩ පඤඩක් 
්ර මහයනි. පඤඩක් ්ර මය යනු ධ්යාන පස්ඩ වන ්ර මය ය. කත්ුෂඩ් ්ර මය 
යනු ධ්යාන සත්ර්ඩ වන ්ර මය ය. සූත්ර  පි ්හයඩ ද්ඩනා කැහබනඩහනඩ 
ධ්යානවක කත්ුෂඩ් ්ර මය ය. අ,ිධ්ර්ම පි ්හයඩ ්ර ම හද්්ඩ ම ද්ඩවා 
ත්ිහේ. කත්ුෂඩ් ්ර මය පඤඩක් ්ර මය  ඇත්ුළත්ඩ වන බැවිනඩ චිත්ඩත්වි,ාග්ය 
පඤඩක් ්ර මය අනුව ්ර ත්ිහේ. ර පාවකර ,ෝමි ඇත්ඩහත්ඩ කත්ුෂඩ් ්ර මය 
අනුව ය. පඤඩක් ්ර මහයඩ දඩවිත්ීය ත්ෘත්ීය ධ්යාන හද් කත්ුෂඩ් ්ර මහයඩ 
දඩවිත්ීය ධ්යානය හ . 

 
ර පාවකර විපා් සිත්ඩවකිනඩ පර ථම ධ්යාන විපා්ය පර ථම ධ්යාන 

,ෝමිහයහි පර ත්ිසනඩධි - ,වාගග් - කයුත්ි වශහයනඩ පවත්ී. 
 
දඩවිත්ීය ධ්යාන විපා් සිත් හා ත්ෘත්ීය ධ්යාන විපා් සිත් දඩවිත්ීය 

ධ්යාන ,ෝමිහයහි පර ත්ිසනඩධි - ,වාගග් - කයුත්ි වශහයනඩ පවත්ී. 
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කත්ුර්ථ ධ්යාන විපා්ය ත්ෘත්ීය ධ්යාන ,ෝමිහයහි පර ත්ිසනඩධි - 
,වාගග් - කයුත්ි වශහයනඩ පවත්ී. 

 
අසාඥ ,ෝමිහයහි පර ත්ිසනඩධිය වශහයනඩ ඇත්ි වනඩහනඩ ද ර පම ය. 

පර වෘත්ඩත්ි ්ාකහයඩ ී  ද එහි ඇත්ඩහත්ඩ ර පම ය. ඒ ,වහයනඩ කයුත් වන 
්ාකහයඩී  ද ඒ ර ප පරම්පරාව නිරැදඩධ් හ . 

 
හම් සය ර පාවකර පර ත්ිසනඩීහු ය. 
 

කූපාෙචක භූමින්හි ආයුුඃ පර මාණ ය 
ර පාර ප හකෝ්වක  යුෂය ඉත්ා ී ර්ර් බැවිනඩ වර්ෂ ග්ණනඩවකිනඩ 

හනා ැන්ඩවිය හැ්ි ය. ඒවාහයඩ  යුිඃ පර මාණය ද්ඩවා ත්ිහබනඩහනඩ 
්කඩපවකිනි. ්කඩපය අත්ි ී ර්ර් ්ාකහය්ි. ර පාර ප හකෝ්වක  යුෂය 
එපමණ දි්ඩහවනඩහනඩ ඉත්ා බකවත්ඩ ්ුශකය්ිනඩ එහි උපදින නිසා ය. 

 
පර ථම ධ්යාන ,ෝමිවකිනඩ බර හඩමපාරිෂදයහයඩ  යුිඃ පර මාණය අසගඛය 

්කඩපය්ිනඩ ත්ුහනනඩ පාග්ුව්ි. බර හඩමපුහරෝහිත්හයහි  යුෂය අසගඛය 
්කඩපහයනඩ අ ්ි. මහාබර හඩමහයහි  යුෂය එ්ඩ අසගඛය ්කඩපහය්ි. හම් 
බර හඩමහකෝ් ත්ුන ්කඩපය්ඩ පාසා ම විනාශ වන බැවනඩ මහා බර හඩමහයහි 
සම්පූර්ණ අසගඛය ්කඩපය්ඩ ජීවත්ඩ වනඩන  කැහබනඩහනඩ, ්කඩපය ප නඩ 
ග්ැනීහම් ී  එහි උපනුනඩ  පමහණ්ි. ්කඩප විනාශය ළාව ත්ිබිය ී  හම් 
,ෝමිවක උපදනා අය  සම්පූර්ණ  යුෂය වළඳනඩන  හනාකැහේ. 

 
දඩවිත්ීය ධ්යාන ,ෝමිවකිනඩ පරිත්ඩත්ා,හයහි  යුෂය මහා ්කඩප 

හද්්ි. අපඩපමාණා,හයහි  යුෂය මහා ්කඩප සත්හර්ි.  ,සඩසරහයහි 
 යුෂය මහා  ්කඩප අහ ්ි. මත්ු බර හඩමහකෝ්වක  යුෂය ද මහා ්කඩප 
වකිනඩ ම දත් යුත්ු ය. 

 
ත්ෘත්ීය ධ්යාන ,ෝමිවකිනඩ පරිත්ඩත්සු,හයහි  යුෂය ්කඩප 

හසාහළාස්ි. අපඩපමාණසු,හයහි ්කඩප හදත්ිස්ි. සු,්ිණඩහහයහි ්කඩප 
සැ  සත්හර්ි. 
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කත්ුර්ථ ධ්යාන ,ෝමිවකිනඩ හ හපඩඵක අසාඥ සත්ඩත්ඩව ,ෝමි හද්ඩහි 
 යුෂය ්කඩප පනඩසියය බැග්ිනි. අවිහහයඩ ්කඩප දහහස්ි. අත්පඩපහයහි 
්කඩප හදදහස්ි. සුදසඩසහයහි ්කඩප සාරදහහස්ි. සුදසඩසිහයහි ්කඩප 
අ දහහස්ි. අ්නිට්ඨහයහි ්කඩප හසාහළාසඩ දහහස්ි. 

 
 ්ාසානඤඩකායත්නාදි අර ප විපා් සිත්ඩ සත්ර පිළිහවළිනඩ 

 ්ාසානඤඩකායත්නාදි ,ෝමි සත්හරහි පර ත්ිසනඩධි - ,වාගග් - කුත්ි 
වශහයනඩ පවත්ී. අර ප පර ත්ිසනඩධි සත්හර්ි. 

 
අකූප භූමීන්හි ආයුුඃ පර මාණ ය 

 ්ාසානඤඩකායත්නහයහි ්කඩප විසි දහහස්ි. විඤඩාණඤඩකා-
යත්නහයහි  ්කඩප සත්ළිසඩ දහහස්ි.  ්ිඤඩකඤඩායත්නහයහි ්කඩප 
සැ  දහහස්ි. හනඩවසඤඩානාසඤඩායත්නහයහි ්කඩප අසූසාර 
දහහස්ි.  

 
“අනඩත්ිඃ ්කඩපය, අසගඛය ්කඩපය, මහා ්කඩප ය” යි ්කඩප 

ත්ුහන්ි. මිනිසුනඩ හග්ඩ  යුෂය ්ර මහයනඩ පිරිහී හග්ාසඩ දස අවුරැදඩද 
පරමායුෂය වන ්ාකය්ඩ පැමිහණඩ. ඒ ්ාකහයඩී  හරෝග්වකිනඩ හහෝ 
යුදඩධ්හයනඩ හහෝ  හාර නැත්ි ීමහමනඩ හහෝ මහා මිනිසඩ විනාශය්ඩ හ . 
ඉත්ා ටි් හදන්ු පමණ්ඩ ඉත්ිරි හ . ඉනඩ පසු මිනිසුනඩ සුකරිත්හයහි 
හැසිහරනඩන  ප නඩ ග්ැනීහමනඩ පරම්පරාහවනඩ පරම්පරාව මඳිනඩ මඳ 
සවුනඩ හග්ඩ  යුෂය වැහ නඩන  ප නඩ ග්නී. ඒ වැඩීම වර්ෂ අසගඛයය 
ද්ඩවා වැහේ. ඉනඩ පසු දුසිරිත්  හැරීහමනඩ නැවත්ත්ඩ මිනිසඩසු පිරිහහනඩන  
ප නඩ ග්නිත්ි. ්ර මහයනඩ පිරිහී දශ වර්ෂය පරමායුෂය වන ්ාකය  එළහේ. 
ඒ ්ාකහයඩ ී  නැවත්ත්ඩ මිනිසඩ විනාශය්ඩ හ . 

 
මිනිසඩ  යුෂය දශ වර්ෂහයනඩ ප නඩ හග්න අසගඛයය ද්ඩවා වැඩී, 

නැවත් දශ වර්ෂය පරමායුෂය වන හත්්ඩ පිරිහීම  ග්ත්වන ්ාකය  
අනඩත්ිඃ්කඩපය යි ්ියනු කැහේ. 

 
“සරෙර්තය-සරෙර්තස්ථායි-විෙර්තය-විෙර්තස්ථායි” යයි අසගඛය 

්කඩප සත්හර්ි.  
 



 ප ුන හවත් 150 

ග්ිනඩහනනඩ හහෝ දිහයනඩ හහෝ සුළඟිනඩ හහෝ ී ර්ර් ්ාකය්  වර්ඩ 
හම් මහ හපාහළාව දිවය හකෝ් හා ඇත්ැම් බර හඩම හකෝ්ත්ඩ සමග් විනාශ 
හවයි. හකෝ්ය වර්ඩ විනාශ ීම ය ම ත්ඩ ඉත්ා ී ර්ර් ්ාකය්ඩ ග්ත් හ . 
හකෝ්ය නැහසමිනඩ පවත්ඩනා ්ාකය සාවර්ත් ්කඩප නම් හ . හකෝ්ය 
විනාශ ීමහමනඩ පසු විනාශ වනඩන  ග්ත් වූ  ්ාකය ත්රම් ්ාකය්ඩ සිසඩ 
ව පවත්ී. ඒ ්ාකය සාවර්ත්සඩථායී ්කඩප නම් හ . නැවත් හකෝ්ය මඳිනඩ 
මඳ හැහදනඩන  ප නඩ ග්නී. හකෝ්ය හැී  සම්පූර්ණ ීමම  ග්ත් වන ්ාකය 
විවර්ත් ්කඩප නම් හ . හකෝ්ය සම්පූර්ණ ීම නැවත් විනාශ වනඩන  ප නඩ 
ග්ැනීම ද්ඩවා පවත්ඩනා ්ාකය විවර්ත්සඩත්ායි නම් හ . හම් අසගඛය ්කඩප 
සත්ර එ්ඩ මහා ්කඩපහය්ි. අසගඛය ්කඩපය් පර මාණය, අනඩත්ිඃ ්කඩප 
විසඩස්ි. මහා ්කඩපහයඩ පර මාණය අනඩත්ිඃ ්කඩප අසූව්ි. 

 
පිළිහවළිනඩ සත්ඩ වර්ඩ ග්ිනඩහනනඩ හකෝ්ය නැහසඩ. අ වන වාරහයඩ 

වකහයනඩ නැහසඩ. හමහසඩ නැහසන හකෝ්ය සූ සැ  වන වාරහයඩ ී  
වායුහවනඩ නැහසඩ. ග්ිනඩහනනඩ හකෝ්ය විනාශ වන ්කඩහි  ,සඩසරහයනඩ 
ය  සියකඩක නැහසඩ. වකහයනඩ විනාශ වන ්කඩහි සු,්ිණඩහහයනඩ ය  ද, 
වාත්හයනඩ විනාශ වන ්කඩහි හ හපඩඵකහයනඩ ය  ද සියකඩක විනාශ හ .  

 
5 ෙන පාලම 

කර්ම චතුෂ්කය 
්ර්මය යනු ්ුශකා්ුශක හද්  ම සාධ්ාරණ නහම්ි. ්ුශකය  

්ුශක ්ර්ම යි ද, අ්ුශකය  අ්ුශක ්ර්මය යි ද ්ියනු කැහේ. 
 
සාමානයහයනඩ එ්්ඩ වන ්ර්මය එයිනඩ සිදු ්රන ්ෘත්යයනඩ හග්ඩ 

වශහයනඩ සත්ර්  ද විපා් ී හම් පිළිහවළ අනුව සත්ර්  ද, විපා් 
ී හම් ්ාකය අනුව සත්ර්  ද, විපා් හදන සඩථානයනඩ හග්ඩ වශහයනඩ 
සත්ර්  ද හබදා ත්ිහේ. 

 
කෘතය කර්ම චතුෂ්කය 

්ුශකා්ුශක ්ර්මවකිනඩ සිදු ්රන වැ  සත්ර්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. (1) 
විපා් සිත්ඩ හා ර ප ඉපදීමම, (2) යම් ්ිසි ්ර්මය්ිනඩ උපනඩ සත්ඩත්ඩවයා  
්ක්ඩ ජීවත්ඩ ීමම  උප්ාර ්ිරීම, (3) සත්ඩත්ඩවයාහ  සැපහසඩ ජීවත්ඩ 
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වනඩන  හනා ී  වරිනඩ වර පී ා ්ිරීම, (4) යම් ්ිසි ්ර්මය්ිනඩ උපනඩ 
සත්ඩත්ඩවයා මරා ැනමීම යන හම් සත්ර ්ුශකා්ුශක ්ර්මයනඩ විසිනඩ ්රනු 
කබන ්ෘත්යහයෝ ය. 

 
වන් ්ර්මය 
උපසඩත්ම්,් ්ර්මය 
උපපී ්  ්ර්මය 
උපර්ාත්්  ්ර්මය 
 
්ියා සිදු ්රන ්ෘත්යයනඩ හග්ඩ වශහයනඩ ්ර්ම සත්ර්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ 

ය. ඒ සත්ර  ්ෘත්ය ්ර්ම කත්ුෂඩ්ය යි ්ියනු කැහේ. 
 
පර ත්ිසනඩධි පර වෘත්ඩත්ි ්ාක හද්ඩහි විපා් සිත්ඩ හා ර ප උපදවන 

්ුශකා්ුශකය ජනක කර්ම නම් හ . හැම ර පය්ඩ ම ්ර්මහයනඩ 
නූපදවනු කැහේ. ්ර්මහයනඩ උපදවන ර ප හ්ාට්ඨාසය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. 
ඒවා ර ප ්ාණඩ හයඩ ී  දත් හැ්ි වනු ඇත්. 

 
සත්ඩත්ඩවය්ු ,වහයහි පළමුහවනඩ උපදනා අවසඩථාව පර ත්ිසනඩධි 

්ාක නම් හ . ඉපී හමනඩ පසු ජීවත්ඩ වන ්ාකය පර වෘත්ඩත්ි ්ාක නම් හ . 
්ර්මහයනඩ සිදු ්රන මහත්ඩ හදය පර ත්ිසනඩධිය ඇත්ි ්ිරීම ය. සුග්ත්ිය  
යැීමමය ්ියනඩහනඩත්ඩ අපාය  යැීමමය ්ියනඩහනඩත්ඩ පර ත්ිසනඩධිය ඇත්ි 
්ිරීම  ය. සැම ්ර්මය්  ම පර ත්ිසනඩධිය්ඩ ී හම් ශ්ඩත්ිය නැත්. පර ත්ිසනඩධි 
දාන ශ්ඩත්ිය ඇත්ඩහත්ඩ බකවත්ඩ ්ර්මයනඩ  පමහණ්ි. පර වෘත්ඩත්ි විපා් ඇත්ි 
්ිරීහම් ශ්ඩත්ිය සියලු ්ර්මවක  ම ඇත්ඩහත්ඩ ය. යම් ්ිසි ්ුශකය්ිනඩ 
හහෝ අ්ුශකය්ිනඩ හහෝ උපනඩනා වූ සත්ඩත්ඩවයා හ  අනඩත්රාය 
වැළැ්ඩීමහමනඩ හා ජීවත්ඩ ීමම  වුවමනා ද  කබා ී හමනඩ ද චිර ්ාකය්ඩ 
ජීවත්ඩ ීමම  උප්ාර වන ්ර්මය උපස්තමභක කර්ම නම් හ . 

 
්ුශක ්ර්මහයනඩ උපනඩනා වූ ද අ්ුශක ්ර්මහයනඩ උපනඩනා වූ 

ද සත්ඩත්ඩවයන  ්ුශක ්ර්මයා හග්ඩ උපසඩත්ම්,නය කැහේ. ඇත්ැම් 
විනිපාත්ි් අසුරාී නඩ  හපර ්ළ අ්ුශක ්ර්මය චිර ්ාකය්ඩ ජීවත්ඩ ීමම  
උපසඩත්ම්,නය ්රන බව ද ්ියා ත්ිහේ. 

 



 ප ුන හවත් 152 

අනය ්ර්මය්ිනඩ උපනඩ සත්ඩත්ඩවයාහ  හනාහය්ඩ හරෝග් ඇත්ි 
්ිරීම්-සත්ුරනඩ ඇත්ි ්ිරීම් - හ්ත්ඩ වත්ුවක  හානි පැමිණීමම් - රසඩසාව 
නැත්ි ්ිරීම් - නිනඩදා කබාී ම් - හකෝදනා ඇත්ි ්ිරීම්  දිහයනඩ වරිනඩ වර 
පී ා ්රනඩනා වූ ්ර්මය උපපීලක කර්ම නම් හ . ්ුශකා්ුශක හද්ිනඩ 
ම උපනඩ සත්ඩත්ඩවයන  වරිනඩ වර අ්ුශක ්ර්මවකිනඩ පී ා ්රන බව ්ිය 
යුත්ු ය. සත්ඩත්ඩවයනඩ හ්හරහි බක පවත්ඩවන ්ුශක උපපී ් ්ර්ම අපර ්  
ය. 

 
අනය ්ර්මය්ිනඩ උපනඩ සත්ඩත්ඩවය්ු  ඒ වාත්ිහයඩ සැටිය  ජීවත්ඩ 

විය යුත්ු ත්රම් ්ාකය්ඩ ජීවත්ඩ වනඩන  හනා ී  අත්රී  ජීවිත්ය නසන 
්ර්මය උපඝාතක කර්ම නම් හ . උපේහේද් ්ර්මය යනු ද උපර්ාත්් 
්ර්මය  ත්වත්ඩ නහම්ි. හබාහහෝ හසයිනඩ උපර්ාත්් වනඩහනඩ ද අ්ුශක 
්ර්ම ම ය. ්ුශක උපර්ාත්් ්ර්ම ද නැත්ඩහත්ඩ හනා හ . ඒවා අපර ්  ය. 

 
උපසඩත්ම්,් - උපපී ් - උපර්ාත්් වශහයනඩ විහශඩෂ ්ර්ම 

හ්ාට්ඨාසය්ඩ නැත්ඩහත්ඩ ය. එහත්්ඩ විපා්ය්ඩ ඇත්ි ්ිරීම  අව්ාශය්ඩ 
හනාකැබුවා වූ ද, ත්මාහග්ඩ විපා්ය ඇත්ි හ්ා  අවසනඩ ්ළා වූ ද 
්ුශකා්ුශක වන් ්ර්මහයෝ ඒ ඒ අවසඩථාවකී  උපසඩත්ම්,නාදිය සිදු 
හ්හරත්ි. උපසඩත්ම්,නාදි ්රියාවනඩ නිමිත්ඩත් හ්ා  වන් ්ර්මය  ම 
උපසඩත්ම්,න ්ර්මාදි නම් ්ියනු කැහේ.  

 
උපේහේද් ්ර්මයනඩ හග්නඩ ඇත්ැහම්ඩ සත්ඩත්ඩවය්ුහග්ඩ ජීවිත්ය 

නැත්ි ්ිරීම පමණ්ඩ ්රත්ි. ත්මාහග්ඩ විපා්ය හග්න හනා හදඩ. ඇත්ැම් 
උපේහේද් ්ර්මය්ඩ සත්ඩත්ඩවයාහග්ඩ ජීවිත්ය නසා ඒ සත්ඩත්ඩවයා හදවන 
වාත්ිහයඩ අපාය  පැමිණීමම් වශහයනඩ ත්මාහග්ඩ විපා්ය ද ඇත්ි හ්හර්. 
ියමියසාක රවු  හා සාමාෙතී  දි රාවහදඩීමනඩ  පැමිණි උපර්ාත්් 
්ර්මහයනඩ සවුනඩහග්ඩ දිවි නැසීම පමණ්ඩ ්රන කී . වද්ෙදත්ත - 
ිඤ්චමාණ විකාෙ හා මහාපර තාප රාවාී නඩ  පැමිණි උපර්ාත්් ්ර්මවකිනඩ 
සවුනඩහග්ඩ දිවි නසා සවුනඩ අපාය  පැමිණීමම ද ්රන කී . අපාය  
පැමිණීමම උපේහේද් ්ර්මය ත්මාහග්ඩ විපා්ය ඇත්ි ්ිරීම ය.  

 
්ුශකා්ුශක ්ර්මයනඩහග්ඩ උපසඩථම්,න උපපී න උපර්ාත්නයනඩ 

සත්ඩත්ඩවයනඩ  පමණ්ඩ හනාව ්ර්ම වක  ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. ්රනඩනාවූ 
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අවසඩථාහ  ී  දුබක වන ්ුශකා්ුශක ්ර්මය පසු ව ්රනඩනා වූ 
්ුශකා්ුශක ්ර්මවක උපසඩත්ම්,නහයනඩ බකවත්ඩ හ . ඒ 
උපසඩත්ම්,නහයනඩ දිළිඳු ්ුකය් උපදවන ්ර්මය බකවත්ඩ ීම හපාහහාසත්ඩ 
්ුකය් උපදවනඩන්ඩ හ . මඳ  යු ඇත්ි ව උපදවන ්ර්මය බකවත්ඩ ීම 
ී ර්ර්ායුෂ ඇත්ි ත්ැන් උපදවනඩන්ඩ හ . පහළ දිවය හකෝ්ය් උපදවන 
්ර්මය බකවත්ඩ ීම ඉහළ දිවය හකෝ්ය් උපදවනඩන්ඩ හ . අ්ුශකය ද 
එහසඩ ම බකවත්ඩ ීමහමනඩ, ත්ිරිසනඩ හයෝනිහයහි උපදවන අ්ුශකය බකවත්ඩ 
ීම හපරඩත් හකෝ්හයහි උපදවනඩන්ඩ ද, හපරඩත් හකෝ්හයහි උපදවන අ්ුශකය 
නර්හයහි උපදවනඩන්ඩද, මඳ දු්ඩ ඇත්ි නර්ය් උපදවන ්ර්මය ව ා 
දු්ඩ ඇත්ි නර්ය් උපදවනඩන්ඩ ද හ . 

 
්රනඩනා වූ අවසඩථාහ  ී  බකවත්ඩ වූ ්ුශකා්ුශක ්ර්මය පසුව 

්රනඩනා වූ ඒ ඒ ්ුශකා්ුශකයනඩ  විරැදඩධ් ව ්ුශකා්ුශක ්ර්මවක 
පී නහයනඩ දුබක හ . රාව්ුකාදි උසසඩ ත්ැන් උපදවන ශ්ඩත්ිය ත්ුබූ 
්ුශකය, අ්ුශකයනඩහග්ඩ පී නහයනඩ දුබක ීම දිළිඳු ්ුකය් උපදවනඩන්ඩ 
හ . ඉහළ දිවය හකෝ්ය් උපදවන ්ුශක ්ර්මය පිරිහී පහළ දිවය 
හකෝ්ය් උපදවනඩන්ඩ හ . මහා නර්ය් උපදවනඩන  ත්රම් බකවත්ඩ 
වූ අ්ුශකය ්ුශක ්ර්මයනඩහග්ඩ පී නහයනඩ දුබක ව ්ු ා නර්ය් හහෝ 
හපරඩත් ත්ිරිසනඩ හයෝනිවක හහෝ උපදවනඩන්ඩ හ . ප  ්ම් ්ළවුනඩ විසිනඩ 
ඒවාහයඩ විපා්දාන ශ්ඩත්ිය හීන ්ර ග්ැනීම පිණිස ඒ ඒ ප වක  විරැදඩධ් 
්ුසකඩ ්ළ යුත්ු ය. 

 
ඇත්ැම් ්ුශකා්ුශක ්ර්මය්ඩ ත්වත්ඩ ්ර්මය් විපා්ය 

සම්පුර්ණහයනඩ ම වළ්ඩවයි. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර අර්හනඩමාර්ග් ්ුශකය ඇත්ි වූ 
්කඩහි අනාග්ත් ,වයනඩහි විපා් ී ම  ඇත්ි ්ර්ම සියකඩක ම අවිපා් 
,ාවය  පැමිහණඩ. එබැවිනඩ අර්හනඩමාර්ග් ්ුශකය ්ුශකා්ුශක ්ර්ම 
සියකඩක ම සිඳින උපර්ාත් ්ර්මහය්ි. 

 
6 ෙන පාලම 

විප්ාක දානානුකි ම කර්ම චතුෂ්කය 
ග්රැ් ්ර්මය 
 සනඩන ්ර්මය 
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 ීර්ණ් ්ර්මය 
 
්රියා විපා් ී හම් පිළිහවළ අනුව ්ර්ම සත්හර්ි. හම් ්ර්ම 

සත්ර  “පා්දාන පයයමාය ්ර්ම කත්ුෂඩ්ය” යි ද ්ියනු කැහේ. 
 

ගකුක කර්මය 
හදවන වාත්ිහයඩ ඒ්ානඩත්හයනඩ ත්මාහග්ඩ විපා්ය හග්න හදන 

බකවත්ඩ ්ුශකා්ුශක ්ර්මය ග්රැ් ්ර්ම නම් හ . 
 
්ුශක ප්ඩෂහයහි ර පාවකර-අර පාවකර ්ුශකහයෝ ග්රැ ්ර්මහයෝ 

ය. ර පාවකර - අර පාවකර ධ්යාන කා,ිය්ු යම්්ිසි ්ාම ,වය්ඩ ග්ැන 
පරාර්ථනය්ඩ නැත්ි ව ධ්යානහයනඩ ද හනා පිරිහී ්ාක්රියා ්ළ හහාත්ඩ ඒ 
ත්ැනැත්ඩත්ා ඒ්ානඩත්හයනඩ මහග්ඩග්ත් ්ුශකය විපා් ී ම් වශහයනඩ බර හඩම 
හකෝ්හයහි උපී . ග්රැ ්ර්ම වන ්ාමාවකර ්ුසකඩ නැත්ඩහත්ඩ ය. 

 
අ්ුශක ප්ඩෂයහයහි පඤඩකානනඩත්යයම ්ර්මය හා නියත් 

මිථයාදෘෂඩටි ්ර්මය ග්රැ් ්ර්මහයෝ ය. මරණය  ්කිනඩ දෘෂඩටිය ්ළ 
හහාත්ඩ නියත් මිථයාදෘෂඩටි්යා නිදහසඩ හ .  නනඩත්යයම ්ර්ම ්ළවුනඩ  
හදවන වාත්ිහයඩ අපායහයනඩ මිී ම  උප්ර මය්ඩ නැත්ඩහත්ඩ ය. 

 
ග්රැ ්ර්මය් විපා්ය වැළැ්ඩවිය හැ්ඩහ්ඩ, ග්රැ ්ර්මය්  

පමහණ්ි. එබැවිනඩ ග්රැ ්ර්ම ්ීපය්ඩ ඇත්ි ත්ැනැත්ඩත්ා එයිනඩ එ්ඩ 
්ර්මය් විපා් වශහයනඩ හදවන වාත්ිහයඩ උත්ඩපත්ඩත්ිය කබනඩහනඩ ය. ඒ 
විපා් හදන ්ර්මය නිසා ඉත්ිරි ග්රැ ්ර්මයනඩහග්ඩ විපා්ය වැළ්ී 
යනඩහනඩ ය. 

 
ආසන්න කර්මය 

මරණාසනඩන ්ාකහයඩ ී  ්ළා වූ ද, සිහි ්ළා වූ ද ්ර්මය  සනඩන 
්ර්ම නම් හ . ග්රැ් ්ර්මය්ඩ නැත්ි ත්ැනැත්ඩත්ාහග්ඩ මරණිනඩ මත්ු උපත් 
සිදුවනඩහනඩ  සනඩන ්ර්මහයඩ සැටිය  ය. හ්ාහත්්ඩ ප ්ම් ්ර 
ඇත්ිය්ු  වුව ද මරණාසනඩනහයඩ ී  ්ුශකය්ඩ ්ර ග්ත් හැ්ි වුව හහාත්ඩ 
සුග්ත්ිහයහි ඉපදිය හැ්ි ය. ්ළ ප ්ම් අමත්් හ්ා  ්ුශකය්ඩ සිහි 
්ර ග්ත් හැ්ි ීම නම්, එයිනඩ සුග්ත්ිහයහි ඉපදිය හැ්ි ය. හබාහහෝ පිනඩ 
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්ර ඇත්ි අය  ද මරණාසනඩනහයඩ ප  ්මම සිහි ීමහමනඩ අපාග්ත් වනඩන  
ද සිදු හ . මරණාසනඩනහයඩ ී  පිනඩ ්රවන, පිනඩ සිහි ්ර හදන ්කයාණ 
මිත්ර ය්ු කැබීම ඉත්ා පරහයෝවන ය. 

 
ආචීණ මක කර්මය 

වර්ඩ හ්ා  ී ර්ර් ්ාකය්ඩ නැවත් නැවත් සිහි ්ළා වූ ද, දිනපත්ා 
්ිරීහමනඩ හහෝ සත්ිය්  - මස්  - වස්  වර්ඩ බැග්ිනඩ ජීවිත්හයහි 
ී ර්ර් ්ාකය්ඩ නැවත් නැවත් ්ළා වූ ද ්ුශකා්ුශක ්ර්ම  ීර්ණ් 
්ර්ම නම් හ . නැවත් නැවත් යම්්ිසි ්ර්මය්ඩ ්රන ්කඩහි මුකිනඩ 
මුකිනඩ ්ළ ්ර්ම උපනිිඃශර ය ීමහමනඩ පසු පසුව ්රන ්ර්ම බකවත්ඩ හ . 
මස්  වර්ඩ මාස ්ීපය්  වර්ෂය්  වර්ඩ ්රන ්ර්ම  ීර්ණ් 
්ර්ම ,ාවහයනඩ බකවත්ඩ වනඩහනඩ මත්් සිටින ත්රම  ්රන මහත්ඩ ්ර්ම 
පමහණ්ි. ග්රැ් ්ර්මය ළඟ  බකවත්ඩ ්ර්මය වනඩහනඩ  ීර්ණ් 
්ර්මය ය. එහහත්ඩ විපා් ී හම් ී   සනඩන ්ර්මය ම ඉදිරිය  යයි. 

 
කෘතත්ොත් කර්මය 

ග්රැ් -  සනඩන -  ීර්ණ් ්ර්ම ත්ුන  අත්ඩ හනා වන 
වර්ත්මාන ,වහයඩ ්ළ ්ර්ම හා අත්ීත් ,වවක ී  ්ළ ්ර්ම ද ්ෘත්ත්ඩවාත්ඩ 
්ර්ම නම් හ . ග්රැ්ාදි ්ර්ම ත්ුහනනඩ එ්්ුදු නැත්ි ්කඩහි අනත්ුරැ 
,වහයඩ ඉපී ම ්ෘත්ත්ඩවාත්ඩ ්ර්මහයනඩ සිදු හ . හම් කත්ුෂඩ්හයඩ ග්රැ්ාදි 
,ාවහයනඩ ්ියනු කබනඩහනඩ ්ෘත්ය ්ර්ම කත්ුෂඩ්හයඩී  ්ියවුණු වන් 
්ර්ම ම ය. 

 
7 වන පා ම 

ප්ාකකාල කර්ම චතුෂ්කය 
දෘෂ්ටධමමවේදය කමමය 
උපපදයවේදය කමමය 
අපකාපයයමවේදය කමමය 
අවහෝසි කමමය 
 
හමහසඩ විපා් ී හම් ්ාකය අනුව ්ර්ම සත්හර්ි. හම් ්ර්ම සත්ර 

හත්ඩරැම් ග්ත් හැ්ි ීමම  වවනඩ සිත්ඩවක සැටි හත්ඩරැම් ග්ත් යුත්ු ය. ්ුසකඩ 
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වූ හහෝ අ්ුසකඩ වූ හහෝ යම්්ිසි ්රියාව්ඩ සිදු ්ිරීම් වශහයනඩ උපදනා 
චිත්ඩත් ීමිකය් ඒ ්රියාව සිදු ්රන වවන චිත්ඩත්ය පිළිහවළිනඩ සත්ඩ වර්ඩ 
උපී . ඒවායිනඩ පළමුවන වවන චිත්ඩත්ය දුබකය. හදවන වවන චිත්ඩත්ය 
පළමුවන චිත්ඩත්හයඩ සඩව,ාවය හග්න ඉපී හමනඩ බකවත්ඩ හ . ත්ුනඩවන 
වවන චිත්ඩත්ය හදවන චිත්ඩත්ය  ද ව ා බකවත්ඩ හ . සත්රවන වවන 
චිත්ඩත්ය එය  ද ව ා බකවත්ඩ හ . සත්රවන වවනහයනඩ පසු උපදනා සිත්ඩ 
්ර මහයනඩ නැවත් එ්ිනඩ එ්  බකහයනඩ හීන ව උපී . සත්ඩ වන 
වවනහයනඩ පසුත්ඩ නැවත් වවනඩ සිත්ඩ නූපදිනඩහනඩ ඒ හීන ීමම නිසා ය. 
ත්මාහග්ඩ වාත්ිහයඩ සිත්්  ශර ය හනා කැබ පළමුහවනඩම උපදනා බැවිනඩ 
වවනඩ සිත්ඩ සහත්නඩ පළමුවැනඩන සියකඩක ම දුබක ය. අනඩත්ිම වවනයත්ඩ 
දුබක ය. එහහත්ඩ සමාන සිත්්  ශර ය කබා ඇත්ි බැවිනඩ එය පළමු වන 
වවනය  ව ා බකවත්ඩ ය. ීමිකහයඩ මැද වවනඩ සිත්ඩ පස ඒ හද්  ම ව ා 
බකහයනඩ යු්ඩත් ය. 

 
දෘෂ්ටධර්මවේදය කර්මය 

වර්ත්මාන වාත්ිහයඩ විපා් හදන ්ර්මය දෘෂඩ ධ්ර්මහ දය ්ර්ම 
නම් හ . දෘෂඩ ධ්ර්මහ දය වනඩහනඩ වවනඩ සහත්නඩ පර ථම වවන හේත්නාව 
ය. දුබක වූ පර ථම වවන හේත්නාව  ශ්ඩත්ිය ඇත්ඩහත්ඩ වර්ත්මාන ,වහයඩ 
ී  අහහඩත්ු් විපා් ඇත්ි ්ිරීම  පමහණ්ි. මරණිනඩ පසු විපා් ඇත්ි 
්ිරීම  ශ්ඩත්ිය පර ථම වවන හේත්නාව  නැත්. වර්ත්මාන ,වහයඩ විපා් 
ඇත්ි ්රනඩහනඩ ද ඉත්ා බකවත්ඩ ්ුශකා්ුශකයනඩහග්ඩ පර ථම වවන හේත්නා 
පමහණ්ි. 

 
ඉත්ා ග්ුණවත්ුනඩ  මහත්ඩ සැැනහැහයනඩ ්රන පූවා සත්ඩ්ාර ්ිරීහම් 

්ුසඩක හමහකාව ම විපා් හදඩ. වසඩත්ු සම්පත්ඩත්ිය - ්ඩහෂඩත්ර  සම්පත්ඩත්ිය - 
අධ්යාශය සම්පත්ඩත්ිය - ග්ුණාත්ිහර්් සම්පත්ඩත්ිය යන සත්රිනඩ යු්ඩත් වන 
දානමය ්ුශකය හමහකාව විපා් හදන බව ද්ඩවා ඇත්ඩහත්ඩ ය. පූර්ණ ක 
සිටු, ඒකසාටක බරාහ්මණ , සුමනමා ාකාක යනාී නඩ  වර්ත්මාන වාත්ිහයඩ 
ම පිනඩ විපා් දුනඩ බව ද්ඩවා ත්ිහේ. 

 
හකාවුත්ුරා බුදුවරැනඩ  - පහසඩ බුදුවරැනඩ  - රහත්ුනඩ  - අපරාධ් 

්ළ අය  ද, මහා ග්ුණවත්ුනඩ  - මාපියනඩ  - ත්මා  උප්ාර ්ළ 
මිත්ුරනඩ  අපරාධ් ්ළ අය  ද, ඒ පාප ්ර්මවක විපා්ය වර්ත්මාන 
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,වහයඩ ී  හනාහය්ඩ වි  කැබුණ බව ්ියා ත්ිහේ. ක ාබු කජ - මහා පර තාප 
කජ - මිත්තවින්දක යනාී හු වර්ත්මාන ,වහයඩ ී  ම අ්ුශක විපා් 
කැබුහවෝ ය. 

 
සාමානය ්ුශකා්ුශකයනඩහග්ඩ පර ථම වවන හේත්නා ද සමහරවි  

වර්ත්මාන ,වහයඩ විපා් හනා හදනඩහනඩ හනා හ . එහහත්ඩ ඒ බව ්ර්මය 
්ළ ත්ැනැත්ඩත්ා  හනා ැනහනඩ. 

 
උපපදයවේදය කර්මය 

වර්ත්මාන ,වය  අනත්ුරැ ,වහයඩ (හදවන ,වහයඩ) විපා් හදන 
්ර්මය උපපදයහ දනීය ්ර්ම නම් හ . උපපදයහ දනීය වනඩහනඩ ීමිකහයඩ 
වවනඩ සහත්නඩ අනඩත්ිම වවන හේත්නාව ය. එය වැමතහග්න යන වවනඩවක 
අනඩත්ිම සිත් වන බැවිනඩ ඉත්ා දුබක ය. එහහත්ඩ සවන වවනහයනඩ 
 හසඩවනය කබා ඇත්ි බැවිනඩ පර ථම වවනය  ව ා මඳ්ඩ බකවත්ඩ ය. 
එබැවිනඩ එය පර ථම වවනය ත්රම  ඉ්ඩමන  විපා්ය්ඩ ඇත්ි හනා හ්ා  
හදවන වාත්ිහයඩ පර ත්ිසනඩධි පර වෘත්ඩත්ි විපා් ඇත්ි ්රයි. ඉනඩ සේහබහි 
විපා්ය්ඩ ඇත්ි ්ිරීම  සත්ඩවන වවනය සමත්ඩ හනා හ . 

 
අපකාපයයමවේදය කර්මය 

ත්ුනඩ වන වාත්ිහයඩ ප නඩ නිවන  පැමි)ම ද්ඩවා ්ාකය ත්ුළ ී  
විපා් ී හම් ශ්ඩත්ිය ඇත්ි ්ර්මය අපරාපයයමහ දය ්ර්ම නම් හ . 
අපරාපයයමහ දය ්ර්ම වනඩහනඩ චිත්ඩත් ීමිකවක මැද වවනඩ පස ය. ඒවා 
බකවත්ඩ බැවිනඩ පළමු වන සත්ඩ වන වවනයනඩ හමනඩ ඉ්ඩමනිනඩ විපා් 
ඇත්ි හනා හ්ා  ත්ුනඩ වන වාත්ිහයඩ ප නඩ නිවන  පැමි)ම ද්ඩවා ඇති් 
්ාකය ත්ුළ ී  අව්ාශ කැහබන කැහබන පරිදි ත්මාහග්ඩ විපා්ය හග්න 
හදනඩහනඩ ය. හ්ාහත්්ඩ පරණ වුව ද, ්කඩප දහසඩ ග්ණන්ඩ ග්ත් වුව ද 
පුදඩග්කයා සසර සැරිසරනවා නම් අපරාපයයමහ දය ්ර්ම නැත්ි හනා හ . 
එ්ඩ හේත්නාව්ිනඩ පර ත්ිසනඩධි විපා් ඇත්ි ්රනඩහනඩ එ්ඩ වර්ඩ පමහණ්ි. 
පර වෘත්ඩත්ි විපා් හනාහය්ඩ වාරවකී  ඇත්ි හ්හර්. 

 
අවහෝසි කර්මය 

්ිසි ්හක් විපා්ය්ඩ ඇත්ි හනා ්රන ්ර්ම අහහෝසි ්ර්ම නම් 
හ . වර්ත්මාන වාත්ිහයඩ විපා් ී ම  අවසඩථාව හනා කැබූ පර ථම වවන 
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හේත්නාහවෝ ද හදවන වාත්ිහයඩ විපා් ී ම  අවසඩථාව හනා කැබූ සපඩත්ම 
වවන හේත්නාහවෝ ද විපා් ී ම  ත්ැන්ඩ හනා කබන මධ්ය වවන 
හේත්නාහවෝ ද අහහෝසි ්ර්ම නම් හවත්ි. 

 
විපාකස්ථාන කර්ම චතුෂ්කය 

අකුශ  කර්මය, කාමාෙචක කුශ  කර්මය, කූපාෙචක කුශ  
කර්මය, අකූපාෙචක කුශ  කර්මය ්ියා විපා් හදන සඩථානයනඩහග්ඩ 
වශහයනඩ ්ර්ම සත්හර්ි. 

 
්ෘත්ය ්ර්ම කත්ුෂඩ්ය, පා්දාන පයයමාය ්ර්ම කත්ුෂඩ්ය, 

පා්්ාක ්ර්ම කත්ුෂඩ්ය, පා්සඩථාන ්ර්ම කත්ුෂඩ්ය ්ියා අ,ිධ්ර්ම 
්ර මහයනඩ ්ර්ම හසාහළාහස්ි. 

 
8 ෙන පාලම 

අකුශල කර්මය 
පරාණර්ාත්ය, අදත්ඩත්ාදානය, ්ාමමිථයාකාරය, මෘෂාවාදය, 

මපශෝනයවකනය, ඵරැෂවකනය, සම්ඵපර කාපය, අ,ිධ්යාව, වයාපාදය, 
මිථයාදෘෂඩටිය ්ියා අ්ුශක ්ර්ම පථ දශහය්ි. චිත්ඩත්යනඩහග්ඩ වශහයනඩ 
අ්ුශක ්ර්ම හදාහළාහස්ි. 

 
ක්ඩෂුර්විඥානාදි චිත්ඩත්යනඩ හග්ඩ උත්ඩපත්ඩත්ිය  වුවමනා ්රැණු 

සය්ඩ ත්ෘත්ීය පරිේහේදහයහි දඩවාර යන නාමහයනඩ ද්ඩවා ඇත්. ඒවා 
විඥාන දඩවාරහයෝ ය. දඩවාර නාමය වයවහාර ්රන ්ර්ම සිදඩධිය  වුවමනා 
්රැණු ත්ුන්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒවා  “්ර්ම දඩවාරය” යි ්ියනු කැහේ. 
්ාය්ම්මදඩවාර - වී්ම්මදඩවාර - මහනෝ්ම්මදඩවාර ්ියා ්ර්මදඩවාර 
ත්ුහන්ි. ්ාය ්ර්මදඩවාරය යනු ්ායවිඤඩඤත්ඩත්ි ර පය ය. වී ්ර්ම 
දඩවාරය යනු වී විඤඩඤත්ඩත්ි ර පය ය. විඤඩඤත්ඩත්ි ර ප, ර ප ්ාණඩ හයඩ 
ී  දත් හැ්ි වනු ඇත්. මනිඃ ්ර්මදඩවාරය යනු සිත් ම ය. දඩවාර අනුව ්ාය 
්ර්මය, වා්ඩ ්ර්මය, මනිඃ ්ර්මය ්ියා ්ර්ම ද ත්ුන්  හබහදඩ. 
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දශ අ්ුශක ්ර්ම පථයනඩ අත්ුහරනඩ පරාණර්ාත්ය - අදත්ඩත්ාදානය, 
්ාමමිථයාකාරය යන ්ර්ම ත්ුන ්ායදඩවාරහයහි හබහහවිනඩ ඇත්ි වන 
බැවිනඩ ්ාය ්ර්ම නම් හ . 

 
මෘෂාවාද - මපශෝනයවකනය - පරැෂවකනය - සම්ඵපර කාපය යන 

හම් සත්ර වාග්ඩ දඩවාරහයහි හබහහවිනඩ ඇත්ි වන බැවිනඩ වා්ඩ ්ර්ම නම් 
හ . 

 
අ,ිධ්යාව - වයාපාදය - මිථයාදෘෂඩටිය යන හම් ්ර්ම ත්ුන 

මහනාදඩවාරහයහි ම හබහහවිනඩ ඇත්ි වන බැවිනඩ මනිඃ ්ර්ම නම් හ . 
 
අ්ුශක ්ර්මයනඩ අත්ුහරනඩ පරාණාත්ිපාත්ය - පරැෂවකනය - 

වයාපාදය යන ත්ුන දඩහ ෂ මූකහයනඩ ඇත්ි හ . ්ාම මිථයාකාරය - 
අ,ිධ්යාව - මිථයාදෘෂඩටිය යන ත්ුන හකෝ, මූකහයනඩ ම ඇත්ි හ . ඉත්ිරි 
්ර්ම සත්ර මූක හද්ිනඩ ම සිදු හ . ඒ ්ර්ම සමහර අවසඩථාව් හකෝ, 
මූකහයනඩ ද සමහර අවසඩථාව් දඩහ ෂ මූකහයනඩ ද සිදු හ . හමෝහය සැම 
අ්ුශකය්  ම මුකඩ වන බැවිනඩ විහශඩෂහයනඩ හනා්ියන කදි. 

 
කාමාෙචක කුශ ය 

්ාමාවකර ්ුශකය ද ්ාය ්ර්ම - වා්ඩ ්ර්ම - මනිඃ ්ර්ම 
වශහයනඩ හත්වැද රැම් හ . යම්්ිසි ශරීරාවයවය් උප්ාරය ඇත්ි ව 
්රන ්ාමාවකර ්ුශකය ්ාය ්ර්ම නම් හ . වකනහයඩ උප්ාරහයනඩ 
්රන ධ්ර්මහදඩශනාදි ්ර්ම වා්ඩ ්ර්ම නම් හ . සිත්ිනඩ පමණ්ඩ ්රන 
,ාවනාදි ්ුසක මනිඃ්ර්ම නම් හ . 

 
දාන - ශීක - ,ාවනා වශහයනඩ ්ාමාවකර ්ුශකය හත්වැද රැම් 

හ . චිත්ඩත්යනඩ හග්ඩ වශහයනඩ අ  වැද රැම් හ . දාන - සීක - ,ාවනා - 
අපකායන - හවයයාවේක  පත්ඩත්ිදාන - පත්ඩත්ානුහමෝදනා - ධ්ම්මසවණ - 
ධ්ම්ම හදඩසනා - දිට්ිජ්වු්ම්ම ්ියා ද ්ාමාවකර ්ුශකය දස වැද රැම් 
හ . 

 
අ්ුසකඩ සිත්ඩ හදාහළාසය, ්ාමාවකර ්ුසකඩ සිත්ඩ අ  යයි 

චිත්ඩත්යනඩහග්ඩ වශහයනඩ ්ාමාවකර ්ර්ම විසඩහස්ි. 
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මහද්ගත කුශ ය 

ර පාවකර ්ුශකය මනිඃ්ර්මය ය. ,ාවනාමය ය. එය ධ්යාන 
හ,ඩදහයනඩ පසඩවැැනරැම් හ . අර පාවකර ්ුශකය ද මනිඃ ්ර්මය ම ය. 
,ාවනාමය ය. එය  රම්මණ හ,ඩදහයනඩ සිවු වැද රැම් හ . 

 
අකුශ යන්වග් විපාක 

අ්ුසකඩ සිත්ඩවකිනඩ අනඩත්ිම සිත් වූ උදඩධ්ේක සහග්ත් චිත්ඩත්ය හැර, 
ඉත්ිරි සිත්ඩ එහ්ාහළාසිනඩ සත්ර අපායහයහි පර ත්ිසනඩධිය ඇත්ි ්රනු 
කැහේ. පර වෘත්ඩත්ි ්ාකහයහි වනාහි අ්ුසකඩ සිත්ඩ හදාහළාසිනඩ ම ්ාම-ර ප 
හකෝ් හද්ඩහි සුදුසු පරිදි අහහඩත්ු් අ්ුශක විපා් සිත්ඩ සත් ඇත්ි ්රනු 
කැහේ. 

 
එ්ඩ එ්ඩ අ්ුශක සිත්්ිනඩ අනිෂඩ  ර ප මුණ ග්ැහසන ්කඩහි 

ක්ඩඛුවිඤඩාණ ද, අනිෂඩ  ශේද මුණ ග්ැහසන ්කඩහි හසෝත්විඤඩාණ ද, 
අනිෂඩ  ග්නඩධ්යනඩ මුණ ග්ැහසන ්කඩහි ර්ාණවිඤඩාණ ද, අනිෂඩ  රස 
මුණ ග්ැහසන ්කඩහි න් හාවිඤඩාණ ද, අනිෂඩ  සඩපර්ශ ඇත්ි වන ්කඩහි 
්ායවිඤඩාණ ද, ඒ අරමුණු සම්බනඩධ්හයනඩ සම්පටිේඡන - සනඩත්ීරණ - 
ත්දාරම්මණ ද ඇත්ි ්රනු කැහේ. හකා ත්ුරා බුදුවරයනඩ  වුව ද අනිෂඩ  
ර ප ැන්ීමාදිහයහි ී  ඇත්ි වනඩහනඩ අ්ුසක විපා් සිත්ඩ ය.  

 
උදඩධ්ේක සහග්ත් හේත්නාව දුබක බැවිනඩ අපාය පර ත්ිසනඩධිය්ඩ ඇත්ි 

්ිරීම  ත්රම් ශ්ඩත්ිය්ඩ එය  නැත්. 
 

9 ෙන පාලම 

කාමාවචර කුශලඡේ විප්ාක 
්ාමාවකර ්ුශකහයනඩ ්ාම සුග්ත්ිහයහි පර ත්ිසනඩධිය ඇත්ි ්රනු 

කැහේ. පර වෘත්ඩත්ි ්ාකහයහි මහා විපා් අ ය, අහහඩත්ු් ්ුශක විපා් 
අ ය යන සිත්ඩ හසාහළාස ම සුදුසු පරිදි ්ාම-ර ප හකෝ් හද්ඩහි ඇත්ි 
්රනු කැහේ. 
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ත්රිහහඩත්ු් ්ුශකය, දඩවිහහඩත්ු් ්ුශකය ්ියා ්ාමාවකර ්ුශකය 
හදවැද රැම් හ . ඥාන සම්පර යු්ඩත් සිත්ඩ සත්ර ත්රිහහඩත්ු් ය. ඥාන විපර යු්ඩත් 
සිත්ඩ සත්ර දඩවිහහඩත්ු් ය. එයිනඩ ත්රිහහඩත්ු් ්ුශකය බකවත්ඩ ය. දඩවිහහඩත්ු් 
්ුශකය දුබක ය. ත්රිහහඩත්ු් ්ුශකය ද උත්ඩ්ෘෂඩ  - ඕම් වශහයනඩ හද 
පරිදි හ . දඩවිහහඩත්ු් ්ුශකය ද එහසඩ ම හද පරිදි හ . 

 
වනයා අත්ර ත්මා උසසඩ හ්න්ු හකස හපනී සිමතහම් 

බකාහපාහරාත්ඩත්ුහවනඩ හහෝ අනුනඩ පහත්ඩ ්ිරීහම් අදහසිනඩ හහෝ යම් 
්ුශකය්ඩ හ්හර් නම්, අදහස අපිරිසිදු බැවිනඩ ඒ ්ුශකය හීන හ . ්ුශකය 
්ිරීම  සමීප ්ාකහයඩ ී  හා ්ුශකය ්ිරීහමනඩ පසු, එය  සමීප ්ාකහයඩ 
ී  ද අ්ුසකඩ සිත්ඩ ඇත්ිවුව හහාත්ඩ හදපස ඇත්ි වූ අ්ුශකයනඩ නිසා ්ුශකය 
හීන හ . ්ුශකය හ්ා , “මා ්හළඩ හමෝ  ්ම්ඩය” යනාී නඩ ්ළ ්ුශකය 
ග්ැන හනාසත්ු ්ඩ ඇත්ි ්ර ග්ඩත්හත්ඩ නම් එයිනඩද ්ුශකය හීන හ . ඕම් 
්ුශකයයි ්ියනුහයඩ හීන ්ුශකය  ය. අත්ඩත්ු්ඩ්ාසනහයනඩ හහෝ 
පරමවම්,නහයනඩ හහෝ පූර්වාපර,ාග් හද්ඩහි ඇත්ි වන හ්හකසුනඩ හග්නඩ 
හහෝ ්ිකිටි හනා වූ, ්ිරීහමනඩ පසුත්ඩ “මා විසිනඩ යහපත්්ඩ ්රන කදඩහදඩය” 
්ියා නැවත් නැවත් සත්ු  ඇත්ි ්ර ග්ත්ඩත්ා වූ ්ුශකය උත්ඩ්ෘෂඩ  ්ුශකය 
හ . 

 
ත්රිහහඩත්ු් උත්ඩ්ෘෂඩ  ්ුශකය ත්රිහහඩත්ු් පර ත්ිසනඩධිය හග්න ී  

පර වෘත්ඩත්ි ්ාකහයහි මහා විපා් අ ය, අහහඩත්ු් ්ුශක විපා් අ ය යන 
විපා් හසාහළාස ඇත්ි ්රනඩහනඩ ය. ත්රිහහඩත්ුහ්ෝත්ඩ්ෘෂඩ  ්ුසකඩ සිත්ඩ 
සත්හරනඩ එ්ඩ එ්ඩ චිත්ඩත්ය්ිනඩ ම හමහසඩ ්ාම සුග්ත්ිහයහි පර ත්ිසනඩධිය ී  
පර වෘත්ඩත්ි ්ාකහයඩ විපා් හසාහළාස්ඩ ඇත්ි ්රනු කැහේ. හම් විපා් සිත්ඩ 
හසාහළාස ඇත්ි ්ිරීම එ්වර  ම ්රනඩන්ඩ හනාව, ඉෂඩ  ර ප ශේදාදිය 
හමුවන සැටිය  ඒ ඒ අවසඩථාවකී  සිදු ්රනඩන්ි. 

 
්ුශකය් හසෝමනසඩස සහග්ත් උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් ,ාවය හා 

අසාසඩ්ාරි් සසාසඩ්ාරි් ,ාවය විපා් ී හම්ී  බක පවත්ඩවන ්රැණු 
හනා හ . එබැවිනඩ හසෝමනසඩස සහග්ත් ්ුශකහයනඩ උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් 
විපා් ද, උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් ්ුශකහයනඩ හසෝමනසඩස සහග්ත් විපා් ද, 
අසාසඩ්ාරි් ්ුශකහයනඩ සසාසඩ්ාරි් විපා් ද, සසාසඩ්ාරි් 
්ුශකහයනඩ අසාසඩ්ාරි් විපා් ද ඇත්ි වන බව සැක්ිය යුත්ු ය. 
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ත්රිහහඩත්ු් ඕම් ්ුශකය හා දඩවිහහඩත්ු් උත්ඩ්ෘෂඩ  ්ුශකය 

දඩවිහහඩත්ු් පර ත්ිසනඩධිය ී , පර වෘත්ඩත්ි ්ාකහයහි ාණ විපඩපයුත්ඩත් මහා 
විපා් සත්රය, අහහඩත්ු් ්ුශක විපා් අ ය යන විපා් හදාහළාස ඇත්ි 
්රනඩහනඩ ය. 

 
දඩවිහහඩත්ු් ඕම් ්ුශකය අහහඩත්ු් පර ත්ිසනඩධිය ී  පර වෘත්ඩත්ි 

්ාකහයහි අහහඩත්ු් ්ුශක විපා් අ  පමණ්ඩ ඇත්ි ්රනඩහනඩ ය. 
 
“අසාසඩ්ාරි් ්ුශකහයනඩ සසාසඩ්ාරි් විපා්ත්ඩ සසාසඩ්ාරි් 

්ුශකහයනඩ අසාසඩ්ාරි් විපා්ත්ඩ ඇත්ි හනා හ ය” යන  කායයමවාදය්ඩ 
ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. එය හබාහහෝ  කායයම වරයනඩ විසිනඩ පිළිග්නඩනා කදඩද්ඩ 
හනා හ . සිත්ඩවක අසාසඩ්ාරි් සසාසඩ්ාරි් ,ාවය අත්ීත් ්ර්ම 
හහඩත්ුහවනඩ වනඩන්ඩ හනා ව, ඒ ඒ සිත්ඩ උපදවන අවසඩථාහ  ඇත්ි ්රැණු 
අනුව සිදුවනඩන්ි. 

 
කූපාෙචක කුශ වය් විපාක 

ර පාවකර ්ුශකය ද පරිත්ඩත්ය-මධ්යමය-පර )ත්ය ්ියා 
හත්වැද රැම් හ . හීන වූ ඡනඩදාදිහයනඩ යු්ඩත් වන ර පාවකර ්ුශකය 
පරිත්ඩත් නම් හ . මධ්යම ඡනඩදාදිහයනඩ යු්ඩත් ්ුශකය මධ්යම ය. උසසඩ වූ 
ඡනඩදාදිහයනඩ යු්ඩත් වන ්ුශකය පර )ත් ්ුශකය හ . 

 
්ාමාවකර ්ුහකය දුබක සිහත්්ි. එබැවිනඩ එයිනඩ එය හා සමාන 

වූ ද, සමාන හනාවූ ද හබාහහෝ විපා් සිත්ඩ නානා සඩථානයනඩහි ඇත්ි 
්රනු කැහේ. ර පාවකර ්ුශකය බකවත්ඩ සිත්්ි. එබැවිනඩ එය හා සමාන 
හනා වන පහත්ඩ විපා් සිත්ඩ එයිනඩ නූපදවනු කැහේ. එයිනඩ විපා් 
උපදවනඩහනඩ උසසඩ ත්ැන්ඩ වූ බර හඩමාත්ඩම ,ාවහයහි පමහණ්ි. බර හඩමාත්ඩම 
,ාවහයහි වුව ද ්ුශකය  සමාන වූ ධ්යාන සිත්ඩ ම පර ත්ිසනඩධි ,වාගග් 
කයුත්ි වශහයනඩ එයිනඩ ඇත්ි ්රනවා මිස අනඩ සිත්්ඩ ඇත්ි ්රනු හනා 
කැහේ.  
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පරිත්ඩත් වූ ර පාවකර පර ථම ධ්යාන ්ුශකහයනඩ බර හඩමපාරිසජ්වහයහි 
උපදිත්ි. මධ්යම පර ථම ධ්යාන ්ුශකහයනඩ බර හඩමපුහරෝහිත්හයහි උපදිත්ි. 
පර ථමධ්යානහයනඩ මහා බර හඩමහයහි උපදිත්ි. 

 
පරිත්ඩත් වූ දඩවිත්ීය ත්ෘත්ීය ධ්යාන ්ුශකයනඩහග්නඩ පරිත්ඩත්ා,හයහි ද 

මධ්යම ්ුශකයනඩහග්ඩන අපඩපමාණා,හයහි ද, පර )ත් ්ුශකයනඩහග්නඩ 
 ,සඩසරහයහි ද උපදිත්ි. 

 
පරිත්ඩත් වූ කත්ුර්ථ ධ්යානහයනඩ පරිත්ඩත්සු,හයහි ද, මධ්යමහයනඩ 

අපඩපමාණසු,හයහි ද, පර )ත්හයනඩ සු,්ිණඩහහයහි ද උපදිත්ි. 
 
පඤඩකම ධ්යානහයනඩ හ හපඩඵකහයහි උපදිත්ි. පඤඩකමධ්යානය ම 

සාඥා විරාග් වශහයනඩ ව ා, අසාඥ සත්ඩත්ඩවයනඩ හ්හරහි උපදිත්ි. ඇත්ැම් 
්ර්මවාී  ත්ීර්ථ්හයෝ “සිත් ඇත්ි ්කඩහි ඇකීම් විරැදඩධ් ීමම් මුළාීමම් 
ඇත්ඩහත්ඩ ය. සිත් නැත්ි ්කඩහි ඒවා නැත්ය” යි සිහත්හි හදාසඩ ැන් අචිත්ඩත්් 
,වය්ඩ පත්ා වාහයෝ ්සිණ ,ාවනාහවනඩ පඤඩකම ධ්යානය උපදවා 
අසාඥ ,වහයහි උපදිත්ි. සවුහු මළ ඉරිය හවනඩ එහි උපදිත්ි. 

 
පඤඩකම ධ්යානකා,ී අනාග්ාමීහු ද සුදඩධ්ාවාසහයහි උපදිත්ි. 

සුදඩධ්ාවාසහයහි අනයහයෝ නූපදිත්ි. අනාග්ාමීනඩ හග්නඩ ද ශර දඩධ්ාධි්හයෝ 
අවිහහයහි ද, ීමයයමාධි්හයෝ අත්පඩපහයහි ද, සඩමෘත්යාධි්හයෝ සුදසඩසහයහි 
ද, සමාධ්යාධි්හයෝ සුදසඩසිහයහි ද, පර ඥාධි්හයෝ අ්නිට්ඨ්හයහි ද 
උපදිත්ි. 

 
අර ප ධ්යානකා,ීහු පිළිහවළිනඩ  ්ාසානඤඩකායත්නාදි ,ෝමිවක 

උපදිත්ි. 
 

මරඡණෝත්ප්ත්ි චතුෂ්කය 
10 ෙන පාලම 

මකණ  සතක 
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 යු්ඩඛය මරණය, ්ම්ම්ඩඛය මරණය, උ,ය්ඩඛය මරණය, 
උපේහේද් මරණය ්ියා මරණ සත්හර්ි. හැම සත්ඩත්ඩවය්ු  ම ත්ම 
ත්මනඩ හග්ඩ ජීවිත්ය හ්ළවර වනඩහනඩ ඒ මරණ සත්රිනඩ එ්්  
පැමි)හමනි. 

 
ආයුක්ෂය මකණ ය 

ඒ ඒ සත්ඩත්ඩව වාත්ීනඩ  නියමිත් ජීවත්ඩීමහම් ්ාක පරිේහේදය්ඩ 
ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඇත්ැම් සත්ඩත්ඩව වාත්ිය්  යුිඃ ්ාකය ඉත්ා හ්ටි ය. දින 
ග්ණහන්ි. ඇත්ැම් සත්ඩත්ඩව වාත්ිය්  යුිඃ ්ාකය සත්ි ග්ණහන්ි. ඇත්ැම් 
සත්ඩත්ඩව වාත්ිය්  යුිඃ ්ාකය මාස ග්ණහන්ි. ඇත්ැම් සත්ඩත්ඩව වාත්ිය් 
 යුිඃ ්ාකය වර්ෂ ග්ණහන්ි. මිනිසුනඩ ම්රහි ්ුශක මූකයනඩ වැහ න 
්කඩහි සවුනඩ හග්ඩ  යුිඃ ්ාකය දි්ඩහ . අ්ුශක මූකයනඩ වැහ න ්කඩහි 
 යුිඃ ්ාකය හ්ටි හ .  යුිඃ ්ාක නියමය වනඩහනඩ මා-පියනඩ හග්ඩ 
ශරීරවකත්ඩ-වළඳන  හාරවකත්ඩ - ්ාක ග්ුණහයඩත්ඩ ත්ත්ඩත්ඩවය අනුව ය. 

 
සත්ිය්   යු නැත්ි වාත්ිවක සත්ඩත්ඩවයනඩ හග්ඩ ශරීරවක වැඩීමත්ඩ 

දිරා ය මත්ඩ සත්ිය ත්ුළ ී  සිදු හ . එබැවිනඩ සවුහු සත්ිය්  ව ා ජීවත්ඩ 
හනා හවත්ි. සිය වස්ඩ  යු ඇත්ි වාත්ිවක සත්ඩත්ඩවයනඩ හග්ඩ ශරීරවක 
වැඩීමත්ඩ දිරීමත්ඩ සිය වස ත්ුළ ී  සිදු හ . සිය වස්ිනඩ සබ සවුන  ජීවත්ඩ 
විය හනා හැ්ිය. අවුරැදු දහස්ඩ ජීවත්ඩ ්රීමම  ශ්ඩත්ිය ඇත්ි ්ර්මය්ිනඩ 
සිය වස්ඩ  යුිඃ පර මාණය වන මිනිසුනඩ අත්ර උපදිනඩහනඩ ද ඒ ත්ැනැත්ඩත්ා  
සිය වස්  ව ා ජීවත්ඩ විය හනා හැ්ිය. ්ුම්ඩ නිසා ද? ජීවිත්ය   ධ්ාර 
වන ශරීරය සිය වස්ී  දිරා යන හහයිනි. ්ර්ම ශ්ඩත්ිය ඇත්ි අය  සෘදඩධි 
බකහයනඩ හා රසායන හබහහත්ඩ බකහයනඩ  යුිඃ ්ාකය  වැි ්ාකය්ඩ 
ජීවත්ඩ විය හැ්ි බව ද ්ියා ත්ිහේ. නියමිත්  යුිඃ ්ාකය හග්ීමහමනඩ වන 
මරණය  යුිඃ්ඩෂය මරණ නම් හ .  

 
කර්මක්ෂය මකණ ය 

ඇත්ැම් දුබක ්ර්ම පර ත්ිසනඩධිය ඇත්ි ්ිරීම  සමත්ඩ හවත්ත්ඩ ඒ 
්ර්මහයනඩ උපනඩ ත්ැනැත්ඩත්ා  යුිඃ ්ාකය ඇත්ි හත්්ඩ ජීවත්ඩ ්රීමම  
සමත්ඩ හනා හ . එබඳු ්ර්මවකිනඩ උත්ඩපත්ඩත්ිය කැබුහවෝ  යුිඃ ්ාකය 
හග්ීමම  ්කිනඩ මිය හයත්ි. ්ර්ම බකය ඉවර ීමහමනඩ වන ඒ මරණය 
්ර්ම්ඩෂය මරණ නම් හ . 
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උභයක්ෂය මකණ ය 

 යුිඃ ්ාකය ය, ්ර්ම ශ්ඩත්ිය ය යන හද් ම එ්වි  හග්ීමහමනඩ 
වන මරණය උ,ය්ඩෂය මරණ නම් හ . සත්ඩත්ඩවය්ු   යුිඃ ්ර්ම හද් 
එ් වර ම හග්ීම ය ම්ඩ වනඩහනඩ ්කාත්ුර්ිනි.  

 
උපච්චවේදක මකණ ය 

 යුෂයත්ඩ ත්ිබිය ී  ්ර්ම බකයත්ඩ ත්ිබිය ී  අත්ීත් ,වවක ී  ්ළ 
පරාණර්ාත්ාදි ්ර්මය්ිනඩ හහෝ වර්ත්මාන,වහයඩ ්ළ පාප ්ර්මය්ිනඩ ම 
හහෝ හරෝග්ාදි අනඩත්රායයනඩ ඇත්ි හ්ා  සිදු ්රන මරණය උපේහේද් 
මරණ නම් හ .  

 
උපේහේද් මරණය අ්ාක මරණය ය. එය ්ර්මහයනඩ පමණ්ඩ 

හනා ව, ත්වත්ඩ හබාහහෝ හහඩත්ෝනඩ හග්නඩ ද සිදු වනඩන්ි. ජීවිත්ය ඉත්ා දුබක 
එ්්ි. ්ර්මයත්ඩ දුබක එ්්ි.  හාර පානාදිහයඩ උප්ාරය හනා කද 
හහාත්ඩ,  ර්ඩෂාව හනා සැකසුන හහාත්ඩ, ්ර්ම ශ්ඩත්ිය  පමණ්ඩ ජීවිත්ය 
පැවැත්ඩවිය හැ්ි හනාහ . ජීවිත්ය පවත්ඩහනඩ ද අනඩත්රාය මධ්යහයඩ ය. 
ශරීරය ඇත්ුහළඩ ම ද හබාහහෝ ජීවිත් නාශ් හහඩත්ු ඇත්ඩහත්ඩ ය. ශරීරහයනඩ 
පි ත් සත්ඩත්ඩවයා වහට් ත්ඩ ජීවිත් නාශ් හහඩත්ු පිරී ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ ස ම 
එ්්ිනඩමත්ඩ අ්ාක මරණය සිදු විය හැ්ි ය.  

 
නාගවස්න මහ රහත්නඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ මිළිඳු රවු  අ්ාක මරණ 

හහඩත්ු අ ්ඩ වදාරා ත්ිහේ. ොතවයන් හට ගන්නා ආබාධය, පිතින් හට 
ගන්නා ආබාධය, වසවමන් හට ගන්නා ආබාධය, සන්නිපාතවයන් ෙන 
ආබාධය, සෘතු විපයයමාසය, ශරයකය වනා මනා වකාට පිහකණ ය කිරයම, 
උපකර ම කිරයම, කර්ම විපාකය යනු ඒ ්රැණු අ ය ය. 

 
සනඩනිපාත්හයනඩ වන  බාධ්ය යනු හදාසඩ හද්්ිනඩ හහෝ ත්ුහනනඩ 

ම හ  ග්නඩනා  බාධ්ය ය. 
 
සෘත්ු විපර්යාසය යනු ශීහත්ෝෂඩණ හද්ඩහි අ ු වැි ීමම ය. මහ 

වැසි වැස, ග්ම් නියම් ග්ම් ය  හ්ා  ග්කා යන වත්ුර  හසු ීම වන 
මරණත්ඩ, වැසි නැත්ි ීමහමනඩ හනාහය්ඩ හරෝග් හ  ග්ැනීහමනඩ හා බත්ඩ 
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පැනඩ නැත්ි ීම ය හමනඩ සිදු වන මරණත්ඩ සෘත්ු විපයයමාසහයනඩ වන 
මරණහයෝ ය. 

 
පහරසඩසම් හනා ීමම නිසා රථ වාහනවක  ය ීමම්, ග්ිනඩන  හසු 

ීමම්, දිහයහි වැමතම්  දිහයනඩ සිදු වන මරණය ශරීරය හනා මනා හ්ා  
පරිහරණහයනඩ වන මරණ ය. 

 
උප්ර මහයනඩ වන මරණය ත්මාහග්ඩ උප්ර මහයනඩ හා අනුනඩහග්ඩ 

උප්ර මහයනඩ ද යන හදයා්ාරහයනඩ ම සිදු හ . ඇත්ැම්හු විෂ පානය 
්ිරීම්, හබකඩහකඩ වැක කා ග්ැනීම්, දිය  පැනීම්, දුම්රිය  හබකඩක ත්ැබීම් 
 දිය හ්ා  මිය යත්ි. ඒ මරණය ත්මාහග්ඩ උප්ර මහයනඩ සිදු වන මරණය 
ය. සර්පයනඩ හග්නඩ ද, කණඩ  මෘග්යනඩ හග්නඩ ද, අමනුෂයයනඩ හග්නඩ ද, 
යුදඩධ්හයනඩ ද, හසාරැනඩහග්නඩ ද, සත්ුරනඩ හග්නඩ ද, රවුනඩ හග්නඩ ද, වන 
මරණ පහරෝප්ර මහයනඩ වන මරණහයෝ ය. 

 
අත්ීත් ,වවකී  ්ළ පරාණර්ාත්ාදි ්ර්ම නිසාත්ඩ, වර්ත්මාන ,වහයඩ 

ම ්ළ ්ර්ම නිසාත්ඩ ඇත්ැම්හු මැහරත්ි. එය ්ර්ම විපා්හයනඩ වන 
මරණය ය. සියකඩක ්ර්මහයනඩ ම වනඩහනඩය යි ග්ැනීම මිථයා දෘෂඩටිය්ි. 
්ර්මහයනඩ මරණය සිදු ්රනඩහනඩ ද වාත්හ්ෝපාදිය ඇත්ි ්ිරීහමනි. 
එබැවිනඩ අ්ාකහයඩ හ්න්ු මළ හහාත්ඩ එය ්ර්මය්ිනඩ වූව්ඩ ද අනි්ඩ 
හහඩත්ුව්ිනඩ ම වූව්ඩ ද ්ියා හනා දත් හැ්ිය. 

 
11 ෙන පාලම 

පුනරැත්ප්ත්ිය 
්වර  ්ාරය්ිනඩ හහෝ මැහරනඩනා වූ සත්ඩත්ඩවයා හ  වර්ත්මාන 

,වහයඩී  හහෝ අත්ීත් ,වවකී  හහෝ ඒ පුදඩග්කයා විසිනඩ ්ර ඇත්ි 
්ුශකා්ුශක ්ර්මයනඩ අත්ුහරනඩ, යම් ්ිසි ්ර්මය්ඩ හහෝ ්ර්ම නිමිත්ඩත්්ඩ 
හහෝ ග්ත්ි නිමිත්ඩත්්ඩ හහෝ වැ හහඩ. කර්ම නිමිත්තය යනු ්ර්මය  අරමුණු 
වූ හහෝ එය සිදු ්ිරීම  උප්රණ වූ හහෝ වසඩත්ෝහු ය. ්ුශක ්ර්ම 
්ළවුනඩ  හබෝධි-මකත්ය-බුදඩධ්පර ත්ිමා-මකඩ-පහනඩ- හාරපාන-වසඩත්රාදිය 
්ර්ම නිමිත්ි වශහයනඩ වැ හහඩ. අ්ුශක ්ර්ම ්ළවුනඩ  මරණු කබන 
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සත්ුනඩ - අනුනඩ හග්ඩ බ ු - සත්ුනඩ මැරීහම්, හසාර්ම් ්ිරීහම් උප්රණ 
යනාදිය ්ර්ම නිමිත්ි වශහයනඩ වැ හහඩ. 

 
ගති නිමිත්තය යනු මත්ු උපදින ,වය සම්බනඩධ් හදඩවකඩ ය. 

නර්හයහි උපදනා සත්ඩත්ඩවයන  මහ ග්ිනි ැනකඩ, හකෝදිය, ග්ිනි අඟුරැ  දිය 
හා යම රා්ඩෂයනඩ ද, නපුරැ සත්ුනඩ ද වැ හහඩ. ඒ වැ හීම ඒ හදඩවකඩ ඒ ඒ 
ත්ැනඩවක ම ඇත්ි සැටිය ත්ඩ සමහර වි  ත්මා සමීපය  ඒවා පැමිණ ඇත්ි 
සැටිය ත්ඩ සිදු හ . හද හකාව උපදනා අය  දිවය විමාන - රථ - උයනඩ 
- ්කඩප වෘ්ඩෂ  දිය ද, හදවියනඩ හා දිවයාගග්නාවනඩ ද ග්ත්ි නිමිත්ඩත් 
වශහයනඩ වැ හහඩ. මිනිසඩ හකාව උපදිනඩනවුනඩ  මාත්ෘ ග්ර්,ය ග්ත්ි 
නිමිත්ඩත් වශහයනඩ වැ හහඩ. ත්ිරිසනඩ හයෝනිහයහි උපදිනඩනවුනඩ  ්ැක  
 දිය වැ හහඩ. 

 
්ර්මාදිය වැ හීහම් ී  වර්ත්මාන ,වහයහි හ්ා  මත්් ඇත්ඩත්ා 

වූ ්ර්ම මත්්ඩ ීමම් වශහයනඩ මහනෝදඩවාරය  වැ හහඩ. වර්ත්මාන ,වහයඩ 
හ්ා  අමත්් වූ ්ර්ම හා අත්ීත් ,වවකී  ්ළ ්ර්ම ද, ්ර්ම නිමිත්ි හා 
ග්ත්ිනිමිත්ි ද වැ හහනඩහනඩ සිහින හපහනනඩනා්ඩ හමනි. හම්වා හබාහහෝ 
හසයිනඩ වැ හහනඩහනඩ මහනෝදඩවාරය  ය. ්ර්ම නිමිත්ි හා ග්ත්ි නිමිත්ි 
මැහරන ත්ැනැත්ඩත්ා ඉදිරිහයඩ ඇත්ි අවසඩථාවක ී  ක්ඩෂුර්දඩවාරාදිය  ද 
වැ හහනඩහනඩ ය. ,වහයහි මත්ු නූපදිනඩනා වූ රහත්ුනඩ  මරණාසනඩනහයඩ 
ී  ්ර්මාදිය වැ හීම්ඩ සිදු හනාහ . මරණය හ්හසඩ සිදු වුව ද ,වහයහි 
උපදනා එ් සත්ඩත්ඩවය්ුදු ්ර්මාදි ත්ුහනනඩ එ්්ඩ හනා වැ හී හනා 
මැහර්. මිටිය්ිනඩ ත්ළනු කැබූ මැසඩසා පවා මැහරනඩහනඩ ්ර්මාදි ත්ුහනනඩ 
එ්්ඩ වැ හීහමනඩ පසුව ය. මරණාසනඩනහයඩ ී  හමහසඩ වැ හීහමනඩ 
්ාකානඩත්රය්ඩ ය  ීම ත්ුබූ පුරාණ ්ර්ම එහ්හණහි ම ්රන කද ඒවා 
හමනඩ අලුත්ඩ හ . 

 
්ර්මාදි ත්ුහනනඩ යම් ්ිසිව්ඩ වැ හුණා වූ මරණාසනඩන 

සත්ඩත්ඩවයා හග්ඩ සිත් ඒ වැ හුණු හදය  නැමී පවත්ඩවනඩන  වනඩහනඩ ය. 
එය  හහඩත්ුව ,වහයඩ නපුර වසන අවිදයාවත්ඩ, ,වය  ඇලුම් ්රන 
ත්ණඩහාවත්ඩ අපර හීණ ,ාවහයනඩ සහු හ්හරහි ඇත්ි බව ය. හම් අවසඩථාහ  
ී  සහු  ඇත්ි වනඩහනඩ ඒ වැ හුණු හදය අරමුණු ්රන සිත්ඩ පරම්පරාහව්ි. 
සහු  විපා් ී ම  ඉදිරිපත්ඩ ීම ඇත්ි ්ර්මය අපාහයහි උපදවන ්ර්මය්ඩ 
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හ  නම්, හම් අවසඩථාහවහි සහු  ඇත්ි වන සිත්ඩ පරම්පරාව අ්ුශක 
වවනයනඩහග්නඩ යු්ඩත් ්ිකිටි සිත්ඩ පරම්පරාහව්ි. විපා් ී ම  ඉදිරිපත්ඩ ීම 
ඇත්ි ්ර්මය ්ුශක ්ර්මය්ඩ හ  නම්, හම් අවසඩථාහවහි සහු  පිරිසිදු 
්ුශක චිත්ඩත් පරම්පරාව්ඩ ඇත්ි හ . 

 
සත්ඩත්ඩව ශරීරය් සිත්ඩ ඇත්ි වනඩහනඩ සිත්ඩ ඇත්ි ීමම   ධ්ාර වන 

අත්ීත් ්ර්මහයනඩ හ ග්ත්ඩ වසඩත්ු ර ප සහුහග්ඩ ශරීරහයහි ඇත්ි හත්්ඩ 
පමණ්ි. වසඩත්ු ර ප පරම්පරාව සිඳී ග්ියි හහාත්ඩ ඉනඩ පසු ඒ ශරීරහයහි 
නැවත් සිත්ඩ ඇත්ි හනාහ . ශරීරහයහි නැවත් සිත්ඩ ඇත්ි හනාවන ත්ැන  
පැමි)ම මරණය ය. 

 
සිත්ඩවක   ධ්ාර වන වසඩත්ු ර ප පරම්පරාවනඩ සිඳී යනඩන  

හහාඳ  ම ළා වූ ්කඩහි මැහරන සත්ඩත්ඩවයා  ඒ අවසඩථාහ  ී  වැ හී ත්ුබූ 
්ර්මාදිහයනඩ එ්්ඩ අරමුණු හ්ා , ඒ ශරීරහයඩ ඇත්ි වන අනඩත්ිම චිත්ඩත් 
ීමිකය ඇත්ි හ . එය  මරණාසනඩන ීමිකය යි ්ියනු කැහේ. හම් අවසඩථාහ  
ී  චිත්ඩත් හ ග්ය ඉත්ා හීන බැවිනඩ පර ්ෘත්ි ්ාකහයහි හමනඩ ඒ ීමිකහයඩ 
වවනඩ සත්්ඩ ඇත්ි හනා ීම,  පස්ඩ පමණ්ඩ ඇත්ි හ . පසඩවන වවනය  
අනත්ුරැ ව හහෝ වවනහයනඩ පසු ,වාගග්ය්ඩ ීම එය  අනත්ුරැ ව හහෝ 
ත්දාරම්මණය  අනත්ුරැ ව හහෝ ත්දාරම්මණහයනඩ පසු ,වාගග් ීම එය  
අනත්ුරැව හහෝ වර්ත්මාන ,වයාහග්ඩ අවසාන චිත්ඩත්ය වන කයුත්ි චිත්ඩත්ය 
උපී . ඉනඩ පසු ්ිසි ්හක් ඒ ශරීරහයඩ නැවත් සිත්ඩ ඇත්ි හනාහ . කයුත්ි 
චිත්ඩත්ය ඇත්ි ීමම සත්ඩත්ඩවයාහග්ඩ මරණය ය. 

 
කයුත්ිහයනඩ පසු ඒ ශරීරහයහි නැවත් සිත්ඩ ඇත්ි හනා වන නමුත්ඩ 

සත්ඩත්ඩවයාහග්ඩ සිත්ඩ පරම්පරාව හනා සිහඳඩ. කයුත්ි චිත්ඩත්ය නිරැදඩධ් වනු 
සමග් ම මරණාසනඩන වවනනඩ විසිනඩ ග්නඩනා කද අරමුණ ම ග්නිමිනඩ 
විපා් ී ම  ඉදිරිපත්ඩ ව ත්ිබූ ්ර්මයාහග්ඩ විපා් වශහයනඩ යම් ්ිසි ත්ැන් 
හදවන වාත්ිහයඩ  පළමු වන සිත් වූ පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය පහළ හ . ඒ 
පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය පහළ ීමම, මළ සත්ඩත්ඩවයා හග්ඩ නැවත් ඉපී මය. මැහරන 
ත්ැනැත්ඩත්ාහග්ඩ ශරීරහයනඩ ්ිසිව්ඩ අනාග්ත් ,වය  හනා යනඩහනඩ ය. 
පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය වර්ත්මාන ,වහයනඩ එහි ග්ිය එ්්ඩ හනාව, එහි ම 
අලුහත්නඩ පහළ වූව්ි. 
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පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය වර්ත්මාන ,වහයනඩ අනාග්ත් ,වය  ග්ිය එ්්ඩ 
හනා වත්ුදු වර්ත්මාන ,වහයඩ පැවත්ි සිත්ඩ පරම්පරාව  ම අයත්ඩ හදය්ි. 
වර්ත්මාන ,වය  අයත්ඩ සිත්ඩ පරම්පරාව හනාීම නම් පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය්ඩ 
ඇත්ි හනා හ . කයුත්ි-පර ත්ිසනඩධි හද් අත්ර ී ර්ර් ්ාකය්ඩ ද නැත්. 
කයුත්ිය  අනත්ුරැව පර ත්ිසන්ධිය ඇත්ි ීමම  ග්ත් වන ්ාකයත්ඩ ජීවත්ඩ ව 
ඉනඩනා ්ාකහයඩ චිත්ඩත් ීමිකය් එ්ඩ සිත්්ඩ නිරැදඩධ් ීම ත්ව සිත්්ඩ ඇත්ි 
ීමම  ග්ත් වන ්ාකයත්ඩ සමාන ය. මිනිස්ු මැරී හද හකාව පිළිසිඳ ග්ත්ඩ 
්කඩහි, හම් හකෝ්හයනඩ හද හකාව  ග්ිය ්ිසිහව්ඩ නැත් ද, හදවියාහග්ඩ 
පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය, මිය ග්ිය මිනිසාහග්ඩ සිත්ඩ පරම්පරාව  ම අයත්ඩ බැවිනඩ 
මිය ග්ිය මිනිසාත්ඩ ඒ හදවියාත්ඩ එ්ඩ පුදඩග්කය්ු වශහයනඩ ්ිය යුත්ු ය.  

 
කයුත්ිය  අනත්ුරැ ව පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය ඇත්ි ීමහම් පර ධ්ාන හහඩත්ුව 

විපා් ී ම  එළඹ සිටි අත්ීත් ්ර්මය ය. මරණාසනඩනහයඩ ී  ්ර්මාදිහයනඩ 
එ්්ඩ අරමුණු ්රමිනඩ පැවත්ි ්ුශකා්ුශක වවන චිත්ඩත්යනඩ හා අවිදයා 
ත්ෘෂඩණා හද්ත්ඩ ඒ ඒ  ්ාරහයනඩ පර ත්ිසනඩධිය  හහඩත්ු හ . 

 
12 ෙන පාලම 

මරණාසන්වන ීථි 
ක්ඩෂුර්දඩවාර ීමික - හශරෝත්ර දඩවාර ීමික - ර්රාණදඩවාර ීමික - න්හඩවාදඩවාර 

ීමික - ්ායදඩවාර ීමික - මහනෝදඩවාර ීමික වශහයනඩ මරණාසනඩන ීමිකය 
සවැද රැම් හ . එයිනඩ ක්ඩෂුර්දඩවාර මරණාසනඩන ීමික ද වවනය  අනත්ුරැ 
ව කයුත්ිය වන ීමිකය ය, වවන ,වාාග්ය  අනත්ුරැ ව කයුත්ිය වන ීමිකය 
ය, ත්දාරම්මණය  අනත්ුරැව කයුත්ිය වන ීමිකය ය, ත්දාරම්මණ ,වාගග්ය  
අනත්ුරැ ව කයුත්ිය වන ීමිකය ය ්ියා සිවු වැද රැම් හ . මරණාසනඩනහයඩ 
ී  වැ හහන හදඩවකිනඩ ්ර්මය වැ හහනඩහනඩ මහනෝදඩවාරය  ම ය. සමහර 
වි  මරණාසනඩනහයඩ ී  ඇස ඉදිරිපි  ඇත්ි හදය්ඩ ම ්ර්ම නිමිත්ඩත් විය 
හැ්ි ය. ක්ඩෂුර්දඩවාරි් මරණාසනඩන ීමිකය ඇත්ි වනඩහනඩ එවැනි 
අවසඩථාව් ය. ්කාත්ුර්ිනඩ හ්න්ු  ග්ත්ි නිමිත්ඩත් ද ඇස  හපනිය 
හැ්ිය. එබඳු අවසඩථාවකී  ග්ත්ි නිමිත්ඩත් අරමුණු ්රන ක්ඩෂුර්දඩවාරි් 
මරණාසනඩන ීමික ද ඇත්ි විය හැ්ි ය.  

 



 ප ුන හවත් 170 

වවනය  අනත්ුරැ ව කයුත්ිය වන ක්ඩෂුර්දඩවාරි් මරණාසනඩන 
ීමිකය හමහසඩ ය:- 

 
්ර්ම නිමිත්ඩත් වන ර පාරම්මණය්ඩ මරණාසනඩනහයඩී  

ක්ඩෂුර්දඩවාරය  එළඹ සිටිය හහාත්ඩ අත්ීත් ,වාගග්ය - ,වාගග් කකනය - 
,වාගග්ුපේහේදය - පඤඩකදඩවාරාවජ්වනය - ක්ඩඛු විඤඩාණය - 
සම්පටිේඡනය - සනඩත්ීරණය - හවාත්ඩථපනය යන හම් සිත්ඩ පිළිහවළිනඩ 
ඉපද නිරැදඩධ් ීමහමනඩ පසු, යම් ්ිසි ්ාමාවකර වවනය්ඩ පසඩවර්ඩ 
පිළිහවළිනඩ ඉපද නිරැදඩධ් ීමහමනඩ පසු වර්ත්මාන ,වහයඩ අවසාන සිත් 
වන කයුත්ි චිත්ඩත්ය ඉපද නිරැදඩධ් හ . එය  අනත්ුරැව යම් ්ිසි ්ාමාවකර 
පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය්ඩ ඉපද නිරැදඩධ් හ . එය  අනත්ුරැ ව අ,ිනව ,වහයඩ 
ී  ඒ පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය ම ,වාගග් ්ෘත්යහයනඩ පසහළාසඩ වර්ඩ හහෝ 
හසාහළාසඩ වර්ඩ ඉපද නිරැදඩධ් ීමහමනඩ පසු වර්ත්මාන ,වය අරමුණු 
හ්ා  මහනෝදඩවාරාවජ්වන චිත්ඩත්ය ද, එය  අනත්ුරැ ව වර්ත්මාන ,වය  
ඇලුම් ්ිරීම් වශහයනඩ හකෝ, මූක වවනය්ඩ සත්ඩ වර්ඩ ද උපී . ඉනඩ පසු 
,වාගග්පත්නය හ . 

 
හම් මරණාසනඩන ීමිකහයඩ පඤඩකදඩවාරාවජ්වනහයඩ ප නඩ පසඩ වන 

වවනය ද්ඩවා ඇත්ි සිත්ඩවක  අරමුණු වනඩහනඩ අත්ීත් ,වාගග්ය හා උපනඩ 
වර්ත්මාන ර පය ය. අත්ීත් ,වාගග්හයඩ ප නඩ පසඩ වන වවනය ද්ඩවා 
ඇත්ඩහත්ඩ සිත්ඩ දහත්ුහන්ි. ඒ ර පය  පසඩවන වවනහයනඩ පසු ත්වත්ඩ 
චිත්ඩත්්ඩෂණ සත්ර්ඩ  යු ඇත්ඩහත්ඩ ය. එබැවිනඩ පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය ත්ඩ එය  
පසු ඇත්ි වන ,වාගග් හද්් ත්ඩ අරමුණු වනඩහනඩ පඤඩකදඩවාරාවජ්වනාදි 
සිත්ඩවක  අරමුණු වූ වර්ත්මාන ර පය ය. පර ත්ිසනඩධිහයනඩ පසු ඇත්ි වන 
හදවන ,වාගග් චිත්ඩත්ය සමඟ ඒ ර පාරම්මණය චිත්ඩත්්ඩෂණ සහත්ාහළාස 
වූ  යුෂය හග්වා නිරැදඩධ් වනඩහනඩ ය. එබැවිනඩ ඉනඩ පසු ඇත්ි වන ,වාගග් 
සිත්ඩවක  අරමුණ වනඩහනඩ ්ර්ම නිමිත්ඩත් වූ අත්ීත් ර පාරම්මණයනඩ ය. 

 
හම් ීමිකහයඩ අත්ීත් ,වාගග් - ,වාගග් කකන - 

,වාගග්ුපේහේදයනඩ  හා කයුත්ිය  අරමුණු වනඩහනඩ ඉනඩ අත්ීත් ,වහයඩ 
මරණාසනඩන වවනවක  අරමුණු වූ ්ර්මාදිහයනඩ එ්්ි. කයුත්ි 
චිත්ඩත්හයනඩ සත්හළාසඩවන චිත්ඩත්යාහග්ඩ උත්ඩපාද්ඩෂණහයනඩ පසු මැහරන 
ත්ැනැත්ඩත්ාහග්ඩ සිරැහරහි ්ර්මව ර ප නූපදනා බැවිනඩ හම් ීමිකහයඩ 
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පඤඩකදඩවාරාවජ්වනාදි සිත්ඩවක  නිිඃශර ය වනඩහනඩ කයුත්ි චිත්ඩත්හයනඩ 
සත්හළාසඩ වන චිත්ඩත්ය හා උපනඩ හෘදය වසඩත්ුව ය. ක්ඩෂුර් විඥානය  
නිිඃශර ය වනඩහනඩ ද කයුත්ි චිත්ඩත්හයනඩ සත්හළාසඩ වන චිත්ඩත්ය හා උපනඩ 
ක්ඩෂුර් වසඩත්ුව ය. පර ත්ිසනඩධිය ඇත්ි වන ්කඩහි එය සමග් ම ඒ සිත්  
නිිඃශර ය වන වසඩත්ු ර පය ද ඇත්ි හ . පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය  නිිඃශර ය වනඩහනඩ 
ඒ සිත් හා එ්වර ඇත්ිවන වසඩත්ු ර පය ය. ඉනඩ පසු ඇත්ි වන ,වාගග්ාදි 
සිත්ඩවක  නිිඃශර ය වනඩහනඩ ඒ ඒ සිත්  ්කිනඩ උපනඩ සිත් හා උපනඩහෘදය 
වසඩත්ු ර පය ය. මත්ු ැන්ඩහවන ස හන බකා ක්ඩෂුර්දඩවාරි් මරණාසනඩන 
ීමික සත්හර් ම සිත්ඩ පිළිහවළ හත්ඩරැම් ග්ත් යුත්ු ය. 

 
චක්ෂුර්ද්ොික මකණ ාසන්න ීථි 

1    2    3   4   5   6    7   8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  
ත්ී   න   ද   ප  ක   සා ණ  හවා  ව   ව  ව   ව  ව   කු  පර    ,  , 
ත්ී   න   ද   ප  ක   සා ණ  හවා  ව   ව  ව   ව  ව  ,  කු   පර  , 
ත්ී   න   ද   ප  ක   සා ණ  හවා  ව   ව  ව   ව  ව  ත්  ත්   කු  පර 
ත්ී   න   ද   ප  ක   සා ණ  හවා  ව   ව  ව   ව  ව  ත්  ත්   ,  කු 
 

හසෝත් - ර්ාන - න් හා - ්ායදඩවාර මරණාසනඩන ීමික ද 
ක්ඩෂුර්දඩවාරි් ීමික අනුව දත් යුත්ු ය. හවනස ක්ඩෂුර්විඥානය හයහදන 
සඩථානයනඩහි හශරෝත්ර  විඥානාදිය හයී ම පමහණ්ි. ධ්ර්ම ශර වණය ්රමිනඩ 
්ාක්රියා ්රනඩනවුනඩ  හශරෝත්දඩවාරි් මරණාසනඩන ීමික ඇත්ි විය හැ්ි 
ය. පූවා ්ළ ධ්ූපාදිහයහි ග්නඩධ්ය  ර්රාණය ්රමිනඩ ්ාක්රියා 
්රනඩනවුනඩ  ර්ානදඩවාරි් මරණාසනඩන ීමික ඇත්ි විය හැ්ි ය. 
මරණාසනඩනහයහි ී  යම් ්ිසිව්ඩ ්හට් වත්ඩ ්රනු කැබූවනඩ  
න් හාදඩවාරි් මරණාසනඩන ීමික ද, යම් ්ිසිව්ුහග්ඩ පහස කබමිනඩ 
්ාක්රියා ්රනඩනවුනඩ  ්ායදඩවාරි් මරණාසනඩන ීමික ද ඇත්ි විය හැ්ි 
ය. මහනෝදඩවාරි් මරණාසනඩන ීමික සත්ර මත්ු ැන්ඩහවන ස හනිනඩ දත් 
යුත්ු ය. 

 
න  ද  ම  ව  ව  ව  ව  ව  කු 
න  ද  ම  ව  ව  ව  ව  ව  ,  කු 
න  ද  ම  ව  ව  ව  ව  ව  ත්  ත්  කු 
න  ද  ම  ව  ව  ව  ව  ව  ත්  ත්  ,  කු 
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්ර්මය ය - ්ර්ම නිමිත්ඩත්ය - ග්ත්ි නිමිත්ඩත්ය යන හම් ත්ුහනනඩ 

්වර්ඩ හහෝ අරමුනු වනඩහනඩ ්ාමාවකර පර ත්ිසනඩධිය  ය. ර පාවකර 
අර පාවකර පර ත්ිසනඩීනඩ  අරමුණු වනඩහනඩ ්ර්ම නිමිත්ඩත් පමහණ්ි. 
සවුන  ්ර්ම නිමිත්ඩත් වශහයනඩ අරමුණු වනඩහනඩ ද සවුනඩ කබා සිටින 
ධ්යානවක  අරමුණු වන ්සිණ නිමිත්ඩත්ාදිය ය.  

 
අසාඥ ,වහයහි උපදනා සත්ඩත්ඩවයන  කයුත්ිහයනඩ පසු පර ත්ිසනඩධි 

චිත්ඩත්ය්ඩ ඇත්ි හනා හ . සවුන  කයුත්ිහයනඩ පසු අසාඥ ,වහයහි 
පර ත්ිසනඩධිය වශහයනඩ ඇත්ි වනඩහනඩ ජීවිත් නව් ර ප ්කාපහයෝ ය. 
එබැවිනඩ සවුහු ර ප පර ත්ිසනඩධි්හයෝ ය. අර ප ,ෝමිහයහි උපදන 
සත්ඩත්ඩවහයෝ අර ප පර ත්ිසනඩධි්හයෝ ය. ඉත්ිරි පරත්ිසනඩධි ඇත්ි වන ්කඩහි 
ඒවා හා ර පත්ඩ ඇත්ි වන බැවිනඩ අසාඥ සත්ඩත්ඩවයනඩ හා අර පී සත්ඩත්ඩවයනඩ 
හැර හසසඩහසෝ ර පාර ප පර ත්ිසනඩධි්හයෝ ය.  

 
අර පාවකර කුත්ි සත්ර හ්හරනඩ ය  ය  අර පාවකර පර ත්ිසනඩධි 

හැර ඉත්ිරි අර පාවකර පර ත්ිසනඩධි හා ්ාම ත්රිහහඩත්ු් පර ත්ිසනඩධි ද ඇත්ි 
විය හැ්ිය. ඉහළ අර ප ,ෝමිය්ිනඩ කයුත් වූව්ු  පහළ අර ප 
පර ත්ිසනඩධිය්ඩ ඇත්ි හනා හ . අර ප ,ෝමි සියකඩහකනඩ ම කයුත් වනඩනවුනඩ  
ර පාවකර පර ත්ිසනඩධි හහෝ ්ාමාවකර අහහඩත්ු් දඩවිහහඩත්ු් පර ත්ිසනඩධි හහෝ 
ඇත්ි හනා හ . ර පාවකර කුත්ීනඩ හ්හරනඩ අහහඩත්ු් පර ත්ිසනඩධි හැර ඉත්ිරි 
පර ත්ිසනඩධි ඇත්ි විය හැ්ි ය. ්ාම හකෝ්හයඩ ත්රිහහඩත්ු් පුදඩග්කයාහග්ඩ 
කයුත්ිය හ්හරනඩ සියලු ම පර ත්ිසනඩධි ඇත්ි විය හැ්ි ය. දඩවිහහඩත්ු් 
අහහඩත්ු් කුත්ීනඩ හ්හරනඩ ඇත්ි විය හැ්ඩහ්ඩ ්ාමාවකර පර ත්ිසනඩධි 
පමහණ්ි. 

 
්කඩප පනඩසියය්ඩ අසාඥ ,ෝමිහයහි වැස කයුත් වනඩනා වූ පුදඩග්කයා 

හ  කයුත්ි චිත්ඩත්ය්ඩ නැත්. අවසාන වර  සහු  ඇත්ි වන ජීවිත් නව් 
ර ප ්කාප ම සහුහග්ඩ කයුත්ිය ය. ්ර්ම - ්ර්ම නිමිත්ි - ග්ත්ි නිමිත්ි 
වැ හීම්ඩ ද සහු  නැත්. අසාඥ ,වය  පැමි)ම  හපර සහු විසිනඩ කබා 
සිටි පඤඩකම ධ්යානහයඩ උපකාර හේත්නාවනඩ විසිනඩ මත්ු්ර හදන 
්ර්මාදිය අත්ුහරනඩ එ්්ඩ අරමුණු හ්ා  අසාඥසත්ඩත්ඩව කයුත්ිහයනඩ පසු 
සහු  ්ාමාවකර පර ත්ිසනඩධිය ඇත්ි හ . 
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හමහසඩ ,වහයහි පිළිසිඳ ග්නඩනා සත්ඩත්ඩවයන  පර තිසන්ි ිත්තය 

නිරැදඩධ් ීමහමනඩ පසු ඒ සිත් ම ඒ අරමුණ ම අරමුණු ්රමිනඩ ඒ ජීවිත් 
්ාකය මුළුකඩහකහි ම අනඩ සිත්්ඩ නැත්ි සැම හ හකඩ ම නැවත් නැවත් 
උපදිනඩහනඩ ය. සත්ඩත්ඩවයා ජීවත්ඩ වනඩහනඩ, සහුහග්ඩ සිත්ඩ පරම්පරාව හනා 
සිහඳනඩහනඩ, ඒ සිත් නැවත් නැවත් උපදින නිසා ය. ,වය පැවත්ීම  
උප්ාර ,ාවහයනඩ ඇත්ි වනඩන්ඩ නිසා ඒ සිත්  භොඞ්ගය යි ්ියනු 
කැහේ. ,වහයඩ අවසාන සිත් වනඩහනඩත්ඩ ඒ සිත් ම ය. අවසාන සිත් 
වශහයනඩ ඇත්ි වන ්කඩහි එය  චයුති ිත්තය යි ්ියනු කැහේ.  

 
හමහසඩ හම් වර්ත්මාන ,වහයහි පර ත්ිසනඩධි ,වාගග් සිත්ඩ හා ීමත්ි 

සිත්ඩ ද කයුත්ිය ද ඇත්ි වනඩනා්ඩ හමනඩ මත්ු ,වවකී  ද පර ත්ිසනඩධ්යාදිය 
ඇත්ි ීමම් වශහයනඩ හම් චිත්ඩත් පරම්පරාව නිවන  පැමිහණන හත්්ඩ එ්ඩ 
පරම්පරාව්ඩ වශහයනඩ හපරහළමිනඩ පවත්ඩහනඩ ය. 

 
හමහසඩ සිත්ඩ පරම්පරාව හනා සිඳී පැවැත්ඩම නිසා නැවත් නැවත් 

මැහරනඩන  උපදිනඩන  සිදුීමහම් නපුර දු ු නුවණැත්ඩහත්ෝ සමය්ඩ 
පර ත්ිපදාහවනඩ මාර්ග් ඵක කබා ත්ෘෂඩණා බනඩධ්නය සිඳ මැරීම්ඩ ඉපී ම්ඩ 
නැත්ඩත්ා වූ නිර්වාණය  යනඩනා හ. 

 
අ,ිධ්ර්ම මාර්ග්හයඩ පඤඩකම පරිේහේදය 
හමහත්්ිනඩ නිමිහයඩ ය. 
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ෂෂ්ඨ ප්රිච්ඡේදය 

කූප සමුද්වද්ශය 
1 ෙන පාලම 

රූප් විසි අට 
පඨවි ධ්ාත්ුව -  හපෝ ධ්ාත්ුව - හත්ඩහවෝ ධ්ාත්ුව - වාහයෝ ධ්ාත්ුව 

යන ,ෝත්ර ප සත්ර ය, ක්ඩෂුිඃ පර සාදය - හශරෝත්ර  පර සාදය - ර්රාණ පර සාදය - 
න්හඩවා පර සාදය - ්ාය පර සාදය යන පර සාදර ප පස ය, ර පය - ශේදය - 
ග්නඩධ්ය - රසය - සඩපර ෂඩ වයය යන හග්ෝකරර ප පසය, සඩත්රී ,ාව ර පය - 
පුරැෂ ,ාව ර පය යන ,ාව ර ප හද්ය, හෘදය ර පය ය, ජීවිත් ර පය ය, 
 හාර ර පය ය ්ියා නිෂ්පන්න කූප අ හළාස්ි.  

 
 ්ාශ ධ්ාත්ුව ය, ්ාය විඤඩඤත්ඩත්ිය - වී විඤඩඤත්ඩත්ිය - 

කහුත්ාව - මුදුත්ාව - ්ම්මඤඩඤත්ාව යන වි්ාර ර ප පසය, උපකය - 
සනඩත්ත්ි - වරත්ා - අනිේකත්ා යන ක්ඩෂණ ර ප සත්රය ්ියා අනිෂ්පන්න 
කූප දශහය්ි. 

 
නිෂඩපනඩන ර ප අ හළාසය, අනිෂඩපනඩන ර ප දසය ය යි ර ප විසි 

අහ ්ි. 
 
(හම් ර ප විසි අ  ්  පා ම් ්ර ග්නඩන.) 
 
සඩපර ෂඩ වයය ්ියා අමුත්ු ර පය්ඩ නැත්ඩහත්ඩ ය. හග්ෝකර ර ප ්ියන 

ත්ැන සඩපර ෂඩ වය යන නමිනඩ ්ියැහවනඩහනඩ පඨවි - හත්ඩහවෝ - වාහයෝ යන 
,ෝත් ර ප ත්ුන ය. එබැවිනඩ නිෂඩපනඩන ර ප අ හළාස ග්ණනඩ ග්ැනීහම්ී  
සඩපර ෂඩ වයය අත්ඩ හැර ග්ණනඩ ග්ත් යුත්ු ය. එහසඩ හනා ්ළ හහාත්ඩ 
නිෂඩපනඩන ර ප දහනවය්  ග්ැහනනවා ඇත්. 

 
ර පවකිනඩ පර ධ්ාන වනඩහනඩ ,ෝත් ර ප සත්ර ය. ඉත්ිරි ර ප විසි හත්ර 

,ෝත් ර ප නිසා ඇත්ි වන ඒවා ය. එබැවිනඩ ඒවා  උපාදාය ර ප නාමය 
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්ියනු කැහේ. ,ෝත්ර ප සත්රය, උපාදාය ර ප විසි හත්රය ්ියාද ර ප 
සමූහය හද්  හබදනු කැහේ.  

 
2 ෙන පාලම 

මහාභූත රූප් සතර 
පඨවි ධ්ාත්ුවය,  හපෝ ධ්ාත්ුවය, හත්ඩහවෝ ධ්ාත්ුවය, වාහයෝ ධ්ාත්ුවය 

්ියා මහා,ෝත් සත්හර්ි. මහ හපාහළාව ්ඳු මුහුදු ග්ාග්ා  දි වශහයනඩ 
මහත්ඩ මහත්ඩ ව පහළ වන නිසා ඒවා  මහා,ෝත් යන නම ්ියනු කැහේ. 

 
පඨවි ධාතුෙ 

යම් ්ිසි වසඩත්ුව්ඩ අත් ග්ා බැලුවා ම සබා බැලුවා ම ැනහනන ත්ද 
ග්ත්ිය පඨවි ධ්ාත්ුව ය. සමහර වසඩත්ෝනඩ අත් ග්ා බැලුවා ම සබා බැලුවා ම 
හමාහළා්ඩ බව ැනහනනඩහනඩ ය. ඒ හමාහළා්ඩ බවත්ඩ අනි්්ඩ හනා ව මඳ 
වූ ත්ද ග්ත්ිය ම ය. ත්දය හමාහළා්ඩ ය යන හම් වකන ්ු ා ය - මහත්ඩය 
යන වකන හමනඩ එ්ඩ හදය්ඩ නිසා අනි්  ්ියන නම්  ය. ්ු ාය ්ියන 
හදය එ්  ව ා ්ු ා හදය්ඩ හා සසඳන ්කඩහි මහත්ඩ හදය හ . එහසඩ ම 
මහත්ඩය ්ියන හදය ද එය  ව ා මහත්ඩ හදය්ඩ හා සසඳන ්කඩහි ්ු ා 
හදය හ . හමහසඩ හමාහළා්ඩය ්ියන හදය එය  ව ා හමාහළා්ඩ හදය්ඩ 
හා සසඳන ්කඩහි ත්ද හදය හ . ත්දය ්ියන හදය ද එය  ව ා ත්ද 
හදය්ඩ හා සසඳන ්කඩහි හමාහළා්ඩ හදය හ . ්රැණු හමහසඩ හහයිනඩ 
ත්ද ග්ත්ිය ය ්ියනඩහනඩත්ඩ හමාහළා්ඩ ග්ත්ිය ය ්ියනඩහනඩත්ඩ එ් ම පඨවි 
ධ්ාත්ුව  බව දත් යුත්ු ය. අත්  ැනහනනඩහනඩ ඉත්ා සියුම් හනා වූ ත්ද ග්ත්ිය 
ය. සමහර හදය් ඇත්ි ඉත්ා සියුම් ත්ද ග්ත්ිය අත්  ැනහනනඩහනඩ ද නැත්. 
ධ්ාත්ු යන වකනහයඩ හත්ඩරැම සත්ඩත්ඩව හනා වන සඩව,ාවය යනුයි. 

 
ආවපෝ ධාතුෙ 

ඇහකන ග්ත්ිය  හපෝ ධ්ාත්ුව ය. එ්ඩ ව ඇත්ි වන ර පයනඩහි 
ඇත්ුළත් පි ත් හද්ඩහි ම පැත්ිර සිමතම  හපෝ ධ්ාත්ුහ  සඩව,ාවය ය. ත්මා 
හැ ග්ැමත ඇත්ි හදය ත්මා හවත් ඇද ග්ැනීම, උරා ග්ැනීම ත්මාහග්නඩ ඉවත්ඩ 
වනඩන  හනා ී  අකඩකා ග්ැනීම  හපෝ ධ්ාත්ුහ  සඩව,ාවය ය. හකාව ඇත්ි 
වසඩත්ෝනඩ ධ්ූකි හමනඩ විසිරී හනාහග්ාසඩ, එ්  බැඳී ර්න ීම පවත්ඩහනඩ  හපෝ 
ධ්ාත්ුහ  බකහයනි. පඨවි ධ්ාත්ුව අධි් ව  හපෝ ධ්ාත්ුව මඳ ීම ඇත්ි වසඩත්ු 
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්ැටි ීම ර්නීම පවත්ී. ශරීරවක ඇ  නහර මසඩ  දියත්ඩ පසඩ ග්කඩ ය්  
හ්ාළ හපාත්ු මුකඩ කී  දියත්ඩ  හපෝ ධ්ාත්ුව අ ු පඨවි ධ්ාත්ුව වැි හදඩවකඩ 
ය. පඨවි ධ්ාත්ුව මඳ ීම  හපෝ ධ්ාත්ුව අධි් වුවහහාත්ඩ දියාරැ හදය්ඩ 
වැග්ිහරන හදය්ඩ ඇත්ි හ . හත්කඩ වත්ුර  දිය පඨවි ධ්ාත්ුව මඳ,  හපෝ 
ධ්ාත්ුව අධි් හදඩ ය. 

 
වත්වජෝ ධාතුෙ 

උණුසුම් බව හා සිසිකඩ බව හත්ඩහවෝ ධ්ාත්ුව ය. එ්ඩ ව පවත්ඩනා 
ර ප පැසීමම, හම්රීමම හත්ඩහවෝ ධ්ාත්ුහවනඩ සිදු ්රන හදය ය. ළපටි 
්ාකහයඩ ී  ඒ පැසීමහමනඩ ර ප හමෝරා ශ්ඩත්ිමත්ඩ හ . වර්ධ්නය හ . 
හම්රීම අවසනඩ වූ පසු නැවත් නැවත් වනඩනා වූ පැසීමහමනඩ සත්ඩත්ඩව ශරීර 
හා බාහිර වසඩත්ු දිරා පිරිහී යනඩහනඩ ය. එ් ම හත්ඩහවෝ ධ්ාත්ුහවනඩ ඒ ඒ 
වසඩත්ුවක දියුණුව ය, පිරිහීමය යන හද් ම සිදු ්රනු කැහේ. ග්ිනඩහනහි 
හත්ඩහවෝ ධ්ාත්ුව අධි් ව ඇත්ඩහත්ඩ ය.  

 
ොවයෝ ධාතුෙ 

පුම්බවන ත්කඩලු ්රන සඩව,ාවය වාහයෝ ධ්ාත්ුව ය. එය අධි් 
වසඩත්ුව, පිම්බීහමනඩ මහත්ඩ ීම බරිනඩ අ ු ීම පවත්ී. වාහයෝ ධ්ාත්ුව ඉත්ා අධි් 
හදය සුළඟ ය. ත්කඩලු ්රන සඩව,ාවය අධි් බැවිනඩ එය නිත්ර හසකහ . 

 
හම් ධ්ාත්ු සත්හරනඩ එ්් වත්ඩ අනි්ඩ ධ්ාත්ු ත්ුහනනඩ හවනඩ ව ඇත්ි 

විය හනා හැ්ිය. පැවත්ිය හනා හැ්ි ය. පඨවි ධ්ාත්ුව උත්ඩසනඩන ව 
පවත්ින ය් හයහි ද ග්හකහි ද අනි්ඩ ධ්ාත්ු ධ්ාත්ුව උත්ඩසනඩන ග්ිනඩහනහි 
ද, වාහයෝ ධ්ාත්ුව උත්ඩසනඩන සුළහඟහි ද ධ්ාත්ු සත්ර ම ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
පර සාදකූප පස. 

ක්ඩෂුිඃ පර සාදය - හශරෝත්ර  පර සාදය - ර්රාණ පර සාදය - න්හඩවා පර සාදය 
- ්ාය පර සාදය ්ියා පර සාදර ප පහස්ි. 

 
ැන්ීහම්  ශාව - ඇසීහම්  ශාව - හහාඳ ග්නඩධ්යනඩ  ර්රාණය 

්ිරීහම්  ශාව - හහාඳ රසයනඩ  සඩවාදනය ්ිරීහම්  ශාව - හහාඳ පහසඩ 
විඳීහම්  ශාව යන හම්  ශාවකඩ සත්ඩත්ඩවයනඩ හ්හරහි ඉත්ා ත්දිනඩ 
පවත්ඩහනඩ ය. සත්ඩත්ඩවයා හ  ,වහයහි ඉපී ම  හහඩත්ු වන ්ර්ම ඒ 
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 ශාවකඩ හා සම්බනඩධ් ීම ඇත්ඩහත්ඩ ය. එබැවිනඩ සත්ඩත්ඩවයා ,වහයහි උපදින 
්කඩහි  ශාවකඩ හා සම්බනඩධ්්ම් ඇත්ි ්ර්මය ඒ  ශා ්රන හදඩවකඩ 
ග්ැනීම  විඳීම  උප්රණ වන ඉනඩද්රියයනඩ ද ඒ සත්ඩත්ඩවයා හග්ඩ ශරීරහයහි 
උපදවනඩහනඩ ය. පර සාදර පය යි ්ියනුහයඩ ර පාදිය ග්ැනීම  උප්ාර වන 
ඒ ඉනඩද්රියයනඩ  ය. පර සාද යන වකනහයඩ හත්ඩරැම සපය යනු යි. ක්ඩෂුිඃ 
පර සාදාදි නම් වකිනඩ ්ියනඩහනඩ එ්ිහන්  හවනසඩ වන ර ප - ශේද - 
ග්නඩධ් - රස - සඩපර ෂඩ වයයනඩ ග්ැනීම  උප්ාර වන එ්ිහන්  හවනසඩ 
වූ සප පහස්ි. 

 
චක්ෂුුඃ පර සාදය 

ඇහසහි පිහිටියා වූ ර ප ැන්ීම  උප්ාර වන සපය ක්ඩෂුිඃ පර සාදය 
ය. එය ඇහසහි ්ළු ඉාග්ිරියාව මැද උ්ුණු හිස්ඩ පමණ වන, ත්වත්ඩ 
මත්ය්ිනඩ මුා පියැකඩක ව්ඩ පමණ වන ත්ැන් සියුම් සිවි ත්ට් ු හත්් 
පුළුනඩවක පැත්ිර ඇත්ි හත්ක්ඩ හසඩ පිහි ා ත්ිහේ. ඇස ඉදිරිය  පැමිහණන 
වසඩත්ෝනඩහග්ඩ ඡායා එත්ැන  වැ ුණා ම එහි ක්ඩඛුවිඤඩාණ චිත්ඩත්ය උපී . 
හපනීමය ්ියනුහයඩ ඒ ක්ඩඛුවිඤඩාණය පහළ ීමම  ය. ක්ඩෂුිඃ පර සාදය 
්ියන හම් සපය හවනඩ ්ර ග්ත් හැ්ි අමුත්ු හදය්ඩ හනාව, 
මහා,ෝත්යනඩහග්ඩම සපහය්ි. එය මහා,ෝත්යනඩහි ම  පිහිටිහය්ි. අනි්ඩ 
පර සාදහයෝ ද එහසඩ ම මහා,ෝත්යනඩහග්ඩ ම සපහයෝ ය.  

 
වශරෝතර  පර සාදය 

ශේදය ැනන ග්ැනීම  හහවත්ඩ ඇසීම  උප්ාර වන ්හනහි පිහිටි 
සපය හශරෝත්ර  පර සාදය ය. එය ්නඩ අිහයඩ සියුම් ත්ඹ වනඩ හකාම් සහිත් 
මුදඩද්  බඳු ස හනඩ ඇත්ි ත්ැන් පිහි ා ත්ිහේ. ශේදහයඩ ඡායාව එහි 
වැදුණු ්කඩහි එහි ම හසෝත් විඤඩාණය උපී . ඇසීම යයි ්ියනුහයඩ හසෝත් 
විඤඩාණය ඉපී ම  ය. හශරෝත්ර  පර සාදය අමුත්ු  ්ාරය් සපය්ඩ වන 
බැවිනඩ ශේද ඡායාව මිස ර ප ඡායාව එහි පිළිබිඹු හනා හ . 

 
ඝරාණ  පර සාදය 

සුග්ඳ - දුග්ඳ ැනනග්ැනීම  උප්ාර වන නාසහයහි පිහිටි සපය 
ර්රාණ පර සාදය ය. එය නාසය ඇත්ුහළහි එළු ්ුරය්  බඳු ස හනඩ ඇත්ි 
ත්ැන් පිහි ා ත්ිහේ. ග්නඩධ්ය ැනනග්නඩනා වූ ර්ාන විඤඩාණය එහි උපී . 
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ජිහ්ො පර සාදය  
 හාර පානාදිහයඩ රසය ැනන ග්ැනීම  උප්ාර වන දිහවහි පිහිටි 

සපය න්හඩවා පර සාදය ය. එය දිව මත්ුහයහි මාහනකඩ මකඩ හපත්ඩත්් අග් 
හ්ා ස  බඳු ස හනඩ ඇත්ි ත්ැන් පිහි ා ත්ිහේ.  හාර පානාදිය එහි 
ග්ැ ුණු ්කඩහි රසය ැනන ග්නඩනා වූ න් හා විඤඩාණය එහි උපී . 

 
කාය පර සාදය 

සඩපර ෂඩ වයයනඩ ැනන ග්ැනීම  උප්ාර වන ්හයහි පැත්ිර පිහිටි 
සපය ්ාය පර සාදය ය. එය පාක්ාග්ඩනිය පිහිටි පරහදඩශයත්ඩ හ්සඩ හකාම් 
නිය වියළි සම් හැර, ස්ක ශරීරහයඩ ම පැත්ිර ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ ඒ හදඩවකඩ 
්හයහි සැපීම ැනනග්නඩනා වූ ්ාය විඤඩාණය ඒ සපය ඇසුරැ ්ර හග්න 
සැපුණු සැපුණු ත්ැනඩවක උපී . ශරීරය ඇත්ුළත් හ දනා හ  ග්නඩහනඩ 
ශරීරය ත්ුළ ඇත්ි හදඩවකඩ ම එ්ිහන්  ග්ැමතහමනි.  

 
3 ෙන පාලම 

ඡගෝචර රූප් ප්ස 
ර පය - ශේදය - ග්නඩධ්ය - රසය - සඩපර ෂඩ වය ය ්ියා හග්ෝකර 

ර ප පහස්ි. හම් ර ප පස ක්ඩෂුරාදි පර සාද පහසහි හග්ාදුරැ ය. එබැවිනඩ 
ඒවා  හග්ෝකර ර පයයි ්ියනු කැහේ. ක්ඩෂුරාදි පර සාද පස  හසුවන 
බැවිනඩ විෂය ර පය යි ද ්ියනු කැහේ. 

 
කූපය 

හමහි ර පය යි ්ියනුහයඩ ක්ඩෂුිඃ පර සාදහයහි සැහපන එය  හසු 
වන පැහැය  ය. එය  වර්ණ ර පය යි ද ්ියනු කැහේ. ක්ඩෂුිඃ පර සාදහයහි 
ග්ැහ නඩහනඩ එය  හසු වනඩහනඩ හම් වර්ණ ර පය පමහණ්ි. වර්ණය හැර 
අත්  හසු වන වසඩත්ෝනඩ ඇස  හනා හපහනඩ. “ර පසඩ්නඩධ්ය” යි ්ියන 
ත්ැන ර ප යන වකනහයනඩ ්ියැහවනඩහනඩ ර ප විසි අ  ය. හම් වර්ණ 
ර පයත්ඩ ඒ විසි අ   අයත්ඩ එ්ඩ ර පහය්ි. හග්ෝකර ර ප ්ියන ත්ැන ී  
ර ප යන වකනහයනඩ ්ියැහවනඩහනඩ වර්ණ ධ්ාත්ුව පමහණ්ි. ර ප 
සියකඩක  ම ර ප යන නම ්ියනුහයඩ ශීහත්ෝෂඩණාදිහයනඩ වි්ාරය  
පැමිහණන හදයය යන අර්ථහයනි. වර්ණ ධ්ාත්ුව  ර ප යන නම 
්ියනඩහනඩ හපහනන හදය ය යන අර්ථහයනි. ර ප විසි අහ නඩ ඇස  
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හපහනනඩහනඩ හම් වර්ණ ර පය පමහණ්ි. අනි්ඩ ර ප ඇස  හනා 
හපහනඩ. 

 
ශේදය 

හශරෝත්ර  පර සාදහයහි ග්ැහ න, හශරෝත්ර  පර සාදය ්රණ හ්ා  හග්න 
ැනහනන හදය ශේදය ය. එය ග්ැමතම් පිපිරීම්වකිනඩ හ හග්න ඉ්ඩමනිනඩ නැත්ි 
වන ර පය්ි. ඉ්ඩමනිනඩ නැත්ි ීමමය යි ්ියනුහයඩ අනි්ඩ ර පවක  ව ා 
 යුෂ අ ු බව්ඩ හනාව, පරම්පරාව ්කඩ හනා පැවත්ීමය. 

 
ගන්ධය 

ර්රාණ පර සාදහයහි ග්ැහ න, ර්රාණ පර සාදය ්රණහ්ා  හග්න 
ැනහනන ර පය ග්නඩධ්ය ය. එය සමහර වසඩත්ුවක අධි්වත්ඩ සමහර වසඩත්ුවක 
මඳවත්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ධ්ාත්ු සත්ර පවත්ින සැම වසඩත්ුව් ම යම්්ිසි 
පර මාණය්ිනඩ ග්නඩධ්ය ඇත් ද සමහර වසඩත්ුවක ඇත්ි ග්නඩධ්ය ඉත්ා සියුම් 
බැවිනඩ හනා ැනහනඩ. 

 
කසය 

න්හඩවා පර සාදහයහි ග්ැහ න, දිව ්රණ හ්ා  හග්න ැනහනන ර පය 
රසය ය. එය මහා,ෝත් ධ්ාත්ෝනඩහග්ඩ හවනසඩ්ම් අනුව අහනඩ්ා්ාර හ . 
රසය සැම වසඩත්ුව් ම ඇත්ත්ඩ දිය ීම හනායන නිසාත්ඩ ඉත්ා සියුම් නිසාත්ඩ 
ඇත්ැම් වසඩත්ුවක රසය හනා ැනහනඩ. රසය දත් හැ්ිීමම  දිය ීම න්හඩවා 
පර සාදහයහි සැපිය යුත්ු ය. 

 
ස්පර ෂ්ටෙයය  

්ාය පර සාදහයහි ග්ැහ න - ්ාය පර සාදය ්රණහ්ා  ැනහනන 
ර පය  සඩපර ෂඩ වයයි ්ියනු කැහේ. එය ර ප ශේදාදිය වැනි අමුත්ු ර පය්ඩ 
හනා හ . ්ාය පර සාදහයඩ ග්ැහ නඩහනඩ පඨවි හත්ඩහවෝ වාහයෝ යන මහා,ෝත් 
ත්ුන ය. ්ය  ත්ද සැටිය  ැනහනනඩහනඩ පඨවි ධ්ාත්ුව ය. ්ය  ැනහනන 
ශීත් සඩව,ාවය හා උෂඩණ සඩව,ාවය හත්ඩහවෝ ධ්ාත්ුව ය. ්ය  ැනහනන 
හසකහවන ත්කඩලුවන සඩව,ාවය වාහයෝ ධ්ාත්ුව ය.  හපෝ ධ්ාත්ුව සඩපර්ශ 
වනඩන්ඩ හනා හ . හග්ෝකර ර ප ැන්ඩීමහම් ී  පර සාද පස  ම හග්ාදුරැ වන 
ර ප ැන්ඩවිය යුත්ු බැවිනඩ ්ාය පර සාදය  හග්ාදුරැ වන ,ෝත්ර ප ත්ුන 
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සඩපර ෂඩ වයය නාමහයනඩ ද්ඩවා ත්ිහේ. ර ප ග්ණනඩ ග්ැනීහම් ී  සඩපර ෂඩ වය 
ර පය ය ්ියා ර පය්ඩ ග්ණනඩ ග්නු හනා කැහේ. 

 
එ්ඩ වසඩත්ුව් ර ප - ග්නඩධ් - රස - සඩපර ෂඩ වය යන සියකඩක ම 

ඇත්ඩහත්ඩ ය. වසඩත්ුව්ඩ අත්ිනඩ අකඩකන ්කඩහි අත්  හසුවනඩහනඩ ැනහනනඩහනඩ 
එහි ඇත්ි පඨවි ධ්ාත්ුව ය. ඇස  හපහනනඩහනඩ වර්ණ ර පය ය. ඇස  
හපහනන හ්ා ස අත්  අසු හනා හ . අත්  අසුවන හ්ා ස ඇස  
හනා හපහනඩ. එහි නාසය  දිව  ැනහනන හ්ා සඩ නාසය  දිව  ම මිස, 
අත්  හනා ැනහනඩ. ඇස  හනා හපහනඩ. අත්  හසුවනඩහනඩත්ඩ ඇස  
හපහනනඩහනඩත්ඩ එ් ම හදය යයි සිත්ීම ධ්ර්ම වි,ාග් හනා ැනනීම නිසා 
වන වැරදි හැඟීම්ි. 

 
භාෙකූප වදක 

සඩත්රී ,ාවර පය, පුරැෂ ,ාවර පය ්ියා ,ාව ර ප හද්්ි. සත්ඩත්ඩව 
ශරීරය  සඩත්රී සඩව,ාවය ග්නඩවන ර පය සඩත්රී ,ාව ර පය ය. පුරැෂ 
සඩව,ාවය ග්නඩවන ර පය පුරැෂ,ාව ර පය ය. හම් ර ප හද් ශාරීරි් 
ර පයනඩ හ්හරහි ත්මනඩහග්ඩ බකය පවත්ඩවන ර ප හද්්ි. එබැවිනඩ සඩත්රී 
,ාව ර පය  “ඉත්ථින්රිය” යි ද පුරැෂ ,ාවර පය  “පුකුසින්රිය” යි ද 
්ියනු කැහේ. ,ාවර ප සත්ඩත්ඩවයන  ඇත්ි වනඩහනඩ පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය 
සමග් ම ය. ්ාහග්ඩත්ඩ ශරීරය නිර්මිත් ීම ඇත්ඩහත්ඩ සත්ර මහා,ෝත්යනඩහග්නි. 
ඒවාහයඩ සඩත්රී - පුරැෂ හ,ඩදය්ඩ නැත්. මහා,ෝත්යනඩහග්නඩ ශරීරය හැහදන 
්කඩහි සඩත්රී ,ාවර පය ඇත්ි ශරීරය එහි  නු,ාවහයනඩ සඩත්රී  ්ාරහයනඩ 
ස හදඩ. පුරැෂ ,ාවර පය ඇත්ි ශරීරය එහි  නු,ාවහයනඩ පුරැෂා්ාරහයනඩ 
ස හදඩ. ,ාවර ප ශරීරය සැම ත්ැන ම පැත්ිර ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
හෘදය ෙස්තු කූපය 

ක්ඩඛු විඤඩාණාී නඩ  ඇත්ි ීමම  සඩථාන වනඩහනඩ පර සාදර ප පස 
ය. පඤඩක-විඤඩාණයනඩ හැර ඉත්ිරි සිත්ඩ ඇත්ි ීමම  සඩථානය වන ර පය 
හෘදය වසඩත්ු ර පය ය. එය පවත්ඩහනඩ හෘදය හ්ෝෂහයඩ ඇත්ි හකඩවක ය. 

 
ජීවිතින්රිය කූපය 

ත්මා හා බැඳී උපදනා ර පයනඩ පරම්පරා වශහයනඩ චිර ්ාකය්ඩ 
පවත්ඩනා පරිදි  ර්ඩෂා ්රන ජීවත්ඩ්රවන ර පය ජීවිත්ිනඩද්රිය නම් හ . 



 ප ුන හවත් 181 

ශරීරය් ්ර්මය - චිත්ඩත්ය - සෘත්ුවය -  හාරය යන හහඩත්ු සත්ර්ිනඩ 
හ  ග්නඩනා ර ප ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ හහඩත්ු සත්හරනඩ චිත්ඩත් - සෘත්ු -  හාර 
යන හහඩත්ු ත්ුන, ඒවායිනඩ උපදවන ර ප ළඟ ම ඇත්ඩහත්ඩ ය. එබැවිනඩ 
චිත්ඩත්ාදි හහඩත්ු ත්ුහනනඩ හ  ග්නඩනා ර ප පාකනය ්රනඩන  අමුත්ු හදය්ඩ 
වුවමනා නැත්. සත්ඩත්ඩව සනඩත්ානහයඩ ්ර්මවර ප හ  ග්නඩහනඩ ඒ 
අවසඩථාව  නැත්ි, අත්ීත්හයඩ ඇත්ි ීම, නැත්ි ීම ග්ිය ්ර්මය්ිනි. එබැවිනඩ 
්ර්මව ර ප පරම්පරාවනඩ  චිර ්ාකය්ඩ පැවැත්ිය හැ්ි ීමම   ර්ඩෂා 
්රන ත්වත්ඩ හදය්ඩ ත්ිබිය යුත්ු ය. ්ර්මව ර ප  ර්ඩෂා ්රන ඒවාහයඩ 
පරම්පරාව හබෝ්කඩ පවත්ඩවන බකය හම් න්විත්ිනඩද්රිය ර පය ය. ජීවිත්ිනඩද්රිහයඩ 
 නු,ාවහයනඩ ්ර්මව ර ප පරම්පරා වර්ෂ සිය ග්ණනඩ දහසඩ ග්ණනඩ 
මුළුකඩහකහි හනා සිඳී පවත්ඩහනඩ ය.  

 
ආහාක කූපය 

ශරීරහයහි අමුත්ු ර ප හ්ා ස්ඩ උපදවා එය ශ්ඩත්ිමත්ඩ ්රන චිර 
්ාකය්ඩ පවත්ඩවන  හාරයනඩහි ඕවාව  හාර ර පය ය. ඒ ඕවාව 
සාමානයහයනඩ සියලු ම වසඩත්ුවක ඇත්ඩහත්ඩ ය. එහහත්ඩ සියකඩහකහිම 
ඇත්ඩත්ා වූ ඕවාව ස්ක සත්ඩත්ඩවයනඩ  ම ග්ැකහපනඩහනඩ හනාහ . ඒ ඒ 
සත්ඩත්ඩවයනඩහග්ඩ ශරීරවක  ග්ැකහපන  හාර ඒ ඒ සත්ඩත්ඩවහයෝ අනු,ව 
්රත්ි. ඒවාහයඩ ඕවාහවනඩ සවුනඩහග්ඩ ශරීර ැකහ්ඩ. 

 
පඨවි ධ්ාත්ුහ  ප නඩ  හාර ර පය ද්ඩවා ්ියවුණු හම් ර ප 

අ හළාස හ්ළිනඩ ම ්ර්මාදි පර ත්යයනඩ විසිනඩ උපදවන ර පහයෝ ය. 
එබැවිනඩ ඒවා  නිෂඩපනඩන ර පය යි ්ියනු කැහේ. ත්ව ද ඒවා  සඩව,ාව 
ර ප - සඩවක්ඩෂණ ර ප-ර ප ර ප යන නම් ද ්ියනු කැහේ. 

 
4 ෙන පාලම 

අනිෂ්ප්න්වන රූප් දශය 
ආකාශ ධාතුෙ 

අව ා්ාශය - ර ප පරිේහේදා්ාශය ්ියා  ්ාශධ්ාත්ුව 
හදපරිදඩහද්ිනඩ ්ියනු කැහේ. සියලු ම වසඩත්ෝනඩහග්ඩ හා පුදඩග්කයනඩහග්ඩ 
පැවැත්ඩම  සඩථානය වන හකෝ් ්ුහරය අව ා්ාශ නම් හ . ර්නබදඩධ් 
වසඩත්ෝනඩහි ඇත්ි ර ප ්කාප සවුහනාවුනඩහග්නඩ හවනඩ ්රන  ්ාශය 
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පරිේහේද  ්ාශ නමි. අ විසි ර පහයනඩ එ්්ඩ වශහයනඩ ග්ණනඩ ග්නඩහනඩ 
ඒ පරිේහේද  ්ාශය ය. හම්  ්ාශ ධ්ාත්ුව හවනඩ වූ ඉපී ම්ඩ ඇත්ි නියම 
පරමාර්ථ ධ්ර්මය්ඩ හනාහ . එහහත්ඩ ර ප ්කාපවක අමිශර  පැවැත්ඩම  ඒවා 
අත්ර   ්ාශයත්ඩ වුවමනා බැවිනඩ එය එ්ඩ ර පය්ඩ සැටිය  ග්ණනඩ ග්නු 
කැහේ. 
 

විකාක කූප 
කාය විඤ්ඤත්තිය 

ශරීරාවයව ්රියා ්රවන චිත්ඩත්ව වායුහ  හ ග්ය ඒ ඒ ්රියාව  
හයෝග්ය වන පරිදි ඒ ඒ අත්  හරවන බක විහශඩෂය ්ාය විඤඩඤත්ඩත්ිය 
නම් හ . යම් ්ිසි ්රියාව්ඩ සිදු ්ිරීහම් උත්ඩසාහහයනඩ යු්ඩත් වන චිත්ඩත්ය 
උපදනා ්කඩහි, ඒ සිහත්ඩ බකහයනඩ අඳුරැ ්ාමරය් ග්ිනි්ෝර්ඩ ග්ැසූ ්කඩහි, 
ඒ ්ාමරය පුරා  හකෝ්ය්ඩ ඇත්ි වනඩනා්ඩ හමනඩ, හසාක නන  
වුවමනා ශරීරාවයව පුරා වායුව්ඩ ඇත්ි හ . ශරීරාවයව හසකහවනඩහනඩ ඒ 
වායු හ ග්හයනි. විඤඩඤත්ඩත්ි ර පයත්ඩ ඒ වායුව සමග්ම ඇත්ි වනඩන්ි. 
එයිනඩ වුවමනා අත්  වායු හ ග්ය හමහහයවනු කැහේ. ශරීරාවයවවක 
ඉහළ ය ම් පහළ  ය ම්  දිය ්රියාව  වුවමනා පරිදි සිදු වනඩහනඩ ඒ 
හමහහයීම නිසා ය. 

 
ෙචී විඤ්ඤත්තිය 

්ථා ්ිරීම  උත්ඩසාහ ්ිරීහම්ී  වුවමනා අ්ුරැ වුවමනා වකන 
ස හදන පරිදි ශේදය හමහහයවන බක විහශඩෂය වී විඤඩඤත්ඩත්ි නම් හ . 
චිත්ඩත්ව වායුව එ ඒ සඩථානවක ග්ැමතහමනඩ ශේදය හ  ග්නී. ඒ ශේදය 
්ාරණය  වුවමනා පරිදි ඇත්ි වනඩහනඩ හම් වී විඤඩඤත්ඩත්ි ර පය නිසා 
ය. හම්වා  විඤඩඤත්ඩත්ි යන නම ී  ඇත්ඩහත්ඩ ඒවායිනඩ පුදඩග්කයා හග්ඩ අදහස 
අඟවන නිසා ය. 

 
 හුතාදි කූප තුන 

ශාරීරි් ර පයනඩ හග්ඩ සැහැකඩලු බව කහුත්ා නම් හ . මෘදු බව - 
ත්ද නැත්ි බව මුදුත්ා නම් හ . ්රියාව  හයෝග්ය බව හහවත්ඩ සහරාත්ඩත්ු 
හදන බව ්ම්මඤඩඤත්ා නම් හ . හම් ර ප ත්ුන අනය ර පයනඩහග්ඩ ග්ුණ 
ත්ුහන්ි. ්ාක ග්ුණය නර්ඩ ීමම, සිත් නර්ඩ ීමම,  හයෝග්ය  හාර ග්ැනීම, 
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පමණ   හාර හනා කැබීම, හනාහය්ඩ හරෝග් ඇත්ි ීමම යනාදි 
්රැණුවකිනඩ ශරීරහයහි ඉ්ඩමනිනඩ වැ  ්ළ හනා හහන බර ග්ත්ිය්ඩ ද, 
නැීමම් දිග් හැරීම්වකී  හ දනා උපදවන ත්ද ග්ත්ිය්ඩ ද, වුවමනා පරිදි 
ශරීරය ්රියා ්රවනඩන  අසමත්ඩ ග්ත්ිය්ඩ ද ඇත්ි හ . ්ාක ග්ුණය හහාඳ 
ීමම, සිත් හහාඳ ීමම, හයෝග්ය  හාර පාන කැබීම යනාදිය සිදු වන  ්කඩහි 
ශරීරහයහි කහුත්ා මුදුත්ා ්ම්මඤඩඤත්ා යන හම් ර ප ඇත්ි හ . 

 
විඤඩඤත්ඩත්ි ර ප හද්ය - කහුත්ාදි ර ප ත්ුනය යන හම් ර ප පස 

වි්ාර ර ප නම් හ . ඒවා වරිනඩ වර ර ප ්හයහි ඇත්ි වන  ්ාර 
විහශඩෂහයෝ ය. වි්ාර ර ප යන නම ී  ත්ිහබනඩහනඩ එහහයිනි.  

 
 ක්ෂණ  කූප සතක 

උපකය - සනඩත්ත්ි - වරත්ා - අනිේකත්ා යන හම් සත්ර ක්ඩෂණ 
ර පහයෝ ය. උපකය - සනඩත්ත්ි යන වකන හදහ්නඩ ම ්ියැහවනඩහනඩ 
ර පයනඩ හග්ඩ උත්ඩපාදය ය. සත්ඩත්ඩවය්ු  ඇත්ි විය යුත්ු ර ප සම්පූර්ණ 
වනඩන  ්කිනඩ ඇත්ි වන ර පයනඩ හග්ඩ උත්ඩපාදය උපකය නම් හ . ර ප 
සම්පූර්ණ ීමහමනඩ පසු බිඳි බිඳී යන ර ප හවනුව  නැවත් නැවත් පහළ 
වන ර පයනඩ හග්ඩ උත්ඩපාදය සනඩත්ත්ි නම් හ . ර පයනඩ හග්ඩ දිරීම වරත්ා 
නම් හ . බිඳීම අනිේකත්ා නම් හ . හම්වා අනය ර පයනඩ හග්ඩ ක්ඩෂණ 
වන බැවිනඩ ක්ඩෂණ ර ප නම් හ . 

 
පරිේහේද ර පයය, වි්ාර ර ප පසය, ක්ඩෂණ ර ප සත්රය යන 

හම් ර ප දශය ්ර්මාදි පර ත්යයනඩහග්නඩ හ්ළිනඩ ම හ  ග්නඩනා ර ප 
හනාවන බැවිනඩ ඒවා  අනිෂඩපනඩන ර පය යි ්ියනු කැහේ. 

 
හම් ර පයනඩ අත්ුහරනඩ විඤඩඤත්ඩත්ි ර ප හද්ඩහි  යුෂය එ්ඩ 

චිත්ඩත්්ඩෂණහය්ි. උපකය - සනඩත්ත්ි ර පවක  යුෂය ්ු ා ්ඩෂණ එ්්ි. 
වරත්ා ර පයා හග්ඩ  යුෂය ්ු ා ්ඩෂණ සත්ළිසඩ නවහය්ි. අනිේකත්ා 
ර පහයඩ  යුෂය ්ු ා ්ඩෂණ එ්්ි. ඉත්ිරි ර ප හදවිසඩහසහි  යුෂය 
චිත්ඩත්්ඩෂණ සහත්ාහළාස්ි. 

 
5 ෙන පාලම 
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රූප් විභාගය 
ර ප සියකඩක ම හකෝ,ාදි හහඩත්ු රහිත් බැවිනඩ අවහ්තුකය. ්ර්මාදි 

පර ත්යහයනඩ හ  ග්නඩනා බැවිනඩ සපර තයය නම් හ .  ශර වයනඩ  විෂය 
බැවිනඩ සාශර ෙ නම් හ . ්ර්මාදි පර ත්යහයනඩ උපදවනු කබන බැවිනඩ සඞ්ඛතත 
නම් හ . හකෝ්ය  අයත්ඩ බැවිනඩ ව ෞකික නම් හ . ්ාම ත්ෘෂඩණාව  
විෂය බැවිනඩ කාමාෙචක නම් හ . අරමුණු හනා ග්නඩනා බැවිනඩ 
අකාකමමණ  නම් හ . ්ඩහකඩශයනඩ හමනඩ පර හාණය ්ළ යුත්ු ඒවා හනා 
වන බැවිනඩ අපර හාතෙය නම් හ . 

 
පර සාද ර ප පස ආධයාත්මික කූප නම් හ . අවහශඩෂ ර ප හත්විසඩස 

බාභය කූප නම් හ .  
 
මමය මමය ්ියා  ත්ඩම වශහයනඩ සක්න බැවිනඩ සත්ඩත්ඩව 

ශරීරය  අයත්ඩ ර ප සියකඩක ම සාමානයහයනඩ අධ්යාත්ඩම ර ප නම් හ . 
 ත්ඩම ,ාවය  අයත්ඩ වන ර ප සමූහය අත්ුහරනඩ ද පර සාද ර පයනඩ 
හ්හරහි  ත්ඩම වශහයනඩ සැක්ීම හා ත්ෘෂඩණාවත්ඩ අධි් ව පවත්ඩනා 
බැවිනඩ ඒවා  විහශඩෂහයනඩ  ධ්යාත්ඩමි් යන නම ී  ත්ිහේ. 

 
පර සාද ර ප පසය, හෘදය ර පයය යන හම් සය ෙස්තු කූප නම් 

හ . ඉත්ිරි ර ප හදවිසඩස අෙත්ථු කූප නම් හ . ර ප සය්  වසඩත්ු ර ප 
යන නම ී  ඇත්ඩහත්ඩ විඥානයනඩ  වසඩත්ු වන බැවිනි. 

 
පර සාදර ප පසය විඥපඩත්ි ර ප හද්ය යන හම් ර ප සත් ද්ොක 

කූප නම් හ . ඉත්ිරි ර ප එ්ඩ විසඩස අද්ොක කූප නම් හ . පර සාදර ප පස 
පඤඩකවිඤඩාණයනඩ  දඩවාර හ . විඥපඩත්ිර ප හද් ්ාය වා්ඩ ්ර්මයනඩ  
දඩවාර හ . 

 
පර සාද ර ප පසය, ,ාවර ප හද්ය, ජීවිත් ර පයය යන හම් අ  

ඉන්රිය කූප නම් හ . ඉත්ිරි ර ප විසඩස අනින්රිය කූප නම් හ . ඉනඩද්රියය 
යි ්ියනුහයඩ යම් ්ිසිව්ඩ හ්හරහි අධිපත්ඩ ්ම් ්රන ධ්ර්මයනඩ  ය. 
පර සාදර ප පස පඤඩක විඤඩාණයනඩ  අධිපත්ි ්ම හ්හර්. පඤඩක 
විඤඩාණහයෝ පර සාදයනඩ  අනු්ෝක ව උපදිත්ි. ,ාව ර ප හද් සඩත්රී පුරැෂ 
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සඩව,ාවයනඩ ග්ැනඩීමම් වශහයනඩ අනය ර පයනඩ හ්හරහි අධිපත්ි ්ම 
පවත්ඩවයි. 

 
පර සාදර ප පසය, හග්ෝකර ර ප සත්ය යන හම් ර ප හදාහළාස 

ඖොික කූප නමුදු හ . සන්තිවක් කූප නමුදු හ . සපර ත්ිර් ර ප නමුදු හ . 
 හපෝ ධ්ාත්ුව සඩත්රී ,ාවය පුරැෂ ,ාවය හෘදය ර පය ජීවිත් ර පය  හාර 
ර පය පරිේහේද ර පය වි්ාර ර ප පසය ක්ඩෂණ ර ප සත්රය යන හම් 
ර ප හසාහළාස සූක්ෂ්ම කූප නමුදු හ . දූවර් කූප නමුදු හ . අපර තිඝ කූප 
නමුදු හ . 

 
හග්ෝකර ර ප සත්ය යි ්ියන කදුහයඩ සඩපර ෂඩ වයය, පඨවි හත්ඩහවෝ 

වාහයෝ ්ියා ර ප ත්ුන්ඩ වන බැවිනි. 
 
පර සාදර ප හා විෂයර ප සවුහනාවුනඩ ග්ැහ න බැවිනඩ ඖදාරි් ය. 

ඖදාරි් යයි ්ියනුහයඩ සියුම් හනා වන බැවිනි. සනඩත්ිහ්ඩ ර ප යන 
වකනහයහි හත්ඩරැම ළඟ ඇත්ි ර පහයෝය යනු යි. පර සාද ර ප හා හග්ෝකර 
ර ප ඖදාරි් බැවිනඩ පහසුහවනඩ දත් හැ්ි ය. එබැවිනඩ ඒවා දුර ත්ිබුහණඩ 
ද ළඟ ත්ිහබනවා වැනි ය. ඒවා  සනඩත්ිහ්ඩ ර ප යන නම හදන කදඩහදඩ 
එහහයිනි. ඒවා  සපර ත්ිර් ර ප යන නම ී  ඇත්ඩහත්ඩ සවුහනාවුනඩ සැහපන 
බැවිනි. 

 
්ර්මහයනඩ හ  ග්නඩනා ර ප අ හළාස උපාදින්න කූප නම් හ . 

ඉත්ිරි ර ප දශය අනුපාදින්න නම් හ . ්මමහයනඩ හ  ග්නඩනා ර ප ්වරහුැන 
යි මත්ු දත් හැ්ි වනු ඇත්. උපාදිනඩන යන වකනහයඩ හත්ඩරැම මාහග්ඩය 
්ියා ද, මම ය ්ියා ද ත්ෘෂඩණා දෘෂඩමතනඩ ්රණ හ්ා  ග්දිනඩ ග්නු කබන 
හදය ය යනු යි. ශාරීරි් ර ප සියකඩක ම මාහග්ඩ ය මම ය ්ියා ත්ෘෂඩණා 
දෘෂඩමතනඩ විසිනඩ අකඩකා ග්නු කැහේ. ්මමව ර ප, ර ප - ්හයඩ පර ධ්ාන 
හ්ා ස වන බැවිනඩ ඒ ග්ැනීම ්මමව ර පයනඩහි ව ාත්ඩ බකවත්ඩ ව ඇත්ඩහත්ඩ 
ය. එබැවිනඩ ඒවා  විහශඩෂහයනඩ උපාදිනඩන යන නම ී  ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
හග්ෝකර ර පයනඩහග්ඩ පළමු වැනඩන වූ වර්ණ ර පය සනිදස්සන කූප 

නම් හ . එහි හත්ඩරැම හපහනන ර පය යනු යි. ර ප අ  විසඩහසනඩ ඇස  
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හපහනනඩහනඩ වර්ණ ර පය පමහණ්ි. අනය ර ප සත්ඩ විසඩස හනා 
හපහනන බැවිනඩ අනිදස්සන කූප නම් හ . 

 
ර පාදි අරමුණු ග්නඩනා බැවිනඩ පර සාද ර ප පස වගෝචකග්ගාහික 

කූප නම් හ . ඉත්ිරි ර ප හත්විසඩස අරමුණු හනාග්නඩනා බැවිනඩ 
අවගෝචකග්ගාහික නම් හ . 

 
පර සාද ර පයනඩහග්නඩ ක්ඩෂුිඃ හශරෝත්ර  හද් දුර ත්ිහබන අරමුණු 

පමණ්ඩ ග්නඩනා බැවිනඩ අසමපරාප්තගරාහක නම් හ . ඇස  හපහනනඩහනඩ 
එහි සැපී දුර ත්ිහබන හදය්ඩ පමහණ්ි. යම්ඩ ඇහසඩ ම සැපී සිටිය හහාත්ඩ 
එය ඇස  හනා හපහනඩ. ඇසි - පිය ඇහසඩ සැපී සිටින බැවිනඩ හනා 
හපහනඩ. ්න  ඇහසනඩහනඩ ද දුර ඇත්ි ශේදය ය. අසනඩනහු  ශේදය ඇත්ි 
දිශාව ැනහනනඩහනඩත්ඩ ත්ැන ැනහනනඩහනඩත්ඩ ඒ නිසා ය. ර්රාණ-න්හඩවා-්ාය 
පර සාදහයෝ දුර පිහිටි අරමුණු ග්ැනීම  සමත්ඩ හනා හවත්ි. 

 
වර්ණ-ග්නඩධ්-රස-ඕවා යන සත්ර ය, ,ෝත්ර ප සත්රය යන හම් ර ප 

අ  සවුහනාවුනඩහග්නඩ හවනඩ හනා වන බැවිනඩ අවිනිේවභෝග කූප නම් 
හ . ඉත්ිරි ර ප විසඩස විනිේවභෝග කූප නම් හ .  

 
6 ෙන පාලම 

රූප් සමුට්ඨාන 
්ර්මය - චිත්ඩත්ය - සෘත්ුව -  හාරය ්ියා ර ප උපදවන හහඩත්ු 

සත්හර්ි. 
 
්ාමාවකර ්ුසකඩ සිත්ඩ අ ය, ර පාවකර ්ුසකඩ සිත්ඩ පසය, අ්ුසකඩ 

සිත්ඩ හදාහළාස ය යන සිත්ඩ පසඩ විසඩස හා උපනඩ අත්ීත් ්ුශකා්ුශක 
හේත්නාව නමැත්ි ්ර්මය සත්ඩත්ඩව සනඩත්ානහයහි පර ත්ිසනඩධිහයඩ ප නඩ ඒ 
සත්ඩත්ඩවයා හ්හරහි ්ඩෂණය්ඩ පාසා ම ර ප උපදවනඩහනඩ ය. ්ර්මහයනඩ 
උපදවන ඒ ර පයනඩ  කර්මජ කූප යයි ්ියනු කැහේ. හමහි ්ඩෂණය යයි 
්ීහයඩ සිත්ඩවක උත්ඩපාද-සඩිකත්ි-,ගග් යන ්ඩෂණයනඩ  ය. පර ත්ිසනඩධි 
චිත්ඩත්යාහග්ඩ උත්ඩපාද්ඩෂණහයහි ද ර ප උපදවයි. සඩිකත්ි - ,ගග් 
්ඩෂණවකී  ද ර ප උපදවයි. පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්හයනඩ පසු ඇත්ි වන සිත්ඩවක 
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්ඩෂණත්රහයඩ ී  ද එහසඩ ම උපදවයි. ්ර්මව ර ප ඉපී ම නවත්ිනඩහනඩ 
මරණය  ඉත්ා ළා වන වි  ය. සත්ඩත්ඩව ශරීරහයහි මිස ඉනඩ පි ත් ්ර්මව 
ර ප නූපී . හදවියනඩ  සවුනඩහග්ඩ පිනිනඩ පහළ වන විමාන  දිය ්ර්මය 
ද පර ත්යය ීම ඇත්ි වන සෘත්ුව ර පහයෝ ය. අර ප ,ෝමිය ර පවක  
සඩථානය්ඩ හනා වන බැවිනඩ අර පාවකර ්ුශකය ර ප නූපදවයි. 

 
අර ප විපා් සත්රය, දඩවිපඤඩක විඤඩාණය ය යන හම් සිත්ඩ හැර, 

ඉත්ිරි සිත්ඩ පනඩසැත්ඩත් ව ර ප උපදවන සිත්ඩ ය. හම් සිත්ඩ උපදිනඩහනඩ ත්ම 
ත්මනඩ විසිනඩ උපදවන ර පත්ඩ උපදවමිනඩ ය. සිත් ර ප උපදවනඩහනඩ 
උත්ඩපාද්ඩෂණහයඩ ී  ම ය. සඩිකත්ි - ,ගග් ්ඩෂණවකී  සිත් දුබක බැවිනඩ 
ර ප නූපදවයි. සිත්ිනඩ උපදවන ර පවක  ිත්තජ කූපය යි ්ියනු කැහේ. 

 
අර ප ,ෝමිය ර ප ඉපී ම  ත්ැන්ඩ හනා වන බැවිනඩ අර ප විපා් 

සිත්ඩ ර ප නූපදවයි. අර ප ,ෝමිහයඩ ඇත්ි වන අනඩ සිත්ඩවකිනඩ ද ර ප 
නූපදවනු කැහේ. පඤඩකවිඤඩාණයනඩ විසිනඩ ර ප නූපදවනඩහනඩ ද ඒ සිත්ඩ 
දුබක බැවිනි. 

 
ත්ව ද පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය හා රහත්ුනඩහග්ඩ කයුත්ි චිත්ඩත්ය ද ර ප 

නූපදවයි. “ස්ක සත්ඩත්ඩවයනඩහග්ඩ ම කයුත්ි සිත්ඩ ර ප නූපදවනඩහනඩ ය” ්ියා 
 කායයමවාදය්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. චිත්ඩත්ව ර ප උපදිනඩන  ප නඩ ග්නඩහනඩ 
පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය  අනත්ුරැ ව ඇත්ි වන පර ථම ,වාගග් චිත්ඩත්යාහග්ඩ 
උත්ඩපාදහයහි ප නඩ ය. අර ප විපා් සත්රය, දඩවිපඤඩක විඥානය ය, 
පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය ය, රහත්ුනඩ හග්ඩ කයුත්ි චිත්ඩත්ය ය යන හම්වා ර ප 
නූපදවන සිත්ඩ ය.  

 
හම් ශරීරය ඉහේ හසකහවනඩහනඩ නැත්. අර පී වූ සිත් ද ශරීරය 

හසකීමම  සමත්ඩ හනා හ . යාම් - ටම් අත්ඩපාදිය එසීමම් - පහත්ඩ ්ිරීම් 
 දි ශරීරහයනඩ හ්හරන සියලුම ්රියා සිදු වනඩහනඩ සිත්ිනඩ උපදවන 
ර පයනඩහග්ඩ බකහයනි. සි  හග්න සිටින ත්ැනැත්ඩත්ා හග්ඩ ශරීරය හනා වැමත 
හ්ළිනඩ සිටිනඩහනඩත්ඩ වාි ීම ඉනඩනා ත්ැනැත්ඩත්ාහග්ඩ ශරීරය හනා වැමත 
එහසඩ ත්ිහබනඩහනඩත්ඩ චිත්ඩත්ව ර පයනඩහග්ඩ බකහයනි.  
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ර ප උපදවන සිත්ඩ පනඩ සැත්ඩත් ව අත්ුහරනඩ අර්පණා වවන නම් වූ 
මහග්ඩග්ත් හකෝහ්ෝත්ඩත්ර වවනඩ සවිසඩස සාමානයහයනඩ ර ප ඉපදීමම 
පමණ්ඩ හනාව, සිමතම හිඳීම ශයනය යන ඉරිය  හනා බිඳ පැවැත්ඩීමම ද 
සිදු ්රනඩහනඩ ය. අර්පණා වවනයනඩ හග්නඩ උපදවන ර ප ශරීරය 
හසකීමම  සමත්ඩ හනා හ . එබැවිනඩ නිදා සිටින ශරීරය නැග්ි ුවා හිඳ ීමම, 
හිඳිනා ශරීරය නැග්ි ුවා සි  ීමම, අර්පණා වවනහයනඩ උපදවන චිත්ඩත්ව 
ර පවකිනඩ සිදු ්රනු හනා කැහේ. ඒවායිනඩ සිදු ්රනඩහනඩ අනඩ සිත්්ිනඩ 
ඉපද වූ චිත්ඩත්ව ර පවකිනඩ මුකිනඩ ඇත්ි ්ළ ඉරිය ව ඒ සැටිය  පැවැත්ඩීමම 
ය. ඇද වැහ නඩන  හනා ී මය. ,වාගග් සිත්ඩවකිනඩ උපදවන චිත්ඩත්ව ර ප 
ඒ ්ායයමය සිදු ්ිරීම  ද සමත්ඩ හනා හ . සි  හග්න සිටින ත්ැනැත්ඩත්ා  
හහෝ වාි ීම සිටින ත්ැනැත්ඩත්ා  හහෝ නිනඩද ග්ියහහාත්ඩ වැහ නඩහනඩ 
එහහයිනි. 

 
වයවසඩථාපනය ය, ්ාමාවකර වවනඩ එ්ුනඩ ත්ිසය, අ,ිඥා හදසිත්ය 

යන හම් සිත්ඩ හදත්ිස, ර ප ඉපදීමම ය, ඉරිය  ැනරීමය යන හම් හදත්ිස හා 
්ාය වා්ඩ විඥපඩත්ීනඩ ඉපදීමම ද ්රනඩහනඩ ය. ග්මනාදි ්රියා සිදු වනඩහනඩ 
විඥපඩත්ි උපදවන සිත්ඩවකිනි. 

 
හකෝ, මූක හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ සත්ර ය, හසිත්ුපඩපාදයය, මහා 

්ුශක මහා ්රියා හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ අ ය යන හම් හසෝමනසඩස 
දහත්ුහනනඩ ඉහත් ්ී ද  පමණ්ඩ හනාව, සිනාවත්ඩ ඇත්ි ්රනු කැහේ. 

 
හම් සිත්ඩ හත්හළසිනඩ හකෝ,මූක හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ සත්රය, 

මහා ්ුශක හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ සත්රය යන අහ නඩ පෘථග්ඩවනහයෝ 
සිනාහසත්ි. දිට්ි විපඩපයුත්ඩත් හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ හද්ිනඩ හා 
මහා්ුසක හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ සත්හරනඩ මශ්ඩෂහයෝ සිනාහසත්ි. 
හසිත්ුපඩපාද චිත්ඩත්හයනඩ හා මහා ්රියා හසෝමනසඩස සහග්ත් සිත්ඩ සත්හරනඩ 
රහත්ඩහු සිනාහසත්ි.  

 
සඩිකත්ිය  පැමිණි ර ප ්කාපයනඩහි ඇත්ි හත්ඩහවෝ ධ්ාත්ුව ත්වත්ඩ 

ර ප හ්ාට්ඨාසය්ඩ උපදවනඩහනඩ ය. හත්ඩහවෝ ධ්ාත්ුව  සෘත්ුව යි ද ්ියනු 
කැහේ. එබැවිනඩ ර ප ්කාපයනඩහි ඇත්ි හත්ඩහවෝ ධ්ාත්ුහවනඩ උපදවන 
ර පවක  සෘතුජ කූපය යි ්ියනු කැහේ. හත්ඩහවෝ ධ්ාත්ුව සෘත්ුව ්කාපවක 
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ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. එබැවිනඩ ්ර්ම-චිත්ඩත්-සෘත්ු- හාර යන සත්හරනඩ ම 
උපදවන ර ප ්කාප සඩිකත්ිය  පැමිණි ්කඩහි ඒවායිනඩ සෘත්ුව ර ප 
උපදවන බව දත් යුත්ු ය. ර ප සඩිකත්ි්ඩෂණහයහි ී  මිස, උත්ඩපාද්ඩෂණහයහි 
බකවත්ඩ නැත්. සෘත්ුව උත්ඩපාද්ඩෂණහයහි ර ප නූපදවනඩහනඩ එහහයිනි. 

 
් ම්-පීම්  දිහයහි ඇත්ඩත්ා වූ ඕවා සගඛයාත්  හාරය ශරීරග්ත් ව 

සඩිකත්ිය  පැමිණි ්කඩහි එයිනඩ ද ර ප හ්ා ස්ඩ උපදවනු කැහේ. ඒවා  
ආහාකජ කූපය යි ්ියනු කැහේ. ඕවාවය යි ්ියනු කබන  හාර ර පය 
ශරීරහයඩ හකඩ මසඩ  දිය  අයත්ඩ සියලු ම ර ප ්කාපවක ඇත්ඩහත්ඩ ය. 
 හාරව ර ප උපදවනඩහනඩ පි ත්ිනඩ ග්ත්ඩ ඕවාවය, ශරීරහයඩ ම ඇත්ි ඒවාවය 
යන හද වර්ග්ය එ්ත්ු ීමහමනි. පි ත්ිනඩ ග්නඩනා ඕවාවනඩ ශාරීරි් ඕවාහ  
උප්ාරය හනා කැබ ර ප උපදවනඩන  සමත්ඩ හනා හ . ශාරීරි් ඕවාවත්ඩ 
පි ත්ිනඩ ග්නඩනා ඕවාහ  උප්ාරය හනා කැබ ර ප ඉපදීමම  සමත්ඩ හනා 
හ . 

 
පි ත්ිනඩ ග්නඩනා  හාරය ර ප ඉපදීමම සඳහා ශාරීරි් ඕවාව  

උප්ාර හවනවා මිස, එයිනඩ ර ප ඉපදීමම්ඩ සිදු ්රනඩහනඩ නැත්ය යන 
 කායයම වාදය්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
අනු,ව ්ළ  හාරහයනඩ පමණ්ඩ හනා ව, ඇඟ ග්ැකඩවූ 

 හාරහයනඩ ද ර ප උපදවන බව ද, මව අනු,ව ්ළ  හාරහයනඩ ම ්ුස 
ත්ුළ ඉනඩනා දරැවාහග්ඩ ශරීරහයහිත්ඩ ර ප උපදවන බව ද ්ියා ත්ිහේ. 

 
7 ෙන පාලම 

කර්මාදිඡයන්ව හට ගන්වනා රූප් 
ර පයනඩ අත්ර ්ර්මාදි එ්ඩ පර ත්යය්ිනඩ ම හ  ග්නඩනා ර ප ද 

ඇත්ඩහත්ඩ ය. පර ත්යය හද්්ිනඩ හ  ග්නඩනා ර ප ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. පර ත්යය 
ත්ුන්ිනඩ හත්ර්ිනඩ හ  ග්නඩනා ර ප ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. ්ිසි ම පර ත්යය්ිනඩ 
හනා හ ග්නඩනා ර ප ද ඇත්ඩහත්ඩ ය.  

 
හෘදය ර පය - ඉනඩද්රිය ර ප අ  ය යන හම් ර ප නවය ්ර්මහයනඩ 

ම හ ග්නඩනා ර පහයෝ ය.  



 ප ුන හවත් 190 

 
විඤඩඤත්ඩත්ි ර ප හද් සිත්ිනඩ ම හ ග්නඩහනඩ ය. 
 
ශේදය, චිත්ඩත් - සෘත්ු හද්ිනඩ ම හ ග්නඩහනඩ ය. ්ථා ්රන ශේදය 

චිත්ඩත්ව ශේදය ය. සුළා හැමීම්  දිහයනඩ හ  ග්නඩනා ශේදය සෘත්ුව ශේදය 
ය.  

 
කහුත්ා - මුදුත්ා - ්ම්මඤඩඤත්ා යන වි්ාර ර ප ත්ුන සෘත්ු - 

චිත්ඩත් -  හාර යන හහඩත්ු ත්ුහනනඩ ම හ  ග්නඩහනඩ ය. කහුත්ාදි ර ප 
හ ග්නඩහනඩ හහාඳ චිත්ඩත් - සෘත්ු -  හාරවකිනි. සෘත්ුව නර්ඩ වූ ්කඩහි 
හ ග්නඩනා චිත්ඩත්ව ර පයනඩහි ද, සිත් නර්ඩ වූ ්කඩහි හ  ග්නඩනා චිත්ඩත්ව 
ර පවක ද හනා මනා  හාරහයනඩ හ ග්නඩනා ර ප ්කාපවක ද කහුත්ාදි 
ත්ුන හනා කැහේ. කහුත්ාදිහයනඩ යු්ඩත් ර ප ්කාප නැත්ි ්කඩහි ශරීරය 
බර ව ත්ද ව ්රියා ්ිරීම  හහාඳ නැත්ි ත්ත්ඩත්ඩවය්ිනඩ පවත්ී. 

 
අවිනිේහ,ෝග් ර ප අ  ය,  ්ාශ ධ්ාත්ුවය යන හම් ර ප නවය 

පර ත්යය සත්හරනඩ ම හ ග්නඩහනඩ ය. ඉත්ා ම ්ු ා හදය හැටිය  සක්න 
පරමානුහවහි ද ර ප ්කාප හබාහහෝ ග්ණන්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ ර ප ්කාප 
එ්ිහන්  හවනඩ ්රන  ්ාශය්ඩ ද ඒවා අත්ර ඇත්ඩහත්ඩ ය.  ්ාශ 
ධ්ාත්ුව ්ිසිම පර ත්යය්ිනඩ හනා හ  ග්නඩනා හදය්ඩ බව ්ිය යුත්ු වුව ද, 
්ර්මාදි පර ත්යයනඩ හග්නඩ හ හග්න එ්  බැඳී පවත්ඩනා වූ ර ප ්කාප 
සවුහනාවුනඩ හග්නඩ හවනඩ ්රමිනඩ ඒවා අත්ර පවත්ඩනා වූ  ්ාශයත්ඩ ඒ ඒ 
පර ත්යයනඩ හග්නඩ ම හ ග්නඩනා ර පය්ඩ හැටිය  ග්ණනඩ ග්ැනීහමනඩ  ්ාශ 
ධ්ාත්ුව ්ර්මාදි පර ත්යය සත්හරනඩ ම හ ග්නඩනා ර පය්ඩ හකස ්ියනු 
කැහේ. 

 
ක්ඩෂණ ර ප සත්ර ්ිසි ම පර ත්යය්ිනඩ හනා හ  ග්නඩහනඩ ය. ඒවා 

පර ත්යහයනඩ හනා හ ග්නඩනා ර ප සැටිය  ්ියනුහයඩ ඒවා ්ර්මාදි 
පර ත්යයනඩහග්නඩ හ  ග්නඩනා ර පයනඩ හග්ඩ ඉපී මය -දිරීමය - බිඳීමය යන 
ක්ඩෂණ මාත්ර ය්ඩ ම වන බැවිනි. උපකය - සනඩත්ත්ි ර ප හද් ්ර්මාදි 
පර ත්යහයනඩ හ  ග්නඩනා ර ප හකස අ ුවාවක ද්ඩවා ත්ිහේ. 
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අවිනිේහ,ෝග් ර ප අ ය,  ්ාශ ධ්ාත්ුව ය, හෘදය ර පය ය, ඉනඩද්රිය 
ර ප අ  ය යන හම් ර ප අ හළාස ්ර්මව ර පහයෝ ය.  

 
අවිනිේහ,ෝග් ර ප අ  ය,  ්ාශ ධ්ාත්ුව ය, ශේදය ය, විඤඩඤත්ඩත්ි 

ර ප හද් ය, කහුත්ාදි ර ප ත්ුන ය යන හම් පසහළාස චිත්ඩත්ව ර පහයෝ 
ය.  

 
අවිනිේහ,ෝග් ර ප අ  ය,  ්ාශ ධ්ාත්ුව ය, ශේදය ය, කහුත්ාදි 

ත්ුන ය යන හම් ර ප හත්හළස සෘත්ුව ර පහයෝ ය. 
 
අවිනිේහ,ෝග් ර ප අ  ය,  ්ාශ ධ්ාත්ුව ය, කහුත්ා දි ත්ුන ය යන 

ර ප හදාහළාස  හාරව ර පහයෝ ය. 
 

8 ෙන පාලම 

රූප් කලාප් 
ර පහයෝ ත්නි ත්නි ව උපනඩනාහු හනා හවත්ි. ත්වත්ඩ ර පවක  

සම්බනඩධ් හනා ීම ත්නි ව ඉපදිය හැ්ි පැවත්ිය හැ්ි ශ්ඩත්ිය්ඩ ර පවක  
ඇත්ඩහත්ඩ ද නැත්. ඒවා ඇත්ි වනඩහනඩ ද  පවත්ිනඩහනඩ ද සමූහ වශහයනි. ඒ 
එ්ඩ එ්ඩ සමූහය් අ ු ග්ණනිනඩ ර ප අ ්ඩ වත්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. එ්ඩ ව ඇත්ි 
වනඩනා වූ ඒ ර ප සමූහවක  ර ප්කාප යයි ්ියනු කැහේ. 

 
ර ප ්කාපය  පයයමනඩත් පරිේහේදය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ර ප ්කාපය  

අයත්ඩ හවනඩ හවනඩ වූ ර පවක  පයයමනඩත් පරිේහේදය්ඩ නැත්ඩහත්ඩ ය. එ්ඩ 
්කාපය් ර ප පවත්ඩහනඩ එ්ඩ ර පය්ඩ අනි්ඩ ර පවක ග්ැකී ත්ිහබනඩනා්ඩ 
හමනි. අනි්ඩ ර ප ද ඒ ර පහයහි ග්ැකී ත්ිහබනඩනා්ඩ හමනි. ත්වත්ඩ 
්ර මය්ිනඩ ්ියත් හහාත්ඩ එ්ඩ ර පය්ඩ අනි්ඩ ර ප ග්ිකහග්න සිටිනඩනා්ඩ 
හමනි. අනි්ඩ ර ප ඒ ර පය ග්ිකහග්න සිටිනඩනා්ඩ හමනි. හම් ්ාරණය 
පැහැදිකි ්ිරීම  උපමාව්ඩ ද නැත්. එහහත්ඩ යම්ත්ම  ්ාරණය හත්ඩරැම් 
ග්ැනීම  උප්ාර වන උපමාව්ඩ ැන්ඩවිය හැ්ි ය. ඒ හමහසඩ ය:- 

 
හාකඩ පිටි - ත්ිරිඟු පිටි - ්ුර්ඩ්නඩ පිටි - බාර්කි පිටි යන හම් සත්ර 

වර්ග්හයනඩ සඩවකඩපය බැග්ිනඩ හග්න හහාඳිනඩ මිශර  හ්ා  වත්ුහරනඩ අනා 
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ග්ුළිය්ඩ ්ළ ්කඩහි “සහකඩ පිටි ඇත්ඩහත්ඩ හ්ාහි ැන” යි විකාළ හහාත්ඩ ඉත්ිරි 
පිටි ත්ුනඩ පාග්ුහවහි ග්ිකී ඇත්ි බව ්ිය යුත්ු ය. “ත්ිරිඟු පිටි ඇත්ඩහත්ඩ 
හ්ාහිැන” යි විකාරත් හහාත්ඩ එයත්ඩ ඉත්ිරි පිටි ත්ුනඩ පාග්ුහවහි ග්ිකී ඇත්ි බව 
්ිය යුත්ු ය. “්ුර්ඩ්නඩ පිටි ඇත්ඩහත්ඩ හ්ාහිැන” යි විකාරත් හහාත්ඩ එයත්ඩ 
ඉත්ිරි පිටි ත්ුනඩ පාග්ුහවහි ග්ිකී ඇත්ි බව ්ිය යුත්ු ය. “බාර්කි පිටි ඇත්ඩහත්ඩ 
හ්ාහිැන” යි විකාරත් හහාත්ඩ එයත්ඩ ඉත්ිරි පිටි ත්ුනඩ පාග්ුහවහි ග්ිකී ඇත්ි බව 
්ිය යුත්ු ය. ැනනඩ ඒ සියකඩක ම එ්ත්ු හ්ා  බැලුව හහාත්ඩ ඒ පිටි සත්ර 
වර්ග්ය සවුහනාවුනඩ ග්ිකහග්න සිටින බව සබ  හත්ඩරැම් ග්ත් හැ්ි වනු 
ඇත්. පිටි ග්ුළිහයහි පිටි හමනඩ ර ප ්කාපය් ර පත්ඩ සවුහනාවුනඩ ග්ික 
හග්න සිටිනඩනා්ඩ හමනඩ මිශර  ීම ඇත්ි බව දත් යුත්ු ය. මිශර  වුව ද පිටි 
ග්ුළිහයහි ්ු ා පිටි ්ැබකි ඇත්ඩහත්ඩ හවනඩ හවනඩ වශහයනි. ර ප ්කාපය් 
ර පවක එහසඩ හවනඩ ව පැවැත්ඩම්ඩ නැත්ඩහත්ඩ ය. එහි ඇත්ඩහත්ඩ අත්ර්ඩ නැත්ි 
සම්පූර්ණ මිශර ණහය්ි. ර ප ්කාපය් පර මාණය හනා ්ිය හැ්ි ය. එය 
පරමාණුව  ද ව ා හබාහහෝ ්ු ා ඇස  හනා හපහනන හදය්ි. 

 
එ්  ඉපී මය, එ්  බිඳීමය, එ් නිිඃශර ය්ඩ ඇත්ි බව ය, එ්  

පැවැත්ඩමය යන හම්වා ර ප ්කාපහයඩ ක්ඩෂණහයෝ ය. ර ප ්කාප 
ස ී මත්ඩ ්ර මය්ඩ අනුව සිදු වනඩන්ි. එබැවිනඩ ර ප ්කාප එ් විසඩස්ඩ 
හ . ඒ එ්ඩ විසඩහසනඩ ්ර්මහයනඩ හ ග්නඩනා ්කාප නවහය්ි. 
චිත්ඩත්හයනඩ හ ග්නඩනා ්කාප සය්ි. සෘත්ුහවනඩ හ ග්නඩනා ්කාප 
සත්ර්ි.  හාරහයනඩ හ ග්නඩනා ්කාප හද්්ි.  

 
කර්මජ ක ාප නෙය 

1. ජීවිත් ර පය, අවිනිේහ,ෝග් ර ප අ ය, ක්ඩෂුිඃ පර සාදය යන ර ප 
දශය එ්ඩ ීමහමනඩ ස හදන ්කාපය චක්ෂුර් දශක ්කාප නම් හ .  

2. ජීවිත් ර පය, අවිනිේහ,ෝග් ර ප අ ය යන හම් නවය  හශරෝත්ර  
පර සාදය එ්ඩ ීමහමනඩ ස හදන ්කාපය වශරෝතර  දශක ්කාප නම් 
හ . 

3. ඒ නවය  ර්රාණ පර සාදය එ්ඩ ීමහමනඩ ස හදන ්කාපය ඝරාණ  
දශක ්කාප නම් හ . 

4. ඒ නවය  න්හඩවා පර සාදය එ්ඩ ීමහමනඩ ස හදන ්කාපය ජිහ්ො 
දශක නම් හ . 

5. ්ාය පර සාදය එ්ඩ ීමහමනඩ ස හදන ්කාපය කාය දශක නම් හ . 
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6. සඩත්රී ,ාව ර පය එ්ඩීමහමනඩ ස හදන ්කාපය ස්තරීභාෙ දශක නම් 
හ . 

7. පුරැෂ ,ාව ර පය එ්ඩ ීමහමනඩ ස හදන ්කාපය පුමභාෙ දශක 
නම් හ . 

8. හෘදය ර පය එ්ඩ ීමහමනඩ ස හදන ්කාපය ෙස්තු දශක නම් හ . 
9. අවිනිේහ,ෝග් ර ප අ   ජීවිත් ර පය එ්ඩ ීමහමනඩ ස හදන 

්කාපය ජීවිතනෙක නම් හ . 
 
හමහසඩ ්මමව ්කාප නවය්ඩ හ . 
 
ිත්තජ ක ාප සය 

1. අවිනිේහ,ෝග් ර ප අ  ශුදඩධ්ාෂඩ ් ්කාපය නම් හ . 
2. ඒ අ   ්ාය විඤඩඤත්ඩත්ිය ද එ්ඩ ීමහමනඩ ස හදන ්කාපය 

කායවිඤ්ඤත්ති නෙක නම් හ . 
3. ඒ අ   වී විඤඩඤත්ඩත්ිය හා ශේද ර පය එ්ඩ ීමහමනඩ ස හදන 

්කාපය ෙචීවිඤ්ඤත්තිදසක නම් හ . 
4. අවිනිේහ,ෝග් ර ප අ   කහුත්ාදි ත්ුන එ්ඩ ීමහමනඩ ස හදන 

්කාපය  හුතාවද්කාදසක නම් හ . 
5. අවිනිේහ,ෝග් ර ප අ   ්ායවිඤඩඤත්ඩත්ිය හා කහුත්ාදි ත්ුන එ්ඩ 

ීමහමනඩ ස හදන ්කාපය කායවිඤ්ඤත්ති  හුතාදි ද්ොදසක නම් 
හ . 

6. අවිනිේහ,ෝග් ර ප අ   වීවිඤඩඤත්ඩත්ිය හා ශේදයත්ඩ කහුත්ාදි 
ත්ුන්ඩ එ්ඩ ීමහමනඩ ස හදන ්කාපය ෙචීවිඤ්ඤත්ති සද්ද  හුතාදි 
වත්කසක නම් හ . හමහසඩ චිත්ඩත්් ්කාප සය්ි. 

 
සෘතුජ ක ාප සතක 

1. ශුදඩධ්ාෂඩ ් ්කාපය 
2. ශේදනව් ්කාපය 
3. කහුත්ාහදඩ්ාදශ් ්කාපය 
4. ශේදකහුත්ාදි දඩවාදශ් ්කාපය 

හමහසඩ සෘත්ුව ්කාප සත්හර්ි. 
 
ආහාක ක ාප වදක 
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1. ශුදඩධ්ාෂඩ ්ය 
2. කහුත්ාහදඩ්ාදශ්ය 

හමහසඩ  හාරව ්කාප හද්්ි. 
 
හම් එ්ඩවිසි ර ප ්කාපයනඩ අත්ුහරනඩ ශුදඩධ්ාෂඩ ්ය ශේද නව්ය 

යන සෘත්ුව ්කාප හද් සත්ඩත්ඩව ශරීරහයනඩ පි ත් ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඉත්ිරි 
්කාප එ්ුනඩවිසඩස සත්ඩත්ඩව ශරීරයනඩහි මිස, පි ත් හනා කැහබනඩහනඩ ය. 

 
පසඩ - ග්කඩ - ග්ිනඩදර - වත්ුර - සුළඟ - මකඩ - හ්ාළ - හග්ි - 

හපාත්ු - මුකඩ - අර ු  දි වශහයනඩ හකෝ්හයහි යම් යම් හදය්ඩ හ  නම්, 
ඒ සියකඩක ම ශුදඩධ්ාෂඩ ් ්කාපහයෝ ම ය. සත්ඩත්ඩව ශරීරවකත්ඩ වැි හරිය්ඩ 
ඇත්ඩහත්ඩ ශුදඩධ්ාෂඩ ් ්කාපයනඩ ම ය. පැහැහයනඩ ද ස හනිනඩ ද රසහයනඩ 
ද ත්ද බව හමාහළා්ඩ බව රළු බව සිනිඳු බව  දි ග්ුණවකිනඩ ද බහරනඩ ද 
එ්ිහන්  සම්පූර්ණහයනඩ හවනසඩ වන අහනඩ් පර ්ාර වසඩත්ෝනඩ එ් ම 
ශුදඩධ්ාෂඩ ් ්කාපහයනඩ ඇත්ි වනඩහනඩ, ශුදඩධ්ාෂඩ ් ්කාප ස ී  ඇත්ි 
මහා,ෝත්යනඩ හග්ඩ හවනසඩ ්හමනි. ශුදඩධ්ාෂඩ ් ්කාපවකිනඩ සමහහර් 
පෘිකවි ධ්ාත්ුව උත්ඩසනඩන ය. අනි්ඩ ධ්ාත්ු ත්ුන හීන ය. සමහහර් පෘිකවි 
 හපෝ ධ්ාත්ු හද් උත්ඩසනඩන ය අනි්ඩ ධ්ාත්ු හද් හීන ය. හමහසඩ ඒ ඒ 
ධ්ාත්ුවක හවනසඩ්ම්වකිනඩ වර්ග් දහසඩ ග්ණන් ශුදඩධ්ාෂඩ ් ්කාප 
ඇත්ඩහත්ඩ ය. එ් ම ශුදඩධ්ාෂඩ ් ්කාපහයනඩ නානාපර ්ාර වසඩත්ු ස ී  
ඇත්ඩහත්ඩ හම් ධ්ාත්ු නානාත්ඩවය නිසා ය.  ්ාශ ධ්ාත්ු ර ප ්කාපයනඩ 
එ්ිහන්ිනඩ හවනඩ ්රමිනඩ ඒවායිනඩ පි ත් සිටිනඩන්ඩ බැවිනඩ ්කාපවක  
අයත්ඩ හනා හ . ක්ඩෂණ ර ප සත්ර්ඩ ්කාපයනඩහග්ඩ ක්ඩෂණ මාත්ර ය්ඩ 
බැවිනඩ ඒවා  ඇත්ුළත්ඩ හනා හ . 

 
9 ෙන පාලම 

රූප් ප්ර වෘත්ි කි මය 
ර ප ඇත්ි වන සැටි ද්ඩවා ඇත්ඩහත්ඩ සත්ඩත්ඩව හයෝනි අනුව ය. 

අණඩ වය, වකාබුවය, සාහසඩදවය, ඕපපාත්ි්ය ්ියා සත්ඩත්ඩව හයෝනි 
සත්ර්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. සර්ප - ප්ඩෂි - මත්ඩසයාදි අණඩ  හ්ෝෂහයහි උපදනා 
සත්ඩත්ඩවහයෝ අණ ්ලජ නම් හවත්ි. මිනිසඩ - සිවුපා  දි වසඩත්ි හ්ෝෂහයහි 
(වැද මහසහි) උපදනා සත්ඩත්ඩවහයෝ ජ ාබුජ නම් හවත්ි. මළ්ුණු - පකඩ 
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වත්ුර - හ්ාළ - මකඩ  දිහයනඩ උපදනා සත්ඩත්ඩවහයෝ සරවස්දජ නම් හවත්ි. 
්ර්මානුර පව පහළ ීමම් වශහයනඩ උපදනා හදඩව-බර හඩමාදි සත්ඩත්ඩවහයෝ 
ඕපපාතික නම් හවත්ි.  

 
හම් ර ප සියකඩක ම ්ාම හකෝ්හයහි පර වෘත්ඩත්ි ්ාකහයහි 

කැහබනඩහනඩ ය. සාහසඩදවයනඩ  හා ඕපපාත්ි්යනඩ  ක්ඩඛු - හසෝත් - ර්ාන 
- න් හා - ්ාය - ,ාව - වත්ඩථු යන දශ් සත් පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය සමග් 
ම පහළ වනඩහනඩ ය. සවුනඩහග්නඩ ඇත්ැම්ු  සමහර වි  ක්ඩඛු - හසෝත් - 
ර්ාන - ,ාව දස්යනඩ හනා කැබී ද යනඩහනඩ ය.  

 
ඇත්ැම් සත්ඩත්ඩව හ්න්ුනඩ  ඇත්ැම් ඉනඩද්රියයනඩ හනා කැබී යාම 

වනාහි සවුනඩහග්ඩ පර ත්ිසනඩධිය හග්න දුනඩ ්මමයා හග්ඩ දුබක ්මිනඩ ද සිදු 
හ . යම් ්ිසි අ්ුශක ්මමය්ිනඩ ඉනඩද්රිය පහළ ීමම වැළැ්ඩීමම නිසා ද සිදු 
හ . 

 
ඒ දශ්යනඩ හග්නඩ ක්ඩෂුර් දශ්ය හනා කැබූහවෝ අනඩධ්හයෝ ය. 

හශරෝත්ර  දශ්ය හනා කැබූහවෝ බිහිහරෝ ය. ,ාව දශ්ය හනා කැබූහවෝ 
නපුාස්හයෝ ය. ර්ාන දශ්ය හනා කැබූහවෝ අපර සිදඩධ්යහ. 

 
ඇත්ැමුනඩ  හනා කැබී යන ක්ඩෂුර් - හශරෝත්ර  - ර්ාන - ,ාව දශ් 

සත්ර ම දුර්ග්ත්ි අහහඩත්ු්, සුග්ත්ි අහහඩත්ු් සාසඩහ දව සත්ඩත්ඩවයන  
සමහර වි  හනා කැබී යනඩහනඩ ය. 

 
ඇත්ැම් දුර්ග්ත්ි අහහඩත්ු් ඕපපාත්ි්යන  ක්ඩෂුශඩ-හශරෝත්ර -,ාව 

දශ්හයෝ හනා කැහබත්ි. ර්රාණ දශ්ය හනා කැහබන ඕපපාත්ි්යනඩ නැත්ි 
බව ්ියා ත්ිහේ.  දි්කඩපි් ඕපපාත්ි් මිනිසුනඩ  ,ාව දශ්ය හනා 
කැබීම හැර, සුග්ත්ිහයහි ඕපපාත්ි්යන  දශ් හානිය්ඩ නැත්. සාසඩහ දව 
සත්ඩත්ඩවහයෝ ඉපද ්ර මහයනඩ වැහ ත්ි. ඕපපාත්ි් සත්ඩත්ඩවහයෝ සම්පූර්ණ 
ශරීර ඇත්ි ව ම උපදිත්ි. ඉපී හමනඩ පසු සවුනඩහග්ඩ වැඩීම්ඩ නැත්. 

 
මාත්ෘග්ර්,හයහි ශයනය ්රන බැවිනඩ අණඩ ව-වකාබුව 

සත්ඩත්ඩවයන  ගර්භශායිකය යි ්ියනු කැහේ. 
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සාසඩහ දව ඕපපාත්ි් සත්ඩත්ඩවයනඩ  හමනඩ ග්ර්,ශායි් 
සත්ඩත්ඩවයන  හබාහහෝ ර ප ්කාප හනා කැහේ. සවුනඩ  
පර ත්ිසනඩධි්ඩෂණහයහි කැහබනඩහනඩ ්ාය ,ාව වසඩත්ු දශ් ත්ුන ය. එයිනඩ 
ද ,ාව දශ්ය සමහරැනඩ  හනා කැහේ. සවුන  ක්ඩෂුශඩහශරෝත්ර  ර්රාණ 
න්හඩවා දශ්හයෝ පර වෘත්ඩත්ි ්ාකහයහි පහළ හවත්ි. අකඩපායුෂඩ් සත්ඩත්ඩවහයෝ 
මවු ්ුස මඳ ්ක්ඩ හවහසත්ි. ී ර්ර්ායුෂඩ් සත්ඩත්ඩවහයෝ මවු ්ුස වැි ්ක්ඩ 
හවහසත්ි. මවු ්ුස මඳ ්ක්ඩ හවහසන සත්ඩත්ඩවයන  ක්ඩෂුරාදි දශ් 
සත්ර ඉ්ඩමනිනඩ ද, වැි්කඩ මවු ්ුස හවහසන සත්ඩත්ඩවයන  ්කඩ ග්ත් 
ීමහමනඩ ද පහළ හ . මනුෂයයන  ක්ඩෂුරාදි දශ් සත්ර පහළ වනඩහනඩ 
පර ත්ිසනඩධිහයනඩ පසු එහ්ාහළාසඩ වන සත්ිහයඩ අවසාන දිනහයහි ය. දින 
වශහයනඩ ්ියත් හහාත්ඩ පිළිසිඳීහමනඩ සත්ඩ සැත්ඩත් වන දිනහයඩ ය. හමය 
පිළිබඳ ව ත්වත්ඩ  කායයමවාද ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
හමහසඩ සත්ඩත්ඩවයන  පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්යාහග්ඩ උත්ඩපාද්ඩෂණහයහි 

ප නඩ ්ර්මව ්කාපහයෝ පහළ හවත්ි. හදවන සිහත්ඩ උත්ඩපාද්ඩෂණහයඩ 
ප නඩ චිත්ඩත්ව ර පහයෝ පහළ හවත්ි. හදවන සිත්ය යි ්ියනුහයඩ 
පර ත්ිසනඩධිය  අනත්ුරැ ව ඇත්ි වන ,වාගග් සිත් ය. එය පර ථම ,වාගග් 
සිත් ය. පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්යාහග්ඩ සඩිකත්ි ්ාකහයහි ප නඩ සෘත්ුව ්කාපහයෝ 
පහළ හවත්ි. ඕවාව ශරීරහයහි පැත්ිරීහම් ප නඩ  හාරව ්කාපහයෝ පහළ 
හවත්ි. ජීවිත් නව් ්කාප ද සත්ඩත්ඩව ශරීරවක ඇත්ඩහත්ඩ ය. එහහත්ඩ එහි 
ප නඩ ග්නඩනා අවසඩථාව්ඩ ද්ඩවා නැත්. 

 
ග්ර්,ශායි් සත්ඩත්ඩවයන  පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්යාහග්ඩ 

උත්ඩපාද්ඩෂණහයහි ්ාය-,ාව-වසඩත්ු දශ් ත්ුන පහළ වන බව ්ියන කී . 
ඒවා ්ර්මව ්කාපහයෝ ය. එ්ඩ එ්ඩ චිත්ඩත්ය් උත්ඩපාදාදි ්ඩෂණ ත්ුහනහි 
ම ්ර්මව ර ප පහළ වන බව ද ඉහත් ්ියා ඇත්. පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්යාහග්ඩ 
උත්ඩපාද්ඩෂණහයහි ්ාය-,ාව-වසඩත්ු දශ් ත්ුන පහළ ීමහමනඩ ම ඒවාහයඩ 
ඉපී ම නවත්ිනඩහනඩ හනා හ . පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්යාහග්ඩ සඩිකත්ි ්ඩෂණහයහි ද 
නැවත් අලුත්ඩ ්කාප ත්ුන්ඩ පහළ වනඩහනඩ ය.  පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්යාහග්ඩ 
,ගග්්ඩෂණහයහි ද අලුත්ඩ ්කාප ත්ුන්ඩ පහළ වනඩහනඩ ය. හමහසඩ ඉදිරිය  
ඇත්ි වන සිත්ඩවක උත්ඩපාදාදි ්ඩෂණ ත්ුන සමඟ ම ්ාය-,ාව-වසඩත්ු දශ් 
පහළ වනඩහනඩ ය. පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්යාහග්ත්ඩ සඩිකත්ි ්ඩෂණය වන ්කඩහි එහි 
උත්ඩපාද්ඩෂණහයහි පහළ වූ ්කාප ත්ුන  සඩිකත්ිහයහි ී  පහළ වූ ්කාප 
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ත්ුන ද එ්ත්ු ීමහමනඩ ්කාප නවය්ඩ හ . පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්යාහග්ඩ 
,ගග්්ඩෂණය වන ්කඩහි එහිී  පහළ වන ්කාප ත්ුන  උත්ඩපාද 
සඩිකත්ි්ඩෂණවකී  පහළ වූ ්කාප සය එ්ත්ු ීමහමනඩ ්කාප නවය්ඩ හ . 
හමහසඩ ඉදිරිය  චිත්ඩත්්ඩෂණය්ඩ පාසා පහළ වන ්කාපවක  පළමු පළමු 
්ඩෂණවකී  පහළ වූ ්කාප එ්ත්ු ීමහමනඩ ්කාප සගඛයාව වැි වන 
සැටි හත්ඩරැම් ග්ත් යුත්ු ය. 

 
පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය හා උපනඩ ්ර්මව ්කාප ත්ුන නිරැදඩධ් වනඩහනඩ 

පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්හයඩ උත්ඩපාද්ඩෂණහයඩ ප නඩ පනසඩ එ්ඩ වන ්ඩෂණහයඩ ය 
එය දහසය හවනි ,වාගග්යාහග්ඩ ,ගග්්ඩෂණය ය. දහසය වන 
,වාගග්යාහග්ඩ සඩිකත්ි්ඩෂණය වන වි  ්ර්මව ්කාප එ්සිය පනස්ඩ 
වනඩහනඩ ය. පනසඩ එ්ඩ වන ්ඩෂණය පැමිණි ්කඩහි එහි උපදින නිරැදඩධ් 
වන ්කාපත්ඩ සමග් ්ර්මව ්කාප එ්සිය පනසඩ ත්ුන්ඩ වනඩහනඩ ය. ඉදිරි 
චිත්ඩත්්ඩෂණවකී  උපදින ්කාප ත්ුන්ඩ හා නිරැදඩධ් වන ්කාප ත්ුන්ඩ ද 
ඇත්ි බැවිනඩ ්කාප ග්ණන පිළිබඳ හවනස්ඩ සිදු හනාහ . හම් ර ප ්කාප 
රාශිය  පර ථම ,වාගග්යාහග්ඩ උත්ඩපාද්ඩෂණහයහි ප නඩ චිත්ඩත්යනඩහග්ඩ 
උත්ඩපාද්ඩෂණය්ඩ පාසා චිත්ඩත්ව ්කාපය්ඩ ද එ්ත්ු වනඩහනඩ ය. ස ම 
්කාපය්ඩ ම ත්ම ත්මනඩ හග්ඩ සඩිකත්ි්ඩෂණවකී  සෘත්ුව ්කාප උපදවන 
බැවිනඩ ඒවා ද එ්ත්ු වනඩහනඩ ය. මවු ්ුස ඉනඩනා සත්ඩත්ඩවයා හග්ඩ ශරීරය  
මවු අනු,ව ්රන  හාරවක ඕවාව පැමිහණනඩහනඩ ය. එත්ැනඩ ප නඩ 
ඉහත් ්ී ර ප සමූහය   හාරව ර ප ද එ්ත්ු වනඩහනඩ ය. හමහසඩ ්ාම 
හකෝ්හයඩ සත්ඩත්ඩවයනඩහග්ඩ ශරීරයනඩහි ්ර්මාදි පර ත්යය සත්හරනඩ හ  
ග්නඩනා වූ ර ප ්කාප පරම්පරාහවෝ ජීවත්ඩ වන ත්ා්ඩ පවත්ඩනාහ. 
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රූප් නිඡරෝධය 
මරණාසනඩන ්ාකහයහි කයුත්ි චිත්ඩත්හයනඩ හමාබ සත්හළාසඩ වන 

චිත්ඩත්යාහග්ඩ සඩිකත්ි්ඩෂණහයඩ ප නඩ අලුත්ඩ ්ර්මව ර ප ඉපී ම නවත්ී. 
සහත්ාහළාසඩ වන චිත්ඩත්ය සමග් උපනඩ ්ර්මව ර පහයෝ කුත්ි චිත්ඩත්ය සමග් 
නිරැදඩධ් හවත්ි. ්කිනඩ උපනඩ ්ර්මව ර පහයෝ කයුත්ි චිත්ඩත්හයඩ නිහරෝධ්ය  
්කිනඩ ම නිරැදඩධ් හවත්ි. කයුත්ි චිත්ඩත්හයනඩ සත්හළාසඩ වන චිත්ඩත්යා හග්ඩ 
සඩිකත්ිහයඩ ප නඩ ්ර්මව ර ප හනා ඉපී ම, කයුත්ි චිත්ඩත්හයඩ අනුහසිනඩ සිදු 
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වනඩන්ඩ හනාහ . ්ර්මව ර ප ඉපී ම නැවත්ීහමනඩ පසු ඒ ශරීරහයඩ ඉ  
ඇත්ඩහත්ඩ අලුත්ඩ සිත්ඩ දහසය්  ඉපී ම  පමහණ්ි. එබැවිනඩ ්ර්මව ර ප 
ඉපී ම නැවත්ීම නිසා ම ඒ සිහත්ඩ ප නඩ දාහත්ඩ වන චිත්ඩත්ය කයුත්ි චිත්ඩත්ය 
වනඩහනඩ ය. ඉනඩ පසු ඒ ශරීරහයඩ සිත්ඩවක ඉපී ම   ධ්ාර වන වසඩත්ු ර ප 
නැත්ඩහත්ඩ ය. කයුත්ි චිත්ඩත්හයනඩ පසු ඒ ශරීරහයහි සිත්ඩ නූපදනා බැවිනඩ 
චිත්ඩත්ව ර ප පරම්පරාවව ද සිහඳනඩහනඩ ය. ජීවිත්ිනඩද්රිය විරහිත් ශරීරහයහි 
 හාරව ර ප ඉපී ම්ඩ නැත්ි බැවිනඩ  හාරව ර ප පරම්පරාව ද 
සිහඳනඩහනඩ ය. මරණහයනඩ පසු එහි සෘත්ුව ර ප පරම්පරාව පමණ්ඩ ී ර්ර් 
්ාකය්ඩ පවත්ඩහනඩ ය. මැහරනඩනා වූ සත්ඩත්ඩවයා  හමහසඩ ,වය්ඩ පාසා 
නැවත් නැවත් ර ප පරම්පරා ඇත්ි ීමම හා සිඳී යාමත්ඩ වනඩහනඩ ය. 

 
කූප ව ෝකවය් කූප පර ෙෘත්තිය 

ර ප හකෝ්හයහි වනාහි ර්රාණ - න්හඩවා - ්ාය ,ාව ්කාපයනඩ 
හා  හාරව ්කාපහයෝ ද හනා කැහබත්ඩ. එබැවිනඩ ර පී බර හඩමයන  
පර ත්ිසනඩධි ්ාකහයහි ක්ඩෂුශඩ-හශරෝත්ර  වසඩත්ු දශ් ත්ුන හා ජීවිත් නව්ය ද 
යන ්ර්මව ්කාප සත්ර පහළ හ . පර වෘත්ඩත්ි ්ාකහයහි චිත්ඩත්ව සෘත්ුව 
්කාපහයෝ ද කැහබත්ඩ. 

 
අසාඥ සත්ඩත්ඩවයන  වනාහි ක්ඩෂුශඩ - හශරෝත්ර  - ර්රාණ - න්හඩවා - 

්ාය - ,ාව - වසඩත්ු දශ්යනඩ හා ශේද ර පය ද සියලු චිත්ඩත්ව ර ප ද 
හනා කැහේ. සවුන  පර ත්ිසනඩධිහයහි කැහබනඩහනඩ ජීවිත් නව් ්කාප 
පමහණ්ි. පර වෘත්ඩත්ි ්ාකහයහි ශේදය හැර ඉත්ිරි සෘත්ුව ර ප කැහේ. 

 
හමහසඩ ්ාම - ර ප - අසාඥ සගඛයාත් ,වත්රහයහි පර ත්ිසනඩධි 

පර වෘත්ඩත්ි වශහයනඩ ර ප පර වෘත්ඩත්ිය දත් යුත්ඩහත්ඩ ය. 
 
්ාම ,වහයහි ර ප විසි අ  ම කැේ. ර්රාණ-න්හඩවා ්ාය පර සාදයනඩ 

හා ,ාව ර ප හද්ය යන ර ප පස ර ප ,වහයහි හනා කැහේ. ඉත්ිරි ර ප 
හත්විසඩස එහි කැහේ. අසාඥ ,වහයහි ජීවිත් නව්ය - කහුත්ාදි ත්ුන - 
උපකය - සනඩත්ත්ි - වරත්ා - අනිේකත්ා -  ්ාශ ධ්ාත්ුව යන සත්හළාස 
කැහේ. පර සාද ර ප පස, ,ාව ර ප හද් විඥපඩත්ි ර ප හද්, හෘදය ර පය, 
ශේද ර පය යන හම් ර ප එහ්ාහළාස අසාඥ ,වහයහි හනා කැහේ. 
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ශේදය - විඥපඩත්ි ර ප හද් - කහුත්ා ත්ුන - වරත්ා ර පය - 
අනිේකත්ා ර පය යන හම් ර ප අ  පර ත්ිසනඩධි අවසඩථාහ  හනා කැහේ. 
පර වෘත්ඩත්ි ්ාකහයහි හම් ර ප සියකඩක ම කැහේ. 

 
හම් ර ප පර වෘත්ඩත්ි ්ර මය ය. 
 

11 ෙන පාලම 

නිර්වාණය 
සැම ්කඩහි ඇත්ඩත්ා වූ, දිරීම්ඩ නැත්ඩත්ා වූ, බිඳීම්ඩ නැත්ඩත්ා වූ, 

හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග් ඥානහයනඩ ම පර ත්ය්ඩෂ වශහයනඩ ැන්ිය යුත්ු වූ 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර වූ පරම සුඛ සඩව,ාවය නිෙමාණ  නම් හ . 

 
සැපය වනාහි හ දයිත් සුඛය - විමු්ඩත්ි සුඛය ්ියා හදපරිදි හ . 

ක්ඩෂුරාදි ඉනඩද්රියයනඩ ්රණහ්ා  හග්න විඳිනඩනා වූ සැපය හ දයිත් සුඛ 
නම් හ . හහාඳ හදඩවකඩ හහාඳ පුදඩග්කයනඩ ැන්ීහමනඩ ද, හහාඳ ශේද 
ඇසීහමනඩ ද, හහාඳ ග්නඩධ්  ර්රාණය ්ිරීහමනඩ ද, හහාඳ රසයනඩ 
වැළඳීහමනඩ ද, ඇඟ  හහාඳ හදඩවකඩ ඇහඟඩ සැපීහමනඩ ද, යාන වාහන 
හග්වකඩ වත්ු ්ුඹුරැ වසඩත්රා,රණ මිළ මුදකඩ  දි ්ාම වසඩත්ෝනඩ කැබීහමනඩ 
ද, ත්නත්ුරැ ග්රැ බුහුමනඩ කැබීහමනඩ ද, ත්වත්ඩ ්ැමත්ි වන හදඩවකඩ 
කැබීහමනඩ ද සිත්  - ්ය  ඇත්ි වන සැප සියකඩක ම වේදයිත සුඛතවයෝ 
ය.  

 
පැමිණ ඇත්ඩත්ා වූ ද, මත්ු පැමිහණනඩන  ඇත්ඩත්ා වූ ද, දු්ඩ 

්රදරවකිනඩ විපත්ඩවකිනඩ මිී ම විමු්ඩත්ි සුඛය ය. නිවනඩ සුඛය හ දයිත් 
සුඛය්ඩ හනා හ . එය විමු්ඩත්ි සුඛහය්ි. පැමිණියා වූ ඇත්ැම් දු්ඩවකිනඩ 
මිී ම සඳහා මනුෂයයනඩ හබාහහෝ හවහහහසනඩහනඩ, හබාහහෝ ධ්නය වියදම් 
්රනඩහනඩ, මුදකඩ නැත්ි ්කඩහි ඉ -් ම් පවා වි්ුණා වියදම් ්රනඩහනඩ, 
වාසය ්රන හග්ය පවා උ්සඩ හ්ා  මුදකඩ හග්න වියදම් ්රනඩහනඩ ඒ 
දු්ිනඩ මිී ම වූ විමු්ඩත්ි සුඛය ඉත්ා හහාඳ හදය්ඩ - වටිනා හදය්ඩ නිසා 
ය. විමු්ඩත්ි සුඛය පක්ඩ නැත්ි හනා වටිනා හදය්ඩ නම්, මනුෂයහයෝ එය 
සඳහා වියදම් හනා ්රනඩනා හ. බකවත්ඩ දු්්ිනඩ හපහළනඩනහු  
හ්ාහත්්ඩ ධ්නය ඇත්ත්ඩ - න  මිත්ුරනඩ ඇත්ත්ඩ සුවය්ඩ හනාකැබිය හැ්ි 
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ය. ධ්නාදිහයනඩ කබන හ දයිත් සුඛයනඩ විඳිය හැ්ිීමම ත්ඩ විමු්ඩත්ි සුඛය 
ත්ිබිය යුත්ුම ය. එබැවිනඩ විමු්ඩත්ි සුඛය හකෝ්හයඩ උසසඩ සුඛය බව ්ිය 
යුත්ුය. 

 
සසර සැරිසරනඩනා වූ හම් සත්ඩත්ඩවයන  නැවත් නැවත් ඉපී හම් 

දු් ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. උපනඩ පසු දිරීහම් දු් ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. මැරීහම් දු් ද 
ඇත්ඩහත්ඩ ය.  හාර පානාදිය සැපයීහම් දු් ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. සත්ුරනඩහග්නඩ 
 ර්ඩෂා ීමහම් දු් ද ඇත්ඩහත්ඩය. වරිනඩ වර හනාහය්ඩ හරෝග් හ  ග්ැනීහම් 
දු් ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. හසාර සත්ුරැ  ී නඩ හග්නඩ විටිනඩ වි  වන හබාහහෝ දු්ඩ 
ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. සඩව,ාව ධ්ර්මහයනඩ ම වන දු්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය.  ප ්ම් 
හ්ා  ත්ිරිසනඩ බව  හපරඩත් බව  පැමිහණනඩන  ීමහම් දු්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. 
සඤඩජීව ්ාකසූත්රාදි නර්යනඩ  පැමිහණනඩන  ීමහම් දු්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. 
නිවන  හනා පැමිණිය හහාත්ඩ එ්ඩ එ්ඩ පුදඩග්කය්ු  අනාග්ත්හයහි 
කබනඩන  ඇත්ඩත්ා වූ දුිඃඛසඩ්නඩධ්ය ඉත්ා මහත්ඩ ය. පර මාණ ්ළ හනා හහන 
ත්රම  වාත්ි වරා මරණාදි දු්ඩ එය  ඇත්ුළත්ඩ ය. නිවන  පැමි)හමනඩ ඒ 
සියකඩහකනඩ ම මිහදනඩහනඩ ය. නිවන ඒ සියකඩහකනඩ ම මිී ම වූ මහා විමු්ඩත්ි 
සුඛය ය. 

 
නිවන  පැමිහණන පුදඩග්කයා  නිීම යන දුිඃඛසඩ්නඩධ්ය අනුව 

්ියත් හහාත්ඩ නිවන ඉත්ා මහත්ඩ බව ්ිය යුත්ුය. එහහත්ඩ එය පරම සූ්ඩෂඩම 
හදය්ි. එබැවිනඩ එය සමය්ඩ පර ත්ිපත්ඩත්ිහයනඩ හවනඩ ව ්ාමයනඩහි ඇකී 
ග්ැකී හවහසන වනයා විසිනඩ හනා ැන්ිය හැ්ිය. එය ැන්ිය හැ්ි වනඩහනඩ 
සමය්ඩ පර ත්ිපත්ඩත්ිහයහි පිහි ා, ,ාවනාහවහි හයී , සිත් පිරිසිදු හ්ා  
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ඥානය කබා ග්ත්ඩ අය  ය. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ඥානය  මිස 
හක්්ි් ඥානය  එය පර ත්ය්ඩෂ වශහයනඩ හපහනනඩහනඩ හනා හ . 
සාමානය වනයා  ්ළ හැ්ඩහ්ඩ නිවනඩ දු ු  යයමයනඩහග්ඩ ්ීම් අනුව 
නිවනය ්ියා හහාඳ හදය්ඩ ඇත්ි බව අනුමානහයනඩ සිත්ා ග්ැනීම 
පමහණ්ි. 

 
නිවන ළඟම ඇත්ිය්ි. එය වැසී ත්ිහබනඩහනඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්හයනි. 

නැවත් නැවත් පඤඩකසඩ්නඩධ්යනඩ කැබීම නැවත්ුන හහාත්ඩ නිවන කැබුහණඩ 
හ . නැවත් නැවත් ඉපී ම් වශහයනඩ නැවත් නැවත් පඤඩකසඩ්නඩධ්යනඩ 
කැහබනඩහනඩ අවිදයාවත්ඩ ත්ෘෂඩණාවත්ඩ නිසා ය. 
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්ක  වැසි හනා කබන  හාර පාන දුර්ක,, හරෝග් බහුක, මැසි 

මදුරැවනඩ බහුක, සර්පයනඩ බහුක, මනා පාකනය්ඩ නැත්ි බැවිනඩ හසාර 
සත්ුරනඩ බහුක හපහදස් මහ ස න්ඩ ්රමිනඩ ඉත්ා අමාරැහවනඩ ජීවත්ඩ 
වූව්ු  හහාඳ හදඩශග්ුණය ඇත්ි, හහාඳ වාසසඩථාන ඇත්ි,  හාර පාන 
ඇඳුම් පැළඳුම් යාන වාහන සුක,, හක දු්ඩ අ ු, හසාර සත්ුරැ බිය නැත්ි, 
යහපත්ඩ හපහදස්  පැමිණ වාසය ්රනඩන  කැබුණ හහාත්ඩ, සහු  පළමු 
විසූ හපහදස හහාඳය ්ියා ත්ුබූ සම්හමෝහයත්ඩ ඒ හපහදස ග්ැන පැවත්ි 
 කයත්ඩ දුරැ වනඩහනඩ ය. ්ඩහකඩශපර හාණය යි ්ියනුහයඩ ඒ දුරැ ීමම  ය. 
නැවත් නැවත් උත්ඩපත්ඩත්ිය  හහඩත්ු වන අවිදයාවත්ඩ ත්ණඩහාවත්ඩ දුරැ 
ීමහමනඩ පසු ඒ පුදඩග්කයා නැවත් නූපදිනඩහනඩ ය. නිවන වසා හග්න සිටින 
පඤඩකසඩ්නඩධ්ය ඉනඩ පසු සහු  නැත්ි බැවිනඩ සහු නිවනඩ සුවය  හිමිහය්ඩ 
හ . 

 
නිර්ොණ වය් පරවභ්ද 

හ  ග්ැනීම්ඩ ඇත්ි, බිඳීම්ඩ ඇත්ි, පවත්ඩනා සඩථාන ඇත්ි, හැ හුරැ 
්ම් ඇත්ි සාසඩ්ාරයනඩ; එ්ිහන් හවනඩ වශහයනඩ ඇත්ි බැවිනඩ ඒවාහයඩ 
හබාහහෝ පරහ,ඩද ඇත්ඩහත්ඩ ය. හ  ග්ැනීම්ඩ නැත්ි, බිඳීම්ඩ නැත්ි, පවත්ඩනා 
ත්ැන්ඩ නැත්ි, හැ හුරැ ්ම්ඩ නැත්ි, හම් නිවනය ්ියා ැන්ඩීමම  - සිත්ා 
ග්ැනීම  ්ිසිම ක්ුණ්ඩ නැත්ි නිවහනහි, එබඳු පරහ,ඩද හනා ත්ිබිය හැ්ි 
ය. අත්ීත්හයහි විසූ බුදු - පහසඩ බුදු - රහත්ුනඩ විසිනඩ කැබූ නිවනත්ඩ, 
අනාග්ත්හයහි හකාව පහළ වන  බුදු පහසඩබුදුවරයනඩ විසිනඩ 
බුදඩධ්ශරාව්යනඩ විසිනඩ පැමිහණනු කබන නිවනත්ඩ ශානඩත් ක්ඩෂණහයනඩ - 
නිීමම් සඩව,ාවහයනඩ එ් ම ධ්ර්මහය්ි. හමය ්ියා ැන්ඩවිය හැ්ි - සිත්ා 
ග්ත් හැ්ි යයි ්ිසි ක්ුණ්ඩ නැත්ඩත්ා වූ ඒ නිර්වාණ ධ්ාත්ුව, ැන්ඩවිය 
හැ්ඩහ්ඩ සිත්ා ග්ත් හැ්ඩහ්ඩ නිීම යනඩනා වූ සඩ්නඩධ්යනඩ අනුව ය. නිීම 
යනඩනා වූ සඩ්නඩධ් ඒ නිවන හද්්ඩ හ්ා  ැන්ඩීමම  ්රැණු වන බැවිනඩ 
ඒ ්ාරණය අනුව, වසෝපාදිවශ්ෂ නිර්ොණ  ධාතුෙය - අනුපදිවශ්ෂ 
නිර්ොණ  ධාතුෙය ්ියා නිර්වාණය හදයා්ාර වන බව හදඩශනය හ්ා  
ත්ිහේ.  

 
උපදි යනු ත්ෘෂඩණා දෘෂඩමතනඩ විසිනඩ මම ය මාහග්ඩ යයි අකඩකා ග්නඩනා 

සඩ්නඩධ්යනඩ  නහම්ි. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග් ඥානහයනඩ නිවන පර ත්ය්ඩෂ 
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වශහයනඩ ැන්ීහමනඩ හ්හකසඩ හා අනාග්ත් සඩ්නඩධ් නිීම ග්ියා වූ, වර්ත්මාන 
පඤඩකසඩ්නඩධ්ය පමණ්ඩ ඉත්ිරි ව ඇත්ි ත්ැනැත්ඩත්ාහග්ඩ නිවන, උපදි නම් 
වූ සඩ්නඩධ් හශඩෂ ව ඇත්ි බැවිනඩ වසෝපදිවශ්ෂ නිර්ොණ  ධාතු නම් හ .  

 
ස්ක ්ඩහකඩශයනඩ පර හාණය හ්ා  වර්ත්මාන පඤඩකසඩ්නඩධ්ය 

පමණ්ඩ ඇත්ි ව සිටි පුදඩග්කයා විසිනඩ පිරිනිීමහමනඩ පසු කබන නිවමාණ 
ධ්ාත්ුව සහු  උපදි සගඛයාත් සඩ්නඩධ් හශඩෂ ව නැත්ි බැවිනඩ අනුපදිවශ්ෂ 
නිෙමාණ  ධාතු නම් හ . 

 
සුඤ්ඤතය - අනිමිත්තය - අප්පණිහිතය ්ියා  ්ාර හ,ඩදහයනඩ 

නිවමාණය ත්රිවිධ් හ . 
 
රාග්ාදි හ්හකසුනඩ ඇත්ි ්කඩහි හනාහය්ඩ ප ්ම් ්රනඩන  සිදු 

ීමහම් පළිහබෝධ්ය ද, ප ්ම් හ්ා  අපාග්ත් වනඩන  ීමහම් පළිහබෝධ්ය ද, 
නුවණැත්ියනඩ  ප ්ම් වකිනඩ වැළ්ී  ර්ඩෂා ීමහම් පළිහබෝධ්ය ද. 
හ්හකසඩ මැ  පැවැත්ඩීමම , හ්හකසඩ පර හාණය ්ිරීම  හබාහහෝ දු්ඩ 
ග්නඩන  ීමහම් පළිහබෝධ්ය ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. හ්හකසඩ නිහරෝධ්හයනඩ ඒ 
පකිහබෝධ් සියකඩක ම නැත්ි වනඩහනඩ ය. හ්හකසුනඩහග්ඩ හා සඩ්නඩධ්යනඩ 
හග්ඩ නිහරෝධ්ය වූ නිවන ඒ සියලු පළිහබෝධ්යනඩ දුරැ ්රන - පළිහබෝධ්යනඩ 
නැත්ි ත්ැන වන බැවිනඩ සුඤ්ඤත නම් හ . සුඤඩඤත් යනඩහනහි හත්ඩරැම 
හ්හකසඩ නිසා වන පළිහබෝධ්යනඩ නැත්ි ත්ැන ය යනු යි. 

 
ඉපී ම්ඩ ඇත්ඩත්ා වූ, පරම්පරා වශහයනඩ පැවැත්ඩම ඇත්ඩත්ා වූ, බිඳීම 

ඇත්ඩත්ා වූ, සාසඩ්ාරයනඩ හ්හරහි හම් එ්්ි, හම් අනි්්ි, හමය හහාඳ 
ය, හමය නර්ය යනාී නඩ එ්ිහන් හවනඩ ්ර ග්ැනීම  උප්ාර වන 
 ්ාර විහශඩෂය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. එය  “නිමිත්ඩත්ය” යි ්ියනු කැහේ. නිමිත්ි 
ඇත්ඩත්ා වූ ඒ සාසඩ්ාරහයෝ රාග්ාදි හ්හකසුනඩ  ද, වරා මරණාදි 
අහනඩ්පර ්ාර දුිඃඛයනඩ  ද වසඩත්ු හවත්ි. දු්ය ්ියා යම්ඩ ඇත්ි නම් ඒ 
සියකඩක ම ඇත්ඩහත්ඩ නිමිත්ි සහිත් ධ්මමයනඩහි ය.  

 
හම් හකා ත්ුරා බුදුවරයනඩහග්ඩ නිවනය, හම් පහසඩබුදුවරයනඩහග්ඩ 

නිවනය, හම් බුදඩධ්ශරාව්යනඩහග්ඩ නිවනය, හම් මිනිසුනඩහග්ඩ නිවනය, හම් 
හදවියනඩහග්ඩ නිවනය, හම් බර හඩමයනඩහග්ඩ නිවනය, හම් අසවකඩ ්කඩපහයඩ 
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බුදුවරැනඩහග්ඩ නිවනය යනාී නඩ එ්ිහන් හවනඩ ්ිරීම  ්රැණු වන 
නිමිත්ඩත්්ඩ නිවහනහි නැත්ඩහත්ඩ ය. එය හැම ්කඩහි ම එ්ඩ ධ්මමය්ඩ වශහයනඩ 
ම පවත්ඩහනඩ ය. හ්හකසුනඩ  සඩථාන වන නිමිත්ි නැත්ි බැවිනඩ නිවමාණ 
ධ්ාත්ුව අනිමිත්ත නම් හ . 

 
“පණිහිත්” යනු  ශාව  නහම්ි. නැත්ි ීමම සාසඩ්ාරයනඩහග්ඩ 

සඩව,ාවය ය. හ්ාහත්්ඩ කබා ග්ත්ඩත්්ඩ කබන කබන සාසඩ්ාර නැත්ි ීම 
යන බැවිනඩ සත්ඩත්ඩවයා හ  නැවත් නැවත් කබා ග්ැනීහම්  ශාව ඇත්ි 
වනඩහනඩ ය. සාසඩ්ාරහයෝ නැවත් නැවත් කැබීහම්  ශාව ඇත්ි ්රනඩහනෝ 
ය. ඒ  ශාව ස්ක දුිඃඛයනඩ  ම මුක ය.  ශා දුිඃඛය ඇත්ි ්රන 
සාසඩ්ාරයනඩහග්ඩ නිහරෝධ් සඩව,ාවය වන නිවමාණ ධ්ාත්ුව දිරීම්ඩ බිඳීම්ඩ 
නැත්ිව, සැම ්කඩහි ම පවත්ඩනා ධ්මමය්ඩ වන බැවිනඩ නැවත් නැවත් 
කැබීහම්  ශාව ඇත්ි ්රනඩන්ඩ හනා හ . ඒ  ශාව නිවහනහි නැත්. 
එබැවිනඩ නිවමාණ ධ්ාත්ුව අප්පණිහිත නම් හ .  

 
සුඤඩඤත් - අනිමිත්ඩත් - අපඩපණිහිත් යන හම්වා ඒ ඒ ග්ුණ නිමිත්ඩත් 

හ්ා  නිවන  ්ියන නාමහයෝ ය. නිවන  ්ියන ත්වත්ඩ හබාහහෝ නම් 
ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ නාමයනඩ අත්ුහරනඩ අත්ිපර සිදඩධ් නාමය නිේබාන (නිවමාණ) 
යනඩන ය. එහි හත්ඩරැම ත්ණඩහාහවනඩ බැහැර වූ ධ්මමය යනු යි. නිවන 
ත්ණඩහාව  අසුවනඩහනඩ නැත්. නිවහනහි ද ත්ණඩහාව නැත්. හම් නිෙමාණ  
විභාගය ය.  

 
හමහත්්ිනඩ චිත්ඩත්ය - මකත්සි්ය - ර පය - නිවමාණය යන 

පරමාර්ථ ධ්මම සත්ර ම එ්ඩත්රා පර මාණය්ිනඩ විසඩත්ර ්රන කදඩහදඩ ය. 
 
හමහත්්ිනඩ ර පය හා නිවමාණය විසඩත්ර ්ළ 
 

ෂෂ්ඨ පිච්චවේදය නිමිවය් ය. 
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සප්තතම ප්රිච්ඡේදය 
1 ෙන පාලම 

සිත්ඩ එ්ුනඩ අනූව ය, මකත්සි් හදපනස ය, ර ප අ  විසඩස ය, 
නිවන ය යන හම් පරමාර්ථ ධ්මම එ් සිය සැත්ඩත් ව ඒ ඒ  ්ාර සමූහ  
වශහයනඩ ද්ඩවන බැවිනඩ හම් සපඩත්ම පරිේහේදය සමුච්චචය සඞ්ගර හ නම් 
හ .  

 
සමුච්චචය සඞ්ගර හය: අ්ුශක සගග්ර හය - මිශර ් සගග්ර හය - 

හබෝධිපා්ඩෂි් සගග්ර හය - සවම සගග්ර හය ්ියා හ්ා සඩ සත්ර්ිනඩ යු්ඩත් 
ය. 

 

අකුශල සංගර හය 
 ශර වය - ඕර්ය - හයෝග්ය - ග්ර නඩථය - උපාදානය - නීවරණය - 

අනුශය - සාහයෝවනය - ්ඩහකඩශය ්ියා අ්ුශක සගග්ර හය හ්ා සඩ 
නවය්ිනඩ යු්ඩත් වනඩහනඩ ය. 

 

ආශ්රව 
්ාමාශර වය - ,වාශර වය - දෘෂඩ යාශර වය - අවිදයාශර වය යි  ශර ව 

සත්හර්ි. 
 
ර ප - ශේද - ග්නඩධ් - රස - සඩපර ෂඩ වය යන පඤඩක ්ාමයනඩ ග්ැන 

ඇත්ි  ශාව වූ ඖදාරි් හකෝ,ය කාමාශර ෙ නම් හ . 
 
ර පාවකර - අර පාවකර ්ුශකයනඩ ග්ැන හා ඒවාහයඩ විපා් 

වශහයනඩ කැහබන ර පාර ප ,වයනඩ ග්ැන ද පවත්ඩනා  ශාව භොශර ෙ 
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නම් හ . ්ාමාශර ව ,වාශර ව යන හද්ිනඩ ම ග්ැහනනඩහනඩ හකෝ, 
මකත්සි්ය ය.  

 
දෘෂඩටි සියකඩක ම දෘෂ්ටයාශර ෙ නම් හ . 
 
ධ්මමයනඩ හග්ඩ සැබ  ත්ත්ඩත්ඩවය වසන හමෝහ මකත්සි්ය අවිදයාශර ෙ 

නම් හ . 
 
ධ්මම වශහයඩන ග්නඩනා ්කඩහි  ශර වය යි ්ියනුහයඩ හකෝ, - දිට්ි 

- හමෝහ යන මකත්සි් ත්ුන  ය. 
 
ද්ර වයහයනඩ යු්ඩත් හ්ා  සැළ් කා ්ක්ඩ පකඩ ්ළ වකය  ආසෙය 

යි ්ියනු කැහේ. පානය ්ළවුනඩ මත්ඩ ්රවන සඩව,ාවය ද ඒ වකහයහි 
ඇත්ඩහත්ඩ ය. හබාහහෝ ්කඩ පකඩ වූ නිසාත්ඩ මත්ඩ ්රවන නිසාත්ඩ  සවය  
සමාන බැවිනඩ ඉහත් ්ී හකෝ,ාදි ධ්මමයනඩ  “ සව” යන නම ්ියනු 
කැහේ. ඒ හකෝ,ාදි ධ්මම ත්ුන සාසාරහයහි ී ර්ර් ්ාකය්ඩ මුළුකඩහකහි 
සත්ඩත්ඩව සනඩත්ානහයහි පකඩ ීම ඇත්ි බැවිනඩ ද, සත්ඩත්ඩවයනඩ මත්ඩ ්රවන 
බැවිනඩ ද  සවය  සමාන ය.  

 
ත්ව ද වැග්ිහරන හදය ය, ග්කා යන හදයය යන අර්ථහයනඩ ද ඒ 

ධ්ර්මයනඩ  “ ශර ව” යන නම ්ියනු කැහේ. වණය්ිනඩ සැරව 
වැග්ිහරනඩනා්ඩ හමනඩ ක්ඩෂුරාදි දඩවාරයනඩහග්නඩ ඒ හකෝ,ාදි ධ්ර්ම වැග්ිහර්. 
හග්ෝත්ර ,ෝ චිත්ඩත්ය හත්්ඩ ඇත්ි හක්්ි් ධ්ර්මයනඩ ය  හ්ා  ද, ,වාග්ර ය 
ද්ඩවා හකෝ්ය ය  හ්ා  ද ඒ ධ්මම ග්කා යනඩහනඩ ය. 

 

ඕඝහාය ෝග 
කාවමෝඝය - භවෙෝඝය - දිට්වඨෝඝය - අවිේවේඝය යි ඕර් 

සත්හර්ි.  
 
කාම වයෝගය-භෙ වයෝගය-දිට්ි වයෝගය-අවිේජා වයෝගය යි 

වයෝග සත්හර්ි. 
 



 ප ුන හවත් 206 

්ාහමෝර් -  ්ාමහයෝග්ාදිය  ශර වයනඩ අනුව හත්ඩරැම් ග්ත් හැ්ි 
වනු ඇත්. හ්ත්ඩ - වත්ු - ග්ම් ය  හ්ා  ග්කා යනඩනා වූ මහා 
වකසඩ්නඩධ්ය ‘ඕඝ’ නම් හ . හසුවුනු සත්ඩත්ඩවයා ග්ිකඩවා ැනමීම, සහු  
හකහහසිහයනඩ ග්ැකීම යනඩන  හනා ී ම ඕර්හයඩ සඩව,ාවය ය. හකෝ,ාදි 
ධ්ර්ම ත්ුන ද ග්කා යන වකසඩ්නඩධ්ය හමනඩ සත්ඩත්ඩවයනඩ සාසාරහයහි 
ග්ිකඩවන බැවිනඩ ද, ඒ ධ්ර්ම සත්ඩත්ඩව සනඩත්ානහයහි ඇත්ි ත්ා්ඩ සහු  ග්ැකීම 
යනඩන  හනා හදන බැවිනඩ ද, වකසඩ්නඩධ්ය්ඩ වැනි නිසා “ඕර්ය” යි 
්ියනු කැහේ. සසර සයුහරහි ග්ිකඩවන සත්ඩත්ඩවයන  සසර සයුහරනඩ 
හග්ා හවනඩන  හනා හදන ධ්ර්ම ඕර්හයෝ ය. ඒ ධ්ර්මහයෝ ම සත්ඩත්ඩවයනඩ 
සාසාර ක්රහයහි නැවත් නැවත් හයාදවන බැවිනඩ වයෝග නම් හවත්ි. එ් 
ම ධ්ර්මය  මත්ඩ ්රීමම්  දි අර්ථවකිනඩ “ සවය” යි ද, සත්ඩත්ඩවයනඩ සසර 
සයුහරහි ග්ිකඩවන බැවිනඩ “ඕර්ය” යි ද, සාසාර ක්රහයහි හයාදවන බැවිනඩ 
“හයෝග්ය” යි ද ්ියනු කැහේ. 

 

ගරන්ථ 
අභිේඣාකායගන්ථ - ෙයාපාද කායගන්ථ - සී ේබත පකාමාස 

කායගන්ථ - ඉදර සච්චචාභිනිවේස කායගන්ථ කියා ගර න්ථ සතවකකි. 
 
‘අ,ිජ්ඣා’ ්ායග්නඩථ යනු හකෝ,ය ය. ්ාමරාග් ර පරාග්-

අර පරාග් වශහයනඩ පවත්ඩනා ස්ක හකෝ,ය ම එය  ඇත්ුළත්ඩ හ . 
‘වයාපාද ්ායග්ර නඩථය’ යනු අහනඩ්ා්ාරහයනඩ ඇත්ි වන දඩහ ෂය ය. 
‘සීකේබත් පරාමාස ්ායග්නඩථය’ යනු සසර දු්ිනඩ මිී ම  ්රැණු හනා 
වන හග්ෝ - ශීක, හග්ෝ - වර ත්ාදිය නිවනඩ මග් යයි ත්දිනඩ ග්නඩනා මිථයාදෘෂඩටිය 
ය. ‘ඉදා සේකා,ිනිහ ස ්ායග්නඩථ’ යනු සත්යය හමය ම ය. අනි්ඩ 
සියකඩක හබාරැ ය ්ියා නිත්ය  ත්ඩමය්ඩ ඇත් ය යනාී නඩ වරදවා ග්ත්ඩ 
හදය්ඩ ත්දිනඩ ම ග්නඩනා දෘෂඩටිය ය. 

 
සීකේබත් පරාමාස - ඉදාසේකා,ිනිහ ස යන හද් ම ධ්මම 

වශහයනඩ ග්නඩනා ්කඩහි එ් ම දෘෂඩටි මකත්සි්ය ය. එබැවිනඩ හකෝ,ය 
- දඩහ ෂය - දෘෂඩටිය යි ධ්ර්ම වශහයනඩ ග්ර නඩථ ත්ුන්ඩ ම වනඩහනඩ ය. හම් 
ධ්ර්මහයෝ ත්ිහදන සත්ඩත්ඩවයා හ  සාසාරහයනඩ බැහැර විය හනා හහන 
පරිදඩහදනඩ, මරණිනඩ මත්ු ,ව පරම්පරාව සිඳී හනා යන පරිදඩහදනඩ, 
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වර්ත්මාන ,වය හා අනාග්ත් ,වය සම්බනඩධ් හ්හරත්ි. එබැවිනඩ ඒ 
ධ්ර්මහයෝ ග්ර නඩථ නම් හවත්ි. 

 

උපාදාන 
කාමූපාොනය - දිට්ඨූපාොනය - සී ේබතූපාොනය - අත්තොදූපාොනය 

යි උපදාන සත්හර්ි. 
 
හකහහසිහයනඩ හනා හරනා පරිදි යම් ්ිසිව්ඩ ත්දිනඩ අකඩකා ග්නඩනා 

ධ්ර්මය උපාොන නම් හ . ර පාදි ්ාම වසඩත්ෝනඩ ත්දිනඩ ග්නඩනා වූ හකෝ,ය 
‘්ාමූපදාන’ නම් හ . හමය සත්යය ්ියා ත්දිනඩ ග්නඩනා වූ වැරදි මත්ය 
‘දිට්ඨූපදාන’ නම් හ . නිවන  මාර්ග් හනා වන මිථයා ශීක - මිථයා වර ත්යනඩ 
නිවනඩ මග් වශහයනඩ වරදවා ත්දිනඩ ග්නඩනා සඩව,ාවය ‘සීකේබත්ෝපාදානය’ 
ය. ර පාදිය  ත්ඩම වශහයනඩ ත්දිනඩ ග්නඩනා සඩව,ාවය ‘අත්ඩත්වාදූපාදනය’ 
ය.  

 
්ාමූපාදානය යනු හකෝ, මකත්සි්ය ය. ඉත්ිරි උපාදාන ත්ුන ම 

ධ්ර්ම වශහයනඩ එ් ම දෘෂඩටි මකත්සි්ය ය. එබැවිනඩ ධ්ර්ම වශහයනඩ 
ග්නඩනා ්කඩහි හකෝ,ය - දෘෂඩටිය ්ියා උපාදාන හද්්ි. 

 

නීවරණ 
කාමච්චඡන්ද නීෙකණ ය, ෙයාපාද නීෙකණ ය, ථීනමිද්ධ නීෙකණ ය, 

උද්ධච්චච කුක්කුච්චච නීෙකණ ය, විිකිච්චඡා නීෙකණ ය, අවිේජා නීෙකණ ය 
්ියා නීවරණ සහය්ි. 

 
සත්ඩත්ඩව සනඩත්ානහයහි ඇත්ි හනාවූ ්ුශකයනඩ ඇත්ි හනාවන 

හකසත්ඩ, ඇත්ි වූ ්ුශකය හනා පවත්ඩනා හකසත්ඩ  වරණය ්රන, ්ුශකය  
බාධ්ා ්රන ධ්ර්මහයෝ නීවරණ නම් හවත්ි. 

 
බකවත්ඩ හකෝ,ය ්ාමේඡනඩද නීවරණය ය. දඩහ ෂය වයාපාද 

නීවරණය ය. ථීනමිදඩධ් නීවරණාදිය ඒ නම් වකිනඩ ැන්ඩහවන 
මකත්සි්හයෝ ය. අවිජ්වා නීවරණය හමෝහ මකත්සි්ය ය. 
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හකෝ,ය - දඩහ ෂය - ථීනය - මිදඩධ්ය - උදඩධ්ේකය - ්ු්ඩ්ුේකය - 

විචි්ිේඡාවය - හමෝහය ්ියා මකත්සි් ධ්ර්ම වශහයනඩ නීවරණ අ ්ඩ 
හ . 

 
ථීන - මිදඩධ් මකත්සි් හද් හා උදඩධ්ේක - ්ු්ඩ්ුේක මකත්සි් 

හද්ත්ඩ එ්ඩ එ්ඩ නීවරණය වශහයනඩ හදඩශනය ්ර ත්ිහබනඩහනඩ, ්ෘත්ය 
වශහයනඩ හා උත්ඩපත්ඩත්ි හහඩත්ු වශහයනඩ ද, විරැදඩධ් ධ්ර්මයනඩහග්ඩ වශහයනඩ 
ද ඇත්ි සමාන ්ම් නිසා ය. ථීන - මිදඩධ් මකත්සි් හද්ිනඩ ම සිදු 
්රනඩහනඩ සිත් හැ්ිළීමම වූ එ් ම ්ෘත්යය ය. උදඩධ්ේක - ්ු්ඩ්ුේක 
මකත්සි් හද්ිනඩ ම සිදු ්රනඩහනඩ සිත් කඤඩකක ්ිරීම ය. ථීන - මිදඩධ් 
හද්  ම හහඩත්ු වනඩහනඩ අකස බව හා  ්ය හනා හසාකඩවන බව ය. 
උදඩධ්ේක - ්ු්ඩ්ුේක හද්  හහඩත්ු වනඩහනඩ ඥාත්ි වයසනාදිය ග්ැන 
්කඩපනා ්ිරීම ය. ථීන - මිදඩධ් හද් ීමයයමය  විරැදඩධ් ය. උදඩධ්ේක - 
්ු්ඩ්ුේක හද් ශමථය  විරැදඩධ්ය. හමහසඩ ඇත්ි සමාන්ම් නිසා ථීන - 
මිදඩධ් හද් එ්ඩ නීවරණය්ඩ වශහයනඩ ද, උදඩධ්ේක - ්ු්ඩ්ුේක හද් එ්ඩ 
නීවරණය්ඩ වශහයනඩ ද හදඩශනය ්ර ඇත්ඩහත්ඩ ය.  

 
2 ෙන පාලම 

අනුශ්  
කාමකාගානුසය - භෙකාගානුසය - පටිඝානුසය - මානානුසය - 

දිට්ඨානුසය - විිකිච්චඡානුසය - අවිේජානුසය ්ියා අනුශයධ්ර්ම සහත්්ි. 
 
්ාරණය්ඩ පැමිණි ්කඩහි නැඟී   හැ්ි පරිදි සත්ඩත්ඩව 

සනඩත්ානහයහි ය පත්ඩ ීම පවත්ඩනා ්ාමරාග්ාී හු අනුශය නම් හවත්ි. හවනඩ 
හවනඩ වූ පරමාර්ථ ධ්ර්ම වශහයනඩ ඉපද නැත්ි බැවිනඩ ඒවා ඇත්ි බව අපර ්  
ය. ඇත්ි බව පර ්  වනඩහනඩ ්රැණ්ඩ ඇත්ි වූ ්කඩහි ය. 

 
අනුශය අවසඩථාවය - පරිවයුසඩථාන අවසඩථාවය - වයත්ි්ර මණ 

අවසඩථාවය” යි ්ාමාරාග්ාී නඩහග්ඩ අවසඩථා ත්ුන්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. 
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හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග් ඥානය උපදවා එහි බකහයනඩ මත්ු නූපදනා 
පරිදි ්ාමරාග්ාදිය පර හාණය හනා ්ළ පුදඩග්කයනඩහග්ඩ සනඩත්ානහයහි 
්ාමරාග්ාදිය පර ්  ව නැත් ද, හශෝ,න සඩත්රී පුරැෂයනඩ මුණ ග්ැසීම් 
 දිහයනඩ මත්ු ීම   හැ්ි සැටිය  ඒවා ය පත්ඩ ීම නිදා ඉනඩනා්ඩ හමනඩ 
පවත්ඩහනඩ ය. ්ාමයනඩ හග්නඩ සම්පූර්ණහයනඩ ඈත්ඩ ව, වන ග්ත් ීම ධ්යාන 
උපදවා හග්න සිටින මහ ත්වුසනඩ  ද, සමහර අරමුණු මුණ ග්ැසීහමනඩ 
්ාම රාග්ය නැඟී ඒහමනඩ ධ්යානහයනඩ පිරිහහනඩහනඩ, ඒවා ඇත්ි බව හනා 
ැනහනන සැටිය  සනඩත්ානහයහි ය පත්ඩ ීම ඇත්ි බැවිනි. ්රැණ්ඩ ඇත්ි වූ 
්කඩහි නැඟ   හැ්ි සැටිය  ්ාමරාග්ාී නඩහග්ඩ ය පත්ඩ ීම පවත්ඩනා 
අවසඩථාව ‘අනුශය’ අවසඩථාව ය. 

 
අනුශය අවසඩථාහවහි පවත්ඩනා ්ාමරාග්ාදිය හශෝ,න සඩත්රී - පුරැෂ 

ර ප දර්ශනාදි ්රැණ්ඩ ඇත්ි වූ ්කඩහි මත්ු වනඩහනඩ ය. නැඟී එනඩහනඩ ය. 
නැඟී ඒම ය යි ්ියනුහයඩ වවන චිත්ඩත්ය හා එ්ඩ ව උත්ඩපාදාදි ්ඩෂණත්ර ය  
පැමි)ම ය. එහසඩ වවන චිත්ඩත්ය හා එ්ඩ ව උත්ඩපාදාදි ්ඩෂණත්ර ය  පැමිණ 
සිමතම ්ාමරාග්ාී නඩහග්ඩ ‘පිෙයුස්ථාන’ අවසඩථාව ය. 

 
සමහර වි  නැඟ  වා වූ ්ාමරාග්ාදිය එපමණිනඩ ම සනඩසිඳී 

යනඩහනඩය. සමහර වි ් ඒවා එපමණිනඩ සනඩසිඳී හනා හග්ාසඩ ්ාය වාග්ඩ 
දඩවාරයනඩ  පැමිණ ්රියාහවහි හයහදනඩන  වනඩහනඩ ය. නැඟී සිටියා වූ 
්ාමරාග්ාදිය අනුව වරද ්ිරීම, ්ාමරාග්ාදිහයඩ ්රියා්ාරී,ාවය  පැමි)ම 
ය. ්ාමරාග්ාී නඩ හග්ඩ ්රියා ්රන අවසඩථාව ‘ෙයතිකර මණ ’ අවසඩථාව ය. 
හකෝ,ාී නඩහග්ඩ හම් අවසඩථා ත්ුහනනඩ පළමු වන අනුශය අවසඩථාහ  සිටිනා 
හකෝ,ාී හු අනුශය නම් හවත්ි. සවුහු ඒ්ානඩත් පරමාර්ථ ධ්ර්මහයෝ හනා 
හවත්ි. පරමාර්ථ ධ්ර්මයනඩ හග්ඩ එ්ඩත්රා අවසඩථාව්ඩ වන බැවිනඩ පරමාර්ථ 
හනා වනඩනා හු ද හනා හවත්ි. 

 
්රැණ්ඩ ඇත්ි වන විහ ් ඉපදිය හැ්ි පරිදි ය පත්ඩ ීම පවත්ඩනා 

්ාම ත්ණඩහාව ්ාම රාග්ානුසය නමි. එබඳු වූ ර පාර ප ත්ණඩහාව 
,වරාානුසය නමි. දඩහ ෂය පටිර්ානුසය නමි. මාන-දිට්ි-විචි්ිේඡා 
මකත්සි් මානානුසය දිට්ඨානුසය විචි්ිේඡානුසය නම් හ . හමෝහය 
අවිජ්වානුසය නම් හ . හමහසඩ අනුශය සත්්ඩ වුව ද ්ාමරාග්ානුසය 
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,වරාග්ානුසය යන හද් එ් ම හකෝ, මකත්සි්ය වන බැවිනඩ 
මකත්සි් ධ්ර්ම වශහයනඩ ඇත්ඩහත්ඩ අනුශය සහය්ි. 

 

සංය ෝජන 
්ාමරාග් සාහයෝවනය - ර පරාග් සාහයෝවනය - අර පරාග් 

සාහයෝවනය - පටිර් සාහයෝවනය - මාන සාහයෝවනය - දිට්ි 
සාහයෝවනය - සීකේබත්පරාමාස සාහයෝවනය - විචි්ිේඡා සාහයෝවනය 
- උදඩධ්ේක සාහයෝවනය - අවිජ්වා සාහයෝවනය ්ියා හස්ත්රානඩත්රි් 
්ර මහයනඩ සාහයෝවන දශහය්ි. 

 
්ාමරාග් සාහයෝවනය - ,වරාග් සාහයෝවනය - පටිර් 

සාහයෝවනය - මාන සාහයෝවනය - දිට්ි සාහයෝවනය - 
සීකේබත්පරාමාස සාහයෝවනය - විචි්ිේඡා සාහයෝවනය - ඉසඩසා 
සාහයෝවනය - මේඡරිය සාහයෝවනය - අවිජ්වා සාහයෝවනය ්ියා 
අ,ිධ්ර්ම ්ර මහයනඩ සාහයෝවන දශහය්ි. 

 
සසර දු්ිනඩ මිහදනඩන  හනා ී  සත්ඩත්ඩවයනඩ සාසාරහයහි බැඳ 

ත්බන ැකහැනඩ වන බැවිනඩ හම් ්ාම රාග්ාදි ධ්ර්මහයෝ සාහයෝවන නම් 
හවත්ි.  ශර වාදිහයහි ,ව නාමහයනඩ ැන්ඩවූ ර පාර ප ත්ණඩහා හද් හමහි 
ර පරාග් සාහයෝවනය - අර පරාග් සාහයෝවනය ්ියා හද්්ඩ හ්ා  
ද්ඩවා ත්ිහේ. ්ාමරාග් සාහයෝවන - ර පරාග් සාහයෝවන - අර පරාග් 
සාහයෝවන යන හම් ත්ුන ම ධ්ර්ම වශහයනඩ ග්නඩනා ්කඩහි එ් ම හකෝ, 
මකත්සි්ය ය. දිට්ි සාහයෝවන - සීකේබත්පරාමාස සාහයෝවන යන 
හද්ිනඩ ග්ැහනනඩහනඩ ද එ් ම දෘෂඩටි මකත්සි්ය ය. එබැවිනඩ මකත්සි් 
ධ්ර්ම වශහයනඩ ඇත්ඩහත්ඩ සාහයෝවන නවහය්ි. හකෝ,ය - දඩහ ෂය - 
හමෝහය - දෘෂඩටිය - මානය - විචි්ිත්ඩසාව - ඖදඩධ්ත්යය - ටර්ෂයාව - 
මාත්ඩසයයමය යන හම්වා සාහයෝවන නවය ය.  

 

ක්යේශ් 
ව ෝභය - ද්වේෂය - වමෝහය - මානය - දෘෂ්ටිය - විිකිත්සාෙ - 

ථීනය - උද්ධච්චචය - අහිිකය - අවනාත්තප්පය ්ියා ්ඩහකඩශ දශහය්ි.  
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සත්ඩත්ඩව සනඩත්ානය දවන ත්වන ධ්ර්මහයෝ ය යන අර්ථහයනඩ ද, 

්ිකිටි ්රන පහත්ඩ බව  පමුණුවන ධ්ර්මහයෝය යන අර්ථහයනඩ ද හකෝ,ාදි 
දශය ්ඩහකඩශ නම් හ . හම් ධ්ර්මයනඩහග්ඩ සැටි මකත්සි් පරිේහේදහයහි 
ැන්ඩවූ පරිදඩහදනඩ දත් යුත්ුය. හම් ධ්ර්මයනඩ හග්නඩ ද දවන ත්වන සඩව,ාවය 
අධි් ව ඇත්ඩහත්ඩ හකෝ, - දඩහ ෂ හද්ඩහි ය. ්ිකිටි ්රන සඩව,ාවය 
සියඩකහකහි ම හවනස්ඩ නැත්ි ව ඇත්ි බව ්ිය යුත්ු ය.  

 
වකව ස් එක් දහස් පන්සියය 

හ්හකසඩ එ්ඩ දහසඩ පනඩසියය ග්ණනඩ ග්නඩනා ්ර මය හමහසඩ ය. 
සිත්ඩ සියකඩක  රම්මණ විවානන ක්ඩෂණහයනඩ සමාන බැවිනඩ එ්ඩ 
ධ්ර්මය්ඩ වශහයනඩ ග්ණනඩ ග්නු කැහේ. සිත්ය - මකත්සි් හදපනසය 
යන හම් ධ්ර්ම රාශිය  නාම ධ්ර්ම හත්පනසය යි ්ියනු කැහේ. නාම 
ධ්ර්ම හත්පනසය, නිෂඩපනඩනර ප අ හළාසය, ක්ඩෂණ ර ප සත්රය යන 
හම් ධ්ර්ම පනඩ සැත්ඩත් ව  ධ්යාත්ඩමි් බාහය වශහයනඩ දඩවිග්ුණ ්ළ ්කඩහි 
එ්සිය පනස්ඩ හ . හ්හකසඩ ඇත්ි වනඩහනඩ ඒ ධ්ර්ම එ්සිය පනස 
අරමුණු හ්ා  ය. එබැවිනඩ ඒ ධ්ර්ම එ්සිය පනස හ්හකසඩ දශහයනඩ 
වැි ්රනු කැහේ. එහසඩ ්ළ ්කඩහි එ්ඩ දහසඩ පනඩ සියය්ඩ හ . එය  
හ්හකසඩ එ්ඩ දහසඩ පනඩසියය යි ්ියනු කැහේ.  

 
3 ෙන පාලම 

මිශර ක සංගර හය 
හහඩත්ුය - ධ්යානාගග්ය - මාර්ග්ාගග්ය - ඉනඩද්රියය - බකය - 

අධිපත්ිය -  හාරය යි මිශර ් සගග්ර හය ධ්ර්ම හ්ා සඩ සත්්ිනඩ යු්ඩත් ය. 
හමය  මිශර ් සගග්ර හය යි ්ියනුහයඩ හමහි ැන්ඩහවන ධ්ර්ම හ්ාට්ඨාසවක 
්ුශකා්ුශක හදවර්ග්ය ම ඇත්ි බැවිනි. 

 

යේතු 
ව ෝභය - වදෝසය - වමෝහය - අව ෝභය - අවදෝසය - අවමෝහය 

්ියා හහඩත්ු සහය්ි. අහමෝහ යනු පර ඥා මකත්සි්ය ය. හහඩත්ු ග්ැන ත්ෘත්ීය 
පරිේහේදහයඩ හහඩත්ු සගග්ර හහයහි ්ියා ඇත්. 



 ප ුන හවත් 212 

 

ධ්යානාගග 
විතක්කය - විචාකය - පීතිය - ඒකග්ගතාෙය - වසෝමනස්සය - 

වදෝමනස්සය - උවපක්ඛතාෙය ්ියා ධ්යානාගග් සහත්්ි. 
 
සිත් අරමුණ  හයාමු වනඩහනඩ, අරමුණ ්රා යනඩහනඩ, අරමුහණහි 

ග්මනඩ ්රනඩහනඩ ධ්යානාගග්යනඩහග්ඩ බකහයනි. ධ්යානාගග් වුවමනා 
නැත්ඩහත්ඩ පඤඩකවිඤඩාණයනඩ  පමහණ්ි. ඒ සිත්ඩවක  ධ්යානාගග් 
වුවමනා නැත්ඩහත්ඩ පර සාදහයහි ග්ැමත ඇත්ි අරමුණ ග්නිමිනඩ එහි ම උපදින 
නිසා ය. දඩවිපඤඩක විඥානය හැර සියලු ම, සිත්ඩවක ධ්යානාගග් කැහබනඩහනඩ 
ය. හසෝමනසඩස - හදෝමනසඩස - උහප්ඩඛා යන හම් ත්ුහනනඩ ම 
ග්ැහනනඩහනඩ එ් ම හ දනා මකත්සි්ය ය. එබැවිනඩ මකත්සි් ධ්ර්ම 
වශහයනඩ ඇත්ඩහත්ඩ විත්්ඩ්ය - විකාරය - පීත්ිය - ඒ්ග්ඩග්ත්ාවය - 
හ දනාවය ්ියා ධ්යානාගග් පහස්ි. හදෝමනසඩසය අ්ුසක 
ධ්යානාගග්හය්ි. අනි්ඩවා ්ුශකා්ුශක හදප්ඩෂය  ම සාධ්ාරණ ය. 

 

මාර්ගාගග 
සමමාදිට්ි සමමාසරක ්ප සමමාොචා සමමාකමමන්ත 

සමමාආජීෙ සමමාොයාම සමමාසති සමමාසමාි මිච්චඡාදිට්ි 
මිච්චඡාසඞ්කප්ප මිච්චඡාොයාම මිච්චඡාසමාි ්ියා මාර්ග්ාගග් හදාහළාහස්ි. 

 
හමහි සම්මා දිට්ි යනු පර ඥා මකත්සි්ය ය. සම්මා සග්පඩප යනු 

විත්ර්් මකත්සි්ය ය. සම්මා වාකාදි ත්ුන විරත්ි මකත්සි්හයෝ ය. 
සම්මා වායාම යනු ීමයයම මකත්සි්ය ය. සම්මා සත්ි යනු සත්ි 
මකත්සි්ය ය. සම්මා සමාධි යනු ඒ්ග්ඩග්ත්ා මකත්සි්ය ය. මිේඡාදිට්ි 
යනු අ්ුශක දිට්ි මකත්සි්ය ය. මිේඡාසා්පඩප යනු අ්ුශක 
චිත්ඩත්යනඩහි හයහදන විත්ර්් මකත්සි්ය ය. මිේඡා වායාම යනු අ්ුසකඩ 
සිත්ඩවක හයහදන ීමයයම මකත්සි්ය ය. මිේඡා සමාධි යනු විචි්ිේඡා 
සහග්ත් සිත් හැර ඉත්ිරි අ්ුශක චිත්ඩත්යනඩහි ඒ්ග්ඩග්ත්ා මකත්සි්ය ය. 
විචි්ිේඡා සහග්ත් සිත්ඩහි ඒ්ග්ඩග්ත්ාව ඉනඩද්රිය - බක ,ාවය  ද හනා 
පැමිහණන බව මත්් ත්බා ග්ත් යුත්ු ය.  
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හමහි විත්්ඩ් - විරිය - ඒ්ග්ඩග්ත්ා යන මකත්සි් ත්ුන හදත්ැන 

හදත්ැන හයී  ඇත්ි බැවිනඩ ධ්ර්ම වශහයනඩ කැහබනඩහනඩ මාර්ග්ාගග් 
නවහය්ි. පර ඥා - විත්ර්් - සම්මා වාකා - සම්මා්ම්මනඩත් - සම්මා  ජීව 
- ීමයයම - සත්ි - ඒ්ග්ඩග්ත්ා - දිට්ි යනු මාර්ග්ාගග් වන මකත්සි් නවය 
ය.  

 
සම්මා දිට්ි  දි හම් ධ්ර්මහයෝ සමූහ සමූහ ීම සිත් දුර්ග්ත්ිය  

අ,ිමුඛ හ්ා  අ්ුශක විෂයහයහි ද, සුග්ත්ිය  හා නිවන  අ,ිමුඛ හ්ා  
්ුශක ්රියා විෂයහයහි ද ග්මනඩ ්රවත්ි. දුර්ග්ත්ි සුග්ත්ි නිර්වාණයනඩ  
පමුණුවන මාර්ග්යනඩහග්ඩ අගග් ීමහමනඩ සම්මා දිට්ි  දිය මාර්ග්ාගග් නම් 
හවත්ි. හමහි මාර්ග් යයි ්ියනුහයඩ උපාය  ය.  

 
පරාණර්ාත් ්ර්මහයහි විත්්ඩ් - විකාර - හදෝමනසඩස - ඒ්ග්ඩග්ත්ා 

යන කත්ුරගග්ි් ධ්යානය ද, මිේඡාසග්පඩප - මිේඡාවායාම - මිේඡාසමාධි 
යන අගග් ත්ුහනනඩ යු්ඩත් වන මාර්ග්ය ද කැහේ. හමහසඩ ස්ක 
්ුශකා්ුශකයනඩ විෂයහයහි ධ්යාන හා මාර්ග් කැහබන සැටි ඒ ඒ සිත්ඩවක 
හයහදන මකත්සි්යනඩ අනුව හත්ඩරැම් ග්ත් යුත්ු ය. 

 
4 ෙන පාලම 

ඉන්ි  
චක්ඛතුන්රිය වසෝතින්රිය ඝානින්රිය ජිේහින්රිය කායින්රිය 

ඉත්ථින්රිය පුිසින්රිය ජීවිතින්රිය මනින්රිය සුන්න්රිය දුක්න්න්රිය 
වසෝමනස්සින්රිය වදෝමනස්සින්රිය උවපක්න්න්රිය සද්ින්රිය විියින්රිය 
සතින්රිය සමාින්රිය පඤ්ඤින්රිය අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමිතින්රිය 
අඤ්ඤින්රිය අඤ්ඤාතාවින්රිය ්ියා ඉනඩද්රිය හදවිසඩහස්ි. 

 
ත්මා හා සම්බනඩධ් ධ්ර්මයනඩ හ්හරහි අධිපත්ි්ම පවත්ඩවන 

ධ්ර්මහයෝ ඉනඩද්රිය නම් හවත්ි. අධිපත්ි්ම පැවැත්ඩීමමය යනු ත්මා  අනු්ෝක 
්රවා ග්ැනීම ය. ්ියන කද ක්ඩෂුරාදි ධ්ර්මහයෝ ත්මා හා සම්බනඩධ් 
ධ්ර්මයනඩ හ්හරහි අධිපත්ි ්ම් ්රන බැවිනඩ “ඉනඩද්රිය” නම් හවත්ි. 
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ක්ඩඛුනඩද්රිය යනු ක්ඩෂුිඃ පර සාද ර ප ය. එය ක්ඩෂුර් විඥානය  
අධිපත්ි ය. ක්ඩෂුර් විඥානය  ඇත්ිවිය හැ්ඩහ්ඩ ක්ඩෂුිඃ පර සාදය අනුවය. 
ක්ඩෂුිඃ පර සාදය හබාහහෝ ී පඩත්ිමත්ඩ වන ්කඩහි එය  අනුව ර පය හහාඳිනඩ 
ද්ඩනා ක්ඩෂුර් විඥානය්ඩ ඇත්ි හ . ක්ඩෂුිඃ පර සාදහයඩ ී පඩත්ිය අ ු වත් 
හහාත්ඩ එය  අනුව අරමුණ හහාඳිනඩ හනා ද්ඩනා ක්ඩෂුර් විඥානය්ඩ ඇත්ි 
හ . ඇහසඩ හදෝෂ ඇත්ි ්කඩහි ඇත්ි සැටිය  හනා හපනී වසඩත්ෝනඩ ්ු ා ීම 
හහෝ මහත්ඩ ීම හහෝ පැහැය හවනසඩ ීම හහෝ හපහනනඩහනඩ ක්ඩෂුර්විඥානය 
ක්ඩෂුිඃ පර සාදය  අනු්ෝකව ඇත්ි වන නිසා ය. ක්ඩෂුර් විඥානය  ක්ඩෂුිඃ 
පර සාදහයඩ සඩව,ාවය ඉ්ඩමවා එය  අනු්ෝක හනා ීම ඇත්ි විය හනා හැ්ි 
ය. ක්ඩෂුර් විඥානය ත්මා  අනු්ෝක ්රවන නිසා ක්ඩෂුිඃ පර සාදය එ්ඩ 
ඉනඩද්රියය්ි. 

 
හසෝත්ිනඩද්රිය යනු හශරෝත්ර  පර සාදය ය. 
ර්ානිනඩද්රිය යනු ර්රාණ පර සාදය ය. 
න් හිනඩද්රිය යනු න්හඩවා පර සාදය ය. 
්ායිනඩද්රිය යනු ්ාය පර සාදය ය. 
 
හම් ඉනඩද්රියහයෝ සත්ර හදන ද පිළිහවළිනඩ හසෝත් - ර්ාන - න් හා 

- ්ාය විඤඩාණයනඩ හ්හරහි අධිපත්ි ්ම් හ්හරත්ි. 
 
ඉත්ඩිකනඩද්රිය යනු සඩත්රී,ාව ර පය ය. 
පුරිසිනඩද්රිය යනු පුරැෂ ,ාව ර පය ය. 
 
,ාව ර ප සඩත්රී  ්ාරය හා පුරැෂා්ාරය ග්ැනඩීමම් වශහයනඩ 

සම්පූර්ණ ර පය  අධිපත්ි්ම හ්හර්. සඩත්රී පුරැෂයඩනහග්ඩ අදහසඩවක ද 
සිත්ිවිකිවක ද හවනසඩ ්ම්ඩ ත්ිහේ. එය  හහඩත්ුවත්ඩ සඩත්රී පුරැෂ සඩව,ාව 
හද් ම ය. එබැවිනඩ සාමානයහයනඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්ය හ්හරහි ම ,ාව 
ර පයනඩහග්ඩ අධිපත්ි්ම ඇත්ි බව ්ිය යුත්ු ය. 

 
ජීවිත්ිනඩද්රිය, ර ප - අර ප වශහයනඩ හදවැද රැම් හ . ජීවිත්ිනඩද්රිය 

ර පය, ර ප ජීවිත්ිනඩද්රිය ය. ජීවිත්ිනඩද්රිය මකත්සි් ය, අර ප ජීවිත්ිනඩද්රිය ය. 
ජීවිත්ිනඩද්රිය ර පය ්ර්මව ර පයනඩ  ද, ජීවිත්ිනඩද්රිය මකත්සි්ය චිත්ඩත් 
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මකත්සි්යනඩ  ද අධිපත්ි බව හ්හර්. ඒ අධිපත්ි බව ්ිරීම පරම්පරාව 
චිර ්ාකය්ඩ පැවැත්ඩීමම සම්බනඩධ්හයනි. 

 
මනිනඩද්රිය යනු සිත් ය.  රම්මණ විවානන ය සම්බනඩධ්හයනඩ ත්මා 

හා එ්ඩ ව උපදනා ධ්ර්මයනඩ හ්හරහි සිත් අධිපත්ි ්ම් ්රනු කැහේ. 
 
සුඛිනඩද්රිය - දු්ඩඛිනඩද්රිය - හසෝමනසඩසිනඩද්රිය - හදෝමනසඩසිනඩද්රිය - 

උහප්ඩඛිනඩද්රිය යන හම් පස ධ්මම වශහයනඩ එ් ම හ දනා මකත්සි්ය 
ය. එ් ම හ දනා මකත්සි්ය සුඛිනඩද්රියාදි වශහයනඩ පරහ,ඩදය  
පැමිහණනඩහනඩ  රම්මණ රසය විඳීහම්  ්ාරහයනි. සුඛ - හදෝමනසඩස 
හ දනා හද් ඉෂඩ ා්ාරහයනඩ  රම්මණ රසය විඳී. දු්ඩඛ හදෝමනසඩස 
හ දනා හද් අනිෂඩ ා්ාරහයනඩ  රම්මණ රසය විඳී. උහපඩ්ඩෂා හ දනා 
මධ්යසඩථා්ාරහයනඩ  රම්මණ රසය විඳී. සුඛ හ දනාී හු ඒ ඒ 
 ්ාරහයනඩ  රම්මණ රසය විඳීහමහි සම්පර යු්ඩත් ධ්ර්මයනඩ  අධිපත්ි ්ම 
පවත්ඩවත්ි. ‘සම්පර යු්ඩත් ධ්ර්මහයෝය’ යි ්ීහයඩ ඒ ඒ හ දනා හා බැඳී උපදනා 
චිත්ඩත් මකත්සි්යනඩ  ය. 

 
සදඩධිනඩද්රිය යනු ශර දඩධ්ා මකත්සි්ය ය.  
විරියිනඩද්රිය යනු ීමයයම මකත්සි්ය ය. 
සත්ිනඩද්රිය යනු සඩමෘත්ි මකත්සි්ය ය. 
සමාධිනඩද්රිය යනු ඒ්ග්ඩග්ත්ා මකත්සි්ය ය. 
 
(විචි්ිේඡා සහග්ත් සිහත්ඩ ඒ්ාග්ඩග්ර ත්ාව හැර ය.) 
 
පඤඩඤිනඩද්රිය යනු හක්්ි් සිත්ඩවක පර ඥාව ය. 
 
හම් ධ්ර්ම පහසනඩ ‘ශර දඩධ්ාව’ බුදඩධ්ාදි වසඩත්ෝනඩහි විශඩවාසය ත්ැබීම 

සම්බනඩධ්හයනඩ සම්පර යු්ඩත් ධ්මමයනඩ  අධිපත්ි හ . ‘ීමයයමය’ ්රියාහවහි 
හනා පසු බැසීම සම්බනඩධ්හයනඩ ද, ‘සඩමෘත්ිය’ ්ළ යු්ඩත් ඉ්ඩම යා හනා 
ී ම සම්බනඩධ්හයනඩ ද, ‘සමාධිය’ අරමුහණහි මනාහ්ා  පිහිමතම 
සම්බනඩධ්හයනඩ ද, ‘පර ඥාව’ අරමුහණඩ සැටි ැනන ග්ැනීම සම්බනඩධ්හයනඩ ද 
සම්පර යු්ඩත් ධ්මමයනඩ  අධිපත්ි ්ම් ්රනඩහනඩ ය. 
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‘අනඤඩාත්ඤඩාසඩසාමිත්ිනඩද්රිය’ යනු හසෝවානඩ මාර්ග් චිත්ඩත්හයඩ 
පර ඥාව ය. ‘අනඤඩාත්ඤඩඤසඩසාමිත්ිනඩද්රිය’ යන ව-කනහයඩ හත්ඩරැම, 
‘හනාදනඩනා කදඩද ැනනග්නඩන  ඕන ය ්ියා උත්ඩසාහ ්රනඩනහුහග්ඩ ඉනඩද්රිය’ 
ය යනුයි. හපර ්ිසි ්හක් හනා දත්ඩ කත්ුසඩසත්ය ධ්ර්මය හහෝ නිවන ැනන 
ග්නිමිය යන උත්ඩසාහහයනඩ විදර්ශනා ව නඩනහු  ඒ උත්ඩසාහය නිසා ඇත්ි 
වන ඥානය වන බැවිනඩ පර ථම මාර්ග් ඥානය අනඤඩාත්ඤඩඤසඩසාමිත්ිනඩද්රිය 
නම් හ . 

 
‘අඤඩඤිනඩද්රිය’ යනු හසෝවානඩ ඵක චිත්ඩත්හයඩ ප නඩ අර්හත්ඩ මාර්ග් 

චිත්ඩත්ය ද්ඩවා ඇත්ි හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩ සහයහි පර ඥාව ය. අඤඩඤිනඩද්රිය 
යන වකනහයඩ හත්ඩරැම ‘ැනන ග්නඩනා ඉනඩද්රිය’ යනු යි. හසෝවානඩ 
මාර්ග්ඥානහයනඩ හපර හනා දනඩනා කදඩද ැනන ග්ත්ඩහත්ඩ ීම නමුත්ඩ ්ඩහකඩශ 
පර හාණ ්ෘත්යය හනා නිමි බැවිනඩ හම් ඥාන සහයනඩ වර්ඩ ැනන ග්නඩනා 
කදඩද ම නැවත් නැවත් බකනු කැහේ. 

 
‘අඤඩාත්ාවිනඩද්රිය’ යනු අර්හත්ඩඵක චිත්ඩත්හයඩ පර ඥාව ය. 

අඤඩාත්ාවිනඩද්රිය යනඩහනහි හත්ඩරැම ‘දත් යුත්ඩත් ැනන අවසනඩ ්ළ 
ත්ැනැත්ඩත්ාහග්ඩ ඉනඩද්රිය’ යනඩන යි. 

 
හමහසඩ ඉනඩද්රිය හදවිසඩස්ඩ වත්ුදු ධ්ර්ම වශහයනඩ ග්නඩනා ්කඩහි 

හ දනා ඉනඩද්රිය පස එ් ම හ දනා මකත්සි්ය වන බැවිනඩද, 
පඤඩඤිනඩද්රියාදි අවසාන ඉනඩද්රිය සත්ර  එ් ම පර ඥා මකත්සි්ය වන 
බැවිනඩ ද, එ්්ඩ වූ ජීවිත්ිනඩද්රිය ර පාර ප වශහයනඩ ධ්ර්ම හද්්ඩ වන 
බැවිනඩ ද ධ්ර්ම වශහයනඩ ඉනඩද්රිය ඇත්ඩහත්ඩ හසාහළාහස්ි. 

 
පර සාද ර ප පස ය, ,ාව ර ප හද් ය, ජීවිත් ර පය ය, ජීවිත්ිනඩද්රිය 

මකත්සි්ය ය, චිත්ඩත්ය ය, හ දනාව ය, සදඩධ්ා - විරිය - සත්ි - ඒ්ග්ඩග්ත්ා 
- පඤඩා යන මකත්සි් පස ය යන හම් ධ්ර්මහයෝ හසාහළාසඩ හදන 
ඉනඩද්රිය ධ්ර්මහයෝ ය. 

 
ඉන්රිය ැකන ගුනීවම පරවයෝජනය 

පරමාර්ථ ධ්ර්මයනඩ හනා හඳුනන, ඒවාහයඩ බකය ග්ැන ැනනීම නැත්ි 
අය ඉනඩද්රියයනඩහග්නඩ හ්හරන වැ  “අ,යනඩත්රහයහි පවත්ඩනා 
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 ත්ඩමය්ිනඩ හ්හරන වැ ය” යි වරදවා හත්ඩරැම් ග්නිත්ි. “ඉනඩද්රියයනඩ ම 
හහෝ  ත්ඩමය” යි වරදවා සිත්ා ග්නිත්ි. ඉනඩද්රිය ධ්ර්ම හත්ඩරැම් ග්ැනීම, 
හකෝ්යා විසිනඩ ඇත්ි සැටිය  සක්න  ත්ඩමය නැත්ි බව හත්ඩරැම් 
ග්ැනීම  උප්ාර හ .  ත්ඩමය්ඩ ඇත්ය යි මුළා ීම සිටින වන්ාය ඉනඩ 
මිදීමම පිණිස ත්ථාග්ත්යනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ හම් ඉනඩද්රිය හදවිසඩස වදාරා 
ත්ිහේ. 

 
5 ෙන පාලම 

බල 
සද්ධාබ ය විියබ ය සතිබ ය සමාිබ ය පඤ්ඤාබ ය 

හිිබ ය ඔත්තප්පබ ය අහිිකබ ය අවනාත්තප්පබ ය ්ියා බක ධ්ර්ම 
නවහය්ි. 

 
විරැදඩධ් ධ්ර්මයනඩ මර්දනය ්රන බැවිනඩ ද, විරැදඩධ් ධ්ර්මයනඩ 

විසිනඩ හනා හසකවිය හැ්ි බැවිනඩ ද ශර දඩධ්ාී හු බක නම් හවත්ි. දෘෂඩටි - 
විචි්ිත්ඩසාී හු ශර දඩධ්ාව  විරැදඩධ්හයෝ ය. ඒ ධ්ර්මයනඩ විසිනඩ හසකවිය හනා 
හහන බැවිනඩ ශර දඩධ්ාව බකහය්ි. අකස බවිනඩ ්ම්පා ්ළ හනාහහන 
බැවිනඩ ීමයයමය බකහය්ි. අ්ුශක ධ්ර්මයනඩ විසිනඩ හනා හසකවිය හැ්ි 
බැවිනඩ සත්ිය බකහය්ි. උදඩධ්ේකහයනඩ හනාහසකවිය හැ්ි බැවිනඩ සමාධිය  
බකහය්ි. සමාධිය යනු ඒ්ග්ඩග්ත්ාව ය. හමෝහහයනඩ හනාහසකවිය හැ්ි 
බැවිනඩ පර ඥාව බකහය්ි. අහිරි්හයනඩ ්ම්පා ්ළ හනා හහන බැවිනඩ හිරිය 
බකහය්ි. අහනාත්ඩත්පඩපහයනඩ ්ම්පා ්ළ හනා හහන බැවිනඩ සත්ඩත්පඩපය 
බකහය්ි. හිරිහයනඩ ්ම්පා ්ළ හනා හහන බැවිනඩ අහිරි්ය බකහය්ි. 
සත්ඩත්පඩපහයනඩ ්ම්පා ්ළ හනා හහන බැවිනඩ අහනාත්ඩත්පඩපය බකහය්ි. 
ීමයයම මකත්සි්ය හනා හයහදන සිත්ඩවක බක ධ්ර්ම හනා කැහේ. 

 

අධිපති 
ඡන්ොිපතිය ිත්තාිපතිය විියාිපතිය ීමරසාිපතිය ්ියා 

අධිපත්ි ධ්ර්ම සත්හර්ි. 
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අනයයනඩ ත්මනඩ  අනු්ෝක ්රවා ග්නඩහනෝ, අනයයනඩ ත්මනඩහග්ඩ 
්ැමැත්ඩහත්ඩ සැටිය  හසුරැවනඩහනෝ අධිපත්ීහු ය. ත්මනඩ හා සම්පර යු්ඩත් 
ධ්ර්මයනඩ ත්මා  අනු්ෝක ්ර ග්නඩනා ධ්ර්මයනඩ  ද අධිපත්ිය යි ්ියනු 
කැහේ. ඡනඩදාී හු ත්මනඩ හා සම්පර යු්ඩත් ධ්ර්මයනඩ ත්මනඩ  අනු්ෝක 
්රවනඩහනෝ ය. එබැවිනඩ ඒ ධ්ර්මහයෝ අධිපත්ීහු නම් හවත්ි. 

 
ඡනඩදාධිපත්ිය යනු දඩවිහහඩත්ු් ත්රිහහඩත්ු් වවනයනඩහි හයහදන ඡනඩද 

මකත්සි්ය ය. 
 
චිත්ඩත්ාධිපත්ිය යනු දඩවිහහඩත්ු් ත්රිහහඩත්ු් වවන චිත්ඩත්ය ය.  
 
විරියාධිපත්ිය යනු දඩවිහහඩත්ු් ත්රිහහඩත්ු් වවනයනඩහි හයහදන ීමයයම 

මකත්සි්ය ය. 
 
ීමමාසාධිපත්ිය යනු පර ඥා මකත්සි්ය ය. ඒ් හහඩත්ු් අහහඩත්ු් 

වවන චිත්ඩත්යනඩ හා ඒවාහයඩ හයහදන ීමයයමයත්ඩ අධිපත්ි ,ාවය  හනා 
පැමිහණඩ. ඡනඩද-පර ඥා මකත්සි් හද් අහහඩත්ු් ඒ්හහඩත්ු් වවනයනඩහි 
හයහදනඩහනඩ ද නැත්. 

 
ඡනඩද-චිත්ඩත්-විරිය-ීමමාස යන හම් සත්ර ම අධිපත්ි ධ්ර්ම වත්ුදු එ් 

වර්ී  අධිපත්ි වනඩහනඩ එයිනඩ එ්ඩ ධ්ර්මය්ඩ පමහණ්ි. සමහර සිහත්් 
ඡනඩද-විරිය-ීමමාස යන ත්ුන ම හයහදඩ. එහහත්ඩ ඒ අවසඩථාහ ී  චිත්ඩත්ය 
අධිපත්ි හවහත්ාත්ඩ, මකත්සි් ත්ුහනනඩ එ්්ුදු අධිපත්ි හනා හ . යම් ්ිසි 
අවසඩථාව් ඡනඩදය අධිපත්ි හ  නම්, ඒ අවසඩථාහ  චිත්ඩත්-විරිය-
ීමමාසහයෝ අධිපත්ි හනා හවත්ි. විරිය - ීමමාසයනඩ අධිපත්ි වන ්කඩහි ද 
එහසඩ ම ය. 

 
ඉනඩද්රිය-අධිපත්ි හදප්ඩෂහයඩ හවනස ද හත්ඩරැම් ග්ත් යුත්ු ය. 

ඉනඩද්රියහයෝ ද අනය ධ්ර්මයනඩ ත්මනඩ  අනු්ෝක ්රග්නඩහනෝ ය. අධිපත්ීහු 
ද අනය ධ්ර්මයනඩ ත්මනඩ  අනු්ෝක ්රග්නඩහනෝ ය. ඒ හදප්ඩෂහයනඩ 
ඉනඩද්රිය ධ්ර්මයනඩ අධිපත්ි ්ම් ්රනඩහනඩ ත්මනඩ විසිනඩ සිදු ්රන ්ෘත්ය 
විෂහයහි පමහණ්ි. එහසඩ ්රනඩහනඩ ද අධිපත්ි ධ්ර්මය  අනු්ෝක හවමිනඩ 
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ම ය. එබැවිනඩ ඉනඩද්රියහයෝ ය ත්ඩ රවවරැනඩ වැනි ය. අධිපත්ීහු අධිරාවයනඩ 
වැනි ය. 

 
ඡනඩදාධිපත්ිය යනු යම් ්ිසිව්ඩ සිදු ්ිරීහම් බකවත්ඩ ඕන ්ම ය. 

ඕන ්ම ඇත්ි නම්, හනා්ළ හැ්ි හදය්ඩ නැත් ්ියා, ඡනඩදය හපරැනරි 
්රග්ත්ඩ ත්ැනැත්ඩත්ා හ  ඕන  ්රන හදය සිදු ්ිරීම් වශහයනඩ සහුහග්ඩ 
අදහස අනුව ඡනඩදය සහිත් වූ ්ුසකඩ වූ හහෝ අ්ුසකඩ වූ හහෝ හබාහහෝ සිත්ඩ 
ඇත්ි වනඩහනඩ ය. එහසඩ ඇත්ිවන සිත්ඩ හා ඒවාහයඩ හයහදන මකත්සි් ද 
ඡනඩදය අධිපත්ි හ්ා  ඇත්ිවන ධ්ර්මහයෝ ය. චිත්ඩත්ාදිය අධිපත්ි වන සැටි 
ද හම් නයිනඩ සක්ා ග්ත් යුත්ු ය. 

 

ආහාර 
කබ ිරකාක ආහාකය, ඵස්ස ආහාකය, මවනෝසඤ්වච්චතනා ආහාකය, 

විඤ්ඤාණ  ආහාකය යි  හාර සත්ර්ි. 
 
 හාර යන වකනහයඩ හත්ඩරැම ‘යම් ්ිසි ඵකය්ඩ ඇත්ි ්රන 

හහඩත්ුවය’ යනු යි. හනාහය්ඩ හදඩ ඇත්ි ්රන හහඩත්ු හබාහහෝ ඇත්ඩහත්ඩ ය. 
ඒ හහඩත්ෝනඩ අත්ුහරනඩ ්බකිා්ාරාහාරාදි සත්ර  ධ්යාත්ඩමි් සනඩත්ානය  
අයත්ඩ නාම ර පයනඩහග්ඩ ඇත්ි ීමම  හා පැවැත්ඩම  විහශඩෂහයනඩ හහඩත්ු වන 
බැවිනඩ ඒවා  ‘ හාර’ යන නාමය ී  ත්ිහේ. 

 
කබ ිරකාකාහාකය යනු අනු,ව ්රන  හාරවක ඕවාව ය. එයිනඩ 

ශරීරහයහි  හාරව ර ප ඇත්ි ්රනු කැහේ. ීම ඇ ය් බකය පර ධ්ාන 
වනඩහනඩ හග්ායම් පැළය ඇත්ි ්ිරීම  ය. ඇත්ි වූ හග්ායම් පැළහයඩ වැඩීම  
හා මාස ග්ණන්ඩ පැවැත්ඩීමම  පර ධ්ාන හහඩත්ු වනඩහනඩ හපෝර හා වත්ුර ය. 
එහමනඩ ්බකිා්ාරාහාරහයනඩ ජීවත්ඩ වන සත්ඩත්ඩවයන  ්ර්මය පර ධ්ාන 
වනඩහනඩ පර ත්ිසනඩධිහයඩ ී  ර ප ඇත්ි ්ිරීම  ය. ඉනඩ පසු සත්ඩත්ඩවයාහග්ඩ 
වැඩීම  හා ්ක්ඩ ජීවත්ඩ ීමම ත්ඩ පර ධ්ාන වනඩහනඩ සෘත්ු,  හාර හද් ය. 
්ර්මව ර ප පරම්පරාව මරණය හත්්ඩ පවත්ඩහනඩ සෘත්ු  හාරයනඩහග්ඩ 
අනුග්ර හහයනි. සෘත්ුව  ද ත්මාහග්ඩ ්ෘත්යය ්ළ හැ්ි වනඩහනඩ  හාරහයඩ 
උප්ාරය කැහබත් හහාත්ඩ ය. එබැවිනඩ සත්ඩත්ඩවයාහග්ඩ වැඩීම  හා ්ක්ඩ 
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ජීවත්ඩ ීමම   හාරයාහග්ඩ උපසඩත්ම්,නය ම පර ධ්ාන හ . එබැවිනඩ 
්බකිා්ාරාහාරය විහශඩෂ හහඩත්ුව්ඩ වශහයනඩ වදාරා ත්ිහේ. 

 
ඵස්සාහාකය යනු ඵසඩස මකත්සි්ය ය. එයිනඩ හ දනාව ඇත්ි 

්රනු කැහේ. ප්ඩෂීහු සවුනඩ හග්ඩ ත්ුිනඩ  හාර හග්න ජීවත්ඩ හවත්ි. ත්ු  
නැත්ි වුව හහාත්ඩ  හාර ග්ැනීම  ්ර මය්ඩ නැත්ිව සවහු මැහරනඩනාහ. 
එහමනඩ හම් සත්ඩත්ඩවහයෝ ඵසඩසය නිසා  රම්මණ රසය කබා හ දනාවනඩ 
ඇත්ිීමහමනඩ ත්ණඩහාව ඇත්ි ්ර හග්න සාසාරය දි්ඩ ්ර ග්නිත්ි. ඵසඩසය්ඩ 
නැත්ි නම් හ දනා ත්ණඩහාවනඩ  ඇත්ිවිය හනාහී සාසාරය සිඳී යනඩහනඩ 
ය. සාසාර පර වෘත්ඩත්ිය  ඵසඩසය පර ධ්ාන හහඩත්ුව්ඩ හ . එබැවිනඩ එය  හාර 
නාමහයනඩ වදාරා ත්ිහේ.  

 
මවනෝසඤ්වච්චතනා ආහාකය යනු ්ුශකා්ුශක හේත්නාව ය. 

එයිනඩ ්ාම - ර ප - අර ප යන ,වත්රහයහි පර ත්ිසනඩධිය ඇත්ි ්රනු කැහේ. 
ප්ඩෂීහු ග්සිනඩ ග්ස  පියාඹා  හාර සපයා හග්න ජීවත්ඩ හවත්ි. එහමනඩ 
හම් සත්ඩත්ඩවහයෝ ්ර්ම බකහයනඩ ,වහයනඩ ,වය  හයමිනඩ සාසාරය 
පවත්ඩවත්ි. ඉදිනඩ සත්ඩත්ඩවයා නැවත් නැවත් ,වහයනඩ ,වය  යවන ්ර්මය 
නැත්ි නම් සාසාර පර වෘත්ඩත්ිය හනා වනඩහනඩ ය. සාසාරය දිග්ිනඩ දිග්  
හනාසිඳී පැවැත්ඩම  ්ර්මය ද විහශඩෂ හහඩත්ුව්ි. එබැවිනඩ එය  ද  හාර 
නාමය ී  ත්ිහේ.  

 
විඤ්ඤාණ ාහාකය යනු චිත්ඩත්ය ය. එයිනඩ පර ත්ිසනඩධිහයඩ ී  සඩපර්ශ 

හ දනාදි නාම ධර්මයනඩ හා ්ර්මවර ප ඇත්ි ්රනු කැහේ. පර වෘත්ඩත්ි 
්ාකහයඩ ී  ද චිත්ඩත්ව ර ප හා මකත්සි් ධ්ර්ම එයිනඩ ඇත්ි ්රනු කැහේ. 
විඤඩාණය්ඩ නැත්ි නම් නාමර පයනඩ ඇත්ි හනා ීම සාසාරය  බිඳී 
යනඩහනඩ ය. සාසාර පර වෘත්ඩත්ිය  විඤඩාණය ද පර ධ්ාන හහඩත්ුව්ි. එබැවිනඩ 
එය  ද  හාර නාමය ී  ත්ිහේ. 

 
 හාර සත්හරනඩ ්බකිා්ාරාහාරය ර පාහාරය ය. ඉත්ිරි ත්ුන 

අර පහයෝ ය.  
 

6 ෙන පාලම 
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ඡෙෝිප්ාක්ෂික සංගර හය 
හබෝධි යනු හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග් ඥානය  නහම්ි. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර 

මාර්ග් ඥානය  උප්ාර වන ධ්ර්මහයෝ හබෝධිපා්ඩෂි් නම් හවත්ි. 
‘සතිපට්ඨානය - සමයක් පර ධානය - සෘද්ිපාදය - ඉන්රියය - බ ය - 
වබෝධයඞ්ගය - මාර්ගාඞ්ගය’ යි හබෝධිපා්ඩෂි් ධ්ර්ම හ්ා සඩ සහත්්ි. 
සත්ිපට්ඨාන සත්ර්ඩ ද, සමය්ඩ පර ධ්ාන සත්ර්ඩ ද සෘදඩධිපාද සත්ර්ඩ ද, 
ඉනඩද්රිය පස්ඩ ද, බක පස්ඩ ද, හබෝධ්යගග් සත්්ඩ ද, මාර්ග්ාගග් අ ්ඩ ද 
වන බැවිනඩ හවනඩ හවනඩ වශහයනඩ හබෝධිපා්ඩෂි් ධ්ර්ම සත්ඩ ත්ිස්ඩ හ . 

 

සතිපට්ඨාන 
්ායානුපසඩසනා සත්ිපට්ඨානය, 
හ දනානුපසඩසනා සත්ිපට්ඨානය, 
චිත්ඩත්ානුපසඩසනා සත්ිපට්ඨානය, 
ධ්ම්මානුපසඩසනා සත්ිපට්ඨානය යි  
 

හමහසඩ සත්ිපට්ඨාන සත්හර්ි. 
 
සිත්  නානාරම්මණයනඩහි විසිර යා හනා හහන හකස, ්ායාදි 

 රම්මණයනඩහි මනා හ්ා  පිහි න සත්ිය සත්ිපට්ඨාන නම් හ . එය 
ධ්ර්ම වශහයනඩ එ්්ඩ වුව ද පිහි න සඩථාන වූ ්ායාදි  රම්මණයනඩ හග්ඩ 
වශහයනඩ සත්ර්ඩ හ්ා  වදාරා ත්ිහේ. 

 
 ශඩවාස පර ශඩවාස හද්ඩහි හා හ්ඩශාදි ්ාය හ්ාට්ඨාසයනඩහි ද 

පවත්ඩවන සිහිය ්ායානුපසඩසනා සත්ිපට්ඨාන නම් හ . 
 
නවා්ාර හ දනාවනඩහි පවත්ඩවන සිහිය හ දනානුපසඩසනා 

සත්ිපට්ඨාන නම් හ .  
 
සරාග්ාදි වශහයනඩ හසාහළාසඩ  ්ාර වන චිත්ඩත්හයහි පවත්ඩවන 

සිහිය චිත්ඩත්ානුපසඩසනා සත්ිපට්ඨාන නම් හ . 
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පඤඩකපරහ,ඩද වූ නීවරණාදි ධ්ර්මයනඩහි පවත්ඩවන සිහිය 
ධ්ම්මානුපසඩසනා සත්ිපට්ඨාන නම් හ . 

 

සමයක්පරධ්ාන 
උපනඩ අ්ුශකයනඩ පර හාණය පිණිස ්රන වයායාමය, 
නූපනඩ අ්ුශකයනඩ නූපී ම පිණිස ්රන වයායාමය, 
නූපනඩ ්ුශකයනඩ ඉපී ම පිණිස ්රන වයායාමය, 
උපනඩ ්ුශකයනඩ දියුණුීමම පිණිස ්රන වයායාමය, 
 

හමහසඩ සමය්ඩපර ධ්ාන සත්ර්ි. 
 
“හබාහහෝ හවහහසීම නිසා ශරීරහයඩ හකඩ සිඳී මසඩ වියළී හග්ාසඩ 

ඇ ත්ඩ සමත්ඩ නහරත්ඩ ඉත්ිරි වන ත්ත්ඩත්ඩවය  පැමිණියත්ඩ හකෝහ්ෝත්ඩත්ර 
මාර්ග්ය  පැමි)ම  ්රන හම් ීමයයමය හනා නවත්ඩවමි” ය ්ියා පවත්ඩවන 
බකවත්ඩ ීමයයමය සමය්ඩපර ධ්ාන නම් හ . ඒ ීමයයමය ධ්ර්ම වශහයනඩ එ්්ඩ 
වුව ද එයිනඩ සිදුවන ්ෘත්යයනඩ අනුව සමය්ඩ පර ධ්ාන සත්ර්ඩ හ්ා  වදාරා 
ත්ිහේ. 

 
ත්මා අත්ිනඩ යම් පාප ්ර්මය්ඩ හ්රී ඇත්ි නම්, එබඳු පාපය්ඩ 

නිවන  පැමි)ම ද්ඩවා ත්මා අත්ිනඩ නැව සිදු හනා වනු සඳහා සිකඩ 
පිරීහමහි හා ශමථ විදර්ශනා ,ාවනාවනඩහි හයී හමහි පවත්ඩවන බකවත්ඩ 
ීමයයමය පළමු වන සමය්ඩපර ධ්ානය ය.  

 
ත්මා අත්ිනඩ සිදු වූ බව්ඩ හනා දනඩනා වූ, අනුනඩ ්රනු ැන්ීහමනඩ 

ඇසීහමනඩ හහෝ බණ හපාත්ඩවකිනඩ හහෝ ැනන ග්නඩනා කද පාප ්ර්මයනඩ 
ත්මාහග්ඩ සනඩත්ානහයහි ්ිසි ්හක් ඇත්ි හනා ීමම පිණිස, ත්මා අත්ිනඩ 
ඒ ප ්ම් හනා හ්හරනු පිණිස, සිකඩ පිරීහමහි හා ශමථ විදර්ශනා 
,ාවනාවනඩහි හයී හමහි ද පවත්ඩවන ීමයයමය හදවන සමය්ඩ පර ධ්ානය ය. 

 
්ුශක ධ්ර්මයනඩ අත්ුහරනඩ එහත්්ඩ ත්මාහග්ඩ සනඩත්ානහයහි ඇත්ි 

හනා වූ ශීක, ශමථ විදර්ශනා ,ාවනා ්ුශකයනඩ ඇත්ි ්ර ග්ැනුම පිණිස 
්රන වයායාමය, ත්වත්ඩ ්ර මය්ිනඩ ්ියත් හහාත්ඩ සපඩත් විශුදඩීනඩ අත්ුහරනඩ 
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හනාකැබූ විශුදඩීනඩ ඇත්ි්ර ග්ැනීම පිණිස පවත්ඩවන ීමයයමය ත්ුනඩ වන 
සමය්ඩ පර ධ්ානය ය.  

 
පෘථග්ඩවන පුදඩග්කයා විසිනඩ යම් ශීකාදි ග්ුණය්ඩ ඇත්ි ්රහග්න 

ඇත්ත්ඩ හ්හකසුනඩ  වසඟ ීමහමනඩ හහෝ ,වානඩත්රය්  පැමි)හමනඩ 
හහෝ සහුහග්ඩ ඒ ග්ුණ පිරිහී යා හැ්ි ය. එහසඩ හනාවනු පිණිස, 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්ය  පැමිණ ඒ ග්ුණ සඩිකර ්ර ග්ැනීම සඳහා ්රන 
වයායාමය සත්ර වන සමය්ඩ පර ධ්ානය ය.  

 

සෘඬිපාද 
ඡනඩදිදඩධිපාදය 
චිත්ඩත්ිදඩධිපාදය 
විරියිදඩධිපාදය 
ීමමාසිදඩධිපාදය 
 

හමහසඩ සෘඬිපාද සත්හර්ි. 
 
සෘඬි යනු යම් ්ිසිව් සිදඩධිය ය. (හරියාම ය.) අහනඩ්පර ්ාර 

සෘදඩධි ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ සෘදඩීනඩ අත්ුහරනඩ හම් හබෝධිපා්ඩෂි් ධ්ර්ම 
්ථාහවහි සෘදඩධිය වශහයනඩ ග්ැහනනඩහනඩ බුදඩධ් ශාසනහයහි ,ාවනාහවනඩ 
උපදවන ධ්යානා,ිඥා මාර්ග් ඵක සගඛයාත් මහදඩග්ත් හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ධ්ර්ම 
සමූහය ය. සෘදඩධිපාදය යි ්ියනුහයඩ ඒ සෘදඩීනඩ  පැමි)ම , ඒවා කැබීම  
පර ධ්ෘන වශහයනඩ උප්ාර වන ඡනඩද, චිත්ඩත්, විරිය, ීමමාස යන හම් ධ්ර්ම 
සත්ර  ය.  

 
බුදු සසඩහනහි හයෝග් ්මමහයනඩ හහවත්ඩ ,ාවනා බකහයනඩ උපදවන 

මහදඩග්ත් හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ධ්ර්ම ඉපද ීමම  ඉත්ා දුෂඩ්ර ය. දුබක වූ 
ඡනඩදාදිහයනඩ ඒවා හනා ඉපදවිය හැ්ි ය. ඒවා ඉපදවිය හැ්ඩහ්ඩ, මහත්ඩ 
වූ උපද්ර වය්ිනඩ වුව ද නැත්ි ්ළ හනා හහන,  බකවත්ඩ වූ ඡනඩදාදිහයනඩ 
පමහණ්ි. එබැවිනඩ සෘදඩධිපාද වනුහයඩ අධිපත්ි ීමහමනඩ බකවත්ඩ වූ ඡනඩදාදි 
ධ්ර්ම සත්ර බව දත් යුත්ු ය. 
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ඉන්ි  
සද්ින්රියය, විියින්රියය, සතින්රියය, සමාින්රියය, 

පඤ්ඤින්රියය යි ඉනඩද්රිය  පහස්ි. හම් ඉනඩද්රිය පස මිශර ් සාග්ර හහයහි 
්ියවුණු හදවිසි ඉනඩද්රියනඩහි ද ්ියවිණ. සාමානය ශර දඩධ්ාවය - ,ාවනාහවනඩ 
දියුණු ්ළ ශර දඩධ්ාවය යි ශර දඩධ්ාව හද වැද රැම් හ . හබෝධිපා්ඩෂි් ධ්ර්ම 
විෂහයහි ශර දඩහේනඩදිය වශහයනඩ ග්ැහනනඩහනඩ ,ාවනාහවනඩ දියුණු ්ළ 
ශර දඩධ්ාව ය. එහසඩ ම ීමර්හයඩනඩද්රියාදි වශහයනඩ ග්නු කබනඩහනඩ ද 
,ාවනාහවනඩ දියුණු ්ළ ීමර්හයඩනඩද්රියාදිය ය. 

 

බල 
සද්ධා බ ය, විිය බ ය, සති බ ය, සමාි බ ය, පඤ්ඤා බ ය 

්ියා බක ධ්මම ද පහස්ි. මිශර ් සාග්ර හහයහි ්ියවුණු බකවක ී  හම්වා ද 
්ියැවිණ. හම්වාහයඩ හවනස හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්ය  උප්ාර විය හැ්ි 
ත්ත්ඩත්ඩවය  ,ාවනාහවනඩ දියුණු ්ළ ශර දඩධ්ාදිය ීමම පමහණ්ි. 

 
7 ෙන පාලම 

යබෝධ්යංග 
සති සමවබාේඣඞ්ගය 
ධමමවිචය සමවබාේඣඞ්ගය 
විිය සමවබාේඣඞ්ගය 
පීති සමවබාේඣඞ්ගය 
පස්සද්ි සමවබාේඣඞ්ගය 
සමාි සමවබාේඣඞ්ගය 
උවපක්ඛතා සමවබාේඣඞ්ගය 
 

හමහසඩ හබෝධ්යාග් සහත්්ි. 
 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්ය ඇත්ි වන අවසඩථාහවහි එය හා බැඳී ඇත්ි 

වනඩනා වූ සඩමෘත්ි ධ්ර්මවිකයාදි හම් ධ්ර්ම සත් සිහත්හි හැ්ිහළන බව 
හසකහවන බව යනාදි උපද්ර වයනඩ දුරැ ්රමිනඩ අ ුව්ඩ නැත්ිව මනා හ්ා  
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සත්යාවහබෝධ්ය ්ිරීම  උප්ාර වන බැවිනඩ හබෝධි නම් හ . හබෝධි නම් 
වූ ඒ ධ්ර්ම සමූහහයඩ අගග්හයෝ (අවයවහයෝ) හබාජ්ඣගග් නම් හවත්ි.  

 
සති සමවබාේඣඞ්ග යනු සත්ිපට්ඨානාදි නම් වකිනඩ ්ියවුණු 

සඩමෘත්ි මකත්සි්ය ය. එය ,ාවනා ්ිරීහමනඩ හයෝග්ාවකරහයාහග්ඩ 
සනඩත්ානහයහි ්ර මහයනඩ වැඩී හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග් චිත්ඩත්ය උපදනා 
අවසඩථාහවහි එය හා බැඳී සත්යාවහබෝධ්ය  උප්ාර හවමිනඩ උපදහනඩ ය. 

 
ධමමවිචය සමවබාේඣඞ්ග යනු පර ඥා මකත්සි්ය ය. 

විදර්ශනාව  ,ෝමි වන නාම ර ප ධ්ර්මයනඩ අනිත්යාදි වශහයනඩ මනා 
හ්ා  වි,ාග් ්රන බැවිනඩ ඒ පර ඥාව ධ්ර්මවිකය නම් හ . ඒ පර ඥාව 
විදර්ශනාව  ,ෝමිවන සාසඩ්ාර විෂහයහි ්ර මහයනඩ වැඩී හකෝහ්ෝත්ඩත්ර 
මාර්ග් ඥානය වනඩහනඩ ය. 

 
විිය සමවබාේඣඞ්ග යනු සමය්ඩපර ධ්ාන නාමහයනඩ ැන්ඩවුණු 

බකවත්ඩ ීමයයමය ය. එය ද අනු්ර මහයනඩ වැඩී ්ුශක ධ්ර්මයනඩ විෂහයහි 
පසුබැසීම හැ්ිළීම සිදු ්රන ්ඩහකඩශයනඩ දුරැ හ්ා  හකෝහ්ෝත්ඩත්ර 
මාර්ග්්ඩෂණහයහි ී  සත්යාවහබෝධ්ය  සහාය හ . 

 
පීති සමවබාේඣඞ්ග යනු පරීත්ි මකත්සි්ය ය. එය ද විදර්ශනා 

,ෝමිය වන සාසඩ්ාරයනඩ හ්හරහි ,ාවනා වශහයනඩ වැඩී ්ුශක ධ්ර්මයනඩ 
හ්හරහි හනා සත්ු ු වන සඩව,ාවය දුරැ හ්ා  ,ාවනා වශහයනඩ 
්ර මහයනඩ වැඩී මාර්ග්්ඩෂණහයහි සත්යාවහබෝධ්ය  සහාය වනඩහනඩ ය. 

 
පස්සඬි සමවබාේඣඞ්ග යනු ්ාය - චිත්ඩත් පසඩසදඩධි හද් ය. 

,ාවනා ්ිරීහමහි ී  එය ්ර මහයනඩ වැඩී සිහත්හි ැනහවන ත්ැහවන සඩව,ාවය 
දුරැ හ්ා  ශානඩත් ශීත්ක සඩව,ාවය  පමුණුවා හකෝහ්ෝත්ඩත්ර 
මාර්ග්්ඩෂණහයඩී  සත්යාවහබෝධ්ය  සහාය වනඩහනඩ ය.  

 
සමාි සමවබාේඣඞ්ග යනු ඒ්ග්ඩග්ත්ා මකත්සි්ය ය. එය ද 

,ාවනාහවනඩ ්ර මහයනඩ වැඩී සිහත්හි හනා සනඩසුනඩ බව දුරැ ්රමිනඩ 
සත්යාවහබෝධ්ය  සහාය වනඩහනඩ ය. 
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උවපක්ඛතා සමවබාේඣඞ්ග යනු ත්ත්ර මජ්ඣත්ඩත්ත්ා මකත්සි්ය ය. 
එය ද ,ාවනාහවනඩ ්ර මහයනඩ වැඩී සිහත්හි හැ්ිහළන සැහකන සඩව,ාවය 
සම්පූර්ණහයනඩ දුරැ ්රමිනඩ මාර්ග්්ඩෂණහයහි ී  සත්යාවහබෝධ්ය  සහාය 
වනඩහනඩ ය.  

 

මාර්ගාගග 
සමමාදිට්ි සමමාසඞ්කප්ප සමමාොචා සමමාකමමන්ත 

සමමාආජීෙ සමමාොයාම සමමාසති සමමා සමාි යන හම් ධ්ර්මහයෝ අ  
හදන මාර්ග්ාගග් නම් හවත්ි.  

 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ,ාවහයනඩ එ් වර එ් සිත්්ඩ හා බැඳී උපදනා වූ 

සම්මාදිට්ි  දි හම් ධ්ර්ම අහ නඩ හ්හකසඩ නැසීම හා නිවනඩ ැන්ීම සිදු 
්රනු කැහේ. මාර්ග්ාගග් යන හමහි මාර්ග් යනුහවනඩ ්ියැහවනඩහනඩ, 
“උපාය” යන අර්ථය ය. එය හ්හකසඩ නැසීහම්ත්ඩ නිවනඩ ැන්ීහම්ත්ඩ උපාය 
ය. අගග් යනුහවනඩ ්ියැහවනඩහනඩ “අවයවය” යන අර්ථය ය. හ්හකසඩ 
නසන, නිවනඩ ද්ින උපාහයඩ අවයව (හ්ා සඩ) මාර්ග්ාගග් නම් හ . හම් 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්හයහි ත්ත්ඩත්ඩව සත්ර්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ ත්ත්ඩත්ඩවයනඩ  
පිළිහවළිනඩ හසෝත්ාපත්ඩත්ි මග්ඩග්, ස්දාග්ාමිමග්ඩග්, අනාග්ාමිමග්ඩග්, 
අරහත්ඩත්මග්ඩග් යන නම් ්ියනු කැහේ. මාර්ග්ාගග් අ  මිශර ් සාග්ර හහයහි 
්ී පරිදි දත් යුත්ු.  

 
පරහ,ඩද වශහයනඩ සත්ඩ ත්ිස්ඩ වන හම් හබෝධිපා්ඩෂි් ධ්ර්මහයෝ 

පරමාර්ථ ධ්ර්ම වශහයනඩ සඩමෘත්ිය, ීමයයමය, ඡනඩදය, චිත්ඩත්ය, පර ඥාවය, 
ශර දඩධ්ාවය, ඒ්ාග්රත්ාවය, පරීත්ිය, පර ශර ේධිය, ත්ත්ර මජ්ඣත්ඩත්ත්ාවය, විත්ර්්ය, 
සම්මා වාකාවය, සම්මා ්ම්මනඩත්ය, සම්මා  ජීවය ්ියා ත්ුදුස්ඩ 
වනඩනාහ. 

 
හම් ත්ුදුසඩ ධ්ර්මයනඩ අත්ුහරනඩ විත්්ඩ්ය, පසඩසදඩධිය, පීත්ිය, 

ත්ත්ර මජ්ඣත්ඩත්ත්ාවය, ඡනඩදය, චිත්ඩත්ය, විරත්ි ත්ුනය යන හම් ධ්ර්ම නවය 
එ්ඩ එ්ඩ ත්ැන් ම  හයඩ ය. එ්ඩ ධ්ර්මය්ඩ වූ ීමර්යය-සමය්ඩ පර ධ්ාන 
සත්රය, විරියිදඩධිපාදය, විරියිනඩද්රිය, විරිය බකය, විරියසම්හබාජ්ඣගග්ය, 
සම්මාවායාමය යි සඩථාන නවය් එනඩහනඩ ය. එ්ඩ ධ්ර්මය්ඩ වන සත්ිය - 
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සත්ිපට්ඨාන සත්රය, සත්ිනඩද්රියය, සත්ි බකය, සත්ි සම්හබාජ්ඣගග්ය, 
සම්මා සත්ිය යි සඩථාන අ ් එනඩහනඩ ය. ඒ්ග්ඩග්ත්ාව - සමාධිනඩද්රියය, 
සමාධි බකයය, සමාධි සම්හබාජ්ඣගග්ය, සම්මා සමාධිය යි සඩථාන 
සත්ර් එනඩහනඩ ය. පර ඥා මකත්සි්ය - ීමමාසිදඩධිපාදය, පඤඩඤිනඩද්රියය, 
පඤඩාබකය ධ්ම්මවිකය සම්හබාජ්ඣගග්ය, සම්මා දිට්ිය යි සඩථාන පස් 
එනඩහනඩ ය. සදඩධිනඩද්රිය, සදඩධ්ාබකය, යන සඩථාන හද්ඩහි ශර දඩධ්ා 
මකත්සි්ය එනඩහනඩ ය.  

 
හම් හබෝධිපා්ඩෂි් ධ්ර්ම සියකඩක සියලු ම හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩවක 

සාමානයහයනඩ කැහබනඩහනඩ ය. දඩවිත්ීයධ්යානාදි හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩවක 
සඩමමා සග්පඩපය ද කත්ුර්ථධ්යාන පඤඩකමධ්යාන හකෝහ්ෝත්ඩත්ර සිත්ඩවක 
සම්මා සග්පඩප, පීත්ි සම්හබාජ්ඣගග් යන හද් ම ද හනා කැහබනඩහනඩ 
ය. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්ය  පැමි)හම් බකාහපාහරාත්ඩත්ුහවනඩ විශුදඩීනඩ 
සම්පාදනය ්ිරීහම් ී  හක්්ි් සිත්ඩවක ද සුදුසු පරිදි හබෝධිපා්ඩෂි් 
ධ්ර්මහයෝ කැහබත්ඩ. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර චිත්ඩත්හයහි හමනඩ හක්්ි් චිත්ඩත්යනඩහි 
හබෝධිපා්ඩෂි් ධ්ර්ම සියකඩක එ්වර හනා කැහේ. 

 

සර්ව සංගර හය 
8 ෙන පාලම 

පඤ්චස්කන්ධ්  
කූපස්කන්ධය වේදනාස්කන්ධය සරඥාස්කන්ධය සරස්කාකස්-

කන්ධය විඥානස්කන්ධය යි සඩ්නඩධ් පහස්ි.  
 
ර පසඩ්නඩධ්ය යනු ර ප පරිේහේදහයඩ ැන්ඩවුණු ර ප විසි අ ය. 

අත්ීත්ාදි වශහයනඩ හ,ඩද වූ ර ප සියකඩක ර ප,ාවහයනඩ සිත්ිනඩ එ්ඩ 
සමූහය්ඩ වශහයනඩ හග්න සියකඩක  ම ර පසඩ්නඩධ්ය යි ්ියනු කැහේ. 
සඩ්නඩධ් යන වකනහයඩ හත්ඩරැම සමූහය යනුයි. ර ප සමූහය ර පසඩ්නඩධ්ය 
ය. 

 
හ දනාසඩ්නඩධ්ය යනු හදපනසඩ මකත්සි්යනඩ හග්නඩ එ්්ඩ වන 

හ දනා මකත්සි්ය ය. අත්ීත්ාදි වශහයනඩ අහනඩ්ා්ාරහයනඩ හබී  ඇත්ි 
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හ දනා සියකඩක හ දනා ,ාවහයනඩ සිත්ිනඩ එ්ඩ හ්ා  සියකඩක ම හ දනා 
සඩ්නඩධ්ය යි ්ියනු කැහේ. 

 
සාඥාසඩ්නඩධ්ය යනු සාඥා මකත්සි්ය ය. අත්ීත්ාදි වශහයනඩ 

අහනඩ්පර ්ාර වන සාඥා සියකඩක සාඥා ,ාවහයනඩ සිත්ිනඩ එ්ඩ හ්ා  
සියකඩක  සාඥාසඩ්නඩධ් යයි ්ියනු කැහේ. 

 
සාසඩ්ාරසඩ්නඩධ් යනු හ දනා සාඥා හද් හැර ඉත්ිරි මකත්සි් 

පනස ය. අත්ීත්ාදි වශහයනඩ අහනඩ් පර ්ාර වන ඒ මකත්සි් රාශිය 
සාසඩ්ාර ,ාවහයනඩ එ්ඩ සමූහය්ඩ වශහයනඩ සිත්ිනඩ සක්ා 
සාසඩ්ාරසඩ්නඩධ් යයි ්ියනු කැහේ. 

 
විඥානසඩ්නඩධ්ය යනු එ්ුනඩ අනූ චිත්ඩත්ය ය. අත්ීත්ාදි වශහයනඩ 

අහනඩ්පර ්ාර වන විඤඩාණ රාශිය විඥාන වශහයනඩ එ්ඩ සමූහය්ඩ හ්ා  
විඥානසඩ්නඩධ් යයි ්ියනු කැහේ. 

 
සත්ර පරමාර්ථහයනඩ නිර්වාණය හැර ඉත්ිරි සියකඩක 

පඤඩකසඩ්නඩධ්ය  අයත්ඩ ය. අත්ීත්ාදි වශහයනඩ පරහ,ඩදය්ඩ නැත්ිව එ් ම 
ධ්ර්මය්ඩ ම පවත්ඩනා බැවිනඩ නිර්වාණ සමූහය්ඩ නැත්. එබැවිනඩ එය 
සඩ්නඩධ් සාග්ර හය  ඇත්ුළත්ඩ හනා හ . 

 
සාසඩ්ාර යන වකනය අර්ථ ්ීපය් හයහදඩ. “අනිේකා වත් 

සාඛාරා” යන ග්ාථාහවහි සාසඩ්ාර යනුහවනඩ ්ියැහවනඩහනඩ පර ත්යහයනඩ 
හ ග්ත්ඩ හදය ය. පඤඩකසඩ්නඩධ්ය  අයත්ඩ සියකඩක ම පර ත්යහයනඩ හ  
ග්නඩනා ධ්ර්ම වන බැවිනඩ “අනිේකා වත් සගඛාරා” යනඩහනහි එන 
“සගඛාර” ශේදහයනඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්ය ම ්ියැහ . සාසඩ්ාරසඩ්නඩධ්ය යි 
්ියන ත්ැන සාසඩ්ාර නාමහයනඩ ග්ැහනනඩහනඩ හ දනා සාඥාවනඩ හනඩ 
අනය වූ මකත්සි් පනස ය. ්රැණු අවුකඩ හනා ීමම පිණිස සාසඩ්ාර 
යන වකනහයනඩ ්ියැහවන හම් අර්ථ හද් මත්් ත්බා ග්ත් යුත්ු ය. 

 
නාම ර ප ධ්ර්ම සමූහය ර ප හ දනාදි වශහයනඩ හමහසඩ පසඩ 

හ්ා ස්  හබදා ත්ිහබනඩහනඩ  ත්ඩම සාඥාව දුරැ ්ර ග්ැනීම  පහසු ීමම 
පිණිස ය.  ත්ඩම සාඥාව ර පාදි පසඩ හ්ා හසහි හවනඩ හවනඩ වශහයනඩ 
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ඇත්ි හ . මම කසඩසනය, මම උසය, මිටිය, ත්රය යනාී නඩ ර පහයහි  ත්ඩම 
සාඥාව ඇත්ි හ . මම සැප විඳිමිය, දු්ඩ විඳිමිය, සැප දු්ඩ විඳිනඩහනඩ මාය 
යනාී නඩ හ දනාව  ත්ඩම හ්ා  ග්නියි. මම අසවකඩ අසවකඩ හදඩ දනිමිය, 
දනඩහනඩ මාය ්ියා සැක්ීම් වශහයනඩ සාඥාව  ත්ඩම හ්ා  ග්නියි. 
හදනඩහනඩත්ඩ මාය, ග්නඩහනඩත්ඩ මාය, යනඩහනඩත්ඩ මාය, ඇලුම්  ්රනඩහනඩත්ඩ 
මාය, ්ිහපනඩහනඩත්ඩ මාය යනාී නඩ සාසඩ්ාරයනඩ  ත්ඩම හ්ා  ග්නියි. මම 
ද්ිමිය, අසමිය යනාී නඩ විඥානය  ත්ඩම හ්ා  ග්නියි. සාමානය වනයා 
එහසඩ  ත්ඩම වශහයනඩ ග්නඩනා හදඩවකඩ ර පාදි ධ්ර්මයනඩ බව හත්ඩරැම් ග්ත්ඩ 
්කඩහි  ත්ඩම සාඥාව දුරැ හ . පඤඩකසඩ්නඩධ්ය ැනන ග්ැනීහම් පරහයෝවනය 
 ත්ඩම සාඥාව දුරැ ්ර ග්ත් හැ්ි ීමම ය. 

 
උපාොනස්කන්ධ පස 

කූවප්පාොනස්කන්ධය, වේදවනෝපාොනස්කන්ධය, සරවඥෝ-
පාදනස්කන්ධය, සරස්කාවකෝපාදනස්කන්ධය, විඥාවනෝපාොනස්කන්ධය 
්ියා උපාදානසඩ්නඩධ් පහස්ි. ර පාදිය මහග්ඩ ය ්ියා ද මම ය ්ියා ද 
ත්දිනඩ ග්නඩනා ත්ෘෂඩණා දෘෂඩටි හද් උපාදාන නම් හ . සම්පූර්ණ 
පඤඩකසඩ්නඩධ්ය ම උපාදානයනඩ හග්ඩ ග්ැනඩම  හසු හනා හ . 
උපාදානයනඩහග්ඩ ග්ැනඩම  හසු වනඩහනඩ උපාදානයනඩහග්ඩ  පැවැත්ඩම  සඩථාන 
වනඩහනඩ හක්්ි් ධ්ර්මයනඩය. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ධ්ර්ම උපාදානයනඩ  හසු 
හනාහ . සසර දු්ිනඩ මිී ම  උපාදාන නැත්ි ්ළ යුත්ු ය. ඒවා නැත්ි ්ළ 
හැ්ඩහ්ඩ උපාදානයනඩ වැඩීම  සඩථානවන ර පාර ප ධ්ර්මයනඩ විදර්ශනා 
්ිරීහමනි. උපාදානයනඩ  හසුවන හනා වන ධ්ර්ම හද හ්ා ස ම 
පඤඩකසඩ්නඩධ්ය  අයත්ඩ ය. විදර්ශනාව  ග්ත් යුත්ු ධ්ර්ම හවනඩ හ්ා  
ැන්ඩීමම සඳහා උපාදානසඩ්නඩධ් පස වදාරා ත්ිහේ.  

 
ර හපෝපාදානසඩ්නඩධ්ය යනු අ විසි ර පය ය. ර ප හක්්ි් බැවිනඩ 

සියකඩක ම උපාදානයනඩ  සඩථාන හ . 
 
හ දහනෝපාදානසඩ්නඩධ්ය යනු හක්්ි් සිත්ඩ අසූ එහ්හි හ දනා 

මකත්සි්ය ය.  
 
සාහඥෝපාදානසඩ්නඩධ්ය යනු හක්්ි් සිත්ඩ එ්ඩ අසූහවහි සාඥා 

මකත්සි්ය ය. 
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සාසඩ්ාහරෝපාදානසඩ්නඩධ්ය යනු හක්්ි් සිත්ඩවක හයහදන ඉත්ිරි 

මකත්සි් පනස ය. 
 
විඥාහනෝපාදානසඩ්නඩධ්ය යනු හක්්ි් සිත්ඩ එ්ඩ අසූව ය.  
 

9 ෙන පාලම 

ආ තනයදාය ාස 
චක්ඛතායතනය වසෝතායතනය ඝානායතනය ජිේහායතනය 

කායායතනය මනායතනය කූපායතනය සද්ොයතනය ගන්ධායතනය 
කසායතනය වඵාට්ඨේබායතනය ධමමායතනය ්ියා  යත්න 
හදාහළාහස්ි. 

 
ක්ඩඛායත්නය යනු ක්ඩෂුිඃ පර සාදය ය. හසෝත් - ර්ාන - න් හා - 

්ායාත්නහයෝ ද ඒ ඒ පර සාද ර පහයෝ ය. මනායත්නය යනු එ්ුනඩ අනූ 
චිත්ඩත්ය ය. ර පායත්නය යනු වර්ණර පය ය. සදඩදායත්නය යනු ශේද ර පය 
ය. ග්නඩධ්ායත්නය යනු ග්නඩධ් ර පය ය. රසායත්නය යනු රස ර පය ය. 
හඵාට්ඨේබායත්නය යනු පඨවි හත්ඩහවෝ වාහයෝ යන ,ෝත්ර ප ත්ුන ය. 
ධ්ම්මායත්නය යනු මකත්සි් හදපනස ය, සූ්ඩෂඩම ර ප හසාහළාසය ය, 
නිර්වාණය යන හම්වා ය.  

 
හම්  යත්න හදාහළාහසනඩ ක්ඩඛායත්නාදි සය  ධ්යාත්ඩමි්ායත්න 

නම් හ . ර පායත්නාදි සය බාහිරායත්න නම් හ . 
 
 යත්න නාමහයනඩ ද්ඩවා ඇත්ඩහත්ඩ ද සඩ්නඩධ් නාමහයනඩ ැන්ඩවුණු 

පරමාර්ථ ධ්ර්මයනඩ ම ය. හවනස  යත්න වි,ාග්ය  නිර්වාණයත්ඩ ඇත්ුළු 
්ර ත්ිබීම පමහණ්ි. පරමාර්ථ ධ්ර්ම සමූහය  යත්න නාමහයනඩ 
හදාහළාස්  හබදා ත්ිහබනඩහනඩ චිත්ඩත් මකත්සි්යනඩහග්ඩ ්රියා ්ිරීම අනුව 
ය. ක්ඩඛායත්න ර පායත්න හද්ඩහි ක්ඩෂුදඩවාරි් චිත්ඩත් මකත්සි්හයෝ 
්රියා ්රත්ි. හසෝත්ායත්න සදඩදායත්න හද්ඩහි හසෝත්දඩවාරි් චිත්ඩත් 
මකත්සි්හයෝ ්රියා ්රත්ි. ර්ානායත්න ග්නඩධ්ායත්න හද්ඩහි 
ර්රාණදඩවාරි් චිත්ඩත් මකත්සි්හයෝ ්රියා ්රත්ි. න් හායත්න රසායත්න 
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හද්ඩහි න් හාදඩවාරි් චිත්ඩත් මකත්සි්හයඩ ්රියා ්රත්ි. ්ායායත්න 
හඵාට්ඨේබායත්න හද්ඩහි ්ායදඩවාරි් චිත්ඩත් මකත්සි්හයෝ ්රියා ්රත්ි. 
මනායත්න ධ්ම්මායත්න හද්ඩහි මහනෝදඩවාරි් චිත්ඩත් මකත්සි්හයෝ ්රියා 
්රත්ි. ක්ඩෂුිඃ පර සාදාදිය   යත්නය යි ්ියනුහයඩ චිත්ඩත් මකත්සි්යනඩ 
්රියා ්රන සඩථානහයෝ ය යන අර්ථහයනි. චිත්ඩත් මකත්සි්යනඩ ඉපද 
ත්ම ත්මා අයත්ඩ ්ෘත්යයනඩ සිදු ්රන සඩථාන  යත්න නම් හ .  

 
ඇත්ැහම්ඩ ැනනීම් - රසවිඳීම් -  හැඳිනීම් - සත්ු ුීමම් - විරැදඩධ්ීමම් 

 දි ්රියා සිදු්රන නාම ධ්ර්මයනඩ  ත්ඩමය වශහයනඩ ත්දිනඩ හග්න සිටිත්ි. 
සඩ්නඩධ් ්ර මහයනඩ විදර්ශනා ්ිරීහමනඩ සවුනඩහග්ඩ සත්ඩ්ාය - දෘෂඩටිය දුරැ 
හනා හ .  යත්න ්ර මහයනඩ විදර්ශනා ්ිරීහමනඩ සවුනඩහග්ඩ සත්ඩ්ාය 
දෘෂඩටිය දුරැ හ . එබැවිනඩ සවුනඩ සඳහා හමහසඩ පරමාර්ථ ධ්ර්ම සමූහය 
 යත්න වශහයනඩ හදාහළාසඩ හ්ා ස්  හබදා ත්ිහේ.  

 

ධ්ාතුඅටය ාස 
චක්ඛතුධාතුෙය වසෝතධාතුෙය ඝානධාතුෙය ජිේහා ධාතුෙය 

කායධාතුෙය කූපධාතුෙය සද්දධාතුෙය ගන්ධ ධාතුෙය කසධාතුෙය 
වඵාට්ඨේබධාතුෙය චක්ඛතුවිඤ්ඤාණ  ධාතුෙය වසෝතවිඤ්ඤාණ  ධාතුෙය 
ඝානවිඤ්ඤාණ ධාතුෙය ජිේහාවිඤ්ඤාණ ධාතුෙය කායවිඤ්ඤාණ ධාතුෙය 
මවනෝ ධාතුෙය මවනෝවිඤ්ඤාණ ධාතුෙය ධමමධාතුෙය යි ධ්ාත්ු 
අ හළාහස්ි. 

 
ධ්ාත්ු යන වකනහයඩ හත්ඩරැම සත්ඩත්ඩවය්ු හනා වන, පුදඩග්කය්ු 

හනා වන හදය ය යනු යි. ක්ඩෂුිඃ පර සාදය ම සත්ඩත්ඩවය්ු පුදඩග්කය්ු හනා 
වන සඩව,ාවය්ඩ බැවිනඩ ක්ඩඛුධ්ාත්ු නම් හ . හසෝත්ධ්ාත්ු  දියත්ඩ හශරෝත්රාදි 
පර සාද ර පහයෝ ම ය. වර්ණ ර පය ම සත්ඩත්ඩව පුදඩග්ක හනා ීමහමනඩ 
ර පධ්ාත්ු නම් හ . සදඩද - ග්නඩධ් - රස - හඵාට්ඨේබ ධ්ාත්ෝහු ද පිළිහවළිනඩ 
ශේද - ග්නඩධ් - රස - සඩපර ෂඩ වයහයෝ ය. එ් ම මනායත්නය හමහි ධ්ාත්ු 
සත්්  හබදා ත්ිහේ. 

 
සිත්ඩ අසූනවහයනඩ ක්ඩඛු විඤඩාණ හද් ක්ඩඛු විඤඩාණධ්ාත්ුව 

ය. හසෝත් විඤඩාණ හද් හසෝත් විඤඩාණධ්ාත්ුව ය. ර්ාන විඤඩාණ 
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හද් ර්ාන විඤඩාණධ්ාත්ුව ය. න් හා විඤඩාණ හද් න් හා 
විඤඩාණධ්ාත්ුව ය. ්ාය විඤඩාණ හද් ්ාය විඤඩාණධ්ාත්ුව ය. 
පඤඩකදඩවාරාවජ්වනය ය, සම්පටිේඡන හද් ය යන හම් සිත්ඩ ත්ුන 
මහනෝධ්ාත්ුව ය. ඉත්ිරි සිත්ඩ සැත්ඩත් සය මහනෝවිඤඩාණ ධ්ාත්ුව ය. 
මකත්සි් හදපනස ය. සූ්ඩෂඩමර ප හසාහළාස ය, නිර්වාණය යන හම්වා 
ධ්ර්ම ධ්ාත්ුව ය.  

 
ධ්ාත්ු වශහයනඩ අ හළාස්  හබදා ත්ිහබනඩහනඩ ද  යත්න 

වශහයනඩ හදාහළාස්  හබදන කද ධ්ර්ම සමූහය ම ය. එ්්ඩ වූ 
මනායත්නය ධ්ාත්ු වි,ාග්හයඩ ී  ක්ඩඛුවිඤඩාණධ්ාත්ු හසෝත්විඤඩාණධ්ාත්ු 
ර්ානවිඤඩාණධ්ාත්ු න් හාවිඤඩාණධ්ාත්ු ්ායවිඤඩාණධ්ාත්ු මහනෝ ධ්ාත්ු 
මහනෝවිඤඩාණධ්ාත්ු ්ියා සත්්  හබදා ත්ිහේ.  යත්න ධ්ාත්ු 
හදහ්ා හසහි ඇත්ි හවනස එය ය. සමහරැනඩ  විඤඩාණහයහි  ත්ඩම 
සාඥාව ත්දිනඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. විඤඩාණය පිළිබඳ වි,ාග්ය්ඩ නැත්ි  යත්න 
්ර මහයනඩ විදර්ශනා ්ිරීහමනඩ සවුනඩහග්ඩ  ත්ඩම සාඥාව දුරැ හනා හ . 
එබැවිනඩ විඥානහයහි ත්දිනඩ  ත්ඩම සාඥාව ඇත්ියනඩ සඳහා සවුනඩහග්ඩ  ත්ඩම 
සාඥාව දුරැ ්ර ග්ැනීම  පහසු වනු සඳහා විඤඩාණය වැිදුර ත්ඩ වි,ාග් 
හ්ා  ැන්ඩහවන හම් ධ්ාත්ු වි,ාග් හදඩශනය ්ර ත්ිහේ. 

 
10 ෙන පාලම 

චතුරා යසතය  
දුිඃඛායයම සත්යය, දුිඃඛ සමුදයායයම සත්යය, දුිඃඛ නිහරෝධ්ායයම සත්යය, 

දුිඃඛ නිහරෝධ්ග්ාමිනී පර ත්ිපදායයම සත්යය ්ියා  යයම සත්ය සත්හර්ි.  
 
ඒ්ානඩත්හයනඩ ඇත්ි ඒ සැටිය  ම වන අනඩ  ්ාරය්ිනඩ හනා 

වන හදය සත්ය නම් හ . සත්යය යි ්ීහමනඩ පමණ්ඩ හනා නවත්ඩවා 
 යයම යන වකනය මුක  හයාදා හම් සත්යයනඩ   යයම සත්යය යි නම් ්ර 
ත්ිහබනඩහනඩ ්රැණු ්ීපය්ඩ නිසා ය. සමහර සත්යය්ඩ එ්ඩ  ්ාරය්ිනඩ 
සත්ය වත්ුදු ත්වත්ඩ  ්ාරය්ින බකන ්කඩහි අසත්ය හ . බුදුනඩ වහනඩහසඩ 
විසිනඩ වදාළ දුිඃඛාදි සත්ය සත්හරහි ්වර  ්ාරය්ිනඩවත්ඩ අසත්ය ීමම්ඩ 
නැත්. ඒවා එහසඩ ම ය. ්වර  ්ාරය්ිනඩ වත්ඩ හවනසඩ හනා වන සත්යය, 
සත්යයනඩ අත්ුහරනඩ උත්ුම් සත්ය හ . හමහි සත්යය යන වකනය  මුකිනඩ 
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 යයම යන වකනය හයාදා ඇත්ඩහත්ඩ හම් සත්යයනඩහග්ඩ උත්ුම් බව ැන්ඩීමම  
ය. උත්ඩත්ම වූ සත්යය  යයම සත්ය නම් හ . 

 
හම් සත්ය සත්ර පර ්ාශ ්රන කදුහයඩ බුදුනඩ වහනඩහසඩ විසිනි. 

හදවියනඩ සහිත් හකෝ්යා විසිනඩ පුදනු කබන බැවිනඩ බුදුනඩ වහනඩහසඩ  යයම 
නම් හවත්ි.  යයම වූ බුදුනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ ැන් හකෝ්ය  පර ්ාශ ්රන 
කද ඒවා වන බැවිනඩ හම් සත්යහයෝ බුදුනඩ වහනඩහසඩ හග්ඩ ය.  යයමයනඩ 
වහනඩහසඩ හග්ඩ සත්යහයෝ ය යන අර්ථහයනඩ හම්වා   යයම සත්යහයෝය යි 
්ියනු කැහේ. 

 
යම්ු විසිනඩ හම් සත්ය සත්ර පර ත්ය්ඩෂ ්ර ග්ත්ඩහත්ඩ නම් ඒ 

ත්ැනැත්ඩත්ා පෘථග්ඩවන ,ාවය ඉ්ඩමවා  යයම පුදඩග්ක ,ාවය  පැමිහණඩ. 
පර ත්ය්ඩෂ ්රග්ත්ඩ ත්ැනැත්ඩත්ා  යයම ,ාවය  පමුණුවන බැවිනඩ ද හම් 
සත්යයනඩ   ර්යය සත්යය යි ්ියනු කැහේ. 

 
දුුඃඛතායයම සතයය 

හක්්ි් සිත්ඩ එ්ඩ අසූව ය. හකෝ,හයනඩ අනය වූ මකත්සි් එ්ඩ 
පනස ය, ර ප අ විසඩස ය යන හම් ධ්ර්ම සමූහය දුිඃඛ සත්යය  අයත්ඩ ය. 

 
ඉපී හම් දු්ය, දිරීහම් දු්ය, මරණ දු්ය, ාත්ි වයසනාදිය නිසා 

හශෝ් ්රනඩන  - හඬනඩන  සිදු ීමහම් දු්ය. ඥාත්ි වයසනාදිය නිසා 
අධි්ව සිත් හවහහසීහම් දු්ය, අපරියයනඩ හා එ්ඩ ීමහම් දු්ය, 
පරියයනඩහග්නඩ හවනඩ ීමහම් දු්ය, වුවමනා ද  නැත්ි ්හම් දු්ය යන හම් 
සියකඩක ම ඇත්ි වනඩහනඩ ඒ සියකඩක  ම වසඩත්ු වනඩහනඩ දුිඃඛ සත්යය  අයත්ඩ 
ය ්ී ධ්ර්ම සමූහය ය. ඒ ධ්ර්ම අත්ර වාත්ි - වරා - මරණ යන හම් ත්ුහනනඩ 
මිදුණ එ් ම ධ්ර්මය්ුදු නැත්. එබැවිනඩ ඒ ධ්ර්ම සමූහය ඒ්ානඩත්හයනඩ 
ම දු්ඩ ය. ඒ්ානඩත්හයනඩ දු්ඩ වන නිසා ඒවා  දුිඃඛ සත්යය යි ්ියනු 
කැහේ. 

 
ත්ව ද දුිඃඛ සත්යය යි ්ියන කද ඒ සාසඩ්ාර ධ්ර්ම රාශිය  ඇලුම් 

්ර හග්න සිටින ත්ැනැත්ඩත්ා සාසඩ්ාර දුිඃඛය - විපරිණාම දුිඃඛය - දුිඃඛ 
දුිඃඛය යන හම් දු්ඩ ත්ුහනනඩ හපහළන නිසා ද ඒ ධ්ර්මහයෝ ඒ්ානඩත්හයනඩ 
දු්ඩ හවත්ි. 
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ඒ දු්ඩ ත්ුහනනඩ සාසඩ්ාර දුිඃඛය යනු යම් ්ිසිව්ඩ පළමුහවනඩ ඇත්ි 

්ර ග්ැනීම සම්බනඩධ්හයනඩ හා පවත්ඩවා ග්ැනීම සම්බනඩධ්හයනඩ ඇත්ි වන 
දු් ය, මිනිසඩ හකාව මිනිස්ු වශහයනඩ ඉපී ම  යම් ්ිසි පින්ඩ ත්ිබිය 
යුත්ු ය. පින්ඩ නැත්ිව මනුෂය පඤඩකසඩ්නඩධ්ය්ඩ හනා කැබිය හැ්ි ය. 
එබැවිනඩ කබනු ්ැමත්ි ත්ැනැත්ඩත්ා විසිනඩ එය සඳහා පිනඩ ්ළ යුත්ු ය. පිනඩ 
්රනඩන  ීමම මනුෂය පඤඩකසඩ්නඩධ්ය සම්බනඩධ්හයනඩ ඇත්ි වන එ්ඩ 
දුහ්්ි. පිනඩ ්හළඩ ද හබාහහෝ ප  ්ම් ්ළ හහාත්ඩ එය හනා කැහේ. 
එබැවිනඩ පවිනඩ වැළ්ිය යුත්ු ය. පවිනඩ වැළ්ී සිමතමත්ඩ පහසු ්රැණ්ඩ 
හනා හ . පවිනඩ වැළ්ී සිටිනඩන  ීමමත්ඩ මනුෂය පඤඩකසඩ්නඩධ්ය ඇත්ි 
්ර ග්ැනීම සම්බනඩධ්හයනඩ ඇත්ි එ්ඩ දුහ්්ි. මිනිසඩ හකව උපනඩ පසු 
මිනිසඩ ජීවිත් ඉහේ ැකහ්නඩහනඩ හනා හ . එය නැහසනඩන  හනා ී  
පවත්ඩවා ග්ැනීම   හාර පාන සැපයීම ත්ඩ  ර්ඩෂා ්ිරීම ත්ඩ හබාහහෝ 
හවහහසිය යුත්ු ය. ඒ හවහහසීම උපනඩ පසු දිවි පැවැත්ඩීමම සම්බනඩධ්හයනඩ 
ඇත්ඩත්ා වූ දු් ය. ඒ සියකඩක මනුෂය පඤඩකසඩ්නඩධ්හයනඩ ඇත්ි ්රන 
සාසඩ්ාර දුිඃඛය යි. 

 
විපරිණාම දුිඃඛය යනු ඇත්ි වූ සාසඩ්ාරයනඩ දිරායාහමනඩ හා 

බිඳීයාහමනඩ වන දු් ය. හම් මනුෂය පඤඩකසඩ්නඩධ්ය හ්හසඩ හපෝෂණය 
්ළත්ඩ දිර දිරා හවනසඩ වනඩහනඩ ය. වුවමනා පමණ   හාරාදිය හනා 
කැබීහමනඩ හහෝ වුවමනා පරිදි පර ත්යයනඩ හනා කැබීහමනඩ හහෝ අනඩ්ිසි 
අනඩත්රාය්ිනඩ හහෝ මරණය  පැමිහණනඩන  ීමහමනඩ එය විනාශ විය 
හැ්ිය.  යුෂය හග්ීමහමනඩ ්වදා හහෝ මරණය  පැමිණ එය 
සම්පූර්ණහයනඩ විනාශ වනඩහනඩ ය. එය ්වර බකය්ිනඩ වත්ඩ හනා 
වැකැ්ඩවිය හැ්ි ය. පඤඩකසඩ්නඩධ්ය නැසී යා හැ්ි හරෝග්ාදි ්රැණු දු ු 
්කඩහි එය ැක් ග්ැනීම  හබාහහෝ හවහහහසනඩන  සිදු වනඩහනඩ ය. විනාශ 
ීමහම් නිමිත්ි දු ු ්කඩහි මහත්ඩ වූ බිය්ඩ හා හශෝ්ය්ඩ ද ඇත්ි හ . ඒ 
සියකඩක මනුෂය පඤඩකසඩ්නඩධ්ය පිළිබඳ විපරිණාම දුිඃඛ ය. 

 
වරිනඩ වර හනාහය්ඩ ්රැහණනඩ ශරීරහයඩ හනාහය්ඩ ත්ැනඩ වක 

ඇත්ි වන දුිඃඛ හ දනා හා හනාහය්ඩ ්රැහණනඩ ඇත්ි වන මානසි් දුිඃඛ 
හ දනා දුිඃඛ දුිඃඛ නම් හ . එ්ඩ ජීවිත් ්ාකය්ී  එබඳු දු්ඩ හබාහහෝ ඇත්ි 
වනඩහනඩ ය. මනුෂය පඤඩකසඩ්නඩධ්ය්ඩ නැත්ි නම් ඒ දු්ඩ එ්්ුදු ඇත්ි හනා 
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හ . එබැවිනඩ ඒ දු්ඩ සියකඩක ම මනුෂය පඤඩකසඩ්නඩධ්හයනඩ ම ඇත්ි ්රන 
ඒවා බව ්ිය යුත්ු ය. අනය පඤඩකසඩ්නඩධ්වකිනඩ ද එහසඩ ම ඒ ත්රිවිධ් දුිඃඛය 
ඇත්ි ්රනු කැහේ. ඉහත් දුිඃඛ සත්යය  අයත්ඩ යයි ්ී සාසඩ්ාර සියකඩක ම 
ත්රිවිධ් දුිඃඛය නිසා ඒවා  ඇලුම් ්රන ත්ැනැත්ඩත්ා  ඇත්ි ්ර හදනඩහනඩ 
ය. එබැවිනඩ ඒ සාසඩ්ාර සමූහය සත්ය වූ දු් හහවත්ඩ දුිඃඛ සත්යය වනඩහනඩ 
ය.  

 
දුුඃඛත සමුදයායයම සතයය 

දු්ඩ ඇත්ි ීමහම් සැබ  හහඩත්ුව දුිඃඛ සමුදයායයම සත්ය නම් හ . එනම් 
ත්ණඩහාව ය. හමහි අදහසඩ ්රන ත්ණඩහාව නම් පඤඩකසඩ්නඩධ්ය හහාඳ 
හදය්ඩ සැටිය , සැපය පවත්ඩනා ත්ැන්ඩ සැටිය  හග්න එය  ඇලුම් 
්රන සඩව,ාවය ය. අපර හීණ ,ාවහයනඩ ඒ ත්ණඩහාව පවත්ඩනා ත්ා්ඩ 
සත්ඩත්ඩවයා කැබූ පඤඩකසඩ්නඩධ්ය පවත්ඩවා ග්ැනීම සඳහාත්ඩ අනාග්ත් 
පඤඩකසඩ්නඩධ්යනඩ කබනු සඳහාත්ඩ ්රියා ්රනඩහනඩ ය. ්ර්මය යි ්ියනුහයඩ 
ඒවා  ය. සත්ඩත්ඩවයා ්ර්ම ්රන ත්ා්ඩ ම සහු  නැවත් නැවත් 
පඤඩකසඩ්නඩධ්ය කැහබනඩහනඩ ය. පඤඩකසඩ්නඩධ්ය කැහබනත්ා්ඩ සත්ඩත්ඩවයා 
්ියන කද දු්ඩ ත්ුහනනඩ හනා මිහදනඩහනඩ ය. එබැවිනඩ ඒ ත්ණඩහාව දු්ඩ 
ඇත්ි ්ිරීහම් සැබ  හහඩත්ුව වශහයනඩ ්ියනු කැහේ. 

 
දුුඃඛත නිවකෝධායයම සතයය 

නිර්වාණය දුිඃඛ නිහරෝධ්ායයම සත්ය නම් හ . පඤඩකසඩ්නඩධ්ය යම් 
ත්ා්ඩ ්කඩ පවත්ී නම් එහත්්ඩ ්ියන කද ත්ුනඩ  ්ාර දුිඃඛය ද පවත්ඩහනඩ 
ය. ත්ුනඩ  ්ාර දුිඃඛය හනා පවත්ඩහනඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්ය නිීම ග්ිය ්කඩහි ය. 
එබැවිනඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්යාහග්ඩ නිහරෝධ්ය දුිඃඛ නිහරෝධ්ායයම සත්යය යි 
්ියනු කැහේ. 

 
දුුඃඛත නිවකෝධගාමිනී පර තිපොයයම සතයය 

හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග් චිත්ඩත්හයහි ඇත්ි වන සම්මා දිට්ි 
සම්මාසග්පඩප සම්මා වාකා සම්මා ්ම්මනඩත් සම්මා  ජීව සම්මා වායාම 
සම්මා සත්ි සම්මා සමාධි යන මාර්ග්ාගග් අ  ඒ දුිඃඛ නිහරෝධ් ග්ාමිනී 
පර ත්ිපදායයම සත්යය ය. ත්ෘෂඩණාව ඇත්ි ත්ා්ඩ හම් දු් නැවත් නැවත් එන 
බැවිනඩ දු්ිනඩ මිී හම් එ් ම මාර්ග්ය ඒ දු්ඩ උපදවන ත්ණඩහාව නැසීම ය. 
්ියන කද හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්ය ඇත්ි වනඩහනඩ ඒ ත්ෘෂඩණාව නසමිනඩ ය. 
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ත්ණඩහාව නැසීහම් බකය ඇත්ි එ් ම හදය ඒ අෂඩ ාගග්ි් මාර්ග්ය ය. 
එබැවිනඩ එය  දුිඃඛනිහරෝධ්ග්ාමිනීපර ත්ිපදා  යයම සත්යය යි ්ියනු කැහේ. 
(හමහි ස ම ත්ැන් ම පඤඩකසඩ්නඩධ්ය යි ්ීහයඩ හක්්ි් ධ්ර්මයනඩ  
පමණ්ඩ බව ද සැක්ිය යුත්ු ය.) 

 
වකාටින් චතුකායයම සතයය 

හක්්ි් සිත්ඩ එ්ඩ අසූව ය, මකත්සි් එ්ඩ පනස ය, ර ප විසි 
අ  ය යන හම්වා දුිඃඛ සත්යය ය. ත්ෘෂඩණාව හහවත්ඩ හකෝ, මකත්සි්ය 
සමුදය සත්යය ය. නිවන නිහරෝධ් සත්යය ය. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ්ුසකඩ සිත්ඩ 
සත්හරහි හයහදන සම්මාදිට්ි  දි මාර්ග්ාගග් අ  මාර්ග් සත්ය ය. 

 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ්ුසකඩසිත්ඩ සත්ර ය, ඒවාහයඩ හයහදන මාර්ග්ාගග් 

අහ නඩ අනය වූ මකත්සි්හයෝ ය. ඵක සිත්ඩ සත්ර හා ඒවාහයඩ හයහදන 
මකත්සි්හයෝ ය. යන හම් ධ්ර්මහයෝ සත්ය සගග්ර හය  ඇත්ුළත්ඩ හනා 
හවත්ි. කත්ුරායයම සත්යය  අයත්ඩ හනා හවත්ි. 

 
වමවතකින් සමුච්චචය සරගර හ නමෙූ 
සප්තම පිච්චවේදය නිමිවය් ය. 
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අෂ්ටම ප්රිච්ඡේදය 
1 ෙන පාලම 

ප්ර තයය කාණ්ඩය 
හදඩව මනුෂයාදි සත්ඩත්ඩව සමූහය හා සියලු වසඩත්ෝනඩ ස හදන මූක 

ධ්ාත්ු වන සිත්ඩ එ්ුනඩ අනූව ය, මකත්සි් හදපනස ය, ර ප විසි අ  ය 
යන පරමාර්ථ ධ්ර්ම සමූහය ඉහත් පරිේහේද සහත්හි හනාහය්ඩ 
 ්ාරහයනඩ වි,ාග් හ්ා  ද්ඩවන කදඩහදඩ ය. ැනනඩ සබ විසිනඩ හසවිය 
යුත්ඩහත්ඩ ඒ පරමාර්ථ ධ්ර්ම ඉහේ ම ඇත්ි හවන ඒවා ද? නැත්හහාත්ඩ යම් 
්ිසි බකවත්්ු විසිනඩ මවනවා ද? ඒවා ඇත්ි වනඩහනඩ හ්හසඩ ද? යන හම් 
්ාරණය ය. 

 
චිත්ඩත් මකත්සි් ර ප පරමාර්ථහයෝ හනාහය්ඩ හහඩත්ෝනඩ හග්නඩ හ  

ග්නඩහනෝ ය. එබැවිනඩ ඒවා  සාසඩ්ෘත් ධ්ර්ම යන නාමය ද සාසඩ්ාර යන 
නාමය ද ්ියනු කැහේ. නිර්වාණපරමාර්ථය පර ත්යහයනඩ හ  ග්නඩන්ඩ හනා 
හ . එබැවිනඩ එය  අසගඛත් ධ්ාත්ුව ය යන නම ්ියනු කැහේ. 

 
සාසඩ්ාර ධ්ර්මයනඩ ඇත්ි ්රවන හහඩත්ෝනඩ  පර ත්යය යන නාමය ද 

්ියනු කැහේ.  යයම සත්ය ්ර මය ය, පර ත්ීත්ය සමුත්ඩපාද ්ර මය ය, පර සඩථාන 
්ර මය ය ්ියා ්ර ම ත්ුන්ිනඩ බුදුරවාණනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ සාසඩ්ාරයනඩහග්ඩ 
උත්ඩපත්ඩත්ි හහඩත්ෝනඩ හදඩශනය හ්ා  ඇත්ඩහත්ඩ ය. එයිනඩ  යයම සත්ය ්ර මය 
ඉත්ා හ්ටි ්ර මය ය. පර ත්ීත්ය සමුත්ඩපාද ්ර මය මධ්යම ්ර මය ය. පර සඩථාන 
්ර මය විසඩත්ර ්ර මය ය.  

 
 යයම සත්ය වි,ාග්ය සත්ඩ වන පරිේහේදහයහි ්ියවුණු බැවිනඩ හම් 

පර ත්යය ්ාණඩ හයඩ ී  විසඩත්ර ්රනඩන  ඇත්ඩහත්ඩ පර ත්ීත්ය සමුත්ඩපාද ්ර මය 
හා පර සඩථාන ්ර මය ය. 
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අවිදයාව ඇත්ි ්කඩහි අවිදයාව නිසා සාසඩ්ාර හ  ග්නඩහනඩ ය, 

සාසඩ්ාර ඇත්ි ්කඩහි ඒවා නිසා විඤඩාණය හ  ග්නඩහනඩ ය යනාී නඩ ඒ 
ඒ ධ්ර්මයනඩ ඇත්ි නිසා ත්වත්ඩ ධ්ර්මයනඩ හ  ග්ැනීහමනඩ සාසාරය හනා 
සිඳී පවත්ඩනා සැටි උග්නඩවන හහඩත්ු ඵක ්ර මය පර ත්ීත්ය සමුත්ඩපාද ්ර මය ය. 
එය අ,ිධ්ර්ම පි ්හයඩ වි,ගග් පර ්රණහයහි හදඩශනය හ්ා  ත්ිහේ.  

 
පර සඩථාන මහා පර ්රණහයහි හදඩශනය හ්ා  ඇත්ි හහඩත්ු ඵක ්ර මය 

පර සඩථාන ්ර මය ය. පර ත්ීත්ය සමුත්ඩපාද හදඩශනහයහි අවිදයාදිය නිසා 
සාසඩ්ාරාී නඩහග්ඩ ඇත්ිීමම පමණ්ඩ උග්නඩවනවා මිස, අවිදයාහවහි හම් හම් 
ශ්ඩත්ි විහශඩෂ ඇත්ඩහත්ඩ ය, ඒ ශ්ඩත්ි අත්ුහරනඩ අසවකඩ අසවකඩ ශ්ඩත්ිවකිනඩ 
අසවකඩ අසවකඩ  ්ාර වකිනඩ අවිදයාව සාසඩ්ාරයනඩ  පර ත්යය හවනවා ය 
නැත්හහාත්ඩ සාසඩ්ාර උපදවනවා ය ්ියා උග්ැනඩීමම්ඩ නැත්ඩහත්ඩ ය.  
පර සඩථානහයහි වනාහි පරමාර්ථ වූ ද, පරමාර්ථ හනා වූ සියලු ම ධ්ර්මවක 
ඇත්ි පර ත්යය ශ්ඩත්ීනඩ හා හහඩත්ු  රම්මණාදි හනාහය්ඩ ශ්ඩත්ිවකිනඩ ඒ ඒ 
ධ්ර්ම ඒ ඒ ධ්ර්මයනඩ  පර ත්යය යන  ්ාරය උග්නඩවා ඇත්ඩහත්ඩ ය. බුදඩධ් 
ධ්මමය පිළිබඳ අගග් සම්පූර්ණ ැනනුම්ඩ ඇත්ිවනඩහනඩ හම් ්ර ම හද්ම 
උහග්නීහමනි. හම් ්ර ම හද්ිනඩ හ්ටි ්ර මය පර ත්ීත්ය සමුත්ඩපාද්ර මය ය. 
එබැවිනඩ හමහි පළමුහවනඩ පර ත්ීත්ය සමුත්ඩපාද ්ර මය විසඩත්ර ්රනු කැහේ. 
එය උග්නඩනා ත්ැනැත්ඩත්ා හ  පළමුහවනඩම පර ත්ීත්ය සමුත්ඩපාද හදඩශනා 
පාළිය පා ම් ්ර හග්න ත්ිබීම පරහයෝවනවත්ඩ ය. එය පා ම් ්ර ග්නඩන. 
ඒ හමහසඩ ය:- 

ප්ටිච්ච සමුත්ප්ාද ප්ාළිය 
අවිජ්වා පේකයා සගඛාරා, 
සගඛාර පේකයා විඤඩාණා, 
විඤඩාණ පේකයා නාමර පා, 
නාමර ප පේකයා සළායත්නා, 
සළායත්න පේකයා ඵසඩහසා, 
ඵසඩස පේකයා හ දනා, 
හ දනා පේකයා ත්ණඩහා, 
ත්ණඩහා පේකයා උපාදානා, 
උපාදාන පේකයා ,හවෝ, 
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,ව පේකයා වාත්ි, 
 
වාත්ි පේකයා වරාමරණා හසෝ් පරිහදඩව දු්ඩඛ හදෝමනසඩසුපායාසා 

සම්,වනඩත්ි. 
 
එවහම්ත්සඩස හ්ඩවකසඩස දු්ඩඛ්ඩඛනඩධ්සඩස සමුදහයෝ හහෝත්ි. 
 

2 ෙන පාලම 

ප්ර තීතය සමුත්ප්ාද ප්ාළිඡේ ඡත්රැම 
අවිදයාව හහඩත්ු හ්ා  සාසඩ්ාරහයෝ හවත්ි, 
සාසඩ්ාරයනඩ හහඩත්ු හ්ා  විඤඩාණය හ , 
විඤඩාණය හහඩත්ු හ්ා  නාම-ර පය හ , 
නාමර පයනඩ හහඩත්ු හ්ා  ෂ ායත්නය හ , 
ෂ ායත්නයනඩ හහඩත්ු හ්ා  ඵසඩසය හ , 
ඵසඩසය හහඩත්ු හ්ා  හ දනාව හ , 
හ දනාව හහඩත්ු හ්ා  ත්ණඩහාව හ , 
ත්ණඩහාව හහඩත්ු හ්ා  උපාදානය හ , 
උපාදානය හහඩත්ු හ්ා  ,වය හ , 
,වය හහඩත්ු හ්ා  වාත්ිය හ , 
 
වාත්ිය හහඩත්ු හ්ා  වරාව මරණය හශෝ්ය පරිහදඩවය දුිඃඛය 

හද්මමනසයය උපායාසය යන හම්වා ඇත්ි හ . 
 
හමහසඩ හම් ස්ක දුිඃඛසඩ්නඩධ්යාහග්ඩ හ  ග්ැනීම හ . 
 
හමත්ැනඩ ප නඩ පටිේක සමුපඩපාදය ද්ඩවන හම් වග්නඩත්ි පිළිහවළිනඩ 

විසඩත්ර ්රනු කැහේ. 
 

අවිේජා පච්චචයා සඞ්ඛතාකා 
අවිදයාව හහඩත්ු හ්ා  සාසඩ්ාරහයෝ හවත්ි. 
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හමහි අවිදයාව යනු දු් ය, දු්ඩඇත්ි ීමහම් හහඩත්ුව ය, දු්ඩ නිීමම 
ය, දු්ඩ නිීමම වූ නිවන  පැමි)හම් මාර්ග්ය ය යන ්රැණු සත්ර වසන 
හමෝහය ය. 

 
සාසඩ්ාරහයෝ ය යනු හක්්ි් ්ුශකා්ුශක හේත්නාහවෝ ය. 

පුඤඩා,ිසගඛාරය, අපුඤඩා,ිසගඛාරය,  හනඤඩවා,ිසගඛාරය ්ියා 
්ුශකා්ුශක හේත්නා සමූහය ත්ුනඩ හ්ා ස්  හබදා ත්ිහේ. ්ාමාවකර 
්ුශක හේත්නා අ  හා ර පාවකර ්ුශක හේත්නා පස පුඤඩා,ිසග්ාර 
නම් හ . අ්ුසක හේත්නා හදාහළාස අපුඤඩා,ිසාඛාර නම් හ . 
අර පාවකර ්ුශක හේත්නා සත්ර  හනඤඩවා,ිසගඛාර නම් හ . බකවත්ඩ 
සමාධිහයනඩ යු්ඩත් වන අර පාවකර ්ුශකය හකහහසිහයනඩ හනා 
හසකහවන බැවිනඩ එය   හනඤඩවා,ිසගඛාරය යි ්ියනු කැහේ. 
්ායසගඛාර - වීසගඛාර - චිත්ඩත්සගඛාර ්ියා ද සගඛාරය ත්රිවිධ්හ . 

 
අවිදයාව ඇත්ි ත්ැනැත්ඩත්ා දුිඃඛසඩ්නඩධ්ය්ඩ වූ හම් සාසාරය 

සැපය්ැ යි වරදවා හත්ඩරැම් හග්න,  ත්ඩම ,ාවය පවත්ඩවා ග්ැනීම සඳහා 
ද, පිනීමම සඳහා ද, හනාහය්ඩ ප  ්ම් ්රනඩහනඩ ය. මත්ු ,වහයහි සැප 
සඳහා පිනඩ ්ම් ්රනඩහනඩ ය. අවිදයාව නැත්ි නම් ඒ පිනඩ ප  හනා 
හ්හරනඩහනඩ ය. එබැවිනඩ අවිදයාව හහඩත්ු හ්ා  සාසඩ්ාර ඇත්ි හවත්ැයි 
්ියනු කැහේ. 

 
හම් පරමාර්ථ ධ්ර්මයනඩ අත්ර එ් ම හහඩත්ුව්ිනඩ ඇත්ි වන 

සාසඩ්ාරය්ඩ නැත්ඩහත්ඩ ය. ්වර්ඩ වුව ද ඇත්ි වනඩහනඩ හහඩත්ු හබාහහෝ 
ග්ණන්ිනි. හම් පටිේක සමුපඩපාදහයහි සාසඩ්ාරයනඩහග්ඩ හහඩත්ුව වශහයනඩ 
අවිදයාව නමැත්ි එ්ඩ ධ්ර්මය්ඩ පමණ්ඩ ද්ඩවා ඇත්ඩහත්ඩ පර ධ්ාන හහඩත්ුව 
ැන්ඩීමම් වශහයනි. අනි්ඩ ත්ැනඩවක ද එ්ඩ එ්ඩ හහඩත්ුව්ඩ ම ද්ඩවා ඇත්ඩහත්ඩ 
පර ධ්ාන හහඩත්ුව ැන්ඩීමම් වශහයනඩ ම ය. 

 
ඒ්ානඩත්හයනඩ අ්ුශකය්ඩ වන හමෝහහයනඩ එය  විරැදඩධ් හදය්ඩ 

වන ්ුශකය හ්හසඩ ඇත්ි විය හැ්ි ද? යන පර ශඩනය හමහි මත්ුවිය හැ්ිය. 
හහඩත්ු ඵක හද් සමවිය යුත්ුය ්ියා නීත්ිය්ඩ නැත්. දුග්ඳ වූ ද, දුර්වර්ණ 
වූ ද මිනඩ: සුවඳ වූ ද, වර්ණවත්ඩ වූ ද පදඩමය හ  ග්නඩහනඩ ය. ඉත්ා 
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පැහැපත්ඩ වූ ග්ිනඩහනනඩ දුර්වර්ණ වූ දුම හ  ග්නඩහනඩ ය. එබැවිනඩ ්ුශකය  
විරැදඩධ් වූ අ්ුශකහයනඩ ්ුසකඩ ද ඇත්ි විය හැ්ි බව පිළිග්ත් යුත්ු ය.  

 
සඞ්ඛතාක පච්චචයා විඤ්ඤාණ ර 

සාසඩ්ාරයනඩ හහඩත්ු හ්ා  විඤඩාණය හ . 
 
හක්්ි් විපා් සිත්ඩ හදත්ිස සාසඩ්ාරයනඩ හහඩත්ු හ්ා  ඇත්ි වන 

විඤඩාණය ය. හකෝහ්ෝත්ඩත්ර විපා් හමහි හනා ග්නු කැහේ. හක්්ි් 
විපා් ද, පර ත්ිසනඩධි විපා් - පර වෘත්ඩත්ි විපා් වශහයනඩ හද හ්ා ස්ි. 
සාසඩ්ාරයනඩ අත්ුහරනඩ උදඩධ්ේක සහග්ත් හේත්නාව පර ත්ිසනඩධි විපා්යනඩ  
පර ත්යය හනා හ . අ,ිඥා හේත්නාව එ් ම විපා් විඤඩාණය්  ද 
පර ත්යය හනා හ . උදඩධ්ේක සහග්ත් හේත්නාව පර ත්ිසනඩධි විපා් හනා හදන 
බව පසඩවන පරිේහේදහයඩ ්ියා ඇත්. අ,ිඥා හේත්නාව සබ  දත් හැ්ි 
වනඩහනඩ ්ර්මසඩථාන ්ාණඩ හයනඩ ය.  

 
සාසඩ්ාරයනඩ හහඩත්ු හ්ා  විපා් විඤඩාණයනඩ ඇත්ි ීමම ග්ැඹුරැ 

්රැහණ්ි. ්ර්මය්ඩ නැත්ිව හම් විපා් විඤඩාණයනඩ ඇත්ි වනඩහනඩ නම්, 
හැම විපා් විඤඩාණය්ඩ ම සැම හදනා  ම ඇත්ි විය යුත්ු ය. ඒ ඒ 
්ර්ම ්ළවුනඩ  මිස, අනයයනඩ  ඒ ඒ ්ර්මයනඩ සම්බනඩධ් විපා් 
විඤඩාණ ඇත්ි හනා හ . ්ර්මය්ඩ නැත්හහාත්ඩ විපා් විඤඩාණය්ඩ 
ඇත්ි හනා වන බව එයිනඩ හත්ඩරැම් ග්ත් යුත්ු ය. ්ර්මය ඇත්ි ්කඩහි ම 
විපා් විඤඩාණයනඩ ඇත්ි වන බැවිනඩ ්ර්මය විපා් විඤඩාණයනඩ  
පර ත්යය වන බව දත් හැ්ි ය. 

 
විඤ්ඤාණ  පච්චචයා නාමකූපර 

විඤඩාණය හහඩත්ු හ්ා  නාමර පය හ . 
 
විඥාන පර ත්යහයනඩ හ ග්නඩනා නාමහයෝ නම් ඒ ඒ විඤඩාණයනඩ 

හා බැඳී උපදනා මකත්සි්හයෝ ය. මකත්සි් හදපනස ය, ්ර්මාදි 
පර ත්යය සත්හරනඩ හ  ග්ත්ඩ නාම ර පහයෝ ය යන හම්වා විඥාන පර ත්යහයනඩ 
හ ග්නඩනා නාමර පහයෝ ය. ඒ ඒ විඤඩාණයනඩ නිසා හ  ග්ත් හැ්ි 
නාම-ර ප හවනඩ වශහයනඩ ඉහත් පරිේහේදවකී  ්ියවුණු ්රැණු අනුව 
හත්ඩරැම් ග්ත් යුත්ු ය. 



 ප ුන හවත් 242 

 
සාසඩ්ාර පර ත්යහයනඩ ඇත්ි වනඩහනඩ විපා් විඤඩාණයනඩ 

පමහණ්ි. ්ුශකා්ුශක ්රියා විඥානහයෝ ද නාමර පයනඩ  පර ත්යය හවත්ි. 
එබැවිනඩ සාසඩ්ාර පර ත්යහයනඩ ඇත්ි වන විඥානය විපා් විඥානය වශහයනඩ 
ද, නාමර පයනඩ  පර ත්යය වන විඥානය, විපා් අවිපා් විඤඩාණ සියකඩක 
ම බව ද දත් යුත්ු ය. 

 
පර ත්ිසනඩධි විඥානය පර ත්යය වනඩහනඩ නාමයනඩ  හා ්ර්මව 

ර පයනඩ  පමහණ්ි. පර වෘත්ඩත්ි විඥානය නාමයනඩ  හා සියලු ම ර පයනඩ  
පර ත්යය හ . 

 
විඥාන පර ත්යහයනඩ නාම-ර ප හ  ග්ැනීම ,ව අනුව හත්ඩරැම් ග්ත් 

යුත්ු ය. ්ාම-ර ප ,ව හද්ඩහි විඥාන පර ත්යහයනඩ නාම-ර ප හද් ම ඇත්ි 
හ . අර ප ,වහයහි විඥාන පර ත්යහයනඩ හ ග්නඩහනඩ නාම පමහණ්ි. 
අසාඥ ,වහයහි විඥාන නැත්ඩහත්ඩ ය. එහි අත්ීත් ,වය  අයත්ඩ ්ර්ම 
විඥානහයඩ බකහයනඩ ර ප පමණ්ඩ ඇත්ි හ . 

 
විඥානය පහළ නුවුවහහාත්ඩ නාම ර පයනඩහග්ඩ පහළ ීමම්ඩ හන 

්ා නහනඩ ය. එයිනඩ  නාම-ර පයනඩහග්ඩ පහළ ීමම විඤඩාණය නිසා 
වනඩන්ඩ බව දත් හැ්ි ය. ග්ිනඩන හ ග්නඩනා ්කඩහි එයිනඩ  හකෝ්ය 
ඇත්ිවනඩනා්ඩ හමනඩ විඤඩාණය හ ග්නඩනා ්කඩහි එයිනඩ නාම ර ප ද 
ඇත්ි ීමම දත් යුත්ු ය. 

 
නාමකූප පච්චචයා ස ායතනර 

නාමර ප හහඩත්ු හ්ා  ෂ ායත්නය හ . 
 
 යත්න හදාහළාස්ඩ ඇත්ි බව ඉහත් ්ියා ඇත්. ඒ  යත්න 

හදාහළාසිනඩ හමහි ග්ැහනනඩහනඩ ක්ඩඛායත්න - හසෝත්ායත්න - ර්ානායත්න 
- න් හායත්න - ්ායායත්න - මනායත්න යන හම්  යත්න සය ය. 

 
නාම යන වකනහයනඩ චිත්ඩත්ය - මකත්සි්ය - නිර්වාණය යන 

පරමාර්ථ ධ්ර්ම ත්ුන ම ්ියැහ . හමහි නාම යනුහවනඩ ග්ැහනනඩහනඩ 
මකත්සි් හදපනස ය. ර ප යනුහවනඩ ග්ැහනනඩහනඩ එ්ඩ එ්ඩ 
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සනඩත්ානය්  අයත්ඩ මහා,ෝත් සත්ර ය-වසඩත්ුර ප හය ය-ජීවිත්ිනඩද්රිය ර පය 
ය යන හම් එහ්ාහළාස ය. සමහර හපාත්්  හාර ර පයත්ඩ සමග් ර ප 
හදාහළාස්ඩ හග්න ත්ිහේ. 

 
නාම ර ප පර ත්යහයනඩ ෂ ායත්න ඇත්ි ීමමත්ඩ වි,ාග් හ්ා  දත් 

යුත්ඩත්්ි. අර ප ,ෝමිහයහි ර ප නැත්ි බැවිනඩ නාමය පමණ්ඩ පර ත්යය 
ීමහමනඩ එහි මනායත්නය පමණ්ඩ ්ැත්ි හ . ්ාම ,ෝමිහයහි නාම - ර ප 
හද් ම පර ත්යය ීමහමනඩ  යත්න සය ම පහළ හ . ර ප ,ෝමිහයහි නාම - 
ර ප හද් ම පර ත්යය ීම ක්ඩඛායත්න - හසෝත්ායත්න - මනායත්න යන 
 යත්න ත්ුන පහළ හ . අසඥ ,ෝමිහයහි හම්  යත්න සහයනඩ එ්්ුදු 
පහළ හනා හ . ෂ ායත්නය  ම අයත්ඩ වන ක්ඩෂුරාදි වසඩත්ුර ප පස, 
හමහි පර ත්යය හ්ාට්ඨාසය  ග්ැහනනඩහනඩ, වසඩත්ු ර ප නිසා මනායත්නය 
පහළ වන බැවිනි. ෂ ායත්නයනඩ පහළ ීමම නාම ර පයනඩහග්ඩ දියුණුව ම 
ය. ්ු ා ඇට්ටි හග්ිහයහි ් ුව්ඩ ද, මදය්ඩ ද, වත්ුර ද නැත්. එය වැහ න 
්කඩහි ඒවා ඇත්ි හ . නාම ර පයනඩහග්ඩ ෂ ායත්න ඇත්ි ීමමත්ඩ එහමනඩ දත් 
යුත්ු ය. 

 
3 වන පා ම 

ස ායතන පච්චචයා ඵස්වසෝ 
ෂ ායත්නය හහඩත්ු හ්ා  ඵසඩසය හ . 
 
හමහි ඵසඩස යනු ඵසඩස මකත්සි්ය ය. එය ක්ඩඛු සම්ඵසඩසය - 

හසෝත් සම්ඵසඩසය - ර්ාන සම්ඵසඩසය - න් හා සම්ඵසඩසය - ්ාය 
සම්ඵසඩසය - මහනෝ සම්ඵසඩසය ්ියා සවැද රැම් හ . ෂ ායත්නය නිසා 
ඵසඩසය ඇත්ි හ  යි ්ීහමනඩ  යත්න සහයනඩ ම ඵසඩස සය ම ඇත්ි හ  
ය ්ියා හහෝ එ්ඩ එ්ඩ  යත්නය්ිනඩ ඵසඩස සය බැග්ිනඩ ඇත්ි හ ය ්ියා 
හහෝ හනා ග්ත් යුත්ු ය. ක්ඩඛායත්නහයනඩ ඇත්ි වනඩහනඩ ක්ඩඛු සම්ඵසඩසය 
පමහණ්ි. හසෝත්ාදි එ්ඩ එ්ඩ  යත්නය්ිනඩ ඇත්ි වනඩහනඩ ද හසෝත් 
සම්ඵසඩසාදි එ්ඩ එ්ඩ ඵසඩසය්ඩ පමණ්ි. අර ප හකෝ්හයහි ඇත්ි වනඩහනඩ 
මහනෝ සම්ඵසඩසය පමණ්ි. ර ප හකෝ්හයහි ඇත්ි වනඩහනඩ ඵසඩස ත්ුහන්ි. 
්ාම හකෝ්හයඩ ඵසඩස සය ම ඇත්ි හ . 
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 ධ්යාත්ඩමි්ායත්න සය ඇත්ි ්කඩහි ්වර ්හක් හහෝ 
බාහිරායත්නයනඩ හා ග්ැමතම් සිදුහ .  ධ්යාත්ඩමි්  යත්න නැත්ි නම් ඒ 
ග්ැමතම් ්වදාවත්ඩ සිදු හනා හ . එබැවිනඩ  යත්න සය ත්ිබීම ඵසඩසය ඇත්ි 
ීමහම් ්ාරණය හ . 

 
ඵස්ස පච්චචයා වේදනා. 

ඵසඩසය හහඩත්ු හ්ා  හ දනාව හ . 
 
ඵසඩසය සර්වචිත්ඩත්සාධ්ාරණ මකත්සි්ය්ඩ බැවිනඩ සියලු ම 

සිත්ඩවක ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ සියකඩක ම හ දනාවනඩ  ද පර ත්යය වනඩහනඩ ය. 
එහහත්ඩ හම් පටිේක සමුපඩපාද ්ථාහවහි ග්නු කබනඩහනඩ හදත්ිසඩ හක්්ි් 
විපා් චිත්ඩත්යනඩහි ඇත්ි ඵසඩසය පමහණ්ි. හ දනාව ද සැම සිත්් ම 
ඇත්ිය්ඩ නමුත්ඩ හමහි ග්නු කබනඩහනඩ හක්්ි් විපා් හ දනා හදත්ිස 
පමහණ්ි. 

 
ඵසඩසය්ඩ වුවහහාත්ඩ හ දනාව්ඩ ද ඇත්ි වනඩහනඩ ය. ඵසඩසය හනා 

වුව හහාත්ඩ ්වර ්හක්වත්ඩ හ දනාව්ඩ ඇත්ි හනා වනඩහනඩ ය. 
හ දනාව්ඩ ඇත්ි ීමම  ඵසඩසය විය යුත්ු ම ය. එබැවිනඩ ඵසඩසය හහඩත්ු 
හ්ා  හ දනාව හ ය යි ්ියනු කැහේ. 
 
වේදනා පච්චචයා තණ ්හා 

හ දනාව හහඩත්ු හ්ා  ත්ණඩහාව හ . 
 
හමහි ත්ණඩහාව  හහඩත්ු වන හ දනාව වශහයනඩ හක්්ි් සිත් 

එ්ඩ අසූහවහි හයහදන හ දනා එ්ඩ අසූව ම ග්ණනඩ ග්නු කැහේ. හ දනා 
හහඩත්ුහවනඩ වන ත්ණඩහාව සාමානයහයනඩ එ්්ඩ වුව ද,  රම්මණයනඩ හග්ඩ 
වශහයනඩ ර ප ත්ණඩහාව, සදඩද ත්ණඩහාව, ග්නඩධ් ත්ණඩහාව, රස ත්ණඩහාව, 
හඵාට්ඨේබ ත්ණඩහාව, ධ්ම්ම ත්ණඩහාව ්ියා  සවැද රැම් හ . ඒ එ්ඩ එ්ඩ 
ත්ණඩහාව්ඩ ්ාම ත්ණඩහාව, ,ව ත්ණඩහාව, වි,ව ත්ණඩහාවය යි ත්ුනඩ ත්ුනඩ 
 ්ාර වන බැවිනඩ ත්ණඩහා අ හළාස්ඩ හ .  ධ්යාත්ඩමි් සනඩත්ාන, බාහය 
සනඩත්ාන හද්ඩහි ම ඒවා කැහබන බැවිනඩ සනඩත්ාන වශහයනඩ ත්ණඩහා 
සත්ිස්ඩ හ . ඒ එ්ඩ එ්ඩ ත්ණඩහාව්ඩ අත්ීත්ානාග්ත් වර්ත්මාන යන 
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්ාකත්ර යාහග්ඩ වශහයනඩ ත්ුන්ඩ බැග්ිනඩ වන බැවිනඩ ත්ණඩහා එ්සිය අ ්ඩ 
හ . 

 
සුඛ හ දනාව  සත්ඩත්ඩවයනඩ ්ැමත්ි වන බැවිනඩ එය ග්ැන 

ත්ණඩහාව ඇත්ි ීමම පර ්  ය. දුිඃඛ හ දනාව සත්ඩත්ඩවයනඩ හනා ්ැමත්ි 
හදය්ි. හනා ්ැමත්ි හදය වන දුිඃඛ හ දනාව හ්හසඩ ත්ණඩහාව  හහඩත්ු 
වනඩහනඩ ද ්ියා හමහි  පර ශඩනය්ඩ ඇත්ි හ . සත්ඩත්ඩවයනඩ දුිඃඛ හ දනාව  
හනා ්ැමත්ි බව සත්යහය්ි. දුිඃඛ හ දනාහවනඩ පීිත් සත්ඩත්ඩවයා  සැපත් 
ග්ැන  ශාව ඇත්ි හ . එය  හහඩත්ුව වූහයඩ සහු  ඇත්ි වූ දුිඃඛ හ දනාව 
ය. එබැවිනඩ දුිඃඛ හ දනාව ද ත්ණඩහාව  හහඩත්ු වන බව දත් යුත්ු ය. 
උහපඩ්ඩෂා හ දනාව ශානඩත් බැවිනඩ එය  ද සත්ඩත්ඩවහයෝ ්ැමැත්ඩහත්ෝ ය. 
එබැවිනඩ හ දනා ත්ුන ම ත්ෘෂඩණා හහඩත්ු ,ාවහයනඩ ග්නු කැහේ. 

 
තණ ්හා පච්චචයා උපාොනර 

ත්ෘෂඩණාව හහඩත්ු හ්ා  උපාදානය හ . 
 
උපාදාන සත්ර්ඩ ඇත්ි බව සත්ඩවන පරිේහේදහයඩ ්ියා ඇත්. ධ්ර්ම 

වශහයනඩ ග්නඩනා ්කඩහි ත්ෘෂඩණාවය දෘෂඩටිය යි උපාදාන හද්්ි. හ දනාව 
හහඩත්ු හ්ා  ඇත්ි වන ත්ණඩහාහ  හා උපාදාන ත්ණඩහාහ  හවනස හමහසඩ 
ය:- හ දනා පර ත්යහයනඩ වන ත්ණඩහාව දුබක ය. ත්ෘෂඩණා පර ත්යහයනඩ වන 
උපාදාන ත්ණඩහාව බකවත්ඩ ය. මැණි්ඩ ග්රනඩන්ු  මැණි් හසුවනඩන  
්කිනඩ ඇත්ි වන ත්ණඩහාව හමනඩ හ දනා පර ත්යහයනඩ වන ත්ණඩහාව දත් 
යුත්ු ය. අත්  පත්ඩ වටිනා මැණි්ඩ ග්ැන ඇත්ි වන ත්ණඩහාව හමනඩ උපාදාන 
ත්ණඩහාව දත් යුත්ු ය. 

 
හබ්දඩධ්ාහබ්දඩධ් සැම  ම හ දනා පර ත්යහයනඩ ත්ණඩහාව ඇත්ි හ . 

ත්ණඩහාහවනඩ ්ාමූපදානය ඇත්ි හ . ත්ණඩහාව නිසා හබ්දඩධ්ාහබ්දඩධ් 
්ාහ ත්ඩ අත්ඩත්වාදූපාදානය ද ඇත්ි හ . දිට්ඨූපාදාන - සීකේබත්ෝපාදාන හද් 
සැබ  හබ්දඩධ්යනඩ  ඇත්ි විය හනා හැ්ි ය. 

 
උපාදානයනඩ ඇත්ි වනඩහනඩ ද හ දනාව නිසා ඇත්ි වන ත්ණඩහාව 

දියුණු ීමහමනි. 
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උපාොන පච්චචයා භවො. 
උපාදානය හහඩත්ු හ්ා  ,වය හ . 
 
්ර්ම ,වය - උත්ඩපත්ඩත්ි ,වය ්ියා උපාදාන පර ත්යහයනඩ වන ,ව 

හද්්ි. හක්්ි් ්ුශකා්ුශක හේත්නා රාශිය  ‘්ර්ම ,වය’ යි ්ියනු 
කැහේ. අ්ුසකඩ සිත්ඩ හදාහළාස ය, හක්්ි් ්ුසකඩ සිත්ඩ සත්හළාස ය, 
මකත්සි් හදපනස ය යන හම් ධ්ර්ම රාශිය  ම ද ‘්ර්ම ,වය’ යි ්ියනු 
කැහේ. හක්්ි් විපා් හදත්ිස ය, ඒවාහයඩ හයහදන මකත්සි් හත්ත්ිස 
ය, ්ර්මව ර ප විසඩස ය යන හම් ධ්ර්ම රාශිය ‘උත්ඩපත්ඩත්ි ,ව’ නම් හ .  

 
්ාම,වය - ර ප ,වය - අර ප ,වය - සඤඩඤී ,වය - අසඤඩඤී 

,වය - හනඩවසඤඩානාසඤඩා ,වය - ඒ්හවෝ්ාර ,වය - කත්ුහවෝ්ාර 
,වය - පඤඩක හවෝ්ාර ,වය ්ියා උත්ඩපත්ඩත්ි ,ව නවය්ඩ ද ද්ඩවා 
ඇත්ඩහත්ඩ ය. ්ාම ,වාදිය පර ්  ය. ර පසඩ්නඩධ්ය නමැත්ි එ්ඩ සඩ්නඩධ්ය්ඩ 
පමණ්ඩ ඇත්ි අසාඥ ,වය ඒ්හවෝ්ාර ,ව නම් හ . නාමසඩ්නඩධ් සත්ර 
පමණ්ඩ ඇත්ි අර ප ,වය කත්ුහවෝ්ාර ,ව නම් හ . සඩ්නඩධ් පසම ඇත්ි 
ඉත්ිරි ,ව සියකඩක පඤඩකහවෝ්ාර ,ව නම් හ . 

 
උපාදානයනඩ ඇත්ි වූ ්කඩහි ඒවා නිසා මම ය මාහග්ඩ යයි ග්නඩනා 

පඤඩකසඩ්නඩධ්ය, පවත්ඩවා ග්ැනීම සඳහාත්ඩ, සුව පත්ඩ ්ිරීම සඳහාත්ඩ, 
අනාග්ත්හයහි පඤඩකසඩ්නඩධ්ය කැබීම සඳහාත්ඩ හනාහය්ඩ හදඩ ්රනඩන  
ප නඩ ග්නඩහනඩ ය. ඒ ්රන හදඩවකඩ උපාදාන පර ත්යහයනඩ ඇත්ි වන ්ර්ම 
,වය ය. උපාදානයනඩ නිසා හ්ළිනඩ ම උත්ඩපත්ඩත්ි ,වය ඇත්ි වනඩහනඩ හනා 
හ . එය ඇත්ිවනඩහනඩ ්ර්ම ,වය නිසා ය. උත්ඩපත්ඩත්ි ,වහයඩ හහඩත්ුව ්ර්ම 
,වය ය. ්ර්ම ,වහයඩ හහඩත්ුව උපාදානය ය. උපාදාන හහඩත්ුහවනඩ උත්ඩපත්ඩත්ි 
,වහයඩ ඇත්ි ීමම ්ියනුහයඩ ්ර්ම ,වය ඇත්ි ්රන හහඩත්ුව උත්ඩපත්ඩත්ි 
,වහයඩ ද හහඩත්ුව වශහයනඩ ග්ැනීහමනි. හකෝ්හයහි හහඩත්ුහ  හහඩත්ුවත්ඩ 
සමහර ත්ැන්ී  හහඩත්ුව වශහයනඩ හග්න ්ථා ්රනු කැහේ. දරවකිනඩ බත් 
පිහසඩ ය යනු එබඳු ත්ැන්ි. බත් පිහසනඩහනඩ දරහයනඩ හනාව ග්ිනඩහනනි. 
දර ග්ිනඩහනඩ හහඩත්ුව ය. එහහත්ඩ ග්ිනඩහනඩ හහඩත්ුව වූ දර, බහත්ඩ හහඩත්ුව 
සැටිය  හග්න ්ථා ්රනු කැහේ. උපාදාන හහඩත්ුහවනඩ උත්ඩපත්ඩත්ි ,වය 
ඇත්ි හ  යයි ්ීම ද එහසඩ දත් යුත්ුය. 
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භෙ පච්චචයා ජාති 
,වය හහඩත්ු හ්ා  වාත්ිය හ . 
 
හමහි වාත්ිය යයි ්ියනුහයඩ ඒ ඒ ,වයනඩහි සත්ඩත්ඩවයන  

පළමුහවනඩ ම පහළ වන සඩ්නඩධ්යනඩ  ය. ්ර්ම ,ව - උත්ඩපත්ඩත්ි ,ව 
හද්ිනඩ වාත්ිය  පර ත්ය ය වනඩහනඩ ්ර්ම ,වය පමහණ්ි. එබැවිනඩ 
‘උපාදාන පේකයා ,හවෝ’ යන ත්නඩහි ,ව යනුහවනඩ ්ර්ම ,ව උත්ඩපත්ඩත්ි 
,ව හද් ම ග්නිත්ත්ඩ ,ව පේකයා වාත්ි යනඩහනහි ,ව යන වකනහයනඩ 
්ර්ම ,වය පමණ්ඩ ග්ත් යුත්ුය. ්ර්ම ,වය වාත්ිය  පර ත්යය වන  බව 
සත්ඩත්ඩවයනඩ හග්ඩ හවනසඩ්ම්වකිනඩ හත්ඩරැම් ග්ත් හැ්ිය. එ් මව්ුහග්ඩ 
්ුසිනඩ එ්වර ඉපද එ්  වැ ුණු නිවුනඩ දරැවනඩ හදහදනා ද සැප දු්ඩ 
 දිහයනඩ සවුහනාවුනඩ හවනසඩ වනඩහනඩ ්ර්මය නිසා ය. 

 
‘අවිජ්වා පේකයා සගඛාරා’ යනඩහනනඩ ්ියැහවනඩහනඩ සගඛාරයත්ඩ, 

හම් ්ර්ම ,වයත්ඩ ්ර්ම වශහයනඩ සමාන ය. හම් පර ත්ීත්ය සමුත්ඩපාද 
හදඩශනය  ,ව ත්ුන්ඩ සම්බනඩධ් ය. සගඛාර යන නාමහයනඩ 
්ියැහවනඩහනඩ ද වර්ත්මාන ,වහයඩ උත්ඩපත්ඩත්ිය  හහඩත්ු වූ අත්ීත් ්ර්මය 
ය. ්ර්ම ,ව නාමහයනඩ ්ියැහවනඩහනඩ වර්ත්මාන ,වහයඩ ී  ්රන ්ර්මය 
ය.  

 
ජාති පච්චචයා ජකා මකණ ර වසෝක පිවද්ෙ දුක්ඛත 

වදෝමනස්සුපායාසා සමභෙන්ති. 
 
වාත්ිය හහවත්ඩ ඉපී ම වුවහහාත්ඩ වරා මරණ හද් ඒ්ානඩත්හයනඩ 

වනඩහනඩ ය. හශෝ් පරිහදඩව දුිඃඛ හද්ර්මනසය උපායාසහයෝ ද හබාහහෝ 
සත්ඩත්ඩවය  හවත්ි. හශෝ්ාදිය සමහර සත්ඩත්ඩවයන  අ ුහවනඩ ද සමහර 
සත්ඩත්ඩවයන  වැිහයනඩ ද හ . ර පාර ප හකෝ්වක ඒවා නැත්ඩහත්ඩ ය. 
වාත්ිය ඇත්ි ස ම හදනා  ම හනා වන හශෝ්ාදිය හමය  ඇත්ුළු හ්ා  
හදඩශනය ්ර ත්ිහබනඩහනඩ සාසාර පර වෘත්ඩත්ිහයඩ නපුර ැන්ඩීමම පිණිස ය. 

 
හමහි වරාව යනු නාමර පයනඩ හග්ඩ ,ගග්ය  ළා ීමම වූ සඩිකත්ිය 

ය. මරණය යනු නාමර පයනඩ හග්ඩ ,ගග්ය ය. විනාශය ය. හශෝ්ය යනු 
ඥාත්ි වයසන  දිය නිසා වන හදෝමනසඩස හ දනාව ය. පරිහදඩව යනු ඥාත්ි 
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වයසනාදිහයනඩ හශෝ්ය  පත්ඩවූවනඩ නඟන අනිෂඩ  ශේදය ය. දුිඃඛ යනු 
්ායි් දුිඃඛ හ දනාව ය. හද්ර්මනසය යනු මානසි් දුිඃඛ හ දනාව ය. 
හදෝමනසඩස හ දනාව ය. උපායාස යනු ඥාත්ි වයසනාදිය නිසා සිහත්හි 
ඇත්ි වන මහත්ඩ වූ හවහහස ය. එය එ්ඩත්රා  ්ාරය්ිනඩ ඇත්ි වන දඩහ ෂ 
මකත්සි්ය ම ය.  

 
4 ෙන පාලම 

ප්ටිච්චසමුප්තප්ාදය ගැන දත යුතු කරැණු 
හම් පටිේක සමුපඩපාදහයහි ්ාක ත්ුන්ඩ ද, අගග් හදාහළාස්ඩ ද, 

 ්ාර විසඩස්ඩ ද, සනඩධි ත්ුන්ඩ ද, හ්ාට්ඨාස සත්ර්ඩ ද, වෘත්ඩත් ත්ුන්ඩ 
ද, මූක හද්්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. පටිේක සමුපඩපාදය පිළිබඳ ැනනීම සම්පූර්ණ 
ීමම  ඒවා ද දත් යුත්ු ය. 

 
කා  තුන 

පටිේක සමුපඩපාදාගග්යනඩ හග්නඩ අවිජ්වා - සගඛාර යන අගග් හද් 
අත්ීත් ්ාකය්  අයත්ඩ ය. වාත්ි - වරා මරණ යන අගග් හද් අනාග්ත් 
්ාකය  අයත්ඩ ය. විඤඩාණ - නාමර ප - සළායත්න - ඵසඩස - හ දනා 
- ත්ණඩහා - උපාදාන - ,ව යන අගග් අ  වර්ත්මාන ්ාකය  අයත්ඩ ය. 
,ව වශහයනඩ ්ියත් හහාත්ඩ අවිජ්වා - සගඛාර හද් අත්ීත් ,වය  අයත්ඩ 
ය. වාත්ි වරාමරණ යන හද් අනාග්ත් ,වය  අයත්ඩ ය. මැද අගග් අ  
වර්ත්මාන ,වය  අයත්ඩ ය. 

 
යම් ්ිසිව්ු මහා සාග්රහයනඩ වත්ුර ටි්්ඩ අත්  හග්න, එයිනඩ මුළු 

මහ සයුහරහි ම වකය ලුණු රස බව ද්ඩවනඩනා්ඩ හමනඩ ත්ථාග්ත්යනඩ 
වහනඩහසඩ අවිජ්වාපේකයා සගඛාරා යනාී නඩ වර්ත්මාන ,වය 
සම්පූර්ණහයනඩ ැන්ඩීමම් වශහයනඩ හ්ාන්ඩනැත්ි ස්ක සාසාරය ම ද්ඩවා 
වදාළ හසඩ්. එ්ඩ ,වය්ඩ සම්පූර්ණ හ්ා  හදඩශනය ්ිරීහම් ී  ඒ ,වහයඩ 
හහඩත්ු ඵක හද් ද ැන්ඩවිය යුත්ු ය. අවිජ්වා - සගඛාර යන අගග් හද් 
පටිේක සමුපඩපාදය  එ්ත්ු හ්ා  ඇත්ඩහත්ඩ වර්ත්මාන ,වය ඇත්ි ීමහම් 
හහඩත්ුව ැන්ඩීමම පිණිස ය. වාත්ි වරා මරණ හද් එ්ත්ු ්ර ඇත්ඩහත්ඩ 
වර්ත්මාන ,වහයනඩ වන අනාග්ත් ඵකය ැන්ඩීමම පිණිස ය. 
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හමහි ත්ථාග්ත්යනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ අත්ීත් හහඩත්ු වදාරා ඇත්ඩහත්ඩ, 
සත්ඩත්ඩවයා ඉහේ ම ඇත්ි වුණා ය යන දෘෂඩටිය හා හදවියනඩ විසිනඩ 
සත්ඩත්ඩවයා මැවුවාය යන දෘෂඩටිය නැත්ි ්ිරීම පිණිස ය. අනාග්ත් ඵක 
ද්ඩවා ඇත්ඩහත්ඩ, මරණිනඩ මත්ු ඉපී ම්ඩ නැත් යන දෘෂඩටිය නැත්ි්ිරීම 
පිණිස ය හහඩත්ු ඵක පරම්පරාව වදාරා ඇත්ඩහත්ඩ,  ත්ඩම දෘෂඩටිය නැත්ි ්රනු 
පිණිස ය. 

 
අඞ්ග වොව ාස 

අවිදයාව - සාසඩ්ාරය - විඥානය - නාමර පය - ෂ ායත්නය - 
සඩපර්ශය - හ දනාවය - ත්ෘෂඩණාවය - උපාදානය - ,වය - වාත්ිය - 
වරාමරණය ්ියා පර ත්ීත්ය සමුත්ඩපාදාගග් හදාහළාස්ි. හශෝ්ාදි පස සැම  
ම ඇත්ි හනා වන බැවිනඩ පර ත්ීත්ය සමුත්ඩපාදහයඩ අගග් වශහයනඩ හනා ග්නු 
කැහේ.  

 
සරක්වෂ්ප සතක 

හම් පටිේක සමුපඩපාදාගග් හදාහළාස හ්ා සඩ සත්ර්  හබහදනඩහනඩ 
ය. ඒ හ්ා සඩ සා්ඩහෂඩප නාමහයනඩ හඳුනඩවනු කැහේ. 

 
අවිදයා-සාසඩ්ාර යන අගග් හද් එ්ඩ සා්ඩහෂඩපය්ි. 
 
විඤඩාණ - නාමර ප - සළායත්න - ඵසඩස - හ දනා යන පස 

එ්ඩ සා්ඩහෂඩපය්ි. 
 
ත්ණඩහා - උපාදාන - ,ව යන ත්ුන එ්ඩ සා්ඩහෂඩපය්ි. 
 
වාත්ි-වරාමරණ යන හද් එ්ඩ සා්ඩහෂඩපය්ි. 
 

සන්ි තුන. 
අත්ීත් ,වය  අයත්ඩ සගඛාරය ත්ඩ වර්ත්මාන ,වය  අයත්ඩ 

විඤඩාණය ත්ඩ අත්ර එ්ඩ සනඩධිය්ි. 
 
වර්ත්මාන ,වහයඩ හ දනාව ත්ඩ ත්ණඩහාව ත්ඩ අත්ර එ්ඩ 

සනඩධිහය්ි. 
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,වය ත්ඩ වාත්ිය ත්ඩ අත්ර එ්ඩ සනඩධිය්ි. 
 
හමහසඩ හමහි සනඩධි ත්ුන්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. සනඩධි ත්ුන්ඩ වන ්කඩහි 

හ්ා සඩ සත්ර්ඩ වනඩහනඩ ය. 
 

ආකාක විස්ස. 
පටිේක සමුපඩපාදාගග්යනඩ හග්නඩ අවිජ්වා - සගඛාර හද් අත්ීත් 

,වය  අයත්ඩ හහඩත්ු ය. අවිජ්වා සගඛාරයනඩ ඇත්ි ත්ැන ත්ණඩහා - උපාදාන 
- ,ව යන අගග් ත්ුන ද වනඩහනඩ ය. අවිජ්වා - සගඛාර හද් ්ී ්කඩහි ඒ 
ත්ුනත්ඩ ග්ැහනන බැවිනඩ පටිේක සමුපඩපාද පාළිහයහි ඒවා මත්ු හ්ා  වදාරා 
නැත්. එහහත්ඩ අවිේජා - සඞ්ඛතාක - තණ ්හා - උපාොන - භෙ යන පස ම 
අත්ීත් ,වය  අයත්ඩ හහඩත්ු වශහයනඩ ග්ත් යුත්ු ය. වර්ත්මාන ,වහයහි ඇත්ි 
වන විඤඩාණ - නාම ර ප - සළායත්න - ඵසඩස - හ දනා යන හම් අගග් 
පස අත්ීත් ,වය  අයත්ඩ හහඩත්ෝනඩහග්ඩ ඵකහයෝ ය. පටිේක සමුපඩපාද 
පාළිහයහි එන ත්ණඩහා - උපාදාන - ,ව යන ත්ුන අනාග්ත් ,වය ඇත්ි 
්රන වර්ත්මාන ,වහයඩ හහඩත්ෝහු ය. ත්ණඩහා - උපාදාන - ,වයනඩ ඇත් 
හහාත්ඩ අවිදයා සාසඩ්ාර ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. එබැවිනඩ ත්ෘෂඩණා-උපාදාන - ,ව - 
අවිදයා - සාසඩ්ාර යන පස ම වර්ත්මාන හහඩත්ු වශහයනඩ ග්නු කැහේ. ඒ 
හහඩත්ු පස නිසා අනාග්ත්හයහි වාත්ිවරාමරණ ඇත්ි වන බව 
පටිේකසමුපඩපාද පාළිහයනඩ ්ියැ හ . වාත්ි - වරා මරණ යනුහවනඩ 
්ියැහවනඩහනඩ විඤ්ඤාණ -නාමකූප-ස ායතන-ඵස්ස-වේදනා යන අගග් 
පස ය.  

 
අවිජ්වා - සගඛාර - ත්ණඩහා - උපාදාන - ,ව යන හම්  පස අත්ීත් 

හහඩත්ු ය. 
 
විඤඩාණ - නාමර ප - සළායත්න - ඵසඩස - හ දනා යන හම් 

පස වර්ත්මාන ඵක ය. 
 
ත්ණඩහා - උපාදාන - ,ව - අවිජ්වා - සගඛාර යන පස වර්ත්මාන 

හහඩත්ු ය. 
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විඤඩාණ - නාමර ප - සළායත්න - ඵසඩස - හ දනා යන පස 
අනාග්ත් ඵක ය. 

 
හම් ධ්ර්ම විසඩස   ්ාර විසඩස යයි ්ියනු කැහේ. 
 
අත්ීත් ,වහයඩ හහඩත්ු පස නිසා වර්ත්මාන ,වහයඩ ඵක පස ඇත්ි 

හ . වර්ත්මාන ,වහයහි නැවත් ඇත්ි වන හහඩත්ු පස නිසා අනාග්ත් 
,වය  අයත්ඩ ඵක පස ඇත්ි වනඩහනඩ ය. අනාග්ත් ,වහයහි ද නැවත් 
ත්ණඩහා උපාදානාදිය ඇත්ි ීමහමනඩ ඒවාහයනි නැවත්ත්ඩ ,වය්ඩ ඇත්ි 
්රනඩහනඩ ය. හමහසඩ සාසාරය හනා සිඳී පවත්ඩහනඩ ය. හහඩත්ුහවනඩ ඵකයත්ඩ 
නැවත් හහඩත්ුවත්ඩ නැවත් එයිනඩ ඵකයත්ඩ ඇත්ි වන බැවිනඩ හම් හහඩත්ුඵක 
පරම්පරාව ක්ර ය්ඩ වැනි ය. එබැවිනඩ හම් හහඩත්ු ඵක පරම්පරාව  සරසාක 
චකර ය යි ්ියනු කැහේ. 

 
ෙෘත්ත තුන 

හමහි වෘත්ඩත් ත්ුන්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. වෘත්ඩත්ය යි ්ියනුහයඩ නැවත් 
නැවත් හපරළී එන හදය  ය. හමහි අවිජ්වා - ත්ණඩහා - උපාදාන යන 
අගග් ත්ුන ්ඩහකඩශ වෘත්ඩත්ය ය. ්ර්ම ,වය - සාසඩ්ාරය ්ර්ම වෘත්ඩත්ය 
ය. උත්ඩපත්ඩත්ි ,වය විඥානය නාමර පය ෂ ායත්නය ඵසඩසය හ දනාව ය 
වාත්ිය වරාමරණය යන හම්වා විපා් වෘත්ඩත්ය ය. ්ඩහකඩශයනඩ නිසා ්ර්ම 
ඇත්ි හ . ්ර්ම නිසා විපා් ඇත්ි හ . විපා්ය නිසා නැවත් ්ඩහකඩශයනඩ 
ඇත්ි හ . හමහසඩ හම් ්ඩහකඩශ ්ර්ම විපා් යන ත්ුන හපරළීහමනඩ 
සාසාරය හනා සිඳී පවත්ී. 

 
මූ  වදක 

අවිදයාව හම් සාසාර ක්ර යාහග්ඩ එ්ඩ මූක ධ්ර්මහය්ි. ත්ෘෂඩණාව 
එ්ඩ මූක ධ්ර්මහය්ි. හම් හහඩත්ුඵක පරම්පරාව ක්ර ය්ඩ හමනඩ පවත්ඩහනඩ ීම 
නමුත්ඩ අවිදයා ත්ෘෂඩණා හද් නැත්ි ්ළ හහාත්ඩ සාසාර ක්ර ය සිහඳනඩහනඩ 
ය. ඒ හද් නැත්ි ්ිරීහමනඩ මිස අනඩ ්ර මය්ිනඩ සාසාර ක්රහයනඩ හනා 
මිදිය හැ්ි ය. එබැවිනඩ අවිදයා ත්ෘෂඩණා හද් හම් ක්රහයඩ මූක ධ්ර්මහයෝ 
හවත්ි. පර ධ්ාන ධ්ර්මහයෝ හවත්ි. නුවණැත්ඩහත්ෝ පර ත්ිපත්ඩත්ිහයනඩ අවිදයා 
ත්ෘෂඩණාවනඩ නසා සාසාර ක්රහයනඩ මිී  නිවන  පැමිහණනඩනාහ. 
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අවිදයාව මුකඩ හ්ා  පර ත්ීත්ය සමුත්ඩපාදය හදඩශනය ්ර ත්ිබීහමනඩ 
සාසාරහයඩ ප නඩ ග්ැනීම අවිදයාව යි හනා ග්ත් යුත්ු ය. හමය හකෝ්හයඩ 
මුක හහවත්ඩ ප නඩ ග්ැනීම ද්ඩවන හදඩශනය්ඩ හනා හ . හම් හදඩශනහයනඩ 
ද්ඩවනඩහනඩ සාසාරය පවත්ඩනා ්ර මය ය. අනාග්ත්ය ත්ඩ හම් ක්ර  හමහසඩ 
ම පවත්ඩහනඩ ය. අත්ීත්හයඩත්ඩ එහසඩ ම පැවැත්ඩහත්ඩ ය. අත්ීත්හයහි හම් සාසාර 
ක්ර ය හනා පැවත්ි ්ාකය්ඩ නැත්. එබැවිනඩ හමහි ප නඩ ග්ැනීම වූ මුක්ඩ 
නැත්ි බව දත් යුත්ු ය. 

 
5 ෙන පාලම 

ප්ර ස්ථාන කි මය 
අනි්්ඩ ඇත්ිීමම  උප්ාර වන හදය  “පර ත්යය” යි ්ියනු කැහේ. 

අනි්ඩ හදය්ඩ ඇත්ි ්රන හදය “පර ත්යය” යි ්ිව ද වරද නැත්. අනි්් 
උප්ාරහයනඩ ඇත්ි වූ හදය  “පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනය” යි ්ියනු කැහේ. අනි්ඩ 
හදය්ිනඩ ඇත්ි ්රන කද හදය “පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනය” යි ්ීම ද සුදුසු ය. 
ග්ිනි්ෝර අග් රඳවා ඇත්ි ද්ර වයහයහිත්ඩ ග්ිනි හපට්ටිහයඩ  හකඩප හ්ා  ඇත්ි 
ද්ර වයහයහිත්ඩ උප්ාරහයනඩ ග්ිනඩන ඇත්ි හ . ග්ිනඩන ඇත්ි ීමම  උප්ාර වූ 
නැත්හහාත්ඩ ග්ිනඩන නිපදවූ ග්ිනි ්ෝහරහි හා ග්ිනි හපට්ටිහයහි  හකඩප 
හ්ා  ඇත්ි ද්ර වය හදවර්ග්ය පර ත්යය ය. ග්ිනඩන පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනය ය. 
හමහසඩ පර ත්යය-පර ත්යහයෝත්ඩපනඩන හද් හවන ම හැඳින ග්ත් යුත්ු ය. 

 
ග්ිනඩන ඇත්ි ීමම  ග්ිනි ්ෝහරහි  හකඩප ්ළ ද්ර වයය උප්ාර 

වනඩහනඩ එ්ඩ  ්ාරය්ිනි. ග්ිනි හපට්ටිහයඩ  හකඩප ්ර ඇත්ි ද්ර වයය 
උප්ාර වනඩහනඩ අනඩ  ්ාරය්ිනි. ග්ිනි ්ෝහර් හබහහත්ඩ හා ග්ිනි 
හපට්ටිහයඩ හබහහත්ඩ ග්ිනඩන ඇත්ි ීමම  උප්ාර වනඩහනඩ එ්ඩ  ්ාරය්ිනඩ 
ම නම්, ඒ හද්ිනඩ එ්්ිනඩ ම ග්ිනඩන ඇත්ි විය හැ්ි ය. එහසඩ 
හනාහවනඩහනඩ ග්ිනඩන ඇත්ි ීමම  ඒ හද්ිනඩ හවනඩ හවනඩ වූ  ්ාර ඇත්ි, 
උප්ාර හද්්ඩ වුවමනා බැවිනි. ග්ිනි හපට්ටිහයහිත්ඩ ග්ිනි ්ෝහරහිත්ඩ 
පර ත්යය වන  ්ාර හද්්ඩ ඇත්ුවා්ඩ හමනඩ ම හකෝ්හයහි ඇත්ි 
අහනඩ්පර ්ාර වසඩත්ෝනඩහි ත්වත්ඩ හදඩවක  උප්ාර වන හනාහය්ඩ  ්ාර 
ඇත්ි බව දත් යුත්ු ය. ඒ උප්ාර වන  ්ාර විහශඩෂයනඩ  ‘පර ත්යය ශ්ඩත්ිය’ 
යි ්ියනු කැහේ. 
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චිත්ඩත්ය - මකත්සි්ය - ර පය යන හම් පරමාර්ථ ධ්ර්මහයෝ 
පර ත්යහයනඩ හ ග්නඩහනෝ ය. නිර්වාණය හා පර ඥපඩත්ිය පර ත්යහයනඩ 
හ ග්නඩනා ඒවා හනාහ . පර ත්යහයනඩ හ ග්නඩනා වූ ද, පර ත්යහයනඩ හනා 
හ  ග්නඩනා වූ ද සියකඩහකහි පර ත්යය ශ්ඩත්ි ඇත්ඩහත්ඩ ය. යම් ්ිසි පර ත්යය 
ශ්ඩත්ිය්ඩ නැත්ි ්ිසි ම ධ්ර්මය්ඩ නැත්ඩහත්ඩ ය. එ්ඩ ධ්ර්මය් ඇත්ඩහත්ඩ එ් 
ම පර ත්යය ශ්ඩත්ිය්ඩ හනාහ . සමහර ධ්ර්මවක හබාහහෝ පර ත්යය ශ්ඩත්ි 
ඇත්ඩහත්ඩය. සමහර ධ්ර්මය් පර ත්යය ශ්ඩත්ි ටි්්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
අත්ීත් වූ ද, අනාග්ත් වූ ද, වර්ත්මාන වූ ද, ්ාකත්රහයනඩ මු්ඩත් වූ 

ද පරමාර්ථ වශහයනඩ හා පර ඥපඩත්ි වශහයනඩ ද ඇත්ඩත්ා වූ ස්ක ධ්ර්ම 
සමූහහයහි පර ත්යය ශ්ඩත්ි සූවිසඩස්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ පර ත්යය ශ්ඩත්ීනඩ අනුව 
ඉහත් ්ී ධ්ර්ම සමූහය පර ත්යය නාමහයනඩ පට්ඨාන මහාප්රණහයහි 
සූවිසි හ්ා ස්  හබදා ද්ඩවා ත්ිහේ. ඒ හ්ා සඩ සූවිසඩස  “සූවිසි පර ත්යය 
ය” යි ්ියනු කැහේ. පට්ඨාන පාළිහයහි සූවිසි පර ත්යය ද්ඩවා ත්ිහබන 
පාඨය හමහසඩය:- 

 
හමය ්  පා ම් ්ර ග්නඩන. 

 
වහ්තු පච්චචවයෝ ආකමමණ  පච්චචවයෝ අිපති පච්චචවයෝ අනන්තක 

පච්චචවයෝ සමනන්තක පච්චචවයෝ සහජාත පච්චචවයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ 
පච්චචවයෝ නීස්සය පච්චචවයෝ උපනිස්සය පච්චචවයෝ පුවර්ජාත පච්චචවයෝ 
පච්චඡාජාත පච්චචවයෝ ආවස්ෙන පච්චචවයෝ කමම පච්චචවයෝ විපාක 
පච්චචවයෝ ආහාක පච්චචවයෝ ඉන්රිය පච්චචවය් ඣාන පච්චචවය් මග්ග 
පච්චචවයෝ සමපයුත්ත පච්චචවය් විප්පයුත්ත පච්චචවයෝ අත්ථි පච්චචවයෝ 
නත්ථි පච්චචවය් විගත පච්චචවයෝ අවිගත පච්චචවයෝති. 

 
පර තයය සූවිස්ස 

1. හහඩත්ු පර ත්යය 13. ්ර්ම පර ත්යය 
2.  රම්මණ පර ත්යය 14. විපා් පර ත්යය 
3. අධිපත්ි පර ත්යය 15.  හාර පර ත්යය 
4. අනනඩත්ර පර ත්යය 16. ඉනඩද්රිය පර ත්යය 
5. සමනනඩත්ර පර ත්යය 17. ධ්යාන පර ත්යය 
6. සහවාත් පර ත්යය 18. මාර්ග් පර ත්යය 
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7. අහනයානය පර ත්යය 19. සම්පර යු්ඩත් පර ත්යය 
8. නිශඩශර ය පර ත්යය 20. විපර යු්ඩත් පර ත්යය 
9. උපනිශඩශර ය පර ත්යය 21. අසඩත්ි පර ත්යය 
10. පුහර්වාත් පර ත්යය 22. නාසඩත්ි පර ත්යය 
11. පශඩකාජ්වාත් පර ත්යය 23. විග්ත් පර ත්යය 
12.  හසඩවන පර ත්යය 24. අවිග්ත් පර ත්යය  

 
6 ෙන පාලම 

(1) වහ්තු පර තයය. 
හහඩත්ු ,ාවහයනඩ උප්ාර වන ධ්ර්මය හහඩත්ු පර ත්යය ය. හමහි හහඩත්ු 

,ාවය යි ්ියනුහයඩ මූක ,ාවය  ය. මුකඩ හපාහළාහවහි ්ාවැී  ග්ස  හනා 
වැමත සිමතම  උප්ාර වනඩනා්ඩ හමනඩ, ත්මා අරමුහණහි ්ාවැී  ත්මා හා 
එ්ඩව උපදනා ධ්ර්මයන   රම්මණහයහි හනාසැකී පිහිමතම  උප්ාර 
වන ධ්මමය හහඩත්ු පර ත්යය ය. හකෝ, - හදෝස - හමෝහ - අහකෝ, - අහදෝස 
- අහමෝහ යන හම් ධ්ර්ම සය හහඩත්ු පර ත්යය ය. සහහඩත්ු් සිත්ඩ එ්ඩ 
සැත්ඩත් වය, හමෝහ මූකහයහි හයහදන හමෝහය හැර මකත්සි් හදපනස 
ය, චිත්ඩත්ව ර පහයෝ ය, පර ත්ිසනඩධි චිත්ඩත්ය හා උපදනා ්ර්මව ර පහයෝ ය 
යන හමාහු හහඩත්ු පර ත්යයා හග්ඩ පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය.  

 
හමෝහ මූක චිත්ඩත්හයහි හමෝහය අත් හැරීහමනඩ මකත්සි් ග්ණන 

අ ු හනා වනඩහනඩ හකෝ, මූක හදෝෂ මූක සිත්ඩවක හයහදන හමෝහය 
ග්ැහනන හහයිනි. හමෝහ මූක චිත්ඩත්හයහි හමෝහය හමෝහ මූක චිත්ඩත්ය  
හා එය හා හයහදන හමෝහහයනඩ අනය මකත්සි්යනඩ ත්ඩ හහඩත්ු,ාවහයනඩ 
පර ත්යය හ . හමෝහය  හහඩත්ු,ාවහයනඩ පර ත්යය වන ත්වත්ඩ හහඩත්ු ධ්ර්මය්ඩ 
එහි නැත්ි බැවිනඩ හමෝහ මූකහයඩ හමෝහය හහඩත්ු පර ත්යහයෝත්ඩපනඩන හනා 
හ . හහඩත්ු හද් ත්ුන ඇත්ි සිත්ඩවක හහඩත්ු ධ්ර්මහයෝ පර ත්යහයෝත්ඩපනඩන 
හවත්ි. එ්ඩව ඇත්ි වන හහඩත්ු ධ්ර්මයනඩහග්නඩ එ්්ඩ අනි්  හහඩත්ු 
,ාවහයනඩ පර ත්යය වන බැවිනි. 

 
(2) ආකමමණ  පර තයය 

 රම්මණ ,ාවහයනඩ උප්ාර් ධ්ර්ම  රම්මණ පර ත්යය ය. 
අරමුණ්ඩ හනා හග්න චිත්ඩත් මකසි්යනඩ  නූපදිය හැ්ි ය. එබැවිනඩ 
ස ම අරමුණ්ඩ ම චිත්ඩත් මකත්සි්යනඩ හග්ඩ ඉපී ම  උප්ාරහය්ි.  
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එ්ුනඩ අනූ චිත්ඩත්ය, මකත්සි් හදපනස, ර ප අ  විසඩස, 

නිර්වාණය, පර ඥපඩත්ිය යන සියකඩක ම  රම්මණ පර ත්යය ය.  රම්මණ 
පර ත්යය හනා වන හදය්ඩ නැත්. 

 
එ්ුනඩ අනූ චිත්ඩත්ය හා මකත්සි් හදපනස  රම්මණ 

පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය.  
 

(3) අිපති පර තයය. 
අධිපත්ි ,ාවහයනඩ උප්ාර වන ධ්ර්මය අධිපත්ි පර ත්යය ය. අධිපත්ි 

,ාවය යනු අනයයනඩ ත්මා  අනු්ෝක ්රවන සඩව,ාවය ය. ඇත්ැම් 
ධ්ර්මය් ත්වත්ඩ ධ්ර්මයනඩ ත්මා  අනු්ෝක ්රවන සඩව,ාවය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. 
ඒ ධ්ර්මයන  හමහි අධිපත්ි නාමය වයවහාර ්රනු කැහේ. 
“ රම්මණාධිපත්ිය, සහවාත්ාධිපත්ිය” ්ියා අධිපත්ි පර ත්යය හදවැද රැම් 
හ . ඇත්ැම් අරමුණ් සිත්ඩ ඇද ග්නඩනා සඩව,ාවය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ නිසා 
ඒ අරමුණ  ඇී  නැමී හබාහහෝ සිත්ඩ උපී . ඒ සිත්ඩ ඇදග්නඩනා සඩව,ාවය 
 රම්මණහයහි ඇත්ි අධිපත්ි සඩව,ාවය ය. 

 
ආකමමණ ාිපති පර තයය. 

ග්රැ ්ළ යුත්ු ඉෂඩ  නිෂඩපනඩන ර ප අ හළාස ය, දඩහ ෂ මූක හමෝහ 
මූක දුිඃඛ සහග්ත් ්ාය විඤඩාණය යන හම් සිත්ඩ හැර ඉත්ිරි සිත්ඩ අසූහත්ර 
ය, හදෝස - ඉසඩසා - මේඡරිය - ්ු්ඩ්ුේක - විචි්ිේඡා මකත්සි් හැර 
ඉත්ිරි මකත්සි් සත්ඩසාළිස ය, නිර්වාණය යන හම් ධ්ර්මහයෝ 
 රම්මණාධිපත්ි පර ත්යය ධ්ර්මහයෝ ය.  

 
ඒ ධ්ර්ම ග්රැහ්ා  අරමුණු ්රන හකෝ,මූක සිත්ඩ අ  ය, මහා 

්ුසකඩ සිත්ඩ අ  ය, මහා ්රියා ඥාන සම්පර යු්ඩත් සිත්ඩ සත්ර ය, හකෝහ්ෝත්ඩත්ර 
සිත්ඩ අ  ය යන සිත්ඩ විසි අ  ය, හදෝස - ඉසඩසා - මේඡරිය - ්ු්ඩ්ුේක - 
විචි්ිේඡා -  ්රැණා - මුදිත්ා හැර ඉත්ිරි මකත්සි් පනඩසාළිස ය යන 
හමාවුහු  රම්මණාධිපත්ි පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය.  

 
සහජාතාිපති පර තයය. 
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ඡනඩද - චිත්ඩත් - විරිය - ීමමාස යන හම් අධිපත්ි ධ්ර්ම සත්ර ත්මා 
හා සම්පර යු්ඩත්යන  අධිපත්ි ,ාවහයනඩ පර ත්යය යන බැවිනඩ සහවාත්ාධිපත්ි 
නම් හ . එ්ඩ වර් ී  අධිපත්ි වනඩහනඩ හම් සත්රිනඩ එ්්ි. හද් ත්ුන්ඩ 
එ්වර අධිපත්ි හනා හ .  

 
දඩවිහහඩත්ු් ත්රිහහඩත්ු් වවන චිත්ඩත්හයෝ ය, ඡනඩදය විරියය - ීමමාසය 

යන හමාවුහු ත්ම ත්මා අධිපත්ි වන අවසඩථාහවහි අධිපත්ි පර ත්යය හ . 
 
ඒ ඒ අවසඩථාහවහි අධිපත්ි වන ධ්ර්මය හැර හදපනසඩ සාධිපත්ි 

වවවනය ය, විචි්ිේඡාහවනඩ අනය මකත්සි්හයෝ ය, ඒ සිත්ඩවකිනඩ 
උපදනා ර පහයෝ ය යන හමාවුහු සහවාත්ාධිපත්ි පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය.  

 
4.5 අනන්තක - සමනන්තක පර තයවයෝ 

සත්ඩත්ඩවයනඩ හ්හරහි පවත්ඩනා චිත්ඩත් පරම්පරාහවහි පසු පසු සිත්ඩ 
ඇත්ිවනඩහනඩ පළමු පළමු සිත්ඩ නිසා ය. පූර්ව පූර්ව සිත්ඩ හනා ීම නම් පසු 
පසු සිත්ත්ඩ ද ඇත්ි හනා වනඩහනඩ ය. සැම සිත්් ම ත්මා නිරැදඩධ් වනු 
සමග් ම සඩථානය සිසඩවනඩන  හනා ී  අත්ර්ඩ හනා ැනහනන සැටිය  ත්වත්ඩ 
සිත්්ඩ ඉපී ම  උප්ාර වන සඩව,ාවය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ නිසා එ්ඩ සිත්්ඩ 
නිරැදඩධ් වනු සමග් ම ත්වත්ඩ සිත්්ඩ උපී . නිරැදඩධ් වන පූර්ව පූර්ව 
චිත්ඩත්යනඩහි ඇත්ි ත්මනඩ ළඟිනඩ ම ත්වත්ඩ සිත්්ඩ උපදවන ශ්ඩත්ිය අනනඩත්ර 
ශ්ඩත්ිය ය. අනනඩත්ර ශ්ඩත්ිහයනඩ උපද්ාරවන ධ්ර්මය අනනඩත්ර පර ත්යය 
නම් හ . ත්මා  අනත්ුරැ ව උපදනා සිත් ත්ැන  සුදුසු පරිදි ඉපී ම  
උප්ාරවන සඩව,ාවය්ඩ ද නිරැදඩධ් වන සිත්ඩවක ඇත්ඩහත්ඩ ය. එය  
සමනනඩත්ර ශ්ඩත්ිය යි ්ියනු කැහේ. සමනනඩත්ර ශ්ඩත්ිහයනඩ උප්ාර 
වන ධ්ර්මය සමනනඩත්ර පර ත්යයය. අනනඩත්ර සමනනඩත්ර ශ්ඩත්ි හද් ම 
එ් ම සිහත්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. එබැවිනඩ අරහනඩත් කුත්ිය හැර නිරැදඩධ් වනඩනා 
වු සැම සිත්්ඩ ම සැම මකත්සි්ය්ඩ ම අනනඩත්ර පර ත්යය ද හ . 
සමනනඩත්ර පර ත්යය ද හ . අරහනඩත් කුත්ිය සහිත් වූ පසු පසුව උපදනා 
සිත්ඩ හා මකත්සි් සියකඩක අනනඩත්ර පර ත්යහයෝත්ඩපනඩන ද සමනනඩත්ර 
පර ත්යහයෝත්ඩපනඩන ද හ .  

 
7 ෙන පාලම 

6. සහජාත පර තයය 
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ත්මා උපදනා ්කඩහි ත්වත්ඩ ධ්ර්මයනඩහ  ත්මා හා එ්ඩව ඉපී ම  
උප්ාරවන ධ්ර්මය සහවාත් පර ත්යය ය. 

 
සවුහනාවුනඩ ත්ඩ සවුහනාවුනඩ  හා චිත්ඩත්ව ර ප පර ත්ිසනඩධි්ර්මව 

ර පවක ත්ඩ පර ත්යය වනව එ්ුනඩ අනූ චිත්ඩත්ය හා මකත්සි් හදපනසය, 
සවුහනාවුනඩ  හා උපාදාය ර පයනඩ  පර ත්යය වන මහා,ෝත් සත්ර ය, 
සවුහනාවුනඩ  පර ත්යය වන පඤඩකහවෝ්ාර පර ත්ිසනඩධි නාමසඩ්නඩධ්යනඩ  
පර ත්යය වන හෘදය වසඩත්ුවය යන හම්වා සහවාත් පර ත්යය ධ්ර්මහයෝය. 

 
සවුහනාවුනඩහග්ඩන පර ත්යය කබන එ්ුනඩ අනූචිත්ඩත්ය හා මකත්සි් 

හදපනස ය යන නාමසඩ්නඩධ්හයෝ ය, සවුහනාවුනඩහග්නඩ උප්ාර කබන 
උපාදාය ර ප සහිත් මහා,ෝත්හයෝ ය. හෘදය වසඩත්ුහවනඩ පර ත්යය කබන 
පඤඩකහවෝ්ාර පර ත්ිසනඩධි නාමසඩ්නඩධ්හයෝ ය, පඤඩකහවෝ්ාර පර ත්ිසනඩධි 
නාමසඩ්නඩධ්යනඩහග්නඩ පර ත්යය කබන හෘදයවසඩත්ුව ය යන හමාවුහු 
සහවාත් පර ත්යහයඩ පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය. 

 
7. අවනයානය පර තයය. 

ත්මා යම් ්ිසි ධ්ර්මය්  උප්ාර හවමිනඩ ඒ ධ්ර්මහයනඩ ත්මා ද 
උප්ාර කබන ධ්ර්මය අහනයානය පර ත්යය ය. සවුහනාවුනඩ  උප්ාර වන 
එ්ුනඩ අනූ චිත්ඩත්ය හා හදපනසඩ මකත්සි්හයෝ ය, සවුහනාවුනඩ  උප්ාර 
වන මහා,ෝත් සත්ර ය, සවුහනාවුනඩ  උප්ාර වන පඤඩකහවෝ්ාර 
පර ත්ිසනඩධි නාමසඩ්නඩධ්යනඩ හා හෘදය වසඩත්ුව ය යන හමාවුහු අහනයානය 
පර ත්යය ධ්ර්මහයෝ ය. අහනයානය වශහයනඩ උප්ාර කබන ඒ ධ්ර්මහයෝ ම 
අහනයානය පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය.  

 
8. නිශ්ශර ය පර තයය. 

චිත්ර  ර පාදිය  ්රදාසි  දිය උප්ාර වනඩනා්ඩ හමනඩ ත්වත්ඩ 
ධ්ර්මය්  පිහි ා සිමතම  උප්ාර වන ධ්මමය නිශඩශර ය පර ත්යය ය. නිශඩශර ය 
පර ත්යය සහවාත් නිශඩශර ය - පුහර්වාත් නිශඩශර ය වශහයනඩ හදවැද රැම් හ . 
පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනය හා එ්  ම උපදිමිනඩ නිශඩශර ය වන ධ්ර්ම සහවාත් 
නිශඩශර ය නම් හ . ත්මා පළමු ඉපද පසුව උපදනා ධ්ර්මයනඩ  නිශඩශර ය වන 
ධ්ර්ම පුහර්වාත් නිශඩශර ය නම් හ . 
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සහවාත් නිශඩශර ය පර ත්යහයඩ පර ත්යය පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ සහවාත් 
පර ත්යහයහි හමනඩ දත් යුත්ු.  

 
පුහර්වාත් නිශඩශර යය ද, වසඩත්ු පුහර්වාත් නිශඩශර ය වසඩත්ඩවාරම්මණ 

පුහර්වාත් නිශඩශර ය වශහයනඩ හදවැද රැම් හ . පර වෘත්ඩත්ි ්ාකහයහි 
ක්ඩෂුරාදි වසඩත්ු සය වසඩත්ු පුහර්වාත් නිශඩශර ය පර ත්යය හ . අර ප විපා් 
හැර ඉත්ිරි සිත්ඩ හා මකත්සි් පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය. (වසඩත්ඩවාරම්මණ 
පුහර්වාත් පර ත්යය දුරවහබෝධ් බැවිනඩ හනා ද්ඩවනු කැහේ.) 

 
9. උපනිශ්ශර ය පර තයය 

යම්්ිසි ධ්ර්මය් ඇත්ිීමම  ඉත්ා ම උප්ාර් ධ්ර්මය උපනිශඩශර ය 
පර ත්යය ය.  රම්මහණෝපනිශඩශර ය - අනනඩත්හරෝපනිශඩශර ය - 
පර ්ෘහත්ෝපනිශඩශර ය යි ්ියා නිශඩශර ය පර ත්යය ත්ුනඩ  ්ාර හ . 

 
හකෝ්යා විසිනඩ හහාඳ හදය ්ියා ග්රැ ්රන  රම්මණය 

 රම්මහණෝපනිශඩශර ය පර ත්යය ය. එහි පර ත්ය වන ධ්ර්ම හා 
පර ත්යහයෝත්ඩපනඩන ධ්ර්ම  රම්මණාධිපත්ිහයහි හමනි. 

 
සිත්්ඩ උපදිනඩන  ්කිනඩ එය ළඟිනඩ ම ඉපද නිරැදඩධ් වූ සිත් 

අනනඩත්හරෝපනිශඩශර ය පර ත්යය ය.  රම්මණාදි පර ත්යයනඩ ඇත්ත්ඩ එය නැත්ිව 
සිත්්  නූපදිය හැ්ි බැවිනඩ සමීපහයඩ ම නිරැදඩධ් වූ සිත් අනත්ුරැව 
ඇත්ිවන සිත්  බකවත්ඩ උප්ාරහය්ි. අනනඩත්හරෝප-නිශඩශරහයහි පර ත්යය 
පර ත්යහයෝත්ඩපනඩන අනනඩත්ර පර ත්යහයහි හමනි. 

 
එ්ඩ සනඩත්ානය් ඇත්ි වූ රාග්ාදි වූ ද, ශර දඩධ්ාදි වූ ද, ධ්ර්ම හා සැප 

දු්ඩ  දිය ද ඒ සනඩත්ානහයහි පසු ්ාකහයඩ හබාහහෝ චිත්ඩත් මකත්සි්යනඩ 
ඇත්ි ීමම  විහශඩෂ හහඩත්ුව්ඩ හ . ඒ රාග්ාදි ධ්ර්ම පර ්ෘහත්ෝපනිශඩශර ය 
පර ත්යය ය. 

 
එ්ුනඩ අනූ චිත්ඩත්ය ය, මකත්සි් හදපනස ය, ර ප අ විසඩස ය, 

ඇත්ැම් පර ඥපඩත්ීහු ය යන හමාවුහු පර ්ෘහත්ෝපනිශඩශර ය පර ත්යය වන 
ධ්ර්මහයෝ ය. ඒවා නිසා ඇත්ිවන එ්ුනඩ අනූ චිත්ඩත්ය හා මකත්සි් 
හදපනස පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය. 
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10. පුවර්ජාත පර තයය 

්කිනඩ ඉපද  පසුව උපදනා ධ්ර්මයනඩ  පර ත්යය වන ධ්ර්මය 
පුහර්වාත් පර ත්යය ය. වසඩත්ු පුහර්වාත් පර ත්යයය-වසඩත්ඩවාරම්මණ පුහර්වාත් 
පර ත්යයය -  රම්මණ පුහර්වාත් පර ත්යයය ්ියා පුහර්වාත් පර ත්යය ත්ුනඩ 
 ්ාර හ . එයිනඩ වසඩත්ුපුහර්වාත් පර ත්යය වසඩත්ුපුහර්වාත් නිශඩශර ය පර ත්යය 
හමනි. වසඩත්ඩවාරම්මණ පුහර්වාත් පර ත්යය වසඩත්ඩවාරම්මණ පුහර්වාත් 
නිශඩශර ය පර ත්යය හමනි. ්කිනඩ ඉපද පසුව උපදනා චිත්ඩත් මකත්සි්යනඩ  
පර ත්යය වන නිෂඩපනඩනර ප අ හළාස  රම්මණ පුහර්වාත් පර ත්යය ය. 
පඤඩකහවෝ්ාර ,ෝමිහයහි උපදනා ්ාම සිත්ඩ සිවුපනස ය, අ,ිඥා සිත්ඩ හද් 
ය, අපර මාණය හැර මකත්සි් පනස ය යන හමාවුහු 
පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය. 

 
11. පශ්චාේජාත පර තයය 

්කිනඩ ඉපද පවත්ඩනා වූ ර ප ධ්ර්මයනඩ  අනුබක හදන පසුව 
උපදනා චිත්ඩත් මකත්සි්හයෝ පශඩකාජ්වාත් පර ත්යය ය. 

 
පඤඩකහවෝ්ාර ,ෝමිහයහි උපදනා අර ප විපා්යනඩහග්නඩ අනය වූ 

පර ථම ,වාගග්ාදි පසු පසුව උපදනා සිත්ඩ පසඩ අසූව ය- මකත්සි් 
හදපනස ය යන හමාවුහු පශඩකාජ්වාත් පර ත්යය ධ්ර්මහයෝ ය. පර ත්ිසනඩධ්යාදි 
පළමු පළමු සිත්ඩ සමග් ඉපද සඩිකත්ිය  පැමිණි ර පහයෝ 
පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය. හම් පර ත්යය, පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනය උපදවන 
පර ත්යය්ඩ හනාව, එය  අනුබකී ම පමණ්ඩ ්රන පර ත්යහය්ි. 

 
12. ආවස්ෙන පර තයය 

පළමු  හකඩප ්ළ සායම් ත්මාහග්ඩ සඩව,ාවය හග්න පසුව  හකඩප 
්රන සායම  පැහැපත්ඩ ීමම  උප්ාර වනඩනා්ඩ හමනඩ ත්මා  පසුව 
උපදනා චිත්ඩත් මකත්සි්යනඩ  ත්මාහග්ඩ සඩව,ාවය හග්න බකවත්ඩ ීමම  
උප්ාර වන පූර්ව පූර්ව චිත්ඩත්හයෝ  හසඩවන පර ත්යය ය.  හසඩවනය 
ඇත්ඩහත්ඩ වවන චිත්ඩත්යනඩහි ය. 

 
අනඩත්ිම වවනත්ඩ ඵක වවනත්ඩ හැර, පළමු පළමු උපදනා හක්්ි් 

වවනඩ සත්ඩසාළිස හා මකත්සි් හදපනස  හසඩවන පර ත්යය ධ්ර්මහයෝ ය. 
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පර ථම වවනය හා ඵකවවනයනඩ හැර, පසු පසුව උපදනා වවනඩ සිත්ඩ හා 
මකත්සි්හයෝ පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය.  

 
8 ෙන පාලම 

13. කර්ම පර තය 
ඒ ඒ ්රියා සිදු ්ිරීහම් උත්ඩසාහය වූ හේත්නා මකත්සි්ය 

්ර්මපර ත්යය නම් හ . සහවාත් ්ර්ම පර ත්යය නානා්ඩෂණි් ්ර්මපර ත්යය 
යි ්ර්ම පර ත්යය හද්්ි. හේත්නාව සර්වචිත්ඩත් සාධ්ාරණ 
මකත්සි්හය්ි. එය ඇත්ි වනඩහනඩත්ඩ සිත්ත්ඩ ත්වත්ඩ මකත්සි්ත්ඩ ර ප 
හ්ා ස්ුත්ඩ උපදවා හග්න ය. එහසඩ ඇත්ි වනඩනා වූ හේත්නාව  එය හා 
උපදනා ධ්ර්මයනඩ  පර ත්යය වන බැවිනඩ සහවාත් ්ර්මපර ත්යය යි ්ියනු 
කැහේ. එ්ුනඩ අනූ චිත්ඩත්යනඩහි ඇත්ි හේත්නා එ්ුනඩ අනූව ම සහවාත් 
්ර්ම පර ත්යය හ . එ්ුනඩ අනූ චිත්ඩත්ය ය, හේත්නාව හැර ඉත්ිරි මකත්සි් 
එ්ඩ පනස ය, චිත්ඩත්ව ර ප හා පර ත්ිසනඩධි ්ර්මව ර පහයෝ ය යන හමාවුහු 
සහවාත් ්ර්ම පර ත්යහයඩ පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය. 

 
පසු ්ාකහයඩී  ත්මාහග්ඩ විපා්ය ඇත්ි ්රන ්ුශකා්ුශක හේත්නා 

රාශිය ත්වත්ඩ ්ර මය්ිනඩ ්ියත් හහාත්ඩ අත්ීත් ්ුශකා්ුශක හේත්නා හත්ත්ිස 
නානා්ඩෂණි් ්ර්ම පර ත්යය ය. විපා් සිත්ඩ සත්ිස ය, මකත්සි් අ ත්ිස 
ය, ්ර්මව ර ප අහ ාහළාස ය යන හමාවුහු නානා්ඩෂණි් ්ර්ම 
පර ත්යහයඩ පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය. පර ත්යය ඇත්ිවන ්ඩෂණය හා 
පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනය ඇත්ි වන ්ඩෂණය හවනසඩ බැවිනඩ හම් පර ත්යය  
නානා්ඩෂණි් ්ර්ම පර ත්යය යි ්ියනු කැහේ. 

 
14. විපාක පර තයය. 

ත්මා නිරැත්ඩසාහ ශානඩත් ,ාවහයනඩ සි , ත්මා හා උපදින 
ධ්ර්මයනඩ  ද නිරැත්ඩසාහ ශානඩත් ,ාවහයනඩ ඉපී ම  උප්ාර වන ධ්ර්මය 
විපා් පර ත්යය ය. සවුහනාවුනඩ  ද සවුහනාවුනඩ  හා චිත්ඩත්ව ර ප 
පර ත්ිසනඩධි ්ර්මව ර පයනඩ  ද පර ත්යය වන විපා් සිත්ඩ සත්ිස ය, 
මකත්සි් අ ත්ිස ය යන හමාවුහු විපා් පර ත්යය ධ්ර්මහයෝ ය. 

 
සවුහනාවුනඩහග්නඩ පර ත්යය කබන විපා් සිත්ඩ සත්ිස ය, මකත්සි් 

අ ත්ිස ය, විපා් චිත්ඩත්යනඩ විසිනඩ උපදනා විඥපඩත්ි ර පයනඩහග්නඩ අනය 
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චිත්ඩත්ව ර පහයෝ ය. පර ත්ිසනඩධි ්ර්මව ර පහයෝ ය යන හමාවුහු විපා් 
පර ත්යහයඩ පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය. 

 
15. ආහාක පර තයය. 

ඇත්ැම් නාමර පයනඩ උපදවනඩනා වූ ද, ්ර්මාදි පර ත්යයනඩහග්නඩ 
හ ග්නඩනා වූ ද නාමර ප පරම්පරාවනඩ  චිර ්ාකය්ඩ පැවැත්ඩම  අනුබක 
හදනඩනා වූ ද, සඩව,ාවය ඇත්ි නාමර ප,  හාර පර ත්යය නාමහයනඩ 
හඳුනඩවනු කැහේ.  හාර පර ත්යහයනඩ සිදු වන පර ධ්ාන හදය, නාම-ර ප 
පරම්පරාවනඩ  අනුබක ී ම ය. ත්වත්ඩ ්ර මය්ිනඩ ්ියත්හහාත්ඩ සත්ඩත්ඩවයාහ  
චිර ්ාකය්ඩ ජීවත්ඩීමම  අනුබක ී ම ය.  

 
නාමාහාර පර ත්යය - ර පාහාර පර ත්යයි  හාර පර ත්යය හද්්ි. 

ඵසඩස-හේත්නා-විඤඩාණ යන හම් ධ්ර්ම ත්ුන නාමාහාර පර ත්යය ය. එ්ුනඩ 
අනූ චිත්ඩත්යය, මකත්සි් හදපනස ය, චිත්ඩත්ව ර පහයෝ ය, පර ත්ිසනඩධි 
්ර්මව ර පහයෝ ය යන හමාවුහු නාමාහාර පර ත්යයාහග්ඩ 
පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය. 

 
්බකිා්ාරාහාරය යි ්ියන හ,ෝවනාදිහයහි ඇත්ි ඕවාර පය 

ර පාහාර පර ත්යය ය.  හාරහයනඩ හ ග්නඩනා ර ප එහි 
පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය. 

 
16. ඉන්රිය පර තයය. 

ඉනඩද්රිය ,ාවහයනඩ ටශඩවර ,ාවහයනඩ උප්ාර වන ධ්ර්මය ඉනඩද්රිය 
පර ත්යය ය. සහවාහත්ඩනඩද්රිය පර ත්යය පුහර්වාහත්ඩනඩද්රිය පර ත්යය - 
ර පජීවිහත්ඩනඩද්රිය පර ත්යය යි ඉනඩද්රිය පර ත්යය ත්ුහන්ි. 

 
චිත්ඩත්ය - හ දනාව - ශර දඩධ්ාව - ීමයයමය - සඩමෘත්ිය - ඒ්ාග්ර ත්ාව - 

පර ඥාව යන නාහම්නඩද්රියහයෝ සහවාත් ඉනඩද්රිය පර ත්යය ධ්ර්මහයෝ ය. එ්ුනඩ 
අනූ චිත්ඩත්ය ය, මකත්සි් හදපනසය, චිත්ඩත්ව ර පහයෝ ය, පර ත්ිසනඩධි 
්ර්මව ර පහයෝ ය යන හමාවුහු එහි පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය. 
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ක්ඩඛු - හසෝත් - ර්ාන - න් හා - ්ාය යන පර සාද ර ප පස 
පුහර්වාත්ිනඩද්රිය පර ත්යය ය. දඩවිපඤඩකවිඥානය හා සර්වචිත්ඩත් සාධ්ාරණ 
මකත්සි් සත් එහි පර ත්යහයෝත්ඩත්ඩපත්ඩපනඩනහයෝ ය. 

 
ජීවිහත්ඩනඩද්රිය ර පය ර ප ජීවිහත්ඩනඩද්රිය පර ත්යය ය. ්ර්මව ර ප 

්කාපයනඩහි ජීවිහත්ඩනඩද්රිය ර පහයනඩ අනය ර පහයෝ එහි 
පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය. 

 
17. ධයාන පර තයය. 

අරමුණ ග්ැනීහම් විහශඩහෂෝත්ඩසාහය්ඩ ඇත්ි විත්ර්්ාදි ධ්ර්ම ධ්යාන 
නම් හ . විත්ර්්ාදි ධ්ර්මයනඩහග්ඩ ඒ අරමුණු ග්ැනීහම් විහශඩහෂෝත්ඩසාහය 
නිසා එය  අනුව ත්වත්ඩ ධ්ර්මහයෝ උපදිත්ි. එහසඩ උපදනා වූ ධ්ර්මයනඩහග්ඩ 
උත්ඩපත්ඩත්ිය  හහඩත්ු වන බැවිනඩ විත්ර්්ාදිය  ධ්යාන පර ත්යය යි ්ියනු 
කැහේ. 

 
දඩවිපඤඩකවිඥානහයනඩ අනය වූ සිත්ඩ සැත්ඩත් නවහයහි ඇත්ි විත්්ඩ්-

විකාර-හ දනා-පරීත්ි-ඒ්ග්ඩග්ත්ා යන ධ්යානාගග් ධ්ර්ම පස ධ්යාන පර ත්යය 
ය. දඩවිපඤඩක විඥානහයනඩ අනය සිත්ඩ එ්ුනඩ අසූව ය, මකත්සි් හදපනස 
ය, චිත්ඩත්ව පර ත්ිසනඩධි ්ර්මව ර පහයෝ ය යන හමාවුහු ධ්යාන පර ත්යහයඩ 
පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය.  

 
9 ෙන  පාලම 

18. මාර්ග පර තයය  
සුග්ත්ි දුර්ග්ත්ි නිර්වාණයනඩ  පැමිණීමහම් ශ්ඩත්ි විහශඩෂහයනඩ 

සහවාත් නාමර පයනඩ  පර ත්යය වන ධ්ර්මහයෝ මාර්ග් පර ත්යය ය.  
 
සහහඩත්ු් චිත්ඩත්යනඩහි හයහදන පර ඥා - විත්ර්් - සම්මාවාකා - 

සම්මා්ම්මනඩත් - සම්මා  ජීව - විරිය - සත්ි - ඒ්ග්ඩග්ත්ා - දිට්ි යන 
මාර්ග්ාගග් ධ්ර්ම නවය මාර්ග් පර ත්යය ය. සහහඩත්ු් සිත්ඩ එ්ඩ සැත්ඩත් ව, 
මකත්සි් හදපනස, සහහඩත්ු් චිත්ඩත්ව ර ප, සහහඩත්ු් පර ත්ිසනඩධි ්ර්මව 
ර ප යන හමාවුහු මාර්ග් පර ත්යහයඩ පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය. 

 
19. සමපර යුක්ත පර තයය. 
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අත්ර්ඩ හනා ත්ිහබන හසඩ මිශර ත්ඩවය  පැමි)ම් වශහයනඩ 
උප්ාර් ධ්ර්මය සම්පර යු්ඩත් පරත්යය ය. සවුහනාවුනඩ  පර ත්යය වන එ්ුනඩ 
අනූ චිත්ඩත්ය ය, මකත්සි් හදපනස ය යන නාම ධ්ර්මහයෝ සම්පර යු්ඩත් 
පර ත්ය ධ්ර්මහයෝ ය. සවුහනාවුනඩහග්නඩ පර ත්යය කබන චිත්ඩත් මකත්සි් 
ධ්ර්මහයෝ එහි පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ ය. 

 
20. විපර යුක්ත පර තයය. 

එ්  ග්ැමත පවත්ඩහනඩ ීම නමුත්ඩ සවුහනාවුනඩ මිශර  හනා ීමම් වශහයනඩ 
පර ත්යය වන ධ්ර්මය විපර යු්ඩත් පර ත්යය ය. සහවාත් විපර යු්ඩත්ය-පුහර්වාත් 
විපර යු්ඩත්ය-පශඩකාජ්වාත් විපර යු්ඩත්ය යි විපර යු්ඩත් පර ත්යය ත්ුහන්ි. 

 
පඤඩකහවෝ්ාර ,ෝමිහයහි උපදනා වූ අර පවිපා්-

දඩවිපඤඩකවිඤඩාණ - අර්හනඩත්කයුත්ිය යන හම්වායිනඩ අනය වූ සිත්ඩ පනඩ 
සැත්ඩත් ව ය, මකත්සි් හදපනස ය,  පඤඩකහවෝ්ාර පර ත්ිසනඩධි 
නාමාසඩ්නඩධ්ය  පර ත්යය වන හෘදය වසඩත්ුව ය, හෘදය වසඩත්ුව  පර ත්යය 
වන පඤඩකහවෝ්ාර පර ත්ිසනඩධි නාමසඩ්නඩධ්හයෝ ය යන හමාවුහු සහවාත් 
විපර යු්ඩත් පර ත්යය ධ්ර්මහයෝ ය.  

 
චිත්ඩත්ව ර පහයෝ ය, පර ත්ිසනඩධි ්ර්මව ර පහයෝ ය, හෘදය 

වසඩත්ුහවනඩ පර ත්යය කබන පඤඩකහවෝ්ාර පර ත්ිසනඩධි නාමසඩ්නඩධ්හයෝ ය, 
පඤඩකහවෝ්ාරපර ත්ිසනඩධි නාමසඩ්නඩධ්යනඩහග්නඩ පර ත්යය කබන හෘදය 
වසඩත්ුවය යන හමාවුහු සහවාත් විපර යු්ඩත් පර ත්යහයඩ පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනහයෝ 
ය. 

 
පුහර්වාත් විපර යු්ඩත්ය පුහර්වාත් පර ත්යය හමනඩ ද, පශඩකාජ්වාත් 

විපර යු්ඩත්ය පශඩකාජ්වාත් පර ත්යය හමනඩ ද, දත් යුත්ු. 
 
21. අස්ති පර තයය 

සමහර ධ්ර්මය් ඇත්ි බව ම ත්වත්ඩ ධ්ර්මය්ඩ ඇත්ිීමහම් ්ාරණය 
හ . අසඩත්ි ,ාවහයනඩ උප්ාර් ධ්ර්මය අසඩත්ි පර ත්යය ය. සහවාත්ාසඩත්ි 
පර ත්යය ය, වසඩත්ු පුහර්වාත්ාසඩත්ි පර ත්යය ය, වසඩත්ඩවාරම්මණ පුහර්වාත්ාසඩත්ි 
පර ත්යය ය,  රම්මණ පුහර්වාත්ාසඩත්ි පර ත්යය ය, පශඩකාජ්වාත්ාසඩත්ි පර ත්යය 
ය,  හාරාසඩත්ි පර ත්යය ය, ඉනඩද්රියාසඩත්ි පර ත්යය යි අසඩත්ි පර ත්යය සත්ඩ 
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වැද රැම් හ . ඒ වාහයඩ පර ත්යය පර ත්යහයෝත්ඩපනඩන ඒ ඒ පර ත්යයනඩ හමනඩ 
ම දත් යුත්ු. 

 
22. නාස්ති පර තයය 

එ්ඩ හදය්ඩ ඇත්ි ත්ැන අනි්්  ඉ ්ඩ නැත්. එබැවිනඩ යම්ඩ 
නැත්ි ීමම එත්ැන අනි්් ඇත්ි ීමම  උප්ාරහය්ි. නිරැදඩධ්ීමම් වශහයනඩ 
නැත්ි ීම යාහමනඩ අනි්් ඇත්ි ීමම  උප්ාර වන ධ්ර්මය නාසඩත්ි පර ත්යය 
ය. එහි පර ත්යය පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනයනඩ අනනඩත්ර පර ත්යහයහි හමනඩ දත් යුත්ු 
ය. 

 
23, 24 විගතාවිගත පර තයය වදක 

විග්ත්ත්ඩවහයනඩ හහවත්ඩ ත්මා නැත්ි ීමහමනඩ ත්මාහග්ඩ ත්ැන 
අනි්්  පහළ ීමම  උප්ාර වන ධ්ර්ම විග්ත් පර ත්ය ය. අවිග්ත් 
,ාවහයනඩ හහවත්ඩ විදයමාන ,ාවහයන අනි්් ඇත්ිීමම  උප්ාර වන 
ධ්ර්මය අවිග්ත් පර ත්යය ය. ධ්ර්ම වශහයනඩ හා ශ්ඩත්ි වශහයනඩ ද අසඩත්ි - 
අවිග්ත් හද්ඩහි හවනස්ඩ නැත්. එහසඩ ම නාසඩත්ි - විග්ත් හද්ඩහි ද 
හවනස්ඩ නැත්. වර්ඩ හදඩශනය ්ළ ්ාරණය ම හවනත්ඩ වකනවකිනඩ 
සමහර ත්ැන්ී  හදඩශනය ්ිරීම ත්ථාග්ත්යනඩ වහනඩහසඩහග්ඩ සිරිත්්ි. 
හමයත්ඩ එබඳු ත්ැහන්ි. එහසඩ ්රනඩහනඩ ඒ ඒ වකනවකිනඩ ්ී ්කඩහි 
්ාරණය හත්ඩරැම් ග්නඩනා පුදඩග්කයනඩ අනුව ය. 

 
එක් එක් ධර්මවයක 
අවන්ක පර තයය භාෙය 

හමහත්්ිනඩ ද්ඩවන කද පර ත්යය පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනයනඩ විමසා 
බැලුව හහාත්ඩ එ් ම ධ්ර්මය පර ත්යය හබාහහෝ ග්ණන්  අයත්ඩ ීම ඇත්ි 
බවත්ඩ, එහසඩ ම පර ත්යය හබාහහෝ ග්ණන් පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනයනඩ  අයත්ඩ 
ීම ඇත්ි බවත්ඩ හපහනනු ඇත්. එයිනඩ එ්ඩ පරමාර්ථ ධ්ර්මය් අහනඩ් 
පර ත්යය ශ්ඩත්ි ඇත්ි බවත්ඩ, එ් ම ධ්ර්මය අහනඩ් පර ත්යය ශ්ඩත්ීනඩහග්නඩ 
පර ත්යය වන බවත්ඩ, එ්ඩ එ්ඩ ධ්ර්මය්ඩ ඇත්ි වනඩහනඩ පර ත්යය හබාහහෝ 
ග්ණන්ිනඩ බවත්ඩ හත්ඩරැම් ග්ත් යුත්ු ය. 

 
සම්පර යු්ඩත් ධ්ර්මයනඩ  හහඩත්ු ශ්ඩත්ිහයනඩ පර ත්යය වන හකෝ, 

මකත්සි්ය හහඩත්ු ශ්ඩත්ිහයනඩ සම්පර යු්ඩත් ධ්ර්මයනඩ  පර ත්ය හවමිනඩ ම 
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සහවාත් අහනයානය සහවාත් නිශඩශර ය සම්පර යු්ඩත් අසඩත්ි අවිග්ත් යන 
ශ්ඩත්ි වකිනඩ ද පර ත්යය වන බව දත් යුත්ු ය. 

 
ඒ හකෝ, මකත්සි්ය එය හා හයහදන හමෝහ හහඩත්ුව නිසා හහඩත්ු 

පර ත්යහයෝත්ඩපනඩන ද හ .  රම්මණ අධිපත්ි අනනඩත්ර සමනනඩත්ර සහවාත් 
අහනයානය නිශඩශර ය උපනිශඩශර ය  හසඩවන ්ර්ම  හාර ඉනඩද්රිය ධ්යාන 
මාර්ග් සම්පර යු්ඩත් අසඩත්ි අවිග්ත් යන පර ත්යයනඩහග්ඩ පර ත්යහයෝත්ඩපනඩනයනඩ 
ද හ . 

 
හමහසඩ ඒ ඒ ධ්ර්මයනඩහග්ඩ පර ත්යය ,ාවය හා පර ත්යහයෝත්ඩපනඩන 

,ාවය හසායා ග්ත් යුත්ු ය. 
 

10 ෙන පාලම 

ප්ර තය වන ආකාරය ඡකාටින්ව දැක්ෂීම 
නාමය නාමය  සයා්ාරය්ිනඩ පර ත්යය හ . නාමය නාම-ර ප 

හද්  පසඩ  ්ාරය්ිනඩ පර ත්යය හ . නාමය ර පය  එ්ඩ  ්ාරය්ිනඩ 
පර ත්යය හ . ර පය නාමය  එ්ඩ  ්ාරය්ිනඩ පර ත්යය හ . පර ඥපඩත්ි 
නාමර පහයෝ නාමය  හදයා්ාරය්ිනඩ පර ත්ය හ . නාම ර ප හද් නාම 
ර ප හද්  නවා්ාරය්ිනඩ පර ත්යය හ . හමහසඩ පර ත්යය ීමම සයා්ාර 
හ . 

 
නාමය නාමයට 
පර තයය ෙන සයාකාකය 

ළඟිනඩ ම නිරැදඩධ් වන චිත්ඩත් මකත්සි්හයෝ ඒවා ළඟිනඩ ම 
උපදනා චිත්ඩත් මකත්සි්යනඩ  අනනඩත්ර - සමනනඩත්ර - නාසඩත්ි - විග්ත් 
ශ්ඩත්ීනඩහග්නඩ පර ත්යය වනඩනාහ. ඒ ඒ ීමිකවක පළමු පළමු වවනහයෝ 
පසුපසු වවනයනඩ   හසඩවන ශ්ඩත්ිහයනඩ පර ත්යය වනඩනාහ. එ්ඩව 
උපදනා චිත්ඩත් මකත්ස් ධ්ර්මහයෝ සවුහනාවුනඩ  සම්පර යු්ඩත් 
ශ්ඩත්ිහයනඩ පර ත්යය වනඩනාහ. හමහසඩ නාමය නාමය  සයා්ාරය්ිනඩ 
පර ත්ය හ . 

 
නාමය නාම - කූප වදකට 
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පර තයය ෙන පස් ආකාකය 
හහඩත්ු ධ්යානාගග් මාර්ග්ාගග් යන හම්වා සහවාත් නාම-ර පයනඩ  

හහඩත්ු ධ්යාන මාර්ග් ශ්ඩත්ිවකිනඩ පර ත්යය හ . සහවාත් හේත්නාව සහවාත් 
නාමර පයනඩ  ද, නානා්ඩෂණි් හේත්නාව ්ර්මහයනඩ උපදනා නාම - 
ර පයනඩ  ද පර ත්යය වනඩහනඩ ය. විපා් චිත්ඩත් මකත්සි්හයෝ 
සවුහනාවුනඩ  හා සහවාත් ර පයනඩ  විපා් ශ්ඩත්ිහයනඩ  පර ත්යය 
වනඩනාහ. හමහසඩ නාමය නාම-ර ප හද්  පසඩ  ්ාරය්ිනඩ පර ත්යය හ . 

 
නාමය කූපයට පර තයය ෙන එක් ආකාකය 

පසුව උපදනා චිත්ඩත් මකත්සි්හයෝ ්කිනඩ ඇත්ි වූ හම් ර ප - 
්ය  පශඩකාජ්වාත් ශ්ඩත්ිහයනඩ පර ත්යය වනඩනාහ. හමහසඩ නාමය ර පය  
එ්ඩ  ්ාරය්ිනඩ පර ත්ය හ . 

 
කූපය නාමයට පර තයය ෙන එක් ආකාකය. 

පර වෘත්ඩත්ි ්ාකහයඩී  ක්ඩෂුරාදි වසඩත්ු ර ප සය විඥාන ධ්ාත්ු සත්  ද, 
ර පාදි අරමුණු පස පඤඩකදඩවාර ීමික සිත්ඩ වක  ද පුහර්වාත් ශ්ඩත්ිහයනඩ 
පර ත්යය හ . හමහසඩ ර පය නාමය  එ්ඩ  ්ාරය්ිනඩ පර ත්යය හ .  

 
පර ඥප්ති - නාම - කූප නාමයට 
පර තයය ෙන වදයාකාකය. 

 රම්මණ ශ්ඩත්ිහයනඩ ද, උපනිශර ය ශ්ඩත්ිහයනඩ ද පර ඥපඩත්ි නාම 
ර ප යන ත්ුන ම නාමය  පර ත්යය හ . හමහසඩ පර ඥපඩත්ි නාම ර පහයෝ 
නාමය  හදපරිදඩද්ිනඩ පර ත්යය වනඩනාහ.  

 
නාම - කූප වදක, නාම-කූප වදකට 
පර තයය ීම 

අධිපත්ි - සහවාත් - අහනයානය - නිශඩශර ය -  හාර - ඉනඩද්රිය - 
විපර යු්ඩත් - අසඩත්ි - අවිග්ත් යන පර ත්යය ශ්ඩත්ි නවහයනඩ නාම - ර ප 
හද්, නාම - ර ප හද්  සුදුසු පරිදි පර ත්යය වනඩනාහ. 

 
අත්ීත් අනාග්ත් වර්ත්මාන යන ්ාකත්ර ය  අයත්ඩ වූ ද ්ාකත්ර ය  

අයත්ඩ හනා වූ ද,  ධ්යාත්ඩමි් වූ ද බාහය වූ ද පර ඥපඩත්ි නාම ර ප වශහයනඩ 
ත්රිපර ්ාර වූ ස්ක ධ්ර්ම සමූහය ම සුදුසු පරිදි සූවිසි පර ත්යය  අයත්ඩ 
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වනඩනාහ. යම් ්ිසි පර ත්යය්ඩ හනා වන ධ්ර්මය්ඩ නැත්ඩහත්ඩ ය. හම් ධ්ර්ම 
සමූහහයනඩ නිර්වාණයත්ඩ පර ඥපඩත්ියත්ඩ හැර ඉත්ිරි ධ්ර්මහයෝ ඒ ඒ 
පර ත්යයනඩහග්ඩ පර ත්යහයෝත්ඩපනඩන ද වනඩහනඩ ය. 

 
නාමය හා කූපය 

නාම-ර ප යන වකන හද් හම් ධ්ර්මහයහි නිත්ර වයවහාර වන  
වකන හද්්ි. එ්ුනඩ අනූ චිත්ඩත්ය ය, මකත්සි් හදපනස ය, නිර්වාණය 
ය යන හම් ධ්ර්මයනඩ නාම යන නමිනඩ හඳුනඩවනු කැහේ. ඒ ධ්ර්මයනඩහග්ඩ 
ර  ස හනඩ නැත්. ඒවා ැනන ග්නඩහනඩ, සිත් ය - ඵසඩස ය - හ දනාව ය 
යනාදි නම් අසා ඒ නම්වකිනි. ඒවා  නාම යන නම ී  ඇත්ඩහත්ඩ ඒ නිසා 
ය. ර පසඩ්නඩධ්ය යි ්ියන ර ප විසි අ  කූප නම් හ . නාම-ර ප යන 
වකනවක ත්වත්ඩ අර්ථ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ද්ඩවන කදුහයඩ හමත්ැන  ඕන  ්රන 
අර්ථය ය. නාමයනඩ  අර පයයි ද ්ියනු කැහේ. පඤඩකසඩ්නඩධ්හයනඩ පළමු 
වැනඩන ර පසඩ්නඩධ්ය  ය. හ දනා - සාඥා - සාසඩ්ාර - විඥාන යන 
සඩ්නඩධ් සත්ර  නාමසඩ්නඩධ් යයි ්ියනු කැහේ. 

 
11 ෙන පාලම 

ප්ර ඥප්තිය 
පරමාර්ථය මහවනයා  එත්රම් පර ්  නැත්. සවුනඩ  හකාව ඇත්ි 

හදඩවකඩ සැටිය  විශාක හකස  හපහනනඩහනඩ පර ඥපඩත්ීනඩ ය. එබැවිනඩ 
අ,ිධ්ර්මය උග්නඩනා ත්ැනැත්ඩත්ා විසිනඩ පර ඥපඩත්ිය ග්ැන ද අවහබෝධ්ය්ඩ 
ඇත්ි ්ර ග්ත් යුත්ු ය. පර ඥපඩත්ිය ග්ැන අවහබෝධ්ය්ඩ ඇත්ි ්ර ග්ැනීම 
පර ඥපඩත්ිහයනඩ හවනඩ හ්ා  පිරිසිදු හකස පරමාර්ථය හැඳින ග්ැනීම  ද 
උප්ාර හ . එබැවිනඩ හමහි පර ඥපඩත්ිය ග්ැන ද ත්රම් විසඩත්රය්ඩ ්රනු 
කැහේ. 

 
සැබ ව  ම ඇත්ි සැටිය  සිත්  නැහඟන, හහාඳිනඩ විමසුව හහාත්ඩ 

නැත්ි බව ැනහනන, සත්යය වශහයනඩ නැත්ි හදඩවක  පර ඥපඩත්ිය යි ්ියනු 
කැහේ. ඇත් ය ්ියා හැහඟන හදය්ඩ සත්ය වශහයනඩ ම ඇත් ද නැත් ද 
්ියා ැනන ග්ැනීම  ්ළ යුත්ඩහත්ඩ ඒ හදය හබදා බැකීම ය. හබදා බකන ්කඩහි 
මුකිනඩ ඇත්ි සැටිය  හපනුණු හදය නැත්ි හ  නම්, එය සත්ය වශහයනඩ 
ඇත්ිය්ඩ හනා හ . වසඩත්ර ය ්ියා හදය්ඩ ඇත්ි සැටිය  සක්නු කැහේ. 
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එය හබදා බැලුව හහාත්ඩ නූකඩ සමූහය්ඩ කැහබනු ඇත්. නූකඩ සමූහය මිස 
වසඩත්ර ය්ඩ හනා හ . ්කිනඩ ඇත්ි සැටිය  හපනුණු වසඩත්ර ය ඒ නූකඩ 
සමූහහයහි නැත්. නූකඩ ටි් හවනඩ හ්ා  ග්ත්ඩ ්කඩහි වසඩත්ර ය හනා හපනී 
යනඩහනඩ නූකඩ හැර වසඩත්ර ය්ඩ නැත්ි බැවිනි. වසඩත්ර ය හසඩ හබදා බකන ්කඩහි 
නැත්ි වන සියකඩක ම පර ඥපඩත්ීහු ය. 

 
අර්ථ පර ඥපඩත්ිය - නාම පර ඥපඩත්ිය ්ියා පර ඥපඩත්ි හදවර්ග්ය්ඩ 

ඇත්ඩහත්ඩ ය. අර්ථ පර ඥපඩත්ිය යනු ්ථා ්රන වකනානුසාරහයනඩ සිත්  
නැහඟන පරමාර්ථ වශහයනඩ නැත්ඩත්ා වූ හදඩවකඩ ය. හම්සය යන වකනය 
ඇසුණු ්කඩහි ඒ වකනය නිසා ඇසූ ත්ැනැත්ඩත්ා හග්ඩ සිත්  යම් ්ිසිව්ඩ 
ැනහනනඩහනඩ ය. එය  වකනහයඩ අර්ථ ය යයි ්ියනු කැහේ. එය අර්ථ 
පර ඥපඩත්ිය ය. වකනානුසාරහයනඩ හැහඟන ඒ අර්ථ පර ඥපඩත්ිය 
වකනානුසාරහයනඩ මිස අනඩ ්ර මය්ිනඩ හනා ැනහනනඩහනඩ යයි හනා ග්ත් 
යුත්ු ය. ඇස  හපනීම්  දි ්රැණුවකිනඩ ද අර්ථ පර ඥපඩත්ිය ැනහනනඩහනඩ ය. 
ඒවා හබාහහෝ හසයිනඩ වකනානුසාරහයනඩ ම ැනහනන නිසා ඒවා  අර්ථ 
පර ඥපඩත්ිය යන නම ත්බා ත්ිහේ. 

 
සාසඩථාන පර ඥපඩත්ිය - සමූහ පර ඥපඩත්ිය - සත්ඩත්ඩව පර ඥපඩත්ිය - දිශා 

පර ඥපඩත්ිය - ්ාක පර ඥපඩත්ිය යනාී නඩ හබාහහෝ අර්ථ පර ඥපඩත්ි ඇත්ඩහත්ඩ ය. 
 
පළකඩ බව උසඩ බව මිටි බව ව  බව සත්ැකසඩ බව යනාදි 

මහා,ෝත්යනඩ පිහිටි ස හනඩ අනුව සිත්  ැනහනන හපාහළාව ්නඩද ග්ස 
වැක මක හ්ාළය හග්ිය යනාදිය සාසඩථාන පර ඥපඩත්ීහු ය. 

 
හනාහය්ඩ ද්ර වය ඒ ඒ  ්ාරහයනඩ එ්ත්ු ීම එ්ිහන්  සම්බනඩධ් 

ීම ත්ිබීම නිමිත්ඩත් හ්ා  ඇත්ි සැටිය  සිත්  ැනහනන හම්සය පු ුව ඇඳ 
පැදුර හ්ාට් ය රථය යනාදිය සමූහ පර ඥපඩත්ීහු ය.  

 
සඩ්නඩධ් පඤඩක්ය ම නිමිත්ඩත් හ්ා  ඇත්ි හසඩ සිත්  හැහඟන 

හදවියා මිනිසා ග්ැහැනිය පිරිමියා ඇත්ා අශඩවයා හග්ානා යනාදි පර ඥපඩත්ීහු 
සත්ඩත්ඩව පර ඥපඩත්ීහු ය. කනඩද්ර  සූයයමයනඩහග්ඩ ,ර මණය නිමිත්ඩත් හ්ා  
හැහඟන, නැහග්නහිර - බසඩනාහිර - උත්ුර - ද්ුණ යන හම්වා දිශා 
පර ඥපඩත්ීහු ය. 
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කනඩද්ර  සූයයමයනඩහග් ,ර මණය නිසා හැහඟන උදය සවස දවාක 

රාත්රිය වර්ෂය මාසය දිනය යනාදිය ්ාක පර ඥපඩත්ීහු ය. 
 
අසන ත්ැනැත්ඩත්ාහග්ඩ සිත්  යම් ්ිසි අර්ථය්ඩ මත්ු ්ර හදන 

වසඩත්ර ය හම්සය පු ුව ග්ස ග්ක  දි නාමහයෝ නාම පර ඥපඩත්ීහු ය. ශේදවය්ත් 
නාමවය්ත් වෙනස දත යුතු ය. ශේදය පරමාර්ථ ධ්ර්මය්ි. නාමය 
පර ඥපඩත්ිය්ි. ඒ නිසා ශේදය නාමය හනා වන  බව දත් යුත්ු ය. නූකඩ 
සමූහය නිසා සත්යය වශහයනඩ නැත්ි වසඩත්ර ය ්ියා දහය්ඩ ද්ඩනා 
ත්ැනැත්ඩත්ාහග්ඩ සිත්  හැහඟනඩනා්ඩ හමනඩ ශේද සමූහය නිසා 
අහනඩ්පර ්ාර නාම පර ඥපඩත්ි අසන ත්ැනැත්ඩත්ාහග්ඩ සිත් හැහඟනඩහනඩ ය. 
හම්සය යන හමහි “හම්-ස-ය” ්ියා ශේද ත්ුන්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ ශේදවකිනඩ 
එ් එ්්ඩ හහෝ සියකඩක හහෝ නාමය හනා හ . “හම්-ස-ය” යන ශේද 
පිළිහවළිනඩ ඇසුණු ්කඩහි ඒ ශේද ත්ුන නිසා අසනඩනාහග්ඩ සිත්  හැහඟන 
හදය්ි, හම්සය යන නාම පර ඥපඩත්ිය. ඒ නාමය නිසා සහු  හම්සය නමැත්ි 
අර්ථ පර ඥපඩත්ිය සිත්  නැඟී එනඩහනඩ ය. හම්සය යන නාම පර ඥපඩත්ිය එ්ඩ 
හදය්ි. එය හම්-ස-ය යන ශේද ත්ුන නිසා සිත්  ැනහනන හදය්ි. ්ියන 
කද ්රැණු නුවණිනඩ සක්ා, ශේදහයඩත්ඩ නාම පර ඥපඩත්ිහයඩත්ඩ හවනස 
හත්ඩරැම් ග්ත් යුත්ු ය. හමය සමහරැනඩ  අවුකඩ විය හැ්ි ත්ැන්ි. 

 
විදයමාන පර ඥපඩත්ිය, අවිදයමාන පර ඥපඩත්ිය, විදයමානහයනඩ 

අවිදයමාන පර ඥපඩත්ිය, අවිදයමානහයනඩ විදයමාන පර ඥපඩත්ිය, 
විදයමානහයනඩ විදයමාන පර ඥපඩත්ිය, අවිදයමානහයනඩ අවිදයමාන 
පර ඥපඩත්ිය ්ියා නාම පර ඥපඩත්ිය සයා්ාර හ . 

 
පරමාර්ථ වශහයනඩ ඇත්ඩත්ා වූ ර ප හ දනාදිය පවසන නාමය 

විදයමාන පර ඥපඩත්ි නම් හ . චිත්ඩත් - ඵසඩස - හ දනා - සඤඩා - හේත්නා 
- පඨවි -  හපෝ - යනාදි නාමහයෝ විදයමාන පර ඥප්තීහු ය. 

 
පරමාර්ථ වශහයනඩ නැත්ඩත්ා වූ හම්ස - පු ු - වසඩත්ර   දිය 

්ියැහවන නාමහයෝ අවිදයමාන පර ඥපඩත්ීහු ය. හම්සය පු ුව වසඩත්ර ය 
හපාහළාව පර්වත්ය හදවියා මිනිසා ළමයා යනාදි පර ඥපඩත්ීහු අවිදයමාන 
පර ඥප්තීහු ය.  
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නුවණැත්ඩත්ා සැැනහැවත්ා ටෂයමා්ාරයා හකෝ,ියා සුදු මිනිසා යනාදි 

පරමාර්ථ වශහයනඩ විදයමාන හදය්ඩ නිමිත්ඩත් හ්ා  හග්න අවිදයමාන 
හදය්ඩ අඟවන නාමහයෝ විදයමානවයන් අවිදයමාන පර ඥප්තීහු ය. නුවණ 
පරමාර්ථ ධ්ර්මය්ි. පුදඩග්කයා පරමාර්ථ වශහයනඩ නැත්. එබැවිනඩ 
නුවණැත්ඩත්ා යනු විදයමානහයනඩ අවිදයමාන පර ඥපඩත්ිය්ි. ශර දඩධ්ාව 
පරමාර්ථ ධ්ර්මය්ි. පුදඩග්කයා පරමාර්ථහයනඩ අවිදයමාන ය. එබැවිනඩ 
සැැනහැවත්ා යනු විදයමානහයනඩ අවිදයමාන පර ඥපඩත්ිය්ි. සුද පරමාර්ථ 
ධ්ර්මය්ි. එය වර්ණ ර පය ය. මිනිසා අවිදයමාන ය. එබැවිනඩ සුදු මිනිහා 
යනු විදයමානහයනඩ අවිදයමාන පර ඥපඩත්ිය්ි. 

 
ග්ැහැනු නුවණ - ීමණා හඬ - ළමා සිත් යනාදි අවිදයමාන හදය්ඩ 

නිමිත්ඩත් හ්ා  විදයමාන හදය්ඩ හඟවන නාමහයෝ අවිදයමානවයන් 
විදයමාන පර ඥප්තීහු ය.  

 
ක්ඩඛුවිඤඩාණ හසෝත්විඤඩාණ යනාදි නාමහයෝ පරමාර්ථ 

වශහයනඩ ඇත්ිය්ඩ නිමිත්ඩත් හ්ා  පරමාර්ථ වශහයනඩ ඇත්ිය්ඩ අඟවන 
බැවිනඩ විදයමානවයන් විදයමාන පර ඥප්තීහු ය. ක්ඩඛු විඤඩාණ යන හමහි 
ක්ඩඛු යන නාමහයනඩ ්ියැහවන ක්ඩඛු පර සාදය විඤඩාණ යන නාමහයනඩ 
්ියැහවන සිත්ය යන හද් ම පරමාර්ථ වශහයනඩ ඇත්ි ඒවා ය.  

 
ග්ැහැණු ළමයා - පිරිමි පුත්ා යනාදි නාමහයෝ අවිදයමාන හදය්ඩ 

නිමිත්ඩත් හ්ා  අවිදයමාන හදය්ඩ ම අඟවන බැවිනඩ අවිදයමානවයන් 
අවිදයමාන පර ඥප්තීහු ය.  

 
වමවතකින් අටෙන පිච්චවේදය 

නිමිවය් ය. 
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නවම ප්රිච්ඡේදය 
1 ෙන පාලම 

කර්මස්ථාන සංගර හය 
ඉහත් පරිේහේද, අහ හි ැන්ඩවුණු පර ත්යය සහිත් නාම - ර ප 

වි,ාග්ය උහග්නීහමනඩ ැනන ග්ැනීහමනඩ කැබිය යුත්ු උසසඩ ඵකය නම්, ඒ 
ැනනීම පිහි  ්ර හග්න ,ාවනාහවහි හයී  ස්ක දුිඃඛය  හහඩත්ු වන අවිදයා 
ත්ෘෂඩණා පර ධ්ාන ්ඩහකඩශ සමූහය දුරැ හ්ා , සඩවසනඩත්ානය පිරිසිදු 
්රහග්න, හකෝහ්ෝත්ඩත්ර නිර්වාණ ධ්ාත්ුව පස්ඩ ්ර ග්ැනීම ය. අත්ිශයිනඩ 
ග්ැඹුරැ වූ පරමාර්ථ ධ්ර්මයනඩහග්ඩ සැබ  ත්ත්ඩත්ඩවය හපාත් උහග්නීහමනඩ 
පමණ්ඩ හනා දත් හැ්ි ය. උප්ර මහයනඩ දියුණු හනා්ළ සාමානය ඥානය 
ඒ ධ්ර්මයනඩහග්ඩ ත්ත්ු හරිය  හසායා ග්ැනීම  ැන් ග්ැනීම  පර මාණ හනා 
හ . ඒ ධ්ර්මයනඩ හරිය  හත්ඩරැම් ග්ත් හැ්ි ීමම  ,ාවනාහවහි හයී හමනඩ 
දියුණු ්ළ සමාධිය්ඩ හා ඥානය්ඩ වුවමනා ය. එබැවිනඩ උහග්නීහමනඩ 
කැබූ ධ්ර්ම ඥානය පිරිසිදු ්ර ග්ත් හැ්ි ීමම ත්ඩ ,ාවනාහවහි හයී ම ්ළ 
යුත්ු ය. ධ්ර්ම ඥානය දියුණු ්ර ග්ත් හැ්ිීමම ත්ඩ නිවනඩ පස්ඩ ්ර ග්ත් 
හැ්ි ීමම ත්ඩ හම් පරිේහේදහයඩ ැන්ඩහවන යම්්ිසි ,ාවනාව්ඩ පුරැදු ්ළ 
යුත්ු ය. 

 
කර්මස්ථාන 

හයෝග්ාවකරයනඩ විසිනඩ ත්මනඩ ්රන හයෝග් ්ර්මය  අරමුණ 
වශහයනඩ ග්නඩනා වූ ්සිණාදි පර ඥපඩත්ි හා නාම - ර ප ධ්ර්ම කර්මස්ථාන 
නම් හ . කර්මස්ථාන යන වකනහයඩ හත්ඩරැම: ‘හයෝග් ්ර්මය  සඩථාන 
වන හදය ය’ යනු යි. පළමු පළමු පවත්ඩවන හයෝග් ්රියාව හහවත්ඩ ,ාවනාව 
ද, මත්ු මත්ුහයහි ්රන ,ාවනාව  අත්ඩත්ිවාරම වන බැවිනඩ ්ර්මසඩථාන 
නම් හ . ශමථ ්ර්මසඩථානය - විදර්ශනා ්ර්මසඩථානය ්ියා ්ර්මසඩථාන 
හදවර්ග්හය්ි. 
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රාග්ාදි ්ඩහකඩශයනඩ හා විත්ර්්ාදි ඇත්ැම් ඖදාරි් චිත්ඩත්ාගග්යනඩ 
සනඩසිඳවන ඒ්ාග්ර ත්ාව ශමථ නම් හ . සමාධි යනු ද එය  ම නහම්ි. 
සමාධි ,ාවනාව  සඩථාන වන ්සිණාදි පර ඥපඩත්ි සමථ ්ර්මසඩථාන නමි. 
ඒවා අරමුණු හ්ා  ්රන ,ාවනාව ද ශමථ ්ර්මසඩථාන නම් හ . ශමථ 
්ර්මසඩථානහයනඩ කැබිය හැ්ි උසසඩ හදය ධ්යානා,ිඥා හා සුග්ත්ිහයහි 
ඉපී ම ය. ඒ සමාධිය විදර්ශනාව  ද උප්ාර ය. 

 
සාමානය වනයා විසිනඩ සත්ඩත්ඩවයනඩ පුදඩග්කයනඩ සඩත්රී පුරැෂයනඩ 

සැටිය  ද්ඩනා වූ ද, නිත්ය හදය්ඩ හහාඳ හදය්ඩ සැටිය  ද්ඩනා වූ ද 
පඤඩකසඩ්නඩධ්ය නාම-ර ප ධ්ර්ම රාශිය්ඩ සැටිය  ද, අනිත්ය හදය්ඩ හනා 
මනා හදය්ඩ සැටිය  ද විහශඩෂහයනඩ ද්ඩනා වූ, පඤඩකසඩ්නඩධ්ය ඇත්ි 
සැටිය  ම ද්ඩනා වූ ඥානය ‘විදර්ශනා’ නම් හ . විදර්ශනාව අරමුණු 
වශහයනඩ ග්නඩනා වූ නාම-ර ප ධ්ර්ම හා විදර්ශනා ,ාවනාවනඩ විදර්ශනා 
්ර්මසඩථාන නම් හ . හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්ඵක කබාී  සත්ඩත්ඩවයා නිවන  
පමුණුවනඩහනඩ විදර්ශනා ්ර්මසඩථානහයනි. 

 
ශමථ කර්මස්ථාන සත ිස. 

්සිණ දශය ය, අශු, දශය ය, අනුසඩමෘත්ි දශය ය, අපර මාණය 
සත්ර ය, එ්ඩ සාඥාව්ඩ ය, එ්ඩ වයවසඩථානය්ඩ ය,  රැපය සත්ර ය ්ියා 
ශමථ ්ර්මසඩථාන සත්ළිස්ි.  

 
කසිණ  දශය 

පඨවි ්සිණය,  හපෝ ්සිණය, හත්ඩහවෝ ්සිණය, වාහයෝ 
්සිණය, නීක ්සිණය, පීත් ්සිණය, හකෝහිත් ්සිණය ඕදාත් ්සිණය, 
 ්ාස ්සිණය,  හකෝ් ්සිණය ්ියා ්සිණ දශහය්ි. 

 
හයෝග්ාවකරයනඩ විසිනඩ පිහි වා ග්ැනීම සඳහා ග්නඩනා වූ, 

මැටිහයනඩ ්ළ මණඩ කය ‘පඨවි ්සිණ, නම් හ . ස ම ්සිණය්ඩ ම ්ු ා 
හ්ා  ග්නඩනා ්කඩහි එ්ඩ වියත්ඩ සත්ර අඟක්ඩ පමණ විය යුත්ු ය. මහත්ඩ 
හ්ා  ග්නඩනා ්කඩහි ්ු ය්ඩ පමණ  ්මත්ඩ පමණ  ්සිණය ග්ැනඩම  
ද ව හනඩ ය. පඨවි ්සිණය සඳහා ග්ත් යුත්ඩහත්ඩ ත්රම්  රත්ු පසඩ ය. ත්ද 
රත්ු පස හහෝ අනඩ පැහැය් පස හහෝ ්සිණය ත්ැනීම  හනා ග්ත් යුත්ු 
ය. බිම ම හහෝ ක කි  දි යම් ්ිසිව් හහෝ මැටි ග්ා එය ත්නා ග්ැනීම 
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සුදුසු ය. මැටි හහාඳිනඩ අනාහග්න ් හත්ාලු නැත්ි සැටිය  මට් ම  එය 
සාදා ග්ත් යුත්ු ය. පඨවි මණඩ කාදිය  ්සිණ යයි ්ියනුහයඩ, ,ාවනා 
්ිරීහම් ී  සැම ත්ැන ම අරමුණු හ්ා  ,ාවනා ්ළ යුත්ු නිසා ය. 

 
මණඩ කා්ාරහයනඩ පිහිටි වකය ‘අහපෝ ්සිණය’ ය. යම් ්ිසි අමුත්ු 

පැහැය්ඩ ඇත්ි වකය  හපෝ ්සිණය  හනා ග්ත් යුත්ු ය. පාත්රාදි ව  වූ 
මුව ඇත්ි බඳුන්  පිරිසිදු වකය පුරවා හග්න  හපෝ ්සිණ ,ාවනාව 
්ළ හැ්ිය. 

 
මණඩ කා්ාරහයනඩ හපහනන ග්ිනඩන ‘හත්ඩහවෝ ්සිණය’ ය. හහාඳ 

දරවකිනඩ ග්ිනි හග්ා ්ඩ පිළිහයළ හ්ා  එ්ඩ වියත්ඩ සත්රඟුකඩ පමණ 
්වා්ාර සිදුර්ඩ ඇත්ි ත්හ ුව්ඩ ඒ ග්ිනඩන සමීපහයඩ ත්බා ඒ සිදුහරනඩ 
හපහනන ග්ිනඩන අරමුණු හ්ා  හත්ඩහවෝ ්සිණ ,ාවනාව ්ළ හැ්ි ය. 

 
වාත්ය සැහපන යම් ්ිසිව්ඩ අනුව ත්මාහග්ඩ සිත්ිනඩ සක්ා ග්නඩනා 

සුළා වැටිය ‘වාහයෝ ්සිණය’ ය. වායුව සැපී හසකහවනු හපහනන යම් 
්ිසිව්ඩ අනුව, ත්මාහග්ඩ සිත්ිනඩ ම වායුධ්ාරාව්ඩ ඇත්ි සැටිය  සක්ා 
ග්ැනීහමනඩ හහෝ යම් ්ිසි සිදුර්ිනඩ අවුත්ඩ ත්මාහග්ඩ ශරීරහයඩ සැහපන වායුව 
සිහි ්ිරීහමනඩ හහෝ වාහයෝ ්සිණ ,ාවනාව ්ළ හැ්ිය. 

 
නිකඩ පැහැය ඇත්ි මණඩ කය ‘නීක ්සිණය’ ය. ්හ පැහැය ඇත්ි 

මණඩ කය ‘පීත් ්සිණය’ ය. රත්ුපැහැය ඇත්ි මණඩ කය ‘හකෝහිත් ්සිණය’ 
ය. සුදු පැහැය ඇත්ි මණඩ කය ‘ඕදාත් ්සිණය’ ය. ඒ ඒ පැහැය ඇත්ි 
සායම් යම් ්ිසිව්  හකඩප හ්ා  වර්ණ ්සිණ සාදා ග්ත් හැ්ි ය. පා  
්රදාසිවකිනඩ හා හරදිවකිනඩ ද ඒවා සාදා ග්ත් හැ්ි ය. එ්ඩ වියත්ඩ 
සත්රඟක්ඩ පමණ  ර්න ්රදාසිය් සිදුර්ඩ ්පා හග්න ත්මා  වුවමනා 
පැහැය ඇත්ි ්රදාසිය්ඩ එය  යටිනඩ ත්බා ග්ැනීම ඉත්ා පහසුහවනඩ වර්ණ 
්සිණ සාදා ග්ැනීහම් ්ර මය ය. 

 
 ්ාස මණඩ කය ‘ ්ාස ්සිණය’ ය. යම් ්ිසිව් එ්ඩ වියත්ඩ 

සත්ර අඟක්  සිදුර්ඩ සාදා ඒ සිදුර ත්ුළ  ්ාශය හමහනහි ්ිරීම් 
වශහයනඩ  ්ාස ්සිණ ,ාවනාව ්ළ හැ්ි ය. 
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 හකෝ් මණඩ කය ‘ හකෝ් ්සිණය’ ය. බිම  හහෝ බිත්ඩත්ි  දි 
යම් ්ිසි ත්ැන්  හහෝ එ්ඩ වියත්ඩ සත්රඟුකඩ පමණ   හකෝ්ය්ඩ 
වැහ නඩන  සාදා හග්න ඒ  හකෝ්ය බකාහග්න  හකෝ් ්සිණ 
,ාවනාව ්ළ හැ්ි ය. ටිනඩ එ්් සිදුර්ඩ හ්ා  එහි පහන්ඩ දකඩවා 
සිදුහරනඩ  හකෝ්ය යම්්ිසි ත්ැන්  වැහ නඩන  සකසඩසා  හකෝ්  
්සිණය සාදා ග්ත් හැ්ි ය. මැටි බඳුන්ිනඩ ද එය සාදා ග්ත් හැ්ිය. විදුකි 
බකය ඇත්ි ත්ැනඩවක ඉත්ා පහසුහවනඩ  හකෝ් ්සිණය සාදා ග්ත් හැ්ිය. 

 
2 ෙන පාලම 

අශුභ දශය 
උදඩධ්ුමාත්්ය, විනීක්ය, විපුේබ්ය, විේිදඩද්ය, වි්ඩඛායිත්්ය, 

වි්ඩඛිත්ඩත්් ය, හත්වි්ඩඛිත්ඩත්්ය, හකෝහිත්්ය, පුකව්ය, අට්ි්ය ්ියා 
අශු, දශහය්ි. 

 
ඉදිමී ග්ිය මළ සිරැර උද්ධුමාතක නමි. ඉදිමී නිකඩ වූ මළ සිරැර 

විනී ක නමි. පැසවා ඒ ඒ ත්ැනිනඩ සැරව ග්කන මළ සිරැර විපුේබක නමි. 
යුදඩධ් ,ෝමි  දිහයහි හද්  ්පා දමා ඇත්ි මළ සිරැර විච්චිද්දක නමි. බලු 
සිවකඩ  ී නඩ විසිනඩ ත්ැනිනඩ ත්ැනිනඩ ්ා දමන කද මළ සිරැර වික්ඛතායිතක 
නමි. බලු සිවකඩ  ී නඩ විසිනඩ ්ැබකි හ්ා  ඒ ඒ ත්ැන  ්ැබකි ඇද දමා 
ඇත්ි මළ සිරැර වික්න්ත්තක නමි. මුළු සිරැර ම ්ා්පාදා්ාරහයනඩ ත්ුවාක 
හ්ා  පසු ව ්  ්  හ්ා  විසුරැවා දමා ඇත්ි මළ සිරැර 
හතවික්න්ත්තක නමි. හකඩ ග්කන මළ සිරැර ව ෝහිතක නමි. පණුවනඩ 
ග්ැවසුණු මළ සිරැර පු ෙක නමි. හකඩමසඩ නැත්ි ඇ  සමූහය අට්ික නම්. 

 
අනුස්මෘති දශය 

බුදඩධ්ානුසඩසත්ිය, ධ්ම්මානුසඩසත්ිය, සගග්ානුසඩසත්ිය, සීකානුසඩසත්ිය, 
කාග්ානුසඩසත්ිය, හදඩවත්ානුසඩසත්ිය, උපසමානුසඩසත්ිය, මරණානුසඩසත්ිය, 
්ායග්ත්ාසත්ිය,  නාපානසත්ිය ්ියා අනුසඩමෘත්ි ්ර්මසඩථාන දශහය්ි. 

 
1. අර්හත්ඩවාදි බුදඩධ් ග්ුණයනඩ සිහි ්ිරීම බුද්ධානුස්සති ්ර්මසඩථානය 

ය. 
2. සඩවඛයාත්ත්ාදි ධ්ර්ම ග්ුණයනඩ සිහි ්ිරීම ධමමානුස්සති නමි. 
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3. සුපර ත්ිපනඩනත්ාදි සගග් ග්ුණයනඩ සිහි ්ිරීම සඞ්ඝානුස්සති නමි.  
4. ත්මාහග්ඩ ශීක ග්ුණය සිහි ්ිරීම සී ානුස්සති නමි. 
5. ත්මාහග්ඩ ත්යාග් ග්ුණය සිහි ්ිරීම චාගානුස්සති නමි.  
6. හදඩවත්ඩවය  පමුණුවන ත්මාහග්ඩ ශර දඩධ්ාදි ග්ුණ හදවියනඩ 

සා්ඩෂයසඩථානහයහි ත්බා සිහි ්ිරීම වද්ෙතානුස්සති නමි.  
7. ස්ක දුිඃඛයනඩහග්ඩ ම සනඩසිඳීම වූ නිර්වාණහයඩ ග්ුණ සිහි ්ිරීම 

උපසමානුස්සති නමි. 
8. මරණය සිහි ්ිරීම මකණ ානුස්සති නමි. 
9. හ්ඩසාදි ශාරීරි් හ්ාට්ඨාසයනඩ සිහි ්ිරීම කායගතාසති නමි. 
10.  ශඩවාස පර ශඩවාස වායුව සිහි ්ිරීම ආනාපානසති නමි. 

 
මමත්රිය, ්රැණාව, මුදිත්ාව, උහපඩ්ඩෂාව යන හම් සත්ර 

අපර මාණ යවයෝ ය. බර හ්මවිහාක යනු ද ඒවා  නහම්ි.  
 
එ්ඩ සාඥාව්ඩය යනු  හාරහයහි පර ත්ි්ඩ්ෝක සාඥාව ය.  හාරහයඩ 

පිළි්ුකඩ බව අහනඩ්ා්ාරහයනඩ සිහි ්ිරීම ය.  
 
එ්ඩ වයවසඩථානය්ඩ ය යනු ශරීරහයහි වූ පෘිකවි  හපෝ හත්ඩහවෝ 

වාහයෝ යන ධ්ාත්ු සත්ර ක්ඩෂණාදි වශහයනඩ හවන හවන ම බැකීම ය. 
එය  “කත්ුර්ධ්ාත්ු වයවසඩථානය” යි ්ියනු කැහේ. 

 
 රැපය සත්රය යනු  ්ාසානඤඩකායත්නාදි අර ප ධ්යාන සත්ර  

අරමුණු වන ්සිණහයනඩ උපු ා ග්ත්ඩ  ්ාශ පර ඥපඩත්ිය  දි අරමුණු සත්ර 
ය. 

 
හමහත්්ිනඩ ්ර්මසඩථාන සත්ළිස හ්ාටිනඩ ද්ඩවන කදඩහදඩ ය.  
 

භාෙනා තුන 
පරි්ර්ම ,ාවනාව - උපකාර ,ාවනාව - අර්පණා ,ාවනාව ය 

්ියා ,ාවනා ත්ුහන්ි.  
 
්සිණාදි  රම්මණය් සිත් පිහි ුවා හග්න එය ම නැවත් නැවත් 

හමහනහි ්ිරීම් වශහයනඩ ඇස  හපහනනඩනා්ඩ හමනඩ ඒ අරමුණ සිත්  
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හපහනන පරිදි පුරැදු ්රනඩනා වූ හයෝග්ාවකරයාහග්ඩ ඒ ,ාවනාව පිකර්ම 
භාෙනා නමි. 

 
,ාවනාරම්මණය සිත්  හග්න ්ාමේඡනඩදාදි නීවරණයනඩ ය පත්ඩ 

්ර ග්ත්ඩ ත්ැනඩ ප නඩ අර්පණාචිත්ඩත්ය ඇත්ි ීමම  ළා වන ත්ුරැ ,ාවනාව 
උපචාක භාෙනා නමි. 

 
මහග්ඩග්ත් හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ,ාවය  පැමිණි ,ාවනාව අර්පණ ා 

භාෙනා නම් හ . 
 
අරමුණ  පිවිහසනඩනා්ඩ හමනඩ පවත්ඩනා බැවිනඩ විත්ර්්ය අර්පණා 

නම් හ . එය පර ධ්ාන හ්ා  පවත්ඩනා බැවිනඩ සියලු ම මහදඩග්ත් 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ධ්යාන ධ්ර්මයනඩ  ඒ නම වයවහාර ්රනු කැහේ. 

 
නිමිති තුන 

පරි්ර්ම නිමිත්ඩත්ය, උදඩග්ර හ නිමිත්ඩත්ය, පර ත්ි,ාග් නිමිත්ඩත්ය ්ියා 
නිමිත්ි ත්ුහන්ි. පළමුහවනඩ ම ,ාවනාව ප නඩ හග්න පෘිකවි 
මණඩ කාදිහයහි නිමිත්ඩත්, සිත්  ග්නඩනා වූ හයෝග්ාවකරයා හග්ඩ ඒ ,ාවනා 
නිමිත්ඩත් පිකර්ම නිමිත්ත නම් හ . ඇස  හපහනනඩනා්ඩ හමනඩ සිත්  
හපහනනඩන  ප නඩ ග්ත්ඩ ,ාවනා නිමිත්ඩත් උද්ගර හ නිමිත්ත නම් හ . 
උදඩග්ර හ නිමිත්ඩත් සිහි ්රමිනඩ ඉනඩනා ්කඩහි නීවරණයනඩ වැි දුර ත්ඩ දුරැ 
ීම ය හමනඩ සිත් පිරිසිදු ීම, ,ාවනා නිමිත්ඩත් ස්ක හදෝෂයනඩ හග්නඩ 
හත්ාරව, ඉත්ා පිරිසිදු ීම සිත්  හපහනනඩන  වනඩහනඩ ය. ඉත්ා පිරිසිදු වූ 
ඒ ,ාවනා නිමිත්ඩත් පර තිභාෙ නිමිත්ත නම් හ .  

 
3 ෙන පාලම 

චරිත සය 
්ම හනඩ හබාහහෝ ග්ණන්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ස ම හදනා  ම ඒ සියකඩක 

ම වැඩීම පිණිස හනා ව, ත්ම ත්මනඩ , ව ා ග්ැකහපන ්ම හනඩ හත්ෝරා 
හග්න ,ාවනා ්රනු පිණිස ය. හනාග්ැකහපන ්ම හන ව ා, සමාධිය 
කැබීම අපහසු ය. ග්ැකහපන ්ම හන හත්ෝරා හග්න ,ාවනා ්රනඩනා 
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හ  ඉ්ඩමනිනඩ සමාධිය කැබිය හැ්ි ය. ්ම හන හත්ෝරා ග්නඩහනඩ කරිත්ය 
අනුව ය.  

 
රාග් කරිත්ය, දඩහ ෂ කරිත්ය, හමෝහ කරිත්ය, ශර දඩධ්ා කරිත්ය, බුදඩධි 

කරිත්ය, විත්ර්් කරිත්ය ්ියා කරිත් සය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. කරිත්ය යනු ඒ ඒ 
පුදඩග්කයාහග්ඩ පර ්ෘත්ිය ය. රාග්-දඩහ ෂාදි සියකඩක ම ්ාහ ත්ඩ ඇත්ි බැවිනඩ 
කරිත්ය හත්ඩරැම් ග්ැනීම ඉත්ා අපහසු ය. 

 
හබාහහෝ හසයිනඩ රාග්ය ඇත්ි වන රාග් බහුක ත්ැනැත්ඩත්ා රාග් 

කරිත්යා ය. රාග්ය යනු හකෝ,ය ය. මානය, හකෝ,ය හා එ්ඩ ව පවත්ඩනා 
මකත්සි්ය්ඩ වන බැවිනඩ රාග් කරිත්යා  මානය ද අධි් ය. පුදඩග්කයනඩ  
හා වසඩත්ෝනඩ  ත්දිනඩ ඇලුම් ්රන බව, හ්ාහත්්ඩ කදත්ඩ ස හීම්  පත්ඩ 
හනා වන බව,  පමණ  ව ා පහරසඩසම් ්රන බව, ් ම්-බීම්-ඇඳුම්-
පැළඳුම්  දිය  හබාහහෝ ් දර බව, වැ  කසඩසන  ්රන බව, ශරීරය 
හා ඇඳුම් පැළඳුම් ද වාසසඩථාන ද ත්මාහග්ඩ ,ාණඩ  ද කසඩසන  ත්බා 
ග්නඩනා බව, කසඩසන හදඩවක  ්ැමත්ි බව යනාදිය රාග් කරිත්යා හග්ඩ 
ක්ඩෂණහයෝ ය. 

 
නිත්ර අනුනඩ  දඩහ ෂ ්රන, දඩහ ෂ බහුක ත්ැනැත්ඩත්ා දඩහ ෂ 

කරිත්යා ය. දඩහ ෂය හා එ්ඩ ව උපදනා ඉසඩසා - මේඡරිය - ්ු්ඩ්ුේකහයෝ 
ද දඩහ ෂ කරිත්යා  බහුක ය. නිත්ර ්ිහපන බව, ඉත්ා සුළු ්රැණ ත්ඩ 
්ිහපන බව, අ්ාරණහයහිත්ඩ ්ිහපන බව, මවර ්රන බව, අනුනඩ හා 
වැි්කඩ මිත්ර  ව හනා විසිය හැ්ිබව, සැම ් යුත්ඩත්් ී  ම ්කබක වන 
බව, බිය වන බව, ඉ්ඩමනිනඩ හවනසඩ වන බව, ්වර්  වුව ද ව ා 
ඇකඩම්ඩ නැත්ි බව, ් ු්  හාරවක  ්ැමත්ි බව යනාදිය දඩහ ෂ කරිත්යා 
හග්ඩ ක්ඩෂණහයෝ ය. 

 
හමෝහය අධි් ත්ැනැත්ඩත්ා හමෝහ කරිත්යා ය. ථීනමිදඩධ්, උදඩධ්ේක, 

්ු්ඩ්ුේක, විචි්ිේඡා යන හම්වා ද හමෝහ කරිත්යා  අධි් ය. ග්ැඹුරැ 
්රැණු හත්ඩරැම් ග්ැනීම  අසමත්ඩ බව, ැකවහ න සුළු බව, අනුනඩහග්ඩ ්ීම් 
අනුව යුත්ු අයුත්ු්ම් හහාඳ නර් සක්න බව, පිළිග්ත්ඩ වැරදි හැඟීම් 
අත්හරවනඩන  දුෂඩ්ර  බව, ්ිනම් හදය්ඩ වුවත්ඩ හරිය  ්ිරීම  හනා 
සමත්ඩ බව යනාදිය හමෝහකරිත්යා හග්ඩ ක්ඩෂණහයෝ ය. 
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ශර දඩධ්ාව අධි් ත්ැනැත්ඩත්ා ශර දඩධ්ා කරිත්යා ය. හදනු ්ැමත්ි බව, 

ග්ුණවත්ුනඩ ද්ිනු ්ැමත්ි බව, දහම් අසනු ්ැමත්ි බව, පැහැදිය යුත්ඩත්නඩ 
හ්හරහි පහදින බව, පරීත්ිය බහුක බව යනාදිය ශර දඩධ්ා කරිත්යා හග්ඩ 
ක්ඩෂණහයෝ ය. ඇත්ැම් ්රැණුවකිනඩ ශර දඩධ්ා කරිත්යා රාග් කරිත්යා  
සමාන ය. 

 
නුවණ වැි ත්ැනැත්ඩත්ා බුදඩධි කරිත්යා ය. සුවක බව, ්කණ 

මිත්ුරනඩ ඇත්ි බව,  හාරහයහි පමණ දනඩනා බව, සිහි නුවණ ඇත්ි බව, 
ග්ැඹුරැ හදඩ හත්ඩරැම් ග්ැනීහමහි සමත්ඩ බව, විමසා ් යුත්ු ්රන බව, 
අනුනඩ ්ී පමණිනඩ හනා පිළිග්නඩනා බව, සැම හදය්ඩ ම ්ර මානු්ෝක ව 
්රන බව යනාදිය බුදඩධි කරිත්යාහග්ඩ ක්ඩෂණහයෝ ය. සමහර ්රැණු 
වකිනඩ බුදඩධි කරිත්යා දඩහ ෂ කරිත්යා  සමානය. 

 
විත්ර්් බහුක ත්ැනැත්ඩත්ා විත්ර්් කරිත්යා ය. සිත් එ්ඟ ්ිරීම  

අපහසු බව, ්ත්ා වැි බව, හබාහහෝ හදනා හා එ්ඩ ව හැසිහරන බව, 
හනාහය්ඩ හදඩ නිත්ර ්කඩපනා ්රන බව, ්ුසකඩ ්ිරීහමහි සත්ු ්ඩ නැති් 
බව, ඉ්ඩමනිනඩ අදහසඩ හවනසඩ ්රන බව යනාදිය විත්ර්් කරිත්යා හග්ඩ 
ක්ඩෂණහයෝ ය. ඇත්ැම් ්රැණුවකිනඩ විත්ර්් කරිත්යා හමෝහ කරිත්යා  
සමාන ය. 

 
චිතයට සුදුසු කමටහන් 

අශු, දශ්ය, ්ායග්ත්ාසත්ිය ය යන හම් ්ම හනඩ එහ්ාහළාස 
රාග් කරිත්යා  සුදුසු ය. ්ායග්ත්ාසත්ිය යනු හ්ඩශාදි හ්ාට්ඨාසයනඩ 
පිළිබඳ ,ාවනාව ය. රාග් කරිත්ය  විහශඩෂහයනඩ සමාධිය  බාධ්් වනඩහනඩ 
රාග්ය ය. හම් ්ම හනඩ එහ්ාහළාස රාග්ය  විරැදඩධ් ය. රාග්ය දුරැ ්රන 
,ාවනාවය. එබැවිනඩ ඒවා රාග් කරිත්යා  සත්ඩපරාස ය. 

 
අපර මාණය සත්ර ය, නීක - පීත් - හකෝහිත් - ඕදාත් ්සිණ සත්ර ය 

යන ්ම හනඩ අ  දඩහ ෂ කරිත්යා  හයෝග්ය ය. අපර මාණය ,ාවනා 
්රත්හහාත්ඩ රාග් කරිත්යා  ,ාවනාව  අරමුණු වන පුදඩග්කයනඩ ග්ැන 
රාග්ය සමහර වි  ඇත්ි විය හැ්ිය. නීකාී  වර්ණයනඩ ග්ැන ද රාග්ය ඇත්ි 
විය හැ්ි ය. එබැවිනඩ ඒවා රාග් කරිත්යා  අහයෝග්ය ය. අශු,යනඩ අරමුණු 
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හ්ා  ,ාවනා ්රන ්කඩහි දඩහ ෂ කරිත්යා  ,ාවනාරම්මණය ග්ැන ද 
දඩහ ෂය හහවත්ඩ හනා සත්ු  ඇත්ි විය හැ්ිය. එබැවිනඩ අශු, ,ාවනාව 
දඩහ ෂ කරිත්යා  අහයෝග්ය ය. 

 
 නාපාන ,ාවනාව හමෝහ කරිත්යා  හා විත්ර්් කරිත්යා  

හයෝග්ය ය. හමෝහ කරිත්යා ද විත්ර්් කරිත්යා හමනඩ වි්ඩෂිපඩත් පුදඩග්කහය්ි. 
පුදඩග්කයා හ්හරහි හනා නැවත්ී නැවත් නැවත් ඇත්ි වන  ශඩවාස 
පර ශඩවාස, විසිර යන සිත් නැවත් නැවත් ත්මා හවත් ්ැඳවනඩනා්ඩ හමනඩ 
පවත්ී. එබැවිනඩ හමෝහ - විත්ර්් කරිත්යන  එය විහශඩෂහයනඩ සුදුසු හ . 

 
බුදඩධ්ානුසඩසත්ි - ධ්ම්මානුසඩසත්ි - සගර්ානුසඩසත්ි - සීකානුසඩසත්ි - 

කාග්ානුසඩසත්ි - හදඩවත්ානුසඩසත්ි යන ්ම හනඩ සය ශර දඩධ්ා බහුක 
පුදඩග්කයා  පරිය බැවිනඩ ශර දඩධ්ා කරිත්යා  සුදුසු ය. 

 
මරණානුසඩසත්ිය, උපසමානුසඩසත්ිය,  හාරහයහි පර ත්ි්ෝක සාඥාව, 

කත්ුර්ධ්ාත්ු වයවසඩථානය යන ්ම හනඩ සත්ර බුදඩධි කරිත්යා  සුදුසු ය. 
ඒවා ග්ැඹුරැ බැවිනඩ බුදඩධි කරිත්යා  හයෝග්ය ය. හසසඩසනඩ  ව ා හයෝග්ය 
නැත්. 

 
පඨවි -  හපෝ - හත්ඩහවෝ - වාහයෝ -  ්ාශ -  හකෝ් යන 

්සිණ සය හා  රැපය සත්ර ය යන ්ම හනඩ දශය සැම හදනා  ම 
හයෝග්ය ය. 

 
්සිණ ,ාවනා ්ිරීහම් ී  මහත්ඩ වූ ්සිණ මණඩ කය හමෝහ 

කරිත්යා  හයෝග්ය ය. ්ු ා ්සිණය වැඩීහම්ී  හමෝහ කරිත්යාහග්ඩ සිත් 
ව ාත්ඩ මුළා විය හැ්ි ය. එ්ඩ වියත්ඩ සත්ර අඟකඩ පමණ වූ ්ු ා ්සිණ 
මණඩ කය විත්ර්් කරිත්යා  හයෝග්ය ය. මහත්ඩ වූ ්සිණ මණඩ කහයහි 
,ාවනා ්රන ්කඩහි විත්ර්් කරිත්යාහග්ඩ සිත් එහි හ්ා සඩවක  යන 
බැවිනි. ්සිණ ,ාවනාව සම්පූර්ණ මණඩ කය ම එ්වර සිත්  ග්ැනීම් 
වශහයනඩ ්ළ යුත්ඩත්්ි. 

 
4 ෙන පාලම 

ඒ ඒ භාෙනාෙ  ුවබන/වනා  ුවබන කමටහන් 
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සියලු ම සමසත්ළිසඩ්ර්මසඩත්ානයනඩහි ම පරි්ර්ම ,ාවනාව 
කැහේ. බුදඩධ්ානුසඩමෘත්ි - ධ්ර්මානුසඩමෘත්ි - සගර්ානුසඩමෘත්ි - ශීකානුසඩමෘත්ි 
- ත්යාග්ානුසඩමෘත්ි - හදඩවත්ානුසඩමෘත්ි - උපසමානුසඩමෘත්ි - මරණානුසඩමෘත්ි 
-  හාරහයහි පර ත්ි්ෝක සාඥා - කත්ුර්ධ්ාත්ු වයවසඩථාන යන ්මහ නඩ 
දසහයහි උපකාර ,ාවනාව පමණ්ඩ සිඬ හ . අර්පණා ,ාවනාව සිදු හනා 
හ . අර්පණා ,ාවනාව සිදු හනා ීමමය යි ්ියනුහයඩ ඒ ,ාවනා දශහයනඩ 
ධ්යාන හනා කැබිය හැ්ි බව ය. ධ්යාන කැබිය හැ්ඩහ්ඩ පහසුහවනඩ සිත් 
පිහි ුවා ග්ත් හැ්ි පර ්  ්ර ග්ත් හැ්ි අරමුණ්ිනඩ ය. බුදඩධ් ග්ුණාදිය 
ග්ැඹුරැ බැවිනඩ ද, හබාහහෝ බැවිනඩ ද, ඒවා සිත්  හහාඳිනඩ හසු ්ර හග්න 
ඒවාහයඩ නිශඩකක හ්ා  සිත් පිහි ුීමම  දුෂඩ්රය. එබැවිනඩ ්ියන කද 
්ම හනඩ දශහයනඩ උපකාර සමාධිය මිස, ර පාවකරාර පාවකර ධ්යාන 
නූපදවිය හැ්ිය. ධ්යාන ඉපදවිය හැ්ඩහ්ඩ ඉත්ිරි ්ම හනඩ ත්ිහසනඩ 
පමහණ්ි. 

 
ධ්යාන ඉපදවිය හැ්ි ්ම හනඩ සියකඩහකනඩ ම ධ්යාන සියකඩක ම 

උපදවනඩන ත්ඩ හනා පිළිවන. ඒ ඒ ්ම හනඩවකිනඩ ඉපද විය හැ්ි ධ්යාන 
මත්ු ැන්ඩහවන පරිදි දත් යුත්ු ය. 

 
්සිණ දශය ය,  නාපානය යන හම් ්ම හනඩ එහ්ාහළාසිනඩ 

ධ්යාන පස ම ඉපදවිය හැ්ි ය. 
 
අශු, දශය ය, ්ායග්ත්ාසත්ිය යන ්ම හනඩ එහ්ාහළාහසනඩ 

ඉපද විය හැ්ඩහ්ඩ පර ථම ධ්යානය පමහණ්ි. ඒවායිනඩ පර ථම ධ්යානය 
උපදවා ග්ත්ඩ හයෝග්ාවකරයා විසිනඩ දඩවිත්ීය ධ්යානාදිය ඉපදීමම  අනි්ඩ 
්ම හන්ඩ වැිය යුත්ු ය. මළ සිරැරැවක හා හ්සඩ හකාම්  දි ්ුණප 
හ්ා සඩවක ද; සිහි ්රන ත්ැනැත්ඩත්ාහග්ඩ සිත් ඒවායිනඩ ඈත්ඩ ්රන 
සඩව,ාවය්ඩ මිස සිත්ඩ ඇදග්නඩනා සඩව,ාවය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ම නැත්. සිත්  
පිළි්ුක්ඩ ඇත්ි ්රන සඩව,ාවය මිස සත්ු ්ඩ ඇත්ි ්ර ත්මා ්රා 
ඇදග්නඩනා සඩව,ාවය මඳ්ුදු නැත්ි පර ත්ි්ෝකාරම්මණයනඩහි සිත් පිහි  
වනඩහනඩ විත්ර්්හයඩ බකහයනි. දඩවිත්ීයාදි ධ්යානවක අරමුණ ්රා සිත් 
හග්න යන විත්ර්්ය නැත්. එබැවිනඩ අශු,ාරම්මණයනඩහි විත්ර්්ය නැත්ි 
ධ්යානහයෝ නූපදිත්ි.  
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මමත්රී - ්රැණා - මුදිත්ා යන ්ම හනඩ ත්ුහනනඩ පර ථම දඩවිත්ීය 
ත්ෘත්ීය කත්ුර්ථධ්යාන සත්ර ඉපදවිය හැ්ි ය. පඤඩකමධ්යානය ඒවායිනඩ 
හනා කැබිය හැ්ිය. මමත්රිය වනාහි හදාම්නසිනඩ හ ග්නඩනා වූ 
වයාපාදය  විරැදඩධ් ධ්ර්මහය්ි. ්රැණාව හදාම්නසිනඩ හ  ග්නඩනා වූ 
හිාසාව  විරැදඩධ් ධ්ර්මහය්ි. මුදිත්ාව හදාම්නසිනඩ හ  ග්නඩනා වූ අරත්ි 
නම් වූ හනා සත්ු    විරැදඩධ් ධ්ර්මහය්ි. එබැවිනඩ මමත්රී ්රැණා 
මුදිත්ාවනඩ බකවත්ඩ ව ඇත්ි ීමම  හසෝමනසඩස ත්ිබිය යුත්ු ය. පර ථමාදි ධ්යාන 
සත්ර හසෝමනසඩස සහග්ත් වන බැවිනඩ මමත්රී  දි ත්ුහනනඩ ඒ ධ්යාන 
ඉපදවිය හැ්ි ය. පඤඩකම ධ්යානය උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් වන බැවිනඩ මමත්රී 
 දි ත්ුහනනඩ එය හනා ඉපද විය හැ්ි ය. 

 
උහපඩ්ඩෂා ්ර්මසඩථානහයනඩ පඤඩකම ධ්යානය පමණ්ඩ ඉපදවිය 

හැ්ි ය. උහපඩ්ඩෂා ,ාවනාව වනාහි සත්ඩත්ඩවයනඩ හ්හරහි 
මධ්යසඩථත්ාහවනඩ ්ළ යුත්ඩත්්ඩ වන බැවිනඩ එයිනඩ උහපඩ්ඩෂා සහග්ත් 
ධ්යානය්ඩ ම මිස හසෝමනසඩස සහග්ත් ධ්යානය්ඩ හනා ඉපද විය හැ්ි ය. 

 
්සිණුග්ඩර්ාටිමා්ාසාදි අර පාවකරාරම්මණ සත්ර අර පධ්යාන 

උපදවන ්ර්මසඩථානහයෝ ය. 
 

භාෙනා නිමිති 
නිමිත්ි අත්ුහරනඩ පරි්ර්ම නිමිත්ඩත් හා උදඩග්ර හ නිමිත්ඩත් සියලු ම 

්ර්මසඩථානවකිනඩ සුදුසු පරිදි කැහබනඩහනඩ ය. පර ත්ි,ාග් නිමිත්ඩත් වනාහි 
්සිණ දශය ය, අශු, දශය ය, හ්ඩශාදි හ්ාට්ඨාස ,ාවනාව ය,  නාපාන 
,ාවනා ය යන ්ම හනඩ හද විසඩහසනඩ පමණ්ඩ කැහේ. උපකාර අර්පණා 
සමාීහු පර ත්ි,ාග් නිමිත්ඩත් අරමුණු හ්ා  ඇත්ි වනඩනාහ. 

 
5 ෙන පාලම 

කසිණ භාවනාව  
දානය, ශීකය, ,ාවනාවය ්ියා පිනඩ ත්ුනඩ හ්ා ස්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

දාන ශීක හද්ිනඩ කැබිය හැ්ි ඵක සියකඩක ම ,ාවනාමය ්ුශකහයනඩ ද 
කැහබනඩහනඩ ය. එහහත්ඩ ,ාවනාමය ්ුශකහයනඩ කැහබන උසසඩ ඵක උසසඩ 
අනුසසඩ ,ාවනාමය ්ුශකහයනඩ ම මිස, දාන ශීක හද්ිනඩ හනා කැබිය 
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හැ්ි ය. එබැවිනඩ ්ුශකයනඩහග්නඩ උසසඩ ්ුශකය ,ාවනාමය ්ුශකය බව 
දත් යුත්ු ය. 

 
බුදුරවාණනඩ වහනඩහසඩහග්ඩ ධ්ර්මය අනුව පිළිපැී හමනඩ කබනඩන  

ඇත්ි උසසඩ ම හදය නිර්වාණය ය. එය කැබිය හැ්ඩහ්ඩ නුවණ දියුණු ්ර 
ග්ැනීහමනඩ ය. නුවණ දියුණු ්ිරීම හැර, එය කබන ත්වත්ඩ ්ර මය්ඩ නැත්ඩහත්ඩ 
ය. නිවනඩ කබා හදන හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ඥානය ඇත්ි වන හත්්ඩ නුවණ දියුණු 
ීමම  ්රනඩන  ඇත්ඩත්ා වූ එ් ම හදය විදර්ශනා ,ාවනාව ය. 
,ාවනාහවනඩ වුව ද නුවණ දියුණු ීමම  සමාධියත්ඩ ත්ිබිය යුත්ු ය. එබැවිනඩ 
සමාධිය දියුණු ීමම සඳහා ශමථ ,ාවනාව ්ළ යුත්ු ය.  බුදඩධ්ාග්ම 
ඇදහීහමනඩ කබා ග්ත් යුත්ු උසසඩ ඵක කැබීම  නම්, ස ම හබ්දඩධ්ය්ු විසිනඩ 
ම යම් ්ිසි ,ාවනාව්ඩ ද ්ළ යුත්ු ය. 

 
,ාවනා ්ිරීහම් ්ර ම හද්්ි. විශුදඩධි මාර්ග්ාදි හපාත්ඩවක විසඩත්ර 

්ර ත්ිහබනඩහනඩ වර්ත්මාන ,වහයඩී  ම ධ්යාන මාර්ග් ඵක කැබීම සඳහා 
,ාවනා ්රන ්ර මය ය. එයත්ඩ ග්ිහිය්ු විසිනඩ ්රන ්ර මය හනා ව, 
පැවිදඩද්ු විසිනඩ ්රන ්ර මය ය. එය ්ිරීම  ඉත්ා දුෂඩ්ර වැ  පිළිහවළ්ි. 
එය ්ළ හැ්ඩහ්ඩ ද ජීවිත්හයඩ අනඩ සියලු ම බකාහපාහරාත්ඩත්ු හැර දමා, 
ජීවිත්ය ධ්යානාදි ධ්ර්ම කැබීම සඳහා ම ්ැප ්ිරීම  ත්රම් මධ්යයමය ඇත්ි 
විහශඩෂ පුදඩග්කයනඩ  පමහණ්ි. හකෝ්හයහි එබඳු අය දුර්ක, ය. ඇත්ඩහත්ඩ 
දස දහසඩ ග්ණන්  එ්ඩ හ්හන්ඩ පමහණ්ි. ,ාවනාමය ්ුශකය කබා 
ග්ැනීම ත්ඩ සසර  පුරැදු ්ර ග්ැනීම ත්ඩ ත්මාහග්ඩ අනි්ඩ වැ  ්රන අත්ර 
ම හැ්ි පමණිනඩ ,ාවනාහ  හයී ම ,ාවනා ්ිරීහම් අනි්ඩ ්ර මය ය. එහසඩ 
්රන ත්ැනැත්ඩත්ා විසිනඩ ත්මාහග්ඩ ්ාකහයනඩ යම් ්ිසි පර මාණය්ඩ ,ාවනා 
සඳහා හවනඩ ්ර හග්න ඒ ්ාකහයඩ ී  යම් ්ිසි ,ාවනාව්ඩ ්ළ යුත්ු ය. 

 
භාෙනා කිරයවම පකමාර්ථය සිවත් තත්ත්ෙය උසස් කක ගුනීම ය. 

සිත් දියුණු ්ිරීම ය. එ්ඩ එ්ඩ පුදඩග්කය්ු  නාම-්ාය ය, ර ප - ්ාය ය 
්ියා හද්්ඩ (ශරීර හද්්ඩ) ඇත්ඩහත්ඩ ය. ර ප - ්ය යනු ඇස  
හපහනනඩන  ඇත්ඩත්ා වූ ශරීර ය ය. නාම-්ය ය ්ියනුහයඩ ර ප - ්ය 
පාකනය ්රන ර ප - ්ය හසුරැවන ඒ ර ප - ්ය ත්ුළ පිහිටි විඤඩාණ 
ධ්ාත්ුපරම්පරාව ය. නාම - ්ය ශරීරහයනඩ ත්ුරනඩ වුවහහාත්ඩ ඉනඩ පසු ර ප-
්හයනඩ ග්ත් හැ්ි පරහයෝවනය්ඩ නැත්. එය පස  ය  ්ර ැනමිය යුත්ඩත්්ඩ 
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වනඩහනඩ ය. වර්ත්මාන ,වහයඩ ර ප-්ය අනාග්ත් ,වහයඩී  කැහබන ර ප-
්ය  සම්බනඩධ් හනාවනඩහනඩ ය. අනාග්ත් ,ව පරම්පරාව  සම්බනඩධ් 
වනඩහනඩ නාම-්ාය නම් වූ සත්ඩත්ඩවයාහග්ඩ චිත්ඩත් පරම්පරාව ය. එබැවිනඩ 
සත්ඩත්ඩවයාහග්ඩ පර ධ්ාන හ්ාට්ඨාසය ර ප-්ය හනා ව, නාම - ්ය බව දත් 
යුත්ු ය. සත්ඩත්ඩවයාහග්ඩ හරයත්ඩ එය ම ය. එබැවිනඩ නාම-්ය  වැි 
සැක්ිකඩක්ඩ ්ළ යුත්ුය. 

 
එහහත්ඩ හබාහහෝ හදනා ර ප - ්ය වැිදියුණු ්ිරීම   ර්ඩෂා 

්ිරීම  සැරසීම  ත්මනඩහග්ඩ සම්පූර්ණ ්ාකය ග්ත් ්රනවා මිස, නාම-
්ය  ග්ැන ්ිසිව්ඩ හනා ්රත්ි. එය දියුණු ්ළ යුත්ු බව්ඩ  ර්ඩෂා ්ළ 
යුත්ු බව්ඩ හනා දනිත්ි. ර ප-්ය  වන නපුර්ිනඩ සිදුවන පා ුව, සිදුවන 
දු් එ් ,වය්  පමණ්ි. නාම - ්ය නර්ඩ ීමහමනඩ ,ව පරම්පරාව  
ම හානිය්ඩ වනඩහනඩ ය. එබැවිනඩ ත්මාහග්ඩ ්ාකහයනඩ යම් ්ිසි එ්ඩ 
හ්ා ස්ඩ නාම-්ය දියුණු ්ිරීම   ර්ඩෂා ්ිරීම  ත්බා ග්ත් යුත්ු ය. 
දවස් ඇත්ි පැය විසි හත්හරනඩ පැය බාග්ය්ඩ වත්ඩ ඒ සඳහා හවනඩ ්ර 
ග්ත් යුත්ු ය. ඒ ්ාකහයඩ ී  යම් ්ිසි ,ාවනාව්ඩ ්රනු. 

 
ශීකය ,ාවනාහ  අත්ඩත්ිවාරම ය. එබැවිනඩ ,ාවනා ්රන 

ත්ැනැත්ඩත්ා ග්ිහිහය්ඩ නම් ග්ිහියා  නිසි ශීකය් ද පැවිදඩහද්ඩ පැවිදඩහද්ඩ 
නම් පැවිදඩදා  නිසි ශීකහයහි ද පිහි ා ,ාවනා ්ළ යුත්ු ය. හමහසඩ ්ීහමනඩ 
පිරිසිදු සිකඩ නැත්ිය්ු විසිනඩ ,ාවනා ්ළ හහාත්ඩ එයිනඩ සහු  පරහයෝවනය්ඩ 
හනා හ ය ්ියා හහෝ නපුර්ඩ හ ය ්ියා හහෝ හනා සිත්ිය යුත්ු ය. පිරිසිදු 
සිකඩ නැත්ි ත්ැනැත්ඩත්ා  ද ,ාවනාව සුදුසු ය. ශීකය අපිරිසිදු වුව ද ,ාවනා 
්ළ හහාත්ඩ ,ාවනාමය ්ුශකය කැහබනඩහනඩ ය. ්ක්ඩ ,ාවනා ්රන 
්කඩහි එයිනඩ සහු  ්ර මහයනඩ සිකඩ ැක්ිය හැ්ි ශ්ඩත්ිය ද කැහබනඩහනඩ ය.  

 
්ර්මසඩථානයනඩ අත්ුහරනඩ පඨවි ්සිණය සැම හදනා  ම සුදුසු 

්ර්මසඩථානහය්ි. කරිත්ය  සුදුසු ්ම හනඩ හසවිය යුත්ඩහත්ඩ, හමහකාව ම 
ධ්යානාදිය කබනු පිණිස ,ාවනා ්රන අය විසිනි. සාමානයහයනඩ ,ාවනා 
්රනඩනවුනඩ  ්වර ්ම හන්ඩ වුව ද වරද නැත්. 

 
පඨවි ්සිණය වැි අපහසුව්ඩ නැත්ි ව සාදා ග්ත් හැ්ි ය. ඒ 

සඳහා ග්ත් යුත්ඩහත්ඩ ත්රම් රත්ු පසඩ ය. ත්ද රත්ු පස ග්ත් හහාත්ඩ හකෝහිත් 
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්සිණය හා අවුකඩ හ . හරා ු හා ග්කඩ ්ැ  ඉවත්ඩ හ්ා  මැටි ටි් හහාඳිනඩ 
අනා ග්ත් යුත්ු ය. සරසිනඩ හ්ෝදුහ  අඟකඩ වකිනඩ අඟකඩ දහය්ඩ 
එහ්ාළහ්ඩ ත්රම බනඩහදඩසිය්ඩ ඇත්ි නම් ඒ මැටි එය  දමා මට් ම් හ්ා  
හ කා ග්ත්ඩත්ා ම පඨවි ්සිණය හ . සමහරවි  හ කීහම්ී  එහි මට් ම 
නැත්ි ීම යා හැ්ි ය. එහසඩ වුවහහාත්ඩ නැවත් උිනඩ මැටි ග්ා මට් ම් ්ර 
ග්ත් යුත්ු ය. 

 
පඨවි ්සිණය ක කඩක් සාදනඩහනඩ හමහසඩ ය:- ්සිණහයඩ 

පර මාණය  රවුම  ක කඩක්ඩ ්පා ග්ත් යුත්ු ය. අඟකඩ බාග්ය්ඩ පමණ මත්ු 
ීම ත්ිහබන පරිදි එහි සැම ත්ැන ම අඟකඩ හදහ්නඩ හදහ්නඩ ත්රම  ්ු ා 
ඇණ ග්සනු. ඉ්ඩබත්ි පදම් ්ළ රත්ු මැටි එහි කා ඇණ ය  හ්ා  
හරාටිය්ඩ හසඩ මණඩ කය ත්නනු. ඇණ ග්ැසිය යුත්ඩහත්ඩ වියළුණු පසු මැටි 
ත්ට් ුව ක කඩහකනඩ ග්ැකීම හනා යාම පිණිස ය. වියළීහමනඩ පසු මට් ම 
නැත්ි ීම ග්ියහහාත්ඩ නැවත් මට් ම් ්ර ග්ත් යුත්ුය. ක කඩලු රවුම් ්ර ග්ැනීම 
අපහසු නම් සත්ැකසඩ ක කඩක් ්වය්ඩ ඇඳ එහි ඇණ ග්සා ්සිණ 
මණඩ කය සාදා ග්ත් යුත්ු ය. සුදුසු විහ ් ත්ැන් බිම වුව ද ්සිණ 
මණඩ කය ත්නා ග්ැනීම සුදුසු ය. ්සිණ මණඩ කය ත්ැනීහම් ී  මැටිවක  
සිහමනඩත්ි සඩවකඩපය්ඩ මිශර  ්ර ග්ැනීහමනඩ ශ්ඩත්ිමත්ඩ මණඩ කය්ඩ සාදා ග්ත් 
හැ්ි ය. සිහමනඩත්ි මිශර  හ්ා  ස දූ ්සිණ මණඩ කය වියළුණු පසු උිනඩ 
ත්ුනිය  මැටි පමණ්ඩ  හකඩප හ්ා  මට් ම් ්ර ග්ත් යුත්ු ය. 

 
6 ෙන පාලම 

්ියන කද පරිදි සාදා ග්ත්ඩ ්සිණ මණඩ කය වනයා හනා 
පැමිහණන ශේද අ ු විහ ් සඩථානය්  හග්න හග්ාසඩ, වාිීමම  එ්ඩ 
වියත්ඩ සත්රඟුක්ඩ පමණ උසඩ අසුන්ඩ පිළිහයළ හ්ා , එය  හදරියනඩ 
හමාර්ඩ පමණ දුරිනඩ මණඩ කය බිම ත්බා අසුහනහි බදඩධ් පයයමග්හයනඩ 
වාි ීම ්සිණ මණඩ කය හදස බකා හග්න ,ාවනා ්ළ යුත්ු ය. වත්ුර නා 
ශරීරය පිරිසිදු ්රහග්න පිරිසිදු වසඩත්ර ය්ඩ හැඳ හග්න ,ාවනාව  වාිීමම 
ඉත්ා හහාඳ ය. හැම වි  ම එහසඩ ්ළ හනා හහන බැවිනඩ ශරීරහයඩ යම් 
යම් ත්ැන්ඩ අපිරිසිදු ීම ඇත්ි නම් ඒ ත්ැනඩ පිරිසිදු ්ර හග්න ,ාවනාව  
වාි හවනු. වාි ීම පළමුහවනඩ ත්මා දනඩනා සැටිය  රත්ඩනත්රහයඩ ග්ුණ සිහි 
්ර සිත් පරීත්ිමත්ඩ ්ර ග්ත් යුත්ු ය. 
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රත්ඩනත්රහයඩ ම ග්ුණ සිහි ්ළ හනා හැ්ි නම් බුදු ග්ුණ පමණවත්ඩ 
සිහි හ්ා  පරීත්ිය ඇත්ි ්ර ග්ත් යුත්ු ය. ඉ්ඩබිත්ි ්ීප වි ්ඩ  ර්ඩෂ් 
හදඩවත්ාවනඩ  හා ස්ක සත්ඩත්ඩවයනඩ  හමත්ඩ ව නු. 

 
ඉ්ඩබිත්ි “මම ද බුදඩධ්ාදි මහහෝත්ඩත්මයනඩ වහනඩහසඩකා ග්ිය මඟ 

හයමි, හම් පර ත්ිපත්ඩත්ිහයනඩ මමද බුදඩධ්ාදි මහහෝත්ඩත්මයනඩ පැමිණියා වූ 
නිවන  පැමිහණමිය” යි සිත්ා, උත්ඩසාහය ඇත්ි ්ර හග්න, ඇසඩ ව ා 
අරිනඩහනඩත්ඩ නැත්ි ව ව ා වසනඩහනඩත්ඩ නැත්ි ව ්සිණ මණඩ කය  හයාමු 
හ්ා  ත්බා “මාහග්ඩ සිත් හමහි ම පිහි ාවා, මිනඩ බැහැර  හනාහයඩවා ය” 
්ියා හදත්ුනඩ වර්ඩ ඉ ා හග්න අත්ිනඩ යම් ්ිසිව්ඩ ත්ද ්ර ග්නඩනා්ඩ 
හමනඩ සිත්ිනඩ ්සිණ මණඩ කය ත්ද ්ර හග්න ්සිණ මණඩ කහයහි සිත් 
පිහි ුව හග්න ශරීරය නිශඩකක ව ත්බා හග්න ඇසිපිය හනා හහළා “පඨවි 
- පඨවි” ්ියා හහෝ “පසය -  පසය” ්ියා හහෝ හමහනහි ්රමිනඩ වාසය 
්රනු. 

 
හයෝග්ාවකරය්ු  දුෂඩ්ර ්ාරණය ශරීරය වය ග්ැනීම ය. ශරීරය 

වය ග්ැනීම ය යනු පැය්ඩ හද්්ඩ අමාරැව්ඩ නැත්ි ව ශරීරය නිශඩකක ව 
ත්ැබිය හැ්ි ත්ත්ඩත්ඩවය  පමුණුවා ග්ැනීම ය. ශරීරය නිශඩකක ව ත්ැබිය 
හැ්ි වන ත්ුරැ සමාධිය හනා කැහේ. ඇස ඇරහග්න බකා සිටිය හනා 
හැ්ි වූ වි  ඇස පියා හග්න ්සිණය සිහි ්රනු. ඇස පියා හග්න 
්සිණය සිහි ්රන වි  ඇස හැර බකන ්කඩහි හමනඩ සිත්  ්සිණය 
හපහනත් හහාත්ඩ ඇස හනා හැර ම එය සිහි ්රමිනඩ එහි ම සිත් පිහි වා 
හග්න වාසය ්රනු. හනා හපහනහත්ාත්ඩ නැවත් ඇස ඇර බකා හග්න 
,ාවනා ්රනු. 

 
මැසඩස්ු ඇහඟඩ වැසුවා  ්ුහුඹුව්ු ඇහඟඩ ඇවිදඩදා  මදුරැව්ු 

විදඩදා  ශරීරය හනා හසාකවනඩන. ඒ සියකඩක ඉවසනු. නිශඩකකව සිමතම 
ශරීරය  නුපුරැදු වැ ්ි. එබැවිනඩ හනා හසකඩ ීම ඉනඩනා ්කඩහි ශරීරහයඩ 
ත්ැනිත්ඩ ත්ැන හනාහය්ඩ හ දනා ඇත්ි හ . ඒවා ඉවසිහමනඩ විඳ දරා 
ග්නඩන. ්කඩ යාහමනඩ ශරීරය හැ  ග්ැසී නිශඩකක ව සිමතහම් ී  හ දනා ඇත්ි 
හනා ීම අමුත්ු සනීපය්ඩ ැනහනන ත්ත්ඩත්ඩවය  පැමිහණනු ඇත්. 
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ඇස පියා හග්න ්සිණ මණඩ කය සිහි ්රන ්කඩහි ්සිණ 
මණඩ කයත්ඩ සමඟ ත්වත්ඩ හනාහය්ඩ හදඩ හපහනනඩන  විය හැ්ි ය. 
ඒවායිනඩ පරහයෝවනය්ඩ හහෝ නපුර්ඩ නැත්. ඒවා ග්ැන සැක්ිකඩක්ඩ 
හනාද්ඩවනු. ඒ හපහනන හදඩවකඩ ග්ැන සත්ු ු ීම ඒවා ග්ැන 
බකාහපාහරාත්ඩත්ු වුවහහාත්ඩ ඉම්ඩ හ්ාන්ඩ නැත්ිව හනාහය්ඩ හදඩ 
හපහනනඩන  ීම ,ාවනාව අවුකඩ ීම යා හැ්ි ය. ඇස ඇර හග්න ඉනඩනා 
්ාකහයඩී  ද හනාහය්ඩ හදඩ හපහනනඩන  විය හැ්ි ය. ඒ හපහනන 
්ිසිව්ඩ සත්ය වශහයනඩ ඇත්ි ඒවා හනා හ . ඒවා  හනා ැකවහ නු. 
හනාහය්ඩ හදඩ හපහනනඩන  ප නඩ ග්නඩහනඩ ත්රම්ඩ සමාධිය දියුණු වන 
්ාකහයඩ ී  ය. 

 
,ාවනාහවහි හයී  ඉනඩනා ්ාකහයඩ සමහර වි  පර ්ෘත්ිහයනඩ 

ඉනඩනා ්ක හනා ඇහසන ඉත්ා ්ු ා ශේද පවා ඇහසනඩන  ප නඩ ග්නී. 
අමුත්ු ශේද ඇහසනවාය ්ියා ඒවා ග්ැන සැක්ිකඩක්ඩ හනා ්රනු. 
්ැරහපාත්ඩත්්ු - සූන්ු එහා හමහා යන ශේදය වැනි ්ු ා ශේද මහා 
ශේද සැටිය  ඇහසනඩන  පිළිවන. හ්ාපමණ මහත්ඩ ශේදය්ඩ ඇසුණත්ඩ 
ග්ණනඩ හනා හග්න ත්මාහග්ඩ ,ාවනාව නිසි පරිදි ්ර හග්න යනු. සමහර 
වි   හකෝ්ය්ඩ ඇත්ි විය හැ්ි ය. එයිනඩ ද ,ාවනාව  ඇත්ි 
පරහයෝවනය්ඩ නැත්. ඒ නිසා අමුත්ුහවනඩ හපහනන ඇහසන ්ිසිව්ඩ 
ග්ණනඩ හනා හග්න ්ිසිව්  සිත් හයාමු හනා හ්ා  උත්ඩසාහහයනඩ 
්සිණ මණඩ කය ම හමහනහි ්රනඩන. 

 
දින්  පැය්ඩ පමණ ්ියන කද පරිදි මාස ්ීපය්ඩ දින පත්ා 

,වනාහවහි හයදුනහහාත්ඩ ත්රම් සමාධිය්ඩ ඇත්ි හ . ඉනඩ පසු සහු  
,ාවනාව මිහිරි වනු ඇත්. සැපය්ඩ වනු ඇත්. ත්රම්  සිහි නුවණ දියුණු 
වනු ඇත්. සමාධිය කැබූ ත්ැනැත්ඩත්ා පවිනඩ හත්ාර ව වාසය ්රන ශානඩත් 
පුදඩග්කය්ු වනු ඇත්. 

 
වර්ත්මාන ,වහයඩී  ම ධ්යාන කැබීහම් බකාහපාහරාත්ඩත්ුහවනඩ 

ස්ක හදෝෂයනඩ දුරැ හ්ා  මහත්ඩ උත්ඩසාහහයනඩ ්සිණ ,ාවනාව නියම 
්ර මය  ම ්ර හග්න යනඩනා වූ හපර පිනඩ ද ඇත්ි හයෝග්ාවකරයන  ්ියන 
කද පරිදි ්සිණ ,ාවනාව ්ක්ඩ ්ර හග්න යන ්කඩහි ඇස පියා ්සිණ 
මණඩ කය සිහි ්රන ්කඩහි ද, ්ිසි අවුක්ඩ නැත්ි ව ඇස හැර බැකීහම් ී  
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හපහනනඩනා්ඩ හමනඩ ්සිණ මණඩ කය සිත්  ම හපහනනඩන  වනඩහනඩ 
ය. එහසඩ හපහනන ්සිණ නිමිත්ඩත්  උදඩග්ර හ නිමිත්ඩත් යයි ්ියනු කැහේ. 

 
උදඩග්ර හ නිමිත්ඩත් කද හහාත්ඩ ්සිණ මණඩ කය සමීපහයඩ හනා හිඳ 

අනඩ ත්ැන්  හග්ාසඩ සුවහසඩ හිඳ උදඩග්ර හ නිමිත්ඩත් හමහනහි ්රනඩන  
ප නඩ ග්ත් යුත්ු ය. උදඩග්ර හ නිමිත්ඩත් හමහනහි ්රනඩහනඩ ද “පඨවිය, පඨවිය” 
්ියා ම ය. උදඩග්ර හ නිමිත්ඩත්, හවන වැ වක හයදුන හහාත්ඩ ඉ්ඩමනිනඩ නැත්ි 
වනඩන්ි. එය නැත්ි වනඩන  හනා ී  මහත්ඩ උත්ඩසාහහයනඩ ැක් ග්ත් යුත්ු 
ය. 

 
උදඩග්ර හ නිමිත්ඩත් කබා එය අරමුණු හ්ා  ,ාවනාහවහි හයහදන 

හයෝග්ාවකරයා හ  පඤඩකනීවරණහයෝ හබාහහෝ දුර  සනඩසිහඳත්ි. උපකාර 
සමාධිහයනඩ සිත් ද හබාහහෝ දුර  සනඩසිහඳඩ. උදඩග්ර හ නිමිත්ඩත් අරමුණු 
හ්ා  ,ාවනාව පවත්ඩවා හග්න යන හයෝග්ාවකරයා  නීවරණයනඩ ව  
ව ා ය පත්ඩ ීම සිත් පහනඩ වන ්කඩහි යම් ්ිසි අවසඩථාව් ී  සප ්ළ 
සඩවර්ණ මණඩ කය්ඩ හසඩ, ළහිරැ මඬක්ඩ හසඩ, ්සිණ මණඩ කය ඉත්ා 
පැහැපත්ඩ ව වැ හහනඩන  ප නඩ ග්නී. ඒ පැහැපත්ඩ ව වැ හහන ්සිණ 
නිමිත්ඩත්  පර ත්ි,ාග් නිමිත්ඩත් යයි ්ියනු කැහේ. පර ත්ි,ාග් නිමිත්ඩත් අරමුණු 
හ්ා  ,ාවනාව පවත්ඩවා හග්න යන හයෝග්ාවකරයා හ  ව ාත්ඩ 
නීවරණයනඩ දුරැ ීම සමාධිය වැඩී ඒ  රම්මණහයහි යම් ්ිසි අවසඩථාව් 
ී  විත්ර්් විකාර පරීත්ි සුඛ ඒ්ාග්ර ත්ා යන පඤඩකාගග්හයනඩ යු්ඩත් වන පර ථම 
ර පාවකර ධ්යාන චිත්ඩත්ය පහළ වනඩහනඩ ය. ඒ ධ්යාන චිත්ඩත්ය  අර්පණා 
චිත්ඩත්ය යි ද ්ියනු කැහේ. 

 
හ්ාහත්්ඩ දියුණු ්ළ ්ාමාවකර වවන චිත්ඩත්ය වුව ද වර්ඩ 

 වර්වනා ්ළ  රම්මණහයහි උපදිනඩහනඩ සත්ඩ වර්ඩ පමහණ්ි. ඉනඩ පසු 
,වාගග් හ . ර පාවකර ධ්යාන චිත්ඩත්ය වනාහි වර්ඩ අරමුණ  වර්වනය 
හ්ා  උපදවා ග්ත්ඩ ්කඩහි දවස මුළුකඩහකඩ ම වුව ද ,වාගග් පත්නය හනා 
ීම ඒ සිත් ම නැවත් නැවත් උපදිමිනඩ පවත්ී. කාමාෙචක ිත්තවය් හා 
අර්පණ ා ිත්තවය් වෙනස එය ය.  

 
7 ෙන පාලම 
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ද්විතීයාදි ධයාන 
පර ථම ධ්යානය කැබූ හයෝග්ාවකරයා විසිනඩ දඩවිත්ීය ධ්යානය කැබිය 

හැ්ි ීමම පිණිස පර ථම ධ්යානහයහි  වර්වන වශීත්ාය, සමාපජ්වන 
වශීත්ාය, අධිෂඩඨාන වශීත්ාය, වයුසඩථාන වශීත්ාය, පර ත්යහ ්ඩෂා වශීත්ාය 
යන පඤඩකපර ්ාර වශී,ාවය ඇත්ි ්ර ග්ත් යුත්ු ය. පර ථම ධ්යානහයඩ 
අගග්යනඩ ්කඩ හනා යවා එ්ිනඩ එ් ඉත්ා ඉ්ඩමනිනඩ හමහනහි ්ිරීහම් 
ශ්ඩත්ිය ආෙර්ජන ෙශීතාෙ ය. ධ්යානය  සමවදිනු ්ැමත්ි වූ වි  ්කඩ ග්ත් 
හනා ීම වහා සමවැදිය හැ්ි ශ්ඩත්ිය සමාපේජන ෙශීතා නමි. සමවැදුණු 
ධ්යානය ත්ත්ඩපරය්ඩ හද්්ඩ ත්රම සුළු ්ාකය්ඩ වුව ද පවත්ඩවනඩන  සමත්ඩ 
බව අිෂ්ඨාන ෙශීතා නමි. ඉ ාග්ත්ඩ හවකාව ඉ්ඩම යා හනා ී  හවකාව  
ම ධ්යානහයනඩ නැග්ිමතම  සමත්ඩ බව ෙයුස්ථාන ෙශීතා නම් හ . එ්ඩ එ්ඩ 
ීමිකය් ්ාමාවකර වවනය සත්ඩ වර්ඩ ම ඇත්ි ීමම සාමානය සඩව,ාවය ය. 
විත්ර්්ාදිය හමහනහි ්ිරීහම් ී  පර ත්යහ ්ඩෂා ීමිකවක වවනඩ සත්්ඩ ද ඇත්ි 
හනා වන පරිදි ඉත්ා හ ග්හයනඩ ධ්යානාගග් පර ත්යහ ්ඩෂා ්ිරීහම් සමත්ඩ 
බව පර තයවේක්ෂා ෙශීතා නමි. 

 
හමහසඩ පර ථම ධ්යානහයහි වශී,ාවය ඇත්ි ්ර ග්ත්ඩ 

හයෝග්ාවකරයාහ  පර ථම ධ්යානහයඩ අගග්ය්ඩ වන විත්ර්්ය ඖදාරි් 
හදය්ඩ සැටිය  ද, එය නැත්ිව ධ්යානය ඇත්ි ්ර ග්ැනීම හහාඳ සැටිය  
ද වැ හහඩ. සහු විත්ර්්හයනඩ හත්ාර වූ ධ්යානය්ඩ කබනු රිසිහයනඩ 
නැවත්ත්ඩ ‘පඨවි, පඨවි’ ්ියා ්සිණ පර ත්ි,ාග් හමහනහි ්රනඩන  ප නඩ 
ග්නඩහනඩ ය. සහුහග්ඩ ඒ ,ාවනාව විත්ර්්ය නමැත්ි ඖදාරි් ධ්යානාගග්ය 
දුරැ ්ිරීම  ්රනඩන්ඩ බැවිනඩ විතර්ක විකාග භාෙනා නම් හ . ඒ විත්ර්් 
විරාග් ,ාවනාහ  බකහයනඩ සහු  යම් ්ිසි අවසඩථාව් ී  ඒ පඨවි ්සිණ 
නිමිත්ඩහත්හි විකාර පරීත්ි - සුඛ - ඒ්ාග්ර ත්ා යන කත්ුරගග්හයනඩ යු්ඩත් වන 
දඩවිත්ීය ධ්යාන චිත්ඩත්ය උපදහනඩ ය. 

 
දඩවිත්ීය ධ්යානහයහි වශී,ාවය ඇත්ි ්ර ග්ත්ඩ හයෝග්ාවකරයාහ  

විකාරය ඖදාරි්ාගග්ය්ඩ වශහයනඩ හපහනනඩන  වනඩහනඩ ය. ත්ෘත්ීය 
ධ්යානය කබා වශී ,ාවය ඇත්ි ්ර ග්ත්ඩ හයෝග්ාවකරයාහ  පරීත්ිය 
ඖදාරි්ාගග්ය්ඩ වශහයනඩ ද, කත්ුර්ථ ධ්යානය කබාග්ත්ඩ හයෝග්ාවකරයා හ  
සුඛය ඖදාරි්ාාග්ය්ඩ වශහයනඩ ද හපහනනඩන  හ . ඖදාරි්ාගග්ය 
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ඉ්ඩමීමහම් අදහසිනඩ පඨවි ්සිණ නිමිත්ඩහත්හි පරි්ර්ම ්ිරීහමනඩ 
්ර මහයනඩ ත්ෘත්ීය කත්ුර්ථ පඤඩකම ධ්යානහයෝ ද උපදනාහ.  හපෝ 
්සිණාදි ඉත්ිරි ්සිණ නවහයනඩ ධ්යාන ඉපදීමම ්රනඩහනඩ ද ්ියන කද 
්ර මහයනඩ ම ය.  

 
අකූප ධයාන 

එ්ඩ ්සිණය්ිනඩ ධ්යාන කබා ග්ත්ඩ හයෝග්ාවකරයා  ්සිණ 
මණඩ ක සාදා ,ාවනා ්ිරීම්ඩ හනා හ්ා  ඒ ඒ ්සිණයනඩ සිත්ීහමනඩ ම 
නිමිත්ඩත් උපදවා ත්මාහග්ඩ ධ්යානය ්ැමත්ි ්සිණය්  පමුණුවා ග්ත් 
හැ්ිය. එහසඩ ම ්සිණ නිමිත්ි ද වුවමනා ත්රම  සිත්ිනඩ ම මහත්ඩ ්ර ග්ත් 
හැ්ි ය. අර පධ්යාන උපදවනඩහනඩ ්සිණ නිමිත්ිවකිනඩ උපු ා ග්නඩනා 
 ්ාශ නිමිත්ඩහත්හි පරි්ර්ම ්ිරීහමනි.  ්ාශය උපු ා ග්ත් හැ්ි වනඩහනඩ 
 ්ාශ ්සිණය හැර අනි්ඩ ්සිණ නවහයනි.  ්ාශ ්සිණ නිමිත්ඩහත්නඩ 
ත්වත්ඩ  ්ාශය්ඩ හනා කැබිය හැ්ි ය. 

 
අර පධ්යාන උපදවනු ්ැමත්ි හයෝග්ාවකරයා විසිනඩ පළමු හ්ා  

ර පාවකර පඤඩකම ධ්යානහයහි පඤඩකපර ්ාර වශී,ාවය ඇත්ි ්ර ග්ත් යුත්ු 
ය. ඉ්ඩබිත්ි  ්ාශ්සිණය හැර අනඩ ්සිණය් පඤඩකම ධ්යානය  
සමවැී  ඉනඩ නැග්ි  ධ්යාන චිත්ඩත්ය  අරමුණු වූ ්සිණ නිමිත්ඩත් පැත්ිර 
විය යුත්ු ය.  පැත්ිර ීමම යයි ්ියනුහයඩ ්සිණ නිමිත්ඩත් මහත්ඩ ්ිරීම ය. 
හයෝග්ාවකරයා සිත්න සිත්න සැටිය  සහු  ්සිණ නිමිත්ඩත් මහත්ඩ ීම 
හපහනනඩන  වනඩහනඩ ය. ඉ්ඩබිත්ි ඒ මහත්ඩ ්ර ග්ත්ඩ ්සිණ නිමිත්ඩත් පඨවි 
්සිණ නිමිත්ඩත් නම් එය පඨවිය්ඩ වශහයනඩ හනා සිත්ා: ‘ආකාශය - 
ආකාශය’ ්ියා හහෝ අනන්තාකාශය - අනන්තාකාශය’ ්ියා හහෝ සිත්ිය 
යුත්ු ය. එහසඩ ,ාවනා ්රන ්කඩහි ර ප ්සිණ නිමිත්ඩත් හනා හපනී හග්ාසඩ 
ඒ ්සිණ නිමිත්ඩත් හපනුණු හපහදහසහි  ්ාශය හපහනනඩන  වනඩහනඩ 
ය. ්සිණහයනඩ ග්නඩනා කදඩද්ඩ වන බැවිනඩ ඒ හපහනන  ්ාශය  
‘කසිණ ුග්ඝාටිමාකාසය’ යි ්ියනු කැහේ. එහි හත්ඩරැම ්සිණහයනඩ උපු ා 
ග්ත්ඩ අහසය යනුයි. ්සිණුග්ඩර්ාටිමා්ාසහයහි සිත් පිහි වා හග්න 
අනනඩත්ා්ාශය ්ියා ,ාවනාහවහි හයහදන හයෝග්ාවකරයා හ  යම් ්ිසි 
අවසඩථාව් ී  ඒ  රම්මණහයහි පර ථම අර පධ්යාන චිත්ඩත්ය වන 
 ්ාසානඤඩකායත්න ධ්යාන චිත්ඩත්ය ඇත්ි වනඩහනඩ ය. 
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 ්ාසානඤඩකායත්න ධ්යානය පර ග්ුණ ්රග්ත්ඩ හයෝග්ාවකරයා 
වැිදුර ත්ඩ ර පහයනඩ ඈත්ඩීමම පිණිස  ්ාසාරම්මණය හැර දමා 
 ්ාශය අරමුණු හ්ා  පැවත්ි  ්ාසානඤඩකායත්න චිත්ඩත්ය හග්න එය 
අරමුණු ්රමිනඩ “විඤ්ඤාණ ය අනන්තය, විඤ්ඤාණ ය අනන්තය” ්ියා 
,ාවනා ්රනඩන  වනඩහනඩ ය. එහසඩ ්රන හයෝග්ාවකරයා හ  යම්්ිසි 
අවසඩථාව් ී  පර ථමාර ප විඤඩාණය අරමුණු හ්ා  හදවන අර පධ්යාන 
චිත්ඩත්ය වන විඤඩාණඤඩකායත්න චිත්ඩත්ය උපදහනඩ ය. 

 
විඤඩාණඤඩකායත්න ධ්යානය උපදවා ග්ත්ඩ හයෝග්ාවකරයාහ  

පර ථම අර පාවකර චිත්ඩත්හයඩ නැත්ි බව අරමුණු හ්ා  “නත්ථි කිඤ්ි - 
නත්ථි කිඤ්ි” යි ,ාවනා ්ිරීහමනඩ  ්ිඤඩකඤඩායත්න ධ්යාන චිත්ඩත්ය 
උපදහනඩ ය. 

 
 ්ිඤඩකඤඩායත්න ධ්යාන උපදවා ග්ත්ඩ හයෝග්ාවකරයාහ  

ත්ුනඩවන අර පධ්යාන චිත්ඩත්ය වූ  ්ිඤඩකඤඩායත්න චිත්ඩත්ය අරමුණු 
හ්ා  “සන්තවමතර පණිතවමතර” යනුහවනඩ හමය ම ශානඩත්ය හමය ම 
පර )ත්ය යි ,ාවනා ්ිරීහමනඩ හනඩවසඤඩානාසඤඩායත්න ධ්යාන 
චිත්ඩත්ය උපදහනඩ ය. 

 
8 ෙන පාලම 

අභිඥා ඉප්දීම 
“සෘද්ිවිධ අභිඥාෙය, දිෙයවශරෝතර  අභිඥාෙය, පකිත්තවිජානන 

අභිඥාය, පූර්වේනිොසානුස්මෘති අභිඥාෙය, දිෙයචක්ෂුකභිඥාෙය” යි අ,ිඥා 
පහස්ි. 

 
අ,ිඥා යනු විහශඩෂ බකය්ිනඩ යු්ඩත් වන ර පාවකර පඤඩකමධ්යාන 

චිත්ඩත්ය  ම ්ියන නහම්ි. හනා හපනී සිමතම, අහසිනඩ යාම, වක මත්ුහයහි 
ඇවිී ම, හපාහළාහවහි ග්ැකීම යනාදිය හා හනාහය්ඩ හදඩ මැීමමත්ඩ සිදු 
්ිරීම  සමත්ඩ ර පාවකර පඤඩකමධ්යාන චිත්ඩත්ය සෘදඩධිවිධ් අ,ිඥා නම් හ . 
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මිනිසඩ ්න  හනා ඇහසන ඉත්ා සියුම් ශේද හා හබාහහෝ දුර 
ඇත්ිවන ශේද ද ්නිනඩ අසනඩනා්ඩ හමනඩ ඇසීම  සමත්ඩ වන ර පාවකර 
පඤඩකම ධ්යානය දිවය හශරෝත්ර  අ,ිඥා නම් හ . 

 
අනුනඩහග්ඩ සිත්ඩ ැන්ිය හැ්ි වූ ර පාවකර පඤඩකමධ්යාන චිත්ඩත්ය 

පරචිත්ඩත්විවානන අ,ිඥා නම් හ . 
 
ත්මාහග්ඩ අත්ීත් වාත්ීනඩ සිහි ්ිරීම  සමත්ඩ ර පාවකර පඤඩකම 

ධ්යාන චිත්ඩත්ය පූර්හ නිවාසානුසඩමෘත්ි අ,ිඥා නම් හ . 
 
මිනිසඩ ඇස  හනා හපහනන සියුම් හදඩවකඩ හා දුර පිහිටි හදඩවකඩ ද, 

බිත්ඩත්ි පර්වත්ාදිහයනඩ වැසී ඇත්ි හදඩවකඩ ද, ඇසිනඩ ද්ඩනා්ඩ හමනඩ ැන්ීම  
සමත්ඩ වන ර පාවකර පඤඩකම ධ්යාන චිත්ඩත්ය දිවයක්ඩෂුර,ිඥා නම් හ . 

 
ධ්යාන කැබූ පමණිනඩ හහෝ රහත්ඩ වූ පමණිනඩ හහෝ අ,ිඥා හනා 

කැහේ. අ,ිඥා බකය ධ්යාන කැබීහමනඩ පසු නැවත් උත්ඩසාහ හ්ා  
කබාග්ත් යුත්ු ය. සමීප අත්ීත් ,වවකී  ධ්යානා,ිඥා උපදවා හග්න සිටියා 
වූ ත්ැනැත්ඩත්නඩ  හා හබෝධිසම්,ාර පුරා ඇත්ි මහාහබෝධි සත්ඩත්ඩවයනඩ  
ධ්යාන කැබීම සමඟ ම නිරැත්ඩසාහහයනඩ ම අ,ිඥා බකය ද කැහේ. අ,ිඥා 
කබනු ්ැමැත්ි සාමානය ධ්යාන කා,ීනඩ  අෂඩ  සමාපත්ඩත්ි විෂහයහි 
“්සිණානු හකෝමහත්ෝ ්සිණ පටිහකෝමහත්ෝ” යනාී නඩ විශුදඩධි 
මාර්ග්ාදිහයහි ද්ඩව ඇත්ි ත්ුදුසඩ  ්ාරහයනඩ සිත් පුරැදු හනා හ්ා  අ,ිඥා 
බකය හනා කැබිය හැ්ි ය. 

 
පඤඩක් ්ර මය ය, කත්ුෂඩ් ්ර මය ය ්ියා ර පාවකර ධ්යාන 

හසීමහම් ්ර ම හද්්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. හම් හපාහත්ඩ ර පාවකර ධ්යාන ද්ඩවා 
ඇත්ඩහත්ඩ පඤඩක් ්ර මහයනි. චිත්ඩත් පරිේහේදහයඩ ර පාවකර සිත්ඩ 
පසහළාස්ඩ ්ියා ඇත්ඩහත්ඩ ධ්යානවක පඤඩක් ්ර මය අනුව ය. ර පාවකර 
පර ථම ධ්යානය ඉපද වූ ඇත්ැම් හයෝග්ාවකරහයෝ විත්ර්්විකාර නැමැත්ි 
ධ්යානාගග් හද් ම එ්වර ඉ්ඩමවා පරීත්ි සුඛ ඒ්ාග්ර ත්ා යන අගග්ත්ර ය 
ඇත්ි ධ්යානය හදවර වර  උපදවත්ි. සවුන  එය දඩවිත්ීය ධ්යානය ය. 
පඤඩක් ්ර මහයඩ සැටිය  නම් එය ත්ෘත්ීයධ්යානය ය. සවුහු පඤඩක් 
්ර මහයඩ සත්ර වන ධ්යානය ත්ුනඩ වන වර  ද, පසඩ වන ධ්යානය සත්ර 
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වන වර  ද උපදවත්ි. සවුන  ඇත්ඩහත්ඩ පර ථම ධ්යානය දඩවිත්ීය ධ්යානය 
ත්ෘත්ීය ධ්යානය කත්ුර්ථ ධ්යානය ්ියා ර පාවකර ධ්යාන සත්හර්ි. 
ධ්යානයනඩ  සමාපත්ඩත්ි යන නාමය ද වයවහාර ්රනු කැහේ. එබැවිනඩ 
ර පාවකර ධ්යාන සත්රය, අර පාවකර ධ්යාන සත්රය යන හම් අ   අෂ්ට 
සමාපත්තිය යි ්ියනු කැහේ. 

 
අෂඩ  සමාපත්ඩත්ි කා,ියා විසිනඩ පඨවි -  හපෝ - හත්ඩහවෝ - වාහයෝ 

- නීක - පීත් - හකෝහිත් - ඕදාත් යන ්සිණ අහ නඩ ම ර පාවකර ධ්යාන 
උපදවා ග්ත් යුත්ු ය. ඉ්ඩබිත්ි පඨවි ්සිණහයඩ ප නඩ ඕදාත් ්සිණය ද්ඩවා 
ඇත්ි ්සිණයනඩහි පිළිහවළිනඩ ධ්යානවක  සමවැී ම ය, ඕදාත් ්සිණහයඩ 
ප නඩ පර ත්ිහකෝම වශහයනඩ සියලු ්සිණයනඩහි ධ්යානවක  සමවැී ම ය, 
ඒ ්ර ම හද්ිනඩ ම ධ්යානවක  සමවැී ම ය යන  දි විශුදඩධි මාර්ග්හයහි 
ැන්ඩහවන ්ර ම ත්ුදුහසනඩ ම අෂඩ  සමාපත්ඩත්ිය පුරැදු ්ළ යුත්ු ය. එහසඩ 
පුරැදු ්ළ හයෝග්ාවකරයාහග්ඩ ර පාවකර පඤඩකමධ්යාන චිත්ඩත්ය  සෘදඩධි 
පරාත්ිහායයම ්ිරීහම් ශ්ඩත්ිය කැහබනඩහනඩ ය. 

 
අෂඩ  සමාපත්ඩත්ීනඩ ත්ුදුසඩ  ්ාරහයනඩ පුරැදු හ්ා  ර පාවකර 

පඤඩකමධ්යාන චිත්ඩත්හයඩ බකය දියුණු ්රග්ත්ඩත්ා වූ හයෝග්ාවකරයා විසිනඩ 
එහි බකහයනඩ යම් ්ිසි විහශඩෂ හදය්ඩ සිදු ්රනු ්ැමත්ි ්කඩහි පළමු 
හ්ා  ්රනඩන  යන ් යුත්ඩත්  සුදුසු ්සිණහය්ඩහි පඤඩකමධ්යානය  
සමවැදිය යුත්ු ය. ඒ පඤඩකම ධ්යානය  ‘අ,ිඥාපාද් පඤඩකම ධ්යානය’ යි 
්ියනු කැහේ. එයිනඩ නැග්ි  යම් ්ිසිව්ඩ මැීමම  නම් ‘අසවකඩ හදය 
මැහ වා, මැහ වා” යි ්ීප වි ්ඩ සිත්ා නැවත්ත්ඩ ඒ පඤඩකම ධ්යානය  
සමවැදිය යුත්ු ය. එයිනඩ නැග්ි  නැවත්ත්ඩ ‘අසවකඩ හදය මැහ වා’ යි 
අධිෂඩඨාන ්ළ යුත්ු ය. ඒ අවසඩථාහවහි ී  අධිෂඩඨාන ්ිරීම් වශහයනඩ ඇත්ි 
වනඩහනඩ විහශඩෂ බකහයනඩ යු්ඩත් වන අ,ිඥා චිත්ඩත් නම් වූ ර පාවකර 
පඤඩකම ධ්යාන චිත්ඩත්ය ය. ඒ සිත් උපදිනු සමග් ම හයෝග්ාවකරයා අදහසඩ 
්ළ ර පය පහළ හ . 

 
ඉහත් ්ී පරිදි අෂඩ  සමාපත්ඩත්ීනඩහි ත්ුදුසඩ  ්ාර වශී,ාවය ඇත්ි 

්ර ග්ැනීහමනඩ ම සියලු ම අ,ිඥා කැහබනඩහනඩ හනා හ . දිවය හශරෝත්රාදි 
අ,ිඥාවනඩ සඳහා හවන හවන ම ්ළ යුත්ු පරි්ර්ම ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ ඒ 
අ,ිඥාවනඩ කැබීම  නිසි පරි්ර්ම සම්පූර්ණ ්ළ හයෝග්ාවකරයනඩ  ඒ ඒ 
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අ,ිඥා ඇත්ඩහත්ඩ ය. අ,ිඥාවකිනඩ සමහරැනඩ  එ්්ඩ පමණ්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. 
සමහරැනඩ  හද් ත්ුන ඇත්ඩහත්ඩ ය. සමහරැනඩ  සියකඩකම ඇත්ඩහත්ඩ ය. 
එබැවිනඩ ඇත්ැම් ධ්යාන කා,ීහු මිනිසඩ ඇස  හනා හපහනන හදවි 
බඹුනඩහග්ඩ ශරීර ද්ිත්ි. එහහත්ඩ සවුනඩහග්ඩ හඬ ඇසීම  සමත්ඩ හනා හවත්ි. 
ඇත්ැම්හු දුර ශේද ඇසීම  සමත්ඩ හවත්ි. එහහත්ඩ දුර ර ප ැන්ීම  සමත්ඩ 
හනා හවත්ි. සමහරැ ඒ හද් ම ්ිරීම  සමත්ඩ හවත්ි. එහහත්ඩ යම් ්ිසිව්ඩ 
මැීමම  අහපාහහාසත්ඩ හවත්ි. ධ්යාන කා,ිය්ු විසිනඩ යම් ්ිසිව්ඩ හ වා 
ය ්ියා නි්ම් සිත්ෝ ත්රමිනඩ ්ී ත්රමිනඩ යම්ඩ සිදු හනා වන බව ද දත් 
යුත්ු ය. 

 

සෘද්ි දශය 
අධිට්ඨානිදඩධි වි්ුේබනිදඩධි මහනෝමයිදඩධි ාණ විපඩඵාරිදඩධි 

සමාධිවිපඩඵාරිදඩධි අරියිදඩධි ්ම්මවිපා්න්දඩධි පුඤඩඤිදඩධි විජ්වාමයිදඩධි 
සම්මපඩපහයෝග්පේකයිදඩධි ්ියා සෘදඩධි දශය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය.  

 
එ්ඩ හ්හන්ඩ සිය හදහන්ඩ දහසඩ හදහන්ඩ ීමම, හපනී සිමතම, 

හනා හපනී සිමතම, බිත්ඩත්ි පර්වත්ාදිහයනඩ සේබ  හනාසැපී යාම, වකහයහි 
හමනඩ හපාහළාහවහි ග්ැකීම යනාදිය අිට්ඨානිද්ි නම් හ . 

 
ත්මාහග්ඩ පර ්ෘත්ිය හැර හදවිය්ු හමනඩ හහෝ ය්්ු ර්ුස්ු හමනඩ 

හහෝ සිාහ වයාර්රාදි සහත්්ු හමනඩ හහෝ හපනී සිමතම විකුේබනිද්ි නම් හ . 
 
ත්මාහග්ඩ ශරීරය ත්ුළ ත්වත්ඩ අගග් සම්පූර්ණ ශරීරය්ඩ සිත්ිනඩ මවා 

පි ත්  ග්ැනීම මවනෝමයිද්ි නමි. අ,ිඥා බකහයනඩ සිදු වනඩහනඩ ්ියන 
කද සෘදඩධි ත්ුන පමහණ්ි. ඇත්ැම් උසසඩ ඥානය්ඩ ඇත්ිවන ්කඩහි ද 
ඇත්ිීමම  ්කිනඩ ද ඇත්ිීමහමනඩ පසු ද ඒ ඥානහයඩ  නු,ාවහයනඩ යම් යම් 
හදඩ සිදුීමම ඤාණ විප්ඵාිද්ිය ය. යම්ු  ඒ වාත්ිහයඩ ී  නියමහයනඩ ම 
අර්හත්ඩ මාර්ග් ඥානය ඇත්ි වනඩහනඩ නම්, ඒ ත්ැනැත්ඩත්ා එය හනා කැබ 
්වර හහඩත්ුව්ිනඩවත්ඩ හනා මියනඩහනඩ ය. බාක ්ාකහයඩ ී  බ්ඩ්ුක හත්රැනඩ 
වහනඩහසඩ මස්ු විසිනඩ ග්ිකිනු කැබූහ. එහහත්ඩ දිවි ැක්ුහනඩ ය. එය 
ඥානවිපඩඵාරිදඩධිය ය. බාක ්ාකහයඩ සරකිච්චච හත්රැනඩ වහනඩහසඩහග්ඩ ජීවිත්ය 
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 ර්ඩෂා ීමම ද, භූතපා  හත්රැනඩ වහනඩහසඩහග්ඩ ජීවිත්ය  ර්ඩෂා ීමම ද 
ඥානවිපඩඵාරිදඩධිය ය.  

 
සමාධිහයනඩ ඉනඩනා ්ාකහයඩ ී  හහෝ ඉනඩ හපර හහෝ  පසුව හහෝ 

සමාධිහයඩ  නු,ාවහයනඩ යම් යම් හදඩ සිදුීමම සමාි විප්ඵාක සෘද්ිය ය. 
සැරියුත්ඩ මහ හත්රැනඩ වහඩනහසඩ  ්හපෝත්්නඩදරාහවහි වැ  හවහසන 
්කඩහි එ්ඩ යහ්්ඩ ඇත්්ු වුව ද ඇද වැහ න ත්රහම් ත්ද පහර්ඩ ග්ැසී 
ය. ඒ අවසඩථාහවහි සමාපත්ඩත්ිහයනඩ උනඩ බැවිනඩ උනඩ වහනඩහසඩ  
අමාරැව්ඩ හනා ීම ය. එය සමාධිවිපඩඵාරිදඩධිය ය. ්්ුසඳ බුදුනඩ වහනඩහසඩ 
හග්ඩ ශරාව්ය්ු වූ සඤ්ජීෙ හත්රැනඩ වහනඩහසඩ ග්ස්ඩ මුක නිහරෝධ් 
සමාපත්ඩත්ිහයනඩ වැ  හවහසනු දු ු මනුෂයහයෝ හම් ශර මණයා හිඳ හග්න 
ම මැරී ඉනඩහනඩය” යි ්ියා උනඩ වහනඩහසඩ ය  හ්ා  දර දමා ග්ිනි කැවූහ. 
දර ඉවර වන හත්්ඩ ග්ිනඩන ඇවුලුහණඩ ය. එයිනඩ උනඩ වහනඩහසඩහග්ඩ 
සිවුරැවක වත්ඩ හානිය්ඩ හනා ීම ය. එය ද සමාධි විපඩඵාරිදඩධිය ය.  

 
සිත් වසඟ ්ර හග්න ඇත්ි බැවිනඩ රහත්නඩ වහනඩහසඩකා  අනයයනඩ 

පිළි්ුකඩ ්රන හදඩවකඩ ග්ැන පිළි්ුකඩ නැත්ිව ද විසිය හැ්ි ය. අනයයනඩ 
උසසඩ හ්ා  සක්න හදඩවකඩ ග්ැන පිළි්ුක ද ඇත්ි ්ර ග්ත් හැ්ි ය. 
පිළි්ුකඩ වූද පිළි්ුකඩ හනා වූ ද සියකඩක ග්ැන මධ්යසඩථව ද විසිය හැ්ි ය. 
රහත්ුනඩහග්ඩ ඒ සෘදඩධිය ආයයමසෘද්ි නම් හ .  

 
ප්ඩෂීනඩ ත්ඩ හදවියනඩ ත්ඩ ඇත්ැම් මිනිසුනඩ ත්ඩ ,ෝත්යිනඩ ත්ඩ ඇත්ි 

සෘදඩධිය කර්මවිපාකජ සෘද්ිය ය. සෘදඩධි ඇත්ිව විසූහවෝ  දි ්කඩපි් 
මනුෂයහයෝ ය. 

 
ක්ර වර්ත්ි රවවරැනඩහග්ඩ සෘදඩධිය හා හවෝත්ිය වටිකාදි ඇත්ැම් 

පිනඩවත්ුනඩ  ද පිහිටි සෘදඩධිය පුණ ය සෘද්ිය ය. 
 
හකෝ්හයහි ඇත්ඩත්ා වූ අහනඩ්පර ්ාර විදයාවකිනඩ හනාහය්ඩ 

හදඩවකඩ සිදු ්ළ හැ්ි බව විදයාමයිද්ි නම් හ . 
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පර ත්ිපත්ඩත්ි සගඛයාත් සමය්ඩ පරහයෝග්හයනඩ ්ඩහකඩශ පර හාණය ්ිරීම 
හා උපාහයනඩ ත්වත්ඩ හනාහය්ඩ හදඩ සිදු ්ිරීම සමමාපවයෝගපච්චචයිද්ි 
නම් හ . 

 
9 ෙන පාලම 

බුද්ධානුස්මෘි භාවනාව 
(හමබඳු හපාත්් සියලු ම ්ර්මසඩථාන විසඩත්ර ්ිරීම නුසුදුසු 

බැවිනඩ ස ම හදනා  ම පරහයෝවන ග්ත් හැ්ි ශමථ ්ර්මසඩථාන ග්ැන 
පමණ්ඩ විසඩත්රය්ඩ ්රනු කැහේ.) 

 
බුදඩධ්ානුසඩමෘත්ි ,ාවනාව ්ිරීහම් ්ර ම හද්්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඉනඩ 

එ්්ඩ බුදුනඩ වහනඩහසඩහග්ඩ ර ප්ය සිහි ්ිරීමය. එය ්රනඩහනඩ හමහසඩ ය:- 
පළමුහවනඩ ම ත්මා  පරිය ්රන, හහාඳය  ්ියා සිහත්න බුදු රැව්ඩ හවත් 
හග්ාසඩ, බුදු - රැව හහාඳිනඩ සිහත්ඩ ඇහඳන සැටිය  එය හදස බකා සිටිය 
යුත්ු ය. හිහසඩ ප නඩ හදපත්ුක ද්ඩවා බුදු - රැහ  ස ම අවයවය්ඩ ම හවන 
හවනම ද බකා සිත්  ග්ත් යුත්ු ය. බුදු - රැව හදස හැ්ිත්ා්ඩ ඇසි පිය 
හනා හහකා බකා සිටිය යුත්ු ය. දින ්ීපය්ඩ එහසඩ ්ළා ම බුදු - රැව 
සිහත්ඩ ඇහඳනඩහනඩ ය. ට  පසු විහ ් සඩථානය් හිඳ හනත්ඩ පියා හග්න 
බුදුරවාණනඩ වහනඩහසඩ ත්මාහග්ඩ ඉදිරිහයඩ වැ  සිටිනඩනා හසඩ සිත්ාහග්න ඒ 
බුදුනඩ වහනඩහසඩ හග්ඩ ශරීරය සිහි ්රනඩන. සිහි ්රන ්කඩහි සම්පූර්ණ බුදු 
- රැව සිහි ්ළ හැ්ි නම්, සිත්  වැ හහනවා නම්, එහසඩ සිහි ්රනඩන. 
සම්පූර්ණ බුදු රැව හනා වැ හහනවා නම් හිස - නළක - හද බැම - 
හනත්ඩ යුවක - නාසය - හත්ාකඩ -  ්ම්මුකඩ - නි්  - ග්රීවය - උරහිසඩ හද් 
- අත්ඩ හද් - පපුව - උදරය - උ්ුක - හදදන - හදපත්ුක යන හම්වා 
පිළිහවළිනඩ හවන හවන ම ද සිහි ්රනු. සම්පූර්ණ ර පය ද සිහි ්රනු. 
හමහසඩ පුරැදු ්රන ්කඩහි සමහරැනඩ  ටි් ්ක් ී  බුදු - රැව පැහැදිකි 
හකස සිහි ්ළ හැ්ි වනඩහනඩ ය. ත්මාහග්ඩ ඉදිරිහයඩ බුදුනඩ වහනඩහසඩ වැ  
සිටිනඩනා්ඩ හමනඩ හපහනනඩන  වනඩහනඩ ය. ඒ බුදුරැව හ්හරහි සිත් 
පිහි වා ග්ැනීහමනඩ එ්ඩත්රා සමාධිය්ඩ කැබිය හැ්ිය. බුදු-රැව අරමුණු 
්ිරීහමනඩ ඉමහත්ඩ බුදඩධ්ාකම්,න පරීත්ිය්ඩ ඇත්ි ්ර ග්ත් හැ්ි ය. 
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බුදඩධ්ානුසඩමෘත්ි ,ාවනාව ්ිරීහම් අනි්ඩ ්ර මය, බුදුරවාණනඩ 
වහනඩහසඩහග්ඩ ග්ුණ සිහි ්ිරීම ය. බුදු ග්ුණ ඉත්ා හබාහහෝ ය. ඒ සියකඩක ම 
හමහනහි  ්ිරීම හනා ්ළ හැ්ි වැ ්ි. බුදඩධ්ානුසඩමෘත්ි ,ාවනාව ්රනු 
්ැමැත්ි ත්ැනැත්ඩත්ා විසිනඩ ත්මාහග්ඩ සිත්  හහාඳිනඩ වැ හහන යම් ්ිසි 
එ්ඩ බුදඩධ් ග්ුණය්ඩ හහඩ ත්ුන හත්ර්ඩ හත් අ ්ඩ හහෝ හත්ෝරා හග්න ඒවා 
හමහනහි ්ිරීම් වශහයනඩ ,ාවනා ්ළ යුත්ු ය. හම් ,ාවනාව ්රනු ්ැමත්ි 
ත්ැනැත්ඩත්ා විසිනඩ විහාර හග්ය්  හහෝ දාග්ැබ්ඩ සමීපය  හහෝ හබෝධිය්ඩ 
සමීපය  හහෝ අනඩ විහ ්සඩථානය්  හහෝ එළඹ, වාි ීම, ඇසඩ පියා 
හග්න, ශරීරය නිශඩකකව ත්බා හග්න, මත්ු ැන්ඩහවන පරිදි හමහනහි ්රනු. 

 
“මාහග්ඩ ,ාග්යවත්ඩ බුදුරවාණනඩ වහනඩහසඩ අත්ීත් අනාග්ත් වර්ත්මාන 

යන ්ාකත්ර ය  අයත්ඩ සියකඩක ම වැරී ම්ඩ නැත්ිව ඇත්ි සැටිය  ම ැනන 
වදාළ හසඩ්. උනඩ වහනඩහසඩ හනා දනඩනා හදය්ඩ නැත්ඩහත්ඩ ය.  

 
මාහග්ඩ ,ාග්යවත්ඩ බුදුරවාණනඩ වහඩනහසඩ හම් හම් හහඩත්ුහවනඩ හම් 

හම් හදය ඇත්ි වනඩහනඩ ය, සිදු වනඩහනඩ ය ්ියා සියකඩහකහි ම හහඩත්ෝනඩ ද 
ත්ත්ඩ වූ පරිදඩහදනඩ ැනන වදාළ හසඩ්. 

 
මාහග්ඩ ,ාග්යවත්ඩ බුදුරවාණනඩ වහනඩහසඩ මහා ්ාරැණි් වූ හසඩ්. 

උනඩ වහනඩහසඩ සිය පුත්ඩ රහකඩ ්ුමරැනඩ  හමනඩ ම හනා හවනසඩව 
හදඩවදත්ඩත්ාදි පරම සත්ුරනඩ ත්ඩ ්රැණාවත්ඩ වූ හසඩ්. 

 
මාහග්ඩ ,ාග්යවත්ඩ බුදුරවාණනඩ වහනඩහසඩ හම් සත්ඩත්ඩව සමූහය දු්ිනඩ 

මිදීමම පිණිස කත්ුරසගඛය ්කඩප ක්ඩෂය්ඩ මුළුකඩහකහි අපමණ දු්ඩ ග්ත්ඩ 
හසඩ්. හම් සත්ඩත්ඩවයනඩ සසර දු්ිනඩ මුදවනු පිණිස උනඩ වහනඩහසඩ හනා 
්ළ පරිත්යාග්ය්ඩ නැත්. 

 
උනඩ වහනඩහසඩ හකෝ වැසියනඩ  හද  මිනිසඩ සැප හා නිවනඩ සැප 

කැබීහම් මඟ ද්ඩවා වදාළ හසඩ්. 
 
උනඩ වහනඩහසඩ අර්හත්ඩ මාර්ග් ඥානහයනඩ සියලු හ්හකසුනඩ නසා 

පිරිසිදුව හවහසන බැවිනඩ ද හදඩව බර හඩමයනඩහග්ඩ බකය පවා ය  ්රන 
මහත්ඩ වූ බුදඩධ් බකහයනඩ යු්ඩත් වන බැවිනඩ ද, හකෝ්හයහි අග්ර  වූ හසඩ්. 
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ශීකහයනඩ හා සෘදඩධි බකහයනඩ ද උනඩ වහනඩහසඩ  සම වූව්ු හකාව 
නැත්ඩහත්ඩ ය. 

 
“උනඩ වහනඩහසඩ හදවියනඩ සහිත් සියලු හකෝ වැසියනඩහග්ඩ ම ග්රැ 

බුහුමනඩ කැබීම  වැඳුම් පිදුම් කැබීම  සුදුසු වූ හසඩ්.” 
 
හමහසඩ බුදුග්ුණ හමහනහි ්රනු. හමහි ද්ඩවන කදඩහදඩ පහසුහවනඩ 

අවහබෝධ් ්ළ හැ්ි - හත්ඩරැම් ග්ත් හැ්ි බුදුග්ුණ සඩවකඩපය්ි. ත්මා ්ැමත්ි 
හැටිය්ිනඩ ්වර  ්ාරය්ිනඩ වුව ද බුදුග්ුණ සිහි ්ිරීම බුදඩධ්ානුසඩමෘත්ි 
,ාවනාව ය. බුදුග්ුණ ්ියා හපාත්ඩ පත්ඩවක එන ත්මා  හනා හත්ඩහරන 
හදඩවකඩ පා ම් ්ර හග්න ්ීහමනඩ බුදඩධ්ානුසඩමෘත්ි ,ාවනාව සිදු හනා වන 
බව දත් යුත්ු යි. 

 

මරණානුස්මෘි භාවනාව 
ත්මනුත්ඩ හකාව හවහසන අනඩ හැම හදනාමත්ඩ ඒ්ානඩත්හයනඩ 

මරණය  පැමිහණන බව - හමාන ම  බකය්ිනඩ වත්ඩ මරණහයනඩ හනා 
මිදිය හැ්ි බව - මරණය නියත් බව හමහනහි ්ිරීම මරණානුසඩමෘත්ි 
,ාවනාව ය. මත්ු ැන්ඩහවන පරිදඩහදනඩ මරණානුසඩමෘත්ි ,ාවනාව ්රනු. 

 
“ඇත්ුනඩ  හමනඩ බකය ත්ුබූ මහා හයෝධ්හයෝ ද, හ්ෝටි ග්ණනඩ ධ්නය 

ත්ුබූ මහා සි ුවරැ ද, මහ පඬිවරහයෝ ද, මහා විදයාඥහයෝ ද, මහරවවරැ 
ද, මහානු,ාව සම්පනඩන හදඩව බර හඩමහයෝ ද යන හැම හදනා ම මරැ පහරිනඩ 
ඇද වැ ුණාහ. මා වැනි දුබකය්ු  හ්හසඩ මරණහයනඩ මිදිය හැ්ි ද? 
මම ද ඒ්ානඩත්හයනඩ මරණය  පැමිහණනඩහනමි. එයිනඩ ්වර 
 ්ාරය්ිනඩ වත්ඩ හනා මිදිය හැ්ි ය. 

 
උපදින හැම හදනා ම මරණය අරහග්න ම උපදනාහ. මරණය 

ඉදිරිහයහි ත්බා හග්න ම උපදනාහ. මරණසඩථානය  හග්න යනු කබන 
ග්වයනඩ හමනඩ හැම හදනා ම මරණය ්රා හනා නැවත්ී ග්මනඩ ්රනඩනාහ. 
දිහනනඩ දින මරණය ළා ීමම මිස දුර ීමම්ඩ නැත්. 

 



 ප ුන හවත් 298 

හම් ජීවිත්ය ඉත්ා දුබක ය. ග්ස් ඉී  ඇත්ි හග්ිය්ඩ බඳු ය. පිණි 
බිඳ්ඩ බඳු ය. දිය බුබුළ්ඩ බඳු ය. හපණ පි ්ඩ බඳු ය. මරණය හනා 
පැමිණිය හැ්ි හමාහහාත්්ඩ - හනා  පැමිණිය හැ්ි ත්ැන්ඩ නැත්. 
ඇත්ැම්හු ම  ්ුසී  ම මැහරනඩනාහ. ඇත්ැම්හු පර සූත්ිහයඩී  ම මැහරනඩනාහ. 
ඇත්ැම්හු ඉපද දින ග්ණන්ී  මැහරනඩනාහ. ඇත්ැම්හු සත්ි ග්ණන් ී  
මැහරනඩනාහ. ඇත්ැම්හු මාස ග්ණන්ී  මැහරනඩනාහ. ඇත්ැම්හු වර්ෂ 
ග්ණන් ී  මැහරනඩනාහ. වැි ්කඩ ජීවත්ඩ වනඩහනෝ අපමණ වරදු්ඩ 
විඳිනඩනා හ. මහා සම්පත්ඩ ඇත්ි ස්ඩවිත්ි රවුනඩ හා මහානු,ාව සම්පනඩන 
හදඩව බර හඩමයනඩ ද මරණය  පැමිහණන ්කඩහි මා වැනි අය මරණය  
පැමි)ම පුදුමය්ඩ හනා හ . ම  ද හම් මරණය අද වුව ද පැමිණිය හැ්ි 
ය. ජීවිත්ය අනියත් ය. මරණය නියත් ය.” 

 
10 ෙන පාලම 

කායගතාසිය ඡහවත් පිළිකුල් භාවනාව 
හ්ඩශාදි ්ාය හ්ාට්ඨාසයනඩ අරමුණු හ්ා  ්රන ,ාවනාව 

්ායග්ත්ාසත්ි ,ාවනා නම් හ . එය  “දඩවත්ඩත්ිාසා්ාර ,ාවනාවය” යි ද 
“පිළි්ුකඩ ,ාවනාව ය” යි ද ්ියනු කැහේ. හම් බුදු සසඩහනහි හබාහහෝ 
හදන්ුනඩ රහත්ඩ ීම ඇත්ඩහත්ඩ හම් ,ාවනාහවනි. බුදු සසඩහනහි පැවිදි වන 
්ුක පුත්ර යනඩ  පළමුහවනඩ ම හදන ්ම හනත්ඩ හම ය ම ය. 

 
හ්සඩ - හකාම් - නිය - දත්ඩ - සම: මසඩ - නහර - ඇ  - ඇ  මිදුලු 

- ව්ුග් ුව: හෘදය - අ්ඩමාව - දකඹුව - බ දිව - හපණපපුව: අත්ුනු - 
අත්ුනුබහනඩ - හනා පැසුණු අහර - අසූචි - හිසඩහමාක: පිත් - හසම - 
සැරව - හකඩ -  හදිය - හම්දහත්ක: ්ඳුලු - වුරැණුහත්ක - හ්ළ - හසා ු 
- සඳ මිදුලු - මුත්ර . 

 
හම් ශරීරහයහි ඇත්ි හ්ා සඩ හදත්ිස ය. හම් ,ාවනාව ්රන 

ත්ැනැත්ඩත්ා විසිනඩ හම් හ්ා සඩ හදත්ිස හහාඳිනඩ හත්ඩරැම් ග්ත් යුත් ්ුය. 
සැම හ්ා ස් ම  පැහැය ැනන ග්ත් යුත්ු ය. ස හන ැනන ග්ත් යුත්ු ය. 
පිහිටි සඩථානය ැනන ග්ත් යුත්ු ය. පිහිටි දිශාව දත් යුත්ු ය. උ  ය  සරස 
යන ස ම පැත්ඩහත්නඩ ම හ්ා සඩවක පරිේහේදය දත් යුත්ු ය. හම් ,ාවනාව 
ශේද නග්ා ්ියමිනඩ ්ළ යුත්ු ය. හ්ා සඩ හදත්ිස ම හග්න එ්වර  ම 
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,ාවනා හනා ්ළ යුත්ු ය. හ්ා සඩ හදත්ිස වර්ග් සය්  හබදා හග්න 
අනුහකෝම පර ත්ිහකෝ ම වශහයනඩ සජ්ඣායනා ්ළ යුත්ු ය. 

 
“හ්සඩ හකාම් නිය දත්ඩ සම, සම දත්ඩ නිය හකාම් හ්සඩ” ්ියා 

පළමුවන වර්ග්ය සජ්ඣායනා ්ළ යුත්ු ය. 
 
“මසඩ නහර ඇ  ඇ මිදුලු ව්ුග් ුව, ව්ුග් ුව ඇ මිදුලු ඇ  නහර 

මසඩ” ්ියා හදවන වර්ග්ය සජ්ඣායනා ්ළ යුත්ු ය. 
 
“හෘදය අ්ඩමාව දකඹුව බ දිව හපණපපුව, හපණ පපුව බ දිව 

දකඹුව අ්ඩමාව හෘදය” ්ියා ත්ුනඩ වන වර්ග්ය සජ්ඣායනා ්ළ යුත්ු ය.  
 
“අත්ුනු අත්ුනුබහනඩ හනා පැසුණු අහර අසූචි හිසඩහමාක, හිසඩහමාක 

අසූචි හනා පැසුණු අහර අත්ුනු බහනඩ අත්ුනු” ්ියා සත්ර වන වර්ග්ය 
සජ්ඣායනා ්ළ යුත්ු ය. 

 
“පිත් හසම සැරව හකඩ  හදිය හම්දහත්ක, හම්ද හත්ක  හදිය හකඩ 

සැරව හසම පිත්” ්ියා පසඩ වන වර්ග්ය සජ්ඣායනා ්ළ යුත්ු ය. 
 
“්ඳුලු වුරැණුහත්ක හ්ළ හසා ු සඳමිඳුලු මුත්ර , මුත්ර  සඳමිඳුලු 

හසා ු හ්ළ වුරැණුහත්ළ ්ඳුලු” ්ියා සවන වර්ග්ය සජ්ඣායනා ්ළ 
යුත්ු ය. 

 
එ්ඩ එ්ඩ වර්ග්ය්ඩ දින ග්ණන්ඩ සජ්ඣායනා හ්ා  වකනය 

්ියනවාත්ඩ සමග් ඒ ඒ හ්ා සඩ සිත්  හපහනනඩන  වූවා ම ටළඟ වර්ග්ය 
සජ්ඣායනා ්රනු. සියකඩක ම හහාඳිනඩ පර ග්ුණ වූ පසු හ්ා සඩ හදත්ිස ම 
අනුහකෝම පර ත්ිහකෝම වශහයනඩ සජ්ඣායනා ්රනඩන  ප නඩ ග්ත් යුත්ු ය. 
සියකඩක ම සජ්ඣායනා ්රනඩහනඩ හමහසඩ ය. 

 
“හ්සඩ හකාම් නිය දත්ඩ සම, මසඩ නහර ඇ  ඇ මිදුලු ව්ුග් ුව, 

හෘදය අ්ඩමාව දකඹුව බ දිව හපණපපුව, අත්ුනු අත්ුනුබහනඩ හනා පැසුණු 
අහර අසූචි හිසඩහමාක, පිත් හසම සැරව හකඩ  හදිය හම්ද හත්ක, ්ඳුලු 
වුරැණුහත්ක හ්ළ හසා ු සඳමිඳුලු මුත්ර . 
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මුත්ර  සඳමිඳුලු හසා ු හ්ළ වුරැණුහත්ක ්ඳුලු, හම්දහත්ක  හදිය 

හකඩ සැරව හසම් පිත්, හිසඩහමාක අසූචි හනා පැසුණු අහර අත්ුනුබහනඩ 
අත්ුනු හපණපපුව, බ දිව දකඹුව අ්ඩමාව හෘදය, ව්ුග් ුව ඇ මිදුලු ඇ  
නහර මසඩ, සම දත්ඩ නිය හකාම් හ්සඩ.” 

 
හම් ,ාවනාහවනඩ පර ථමධ්යානය කැබිය හැ්ි ය. විදර්ශනාව  

හරවා ග්ැනීහමනඩ හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මඟපක ද කැබිය හැ්ිය. 
 

ආනාප්ානසි භාවනාව 
 ශඩවාස පර ශඩවාස හද්ඩහි සිත් පිහි ුවා හග්න එය සිහි ්ිරීම 

 නාපානසත්ි ,ාවනාව ය. හමය බුදු සසඩහනහිත්ඩ බුදු සසඩහනනඩ පි ත්ත්ඩ 
හබාහහෝ හයෝග්ාවකරයනඩ ්රන ,ාවනාහව්ි. 

 
එය ්රන ත්ැනැත්ඩත්ා විසිනඩ වාි ීම ශරීරය හ්ළිනඩ ත්බා ග්ත් යුත්ු 

ය. ඉ්ඩබිත්ි  ශඩවාස පර ශඩවාස වායුව සැහපන ත්ැන්ඩ අකඩකා ග්ත් යුත්ු ය. 
ඒ වායුව සමහරැනඩහග්ඩ නාසහයඩ අග් සැපී හග්න පි  වනඩහනඩ ය. 
සමහරැනඩහග්ඩ උ ු හත්ාහකඩ අග් සැපී හග්න පි  වනඩහනඩ ය. සැහපන ත්ැන 
මුකඩ ්රහග්න  ශඩවාස පර ශඩවාස වායුහවහි මුක මැද අග් යන සියකඩක ම 
හපහනන සැටිය  සිහි ්රනඩන  උත්ඩසාහ ්ළ යුත්ු ය.  ශඩවාසහයඩ මුක 
නාසහයඩ අග් ය. මැද පපුව ය. අග් නා,ිය ය. නාසි්ාග්රහයඩ ප නඩ නා,ිය 
ද්ඩවා වායු ධ්ාරාව ග්මනඩ ්රනු ැන්ීම  උත්ඩසාහ ්රනු. පර ශඩවාස වායුහ  
මුක නා,ිය ය. මැද පපුව ය. අග් නාසි්ාග්ර ය ය. ශරීරහයනඩ පි ත්  ග්ිය 
වායු හ්ාට්ඨාස හසීමම  උත්ඩසාහ හනා ්ළ යුත්ු ය. 

 
හම් ,ාවනාව ්රන ත්ැනැත්ඩත්ා විසිනඩ  ශඩවාස පර ශඩවාස 

පර ්ෘත්ිහයනඩ වන සැටිය  ම පවත්ඩවනඩන  උත්ඩසාහ ්ළ යුත්ු ය. උත්ඩසාහ 
හ්ා   ශඩවාස පර ශඩවාස ්රනඩන  ග්ිය හහාත්ඩ මඳ හ කාව්ිනඩ හවහහස  
පත්ඩ ීම ,ාවනාව හනා ්ළ හැ්ි ත්ැන  පත්ඩවිය හැ්ි ය. එහසඩ ්ිරීහමනඩ 
සමහර වි  බහේ හා පපුහ   බාධ් ද ඇත්ිවිය හැ්ි ය. ්ක්ඩ යන ත්ුරැ 
 ශඩවාස පර ශඩවාසයනඩ ග්ණනඩ ්රමිනඩ ,ාවනා ්රනු. ග්ණනඩ ්ිරීහම් ී  ද 
දිග්  ම ග්ණනඩ හනා හ්ා  දහය ද්ඩවා ග්ණනඩ ්රනු. දහය  පැමිණි 
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්කඩහි ඉදිරිය  ග්ණනඩ ්ිරීම නවත්ඩවා නැවත් එහ්ඩ ප නඩ ග්ණනඩ ්රනු. 
ත්රම්ඩ සමාධිය දියුණු වූ පසු ග්ණනඩ ්ිරීම නවත්ඩවා මුක මැද අග් යන 
සැම ත්ැන ම හපහනන පරිදි වායුව ම සිහි ්රනු. හරිය  හහාඳ  ්ළ 
හහාත්ඩ හම් ,ාවනාහවනඩ ධ්යාන පස ම කැහබනඩහනඩ ය. ත්රම්ඩ දුර  
්ළත්ඩ හම් ,ාවනාහවනඩ සිහි නුවණ දියුණු හ . හබාහහෝ පරහයෝවන කැහේ. 

 
11 ෙන පාලම 

ෙර ේමවිහාර භාවනා 

මමත්රීභාවනාව 
මිත්ර  ,ාවය- අනුනඩ  විරැදඩධ් නැත්ි බව - අනු්ෝක බව - අනුනඩහග්ඩ 

යහපත් ්ැමත්ි බව මමත්රී නමි. මමත්රී සහග්ත් චිත්ඩත්ය නැවත් නැවත් 
පැවැත්ඩීමම මමත්රී ,ාවනාව ය. ධ්යාන කැබීම සඳහා මමත්රී ,ාවනාව 
්ිරීම ය, ,ාවනාමය ්ුශකය කබා ග්ැනීම සඳහා සාමානයහයනඩ හමත්ඩ 
වැඩීමය ්ියා මමත්රී ,ාවනාව ්ිරීහම් ්ර ම හද්්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. ්වර 
 ්ාරය්  වුව ද මමත්රී ,ාවනාව ්රනඩන  යන පිනඩවත්ා විසිනඩ පළමු 
හ්ා  වයාපාදහයඩ හහවත්ඩ දඩහ ෂහයඩ  ී නවයත්ඩ ඉවසීහම්  නිසාසයත්ඩ 
සිහි ්ළ යුත්ු ය. 

 
දඩහ ෂහයහි  ී නව හබාහහෝ ය. දඩහ ෂය හිත් ත්වන ධ්ර්මහය්ි. 

පරීත්ිය නැත්ි ්රනඩන්ි. හස්මය ග්ත්ිය නැත්ි හ්ා  ,යාන් මුහුණ්ඩ 
ඇත්ි ්රනඩන්ි. ශීකය ්ිකිටි ්රනඩන්ි. සිත් වි්ඩෂිපඩත් ්රනඩන්ි. නුවණ 
නැත්ි ්රනඩන්ි. පර ත්ිපත්ඩත්ිය  බාධ්ා ්රනඩන්ි. අපාය  මාර්ග්හය්ි. 
හබාහහෝ ප  ඇත්ි ්රනඩන්ි. ධ්ර්ම මාර්ග්ය නසනඩන්ි. ග්ුණ නසනඩන්ි. 
සඩවර්ග් මාර්ග්ය හා හමෝ්ඩෂ මාර්ග්ය   වරණය්ි. හනාහය්ඩ වයසන, 
හනාහය්ඩ උපර දව ඇත්ි ්රනඩන්ි. ත්මාහග්ඩ අ,යනඩත්රහයනඩ ම හ  
ග්නඩනා ,හය්ි. නපුහර්ි. දඩහ ෂය පැවැත්ඩීමම ග්ිනි අඟුරැ ග්ිකීම්ඩ වැනි 
ය. ැනකි පිහියා මූණත්්ඩ හකව ් ම වැනි ය. සර්පය්ු වැළඳ ග්ැනීම්ඩ 
වැනි ය. 

 
ඉවසීම සියලු ග්ුණයනඩ  මූකහය්ි. ග්ුණ වැහ න සරැ බිහම්ි. 

හ්රෝධ් ග්ිනඩන නිවන සිසිකඩ වකහය්ි. උත්ුම් හබෝධි සම්,ාරහය්ි. ්ුශක 
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ධ්ර්මයනඩ  මවු හ්හන්ි. සියලු දු්ඩ දුරැ ්රනඩන්ි. සියලු සැප ළඟා 
්ර හදනඩන්ි. සිත් සනඩසිඳවනඩන්ි.  ත්ඩමාර්ථ පරාර්ථ හද් ම සිදු 
්රනඩන්ි. හමහසඩ දඩහ ෂහයඩ හදාසඩ හා ඉවසීහම් ග්ුණ සැක්ිය යුත්ු ය. 

 
ධ්යාන කැබීම  පහසු ්ර මය මමත්රී ්ිරීම  සුදුසු එ්ඩ පුදඩග්කය්ු 

හත්ෝරා හග්න ඒ පුදඩග්කයා  ම මමත්රිය ්ිරීම ය. පුදඩග්කය්ු හත්ෝරා 
ග්ැනීහම් ී  අපරිය පුදඩග්කය්ු හහෝ ඉත්ා පරිය පුදඩග්කය්ු හහෝ මධ්යසඩථය්ු 
හහෝ සත්ුර්ු හහෝ කිගග් විෂ,ාග් පුදඩග්කය්ු හහෝ මළපුදඩග්කය්ු හහෝ හනා 
ග්ත් යුත්ු ය. ඉත්ා පරිය බැවිනඩ මවු හ්න්ු පිය හ්න්ු සහහෝදරය්ු හනා 
ග්ත් යුත්ු ය. හමත්ඩ වැඩීම සඳහා ත්මාහග්ඩ සිත් පහදවා ග්ත් හැ්ි 
ග්ුරැවරය්ු හහෝ ග්ුරැවරය්ු වැනිය්ු හහෝ අනය සත්ඩපුරැෂය්ු හහෝ 
හත්ෝරා ග්ත් යුත්ු ය. හමත්ඩ වැඩීම සඳහා ,ාවිත්ය  සුදුසු වකන හබාහහෝ 
ඇත්ඩහත්ඩ ය. එහහත්ඩ සමාධිය වැඩීහම් ී  එ් ම වග්නඩත්ිය්ඩ ,ාවිත් ්ිරීම 
ව ා හහාඳ ය. 

 
පළමු හ්ා  ත්මා  මමත්රිය ්රග්ත් යුත්ු ය. හ්ාහත්්ඩ ්කඩ 

ත්මා  මමත්රිය ්ළත්ඩ එයිනඩ ධ්යානය්ඩ හනා කැබිය හැ්ි ය. ත්මා  
මමත්රිය ්ිරීහම් පරහයෝවනය ත්මා හමනඩ ම අනයයනුත්ඩ සැපය  ්ැමත්ි 
බව සක්ා ග්ත් හැ්ි ීමම ය. ත්මා  මමත්රිය ්ර ග්ැනීහමනඩ පසු ත්මා 
හමනඩ ම අනයයනුත්ඩ සැපය  ්ැමත්ි බව සක්ා, ත්මා  හමනඩ ම 
අනයයනඩ ත්ඩ සැපය වුවමනා බව සක්ා, හමත්ඩ වැඩීම සඳහා ත්මා හත්ෝරා 
ග්ත්ඩ පිනඩවත්ා ත්මාහග්ඩ ඉදිරිහයඩ ඉනඩනා සැටිය  සිත්ිනඩ සක්ා, ඒ 
ත්ැනැත්ඩත්ාහග්ඩ හදබැම අත්ර නාසහයඩ මුක ත්ම සිත් පිහි වා හග්න හම් 
සත්ඩපුරැෂයා සුවපත්ඩ හ වාය ්ියා නැවත් නැවත් මමත්රිය ව නු. එහසඩ 
්ිරීහමනඩ ඒ පුදඩග්කයා අරමුණු හ්ා  මමත්රී ධ්යානය කැබිය හැ්ි ය. 
එ්ඩ අය්ු  පමණ්ඩ හමත්ඩ වැඩීහමනඩ ත්ෘපඩත්ිය  හනා පැමිහණන 
හයෝග්ාවකරයා විසිනඩ ත්මා හ්හරහිත්ඩ ත්මා  අහිත්යනඩ හ්හරහිත්ඩ 
ත්මාහග්ඩ හිත්වත්ුනඩ හ්හරහිත්ඩ මධ්යසඩථයනඩ හ්හරහිත්ඩ හමත්ඩ ව ා ඒ 
සත්ර හ්ා ස හ්හරහි ම ත්මාහග්ඩ සිත් සමත්ඩවය  පමුණුවා ග්ත් යුත්ු ය. 
ඉනඩ පසුව හබාහහෝ සත්ඩත්ඩවයනඩ අරමුණු හ්ා  පෘථුක වූ මමත්රී ධ්යානය 
උපදවා ග්ත් හැ්ි ය. 
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සාමානයහයනඩ මමත්රී ,ාවනාව ්රනඩනවුනඩ  හනාහය්ඩ 
වකනවකිනඩ හනාහය්ඩ  ්ාරහයනඩ හමත්ඩ වැඩීම හහාඳ ය. හනාහය්ඩ 
වකනවකිනඩ ත්මා හ්හරහිත්ඩ ත්මා  සත්ුරැ මිත්ුරැ මැදහත්ඩ අය හ්හරහිත්ඩ 
හමත්ඩ වැඩීම ්ළ යුත්ු ය. එහසඩ ්ිරීහම් ී  අනුනඩ සුවපත්ඩ ්ිරීහම් අදහසිනඩ 
අවා්ව ම හමත්ඩ වැඩීම ්ළ යුත්ු ය. ඇත්ැම්හු සත්ය වශහයනඩ අනුනඩ 
සුවපත්ඩ ්ිරීහම් ්ැමැත්ඩත් නැත්ුව සුවපත්ඩ හවත්ඩවා යි සිත්ත්ි. ්ියත්ි. එය 
අවග් හමත්ඩ වැඩීම්ඩ හනා හ . එබඳු හමත්ඩ වැඩීම්වක බකය්ඩ නැත්. 

 
“මම මවර නැත්ඩහත්ඩ හවම්වා! නපුරැ සිත්ඩ නැත්ඩහත්ඩ හවම්වා! දු්ඩ 

නැත්ඩහත්ඩ හවම්වා! සුවහසඩ හවහසම්වා!” යි ත්මා  මමත්රිය ්ර ග්ත් යුත්ු 
ය. 

 
අනය සත්ඩත්ඩවයනඩ  මමත්රී ්ිරීහම් ී  දිශා වශහයනඩ ද, වාත්ි 

වශහයනඩ ද, ,ෝමි වශහයනඩ ද, අහනඩ්ා්ාරහයනඩ සත්ඩත්ඩවයනඩ හබදා හමත්ඩ 
වැඩීම ්ළ යුත්ු ය. 

 
නැහග්නහිර හවහසන සියලු සත්ඩත්ඩවහයෝ මවර නැත්ඩහත්ෝ 

හවත්ඩවා! නපුරැ සිත්ඩ නැත්ඩහත්ෝ හවත්ඩවා! නිදු්ඩ හවත්ඩවා! සුවහසඩ 
හවහසත්ඩවා! හ්හන්ඩ අනි්්ු  පහත්ඩ හ්ා  හනා සිත්ත්ඩවා! හ්හන්ඩ 
හ්න්ු  නපුර්ඩ හනා හ්හරත්ඩවා! සියකඩහකෝ ම සවුහනාවුනඩහග්ඩ යහපත් 
්ැමැත්ඩහත්ෝ හවත්ඩවා! ශර දඩධ්ා ශීකාදි ග්ුණවකිනඩ යු්ඩත් හවත්ඩවා! ්ිසි 
පාපය්ඩ හනා හ්හරත්ඩවා! දාන ශීකාදි ්ුශකයනඩහි හයී  නිවනඩ ද්ිත්ඩවා!” 
යන හම් වග්නඩත්ි සියකඩහකනඩ ම හහෝ හම්වායිනඩ වග්නඩත්ි ්ීපය්ිනඩ හහෝ 
හමත්ඩ වැිය යුත්ු ය. අනය දිශාවක සත්ඩත්ඩවයනඩ  ද එහසඩ ම හමත්ඩ වැිය 
යුත්ු ය. ,ෝමි වාත්ි පරහදඩශ වශහයනඩ ද ්ැමත්ි සැටිය  හයාදා හග්න හමත්ඩ 
වැඩීම ්රත්ඩවා!! 

කරුණාභාවනාව 
ත්මා  දු්ඩ ඇත්ිීමම හනා ඉවසනඩනා්ඩ හමනඩ අනුනඩ  දු්ඩ 

ඇත්ිීමමත්ඩ හනා ඉවසන සඩව,ාවය, දුිඃඛිත්යනඩ දු්ිනඩ මුදවනු ්ැමත්ි 
සඩව,ාවය, අනුනඩහග්ඩ දු්ඩ ග්ැන ්ම්පා වන සඩව,ාවය ්රැණාව ය. 
්රැණා සහග්ත් සිත්ඩ නැවත් නැවත් පැවැත්ඩීමම ්රැණා ,ාවනාව ය. 
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එය ්රනු ්ැමත්ි හයෝග්ාවකරයා විසිනඩ පළමුහවනඩ අත්ඩපා 
්ැඩීම්ඩ නිසා හහෝ සුව හනා වන හරෝග්ය්ඩ නිසා හහෝ ්ිසි ැක්ියාව්ඩ 
්ර ග්ත් හනා හහන, අනුනඩහග්නඩ යම්ඩ ඉකඩකා ්ා ජීවත්ඩවන පරම දුිඃඛිය්ු 
හසායා සහුහග්ඩ දු් නුවණිනඩ සක්ා “මහා දු්  පැමිණ සිටින හම් 
අසරණයා දු්ිනඩ මිහදඩවා! මිහදඩවා!” යි සහු හ්හරහි ්රැණාව පැවැත්ඩවිය 
යුත්ු ය. ඉ්ඩබිත්ි දු්  පත්ඩ ත්මාහග්ඩ පරිය පුදඩග්කයනඩ හ්හරහි ද 
මධ්යසඩථයනඩ හ්හරහි ද සත්ුරනඩ හ්හරහි ද ්රැණාව පැවැත්ඩවිය යුත්ු 
ය. ත්මා ග්ැනත්ඩ ත්මාහග්ඩ හිත්වත්ුනඩ ග්ැනත්ඩ මධ්යසඩථයනඩ ග්ැනත්ඩ සත්ුරනඩ 
ග්ැනත්ඩ සම ්රැණාව ඇත්ි ්ර හග්න ,ාවනාහවහි හයහදනඩනවුනඩ  
දුිඃඛිත් සත්ඩත්ඩවයනඩ අරමුණු හ්ා  ්රැණා ධ්යානය උපී .  

 
සාමානයහයනඩ ්රැණා ,ාවනාව ්රනඩනවුනඩ විසිනඩ ඒ ඒ 

සත්ඩත්ඩවයනඩහග්ඩ දු්ඩ නුවණිනඩ සක්ා “හම් සත්ඩත්ඩවහයෝ හම් දු්ඩවකිනඩ 
මිහදත්ඩවා!” යි ්රැණා,ාවනාව ්ළ යුත්ු ය. ්රැණාව  ක්ඩ ්ර ග්ත් 
හනා හහන සත්ඩත්ඩවහය්ඩ නැත්. සුඛිත්යනඩ වශහයනඩ සක්න 
සත්ඩත්ඩවයනඩ  ද හබාහහෝ දු්ඩ නැත්ඩහත්ඩ ය. හනාහය්ඩ ප  ්ම් ්රමිනඩ 
පසඩ්ම්සැප විඳිමිනඩ පරීත්ි වන වනයා සැප විඳිනඩනනඩ හසඩ හපහනත්ත්ඩ 
මරණිනඩ මත්ු සවුහු මහ දු්  පත්ඩවනඩනාහ. ඒ බව සක්ා සවුනඩ හ්හරහි 
්රැණාව පැවැත්ඩවිය හැ්ිය. මහත්ඩ සම්පත්ඩත්ිහයනඩ ්කඩ යවන සි ුවරැ 
රවවරැ ද ්ක් ී  මැරී ඒ සම්පත්ඩත්ිහයනඩ පිරිහහනඩනාහු ය. දහසඩ ග්ණනඩ 
හදවඟනනඩ පිරිවරාහග්න සිත්ඩ්ලු විමනඩවක හා නනඩදනාදි උයනඩවක ්ම් 
සැපහයනඩ පරීත්ි වන හදවිවරැ ද, මහ ග්ිනි්ඳනඩ හසඩ දිහකන ්කඩප ග්ණනඩ 
 යු ඇත්ි බර හඩම රාවහයෝ ද පිනඩ හ්ළවර ීමහමනඩ ඇද වැහ නඩනාහ. 
හමහසඩ නුවණිනඩ සක්ා සැම හදනා හ්හරහි ම “හම් සත්ඩත්ඩවහයෝ දු්ිනඩ 
මිහදත්ඩවා” යි ්රැණාව පැවැත්ඩවිය යුත්ු ය. 

මුදිතාභාවනාව 
සුඛිත් පුදඩග්කයනඩ ග්ැන සත්ු ුවන සඩව,ාවය මුදිත්ා ,ාවනාව ය. 

ධ්යාන කැබීම සඳහා එය ්රනු ්ැමත්ි හයෝග්ාවකරයා විසිනඩ පරිය මනාප 
දූ දරැවනඩ ඇත්ිව යහපත්ඩ න  මිත්ුරනඩ ඇත්ිව, සුනඩදර ග්ෘහ-යාන-වාහන-
වසඩත්රා,රණ- හාර-පාන ඇත්ිව, නිහරෝග්ීව, ්ාය චිත්ඩත්, සුඛහයනඩ 
හවහසන පරිය පුදඩග්කය්ු අරමුණ  හග්න “හමාහු ්ිසිව්ිනඩ අ ු පා ුව්ඩ 
නැත්ුව, ්ිසි ්ාය චිත්ඩත්, පී ාව්ඩ නැත්ිව, සුවහසඩ වාසය ්රනවා. අහනඩ 
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හහාඳා! අහනඩ හහාඳා!!” යි මුදිත්ා ,ාවනාව ්ළ යුත් ්ුය. හමහසඩ එ්ඩ 
හ්හන්ුහග්නඩ ප නඩ හග්න ්ර මහයනඩ මුදිත්ාව මහත්ඩ ්ළ යුත්ු ය.  හමාහු 
නිසා හමාහුහග්ඩ අඹු දරැහවෝ සැපහසඩ හවහසනඩනාහ යි සක්ා සවුනඩ 
හ්හරහි මුදිත්ාව පැවැත්ඩවිය යුත්ු ය. හමාහු නිසා හමාහුහග්ඩ න  මිත්ුහරෝ 
අසකඩවැසිහයෝ සුවහසඩ හවහසනඩනාහ යි සවුනඩ හ්හරහි මුදිත්ාව 
පැවැත්ඩවිය යුත්ු ය. හමහසඩ ්ර ම ්ර මහයනඩ ත්මාහග්ඩ හිත්වත්ුනඩ හ්හරහි ද, 
මධ්යසඩථයනඩ හ්හරහි ද සත්ුරනඩ හ්හරහි ද මුදිත්ාව පැවැත්ඩවිය යුත්ු ය. 
ස ම හදනා හ්හරහි ම මුදිත්ාව සමව පැවැත්ඩ විය හැ්ි ත්ත්ඩත්ඩවය්  
පැමි)හමනඩ පසු මුදිත්ා ධ්යානය කැබිය හැ්ි ය. 

 
සාමානය ්ර මය  මුදිත්ාව ව නු ්ැමැත්ියනඩ විසිනඩ 

සත්ඩත්ඩවයනඩහග්ඩ සුඛිත් ,ාවය ්කඩපනා ්ර “හම් සත්ඩත්ඩවහයෝ සුවහසඩ 
හවහසනඩනාහ. අහනඩ හහාඳය: අහනඩ හහාඳය” ්ියා මුදිත්ාව පැවැත්ඩවිය 
යුත්ු ය. සුඛිත්ය්ු වශහයනඩ හනා සැක්ිය හැ්ි සත්ඩත්ඩවහය්ඩ ද නැත්. 
බර හඩම හකෝ්හයහි මහානු,ාව සම්පනඩන බර හඩම රාවහයෝ පරීත්ිය ම  හාර 
හ්ා  ඉත්ා සුවහසඩ ්කඩප දහසඩ ග්ණනඩ ජීවත්ඩ වනඩනාහ. 
කාත්ුර්මහාරාන්්ාදි දිවය හකෝ්යනඩහි හබාහහෝ හදවිවරැ රත්ඩනයනඩ හග්නඩ 
බබකන පරම සුනඩදර විමානයනඩහි අපඩසරාවනඩ පිරිවරා ඉනඩද්රියයනඩ 
පිනවමිනඩ සුවහසඩ හවහසනඩනාහ. මිනිසඩ හකාව රවවරැ සි ුවරැ හා 
සාමානය ධ්නවත්ඩහු ද හහාඳිනඩ ්ා බී ඇඳ පැළඳ සඩව්ීය ඥාත්ි මිත්ර යනඩ 
හා පරීත්ිහයනඩ හවහසනඩනාහ. දුපඩපත්ඩ වනයා ද හ්හසඩ හහෝ සවුනඩ  
උවමනා  හාර පානාදිය කබා හග්න පරීත්ි වනඩනාහ.  පායි් සත්ඩත්ඩවහයෝ 
ද ්වදා හහෝ ඒ දු්ිනඩ මිී  පරීත්ි වනඩනාහ. හමහසඩ ඒ ඒ සත්ඩත්ඩවයනඩහග්ඩ 
සුඛිත්ත්ඩවය නුවණිනඩ සක්ා සියකඩකනඩ ග්ැන ම මුදත්ාව වැිය හැ්ිය. 

උයේක්ෂාභාවනාව 
සත්ඩත්ඩවයනඩ ග්ැන පවත්ඩවන මධ්යසඩථත්ාව උහපඩ්ඩෂාව ය. 

උහපඩ්ඩෂා ,ාවනාහවනඩ කැබිය හැ්ඩහ්ඩ පඤඩකම ධ්යානය පමහණ්ි. 
උහපඩ්ඩෂාව ව ා පඤඩකම ධ්යානය කැබිය හැ්ඩහ්ඩ ද ්කිනඩ අනඩ 
,ාවනාව්ිනඩ පර ථම දඩවිත්ීය ත්ෘත්ීය කත්ුර්ථ ධ්යානයනඩ කබා ඇත්ි 
හයෝග්ාවකරයන  පමහණ්ි. 
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උහපඩ්ඩෂාව ව නු ්ැමත්ියනඩ විසිනඩ හකෝ් ත්ත්ඩත්ඩවය නුවණිනඩ 
සක්ා සත්ඩත්ඩවයනඩ ග්ැන මධ්යසඩථ විය යුත්ු ය. කා,ාකා,ාදි හකෝ් ධ්ර්ම 
අ  සැම සත්ඩත්ඩවයනඩ  ම පැමිහණනඩහනඩ ය. හකෝ්සඩව,ාවය හ්න්ුහග්ඩ 
්ැමැත්ඩහත්ඩ සැටිය  හවනසඩ හනාවනඩහනඩ ය. “සැම හදනා ම හකෝ් 
ධ්ර්මය  ය ත්ඩ වනඩනාහ. හකෝ්යා ත්මාහග්ඩ ්ැමැත්ඩහත්ඩ සැටිය  
පැවැත්ඩීමම  සමහත්්ඩ නැත්. හම් සත්ඩත්ඩවහයෝ ත්ම ත්මනඩහග්ඩ 
්ර්මානුර පව සුව දු්ඩ කබනඩහනෝ ය. හනා මග් යාහමනඩ සත්ඩත්ඩවහයෝ දු්  
පත්ඩ වනඩනාහ. සුමග් ග්මනඩ ්ිරීහමනඩ සැපත්  පත්ඩ වනඩනාහ. හ්න්ු 
විසිනඩ සුවපත්ඩ හවත්ඩවා යි පැත්ීහමනඩ සවුහු සුවපත්ඩ හනා වනඩනාහ. දු්ිනඩ 
මිහදත්ඩවා යි පැත්ීහමනඩ දු්ිනඩ හනා මිහදනඩනාහ. එබැවිනඩ හකෝ් 
විකාරණය පක්ඩ නැත්ි මහනඩසි ීමම්ි: හමහසඩ හකෝ් ත්ත්ඩත්ඩවය සක්ා 
“හම් සත්ඩත්ඩවහයෝ ත්ම ත්මනඩහග්ඩ ්ර්මය පරිදි සුව දු්ඩ කබනඩනාහ” යි 
උහපඩ්ඩෂාව වැිය යුත්ු ය. 

 
12 ෙන පාලම 

විදර්ශනා කර්මස්ථානය 
හසෝවානඩ ස්ෘදාග්ාමි අනාග්ාමි අර්හත්ඩ යන සත්ර මාර්ග් සත්ර 

ඵකයනඩ කබා ී  සසර දු්ිනඩ මුදවා සත්ඩත්ඩවයා නිවන  පමුණුවන ,ාවනාව 
විදර්ශනා භාෙනාෙ ය. විශුදඩධි සත් ය, ක්ඩෂණ ත්ුන ය, අනුපසඩසනා 
ත්ුනය, විදර්ශනාඥාන දශය ය, විහමෝ්ඩෂ ත්ුන ය, විහමෝ්ඩෂමුඛ ත්ුන ය 
යන හම්වා විදර්ශනා ,ාවනාව සම්බනඩධ්හයනඩ දත් යුත්ු පර ධ්ාන ්රැණු 
ය. 

 

විශුද්ි සත 
ශීක විශුදඩධිය, චිත්ඩත් විශුදඩධිය, දෘෂඩටි විශුදඩධිය, ්ාා්ඩෂාවිත්රණ 

විශුදඩධිය, මාර්ග්ාමාර්ග්ඥානදර්ශන විශුදඩධිය, පර ත්ිපදඩඥානදර්ශන විශුදඩධිය, 
ඥානදර්ශන විශුදඩධිය ්ියා විශුදඩධි සහත්්ි. 

ශීලවිශුද්ධධි  
පිරිසිදු ශීකය ශීක විශුදඩධිය ය. දුශඩශීක ව ඉනඩනා හ්න්ු විසිනඩ 

ධ්යාන හහෝ හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග් ඵක හහෝ හනා කැබිය හැ්ි ය. දුශඩශීක 
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,ාවය ධ්යානාදිය   වරණහය්ි. එබැවිනඩ යම් ්ිසි උසසඩ ත්ත්ඩත්ඩවය්  
පැමි)හම් බකාහපාහරාත්ඩත්ුහවනඩ ,ාවනාව  බසින ත්ැනැත්ඩත්ා විසිනඩ 
සිකඩ පිරිසිදු ්ර හග්න පිරිසිදු ශීකහයහි පිහි ා ම ,ාවනාව ප නඩ ග්ත් යුත්ු 
ය. 

 
ශීක විශුදඩධිය ග්ිහි පැවිදි හදප්ඩෂය  හවන හවන ම ්ිය යුත්ු ය. 

ග්ිහියනඩ  අයත්ඩ පඤඩකශීකාදි ශීකයනඩ අත්ුහරනඩ යම් ්ිසි ශීකය් පිහිමතම 
ග්ිහියාහග්ඩ ශීක විශුදඩධිය ය. පරාත්ිහමෝ්ඩෂ සාවර ශීකය, ඉනඩද්රිය සාවර ශීකය, 
 ජීව පාරිශුදඩධි ශීකය, පර ත්යය සනඩනිශරිත් ශීකය යන කත්ුපාරිශුදඩධි ශීකය 
පැවිදඩදනඩහග්ඩ ශීක විශුදඩධිය ය.  

 
බුදුරවාණනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ පැවිදඩදනඩ සඳහා පනවා ඇත්ි සි්පද 

සමූහය පරාතිවමෝක්ෂ සරෙක ශී ය ය. එය හක්්ි් ශීකයනඩ අත්ුහරනඩ 
පර ධ්ාන ශීකය ය.  

 
ක්ඩෂුරාදි දඩවාරයඩන  හමුවන ර පාදි  රම්මණයනඩහග්ඩ නිමිත්ි 

ග්නඩනා වූ ත්ැනැත්ඩත්නඩ  ඒවා හහාඳ ය ්ියා ද, කබා ග්නඩන  ඕන ය ්ියා 
ද, නර්ය ්ියා ද, හකෝ, දඩහ ෂාදි හබාහහෝ ්ඩහකඩශහයෝ උපදිත්ි. ර පාදිය 
නිසා හ්හකසඩ ඇත්ි හනා ීමම  නම්, නිත්ර සිහිහයනඩ යු්ඩත්ව විසිය යුත්ු 
ය. හ්හකසඩ ඇත්ි ීමම වළ්ඩවන ඒ සිහිය ඉන්රිය සරෙක ශී ය ය.  

 
දිවි ැක්ීම සඳහා ්රන හනා මනා ්රියාවකිනඩ වැළ්ීම ආජීෙ 

පාිශුද්ි ශී ය ය. එය ද ග්ිහි පැවිදි හදප්ඩෂහයඩ සැටිය  හවන හවන ම 
්ිය යුත්ු ය. ජීවත්ඩ ීමම සම්බනඩධ්හයනඩ ්රන පරාණර්ාත්ාදි දුශඩකරිත්යනඩ 
හග්නඩ හා අධ්ර්ම හවළඳාම් පහසනඩ ද වැළ්ී ැනහැමිනඩ ජීවත්ඩ ීමම ග්ිහියාහග්ඩ 
 ජීව පාරිශුදඩධි ශීකය ය. ග්ිහියාහග්ඩ  ජීව පාරිශුදඩධිය පඤඩක සීකාදිය  ම 
ඇත්ුළත්ඩ ය. ්ුහ් ්මිනඩ හා යම් යම් හදඩ ී ම්  දිහයනඩ ග්ිහියනඩ සත්ු ු 
හ්ා  පර ත්යය කබා ග්ැනීහමනඩ වැළ්ී පිඬු සිඟීම්  දිහයනඩ ැනහැමිනඩ 
සි පසය කබාහග්න ජීවත්ඩීමම පැවිදඩදනඩහග්ඩ  ජීව පාරිශුදඩධි ශීකය ය. 

 
ැනහැමිනඩ කැහබන පර ත්යය වුව ද පිළිග්නඩනා වූ ද පරිහ,ෝග් ්රනඩනා 

වූ ද අවසඩථාවනඩහි ඇත්ිවිය හැ්ි සම්හමෝහයත්ඩ ත්ණඩහාවත්ඩ මදයත්ඩ ඇත්ිීමම 
වළ්ඩවන පර ත්යහ ්ඩෂා ඥානය පර තයය සන්නිශරිත ශී ය ය. ඒ ශීකය 
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ැකහ්නු සඳහා  හාර පානාදිහයනඩ වන පරහයෝවන හහෝ හමහනහි ්ළ 
යුත්ු ය.  හාර පානාදිය පර ත්ි්ෝක වශහයනඩ හහෝ ධ්ාත්ු වශහයනඩ හහෝ 
හමහනහි ්ළ යුත්ු ය. එහසඩ හනා ්ිරීම ග්ිහියන  මඟ පක කැබීම  
බාධ්ාව්ඩ හනා හ . 

චිත්තවිශුද්ධධි  
සිත් ්ිකිටි ්රන ්ාමේඡනඩදාදි නීවරණයනඩ  සිත්  ඇත්ුළු 

වනඩන  හනාී  එය ,ාවනාරම්මණහයහි ම පවත්ඩවන බකවත්ඩ සමාධිය 
චිත්ඩත් විශුදඩධිය ය. ශමථ යානි්හයෝ ය. විදර්ශනා යානි්හයෝ ය ්ියා 
හයෝග්ාවකරහයෝ හදහ්ා ස්ඩ හවත්ි. පළමුහවනඩ යම් ්ිසි ශමථ 
,ාවනාව්ඩ හ්ා  එයිනඩ කැහබන සමාධිය පිහි  හ්ා  විදසුනඩ ව ා මඟ 
පක කබන හයෝග්ාවකරහයෝ ශමථයානිකවයෝ ය. ශමථ ,ාවනාහවහි හනා 
හයී  විදර්ශනාව ම ව න හයෝග්ාවකරහයෝ විදර්ශනායානිකවය් ය. ශමථ 
,ාවනාහවනඩ කබන උපකාර සමාධිය හා අර්පණා සමාධිය ශමථ 
යානි්යනඩහග්ඩ චිත්ඩත් විශුදඩධිය ය. විදර්ශනාව පමණ්ඩ ්රනඩනවුනඩ  
එයිනඩ ම එ්ඩත්රා සමාධිය්ඩ කැහේ. ඒ සමාධිය නිසා හයෝග්ාවකරයාහග්ඩ 
සිත් බැහැර හනා හග්ාසඩ ,ාවනාරම්මණහයහි මනා හ්ා  පිහි නඩහනඩ ය. 
විදර්ශනාහවනඩම කැහබන ඒ සමාධිය විදර්ශනා යානි්යනඩහග්ඩ චිත්ඩත් 
විශුදඩධිය ය.  

 
්ාමේඡනඩදාදි නීවරණහයෝ සමාධිහයනඩ හත්ාරව ,ාවනා ්රන 

ත්ැනැත්ඩත්ාහග්ඩ සිත්  වරිනඩ වර ඇත්ුළු ීම එය අපිරිසිදු ්රත්ි. බකවත්ඩ 
සමාධිය්ඩ ඇත්ි ්කඩහි ,ාවනා ්රන හයෝග්ාවකරයාහග්ඩ ,ාවනා චිත්ඩත් 
පරම්පරාව ඒ්ාබදඩධ් ව ,ාවනාරම්මණහයහි ම නැවත් නැවත් ඇත්ි හ . 
එයිනඩ සිත් පිරිසිදු ව පවත්ී. හයෝග්ාවකරයා හග්ඩ සිත් එහසඩ පිරිසිදු ව ත්බන 
බැවිනඩ සමාධිය චිත්ඩත් විශුදඩධි නම් හ . 

 
13 ෙන පාලම 

දෘෂ්ටිවිශුද්ධධි  
නාම ර පයනඩ ඇත්ි සැටිය  ද්ඩනා වූ  ත්ඩම දෘෂඩටිය දුරැ්රනඩනා 

වූ ඥානය දෘෂ්ටි විශුද්ිය ය. ක්ඩෂණය - රසය - පර ත්යුපසඩථානය - 
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පදසඩථානය යන හමාවුනඩහග්ඩ වශහයනඩ නාම - ර පයනඩ හවනඩ හ්ා  ැනන 
ග්ැනීම දෘෂඩටි විශුදඩධිය යි ද ්ිය යුත්ු ය. 

 
 ක්ෂණ ය යනු ඒ ඒ පරමාර්ථ ධ්ර්මයාහග්ඩ සඩව,ාවය ය. පරමාර්ථ 

ධ්ර්මයාහග්ඩ ශරීරයත්ඩ ඒ ක්ඩෂණය ම ය. 
 
එ්ඩ එ්ඩ පරමාර්ථ ධ්ර්මය්  එයිනඩ සිදු ්රන ්ෘත්යය්ඩ ද 

ඇත්ඩහත්ඩ ය. එහසඩ ම ඒ ඒ ්ෘත්යය සිදු්ළ හැ්ි ශ්ඩත්ිය්ඩ ද පරමාර්ථ 
ධ්ර්මයනඩ  ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ ශ්ඩත්ිය  ‘සම්පත්ඩත්ිය’ යි ද ්ියනු කැහේ. 
‘කසය’ යි ්ියනුහයඩ ඒ ්ෘත්ය සම්පත්ඩත්ි හද්  ය.  

 
පරමාර්ථ ධ්ර්මය්ිනඩ සිදු ්රන ්ෘත්යය නිසා ඇත්ි වන ඵකය්ඩ 

ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. ඒ ඵකය  ‘පර තයුපස්ථානය’ යි ්ියනු කැහේ. ත්ව ද පරමාර්ථ 
ධ්ර්ම  විමසන හයෝග්ාවකරයා හග්ඩ සිත්  යම්්ිසි  ්ාරය්ිනඩ ඒ පරමාර්ථ 
ධ්ර්ම වැ හහනඩහනඩ ය. ඒ වැ හහන  ්ාරය ද ‘පර ත්යුපසඩථානය’ යි ්ියනු 
කැහේ.  

 
ඒ ඒ පරමාර්ථ ධ්ර්මය ඇත්ිීමහම් පර ධ්ාන වූ ද, පර ්  වූ ද හහඩත්ුව  

‘පදස්ථානය’ යි ්ියනු කැහේ. එය  ‘සමීප හහඩත්ුවය’ යි ද ්ියනු කැහේ. 
 
හම් ්රැණු සත්රිනඩ ක්ඩෂණය ග්ිනඩහනහි උෂඩණ සඩව,ාවය හමනඩ 

දත් යුත්ු ය. රසය ග්ිනඩහනහි දිකිහසන සඩව,ාවය හමනඩ දත් යුත්ු ය. 
පර ත්යුපසඩථානය ග්ිනඩහනහි දුම ඇත්ි ්රන සඩව,ාවය හමනඩ දත් යුත්ු ය.  
පදසඩථානය ග්ිනඩන ඇත්ි ්රන දර හමනඩ දත් යුත්ු ය. ග්ිනඩහනඩ ක්ඩෂණය 
උෂඩණ සඩව,ාවය ය. රසය දිකිහසන සඩව,ාවය හහෝ පැසවන සඩව,ාවය 
ය. ග්ිනඩහනඩ පර ත්යුපසඩථානය දුම් ැනමීම ය. පදසඩථානය දරය. 

 
ක්ඩෂණාදි ්රැණු සත්රිනඩ පර ධ්ාන ්ාරණය ක්ඩෂණය ය. එය ැනන 

ග්ත්ඩත්ාම ඒ ඒ පරමාර්ථ ධ්ර්මය ැනන ග්ත්ඩත්ා වනඩහනඩ ය. රසය - 
පර ත්යුපසඩථාන - පදසඩථානයනඩ ද ැනන ග්ත්ඩත්ාම ඒ ඒ පරමාර්ථ ධ්ර්මය ඉත්ා 
හහාඳිනඩ ැනන ග්ත්ඩත්ා වනඩහනඩ ය. එබැවිනඩ අ ුවාවක පරමාර්ථ ධ්ර්ම 
හැඳිනඩීමහම් ී  සැම සාසඩ්ාරය් ම ක්ඩෂණාදි ්රැණු සත්ර ද්ඩවා ත්ිහේ. 
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විශුදඩධි සත් අත්ුහරනඩ ශීක - චිත්ඩත් විශුදඩධි හද් විදර්ශනාහ  ,ෝමිය 
ය. දෘෂඩටි විශුදඩධ්යාදි විශුදඩධි පස විදර්ශනාහ  ශරීරය ය. මූක විශුදඩධි හද් 
ඇත්ි ්ර ග්ත්ඩ හයෝග්ාවකරයා විසිනඩ ඉනඩපසු දෘෂඩටි විශුදඩධිය ඇත්ි ්ර 
ග්ැනීම සඳහා නාම - ර පයනඩ හැඳින ග්ැනීම  උත්ඩසාහ ්ළ යුත්ු ය. එය 
්ළ යුත්ඩහත්ඩ ද ,ාවනාහවනඩ ම ය. ශමථ යානි්යනඩ විසිනඩ ත්මා කබා 
සිටින ධ්යානය මුකඩ ්ර හග්න, නාම-ර ප පිරිසිඳ ග්ැනීම  රම්, ්ළ යුත්ු 
ය. විදර්ශනා යානි්යා විසිනඩ හ්ඩසාදි හ්ාට්ඨාසයනඩ මුකඩ ්ර හග්න 
පළමුහවනඩ ර ප හ්ාට්ඨාසය හසායා හග්න පසුව නාම හ්ාට්ඨාසය 
හසායා ග්ත් යුත්ු ය. නාම ර ප පිරිසිඳ ැනන ග්ැනීම ද ඇත්ැම් 
හයෝග්ාවකරයනඩ සා්ඩහෂඩප ්ර මහයනඩ ද, ඇත්ැම් හයෝග්ාවදරයනඩ විසඩත්ාර 
්ර මහයනඩ ද ්රනු කැහේ. 

 
සා්ඩහෂඩපහයනඩ ්රන හයෝග්ාවකරයා: මම ය, සත්ඩත්ඩවයා ය, 

පුදඩග්කයා ය ්ියා සක්න  ධ්යාත්ඩමි් ධ්ර්ම සමූහය විමසා නැහමන 
ක්ඩෂණය ඇත්ි ධ්ර්ම සමූහය ැන්, හම් ධ්ර්ම සමූහය නාමය ය ්ියා සිත්ිනඩ 
හවනඩ ්ර ග්නී. රැපඩපන ක්ඩෂණය ඇත්ි ධ්ර්ම සමූහය ැන් හම් ධ්ර්ම 
සමූහය ර පය ්ියා සිත්ිනඩ හවනඩ ්ර ග්නී. නාමය නාමය ම මිස, ර පය 
හනා හ ය යි ද, ර පයත්ඩ ර පය මිස නාමය හනාහ  යයිද, නාමය නාමය 
මිස සත්ඩත්ඩවහය්ඩ හනා හ ය - මම හනා හ ය යි ද, ර පයත්ඩ ර පයම මිස 
සත්ඩත්ඩවහය්ඩ හනාහ ය. මම හනාහ  යයි ද, හමහි සත්ඩත්ඩව පුදඩග්ක හනා 
වන නාම ර ප හදහ්ාට්ඨාසය හැර පිනඩ ප  ්රන සැප දු්ඩ විඳින මම 
ය ්ියාද, මනුෂයහය්ඩ ය හදවිහය්ඩ ය ්ියා ද, අනඩ ්ිසිහව්ඩ හම් නාම 
- ර ප සමූහය අත්ර නැත්ය ්ියා ද ැනන ග්නී. හමහසඩ නාම-ර ප හද් 
මැනවිනඩ ැනන ග්ැනීම සා්ඩහෂඩපහයනඩ නාම ර ප පිරිසිඳ ග්ැනීම ය.  

 
මම ය ්ියා සක්න  ධ්යාත්ඩමි් ධ්ර්ම සමූහහයහි නාමය යි 

්ියනුහයඩ චිත්ඩත් - මකත්සි් සමූහය  ය. ඒවා ඇත්ිවනඩහනඩ ක්ඩඛු - 
හසෝත් - ර්ාන - න් හා - ්ාය - හදය යන වසඩත්ෝනඩහි ය. වසඩත්ෝනඩහි ඇත්ි 
වන ඒ ධ්ර්ම සියකඩක ම ඇත්ිවනඩහනඩ ර ප - ශේදා දි ්ිසි අරමුණ්ඩ ග්නිමිනඩ 
ය. ඒවා ඇත්ි වනඩහනඩ අරමුණ හදස  හැරී අරමුණ හදස බකා හග්න ඇත්ි 
වනඩනා්ඩ හමනි. නැමීම යයි ්ියනුහයඩ අරමුණ  හයාමු ීම සිටින 
සඩව,ාවය ය. නමන ක්ඩෂණ යයි ්ියනඩහනඩ ඒ සඩව,ාවය  ය. නාම 
ධ්ර්මයනඩහග්ඩ ඇත්ි ීමම  සඩථාන වන ර පයනඩහි ඒ අරමුණ  ඇහදන 
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නැහමන සඩව,ාවය නැත්. එබැවිනඩ ඒවා නාම හනා හ . ඒවා 
ශීහත්ෝෂඩණාදිය ්රණහ්ා  හග්න වි්ාරය  පැමිහණනඩහනඩ ය. රැපඩපනය 
යි ්ියනුහයඩ ඒ වි්ාරය  පැමි)ම ය. ශීහත්ෝෂඩණාදිහයනඩ වි්ාරය  
පැමිහණන බව ර පහයඩ ක්ඩෂණය ය. 

 
නුවණ අධි් ත්ැනැ්ඩත්ත්ා සා්ඩහෂඩපහයනඩ නාම-ර ප හද් පිරිසිඳ 

ග්ැනඩහමනඩ ම සාඥා - චිත්ඩත් - දෘෂඩටි විපයයමාසයනඩ සමග් සත්ඩ්ාය දෘසඩටිය 
දුරැ ්ර ග්ැනීම  සමත්ඩ හ .  ත්ඩම හනා වන නාම-ර ප ධ්ර්මයනඩ  ත්ඩම 
යි ග්ැනීම දෘෂ්ටි විපයයමාසය ය. බුදුනඩ වහනඩහසඩ හ්හරහි විශඩවාසහයනඩ 
හා ධ්ර්මය පිළිග්ැනීහමනඩ ද දෘෂඩටි විපයයමාසය ය පත්ඩ හ . සාඥා - චිත්ඩත් 
විපයයමාස හද්ඩහි පර හාණය, නාම-ර ප පිරිසිඳ ැනනග්ැනීහමනඩ ම මිස අනඩ 
්ර මය්ිනඩ සිදු හනා හ . නාම-ර ප ැනනීම පිරිසිදු වනත්ුරැ සාඥා - චිත්ඩත් 
විපයයමාස පර හාණය හනා හ . ඒ හද් පවත්ඩනා ත්ුරැ නාම-ර ප ැනනීම 
පිරිසිදු වුහයඩ හනා හ . 

 
විසඩත්ර වශහයනඩ නාම-ර ප පිරිසිඳින ත්ැනැත්ඩත්ා විසිනඩ සඩ්නඩධ් 

- ධ්ාත්ු -  යත්නාදි ්ර මවකිනඩ නාම-ර ප පිරිසිඳ ග්නු කැහේ.  ත්ඩමය්ඩ 
ඇත්ය යන සාඥා - චිත්ඩත් - දෘෂඩටි විපයයමාසයනඩ දුරැවන හත්්ඩ ම නාම - 
ර ප ධ්ර්ම ැනන ග්ැනීම දියුණු ්ළ යුත්ු ය. 

 
නාම -ර පයනඩ හහාඳිනඩ ැනනග්ත්ඩත්ා වූ හයෝග්ාවකරයා හ  නාම-

ර පයනඩ හැර අනඩ ්ිසිව්ඩ නැත්ි බව හපනීහමනඩ “ශරීරය ත්ුළ නාම-
ර පයනඩ ඒ ඒ වැ වක හයාදවන  ත්ඩමය්ඩ ඇත්: ඒ  ත්ඩමය සියලු 
්රියා්රනවාය - සුවදු්ඩ විඳිනවාය - වාත්ිහයනඩ වාත්ිය  යනවා ය” යන 
දෘෂඩටිය දුරැ හ . නාමය  හහෝ ර පය  ත්නි ත්නිව ්ිසි ්රියාව්ඩ හනා 
්ළ හැ්ි බව හපනීහමනඩ නාමය ම හහෝ ර පය හහෝ ඒ හද් ම හහෝ 
 ත්ඩම යයි  ග්නඩනා දෘෂඩටිය දුරැ හ . 

කාංක්ෂාවිතරණවිශුද්ධධි  
“හම් නාම - ර ප හ්හසඩ ඇත්ි ීම ද, හම්වා හමහසඩ ම අත්ීත්හයඩී ත්ඩ 

ත්ුබුණා ද, අනාග්ත්හයඩ ී ත්ඩ ඇත්ි හවනවා ද” යනාදි සැ්යනඩ දුරැ ්රන 
නාම-ර පයනඩ හග්ඩ උත්ඩපත්ඩත්ි හහඩත්ෝනඩ දනඩනා වූ ඥානය කාරක්ෂා විතකණ  
විශුද්ි නම් හ .  
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නාම ර පයනඩ හග්ඩ ත්ත්ු හසායා ග්ැනීහමනඩ දෘෂඩටි විශුදඩධිය ඇත්ි 

්ර ග්ත්ඩ හයෝග්ාවකරයා හ  ැනනඩ ්රනඩන  ඇත්ඩහත්ඩ ්ාා්ඩෂා විත්රණ 
විශුදඩධිය ඇත්ි ්ර ග්ැනීම පිණිස නාම - ර පයනඩ හග්ඩ පරත්ය හසීමම ය. 
එය සා්ඩහෂඩපහයනඩ ද ්ළ හැ්ි ය. විසඩත්ර වශහයනඩ ද ්ළ හැ්ි ය. 
ක්ඩෂුරාදි වසඩත්ෝනඩ හා ර පාදි  රම්මණයනඩ නිසා ක්ඩෂුර්විඥානාදි 
නාමහයෝ ඇත්ිවනඩනාහ යි ද, චිත්ඩත් - සෘත්ු -  හාරයනඩ නිසා ර පහයෝ 
ඇත්ි වනඩනාහ යි ද, අවිදයා - ත්ෘෂඩණා - උපාදාන - ්ර්ම යන හම්වා නිසා 
නාම - ර ප හදහ්ා ස ම ඇත්ි වනඩහනඩය යි ද සක්ා ග්ැනීම, හ්ාටිනඩ 
නාම - ර පයනඩ හග්ඩ පර ත්යය සක්ා ග්ැනීම ය. හමහි අ  වන 
පරිේහේදහයහි ැන්ඩ වූ පටිේකසමුපඩපාද ්ර මය, පර ත්යය සක්ා ග්ැනීහම් 
විසඩත්ාර ්ර මය ය.  දි්ර්මි්යනඩ විසිනඩ පර සඩථාන ්ර මහයනඩ පරත්යය 
හසායනඩන  හනා යා යුත්ු ය. එය සවුන  අවිෂය ය. 

 
නාම - ර පයනඩහග්ඩ පර ත්යයනඩ විමසනඩනා වූ හයෝග්ාවකරයාහ  

නාම - ර ප ධ්ර්ම සමූහය සම්පූර්ණහයනඩ ම පර ත්යහයනඩ හ  ග්නඩනා බව 
හපනීහමනඩ අහහඩත්ු් දෘෂඩටිය පර හීණ හ . ඒ ඒ නාම - ර ප ධ්ර්මය 
ඇත්ිීමම  නිසි හහඩත්ුවනඩ ම මිස, අනි්ඩ  ්ාරය්ිනඩ ඒ නාම - ර පයනඩ 
ඇත්ි හනා වන බව හපනීහමනඩ හම් නාම ර පයනඩ හදවියනඩ විසිනඩ 
මවනවා ය, ්ාකය විසිනඩ ඇත්ි ්රනවාය, යනාී නඩ පවත්ඩනා විෂම හහඩත්ු 
දෘෂඩටිය ද පර හාණය හ . නාම - ර පයනඩ හග්නඩ අනය වූ ්ර්ම ්රනඩන්ු 
හා විපා් විඳිනඩන්ු ඇත්ය යන දෘෂඩටිය ද පර හීණ හ . අනවරාග්ර  
සාසාරහයහි හහඩත්ු - ඵක පරම්පරා වශහයනඩ නාම - ර ප හද්, ඇත්ි ීමම 
ැන්ීහමනඩ මම අත්ීත්හයහි ී ත්ඩ වූහයම් ද, අනාග්ත්හයහි ඇත්ි වනඩහනම් ද” 
යනාී නඩ පවත්ඩනා සැ් දුරැ හ . බුදුරවාණනඩ වහනඩහසඩ හග්ඩ හදඩශනය 
සත්ය බව හපනීහමනඩ බුදඩධ්ාදි අ  ත්ැනඩහි ඇත්ිවන සැ්ය දුරැ හ . 

 
14 ෙන පාලම 

මාර්ගාමාර්ගඥානදර්ශ්නවිශුද්ධධි  
විදර්ශනා ,ාවනාව ්රහග්න යනඩනා වූ හයෝග්ාවකරයා හ  

 හකෝ්ාදි උප්ඩහකඩශයනඩ පහළ ීමහමනඩ මඟ වැරදිය හැ්ි ත්ැනඩ ඇත්ි 
වනඩහනඩ ය. ඒ අවසඩථාවනඩහි “නියම මාර්ග්ය හම් ය, අමාර්ග්ය හම් ය” යි 
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මාර්ග්ාමාර්ග් හද් හනා වරදවා ැනන ග්නඩනා වූ ඥානය මාර්ග්ාමාර්ග්ඥාන 
දර්ශන විශුදඩධිය ය. 

 
පර ත්ය සහිත්, නාම - ර පයනඩ පිරිසිඳ ැනන ග්ත්ඩත්ා වූ හයෝග්ාවකරයා 

විසිනඩ ඉදිරිය  ්ළ යුත්ඩහත්ඩ ත්රික්ඩෂණ ,ාවනාව ය.  
 

තරි ක්ෂණ ය 
අනිත්ය ක්ඩෂණය, දුිඃඛ ක්ඩෂණය, අනාත්ඩම ක්ඩෂණය ්ියා 

සාසාරයනඩ හග්ඩ ක්ඩෂණ ත්ුන්ඩ ඇත්ඩහත්ඩය.  
 
ඉපී හමනඩ පසු සඩිකරව හනා පවත්ඩනා බව - බිඳී යන බව 

සාසඩ්ාරයනඩ හග්ඩ අනිතය  ක්ෂණ ය ය. අනිත්ය ක්ඩෂණහයනඩ යු්ඩත් වන 
බැවිනඩ සාසඩ්ාරහයඩ අනිත්යහයෝ ය. 

 
සඩිකර හනා වන ඒ්ානඩත්හයනඩ ම බිහඳන සාසඩ්ාර සමූහය්ඩ 

මමය ්ියා සක්ා හග්න මාහග්ඩ ය ්ියා ඒවා  ඇලුම් ්ර හග්න 
සිටිනඩනහු  ඒ සාසඩ්ාරයනඩ  ර්ඩෂා ්ිරීම සම්බනඩධ්හයනඩ ද, බිඳී යන 
ඒවා හවනුව  අලුත්ඩ සාසඩ්ාර ඇත්ි ්ර ග්ැනීම සම්බනඩධ්හයනඩ ද හබාහහෝ 
හවහහහසනඩන  සිදු හ . සාසඩ්ාරයනඩ බිඳී යාම ග්ැන සහු  නිත්ර බිය්ඩ 
ද ඇත්ි හ . බිය්ඩ හවහහස්ඩ ඇත්ි ්ර ී ම සාසඩ්ාරයනඩ හග්ඩ සඩව,ාවය 
ය. එය සාසඩ්ාරයනඩ හග්ඩ දුුඃඛත  ක්ෂණ ය ය. දුිඃඛ ක්ඩෂණහයනඩ යු්ඩත් වන 
බැවිනඩ සාසඩ්ාරහයඩ දුිඃඛහයෝ ය.  

 
 ත්ඩමය්ඩය ්ියා සක්ත් හහාත්ඩ සැක්ිය යුත්ඩහත්ඩ සඩිකර සාර 

හදය්ඩය. දිර දිරා බිඳි බිඳී යන සාසඩ්ාරයනඩහි ඒ සඩිකර සාර සඩව,ාවය 
නැත්. ඒවාහයඩ ඇත්ඩහත්ඩ සඩිකර සාර සඩව,ාවය  විරැදඩධ් සඩව,ාවහය්ි. 
සඩිකර සාර සඩව,ාවය්ඩ නැත්ි බව සාසඩ්ාරයනඩ හග්ඩ අනාත්ම  ක්ෂණ ය 
ය. අනාත්ඩම ක්ඩෂනහයනඩ යු්ඩත් වන බැවිනඩ සාසඩ්ාරහයඩ අනාත්ඩමහයෝ 
ය.  

 
අනුපස්සනා තුන. 

“අනිේකානුපසඩසනා - දු්ඩඛානුපසඩසනා - අනත්ඩත්ානුපසඩසනා” යි 
අනුපසඩසනා ත්ුහන්ි. අනුපසඩසනා යනු ,ාවනාව ය.  
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ර පය අනිත්යය, හ දනාව අනිත්යය යනාී නඩ නාම - ර පයනඩ හා 

ඒවාහයඩ අනිත්යත්ාව නැවත් නැවත් සිත් සිත්ා නුවණිනඩ බැකීම 
අනිච්චචානුපස්සනාෙ ය. ත්වත්ඩ ්ර මය්ිනඩ ්ියත් හහාත්ඩ අනිත්ය ,ාවනාව 
ය.  

 
ර පය දුහ්්ි. හ දනාව දුහ්්ි යනාී නඩ නාමර පයනඩ හා 

ඒවාහයඩ දුිඃඛ ක්ඩෂණය නැවත් නැවත් සිත්ා බැකීම දුක්ඛතානුපස්සනාෙ ය.  
 
ර පය අනාත්ඩමය, හ දනාව අනාත්ඩමය යි නාම - ර පයනඩ හා 

ඒවාහයඩ අනාත්ඩම ක්ඩෂණය නැවත් නැවත් සිත්ා බැකීම 
අනත්තානුපස්සනාෙ ය.  

 
්ාා්ඩෂාවිත්රණ විශුදඩධිය ඇත්ි ්ර ග්ත්ඩ හයෝග්ාවකරයා විසිනඩ 

ඉදිරිය  ්ළ යුත්ඩහත්ඩ, සාසඩ්ාරයනඩ අනිත්යාදි වශහයනඩ නැවත් නැවත් 
සිහි ්ිරීම් - බැකීම් වශහයනඩ ,ාවනාහවහි හයී ම ය. ත්වත්ඩ ්ර මය්ිනඩ 
්ියත් හහාත්ඩ ත්රික්ඩෂණ ,ාවනාව ්ිරීම ය. එය ්ිරීහමහි ී  සාසඩ්ාරයනඩ 
එ්ිනඩ එ් හග්න ඒවාහයඩ අනිත්යාදි ක්ඩෂණ බකනඩන  ග්ිය හහාත්ඩ එය 
ඉවර ්ළ හනා හහන වැ ්ඩ බැවිනඩ එහසඩ ද හනා ්ළ යුත්ු ය. ස්ක 
සාසඩ්ාරයනඩ ම එ් වර  ම සිත්ිනඩ හග්න ඒවාහයඩ අනිත්යාදිය සිත්ුවත්ඩ 
සාසඩ්ාර ඉත්ා හබාහහෝ බැවිනඩ පිරිසිදු වැ හීම්ඩ ඇත්ි ්ර ග්ත් හනා 
හැ්ි ය. එබැවිනඩ සාසඩ්ාර විදර්ශනා ්රන හයෝග්ාවකරයා විසිනඩ 
සඩ්නඩධ්ාදි ්ර මවිකඩන ඒ ඒ සාසඩ්ාරයනඩ ්කාප වශහයනඩ හග්න, ර පය 
අනිත්යය - හ දනාව අනිත්යය යනාී නඩ හනාහය්ඩ ්ර මවකිනඩ විදර්ශනා 
්ළ යුත්ු ය. සාසඩ්ාරයනඩහග්ඩ අනිත්යාදි ක්ඩෂණ ත්ුන හහාඳිනඩ වැ හුණු 
පසු, ඒ නාම ර පයනඩහග්ඩ ඉපී ම් බිඳීම් හද් බැකීම  ප නඩ ග්ත් යුත්ු ය. 
එය හම් හම් හහඩත්ෝනඩ ඇත්ි ්කඩහි හම් හම් ධ්ර්ම හවනවාය හහඩත්ු නැත්ි 
්කඩහි නැත්ි හවනවාය ්ියා හහඩත්ෝනඩ අනුව ද ්ළ යුත්ු ය. හහඩත්ෝනඩ 
අහපඩ්ඩෂා හනා හ්ා  නාම ර පයනඩහග්ඩ ඇත්ි ීමම් නැත්ි ීමම් බැකීම ද 
්ළ යුත්ු ය. සාසඩ්ාරයනඩහග්ඩ ඉපී ම  ‘උදය’ යි ද බිඳීම  ‘ෙයය’ යයි ද 
්ියනු කැහේ. සාසඩ්ාරයනඩහග්ඩ ඉපී ම් බිඳීම් හද් බකමිනඩ ඉනඩනා 
හයෝග්ාවකරයා හ  උදයවයය ඥානය දියුණු ත්ියුණු වන ්කඩහි 
විදර්ශහනෝප්ඩහකඩශහයෝ පහළ හවත්ි. 
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15 ෙන පාලම 

විදර්ශ්යනෝපක්යේශ්දශ්  
අෙභාසය, පරීතිය, පර ශර ේිය, අිවමෝක්ෂය, පර ගර හය, සුඛතය, ඥානය, 

ස්මෘතිය, උවප්ක්ෂාෙ, නිකාන්තිය යනඳ”ඬ’ඟ හම් දශය 
විදර්ශහනෝප්ඩහකඩශහයෝ ය. විදර්ශහනෝප්ඩහකඩශහයෝ ය යනු 
හයෝග්ාවකරයා හනා මඟ යවන විදර්ශනාව  බාධ්් ්රැණු හ්ා ස්ි. 
විදර්ශනාව මැනවිනඩ හනා ්ළ හයෝග්ාවකරයනඩ  ද ඒවා ඇත්ි හනා හ . 
ඒවා ඇත්ි ීමම එහත්්ඩ විදර්ශනාව හහාඳිනඩ ්ැරැණු බව  ක්ුහණ්ි. 

 
අෙභාසය යනු විදර්ශනා බකහයනඩ ම ඇත්ි වන හයෝග්ාවකරයා  

පමණ්ඩ හපහනන - හසසඩසනඩ  හනා හපහනන  හකෝ් විහශඩෂය්ි. එය 
ඇත්ැම් හයෝග්ාවකරයයන  ත්මනඩ හග්ඩ ශරීරය පමණ්ඩ හපහනන සැටිය  
ද, ඇත්ැමුනඩ  ත්මනඩ ඉනඩනා ්ාමරය සැම ත්ැනම හපහනන සැටිය  ද, 
ඇත්ැම්ු  ග්වු ග්ණන්ඩ - හයාදුනඩ ග්ණන්ඩ දුර හපහනන සැටිය  ද 
ඇත්ි හ . 

 
පරීතිය යනු විදර්ශනා ඥානය යහපත්ඩ ීමම නිසා, සාසඩ්ාරයනඩහග්ඩ 

උදය - වයය හද් ඉත්ා හහාඳිනඩ හපනීම නිසා හ  ග්නඩනා බකවත්ඩ පරීත්ිය 
ය. 

 
පර ශර ේිය යනු විදර්ශනාහවනඩ ඇත්ි වන ්ාය - චිත්ඩත් හද්ඩහි 

සනඩසිඳීම ය. ඒ සනඩසිඳීම නිසා ්ිසිදු අපහසුව්ඩ නැත්ි ව හයෝග්ාවකරයා  
්ැමත්ි ත්ා්ඩ ්කඩ ,ාවනාහවහි හයදිය හැ්ි හ . ්ාකය ග්ත් වන බව 
පවා හනා ැනහනඩ.  

 
අිවමෝක්ෂය යනු බකවත්ඩ ශර දඩධ්ාව ය. හම් අවසඩථාහ  ී  

හයෝග්ාවකරයා හ  විදර්ශනා චිත්ඩත්ය සමග් අත්ිශයිනඩ සිත් පර සනඩන ්රන 
බකවත්ඩ ශර දඩධ්ාව්ඩ ඇත්ි හ .  
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පර ගර හය යනු ීමයයමය ය. හම් අවසඩථාහවහි ී  හයෝග්ාවකරයා හ  
විදර්ශනා චිත්ඩත්ය සමග් ඉත්ා කිහිකඩ හනා වූ ද, ඉත්ා හ ග්වත්ඩ හනා වූ ද 
යහපත්ඩ ීමයයමය්ඩ ඇත්ි හ .  

 
සුඛතය යනු විදර්ශනා චිත්ඩත්ය හා ඇත්ි වන ස්ක ශරීරහයඩ ම පැත්ිර 

යන ස්ක ශරීරය පිනවන බකවත්ඩ සුඛහය්ි. 
 
ඥානය යනු ර පාර ප ධ්ර්මයනඩ හ්හරහි විනිවිද යන ඉත්ා ත්ියුනු 

විදර්ශනා ඥානය ය.  
 
ස්මෘතිය යනු විදර්ශනා චිත්ඩත් සම්පර යු්ඩත් සඩමෘත්ි මකත්සි්ය ය. 

හම් අවසඩථාහවහි හයෝග්ාවකරයා හ  ත්මා හග්ඩ සිත් පර්වත්ය්ඩ හසඩ හනා 
හසකඩීම විදර්ශනා ්රන සාසඩ්ාරයනඩ හ්හරහි පිහි න බකවත්ඩ සිහිය්ඩ 
ඇත්ි හ .  

 
උවප්ක්ෂාෙ යනු ත්ත්ර මධ්යසඩථත්ා උහපඩ්ඩෂාවය 

 වර්වහනෝහපඩ්ඩෂාව ය යන උහපඩ්ඩෂා හද් ය.  
 
නිකාන්ති යනු  හකෝ්ාදිහයනඩ පර ත්ිමනඩිත් විදර්ශනය  ඇලුම් 

්රන සූ්ඩෂඩම ත්ෘෂඩණාව ය. එය ්ඩහකඩශය්ඩ බව ැනන ග්ැනීම  අපහසු 
වන ඉත්ා සියුම් හකෝ,හය්ි. නියම විදර්ශහනෝප්ඩහකඩශය ඒ නි්ානඩත්ිය 
ය.  හකෝ්ාදිය උප්ඩහකඩශ වනඩහනඩ නි්ානඩත්ිය  හහඩත්ු වන නිසා ය. 

 
 හකෝ්ාදිය පහළ වූ ්කඩහි අවය්ඩත් හයෝග්ාවකරයා “ම  මිනඩ 

හපර හමබඳු  හකෝ්ය්ඩ - හමබඳු පරීත්ිය්ඩ - හමබඳු නුවණ්ඩ ්ිසි 
්හක් ඇත්ි වූහයඩ නැත්. ැනනඩ මා හ  හම් පුදුම හදඩවකඩ ඇත්ි වනඩහනඩ 
මාර්ග්ය  ඵකය  පැමිණ ඇත්ි නිසා ය” ්ියා ,ාවනාව හැර දමනඩහනඩ ය. 
හසෝවානඩ හනා ීමම හසෝවානඩ වූහයමි යි ්ියා හහෝ රහත්ඩ හනාීමම රහත්ඩ 
වූහයමි යි ්ියා හහෝ හැසිහරනඩහනඩ ය. වය්ඩත් හයෝග්ාවකරයා වනාහි 
 හකෝ්ාදිය ග්ැන සියුම් ත්ෘෂඩණාව්ඩ ඇත්ි වන බව හත්ඩරැම් හග්න එය 
වැ ුණ හහාත්ඩ ත්මා නිර්වාණ මාර්ග්හයනඩ පහ ීම නැවත්ත්ඩ සාසාර 
මාර්ග්ය  වැහ න බවත්ඩ හත්ඩරැම් හග්න, ඒ ත්ණඩහාව දුරැ ්රනු පිණිස 
හම්  හකෝ්ය අනිත්ය ධ්ර්මහය්ි, බිය ඇත්ි ්රන බැවිනඩ දුහ්්ි. අසාර 
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බැවිනඩ අනාත්ඩමහය්ි යනාී නඩ විදර්ශනා හ්ා   හකෝ්ාදිය ග්ැන ඇත්ි 
වන ත්ණඩහාව දුරැ ්රනඩහනඩ ය.  හකෝ්ාදි විදර්ශනාව  බාධ්් ධ්ර්මයනඩ 
එහසඩ අනිත්යාදි වශහයනඩ සක්ා ත්ෘෂඩණාව දුරැ ්ර හග්න සිටිනඩනා වූ 
හයෝග්ාවකරයා හග්ඩ මාර්ග්ාමාර්ග් හද්ඩහි ක්ඩෂණ හත්ඩරැම් ග්නඩනා වූ 
ඥානය මාර්ග්ාමාර්ග් ඥාන දර්ශන විශුදඩධිය යි.  

 
16 ෙන පාලම 

පරතිපද්ධඥානදර්ශ්නවිශුද්ධධි  
සම්මර්ශන ඥානය, උදයවයය ඥානය, ,ගග්ානුදර්ශන ඥානය, 

,යත්ුපට්ඨාන ඥානය,  ී නවානුදර්ශන ඥානය, නිර්විදානුදර්ශන ඥානය, 
මුඤඩචිත්ු්මයත්ා ඥානය, පටිසගඛානුපසඩසනා ඥානය, සාසඩ්ාහරෝහපඩ්ඩෂා 
ඥානය, අනුහකෝම ඥානය ්ියා විදර්ශනාඥාන දසය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය.  

 
සමමර්ශන ඥානය 

නාමර ප ධ්ර්මයනඩහග්ඩ අනිත්යාදි ක්ඩෂන ත්ුන ැනන ග්නඩනා වූ 
ඥානය සම්මර්ශන ඥාන නම් හ . එය මාර්ග්ාමාර්ග්ඥාන දර්ශන විශුදඩධිය 
ඇත්ි ්ර හග්න සිටින හයෝග්ාවකරයා විසිනඩ ැනන  කබා හග්න ඇත්ඩහත්ඩ ය. 
සහු  ඉදිරිය  ඇත්ඩහත්ඩ උදයවයය ඥානාදි ඥාන නවය ඇත්ි ්ර ග්ැනීම  
,ාවනා ්ිරීම ය. මාර්ග්ාමාර්ග්ඥාන දර්ශනවිශුදඩධිය ඇත්ි ්ර ග්ත්ඩ 
ත්ැනැත්ඩත්ා හ  ඉදිරිය  විදර්ශනා ්ිරීහම් ී  ඇත්ි වන උදයවයය ඥානහයඩ 
ප නඩ අනුහකෝම ඥානය ද්ඩවා ඇත්ි විදර්ශනා ඥාන නවය පර තිපද් ඤාණ  
දර්ශන විශුද්ිය ය.  

 
උදයෙයය ඥානය 

්කිනඩ හනා ත්ිබී අලුත්ඩ අලුත්ඩ සාසඩ්ාරයනඩ උපදින සැටිත්ඩ 
උපනුපනඩ සාසඩ්ාර සියකඩක බිඳි බිඳී යන සැටිත්ඩ ද්ඩනා විදර්ශනා ඥානය 
‘උදයවයය ඥාන’ නමි. 

 
භඞ්ගානුදර්ශන ඥානය 

ත්මා හග්ඩ සිත්  හසුවන හසුවන සාසඩ්ාරයනඩ හග්ඩ ඉපී ම් බිඳීම් 
හද් බැකීම් වශහයනඩ විදර්ශනා ්රන හයෝග්ාවකරයා හග්ඩ ඥානය දියුණු 
ත්ියුණු ීමහමනඩ ඉත්ා ඉ්ඩමනිනඩ සහුහග්ඩ සිත්  හබාහහෝ සාසඩ්ාරයනඩ 
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වැ හහනඩන , ඒ සියකඩහකහි ම ඉපී ම් බිඳීම් හද් සිහි ්රනඩන  සහු  
්ාකය්ඩ නැත්ි වනඩහනඩ ය. ඉනඩ පසු හයෝග්ාවකරයා වැ හහන 
සාසඩ්ාරයනඩ හග්ඩ ඉපී ම හමහනහි ්ිරීම අත් හැර ඒවාහයඩ ,ගග්ය 
පමණ්ඩ බකනඩන  වනඩහනඩ ය. සහු  වැසි ව නා අවසඩථාහව් වකාශය්ඩ 
හදස බකා ඉනඩනා ්කඩහි දිය බුබුලු බිඳි බිඳී යනවා හපහනනඩනා්ඩ හමනඩ 
සඩවසනඩත්ානහයහි සාසඩ්ාරයනඩ බිඳි බිඳී යන සැටි නුවණ  හපහනනඩන  
වනඩහනඩ ය. සාසඩ්ාරයනඩ හග්ඩ බිඳීම ද ද්ඩනා වූ ඒ ඥානය ‘,ගග්ානුදර්ශන 
ඥාන’ නම් හ . 

 
භයතුපට්ඨාන ඥානය 

්ාම-ර ප-අර ප සගඛයාත් ,වත්රහයහි සැම ත්ැන ම ්බක් අබ 
පුපුරනඩනා්ඩ හමනඩ සාසඩ්ාරයනඩ බිඳි බිඳී යනු ද්ඩනා හයෝග්ාවකරයා හ  
බිඳි බිඳී යන සාසඩ්ාර සමූහය බිය විය යුත්ඩත්්ඩ හැටිය  හපහනනඩන  
වනඩහනඩ ය. සාසඩ්ාරයනඩ ,යාන් සැටිය  ද්ඩනා ඒ විදර්ශනා ඥානය 
‘,යත්ුපට්ඨාන ඥානය’ නම් හ . 

 
ආදීනොනුදර්ශන ඥානය 

සාසඩ්ාරයනඩ හග්ඩ බිඳීම ්ාහ වත්ඩ ්වර උපාය්ිනඩවත්ඩ හනා 
නැවැත්ඩවිය හැ්ි ය. ඒවා  ්ිසිම පිහි ්ඩ නැත්. අසරණය. සාසඩ්ාරයනඩ 
හග්ඩ ඒ අසරණ බව ද්ඩනා විදර්ශනා ඥානය ‘ ී නවානුදර්ශන ඥානය’ ය. 

 
නිර්විොනුදර්ශන ඥානය 

අත්ීත්හයහි හයෝග්ාවකරයා විසිනඩ මම ය මහග්ඩ ය ්ියා ඇලුම් 
්රමිනඩ සිටි සාසඩ්ාර ධ්ර්ම සමූහය අසරණ බව හපනීහමනඩ 
හයෝග්ාවකරයා ඒවා ග්ැන ්ක්ිරීම්ඩ ඇත්ි වනඩහනඩය. සාසඩ්ාර රාශිය 
හයෝග්ාවකරයා  එපා වනඩහනඩ ය. සාසඩ්ාරයනඩ හ්හරහි ්ක්ිරැණු 
සඩව,ාවහයනඩ යු්ඩත් වන විදර්ශනා ඥානය ‘නිර්විදානුදර්ශන ඥානය’ නම් 
හ . 

 
මුඤ්ිතුකමයතා ඥානය 

්ක්ිරැණා වූ ඒ සාසඩ්ාරයනඩ හ්හරනඩ මිී හම් අදහස සහිත් වූ 
විදර්ශනා ඥානය ‘මුඤඩචිත්ු්මයත්ා ඥාන’ නම් හ .  
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පටිසඞ්ඛතානුපස්සනා ඥානය 
සාසඩ්ාරයනඩ හ්හරනඩ මිහදනු ්ැමත්ි හයෝග්ාවකරයා විසිනඩ 

ඒවායිනඩ මිී හම් උපායය්ඩ වශහයනඩ සාසඩ්ාරයනඩ අහනඩ්ා්ාරහයනඩ 
විසඩත්ර වශහයනඩ විදර්ශනා ්රනඩනා වූ පෘථුක විදර්ශනා ඥානය 
“පටිසගඛානු පසඩසනා ඥාන” නම් හ .  

 
සරස්කාවකෝවප්ක්ෂා ඥානය 

පටිසගඛානුපසඩසනා ඥානහයනඩ සාසඩ්ාරයනඩහග්ඩ මහා  ී නව 
රාශිය ැන්, ැනනඩ ‘දු්ිනඩ මිී හම් උපාය කදිමි’ යි සත්ු ු ව සාසඩ්ාරයනඩ 
විමසීම සඳහා බකවත්ඩ උත්ඩසාහය හැර සම වූ වයායාමහයනඩ පවත්ඩවන 
විදර්ශනා ඥානය ‘සාසඩ්ාහරෝහපඩ්ඩෂා ඥානය’ ය. සාසඩ්ාර විමසීහම් 
උත්ඩසාහහයනඩ හත්ාර වුව ද හම් ඥානය පළමු ඥාන සියකඩක  ම ව ා 
බකවත්ඩ ය. අහස  හග් හග්ාසඩ අත්ඩහළ ග්ක නිරැත්ඩසාහහයනඩ ඉත්ා 
හ ග්හයනඩ හපාහළාව හදස  එනඩනා්ඩ හමනඩ හම් ඥානය ද ඉහේ ම 
සාසඩ්ාරයනඩහග්ඩ අනිත්යාදි ක්ඩෂණයනඩහි ඉත්ා හ ග්හයනඩ පවත්ී. 

 
අනුව ෝම ඥානය 

සාසඩ්ාහරෝහපඩ්ඩෂා ඥානය දියුණු ීම හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්ඥානය 
උපදිනඩන  ඉත්ා සමීප වූ ්ාකහයඩ ී  ඇත්ිවන උදයවයය ඥානාදි විදර්ශනා 
ඥාන අ   හා හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග් ඥානය  අනු්ෝකව පවත්ඩනා 
විදර්ශනාඥානය ‘අනුහකෝම ඥාන’ නම් හ . 

ඥානදර්ශ්නවිශුද්ධධි  
්ියන කද පරිදඩහදනඩ ,ාවනාහවහි හයහදනඩනා වූ හයෝග්ාවකරයා 

හ  විදර්ශනා ඥානය දියුණු ීම අර්පණා නම් වූ හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග් 
චිත්ඩත්ය උපදිනඩන  ඉත්ා ම ළා වූ ්කඩහි ,වාගග් චිත්ඩත් පරම්පරාව සිඳී 
උපනඩනා වූ මහනෝදඩවාරාවජ්වන චිත්ඩත්ය  අනත්ුරැ ව, අනිත්යාදි 
ක්ඩෂණත්රහයනඩ යම් ්ිසිව්ඩ අරමුණු ්රමිනඩ විදර්ශනා සිත්ඩ හද්්ඩ හහෝ 
ත්ුන්ඩ පිකර්ම, උපචාක, අනුව ෝම යන නම්වකිනඩ ඉපද නිරැදඩධ් වනඩහනඩ 
ය. වුට්ඨාන (වයුත්ඩත්ාන) යනු ද හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග් චිත්ඩත්ය  වයවහාර 
්රන නාමහය්ි. විදර්ශනාව  අරමුණු වූ සාසඩ්ාර නිමිත්ඩහත්නඩ ද, 
සාහයෝවනයනඩ  වසඩත්ු වන සඩව,ාවහයනඩ ද, නැඟී සිටින බැවිනඩ 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග් චිත්ඩත්ය උට්ඨාන නම් හ . එය ඇත්ි වන පුදඩග්කයා 
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පෘථග්ඩවන ,ාවහයනඩ හා සාසාරහයනඩ ද නග්ා සි වන බැවිනඩ ද, මාර්ග් 
චිත්ඩත්ය වුට්ඨාන නම් හ . පරි්ර්ම, උපකාර, අනුහකෝම නාමහයනඩ ඇත්ි 
වන විදර්ශනා චිත්ඩත්යනඩ  අනත්ුරැ ව ඥාන සම්පර යු්ඩත් ්ාමාවකර 
්ුශකයනඩ අත්ුහරනඩ යම් ්ිසි සිත්්ඩ නිර්වාණය අරමුණු ්රමිනඩ 
හයෝග්ාවකරයා හග්ඩ පෘථග්ඩවන ,ාවය නැත්ි ්රමිනඩ සහු  ර්ය ,ාවය  
පමුණුවමිනඩ වගෝතර භූ යන නාමහයනඩ උපදහනඩ ය. එය  අනත්ුරැ ව දුිඃඛ 
සත්යය පිරිසිඳ දනිමිනඩ, සමුදය සත්යය පර හාණය ්රමිනඩ, නිහරෝධ් සත්යය 
අරමුණු ්ිරීම් වශහයනඩ පර ත්ය්ඩෂ හ්හරමිනඩ, මාර්ග් සත්ය සගඛයාත් 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර අෂඩඨාගග්ි් මාර්ග්ය හා සම්පර යු්ඩත් වන වසෝොන් මාර්ග 
ිත්තය වවන ්ෘත්යහයනඩ එ්ඩ වර්ඩ උපදහනඩ ය. එය  අනත්ුරැ ව 
හසෝවානඩ ඵක චිත්ඩත්ය හදවර්ඩ හහෝ ත්ුනඩ වර්ඩ ඉපී හමනඩ පසු ,වාගග් 
පත්නය වනඩහනඩ ය. හමය සිදුීමහමනඩ හයෝග්ාවකරයා පෘථග්ඩවන ,ාවය 
ඉ්ඩමවා හසෝවානඩ පුදඩග්කයාය ්ියනු කබන  ර්ය පුදඩග්කයා වනඩහනඩ ය. 

 
ඉ්ඩබිත්ි ඒ හසෝවානඩ පුදඩග්කයා ත්මා පැමිණි මාර්ග්යත්ඩ, එයිනඩ කැබූ 

ඵකයත්ඩ, ත්මා  පර හීන ්ඩහකඩශත්ඩ, ඉත්ිරි ්ඩහකඩශත්ඩ, නිර්වාණයත්ඩ 
පර ත්යහ ්ඩෂා ්රනඩහනඩ ය. සියලු ම  යයමහයෝ එහසඩ පර ත්යහ ්ඩෂා 
්රනඩනාහ. අර්හත්ඩ පුදඩග්කයා  ඉත්ිරි ්ඩහකඩශය්ඩ නැත්ි බැවිනඩ අනි්ඩ 
්රැණු සත්ර පමණ්ඩ  පර ත්යහ ්ඩෂා ්රනඩහනඩ ය.  

 
හසෝවානඩ පුදඩග්කයා ද ස්ෘදාග්ාමි මාර්ග්ය  ඵකය  පැමිහණනු 

්ැමත්ි ්කඩහි හපර හසඩ ම සාසඩ්ාරයනඩ විදර්ශනා ්රනඩහනඩ ය. ඉහත් ්ී 
පරිදි සාසඩ්ාහරෝහපඩ්ඩෂා ඥානය ත්ියුණු ීම ඇත්ි වූ අවසඩථාව් ී  අනුහකෝම 
හග්ෝත්ර ,ෝ ඥානයනඩ ඉපද ස්ෘදාග්ාමි මාර්ග් චිත්ඩත්ය හා ඵක චිත්ඩත්ය උපදහනඩ 
ය. අනාග්ාමි අර්හත්ඩ මාර්ග් ඵක උපදිනඩහනඩ ද ඒ ්ර මහයනඩ ම ය.  

 
හමහසඩ උපදනා වූ හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග් සත්ර  ඥාන දර්ශන 

විශුද්ිය යි ්ියනු කැහේ. 
 
(හබාහහෝ හපාත්ඩවක හමත්ැනඩහි විවමෝක්ෂ වභ්දය ද්ඩවා ඇත්ත්ඩ 

සාමානය වනයා  එයිනඩ එත්රම් පරහයෝවනය්ඩ නැත්ි බැවිනඩ හමහි හනා 
ද්ඩවනු කැහේ. විදර්ශනා භාෙනා කර මය හපාහත්ඩ 6 වන පරිේහේදය) 
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17 ෙන පාලම 

ආයය පුද්ගලඡයෝ 
විදර්ශනා ,ාවනාව හ්ා  හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග් ඵක උපදවා ග්ත්ඩ 

පුදඩග්කහයෝ  යයම පුදඩග්කහයෝ ය. හසසඩහසෝ පෘථග්ඩවනහයෝ ය. 
 
හසෝවානඩ මාර්ග්සඩථ පුදඩග්කයා ය, හසෝවානඩ ඵකසඩථ පුදඩග්කයා ය, 

ස්ෘදාග්ාමි මාර්ග්සඩථ පුදඩග්කයා ය, ස්ෘදාග්ාමි ඵකසඩථ පුදඩග්කයා ය, 
අනාග්ාමි මාර්ග්සඩථ පුදඩග්කයා ය, අනාග්ාමි ඵකසඩථ පුදඩග්කයා ය, අර්හත්ඩ 
මාර්ග්සඩථ පුදඩග්කයා ය, අර්හත්ඩ ඵකසඩථ  පුදඩග්කයා ය ්ියා  යයම 
පුදඩග්කහයෝ අ  හදහන්ි. මාර්ග්සඩථ පුදඩග්කහයෝ සත්ර හදහන්ි. ඵකසඩථ 
පුදඩග්කහයෝ සත්ර හදහන්ි. එ්ඩ පුදඩග්කය්ු මාර්ග්සඩථ පුදඩග්කය්ු වශහයනඩ 
ඉනඩහනඩ සහුහග්ඩ සනඩත්ානහයහි හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග් චිත්ඩත්ය පවත්ඩනා 
අවසඩථාහවහි පමහණ්ි. එය ඉත්ා හ්ටි ්ාකහය්ි. එබැවිනඩ මාර්ග්සඩථ 
පුදඩග්කය්ු හනාහසවිය හැ්ි ය. මාර්ග් චිත්ඩත්ය නිරැදඩධ් වනු සමග් ම ඵක 
චිත්ඩත්ය ඇත්ි ීමහමනඩ මාර්ග්සඩථ පුදඩග්කයා ඵකසඩථ පුදඩග්කහය්ු වනඩහනඩ ය. 
මාර්ග්සඩථ පුදඩග්ක අවසඩථාව ්ඩෂණි් බැවිනඩ හසෝවානඩ පුදඩග්කයා ය, 
ස්ෘදාග්ාමි පුදඩග්කයා ය, අනාග්ාමි පුදඩග්කයා ය, අර්හත්ඩ පුදඩග්කයා ය යන 
නම් හබහහවිනඩ වයවහාර වනඩහනඩ ඵකසඩථ පුදඩග්කයනඩ සඳහා ය. 

 
ක්ව ්ශ පර හාණ ය  

දෘෂඩටිය ය, විචි්ිත්ඩසාවය යන ්ඩහකඩශ හද් වසෝොන් මාර්ගවයන් 
සම්පූර්ණහයනඩ පර හාණය ්රනු කැහේ. අපාහයහි උපදවන ත්රම  
ඖදාරි් වූ අනය ්ඩහකඩශහයෝ ද පර හාණය ්රනු කැහබත්ඩ. 

 
සිත්ඩ වශහයනඩ ්ියත් හහාත්ඩ හමහසඩ ය:- දෘෂඩටි සම්පර යු්ඩත් සිත්ඩ 

සත්ර ය, විචි්ිත්ඩසා සහග්ත් සිත් ය යන හම් සිත්ඩ පස හසෝවානඩ 
මාර්ග්හයනඩ නිරවහශඩෂහයනඩ පර හාණය ්රනු කැහේ. අපායහයහි ඉපී ම  
හහඩත්ු වන ත්රම  ඖදාරි් ව ඇත්ි වන දෘෂඩටි විපර යු්ඩත් සිත්ඩ සත්ර ය, 
දඩහ ෂ මූක සිත්ඩ හද් ය යන හම්වා ද පර හාණ ය ්රනු කැහේ. 
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අපාහයෝත්ඩපත්ඩත්ිය  හහඩත්ු වන ත්රම  ඖදාරි් හනා වූ දෘෂඩටි 
විපර යු්ඩත් සිත්ඩ සත්ර ය, දඩහ ෂ මූක සිත්ඩ හද් ය, උදඩධ්ේක සහග්ත් සිත් ය 
යන හම්වා හසෝවානඩ පුදඩග්කයා  ඉත්ිරි ව ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
සකෘොගාමි මාර්ගවයන් ඖදාරි් හකෝ, - දඩහ ෂ - හමෝහහයෝ 

පර හාණය ්රනු කැහබත්ඩ. ස්ෘදාග්ාමි පුදඩග්කයා  ඒ හ්හකසඩ ඇත්ි වනඩහනඩ 
ද ්කාත්ුර්ිනි. ්කාත්ුර්ිනඩ ඇත්ි වන ්කඩහි ද ඖදාරි් වශහයනඩ ඇති් 
හනාහ .  

 
සිත්ඩ වශහයනඩ ්ියත් හහාත්ඩ හමහසඩ ය:- ඖදාරි් වූ දෘෂඩටි විපර යු්ඩත් 

සිත්ඩ සත්ර ය, දඩහ ෂ මූක සිත්ඩ හද් ය යන හම්වා ස්ෘදාග්ාමි මාර්ග්හයනඩ 
පර හාණය ්රනු කැහේ. සූ්ඩෂඩම වූ දෘෂඩටි විපර යු්ඩත් සිත්ඩසත්ර ය, දඩහ ෂ 
මූක සිත්ඩ හද් ය, උදඩධ්ේක සහග්ත් සිත් ය යන හම්වා ස්ෘදාග්ාමි 
පුදඩග්කයා  ඉත්ිරි ව ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
අනාගාමි මාර්ගවයන් ්ාමරාග්ය හා වයාපාදය සම්පූර්ණහයනඩ 

පර හාණය ්රනු කැහේ. සිත්ඩ වශහයනඩ ්ියත් හහාත්ඩ හමහසඩ ය:- ්ාමරාග් 
සහිත් වූ දෘෂඩටි විපර යු්ඩත් සිත්ඩ සත්ර ය, දඩහ ෂ මූක සිත්ඩ හද්ය යන හම්වා 
අනාග්ාමි මාර්ග්හයනඩ නිරවහශඩෂහයනඩ පර හාණය ්රනු කැහේ. 

 
ර පරාග් - අර පරාග් සහිත් දෘෂඩටිවිපර යු්ඩත් සිත්ඩ සත්ර හා උදඩධ්ේක 

සහග්ත් සිත් අනාග්ාමි පුදඩග්කයා  ඉත්ිරි ව ඇත්ඩහත්ඩ ය. 
 
ර පරාග් - අර පරාග් - මාන - උදඩධ්ේක - අවිජ්වා යන හම්වා 

අර්හත්ඩ මාර්ග්හයනඩ නිරවහශඩෂහයනඩ පර හාණය ්රනු කැහේ. 
 
සිත්ඩ වශහයනඩ හමහසඩ ය:- ර පරාග් - අර පරාග් මාන සහිත් වූ 

සූ්ඩෂඩම දෘෂඩටිවිපර යු්ඩත් සිත්ඩ සත්ර හා උදඩධ්ේක සහග්ත් සිත් ද අර්හත්ඩ 
මාර්ග්හයනඩ පර හාණය ්රනු කැහේ. අර්හත්ඩ පුදඩග්කයා  ඉත්ිරි හ්හකසඩ 
නැත්ඩහත්ඩ ය. 

 
සමාපත්ති 
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“ධ්යාන සමාපත්ඩත්ිය, ඵක සමාපත්ඩත්ිය, නිහරෝධ් සමාපත්ඩත්ිය” ්ියා 
සමාපත්ඩත්ි ත්ුනඩ වර්ග්ය්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. 

 
යම් ්ිසි ර පාවකර - අර පාවකර ධ්යාන චිත්ඩත්ය්ිනඩ යු්ඩත් ව 

වාසය ්ිරීම  “ධ්යාන සමාපත්ඩත්ිය” යි ්ියනු කැහේ. පළමුහවනඩ ධ්යාන 
කබන අවසඩථාහවහි ඒ සඳහා ,ාවනා ්රනඩනා වූ ත්ැනැත්ඩත්ා  පරි්ර්ම 
- උපකාර - අනුහකෝම - හග්ෝත්ර ,ෝ යන නම්වකිනඩ ්ාමාවකර වවන 
චිත්ඩත්යනඩ ත්ුනඩ වර්ඩ හහෝ සත්ර වර්ඩ ඉපද නිරැදඩධ් ීමහමනඩ පසු එ්ඩ 
වර්ඩ ධ්යාන චිත්ඩත්ය ඇත්ි ීම ,වාගග් හ . පළමුහවනඩ ධ්යාන උපදවන 
ත්ැනැත්ඩත්ා  “ දි්ර්මි්යා” ය යි ්ියනු කැහේ. හමහසඩ වර්ඩ ධ්යානය 
කැබූ ත්ැනැත්ඩත්ා නැවත් ඒ ධ්යාන චිත්ඩත්ය උපදවා ග්ැනීම සඳහා ,ාවනා 
්ළ හහාත්ඩ හපර හසඩ ම ත්ුනඩ වර්ඩ හහෝ සත්ර වර්ඩ හහෝ ්ාමාවකර 
වවනය්ඩ ඉපද නිරැදඩධ් වූ පසු ධ්යාන චිත්ඩත්ය වාර හබාහහෝ ග්ණන්ඩ 
ඇත්ි වනඩහනඩ ය. හයෝග්ාවකරයාහග්ඩ සමාධි දියුණුහ  සැටිය  ,වාගග් 
හනා ීම දිග්  ම වාර දහසඩ ග්ණනඩ ක්ඩෂ ග්ණනඩ ධ්යාන සිත් ම ඇත්ි හ . 
සහු  පැය ග්ණන්ඩ වුව ද එහසඩ වාසය ්ළ හැ්ි ය. එය ධයාන 
සමාපත්තිය ය. 

 
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ඵක චිත්ඩත්හයනඩ යු්ඩත් ව වාසය ්ිරීම ඵ  

සමාපත්තිය ය. වර්ඩ හකෝහ්ෝත්ඩත්ර ඵකය්ඩ කබා ග්ත්ඩ ත්ැනැත්ඩත්ා එය 
උපදවා ග්ැනීම  නවැත්ත්ඩ ,ාවනා ්ළ හහාත්ඩ සහු  ද ධ්යාන සිත්ඩ හසඩ 
ම ,වාගග් හනා ීම ම දහසඩ ග්ණනඩ - ක්ඩෂ ග්ණනඩ ඵක සිත්ඩ දිග්  ම ඇත්ි 
හ . 

 
සිත්ඩ ඉපී ම සම්පූර්ණහයනඩ ම නවත්ඩවා හග්න විසීම නිවකෝධ 

සමාපත්තිය ය. නිහරෝධ් සමාපත්ඩත්ිය  සමවැදිය හැ්ඩහ්ඩ අෂඩ  
සමාපත්ඩත්ිකා,ී අනාග්ාමීනඩ  හා රහත්ුනඩ  පමහණ්ි. සවුහු වර්ත්මාන 
,වහයඩ ී  ම නිවනඩ සුවය කබනු ්ැමැත්ඩහත්නඩ නිහරෝධ් සමාපත්ඩත්ිය  
සමවදිත්ි. අර ප ,වහයඩ අනාග්ාමීනඩ  හා රහත්ුනඩ ත්ඩ එය හනා ්ළ හැ්ි 
ය. 

 
අෂඩ සමාපත්ඩත්ි අනාග්ාමී හහෝ අර්හත්ඩ පුදඩග්කයා නිහරෝධ් 

සමාපත්ඩත්ිය  සමවදිනු ්ැමත්ි ්කඩහි විහ ්සඩථානය් හිඳ පළමුහවනඩ 
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පර ථම ධ්යානය  සමවැී  එයිනඩ නැඟි  ඒ පර ථමධ්යානය  අයත්ඩ 
සාසඩ්ාරයනඩ අනිත්ය වශහයනඩ ද, දුිඃඛ වශහයනඩ ද, අනාත්ඩම වශහයනඩ ද 
විදර්ශනා ්රනඩහනඩ ය. ඉ්ඩබිත්ි දඩවිත්ීය ධ්යානය  සමවැී  එයිනඩ නැඟි , 
එය  අයත්ඩ සාසඩ්ාර අනිත්යාදි වශහයනඩ විදර්ශනා ්රනඩහනඩ ය. ඉ්ඩබිත්ි 
ත්ෘත්ීය ධ්යානය  සමවැී  එයිනඩ නැඟි , එය  අයත්ඩ සාසඩ්ාර අනිත්යාදි 
වශහයනඩ විදර්ශනා ්රනඩහනඩ ය. හමහසඩ  ්ිඤඩකඤඩායත්න ධ්යානය 
ද්ඩවා හ්ා , විඤඩාණඤඩකායත්න ධ්යානය  සමවැී  ඉනඩ නැඟි  
නානාබද්ධඅවිවකෝපනය, සඞ්ඝපතිමානනය, සත්ථුපක්වකෝසනය, අද්ධාන 
පිච්චවේදය යන පූර්ව ්ෘත්යය සත්ර හ්ා , 
හනඩවසඤඩානාසඤඩායත්න ධ්යානය  සමවදිනඩහනඩ ය. 
හනඩවසඤඩානාසඤඩායත්න චිත්ඩත්ය වර්ඩ හද්්ඩ ඇත්ි ීමහමනඩ පසු ඒ 
පුදඩග්කයා හ්හරහි සිත්ඩ ඉපී ම නවත්ිනඩහනඩ ය. එය නිවකෝධ සමාපත්තිය 
ය. නිහරෝධ්හයනඩ විසීම  ඉ ා ග්ත්ඩ ්ාකය ඉ්ඩමුණු පසු එය  සමවනඩ 
ත්ැනැත්ඩත්ා අනාග්ාමි පුදඩග්කහය්ඩ නම්  නාග්ාමි ඵක සිත් ද, අර්හත්ඩ 
පුදඩග්කහය්ඩ නම් අර්හත්ඩ ඵක සිත් ද එ්ඩ වර්ඩ ඇත්ි ීමහමනඩ පසු 
,වාගග්පත්නය හ . ඉනඩ පසු සිරිත්ඩ පරිදි සිත්ඩ උපදිනඩන  වනඩහනඩ ය. 

 
පූර්ව්ෘත්ය සත්හරනඩ නානාබද්ධ අවිවකෝපනය යනු “ත්මාහග්ඩ 

ශරීරය  සම්බනඩධ් ීම නැත්ි යම් පරිෂඩ්ාරය්ඩ හ  නම්, ඒවා නිහරෝධ් 
සමාපත්ඩත්ිහයනඩ ඉනඩනා ්ාකය ත්ුළී  විනාශ හනා හ වා” ය ්ියා 
අධිෂඩඨාන ්ිරීම ය. නිහරෝධ් සමාපත්ඩත්ිය  සමවනඩ පුදඩග්කයාහග්ඩ ශරීරය  
හහෝ ශරීරය හා බැඳී පවත්ඩනා වසඩත්ුව්  හහෝ නිහරෝධ් සමාපත්ඩත්ි ්ාකය 
ත්ුළ ී  ග්ිනි - දිය  දි ්ිසිව්ිනඩ අනත්ුර්ඩ හනා හ . එය සමාපත්ඩත්ිහයඩ 
ම  නු,ාවය ය. ශරීරය හා හනා බැඳුණු පරිෂඩ්ාරයනඩ එහසඩ හනා 
ැකහ්න බැවිනඩ ඒවා ග්ැන අධිෂඩඨාන ්ළ යුත්ු ය. 

 
සඞ්ග පර තිමානනය යනු “සගර්යාහ  විනය ්මමය්ඩ සඳහා ත්මා 

වුවමනා වුවහහාත්ඩ එහ්හණහි සමාපත්ඩත්ිහයනඩ නැග්ිමතම හ වා!” ්ියා 
ඉ ා ග්ැනීම ය. සත්ථුපක්වකෝසන යනු “බුදුනඩ වහනඩහසඩ  ත්මා 
හමුවනඩන  වුවමනා ීම නම් එහ්හණහි ම සමාපත්ඩත්ිහයනඩ නැඟිමතම සිදු 
හ වා” ය ්ියා ඉ ා ග්ැනීම ය. 
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අද්ධාන පිච්චවේදය යනු “ත්මාහග්ඩ  යුෂය ග්ැන සක්ා බැකීම 
ය.” නිහරෝධ් සමාපත්ඩත්ි ්ාකය ත්ුළී  මරණය වනඩන  ඇත් හහාත්ඩ 
සමාපත්ඩත්ිහයනඩ නැඟිටිනඩන  සිදු හ . එබැවිනඩ ජීවිත්ය පවත්ඩනා ්ාකය 
ග්ැන බැකිය යුත්ු ය. 

 
18 ෙන පාලම 

අර්ප්ණා ීථි 
මහදඩග්ත් - හකෝහ්ෝත්ඩත්ර වවනයනඩ වනඩනා වූ ීමිකහු “අර්පණා 

ීමික” නම් හවත්ි. ධ්යාන ීමිකය, මාර්ග් ීමිකය, ඵකසමාපත්ඩත්ි ීමිකය, අ,ිඥා 
ීමිකය, නිහරෝධ් සමාපත්ඩත්ි ීමිකය ්ියා අර්පණා ීමික පසඩ හ්ා ස්ි. 

 
පර ථම ධ්යාන ීමිකය, දඩවිත්ීය ධ්යාන ීමිකය, ත්ෘත්ීය ධ්යාන ීමිකය, 

කත්ුර්ථ ධ්යාන ීමිකය, පඤඩකම ධ්යාන ීමිකය,  ්ාසානඤඩකායත්න ධ්යාන 
ීමිකය, විඤඩාණඤඩකායත්න ධ්යාන ීමිකය,  ්ිඤඩකඤඩායත්න ධ්යාන 
ීමිකය, හනඩවසඤඩානාසඤඩායත්න ධ්යාන ීමිකය ්ියා ධ්යාන ීමික 
නවය්ඩ වනඩහනඩ ය. එයිනඩ එ්ඩ එ්ඩ ීමිකය්ඩ  දි්ර්මි් ීමික - සමාපජ්වන 
ීමික වශහයනඩ හද් බැග්ිනඩ ීමහමනඩ ධ්යාන ීමික අ හළාස්ඩ වනඩහනඩ ය. 

 
ධ්යාන මාර්ග් ඵක කැබිය හැ්ඩහ්ඩ ඥාන සම්පර යු්ඩත් පර ත්ිසනඩධිය්ඩ 

කැබීහමනඩ උත්ඩපත්ඩත්ිහයනඩ ම නුවණ කැබූ පුදඩග්කයනඩ  ය. නුවණ මඳ 
පුදඩග්කයනඩ විසිනඩ ධ්යානාදිය හනා කැබිය හැ්ි ය. නුවණැත්ි පුදඩග්කහයෝ 
ද “ත්ියුණු නුවණ ඇත්ිහයෝ ය, හනා ත්ියුණු නුවණ ඇත්ිහයෝ ය” යි 
හදාහ්ා ස්ඩ හවත්ි. හම් ධ්ර්මහයහි ත්ියුණු නුවණ ඇත්ියනඩ  ක්ෂිපරාභිඥ 
යන නම ද, හනා ත්ියුණු නුවණ ඇත්ියනඩ  දන්ධාභිඥ යන නම ද 
වයවහාර ්රනු කැහේ.  

 
ඉහත් ්ී ධ්යාන ීමික අ හළාස්ිනඩ එ්ඩ ීමිකය්ඩ දනඩධ්ා,ිඥ-

්ඩෂිපරා,ිඥ පුදඩග්කයනඩහග්ඩ වශහයනඩ හද් බැග්ිනඩ ීමහමනඩ ධ්යාන ීමික 
සත්ිස්ඩ ඇත්ඩහත්ඩ ය. එයිනඩ ද එ්ඩ එ්ඩ ීමිකය්ඩ ්ුශක ධ්යාන - ්රියා 
ධ්යානයනඩ හග්ඩ වශහයනඩ හද් බැග්ිනඩ වන බැවිනඩ ධ්යාන ීමික 
හදසැත්ඩත් ව්ඩ වනඩහනඩ ය.  
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පර ථම ධයාන ආදිකර්මික ීථි වදක. 
පර ථම ධ්යානය කැබීම  නිසි ,ාවනාව් හයහදනඩනා වූ 

හයෝග්ාවකරයා හ  ධ්යානය කැබීම  ළා වූ ්කඩහි ,වාගග් කකන - 
,වාගග්ුපේහේදයනඩ හග්නඩ පසු ,ාවනාරම්මණය අරමුණු හ්ා  
මහනෝදඩවාරාවජ්වන චිත්ඩත්ය ඉපිද නිරැදඩධ් හ . ඉ්ඩබිත්ි ඒ  රම්මණය ම 
ග්නිමිනඩ ඥාන සම්පර යු්ඩත් ්ාමාවකර වවනයනඩ අත්ුහරනඩ යම් ්ිසි එ්ඩ 
වවනය්ඩ පරි්ර්මය - උපකාරය අනුහකෝමය - හග්ෝත්ර ,ෝය යන නම්වකිනඩ 
සත්ර වර්ඩ ඉපද නිරැදඩධ් ීමහමනඩ පසු පර ථම ධ්යාන චිත්ඩත්ය - එ්ඩ වර්ඩ 
ඉපද නිරැදඩධ් හ . අනත්ුරැ ව ,වාගග් හ . හම් දනඩධ්ා,ිඥ පුදඩග්කයාහග්ඩ 
පර ථම ධ්යාන  දි්ර්මි් ීමිකය ය. 

 
්ඩෂිපරා,ිඥ පුදඩග්කයා  වනාහි ,වාගග්කකන-

,වාගග්ුපේහේදයනඩහග්නඩ පසු ,ාවනාරම්මණය අරමුණු හ්ා  
මහනෝදඩවාරාවජ්වනය හා උපකාර - අනුහකෝම - හග්ෝත්ර ,ෝ ්ියා ්ාමාවකර 
වවනය්ඩ ත්ුනඩ වර්ඩ ඇත්ි ීමහමනඩ පසු පර ථම ධ්යාන චිත්ඩත්ය එ්ඩ වර්ඩ 
ඇත්ි ීම ,වාගග් වනඩහනඩ ය. හම් ්ඩෂිපරා,ිඥ පුදඩග්කයාහග්ඩ පර ථම ධ්යාන 
 දි්ර්මි් ීමිකය ය. 

 
පර ථම ධයාන සමාපේජන ීථි. 

හමහසඩ පර ථම ධ්යානය කැබූ හයෝග්ාවකරයා ධ්යානය  සමවදිනු 
්ැමැත්ි වි ් නැවත්ත්ඩ ඒ ,ාවනාහවහි හයදුණු ්කඩහි ,වාගග්කකන - 
,වාගග්ුපේහේද - මහනෝදඩවාරාවජ්වන - පරි්ර්ම - උපකාර - අනුහකෝම 
- හග්ෝත්ර ,ෝ යන සිත්ඩ පිළිහවළිනඩ ඉපද නිරැදඩධ් වූ පසු පර ථම ධ්යාන වවන 
චිත්ඩත්ය වාර හබාහහෝ ග්ණන්ඩ ඇත්ි ීමහමනඩ පසු ,වාගග් හ . හම් 
දනඩධ්ා,ිඥ පුදඩග්කයාහග්ඩ පර ථම ධ්යාන සමාපජ්වන ීමිකය ය. හම් ීමිකය 
්ඩෂිපරා,ිඥ පුදඩග්කයා  ඇත්ි වන ්කඩහි “පරි්ර්ම චිත්ඩත්ය” ඇත්ි හනා හ . 
උපකාර - අනුහකෝම - හග්ෝත්ර ,ෝ ්ියා ්ාමාවකර වවනය ත්ුනඩ වර්ඩ 
පමණ්ඩ ඇත්ි හ . හවනස එපමණ ය. 

 
දන්ධාභිඥයාවග් පර ථම ධයාන 
ආදිකර්මික ීථිය. 

,වාගග්කකන, ,වාගග්ුපේහේද, මහනෝදඩවාරාවජ්වන, පරි්ර්ම, 
උපකාර, අනුහකෝම, හග්ෝත්ර ,ෝ, පර ථමධ්යානය, ,වාගග්. 
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ක්ෂිපරාභිඥයාවග් ආදිකර්මික ීථිය. 

,වාගග්කකන, ,වාගග්ුපේහේද, මහනෝදඩවාරාවජ්වන, උපකාර, 
අනුහකෝම, හග්ෝත්ර ,ෝ, පර ථමධ්යානය, ,වාගග්. 

 
සමාපජ්වන ීමික හදහ්ඩ හවනස ධ්යාන චිත්ඩත්ය වාර හබාහහෝ 

ග්ණන්ඩ ඇත්ි ීමම පමහණ්ි. දඩවිත්ීය ධ්යාන ීමික  දිහයඩත්ඩ සිත්ඩ පිළිහවළ 
හමහසඩ ම ය. හවනස ඒ ඒ ීමිකහයඩ ඒ ඒ ධ්යාන චිත්ඩත්ය ඇත්ි ීමම 
පමහණ්ි. 

 
හම් ීමිකවක ඇත්ි වන ්ාමාවකර වවනයනඩහග්නඩ පළමු වන සිත්  

පිකර්ම යන නාමය ී  ත්ිහබනඩහනඩ ඉනඩද්රිය සමත්ාදි ්රැණුවකිනඩ ඒ සිත් 
අර්පණා චිත්ඩත්ය ඇත්ි ීමම  විහශඩෂහයඩ උප්ාර ීමම් වශහයනඩ අර්පණාව 
ඇත්ි ්රනඩනා්ඩ හමනඩ පවත්ඩනා බැවිනි. හදවන සිත්  උපචාක යන නම 
ී  ඇත්ඩහත්ඩ, සමීප ්ාකහයඩ ී  අර්පණා චිත්ඩත්ය ඇත්ි ීමම  උප්ාර ීමම් 
වශහයනඩ අර්පනාව  ළාව සිටින බැවිනි. උපකාර යන වකනහයඩ හත්ඩරැම 
සමීපහයඩ හැසිහරන සිත්ය යනුයි. ත්ුනඩවන සිත්  අනුව ෝම යන නම ී  
ඇත්ඩහත්ඩ අර්පණා චිත්ඩත්ය ඇත්ි ීමම  බාධ්් ්ාමේඡනඩදාී නඩ දුරැ ්ිරීම් 
වශහයනඩ අර්පණාව  අනු්ෝක ව පවත්ඩනා බැවිනි. සත්ර වන සිත්  
වගෝතර භූ යන නම ී  ඇත්ඩහත්ඩ, ්ාමාවකර ,ාවය ඉ්ඩමවන බැවිනඩ ඒ සිත් 
ළඟ  අර්පණා චිත්ඩත්ය්ඩ මිස ්ාමාවකර චිත්ඩත්ය්ඩ ඇත්ි හනා වන 
හහයිනි. 

 
පර තයවේක්ෂා ීථි 

ධ්යාන කැබීහමනඩ පසුත්ඩ, ධ්යාන සමාපත්ඩත්ිහයනඩ නැග්ිමතහමනඩ 
පසුත්ඩ ධ්යානකා,ීහු ත්මනඩ කැබූ, සමවැදුණු ධ්යානහයහි ඇත්ි 
ධ්යානාගග්යනඩ පර ත්යහ ්ඩෂා හ්හරත්ි. එය ්රනඩහනඩ  වර්වන වශී,ාවය 
හා පර ත්යහ ්ඩෂා වශී,ාවය ඇත්ි ්රග්නු පිණිස ය. ඒ ඒ ධ්යානයනඩහි 
ඇත්ි ධ්යානාගග් ග්ණන  පර ත්යහ ්ඩෂා ීමික ඇත්ි හ . පර ථම ධ්යානහයහි 
ධ්යානාගග් පස්ඩ ඇත්ි බැවිනඩ “විත්ර්්ය පර ත්යහ ්ඩෂා ්රන ීමිකය ය, 
විකාරය පර ත්යහ ්ඩෂා ්රන ීමිකය ය, පරීත්ිය පර ත්යහ ්ඩෂා ්රන ීමිකය ය, 
සුඛය පර ත්යහ ්ඩෂා ්රන ීමිකය ය, ඒ්ාග්ර ත්ාව පර ත්යහ ්ඩෂා ්රන ීමිකය” 
යි ීමික පස්ඩ ඇත්ි හ . පර ත්යහ ්ඩෂා ීමිකවක ඇත්ි වනඩහනඩ ්ාමාවකර 
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වවනයනඩ පමහණ්ි. පර ත්යහ ්ඩෂා ීමිකය ,වාගග්කකන 
,වාගග්ුපේහේදයනඩ  අනත්ුරැ ව ධ්යානාගග්ය අරමුණු ්රන 
මහනෝදඩවාරාවජ්වන චිත්ඩත්ය ද, යම් ්ිසි ්ාමාවකර වවනය්ඩ සත්ඩවර්ඩ ද 
ඇත්ි ීමහමනඩ පසු ,වාගග් හ . 

 
වශී,ාවය ඇත්ියවුනඩ  පරාත්ිහායයම ්ිරීම්  දිය සඳහා ඉ්ඩමනිනඩ 

ධ්යානාගග් හමහනහි ්රන අවසඩථාවනඩහි ්ාමාවකර වවන පස්ිනඩ හහෝ 
සත්ර්ිනඩ ද ීමිකය හ්ළවර හ . 

 
19 ෙන පාලම 

මාර්ග ීථි හා ඵලසමාප්ත්ි ීථි 
හසෝවානඩ මාර්ග් ීමිකය, ස්ෘදාග්ාමි මාර්ග් ීමිකය, අනාග්ාමි 

මාර්ග්ීමිකය, අර්හත්ඩ මාර්ග් ීමිකය ්ියා මාර්ග් ීමික සත්හර්ි. “පර ථම ධ්යාන 
හශරෝත්ාපත්ඩත්ි මාර්ග්ය” යනාී නඩ ධ්යාන ්ර මහයනඩ හශරෝත්ාපත්ඩත්ි මාර්ග් සිත්ඩ 
පස්ඩ පස්ඩ වන බැවිනඩ හශරෝත්ාපත්ඩත්ි මාර්ග් ීමික පස්ඩ හ . ඉත්ිරි මාර්ග් 
ීමික ද එහසඩ ම පස බැග්ිනඩ වන හහයිනඩ මාර්ග් ීමික විසඩස්ඩ හ . ඒ එ්ඩ 
එ්ඩ ීමිකය්ඩ මනඩදපරාඥ-ත්ී්ඩෂණ පරාඥයනඩහග්ඩ වශහයනඩ හදවැද රැම් 
ීමහමනඩ මාර්ග් ීමික සත්ළිස්ඩ හ .  

 
පර ථම ධ්යාන හශරෝත්ාත්ඩපත්ඩත්ි මාර්ග් ීමිකය හමහසඩ ය:- සාසඩ්ාරයනඩ 

අනිත්යාදි වශහයනඩ විදර්ශනා ්රනඩනා වූ හයෝග්ාවකරයා හ  
හකෝහ්ෝත්ඩත්ර මාර්ග්ය ඇත්ි ීමම  ළා වූ ්කඩහි, ,වාගග්කකන 
,වාගග්ුපේහේදයනඩ  අනත්ුරැ ව යම් ්ිසි සාසඩ්ාරය්ඩ අරමුණු හ්ා  
මහනෝදඩවාරාවර්වන චිත්ඩත්ය ඉපද නිරැදඩධ් හ . එය  අනුත්රැ ව ඒ 
සාසඩ්ාරය ම අනිත්ය වශහයනඩ හහෝ දුිඃඛ වශහයනඩ හහෝ අනාත්ඩම 
වශහයනඩ හහෝ විදර්ශනා ්ිරීම් වශහයනඩ ඥානසම්පර යු්ඩත් ්ාමාවකර ්ුශක 
චිත්ඩත්ය්ඩ, පරි්ර්මය - උපකාරය - අනුහකෝමය යන නම්වකිනඩ ඉපද 
නිරැදඩධ් හ . අනත්ුරැ ව ඒ ්ාමාවකර ්ුශක වවනය ම නිර්වාණය 
අරමුණු ්රමිනඩ හග්ෝත්ර ,ෝ යන නාමහයනඩ ඉපද නිරැදඩධ් හ . එය  අනත්ුරැ 
ව නිවන පර ත්ය්ඩෂ හ්හරමිනඩ හසෝවානඩ මාර්ග් චිත්ඩත්ය එ්ඩ වර්ඩ ද 
හසෝවානඩ ඵකචිත්ඩත්ය හදවර්ඩ ද ඉපී හමනඩ පසු ,වාගග් හ . හම් 
මනඩදපරාඥයාහග්ඩ හසෝවානඩ මාර්ග් ීමිකය ය. 
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ත්ී්ඩෂඩණපර ඥයා හ  පරි්ර්ම චිත්ඩත්ය ඇත්ි හනා හ . සහු  උපකාර 

- අනුහකෝම - හග්ෝත්ර ,ෝ නාමහයනඩ ්ාමාවකර වවනය ත්ුනඩ වර්ඩ ඇත්ි 
ීමහමනඩ පසු මාර්ග් චිත්ඩත්ය එ්ඩ වර්ඩ ද ඵක චිත්ඩත්ය ත්ුනඩ වර්ඩ ද ඇත්ි 
ීම ,වාගග් හ . 

 
මන්දපරාඥයාවග් වසෝොන් මාර්ග ීථිය. 

න - ද - ම - ප - උ - අ - හග්ෝ - මා - ඵ - ඵ - ,. 
 

තීක්ෂ්ණ පරාඥයාවග් වසෝොන් මාර්ග ීථිය. 
න - ද - ම - උ - අ - හග්ෝ - මා - ඵ - ඵ - ඵ - ,. 
 
ස්ෘදාග්ාමි - අනාග්ාමි - අර්හත්ඩ මාර්ග් ීමික ද හමහසඩ ම ය. හවනස 

ඒවාහයඩ හග්ෝත්ර ,ෝ චිත්ඩත්ය්ඩ නැත්ි බව පමහණ්ි. ඒ ීමිකවක හග්ෝත්ර ,ෝ 
චිත්ඩත්හයඩ ත්ැන  ඇත්ි වන සිත්  වෙෝොන යන නම ්ියනු කැහේ. එහි 
හත්ඩරැම මාර්ග්චිත්ඩත්ය ඇත්ි ීමම  බාධ්් ්ඩහකඩශයනඩ දුරැ හ්ා  පිරිසිදු 
්රන සිත් ය යනු යි. 

 
මන්ද පරාඥයාවග් සකෘොගාමි මාර්ග ීථිය. 

න - ද - ම - ප - උ - අ - හවෝ - මා - ඵ - ඵ - ,. 
 

තීක්ෂ්ණ පරාඥයාවග් ීථිය. 
න - ද - ම - උ - අ - හවෝ - මා - ඵ - ඵ - ඵ - ,. 
 
ඉත්ිරි ීමික ද හම් ්ර මහයනඩ දත් යුත්ු ය. 
 

පර තයවේක්ෂා ීථි. 
මාර්ග් ීමිකවකිනඩ පසු මාර්ග්ය පර ත්යහ ්ඩෂා ්රනඩනා වූ ද, ඵකය 

පර ත්යහ ්ඩෂා ්රනඩනා වූ ද, නිර්වාණය පර ත්යහ ්ඩෂා ්රනඩනා වූ ද, 
පර හීණ ්ඩහකඩශ පර ත්යහ ්ඩෂා ්රනඩනා වූ ද, අපර හීණ ්ඩහකඩශ පර ත්යහ ්ඩෂා 
්රනඩනා වූ ද ීමිකහු ඇත්ි හවත්ි. රහත්ුනඩ  අපර හීණ ්ඩහකඩශයනඩ 
පර ත්යහ ්ඩෂා ්රන ීමිකය්ඩ හනා කැහේ. ,වාගග් කකනය - 
,වාගහත්ෝපේහේදය  මහනෝදඩවාරාවජ්වනය - පර ත්යහ ්ඩෂා වවන සත් ය 
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යන හම් සිත්ඩ පරම්පරාව පර ත්යහ ්ඩෂා ීමිකය ය. මාර්ග්ාදි එ්ඩ එ්ඩ හදය්ඩ 
පර ත්යහ ්ඩෂා ්ිරීම් වශහයනඩ එ්ඩ එ්ඩ පර ත්යහ ්ඩෂා ීමිකය්ඩ ඇත්ි හ .  

 
ඵ  සමාපත්ති ීථි 

ඵක සමාපත්ඩත්ි ීමික ද මාර්ග් ීමික හමනඩ ම සත්ළිස්ඩ වනඩහනඩ ය. 
ත්මා කත්ඩ ඵකය  සමවදිනු ්ැමත්ි හසෝවානඩ පුදඩග්කයා ඵකය  සමවැී හම් 
බකාහපාහරාත්ඩත්ුහවනඩ සාසඩ්ාරයනඩ විදර්ශනා ්රන ්කඩහි ,වාගග් 
කකන - ,වාගහග්ෝපේහේදයනඩහග්නඩ පසු සාසඩ්ාරයනඩ අරමුණු හ්ා , 
මහනෝදඩවාරාවජ්වන චිත්ඩත්ය ඉපද නිරැදඩධ් හ . අනත්ුරැ ව ඒ 
සාසඩ්ාරයනඩ ම අරමුණු හ්ා  ඥාන සම්පර යු්ඩත් ්ාමාවකර ්ුශක 
චිත්ඩත්ය්ඩ අනුහකෝම වවන ,ාවහයනඩ හයෝග්ාවකරයා මනඩදපරාඥය්ු නම් 
සත්ර වර්ඩ ද, ත්ී්ඩෂඩණ පරාඥය්ු නම් ත්ුනඩ වර්ඩ ද ඉපී හමනඩ පසු 
හසෝත්ාපත්ඩත්ි ඵක වවනය වාර හබාහහෝ ග්ණන්ඩ ඉපී හමනඩ පසු ,වාගග් 
හ . හම් හසෝත්ාපත්ඩත්ි ඵක සමාපත්ඩත්ි ීමිකය ය. ඵක සමාපත්ඩත්ි ීමිකවක 
උපදනා ඵක සිත්ඩවක සගඛයා නියමය්ඩ නැත්ඩහත්ඩ ය. එ්ඩ ීමිකය් උපදනා 
ඵක සිත්ඩ සිය ග්ණන්ඩ ද විය හැ්ි ය. දහසඩ ග්ණන්ඩ - ක්ඩෂ ග්ණන්ඩ - 
හ්ෝටි ග්ණන්ඩ ද විය හැ්ි ය. ඵක සිත්ඩ හ්ාහත්්ඩ උපනත්ඩ ීමිකය එ් ම 
ය. ඉත්ිරි ඵක සමාපත්ඩත්ි ීමික ද හම් හසෝත්ාපත්ඩත්ි ඵක සමාපත්ඩත්ි ීමිකය 
අනුව හත්ඩරැම් ග්ත් යුත්ු ය. 

 
මන්දපරාඥයා වග් ඵ සමාපත්ති ීථිය 

න - ද - ම - අ - අ - අ - අ - ඵකසිත්ඩ - , 
 

තීක්ෂ්ණ පරාඥයා වග් ීථිය 
න - ද - ම - අ - අ - අ - ඵකසිත්ඩ - , 
 

20 ෙන පාලම 

අභිඥා ීථි 
දිේබක්ඩඛු, දිේබහසෝත්, ඉදඩධිවිධ්, පරචිත්ඩත්විවානන, 

පුේහේනිවාසානුසඩසත්ි, යථා්ම්මූපග්, අනාග්ත්ාස ්ියා අ,ිඥා සත්්ඩ 
ඇත්ඩහත්ඩ ය. අ,ිඥා පස්ඩ ්ියන ත්ැනඩවක එහසඩ ්ියා ඇත්ඩහත්ඩ, 
යථා්ම්මූපග් - අනාග්ත්ාස අ,ිඤඩා හද් දිේබක්ඩඛු අ,ිඤඩාව  ම 
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ඇත්ුළත්ඩ ්ිරීහමනි. අ,ිඤඩා ීමිකය්  පූර්වහයහි පාද් පඤඩකම ධ්යාන 
සමාපත්ඩත්ි ීමිකය්ඩ ද, අධිෂඩඨාන ීමිකය්ඩ ද, නැවත් පාද්ධ්යාන සමාපත්ඩත්ි 
ීමිකය්ඩ ද ඇත්ඩහත්ඩ ය. අ,ිඤඩා බකය ඇත්ි ්ර ග්ැනීම සඳහා පළමුහවනඩ 
ධ්යානය සමවැදිය යුත්ු ය. අ,ිඤඩාව  අත්ඩත්ිවාරම වන බැවිනඩ එය  
පාදක ධයානය යි ්ියනු කැහේ. 

 
දිේබචක්ඛතු අභිඤ්ඤාවෙන් යම් ්ිසි දුර ඇත්ි හදය්ඩ ද්ිනු ්ැමත්ි 

අෂඩ සමාපත්ඩත්ිකා,ියා හත්ඩහවෝ ්සිණ - ඕදාත් ්සිණ -  හකෝ් 
්සිණයනඩ අත්ුහරනඩ යම් ්ිසි ්සිණහය්ඩහි පඤඩකම ධ්යානය  
සමවැහදනඩහනඩ ය. ඉනඩ පසු එයිනඩ නැඟි  අසවකඩ හදඩ හපහනඩවා යි 
ඉ නඩහනඩ ය. ඉමතම් වශහයනඩ ඇත්ි වනඩහනඩ ්ාමවවන ීමිකය්ි. ඉ ා 
නැවත්ත්ඩ පාද් පඤඩකමධ්යානය  සමවැහදනඩහනඩ ය. එයිනඩ නැඟිමතහමනඩ 
පසු ඉ ූ ර පය ද්ඩනා අ,ිඥා ීමිකය ඇත්ි හ . ඒ හමහසඩ ය:- 
පාද්ධ්යානහයනඩ නැඟී සිටියා වූ හයෝග්ාවකරයා හ  ,වාගග්කකන - 
,වාගහග්ෝපේහේදයනඩ  අනත්ුරැ ව ඉ ූ ර පය අරමුණු හ්ා  
මහනෝදඩවාරාවජ්වන චිත්ඩත්ය හා පරි්මම - උපකාර - අනුහකෝම - හග්ෝත්ර ,ෝ 
නාමහයනඩ ්ාමාවකර වවනය්ඩ සත්ර වර්ඩ ද ඇත්ි ීමහමනඩ පසු දුර ඇත්ි 
ර පය ඇසිනඩ ද්ඩනා්ඩ හමනඩ ද්ඩනා අ,ිඥා චිත්ඩත්ය එ්ඩ වර්ඩ ඉපද 
නිරැදඩධ් වනඩහනඩ ය. ඉනඩ පසු ,වාගග් හ . හම් දිේබක්ඩඛු අ,ිඤඩා ීමිකය 
යි. 

 
මන්දපරාඥයා වග් දිේබචක්ඛතු අභිඤ්ඤා ීථිය. 

න - ද - ම - ප - උ - අ - හග්ෝ - අ,ිඤඩා - ,  
 

තීක්ෂ්ණ පරාඥයාවග් ීථිය 
න - ද - ම - උ - අ - හග්ෝ - අ,ිඤඩා - ,. 
 
දිේබක්ඩඛු  දි අ,ිඤඩාවනඩ  පාද් ්ර ග්ැනීම   හකෝ් 

්සිණය ව ා යහපත්ඩ බව ්ියා ත්ිහේ. ඉදඩධිවිධ් අ,ිඤඩාව  පාද් ්ර 
ග්නඩහනඩ පඨවි ්සිණය අරමුණු ්රන පඤඩකම ධ්යානය යි. 

 
නිවකෝධ සමාපත්ති ීථිය 
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අෂඩ  සමාපත්ඩත්ි විෂයහයහි වශී ,ාවය ඇත්ි ්ර හග්න ඉනඩනා වූ 
අනාග්ාමී වූ හහෝ රහත්ඩ වූ හහෝ පුදඩග්කයා නිහරෝධ් සමාපත්ඩත්ිය  සමවදිනු 
්ැමත්ි ්කඩහි පර ථමධ්යානහයඩ ප නඩ  ්ිඤඩකඤඩායත්න ධ්යානය ද්ඩවා 
ඇත්ි ධ්යානයනඩ  පිළිහවළිනඩ සමවදිමිනඩ ඒවාහයඩ සාසඩ්ාරයනඩ අනිත්යාදි 
වශහයනඩ විදර්ශනා ්රනඩහනඩ ය. ඉ්ඩබිත්ි නිහරෝධ් සමාපත්ඩත්ිහයඩ පූර්ව 
්ෘත්යයනඩ හ්ා  නිම වූ ්කඩහි ,වාගග්කකන ,වාගහග්ෝපේහේදයනඩ 
හග්නඩ පසු මහනෝදඩවාරාවජ්වන චිත්ඩත්ය ද පරි්ර්ම, උපකාර, අනුහකෝම, 
හග්ෝත්ර ,ෝ නාමහයනඩ ්ාමාවකර වවනය්ඩ සත්ර වර්ඩ හහෝ ත්ුනඩ වර්ඩ හහෝ 
ඇත්ි ීමහමනඩ පසු හනඩවසඤඩානාසඤඩායත්න ධ්යාන චිත්ඩත්ය ද හදවර්ඩ 
ඇත්ි ීම, චිත්ඩත් සනඩත්ත්ිය සිහඳනඩහනඩ ය. 

 
හයෝග්ාවකරයා බකාහපාහරාත්ඩත්ු වූ ්ාකය මුළුකඩහකහි සිත්ඩ හා 

චිත්ඩත්ව ර ප ද නැත්ි ව ඉත්ිරි ර ප පමණ්ඩ පැවත්ී, බකාහපාහරාත්ඩත්ු 
්ාකය ඉ්ඩහමනු සමඟ ම  වර්වනය්ඩ නැත්ි ව ම සමවනඩ පුදඩග්කයා 
අනාග්ාමිය්ු නම්, අනාග්ාමි ඵක චිත්ඩත්ය ද: අර්හත්ඩ පුදඩග්කය්ු නම්, 
අර්හත්ඩ ඵක චිත්ඩත්ය ද එ්ඩ වර්ඩ උපදිනඩහනඩ ය. ඉනඩ පසු ,වාගග් වනඩහනඩ 
ය. හම් නිහරෝධ් සමාපත්ඩත්ි ීමිකය ය. 

 

නිඡරෝධ සමාප්ත්ි ීථිය. 
න - ද - ම - ප - උ - අ - හග්ෝ - ධ්යා - ධ්යා - අචිත්ඩත්් ්ාකය 

- ඵ - ,. 
 
ත්ී්ඩෂණ පරාඥයා  හම් ීමිකය පරි්ර්ම වවනය නැත්ි ව ඇත්ි 

වනඩහනඩ ය. 
 
නිහරෝධ් සමාපත්ඩත්ිය  සමවදින පුදඩග්කයා හනඩවසඤඩා-

නාසඤඩායත්න ධ්යානය  සමවදිනා ්කඩහි, අනි්ඩ සමාපත්ඩත්ි ීමිකවක ී  
හමනඩ ධ්යාන චිත්ඩත්ය ,වාගග් චිත්ඩත්ය හමනඩ දිග්  ම ඇත්ි හනා ීම, හදර්ඩ 
පමණ්ඩ ඇත්ි ීම සිඳී යනඩහනඩ, සිත්ඩ ඉපී ම වැළැ්ඩීමම සඳහා ්ළ 
පරි්ර්මහයඩ බකහයනි. පර ථම ධ්යානහයහි ප නඩ පිළිහවළිනඩ ධ්යානයනඩ  
සමවැී ම හා ඒවාහයඩ සාසඩ්ාරයනඩ විදර්ශනා ්ිරීමත්ඩ සිත්ඩ ඉපී ම 
නැවැත්ඩීමහම් පරි්ර්මය ය. 
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අෂඩ  සමාපත්ඩත්ිකා,ීනඩ වුව ද පෘථග්ඩවනයනඩ  හා හසෝවානඩ 

ස්ෘදාග්ාමි පුදඩග්කයනඩ  නිහරෝධ් සමාපත්ඩත්ිය  සමවැදිය හනාහැ්ඩහ්ඩ, 
සවුන  සමාධිය  බාධ්් ්ාමරාග්ය අපර හීණ බැවිනි. නිහරෝධ් 
සමාපත්ඩත්ිය  සම වැී ම ඇත්ඩහත්ඩ ්ාම හකෝ් - ර පහකෝ් හද්ඩහි 
පමණ්ි. අර ප හකෝ්හයහි එය නැත්. ර පාවකර සමාපත්ඩත්ීනඩ එහි නැත්ි 
බව අර ප හකෝ්හයඩ නිහරෝධ් සමාපත්ඩත්ිය නැත්ිීමහම් හහඩත්ුව ය. 

 
මහාකායයම 

 
වර්කුකාවන් චන්දවිම  මහානායක ස්ථවික පාදයන් 

වහනඩහසඩ විසිනඩ සම්පාදිත් 
 

අභිධර්ම මාර්ගය  
 

හමහත්්ිනඩ නිමිහයඩ ය. 
 

ිකර තිට්ඨතු සද්ධමවමෝ. 
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