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මුළුක්හකහි ,ාවනාහවහි හ)දි) හැ්ි වන්හන්  උසස් සුව)්් එහි ඇති 
බැිශනි. ,ාවනාව අමිහිරි වන්හන් ඒ සුව) කැහබන තැන  ,ාවනාව 
දි)ුණයු හනා වන තුදැ). සුව)්් වනතුදැ ,ාවනාව දි)ුණයු ්දගත් 
හ)ෝගාවචද)ා නැවත ,ාවනාව අත්හැද ,මන්න  හනා සිතන්හන් ). 
එ හේහක් ම කැහබන ,ාවනාම) සුඛ) ,  ,ාවනාහේ එ්් 
ආනිාාසහ)්ි. තවත් හමහකාවදී ම කැහබන හබාහහෝ ඵක ,ාවනාහවහි 
ඇත්හත්). 

 
හම්ක අණ දහට් හ)ෝගාවචද)න් අඩුවී ඇත්හත්ත් ගිහි)න  

තබා ණැිශ,්,න්  , ,ාවනාව අදළු ්සා) වැනි වී තිහබන්හන්ත්  ඵක 
දැ්ි) හැ්ි සැටි)  ,ාවනා ්ිරීහම් ්රම) හනා දැනීම නිසා ). ,ාවනා 
්රම)්් අනය)න  ්ි)ා දීම  සමත්  ,ාවනා ්ිරීම ණිළිබඳ දැනුම  
ණළණුදැ,්, ඇති ගුදැවදැ ,  අණ දහට් සුක, නැත. ,ාවනා ්රම ගැන 
දැනුම ඇති)වුන් අතින් කි)ැවුණයු හණාත ණත , දුර්ක,). දැන  අණ දහට්  
ඇති ,ාවනා ්රම ගැන ිශස්තද)්් දැ්්හවන  එ්ම හණාත 
ිශාු,්ධිමාර්ග))ි. ණාළි ,ාෂාහවන් කි)ැවී තිහබන ඒ හණාතින් ණාළි 



,ාෂාව හනා ,න්නවුන  ණරහ)ෝනන)්් කැබි) හනා හැ්ි). ණාකි 
,ාෂාව ,ත් හ්න්ු  වුව ,  තවත් ගුදැවද)න්හගන් උණහ,ස් හනා කබා 
එ)ින් ,ාවනා ්රම) දැන ගැනීම  ණහසු නැත. ාමථ ්රම) හත්දැම් 
ගත හැ්ි වුව ,  ිශ,ර්ානා ,ාවනා ්රම) එ)ින් හකහහසිහ)න් හතෝදා 
ගත හැ්ි හනාහේ. 

 
රී බු,්ධ් වර්ෂ හ,,හස් ණන්සි)) ණිහදන්න  ළාව තිහබන හම් 

්ාකහ)් ිශ,ර්ානා වඩා මාර්ගඵක කබා ගැනීහම් අ,හස්්  ඇතැම් 
ණින්වතුන  ඇති වී තිහබන බව ඔවුන්හග් ්ථා වකින් හණහන්. ටි් 
හ,න්ු  වුව ,  එබඳු උතුම් අ,හස්් ඇතිවීම  ළඟ අනාගතහ)් බුදු 
සසුන නැවතත් බැබළීහම් හණද නිමිත්ත්් වාහ)න් සැක්ි) හැ්ි). 
හ,,හස් ණන්සි)) ළා වත් ළා වත් ම  උත්සව ණැවැත්වීම නම් බහුක 
වනු ඇත. හ්ාහත්් උත්සව ණැවැත්වුවත් එ) නි)ම ාාසන දි)ුණයුව 
හනාහේ. සැබූ ාාසන දි)ුණයුව නම්  හසෝවාන් ස්ෘදාගාමි අනාගාමි 
අර්හත් )න සතද මාර්ග සතද ඵක)න  ණැමිණි ණු,්ගක)ින් ඇතිවීම). 
ආ)යය ණු,්ගක)ින් ණහළ නුවූව , මාර්ගාධිගම) සඳහා ිශ,ර්ානා වඩන 
ණු,්ගක)න් බහුක වුව හහාත් එ) , මනා ාාසන දි)ුණයුව්් හැටි)  
සැක්ි) )ුතු). 

 
හ්ාතදම් වීර්) හ්ා  හ්ාහත්් දු්්හගන හ්ාහත්් ්ක්් 

,ාවනාහවහි හ)දුනත් ්රමානු්ූකව ,ාවනාව හනා ්ැදැණය හහාත්  
එ)ින් හමහකාවදී ම දැ්ි) හැ්ි තදම් ඵක)්් හනා කැහේ. ඉ්්මනින් 
ඵක දැ්ීම  නම්  ,ාවනා ්රම) නිවැදදිව හහාිනන් දැනහගන ,ාවනා 
්ළ )ුතු)ි. හම්ක ,ාවනාහේ හ)දීහම් අ,ිකාෂ) ඇතිව හවහසන  ගිහි 
ණැිශදි ණින්වතුන  බදණතක ්දැණය්් වී තිහබන්හන් මාර්ගහ,්ා්)න් 
නැති බව). ඒ ණින්වතුන  අණහග් ා්්ති ණමණින්වත් උණ්ාරීවීහම් 
අ,හසින් අණ ිශසින් ‘විදේශනා  ාවනා කරමය’ නමැති හම් ගරන්ථ) 
සම්ණා,න) ්දන කදී. හම) ිශාු,්ධි මාර්ග) හා එහි ණරිවාද ගරන්ථ)න් 
,  බුදැමහ)් ණරසි,්ධ් හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් සම්ණාදිත හණාත් ්ිහිණ)්් 
, ඇසුදැහ්ා  අණ ිශසින් ඇසුදැ ්ළ හ)ෝගාවචද)න්හගන් හා 
සා්ච්ඡා ්ළ හ)ෝගාවචද)න්හගන් , දැනගන්නා ක, හබාහහෝ 
්දැණයුවක  , අණහග් ම අත්දැ්ීම් වක  , අනුව සම්ණා,න) ්දන 
ක,්,්ි. 

 



,හම් හණාත් ්ි)වා හත්දැම් ගැනීහම් අණහසු බව හනාහ)්් ිශ  
හබාහහෝ හ,නා ්ි)නු ඇසුණයු බැිශන් ්ා හ ත් ණහසුහවන් හත්දැම් 
ගත හැ්ි හස් හම) සම්ණා,න) ්ිරීම  ිශහා්ෂ උත්සාහ)්් ගතිමු. 
ගැඹුදැ ්දැණයු ණිළිබඳ වූ හමබඳු හණාත්  වද්් හ,්්් ්ි)ැවූ ණමණින් 
හත්දැම් ගත හැ්ි හනාහේ. හණාතින් ණරහ)ෝනන කැීමම  නම්  ්ාදණය) 
වැ හහන තුදැ හ්ාහත්් ්ක් වුවත් නැවත නැවත හණාත ්ි)ිශ) 
)ුතු)ි. හම් හණාත හහාිනන් හත්දැම් හගන හණාහත් දැ්්හවන ්රම) අනුව 
හනා වද,වා ,ාවනාව ්දහගන ගි)හහාත්  වැත හ,න්ු  ,ාවනාහේ 
ණරතිඵක)  හමහකාව දී ම ,්්න  කැහබනු ඇත )නු අණහග් ස්ිද 
ිශා්වාස))ි. 

 
 

මී  ාාසනස්ි ති්ාමී  
රේරුකාරනේ චනේදවිමල  

 
 
2491  
1947 හනාවැම්බර් 20 දින දී). 
රී ිශන)ාකා්ාදාදාම)  
හණා්ුණයුිශ .  
 
 

  



පරසතාාවනා 
 

,ාවනා ්රම 
(සැහ්ිශන්  

 
ගරු  ලනේරගාල නනනේද තමරතරය 

මහානායක සේථවිරයනේ වහනේරසේ විසිනි. 
 

සසද දුහ්හි ්ක්ිදැණයු හබාහහෝ ින්ත්හ)ෝ එ)ින් මිහ,න 
උණා හසවූහ. එහි ඵක වාහ)න් නානාිශධ් ,ර්ානහ)ෝ ණහළ වූහ. 
රේදානේතවාීහහු ණදමාත්මාවහබෝධ්) හමෝ්ෂ)  උණා) )ැ )ි ්ීහ. සාංඛ්ය 
මිමාංසා නයායාීහ අන් දාර්ානි්හ)ෝත් ඇතැම් දැ)ින් මඳ්් හවනස් වූහවෝ 
නමුදු  සාමානයහ)න් ණදමාත්මාවහබෝධ්හ)න් ම හමෝ්ෂ) හේ )ැ)ි 
ණැවසූහ. ,ඹදිිශන් ණි ත්හි තකරසේතවාීහ අන් ,ර්ාන වක ,  හම)  
තදම්් හුදැ වූ ඉගැන්නුම් ණහළ ිශ). 

 
ඔවුන් ්ි)න ණරිදි ණදමාත්මාවහබෝධ්)  හහෝ හ,ිශ)න් හා 

එ්්වීම  )ූ )ුතු මඟ නම්  සිත ඒ අත  හුදැ හ්ා  වඩා කීම)ි. 
 ාරතීයයනේ අතද හම) ,ාවනා නමින් , වැහැරැිශණය. එ) ම රයෝග 
නමින් , වයවහෘත වී.  

 
ඒ ඒ අදමුහණයහි ණහළ වන ින්තන ්රි)ාවන්හග් නිහදෝධ්) 

හ)ෝග නමැ)ි “රයෝගශේචිතේතවෘතේති නිරරෝධඃ” )නුහවන් හ)ෝගාසාද 
උණනිෂ,්හි ,  ණාතඤ්්නක හ)ෝග සූතරහ)හි , දැ්්ිශණය. තවත් ඇදුදැ 
හ්හන්් “සංරයාගඃ රයාගමිතයාහුේ වාවාතේම පරමාතේමරනාඃ” )ි 
ජීවාත්ම ණදමාත්ම හ,හ්් එ්් වීම හ)ෝග නමැ )ි ්ීහ. එ)තද 
වාිෂ්ඨර්ාි “සංසාරරාතේතරරණ ේ යුකේතිේ රයාග ශබ්රදන කථයරත’ )ි 
සසරින් හගාඩ නැාහම් උණා) “හ)ෝග” )න්හනන් ්ි)ැහේ)ැ )ි 
ණැවසී).  
 

හහන්,ව)න් අතද ණවත්නා හ)ෝග ්රම හබාහහෝ). 
හ්්තිහ)ෝග  දානහ)ෝගාදි වාහ)නි. හ,ිශ)ා හ්හදහි ,්්ති) ්රමහ)න් 
දි)ුණයු හ්ා  සිතින් හ,ිශ)ා හා එ්්වීම  කේතිරයෝග මාර්ග))ි. )ම  
නි)ම  ආසන  ණරාණයා)ාම  ණරතයා,ාද  ධ්ාදණය  ධ්යාන  සමාධි )න 



අෂ් ාාග ණුදාකීහමන් ිත්හත්්ාගරතාව කබා ණදමාත්මාවහබෝධ්) ්ිරීම 
රාජරයෝග නමින් දැ්්ිශණය. සතය අසතය හ,් හවන් හවන් හ්ා  බක 
බකා හගාස්  අවසන්හි හකෝ් නමින් දැ්්හවන සි)ක්ක මිථයා බවත්  ඒ් 
බරහ්ම ණදාර්ථ) ම (ණදමාත්ම) ම  සතය බවත් අවහබෝධ් හ්ා   එ) හා 
එ්්වීම ඥානරයෝගයයි. 

 
තම හ,ිශ)ාහග් ගුණය අඟවන ්ිසි මන්තර)්් ,ණමින්  හ,ිශ)ාහග් 

්ිසි ආ්ාද ිශහා්ෂ)්් සිතින් සළ් සළ්ා බවුන් වඩා අන්තහ)්දී ඒ 
හ,ිශ)ා හා එ්් වීම මනේතරරයෝගයයි. සිදැහදහි සුසුම්නා නාත)  )ටින් 
මූකාධ්ාද ච්රහ)හි මැදැ හහෝනා ්ුණය්ඩකිනී ා්්ති)  ඒ ඒ ච්ර අදමුණයු 
හ්ා  සමාධි) වැඩීහමන් ණුබුදුවා  ්රමහ)න් ඉහළ ඉහළ ච්ර ඔස්හස් 
නාවා  අවසනැ හිසැ වූ සහසරාද ණ,්ම)  )වා  එමඟින් සමාධි කබා  
ණදමාත්මාවහබෝධ්) කුණ ේලලිණීරයෝගය යි. හම් ආදි වාහ)න් සිත එ්ඟ 
්ිරීහම් හනාහ)්් ්රම උණනිෂත් හණාත්වක ,්්නා කැහේ. හම් 
එහ්්ුත් හබෞ,්ධ් වයවහාදහ)හි හණහනන ශමථ  ාවනා නම් 
හ්ා හසන් ණි ත හනා ))ි. 

 
්සින ,ාවනාව  තහනේදව හ)ෝග හණාත්වක තරාටක )ැ)ි 

වයවහාද හේ. ණරි්ර්ම නිමිත්ත  පරතීක )ැ)ි ,  ණරි්රිම හාවනාව  
වහිරංග උපාසනා )ැ)ි ,  උණචාද ,ාවනාව  අනේතරංග උපාසනා )ැ)ි 
,  හිනේූනේ වහදවන බව හණහන්. ඔවුන්හග් ණරාණයා)ාම ්රම) 
හබෞ,්ධ්)න් හග් ආනාණාන ්රම) වැන්හන්ි. 

 
ඔවුන් හම් ්ී ්රම වකින් කබන ණරති,ාග නිමිත්ත හහෝ 

්සිණයාහකෝ්), අනන්ත හ්ා  ණතුදැවා එ) ණදමාත්ම )ැ)ි වද,වා 
හගන, එහි ම සිත ගික්වා හිදීම, බරහ්ම)ා (ණදමාත්ම)ා  හා එ්් වීම )ැ)ි 
වද,වා සිතන බව ර ෞදේධ ඇසින් බකන්නහු  හණන්හන්. දූණ ධ්යාන 
හහෝ අදූණ ධ්යාන කැබූ හිනේු  හ)ෝගීහු තමන  හණහනන ණරඥපණ්ති 
අදමුණය ණදමාත්ම හ්ා  සක්ා හමෝ්්ෂ) කදුම්, )ි එහත්ින් 
තෘණ්ති)  ණැමිණය නවතිති. ඉන් ඔබ හනා )ති. 

 
්රිස්ති)ානින් හග් සි) භ ,ාවනා ්රම ,්්තිහ)ෝග හ්ා ස  

ඇතුළත් උණචාද සමාධි මාතර බව හණහන්. ඔහු ආදම්,හ)්දී සිත අන් 
අදමුණයු වකින් ඉවත් ්ැදගැනීම ණිණිස, හ,ිශ)න් තමා හමුහවහි ඉන්නා 



බව සළ්ති. සක්ා )ාඥා ්දති. ඉන් ණසු සුළු ණාහණෝච්චාදණය)්් හේ. 
ඉනි්්බිති ාු,්ධ්ාත්මාහ්වාන) හේ. ඉ්්බිති ්රිස්තු තුමාහග් ගුණය හා 
ආ්ාද) සිහි ්දනු කැහේ. එ)ින් ණසු කරිසේතු තුමා ්ළ හ,්ානාහව් 
)ම් හ්ා ස්් සිහි ්දති. එහි අ,හස සළ්ති. එ) කරිසේතු තුමා ජීවත්ව 
ඉන්නා හසහමහි ණැවසූ ිශකාා) සිතින් ,්්න  තැත් ්දති. එ) හ,්ානා 
්ළ අන්,ම  ඒ අවස්ථාහවහි ඉරි)ේ ණැවැත්වූ සැටි  ණරි්ක්ණිත හ්ා  
,්ිති. ඉන්ණසු එතුමා ස්වර්ගහ)හි ඉන්නා සැටි) ණරි්ක්ණිත හ්හදති. 
අවසානහ)්දී එතුමා  ආත්මසන්නිර්)ාතනහ)න් තමා ණු,ති. හම)ින් 
,්්ති) වැඩීම ,  තදම් සාසිඳීහම්් , සිහතහි හේ. තවත් හමබඳු 
හබාහහෝ ්රම ඇත. ඔවුන්හග් උසස් හ)ෝගනි)් වූ රතරේසා හග් ්රම 
හබාහහෝ වැ,ගත් හ්ා  සක්ති. ,්්ති හ)ෝගහ)න් ණි ත් ්ිසිත් 
ඔවුන  නැත. ඉසේලාභවරුනේ රගේ ,ාවනා , හම)  හුදැ ,්්තිහ)ෝග 
මාතර ම ).  
 

පේසි නගරමහි හින්ූන්හග් දානහ)ෝග ඥාන හ)ෝග ,්්ති හ)ෝග 
තුන අනුව එ)  හුදැව හැඩ ගැසුණයු හ)ෝග ්රම ඇති බව හණහන්. 
චීනහ)හි සිටි ලාඕනේරසේ රගේ රතේඕ ධේමරයහි දැ්්හවනුහ)්  
හේදාන්තවාදීන් හග් ඥානහ)ෝග ම ). හවනස  නම් වකින් හා අවස්ථා 
හබදීම් වකින් ණමණි. 

 
ඥාථණුතර නිර්ගරන්ථ)ා අ,හන තජනයනේ රගේ ,ාවනා ්රම 

හදාහළාස්ි. ඔහු ,්වා,හාෝහණර්්ෂා නමින් හැිනන්හව)ි. අනයානුහණර්්ෂා 
(සි)ක්ක අනිතය ))ි )කි )කි බැකීම   අාදණයානුහණර්්ෂා (ආත්ම) ්ර්ම 
ිශණා් නිසා අාදණය වන බව බැකීම   සාසාදානුහණර්්ෂා (සසද සදන 
තුදැ ආත්ම) ිශමු්්ති) ක, හනා හැ්ි බව බැකීම   ඒ්ත්වානුහණර්්ෂා 
(තමා ම ්ර්ම ්දන්නා බවත්  තමා ම එහි ඵක ිශිනන්නා බවත් සැළ්ීම   
අනයත්වානුහණර්්ෂා (නූ,ූ ආදීනුත් හකාවැ අන් සි)ක්කත් සිත ්) 
හ,්ත් අනය බව ආත්ම හනාවන බව නුවණින් බැකීම   
අාුචයානුහණර්්ෂා (සිදැද ණිළි්ුක හමහනහි ්ිරීම   ආාරවානුහණර්්ෂා 
(්ර්ම)න් තම ආත්ම) තුළ  ණිටින් වූස්සීම නිසා හ්හකසුන් හැහ,න 
බව  එ) ,වහ)් හහ්තුව බව සැක්ීම  සාවදානු හණර්්ෂා (්ර්ම)න් 
ආත්ම)  වූස්සීම වැළැ්්ිශ) )ුතු බව හමහනහි ්ිරීම   
නිර්නදානුහණර්්ෂා (ආත්ම) හ්හදන් ්ර්ම දූණ හසාකවා ඉවත් ්ළ )ුතු 
බව සැක්ීම   හකෝ්ානුහණර්්ෂා (හකාහේත්  එ) සූදීම  ්දැණයු වූ 



ධ්ාතූන්හග්ත් තතු නුවණින් බැකීම   හබෝධි දුර්ක,ානුහණර්්ෂා 
(සතයාවහබෝධ්හ)් දුර්ක, ්ම හමහනහි ්ිරීම   ධ්ර්ම 
ස්වාඛයාතානුහණර්්ෂා (ධ්ර්මහ)් අග) හමහනහි ්ිරීම  )නු ඒ ,ාවනා 
හදාළස)ි. 

 
හම් නානාිශධ් කේධි ගත්තන් අතුහදහි ණදමාත්ම හහෝ ණදබරහ්ම 

නමින් හ්හන්් ,  ාිව ිශෂ්ණයු ආදී නම් වකින් හ්හන්් ,  ණුදැෂ 
නමින් ්ාණිකහ)ෝ ,  හනහහෝවා  අක්කා  අහුදමස්දා නමින් හ්රස්තව  
මුස්කිම්  ණාර්සි කේධි්හ)ෝ ,  හත්ඕ කේධි්හ)ෝ,  ජීව නමින් 
හනනහ)ෝ , ්ිසි ණරඥපණ්තිමාතර ධ්ර්ම)්් ණරි්ක්ණිත හ්ා -හගන  
එ)ින් අනය සි)ක්ක අනිතයාදි වාහ)න් සිතමින්  තමාහග් ණරි්ක්ණිත 
ණදාර්ථ) නිතය ස්වදූණහ)න් වද,වා හගන  එහි ඇකී සසහදහි ම හවකී 
සිටිත්. ඔහු මු්්ති )ැ)ි ්ි) ්ි)ා ,වහ)හි ්ිසි එ්් හ්ා හස් ම සිත 
)වත්  හනාහ)්් තදාතිදමින් අඩු වැත වූ  ඔවුන්හග් ,ාවනා ්රම 
එ්්ුත් නි)ම ිශ,ර්ානහ)්් හනාහේ.  
 

හ්රස්තව ්ස්කාමි් ින්ත්හ)ෝ ,වහ)හි හක්ාමාතර)්් 
දු හ. ණාදසි් කේධි්හ)ෝ එ)  වඩා දු හ. හහන්,වහ)ෝත් හත්ඕ 
කේධි්හ)ෝත් ඔවුන් හැම ඉ්්මවා ,වහ)් වැත හ්ා ස්් දු හ. 
හනනහ)ෝ ඔවුන් ත් වඩා හවහස් හදාස් දු හ. එහහත් ඒ 
සර්වණර්ාදහ)න් හනා දු ු ඔහු එහි ්ිසි හ්ා ස්් හ,්වත්වහ)න් හහෝ 
ආත්මත්වහ)න් හගන එහි ඇකී ,වහ)න් මිදුණයම්හ)ි සිත සිතා  
,වහ)හි ම ගි භණයහ. හම් දුදා්්ඛයාත ාාසනහ)හි දිවා  ද හ,්්හි 
හවහහස ිශඳ බවුන් වඩන්නාහු කත් ඵක) ). 
 

සි)ක්ක තතු වූ ණරිදි ,ත් සේවඥ ශාකය මුනීනේරයනේ වහනේරසේරගේ 
සර්වණර්ාද ණරිණූර්ණය ධ්ර්ම) අනුව සිතා බකන්නහු   බාහිද සම)ාගත 
ඒ සි) භ ,ාවනා ්රම ම ාමථ ණ්ෂහ)න් වුව ,  අසම්ණූර්ණය බව දැ්්් 
හැ්ි). ිශ,ර්ානා ,ාවනාහව්් බාහිද්)න   හ්ා)ින් ,? හකාව සි) භ 
සාස්්ාද  අනිතය දු්්ඛ වාහ)නුත්  සි) භ ධ්ර්ම අනාත්ම වාහ)නුත්  
ඉගැන්හවන ර ෞදේධ විදේශනා  ාවනා කරමය එ්ී සි) භ ම ්රම ණද,වා 
හාර්ෂ්ඨ ස්ථාන) ගනී. එ)  හනාහසු වන ්ිසි , ,හහම්්  ්ිසි , 
,වහ)් නැත. ණදසම)වාදීන් හනාහ)්් සැටිහ)න් වණයන ඔවුන්හග් 
ණරි්ක්ණිත ආත්ම) ,  ාිව ිශෂ්ණයු හනහහෝවා ආදී ණදාර්ථ ,  තරික්්ෂණය 



,ාවනාව  හසුව නිා්හාෝ,ව වැටී ))ි. ඒ ආත්ම හනාව අනාත්ම ම 
හව)ි. 

 
හමෝ්්ෂවහබෝධ්) සඳහා වැත) )ුතු එකම  ාවනා කරමය 

බුදුදනාණයන් වහන්හස්හග් ණහළ වීහමන් හකාව හමුව  ණැමිණය රභ 
විදේශනා  ාවනා කරමය ම ). 

 
එය න ිධභමික රේරුකාරනේ චනේදවිමල සේථවිර පාදයනේ 

වහනේරසේ විසිනේ නි නේධ, රමම විදේශනා  ාවනා කරමය නභ රපාරතනේ 
මුනවිනේ උගත හුකේක. රභ මහුු ධේම ගරනේථය ර ෞදේධාර ෞදේධ 
කාරගේතේ හසේතසාර වසේතුවකේ රේවා! 

 
 

 ලනේරගාල නනනේද තමරතරය සේථවිර  
1947 රනාවුභ ේ 15  
 
 

  



විදර්ශනා භාවනා ක්රමය 
 

නහමෝ තස්ස ,ගවහතෝ අදහහතෝ 
සම්මා සම්බු,්ධ්ස්ස 

 
 වගේගු පාදාය අවීචි රහට්ඨරතා 
එතේථනේතරර සතේතකායූපපනේනා 
රූපී අරූපී ව අසඤේඤි සඤේඤිරනා 
ුකේඛ්ා පමුඤේචනේතු ඵුසනේතු නිබ් ුතිං. 

 
ස්ක සත්ව සමූහ)ා හ්හදහි ණතළ මහා ්දැණයාහවන් හතත් 

වූ ළ)ැති අසදණය සදණය වූ හකාවුතුදා බුදුවද)න් වහන්හස් චතුද සාඛය 
්ක්ණ ක්්ෂාදි වාහ)න් අති දීර්ඝ් ්ාක)්් මුළුක්හකහි දැත දු්් හගන 
දානාදි සමතිස් ණැදැම් ,හම් සණුදා බුදු වන්හන් සසද ස)ුහදහි 
නිමග්නවැ නාති නදා වයාධි මදණය හාෝ් ණරිහ,්වාදි දුුඃඛ)න් හගන් හා 
ආණා)ි් දුුඃඛ)න්හගන් , හණහළන අසදණය සත්ත්ව සමූහ)ා ඉන් හගාඩ 
නඟා අමෘත මහා නිර්වාණය සාඛයාත ්්හෂ්ම ,ූමිහ)හි ණිහි වනු 
ණිණිස). 

 
ස්ක සාසාරි්ාණා)ි් දුුඃඛස්්න්ධ්)ාහග් අනුත්ණා, නිහදෝධ්) 

වූ හනානස්නා සුව) වූ හකෝහ්ෝතද නිර්වාණය) වනාහි බුදු සස්හනන් 
ම මිස අන් සස්හන්ින් හනා කැබි) හැ්ි). මනුෂය දිවය බරහ්ම සම්ණත් 
වනාහි බුදු සසුන නැත , සත්ත්වහ)ෝ කබන්නාහු). තථාගත)න් 
වහන්හස් ිශසින් ඒ හකෞ්ි් ණත් කැීමහම් මග හ,්ානා ්දනුහ)් 
අතිහර්් වූ , අණරධ්ාන වූ , ්ා)යය)්් වාහ)නි. බුදුන් වහන්හස්හග් 
ාරාව්)්ු හහවත් හබෞ,්ධ්)්ු වීහම් ණරධ්ාන ණරතිඵක) , ඒ නිර්වාණය 
සුඛ) අත් ්ද ගැනීම ම ). එබැිශන් ස්ක හබෞ,්ධ්)න් ිශසින් ම 
හබෞ,්ධ් වීහම් නි)ම ණරතිඵක) කැීමම  නම් ඒ තථාගත)න් වහන්හස් 
ිශසින් ,්්වා වදාළ නිර්වාණය මාර්ග)  බැස ගත )ුතු)ි. එහස් හනා 
්දන්නාහු ්කාතුද්ින් මුණය ගැහසන සම්බු,්ධ් ාාසනහ)න් ගත)ුතු 
ණරහ)ෝනන) හනා කබන්හනෝ).  
 



නිවනට පැමිණීමේ මඟ 
 

නිවන  ණැමි)ම  ඇත්තා වූ හනා වදදින්නා වූ එ් ම මාර්ග) 
ිශ,ර්ානා ,ාවනාව)ි. මහා ්ාදැණි් තථාගත)න් වහන්හස් හග් 
ාරාව්)න  ඒ මඟ ,්්වන හස්්. 

 
“යං රඛ්ා  ිකේඛ්ු! සතේථාරා කරණීයං සාවකානං හිරතසිනා 

අනුකභපරකන අනුකභපං උපාදාය, තං රවා කතං මයා. එතානි  ිකේඛ්ු 
රුකේඛ්මූලානි එතානි සුඤේාගාරානි ඣායථ, මා පමාදතේථ, මා පච්ඡා 
විපේපිසාරිරනා අහුවතේථ, අයං රවා අභහාකං අනුසාසනී.” 

 
හම) හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් නිතද සිහි ්ළ )ුතු හ,්ානා 

ණාඨහ)්ි. එහි හත්දැම “මහණය ාරාව්)න් හග් )හණත හසා)න්නා වූ  
ාරාව්)න  අනු්ම්ණා ්දන්නා වූ, ාාස්තෘවද)්ු ිශසින් ාරාව්)න  
අනු්ම්ණාව නිසා )ම්් ්ළ )ුතු, එ) අණ ිශසින් ්දන ක,්හ,්). 
මහණය  හම් වෘ්්ෂ මූකහ)ෝ). හම් ාූනයාගාදහ)ෝ). ,ාවනා ්දවු  ණරමා, 
හනාවවු  ණරමා, වී ණසුතැිශකි හනාවවු. හම) අණ ිශසින් හතාණ  ්දන 
අනුාාසනාව )” )නු)ි. 

 
වන්,නා ්ිරීම  මක් ණහන් ණිදීම  සාාඝ්ි් දාන දීම  ණරතිමා ගෘහ  

,හම් හක්  සාඝ්ාවාස ්දවීම  ණන්සික් රැ්ීම  හණාහහා) අ සික් රැ්ීම 
)න ආදි ණින්්ම් හ්ා  නිවන් ණතා හකහහසිහ)න් ම නිවන් කැබි) 
හැ්ි )ැ)ි ඇතැමුන් සක්තත් ිශ,ර්ානා වඩා සතද හකෝ්්හ්ෝත්තද 
මාර්ගඥාන) උණ,වා එ)ින් මතු ,වහ)හි ඉණදීම  හහ්තුවන හ්හකසුන් 
මතු නූණ,නා්ාදහ)න් නැසීහමන් මිස අන් ්රම)්ින් නිවන නම් හනා 
ක, හැ්ි ම ). මක්් ණහන්් ණුදා ණරාර්ථනා හ්ා  හකහහසිහ)න් ම 
නිවන් කැබි) හැ්ි නම් මහා ්ාදැණි් වූ තථාගත)න් වහන්හස් තමන් 
වහන්හස්හග් ාරාව්)න  ඒ හකහහසි ්රම) ම හනා ,්්වා වෘ්ෂ 
මූක)න  ාුනයාගාද)න  වී ,ාවනා හ්ා  දු්් ගන්න  හනා වදාදන 
හස්්.  
 

සිලත රැක්ීමමනත පමණක්ත  
නිවනත මනාලද හැක්ි බව 
 



ඇතැහම්් දාන) වර්ණයනා හනා්දති. නිවන් කැීමම ණිණිස 
ාීක) ම මහත් හ්ා  ,්්වති. ාීකහ)න් ම නිවන් ,්්න  
බකාහණාහදාත්තු හවති. ාීක ණාරිාු,්ධිහ)න් ම නිවන් දැ්ි) හැ්ි නම් 
තථාගත)න් වහන්හස් හම) හනා වදාදන හස්්. 

 
“නකඞ්රඛ්යය රච  ිකේඛ්රව!  ිකේඛ්ු නසවානං ඛ්යා අනාසවං 

රචරතාවිමුතේතං පඤේා විමුතේතිං ්ඨට්රඨව ධභරම සයං අ ිඤේා 
සච්ිකතේවා විහරරයයනේති සීරලසේරවව පරිපූරකාී  අ්ඣතේතං 
රචරතාසමථ මනුයුතේරතා අනිරාකත්රඣාරනා විපසේසනාය 
සමනේනාගරතා  රූරහතා සුඤේාගාරානං” 

 
“මහහණයනි  ්ාමාදි ආාරව)න් ්්ෂ) ්ිරීහමන් ආාරව දහිත වූ 

අර්හත් ඵක හච්හතෝ ිශමු්්ති) ණරඥා ිශමු්්ති) ඉහාත්මහ)හි ම හතහම් 
ම දැන ණරතය්්ෂ හ්ා  වාස) හ්හදමි ) )න හම)  ඉදින් ්ැමති 
වන්හන් නම් ාීක) ම සම්ණූර්ණය ්දන්නා වූ තමාහග් සිත සමාධි 
්ිරීහමහි හ)දුණයා වූ හනා නසන ක, ධ්යාන ඇත්තා වූ ිශ,ර්ානාහවන් 
)ු්්ත වූ ාුනයාගාද)න  වී ,ාවනා ්දන්නා වූ තැනැත්හත්් වන්හන් 
)” )නු එහි හත්දැම)ි. ඉදින් ාීකහ)න් ම දහත් ිශ) හැ්ි නම් ිත්ත 
සමාධි)්් ිශ,ර්ානාව්් ාූනයගාද)න  වී ,ාවනා ්ිරීම්් වදාදන්න  
්දැණය්් නැත. බුදුන් වහන්හස් ිශසින් දාන ාීක)න් හග් අනුසස් හ,සු 
සුතර ධ්ර්මවක “කායසේස රහදා පරභමරණ ා සුගතිං සගේගං රලෝකං 
උපප්ජති” )නාදීන් දානහ)න් හා ාීකහ)න් ,ව සම්ණත්ති) කැහබන 
බව හ,්ාිත තැන් මිස නිවන කැහබන බව හ,්ාිත තැන් ,්්න  නැත. 

 
බුදුන් වහන්හස් ිශසින් නිවන් කැහබන බව හ,්ානා ්ද තිහබනු 

,්්න  කැහබන්හන් “අනිච්ච සඤේා  ිකේඛ්රව!  ාවිතා  හුලීකතා 
මහපේඵලා රහාති මහානිසංසා අමරතාගධා අමතපරිරයාසානා” )නාදි 
,ාවනානිසාස ,්්වන හ,්ානාවක ම ). ,වහ)හි නිවන් නැත. 
නිවහනහි , ,ව) නැත. ,ව නිහදෝධ්) ම නිවන). එබැිශන් ්ුාකහ)න් 
කබා හ,න ,ව) නිවන  ිශදැ,්ධ් හ,)්ි. නිවන  ණරතිණ්්ෂ හ,)්් 
කබා හ,මින් සාසාද) තවත් දි්් ්දන්නා වූ ,වගාමී ්ුාකහ)න් නිවන් 
කබන්න  බකාහණාහදාත්තු වීම, වැස්හසන් ිශ)ළවා ගන්න  
බකාහණාහදාත්තු වීම්් වැනි). දානහ)න් ාීකහ)න් ණරාර්ථනාහවන් 
නිවන් කබන්න  උගන්වන්නවුන් එහස් ්දනුහ)් -  



 
“ඉදං රම දානං නසවකේඛ්යාවහං රහාතූති එවං පන විවට්ටං 

පතේරථනේරතන විවට්ට වරසන ඨපිතං අරහතේතභපි පච්රචක- 
ර ාිාණ භපි සබ් ඤේු තාණ භපි දාතුං සකේරකාති රයව.” 

 
“දානං ඛ්ලු ස ාරවන සගේග මානුස ර ාගදං  
පරිණ ාම වරසරනව රහාති රමාකේ ූපනිසේසයං” 

 
)නාදි ධ්ර්මණාඨ වද,වා හත්දැම් ගැනීහමනැ )ි සිති) හැ්ි). 

හ්ාහත්් ,න් දී හ්ාහත්් සික් රැ් හ්ාහත්් ණරාර්ථනා ්ළත් 
ිශ,ර්ානා වඩා සතද මාර්ගඥාන) උණ,වා මතු නූණදිනා ණරිදි හ්හකසුන් 
ණරහාණය) ්ිරීහමන් ම මිස දානහ)න් ාීකහ)න් ණරාථනාහවන් ්ිසි 
්හක් නිවන හනා කැහබන බව ,ත )ුතු)ි. සසද දු්ින් මිදී නිවන් 
සුව) අත්ණත් ්දගනු ්ැමති සත් ණුදැෂහ)ෝ දානහ)න් ාීකහ)න් 
ණරාර්ථනාහවන් නිවන් කබන්න  සි  හනා රැවටී තමන් කත් හම් අගනා 
බු,්හධ්ෝත්ණා, ්ාක) නි්ම් ම ඉ්්ම )න්න  හනා හැද හැ්ි 
ණමණින්වත් ිශ,ර්ානා ,ාවනාහවහි හ)හ,ත්වා. 

 
දානාදි ණින්වකින් නිවන් හනා කැහේ )ැ)ි ්ී ණමණින් ණින් වකින් 

ණක්් නැතැ)ි වද,වා හනා ගත )ුතු)ි. ණෘථග්නන සත්ත්ව)ා  නිවන 
ඉතා දුද). ඔහු  නිවන කැහබන ්ාක) නිා්ච) හනා ්ළ හැ්ි). 
සමහද ිශ  හමම නාතිහ)්දී ම , ඔහු  නිවන කැබි) හැ්ි). සමහද ිශ  
්ක්ණ හ්ෝටි ගණයන්ිනුදු හනාකැබි) හැ්ි). නිවන  )ා හනාහී සසද 
සැරිසදන සත්ත්ව)ාහ  හකෞ්ි් සැණවත් කබා ගැනීම  ණින් තිබි) 
)ුතු). එබැිශන් තථාගත)න් වහන්හස් ිශසින් -  
 

“අලරමව දානාති දාතුං, අලං පුඤේානි කාතුං, රදව ූතසේස පි 
උපකාරානි පුඤේානි, මනුසේස ූතසේස පි උපකාරානි පුඤේානි, 
පබ් ජිතසේස පි උපකාරානි පුඤේානි” 
 

)නු වදාදන කදී. “,න් හ,න්න  සුදුසු ම ). ණින් ්දන්න  සුදුසු 
ම ). හ,ිශ වූවහු  , ණින් උණ්ාද). මිනිස් වූවහු  , ණින් උණ්ාද). 
ණැිශදි වූවහු  , ණින් උණ්ාද)” )නු එහි අ,හස)ි. එම නාතිහ)්දී ම 
ිශ,සුන් වඩා මඟණක කබා නිවන් ,්්න  සූම සත්ත්වහ)ෝ ම සමර්ථ 



හනා හවති. එ)  සමර්ථ වන්හනෝ සුගතිහ)හි තරිහහ්තු් ණරතිසන්ධිහ)න් 
උණන් උණනිුඃාර) සම්ණත් , ඇත්තා වූ ණු,්ගකහ)ෝ ). තරිහහ්තු් 
ණරතිසන්ධිහ)න් උණදින්න  හැ්ි වනුහ)් ්ුාක බකහ)නි. බකවත් ්ුසක් 
නැති තැනැත්තා උණදිනුහ)් අහහ්තු් හහෝ ,්ිශහහ්තු් හහෝ ණරතිසන්ධි 
ිතහ)ති. නිවන් ,්ිනු ්ැමති තැනැත්තා හ  , තරිහහ්තු් 
උත්ණත්ති)්් හනා ක, හහාත් නිවන් හනා කැබි) හැ්ි බැිශන් මඟ-
ණක කැීමම  සුදුසු උත්ණත්ති)්් ඇති ්ැද ගනු ණිණිස ඔහු ිශසින් , 
දානාදි ණින්්ම් ්ළ )ුතු)ි. 

 
දානාදි ්ුාකහ)ෝ )හණත් ,ව)්් ඇති ්ිරීම් වාහ)න් නිර්වාණය 

ණරතිකා,)  , උණ්ාද හවති. එ) වර්ෂාව ධ්ානය) ඇති වීම  උණ්ාද 
වීම හමන් ,ත )ුතු)ි. වර්ෂාව ධ්ානය) ඇති වීම  උණ්ාද වන බව නම් 
සතය)්ි. එහහත් එ) දුරින් වන උණ්ාදහ)්ි. වර්ෂාව හකාව  
ධ්ානය) ඇති ්දන හ,)්ැ)ි ්ි)හැ්ි මුත් හ්හන්් වැසි ව  , 
හගාිශ)්ු හගාිශතැන් හනා ්ළහහාත් ධ්ානය හනා කැහේ. ධ්ානය 
කැීමහම්දී හගාිශ)ාහග් හගාිශ්ම ම ණරධ්ාන හහ්තුව). එහමන් නිවන් 
කැීමම  , ිශ,ර්ානා ,ාවනාව ණරධ්ාන හහ්තුව). දාන සීකාදී ණින් අණරධ්ාන 
හහ්තූහු ). 

 

මම ක්ල ද මාර්ග ඵල ලැබිය හැක්ි බව 
 

“හම ්ක ිශ,ර්ානා වැඩීහමන් ණක්් නැත. හ්ාහත්් ිශ,ර්ානා 
වැඩුව , හම ්ක මාර්ගඵක හනා ක, හැ්ි)” )ි ඇතැමුන් ්ි)තත් එ) 
සතය) )ි ණිළිගැනීම  හහ්තු )ු්්ති)්් නැත. )ම් ණරතිණත්ති)්ින් )ම් 
ඵක)්් කැහේ නම් ්වදදාත් ඒ ණරතිණත්ති) හනාවද,වා ණිදැව හහාත් 
ඒ ඵක) කැබි) )ුතු)ි. මාර්ග ඵක කැීමම  නිසි ණරතිණත්ති) ණිරීහමන් 
එ්් ්හක් දී මුත් සූම ්ක්හිම මඟ ණක හනාකැහේ නම් තථාගත)න් 
වහන්හස් හග් ධ්ර්ම) මඳ ්ක්  ණමණය්් හන)යයාණි් වන ඉතිරි 
්ාක)  අහන)යයාණි් වන ධ්ර්ම)්් ිශ) )ුතු). උන් වහන්හස් හග් 
ධ්ර්ම) ්ක්  ණමණය්් හන)යයාණි් වී ්ක්  අහන)යයාණි් 
වන්න්් හනාව සූම ්ක්  ම හන)යයාණි් වූව්ි. 
 

ිශ,ර්ානා වැඩුවත් හම්ක මහඵක හනා කැබි) හැ්ි) ්ි)න්හන් 
තථාගත)න් වහන්හස්හග් ධ්ර්ම) ්ක්  අවකාගු ්ිරීහමන් එ)  ණහද 



හ,න්හනෝ ). ධ්ර්ම) සූම ්ක්හි ම හන)යයාණි් බව මිස ්ක්දී එ) 
අහන)යයාණි් වී අවකාගු වන බව්් තථාගත)න් වහන්හස් හනා වදාළ 
හස්්. “ඉරභ ච සු දේද  ිකේඛ්ු සභමා විහරරයයුං න සුඤේරඤෝ රලෝරකෝ 
අරහනේරතහි අසේස” )නුහවන් බුදුන් වහන්හස් ිශසින් වදාදන කදුහ)් 
,ි්්ෂූහු මනා හ්ා  ිශසුහවෝ නම් හහවත් මනාහ්ා  ණිළිහවත් ණිදැහවෝ 
නම් හකෝ්) ්ිසි්හක් දහතුන්හගන් සිස් හනා වන බව). ධ්ර්ම) 
අහන)යයාණි් වන ්ාක)්් නැති බව  හනා වද,වා ණිළිහවත් ණිදැව 
හහාත් සැම ්ක්හි ම මාර්ගඵක නිර්වාණය)න් කැබි) හැ්ි බව එ)ින් 
ණර්ාාිත). 
 

අධිගමානතාර්ාානය  
 

අ ුවා හණාත් ්ීණ)් අධිගමාන්තර්ධ්ාන ්ථා ,්්නා කැහේ. 
ඒවා එ්ිහන්  සම නැත. එබැිශන් ඒවා සාද වාහ)න් ණිළිගත හනා 
හැ්ි). ඒ අන්තර්ධ්ාන ්ථාවක සැටි) ත් තවම අධිගම) කැබි) හැ්ි 
්ාක) ). මින් ඉදිරි) ත් ඒ ්ාක) ඇත්හත්). 

 
්වදදා නමුත් අධිගමාන්තධ්ාන) හවතත් වනුහ)් ්ාකහ)් 

වදදින් හනාව ණු,්ගක)ින් ිශසින් ණිළිහවත් හනාණුදා හැරීහමනි. එ් 
නාතිහ)් දී ්දන උත්සාහහ)න් ම මහ-ණක හනාකැබි) හැ්ි). හම් 
බුදුසසුහනන් මඟ-ණක කැීමම  නිසි අ) මඟ-ණක කබා අවසන වීහමන් 
හහෝ අධිගමාන්තධ්ාන) ිශ) හැ්ි). 

 
මනුෂය)න් ිශසින් මඟ-ණක කැීමම  ණිරි) )ුතු ණිළිහවත් ණිරීම 

හහවත් ිශ,ර්ානා වැඩීම හැද දැමූ ණසු ,ාවනා මාර්ග) ,ත් අ)ත් නැති 
වී ගි) ණසු නැවත බුදු හ්න්ුන් බුදුවී නිර්වාණය මාර්ග) ණර්ාා ්දන 
හත්් ණහස් බුදුවදැන  හැද අනය)න  මඟණක හනා කැහේ. 
තථාගත)න් වහන්හස් හග් ධ්ර්ම) ණවති,්දී ිශ,ර්ානා ,ාවනා මාර්ග) 
තිබි)දී ්ාක ිශණ)යයාස) නිසා මඟ-ණක හනාකැහබතැ)ි ්ීම “ඉහම්ච 
සු,,්, ,ි්්ඛු සම්මා ිශහහද)යුා න සුඤ්්හඤ්ෝ හකෝහ්ෝ අදහන්හත්හි 
අස්ස” )න බුදු ව,න  ිශදැ,්ධ් මතහ)්ි.  
 

මම ක්ල අධිගම ලාභිනත ඇාි නැාි බව 
 



හම ්ක අධිගම කා,ීන් නැත ) )නු , ඇතැමුන් හග් මත)්ි. 
අධිගම කා,ීහු “මම හසෝවාන් හවමි )  මම දහත් හවමි)” )ි හකාව  
අඬ ගා ්ි)න්නාහු හනාහවති. අධිගමකා,ීන් හැිනන ගැනීම  ඔවුන්හග් 
ිශහා්ෂ ක්ුණය්් , නැත.  

 
බු,්ධ්්ාකහ)හි ාරාවස්තයාදී නගදවක ක්්ෂ ගණයන් අධිගමකා,ී 

ගෘහස්ථහ)ෝ ිශසූහ. ඔහු , සාමානය මිනිසුන් හස් ම හගාිශ්ම් හවළාමම් 
ආදී රැ්ී ද්්ෂා ්දමින් අඹු ,දැවන් හණෝෂණය) ්දමින් ිශසුහවෝ). 
හැිනන ගැනීම  ිශහා්ෂ ක්ුණය්් ඔවුන් හ්හදහි හනාවී). හණද ිශසූ 
,ි්්ෂූන් අතද , අධිගමකා,ීහු හබාහහෝ වූහ. එ්් ්හක් හම් ක්්දිව 
අසවක් ,ි්්ෂුව ණරථග්නන) )ි ්ි)ා දැ්්වීම  හ්න්ු නැති තදම  
අධිගමකා,ී ,ි්්ෂූන් ම ිශසූ බව අ ුවා හණාත්වක ,්්වා තිහේ. 
හ්ාහත්් ආ)යය)න් ිශසුව , හසෝවාන් - ස්ෘදාගාමි - අනාගාමි 
ණු,්ගක)න් තබා දහතුන් වත් හැිනන ගැනීම  ක්ුණය්් නම් නැත. ,ම් 
සඟුණයු අ ුවාහවහි එන ්ථාව්් හමහස්)  - 

 
හණද ලකේ්ඨව සිතුලේපේ රවරහර විසූ දහතන් වහන්හස් 

හ්න්ුන්හග් උණස්ථා)්)්ු වූ බුඩ්ඪණේබජිතහ)්් (මහ භව ණැිශදි 
වූහව්්  ිශ). ඒ නම දින්් දහතන් වහන්හස් හා ණිඩු සිඟා ඇිශ, දහතන් 
වහන්හස් හග් ණිරි්ද , හගන ණිටි ණසින් එන්හන් “ස්වාමීනි! ආ)යය)න් 
හග් සැටි හ්හස්දැ” )ි දහතන් වහන්හස් ිශචාහළ්).  

 
එ්ක දහතන් වහන්හස් ්ි)න හස්්් “ඇවැත්නි! ඇතැම් 

මහක්හකෝ ආ)යයන්හග් ණා සිවුදැ හගන වන ණිළිහවත ්දමින් 
හැසිහදන්නාහු , ආ)යය)න් හනා හඳුනන්නාහ. ඇවැත්නි! ආ)යයහ)ෝ 
හැිනන ගැනීම  එතදම් දුෂ්්ද වූහවෝ)” )ි වදාළ හස්්. 
බුඩ්ඪණේබජිතහ  එ)ිනුදු ්ාදණය) හනා වැ හිණි. 

 
ආ)යය)න් හැිනන ගැනීහමහි දුෂ්්දත්ව) හම් ්ථාහවන් , ,ත 

හැ්ි). ආ)යය)න් හ්හදහි හැිනනීම  ක්ුණය්් නැති බැිශන් ,  ඔවුන් 
ිශසින් තමන්හග් ආ)යය ,ාව) අනය)න්  හනා ණවසන බැිශන් , 
හකෝ්හ)හි ආ)යය)න් ඇති නැති බව ණදිත්ත ිශනානනඥාන) කැබුව්ු 
ිශසින් මිස අනි්්ු ිශසින් හනා,ත හැ්ි). ණදිත්ත ිශනානනඥාන) 
ඇති)්ු  ණවා හම් ිශාාක හකෝ්හ)හි සූම හ,නාහග් ම තතු බැකීම 



ණහසු ්ා)යය)්් හනාහේ. ණදිත්ත ිශනානනඥාන)්් නැති අණ වැනි 
අ) හම ්ක ආ)යය)න් ඇති නැති බව ්ි)න්න  )තහහාත් එ) හාසය 
නන් ්රි)ාව්ි. 

 
හම ්ක ගිහි)න් අතද තබා ණැිශ,්,න් අතද , ිශ,ර්ානා වඩන 

අ) සුක, හනාහවති. එබැිශන් ආදණයයාදි ිශහේ් ස්ථාන)්  එළඹ 
,ාවනා ්දන ,ි්්ෂූන් හකෝ්)ා උසස් හ්ා  සක්ති. සැදැහැවත් 
හබෞ,්ධ්හ)ෝ හබාහහෝ දුද සි  , හගාස් ඒ ,ි්්ෂූන්  ණූනා සත්්ාද ්දති. 
“හම ්ක ආ)යයහ)ෝ නැත); මඟ ඵක හනාකැබි) හැ්ි). එබැිශන් 
,ාවනා ්ිරීම හිස් වැහඩ්්)” )න ්ථාව ,ාවනා හනා ්දන්නවුන් 
ිශසින් ආදණයයාදි ිශහේ්ස්ථාන වක හවහසන ,ි්්ෂූන් හග් තත්ත්ව) 
ණහත් හ්ා  ,්්වනු ණිණිස ඇති ්දන ක,්හ,්ැ)ි සිති) හැ්ි). 

 
හම ්ක ආ)යය)න් ඇති නැති බව නම් හනා්ි) හැ්ි නමුත් 

හණද හමන් සුක, නැති බව නම් ්ි) හැ්ි). ිශ,සුන් වඩා එ් 
නාතිහ)් දී ්දන උත්සාහහ)න් ම හ්න්ු  මඟ-ණක කැහබන්හන් 
හනාහේ. හම් නාතිහ)් දී ිශ,සුන් වඩා මඟඵක කැබි) හැ්ි වන්හන් හණද 
නාති වක දී ිශ,සුන් වඩා තිබූ අ) ). මඟ ණක කැබි) හැ්ි ණමණය  
ිශ,ර්ානා ඥාන) හමෝදන්න  නාති ගණයන්් ගත ිශ) හැ්ි). ිශ,ර්ානා 
වැඩීම් ආදි වාහ)න් හණද නාතිවක දී ණුදන ක, ණාදමිතා ඇතිව මඟ 
ණක කැීමම  සුදුසු ව ිශසූ ණින්වත්හු බු,්ධ් ්ාකහ)්දී , එ)  සමීණ 
්ාකහ)්දී , සමූහ සමූහ වාහ)න් මඟඵක කබා නිවන් දු හ. බුදුන් 
වහන්හස් බුදුවී හබාහහෝ ්ක් ඉ්ුත් වී ගි) බැිශන් මඟ ඵක කැීමම  
සුදුසුව ිශසූ අ) දැන  හබාහහෝ හස)ින් මඟ ඵක කබා අවසන් වී )න්න  
ඇත. තවත් ඇතිනම්  ඇත්හත් ස්වක්ණ හ,හන්ි. හම්ක අධිගමකා,ීන් 
මඳ වීහම් හහ්තුව එ) ))ි සිති) හැ්ි).  
 

හම්ක ිශ,සුන් වඩන්නවුන් අතද හහ්තු සම්ණත් ඇති අ) 
වුවහහාත් ඔහු හම් නාතිහ)් ම මඟ-ණක කබා නිවන් ,්ිති. හහ්තු සම්ණත් 
නැති)වුන  එ) මතු නාතිහ)් දී මඟ ඵක කැීමම  හහ්තු වන්හන්). 
ිශ,ර්ානා හනා වැඩුව හහාත් හහ්තු සම්ණත් ඇති ණමණින් ඉන්ම මඟ-
ණක කැහබන්හන් , හනාහේ. හහ්තු සම්ණත් ඇති නැති බව හනා,ත 
හැ්ි ්දැණය්ි. මඟ-ණක කැීමම  හහ්තු සම්ණත් ඇතිව , ිශ,සුන් හනා 



වැඩීම නිසා බුදුන් ්ක බදණයැස් නුවද ිශසූ මහා ධන සිටු පුතරයා හමන් 
හබාහහෝ හ,න කැබි) හැ්ිව තිහබන මාර්ග ඵකහ)න් ණිරිහහති. 

 
බදණයැස් නුවද එ්්සි) හැ  හ්ෝටි)්් ධ්න) ඇතිව සි  

ධ්නහ)න් මත්ව හනා මනා හස් හැසිද සි) භ ධ්න) නසාහගන අන්තිහම් 
දී වාස)  තැන්් , නැති ව සිඟමන  වැ ුණය මහධ්න සි ු ණුතර)ා දැ් 
බුදුන් වහන්හස් ආනන්, ස්ථිශද)න් වහන්හස්  වදාදන හස්්් 
“ආනන්,)  සිඟා ්න හම් මහාධ්න සි ු ණුතර)ා බකව! හමාහු  ධ්න) 
හනානසා ණරථම ව)හසහි ්ර්මාන්ත ්දවූහ)් නම් හම් නුවද අග සි ු 
වන්න  වාසනාව තිබුහණය්). ණැිශදි වී නම් සේ හ්හකසුන් නසා දහත්ව 
නිවන් ,්ින්න  තිබිණය. ඉදින් මධ්යම ව)හසහිදී ්ර්මාන්ත ්ැද වී 
නම් හම් නුවද හ,වන සි ු වන්න ත්  ණැිශදි වී නම් අනාගාමී වී නිවන් 
,්ින්න ත් වාසනාව තිබිණය. ණා්ිම ව)හසහි ්ර්මාන්ත ්රැවී නම් 
හම් නුවද තුන්වන සි ු වන්න ත් ණැිශදි වී නම් ස්ෘදාගාමී මාර්ග)  
ණැමිණය නිවන් ,්ින්න ත් තිබිණයැ” )ි වදාළ හස්්. 

 
බුදු හ්න්ුන් හමුවී ,හම් අසන්න  ක, හහාත් හකහහසිහ)න් 

ම මඟ ණක කබා නිවන් දැ්ි) හැ්ි හවතැ)ි හබාහහෝ හ,නා සිතතත් 
එණමණය්ින් සැම හ,නම නිවන් ,්්නාහු හනාහවති. බුදුන් වහන්හස් 
දිනණතා අ භ)ම් ්ාකහ)හි හකාව බකා වදාදා නිවන් ,්ින්න  හහ්තු 
සම්ණත් ඇති සත්ත්ව)න් හසා)ා ,හම් හ,සා ඔවුන් නිවන් ,්්වති. බුදුන් 
වහන්හස්හගන් ,හම් අසන හැම හ,න ම නිවන් ,්ිත් නම් හකෝ්හ)් 
එ්් හ්ාන් සි  අහන්් හ්ාන  ,හම් හ,සා හගන )ූම මිස 
ධ්ර්මාවහබෝධ්) ්ැද ගන්න  සමත් සත්ත්ව)න් හසා)න්න  ්දැණය්් 
නැත. නිවන් ,්්න  හහ්තු සම්ණත් නැති ධ්ර්මාවහබෝධ්) ්ිරීම  හනා 
සමත් ණු,්ගක)ා එ්් වද්් හනාව බුදුන් වහන්හස් හගන් ,හස් වද්් 
බණය ඇසුහ)් , ,හස්් බුදුවද)න්හගන් බණය ඇසුහ)් , මඟ ඵක හනා 
කබන්හන් ). 

 
රකාරසාලේ රජතුමා වනාහි ඉතා ළඟින් බුදුන් වහන්හස් ඇසුදැ 

්ළ උවසුහව්ි. එහස් ම නිතද ඇසුදැ ්ළ උවසුහව්ි. හබාහහෝ බණය 
ඇසූ උවසුහව්ි. බුදුන් වහන්හස් ිශසින් එතුමා  ිශහා්ෂහ)න් හ,්ානා 
්ළ සූතර ධ්ර්ම හබාහහෝ ගණයහන්ි. සංයුකේත නිකාරයේ හ්ා ස්් වූ 
හ්ෝසක සා)ු්්ත) එතුමා  ම ිශහා්ෂහ)න් හ,්ාිත සූතර ධ්ර්ම)න් හග් 



සාගරහහ)්ි. එතුමා බුදුන් වහන්හස් උහ,සා මහා ිශහාද)්් , ්දවී). 
බුදුන් වහන්හස් දීර්ඝ් ්ාක)්් වැඩ ිශසුහේ , හ්ාහසාක් දහ හි ම ). 
එහහත් හ්ාහසාක් දනතුමා ) ත් ණිරිහස)ින් හසෝවාන් මඟ  වත් හනා 
ණැමිණිහ)් ). මලේලිකා රදේවිය , එහස් ම බුදුන් වහන්හස් හගන් නිතද 
බණය ඇසූ  නිතද ,න් දුන් තැනැත්ති)්ි. එහහත් මඟ-ණක හනා 
කැබුවා).  
 

සුනකේඛ්නේත නමැති ,ි්්ෂුව ආනන්, ස්ථිශද)න් වහන්හස් හමන් 
්ක්් බුදුන් වහන්හස්  උණස්ථාන ්දමින් උන් වහන්හස් ළඟ ම 
හැසුදැණය හ්හන්ි. එහහත් හසෝවාන් මඟ  වත් ණැමිහණයන්න  
අසමත් ිශ). හමහස් බුදුන් වහන්හස්හග් සමීණහ)හි ම හැසිදත් මඟ ඵක 
හනාකැබූ අ) තවත් හබාහහෝ ිශ) හැ්ි). අතීතහ)හි හබාහහෝ 
බුදුවදහ)ෝ ණහළ වූහ. දීර්ඝ් වූ හම් සාසාදහ)හි බුදු හ්න්ුන් නුදු ු  
බුදු හ්න්ු හගන් ,හම් හනා ඇසූ සත්ත්ව)්ු ඇති) )ි හනා්ි) 
හැ්ි). බුදුවදැන්හගන් ,හම් ඇසූ ණමණින් සූම සත්ත්වහ)්් ම නිවන් 
,්ී නම් අ, හකෝ්හ)් සත්ත්වහ)ෝ හනාහවති. සි)ක්හකෝ ම අ, 
නිවහන්). 

 
ණිණීම  තදම් වැඩී තිහබන ණත්මහ)ෝ හිදැරැස් ණහස කත් ්ක්හි 

ණිහණති. හසස්හසෝ හනා ණිහණති. එහමන් හහ්තු සම්ණත් ඇත්තා වූ 
සත්ත්වහ)ෝ බුදුවදැන්හග් ධ්ර්ම හ,්ානාව ඇසූ ්ක්හි මඟ ඵක කබා 
නිවන් ,්ිති. හසස්හසෝ නිවන් හනා ,්ිති. හණද නාතිවකදී ස්්න්ධ්ාදි 
ධ්ර්ම ිශ,ාග දැන උහගන ිශ,ර්ානා වඩා නුවණය දි)ුණයු ්ද හගන තිහබන 
තරිහහ්තු් ණු,්ගකහ)ෝ ණමණය්් බුදුවද)න්හගන් ධ්ර්ම) අසා මඟ ඵක 
කබති. අනාගතහ)හි එබඳු ණු,්ගක)්ු වීම  ,න් දීම  සික් රැ්ීම ම 
ණරමාණයවත් හනාහේ. ඒ හ,් ණමණය්් ්ළාහු සසද සුගතිහ)් ඉණි, බුදුන් 
,්්න  නම් සමත් හවති. ,හම් අසා නිවන් ,්්න  නම් සමත් 
හනාහවති. 

 

පුදතගල පරමභතද 
 

“චතේතාරරා රම  ිකේඛ්රව! පුගේගලා සනේරතා සංවි්ජමානා 
රලාකසේමිං, කතරම චතේතාරරා? උගේඝිතඤේු, විපචිතඤේු, 



රනරයයා, පදපරරමා ඉරම රඛ්ා  ිකේඛ්රව! චතේතාරරා පුගේගලා සනේරතා 
සංචි්ජමානා රලාකසේමිං." 
 

)න හ,්ානාව ණරිදි හකෝ්හ)හි උ,්ඝ්ටිතඥප )  ිශණිතඥප )  
හන)ය )  ණ,ණදම ) )ි ණු,්ගකහ)ෝ සතද හ,හන්් හවති. 

 
බුදුවද)්ු ිශසින් හහෝ බු,්ධ් ාරාව්)්ු ිශසින් හහෝ 

සා්්හෂ්ණහ)න් හ,සන ධ්ර්ම)්් ඇසීහමන් එහ්හණයහි ම මඟ ඵක 
කබා චතුදා)යය සතය අවහබෝධ් හ්ා  නිවන් ,්්න  සමත් වූ දාරුචීරිය 
ශාරිපුතර රමෞදේගලයානාීහනේ වැනි ණු,්ගකහ)ෝ උදේඝිතඥ නම් හවති. 
ිශස්තද වාහ)න් හ,්ානා ්ළ ධ්ර්ම) අසා අවසානහ)හි මඟ ණක කබා 
නිවන් ,්්න  සමර්ථ ණු,්ගකහ)ෝ විපඤේචිතඥ නම් හවති. ධ්ර්ම) 
උහගන උගත් ධ්ර්ම) ගැන නැවත නැවත ්ක්ණනා ්ිරීම ණිළිිශසීම 
්කණය මිතුදන් හස්වන) ්ිරීම ,ාවනා ්ිරීම )න හම්වා හ්ා  ්හක් 
දී මඟ ඵක කබා නිවන් ,්්න  සමත්හු රනයය පුදේගලරයෝ නම් හවති. 
හ්ාහත්් බණය ඇසුවත් හ්ාහත්් ්කණය මිතුදන් හස්වන) ්ළත් 
හ්ාහත්් ,ාවනා ්ළත් ඒ නාතිහ)්දී මඟ ණක කැීමම  හනා සමත් 
වන්හනෝ පදපරම පුදේගලරයෝ නම් හවති. 

 
හණද නාති වකදී ,ාවනා ්ිරීම් ආදි වාහ)න් ිශ,ර්ානා ඥාන) 

හබාහහෝ දුද  දි)ුණයු ්ැද ගත් ණු,්ගකහ)ෝ උ,්ගටිතඥපහ)ෝ හවති. මධ්යම 
ණරමාණයහ)න් දි)ුණයු ්ැද ගත්හත් ිශණිතඥපහ)ෝ හවති. මඳ වාහ)න් 
ිශ,ර්ානා ඥාන) ඇති ්ද ගත්හත් හන)ය ණු,්ගකහ)ෝ හවති. උණනිුඃාර) 
සම්ණත් නැත්හතෝ , අන්තදා)ි් ධ්ර්ම ඇත්හතෝ , ණ, ණදම ණු,්ගකහ)ෝ 
හවති. ිශ,ර්ානා ,ාවනාව ්ළ )ුත්හත් හන)ය ණු,්ගක)න් හා ණ,ණදම 
ණු,්ගක)න් ිශසිනි. ණ, ණදම)න් ිශසින් ්ළ )ුත්හත් අනාගත) ණිණිස). 

 

මාර්ගාධිගමයට අනතාරායික් ාර්ම  
 

්ර්මාන්තදා) )  ්්හක්ාාන්තදා) )  ිශණා්ාන්තදා) )  
උණවාදාන්තදා) )  ආඥා වයති්රමණයාන්තදා) ))ි මාර්ගාධිගම)  
අන්තදා)්ද ්දැණයු ණහස්් හේ. ණඤ්්චානන්තර්) ්ර්ම) හා ,ි්්ෂු) 
ූෂ් ්ර්ම) කේමානේතරාය ය. හ්ාහත්් හහ්තු සම්ණත් ඇතිව සිටි)ාහු 
, හම)ින් )ම්් ්ළවුන්  ඒ නාතිහ)්දී හ්ාහත්් වීර්) ්ළත් මඟ-ඵක 



හනා කැහේ. නි)ත මිථයා,ෘෂ්ටි) ්්හක්ාාන්තදා) ). නි)ත 
මිථයා,ෘෂ්ටි) හගන සිටින තැනැත්තා ඒ ,ෘෂ්ටි) හැද සමයග්,ෘෂ්ටි) 
ගතහහාත් මඟ ඵක කැබි) හැ්ි). ,්ිශහහ්තු් අහහ්තු් ණරතිසන්ධි) 
ිශණා්ාන්තදා) ). එම නාතිහ)් දී මඟ ඵක කැබි) හැ්්හ්් තරිහහ්තු් 
ණු,්ගක)න්  ණමහණය්ි. අ්ුාක ්ර්මහ)න් හා දුබක ්ුාක ්ර්මහ)න් 
ණරතිසන්ධි කැබුහවෝ අහහ්තු් ,්ිශහහ්තු් ණු,්ගකහ)ෝ). 

 
බකවත් ්ුාක බකහ)න් කත් ණරතිසන්ධි ඇත්හතෝ තරිහහ්තු් 

ණු,්ගකහ)ෝ). “වර්තමාන මනුෂය)න් අතද තරිහහ්තු් ණු,්ගකහ)ෝ ඇත 
, නැත ,” )නු හම්ක ණවත්නා එ්් ණරා්න)්ි. එ)  දි) )ුතු ණිළිතුද 
නම් ඇත ) ්ි)ා). මනුෂය)න් අතද ඇති අහහ්තු් ණු,්ගකහ)ෝ නම් 
නාතයන්ධ්ාදීහු). ඔවුන් ණහසුහවන් ම හැිනනි) හැ්ි). ,්ිශහහ්තු් 
තරිහහ්තු්)න් හැඳීනීම  ක්ුණය්් නැත. ති)ුණයු නුවණයැති අ) තරිහහ්තු් 
ණු,්ගකහ)ෝ ))ි ,  නුවණය මඳ අ) ,්ිශහහ්තු්හ)ෝ ))ි , සාමානයහ)න් 
්ිව )ුතු). උත්ණත්තිහ)න් ණිහිටි බු,්ධි) හ්ාතදම් ති)ුණයු වුව , 
උගැනීම්් හනා කැබූ තැනැත්තා හග් බු,්ධි) ණර්  හනාහේ. 
හකෝ්හ)හි උගැනීම්් හනාකැබූ නිසා බු,්ධි) ඇතිව හමෝඩ)න්හග් 
සාඛයාව  වැටී සිටින අ) හබාහහෝ). උත්ණත්තිහ)න් ණිහිටි සුන්,ද 
බු,්ධි)්් නැත , උගැනීහමන් නැණයවතුන්හග් සාඛයාව  වැටී සිටින 
අ) , හබාහහෝ). එබැිශන් බු,්ධි) ඇති නැති අ) හතෝදා ගැනීමත් ණහසු 
හනාහේ. 

 
බු,්ධ් ්ාකහ)් ාරාවතයාදී නගදවක ිශසු ක්්ෂ ගණයන් මනුෂය)න් 

ආ)යය)න් වීහමන් එ්ක හබාහහෝ තරිහහ්තු්)න් ිශසූ බව හණහන්. එ්ක 
මනුෂය සමූහහ)හි හබාහහෝ තරිහහ්තු්)න් වූවාහු නම් වර්තමාන 
මනුෂය සාහතිහ)හි තරිහහ්තු්)න් ඇති හනා වීම  හහ්තුව්් නැත. 
දැන  සිටින මනුෂය)න් අතද , තරිහහ්තු්)න් හබාහහෝ ඇති බව ්ිව 
)ුතු). හම් නාතිහ)් ම මඟ ඵක කැීමම  සුදුසු )හම්් තරිහහ්තු් 
ණු,්ගකහ)්් , නැත , )න බව ්රමානු්ූකව ්ක්් ිශ,ර්ානා වැඩීහමන් 
ම මිස අන් ණරි,්,්ින් ,ත හනා හහ්. ්වද්ු ිශසින් ිශ,ර්ානා වැඩුවත් 
නිා්ඵක හනා වන බැිශන් තම තමන්හග් ,්ිශහහ්තු් තරිහහ්තු් බව 
හතෝදාහගන ,ාවනා ්දන්න  හනා සි  සි)ක්හකෝ ම ිශ,ර්ානා 
්දත්වා. 

 



ආහ)යයෝණවා, ්ර්ම) උපවාද අනේතරාය ය. බුදුවද)්ු  හහෝ 
ණහස් බුදුවද)්ු  හහෝ ආ)යය වූ බු,්ධ් ාරාව්)්ු  හහෝ ) ත් ණිරිහස)ින් 
ගෘහස්ථ හසෝවාන් ණු,්ගක)්ු  වුව , ,්හේෂ සහගත සිතින් ගර්හා ්ිරීම 
ආහ)යයෝණවා, ්ර්ම))ි. එ) ණිළි)ම් ඇති අන්තදා)හ)්ි. අණදාධ්) ්ළ 
ආ)යය ණු,්ගක)ා ්මා ්දවා ගැනීහමන් ඒ හ,්ෂ) දුදැ හේ. ඉන්ණසු 
ඔහු  මඟ ණක කැබි) හැ්ි). තමන් අතින් වද, ්ැදැණයු ආ)යය 
ණු,්ගක)ා හසා)ාගත හනාහහන ්ක්හි ඔහු ගි) දිාාව සක්ා ඒ දිාාව  
නමස්්ාද හ්ා  ්්ෂමාව අ)ැදීහමන් ,  තමන් ිශසින් වද, ්ළ ආ)යය 
ණු,්ගක)ා ්ාක ්රි)ා ්හළ් නම් හසාහහාන  වැඳ ්්ෂමාව අ)ැදීහමන් 
, ඒ ්ර්ම) සාසිහඳන බව ,්්වා තිහේ. සමහද ිශ  තමන් අතින් 
බු,්ධ්ාදි ආර්))න්හ  වද, සිදුවී තිබි) හැ්ි බැිශන් ,ාවනාව  ණ න් 
ගැනීහම්දී ම හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් දත්නතර) ්්ෂමා ්දවාහගන 
ආර්))න් ්්ෂමා ්දවාහගන ,ාවනාව ණ න් ගත )ුතු)ි. 

 
දැන දැනම ඕනූ්මින් වද, ්ිරීහමන් සිදුවූ ආණත්තීහු 

නඥාවයතිකරමණ ානේතරය ය. ඒවා අන්තදා)්ද වන්හන් ඇවැත් හ,සීම් 
ආදිහ)න් ාු,්ධි)  හනා ණැමිහණයන තුදැ). උණසම්ණන්න ,ාවහ)න් 
ඉවත් වුවහහාත් ඉන්ණසු , ඒවා)ින් අන්තදා))්් නැත. 

 

විදර්ශනාව හා මහණක්ම  
 

ිශ,ර්ානා වඩා මඟ ඵක කැබි) හැ්්හ්් ණැිශදි ව නගද 
ගරාම)න්හි ණවා හනාසි  වනගත වී හු,්කාව ිශ,ර්ානා වැඩීහමන් ම 
))ි සමහදැ සිතතත් එ) එහස් හනාහේ. ්රමානු්ූකව ,ාවනා 
්ළහහාත් ඉන් කැහබන ඵක) ගිහි)ා  හා ණැිශ,්දා  හනා හවනස්ව 
කැහබන්හන්). නගදහ)් ,ාවනා ්ළත්  ගහම් ,ාවනා ්ළත්  ණන්සක් 
හාවනා ්ළත්  ගිහිහග)් ,ාවනා ්ළත්  හනා වද,වා හහාිනන් ,ාවනා 
්ළහහාත් කැහබන ඵකහ)් හවනස්් නැත. 

 
බු,්ධ් ්ාකහ)් බුදුන් වහන්හස් හවතින් ්ම හන් උහගන වස් 

්ාකහ)් ,ාවනා ්දනු ණිණිස හ්ාහසාක් ද  මාති් නම් ගම  ණැමිණය 
වස් ිශසූ ,ි්්ෂූන්හගන් මාති්ා නම් උණාසි්ාව්් ,ාවනා්රම උහගන 
,ාවනා හ්ා  ඒ ,ි්ෂූන  හණදාතුව ම අනාගාමි ඵක)  ණැමිණය 
අන්තිහම්දී ඒ ,ි්ෂූන  දහත් වීම  ,  උණ්ාරී වූවා ). හි්ෂූහු , 



අන්තිහම්දී මහා උණාසි්ාව හග් ණිහිහ න් දහත් වූහ. හමහස් ගිහි ණැිශදි 
්ා හ ත් මඟ-ඵක කබා නිවන් දැ්ි) හැ්ි බැිශන් “මහණය වී 
ආදණයයගතව ම ,ාවනා ්දන්හනමු )’’ )ි මහණය වීම  මා හසා)මින් 
තැන් හසා)මින් තැිශ තැවී හනා සි  ්ාක) අණත් හනාහැද  සසර 
ුකිනේ මිරදනු කුමති ගිහි පිනේවතේහු ගිහිවම සිට තමනේරගේ රැකී රකේෂ්ෂ්ා 
න්ඨය කරමිනේ ම විදේශනා වුඩීමතේ රකරරතේවා. 

 
රැ්ීද්්ෂා ්ිරීම්් නැතිව නි,හහස් ිශහේ්ීව ,ාවනා ්ළ හැ්ි 

තත්ත්ව)්් ඇති නම් නි,හස්ව ,ාවනා ්දන්නා හ  වැත ඉ්්මනින් 
ඵක දැ්ි) හැ්ි). නි,හස්් හනාකැබි) හැ්ි තැනැත්තා නි,හස කබා 
ම ,ාවනා ්දමි)ි ්ි)ා සිටි) හහාත් ඒ තැනැත්තා හාවනාහවන් 
ණිරිහහන්හන්). හ්ාහත්් වැඩ ඇති තැනැත්හත්ු  වුව , ,ාවනාව 
සඳහා ,වහසන් එ්්තදා ්ාක)්් හවන් ්ද ගත හැ්ි). එහස් හවන් 
්ද හගන ඒ ්ාකහ)්දී ,ාවනා ්දනු. ,ාවනාව ණුදැදුවත් ණුදැදුවත් ම 
හනාහ)්් වැඩ ්දමින් ම හාවනාව , ්ළ හැ්ි හේ.  
 

නිවනට මනා පැමිණීමේ මහතාුව හා  
පැමිණිය හැක්ි ආක්ාරය 
 

ිශ,ර්ානා නම් සසද දු්ින් මිදී නිවන  ණැමිහණයනු ණිණිස ්ළ 
)ුතු වැඩ ණිළිහවළ ). එ) ්දන්න  )න තැනැත්තා ිශසින් ිශ,ර්ානාව 
ණිළිබඳ අවහබෝධ්)්් ඇති ්ද ගැනීම   සත්ත්ව)ා නිවන  හනා 
ණැමි)හම් හහ්තුව හා එ)  ණැමිණි) හැ්ි ආ්ාද) , ,ත )ුතු). 
එබැිශන් ඒ හ,් ණිළිබඳ ්දැණයු ස්වක්ණ)්් , ,්්වනු කැහේ. 

 
ණඤ්්ච්න්ධ්) හතහම් ම දු්් රැහස්ි. සි) භ දු්් ඇතිවන තැන 

, එ) ම ). ණාචස්්න්ධ්) නැති වුවහහාත් දු්් ඉණදීම  තැන්් නැති 
බැිශන් එ)ින් ම සි) භ දු්් හ්ළවද හේ. නිවන නම් දු්් හ්ළවද 
වීහමන් කැහබන ිශමු්්ති සුඛ))ි (නි,හස් සැණ))ි . ණදණය ණදණය 
ස්්න්ධ් නැති වනු සමඟ ම නාතිහ)න් නාති) නැවත නැවත ඉණදීම් 
වාහ)න් අ භත් අ භත් ස්්න්ධ්)න් කැීමම නිවන් හනා කැීමහම් හහ්තුව 
). නිවන් හසා)න තැනැත්තා ිශසින් එ) කබනු සඳහා ්ළ )ුත්හත් 
අ භත් අ භත් ්න්ධ්)න් කැීමහම් හහවත් නැවත නැවත ඉණදීහම් හහ්තුව 
හසා)ා එ) නැති ්ිරීම). නැවත නැවත ඉණදීහම් හහ්තුව තෘෂ්ණයාව 



බව සි)ක්ක ,ත් බුදුන් වහන්හස් වදාළ හස්්. දැන් ,ත )ුත්හත් “ඒ 
තෘෂ්ණයාව ්ුම්් ,? එ) නිසා නැවත නැවත ඉණදීම වන්හන් හ්හස්,?” 
)න ්දැණයු හ,්). 

 
තෘෂ්ණයාව )නු ඒ ඒ හ,)  ්ැමති වන ඇ භම් ්දන 

ස්ව,ාව))ි. ඒ තෘෂ්ණයාව ධ්ර්ම වාහ)න් එ්්් වුව , එහි ඇති ආ්ාද 
නානත්ව) නිසා එ)  හනාහ)්් නම් ්ි)ති. හකෝ,)   දාග)  
ඕනූ්ම  ආාාව  ආක)  ආ,ද)  හණර්ම) )න හම්වා එ)  ්ි)න නම් 
වකින් සමහහද්ි. ධ්ර්ම වාහ)න් එ්්් වූ තෘෂ්ණයාව සත්ත්ව)ා 
හ්හදහි බකණැවැත්වීහම් ණරමාණය) අනුව වර්ග තුන්් හ්ා  ්ි) )ුතු). 
ජීවත් වීහම් ආාාව ණළමු වන අා්)  ගැහනන තෘෂ්ණයාව). එ) නම් 
තමා එ්්තදා හ්න්ු සැටි)  හකෝ්හ)් ිශසීම  ඕනූ්ම). හහාඳ 
)ැ)ි සක්න දූණ ාේදාදිහ)න් තමන්හග් ඉන්ද්රි))න් ණිනවා ගැනීහම් 
ආාාව හ,වන අා්)  ගැහනන තෘෂ්ණයාව ). ඉන්ද්රි))න් ණිනවා 
ගැනීම  වුවමනා වන අඹු - ,දැ - නූ - මිතුදැ - ඇත් - අස් - ගවාදි 
- සත්ත්ව)න් හා ඇඳුම් - ණැළඳුම්  ්ූම් - ීමම්  )ාන - වාහන  හගවක් 
- දන් - රිදී - මුතු - මැණි්් - මික - මු,ක් ආදි) ණිළිබඳ ආාාව තුන් 
වන අා්)  ගැහනන තෘෂ්ණයාව ). 

 
හම් තෘෂ්ණයා තුන අතුහදන් ජීවත් වීහම් ආාාව වූ ණළමු වන 

අා්)  ගැහනන තෘෂ්ණයාව අතිා)ින් බකවත්). ණරහාණය) ්ිරීම  
අතිා)ින් දුෂ්්ද). සත්ත්ව)ා ්ාක්රි)ා ්දනුහ)් ඒ තෘෂ්ණයාව තිබි)දී 
ම ). ඒ නිසා ්ාක්රි)ා ්දන සත්ත්ව)ාහග් වර්තමාන ,ව)  අ)ත් 
අන්තිම සිත නිදැ,්ධ් වීම  අනතුදැව ම හ,වන නාතිහ)හි ඉණදීම් 
වාහ)න් ඔහු  නැවතත් අ,ිනව ිශඥාන)්් ණහළ හේ. හකෝ්) හ,ස 
බැකීහම් ආාාව )  හඬ ඇසීහම් ආාාව )  ගන්ධ්)න් ආඝ්රාණය) ්ිරීහම් 
ආාාව)  දස)ත් වැළඳීහම් ආාාව)  ස්ණර්ා)න් කැීමහම් ආාාව )  හකෝ 
තතු දැන ගැනීහම් ආාාව) )න හම්වා ඔහු  ඇති බැිශන් දූණ ාේදා දී 
අදමුණයු ගැනීම  උණ්ාද වන ච්්ෂුදාදි ඉන්ද්රි) සහිත වූ ාරීද)්් ඔහු  
ණහළ හේ. 

 
හමහස් උණන් ණසු හ,වන නාතිහ)්දී ඔහු  ඒ තුන් ආ්ාද 

තෘෂ්ණයාව ම අඩුව්් නැතිව ඇති වන බැිශන් එ)ින් චුත වූ ්ක්හි තුන් 
වන වද  , හහහතම උණදින්හන් ). ඉදිරි)  , ඒ තෘෂ්ණයාව ණවත්නා 



තුදැ හහහතහම් නැවත නැවතත් උණදින්හන් ම ). නිවන  හනා 
ණැමිහණයන්හන් ). ්වද ්හක් හහෝ ඒ සත්ත්ව)ා තෘෂ්ණයාව ණරහාණය) 
හ්හළ් නම් ඔහු  අ භත් ස්්න්ධ් කැීමම්් හනා වන්හන් ). එබැිශන් 
නැවත නැවත ඉණදීහම් හහ්තුව තෘෂ්ණයාව බව ,ත )ුතු). 

 
නිවන  ණැමි)ම  ්ළ )ුතු එ් ම හ,) නම් සත්ත්ව)ා හ  

නැවත නැවත ස්්න්ධ් කබා හ,න ඒ තෘෂ්ණයාව නැති ්ිරීම). තෘෂ්ණයාව 
, )ම්්ිසි හහ්තුව්් නැතිව ඉහේ ම ඇති වන්න්් හනාව )ම් ්ිසි 
හහ්තුව්් නිසා ම ඇති වන හ,)්ි. ඒ හහ්තුව හසා)ා එ) නැති 
්ිරීහමන් ම මිස අන් ්රම)්ින් එ) නැති ්ළ හනාහැ්ි). ,න් හනාදීම 
වත් සික් හනාරැ්ීම වත් තෘෂ්ණයාව ඇති වීහම් හහ්තු හනාවන බැිශන් 
,න් දීහමන් හහෝ සික් රැ්ීහමන් හහෝ ඒ තෘෂ්ණයාව දුදැ ්ළ හනාහහ්. 
,න් දීහමන් , එ්්තදා ිශදි)් තෘෂ්ණයාව්් දුදැ වන බව නම් සතය)්ි. 
එහහත් මතු ඉණදීම  හහ්තු වන ණරධ්ාන තෘෂ්ණයාව ඉන් දුදැ හනාහේ. 
ඉන් දුදැ වන්හන් හ,න වස්තුව ණිළිබඳ තෘෂ්ණයාව ණමණය්ි. දීම ්ර්ම)්් 
වන හහ)ින් එ) මතු ,වහ)හි උණ,වන ණරධ්ාන තෘෂ්ණයාව  මදණින් 
මතු හ,වන නාති)්  ණැමිණය වීම  උණ්ාද වන හ,)්් ම හේ. 

 
තෘෂ්ණයාව ඉණැදීහම් හහ්තුව නම් ණඤ්්චස්්න්ධ්)ා හග් සැබූ 

තත්ත්ව) වසන්නා වූ ඒ සත්ත්ව)ා හ  දැන ගන්න  හනාහ,න්නා වූ 
හබාහහෝ හස)ින් ඒ තෘෂ්ණයාව හා එ්්ව ණවතින්නා වූ රමෝහය)ි. 
ණඤ්්චස්්න්ධ්හ)හි මඳ ආස්වා,)්් , මහා ආදීනව)්් , ඇත. 
ණඤ්්චස්්න්ධ්හ)හි ඇත්තා වූ ණරීති)  හා හසාම්නස  හහ්තුවන 
ස්ව,ාව) එහි ආස්වා,))ි. උණ,වා ගැනීම  දු්්ිශ) )ුතු බව  දු්ින් ම 
උණ,නා බව  උණන් ණසු හබාහහෝ දු්් හගන ද්්ෂා ්ළ )ුතු බව  
හ්ාහත්් උත්සාහ හ්ා  හ්ාහත්් හවහහසී හ්ාහත්් දු්් හගන 
ආද්්ෂා ්ළත් දිදන බිහඳන බව  අහන්් දුුඃඛ)න්  වස්තු වන බව  
එ) ණවත්නා තා්් නි,හස්් හනාකැබි) හැ්ි බව )න ආදි) 
ණාචස්්න්ධ්)ා හග් මහා ආදීනව දාාි))ි. තවත් ්රම)්ින් ්ි)තහහාත් 
සාස්්ාද දුුඃඛ  ිශණරිණයාම දුුඃඛ  දුුඃඛ දුුඃඛ සාඛයාත තරිිශධ් දුඛහ)න් 
නිදන්තදහ)න් ම හණහළන බව  සත්ත්ව)න් ිශසින් ඇත) )ි සිතන 
නිතය සුඛ සුහ ආත්ම ස්ව,ාව)න් එහි නැති බව  ණඤ්්චස්්න්ධ්)ාහග් 
ආදීනව දාාි))ි. 

 



ණඤ්්චස්්න්ධ්) හමහස් මහා ආදීනව දාාි)්ින් )ු්්ත බැිශන් 
ඇ භම් ්ළ )ුත්ත්් හනාව බි) ිශ) )ුත්ත්ි. සතු ු ිශ) )ුත්ත්් හනාව 
ණිළි්ුක් ් )ුත්ත්ි. බි) ිශ) )ුතු ණිළි්ුක් ්ළ )ුතු වූ ණඤ්්චස්්න්ධ්)  
සත්ත්ව)න් බි) හනාවී ඇ භම් ්දන්හන් හනා ්ක්ිහදන්හන්  බි) )ුතු 
බව ණිළි්ුක් ්ළ )ුතු බව වූ එහි සැබූ තත්ත්ව) වසා හගන සිටින 
හමෝහ) නිසා). ණඤ්්චස්්න්ධ්)ාහග් සැබූ තත්ත්ව) හමෝහහ)න් වසා 
සිටින බැිශන් සත්ත්ව)ා හ  ණඤ්්චස්්න්ධ්) ණඤ්්චස්්න්ධ්)්් 
හැටි)  හනාව සත්ව)්ු ණු,්ගක)්ු හැටි)  හණහනන්හන්). ණරීති ිශ) 
)ුතු හ,)්් ඇ භම් ්ළ )ුත්ත්් සැටි)  හණහනන්හන්). හමෝහහ)න් 
ණඤ්්චස්්න්ධ් තත්ත්ව) වසා සිටින තා්් ම සත්ත්ව)ා හ්හදහි ඒ 
වැදදි වැ හීම  වැදදි හැඟීම ණවතින්හන්). 

 
වටිනා මැණි්්ැ )ි රැවටී ිශදුදැ ්ැබැක්ක්් මහත් ආාාහවන් 

තබා හගන සිටින තැනැත්තාහග් ඒ ආාාව වීදුදැ ්ැබැක්ක හැිනන ගත් 
හ්හණයහි ම දුදැ වන්නා්් හමන් ණඤ්්චස්්න්ධ්) ආස්වා,නී) හ,)්් 
හැටි)  හගන එ)  ඇ භම් ්දමින් හවහසන තැනැත්තාහග් ඒ ආක)  
හමෝහ) දුදැ වී ණඤ්්චස්්න්ධ්)ාහග් සැබූ තත්ත්ව) ,්ිනු සමඟ ම දුදැ 
වන්හන්). සර්වා්ාදහ)න් ස්්න්ධ්)න් ණිළිබඳ ආක) දුදැ වූ 
තැනැත්තාහග් මතු ඉණදීම එ)ින් ම හ්ළවද වන්හන්). ්දැණයු හමහස් 
හහ)ින් තෘෂ්ණයාව ඉණදීහම් හහ්තුව ණඤ්්චස්්න්ධ් තත්ත්ව) වසන 
හමෝහ) බව ,ත )ුතු)ි. හමෝහ) දුදැ්ද ගත හැ්ි වන්හන් ්රමහ)න් 
ණඤ්්චස්්න්ධ්)ා හග් සැබූ තත්ත්ව) හසවීහමති. )ම් ිශ ් 
ණඤ්්චස්්න්ධ්)ා හග් සැබූ තත්ත්ව) දු ුහ)් නම් එ ්ක්හි හමෝහ) දුදැ 
හේ. ිශ,ර්ානා වැඩීම) )නු හමෝහ) දුදැ ්දනු ණිණිස අනු්රමහ)න් 
ණඤ්්චස්්න්ධ්)ා හග් සැබූ තත්ත්ව) හසවීම).  
 
 

  



 

 

විදර්ශනාව 
 

ිශ,ර්ාන) )නු දැ්ීම ත් දැනීම ත් නහම්ි. ස්්න්ධ්)න් සත්ත්ව 
- ණු,්ගක - ගෘහ - ණෘිිශ - ණර්වත - වෘ්්ෂ )නාදි වාහ)න් ,්්නා වූ 
සාමානය දැනීම ,ර්ාන නමි. ඒ ස්්න්ධ්ණඤ්්ච්)  අ)ත් නාම දූණ 
ධ්ර්ම)න්හග් හවන් වූ ක්්ෂණය , අනිතයාදි සාධ්ාදණය ක්්ෂණය , ,න්නා 
වූ ඥාන) සාමානය ,ර්ාන)  වඩා ිශාිෂ්  බැිශන් ිශ,ර්ානා නමි. තවත් 
්රම)්ින් ්ි)ත හහාත් ස්තරී ණුදැෂ සත්ත්ව ණු,්ගකාදි වාහ)න් සාමානය 
හකෝ්)ා ිශසින් ,්්නා හ,්වක අ,යන්තද) ිශනිිශ, ,්්නා වූ  සැබූ 
තත්ත්ව) ,න්නා වූ ඥාන) ිශ,ර්ානා නමි. 

 
ිශ,ර්ානා ඥාන) ඇති ්ද ගැනුම සඳහා ්දන වැඩ ණිළිහවළ 

ිශ,ර්ානා ,ාවනා නමි. වැත) )ුතු ) )න අර්ථහ)න් ිශ,ර්ානා ඥාන)  
ම ිශ,ර්ානා ,ාවනාව ))ි ්ි)නු කැහේ. හ)ෝග )නු , ඒ ,ාවනා 
්ර්ම)  වයවහාද ්දන වචන)්ි. එබැිශන් ,ාවනා ්දන  තැනැත්තා 
හ  හ)ෝගී ))ි , හ)ෝගාවචද ))ි , ්ි)නු කැහේ. )ම්්ිසි ාාස්තර)්් 
උගන්නා තැනැත්තා ිශසින් එ) හ්ළවද වන තුදැ ණාඩහමන් ණාඩම 
ණිළිහවළින් උගත )ුතුවා්් හමන් ම හමම ිශ,ර්ානා ,ාවනාව , 
ණාඩහමන් ණාඩම හහවත් හ්ා සින් හ්ා ස ණුහුණයු ්ිරීම් වාහ)න් 
ඉදිරි)  හගන )ා )ුතු දීර්ඝ් ,ාවනා ්රම)්ි. එ) සම්ණූර්ණය ්ද 
ගැනීම  ්ක්් ගතහේ. අකස වී අතදමගදී හනා නවත්වා අවසාන) 
හත්් ම ,ාවනා ්දන්න  සසද දු්ින් මිහ,නු ්ැමති ණින්වත්හු 
උත්සාහ හ්හදත්වා. 

 

විදර්ශනා වැඩීම පිළිබඳ උපමදසත  
 
,ාවනා ්දනු ්ැමති තැනැත්තා ිශසින් එ)  ්ාක)්් හවන් 

්දහගන ඒ ්ාක) තුළදී දිනණතා ,ාවනා ්ළ )ුතු )ි. එ) ණැ) 
,ාග)්  අඩු හනාවන ්ාක)්් ිශ) )ුතු)ි. ඉ්්මනින් ඵක කැීමම  
නම් ,ාවනා ්දන ්ාක) ණැ)්් හහෝ ණැ) හ,්්් ණමණය ිශ) )ුතු)ි. 



්කාතුද්ින් ,වස් ණමණය්් ්දන ,ාවනාහවන් හමහකාවදී ඵක)්් 
හනා දැ්ි) හැ්ි). 

 
,ාවනාව  ඉතා හ)ෝගය වන්හන් නන ාුනය නිා්ාේ, ස්ථාන). 

එබඳු තැන්් හනාකැබි) හැ්ි ්ක්හි අනය)න් ාේ, හනා ්දන ිශහේ් 
්ාක)්් ඒ සඳහා හතෝදා ගත )ුතු)ි. 

 
හගවක ණන්සක් වක හවහසමින් ,ාවනා ්දන්නවුන  එ) 

සඳහා ස්ථාන)්් හවන් වාහ)න් ම තබා ගත හැ්ි නම් වඩා සුදුසු ). 
එ) ම හවන් ්ද තබා ගැනීම  තැන්් නැති ්ක්හි හ්ාතැන් හහෝ 
හිඳ ,ාවනා ්දනු. ිශහාද හගවක්  හබෝමළු  හචතයමළු ,ාවනා ්ිරීම  
හ)ෝගය ස්ථානහ)ෝ ). 

 
,ාවනා ්දන තැන ණිරිසිදුව තබා ගත )ුතු)ි. හ)ෝගාවචද)ාහග් 

ාරීද) හා වස්තර , ණිරිසිදුව තබා ගත )ුතු)ි. සිත එ්ඟ වූ ්ක්හි අනය 
අවස්ථාවන්හි හනා දැහනන ගන්ධ්)න් දැහනන්න  වන්හන්). ස්ථානාදි) 
අණිරිසිදුව තිහබන ්ක්හි සිත සමාධි වීහමන් ණසු ඒවාහ)් ගන්ධ්)න් 
දැහනන්න  වීම හ)ෝගාවචද)ා  ණීඩාව්් හව)ි. ,ාවනා ්දන තැන 
සුවඳ වර්ග තිීමම හහාඳ). අණිරිසිදු බව සමාධි ණරඥා හ,හ්් ම දි)ුණයුව  
බාධ්්). 

 
නගද ගරාමවක නන)ා අතද හැසිහදමින් ,ාවනා ්දන්නවුන් 

ිශසින් එ) හැ්ි තා්් ගුණ්ත වාහ)න් ්ළ )ුතු)ි. ,ාවනාව තමන් 
හවහසන හග)ි තමන් හවහසන ිශහාදහ)් අනය)න්  ණවා හනා දැහනන 
හස් ්ළ හැ්ි නම් වඩා )හණති. හ)ෝගාවචද)්ු සැටි)  හණනී සිටීම 
බාධ්් ්දැණය්ි. තමාහග් ,ාවනාව  උණහ,්ා)්් ගත හැ්ි හ්න්ු 
සමඟ හහෝ තමා වැනි හ)ෝගාවචද)්ු සමඟ හහෝ මිස අනය)න් සමග 
තමන් ්දන ,ාවනා ්ර්ම) ණිළිබඳ ්ථා හනා ්ළ )ුතු)ි. 

 
තමන් ්දන ,ාවනාව තමන්හග් අන් හැම හ,)්  ම වඩා 

උසස් හ,) සැටි)  සක්ා හගන ඉතා හගෞදවහ)න් ඉතා ආ,දහ)න් 
ඉතා ඕනූ ්මින් එ) ්ළ )ුතු)ි.  
 



අත්හදා බැකීම ) ්ි)ා හහෝ ණින් සිදු ්ද ගැනීම  ) ්ි)ා හහෝ 
සසද  ණුදැදු වීම ) ්ි)ා හහෝ හනාව අ, අ,ම මඟ ඵක කබා නිවන් 
,්ින්න  ,ාවනා ්දමි ) )න අ,හසින් ම ,ාවනා ්දනු. අ, අ,ම 
ඵක) බකාහණාහදාත්තු නැතිව ්දන්නහුහග් වී)යය) කිහික් හේ. එ)ින් 
ඵක , අඩු හේ. 

 
,වස් වකින් හණාහහෝ දින) ිශහා්ෂහ)න් ,ාවනාව  හහාඳ). 

්ාක)න්හගන් දාතරිහ)් ණා්ිම )ාමහ)් අවසාන හ්ා ස වූ ණූර්ව,ාග 
4 ණ න් 6 හත්් ්ාක) ,, සවස හිදැ අස්ථාගත වූ තැන් ණ න් ණැ)්් 
ණමණය ්ාක) , ,ාවනාව  ඉතා හහාඳ). ්ළ හැ්ි නම් ,වහස් ්වද 
්ාක)්් වුවත් ,ාවනාව  නුසුදුසු හනාහේ. 

 
හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් දුබක වන්න  හනාදී ්) , සිත, ආද්ෂා 

්ද ගත )ුතු). සිත ්) හ,හ්හි ම දුබක බව සමාධි ණරඥාවන් හග් 
වැඩීම  බාධ්්). දැත හකෝ,)  හ්රෝධ්)  ඊර්ෂයාව  හාෝ්)  ,)  සැ්)  
කජ්නාව )න ආදි) දුබක වීහම් හහ්තු). ඒවා ඇති වන්න  හනාදී ඇති 
වුවහහාත් වහා දුදැ ්ිරීහමන් සිත ආද්ෂා ්දගත )ුතු). 

 
මම හ)ෝගාවචදහ)්් හවමි )ි හසස්හසෝ හිස් ණු,්ගකහ)ෝ ) )ි 

තමා උසස් හ්ා  අනය)න් ණහත් හ්ා  , හනා සිති) )ුතු)ි. උඩඟු 
හනා ිශ) )ුතු)ි. සූම හ,නා ණිළිබඳව ම හමතරිහ)න් ්දැණයාහවන් 
ිශසි) )ුතු)ි. 

 
සාමානයහ)න් සතද ඉරි)ව ම ,ාවනාව  සුදුසු). වාතවීහම් 

ඉරි)ේව ිශහා්ෂහ)න් ,ාවනාව  සුදුසු). ,ාවනා ්ිරීම  හහාඳම ්රම) 
බ,්ධ්ණ)යයා්හ)න් වාත වී ්ිසිව්  හහ්ත්තු හනාවී ාරීද) ඉදිරි)  
හනා නමා හ්ළින් තබා හගන ,ාවනා ්ිරීම). හමහස් වාත වී සිටීම 
මුකදී අණහසුව්් සැටි)  දැහනන්න  ණුළුවන. ්ක් )ූහමන් ණුදැදු වූ 
්ක්හි එ)ම ,ාවනාව  ණහසු ්රම) වනු ඇත. එහස් වාත වීම  අණහසු 
අ) ිශසින් ණහසු සැටි)්ින් වාත වී ,ාවනා ්ළ )ුතු)ි. 
බ,්ධ්ණ)යයා්හ)න් ිශසීම  ්රමහ)න් ණුදැදු ්ද ගත )ුතු). ස්තරීන්  
අර්ධ් ණ)යයා්) )ි ්ි)න ණතුක් හ,් ණිටිණස  )න හස් වාත වීම හහාඳ 
බව ්ි)ා තිහේ. බා්ු ණු ු ආදිහ)හි ණා හ,් ණහත  හහකා වාත වීහම් 
්රම) ස්තරී ණුදැෂ හ,ණ්්ෂ)  ම සුදුසු). )ම්ු  )ම් ්රම)්ින් 



වාතවීහමන් හේ,නා ඇතිහේ නම් ඒ ්රම) ඔහු  සුදුසු නැත. තමා 
තමා  ණහසු ්රම)්ින් ම ,ාවනා ්දත්වා. ,ාවනා ්දහගන )න 
්ක්හි සමහදැ ණළමු සිටි)ා  , වඩා නිහදෝගී හවති. ස්ථුක හවති. 
ාරීද)  එ) හුදැවන්න  මත්හතන් සමහදැන්  එ)ින් )ම් )ම් 
හදෝගහ)ෝ , හ  ගනිති. දින්  ණැ)  ණැ) බාග) )නාදි වාහ)න් මඳ 
හේකාව්් ,ාවනා ්දන්නවුන  එ)ින් වන ආබාධ්)්් නැත. )ම් )ම් 
ආබාධ් ඇති වන්හන් එ්් ඉරි)ේව්ින් ණැ) හ,් තුන සතද )නාදි 
වාහ)න් වැත හේකාව්් ,ාවනාහවහි හ)හ,නවුන  ). වැත ්ක් 
වාතවී ිශසීහමන් මකබ,්ධ් හේ. මක බ,්ධ්හ)න් හිහස් ආබාධ් ඇති ිශ) 
හැ්ි). එහස් වුවහහාත් මක බුදැක් ්දන ආහාද ණාන ගත )ුතු)ි. සුළු 
හබහහත්් හහෝ ගත )ුතු)ි. 

 
හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් ිශහා්ෂහ)න් ම හිස ණහදස්සම් ්ැද-ගත 

)ුතු)ි. හිහස් බද ගති)  හිසද,)  ්්කාන්ත) ආදි හිහස් ආබාධ් ඇති 
වුවහහාත් තාව්ාකි් වාහ)න් ,ාවනාව නවත්වා ඒවා සුව වූ ණසු 
නැවත ,ාවනාව ණ න් ගත )ුතු)ි. හ)ෝගාවචද)න්  සමහද ිශ  බහඩ් 
ණණුහේ වාත හේ,නා ඇති ිශ) හැ්ි). එහස් ඇති වී නම් ඒවා  වැත 
හව,්ම් ්දන්න  හනා)ා )ුතු)ි. ,ාවනාව නවත්වා දින ්ීණ)්් ිශසූ 
්ක්හි ඒවා ඉහේම සුව වනු ඇත. හනා නවත්වාම ්ක්් ,ාවනා ්ළ 
හැ්ි වන්හන් ඉතා ටි් හ,න්ු ). ඇති වන ආබාධ් නිසා හසස්සන්  
හනාහ)්් ිශ  ,ාවනාව නවත්වන්න  සිදුහේ. අසනීණ)්් ඇති 
වුවහහාත් එ) සුව වනහත්් ,ාවනාව නැවැත්ිශ) )ුතු). හදෝග)න් 
ගැන හනා සක්ා ඒවා තිබි)දී ම හනානවත්වා ම ,ාවනා ්දන්න  
ගි)හහාත් ඒවා උත්සන්න වී අන්තිහම්දී ්ිසිව්් ්ද ්ි)ා ගත 
හනාහහන තත්ත්ව)  ණැමිණි) හැ්ි ). 

 
සමථ ,ාවනාහවෝ වඩාත් හකඩ හදෝග වක  හහ්තු හවති. 

දි)වැත)ාවත් සමහද ිශ  හ)ෝගාවචද)න  වැළින) හැ්ි හදෝග)්ි. 
හම්වා හ)ෝගාවචද)න  හත්දැම් ගත හනාහහන සි)ුම් ්දැණයු ). 
හ)ෝගාවචද)්ු  මුතර )ූම අධි් වුව හහාත් ඒ ගැන ිශහා්ෂහ)න් 
්ක්ණනා ්ද ණරති්ාද ගත )ුතු). හදෝග) ණවති,්දී ,ාවනා ්දන්න  
හනා)නු.  
 



උමාු බව හා භාවනාව 
 

,ාවනා ්ිරීම උමතු වීහම් හහ්තුව්ැ)ි ඇතැම්හු ,ාවනාව  බි) 
හවති. එ) අහහ්තු් බි)්ි. ්ක්් ,ාවනා ්දමින් සි  උමතු බව  ණත් 
වූ සූම හ,නම ,ාවනාව නිසා උමතු වූහවෝ හනාහවති. උමතු බව 
නමැති හම් හදෝග) සමහදැන  ණ න් ගැනීහම්දී ම බකවත්ව හ  ගනී. 
සමහදැන  හම් හදෝග) ඉතා හසහමන් වැළහ,න ඉතා හසහමන් 
වැහඩන හදෝග)්ි. සමහද ිශ  හදෝග) වැළඳී අවුදැදු ගණයන්් )නතුදැ 
අනය)න්  හත්දැම් ගත හැ්ි ණමණය  හදෝග) හනාවැහඩ්. හදෝග) 
වැළඳුණයු අ)හග් සිත ණ න් ගැනීහම්දී හනාහ)්් අත  හැහර්. 
සමහදැන්හග් සිත ණණය්තත)න  ිශෂ) වන ්දැණයු හසවීම  හැහර්. 
සමහදැන්හග් සිත හ,්ාණාකන)  හැහර්. සමහදැන්හග් සිත ආගම අත  
හැහර්. සමහදැන්හග් සිත ධ්යාන ,ාවනාව අත  හැහර්. සමහදැන්හග් 
සිත දහත් වන අත  හැහර්. සමහදැන්හග් සිත තවත් හනාහ)්් ්දැණයු 
වක  හැහර්. 
 

ණණය්තත්ම් අත  හැදැණයු සිත් ඇති හදෝගි)ා හබාහහෝ හණාත් 
්ි)වහන්්  ණණය්තත)න  ිශෂ) වන ්දැණයු ගැන ්ථා ්දන්හන්්  
තමා ණණය්තත)්ු හැටි)  හකාව  ණවසන්හන්් වන්හන්). ණ න් 
ගැනීහම්දී හම) උමතු බව්් හැටි)  හත්දැම් ගත හනාහහන බැිශන් 
හසස්හසෝ ඔහු ණණය්තත)්ු වාහ)න් ම ණිළිගනිති. ණර්  වන තදම  
හදෝග) වැඩුණයු ්ක්හි හසස්හසෝ ඔහු උගත් ්ම වැත වීහමන් උමතු 
බව  ණත් වූව්ු හකස සක්ති. එහහත් සතය) නම් උමතු බව නිසා 
ඔහු ණණය්තත්)්ු හස් හැසුදැණයු බව). ධ්යාන කබා ණරාතිහාර්) 
දැ්්වීම  හහෝ හසෝවාන් වීම  හහෝ දහත් වීම  හහෝ සිත නැමුණයු 
උම්මත්ත්)ා හ)ෝගාවචදහ)්් හව)ි. හම් අවස්ථාහේදී ඔහු  උමතු 
බව්් ඇති වන බව අනය)න  හනාදැහන්. අනය)න්  දැහනන තදහම් 
අවස්ථාව  හදෝග) උත්සන්න වූ ්ක්හි හසස්හසෝ ඔහු ,ාවනා ්ිරීහමන් 
උමතු වූව්ු වාහ)න් සළ්ති. එහහත් සතය නම් ඔහු උමතු ්ම නිසා 
,ාවනා ්ළ බව)ි. 

 

මයෝගාවචරයාත විසිනත පමරසතසේ  
විය යුාු ක්රැණක්ත 
 



ස්්න්ධ්ාදි ධ්ර්ම ිශ,ාග හනා,ත් ඒවාහ)් අනිතයාදි ක්්ෂණය 
හනා,ත් සාමානය මනුෂය)න් හ  හකෝ්) හණහනන්හන් එ්් 
ආ්ාද)් ). ස්්න්ධ්ාදි ධ්ර්ම ිශ,ාග හා අනිතය ක්්ෂණය අවහබෝධ් 
්ැදගත් හ)ෝගාවචද)ා  හකෝ්) හණහනන්හන් සාමානය නන)ා  
හණහනන ආ්ාද)  ඉතා හවනස් ආ්ාදහ)නි. එබැිශන් හකෝ්) 
ණිළිබඳ හ)ෝගාවචද)න  ණහළ වන අ,හස් සාමානය නන)ා  ණහළ 
වන අ,හස්වක  හැඟීම්වක  වඩා ඉතා හවනස්). සමහද ිශහ ් 
සාමානය නන)ා  ඉතා ම වටිනා හ,)්් හැටි)  වැ හහන හ,) 
හ)ෝගාවචද)්ු  ාත)්ුදු හනාවටිනා හ,)්් සැටි)  වැ හහ්. 

 
සාමානය හකෝ්)ා ඉතා උසස් ්රි)ාව්් හැටි)  සක්න හ,)්් 

හ)ෝගාවචද)ා  ්ිසිම ණක්් නැති හිස් වැඩ්් හැටි)  හණහනන්හන්). 
හ)ෝගාවචද)න  හණහනන සැටි) සතය) වුව, ඒ සතය හනා,න්නා ඒ 
සතය) අනුව ්රි)ා හනා්දන  සාමානය නන)ා හා හැසිහදන 
හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් තමා ,න්නා සතය) ඔවුන  ණවසන්න  
ගි)හහාත්  ඒ සතය)  අනුව ඔවුන් මධ්යහ)් දී ්රි)ා ්දන්න  
ගි)හහාත්  හ)ෝගාවචද)ා  උමතු බව්් නැතිව ම උම්මත්ත් සම්මුති) 
කැහබන්හන් ). 

 
එබැිශන් හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් තමාහග් හැඟීම් හ්බඳු වුව , 

අනය)න් සමඟ ්ථා ්ිරීහම්දී හා ්රි)ා ්ිරීහම්දී හා සාමානය හකෝ්)ා 
හග් හැඟීම් වක  අනුව ්ථා ්දන්න ත් ්රි)ා ්දන්න ත් අමත් 
හනා්ළ )ුතු). හග)් වාස) ්දතහහාත් සාමානය මිනිසුන් හග් 
හැඟීම් වක  අනුව ්රි)ා හනා්ිරීම නිසා හ)ෝගාවචද)න  උමතු බව්් 
නැතිව උම්මත්ත් සම්මුති) කැහේ. එබැිශන් හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් 
නිතදම ණහදස්සමින් ්රි)ා ්ළ )ුතු)ි. සාමානය හකෝ්)ාහග් හැඟීම් 
වක  හවනස් වූ තමන්හග් හැඟීම් අනය)න් හා ්ීහමන් , 
හ)ෝගාවචදහ)ෝ ණහදස්සම් හවත්වා. 

 

වික්ාර රූප මපනීම 
 

මාස ්ිහිණ)්් ,ාවනා ්ළ ්ක්හි සමහදැන්  ,ාවනා ්දන 
අතද දාග)  හහ්තුවන්නා වූ ,  බි)  හහ්තු වන්නා වූ ,  මුළාව  හහ්තු 
වන්නා වූ ,  හනාහ)්් දූණ ජීවමාන සත්ත්ව)න් සැටි)  ම 



හණහනන්න  වන්හන්). ඒ හණහනන හ,් සතය වාහ)න් ඇති ඒවා 
හනාවන බැිශන් ඒවා  මුළා හනාිශ) )ුතු)ි. බි) ිශ) හැ්ි හ,)්් 
හණණයුන, එ) ඇත්ත වාහ)න් ඇති හ,)්් හනාවන බව හත්දැම් හගන 
බි) දුදැ ්දගත )ුතු). ්ුම්් හණනුන, ඒ හණහනන හ,) ගැන 
සැක්ික්ක්් හනාහ්ා   තමා ්දන ,ාවනාව ම ්ළ )ුතු)ි. හණහනන 
හ,්වක් ගැන සැක්ික්ක්් ්ළ හහාත් ඒවා වඩ වඩා හණහනන්න  
වන්හන් ). එ) තමාහග් ් )ුත්ත  අන්තදා)හ)්ි. හ,ිශ)න් හස් 
මිනිසුන් හස් හණහනන හම් දූණ සමහද ිශ  ්ථා ්දන්න ත් ණුළුවන. 
ඒවා ගණයන් හනාගත )ුතු).  
 

සමහද ිශ  මතු සිදු වන ,ූ ්ි)න්න ත් ණුළුවන. සමහද ිශ  
ඒවා එහස්ම සිදු වන්න ත් ණුළුවන. සමහද ිශ  ඒ හණහනන අ) 
හ)ෝගාවචද)න  අනුාාසනා ්දන්න ත් ණුළුවන. ඒවා ණිළිහගන ්රි)ා 
්දන්න  ගි)හහාත් අ)හණත්් මිස )හණත්් හනාවන බව නිතදම 
හ)ෝගාවචද)න් මත් තබා ගත )ුතු)ි. තමාහග් ,ාවනාහේ දි)ුණයුව 
නිසා  තමන් හග් ගුණය)න්හග් දි)ුණයුව නිසා හ,ිශවදැ ණැමිණි)හ)ි මුළා 
හනාවනු. හම් දූණ හණනීම  ාේ, ඇසීම  හනා නිදා සිටි)දී ම සිහින 
හණහනන හස් සිදු වන්හන්ි. වාත හ්ෝණහ)න් ්ළු ණැහැති දූණත්  ණිත් 
හ්ෝණහ)න් දන්වන් දූණ සහ දිකිහසන දූණත්  හසම් හ්ෝණහ)න් සුදු 
ණැහැති දූණත් හණහනන්). හ)ෝග ්දන්නා වූ සමහදැන්  සතය 
වාහ)න් ම ,  ,ූතහ)ෝ හණහනති. එහස් හණනුනත් එ) සතය හණනුම්් 
, ඇහස් ම ිශ්ාදහ)්් , )න බව හත්දැම් ගැනීම ණහසු හනාවන 
බැිශන් අස්වා,ාිශ් හණනීම් ්ිසිව්් ගණයන් හනාහගන හැරීම 
හ)ෝගාවචද)න් හග් )හණත ණිණිස හේ. 

 
හ)ෝගාවචද)න  අනුගරහ ්දන්නා වූ , බාධ්ා ්දන්නා වූ , 

,ූතහ)ෝ හවහසති. සමහද හ)ෝගාවචද)න  අනුගරාහ් ,ූත)න්හග් 
අනුගරහ කැහේ. සමහද හ)ෝගාවචද)න  බාධ්් ,ූත)න්හග් ්ද,ද 
කැහේ. සමහද හ)ෝගාවචද)න  හම් හ,්ම කැහේ. සමහදැන  ඉන් 
එ්්ුදු හනාකැහේ. ,ූත)න්හගන් බාධ්ා හනාණැමිහණයනු ණිණිස ඔවුන  
හමත් වැඩීමත් ණින් දීමත් සමහද අවස්ථාවකදී හ,ිශ)න් සතු ු වන ධ්ර්ම 
සජ්ඣා)න)ත් ්ළ )ුතු). හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් තමන  සිදු වන 
ආහකෝ් ,ර්ාන  දූණ ,ර්ාන  ,ූත ,ර්ානාදි ිශහා්ෂ ්දැණයු අනය)න  
්ි)තහහාත් උණහ,්ා)්් ගත හැ්ි ගුදැවද)්ු  හහෝ එවැනි හ්න්ු  



හහෝ තවත් හ)ෝගාවචද)්ු  හහෝ ්ි)නවා ිශනා අන් ්ිසිව්ු  
්වදදාවත් හනා්ි) )ුතු). හමවන් ්දැණයු ්ි)න්න  නුසුදුස්සන් හා 
්ි)න හ)ෝගාවචද)ා හ  ණිස්හස්  හබාදැ ්ාදහ)් )න සම්මුති) 
කැහබන්හන්). එ)ින් තමාහග් ,ාවනාව  , බාධ්ා ණැමිහණය්. ණරිස්සම් 
වන්න. 

 
,ාවනා ්ිරීම  ඉතාම සුදුසු ්රම) නම් ,ාවනා ණිළිබඳ ණුදැ,්, 

ඇති ගුදැවද)්ු ඇසුදැ ්දමින් ,ාවනා ්ිරීම). එබඳු ගුදැවද)්ු 
හනාකැබි) හැ්ි ්ක්හි හණාත ණතින් ්දැණයු දැන උහගන වුව , ,ාවනා 
්ළ )ුතු)ි. එහස් ්දන අ) ණහදස්සමින් ්ළ )ුතු). ආාර) ්ිරීම  
තවත් හ)ෝගාවචද)න් හසා)ා ගැනීම , ඉතා ණරහ)ෝනන). ණමණය  වඩා 
ඉන්ද්රි))න් හවහහස වීහමන් , ණමණය  වඩා නින්හ,න් වැක්ීහමන් , 
සිහි ිශ්ක ගති සමහද ිශ  ඇති ිශ) හැ්ි)ි. ණහදස්සමින් ,ාවනා ්ළ 
)ුත්හත් එහහ)ිනි. ාරීද)ත් සිතත් හ,් ,ාවනාව  හහාිනන් ණුදැදු වූ 
ණසු ,ාවනාව ඉතා මිහිරි වන්හන්). එහස් ණුදැදු වීහමන් ණසු හ්ාහත්් 
්ක් ,ාවනාහේ හ)දුණයත් අමාදැව්් හනාහේ. ,ාවනාහවහි හ)දීම ම 
හ)ෝගාවචද)ා  සුව)්් හේ. ,ාවනාව ණීඩාව්් හැටි)  දැහනන්හන් , 
ණරි) හ,)්් හනාවන්හන් , ණුදැදු වන හත්් ). 

 
තමන් ිශසින් ආද්ෂා ්ළ )ුතු  වග්ි) )ුතු හ,)්් තිීමම 

හ)ෝගාවචද)න  බාධ්ාව්ි. ,ාවනා ්දන්න  වන් ්ක්හි සිත ඒවා ත් 
)න බැිශන් එබඳු හ,)්් ඇති තැනැත්තා හ  සමාධි) ඇති ්ද ගැනුම 
අණහසු). ,ාවනා ්දනු ්ැමති අ) ධ්න) හා නූ මිතුදන් හැද ණැිශදි 
වන්හන් ඒ බාධ්ාහවන් මිහ,නු ණිණිස). ධ්න) හා නූ මිතුදන් හැද දැමීම 
සැම  ම ්ළ හැ්ි වැඩ්් හනාහේ. එබැිශන් ඒවා තබා හගන ගිහිව 
,ාවනා ්දන ණින්වතුන් ිශසින් තමන් ,ාවනා ්දන අවස්ථාහේදී ඒවා 
ගැන හසා)න්න  සිතන්න  සිදු හනාවනු ණිණිස ඒවා රැහ්න ්රම)්් 
සකස්වා ගත )ුතු). එහස් , ්ැදගත හනාහහන තැනැත්තා ිශසින් 
වන්න්් ණිළිගන්න  සූදානම් වී තමන්හග් සිත දැත ්ද ගත )ුතු). 

 
්ම හන් හ,න ගුදැවද)්ු කැබ ගුදැවද)්ු ඇසුදැ ්දමින් 

,ාවනා ්දන්න  )න තැනැත්තා ිශසින් ාු, දින)්දී ගුදැවද)ා හවත 
එළඹ හගෞදවහ)න් ගුදැ ණඬුදැ ණිළිගන්වා ණා වැඳ ්ම හන් කබාහගන 
ගුදැවද)ා නි)ම ්දන ආ්ාදහ)න් ,ාවනා ්දහගන )ා )ුතු).  



 
ගුදැවද)්ු හනාමැතිව හණාත ණතින් ,ාවනා ්රම) උහගන 

,ාවනා ්දන්න  ණ න් ගන්නා තැනැත්තා ිශසින් )ම් ්ිසි දින)් 
අදැහණයෝ,්ගමන හේකාහේදී හහෝ ාු, දින)් හහෝ ාු, මුහුර්තහ)් දී 
හහෝ බුදු දැව්් ඉදිරි)  හහෝ දාගැබ්් සමීණ)  හහෝ හගාස් මක් ණහන් 
සුවඳදුම් ආහාද ගිකන් ණස ආදි ණූනා වස්තූන් අවස්ථාව  සුදුසු ණරිදි ණුදා  
තුනුදැවන් වැඳ හ,ිශ)න්  ණින් දී හ)ෝගාවචද)ා ගිහිහ)්් හේ නම් 
තිසදණය සහිතව තමන් සමා,න් වන ාීක)්් එතැනදී ම සමා,න් වී 
එතැන ම හිඳ හැ්ි ණමණය හේකාව්් ,ාවනා ්ළ )ුතු). හ)ෝගාවචද)ා 
ණැිශ,්හ,්් හේ නම් ඇවැත් හ,සුම් ආදිහ)න් ණළමුව සික් ණිරිසිදු 
්දහගන වැඩ ණ න් ගත )ුතු)ි. දැවන්වැකි මහ සූ) වැනි හණෞදාණි් 
සි,්ධ්ස්ථානහ)් දී ,ාවනාව ආදම්, ්ළ හැ්ි නම් වඩාත් හහාඳ). 
ආදම්,හ)්දී හතදින්් හහෝ සති)්් එබඳු තැන් ම ,ාවනා ්ළ හැ්ි 
නම් වඩාත් )හණති. 

 
 

සපතා විශුදතධිය 
 

ශීල විශුදේිය 
චිතේත විශුදේි ය 
දෘෂ්ේි විශුදේිය  
කාංකේෂ්ා විතරණ  විශුදේි ය 
මාේගාමාේග ඥාන දේශන විශුදේිය 
පරතිපදා ඥාන දේශන විශුදේිය 
ඥාන දේශන විශුදේිය 
 
)න හම් ිශාු,්ධි සත ණිළිහවළින් සම්ණා,න) ්ිරීම් වාහ)න් 

ිශ,ර්ානා ,ාවනාව ්ළ )ුතු). 
 
 

  



 
 
 
 

1. ශීල විශුදතධිය 
 

තමා ්ළ  ්දන වද, වක  අනයහ)ෝ හචෝ,නා හ්හදත් ,  
නින්දා හ්හදත් ,  ණකි ගනිත් දැ )ි සැ්හ)්් බිහ)්් අණිශතර චරිත)්් 
ඇති තැනැත්තා  නිතද ඇති හේ. 

 
තමා හම් වද, ්හළ් ))ි , ්දන්හන් ))ි , ඔහුහග් සිතමත් 

ඔහු  හචෝ,නා ්ද)ි. ඒවා)ින් සික් නැත්තහුහග් සිත දුබක හව)ි. 
්ිහම්ින් හහෝ දුබක වූ සිත් ඇති තැනැත්තා ,ාවනා ්හළ් , නිසදැ 
බිම හදෝණණය) ්ළ ගස් හමන් ඒ තැනැත්තාහග් සන්තානහ)හි සමාධි 
ණරඥාහවෝ මැනිශන් හනා වැහඩති. එහහ)ින් සමාධි වඩා ධ්යාන උණ,වා 
ගැනීම  හහෝ ිශ,සුන් වඩා මඟඵක කබා ගන්න  හහෝ බකාහණාහදාත්තු 
වන හ)ෝගාවචද)ින් ිශසින් ගස්් වවා ගන්න  )න හගාිශ)ා ණළමු 
හ්ා  බිම ස්ස් ්දන්නා්් හමන් තමා ගිහිහ)්් නම් ගිහි)්ු  
අනුදූණ ණරි,්හ,න් ,  ණැිශ,්හ,්් නම් ණැිශ,්,්ු  අනුදූණ ණරි,්හ,න් ,  
සික්වත්ු වී ,ාවනාව ණ න් ගත )ුතු). ආඥාවයති්රමණයාන්තදාහ)න් 
මිදීම  , ාීක ණාරිාු,්ධි) තිබි) )ුතු). 

 
හම්ක ාීක) ණිළිබඳ ිශස්තද ,්්වන හණාත් සුක, බැිශන්. හමහි 

එ) ගැන ිශස්තද)්් ්දනු හනා කැහේ. ණෘථග්නන ණු,්ගක)ාහග් ාීක) 
ස්ිද නැත. එ) වරින් වද අණිරිසිදු ිශ) හැ්ි). බිින) හැ්ි). ාීක) 
ස්ිද වන්හන් වද, සිදුවීම  හහ්තු වන හ්හකසුන් මතු නූණදිනා ණරිදි 
දුදැ වූ ්ක්හි ). එහහ)ින් හැ්ි තා්් උත්සාහහ)න් ාීක) නැවතත් 
ණිරිසිදු ්ද ගැනීහමන් ,ාවනාව ්දහගන )නු මිස සික් ණිරිසිදු ්දගත 
හනා හැ්ි) ්ි)ා , ,ාවනාව හනාහළ )ුතු). ,ාවනාව  අනුව 
හ්හකසුන් දුදැවත් දුදැවත් ම ාීක) , ණිරිසිදු හේ. සික් ණිරිසිදු 
්දගැනුම අණහසු වන්හන් ,ාවනාව අඩු වන ණමණය ). 



 
අධිෂ්ඨාන ා්්ති) දි)ුණයු ්ද ගැනීමත් හ)ෝගාවචද)න  

උණ්ාද් ). ාීක සමාදානහ)න් හා ධ්ුතාාග සමාදානහ)න් එ) දි)ුණයු 
හේ. තවත් ්රම වකින් , එ) දි)ුණයු ්ළ හැ්ි). අධිෂ්ඨාන ා්්ති) 
දි)ුණයු වනු ණිණිස ධ්ුතාාග සමාදාන)ත් ්ළ හැ්ි නම් )හණති. 
 
 

  



 
 
 

2. චිාතා විශුදතධිය 
 

ස්තරී ණුදැෂ සත්ත්ව ණු,්ගක ආත්මාදි වාහ)න් ම හණහනන හස් 
ඇත්තා වූ, සතය ස්ව,ාව) හනාහණහනන හස් සන්තති සමූහ ්ෘතය 
ආදම්මණය සාඛයාත චතුර්ිශධ් ඝ්නහ)න් වැසී ණවන්නා වූ නාම දූණ 
ධ්ර්ම)න්හග්  ස්ව,ාව දැන ගැනීම අති දුෂ්්ද). හණාත ණත 
උහගනීහමන් ඒවා ණිළිබඳ ව කබන්නා වූ දැනුම හ්හකසුන් නසා මාර්ග 
ඵකවක  ණැමි)ම  ණරමාණය හනාහේ. හණාත ණත උහගනීහමන් කැබුණයු 
දැනුම අනුමාන ඥාන)්් මුත් ණරතය්්ෂ ,ර්ානහ)්් හනාහේ. මාර්ග ඵක 
කැීමම  උහගනීහමන් කැබුණයු දැනුම  වඩා හබාහහෝ උසස් වූ ඇස  
හණහනන හණනීම බඳු ාු,්ධ් ,ර්ානහ)්් වුවමනා). ඒ ,ර්ාන) ,ාවනා 
්ිරීහමන් කැබි) )ුත්ත්ි. ත, හ,)්් ්ැණීම  සූදානම් වන තැනැත්තා 
ණළමු හ්ා  ් )ුත්ත  සුදුසු ණරිදි ආ)ුධ්)්් මුවහත් ්ද ගන්නා්් 
හමන් අවහබෝධ් ්ද ගැනීම  දුෂ්්ද වූ නාම දූණ ධ්ර්ම)න්හග් 
තත්ත්ව) , අවහබෝධ් ්ද ගැනීම  සුදුසු වන ණරිදි ණළමු හ්ා  තමාහග් 
සිත ස්ස් ්ද ගත )ුතු). එහස් ස්ස් ්ද ගන්නා ක, ිත්ත) 
නීවදණය)න්හගන් ණිරිසිදු බැිශන් ඒ ිත්ත ිශාු,්ධි නමි. 

 
සිත ාු,්ධ් ්ද ගැනීම සඳහා ්ළ )ුත්හත් සමාධි) වැඩීම).  වැත 

හේකාව්් එ්් අදමුහණය් හනා සි  අදමුහණයන් අදමුණය  ණැන ණැන 
)ාම සිහත් ණර්ෘති) ). හේගහ)න් ගමන් ්දන දථ)් නැගී )න්නහු  
මග හ,ණස තිහබන ,ූ එ්්ුදු හහාිනන් හනා හණහනන්නා්් හමන් 
ඉ්්මනින් අදමුහණයන් අදමුණය  )න අසමාහිත සිත  )ම්්ිසි 
ධ්ර්මහ)් සැබූ තත්ත්ව) අසු හනාහේ. නාමදූණ ධ්ර්ම)න් ිශ,ර්ානා 
්දන ්ක්හි සිත ඒවාහ)් හනානැවතුණය හහාත් ඉ්්මනින් ම 
අදමුහණයන් අදමුණය  ගමන් ්දන්න  වුවහහාත් ඒ සිත  ණදමාර්ථ 
ධ්ර්ම)න්හග් තත්ත්ව) අඩු ්ද ගන්න  නුණුළුවන් වනු ඇත. එහස් 
නුණුළුවන් වන ්ක්හි ිශ,ර්ානා ඥාන) ඉ්්මනින් හනාවැහඩන්හන්). 



එහහ)ින් ඉ්්මනින් ිශ,ර්ානා ඥාන) දි)ුණයු ්ද ගත හැ්ි වීම  
ණළමුහ්ා  සමාධි) වඩා සිත ස්ස් ්දගත )ුතු)ි.  

 
සිහිහ)න් )ු්්තව උත්සාහහ)න් සිත එ් අදමුණය් ණිහිටි) 

හැ්ි වූ ඒ ා්්ති)  මිනන් මඳ වැහඩන්හන්). සිහතහි වූ ඒ ා්්ති) 
“සමාධි)” නමි. අතද දී අන් එ් සිත්ුදු ඇති වන්න  හනාදී ්ැමති 
්ැමති ්ාක)්් මුළුක්හකහි සිත් ණදම්ණදාව එ් ම අදමුණය් 
ණැවැත්ිශ) හැ්ි හස් දි)ුණයු වූ සමාධි) “ධ්යාන” නම් හේ. ණූර්ව ,ාගහ)් 
සමාධි) හනාවඩා ිශ,ර්ානාව ණමණය්් වඩා මාර්ගාධිගම) ්දන 
හ)ෝගාවචදහ)ෝ , ඇත්තාහ. එහහ)ින් සමාධි) වඩනු හනා්ැමති)න් 
ිශසින් ාු,්ධ් ිශ,ර්ානාව ම වැඩුවා  ්ම්් නැත. සමාධි) වඩා ිශ,ර්ානා 
වඩන්නවුන් හගන් සමහදැ ධ්යාන උණ,වා හගන ම ිශ,ර්ානා වඩති. 
සමහදැ තදම්් දුද  සමාධි) වඩා ්ාමාවචද සමාධි)්් ණමණය්් ඇති 
්දහගන ිශ,ර්ානා වඩති. තවත් සමහදැ හ,්ම එ්  හගන )ති. හම් 
්රම වකින් ධ්යාන උණ,වා ිශ,ර්ානා වඩන්න  )ාම ්ාක)  නුසුදුසු 
). එහස් ්දන්න  ගි) හහාත් ිශ,ර්ානාව  ්ක්් හනා කැීම )ා හැ්ි 
හහ)ිනි.  

 
දැන  ්ළ )ුත්හත් තදම්් දුද  සමාධි) ණුදැදු ්ද හගන 

ිශ,ර්ානා වැඩීම හහෝ හ,්ම එ්වද ්දහගන )ූහමන් හහෝ ිශ,ර්ානාව 
ණමණය්් වැඩීම). ණළමුහවන් මාස ්ිහිණ)්් සමාධි) වඩා ඉන් ණසු 
හ,් ම ්ද හගන )ූහම් ්රම) ඉතා ම හහාඳ ්රම) ) )නු අණ 
අ,හස)ි. ්ි)වන්හනෝ තම තමන් ්ැමති ණරි,්හ,්ින් ණිළිණදිත්වා! 
සමාධි) වඩනු ්ැමති ණින්වතුන් උහ,සා ගිහි හගවකදී වුව , ණහසුහවන් 
්ළ හැ්ි ,ාවනා ්රම)්් ,්්වනු කැහේ. 

 

බුදතාානුසතමෘාි භාවනාව 
 

,ාවනාව ්දන තැනැත්තා ිශසින් එ) ඉතා හගෞදවහ)න් ඉතා 
ආ,දහ)න් අ, අ, ම මින් ණරතිඵක කබන්න  ඕනූ) )න අ,හසින් ්ළ 
)ුතු). හගෞදවා,ද) අඩු ණමණය  කැහබන ණරතිඵක , අඩු වන්හන්). 
බු,්ධ්ානුස්මෘති ,ාවනාව ්ිරීම  ිශහේ් ස්ථානහ)් ිශහේ් ්ාක)් 
බ,්ධ්ණර්)ා්හ)න් වාත වී ාරීද) හ්ළින් තබා උ්ුළ උඩ වම් අත 
ණළමුව තබා  එ) මත ,්ුණයු අත හ,මාණ  ඇඟිකි අග එ්ිහන්  



හැහණන හස් තබා ගත )ුතු)ි. හම)  අඳුදැ තැන්් ඇති නම් වඩාත් 
සුදුසු). ්ාක වාහ)න් නම් සවස හත  ණමණය ්ාක) ඉතාම හහාඳ). 
වාත වී ඇස් හ,් වසා ගනු. 
 

ඉ්්බිති මතු ,්්වන වගන්ති ්ි)ා තමා  අවවා, ්ද ගත )ුතු)ි. 
හම් අවවා, වගන්තිවක මුක  තමාහග් නමත් හ)ාදා ගනු. 

 
1.  ....................... නුඹ ්දා නදා වයාධි මදණය)න් ණැමිහණයන්න  

මත්හතන් නුහේ ,ාවනා ඉ්්මනින් ්දනු. ඉ්්මන් ්දනු.  
 
2.  නදා දු් වයාධි දු් මදණය දු් අණා) දු් )න මහ දු්් වක  

බි) නම්  ඒවා)ින් මිහ,නු ්ැමති නම්  ්ුඩා දු්් ඉවසනු. ්ුඩා  
දු්් ඉවසනු.  

 
3.  ....................... නිවන් සුව) නමැති උතුම් සුව)  හනා නැහසන 

සුව) කබනු ්ැමති නම් ්ුඩා සැණ අත් හරිනු. ්ුඩා සැණ අත් 
හරිනු. 

 
හම් අවවා,) ්දහගන ඉ්්බිති හමහස් හමතරි) වඩනු. මහග් 

අ,ිමතාර්ථ) සිදුහේවා! සැමහ,නාහග් ම )හණත් අ,හස් සි)ක්ක ම 
සිදුහේවා! සි)ක්හකෝ ම සුවණත් හවත්වා! අණහග් ආද්ෂ් හ,්වතාහවෝ 
සුවණත් හවත්වා! හම් ගහමහි (නගදහ)හි  ආද්ෂ් හ,්වතාහවෝ සුවණත් 
හවත්වා!  
 

හම් අවවා,) හා හමත් වැඩීම හ්ා   ඉ්්බිති හමහස් තුන් වද්් 
සිතනු. මාහග් ඇස - ්න - නාස) - දිව - ්) )න හම් ඉන්ද්රි)හ)ෝ 
්රි)ා ිශදහිත හවත්වා. දූණාදි ආදම්මණයහ)ෝ මා ්දා හනා ණැමිහණයත්වා. 
මාහග් සිත බු,්ධ්ාදම්මණයහ)න් ණි ත ්ිසිව්  හනා)ාවා. 
බු,්ධ්ාදම්මණයහ)හි ම මාහග් සිත ණිහි ාවා. 

 
ඉ්්බිති තමන් ඉදිරිහ)හි තමා  ණස් රි)න්් ණමණය දුරින් 

බුදුදනාණයන් වහන්හස් වනරාසන මතුහ)හි වැඩ සිටිනා ණරි,්හ,න් සිතා 
ඒ බුදුදැව හ,ස සිතින් ම බකමින් හමහස් සිතනු. 

 



ස්වාමීනි! අසදණය සදණය වූ මහා ්ාදැණි් වූ සි)ක්ක දැන වදාළා 
වූ ,ාගයවතුන් වහන්ස! නුඹ වහන්හස් හග් රී ණා, )ුග්ම) අතයා,දහ)න් 
නමදිමි. මහා ්ාදැණි්)න් වහන්ස! මම නුඹ වහන්හස්හග් 
ාරාව්හ)්්මි. ස්වාමීනි! ,ාගයවතුන් වහන්ස! මම නුඹ වහන්හස් ිශසින් 
වදාළ ධ්ර්ම මාර්ගහ)් ගමන් ්දන්හනමි. ස්වාමීනි! ,ාගයවතුන් වහන්ස! 
මාහග් මනස  හණහනමින් මා ඉදිරිහ)් වැඩ සිටින හස්්්වා!!! 

 
හමහස් තුන් වද්් සිතා හහෝ ්ි)ා ඇස හනා හැද ම ඉදිරිහ)් 

වැඩ සිටින සැටි)  බුදුන් වහන්හස් ගැන ම සිතනු. ඇහසන ්ිසිම 
ාේ,)්  ඇහුම්්න් හනා හ,නු. ාරීද)  හ්ාණමණය හේ,නා ඇති 
වුවත් හනා හසක්හවනු. ඉවසනු. මැස්සන්හගන් මදුදැවන්හගන් 
ාීතකහ)න් උෂ්ණයහ)න් වන දු්් සි)ක්ක ම උත්සාහහ)න් ඉවසනු. 
මදුදැව්ු හක් හබාතහහාත් හබාන්න  හරිනු. ාරීද) හනා හසාක්වනු. 
හසකවීම වැ හීම  බාධ්ාව්ි. සම්ණූර්ණය බුදුදැව ම එ් වද  සිත  හනා 
වැ හහනු ඇත. 

 
එබැිශන් බුදු රැස් මාකාව සහිත බු,්ධ් ාරීදහ)් අව)ව හවන 

හවන ම සිහි ්දනු. බුදුන් වහන්හස්හග් අව  දා්මි) සිහි ්දනු. දා්මි) 
මැ, බුදුන් වහන්හස් සිතනු. උන් වහන්හස්හග් ණතුක් )ුවළ  ,න )ුවළ  
හ්ණය්ඩා )ුවළ  උ්ුළ  අත් )ුවළ  ණණුව  චීවද)  ගරීව)  නි්   හ,හතාක  
නාසි්ාව  හනත් )ුවළ  බැම )ුවළ  නළක් තක)  ්න් )ුවළ  ඌර්ණය 
හදෝම) )න හම්වා හවන හවන ම ණතුහළ් ණ න් නළක ,්්වා , නළක 
ණ න් ණතුළ ,්්වා , සිහි ්දනු. එ්් වද්  අඩුම ගණයනින් හමහස් 
ණැ)්් ,ාවනාහේ හ)හ,නු. ණැ) හ,් තුන්් හ)දි) හැ්ිනම් වඩා 
හහාඳ). 

 
හම් ,ාවනාව ණිළිබඳ ගිනි ගූහම් උණමාව්් ආචාර්)වදහ)ෝ 

,්්වති. ණුදාණයහ)් මනුෂයහ)ෝ කී හ,්්් එ්  ඇතික්කීහමන් ගිනි 
උණ,වා ගන්න. ගිනි ගූම හනා නවත්වා ්ළ )ුතු වැහඩ්ි. නවත්වමින් 
ගිනි ගානා තැනැත්තා හ  ගිනි උණ,වන්න  ණුළුවන් හනාහේ. එහස් ම 
අහත් ණහ)් හේ,නාව  ඇඟ ්ැසීම  මැස්සන් මදුදැවන් එකවන්න  
ාරීද) හසාකවමින් ,  අන් ්දැණයු වක  සිත හ)ාමු ්දමින් , හම් 
,ාවනාව ්දන්නහු  බුදුන් වහන්හස්හග් දූණ) දැ්ි) හැ්ි හනාහේ. 
හ්ාණමණය දු්්් මුත් ිශඳ ,දා හගන ්ි)න ක, ණරිදි ,ාවනාහවහි 



හ)හ,න ණින්වතා  සමහද ිශ  සති)්් ගත වන්න ත් මත්හතන් ඇස  
හණහනන හස් බුදුන් වහන්හස්හග් දූණ) මනැසින් දැ්ි) හැ්ි වන්හන්). 
හ්ාණමණය මහන්සිහ)න් වුව , වද්් එහස් බුදුන් වහන්හස්හග් දූණ) 
හහාිනන් දැ් ගත හහාත් ණසුව  අමාදැව්් නැතිව බුදු දැව 
වැ හහන්න  වන්හන්). 

 
හම) මුදුන් ණමුණයුවා ගත් ණින්වතා  ස්ක ාරීද) ම ණිනා )න 

මහත් වූ ණරීති)්් හ  ගන්හන්). ාර,්ධ්ාව හා උත්සාහ) , දි)ුණයු 
වන්හන්). එබැිශන් හම) හ)ෝගාවචද)න් හ  ඉතා උණ්ාද් ,ාවනා 
්රම)්් වන්හන්). හම් ,ර්ාන) කබා ගත් තැනැත්තා බුදුන් වහන්හස් 
හා එ්්ව වාස) ්දන්න්ු බඳු වන්හන්). එ)ින් ඔහුහග් සිත ණව  හනා 
නැහමන්හන්). ඔහු ් )ුතු , අතණසු හනා ්දන්හන්). හම) ිශාු,්ධි 
මාර්ගහ)් එන ,ාවනා ්රම)්් හනා වන බව ,ත )ුතු). 

 
බුදැම ද  මණය්ඩහක් නුවද සමීණහ)් හ)ෝගාවචද)ින් හග් 

වාසස්ථාන)්් වූ සග)ින් නම් ණර්වතහ)් ිශසූ සුණරසි,්ධ් හ)ෝගාවචද)්ු 
වූ “ගනේධායුං ශයාරලෝ” නමැති මහා ස්ථිශද)න් වහන්හස් තමන් හවත 
ණැමිහණයන්නවුන  මුකින්ම හම් ,ාවනා ්රම) ණුදැදු ්දවති. 

 
හම) හහාිනන් ණුදැදු ්ද බුදු දැව මැනිශන් වැ හහන්න  ණ න් 

ගත් ණසු  බුදු දැව හමහනහි ්ිරීම නවත්වා බුදු ගුණය ,ාවනාව  ණ න් 
ගත )ුතු)ි. අදහා ආදි වාහ)න් දැ්්හවන බුදු ගුණය නව) අතුහදන් 
ණළමු වන ගුණය) ,ාවනා ්දන ්රම) හමහස් ,ත )ුතු. හණද ්ී ණරිදි 
ණූර්ව ්ෘතය සි)ක්ක හනා ණිරිහහකා හ්ා  තමන් ඉදිරිහ)් වැඩ සිටින 
බුදුන් වහන්හස් හ,ස සිතින් දැ් බකාහගන මතු ,්්වන වගන්ති ණස 
ණාඩම් ්දන්හගන ඒවා හමහනහි ්දනු.  

 
(1  මාහග් ,ාගයවත් බුදුදනාණයන් වහන්හස් හ්හකසුන් හ්හදන් 

දුදැ වූ හස්්.  
 
(2  සි) භ හ්හකසුන් නැසූ හස්්.  
 
(3  සාසාද ච්ර) සිඳ ූ  හස්්.  
 



(4  හ,ිශ මිනිසුන් ිශසින් ්දන ණූනා සත්්ාද)න් ණිළිගැනීම  සුදුසු 
වූ හස්්.  

 
(5  දහසින් වත් ණේ හනා ්දන හස්්. 
 

හම් වගන්ති ණහසන් දැ්්හවනුහ)් නවගුණය ණාඨහ)හි “අදහා” 
)න ණ,හ)න් දැ්්හවන ගුණයහ)ෝ ). “අදහා අදහා” )නුහවන් , 
ඇතැම්හු ,ාවනා ්දති. ,ාවනා ්දන තැනැත්තා හ  “අදහා” )ි 
්ි)න ්ක්හි )  ්ී වගන්ති ණහසන් දැ්්හවන ්දැණයු සි)ක්ක ම හහෝ 
එ)ින් එ්්් හහෝ හ,්්් හහෝ “අදහා” )ි ්ීහමන් ම වැ හහහතාත් 
“අදහා” “අදහා” ්ි)ා හහෝ “හසා ,ගවා අදහා” ්ි)ා හහෝ ,ාවනා 
්ිරීමත් )හණත් හේ. හනා වැ හහන තැනැත්තා  )හණත් වන්හන් 
්ි)න ක, ණරිදි සිාහක වචන වකින් ම ,ාවනා ්ිරීම)ි. 

 
තථාගත)න් වහන්හස් ්ර්ම්්ෂ)්ද ඥානහ)න් ්ුාකා ්ුාක 

්ර්ම)න් ්්ෂ) ්ද සාසාදහ)් නැවත නැවත උණදින මැහදන 
ස්ව,ාව) නැති ්ළ හස්්. ්ි)න ක, ,ාවනා වා්ය ණහසහි “සාසාද 
ච්ර) සිඳූ  හස්්.” )න තුන්වන වගන්තිහ)න් දැ්්හවනුහ)් සසද 
නැවත නැවත ඉණදීම  හහ්තුවන ්ර්ම)න් ්්ෂ) ්ළ බව). 

 
බු,්ධ්ානුස්මෘති ,ාවනා ්රම) නිමිහ)්). 
 

 

  



 
 
 

3. දෘෂ්ති විශුදතධිය 
 

හණද ්ී ණරිදි බු,්ධ්ානුස්මෘති ,ාවනාහවන් හහෝ අනය ්රම)්ින් 
හහෝ තමාහග් සිත ණිරිසිදු ්දහගන  ඉ්්බිති ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි ,ාවනාව 
ණ න් ගත )ුතු)ි. නාමදූණ ධ්ර්ම)න් නාමදූණ ධ්ර්ම)න් සැටි)  හනාව  
තමා තමා සැටි)  මව සැටි)  ණි)ා සැටි)  සහහෝ,ද)ා සැටි)  
සහහෝ,රි) සැටි)  ණුතර)ා සැටි)  දුව සැටි)  නූ)ා සැටි)  සතුදා 
සැටි)  මිතුදා සැටි)  හා තවත් හනාහ)්් සත්ත්ව)න් ණු,්ගක)න් 
සැටි)  දැ්ීම  සැක්ීම හා ණිළිගැනීම ආත්ම,ෘෂ්ටි) ). ස්්්ා) ,ෘෂ්ටි 
)නු , එ)  ම නම්ි. ඒ නාමදූණ ධ්ර්ම සමූහ)න් තමා සැටි) වත් 
මාණි)ාදි අනය සත්ත්ව)න් සැටි) වත් හනාව  නාමදූණ ධ්ර්ම සමූහ 
සැටි)  ම දැ්ීම දැනීම ිශ,ර්ානා ඥාන))ි. ඒ ඥාන) )  ්ී ආත්ම 
,ෘෂ්ටිහ)න් හතාදව ාු,්ධ් වූ බැිශන් ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි නමි. ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි 
)න්හනහි හ්ටි හත්දැම ණිරිසිදු ඥාන) )නු)ි. 

 
ිශ,ර්ානාහේ ආදි) ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි ,ාවනාව ). හ)ෝගා වචද)්ු  

හබාහහෝ ්ක් ගත වනුහ)් හම් ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි) සම්ණා,න) ්ිරීම  ). 
හ්ාණමණය ්ක්් ගත හ්ා  මුත් හහෝත හණාත මැනිශන් උගත් 
හ්න්ු  මතු ඊ ළඟ හණාත ්ි)වීම  වැත අණහසුව්් හනාවන්නා්් 
හමන් ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි) හහාිනන් සම්ණා,න) ්දගත් තැනැත්තා හ  වඩා 
අණහසු)්් නැතිව ඉතිරි ිශාු,්ීන් සම්ණා,න) ්ළ හැ්ි). ඒ නිසා 
හහාිනන් සම්ණා,න) ්ද ගත )ුතු ිශාු,්ධි) ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි) ). හමතනදී 
ඉදිරි)  )ාම . ඉ්්මන් හනා ිශ) )ුතු). හම) හහාිනන් සම්ණා,න) 
හනා හ්ා  ඉ්්මනින් ඉදිරි)  )න තැනැත්තා  ,ාවනා ්රම) අවුක් 
වන්හන්). හම) සම්ණා,න) ්ළ )ුත්හත් තමා සැටි) ත් මාණි)ාදි අනය 
ණු,්ගක)න් සැටි) ත් හණහනන නාමදූණ ධ්ර්ම සමූහ)න් හ්හසක් 
ගස්් ණතුදැ ගසන්නා්් හමන් ස්ව්ී) ඥානහ)න් හ්ා ස්වක  හබදා  
හණද ණැවති මම ) මව) ණි)ා) සහහෝ,ද)ා) ණුතර)ා) ,ා)යයාව) )නාදි 
සත්ත්ව ණු,්ගක සාඥාව දුදැ වන තුදැ  ඒවා මම හනාව  මාණි) ආදි අනය 



සත්ත්ව)න් ණු,්ගක)න් හනාව  නාම දූණ ධ්ර්ම සමූහම බව ඇස  
හණහනන හස් ම හණහනන්න  ණ න් ගන්නා තුදැ හබ, හබදා බැකීහමන් 
). 

 
තමාහග් සිත  අදමුණයු වන්නා වූ , ඇස  හණහනන්නා වූ , 

ණු,්ගක)න්  ණු,්ගක)න් සැටි)  හනාව නාම දූණ  නාම දූණ සැටි)  
)ම් ්හක් හණහනන්න  වී නම් එ්ක ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි) සම්ණා,න) 
වූහ)් )ැ)ි ්ිව )ුතු). නාම දූණ ධ්ර්ම මිස සත්ත්ව)්ු ණු,්ගක)්ු 
නැතැ)ි අනුන් ්ි)නු ඇසීහමන් හා හණාත ණත ඉහගනීහමන් හා මඳ 
්ක්් ,ාවනාහවහි හ)දීහමන් ඥාන ,ර්ාන)්් හනා කබා සත්ත්ව)්ු 
ණු,්ගක)්ු නැති බව සිතා හගන ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි) සම්ණා,න) වූහ)් )ැ)ි 
මුළා ිශ) හැ්ි). මුළා හනාවනු.  
 

ගව)්ු හසා)ා ඌ මදන තැන  හගන හගාස් මදා  සම ගකවා 
්ැබකි වක  ්ණා මස් හගාඩ්් ගසාහගන එන එන මිනිසුන්  මස් ්ණ 
්ණා ්ිද ්ිදා ිශ්ුණයන හගෝඝ්ාත්)ාහග් සිත්හි ගව)ා හසා),්දී , 
ගව)ා හගන ),්දී , ගව)ා මද,්දී , “ගව)්ු හසා)මි) ගව)්ු හගන 
)මි) ගව)්ු මදමි )” )න සාඥාව ණැවැත්හත්). දැන් මස් ිශ්ි)හම්දී 
ඔහු තුළ “මස් ්ණමි) මස් ්ිද) මස් ිශ්ුණයමි)” )න සාඥාව මිස 
“ගව)්ු ්ණමි) ගව)්ු ්ිදමි) ගව)්ු ිශ්ුණයමි)” )න සාඥාව නැත. 
ඔහු තුළ හණද ණැවති ගව)ා) )න සාඥාව දැන් ්ිසිහස්ත් ම නැත. දැන් 
ඔහු හ්හදහි හණද ගව)ා) )න සාඥාව තිබුණය ස්ථානහ)හි ඇත්හත් 
මස් ) )න සාඥාව)ි. )ම් ්ිසි හ)ෝගාවචද)්ු හ  , හගෝඝ්ාත්)ා හ  
ගව)ා) )න සාඥාව දුදැ වූ හස් හණද ණැවති මම ), මව)  ණි)ා)  
සහහෝ,ද)ා)  සහහෝ,රි)) )නාදි සත්ත්ව සාඥාව සම්ණූර්ණයහ)න් දුදැ 
වී නම් හගෝඝ්ාත්)ා හ  හණද ගව)ා) )න සාඥාව තිබුණයු තිබුණයු 
තන්හි මස් ) )න සාඥාව ණහළ වුවා්් හමන් මම)  මාණි)ාදීහු) )න 
සාඥාව ණැවති තැන නාමදූණ ධ්ාතු සමූහ)්්) )න සාඥාව ණහළ වී 
නම් එ්ක්හි ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි) සම්ණා,න) වී ))ි ,ත )ුතු). 

 
හමහිදී සැක්ි) )ුතු තවත් ්දැණය්් හේ. ණදමාර්ථ සතය 

වාහ)න් මම ) ්ි)ා හහෝ සහහෝ,ද)ා ) සහහෝ,රි) ) ්ි)ා හහෝ අන් 
හ්න්ු) ්ි)ා හහෝ ණු,්ගක)්ු නැති නමුත් සම්මුති) , 
සර්වා්ාදහ)න් ණරතිහ්ෂ්ණ හනා්ළ )ුතු). සම්මුතිහ)හි ණිහි ා 



සම්මුතිහ)් සැටි)  වැඩ ්දන හකෝ්හ)් සම්මුති)ත් හනාණිළිහගන 
ිශසි) හැ්ි හනා හේ. සර්වා්ාදහ)න් සම්මුති) ණරතිහ්ෂ්ණ හ්ා  
ණදමාර්ථහ)් සැටි)  ම සිතන්න ත් ්ථා ්දන්න ත් ්රි)ා ්දන්න ත් 
ණ න් ගතහහාත් හ)ෝගාවචද)ා අනය)න් ිශසින් උම්මත්ත්හ)්ු හකස 
සක්නු ඇත. එබැිශන් හ)ෝග්ගාවචද)න් ිශසින් ණදමාර්ථ) ණදමාර්ථ) 
සැටි) ත්  සම්මුති) සම්මුති) සැටි) ත්  හත්දැම් හගන හකෝ්හ)් 
අනය)න් සමඟ ්රි)ා ්ිරීහම්දී සම්මුතිහ)් සැටි)  හකෝ් සම්මුති) 
ණිළිගනිමින් ්රි)ා ්ළ )ුතු). එහස් ්ිරීහමන් ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි)  )ම් ්ිසි 
හානි)්් හනා ව න්හන්). 

 
අ ිධේමාේථ සංගරහය හහාිනන් උහගන තිහබන තැනැත්තන්  

,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි) ඇති ්ද ගැනීම ණහසු). ) ත් ණිරිහස)ින් සේකනේධ 
පඤේචකය ය, නයතන රදාළසය, ධාතු අටරළාසය, ඉනේරිය රදවිසේසය 
)න ධ්ර්ම)න්වත් හහාිනන් හත්දැම් හගන තිහේ නම් ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි) 
ඇති ්ද ගැනීම ණහසු). ඒ ධ්ර්ම)න් ගැන දැනුම නැති අ) හමහි මතු 
,්්වන සැටි)  ,ාවනා ්දමින් ඒ අතද දී ස්්න්ධ්ාදි ධ්ර්ම ිශ,ාග 
උහගනීම  , උත්සාහ ්දත්වා! 

 
උත්ණත්තිහ)න් ණිහි න ඥාන) )  උහගනීම් ආදිහ)න් ඇති ්ද 

ගන්නා ඥාන) ))ි ඥාන) හ, වැ,ූදැම් හේ. ඒ හ,් ම තිහබන ණමණය  
ිශ,ර්ානා ඥාන) ඇති ්ද ගැනීම ණහසු). ිශහා්ෂහ)න් ම 
හ)ෝගාවචද)්ු  උත්ණත්තිහ)න් ණිහි න ඥාන) තිබි) )ුතු ම ). 
තරිහහ්තු් ණරතිසන්ධි්)ා) ්ි)නුහ)් උත්ණත්තිහ)න් ම ඥාන) ඇතිව 
උණන් තැනැත්තා ). ඥානය පිරිසිු  රදයකි. ණරිාු,්ධ්ත්වහ)් සැටි)  
එ) හීන මධ්යම උත්තම වාහ)න් තුන් හ්ා ස්  හබදි) හැ්ි). අති 
ණරිාු,්ධ් වූ උත්තම ඥාන) ඇති තැනැත්තා  සා්්හෂ්ණ ,ාවනා 
්රම)්ිනුත් ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි) ඇති ්ද ගත හැ්ි). ඥාන) හීන 
තැනැත්තා  සුදුසු වන්හන් නාම දූණ ධ්ර්ම ණිළිබඳ ඇති ිශස්තාද 
,ාවනා ්රම)්ි. මධ්යම ඥාන) ඇති තැනැත්තා  මධ්යම ණරමාණය 
,ාවනා ්රම)්් සුදුසු). ණු,්ගක)න් හත්රි) හනාහැ්ි බැිශනුත්  හම් 
,ාවනා ්රම) සූම හ,නා ම සඳහා කි)න හ,)්් බැිශනුත්  හමහි 
මධ්යම ඥාන) ඇති ණු,්ගක)ා  සුදුසු ණරිදි ,ාවනා ්රම) ,්්වනු කැහේ. 
එ) අනය)න් ත් සුදුසු හනාවන්හන් හනාහේ. එබැිශන් සි)ක්හකෝ ම 
ණුදැදු ්දත්වා! 



 
,ෘෂ්ටිිශාු,්ධි ,ාවනාව ්දනුහ)් සත්ත්ව)්ු ණු,්ගක)්ු 

වාහ)න් සක්න නාම - දූණ ධ්ර්ම ණිණය්ඩ) හහවත් බඹ)්් ණමණය 
ඇති ිශඥාන) සහිත වූ හම් ාරීද) ණදමාර්ථ ධ්ර්ම හ්ා ස් වක  හබදා  
ඒ එ්් එ්් හ්ා ස්් ණාසාම ඒවාහ)් හවන් හවන් වූ ක්්ෂණය හා සර්ව 
සාධ්ාදණය ක්්ෂණය) වූ නිස්සත්ව නිජ්ජීවතාව ,  නැවත නැවත 
නුවණින් බැකීහමනි. අ,ිධ්ර්මහ)හි දැ්්හවන නාම දූණ ධ්ර්ම ිශ,ාග) 
ඉතා ිශස්තද). එතදම් ිශස්තද වාහ)න් හබූ ්ක්හි කැහබන ධ්ර්ම 
හ්ා ස ඉතා සූ්්ෂ්ම ). එබැිශන් ඒවා හ)ෝගාවචද)න් හග් නුවණය  
අසු ්ද ගැනීම ඉතා අණහසු). ්්හක්ා ණරහාණය)  හා මාර්ග ඵක)න  
ණැමි)ම  නාම දූණ)න් ණිළිබඳ සුණරිාු,්ධ් ,ර්ාන)්් තිබි) )ුතු). අති 
සූ්්ෂ්ම වූ නාම දූණ ධ්ර්ම හ්ා ස් ඥාන)  හහාිනන් අසු හනාවන 
බැිශන් අ,ිධ්ර්ම ්රම)  ධ්ර්ම ිශහාග බකා ඇස  හණහනන හණනීම බඳු 
සුණරිාු,්ධ් ,ර්ාන)්් ඒවා ණිළිබඳව ඇති ්ද ගත හැ්ි හනාහේ. 

 
,ර්ාන) ාු,්ධ් හනාවන ්ක්හි සත්ත්ව සාඥාව දුදැ හනාහේ. 

එබැිශන් ිශ,ර්ානා ්ිරීම  ගත )ුත්හත් වඩා ිශස්තද හනාවූ , වඩා 
සූ්්ෂම හනාවූ , සුතර ණි ්හ)හි දැ්්හවන ණදමාර්ථ ධ්ර්ම ිශ,ාග 
්රම))ි. එබැිශන් හම් ,ාවනා ්රම) කි)නුහ)් අ,ිධ්ර්ම ්රම)  හනාව 
හසෞතරාන්ති් ්රම)  බව ,ත )ුතු). හම) ්ි)වන අ,ිධ්ර්ම) උගත් 
ණින්වතුන්  හමහි දැ්්හවන ධ්ර්ම ිශ,ාග ්රම) තමන් උගත් ්රම)  
හවනස් ව තිීමහමන් ිශමති)්් ඇති ිශ) හැ්ි). ඒ ගැන ්කබක හනාවී 
ණරා්න ්දන්න  හනාහගාස් හමහි දැ්්හවන සැටි)  ිශාු,්ධි ,ාවනාව 
්දත්වා! 

 
,ාවනාව ්ළ )ුත්හත් හසෞතරාන්ති් ්රමහ)් සැටි)  නම් “අණ 

ිශසින් අ,ිධ්ර්ම) උගන්හන් ්ුම  ,? එ) නිෂ්ඵක හනාහේදැ” )ි 
ණරා්න)්් මතු වන්හන්). ිශස්තාද නාම දූණ ිශහාග) උගත් තැනැත්තා 
හ  සා්්හෂ්ණ ්රම) ණහසුහවන් අවහබෝධ් වන බැිශන් අ,ිධ්ර්ම) දැන 
සිටීම ිශ,ර්ානාව  අතිා)ින් උණ්ාද්). මතු ,්්වන ්ාා්්ෂා ිශතදණය 
ිශාු,්ධි)  අ,ිධ්ර්ම) දැනීම ිශහා්ෂහ)න් ම උණ්ාද් වන්හන්). 

 

නාමයයි රූපයයි. 
 



සත්ත්ව)ා ) ණු,්ගක)ා ) ්ි)ා සක්නු කබන හ,) ඉතා හ්ටි 
්රම)්  හබ,න ්ක්හි නාම) දූණ) ්ි)ා හ,හ්ා හස්් හේ. ාරීද) 
))ි ්ි)නු කබන  බඹ)්් ණමණය උස  වැඩී තිහබන හ්ා ස වනාහි 
එ්් ස්ව,ාව)්ින් ම හනා ණවතින  නැවත නැවත අමුතු අමුතු 
ආ්ාදවක  ණැමිහණයන හ,)්ි. එ) බාක ්ාකහ)් දී හබාහහෝ හ,නා  
ණරි) වූ ්ුඩා හ,)්ි. එ) තදම්් ණදණය වන ්ක්හි බඹ)්් ණමණය  වැඩී 
අමුතු ආ්ාද)්  හණදහළන්හන්). එ) තවත් ණදණය වන ්ක රැකි 
වැ ුණය  ව්් වුණය. හබාහහෝ හ,නා  අණරි) හ,)්් හේ. තවත් ණදණය වන 
්ක්හි බකන්න  වත් නුණුළුවන් වන හස් ණිළි්ුක් වූ  හග)් තබා ගම් 
වත් තබා ගත හනාහහන මළ ්ුණය්් හේ. තවත් ණදණය වන ්ක්හි ිශ)ළි 
ඇ  හගාඩ්් හේ. තවත් ණදණය වන ්ක්හි ණස් හගාඩ්් හේ. හමහස් 
ණළමු තිබූ ස්ව,ාව) හැද නිතදම අමුතු ස්ව,ාව)්  ණැමිහණයන 
බැිශන් ඒ හ්ා ස  දූණ) ))ි ්ි)නු කැහේ. දූණ )න්හනහි හත්දැම 
ණළමු ස්ව,ාව) හැද නැවත නැවත අනය ස්ව,ාව)න  ණැමිහණයන 
හ,) )නු)ි. ඒ වර්ග)  අ)ත් බාහිද වස්තූහු , දූණ නම් හේ. 

 
ාරීද) )ි ්ි)නු කබන දූණ සමූහ)න් හවන් හවන් වාහ)න් 

හැිනන්වීම  “හජ්මිස්  ්හදෝකිස්  නුවානිස් )නාදි හනාහ)්් නම් ්ි)ති. 
“රූපං වාරති මච්චානං නාමරගාතේතං නවාරති” )නාදි හ,්ානා වක 
නාම) )ි ්ි)ා තිහබන්හන් ඒ නම් වක  ). ණදමාර්ථ ධ්ර්ම ්ථාහවහි 
නාම) )ි ්ි)නු කබනුහ)් ඒ නම් වක  හනාවන බව මත් තබා ගත 
)ුතු)ි. ාරීද) වනාහි වැ ුණයු තැන් හනාහසක්වී එහකස ම තිහබන 
්රි)ා ්ිරීහම් ා්්ති)්් නැති දැනීම්් නැති කී හ්ා  ්ැබැක්ක්් වැනි 
හ,)්ි. එ) තුළ ිශඥාන) නම් වූ හ,)්් හේ. )න්තර බකහ)න් ඔබ හමාබ 
ගමන් ්දන දථ)්් හමන් ඒ ිශඥානහ)් බකහ)න් ිශඥානහ)් 
හමහහ)වීහමන් ඒ ාරීද) ගමනාදි ්රි)ා ්දන්හන්). ඒ සිදුවීහමහි තතු 
හනා,ත් අන්ධ් ණෘථග්නන හතහම් “මම )මි )” ්ි) ්ි)ා එ)  මුළා 
වන්හන්). 

 
ණදමාර්ථ ධ්ර්ම ්ථාහවහි නාම))ි ්ි)නු කබනුහ)් සම්ණර)ු්්ත 

හචතසි් ධ්ර්ම සමූහ) සහිත වූ ඒ ිශඥාන)  ). ිශඥාන) )නු දැනීම). 
එ) නිතදම ,නු කබන හ,) වූ අදමුණය හා සම්බන්ධ්) ඇතිව උණ,නා 
හ,)්ි. එබැිශන් ිශඥාන)ාහග් ණැවැත්ම අදමුණය තිහබන හ,ස  නැමී 
තිහබනු වැනි). එහස් අදමුණය  නැමී ණැවතීම නිසා සම්ණර)ු්්ත ධ්ර්ම 



සහිත වූ ිශඥාන) නාම) )ි ්ි)නු කැහේ. සතද ණදමාර්ථහ)න් එ්් 
ධ්ර්ම)්් වූ නිර්වාණය) හම් නාම දූණ හ,්  ම සමාන හනාවන අති 
සූ්්ෂ්ම ධ්ර්මහ)්ි. එ) සම ්දත හහාත් මහඳ්ින්වත් සම ්ළ 
හැ්්හ්් නාම ධ්ර්ම)න ). එබැිශන් ණදමාර්ථ ධ්ර්ම ්ථාහවහි දී ඒ 
නිවන නාම)න  ම ඇතුළත් ්දනු කැහේ.  
 

හකෝ් සම්මුතිහ)් හැටි)  මිනිසුන් හා ද්රවය)න් හැිනන්වීම  
තබන ක, නාම  නාම නම් හවති. ණදමාර්ථ ධ්ර්ම ්ථාහවහි එකුනේ අනූ 
චිතේතය ය  තචතසික රදපනස ය  නිවන ය )න හම් ධ්ර්මහ)ෝ නාම 
නම් හවති. ිශ,ර්ානා ්ථාහවහි ිශ,ර්ානා ්ිරීම  ගත )ුතු හකෞ්ි් 
සිත් එ්් අසූව  හා හචතසි් හ,ණනස  නාම) ))ි ්ි)නු කැහේ. 
හකෝහ්ෝත්තද ධ්ර්ම ිශ,ර්ානාව  හනාගනු කැහේ. හම් නාම ිශහාග) 
හහාිනන් සිහි තබා ගත )ුතු)ි. 

 
හමතැන් ණ න් “ඡදේධාතුරරායං  ිකේඛ්ු පුරිරසා” )නුහවන් “ධාතු 

වි ංග” සූතරහ)හි වදාදන ක, ස)්් වූ ධ්ාතූන්හග් වාහ)න් ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි 
,ාවනා ්රම) ,්්වනු කැහේ. සත්ත්ව)ා නම් ස)්් වූ ධ්ාතුන්හග් 
සමූහ)්ි. 
 
ධාතු සය නභ  - 
 

ණෘිිශ ධ්ාතුව ) 
ආහණෝ ධ්ාතුව ) 
හත්හනෝ ධ්ාතුව ) 
වාහ)ෝ ධ්ාතුව )  
ිශඥාන ධ්ාතුව ) 
)න හමාහු). හම)ින් ණෘිිශධ්ාත්වාදි ණස දූණහ)ෝ). ිශඥාන 

ධ්ාතුව නාම))ි.  
 
,ාවනාව  ණ න් ගත )ුත්හත් නාම දූණ ධ්ාතූන් ණිළිබඳ හහාඳ 

අවහබෝධ්)්් ණළමුහ්ා  ඇති ්ද හගන). එබැිශන් ධ්ාතූන් ණිළිබඳ 
සාමානය ිශස්තද)්් ්දනු කැහේ. හම) ඉතා හහාිනන් නැවත නැවතත් 
්ි)වා ධ්ාතූන් ණිළිබඳ හත්දැම්් ඇති ්ද ගත )ුතු)ි. හම් තතු 



වැ හහන්න  දින ගණයන්් ගත වන්න  ණිළිවන. එහහත් අවධ්ානහ)න් 
)ුතුව ්ි)වා මුත් අන් සැටිහ)්ින් හම් වැ හීම හනාකබා ගත හැ්ි). 

 
නාම ධ්ාතු දූණ ධ්ාතු හ,වර්ගහ)න් දූණ ධ්ාතු ඖදාරි් බැිශන් , 

ඇස  හණහනන බැිශන් , ස්ණර්ා ්ළ හැ්ි බැිශන් , අවහබෝධ් ්ද 
ගැනීම ණහසු). එ බැිශන් ,ාවනා ්දන ්ක්හි ණළමුව දූණ ධ්ාතු ණිළිබඳ 
,ාවනා ්ළ )ුතු). එ)  ්ක්් ගත ිශ) හැ්ි). දූණ ධ්ාතූන් ඥාන)  
හහාිනන් ,ර්ාන) වූ ්ක්හි ඒවාහ)් අනුසාදහ)න් සූ්්ෂ්ම වූ , නාම 
ධ්ාතූන් ණහසුහවන් ,ත හැ්ි). එබැිශන් දූණ ධ්ාතූන් ණිළිබඳ ිශස්තද) 
හමහි ණළමු හ්ා  ්දනු කැහේ. 

 

රූප ාාාු පස 
 

“ධාතු” )න වචනහ)හි හත්දැම සත්ත්ව)්ු හනාවන ණු,්ගක)්ු 
හනාවන සත්ත්ව ණු,්ගක ස්ව,ාව) නැති හ,) ) )නු)ි. 
 

“පෘථිවි” )න්හනහි හත්දැම ණස )නු)ි. “පෘථිවි ධාතුව” )න්හනහි 
හත්දැම සත්ත්ව)්ු ණු,්ගක)්ු හනාවන ණස )නු)ි. ත, බව එහි 
ක්්ෂණය))ි. හම් ාරීදහ)හි ඇති  ගත් ්ක්හි වැගිරී හනා)න්නා වූ 
්ැබකි වාහ)න් ගත හැ්ි වූ ත, බව ක්්ෂණය හ්ා  ඇත්තා වූ හ්ස් 
හකාම් නි) ,ත් ආදීහු ණෘිිශ ධ්ාතූහු). 

 
“නරපෝ” )නු නක)  නම්ි. සත්ත්ව ණු,්ගක ස්ව,ාව) නැති 

නක) ආහණෝ ධ්ාතුව). වැගිහදන ස්ව,ාව) හා ඇහකන ස්ව,ාව) , 
එහි ක්්ෂණය))ි. හම් ාරීදහ)හි වැගිහදන ගති) ඇහකන ගති) 
හසහවක් ගති) ඇත්තා වූ ණිත් - හසම් ආදීහු ආහණෝ ධ්ාතූහු). 

 
“රතේරජෝ” )නු ගින්න  නහම්ි. සත්ත්ව ණු,්ගක ස්ව,ාව) නැති 

ගින්න හත්හනෝ ධ්ාතුව)ි. මඳ වූ ්ක්හි එ)  උණයුසුම ))ි , ්ි)නු 
කැහේ. ,වන ස්ව,ාව) එහි ක්්ෂණය))ි. ඉණි,වීම  ආද්ෂා ්ිරීම  
හම්දවීම  දිදවීම  ිශ්ාද)  ණැමිණයවීම  ිශනාා ්ිරීම )න හමාවුහු 
හත්හනෝ ධ්ාතුවහග් ්ෘතයහ)ෝ ). ාරීදහ)හි ඇත්තා වූ උණයුසුම් ගති) 
හත්හනෝ ධ්ාතුහු). 

 



“වාරයෝ” )නු සුළඟ  නම්ි. සත්ත්ව ණු,්ගක ස්ව,ාව)්් නැති 
සුළඟ වාහ)ෝ ධ්ාතුව)ි. ණිම්බවීම හා හසකවීම එහි ක්්ෂණයහ)ෝ). 
ාරීදහ)හි ඇත්තා වූ ආා්වාසාදි වාතහ)ෝ වාහ)ෝ ධ්ාතූහු). 

 
“නකාශ” )න වචනහ)හි හත්දැම ඉරි ගැසි) හනාහැ්ි තැන 

)නු)ි. ණෘිිශ ආදි වස්තූන්  ස්ථාන වීම හා එහ්්ින් අහන් හවන් 
්ිරීම එහි ක්්ෂණයහ)ෝ ). ාරීදහ)හි ්න් සිදුදැ  නාස් සිදුදැ ආදි 
්ිසිව්් නැත්තා වූ ස්ථානහ)ෝ ආ්ාා ධ්ාතුහු ). 

 
ණෘිවයාදි ධ්ාතුහු ිශාාක වස්තූන් හනාව ඉතා ්ුඩා ද්රවයහ)ෝ). 

ිශාාක වස්තූන් හස් හණහනනුහ)් ධ්ාතු සමූහ)න්). වැකි ්ැ ) ඉතා 
්ුඩා හ,)්ි. ඒවා සමූහ)්් වූ ්ක්හි සි)ක්ක සිතින් එ්්් හ්ා  හගන 
වැකි ්න්,))ි ්ි)නු කැහේ. නමුත් වැකි හැද ්න්,) ්ි)ා අමුතු 
හ,)්් එහි නැත. ්න්, නම් සිත  දැහනන ආ්ාද)්් ණමහණය්ි. එ) 
සතය වාහ)න් ඇති හ,)්් හනාහේ. ිශාාක වස්තූන් හැටි)  සක්න 
සි)ක්ක ම හම් වැකි ්න්, වැනි සතය වාහ)න් හනා කැහබන ධ්ාතු 
සමූහහ)ෝ). 

 
එ්් එ්් ධ්ාතුව් හග් ණරමාණය) අ,ිධ්ර්ම ්රමහ)් සැටි)  

්ි)හතාත් හ)ෝගාවචද)න්හග් නුවණය  අසු හනාවන තදහම් ්ුඩා 
හ,)්් හේ. එණමණය්ුත් හනාව අ,ිධ්ර්ම ්රමහ)් සැටි)  ,්්වන 
දූණ්කාණ)් ධ්ාතු සතද ම ඇත්හත්). හ්ස් හකාම් ආදීන්  ණමණය්් 
හනාව සි)ුම් හ,් වූ චන්ද්රාහකෝ් සූ)යයාහකෝ්ාදි ආහකෝ්)න්හි ණවා 
ධ්ාතු සතද ම ඇත්හත්). ඒ අ,ිධ්ර්ම ධ්ාතු ිශ,ාග ්රම) ඉතා සි)ුම් 
බැිශන් දුදවහබෝධ්). උත්සන්න,ාව)ා හග් වාහ)න් ධ්ාතූන් දැ්්වීම 
හසෞතරාන්ති් ්රම) )ි. එ) සුහබෝධ්). ණෘිිශ ධ්ාතුව උත්සන්න හ,) 
ණෘිිශ ධ්ාතුව  සැටි)  , ආහණෝ ධ්ාතුව උත්සන්න හ,) ආහණෝ ධ්ාතුව 
සැටි)  , වාහ)ෝ ධ්ාතුව උත්සන්න හ,) වාහ)ෝ ධ්ාතුව සැටි)  , 
හත්හනෝ ධ්ාතුව උත්සන්න හ,) හත්හනෝ ධ්ාතුව සැටි)  , හසෞතරාන්තරි් 
්රමහ)් දී ,්්වනු කැහේ. ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි) ඇතිවීම  ඒ ්රම) ණරමාණය 
හේ. 

 
හසෞතරාන්තරි් ්රමහ)් සැටි)  එ්් එ්් ධ්ාතුව්් සුණයු - අ භ - 

සිහමන්ති - ණිටි - සහක් ආදි වස්තූන්හග් ්ුඩා හ්ා ස් තදම  සැක්ි) 



)ුතු)ි. ඒවා , එ් එ්්් හවන් හ්ා  ගත හහාත් ඇස  හනාහණහනන 
ණමණය  ්ුඩා). එ්් එ්් ්ුඩා ධ්ාතු හ්ා ස්  හමහි ්කාණ )න 
නාම) ම වයවහාද ්දන්හනමු. “කලාප’’ )න්හනහි හත්දැම සමූහ)්්) 
මිටි)්්) )නු)ි. ්ුඩා ධ්ාතු හ්ා ස්  ඒ නම වයවහාද ්දනුහ)් 
අ,ිධ්ර්ම ්රමහ)් සැටි)  එ) එ්්් හනාව ්ුඩා සමූහ)්් වන බැිශනි. 

 
ධ්ාතු ්කාණ)න්හග් සැටි ආ්ාාධ්ාත්වානුසාදහ)න් ණහසුහවන් 

හත්දැම් ගත හැ්ි). ආ්ාා ධ්ාතුව ්කාණ)න  ඇතුළත් නැත. )ම් 
තැන් ණෘිවයාදි ධ්ාතු නැ,්,  එතැන ඇත්හත් ආ්ාා ධ්ාතුව). 
අිශඤ්්ාණය් සිශඤ්්ාණය් වාහ)න්  හකාව ඇති සි)ක්ක ම ඇත්හත් 
හම් ආ්ාා ධ්ාතුව තුළ ). ඒවා හසකහවනුහ)් , ්රි)ා ්දනුහ)් , ඔබ 
හමාබ )නුහ)් , ආ්ාා ධ්ාතුව තුළ). තමන් වහට් ආ්ාා ධ්ාතුව 
නැතහහාත් ්ිසිම වස්තුව්  ්රි)ා ්ිරීම තබා හසකවීම , හනා ්ළ 
හැ්ි). ඔවුහනාවුන්හගන් හවන්ව තිහබනු හණහනන ධ්ාතු සමූහ වූ 
ිශාාක වස්තූන් හමන්ම එ්  ගැටී ණවත්නා ්කාණහ)ෝ , තමන් වහට් 
ආ්ාා ධ්ාතුව ඇතිව ඒ ආ්ාා ධ්ාතුහවන් අනය ්කාණ)න්හගන් 
හවන්වී තිහබත්. ඒ බව මතු ,්්වන සැටිහ)න් හත්දැම් ගත )ුතු)ි. 

 
ත, හ්ා  බඳනා ක, සහක් හණාට් නි)්් දි) බඳුන් කා මඳ 

හේකාව්් තිහබන්න  හැද ඉවත  හගන කිහා බැ භවහහාත් සහක් 
සි)ක්ක හතමී තිහබනු දැ්ි) හැ්ි). සහක් හතමීම නම් සහක් ඇ  වක 
ණි  ණැත්ත හැම තැනම නක) තැවරීම). එ්ිහන්  ත, වී තිබුණයු 
සහක් අතද  නක) ඇතුළු ිශ) හැ්ි වූහ)් සහක් ඇ  අතද ඉඩ්් තිබුණය 
බැිශනි. ඒ ඉඩ ආ්ාා ධ්ාතුව)ි. හම් ්ාදණය) සක්ා එ්  එ් සැණී 
තිහබන ද්රවය අතද , ආ්ාා) ඇති බවත් ඒ ආ්ාාහ)න් ම ඒවා 
එ්ිහන්ින් හවන් වී ණවත්නා බවත් හත්දැම් ගත )ුතු). 

 
දැන් එ් සහක් ඇ )්් ගැන සක්ා බකමු. සහක් ඇ )්් එ්් 

ද්රවය)්් හනාව ණිටි නම් වූ ්ුඩා ද්රවය)න් හග් සමූහ)්ි. ඒ ්ුඩා 
ද්රවයහ)ෝ ණෘිිශ ්කාණහ)ෝ). සහක් ඇ ) දි) බඳුන් කා ණැ) 
්ිහිණ)්් තිහබන්න  හැද ඉවත  හගන බැ භවහහාත් එ) හමාහළා්් 
වී තිහබනු දැ්ි) හැ්ි). ඒ හමාහළා්් බව සිදු වූහ)් සහක් ඇ )  
අ)ත් ණිටි නම් වූ ණෘිිශ ්කාණ අතද  නක) )ූහමනි. එ්් හ,)්් 
තිහබන තැන්  තවත් හ,)්  හනාණැමිණි) හැ්ි බැිශන් ඒ ණෘිිශ 



්කාණ)න් අතද  ඉඩ්් හහවත් ආ්ාා ධ්ාතුව්් හනා තිබුණයා නම් 
සහක් ඇ )  නක) හනා වැදි) හැ්ි). හැ්ි වූහ)් එහි වූ සි)ළු ම 
ණෘිිශ ්කාණ වහට් ආ්ාා ධ්ාතුව තිබුණයු බැිශනි. හම් ්දැහණයන් සූම 
වස්තුව්  ම අ)ත් වූ සි)ළු ම දූණ ්කාණ)හග් වහට් ආ්ාා ධ්ාතුව 
ඇති බවත් ඒ ආ්ාා ධ්ාතුව නිසා ඒවා එ්ිහන්ින් හවන් වී ණවතින්නා 
බවත් හත්දැම් ගත )ුතු). 

 
දි) බින්දුව්් හකෝහ තහඩුව්් මත හහෝ වීදුදැ තහඩුව්් මත 

හහෝ හහළා ඇඟික්හකන් තුනී ්ළ හහාත් අන්තිහම්දී වතුද හනා හණනී 
)න්හන්). හනා හණනී ගිහ)් ඒ වතුද  ්ුම්් වීහමන් , )න බව සක්ා 
බකනු. හනා හණනී ගිහ)් අන් හහ්තුව්ින් හනාව එ්් වී තිබුණය වතුද 
ඇස  හනාහණහනන තදහම් ්ුඩා හ්ා ස් වක  හවන් වී )ූහමනි. 
නැවත ඒවා තිබුණයු සැටි) ම එ්තු ්ළ හැ්ිනම් ණළමු තිබුණයු දි) 
බින්දුව දැ්ි) හැ්ි වනු ඇත. හවන් වූ ්ක ඇස  හනාහණහනන තදම  
්ුඩා වූ ඒ නක හ්ා ස් ආහණෝධ්ාතු ්කාණහ)ෝ). වැේ හණා්ුණයු 
ගාගාදිහ)හි ිශාාකව හණහනන ආහණෝ ධ්ාතු සමූහහ)ෝ ණළමු ්ී දි) 
බින්දුහවහි හ්ා ස් වැනි ආහණෝ ්කාණහ)ෝ ). සහක් ඇ හ)් ණිටි හමන් 
ඒවා , එ්ිහන්  හවන්ව එ්්් ණාසා හවන හවනම ආ්ාා ධ්ාතුහවන් 
ව වී තිහබන බව සහක් ඇ )  අනුව සිතා හත්දැම් ගත )ුතු). හත්හනෝ 
වාහ)ෝ ධ්ාතු හ,් , ආහණෝධ්ාතු හ්ා ස් හස් ආ්ාා ධ්ාතුහවන් ව  වී 
ඇති ්ුඩා හ්ා ස් බව, සක්ා ගත )ුතු). 

 
හණාක් හගත තුන්් එ්්හ්ා  කණයුව්ින් ත, හ්ා  බිනනු 

කැබුව හහාත් මැ, ්ුහද)්් හණහනනු ඇත. ඒ ්ුහද) නම් ආ්ාා 
ධ්ාතුව)ි. ඒ ආ්ාා ධ්ාතුව හණාක් හගත තුන එ්්වීම නිසා ඇති වූ අමුතු 
හ,)්් හනාව  හණාක් හගත තුන එ්්ව තිහබන තැන හණද ණ න්ම 
ණැවති ආ්ාා) බව ,ත )ුතු). හණාක් හගත තුන එතැනින් අන් 
තැන්  ගත හහාත් එතන , හණාක් අතහර් ්ුහද) හණහනනු ඇත. ඒ 
හණහනනුහ)් ණළමු හගත තුන තිබුණයු තැන ආ්ාා) හනාව  දැන් හණාක් 
හගත තුන තිහබන තැන හණද ණ න් ණැවති ආ්ාා) ). ආ්ාා) 
නිා්චක හ,)්් බැිශන් තැනින් තැන  හනා))ි. හණාක් හගත තුන 
ණමණය්් හගන )න ්ක්හි ආ්ාාහ)් ඔබ හමාබ ))ි. හම)ින් ආ්ාා 
ධ්ාතුව සැම ්ක්හි ම තිහබන තැන ම තිහබන හ,)්් බව හත්දැම් 
හගන හණාක් හගෝනි)්් හ,ස  සිත හ)ාමු ්දනු. 



 
හණාක් හගෝනි)් හණාක් හගත තුන හතද එ්්වුණයු සූම තැන්වක 

ම ්ුහදහ)ෝ හවති. හම් ්ුහදහ)ෝ ආ්ාා ධ්ාතුව ). ඒ ්ුහදවක වූ 
ආ්ාාහ)ෝ සූම ණැත්හතන් ම ණි ත ආ්ාා) හා සම්බන්ධ්ව ම 
ණවතින්නාහ. හගෝනිහ)න් ණි ත එ්් ණහස් ආ්ාා) හගෝනිහ)් හණාක් 
අතරින් අනි්් ණස ආ්ාා) හා සම්බන්ධ්ව ණවතී. හගෝනි) තුළ වූ ්ුහද 
සි)ක්ක ම හණාක් හගත අතරින් එ්  සම්බන්ධ්ව ණවතී. හණාක් හගෝනි) 
නම් සූම ණැත්ත්ින් ම අහන්් ණැත්ත  ණසා වී ගි) සිදුදැ වකින් 
)ු්්ත හ,)්ි. එ) අන් තැන්  හගන ගි)හහාත් එහි වූ ආ්ාා ධ්ාතුව 
හණාක් හගෝනි) සමඟ හනාහගාස් එ තැනම ඉතිරි හේ. අහන්් තැනදී 
හණාක් හගෝනි) තුළ හණහනන ආ්ාා) එතැන ආ්ාා) ම ). හම) 
හහාිනන් හත්දැම් හගන ඒ හණාක් හගෝනි) දථහ)් තබාහගන )න 
්ක්හි ඇති තත්ත්ව) සක්ා බැකි) )ුතු). හගෝනිහ)් හණාක් එ්ිහන්  
ගැටී තිහබන තැන් වක , අතද මඳ වාහ)න් ආ්ාා ධ්ාතුව ඇති බැිශන් 
හණාක් සි)ක්කම හවන හවනම ආ්ාා ධ්ාතුහවන් ව  වී තිහබන බව 
හහවත් සූම හණාක් හගත)්් වහට් ම ආ්ාා ධ්ාතුව ඇති බවත් හමහිදී 
සිහි ්ද ගත )ුතු)ි. 

 
මී මැසි සමූහ)්් අහස්හි )න ්ක්හි ඒ සමූහ)  අ)ත් සූම මී 

මැස්සා ම තමන් වහට් ආ්ාා ධ්ාතුව ඇතිව අනය)න් හා හනාගැටී 
තමන්හග් මාර්ගහ)් ගමන් ්දන්නා්් හමන් හම් හගෝනිහ)් හණාක් 
සමූහ) , එ්්් ණාසා ම තමන් වහට් ආ්ාා ධ්ාතු ඇතිව තම තමන්හග් 
මාර්ගහ)් දථ) )න සැටි)  ගමන් ්දන්හන්). හම) හහාිනන් වැ හුණයු 
ණසු සහක් හගෝනි)්් දථ)් තබා හගන )න ්ක්හි ඇති තත්ත්ව) 
ගැන සිතනු. එ) හහාිනන් වැ හුණයු ණසු සහක් ඇ )්් හගන )න ්ක්හි 
එහි ණෘිිශ ධ්ාතු ්කාණ සමූහහ)් ගමන ගැන ්ක්ණනා ්දනු. සහක් 
ඇ හ)් ණෘිිශ ්කාණ)න් හග් ගමන , මී මැසි සමූහහ)් ගමන හස් ම 
ව හා ගත හැ්ි වනතුදැ ්ක්ණනා ්දනු. සහක් ඇ හ)් තත්ත්ව) 
හත්දැම් ගත් ණසු ාරීදහ)් ධ්ාතූන් ගැන සිතනු. 

 
සම්ණූර්ණයහ)න් ම වැඩුණයු මිනිස්ුහග් ාරීදහ)් ණෘිිශ ්කාණ 

හද්රෝණය)්් ණමණය ,  ඉන් අඩ්් හහවත් අ  නැළි)්් ණමණය ආහණෝ ධ්ාතු 
, ඇත්හත්). සි)ුම් දනස් වූ ිශ)ළි ණෘිිශ ධ්ාතු ්කාණ ආහණෝ ධ්ාතුහවන් 
හතත් හ්ා  ිශසිරී හනා )න තැන  ණමුණයුවන කදුව වාහ)ෝ ධ්ාතුහවන් 



ණුම්බන කදුව හත්හනෝ ධ්ාතුහවන් උණයුසුම් හ්ා  ආද්ෂා ්දන කදුව 
එ්් හ,)්් එ්් ණු,්ගක)්ු හස් හණහනන හැටි)  ඒ ධ්ාතුන්හගන් 
ාරීද) සූදී තිහේ. 
 

ාරීදහ)හි වූ ණෘිිශ ආහණෝ හත්හනෝ වාහ)ෝ ්කාණ , හණාක් 
හගෝනිහ)් හණාක් හගත හමන් ,  සහක් හගෝනිහ)් සහක් ඇ  හමන් ,  
සහක් ඇ හ)් ණිටි හමන් ,  හවන හවන ම ආ්ාා ධ්ාතුහවන් ව වී 
තිහබන සැටි නුවණින් සක්ා අවහබෝධ් ්ද ගත )ුතු). හණාක් හගෝනි) 
ඔබ හමාබ හගන )න ්ක්හි ඒ හණාක් ඒ ඒ තැන තිහබන ආ්ාා 
ධ්ාතුව  ණිිශහසන්නා්් හමන් ගමන් ්දන ්ක්හි ාරීදහ)් වූ ධ්ාතු 
්කාණ හවන හවනම ආ්ාා ධ්ාතුව අතරින් ගමන් ්ද ඒ ඒ තැන  
ණැමිහණයන සැටි ,  ාරීදහ)් , හණාක් හගෝනිහ)් සහක් හගෝනිහ)් හමන්ම 
්ුහද ඇති සැටි , ්ක්ණනා ්දනු. ්ුඩා හ,් මහත් හ්ා  හණන්වන 
්ණය්නාත)්ින් බැ භවහහාත් මී ව,)් හමන් ාරීදහ)් සූම තැනම 
සිදුදැ දැ්ි) හැ්ි). දූණ ධ්ාතු ණස ්ී සැටි)  හහාිනන් හත්දැම් හගන 
මතු ,්්වන සැටි)  ,ාවනා හවහි හ)දුණය හහාත් ඉ්්මනින් ම ,ෘෂ්ටි 
ිශාු,්ධි) ඇති වනු ඇත. හම) හබාහහෝ වාද ගණයන්් ්ි)ා දින 
ගණයන්් ම හම් ගැන ්ක්ණනා ්දත්වා! 

 

ශරීරමයත ාාාු මක්ාටසත 
 
පෘථිවි ධාතු රකාටසේ විසේස 
 

හ්ස්  හකාම්  නි)  ,ත්  සම  මස්  නහද  ඇ   ඇ මිදු භ  
ව්ුගඩුව  හ,වත  අ්්මාව  ,කබුව  ඇකදිව  හණණයහක්ක  අතුණයු  
අතුණයුබහන්  හනා ණැසුණයු අහද  ණැසුණයු අහද  හමාළ). 

 
හම් හ්ා ස් ිශස්ස හා තවත් ාරීදහ)් ්ද්ා ක්්ෂණය ඇති 

)ම්් හේ නම් ඒ සි)ක්ක ම ණෘිිශ ධ්ාතූහු ). 
 

නරපෝ ධාතු රකාටසේ රදාළස 
 
ණිත  හසම  සැදව  හක්  ,හදි)  හම්, හතක  ්ඳුළු  වුදැණයු හතක  හ්ළ  
හසා ු  සඳමිදු භ  මුතර )න හම් හ්ා ස් හදාහළාස හා ාරීදහ)් ආබන්ධ්න 



ක්්ෂණයහ)න් )ු්්ත වූ අනය වූ , )ම් ්ිසිව්් හේ නම් ඒ සි)ක්ක ම 
ආහණෝ ධ්ාතූහු). ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ා ස් ිශස්ස හා ආහණෝ ධ්ාතු හ්ා ස් 
හදාළස හහාිනන් ් ණාඩම් ්දගත )ුතු). හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් ඒ ඒ 
ධ්ාතු හ්ා ස් වක සැටි හහාිනන් දැන ගත )ුතු). ගරන්ථ) දි්්වන බැිශන් 
හ්ා ස් වක සැටි හමහි හනා,්්වනු කැහේ. ,ාවනාව ණ න් ගැනීම  
මත්හතන් ඒ ඒ ධ්ාතු හ්ා ස්වක ණැහැ) ස හන ණිහිටි ස්ථාන) )න 
හම්වා ාරීද) ණිළිබඳ ිශස්තද ඇති හණාත්ින් බකා හහෝ ,ත් 
හ්න්ුහගන් අසා හහෝ දැන හගන ,ාවනාව ණ න් ගත )ුතු). 
 
රතේරජෝ ධාතු රකාටසේ සතර 
 

සන්තාණන හත්හනෝ ධ්ාතුව)   ජිදාණන හත්හනෝ ධ්ාතුව)  ණරි,හන 
හත්හනෝ ධ්ාතුව)  ණාච් හත්හනෝ ධ්ාතුව) ))ි ාරීදහ)් හත්හනෝ ධ්ාතු 
හ්ා ස් සතද්ි. 
 

ාරීදහ)් උණයුසුම “සනේතාපන රතේරජෝ ධාතු” නමි. එ) උණය 
ගැනුණයු අවස්ථාවකදී වඩා ණර්  වන්හන් ). ාරීදහ)් දිරීම සිදු ්දන්නා 
වූ හත්හනෝ ධ්ාතුව “ජිරාපන රතේරජෝ ධාතු” නමි. ්ක් )ූහමන් ාරීද) 
දිදන්හන් හිසහ්් ණැසීම ඇඟ රැකි වැටීම ආදි) සිදු වන්හන් ඒ හත්හනෝ 
ධ්ාතුහවන් ්දන තැවීම නිසා). ාරීද) ,වන්නා වූ හත්හනෝ ධ්ාතුව 
“පරිදහන රතේරජෝ ධාතුව” නමි. මිනිසුන් ිශසින් ඇස් දැිශක්ක)  ණණුව 
දැිශක්ක)  අත්ණා දැිශක්ක) )නාදි) ්ි)නුහ)් ඒ හත්හනෝ ධ්ාතුහවන් 
්දන දැවීම  ). දැවීම මිස එහි උණයුසුම්් නැත. අනු,ව ්ළ ආහාද) 
ණැස වන්නා වූ හත්හනෝ ධ්ාතුව “පාචක රතේරජෝ ධාතු” නමි. 

 
වාරයෝ ධාතු රකාටසේ සය 
 

උ,්ධ්ාගම වාත) )  අහධ්ෝගම වාත) )  ්ුච්ිස) වාත) )  
හ්ාට්ඨාස) වාත) )  අාගමාගානුසාරී වාත) )  ආා්වාස ණරා්වාස 
වාත) )ි ාරීදහ)් වාහ)ෝ ධ්ාතු හ්ා ස් සහ)්ි. 

 
හි්්්ා වමනාදි) ණවත්වන උඩ බකා ගමන් ්දන වාත) 

“උදේධංගම වාත” නම් හේ. මක මුතර බැහැද ්ිරීම් ආදි වාහ)න් ාරීදහ)් 
)  බකා ගමන් ්දන්නා වූ වාත) “අරධෝගම වාත” නමි. ්ුස තුළ බඩ 



වැකින් ණි ත හැසිහදන වාත) “කුච්ිසය වාත” නමි. බඩවැක ඇතුළත 
හැසිහදන වාත) “රකාට්ඨාසය වාත” නමි. හුස්ම ඉහළ ණහළ ගැනීහම්දී 
ඇති වන වාත) “නශේවාස පරශේවාස වාත” නමි. ාරීදහ)් සූම තැනම 
හැසිහදන ාරිදාව)ව)න් ්රි)ා ්දවන්නා වූ වාත) “අංගමංගානුසාරි 
වාත” වාත නමි. 
 

ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ා ස් ිශස්ස)  ආහණෝධ්ාතු හ්ා ස් හදාහළාස)  
හත්හනෝ ධ්ාතු හ්ා ස් සතද)  වාහ)ෝ ධ්ාතු හ්ා ස් ස) ) )න හම් 
ධ්ාතු හ්ා ස් හ, සාළිස  ,්වාචත්තාළීසා්ාද) )ි ්ි)නු කැහේ. 

 
නකාශ ධාතුව  
 

්න් සිදුදැ හ,්)  නාස් සිදුදැ හ,්)  මුඛහ)් සිදුද)  ගරීවහ)් 
සිදුද)  අනු,ව ්ළ ආහාද රැස්වන ස්ථානහ)් ්ුහද) )  දිදූ ආහාද 
ණි  ්දන සිදුද) )නාදි ාරීදහ)් ඇති සිදුදැ සි)ක්ක ආ්ාා ධ්ාතුව)ි. 

 

භාවනා ක්රමය 
 

මතු ,්්වන වගන්ති ණාඩම් ්දහගන හණද ්ී උණහ,ස් අනුව 
සිහි නුවණින් )ු්්ත ව ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි) සඳහා ,ාවනා ්දනු.  
 
පළමු රකාටස 
 

1. රකසේ හම් ාරීදහ)හි එ්් ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි. එ්් 
එ්් හ්ස් ගස්් එ්් එ්් ණෘිිශ ්කාණ සමූහහ)්ි. ණෘිිශ ධ්ාතු ්කාණ 
හැද හ්ස්) ්ි)ා හ,)්් , සතය වාහ)න් නැත. සතය වාහ)න් 
ඇත්හත් ණෘිිශ ්කාණ ණමණය්ි. ාරීදහ)න් ණි ත ගස් වැක් ආදිහ)හි වූ 
ණෘිිශ ධ්ාතුවත් හ්ස් වක ණෘිිශ ධ්ාතුවත් ණෘිිශ ධ්ාතු වාහ)න් එ් ම 
). ගස්වැක් ආදිහ)හි ණෘිිශධ්ාතු සත්ත්ව)න් ණු,්ගක)න් හනා වන්නා්් 
හමන් හ්ස් ))ි ්ි)නු කබන හම් ණෘිිශ ධ්ාතුව , සත්ත්වහ)්් 
හනාහේ. ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. “මම” හනාහේ. 

 
2. රලාභ හම් ාරීදහ)හි එ්් ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි. එ්් 

හකෝම)්් එ්් ණෘිිශ ්කාණ සමූහ)්ි. ණෘිිශ ්කාණ හැද හකාම්) ්ි)ා 



හ,)්් සතය වාහ)න් නැත්හත්). සතය වාහ)න් ඇත්හත් ණෘිිශ 
්කාණ ණමණය්ි. ාරීදහ)න් ණි ත ගස්වැක් ආදිහ)හි ණෘිිශ ධ්ාතුවත් 
හකාම් ))ි ්ි)නු කබන හම් ණෘිිශ ධ්ාතුවත් ණෘිිශ ධ්ාතු වාහ)න් එ් 
ම ). ගස්වැක් ආදිහ)හි ණෘිිශධ්ාතු සත්ත්ව)න් ණු,්ගක)න් හනා 
වන්නා්් හමන් හකාම් ))ි ්ි)නු කබන හම් ණෘිිශ ධ්ාතුව , 
සත්ත්වහ)්් හනාහේ. ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. “මම” හනාහේ. 

 
3. නිය හම් ාරීදහ)හි එ්් ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි. එ්් 

නි)හණාත්ත්් එ්් ණෘිිශ ්කාණ සමූහහ)්ි. ණෘිිශ ්කාණ සමූහ) හැද 
නි)) ්ි)ා හ,)්් සතය වාහ)න් නැත. ඇත්හත් ණෘිිශ ්කාණ 
ණමණය්ි. ාරීදහ)න් ණි ත ගස් වැක් ආදිහ)හි ඇත්තා වූ ණෘිිශ ධ්ාතුවත් 
නි) ))ි ්ි)න හම් ණෘිිශ ධ්ාතුවත් ණෘිිශ ධ්ාතු වාහ)න් එ් ම ). 
ගස්වැක් ආදිහ)හි ණෘිිශ ධ්ාතුව සත්ත්ව)්ු ණු,්ගක)්ු හනා වන්නා්් 
හමන් නි) ))ි ්ි)නු කබන හම් ණෘිිශ ධ්ාතුව , සත්ත්වහ)්් හනාහේ. 
ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. “මම” හනාහේ. 

 
4. දතේ හම් ාරීදහ)හි එ්් ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි. එ්් 

,ත්් එ්් ණෘිිශ ්කාණ සමූහ)්ි. ණෘිිශ ්කාණ සමූහ) හැද ,ත්) 
්ි)ා හ,)්් , සතය වාහ)න් නැත. ඇත්හත් ණෘිිශ ්කාණ ණමණය්ි. 
ාරීදහ)න් ණි ත ගස්වැක් ආදිහ)හි ඇත්තා වූ ණෘිිශ ධ්ාතුවත් ,ත් ))ි 
්ි)නු කබන හම් ණෘිිශ ධ්ාතුවත් ණෘිිශ ධ්ාතු වාහ)න් එ් ම ). 
ගස්වැක් ආදිහ)හි ණෘිිශ ධ්ාතුව සත්ත්ව)න් ණු,්ගක)න් හනා වන්නා්් 
හමන් ,ත් ))ි ්ි)නු කබන හම් ණෘිිශ ධ්ාතුව , සත්ත්වහ)්් හනාහේ. 
ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. “මම” හනාහේ. 

 
5. සම හම් ාරිදහ)හි ඇති ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ා ස්ි. ණෘිිශ ්කාණ 

හැද සම) ්ි)ා හ,)්් සතය වාහ)න් නැත. ඇත්හත් ණෘිිශ ්කාණ 
ණමණය්ි. ාරීදහ)න් ණි ත ගස්වැක් ආදිහ)හි ණෘිිශ ධ්ාතුවත් සම ))ි 
්ි)නු කබන හම් ණෘිිශ ධ්ාතුවත් ණෘිිශ ධ්ාතු වාහ)න් එ් ම ). 
ගස්වැක් ආදිහ)හි ණෘිිශධ්ාතුව සත්ත්ව)්ු ණු,්ගක)්ු හනා වන්නා්් 
හමන් සම ))ි ්ි)නු කබන හම් ණෘිිශ ධ්ාතු සමූහ) , සත්ත්වහ)්් 
හනාහේ. ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. “මම” හනාහේ. 

 



හ්ස් - හකාම් - නි) - ,ත් - සම )න හම් හ්ා ස් ණස ණිළිබඳ 
,ාවනාව ්ි)න ණරිදි සති)්් ්දනු. දින් ,ාවනා ්දන ්ාක) 
ණැ)්  අඩු නම් හ,සති)්් ම හම් ,ාවනාව ්දනු. ඉදිරි)  )න්න  
ඉ්්මන් හනාවනු. ,ාවනාව ්දන ්ක්හි , ඉ්්මන් හනාවී ධ්ාතු 
හ්ා ස් හහාිනන් වැ හහන සැටි)  හණහනන සැටි)  ,ාවනා ්දනු.  
 
රදවන රකාටස 
 

1. මසේ හම් ාරීදහ)හි එ්් ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි. එ්් මස් 
ණිඩ්් එ්් ණෘිිශ ්කාණ සමූහ)්ි. ණෘිිශ ්කාණ හැද මස්) ්ි)ා 
හ,)්් , සතය වාහ)න් නැත. ඇත්හත් ණෘිිශ ්කාණ ණමණය්ි. 
ාරීදහ)න් ණි ත ගස්වැක්  ආදිහ)හි ඇත්තා වූ ණෘිිශ ධ්ාතුවත් මස් ))ි 
්ි)නු කබන හම් ණෘිිශ ධ්ාතුවත් ණෘිිශ ධ්ාතු වාහ)න් එ් ). ගස්වැක් 
ආදිහ)හි ණෘිිශ ධ්ාතුව සත්ත්ව)්ු ණු,්ගක)්ු හනාවන්නා්් හමන් මස් 
))ි ්ි)නු කබන හම් ණෘිිශ ධ්ාතුව , සත්ත්වහ)්් හනාහේ. 
ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. “මම” හනාහේ. 
 

2. නහර හම් ාරීදහ)හි එ්් ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ා ස්ි. එ්් 
නහද)්් එ්් ණෘිිශ ්කාණ සමූහ)්ි. ණෘිිශ ්කාණ හැද නහද) ්ි)ා 
හ,)්් , සතය වාහ)න් නැත. ාරීදහ)න් ණි ත ගස්වැක් ආදිහ)හි 
ණෘිිශ ධ්ාතුවත් නහද))ි ්ි)නු කබන හම් ණෘිිශ ධ්ාතුවත් ණෘිිශ ධ්ාතු 
වාහ)න් එ් ). ගස්වැක් ආදිහ)හි ණෘිිශ ධ්ාතුව සත්ත්ව)්ු ණු,්ගක)්ු 
හනා වන්නා්් හමන් නහද ))ි ්ි)නු කබන හම් ණෘිිශ ධ්ාතුව , 
සත්ත්වහ)්් හනාහේ. ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. “මම” හනාහේ. 
 

3. ඇට හම් ාරීදහ)හි එ්් ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ා ස්ි. එ්් ඇ )්් 
එ්් ණෘිිශ ්කාණ සමූහ)්ි. ණෘිිශ ්කාණ හැද ඇ  ) ්ි)ා හ,)්් , 
සතය වාහ)න් නැත. ාරීදහ)න් ණි ත ගස්වැක් ආදිහ)හි ණෘිිශ 
ධ්ාතුවත් ඇ  ))ි ්ි)නු කබන හම් ණෘිිශ ධ්ාතුවත් ණෘිිශ ධ්ාතු 
වාහ)න් එ් ). ගස්වැක් ආදිහ)හි දී ණෘිිශ ධ්ාතුවත් සත්ත්ව)්ු 
ණු,්ගක)්ු හනා වන්නා්් හමන් ඇ  ))ි ්ි)නු කබන හම් ණෘිිශ 
ධ්ාතුව , සත්ත්වහ)්් හනාහේ. ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. “මම” හනාහේ. 

 



4. ඇටමිුළු හම් ාරීදහ)හි එ්් ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාස)්ි. 
ණෘිිශ ්කාණ සමූහ) හැද ඇ මිදුළු ) ්ි)ා හ,)්් , සතය වාහ)න් 
නැත. ඇත්හත් ණෘිිශ ්කාණ සමූහ)්් ණමණය්ි. ාරීදහ)න් ණි ත 
ගස්වැක් ආදිහ)හි ණෘිිශ ධ්ාතුවත් ඇ මිදුළු ))ි ්ි)නු කබන හම් ණෘිිශ 
ධ්ාතුවත් ණෘිිශ ධ්ාතු වාහ)න් එ් ම ). ගස්වැක් ආදිහ)හි ණෘිිශ 
ධ්ාතුව සත්ත්ව)්ු ණු,්ගක්ු හනා වන්නා්් හමන් ඇ මිදුළු ))ි ්ි)නු 
කබන හම් ණෘිිශ ධ්ාතුව , සත්ත්වහ)්් හනාහේ. ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. 
“මම” හනාහේ.  

 
5. වකුගලුව හම් ාරීදහ)හි එ්් ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි. 

ණෘිිශ ්කාණ සමූහ) හැද ව්ුගඩුව්් ්ි)ා හ,)්් , සතය වාහ)න් 
නැත. ඇත්හත් ණෘිිශ ්කාණ සමූහ)්් ණමහණය්ි. ාරීදහ)න් ණි ත 
ගස්වැක් ආදිහ)හි ණෘිිශ ධ්ාතුවත් ව්ුගඩුව ))ි ්ි)නු කබන හම් ණෘිිශ 
ධ්ාතුවත් ණෘිිශ ධ්ාතු වාහ)න් එ් ම ). ගස්වැක් ආදිහ)හි ණෘිිශ 
ධ්ාතුව සත්ත්ව)්ු ණු,්ගක)්ු හනා වන්නා්් හමන් ව්ුගඩුව ))ි ්ි)නු 
කබන හම් ණෘිිශ ධ්ාතුව , සත්ත්වහ)්් හනාහේ. ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. 
“මම” හනාහේ. 

 
මස්  නහද  ඇ   ඇ මිදුළු  ව්ුගඩුව )න හම් ධ්ාතු හ්ා ස් ණස 

ණිළිබඳ ,ාවනාව ්ි)න ක, ණරි,්හ,න් සති)්් ්දනු. ඉ්්බිති ණළමු 
සතිහ)් ,ාවනාවත් හම)ත් එ්තු හ්ා  හ්ස්වක ණ න් ව්ුගඩුව 
,්්වා ඇති ධ්ාතු හ්ා ස් ,ස) ණිළිබඳ ,ාවනාව සති)්් ්දනු. ,ාවනා 
්දන ්ාක) මඳ නම් හමහි සති)්් ගත ්දන්න  ්ි)න ,ාවනා 
සි)ක්ක ම හ,සති) බැගින් ්දනු. 

 
තුනේවන රකාටස 
 

1. හෘදය මාංශය හම් ාරීදහ)් එ්් ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ා ස්ි. ණෘිිශ 
්කාණ සමූහ) හැද හෘ,) මාාා) ්ි)ා හ,)්් , සතය වාහ)න් නැත. 
ඇත්හත් ණෘිිශ ්කාණ ණමහණය්ි. ාරීදහ)න් ණි ත ගස් වැක් ආදිහ)හි 
ණෘිිශ ධ්ාතුවත් හෘ,) මාාා) ))ි ්ි)නු කබන හම් ණෘිිශ ධ්ාතුවත් 
ණෘිිශ ධ්ාතු වාහ)න් එ් ම ). ගස්වැක් ආදිහ)හි ණෘිිශධ්ාතුව 
සත්ත්ව)්ු ණු,්ගක)්ු හනා වන්නා්් හමන් හෘ,) මාාා) ))ි ්ි)නු 



කබන හම් ණෘිිශ ධ්ාතුව , සත්ත්වහ)්් හනාහේ. ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. 
“මම” හනාහේ.  
 

2.  අකේමාව හම් ාරීදහ)් එ්් ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි.  
- හණ -  

 
3.  දල ුව හම් ාරීදහ)් එ්් ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි.  
 - හණ -  
 
4.  ඇළ්ඨව හම් ාරීදහ)් එ්් ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාස)්ි.  

- හණ -  
 

5.  රපණ හලේල හම් ාරීදහ)් එ්් ණෘිිශ ධ්ාතු 
හ්ාට්ඨාස)්ි. - හණ -  

 
හමහි සම්ණූර්ණය ්ද නැති 2  3  4  5 )න අා් ඇති වගන්ති 

්ි)න ක, වගන්ති වක අනුසාදහ)න් සම්ණූර්ණය ්දහගන හෘ,) මාාා)  
අ්්මාව  ,ළබුව  ඇළදිව  හණණයහක්ක )න හම් හ්ා ස් ණස ණිළිබඳ 
,ාවනාව සති)්් ්දනු. නැවත හ්්සහ)හි ණ න් හණණයහක්ක ,්්වා 
ඇති හ්ා ස් ණසහළාස ම එ්් හ්ා  සති)්් ,ාවනා ්දනු. 

 
සතරවන රකාටස 
 

අතුණයු  අතුණයුබහන්  හනා ණැසුණයු අහද  ණැසුණයු අහද  හමාළ) 
)න ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ා ස් ණස ණිළිබඳව ,  “අතුණයු” නම් හම් ාරීදහ)් 
එ්් ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි )නාදීන් හණද ්ී ණරි,්හ,න් වා්ය 
හ)ාදා සති)්් ,ාවනා ්දනු. නැවත ධ්ාතු හ්ා ස් ිශස්ස ම එ්්හ්ා  
සති)්් ,ාවනා ්දනු. 

 
පසේවන රකාටස 
 

පිත හම් ාරීදහ)හි එ්් ආහණෝ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාස)්ි. ආහණෝ 
්කාණ සමූහ) හැද ණිත ) ්ි)ා හ,)්් නැත. සතය වාහ)න් ඇත්හත් 
ආහණෝ ්කාණ සමූහ) ණමහණය්ි. කිා හණා්ුණයු ගාගාදිහ)් ඇති ආහණෝ 



ධ්ාතුවත් ණිත ))ි ්ි)නු කබන හම් ආහණෝ ධ්ාතුවත් ආහණෝ ධ්ාතු 
වාහ)න් එ් ම ). කිා හණා්ුණයු ගාගාදිහ)් ආහණෝ ධ්ාතුව සත්ත්ව)්ු 
ණු,්ගක)්ු හනා වන්නා්් හමන් ණිත ))ි ්ි)නු කබන හම් ආහණෝ 
ධ්ාතුව , සත්ත්වහ)්් හනාහේ. ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. “මම” හනාහේ. 

 
රසම හම් ාරීදහ)හි එ්් ආහණෝ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි. ආහණෝ 

්කාණ සමූහ) හැද හසම ) ්ි)ා හ,)්් නැත. සතය වාහ)න් ඇත්හත් 
ආහණෝ ්කාණ සමූහ) ණමහණය්ි. කිා හණා්ුණයු ගාගාදිහ)් ඇති ආහණෝ 
ධ්ාතුවත් හසම ))ි ්ි)නු කබන හම් ආහණෝ ධ්ාතුවත් ආහණෝ ධ්ාතු 
වාහ)න් එ් ම ). කිා හණා්ුණයු ගාගාදිහ)් ආහණෝ ධ්ාතුව සත්ත්ව)න් 
ණු,්ගක)න් හනා වන්නා්් හමන් හසම ))ි ්ි)නු කබන හම් ආහණෝ 
ධ්ාතුව , සත්ත්වහ)්් හනාහේ. ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. “මම” හනාහේ. 

 
සුරව හම් ාරීදහ)් එ්් ආහණෝ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි. - හණ - 

 
රලේ හම් ාරීදහ)් එ්් ආහණෝ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි. - හණ - 

 
ලහ්ඨය හම් ාරීදහ)් එ්් ආහණෝ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි. - හණ - 

 
රභද රතල හම් ාරීදහ)් එ්් ආහණෝ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි. - හණ - 

 
හමහි සම්ණූර්ණය හනා්දන ක, වගන්ති සම්ණූර්ණය හ්ා  

්ි)මින් සති)්් ,ාවනා ්දනු. ඉ්්බිති ණෘිිශ ධ්ාතු හ්ා ස් ිශස්ස , 
එ්් හ්ා  සති)්් ,ාවනා ්දනු.  
 
සවන රකාටස 
 
කඳුළු හම් ාරීදහ)් එ්් ආහණෝ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි. - හණ -  

 
වුරුණ ුරතල හම් ාරීදහ)් එ්් ආහණෝ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි. - හණ -  

 
රකළ හම් ාරීදහ)් එ්් ආහණෝ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි. - හණ -  

 
රසාටු හම් ාරීදහ)් එ්් ආහණෝ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි. - හණ -  



 
සඳමිුළු හම් ාරීදහ)් එ්් ආහණෝ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි. - හණ -  

 
මුතර හම් ාරීදහ)් එ්් ආහණෝ ධ්ාතු හ්ාට්ඨාසහ)්ි. - හණ - 
 

හම) සති)්් ,ාවනා ්දනු. නැවත ණසු්ළ සි)ක්ක හා එ්් 
හ්ා  සති)්් ,ාවනා ්දනු. 

 
සතේවන රකාටස 
 

සන්තාණන හත්හනෝ ධ්ාතුව)  ජිදාණන හත්හනෝ ධ්ාතුව)  ණරි,හන 
හත්හනෝ ධ්ාතුව)  ණාච් හත්හනෝ ධ්ාතුව) )ි ාරීදහ)් හතහනෝ ධ්ාතු 
හ්ා ස් සතද්ි. ාරීදහ)හි ඇත්තා වූ හත්හනෝ ධ්ාතුවත් ාරීදහ)න් 
ණි ත ඒ ඒ තැන්වක ඇති ගිනි හා උණයුසුම් ගති , සිසික් ගති ,  හත්හනෝ 
ධ්ාතු වාහ)න් එ් ). ාරීදහ)න් ණි ත ඒ ඒ තැන ඇති ගිනි උණයුසුම් 
ගති සිසික් ගති සත්ත්ව)න් ණු,්ගක)න් හනා වන්නා්් හමන් ාරීදහ)හි 
වූ හත්හනෝ ධ්ාතුව,  සත්ත්වහ)්් හනාහේ. ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. “මම” 
හනාහේ. 
 

උ,්ධ්ාගම වාත) )  අහධ්ෝගම වාත) )  ්ුච්ිස) වාත) )  
හ්ාට්ඨාස) වාත) )  අාගමාගානුසාරී වාත) )  ආවාස ණරා්වාස 
වාත) )ි ාරීදහ)් වාහ)ෝ ධ්ාතු හ්ා ස් සහ)්ි. ාරීද) අව  
අව්ාාහ)හි ඇති වා)ුවත් ාරීදහ)් ඇති වා)ුවත් වාහ)ෝ ධ්ාතු 
වාහ)න් එ් ම ). ාරීද) අව  අව්ාාහ)හි ඇති ණිරී ණවත්නා වූ 
වා)ුව සත්ත්ව)්ු හනා වන්නා්් හමන් ාරීදහ)හි වූ වාහ)ෝ ධ්ාතුව 
, සත්ත්ව)්ු හනාහේ. ණු,්ගක)්ු හනාහේ. “මම” හනාහේ. 

 
හම් ාරීදහ)් ්න් සිදුදැ නාස් සිදුදැ ආදිහ)හි ණෘිිශ ්කාණාදි) 

අතහදහි ඇත්තා වූ ආ්ාා)ත් ාරීදහ)න් ණි ත ඇත්තා වූ ආ්ාා)ත් 
ආ්ාා ධ්ාතු වාහ)න් එ් ම ). ාරීද) අව  ණවත්නා වූ ආ්ාා ධ්ාතුව 
සත්ත්ව)්ු ණු,්ගක)්ු හනා වන්නා්් හමන් ාරීදහ)හි වූ ආ්ාා 
ධ්ාතුව ,  සත්ත්වහ)්් හනාහේ. ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. “මම” හනාහේ. 

 



හමහස් හත්හනෝ වාහ)ෝ ආ්ාා ධ්ාතු ණිළිබඳව , සති)්් ,ාවනා 
්දනු. ඉ්්බිති සි)ක්ක ම එ්්හ්ා  දූණ ධ්ාතු හ්ා ස් හහාිනන් 
වැ හහන තුදැ නැවත ,ාවනා ්දනු. ්ි)න ක, ණරිදි ිශස්තද වාහ)න් 
,ාවනා හ්ා  ධ්ාතුන් වැ හුණයු ්ක්හි සා්්හෂ්ණ ්රමහ)න් ,ාවනා 
්දනු. ඒ හමහස්).  
 

හම් ාරීදහ)හි ්ර්්ා බව ත, බව ක්්ෂණය හ්ා  ඇත්තා වූ 
සි)ක්ක ණෘිිශ ධ්ාතූහු). දැනුම්් නැත්තා වූ ්රි)ා ්ිරීහම් ා්්ති)්් 
නැත්තා වූ ඒ ණෘිිශ ධ්ාතුව සත්ත්වහ)්් හනාහේ. ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. 
“මම” හනාහේ. 

 
හම් ාරීදහ)හි වැගිහදන බව ඇහකන බව ක්්ෂණය හ්ා  

ඇත්තා වූ සි)ක්ක ආහණෝ ධ්ාතූහු). දැනීහම් හා ්රි)ා ්ිරීහම් ා්්ති)්් 
නැත්තා වූ ඒ ආහණෝ ධ්ාතුව සත්ත්වහ)්් හනාහේ. ණු,්ගකහ)්් 
හනාහේ. “මම හනාහේ”. 

 
හම් ාරීදහ)් උණයුසුම් බව  ,වන බව  ණැසවන බව  ක්්ෂණය 

හ්ා  ඇත්තා වූ සි)ක්ක හත්හනෝ ධ්ාතුහු). දැනීම හා ්රි)ා ්ිරීහම් 
ා්්ති)්් නැත්තා වූ ඒ හත්හනෝ ධ්ාතුව සත්ත්වහ)්් හනාහේ. 
ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. “මම” හනාහේ. 

 
හම් ාරීදහ)් සැහකන ක්්ෂණය ණුම්බන ක්්ෂණය ඇත්තා වූ 

සි)ක්ක වාහ)ෝ ධ්ාතූහු). දැනීම හා ්රි)ා ්ිරීහම් ා්්ති)්් නැත්තා වූ 
ඒ වාහ)ෝ ධ්ාතුව සත්ත්වහ)්් හනාහේ. ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. “මම” 
හනාහේ. 

 
හම් ාරීදහ)් ්ුහද සි)ක්ක ආ්ාා ධ්ාතූහු). දැනීම්් නැති ්රි)ා 

්ිරීහම් ා්්ති)්් නැති ඒ ආ්ාා ධ්ාතුව සත්ත්වහ)්් හනාහේ. 
ණු,්ගකහ)්් හනාහේ. “මම” හනාහේ. 
 

හමහස් ිශස්තද වාහ)න් හා සා්්හෂ්ණ වාහ)න් ,  දූණධ්ාතු 
ණිළිබඳ ,ාවනාව හ්ා  ඒවා හහාිනන් වැ හුණයු ණසු  ඒවාහ)් නිස්සත්ව 
හාව) හහාිනන් වැ හුණයු ණසු ිශඥාන ධ්ාතුව ණිළිබඳ ,ාවනාව ආදම්, 
්ළ )ුතු). 



 

විඥාන ාාාුව 
 

ණෘිවයාදි දූණ ධ්ාතුන්හගන් නිර්මිත වූ හම් ාරීදහ)් ිශඥාන නම් 
වූ එ්් ධ්ාතුහව්් ඇත්හත්). හණහනන්හන් , ඇහසන්හන් , සැණ දු්් 
හහාඳ නද් ආදි) දැහනන්හන් , )ූම් ඊම් ්ූම් බිම් ්තා ්ිරීම් ආදි 
්රි)ා ණිණිස ාරීද) හමහහ) වන්හන් , ඒ ිශඥාන ධ්ාතුව ). ිශඥාන 
ධ්ාතුහවන් හතාද වූ ාරීද)  ්ිසිව්් හනා ,න්නා වූ  ්ිසිව්් හනා 
ඇහසන්නා වූ  සැණ දු්් ආදි ්ිසිව්් හනා ,න්නා වූ  )ූම් - ඊම්  ්ූම් 
- ීමම් ආදි ්ිසි ්රි)ාව්් හනා ්දන්නා වූ  ,ද ්ඩ්් හස් දිදා )න 
හත්් තිබූ තැන ම නිා්චක ව තිහබන්නා වූ හ,)්ි. මළ සිදැහදහි 
ිශඥාන ධ්ාතුව නැති බැිශන් එ)  හනා හණහනන්හන්). හනා 
ඇහසන්හන්). සැණ දු්් ආදි) හනා දැහනන්හන්). එ) ්ිසි ්රි)ාව්් 
හනා ්දන්හන්). සත්ත්ව)්ු ණු,්ගක)්ු නැති දූණ ්) හ්හදහි 
සත්ත්ව)්ු ණු,්ගක)්ු )න සාඥාව ඇති වන්හන් දූණ ්) හා බැඳී 
තිහබන ිශඥාන ධ්ාතුව නිසා ). දූණ ්) හා ිශඥාන ධ්ාතුව හ,්්් 
සැටි)  හත්දැම් ගැනීහමන් දූණ ්) ණිළිබඳ සත්ත්ව සාඥාව දුදැ හේ. 
සත්ත්ව සාඥාව දැත හස් ණවත්වන්හන් ිශඥාන ධ්ාතුව ණිළිබඳව ). එ) 
දූණ ්හ)් සත්ත්ව සාඥාව තදම් ණහසුහවන් දුදැ ්ළ හනාහහ්. එබැිශන් 
ිශඥාන ධ්ාතුව ණිළිබඳ ,ාවනාව වඩාත් සැක්ික්ක්ින් ්ළ )ුතු)ි. 
 

සත්ත්ව ාරීද) සූදී තිහබන ණෘිවයාදි ණරධ්ාන දූණ සතද නිසා 
ණවතින්නා වූ උණාදා)දූණ නම් වූ තවත් සූිශසි දූණ හ්හන්් ඇති)හ. 
ණරධ්ාන දූණ සතද ඒවාහ)් නිසත්ත්වතාව දු ු ්ක්හි අණරධ්ාන දූණ 
ණිළිබඳ සත්ත්ව සාඥාව ඉතිරි හනාවන බැිශන් )  දැ්්වූ දූණ ,ාවනා 
්රම)  ඒවා හනා ගන්නා කදී. එහහත් ඒවා , සාමානයහ)න් දැන හගන 
තිීමම හ)ෝගාවචද)න  ණරහ)ෝනන). උණාදා) දූණ)න් අතුහදනුදු ිශඥාන 
ධ්ාතුහේ උණ්ණත්ති)  හහ්තුවන ිශඥාන)  නිාර) වන දූණ සහ)්් 
ඇත්හත්ත්). ිශඥාන තත්ත්ව) අවහබෝධ් ්ද ගැනීම  ඒ ස) 
ිශහා්ෂහ)න් ම ,ත )ුතු)ි. චකේෂ්ුඃ පරසාදය  රශරෝත පරසාදය  ඝරාණ  පරසාදය  
ජිහේවා පරසාදය  කාය පරසාදය  හෘදය රූපය )න හම් දූණ ස) ිශඥාන 
ධ්ාතුව  නිා්ාර) වන දූණහ)ෝ ). 

 
චකේෂ්ුඃ පරසාදය 



 
ණරසා,) )න වචනහ)් හත්දැම ඔණ) )නු)ි. ඇස සැම තැනම 

ඔණ)්් නම් ඇත. එහහත් ච්්ෂුුඃ ණරසා,) )ි හනා ්ි)නු කැහේ. ්ළු 
ඉාගිරි)ාව ))ි ්ි)නු කබන ඇහස් ්ළු කණ) මැ, ණරමාණයහ)න් උ්ුණයු 
හිස්් ණමණය වූ තැන සිිශ සත් ණවත්නා ඔණ)්් ඇත. එ)  ච්්ෂුුඃ 
ණරසා,) )ි ්ි)නු කැහේ. ඉදිරිහ)් තිහබන වස්තූන්හග් ඡා)ා ්ැඩණත් 
ණහළ වන්නා්් හමන් ඇස ඉදිරිහ)් ඇති හ,්වක ඡා)ා ඒ ඔණ) තුළ 
ණහළ වන්හන්).  
 
රශරෝත පරසාදය 
 

්න් අතහ)් ්ුඩා ස්ථාන)් හාරෝත ණරසා,) දූණ ණිහි ා තිහේ. 
දූණ)න්හග් හමන් ම ාේ,)න්හග් , හැඩහුදැ්හමන් ආ්ාද 
ිශහා්ෂහ)්් ඇත්හත්). එ) ඇස  හණහනන ඔණහ)්් හනාහේ. 
දූණච්ඡා)ාව ්ැඩණත් ආදිහ)් ඔණහ)හි ණහළ වන්නා්් හමන් 
ාේ,)න්හග් ඡා)ාව ඒ ඒ ාේ,හ)් හැඩහුදැ්මින් හාරෝත ණරසා,) ණහළ 
හේ. 

 
ඝරාණ  පරසාදය 
 

හම) නාස) තුළ එළු ්ුද)් ස හන  බඳු ස හන්් ඇති 
තැන් ණිහිටි ඔණ)්ි. සුන්,දාසුන්,ද ගන්ධ්)න් හගන නාසා ්ුහද) 
තුළ  වැ,ගන්නා වාතහ)හි ඇති ගන්ධ්) එහි ස්ණර්ා හේ. 

 
ජිහේවා පරසාදය 
 

හම) දිහේ මැ, හ්ා හසහි හනළුම් හණත්ත් අග  බඳු ස හන 
ඇති තැන් අනු,ව ්දන ආහාද)න්හග් දස) ස්ණර්ා වීම  සුදුසු 
ණරි,්හ,න් ණිහිටි ඔණ)්ි.  

 
කාය පරසාදය 
 



හම) ඒ ඒ වස්තුහවහි ඇති ත, බව හමාහළා්් බව උණයුසුම් බව 
සිසික් බව ආදි ගුණය)න් ස්ණර්ා වීම  සුදුසු ණරි,්හ,න් ාරීද) සැම තැන 
ම වාහග් ණිහිටි එ්්තදා ස්ව,ාව)්ි. 

 
හෘදය රූපය 
 

හම) හෘ,) හ්ෝෂ) තුළ ණවත්නා අඩ ණත්් ණමණය හක් ඇසුදැ 
හ්ා  ිශඥාන ධ්ාතුව  නිුඃාර) වීම  සුදුසු හස් ණවත්නා වූ එ්්තදා 
ස්ව,ාව)්ි. ිශඥාන)න්හගන් වැත හ්ා ස්් උණදිනුහ)් හෘ,) දූණ) 
නම් වූ ස්ව,ාව) ඇසුදැ හ්ා  හගන ).  
 
විඥාන ධාතුව 
 

ිශඥාන ධ්ාතුව දැනීම හහවත් සිත). එහි ක්්ෂණය වාහ)න් එ්්් 
වුව , උණදින ස්ථාන)න්හග් හා ඉණදීහම් හහ්තූන්හග් වාහ)න් ච්්ෂුර් 
ිශඥාන), හාරෝතර ිශඥාන), ඝ්රාණය ිශඥාන), ජිහ්වා ිශඥාන), ්ා) ිශඥාන), 
මහනෝ ිශඥාන) )ි සවැ,ූදැම් හේ. අ,ිධ්ර්මහ)් හැටි)  සිත හා උණදින 
හචතසි් ධ්ර්ම හ්ා ස්් ඇතත් හමහි දී ඒවා ගැන ිශ,ාග)්් 
්දන්න  හනා )ා )ුතු). ිශ,ර්ානා ්ිරීහම්දී හචතසි් ධ්ර්ම , ිශඥාන 
ධ්ාතුව  ම එ්තු හ්ා  හචතසි්ත් සමඟ සිත ිශඥාන ධ්ාතුව සැටි)  
සැක්ි) )ුතු). 

 

චක්තෂ්ුර් විඥානය 
 

්ැඩණත ඉදිරිහ)හි තිහබන වස්තූන්හග් ඡා)ා ඒ සැටි)  ම 
්ැඩණත තුළ ණහළ වන්නා්් හමන් ච්්ෂුුඃ ණරසා,) )ි ්ි)න ක, ඇහසහි 
වූ ඔණ) ඉදිරිහ)් තිහබන වස්තූන්හග් ඡා)ාහවෝ , ඒ ඔණ) තුළ ණහළ 
හවති. එ) ච්්ෂුුඃ ණරසා,)න්හග් හා දූණච්ඡා)ාවන්හග් එ්  හැණීම්ි. 
ගිනි හණට්ටි) හා ගිනි ්ූද එ්  හැණුණයු ්ක්හි ගිනි හණට්ටිහ)් හහෝ 
ගිනි්ූහදහි හණද හනා ණැවති ගින්න්් ණහළ වන්නා්් හමන් ,  හබද) 
හා අත එ්  සැණුණයු ්ක්හි හබදහ)හි හහෝ අහතහි හණද හනා තිබූ 
හඬ්් ණහළ වන්නා්් හමන් , ච්්ෂුුඃ ණරසා, දූණච්ඡා)ා හ,හ,නාහග් 
ගැටීහමන් ගැ ුණයු වස්තුව ණිළිබඳ දැනීම්් ණහළ හේ. එ) සිහත්ි. ච්්ෂුුඃ 
ණරසා,හ)හි උණන් බැිශන් ඒ සිත  ච්්ෂුර් ිශඥාන) )ි නම් ්ද තිහේ. 



හණනීම) දැ්ීම) )න නම් ්ි)නු කබන්හන් , ඒ ිශඥාන)ාහග් ඉණදීම  
). 

 
ිශඥාන) නිදැ,්ධ් වූ ්ක්හි හණනුහන් ) )ි , දු ුහේ ))ි , ්ි)ති. 

ච්්ෂුර් ිශඥාන) ණහළ වූ නිසා දු ුහේ ))ි , බැ භහ)් ))ි , ්ි)තත්  
බැකීම ්දන ආත්මහ)්් හහවත් ණු,්ගකහ)්් අ,යන්තදහ)හි නැත. 
බැකීහම් ා්්ති)්් ඇති ආත්මහ)්් ාරීදා,යන්තදහ)හි ඇතිනම් 
ච්්ෂුුඃ ණරසා,) දූණච්ඡා)ා හ,හ,නාහග් ගැටීම්් නැතිව , බැකි) හැ්ි 
ිශ) )ුතු). එහස් ම හනා බකනු ්ැමති ්ක්හි ච්්ෂුුඃ ණරසා,)හ)හි 
දූණච්ඡා)ාව ගැ ුහණය් , හනාබකා සිටි) හැ්ි ිශ) )ුතු). හම් හ,් ම 
සිදු වනුහ)් ්ිසිව්ු හග් ්ැමැත්ත්  හහෝ අ්මැත්ත්  අනුව 
හනාවන බැිශන් අ,යන්තදහ)හි ච්්ෂුර් ිශඥානහ)න් අනය ආත්ම 
සාඛයාත සත්ත්ව)්ු ණු,්ගක)්ු හනාමැති බව ,ත )ුතු). 

 
“මම ,්ිමි  මම දු ුහවමි” ))ි මනුෂය)න් ිශඥාන)්් හැටි)  

හනාව තමා සැටි)  සක්න්හන් එ) වද,වා හත්දැම් ගැනීහමනි. 
හහ්තූන්හග් සාහ)ෝග) ඇතිවුවහහාත් මිස හහ්තූන්හග් සාහ)ෝග)්් 
නැතිව ඉණදි) හැ්ි ා්්ති)්් ච්්ෂුර් ිශඥාන)  , නැත. ගසා අත 
ඔසවනු සමඟ ම ගැසීහම් හහ්තුහවන් නිණන් හබද හඬ නැති වී 
)න්නා්් හමන් උණන් ච්්ෂුර් ිශඥාන) , හමාහහාත්ුදු හනාණැවතී 
නිදැ,්ධ් හේ. නිදැ,්ධ් හනාවී ණැවති) හැ්ි බක)්් ච්්ෂුර් ිශඥාන)  
නැත. ච්්ෂුර් ිශඥාන)්් ඉණැ,වීම ත් උණන් ච්්ෂුර් ිශඥාන)්් නිදැ,්ධ් 
වන්න  හනාදී ණැවැත්වීම ත් බක)්් ඇති මනුෂය වූ හහෝ හ,ිශ වූ හහෝ 
්ිසිහව්් , නැත.  
 

මශරෝා විඥානය 
 

අහණ් ඇස් වක  හණහනන වස්තූහග් ්ුඩා මහත්්ම් ආදි ආ්ාද 
ස හන් ඇතිවා්් හමන් ම ්න්වක  ඇහසන ාේ,)න්හග් , ්ුඩා 
මහත්්ම් ආදි ආ්ාද ස හන් ඇත්හත්). නමුත් ඒවා ඇස  හණහනන 
ආ්ාද ස හන් හනාහේ. ්ැඩණත් ආදිහ)් ඔණ)  වැහ න ඡා)ාව්් 
දූණ)න  ඇතුවා්් හමන් ඇස  හනා හණහනන ච්්ෂුුඃ ණරසා,හ)් හනා 
ගැහ න  හාරෝතර ණරසා,හ)් ණමණය්් ගැහ න එ්්තදා ඡා)ා ස්ව,ාව)්් 
ාේ,)න්  , ඇත්හත්). ඒ ාේ,ච්ඡා)ාව ්ා වැදීම  ගැටීම  සුදුසු ඔණ) 



වූ හාරෝතර ණරසා,හ)හි ාේ,ඡා)ාව ගැහ න්හන්). එ) ගැ ුණයු ්ක්හි 
දූණ) ගැටීහමන් ච්්ෂුුඃ ණරසා,හ)හි ච්්ෂුර් ිශඥාන) උණදින්නා්් හමන් 
හාරෝතර ණරසා,හ)හි ඒ ාේ,) ණිළිබඳ දැනුම්් ඇති හේ. එ)  හාරෝතර 
ණරසා,) ඇසුදැ හ්ා  උණන් බැිශන් හාරෝතර ිශඥාන) ))ි ්ි)නු කැහේ. 
ඇසීම ))ි ්ි)නු කබන්හන් , ඒ ිශඥානහ)් ඉණදීම  ම ). 

 
හාරෝතර ණරසා,හ)හි ාේ,ඡා)ාව ගැටීහමන් එ) ණිළිබඳ දැනුම්් 

ණහළ වනවා මිස ාරීදා,යන්තදහ)හි අසන ආත්ම)්් නැත. හාරෝතර 
ිශඥාන) නූණන්හනාත් ඇසි) හැ්ි ආත්ම ා්්ති)්් හාරෝතර ණරසා,)  
නැත. ාේ,ඡා)ාව ණරසා,හ)හි හනාගැ ුණය හහාත් ඉණදි) හැ්ි 
ා්්ති)්් හාරෝතර ිශඥාන)  නැත. හාරෝතර ිශඥාන) වූ ාේ, දැනීම හඬ 
ඇසීම හහ්තූන්හග් සාහ)ෝගහ)න් ණහළ වූව්් බව හනා සැක්ීහමන් 
“මම අසමි ))ි , ම  ඇසුහණය් ))ි , ිශඥාන) ආත්ම) හ්ා  වද,වා 
ගනිති. ිශඥාන) නූණන්හනාත් ඇසීම්් හනා වන බැිශන් ,  ාේ,ච්ඡා)ාව 
හාරෝතර ණරසා,හ)හි හනා ගැ ුණය හහාත් ඒ ිශඥාන) නූණ,නා බැිශන් , 
ිශඥානහ)න් අනය අසන ආත්ම)්් නැති බව, ිශඥාන හහ්තූන්හග් 
සාහ)ෝගහ)න් උණදින හ,)්් මිස ආත්ම)්් සත්ත්වහ)්් ණු,්ගකහ)්් 
හනාවන බව , සක්ා ගත )ුතු. 
 

ඝ්රාණ විඥානය 
 

ඒ ඒ වස්තුහවහි ඇත්තා වූ ගන්ධ්හ)ෝ වාත) හා එ්් වී වාත)  
අනුව ණැතිද )ති. )හණත් වූ හහෝ අ)හණත් වූ හහෝ ගන්ධ්)්ින් මිාර වූ 
වා)ුව නාසි්ා ,්වාදහ)න් ඝ්රාණයණරසා,) ණිහිටි තැන  ණැමිණි ්ක්හි 
එහි වූ ගන්ධ්) ඝ්රාණය ණරසා,හ)හි ගැහට්. ඒ හහ්තුහවන් එහි ගන්ධ්) 
ණිළිබඳ දැනුම්් ණහළ හේ. ඝ්රාණය ණරසා,හ)හි හ ගත් බැිශන් ඒ ිශඥාන)  
ඝ්රාණය ිශඥාන) ))ි ්ි)නු කැහේ. ඝ්රාණය ණරසා,හ)හි ගන්ධ්) ගැටී ඝ්රාණය 
ිශඥාන)්් ණහළ නුවුවහහාත් ගන්ධ්) දැනීම්් හනාවහන්). “මම ගඳ 
සුවඳ ,නිමි )” නැතහහාත් “ම  ගඳ )  ම  සුවඳ)” )ි ්ි)නුහ)් 
ගන්ධ්) දැන ගැනීම  සමර්ථ ආත්ම)්් ඇති නිසා හනාව  ඝ්රාණය 
ිශඥාන) ම ආත්ම) හ්ා  ගැනීහමනි. 

 

ජිහතවා විඥානය 
 



අනු,ව ්දන්නා වූ ආහාදාදි) හ්ළවකින් හහෝ වතුහදන් හහෝ 
දි) වී ජිහ්වා ණරසා,) ඇති තැන  ණැමිණි ්ක්හි එ) ජිහ්වා ණරසා,හ)හි 
ගැටීහමන් ඒ ඒ ආහාද ණාන)න් හග් දස) ණිළිබඳ දැනුම්් ණහළ හේ. 
ජිේහා ණරසා,) ඇසුදැ හ්ා  උණන් බැිශන් ඒ සිත  ජිහ්වා ිශඥාන) )ි 
්ි)නු කැහේ. “මම දස) ,නිමි )  නැතහහාත් “ම  දස දැහන්)” )ි 
්ි)නුහ)් ජිහ්වා ිශඥාන) ආත්ම) හ්ා  ගැනීහමනි. 

 

ක්ාය විඥානය 
 

ාරීදහ)් ්ා) ණරසා,) ඇති තැන් )ම්්ිසි වස්තුව්් හැණුණයු 
්ක්හි ඒ වස්තුවක ඇති ත, බව  හමාහළා්් බව  ්ැහණන බව  ඇහනන 
බව  සිසික් බව  උණයුසුම් බව  තක් භ ්දන බව  හසකැහවන බව  ණිළිබඳ 
දැනුම්් ඒ ඒ තැන්වක වූ ්ා) ණරසා,හ)හි ඇති හේ. ්ා) ණරසා,) 
ඇසුදැ හ්ා  උණන් බැිශන් ඒ සිත  ්ා) ිශඥාන) )ි ්ි)නු කැහේ. 

 
ස්ණර්ා) ණිළිබඳ දැනුම ඇති වන්හන් තුන් ආ්ාදහ)්ිනි. 

සැණ)්් හහෝ දු්්් හහෝ අධි්ව ඇති හනාවන හ,)්් ස්ණර්ා වූ ්ක්හි 
ත, බව හමාහළා්් බව ආදි )ම්්ිසි ස්වා,ාව)්් සැටි)  දැනීම ණහළ 
වන්හන්). ස්ණර්ා) සනීණ)  හහ්තුවන ්ක්හි ත, බව හමාහළා්් බව 
ආදි වස්තු ස්ව,ාව) )  වී සුඛ හේ,නාව මතු වී සනීණ)්් හැටි)  
දැහනන්හන්). ස්ණර්ා) රිදුම්  හහ්තුවන තන්හි වස්තුහේ ස්ව,ාව) 
) වී දුුඃඛ හේ,නාව මතුවී රිදුම්් සැටි)  දැනුම වන්හන්). හිසද,) 
්න් ්ැ්්්ුම ,ත් ්ැ්්්ුම ආදි හේ,නා හ  ගනුහ)් ාරීද) ඇතුහළහි 
වූ වාතාදි) තවත් තැන් ස්ණර්ා වීහමනි. ස්ණර්ාහ)න් හතාදව ්ා) 
ිශඥාන)්් ඇති හනා වන්හන්). “ම  සනීණ)” )ි ්ි)නුහ)් සුඛ සහගත 
්ා) ිශඥාන) ආත්ම) හ්ා  ගැනීහමනි. ම  රිහ,න්හන් )ැ)ි ්ි)නුහ)් 
දුුඃඛ සහගත ්ා)ිශඥාන) ආත්ම) හ්ා  ගැනීහමනි. 

 

මමනෝ විඥානය  
 

ච්්ෂුදාදි ණරසා,) දූණ ණස නිසා උණ,නා වූ ච්්ෂුර් ිශඥානාදි 
සිත් ණසින් අනය සි) භ ම ිත්තහ)ෝ මහනෝ ිශඥාන නම් හවති. 
ිශඥාන)ාහග් නි)ම ක්්ෂණය) ිශනානන))ි. හහවත් දැනීම)ි. නමුත් සැම 
්ක්හි ම ිශඥාන)ාහග් ිශනානන ක්්ෂණය) ණර්  හනාහේ. ණර්  වනුහ)් 



)ම්්ිසි වස්තුව්් හහෝ ්දැණය්් දැන ගැනීම් වාහ)න් එ) ණහළ වූ 
්ක්හි). අනය අවස්ථා වකදී මහනෝ ිශඥාන) ණර්  වනුහ)් එහි ඇත්තා 
වූ )ම්්ිසි හචතසි්හ)් ක්්ෂණයහ)්ි. ඇතැම් හචතසි්හ)ෝ 
සමහද අවස්ථාවකදී තමාහග් ක්්ෂණයහ)න් ිත්ත)ාහග් ිශනානන 
ක්්ෂණය) වසා ගනිති. )  ්දති. තුමූ මතුවී හණනී සිටිති. )ූම් - ඊම් 
- ්ූම් - ීමම් - තැීමම් - එසැවීම් - දිවීම් - ගැනීම් ආදි ්රි)ා සිදු්දන 
හචතසි්) හච්තනාව ). )ූම් ඊම් ආදි ්රි)ාව්් සිදු ්ිරීම් වාහ)න් 
ිශඥාන)්් ණහළ වූ ්ක්හි එ) ණු,්ගක)ා  වැ හහනුහ)් ිශඥාන)්් ඇති 
වූ සැටි)  හනාව  ්රි)ාව්් ්ිරීම  උත්සාහ)්් ඇති වූ සැටි)  ). 
එහස් වන්හන් ිශඥාන)ාහග් ිශනානන ක්්ෂණය) වසාහගන එහි හච්තනා 
හචතසි්) ණැවති බැිශනි. 

 
)ම්්ිසි ්දැණය්් ගැන බකවත් ණරීති)්් සමඟ ිශඥාන) ණහළ 

වුවහහාත් ඒ අවස්ථාහවහි ණු,්ගක)ා  වැ හහන්හන් ිශඥාන)්් ණහළ වූ 
සැටි)  හනාව ණරීති)්් ඇති වූ සැටි)  ). එහස් වනුහ)් උත්සන්න වූ 
ණරීති ක්්ෂණයහ)න් ිශඥාන ක්්ෂණය) වැසුණයු බැිශනි. බකවත් 
හකෝ,හ)න් )ු්්ත වූ ිශඥාන)්් ණහළ වුවහහාත් සත්ත්ව)ා  
වැ හහනුහ)් ිශඥාන)්් ඇති වූ සැටි)  හනාව  හකෝ,)්් ඇති වූ 
සැටි)  ). එහස් වනුහ)් හකෝ,)ාහග් ක්්ෂණයහ)න් ිශඥාන) වැසුණයු 
බැිශනි. හමහස් ිශඥාන ක්්ෂණය) වසන්නා වූ )  ්දන්නා වූ 
හචතසි් හබාහහෝ ගණයන්ි. ණිහිටීම  වස්තුව්් හනාමැතිව වර්ණය)්් 
ඇති හනා වන්නා්් හමන් ිශඥාන)්් හනාමැතිව ්ිසි ්හක් 
හචතසි්)න් නූණ,හන්). හචතසි්)ාහග් ක්්ෂණයහ)න් ිශඥාන) 
වැසීම  )  වීම  වර්ණයහ)න් ණිහිටි වස්තුව වැසී )ාම හස් සැක්ි) 
)ුතු). 

 
)ම්්ිසි හචතසි් ක්්ෂණය)්් වැ හහහතාත් ඒ සූම තැන ම 

ිශඥාන) ඇති බව ,ත )ුතු). හචතසි් ක්්ෂණය)න් හගන් හනාහ)්් 
ිශ  ිශඥාන ක්්ෂණය) වැසී )න බැිශන් ිශනානන ක්්ෂණයහ)න් ම මහනෝ 
ිශඥාන) හසා)න්න  හනා )ා )ුතු). ණඤ්්ච ිශඥාන)න්හගන් අනය වූ 
දැනීම් සි)ක්ක ,  ්රි)ා ්ිරීහම් උත්සාහ) )  සැණ) )  දු්)  ඕනූ්ම 
)  ආ,ද) )  හ්රෝධ්) )  හාෝ්) )  ණිළි්ුක )  ,) )  ඊෂයයාව )  
සැ්) )  ාර,්ධ්ාව )  කජ්නාව )  හමතරි) )  ්දැණයාව ) ආදී වාහ)න් 



සත්ත්ව සන්තානහ)හි ඇති වන්නා වූ සි) භ ම ස්ව,ාව)න් මහනෝ 
ිශඥාන බව ,ත )ුතු). 

 
ච්්ෂුර්ිශඥානාදි ිශඥානධ්ාතු ණස ණරසා,)න් මත අදමුණයු ගැටීහම් 

හහ්තුහවන් උණදී. මහනෝිශඥාන)න් හබාහහෝ හස)ින් උණදිනුහ)් 
ච්්ෂුර්ිශඥානාදි ිශඥාන ණහසහි ඉණදීම හහ්තු හ්ා ). දූණච්ඡා)ාව්් 
ච්්ෂුුඃ ණරසා,හ)හි ගැ ුණයු ්ක්හි ඒ හහ්තුහවන් ණරථම හ්ා  ච්්ෂුර් 
ිශඥාන) ණහළවීම්් ,ර්ාන) හේ. ඉ්්බිති ,්්නා ක, හ,) හහාඳ නම් 
එනිසා එ) හහාඳ) ්ි)ා හකෝ, සහගත මහනෝිශඥාන)්් ණහළ හේ. 
නැවත තමා ත් එ) ඕනූ) ්ි)ා මහනෝ ිශඥානහ)්් ණහළ හේ. ඉ්්බිති 
එ) කැීමහම් උණා) ,්්නා මහනෝිශඥානහ)ෝ ණහළ හවති. ඉ්්බිති ඒ 
උණා) අනුව ්රි)ා සිදු ්දන මහනෝ ිශඥානහ)ෝ ණහළ හවති. ඉ්්බිති 
කබා ගත් හ,) ආද්ෂා ්දන මහනෝ ිශඥානහ)ෝ ණහළ හවති. හමහස් 
එ්් ,ර්ාන)්් නිසා මහනෝ ිශඥාන ණදම්ණදාව්් ම ඇති හේ. ච්්ෂුර් 
ිශඥානහ)න් ,්්නා ක, හ,) ,)ාන් හ,)්් වී නම් ඒ ,ර්ානහ)න් 
ණසු දැ්් ,්හේා සහගත මහනෝ ිශඥාන)්් ණහළ හේ. ඉ්්බිති එ)ින් 
ඈත්වන එ)ින් බැහැද  )න එතැනින් ණකා )න මහනෝ ිශඥානහ)ෝ 
ණහළ හවති. හාරෝතරිශඥානාදි ඉතිරි ිශඥාන)න් අනුව , හමහස් මහනෝ 
ිශඥාන ණදම්ණදා ඉතා දිග  ණහළ හවති. 

 
හමහස් ණහළ වන්නා වූ ඒ ිශඥාන ණදම්ණදාවක් ඇති ්දවන 

ඒවා  අධිණති වූ සත්ත්වහ)්් ණු,්ගකහ)්් නම් නැත. ්ිසිව්ුහග් 
උත්සාහ)්් හමහහ)වීම්් හනාමැතිව ච්්ෂුුඃණරසා, - දූණ හ,හ,නාහග් 
ගැටීහම් හහ්තුහවන් ච්්ෂුිශඥාන ම ණහළ වන්නා්් හමන් ම 
ච්්ෂුර්ිශඥානහ)් හා ,්්නා ක, ආදම්මණයහ)් හහ්තුහවන් ,්්නා ක, 
හ,)  ඇ භම් ්දන්නා වූ හහෝ ිශදැ,්ධ් වන්නා වූ හහෝ ිශඥානහ)ෝ ,  
ඒවාහ)් හහ්තුහවන් හහාඳ අදමුණයු හසා)න්නා වූ , හ)ාන් අදමුණයු 
හ්හදන් ණකා )න්නා වූ , ණිළි්ුක් අදමුණයු හ්හදන් මුහුණය ඉවත  
ගන්නා වූ , ිශඥානහ)ෝ ණහළ හවති. 

 
ඒවාහ)් නි)ම තත්ත්ව) ව හා ගත හනාහහන ණු,්ගකහ)ෝ “මම 

,්ිමි)  මම ආක) ්දමි)  මම හසා)මි)  මම වැඩ ්දමි)  මම බි) 
හවමි)  මම ණිළි්ුක් ්දමි)  මම ්ක්ණනා ්දමි)  ණරීති හවමි)  හාෝ් 
්දමි)  ,න් හ,මි)  සික් ද්ිමි) )නාදීන් ඒ ඒ ආ්ාදහ)න් ඒ ඒ 



හහ්තූන්හගන් ඇති වූ ිශඥාන)න් ආත්ම) හ්ා  හහෝ ආත්ම)  අ)ත් 
හ්ා  හහෝ වද,වා ණිළිගනිති. ඒ වැදදි හැඟීම් දුදැ ්දන හත්්  
උණ,වන ්ර්තෘ හ්න්ු නැතිව ිශඥාන ණදම්ණදා හහ්තූන්හග් 
සාහ)ෝගහ)න් ඇති වන සැටි නැවත නැවතත් ්ක්ණනා ්දනු. 
ගුදැන්හගන් ිශමසනු. ,තුවන් හා සා්ච්ඡා ්දනු. එහස් හ්ා  ිශඥාන 
ධ්ාතූන්හග් සැටි දැන ගත් ණසු ඒ දැනුම දි)ුණයු වනු ණිණිස තහවුදැ වනු 
ණිණිස මතු ,්්වන ණරිදි ිශඥාන ධ්ාතුව ණිළිබඳ ,ාවනාව ්ක්් ්දනු. 

 

විඥාන ාාාුව පිළිබඳ භාවනා ක්රමය 
 

1. උපදවන පුදේගලයකු ද රනාමුතිව, තමාරගේ ද ඉපීහරභ 
උතේසාහයකේ නුතිව චකේෂ්ුඃපරසාදරයහි රූපච්ඡායා හුපීම නිසා 
චකේෂ්ුඃවිඥානය උපීහ. ඒ චකේෂ්ුඃවිඥානය තමා චකේෂ්ුඃපරසාදරයහි උපනේ  ව 
රහෝ රූප දකේනා  ව රහෝ රනා දනී. එ ුවිනේ එය සතේතේව පුදේගල නතේම 
සේව ාවයකේ නුති විඥානධාතු මාතරරයකි. 
 

2. උපදවත පුදේගලයකු ද රනාමුතිව, තමාරගේ ද ඉපීහරභ 
උතේසාහයකේ නුතිව රශරෝතරපරසාදරයහි ශබ්ද හුපීම නිසා රශරෝතර විඥානය 
උපීහ. ඒ රශරෝතර විඥානය මා රශරෝතර පරසාදරයහි උපනේ  ව රහෝ හඬ 
අසන  ව රහෝ ඇසූ හරඬහි රතේරුම රහෝ රනාදනේරනේය. එ ුවිනේ එය 
සතේතේව පුදේගල නනේම සේව ාවයකේ නුති විඥාත ධාතු මාතරරයකි. 
 

3. උපදවන පුදේගලයකු ද රනාමුතිව, තමාරගේ ද ඉපීහරභ 
උතේසාහයකේ නුතිව ඝරාණ  පරසාදරයහි ගනේධය හුපීම නිසා ඝරාණ  
විඥානය උපීහ. ඒ ඝරාණ  විඥානය තමා ඝරාණ  පරසාදරයහි උපනේ  ව රහෝ 
ගනේධය දනේනා  ව රහෝ රනා දනී. එ ුවිනේ එය සතේතේව පුදේගල නතේම 
සේව ාවයකේ නුති විඥාන ධාතු මාතරරයකි. 
 

4. උපදවන පුදේගලයකු ද රනාමුතිව, තමාරගේ ද ඉපීහරභ 
උතේසාහයකේ රනාමුතිව ජිහේවා පරසාදරයහි රසය ගුීමම නිසා ජිහේවා 
විඥානය උපීහ. ඒ ජිහේවා විඥානය තමා ජිහේවා පරසාදරයහි උපනේ  ව රහෝ 
රස දනේනා  ව රහෝ රනා දනී. එ ුවිනේ එය සතේතේව පුදේගල නතේම 
සේව ාවයකේ නුති විඥානධාතු මාතරරයකි. 
 



5. උපදවන පුදේගලයකු ද රනාමුතිව, තමාරගේ ද ඉපීහරභ 
උතේසාහයකේ රනාමුතිව කාය පරසාදරයහි වසේතූනේ හුපීම නිසා 
කායවිඥානය උපීහ. ඒ කාය විඥානය තමා කාය පරසාදරයහි උපනේ  ව 
රහෝ සේපේශය දනේනා  ව රහෝ රනාදනී. එ ුවිනේ එය සතේතේව පුදේගල 
නතේම සේව ාවයකේ නුති විඥානධාතු මාතරරයකි. 
 

6. උපදවන පුදේගලයකු ද රනාමුතිව, තමාරගේ ද ඉපීහරභ 
උතේසාහයකේ රනාමුතිව මරනෝදේවාරයාරගේ හා නරභමණ යනේරගේ හා එකේ 
වීම නිසා මරනෝවිඥානය උපීහ. ඒ මරනෝ විඥානය සතේතේව පුදේගල නතේම 
සේව ාවයකේ ඇති විඥානධාතු මාතරරයකි. 
 

මහනෝ ිශඥාන) ණිළිබඳ ,ාවනාව තවත් ිශස්තද වාහ)න් 
්දතහහාත් වඩා හහාඳ). හ)ෝගාවචද)න  අණහසු හේ හ,ෝ )ි හමහි 
හ්ාටින් ්ි)න කදී. හමහි දැ්්වූ ණරිදි දූණධ්ාතු හා ිශඥාන ධ්ාතූන් හා ඒ 
ණිළිබඳ ,ාවනා ්ළ හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් නාමදූණ ණරිච්හේ, ඥාන) 
තවත් ණිරිසිදු වනු ණිණිස හැ්ි නම් පඤේචසේකනේධය ය  නයතන 
රදාරළාස ය  ධාතු අටරළාස ය )න හම් ධ්ර්ම , උහගන ඒ ්රම වකින් 
, ,ාවනා ්දනු. එහස් ්ළහහාත් නාම දූණ ණරිච්හේ, ඥාන) වඩාත් 
ණිරිසිදු වනු ඇත. 

 
නාම දූණ)න් ණිළිබඳ ව හමහස් ,ාවනා ්ළ හ)ෝගාවචද)ා හ  

නාම දූණ)න් සත්ත්ව)න් ණු,්ගක)න් හනාවන බව හා නාමදූණ හ,්ින් 
අනය වූ සත්ත්ව)්ු ණු,්ගක)්ු හනාමැති බව, හණනුහන් වී නමුත් 
නාම-දූණ ිශෂහ)හි සත්ත්ව සාඥාව සන්තානහ)හි දීර්ඝ් ්ාක)්් 
මුළුක්හකහි ණැවති ණුදැ,්, නිසා නැවත නැවතත් ඒ සත්ත්ව සාඥාව 
ණහළ ිශ) හැ්ි). එබැිශන් ඒ සත්ත්ව සාඥාව  ආත්ම සාඥාව තවදුද ත් 
දුබක ්දනු ණිණිස මතු ,්්වන වගන්ති ණාඩම් ්දහගන හමහනහි 
්දනු. 

 

නාම රූප මිශරක් භාවනා ක්රමය 
 

රලෝකරයහි පරමාේථ සතය වශරයනේ ඇතේරතේ නාම රූප ධේම 
පමරණ කි. ඒ ධේමරයෝ සතේතේවරයෝ රනාරවති. පුදේගලරයෝ රනාරවති. 
නතේම රනාරවති.  ාල දරුවනේ රපාලේ කටුවල වුලි දමා ඒවාට  තේය 



මාළුය කියා නභ ත න නමුතේ ඒවා වුලි ම මිස  තේ මාළු රනා වනේනාකේ 
රමනේ, නාම රූප ධේමයනට සතේතේවයාය, පුදේගලයාය, මමය, නුඔය, 
රනෝනාය, මහතේතයාය, රාළහාමිය, අපේපුහාමිය යනා්ඨ නභ තු ුරයේ වී 
නමුතේ ඒවා නාම රූප ධේම මිස සතේතේව පුදේගල නතේමරයෝ රනාරවති. 
රනෝනාවරු, මහතේවරු, රාළහාමිලා, අපේපුහාමිලා රනාරවති. ඒවා වචන 
පමණ කි.  
 

ගලේ  දාම ලී උළු න්ඨය එකේතරා නකාරයකිනේ සිි කලේහි රගය 
ය යන සභමුතිය ඇති වනේනාකේ රමනේ නාම රූපයනේ ඇති කලේහි සතේතේව 
පුදේගල නතේමාීහ නාමරයෝ පවතිනේනාහ. 

 
ශී රයකේ නුති  ුවිතේ නාමයට ගමනාීහ කරියා රනා කළ හුකිය. 

දැනුමකේ නුති  ුවිනේ රූපයට ද ගමනාීහ කරියා කළ හුකි ශකේතියකේ තුත. 
නාම රූප රදක එකේවූ කලේහි ගමනාීහ කරියා සිු වනේනාහ. 

 
සාගරරයහි නුව නිසා මිනිසුනේ යනේනාකේ රමනේ රූප කය නිසා 

නාමය පවතේරනේය. සාගරරයහි මිනිසුනේ නිසා නුව යනේනාකේ රමනේ 
නාමය නිසා රූප කය පවතේරනේය. 

 
රූපය නිසා නාමය පවතේරනේය. නාමය නිසා රූපය පවතේරනේය. 

එකකට එකකේ රහේතේතු රකාට තු ූ දර මිි රදකිනේ එකකේ වුටුණ ු කලේහි 
අරනක ද වුරටනේනාකේ රමනේ නාම රූප රදකිනේ එකකේ වුටුණ ු කලේහි 
අරනක ද වුරටනේරනේය. 
 

නාම රූප යයි කියනු ල න සංසේකාර ධේමයනේරගනේ එකකටවතේ 
ඉපීහමට රහෝ පුවුතේමට ශකේතියකේ නුත. ඒවා ඉපීහමට රහේතු වන අනය 
ධේමයනේරගේ  ලරයනේ ම ඉපිද අනය ධේමයනේරගේ  ලරයනේ ම 
පවතේනාහුය. අනය ධේමයනේ නිසා පවනේනා වූ ඒ සංසේකාරරයෝ අති 
ුේවලරයෝය. 

 
හම් නාම දූණ මිාර් ,ාවනාව හ,සති)්් හහෝ මස්් හහෝ 

්දැණයු හහාිනන් ණරී්ෂා ්දමින් ්ළ )ුතු). හමහත්ින් ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි) 
සඳහා ්ළ )ුතු ,ාවනාව අවසාන). හමහි ්ි)න ක, ණරිදි හහාිනන් 
,ාවනාව ණුදැදු ්දහගන ආ තැනැත්හත්් වී නම් ඔහු  හම් 



,ාවනාහවන් නාම දූණ ධ්ර්ම)න් හහාිනන් හවන් හවන් වී හණනී ඒවා 
හ්හදහි හණද ණැවති සම්හමෝහ)න් දුදැවී ඒවා සත්ත්වහ)ෝ)  
ණු,්ගකහ)ෝ) )න ,ෘෂ්ටි) දුදැ වී  නාම දූණ ධ්ර්ම ිශෂහ)හි ිශාු,්ධ් 
,ර්ාන) ඇති වනු ඇත. එ) ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි) ). ඉන් ණසු ඔහු  ,්ින්න  
කැහබන ස්තරී ණුදැෂ)න් මා)ාවන් හස් හණහනනු ඇත. ස්තරී 
ණුදැෂ)න්හග් ,ර්ානහ)න් ඇතිවන දාගාදි ්්හක්ා)න් ඔහු  හණද හස් 
නූණදිනු ඇත. 

 
හමහස් ,ාවනා ්ළ තැනැත්තා හ  තමා හ්හදහි හණද ණැවති 

සම්හමෝහ)න් දුදැ වූ බව , නාම-දූණ ණිළිබඳ ිශාු,්ධ් ,ර්ාන)්් තමා 
හ්හදහි ඇති වී තිහබනු , හණහන් නම්  ්ාා්්ෂාිශතදණය ිශාු,්ධි) 
සම්ණා,න)  ණ න් ගත )ුතු). නාම දූණ)න් හනා වැ හහන්හන් නම් 
සත්ත්ව)්ු ණු,්ගක)්ු ඇත)  ආත්ම)්් ඇත) )න ,ෘෂ්ටි) ණවතී නම් 
ඉදිරි)  )ාම  ඉ්්මන් හනාවී නැවතත් වද්් මුක ණ න් ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි 
,ාවනාව ම ්ළ )ුතු). ිශ,ර්ානා ,ාවනාහවහි ඉතා අමාදැ හ්ා සත් 
්ක් ගත වන්නා වූ හ්ා සත් ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි ,ාවනාව ). 
 

රමතකිනේ දෘෂ්ේි විශුදේි  ාවනා කරමය  
නිමිරයේය. 

 
 

  



 
 
 
 
 

4. ක්ාංක්තෂ්ා විාරණ විශුදතධිය 
 

ණෘථග්නන)න්  ඉතා මිහිරි වූ ණස්්ම් සුව) හැද,මා හබාහහෝ 
හවහහහසමින් හබාහහෝ දු්් ගනිමින් හම් ිශ,ර්ානා ,ාවනාව ්ළ )ුතු 
වන්හන්  දු්් රැස්් ම වූ හම් නාම දූණ ණදම්ණදාව මදණයහ)න් , 
හ්ළවද හනා වී  ඉන් ඔේහබහි , ්ුඩා මහත් නාතිවක නැවත නැවතත් 
ඉණදීම් වාහ)න් ්ාක සීමා නි)ම)්් නැති ව දිගින් දිග  ඉදිරි)  )න 
බැිශනි. එ) මදණයහ)න් හ්ළවද වන්න්් නම් හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් 
දු්ින් හසා)න  දු්ින් මිදීම ඉහේ ම කැහබන බැිශන් ිශ,ර්ානා වඩා 
හවහහසීම  වුවමනාව්් නැත. නාම දූණ ධ්ර්ම ණදම්දාව ්ුඩා මහත් 
නාති ණිළිහවළින් හනා සිඳී ඉදිරි)  ගමන් ්දතැ )ි ්ි)තත් එ) 
ණෘථග්නන)ා  අිශනිා්ිත ්දැණය්ි. සැ් සහිත ්දැණය්ි. හම් සැ්) 
හ)ෝගාවචද)ා හග්  වී)යය) කිහික් වීම  හා ණසු බැසීම ත් හහ්තුව්ි. 
සැ්හ)න් ණසු බැස බැස ඉදිරි)  )න්නා වූ හ)ෝගාවචද)ා හ  
ිශ,ර්ානාහවන් ණැමිණි) )ුතු උසස් තැන වූ හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග)  
්වද ්හක්වත් හනා ණැමිණි) හැ්ි) 

.  
එබැිශන් ඒ සැ්) හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග ණරතිකා,)  මහත් 

බාධ්ාහව්ි. ්ිනම් හ,)්් වුවත් නැති ්ිරීම ණහසු වනුහ)් එහි උණා,් 
හහ්තුව හසා)ා ගත් ්ක්හි ). 

 
දු්්ඛස්්න්ධ්) වූ නාම දූණ ධ්ර්ම)න් හග් ඉදිරි ගමන නැති ්ළ 

හැ්්හ්් , එහි සැබූ හහ්තුව හසා)ා ගැනීහමනි. නාම දූණ)න්හග් 
හහ්තු වාහ)න් හනාහ)්් අ) හනාහ)්් හ,් ,්්වති. එබැිශන් 
සාමානය ණෘථග්නන)ා හ  එහි සතය හහ්තුව අිශනිා්ිත). හහ්තුව 
ණිළිබඳ ව ඔහු  හනාහ)්් සැ් ණහළ වන්හන්). නිා්ිත වාහ)න් 



හනා ,ත් හහ්තුව හනා නැසි) හැ්ි). එබැිශන් හහ්තුව ණිළිබඳ 
අිශනිා්ිත බව  සැ් සහිත බව  මාර්ගඥාන ණරතිකා,)  මහත් 
බාධ්ාව්ි. හම් සැ් හ,් ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි) සම්ණා,න) ්දගත් 
හ)ෝගාවචද)ා හ  ඉදිරි ගමන  ඇති ණරධ්ාන බාධ්් හ,්). 
සාමානයහ)න් එ)  බාධ්් වන තවත් ්ාා්්ෂාහවෝ ඇති)හ. දැන් ඒ 
සි)ක්ක ම දුදැ ්ද නිවන් මඟ හහළි ්ද ගැනුම ණිණිස හ)ෝගාවචද)ා 
ිශසින් ්ළ )ුත්හත් ්ාා්්ෂා ිශතදණය ිශාු,්ධි) සම්ණා,න) ්ිරීම). 

 
මම හණදත් ිශසුහවම් ,? හනා ිශසුහවම් ,? ිශසුහවම් නම් හ්ාහි 

ිශසුහවම් ,? මම හම් ඉණි, සිටිනුහ)් ණළමු වද  ම ,? නැතහහාත් )ම් 
තැන් සි  හමහි ණැමිණිහ)ම් ,? මම හ්හස් උණන්හනම් ,? දූණ) 
මම ,? නැතහහාත් නාම) මම ,? ඒ හ,් ම මම ,? ඒ හ,්ින් ම 
අහන්්් මම ,? මදණයහ)න් මම හ්ළවද වන්හනම් ,? නැතහහාත් 
නැවතත් උණදින්හනම් ,? උණදිත හහාත් හ්ාහි උණදින්හනම් ,? හ්හස් 
උණදින්හනම් ,? )නාදීන් ්ාකතර) ණිළිබඳ ව ම ඇති වන්නා වූ ස්ක 
්ාා්්ෂාවන් දුදැ ්ිරීම  සමර්ථ වූ නාම දූණ)න් හග් හහ්තු ණිළිබඳ වූ 
ණරිාු,්ධ් ඥාන)  ,ර්ාන) කාංකේෂ්ා විතරණ  විශුදේිය )ි.  
 

පරාීාය සමුාතපාද ක්රමය 
 

්ාා්්ෂා ිශතදණය ිශාු,්ධි) ඇති ්දගත හැ්ි වන්හන් නාම දූණ 
ධ්ර්ම)න් උණ,වන හහ්තූන් හසා)ා ඒවා ගැන මනා අවහබෝධ්)්් ඇති 
්ද ගැනීහමනි. නාම දූණ)න්හග් හහ්තු ,්්වන ්රම ්ිහිණ)්ි. එ)ින් 
එ්් ්රම)්් වූ  ණරතීතය සමුත්ණා, ්රම) හමහි ,්්වනු කැහේ. 
තථාගත)න් වහන්හස් සම්බු,්ධ්ත්ව)  ණැමිණිහ)් , ණරතීතය සමුත්ණා,) 
අනුහකෝම ණරතිහකෝම වාහ)න් හමහනහි ්ිරීහමනි. එබැිශන් ්ාා්්ෂා 
ිශතදණය ිශාු,්ධි) ඇති ්ද ගැනීම සඳහා සම්මර්ාන) ්ිරීම  (,ාවනා 
්ිරීම   ඉතාම හහාඳ හ,) ණටිච්චසමුණ්ණා,) බව ්ිව )ුතු). 
 

පිච්චසමුපතපාද පාලයි 
 

අිශජ්නා  ණච්ච)ා  සාඛාදා  
සාඛාද  ණච්ච)ා  ිශඤ්්ාණයා  
ිශඤ්්ාණය  ණච්ච)ා නාමදූණා  



නාමදූණ  ණච්ච)ා  සළා)තනා  
සළා)තන  ණච්ච)ා එහසා  
ඵස්ස  ණච්ච)ා හේ,නා  
හේ,නා  ණච්ච)ා  තණය්හා  
තණය්හා  ණච්ච)ා උණාදානා  
උණාදාන  ණච්ච)ා  හහවා  
,ව   ණච්ච)ා නාති  
නාති   ණච්ච)ා  නදා මදණයා හසා්  

ණරිහ,්ව දු්්ඛ  
හ,ෝමනස්සු ණා)ාසා  
සම්,වන්ති’ ති.  

එවහමතස හ්වකස්ස දු්්ඛ්්ඛන්ධ්ස්ස සමු,හ)ෝ හහෝති. 
 
රතේරුම 
 
අිශ,යාව  නිසා  සාස්්ාදහ)ෝ (ණින් ණේ  හ  ගනිත්.  
සාස්්ාද)න්  නිසා  (ණරතිසන්ධි  ිශඥාන ණහළ හේ.  
ිශඥාන  නිසා  නාමදූණ හ,් හ  ගනී.  
නාමදූණ)  නිසා  ෂඩා)තන) ණහළ හේ. 
ෂඩා)තන)  නිසා  ස්ණර්ා) ණහළ හේ. 
ස්ණර්ා)  නිසා  හේ,නාව ණහළ හේ.  
හේ,නාව  නිසා  තෘෂ්ණයාව ණහළ හේ.  
තෘෂ්ණයාව  නිසා  උණාදාන) ණහළ හේ.  
උණාදාන)  නිසා  ,ව) ණහළ හේ.  
හව)   නිසා  නාති) (නැවත ඉණදීම  හේ.  
නාති)   නිසා  නදා මදණය හාෝ් ණරිහ,්ව දු්්ඛ  

හ,ෞර්මනසය උණා)ාසහ)ෝ හවත්. 
 

හමහස් හම් අමිාර වූ දුුඃඛස්්න්ධ්)ා හග් ණහළ වීම හේ. 
 

විසතාරය 
 
අවි්ජා පච්චයා සංඛ්ාරා : 
 



අිශ,යාව )නු චතුදා)යය සතය හනා දැනීම). ිශස්තද වාහ)න් 
්ි)තහහාත් දු්)  දු්් ඇතිවීහම් සැබූ හහ්තුව)  සැබූ සැණ)  සැබූ 
සැණ) කැීමහම් සැබූ හහ්තුව) )න ්දැණයු සතද ණිළිබඳ හනා දැනීම 
අිශ,යාව). හනා දැනීහම්ැ)ි ්ී නමුත් එ) දැනීහම් අ,ාව මාතර)්් 
හනාව වද,වා දැනීහම්ි. හමෝහ) හමෝඩ්ම )න හම්වා , එ)  ්ි)න 
නාමහ)ෝ). එහි ක්්ෂණය) නම් හනා දැනීම). ඇති සැටි) වසා 
සත්ත්ව)ා මුළා ්ැද වීම හනා මඟ )ැවීම එහි ්ෘතය) ). එ) 
අන්ධ්්ාද)්් වැනි). ිශ)ළි තණය අමු තණය හස් දැ්්වීම  අා්ව)න  
ණළඳවන නික් ්ණය්ණයාත) වැනි). 

 
සත්ත්ව)ා) ්ි)නු කබන නාමදූණ ධ්ර්ම සමූහ) හහවත් 

ස්්න්ධ් ණඤ්්ච්) නාතයාදි වාහ)න් එහ්ාහළාස් වැ,ූදැම් වූ ගිනි 
දැක්වකින් හවළී ණවත්හන්ි. සාස්්ාද දුුඃඛාදි තරිිශධ් දුුඃඛහ)න් නිදතුදැ 
ව හණහළනු කබන්හන්ි. ස්්න්ධ්ණඤ්්ච්) )ම්තා්් ණවතී ,  ඒ තා්් 
්ා)ි් වූ , මානසි් වූ , ඉවැසීම  අතිා)ින් දුෂ්්ද වූ ,දැණයු වූ ් ු් 
වූ දුුඃඛ හේ,නාහවෝ නැවත නැවතත් ණහළ වන්නාහු). එබැිශන් 
ණඤ්්චස්්න්ධ්)ාහග් ණැවැත්ම දුහ්්ි. නණුද්ි. දුුඃඛ සතය වසන 
අිශ,යාහවන් )ු්්ත සිත් ඇත්තහු  ඒ ණඤ්්චස්්න්ධ්) හණහනන්හන්  
ඉතා සුන්,ද හ,)්් හකස)  උතුම් හ,)්් හකස)  එහි ණැවැත්ම 
සුව)්් හකස)  හනා ණැවැත්ම නණුද්් හකස)  බි) ිශ) )ුත්ත්් 
හකස). 

 
අිශ,යාව නිසා ණඤ්්චස්්න්ධ්) සුව)්් වාහ)න් ,්්නා 

තැනැත්තා හ  එ) ගැන බකවත් ්ැමැත්ත්් ණහළ හේ. එ) 
නැහසන්න  හනාදී ණවත්වා ගැනීම  බකවත් ඕනූ ්ම්් ඇති හේ. 
එ)  තෘෂ්ණයාව ))ි ්ි)නු කැහේ. ඒ තෘෂ්ණයාව නිසා නාම දූණ 
ණදම්ණදාව මදණින් , හ්ළවද හනාවී නැවත නැවතත් ඇතිහේ. 
එබැිශන් ඒ තෘෂ්ණයාව ණඤ්්චස්්න්ධ් සාඛාත දුුඃඛ) ඇති වීහම් සතය 
හහ්තුව ). සමු,) සතය) වසන  අිශ,යාහවන් )ු්්ත සිත් ඇති 
තැනැත්තා හ  හණහනනුහ)් ඒ තෘෂ්ණයාව දු්් කැීමහම් හහ්තුව්් 
සැටි)  හනාව  සැණ කැීමහම් සැණ)  ණැමි)හම් හහ්තුව්් හකස ). 
එබැිශන් හහහතහම් ඒ තෘෂ්ණයාව නැති)වුන ත් නැති ්ිරීම  
අනුාාසනා ්දන්නවුන ත් නින්දා ්දති. 

 



නැවත නැවත ණඤ්්චස්්න්ධ් සාඛයාත දුුඃඛ) ඇති වීම  හහ්තුව 
වන ඒ තෘෂ්ණයාවහග් හා ණඤ්්චස්්න්ධ්)ාහග් නිදවහා්ෂ නිහදෝධ්) (මතු 
ඇති හනාවන සැටි)  නැති වී )ාම  සතය වූ සැණ)). බු,්ධ්ාදීන් 
වර්ණයනා ්දන නිවන එ) ). ණඤ්්චස්්න්ධ්)ාහග් නැති වීහම්් වී නම් 
එ) නිහදෝධ් සතය වසන අිශ,යාහවන් )ු්්ත සිත් ඇති)හු  
වැ හහන්හන්  ඉතා ම නණුද්් සැටි)  )  බි) ිශ) )ුත්ත්් දු්්් 
සැටි)  )  ්ිසිම හද)්් නැති ගත )ුත්ත්් නැති හ,)්් හැටි)  ). 

 
දුුඃඛ නිහදෝධ්) වූ නිවන  හනා වද,වා ණමුණයුවන ණරතිණත්ති) වූ 

ආර්) අෂ් ාාගි් මාර්ග) සැබූ සැණ) කැීමහම් සැබූ මාර්ග))ි. මාර්ග 
සතය) වසන තෘෂ්ණයාහවන් )ු්්ත සිත් ඇති තැනැත්තාහ  එ) 
වැ හහන්හන් දු්්් හකස ත් හමෝඩ්ම්් හකස ත් නිෂ්ඵක හ,)්් 
හකස ත් ිශනාාදා)් ණරතිණත්ති)්් හකස ත් ). 

 
හමහස් චතුදා)යය සතය වසා සත්ත්ව)ා හනා මඟ )වන 

අිශ,යාව නිසා දුුඃඛස්්න්ධ්) වූ ණඤ්්චස්්න්ධ්) සුඛස්්න්ධ්)්් හ්ා  
ගන්නා අන්ධ් ණෘථග්නන හතහම් වර්තමාන ණඤ්්චස්්න්ධ්) ආද්්ෂා 
්දනු සඳහා ,  ණිනවීම සඳහා ,  ිද්ාක)්් ණැවැත්වීම සඳහා ,  
වුවමනා ආහාද ණාන  වස්තර වාසස්ථානාදි උණ්දණය ,  අඹු ,දැ ආදීන් 
, කබනු සඳහා හගාිශ්ම් අත්්ම් හස්වා ්ම් හවළාමම් ආදි) 
්දන්හන්). සමහද ිශ  ණරාණයඝ්ාත අ,ත්තාදාන ණදදාද හස්වනාදි) , 
්දන්හන්). සමහද ිශ  දාන ාීක ,ාවනා , ්දන්හන්). අනාගතහ)හි 
දිවයහකෝ්ාදිහ)හි ඉණදීම් වාහ)න් ණඤ්්චස්්න්ධ්) කබනු සඳහා ,න් 
දීම සික් රැ්ීම ,ාවනාව )න හම්වා ්දන්හන්). ණඤ්්චස්්න්ධ් ණිණිස 
්දන්නා වූ ඒ ්රි)ා දාාි) සංසේකාර නම් හේ. අිශ,යාහවහි සාස්්ාද 
නැත. සාස්්ාද ඉණ,වීහම් උත්සාහ)්් , අිශ,යාහවහි නැත. එහහත් 
අිශ,යාව නැතහහාත් සාස්්ාද නම් වූ ණින් ණේ දාාි) ඇති හනා වන 
බැිශන් අිශ,යා හහ්තුහවන් සාස්්ාදහ)ෝ හ  ගනිති )ි වදාදන කදී. 
 
සංඛ්ාර පච්චයා විඤේාණ ං 
 

අිශ,යාහවන් මූඪ වූ සත්ත්ව)ා හ  ජීවත් වීහම් (ණඤ්්චස්්න්ධ්) 
ණවත්වා ගැනීහම්  ආාාව හ්ාහත්් මහත  තිබුණයත් එ) ණවත්වා 
ගැනීම  හ්ාහත්් ණරිාරම දැදැවත් එ)  ණැමිහණයන නදා මදණය හ,් 



හනා වැළැ්්ිශ) හැ්ි). ඔහු  මදණය) ඒ්ාන්තහ)න් වන්හන්). ඒ 
අවස්ථාහේදී ඔහු තුළ ණවත්නා ජීවත් වීහම් ආාාව නිසා ඒ ිත්ත 
ණදම්ණදාව සිඳී හනා හගාස් ණූර්ව,ව)ාහග් අන්තිම ිශඤ්්ාණය) නිදැ,්ධ් 
වීම  අනතුදැව ම හ,වන නාති)් ඉණදීම් වාහ)න් නැවත ිශඤ්්ාණය 
ණහළ හේ. අතීත වර්තමාන හ,් සම්බන්ධ් ්ිරීම් වාහ)න් ණහළ වූ 
බැිශන් ඒ අ,ිනව ,වහ)් ණළමුවන ිශඥාන)  ණරතිසන්ධි ිශඥාන) )ි 
්ි)නු කැහේ. 
 

“සංඛ්ාර පච්චයා විඤේාණ ං” )න හමහි ිශඥාන) )ි ්ි)න 
කදුහ)් ඒ ණරතිසන්ධි ිශඥාන) ). ිශඥාන)්් ඇති වීම  අදමුණය්් කැබි) 
)ුතු). අදමුණය්් හනා හගන ිශඥාන)්  ණහළ ිශ) හනා හැ්ි). 
ණරතිසන්ධි ිශඥාන)  අදමුණය්් කැහබන්හන් අතීත ්ර්මහ)න්). අතීත 
වූ ්ර්ම) මදණයාසන්න සත්ත්ව)ා හ  ්ර්ම)  ්ර්ම නිමිත්ත  ගති 
නිමිත්ත )න තුහනන් එ්්් ඉදිරිණත් ්දවීම් වාහ)න් එළඹ සිටින්හන් 
). ණරතිසන්ධි ිශඥාන) එ) අදමුණයු හ්ා  හගන අතීත ්ර්ම)ා හග් 
ිශණා්)්් වාහ)න් ණහළ වන්හන්). හම් ණරතිසන්ධි ිශඥාන)  අිශ,යා 
තෘෂ්ණයා හ,් , බකවත් හහ්තු හ,්්් වතුදු  අදමුණය්් කබා දී ිශණා් 
බව  ණැමිහණයන ්ර්ම) නැති නම් ිශඥාන) ඇති ිශ) හනාහහන 
බැිශන්  හම් ණටිච්ච සමුණ්ණා, ්ථාහේ දී සාස්්ාද) නිසා ිශඥාන ණහළ 
හේ ))ි වදාදන කදී. ආ)යය සතය හ,්ානාහේ හැටි)  නම් උත්ණත්තිහ)් 
හහ්තුව තෘෂ්ණයාව ). ණරතීතයසමුත්ණා, ්රම) ආර්)ය සතය හ,්ානා 
්රම) )නු ධ්ර්ම ්රම හ,්්් සැටි)  ,ත )ුතු)ි. ඒ හ,් අවුක් හනා 
්ද ගත )ුතු)ි. 
 
විඤේාණ  පච්චයා නාමරූපං 
 

අඳුදැ ්ාමද)් ණහන්් දැක්වූ ්ක්හි ගින්න ඇති වනු සමඟ ම 
එහි අව  උණයුසුම්් , ්ාමද) ණුදා ආහකෝ්) , ඇතිවන්නා්් හමන්  
අතීත ්ර්ම හහ්තුහවන් ණරතිසන්ධි ිශඥාන) නමැති ණරධ්ාන ධ්ාතුව ඇති 
වන ්ක්හි  එ) හහ්තු හ්ා  හගන එ) හා සමඟ ම ස්ණර්ා හේ,නා 
සාඥා හච්තනාදි හබාහහෝ හචතසි් ධ්ර්මහ)ෝ ඒ ිශඥාන) හා බැඳී ණහළ 
හවති. ිශඥාන)ත් නාම)්ි. ිශඥාන) හහ්තුහ්ා  හ  ගන්නා නාමහ)ෝ 
නම් ඒ හචතසි් ධ්ර්මහ)ෝ). ඒවා ිශඥාන) හා එ්වද ම හ  ගන්නා 
නමුත් ිශඥාන සාඛයාත ණරධ්ාන ධ්ර්ම) හනා හ  ගත හහාත් ඒවා , හනා 



හ ගන්නා බැිශන් ඒ නාමහ)ෝ ිශඥාන හහ්තුහවන් හ  ගන්නාහු ) )ි 
්ි)නු කැහේ. 

 
්ාම දූණ ,ූමි හ,්්හි ණරතිෂ්ඨාව්් හනාමැති ව  ිශඥාන) හනා 

හ ගන්නා හනා ණවත්නා බැිශන් ිශඤ්්ාණය)  ණරතිෂ්ඨාව්් වාහ)න් 
හහවත් ණිහිටීම  බිම්් වාහ)න්  දූණ ධ්ර්ම සමූහ)්් , ඒ ිශඥාන) 
සමඟ ම ණහළ හේ. ඒවාහ)් ඉණදීම  අතීත ්ර්ම)ත් එ් හහ්තුව්ි. 
එහහත් ිශඥාන) ණහළ හනා හවතහහාත් ඒ දූණ)න් හග් ණහළ වීම , 
හනා වන බැිශන් හම් ණටිච්ච සමුණ්ණා, හ,්ානාහවහි ඒ දූණහ)ෝ , 
ිශඥාන හහ්තුහවන් ණහළ හවතැ)ි වදාළහ.  
 
නාමරූප පච්චයා සළායතනං 
 

සළා)තන) නම් ච්්ඛා)තන)  හසෝතා)තන)  ඝ්ාණයා)තන)  
ජිේහා)තන)  ්ා)ා)තන)  මනා)තන) )න හම් ස) ). හමහි 
ච්්ඛා)තන) )ි ්ි)නු කබනුහ)් ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි) දැ්්වීහම් දී ්ි)න ක, 
ච්්ෂුුඃ ණරසා,) ). හසෝතා)තන)  ඝ්ාණයා)තන)  ජිේහා)තන)  
්ා)ා)තනහ)ෝ , හාරෝතර - ඝ්රාණය - ජිේහා - ්ා) ණරසා,හ)ෝ ම ). 
මනා)තන) )නු ිශඥාන ධ්ාතුව)ි. හණාක් මහක් හ  ගන්නා ්ුඩා 
ඇට්ටි හගතහ)හි හණාක්් ු  හණාක් ම,  හණාක් වතුද  හණාක් හ්ින )න 
හම්වා)ින් ්ිසිව්් නැත. ්ක්)ාහමන් එ) වැහඩන ්ක්හි එ)ින් ම 
හණාක් ් ුව , හණාක් ම, , හණාක් වතුද , හණාක් හ්ින , ඇති හේ. 
එහමන් ම ිශඥාන ධ්ාතුහවන් හ ගත් දූණ) ්ර්ම-ිත්ත-සෘතු-ආහාද 
සාඛයාත ණරතය)න් කැීම වර්ධ්න) වන ්ක්හි ච්්ෂුදාදි ආ)තනහ)ෝ 
ණහළ හවති. ්ා)ා)තන) වනාහි ණරතිසන්ධි ිශඥාන) සමඟම ණහළ 
වන්න්ි. එහහත් ාරීද) වැඩීහමන් ණසු එ) , ිශාාක හේ. සමහද 
සත්ත්ව)න  ආ)තන ණස ම ිශඥාන) සමඟ ණහළ හේ. 

 
මනා)තන) වනාහි නාම) )ි ්ි)න ක, හචතසි්)න්හග් 

වර්ධ්නහ)න් ඇති වන්හන්ි. හකෝ, ,්හේෂ ඊර්ෂයාදි එ්් හචතසි්)්් 
වද්් බකවත් ව ඇති වූ ්ක්හි එ)  අනුව ඒ හේග) නිසා දිග ිශඥාන 
ණදම්ණදාව්් ම ණහළ හේ. හම් නාම) හහ්තු හ්ා  මනා)තන) ඇති 
වන ආ්ාද))ි. ණළමු “ිශඤ්්ාණය ණච්ච)ා නාම දූණා” )නුහවන් 
ිශඥාන) නිසා හ  ගන්හන් )ි ්ී නාම ම හමහි දී නැවත ිශඥාන) වූ 



මනා)තන) ඇති වීහම් හහ්තුව්් හ්ා  ්ීම හ්හස් ගැකහණ්,? )න 
ණරා්න)්් හමහි ඇති හේ. එ) ගස නිසා හගත) හ  ගැනීමත්  හගත) 
නිසා ගස හ  ගැනීමත් හමන් ,ත )ුතු). 

 
දූණාදී අදමුණයු ගැනීම  උණ්ාද හවමින් ිශඥාන ණදම්ණදාව ගකා 

)ැවීම් වාහ)න් සාසාද) දි්් ්දන්නා වූ අර්ථහ)න් ච්්ෂුදාදි 
ණරසා,හ)ෝ “නයතත” නම් හවති. 
 
සළායතන පච්චයා ඵසේරසෝ 
 

මනුෂයදූණාදි අහන්් ිශධ් දූණ)හග් ඡා)ාවන්  වැදීම  සුදුසු 
ස්ථාන) වූ ්ැඩණත ඇති ්ක්හි  එ) ඉදිරිහ)හි ඇති ඉදිරි)  ණැමිහණයන 
දූණ)න්හග් ඡා)ා එ) තුළ  වැටීම එහි ණහළ වීම සිදු වන්නා්් හමන් 
ච්්ෂුුඃණරසා, සාඛයාත ඔණ) ඇති ්ක්හි එ) ඉදිරි)  ණැමිහණයන 
ජීවීන්හග් හා වස්තූන්හග් දූ ස හන් එහි ණහළ වීම එ) තුළ  ණරිශෂ්  
වීම ඒ්ාන්තහ)න් සිදු වන්හන්ි. හබද ඇස  ණහද වැදුණය ්ක්හි 
හඬ්් හ  ගන්නා්් හමන් ,  ගක් හ,්්් එ්  ගැසූ ්ක්හි ගිනි ණුණුද්් 
හ  ගන්නා්් හමන් ,  ච්්ඛුුඃ ණරසා,හ)හි දූණඡා)ාව ගැ ුණයු ්ක්හි 
ච්්ෂුර් ිශඥාන)්් ණහළ හේ. ආහකෝ්) ඇති ිශවෘත ණරහ,්ා)්  වද්් 
ඇස හැරැවූ ්ක්හි ,හස් ගණයන් ක්්ෂ ගණයන් දූණච්ඡා)ා එහි ගැටී ,හස් 
ගණයන් ච්්ෂුර්ිශඥානහ)ෝ ණහළ හවති. එබැිශන් එ්් එ්් ඇස්් ,හස්් 
හ,නා වැඩ ්දන ්ම්හක්් බඳු ))ි ්ිව )ුතු). ඇහසහි සිදුවන 
දූණච්ඡා)ා  ණරසා,  ිශඥාන )න හමාවුන් හග් සාගම)  ඵසේසය )ි ්ි)නු 
කැහේ.  
 

ච්්ඛු සම්ඵස්ස)  හසෝත සම්ඵස්ස)  ඝ්ාණය සම්ඵස්ස)  ජිේහා 
සම්ඵස්ස)  ්ා) සම්ඵස්ස)  මහනෝ සම්ඵස්ස) )ි ඵස්ස) සවැ,ූදැම් 
හේ. ච්්ෂුුඃණරසා,  දූණ  ච්්ෂුර් ිශඥාන )න හමාවුන්හග් සන්නිණාතහ)න් 
ච්්ඛුසම්ඵස්ස) හේ. හාරෝතණරසා,  ාේ,  හාරෝත ිශඥාන )න හමාවුන්හග් 
සන්නිණාතහ)න් හසෝත සම්ඵස්ස) හේ. ඝ්ාණය ණරසා,  ගන්ධ්  ඝ්ාණය  
ිශඥාන )න හමාවුන්හග් සන්නිණාතහ)ත් ඝ්රාණය සම්ඵස්ස) හේ. ජිිශහා 
ණරසා,  දස ජිේහා ිශඥාන )න හමාවුන්හග් සන්නිණාතහ)න් ජිේහා 
සම්ඵස්ස) හේ. ්ා)ණරසා,  ස්ණරෂ් වය  ්ා) ිශඥාන )න හමාවුන් හග් 
සන්නිණාතහ)න් ්ා) සම්ඵස්ස) හේ. මහනෝ,්වාද සාඛයාත ,වාාග 



ිත්ත)  ආදම්මණය)  මහනෝ ිශඥාන) )න හමාවුන්හග් වාහ)න් මහනෝ 
සම්ඵස්ස) හේ. හසෝත සම්ඵස්සාදීන් හග් ිශස්තද) ්ි)න ක, ්දැණයු 
අනුව සක්ා ගත )ුතු). ෂඩා)තන) ණහළ නුවුව හහාත් ඵස්ස) 
හනාවන බැිශන් ෂඩා)තන) ම ඵස්ස)ාහග් හහ්තුව වාහ)න් වදාදන 
කදී.  
 
ඵසේස පච්චයා රේදනා  
 

හේ,නාව )න වචන) සාමානය හකෝ්)ා වයවහාද ්දනුහ)් 
දු්  ). හම් ණටිච්චසමුණ්ණා, ්ථාහවහි හේ,නාව ))ි ්ි)නු කබනුහ)් 
සැණ දු්් හ,්  ම ). සැණ) සුඛ හේ,නා නමි. දු් දුුඃඛ හේ,නා නමි. 
(උහණ්්ෂා නම් වූ හේ,නාව්් , ඇත. එ) මන්, සුඛත්වහ)න් සුඛ 
හේ,නාව  එ්්හ්ා  සැක්ි) )ුතු).  සිත  හසුවන සිතින් දැන ගන්නා 
හ,් වක  අදමුණයු ))ි ්ි)නු කැහේ. අදමුණයු වකින් සමහහද් අදමුණයු 
්දන සිත ණිනවන හසෞන්,)යයහ)්් ඇත්හත්). සමහහද් සිත රි,වන 
අනිෂ් ා්ාදහ)්් ඇත්හත්). ආදම්මණය)න්හග් ඒ ස්ව,ාව හ,්  
ආදම්මණය දස) )ි ්ි)නු කැහේ. සුඛ හේ,නාව ආදම්මණය)ාහග් 
සුන්,දත්ව) නිසා ඇතිවන  ඒ සුන්,දත්ව) අනු,ව ්දන  ිශිනන 
ස්ව,ාව) ඇති එ්්තදා හචතසි් ධ්ර්ම)්ි. දුුඃඛ හේ,නාව නම් 
ආදම්මණය)ාහග් අනිෂ් ා්ාද) නිසා ඇතිවන සිත රිදීම ). එ) , 
එ්්තදා හචතසි් ධ්ර්ම)්ි. හම් සැණ දු්් හ,් හචතසි් ධ්ර්ම 
හ,්්් වුව , හකෝ්හ)හි ඇති සුණරසි,්ධ් ්දැණයු හ,්්ි.  

 
ච්්ඛු සම්ඵස්සාදි වාහ)න් ස)්් වූ එස්ස)න් අතුහදන් එ්්් 

වද්් ඇති වූ ්ක්හි  ඒ එ)  හහ්තු වූ ආදම්මණය) ඉෂ් ්ාද) ඇති 
හ,)්් වී නම් එ)  අනුව ඒ ආදම්මණය) ණිළිබඳ ව ණසුව ,හස් ගණයන් 
මානසි් සුඛ හේ,නාහවෝ උණදිති. සත්ත්ව)න් ඉෂ්  වස්තූන් 
හසා)න්හන් අහන්්් නිසා හනාව ඒ සුඛ හේ,නාව නිසා ම ). 
ඵස්ස)න්  හහ්තු වූ ආදම්මණය) අනිෂ්  වී නම් ඵස්සහ)න් ණසුව ඒ 
ආදම්මණය)ාහග් අනිෂ් ා්ාද) හහ්තු හ්ා  ,හස් ගණයන් මානසි් දුුඃඛ 
හේ,නාහවෝ ණහළ හවති. ඵස්සහ)්් හනාවී නම් ඒ හේ,නාව හග් ණහළ 
වීම්් සිදු හනා වන බැිශන් “ඵස්ස ණච්ච)ා හේ,නා” )නු වදාළ හස්්. 

 



ඒ හේ,නාව ස) වැ,ූදැම් එස්ස)න් හග් වාහ)න් 
ච්්ඛුසම්ඵස්සන හේ,නාව )  හසෝතසම්ඵස්සන හේ,නාව)  ඝ්ාණය 
සම්ඵස්සන හේ,නාව )  ජිේහා සම්ඵස්සන හේ,නාව )  ්ා) සම්ඵස්සන 
හේ,නාව )  මහනෝ සම්ඵස්සන හේ,නාව ) )ි ස) වැ,ූදැම් හේ.  
 
රේදනා පච්චයා තණ ේහා 
 

ආ,යන්තරි් වූ ,  බාහය වූ , )ම්්ිසි වස්තුහව්් හහෝ 
්රි)ාහව්් හහෝ ිශඥානහ)්් හහෝ හචතසි් ධ්ර්මහ)්් හහෝ අනය 
ණු,්ගකහ)්් හහෝ හහාඳ ) ඕනූ ) ්ි)ා ඇති වන හැඟීම “තණය්හා” 
නමි. හකෝ,) - දාග) - ආ,ද) - ඕනූ්ම )න නම් වකින් 
්ි)ැහවන්හන් , ඒ තණය්හාව ම ). ච්්ඛුසම්ඵස්සාදිහ)න් සුඛ 
හේ,නාව්් (සැණ)්්  ඇති වූ ්ක්හි සත්ත්ව)ා හ්හදහි ඇති වන ඒ 
සැණ) හහාඳ)  ඒ සැණ)  හහ්තුවන වස්තුව හහෝ ණු,්ගක)ා හහාඳ )  
ඕනූ ) )න හැඟීම  හේ,නාව නිසා ඇතිවන තණය්හාව ). දුුඃඛ 
හේ,නාව වනාහි සත්ත්ව)ා හණහළන සත්ත්ව)ා  ඉවසි) හනාහහන 
අනිෂ්  ස්ව,ාව)්් වන බැිශන්  එ) හහාඳ) ඕනූ) ්ි)ා තණය්හාව්් 
එ) සම්බන්ධ්හ)න් ඇති හනාහේ. එහහත් දුුඃඛ හේ,නාහේ හනා ඉවසි) 
හැ්ි බව නිසා ම සැණ) ණිළිබඳ බකවත් ඕනූ්ම්් සත්ත්ව)ා හ  
ඇතිහේ. ඔහු හග් සිත තමා අතීතහ)් කැබූ සැණ ්දා දිහව)ි. ඔහු ඒවා 
ණත)ි. හමහස් දුුඃඛ හේ,නාව නිසා , තණය්හාව ඇති වන බව ,ත )ුතු)ි. 
දූණ තණය්හා)  ස,්ධ්තණය්හා), ගන්ධ් තණය්හා)  දස තණය්හා)  
හණාට්ඨේබ තණය්හා)  ධ්ම්ම තණය්හා) )ි තණය්හාව සවැ,ූදැම් හේ. 

 
තණ ේහා පච්චයා උපාදානං  
 

්ාමූණාදාන )  දිට්ඨූණාදාන )  සීකේබතූණාදාන )  
අත්තවාූණාදාන) ))ි උණාදානහ)ෝ සතද හ,හන්ි. “උණාදාන” )න්හනහි 
හත්දැම “තදින් ගැනීම” )නු)ි. “්ාම” )නු )  ්ී සවැ,ූදැම් තණය්හාව 
). ්ාම) උණාදාන) )න ණ, හ,් “්ාමූණාදාන” ්ි)ා එ්් ්ළ ්ක්හි 
එ)ින් තදින් ගන්නා තණය්හාව )න අර්ථ) ්ි)ැහේ. හේ,නාව හහ්තු 
හ්ා  දූණාදි) ිශෂහ)හි ණළමුහවන් දුබක තණය්හාව්් උණදී. එ) ්ුඩා 
ණැකූටි)්් බඳු). උණු ා කීම  අණහසුව්් නැත. ඒ ආදම්මණයහ)හි ඒ 
තණය්හාව නැවත නැවත උණ,නා ්ක්හි එ) වැත බකවත් වී  වර්ෂ 



ගණයන්් වැඩුණයු මහ ගස්් වැනි හේ. එ) උණු ා කීම  හහවත් ණරහාණය) 
්ිරීම  දුෂ්්ද හේ. එහස් වැඩුණයා වූ තෘෂ්ණයාව  ්ාමූණාදාන) )ි ්ි)නු 
කැහේ.  

 
ණුදැෂ)්ු ිශසින් හාෝ,න ස්තරි)් දු ු ්ක්හි හම් ස්තරි) 

කස්සන) හහාඳ) ්ි)ා තණය්හාව ඇති හේ. එ) දුදැ ්ිරීම  අණහසු 
නැත. එබඳු තණය්හා හ්ාණමණය වත් ඇති වී ඉහේමත් නැති හේ. ණළමුව 
ඇති වූ ඒ දුබක තණය්හාව නිසා ඒ ස්තරි) තමාහග් ,ාර්)ාව ්දගත 
හහාත් ඒ තණය්හාව දි)ුණයු වී උණාදාන)්් හේ. එ්ක්හි ණුදැෂ)ා හ  ඒ 
ස්තරි) අත්හළ හනාහැ්ි හේ. හම් තණය්හාව උණාදාන) වන ආ්ාද) )ි. 
ණළමුව තණය්හාව ඇති හනාවුව හහාත් උණාදාන)්් හනාවන බැිශන් 
තණ ේහා පච්චයා උපාදානං )ි වදාළ හස්්. තණය්හාව ිශහා්ෂහ)න් හහ්තු 
වනුහ)් ්ාමූණාදාන) ). අනය උණාදාන)න  හහ්තු වනුහ)් 
සාමානයහ)නි. තණය්හා හහ්තුහවන් හබෞ,්ධ්)න් හ  ඇති වන්හන් 
්ාමූණාදාන අත්තවාූණාදාන හ,්). දිට්ඨුණාදානසීකේබතූණාදාන)න් ඇති 
වන්හන් ඒ ඒ ,ෘෂ්ටි හගන සිටින්නවුන  ). 

 
උපාදාන පච්චයා  රවෝ 
 

දන් රිදී මුතු මැණි්් හ්ත් වතු ආදි වස්තූන් හ්හදහි ,  අඹු 
,දැ ආදීන් හ්හදහි , බකවත් ඇක්ම වූ ්ාමූණාදාන) ඇති ්ක්හි  
සත්ත්ව හතහම් ඒවා දි)ුණයු ්ිරීම ණිණිස , තව තවත් කැීමම ණිණිස , 
ආද්ෂා ්දනු ණිණිස , අහන්් ්රි)ා ්දන්හන්). සමහද ිශ  ඒවා  
හානි ්දන සතුදන් නැති ්ිරීම ණිණිස ණරාණයඝ්ාත) , ්දන්හන්). ඒවා 
ණිළිබඳ හනාහ)්් ්දැණයු නිසා අ,ත්තාදානාදි) , ්දන්හන්). මතු නාති 
වකදී ඒවා කබනු ණිණිස ,න් හ,න්හන්)  සික් ද්ින්හන්). ,ාවනා 
්දන්හන්). ණඤ්්චස්්න්ධ්) තදින් ආත්ම වාහ)න් ගන්නා 
අත්තවාූණාදාන) ඇති ්ක්හි සත්ත්ව හතහම් මම) ්ි)ා ගන්නා වූ ඒ 
ණඤ්්චස්්න්ධ්) හණෝෂණය) ්දනු ණිණිස  සුවණත් ්දනු ණිණිස  ආද්්ෂා 
්දනු ණිණිස අහන්් ්රි)ා ්දන්හන්). 

 
ආත්ම)  අහිත)න් දුදැ ්ිරීම ණිණිස හා එ) සුවණත් ්දනු 

ණිණිස ණරාණයඝ්ාතාදි) ්දන්හන්). අනාගතහ)හි , ඒ ණඤ්්චස්්න්ධ්) 
කැීමම ණිණිස ,න් හ,න්හන්). සික් ද්ින්හන්). ,ාවනා ්දන්හන් )  



ණින් වූ, ණේ වූ, ඒ ්රි)ා දාාි)  “,ව)” ))ි ්ි)නු කැහේ. තව, ්ර්ම) 
නිසා හ  ගන්නා වූ දිවය මනුෂයාදි ස්්න්ධ්)න්  , “,ව)” )ි ්ි)නු 
කැහේ. හහ්තුව වූ ්ර්ම සාඛයාත ,ව) ඇති වුවහහාත් දිවය මනුෂයාදි 
ස්්න්ධ් සාඛයාත ,ව) , ඒ්ාන්තහ)න් ඇති වන බැිශන් උණාදාන 
හහ්තුහවන් ්ම්ම,ව උත්ණත්ති,ව )න,ව හ,් ම ඇති හේ )ැ)ි 
්ි)නු කැහේ. උණාදාන) ිශහා්ෂහ)න් හහ්තු වන්හන්  කඟින් හහ්තු 
වන්හන් ්ර්ම)  ). මනුෂයාදි ,ව)  හහ්තු වන්හන් දුරිනි. 

 
 ව පච්චයා ජාති 
 

්ර්ම) ඇති ්ක්හි මදණය))ි ්ි)නු කබන වර්තමාන 
ස්්න්ධ්)න්හග් බිඳීම වනු සමඟ ම ඒ ්ර්ම) හහ්තු හ්ා  හ,වන 
නාති)් ඉණදීම වන්හන්). හ,වන නාති)  අ)ත් ස්්න්ධ්)න් හග් 
ණළමුහවන් ණහළ වීම නාති නම් හේ. 

 
ජාති පච්චයා ජරා මරණ ං රසෝක පරිරදේව  
ුකේඛ් රදෝමනසේසුපායාසා සභ වනේති. 
 

)ම් ්ිසිහව් ණළමු ඉණදීම සිදුවුව හහාත් එහි දිරීම් බිඳීම් හ,් 
, සිදු වන්හන් ම ). ඉණැදීම්් නුවුවහහාත් දිදන්න  බිහඳන්න  හ,)්් 
හනාමැති බැිශන් නදා මදණය හ,් හනාහේ. දිරැවීම  බිඳැවීම  
උත්සාහ)්් නාතිහ)හි නැත ,  නාති) )ි ්ි)න ක, ඉණැදීම නුවුවහහාත් 
නදා මදණය හ,් ඒ්ාන්තහ)න් සිදුවන බැිශන් ,  ඉණැදීම නුවුවහහාත් 
හනාවන බැිශන් , නාති) නිසා නදා මදණයහ)ෝ හවති )ි ්ි)නු කැහේ. 
හාෝ් ණරිහ,්ව දු්්ඛ හ,ෞර්මනසය උණා)ාසහ)ෝ , උණන් සත්ත්ව)ා  
හනාහ)්් ිශ  වන්නාහ. නූණන්හනාත් හනා වන්නාහ. එබැිශන් නාති) 
හහ්තු හ්ා  හාෝ් ණරිහ,්වාදීහු , හවති )ැ )ි ්ි)නු කැහේ. හාෝ්) 
නම් ිශණත් නිසා ඇතිවන සිත් තැවුක්). ණරිහ,්ව නම් හැඬීම). දුුඃඛ නම් 
්හ)හි වන රිදුම ). හ,ෞර්මනසය නම් සිහතහි වන රිදුම ). උණා)ාස 
නම් ඥාති වයසනාදි) නිසා සිත  වන බකවත් හවහහස). 

 
අවිදයාවය  සංසේකාරය  විඥානය  නාමරූපය  සළායතනය  

සේපේශය  රේදනාවය  තණ ේහාවය  උපාදානය   වය  ජාතිය  ජරා මරණ ය 



යි පිච්ච සමුපේපාදරයහි අංග රදාරළාසකි. රශෝකාීහහු අංග වශරයනේ 
රනා ගනු ලුර තේ. 
 

හම් ණටිච්ච සමුණ්ණා, හ,්ානාව සත්ත්ව)ාහග් මුක් ණ න් ගැනීම 
,්්වන හ,්ානාව්් හනාහේ. ්ාක) වනාහි ණ න් ගැනීම්් නැති 
හ,)්ි. ණ න් ගැනීම්් නැති ඒ ්ාකහ)් අසවක් ව්වානුහේ දී අිශ,යාදි 
නාම දූණ ධ්ර්මහ)ෝ හනාණැවැත්තාහ. ඉන් ණසුව හම් නාම දූණ ධ්ර්ම 
ඇති වූහ )ි  දැ්්වීම  ව්වානුව්් නැති බව තථාගත)න් වහන්හස් 
වදාළ හස්්. සත්ත්ව)ා ) ්ි)නු කබන හම් නාම දූණ ධ්ර්ම සමූහහ)හි 
උණදින සූම ධ්ර්ම)්් ම සැහණය්ින් බිදී අතුදැ,හන් වන්හන්). ඉණි, 
බිඳුණයු ධ්ර්ම) බිඳුහන් ම ). එහි නැවත ඉණදීහම්් නම් නැත. උණදින 
සි)ක්ක ම හණද නූණන් අ භත් ධ්ර්මහ)ෝ). බිඳී ගි) ධ්ර්ම)න්හග් හා 
වර්තමාන ධ්ර්ම)න් හග් හා ඇත්හත් ණදම්ණදා සම්බන්ධ්)්් ණමහණය්ි. 
ණදම්ණදා වාහ)න් එ්්් වන නාම දූණ ධ්ර්ම සමූහ)්් ගකා )න 
ගාගාව්් හස් ඉතා දි්් වැහක්ි. 

 
හ්න්ු හ්හදහි )ම් ්ිසිව්් ණිළිබඳ හකෝහ) ඉණි, එ) නිදැ,්ධ් 

වී ්ක්් ගතවූවා  ණසු ඔහු හ්හදහි නැවතත් ඒ වස්තුව ණිළිබඳ 
හකෝ,) උණන හහාත් එ්ක්හි හණද තිීම දුදැ වූ හකෝ,) නැවතත් ඇති 
වී ))ි ්ි)නු කැහේ. ඇත්ත වාහ)න් නම් එ) නැවත ඇති වූ හකෝ,) 
හනාව අ භත් හකෝ,)්ි. එහහත් එ) හණද ඇති වූ හකෝ,)  සම බැිශන් 
ණදණය හකෝ,) ම නැවත ඇති වූ හස් ්ථා ්දනු කැහේ. ඒ ්රමහ)න් 
සක්න ්ක්හි සැම තැන්හි ම අතීතහ)් නිදැ,්ධ් වූ ධ්ර්ම)  සමානව 
)ම් ධ්ර්ම)්් උණන හහාත්  එ)  අතීතහ)් වූ ධ්ර්ම)්් නැවත ඉණදීම්් 
හස් ්ි)නු කැහේ. ඒ ්රම)  අනුව ්ථා ්දන ්ක්හි අිශ,යාදි ධ්ර්ම 
සමූහ) වැක්් හනාව ච්රහ)්ි. එ)  සාසාද ච්ර) )ි ,  ණරතීතය 
සමුත්ණා, ච්ර))ි , ්ි)නු කැහේ. 

 
ගමන් ්දන තැනැත්තා ණ න් ගත් තැන  ම නැවත ණැමි)ම 

ච්රහ)් (දවුහම්  ස්ව,ාවහ)්ි. එබැිශන් ණි  හනා ණැන ච්රහ)් ම ගමන් 
්දත හහාත් හ්ාහත්් ගමන් ්ළත් ගමන ්වදදාවත් හ්ළවද 
හනාහේ. ණටිච්චසමුණ්ණා,)  අ)ත් සූම ධ්ර්මහ)්් ම ්ිසි)ම් 
හහ්තුව්ින් උණන් ඵක ධ්ර්මහ)්් , හව)ි. නැවත අහන්්  හහ්තු 



වීහමන් හහ්තුහව්් , හව)ි. අිශ,යා  තෘෂ්ණයා  ්ර්ම )න හහ්තූන් නිසා 
අනාගත ,වහ)් ඉණදීම හේ. 

 
හගතහ)න් හ  ගත් ගස නිසා නැවත හගත හ  ගන්නා්් හමන් 

අතීත ,වහ)් අිශ,යා  තෘෂ්ණයා  ්ර්ම නිසා හ,වන ,වහ)හි ඉණැදීම් 
වාහ)න් ණහළ වූ ස්්න්ධ් නිසා නැවතත් අිශ,යා තෘෂ්ණයා ්ර්මහ)ෝ 
හ  ගනිති. අතීත හහ්තුහවන් හ ගත් වර්තමාන ස්්න්ධ්)න්හග් ඵක වූ 
අිශ,යා තෘෂ්ණයා ්ර්මහ)ෝ නැවත උත්ණත්ති)  හහ්තු හවති. ඒ 
හහ්තුහවන් නැවත උණන් ්ක්හි ඒ ස්්න්ධ්)න් නිසා නැවතත් අිශ,යා 
තෘෂ්ණයා ්ර්මහ)ෝ උණදිති. 

 
හමහස් හහ්තුහවන් උණන් ඵක) නැවතත් හහ්තුව්් වී තවත් 

ඵක)්් උණ,වන බැිශන් අිශ,යාදීන්හග් ණැවැත්ම හ්ළවද හනාහේ. 
එබැිශන් එ)  සාසාද ච්ර) )ි ,  ණරතීතයසමුත්ණා, ච්ර))ි , ්ි)නු 
කැහේ. 
 

ණරතීතයසමුත්ණා, හ,්ානාව තථාගත)න් වහන්හස් ිශසින් 
අිශ,යාව මුක්හ්ා  ්දන ක,්හ,් අිශ,යාව අහහ්තු් ව හ ගන්නා 
ධ්ර්ම)්් නිසා හනාහේ. ච්ර)්් හකසින් ණවත්නා ධ්ර්ම සමූහ)්් 
හ,්ානා ්දන ්ක්හි හ්ාතැනින් වුවත් ණ න්හගන හ,්ානා ්ළ 
හැ්ි). එහහත් ඒ ධ්ර්ම සමූහහ)හි )ම් ධ්ර්මහ)්් ණරධ්ාන හේ නම් ඒ 
ධ්ර්ම)  හ,්ානාව ණ න් ගැන්ම  වඩා සුදුසු). අිශ,යාව හා තෘෂ්ණයාව 
හම් ණටිච්චසමුණ්ණා,හ)හි ණරධ්ාන ධ්ර්ම හ,්්ි. ඒවා  ණරධ්ාන ධ්ර්ම ))ි 
්ි)නුහ)් ඒ හ,් නැති ්ිරීහමන් හම් ච්ර) සිඳකි) හැ්ි බැිශනි. 
“අිශජ්නා ණච්ච)ා සාඛාදා” )නාදීන් හ,්ාිත ණරතීතය සමුණා,හ)් අර්ධ් 
(හ්ා ස්  හ,්්ි. අිශ,යාහේ ණ න් හේ,නාව ,්්වා ඇති ධ්ර්ම සමුහ) 
එහි ණූර්වාර්ධ්))ි. තණය්හාහේ ණ න් නදා මදණය ,්්වා ඇති ධ්ර්ම සමූහ) 
එහි අණදාර්ධ්))ි. එහි ණූර්වාර්ධ්) අිශ,යාව මුක් හ්ා  හ,්ාිත). 
අණදාර්ධ්) තෘෂ්ණයාව මුක් හ්ා  හ,්ාිත). 

 
මුක  තබා හ,්ානා ්ළ මුත් අිශ,යාව අහහ්තු් හනාවන බැිශන් 

ණටිච්චසමුණ්ණා, ිශ,ාග ණාකිහ)හි “අවි්ජා පච්චයා සංඛ්ාරා  සංඛ්ාර 
පච්චයාපි අවි්ජා” )ි අිශ,යා හහ්තුහවන් , සාස්්ාද) හේ )  සාස්්ාද 
හහ්තුහවන් , අිශ,යාව හේ ) )ි වදාළ හස්්. අිශ,යාව අහහ්තු් හනා 



වන්න්් හමන් ම ඒ් හහ්තුව , හනාහේ. තනි හහ්තුව්ින් හ  ගන්නා 
වූ ්ිසි ධ්ර්මහ)්් නැත. ්වද්් වුවත් හ ගන්හන් ධ්ර්ම හබාහහෝ 
ගණයන්් හහ්තු වීහමනි. හම් ණටිච්ච සමුණ්ණා, හ,්ානාහවහි එ්් 
ඵක)්  එ්් හහ්තුව බැගින් ,්්වා තිහබන්හන් සුඛාවහබෝධ්) ණිණිස). 
එ්් එ්් ධ්ර්මහ)් ඉණදීම  ඇති තා්් හහ්තු ,්්වමින් 
ණරතීතයසමුත්ණා, හ,්ානාව ්ළහහාත් අසනවුන  හණා  හේදා ගත 
හනාහහන දීර්ඝ් වූ ,  හුණය ණඳුද්් හස් අවුක් වූ ,  හ,්ානාව්් වන්හන්). 
එබඳු හ,්ානාව්ින් ධ්ර්මාවහබෝධ්)්් ්ද ගැනුම අණහසු බැිශන්  
තථාගත)න් වහන්හස් ණරධ්ාන වූ ,  ණර්  වූ , හහ්තුන් ණමණය්් හගන  
ඒ්හහ්තු ඒ්ඵක හ,්ානාව්් වාහ)න් ණටිච්චසමුණ්ණා,) හ,සූ හස්්. 

 
්ාා්්ෂා ිශතදණය ිශාු,්ධි) සම්ණා,න) ්දනු ්ැමති 

හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් හමහි දැ්්වූ ණටිච්චසමුණ්ණා, ිශස්තද) නැවත 
නැවත ්ි)වා හහාිනන් හත්දැම් ගත )ුතු). ්දැණයු හහාිනන් මත් තබා 
ගත )ුතු). හම් ිශස්තදහ)න් හත්දැම් ගත හනාහහන තැන් හේ නම්  
,තුවන් අතින් ිශචාදා දැනුම ණිරිසිදු ්ද ගත )ුතු). ණටිච්චසමුණ්ණා,) 
ණිළිබඳ එහස් අවහබෝධ්)්් ඇති ්ද ගත් ්ක්හි සාමානයහ)න් 
්ාා්්ෂාිශතදණය ිශාු,්ධි) ඇති වූහ)් ) )ි ්ි) )ුතු). එහහත් 
හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් එ ණමහණය්ින් හනා නැවති) )ුතු). තමන් කත් 
ණරතීතයසමුත්ණා, ඥාන) ණිරිසිදු වීම ණිණිසත්  ස්ථාවද වීම ණිණිසත්  මතු 
,්්වන වගන්ති හහාිනන් ණාඩම් ්දහගන හමහනහි ්ිරීම් වාහ)න් 
්ක්් ,ාවනා ්ළ )ුතු). 

 

පිච්චසමපුතපාදය පිළිබඳ භාවනා ක්රමය 
 
චතුරායයම සතය රනා දැනීම වූ  
අවිදයාව නිසා පිනේ පවු සිු රේ. 
 

අතීත ජාතිරයහි පිනේ පේ නිසා වේතමාන  වරයේ පරතිසනේි 
විඥානය පහළ රේ. ඒ පරතිසනේි විඥානය නිසා නාම රූපරයෝ පහළ 
රවති. නාම රූපයනේ නිසා (ඒවා වුඩීරමනේ  ෂ්ලායතනය පහළ රේ. 
ෂ්ලායතනය නිසා සේපේශය පහළ රේ. සේපේශය නිසා සුප ුකේ රදක 
ඇති රේ. 

 



සුප ුක රදක නිසා තණ ේහාව පහළ රේ. තණ ේහාව නිසා (එය 
වුඩීරමනේ  උපාදානය පහළ රේ. උපාදානය නිසා නුවතතේ පිනේ පේ 
සිුරේ.  
 

පිනේ පේ නිසා නුවත ඉපීහම රේ. ඉපීහම නිසා ජරා මරණ රයෝ 
ද  රශෝක පරිරදේව ුඃඛ් රදෞේමනසය උපායාසරයෝ ද රවති. 

 
රමරසේ රභ ුඃඛ්සේකනේධයාරගේ පහළ වීම රේ. රමරසේ අතීතරයහි 

ද අවිදයාීහ රහේතුනේ නිසා රභ ුඃඛ්සේකනේධය පුවුතේරතේ ය. දැනුු පවති. 
අනාගතරයහි ද පවතේරනේ ය. 

 

තවතේ කරමයකේ 
 

අතීත  වරයහි ඇති වූ අවිදයා  තෘෂ්ේණ ා  උපාදාන කේමයනේ නිසා 
වේතමාන  වරයේ විඥාන නාම රූප ෂ්ලායතන සේපේශ රේදනාරවෝ පහළ 
රවති. විඥාන නාමරූප ෂ්ලායතන සේපේශ රේදනාවනේ නිසා නුවත 
වේතමාන  වරයහි අවිදයා  තෘෂ්ේණ ා  උපාදාන කේමරයෝ පහළ රවති. 
වේතමාන  වරයේ පහළ වූ අවිදයා  තෘෂ්ේණ ා  උපාදාන කේමයනේ නිසා 
නුවත අනාගත  වරයේ විඥානනාම රූප ෂ්ලායතත සේපේශ රේදනාරවෝ 
පහළ රවති. රමරසේ රභ ුඃඛ් චකරය නුවුතේමකේ නුතිව 
රපරැරළනේරනේය. අතීතරයේ ද රභ ුඃඛ්චකරය රමරසේ ම පුවුතේරතේ ය. 
දැනුු පවතී. අනාගතරයහි ද පවතේරනේ ය. 

 
(රයෝගාවචරයනට අවුලේ රනාවනු පිණිස සංසේකාර  ව රදක 

එකේ රකාට ගනේනා ලීහ.) 
 

පිච්චසමුපේපාදය රමරනහි කළ යුතු  
තවතේ කරමයකේ 

 
සංසේකාර උපදවත උතේසාහයකේ අවිදයාරවහි නුත. තමා නිසා 

සංසේකාර උපදනා  ව ද අවිදයාව රනා දනී. අවිදයාව විසිනේ සංසේකාර 
උපදවනේරනේ ද රනාරේ. අවිදයාරවනේ අනය සංසේකාර උපදවන 
රකරනකේ ද නුත. 

 



ඉපීහරභ අදහසකේ සංසේකාරයනේහි නුත. එරහතේ අවිදයාව නිසා 
සංසේකාරරයෝ උප්ඨති. විඥානයකේ ඉපිදැවීරභ උතේසාහයකේ සංසේකාරයනේහි 
නුත. තමනේ නිසා විඥානයකේ උපදනා  ව ද සංසේකාරරයෝ රනා දනිති. 
සංසේකාරයනේ විසිනේ විඤේාණ ය උපදවනේරනේ ද නුත. සංසේකාරයනේ 
හුර විඤේාණ ය උපදවත රකරනකේ ද නුත.  
 

ඉපිදවීරභ අදහසකේ විඥානයට නුත. එරහතේ සංසේකාරයනේ නිසා 
විඥානය උපීහ. නාම රූප ඉපිදවීරභ උතේසාහයකේ විඥානරයහි නුත. තමා 
නිසා නාම රූප උපදනා  ව ද විඥානය රනා දනී. විඥාන නාමරූප 
උපදවනේරනේ ද රනාරේ. විඥානය හුර නාමරූප උපදවත රකරනකේ ද 
නුත. 

 
ඉපිදවීරභ අදහසකේ නාමරූපයනේරගේ නුත. එරහතේ විඥානය 

නිසා නාමරූපරයෝ උප්ඨති. ෂ්ලායතනයතේ ඉපදවීරභ උතේසාහයකේ 
නාමරූපයනේහි නුත. තමනේ නිසා ෂ්ලායතනයනේ උපදනා  ව ද 
නාමරූපරයෝ රනාදනිති. නාමරූපයතේ විසිනේ ෂ්ලායතනයතේ 
උපදවනේරනේ ද රනාරේ. නාම රූපයනේ රගනේ අනය ෂ්ලායතතයනේ 
උපදවත රකරනකේ ද නුත. 
 

ඉපීහරභ අදහසකේ ෂ්ලායතනයනේහි නුත. එරහතේ නාම රූපයනේ 
නිසා ෂ්ලායතතරයෝ උප්ඨති. සේපේශය ඉපදවීරභ උතේසාහයකේ 
ෂ්ලායතනයනේහි නුත. තමනේ නිසා සේපේශය උපදනා  ව ද 
ෂ්ලායතතරයෝ රනා දනිති. ෂ්ලායතනයනේ විසිනේ සේපේශය උපදවනේරනේ 
ද රනාරේ. ෂ්ලායතනයනේරගනේ අනය සේපේශය උපදවන රකරනකේ ද 
නුත. 

 
ඉපීහරභ අදහසකේ සේපේශරයේ නුත. එරහතේ ෂ්ලායතනයනේ නිසා 

සේපේශය උපීහ. රේදනාව ඉපිදවීරභ උතේසාහයකේ සේපේශරයහි නුත. 
තමා නිසා රේදනාව උපදනා  ව ද සේපේශය රනා දනී. සේපේශය 
රේදනාව උපදවනේරනේ ද රනාරේ. සේපේශරයනේ අනය රේදනාව 
උපදවන රකරනකේ ද නුත. 

 
ඉපීහරභ අදහසකේ රේදනාරේ නුත. එරහතේ සේපේශය නිසා 

රේදනාව උපීහ. තෘෂ්ේණ ාව ඉපදවීරභ උතේසාහයකේ රේදනාරේ නුත. 



තමා නිසා තෘෂ්ේණ ාව උපදනා  ව ද රේදනාව රනා දනී. රේදනාව 
තෘෂ්ේණ ාව උපදවනේරනේ රනාරේ. රේදනාරවතේ අනය තෘෂ්ේණ ාව උපදවත 
රකරනකේ ද නුත. 

 
ඉපීහරභ අදහසකේ තෘෂ්ේණ ාවට නුත. එරහතේ රේදනාව නිසා 

තෘෂ්ේණ ාව උපීහ. උපාදානය ඉපදවීරභ උතේසාහයකේ තෘෂ්ේණ ාවට නුත. 
තමා නිසා උපාදානය ඇති වන  වද තෘෂ්ේණ ාව රනාදනී. තෘෂ්ේණ ාව 
උපාදානය ඇති කරනේරනේ ද නුත. තෘෂ්ේණ ාරවනේ අනය උපාදනය ඇති 
කරන රකරතකේ ද නුත. 

 
ඉපීහරභ අදහසකේ උපාදානරයේ නුත. එරහතේ තෘෂ්ේණ ාව නිසා 

උපාදානය උපීහ.  වය ඇති කිී රභ උතේසාහයකේ උපාදානරයහි නුත. 
තමා නිසා  වය ඇති වන  ව ද උපාදානය රනා දනී. උපාදානය විසිනේ 
 වය ඇති කරනේරනේ ද නුත. උපාදානරයතේ අනය  වය ඇති කරන 
රකරනකේ ද නුත. 

 
ඉපීහරභ අදහසකේ  වරයහි නුත. එරහතේ උපාදානය නිසා  වය 

ඇති රේ. නුවත ඉපදවීරභ උතේසාහයකේ  වරයහි නුත. තමා නිසා 
නුවත ඉපීහමකේ වන  ව ද  වය රනා දනී.  වය විසිනේ නුවත 
උපදවනේරනේ ද රනාරේ.  වරයනේ අනය නුවත උපදවන රකරනකේ ද 
නුත. 

 
ඉපීහරභ අදහසකේ ජාතිරයහි (පළමු උපදනා සේකනේධරයහි ද) 

නුත. එරහතේ  වය නිසා සේකනේධයනේරගේ පළමු පහළ වීම වී ජාතිය 
රේ. ජරා මරණ  රශෝක පරිරදේව ුඃඛ් රදෞේමනසය උපායාසයනේ ඇති 
කුරැවීරභ උතේසාහයකේ ජාතිරයහි නුත. තමා නිසා ජරා මරණ  
අරපේකේෂ්ාවකේ නුතිව කාරකයකු රේදකයකු නුතිව රනා සිඳී පවති. 
අතීතරයහි ද එරසේ ම පුවුතේරතේ ය. අනාගතරයහි ද පවතේරනේය. 

 
ණටිච්චසමුණ්ණා,) ණිළිබඳ ණිරිසිදු දැනුම ඇති ්ැදහගන )  ්ී 

ණරිදි ,ාවනා ්ළහහාත් ්වද්ු  වුව , ්ාා්්ෂාිශතදණය ිශාු,්ධි ඇති 
වන්හන්). හමහස් ,ාවනා හ්ා ත් )ම්ු  ්ාා්්ෂාිශතදණය ිශාු,්ධි) 
ඇති හනාහේ නම්  හනාවනුහ)් ණටිච්චසමුණා,හ)් හ,ෝෂ)්ින් හනාව 
ඒ ණු,්ගක)ාහග් දුබක ්ම්ින්). ණටිච්චසමුණ්ණා,) ගැඹුදැ වූ ධ්ර්ම)්ි. 



එබැිශන් එ) සමහද හ්න්ුන්  අවහබෝධ් හනාහේ. ්ි)න ක, ණරිදි 
දැන උහගන ,ාවනා ්ිරීහමන් , ්ාා්්ෂාිශතදණය ිශාු,්ධි) හනා ක, 
හහාත් එණමණය්ින් ිශ,ර්ානාව හනා හැද දැමි) )ුතු). ්ාා්්ෂාිශතදණය 
ිශාු,්ධි) ඇතිවනු ණිණිස උගත )ුතු හමහනහි ්ළ )ුතු තවත් ්රමහ)ෝ 
හවති. ඒ ්රම වකින්, ිශාු,්ධි) ඇති ්දගැනීම  උත්සාහ ්ළ )ුතු). 
හමබඳු ,හම් හණාත්ින් ඒ සි)ක්ක ම දැ්්ිශ) හනා හැ්ි). ඒවා අන් 
්රම)්ින් හසා)ා ගත )ුතු). 

 
එ්් ්රම)්ින් ිශාු,්ධි) ඇති නුවුවහහාත් තවත් ්රම)්ින් , ඒ 

්රමහ)නුත් ඇති නුවුවහහාත් තවත් ්රම)්ින් දැ )ි  හමහස් හනාහ)්් 
්රම වකින් ,ාවනා ්ැදහගන )න තැනැත්තා  එ්් ්රම)්ින් 
අවහබෝධ් හනා වූ ්දැණයු තවත් ්රම)්දී , ඒ ්රමහ)්දී අවහබෝධ් නුවූ 
්දැණයු අනය්රමහ)්දී ,  අවහබෝධ් වීහමන් ්දැණයු සම්ණූර්ණය වීහමන් 
, ිශාු,්ධි) ඇති හේ. ිශාු,්ධි) කැීමම  තමා නුසුදුස්හස්ැ )ි )න කාම් 
සිත ්ිසි ්හක් නූණ,වා ගත )ුතු). ඒ සිත ඇති ්ද ගත් තැනැත්තා  
එතැන ම නවතින්න  වන බැිශන් එ) හ)ෝගාවචද)න  ඇති මහත් ම 
අන්තදා) බව නිතද ම සිත්හි තබා ගත )ුතු). 

 
,ෘෂ්ටි ිශි්ිත්සා හ,් මතු නූණ,නා ණරිදි සර්වා්ාදහ)න් 

දුදැවන්හන් හසෝවාන් මාර්ග)  ණැමි)හමහිදී ). ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි - 
්ාා්්ෂාිශතදණය ිශාු,්ීන් සම්ණා,න) ්දන හ)ෝගාවචද)ා තවම 
ණෘථග්නනහ)්ි. ඔහු  හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග) තව හබාහහෝ දුද). ඔහු  
කැබි) හැ්ි වනුහ)් ඒ ඒ ්්හක්ා)න් ) ණත් ්ිරීහමන් කැහබන 
ිශාු,්ධිහ)්ි. එ) ස්ිද ිශාු,්ධි)්් හනාහේ. එ) ස්ිදවනුහ)් හසෝවාන් 
මඟ  ණැමි)හමනි. එබැිශන් සමහද අවස්ථාවකදී ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි - 
්ාා්්ෂාිශතදණය ිශාු,්ීන් සම්ණා,න) ්ළ හ)ෝගාවචද)ා හග් සිහි , ඒ 
,ෘෂ්ටි ිශි්ිත්සා නැවතත් ණහළ ිශ) හැ්ි). එ බඳු අවස්ථාවකදී 
“ිශාු,්ධි) හනාකැබුහවමි” )ි මුළා ිශ) හැ්ි). මුළා වී ,ාවනාව හනා 
නවත්වනු. 

 
සමහද ිශ  අාු,්ධ් වීම ණෘථග්නන)ාහග් ිශාු,්ධිහ)් ස්ව,ාව) ). 

හකෞ්ි් ඥාන බකහ)න් ) ණත් ්ිරීම් වාහ)න් දුදැ ්ළ ්්හක්ා)න් 
නැවත නැඟී එන්න  ණරධ්ාන වාහ)න් හහ්තු වන්හන් ිශසම අ,හස් ඇති 
ණු,්ගකහ)ෝ ). එබැිශන් හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් එබඳු ණු,්ගක)ින් හගන් 



හැ්ි තා්් හවන්ව ිශසීම ත් සත්ප්ණරා) ණු,්ගක)න් හස්වන) ්ිරීම ත් 
උත්සාහ ්ළ )ුතු). 

 
්ාා්්ෂාිශතදණය ිශාු,්ධි) සම්ණා,න) හ්ා  ඉතිරි ිශාු,්ීන් 

සඳහා ,ාවනා ්දන ්ාකහ)්දී )ම් ිශහ ් ,ෘෂ්ටි) හහෝ ිශි්ිත්සාව 
ඇති වුවහහාත්  හණද ඒ ිශාු,්ීන් සම්ණා,න) සඳහා ,ාවනා ්ළ 
්දැණයු හමහනහි ්දනු. එහස් ්දන ්ක්හි ඒවා ඉ්්මනින් දුදැ හවනවා 
ඇත. ඒවා එහස් දුදැ ්ැදහගන ඉදිරි)  ,ාවනාව ්දහගන )නු. තමා  
්ාා්්ෂාිශතදණය ිශාු,්ධි) කැබුණයු බැේ හණණයුන ිශ ්දී  ඒ සඳහා ්ළ 
,ාවනාව නවත්වා මාර්ගාමාර්ග ඥාන,ර්ාන ිශාු,්ධි) සඳහා ්ළ )ුතු 
,ාවනාව ණ න් ගත )ුතු). 

 
 



5. මාර්ගාමාර්ගඥාන දර්ශන  

විශුදතධිය 
 

,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි ්ාා්්ෂාිශතදණය ිශාු,්ීන් සම්ණා,න) ්ැදගත් 
ණසු ්රම) හනා වද,වා ඉදිරි)  ිශ,ර්ානා ්ැද හගන ගි)හහාත් 
ිශ,ර්ානා ඥාන) හමෝදන ්ක්හි හ)ෝගාවචද)ා හ  හණද ්ිසි ්හක් 
නුදු ු ණුදුම ආහකෝ්)්් සමහද ිශ  ,්්න  කැහේ. සමහද ිශ  හණද 
්ිසි ්හක් සන්තානහ)හි ඇති නුවූ අතිණර)ත ණරීති ආදි ණුදුම ධ්ර්ම 
ඔහු හග් සන්තානහ)හි ණහළ හේ.  

 
නුවණය ඇති නුවුව හහාත් ඒ අවස්ථාහේ දී හ)ෝගාවචද)ා - “මම 

හකෝ්්හ්ෝත්තද ධ්ර්ම කැබුහවමි” )ි සමහදිශ  රැවහ න්හන්). 
රැව ුණයහහාත් ඔහු  හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග)  ණැමිහණයන්න  හනා 
කැහබන්හන් ). එහස් හනා රැවටීම සඳහා ඇති ්ද ගත )ුතු වූ මාර්ග) 
හම් )  අමාර්ග) හම් ) )ි ,ත හැ්්්ා වූ ඥාන) “මාේගාමාේගඥාන 
දේශන විශුදේිය” නමි. හමහි මාර්ග) )ි ්ි)නු කබනුහ)් නිවැදදි 
,ාවනා ්රම) ත් ඥාන,ර්ාන ිශාු,්ධි නම් වූ හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග) ත් 
). අමාර්ග) )ි ්ි)නු කබනුහ)් වැදදි ,ාවනා ්රම)  හා අධිමාන 
වස්තූන් ). මාර්ග)  ඵක)  හනා ණැමිණය ණැමිණිහ)මි ) )න වැදදි 
හැඟීම  හහ්තු වන ආහකෝ්ාදීහු අධිමාන වස්තූහු ). හම් මාර්ගමාර්ග 
හ,් ණිරිසිඳ දැන ගන්නා ඥාන) අමාර්ග) ම මාර්ග) ) ්ි)ා ඇතිවන 
සම්හමෝහහ)න් , උණ්්හක්ා)න් ගැන ඇති වන හකෝහහ)න් ,  
හ)ෝගාවචද)ා ණිරිසිදු ්දන බැිශන් මාේගාමාේගඥාන දේශන විශුදේිය 
)ි ්ි)නු කබන බව ,ත )ුතු).  
 

්ාා්්ෂාිශතදණය ිශාු,්ධි) සම්ණා,න) ්ැදගත් හ)ෝගාවචද)ා 
ිශසින් ඒ සඳහා ්දමින් ආ ,ාවනාව නවත්වා හමතැන් ණ න් 
මාර්ගාමාර්ගඥාන ,ර්ාන ිශාු,්ධි) සඳහා ්ළ )ුතු ,ාවනාව ්දන්න  
ණ න් ගත )ුතු). ඒ සඳහා ්ළ )ුත්හත් තරික්්ෂණය ,ාවනාව ). 

 
හණද ්ී නාම දූණ ධ්ර්ම සි)ක්ක එ්් හ්ා  ්ථා ්දන ්ක්හි 

ඒ සි)ක්ක  ම ්ි)න නාම) “සංසේකාර” )නු)ි. අිශජ්නා ණච්ච)ා 



සාඛාදා )න තන්හි “සංසේකාර” )ි ්ි)නුහ)් පිනේ පේ වලටය. ණින්-ණේ 
වක  ්ි)න සාස්්ාද )න නාම)ත්  නාම දූණ)න් සි)ක්ක  ම ්ි)න 
සාස්්ාද )න නාම)ත් අවුක් හනා ්ද හගන අර්ථ හ,්්් හ,න වචන 
හ,්්් හැටි)  හත්දැම් ගත )ුතු). ණටිච්චසමුණ්ණා, ්ථාව හැද අන් 
තැන් හම් ,ාවනා ්ථාහවහි සාස්්ාද ) )ි ්ි)ැවුණය හහාත්  ඒ සූම 
තැනදී ම එ)ින් ්ි)ැහවන්හන් නාම-දූණ ධ්ර්ම සමූහ) බව ,ත )ුතු). 
නාම දූණ ධ්ර්ම සමූහ) ්ි)ැහවන සාස්්ාද )න වචනහ)් හත්දැම 
හහ්තුහවන් හ  ගන්නා හ,) ) )නු)ි. 

 
ණටිච්චසමුණ්ණා, ්ථාව  අ)ත් “සාස්්ාද” )න්හනහි හත්දැම 

ිශණා්) ඇති ්දන හ,) ) )නු)ි. ණඨිශ - ආහණෝ - හත්හනෝ - වාහ)ෝ 
- ිත්ත - එස්ස - හේ,නාදි වාහ)න් සාස්්ාද)න්  අ)ත් ධ්ර්ම 
හබාහහෝ ගණයහන්ි. ඒ සි)ක්ක  ම ඒවා හැිනන ගැනීම  උණ්ාද වන 
ක්්ෂණය (ක්ුණයු  , හවන් හවන් වාහ)න් ඇත්හත්). හවනස්් නැතිව 
ඒ සි)ක්ක  ම සාධ්ාදණය වූ ක්්ෂණය තුහන්් , ඇත්හත්). තරි ක්්ෂණය) 
)ි ්ි)නුහ)් සර්වසාස්්ාද)න  ම අ)ත් වූ ඒ ක්්ෂණය තුන ). එනම් 
අනිතය ක්්ෂණය)  දු්්ඛ ක්්ෂණය)  අනාත්ම ක්්ෂණය) )න හම් තුන). 
අනිතය ක්්ෂණය) ඇති බැිශන් සාස්්ාදහ)ෝ අනිතය නම් හවති. දුුඃඛ 
ක්්ෂණය) ඇති බැිශන් දුුඃඛ නම් හවති. අනාත්ම ක්්ෂණය) ඇති බැිශන් 
අනාත්ම නම් හවති. අනිතය ක්්ෂණය)  අනිතය)  දුුඃඛ ක්්ෂණය)  දුුඃඛ)  
අනාත්ම ක්්ෂණය)  අනාත්ම) )න හම් ්දැණයු ස) හවන් වාහ)න් 
හත්දැම් ගත )ුතු). ක්්ෂණය හා ක්්ෂණය ඇති ධ්ර්ම)  එ්්් හ්ා  
හගන අවුක් හනා ්ද ගත )ුතු)ි.  
 

අනිතය  දුුඃඛ)  අනාත්ම) )න හම් වචන නිතද අසා ණුදැදු 
බැිශන් අනිතයාදි ක්්ෂණයතර) හනා ගැඹුදැ හ,)්් හස් වැ හි) හැ්ි). 
එ) හනා ගැඹුදැ හ,)්් හනාව ගැඹුදැ හ,)්ි. ජීවත්වන සත්ත්ව)න් 
්වදදා නමුත් මැහදන බවත් අනය වස්තූන් , ්වදදා හහෝ ිශනාා වන 
බවත් සැම හ,නම ,නිති. ්ා හ ත් ඇති ඒ අනිතයතා ,ර්ාන) 
ිශ,ර්ානා ,ාවනාව  ණරමාණය වන අනිතයතා ,ර්ානහ)්් හනාහේ. ඒ 
දැනුම මාර්ග)  ඵක)  ණැමි)ම  ණරමාණය වන දැනුම්් හනාහේ. මාර්ග 
ඵක ණරතිකා,) සඳහා හ)ෝගාවචද)්ු ිශසින් දැන ගත )ුතු හසා)ා ගත 
)ුතු ,ාවනා ්ළ )ුතු අනිතය ක්්ෂණය)  එ)  වඩා හබාහහෝ සි)ුම් වූ 
,  ගැඹුදැ වූ , හ,)්ි. සාගින්න ණිණාස) හිසද,) ්න් ්ැ්්්ුම බහඩ් 



්ැ්්්ුම )නාදි) දු්් බව හැම හ,නම ,නිති. දු්් ණිළිබඳ වූ ඒ දැනීම 
ිශ,ර්ානාව  ණරමාණය වන්හන් හනාහේ. ිශ,ර්ානා ්දන හ)ෝගාවචද)ා 
ිශසින් හසා)ා ගත )ුතු සාස්්ාද)න්හග් දුුඃඛ තත්ත්ව) එ)  වඩා සි)ුම් 
, ගැඹුදැ වූ , හ,)්ි. 

 
සාස්්ාද)න්හග් අනිතයාදි ක්්ෂණය තුන ණහසුහවන් හනා 

හණහනන හ,)්් ගැඹුදැ හ,)්් වී තිහබන්හන් එ) සමූහ  සංසේථාන  
සනේතති  පරඥපේතීනේ හගන් වැසී තිහබන බැිශනි. අනිතයාදි ක්්ෂණයතර) 
නුවණය  හසු ්ද ගත හැ්ි වන්හන්  අවහබෝධ් ්ද ගත හැ්ි වනුහ)්  
සමූහාදි පරඥපේති තුන නුවණින් බිඳ ණි)ා ාු,්ධ් ණදමාර්ථ) හසා)ාගත් 
්ක්හි). එ) හනා හසා)ා හගන ණරඥපණ්ති ිශෂහ)හි හසවීම  ගි)ා  
අනිච්ඡාදි ක්්ෂණයතර) හනා දැ්ි) හැ්ි). 

 

පරඥපතාි ාුන 
 

ණෘිවයාදි ධ්ාතු සතද එ්් වූ ්ක්හි ඉතා ්ුඩා හ,)්් සූහ,්. 
එ)  දූණ්කාණ ))ි ්ි)නු කැහේ. එ) ඇස  හණහනන්හන් හනාහේ. 
ඒ දූණ ්කාණ) හකෝ්)ා ිශසින් ඉතා ්ුඩා හ,) සැටි)  සක්න 
ණදමාණයුව  , වඩා ඉතා ්ුඩා). එ්් ණදමාණයුව් දූණ ්කාණ හබාහහෝ 
ගණයන්් ඇත. ඉතා ්ුඩා බැිශන් ඇස  හනා හණහනන ඒ දූණ ්කාණ 
සමූහ)්් එ්් වූ ්ක්හි මහත් වූ එ්් හ,)්් හස් ඇස  හණහනන්හන්). 
ණස් )  දි) )  ගක් )  )්ඩ )  තඹ )  දන් )  රිදී )  ගස් )  කී )  
හ්ාළ )  හණාතු )  හගත )  හක් )  මස් )  ඇ  )  නහද)  නි) ) 
)නාදි නම් ්ි)නුහ)් දූණ ්කාණ සමූහ)න්හග් ඒ හණහනන 
ආ්ාදවක ). මහත් මහත් හ,් සැටි)  හණහනන  සැකහ්න ණස් දි) 
ගක් ආදිහ)හි ඇත්ත වාහ)න් ඇත්හත් දූණ ්කාණ ණමහණය්ි. ණස් ගක් 
ආදි) නම් දූණ ්කාණ සමූහ) නිසා හණහනන ආ්ාදහ)්් ණමණය්ි. 
ඒ හණහනන ආ්ාද ණදමාර්ථ සතය වාහ)න් ඇති හ,් හනාවන බැිශන් 
ඒවා  “සමූහ පරඥපේති” ))ි ්ි)නු කැහේ. 

 
හකෝ්හ)හි ඇති ්ිනම් හ,)්් ගැන බැ භවත් ්වද හ,)්් හ,ස 

බැ භවත් දූණ ්කාණ හනා හණහන්. සමූහ ණරඥපණ්ති) ම මතු වී හණහන්. 
සමූහ ණරඥපණ්තිහ)න් ණදමාර්ථ) වැසී තිහේ. එබැිශන් ණදමාර්ථ) දැන 
ගැනීම අණහසු). ණදමාර්ථ) වසා හගන තිහබන සමූහ ණරඥපණ්ති) නමැති 



්ඩතුදාව ඥාන) නමැති හස්තහ)න් ඉවත් හ්ා   සමූහ ණරඥපණ්ති) 
නමැති අඳුද ඥානාහකෝ්හ)න් දුදැ හ්ා   ණදමාර්ථ) හසා)ා ගත 
)ුතු). 

 
දූණ ්කාණ එ්්වූ තන්හි සතරැස් බව - ණැතකි බව - සිහින් බව 

- බද බව-උස් බව- මිටි බව ආදි ස හන් , හණහනන්හන්). ඒ ස හන් 
හණහනන තැන්වක , දූණ ්කාණ හැද සතය වාහ)න් අන් ්ිසිව්් 
නැත. සතය වාහ)න් නැතිව ඇති හස් සිත  වැ හහන ඒ ස හන 
“සංසේථාන පරඥපේති” ). හ,ිශ)ා ) - මිනිසා )- ළම)ා ) - මහක්කා )- 
ස්තරි) ) - ණුදැෂ)ා ) - හිස ) - අත ) - ණ) ) - ්ඳ ) - ගව)ා ) 
- බක්කා ) - බළකා ) - ගස ) - වැක ) - හගත ) - හ්ාළ ) - ගක 
) )නාදි නම් වකින් ්ි)ැහවන සි)ක්ක ම සාස්ථාන ණරඥපණ්ීහු ). දූණ 
්කාණ සමූහ)්් හමු වූ ්ක්හි දූණ ්කාණ ගැන සිතන ්ක්හි එ) 
ණු,්ගක)ා  දූණ ්කාණ සමූහ)්් සැටි)  හනාහණනී  මිනිස්ු සැටි)  
ගැහැනි)් සැටි)  ගස්් සැටි)  හගත)්් සැටි)  ණු ුව්් සැටි)  
හම්ස)්් සැටි)  වස්තර)්් සැටි)  ණිඟාන්් සැටි)  හ්ෝණ්ණ)්් 
සැටි)  හණහනන්හන්  ඒ ඒ සමූහ)  අ)ත් ණදමාර්ථ දූණ ්කාණ දාාි) 
සාස්ථාන ණරඥපණ්තිහ)න් වසාහගන සිටින බැිශනි. ණදමාර්ථ) ,්්න  
සාස්ථාන ණරඥපණ්ති) බිඳ බකනු.  
 

සමූහ සාස්ථාන ණරඥපණ්තීන් හග් වාහ)න් එ්් එ්් වස්තූන් 
හැටි)  සක්න දූණ ්කාණ සමූහ)න් දින ගණයන් මාස ගණයන් වර්ෂ 
ගණයන් ණවත්නා සැටි)  හකෝ්)ා සක්න නමුත් දූණ ්කාණ)්  
ඇත්හත් ඉතා හ්ටි ආ)ුෂ)්ි. දූණ ්කාණ)ාහග් ජීවන ්ාක) ඇසි ණි) 
හහළීම  ගත වන ්ාක)  , වඩා හ්ටි ්ාක)්ි. හකෝ්හ)හි ඇති 
්ිනම් වස්තුහව් වුවත්  එහි අ, තිහබන දූණ ්කාණ වකින් එ්්ුදු 
හහ  වන හත්් ඉතිරි හනාහේ. හහ  ඒ වස්තුහවහි ඇත්හත්  අ, හනා 
තිබූ අ භහතන් ණහළ වූ දූණ ්කාණහ)ෝ ). අහන්් දා වන හ්ා  ඒ 
දූණ ්කාණ)න්හගන් එ්්ුදු නැත. එදා  ඇත්හත් එදා ම ණහළ වූ අළුත් 
දූණ ්කාණහ)ෝ). 

 
සූම දූණ ්කාණ)්් ම ඇසිණි) හහකන ්ාක) ත් වඩා හ්ා  

්ාක)් දී ඉණි, නිදැ,්ධ් වන නමුත්  නිදැ,්ධ් වීම  මත්හතන් තමන් 
වැනි තවත් ්කාණ එ්්් හහෝ වැත ගණයන්් ඇති හ්ා  ම නිදැ,්ධ් 



වන බැිශන් හ්ාහත්් දූණ ්කාණ නිදැ,්ධ් වුවත් වස්තුහේ අඩුව්් 
හනාහණහන්. හණහනන්හන් එ්්ව ම ණවත්නා හකස). දූණ ්කාණ)හග් 
අතද්් හනා හණහනන හස් හේගහ)න් බිඳී අ,ිනව ්කාණ)න් 
හ ගන්නා ස්ව,ාව)  “සනේතති පරඥපේතිය” )ි ්ි)නු කැහේ. 
සන්තතිහ)න් වැසී තිහබන නිසා ණදමාර්ථ දූණ ්කාණ හනා හණනී 
සමූහ) ම එ්්් හස් හණහනන්හන්). ණදමාර්ථ දූණ ්කාණ)න් හසා)ා 
ගත හැ්ි වන්හන්  නුවණින් සන්තති ණරඥපණ්ති) බිඳ ණි)ා බකන ්ක්හි). 
හම් සන්තති ණරඥපණ්ති) ිශහා්ෂහ)න් ම අනිතය ක්්ෂණය) වසන්හන්ි. 

 

අනිාය ලක්තෂ්ණය 
 

වැසි වස්නා ්ක්හි නකාා වක දි) බුබුළු නැඟි නැඟී වහ වහා 
බිදී )න්නා්් හමන් ,  හබද)්  ගසන ්ක්හි හඩ නැඟි නැඟී වහ 
වහා අතුදැ,හන් වන්නා්් හමන් ,  සාස්්ාදහ)ෝ , ඉණි, ඉණිදැ වහ වහා 
නිදැ,්ධ් හවති. නිරරෝධ )නු ්ිසිව්් ඉතිරි හනාවී නැති වී )ූම ). 
එ)  බිඳීම ))ි , ්ි)නු කැහේ. ඇසි ණි) හහකීම  ගත වන ්ාක) 
තදම්වත් ණවත්නා සාස්්ාද)්් ඇත්හත් ම නැත. එ) හත්දැම් ගැනීම  
අණහසු ්ාදණය)්ි. වැත දුද ත් ්දැණයු හසා)ා ,න්නවුන් හගන් , 
්දැණයු අසා බකා එ) අවහබෝධ් ්ද ගත )ුතු). 

 
සාස්්ාද)න් හග් ඒ වහා නිදැ,්ධ් වන්නා වූ ස්ව,ාව) 

බිහඳන්නා වූ ස්ව,ාව) අනිතය ක්්ෂණය))ි. අනිතය ක්්ෂණය ඇති 
සාස්්ාදහ)ෝ අනිතයහ)ෝ ). සාස්්ාද)න්හග් බිරඳන  ව ණරධ්ාන 
අනිතය ක්්ෂණය) )ි. දිදන බව  ්ෘෂවන බව  ඉදිහමන බව  හමෝදන 
බව  ිශ)හළන බව  සිදුදැවන බව  ණැහකන බව  ්ැහණන බව  ්ැහඩන 
බව  ්ැටිවන බව  දි)වන බව  ණිළුණයු වන බව  ්ුණයු වන බව  ඇඟ 
රැකි වැහ න බව  ්ුදු ගැහසන බව  අත් ණා ,ද,ඩුවන බව  ව්්වන බව  
හ්ස් හකාම් ණැහසන බව  අන්ධ් වන බව  බිහිරි වන බව  තවත් 
හනාහ)්් හදෝග හ  ගන්නා බව  මැහදන බව )න හම්වා 
සාස්්ාද)න්හග් ,ාග) වූ ණරධ්ාන අනිතය ක්්ෂණය) නිසා හණහනන 
අනිතය ක්්ෂණයහ)ෝ). 

 
සාස්්ාද)න් අතුහදන් ිත්ත හචතසි් සාඛයාත නාම 

ධ්ර්ම)න්හග් ආ)ුෂ) ඉතා ම  භහුඬු ). ිත්ත)ාහග් ආ)ුෂ) උත්ණා,  



ස්ිති  ,ාග වාහ)න් හ්ා ස් තුන්  හබ,නු කැහේ. “උත්ණා,” )නු 
ිශත්ත) උණදින ්ාක))ි. “ස්ිති” )නු උණන් ිත්ත)ාහග් ණවත්නා 
්ාක) )ි. “හාග” )නු බිහඳන ්ාක))ි. හම් ්ාක තුන ම ණරමාණයහ)න් 
සම ). එ්්් අහන්  වඩා දි්් හහෝ හ්ා  හහෝ නැත. උත්ණා, ස්ිති 
,ාග )න හම් ්ාකතර) ිත්ත)් ආ)ුෂ) ). ්්ෂණයතර) වූ ිත්ත)ාහග් 
ආ)ු ්ාකහ)හි  භහුඬු බව දැ්්වීම  උණමාව්ුදු නැත  ඇසි ණි) හහකන 
්ාක)  අසුදැ ගසන ්ාක) )න හම් ්ාක හ,් හකෝ්හ)හි ඉතා ම 
හ්ටි ්ාක සැටි)  සක්නු කැහේ. උත්ණාදාදි ්්ෂණයතර) වූ ි ත්ත)ාහග් 
ආ)ු ්ාක)  ඉතා හ්ටි ්ාක) වූ ඇසි ණි) වද්් හහළන ්ාක)  හ්ෝටි 
ගණයන්  හබදු ්ක්හි කැහබන එ්් හ්ා ස්් ණමණය වන බව අ,ිධ්ර්ම 
හණාත් වක ,්්වා තිහේ. එ) හත්දැම් ගත හැ්ි වන්හන් ිත්තවීි 
ණිළිබඳ මනා දැනුම්් ඇති ්ද ගත් ්ක්හි). දූණ)ාහග් ආ)ුෂ) 
ිත්ත)ාහග් ආ)ුෂ) හමන් සතහළාස් ගුණය)්් හේ. ිත්තා)ුෂ) හමන් 
සතහළාස් ගුණය)්් වුව,  දූණ)ාහග් ඒ ආ)ු ්ාක) , ඉතා හ්ටි). 
එ)ත් ඇසිණි) හහළන ්ාකහ)න් ක්්ෂහ)න් ණාගුව් ත් වඩා හ්ටි 
්ාක)්ි. 

 
අනිතය ක්්ෂණය) මැනිශන් හත්දැම් ගත හැ්ි වනුහ)්  උණන් 

සාස්්ාද)න් හනාණවත්හන් වහා බිඳී )න්හන් අනිතය වන්හන් ්වද 
හහ්තුව්් නිසා,? සාස්්ාද)න්හග් ආ)ුෂ) හමණමණය හ්ටි නම් අණ 
ඉදිරිහ)හි හණහනන නානා ිශධ් වූ හම් වස්තූන් හබාහහෝ ්ක් හනා නැසී 
ණවතිනු හණහනන්හන් ්වද හහ්තුව්ින් ,? )න හම් ණරා්න හ,් ිශසදා 
ගත් ්ක්හි). එබැිශන් හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් හම් ණරා්න හ,් මැනිශන් 
ිශසාම ගැනීම  උත්සාහ ්ළ )ුතු).  

 
ණදමාර්ථ ධ්ර්මහ)ෝ වනාහි ්ර්්ා බව ආදි ්රි)ාහවෝ ). ඒවා 

ද්රවයහ)ෝ හනා හවති. ාරීද)්් හහෝ ස හන්් හහෝ ඒවා  නැත. 
එහහ)ින්  - 

 
“සබ්ර පිහි ධමමා තං තං කරියා මතේතාව රහානේති  න රතසු 

දබ් ං වා සණ ේඨානං වා විගේගරහා වා උපලබ් ති” )ි ්ීහු. 
 
සි,්ධිහ)න් ණසුව අ,ාවණරාණ්ත වීම ්රි)ාවන්හග් ස්ව,ාව) ). අත 

එසැවීම  එ්් ්රි)ාව්ි. ඒ එසවීම් ්රි)ාව ණවතින්හන් අහත් එසවීම 



්දන හත්් ණමහණය්ි. ඔසවා අවසන් වීහමන් ණසු ඒ ්රි)ාව නැත. 
ඔසවා අවසන් වීහමන් ණසු ඒ ්රි)ාව  තිබි) හැ්ි බව්් , නැත. අත 
ණහත් ්ිරීම තවත් ්රි)ාහව්ි. එ) ණවත්හන් , අත ණහත් වන තුදැ). 
ණහත් වීහමන් ණසු ඒ ්රි)ාව නැත. ගමන එ්් ්රි)ාව්ි. )න හත්් එ) 
ණවත්හන්). නැවතීහමන් එ) අවසන් වන්හන්). නැවතීහමන් ණසු ගමන 
්රි)ාව නැත. ඉන් ණසු එ)  තිබි) හනා හැ්ි). ,වහස් ස්ක ්රි)ාහවෝ 
ම සි,්ධිහ)න් ණසු ්ිසිව්් ඉතිරි හනාවී අ,ාවණරාණ්ත හවති. ඉණි, ්ක්් 
හනා ණැවතී නාම - දූණ ධ්ර්ම)න් වහා නිදැ,්ධ් වන්හන් , ඒවා ්රි)ා 
ම වන බැිශනි. 

 
දූණ ධ්ර්ම සැහණය්ින් නිදැ,්ධ් හවත හහාත් ගස් ගක් ආදි 

වස්තූන් හබාහහෝ ්ක් ණවතිනු හණහනන්හන් හ්හස් , )න ණරා්න)  
ණිළිතුදැ හමහස්)  -  
 

අබ ඇ )්් ණමණය වූ වස්තුහව් වුව , දූණ ්කාණ ක්්ෂ 
ගණයන්  වඩා ඇත්හත්). නිදැ,්ධ් වන නමුත් ඒ සි)ක්ක එ් වදම 
නිදැ,්ධ් හනාහේ. දූණ ්කාණ)් ජීවන ්ාක) ි ත්ත්්ෂණය සතහළාස්් 
බව හණද ්ි)ා ඇත. උත්ණා, ස්ිති ,ාග වාහ)න් ි ත්ත ්ාක) නැවත 
තුන  හබ,න බැිශන් සතහළාස් ිත්ත්්ෂණය) වූ ඒ ්ාක)  ්ුඩා ්ාක 
එ්් ණනස්  හබ,න්හන් ). එ)ින් ණළමුවන හ්ා ස දූණ)ාහග් 
උත්ණා, ්ාක))ි. ණනස් එ්්වන හ්ා ස ,ාග ්ාක))ි. ඉතිරි ්ාක 
හ්ා ස් එ්ුන් ණනස දූණ)ාහග් ස්ිති ්ාක))ි. (ණවත්නා ්ාක) )ි.  

 
අහණ් ඇස  හණහනන එ් එ් වස්තුව් ණනස් එ්් 

්ාක)න්හගන් එ්් ්ාක)්් ගත ්ළා වූ දූණ ්කාණහ)ෝ , ඇත. ්ාක 
හ්ා ස් හ,්්් ගත ්ළා වූ දූණ ්කාණහ)ෝ ,  තුන සතද ගත ්ළා 
වූ දූණ ්කාණහ)ෝ , ඇත. හමහස් ණනස් වන ්ාක හ්ා ස ,්්වා ගත 
්ළ දූණ ්කාණහ)ෝ , ඇත. දූණ ්කාණ) බිදී අවසන් වන්හන්  ණනස් 
එ්් වන ්ාක හ්ා හස්දී ). )ම් ්ිසි වස්තුව්  අ)ත් වූ දූණ ්කාණ 
සමූහහ)් ණනස් එ්් වන ්්ෂණය)  ණැමිණි දූණ ්කාණ) නිදැ,්ධ් 
වන ්ක්හි  ණනස් එ්් වන ්්ෂණය)  එහත්් හනා ණැමිණි හබාහහෝ 
දූණහ)ෝ ඉතිරිව ණවතිත්. එ්් වස්තුහව් ඇති තා්් දූණ ්කාණවක 
නිහදෝධ්) එ් වද ම සිදු හනා හේ. 

 



දූණ ්කාණහ)ෝ , ,දැවන් උණ,වන්හන්). එ්් එ්් දූණ 
්කාණ)්් නිදැ,්ධ් වන්හන් තමාහග් නාති)  අ)ත් තවත් දූණ ්කාණ 
එ්්් හහෝ වැත ගණයන්් ඉණ,වීහමන් ණසුව). මැහදන මිනිසුන් 
,දැවන් උණ,වා තබා මැහදන බැිශන් හ්ාහත්් මිනිසුන් මළ ,  
හකෝ්හ)් සිස් බව්් හනා වන්නා්් හමන් එ්් වස්තුව්  අ)ත් දූණ 
්කාණ හ්ාහත්් නිදැ,්ධ් වුවත්  ඒවා තමා  සමාන වූ තවත් දූණ 
්කාණ උණ,වා ම නිදැ,්ධ් වන හහ)ින්  ඒ ඒ වස්තුවක අඩුව්් හනා 
හණහන්. නිදැ,්ධ් වන දූණ ්කාණ) ,දැ දූණ ්කාණ උණ,වා නිදැ,්ධ් 
වන බැිශන් ,  සි) භ ම දූණ ්කාණ එ්වද නිදැ,්ධ් හනා වන බැිශන් 
,  දූණ ්කාණ)න්හග් උත්ණා, නිහදෝධ් හ,් අතද හනා දැ්ි) හැ්ි හස් 
ඉතා හේගහ)න් සිදු වන බැිශන් ,  ගස් ගක් ආදි වස්තු හනා හවනස් 
වන හබාහහෝ ්ක් ණවත්නා හස් හණහන්. සූම වස්තුව් ම ඇසිණි) 
හහළන ණමණය ්ාක)්ුත් නැවතීම්් නැති වැ සිදුවන දූණ)න්හග් 
ඉණැදීම හා බිඳීම හා සන්තතිහ)න් හහවත් හේගහ)න් ණවත්නා 
ණදම්ණදා සම්බන්ධ්හ)න් වැසී තිහේ. එ) ,්්න  සන්තති ණරඥපණ්ති බිඳ 
බකනු. 

 
,දැ දූණ ්කාණ උණ,වා දූණහ)ෝ නිදැ,්ධ් හවති)ි ්ී මුත්  සූම 

්ක්හි ම එ) එහස් හනාහේ. ණදම්ණදා ගණයන්් ගත වීහමන් දුබක වූ 
දූණ ්කාණහ)ෝ ,  ,දැ දූණ ඉණැ,වීම  වුවමනා ණරතය)න් හනාකැබූ 
දූණ ්කාණහ)ෝ , ිශදැ,්ධ් ණරතය)න් හග් ස්ණර්ා) කත් දූණ ්කාණහ)ෝ,  
,දැ දූණ නූණ,වාම නිදැ,්ධ් හවති. අණ ඉදිරිහ)හි ඇති හබාහහෝ වස්තූන් 
්හක්දී සර්වණර්ාදහ)න් ම අ,ාවණරාණ්ත වනුහ)් එහහ)ිනි. 

 
ණෘිිශ ආදි ධ්ාතූහු ්රි)ාහවෝ ම නම්  සත්ත්ව ාරීද ගස් ගක් ආදි 

වස්තූන් ඇති හස් හණහනන්හන් ්වද හහ්තුව්ින් , )න බව, හමහි 
කා ිශසාම ගත )ුතු ගැඹුදැ ්දැණය්ි. )ම්්ිසි තැන් සාතිා) හේගහ)න් 
්රි)ා ණදම්ණදාව්් සිදුහේ නම් එතැන නැති ද්රවය)්් ඇතුවා හස් 
හණහන්. හේගහ)න් ගිනි හණහනක්ක්් ්ද්ැවුව හහාත් එහි ගමන් 
හේග) නිසා ගිනිහණහනක්ක )න මාර්ග) ගිනි වකක්ක්් හස් හණහන්. 
ගදාදි ඇති හදෝ,)්් හේගහ)න් ්ැදහ්න ්ක්හි එ) ඒ් ඝ්න 
වස්තුව්් හහවත් කූක්ක්් හස් හණහන්. ඇස  හණහනනු ණමණය්් 
හනාහේ. ළා ළාව ගදාදි ණිහිටි හදෝ,)්් අධි් හේගහ)න් ්ද්ැහවන 
්ක්හි එ) අතගා බැ භව හහාත් අත  දැහනන්හන් , අතද සිදුදැ ඇති 



හ,)්් හකස හනාව  මට් ම  ඇති ඒ් ඝ්න වස්තුව්් හකස). එහස් 
හණනීම  දැනීම  අතද්් නැති තදම  හේගහ)න් ්රි)ා ණදම්ණදාව්් 
ණවත්නා ්ක්හි ඇත්තා වූ ස්ව,ාව)්ි. 

 
අත්් ණ)්් ්රි)ා ්දවීම  වුවමනා වන අව්ාා) හස් ිශාාක 

අව්ාා)්් ණදමාර්ථ ධ්ාතුම) ්රි)ාව්  වුවමනා නැත. එ්් එ්් 
ණදමාර්ථ ධ්ාතුම) ්රි)ාහව්් වීම ත් ණැවැත්වීම ත් වුවමනා වන්හන් 
ණදමාණයුව්  වුවමනා අව්ාා)් ත් වඩා සි) ගුණයහ)න් ,හස් 
ගුණයහ)න් ්ුඩා තැහන්ි. අතද්් හනා හසිශ) හැ්ි තදම  හේගහ)න්  
ණදම්ණදා වාහ)න් ණහළ වන්නා වූ , එහ්්ින් අහන් හවන් ්ළ 
හනා හැ්ි ණමණය  එ්ිහන් ගැටී ණවත්නා වූ , හ්ෝටි ගණයන්් 
ණදමාර්ථ ධ්ාතුම) ්රි)ා ණදම්ණදාවන්හග් ණැවැත්ම   අබ ඇ )් තදම් 
වූ අව්ාා) ණරමාණය වන්හන්). ණදමාර්ථ ධ්ාතුම) ්රි)ා දාාි)්් එහස් 
ණවත්නා ්ක්හි ඒවාහ)් සූ්්ෂම ,ාව) , හේගවත් බව , එ්ිහන් 
ගැටී ණවත්නා බව , නිසා ඒ ්රි)ා දාාි) “හේගහ)න් ගමන් ්දන ගිනි 
හණහනක්ක ගිනි ච්ර)්් හස් හණහනන්නා්් හමන් ,  හේගහ)න් 
,රමණය) වන ච්ර) ඒ්ඝ්න වස්තුව්් හස් හණහනන්නා්් හමන් ,” 
ඝ්න වූ එ්් වස්තුව්් හස් හණහනන්හන්). දැහනන්හන් ). එහි ධ්ාතුම) 
්රි)ා දාාි) සන්තති  සමූහ ඝ්න හ,්්ින් වැසී තිහේ. 

 
නුවණින් ඝ්න) දුදැහ්ා  ණදමාර්ථ) හසා)ා හගන ඝ්න) 

හහවත් වස්තුව  ණදමාර්ථ ධ්ාතුම) ්රි)ා හේග) නිසා ඇති හස් 
හණහනන නමුත් සතය වාහ)න් නැති බවත්  ්රි)ා දාාි) ණමණය්් ඇති 
බවත් අවහබෝධ් ්ැදගත )ුතු). හම්වා ගැඹුදැ ්දැණයු ). හණාත ණත 
්ි)ැවූ ණමහණය්ින් ම  අනුන් ්ි)නු ඇසූ ණමණය්ින් ම අවහබෝධ් වන 
්දැණයු හනාහේ. හණාත ණත  අනුව ,න්නවුන්හග් ්ි)ුම් අනුව ්ක්් 
්ක්ණනා ්ළ ්ක්හි ම ිශමසූ ්ක්හි ම අවහබෝධ් වන ්දැණයු). අවහබෝධ් 
්ද ගැනුම  උත්සාහ ්දනු.  
 

රූප වික්ෘාිය  
 
)ම්්ිසි වස්තුව් ණළමු ණැවති ආ්ාද) නැතිවී එ)  හවනස් 

අනයා්ාද)්  ණැමි)ම  ිශ්ෘති) ))ි ්ි)නු කැහේ. ඇසිණි) හහළන 
තදම ්ක්් වත් ජීවත් හනා වන දූණ)්  අනයා්ාද)්  ණැමිණය 



ජීවත් වීම  ්ක්් නැත. එ බැිශන් සතය වාහ)න් දූණ ිශ්ෘති)්් හනා 
කැහේ. හකෝ්)ා ිශසින් ඇත) )ි සක්න හම් ිශ්ෘති) නම්  ඇත්ත 
වාහ)න් එ්් හ,)්් තවත් හ,)්් වීම්් හනාව  )ම්්ිසි වස්තුව් 
ණළමු ණැවති දූණ බිඳී )ූහමන් ණසු  ඒ ණදම්ණදාහවහි ණළමු තිබූ 
දූණ)න  හවනස් වූ දූණ ණහළ වීම ). එ) දූණ)න්හග් අනිතයතාව 
නිසා ම සිදුවන්හන්ි. දූණහ)ෝ නිතය හවත් නම් සූම ්ක්හි ම එහස් 
ම තිබි) )ුතු ). ඇතැම් වස්තූන් අ, තිහබන ආ්ාද)  හවනස් 
අ)ුද්ින් හහ  ,්්නා කැහබන්හන් ,  හහ  තිහබන ආ්ාද)  හවනස් 
ආ්ාද)්ින් අහන්් දා ,්්නා කැහබන්හන් , ඒ අනිතයතාව නිසා).  
 

දූණ)න්හග් ඒ ිශ්ෘති) අනුගරාහ් ණරතය) කා,හ)න් ,  
සූහහන ණමණය  අනුගරාහ් ණරතය))න් හනා කැීමහමන් ,  
සර්වණර්ාදහ)න් අනුගරාහ් ණරතය)න් හනා කැීමහමන් ,  ිශදැ,්ධ් 
ණරතය) සමාහ)ෝගහ)න් ,  ණදම්ණදාව ණදණය වී දුබක වීහමන් , සිදු 
වන්හන්).  
 

දුඃඛ ලක්තෂ්ණය 
 

ඉණැදීම් බිඳීම් හ,්ින් නිදතුදැව ම ණීඩා ්දන බව ,  බි) ිශ) 
)ුතු බව ,  බි) හගන හ,න බව ,  දුුඃඛ)න  උත්ණත්තිස්ථාන වන බව 
, සාස්්ාද)න් හග් දුුඃඛ ක්්ෂණය))ි. දුුඃඛ ක්්ෂණයහ)න් )ු්්ත 
සාස්්ාදහ)ෝ දුුඃඛහ)ෝ ). මහ වැසි වසින ්හක් ිශහක් නැහඟන දි) 
බුබුළු බිඳී බිඳී )න්නා්් හමන් ,  දත් වූ ්බහක් අබ ණුණුදන්නා්් 
හමන් ,  හම් ාරීදහ)හි හ්ෝටි ගණයන් දූණ ්කාණහ)් නිදන්තදහ)න් 
ම බිින බිඳී )ති. තමන් ඇ භම් ්දන්නා වූ ඒ දූණ)න් බිින බිදී )ූම 
සත්ත්ව)ා හ  දුහ්්ි.  
 

ආත්ම ,ාව) ණැවැත්වීම  නම් බිහඳන දූණ)න් හවනුව  නැවත 
නැවතත් අ භත් දූණ උණ,වා ගත )ුතු). එ බැිශන් සත්ත්ව)ා ිශසින් 
තමන්හග් සන්තානහ)න් බිඳී ගි) හනාහ)්් වර්ග වක  අ)ත් දූණ)න් 
නැවත උණ,වා ගනු ණිණිස හනාහ)්් ආ්ාද ආහාද ණාන ාරීද)  
ඇතුළු ්ළ )ුතු ). ආහාද ණානහ)න් ණමණය්් හනා ණිරිමැහසන අවස්ථා 
ණැමිණි ්ක්හි හබහහත් සැණ)ි) )ුතු). ාීතක අධි් වුවහහාත් උණයුසුම් 
්ළ )ුතු). උෂ්ණය) අධි් වුවහහාත් සිසික් ්ළ )ුතු). අ,ිනව දූණ)න් 



උණ,වා ාරීද) ණවත්වනු ණිණිස හමබඳු ,හස්් වැඩහ්ා  හවහහසි) 
)ුතු). දු්් ගත )ුතු). එහස් හනා ්ළ හහාත් දූණහ)ෝ , නූණදිති. ආත්ම 
,ාව) , හනා ණවතී. දූණ)න් උණ,වා ගනු ණිණිස ිශිනන්න  වන්නා වූ 
ඒ ,හස්් දු්්  උණන් දූණහ)ෝ නිතය හවත් නම් ිශිනන්න  හනා 
වන්හන්). ඉහේ ම දූණහ)ෝ උණ,නාහු හහෝ හවත්නම් ිශිනන්න  හනා 
වන්හන්). ඒ හ,් ම හනා වන බැිශන් දූණ)  ඇ භම් ්දන දූණ) 
ණිහි  හ්ා  හගන හවහසන  තැනැත්තා ිශසින් සූම ්ක්හි ම ඒ දු්් 
ිශින) )ුතු ). හමහස් උණ,වා ගනු ණිණිස දු්් ිශිනන්න  සිදු ්ිරීම  
ඉණැදීම් වාහ)න් දූණහ)න් සත්ත්ව)ා හ  ්දන ණීඩන) )ි. 

 
හබාහහෝ දු්් දී ණහළ වන්නා වූ දූණ) සැහණය්ින් බිහඳ)ි. එ) 

, දූණ) ආත්ම) හ්ා  සක්න සත්ත්ව)ා හ  මහත් දුහ්්ි. ඒ දු් 
ඇති ්ිරීම  දූණ) ිශසින් බිඳීම් වාහ)න් සත්ත්ව)ා හ  ්දන ණීඩාව 
)ි. හමහස් ඉණැදීම් බිඳීම් හ,්ින් දූණ හණහළන බව දූණ)ාහග් දුුඃඛ 
ක්්ෂණයහ)්ි. දූණ ණමණය්් හනාව ස්ක සාස්්ාදහ)ෝ ම  
සාස්්ාද)න් ආත්ම) හ්ා  ඇති  සාස්්ාද)න  ඇ භම් ්දන 
සත්ත්ව)ා නිදන්තදහ)න් හණළන්නාහු ).  
 

විඥාන ාාාූනතමගත දුඃඛාතවය  
 

ිශඥාන ධ්ාතුහවන් හතාද වූ ාරීද)්් තිබුණයත් එ)ින් ්ිසි 
ආස්වා,)්් කැබි) හනා හැ්ි ). සත්ත්ව)ා  ආා්වා,)්් ඇති වීම  
සතු ්් ඇති වීම  ිශඥාන ධ්ාතුව තිබි) )ුතු ම ). ාරීද)්් වුවමනා 
වන්හන් ිශඥාන ධ්ාතුව  ,ානන)්් වාහ)නි. උණනුණන් ිශඥාන ධ්ාතු 
සි)ක්ක ම දූණ ධ්ාතූන්  , වඩා හේගහ)න් බිින බිඳී )න බැිශන් ිශඥාන 
ධ්ාතුව  ඇ භම් ්දන්නන් ිශසින් ිශඥාන ධ්ාතු නැවත නැවත උණ,වා 
ගත )ුතු). සත්ත්ව)ා හ්ාහත්් ඇ භම් ්ළත් හහ්තූන්හග් සාහ)ෝග)්් 
හනා වුවහහාත් ිශඥාන ධ්ාතුහු නූණදිති. ච්්ෂුර්ිශඥාන) ඉණැදීම  
නිදැණද්රිත ඇස්් තිබි) )ුතු). දූණ කැබි) )ුතු). හාරෝතර ිශඥානාදිහ)් 
ඉණැදීම  එහස් ම හහ්තු තිබි) )ුතු). ිශඥාන)න්හග් උත්ණත්ති)  
හහ්තුවන ච්්ෂුදාදි) , අනිතය බැිශන් ිශඥාන)න් වුවමනා තැනැත්තා 
ිශසින් ඒ ඉන්ද්රි))න් ණවත්වා ගැනුම ත් ආහාද ණාන වස්තර හබහහත් 
ආදි හ,් නැවතත් සැණ)ීම ත් හබාහහෝ හවහහසි) )ුතු). දැත දු්් ගත 
)ුතු). 



 
ඉන්ද්රි) තිබුණයත් එ ණමණය්ින් ම ආා්වා,නී) ිශඥාන)්් 

නූණ,නා බැිශන් ිශඥාන)  අදමුණයු වන ,හස්් ,ූ හසිශ) )ුතු). හනා 
හසා)ා ඉහේම කැහබන ඉහේම තමා ්දා එන අනිෂ්  දූණ නිසා 
ණරීති)  හහ්තුවන ච්්ෂුර් ිශඥානහ)ෝ නූණදිති. ණරීති)  සුව)  හහ්තු වන 
ච්්ෂුර් ිශඥාන)්් උණ,වා ගැනීම  හාෝ,න ඇඳුම් - ණැළඳුම් - හගවක් 
- ගෘහ ,ාණය්ඩ - වෘ්්ෂකතා - දථ - වාහන - අඹු ,දැ ආදි හබාහහෝ ,ූ 
කබා ගත )ුතු). හාරෝතර ිශඥාන) උණ,වා ගැනීම  , එහස් ම හබාහහෝ 
,ූ කැබි) )ුතු). ිශඥාන)න් නැවත නැවත උණ,වා ගැනුම ණිණිස 
වස්තුව සැණ)ීම  අඹු,දැ හණෝෂණය) නැවත නැවත ්ළ )ුතු). ඒවා 
සඳහා හබාහහෝ හස)ින් හවහහසි) )ුතු). දු්්ගත )ුතු). ඒ දු්් සි)ක්ක 
ම ිශඳීම  හහ්තුව ිශඥාන ධ්ාතුවම ). )ම් තා්් සත්ත්ව)ා ිශඥාන ධ්ාතුව  
ඇ භම් හ්හර්,?  එහත්් ිශඥාන ධ්ාතුව සත්ත්ව)ා හ  නැවත නැවත 
හම් දු්් රැස හගන දීම් වාහ)න් සත්ත්ව)ා හණළන්හන් ). හමහස් 
නිදන්තදහ)න් ණීඩා ්දන බව ිශඥාන ධ්ාතුහේ දුුඃඛ ක්්ෂහණය)්ි. 

 

සුඛමයත දුඃඛ ලක්තෂ්ණය 
 

අනය සාස්්ාද)න්හග් දුුඃඛත්ව) දු ුවත් සුඛි)ාහග් දුුඃඛත්ව) 
සමහද ිශ  හ)ෝගාවචද)න  හනා හණනී )ා හැ්ි). ඒ සුඛ) හවන් 
හවන් වාහ)න් හගන එහි තත්ත්ව) ිශහා්ෂහ)න් බැකි) )ුතු). සුඛ 
හේ,නාවහග් ණවන්නා අවස්ථාව නම් හහාඳ). ිශඥාන ධ්ාතුහේ ම 
අාග)්් වූ සුඛ හේ,නාව ිශඥාන) අනුව වහා බිදී අතුදැ,හන් වන්හන්ි. 
සුඛ හේ,නාව වද්් ඉණැදීම ්ුඩා ,දැව්ු  සීනි හබෝක)්් හණන්වා 
හනා දී හැරීම වැනි). හනා කැහබන සීනි හබෝක) දැ්ීහමන් ළම)ා  
වන්හන් හදාම්නස්් ණමණි. එහමන් හනා ණවත්නා සුඛ)්් ඇතිවීහමන් 
සත්ත්ව)ා  වන්හන් එ) නැති වී )ූහමන් හදාම්නස්් ඇති වීම 
ණමණය්ි. 

 
ඇ භම් ්දන හ,)්් නැති වීම දු්්ි. සත්ත්ව)න් අන් සි)ක්ක  

ම වඩා ඇ භම් ්දනුහ)් සුඛ)  ). ,ා)යයාව ත් ,දැවන් ත් මික මු,ක් 
ආදි) ත් ඇ භම් ්දන්හන් ඒ ණු,්ගක)න් හා වස්තූන් නිසා සුඛ) 
කැහබන බැිශනි. සුඛ)  හහ්තුවන ,ා)යයාදීන් හග් අ,ාව) දු්් වන්නා්් 
හමන් ම  උණදින උණදින සුඛ හේ,නාවන්හග් නිහදෝධ්) , සත්ත්ව)ා  



දුහ්්් ම ). සත්ත්ව සන්තානහ)හි උණන්නා වූ සූම සුඛ හේ,නාව්් 
ම නිදැ,්ධ් වීම් වාහ)න් සත්ත්ව)ා හණළන්හන්). හේ,නාවහග් ්්ෂණි් 
නිහදෝධ්) සිත  හසු ්ද ගැනීම අණහසු බැිශන් සන්තති නිහදෝධ්)ාහග් 
වාහ)න් හේ,නා නිහදෝධ්) බැකි) )ුතු). 

 
සන්තති) )නු එ්් වහද් දී උණ,නා හේ,නාහේ ණදම්ණදාව ). 

දැ්ුම්් භ හ,)්් හ,ස බකා සිටින තැනැත්තා  බකා සිටින හත්් 
සුව)්් තිහේ. බැකීම නැවැත්වූ ්ක්හි ඒ සුව) , නැති හේ. බකා සිටින 
හත්් ඇති වූ සුඛ හේ,නා ණදම්ණදාව එ්් සන්තතිහ)්ි. නිහදෝධ්)ාහග් 
වාහ)න් බකන ්ක්හි එ) ණහසුහවන් දැහන්. මිහිරි හඬ්් අසාහගන 
සිටින්නහුන  ඒ හඬ ඇහසන හත්් සුව)්් ණවතී. හඬ ඇසීම 
නැවතීහමන් ඒ සුව) හ්ළවද හේ. සුගන්ධ් වා)ුව නාසි්ා ්ුහද) තුළ 
ණවත්නා තුදැ ආඝ්රාණයහ)න් කැහබන සුව) තිහේ. සුගන්ධ් වා)ුව ණහ 
වීහමන් ඒ සුව) හ්ළවද හේ. දස හබානුන මුව තුළ තිහබන තුදැ දස 
ිශදීහම් සුව) ණවතී. ආහාද ගිකීහමන් එ) හ්ළවද හේ. ස්ණර්ාහ)න් 
සනීණ) ඇති වන හ,)්්  ්හ)් ස්ණර්ා වන හත්් ඒ සුව) ණවතී. 
ස්ණර්ා)ාහග් නැවතීහමන් සුව) , හ්ළවද හේ. 

 
ධ්න) කැීමම් තනතුදැ කැීමම් ආදිහ)න් ඇතිවන සුව) සිත 

අහන්්  හ)ාමු හනා ්දන තුදැ ණවතී. අහන්්  සිත හ)ාමු 
වීහමන් හහෝ ,වාාග)  ණැමි)හමන් ඒ සුව) හ්ළවද හේ. කැහබන 
කැහබන සුව) හමහස් බිඳී හ්ළවද වන බැිශන් සැණ) හසා)න 
තැනැත්තා හ  සැණ) කැීමම සඳහා නැවත නැවතත් ්රි)ා ්දන්න  
සිදුහේ. සත්ත්ව)න් ිශසින් ්දන සූම හ,)්් ම වාහග් ්දනුහ)් සැණ) 
සඳහා ම ). මනුෂය)ා ිශසින්  කාවන ්ක හිස ද,) ඇතිවන තදහම් 
දුර්ගන්ධ්) ඇති වැසි්ිකි බාක්දි) ාු,්ධ් ්දන්හන්ත්  හහන ගසන්නා්් 
හමන් හවත තබන හබෝම්බ හහළන )ු,බිම් වක  )ු, ණිණිස 
ණිිශහසන්හන්ත් සැණ) සඳහා ම ). සුඛ) ඉහේම කැහබන හ,)්් නම්  
නැවත නැවත කැීමම සඳහා ඉම්් හ්ාණය්් නැතිව හවහහහසන්න ත් 
දු්් ගන්න ත් සිදු හනාහේ. සැණ) කැබි) )ුත්හත් හවහහසින් ). දු්ින් 
). ඉම්් හ්ාණය්් නැති ඒ මහා දුුඃඛ) ිශිනන්න  වන්හන් සුඛ හේ,නා 
නිසා). හමහස් දු්්හගන දී සත්ත්ව)න් හණළන  සුඛ) ණමණය අන් ්ිසි 
සාස්්ාද)්් නැති තදම් ). සුඛ) ණවත්වා ගැනීම  හනා නවත්වා ම 



හවහහසි) )ුතු බව සුඛ හේ,නාව ිශසින් ්දන නිදන්තද ණීඩන) )ි. 
එ) සුඛ හේ,නාහේ දුුඃඛ ක්්ෂණය) )ි. 

 
දු්්හගන හ,න වස්තුව ත් දු්් හගන හ,න ණු,්ගක)ා ත් බි) 

ිශ) )ුතු). සාස්්ාදහ)ෝ වනාහි ඒවා “මම” ) ්ි)ා හගන ඒවා  ඇ භම් 
්දන්නහු  ,  මාහග් ඇස මහග් ්න මහග් අත මහග් ණ) )නාදීන් 
ඒවා තමාහග් අව)ව වාහ)න් සක්ා ඇ භම් ්දන්නා වූ තැනැත්තා 
හ  ,  මහග් ණුතා  මහග් දුව  මහග් හග)  මහග් ඇඳුම )නාදීන් තමා  
අ)ත් හ,් සැටි)  හගන ඒවා  ඇ භම් ්දන්නා වූ තැනැත්තා හ  , 
ක්්ෂ ගණයන් හ්ෝටි ගණයන් සාස්්ාද දුුඃඛ)න් හගන හ,න්නාහු ). 
එබැිශන් සාස්්ාදහ)ෝ බි) ිශ) )ුත්හත් ). සතුදන් සැටි)  සැක්ි) 
)ුත්හත් ). හම් බි) ිශ) )ුතු බව සාස්්ාද)න්හග් දුුඃඛ ක්්ෂණය) )ි. 

 
සාස්්ාදහ)ෝ නිතය හවත් නම් ණදමාණයු හබෝම්බ) නිසා වත් 

බි) ිශ) )ුත්ත්් නැත. සාස්්ාද බිහඳන සු භ හණදහළන සු භ හ,් බැිශන් 
සාස්්ාද සමූහ)්් වූ හම් ්) මැස්ස්ු  මදුදැව්ු  වුව, හණළි) 
හැ්ි). ිශ්ාද)  ණැමිණයිශ) හැ්ි ). වැකි ්ැ )්  , හණළි) හැ්ි 
). මැස්ස්ු ඇස  වැ ුණය හහාත් ්න  නාස)  ඇතුළු වුවහහාත් වැකි 
්ැ )්් ඇස  වැ ුණය හහාත් වන ණීඩාව බකනු. සාස්්ාද)න් හමහස් 
දුබක වන බැිශන් ඒවා)ින් ම සූදුණයු ඒවා ම හද) හ්ා  ඇති 
සත්ත්ව)ා ිශසින් නිදතුදැව ම හ්ෝඳුදැවා  - උ්ුනා  - ම්ුණයා  - 
හදාඩු ්ැබැක්ක  - වැකි ්ැ )  ණවා බි) ිශ) )ුතු). වැස්ස  - 
ණින්න  - සුළඟ  - අේව  - දි)  - ගින්න  බි) ිශ) )ුතු). සත්ත්ව)ා 
අව  තිහබන ඔහු ිශසින් බි) ිශ) )ුතු හ,්වක ණරමාණය)්් නැත. 

 
්ුඩා ඔදැව් නැඟී මුහුහ,් )ාතරා ්දන්නහු  මුහුදු දළත් 

සුළඟත් බි) එළවන හ,් ). ඒවා මහ නැව් )ාතරා ්දන්නාහග් සිත 
ණිනවන හ,් ). එ් ම දළත් සුළඟත් හ්න්ු බි) ගන්වන හ,)්් , 
හ්න්ු ණරීතිමත් ්දවන හ,)්් , වූහ)් දහළ් සුළහඟ් හවනස්ින් 
හනාව  ඒ ඒ ණු,්ගක)ා ඇසුදැ ්ළ වස්තූන් හග් හවනස්්මිනි. නැහේ 
හවහසන්නා ණරීතිමත් ්දවන දළ හා සුළඟ  ඔදැහේ )න්නා හ  බි)්් 
වනුහ)් ඔදැහේ දුබක බව නිසා). එබැිශන් ඔදැහේ )න්නා හ  ඇති 
වන බි) ඔදැහවන් ම හගන හ,න බි)්් බව ්ිව )ුතු). එහමන් ම 
සාස්්ාද)න් හග් දුබක බව නිසා වන්නා වූ බි) සි)ක්ක ම සාස්්ාද)න් 



ිශසින් ම හගන හ,න බි) බව ්ිව )ුතු). ඒ නිදතුදැ ව බි) ගන්වන 
බව  බි) හගන හ,න බව සාස්්ාද)න් හග් දුුඃඛ ක්්ෂණය)්ි. 

 
හකෝ්හ)හි )ම් ණමණය දු්් හේ නම් ඒ සි)ක්ක ම ඇති වන්හන් 

සාස්්ාද)න් හ්හදහි ). සාස්්ාද හනාමැති නම් දු්් වක  තැන්් 
නැත. දු්් ඇති වන්හන් එ)  නිසි තැන ඇති නිසා). හණාහළාව ඇති 
්ක්හි ගස් වැක් හ  ගන්නා්් හමන් ,  නක) ඇති ්ක්හි මසුන් 
උණදින්නා්් හමන් ,  වන) ඇති ්ක්හි සතුන් හබෝ වන්නා්් හමන් ,  
සාස්්ාද ඇති ්ක්හි ස්ක දුුඃඛ) ම ඇති හේ. දුුඃඛ)  ස්ථාන වන බව 
සාස්්ාද)න්හග් දුුඃඛ ක්්ෂණයහ)්ි. නිදතුදැව හණළීම )  බි) ිශ) )ුතු 
බව )  බි) හගන හ,න බව )  දු්් වක  ස්ථාන වන බව) )න දුුඃඛ 
ක්්ෂණය ඇති බැිශන් ස්ක සාස්්ාදහ)ෝම දුුඃඛහ)ෝ ). 

 

අනාාතම ලක්තෂ්ණය 
 

ආත්ම ස්ව,ාව)  ිශදැ,්ධ් ස්ව,ාව)්් වන බව සාස්්ාද)න් 
හග් අනාත්ම ක්්ෂණය) )ි. හතහම් සත්ත්ව සන්තාන)  අ)ත් නාම 
දූණ ධ්ර්ම)න් අතද ණදමා,යන්තරි් හ,) වී තමාහග් ්ැමැත්හත් 
සැටි)  ම ණවතිමින් ස්වසන්තාන)  අ)ත් අනය ධ්ර්ම)න් ආත්ම) වූ 
තමාහග් ්ැමැත්හත් සැටි)  හසුදැවමින් අනය ධ්ර්ම)න්  අධිණති බව 
්දන )ම් ්ිසිහව්් හේ නම්  එ)  ආත්ම) )ි ්ිව )ුතු). හකෝ්)ා 
ිශසින් ආත්ම) )ි සක්න්හන් එවැනි හ,)්් ). හහ්තූන්හග් 
සමාහ)ෝග)්ින් හනාව  තම තමාහග් අ,හහස් හැටි)  තමාහග් 
බකහ)න් ම තමාහග් ්ැමැත්හත් සැටි)  ම හැසිහදමින් අනය 
සාස්්ාද)න් , තමාහග් ්ැමැත්හත් සැටි)  ණැවැත්ිශ) හැ්ි බව  
අනය සාස්්ාද)න් ආණය්ඩු ්දන බව ආත්ම ක්්ෂණය) )ි. 

 
හහ්තූන්හග් සාහ)ෝග)්් නැතිව  ඉණැදි) හැ්ි එ්් 

සාස්්ාද)්ුදු නැත. ගිනි්ූද ගිනි හණට්ටිහ)් ඇතික්කීහමන් ගින්න හ  
ගන්නා්් හමන්  සූම සාස්්ාද)්් ම උණදිනුහ)් හහ්තූන්හග් 
සාහ)ෝග)්ිනි. උණ,වා ගැනීම  ්ා  හ්ාහත්් උවමනා වුවත් හහ්තු 
සාහ)ෝග)්් නැතිව නම් ඒවා නූණදින්හන් ම ). උණන් ණසු 
හමාහහාත්ුදු හනා දිදා හනා බිඳී තිබි) හැ්ි ා්්ති)්් , ්ිසිම 
සාස්්ාද)්  නැත. තමන  ණැවතීම  ා්්ති)්ුදු නැති 



සාස්්ාද)න   අනය සාස්්ාද)න් ස්ව වාහ)හි ණවත්වන්න  
ා්්ති)්් හ්ා)ින් ,? නැත්හත්ම ). තමාහග් ්ැමැත්හතන් ඉණදීම  
හා හනාදිදා හනාබිඳී ණැවැතීම  , අනය සාස්්ාද)න් ස්ව වාහ)හි 
ණැවැත්වීම  , නුණුළුවන් බව  සාස්්ාද)ාහග් ආත්ම ක්්ෂණය)  
ිශදැ,්ධ් ක්්ෂණය) වූ අනාතේම ලකේෂ්ණ ය යි. අනාත්ම ක්්ෂණය) ඇති 
සාස්්ාදහ)ෝ අනාත්මහ)ෝ ). සාස්්ාදහ)ෝ ආත්ම හනා වන්හන්). 
සාස්්ාද)න් උණ,වන හසුදැවන  සාස්්ාද)න්හගන් අනය ආත්ම)්් 
ඇතැ)ි , මුළාිශ) හැ්ි). එබඳු හ,)්් , නැත. මුළා හනා වනු. 

 

ඝ්න සාර  
 

,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි සම්ණා,නහ)න් ම හ)ෝගාවචද)න  සාස්්ාද)න් 
ආන්ම හනා වන බව හා සාස්්ාද)න්හගන් අනය ආත්ම)්් නැති 
බවත් වැ හහන නමුත් ඝ්න සාඥාහවන් වැසී )ා හැ්ි ණෘථග්නන)ාහග් 
අනාත්ම ,ර්ාන) තිද නැති බැිශන් හා අණිරිසිදු බැිශන් , 
හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් නැවත නැවතත් අනාත්ම ක්්ෂණය) ිශමැසි) 
)ුතු). ,ාවනාහවන් අනාත්ම ,ර්ාන) තහවුදැ ්ළ )ුතු). 

 
සාස්්ාද)න්හග් අනාත්ම ක්්ෂණය) ඝ්න සාඥාහවන් 

වැහසන්හන් ). ඒ ඝ්න සාඥාව සාස්්ාද)න් හැද අනය ආත්ම)්් ඇති 
හස් වැ හීම  , හහ්තු වන්හන්). එ බැිශන් ණඨිශ  ආහණෝ  හත්හනෝ  
වාහ)ෝ  ිත්ත  එස්ස හේ,නාදි ධ්ර්ම)න් හවන් හවන් හ්ා  බකා 
නුවණින් ඝ්න සාඥාව දුදැ ්ළ )ුතු). ධ්ර්ම හවන් හ්ා  හනා 
බැකීහමන් ඝ්න සාඥාව ,  ඝ්න සාඥාහවන් ආත්ම සාඥාව , ඇති හේ. 
අනාත්ම ,ර්ාන) ාු,්ධ් වීම  නුවණින් ඝ්න) බිඳ ණදමාර්ථ ධ්ර්ම බැකි) 
)ුතු). අ,ිධ්ර්ම) දැනීම  ඝ්න) බිඳ ගැනීම  ඝ්න සාඥාව දුදැ ්ද 
ගැනීම  ඉතා උණ්ාද). අ,ිධ්ර්ම) උගත් උගත් ණමණය  එ) ණහසු 
වන්හන්). එ්ිහන් ගැටී ණවත්නා වු ්ුඩා වස්තු රැස්් නිසා 
නිතයවාහ)න් නැති  සිත  ඇති හස් හැහඟන මහත් වූ හ,) ඝ්න) )ි. 
සමූහ ඝනය  සනේතති ඝනය  කෘතය ඝනය  නරභමණ  ඝනය )ි ඝ්න 
සතහද්ි. 

 
1. සමූහ ඝනය 
 



එ්ිහන් ගැටී ණවත්නා වූ දූණ ්කාණ දාාි)්් ඒ්ත්වහ)න් 
ගැනීහමන් සතය වාහ)න් නැත ,  ඇති හස් වැ හහන මහත් වූ හ,) 
සමූහ ඝ්න) )ි. මක )  හ්ාළ )  හගත )  ගස )  ගක )  ඇස )  ්න 
)  ,ත )  අත )  ණ) )  ණු ුව )  ණිඟාන )  හ්ෝණ්ණ ) )නාදීන් 
සක්න සි)ක්ක ම සමූහ ඝ්නහ)ෝ ). ඔවුහනාවුන් ඇසුදැ හ්ා  
ණවත්නා වූ නාම දූණ ධ්ර්ම සමූහ)්් ඒ්ත්වහ)න් ගැනීම නිසා ඇති 
හස් හැහඟන මහත් වූ හ,) , සමූහ ඝ්න) )ි. ස්තරි) )  ණුදැෂ)ා )  
ළම)ා )  ගව)ා )  එළුවා ) )නාදීන් සක්න සි)ක්ක  නාම දූණ 
හ,ණ්්ෂ) ඒ්ත්වහ)න් ගැනීම නිසා ඇති හස් හැහඟන සමූහ ඝ්නහ)ෝ 
). 

 
2. සනේතති ඝනය 
 

ණදම්ණදා වාහ)න් සම්බන්ධ් වූ අතීත වූ , අනාගත වූ ,  
වර්තමාන වූ , නාම දූණ ධ්ර්ම)න් ඒ්ත්වහ)න් හගන ඇතැ )ි සිතින් 
සළ්ා ගන්නා ක, ්ක්් ණවතින්නා හ,) සන්තති ඝ්න))ි. ්ක්් 
ජීවත් වන සත්ත්ව)න් වාහ)න් ,  ්ක්් ණවත්නා වස්තු වාහ)න් ,  
සක්න සි)ක්ක සන්තති ඝ්නහ)ෝ ). අසවකා හමහත්් ්ක් ජීවත් වූහ)් 
)  අසවක් හ,) හමහත්් ්ක් ණැවැත්හත්) )න හැඟීම වන්හන් 
සන්තති ඝ්න) නිසා ). 

 
3. කෘතය ඝනය 

 
හවන් හවන් වාහ)න් නාම දූණ ධ්ර්ම හබාහහෝ ගණයන්ින් 

සිදු්දන ්රි)ා හබාහහෝ ගණයන්් ඒ්ත්වහ)න් හගන සක්නු කබන 
මහා ්රි)ාව ්ෘතය ඝ්න) )ි. ඉදිරි)  )ූම )  ණස්ස  )ූම )  වාත 
වීම)  නැගිටීම )  අත එසවීම )  ණ) එසවීම ) )නාදීන් සක්න 
සි)ක්ක ම ්රි)ා ඝ්නහ)ෝ). අත්් එසවීම එ්් ්රි)ාව්් හස් සක්තත් 
එ) ිත්ත හචතසි් සමූහ)්හග් ,  ඒ සිත් වකින් උණ,වන වා)ු 
්කාණ සමූහ)්හග් ,  අත ) )ි ්ි)නු කබන දූණ ්කාණ සමූහ)්හග් 
, ්රි)ා දාාි)්ි. 

 
4. නරභමණ  ඝනය  
 



සිත් හබාහහෝ ගණයන්් ිශසින් හවන හවන ම සිදු ්දන  හවන් 
හවන් වූ සිත් වක  අ)ත්  අදමුණයු ගැනීම් සමූහ)්් ඒ්ත්වහ)න් හගන  
එ් දැනීම්් වාහ)න් ගන්නා ක, ආ්ාද) ආදම්මණය ඝ්න) )ි. හවන් 
හවන්ව ඉණි, හවන් හවන් ව අදමුණයු ගන්නා වූ ච්්ෂුර්ිශඥාන)  
සම්ණරහතය්්්ෂණය  සන්තීදණය  වයවස්ථාණන  නවන  තදාදම්මණය සාඛයාත 
සිත් සමූහහ)් ආදම්මණය ගරහණය)න් එ්්හ්ා   එ්් දැ්ීම්් ))ි 
ගන්නා ආ්ාද) )න ආදීහු ආදම්මණය ඝ්නහ)ෝ ). 

 
්ාා්්ෂාිශතදණය ිශාු,්ධි) සම්ණා,න) ්ළ හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් 

හමහි දැ්්වූ තරික්්ෂණය ිශස්තද) නැවත නැවතත් ්ි)වා හහාිනන් 
හත්දැම් හගන  සාස්්ාද)න්හග් අනිතය ක්්ෂණය තුන ණිරිසිදු ව 
හණහනන තුදැ සි)ක්ක ණිළිබඳව ම නිතය-ාු,-සුඛ-ආත්ම සාඥා දුදැ වන 
තුදැ එ්ින් එ් , සමූහ සමූහ වාහ)න් , සාස්්ාද)න් හගන ඒවාහ)් 
තරික්්ෂණය) ිශමසීම් වාහ)න්  හමහනහි ්ිරීම් වාහ)න් ්ක්් 
,ාවනාහවහි හ)දි) )ුතු). අනිතයාදි වාහ)න් ,ාවනා ්ළ )ුත්හත් 
සාස්්ාද)න් අතීත  අනාගත  ණරතයුත්ණන්න  ආධ්යාත්මි්  බාහිද  
ඖදාරි්  සූ්්ෂ්ම  හීන  ණර)ත  ූද  සන්ති් වාහ)න් ්කාණ 
එහ්ාහළාස්  හබදා හගන ). නාම දූණ හ,්ින් දූණ) ව හා ගැනීම 
ණහසු බැිශන් දූණ) ණිළිබඳ ණළමුහවන් ,ාවනා ්ළ )ුතු). මතු ,්්වන 
වගන්ති ණාඩම් ්දහගන ,ාවනා ්දනු. 
 

ාරිලක්තෂ්ණ භාවනා ක්රමය 
 

(1  අතීත  වරයේ රූපරයෝ අතීත  වරයේ ීහ ම නිරුදේධයහ. 
වේතමාන  වයට රනා පුමිණිරයෝ ය. එරහයිනේ ඔහු අනිතයරයෝ ය. 
ඉපුීහභ බිඳීභ රදකිනේ රපරළන  ුවිනේ ද බිය විය යුතු  ුවිනේ ද, බිය 
රගන රදන  ුවිනේ ද, ුකේ වලට සේථාන වන  ුවිනේ ද ුඃඛ්රයෝ ය. 
සාරයකේ නුති  ුවිනේ අනාතේමරයෝ ය. 
 

(2  අනාගත  වරයේ උපදනා රූපරයෝ අනාගත  වරයේීහ ම 
නිරුදේධ වනේනා හ. ඉනේ මතු  වයකට රනා යනේනාහු ය. එරහයිනේ 
අනිතයරයෝ ය. ඉපුීහභ, බිඳීභ, රදකිනේ රපරළන  ුවිනේද, බිය විය යුතු 
 ුවිතේ ද, බිය රගන රදන  ුවිනේ ද, ුකේ වලට සේථාන වන  ුවිනේ ද, 
ුඃඛ්රයෝ ය. සාරයකේ නුති  ුවිනේ අනාතේමරයෝ ය. 



 
(3  වේතමාන  වරයේ රූපරයෝ වේතමාන  වරයේ ම නිරුදේධ 

වනේනාහ. මතු  වයට රනා යනේනාහු ය. එරහයිනේ අනිතයරයෝ ය. 
ඉපුීහභ, බිඳීභ, රදකිනේ රපරළන  ුවිනේ ද, බිය විය යුතු  ුවිනේ ද, බිය 
රගන රදන  ුවිනේ ද, ුකේ වලට සේථාන වන  ුවිනේ ද ුඃඛ්රයෝ ය. 
සාරයකේ නුති  ුවිනේ අනාතේමරයෝ ය. 
 

(4  අධයාතේමික රූපරයෝ අධයාතේමරයහි ම බිරඳනේනාහ. 
පිටතට රනා යනේනාහ. එ  ුවිනේ අනිතයරයෝය. ඉපුීහභ බිඳීභ රදකිනේ 
රපරළන  ුවිතේ ද, බිය විය යුතු  ුවිනේ ද, බිය රගන රදන  ුවිනේ ද, 
ුකේ වලට සේථාන වන  ුවිනේ ද ුඃඛ්රයෝ ය. සාරයකේ නුති  ුවිනේ 
අනාතේමරයෝ ය.  
 

(5   ාහිර රූපරයෝ  ාහිරරයහි ම නිරුදේධ වනේනා හ. 
අධයාතේමයට රනා එනේනා හ. එරහයිනේ අනිතයරයෝය. -රප- 
 

(6  ඖදාරික රූපරයෝ ඖදාරිකතේවරයනේ ම බිරඳනේනාහ. 
සූකේෂ්ේම  වට රනා පුමිරණ නේනා හ. එරහයිනේ අනිතයරයෝ ය. -රප- 
 

(7  සූකේෂ්ේම රූපරයෝ සූකේෂ්ේමතේවරයනේ ම බිරඳනේනා හ. 
ඖදාරිකතේවයට රනා පුමිරණ නේනාහ. එරහයිනේ අනිතයරයෝය. -රප- 
 

(8  හීන රූපරයෝ හීනතේවරයනේ ම බිරඳනේනාහු ය. පරණීත 
 වට රනා පුමිරණ නේනාහු ය. එරහයිනේ අනිතයරයෝ ය. -රප- 
 

(9  පරණීත රූපරයෝ පරණීතතේවරයනේ ම බිරඳනේනාහ. හීන 
 වට රතා පුමිරණ නේනාහ. එරහයිනේ අනිතයරයෝ ය. -රප- 
 

(10  ූර රූපරයෝ ුරරහිම බිරඳනේනාහ. ළුට රනා 
පුමිරණ නේනාහ. එරහයිනේ අනිතයරයෝ ය. -රප- 
 

(11  සනේතික රූපරයෝ සපයපරයහි ම බිරඳනේනාහ. ුරට 
රනායනේනාහ. එරහයිනේ අනිතයරයෝ ය. ඉප්ඨභ බිඳීභ රදකිනේ රපරළන 



 ුවිනේද, බිය විය යුතු  ුවිනේද, බිය රගන රදන  ුවිද, ුකට සේථාන 
වන  ුවිනේ ද ුඃඛ්රයෝ ය. සාරයකේ නුති  ුවිනේ අනාතේමරයෝ ය. 
 

හමහි “සාද)්් නැති බැිශන් අනාත්මහ)ෝ)” )ි ්ි)න ක,්හ,් 
හණද ්ී ආත්ම ක්්ෂණය) ඒවා  නැති බව). ඒවා ආත්ම හනා වන 
බව). නාම)න් , දූණ හස් ම ්කාණ එහ්ාහළාස්  හබදා ඒවා ණිළිබඳ 
,ාවනාව ්ළ )ුතු). හමහි ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි ්ථාහවහි දැ්් වූ ණරිදි නාම 
සි)ක්ක ම ිශඥාන ධ්ාතුව සැටි)  හගන හමහස් ,ාවනා ්දනු. 

 

විඥාන ාාාුව පිළිබඳ භාවනා ක්රමය 
 

(1  අතීත  වරයහි උපනේ විඥාන ධාතූහු අතීත  වරයේ ීහ ම 
නිරුදේධයහ. වේතමාන  වයට රනා පුමිණිරයෝ ය. එ ුවිනේ අනිතයරයෝ 
ය. ඉපුීහභ බිඳීභ රදකිනේ රපරළන  ුවිනේ ද බිය විය යුතු  ුවිනේ ද, බිය 
රගන රදන  ුවිනේ ද, ුකට සේථාන වන  ුවිනේ ද ුඃඛ්රයෝ ය. සාරයකේ 
නුති  ුවිනේ අනාතේමරයෝ ය. 
 

(2  අනාගත  වරයහි උපදනා විඥාන ධාතූහු අනාගත 
 වරයේීහ ම බිරඳනේනාහ. මතු  වයට රනා යනේනාහ. එරහයිනේ -රප- 
 

(3  වේතමාන  වරයේ විඥාන ධාතූහු වේතමාන  වරයහි ම 
නිරුදේධ වනේනාහ. මතු  වයට රනා යනේනාහ. එරහයිනේ -රප- 
 

(4  අධයාතේමික විඥාන ධාතූහු අධයාතේමරයහි ම නිරුදේධ 
වනේනාහ. පිටතට රනා යනේනාහ. එරහයිනේ -රප- 
 

(5   ාහිර විඥාන ධාතූහු පිටතීහ ම නිරුදේධ වනේනා හ. 
අධයාතේමයට රනා එනේනා හ. එරහයිනේ -රප- 
 

(6  ඖදාරික විඥාන ධාතූහු ඖදාරිකතේවරයනේ ම නිරුදේධ 
වනේනාහ. සූකේෂ්ේම  වට රනා පුමිරණ නේනාහ. එරහයිනේ -රප- 
 

(7  සූකේෂ්ේම විඥාන ධාතූහු සූකේෂ්ේමතේවරයනේ ම නිරුදේධ 
වනේනාහ. පර ණීත  වට රනා පුමිරණ නේනාහ. එරහයිනේ -රප- 



 
(8  හීන විඥාන ධාතූහු හීනතේවරයනේ ම නිරුදේධ වනේනාහ. 

පරණීත  වට රනා පුමිරණ නේනාහ. එරහයිනේ -රප- 
 

(9  පරණීත විඥාන ධාතූහු පරණීතතේවරයනේ ම  නිරුදේධ 
වනේනාහ. හීනතේවයට රනා පුමිරණ නේනාහ. එරහයිනේ -රප- 
 

(10  ූර විඥාන ධාතූහු ුරරහි ම නිරුදේධ වනේනාහ. සපයපයට 
රනා පුමිරණ නේනාහ. එරහයිනේ -රප- 
 

(11  සනේතික විඥාන ධාතූහු සපයපරයහි ම නිරුදේධ වනේනාහ. 
ුරට රනා යනේනාහ. එරහයිනේ -රප- 
 

ිශඥාන ධ්ාතුව ච්්ෂුර් ිශඥාන ධ්ාත්වාදි වාහ)න් ස)  හබදා , 
්ි)න ක, ණරිදි වා්ය හ)ාදාහගන ,ාවනා ්දනු. නැවත නාම දූණ 
ධ්ාතු හ,වර්ග) ම එ්් හ්ා  අතීතාදි වාහ)න් ්කාණ වාහ)න් “අතීත 
,වහ)හි වූ සාස්්ාදහ)ෝ අතීත ,වහ)හි ම නිදැ,්ධ්)හ. වර්තමාන 
,ව)  හනා ණැමිණිහ)ෝ ). එබැිශන් අනිතයහ)ෝ ) )නාදීන් ,ාවනා 
්දනු. ස්්න්ධ් ධ්ාත්වා)තන ්රම)න් හගන් , ,ාවනා ්ළ හැ්ි නම් 
්දනු. ණටිච්චසමුණ්ණාදාාග හදාළස ණිළිබඳ ව , අිශ,යාව අනිතය )  දුුඃඛ 
)  අනාත්ම )  අිශ,යා ණරතයහ)න් හ  ගන්නා සාස්්ාදහ)ෝ අනිතයහ)ෝ 
)  දුුඃඛහ)ෝ )  අනාත්මහ)ෝ ). සාස්්ාද ණරතයහ)න් හ  ගන්නා 
ිශඥාන) අනිතය )  දු්)  අනාත්ම) )නාදීන් ,ාවනා ්දනු. එ්් එ්් 
අාග)්් එහ්ාහළාස් ආ්ාද)්  හබදා ,ාවනා ්ළ හැ්ි නම් එහස් 
, ්දනු. 

 

සම සාළිසත ආක්ාර භාවනා ක්රමය 
 

්ි)න ක, ණරිදි ,ාවනා ්ිරීහමන් ඇති ්ද ගන්නා ක, තරි 
ක්්ෂණය ,ර්ාන) වඩාත් ස්ිද වීම ණිණිසත් ණිරිසිදු වීම ණිණිසත් 
“අනිච්චහතා දු්්ඛහතා හදාගහතා ගණය්ඩහතා" )නාදීන් මහා 
නිර්හ,්ාහ)් හා ණරතිසම්,ිදා මාර්ගහ)් ,්්වන ක, සම සතළිස් ,ාවනා 
ණ,)න්හග් වාහ)න් , තරික්්ෂණය ,ාවනාව ්ක්් ්ළ )ුතු ).  
 



සම සතළිස් ,ාවනා ණ,හ)ෝ හමහස් ). 
 

අනිච්චා, ුකේඛ්ා, රරෝගා, ගණ ේලා, සලේලා, 
අඝා, න ාධා, පරේ, පරලෝකා, ඊති,  
උපදේදවා,  යා, උපසගේගා, චලා, ප ංගු, 
අදේධුවා, අතාණ ා, අරලේනා, අසරණ ා, රිතේතා,  
තුච්ඡා, සුඤේා, අනතේතා, නීහනවා, විපරිණ ාමධභමා  
අසාරකා, අසමුලා, වධකා, වි වා, සාසවා,  
සංඛ්තා, මාරාමිසා, ජාති ධභමා, ජරා ධභමා, වයාි ධභමා,  
මරණ  ධභමා, රසාක ධභමා, පරිරදේව ධභමා, උපායාස ධභමා, 
සංකිරලසික ධභමා. 

 
ගරන්ථ) දීර්ඝ් වන බැිශන් හම්වා ණිළිබඳ ිශස්තද)්් හනා ්ළ 

හැ්ි). මතු ,්්වන වගන්ති ණාඩම් ්දහගන ,ාවනා ්ළ )ුතු). 
හ්ාටින් ්ි)න හම් වගන්ති වක හත්දැම් ,ාවනා ්දමින් ම ්ක්ණනා 
්දනු. එහස් ්ිරීහමන් , හනා ව හාගත හැ්ි තැන් ඇහතාත් ,න්නවුන් 
හගන් ිශමසීහමන් , හ)ෝගාවචදහ)ෝ ිශස්තද වාහ)න් හත්දැම් 
ගනිත්වා.*1 
 
1. සාස්්ාදහ)ෝ සැහණය්ින් ම බිහඳන බැිශන් හනා ණවත්නා බැිශන් 

අනිතයහ)ෝ ).  
 
2. ඉණැදීම් බිඳීම් හ,්ින් හණහළන බැිශන් ,, දු්  වස්තු වන බැිශන් 

, දුුඃඛහ)ෝ ).  
 
3. නඟින්න  හනාදී ණරතයහ)න් සසිඳුවා ගත )ුතු හදෝග)්් බැිශන් 

,, රි,වන බැිශන්, හදෝගහ)ෝ ).  
 
4. රි,වන බැිශන් ,, හ්හකස් නමැති සැදව ගකන බැිශන් ,, උණ්ණා, 

නදා ,ාග, සාඛයාත ඉණදීම්, ණැසීම්, බිඳීම් ඇති වන බැිශන් , ගඩු 
).  

                                                            
1*හම් ණිළිබඳ ිශස්තද දැන ගැනීම  හර්දැ්ාහන් මහ නා හිමි)න්හග් “චතේතාළීසාකාර මහා 
විපසේසනා  ාවනා” හණාත ්ි)වනන්. 



 
5. ඇතුළත රි,වන බැිශන් ,, බැහැද ්ිරීම දුෂ්්ද බැිශන් , ාරීදහ)් 

හැනී තිහබන හුක් ). 
 
6. නුවණයැති)න් ිශසින් ගර්හා ්ළ )ුතු බැිශන් ,, අනර්ථ ්දන 

බැිශන් ,, ණව  වස්තු වන බැිශන් ,, ණාණහ)්ි. (අඝ්)්ි   
 
7. අනුන් ිශසින් ්ැිශ) )ුතු හණිශ) )ුතු නැගි ැිශ) )ුතු නිදි ්ැදිශ) 

)ුතු හදෝගි)්ු  හමන් තමන  ්ිසිව්් ්ද ගැනීහම් ා්්ති නැති 
බැිශන් ,, ආබාධ්)න  උත්ණත්ති ස්ථාන) වන බැිශන් ,, 
ආබාධ්හ)ෝ ).  

 
8. ස්ව වාහ)හි හනා ණවත්නා බැිශන් ණදහ)ෝ). 
 
9. වයාධි නදා මදණය)න්හගන් ණළුදු වන්හනෝ ). 
 
10. අහන්් වයසන)න් ණමුණයුවන්හනෝ ).  
 
11.  හදිසිහ)් හනාහ)්් අනර්ථ සිදු ්දන බැිශන් ,, ස්කානර්ථ)න  

වස්තු වන බැිශන් , උණද්රවහ)ෝ ).  
 
12.  ,))න  ආ්ද)්් වන බැිශන් ,, ස්ක දු්්ඛ)න් හග් ,))න් 

හග් සන්සිඳීම වූ නිවන  ණරතිණ්්ෂ බැිශන් , ,)හ)ෝ ).  
 
13. හනාහ)්් අනර්ථ)න් ිශසින්  භහුබඳනා ක, බැිශන් ,, දාග 

,්හේෂාදි අහන්් හ,ෝෂ)න් එක්කී තිහබන බැිශන් , උණසග්ගහ)ෝ 
).  

 
14. නදා වයාධි මදණය)න් ිශසින් හා කා,ාකා,ාදි හකෝ් ධ්ර්ම)න් 

ිශසින් , හසාකවනු කබන්හනෝ ).  
  
15. උණ්රම)න්හගන් හා ස්ව,ාවහ)න් , බිහඳන්හනෝ ).  
 



16.  ස්කාවස්ථාවන  ණැමිහණයන බැිශන් ,, තිද බව්් නැති බැිශන් 
, අස්ිදහ)ෝ ).  

 
17. නදා මදණයාදි දු්්ඛ)න් හගන් හා අණා) දු්්ඛහ)න් සත්ත්ව)න් 

ආද්ෂා ්ිරීම  හනා සමත් බැිශන් ,, තමන ත් ආද්ෂාව නැති 
බැිශන් , අතාණයහ)ෝ).  

 
18. ආද්ෂාස්ථාන හසා)න සත්ත්ව)න  ආද්ෂාස්ථාන වීම  අසමත් 

බැිශන් ,, තමන  ආද්්ෂා ස්ථාන)්් නැති බැිශන් , අහක්නහ)ෝ 
).  

 
19.  ණැමිණි ,) දුදැ ්ිරීහමන් සත්ත්ව)න  ණිහි  වීම  හනා සමත් 

බැිශන් ,, තමන  , ණිහි  නැති බැිශන් , අසදණයහ)ෝ).  
 
20.  හකෝ්)ා ිශසින් ඇත ))ි සක්න ධ්ුව සුඛ ාු, ආත්ම ,ාව)න් 

හගන් හිස් බැිශන් රි්්තහ)ෝ ).  
 
21.  අක්ණ බැිශන් තුච්ඡහ)ෝ ).  
 
22. ස්වාමි ්ාද් හේ,්ාදි ,ාවහ)න් හිස් බැිශන් ාුනයහ)ෝ ).  
 
23.  ආත්ම ස්ව,ාවහ)න් ිශදහිත බැිශන් අනාත්මහ)ෝ ).  
 
24.  දු්් බැිශන් ,, දිළිඳු බැිශන් , ආදීනවහ)ෝ ).  
 
25.  නදාහවන් ,, මදණයහ)න් ,, හණදහළන බැිශන් හණදහළන 

ස්ව,ාවහ)ෝ ).  
 
26.  හකහහසිහ)න් ම බිින) හැ්ි බැිශන් අසාදහ)ෝ ).  
 
27.  ණව  මුක් වන බැිශන් අඝ් මූකහ)ෝ ).  
 
28.  මිතර හේාහ)න් එන සතුද්ු හමන් සාස්්ාද)න් මිතර)න් හස් 

සළ්ා හගන සිටින්නවුන් වනසන බැිශන් වධ්්හ)ෝ ).  



 
29.  නිතය සු, සුඛතා සාඛයාත අ,ිවෘ,්ධිහ)න් ිශදහිත බැිශන් 

ිශ,වහ)ෝ ).  
 
30.  ආාරව)න  හහ්තු බැිශන් ආාරව සහිතහ)ෝ ). 
 
31. ණරතයහ)න් නිණ,වන ක, බැිශන් සාඛතහ)ෝ ).  
 
32.  මෘතයුමාද ්්හක්ාමාද)න් හග් සණ වූ බැිශන් මාදාමිෂහ)ෝ ).  
 
33.  උණදින ස්ව,ාව ඇත්හතෝ ).  
 
34. දිදන ස්වහාව ඇත්හතෝ ).  
 
35.  හකඩ වන ස්ව,ාව) ඇත්හතෝ ).  
 
36.  මැහදන ස්ව,ාව) ඇත්හතෝ ).  
 
37.  හාෝ් ්දවන්හනෝ ).  
 
38.  හඬවන්හනෝ ).  
 
39. අතිා)ින් සිත ්) ,වන්හනෝ ).  
 
40. තෘෂ්ණයා ,ෘෂ්ටි දුා්චරිත සා්්හක්ෂ)න  ිශෂ) ස්ව,ාවහ)ෝ ). 
 

හමම ,ාවනා ්රම) ,්්වනු කදුහ)් සාමානයහ)නි. 
හ)ෝගාවචද)න් ,ාවනා ්දන ්ක්හි “සැහණය්ින් බිහඳන බැිශන් හනා 
ණවත්නා බැිශන් දූණහ)ෝ අනිතයහ)ෝ ). ඉණදීම් බිදීම් හ,්ින් හණහළන 
බැිශන් ,, දු්  වතු වන බැිශන් , දූණහ)ෝ දු්්ඛහ)ෝ ) )නාදීන් 
වා්ය) ස්ස් ්දහගන ම නාම දූණ)න් ණිළිබඳව හවන හවනම 
,ාවනා ්දනු. “සැහණය්ින් බිහඳන බැිශන් හනා ණවත්නා බැිශන් ිශඥාන 
ධ්ාතුහු අනිතයහ)ෝ )” )නාදීන් ිශඥාන ධ්ාතුව ණිළිබඳ ,ාවනා ්දනු. 
නාම දූණ හ,් ණිළිබඳ ව හමහස් ,ාවනා ්දන ්ක්හි, දූණ ණිළිබඳ 



,ාවනා වා්ය සතළිස ), ිශඥාන ධ්ාතුව ණිළිබඳ සතළිස )ැ)ි ,ාවනා 
වා්ය අසූහව්් හේ. ච්්ෂුර් ිශඥානාදි වාහ)න් ිශඥාන ධ්ාතුව ස)  
හබදා ,ාවනා ්ිරීම , සුදුසු ). එහස් ්දන ්ක්හි ිශඥාන ධ්ාතුව ණිළිබඳ, 
හාවනා වා්ය හ,සි) සතළිහස්් හේ. ස්්න්ධ් ්රමහ)න් ,ාවනා ්ිරීම 
, සුදුසු ). එහස් ්දන ්ක්හි ,ාවනා වා්ය හ,සී)්් හේ. 

 
හම් අනුණස්සනා සතළිහසන් අනිතයහ)ෝ ), ණළුදු වන්හනෝ ), 

හසකහවන්හනෝ ), බිඳවන්හනෝ ), අස්ිදහ)ෝ ), හණදහළන 
ස්ව,ාවහ)ෝ )  අසාදහ)ෝ ), ිශ,වහ)ෝ ), සාඛතහ)ෝ ), මැහදන 
ස්ව,ාවහ)ෝ ) )න අනුණස්සනා ,ා) අනිච්චානු ණස්සනාහවෝ ). ණාකි 
ණාඨ)න්හග් වාහ)න් ්ි)තහහාත් අනිච්චා, ණහකා්ා, චකා, ණ,ාගු, 
අ,්ධ්ුවා, ිශණරිණයාම ධ්ම්මා, අසාද්ා, ිශ,වා, සාඛතා, මදණයධ්ම්මා )න 
හම් අනුණස්සනාහවෝ අනිච්චානුණස්සනාහවෝ ). ණදහ)ෝ ), රිත්තහ)ෝ 
), තුච්ඡහ)ෝ ), ාුනයහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ) )න අනුණස්සනා ණස 
අනත්තානුණස්සනාහවෝ ). ඉතිරි අනුණස්සනා ණස්ිශස්ස 
දු්්ඛානුණස්සනාහවෝ ). 

 
සම සතළිස් ආ්ාද වූ හම් ිශ,ර්ානාව  නය විදේශනාව ))ි 

්ි)නු කැහේ. හම් ,ාවනාව මැනිශන් ්ළ හ)ෝගාවචද)ා  තරික්්ෂණය 
,ර්ාන) ස්ිද වන්හන් ). 
 

විදර්ශනා ඥාන දශය 
 

සම්මසන ාණය), උ,)ේබ)ානුණස්සනා ාණය), 
හාගානුණස්සනා ාණය), ,)තුණට්ඨාන ඥාණය), ආදීනවානුණස්සනා 
ාණය), නිේබිදානුණස්සනා ාණය), මුඤ්්ිතු ්මයතා ාණය), 
ණටිසාඛානුණස්සනා ාණය), සාඛාදැ හණ්්ඛා ාණය), සච්චානුහකෝමි් 
ාණය) )ි හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් සම්ණා,න) ්ළ )ුතු ිශ,ර්ානා ඥාන 
,ාහ)්ි. 

 
හම් ඥාන ,ාහ)න් ණළමු වන සම්මසන ාණය), තරික්්ෂණය) 

සම්මර්ාන) ්ිරීහමන් හහවත් තරික්්ෂණය ,ාවනාහවන් කැහබන්හන් ). 
ඉතිරි ඥාන නව) සඳහා හවන් හවන් වාහ)න් ,ාවනා ්ළ )ුතු ). 
හ)ෝගාවචද)ා ති)ුණයු නුවණයැතිහ)්් වී නම්, හමහි මුකින් දැ්් වූ 



සාමානය තරික්්ෂණය ,ාවනා ්රමහ)න් හා ණසුව දැ්්වුණයු සමසතළිස් 
,ාවනා ්රමහ)න් , තරික්්ෂණය ,ාවනාව සම්ණූර්ණය ්ළ ්ක්හි සම්මසන 
ාණය) සම්ණූර්ණය වූ උ,)වය) ,ාවනාව ආදම්, ්ිරීම  සුදුස්හස්් 
වන්හන් ). 

 
හ)ෝගාවචද)ා මධ්යම ණරමාණයහ)් නුවණයැතිහ)්් හහෝ ,ාවනාව 

මැනිශන් සම්ණූර්ණය හනා ්ළ හ්හන්් හහෝ හේ නම් එණමහණය්ින් 
සම්මසන ාණය) සම්ණූර්ණය හනාහේ. එ) සම්ණූර්ණය වනු ණිණිස දූණ 
සහ අදූණ සණ්ත් ්රමහ)න් නැවතත් තරික්්ෂණය)න් සම්මර්ාන) ම 
්ළ )ුතු). හ)ෝගාවචද)ා හ  හණද ්ී ,ාවනා ්රම හ,්ින් සම්මර්ාන 
ඥාන) සම්ණූර්ණය වී තිබුහණය් ,, දූණ සණ්ත් අදූණ සණ්ත් ්රමහ)න් 
, ,ාවනා ්ිරීම නිෂ්ඵක හනාහේ. එ)ින් මතු කැබි) )ුතු ඥාන)න් 
ණහසුහවන් කැහබන්හන් ). හණද ්ී ්රම වකින් තරික්්ෂණය ,ාවනාව 
හනා හ්ා  මුක ණ න් ,ාවනාව  , හම් දූණ සණ්ත් අදූණ සණ්ත් 
්රම) සුදුසු). තම තමන්  ්ැමති සැටි)්ින් ,ාවනා ්දන්වා. සූම 
්රමහ)න් ම ණුදැදු ්ිරීම වඩා )හණත් බව ණමණය්් ිශහා්ෂහ)න් ්ිව 
)ුතු ). 
 

රූප සපතාක් අරූප සපතාක් වශමයනත විදර්ශනා ක්රමය 
 
(1)  උත්ණත්ති මදණය හ,්ින් ණිරිසිඳ ගන්නා ක, එ්් නාති)්  අ)ත් 

දූණ)න් ණිළිබඳ ිශ,ර්ානාව ),  
 
(2)  ව)ස්ගත වීහමන් බිහඳන දූණ ණිළිබඳ ිශ,ර්ානාව ),  
 
(3)  ආහාදහ)න් හ ගන්නා දූණ ණිළිබඳ ිශ,ර්ානාව ),  
 
(4) සෘතුහවන් හ ගන්නා දූණ ණිළිබඳ ිශ,ර්ානාව ),  
 
(5)  ්ර්මහ)න් හ  ගන්නා දූණ ණිළිබඳ ිශ,ර්ානාව ),  
 
(6)  ිත්තහ)න් හ  ගන්නා දූණ ණිළිබඳ ිශ,ර්ානාව ),  
 



(7)  ධ්ර්මතා දූණ ණිළිබඳ ිශ,ර්ානාව ) )න හම් සත, දූණ) 
ිශ,ර්ානා ්ළ )ුතු ආ්ාද සත ).  

 
හම් සත් ආ්ාදහ)න් ිශ,ර්ානා ්දන ්ක්හි ණළමු හ්ා  

ඉණැදීහමන් මදණයහ)න් ණිරිසිඳ එ්් ,ව)්් හගන එ) සි) වස්් ජීවත් 
වන ,ව)්් සැටි)  සක්ා සි) වස්් වූ ඒ ්ාකහ)හි උණ,නා දූණ)න් 
හග් අනිතයාදි ක්්ෂණය තුන බැකි) )ුතු). ඉ්්බිති ඒ වර්ෂ සි)හ)න් 
ණළමුවන හත තිස් වස ණරථම ව)ස ))ි ,, මැ, සූ තිස් වස මධ්යම ව)ස 
) )ි ,, අග හත තිස් වස ණා්ිම ව)ස ) )ි ,, සි)වස තුන  හබදා, ඒ 
ඒ හ්ා ස  අ)ත් දූණ)න්හග් අනිච්ඡාදි ක්්ෂණය බැකි) )ුතු). ඉ්්බිති 
සි) වස (1) මන්, ,ා්), (2) ්රීඩා ,ා්), (3) වර්ණය ,ා්), (4) බක 
,ා්), (5) ණරඥා ,ා්), (6) හානි ,ා්), (7) ණරාග්,ාද ,ා්), (8) 
ණරවා් ,ා්), (9) හමෝමූහ ,ා්), (10) ා)න ,ා්) )ි හ්ා ස් 
,ා)්  හබදා ඒ ඒ හ්ා ස  අ)ත් දූණ)න් හග් තරික්්ෂණය) බැකි) 
)ුතු)ි. 

 
 හම් ,ා්)න් අතුහදන් මන්, ,ා්හ)්දී මනුෂය)ා මඳ දැනුම 

ඇති)්ු වී හැසිහද)ි. ්රීඩා ,ා්හ)් දී හබාහහෝ හස)ින් ්රීඩා ්ද)ි. 
වර්ණය ,ා්හ)් දී ඔහුහග් ාරීද) ණැහැණත් හව)ි. බක ,ා්හ)් දී ඔහුහග් 
ා්්ති) වැහඩ)ි. ණරඥා ,ා්හ)්දී ඔහු  නුවණය වැහඩ)ි. හානි ,ා්හ)් 
දී ඔහුහග් ාරීද) ණිරිහහන්න  ණ න් ගනී. ණරාග්,ාද ,ා්හ)් දී ාරීද) 
ඉදිරි)  බද හේ. ණරවා් ,ා්හ)් දී ාරීද)  බදවීම වැත වී ාරීද) ව් 
ගැහස්. හමෝමූහ ,ා්හ)් දී අමත් වීම අධි් වූහ)්් හේ. ා)න 
,ා්හ)් දී වැත ්ාක)්් දුබක බව නිසා වැතිද සිටී. 

 
ඉ්්බිති ඒ වර්ෂ සි)) ණස ණස බැගින් ිශසි හ්ා ස්  හබදා ඒ 

ඒ හ්ා ස  අ)ත් දූණ)න් හග් තික්ුණයු හමහනහි ්ළ )ුතු). නැවත 
එම වර්ෂ සි)) සිේ වස බැගින් හ්ා ස් ණස් ිශස්ස්  ,, තුන් වස 
බැගින් හ්ා ස් හත තිස්  ,, හ,වස බැගින් හ්ා ස් ණනස් ,, එ්් 
වස බැගින් හ්ා ස් සි))්  , හබදා ඒ ඒ හ්ා ස  වැහ න දූණ)න් 
හග් තරික්්ෂණය) සම්මර්ාන) ්ළ )ුතු). ඉ්්බිති එ්් වර්ෂ)්් හගන 
වස්සාන), හහ්මන්ත)  ගිම්හාන) )න ඍතූන් හග් වාහ)න් තුන  
හබදා ,, ඉ්්බිති වර්ෂ) - වස්සාන), ාද,), හහ්මන්ත), සිසිද), 
වසන්ත), ගරීෂ්ම) )න ස)්් වූ ඍතුන් හග් වාහ)න් ස)  හබදා ,, 



ඉ්්බිති මාස වාහ)න් හදාළස්  හබදා ,, ඒ ඒ ්ාක ණරිච්හේ,)න  
අ)ත් දූණ)න් හග් ක්්ෂණයතර) හමහනහි ්ළ )ුතු). ඉ්්බිති මාස) 
්ාක ණ්්ෂ, ාු්්ක ණ්්ෂ වාහ)න් හ,්  හබදා, ඒ ඒ ්ාක)  අ)ත් 
දූණ)න්හග් තික්ුණයු බැකි) )ුතු ). ඉ්්බිති එ්් දින)්් දාතරි) ) 
,වාක) )ි හ්ා ස් හ,්්් හ්ා  ,, නැවත ,වාක ණූර්වාහ්ණය), 
මධ්යාහ්ණය), සා)ාහ්ණය) )ි හ්ා ස් තුන්  , දාතරි) ණරථම )ාම), 
මධ්යම )ාම), ණා්ිම )ාම) )ි හ්ා ස් තුන්  , හබදා, ඒ ඒ ්ාක 
හ්ා ස්  අ)ත් දූණ)න්හග් තරික්්ෂණය) බැකි) )ුතු). 

 
ඉ්්බිති ඉදිරි)  )ූම ), ණස්ස  )ූම ), ඉදිරි) බැකීම ), 

ව ණි  බැකීම), අත්් හහෝ ණ)්් හැ්ිළවීම), දිගු ්ිරීම ) )න හම්වා 
සිදු ්දන අවස්ථා ස)  අ)ත් දූණ)න් හග් තරික්්ෂණය) සම්මර්ාන) 
්ළ )ුතු ). අනතුදැව ගමහනහි දී ණ) එසවීම ), ඉදිරි)  හගන )ූම 
), ණහළ  හහළීම ), බිම තැීමම ), හ,හවනි ණ) ඔසවනු සඳහා බිම  
ත, ්ිරීම ) )න අවස්ථා ණස  අ)ත් දූණ)හග් තරික්්ෂණය) 
සම්මර්ාන) ්ළ )ුතු ). ිශාු,්ධිමාර්ගහ)හි හම) හ්ා ස් ස)්් හ්ා  
ඇතත් එහි දැ්්හවන වීතිහදණය) ්කාතුහද්ින් ්ැහදන වැඩ්් බැිශන් 
අණ ිශසින් හනා ගන්නා කදී. 

 
බිම  බද හ්ා  ණ) තිහබන අවස්ථාව  එහි ඇත්හත් ණෘිිශ 

ආහණෝ උත්සන්න වූ හත්හනෝ වාහ)ෝ ධ්ාතු හීන වූ දූණ ්කාණහ)ෝ ). 
එසැවීහම් දී ඒවා නිදැ,්ධ් වී හත්හනෝ වාහ)ෝ ධ්ාතු උත්සන්න වූ ණෘිිශ 
ආහණෝ ධ්ාතු හීන දූණ ්කාණහ)ෝ ණහළ හවති. එසැ වූ ණ) ඉදිරි)  
හගන )න තුදැ ඒවා හනා ණවතිත්. ඉදිරි)  හගන )ූහම්දී එ වැනි දූණ 
්කාණහ)ෝ අ භහතන් ණහළ හවති. ඒවා ණ) ණහත් ්ිරීම ,්්වා හනා 
තිහේ. ණහත් ්ිරීහම් දී ඒවා නිදැ,්ධ් වී ණෘිිශ ආහණෝ උත්සන්න වූ 
හත්හනෝ වාහ)ෝ හීන වූ දූණ ්කාණහ)ෝ ණහළ හවති. ණහත් ්ළ ණ) බිම 
ණිහි වීම ,්්වා ඒවා හනා ණවතී. බිම ණිහි ුවීහම් දී එ බඳු ම දූණ 
්කාණහ)ෝ හ,වන ණ) එසැවීම සඳහා ඒ ණ) බිම  ත, ්දන තුදා 
හනා තිහබත්. බිම  ත, ්ිරීහම් දී එබඳු වූ අ,ිනව දූණ ්කාණහ)ෝ ණහළ 
හවති. හමහස් හ්ා ස් වාහ)න් ණදණය වී බිදී )න දූණ)න් සම්මර්ාන) 
්දන්නා වූ හ)ෝගාවචද)ා හග් දූණ සම්මර්ාන) ඉතා සි)ුම් බව  
ණැමිහණය්. 

 



ඉ්්බිති ආහාද වාහ)න් දූණ)න්හග් තික්ුණයු බැකි) )ුතු ). 
ආහාදහ)න් හ  ගන්නා දූණ)න් හග් තත්ත්ව) සාගින්න ඇති ඇති 
අවස්ථාවන්හග් වාහ)න් සක්ාගත හැ්ි). බඩගිනි වූ ්ක දළු වූ , 
මකානි් වූ , දුර්වර්ණය වූ, දූණහ)ෝ උණදිති. ්ුස ණිදැණයු ්ක්හි ඒවා 
නැති වී මෘදු වූ ,, හතත් වූ ,, මනා ණහස් ඇත්තා වූ ,, වර්ණයවත් වූ , 
දූණහ)ෝ උණදිති. ඉ්්බිති සෘතුහවන් හ  ගන්නා දූණ)න්හග් තික්ුණයු 
බැකි) )ුතු ). උෂ්ණය ්ාකහ)් දී, හදෞද්ර වූ ,, ිශ)ළුණයු ස්ව,ාව) ඇත්තා 
වූ ,, දුර්වර්ණය වූ ,, දූණහ)ෝ උණදිති. ාීත ්ාකහ)් දී මෘදු වූ ,, ණරාණයවත් 
වූ ,, හතත් වූ ,, ණැහැණත් වූ , දූණහ)ෝ උණදිති. 

 
ඉ්්බිති අතීත ්ර්මහ)න් හ ගන්නා දූණ)න් හග් තික්ුණයු 

බැකි) )ුතු ). ්ර්මහ)න් හ ගන්නා දූණහ)ෝ ,්වාද වාහ)න් සැක්ි) 
)ුතු ). ච්්ෂුර් ,්වාදහ)හි ච්්ෂුර් ,ා්) ්ා) ,ා්) ,ාව ,ා්) 
)න ්කාණ)න්හග් වාහ)න් දූණ තිහස්් හේ. ඒවා  උණ්ාද ව 
ණවත්නා වූ සෘතු ිත්තාහාද)න් හගන් හ ගන්නා වූ අෂ් ් ්කාණ 
තුහනහි දූණ සූ ිශස්හස්ි. හමහස් ච්්ෂුර් ,්වාදහ)හි දූණ සිේ ණනහස්් 
හේ. හාරෝත ඝ්රාණය ජිේහා ,්වාද)න් හි , එහස් ම සිවු ණනස බැගින් 
දූණහ)ෝ හවති. ්ා) ,්වාදහ)හි ්ා) ,ා්), හාව ,ා්) )න 
,ා්,්ව)ාහග් වාහ)න් ,, සෘතු ිත්තාහාද)න් හගන් හ ගන්නා වූ 
තුන්් වූ අෂ් ් ්කාණ)න් හග් , වාහ)න් සිිශ සාළිස් දූණ හ්හන්් 
හවති. මහනෝ,්වාදහ)හි වස්තු,ා්, ්ා) ,ා්, ,ාව ,ා්)න් හග් 
වාහ)න් හා, සෘතු ිත්තාහාද)න් හගන් හ ගන්නා වූ අෂ් ් 
්කාණතර)ාහග් වාහ)න් සිේ ණණයස් දූණ හ්හන්් හවති. නි)ම 
මහනෝ,්වාද) නම් ,වාාග ිත්ත) )ි. හමහි උණචාද වාහ)න් ,වාාග 
ිත්ත) ණවත්නා තැන මහනෝ,්වාද) )ි ගන්නා කදී. 

 
ඉ්්බිති ිත්ත සමුට්ඨාන දූණ)න් හග් තරික්්ෂණය) බැකි) )ුතු 

). ිත්තහ)න් හ  ගන්නා දූණ සතුටින් හහෝ හනා සතුටින් හහෝ 
හවහසන ්ාක) අනුව සැක්ි) )ුතු ). සතුටින් හවහසන 
තැනැත්තාහග් ාරීදහ)් මෘදු වූ ,, සිනිඳු වූ ,, දු ුවන්හග් සිත් ණිනවන්නා 
වූ ,, වර්ණයවත් වූ , දූණහ)ෝ උණදිති. හනා සතුටින් හවහසන තැනැත්තා 
හග් සිදැහදහි ත, වූ ,, දළු වූ ,, මකානි් වූ ,, දුර්වණය වූ , දූණහ)ෝ 
උණදිති. 

 



ඉ්්බිති ධ්ර්මතා දූණ)න්හග් තරික්්ෂණය) ණිළිබඳ ව ,ාවනා ්ළ 
)ුතු ). ධ්ර්මතා දූණ) නම් සත්ත්ව ාරීදවකින් ණි ත්හි වූ ණස් - ගක් - 
දි) - සුළා - ගස් - වැක් - දන් - රිදී ආදීන  අ)ත් වූ දූණහ)ෝ ).  
 

දූණ සණ්ත් ්රමහ)න් ,ාවනා ්ළ )ුතු ආ්ාද) මතු ,්්වනු 
කැහේ. ්ි)න ක, ණරිදි දූණ හ්ා ස් සත හහාිනන් ්ි)වා හත්දැම් හගන 
එහි හනා වැ හහන තැන් ඇති නම් ,ත් හ්න්ුහගන් ිශමසා ඒවා , 
ණිරිසිදු ්දහගන මතු ,්්වන ,ාවනා වා්ය) ණාඩම් ්ැදහගන ්ක්් 
අනකස්ව ,ාවනා ්දනු. ,ාවනා ්රම) දිග බැිශන් “හමණමණය දිග  
හම) ්ුම්  දැ)ි” හ)ෝගාවචද)ාහග් සිත්හි අකස බව්් මතු ිශ) හැ්ි). 
හම් අකස බව නම් හ)ෝගාවචද)ා ගමන් ්දන හමෝ්්ෂ මාර්ග) 
ආවදණය) ්දන නීවදණයහ)්ි. එ) මිතර හේාහ)න් හ)ෝගාවචද)න් 
තුළ  ව,නා සතුහද්ි. එ)  හනා රැවටී ඒ නීවදණය) ණළවා හැද හම් 
,ාවනාව ්ක්් ්දනු. හම් ,ාවනාව  සතද ඉරි)ේවම සුදුසු ). ණහසු 
අ)ුද්ින් හවහසමින් ,ාවනා ්දනු. අඩු ම ගණයනින් මස්් වත් හම) 
ණුදැදු හනා හ්ා  ඉදිරි)  හනා )නු.  

 

රූප සපතාක් භාවනා වාක්යය 
 

(1) ඉණදීහම් ණ න් මදණය) ,්්වා ම ,ූතුහදහි වූ ස්ක දූණහ)ෝ 
ම දිද දිදා බිින බිඳී )න බැිශන් අනිතයහ)ෝ ). ඉණැදීම් බිඳීම් හ,්ින් 
නිදතුදැව ම හණහළන බැිශන් ,, බි) ිශ) )ුතු බැිශන් ,, 
ස්කාන්තදා)න  ම ක්් වී බි) හගන හ,න බැිශන් ,, දුුඃඛ)න් හග් 
ඉණැදීම  වස්තු වන බැිශන් , දුුඃඛහ)ෝ ). ්ිසිව්ු හග් ්ැමැත්ත ණරිදි 
නූණදිනා වූ , උණන් ණසු ්ිසිව්ු හග් ්ැමැත්ත අනුව හනා දිදා හනා 
බිඳී හනා ණවත්නා වූ ,, දූණහ)ෝ අස්වාමි් බැිශන් ,, ආත්ම ස්ව,ාව)  
ණරතිණ්්ෂ බැිශන් ,, ඒවාහ)් සුව දු්් ිශිනමින් ්රි)ා ්දන ස්ව,ාව) වූ 
ආත්ම සාඛයාත සාද) නැති බැිශන් , අනාත්මහ)ෝ ). 

 
(2) ජීිශත ්ාකහ)් ණරථම ව)ස වූ හත තිස් වහසහි දූණහ)් 

මධ්යම ව)ස  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන බැිශන් 
අනිතයහ)ෝ ). ඉණැදීම් බිඳීම් හ,්ින් නිදතුදැව හණහළන බැිශන් , බි) 
ිශ) )ුතු බැිශන් , අහන්්ාදා))න  ක්් වී බි) හගන හ,න බැිශන් , 
දුුඃඛ)න්හග් ඉණැදීම  ස්ථාන වන බැිශන් , දුුඃඛහ)ෝ ). ්ිසිව්ු හග් 



්ැමැත්ත ණරිදි නූණ,වන්නා වූ ,, ඉණැදීහමන් ණසු හනා දිදා හනා බිඳී 
්ිසිව්ු හග් ්ැමැත්ත අනුව හනා ණවත්නා වූ ,, ඒ දූණහ)ෝ අස්වාමි් 
බැිශන් ,, ආත්ම ස්ව,ාව)  ණරතිණ්්ෂ බැිශන් ,, සුව දු්් ිශිනන ්රි)ා 
්දන ස්ව,ාව) වූ ආත්ම සාඛයාත සාද) ඒවාහ)් නැති බැිශන් , 
අනාත්මහ)ෝ).  
 

මධ්යම ව)ස වූ සූතිස් වහසහි දූණහ)් ණා්ිම ව)ස  හනා 
ණැමිණය එහි ම දිදා බිදී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එබැිශන් අනිතයහ)ෝ ). 
ඉණැදීම් බිඳීම් හ,්ින් නිදතුදැව හණහළන බැිශන් ,, බි) ිශ) )ුතු බැිශන් 
,, අහන්්ාන්තදා))න  ක්් වී බි) හගන හ,න බැිශන් ,, දුුඃඛ)න් හග් 
ඉණැදීම  ස්ථාන වන බැිශන් , දුුඃඛහ)ෝ ). ්ිසිව්ුහග් ්ැමැත්ත ණරිදි 
නූණ,නා වූ , ඉණැදීහමන් ණසු හනා දිදා හනා බිඳී, ්ිසිව්ු හග් ්ැමැත්ත 
අනුව හනා ණවත්නා වූ ,, ඒ දූණහ)ෝ අස්වාමි් බැිශන් , ආත්ම 
ස්ව,ාව)න  ණරතිණ්්ෂ බැිශන් , සුව දු්් ිශිනන ්රි)ා ්දන ස්ව,ාව) 
වූ ආත්ම සාඛයාත සාද) නැති බැිශන් , අනාත්මහ)ෝ ). 

 
ණා්ිම ව)ස වූ හත තිස් වහසහි දූණහ)ෝ මතු ,ව)  හනා 

ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන බැිශන් අනිතයහ)ෝ ). ඉණදීම් 
බිඳීම් හ,්ින් නිදතුදැ ව හණහළන බැිශන් ,, බි) ිශ) )ුතු බැිශන් ,, 
අහන්්ාන්තදා))න  ක්්වී බි) හගන හ,න බැිශන් ,, දුුඃඛ)න් හග් 
ඉණැදීම  ස්ථාන වන බැිශන් , දුුඃඛහ)ෝ ). ්ිසිව්ුහග් ්ැමැත්ත ණරිදි 
නූණ,නා වූ ,, උණන් ණසු හනාදිදා හනා බිඳී ්ිසිව්ුහග් ්ැමැත්ත  
අනුව හනා ණවත්නා වූ ,, ඒ දූණහ)ෝ අස්වාමි් බැිශන් ,, ආත්ම 
ස්ව,ාව)  ණරතිණ්්ෂ බැිශන් ,, සුව දු්් ිශිනන ්රි)ා ්දන ස්ව,ාව) වූ 
ආත්ම සාඛයාත සාද) ඒවාහ)් නැති බැිශන් , අනාත්මහ)ෝ ). 

 
මන්, ,ා්හ)හි දූණහ)ෝ ්රීඩා ,ා්)  හනා ණැමිණය එහි ම 

දිදා බිදී අතුදැ,හන් වන්නා හ. එබැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ). 
අනාත්මහ)ෝ ). ්රීඩා ,ා්හ)හි දූණහ)ෝ වර්ණය ,ා්)  හනා ණැමිණය 
එහි ම දිදා බිදී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ 
), අනාත්මහ)ෝ ). වර්ණය ,ා්හ)හි දූණහ)ෝ බක ,ා්)  හනා 
ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), 
දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). බක ,ා්හ)හි දූණහ)ෝ ණරඥා ,ා්)  හනා 
ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), 



දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). ණරඥා ,ා්හ)හි දූණහ)ෝ හානි ,ා්)  
හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිදී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ 
), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). හානි ,ා්හ)් දූණහ)ෝ ණරාග්,ාද 
,ා්)  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් 
අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). ණරාග්,ාද  ,ා්හ)හි 
දූණහ)ෝ ණරවා් ,ා්)  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිදී අතුදැ,හන් 
වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). ණරවා් 
,ා්හ)හි දූණහ)ෝ හමෝමූහ ,ා්)  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිදී 
අතුදැ,හන් වන්නාහ. එබැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ 
). හමෝමූහ ,ා්හ)හි දූණහ)ෝ ා)න ,ා්)  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා 
බිදී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), 
අනාත්මහ)ෝ ). ා)න ,ා්හ)හි දූණහ)ෝ අනාගත ,ව)  හනා 
ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), 
දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). 

 
හම් ජීිශතහ)හි ණළමු වන ණස් වහසහි දූණහ)ෝ හ,වන ණස් වස  

හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිදී අතුදැ,හන් වනාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ 
), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). හ,වන ණස් වහසහි දූණහ)් තුන්වන 
ණස් වස  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් 
අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). තුන් වන ණස් වස ණ න් 
එ්ුන් ිශසි වන ණස් වස ,්්වා ඇති ඒ ඒ ණස් වහසහි උණන් දූණහ)ෝ 
මතු මතු ණස් වස්  හනා ණැමිණය ඒ ඒ ණස් වහසහි ම දිදා බිඳී අතුදැ 
,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). 
ිශසි වන ණස් වහසහි දූණහ)ෝ අනාගත ,ව)  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා 
බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුඛහ)ෝ ), 
අනාත්මහ)ෝ ). 

 
හම් ජීිශතහ)් ණළමු වන සිේ වහසහි දූණහ)ෝ හ,වන සිේ වස  

හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ 
), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). හ,වන සිේවහසහි දූණහ)ෝ හතවන සිේ 
වස  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් 
අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). තුන්වන සිේවස ණ න් සූිශසි 
වන සිවස ,්්වා ඇති ඒ ඒ සිේවහසහි උණන් දූණහ)ෝ මතු මතු 
සිේවස්  හනා ණැමිණය ඒ ඒ සිේවහසහි ම දිදා බිදී අතුදැ,හන් වන්නා 



හ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). ණස් ිශසි වන 
සිවු වහසහි දූණහ)ෝ අනාගත ,ව)  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී 
අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ 
). 

 
හම් ජීිශතහ)හි ණළමු හත වහසහි දූණහ)ෝ හ,වන හතවස  හනා 

ණැමිණය එහි ම දිදා බිදී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), 
දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). හ,වන හතවහසහි දූණහ)් තුන්වන 
හතවස  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් 
අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). තුන් වන හතවහසහි ණ න් 
හතතිස් වන හතවස ,්්වා ඇති ඒ ඒ හතවහසහි දූණහ)ෝ මතු මතු 
හතවස  හනා ණැමිණය ඒ ඒ හතවහසහි ම බිහඳන්නාහ. එබැිශන් 
අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). හතතිස් වන හතවහසහි 
දූණහ)ෝ අනාගත ,ව)  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිදී අතුදැ,හන් 
වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). 

 
හම් ජීිශතහ)් ණළමු වන හ,වහසහි දූණහ)ෝ හ,වන හ,වස  

හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එබැිශන් අනිතයහ)ෝ 
), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). හ,වන හ,වහසහි දූණහ)ෝ හතවන 
හ,වස  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එබැිශන් 
අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). හතවන හ,වහසහි ණ න් 
එ්ුන් ණණයස් වන හ,වස ,්්වා ඇති ඒ ඒ හ,වහසහි දූණහ)ෝ මතු මතු 
හ,වස්  හනා ණැමිණය ඒ ඒ හ, වහසහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් 
වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). ණණයස් 
වන හ,වහසහි දූණහ)ෝ අනාගත ,ව)  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී 
අතුදැ,හන් වන්නාහ. එබැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ 
). 
 

හම් ජීිශතහ)් ණළමු වන වහසහි දූණහ)ෝ හ, වන වස  හනා 
ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), 
දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). හ,වන වහසහි දූණහ)් හතවන වස  හනා 
ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), 
දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). තුන් වන වස ණ න් එ්ුන් ිශසිවන වස 
,්්වා ඇති ඒ ඒ වහසහි දූණහ)ෝ මතු මතු වස  හනා ණැමිණය ඒ ඒ 



වහසහි ම දිදා බිදී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ). 
දුඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). සි) වන වහසහි දූණහ)ෝ අනාගත ,ව)  
හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිදී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ 
), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). 

 
එ්් වස් ණළමු වන සිේ මහසහි දූණහ)ෝ හ,වන සිේ මස  

හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිදී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ 
), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). හ,වන සිේ මහසහි දූණහ)ෝ හතවන 
සිේ මස  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් 
අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). හතවන සිේ මහසහි දූණහ)ෝ 
අනාගත වර්ෂ)  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ 
බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ).  
 

එ්් වස් ණළමුවන හ,මහසහි දූණහ)ෝ හ, වන හ, මස  හනා 
ණැමිණය දිදා -හණ- හ,වන හ,මහසහි, දූණහ)ෝ හතවන හ,මස  හනා 
ණැමිණය දිදා බිඳී -හණ-හතවන හ, මහසහි දූණහ)ෝ - හණ- සිවු වන 
හ,මහසහි දූණහ)ෝ -හණ- ණස්වන හ, මහසහි දූණහ)ෝ -හණ- සවන හ, 
මහසහි දූණහ)ෝ මතු වස  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් 
වනාහ. එබැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). 

 
එ්් මහස් ාු්්ක ණ්්ෂහ)් දූණහ)ෝ ්ාක ණ්්ෂ)  හනා 

ණැමිණය දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් -හණ- ්ාක ණ්්ෂහ)් 
දූණහ)ෝ හ, වන මස  හනා ණැමිණය -හණ- එ්් දින් ,වාහකහි දූණහ)ෝ 
දාතරි)  හනා ණැමිණය දිදා බිදී අතුදැ,හන් වන්නාහ. -හණ- දාතරිහ)හි 
දූණහ)ෝ ණසු දින  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. 
එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ).  

 
එ්් දින් ණූර්වාහ්ණයහ)හි දූණහ)ෝ මධ්යාහ්ණය)  හනා ණැමිණය 

දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), 
අනාත්මහ)ෝ ). මධ්යාහ්ණයහ)හි දූණහ)ෝ සා)ාහ්ණය)  හනා ණැමිණය -
හණ- සා)ාහ්ණයහ)හි දැණහ)ෝ ණරථම )ාම)  හනා ණැමිණය -හණ- ණරථම 
)ාමහ)් දූණහ)ෝ මධ්යම )ාම)  හනා ණැමිණය -හණ- මධ්යම )ාමහ)් 
දූණහ)ෝ ණා්ි ම )ාම)  හනා ණැමිණය -හණ- ණා්ිම )ාමහ)් දූණහ)ෝ 



ණසුදින  හනා ණැමිණය දිදා බිඳී එහි ම අතුදැ,හන් වන්නා හ. එ බැිශන් 
අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). 

 
ගමන් ්දන ්ක්හි ඔසවන ණිහ)හි ඇති දූණහ)ෝ ණි) ඉදිරි)  

හගන )න හත්් හනා ණැවතී දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නා හ. එ බැිශන් 
අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). ඉදිරි)  හගන )න ණිහ)හි 
දූණහ)ෝ ණි) ණහත් ්දන තුදැ හනා ණැවතී දිදා බිඳී අතුදැ,හන් 
වන්නාහ. එ බැිශන් -හණ- ණහත් ්දන ණිහ)හි දූණහ)ෝ බිම  ණැමිණි 
ණි)  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිදී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එබැිශන් -හණ- 
බිම තැබූ ණිහ)හි දූණහ)ෝ , වන ණි) ඔසවනු සඳහා බිම  බද ්දන 
හත්් හනා ණැවතී දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එබැිශන් -හණ- බිම  
බද ්ද තැබූ ණිහ)හි දූණහ)ෝ නැවත ණි) ඔසවන තුදැ හනා ණැවතී 
දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නා හ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), 
අනාත්මහ)ෝ ).  
 

(3) ්්ෂුධ්ා ්ාකහ)හි ණවත්නා දූණහ)ෝ සුහිත ්ාක) හත්් හනා 
ණැවතී දිදා බිදී අතුදැ,හන් වන්නා හ. එබැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ 
), අනාත්මහ)ෝ ). සුහිත ්ාකහ)් දූණහ)් ්්ෂුධ්ා ්ාක)  හනා ණැමිණය 
එහි ම දිදා බිදී අතුදැ,හන් වන්නා හ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ 
), අනාත්මහ)ෝ ).  
 

(4) ාීත ්ාකහ)හි ණවත්නා දූණහ)ෝ උෂ්ණය ්ාක)  හනා 
ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නා හ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), 
දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). උෂ්ණය ්ාකහ)් දූණහ)ෝ ාීත ්ාක)  හනා 
ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), 
දුඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). 

 
(5) ච්්ෂුර්,්වාදහ)හි දූණහ)ෝ අහන්් තැන්  හනා ණැමිණය 

එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නා හ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ 
), අනාත්මහ)ෝ ). හාරෝතර,්වාදහ)හි දූණහ)ෝ -හණ- ඝ්ාන,්වාදහ)හි 
දූණහ)ෝ -හණ- ජිේහා ,්වාදහ)හි දූණහ)ෝ -හණ- ්ා),්වාදහ)හි 
දූණහ)ෝ -හණ- හෘ,) වස්තුහවහි ්ර්මන දූණහ)ෝ අනි්් තැන්  හනා 
ණැමිණය එහි ම දිදා බිදී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එ බැිශන් අනිතයහ)ෝ ), 
දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). 



 
(6) හසාම්නස් ්ක්හි ණවත්නා දූණහ)ෝ හදාම්නස් ්ක  හනා 

ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එබැිශන් -හණ- හදාම්නස් 
්ක්හි ණවත්නා දූණහ)ෝ හසාම්නස් ්ක  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී 
අතුදැ,හන් වන්නා හ. එබැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ 
). 

 
(7) කා හ්ාළහ)හි දූණහ)ෝ හම්දූ හ්ාළ)  හනා ණැමිණය එහි 

ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එබැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), 
අනාත්මහ)ෝ ). හම්දූ හ්ාළහ)හි දූණහ)ෝ ඉදුණයු හ්ාළ)  හනා 
ණැමිණය -හණ- ඉදුණයු හ්ාළහ)හි දූණහ)ෝ ිශ)ළි හ්ාළ)  හනා ණැමිණය 
-හණ- ිශ)ළි හ්ාළහ)් දූණහ)ෝ අහන්් තැන්  හනා ණැමිණය එහි ම 
දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වනාහ. එබැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), 
අනාත්මහ)ෝ ).  
 

මක් ්ැ්ුහළහි දූණහ)ෝ ණිණුණයු මක  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා 
බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එබැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), 
අනාත්මහ)ෝ ). ණිණුණයු මහකහි දූණහ)ෝ කා ඵක)  හනා ණැමිණය -හණ- 
කා ඵකහ)හි දූණහ)ෝ හම්දූ ඵක)  හනා ණැමිණය -හණ- හම්දූ ඵකහ)් 
දූණහ)ෝ ඉදුණයු ඵක)  හනා ණැමිණය -හණ- ඉදුණයු ඵකහ)් දූණහ)ෝ අන් 
තැන්  හනා ණැමිණය එහි ම දිදා බිඳී අතුදැ,හන් වන්නාහ. එබැිශන් 
අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). හමහස් ස්ක ධ්ර්මතා 
දූණහ)ෝ ම අවස්ථාහව්ින් අවස්ථාව්  හනා ණැමිණය ඒ ඒ අවස්ථාහේ 
ම දිදා බිදී අතුදැ,හන් වන්නා හ. එබැිශන් අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), 
අනාත්මහ)ෝ ). 

 
ධ්ර්මතා දූණහ)න් වන දුුඃඛ) ඇන්හන් ධ්ර්මතා දූණ)න  

හනාව ඒවා මාහග් ))ි හගන ඇ භම් ්දන්නවුන  බව ,ත )ුතු ). 
 

අරූප සපතාක් විදර්ශනා ක්රමය 
 

කලාපරතා යමකරතා - ඛ්ණ රතා පිපාිරතා 
්ඨට්ි උගේඝාටනා මාන - සමුගේඝාටනරතා පිච 
නිකනේති පරියාදාන - සතේතාරූප විපසේසනා 



 
හම් අදූණ සණ්ත් ිශ,ර්ානාව ණිළිබඳ වූ මාතෘ්ා ගාථාව ). 

්කාණ වාහ)න් ිශ,ර්ානා ්ිරීම ), )ම් වාහ)න් ිශ,ර්ානා ්ිරීම ), 
්්ෂණය වාහ)න් ිශ,ර්ානා ්ිරීම ), ණටිණාටි වාහ)න් ිශ,ර්ානා ්ිරීම 
), ,ෘෂ්ටි උ,්ඝ්ා න වාහ)න් ිශ,ර්ානා ්ිරීම ), මාන සමු,්ඝ්ා න 
වාහ)න් ිශ,ර්ානා ්ිරීම ), නි්ාන්ති ණ)යයාදාන වාහ)න් ිශ,ර්ානා 
්ිරීම ) )ි අදූණ ිශ,ර්ානාව සණ්තා්ාද හේ. 
 

“කලාප වශරයනේ විදේශනා කිී ම ය” )නු ිත්ත හචතසි්)න් 
සමූහ වාහ)න් හගන ිශ,ර්ානා ්ිරීම )ි. ිත්ත හචතසි් ඉතා සි)ුම් 
ධ්ර්ම බැිශන් හවන් හවන් වාහ)න් එ් එ් ිත්ත) එ් එ් 
හචතසි්) දැ්ීම දුෂ්්ද ). ඥාන)  හසු ්ද ගැනීම ණහසු නැත. එ 
බැිශන් ිශ,ර්ානා ්ිරීම ණහසු වනු ණිණිස ඒවා ්කාණ වාහ)න් හහවත් 
සමූහ වාහ)න් ගත )ුතු). උත්ණත්ති මදණය හ,්ින් ණිරිසිඳ ගන්නා ක, 
එ්් ,ව)්  අ)ත් දූණ සමූහ), වද්් අනිතය-දුුඃඛ-අනාත්ම වාහ)න් 
සම්මර්ාන) ්ිරීහම්දී, අහන්් හ්ෝටි ගණයන් ිත්ත හචතසි්හ)ෝ 
උණදිති. ඒ සි)ක්ක උත්ණත්ති මදණය හ,්ින් ණිරිසිිනනා ක, දූණ ිශ,ර්ානා 
්දන ිත්ත ))ි එ්්හ්ා  එ් ්කාණ)්් වාහ)න් ,, ව)ස් ගත 
වීහමන් බිදී )න දූණ) වද්් ිශ,ර්ානා ්දන ිත්ත හචතසි් දාාි) 
එ්් ්කාණ)්් වාහ)න් ,, හමහස් ඒ ඒ දූණ)න් ිශ,ර්ානා ්දන සිත් 
සමූහ සමූහ බැගින් හගන ිශ,ර්ානා ්ිරීම ්කාණ වාහ)න් ිශ,ර්ානා 
්ිරීම ). 

 
“යමක වශරයනේ විදේශනා කිී ම ය” )නු දූණ)්් ිශ,ර්ානා 

හ්ා  ඒ ිශ,ර්ානා ්ළ ිත්ත), අනි්් සිහත්ින් ිශ,ර්ානා ්ිරීම් 
වාහ)න් නාම දූණ)න් )ුග්ම )ුග්ම (හනෝඩු හනෝඩු  හ්ා  ිශ,ර්ානා 
්ිරීම). 

 
ිශඥාන)ා හග් අනිතය ක්්ෂණය) ණර් ). එහි දුුඃඛ ක්්ෂණය) 

හමහස් ,ත )ුතු. ිශඥාන)්් නැතිව දූණ) ණමණය්් ඇති නම්, ඒ දූණ)  
්ුම්් වුවත් දැනුම්් නැති බැිශන් දු්්් නැත. දු්් වන්හන් දැනුම 
නිසා). දැනුම ඇති වන්හන් ිශඥාන ණදම්ණදාව ණවත්නා නිසා). ිශඥාන 
ණදම්ණදාව සර්වා්ාදහ)න් මතු නූණදිනා ණරි,්හ,න් සිඳී ගි) හහාත් 
එ)ින් ම දු් , හ්ළවද වන්හන් ). ිශඥාන ණදම්ණදාව ණවත්නා නිසා 



ම දු් දැහනන බැිශන් ඒ ණදම්ණදාව  අ)ත් සුඛ සහගත වූ හහෝ 
හසෝමනස්ස සහගත වූ හහෝ උහණ්්්ෂා සහගත වූ හහෝ ්වද ිශඥාන)්් 
වුවත් දු්් හගන හ,න ස්ව,ාවහ)න් හනා මිහ,න්හන් ). සාමානයහ)න් 
සූම ිශඥාන)්් ම දු්් හගන හ,න එ්්් බව ්ිව )ුතු ). ිශහා්ෂහ)න් 
සුඛ හසෝමනස්ස සහගත සිත් බිඳීම් වාහ)න් දු්් හගන හ,න්හන්). 
දුුඃඛ හ,ෞර්මනසය සහගත සිත් ඉණැදීම් වාහ)න් දු්් හගන හ,න්හන්). 

 
“කේෂ්ණ  වශරයනේ විදේශනා කිී ම ය” )නු එ්් දූණ හ්ා ස්් 

ිශ,ර්ානා හ්ා  ඒ ිශ,ර්ානා ්ළ සිත තවත් සිත්ින් ,, ඒ සිතත් තවත් 
සිහත්ින් දැ)ි හමහස් එ්ින් එ්  සතද වන සිත ,්්වා ිශ,ර්ානා 
්ිරීම ).  
 

‘‘පිපාි වශරයනේ විදේශනා කිී ම ය” )නු එ්් දූණ හ්ා ස්් 
ිශ,ර්ානා හ්ා  ඒ ිශ,ර්ානා ිත්ත) හ,වැනි සිත්ින් , ඒ හ,හවනි 
ිශ,ර්ානා සිත තුන් වන සිත්ින් දැ)ි හමහස් ,සවන ිශ,ර්ානා ිත්ත) 
,්්වා ිශ,ර්ානා ්ිරීම )ි. 

 
ිශ,ර්ානා ්දන හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් ිශ,ර්ානා ්ිරීම් වාහ)න් 

,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි) සම්ණා,න) ්ළ නමුත් “මම ිශ,ර්ානා ්දමි ), 
ිශ,ර්ානා ්දන්හන් මම )” )ි සි)ුම් සත්්ා) ,ෘෂ්ටි)්් ඔහු තුළ 
ණැවති) හැ්ි). එ) , දුදැවන ණරිදි ිශ,ර්ානා ්ිරීම දෘෂ්ේි උදේඝාටන 
වාහ)න් ිශ,ර්ානා ්ිරීම ). 

 
“හසස්හසෝ හිස් ණු,්ගකහ)ෝ ), මම ිශ,ර්ා්හ)්්මි, මහග් 

ිශ,ර්ානාඥාන) දි)ුණයු )” )නාදි වාහ)න් ිශ,ර්ානාව සම්බන්ධ්හ)න් 
ම හ)ෝගාවචද)ා තුළ සි)ුම් මාන)්් ණැවති) හැ්ි). ඒ මාන) දුදැ 
්ිරීම් වාහ)න් ිශ,ර්ානා ්ිරීම මාන සමුදේඝාටන වාහ)න් ිශ,ර්ානා 
්ිරීම ).  
 

සාස්්ාද)න් හග් තරික්්ෂණය) බකන්නා වූ හ)ෝගාවචද)ා හ  
ඒවාහ)් තාව්ාකි්ත්ව)ත් දුුඃඛත්ව)ත් නිස්සාදත්ව)ත් හණනීහමන් 
සාස්්ාද)න් සම්බන්ධ් තෘෂ්ණයාව දුදැ හේ. එහහත් “මාහග් ිශ,ර්ානාව 
), මාහග් ාර,්ධ්ාව), මාහග් වී)යය), මාහග් සිහි))” )නාදීන් ිශ,ර්ානා 
ඥාන) හා තත් සම්ණර)ු්්ත ධ්ර්ම)න් ණිළිබඳ සි)ුම් තෘෂ්ණයාව්් 



හ)ෝගාවචද)ා තුළ තිබි) හැ්ි). ඒ තෘෂ්ණයාව දුදැවන ණරි,්හ,න් 
ිශ,ර්ානා ්ිරීම නිකානේති පයයමාදාන වාහ)න් ිශ,ර්ානා ්ිරීම). 

 
හම් සත් ණර්ාද ිශ,ර්ානා අතුහදන් ්කාණ වාහ)න් ්දන 

ිශ,ර්ානාව හණද ්ී දූණ සණ්ත් ,ාවනා ්රම) අනුව ිශස්තද වාහ)න් 
ිශ,ර්ානා ්දතහහාත් දූණසණ්ත් ිශ,ර්ානාව ණමණය්් දි්් 
ිශ,ර්ානාහව්් වන්හන්). )ම් වාහ)න් ්දන ිශ,ර්ානාව ිශස්තද 
වාහ)න් ්දතහහාත් දූණ සණ්ත් ිශ,ර්ානාව හමන් හ,ගුණය)්් දි්් 
ිශ,ර්ානා ්රම)්් වන්හන්). ්්ෂණය වාහ)න් ්දන ිශ,ර්ානාව දූණ 
සණ්ත් ිශ,ර්ානාව හමන් ණස් ගුණය)්් දි්් වන්හන්). ණටිණාටි වාහ)න් 
්දන ිශ,ර්ානාව ිශස්තද වාහ)න් ්දතහහාත්, දූණ සණ්ත් 
ිශ,ර්ානාව හමන් එහ්ාහළාස් ගුණය)්් දි්් ිශ,ර්ානා ්රම)්් 
වන්හන්). ිශස්තද වාහ)න් ිශ,ර්ානා ්ළ හැ්ි නම් වඩාත් හහාඳ). 
එතදම් දීර්ඝ් ,ාවනාව්් ්ිරීම අණහසු බැිශන් හ්ටි ්රම)්ින් ිශ,ර්ානා 
වා්ය ,්්වනු කැහේ. ,ෘෂ්ටි උ,්ඝ්ා නාදි ්දැණයු තුන ණිළිබඳ අමුතු 
දීර්ඝ් ිශ,ර්ානාව්් නැත. ිශ,ර්ානා ්දන සත්ත්ව)්ු ණු,්ගක)්ු නැති 
බව හා සාස්්ාද)න් ිශසින් ම සාස්්ාද)න් ිශ,ර්ානා ්දන බව 
සැක්ීහමන් ,ෘෂ්ටි උ,්ඝ්ා නාදි ්දැණයු තුන සිදු හේ. මතු දැ්්හවන 
,ාවනා වා්ය)න් ණාඩම් ්දහගන ,ාවනා ්දත්වා!  
 

(1) ක්ලාප විදර්ශනා වාක්යය 
 

උතේපතේති මරණ  රදකිනේ පිරිසිඳිනා ලද රූපයනේ විදේශනා කළ 
චිතේතරයෝ අනිතයරයෝ ය, ු ඃඛ්රයෝ ය, අනාතේමරයෝ ය. වයසේගත වීරමනේ 
බිරඳන චිතේතයනේ විදේශනා කළ චිතේතරයෝ අනිතයරයෝ ය, ුඃඛ්රයෝ ය, 
අනාතේමරයෝ ය. නහාරරයනේ හට ගනේනා රූපයනේ විදේශනා කළ 
චිතේතරයෝ අනිතයරයෝ ය. ුඃඛ්රයෝ ය, අනාතේමරයෝ ය. සෘතුරවනේ හට 
ගනේනා රූපයනේ විදේශනා කළ චිතේතරයෝද අනිතයරයෝ ය. ුඃඛ්රයෝ ය, 
අනාතේමරයෝ ය. කේමරයනේ හට ගනේනා රූපයනේ විදේශනා කළ 
චිතේතරයෝ ද -රප- චිතේතරයනේ හට ගතේ රූපයනේ විදේශනා කළ 
චිතේතරයෝ ද -රප- ධේමතා රූපයතේ විදේශනා කළ චිතේතරයෝ ද -රප- 

 

(2) යමක් විදර්ශනා වාක්යය 
 



(1) උතේපතේති මරණ  රදකිනේ පිරිසිඳිනා ලද රූපරයෝ 
අනිතයරයෝ ය. ුඃඛ්රයෝ ය. අනාතේමරයෝ ය. උතේපතේති මරණ  රදකිනේ 
පිරිසිඳිනා ලද රූපයනේ විදේශනා කළ සිත ද අනිතයයකි, ුකේඛ්යකි, 
අනාතේමයකි. 
 

(2) වයසේ ගත වීරමනේ බිරඳන රූපරයෝ අනිතයරයෝ ය, 
ුඃඛ්රයෝ ය, අනාතේමරයෝ ය. වයසේ ගත විරමතේ බිරඳන රූපයනේ 
විදේශනා කළ සිත ද -රප- 
 

(3) නහාරරයනේ හට ගනේනා රූපරයෝ අනිතයරයෝ ය, 
ුඃඛ්රයෝ. ය, අනාතේමරයෝ ය. නහාරරයනේ හට ගනේනා රූපයනේ විදේශනා 
කළ සිත ද -රප- 
 

(4) සෘතුරවනේ හට ගනේනා රූපරයෝ -රප- සෘතුරවනේ 
හටගනේනා රූප විදේශනා කළ සිත -රප- 
 

(5) කේමරයනේ හට ගනේනා රූපරයෝ -රප- කේමරයතේ හට 
ගනේනා රූපයනේ විදේශනා කළ සිත -රප- 
 

(6) චිතේතරයනේ හට ගනේනා රූපරයෝ -රප- චිතේතරයනේ හට 
ගනේනා රූපයතේ විදේශනා කළ සිත -රප- 
 

(7) ධේමතා රූපරයෝ -රප- ධේමතා රූපයනේ විදේශනා කළ 
සිත අනිතය ය, ුඃඛ්ය, අනාතේම ය.  
 

(3) ක්තෂ්ණ විදර්ශනා වාක්යය  
 

උතේපතේති මරණ  රදකිනේ පිරිසිඳි රූපරයෝ අනිතයරයෝ ය, 
ුඃඛ්රයෝ ය, අතාමරයෝ ය. ඒ රූපයනේ විදේශනා කළ සිත ද අනිතයයකි, 
ුකේඛ්රයකි, අනාතේමරයකි. පළමු සිත විදේශනා කළ රදරවනි සිත ද 
අනිතයයකි, ුකේඛ්රයකි, අනාතේමරයකි. රදරවනි සිත විදේශනා කළ රභ 
තුනේරවත සිත ද -රප- තුනේ වත සිත විදේශනා කළ රභ සතර වන සිත 
ද අනිතයයකි, ුඃඛ්රයකි, අනාතේමරයකි. 

 



(වයසේගත වීරමනේ බිරඳන රූපාීහ ඉතිරි රූප රකාටසේ සය හා 
විදේශනා චිතේතයනේ හා පිළි ඳව ද රමරසේ ම වාකය රයාදාරගන  ාවනා 
කරනු.  
 

(4) පිපාි විදර්ශනා වාක්යය 
 

උත්ණත්ති මදණය හ,්ින් ණිරිසිින දූණහ)ෝ අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ 
), අනාත්මහ)ෝ ). උත්ණත්ති මදණය හ,්ින් ණිරිසිින දූණ)න් ිශ,ර්ානා 
්ළ සිත අනිතයහ)්ි. දුුඃඛහ)්ි. අනාත්ම)්ි. ඒ සිත ිශ,ර්ානා ්ළ 
හ,වන සිත , අනිතයහ)්ි. දුුඃඛහ)්ි. අනාත්ම)්ි. හ,වන සිත 
ිශ,ර්ානා ්ළ තුන් වන සිත , -හණ- තුන් වන සිත ිශ,ර්ානා ්ළ සතද 
වන සිත , -හණ- සතද වන සිත ිශ,ර්ානා ්ළ ණස්වන සිත , -හණ- 
ණස්වන සිත ිශ,ර්ානා ්ළ ස වන සිත , -හණ- ස වන සිත ිශ,ර්ානා 
්ළ සත් වන සිත , -හණ- සත් වන සිත ිශ,ර්ානා ්ළ අ  වන සිත , 
-හණ- අ  වන සිත ිශ,ර්ානා ්ළ නව වන සිත , -හණ- නව වන සිත 
ිශ,ර්ානා ්ළ ,ස වන සිත , අනිතය ), දු්්ඛ ), අනාත්ම ). 

 
(ව)ස් ගත වී බිහඳන දූණාදි ඉතිරි දූණ හ්ා ස් ස) මුක් හ්ා  

, හමහස් ම වා්ය හ)ාදා හගන ,ාවනා ්දනු.   
 

(5-6-7) දෘෂ්ේි උදේඝාටන මාන සමුදේඝාටන නිකානේති 
පයයමාදාන විදේශනා වාකයය. 
 

ිශ,ර්ානා ්දන සත්ත්වහ)්් ණු,්ගකහ)්් නැත. සාස්්ාදහ)ෝ 
ම සාස්්ාද)න් ිශ,ර්ානා ්දති. ිශ,ර්ානා ්දනු කබන සාස්්ාදහ)ෝ 
, අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ). ිශ,ර්ානා ්දන 
සාස්්ාදහ)ෝ , එහස් ම අනිතයහ)ෝ ), දුුඃඛහ)ෝ ), අනාත්මහ)ෝ ).  
 

උදයවයය විදර්ශනා ක්රමය 
 

හමහි දැ්් වූ ණරිදි දූණ සණ්ත් අදූණ සණ්ත් ිශ,ර්ානාව , 
මැනිශන් ්දන ක, නම්, දැන් හ)ෝගාවචද)ා හ  ,ාිශධ් ිශ,ර්ානා 
ඥාන)න් හගන් ණළමු වැන්න වූ සම්ර්ානඥාන) සම්ණූර්ණය වී ඇත. 
සම්මර්ානඥාන) )නු සාස්්ාද)න් අනිතයාදි වාහ)න් ,්්නා ඥාන) 



)ි. එ) කැබූ හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් මතු ්ළ )ුත්හත්, තරික්්ෂණය 
සම්මර්ාන) (තරික්්ෂණය ,ාවනාව  නවත්වා, උ,)වය) ඥාන) කැීමම 
ණිණිස ණිළිණැදීම ). සාස්්ාද)න් හග් ඉණදීම  උදය ))ි ්ි)නු කැහේ. 
නැති වීම  අතුදැ,හන් වීම  වයය ) )ි ්ි)නු කැහේ. ඒ ඉණැදීම් 
අතුදැ,හන් වීම් හ,් ,්්නා ඥාන)  උදයවයය ඥානය )ි ්ි)නු කැහේ. 
“හමහස් සාස්්ාදහ)ෝ උණදිත් ), හමහස් බිහඳත් ), හම් හම් හහ්තුන් 
නිසා උණදිත් ). හම් හම් හහ්තුන් නිසා බිහඳත් )” )ි හණාත්ණත් වක 
දැ්්හවන වගන්ති තමන්හග් සිත  ආදූඪ ්ැදගත් ණමණින් හහෝ 
්ි)න්න  ,ත් ණමණින් හහෝ උ,)වය) ඥාන) ඇති වූහ)් හනාහේ. 

 
ඔබ ගිනි හණට්ටි)්් හගන අඳුදැ ්ාමද)්  ණිිශස ගිනි්ූද්් 

ගැසුව හහාත්, ්ාමද) ණුදා ආහකෝ්ස්්න්ධ්)්් ණහළ වන බවත්, 
ගිනි්ූද නිවී ගි) ණසු එ) අතුදැ,හන් වන බවත්, එහි නැවත 
අන්ධ්්ාදස්්න්ධ්)්් ණහළ වන බවත්, නැවත ගිනි ්ූද්් ගැසුව හහාත් 
නැවතත් හග) ණුදා ආහකෝ් ස්්න්ධ්)්් ණහළ වන බවත්, ගිනි ්ූද 
නිවුන ්ක්හි ආහකෝ්ස්්න්ධ්) නිදැ,්ධ් වන බවත්, 
අන්ධ්්ාදස්්න්ධ්)්් ණහළ වන බවත්, ඔබ  හණහනනු ඇත. ණසු 
දිහන් ඔබ ිශසින් ,්්නා ක, ඒ ආහකෝ්ස්්න්ධ් 
අන්ධ්්ාදස්්න්ධ්)න්හග් ඉණැදීම්, අතුදැ,හන් වීම්, හ,් ගැන 
සිතන්හනහි නම්, ඒ ආහකෝ් අන්ධ්්ාද)න් හග් ඉණැදීම් සිඳීම් හ,් 
අනුන්හගන් අසා ,්්නා ක,්,්් හස් හනාව, අනුමානහ)න් සිතන 
හ,)්් හමන් හනාව, ්ිසිදු සැ්)්් නැති ව සිතාගත හැ්ි වනු ඇත. 
සිතන්නා වූ ඔබ  ඒ ආහකෝ්ස්්න්ධ් අන්ධ්්ාදස්්න්ධ් )න්හග් 
ඉණැදීම් බිඳීම් හ,් හණහනන හස්, ඔබහග් සන්තාන)  අ)ත් වූ ,, 
අනයන්හග් සන්තාන)  අ)ත් වූ ,, සත්ත්ව සන්තානහ)න් ණි ත් වූ , 
සාස්්ාද)න් හග් ඉණැදීම් බිඳීම් හ,් හණහනන හස් සිති) හැ්ි වී නම්, 
,ත හැ්ි වී නම් එ ්ක්හි තමා හ්හදහි උ,)වය) ඥාන) ඇති වූ බව 
,ත )ුතු). 

 
හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් එ බඳු සුිශස, දැනුම්් ඇති වන තුදැ 

සාස්්ාද)න් හග් උ,)වය) හ,් ගැන නැවත නැවත සිති) )ුතු ). 
හසිශ) )ුතු ). දැන් ්ළ )ුතු ,ාවනාව ඒ උ,)වය) හ,් හසවීම සහ 
සිතීම ම ). උ,)වය) ඥාන) කබනු රිසි හ)ෝගාවචද)න  මඟ ,්්වනු 
වස් උ,)වය) ණිළිබඳ සා්්හෂ්ණ ිශස්තද)්් ්දනු කැහේ. 



 
උතේපාද-නිරරෝධ )නු උ,)-වය) හ,්  ්ි)න නම් හ,්්ි. 

කේෂ්ණිරකෝතේපාදය, සනේතරතයෝතේපාදය, අනුතේපනේරනෝතේපාදය ) )ි 
උත්ණා,) හතවැ,ූදැම් හේ. ්්ෂණි් නිහදෝධ්), සන්තති නිහදෝධ්), 
අනුත්ණන්න නිහදෝධ්) )ි නිහදෝධ්) , හත වැ,ූදැම් හේ. අ,ිධ්ර්මහ)හි 
දැ්්හවන ණදමාර්ථ ධ්ර්ම)න් හග් උත්ණා,, ස්ි ති, ,ාග )න අවස්ථා 
තුන අතුහදන් ණළමු වන අවස්ථාව සාස්්ාද)න්හග් කේෂ්ණිරකෝතේපාදය 
)ි. ්ක්් ණවත්නා වූ නාම දූණ ධ්ර්ම ණදම්ණාදාහව් ණළමු ණහළ වීම 
සනේතරතයෝතේපාදය )ි. අනාගතහ)හි ඒ්ාන්තහ)න් ඵක)්් උණ,වන 
)ම්්ිසි හහ්තු ධ්ර්ම)්් ණහළ වුව හහාත්, හහ්තුව ණහළ වූ බැිශන් 
අවස්ථාව ණැමිණි ්ක්හි උණදින්න  තිහබන ඒ ඵක) තවම නූණන් 
හ,)්් වතුදු උණන් හ,)්් හැටි)  සක්නු කැහේ. උණදින්න  
මත්හතන් උණන් හ,)්් හකස සැක්ි) )ුතු ඒ ධ්ර්ම)න් හග් ඉණැදි) 
හැ්ි ස්ව,ාව) අනුතේපනේරනෝතේපාදය )ි. හම) අනුත්ණන්න නිහදෝධ්) 
අනුව ්ක්ණනා ්ළ ්ක්හි ණහසුහවන් වැ හහනු ඇත.  

 
උත්ණාදාදි අවස්ථා තුන්ින් )ු්්ත වන ණදමාර්ථ ධ්ර්ම)න් හග් 

අන්තිම අවස්ථාව වූ ,ාග) කේෂ්ණික නිරරෝධය)ි. ්ක්් ණැවති )ම් 
්ිසි සාස්්ාද ණදම්ණාදාහව් අවසාන) සනේතති නිරරෝධය)ි. )ම්්ිසි 
හහ්තු ධ්ර්ම)්් ණවත්නා බැිශන් මතු ණහළ වන්න  තිහබන 
ඵකධ්ර්මහ)් හහ්තුව නැති වී )ූහමන් නූණ,නා තැන  ණැමි)ම, 
ඉණැදීම වැළ්ී )ූම, අනුතේපනේන නිරරෝධය )ි. අනුත්ණා, නිහදෝධ්) 
)නු , එ)  ම නහම්ි. වර්ෂ)්් ණාසා ඵක හ  ගන්නා ගස්් ිශනාා 
්ළ හහාත්, එ)ින් ඒ ගහසහි මතු හ  ගන්න  තිබූ ඵක)න් හග් ිශනාා), 
අ,ාවණරාණ්ති) , වන්හන් ). එ) හ  හනා ගත් හ,)් නිහදෝධ්හ)්ි. 
එබැිශන් එ)  අනුත්ණන්න නිහදෝධ්))ි ්ිව )ුතු ). සාස්්ාද)න්හග් 
අනුත්ණන්න නිහදෝධ්)ත් ගහස් ඵක නිහදෝධ්) හස් හත්දැම් ගත )ුතු). 

 
උ,)වය) අතුහදන් ්්ෂණි් උ,)වය) බුදුවදැන්හග් ිශ,ර්ානා 

ඥාන)  මුත් ාරාව්)න් හග් ිශ,ර්ානා ඥාන)  හසු වන්හන් හනා හේ. 
්ුඩා ්ුඩා වූ සන්තතීන් හග් උ,)වය) හසා)ා නුවණය දි)ුණයු ්ද 
ගැනීහමන් ්්ෂණි් උ,)වය) ,ර්ාන)  කා වූ ,ර්ාන)්් ණමණය්් 
ාරාව්)න  ඇති ්ද ගත හැ්ි ). ාරාව්)න්  මාර්ග ඵක)න  
ණැමි)ම  එ) ණරමාණය ). 



 
උ,)වය) ඥාන) සම්ණා,න) ්දන හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් ණළමු 

හ්ා  හමහස් හ්ාටින් සාස්්ාද)න් හග් උ,)වය) බකන්න  ණ න් 
ගත )ුතු). හමහස් සාස්්ාදහ)් උණදින්න  මත්හතන් )ම්්ිසි තැන් 
සැඟවී තිීම හ්ාණුහව් තිබුණයු හ,)්් ණි ත  එන්නා්් හමන් එන්නාහු 
හනාව, අඳුහර් ගිනි්ූද්් ගැසූ ්ක්හි හණද හනා ණැවති ආහකෝ්)්් 
ණහළ වන්නා්් හමන්, හහ්තූන්හග් සමාහ)ෝගහ)න් හණද හනා තිීම ම 
ණහළ වන්හන් ). ණහළ වන්නා වූ ඒ සාස්්ාද)න්හග් අ,ිනවා්ාද) 
උ,) ). බිහඳන ්ක්හි , ඒ සාස්්ාදහ)ෝ )ම්්ිසි තැන් 
සැඟහවන්නාහු හනාව, ගිනි්ූද නිවුණය ්ක ආහකෝ්) එ තැන ම 
අතුදැ,හන් වන්නා්් හමන්, උණන් තැන ම බිඳී අ,ාවණරාණ්ත වන්නාහ. 
ඒවා)ින් ්ිසිව්් ඉතිරි හනා වන්හන් ). අ,ාවණරාණ්ති) සාස්්ාද)න් 
හග් වය) ).  
 

හමහස් හ්ාටින් උ,)වය) නුවණින් බකා එ) වැ හුණය ්ක්හි, 
ණරතය වාහ)න් හා ්්ෂණය වාහ)න් , උ,)වය) බකන්න  ණ න් ගත 
)ුතු). ණුර්වාචා)යයවද)න් උ,)වය) බැකි) )ුතු ආ්ාද) ,්්වා 
තිහබන්හන්, ස්්න්ධ් ්රමහ)න් බැිශන් හමහිදු ස්්න්ධ් ්රමහ)න් ම 
උ,)වය) ිශස්තද ්දනු කැහේ. නාම-දූණ)න් ස්්න්ධ් වාහ)න් හබ,න 
්ක්හි රූපය එ්් ස්්න්ධ්)්් වාහ)න් ,, නාමය හේ,නා-සඤ්්ා-
සාඛාද-ිශඤ්්ාණය ))ි ස්්න්ධ් සතද්් වාහ)න් , ගනු කැහේ. එ්තු 
්ළ ්ක්හි ස්්න්ධ් ණහස්් හේ. (ණඤ්්චස්්න්ධ්) ණිළිබඳ සාමානය 
ිශස්තද)්් අණහග් චතුරායයම සතයය හණාහත් ,්්වා ඇත   
 

රූපසතක්නතාමයත උදයවයය 
 

අතීත ,වහ)් දී ්දන ක, )ම්්ිසි ්ර්ම)්් ිශණා්ාවස්ථාව  
ණැමි)ම් වාහ)න් හ,වන ,වහ)් සත්ත්ව)ාහග් උත්ණත්ති) සිදු හේ. 
්ර්මහ)න් සත්ත්ව)ාහග් උත්ණත්ති) සිදු ්දතත්, ්ර්ම)  එ) ්ළ 
හැ්ි වන්හන් ,ව තෘෂ්ණයාහේ උණ්ාද)්් ක, හහාත් ණමණය්ි. හ,වන 
නාති)් ිශණා්ත්ව)  ණැමි)ම  උණ්ාද වන ,ව තෘෂ්ණයාව දහතුන් 
හ්හදහි නැති බැිශන් වතුහර් ආධ්ාද) හනා කබා ණැළවී ිශ)ළී )න 
ීමන)න් හමන්, දහතුන් හග් ්ර්මහ)ෝ ිශණා්ත්ව)  හනා ණැමිණය 
අ,ාවණරාණ්ත හවති. 



 
,ව තෘෂ්ණයාව )නු හකෝ්හ)හි එ්්තදා හ්න්ු සැටි)  

ිශසීහම් ආාාව ). එනම් ණඤ්්චස්්න්ධ්) ණවත්වා ගැනීහම් ආාාව ). 
ඒ ආාාව ඇති සත්ත්ව)ාහග් ිශඤ්්ාණය ණදම්ණදාව, මදණයහ)න් , හනා 
සිදී ඉදිරි)  දි්් හව)ි. ඒ හහ්තුහවන් ්ර්ම)  ිශණා් බව  ණැමි)ම් 
වාහ)න් හ,වන නාතිහ)් ණරතිසන්ධි) ඇති ්ළ හැ්ි හේ. තෘෂ්ණයා ්ර්ම 
හ,්ින් එ්්  වත් අහනහ්් උණ්ාද) හනා මැති ව, හම් උත්ණත්ති) 
සිදු ්ළ හනාහහන බැිශන් ඒ හ,් ම හ,වන නාතිහ)් ඉණැදීහම් හහ්තු 
) )ි ්ි)නු කැහේ. ණඤ්්චස්්න්ධ්) අහන්්ාදීනවහ)න් )ු්්ත බි) ිශ) 
)ුතු හ,)්් බව, හමහත්් තරික්්ෂණය ,ාවනාව ්ළ හ)ෝගාවචද)ා 
නිසැ්ව ම ,න්නවා ඇත. ණඤ්්චස්්න්ධ්හ)් ඇති ආදීනව) හණහනන 
හහාත් ඒ බි) ිශ) )ුතු ණඤ්්චස්්න්ධ්) ගැන ඇකීම්් ඇති හනාහේ. ඒ 
ඇක්ම ඇතිවීම  ණඤ්්චස්්න්ධ්හ)් ආදීනව) වසන, එ) නිතය ාු, 
හ,)්් සැටි)  ,්්වා සත්ත්ව)ා මුළා ්දවන අිශ,යාව තිබි) )ුතු ). 
ඒ අිශ,යාව නැතිව ්ිසි ්හක් තෘෂ්ණයාව  ණමණය්් ඇති ිශ) හනා 
හැ්ි ). තෘෂ්ණයාව ඇති හවහතාත් සූම ්ක්හි ම ඇති වන්හන් 
අිශ,යාවත් සමඟ අත්වැක් බැඳ හගන ම ). එබැිශන් හ, වන ,වහ)් 
උත්ණත්ති)  අිශ,යාවත් හහ්තුහව්ි. 

 
අිශ,යා-තෘෂ්ණයා-්ර්ම )න අතීත ,ව)  අ)ත් හහ්තූන් නිසා 

වර්තමාන ,වහ)් ඉණැදීම ිශ). වර්තමාන ,ව) කැබිණය. අිශ,යා තෘෂ්ණයා 
්ර්මහ)ෝ ,ව) ඇති ්ළහ. කබා දුන්හ. දූණහ)ෝ අිශ,යා තෘෂ්ණයා 
්ර්ම)න් ිශසින් උණ,වන ,ව)ාහග් එ්් හ්ා හස්ි. අණරහීණය වාහ)න් 
නැවත නැවත උණදිමින් සත්ත්වසන්තානහ)හි අිශ,යාව ණවත්නා තා්්, 
තෘෂ්ණයාව ණවත්නා තා්්, ්ර්ම ණවත්නා තා්් ,වහ)න් ,වහ)හි 
නැවත නැවත දූණහ)ෝ , උණ,නාහු ). අිශ,යා-තෘෂ්ණයා-්ර්ම සාඛයාත 
අතීත ,ව ණ)යයාණන්න හහ්තූන් හගන් ණහළ වන්නා වූ දූණ ්)  නා 
නා ණදම්ණදා වාහ)න් වැත වැඩී ඒ ඒ ,ව) මුළුක්හකහි ණැවති) හැ්ි 
වීම  ආහාද)ාහග් සාහ)ෝග) , කැබි) )ුතු). එ) හනා ක, හහාත් ්ක් 
හනා ණැවතී දූණ ණදම්ණදාහවෝ, සිඳී )න්නාහ. ඒවා හනා සිඳී ණවත්හන් 
ආහාද)ාහග් උණස්ථම්,න) නිසා ). එ බැිශන් ආහාද) , දූණ)ාහග් 
උත්ණත්ති හහ්තුහව්ි. 

 



ණළමු ්ී අතීත ,වණ)යයාණන්න හහ්තු තුන  ආහාද)ත් එ්ළ 
්ක්හි දූණ හහ්තු සතද්් වන්හන්). සතද්් වූ හහ්තූන් අනුව දූණ)ාහග් 
උ,)) බකා ඉ්්බිති “හම් දූණහ)ෝ ණහළ වන්න  මත්හතන් හ්ාහි වත් 
හනා තිීම හ්ාතැන්ින් වත් හනා ණැමිණය ඒ ඒ තැන ණහළ වන්නාහ” 
)ි හහ්තූන් අහණ්්්ෂා හනා හ්ා  ඔවුන්හග් උ,)) ණමණය්් , බැකි) 
)ුතු). හහ්තූන්හග් වාහ)න් බැකීම් සතද), උත්ණා, ක්්ෂණය) ණමණය්් 
බැකීම ) )ි දූණස්්න්ධ් ණිළිබඳ උ,)ානුණස්සනා ණහස්් වන්හන්). 
හමහස් ණස් ආ්ාදහ)න් දූණ)ාහග් උ,)) බකා නැවත “ණරහාණය) 
්ිරීහමන් අිශ,යාව නිදැ,්ධ් ්ක්හි  තෘෂ්ණයාව නිදැ,්ධ් ්ක්හි, ්ර්ම) 
නිදැ,්ධ් ්ක්හි  දූණහ)ෝ හනා ණවත්නාහ. නිදැ,්ධ් වන්නාහ” )ි හහ්තු 
නිහදෝධ්)ාහග් වාහ)න් සතද ආ්ාදහ)න් දූණ)න්හග් නිහදෝධ්) 
බැකි) )ුතු).  

 
“උණදිනා වූ හම් දූණහ)් හ්ාහිවත් හනා හගාස් හ්ාහිවත් හනා 

සැඟවී උණනුණන් තැන ම බිහඳන්නාහ. අතුදැ,හන් වන්නාහ”. )ි හහ්තු 
අහණ්්්ෂාව්් හනා හ්ා  ක්්ෂණය) ණමණය්් ම , බැකි) )ුතු). සතද්් 
වූ නිහදෝධ් හහ්තු නිහදෝධ්)න්හග් වාහ)න් හා නිහදෝධ් ක්්ෂණය)ාහග් 
වාහ)න් හා දූණ) ණිළිබඳ ව)ානුණස්සනා , ණහස්් වන්හන් ). 
උ,)ානු ණස්සනා ණස), ව)ානු ණස්සනා ණස) )ි දූණස්්න්ධ්) ණිළිබඳ 
අනුණස්සනා ,සහ)්ි. දූණස්්න්ධ්) ණිළිබඳ ්ී ්දැණයු හහාිනන් 
හත්දැම් හගන දූණස්්න්ධ්)ා හග් උ,)වය) හ,් ,ාා්ාදහ)න් 
නැවත නැවත බැකීම් වාහ)න් මතු ,්්වන ණරිදි මනස්්ාද) ණවත්වනු. 
,ාවනා ්දනු. 

 

භාවනා වාක්යය 
 

(1) අණරහීණය ,ාවහ)න් අිශ,යාව ණවත්නා බැිශන් දූණහ)් 
උණ,නාහ. අණරහීණය ,ාවහ)න් තෘෂ්ණයාව  ණවත්නා බැිශන් දූණහ)ෝ 
උණ,නාහ. ්ර්ම)න් ණවත්නා බැිශන් දූණහ)ෝ උණ,නාහ. ආහාද) 
උණස්ථම්,් වන බැිශන් දූණහ)ෝ උණ,නාහ. දූණහ)ෝ ්කින් හනා තිීම 
අළුහතන් ම උණ,නා හ. ණරහීණය ,ාවහ)න් අිශ,යාව නිදැ,්ධ් වීහමන් 
දූණහ)ෝ නිදැ,්ධ් වන්නාහ. ණරහීණයත්වහ)න් තෘෂ්ණයාව නිදැ,්ධ් වීහමන් 
දූණහ)ෝ නිදැ,්ධ් වන්නාහ. ්ර්ම)ාහග් නිහදෝධ්හ)න් දූණහ)ෝ නිදැ,්ධ් 



වන්නාහ. ආහාද නිහදෝධ්හ)න් දූණහ)ෝ නිදැ,්ධ් වන්නාහ. ්ිසිව්් 
හා්ෂ හනා වී අ,ාවණරාණ්තවීම් වාහ)න් දූණහ)ෝ නිදැ,්ධ් වන්නාහ. 
 

හමහි හහ්තු නිහදෝධ්)ාහග් වාහ)න් ්ි)න දූණ නිහදෝධ්) නම් 
මතු ඉණැදි) හැ්ිව තිහබන ඒ තා්් නූණ,නා වූ දූණ)න් හග් අනුත්ණා, 
නිහදෝධ්) )ි. උණන් දූණහ)් නිහදෝධ්)  හහ්තුව්් උවමනා නැත. 
උණන් දූණ නිදැ,්ධ් වීම ස්ව,ාිශ් සි,්ධිහ)්ි. හහ්තු අහණ්්්හෂ්ෂාව්් 
නැති ව අන්තිම  දැ්්වූ නිහදෝධ්) නම් ්්ෂණි් සන්තති අනුත්ණා, )න 
නිහදෝධ් තුන  ම සාධ්ාදණය ). 

 
හේ,නා - සාඥා - සාස්්ාද - ිශඥානහ)ෝ, අිශ,යා තෘෂ්ණයා 

්ර්ම)න් හගන් උණ,වන ,ව)ාහග් හ්ා ස් සතහද්ි. එ බැිශන් අිශ,යා 
තෘෂ්ණයා ්ර්මහ)ෝ හේ,නා - සාඥා - සාස්්ාද ිශඥාන)න් හග් හහ්තූහු 
, හවති. ආහාද)ත් හේ,නාදීන  දුරින් හහ්තු වන නමුත් එ) හේ,නාදීන් 
හග් හහ්තුව්් හැටි)  හනා ්ි)නු කැහේ. හේ,නා - සාඥා - සාස්්ාද 
)න ස්්න්ධ් තුන  එස්ස) ිශහා්ෂ හහ්තුහව්ි. )  ්ී අිශ,යා - තෘෂ්ණයා 
- ්ර්ම තුන  ඵස්ස)ත් එ්් හ්ා  ගත් ්ක්හි හේ,නා , 
ස්්න්ධ්තරහ)න් එ් එ්  අිශ,යා - තෘෂ්ණයා - ්ර්ම  - ස්ණර්ා වාහ)න් 
හහ්තු සතද බැගින් ්ිව )ුතු). ඵස්ස) ිශඤ්්ාණය)  , හහ්තු වතු දු 
හමහි එ) ිශඥාන හහ්තුව්් වාහ)න් හනා ගනු කැහේ. 
ස්ණර්ාහචතසි්) ,්වාදාදම්මණය ිශඥාන)න්හග් එ්් වීහමන් ඇති වන 
ධ්ර්මහ)්ි. එහහත් ස්ණර්ාහ)න් හතාදව ිශඥාන)  හනා ඉණදි) හැ්ි 
බැිශන් ස්ණර්ා)ත් ිශඥාහනෝත්ණත්ති හහ්තුව්ි. ිශඥාන) නිසා ස්ණර්ා) , 
ස්ණර්ා) නිසා ිශඥාන) , උණදින්හන් ). එහහත් ස්ණර්ාහ)් ිශඥාන 
හහ්තුත්ව)  වඩා ිශඥාන)ාහග් ස්ණර්ා හහ්තුත්ව) ණර්  ). සුගම ). 
එහහ)ින් හම් උ,)වය) ඥාන ්ථාහවහි ස්ණර්ා ිශඥාන) හහ්තුව්් 
වාහ)න් ණූර්වාචා)යයවදහ)ෝ හනා දැ්්වූ හ. ිශඥාන)ාහග් ිශහා්ෂ 
හහ්තුව්් වාහ)න් නාම දූණ) දැ්්වූහ.  

 
ණටිච්චසමුණ්ණා,හ)හි “විඤේාණ  පච්චයා නාමරූපං” )ි ිශඥාන) 

ම නාම දූණ)ාහග් හහ්තුව සැටි)  දැ්්හවන බැිශන්, නාම දූණ) 
ිශඥාන)ාහග් ිශහා්ෂ හහ්තුව ))ි ්ී ්ක්හි හ)ෝගාවචද)ා ිශ්්ෂිණ්ත ිශ) 
හැ්ි). එ) ගැන ්කබක හනාහවනු. එ) අනය ්රම)්  හහ්තු ඵක 
දැ්්වීහම්ි. හම) එ)  වඩා හවනස් ්රමහ)් හහ්තු ඵක දැ්්වීහම්ි. 



මහා පදාන, මහා නිදාන සූතර)න්හි හා අ,ිධ්ර්මහ)් , අහනයෝනය 
ණරතයතාව හ,්ානා ්ිරීහම්දී “නාම රූප පච්චයා විඤේාණ ං” )ි නාම 
දූණ)න් නිසා ිශඥාන) වන බව , හ,්ාිත). පිච්චසමුපේපාදරයහි 
ිශඥාන) නාම දූණ) හහ්තුව්් බව ,්්වා ඇත්හත් නන් හහ්තු දැ්්වීම්් 
වාහ)නි. උදයවයය ඥාන කථාරේීහ නාම දූණ ිශඥාන හහ්තුව්ැ )ි 
,්්වන්හන් ණරවෘත්ති හහ්තුව්් වාහ)නි. අිශ,යාදි අතීත හහ්තූන් නිසා 
,වහ)් ණළමුහවන් ණහළ වන ිශඥාන), ්ුසකා ‘්ුසකාදි වාහ)න් නා 
නා ණදම්ණදා වාහ)න් හනා සිඳී ,ව) මුළුක්හකහි ණවත්හන් නාම 
දූණ)න් නිසා). එබැිශන් නාම දූණ) ිශඥාන)ා හග් ණරවෘත්ති හහ්තුව ). 
හේ,නා සාඥා සාස්්ාද)න් , ,ව) මුළුක්හකහි නා නා ණදම්ණදා 
වාහ)න් ණවත්හන් ස්ණර්ා) නිසා ). එ බැිශන් ස්ණර්ා) , හේ,නාදි 
ස්්න්ධ් තුහන් ණරවෘත්ති හහ්තුව බව ,ත )ුතු). 

 
දූණ)ාහග් හමන් හේ,නාදි ස්්න්ධ් හ්හදහි උ,) , සතද 

බැගින් වූ හහ්තූන් හග් වාහ)න් හා උත්ණා, ක්්ෂණය මාතර)ා හග් 
වාහ)න් , )න ණස් ආ්ාදහ)න් බැකි) )ුතු). වය)) , 
දූණස්්න්ධ්)ාහග් වය) හමන් ම හේ,නාදි ස්්න්ධ් සතහර් වය)) ,, 
සතද බැගින් වූ හහ්තූන් හග් නිහදෝධ් බැකීම් වාහ)න් හා නිහදෝධ් 
මාතර) බැකීහමන් , )න ණස් ආ්ාදහ)න් ම බැකි) )ුතු ). එහස් බකන 
්ක්හි දූණස්්න්ධ්හ)හි හමන් ම හේ,නාදි ස්්න්ධ්)න්හග් ,ා) බැගින් 
අනුණස්සනා ඇති බැිශන් ස්්න්ධ් ණඤ්්ච්) ණිළිබඳ අනුණස්සනා 
ණනහස්් වන්හන්). ණඤ්්චස්්න්ධ් ණිළිබඳ ණනස් ආ්ාදහ)න් ම 
උ,)වය) බැකීම ්ළ )ුතු ). නාමස්්න්ධ් සතද ණිළිබඳ ව ්ි)න ක, 
්දැණයු හහාිනන් හත්දැම් හගන, සතද නාමස්්න්ධ්)න් හග් උ,)වය) 
බැකීම් වාහ)න් මතු ,්්වන ණරිදි ,ාවනා ්දනු. 

 

භාවනා වාක්යය 
 

(2) අණරහීණය වාහ)න් අිශ,යාව ණවත්නා බැිශන් හේ,නාහවෝ 
උණ,නාහ. අණරහීණය වාහ)න් තෘෂ්ණයාව ණවත්නා බැිශන් හේ,නාහවෝ 
උණ,නාහ. ්ර්ම)න් ණවත්නා බැිශන් හේ,නාහවෝ උණ,නාහ. ස්ණර්ා) 
ඇති බැිශන් හේ,නාහවෝ උණ,නාහ. හණද හනා තිීමම හේ,නාහවෝ 
අ භහතන් උණ,නාහ. ණරහීණය ,ාවහ)න් අිශ,යාව නිදැ,්ධ් වීහමන් 
හේ,නාහවෝ නිදැ,්ධ් වන්නාහ. ණරහීණය ,ාවහ)න් තෘෂ්ණයාව නිදැ,්ධ් 



වීහමන් හේ,නාහවෝ නිදැ,්ධ් වන්නාහ. ්ර්ම)න් නිදැ,්ධ් වීහමන් 
හේ,නාහවෝ නිදැ,්ධ් වන්නාහ. ස්ණර්ා නිදැ,්ධ් වීහමන් හේ,නාහවෝ 
නිදැ,්ධ් වන්නාහ. ්ිසිව්් හා්ෂ හනාවී අ,ාවණරාණ්ත වීම් වාහ)න් 
හේ,නාහවෝ නිදැ,්ධ් වන්නාහ. 

 
සංඥා සංසේකාරසේකනේධ හ,් ණිළිබඳ ,ාවනාවත් හම් 

හේ,නාස්්න්ධ් ණිළිබඳ ,ාවනාව හමනි. හවනස නම් සාඥාහවෝ 
උණ,නාහ. සාඥාහවෝ නිදැ,්ධ් වන්නාහ. සාස්්ාදහ)ෝ උණ,නාහ. 
සාස්්ාදහ)ෝ නිදැ,්ධ් වන්නාහ. )න වචන වා්ය වක  හ)ාදා ගැනීම 
ණමණය). වා්ය) හ)ාදා හගන ඒ ස්්න්ධ් හ,් ණිළිබඳ ,ාවනාව ්දනු. 
ිශඥානස්්න්ධ්) ණිළිබඳ ,ාවනා වා්ය) හමහස් ). 

 

භාවනා වාක්යය  
 

(3) අපරහීණ  වශරයනේ අවිදයාව පවතේනා  ුවිනේ විඥානරයෝ 
උපදනාහ. අපරහීණ  වශරයනේ තෘෂ්ේණ ාව පවතේනා  ුවිනේ විඥානරයෝ 
උපදනාහ. කේමයනේ පවතේනා  ුවිනේ විඥානරයෝ උපදනාහ. නාම 
රූපයනේ පවතේනා  ුවිනේ විඥානරයෝ උපදනාහ. රපර රනා තිබී අනේ 
තුනකිනේ ද රනා පුමිණ  විඥානරයෝ උපදනාහ. පරහීණ   ාවරයනේ 
අවිදයාව නිරුදේධ වීරමනේ විඥානරයෝ නිරුදේධ වනේනාහ. පරහීණ  
 ාවරයනේ තෘෂ්ේණ ාව නිරුදේධ වීරමනේ විඥානරයෝ නිරුදේධ වනේනාහ. 
කේමයනේ නිරුදේධ වීරමනේ විඥානරයෝ නිරුදේධ වනේනාහ. නාම රූපයනේ 
නිරුදේධ වීරමනේ විඥානරයෝ නිරුදේධ වනේනාහ. කිසිවකේ රශේෂ් රනාවී 
අ ාවපරාපේත වීභ වශරයනේ විඥානරයෝ නිරුදේධ වනේනාහ. 

 
්ි)න ක, ණරිදි සම ණනස් ආ්ාදහ)න් ණරතය) වාහ)න් හා 

ක්්ෂණය වාහ)න් ,, ිශස්තද වාහ)න් අනකසව ්ක්් සාස්්ාද)න්හග් 
උ,)වය) බකමින් ,ාවනා ්දන හ)ෝගාවචද)ා හ  උ,)වය) ඥාන) 
ති)ුණයු වීහමන් ණරතීතයසමුත්ණා, ආ)යයසතය) ධ්ර්ම)න් ණහසුහවන් 
හණහනන්න  වන්හන්). ඒ සඳහා වරින් වද අනුහකෝම ණරතිහකෝම 
වාහ)න් ණරතීතය සමුත්ණා,) , හමහනහි ්ළ )ුතු ). ආ)යය සතය)න් 
, වරින් වද සිහි ්ළ )ුතු ). ණරතීතයසමුත්ණා,) හමහනහි ්ිරීමත් ආ)යය 
සතය)න් හමහනහි ්ිරීමත් ,ාවනාහවෝ ම ). අනුහකෝම වාහ)න් 
ණරතීතයසමුත්ණා,) , හමහනහි ්දන සැටි ්ාා්්ෂාිශතදණය ිශාු,්ධි 



ිශස්තදහ)් ,්්වා ඇත. ණරතිහකෝම වාහ)න් ණරතීතය සමු,) හමහනහි 
්දන ණිළිහවක හමහස්)   
 

පරාිමලෝම පරාීාය සමුාතපාදය :- 
 

අිශ,යාවහග් නිදවහා්ෂ නිහදෝධ්හ)න් සාස්්ාදහ)ෝ නිදැ,්ධ් 
හවති. 

 
සාස්්ාද)න්හග් නිහදෝධ්හ)න් ිශඥාන) නිදැ,්ධ් හේ. ිශඥාන 

නිහදෝධ්හ)න් නාම දූණහ)ෝ නිදැ,්ධ් හවති. 
 
නාම දූණ)හග් නිහදෝධ්හ)න් ෂඩා)තනහ)ෝ නිදැ,්ධ් හවති.  
ෂඩා)තන නිහදෝධ්හ)න් ස්ණර්ා) නිදැ,්ධ් හේ.  
ස්ණර්ා නිහදෝධ්හ)න් හේ,නාව නිදැ,්ධ් හේ.  
හේ,නා නිදැ,්ධ් වීහමන් තෘෂ්ණයාව නිදැ,්ධ් හේ.  
තෘෂ්ණයාව නිදැ,්ධ් වීහමන් උණාදානහ)ෝ නිදැ,්ධ් හවති.  
උණාදාන නිහදෝධ්හ)න් ,ව) නිදැ,්ධ් හේ.  
,ව නිහදෝධ්හ)න් නාති) නිදැ,්ධ් හේ. 
 
නාති) නිදැ,්ධ් වීහමන් නදා මදණය හාෝ් ණරිහ,්ව දුුඃඛ 

හ,ෞර්මනසයහ)ෝ නිදැ,්ධ් හවති. 
 
හම් ණරතිහකෝම ණරතීතය සමුත්ණා,))ි. හණද ්ී අනුහකෝම ණරතීතය 

සමුත්ණා,) හා හම) එ්් හ්ා  ,ාිශතා ්දනු. හමහස් ,ාවනා ්දන 
්ක්හි ණරතය) වාහ)න් සාස්්ාද)න්හග් උදාව දැ්ීහමන් සමු,) සතය) 
ණර්  හේ. ්්ෂණය වාහ)න් උදාව දැ්ීහමන් නාතිදුුඃඛ) අවහබෝධ් වීහමන් 
දුුඃඛ සතය) ණර්  හේ. ණරතය) වාහ)න් වය)) දැ්ීහමන් ණරතය) 
නිහදෝධ්)ාහග් වාහ)න් සාස්්ාද නිහදෝධ්) අවහබෝධ් වී නිහදෝධ් 
සතය) ණර්  හේ. ්්ෂණය වාහ)න් වය)) දැ්ීහමන් මදණය දුුඃඛ) 
අවහබෝධ් වී දුුඃඛ සතය) ම ණර්  වන්හන් ). හම් උ,)වය) ,ර්ාන) 
ම නිවන් මඟ අවහබෝධ් වීහමන් මාර්ග සතය) ණර්  හේ. 
 

තව, හ)ෝගාවචද)ා හ  ණරතය) වාහ)න් හහ්තුව ඇති ්ක්හි 
ඵක) හ  ගන්නා සැටි අවහබෝධ් වීහමන් අනුහකෝම ණරතීතය සමුත්ණා,) 



ණර්  හේ. ණරතය) වාහ)න් වය) දැ්ීහමන්, හහ්තු නිහදෝධ්හ)න් ඵක 
නිහදෝධ්) වන සැටි අවහබෝධ් වීහමන් ණරතිහකෝම ණරතීතය සමුත්ණා,) 
ණර්  හේ. ්්ෂණය වාහ)න් උ,)වය) දැ්ීහමන් සාස්්ාද)න් 
ණරතයහ)න් උණ,වන ක,්,වුන් බව අවහබෝධ් වීහමන්, ණරතීතය 
සමුත්ණන්න ධ්ර්මහ)ෝ ණර්  හවත්. 

 
තව, ණරතය) වාහ)න් උ,)වය) දැ්ීහමන්, හහ්තු ඵක 

සම්බන්ධ්හ)න් සත්ත්ව සන්තාන) හනා සිඳී ණවත්නා බව අවහබෝධ් 
වීහමන්, වඩාත් හහාිනන් උච්හේ, ,ෘෂ්ටි) දුදැ හේ. ්්ෂණය වාහ)න් 
උ,)වය) දැ්ීහමන්, අ භත් අ භත් සාස්්ාද)න් ම උණ,නා බව අවහබෝධ් 
වීහමන් හබාහහෝ ්ක්් හහෝ සූම ්ක්හි ම හහෝ ණවත්නා ආත්ම)්් 
නැති බව අවහබෝධ් වී ාාා්වත ,ෘෂ්ටි) දුදැ වන්හන්). ණරතය) වාහ)න් 
උ,)වය) දැ්ීහමන් සාස්්ාද)න් ණරතය) නිසා ම උණදිනු මිස 
ස්වවාහ)හි හනා ණවත්නා බව අවහබෝධ් වීහමන් වැත)ත් ආත්ම ,ෂ්ටි) 
දුදැහේ. ණරතය) වාහ)න් උ,)වය) දැ්ීහමන්, ණරතය)  අනුව ම 
ණරතයහ)් සැටි)  ම ඵක) උණ,නා බව අවහබෝධ් වීහමන් අ්රි) ,ෘෂ්ටි) 
වැත දුද ත් දුදැ හේ. 

 
තව, ණරතය) වාහ)න් උ,)වය) දැ්ීහමන්, ඉණදීහම් 

උත්සාහ)්් සාස්්ාද)න  නැති බව හා ණරතය නිසා ම ඒවා උණ,නා 
බව , අවහබෝධ් වීහමන්, අනාත්ම ක්්ෂණය) ණර්  හේ. ්්ෂණය වාහ)න් 
උ,)වය) දැ්ීහමන් සාස්්ාද)න් ඉණි, නැති වන බව හා ඉණ,වීම  
මතුහ)හි ඒවා හනා තිබුණයු බව හා, බිඳීහමන් ණසු නැති වන බව 
අවහබෝධ් වීහමන් අනිතය ක්්ෂණය) ණර්  හේ. උ,)වය) හ,්ින් 
හණහළන බව අවහබෝධ් වීහමන් දුුඃඛ ක්්ෂණය) ණර්  හේ. උ,)වය) 
හ,්ින් ණිරිසිිනනා ක, බව අවහබෝධ් වීහමන්, ඒවාහ)් ්ර්්ාත්වාදි 
ස්වා,ාව ක්්ෂණය , ණර්  හේ. උ,) ක්්ෂණයහ)හි වය) ක්්ෂණය) ,, 
වය) ක්්ෂණයහ)හි උ,) ක්්ෂණය) , නැති බව අවහබෝධ් වීහමන්, 
සාස්්ාද)න්හග් තාව්ාකි්ත්ව) , ණර්  හේ. 

 
හමහස් ආ)යය සතය) ණරතීතයසමුත්ණා,)න් හා සාස්්ාද)න් හග් 

තරික්්ෂණය) , මැනිශන් ණර්  වූ හ)ෝගාවචද)ා හ  හණද හනා තිීමම 
ඉණි,, උණන් ණසු , හනා ණැවතී, බිඳී )න සාස්්ාදහ)ෝ නිතද ම අ භත් 
හ,් සැටි)  වැ හහති. එ ණමණය්් , හනාව ඒ සාස්්ාදහ)ෝ 



සූහ)යයෝ,හ)් දී ිශ)ළී )න ණිනි බිඳු හස්, නැඟුන සැටිහ)් ම බිඳී )න දි) 
බුබුළු හස්, අත ඔසවන්න  , මත්හතන් මැහ්න දිහ)් ඇින ඉරි හස්, 
ඉින් ු තුඩ මත හහළන අබ ඇ  හස්, ිශදුකි) හස් හනා ණවන්නා හ,් 
සැටි)  , වැ හහත්. මිරිඟු දි), සිහින, හණන ණිඬු, හ්හසක් ්ඳන්, 
ිතර දූණ ආදි) හස්, ්ිසිදු හද)්් නැති හ,් සැටි)  , වැ හහත්. 

 
හමහත්ින් හ)ෝගාවචද හතහම් ස්්න්ධ්)න්හග් උ,)වය) 

ණිළිබඳ සම ණනස් ක්්ෂණය)න් තත්ත්වා්ාදහ)න් ,න්නා වූ, 
උ,)වය)ඥාන) නම් වූ තදැණය ිශ,ර්ානා ඥාන) කැබුහව්් වන්හන් ). 
්කාණ සම්මර්ානාදි වාහ)න් ණවතින්නා වූ සම්මර්ාන)  
ිශ,ර්ානාව) )ි ්ි)තත්, එ) නි)ම ිශ,ර්ානාව හනාහේ. නි)ම 
ිශ,ර්ානාව නම් උ,)වය) ,ර්ාන) ). එබැිශන් හ)ෝගාවචද)ා හම් 
උ,)වය) ඥාන) කැීමහමන් ණ න් ගන්නා ක, ිශ,ර්ානාව ඇත්හත්, 
ිශ,ර්ානාව  නි)ම වාහ)න් බැස ගත්හත් )න සාඛයාව  
ණැමිහණයන්හන්). 

 

විදර්ශමනෝපක්තමලතශ දශය 
 

උ,)වය) ,ර්ාන සාඛයාත තදැණය ිශ,ර්ානාඥාන) ක, 
හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් නැවත නැවතත් සාස්්ාද)න්හග් උ,)වය) හ,ස 
බැකීහමන් ඒ ළණටි ිශ,ර්ානා ඥාන) හම්රැිශ) )ුතු). එ) හමෝදත් ම 
හ)ෝගාවචද)ා හ  ඕ,ාසාදී ිශ,ර්ාහනෝණ්්හක්ාහ)ෝ ණහළ වන්නාහ. 
තමාහග් ිශ,ර්ානා ්ර්ම) දි)ුණයු වී ,?, හනා වී ,? )න බව දැන ගැනීම  
ඇති ක්ුණයු ිශ,ර්ාහනෝණ්්හක්ාහ)ෝ). ඔහු මාර්ග ඵක)  ණැමිණය සිටින 
ආ)යය)න  ,, වද,වා ණිළිණන් හ)ෝගාවචද)න  ,, ්ර්මස්ථාන) හැද 
හවහසන අකස ණු,්ගක)න  , ණහළ හනාහවති. මනාව ණිළිණන් 
හ)ෝගාවචද)්ු වුවහහාත් ඔහු  ිශ,ර්ාහනෝණ්්හක්ාහ)ෝ ණහළ 
වන්නාහු ම ). 

 
ඕ ාරසා පීති පසේසදේි අිරමාකේරඛ්ා ච පගේගරහා 
සුඛ්ං ාණ මුපට්ඨානං උරපකේඛ්ා ච නිකනේති ච” 

 



)නුහවන් දැ්්හවන ණරිදි ඕ,ාස), ණරීති), ණරාරබිධි), අධිහමෝ්්ෂ), 
ණරගරහ), සුඛ), ඥාන), ස්මෘති), උහණ්්්ෂෂාව ), නි්ාන්ති ) )ි 
ිශ,ර්ාහනෝණ්්හක්ා ,ාහ)්ි. 

 
ඕ ාසය )නු ිශ,ර්ානා ිත්තහ)න් ම හ  ගන්නා වූ එ්්තදා 

සූ්්ෂ්මාහකෝ්හ)්ි. එ) උණන් ්ක්හි සමහද හ)ෝගාවචදහ)ෝ හණද 
නුවූ හමබඳු ආහකෝ්)්් ඇති වූහ)් මාර්ගඵක කැීමහමනැ )ි සිතා මුළා 
හවති. එ)  උණ්්හක්ා ) )ි ්ි)නුහ)් එහහ)ිනි. රැව ුණයු හ)ෝගාවචද 
හතහම් ආහකෝ්), මාර්ග ඵක) සැටි)  හහෝ ආහකෝ්)  හහ්තු වූ 
ිශ,ර්ානා ිත්ත) ම මාර්ග)) ඵක)) ්ි)ා හහෝ වද,වා අමාර්ග) 
මාර්ග) හකස ,, අඵක) ඵක) හකස , හගන ිශ,ර්ානා ,ාවනා 
මාර්ගහ)න් හනා මඟ  බසී. හහහතහම් තමාහග් ්ර්මස්ථාන) 
හමහනහි හනා හ්ා  ්ර්මස්ථාන) අත හැද ,මා තමා කත් ආහකෝ්) 
ම හමහනහි ්දමින් එ) ගැන සතු ු හවමින් වාස) ්ද)ි. ්ර්මස්ථාන) 
හැද හවහසන ඔහු  ්ක් )ාහමන් ආහකෝ්)ත් තමා ්ක්් හවහහසී 
කබා ගත් ආහකෝ්)  හහ්තු වූ සුණරිසු,්ධ් උ,)වය) ඥාන)ත් )න හ,් 
ම නැති හේ. 

 
ාමථ ,ාවනාහවහි හ)හ,න්නවුන් හ  , සමහද ිශ  

ආහකෝ්)්් ණහළ හේ. එ) ්ි)න ක, ිශ,ර්ානාහකෝ්හ)න් 
අනයාහකෝ්හ)්ි. එ) ාමථ ,ාවනාහවහි හ)හ,න හබාහහෝ හ,නා  
කැහබන සුක, හ,)්ි. හම් ිශ,ර්ානා ආහකෝ්) කැබූ හ)ෝගාවචද)ා  
ම මිස අහන්්ු  හණහනන්හන් හනාහේ. එ) උණදින්හන් , ඒ ඒ 
ණු,්ගක)න  හනාහ)්් අ)ුරිනි. හ්න්ු  තමන් වාත වී සිටි තැන 
ණමණය්් ආහකෝ් හ්හදමින් එ) ණහළ හේ. හ්හන්ු  තමන් 
හවහසන මුළුහග) ම ආහකෝ් හ්හදමින් ණහළ හේ. හ්න්ු  හග)ින් 
ණි ත ගේව, හ,ගේව, තුන් ගේව, හ)ාදුන, හ, හ)ාදුන )නාදි වාහ)න් 
ආහකෝ් හ්හදමින් ණහළ හේ. සමහදැන  හණාහළාහවහි ණ න් බඹ 
හකාව ,්්වා ආහකෝ් හ්හදමින් එ) ණහළ හේ. බුදුන් වහන්හස්  ,ස 
,හස්් ස්්වක ම ආහකෝ් හ්හදමින් ණහළ වූහ)් ) )ි ්ි)ා තිහේ. 
ආහකෝ්හ)් හවනස්් දැ්්වීම ණිණිස ණූර්වාචාර්)වද)න් ,්්වන 
්ථාව්් හමහස් ). 

 



සිතුලේ පේරවහි හ,බිත්ති හග)් හ)ෝගාවචද හතදැන් වහන්හස් 
හ, නම්් වැඩහුන්හ. එ ,වස අහස වැසි ්ළුහ)න් වැසුණයු මහ අඳුදැ 
මාහස් හණෝ) ,වහස්ි. මධ්යම දාතරිහ)හි එ්් හතද හ්හන්් අහන්් 
හතදැන් වහන්හස් අමතා, ස්වාමීනි! ම  දැන් සූ මළුහේ මකසුන්හි ණුදා 
තිහබන මක් හමතැන  ම, හණන්හන් ) )ි ්ීහ. අහන්් හතදැන් 
වහන්හස් ්ි)න හස්්්  ඇවැත්නි! ඔ) හණනුම ්ිනම් ආා්ච)යය)්් ,? 
ම  හමතන  මහ ස)ුහර් හ)ාදුන්් ණමණය තැන හැසිහදන මත්සය)න් 
, හණහනතැ)ි ්ී හස්්. 

 
ිශ,ර්ානාහකෝ්හ)න් හණහනන හම් හණනුම ණි)ිශ ඇස  

හණහනන හණනුම්් හනාව, දිවැස  හමන් සිත  ම හණහනන හණනුම්ි. 
සමහද හ)ෝගාවචද)න  තමන් හවහසන තැන ආහකෝ්වත් වී ණි)ිශ 
ඇස  සමීණහ)හි ඇති ,ූ හණහන්. එහහත් ඒ ආහකෝ්) ඒ 
හ)ෝගාවචද)ා  ම මිස අහන්්ු  හනා හණහන්. 

 
ිශ,ර්ාහනෝණ්්හක්ාහ)ෝ හබාහහෝ හස)ින් සමථ ිශ,ර්ානා හ,් 

ම කබා සිටින හ)ෝගාවචද)න  ණහළ හවති. ලකේ්ඨව තරංගලවාසී 
ධභම්ඨනේන නම් වූ ණිළිසිඹි)ාණත් මහ දහතන් වහන්හස් හ්හන්් හණද 
ිශසූහ. උන් වහන්හස් හබාහහෝ ,ි්්ෂූන්  අවවා, අනුාාසනා ්දන 
හස්්. එ්් ,වස්් උන් වහන්හස් තමන් වහන්හස් හග් 
ආචා)යයවද)ාණයන් වූ උච්චාවාලිකවාසී මහානාග ස්ථිශද)න් වහන්හස් 
ගැන බකන්නාහු උන්වහන්හස් දහත් හනාවීම දහත් වූහවම් ) )ි මුළා 
වී හවහසනු දැ්, “මා හනාගි) හහාත් මාහග් ආචා)යය)න් වහන්හස් 
ණෘථග්නන ්ාක්රි)ාහවන් ම ්ාක්රි)ා ්දන හස්්ැ” )ි දැන 
ආචා)යයවද)ා දිවා ස්ථානහ)හි හවහසන ්ක්හි සෘධිහ)න් අහස  
නැග, එහි හගාස් බැස ආචා)යය)න් වහන්හස් වැඳ එ්ත් ණහස් වැඩ 
හුන් හස්්. එ ්ක්හි ආචා)යය)න් වහන්හස් “ධ්ම්මදින්න! හම් අහේකාහේ 
්ුම  අවුදැ” )ි ිශචාළ හස්්. එ්ක්හි “ස්වාමීනි! ණරා්න)්් ඇසීම  
ආහවමි” )ි ධ්ම්මදින්න හතදැන් වහන්හස් ්ී හස්්. මහා නාග හතදැන් 
වහන්හස් “ඇවැත්නි! අසේ, ,ත් හ,)්් නම් ්ි)න්හනමි” )ි ්ී හස්්. 

 
ධභම්ඨනේන හතදහු ණරා්න ,හස්් ඇසූහ. හතදැන් වහන්හස් 

්ිසිදු ණැ්ිළීම්් නැතිව ඇසූ ඇසූ ස්ක ණරා්න)්් ම ිශසඳු හස්්. 
“ස්වාමීනි! නුඹ වහන්හස්හග් නුවණය ඉතා ම නි)ුණයු ). නුඹ වහන්හස්හග් 



හම් ධ්ර්ම) ්වදදා අධිගමන) ්ළ හස්්්” දැ)ි ිශචාළහ. “ඇවැත්නි, සැ  
වස්  හණද දී )”)ි මහ හතදැන් වහන්හස් ්ී හස්්. “ස්වාමීනි! නුඹ 
වහන්හස් සමාධි)්් ණරිහදණය) ්ළ හස්්් දැ)ි” ිශචාළ හ. මහ හතදැන් 
වහන්හස් “එ) බද වැඩ්් හනාවන්හන් )” )ි ්ීහ. එහස් නම් “ඇත්ු 
මවනු මැනව" )ි ්ීහ. මහ හතදැන් වහන්හස් ්ි)නු සමග ම සුදු ඇත්ු 
මැවූහ. “ස්වාමීනි! දැන් හම් ඇතා ්ද ඔසවා නඟු  ඔසවා හසාඬ මුව 
තුළ බහා ,)ාන් හකස නා, ්දමින් නුඹ වහන්හස් ඉදිරි)  දුව එන 
හස් ්දනු මැනව”)ි ්ීහ.  
 

මහ හතදැන් වහන්හස් එහස් හ්ා  මහ හඬින් ගුගුදමින් තමන් 
ඉදිරි)  එන ඇතුහග් ිශකාස) දැ් බි) වී නැඟී ණැන )න්න  තැත් ්ළ 
හස්්. එ්ක්හි දහත් හතදැන් වහන්හස් අත දිගු හ්ා  මහ හතදැන් 
වහන්හස් හග් සිවුදැ හ්ානින් අක්වා “ස්වාමීනි! දහතුන  බි)්ුත් 
ඇත්දැ)ි ිශචාළහ. එ ්ක්හි මහ හතදැන් වහන්හස් තමන් දහත් හනා 
වන බව දැන “ඇවැත්ති ධ්ම්මදින්න! ම  ණිහි  හවව” ) ්ි)මින් 
ධ්ම්මදින්න හතදැන් වහන්හස්හග් ණා මුක උ්්්ුටි්හ)න් හිඳ ගත්හ. 
මහ හතදැන් වහන්හස්  ධ්යාන සමාණත්ති බකහ)න් එහත්් හ්හකස් 
) ණත් වී තිබුණය බැිශන් හ්හකසුන් ඇති බව්් හනා දැනිණය. බි)ත් 
්්හක්ා)්් ම බැිශන් බි) ඇති වූ ්ක්හි තමන්හග් ්්හක්ා අණරහීණය බව 
උන් වහන්හස්   දැනිණය. 

 
බි) නම් ,්හේාහ)් ම ආ්ාද ිශහා්ෂ)්ි. එ) ්්හක්ාහ)්ැ)ි 

්ි)න කදුහ)් එහහ)ිනි. ,්හේෂ) ණරහීණය බැිශන් දහතුන්  ්ිසිව්් ගැන 
බි)්් ඇති හනාහේ. ධ්ම්මදින්න හතදැන් වහන්හස් “ස්වාමීනි  මා 
ණැමිණිහ)් නුඹ වහන්හස්  ණිහි වනු ණිණිස ම ). නුඹ වහන්හස් 
්ණයගා ු හනාවනු මැනවැ”)ි ්ි)ා ්ර්මස්ථාන)්් ්ී හස්්. මහ 
හතදැන් වහන්හස් , ්ම හන් හගන ස්්මන  නැඟ තුන් වන ණිහ)හි 
ම සේ හ්හකසුන් නසා දහත් වූ හස්්. හමබඳු හ)ෝගාවචදහ)ෝ 
ආහකෝ්)  රැව ුණයු අ) ). 

 
පරීතිය )නු  ුදේදකා පීති  ඛ්ණිකා පීති, ඔකේකනේතිකා පීති  

උබ්රබ්ගා පීති, ඵරණ ා පීති )නුහවන් දැ්්හවන ණඤ්්චණර්ාද ණරීති) ). 
ඒ අවස්ථාහවහි හ)ෝගාවචද)ා  හණද ්ිසි ්හක් හනාවූ ිශදූ අන්,ම  
ඒ ණරීති) සිත ්) හ,් ම ණිනවමින් ණහළ හේ. 



 
පරශරබ්ිය )නු ්ා) ිත්ත හ,් සන්සිඳවන හහවත් ාාන්ත 

ාීතක ස්ව,ාව)  ණමුණයුවන ිශ,ර්ානා ිත්ත සම්ණ)ුත්ත ණරාරේධි) )ි. 
එ) ඇති වූ ්ක්හි දාතරිස්ථානහ)හි හහෝ දිවාස්ථානහ)හි හහෝ හිිනනා 
හ)ෝගාවචද)ා හග් ්ා) ිත්ත,්වහ)හි දාහ)්් - බද බව්් - ්ර්්ා 
බව්් - අ්ර්මණයය බව්් - ගිකන් බව්් හනා හණහන්. එ ්ක්හි 
හ)ෝගාවචද)ාහග් සිත ්) හ,් ්ා) ි ත්ත හ,හ,නාහග් හනා සන්සුන් 
බව සිදු ්දන ඖ,්ධ්තයාදීන්හග් ූරී ,ාවහ)න් සන්සිහඳන්හන්). බද 
බව්් ඇති ්දන ීන මි,්ධ්යාදීන් හග් ූරී ,ාවහ)න් සැහැක් භ වන්හන් 
). ්ර්්ා බව  ණමුණයුවන ,ෘෂ්ටි මානාදීන් හග් ූරී ,ාවහ)න් මෘදු 
වන්හන්). අ්ර්මණයය බව ්දන හා්ෂ නීවදණය)න්හග් ූරී ,ාවහ)න් 
්ර්මණයය වන්හන්). ගිකන් බව ඇති ්දන අාර,්ධ්ාදීන්හග් ූ රී ,ාවහ)න් 
හනා ගිකන් වන්හන්). වා් බව ඇති ්දන මා)ා සාහඨ)යාදීන් හග් 
ූරී ,ාවහ)න් සෘනු වන්හන්). ඔහු  ්ිසි)ම් අණහසුව්් නැති ව රිසිහස් 
ිශ,ර්ානා ්ළ හැ්ි වන්හන්). 

 
අිරමෝකේෂ්ය )නු ිශ,ර්ානා ිත්ත සම්ණර)ු්්ත බකවත් ාර,්ධ්ාව 

). එ) ්ර්ම, ්ර්ම ඵක හහෝ බු,්ධ්ාදි දත්නතර) හහෝ අදමුණයු හ්ා  
ණවත්නා ාර,්ධ්ාව්් හනාව හතර,ූම් සාස්්ාද)න් අදමුණයු ්දන 
ිශ,ර්ානා ිත්තහ)් ම ණරසන්නතාව) ). 

 
පරගරහය )නු ිශ,ර්ානා ිත්ත සම්ණර)ු්්ත වී)යය) ). හම් 

අවස්ථාහවහි හ)ෝගාවචද)ා හ  හණද ්දන ක, ,ාවනා බකහ)න් 
සි,්ධ්, අාිික වූ , අනතයාදේධ් වූ , ිශ,ර්ානා ි ත්ත සම්ණර)ු්්ත ිශහා්ෂ 
වී)යය)්් ඇති හේ. 

 
සුඛ්ය )නු ිශ,ර්ානා ිත්ත සම්ණර)ු්්ත හසෝමනස්ස හේ,නාව ම 

). ඒ අවස්ථාහවහි හ)ෝගාවචද)ා හ  හණද ්ිසි ්හක් හනා වූ ිශදූ 
අන්,හම් අති ණර)ත සුඛහ)්් ස්ක ාරීදහ)හි ම ගකා )න්නා්් හමන් 
උණදී. 

 
ඥානය )නු ිශ,ර්ානා ඥාන) ම ). හම් අවස්ථාහවහි 

හ)ෝගාවචද)ා හ  සි)ුම් වූ , දූණාදූණ ධ්ර්ම)න් ඇසින් ,්්නා්් හමන් 
දැ්ි) හැ්ි හහ)ින් අති ණරිාු,්ධ් වු , වනරා)ුධ්) හස් දූණාදූණ ධ්ර්ම)න් 



අතද  හනා ණැ්ිළ )න්නා වූ , අධි් හේග) ඇත්තා වූ , ඥාන)්් 
ණහළ හේ. 

 
(උපට්ඨාන  සේමෘතිය )නු ිශ,ර්ානා ිශත්ත සම්ණර)ු්්ත, ස්මෘති) 

ම ). එ්ක්හි හ)ෝගාවචද)ා හ  සාස්්ාද)න්හග් ස්ව,ාව) මනාහ්ා  
ගත හැ්ි වීහමන් ආදම්මණයහ)හි මනාහ්ා  ණිහිටි)ා වූ , ණරතිණ්්ෂ 
ධ්ර්ම)න් ණහවූහ)න් ණර්වත)්් හස් අචක වූ , ස්මෘති)්් (සිහි)්්  
ඇති හේ. හ)ෝගාවචද)ා )ම් )ම් සාස්්ාද)න් හමහනහි හ්හර් ,, ඒ 
සි)ක්ක ම හම් ස්මෘතිහ)් ම බකහ)න් ඔහු  මනාහ්ා  වැ හහන්හන් 
). 

 
උරපේකේෂ්ාව )නු ිශ,ර්ාහනෝහණ්්්ෂාව හා ආවර්නහනෝහණ්්්ෂාව 

). එහි ිශ,ර්ාහනෝහණ්්්ෂාව )නු සාස්්ාද)න්හග් ස්ව,ාව) හබාහහෝ 
හසා)ා බැූ  බැිශන් එ) ණිළිබඳ ඇති වන මධ්යස්ථතාව) )ි. ආවර්නන) 
්ිරීම  උවමනා සාස්්ාද)න් හකහහසිහ)න් ම වැ හහන බැිශන් 
හමහනහි ්ිරීම සම්බන්ධ් වූ මධ්යස්ථතාව ආවර්නහනෝහණ්්්ෂාව ). හම් 
හ,් හම් අවස්ථාහේ හ)ෝගාවචද)ා  බකවත් ව ණහළ හේ. 

 
නිකානේතිය )නු ිශ,ර්ානා ණිළිබඳ වූ ම තෘෂ්ණයාව ). හම් 

අවස්ථාහේදී හ)ෝගාවචද)ා හ  ආහකෝ්ාදිහ)න් )ු්්ත වූ ස්ව්ී) 
ිශ,ර්ානාව  ඇ භම් ්දන සූ්්ෂ්ම වූ ාාන්ත වූ තෘෂ්ණයාව්් උණදින්හන් 
). එ) ්්හක්ා)්් බව ,ත හනාහහන තදම  ාාන්ත ). සූ්්ෂ්ම ). 

 
හම් ,ා වැ,ූදැම් උණ්්හක්ා)න් අතුරින් ඉතා ම ණර්  උණ 

්්හක්ා) ආහකෝ්) ). අහකෝ්) ණහළ වනු සමඟ ම නි්ාන්ති) හැද 
ඉතිරි උණ්්හක්ා අ  , ණහළ හේ. නි්ාන්ති) ණමණය්් ණසු ව ණහළ 
වන්න්ි. එ්වද ණහළ වුවත් ඒවා හ)ෝගාවචද)ා  හමහනහි ්ළ හැ්ි 
වන්හන් එ්ිහන් හවන හවන ම ). ආහකෝ්) ගැන මුළා වන්නා්් 
හමන් ම අවය්්ත හ)ෝගාවචදහ)ෝ ණරීති ආදි) ගැන , හවන හවනම 
සිතා, හම)ින් හණද ම  හමබඳු ණරීති)්් ණරාරේධි)්් හමබඳු 
අධිහමෝ්්ෂ)්් හම බඳු වීර්)))්් - හමබඳු සැණ)්් - හමබඳු ඥාන)්් 
- හමබඳු සිහි)්් - හමබඳු උහණ්්්ෂව්් - ිශ,ර්ානාව ගැන හමබඳු 
ඇක්ම්් ්ිසි ්හක් නුවූහ)් ). හම් ිශහා්ෂ) සිදු වූහ)් මාර්ග)  
ඵක)  ණැමි)හමනැ)ි තමන් හසෝවාන් හනාවී ම “මම හසෝවාන් 



වූහ)මි” )ි ්ි)ා හහෝ දහත් හනාවීම “දහත් වූහ)මි” )ි ්ි)ා හහෝ 
අමාර්ග) ම මාර්ග) හ්ා  , අඵක) ම ඵක) හ්ා  , හගන ිශ,ර්ානා 
මාර්ගහ)න් බැහැද වන්නාහ. 

 
හම් ,ා ණර්ාද උණ්්හක්ා)න් අතුහදන් ඕ,ාසාදි නව) 

උණ්්හක්ා වනුහ)් අ්ුාක නිසා හනාව උණ්්හක්ා)න  වස්තු වන 
නිසා ). නි්ාන්ති) ණමණය්් උණ්්හක්ා)න  වස්තුව්් , හේ. හතහම් 
ම උණ්්හක්ා)්් , හේ. වස්තු වාහ)න් උණහක්ාහ)ෝ ,ා හ,හන්ි. ඒ 
එ්් එ්් වස්තුව්් නිසා හ  ගන්නා වූ ,ෘෂ්ටි මාන තෘෂ්ණයාවන්හග් 
වාහ)න් උණ්්හක්ාහ)ෝ තිස් හ,හන්් හවති. මා හ  ආහකෝ්)්් 
උණනැ )ි සත්්ා) ,ෘෂ්ටි) ඇති හේ. හහාඳ ආහකෝ්)්් ඇති වී ))ි 
මාන) ඇති හේ. ආහකෝ්)  ඇ භම් ්ිරීම් වාහ)න් තෘෂ්ණයාව උණදී. 
ණරීති ආදි) ණිළිබඳව , ,ෘෂ් යාදි) උණ,නා සැටි හමහස් ,ත )ුතු). ඒ 
සමතිස්් වූ උණ්්හක්ා)න් හග් වාහ)න් හනා ිශ)ත් හ)ෝගාවචද)ා 
වද,වා ගන්හන් ). 

 
ආහකෝ්ාදි) ණහළ වූ ්ක්හි හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් ිශ්්ෂිණ්ත 

හනාවී ඒවාහ)් , අනිතයාදි ක්්ෂණය හමහනහි ්ළ )ුතු ). එහස් ්දන 
හ)ෝගාවචද)ා උණ්්හක්ා)න් හගන් න) ගන්හන් ). එහස් හ්ා  
සමතිස් වැ,ූදැම් උණ්්හක්ා අවුක සිඳ බිඳ ,මා හම් ආහකෝ්ාදි) 
මාර්ග) හනාහේ ), උණ්්හක්ා)න් හගන් මිදුණයා වූ ිශ,ර්ානා ඥාන) 
ම මාර්ග) ))ි ගත )ුතු ). එහස් මාර්ගා’මාර්ග හ,් ණිරිසිඳ දැන ගන්නා 
වූ හ)ෝගාවචද)ාහග් ඒ මාර්ගා’මාර්ග ණිරිසිඳ දැන ගන්නා නුවණය 
මාේගා’මාේග ඥාන දේශන විශුදේිය නම් වන්හන්). 

 
හමහත්ින් හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් ,ෘෂ්ටිිශාු,්ධි) ණිණිස 

නාමදූණ)න් හසා)ා ගැනීහමන් දුුඃඛ සතය) හසා)ා ගන්නා ක,්හ,් හේ. 
්ාා්්ෂාිශතදණය ිශාු,්ධි) ණිණිස නාමදූණ)න් හග් ණරතය)න් හසා)ා 
ගැනීහමන් සමු,) සතය) හසා)ා ගන්නා ක,්හ,් හේ. අ,ිධ්ර්ම 
්රමහ)න් ස්ක ්්හක්ාහ)ෝ , ්ර්මහ)ෝ , සමු,) සතය) ම ). හම් 
මාර්ගාමාර්ගඥාන ,ර්ාන ිශාු,්ධිහ)න් මැනිශන් මාර්ග) හත්දැම් 
ගැනීහමන් මාර්ග සතය) , හසා)ා ගන්නා ක,්හ,් හේ. හමහස් දැන් 
හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් හකෞ්ි් ඥානහ)න් සතයතර)්් දැන ගන්නා 
ක,්හ,් ).  



 
මාේගාමාේග ඥානදේශන විශුදේිවිසේතරය  

නිමිරයේ ය. 
 
 

  



 
 
 

6. පරාිපා  ඥාන දශශන විශුදතධිය 
 

උ,)වය)ානු ,ර්ාන ඥාන), ,ාගානු,ර්ාන ඥාන), ,)තු 
ණට්ඨාන ඥාන), ආදීනවානු,ර්ාන ඥාන), නිර්ිශදානු ,ර්ාන ඥාන), 
මුඤ්්ිතු ්මයතා ඥාන), ණරතිසාඛයානු ,ර්ාන ඥාන), 
සාස්්ාහදෝහණ්්්ෂ් ඥාන), සතයානුහකෝමි් ඥාන), )න නව මහා 
ිශ,ර්ානා ඥාන ම ණරතිණදාඥාන ,ර්ාන ිශාු,්ධි))ි. හම් ිශ,ර්ානා ඥාන 
නව) හකෝහ්ෝත්තද මාර්ගඥාන)  ණැමි)හම් ණරතිණත්ති) වන බැිශන් 
ණරතිණදා නම් හව)ි. අනුන් ්ි)නු ඇසීහමන් හහෝ අනුමානහ)න් 
සිතීහමන් හහෝ උණ,නා සාමානය දුබක ඥාන)්් හමන් හනාව, ඒ ඒ 
ස්ව,ාව) ඇසින් ,්්නා්් හමන් ණරතය්්ෂ වාහ)න් දැනුම්් වන බැිශන් 
ඥාන ,ර්ාන නම් හව)ි. ඒ ඥාන) ම ්්හක්ා මකහ)න් ිශාු,්ධ් බැිශන් 
ිශාු,්ධි නම් හව)ි. එ බැිශන් ඒ නව වැ,ූදැම් ඥාන)න  ඥාන ,ර්ාන 
ිශාු,්ධි) ))ි ්ි)නු කැහේ. මාර්ගාමාර්ග ඥාන ,ර්ාන ිශාු,්ධි) 
සම්ණා,න) ්ළ හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් ණිළිහවළින් ඒ ිශ,ර්ානා ඥාන 
නව) ඇති ්ද ගැනීම  ණ න් ගත )ුතු ). 

 

(1) උදයවයයානුදර්ශන ඥානය 
 

හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් මාර්ගාමාර්ග ඥාන ,ර්ාන ිශාු,්ධි) සඳහා 
ණළමු සම්ණ,න) ්ළ උ,)වය)ානු ,ර්ාන ඥාන) 
ිශ,ර්ාහනෝණ්්හක්ා)න් හගන් ්ිකිටි වී දුබක ිශ). මතු ඇති ්ද ගත 
)ුතු ිශ,ර්ානා ඥාන)න් ණිළිහවළ  ඇති ්ැදගත හැ්ි වීම  අනිතයාදි 
ක්්ෂණයතර) හහාිනන් සක්ා හගන තිබි) )ුතු )ි. උණ්්හක්ා)න්හගන් 
්ිළිටි වී හමා  වූ උ,)වය) ඥාන) අනිතයාදි ක්්ෂණය මැනිශන් සක්ා 
ගැනීම  අසමත් හව)ි. එබැිශන් අනිතයාදි ක්්ෂණය සක්ාගත හැ්ි 
වනු ණිණිස නැවතත් උ,)වය) ඥාන) වැත) )ුතු ). ඒ සඳහා හණද ්ී 
ණරිදි ,ාවනාහවහි හ)දීම් වාහ)න් නැවතත් උ,)වය) ඥාන) 
සම්ණා,න) ්ළ )ුතු ). ති)ුණයු ්ළ )ුතු ). 



 
තරික්්ෂණය)න් අතුහදන් අනිතය ක්්ෂණය)-උ,)වය) හනා 

හමහනහි ්ිරීහමන් ,, සන්තතිහ)න් වැසුණයු හහ)ින් , හනා වැ හහ)ි. 
දුුඃඛ ක්්ෂණය)-සාස්්ාද)න් හග් නිදන්තදහ)න් ්දන ණීඩාව හනා 
හමහනහි ්ිරීම නිසා ,, ගමනාදි සතද ඉරි)ේහවන් වැහසන නිසා , 
හනා වැ හහ)ි. අනාත්ම ක්්ෂණය)-නානා ධ්ාතුන් හවන් හ්ා  හනා 
හමහනහි ්ිරීම නිසා ,, ඝ්නහ)න් වැහසන නිසා, හනා වැ හහ)ි. 

 
හේගහ)න් ගකා )න ගාගාහවහි එ්් තැන් තිබුණයු නක) එ 

තැනින් ණහළ  ගකනු සමග ම උතන් තිබුණයු නක) එ තැන  ණැමිහණය)ි. 
එ) ණහළ  ගකනු සමග ම එ)  උතන් තිබුණයු නක) එතැන  
ණැමිහණය)ි. අතද්් හනා ,්්වා හ්හදන හම් නකහ)් ණැමි)ම නිසා 
ගාගාහේ එ්් තැන්් බකා සිටින්නවුන  එ තැන තිබුණයු නක) ම නිතද 
ම තිහබනු හස් හණහන්. එහස් ම සත්ත්ව සන්තානහ)හි එ්් එ්් 
සාස්්ාද)්් නිදැ,්ධ් වූ තැන  එ) නිදැ,්ධ් වනු සමඟ ම අ භත් 
සාස්්ාද)්් අතද්් හනා හණහනන හස් ඉණැදීම් වාහ)න් වහා 
ණැමිහණයන බැිශන් තිබුණයු සාස්්ාද)න් ම හනා නැසී තිබූ සැටි)  ම 
හබාහහෝ ්ක්් ණවන්නා්් හමන් හණහන්. ණදණය බිඳුණයු සාස්්ාද)න් 
බිඳුණයු බව හා එතන  අ භත් සාස්්ාද)න් ණහළ වූ බව්් හනා හණහනන 
හස් හේගවත්ව ණවතින්නා වූ හම් ණදම්ණාදා සම්බන්ධ්)  සන්තති) ))ි 
්ි)නු කැහේ. අනිතය ක්්ෂණය) එ)ින් වැහස්. සාස්්ාද)න් හග් 
ඉණැදීම් බිඳීම් හ,් ,්්නා ්ක්හි අනිතය ක්්ෂණය) වසාහගන සිටින 
ඒ සන්තති) බිහඳ)ි. එ බැිශන් උ,)වය) ,්්නා තැනැත්තා  අනිතය 
ක්්ෂණය) හනා සිතාම උ,)වය) සිතීහමන් සන්තති) බිඳී අනිතය 
ක්්ෂණය) ණර්  හේ. උ,)වය) බැකීහමන් සන්තති) හනා බිඳගත් 
තැනැත්තා ිශසින් අනිතය ක්්ෂණය) හමහනහි ්ළත් සන්තතිහ)න් එ) 
නැවත නැවත වැහසන බැිශන් සුිශස, අනිතය ,ර්ාන ඥාන)්් හනා 
කැහේ.  
 

සාස්්ාද)න් ආත්ම) හ්ා  ඇති තැනැත්තා  ඒවාහ)් බිදීම 
ිශනාා) තමාහග් ම ිශනාා)්් බැිශන් ණීඩාහව්ි. බිඳුණයු සාස්්ාද)න් 
හවනුව  අ භත් සාස්්ාද)න් උණ,වා ගැනීම  හවහහසි) )ුතු බැිශන් 
අ භත් සාස්්ාද)න් ඉණැදීමත් ණීඩාහව්ි. සාස්්ාද)න්හග් ඉණැදීම් බිඳීම් 
හ,් ණීඩාව්් බව ණිළිගන්නා වූ ,න්නා වූ හ)ෝගාවචද)ාහ  සත්ත්ව 



සන්තානහ)හි සාස්්ාද)න් නිදතුදැව ම උණදින බිහඳන සැටි 
උ,)වය) ඥානහ)න් හණහනන ්ක්හි, සාස්්ාද)න් ිශසින් ඉණදීම් බිඳීම් 
හ,්ින් නිදතුදැව හණහළන බව හමහනහි හනා ්හළ් , වැ හහන්හන් 
). උ,)වය) දැ්ීහමන් ම නිදන්තද ණීඩන) වූ දුුඃඛ ක්්ෂණය) , දු ුහ)් 
වන්හන් ). උ,)වය) හනා ,්්නා තැනැත්තා ිශසින් නිදන්තද ණීඩන 
සාඛයාත දුුඃඛ ක්්ෂණය) හමහනහි ්ළත් ඔහු  එ) සුිශස, ව හනා 
වැ හහන්හන් ). එ් ඉරි)ේහව්දී දැහනන දුුඃඛ) අහන්් ඉරි)ේහවන් 
වැහසන බැිශන් ඊ)යයාණථ) , දුුඃඛ ක්්ෂණය) වසන්හන්ි. උ,)වය) 
,්්නා තැනැත්තා හ  ඊ)යයාණථහ)න් , එ) හනා වැහස)ි. ්දැණයු 
හමහස් හහ)ින් දුුඃඛ ක්්ෂණය) හහාිනන් වැ හහනුහ)් ,, උ,)වය) 
ඥාන) අනුව ම බව ,ත )ුතු). 

 
හ)ෝගාවචද)ාහග් උ,)වය) ඥාන) ණවතින්හන් නා නා ධ්ාතු 

ිශෂහ)හි ). එ බැිශන් උ,)වය) හ,් බකන්නහු අතින් නා නා ධ්ාතු 
ිශනිර්හ,ෝග) නිතැතින් ම සිදුහේ. ආත්ම සාඥාව ණවත්වන්හන් නා නා 
ධ්ාතූන් හග් ඝ්නහ)හි ). ධ්ාතූන් හවන් වාහ)න් ,්්නා ්ක්හි ඒවාහ)් 
අනාත්මත්ව) වසා හගන සිටින ඝ්න) නමැති ්වද) ඉහේම ඉවත් 
හේ. අනාත්මත්ව) වසා සිටින ඝ්න) බිඳී )ාහමන් උ,)වය) 
,ර්ානහ)න් අනාත්මත්ව) ණර්  හේ. 

 
උ,)වය)ත් තරික්්ෂණය)ත් ්දැණයු හ,්්් බැිශන් උ,)වය) 

අදමුණයු ්දන ඥාන) ්ිසි ්හක් ක්්ෂණය)න් අදමුණයු හනා ්ද)ි. 
ක්්ෂණය)න් අදමුණයු ්දන ඥාන)ත් ්ිසි ්හක් උ,)වය) අදමුණයු 
හනා ්ද)ි. උ,)වය) ඥාන)  ක්්ෂණය ණර්  හේ )ැ)ි ්ි)න කදුහ)්, 
උ,)වය) ,ර්ානහ)න් ක්්ෂණය දැ් ගැනීම  ඇති බාධ්ා දුදැ වන 
හහ)ිනි. උ,)වය) ,ර්ානහ)න් ආවදණය)න් දුදැ වී ගි) ණසු අදමුණයු 
්ිරීම් වාහ)න් ඒවා බැකි) )ුතු). අදමුණයු ්ිරීම් වාහ)න් බැකීම ) 
)නු ,ාවනා ්ිරීම් වාහ)න් සාස්්ාද)න්හග් තරික්්ෂණය) හමහනහි 
්ිරීම ). මාර්ගාමාර්ග ඥාන ,ර්ාන ිශාු,්ධිහ)න් ණසු හ)ෝගාවචද)ා 
ිශසින් උ,)වය) හමහනහි ්ිරීහම් ,ාවනාව දින ්ීණ)්් ්ළ )ුතු ). 
තරික්්ෂණය ,ර්ාන) ාු,්ධ් වීම  උ,)වය) ,ර්ාන) හහ්තු හේ. එහස් ම 
උ,)වය) ,ර්ාන) ාු,්ධ් වීම  තරික්්ෂණය) , හහ්තු හේ. එබැිශන් 
හමතැන් ණ න් උ,)වය) ,ාවනා තරික්්ෂණය ,ාවනා හ,් ම වරින් වද 



්දන්න  ණ න් ගත )ුතු ). උ,)වය) , හහ්තූන්හග් වාහ)න් බැකීම 
නවත්වා ක්්ෂණය වාහ)න් බැකීම ම ්ළ )ුතු ). 

 
උදයවයය  ුලීභ වශරයනේ  
කළ යුතු  ාවනාව 

 
ණඨිශ ධ්ාතුව ඉණි, බිහඳන්හන් ). අහණෝ ධ්ාතුව ඉණි, බිහඳන්හන් 

). හත්හනෝ ධ්ාතුව ඉණි, බිහඳන්හන් ). වාහ)ෝ ධ්ාතුව ඉණි, බිහඳන්හන් 
). ච්්ඛු ිශඤ්්ාණය ධ්ාතුව -හණ- හසෝත ිශඤ්්ාණය ධ්ාතුව -හණ- ඝ්ාණය 
ිශඤ්්ාණය ධ්ාතුව - හණ - ජිේහා ිශඤ්්ාණය ධ්ාතුව -හණ- ්ා) ිශඤ්්ාණය 
ධ්ාතුව -හණ- මහනෝ ිශඤ්්ාණය ධ්ාතුව ඉණි, බිහඳන්හන් ). 

 
සේකනේධ කරමරයනේ  ාවනා කිී ම 
 

දූණස්්න්ධ්) ඉණි, බිහඳන්හන් ). හේ,නා ස්්න්ධ්) -හණ- 
සාඥාස්්න්ධ්) -හණ- සාස්්ාදස්්න්ධ්) -හණ- ිශඤ්්ාණය්න්ධ්) ඉණි, 
බිහඳන්හන් ). 

 
තරිලකේෂ්ණ   ාවනා කරමය 
 

පෘථිවි ධාතුව අනිතය ය. ුකේඛ්ය, අනාතේම ය. නරපෝ ධාතුව -
රප- රතේරජෝ ධාතුව - රප- වාරයෝ ධාතුව - රප- චකේඛ්ු විඤේාණ  ධාතුව 
-රප- රසෝත විඤේාණ  ධාතුව -රප- ඝාණ  විඤේාණ  ධාතුව -රප- ජිේහා 
විඤේාණ  ධාතුව -රප- කාය විඤේාණ  ධාතුව -රප- මරනෝවිඤේාණ  
ධාතුව -රප-රූපසේකනේධය -රප- රේදනාසේකනේධය -රප- සඤේා 
සේකනේධය -රප- සංසේකාරසේකනේධය -රප- විඥානකනේධය අනිතයය, ුඃඛ් 
ය, අනාතේම ය.  
 

හමහස් ,ාවනාව හ)ාදාහගන සා්්හෂ්ණ වාහ)න් , ිශස්තද 
වාහ)න් , ආ)තන ධ්ාතු ණටිච්චසමුණ්ණාදාාගාදි ්රමවකින් , ,ාවනා 
්ිරීම )හණති. හමහස් ,ාවනා ්ිරීම් වාහ)න් සාස්්ාද)න්හග් 
උ,)වය) හා තරික්්ෂණය) ,, උණ්්හක්ා)න්හගන් මිදුණයා වූ නි)ම 
මාර්ගහ)හි හගන )න්නා වූ ිශ,ර්ානා ඥානහ)න් නැවත නැවත 
බකන්නා වූ හමහනහි ්දන්නා වූ හ)ෝගාවචද)ාහග් උ,)වය) ඥාන) 



අතිා)ින් දි)ුණයු ති)ුණයු වූ ්ක්හි හ)ෝගාවචද)ා හ  සාස්්ාද)න් වහ 
වහා වැ හහන්න  වන්හන් ). ඒ තත්ත්ව) ණැමිණි ්ක්හි ්රමහ)න් 
හ)ෝගාවචද)ාහග් සිත සාස්්ාද)න්හග් උත්ණා,)  හහෝ ස්ි ති)  හහෝ 
ණරවෘත්ති)  හහෝ නිමිත්ත  හහෝ හනා ණැමිණය නිහදෝධ්) ්දා ම 
ණැමිහණයන්න  වන්හන් ). හ)ෝගාවචද)ාහග් සිත  උත්ණාදාදි) අදමුණයු 
හනාවී නිහදෝධ්) ම අදමුණයු වන්න  හණහනන්න  ණ න් ගන්හන් ). 
එ) හාගානු ,ර්ාන ඥාන)ා හග් ආදි)  ණැමි)ම ). සාස්්ාදහ)ෝ 
හමහස් ඉණි, බිින බිඳීම )න්නාහ )ි නැවත නැවත නුවණින් හමහනහි 
්දන්නා වූ ඔහු  හම් ස්ථානහ)්දී ,ාගානු,ර්ාන ඥාන) නම් වූ 
ිශ,ර්ානා ඥාන) උණදින්හන් ).  
 

(2) භංගානුදර්ශන ඥානය 
 

දැන් හ)ෝගාවද)ා ිශසින් ්ළ )ුත්හත් තමා කැබූ ඒ කණටි 
හාගානු,ර්ාණය ඥාන) දි)ුණයු ති)ුණයු වනු ණිණිස ණිළිණැදීම ). එ) දි)ුණයු 
වීම ණිණිස ්ළ )ුත්හත් හමහස් ).  

 
වර්තමාන ,ව)  අ)ත් දූණාදි සාස්්ාද)න්හග් ,ාග) හ්ා ස් 

වාහ)න් හමහනහි හ්ා  අනතුදැව එ) හමහනහි ්ළ ිත්ත)ාහග් 
,ාග) තවත් සිත්ින් බැකි) )ුතු ). ඉ්්බිති තමා ණරතය්්ෂ වාහ)න් 
,්්නා ක, ඒ සාස්්ාද නිහදෝධ්) සා්්ෂය)  තබා අතීතහ)් ඇති වූ 
ස්ක සාස්්ාද)න්හග් නිහදෝධ්) , අනාගතහ)හි ඇති වන්නා වූ ස්ක 
සාස්්ාද)න්හග් නිහදෝධ්) , බැකි) )ුතු ). ඉ්්බිති සත්ත්ව සාඥාව 
දුදැ වනු ණිණිස ාුනයතාව) වැ හහනු ණිණිස බිහඳන මැහදන හ්න්ු 
නැති බව සාස්්ාද)න් ම බිහඳන මැහදන බව හමහනහි ්ළ )ුතු ). 
මතු ණැමිණි) )ුතු කැබි) )ුතු ිශ,ර්ානා ඥාන)  මඟ හහළිවීම ණිණිස 
ඒ සාස්්ාද)න් අනිතය වාහ)න් බකා නිතය සාඥාව දුදැ ්ළ )ුතු ). 
දු්් වාහ)න් බකා සුඛ සාඥාව දුදැ ්ළ )ුතු). අනාත්ම වාහ)න් බකා 
ආත්ම සාඥාව දුදැ ්ළ )ුතු ). ්ක්ිරි) )ුතු ධ්ර්ම බව බකා 
සාස්්ාද)න් ණිළිබඳ “නන්දි” ))ි ්ි)නු කබන සණරීති් තෘෂ්ණයාව දුදැ 
්ළ )ුතු ). ඇ භම් හනා ්ළ )ුතු බව බකා දාග) දුදැ ්ළ )ුතු ). 
අනිතයාදි අහන්්ාදීනව)න් ඇති සාස්්ාද)න් ණවත්වා ගැනීම රැස් 
්ිරීම ණිළිබඳ සිත හළ )ුතු ). සාස්්ාද ිශදහිත නිර්වාණය)  සිත නැමි) 
)ුතු). 



 
 ාවනා වාකයය 
 

රභ ශී රරයේ රූපරයෝ නිතර ම බිරඳනේනාහ. රූප නිරරෝධය  ුලු 
සිත ද බිඳුරණ ේ ය. රමහි ශී රරයේ රූප රමනේ ද රූපයනේරගේ නිරරෝධය 
 ුලූ සිත රමනේද අතීතරයේ වූ සකල සංසේකාරරයෝම නිරුදේධ වූහ. 
අනාගත සංසේකාරරයෝ ද නිරුදේධ වනේනාහ. සංසේකාරයතේ හුර බිරඳන 
මුරරන සතේතේවරයකේ පුදේගලරයකේ නුත. සංසේකාරරයෝ ම මුරරනේනාහ. 
සකල සංසේකාරරයෝ ම බිඳී අතුරුදහනේ වන  ුවිනේ අනිතයරයෝ ය. බිය 
විය යුතු  ුවිනේ ුඃඛ්රයෝ ය. වශරයහි රනාපවතේනා  ුවිනේ අනාතේමරයෝ 
ය. රහාඳ යයි සතුටු විය යුතු ගුණ යකේ නුතේරතෝ ය. රහාඳ යයි ඇලුභ 
කළ යුතු ගුණ යකේ නුතේරතෝ ය. රැසේ කිී රමනේ ු කකේ ම වන  ුවිනේ රනා 
රැසේ කළ යුතේරතෝ ය. ුරකනේ මිරදනු කුමතියනේ විසිනේ හළ යුතේරතෝ ය. 

 
උප්ඨන උප්ඨන රේදනාරවෝ බිරඳනේනා හ. රේදනා නිරරෝධය 

 ුලු සිත ද බිඳුරණ ේ ය. එරමනේ අතීතරයහි වූ සකල සංසේකාරරයෝ ම 
නිරුදේධ වූහ. අනාගතරයහි උප්ඨනා සංසේකාරරයෝ ද නිරුදේධ වනේනා හ. 
සංසේකාරයනේ හුර බිරඳන මුරරන සතේතේවරයකේ පුදේගලරයකේ නුත. 
සංසේකාරරයෝ ම බිරඳනේනා හ. මුරරනේනා හ. බිරඳන  ුවිතේ සකල 
සංසේකාරරයෝ ම අනිතයරයෝ ය. බිය විය යුතු  ුවිනේ ුඃඛ්රයෝ ය. 
වශරයහි රනා පවතේනා  ුවිනේ අනාතේමරයෝ ය. රහාඳය යි සතුටු විය 
යුතු ගුණ යකේ නුතේරතේ ය. රහාඳය යි ඇලුභ කළ යුතු ගුණ යකේ නුතේරතෝ 
ය. රැසේ කිී රමනේ ුකකේ ම වන  ුවිනේ රනා රැසේ කළ යුතේරතෝ ය. 
ුරකනේ මිරදනු කුමතියනේ විසිනේ හළ යුතේරතෝ ය. 

 
සාඥා සාස්්ාද ිශඥාන)ත් ණිළිබඳ ව , ්ි)න ක, ්රම)  ම 

වා්ය හ)ාදාහගන ,ාවනා ්දනු. ආ)තන ධ්ාතූන් හග් වාහ)න් , 
,ාවනා ්ළ හැ්ි නම් )හණති. හමහස් හනාහ)්් අ)ුරින් 
සාස්්ාද)න්හග් නිහදෝධ්) ම නැවත නැවතත් ,ාවනා වාහ)න් 
බකන්නා වූ හ)ෝගාවචද)ාහ  මහත් දි) බින්දු ඇති වැස්ස්් වස්නා 
්ක්හි වැව්් හ,ස බකා සිටින හ්න්ු  දි) බුබුළු බිහඳනු 
හණහනන්නා්් හමන් ,, දත් වූ ්බක් තක බැහ,නු හණහනන්නා්් 
හමන් ,, සාස්්ාද)න්හග් බිඳීම ම හණහනන්න  වන්හන් ). එ ්ක්හි 
හාගානු,ර්ාන ඥාන) දි)ුණයු වූහ)් ))ි ්ි) )ුතු ). 



 

(3) භයාුපට්ඨාන ඥානය 
 

හාගානු,ර්ාන ඥාන) මැනිශන් සම්ණා,න) ්දගත් 
හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් දැන් ,)තුණට්ඨාන ඥාන) කබනු ණිණිස ණිළිණැදි) 
)ුතු ). ,)තුණට්ඨාන ඥාන) හාගානු,ර්ාන ඥාන) වැන්න්ි. එ) ඇති 
වනු ණිණිස මතු ,්්වන ණරිදි මනස්්ාද) ණැවැත්ිශ) )ුතු ). 

 
 ාවනා කරමය 
 

අතීත සාස්්ාදහ)ෝ නිදැ,්ධ් වූහ. වර්තමාන සාස්්ාදහ)ෝ 
නිදැ,්ධ් හවති. අනාගත සාස්්ාදහ)ෝ නිදැ,්ධ් වන්නාහ. ,වතර) සැම 
තැන ම නිතද ම සාස්්ාදහ)ෝ නිදැ,්ධ් වන්නාහ. නිදතුදැව ම 
සාස්්ාද)න් බිහඳන ,වතර) සර්ණ)න් හවහසන තුඹස්් වැන්න. අකි 
හ්ාටි වකසුන් හවහසන වන)්් වැන්න. ද්ුසන් හවහසන ගුහාව්් 
වැන්න. ්ිඹුකන් හවහසන ගඟ්් වැන්න. ගිනි අඟුදැ වළ්් වැන්න. 
ගිනි ගත් නගද)්් වැන්න. හබෝම්බ වැහ න )ු, බිම්් වැන්න. 
හසාහහාන් බිම්් වැන්න. ණාළු ගම්් වැන්න. ණිාාච නගද)්් වැන්න. 

 
සාස්්ාද)න් ණිළිබඳව ්ී ණරිදි හමහනහි ්දන්නා වූ 

හ)ෝගාවචද)ාහ  ස්ක සාස්්ාද)න් ම බි) ිශ) )ුතු හ,් සැටි)  
මැනිශන් හණහනන්න  ණ න් ගන්හන්). සාස්්ාද)න් බි) ිශ) )ුතු හ,් 
සැටි)  ,්්නා වූ ඒ ඥාන) ,)තුණට්ඨාන ඥාන) )ි.  
 

අකි)්ු දු ු ළ,දැව්ු බි) වන්නා්් හමන් සාස්්ාද)න  බි) 
වීම ,)තුණට්ඨාන ඥාන) හනාහේ. බි) වීමත් ,)තුණට්ඨාන ඥාන)ත් 
එ්් ධ්ර්ම)්් හනාව ධ්ර්ම හ,්්ි. මහ ගිනි අඟුදැ වළ්් දුද සි  ,න්නා 
තැනැත්හත් අකි)ා  බි) වන ළම)ා හමන් එ)  බි) හනා හව)ි. වැ ුණයු 
හ්න්ු  මහ දු්්් ිශිනන්න  වන බැිශන් එ) බි) ිශ) )ුතු තැන්් 
බව ණමණය්් ඔහු දැන ගනී. හ)ෝගාවචද)ා , අකි)ා  බි) වන ළ,දැවා 
හමන් සාස්්ාද)න්  බි)්් හනාවී, දුද සි  අඟුදැ වළ ,්්නා ණුදැෂ)ා 
හමන් සාස්්ාද)න් මහානර්ථ්ද බි) ිශ) )ුතු හ,් සැටි)  ණමණය්් 
දැන ගනී. එ) ඔහුහග් ,)තුණට්ඨාන ඥාන) )ි. සාමානය හකෝ්)ා  හම් 



ඥාන) නැති බැිශන් අහන්් දු්් හගන හ,න සාස්්ාද)න් මම ) ්ි)ා 
, මාහග් ) ්ි)ා , හගන ඒවා  ඇ භම් ්දමින්, දුහ්හි ම ගැකී සිටිති.  

 

(4) ආදීනවානු දර්ශන ඥානය 
 

)ම් ්ිසිහව් ඇත්තා වූ අගුණය)  හහවත් හ,ෝෂ)  ආදීනව ) 
)ි ්ි)නු කැහේ. සාස්්ාද)න්හග් හ,ෝෂහ)ෝ හබාහහෝ ). හකාව ඇති 
තා්් හ,ෝෂ සි)ක්ක ම සාස්්ාද හ,ෝෂහ)ෝ ). සාස්්ාද)න්හග් හ,ෝෂ 
,්්නා ඥාන) ආදීනවානු,ර්ාන ඥාන) )ි.  

 
ගුණයහ)හි ඇ භම් ්ළ )ුතු බව්් මුත් බි) ිශ) )ුතු බව්් නැත. 

බි) ිශ) )ුත්හත් හ,ෝෂ)  ). එ බැිශන් ,)තුණට්ඨාන ඥාන) , හ,ෝෂ 
,්්නා ඥානහ)්් ම ). ඒ හ,ෝෂ බි) ිශ) )ුතු හ,් සැටි)  ,)තුණට්ඨාන 
ඥාන) ,්ී. හබාහහෝ අනතුදැ සිදුිශ) හැ්ි බි) ිශ) )ුතු හණහ,ස් 
වාස) ්දන මනුෂයහ)ෝ එ) බි) ිශ) )ුතු ණරහ,්ා)්් බව ,න්නාහු ,, 
ඔවුන  ණිහි  ්ද ගත හැ්ි වස්තුව්් හහෝ ණු,්ගක)්ු හහෝ ආද්්ෂා 
ස්ථාන)්් හහෝ ඇති ්ක්හි එහි ිශසීම  බි) හනාහවති. ඒ හණහ,ස  
්ක්ිරී, හැද )න්න  හනා සිතති. ඔවුන් ඒ හණහ,ස ගැන ්ක්ිරී ණළා 
)න්හන් ණිහි ්් නැති බව , වැ හුණය ්ක්හි). එහමන් සාස්්ාද)න් 
බි) ිශ) )ුතු හ,් සැටි)  දු ු ණමණින් ඒ බි)  ණිහි ්් නැති බව , 
,න්නා තුදැ හ)ෝගාවචද)ාහග් සිත සසද  හහවත් සාස්්ාද)න  හනා 
්ක්ිහද)ි. ඔහු  සාස්්ාද)න් හ්හදන් මිහ,නු ්ැමැත්ත බකවත් ව 
ඇති හනාහව)ි. 

 
සාස්්ාද බි) ිශ) )ුතු ,ූ බව දු ු හ)ෝගාවචද)ා  ඒ බි)  ණිහි  

වන ්ිසිව්් තුන් හකාව ම නැති බව ,න්නා ඥාන)්් ඇති වූ ්ක්හි 
ඔහුහග් සිත සසද  ්ක්ිහද)ි. හමාහහාත්් වත් සසද රැහඳන්න  
ඔහු  හනා සිහත)ි. සාස්්ාද)න්හගන් මිහ,නු ්ැමැත්ත බකවත්ව ඇති 
හව)ි. එබැිශන් හම් අවස්ථාහේදී ,)තුණට්ඨාන ඥානහ)න් දු ු, බි)  
ණිහි  වන ්ිසිව්් නැති බව ,්්නා ආදීනවානු,ර්ාන ඥාන) ඇති 
්ැදගැනිම සඳහා ණිළිණැදි) )ුතු ). හම් අවස්ථාහේ දී හ)ෝගාවචද)ා 
ිශසින් සාස්්ාද)න  ණිහි වන ්ිසිව්් නැති බව වූ සාස්්ාද)න්හග් 
මහා ආදීනව) ,, තවත් ඇත්තා වූ හනාහ)්් ආදීනව , හමහනහි ්ළ 



)ුතු ). මතු කබා ගත )ුතු ඥාන)න  මඟ හහළි වීම ණිණිස නිවන , 
සාමානයහ)න් හමහනහි ්ළ )ුතු ). මතු ,්්වන ණරිදි එ) ්දනු. 
 
 ාවනා වාකයය 
 

උතුදන බත් සැළිහ)් හණණය බුබුළු බිහඳන්නා්් හමන් ,, දත් 
වූ ්බහක් අබ ණුණුදන්නා්් හමන් ,, වසිනා ්හක් නඟින දි) බුබුළු 
බිහඳන්නා්් හමන් ,, නැවැත්ම්් නැතිව හම් ාරීදහ)් දූණහ)ෝ බිඳී බිඳී 
)න්නාහ. හේ,නා සාඥා සාස්්ාද ිශඥාන නමැති නාමහ)ෝ , 
බිහඳන්නාහ. හම් බිඳීම නිසා නාති - නදා - වයාධි - මදණය - හාෝ් - 
ණරිහ,්ව - දුුඃඛ - හ,ෞර්මනසය - උණා)ාසහ)න් සත්ත්ව)ා ්දා දිව 
එන්නාහ. සාස්්ාද)න්හග් හම් බිඳීම හමාහහාත් වත් නතද ්ළ හැ්ි 
හබහහත්් නැත. උණා)්් නැත. බක) ඇති ණු,්ගකහ)්් නැත. 
ආද්්ෂා ස්ථාන)්් නැත. එබැිශන් සාස්්ාදහ)ෝ අසදණයහ)ෝ ). 
ඉණැදීමත් නණුහද්ි. සාස්්ාද)න්හග් ණැවැත් නණුහද්ි. ්ර්ම රැස් 
්ිරීමත් නණුහද්ි. මතු ඉණැදීමත් නණුහද්ි. නදාවත් නණුහද්ි. වයාධි)ත් 
නණුහද්ි. මදණය)ත් හාෝ්)ත් නණුහද්ි. ණරිහ,්ව)ත් නණුහද්ි. දුුඃඛ)ත් 
නණුහද්ි. හ,ෞර්මනසය)ත් නණුහද්ි. උණා)ාස)ත් නණුහද්ි. නූණදීම 
සුව)්ි. හනා ණැවැත්වීම සුව)්ි. ්ර්ම හනා රැස් ්ිරීම සුව)්ි. මතු 
නූණදීම සුව)්ි. නදා වයාධි මදණය හාෝ් ණරිහ,්ව දු්්ඛ හ,ෞර්මනසය 
උණා)ාස)න්හගන් මිදීම සුවහ)්ි.  
 

හමහස් ,ාවනා ්ිරීම් වාහ)න් සාස්්ාද)න්හග් ආදීනව) 
්ක්් සම්මර්ාන) ්දන ්ක්හි හ)ෝගාවචද)ා  හකෝ්තර) ම නණුදැ 
සතුන් හවහසන වන)්් හමන් ,, ගුහාව්් හමන්,, ්ිඹුකන් හමෝදැන් 
වසන දි)්් හමන් ,, හසාදැන් රැ් සිටින මඟ්් හමන් ,, ්ඩුගත් 
සතුදැ සමූහ)්් හමන් ,, ගිනි අඟුදැ වළ්් හමන් ,, )ුධ් බිම්් හමන් 
,, හසාහහාන් බිම්් හමන් ,, ,)ාන් හකස හණහනන්න  වන්හන් ). 
ණඤ්්චස්්න්ධ්) ගඩු හමන් ,, වණය හමන් ,, හකඩ හමන් ,, හුක් හමන් 
,, හණහනන්න  වන්හන් ). ,වතර) එහ්ාහළාස් වැ,ූදැම් ගින්හනන් 
දැහවන තැන්් හකස හණහනන්න  වන්හන් ). ,වතරහ)හි හවහසන 
සත්ත්ව)න් කැේ ගින්න්් මැ, තිහබන බ  ගස් සමූහ)්් හමන් 
හණහනන්න  වන්හන් ). සූම ණැත්හතන් ම ආදීනව)්් මිස ණිහි ්් 
ඔහු  හනා හණහනන්න  වන්හන්). හමහස් ණිහි ්් නැති බව හා තවත් 



සාස්්ාද)න් හග් ආදීනව)න් ,්්නා වූ හ)ෝගාවචද)ාහග් ඒ ඥාන) 
ආදීනවානු,ර්ාන ඥාන))ි.  
 

(5) නිර්මේා නුදර්ශන ඥානය 
 
ආදීනවානු,ර්ාන ඥානහ)න් සාස්්ාද)න්හග් ආදීනව දාාි) 

නැවත නැවත බකන්නා වූ හ)ෝගාවචද)ා හ  ඒ බැකීහමන් 
සාස්්ාද)න්  හහවත් සසද  ්ක්ිහදන්නා වූ නිේරේදානුදේශන 
ඥානය උණදින්හන් ). ඒ සඳහා ්ළ )ුතු ිශහා්ෂ ,ාවනාව්් නැත. 
ආදීනව)න් හමහනහි ්ිරීහමන් ම ඒ ඥාන) කැහබන්හන් ). එ) කත් 
්ක්හි හ)ෝගාවචද)ා හ  ණ්්ෂි)්ු  වනහ)හි හැසිරීම  මිස දනින් 
්ළ ්ූඩුව් වත් ිශසීම  සතු ්් හනා වන්නා්් හමන් ,, මත්සය)්ු  
දිහ)හි ම මිස හගාඩ සතු ්් ඇති හනා වන්නා්් හමන් ,, නගද 
වැසි)්ු  නගද)් ම මිස මිනිස්ු ,්්න  හනා කැහබන වනහ)් 
සතු ්් ඇති හනා වන්නා්් හමන් ,, ,වතරහ)් ්ිනම් තැන්් ගැන 
වත් සතු ්් ඇති හනාහේ. හකෝ්) ගැන ්ක්ිදැණයා වූ ඔහුහග් සිත 
,ාවනාහවහි ම ඇහකන්හන් ). ඔහු  සතු  ණිණිස ණවත්නා හ,) 
,ාවනාව ම වන්හන් ).  
 

(6) මුංචිාුක්මයාා ඥානය 
 

හ)තුණට්ඨාන ඥාන), ආදීනවානු,ර්ාන ඥාන), 
නිර්හේදානු,ර්ාන ඥාන) )න ඥාන තුන ම සාස්්ාද)න් හග් හ,ෝෂ 
,ර්ාන වාහ)න් එ් ධ්ර්මහ)්ි. ඥාන තුන්් වනුහ)් හ,ෝෂ), බි) ිශ) 
)ුත්ත්් වාහ)න් දැ්ීම ), ණිළිසදණය්් නැති බව දැ්ීම ), සතු ු හනා 
ිශ) )ුත්ත්් ඇ භම් හනා ්ළ )ුත්ත්් සැටි)  දැ්ීම ) )න, 
ආ්ාදතර)ාහග් වාහ)නි. හ)තුණට්ඨාන ඥානාදි ඥාන තුන ඇති වූ ්ක්හි 
ඒ ඥාන)න් වැහඩත් වැහඩත් ම හ)ෝගාවචද)ා හ  තමා හසු වී සිටින 
සාස්්ාද ධ්ර්ම ණදම්ණදාව නමැති සාස්්ාද ච්රහ)න් ්වද 
ආ්ාද)්ින් හහෝ මිදි) )ුතු බව හණහනන්න  වන්හන් ). 
සාස්්ාද)න්හගන් මිදීම හැද හම් දු්ින් මිදීම  අන් ්රම)්් නැති බව 
,න්නා වූ ඒ ඥාන) මුඤේචිතු කමයතා ඥාන) )ි. 

 



හම් ඥාන) ඇති වූ ්ක්හි හ)ෝගාවචද)ාහග් සිත සාස්්ාද)න් 
හ්හදන් හැ්ිහළන්න  වන්හන් ). සි ු සම්ණත් දන සම්ණත් දිවය බරහ්ම 
සම්ණත් වාහ)න් උතුම් හ්ා  හකෝ්)ා සක්න ස්ක සාස්්ාද)න් 
ගැන ම සතු ්් හහෝ ඇක්ම්් ඔහු  ඇති හනාහේ. ්ූඩුව්  හසු වූ 
ණ්්ෂි)්ු  හමන් ,, බන්ධ්න)  හසු වූ වන මෘග)්ු  හමන් ,, 
හ්මන්  අසු වූ මත්සය)්ු  හමන් ,, සර්ණ)්ු  හසු වූ මැඬි)්ු  
හමන් ,, සාස්්ාද)න් හ්හදන් හහවත් ,වහ)න් මිදීහම් බකවත් 
්ැමැත්ත්් ඔහු  ඇති වන්හන් ). 

 

(7) පරාිසංඛයානුදර්ශන ඥානය 
 

සාස්්ාද)න් හග් මහා ආදීනව දාාි) දැ් බි) වී ්ක්ිරී 
ඒවා)ින් මිහ,නු ්ැමැත්ත ඇති ්ද ගත් හ)ෝගාවචද)ා හ  දැන  
තිහබනුහ)් එ)ින් මිහ,නු සඳහා ්රි)ා ්ිරීම ). සාස්්ාද)න්හගන් මිදීම 
ණහසු ්ා)යය)්් හනාහේ. සත්්ා) ,ෘෂ්ටි - ිශි්ිච්සා - තෘෂ්ණයා - 
අිශ,යාදි ්්හක්ා)න් ණවත්නා තුදැ සාස්්ාදහ)ෝ , නැවත නැවත 
උණ,නාහ. සාස්්ාද)න්හගන් මිදීම  හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් ්ළ )ුත්හත් 
සත්්ා) ,ෘෂ් යාදි ්්හක්ා)න් මතු නූණදිනා ණරි,්හ,න් දුදැ ්ිරීම ). 
්්හක්ා)න් උණදිනුහ)් සාස්්ාද)න් නිතය - සුඛ - සුහ - ආත්ම 
වාහ)න් දැ්ීම නිසා ). හ්හකස් දුදැ වනුහ)් අනිතය - දුුඃඛ - අාු, - 
අනාත්මතා සාඛයාත සාස්්ාද)න්හග් මහා ආදීනව) දැ්ීහමනි. 

 
හමහත්් ්දන ක, හ)ෝග්රි)ාව නිසා හම් හ)ෝගාවචද)ා දැන් 

සාස්්ාද)න්හග් ආදීනව) දැ් තිහබන හ්හන්ි. එහහත් ඒ ආදීනව 
,ර්ාන) මතු නූණදිනා ණරිදි හ්හකස් දුදැ ්ිරීම  තදම් සාමාර්ථය)්් 
ඇති ,ර්ාන)්් හනාහේ. ණරමා, වුවහහාත් සාස්්ාද)න් හග් 
ඉෂ් ා්ාද) දැ්ීහමන් හ)ෝගාවචද)ාහග් සන්තානහ)හි දැන  ) ණත් වී 
තිහබන ්්හක්ා)න  නැවතත් මතු ිශ) හැ්ි ). සාස්්ාද සමූහ) 
වනාහි ඉෂ් ා්ාද) ආදීනව) )න හ,් ම ඇති හ,)්ි. එහි ඇති 
ඉෂ් ත්ව) නම් ඉතා අක්ණ ). ආදීනව) නම් ඉතා මහත් ). එහහත් 
ඉෂ් ා්ාද) එහි මතු වී තිහේ. ආදීනව) හ්ාහත්් මහත් වුව , එ) 
සැඟ වී තිහබන්හන්ි. එබැිශන් එ) අමාදැහවන් දැ්ි) )ුත්ත්ි. 

 



සාස්්ාද සමූහ) ිශෂ මිාර ්ැවුම්් වැනි ). ිශෂ මිාර ්ැවුහමහි 
ඇස නැහැ) දිව ණිනවන ඉෂ් ා්ාදහ)්් , ඇත්හත් ). අනු,ව ්ළ 
තැනැත්තා මදණය)  හහෝ මැහදන්න  ළා වන තදහම් දු්්  
ණමුණයුවන මහා ආදීනව)්් , එහි ඇත්හත් ). ඒ ආදීනව) එහි ඇති 
ඉෂ් ා්ාද)  වඩා සි) ,හස් ගුණයහ)න් මහත් ). එහහත් මතු වී 
හණහනන්හන් ඉෂ් ා්ාද) ). එ හමන් ම සාස්්ාද)න්හග් අති මහත් 
ආදීනව)්් ඇතත්, එ) අමාදැහවන් හසා)ා ගත )ුත්ත්ි. ඉෂ් ා්ාද) 
එ) )  ්දහගන නිතද ම මතු වී හණහන්. අමාදැහවන් හසා)ා බකන 
ආදීනව) )  ්දහගන සිටින ඉෂ් ා්ාද) සත්ත්ව)ාහග් සිත ගැනීම   
සත්ත්ව)ා කවා ඇ භම් ්දවීම  ඉතා සමර්ථ ). ඒ ඉෂ් ා්ාදහ)හි 
සාස්්ාද)න් හග් ආදීනව) දැ් ඒවා)ින් මිහ,නු රිසි හ)ෝගාවචද)ාහග් 
සිත නැවතත් තමන් ්දා ඇ, ගැනීම  ා්්ති)්් තිහේ. එබැිශන් 
සාස්්ාද)න් හගන් මිහ,නු රිසි හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් ඉෂ් ා්ාද) 
,්්වා නැවත සාස්්ාද)න  මුළා හනා ්ළ හැ්ි ණරිදි තමාහග් සිත 
ස්ස් ්ද ගත )ුතු). 

 
සිත ස්ස් වීම  ්ළ )ුත්හත්, නැවතත් සාස්්ාද)න් සිතින් 

හාදමින් ඒවාහ)් )  වී තිහබන සැඟවී තිහබන ආදීනව දාාි) වූ 
අනිතය දුුඃඛ අාු, අනාත්ම ,ාව)න් නැවත නැවත ිශස්තද වාහ)න් 
බැකීම ). එහස් බකන්නා වූ හ)ෝගාවචද)ාහග් සාස්්ාද)න්හග් 
අනිතයාදි ක්්ෂණය ිශස්තද වාහ)න් ,්්නා වූ ඥාන) 
පරතිසංඛ්යානුදේශන ඥානය )ි. හම් ඥාන) ඇති ්ද ගනු ණිණිස මතු 
,්්වන ණරිදි ිශස්තාද ්රමහ)න් තරික්්ෂණය ,ාවනාව ්ළ )ුතු ). 

 
 ාවනා කරමය 
 

සූම ්ක්හි ම හනා තිහබන හහ)ින් ,, තාව්ාකි් හහ)ින් ,, 
ඉණැදීම් බිඳීම් හ,්ින් ණිරිසිිනනා ක, හහ)ින් ,, සාස්්ාදහ)ෝ 
අනිතයහ)ෝ ). ණළුදු වන හහ)ින් ,, හසකහවන හහ)ින් ,, සාස්්ාදහ)ෝ 
අනිතයහ)ෝ ). අස්ිද හහ)ින් ,, හණරැහළන ස්ව,ාව ඇති හහ)ින් ,, 
හද)්් නැති හහ)ින් , සාස්්ාදහ)ෝ අනිතයහ)ෝ ). ණිරිහහන 
ස්ව,ාව) ඇති හහ)ින් ,, ණරතයහ)න් හ  ගන්නා ස්ව,ාව)න් ඇති 
හහ)ින් ,, මැහදන ස්ව,ාව) ඇති හහ)ින් ,, සාස්්ාදහ)ෝ අනිතයහ)ෝ 
). 



 
නිදන්තදහ)න් හණහළන බැිශන් ,, ඉවසීම  දුෂ්්ද බැිශන් ,, 

දු්  වස්තු බැිශන් ,, සාස්්ාදහ)ෝ දුුඃඛහ)ෝ ). හකඩ වන බැිශන් ,, 
ගඩු වැනි බැිශන් ,, හුක් වැනි බැිශන් ,, සාස්්ාදහ)ෝ දුුඃඛහ)ෝ ). ණව  
හහ්තුවන බැිශන් ,, ආබාධ් වන බැිශන් ,, වයසන ,ාවහ)න් එන බැිශන් 
,, සාස්්ාදහ)ෝ දුුඃඛහ)ෝ ). හදිසි අනර්ථ ණමුණයුවන බැිශන් ,, බි) ිශ) 
)ුතු බැිශන් ,, අනර්ථ)න් ිශසින්  භහුබිනනා බැිශන් ,, සාස්්ාදහ)ෝ 
දුුඃඛහ)ෝ ). ආද්්ෂාව්් හනා ්දන බැිශන් ,, ආද්්ෂා ස්ථාන)්් හනා 
වන බැිශන් ,, අසදණය බැිශන් ,, සාස්්ාදහ)ෝ දුුඃඛහ)ෝ ). ආදීනව 
බැිශන් ,, වධ්්)න් බැිශන් ,, සාස්්ාදහ)ෝ දුුඃඛහ)ෝ ). ආාරව)න  
හිත බැිශන් ,, මදහුහග් සණ බැිශන් ,, උණ,නා ස්ව,ාව) ඇති බැිශන් 
,, සාස්්ාදහ)ෝ දුුඃඛහ)ෝ ). දිදන ස්ව,ාව) ඇති බැිශන් ,, හකඩ 
්දවන ස්ව,ාව) ඇති බැිශන් ,, හාෝ් ්දවන ස්ව,ාව) ඇති බැිශන් 
,, සාස්්ාදහ)ෝ දුුඃඛහ)ෝ ). හඬවන ස්ව,ාව) ඇති බැිශන් ,, තදින් 
සිත හවහහස වන ස්ව,ාව) ඇති බැිශන් ,, හ්හකසුන් ිශසින් 
හ්හකසන ක, ස්ව,ාව)න් ඇති බැිශන් ,, සාස්්ාදහ)ෝ දුුඃඛහ)ෝ ). 

 
අමහනෝඥප බැිශන් ,, දුගඳ බැිශන් ,, ණිළි්ුක් බැිශන් ,, හනා 

සැදසුව හහාත් ාු,ත්ව)්් නැති බැිශන් ,, සැදසුව , අාු,ත්ව) හනා 
ණහ ්ළ හැ්ි බැිශන් ,, ිශදූණ බැිශන් ,, දු ු ණමණින් හදාම්නස ඇති 
වන බැිශන් , අාු,හ)ෝ ). 

 
තමා  අනු්ූක හනා වන හහ)ින් ,, හකෝ්)ා ිශසින් ඇති හස් 

සිතන ධ්ුව - සුඛ - ාු, - ආත්ම ස්ව,ාවහ)න් හිස් හහ)ින් ,, අක්ණ 
හහ)ින් ,, ්ාද් හේ,්ත්ව)්් නැති හහ)ින් ,, අස්වාමි් හහ)ින් ,, 
අධිණති)්ු නැති හහ)ින් ,, ්ිසිව්ුහග් වාහ)හි හනා ණවත්නා හහ)ින් 
,, අනාත්මහ)ෝ). 

 
හම් ,ාවනා ්රම) ණාඩම් ්ද එහි හත්දැම් මැනිශන් හසා)ා 

හගන ,ාවනා ්දනු. ගරන්ථ) දීර්ඝ් වන බැිශන් ,ාවනා ්රම) ණිළිබඳ 
ිශස්තද)්් හනා ්දනු කැහේ.  

 

(8) සංසතක්ාමරෝමපතක්තෂ්ා ඥානය 
 



්ි)න ක, ණරිදි ිශස්තද වාහ)න් සාස්්ාද)න් හග් අනිතය දුුඃඛ 
අාු, අනාත්ම ක්්ෂණය)න් සම්මර්ාන) ්ිරීම් වාහ)න් ,ාවනා හ්ා  
ණරතිසාඛයානු,ර්ාන ඥාන) ඇති ්ද ගත් ණසු සාස්්ාහදෝහණ්්්ෂා 
ඥාන) ඇති ්ද ගැනීම ණිණිස ්රි)ාදම්, ්ළ )ුතු ). 
සාස්්ාහදෝහණ්්්ෂා ඥාන) කැබි) )ුත්හත් සාස්්ාද)න්හග් ාුනයතාව 
සම්මර්ාන) ්ිරීහමනි. ාුනයතාව )නු, ආත්ම ක්්ෂණය) ම ). 

 
අනිතයාදි ක්්ෂණයතරහ)න් වඩාත් දුදවහබෝධ් ක්්ෂණය) අනාත්ම 

ක්්ෂණය) ). හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් හණද ඒ ඒ ිශාු,්ීන් හා ඥාන)න් 
ඇති ්ද ගැනීම ණිණිස හනාහ)්් වාද වක දී අහන්්ා්ාදහ)න් 
සම්මර්ාන) ්දන ක,්,්් වුව , ඉතා හහාිනන් හණහනන තුදැ 
සතයාවහබෝධ්) හනා වන බැිශන් සතයාවහබෝධ්) වනු ණිණිස හා 
සාස්්ාහදෝහණ්්්ෂා ඥාන) ඇති වනු ණිණිසත් මතු ,්්වන ණරිදි 
,්ිශහ්ෝටි් චතුෂ්හ්ෝටි්ාදි ්රම වකින් සාස්්ාද)න්හග් ාුනයතාව 
හහවත් අනාත්ම ක්්ෂණය) සම්මර්ාන) ්ළ )ුතු). 

 
දේවිරකෝික ශුනයතා  ාවනා කරමය  
 

හම් සාස්්ාද ධ්ර්ම සමූහහ)හි මම ))ි ගත )ුතු ්ිසිව්් නැත. 
මාහග් )ැ)ි ගත හැ්ි ්ිසි සාස්්ාද)්් , නැත. එ බැිශන් හම් 
සාස්්ාදහ)ෝ ආත්ම ස්ව,ාවහ)න් හා ආත්මනී) ස්ව,ාවහ)න් හිස් 
වූහවෝ). 

 
චතුෂ්ේ රකෝික ශුනයතා  ාවනා කරමය 
 

හම් සාස්්ාද ධ්ර්ම සමූහහ)හි මම ))ි ගත )ුතු ්ිසිව්් නැත. 
සතය වාහ)න් ආත්ම)්් නැත ,, ආත්ම වාහ)න් හගන මම ))ි 
්ි)නු කබන හම් සාස්්ාද සමූහ) ්ාහ වත් අ)ත් හනාහේ. ්ාහග්වත් 
සහහෝ,දහ)්් නූහ)්් මිතුහද්් හනාේ. 

 
අනය සාස්්ාද සමූහ)න් හ්හදහි , ආත්ම වාහ)න් ගත )ුතු 

්ිසිත් නැත. ආත්ම හනාවතුදු ආත්ම වාහ)න් වයවහාද ්දන ඒ 
සාස්්ාද සමූහහ)ෝ මම ))ි ්ි)නු කබන හම් සාස්්ාද ධ්ර්ම සමූහ)  



අ)ත් හනා හවති. මම ))ි ්ි)න සාස්්ාද ධ්ර්ම සමූහහ)් නූහ)්් 
හනා හවති. මිතුහදෝ හනා හවති. 

 
එ්් වැකි ්ැ )්් තවත් වැකි ්ැ )්  අ)ිති හනාවනා හස්, 

එ්් වැකි ්ැ )්  තවත් වැකි ්ැ )්් හා නූ ්ම්් මිතුදැ ්ම්් 
නැතිවා්් හමන් එ් ගක් ්ැ )්් තවත් ගක් ්ැ )්  අ)ිති හනා 
වන්නා්් හමන් ම, එ්් ගක් ්ැ )්  තවත් ගක් ්ැ )්් හා නූ්ම්් 
මිතුදැ ්ම්් නැතිවා්් හමන්, එ්් සාස්්ාද සමූහ)්් තවත් සාස්්ාද 
සමූහ)්  අ)ත් හනා හේ. එ්් සාස්්ාද සමූහ)්  තවත් සාස්්ාද 
සමූහ)්් හා නූ ්ම්් මිතුදැ ්ම්් , නැත්හත් ). 

 
ෂ්ලාකාර ශුනයතා  ාවනා කරමය  

 
දූණ) ආත්ම ස්ව,ාවහ)න් ,, ආත්ම)  අ)ත් වූ ස්ව,ාවහ)න් 

,, හනා බිහඳන ස්ව,ාවහ)න් ,, හනාහසක් හවන ස්ව,ාවහ)න් ,, සූම 
්ක්හි ම ණවත්නා ස්ව,ාවහ)න් ,, හනා හණදහළන ස්ව,ාවහ)න් , 
හිස් ). 

 
රේදනාව  -රප- 
සංඥාව  -රප- 
සංසේකාරය  -රප- 

 
ිශඥාන) ආත්ම ස්ව,ාවහ)න් ,, ආත්ම)  අ)ත් වූ 

ස්ව,ාවහ)න් ,, හනා බිහඳන ස්ව,ාවහ)න් ,, හනා හසකහවන 
ස්ව,ාවහ)න් ,, සූම ්ක්හි ම ණවත්නා ස්ව,ාවහ)න් ,, හනා 
හණදහළන ස්ව,ාවහ)න් , හිස් ). 

 
 
(ආ)තන ධ්ාත්වාදි) ණිළිබඳව , හමහස් ම වා්ය  

හ)ාදා ,ාවනා ්දනු.  
 
අෂ්ේටාකාර ශුනයතා  ාවනා කරමය 

 



)ම් හස් බ  ගස සාදහ)්් හනාහේ ,, සාදහ)්් නැත්හත් ,, 
සාදහ)න් ණහ වූහ)් ,, එදඬු ගස, දිඹුක් ගස,  භණයුවදණය ගස, එදබදු 
ගස, හණණය ණිඬ, දි) බුබුළ, මිරිඟුව, හ්හසක් ්ඳ, මා)ාව සාදහ)්් 
හනාහේ ,, සාදහ)්් නැත්හත් ,, සාදහ)න් ණහවූහ)් ,, එ හමන් රූපය 
නිතය සාදහ)න් ,, ධ්රැව සාදහ)න් ,, සුඛ සාදහ)න් ,, ආත්ම 
සාදහ)න් ,, නිතය ස්ව,ාවහ)න් ,, ධ්රැව ස්ව,ාවහ)න් ,, ාාා්වත 
ස්ව,ාවහ)න් ,, අිශණරිණයාම ස්ව,ාවහ)න් ,, සාදහ)්් හනාහේ. 
සාදහ)්් නැත්හත් ). සාදහ)න් ණහ වූහ)් ). 
 

-රප-  රේදනාව   -රප- 
-රප-  සංඥාව   -රප- 
-රප-  සංසේකාරය   -රප- 

 
)ම් හස් බ  ගස සාදහ)්් හනාහේ ,, සාදහ)්් නැත්හත් ,, 

සාදහ)න් ණහ වූහ)් ,, එදඬු ගස, දිඹුක් ගස,  භණයුවදණය ගස, එදබදු 
ගස, හණණය ණිඬ, දි) බුබුළ, මිරිඟුව, හ්හසක් ්ඳ, මා)ාව සාදහ)්් 
හනාහේ ,, සාදහ)්් නැත්හත් ,, සාදහ)න් ණහවූහ)් ,, එ හමන් 
විඥානය නිතය සාදහ)න් ,, ධ්රැව සාදහ)න් ,, සුඛ සාදහ)න් ,, ආත්ම 
සාදහ)න් ,, නිතය ස්ව,ාවහ)න් ,, ධ්රැව ස්ව,ාවහ)න් ,, ාාා්වත 
ස්ව,ාවහ)න් ,, අිශණරිණයාම ස්ව,ාවහ)න් ,, සාදහ)්් හනාහේ. 
සාදහ)්් නැත්හත් ). සාදහ)න් ණහ වූහ)් ). 
 

(ආ)තන ධ්ාත්වාදි) ණිළිබඳව , හමහස් ම වා්ය හ)ාදා ,ාවනා 
්දනු.  

 
දශාකාර ශුනයතා  ාවනා කරමය 
 

දූණ) නිතය සාදාදිහ)න් හිස් ). හිස් බැිශන් කාම් ). එහි 
ආත්ම සාද) නැත්හත් ). හතහම් , ආත්ම හනා වන්හන් ). අනය)න් 
හ්හදහි තමාහග් අධිණති බව හහෝ තමා හ්හදහි අනය)න්හග් අධිණති 
බව හහෝ එ)  නැත්හත්). හණණය ණිඬ්් ,ානනාදි බව  හනා ණැමිණයිශ) 
හැ්ි හස් හ්න්ුහග් ්ැමැත්ත ණරිදි එ) නිතය-ාු,-සුඛ-ආත්ම 
ස්ව,ාව)න  හනා ණැමිණයිශ) හැ්ි). “හමහස් ම හේවා. හමහස් හනා 
හේවා” )ි හ්න්ුහග් ්ැමැත්ත ණරිදි එ) හනා කැබි) හැ්ි). එ)  



අනය සත්ත්ව සාස්්ාද)න් ස්වවාහ)හි හනා ණැවැත්ිශ) හැ්ි). 
ස්වසන්තාන)  අ)ත් වුව , ඒව ස්ව වාහ)හි හනා ණැවැත්ිශ) හැ්ි 
බැිශන් එ) අහන්්ු වැනි). අ,යන්තදහ)හි ්ිසිව්් නැති බැිශන් හිස් 
).  
 

රේදනාව   -රප- 
සංඥාව   -රප- 
සංසේකාරය   -රප- 

 
විඥානය -හණ- වා්ය) සම්ණූර්ණය ්ද ,ාවනා ්දනු. 

(ආ)තන ධ්ාත්වාදි) ණිළිබඳව , හමහස් ම වා්ය  
හ)ාදා ගත )ුතු)ි.  

 
දේවාදශාකාර ශුනයතා  ාවනා කරමය 
 

දූණ) සත්වහ)්් හනාහේ. ජීිශහ)්් හනාහේ. නදහ)්් 
හනාහේ. මානවහ)්් හනාහේ. ස්තරි)්් හනාහේ. ණුදැෂහ)්් හනාහේ. 
ආත්ම)්් හනාහේ. ආත්ම)  අ)ත් හනාහේ. “මම” හනාහේ. මාහග් 
හනාහේ. අහන්්ුහග් හනාහේ.  
 

රේදනාව   -රප- 
සංඥාව   -රප- 
සංසේකාරය   -රප- 

 
ිශඤ්්ාණය) සත්ත්වහ)්් හනාහේ. ජීිශහ)්් හනාහේ. නදහ)්් 

හනාහේ. මානවහ)්් හනාහේ. ස්තරි)්් හනාහේ. ණුදැෂහ)්් හනාහේ. 
ආත්ම)්් හනාහේ. ආත්ම)  අ)ත් හනාහේ. “මම” හනාහේ. මාහග් 
හනාහේ. අහන්්ු හග් හනාහේ. ්වද්ුහග් වත් හනාහේ. 

(ආ)තන ධ්ාත්වාදි) ගැන හ)ාදා ගනු  
 
දේවාචතේතාළීසාකාර ශුනයතා  ාවනාව 
 

දූණ) අනිතය), දු්), හකඩ), ගඩුහව්, හුහක්, ණාණහ)්, 
ආබාධ්හ)්, තමාහගන් අහන්්, ණළුදු වන හ,හ)්, වයසන 



ණමුණයුවන හ,හ)්, උණද්රවහ)්, ,හ)්, අනර්ථ)න් ිශසින්  භහුබිනනා 
ක, හ,හ)්, හසකහවන හ,)්, බිහඳන හ,)්, අස්ිද හ,)්, 
ආද්්ෂාව්් හනා වන්හන්ි, ආද්්ෂාස්ථාන)්් හනා වහන්ි, ණිහි  
හනා වන්හන්ි. ණිහි ්් වාහ)න් හනා ගත )ුත්ත්ි. නිතයාදි 
ස්ව,ාව)න්හගන් හිස් වූහව්ි. ස්වාමි ්ාද් හේ,නාදි ,ාවහ)න් 
ාුනය). හිස් බැිශන් තුච්ඡ), අනාත්ම), ආස්වා, දහිත ), ආදීනවහ)්, 
හණරැහළන හ,හ)්, හද)්් නැති හ,හ)්, ණව  මුහක්, වධ්හ)්, 
ිශනාා වන හ,හ)්, ආාරව)න  හිත වූහව්, ණරතයහ)න් ්දන 
ක,්හ,්, මදහුහග් සණහ)්, ඉණැහ,න ස්ව,ාව) ඇත්හත් ). දිදන 
ස්ව,ාව) ඇත්හත් ). හදෝග හ  ගන්නා ස්ව,ාව) ඇත්හත් ). මැහදන 
ස්ව,ාව) ඇත්හත් ). හාෝ් ණරිහ,්ව දුුඃඛ හ,ෞර්මනසය උණා)ාස)න් 
ඇති ්දන ස්ව,ාව)්් ඇත්හත්). උණ,නා හ,)්. බිහඳන හ,හ)්, 
ඇක්ම දුදැ ්ළ )ුතු හ,)්. 
 

රේදනාව   -රප- 
සංඥාව   -රප- 
සංසේකාරය   -රප- 

 
විඥානය -හණ- වා්ය) හ)ාදා ගනු. නයතන ධාතේවා්ඨය 

ණිළිබඳව , හමහස් ම වා්ය) හ)ාදා හගන ,ාවනා ්දනු.  
 
හම් ,ාවනා වා්ය) ණිළිබඳ ිශස්තද)්් ්ළ )ුතු නමුත් ගරන්ථ) 

මහත් වන බැිශන් හනා ්දනු කැහේ. හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් හම්වා 
හහාිනන් හත්දැම් හගන ,ාවනා ්ළ )ුතු)ි.*2 
 

මම ) ්ි)ා ආත්ම වාහ)න් ගන්නා හ,)  )ම් ්ිසිහව්ින් 
්ද,ද)්් ණීඩාහව්් හේ නම්, ඒ හ,) හ,ෝෂ)්් හහවත් ආදීනව)්් 
සැටි)  ,, බි) ිශ) )ුත්ත්් සැටි)  ,, බි) එළවන හ,)්් හැටි)  ,, 
්ක්ිරි) )ුත්ත්් සැටි)  , හණහනන්හන්). ආත්ම සාඥාව නිසා ම ඒ 
ආත්මහ)් ්ද,ද)  ණීඩාව  හහ්තු වන හ,)ින් ගැකවීහම් අ,හස , ඇති 
වන්හන් ). හමහස් බකන ්ක හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් දැන  ඇති ්ද 
හගන තිහබන ,)තුණට්ඨානඥාන), ආදීනවානු,ර්ානඥාන), 

                                                            
2* “චත්තාළීසාකාර මහා විපසස්නා භාවනා” පපාත බලන්න.  



නිර්හේදානු,ර්ාන ඥාන), මුඤ්්ිතු්මයතාඥාන) )න සි)ක්ක එ්් 
අහත්ින් අනුා) වාහ)න් ණවත්නා සත්්ා) ,ෘෂ්ටි) සම්බන්ධ්හ)න් 
නැඟ එන ඥානහ)ෝ ). එ බැිශන් ආ)යය සතයාවහබෝධ්)  බාධ්් වූ 
නිවන  ණැමි)ම  බාධ්් වූ සත්්ා) ,ෘෂ්ටි) මැනිශන් දුදකීම  ඒ 
ඥානහ)ෝ සමර්ථ හනාහවති. සත්්ා) ,ෘෂ්ටි) දුදැ ්ිරීම  සමර්ථ ඥාන) 
ණරතිසාඛයානු,ර්ාන ඥාන))ි. 

 
,්ිශහ්ෝටි් චතුර්හ්ෝටි්ාදි අහන්් ්රම)න්හගන් 

සාස්්ාද)න්හග් ආත්ම ාුනයත්ව) බකා ණරතිසාඛයානු,ර්ාන ඥාන) 
දි)ුණයු ති)ුණයු ්ළ ්ක්හි සත්්ා),ෘෂ්ටි) දුදැ හවත් දුදැ හවත් ම 
සාස්්ාද)න් ණිළිබඳ ඇක්මත් ,)ත් දුදැ හේ. සාස්්ාද)න් ණිළිබඳ 
මධ්යස්ථ ,ර්ානහ)්් හ)ෝගාවචද)ා  ඇතිහේ. ඔහු සාස්්ාද)න් මම 
) ්ි)ා , මාහග් ) ්ි)ා , ඉන් ණසු හනා ගනී. සාස්්ාද)න් 
සම්බන්ධ්හ)න් හ)ෝගාවචද)ාහග් සිත ,ා)යයාවහග් හදාස් දැ් ,ා)යයාව 
අත් හැද දැමූ ණුදැෂ)්ුහග් සිත බඳු හේ. හාෝ,න තදැණය ,ා)යයාව්් 
ඇති ණුදැෂ)්ු  ඇ)  ඇති ඇක්ම නිසා එ්් දින)්ුදු ඇහගන් හවන් 
වීම හනා ඉවසි) හැ්ි වන්හන් ). ඒ ණුදැෂ හතහම් තමාහග් ,ා)යයාව 
අන් ණුදැෂ)්ු හ,ස බකනු දු  හහාත් ්ථා ්දනු දු හහාත් සිනාහසනු 
දු  හහාත් මහත් හදාම්නස  ණැමිහණයන්හන් ). හමහස් ඇ භම් ්දන්නා 
වූ ,ා)යයාවහග් හදාස් ණරතය්්ෂ වාහ)න් ම දැ් ණුදැෂ)ා ිශසින් ඒ ස්තරි) 
තමාහග් ,ාර්)ත්වහ)න් ණහ ්දනු කැබුවහහාත් ඉන් ණසු ඒ ණුදැෂ)ා  
ඒ ස්තරි) ්වද ණුදැෂ)්ු සමඟ හ්හස් හැසිහදනු දු  , හදාස්් ඇති 
හනාහේ. ඔහු හග් සිත ඒ ස්තරි) ණිළිබඳ ව මධ්යස්ථ ,ාවහ)න් ම 
ණවතින්හන් ). 

 
එහමන් ණරතිසාඛයානු,ර්ාන ඥානහ)න් සාස්්ාද)න් ිශමසා 

ඒවාහ)් මම ) ්ි)ා , මාහග් ) ්ි)ා , ගත )ුතු ්ිසි ම හද)්් නැති 
බව ,්්නා හ)ෝගාවචද හතහම් සාස්්ාද)න් ණිළිබඳ වූ ඇක්ම හා බි) 
, දුදැ හ්ා  ඒවා ගැන මධ්යස්ථ වන්හන් ). ඔහු හග් සිත 
සි ුවද)්ුහග් දන්ුහග් සම්ණත  , හනා ඇහ,න්හන් ). දිවය බරහ්ම 
සම්ණත් වක  , හනා ඇහ,න්හන් ). ඔහු හග් සිත ගින්න  දැමූ 
ණි)ාණත්් හමන් ,, සම් ්ැබැක්ක්් හමන් ,, හ්ස් හදා,්් හමන් ,, 
,වතරහ)හි දිග හැරී හනා හගාස් ,ව) හ්හදන් හැ්ිහකන්හන් ). ඔහු  
,ව) හහවත් සාස්්ාද සමූහ) මධ්යස්ථ වාහ)න් හහෝ 



ණරති්ූකත්වහ)න් හහෝ හණහනන්හන් ). එහස් වූ ්ක්හි හ)ෝගාවචද)ා 
හ  සාස්්ාහදෝහණ්්්ෂා ඥාන) ඇති වූහ)් ))ි ්ි)නු කැහේ. 

 
සාස්්ාහදෝහණ්්්ෂා ඥාන) කැීමහමන් සාස්්ාද ිශෂහ)හි 

දිගහැරී හනා )න හැ්ිහළන හ)ෝගාවචද)ාහග් සිත  හකෝහ්ෝත්තද 
නිර්වාණය ධ්ාතුව හසු වුවහහාත්, එ) ම ාාන්ත ))ි , එ) ම ණර)ත ))ි 
,, අදමුණයු ්ිරීම් වාහ)න් නිවන  ණරිශෂ්  වන්හන් ). හ)ෝගාවචද)ාහග් 
සිත සාස්්ාද)න් හ්හදන් හ්ාහත්් හැ්ිහළන්න්් වුව , 
සාස්්ාද)න් හග් තතු හසවීම් ණිළිබඳ හ්ාහත්් උදාසීන වුව , නිවන 
හනා හණහනන තුදැ ඔහු හග් සිත  ණිහිටීම  ඔහු හග් සිත  ණැවැත්ම  
අන් අදමුණය්් නැති බැිශන් හ)ෝගාවචද)ාහග් සිත නැවත නැවතත් 
සාස්්ාද)න් ්දා ම ණැමිහණයන්හන් ). හම් අවස්ථාහවහි ඔහුහග් සිහත් 
ආ්ාද) දැ්්වීම  ණූර්වාචා)යයවදහ)ෝ දිාා්ාහ්ෝණමාව්් දැ්්වූහ. ඒ 
හමහස් )  

 
පුරාණ  කාලරයේ සමුද්ර) තදණය) ්දන නැිශහ)ෝ මා මුළා වූ 

ිශ ්දී ණරහ)ෝනන කබනු සඳහා ්ණු ුව්ු හහෝ අන් ණ්්ෂි)්ු හහෝ හගන 
ගිහ)ෝ ). ඔවුන  මඟ හසා)ා ගත නුවුවහහාත් ඒ අවස්ථාහේ දී හම් 
්වුඩා මුදා හරින්නාහු ). ්වුඩා අහහස් ඒ හම් අත ණි)ාසද හ්ා  
හගාඩ බිම්් දු හහාත් ඒ හ,ස  )න්හන් ). නැවත නැව ්දා හනා 
එන්හන් ). හගාඩබිම්් නුදු ුවහහාත් නැවත නැවතත් නැහේ ්ුඹ ගස  
ම එන්හන් ). හම් දිාා ්ා්)ා හමන් හ)ෝගාවචද)ාහග් සිත , නිවන 
දු  හහාත් අදමුණයු ්ිරීම් වාහ)න් නිවන  ණැමිහණයන්හන් ). නිවන 
නුදු ුවහහාත් එහත්් අන් අදමුණය්් නැති බැිශන් 
සාස්්ාදාදම්මණයහ)හි ම ණවත්හන් ). 

 
හ)ෝගාවචද)ා හ  නිවන හසා)ා ගත හැ්ි වනුහ)් නිවන දැ් 

ගත හැ්ි වනුහ)් ක්්ෂණය සම්මර්ානානුසාදහ)නි. එ බැිශන් හම් 
අවස්ථාව ණැමිණි ්ක්හි හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් ,්ිශහ්ෝටි් 
චතුෂ්හ්ෝටි්ාදි ්රමවකින් ්ැදහගන ආ ාුනය ිශ,ර්ානා හැද ,මා 
සාස්්ාද)න්හග් අනිතයාදි ක්්ෂණයතර) නැවතත් බකන්න  ණ න් ගත 
)ුතු ). එහස් ක්්ෂණය බකන ්ක්හි , සන්තාන)  අ)ත් සාස්්ාද)න් 
හග් ක්්ෂණය බැකීම ම ණරමාණය හනාහේ. ස්වසන්තාන)  අ)ත් වූ, අනය 
සත්ත්ව ණු,්ගක සන්තාන)  අ)ත් වූ, බාහය වූ , ස්ක 



සාස්්ාද)න්හග් ම තරික්්ෂණය බැකි) )ුතු ). එහස් බකන ්ක්හිදු දූණ 
හේ,නාදි වාහ)න් හ්ා ස් හ්ා  , බැකි) )ුතු). ස්ක සාස්්ාද)න් 
ම එ්් හ්ා  , බැකි) )ුතු ). 

 

විමමෝක්තෂ් මුඛ, විමමෝක්තෂ් යන මදක් 
 

සාස්්ාහදෝහණ්්්ෂා ඥාන) කත් හ)ෝගාවචද)ා ඉන් ණූර්වහ)හි 
සාස්්ාද)න්හග් ක්්ෂණය අහන්්ා්ාදහ)න් අහන්් වාදහ)හි ිශමසා 
ඇති බැිශන් ඔහු  දැන් මහන්සි)්් නැතිව ම ක්්ෂණය)න් බැකි) හැ්ි). 
දැන් ඔහු මාර්ග)  ඵක)  ණැමි)ම  ඉතා කාව සිටින්හන්ි. ඔහු  
මාර්ග)  ණැමි)ම  තවත් ඇත්හත් අනුහකෝම ඥාන) හා හගෝතර,ූ 
ඥාන) ඇති වීම ණමහණය්ි. ඒ ඥාන)න් ඇති වීම  ඔහු  දැන  ්ළ )ුතු 
ිශහා්ෂ ,ාවනාව්් නැත. ඔහු ිශසින් දැන් ්ළ )ුත්හත් තරික්්ෂණය) ම 
බකමින් ිශසීම ). මාර්ගඥාන) නම් නිර්වාණය) ණරතය්්ෂ වාහ)න් ම 
,න්නා ඥාන)්ි. නිර්වාන) වනාහි දැ්ීම  අතිා)ින් දුෂ්්ද වූ ණදම 
සූ්්ෂ්ම ධ්ර්ම)්ි. වසා තැබූ හ,)්් වැසුම හළ ්ක්හි හණහනන්නා්් 
හමන් ඒ නිර්වාණය ධ්ාතුව )ම් ්ිසි දින්දී හ)ෝගාවචද)ා හ  ඉහේ ම 
හණහනන්හන් හනා හේ. එ) හසා)ා ගත හැ්ි වන්හන් දැ්ි) හැ්ි 
වන්හන් අනිච්චානුපසේසනා ), ුඃඛ්ානුපසේසනා ), අනතේතානුපසේසනා 
) )න තුන් අනුණස්සනාවන් හග් මාර්ගහ)නි. 

 
අනිච්චානුණස්සනා )නු සාස්්ාද)න්හග් අනිතය ක්්ෂණය) 

බැකීම ). දු්්ඛානුණස්සනා )නු දුුඃඛ ක්්ෂණය) බැකීම ). 
අනත්තානුණස්සනා )නු අනාත්ම ක්්ෂණය) බැකීම ). අනිතයාදි 
ක්්ෂණය බකමින් හවහසන හ)ෝගාවචද)න  ඒ ක්්ෂණය තුන ම එ් 
හා සමාන ණැහැදීම්් ඇති ව හණහනන්හන් හනාහේ. ඇතැම් 
හ)ෝගාවචද)්ු  අනිතය ක්්ෂණය) වඩා ණැහැදිකි වී හණහන්. ඇතැම් 
හ)ෝගාවචද)්ු  දුුඃඛ ක්්ෂණය) වඩා ණැහැදිකි වී හණහන්. ඇතැම් 
හ)ෝගාවචද)්ු  අනාත්ම ක්්ෂණය) වඩා ණැහැදිකි වී හණහන්. 
 

අනිතය ක්්ෂණය) වඩා ණර්  වූ හ)ෝගාවචද)ා හ  )ම් ්ිසි 
අවස්ථාව්දී අනිච්චානුණස්සනාහේ අනුසාදහ)න් ඒ අනිතය 
ක්්ෂණය)  ණරතිණ්්ෂ වූ එ්්තදා නිතය ස්ව,ාව)්් සැටි)  ස්ථාවද 
ස්ව,ාව)්් සැටි)  නිර්වාණය ධ්ාතුව ,ර්ාන) හේ. දුුඃඛ ක්්ෂණය) වඩා 



ණැහැදිකිව හණහනන හ)ෝගාවචද)ා හ  දු්්ඛානුණස්සනාහේ 
අනුසාදහ)න් දුුඃඛ)  ණරතිණ්්ෂ වූ එ්්තදා සුඛ ස්ව,ාව)්් සැටි)  
නිර්වාණය) ,ර්ාන) හේ. අනාත්ම ක්්ෂණය) වඩාත් ණැහැදිකිව 
හණහනන හ)ෝගාවචද)ාහ  අනත්තානුණස්සනාවහග් වාහ)න් 
සාස්්ාද)න්හග් සිස් බව  ණරතිණ්්ෂ වූ නිතය සුඛාදි ගුණයහ)න් 
ණරිණූර්ණය ස්ව,ාව)්් සැටි)  ,ර්ාන) හේ. අනාත්ම ස්ව,ාව) වනාහි 
නිවහනහි , නැත. 

 
්්හක්ා)න්හගන් හා හකෝ්හ)න් මිහ,න බැිශන් නි්්හමන 

බැිශන් හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග) විරමෝකේෂ් නම් හේ. එ) අනිත්මිත 
ිශහමෝ්්ෂ), අණරණිහිත ිශහමෝ්්ෂ), ාුනයතා ිශහමෝ්්ෂ) )ි හත 
වැ,ූදැම් හේ. අනිච්චානුණස්සනා ), දු්්ඛානුණස්සනා ), අනතානු 
ණස්සනා ) )න ිශ,ර්ානා තුන ිශහමෝ්්ෂ)))ි ්ි)නු කබන 
හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග)  ණමුණයුවන බැිශන් විරමෝකේෂ් මුඛ් නම් හේ. 

 
්්හක්ා)න් හ්හදන් හා හකෝ්) හ්හදන් නගින බැිශන් 

හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග ඥාන) වයුත්ථාන නම් හේ. දි)ුණයු වූ 
සාස්්ාහදෝහණ්්්ෂා ඥාන) වයුත්ථාන සාඛයාත මාර්ග)  
ඒ්ාන්තහ)න් ණමුණයුවන බැිශන් වයුත්ථාන ගාමි) ිශ,ර්ානා නම් හේ. 
නිවන් ,්ිමින් මතු නූණදිනා ණරිදි හ්හකසුන් නසමින් හකෝහ්ෝත්තද 
මාර්ගඥාන) ණහළවනුහ)් ඒ වයුත්ථාන ගාමිණි ිශ,ර්ානාහේ බකහ)නි. 
හ)ෝගාවචද)්ු හ  අනිතයාදි ක්්ෂණය තුන ම එ්වද එ්් සිත්ින් 
බැකි) හනාහහ්. හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් අනිතය ක්්ෂණය එ්ින් එ් 
සාස්්ාහදෝහණ්්්ෂා ඥානහ)න් බකන ්ක්හි එ)ින් ්්හක්ා ණරහාණය)  
සමත් වන ණරිදි බකවත් වූ එ්් අනුණස්සනාව්  අනුව හකෝහ්ෝත්තද 
මාර්ග ිත්ත) ණහළ වන්හන් ). මාර්ග ිත්තහ)න් නිවන් දැ් 
හ්හකසුන් නසිති )ි ්ි)තත් එ)ින් ්ැහදන ්්හක්ාණරහාණය) ණූර්ව 
,ාග ිශ,ර්ානා බකහ)න් වන ්්හක්ා ණරහාණය) ස්ිද ්ිරීහම්ි. 
ණළමුහ්ා  හ්හකසුන් දුදැ ්දන්හන් ණූර්ව ,ාග ිශ,ර්ානා ඥානහ)නි. 

 
මම ), මව ), ණි)ා ), සහහෝ,ද)ා ), ස්තරි) ), ණුදැෂ)ා ), 

හිස ), අත ), ණ) ), හග) ), වස්තර) ) )නාදි වාහ)න් 
ඒ්ාන්තහ)න් නැත , ඇති හස් හැහඟන ණරඥපණ්තීහු සාස්්ාද)න් නිසා 
හැහඟන බැිශන් සාස්්ාදහ)ෝ නිමිත්තහ)ෝ ). හ්හකසුන් උණදිනුහ)් 



සාස්්ාද)න් හ්හදහි හනාව සාස්්ාද නිමිති හ්හදහි ). අනිතය 
ක්්ෂණය) ,්්වා වූ ඥාන)  දි) බුබුළු බිහඳන්නා්් හමන් සාස්්ාද)න් 
බිඳී )න සැටි මැනිශන් හණනීහමන්, හණද ්ක් ණවතින ,ූ සැටි)  
හණනුණයු සාස්්ාද නිමිත්ත)න් වූ සත්ත්ව)න් ණු,්ගක)න් හා වස්තූන් 
නැති බව සාස්්ාද ණමණය්් ඉණි, ඉණි,, බිඳී බිඳී )න බව හණනීහමන් 
හ)ෝගාවචද)ාහග් සිතින් මුකින් මහත් හස් ඇති සැටි)  හණනුණයු 
සාස්්ාද නිමිත්තහ)ෝ බැහැද හවති. එ)ින් හ)ෝගාවචද)ා නැතහහාත් 
අනිතය ,ර්ාන ඥාන) සාස්්ාද නිමිත්ත)න් බැහැද ්ිරීම් වාහ)න් 
එ)ින් නැඟී සිටින්හන් ). මම ), මව ), ණි)ා ) )නාදීන් හණහනමින් 
තිබුණයු සාස්්ාද නිමිත්ත)න් හ)ෝගාවචද)ා හග් සිතින් බැහැද වීහමන් 
ම ඒවා නිසා ඇතිවන සත්්ා) ,ෘෂ් යාදි ්්හක්ාහ)ෝ , සිතින් බැහැද 
වූවාහු හවති. නැතහහාත් නසන ක,්දාහු හවති.  
 

ඒ අනිතය ක්්ෂණය ,ර්ාන ඥානහ)න් ්ළ ්්හක්ා ණරහාණය) 
නිසා එ)  අනුව නිවන් දැ් මතු නූණ,නා්ාදහ)න් ඒ හ්හකසුන් දුදැ 
්දන්නා වූ හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග ිත්ත) ණහළ හේ. ඒ අනිතය ,ර්ාන 
ඥාන) හ්හකසුන් හග් උත්ණත්ති)  හහ්තු වන සාස්්ාද නිමිත්ත 
බිඳකීම් වාහ)න්, බැහැද ්ිරීම් වාහ)න් හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග)ාහග් 
උත්ණත්ති) සිදු ්දවන බැිශන් අනිමිතේතානුපසේසනා නම් වූ විරමෝකේෂ් 
මුඛ්ය වන්හන් ). ඒ අනිමිත්තානුණස්සනාව නිසා එ)  අනුව උණන් 
හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග) , අනිමිතේත විරමෝකේෂ් නම් හේ. 

 
සාස්්ාද)න්හග් දුුඃඛ ක්්ෂණය) මැනිශන් ,න්නා ්ක්හි 

සාස්්ාද)න් හ්හදහි බි) ිශ) )ුත්ත්් ණිළි්ුක් ්ළ )ුත්ත්් මිස, 
ඇ භම් ්ළ )ුත්ත්් නැති වී )ූහමන් සාස්්ාද)න් ණිළිබඳව උණදින 
ණරණිධි) (ඇක්ම  දුදැ හේ. සමහද හ)ෝගාවචද)්ුහ  සාස්්ාද)න් 
ණිළිබඳ ණරණිධි) දුදැ වී )ූම  සමත් වන ණරි,්හ,න් බකවත්ව 
දු්්ඛානුණස්සනා ඥාන) ඇති හව)ි. එ)  අනුව හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග 
ිත්ත) ණහළ හේ. දුුඃඛ) දැ් ණරණිධි) දුදැහ්ා  ණරණිධිහ)න් නැඟී 
හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග උණ,වන්නා වූ ඒ දු්්ඛානුණස්සනාව 
අපරණිහිතානුපසේසනා නභ විරමෝකේෂ් මුඛ්ය හේ. එ) නිසා එ)  අනුව 
උණන්නා වූ හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග) අපරණිහිත විරමෝකේෂ් නම් හේ. 

 



සාස්්ාද)න්හග් අනාත්ම ක්්ෂණය) මැනිශන් ,්්නා 
හ)ෝගාවචද)ා හ  ඒවාහ)් “මම ), සත්ත්ව)ා ), ණු,්ගක)ා )’’ )ි ගත 
)ුතු ්ිසිව්් නැති බව හණනී )ූහමන් සත්්ා) ,ෘෂ් යාදි ්්හක්ාහ)ෝ 
දුදැ හවති. සමහද හ)ෝගාවචද)න් හ  හ්හකස් දුදැ ්ිරීම  සමත් වන 
ණරිදි බකවත් වූ අනාත්ම ,ර්ාන ඥාන) ණහළ වී එ)  අනුව 
හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග ිත්ත) ණහළ හේ. බකවත් වූ ඒ අනාත්ම ,ර්ාන 
ඥාන) සාස්්ාද)න් හග් ආත්ම ාුනයත්ව) දැ් හ්හකසුන් නසා 
මාර්ග)  ණමුණයුවන බැිශන් සුඤේඤතානු පසේසනා නම් වූ 
විරමෝකේෂ්මුඛ්ය හේ. එ) හහ්තු හ්ා  එ)  අනුව උණන් හකෝහ්ෝත්තද 
මාර්ග) ශූනයතා විරමෝකේෂ් නම් හේ. හමහස් තුන් ආ්ාද වූ 
අනුණස්සනාවන්හග් වාහ)න් හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග) තරිිශධ් හේ. 
 

(9) අනුමලෝම ඥානය 
 

සාස්්ාහදෝහණ්්්ෂා ඥානහ)න් තරික්්ෂණය) නැවත නැවත 
බැකීම හැද අනුහකෝම ඥාන) සඳහා ්ළ )ුතු ිශහා්ෂ ්ාර්))්් ිශහා්ෂ 
,ාවනාව්් නැත. සා්ාහදෝහණ්්්ෂා ඥානහ)න්, සාස්්ාද)න් බකමින් 
හවහසන හ)ෝගාවචද)ා හ  ාර,්ධ්ාව බකවත් ව ණහළ හව)ි. බකවත් 
වී)යය) , ඇතිහව)ි. සිහි) , මැනිශන් එළඹ සිටී. සමාධි) , බකවත්ව 
ඇති හේ. එ)ින් සාස්්ාහදෝහණ්්්ෂා ඥාන) වඩාත් ති)ුණයුව ණහළ හව)ි. 
දි)ුණයු ති)ුණයු වූ සාස්්ාහදෝහණ්්්ෂා ඥාන) ඇති හ)ෝගාවචද)ා හග් සිත 
හහවත් සාස්්ාහදෝහණ්්්ෂා ඥාන) මාර්ග)  ණැමි)ම  ඉතාම සමීණ 
අවස්ථාහේදී අනිතය ්ි)ා හහෝ දු්) ්ි)ා හහෝ අනාත්ම) ්ි)ා හහෝ 
සාස්්ාද)න් සම්මර්ාන) හ්ා  ,වාාග)  බැස ගනී. 

 
ඉ්්බිති ඔහු  ඒ සාස්්ාහදෝහණ්්්ෂා ඥානහ)න් සම්මර්ාන) 

්ළ ණරිදි සාස්්ාද අනිතය) ්ි)ා හහෝ දු්) ්ි)ා හහෝ අනාත්ම) 
්ි)ා හහෝ අදමුණයු ්දමින් මරනෝදේවාරාව්ජන චිතේතය උණ,හන් ). 
ඉ්්බිති මහනෝ,්වාදාවජ්නනහ)න් අදමුණයු ්ළ ණරි,්හ,න් ම 
සාස්්ාද)න් අදමුණයු ්දමින් නවන ි ත්ත)්් ණහළ හේ. එ)  පරිකේම 
ජවනය )ි ්ි)නු කැහේ. එ)  අනතුදැව එ) ම අදමුණයු හ්ා  හ,වන 
නවන ිත)්් උණදී. එ)  උපචාර ජවනය )ි ්ි)නු කැහේ. එ)  
අනතුදැව එහස් ම සාස්්ාද)න් අදමුණයු හ්ා  තුන් වන නවන 
ිත්ත)්් උණදී. එ)  අනුරලෝම ඥානය )ි ්ි)නු කැහේ. හම් නවන් සිත් 



තුන හා උණන් ඥාන) උ,)වය) ඥානාදි අ ්් වූ ඥාන)න  හා මතු 
කැහබන හගෝතර,ූඥාන මාර්ග ඥාන)  , අනු්ූක බැිශන් අනුරලෝම 
ඥානය )ි ්ි)නු කැහේ. හම් අනුහකෝම ඥාන) සාස්්ාද)න් අදමුණයු 
්දන වයුත්ථානගාමිනී ිශ,ර්ානාවන්හග් අවසාන) වන්හන් ). 
රගෝතර ූඥානය  ණැමි)හමන් වයුත්ථානගාමිනී ිශ,ර්ානා ඥාන) 
සර්වා්ාදහ)න් මස්ත්ණරාණ්ත වන්හන් ). 
 
 

  



 
 
 

7. ඥාන දශශන විශුදතධිය 
 

හාරෝතාණත්ති මාර්ග ඥාන), ස්ෘදාගාමි මාර්ගඥාන), අනාගාමි 
මාර්ග ඥාන), අර්හත් මාර්ග ඥාන) )න හම් ඥාන සතද ඥාන ,ර්ාන 
ිශාු,්ධි) )ි. අනුහකෝම ඥාන)  අනතුදැව හගෝතර,ූ නම් වූ ඥානහ)්් 
ඇතිහේ. එ) නිර්වාණය) අදමුණයු ්දන ඥාන)්ි. සාස්්ාද)න් අදමුණයු 
හ්ා  ඇති වන්න්් හනාවන බැිශන්, එ) ණරතිණදාඥාන ,ර්ාන ිශාු,්ධි)  
අ)ත් හනාහේ. නිර්වාණය) ,්්හන් වුව , නිවන් දැ්ීහමන් සිදුිශ) )ුතු 
්්හක්ා ණරහාණය) හනාවන බැිශන් එ) ඥාන ,ර්ාන ිශාු,්ධි)  , ඇතුළත් 
හනාහේ. එ) ණරතිණදා ඥාන ,ර්ාන ිශාු,්ධි ඥාන ,ර්ාන ිශාු,්ීන් අතද 
ණවත්නා වූ ිශ,ර්ානා ණදම්ණදාව  අ)ත් වන බැිශන් ිශ,ර්ානා නාම) 
කබන ිශහා්ෂ ඥාන)්ි.  

 
අනුහකෝම ඥාන) ඇති්ද ගත් හ)ෝගාවචද)ා හ  මාර්ගඥාන) 

කැීමම සඳහා ්ළ )ුතු තවත් හ,)්් නැත. උඩ දැමූ ගක අහහසහි හනා 
රැඳී වැහ න්නා්් හමන් ඔහු  මාර්ග ඥාන) කැීමම නි)ත). 
ණරි්ර්හමෝණචාද අනුහකෝම )න නම් වයවහාද ්දන අනුහකෝම ඥාන 
තුහනන් එ්ින් එ්  තම තමන්හග් ා්්ති ණරමාණයහ)න් ස්ඵුක වූ , 
සූ්්ෂ්ම වූ ,, සතය ණරතිච්ඡා,්ාන්ධ්්ාද)න් දුදැ ්ළ ්ක්හි 
හ)ෝගාවචද)ාහග් සිත සාස්්ාද)න් ්දා හනා))ි. සාස්්ාද)න් 
හ්හදහි හනා සිටී. හනා ඇහක්. හනළුම් ණත  වැ ුණයු දි) බිඳු හමන් 
සාස්්ාද)න් හ්හදන් හණදහළ)ි. හැ්ිහළ)ි. හ)ෝගාවචද)ා හ  ස්ක 
සාස්්ාදහ)ෝ ම ණළිහබෝධ් වාහ)න් හණහනති. එබැිශන් අනුහකෝම 
ඥාන)  අනතුදැව සාස්්ාදාදම්මණි් සිත්් නූණදී. සාස්්ාද ිශදහිත 
වූ නිර්වාණය) ණරථමහ)න් ,්්නා වූ ණෘථග්නන හගෝතර) ඉ්්ම වන්නා වූ, 
ආ)යය හගෝතර)  ආ)යය ,ූමි)  ණමුණයුවන්නා වූ, ආ)යය ,ූමි)  හනා 
ණැමිණය ආණසු හනා හැහදන්නා වූ හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග ිත්ත)  
අනන්තදාදි ණරතය) සහ)්ින් උණ්ාද් වන්නා වූ රගෝතර ූ චිනේතය 
උණ,හන් ). 



 

පරථමම මාර්ගඥානය 
 

හගෝතර,ූ ිත්ත)  අනතුදැව සාස්්ාද ිශදහිත වූ හකෝහ්ෝත්තද 
නිර්වාණය ධ්ාතුව ණරතය්්ෂ වාහ)න් ,්්නා වූ ,, හණද චතුදා)යය 
සතය)න් වසාහගන සිටි හකෝ, ,්හේෂ හමෝහ්ස්න්ධ්)න් ණරදාකන) 
්දන්නා වූ ,, සාසාද සාගද) ිශ)ළවන්නා වූ ,, අණා) ,්වාද) 
වසන්නා වූ ,, සණ්තා)යයධ්න)න් හමු ්දවන්නා වූ ,, අෂ් ාාගි් මිථයා 
මාර්ග) බැහැද ්දන්නා වූ ,, ස්ක ,ව හවද)න් බැහැද ්දන්නා 
වූ ,, හමහත්් ණෘථග්නන සාඛයාව  අ)ත්ව ිශසූ හ)ෝගාවචද)ා 
ණදහමෝත්තම ආ)යය ණු,්ගක ,ාව)  ණමුණයු වන්නා වූ ,, තථාගත)න් 
වහන්හස් හග් ඖදස ණුතර ,ාව)  ණැමිහණයන්නා වූ ,, රශරෝතාපතේති 
මාේඥාන සංඛ්යාත පරථම මාේග ඥානය උපදරනේ ය. 

 
හම් ණරථම මාර්ග ිත්ත) හමහත්් ්ළ ,ාවනා ්ර්මහ)් 

ිශණා්)්් හනාව හකෝහ්ෝත්තද ්ුාක) ). එ) ්ාමාවචද දූණාවචද 
අදූණාවචද ්ුසක)න් හස් ්ක් හගාස් ිශණා් හ,න්න්් හනාව, තමාහග් 
ිශණා්) එ හ්හණයහි ම හ,න ්ුසක)්ි. එ බැිශන් ඒ මාර්ග ිත්ත)  
අනතුදැව හ,වද්් හහෝ තුන් වද්් හාරෝතාණත්ති ඵක ි ත්ත) උණ,න්හන් 
). ඉන්ණසු ,වාාග ින්තහ)ෝ ණහළ වන්නාහ. හාරෝතාණත්ති ඵක ිත්ත) 
ණහළ වීහමන් හ)ෝගාවචද හතහම් රශරෝතාපතේති ඵලසේථ පුදේගලයා ))ි 
්ි)නු කබන ,්ිශතී) ණු,්ගක ,ාව)  ණැමිහණයන්හන් ). හසෝවාන් මඟ  
ණැමිහණයන අවස්ථාහවහි උණ,නා මාර්ග වීිහ)් සිත් ණිළිහවළ හමහස්)  
 

1.  o මරනෝදේවාරාව්ජනය 
2.  o පරිකේමය 
3.  o උපචාරය  
4.  o අනුරලෝමය  
5.  o රගෝතර ූව  
6. o රශරෝතාපතේති මාේග සිත  
7. o රශරෝතාපතේති ඵල සිත  
8. o රශරෝතාපතේති ඵල සිත  

o  වාංග සිත 
 



හසෝවාන් මාර්ග ඥානහ)න් සිදු ්ැහදන ණරධ්ාන ්ෘතය) නම් චතුදා)යය 
සතය ණරතය්්ෂ වාහ)න් අවහබෝධ් ්ිරීම ). එ)  අදමුණයු වන 
හකෝහ්ෝත්තද නිර්වාණය ධ්ාතුව නිහදෝධ් සතය) ). නිහදෝධ් සතය) 
ණරතය්්ෂ වාහ)න් ,්්නා ්ක්හි දුුඃඛ සමු,) මාර්ග සාඛයාත සතයතර) 
වසා සිටින හමෝහ) , දුදැ හව)ි. මාර්ග ිත්තහ)න් අදමුණයු ්ිරීම් 
වාහ)න් නිහදෝධ් සතය) ,්්වා ,්්නා ්ක්හි අදමුණයු හනා ්හළ් , 
සම්හමෝහ) දුදැ වීම් වාහ)න් ඉතිරි සතය)න් , දු ුහ)් වන්හන් ). එ 
බැිශන් මාර්ග ඥාන) හෂෝඩසා්ාදහ)න් චතුදා)යය සතය) ණරතය්්ෂ 
වාහ)න් ,න්නා ඥාන)්ැ)ි ්ි)නු කැහේ. 
 

හකෝ්්හ්ෝත්තද මාර්ග සතද්් හා ඵක සතද්් ඇතත් එ)ින් 
හ)ෝගාවචද)්ු  ණැමි)ම , කැීමම  දුෂ්්ද හ,) නම් හසෝවාන් 
මාර්ග) ). හසෝවාන් මාර්ග)  ණැමිණි තැනැත්තා න) අත් ණත් ්ද 
ගත්හත්). ඔහු  මතු බි) ිශ) )ුත්ත්් නැත. අමුතු මහන්සි)්් නුවූවත් 
අමුතු උත්සාහ)්් හනා ්ළත් හසෝවාන් ණු,්ගක)ා මතු මාර්තර)  , 
ඒ්ාන්තහ)න් ණැමිණය දු්් හ්ළවද ්දන්හන් ). හසෝවාන් මඟ  
ණැමිණි ණසු නිවන  හනා හගාස් ආණසු )ූහම්් හහෝ සසද රැඳීහම්් 
හහෝ හනා වන්හන් ). 

 
ඒ හසෝවාන් මාර්ගඥාන) මහානු,ාව සම්ණන්න ). එහි වටිනා 

්ම ණමණය හනා ්ළ හැ්ි). හසෝවාන් මාර්ග ඥානහ)න් ්ිසිදු සැ්)්් 
ඉතිරි හනා හ්ා  හනා වැ හහන තැන්් ඉතිරි හනා හ්ා  
සර්වා්ාදහ)න් චතුදා)යය සතය) දු ු ්ක්හි, ඒ හ)ෝගාවචද)ා හ්හදන් 
ස්්න්ධ්)න් සත්ත්ව ණු,්ගකාදි වාහ)න් හ  ගන්නා ස්්්ා) ,ෘෂ්ටි) 
ආදි හ්ා  ඇති ස්ක ,ෘෂ්ටීහු ම දුදැ හවති. ඒ ,ෘෂ්ටීන  හසෝවාන් 
ණු,්ගක)ාහග් සන්තාන)  ඉණැදීම් වාහ)න් ඇතුළු වන්න  ඉන් ණසු 
අව්ාා)්් හනා කැහේ. එබැිශන් හසෝවාන් ණු,්ගක)ා  ,ෘෂ්ටි) 
සර්වා්ාදහ)න් ණරහීණය) )ි ්ි)නු කැහේ.  
 

තව, හ)ෝගාවචද)ා හ  චතුදා)යය සතය ,ර්ානහ)න් 
තථාගත)න් වහන්හස් සතය වාහ)න් ම සමයග්සම්බු,්ධ් ,? නැත ,? 
)නාදීන් ණවත්නා වූ ාාස්තෲන් වහන්හස් ණිළිබඳ ිශි්ිත්සාහවෝ ,, සතද 
මාර්ග - සතද ඵක නිර්වාණය සාඛයාත නව හකෝහ්ෝත්තද ධ්ර්ම) ඇ,්,? 
නැ,්,? බුදුන් වහන්හස් ිශසින් හ,්ාිත ධ්ර්ම) හන)යයාණි්,? )නාදීන් 



ණවත්නා වූ ධ්ර්ම) ණිළිබඳ ිශි්ිත්සාහවෝ ,, සතද මාර්ග සතද ඵක)  
ණැමිණි ණු,්ගක සමූහ)්් ඇ,්,? නැ,්,? සුණරතිණන්න ණු,්ගක සමූහ)්් 
ඇ,්,? නැ,්,? )නාදීන් ණවත්නා වූ සාඝ්)ා ණිළිබඳ ිශි්ිත්සාහවෝ ,, 
තරිිශධ් ාි්්ෂාව්් ඇ,්,? එ)ින් කැහබන ඵක)්් ඇ,්,? නැ,්,? )නාදීන් 
ණවත්නා වූ ාි්්ෂාතර)) ණිළිබඳ ිශි්ිත්සාහවෝ ,, අතීතහ)් දී මම 
උණන්හනම් ,? අනාගතහ)හි උණදින්හනම් ,? නූණදින්හනම් දැ)ි 
අතීතානාගත ස්්න්ධ්)න් ණිළිබඳ ිශි්ිත්සාහවෝ ,, ණටිච්ච සමුණ්ණා,) 
ණිළිබඳ ිශි්ිත්සාහවෝ ,, තවත් හනාහ)්් ්දැණයු ණිළිබඳ ිශි්ිත්සාහවෝ 
,, මතු නුණදිනා ණරිදි නිදවහා්ෂහ)න් දුදැ හවති. ,ෘෂ්ටි ිශි්ිත්සා 
හ,්ින් අනය වූ අණා)  ණැමිණයවීහම් ා්්ති) ඇත්තා වූ හකෝ, ,්හේෂාදි 
ස්ක ්්හක්ාහ)ෝ , දුදැ හවති. හසෝවාන් ණු,්ගක)ා  ඉතිරි වන්හන් 
අණා)  ණැමි)ම  තදම් ා්්ති)්් නැති දුබක වූ හකෝ,ාදි ්්හක්ා)න් 
ණමහණය්ි. හසෝවාන් ණු,්ගක)ාහග් ්්හක්ා ණරහාණය) ිත්ත වාහ)න් 
්ි)තහහාත් හමහස් )  

 
,ෘෂ්ටි සම්ණර)ු්්ත සිත් සතද හා ිශි්ිත්සා සහගත සිත )න 

හම් ණස නිදවහා්ෂහ)න් ඔහු  ණරහීණය ). අණා)  ණැමිණයවීහම් ා්්ති) 
ඇති ,ෘෂ්ටිගත ිශණර)ු්්ත සිත් සතද ), ,්හේෂ මූක සිත් හ,් ) )න 
හම් සිත් ස) , ණරහීණය ). අණා)  ණැමිණය වීහම් ා්්ති) නැති ,ෘෂ්ටි 
ිශණර)ු්්ත සිත් සතද ), ,්හේෂ මූක සිත් හ,් ), ඖ,්ධ්තය සහගත සිත 
) )න හම් ිත්තහ)ෝ ඔහු  හා්ෂ)හ. 
 

හසෝවාන් මාර්ග)  ණැමිණි ආර්) ාරාව් හතහම් මතු ්ිසි 
්හක් අණාහ)හි නූණ,හන් ). ණමා වුවත් සුගතිහ)හි , සත් වද්  
වඩා නූණ,හන් ). හසෝවාන් මාර්ග)ාහග් ආනු,ාවහ)න් හණද ්ී ්්හක්ා 
ධ්ර්ම)න් හා හසෝවාන් ණු,්ගක)ා ණිළිබඳ වූ අණා)  අ)ත් ස්්න්ධ්හ)ෝ 
,, සත් නාති)්ින් මතු ඉණදි) හැ්ි ස්ක ස්්න්ධ්හ)ෝ ,, මතු ්ිසි 
්හක් නූණදිනා ණරිදි අනුත්ණා, නිහදෝධ්හ)න් නිදැ,්ධ් හවති. ඇතැම් 
හාරෝතාණන්න ණු,්ගකහ)ෝ බරහ්ම හකෝ්හ)හි අ  වන වද  උණදිති. එ) 
්කාතුහද්ින් සිදුවන ධ්යානානු,ාවහ)න් හ්හදන ිශහා්ෂ හ,)්ි. 
ධ්යාන හනා ක, හහාත් හසෝවාන් ණු,්ගක)ා අ වන වද  නූණ,නා 
බැිශන් , ධ්යාන ක,ත් සූම හ,න ම අ  වන වද  නූණ,නා බැිශන් ,, 
හසෝවාන් ණු,්ගක)ාහග් උත්ණත්ති) සත් වහද්ින් ණිරිසිිනනු කැහේ. 
සත්වද ඉණදීම් වන්හන් , මතු මාර්ග ඵක වක  හනා ණැමිණය 



හාරෝතාණන්න තත්ත්වහ)න් ම ිශසුවහහාත් ණමණය්ි. සමහද ිශ  
හසෝවාන් ණු,්ගකහ)ෝ හසෝවාන් වූ හ්හණයහි ම එම අස්හනහි ම හිඳ 
ඉතිරි මාර්ග ඵක , උණ,වා ඉණදීම හ්ළවද ්දති. 

 
හසෝවාන් ඵක)  ණැමිණි ණසු ආ)යය ාරාව් හතහම් මම හම් 

මාර්ගහ)න් ආහ)මි )ි මාර්ග) ණරතයහේ්්ෂා ්දන්හන් ). එ)ින් හම 
නම් ආනිසාස)්් කදිමි)ි තමා කත් ඵක) ණරතය හේ්්ෂා ්දන්හන් ). 
හම් ්්හක්ාහ)ෝ ණරහීණය))ි ණරහීණය හක්ා)න් ණරතයහේ්්ෂා ්දන්හන් ). 
මතු මාර්ගවකින් ණරහාණය) ්ිරීම  හම් හම් ්්හක්ාහ)ෝ හා්ෂ)හ)ි හා්ෂ 
්්හක්ා)න් ණරතයහේ්්ෂා ්දන්හන් ). හම් ධ්ර්ම) මා ිශසින් අදමුණයු 
්ිරීම් වාහ)න් ණරතිහේධ් ්දන ක,්හ,් ))ි නිර්වාණය) ණරතයහේ්්ෂා 
්දන්හන් ). 

 
හසෝවාන් ණු,්ගක)ා  ණරහීණය ්්හක්ා හා හා්ෂ ්්හක්ා )  ්ි)න 

කදී. නිර්වාණය) ) ්ි)ා සත්ත්ව)න් ණැමිණය වාස) ්දන තැන්් නැත. 
්්හක්ා)න් හග් හා ස්්න්ධ්)න්හග් අනුත්ණා, නිහදෝධ්) ම නිර්වාණය) 
). නිවන  ණැමි)ම නිවන කැීමම හසෝවාන් මාර්ග ඥාන) කැීමහමන් 
ම සි,්ධ් ). ,ෘෂ්ටි ිශි්ිත්සාවන්හග් , අණා) ගාමිනී අවහා්ෂ 
්්හක්ා)න්හග් , සත් නාතිහ)්ින් මතුහ)හි වූ ස්ක ස්්න්ධ්)න්හග් 
, ආණා)ි් ස්්න්ධ්)න්හග් , අනුත්ණා, නිහදෝධ් සාඛයාත මහා ිශමු්්ති 
සුව) හසෝවාන් ණු,්ගක)ා කත්, හසෝවාන් ණු,්ගක)ා ණැමිණි නිර්වාණය) 
).  
 

දතවිාීය මාර්ගඥානය 
 

හසෝවාන් ඵක)  ණැමිණි තැනැත්තා ිශසින් මතු මාර්ග ඵකවක  
ණැමි)ම සඳහා ණිරි) )ුතු ිශහා්ෂ ණරතිණත්ති)්් නැත. තමාහග් මාර්ග) 
හා ඵක) , ණරහීණය අණරහීණය ්්හක්ා)න් , නිර්වාණය) , ණරතයහේ්්ෂා 
හ්ා  මතු මාර්ග)  ණැමිණය අවහා්ෂ ්්හක්ා)න් , ණරහාණය) ්ිරීහම් 
අ,හසින් ඉන්ද්රි) බක හබෝධ්යාාග)න් එ්් හ්ා  හණද ණරි,්හ,න් ම දූණ 
හේ,නා සාඥා සාඛාද ිශඥාන වාහ)න් ණරහ,්, වූ නාම දූණ)න් 
ඥානහ)න් අනිතය දු්්ඛ අනාත්ම වාහ)න් බකමින් හවහසන ්ක්හි, 
,්ිශතී) මාර්ග ඥාන) ණහළ වීම  ණරමාණය හකස ිශ,ර්ානා ඥාන) දි)ුණයු 
වූ ිශහ ්දී හණද ණරි,්හ,න් ම අනිතය වාහ)න් හහෝ දුුඃඛ වාහ)න් හහෝ 



අනාත්ම වාහ)න් හහෝ සාස්්ාද)න් අදමුණයු හ්ා  
මහනෝ,්වාදාවජ්නන ින්ත) උණදී. ඉ්්බිති එහස් ම සාස්්ාද)න් 
අදමුණයු හ්ා  පරිකේම ජවන විතේතය , උපචාර ජවන චිතේතය, 
අනුරලෝම ජවන චිතේතය, උණදී. අනතුදැව නිර්වාණය ධ්ාතුව අදමුණයු 
හ්ා  හගෝතර,ූ ිත්ත) උණදී. එ)  අනතුදැව නිර්වාණය) ම අදමුණයු 
හ්ා  තවත් තුනී ්ිරීම් වාහ)න් ්ාමදාග වයාණා,)න් ණරහාණය) 
්දන්නා වූ සකෘදාගාපය මාේග චිතේතය උපීහ. අනතුදැව ස්ෘදාගාමි ඵක 
ිත්ත) හ,වද්් ඉණි, නිදැ,්ධ් වූ ණසු ,වාාග ණතන) හේ. ස්ෘදාගාමි 
ඵක ිත්ත) ණහළවීහමන් හ)ෝගාවචද හතහම් ස්ෘදාගාමි ඵකස්ථ 
ණු,්ගක)ා වූ සතද වන ආ)යයා ණු,්ගක)ා වන්හන් ). ස්ෘදාගාමි මාර්ග 
වීිහ)් සිත් ණිළිහවළ හමහස්)  

 
1.  o මරනෝදේවාරාව්ජනය 
2.  o පරිකේම ජවනය 
3.  o උපචාර ජවනය  
4.  o අනුරලෝම ජවනය 
5.  o රවෝදාන චිතේතය  
6. o සකෘදාගාමි මාේග චිතේතය 
7.  o සකෘදාගාමි ඵල චිතේතය 
8.  o සකෘදාගාමි ඵල චිතේතය 

o  වාංග චිතේතය 
 

ස්ෘදාගාමි මාර්ගහ)න් ්ාමදාග වයණාදාදි ්්හක්ාහ)ෝ තුනී 
්ිරීම් වාහ)න් ණරහාණය) ්දනු කැහබත්. සිත් වාහ)න් ්ි)න හහාත් 
,ෘෂ්ටි ිශණර)ු්්ත සිත් සතද ), ,්හේෂ මූකි් සිත් හ,්) )න හම් සිත් 
ස) තුනී ්ිරීම් වාහ)න් ණරහාණය) ්දනු කැහේ. තුනී ්ිරීම) )නු නිතද 
නූණ,නා බව ත් උණනත් බකවත් හනා වන බව ත් ණැමිණය වීම). 
්ාමදාග වයාණාදාදීහු තුනී ්ිරීම් වාහ)න් හසෝවාන් මාර්ගහ)න් ,, 
ණරහාණය) ්දන ක,හ. එහහත් හසෝවාන් ණු,්ගක)න  ධ්ාර්මි් වස්තු 
ිශෂහ)හි ණෘථග්නන)න  හස)ින් ්ාමදාග) උණදී. එ බැිශන් ඔවුහු 
හමථුන හස්වන) , හ්හදති. ස්ෘදාගාමි ණු,්ගක)ා  එ) එණමණය 
ඖදාරි්ත්වහ)න් නූණදී. එ) එහි තුනී බව ). ස්ෘදාගාමි ණු,්ගක)ා මතු 
ඉණදීම් වාහ)න් හමහකාව  එහතාත් එන්හන් එ්් වද්් ණමහණය්ි. එ්් 
වද්් හමහකාව  ණැමි)හමන් කැහබන ස්්න්ධ්)න් තබා අවහා්ෂ 



ස්්න්ධ්හ)ෝ ස්ෘදාගාමි මාර්ගහ)න් අනුත්ණා, නිහදෝධ්හ)න් නිදැ,්ධ් 
හවති. 

 

ාෘාීය මාර්ග ඥානය 
 

ස්ෘදාගාමි ඵක)  ණැමිණි හ)ෝගාවචද)ා තමාහග් මාර්ග) හා 
ඵක) , ණරහීණය ්්හක්ා)න් ,, අණරහීණය ්්හක්ා)න් ,, නිර්වාණය) , 
ණරතයහේ්්ෂා හ්ා  අනාගාමී මාර්ග)  ණැමිණය, ්ාමදාග වයාණා,)න් 
නිදවහා්ෂ ්ිරීහම් අ,හසින් සාස්්ාද)න් අනිතය - දුුඃඛ - අනාත්ම 
වාහ)න් බකමින් හවහසන ්ක්හි, අනාගාමි මාර්ග)  ණැමි)ම  තදම් 
ිශ,ර්ානා ඥාන) බකවත් වූ ති)ුණයු වූ අවස්ථාහව් දී ඒ හ)ෝගාවචද)ා 
හ  සාස්්ාදාදම්මණි් මහනෝ,්වාදාවනන) ඉණි, නිදැ,්ධ් වීම  
අනතුදැව ණරි්ර්හමෝණචාද අනුහකෝම වාහ)න් ණහළ වන අනුහකෝම 
නවන ිත)  අනතුදැව නිවන අදමුණයු හ්ා  හගෝතර,ූ ිත්ත) 
උණ,හන් ). එ) නිදැ,්ධ් වනු සමග ම නිර්වාණය) ණරතය්්ෂ වාහ)න් 
දැ් ්ාම දාග වයාණා,)න් නිදවහා්ෂ ණරහාණය) ්දන්නා වූ අනාගාපය 
මාේග චිතේතය උණ,හන් ). අනතුදැව හ,වද්් අනාගාමි ඵක ිත්ත) 
ඉණි, ,වාාග ණතන) හේ. හමහත්ින් හ)ෝගාවචද හතහම් අනාගාමී 
නම් වූ සවන ආ)යය ණු,්ගක)ා වන්හන් ). අනාගාමී මාර්ග වීිහ)් සිත් 
ණිළිහවළ හමහස් )  
 

1.  o මරනෝදේවාරාව්ජනය 
2.  o පරිකේම ජවනය 
3.  o උපචාර ජවනය  
4.  o අනුරලෝම ජවනය 
5.  o රවෝදාන චිතේතය  
6. o අනාගාමි මාේග චිතේතය  
7.  o අනාගාමි ඵල චිතේතය  
8.  o අනාගාමි ඵල චිතේතය  

o  වාංග චිතේතය 
 

්ාම දාග) හා වයාණා,) අනාගාමි මාර්ගහ)න් නිදවහා්ෂහ)න් 
ණරහාණය) ්දනු කැහේ. අනාගාමි ණු,්ගක හතහම් දූණාදූණ ,වහ)්්හි 
මිස ්ාම ,වහ)හි මතු නූණදින්හන් ). ධ්යාන හනා කැබූ අනාගාමී 



ණු,්ගක)ා මදණයාසන්නහ)හි හහෝ දහත්ව ණිරිනිවන් ණාන්හන් ). හනා 
එහස් වී නම් ධ්යාන කබා බරහ්ම හකෝ්හ)හි උණ,හන් ). ්ාම 
හකෝ්හ)හි ඉණදීම  හහ්තුවන හ්හකස් ණරහීණය බැිශන් නැවත ්ාම 
හකෝ්හ)හි ඉණදීම  හහ්තුව්් අනාගාමි ණු,්ගක)ා  නැත. දූණ දාග), 
අදූණ දාග), මාන), ඖ,්ධ්තය), අිශ,යාව )න හම්වා අනාගාමි 
ණු,්ගක)ා  හා්ෂ ්්හක්ාහ)ෝ). ිත්හතෝත්ණා, වාහ)න් දූණදාග සහිත 
වූ ,ෘෂ්ටි ිශ)ු්්ත සිත් සතද ). ඖ,්ධ්තය සහගත සිත) )න අ්ුසක් 
සිත් ණස අනාගාමි ණු,්ගක)ා  හා්ෂ ). 

 

චාුර්ථම මාර්ග ඥානය 
 

අනාගාමි ණු,්ගක)ා ිශසින් තමා කත් මාර්ග) හා ඵක) , ණරහීණය 
අණරහීණය ්්හක්ා)න් , නිර්වාණය) , ණරතයහේ්්ෂා හ්ා  දූණ දාග, 
අදූණ දාග, මාන, ඖ,්ධ්තය අිශ,යාවන් ණරහාණය) ්දනු ණිණිස සතද 
වන ආර්) මාර්ග ඥාන) ඉණැ,වීහම් අ,හසින් ඉන්ද්රි) බක හබෝධ්යාග)න් 
රැස් හ්ා , හණද ණරි,්හ,න් ම සාස්්ාහදෝහණ්්්ෂා ඥානහ)න් 
සාස්්ාද)න් අනිතාදි වාහ)න් සම්මර්ාන) ්දමින් හවහසන ්ක්හි, 
අර්හත් මාර්ගඥාන) ණහළ ්දවීම  සූහහන ණමණය  
සාස්්ාහදෝහණ්්්ෂා ඥාන) දි)ුණයු ති)ුණයු වූ අවස්ථාව ණැමිණි ්ක්හි, 
අනිතය ්ි)ා හහෝ දු්) ්ි)ා හහෝ අනාත්ම) ්ි)ා හහෝ සාස්්ාද)න් 
අදමුණයු ්දමින් උණන් මහනෝ,්වාදාවජ්නන ිත්ත)  අනතුදැව, 
ණරි්ර්හමෝණචාද අනුහකෝම )න නාම)න් හගන් උණ,නා අනුහකෝම 
නවනහ)ෝ ණහළ හවති. 

 
අනතුදැව නිර්වාණය) අදමුණයු හ්ා  හගෝතර,ූ ිත්ත) උණදී. 

එ)  අනතුදැව නිර්වාණය) අදමුණයු හ්ා  ්ාම දාගාදි අවහා්ෂ 
හක්ා)න් ණරහාණය) හ්ා  හ)ෝගාවචද)ා ණදම ාු,්ධි)  ණමුණයුවන්නා 
වූ අර්හත් මාර්ග ිත්ත) )ි ්ි)නු කබන සතද වන මාර්ග ිත්ත) 
උණ,හන් ). අනතුදැව හ,වද්් අර්හත් ඵක ිත්ත) ඉණි, නිදැ,්ධ් 
වීහමන් ණසු ,වාාග ණතන) හේ. හමතනින් හ)ෝගාවචද හතහම් 
ස්කාාරව)න් ්්ෂ) ්ළා වූ ස්ක ,ව බන්ධ්න)න් සිඳ ූ , ස්්න්ධ් 
,ාද) බහා තැබූ අන්තිම හ,්හධ්ාරී වූ හකෝ්හ)හි අගර ,්්ෂිහණය්) වූ, 
අේහතේ නම් වූ අ  වන ආ)යය ණු,්ගක)ා වන්හන් ). අර්හත් මාර්ග 
වීිහ)් සිත් ණිළිහවළ හමහස් )  



 
1.  o මරනෝදේවාරාව්ජනය 
2.  o පරිකේම ජවනය 
3.  o උපචාර ජවනය  
4.  o අනුරලෝම ජවනය 
5.  o රවෝදාන චිතේතය  
6. o අේහතේ මාේග චිතේතය  
7.  o අේහතේ ඵල චිතේතය  
8.  o අේහතේ ඵල චිතේතය  

o  වාංග චිතේතය 
 

අර්හත් ඵක)  ණැමිණි ආ)යය ාරාව් හතහම් , තමා කත් මාර්ග) 
හා ඵක)ත් ණරහීණය ්්හක්ා හා නිර්වාණය)ත් ණරතයහේ්්ෂා ්දන්හන් ). 
දහතුන්  හා්ෂ ්්හක්ාහ)ෝ නැත්තාහ. හමහස් ණරථම, ,්ිශතී), තෘතී), 
චතුර්ථ මාර්ග ඥාන)න් ඉණදීහමන් ඥාන,ර්ාන ිශාු,්ධි) සම්ණූර්ණය 
වන්හන් ). එ) සම්ණූර්ණය ්ැදගත් හ)ෝගාවචද හතහම් තථාගත)න් 
වහන්හස්හග් ධ්ර්ම)  අනුව ණිළිණැදීම අවසන් ්ළ සසද දු්ින් මිදී 
නිවන  ණැමි)ම සඳහා ්ළ )ුතු සි)ක්ක අවසන් ්ළ නි,හස් 
ණු,්ගකහ)්් වන්හන් ). 

 
හම් ණරතිණත්ති ්රම) ගිහි ණැිශදි හ,ණ්්ෂ)  ම සාධ්ාදණය), 

ගිහිහ)ෝ , ිශ,ර්ානා හ්ා  හසෝවාන් - ස්ෘදාගාමි - අනාගාමි -අර්හත් 
)න සතද ඵක)න  ණැමිහණයති. සතද ඵක)න් අතුහදන් ණළමු වන තුන් 
ඵක)  ණැමිණි)ා වූ ගෘහස්තහ)ෝ ගිහි,ාවහ)න් ම , ජීවත් හවති. ණැිශදි 
හවනු ්ැමැත්හතෝ ණැිශදි හවති. හීන වූ ගිහි බව අර්හත් ඵක සාඛයාත 
උත්තම ගුණය) දැරීම  සුදුසු තැන්් හනාවන බැිශන් අර්හත්ව)  ණැමිණි 
ගෘහස්ථහ)ෝ ණැිශදි වීම හහෝ ණිරිනිවීම හහෝ ්දති. සති)්  වඩා ආ)ු 
ඇත්හතෝ ණැිශදි හවති, ආ)ු නැත්හත් ගිහිව ම ණිරිනිවන් ණා අනුණාදිහා්ෂ 
නිර්වාණය)  ණැමිහණයන්නාහු ). 

 
රමරතකිනේ සපේත විශුදේිය නිමිරයේ ය. 

 
 

  



 

 

 

 
මයෝගාවචරයනත විසිනත  

දා යුාු විමශතෂ් ක්රැණු 
 

සසද දු්ින් මිදී නිවන් ණුද)  ණිිශසීහම් බකවත් ඡන්,හ)න් 
,ාවනාව ණ න් ගන්නා වූ සත්ණුදැෂ)න  අතද අතද වරින් වද ඒ 
හ)ෝග ්ර්ම)  බාධ්ා ්දන්නා වූ , සමහද ිශ  හ)ෝගාවචද)ා 
හ)ෝග්ර්මහ)න් සම්ණූර්ණයහ)න් ම බැහැද ්දන්නා වූ , අන්තදා)ි් 
්දැණයු හබාහහෝ ). හ)ෝග ්ර්ම) සාර්ථ් වන ණරිදි ්ළ හැ්ි වීම  
හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් ඒ අන්තදා)ි් ්දැණයු හා ඒවා ණැමිණි)හහාත් 
ඒවා)ින් මිදීම  ණිළිණැදි) )ුතු සැටි , ්කින් ම දැන සිටි) )ුතු ). 

 
අන්තදා))න් හගන් හ්ා ස්් හ)ෝගාවචද)ාහග් 

අ,යන්තදහ)න් ම ණැන නඟින්නා වූ අන්තදා) ). හ්ා හස්් ණි තින් 
ණැමිහණයන්නා වූ අන්තදා) ). ඒ අන්තදා) මැඩ න) ,ූමි)  ණැමිණි) 
හැ්ි වනුහ)් බකවත් ඡන්,) ඇත්තා වූ ,, බකවත් වී)යය) ඇත්තා වූ ,, 
මහත් වූ දු්් ඉවසීහම් ා්්ති) ඇතා වූ ,, ති)ුණයු නුවණය ඇත්තා වූ ,, 
හ)ෝගාවචද)න  ණමහණය්ි. හසස්හසෝ අවසාන) හත්් හ)ෝග ්ර්ම) 
හනා හ්ා  අතද මඟ නවතිති. හ)ෝගාවචද)ාහග් අ,යන්තදහ)න් ම 
නැඟ එන්නා වූ අන්තදා)හ)ෝ නම් ණඤ්්චනීවදණය)න් හා සාගින්න 
ණිණාාාව )නාදීහු ). නීවදණයහ)ෝ නම් කාමච්ඡනේද නීවරණ ය. වයාපාද 
නීවරණ ය, ථිනමිදේධ නීවරණ ය, උදේධවච කුකේකුච්ච නීවරණ ය, විචිකිච්ඡා 
නීවරණ ය )න හමාහු). 

 

ක්ාමච්ඡනතද නීවරණය 
 



ආහාද-ණාන - වස්තරා,දණය - )ාන - වාහන - ගෘහ ,ාණය්ඩ- 
ිශහාදාදාම - ණුතර - ,ා)යයා - ාිෂය - ඥාති - මිතර - දා)්- ජීිශත - ්ීර්ති 
- ණරාාසා - හ,්ා ,ර්ාන - ස්තරී ණුදැෂ ,ර්ාන - ණරි) සම්,ාෂණයාදි 
හකෞ්ි් ,ූ ණිළිබඳ වූ , ඒවා)ින් කබන ණරීති) හා සුව) ණිළිබඳ වූ , 
ආාාව කාමච්ඡනේද නීවරණ ය යි. එ) ගෘහස්ථ හ)ෝගාවචද)න  
ඔවුන්හග් තත්ත්ව) අනුව ,, ණරවරජිත හ)ෝගාවචද)න  ඔවුන්හග් 
තත්ත්ව) අනුව ,, ඇති වී හ)ෝග ්රි)ාව  බාධ්ා ්ද)ි. ණරවරජිත 
හ)ෝගාවචද)ාහ  ගිහි)න  ඇතිවන ඖදාරි් ්ාමච්ඡන්,)න් බඳු 
්ාමච්ඡන්,හ)් නූණදිති. ්කාතුද්ින් උණනත් එ) ්ාමච්ඡන්,)්් බවත් 
තමා  අන්තදා)්ද ධ්ර්ම)්් බවත් හ)ෝගාවචද)ා  දැහන්. එ බැිශන් 
හ)ෝගාවචද)ා  එ) ණහසුහවන් දුදැ ්ළ හැ්ි හව)ි. එබඳු 
්ාමච්ඡන්,)්ින් ණැිශදි හ)ෝගාවචද)්ු  හානි)්් හවහතාත් වනුහ)් 
ඉතාම ්කාතුද්ිනි. ණරවරජිත හ)ෝගාවචද)න  බාධ්ා ණිණිස ණවත්හන් 
ිශහාදාදාම ාිෂය දා)්ාදීන් ණිළිබඳ ්ාමච්ඡන්,) )ි. 

 
ිශහාදාදාම ාිෂය දා)් ්ාද්)න් හැද ,මා හ)ෝග) ණිණිස 

වන)  ගි) හ)ෝගාවචද)ා  වුව , සමහද ිශ  එ තැන දී , සූ්්ෂ්ම 
්ාමච්ඡන්,හ)ෝ උණදිති. සමහද ිශ  ආදණයයාදි ිශහේ්ස්ථාන)්  
හ)ෝග) ණිණිස ගි) හ)ෝගාවචද)ා හ  එහි දී වාසස්ථාන) හහාිනන් 
ණිළිහවළ ්දන්න  සිත් හේ. ළිා හණා්ුණයු ස්්මන් මළු මිදුක් මාවත් 
ආදි) මැනිශන් ණිළිහ)ක ්දන්න  සිත් හේ. දා)් ණිරිස්් ඇති ්ද 
ගන්න  සිත් හේ. හමහස් ඇති වන ්ාමච්ඡන්,) හ)ෝගාවචද)ා  
හ)ෝග)  උණ්ාද වන හ,)්් හැටි)  මිස එ)  අන්තදා) ණිණිස 
ණවත්නා ්ාමච්ඡන්,)්් වන සැටි)  හනා වැ හහ්. එබැිශන් 
හ)ෝගාවචද)ා ඒ වැඩ) ණ න් ගනී. එ)ින් ඔහු හ)ෝගහ)න් ණිරිහහ්. 

 
ිශහේ්) හසා)ා ආදණයයාදි)  ණැමිණි)ා වූ හ)ෝගාවචද)ා හ  

තමාහග් ාිෂය)්ු  වූ හදෝග)්් ණිළිබඳ ව හහෝ ණන්සක  ඇති අඩු 
ණාඩුව්් ණිළිබඳව හහෝ ණන්සක  වන්න  )න ිශණත්් ණිළිබඳ ව හහෝ 
ආදාි)්් කැබුණයහහාත් හගෝක බාක)න් ගැන ඇත්තා වූ , ණන්සක් 
ගැන ඇත්තා වූ , ආාා නිසා “මතු බුදු සසුන රැ් ගන්න  සිටින 
කාබාක ,ි්්ෂූන් නැති වුවහහාත් ිශහාදස්ථාන නැති වුවහහාත් ාාසන) 
රැහ්න්හන් හ්හස්,? බුදුන් වහන්හස් අනුාාසනා ්ැද තිහබන්හන් 
ආත්මාර්ථ) ණමණය්් හනාව ණදාර්ථ)ත් සිදු ්දන්න  හනාහේ,? හගෝක 



බාක)න් ිශනාා වන්න  හැද ණන්සක් ිශනාා වන්න  හැද තමාහග් 
ආත්මාර්ථ) ගැන ණමණය්් බකාහගන ිශසීම නුසුදුසු ). ාාසන) රැ් 
ගැනීම  මා ිශසින් එහි )ා )ුතු)” )න අ,හස ඇතිහේ. එ)ත් 
්ාමච්ඡාන්,)්් බවත් එ) තමාහග් හ)ෝග්ර්ම)  අන්තදා))්් බවත් 
ඔහු  හනා වැ හහ)ි. අනයා්ාදහ)්ින් ණහළ වූ ඒ ්ාමච්ඡන්,)  
රැව ුණයා වූ හ)ෝගාවචද හතහම් නැවතත් තමා වද්් අත් හැද ,මා ආ 
ඒ වැඩ  හගාස් ඒවා  බැඳී හ)ෝග ්ර්මහ)න් ණිරිහහ)ි. 

 
සමහද හ)ෝගාවචද)න  ගිහි)න් හා ගැටි ගැටී ගිහි සිතිිශකි ම 

සිතමින් ආද්්ෂිත ඉන්ද්රි))න් ඇතිව එ්්තදා ්රම)්ින් සුව ිශිනමින් 
නගද ගරාම)න්හි හවහසන ණැිශ,්,න් දු ු ්ක්හි ඔවුන් හස් හැසිරීම  
ආාාව ඇතිහේ. එ්ක්හි හ)ෝගාවචද)ා හ  “දහත් වන්න ත් නුණුළුවන් 
හම් ්ාකහ)්, හමහස් ණැත්ත්  වී ිශසීහමන් ්වද ණරහ)ෝනන)්් ,? 
අනය ,ි්්ෂූන් හස් ආගම  ද   වැඩ ්දමින් තමාත් සුව හස් ිශසීම ම 
)හණත් )” )ි සිහත්. තමා  ඇති වූ හම් අ,හස එ්්තදා ආ්ාද)්ින් 
ණැමිණි ්ාමච්ඡන්,) බව හනා ,න්නා වූ හ)ෝගාවචද හතහම් හ)ෝග 
්ර්ම) හැද ,ම)ි. හමහස් හ)ෝගාවචද)න  ්ාමච්ඡන්,) උණ,නා 
ආ්ාදහ)ෝ හබාහහෝ). ඒ සි)ක්ක ම හමහි හනා දැ්්ිශ) හැ්ි ). ඒවා 
, නුවණින් හත්දැම් හගන ්ාමච්ඡන්,)  වසඟ හනාවී හ)ෝග ්රි)ාව 
සාර්ථ් ්ද ගැනුම  උත්සාහ ්දත්වා! 

 
ස්තරී - ණුදැෂ - සත්ත්ව - ණු,්ගක - නිතය - සුඛ - සු,ාදි වාහ)න් 

සාස්්ාද)න් ණිළිබඳ ව වද,වා ්ක්ණනා ්ිරීම නූණන් ්ාමච්ඡන්,)න් 
ඉණදීම ත් උණන් ්ාමච්ඡන්,)න් වැඩීම ත් හහ්තුහව්ි. තව , දැ්ීහමන් 
හා ්ථා ්ිරීහමන් ්ාමච්ඡන්, ඇති වීම  හහ්තු වන ණු,්ගක)න් නිතද 
දැ්ීමත්, ඔවුන් හා නිතද ්ථා ්ිරීමත්, ්ාම)න් වර්ණයනා ්දන 
්ාමච්ඡන්,හ)් ගුණය ්ි)න, ්ාමච්ඡන්,) ඇති ්ද ගැනීම  
අනුාාසනා ්දන ,ාවනා මාර්ග)  ණ හැනි ිශෂම ණු,්ගක)න් 
හස්වන) ්ිරීමත්, ්ාමච්ඡන්,) ඉණැදීම  හා වැඩීම  හහ්තුව්ි. හ)ෝග 
්ර්ම) සැහැක් භ හ්ා , ණහත් හ්ා  ්ථා ්දන, හ)ෝගාවචද)න  
අවමන් ්දන, ්ාම) ම වර්ණයනා ්දන ිශෂම ණු,්ගක)න  
හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් ිශහා්ෂහ)න් බි) ිශ) )ුතු). 

 



සමහද ිශ  ඔහු මිතර කීකාහවන් අනු්ම්ණා ්ිරීහම් ආ්ාදහ)න් 
හ)ෝග්ර්මහ)් නිෂ්ඵක ,ාව) හා ්ාම)න් හග් )හණත් බවත් ්ි)ා, 
හ)ෝගාවචද)න  අනුාාසනා ්දති. ඔවුන් ණිළිහගන ඇසුදැ ්දන්න  
ණ න් ගත හහාත් හ)ෝගාවචද)ා හ  ්ාමච්ඡන්, නීවදණය) ණමණය්් 
හනාව සි) භ ම නීවදණය)න් ඇති වී, ඒවා උත්සන්න වී අන්තිහම්දී 
ඔවුන්හග් තත්ත්ව)  ම වැහ න්න  සිදු ිශ) හැ්ි). ිශහා්ෂහ)න් ම 
හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් ඔවුන් හගන් ණහදස්සම් ිශ) )ුතු ). ්ාමහ)හි 
ආදීනව) හා හ)ෝගහ)් ආනිාාස ණර්ාා ්දන සත් ණුදැෂ)න් හස්වන) 
්ිරීම හ)ෝගාවචද)න  ඉතා ණරහ)ෝනන). ස,්ධ්ර්මාරවණය සත්ණුදැෂ 
හස්වනාදි )ම් ්ිසි හහ්තුව්ින් සසද ්ක්ිරී ්ාමච්ඡන්,)න් දුදැ 
හ්ා  හ)ෝග)  බැස ගත්තා වූ ණින්වතා හ්හදහි නැවත ්ාමච්ඡන්,) 
ඇති ිශ) හැ්ි). නැවත නැවත ්ාමච්ඡන්, ණීඩන) ඇති හවතහහාත් 
මතු ,්්වන ,ාවනා ්රම) ණාඩම් ්දහගන ,ාවනා ්දනු. 

 

ක්ාමච්ඡනතද පරහාණ භාවනා ක්රමය 
 

නීහනවය ම ර ාරහෝ  ුවිනේ නසේවාදය මඳ  ුවිනේ කාමරයෝ 
මසේ නුති රලේ තුවරුණ ු ඇට කු ලි වුනේරනෝ ය. 

 
ර ාරහෝ සතුනට සාධාරණ   ුවිනේ කාමරයෝ මසේ කුර ලි 

වුනේරනෝ ය. 
 

අයතේ කරරගන සිින තුනුතේතා දවන  ුවිනේ කාමරයෝ ගිනි 
සුල වුනේරනෝ ය. 
 

තද උෂ්ේණ ය ඇති  ුවිනේ කාමරයෝ ගිනි අුුරු වළ වුනේරනෝ ය. 
 

වුඩිකලේ රනා පවතේනා  ුවිනේ කාමරයෝ සිහින වුනේරනෝ ය. 
 

තාවකාලික  ුවිනේ කාමරයෝ අනුනේරගනේ මඳ රේලාවකට 
ඉලේලාගතේ රදේවලේ වුනේරනෝ ය. 
 

අතේ පා බිඳීමට රහේතු වන  ුවිනේ කාමරයෝ උසේ ගසක තිර න 
රගඩි වුනේරනෝ ය. 



 
රනා හුර අයතේ කර රගන සිින තුනුතේතා කුරපන රකරටන 

 ුවිනේ කාමරයෝ කලු හා රකාට වුනේරනෝ ය. 
 

අයතේ කර රගන රවරසන තුනුතේතාට හුරණ නේනා වූ 
සේව ාවරයනේ කාමරයෝ කිනිසි වුනේරනෝ ය. 
 

අයතේ කරරගන රවරසන තුනුතේතාට අනතුරු විය හුකි  ුවිනේ 
කාමරයෝ සේප හිස වුනේරනෝ ය. 
 

හම් ,ාවනා වා්ය) මැනිශන් ණරගුණය ්දහගන ආදම්,හ)් දී 
දින්  සි) වද බැගින් ,ා දින්් ,ාවනා ්දනු. ඉන් ණසු ්ාමච්ඡන්,) 
ඇති වූ අවස්ථාවක දී හමහනහි ්දනු. අමත් හනාවනු ණිණිස , අතද 
අතද හමහනහි ්දනු. ්ාමහ)ෝ නම් ආහාද ණාන - වස්තරා,දණය - )ාන 
- වාහන - හගවක් - වතු - ්ුඹුදැ - දන් - රිදී - මුතු - මැණි්් - මික - 
මු,ක් ආදී වස්තූන් හා ණුතර හා)යයා - ඥාති - මිතර - ාිෂයාදීහු ). ,ාවනාව 
්දන තැනැත්තා ිශසින් ්ාම)න් හැිනන ඒවා ඇ  ්ැබකි ආදි) හා 
සම වන සැටි , හත්දැම් හගන ,ාවනා ්දනු. ගරන්ථ) මහත් වන 
බැිශන් හමහි ිශස්තද හනා ්දනු කැහේ. 

 
උත්ණත්තිහ)න් ම දාගාධි් වූ ඇතැම් හ)ෝගාවචද)්ු  දාග) 

හ)ෝග්ර්ම)  බකවත් බාධ්ාව්් හව)ි. එබඳු ණු,්ගක)න් හ  
,ාවනාහවහි හ)දී සිටින ්ක සමහද අවස්ථා වකදී දාග) නැඟ එන්න  
ණ න් ගනී. සමහද ිශ  සිත සමාධි ්දහගන සිටින ්ක්හි ස්තරීන් තමන් 
සමීණ)  ණැමිණය සිටින හස් හණහනන්න  හව)ි. සමහද ිශ  නග්න 
ස්තරීන් ණවා තමන් ඉදිරිහ)් සිටින හස් හණහන්. ඒවා)ින් ඔවුන්හග් දාග) 
තවත් ඇිශස්හසන්හන් ). දාග) ,ාවනාව  බාධ්ාව්් ව තිහබන 
හ)ෝගාවචද)ින් ිශසින් ඒ බාධ්ාව දුදැ ්ැදගැනීම ණිණිස අතිහර්් 
,ාවනාව්් වාහ)න් මතු ,්්වන ,ාවනාව ්ළ )ුතු )ි.  
 

රාග පරහාණ භාවනාව 
 

රාගය සිත කය දවන ගිනේනකි. පපුවට හණින කිණිසේසකි. මිතර 
රේශරයතේ එන සතුරරකි. ගුණ  දහභ පුහුරගතා රසාරරකි. නුවණ ුස 



වසන පටලයකි. සිත ු ල කරන රරෝගයකි. රගාල නුගිය රනාරහන 
රසේ එරරන මල වගුරකි. සතේතේවයනේ ගිලේවා මරණ  ඕඝයකි. රමරලාව 
ම දාස  වට පමුණ ුවන පාපයකි. අපායට රගන යනේනට එන යම 
ූතරයකි. නිවනේ මු වසන පවුරකි. නරේශ වී නටවන යකේෂ්රයකි. 
නපුරු වූ රභ රාගය මා රකරරහි නූපීහවා! නපුරු වූ රභ රාගය මා 
රකරරනේ  ුහුර රේවා! 

 
හම) , ණළමු ්ී ,ාවනාව හමන් ම ,ා දින්් ,ාවනා හ්ා  

ඉන් ණසු දාග) උණ,නා අවස්ථාවක දී හමහනහි ්දනු. ්ි)න ක, ණරිදි 
,ා දින ,ාවනාහවන් දාග ණීඩන) හනා සන්සිඳුන හහාත් වාද ගණයන 
වැත හ්ා  සන්සිහඳන තුදැ ,ාවනා ්දනු. 

 

වයාපාද නීවරණය 
 

වයාණා,) )නු ,්හේෂ))ි. එ) ඇති වූ ්ක්හි සිත දිදූ හ,)්් 
හස් ණිළුණයු වූ - ්ුණයු වූ හ,)්් හස් දුබක හව)ි. දුර්වක වූ සිත් සතන්හි 
සමාධි ණරඥාහවෝ හනා වැහඩති. වැඩුණයු සමාධි ණරඥාහවෝ සිත දුබක වූ 
්ක්හි ණිරිහහති. එබැිශන් වයාණා,) හ)ෝගාවචද)න  අන්තදා)ි් 
ධ්ර්ම)්ි. ්ිසි ධ්ර්ම ාාස්තර)්් හනා ,ත් අාීකාචාද මිනිසුන්  ඇති වන 
ඔවුහනාවුන් හා ගහ බැණය ගැනීම  තදම් වූ ,්හේෂ වැනි ඖදාරි් 
,්හේෂහ)ෝ හ)ෝගාවචද)න  නූණදිති. එබඳු ,්හේෂ)්් ්කාතුද්ින් 
උණනත් එ) එතදම් අන්තදා)ි් ධ්ර්ම)්් හනාහේ. එ බඳු ,්හේෂ)්් 
උණනත් එ) නීවදණය)්් බව හ)ෝගාවචද)න  ණහසුහවන් ම වැ හහන 
බැිශන් එ) දුදැ ්ැදගත හැ්ි). 

 
හ)ෝගාවචද)න  හබාහහෝ හස)ින් අන්තදා) ණිණිස 

ණවතින්හන් වයාණා, නීවදණය) බව හනා දැහනන ණමණය  උණ,නා 
සූ්්ෂ්ම ,්හේෂ) ). තමන  නිතද ්ද,ද ්දන සතුදැ ්ම් ්දන 
ණු,්ගක)්ු සමීණහ)් වාස) හ්හර් නම් ඔහු නිසා හ)ෝගාවචද)ා හග් 
සිත්හි නිතද ,්හේෂ) ණහළ ිශ) හැ්ි). හ්ාණමණය සි)ුම් වුවත් නිතද 
,්හේෂ) ණහළ හවත හහාත් එ) හ)ෝග ්ර්ම)  මහත් අන්තදා)හ)්ි. 
උසස් දි)ුණයුව්් කැබූ හ)ෝගාවචද)්ු  මිස නවීන හ)ෝගාවචද)්ු හ  
එබඳු ණු,්ගක)්ු නිසා හ  ගන්නා ,්හේෂ) වළ්්වාහගන හ)ෝග ්රි)ාව 
මැනිශන් ්ැදහගන )ා හැ්ි හනාහේ. )ම් ්ිසි හ)ෝගාවචද)්ු  එ බඳු 



සතුහද්් හේ නම් හමත් වැඩීම් ආදිහ)න් ඔහු මිතර ්ැද ගත )ුතු)ි. 
එහස් හනා ්ළ හැ්ි හේ නම් සතුදා හනා එන හණහ,ස්  තමා )ා 
)ුතු). 

 
බකාහණාහදාත්තු වන ණමණය  ඉ්්මනින් ධ්යාන මාර්ගඵක හනා 

කැහබන ්ක්හි ,, තුනටි) අත් ණා ආදිහ)හි හේ,නා හ  ගන්නා ්ක්හි 
,, වැසි - සුළා - මැසි - මදුදැ - ආදීන්හගන් ණීඩා කැහබන ්ක්හි ,, 
අනුන්හගන් බකාහණාහදාත්තු වන උණ්ාද හනා කැහබන ්ක්හි ,, 
සමහද ිශ  හ)ෝගාවචද)ා හ  තමා ්දන ,ාවනාව ණිළිබඳව හනා 
සතු ්් ඇති ිශ) හැ්ි ). එ) හ)ෝගාවචද)ා  වයාණා,) බව හනා 
දැහනන ණමණය  සි)ුම් හකසින් ඇති වන ,්හේෂ)්ි. සි)ුම් වූ , 
හ)ෝගාවචද)න  ඉතාම අන්තදා) ්ද වූ, වයාණා,) වන්හන් ඒ 
,්හේෂ) ). නිතද ඇති වන්නා වූ ඒ ,්හේෂ) නිසා හ)ෝගාවචද)ාහග් 
වී)යය) කිහික් හේ. සිත දුර්වක හේ. ,ාවනාව ණිළිබඳ ණරීති)්් ඔහු  ඇති 
හනාහේ. ණරීති)්් නැතිව ,ාවනා ්දන්නා වූ හ)ෝගාවචද)ා හ  ඒ 
,්හේෂ) වඩ වඩාත් ඇති වන්න  ණ න් ගනී. ඔහු  ,ාවනාව අත හැද 
,මන්න  සිත් හේ. එහස් සිත් වී සමහද ිශ  හ)ෝගාවචද)ා 
සම්ණූර්ණයහ)න් ම ,ාවනාව හැද ,මන්හන් ). 

 
සමහදැ උත්ණත්තිහ)න් ම ,්හේෂ ච)යයා ඇත්හත් ). ඔහු තමන  

්ළ ්ිසි ම වද,්් නැතිව , අනුන  ්ිහණති. තමන  ්ිසිම 
සම්බන්ධ්)්් නැති අනුන්හග් අඩුණාඩු ්ම් දුබක ්ම් අනුන් ්දන 
හනාමනා ්ම් ගැන ,්හේෂ හ්ා  තමන්හග් සිත රි,වා ගනිති. එ බඳු 
ණු,්ගකහ)ෝ ,වහසන් වැත ්ාක)්් ,්හේෂ සහගත සිතින් ම හවහසති. 
එ බඳු ණු,්ගක)න  , ,ාවනාහවන් ඵක කැබි) හැ්ි හනාහේ. 
උණ්ත්තිහ)න් ම ,්හේෂ) අධි් වූ එ බඳු සමහද ණු,්ගකහ)ෝ ඒ ,්හේෂ) 
තමන්හග් ගුණයවත් ්ම්් )ැ)ි සිතා රැවටී සිටිති. එහස් රැවටී සිටින්හන් 
සමහද ිශ  “ම  ඔ) හනාමනා වැඩ ්දන හබාදැ ්දන ්ණටි ්ම් 
්දන අ) හණහනන්න  වත් බැරි). හණහනන හ්ා  ණිස්සු හැහ,නවා” 
)නාදීන් තමන්හග් ඒ දුර්ගුණය) ගුණය)්් හ්ා  අනුන් හමුහවහි , 
්ි)ති. (නීවදණය)න් ිශෂහ)හි මුළා හනාවනු ණිණිස වඤේචක ධේම හා 
චිතේරතෝපකේරලේශ ධේම නමැති හණාත ්ි)වීම හ)ෝගාවචද)න  ඉතා 
ණරහ)ෝනනවත් ).  උත්ණත්තිහ)න් ම ,්හේෂාධි් වූවන් ිශසින් ,්හේෂ) 
තුනී ්ද ගැනීම සඳහා මතු ,්්වන ,ාවනාව ්ළ )ුතු ). 



 

වයාපාද පරහාණ භාවනාව 
 

දේරේෂ්ය සිත කය දවත ගිනේනකි. උමතු කරවන විෂ්යකි. මිනිසාට 
නරේෂ් වන යකේෂ්රයකි. සිත ු ල කරන රරෝගයකි. නුවණ ුස වසන 
පටලයකි. මිතර රේශරයතේ එන සතුරරකි. ගුණ  දහභ පුහුර ගනේනා 
රසාරරකි. විෂ් මිශර ර ාජුනකි. ු ටු ු ටුවනේ දෂ්ේට කරන සේපරයකි. නිවනේ 
මුට කටු වුටකි. මරහුරගේ ූතරයකි. යම රජුරගේ ූතරයකි. නතේමාේථ 
පරාේථ නාශක වූ රභ දේරේෂ්ය මා රකරරහි නූපීහවා. මා රකරරනේ 
 ුහුර රේවා. සියලු සතේතේවරයෝ සුවපතේ රවතේවා. මම සියලේලනේරගේ ම 
මිතරරයකේමි. සියලේරලෝ ම මාරගේ මිතරරයෝ රවතේවා! හම) දින්  සි) 
වද බැගින් ණිළිහවකින් ,ස දින්් ,ාවනා හ්ා  ඉන්ණසු ,්හේෂ) ඇති 
වූ අවස්ථාවකදී හමහනහි ්දනු. ,්හේෂ) දුදැ ්ද ගැනීම  හමතරී 
,ාවනාව අතිහර්් ,ාවනාව්් වාහ)න් ණුදැදු ්ිරීම , )හණති. ,්හේෂ) 
දුදැ ්ද ගැනීහම් හනාහ)්් ්රම විශුදේි මාේගරයේ බරහ්ම ිශහාද 
නිර්හ,්ාහ)න් ,ත හැ්ි). 

 

ථීන මිදතා නවීරණය 
 
ිත්ත හචතසි්)න්හග් හග් දුබක බව හා අ්ර්මණයය බව ීන 

මි,්ධ් නීවදණය) ). එ) බකවත්ව ඇති වන ්ක්හි හ)ෝගාවචද)ාහග් 
ාරීද) , අණරාණි් හේ. ාරීද) ඒ ඒ අත  බද වන්න ත් නැහමන්න ත් 
හේ. හ)ෝගාවචද)ා  නිදිමත , ඇති හේ. ීන මි,්ධ්) ඉතා බකවත් වූ 
්ක්හි නිදා වැහ න්න  , සිදු හේ. ීන මි,්ධ්) උණන් ්ක්හි ිශ,ර්ානා 
්ිරීහම් හධ්)යය) හීන වී )ූහමන් හ)ෝගාවචද)ාහග් ිශ,ර්ානාව ඉහේම 
නවතින්හන් ). ීන මි,්ධ් හ,් අ්ුාක හචතසි් හ,්්් බැිශන් 
ිශ,ර්ානා ්දන ිත්ත) ්වද ්හක්වත් ින මි,්ධ්හ)න් )ු්්ත 
වන්හන් හනාහේ. එහහත් හ)ෝගාවචද)ාහග් සන්තානහ)හි ීන මි,්ධ් 
සහගත සිත් ඇති වන්න  ණ න් ගත් ්ක්හි ඒවා  ළාව ණහළ වන්නා 
වූ ින මි,්ධ් ිශදහිත සිත් , ණහළ වූ ීන මි,්ධ්)න් නිසා බකවත් ව ඇති 
හනාහව)ි. 

 
ීන මි,්ධ් සහගත සිත නිසා දුබක වූ ිශ,ර්ානා ිත්තහ)හි 

වී)යය)්් ඇතත් එ) සමය්් ණරධ්ාන - සෘ,්ධිණා, - ඉන්ද්රි) - බක 



හබෝධ්යාග - මාර්ගාාග ,ාව)  හනා ණැමිහණය්. සමය්් ණරධ්ානාදි 
,ාව)  ණැමිහණයන බක)්් වීර්))්් නැති සිතින් ්දන ිශ,ර්ානාව , 
හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග) ඇති ්ිරීම  සමත් හනාහේ. හකෝහ්ෝත්තද 
මාර්ග)  ණැමිණයවීම  සමත් වනුහ)් සමය්් ණරධ්ාන සෘ,්ධිණාදාදි ,ාව)  
ණැමිණි බකවත් වී)යයහ)න් )ු්්ත ිශ,ර්ානාව)ි. හමහස් ීන මි,්ධ්) 
ිශ,ර්ානාව  බාධ්ා ්දන නිසා , ිශ,ර්ානා ිශත්ත) දුර්වක ්දන නිසා 
, හ)ෝගාවචද)න  අන්තදා)්ද ධ්ර්ම)්ි. 

 
සමහද ිශ  ඒ ීන මි,්ධ්) හ)ෝගාවචද)ාහග් සන්තානහ)හි 

සමාධි දූණහ)න් , ණහළ හේ. එහස් ණහළ වූ ්ක්හි හ)ෝගාවචද)ා  
එ) ීන මි,්ධ්) බව හනා දැහනන්හන් ). හ)ෝගාවචද)ා රැවටී දුදැ ්ද 
ගත )ුතු වූ ීන මි,්ධ්) වඩන්න  , ණ න් ගන්හන් ). එ බැිශන් සමාධි 
දූණහ)න් එන සි)ුම් වූ ීන මි,්ධ්) හ)ෝගාවචද)න  ඖදාරි් ීන 
මි,්ධ්)  , වඩා අන්තදා)්ද බව ්ිව )ුතු ). 

 
,ාවනා ්ිරීම  සතු ්් නැති බව, ්) ණණය නැති බව, ්) ඒ 

ඒ අත  බද වන බව, නැහමන බව, ආහාද මත, සිත ණසු බස්නා බව 
)න හම්වා ණිළිබඳ ව ්ාදණයානු්ුකව ්ක්ණනා හනා ්ිරීම ), 
්ාමච්ඡන්,) ඉණැදීම ), ණමණය  වඩා ආහාද වැළඳීම ), අණථයාහාද 
වැළඳීම ), )ැහණන ණමණය  ආහාද හනා කැීමම ), අධි් ාීතක ), 
අධිහ්ෝෂ්ණය) ), ාරීද) ඉතා ස්ථුක වීම ), ඉතා ්ෘෂ වීම ), හදෝගහ)ෝ 
), අකස)න් හස්වන) ්ිරීම ), ණමණය  වඩා සුව ණහසු ඇති අසුන් 
වක ිශසීම ), අඳුහර් ිශසීම ) )න හම් ආදි ්දැණයු ීන මි,්ධ්)ාහග් 
ඉණදීම  හා වැඩීම  හහ්තූහු ).  
 

ීන මි,්ධ් හහ්තු දුදැ ්ිරීම ), වී)යයහ)් අනුසස් ්ක්ණනා ්ිරීම 
), ාරීද) ආද්්ෂා ්ද ගැනීම ), ්කයාණය මිතර)න් හස්වන) ්ිරීම ), 
වී)යය) වැඩීම  හහ්තු වන ්ථා ඇසීම ), එළිමහහන් වාස) ්ිරීම ), 
ආහකෝ්)න් හමහනහි ්ිරීම ), වරින් වද ඉරි)ේ හවනස් ්ිරීම ), 
වීද)න්හග් චරිත හමහනහි ්ිරීම ) )න ආදි) ීන මි,්ධ්) දුදැ වීම  
හහ්තු හේ.  
 

උදතාච්ච ක්ුක්තක්ුච්ච නීවරණය 
 



බිම හහළූ සුළා හබෝක)්් හස් ආදම්මණයහ)හි සැහකමින් 
ණවත්නා වූ ිත්ත)ාහග් ඒ සැහළන බව උ,්ධ්ච්ච) ). ්ළ වද, ණිළිබඳ 
ව හා ්ද ගත නුහුණයු )හණත ණිළිබඳව , තැහවන්නා වූ ිත්ත)ාහග් ඒ 
ස්ව,ාව) ්ු්්්ුච්ච ). සමාධි)  බාධ්්ත්වහ)න් සම බැිශන් ඒ හ,් 
එ් ම නීවදණය)්් හ්ා  තථාගත)න් වහන්හස් වදාළ හස්්. උ,්ධ්ච්ච 
්ු්්්ුච්ච සහගත සිත හබාහහෝ හස)ින් ඇති වන්න  ණ න් ගතහහාත් 
,ාවනාව ්හළ් , සමාධි) හනා වැහඩ්. සමාධි) හනා වැඩුණය හහාත් 
මාර්ග)  ඵක)  ණැමි)ම  තදම් බකවත් ව ිශ,ර්ානා ඥාන) , ඇති 
හනාහේ. එබැිශන් උ,්ධ්ච්ච - ්ු්්්ුච්ච නීවදණය)්් වන්හන් ). උ,්ධ්ච්ච 
- ්ු්්්ුච්ච) වී)යයහ)් ආ්ාදහ)න් හ)ෝගාවචද)න්හග් සන්තාන)  
සමහද ිශ  ණැමිහණය්. සමහද ිශ  එ) ාි්්ෂා්ාමිත්වහ)් හේාහ)න් , 
ණහළ වන්හන් ). )ම් ්ිසි ්ුසක ධ්ර්මහ)් හේාහ)න් ණැමිණි ්ක්හි 
එ) හ)ෝගාවචද)ා  හත්දැම් ගැනීම  අණහසු වන බැිශන් එහස් උණ,නා 
උ,්ධ්ච්ච - ්ු්්්ුච්ච) හ)ෝගාවද)න  වඩා අන්තදා)්ද). 

 
සමාධි)  වඩා වී)යය) වැඩීම ), ණමණය  වඩා ාීක ිශාු,්ධි) 

ගැන ්ක්ණනා ්ිරීම ), ිත්ත)ාහග් හනා සන්සුන් බව ණිළිබඳව 
්ාදණයානු්ූකව ්ක්ණනා හනා්ිරීම ) )න හම්වා උ,්ධ්ච්ච - 
්ු්්්ුච්ච)ා හග් ඉණදීම  හා වැඩීම  හහ්තු ). 

 
සමාධිහ)් සැටි නුවණින් හමහනහි ්ිරීම ), උ,්ධ්ච්ච - 

්ු්්්ුච්ච)න් හහාිනන් හැිනන ගැනීම ), හනා ,ත් ්දැණයු අසා දැන 
ගැනීම ), ිශන) දැනුම ), බහුාරැත බව ), ්කයාණය මිතර හස්වන) ), 
වෘ,්ධ් හස්වන) ), සත්ණරා) ්ථා ඇසීම ) )න හමාහු උ,්ධ්ච්ච - 
්ු්්්ුච්ච දුදැ වීහම් හහ්තූහු ).  
 

විචික්ිච්ඡා නීවරණය 
 

බු,්ධ්ාදීන් හ්හදහි උණ,නා සැ්)  ිශි්ිච්ඡාව) )ි ්ි)නු 
කැහේ. ිශහා්ෂහ)න් ම හ)ෝගාවචද)්ු හ  තමාහග් ාාස්තෘවද)ා 
හ්හදහි හා තමා ්දන ,ාවනාව ගැන , ිශා්වාස) තිබි) )ුතු ). 
ිශා්වාස) හීන වූ ණමණය  ,ාවනා ණිළිබඳ හගෞදව) හා උත්සාහ) , 
හීන හේ. ඒවා හීන වූ ණමණය  ,ාවනා ඵක) , හීන හේ. ,ාවනා ඵක) 
හීන වන ්ක්හි ිශි්ිච්ඡාව වඩා දි)ුණයු වී අන්තිහම්දී හ)ෝගාවචද)ා  



සම්ණූර්ණයහ)න් ම හ)ෝග ්ර්ම) අත්හැද ,මන්න  සිදු ිශ) හැ්ි ). එ 
බැිශන් ිශි්ිච්ඡාව , හ)ෝගාවචද)න  බාධ්ා ්දන එ්් නීවදණයහ)්ි. 
සමහද ිශ  හ)ෝගාවචද)ාහග් සන්තානහ)හි ිශමසීහම් හේාහ)න් , 
ිශි්ිච්ඡාව ණහළ ිශ) හැ්ි ). එහස් අනය හේා)්ින් ණහළ වන 
ිශි්ිච්ඡාව හ)ෝගාවචද)ාහ  ිශි්ිච්ඡාව්් බව හකහහසිහ)න් හනා 
දැහනන බැිශන් වඩාත් අන්තදා)හ)්් වන්හන් ). 

 
හම්ක හබෞ,්ධ් නාමහ)න් හණනී සිටින ගිහි ණැිශදි හ,ණ්්ෂ) 

අතද ම දත්නතර) හ්හදහි ිශා්වාස) නැති, ණරතිණත්ති) හ්හදහි 
ිශා්වාස) නැති, ණදහකාව්් ඇති බව ිශා්වාස) නැති අ) හබාහහෝ ). 
ඔවුන් ඇසුදැ ්ිරීමත් ඔවුන්හග් ්ීම් ඇසීමත් ඔවුන්හග් කි)ුම් ්ි)වීමත් 
නූණන් ිශි්ිච්ඡාව ඉණදීම ත් උණන් ිශි්ිච්ඡාව වැඩීම ත් බකවත් 
හහ්තු හේ. හ)ෝගාවචද)ා සැදැහැවත්ු වුවත් හ්ාණමණය උගත්ු වුවත් 
හ්ාණමණය නුවණයැති)්ු වුවත් මාර්ගහ)න් ිශි්ිච්ඡාව ණරහාණය) හනා 
්ළ බැිශන් ඔහුහග් සන්තානහ)හි , අළු )  තිහබන ගිනි අඟුද්් හමන් 
එ) සැඟවී ඇත්හත් ). 

 
ිශ,ර්ානාව මස්ත්ණරාණ්ත වී මතු නූණ,නා ණරිදි එ) දුදැ වී 

)න්න  මත්හතන් නූණන් ිශි්ිච්ඡාව උණ,වන උණන් ිශි්ිච්ඡාව වඩන 
ිශෂම ණු,්ගක)න් ඇසුදැ ්ළහහාත්, අනුා) වාහ)න් ණවත්නා 
ිශි්ිච්ඡා මතු වී අවුත් හ)ෝග්ර්ම)  හානි ිශ) හැ්ි). එ බැිශන් 
හ)ෝගාවචද)ින් ිශසින් ිශෂම අ,හස් ඇති)වුන් හග් ්ි)ුම් වක  ඇහුම් 
්න් හනාදී ඔවුන් හා ,නන)  හනා හගාස් ඔවුන්හගන් ණහදස්සම් ිශ) 
)ුතු ). සමහද ිශ  ඒ ිශෂම අ,හස් ඇත්හත් හ)ෝගාවචද)න් හග් ් )ුතු 
අවුක් ්ැද දැමීම  දුබක හ)ෝගාවචද)න් හගන් හනාහ)්් ණරා්න අසති. 
ඒවා  උත්තද හ,න්න  හහෝ ඔවුන් හා ිශවා,)  හහෝ හනා හගාස් 
හ)ෝගාවචද)ා ිශසින් තමාහග් ් )ුතු ණමණය්් බකා ගත )ුතු ). තව , 
ිශි්ිච්ඡාව මැනිශන් හනා හැිනනීමත් ිශි්ිච්ඡාහේ ආදීනව) නුවණින් 
හනා හමහනහි ්ිරීමත් ිශි්ිච්ඡාව ඉණැදීම  හහ්තු හේ. 

 
්ුාකා ්ුාක ධ්ර්ම ිශෂහ)හි හ)ෝග්නිහසෝමනසි්ාද බහුක බව), 

ධ්ර්ම) ණිළිබඳව දැනුම ඇති බව ), හතදැවන් ණිළිබඳ ණරා්න ඇසීම ඇති 
බව ), ිශන) ,න්නා බව ), ාර,්ධ්ා බහුක බව ), ්කයාණය මිතර හස්වන) 



), සත්ණරා) ්ථා ඇසීම ) )න හමාහු ිශි්ිච්ඡාව දුදැ වීම  හහ්තහු 
).  
 

මයෝගාවචරයනට පිටාිාත එා අනතාරායමයෝ  
 

ධ්යානාදි උත්තරීමනුෂය ධ්ර්ම)්් කබන්න  ළා වන ණමණය  
,ාවනාව දි)ුණයු ්ද ගත්තා වූ හ)ෝගාවචද)න්හගන් සමහද හ්න්ු  
එ) ඉදිරි)  දි)ුණයු ්ද හගන )ා හනාහහන ණරිදි බකවත් වූ ,, ්ක් 
ණවත්නා වූ ,, හදෝග)්් හ  හගන හදෝග) නිසා ,ාවනාහවහි හනා 
හ)දි) හැ්ි වීහමන් කැබූ දි)ුණයුහවන් හ)ෝගාවචද)ා ණිරිහහ්. හදෝග සුව 
්දහගන ්ක්ගත ව නැවත ,ාවනාව ණ න් ගන්හන් ,, නැවත ඒ 
දි)ුණයුව ඔහු  හනා කැහේ. 

 
සමහද හ)ෝගාවචද)්ු  බාධ්ා ්දන, ්ද,ද ්දන එ්් 

සතුහද්් හහෝ සතුදන් හබාහහෝ ගණයන්් හහෝ ඇති හව)ි. සතුදැ ණීඩා 
නිසා ,ාවනාව මැනිශන් ්ද ගන්න  හනා කැීමහමන් ඔවුහු 
,ාවනාහවන් ණිරිහහති. සමහද ිශ  සතුදන් ිශසින් ්ක්  හේදැම් ්ද 
ගත හනාහහන මහ අවුක්  හ)ෝගාවචද)ා හසු ්දනු කැහේ. එ)ින් 
මිදීම  ්රි)ා ්දන්න  සිදු වීහමන් හ)ෝගාවචද)ා ,ාවනාහවන් ණිරිහහ්. 

 
සමහද හ)ෝගාවචද)න් ්දා කා, සත්්ාද ගකා එන්න  හේ. 

හබාහහෝ නන)ා ණැමිහණයන්න  හේ. ඒවා ගැන ්රි)ා ්දන්න  වීහමන් 
හ)ෝගාවචද)ා හ  ඉදිරි)  )ූම හා තමා කැබූ දි)ුණයුව ණවත්වා ගැනීම  
නුණුළුවන් හේ. කා, සත්්ාදාදි) නිසා හ)ෝගාවචද)ා හ)ෝගහ)න් 
ණිරිහුණයු ණසු කා, සත්්ාදහ)න් , ණිරිහහ්. ඒවා ණවත්හන් හ)ෝගාවචද)ා 
ණිරිහහන තුදැ ණමණය්ි.  
 

සමහද හ)ෝගාවචද)්ු හවත ඔහු හ්හදහි ඇ භම් හ්ා  
ස්තරි)්් ණැමිහණයන්න  හේ. ඇහග් හණළමටම  හසු වී හ)ෝගාවචද)ා 
ණිරිහහ්. ස්තරි)්් ණැමිහණයන්න  ණ න් ගතහහාත්, හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් 
අන් හැම  ම වඩා එ)  බි) ිශ) )ුතු ). එ) හනා වැළැ්්ිශ) හැ්ි 
නම්, තමා ිශසින් හහෝ අන් දිාාව්  )ා )ුතු ). ණෘථග්නන සිත හ්හදහි 
ිශා්වාස) තැබි) හැ්ි හනාහේ. 

 



සමහද හ)ෝගාවචද)්ු  හදෝග සුව ්ිරීහම් ා්්ති)්් කැහේ. 
සමහද හ)ෝගාවචද)්ු  ,ූහතෝණද්රව දුදැ ්ිරීහම් ා්්ති)්් කැහේ. ඒවා 
්දවා ගැනීම  හ)ෝගාවචද)ා ්දා නිතද නන)ා ණැමිහණයන්න  ණ න් 
ගනී. ඒවා  වයාවෘත වීහමන් හ)ෝගාවචද)ා ණිරිහහ්. හ)ෝගහ)න් ණිරිහීම 
සමඟ ඒ බක) , හ්ළවද හේ. 

 
සමහද හ)ෝගාවචද)න් හ  ,ූත)න් හණහනන්න  හේ. 

සමහදැන  ,ූත)න් හගන් හනාහ)්් ්ද,ද ණැමිහණයන්න  ණ න් ගනී. 
සමහද හ)ෝගාවචද)්ු හග් අඹු ,දැවන  ,ූහතෝණද්රව ණැමිහණයන්න  
ණ න් ගනී. සමහද හ)ෝගාවචද)්ුහග් වාසස්ථානහ)් හවහසන 
අනය)න  ,ූහතෝණද්රව ණැමිහණයන්න  ණ න් ගනී.  

 
හමබඳු උණද්රව)න් හ)ෝගාවචද)න  ණැමිහණයන බව අණ ිශසින් 

නිසැ්ව ම දැන හගන තිහබන සතයහ)්ි. ්ක්් මැනිශන් ,ාවනාහවහි 
හ)දුණයු හ)ෝගාවචද)න් හගන් අසා බැ භවහහාත් තමන  හනාහ)්් 
්ද,ද ණැමිණි බව හබාහහෝ හ,න්ුන් ්ි)නු ඇත. “හ)ෝගාවචද)න  
හම් අන්තදා))න් ්දන්හනෝ මාදහ)ෝ)” )නු හබාහහෝ හ)ෝගාවචද)න් 
හග් ණිළිගැනීම ). මනුෂය)න් ධ්යානාදි උසස් ධ්ර්ම කබනවා  හනා 
්ැමති, ඒවා කැීමම  උත්සාහ ්දනුවන  බාධ්ා ්දන සමහද ිශ  ඒවා 
කබා හගන සිටින අ)  , ්ද,ද ්දන හ,්ව ගණය)  අ)ත් ,ූතහ)ෝ 
හ්ා ස්් සිටිති. මාද)ා ))ි ්ි)නුහ)් ඔවුන  ). 

 
ුසී නම් මාදහ)්් මිනිසුන , ආහේා වී ඔවුන් කවා ්්ුසඳ 

බුදුන් වහන්හස් හග් ාරාව්)න්  අණහාස ්ද වූ බවත්, එ)ින් 
බු,්ධ්ාරාව්)න්හග් සිත් අවුක් ්දවන්න  හනා හැ්ි වූ ්ක්හි මාද 
හතහම් කා,හ)න් හණාළඹවා බු,්ධ් ාරාව්)න් හග් සිත් අවුක් 
්දවන්න  සිතා ගිහි)න  ආහේා වී ඔවුන් කවා ,ි්්ෂූන්  හබාහහෝ 
ණූනා සත්්ාද ්ද වූ බවත්, එ)ින් , හි්්ෂූන් හණාළඹවන්න  හනා හැ්ි 
වූ ්ක්හි හ්ෝණ වූ මාද හතහම් ළම)්ු හග් ාරීද)  ආහේා වී 
ගහක්ින් ගසා ්්ුසඳ බුදුන් වහන්හස් හග් අගර ාරාව් වූ ිශධ්ුද 
ස්ථිශද)න් වහන්හස් හග් හිස ණැූ  බවත්, මජ්ඣිම නි්ාහ)් 
මාරත්ජනීය සූතරරයහි ,්්වා තිහේ. 

 



අණ බුදුන් වහන්හස්ෂ්  හා ,ි්්ෂු ,ි්්ෂු)න්  හනාහ)්් වද 
මාද)න් ්ද,ද ්ළ බව හබාහහෝ සුතර ධ්ර්මවක හා ිශනහ)හි ,්්වා 
තිහේ. වර්තමාන හ)ෝගාවචද)න  ණැමිහණයන උවදුදැ වක ත් අන් 
හහ්තුව්් හනා හණහනන බැිශන් ,, මාද ණීඩන)්් ඇති බව හණාත 
ණතින් හණහනන බැිශන් ,, හබාහහෝ හ)ෝගාවචද)න් ිශා්වාස ්දන ණරිදි 
ඒ උවදුදැ මාද)න්හගන් ම ණැමිහණයන බව ණිළිගත )ුතු ). මාද නම් වූ 
,ූත)න් හගන් ආද්්ෂා වනු සඳහා හ)ෝගාවචද)න් ්දන උණ්රම , 
හබාහහෝ ). 

 
ආත්ම සනේනියයමාතනතාය, තතේපරායනතාය, ශිෂ්ය 

 ාරවෝපගමනය, පරණීපාතය )න චතුර්ිශධ් ්රමහ)න් දත්නතර) සදණය 
)ූම , මාද ණීඩන) අඩු ්ද ගැනීම සඳහා ්දන එ්් ්රමහ)්ි. 
දතනසූතරාදි ආද්්ෂ් ණිරිත් සජ්ඣා)නා ්ිරීම එ්් ්රම)්ි. මහා සම) 
ධ්ර්මච්රාදි හ,ිශ)න් ණරි) ්දන සූතර ධ්ර්ම සජ්ඣා)නා ්ිරීම එ්් 
්රම)්ි. “ඉතිණි හසෝ ,ගවා අදහා” )නාදි නවගුණය ණාඨ) අනුහකෝම 
ණරතිහකෝම වාහ)න් ච්ර ්රමහ)න් සජ්ඣා)නා ්ිරීම එ්් ්රම)්ි. 
ආද්්ෂ් ගාථා ,ාිශත ්ිරීම එ්් ්රම)්ි. බුදැමහ)් සුණරසි,්ධ් 
හ)ෝගාවචද)්ු වූ ,, ගරන්ථ ්ර්තෘවද)්ු වූ ,, රලේඩිෂ්යාරලෝ නමැති 
මහා ස්ථිශද)න් වහන්හස් හ)ෝග ්රි)ා හ්ා  න) බිම  ණත් හ්න්ු 
හකස හබාහහෝ හ,නා ණිළිගනිති. උන් වහන්හස් ිශසින් ,ාිශත ්දන 
කදැ)ි ්ි)න ආද්්ෂ් ගාථා තුන්් තිහේ. ඒ හමහස් )ි. 

 
ණඨිශ බක සුන්,රී සේබඤ්්ු හබෝධි මණය්ඩකා,  
අසාහඛ)යා මාදහස්නා නහ)ා න)තු මාගකා. 
 
්්ුසන්හධ්ා හ්ාණයාගමහනා ්ස්සහණා  

හගාතහමා මුනි,  
හමත්හත)යා ණඤ්්ච බු,්ධ්ා හත  

සීහස් හම හසන්තු සේබදා. 
 
එහත්සා ආනු,ාහවන )්්ඛා හ,වා මහි,්ධි්ා,  
සේහේ ණි සුඛිතා හහාන්තු මම මිත්තා සහා)්ා. 

 



හමබඳු ගාථා )ම්්ිසි ගුණ්ත බක)්් ඇති ගාථා ). ,ාෂා රීති 
වයා්දණය ්රම ්ක්ණනා හ්ා  හම්වාහ)් )ම්්ිසි හවනස්් ඇති 
්දන්න  හනා )නු. හම් තිහබන සැටි)  ම ,ාිශත ්දනු. ණ න් 
ගැනීහම් දී හම් ගාථා දින්  එ්සි) අ  වද බැගින් සති)්් 
සජ්ඣා)නා ්ද ඉන් ණසු උහ,් සවස ,ාිශත ්දනු. එහස් හනා ්ළ 
හැ්ි අ) ිශසින් දින්  සත් තිස් වද බැගින් එ්් ිශසි දින්් සජ්ඣා)නා 
හ්ා , ඉන් ණසු උහ,් සවස ,ාිශතා ්දනු. 

 

මයෝගාවචරයාත භාවිා ක්රන ාවාත  
ආරක්තෂ්ක් ගාථමා මදක්ක්ත 
 

සම්බු,්හධ් අට්ඨවීසඤ්්ච ,්වා,සඤ්්ච සහස්සහ් 
ණඤ්්චසත සහස්සානි නමාමි සිදසා,දා 
 
හතසා ධ්ම්මඤ්්ච සාඝ්ඤ්්ච ආ,හදන නමාමයහා  
නම්්්ාදානු,ාහවන සේබ ,)ා උණ,්,වා  
අහන්්ා අන්තදා)ා ණි ිශනස්සන්තු අහස්සහතා 

 
හමහි ණළමුවන ගාථාව අණ බුදු දනාණයන් වහන්හස් හග් ්ා)වා්් 

ණරණිධ්ාන ්ාක) වූ චතුද සාඛය ්ක්ණ ක්්ෂහ)හි හකාව ණහළ වූ 
අ ිශසි බුදුවද)න් වහන්හස්  ,, වා්් ණරණිධ්ාන ්ාක) වූ නවාසාඛය 
්ක්ණ ක්්ෂහ)හි හා මහනෝ ණරණිධ්ාන ්ාක) වූ සත් අසාඛය ්ක්ණ 
ක්්ෂහ)හි ,, හකාව ණහළ වී වදාළා වූ ණන්ක්්ෂ හදාහළාස් ,හස්් 
බුදුවද)න් වහන්හස්  ,, ඒ බුදුවදැන් හග් ධ්ර්ම)  ,, සාඝ්)ා  , 
නමස්්ාද ගාථාව්ි. හම) ,, ණළමු ගාථා වක  ්ී ණරිදි සති)්් හහෝ 
එ්්ිශසි දින්් සජ්ඣා)නා හ්ා  සි,්ධි) කබා උහ,් සවස ,ාිශත 
්ිරීම  සුදුසු ). හම් ගාථා හ,්ින් නණ හ්ා  හදෝගීන්  හබහහත් , 
වළඳවති. (බුදැමහ)් මන්තර්ාද)න් හනාහ)්් හ,)  හම් ගාථා හ)ාදා 
හගන තිහේ.  

 

  



 
 
 
 

මබෝධි පාක්තෂ්ික් ාර්ම 
 

හබෝධි නම් වූ හකෝහ්ෝත්තද මාර්ගඥාන) කබා ගැනීම ණිණිස 
,ාවනා ්දන, හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් එ) කබා ගැනීම  උණ්ාද වන 
ධ්ර්ම , ,ත )ුතු ). ඒ හකෝහ්ෝත්තද මාර්ගඥාන) කබා ගැනීම  උණ්ාද 
වන ධ්ර්මහ)ෝ ර ෝි පාකේෂ්ික නම් හවති. ඒ ධ්ර්මහ)ෝ සතිණට්ඨාන), 
සම්මණ්ණධ්ාන), ඉ,්ධිණා,), ඉන්ද්රි)), බක), හබාජ්ඣාග), මග්ගාග) 
))ි හ්ාට්ඨාස වාහ)න් සත් වැ,ූදැම් හවති. ණරහ,්, වාහ)න් සත් 
තිස් වැ,ූදැම් හවති. ිශ,ර්ානා ,ාවනාව ඒ හබෝධිණා්්ෂි් ධ්ර්ම)න් 
වැඩීම් වාහ)න් ්ළ )ුත්ත්ි. ිශ,ර්ානා වැඩීම ), හබෝධි ණා්්ෂි් ධ්ර්ම 
වැඩීම ) )න හම් හ,්, ්ීහමන් හ,්්් වුව ,, ්රි)ා වාහ)න් එ්්් 
ම ). ිශ,ර්ානා වැඩීම ම හබෝධිණා්්ෂි් ධ්ර්ම වැඩීම ). හබෝධි ණා්්ෂි් 
ධ්ර්ම වැඩීම ම ිශ,ර්ානා වැඩීම ). 

 
ිශ,ර්ානා වඩන හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් එ) මැනිශන් සිදු ්ද 

ගත හැ්ි වනු ණිණිස හබෝධි ණා්්ෂි් ධ්ර්ම ,ත )ුතු ). දැන ඒවා නිතද 
හමහනහි ්ළ )ුතු ). තමන් හ්හදහි ඒවා ඇති නැති බව නුවණින් 
ිශමැසි) )ුතු ). ඒවා)ින් )ම් ධ්ර්ම)්් තමා හ්හදහි හනාමැති නම් 
එ) ඇතිවන සැටි)  ණිළිණැදි) )ුතු ). හබෝධි ණා්්ෂි් ධ්ර්ම හමහනහි 
හනා ්දන හ)ෝගාවචද)න  තමන් ්දන ,ාවනාව ණිළිබඳ ව 
සම්ණූර්ණය ිශ) )ුතු අාග)න් හනා දැහනන හනා වැ හහන බැිශන් ඔහු 
ඒවා සම්ණුර්ණය හනා ්දති. ඒවා සම්ණූර්ණය හනා වන තා්් ඔහු 
හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග)  , හනා ණැමිහණයති. ණිළිහවළින් හබෝධි ණා්්ෂි් 
ධ්ර්ම හමහනහි ්ළ හැ්ි වනු ණිණිස හමම වගන්ති සත ණාඩම් ්ද 
ගත )ුතු ). 

 



(1) චත්තාහදා සතිණට්ඨානා  ්ා)ානුණස්සනා සතිණට්ඨානා, 
හේ,නානුණස්සනා සතිණට්ඨානා, ිත්තානුණස්සනා 
සතිණට්ඨානා, ධ්ම්මානුණස්සනා සතිණට්ඨානා. 

 
(2) චත්තාහදා සම්මණ්ණධ්ානා  උණ්ණන්නානා ණාණ්ානා 

ණහාණයා) වා)ාහමා, අනුණ්ණන්නානා ණාණ්ානා 
අනුණ්ණාදා) වා)ාහමා, අනුණ්ණන්නානා ්ුසකානා 
උණ්ණාදා) වා)ාහමා, උණ්ණන්නානා ්ුසකානා 
,ීහ)යා,ාවා) වා)ාහමා. 

 
(3) චත්තාහදා ඉ,්දිණාදා  ඡන්දි,්ධිණාහදා, ිශරි)ි,්ධි ණාහදා, 

ිත්ති,්ධිණාහදා, වීමාසි,්ධිණාහදා. 
 
(4) ණාින්ද්රි)ානි  ස,්ධින්ද්රි)ා, ිශරි)ින්ද්රි)ා, සතින්ද්රි)ා, 

සමාධින්ද්රි)ා, ණඤ්්ඤ්ද්රි)ා  
 
(5  ණඤ්්චබකානි  ස,්ධ්ාබකා, ිශරි) බකා, සති බකා, සමාධි 

බකා, ණඤ්්ාබකා. 
 
(6  සත්ත හබාජ්ඣාගා  සතිසම්හබාජ්ඣාහගා, 

ධ්ම්මිශච)සම්හබාජ්ඣාහගා, ිශරි) සම්හබාජ්ඣාහගා, 
ණීතිසම්හබාජ්ඣාහගා  ණස්ස,්ධිසම්හබාජ්ඣාහගා, සමාධි 
සම්හබාජ්ඣාහගා, උහණ්්ඛා සම්හබාජ්ඣාහගා. 

 
(7) අට්ඨ මග්ගාගානි  සම්මාදිට්ි, සම්මා සා්ණ්හණා, සම්මා 

වාචා, සම්මා ්ම්මන්හතා, සම්මා ආජීහවා, සම්මා 
වා)ාහමා, සම්මා සති, සම්මා සමාධි.3 

 
 

                                                            
3හබෝධි ණා්්ෂ්ි ධ්ර්ම ණිළිබඳ ිශස්තද ,නු ්ැමති)න් ිශසින් “හබෝධිණා්්ෂි් ධ්ර්ම 
ිශස්තද)” බැකි) )ුතු. 
 



සාිපට්ඨාන සාර 
 

හි්්මවීම්් හනා ්දන ක, ණර්ෘති ිත්ත) දූණ ාේදාදි 
ආදම්මණය ිශෂහ)හි ණිළිහවළ්් නැතිව ිශසිරී )න ධ්ර්ම)්ි. 
නානාදම්මණය ිශෂහ)හි ිශසිරී )න ඒ සිත  අර්ථ)්් නැත්තා වූ ,, 
අනර්ථදා)් වූ ,, අදමුණයු ්දා )න්න  හනා දී වුවමනා ආදමණය)න් 
්දා ණමණය්් )න හකස ණැවැත්ිශ) හැ්ි ා්්ති) සතිණට්ඨාන නමි. 
සිහි) )නු ඒ ා්්ති)  ්ි)න ිශහා්ෂ නාම) )ි. හම් සතිණට්ඨාන)  
දන්ු ද ් මිනිසුන්  හනා මඟ )න්න  හනා දී, නිසි මඟ )න සැටි)  
ඔවුන් ණාකන) ්දන්නා්් හමන්, නිසි මඟ )න සැටි)  සිත ණාකන) 
්ද)ි. හ)ෝගාවචද)ා හග් සිත සතිණට්ඨානහ)න් ණාකන) නුවුවහහාත් 
,ාවනාව නිසි ණරිදි සිදු හනාහේ. ,ාවනාව මුිශන් ්ි),්දී, සිත අන් 
අත්  දිහේ. එහස් නුවුවමනා අදමුණයු ්දා සිත  දුවන්න  හනාදී, 
,ාවනා ්ිරීහමන් සතිණට්ඨාන) වැහඩ්. සතිණට්ඨාන) වැඩීහමන් සමාධි 
ණරඥාහවෝ වැහඩති. සතිණට්ඨානහ)න් හතාදව ්ිසි ්හක් ධ්යාන මාර්ග 
ඵක හනා කැහේ. ධ්ර්ම වාහ)න් එ්්් වූ හම් සතිණට්ඨාන), 
හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් තමන්හග් සිත ණවත්වා ගත )ුතු ්ා) - හේ,නා 
- ිත්ත - ධ්ර්ම )න සතද්් වූ ස්ථාන)න් හග් වාහ)න්  

 
්ා)ානුණස්සනා සතිණට්ඨාන), 
හේ,නානුණස්සනා සතිණට්ඨාන),  
ිත්තානුණස්සනා සතිණට්ඨාන),  
ධ්ම්මානුණස්සනා සතිණට්ඨාන) )ි  

 
සතද්් හ්ා  ,්්වා තිහේ. දූණ)  අ)ත් සාස්්ාද)න් 

සම්මර්ාන) ්ිරීහම්දී, ්ා)ානුණස්සනා සතිණට්ඨාන) ,, නාම ධ්ර්ම)න් 
හගන් හේ,නාව සම්මර්ාන) ්ිරීහම් දී හේ,නානුණස්සනා 
සතිණට්ඨාන) ,, ිත්ත) සම්මර්ාන) ්ිරීහම් දී ිත්තානුණස්සනා 
සතිණට්ඨාන) ,, හේ,නා ිත්ත හ,්ින් අනය නාම ධ්ර්ම)න් 
සම්මර්ාන) ්ිරීහම් දී ධ්ම්මානුණස්සනා සතිණට්ඨාන) , වැහඩ්. 

 

සමයක්ත පරාාන සාර 
 



,ාවනා හ්ා  ධ්යාන මාර්ගඵකාදි උත්තරී මනුෂය ධ්ර්මහ)ෝ 
මන්,වී)යයහ)න් ණහසුහවන් කැබි) හැ්ි හනාහවති. ඒවා කැීමම  
බකාහණාහදාත්තු වන හ)ෝගාවචද)න  ඒ උසස් ධ්ර්ම කැීමම  නම් 
හ්ාහත්් වර්ෂ ගණයන්් ,ාවනාහවහි හ)දුනත්, හබාහහෝ ්ක්් 
,ාවනා ්හළමු ) ්ි)ා හනා ්ක්ිහදන්නා වූ, ඉදිරි)  හ්ාහත්් 
වර්ෂ ගණයන්් ,ාවනා ්දන්න  සිදු හවතත්, ඉදිරි)  ම මිස ණස්ස  
හනා )න්නා වූ, හ්ාහත්් දු්් ්ද,ද ිශිනන්න  වුවත්, ඒවා ගැන 
්ම්ණා හනාවන්නා වූ, ාරීදහ)් හක් මස් ිශ)ළී හගාස් ඇ ත් සමත් 
නහදත් ණමණය්් ඉතිරි හවතත්, බකාහණාහදාත්තු වන තැන  ණැමිණය ම 
මිස, අතද මඟ හනා නවත්වන්නා වූ බකවත් වී)යය)්් තිබි) )ුතු ). 
සමයකේ පරධානය ))ි ්ි)නු කබනුහ)් ඒ වී)යය)  ). 

 
චකේඛ්ුපාල හතදැන් වහන්හස් ඇස් හ,් ණවා අන්ධ්වන්න  හැද 

වස් තුන් මස මුළුක්හකහි හනා නිදා ,ාවනා හ්ා  දහත් වූ හස්්. 
පීතිමලේල හතදණයුහවෝ ණ)ින් ස්්මන් ්දන්න  නුණුළුවන් වූ ්ක්හි 
හනා නිදා ,ණින් ස්්මන් ්දමින් ,ාවනා ්ළහ. ,ණින් ස්්මන් ්ළ 
හතදැන් වහන්හස්  එ්් ,වස්් වැ,්හ,්් මුහව්ැ)ි සිතා සැතින් 
ඇන්හන් ). හතදැන් වහන්හස් හග් ාරීද) ිශනිිශ, ගි) සැත ගකවවා 
හක් ගකන සිදුද වසාහගන ගක් තකාව්් මත වාත ්දවා හගන ,ාවනා 
හ්ා  ඒ දාතරිහ)් දී ම දහත් වූ හ. මිලකේඛ් හතදැන් වහන්හස් නිදිමත 
වන ්ක්හි ණිදුදැ ,දණයු හතමා හිස මත තබාහගන ,, දිහ)හි ණා 
තබාහගන ,, ,ාවනා හ්ා  අනාගාමි ඵක)  ණැමිණි)හ. 

 
සමය්් ණරධ්ාන )නු ච්්ඛුණාක ස්ථිශදාදීන් හග් වී)යය) බඳු 

වී)යය)). ,ාවනා ්ළ )ුත්හත් ාරීද)ත් ජීිශත)ත් ආද්්ෂා ්දහගන ). 
වී)යය) හ්ා  දිිශ නසා ගැනුම  හම)ින් හනා ්ි)නු කැහේ. 
,ාවනාහවන් දැ්ි) හැ්ි ඵක ඇති වනුහ)්, ,ාවනා ්දන අවස්ථාහවහි 
සාස්්ාද)න්හග් ක්්ෂණය සම්මර්ාන) ්දන සිත ච්්ඛුණාක 
ස්ථිශදාදීන් හග් වී)යය බඳු සමය්් ණරධ්ාන වී)යය)හ)න් )ු්්ත වූ ්ක්හි 
). බකවත් වී)යය) නැත්තහුහග් ,ාවනාව දුබක බැිශන් එහස් ,ාවනා 
්දන්නහුහග් ,ාවනාව හ්ාහත්් ්ක් ගත වුවත් ඒ තත්ත්වහ)් ම 
ණවත්නා බැිශන් සමාධි ණරඥාවන් හග් වැඩීම්් හනා වන බැිශන් ඔහු  
හමහකාව දී ම දැ්ි) හැ්ි ,ාවනා ඵක)්් හනා කැහේ. ධ්ර්ම වාහ)න් 
සමය්් ණරධ්ාන) එ්්් ම වුව , එ)ින් සිදු ්දන ්ෘතය හ,්,හ)න්  



 
උණන් ණාණ)න් ණරහාණය) ්ිරීම  වී)යය) ්ිරීම ),  
නූණන් ණාණ)න් නූණදීම  වී)යය ්ිරීම ),  
නූණන් ්ුාක් ඉණැ,වීම  වී)යය ්ිරීම ),  
උණන් ්ුාක් වැතදි)ුණයු ්ිරීම  වී)යය ්ිරීම )ි  

 
සමය්් ණරධ්ාන සතහද්් හේ. හම් ්දැණයු සතද ගැන ්ළ )ුතු 

අමුතු වයා)ාම)්් නැත. ිශ,ර්ානා ්ිරීම  අනුව ම හම් ්දැණයු සතද 
සිදු හේ. 
 

ඍදතධි පාද සාර 
 

සිදු ්ද ගැනීම  බකාහණාහදාත්තු වූ )ම් ්ිසි ්ාර්)යහ)් 
සි,්ධි) ඍදේි නමි. කැීමම  බකාහණාහදාත්තු වූ හ,)් කැීමම), උණ,වා 
ගැනීම  බකාහණාහදාත්තු වූ හ,)් ඉණැ,වීම), වැත දි)ුණයු ්ද 
ගැනීම  බකාහණාහදාත්තු වූ හ,)් වැත දි)ුණයුව) )න හම්වා සෘ,්ීහු 
). ඍ,්ධි-සි,්ධි )න හම් වචන සමානාර්ථ ඇත්හත් ). ඍ,්ධි)  හහවත් 
සි,්ධි)  අතිා)ින් උණ්ාද් ධ්ර්මහ)ෝ ඍ,්ධිණා,හ)ෝ ). 

 
හම් හබෝධිණා්්ෂි් ධ්ර්ම ්ථාහවහි ඍ,්ීහු ))ි අ,හස් ්දනු 

කබනුහවෝ හ)ෝගාවචද)න් ිශසින් තම තමන් ්දන හ)ෝග)න් වැතදි)ුණයු 
්ද ගැනීම , උණ,වා ගැනීම , කැීමම , ණැමි)ම , බකාහණාහදාත්තු 
වන ධ්ර්මහ)ෝ). ඒවා ිශාු,්ධි ්රමහ)න් ්ි)ත හහාත්, චතුණාරිාු,්ධි 
ාීක) සම්ණුර්ණය ්ැද ගැනීම(  ඍ,්ධි සතහද්ි. ිත්ත ිශාු,්ධි)  අ)ත් 
ණරි්ර්ම සමාධි) එ්් ඍ,්ධිහ)්ි. උණචාද සමාධි) එ්් ඍ,්ධි)්ි. 
දූණධ්යාන ණස ඍ,්ධි ණහස්ි. අදූණධ්යාන සතද ඍ,්ධි සතහද්ි. 
ණඤ්්චා,ිඥා ඍ,්ධි ණහස්ි. ,ෘෂ්ටි ිශාු,්ධි) එ්් ඍ,්ධි)්ි. 
්ාා්්ෂාිශතදණය ිශාු,්ධි) එ්් ඍ,්ධිහ)්ි. ඉතිරි ිශාු,්ීහු , හවන් හවන් 
වූ ඍ,්ීහු ). හ)ෝගාවචද)න  හම් ඍ,්ීන් කැීමම  ිශහා්ෂහ)න් 
උණ්ාද වන අතිා)ින් උණ්ාද වන ධ්ර්මහ)ෝ ඍ,්ධිණා,හ)ෝ ). 

 
ඡන්දි,්ධිණා,)    ිශරි)ි,්ධිණා,)  
ිත්ති,්ධිණා,)   වීමාසි,්ධිණා,) )ි 

 



ඍ,්ධිණා,හ)ෝ සතද හ,හන්ි. ඍ,්ධි) ඇති ්ැද ගැනීම ණිළිබඳ 
වූ බකවත් ඕනූ්ම ඡනේ්ඨදේිපාදය )ි. ධ්ර්මහ)න් හතාදව ්දන හම් දන 
්මින් ණක්් නැත ))ි දන) හැද, ,හම් හසවීම  වක් වැදුණයු දහභ 
රසාඬ රජතුමා හග් ඡන්,) වැනි ඡන්,) ම ඡන්,,්ධිණා,) )ි. ඍ,්ධි)  
නැමී ණවත්නා වූ, ඍ,්ධි)  ඇදී බද වී ණවත්නා වූ, වඩන ක,්දා වූ සිත 
විතේතිදේිපාදය )ි. සෘ,්ධි) කැහබන තුදැ සෘ,්ධි)  ණැමිහණයන තුදැ හනා 
නවත්වන්නා වූ බකවත් වී)යය) විරියිදේිපාදය )ි. අණා) හ) සාසාද 
,)ාදි) මැනිශන් ,්්නා වූ, ඍ,්ධි)  තුඩු හ,මින් ණවතින්නා වූ, ති)ුණයු 
වූ, ණරඥාව වීමංසිදේිපාදය )ි. 
 

ඉනතරිය පස 
 

බු,්ධ්ාදී දත්නතර) හ්හදහි ණැහැදීම ආදි තමන් තමන් අ)ත් 
්ෘතය) , සම්ණර)ු්්ත ධ්ර්ම සහිත වූ සිත, අනු්ූක ්දවා ගැනීම් 
වාහ)න් සිත හ්හදහි අධිණති බව ්දමින් හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග)  
උණ්ාද වන්නා වූ ධ්ර්මහ)ෝ ඉනේරිය නම් හවති. 

 
ස,්ධින්ද්රි)),   ිශරි)ින්ද්රි) ),  
සතින්ද්රි)),    සමාධින්ද්රි) ),  

ණඤ්්ඤ්ින්ද්රි) ))ි  
 

ඉන්ද්රි)හ)ෝ ණස් හ,හන්ි. සාමානය මිනිසුන්හග් ාර,්ධ්ාව ඉ්්ම 
සිටින්නා වූ බු,්ධ්ාදි දත්නතර)ාහග් ගුණය) මැනිශන් ණිළිගන්නා වූ 
ිශහා්ෂහ)න් ම සර්වඥප ාාසන)ා හග් හන)යයාණි්ත්ව) ිශා්වාස 
්දන්නා වූ ,ාවනාහවන් වැත දි)ුණයු ්දන ක,්දා වූ බකවත් ාර,්ධ්ාව 
සදේිනේරිය ). හණද ්ී සමය්් ණරධ්ාන වී)යය) ම විරියිනේරිය ). 
සතිණට්ඨාන) )ි ්ි)න ක, සිහි) සතිනේරිය ). ,ාවනා ්ිරීහමන් 
වඩාගන්නා ක, බකවත් වූ සමාධි) සමාධිනේද්රි) ). දි)ුණයු ති)ුණයු වූ 
ණරඥාව ම පඤේඤිනේරිය )ි. 

 
හම් ඉන්ද්රි))න් හනා වඩා, දුබක වූ ඉන්ද්රි))න් ්දණය හ්ා  

හ)ෝගාවචද)්ු  මාර්ගධිගමන) හනා ්ළ හැ්ි). ඉන්ද්රි) වැඩීම , 
සම වන හස් ්ළ )ුත්ත්ි. ඉන්ද්රි))න් හගන් එ්්් අධි් ව වැඩුණය 
හහාත් එ ණමණය  හනා වැඩුණයු අනය ඉන්ද්රි)හ)ෝ, ඒ සන්තානහ)න් 



අධි්ව වැඩී ගි) ඉන්ද්රි))න් හා තමා අ)ත් ්ෘතය) සිදු ්ිරීම  සමත් 
හනා හවති. එ්් ඉන්ද්රි))්  වුව , අ)ත් ්ෘතය) මැනිශන් සිදු හනා 
හවත හහාත් හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග) නූණදී. එ බැිශන් )ම් ඉන්ද්රි))්් 
අධි්ව වැඩුණයහහාත් ඒ ඉන්ද්රි)) වැහඩන හස් හමහනහි ්ළ 
ආ්ාදහ)න් ධ්ර්ම)න් හමහනහි ්ිරීම නවත්වා, ඒ ඉන්ද්රි)) 
ණිරිහහන්න  හැරි) )ුතු ). ිශහා්ෂහ)න් ම හ)ෝගාවචද)්ු  ස,්ධින්ද්රි) 
ණඤ්්ඤ්ින්ද්රි) හ,හ,නාහග් ,, ිශරි)ින්ද්රි) සමාධින්ද්රි) හ,හ,නාහග් ,, 
සමතාව තිබි) )ුතු ). ඒවා)ින් එහ්් බක) අධි් වන ්ක්හි අහන්් 
ඉන්ද්රි) තමා අ)ත් ්ෘතය සිදු ්ිරීම  අසමත් වන බැිශනි. 

 

බල පස  
 

හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග) ්දා ගමන් ්දන, හ)ෝගාවචද)ාහග් 
ගමන  බාධ්ා ්දන හ)ෝගාවචද)ාහග් ගමන් මාර්ගහ)් සදස  සිටිනා, 
හ)ෝගාවචද)ා ණසු බස්වන ණරතිණ්්ෂ ධ්ර්ම)න  හනා මැඬකි) හැ්ි 
ණමණය  ා්්ති සම්ණූර්ණය වූ, ණරතිණ්්ෂ ධ්ර්ම)න් ණකවා හැරීම  
ා්්තිමත් වූ හ)ෝගාවචද)ා සම්හබෝධි)  ණමුණයු වන්නා වූ ධ්ර්මහ)ෝ 
 ල නම් හවති.  

 
ස,්ධ්ා බක),   ිශරි) බක),  
සති බක),   සමාධි බක)  

ණඤ්්ා බක) )ි  
 

බක ධ්ර්මහ)ෝ ණස් හ,හන්ි. අාර,්ධ්ාහවන් හනා හසකිශ) හැ්ි 
වන සැටි)  වඩන ක, ාර,්ධ්ාව සදේධා  ලය )ි. අකස බැිශන් හනා 
හසකිශ) හැ්ි වන සැටි)  වඩනා ක, වී)යය) විරිය  ලය )ි. මුළා 
බැිශන් හනා හසකිශ) හැ්ි වන ණරිදි වඩා බකවත් ්දන ක, සිහි) 
සති  ලය )ි. ඖ,්ධ්තයහ)න් මැඩකි) හනාහහන ණමණය  දි)ුණයු ්ළ 
සමාධි) සමාි  ලය )ි. අිශ,යාව  මැඩකි) හනාහහන ණමණය  දි)ුණයු 
ති)ුණයු ්ළ ණරඥාව පරඥා ලය )ි. 

 

මබෝායංග සා 
 



ආ)යයාරාව් හතහම් හකෝහ්ෝත්තද මාර්ග්්ෂණයහ)හි දී 
ස්තයානමි,්ධ් ඖ,්ධ්තයාදි උණද්රව)  ණරතිණ්්ෂ වූ )ම් ධ්ර්ම සාමගරි)්් 
්දණය හ්ා  චතුදා)යය සතය)න් ණරතිහේධ් හ්හර් ,, ඒ ධ්ර්ම සාමගරි)  
“ර ෝිය” )ි ්ි)නු කැහේ. එ)  අ)ත් වූ එහි අව)ව වූ ධ්ර්මහ)ෝ 
ර ෝධයංග නම් හවති. 
 

සති සභර ා්ඣංගය,  
ධභමවිචය සභර ා්ඣංගය,  
විරිය සභර ා්ඣංගය,  
පීති සභර ා්ඣංගය,  
පසේසදේි සභර ා්ඣංගය,  
සමාි සභර ා්ඣංගය,  
උරපේකේඛ්ා සභර ා්ඣංගය යි 
 
හබෝධ්යාගහ)ෝ සත් හ,හන්ි.  

 
සතිණට්ඨාන - සතිබක - සතින්ද්රි) - සම්මා සති )න හම් නම් 

වකින් ්ි)හවන, වඩන ක, සිහි) සති සභර ා්ඣංගය )ි. ණඤ්්ඤ්ින්ද්රි) 
- ණඤ්්ා බක - වීමාසි,්ධිණා, - සම්මා දිට්ි මග්ගාග )න නම් වකින් 
්ි)ැහවන ,ාවනා ්ිරීහමන් දි)ුණයු ති)ුණයු ්ළ ණරඥාව ධභමවිචය 
සභර ා්ඣංගය )ි. සම්මණ්ණධ්ාන - ිශරි)ි,්ධිණා, - ිශරි)ින්ද්රි) - ිශරි) 
බක - සම්මාවා)ාම මග්ගාග )න නම් වකින් ්ි)ැහවන වී)යය) 
විරියසභර ා්ඣංගය )ි. සාස්්ාද)හග් අනිතයාදි ක්්ෂණය)න් 
මැනිශන් වැ හීහමන් වන්නා වූ ිශ,ර්ානා ිත්ත සම්ණර)ු්්ත ණරීති) පරීති 
සභර ා්ඣංගය )ි. ්්හක්ා දාහ) නිවා, ිශ,ර්ානා ිත්ත සහ තත් 
සම්ණර)ු්්ත හචතසි්)න් සන්සිඳුවන, ාාන්ත ාීතක ,ාව)  
ණමුණයුවන, ්ා), ිත්ත ණස්ස,්ධි හචතසි්හ)ෝ හ,හ,නා පසේසදේි 
සභර ා්ඣංගය )ි. සමාධින්ද්රි) - සමාධි බක - සම්මා සමාධි මග්ගාග 
)න නම් වකින් ්ි)ැහවන සමාධි) සමාි සභර ා්ඣංගය )ි. සති 
ආදි හබෝධ්යාග ස) එ්  එ්්් බකවත් වන්න  හහෝ දුබක වන්න  
හහෝ හනා දී සමව ණවත්නා වූ ධ්ර්ම) උරපකේඛ්ා සභර ා්ඣංගය )ි. 

 

මාර්ගාංගමයෝ අට මදන 
 



)ම් ධ්ර්ම සමූහ)්් ්දණය හ්ා  ආ)යය ාරාව් හතහම් මතු 
නූණදිනා ණරි,්හ,න් හ්හකසුන් නසා සසරින් එතද වී නිවන  හ)් ,, 
ඒ ධ්ර්ම සමූහ) මාේග නමි. මාර්ග) ,, හසෝවාන් මාර්ග), ස්ෘදාගාමි 
මාර්ග), අනාගාමි මාර්ග), අර්හත් මාර්ග) )ි සතද වැ,ූදැම් හේ. ඒ 
මාර්ග)ා හග් අාගහ)ෝ  

 
සම්මා දිට්ි) සම්මා ආජීව)  
සම්මා සා්ණ්ණ)  සම්මා වා)ාම)  
සම්මා වාචා)  සම්මා සති)  
සම්මා ්ම්මන්ත)  සම්මා සමාධි) )ි 

 
අ  හ,හන්් හවති. වීමාසි,්ධිණා, - ණඤ්්ඤ්ින්ද්රි) - ණඤ්්ාබක 

- ධ්ම්මිශච) සම්හබාජ්ඣාග) )න නම් වකින් ්ි)න ක, ණරඥාව සම්මා 
දිට්ි) )ි. ිශතර්් හචතසි්) සම්මා සා්ණ්ණ) )ි. සම්මා වාචා 
සම්මා්ම්මන්ත සම්මා ආජීව )න තුන ිශදති හචතසි්හ)ෝ ). 
සම්මණ්ණධ්ානාදී නම් වකින් දැ්්වුණයු වී)යය) සම්මා වා)ාම) )ි. 
සතිණට්ඨානාදි නම් වකින් දැ්්වුණයු සති) සම්මා සති) )ි. 
ිත්හත්්ාගරතාව සම්මා සමාධි) )ි.  
 

රේරුකාරනේ චනේදවිමල මහා නායක සේථවිර පාදයනේ  
වහනේරසේ 

ිශසින් සම්ණාදිත 
විදේශනා  ාවනා කරමය 

නිමි. 
 

 සේහබ සත්තා ච ,ූතා ච  
 හිතා ච අහිතා ච හම 
 අනුහමෝදිත්වා ඉමා ණුඤ්්ඤ්ා  
 ණාණුණයන්තු සිවා ණ,ා! 
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