
මමතය
අතිපූජජ්ය පපැළළෑණණේ සිරි වජිරඤඤාණ මහඤානඤායක මඤාහිමිපඤාණන් වහන්ණසස

පපරවදන
අප ආචඤාර්ණයයෝත්තම පපැළළෑණණේ සිරි වජිරඤඤාණ මහඤානඤායක මඤාහිමියන් වහන්ණසස උදඤාර 

ගතිගුණයන්ණගන් යුත් විණශසෂ පුද්ගලණයක. හපැම විණශසෂ ලක්ෂණයන්ණගන් ම පිරුණු උන් 
වහන්ණසස ඉණගනීණමහි, දහම් ණදසීණමහි හඤා ලිවීණමහි ද අතිශයින් දක්ෂවපැ සිටියහ.

පපැළළෑණණේ වුසූ ණදදොන් අන්ද්රියසස් ත ඩඤාණවේ පණේඩිත ගුණවර්ධන මුහන්දිරම්තමඤා ණහවත් 
තඩඤාණවේ පඬිතමඤා පියඤා වූණයන් සහජණයන් බුද්ධිමත් පුතඤා පපැළළෑණණේ වජිරඤඤාණ නමින් 
ණවේරගම්පිට සිරි ණර්වත මඤාහිමියන් වහන්ණසස විසින් වයස පහණළදොණවේදී 1895 ජූලි 20 වපැනිදඤා 
පපැවිදි කරන ලදී. ණර්වත මඤාහිමියන් වහන්ණසස ණවතින් මූලික අධජ්යඤාපනය ලබඤා උසසස් 
අධජ්යඤාපනය සඳහඤා 1897 දී ණකදොළඹ විණදජ්යයෝදය පිරිණවනට ඇතළු කරවන ලදී.

ණම් බුද්ධිමත් ණහරණපඤාණණයෝ සිය ආචඤාර්යපඤාදයන් ණවත වඤාසය කළ ණම් අවුරුදු හතර 
තළ දී ධර්මවිනයත් ණහළ ණපළ හඤා සකු බසත් සළෑණහන තරම් ඉණගන කඹුරුගමුණවේ 
සමුද්රතීරඤාරඤාමණයහි දී මමංගල ධර්මණද්ශනඤාවක් පපැවපැත්වූහ. කවි හඤා ගඤාථඤා හපැදීණම් හපැකයඤාවත් 
ලබඤාණගන තබුණු නිසඤා සුගතඤාෂස්ටකය නමින් පඤාලි ගඤාථඤා දහයක් ප්රබන්ධ ණකදොට ගුරු පූජඤා 
වශණයන් පුදඤා ණකදොළඹට පපැමිණියහ.

හික්කඩුණවේ ශ්රී සුමමංගල නඤායක මඤාහිමියන් වහන්ණසසණගේ අධිපති කඤාලය තමඤා විණදජ්යයෝදය 
පිරිණවණනහි දීප්තිමත් යුගය. එ කලපැ ආචඤාර්යමණේඩලණයහි සිටිණයයෝ මහණගදොඩ ඤඤාණිසස්සර, 
ණබන්තර සරණඞ කර මඤාහිමියන් වහන්ණසසලඤා වපැනි කීර්තිධරණයයෝ ය. ණම් කඤාලණයහි විණදජ්යයෝදය 
පිරිණවනට ඇතළු වූ පපැළළෑණණේ වජිරඤඤාණ ණහරණපඤාණණයෝ අවුරුදු තණනකන් අධජ්යයනය 
අවසන් ණකදොට සජ්යඤාමරඤාජ තජ්යඤාගය ද දිනඤාණගන අධිශීල සමංඛජ්යඤාත උපසම්පදඤාව ද ලපැබූහ.

අධජ්යඤාපනය ලබන මුල් කඤාලණයහි ණදහිවල කරගම්පිටිණයේ සුණබයෝධඤාරඤාමණයහි වඤාසය කළ 
පපැළළෑණණේ වජිරඤඤාණ හිමිපඤාණණයෝ පසු කඤාලණයේ වපැල්ලවත්ණත් සුවිසුද්ධඤාරඤාමණයහි නපැවතී 
සිටියහ. තමංගල්ණල් පඤාලිත සස්වඤාමිපඤාදයන් වහන්ණසසණගේ ණමණහයවීණමන් බම්බලපිටිණයේ 
දඤායකවරුන් විසින් 1901 දී ධර්මසමඤාගණම් ධර්මශඤාලඤාවට වපැඩම කරවඤා ගත් පපැළළෑණණේ 
වජිරඤඤාණ හිමිපඤාණණයෝ ජීවිතඤාන්තය ණතක් ම එහි වපැඩ සිටියහ.

ධර්මශඤාලඤාවට පසුව වජිරඤාරඤාමය යන නම ලපැබිණ. පපැළළෑණණේ වජිරඤඤාණ ණතරණුණවයෝ 
1917 දී අමරපුර සිරි ධම්මරක්ඛිත නිකඤාණයේ අනුනඤායක ධරයට පත් වපැ 1918 දී මහඤානඤායක 
ධුරයට පත් වූහ.

අද පවත්නඤා ධර්මපදයක් මඤාතතෘකඤාවට ණගන එයට සම්බන්ධ කරුණු ණපළ අටුවඤාවලින් 
රැසස් කපැරැණගන ධර්මපදය විසස්තර  කපැණරන ධර්මණද්ශනඤා පිළිණවළ ආරම්භ ණකණළස පපැළළෑණණේ 
සිරි වජිරඤඤාණ මහඤානඤායක සස්වඤාමීන්ද්රයන් වහන්ණසස බව එ කලපැ ප්රසිද්ධ වපැ සිටි 
ධර්මකථිකයන් වහන්ණසසලඤා ප්රසිද්ධිණයේ ම ප්රකඤාශ කළ හ.

බම්බලපිටිණයේ ණමත්තඤාර ාඤාමඤානුබද්ධ මමත්රී ශඤාලඤාව ඉමංග්රීසි, සිමංහල ණදබසින් සතිපතඤා 
ධර්මණද්ශනඤා පපැවපැත්වීණම් මූලසස්ථඤානයයි. තමංගල්ණල් පඤාලිත මඤාහිමියන් වහන්ණසස පපැළළෑණණේ 
මහඤානඤායක සස්වඤාමීන්ද්රයන් වහන්ණසස එහි ප්රධඤානීන්ට හඳුන්වඤා දී එහි ධර්මණද්ශනඤාවට ආරඤාධනඤා 
කරන්නට සපැලපැසස්වූවඤා.

එණසස ආරඤාධනඤා කරන ලදු වපැ පපැවපැත්වූ ප්රථම ධර්මණද්ශනඤාණවේ මඤාතතෘකඤාව මමත්රිය යි. 
එකලපැ උන්වහන්ණසස උපසපන් වූවඤා පමණයි. එකලත් උන්වහන්ණසසණගේ ධර්මණද්ශනඤා විලඤාසය
දපැන ගපැනීමට ණමය ණහදොඳම සඤාධකය යි. ඒ ධර්මණද්ශනඤාව 1904 ණපබරවඤාරි 13 වපැනිදඤා 
ලක්මිණි පහන පත්රණයහි පළ වී ඇත.
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ණමත්තඤාරඤාමඤාධිපති වපැ වපැඩ සිටි තමංගල්ණල් ණවේදඤානන්ද මහඤා සස්ථවිරයන් වහන්ණසසත් දපැන් 
අධිපති වපැ වපැඩ සිටින තමංගල්ණල් ණද්වඤානන්ද මහඤා සස්ථවිරයන් වහන්ණසසත් පපැළළෑණණේ 
මහඤානඤායක සස්වඤාමීන්ද්රයන් වහන්ණසසත් සමඤානඤාචරිකණයයෝ ය. පපැවිදි සණහයෝදරණයයෝ ය. එ ණහයින් 
ලක්මිණි පහණන් ණම් ලිපිය දුටුවිට තමංගල්ණල් ණද්වඤානන්ද මහඤාසස්ථවිරයන් වහන්ණසසට පහළ වූ 
අදහස, ණම් ධර්මණද්ශනඤාව ණපදොතක් හපැටියට මුද්රණය කරවඤා මහජනයඤා අතරට පත් කළ යුත ය 
යනු යි. ණම් ධර්ම දඤානමය පිණනන් කඤාටත් නිවන් සුව අත් ණවේවඤා යි ඉත සිතින් ප්රඤාර්ථනඤා 
ණකණරමි. 

මඩිණහස පඤස්ඤඤාසීහ මහඤානඤායක සස්ථවිර
1983.05.26
මහරගම
සිරි වජිරඤඤාණ ධර්මඤායතනණයේ දී

නමමම තසස්ස භගවමතම අරහමතම සම්මමා සම්බුද දද ද සස් සසස් ස

පින්වන්ති,
ණම් ශඤාලඤාව මමත්රිය ධර්ම ශඤාලඤාව බපැවින් මමත්රිය ගපැන සස්වල්පයක් ණද්ශනඤා කරන්නට 

මම කපැමත්තමි.

මමත්රිණයහි පිහිටි තපැනපැත්තන් ණගේ ධර්මශඤාලඤාව ණනදොණහදොත් මමත්රිණයහි පිහිටි 
තපැනපැත්තන් බණ අසන ශඤාලඤාව “මමත්රිය ධර්ම ශඤාලඤා” නම් ණවේ.

ඉදින් මණගේ කල්පනඤාව “මමත්රිය” යනු කුමක් ද? එය වඩන්ණන් ණකණසස ද? ණවනත් 
මමත්රිය ණගේ ප්රණභේද ණමදොනවඤා ද? යන ප්රශස්න තන ණත්රුම් කර දීමට ය.

ණමයින් “මමත්රිය” යනු කුමක් ද කීණවදොත්, සත්වයන් ණකණරහි වරදවඤා පිළිපපැදීදී ම් 
වශණයන් පවත්නඤා රළු බවට විරුද්ධ වූවූ  යහපතක් පපැතීම් වශණයන් පවත්නඤා ණප්රසමය ණවේ. එ ණසස
ණනදොව තතෘෂස්ණඤාණවන් ඇලීම් වශණයන් පවත්නඤා සස්ණන්හය ණනදො ණවේ. එය ණමයෝහය ණපරටු ණකදොට 
ඇති ණලයෝභ සස්වභඤාවයක. “ණගේහසිතණප්ම” ණහවත් ගිහිණගට ඇති ණප්රසමය යනු ඊට නමක. ණම් 
මමත්රිය නම් ද්ණවේෂ නපැති බව වූවූ  ණලයෝභ නපැති බව හඤා එක්ව ණයදුණඤා වු කුශලයක. එබපැවින් 
“ණගේහසිතණප්ම” යත් ණම් මමත්රියත් ණදක ඉතඤා ණවනසස් වු ණදකක් බව තරණයේ සිතට ගත යුත 
යි. අභිධර්මණයේ හපැටියට ණකදොටින් කයණතදොත් “මමත්රි” යනු අණදදොස (අවජ්යඤාපඤාද) මචතසික ය. 
ණම් මමත්රි වපැඩීම දසවපැදළෑරුම් කුසල් අතණරන් “භඤාවනඤා” නම් වු කුශලයට අතළත් ණවේ. ණම් 
මමත්රි ශබ්දය සමංසස්කතෘත භඤාෂඤාණවේ වචනයක. ණමයට පඤාලිණයන් “ණමත්තඤා”යී ද සිමංහණලන් 
“ණමත්” යී ද කයති. ණමහි දී අපට පඤාලි ශබ්දය හපැදුණු හපැටි පමණක් දපැනගත්තම ඇති බපැවින් 
එය පමණක් කයන්ණනමි.

පඤාලිණයන් “මිද” යන ධඤාතණවන් “තඤා - ආ” යන ප්රතජ්යය ණදක වීණමන් පඤාලි වජ්යඤාකරණ 
ක්රමණය හපැටියට “ණමත්තඤා” පදය සිද්ධ ණවේ. ණමහි “මිද” යන ධඤාතව ණප්රසම කරීණම් යන ණත්රුම 
පවතීතී . එතණකදොට සත්වයන් ණකණරහි ද්ණවේෂ නපැත්තඤා වූවූ  ණප්රසම කරන්නඤා වූවූ  සස්වභඤාවය යනු 
ඒ පදණයේ ණත්රුම ණවේ. තවත් ක්රමයකට ණම් පදය සිදුවන බව උගන්වති. එනම් යහළුවඤා යන 
අර්ථය ඇති “මිත්ත” ශබ්දණයන් පරව ඔහුණගේ සස්වභඤාවය යන ආදී අර්ථණයහි “ණ - ආ” යන 
ප්රතජ්යය ණදක වීණමන් “මිත්තඤාණ - ආ” යි තත බූබූ  කල්හි වජ්යඤාකරණ ක්රමවලින් “ණමත්තඤා” යි 
සිදු ණවේ. එතණකදොට මිත්ර බව යනු එහි ණත්රුම ණවේ. ණමතකන් පළමුවන ප්රශස්නයට උත්තර 
ණකදොටින් දත යුතයි.

ඒ මමත්රිය වඩන්ණන් ණකණසසද යත්, මමත්රි භඤාවනඤා කරනු කපැමත්තහු විසින් පළමුණකදොට 
කඤා බී බත් මතය ඉක්මුණඤාට පසු විණවේක ඉඩමක නිසිණසස පපැණ වු ආසනයක හිඳණගන 
ද්ණවේෂණයහි ආදීනව (තරහවීණම් කපීණම් ණදදොසස් වපැරදි) සහ ඉවසීණම් ගුණ ද කල්පනඤා කළයුත 
යි. එණසස කල්පනඤා කරීණමන් ණක්රයෝධ කරීණම් ණදදොසස් වපැටහී ණත්රී එයින් ණවන්වීම ද ඉවසීණම් 
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ගුණ වපැටහී ණත්රී එය ඇතිකර ගපැනීමට ද කපැමති ව මමත්රිය කරන්නට පටන් ගනිමින් 
පළමුණකදොට ම කවුරුන් ණකණරහි මමත්රිය වපැඩිය යුත දපැයි දපැන ගත යුත ණවේ. ණම් මමත්රිය 
වනඤාහි තමන්ට අප්රිය තපැනපැත්තඤා ය, ඉතඤා ප්රිය වු යහළුවඤා ය, මධජ්යසස්ථ වු තපැනපැත්තඤා ය, සතරඤා ය,
යන ණම් සතර ණදනඤා ණකණරහි පළමු ණකදොට ණනදො වපැඩිය යුතයි. තවද ණමය ලිමංගවිස භඤාගයඤා 
ණකණරහි ණහවත් ගපැහපැනියක විසින් නම් පිරිමියකු ණකණරහි ද පිරිමියකු විසින් නම් ගපැහපැනියක
ණකණරහි දපැයි යන ණම් ලිමංග වශණයන් අසමඤාන වූවන් ණකණරහි අසවල් සස්ත්රිය අසවල් පුරුෂයඤා 
සුවපත් ණවේවයි නම් ගම් වශණයන් ණවන් ණකදොට ද ණනදො වපැඩිය යුත යි. මපැරුණඤා වූ තපැනපැත්තඤා 
ණකණරහි ද කසිණසසත් ණනදො වපැඩිය යුත යි. කුමක් ණහයින් ද යත්? අප්රියයඤා ප්රියතපැන්හි තබඤා ඔහු 
සුවපත් ණවේවයි සිතන්නට යළෑණමන් ණවණහසීම පමණක් මිස මමත්රිණයහි නුපුරුදු වූ සිත මුල දී 
ම එණසස පිහිටුවීම ඉතඤා අමඤාරු ය. ඉතඤා ප්රිය වූ යහළුවඤා ණකණරහි මමත්රිය කරන්නට ඔහු 
ණකණරහි ඇති තද සස්ණන්හය නිසඤා අමඤාරු ය. ඔහුට යම්කසි දුකක් පපැමිණිවිට මමත්රීත්රී කරීමට 
ණනදොව කණගඤාටුවීමට සිදුණවේ. මධජ්යසස්ථ තපැනපැත්තඤා එක්වරට ම ප්රියයකු ණලස සලකඤාණගන ඔහු 
සුවපත් ණවේවඤා යි සිතීම ද අමඤාරු ණවේ. සතරඤාට මමත්රීත්රී කරන්නට ගිය විට දී ණක්රයෝධ උපදී . 
එක්වරට ම මණගේ සතරඤා සුවපත් ණවේවඤා යි සිතීම ඉතඤා අමඤාරු ණවේ. ණම් නිසඤා ණම් සතරණදනඤා 
ණකණරහි පළමුණවන් ණම් මමත්රිය ණනදො වපැඩිය යුත ය. ලිමංගවිස භඤාගයඤා ණකණරහි නම් ගම් 
නියම ඇතව මමත්රීත්රී කරන්නට යළෑණමන් රඤාගය උපදී . එබපැවින් යම් පුරුෂණයකු සස්ත්රීන් 
ණකණරහි මමත්රීත්රී වඩණතදොත් “අසවල් සස්ත්රිය සුවපත් ණවේවයි” නම නියමයක් නපැතව සියලු සස්ත්රීහු
සුවපත් ණවත්වඤායි කයඤාම වපැඩිය යුත ය. සස්ත්රීන් විසින් පුරුෂයන් ණකණරහි ද, ණමණසස ම ය. මළ 
තපැනපැත්තඤා ණකණරහි ද කසිණසසත් ණනදො වපැඩිය යුත ය යි කීණවේ එණසස වපැඩීණමන් උපචඤාර 
සමඤාධියකට, අර්පණඤා සමඤාධියකට පපැමිණනන්නට ණනදොහපැක බපැවින් නිෂස්ප්රණයයෝජන නිසඤාය. 

පමත වවඩය යත සවට
ඉදින් පළමුණකදොට ම මමත්රිය වපැඩිය යුත්ණත් කවුරුන් ණකණරහි ද යතණහදොත්, තමඤා 

ණකණරහි ම ය. “මම නිදුක් ණවම්වඤා! සුවපත් ණවම්වඤා! යි අවුරුදු සියයක් දහසක් මුළුල්ණල් 
වුවත් තමන් ණකණරහි ම මමත්රිය වපැඩීණමන් කසිණසසත් මමත්රිය අපර්ණඤාවට ණනදොපපැමිණනතත්
එණසස වඩන තපැනපැත්තඤාට “යම් ණසස මම සපැප විඳඳනු කපැමපැත්ණතම් ද ? දුකට  ණනදොකපැමපැත්ණතම් 
ද? අණනකුත් සියලු ම සත්වණයයෝ ද තම තමන් ගපැන එණසස ම ණවත්” යයි තමඤා ම සඤාක්ෂියක් 
ණකදොට තබඤාණගන අනුන් ණකණරහි ද හිත කපැමති බව ඇතිණවේ. එබපැවින් සඤාක්ෂියක් වශණයන් 
තබඤා ගපැනීම පිණිස පළමු ණකදොට තමන් ණකණරහි ම මමත්රිය පතරුවඤා ඊළඟට තමඤාට ප්රිය වූ 
තම ගුරුවරණයක් ණහයෝ ණවන උතණමක් ණහයෝ ඇත්නම් ඒ ප්රියයඤාණගේ දන්දීම්, ප්රියවචන කීම් ආදී 
ප්රිය ඉපදීමට ණහසත වු කඤාරණයන් ද, ශීලඤාදී ගුණඤාමංගයන් ද, ණමණනහි ණකදොට “ණම් මඤාණගේ ප්රියයඤා 
මඤා ණසස ම නිදුක්  ණවේවඤා යි” යනඤාදී වශණයන් මමත්රීත්රී වපැඩිය යුත ය . එණසස වපැඩීණමන් “අපර්ණඤා 
සමඤාධිය” ඇතිවිය හපැක. නමුත් එපමණකන් ණනදොනපැවතී ඊලඟට ඉතඤා ප්රිය වූ යහළුවඤා ණකණරහි 
ද, ඊලඟට මපැදහත් තපැනපැත්තඤා ණකණරහි ද, ඊලඟට සතරඤා ණකණරහි ද මමත්රිය වපැඩිය යුත ය. 
ණමණසස වඩන්නහු විසිනුත් ණමකී එක එක තපැනපැත්තඤාණගේ ණකදොටණසහි සිත ණමදොළඤාක් 
ණකදොටණගන “අර්පණඤාසමඤාධියට” සුදුසු වුවඤාට පසුව ඒ ඒ ළඟ ණකදොටසස්වල තපැනපැත්තන් 
ණකණරහි මමත්රිය පපැතිරවිය යුත ය. යම් ණකණනකුට සතරන් නපැත්නම් ණහයෝ හතරු කරන්නන්
ණකණරහි “හතරු ය” යන හපැඟඟමක් නපැත්නම් ණහයෝ එණසස වු හතරන් නපැති තපැනපැත්තඤා විසින් 
මපැදහත් තපැනපැත්තඤා ණකණරහි මමත්රි සිත ණමදොණළදොක් ණකදොට ණගන “ඉදින් ණම් ළඟ ම හතරඤා 
ණකණරහි මමත්රිය වඩම්හ” යි උත්සඤාහ ණනදොකට යුත ය. මපැදහත් තපැනපැත්තඤා ණකණරහි මමත්රිය
වඩඤා ඊළඟට සතරඤා ණකණරහි මමත්රිය වඩන්න යයි කීණවේ සතරන් ඇති තපැනපැත්තඤා සඳහඤා ම 
පමණක.

ඉදින් ණමණසස සතරන් ඇති ණකණනක් නම් පිළිණවලින් තමඤාය, ප්රියයඤා ය, ඉතඤා ප්රිය යහළුවඤා 
ය, මපැදහත් තපැනපැත්තඤා ය යන කවුරුත් ණකණරහිත් මමත්රිය වඩඤා ඊළඟට හතරඤාට මමත්රිය 
කරන්නට පටන් ගත් විට ඒ හතරඤා විසින් තමඤාට කරපු අපරඤාධය (වපැරදි නපුරු) මතක් වීණමන් 
මමත්රිය ණවනුවට ණක්රයෝධය ම උපදී නම් නපැවත නපැවතත් මමත්රිය වඩඤා පුරුදු වූ යටකී ප්රියයඤා 
ආදීන් අතරින් යම් ණකණනකුට මමත්රි ණකදොට සිත ණමදොණළදොක් වූ පසු නපැවත නපැවතත් සතරඤාට 
මමත්රීත්රී කරන්නට උත්සඤාහ කරමින් ඒ ණක්රයෝධය නපැති කර ගත යුත ය .

3



ප��ධය සනසඳවම
ඒත් ණක්රයෝධය ණනදො සමංසි    ණද් නම් ඊළඟට බුදුරජඤාණන් වහන්ණසසණගේ අවවඤාදයන් සිහි 

කරීණමන් එය නපැති කර ගපැනීමට උත්සඤාහ දපැරිය යුත ය. ඒ සිහි කරන්ණන් ණමණසස ය. එම්බල 
ණක්රයෝධකරණ සස්වභඤාව ඇති තපැනපැත්ත, බුදුරජඤාණන් වහන්ණසස විසින් ම “මහණණනි, 
ණදණකදොණනහි මිටි ඇති ණපදොළු කයතකන් නපුරුව ණහදොරු අත් පඤා ආදී අවයවයන් කපත් නම් ඒ 
අවයවයන් කපන්නඤා වු ණසදොරුන් ණකණරහි වත් යණමක් සිත නරක් කර ගන්ණන් වී නම් එබඳුඳු 
තපැනපැත්ණත් මණගේ අනුශඤාසනඤාව පිළිපපැද්ණද් නම් ණනදොණවේ” යයි ණද්ශනඤාකරන ලද්ණද් ණනදො ණවේ 
ද?

තව ද යණමක් තමඤා ණවත කපී සිටින තපැනපැත්තඤාට ණතණම්ත් කණප් නම් ඒ පසුව කපුණඤා වු 
තපැනපැත්තඤාම මුලින් කපුණු තපැනපැත්තඤාට වඩඤා ඉතඤා ම අධම ණවයි. තමඤා ණකණරහි ණක්රයෝධ කළඤා වූ
තනපැත්තඤාට ණක්රයෝධ ණනදො ණකදොට සිටින්නඤා වූ තපැනපැත්ණත් ණනදො දිනිය හපැක යුද්ධවලින් 
ජයගන්ණන් ය. අනුන් කපුණු බව (තරහ වූ බව) දපැන යණමක් සමංසි  ණඳස ද, එණසස වූ සිහි ඇත්තඤා වූ 
තපැනපැත්ණත් තමඤාට ද අනුන්ට ද ණදණලදොවම ශුභ සිද්ධිය කරන්ණන් යයි ණද්ශනඤා කරන ලද්ණද් 
ණනදො ණවේ ද? ණක්රයෝධ කරන්නඤා වු සස්ත්රිය ණහයෝ පුරුෂයඤා කරඤා තමන්ණගේ සතරන් විසින් කපැමති වනු
ලබන්නඤා වූ කඤාරණඤා සතක එනම්:

1. දුර්වර්ණ විම 2. දුකණසස කල් යවන්නට වීම 3. ධනවතකු ණනදොවීම 4. ඇඳ පුටු ආදී බඩු 
හඤා කන ණබදොන දළෑ ආදියත් නපැති ණකණනකු වීම 5. කීර්ති නපැති ණකණනකු වීම 6. මිත්රයන් නපැති 
ණකණනකු වීම 7. මරණින් මත ණදවේණලදොව ණනදොඉපදීම යන ණම් සත පපැමිණනන බව ණද්ශනඤා 
කරන ලද්ණද් ණනදො ණවේ ද? තවද යම් ණකණනක් ණක්රයෝධ කරන්ණන් සණේඩුකරන්ණන් නම් ඒ 
තපැනපැත්තඤා ණනදොලපැබූ ධජ්යඤානඤාදී ගුණ ණනදොලබන බව ද ලපැබූ ගුණණයන් පිරිණහන පහළ බහින, 
අඩුණවන බව ද අයස අපකීර්තිය දශදිසඤාණවහි පපැතිණරන බව ද සිහි මුළඤාවට පපැමිණ මපැණරන්නට
සිදුවන බව ද එණසස මළඤායින් පසු අපඤාණයහි උපදින බව ද ණද්ශනඤා කරන ලද්ණද් ණනදො ණවේ ද? 

තවද යම්ණසස ණකළ, ණසදොටු ආදී අසුචි තපැවරුණු තපැන් එබඳුඳු වූ අසූචිවලින් ණසයෝදඤා 
කසිණසසත් පිරිසිදු කළ ණනදොහපැක ණවේ ද? එණසස කරීණමන් වපැඩිණයන් අපිරිසිදු ම ණවේ ද? දුර්ගන්ධය
ම ණවේ ද? එණසස ම ගපැහූ තපැනපැත්තඤාට ගපැහීණමක් ද, බපැන්නඤා වූ තපැනපැත්තඤාට බපැනීණමන් ද, 
ණක්රයෝධණයන් ණක්රයෝධය සමංසිඳවීම කසිණසසත් ණනදොහපැක ණවේ. එණසස කරීණමන් ණක්රයෝධය වපැඩියත් 
දියුණු ණවේ ම ය. ඉදින් අර අසුචි තපැවරුණු තපැන් පිරිසිදු වතණරන් ණසසදු කළ සිරිසිදු වන්නඤාක් 
ණමන් අමවරණයන් ණහවත් මමත්රි කරීණමන් ණක්රයෝධය සමංසි ණද්. ණමණසස මමත්රිණයන් 
ණක්රයෝධය සමංසිඳුඳුවීම නම් සියලු ම බුදු පණසසබුදු මහරහතන් පුරුදු කළඤා වු ම ඟ යයි ණද්ශනඤා 
කරන ලද්ණද් ණනදො ණවේ ද? 

තවද “යම්ණසස ලි ණදකක් එකට ගළෑණමන් ගිනි උපදී ද? ඒ ගින්ණනන් ඒ ලී ම දඤා විනඤාශ ණවේ. 
එණසසම ණමයෝඩ වූ බණ දහම් ණනදොදන්නඤා වු තපැනපැත්තඤාට එකට එක කරීණමන් ණක්රයෝධය උපදී. 
එණසස උපන්නඤා වු ණක්රයෝධණයන් ඔහු ම ද, විනඤාශයට පපැමිණණයි” යනුණවන් ණද්ශනඤා කරන 
ලද්ණද් ණනදො ණවේ ද?

තවද “ගිනිහුලක් ණමන් යමකු ණකණරහි ණක්රයෝධය දියුනු ණවේ නම් ඔහුණගේ යසස කළුවර 
පක්ෂණයහි සඳ ණමන් ක්රමණයන් පිරිණහස” යයි ණද්ශනඤා කරන ලද්ණද් ණනදො ණවේ ද?

තවද යම්ණසස අසුචි වළක් කපැට කපැබිලිති ආදියකන් ඇවිසස්සූ කල්හි වඩඤාමත් දුර්ගන්ධය 
හමන්ණන් ණවේ ද, එණසස ම යම්කසි ණක්රයෝධ කරන්නඤා වු ණකණනක් යම්කසි අමනඤාප වන සුලු 
ණදයක් කළ විට කණප් නම් තරහ ඇවිසස්ණසස නම් එබඳුඳු වූ තරහ ඇවිසස්ණසන තපැනපැත්තඤා ආශ්රය 
කරන්නට  නුසුදුසු යයි, අසූචි වලක් සමඤාන යයි ණද්ශනඤා කරන ලද්ණද් ණනදො ණවේ ද? 

තවද “මහණණනි, ණදණකදොන ගින්ණනන් ඇවිළුණඤා වූ මපැද අසූචි තපැවරුණඤා වු ණසදොණහදොන්, 
ණපණනල්ලට යම් ණකණනක් සමඤාන යයි මම කයමි” යයි ණද්ශනඤා කරන ලද්ණද් ණනදො ණවේ ද? 
ඉදින් එම්බල ණක්රයෝධය කරන තපැනපැත්ත, දපැන් නුඹ ණමණසස සතරඤා ණකණරහි කණපන්ණනහි වී 
නම් ඒ භඤාගජ්යවතන් වහන්ණසසණගේ අනුශඤාසනඤා ණලස පිළිපදින්ණනක් ණනදොණවහි යයි ණමණසස 
බුද්ධඤාවවඤාදයන් ණමණනහි කරමින් තමඤා ම තමඤාට අවවඤාද කරීණමන් ඒ ණක්රයෝධය සමංසිඳවඤාගත 
යුත ය. 
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සතර�ප� ප��ඳ මමමමමම මමමමම
ඉදින් ඒත් ණනදොසමංසිණඳස නම් ඒ තම සතරඤාණගේ කය පිළිබඳව වූ ණහයෝ සිත පිළිබඳ වූ ණහයෝ 

වචනය පිළිබඳ වූ ණහයෝ සමඤාචඤාරයන් සිහි ණකදොට ණක්රයෝධය නපැති කර ගත යුත ය. සමහරුන්ණගේ 
කඤාය සමඤාචඤාරය පමණක් යහපත් ණවේ. සිහිපත් කරන කල හිතට සතටු උපදී. වචන පිළිබඳ වූ 
ණහයෝ සිත පිළිබඳ වූ ණහයෝ සමඤාචඤාරණයයෝ එණසස ණනදොණවති. එබඳුඳු සතරකුණගේ වී නම් ඒ නරක වූ 
සිත හඤා වචනය පිළිබඳ සමඤාචඤාරයන් සිහි ණනදොණකදොට කය පිළිබඳ සමඤාචඤාරයන් පමණක් සිහිකට
යුත ය. ණමණසස ඒ සතරඤාණගේ යම් යම් සමඤාචඤාරයක් යහපත් නම් ඒ ඒ යහපත් සමඤාචඤාරයම සිහි 
කළ යුත ය. අයහපත් සමඤාචඤාර සිහි ණනදොකට යුත ය.

එයින් කය පිළිබඳ ණහදොඳ හපැසිරීම් සිහි කරන්ණන් ණමණසස ය:

එම්බල ණක්රයෝධය කරන තපැනපැත්ත, නුඹ ඔහුණගේ යම් කසි රළු වචනයක් නිසඤා ණහයෝ ණවන 
යමක් නිසඤා ඔහුට කපු ණණහි වී නමුත් ඔහුණගේ කඤාය කර්ම ණකදොපමන ණහදොඳ ද? ඔහු සතන් 
ණනදොමරන ණකණනකු ණනදොණවේ ද? නරක හපැසිරීම් නපැති ණකණනක් ණනදොණවේ ද? මත්පපැන් 
ණනදොණබදොන ණකණනක් ණනදොණවේ ද? ණවනත් ණනදොණයක් ණහදොඳ ගතිගුණ ඇති ණකණනක් ණනදොණවේ 
ද? ණම් තරම් ණහදොඳ ගති ඇති ඔහුණගේ ඒ එකම ගුණයක් වත් ගපැන ණනදොසිතඤා ණක්රයෝධ කරන්ණන් 
ඇයි? නරක ගපැන සිතඤා බලනවඤා වණගේම ඔහුණගේ ණහදොඳ ගපැනත් සිතඤා බලඤාපන්න කයඤා ය.

සිත පිළිබඳ ණහදොඳ හපැසිරීම් දපැන ගන්ණන්ත් ක්රියඤාණවන් ම ය. හිත ණහදොඳ ණකණනක් නම් 
බුදුන් වපැඳඳම් ආදී පින් කරන විට ඉතඤා ශ්රද්ධඤා ණවනුත් ඕනළෑකමිනුත් කරනවඤා ඇත . ඒ ණම් 
අන්දම් වලින් ඔහුණගේ හිත ණහදොඳ බව සලකඤා නරක ගති ගපැන ඇති වූ තරහ තනී කර ගන්න. 

වචනය පිළිබඳ ණහදොඳ හපැසිරීම් සිහි කරන්ණන් එම්බල ණක්රයෝධ කරන තපැනපැත්ත, ඔහුණගේ 
යම් යම් නරක ගති ඇතත් ඔහුණගේ කථඤාව ණකදොපමණ ණහදොඳ ද? ඔහු ණහදොඳ මතෘදු වචන කථඤා 
කරන්ණනක් ණනදො ණවේ ද? ඔහුණගේ කථඤාව කඤාටත් ප්රිය ණනදො ණවේ ද? අණනක ඔහුණගේ නරක ක්රියඤා 
ගපැන සිත සිතඤා නුඹ ඔහුට කණපනවඤා සමග ම ඔහුණගේ ණම් යහපත් කථඤාණවේ ගුණ ණනදොසිතන්ණන්
ඇයි කයඤා ය. 

යම් සතරකුණගේ ණම් සමඤාචඤාර තන ම යහපත් නම් ණහවත් කඤායඤා දී තන්ණදදොණරහි ම යහපත් 
හපැසිරීම් ඇත්ණත් නම් එයින් තමන් කපැමති යමක් ගපැන කල්පනඤා කරීණමන් ණක්රයෝධය සමංසිඳවඤා 
ගත යුත ය. ඉදින් හතරකුණගේ ණම් සමඤාචඤාර තන ම නරක නම් ණහවත් තන්ණදදොරින් ම නරකක් 
ම කරන්ණනක් නම් ඔහු ගපැන ණමණසස සිතිය යුත යි. “ණම් තපැනපැත්තඤා මිනිසස්ණලදොව හපැසිණරන්ණන්
වී නමුත් තව ටික කලකන් නිරණයහි වපැණටන්ණන් ය. එණසස නිරණයේ වපැණටන්නට සිටිනඤා ණම් 
තපැනපැත්තඤාට කරුණඤා කරන්නට වටී යයි සිතඤා ණමණසස ඔහු ණකණරහි කරුණඤාව ඉපදවිය යුත යි. 
එණසස කරුණඤාව උපන් කල්හි ණක්රයෝධය සමංසිණද් මපැ යි. (ණමතපැනදී මමත්රිය වපැඩීමට කරුණඤාව 
ණහසතවන බව කී බපැවින් කරුණඤා, මමත්රී වචන ණදණක් ණත්රුම කයඤා දිය යුත ය.) ණනදො දන්නඤා 
අය ණම් ණදක එකක් ණලස සලකතත් එකට එක ඉතඤා ණවනසස් වු ණදකක් බව කයමි. කරුණඤාව 
නම් දුකට පපැමිණ සිටින්නඤාවූ ණකණනක් ඒ දුකන් මුදවීම පිණිස හිණත් ඇතිවන්නඤාවූ 
අනුකම්පඤාව යි. මමත්රිය නම් දුකට පපැමිණියඤා වූ ණහයෝ නිදුක් වූ ණහයෝ සියළු ම සත්වයන් 
ණකණරහි නපුරක් ණනදොසිතන්නඤා වූ යහපතක් ම ණවේවඤා යයි පතන්නඤා වූ රඤාගයට විරුද්ධ වූ 
ණප්රසමය ණවේ. (ණමණසස කරුණඤා මමත්රී ණදක ණදකක් බවත් ඉන් කරුණඤාව උපදවඤා ගපැනීම 
මමත්රිය ඉපදීමට ණහසතවන බව සිතට ගත යුත ය.) 

තම�ට ම අවව�ද කරගවනම
ඉදින් ණමණසසත් ණනදොසමංසි ණඳස නම් නපැවත තමන් විසින් ම තමඤාටම අවවඤාද කර ගත යුත යි. 

ඒ ණමණසස ය: එම්බල ණක්රයෝධය කරන තපැනපැත්ත, තඤාණගේ සතරඤා විසින් ඔහුට විෂය වූ (ණහවත් 
ඔහුට දුක් ණදන්නට පුළුවන් හරිය වූ) තඤාණගේ ශරීරණයහි යම් කසි දුකක් උපදවන්නට ඔහුට 
පුළුවන. එණසසත් ඔහුට, දුක් උපදවන්නට නුපුළුවන් හරිය වූ තඤාණගේ සිණතහි තඤා විසින් ඒ සතරඤා 
ණකණරහි ණක්රයෝධයක් උපදවඤා ගත්ණතදොත් එය තට මහත් දුකක් උපදවඤා ගත්තඤා ණවේ. ඉදින් එණසස 
තඤාණගේ සතරඤාට අවිෂය වූ (දුක් උපදවන්නට නුපුළුවන් හරිය වූ) තඤාණගේ සිණතහි කුමක් ණහයින් 
ණතයෝ ම දුක් උපදවඤා ගන්ණනහි ද? 
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ණම් ණක්රයෝධය නම් තඤාණගේ ශීලඤාදී ගුණයන්ණගේ මුල් වපැනි වු ලපැජ්ජඤා භය ණදක සිඳ බිඳ 
දමන්නඤා වු එකක. නුඹ එබඳුඳු වු ණක්රයෝධය නළවන්ණනහි ය . එබපැවින් නුඹ හඤා සමඤාන වු 
ණමයෝඩණයක් ණලයෝකණයහි ණකදොයින් ද? සතරඤා විසින් ණනදොණකදොට යුත වූ අයුත්තක් නුඔට කරන 
ලද්ණද් යයි ඔහුට නුඹ කණපන්ණන් මන් ද? එණසස කපී නුඹත් ඔහුට එබඳුඳු අයුත්තක් කරන්නට 
සිතන්ණන් ඇයි?

සතරඤා නුඹ තරහ කරවීමට නුඹ අමනඤාප වූ යමක් කණල් නම් නුඹ ඒ ගපැන තරහ වුණණදොත් 
සතරඤාණගේ ම කපැමපැත්ත ඉෂස්ට ණවේ. ඉදින් එණසස සතරඤාණගේ අදහස සම්පූර්ණ කරන්නට සිතන්ණන් 
ඇයි?  

නුඹ දපැන් තරණහන් කපී සිටින්ණනක. එණසස වු නුඹට නුණඹේ සතරඤා ණකණරහි යම් දුකක් 
උපදවන්නට හපැක ණවතත් ණනදොණවතත් නුඹටම නුඹ දුක් උපදවඤා ගන්ණනහි ය. ඒ නුඹටම 
උපදවඤා ගන්නඤා දුක නම් නුණඹේ ම ණක්රයෝධණයන් නුණඹේ ම සිත සහ කයත් දවඤා ගපැනීම ය.

නුඹ ණක්රයෝධ කරන්ණනහි නම් නුණඹේ සිත නරක් වන්ණන් ය. එණසස සිත නරක් වූ විට ඒ 
සිතට ආධඤාරය වු සිත රඳඤාඳඤා සිටින ඉඩම (හතෘදය වසස්තව) ද නරක් වීමට රත් වීමට 
පපැමිණණන්ණන් ය. එණසස වීණමන් ඒ හතෘදය වසස්තව ආශ්රය කරමින් පවත්නඤා වූ අණනකුත් 
ශරීරණයේ ණකදොටසස් ද ක්රමණයන් නරක් වීමට රත් වීමට පපැමිණණති. ණමණසස ණක්රයෝධය නිසඤා මුළු 
ශරීරය ම නරක් ව රත් ගතියකට පපැමිණණේ. එණසස වීණමන් ණල් නරක් වී ඇඟ කළු වන්ණන් ය.

ණම් කීණම් හරි වපැරදි බලන්නට ඕනළෑ නම් තරහ වූ ණකණනකුණගේ මූණ ණදස බලන්න. එවිට
ඔහුණගේ මූණ ණවනදඤා ණමන් ණනදොව අප්රිය වූ අමනඤාප වූ රළු වූ රකුසු මූණක් ණමන් නුඹට 
හපැණඟනවඤා ඇත. ඉදින් නුඹ නිතර නිතර ණක්රයෝධ කරණතදොත් නුණඹේ ශරීරය ණමණසස නිතර නිතර 
නරක්වීණමන් රත්වීණමන් ඉක්මනට දිරන්ණන් ය. “තරහ වුණණදොත් විගහට නඤාක ණවයි” යන 
කථඤාව නුඹ ණනදොණයක් විට සරදමක් වශණයන් හිතවත් දපැන් එය ශඤාසස්ත්රඤානුකූල වූ යහපත් ඇත්ත
කීමක් බව ණත්ණරනවඤා ණනදො ණවේ ද?

තව ද තරහ වීණමන් නුණඹේ සිත නරක් වූ විට ඒ සිණත් තිණබන නුවණ ද නරක් වී අණුවන 
වන්ණන් ය. එණසස මුළඤා වූ නුඹට ණනදොකළ හපැක අපරඤාධයක් ඇත් ද? නපැත් ම ය. තරහ වූ 
තපැනපැත්තන් ඒ ණක්රයෝධණයන් මුළඤාව මවුපියන් මපැරීම් ආදී මහ වපැරදි කරපු බව නුඹ දන්ණනහි 
ණනදො ණවේ ද? 

ණමණසස තරහ ඇති වූ කල කසිම ණහදොඳ ණනදොණහදොඳක් ණතයෝරඤා ණබ්රඤා ගන්නට තරම් නුවණත්
ඉතිරි ණනදොවන බව තරණයේ ම හිතට ගන්න.

නුණඹේ සතරන් කපීණමන් ණනදොමගට පපැමිණි විට නුඹත් කණපහි නම් නුඹ ඔවුන්ණගේ 
උපණදසස් (ගුරුකම්) ගන්ණනක් ණවහි ය. එණසස නුණඹේ සතරන්ට අනුව හික්ණමන්ණන් ඇයි?

නුණඹේ සතරඤා නුඹට යම් අපරඤාධයක් කණළස නම් ඒ කණළසත් ණක්රයෝධය නිසඤා ම ය. එබපැවින් 
නුඹට සතරු වූණයේ ණක්රයෝධය ම ය. නුණඹේ සතරඤා වනඤාහි ඒ ණක්රයෝධයට යටත්ව ක්රියඤා කරන 
ණහයින් ණක්රයෝධයඤාණගේ දඤාසයකු වපැනි ය. එබපැවින් නුණඹේ එකට එක කරීම ලපැබීමට සුදුසු වන්ණන් 
ඒ ණක්රයෝධය මිස සතරඤා ණනදො ණවේ. ඒ නිසඤා ණක්රයෝධය ම නපැති කර දමන්ණන් ය. ඉදින් නුඹට නුණඹේ 
සතරඤා ණපදොල්ලකන් ගපැසුණවේ යයි තරහ ණවණතදොත් වපැදුණන් ණපදොල්ණලන් නිසඤා ණපදොල්ල එක්ක ම 
තරහ විය යුතයි. එණසස ණනදොව ණපදොල්ල එවූ තපැනපැත්තඤා සමග නුඹ තරහ ණවණතදොත් ඒ තපැනපැත්තඤා
සමග තරහ වන්නට මත්ණතන් ඒ සතරඤා ඒ වපැණඩහි ණයණදවේණවේ කවුදපැයි ණසවිය යුත ය. එණසස 
ණසදොයන විට ඒ ණයදවූ තපැනපැත්තඤා නම් ණක්රයෝධය ම බව නුඹට වපැටණහනවඤා ඇත. ඒ නිසඤා 
ණක්රයෝධය සමග ම ණක්රයෝධ කරන්ණන් ය. සත්ත්වයකු සමග ණක්රයෝධ කරීම ණමයෝඩකමක. නමුත් 
ණලයෝක සත්ත්වයන් නුණඹේ සතරන් ණලස නුඹ ට හඟවන්ණන් නුණඹේ ම සිණත් ඇත්තඤා වූ ණක්රයෝධය 
ණවේ. එබපැවින් එය නසඤාගත්ණතදොත් සතණරයෝත් නපැණසති. එබපැවින් ණලයෝකණයහි සිටින සියලු 
සතරන් මරනු කපැමති නම් නුණඹේ ම ණක්රයෝධය මරඤාගන්න. ණපදොරවකන් හඳුන් ගහක් කපන විට ඒ
ණපදොරව හඳුන් ගණහස හතරඤා ණවතත් ඒ හඳුන් ගහ ණපදොරණවේ මුව අත සුවඳ කරවන්නඤා ණසස සත් 
පුරුෂණයයෝ තමන්ට විපතක් කරද්දීත් ඒ තමන්ණගේ හතරන් ණකණරහි යහපතක් ම ණකණරති. 
එබපැවින් නුඹ සත් පුරුෂණයකපැයි ප්රසිද්ධ ණවන්නට කපැමති නම් සතරන්ට ණක්රයෝධ ණනදොකරන්න.
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තවද සියලු සමංසස්කඤාරයන් (ණහසතවකන් ඇතිව නපැති වන ණද්වල්) ණමදොණහදොතින් ණමදොණහදොත 
නපැති වී යන සස්වභඤාවය ඇති බපැවින් නුණඹේ ඒ සතරඤා නුඹට යම් අපරඤාධයක් කණළස නම් ඒ නුඹට 
අපරඤාධ කළඤා වූ පඤස්චසස්කන්ධණයයෝ දපැන් ඔහු තළ නපැත්තඤාහ. දපැන් ඔහු තළ පවතින්ණන් අමුත 
සස්කන්ධ පරම්පරඤාවක් බපැවින් නුඹ දපැන් ඔහුට යම් විපතක් කණළහි නම් නිරපරඤාධ වූ 
සස්කන්ධයන්ට අපරඤාධ කළ තපැනපැත්ණතක් ණවහි ය. ණමණසස ණනදොණයක් කරුණු වලින් තමඤා ම 
තමහට අවවඤාද ණකදොට ඒ ණක්රයෝධය සමංසිඳවඤා ගත යුත ය.

කරමය ඇසරන සතම
ඉදින් ණමණසසත් ණනදොසමංසිණද් නම් ඊළඟට තමඤාණගේ සහ තම සතරඤාණගේත් කර්මය අයිති 

ණකදොට පවත්නඤා බව කල්පනඤාකට යුත ය. එයින් තමඤා කර්මය අයිති ණකදොට පවත්නඤා බව සිතඤා 
බලන්ණන් ණමණසස ය:

එම්බල ණක්රයෝධය කරන තපැනපැත්ත, නුඹ ඔහුට කපී කුමක් කරන්ණනහි ද? නුඹ ඔහුට 
ණක්රයෝධ කරන්ණනහි නම් ඒ අකුශල කර්මය නුඹට අවපැඩ පිණිස පවත්ණන් ය. නුඹ කළඤා වූ 
අකුශල කර්මණයහි විපඤාකය පරණලදොව දී නුඹට ම විඳන්නට වන්ණන් ය. නුණඹේ ණම් අනුන්ට 
ණක්රයෝධ කරීම වූ අකුශල කර්මය බුදු බවක් ලපැබීම පිණිස වත් පණසස බුදු බවක් ලපැබීම පිණිස වත් 
රහත් බවක් ලපැබීම පිණිස වත් ණහසතවන්ණන් නපැත. එපමණකුත් ණනදොව ශක්ර සම්පත් මඤාර 
සම්පත් බ්රහස්ම සම්පත් රඤාජ සම්පත් ලපැබීමක් ආදිය පිණිස ද ණහසතවන්ණන් නපැත. ණමණලදොව 
වශණයන් ම ණනදොණයක් දුක් ලපැබීමට ද පරණලදොව වශණයන් නරකඤාදී සතර අපඤා ණයහි දුක් 
ලපැබීමට ද ණහසතවන්ණන් ය. ණම් ණක්රයෝධ කරීම නම් වූ අකුශල කර්මය කරන්නඤා වූ නුඹ ණදයෝතින් 
ගිනි ණගන දිලිණහන අඟුරු රැසක් ණගන ණහයෝ අසූචි ණහයෝ ණගන අනුන්ට ගහන්නට හිණතන 
ණකණනකුට සමඤාන ය. මක් නිසඤා ද කීණවදොත් එණසස ගහන තපැනපැත්තඤා පළමු ණකදොට තමඤා ණගේ 
අත්ණදක පුළුසස්සඤාණගන ණහයෝ ගඳ ගසඤා ණගන අනුන්ටත් එබන්දක් පමුණුවන්නඤා ණසස නුඹත් 
පළමුණකදොට නුණඹේ ම ණක්රයෝධණයන් දඤා විනඤාශ වී අපකීර්ති නපැමපැති ගඳ ගසස්සඤාණගන අනුන්ට ද 
එබන්දක් කරන නිසඤා ය. ණම් ළඟට තමන් ණගේ සතරඤා කර්මය අයිති ණකදොට පවත්නඤා බව 
කල්පනඤා කරන්ණන් ණකණසස ද යත්, එම්බල ණක්රයෝධය කරන තපැනපැත්ත, නුණඹේ සතරඤා නුඹට කපී
කුමක් කරන්ණන් ද? ඔහු නුඹට ණක්රයෝධ කරන්ණන් නම් ඒ අකුශල කර්මයඤාණගේ විපඤාකය 
පරණලදොව දී ඔහුට ම විඳන්නට වන්ණන් ණනදො ණවේ ද? ඔහුණගේ ණම් අනුන්ට ණක්රයෝධ කරීම වූ 
අකුශල කර්මය බුදුබව ආදී ණලදොවුතරඤා සපැපතක් වත් ශක්ර සම්පත් ආදී ණලලෞකක සපැපතක් වත් 
ලපැබීමට ණහසත වන්ණන් නපැත. ණමණලදොවත් පරණලදොවත් ණදණකහි ම ණනදොණයක් දුක් ලපැබීමට 
ණහසත වන්ණන් ය. ඒ සතරු තපැනපැත්තඤා යටි සුළ ණඟහි සිට උඩු සුළ ණඟහි සිටින්නඤා වූ අනුන්ට 
දූවිලිවලින් ගහනු කපැමති ණකණනකු හඤා සමඤාන ය. මක් නිසඤා ද කවණහදොත්, එණසස ගපැහූ දූවිලි 
තමඤාණගේ ම ඇ ණඟේ අවිත් වපැණටන්නඤා ණසස ඔහු අනුන්ට කරන ණක්රයෝධ නමපැති දූවිලිවලින් තමඤා ම 
ණකණලණසන නිසඤා ය. ඒ පඤාපය ණක්රයෝධ කරන අඥඤානයඤා කරඤා ම ආපසු පපැමිණණන්ණන් ය කයඤා 
යි.

පබ�සත සරත පමපනහ කරම
ඉදින් ණමණසසත් ණනදොසමංසිණද් නම් ඊළඟට අප ණබයෝසතඤාණන් වහන්ණසසණගේ පූර්ව චරිතයන් 

ණහවත් බුදුවූ ජඤාතියට ණපර ජඤාතිවල ජීවිත කථඤාවන් සිහි කරීණමන් වත් ණක්රයෝධය සමංසිඳවඤාගත 
යුත ය. ඒ ණමණසස ය:

එම්බල ණක්රයෝධය කරන තපැනපැත්ත, නුණඹේ ශඤාසස්තතෘ වූ බුදුරජඤාණන් වහන්ණසස බුදුණවන්නට 
ණපර ණබයෝධිසත්ත්ව කඤාලණයේ දී ම ණබදොණහයෝ කඤාලයක් මුළුල්ණලහි පඤාරමිතඤා පුරමින් ඒ ඒ 
ජඤාතිවලදී තමන් වහන්ණසසට අවපැඩ අපරඤාධ කළඤා වූ සත්වයන් ණකණරහි ණක්රයෝධ නූපදවඤා 
මමත්රිය ම කළ ණසසක් ණනදො ණවේ ද? උන් වහන්ණසස, සීලව රජව උපන් කඤාලණයහි තමන් 
වහන්ණසසණගේ රඤාජජ්යයත් පපැහපැරණගන අමුණසදොණහදොණනහි කරවටක් පමණ බිම වළ හඤාරඤා වළ 
දපැමූවත් හතරු රජ ණකණරහි පවඤා හිත කළඹවඤා ගපැනීම් පමණක්වත් කර ණනදොගත් ණසසක් ණනදො 
ණවේ ද? පසුව ඒ හතරු රජු පවඤා මිත්රයකු ණසස හිතූ ණසසක් ණනදො ණවේ ද? ශඤාන්තිවඤාදී, තඤාපසව උපන් 
කඤාලණයහි අඥඤාන වූ කලඤාබු නම් කසී රට රජු කටු කසණයන් තළවද්දීත් අත පය කප්පවද්දීත් 
ඉවසමින් ඔහුට මමත්රිය ම කළ ණසසක් ණනදො ණවේ ද? චුල්ලධම්මපඤාල ජඤාතකණයහි කරි ණබදොන 
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ළදරුව සිටත් තමන් වහන්ණසසණගේ අත පය කපැප්ප වූ පිය මහ රජ්ජුරුවන් ණකණරහිත් ඒ කපැපු 
වධකයඤා ණකණරහිත් අඬමින් සිටි මවේ බිසව ණකණරහිත් තමන් වහන්ණසස ණකණරහිත් එක ණසස ම 
මමත්රිය කළ ණසසක් ණනදො ණවේ ද? ණවනත් ‘ඡද්දන්ත ජඤාතක’ ‘මහඤා කපි ජඤාතක’ ‘භූරිදත්ත 
ජඤාතකඤා’ දී තිරිසන්ව උපන් ජඤාතිවල දපැයි ණනදොණයක් දහසස් ගණන් ජඤාති වල දී තමන් වහන්ණසසට
අවපැඩ කළඤා වූ දුක් දුන්නඤා වූ ණනදොණයක් සත්වයන්ට මමත්රිය ම කළ ණසසක් ණනදො ණවේ ද? දපැන් 
ණම් බුදු වුණඤා වූ ජඤාතිණයහි ද ඉවසන්නඤා වූ මමත්රිය කරන්නඤා වූ තපැනපැත්තන් අතණරන් උන් 
වහන්ණසස අග තපැන්පත් ණකණනක් ණනදො ණවේ ද්ද? ඉදින් ණමබඳු වූ මමත්රිණයන් අග තපැන්පත් වූ 
උතණමක් ‘මණගේ ශඤාසස්තතෲන් වහන්ණසස’ යි අදහන්නඤා වූ නුඹට අනුන් ණකණරහි ණක්රයෝධ සිතක් 
ඉපදීම නම් කසිණසසත් යුත ණනදො ණවේ යයි සිතඤා බුදුරජඤාණන් වහන්ණසස ණකණරහි ණගලෞරවණයන් 
ණක්රයෝධය සමංසිඳවඤා ගත යුත ය. 

සසර ගවන සතම
ඉදින් ණමණසසත් ණනදොසමංසිණද් නම් ඊළඟට අග මුල් ණනදොණපණනන්නඤා වූ ණම් සසර 

සස්වභඤාවය ගපැන කල්පනඤා කට යුත ය. එ ණමණසස ය: එම්බල ණක්රයෝධය කරන තපැනපැත්ත, අප 
බුදුරජඤාණන් වහන්ණසස විසින් සසර සස්වභඤාවය ණද්ශනඤා කරන තන්හි දී “මහණණනි, ණම් අග මුල්
ණනදොණපණනන්නඤා වූ සසර දී තමන්ට මවේ නුවූ ණහයෝ පියඤා නුවූ ණහයෝ සණහයෝදර නුවූ ණහයෝ සණහයෝදරී 
නුවූ ණහයෝ දූ දරු නුවූ ණහයෝ සත්වයකු ණසදොයඤා ගපැනීම දුර්ලභ ය” යි ණද්ශනඤා කරන ලද්ණද් ණනදො 
ණවේ ද? එණසස බලන විට ණම් මණගේ හතරඤා සසරදී ණනදොණයක් විට මට මවේ ණවන්නටත් ඇත. ඒ 
මවේ වූ කඤාලවලදී දසමසක් මුළුල්ණල්හි මඤා කුසින් දරඤාණගන දුක් විඳ ඉන් පසු මඤාණගේ මල මුත්ර 
සම් ණසදොටු ආදියකට කසිණසසත් කපැතක් ණනදොසිතඤා මඤා ණකණරහි මහත් වූ මමත්රියකන් ණම් සියලු
කපැත කුණු සුවඳ සඳුන් කල්ක ණසස සිතඤා අත පත ගඤාමින් මට පපැමිණි ණලඩ දුක් වලදි හඬමින් 
වපැලණපමින් නිදිවරමින් හිරිහපැර ණවමින් මඤා නිසඤා ණනදොණයක් දුක් විඳමින් මඤා හදඤා වඩඤා ගන්නට 
ඇත. පිය ව උපන් ණනදොණයක් කඤාලවල දී මට කවඤා ණපදොවඤා මඤා වඩනඤා කපැමපැත්ණතන් වසස්තව 
සපැපයීමට ණනදොණයක් දුක් ගන්නට ඇත. ණනදොණයක් අන්දණම් ණගදොවිතපැන් කරීම් ද, දුර කතර 
ණගවඤා  ණගදොසස් ණවළඳම් කරීම් ද, මඤා නිසඤා දිවි යතත් එය  ණනදොසලකඤා යුද්ධවලට පපැමිණීම ද 
කරන්නට ඇත. සණහයෝදර සණහයෝදරියන් වූ කඤාලවලත් ණනදොණයක් ණනදොණයක් උපකඤාර කරන්නට
ඇත. ඉදින් ණම් ජඤාතිණයහි යම්කසි ප්රමඤාදයකන් මඤා සමග ණනදොසතටු ව ණපර ණනදොණයක් 
ජඤාතිවලදී ණමණසස මට උපකඤාරීව සිටින්නට ම ඇත. ඒ නිසඤා ඔහුට ණක්රයෝධ කරීම ක සිණසසත් යුත 
නපැතපැයි සිතඤා ණක්රයෝධය සමංසිඳවඤා ගත යුත යි.

මමතපයහ අනසස සතම
ඉදින් ණමණසසත් ණනදො සමංසිණද් නම් ඊළඟට මමත්රි කරීණමහි අනුසසස් කල්පනඤා කට යුත ය. 

ඒ ණමණසස ය: 

එම්බල ණක්රයෝධ කරන තපැනපැත්ත, අපර්ණඤාවට පපැමිණියඤා වූ මමත්රී ධජ්යඤානයඤාණගේ අනුසසස් 
එණකදොළසක් බුදුරජඤාණන් වහන්ණසස විසින් වදඤාරන ලදී. එනම් 1. සපැපණසස නිදඤා ගත හපැක බව ද, 
2. සපැපණසස නින්ණදන් නපැගිටිය හපැක බව ද, 3. පවිටු සිහින ණනදොණපණනන බව ද, 4. මිනිසුන්ට 
ප්රිය මනඤාප වන බව ද, 5. අමුනුෂජ්යයන්ටත් ප්රිය මනඤාප බව ද, 6. ණදවිවරුන් විසින් ආදරණයන් 
රක්ෂඤා කරන බව ද, 7. ගිනි ය, විෂ ය, ආයුධ ය යන ණම්වඤායින් උපද්රවයක් ණනදොපපැමිණණන බව 
ද, 8. වහඤා සිත එකඟ වන බව ද, 9. මුහුණණේ පපැහපැය ඉතඤා ප්රසන්න වන බව ද, 10. සිහි 
මුළඤාවකට ණනදො පපැමිණ මපැණරන්නට ලපැණබන බව ද, 11. ණම් ආත්මණයේදී රහත් වීමට ණනදොහපැක 
වී නම් ණනදොවරදවඤා ම බ්රහස්ම ණලයෝකණයහි උපදනඤා බව ද යනුයි. ණමණසස අපර්ණඤා සමඤාධියට 
පපැමිණ වූ මමත්රියහි පමණක් ණනදොව එයට ණනදොපපැමිණි මමත්රිණයහි ද අනුසසස් රැසක් ණද්ශනඤා 
කර තිණබ්.

ඉන් සමහරක් නම්:

තමඤාණගේ ණගදරින් පිටත ගිය විට ණනදොණයක් තපැන්වල දී ණබදොණහයෝ ආහඤාර පඤානඤාදිය ලපැබීම, 
ඔහු නිසඤා (ඒ මමත්රී කරන තපැනපැත්තඤා ආශ්රය කරණගන) ණබදොණහයෝ ණදනඤා ජීවත් වන බව, ගිය 
ගිය ගම් රටවලදී පූජඤා සත්කඤාර ලපැබීම, ඔහු කරඤා ණසදොරුන් ළමං ණනදොවීම, රජුණගනුත් අවමන් 
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ණනදොලපැබීම, කසි සතණරකු නපැති වීම, සභඤාවකට පපැමිණි විට ඔවුණනදොවුන් විසින් සතටු කරනු 
ලපැබීම, සියලු නළෑයන් අතණරන් උතමකු වීම, ගුණ කීර්ති උසුලන්නකු වීම, ඓශස්වර්යණයන් 
බබළන්නකු වීම, සපැපතින් පහ ණනදොවීම, ගවයන් ණබයෝවීම, කුඹුරු සරු වීම, දරුවන්ණගන් සපැප 
විඳන්නට ලපැබීම, පිහිට නපැති තපැන්වල දී පවඤා පිහිට ලපැබීම, සතරන්ට මපැඩ පපැවපැත්විය 
ණනදොහපැක ණකණනකු වීම ආදියයි.

ණමපමණකුත් ණනදොව මමත්රී කරන්නඤා වූ භික්ෂූන් වහන්ණසසලඤාට යම් ණකණනකු සිවුරු ආදී 
ප්රතජ්යය හතණරන් උපකඤාර කණළස නම් ඒ දඤායකයඤාණගේ කුශලඤානිසමංශය ප්රමඤාණ කළ ණනදොහපැක 
තරම් මහත් වන බව ද,

යම් ණසස ණලයෝකණයහි ඇත්තඤා වූ තඤාරකඤාවල එළිය සඳ එළිණයන් දහසණයන් ණකදොටසක් 
පමණවත් වටින්ණන් ණනදො ණවේ ද? එණසස ම සසර සපැපත ණගන ණදන්නඤා වූ අණනක් දන්දීම ආදී 
පින්කම් මමත්රී භඤාවනඤා නම් වූ පින්කණමන් දහසණයන් ණකදොටසක් පමණක් ණනදොවටිනඤා බව ද 
යනඤාදී ණනදොණයක් අනුසසස් ණද්ශනඤා කර තිණබ්. 

තව ද උන්වහන්ණසස භික්ෂූන්ට කථඤා ණකදොට “මහණණනි, යම් භික්ෂු ණකණනකු අසුරු සපැණක්
(අහුර ගසන්නට යන කඤාලය තරම් වූ තත්පරයක් පමණ වූ සුළු කඤාලයක්) පමණවත් මමත්රී 
සිත ආශ්රය ණකණර් නම් ඒ මහණ ණතණම් (අපර්ණඤා උපචඤාරධජ්යඤාන නපැත්තකු වුවත්) ධජ්යඤානණයන්
පහ ණනදොවූවකුව ම වඤාසය ණකණර් යයි බුද්ධඤාදී උතමන් විසින් කයනු ලපැණබ් යයි ද, එපමණකන්
ම බුදුරජඤාණන් වහන්ණසසණගේ අනුශඤාසනඤාව ණලස පිළිපදින්ණනක් ණවේ යයි ද ණනදොසිසස් වූ 
ණකණනකු ව සිට ණගන රටුන් විසින් ණදනු ලබන්නඤා වූ සිවුපසය ප්රණයයෝජන ගන්ණනක් ණවේ 
ණහවත් ඒ සුළු කඤාලණයහි මමත්රී කළ පමණින් රටුන් විසින් පුදනු ලබන්නඤා වූ සිවුපසය 
ප්රණයයෝජන ගපැනීමට සුදුසස්ණසක් ණවේ යයි වඳඤාළ ණසසක. 

තව ද බුදුරජඤාණන් වහන්ණසස මඤාරයන් පරඤාජය කණළසත්, ධනපඤාල ඇතඤා ආදී ණරලෞද්ර යකුන් 
හික්ණමවේණවේත් මමත්රිණයන් ම ය. ණවනත් ‘සඤාමඤාවති, මඝමඤාණවක’ ආදී ණනදොණයක් ණදනඤාත් 
ණනදොණයක් උපද්රවවලින් මිදුණණේ මමත්රිණයන් ම බව ණපණන්.

තව ද මමත්රී කරන තඤාපසයන් වඤාසය කරන්නඤා වූ කපැලණයේ ණරලෞද්ර වූ මතෘගණයයෝ පවඤා ඒ 
මමත්රියට අනුව ක්රියඤා ණකණරති. ඉදින් ණමණසස ණබදොණහයෝ අනුසසස් ඇත්තඤා වූ මමත්රිය ණනදො වඩඤා 
නුණඹේ සතරඤාට නුඹ එණරහි නම් ණම් අනුසසස් එකක්වත් නුඹට ලපැණබන්ණන් නපැත. එබපැවින් 
නුණඹේ ණක්රයෝධය හපැර දමඤා පන්න. මමත්රිය වඩඤා ණම් අනුසසස් ලබඤාගන්න. කයඤා නිතර නිතර 
කල්පනඤා ණකදොට ණක්රයෝධය සමංසිඳවඤා ගත යුතයි.

ධ�ත වශපයන සතම
ඉදින් ණමණසසත් ණනදො සමංසිණද් නම් ඊළඟට ධඤාත විනිර්ණභයෝගය ණහවත් ධඤාත වශණයන් 

ණවන් ණකදොට සිතීමකට යඤා යුත ණවේ. ඒ ණමණසස ය:

එම්බල ණක්රයෝධ කරන තපැනපැත්ත, කණමක් ද? නුණඹේ සතරඤාට කණපන්නඤා වූ නුඹ ඔහු ණගේ 
හිසණකසස්වලට කණපන්ණනහි ද? ඔහුණගේ ණලදොම්වලට ද? නියණපදොතවලට ද? දත්වලට ද? සමට 
ද? මසස්වලට ද? නහරවලට ද? ඇටවලට ද? ණම් ශරීරණයහි ඇත්තඤා වූ තිසස්ණදකක් පමණ කුණු 
ණකදොටසස් අතරින් ණවනත් ණමදොන ණමදොන කුණු ණකදොටසකට කණපන්ණනහි ද? ආණපයෝධඤාතවට, 
ණත්ණජයෝධඤාතවට, වඤාණයයෝධඤාතවට කණපන්ණනහි ද? එණසස නපැත්නම් රූපසස්කන්ධයට, 
ණවේදනඤාසස්කන්ධයට, සමංඥඤාසස්කන්ධයට, සමංසස්කඤාරසස්කන්ධයට, විඥඤානසස්කන්ධයට කණපන්ණනහි
ද? ඒත් නපැත්නම් මනඤායතනයට කණපන්ණනහි ද? ධර්මඤායතනයට කණපන්ණනහි ද? 
චක්ඛඤායතනයට කණපන්ණනහි ද? රූපඤායතනයට කණපන්ණනහි ද? චක්ෂුධඤාතවට කණපන්ණනහි 
ද? රූප ධඤාතවට කණපන්ණනහි ද? . . . . . මණනයෝ ධඤාතවට කණපන්ණනහි ද? ධර්ම ධඤාතවට 
කණපන්ණනහි ද? යන ආදී වශණයන් ණමණසස ධඤාතන් ණවන් ණවන් ණකදොට සිතඤාණගන යන කල 
ණක්රයෝධයට පවත්නට ඉඩක් ණනදොලපැණබ්. ඉදි කටු අග අබ ඇටයක් ණනදොනවත්නඤා ණසස ඔහුණගේ 
ණක්රයෝධය ණපරළී අහක් ව යන්ණන් ය. 
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ද�න සසවභ�ගය
ඉදින් ණමණසස ධඤාත වශණයන් ණවන් ණකදොට සිතඤා ගන්නට අසමර්ථ වූ ණකණනකු විසින් නම් 

දඤානසමංවිභඤාගය  ණහවත් තමඤාණගේ යම්කසි ණදයක් සතරඤාට දීම ද සතරඤාණගන් යම්කසිවක් තමඤා 
ලබඤාගපැනිම ද කටයුත ණවේ. එණසස කරීණමන් ණදණදනඤාණගේම ණක්රයෝධය සමංසි  ණඳස ම ය. දීණමන් 
ණනදොකට හපැක ණදයක් නම් නපැත. ණකදොපමණ තරහ වී සිටින ණකණනකු නමුත් යමක් දීණමන් 
සතටු කළ හපැක ණවේ. එබපැවින් දඤානය නම් ණනදොහික්මුණු අය හික්මවන්නඤා වූ මඤාර්ගයකපැ යි ද 
තමන්ණගේ හඤා අනුන්ණගේ සියලු අභිවතෘද්ධිය සිදු කර ණදන්නඤා වූ ගුණ ධර්මයකපැ යි ද බුදුරජඤාණන් 
වහන්ණසස විසින් ණද්ශනඤා කරන ලද්ණද් ය.

ණමණසස ණම් දපැක් වූ දස ආකඤාරයන් අතණරන් යම්කසි ආකඤාරයකන් සතරඤා ණකණරහි පපැවති 
ණක්රයෝධය සමංසිඳුණඤාට පසු “ප්රිය තපැනපැත්ණත් ය, ඉතඤා ප්රිය යහළුවඤා ය, මධජ්යසස්ථ තපැනපැත්තඤා ය” 
යන ණමදොවුන් ණකණරහි ණමන් ම සතරඤා ණකණරහි ද මමත්රිය උපදී. ඉදින් නපැවත නපැවත 
මමත්රිය වඩන්නඤා වූ ඔහු විසින් තමඤා ය - ප්රියයඤා ය - මධජ්යසස්ථයඤා ය - සතරඤා ය යන සතර ණදනඤා
ණකණරහි ම එකණසස මමත්රිය වපැඩිය යුත ය. එණසස ණම් සතර ණදනඤාණගේ ණවනසක් ණනදොසිතඤා 
සමණසස මමත්රිය වපැඩූවිට “සීමඤාසම්ණභේදය” කළඤාණවේ. “සීමඤාසම්ණභේදය” නම් තමඤා ය -ප්රියයඤා ය 
යන සීමඤාවන් බිඳ දමඤා සියල්ලන් එකණසස සීතීම ය. එහි ණකදොපමණ දුරට සමණසස සිතිය යුත ද 
කීණවදොත්, ඉදින් “තමඤා ය - ප්රියයඤා ය - මධජ්යසස්ථයඤා ය - සතරඤා ය” යන සතර ණදනඤා එක තපැනක 
ඉන්නඤා විට මිනී මරන ණහදොරුන් ඇවිත් තමුන්නඤාන්ණසසලඤා සතර ණදනඤාණගන් එක්ණකණනකු මරඤා
ණල් ණගන යඤාගයක් කරීමට අපට ණදවයි ඉල්ලුණවදොත් එවිට “මණගේ සතරඤා ණගන ගිණයදොත් ණහදොඳ 
ය, නපැත්නම් ඒ තන්ණදනඤා ම ඉන්දදී මඤා අල්වඤාණගන ගිණයදොත් ණහදොඳ ය” යනඤාදීන් සිතණවදොත් 
සීමඤාසම්ණභේදය කළඤා ණනදො ණවේ. එණසස සීමඤාසම්ණභේදය කළ කල්හි ණහවත් කවුරුන් ණකණරහිත් 
සමණසස මමත්රිය වපැඩූ කල්හි ණම් මමත්රිය උපචඤාරධජ්යඤානයට පපැමි ණණේ. ඉදින් ක්රමණයන් ණමණසස
මමත්රී වපැඩීණමන් කඤාමඤාවචර සිත් ඉක්මවඤා රූපඤාවචරඤාදී ප්රථම ධජ්යඤානඤාදී ධජ්යඤානයට පපැමිණණේ. 
ණමණසස පපැමිණි මමත්රිය අපර්ණඤාවට පපැමිණි මමත්රිය නම් ණවේ. ඒ අපර්ණඤාවට පපැමිණි 
මමත්රිය ප්ර ණභේද වශණයන් පන්සිය විසි අට වපැදළෑරුම් ණවේ. ඒ විසස්තරය කරීමට ණමය කඤාලය 
ණනදොවන බපැවින් ණනදො කයමි. 

ඉදින් ණමණසස මමත්රිය වඩන තපැනපැත්තඤා විසින් පිළිවළින් ඒ මමත්රිය මුළු ණලයෝකයඤා 
ණකණරහි ම පපැතිරවිය යුත ය.

පළමු ණකදොට එක ආවඤාසයක් ණහයෝ ණගදරක් සිතින් නියම කරණගන “ණම් ආවඤාසණයහි ණහයෝ
ණම් ණගදර වපැසි සියළු සත්වණයයෝ සුවපත් ණවේවඤා” යඤානඤාදීන් මමත්රිය වඩඤා ඒ ණගයි වපැසියන් 
ණකණරහි සිත මතෘදුව අපර්ණඤාධජ්යඤානයට සුදුසු වූ පසු එණසස ම ණගවල් ණදකක සත්වයන් ණකණරහි
ද ඊළඟට පිළිණවළින් තනක, හතරක, පහක, හයක, හතක, අටක, නමයක, දහයක සත්වයන් 
ණකණරහි ද ඊළඟට එක වීථියක ගමකන් ණකදොටසක, මුළු ගමක, මුළු රටක, මුළු රඤාජජ්යයක, මුළු
සක්වළින් එක් දිසඤාවක සත්වයන් ණකණරහි දපැයි යන පිළිණවළින් මුළු ණලයෝකය දක්වඤා 
ක්රමණයන් මමත්රිය වපැඩිය යුත ණවේ. 

පමත සතට සතපර�
තව ද ණම් මමත්රිය වඩන්නඤා වූ තපැනපැත්තහු විසින් මමත්රියණගේ සතණරයෝ කවුරු දපැයි 

දපැනගත යුත්තඤාහ. ණම් මමත්රියට වූ කලී ළඟ සිටින සතරඤා ය, දුර සිටින සතරඤා යයි සතණරයෝ 
ණදණදණනක් ණවති. එයින් ළඟ සිටිනඤා සතරඤා නම් රඤාගය ණවේ. දුර සිටිනඤා සතරඤා නම් වජ්යඤාපඤාදය 
ණහවත් ණක්රයෝධය ණවේ. යම්ණසස නිතර ළඟ හපැසිණරන්නඤා වූ මිත රකුට සමඤාන මුහුණුවර ඇති 
සතරඤාණගන් විපතක් පපැමිණවීම ඉතඤා ණලණහසි ණවේ ද? එණසස ම සත්වයන් ණකණරහි ණප්රසම කරන 
සස්වභඤාවය ඇති මමත්රියට ණගේහසිතණප්ම නම් වූ සමඤාන හතරකු වපැනි වූ රඤාගණයන් විපතක් 
පපැමිණීම ඉතඤා පහසු ණවේ. එබපැවින් මමත්රී කරන්නහු විසින් නිතර ම තමඤාණගේ සිත රඤාගණයන් 
පණරසස්සම් කර ගපැනීමට උත්සඤාහ දපැරිය යුත ය. යම්ණසස කඳු කපැලළෑ ආදිණයහි සපැඟවී සිදුරක් 
ණසදොයමින් දුර සිටිනඤා සතරඤාණගන් විපතක් පපැමිණීම අමඤාරු ණවේ ද? කලඤාතරකන් ම ණවේ ද? එණසස
ම ණම් පරිද්ණදන් මමත්රිය කරන්නඤාහුට වජ්යඤාපඤාදණයන් ණහවත් ණක්රයෝධණයන් විපතක් පපැමිණීම 
අමඤාරුණවන් කලඤාතරකන් ම ණවේ. එබපැවින් ණම් වජ්යඤාපඤාදය නපැමති සතරඤාට භය ණනදොවී නිතර 
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නිතර ම රඤාග නමපැති සතරඤාණගන් පරිසස්සම් වන්නට සිතට ගත යුත ය. (ණමහි රඤාගයත් 
මමත්රියත් ණදක එක අතකන් මදක් සමඤාන ගති ඇති බපැවින් රඤාගය මිතණරකුට සමඤාන 
මුහුණුවර ඇති සතණරක් යපැයි ද   මමත්රිය කරන කල ඒ මමත්රිය ලබන්නඤා වූ තපැනපැත්තඤාණගේ 
ගුණ සිහි කරමින් ඔහු ණකණරහි ණප්රසමය ඇතිකරමින් ම එය වඩන බපැවින් එකල්හි  ණනදොණයක් 
විට රඤාගයක් ඇති විය හපැති බපැවින් ළඟ හපැසිණරන හතණරකපැයි ද කයන ලදී.) 

ණමණසස ද්ණවේෂණයහි ණදදොසස් ද ඉවසීණම් ගුණ ද පළමු ණකදොට මමත්රිය වපැඩිය යුත තපැනපැත්තඤා 
ද සතරඤා ණකණරහි පපැවති ණක්රයෝධය සමංසිඳුවඤා ගන්නඤා දස ආකඤාරය ද, ඊළඟට සීමඤාසම්ණභේදය 
කරන පරිදි ද ඒ මමත්රිය ක්රමණයන් මුළු ණලයෝකණයහි පතරුවන අන්දම ද එය සතරන්ණගන් 
රැක ගත යුත අන්දම ද දපැන මමත්රිය වඩන ක්රමය ඉ ණගන ගත යුත ණවේ. ණම්ණදවන ප්රශස්නයට 
පිළිතරු යි.

මමතපය ප පපභද
ඉදින් “ණවනත් ණම් මමත්රියණගේ ප්රණභේද ණමදොනවඤා ද?” යන ප්රශස්නයට පිළිතරු ඉතඤා 

ණකටිණයන් කයනු ලපැණබ්. 

ණම් මමත්රිය වූ කලී සතර බ්රහස්ම විහඤාරයන් අතණරන් පළමු වන බ්රහස්ම විහඤාරය ණවේ. ණමහි 
“බ්රහස්ම” යනු උතම් වූ ණහයෝ නිර්ණදයෝෂ වූ යන ණත්රුම් ද පවතී. එබපැවින් උතම් වූ ණහයෝ නිර්ණදයෝෂ 
ඉරියවේ පපැවපැත්වීම ය යනු ණමහි ණත්රුම ණවේ. 

සත්වයන් ණකණරහි අභිවතෘද්ධියක් කරන ආකඤාරණයන් ම පපැවපැත්ම ණම් මමත්රියණගේ 
සස්වභඤාවය ණහයෝ ඇඳන ගන්නඤා ලකුණ ණවේ. අනුන්ට අභිවතෘද්ධියක් පපැමිණවීම ණම් මමත්රිය 
කරන්නඤා වූ වපැඩය ණවේ. ණක්රයෝධය ඇති වීමට ණහසත වන්නඤා වූ අදහසස් නපැති කරීම ණමහි ඵලය 
ණහවත් ප්රණයයෝජනය ණවේ. (ණම් ණක්රයෝධය ඇති වීමට ණහසතවන්නඤා වූ අදහසස් නවයක) එනම් 1. 
ණමදොහු මට අනර්ථයක් කණළස ය. 2. දපැනුදු ණකණරයි. 3. මත්තට ද කරන්ණන් ය. 4. ණමදොහු මණගේ 
ප්රියයඤාට අනර්ථයක් කණළස ය. 5. දපැනුදු ණකණරයි. 6. මත්තට ද කරන්ණන් ය. 7. ණමදොහු මණගේ 
අප්රියඤාට (සතරඤාට) අභිවතෘද්ධියක් කණළස ය. 8. දපැනුදු ණකණරයි. 9. මත්තට ද කරන්ණන් යයි 
ඇතිණවන්නඤා වූ නපුරු අදහසස් ය. ණම් මමත්රිය ඇතිවීමට ඉතඤා කට්ටුව තිණබන ණහසතව නම් 
සත්වයන්ණගේ මනඤාප බව දපැකීම යි. ණම් මමත්රියණගේ යහපත් වූ සිද්ධිය නම් වජ්යඤාපඤාදය යටපත් 
කර දපැමීම් වශණයන් සමංසිඳම ණවේ. ණම් මමත්රියණගේ විපත්තිය ණහවත් විනඤාශයට ණහසතව නම් 
තතෘෂස්ණඤාව හඤා එකට ණයදුණඤා වූ සස්ණන්හය ණවේ.

ණම් මමත්රියණගේ මුල (පටන් ගපැන්ම) නම් සත්වයන් ණකණරහි යහපතක් කපැමති බව වූ 
ඡන්දිද්ධිපඤාදය ණවේ. වජ්යඤාපඤාදයත් ඒ සමඟ ණයදුණු ණවනත් අකුශල සස්වභඤාවයනුත් යටපත් කරීම් 
වශණයන් සමංසිඳවීම මධජ්යය (මපැද්ද) ණවේ. මමත්රී ධජ්යඤාන ණහවත් අපර්ණඤාවට පපැමිණීම මමත්රිය 
ණකළවර ණවේ.

ණම් මමත්රී භඤාවනඤාව වජ්යඤාපඤාදය ණබදොණහයෝ ණකදොට ඇත්තඤා වූ ද්ණවේෂ චරිත ඇති 
තපැනපැත්තඤාණගේ නිවන් දපැකීමට මඤාර්ගය ණවේ.

තව ද මමත්රී භඤාවනඤාව පළමුවන අප්පමඤස්ඤ යයි ද ණහවත් අප්රමඤාණ වූ සත්වයන් 
ණකණරහි පපැවපැත්විය යුත සතර භඤාවනඤාවන් අතණරන් පළමුවන එක යයි ද කයනු ලපැබ්. ඒ එණසස 
මපැ යි. ණම් මමත්රිය අප්රමඤාණ වූ සියළු සත්වයන් ණකණරහි වපැඩූ කල්හි ම මමත්රී බ්රහස්ම 
විහඤාරණයන් යුක්ත වූණයේ ණවේ.

ඉදින් පින්වත්නි, නුඹලඤා ණම් මමත්රි ධර්ම ශඤාලඤාණවහි බණ අසන්නඤාහු නම් ණම් උතම් වූ 
මමත්රිය වඩන්නට සිතට ගත යුත ය. එණසස ණනදොව නුඹලඤා එකණනකඤා ණක්රයෝධ කරණතදොත් ණම් 
ශඤාලඤාණවේ නම “කපුරුහඤාමිණගේ නම” වපැනි ණවේ ය. කපුරුහඤාමි නම් තපැනපැත්තී නමින් කපුරු වුවත්
ඇණගේ කට ණබදොණහයෝ ම ගඳලු. එණසස ම නුඹලඤාණගේ ධර්ම ශඤාලඤාව නමින් පමණක් මමත්රී 
කරන්නන්ණගේ ධර්ම ශඤාලඤාව වී නම් නුඹලඤා මමත්රී ණනදොකරන්නහු නම් ඇත්තට ම ණම් නම 
ණවනසස් කරන්නට ඕනළෑ. නුඹලඤා ණම් අහන්නඤා වූ බණ හිතට ණනදොගනිණතදොත් ඒ පරිද්ණදන් 
ණනදොපිළිපදිණතදොත් නුඹලඤාණගේ බණ ඇසීමත් හපැන්ණද් රසවිඳමත් ණදක ම එක සමඤාන ය. හපැන්ද 
නිතර නිතර රස කළෑම ඇති භඤාජනවල ම කල් යවතත් ණම් කළෑම ලුණු රස ය, ණම් කළෑම පපැණි 
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රස ය ආදී විණශසෂ විභඤාගයක් ණනදො දනී. එණසස ම නුඹලඤාත් ණම් යහපත් වූ බණ අස අසඤා ඒවඤාණයේ 
රස ණනදොවිඳන්නඤාහු නම් ඇති ඵලය කුමක් ද? නුඹලඤා ණම් ධර්මය වූ පරිද්ණද්න් 
ණනදොපිළිපදින්නඤාහු නම් ණම් බිත්ති වලට බණ කීම නුඹලඤාට බණ කීමට වඩඤා ණහදොඳයි. මක් නිසඤා
ද කීණවදොත්, ණම් බිත්ති නිශස්චලව අසඤා සිටීමවත් කරන නිසඤා ය. මඤා ණමණසස කයන්ණන් නුඹලඤා 
නරක නිසඤා ණනදොණවේ. යම් නරක ගතියක් ඇති වුණි නම් එය නපැතිකර ගපැනීමට කලින් අවවඤාද 
කරීම් වශණයන් ම ය.

අපි කවුරුත් තවම පතෘථගේජන ය. ණසයෝවඤාන් ආදී මඤාර්ග ඵල වලට ණනදොපපැමිණිණයයෝ ය. 
එබපැවින් අපණගේ සිත් පවට ඉතඤා ඇදීම පහසු ය. ඒ නිසඤා අප විසින් නිතර පණරසස්සම් විය යුත ය. 
ඉදින් පින්වත්නි, නුඹලඤා ණගදර ණගදොසස් ණමතපැන් පටන් මමත්රිය කරන්නට පටන් ගත යුත ය. 
වපැඩකඤාරයන් අතින් ණහයෝ ණවන යණමකු අතින් ප්රමඤාද ණදයෝෂයක් වූ විට ඒ ගපැන ණනදො කපිය යුත 
ය. කඤා අතිනුත් වපැරදි විය හපැක බව කල්පනඤා කරන්න. මඤා කලින් කයඤා දුන් දස ආකඤාරණයන් 
සිතඤා බලඤා නුඹලඤාණගේ ණක්රයෝධය සමංසිඳුවඤා ගත යුත ය. ඉදින් ණමහි පපැමිණ සිටින තරුණ 
මහත්වරුනි, විගහට නඤාක ණවන්නට කපැමති නපැත්නම් තරහ වීම ණහදොඳ නපැත. තරහ වුණණදොත් 
විගහට නඤාකණවන බව නිතර හිණත් තබඤාණගන ක්රියඤා කටයුත ය. ණමණසස ම මමත්රී කරීණමන් 
ඉණබ් ම සිල් රැණක්. සිල් රැකීණමන් භඤාවනඤා කළ හපැක ණවේ. භඤාවනඤා කරීණමන් සියලු ණකණලසුන්
නසඤා උතම් නිර්වඤාණ සම්පත් ලබඤා ගත හපැක ණවේ.

කයිනුත් සුවවැත්මතත
කිසිත් උවදුරු නවැත්මතත
මවත් වමා සියලු සත්හු ම
සුවපත් වූ සිතවැත්මතත

යතරුලිවීම: තෂඤාර ද සිල්වඤා මහතඤා
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