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ධ�ාන නැ� වැ ෙසෝවා� ය හැ� ද? 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
 “කථං �හෙතො� ඨාන "ව ටෙන පඤ්ඤා ම$ෙග ඤාණං? 
ෙසොතාප'� ම$ග(ඛෙණ දස්සන ෙඨන ස+මා, - �.ඡා, 0යා � ඨා�, 

තද2ව'තක3ෙලෙස� ච ඛෙ6� ච � ඨා�, බ�8ධා ච ස:බ ;�'ෙත� � ඨා�, ෙතන 
�.ච� �භෙතො� ඨාන "ව ටෙන පඤ්ඤා ම$ෙග ඤාණං, 

අ=;ෙරොපන ෙඨන ස+මාස?ක@ෙපො �.ඡාස?ක@පා � ඨා� -ෙප-  
පA$ගහ ෙඨන ස+මාවාචා �.ඡාවාචාය � ඨා� -ෙප-  
සB ඨාන ෙඨන ස+මාක+ම�ෙතො �.ඡාක+ම�තා � ඨා� -ෙප- 

ෙවොදාන ෙඨන ස+මාආDෙවො �.ඡාආDවා � ඨා� -ෙප- 

ප$ගහ ෙඨන ස+මාවායාෙමො �.ඡාවායාමා � ඨා� -ෙප- 

උප ඨාන ෙඨන ස+මාස� �.ඡාස�යා � ඨා� -ෙප- 

අ"(ෙඛප ෙඨන ස+මාසමා- �චඡාසමා-ෙතො � ඨා�, 
තද2ව'තක3ෙලෙස� ව ඛෙ6� ච � ඨා�, බ�8ධා ච ;�'ෙත� � ඨා�, ෙතන 

�.ච� �හෙතො� ඨාන "ව ටෙන පඤ්ඤා ම$ෙග ඤාණං” 
“ෙදයාකාරෙය3� නැGH�නා I' ෙව� ව�නා I' පඥාව මාLගඥානය ව�ෙ� ෙක 

ෙසේ ද ය': 
ෙශොතාප'� මාLගOණෙය� දැP+ අLථෙය� සම�( දෘෂ්Hය �ථ�ා දෘෂ්Hෙය� 

නැSHT, ඒ �ථ�ා දෘෂ්Hය අ2වැ පව'නා (ෙVශය� ෙග� ද ස්ක6ය� ෙග� ද නැSHT. 
බා�ර YයZ සංස්කාර ;�� ෙකෙර� ද නැSHT. එ ෙහT� ෙදයාකාරෙය3� නැSH�නා 
I' ෙව� ව�නා I' පඥාව මාLග ඥාන යැ T 3ය2 ලැෙ:. 

අරBණට නැං\+ අLථෙය� සම�( සංකVපනාව �ථ�ා කVපනාෙව� නැSHT. -ෙප- 

වැලැඳගැ^+ අLථෙය� සම�( වචනය �ථ�ා වචනෙය� නැSHT. -ෙප- 

මනා ෙකොට _�`+ අLථෙය� සම�( කLමා�තය �ථ�ා කLමා�තෙය� නැSHT -
ෙප- 

_AY� \+ අLථෙය� සම�( ආDවය �ථ�ා ආaවෙය� නැSHT. -ෙප-  
එසැ\+ අLථෙය� සම�( ව�ායාමය �ථ�ා ව�ායාමෙය� නැSHT. -ෙප- 

එළැඹ Y`+ අLථෙය� සම�( ස්මෘ�ය �ථ�ා ස්මෘ�ෙය� නැSHT. -ෙප- 

ෙනො "Yd යෑ+ අLථෙය� සම�( සමා-ය �ථ�ා සමා-ෙය� නැSHT. ඒ සමා-ය 
අ2වැ ප'නා (ෙVශය� ෙග� ද ස්ක6ය� ෙග� ද නැSHT බා�ර YයZ සංඛාරය� 
ෙග� ද නැSHT. එ ෙහT� ෙදයාකාරෙය3� නැSH�නා I' ෙව� ව�නා I' පඥාව 
මාLග ඥානය T 3ය2 ලැෙ:.”1 

ෙසෝවා� මාLගOණෙය� යටැ P g'තාංග අට ෙයෙදන සැH මැනැ"� මැ පැහැ,h ය. 
සකෘදාගා� - අනාG� - අLහ' මාLග Oණෙය� ද g'තාංග අට ෙයෙදන සැH ද එ� මැ 
පැහැ,h කැd ඇත. අ ඨකථාෙව� තව ද "ස්තර කැd �ෙ:. එෙහT� ෙසෝවා� ආ, 
මාLගOණය�� ස+මා සමා-ය ෙයෙදන බව' ස+මා සමා-ෙය� ෙතොර වැ මාLග 
g'තය� පහළ ෙනොවන බව' j�රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ$ ධLමය ද�නා කවර ෙකනkට �ව 
ද වැටැෙහ2වා ඇත. 
                                                 
1 ප�ස��දාම	ග i. (�ධජය�� �.) 128 – 130 �. 
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 ස+මා, 0 ආ, ආLය අෂ්ටාංGක මාLගය "වරණය කරන අ ඨකථාචාLයවl, 
“අ ඨ?G ෙකො� පඤ්ච?Gක mAයං "ය අ ඨkHෙකො ගාෙමො "ය වා අ ඨ?ගම'ෙතො ෙයව 
n'වා අ ඨ?Gෙකො, න අ?ගෙතො අඤ්ෙඤො ම$ෙගො නාම අ'o”  ය�ෙන� යටැ P කlණ 
පැහැ,h කළ හ.2 

 "සාඛ උපාසකය� "Y� අෂ්ටාංGක මාLගෙය� pල, සාමා-, පඥා යන ස්ක6තයය 
සංගෘrත ද, නැත ෙහො' සක්6තයෙය� අෂ්ටා?Gක මාගය සංගෘrත ද, T අසන ලද 
පශ්නයට _hml ෙදන ධ+ම,�නා ෙමෙහt� වහ�ෙසේ, “u� ච ෙඛො ආ�ෙසො "සාඛ 
ඛෙ6� අAෙයො අ ඨ?Gෙකො ම$ෙගො ස?ගrෙතො, යා චා�ෙසො "සාඛ ස+මාවාචා, ෙයො ච 
ස+මාක+ම�ෙතො, ෙයො ච ස+මාආaෙවො ඉෙම ධ+මා �ල(ඛෙ6 ස?ගrතා. ෙයො ච 
ස+මාවායාෙමො, යා ච ස+මාස�, ෙයො ච ස+මාසමා-, ඉෙම ධ+මා සමා-(ඛෙ6 ස?ගrතා. 
යා ච ස+මා, 0, ෙයො ච ස+මාස?ක@ෙපො ඉෙම ධ+මා පඤ්ඤා(ඛෙ6 ස?ගrතා” 

“ඇවැ';, "සාඛෙය;, ස්ක6තයෙය� ආLය අෂ්ටා?Gක මාLගය සංගෘrත ෙවT. 
ඇවැ';, ය+ සම�( වචනෙය(, ය+ සම�( කLමා�තෙය(, ය+ සම�ගාDවෙය( ෙw ද, 
ෙ+ ධමෙයෝ yලස්ක6ෙය� සංගෘrත ෙව�. ය+ සම�( ව�ායාමෙය(, ය+ සම�( 
ස්මෘ�ෙය(, ය+ සම�( සමා-ෙය( ෙw ද , ෙ+ ධමෙයෝ සමා-ස්ක6ෙය� සංගෘrත ෙව�. 
ය+ සම�( දෘෂ්Hෙය(, ය+ සම�( සංකVපනාෙව( ෙw ද, ෙ+ ධමෙයෝ පඥාසක්6ෙය� 
සංගෘrත ෙව�.”  3 T වදාළ හ. 

අෂ්ටා?Gක මාLගය pල, සමා-, පඥා යන zණක{ mන මැ බව ෙ+ |ත පාඨෙය� 
"වරණය ෙවT. "}8-මාLගය ("}8-යට - ;වනට - මාLගය) "වරණය කර2 සදහා 
j8ධෙඝෝෂාචාLය පාදය� වහ�ෙසේ “�ෙල ප� ඨාය නෙරො සපඤ්ෙඤො g'තං පඤ්ඤං ච 
භාවයං”  යන ආ, වශෙය� ෙතෝරාග' ගාථා ෙ8ශනාෙව� සංගෘrත ව�ෙ� ද ෙ+ pල, 
සමා-, පඥා යන zණක{ mන මැ T.  

"}8-මාLගෙය� ෙ+ zණක{ mන "ස්තර කර�නට පට� ග'ෙ', “එ� � �ෙලන 
අ-�ලY(ඛා පකාYතා ෙහො� , සමා-නා අ-g'තY(ඛා, පඤ්ඤාය අ-පඤ්ඤාY(ඛා”  - 
ෙම� pලෙය� අ-�ල Y(ඛාව ද, සමා-ෙය� අ-g'තY(ඛාව ද, පඥාෙව� 
අ-පඤ්ඤාY(ඛාවද පකාශ කළා ෙවT ය2ෙව;.4 ‘අ-g'ත’  ය�න අ ඨකථාව�� 
"වරණය කැෙර�ෙ� ෙම ෙසේ ය. ‘කාමාවචර g'තං පන g'තං නාම, තං උපාදාය 
�පාවචරං අ-g'තං නාම, ත+_ උපාදාය අ�පාවචරං අ-g'තං නාම, අ_ ච ස:බ+_ 
ෙලො3යg'තං g'තෙමව ෙලොk'තරං අ-g'තං”  - කාමාවචර Yත g'ත න�. එය ;සා 
�පාවචර Yත අ-g'ත න�. එය ද ;සා අ�පාවචර Yත අ-g'ත න�. වැ� � YයZ ෙලො\ 
Y' g'ත න�. ෙලොk'තර Y' අ-g'ත න�.5 

“දසkසලක+මපථවෙසන උ@ප�න g'තං g'තෙමව, "පස්සනා පාදකං 
අ ඨසමාප'� g'තං තෙතො g'තෙතො අ-කං g'ත�� අ-g'තං”  - දශ kශල කLමපථ 
වශෙය� උපදනා g'තය Y' මැ ෙවT. "දLශනා පාදක I අෂ්ටසමාප'� g'තය ඒ Yතට 
අ-ක g'ත 2 T අ-g'ත න�.6 

“අ-g'ෙත� අ ඨසමාප'� ස?ඛාෙත අ-කg'ෙතො”  - අ-g'ෙත ය2 අෂ්ටසමාප'� 
ස?ඛ�ාත අ-ක g'තෙය�. 

“අ-g'තෙය� ෙය�ම ය2 අට වැදැl+ සමාප'u� ෙ$ අ-ගමය _tස භාවනාෙව� 
ෙය�ම T. අෙන( කමෙය( ද ෙවT. අ-g'තෙය� ෙය�ම ය2 YයZ g'තයනට අ-ක 
බැ"�, උm+ බැ"� අ-g'ත ස?ඛ�ාත � අLහ' ඵල g'තය Y8ධ කළ �m කV� එය ඇ� 
කැdග2 සඳහා සමථ "පස්සනා භාවනා වශෙය� ෙය�ම T.”  7 

                                                 
2 �ඝ�කාය!ඨකථා i. (ෙහේවා(තාරණ �.) 221 �. 
3 ම,-ම�කාය i. (�ධජය�� �.) 706 �. 
4 (0�1මා2ග (ෙහේවා(තාරණ �.) 4 �. 
5 අං67තර�කාය!ඨකථා (ෙහේවා(තාරණ �.) 442 �. 
6 ම,-ම�කාය!ඨකථා ii.  (ෙහේවා(තාරණ �.) 71 �. 
7 ධ�මපද!ඨකථා (ෙහේවා(තාරණ �.) 463 �. 
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j8ධෙඝොෂාචාLය පාදය� වහ�ෙසේ "}8-මාLගෙය� අ-g'ත ස?ඛ�ාත සමා-ය 
"ස්තර කැd �ෙබ�ෙ� ද යටැ P j8ධ වචනයට හා අ ඨකථා "වරණයනට අ2�ල වැ ම 
බව "}8-මාLගය හදාළ G� පැ", ක�l2' _hග�නවා ඇත. 

තව ද YV නැ'තnට ස+මා සමා-ය නැ� බව' ස+මා සමා-ය නැ'තnට යථා�ත 
ඥානදLශනය පහළ ෙනොවන පව' යථා�ත ඥානදLශනය නැ'තnට ;L"දා"රාගය ඇ� 
ෙනොවන බව' ;L"දා"රාගය නැ'තnට "B(� ඥානදLශනය ඇ� ෙනොවන බව' පකාශ 
කළ j�රජණ� වහ�ෙසේ අනml වැ, 

“Yෙල ස� �ලස+ප�නස්ස උප;ස්සය ස+ප�ෙනො ෙහො� ස+මාසමා-, 
ස+මාසමා-+� ස� ස+මාසමා- ස+ප�නස්ස උප;ස්සය ස+ප�නං ෙහො� 
යථා�තඤාණදස්සනං, යථා�තඤාණදසස්ෙන ස� යථා�තඤාණදසස්න ස+ප�නස්ස 
උප;ස්සය ස+ප�ෙනො ෙහො� ;:�දා"රාෙගො, ;:�ද ා"රාෙග ස� ;:�දා"රාග 
ස+ප�නස්ස උප;ස්සය ස+ප�නං ෙහො� "B'�ඤාණ දස්සනං”  ය2ෙව� YVවතා ෙ$ ඒ 
�ලස+ප�න භාවය ස+මා සමා-යට උප;ඃශය (බලව' පත�ය) ෙවT. ස+මා සමා-ය ඇ� 
කV� ඒ ස+මා සමා- ස+ප�න භාවය යථා�ත ඥානදLශනයට උප;ඃශය ෙවT. 
යථා�තඥානදLශනය ඇ� කV� ඒ යථා�ත ඥානදLශන ස+ප�න භාවය ;L"දා "රාගයට 
උප;ඃශය ෙවT. ;L"දා "රාගය ඇ� කV� ඒ ;L"දා "රාග ස+ප�න භාවය "B(� 
ඥානදLශනයට උප;ඃශය ෙw.8 

ෙම� ස+මා සමා-ය ;සා ලැෙබන යථා�ත ඥානදLශනය න+ නාම�ප පA.ෙ�ද 
ඤාණය ආ, ෙකොට ඇ� තlණ"දLශනාව T. යථා�ත ඥනදLශනය ;සා ලැෙබ ;:�දාව 
න+ බලව"පස්සනාව T. "රාග න+ මාLගය T. ;L"දා "රාගය ;සා ලැෙබන "B(� 
ඥානදLශනය න+ ඵල "B(�ය හා පත�ෙව(ෂා ඥානය T ය2 අ�වා "රණය T. 
තlණ"පස්සනා න+ නාමා�ප පA$ගහ ඥාණය, ප.චය පA$ගහ ඥාණය, ස+මසන 
ඥාණය, ම$ගාම$ග ව�වස්ථාපනෙය� YH ඥාණය යන සතර වැදෑl+ ඥාණය� බව' 
බලව"ස්සනා න+ භය�ප ඨාන ඥාණය, ආ,නවා2පස්සා ඥාණය, Bඤ්gmකම�තා ඥාණය, 
ස?ඛාlෙප(ඛා ඥාණය සතර වැදෑl+ ඥාණය බව' අ?z'තර `කාෙව� සඳහ� ෙවT.  

ෙම P "දLශනා ඥානය� ෙග� එකk� ස+මා සමා-ය නැ'තkට ෙනො ලැ�ය හැ3 
බව j�රජාණ� වහ�ෙසේ මැ ෙ8ශනා කළ හ. (ෙම� ලා එ ම ෙ8ශනා පාඨය�� Yංහල 
ෙ'lම පණ( ද(ව2 ලැෙ:.) 

“මහෙණ;, මහණ ෙතෙ+ ගණසංගtකාෙව� ඇZෙ� ෙනොෙය( ආකාර _Aස් හා ඇ� 
ගැ� වස2ෙ� nෙදකලා වැ කාය"ෙwකෙය� අ�රමණය ෙකෙL ය2 ෙනොY�ව�ෙන3. 
nෙදකලා වැ "ෙwකෙය� අ=රමණ ෙනොකර2ෙ� සමථ "පස්සනා කාරෙය( ග^ ය2 
ෙනොY�ව�ෙන3. Yතට ;�'ත( ෙනොග�ෙ� ස+මා , 0ය ස�ර�ෙ� ය ය2 
ෙනොY�ව�ෙන3. ස+මා සමා- ෙනො ස�රා සංෙයොජනය� පහාණය කර�ෙ� ය ය2 
ෙනොY�ව�ෙන3. සංෙයෝජනය( පහාණය ෙනො ෙකොට ;Lවාණය සාOා' කර�ෙ� ය 
ය2 ෙනොY�ව�ෙන3” .9 

ෙ+ හැම ෙ8ශනාෙව3� ම පකාශ වන කlණ න+ ෙකෙල�� නැYමට ස+මා සමා-ය 
අත�ාවශ�ක බව T. j�රජාණ� වහ�ෙසේ ස+මා සමා-ය "ස්තර කර�ෙ� ෙම ෙසේ ය: 
“මහෙණ;, ස+මා සමා-ය කවෙL ද ය'? මහෙණ;, ෙ+ ශාසනෙය� මහණ ෙතෙ+ 
කාමය� ෙග� ෙව� වැ මැ අkශල ධමය� ෙග� ෙව� වැ "තLක ස�ත I "වාර ස�ත I 
"ෙwකෙය� හටග' ���ඛ ඇ'තා I පථමධ�ානයට (තමා ස�තානෙය� ඉපැද\+ 
වශෙය�) පැ�ණ ෙවෙසT -ෙප- චmLථධ�ානයට පැ�ණ ෙවෙසේ.” 

ෙම� ස+මා සමා-ය පැහැ,h කැd �ෙබ�ෙ� අ�වාව�� එන ඛtකසමා-ය 
වශෙය� ව' උපචාරසමා-ය වශෙය� ව' ෙනො වැ, අLපණා සමා-ය වශෙය� ම බව 
ධLමය ද�නා කවරkට �ව ද වටහාගත හැ3 ය. 

                                                 
8 අං67තර�කාය iv. (�ධජය�� �.) 426 �. 
9 අං67තර�කාය iv. (�ධජය�� �.) 220 �. 
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මහා�Aස "ත(ක ෙ8ශනා කරන j�රජාණ� වහ�ෙසේ, ‘මා ෙ$ ධLමය අසමා�තයනට 
ෙනො ෙවT, සමා�තයනට ය, ධ�ාන ඇ'ත�න යැ’  T පකාශ කෙළේ ෙම ෙසේ ය: 
“සමා�තසස්ායං =(ඛෙව ධ+ෙමො නායං ධ+ෙමො අසමා�තසස්.” 10 ෙම� අයං ධ+ෙමො ය�න 
"වරණය කරන අLථකථාචාLයය� වහ�ෙසේ, ‘අයං ධ+ෙමො� අයං නවෙලොk'තර ධ+ෙමො’  
- ෙ+ ධමය ය2 නවෙලෝෙකෝ'තර ධLමය T පකාශ කළ හ.11 

j�රජාණ� වහ�ෙසේ ඒ |තෙය� මැ සමා�තයා කවෙර( දැT "ස්තර කර�ෙ� ෙම 
ෙසේ ය: “මහෙණ;, ෙ+ ශාසනෙය� �� ෙතෙ+ කාමය� ෙග� ෙව� වැ මැ අkශල 
ධමය� ෙග� ෙව� වැ "තLක ස�ත � "චාර ස�ත I "ෙwකෙය� උප� ���ඛ ඇ� 
පථමධ�ානයට පැ�ණ ෙවෙසT -ෙප- චmLථධ�ානයට පැ�ණ ෙවෙසේ. මහෙණ;, ෙ+ ධමය 
සමා�තයනට ය, අසමා�තයනට ෙනො ෙw යැ T යම( මා පකාශ කළා න+ ඒ පකාශ කෙළේ 
ෙ+ කාණය අරB� කැdෙගන T.” 12 

අංz'තර;කාය අ ඨක ;පාතෙ� ෙ+ �තෙය� � ද ෙ+ නවෙලෝෙකෝ'තර ධLමය 
ධ�ාන ඇ'ත�නට ය, ධ�ාන නැ'ත�නට ෙනො ෙw යැ T j�රජාණ� වහ�ෙසේ පැහැ,h වැ 
මැ පකාශ ෙකොට ��ය � සමථය නැ� වැ �8ධ"පස්සනාෙව� ෙසෝවා� ආ, මාLග 
g'තය� පහළ "ය හැ3 යැ T _hග�ෙ� ෙක ෙසේ ද? 

තව ද රථ"^ත |තෙය� පකාyත _hෙවළ ද ෙම� � සලකා බැ�ය �m ය. 
“සැවැ' 2වර වස�නා � පෙසේන � ෙකොෙසොV ර�ට සාෙ(ත නගරෙය� 3Yය+ 

ඉ(ම� කට�'ෙත( ඇ� ෙවT. ඒ සැවැ' 2වරට ද සාෙ(තයට ද අතෙර� "^ත අ�� 
ෙය� Aය සත( _hෙයළ ෙකෙර�. ඇවැ';, පෙසේන� ෙකොෙසොV ර� සැවැ' 2වA� 
;(මැ අ�ෙත�l8 වාරෙය� පළB Aයට නැෙගT. පළB Aෙය� ෙදවැ; Aයට නැෙඟT, ෙද 
වැ; Aෙය� ෙත වැ; Aය ෙවතට පැ�ෙණT. ෙද වැ; Aය අ' හAT. ෙත වැ; Aයට නැෙගT 
-ෙප- සවැ; Aෙය� ස'වැ; Aය ෙවතට පැ�ෙණT, ස වැ; Aය අ'හAT, ස' වැ; Aයට 
නැෙහT, ස'වැ; Aෙය� සාෙ(තයට පැ�ෙණT.” 

“එ ෙසේ ම ඇවැ';, �ල"�ද-ය g'ත"�8-ය සඳහා ය, g'ත"�8-ය , 0"�8-ය 
සඳහා ය, , 0"�8-ය ක?ඛා"තරණ"�8-ය සඳහා ය, ක?ඛා"තරණ"�8-ය 
ම$ගාම$ගඤාණදසස්න"�8-ය සඳහා ය, ම$ගාම$ගඤාණදසස්න"�8-ය 
පHපදාඤාණදසස්න"�8-ය සඳහාය, පHපදාඤාණදසස්න"�8-ය ඤාණදස්සන"�8-ය 
සඳහා ය, ඤාණනදසස්න"�8-ය අ2පාදාපA;:බානය සඳහා ය.” 13  

‘g'ත"�8�� සඋපචාරා අ ඨසමාප'�ෙයො g'ත �ෙසන ෙහ� සමා- �'ෙතෝ’  - 
g'ත"�8- ය2 උපචාර ස�ත අෂ්ටසමාප'� T. ෙම� g'ත නාමෙය� සමා-ය 3යන 
ල8ෙ8 ය ය2 අ�වාෙව� එන "වරණය T. 

‘g'ත"�8�� "පස්සනාය පද ඨාන�තා අ ඨපzණා සමාප'�ෙයො’  - g'ත"�8- 
න+ "දLශනාව ආස�න කාරණ I පzණ කන ලද අෂ්ටසමාප'un ය ය2 ද�'තර |ත 
අ�වා ය. 

ෙම� සඳහ� උපමාෙව� රජmමාට පළB Aෙය� යා �m ෙකොටස ෙනො ෙගොස් ෙද වැ; 
Aයට  ෙනො නැSය හැ3 ෙවT. ෙද වැ; Aෙය� යා �m ෙකොටස ෙනො ෙගොස් ෙත වැ; Aයට 
ෙනො නැSය හැ3 ෙවT. ඉ�A ෙකොටස් _hබඳ වැ ද එෙසේ මැ ය. එ ෙම� ම උපෙ+යෙය� 
�ල"�8-ය g'ත"�8-ය න+ � අLථය Y� කර2 සදහා ය. g'ත"�8-ය , 0"�8-ය 
න+ I අLථය සඳහා ය ආ, වශෙය� 3යා �ෙබන ෙහT� �ල"�8-ය නැ� වැ 
g'ත"�8-ය ෙනො ලැ�ය හැ3 ෙවT. g'ත"�8-ය නැ� වැ , 0"�8-ය ෙනො ලැ�ය හැ3 
ෙw ය2 ඉතා පැහැ,h ය. 

ෙම� B�� මැ සඳහ� පHස+=දාම$ගපාh පෙ8ශෙය� මාLගOණය�� පහළ වන 
g'තාංග අට පැහැ,h ය. එT� ස+මා සමා-ය ද එෙක3. එ ෙහT� ස+මා සමා-ය නැ� වැ 
                                                 
10 අං67තර�කාය v. (�ධජය�� �.) 136 �. 
11 අං67තර�කාය!ඨකථා ii.  (ෙහේවා(තාරණ �.) 766 �. 
12 අං67තර�කාය v. (�ධජය�� �.) 146 �. 
13 ම,-ම�කාය I (�ධජය�� �.) 368-370 �. 
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මාLගg'තය( පහළ ෙනො ෙවT. j8ධ වචනය අ2වැ ස+මාසමා-ය න+ සතර ධ�ාන T. 
ඉ�� ධ�ාන නැ� වැ මාLගg'තය( පහළ "ය හැ3 ද? 

ෙද වැ; වැ සඳහ� Iෙ� ආLය අෂ්ටාංGකමාLගය �ල - සමා- - පඥා යන zණ ක{ 
mනට ෙබ�� සැH ය. එ ෙසේ මැ ඒ zණක{ mන අ-�ල අ-g'ත අ-පඤ්ඤා යන න+ව�� 
හ{�වන සැH ය. එ� අ-g'තය අ ඨකථාව�� "වරණය කැd �ෙබ�ෙ� ධ�ාන 
වශෙය;. එ ෙසේ න+ ධ�ාන නැ� තැන අ-g'තෙයk� නැත. අ-g'තය නැ� තැන 
සමා-ෙයk� නැත. සමා-ය නැ� තැන අෂ්ටාංGක මාLගෙයk� නැත. ආLය අෂ්ටාංGක 
මාLගෙය� ෙතොර වැ මාLගg'තය( පහළ "ය හැ3 ද? 

ෙම� � පශ්නය( පැනැනැSය හැ3 ය. එ න+ 3Y � �ල මාතය( නැ� ධ�ාන තබා 
g'ෛතකාගතාවk� නැ� සමහl j�රජාණ� වහ�ෙසේ ෙග� බණ අසා ෙසොවා� ආ� 
මඟපල ලැjවාn  ෙනො ෙව8ද ය2 T. කVප ලOයකට' වැ� කාලය( B�Vෙල� පාර� 
�ර�� සමථ"පස්සනා වඩ�� භා"ත � g'තස�තාන ඇ� අය ධLමය සාවධාන වැ අසා 
YHන "ට ^වණය� පහ \ ස@තෙබොධ�?ගය� භාවනා වශෙය� පA�Lණ වන බව 
j�ජාණ� වහ�ෙසේ පකාශ කළ හ. “යස�්ං =(ඛෙව සමෙය අAයසාවෙකො අ 0ක'වා 
මනYක'වා ස:බෙචතෙසො සම�නාහA'වා ඔ�තෙසොෙතො ධ+මං �ණා�. පඤ්චස්ස 
^වරණා තස්�ං සමෙය න ෙහො��, ස'තෙබො�ඣ?ගා තස්�ං සමෙය භාවනා පාA�Aං 
ග.ඡ��.”   - මහෙණ� ය+ සමයෙය(� ආLයශාවක ෙතෙ+ බලාෙපොෙරො'm ඇ'තk වැ 
ෙමෙන� ෙකොට B� ��� මැ ක� ෙයොදා ධමය අස�ෙ� ෙw ද, එ කV� පඤ්ච^වරණෙයෝ 
ෙනො ෙව�. ස@ත ෙබොධ�?ගෙයෝ භාවනා වශෙය� _¡මට ෙය�. 

කවර තර+ ඉ(ම;� ෙසෝවා� ආ, මාLග Y' පහළ �ව ද එ� පහළ වන මාLගා?ගය� 
අmෙර� ස+මා සමා-ය ද එෙක3. j�රජාණ� වහ�ෙසේ ස+මා සමා-ය "ස්තර ෙකෙළේ 
ධ�ාන සතර හැHයට බව Bල � සඳහ� කැd ඇත. එ ෙහT� pල සමා- මාතයk� නැ� වැ 
�වද බණ අසා ෙසෝවා� ව�න�� mළ ස+මා සමා- න+ � ධ�ාන ��ය �m මැ ය. 

ෙ+ කl� එ3� එක ෙගනැ 2වt� "මසා බලන "ට ධ�ාන නැ� වැ ෙසෝවා� "ය 
හැ3 ද යන පශ්නය පැනනැ ෙඟT. එයට _hml සැපTම ෙමය 3යවන ධLමධරයනට පවර�. 
ධLම පශ්නය( "සඳා ග�නා ආකාරය j�රජාණ� වහ�ෙසේ සතර මහාපෙ8සෙය� පැහැ,h 
කළ හ. 

ෙ+ �_ය සැපැ�ෙ� වාදයකට ෙනො ෙw. එ(තරා කාලෙයකැ Yට සමහl� mළ 
බලපව'වන ධ�ාන නැ� වැ �8ධ"පස්සක වශෙය� මාLගඵල ලැ�ය හැ3 ය යන දෘෂ්Hය 
ගැන ධLමධරය� ෙ$ Y' ෙයොB 3¡ම සඳහා ය. එ ෙහT� ෙමය 3යවන ධLමධරෙයෝ 
ධ�ාන නැ� වැ මාLගඵල ලැ�ය හැ3 ය යන මතයට ද ධ�ාන නැ� වැ මාLග ඵල ලැ�ය 
ෙනොහැ3 ය යන මතයට ද  ෙනො බැසැ මධ�ස්ථ වැ ධLමා2�ල වැ සලකා බල' වා! 

 

2503/1959 රසවා�^ ෙවස( කලාපෙය;. 
පඥාපභා 1  
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