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අ ්සුනඅඅනනධුපුව -   (Unlearned blind worldling) 
ිස්වස්ත්් මි ්ිෘශ්ිා 
(Tenfold wrongnesses) 

දු්ීිීාේසි්ාා්ීිීාේෙප ්්ඨැ්ා්පෂීත,ව්ඨැ්ාෙ  ්ට්වි්ිර්ඨ්ි්බ ි්්ියු්ඨැ්ාතප්ප ර්්
සාවයු්ඨැ්. 
 
Belief that :  
there is no fruit in giving and accepting 
Non-existence of past and future birth 
Non–existence of knowledgeable/wise beings 
Non-existence of spontaneously born beings 
 

පිථෙනීග් 
(Eightfold wrong path) 

 මි ් පිා් මි ්සං්පපා් මි ්ව ච ා් මි ්්ැ්ු්ා් මි ්ආජවා් මි ්ව ා ්ා් මි ්සරා් මි ්ස් ධි 
Entering eight fold wrong path 

කිී ් නකිෙන ෙවන ිීෙනා දී 
(සි ච ෂ ා්්්වාකී්ු්නය්්ු්් 
 
 
්

• ීි,ඳ ීද ්ීළ,ා ීි,ඳ පරිතල්ඨෂ්්ීිාය්ඨෂ්්පරිති (Understanding of good to give … and offerings) 
 

• ්ී්ා්ි ා ි්ී්,ය්ිර්මව්ිැ්්්(්ැ්්ීාම්ා්්ැ්්මුදා්්ැ්්ි ා ීිම් Both good and evil action will 
bear fruit and follow results 
 

• තනුී්්් ඨස්ාවාය්ත්්ිැමී්ු්වැතක්  Refrain from brain washing 
 

• ්ා්ිැඩව්ාැ්ී්ු්් ඨස්්තසිඨීාු්ී්,ෂ්ු්්(සදිාය්්ළා්එාය්වාක්්ි  Be responsible for 
action 
 

• ් ාා්්ීඨම්දශ්චද්ීාු්ීවු්ු් - Refrain from evil conduct in deeds, words and thoughts 
ආඨව්සේ්වාපිි්භ ග්ව්උපධ්සංඛි ්්ෙප ්්ීාඨීිඨා්ඨැව්්ඉපද්ය්ීිේත්වඨ්සැ් ් පිා්

(Right view that subject to cankers; is meritorious; yield worldly fruits and bring meritorious; yield worldly fruits and bring good results.) 
්

ීතම්ීය්ී්්්්ැ්ස්ස්්ම ්ඥ ඨ්සැ් ් පිා්පවරුීු්ඉ් ්සු්රදසය්ත්ෂ්මව්ිැඨ්ා්්නතයි්
(මු්පවතයා්සාු්ඥ තුා්මු්ෂයය්ී්ාය්පා්ීඨ,ීව්ි්

බදු්පිළ්වවා්ීඨ,වවා්ී්්්්ැ්සස්්්ම ්ඥ ඨ්සැ් ් පිා්ීතම්ීය්පවති්
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සුනකකථෙණනධුපුව - Learned Noble Worldling්
සකන විශීන්ධ නමීිණනසී 
චත් තා්් ම්් තා්්ි ් ත්වශීාු් තා්
පවි් ක් 
 
ෙපස්සඨ ්සැ් ් පිා්තඨු්ීග්න ිීෙනා දී්
සඳි ්ීපළ්ාැ ් 
 
 
 
 

 
•  තා්ආවී්ඨා් කී්ු්තධ් තාය්ීා,ම්ු්්(Practice of virtue, morality consisting of 

purification් 
• ස්්ා්ඥ ඨා්පවි් ක්්-්ිහැ්්ු්ද් ීප,්්ප්්භ ේා. (Knowledge based learning) 
• ස ්ච් ීවු පැිැ ඨ්්ෂ්ාැ්ී්ු්-්්්යිු්තම ්ාැ්ී්ු. (Clarify working ground for 

meditation) 
• මත්නී්ාු්පැිැ ඨ්්ෂ්ාැ්ී්ු්ස්ම්භ වඨ වය්ීා,ම්ු්.(Wisdom based thinking  - 

Concentration achieved through tranquil meditation) 
• ෙපස්සඨ ්භ වඨ ීවු්ා් ීමාය්ීා,ම්ු්ි (Move to insight meditation grow insight 

knowledge -nana) 
ී්ීසේ්පස්්ආ් ෂා ු්ස්ස්්්ෂ්ස්ම ෙිීශඨ ීවු්්තන්ි් ක්්තඨු්මකෝමකෝතුතන ිීෙනා දී්
ස්ස්්්ෂ්ාැ්් (Gains Super Mundane Right View). 

ආීාි්ව, තඨ ඨව්ව්ීතමී්මා්ෂ්් ීා්සැ් ් පිායි 
There is wisdom penetration of right view conjoined with the path. Holy path being pursued through Right View. 
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අම ේඛනආරීථනධි්ක - One who perfected in training on the Path 
 
්්ා්සැ් ් පිා්-්ී්ෙද්පඥ ව්තධපර්ීවි 
 

 
වඩඨ්ති්ආීා්වා්ආඨව්ෂේ්වා්නැ්්වචීාු(ෙිීශඨ ්භ වඨ ීවු්ා්ෙිීශඨ ්ඥ ඨ්වැ ී්ුා්
ෙී්මය ාය්පාව්ිර්පඥ්ඥ ්මතා්සේ්ව්් ීා්ිතාි 
 
Liberated state leading to Path, gained through Insight Meditation  (Vipassana Meditation)   

 
ආීා්් ීා්සැ් ්ස් ධා 
(ත්ෂය්ීඨ,්ැරව්ිත්ස්්පිත්ු්්්

 
(සැ් ් පිා්සං්පප්්ප්(සැ් ්ව ච ා්්ැ්ු්ා්ආජව්්ප(සැ් ්ව ා ්් 
ීැ්සා්වැිදපැ්ව්තවීමමනීාු්නය්්ව්සී්ේාැ්ස් ්් වායා්පදව ෂ්මවය්ිරි්එා්ආීාි්
 ිීෙන ීෙශීි්(ආු්ද්්ස් ධාය්ි 
 
(Right view, right thought)+(Right Speech, Right action, Right Livelihood)+(Right effort), leads to super 
mundane concentration. 
 
ී්ෙද්සැ් ්ව ා ්,්සැ් ්සරා්සි්සැ් ් පිා්ආරීථන ිීෙන ීෙශීනතනපදන වඨා්්ෂයි 
Right view, right effort and right mindfulness shall orbit around super mental concentration. 
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චා්්ෙ දධා්සැප ිඨා්(ස් ධ්්
 
 න මෙලනන සිංක අරුන English  

නථෙවනඅි් 
(Constituents of 
absorption) 

නිතණන ංෙණී 
(Suspensions of 
Hindrances)  

1. ් ීස,්සී්,ව්තස්සසර්සී්ම්පස්සසර් සෝිරව්තශ්ව ස්පශ්ව ස්්ෂයි With attentive mind, 
he breathes in and 
breathes out. 

 ුතක් 
තෂමිය්ස්්්ැත් 

Applied thought 

ථවනපිනී 
Sloth & torpor 

2aි දීංව ්තස්සසුී්,්දීං්තස්සස  ත්
ප් ඨ රි 
 
දීංව ්පස්සසුී්,්දීං්පස්සස  ත්
ප් ඨ රි 

 යී්,ය්ආශ්ව ස්්ෂ ය්ිැඨා්ි 
 
 
 යී්,ය්පශ්ව ස්්ෂ ය්ිැඨා්ි 

When taking a long 
inhalation he knows. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ිෙතන
අතණමණණ 
සුනමිතිෙන
් නී 

 
Sustaining the 

thought 

 
 ිකිකෙි 

 
 

Sceptical doubt 

2bි ෂස්සංව ්තස්සසුී්,්ෂස්සං්තස්සස  ත්
ප් ඨ රි 
 
ෂස්සංව ්පස්සසුී්,්ෂස්සං්පස්සස  ත්
ප් ඨ රි 

ලහහව ී්/ීාු්ආශ්ව ස්්ෂ ය්ිැඨා්ි 
 
 
ලහහව ී්/ීාු්පශ්ව ස්්ෂ ය්ිැඨා්ි 

When taking a short 
inhalation he knows. 

3ි සබම් ා්ප/සංීවද්තස්සසස්ස මර්
සයඛර 
 
 
සබම් ා්ප/සංීවද්පස්සසස්ස මර්
සයඛර 

්ාය්සංීවදව් 
තශ්ව සීාේමතා්්ැිා්තා්ාඨ්සාු්තශ්ව ස්
්ා්ිැඨ්තශ්ව ස්්ෂයා්ෙයී්යි 
 
පශ්ව සීාේමතා්්ැිා්තා්ාඨ්සාු්පශ්ව ස්
්ා්ිැඨ්පශ්ව ස්්ෂයා්ෙයී්යි 

 
Clearly perceiving 
the entire Breath 
(Body), he breathes 
in and out, thus he 
trains himself. 

4 පස්සැ්භාං්් ා්සංඛ ෂං්තස්සසස මර්
සයඛර 
 
 
පස්සැ්භාං්් ා්සංඛ ෂං්පස්සසස මර්
සයඛර 

් ා්සං් ෂා්ීිවා් ි ද්්ව්(සාු්
ආශ්ව සීාේීා,ීෂමස්මව්්සංසසව ්
ාුීඨ ය්තශ්ව ස්්ෂයා්ෙයී්යි 
 
් ා්සං් ෂා්ීිවා් ි ද්්(සාු්
පශ්ව සීාේ්ීා,ීෂමස්මව්්සංසසව ්
ාුීඨ ය්පශ්ව ස්්ෂයා්ෙයී්යි 
 

 
Calming the bodily 
function he breathes 
in and out. Thus he 
trains himself. 

 
කෙීෙනම ් වෙි 

Contemplation of the body 
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න මෙලනන සිංක අරුන English  
නථෙවනඅි් 
(Constituents of 
absorption) 

නිතණන ංෙණී 
(Suspensions of 
Hindrances) 

 
5 

 
පර්ප/සංීවද්තස්සස මර්සයඛර 
 
 
පර්ප/සංීවද්පස්සස මර්සයඛර 

 
�රා්ෙවීඨ ්ආශ්ව ස්්ෂ ය්
ෙයී්යි 
 
�රා්ෙවීඨ ්පශ්ව ස්්ෂ ය්
ෙයී්යි 

 
Feeling rapture he breathes in. 
Thus he trains himself.  
 
Feeling rapture he breathes 
out. Thus he trains himself. 

�ර 
Rapture 

(Enthusiasm් 

වි ප ිා 
Ill will 

 
6 

 
සඛ්ප/සංීවද්තස්සස මර්සයඛර 
 
 
සඛ්ප/සංීවද්පස්සස මර්සයඛර 

 
සවා්ෙවීඨ ්ආශ්ව ස්්ෂ ය්
ෙයී්යි 
 
සවා්ෙවීඨ ්පශ්ව ස්්ෂ ය්
ෙයී්යි 

 
Feeling joy he breathes in. 
Thus he trains himself. 
 
Feeling joy he breathes out. 
Thus he trains himself. 

සඛ 
Joy 

උදනච්්ඡයඡච් 
Restlessness and 

Scruples 

 
7්

 
චා්්සංඛ ෂ්ප/සංීවද්තස්සස මර්
සයඛර 
චා්්සංඛ ෂ්ප/සංීවද්පස්සස මර්
සයඛර්

 
තශ්ව ස්පශ්ව ස්ස්්ස්ස්්ු්්ෙව ු්
තශ්ව ස පශ්ව ස්්ෂයි 

 
Feeling the mental formations 
he breathes in/out; Thus he 
trains himself. 

ස්්ා්  
Concentration 
(Mindfulness)්

් ්ච්ුිා 
Sensuous Desire 

්

 
8්

 
පස්සැ්භාං්චා්්සංඛ ෂං්තස්සස මර්
සයඛර 
පස්සැ්භාං්චා්්සංඛ ෂං්පස්සස මර්
සයඛර 

 
හස්ී්ේිර්් ඨස්්ෙුිඨා්
සංසසව ු්තශ්ව ස පශ්ව ස්්ෂයා්
ෙයී්යි 
(ී්්්තවස්ම ීවේිරවඨ්�රා්සි්
සවා්ස්්්ැළැ්ය්පා්්ත්ිැ්ි්්

 
Calming the mental formations 
he breathes in and out; Thus he 
trains himself. 
(At this juncture the joy and 
rapture could disturb the 
calming mind.) 
 

 
ීවිඨ නපස්සඨ ව 

Contemplation of feeling 
්
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න මෙලනන සිංක අරුන English  
නථෙවනඅි් 
(Constituents of 
absorption) 

නිතණන ංෙණී 
(Suspensions of 
Hindrances) 

 
9 

 
චා්්ප/සංීවද්තස්සසස්ස මර්
සයඛර පස්සසස්ස මර්සයඛර 

 
චතීෙන්නි ඨංා්සේ්ස්්පිළ්
 ක්ි්‘ීව නඅතන වී’්ිරව්
තශ්ව ස පශ්ව ස්්ෂ්ෙයී්යි 

 
Clearly perceiving the mind he 
breathes in/out. Thus he trains 
himself. 

 
‘ීව නඅතන වී‘්
එ්්්්ැඨ්
ී්ායි්ී්්්
තවස්ම ව්‘මට ේන
නපතු‘්ීවයි ් ්ච්ුිා්සේ්

සාු්්වෂිාු්
ායපා්ු්ිර්මව.්

All hindrances 
including sensuous 
desire are subject to 

suspension. 

 
10 

 
තභපපී්මිාං්චා්ං්තස්සසස්ස මර්
සයඛර ්පස්සසස්ස මර්සයඛර 

 
ස් ධ්ෙිීශඨ ්ීි ු්්්ඨස්
තරශයු්්සත ්්ෂ ු්තශ්ව ස ්
පශ්ව ස්්ෂ්ෙයී්යි 

 
Gladdening the mind he 
breathes in/out. Thus he trains 
himself. 
 

 
නපතුනිතෙන
ම ං ාලනමිිි 

 
11්

 
ස් ිිං්චා්ං්තස්සසස්ස මර්
සයඛර ්පස්සසස්ස මර්සයඛර 
්

 
නි ඨ්තෂමීිේස්්රෙ ව ්ාට ු්්
තශ්ව ස ්පශ්ව ස්ීාේෙයී්යි 

 
Concentrating the mind he 
breathes in/out. Thus he trains 
himself. 
 

 
නපතුන ් තින
මිතිෙන්නිි 

 
12්

 
ෙී්මචාං්චා්ං්තස්සසස්ස මර්
සයඛර ්පස්සසස්ස මර්සයඛර 
 

 
පම්්නි ඨ්තෂමීිු්ස්්මිව ු්
නි ඨ්්ාවීාු් ීි ු්
තශ්ව ස පශ්ව ස්ීාේෙයී්යි්

 
Feeling the moving out 
conditions of the mind he 
breathes in/out. Thus he trains 
himself. 

් ්

 
චා් නපස්සඨ ව 

Contemplation of the mind 
්

 
ීැ්ියව ්තවධ්12්-්නි ඨ්වැ ්්සි්නි ඨ්්ාවීය්පැවැා්යි 

ිැු්ිාීා්නි ඨීාු්ඉවාු්්සි්ස් ීතමචඨායි ෙිීශඨ ව්වැ ්ි 
Moving away from the Absorption/Jhana and focus on Vidharshana(In sight). 

්
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 පි්ෙ දධා්සැප ිඨා්(පඥ්ඥ ් 
 
න
මෙලනන සිංක අරු/ Englishන

 ිරරවෙනකරී ්ිෙව 
(Working-ground for Insight 
meditation)  

 ිරරවෙන ෙවනි ඩීන
(Developing Insight knowledge) 

ි න ිමීෝුවන ංෙණී 
(Abandoning the ten 
Fetters)  

13 අනිකෙනම ්ස්
තස්සසස්ස මර්
සයඛර පස්සසස්ස මර්
සයඛර 

ආශ්ව ස්පශ්ව ස්්ීාේ
රප ද්අනුථනකත්ණී්
ඨැව්්ඨැව්්ි ඨ්
ස්වභ වාා්ට්ි්ව්ා්ය, 
ාී්ඡ්ඨැර්මව්ේ ්ි 
Reflecting on 
Impermanence he 
breathes in/out. Thus he 
trains himself. 

 පි්ෙ දධා 
-Purification of view 
 
්ංය  ්ේෂි්ෙ දධා 
-Purification by overcoming 
doubt 
 
 
්්ා ්්්ා්ඥ ඨ්ිස්සඨ්
ෙ දධාි 
-Purification by 
vision/knowledge of what 
path/non-path 
(Commencement of the 
contemplation of five 
aggregates). 

ඨ ්්රප්ීවු්ෂ්ිැකීැ්
තවීමමනාි් 
 
ී ේිත්ිත්න ් වා්තවීමමනාි්
(සාු්් ා්චා්්තා ්ී ේිත්
ටස ්ිරු්්ිැකීැ්තවීමමනා් 
 
 
පංච්උප ි ඨස්්ුනා්
සැ්මඨා් ක්ි්(සීයන
 ි ්කෙතීඅමගනඇතසීීව තසීන
නිධඅනි  ී්ි 
 
 
්
්

අනුථනකත්ණීනිැකී්ු්
සාව්පදාත්ස්වභ වීාු්
 ද්ි 

 
14 

 
 තේෙනම ්ස්
තස්සසස්ස මර්
සයඛර පස්සසස්ස මර්
සයඛර 

 
 තේී්-්ස්ස්්ු්්ත්ු්
ා ්්සායත්තතප්ිිු්
වුීු්ී්්ැඨයි 
Reflecting on 
Detachment he breathes 
in/out. Thus he trains 
himself. 
 

 
ප/පි ්ඥ ඨ්ිස්සඨ්ෙ දධා 
(Purification by knowledge 
and vision of the path 
progress). 
 
 

 
1. උිාබමා නපස්සඨ ්ඥ ිා්

වැ ්. (Knowledge 
consisting in 
contemplation of rise and 
fall) 

2. භංා නපස්සඨ ්ඥ ිා්
වැ ් (Knowledge 
consisting in 
contemplation of 
dissolution). 

3. භාතපපට ඨ්ඥ ිා්වැ ්. 
(Knowledge consisting in 
the awareness of terror) 

4. ආදඨව නපස්සඨ ්ඥ ිා්
වැ ්. (Knowledge 

 
තට්ි්තවීමමනීාු්
ීම,ීිම්ීද්ත්්ු්ාද්යි 
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න මෙලනන සිංක අරු/ Englishන

 ිරරවෙනකරී ්ිෙව 
(Working-ground for Insight 
meditation)  

 ිරරවෙන ෙවනි ඩීන
(Developing Insight knowledge) 

ි න ිමීෝුවන ංෙණී 
(Abandoning the ten 
Fetters)  

consisting in the 
contemplation of misery) 

5. ටබබන නපස්සඨ ්ඥ ිා්
වැ ්. (Knowledge 
consisting in the 
contemplation of aversion) 

6. මු්චත්්ි් ඥ ිා්
වැ ්. (Knowledge 
consisting in the desire for 
deliverance) 

7. ප/සංඛ නපස්සඨ ්ඥ ිා්
වැ ්. (Knowledge 
consisting in the 
contemplation of 
abandonment) 

8. සංඛ පපයඛ ්ඥ ිා්වැ ්. 
(The equanimity – 
Knowledge with regard to 
formation and existence). 

 
 
15්

 
නමතෝනෙනම ්ස්
තස්සසස්ස මර්
සයඛර පස්සසස්ස මර්
සයඛර 

 
සායත්ෙස්ාි්ී්ා්
නමතෝනීිි්සායත්ත්්
ිැක්ි්ීම,ීිම්ීද්ටපදන්
ු්ිර්මවි් 
Reflecting on Extinction 
he breathes in/out. Thus 
he trains himself. 

 
ප/පි ්ඥ ඨ්ිස්සඨ්ෙ දධා 
(Purification by knowledge 
and vision of the path 
progress). 
 

 
මකෝමකෝතුතනීෙමන ෙණීන
ඉමදීපන සමනපනඅි ්ිෙි 
 
1. සචච නීතම ්්ඥ ිා්

වැ ්.්(තනීතම්්ඥ ිා්. – 
Knowledge confirming to 
the truth – adaptation 
knowledge. 
 

 
ද ු්ීප ීැ්තවස ඨාය්
ළං්ු්ි්ි 
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න මෙලනන සිංක අරු/ Englishන

 ිරරවෙනකරී ්ිෙව 
(Working-ground for Insight 
meditation)  

 ිරරවෙන ෙවනි ඩීන
(Developing Insight knowledge) 

ි න ිමීෝුවන ංෙණී 
(Abandoning the ten 
Fetters)  

16් මටන ් ග්ෙනම ්ස්
තස්සසස්ස මර්
සයඛර පස්සසස්ස මර්
සයඛර 

ිතත්්ිර්සැ්්ීියු්
තා් ද්ි 
Reflecting on 
Abandonment he 
breathes in/out. Thus he 
trains himself.්

ඥ ඨ්ිස්සඨ්ෙ දධා 
(Purification by knowledge 
and visionි) 
 
 
• දයඛ්ආ ි්ස්ිා්ෙටෙි්

ිැක්ි 
 

• සමිා්ස්ිා්පි ිා්
 ක්ි 
 

• ටීෂමන්ස්ිා්තෂමු්
වශීාු්ප්ිය ් ක් 
 
 

 
්

2. ීාමතභ්ඥ ිා්වැ ්. 
(Maturity moment by 
entering the lineage of 
Noble-one) 

 
(පී්ිීවය ි්ඥ ි්වැ ීැ්
තවස්ම වි – Arising of 
retrospective knowledge.) 
 
3. ්්ා්ඥ ිා්(Super 

mundane path knowledge) 
• ් ීා්්ස්ිා්සංඛි ්්

ීතමී්මා්ෂ්ආ ි්
තශ්ට ංග්්් ීා්ා්ි ්
සැපනය්්ීසමව ු්්  ්
චා්ා්උපිීුාි 
 

• එාය්තඨතපව්ීසමව ු්ිත්
ස්්ීිවෂයා්තුවෂය්
ඉපදී්ු්තඨතපව්භව ංා්
ප්ඨා්වුීුාි 
 

්

සයඛ ා් පි (Personality 
belief)ා් 
ෙච ච්  (Sceptical doubt) 
 තබම්්පෂ ් ස් 
(clinging to mere 
rules/rituals) ාඨ්
සංීාම්ඨාුී්්පි ිා්
ුී්ු්ීසමව ු්ආ ි්
පදාත්භ වාය්පා්ු්ි 
 
 
 
(උි ්ෂ්ාුඨ ්භවීාු්
 දීැ්සතයා්ටී්තාවාා්
පීමමනා් ් ්ෂේ්ීවි් 

  
මටන ් ග්ෙනම ්ස්
තස්සසස්ස මර්
සයඛර පස්සසස්ස මර්
සයඛර 

 
ිතත්්ිර්සැ්්ීියු්
තා් ද්ි 
Reflecting on 
Abandonment he 
breathes in/out. Thus he 
trains himself. 
 
්

 
• ඉයබර්ීසමව ු්පදාතා ්

්් ්පැ ග්්  ාා්එයු්
තැබ්ිතාාා්්් ය්පහි්
යීය ාු සි්ඉරද්
යීය ාුා්ටීව ිාා්
ප්ිීවය  ්්ෂුීුාි 

 

 
• ීසමව ු්ආ ි්පදාතා ්
 කිේෙසන කීපනම පැීප්
ක ීතනකකණ්ීපෂ්ීසේ්්-්
සංස්් ෂ්උීපය  ්ඥ ිා්
 නු්ු්ිර්තවස්ම ව්්
තනීතම් ීාමත්භ්ඥ ිාු්
උපිව ්ස්ි ා ම්් ීා්ස්්
ි ්ිත්ස්්උපිවුීුාි 
 

 
• ් ්්ෂ ා,්වි ප ි්ත්්
්ෂයි( Shall overcome 
Sensuous craving and ill 
will in their grosser 
form) 
 කිේෙසනආරනී ථනධි්කන
 ෙිීපනමතනසීි 
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න මෙලනන සිංක අරු/ Englishන

 ිරරවෙනකරී ්ිෙව 
(Working-ground for Insight 
meditation)  

 ිරරවෙන ෙවනි ඩීන
(Developing Insight knowledge) 

ි න ිමීෝුවන ංෙණී 
(Abandoning the ten 
Fetters)  

්
්
්
 නමීෝත්නිිෙතනරTriple 
gateway of Liberation): 
• තට ා්්ෙී්මය ා්-්

Conditionless Liberation 
 

• තපපගි්්ෙී්මය ා-
Desireless Liberation  

 
 
•  ු්ු් ්ෙී්මය ා්-

Emptiness Liberation (Void 
of self)  

• ස්ි ා ම්ආ ි්පදාතා ්ීැ්
ක්ාය්ා්තඨ ා ම්සි්තීිා්
්  ්ිත්්ස්්උපිවුීුාි 

්
 

• තධී්මය ීාු්පදිීිව 
Filled with determinationි 

 
• ස්ම ්නි ඨ්ස් පාරීාු්

පදිීිව -Filled with 
tranquility 

 
• ෙිීශඨ ්ඥ ඨාුීාු්

පදිීිව - Filled with 
wisdom්

• ් ්්ෂ ා්(Sensuous 
craving් 

• වි ප ි්(Ill will) 
•  ි ද් 

ීතමභ දීවශ ී්මි්
පි ිා්ුී්ු්
අවේෙසනආරීථනධි්කන
 ෙිීපනමතසීන 
 

• රප්ෂ ා්(Craving for 
fine material existence) 

• තරප්ෂ ා්(Craving for 
immaterial existence) 

• ් ඨ්(Conceit්ි 
• උදනච්(Restlessness් 
• තෙ ් ්(Ignorance්ි 
ටෂවීශේ ීාු්පි ිා්
ුී්ු්තීිා්ආ ි්
පදාත්භ වාය්පා්ු්. 

 නැ් නපස්සඨ ව 
Contemplation on mind objects 

්
 
Notes: ් ඣ්්ට් ා්යය1්-්රාවෂ්ය1්-්ස්ෂ්සර්පපට ඨ්වශීාුා්සප්්ීම, ෙ ංා්වශීාුා්ීචී්ම්ෙමය්ා්පු්ු ්ෙමයරි 
් ආඨ ප ඨ්සර්අතා්-්උපද්පපි ස්ා්-්තනපි්වීාා්-්18ි 
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