සත්තිස් බ ෝධිපාක්ෂික ධර්ම
නිවන් සුව සඳහා වැඩිය යුතු ගුණාාංග
(සත්තතිාංස බ ෝධිපක්ිය ධම්මා= The Thirty-seven Requisites of Enlightenment)
චතුරාර්ය සතයාවබ ෝධබයන් නිවන් සුව සාක්ෂාත් කරලනු සඳහා වැඩිය යුතු ධර්ම සියල්ල ඒකරාශී
බකාට සාංගරහ කිරීම් වශබයන් දක්වා ඇති ගුණාාංග 37 සත්තිස් බ ෝධිපාක්ෂික ධර්ම වශබයන් නම් බකාට තිබේ.
මජ්ඣිම නිකාබයහි (2, 346, 348 පිට) මහාසකුලුදායී සූතරය, අාංගුත්තර නිකාබයහි (5, 82 පිට) පහාරාද සූතරය
වැනි තැන්හි බම් පිළි ඳව විස්තර සඳහන් ව ඇත. තවද බමම ගුණාාංග 37ට අයත් බකාටස් සමස්ත තරිපිටකය
පුරා ම බ ාබහෝ තැන්හි ඒ ඒ පරබ ්ද යටබත් නිතර පැහැදිලි බකාට තිබ නු දැක ගත හැකිය. සම් ුදු සසුන
නමැති මහසයුර පතුබලහි තැන්පත් ව ඇති රන් රැවන් ඳු මහාර්ඝ වස්තු වශබයන් බමම කරැණු ුදුදහබමහි
විස්තර කර තිබේ. සම් ුදු සසුන බකබරහි ශරාවකයන් සිත අලවා වාසය කරන්බන් සතර සතිපට්ඨානය, සතර
සමයක් පරධාන වීර්ය ආදි බමම අනර්ඝ වස්තු බකබරහි අපමණ ශරද්ධාබවන් යුක්තවයි.
ුදුරජාණන් වහන්බස් වදාළ හැම දහම් පදයකින් ම විස්තර වන්බන් අවිදයා අඳුර දුරැ බකාට විදයාව
බහවත් පරඥාබලෝකය උපදවා ගත හැකි මාවතයි. එනම් කලයාණමිතර ආශරබයන් ධර්ම ශරවණය බකාට එම දහම
නුවණින් බමබනහි බකාට සම්මාදිට්ිය උපදවා ගැනීමයි. ඇසූ ධර්මය තවදුරටත් චින්තාමය පර ඥාබවන්
සම්මර්ශනය බකාට සමථ විදර්ශනා වශබයන් සිත හා පරඥාව දියුණු බකාට සම්මාදිට්ිබය් උපරිම තලයට පත්වීම
ශරාවකයාබග් අ ිලාශය විය යුතු ය. ‘ජානබතෝ අහාං ික්ඛබේ පස්සබතෝ ආසවානාං ඛයාං වදාමි. බනා අජානබතෝ
බනා අපස්සබතෝ’ යනුබවන් දැක්බවන පරිදි ආසරවයන්බගන් සිත මුදවාලිය හැකි වන්බන් ඊට අදාළ දහම් මඟ
මැනැවින් දන්නා දක්නා තැනැත්තාට ව ාගයවතුන් වහන්බස් පැහැදිලිව සඳහන් කරති. ඒ අනුව දුබකහි හට
ගැනීම හා එහි නිබරෝධය සිදු වන ආකාරය පිළි ඳ පැහැදිලි අවබ ෝධයක් නිවන් මඟ වැඩීම ආරම් බයහි දී ම
ඇති කර ගැනීම අවශය බේ. විස්තරාත්මක ව සඳහන් කළබහාත් චතුරාර්ය සතයය පිළි ඳ පැහැදිලි අවබ ෝධයයි.
එනම් දුක්ඛ, සමුදය, නිබරෝධ, මාර්ග යන කරැණු හතර පිළි ඳ වූ ආර්ය සතයය හතර පිළි ඳ මනා වැටහීමයි.
ඒ අනුව දුක යනු කවරක් ද යන්න මුලින් ම අවබ ෝධ කර ගත යුතුව ඇත. ඇස, කන ආදි ඉන්රිය ඔස්බස් රූප,
ශේදාදි අරමුණු විෂයබයහි අද්දැකීම්ක් ලැබ න විට එම රූපාදිය ාහිර ඇතැයි අවිදයා සහගත සිතින් ගැනීම
දුක්ඛ ආර්ය සතයයයි. එනම් රූප, බේදනා, සඤ්්ා, සාංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ පාංචකය බගාඩනැඟීමයි.
එම දුක හටගැනීමට බහ්තුව නම් තම ජීවිතය පිළි ඳ තෘෂ්ණා සහගත ව ඇතිකර ගන්නා නන්දි රාගයයි ,
නැතබහාත් ජීවිත ආශාවයි. දුක්ඛ සමුදයාර්ය සතයය යනු බමයයි. බමම ජීවිත ආශාව බහවත් නන්දි රාගය ඇති
විට ාහිර දූ පිළි ඳවත් තම සිත පිළි ඳවත් ආරක්ෂාව උබදසා ාහිර බද් ළාං කර ගන්නා අතර තම ජීවිතයට
අ ිබයෝග වන දූ පිළි ඳ ගැබටයි, ද්බේෂ කරයි. බමබලස දුක හා සමුදය ශරැතවක් ශරාවකයකු බවතින් අසා දැන
ගන්නා නුවණැති තැනැත්තා එම දුක හට බනාගන්නා පරිදි තම සිත නුවණ දියුණු කර ගනියි. එනම් තම
ජීවිතාශාව හටබනාගන්නා පරිදි ඊට ඇති ඇල්ම සපුරා දුරැ කරයි. බමය දුක්ඛ නිබරෝධාර්ය සතයයයි. බමම
අවබ ෝ්්ධය ඇති විට ඊට මාවත වූ ආර්ය අෂ්ටාාංගික මාර්ගය තම ජීවත් වන ජීවන රටාව වට පත් කර ගනියි.
එය දුක්ඛ නිබරෝධගාමිනී පටිපදාර්ය සතයයයි.
චතුරාර්ය සතයය පිළි ඳ බමබලස ශරැතමය ඥානය ලැ ූ ශරාවකයා ධර්ම මාර්ගය ආරම් බයහි පටන්
විදයාවිමුක්තිය අවසන් බකාට ඇති සම්පූර්ණ පරතිපදාව ම පිළි ඳ මනා දැනුමක් ඇති කර ගනී. අාංගුත්තර
නිකාබයහි දශක නිපාතබයහි සඳහන් වන විමුක්තිගාමී මාවබතහි අනුපූර්ව පරතිපදාව දැන සිටීම බමහිලා වැදගත්
බේ. ඒ අනුව
1. විදයාවිමුක්ති සාධනයට බහ්තුව සත්තබ ාජඣාංගයයි.
2. සත්තබ ාජඣාංගයට බහ්තුව සතර සතිපට්ඨානයයි.
3. සතර සතිපට්ඨානයට බහ්තුව තරිවිධ සුචරිතයයි.
4. තරිවිධ සුචරිතයට බහ්තුව ඉන්රිය සාංවරයයි.
5. ඉන්රිය සාංවරයට බහ්තුව සතිසම්පජඤ්්ඤ්යයි.
6. සතිසම්පජඤ්්ඤ්යට බහ්තුව බයෝනිබසෝමනසිකාරයයි.

UD2

7. බයෝනිබසාමනසිකාරයට බහ්තුව ශරද්ධාවයි.
8. ශරද්ධාවට බහ්තුව සද්ධර්මශරවණයයි.
9. සද්ධර්මශරවණයට බහ්තුව සත්පුරැෂ ආශරයයි.
බමම අවබ ෝධයත් සමඟ සතර සතිපට්ඨානය පාදක බකාට ඇති සත්තිස් බ ෝධිපාක්ෂික ධර්ම බකබරහි
ම වැටහීමක් ඇති කර ගනී. එම ධර්ම 37 සාංක්ෂිප්තව බමබලස දැක්විය හැක.

සතර සතිපට්ඨාන (චත්තාරරෝ සතිපට්ඨානා = The Fourfold Mindfulness)
කායානුපස්සනා
බේදනානුපස්සනා
චිත්තානුපස්සනා
ධම්මානුපස්සනා

සතර සම්යක්ප්පරධාන වීර්ය (චත්තාරරෝ සම්ම්ප්පධානා = The Four Right Efforts)
නූපන් පවිටු අකුසල් නූපදවීමට දරන කැමැත්ත උත්සාහය
උපන් පවිටු අකුසල් නැති කිරීමට දරන උත්සාහය
නූපන් කුසල් දහම් ඉපදවීමට දරන කැමැත්ත උත්සාහය
උපන් කුසල් දහම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා දරන උත්සාහය

සතර ඍද්්ිපාද් (චත්තාරරෝ ඉද්්ිපාදා = The Four Roads of Powers)
ඡන්ද
චිත්ත
විරිය
වීමාංසා

පංච ඉන්රිය (පඤ්ච ඉන්රියානි = The Five Spiritual Faculties)
සද්ධා
විරිය
සති
සමාධි
පඤ්්ා

පංච බල (පඤ්ච බලානි = The Five Spiritual Powers)
සද්ධා
විරිය
සති
සමාධි
පඤ්්ා
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සත්ත රබාජ්ඣංග (සත්ත රබාජ්ඣංගා = The Seven Factors of Enlightenment)
සති
ධම්මවිචය
විරිය
පීති
පස්සද්ධි
සමාධි
උබපක්ඛා

ආර්ය අෂ්්ාංගික්ප ම්ාර්ග (අරිරයෝ අට්ඨංගිරක්පෝ ම්ග්රගෝ = The Nobe Eightfold Path)
සම්මාදිට්ි
සම්මාසාංකප්ප
සම්මාවාචා
සම්මාකම්මන්ත
සම්මාආජීව
සම්මාවායාම
සම්මාසති
සම්මාසමාධි
දුකින් නිදහස්වීබම් ඒකායන මාවත බලස ාගයවතුන් වහන්බස් පනවා ඇත්බත් සතර සතිපට්ඨානයයි.
එනම් කාය, බේදනා, චිත්ත, ධම්ම යන ස්ථාන හතබරහි තම සිහිය හා නුවණ ාවිත කිරීමයි. බමයින් අබප්ක්ෂා
කරන්බන් කය හා සිතින් යුක්ත තම ජීවිතය පිළි ඳ සිහිය පිහිටුවා එහි යථා තත්ත්වය නුවණින් බමබනහි බකාට
ජීවිතය පිිරිසිඳ දැන දුකින් නිදහස්වීමයි. අතීතයට හා අනාගතයට නිතර දුවමින් පවතින සිත වර්තමානය තුළ
පිහිටුවා අඛණ්ඩව සිදුවන රූපාදි ස්කන්ධ පාංචකබයහි සමුදය වැය නුවණින් දැකීම බමහි දී සිදු බේ. දුක හට
ගන්බන් බමම යථාර්ථය බනාදන්නා නිසා ව බත්රැම් ගන්නා ශරාවකයා සතර සතිපට්ඨානය තුළ නිතර
හැසිරීමට උත්සාහවන්ත බවයි. යම්තාක් සතර සතිපට්ඨානය තුළ හැසිබරයි ද ඒතාක් තමාට දුක් පීඩා ඇති
බනාවන වත් යම් විබටක එයින් පිටතට ගියබහාත් තමාට දුක එළබෙන වත් පිළි ඳ මනා අවබ ෝධයක්
ලැබේ. බම් නිසා සතර සතිපට්ඨානය තුළ වාසය කිරීම ුදුරජාණන් වහන්බස් නමැති පියාබග් විෂයබයහි වාසය
කිරීමක් හා සමානව දක්වා තිබේ. ඉන් ැහැරව සිටීම මරැවාබග් ූමිබයහි වාසය කිරීමක් බලස දක්වා තිබේ.
එ ැවින් තම පියා වූ ුදුපියාණන් වහන්බස්බග් විෂය නමැති සතර සතිපට්ඨානය තුළ වාසය කිරීමට ාගයවතුන්
වහන්බස් ශරාවකයන් උනන්දු කරවා තිබේ.
සතර සතිපට්ඨානය තුළ නිතර හැසිබරන විට ධර්මබයහි සාාංදෘෂ්ික ආකාලික ගුණාාංග තමාට පරකට
වන විට වහ වහා ම අකුසල් දුරැ කිරීමටත් කුසල් වැඩීමටත් ලවත් උනන්දුවක් ඇති බේ. ඒ නූපන් අකුසල්
නුපදවීමටත් උපන් අකුසල් දුරැ කිරීමටත් නූපන් කුසල් ඉපදවීමටත් උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කර ගැනීමටත්
ලවත් කැමැත්තක් හටගනී. ධර්මය පිළි ඳ ශරද්ධාව ඇති වූ පමණට බමම වීර්යය වඩ වඩාත් තීවර බේ. සතර
සමයක් පරධාන වීර්ය නමින් දැක්බවන්බන් බමයයි.
ලවත් වීර්යබයන් ධර්ම මාර්ගබයහි ඉදිරියට යන විට ඊළඟ පියවර වූ සතර ඍද්ධිපාදයන්හි දී බමම
වීර්ය තව දුරටත් ශක්තිමත් බේ. ඒ අනුව ධර්ම මාර්ගබයහි ඉදිරියට යාමට ලවත් කැමැත්තක් (ඡන්ද) හටගන්නා
අතර ඊට සමගාමීව සිත් බයදවීම (චිත්ත) ද වීර්යය (විරිය) ද දියුණු බවමින් මග බනාමග පිළි ඳ මනා විමසුම්
නුවණක් (වීමාංසා) ද හටගනී.
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බමබලස දහම් මබගහි නිරන්තරව බයදීම නිසා එහි දිට්ඨධම්ම සුඛවිහරණ සිදුවන විට බතරැවන
බකබරහි ශරද්ධාව වැඩිදියුණු වී වීර්ය තවත් ශක්තම
ි ත් බේ. ඒ අතර සතිමත් ව දියුණු වී සිබතහි සමාධිය ද
වර්ධනය බේ. සිත සමාධිමත් වූ විට බහ්තුඵල දහබමහි සම් න්ධය වඩ වඩාත් පරකට බවමින් රූපාදී ස්කන්ධ
පාංචකබය් හටගැනීම් (සමුදය) නිරැද්ධවීම් (වය) දැකීම් සාංඛයාත පරඥාව ද දියුණු බේ. බමබලස සිදුවන්බන් ශරද්ධාදි
ඉන්රිය ධර්ම වර්ධනය වන ආකාරයයි. ඉන්රිය යනු අධිපති වයි. ඒ අනුව බමහිදී තමන්බග් ජීවිතබය් අධිපති
ව පරමුඛත්වය ලැබ න්බන් සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, පඤ්්ා යන බමම කරැණුවලටයි.
ශරද්ධාදි ඉන්රිය ධර්ම දියුණු වන විට ඒවා තවදුරටත් පර ල වීම් වශබයන් ශරද්ධාදි ගුණාාංගයන් ම
ධර්ම වට පත්බේ.

ල

සතර සතිපට්ඨානය තුළ අඛණ්ඩව සිහිය හා නුවණ දියුණු කරමින් ඉන්රිය, ල ධර්ම පරකට වන විට
එම කරැණු ම තවත් ශක්තම
ි ත් වීම් වශබයන් සතර සතිපට්ඨානය (සති) ශක්තිමත් වී ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතන,
නාමරූප, පටිච්චසමුප්පාද යන කරැණු බමබනහි (ධම්මවිචය) කිරීම, වීර්යය දියුණුවීම (විරිය), සිතබයහි සතුට
(පීති), චිත්ත-චචතසිකයන්බග් හා කායික සැහැල්ලුව (පස්සද්ධි), සිබතහි සමාධිමත් ව (සමාධි) හා මැදහත්
ව (උබපක්ඛා) යන කරැණු බ ෝධි අාංග වට පත් බේ. බම් අවස්ථාව වන විට සතර සතිපට්ඨානය තුළ තම
සිහිය හා නුවණ බ බහවින් ාවිත කර තිබ නු දක්නට ලැබේ.
බමම ආධයාත්මික ගමන් මබගහි වඩාත් උසස් මට්ටමක් ආර්ය අෂ්ටාාංගික මාර්ගබයන් පරකට බේ. එනම්
අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම සාංඛයාත තරිලක්ෂණය පිළි ඳ මනා වැටහීමකින් යුතු ව සම්මාදිට්ිය බපරටු බකාට
ගත් මාර්ගාාංගයන්බගන් යුක්ත වීමයි. බමහිදී පටිච්චසමුප්පාද දර්ශනබයන් යුතු චතුරාර්ය සතයාවබ ෝධය සහිත
මනා අබ ෝධබයන් යුතු ධර්මමාර්ගය තම ජීවිතය වට පත් බකාට බගන සිටීබම් පර තිඵලයක් වශබයන්
සම්මාදිට්ිය ආදි අාංග ඍජුව ම නිවන ඉලක්ක බකාට ගනිමින් තම ශරීරාාංග බමන් කරියාත්මක වනු දක්නට
ලැබේ. ඉන් ැහැර ජීවිතයක් දැන් බමම ශරාවකයාට නැත. බස්ඛ පුද්ගලයකු වශබයන් අාංග අටකින් සමන්විත
වන බමම පරතිපදාව (අට්ඨාංගසමන්නාගබතෝ බස්බඛෝ) අර්හත්වයට පත්වීමත් සමග සම්මාවිමුත්ති, සම්මාාණ
යන අාංග බදක ද එකතුව අාංග දහයක් වට පත් ව (දසාංගසමන්නාගබතෝ අරහා) පරඥාබේ පරිපූර්ණත්වයට පත්
බේ.
විදයාව බහවත් පරඥාව ඉහළ ම තලයට දියුණු කළ විට ඇස, කන ආදි අ යන්තර ආයතනත් රූප, ශේදාදි
ාහිර ආයතනත්, රූපාදි ස්කන්ධ පාංචකයත්, චක්ඛුධාතු රූපධාතු චක්ඛුවිඤ්්ාණධාතු ආදි ධාතූත්, නාමරූප
විඤ්්ාණත් ආදි වශබයන් සත්ත්ව ජීවිතය සම් න්ධ සියලුු පරඥප්තීන්හි බපර බනාතිබී හටබගන නිරැද්ධ වන
අවබ ෝධබයහි තම සිහිය හා නුවණ සම්පූර්ණබයන් පවතී. ඒ සමඟ ම යමක් දුටු විය එය දැකීම් මාතර යක්
පමණක් ව (දිට්බඨ දිට්ඨමත්තාං) ද, යමක් ඇසු විට එය ඇසීම් මාතරයක් පමණක් ව (සුබත සුතමත්තාං) ද,
යමක් නාසය දිව කය යන ඉඳුරන්බගන් විඳ ගත්බත් ද එය විඳි ගැනීම් පමණක් ව (මුබත මුතමත්තාං) ද, යමක්
සිතින් දැන ගත්බත් ද එය දැනගැනීම් මාතරයක් ව (විඤ්්ාබත විඤ්්ාතමත්තාං) ද යන අවබ ෝධබයහි නිරතුරැව
තම නුවණ පවත්වා ගැනීමට අවස්ථාව උදාබේ. බමය තමා දුකින් සපුරා නිදහස් වූ ව පිළි ඳ සලකුණකි.
දුර්ල ව ලද බම් උතුම් ුද්බධෝත්පාදබයන් හා වටිනා මිනිස් වබයන් අප ල ා ගන්නා ඉහළ ම පර තිඵලය
බමයයි.

ඔ සැමට බතරැවන් සරණයි !
ු.ව. 2561 (වය.ව. 2017-බනාවැම් ර මස 5) ඉල් පුන් බපාබහෝදා
බලාස් ඇන්ජලිස් බ ෞද්ධ විහාරස්ථානබය්

ම්ාසික්ප සීල සම්ාදානය

