බුදුරදුන් පෙන්වා දුන්

නිපවන සැනැපෙන සදෙම් මග
අෙ මො පබෝධිසත්ත්වයන් වෙන්පස් සාරාසංඛ්ය කල්ෙ ලක්ෂයක් වැනි අතිදීර්ඝ කාලයක් පෙරැම්
ෙිරූපය් දුක්ිඳින අනන්ත සත්ත්වයන් ඉන් මුදවාලීපම් අතිශය කරැණාධ්යාශපයනි. පමබඳු උදාර අදෙසකින්
යුතුව සම්බුද්ධ්ත්වයට ෙත් භාගයවතුන් වෙන්පස් ෙුරා වසර 45ක් ම දිවා රෑ පනාබලා පදව් මිනිසුන්පග්
යෙෙත පවනුපවන් තම කාලය කැෙ කළෙ. නිපවන සැනපෙන මාවත ඉමෙත් කරැණාපවන් පලාවට ෙෙදා
දුන්ෙ. බුදුරජාණන් වෙන්පස් ෙිෙිටුවා වදාළ භික්ෂු ශාසනය ද පමම උදාර අදෙස මුදුන් ෙමුණුවාලීම සඳො
කැෙ වූ ආකාරය ෙැෙැදිලි ය. වසර 2560කට අධික කාලයක් භික්ෂූන් වෙන්පස්ලා ෙරෙුපරන් ෙරෙුරට ශ්රී
සද්ධ්ර්මය සුරක්ෂිත කිරීම සඳො සිදු කළ පමපෙවර අතිමෙත් ය. බුදුරජාණන් වෙන්පස්ත් මොසංඝ
රත්නයත් සිදු කළ පමම සුිපශ්ෂ කැෙවීම පවනුපවන් වර්තමානපයෙි අෙට කළ ෙැකි උසස් ම
ෙරතයුෙකාරය වන්පන් එම ධ්ර්මය ශරවණය පකාට මනා අවපබෝධ්පයන් යුතව
ු ෙැකි උෙරිම අයුරින්
කරියාත්මක කිරීමත් එය මතු ෙරෙුරට දායාද කිරීම සඳො කළ ෙැකි උෙරිම පස්වය කිරීමත් ය. බුදුදෙමින්
පද්ශිත ෙිළිෙැදිය යුතු සියලු කරැණු සති-සම්පජඤ්ඤ නමැති වචන පදක තුළ පගානු කළ ෙැකි පව්. එනම්
සිෙිය ො නුවණ දියුණු කිරීමයි.

අඛ්ණ්ඩව මානසික සතුට දියුණු වීම
භාගයවතුන් වෙන්පස් ඉමෙත් කරැණාපවන් පලාවට පද්ශනා කපළ් මානසික සතුට දියුණු කර
ගන්නා කරමයයි. ධ්ර්ම මාර්ගපය් ආරම්භය වූ ධ්ර්මශරවණපය් ෙටන් පකපලසුන්පගන් සම්ෙූර්ණපයන් සිත
මිදීම නම් වූ අර්ෙත්වය දක්වා ම සිදුවන්පන් මානසික සතුට කරමපයන් වර්ධ්නය වීමයි. ශරාවකයන් තුළ
ෙවත්නා සද්ධ්ා, ිරිය, සති, සමාධි, පඤ්ඤා යන ඉන්රියයන්පග් ෙරමාණයට ො නීවරණයන්පග් මට්ටම අනුව
පමම මානසික සතුට පකපතක් දුරට දියුණු කර ගත ෙැකි ද යන්න තීරණය පව්.
කලයාණ මිතරයන් පවතින් සද්ධ්ර්මය ශරවණය කරන නුවණැති ශරාවකයාට ෙරථමපයන් ම
වැටපෙන්පන් තමන් ලබා ඇති ෙුණයවන්ත මිනිස්භවය ො දුර්ලභ බුද්පධ්ෝත්ොදපයෙි වටිනාකමයි. පලාව
පවපසන අනන්ත සත්ත්වයන් අතුරින් ෙරිෙූර්ණ මිනිස් දිියක් ලද තමා පකතරම් වාසනාවන්ත ද යන්න
පත්රැම් ගත් ිට සිපතෙි උතුරා යන සතුටක් ඇති පව්. දුකින් නිදෙස්වීමට නිවැරදිව මග පෙන්වන
සද්ධ්ර්මය ලැබීම ගැන වඩාත් ම සතුටට ෙත් පව්. ගතවන ෙැම දිනයක් ම උෙන්දිනයක් නැතපොත් අලුත්
අවුරැදු දිනයක් පස් සලකා තෘේතිමත්ව කල් පගවයි. ඒ සමඟ ම අතීතපය් තමන් ිසින් ම කරන ලද
ෙුණය කර්මයන්ෙි ො ෙරාර්ථනාවන්ෙි ආනිසංස වශපයන් තමන් පම් වන ිට ලබා ඇති ෙරිෙූර්ණ
මිනිස්බවය ො සද්ධ්ර්මය ෙිළිබඳ පබපෙින් සතුටට ෙත්පව්. පමම සතුටත් සමඟ ධ්ර්ම මාර්ගපයෙි
තවදුරටත් ඉදිරියට යා යුතු බවට දැඩි කැමැත්තක් ො බලවත් උනන්දුවක් ෙටගනී.
සියලු බුදුවරයන් වෙන්පස්ලා තමන් වෙන්පස්ලාපග් අනුශාසනාපවෙි ෙළමු ෙියවර වශපයන් දක්වා
ඇත්පත් ‘සබ්බොෙස්ස අකරණං’ යනුපවන් දක්වා ඇති ෙරිදි සියලු ොෙයන්පගන් මිදීමයි. දෙම් දැනුම
ලැබීමත් සමඟ ෙැකිතාක් දුරට ොෙපයන් මිදීමට උත්සාෙ ගනී. එය ෙුපදක් බාෙිර සමාජයට ඇති බිය පෙෝ
පගෞරවය නිසා පනාව තමාපග් මානසික සුවය අපේක්ෂාපවනි. සිත අෙිරිසිදුව කරන කායික, වාචසික,
මානසික කරියාවන්ෙි ිොක තමා පවත ෙැමිපණන බව දකින ශරාවකයා ෙසුතැවීමට සිදුවන කරියාවන්පගන්
ෙැකිතාක් පවන්වීමට උත්සාෙ ගනී. එෙි ෙරතිඵල වශපයන් තමාපග් අතීතය සිෙිවන ිට තමා පනාකළ
වැරදි ගැන සිතීපමන් මානසික සතුට තවදුරටත් දියුණු පව්.
ඒ අතර ‘කුසලස්ස උෙසම්ෙදා’ යනුපවන් දැක්පවන ෙරිදි කර්මඵල අදෙස නුවණින් යුතු දාන, සීල,
භාවනා යන තරිිධ් ෙුණය කරියාවන්ෙි ෙැකිතාක් නිරත වීමට ද උත්සාෙ ගනී. එමගින් පමපලාව වශපයන්
නිදුක්බව, නීපරෝගීබව, දිගාසිරි සම්ෙත්තිය පමන් ම ිපශ්ෂපයන් ශ්රී සද්ධ්ර්මය නිසි පලස ෙෙදා පදන
කලයාණ මිතරයන්පග් ඇසුර ලැපබනු ඇත. තවද තරිිධ් ෙුණය කරියාවන්ෙි ආනිසංස වශපයන් පමපලාව
ජීිතපය් සතුට වර්ධ්නය පව්. ෙින යනු සැෙයට කියන තවත් නමක් වශපයන් සඳෙන් වන්පන් එබැිනි
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(සුපඛ්ෝ ෙුඤ්ඤස්ස වුච්චපයෝ). පමපලාව ජීිතය ෙුරාම සතුට සැනසුම දියුණු වීමට එම ෙින පේතු වන
අතර ජීිතය අවසානපය් දී ඒ ගැන පබපෙින් සතුටට ෙත්වනු ඇත (ෙුඤ්ඤං සුඛ්ං ජීිතසංඛ්යම්ෙි).

ිමුක්තියට ෙත්වන පදාරටු
ිමුක්තියට පෙවත් පකපලස් නිවීමට ෙත්වන ස්ථාන (පදාරටු) ෙෙක් ෙිළිබඳව ධ්ර්මපයෙි සඳෙන්
පව්. එනම් සිෙිය ො නුවණ දියුණු වන පදාරටු පෙවත් අවස්ථාවන් ය. ඒවා නම්,
1.
2.
3.
4.

ධ්ර්මශරවණය
ධ්ර්ම පද්ශනය
ධ්ර්ම සජ්ඣායනය
ධ්ර්ම සම්මර්ශනය
5. භාවනාව (ිමුත්තායතන සුත්ත, අං.නි.3, 32-36 ෙිටු)
පමම සියලු අංගයන්ෙිදී සිදුිය යුත්පත් සිෙිය ො නුවණ දියුණුවීමයි. කිසියම් ශරා වකයකුට ඉෙත
කී අංගයන් අතුරින් එකක දී තම සිෙිය ො නුවණ උෙරිමයට දියුණු කළ ෙැකි ය. ඇතැපමකුට අංග
කිෙිෙයක් භාිත කිරීපමන් පකපලස් ෙරෙීණ කිරීමට සිදු පව්. කුමන පදාරටුවක් භාිත කළ ද සිදුිය යුත්පත්
සිෙිය ො නුවණ (සතිසම්ෙජඤ්ඤය) දියුණු වීමයි. සැරියුත්, මුගලන් පදන ම පසෝවාන් වූපය් ධ්ර්මශරවණය
කරමින් සිටියදී ය. බාෙිය දාරැචීරිය ධ්ර්මශරවණය කරමින් සිටියදී අර්ෙත්වයට ෙත් ිය. ෙුක්කුසාති රජතුමා
ධ්ර්මශරවණය කරද්දී අනාගාමී බවට ෙත්ිය. පේමක නම් භික්ෂුව ධ්ර්මශරවණය කරද්දී අර්ෙත්වයට ෙත්ිය.
පම් අතර මනා සිෙිපයන් ො නුවණින් යුතුව බණ ඇසීම නිවනට ෙිිපසන පදාරටුවකි. ඒ සඳො
ෙටිච්චසමුේොදය ෙදනම් පකාටගත් චතුරාර්ය සතයය මිශරිත පද්ශනා ශරවණය කළ යුතු අතර ඒ ඔස්පස්
අඛ්ණ්ඩව සිෙිපයන් යුතු අර්ථය පමපනෙි කරමින් සාවධ්ානයව ඊට ඇෙුම්කන්දීම අවශය පකපර්. ඒ අනුව
පමම පද්ශනය ද ිමුත්තායතනයක් කර ගැනීමට ඔබ උත්සාෙ ගැනීම වැදගත් පව්.
බුදුරජාණන් වෙන්පස් අවපබෝධ් පකාට පලාවට පද්ශනා කපළ් පලාව ෙවත්නා සැබූ යථාර්ථයයි.
බුදුවරයකු පලාව ෙෙළ වුව ද පනාවුව ද පලාව සැමදා ෙවත්නා පමම යථාර්ථය සම්මාසම්බුදු උතුමකු තම
ඥානපයන් ම අවපබෝධ් කරති. පමය පලාව ඉෙළ ම අනාවරණය වන අතර උසස් ම දැනුම් සම්භාරය ද
පවයි. බුදුරදුන් පමම දෙමින් අනාවරණය කර ගන්පන් සත්ත්වයාපග් ෙැවැත්ම ො දුපකෙි ස්වභාවයයි.
ිපශ්ෂපයන් සත්ත්ව සන්තානගත අිදයාව පේතුපවන් සත්ත්වයා සසර දිගින් දිගට ම ගමන් කරන
ආකාරයත් අිදයාව දුරැ කිරීපමන් සංසාර ෙැවැත්ම නතර වන ආකාරයත් ය.
අප ජීවත් වවනවා යනු ඇස, කන ආදි ඉන්රිය ඔස්වස් රූප, ශබ්දාදි අරමුණු ලැබීමයි. ජීවිතවයහි
අප කිසියම් දුකක් විඳිනවා නම් ඊට වහ්තුව වන්වන් වමම ඉන්රිය කරියාකාරීත්වවය් යථා ස්වභාවය
වනාදන්නා වූ අවිදයාවයි. බුදුදහමින් මග වපන්වන්වන් ඇස, කන ආදි ආයතන රූප, ශබ්දාදි අරමුණු සමඟ
එක් වීවම් දී සිදුවන යථාර්ථය පැහැදිලි වකාට අවිදයාව දුරැලීමටයි. ඇස, කන, නාසය, දිව, කය යන ඉන්රය
ි
පහ ඔස්වස් කිසියම් අද්ැකීමක් ලැවබන විට පරථමවයන් සිදු වන්වන් රූපාදි අරමුණු සඤ්ා, වේදනා
හටගැනීමයි. එය එම අද්ැකීවම් පරාථමික අවස්ථාවයි. ඉන්පසු එම සඤ්ා, වේදනා මනින්රියට
ධර්මාලම්භන වශවයන් අරමුණු වීවම්දී පංචින්රියයන්ට ගත් අරමුණු පිළිබඳ දුක, සැප, වහෝ උවප්ක්ෂා ඇති
වේ. වමම අද්ැකීම් කලින් තිබුණු වදයක ලැබීමක් වනාව වර්තමානවයහි සිවතහි පවත්නා මානසික
ස්වභාවය මත වම් වමාවහාවතහි නිපදවා ගත්තකි. වමහි දී කිසියම් අද්ැකීමක් ලැබීම යනු රූප, වේදනා,
සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ යන ස්කන්ධ පංචකය හට ගැනීමයි. වම් පහ ඒකක්ෂණිකව එකට හටවගන
එකට ම නිරැද්ධ වේ. කිසියම් අද්ැකීමක් හටගන්නා විට සමස්ත ජීවිත ම යනු රූපාදි වමම ස්කන්ධ
පංචකවය් කරියාකාරීත්වයයයි. හැම වමාවහාතක ම සිදුවන්වන් වමම ස්කන්ධ පංචකය හටවගන
නිරැද්ධවීමයි. වමහි යථා ස්වභාවය වනාදන්නා (අවිදයාව ඇති) විට බාහිර රූප, ශබ්දාදිය වකවරහි සිත
බැස ගනියි. එවිට පංචස්කන්ධය පංචුපාානස්කධයක් බවට පත් වේ. වමවලස පංචුපාානස්කන්ධය
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වගාඩනැඟුණ විට ජරා, වයාධි, මරණයන්වගන් නිදහස්වීමක් වනාමැත. අවිදයා සහගතව කිසියම් අරමුණක්
ගත් විට එහි සතුටු වුව ද දුක් වුව ද මැදහත් ව සිටිය ද ජරා, මරණ ස්පර්ශවයන් වනාමිවදයි. ඇස, කන
ආදි ඉන්රිය ඔස්වස් සිදුවන වමම යථාර්ථය නුවණින් දකිත වහාත් වපනී යන්වන් හැම වමාවහාතක ම
සිදුවන ස්කන්ධ පංචකවය් සමුදය (හටගැනීම), වය (නිරැද්ධවීම) පමණි. එවිට බාහිර කිසිදු අරමුණක සිත
බැස වනාගන්නා අතර අනිතයතාව වමවනහි කිරීම නමැති පරඥාව තුළ තම සිත අඛණ්ඩව පිහිටා සිටී.
එවිට ජරා, වයාධි, මරණාදි සියලු දුක්වලින් නිදහස්ව මැදහත් සිතින් වාසය කිරීවම් හැකියාව උාවේ.
ධ්ර්ම ශරවණය තුළින් දුපකෙි ෙටගැනීම ො නිපරෝධ්ය ෙිළිබඳ සුතමය ඤාණය ලද නුවණැති
තැනැත්තාට ඊට ළඟට ෙමුවන්පන් එම දැනුම යථාර්ථයක් බවට ෙත්කරලීමට අවශය ෙරතිෙදාවයි. එනම්
සතර සතිෙට්ඨානයයි.

සතිපට්ඨානය, සතිපට්ඨාන භාවනාව හා සතිපට්ඨානභාවනාගාමිනී පටිපාව
දුකින් නිදෙස්වීපම් ඒකායන ෙරතිෙදාව පලස භාගයවතුන් වෙන්පස් පද්ශනා කපළ් සතිෙට්ඨානයයි.
‘සති’ යනු සිෙියයි. ‘ෙට්ඨාන’ යනු නිවැරදි පලස ෙිෙිටුවා ගැනීමයි. ඒ අනුව ‘සතිපට්ඨාන’ යනු තම
අවධානය වහවත් සිහිය නිවැරදි වලස පිහිටුවා ගත යුතු ආකාරය පිළිබඳ විස්තර වන අනුශාසනයයි. පමම
සිෙිය අෙපග් සමස්ත ජීිතය පකපරෙි ම පයාමු කරලීම පමෙිදී සිදු පව්. ඒ අනුව කය, පව්දනා, සිත,
සිතිිලි යන ස්ථාන ෙතපරෙි සිෙිය ො නුවණ දියුණු කරලීම අවශය පකපර්. බුදුරජාණන් වෙන්පස් ිසින්
පද්ශිත නිවී සැනැපෙන මාවපතෙි වැඩිය යුතු ගුණාංග අතර සතිෙට්ඨානයට ෙිමි වන්පන් සුිපශ්ෂී
ස්ථානයකි. සතිසම්ෙජඤ්ඤ, සතර සතිෙට්ඨාන, සති ඉන්රිය, සති බල, සති සම්පබාජ්ඣංග, සම්මා සති ආදි
මූලික ඉගැන්වීම් රැසක ෙරධ්ාන කරැණක් පලස සතිය ිස්තර පකාට ඇත්පත් එබැිනි. අෙ පකපතක් දුර
පකපලස් දුරලමින් මානසික සුවය ලබා ගැනීපමෙි නිරත වී සිටිනවා ද යන්න තීරණය පකපරන ෙර ධ්ාන
සාධ්කයක් වන්පන් සතිෙට්ඨානය පකපතක් දුරට වඩනවා ද යන කරැණයි.
ඉෙත දැක්වූ ෙරිදි තම කය, වේදනා, සිත හා සිතිවිලි අනුව සිහිය පිහිටුවා ගැනීවමන් අනතුරැව
ඒවාවය් හටගැනීම (සමුදයධම්මානුපස්සී විහරති) හා එහි නිවරෝධය (වයධම්මානුපස්සී විහරති) නුවණින්
වමවනහි කරමින් වාසය කිරීම ‘සතිපට්ඨාන භාවනාවයි’. එනම් අනිතයතාව නුවණින් පමපනෙි කරමින්
තරිලක්ෂණය ෙරකට කර ගැනීමයි.
‘සතිපට්ඨානභාවනාගාමිනී පටිපාව’ වලස වමහි දක්වා ඇත්වත් සම්මාදිට්ිය වපරටු වකාටගත්
ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. පමෙි දී ිපශ්ෂපයන් දුපකෙි ෙටගැනීම ො නිපරෝධ්ය ෙිළිබඳ අවපබෝධ්පයන්
යුතු සම්මාදිට්ිය ෙිළිබඳ ෙැෙැදිලි අවපබෝධ්යක් තිබීම අවශය පකපර්. එනම් ඉෙත දැක්වූ ෙරිදි ඇස, කන,
නාසාදි ඉන්රියවලට රූෙ, ශබ්ද, ගන්ධ්ාදිය ෙතිත වීපම් දී ඒ ෙිළිබඳ අනවපබෝධ්පයන් (අිදයාපවන්) සිටි
ිට රූෙ, පව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛ්ාර, ිඤ්ඤාණ යන ෙංචුොදනාස්කන්ධ්ය පගාඩනැගී දුක ෙටගන්නා බවත්
ෙරඥාපවන් (ිදයාපවන්) යුතුව එය දුටුව පොත් ෙංචුොදානස්කන්ධ්ය පගාඩපනානැඟී දුකින් නිදෙස් වන
බවත් ෙිළිබඳ අවපබෝධ්යයි. එිට ෙංචස්කන්ධ්ය ෙිළිබඳ අවපබෝධ්ය ෙමණක් ලැපබන අතර
ෙංචුොදානස්කන්ධ් දුක ෙට පනානගී. සංසාරගත ෙුණය මෙිමයක ආනිසංස වශපයන් ො පමපලාවදී ෙුෙුණු
කළ යෙගුණයන්පග් ආනිසංස වශපයන් මුණගැපසන කලයාණ මිතර ආශරපයන් අෙ ලබන ෙරධ්ාන ෙරතිඵලය
වන්පන් දුපකෙි ෙටගැනීම ො නිපරෝධ් ෙිළිබඳ අවපබෝධ්යයි.

චතුරාර්ය සතයාවපබෝධ්ය
දුකින් නිපවන සැනපෙන මාවපතෙි ඉදිරියට යාපම් දී දුපකෙි ෙටගැනීම ො නිපරෝධ්ය ගැන
ෙැෙැදිලි අවපබෝධ්යක් ඇති කර ගත යුතු ය. අෙ සසර පබාපෙෝ කලක් භවපයන් භවය සැරිසරමින් අනන්ත
දුක්වලට ෙත්වූපය් දුපකෙි යථා ස්වභාවය පනාදුටු බැිනි. එබැින් භාගයවතුන් වෙන්පස් නිතර උත්සාෙ
කපළ් ශරාවකයන්ට පමම අවපබෝධ්ය ලබා දීමටයි. බුදුරජාණන් වෙන්පස් ෙුරා වසර 45ක් පද්ශනා කළ
සියලු පද්ශනාවන්ෙි ෙදනම වන්පන් දුපකෙි ෙටගැනීම ො නිපරෝධ්යයි.
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දුක ො එෙි නිපරෝධ්ය වැටෙීම චතුරාර්ය සතයපය් අංග ෙතරම අවපබෝධ් වීමට උෙකාරී පව්. එනම්
1.
2.
3.
4.

දුක
දුකට පේතුව
දුක නැතිකිරීම
දුක නැතිකිරීපම් මාවත

දුක යනු ඉෙදීම, මෙලුවීම, පලඩවීම, මරණය ආදියයි. එෙි වඩාත් අවපබෝධ් කළ යුතු දුක්ඛ් සතයය
නම් ෙංචුොදනස්කන්ධ්පය් ෙටගැනීමයි (සංඛිත්පත්න ෙඤ්චුොදානක්ඛ්න්ධ්ා දුක්ඛ්ා). එනම් ඇස ආදි
ඉන්රියයන්පගන් රූොදී අරමුණු ලැපබන ිට බාෙිර පදයක් / ෙුද්ගලපයක් ඇත යැයි ගන්නා ස්වභාවයයි.
සිපතෙි ෙවත්නා අිදයාව නිසා ඉන්රියයන්පගන් අරමුණු ලැපබන ිට සත්ත්ව ෙුද්ගල රවය සඤ්ඤාපවන්
බාෙිර අරමුණු පකපරෙි සිත බැස ගනී. එපස් සිත බැස ගත් ිට එම අරමුණ පකපරෙි ඇලුණ ද ගැටුණ
ද මැදෙත් ව සිටිය ද ඔෙු සිටින්පන් දුක තුළයි. එපස් සිතන තුරැ දුකින් නිදෙස්වීමක් නැත. අිදයා
සෙගතව යමක් පදස බැලීපම් දී එම අරමුණු කලින් තිබී තමාපග් අද්දැකීමට ෙැමිණි බවත් තමා එයින්
ඉවත් වුව ද එය ඒ අයුරින් ම ඉතිරි පව් යැයි ද කල්ෙනා කරයි. එපෙත් පමෙිදී සිදු වූ යථාර්ථය නම් ඇස,
රූෙය, චක්ඛ්ු ිඤ්ඤාණ ආදි පම් සියල්ල පෙර පනාතිබී ෙටපගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ් වූ බවයි (අෙුත්වා
සම්භුතං ෙුත්වා න භිස්සති).
දුකට පේතුව නම් තෘෂ්ණාවයි. එෙි වඩාත් ගැඹුරැ අර්ථය වු දුක්ඛ් සතයය නම් තමා ෙිළිබඳව
සිපතෙි බැස පගන ෙවත්නා නන්දිරාගයයි. බාෙිර රූොදිය පෙෝ තම සිත ෙිළිබඳව පෙෝ ඇලීමක් නැතපොත්
ගැටීමක් ෙටගන්පන් තමා ෙිළිබඳව ඇති දැඩි ආශාව නිසයි.
දුක නැති කිරීම යනු තෘෂ්ණාව නැති කිරීමයි. පමෙි දී දුක්ඛ් නිපරෝධ්ාර්ය සතයය වන්පන් තම
අභයන්තරය පකපරෙි මුල්බැසපගන තිපබන නන්දිරාගය මුලිනුෙුටා දැමීමයි. දුකින් නිදෙස්ිය ෙැක්පක්
ෙරඥාපවන් යුතු දර්ශනපයන් අස්මිමානය සෙිත තෘෂ්ණාව සම්ෙූර්ණපයන් දුරැ කරලීපමනි.
සිපතෙි ෙවත්නා දැඩි තෘෂ්ණාව දුරැ කළ ෙැක්පක් පලෝපකෝත්තර දර්ශනයකිනි. එනම්
ෙටිච්චසමුේොදය ොදක පකාටගත් සම්මාදිට්ිය පෙරටුපකාට ගත් මාර්ගයකිනි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය
පම් සඳො මාර්ගය වූ දුක්ඛ්නිපරෝධ්ගාමිනී ෙටිෙදා ආර්ය සතයය වන්පන් ය. ශීල, සමාධි, ෙරඥා යන තරිිධ්
ශික්ෂාපවන් දක්වා ඇත්පත් ද ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි.
කලණ මිතුරැ ඇසුර ො සද්ධ්ර්මශරවණය තුළින් පමම අවපබෝධ්ය ලද ෙමණට සම්මා සංකේෙ ආදි
පසසු අංග සම්ෙූර්ණ කරමින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගපය් ඉදිරියට ගමන් කරනු ඇත. පම් අනුව පේතුඵල
දෙම පෙවත් ෙටිච්චසමුේොදය ෙදනම් පකාටගත් චතුරාර්ය සතයය ෙිළිබඳ ශරැතමය ඤාණය සතිෙට්ඨානය
ආරම්භපය්දී ම ඇති කර ගැනීම පබපෙින් වැදගත් පව්.

සීලය
බුදුදෙමින් දැක්පවන සීලය මනා පලස සම්ෙූර්ණ වීමට නම් තම සිත මැනැින් ෙිෙිටුවා ගැනීම
අවශය පකපර්. එනම් සම්මා සංකල්ෙ පෙවත් යෙෙත් සිතිිලිවලින් යුක්ත වීමයි. සංකල්ෙ (සිතිිලි) යෙෙත්
වන්පන් මනා දැක්මක් පෙවත් සම්මා දිට්ිය ඇති ිටයි. සම්මාදිට්ිය ඇති වන්පන් මනා අවධ්ානපයන්
යුතුව සද්ධ්ර්මය ශරවණය පකාට නුවණින් පමපනෙි කළ ෙමණටයි. සම්මාදිට්ිපයන් යුතුව සිල්වත් වන
ිට තමා රකින සීලය තමාට ෙෙසුවක් සෙනයක් පමන් ම සුවයක් ද වනු ඇත. සීලය නිතර ම ෙර ඥාව
සමග එකට සමගාමීව සුරැකි ෙමණට එය වඩාත් ම අර්ථවත් වන අතර එය නිවන සඳො ද උෙකාරවත්
පව්. එක් අතකින් අපනක් අත පදෝවනය කරන්නාක් පමන් සීලපයන් ෙරඥාවත් ෙරඥාපවන් සීලයත්
ොරිශුද්ධ්ත්වයට ෙරිෙූර්ණත්වයට ෙත්වන බව සඳෙන් පව්. තවද තමා රකින සීලය සමාධියට උෙකාරයක්
ෙිණිස භාිත කළපොත් සමාධිපයෙි දියුණුව සඳො තව තවත් කායික වාචසික සංවරය තුළින් සිල්වත්බව
දියුණු කර ගැනීමට පෙළපඹනු ඇත. සිත සමාධිමත් වන ිට දිට්ඨධ්ම්මපව්දනීය වශපයන් ම මෙත්
සෙනයක් සතුටක් ලැබීම ඊට පේතුවයි.
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දාන, සීල, භාවනා යන තරිිධ් ෙුණය කරියා අතර සඳෙන් වන සීලයට ෙදනම් වන්පන් කම්මස්සකතා
සම්මාදිට්ියයි. එනම් තම සිත මුල් වී කරන කරියාවන්ට සිපතෙි ස්වභාවය අනුව ඊට අනුරූෙ වූ ිොක
ලැපබන බවයි. පමකී අවපබෝධ්ය මත ෙිෙිටා රකින සීලය සුගතිගාමීවීමට උෙකාරවත් පව්. ස්වර්ගගාමී
මාවත පෙළි පකපරන බුදුදෙමින් මූලික වශපයන් අපේක්ෂා කරන්පන් පමපලාව උෙන් සත්ත්වයන්ට
මරණින් මතු අොගත පනාවී සුගතිගාමී වීමට මාවතයි. ඒ සඳො කායික වාචසික සංවරය ෙදනම් පකාටගත්
සීලය පබපෙින් ෙරපයෝජනවත් පව්. පමපලස සිල්වත් වීපමන් සසර සුගතියක් ෙිමි වුව ද සංසාර චකරපයෙි
රැපඳන තුරැ දුකින් සෙුරා නිදෙස්වීමක් පනාමැත. එබැින් නිවන ඉලක්ක පකාට සීලය රැකීම වඩාත්
අවධ්ාරණය පකපර්. සසර දුකින් සෙුරා නිදෙස් ව සියලු මානසික ගැටලුවලින් නිදෙස්වීපම් මාවත පෙළි
පකපරන ිමුක්තිගාමී (පමෝක්ෂ) මාර්ගපයෙි සීලය මූලික අංගයකි. ඒ සඳො චතුරාර්ය සතයය මිශරිත ශ්රී
සද්ධ්ර්මය ශරවණය පකාට පලෝකය ො තමා ෙිළිබඳ මනා දර්ශනයක් උෙදවා ගැනීම අවශය පව්.
ජටා සූතරපයෙි ිස්තර පකපරන ෙරිදි වපරක බුදුරදුන් පවත ෙැමිණි පදියකු නැඟූ ෙරශන
් යකට
ෙිළිතුරැ වශපයන් සියලු ගැටලුවලින් නිදෙස්වීපම් මාවත වශපයන් භාගයවතුන් වෙන්පස් ෙැෙැදිලි කපළ්
සීලපයෙි ෙිෙිටා සමථ ිදර්ශනා වඩන පලසයි. එෙි දී ගැටලුවලින් නිදෙස්වීපම් මූලික ෙදනම වශපයන්
පද්ශනා කපළ් සීලයයි.

‘සීපල් ෙතිට්ඨාය නපරෝ සෙඤ්පඤෝ චිත්තං ෙඤ්ඤඤ්ච භාවයං,
ආතාෙි නිෙපකෝ භික්ඛ්ූ පසෝ ඉමං ිජටපය් ජටං’. (ජටා සුත්ත, සං.නි.1)
පමෙි දැක්පවන ෙරිදි අභයන්තර ො බාෙිර සියලු කායික මානසික ගැටලුවලින් සම්ෙූර්ණපයන්
නිදෙස් ිය ෙැක්පක් නුවණින් යුතුව සීලපයෙි ෙිෙිටා සමථ ිෙස්සනා භාවනා වැඩීපමනි. පම් සඳො
චතුරාර්ය සතයය ෙදනම් පකාටගත් දුපකෙි ෙටගැනීම ො නිපරෝධ්ය ෙිළිබඳ ෙැෙැදිලි දර්ශනයක් / නුවණක්
ධ්ර්ම මාර්ගය ආරම්භපය් දී ම උෙදවා ගැනීම පබපෙින් අවශය පකපර්. ඒ සඳො කලණ මිතුරැ ඇසුරින්
ෙටිච්ච සමුේොදය නිශරිත ධ්ර්මය ශරවණය කළ යුතුව ඇත.
බුදුදෙමින් වඩාත් අගය කරන්පන් මනා දැක්මකින් යුතු දෘෂ්ටිවලට පනාවැටුණු මැදුම් මපගෙි ගමන්
කරන (දිට්ිං ච අනුෙගම්ම සීලවා දස්සපනන සම්ෙන්පනා) සීලයයි. එනම් ධ්ර්ම මාර්ගය ආරම්භපය් දී ම
ෙටිච්චසමුේොදය ෙදනම් පකාටගත් අනිතයතාව ෙිළිබඳ මනා දැක්මක් ඇති කර ගත යුතු බවයි. එනම්
ඇස්, කන්, නාසාදි ඉන්රිය ඔස්පස් රූෙ, ශබ්ද, ගන්ධ්ාදි අරමුණු ිෂයපයෙි කිසියම් දැනුමක් ලැබීපම් දී එම
අද්දැකීම වර්තමානපයෙි ෙටපගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ් වන බව ෙිළිබඳ අවපබෝධ්යයි. ඉන්රිය සංජානනය
තුළින් නිතර ම රූෙ, පව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛ්ාර, ිඤ්ඤාණ යන ස්කන්ධ් ෙංචකය පගාඩනැපගන අතර එය
පෙර පනාතිබී ෙටපගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ් වන බවත් (අෙුත්වා සම්භුතං ෙුත්වා න භිස්සති) එම අද්දැකීම
අනාගතයට පනායන බවත් ෙිළිබඳ වැටෙීමයි. රූොදි ස්කන්ධ් ෙංචකපයෙි ෙටගැනීම (සමුදය) දකින
තැනැත්තා ‘නැත’ (උච්පේද) යන අන්තපයන් දුරැ පව්. ස්කන්ධ් ෙංචකපය් වැය (වය) දකින තැනැත්තා
‘ඇත’ (ශාශ්වත) යන අන්තපයන් දුරැපව්. පමපලස ෙටිච්චසමුේොදය නමැති එක ම දර්ශනපයන් ඇත ො
නැත යන අන්ත පදක ම දුරැ වී මධ්යම ෙරතිෙදාවට ෙිිසීම අවශය පකපර්.
ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගපයෙි දැක්පවන ෙරිදි සම්මාදිට්ිය පෙරටුව යමකු ආර්ය මාර්ගපයෙි ගමන්
කරයි නම් කායික සංවරයට ෙරථම වාචසික සංවරය දියුණු පව්. එදිපනදා කටයුතු කිරීපම් දී තම වචන
භාිතපය් දී ෙැකිතාක් දුරට මනා සිෙිපයන් ො නුවණින් යුතුව වඩාත් ඵලදායී පලස වචන භාිත පකපර්.
පබාපෙෝ පදනා සමාජගත ජීිතපය් දී අෙෙසුතාවට ො ෙසුතැිල්ලට ෙත් වන්පන් වචන ෙුවමාරැ කර
ගැනීපම් දී සිදුවන අදූරදර්ශී භාවය නිසයි. එම නිසා වචන භාිතපය් දී යළි යළිත් නුවණින් පමපනෙි
කිරීම (ෙච්චපවක්ඛිත්වා ෙච්චපවක්ඛිත්වා වාචාය කම්මං කාතබ්බං) වැදගත් පව්.
සිල්වත් බපවෙි ෙිෙිටා භාවනා කරන ශරාවකයාපග් සිත සමාධිමත් වන අතර එෙමණට සතුට ද
වැඩිවන අතර එම සතුටත් සමග ඉතා සුළු වරදින් ෙවා වැළපකමින් වඩ වඩාත් සි ල්වත් වීමට උත්සාෙ
කරයි (අනුමත්පත්සු වජ්පජ්සු භයදස්සාවී). ඒ අතර සීලයත් සමඟ සමාධිය දියුණු කිරීපමන් සීල, සමාධි,
ෙඤ්ඤා, ිමුත්ති, ිමුත්තිඤාණදස්සන යන ෙංච ධ්ර්මයන්ෙි ම ෙරිෙූර්ණත්වයට ෙත්වීමට අවස්ථාව උදාපව්.

UD6

සමාධිය
බුදුදෙමින් පද්ශිත සීලය සමාධියටත් සමාධිය ෙරඥාවටත් අපනයානය වශපයන් සම්බන්ධ්ව ෙවතී.
සමථ භාවනා මගින් ිසිරී ෙවත්නා සිත එක කුසල අරමුණක පබාපෙෝ පව්ලාවක් තබා ගැනීමට ෙුෙුණු
පකපර්. එපලස සිත සමාධිමත් වූ කල්ෙි අනිතයතාව ෙිළිබඳව නුවණින් පමපනෙි කිරීම ෙරඥා භාවනා මගින්
සිදු පව්. පගායම් කෙන තැනැත්තකු එක් අතකින් පගායම් මිට අල්ලා අනික් අතින් දූකැත්පතන් පගායම්
මිට කෙන්නාක් පමන් සමථපයන් සිත එක්තැන් පකාට ිදර්ශනා නුවණින් පකපලස් සිඳීම සිදු පකපර්.
චිත්ත භාවනා පෙවත් සමථ භාවනා යටතට වැපටන කමටෙන් ෙතලිෙක් බුදුදෙපමෙි ිස්තර පව්.
සමථය වැඩීපමන් අපේක්ෂා කරන්පන් ිදර්ශනාපවන් පලෝ තතු දැන ගැනීමට මනස සකස් කර
ගැනීමයි. කැලඹී ෙවත්නා ජලාශයක් නිශ්චල කිරීමක් පමනි. සමථය දියුණු වීමට සිල්වත්බව ෙර පයෝජනවත්
පව්. සිල්වත්බව දියුණුවීමට ඉන්රිය සංවරය, තරිිධ් සුචරිතය, ආොරපයෙි ෙමණ දැන ගැනීම, නින්ද ොලනය
කිරීම, නිතර දෙම් ඇසීම, පයෝනිපසෝ මනසිකාරය, කලණ මිතුරැ ඇසුර ආදි කරැණු උෙකාරවත් පව්.

ෙරඥාව
ෙරඥාව යනු පලාව ෙවත්නා සැබූ යථාර්ථය වූ අනිතය, දුක්ඛ්, අනාත්ම ස්වභාවය ෙිළිබඳව නුවණින්
පමපනෙි කිරීමයි. බුදුදෙමින් පද්ශිත ිෙස්සනා භාවනාව ෙරඥාව ලැබීම ඉලක්ක පකාට ෙවතී. ිෙස්සනා
(ිදර්ශනා) භාවනා යනු අිදයාව දුරැ පකාට ෙරඥාව දියුණු කරලීම ඉලක්ක පකාට ෙවත්නා භාවනායි.
පලාව්තුරා සම්බුදු උතුමකු පලාව ෙෙළ වීපමන් පලාවට ලැපබන ෙරධ්ාන අනුශාසනය ිදර්ශනා භාවනාවයි.
අිදයා අන්ධ්කාරය සෙමුලින් ම දුරැපකාට සංසාර චකරපයන් සත්ත්වයන් මුදවාලීම ිදර්ශනා භාවනාපව්
මූලික ඉලක්කයයි.
පමබඳු බුද්පධ්ෝත්ොද සමයක මිනිස් පලාව උෙන් බුද්ධිමත් මනුෂයයකුපග් ෙරධ්ාන ජීිත කාර්යභාරය
ිය යුත්පත් උෙරිම පලස ිදර්ශනා භාවනාවට අදාළ දැනුම ලබාපගන තම උෙරිම කාලය ො ශක්තිය ඒ
සඳො කැෙ කිරීමයි. දුර්ලභව ලද පමම භාගයසම්ෙන්න මිනිස් දිිපයන් ලබා ගන්නා ඉෙළ ම ෙරතිඵලය
එයයි.
බුදුසසුපනෙි කුමන භාවනාවක් වැඩුව ද භාවනා වඩන ශරාවකයා ආරම්භපය් දී ම ෙටිච්චසමුේොදය
ොදක පකාටගත් දුපකෙි ෙටගැනීම ො නිරැද්ධ්වීම ෙිළිබඳ අසා දැන සිටීම වැදගත් පව්. එනම් රූෙ, පව්දනා,
සඤ්ඤා, සංඛ්ාර, ිඤ්ඤාණ යන ස්කන්ධ් ෙංචකය පේතු ඇති ිට ඒක ක්ෂණිකව ෙටපගන පේතු
නිරැද්ධ්වීම් වශපයන් ඒක ක්ෂණිකව නිරැද්ධ් වන බව ෙිළිබඳ අවපබෝධ්යයි. ඇස, කන ආදි ඉන්රිය ඔස්පස්
රූෙ, ශබ්දාදි අරමුණු ිෂයපයෙි අෙ ලබන අවපබෝධ්ය අතීතපයන් වර්තමානයට පනාෙැමිපණන
වර්තමානපයන් අනාගතයට පනායන ස්වභාවයක් බව පමෙි දී වටො ගනී (අෙුත්වා සම්භුතං ෙුත්වා න
භිස්සති).
ිදර්ශනා භාවනා ෙරගුණ කළ ෙැකි ආකාර රාශියක් බුදුදෙපමෙි ිස්තර පව්. ිපශ්ෂපයන්
ගිරිමානන්ද සූතරපයෙි දැක්පවන ෙරිදි දස සඤ්ඤා වැඩීපමන් ිදර්ශනා ෙරඥාව දියුණු කර ගත ෙැකි ය.
අනිතය, අනාත්ම, අසුභ, ආදීනව, ෙරොණ, ිරාග ආදි වශපයන් සත්ත්වයා සකස් වී ඇති මූලික ස්වභාවය
පමපනෙි කිරීම ෙරඥාව දියුණු වීමට උෙකාරවත් පවයි. පම් කුමන ආකාරපයන් ජීිතය ො පලෝකය ගැන
සලකා බැලුව ද අවසානපයෙි වැපඩන ෙරඥාව නම් දුකට ඍජුව පේතුවන ෙඤ්චුොදානස්කන්ධ්පය් ස්වභාවය
ෙරකට වීමයි. එනම් රූෙ, පව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛ්ාර, ිඤ්ඤාණ යන ස්කන්ධ් ෙංචකපය් යථා ස්වභාවය
අවපබෝධ් වීමයි. ෙුද්ගලයකුපග් සමස්ත ජීිතය යනු ෙැම පමාපොතක ම ෙටපගන නිරැද්ධ් වන පමම
ස්කන්ධ් ෙංචකයයි. ඕනූම අද්දැකීමක මූලික ෙදනම ෙංච ස්කන්ධ්යයි. එම ස්කන්ධ් ෙංචකපයෙි යථා
ස්වභාවය නුදුටුව පොත් එය ම උොදාන වී ෙංචුොදානස්කන්ධ්යක් පගාඩනැපග්. එිට දුක ෙටපගන ෙමාර
ය. පමබඳු තත්ත්වයක් මත යථාවපබෝධ්ය සඳො ස්කන්ධ් ෙංචකපය් නියම ස්වභාවය යළි යළිත් නුවණින්
පමපනෙි කළ යුතුව ඇත.
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එම නිසා භාගයවතුන් වෙන්පස් ඉෙත දැක්වූ සියලු ිදර්ශනා භාවනා ඒකරාශී පකාට
ෙෘථග්ජන, පස්ඛ්, අපස්ඛ් යන සූම ආධ්යාත්මික ස්තරයක ම සිටින ශරාවකයන්ට මූලික වශපයන් අනුශාසනා
කරන්පන් රූෙ, පව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛ්ාර, ිඤ්ඤාණ යන ස්කන්ධ් ෙංචකය
1. සමුදය (ෙටගැනීම)
2. අත්ථංගම (නිපරෝධ්ය)
3. අස්සාද (ආස්වාදය)
4. ආදීනව (අනිටු ිොක)
5. නිස්සරණ (මිදීම)
යනාදි වශපයන් පමපනෙි කරන පලසයි.
අෙපග් සමස්ත ජීිතය ම යනු ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස යන ඉන්රියයන්ට රූෙ, ශබ්ද,
ගන්ධ්, රස, පඵාට්ඨබ්භ, ධ්ර්ම යනු අරමුණු ෙතිත වීමයි. අෙ ජීවත් පවනවා යනු සැෙ, දුක් ිඳිනවා යනු
පමපලස ඉන්රිය ඔස්පස් අරමුණු ිඳ ගැනීමයි. පමම අද්දැකීම්ෙි යථා ස්වභාවය නම් කිසියම් ඇස ආදි
ඉන්රියකට රූොදි අරමුණු ෙතිත වූ සැණින් එය නිරැද්ධ් වීමයි. පෙර පනාතිබී ෙටගත් පමම අද්දැකීම
වර්තමානපයෙි පේතූන්පග් එකතුපවන් ෙටපගන වර්තමානපයෙි ම ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ් පව්. එපෙත් අෙ
සිත්ෙි ෙවත්නා අිදයාව නිසා එම අද්දැකීම කලින් තිබී ෙටපගන මතුවටත් එම ගමන් කරන බව සිපත්.
ිදර්ශනා වැඩීපමන් ලැපබන ඉෙළ ම අවපබෝධ්ය නම් පමම අිදයාව කරමපයන් දුරැ වීමයි. එනම්
අනිතයතාව ෙරකට වීමයි.
ිදර්ශනා වැඩීපම් ෙරතිඵල වශපයන් ඇස ආදි ආයතන ඒ පමාපොපතෙි ෙටපගන නිරැද්ධ් වන
ස්වභාවයක් බව අවපබෝධ් පව්. එපමන් ම රූොදි අරමුණු ෙිළිබඳව ද එපලසින් ම අවපබෝධ් පව්. පමය
ආයතන කුසලතාව නම් පව්. ශරාවකයකු තුළ ඇති කරගත යුතු ඉෙළ ම දක්ෂතාවක් පලස පමය බුදුදෙම
තුළ ිස්තර පව්. එපමන් ම රූොදි ස්කන්ධ් ෙංචකය සමුදය, අත්ථංගම ආදි වශපයන් නුවණින් පමපනෙි
කිරීම තුළින් එම ෙෙ ම එක පමාපොපතෙි පෙර පනාතිබී ෙටපගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ් වන ස්වභාවයක්
බව ද ෙරතයක්ෂ පව්.
පමකී සියලු දෙම් වැඩිපම් ඉෙළ ම අවපබෝධ්ය නම් යමක් දුටු ිය එය දැකීම් මාතරයක් ෙමණක් ය,
යමක් ඇසුපවාත් එය ඇසීම් මාතරයක් ෙමණක් ය (දිට්පඨ් දිට්ඨමත්තං, සුපත් සුතමත්තං ...) ආදි වශපයන්
අවපබෝධ්ය දියුණු වීමයි. පමම අවපබෝධ්යත් සමඟ කරමපයන් දුක නිරැද්ධ් වනු ඇත. එමගින් ෙරඥා
චචතසිකය ඉෙළ ම මට්ටමට දියුණු වීම ඊට පේතුවයි. ෙඤ්ඤා ඉන්රිය දියුණු වීම සද්ධ්ා, ිරිය, සති,
සමාධි යන පසසු ඉන්රිය දියුණු වීම දැක ගත ෙැකි ලක්ෂණයයි. පමම ෙංච ඉන්රියයන්පග් දියුණුව කිසියම්
ෙුද්ගලයකුපග් සැබූ දියුණව
ු යි. ආධ්යාත්මික ගමන් මපගෙි තමන් ගමන් කරන්නකු බවට තමාට ම තමා
ගැන ෙිරික්සා බැලිය ෙැකි ලක්ෂණ පම්වායි.
පමපලස ස්කන්ධ් ෙංචකය ෙිළිබඳව යළි යළින් නුවණින් පමපනෙි කිරීපම් ෙරතිඵලය වන්පන් සුභ,
සැෙ, නිතය, ආත්ම යන සතර ිෙල්ලාස දුරැ වී ෙරඥාව දියුණු වීම තුළින් අසුභ, දුක්ඛ්, අනිතය, අනාත්ම
යන යථාර්ථය ෙරතයක්ෂ වී කරමපයන් දුකින් සිත මිදීමයි. රූොදි කිසිදු බාෙිර අරමුණකින් තම මානසික
සංෙිඳියාව ෙැෙැර ගත පනාෙැකි අකම්ෙිත මනසක් ඇති පව්. තමා සම්ෙූර්ණපයන් තම සිපතෙි දියුණුව
මත කරියා කරන සිත ෙිළිසරණ පකාට පවපසන ධ්ර්මය ෙිළිසරණ පකාට පවපසන තැනැත්තකු බවට
ෙත්පව්. බාෙිර පලෝකපය් කිසිදු පදයක් තුළින් කම්ොවට ෙත් පනාපව්. බුදුදෙපම් සඳෙන් සැබූ ෙිළිසරණ
ලබා ගත් තැනැත්තකු බවට පමමගින් ෙත් පව්.

අනිච්චසඤ්ඤා වැඩීම
සිපතෙි පකපලස් ඇතිවීමට බලොන ෙරධ්ානතම පේතුව අිදයාවයි. එනම් ඇස ආදී ආයතනයන්පග්
සැබූ කරියාකාරීත්වය පනාදැනීමයි. පවනත් පලසකින් කියපතාත් අනිතය පදය ෙිළිබඳව නිතය වශපයන්
සිතා සිටීමයි. පමපලස අනිතයපයෙි නිතය සඤ්ඤාව නමැති ිෙල්ලාසය දුරැවීමට නම් ෙරඥාව වැඩීම අවශය
පකපර්. ෙරඥාව වැඩීපමෙි මූලික අංගයක් නම් අනිතය සඤ්ඤාව ෙරගුණ කිරීමයි. අනිතය සඤ්ඤාව ෙුරැදු
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කිරීපම් මූලික ෙදනම වන්පන් ෙටිච්චසමුේොදය ෙිළිබඳ අවපබෝධ්යයි. එනම් පේතු ඇති ිට ඵලය
ෙටගන්නා බවත් පේතු නිරැද්ධ්වීපමන් ඵලය නිරැද්ධ් වන බවත් ෙිළිබඳ අවපබෝධ්යයි.

අස්මිං සති ඉදං පෙෝති (පමය ඇති කල්ෙි පමය පව්).
අස්මිං අසති ඉදං න පෙෝති (පමය නැති ිට පමය නැති පව්).
ඉමස්ස උේොදා ඉදං උේෙජ්ජති (පමය ඉෙදීපමන් පමය උෙදී).
ඉමස්ස නිපරෝධ්ා ඉදං නිරැජ්ඣති (පමය නිරැද්ධ්වීපමන් පමය නිරැද්ධ් පව්).
අනිතයතාව සිෙි කිරීපම් දී ිපශ්ෂපයන් සිෙි තබා ගත යුතු කරැණක් වන්පන් පමපනෙි කරන ඇස,
කන ආදි ඉන්රියත් රූෙ, ශබ්දාදි අරමුණුත් යන සියලු අංග පෙර පනාතිබී ෙටපගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ්
වන ස්වභාවයයි. පමෙිදී පමපනෙි කරන්පන් ස්ිරව ඇති පදයක නැතිවීම පෙෝ ිනාශය පනාව
වර්තමානපයෙි ඒ පමාපොපතෙි පේතු නිසා ෙටපගන පේතු නිරැද්ධ් වීපමන් ඒ පමාපොපතෙි ම නිරැද්ධ්
වන ස්වභාවයයි. රූෙ, පව්දනාදි ස්කන්ධ්, ඇස, කන ආදි අභයන්තර ආයතන, රූෙ, ශබ්දාදි බාෙිර
ආයතන, චක්ඛ්ු ධ්ාතු රූෙ ධ්ාතු චක්ඛ්ු ිඤ්ඤාණ ධ්ාතු ආදි ධ්ාතු යනුපවන් සත්ත්වයා ිස්තර කිරීමට පයාදා
ඇති සියලු ධ්ර්මතාවන්ෙි ස්වභාවය වන්පන් පෙර පනාතිබී ෙටපගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ් වීමයි.
බුදුදෙමින් පද්ශිත අනිතයතාව පමයයි. භාගයවතුන් වෙන්පස් පෙන්වා දුන් ෙරිදි පමපලස සිෙිකරන
පමාපොතක් ොසා සන්තානගත රාග, ද්පව්ෂ, පමෝොදි ක්පල්ශ දුරැවන අතර එෙමණට ජරා, මරණාදි
දුක්වලින් ද නිදෙස් පව්. අනිච්චසඤ්ඤා සූතරපයෙි (අං.නි.4, 266 ෙිට) දැක්පවන ෙරිදි අනිතය සඤ්ඤාව
වැඩීම සංපයෝජන දුරැ කිරීපම් ෙරධ්ාන මාවත පව්.
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පගාිපයක් මෙනඟුලකින් කුඹුරක් සාන ිට ෙැතිර ඇති සියලු මුල් සිඳිමන් සාන්නාක්
පමන් අනිතය සඤ්ඤාව පබපෙින් වඩමින් ෙරගුණ කරන ිට සිත්ෙි ෙවත්නා
කාමරාගය, රූෙරාගය, භවරාගය, අිදයාව, අස්මිමානය යන පම් සියලු සංපයෝජන
කරමපයන් පගවී දුරැ වී යයි.
බබුස්තණ කෙන්පනක් එම තණ කො එෙි අගින් පගන යටට ෙලා ද පොළා ද පොළා
ෙපසක දමා ද එපස් ම අනිතය සඤ්ඤාව වඩන ිට පබපෙින් ෙරගුණ කරන ිට
කාමරාගය, රූෙරාගය, භවරාගය, අිදයාව, අස්මිමානය යන පම් සියලු සංපයෝජන
කරමපයන් ෙෙළට වැපට්.
අඹ පොකුරක නැට්ට සිඳි කල්ෙි නටුවට බැඳී සිටි සියලු අඹ ගිලිපෙන්නාක් පමන් අනිතය
සඤ්ඤාව වඩන ිට පබපෙින් ෙරගුණ කරන ිට කාමරාගය, රූෙරාගය, භවරාගය,
අිදයාව, අස්මිමානය යන පම් සියලු සංපයෝජන ගිලිෙී යයි.
කිසියම් කූටාගාර ශාලාවක සියලු ෙරාල කැණිමඩලට සම්බන්ධ් වී ෙවත්නාක් පමන් ෙරඥාව
ෙිෙිටා සිටීපම් මූලාධ්ාරය වන්පන් අනිතය සඤ්ඤාව පමපනෙි කිරීමයි. අනිතය සඤ්ඤාව
වඩන ිට පබපෙින් ෙරගුණ කරන ිට කාමරාගය, රූෙරාගය, භවරාගය, අිදයාව,
අස්මිමානය යන පම් සියලු සංපයෝජන නැපස්.
මූලගන්ධ්යන් අතුරින් කළුඅගිල්ගඳ ෙරධ්ාන පව් ද එපස් ම අනිතය සඤ්ඤාව වඩන ිට
පබපෙින් ෙරගුණ කරන ිට කාමරාගය, රූෙරාගය, භවරාගය, අිදයාව, අස්මිමානය යන
පම් සියලු සංපයෝජන නැසී යයි.
අරටුවල සුවඳ අතුරින් රත්සඳුන් සුවඳ ෙරධ්ාන පව්. එපස් ම අනිතය සඤ්ඤාව වඩන ිට
පබපෙින් ෙරගුණ කරන ිට කාමරාගය, රූෙරාගය, භවරාගය, අිදයාව, අස්මිමානය
යන පම් සියලු සංපයෝජන දුරැ වී යයි.
මල් සුවඳ අතුරින් දූසමන් සුවඳ අගර පව්. අනිතය සඤ්ඤාව වඩන ිට පබපෙින් ෙරගුණ
කරන ිට කාමරාගය, රූෙරාගය, භවරාගය, අිදයාව, අස්මිමානය යන පම් සියලු
සංපයෝජන ෙෙව යයි.
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ෙරාපද්ශීය, කුඩා රජවරැ පවත් ද ඒ සියල්පලෝ සක්තිි රජුට අනුකූල වූවාෙු පවත්. සක්ිති
රජ ඔවුන්ට අගර පවයි. එපමන් ම අනිතය සඤ්ඤාව වඩන ිට පබපෙින් ෙරගුණ කරන
ිට කාමරාගය, රූෙරාගය, භවරාගය, අිදයාව, අස්මිමානය යන පම් සියලු සංපයෝජන
දුරැ පව්.
අෙපස් තාරකාවන්පග් කැලුම් අතුරින් සඳකැලුම් ෙරධ්ාන පව්, අගර පවයි. එපමන් ම අනිතය
සඤ්ඤාව වඩන ිට පබපෙින් ෙරගුණ කරන ිට කාමරාගය, රූෙරාගය, භවරාගය,
අිදයාව, අස්මිමානය යන පම් සියලු සංපයෝජන නැසී යයි.
සරත් කාලපයෙි වළාකුළු ෙෙ ව පගාස් අෙස ෙරසන්න වූ කල්ෙි ෙිරැ අෙසට නැඟි කල්ෙි
අෙපසෙි අඳුර දුරැ වී බබලන්පන් යම් පස් ද අනිතය සඤ්ඤාව වඩන ිට පබපෙින්
ෙරගුණ කරන ිට කාමරාගය, රූෙරාගය, භවරාගය, අිදයාව, අස්මිමානය යන පම්
සියලු සංපයෝජන ෙරෙීණ පව්.

පමෙි දී අනිතය සඤ්ඤාව වඩන ආකාරය භාගයවතුන් වෙන්පස් වැඩි දුරටත් ෙැෙැදිලි කරති. ඒ
අනුව රූෙ, පව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛ්ාර, ිඤ්ඤාණ යන ස්කන්ධ් ෙංචකපය් ෙටගැනීම වැය වීම නුවණින්
පමපනෙි කිරීම අනිතය සඤ්ඤාව වශපයන් ිස්තර පකාට තිපබ්.

ෙටිඝ සම්ඵස්සය ො අධිවචන සම්ඵස්සය
දීඝනිකාය මොනිදාන සූතරපයෙි ෙටිච්චසමුේොදය ිස්තර කිරීපම් දී ිපශ්ෂ කරැණක් සාකච්ඡාවට
භාජනය පකාට තිපබ්. එනම් ෙටිඝසම්ඵස්සය ො අධිවචන සම්ඵස්සයයි. ෙටිඝ සම්ඵස්සය යනු
ඇස, කන, නාසය, දිව, කය යන ආයතන ෙෙට රූෙ, ශබ්ද, ගන්ධ්, රස, පඵාට්ඨබ්බ යන අරමුණු ස්ෙර්ශ
වීමයි. පමය රළු ස්ෙර්ශය වශපයන් සඳෙන් පව්. අධිවචන සම්ඵස්සය යනු මනින්රියට ධ්ර්මාලම්භන
අරමුණු වීමයි. පමය සුඛ්ුම (සියුම්) ස්ෙර්ශය වශපයන් දැක්පව්. සාමානයපයන් යපමකු ජීවත්වීම යනු
ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස යන ඉන්රිය ෙයට රූෙ, ශබ්ද, ගන්ධ්, රස, පඵාට්ඨබ්බ, ධ්ම්ම යන අරමුණු
ස්ෙර්ශ වීම් වශපයන් අද්දැකීම් ලැබීමයි. පමම ආයතන ෙය ො ඊට පගෝචර වන බාෙිර අරමුණු ෙැර
ජීිතපයෙි පවනත් කිසිවක් පනාමත. ෙුද්ගලයාපග් සමස්ත ජීිතය පමම ආයතන මත රඳා ෙවතී.
මොනිදාන සූතරපය් ‘නාමරූෙෙච්චයා ඵස්පසෝ‘ යන ිගරෙපයෙි දී දැක්පවන ිපශ්ෂ කරැණක් වන්පන්
ෙටිඝ සම්ඵස්සය අධිවචන සම්ඵස්සයටත් අධිවචන සම්ඵස්සය ෙටිඝ සම්ඵස්සයටත් බලොන ආකාරයයි.
රූපකාවය අධිවචනසම්ඵස්සය:
‘පයෙි ආනන්ද ආකාපරෙි පයෙි ලිඞ්පගෙි පයෙි නිමිත්පත්ෙි පයෙි උද්පද්පසෙි නාමකායස්ස
ෙඤ්ඤත්ති පොති, පතසු ආකාපරසු පතසු ලිඞ්පගසු පතසු නිමිත්පතසු පතසු උද්පදසු අසති අෙි නු පඛ්ෝ
රූෙකාපය අධිවචනසම්ඵස්පසා ෙඤ්ඤාපයථාති? ‘පනා පෙතං භන්පත‘
‘ආනන්ද, යම් ආකාරයන්පගන් යම් ලිඞ්ගයන්පගන් යම් නිමිතිවලින් යම් උද්පද්සයන්පගන්
නාමකයට ෙරඥේති පව්ද, ඒ ආකාර ලිඞ්ග නිමිති උද්පද්සු නැති කල්ෙි රූෙකපයෙි අධිවචන සම්ඵස්සය
ෙැනවීමක් වන්පන් ද? ස්වාමීනි, නනාවන්නන් ය.
පමයින් ෙරකට පකපරන්පන් ආයතන කුසලතාව ඇති කර ගත යුතු ආකාරයයි. අිදයා සෙගතව
අෙි ඇස, කන ආදි කිසියම් ආයතනයකින් රූෙ, ශබ්දාදි අරමුණක් ගත් ිට එයි පසසු ඉන්රියයන්ට සම්බන්ධ්
කර බලන්පනමු. නිදසුනක් පලස මලක් දුටු ිට එය තමාපග් මනපස් අතීත අද්දැකීම් සමඟ මුසු පකාට
නව සංස්කාරයක් පගාඩනඟා ගනී. අිදයා සෙගත මනපස් ස්වභාවය පමයයි. එිට ඉන්රිය මගින් ගන්නා
අරමුණු ිෂයපයෙි ඇලීම්, ගැටීම් පෙෝ උපේක්ෂා ෙටගනී. පම් කුමක් ස්ෙර්ශ කළ ද අෙි දුකින් පනාමිඳුනාෙු
පවමු. ආයතන කුසලතාව යනු දුක ෙටගන්නා පමම ආකාරය මැනැින් නුවණින් දැක ඇස, කන ආදි
ඉන්රිය මගින් රූෙ, ශබ්ද ආදි අරමුණ ගන්නා ිට එය පවනත් ආයතනයකට ගැට පනාගසා ඒ ආයතනය
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තුළදී ම නිරැද්ධ් වන දර්ශනයකින් ො සිෙියකින් යුතව
ු සිටීමයි. පමෙි දී ිපශ්ෂපයන් රූෙකාපය් අධිවචන
සම්ඵස්සය ෙැනවීම වශපයන් දක්වා ඇත්පත් ඇස, කන, නාසය, දිව, කය යන ඉන්රිය ෙෙට ෙටිඝසම්ඵස්ස
වශපයන් අරමුණු පගෝචරවීපම් දී එය මනින්රියට ගැට ගැසීම් ස්වභාවයයි. යපමක් පමය නුවණින් දුටුව
පොත් ඔෙු ඇස, කන ආදි ෙංච ඉන්රියයන්පගන් ගන්නා අරමුණු ඔස්පස් මනසට බැස ගැනීම පනාකරයි.
එිට ඔෙුපග් අිදයා සෙගත ස්ෙර්ශය දුරැවූපය් පවයි. දුක නිර්මාණය වන ෙටිච්චසමුේොද නයායපයන්
ඉවත් වූපය් පවයි.
නාමකාවය් පටිඝසම්ඵස්සය:
‘පයෙි ආනන්ද ආකාපරෙි පයෙි ලිඞ්පගෙි පයෙි නිමිත්පත්ෙි පයෙි උද්පද්පසෙි රූෙකායස්ස
ෙඤ්ඤත්ති පොති, පතසු ආකාපරසු පතසු ලිඞ්පගසු පතසු නිමිත්පතසු පතසු උද්පදසු අසති අෙි නු පඛ්ෝ
නාමකාපය ෙටිඝසම්ඵස්පසා ෙඤ්ඤාපයථාති? ‘පනා පෙතං භන්පත‘
‘ආනන්ද, යම් ආකාරයන්පගන් යම් ලිඞ්ගයන්පගන් යම් නිමිතිවලින් යම් උද්පද්සයන්පගන්
රූෙකයට ෙරඥේති පව්ද, ඒ ආකාර ලිඞ්ග නිමිති උද්පද්සු නැති කල්ෙි නාමකපයෙි ෙටිඝසම්ඵස්සය
ෙැනවීමක් වන්පන් ද? යනුපවන් භාගයවතුන් වෙන්පස් ෙරශන
් කළ ිට ආනන්ද මාෙිමියන් ෙිළිතුරැ
පදන්පන් ‘ස්වාමීනි, පනාවන්පන් ය‘. යනුපවනි.
පමයින් ෙැෙැදිලි පකපරන්පන් රූෙයන් ෙිළිබඳව ලිඞ්ග, නිමිනි, උද්පද්ස ආදි වශපයන් ෙරඥේති
ඇති ිට සිතට ධ්ම්මාලම්බන අරමුණු වූ ිට ඒ ඔස්පස් රූෙ, ශබ්දාදි ෙංච ිඤ්ඤාණයට ලක්වන අරමුණු
ිෂයපයෙි සිත බැස ගන්නා බවයි. එනම් අිදයා සෙිගතව සිටින ිට සිතට කිසියම් සිතිිල්ලක් ෙැමිණීපම්
දී එය බාෙිර රූෙයකට බැඳ ගන්නා බවයි. එිට සිත බාෙිර අරමුණුවල බැස ගනියි. නිදසුනක් වශපයන්
තම මව සිෙි වූ ිට මවපග් රූෙය, ඇයපග් කටෙඬ ආදිය ෙිළිබඳව සිත බැස ගැනීමයි. ලුණු සිෙිවූ ිට
ලුණු කැටයක් මැවී පෙපනන ස්වභාවයයි. පමපලස සිතට සිතිිලි නැපගන ිට ඒ ඔස්පස් රූෙ නිර්මාණය
කිරීම් වශපයන් ෙටිඝසම්ඵස්සය කරා යාම අිදයා සෙගත මනපස් ස්වභාවයයි. එිට දුකින් පනාමිඳුපන්
ජරා, මරණාදි දුක් ස්ෙර්ශ කරමින් සිටී. එපස් පනාවීමට නම් සිතට සිතිිල්ලක් ෙැමිණි සැණින් ම එය සිත
තුළ ම නිරැද්ධ් වන දර්ශනයකින් යුතුව සිටීම අවශය පකපර්. ිඤ්ඤාපත ිඤ්ඤාතමත්තං යනුපවන්
දැක්පවන්පන් පමම ආයතන කුසලතාවයි. එිට සිතට නැපඟන අරමුණු බාෙිර රූෙයට බැඳ, බැස ගන්නා
ස්වභාවපයන් මිපදයි. ිදයා සෙගතව පමපලස සිෙිපයන් ො නුවණින් කරියා කිරීපමන් ෙටිච්චසමුේොදය
චකරපයන් මිඳී දුකින් නිදෙස්වීමට අවකාශ සැලපස්.
පම් සඳො ෙැම පමාපොතක ම ෙටිච්චසමුේොද චකරය සකස්වන ආකාරය ෙිළිබඳ මනා
අවපබෝධ්යකින් ො සතිසම්ෙජඤ්ඤපයන් කරියා කිරීම අවශය පකපර්. කරමපයන් දුකින් නිදෙස්වීමට අවකාශ
ලැපබන්පන් පමෙි අඛ්ණ්ඩව පයදීපම් ෙරතිඵල වශපයනි. ඒ සඳො අෙ සතු සියල්ල කැෙ කළ යුතුව ඇත.
ලැබූ පම් උතුම් ක්ෂණ සම්ෙත්තිය අෙිමිවීමට ෙරථම ෙැකිතාක් දුරටත් ශරද්ධ්ාදී ඉන්ිය ධර්ම දියුණු කළ යුතු
ය. ඒ සඳහා නෙරුවන් සරණින් ඔබ සැමට සියලු කායික මානසික සුවපත් බව ලැනේවා.

ඔබ සැමට පතරැවන් සරණයි !
කැලිප ෝනියාපව්, ෙැසදිනාෙි පලාස් ඇන්ජලිස් පබෞද්ධ් ිොරස්ථානය
බු.ව. 2561 වේ මස (2017 පනාවැම්බර 19 වන ඉරැ දින)
පගෞතම සම්බුදු සසුපනෙි සනාතන රැකවරණය උපදසා ෙැවැත්පවන
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සියලු සත්ත්වපයෝ සුවෙත් පවත්වා !

