
සදහම් අසා පිළිවෙත් පුරා 
වෙසක් දිනය සමරමු. 

 
වෙසක් පුන් වපාවහෝ දිනය ව ෞද්ධ ව ෝකයට ෙැදගත් ම දිනයයි. එය හුවදක් ව ෞද්ධයන්ට 

පමණක් වනාෙ  ුද්ිය, ගුණය, යහපත, මානසික සැනසුම අගයන නුෙණැති සත්පුරැෂ හැම 
වදනාවග් ම පූජනීය දිනය ෙනු ඇත. සසර අනාදිමත් කා යක් ව ෝසතුන් වකවරහි අපමණ 
කරැණාවෙන් අසීමිත කැපවීමකින් දානාදි පාරමිතා සම්පූර්ණ වකාට ව ාෙ පහළ ෙූ  

 
1. සිද්ධාර්ථ ව ෝසතුන්වග් උපත 
2. සිදුහත් තාපසතුමාවග් සම් ුද්ධත්ෙය 
3. වගෞතම සම්මා සම් ුදුරජාණන් ෙහන්වස්වග් පරිනිර්ොණය  
 

යන තරිවිධ මංග යය සිදු ෙූ වෙසක් දිනය ව ාෙ 
සැවොම ‘වෙසක් වේ’ (Vesak Day) නමින් තම තමන්ට හැකි උපරිම අයුරින් සමරති.  ුදුසිරිවත් 
වමම ෙැදගත් සිදුවීම් තුන මංග ය ෙශවයන් සැ වකන්වන් ඒො  ුදුරජාණන් ෙහන්වස්වග් මංග ය 
නිසා ය. අතිශය දීර්ඝ කා යක් සසර සැරිසරා පාරමිතා සපිරූ සිදුහත් කුමරැවග් උපත මංග යයක් 
ෙන්වන් සසර අෙසන් උපත නිසා ය. තුන් ව ාෙට උත්තම ෙූ පුරැෂයාවග් පහළවීම ව ෝෙැසි සැමට 
ද එය මංග යයකි. තම චිත්ත සන්තානගත ව ෝභාදි සක විධ ක්ව ්ශයන් දුරැවකාට මානසික 
පාරිශුද්ධත්ෙවයන් උපරිමයට පැමිණීම නිමිත්වතන් සම් ුද්ධත්ෙය භාගයෙතුන් ෙහන්වස්ට 
මංග යයකි. එමගින් ව ාෙට සිදුෙූ අන ්ප ෙූ වමවහය වහ්තුවෙන් එම සම් ුද්ධත්ෙය ව ෝකයට ද 
මංග යයකි. ස්කන්ධ පංචක නමැති මහා දුක් වගාඩ  හා ත ා (භාරනික්වේප) එය නැෙත නූපදින 
පරිදි අනුපදිවස්ස පරිනිර්ොණයට පත්වීම  ුදුරජාණන් ෙහන්වස්ට මංග  කරැණකි. නික්ව ්ශී 
උතුමන්ට එය ධර්ම සංවේගයට කරැණක් ෙන අතර වකව ස් සහිත සත්ත්ෙයන්ට එය දුකට 
සංවේගයට වහ්තුෙකි.  

 
වමයින් ෙසර 2642කට වපර (එනම් කරි.පූ. 623 දී) දඹදිෙ ලුම්ිනිවය්දී (ෙත්මන් වන්පා වය්) 

උපත  ද සිදුහත් කුමරා මීට ෙසර 2607කට පමණ වපර ෙයස අෙුරැදු 35දී දඹදිෙ  ුද්ධගයාවේදී 
සම් ුද්ධත්ෙයට පත්විය. අනතුරැෙ පුරා අෙුරැදු 45ක විශිෂ්ඨ ව ෝක ශාසනික වස්ොෙකින් පසු ෙයස 
අෙුරැදු 80දී එනම් මීට ෙසර 2562කට වපර තථාගතයන් ෙහන්වස් සියලු සංස්කාරයන්වග් අනිතය 
 ෙ පසක් කරමින් අපරමාදීෙ පිළිවෙත් පුරන ව ස (හන්දදානි භික්ඛවේ, ආමයන්තයාමි වො, ෙයධම්මා 
සංඛාරා අප්පමාවද්න සම්පාවද්ථ) අෙසන් ෙරට ද ව ාෙට වද්ශනා වකාට කුසිනාරා නුෙර 
උපෙත්තන ස ් උයවන්දී අනුපදිවස්ස නිර්ොණ ධාතුවෙන් පරිනිර්ොණයට පත් ෙූහ. සම් ුද්ධත්ෙය 
දක්ො ව ෝසතුන්වග් අපරිමිත කැපවීමත්  ුදුරජාණන් ෙහන්වස්වග් මහාකරැණාෙත් සුවිශද පරඥාෙත් 
වශර්ෂ්ඨ අභිනිෂ්කරමණයත් තුන් ව ාෙට සිදු කළ සුවිවශ්ෂී ශාසනික වමවහෙරත් සත්පුරැෂ 
ව ෝකයාවග් සදා වගෞරෙයට පාතර ෙනු ඇත.  

 

ව ෝසත් උතුමකු ව ාෙ පහළ ෙන්වන් උතුම් පැතුමකින් යුතුෙයි.  
 

 ුද්වධෝ‘හං ව ෝධයිස්සාමි මුත්වතෝහං වමෝචවය් පවර්, 

තිණ්වණෝහං තාරයිස්සාමි සංසාවරෝඝා මහබ්භයා.  
 

මම සම් ුද්ධත්ෙයට පත් ෙ අන් අයට ද අෙව ෝධය   ා වදන්වනමි. 

මම දුකින් මිදී අන් අය ද දුකින් මුදෙන්වනමි. 

මහත් ිය වගනවදන සසර සැඩපහරින් මම එවතර වී අන් අය එවතර කරෙන්වනමි.  

 



UD2 
 

‘සුඛ ෝ බුද්ධානං උප්පාඛදෝ’ යනුවෙන් දැක්වෙන පරිදි  ුදු උපත ව ාෙට සැපතකි, 
ශාන්තියකි.  ුදුෙරයකුවග් පහළවීම අතිශය දීර්ඝ කා යකට ෙරක් සිදු ෙන්නකි (දු ් වභෝ 
 ුද්ධුප්පාවදෝ ව ෝකස්මිං).  ුදුෙරයකු දැකීම,  ුද්ධශාසනයක් මුණගැසීම පමණක් වනාෙ ‘ ුද්ධ’ යන 
ෙචනය ඇසීම පො ඉතා දුර් භ කරැණකි.  ුදුෙරයකු ව ාෙ පහළවීම දුර් භ කරැණක් ෙන්වන් 
 ුදුපදවියට පත්වීමට සම්පූර්ණ කළ යුතු  ුද්ධකාරක ධර්මයන්හි පෙත්නා අපහසුතාෙ නිසයි.  ුදු ෙ 
  නු සඳහා දානාදි පාරමිතා දහය ‘පාරමී’, ‘උපපාරමී’, ‘පරමත්ථ පාරමී’ ෙශවයන් සාරාසංඛය ක ්ප 
 ක්ෂයකට අික කා යක් අතිශය උත්කෘෂ්ට ව ස ජීවිත පරිතයාගවයන් සම්පූර්ණ කළ යුතු වේ. 
එම කා ය තුළ ව ෝසතුන් ෙහන්වස් පරිතයාග කරන  ද ඇස්ෙ  පරමාණය අහවසහි තාරකාෙ ට 
ෙඩා අික ය. තම සිරැවරහි මස් දන් දුන් පරමාණය මහවපාවළාවෙහි පස්ෙ ට ෙඩා අික ය. 
සිරැවරහි ව ් දන් දුන් පරමාණය මහසයුවරහි ජ යට ෙඩා අික ය. ඔටුණු ප න් හිස් දන් දුන් 
පරමාණය එකතු කළවහාත් මහාවම්රැ පර්ෙතයට ෙඩා අික ය. වම ඳු අසීමිත පරිතයාගයක් කරන 
 ද්වද් හුවදක් තමා සසරින් එවතර වීවම් අදහසින් පමණක් වනාෙ ව ෝෙැසි අන් අය ද සසර 
කතරින් එවතර කරවීවම් මහාකරැණාධයාශවයනි. උන්ෙහන්වස්ට පමණක් නිෙන් දැකීවම් අදහසක් 
පැෙැතියා නම් රහත් ව ෝිවයන් එදා දීපංකර පාදමූ වය් දී නිෙන් දැක සසර නිම කළ හැකි ෙ 
තිිණ. ඉහත සඳහන් පරිතයාගයන් උන්ෙහන්වස්ට කිරීමට සිදු ෙූවය් ව ෝ සතුන් වෙත මහා 
කරැණාවෙන් සම් ුද්ධත්ෙවයන් නිෙන් දැකීවම් අභි ාශවයන් කරියා කිරීම වහ්තුවෙනි. පරාර්ථචර්යාෙ 
උවදසා වම ඳු පරිතයාගයක් සිදුකළ වෙනත් කිසිදු සත්ත්ෙයකු වම් විශ්ෙවයහි වනාමැත. වම ඳු 
පරිතයාගයක පරතිඵ යක් ෙශවයන් ව ාෙ පහළෙන  ුදුෙරයකුවග් ශාසනය ව ාෙ පෙතින්වන් ඉතා 
ම සීමිත කා යකි. ඊට ෙඩා දීර්ඝ කා  පෙතින්වන් අ ුද්වධෝත්පාද කා  ෙශවයනි. එනම් නිෙන් මග 
පරකාශිත දහමක් ඇසීමට වනා ැව න  ුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන වතරැෙන වනාපෙතින කා යන් ය.  
වම ඳු දුර් භ සම් ුද්වධෝත්පාද කා යක පරිපූර්ණ මිනිසත් සිරැරක්   ා ධර්මය ඇසීමට හැකි 
වපවදසක සමයක් දෘෂ්ිකෙ මනා  ුද්ියක් සහිතෙ උපත  ැබීම සසර කරන  ද මහත් පුණය 
මහිමයක හා පරාර්ථනාෙක උතුම් ආනිසංසයකි.  ුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන වතරැෙන වකවරහි ශරද්ධා 
පරති ාභය ව ාෙ ඇති උතුම් ම  ාභයයි. එම පරති ාභය  ද නුෙණැත්තාවග් ජීවිතවය් පරධාන 
කාර්යයක් විය යුත්වත් තම වදසෙණින් අසන උතුම් ම වදය ශරෙණය කිරීමයි. එනම් සෙණානුත්තරිය 
නම් ෙූ  ුදුරදුන්වග් උතුම් සද්ධර්මය ශරෙණය කිරීමයි. වම ඳු සමයක ව ාෙ පෙතින උතුම් ම වස්ෙය 
ෙන්වන් වතරැෙන වෙත කරන වස්ෙයයි.  
 

භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙසර 45ක විශිෂ්ඨ ශාසනික වස්ෙයක් නිම වකාට පිරිනිෙන් පූ 
වමාවහාවත් සිට ශ්රී සද්ධර්මය තම ජීවිතයට සම් න්ධ කර ගනිමින් එම දහම මතු ව ෝකයාවග් 
යහපත උවදසා ඉතිරි කර එය පරපුවරන් පරපුරට දායාද කිරීම උවදසා කැපෙූවය් මහා සංඝ 
රත්නයයි.  ුදුරදුන් පිරිනිෙන් පා වතමසකට පසුෙ රැස්ෙූ පන්සියයක් පමණ මහ රහතන් ෙහන්වස් ා 
ධර්ම විනය සංගායනා වකාට එය භාණක කරමයට ඉදිරියට පෙත්ොවගන යාම සඳහා ස්ථාෙර 
පදනමක් දැමූහ. එතැන් පටන් තෙත් ෙසර සියයක් යන තුරැ දහම රැකවගන ආ අතර  ුද්ධ 
පරිනිර්ොණවයන් ෙසර 100ක් ගත වීවම් දී වදෙන ධර්ම සංගායනාෙ ද සිදු වකාට තෙදුරටත් ධර්මය 
ආරක්ෂා කර ගැනීමට කරියා කළහ. අනතුරැෙ තෙත් ෙසර 136ක්, එනම්  ුද්ධෙර්ෂ 236 දක්ො ධර්මය 
පෙත්ොවගන අෙුත් අවශෝක රාජ සමවයහි දී වතෙනෙරට ද ධර්ම විනය සංගායනා වකාට ශාසන 
චිරස්ිතිය උවදසා පරවද්ශ නෙයකට ධර්ම පරචාරය ද සිදු කරන  දි. එහි පරතිඵ යක් ෙශවයන් ශ්රී 
 ංකාෙට සම් ුදු සසුන උරැම ෙූ අතර එතැන් පටන් තෙත් ෙසර 200ක් පමණ ධර්ම විනය 
කටපාඩමින් රැකවගන අෙුත්  ුද්ධෙර්ෂ 440දී ෙ ගම් ා රාජසමවයහි සමස්ත  ුද්ධෙචනය ම 
ගරන්ථාරූඪ වකාට නිර්ම   ුද්ධෙචනය ෙඩාත් ස්ථාෙර කරන  දි. ෙර්තමානවය් ව ාෙ වථ්රොදී මු ් 
 ුදුසමය ඒ ව සින් ම සුරක්ෂිත වී ඇතිනම් එහි ෙැඩි වගෞරෙය හිමි ෙන්වන්  ාංකික භික්ෂූන් 
ෙහන්වස් ාටයි. වථ්රොද, මහායාන, තන්තරයාන යන සියලු ව ෞද්ධ සම්පරදායයන් නිවයෝජනය කරන 
සියලු ව ෞද්ධ භික්ෂූන් ෙහන්වස් ා වමය අවිොදවයන් පිළිගන්නා කරැණක් ෙන අතර සම් ුදු 
සසුවනහි විවශ්ෂ කාර්යභාරයක් සිදුෙන අෙස්ථාෙක ශ්රී  ංකාෙට එහි මූ ිකත්ෙය නිතැතින් ම හිමි 
ෙන්වන් එහි පරතිඵ යක් ෙශවයනි. දැනට ව ෞද්ධ ව ෝකයා ම ඒකමතිකෙ ව ෞද්ධ සංවක්තය 
ෙශවයන් ෙයෙහාර කරන ව ෞද්ධ වකාඩිය ශ්රී  ංකාවේ දී නිර්මාණය කරන  ද්දකි. සම් ුදු 
වතමඟු ් දිනය හැඳින්වීමට ෙයෙහාර වකරන ‘වෙසක් වේ’ යන්වනහි ‘වෙසක්’ යන ෙචනය සිංහ  
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භාෂාවෙන් ව ෝක ෙයෙහාරයට එක් ෙූ ෙචනයකි. ඒ අනුෙ  ුදුදහම වෙනුවෙන් ශ්රී  ංකාවෙන් 
ඉදිරිපත් වකරැණු ‘වෙසක්’ සහ ‘ව ෞද්ධ වකාඩිය’ යන අංග වදක ම ව ාෙ සියලු ව ෞද්ධ ජනතාෙ 
මහත් වගෞරෙවයන් ඒකමතිකෙ පිළිවගන ෙයෙහාර කරති. වමය සම් ුදු සසුවනහි චිරස්ිතිය හා 
කැපවීම වෙනුවෙන් ශ්රී  ංකාෙ සිදුකළ අමි  වමවහෙරට ව ෝක මට්ටවමන් කරන  ද ඉහළ ම 
වගෞරෙයක් ෙශවයන් සඳහන් කළ හැකි ය.  

 
 ුද්ධ, ධම්ම යන වදරැෙන සජීවී කරන අපට නිතර මුණ ගැවසන රත්නය නම් ‘සංඝ 

රත්නයයි’. සංඝරත්නය ව ාවින් තුරන් වීම  ුද්ධ හා ධම්ම යන වදරැෙන ව ාෙට අහිමිවීවම් වපර 
 කුණයි. ඉන්දුනීසියාෙ, ඇෆ්ගනිස්ථානය, ජාො සුමාතරා, ඉරානය, ඉරාකය, පකිස්ථානය ආදි රටෙ ් 
මීට නිදසුන් සපයයි. අතීතවය් පටන්  ංකාවේ ෙැඩ සිි මේපියන් සම් ුදු සසුවනහි සුරක්ෂිතභාෙය 
උවදසාත් තමන්වග් සුගතිය හා විමුක්තිය උවදසාත් තම දරැෙන් සසුනට දන්දීම අනිොර්ය අංගයක් 
වකාට පැෙැතුණි. දරැෙන් හදන මේපියෙරැ තමන්ට  ැව න පින්ෙත් ම  ුද්ිමත් ම ොසනාෙන්ත 
ම දරැො  ුදුසසුනට පූජා කළහ.  ංකාෙ ධර්මද්වීපයක් වීමටත් සම් ුදු සසුන සුරක්ෂිත වීමටත් එය 
ව ෝකවය් තෙදුරටත් ෙයාප්ත වීමටත්  ාංකික මේපියන්වග් වමම කැපවීම ව වහවින් උපස්ථම්භ 
විය. 

 
 ුදුරජාණන් ෙහන්වස් සම් ුද්ධත්ෙය උවදසා සිදුකළ අසීමිත කැපවීම වෙනුවෙන් උන් 

ෙහන්වස්ට කළ හැකි උසස් ම කෘතවේදීත්ෙය ෙන්වන් එම දහම ශරෙණය කිරීමත් තමාට හැකි 
උපරිම අයුරින් ජීවිත පරිතයාගවයන් එම දහම තම ජීවිතයට සම් න්ධ කර ගැනීමත් ය. එය සම් ුදු 
සසුවනහි චිරස්ිතිය උවදසා මහසඟ රැෙන දැඩි පරිතයාගවයන් සිදු කළ වමවහෙරට කරන 
පරතයුපකාරයක් ද ෙනු ඇත. ධර්මය ජීවිතයට සම් න්ධ කර ගැනීවම් දී පරඥාෙ ෙැඩීමට වහ්තුෙන 
කරැණු හතරක් පිළි ඳෙ සඳහන් වේ. සතර වසෝතාපත්ති අංග වහෙත් ‘පඤ්්ාෙුඞ්ඪි’ ධර්ම නමින් 
හැඳින්වෙන එම කරැණු හතර නම්, 
 

1. ක යාණ මිතර ආශරය 

2. සද්ධර්මශරෙණය 

3. වයෝනිවසෝ මනසිකාරය 

4. ධර්මානුධර්ම පරතිපත්තිය 
 

ධර්ම මාර්ගය ඉදිරියට යාවම් දී සැ ූ සද්ධර්මය වද්ශනා කරන ක ණ මිතුරන්වග් ඇසුරත් 
ඔෙුන් වෙතින් ධර්මය ශරෙණය කිරීමත් ඇසූ දහම අනුෙ අකුස ් දුරැෙන ව සත් කුස ් ෙැවඩන 
ව සත් තම චින්තනය (වයානිවසෝ මනසිකාරය) වමවහයවීමත් සී , සමාි, පඤ්්ා ඔස්වස් දහම් 
මවගහි ඉදිරියට යාමත් අෙශය වකවර්. දහම් මවගහි අතිශය ෙැදගත් කරැණක් ව ස වයෝනිවසෝ 
මනසිකාරය  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් විවශ්ෂවයන් අෙධාරණය කරන  ද්දකි. 

 
  ආධයාත්මික ශාස්තෘෙරයකු වමන් ම එ ඳු උතුමකුවග් දහමක් ව ාෙට අෙශය වීමටත් එම 
දහම  ැ  ීමටත් වහ්තුෙන පරධාන කරැණු තුනක් පිළි ඳෙ ධර්මවයහි සඳහන් වේ (තවයාධම්ම 
සුත්ත, අං.නි.).  

එනම්,  
1. ජරා 
2. මරණ 
3. ජාති 

 

 ජීෙත් ෙන සැවොම හැම වමාවහාතක් පාසා ම වේගවයන් ජරාෙට පත් වෙමින් සිිති. ශරීර 
ශක්තිය කරමවයන් දුර්ෙ  වෙමින් පෙතී. අප වම් ගමන් කරමින් සිින්වන් හැරමිිය වසායා යන 
ගමනකි. වමය උපන් හැම වකවනකුට අත්ෙන අනිොර්ය ධර්මතාෙකි. ධර්මවයහි හැසිරීමට 
වහ්තුෙන මූ ික කරැණක් ෙන්වන් වමව ස ජරාෙට පත්වීම නිසයි. ඒ අතර අප සැවොම සුසාන 
භූමිය කරා යන ගමනකි. ඒ අනුෙ මරණයට පත්වීම ද දහවමහි හැසිරීමට වහ්තුෙන තෙත් කරැණකි. 



UD4 
 

උපන් හැම සත්ත්ෙයකු ම වමාවහාතක් පාසා වේගවයන් මරණය කරා සමීප වෙමින් සිටී. ව ාවහෝ 
වදනා ජීවිතවය්  රපත  අභිවයෝග වදකක් වස් මහලු ෙ හා මරණය ස කති.  ුදුදහවමහි ද ඒො 
ජීවිත අභිවයෝග වස් ස කන අතර ඒ වදකට ම ෙඩා  රපත  අභිවයෝගය වස් ස කන්වන් මරණින් 
මතු නැෙත ඉපදීමත් එවස් ඉපදීවම් දී අපාගත වීමට ඇති ඉඩ අෙකාශයත් ය. පබ් තූපම සූතරවය් 
(සං.නි.) දැක්වෙන පරිදි සතර දිශාෙන්වගන් ඒ ඒ දිශාෙන්හි ඇති සියලු දූ විනාශ කරමින් තමන් 
වෙත වේගවයන් පැමිවණන මහා පර්ෙත හතරක් වස් ජරා, ෙයාි, මරණ, ජාති යන අභිවයෝග හතර 
වේගවයන් තමන් වෙත පැමිවණමින් සිටී. වමම අභිවයෝගයන්ට ධර්මවයන් හැර ආර්ිකය, 
අධයාපනය, ඥාති, පිරිෙර ආදි කිසිදු  ාහිර වදයකින් සැ ූ පිළිසරණක්   ා ගත වනාහැක. වම ඳු 
තත්ත්ෙයක් මත  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් නිතර තම ශරාෙකයන් උනන්දු කරමින් වද්ශනා කවළ්, 
 

‘අත්තදීපා භික්ඛවේ විහරථ අත්තසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා’ 
තමා තමාට පහනක් වකාට ොසය කරන්න, අන් සරණක් වනාමැත. 
 

‘ධම්මදීපා භික්ඛවේ විහරථ ධම්මසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා’ 
ධර්මය පහනක් වකාට ොසය කරන්න අන් සරණක් වනාමැත.  

 
තම සිවතහි ආධයාත්මික ශක්තිය වකවරහි විශ්ොසය ත ා අපරමාදීෙ දහවමහි හැසිවරන 

(අප්පමාවද්න සම්මාවද්ථ) ව ස භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වමමඟින් අපට උපවදස් වදති. තමා තමාට 
සැ ූ ව ස ම ආදරය කරන්වන් නම් තම සිත උපරිම ව ස කුස වයහි පෙත්ො ගැනීමට වහ්තු 
ෙන අයුරින් සතර සතිපට්ඨානවයහි හැසිවරන ව ස භාගයෙතුන් ෙහන්වස් කරැණාවෙන් ව ාෙට 
අනුශාසනා කරති.  

 
 ුදුරජාණන් ෙහන්වස් ව ාෙ ඉමහත් කරැණාවෙන් ධර්මය වද්ශනා කවළ් ව ෝෙැසි 

සත්ත්ෙයන් අපා දුකින් මුදො නිෙන් මවගහි වයදවීමටයි. ඒ අනුෙ උන් ෙහන්වස් ස්ෙර්ග මාර්ගය 
(සග්ග මග්ග) හා වමෝක්ෂ මාර්ගය (වමාක්ඛ මග්ග) යන මාෙත් වදක ව ාෙට වපන්ො දුන්හ. ස්ෙර්ග 
මාර්ගය යනු අපාගත වනාවී වදේ මිනිස් ව ෝකයන්හි ඉපදීමට වහ්තුෙන අයුරින් වපන්ො දුන් 
මාෙතයි. සුගතිගාමීවීවම් මාෙත ව ස භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වද්ශනා කවළ් දාන, සී , භාෙනා යන 
තරිවිධ පුණය කරියාෙන් ය. පිරිසිදු සිතින් යුතුෙ නිතර පරිතයාගශී ීත්ෙවයන් කායික ොචසික 
සංෙරවයන් මමතරිය,  ුදුගුණ ආදි භාෙනාෙකින් සිත ෙඩමින් ක ් ගත කිරීම වමව ාෙ ජීවිතය 
සතුින් ගත කිරීමටත් (ඉධ නන්දති), ජීවිතය අෙසානවය් සතුින් ක ් ගත කිරීමටත් (පුඤ්්ඤ්ං සුඛං 
ජීවිතසංඛයම්හි), පරව ාෙ සුගතිගාමීෙ සතුටට පත්වීමටත් ව වහවින් වහ්තු ෙනු ඇත (භීවයයා 
නන්දති සුග්ගතිං ගවතෝ). වම් අතර  ුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන වතරැෙවනහි ගුණ දැන ඒ වකවරහි 
පරසාදය වගෞරෙය ශරද්ධාෙ ෙැවඩන අයුරින් ක ් ගත කිරීම ද සුගතිගාමී වීමට ව වහවින් 
උපකාරෙත් ෙනු ඇත. වතරැෙන වකවරහි ඇති කර ගත් ශරද්ධා මාතරය පො පරව ාෙ 
සුගතිගාමීවීමට වහ්තුෙන  ෙ  ුදුදහවමහි සඳහන් වේ. වතරැෙන වෙත වනාවෙස්ෙන පැහැදීමක් 
ඇති කර ගැනීම මහා පුණය ගංගාෙක්  ෙ අභිසන්ද සූතරවයහි පැහැදි ිෙ දැක්වේ. තෙ ද 
පංචශී වයන් යුතුෙ ොසය කිරීම ද වමව ාෙ යහපතට වමන් ම පරව ාෙ සුගතියට වහ්තු ෙනු 
ඇත. පරව ාෙ දුගතිගාමී වනාෙන ව ස තම සිත මැනැවින් සුරක්ෂිත කර ගැනීම යමකුට  ැිය 
හැකි උසස් ම ආරක්ෂාෙයි, රැකෙරණයයි, රක්ෂණයයි. 

 
 සුගතිගාමී මාෙත ව ාෙ ක ින් ක  පහළ ෙන සත්පුරැෂ උතුමන් ව ාෙට වපන්ො වදන 
අනුශාසනයකි. එවහත් විමුක්තිගාමී මාෙත නිෙැරදිෙ ව ාෙට වද්ශනා කරන්වන් සම්මා සම් ුදු 
උතුමකු පමණි. සසර භෙවයන් භෙයට සැරිසැරීමට වහ්තුෙත් එම සසර ගමන නෙතා න ඍජු 
මාෙතත් තථාගතයන් ෙහන්වස් නමක් විසින් ව ාෙට අනාෙරණය කර වදන මහඟු උපවද්ශයකි. එම 
අනුශාසනය චතුරාර්ය සතයය නමින් හැඳින්වේ. එනම් දුක, දුකට වහ්තුෙ, දුක නැති කිරීම හා දුක 
නැති කිරීවම් මාෙත නම් ෙූ අංග හතරයි. වම් අංග හතරින් එකක් මැනැවින් දුටුෙවහාත් වසසු අංග 
තුන ද අෙව ෝධ ෙනු ඇත. වමහි  ා විවශ්ෂවයන් දුක යනු කුමක්ද යන්න මනාෙ වත්රැම් ගැනීම 
ව වහවින් ෙැදගත් වේ. ඉපදීම, මහලු ෙ, ව ඩවීම, මරණය, පරියයන්වගන් වෙන්වීම, අපරියයන් හා 
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එක්වීම, කැමැති දූ වනා ැබීම යන කරැණු දුක ෙශවයන් සඳහන් කරන භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඒ 
සිය ්  කැි වකාට ‘සංඛිත්වත්න පංචුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා’ යනුවෙන් පංචුපාදානස්කන්ධය දුක 
ෙශවයන් සුවිවශ්ෂී කරැණක් ව ාෙට වපන්ො වදති. එනම් අප ඇස්, කන් ආදි ඉන්රිය ඔස්වස් රූප, 
ශබ්දාදී අරමුණු විෂයවයහි කිසියම් දැනුමක්, අද්දැකීමක්  ැබීවම් දී රූප, වේදනා, සඤ්්ා, සංඛාර, 
විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ පංචකවය් හටගැනීම හා නිරැද්ධවීම වනාදැනීවමන් හටගන්නා මු ාෙයි, 
එනම් අවිදයාෙයි. වමම ස්කන්ධ පංචකවය් යථා ස්ෙභාෙය නම් එය වපර වනාතිබී හටවගන ඉතිරි 
නැතිෙ නිරැද්ධ වීමයි. වම්  ෙ වනාදන්නා ව ෝකයා නිරැද්ධ ෙූ ස්කන්ධ පංචකය තෙදුරටත් 
පෙත්නා වදයක් වස් නිතය, සැප, ආත්ම ෙශවයන් ගැනීම නිසා ඊට ආශා වකාට එහි සිත නිමග්න 
වීම නිසා දුක හටගනී. දුක්ඛ සතයය නම් ෙූ වම් පංච උපාදානස්කන්ධවය් ස්ෙභාෙය මනාෙ වත්රැම් 
ගත් පමණට දුක්ඛ සමුදය නම් ෙූ තෘෂ්ණාෙ දුරැ ෙනු ඇත. අවිදයා පාදක වමම තෘෂ්ණාෙ දුරැෙූ 
පමණට දුක්ඛ නිවරෝධය නම් ෙූ නිෙන සාක්ෂාත් වී ස්කන්ධ පංචකය නම් ෙූ දුකින් නිදහස්වීවම් 
අෙස්ථාෙ උදාවේ. ඒ සඳහා මාෙත නම් ෙූ දුක්ඛ නිවරෝධ ගාමීනී මාෙත ෙශවයන් දක්ො ඇත්වත් 
සම්මා දිට්ිය වපරටු වකාට ගත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. චතුරාර්ය සතයය අෙව ෝධයට පාදක 
ෙන මූ ික අෙව ෝධය  ැව න්වන් රූපාදී ස්කන්ධ පංචකවය් හටගැනීම නිරැද්ධවීම වපන්ො වදන 
පිච්චසමුප්පාදය පිළි ඳ අෙව ෝධය තුළිනි. එනම් ඇස, කන, නාසය, දිෙ, ශරීරය, මනස යන 
ඉන්රිය හය ඔස්වස් රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, වඵාට්ඨබ්භ, ධර්ම යන අරමුණු පිළි ඳ කිසියම් 
අද්දැකීමක්  ැබීවම් දී රූප, වේදනා, සඤ්්ා, සංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ පංචකය වපර 
වනාතිබී හටවගන ඉතිරි නැතිෙ නිරැද්ධ ෙන  ෙ (අහුත්වා සම්භුතං හුත්වා න භවිස්සති) පිළි ඳ 
අෙව ෝධයයි. වහ්තු ඇති විට ස්කන්ධ පංචකය හටගන්නා (අස්මිං සති ඉදං වහාති)  ෙත් වහ්තු 
නැතිවීවමන් ස්කන්ධ පංචකය ඉතිරි නැතිෙ ම නිරැද්ධ ෙන (අස්මිං අසති ඉදං න වහාති)  ෙත් 
පිළි ඳ අෙව ෝධය වමමගින්  ැවබ්. තෙද වහ්තූන්වග් පහළවීවමන් ස්කන්ධ පංචකය හටගන්නා 
 ෙත් (ඉමස්ස උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති), වහ්තු නැති වීවමන් ස්කන්ධ පංචකය නිවරෝධ ෙන  ෙත් 
(ඉමස්ස නිවරෝධා ඉදං නිරැජ්ඣති) වමමගින් පරතයක්ෂ වේ. යවමකු අනිතයතාෙ පිළි ඳ වමම ව ෝක 
යථාර්ථය වනාදැක ෙසර සියයක් ජීෙත් වෙනොට ෙඩා වමම දර්ශනවයන් යුතුෙ එක දෙසක් 
ජීෙත්වීම උතුම්  ෙත් ආනිසංසදායී  ෙත් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වද්ශනා කළහ. වකතරම් පරඥාෙන්ත 
ෙුෙ ද වමම අනුශාසනය ව ාෙ කිසිදු වකවනකුට  ුදුෙරයකුවග් වහෝ  ුද්ධශරාෙකයකුවග් වහෝ මග 
වපන්වීමක් නැතිෙ තමාවග්ම ඥානවයන් අෙව ෝධ කර ගැනීමට නුපුළුෙන.  ුදුරදුන්ට පමණක් 
පරඥාවෙන් වදෙැනි ෙූ සැරියුත් (උපතිස්ස) මාහිමියන්ට පො වමය අස්සජි මහරහතන් ෙහන්වස්වගන් 
අසා දැන ගැනීමට සිදුවිය. වමම අනුශාසනය ඇසීමට  ැබීමත් එවස් ඇසීවම් දී නුෙණ වමවහයො 
එය වත්රැම් ගැනීමත් මහත් ෙූ කුශ යක ඉෂ්ට විපාකයකි. එය තම  ුද්ිය උරගා   න  ක්ෂණයක් 
ෙශවයන් ද හැඳින්විය හැකිය.  
 
  ව ාෙ වෙවසන කිසියම් නුෙණැති වකවනකුට තමාවග් විවශ්ෂ ඥානවයන් යමක් අෙව ෝධ 
කළ හැකි නම් අෙව ෝධ කළ යුතු නම් ඒ උතුම් ම පරධානතම වදය ෙශවයන් දක්ො ඇත්වත් රූපාදි 
ස්කන්ධ පංචකවය් හටගැනීම හා නිවරෝධය (උදය - ෙය) පිළි ඳ ඥානයයි (අභිඤ්්ා සුත්ත, අං.නි. 
චතුක්ක නිපාත). මැනැවින් දුක් දුරැකර ීමට වහ්තුෙන ස්කන්ධ පංචකවය් හටගැනීම හා නිවරෝධය 
පිළි ඳ පරඥාවෙන් යුක්තෙ ොසය කිරීම මහා පුණය ගංගාෙක් කුස  ගංගාෙක් ෙශවයන් අභිසන්ද 
සූතරවයහි සඳහන් වේ. යමකු තමාවග් විවශ්ෂී ඥානවයන් ස්කන්ධ පංචකවය් සමුදය හා නිවරෝධය 
දුටුෙවහාත් ඉන්පසු තම නුෙණින් අවිදයාෙ හා භෙතණ්හාෙ දුරැ කිරීමට සමත් වේ. ඒ සඳහා සමථ 
විදර්ශනා යන අංග වදක තම විවශ්ෂ ඥානවයන් ෙැඩීමට ද ඔහු දක්ෂ ෙනු ඇත. එහි පරතිඵ  
ෙශවයන් විදයා හා විමුක්ති යන අංග වදක තම විවශ්ෂ ඥානවයන් සාක්ෂාත් කිරීමට ද හැකියාෙ 
 ැව නු ඇත.  
 
  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් අප වෙත වද්ශනා කවළ් දුකින් නිදහස්වීවම් මාෙතයි. එනම් සිවතහි 
ජනිත ව ෝභ, ද්වේෂ, වමෝහ දුරැ කරන ආකාරයයි. අප සිත්හි වකවතක් දුරට දුක දුරැ ෙූො ද සිත 
වකවතක් දුරට මානසික සුෙවයන් පසුෙනො ද යන්න තීරණය වකවරන පරධාන සාධකය ෙන්වන් 
ව ෝභාදි අකුස  විතර්ක දුරැ ෙූ පරමාණයයි. ඒ සඳහා එක් අතකින් අප සිත්හි මමතරිය දියුණු විය 
යුතු අතර අවනක් අතින් පරඥාෙ ෙර්ධනය විය යුතු ය. මානසික සුෙයක් කරා පිය නගන ගමන් 
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මවගහි පරධාන ස කුණක් වස් මමතරිය ෙර්ධනය වීම දැක්විය හැකි ය. කරණීය වමත්ත සූතරවයහි 
නිෙන් මග විස්තර කිරීවම් දී මමතරී ෙැඩීම මූ ික කරැණක් ෙශවයන් දක්ො තිවබ්. මමතරී ෙැඩූ 
පමණට සිවතහි ඇති ද්වේෂය තරහෙ දුරැවී සැ කිය යුතු මානසික සුෙයක්   ා ගත හැකි වේ. 
වමහි පරතිඵ  ෙශවයන් යවමක් දුටු සැණින් ඔහු තමාවග් එක ම පුතා යන හැඟීවමන් වසවනහසින් 
සහ වමත් සිතින් දැකීමට හුරැ වේ. වමය උසස් මානසික දියුණුෙකි. මමතරිය ඇති පමණට 
කරැණාෙ, මුදිතාෙ, උවප්ක්ෂාෙ යන වසසු  රහ්ම විහරණ ද නිරායාසවයන් සිවතහි ෙර්ධනය වේ. 
එක් අතකින් මමතරිය ෙැවඩන අතර අවනක් අතින් පරඥාෙ ද දියුණු විය යුතු වේ. එනම් කර්මය හා 
කර්මඵ  අදහන නුෙණ (කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ිය) හා චතුරාර්ය සතය අෙව ෝධවයන් යුතු (ආර්ය 
සම්මා දිට්ියයි) නුෙණයි. පරඥාවෙහි මු ් පියෙර නම් තමා විසින් සිදු කරන කුස ාකුස  කර්මයන්ට 
අනුෙ විපාක  ැව න  ෙ පිළි ඳ නුෙණයි. එනම් තම සිත අපිරිසිදුෙ කය, ෙචන, සිත යන තිවදාරින් 
කරන කර්මයන්ට අනුරූපෙ දුක් විපාක  ැව න  ෙත් සිත පිරිසිදුෙ කය, ෙචන, සිත යන තිවදාරින් 
කරන කරියාෙන්ට අනුරූපෙ සැප විපාක  ැව න  ෙත් දක්නා නුෙණයි. වමම අෙව ෝධය  ද 
පමණට අකුස වයන් මිදී හැකිතාක් කුස ් රැස් කර ගනිමින් තම වමව ාෙ පරව ාෙ ජීවිත සඵ  
කර ගැනීමට යුහුසුලුෙ කරියා කරයි. චතුසච්ච සම්මා දිට්ිය යනු වහ්තුඵ  දහම වනාවහාත් 
පිච්චසමුප්පාද නුෙණයි. එනම් ඇස්, කන්, නාසාදි ඉන්රියයන්ට රූප, ශබ්ද, ගන්ධාදි අරමුණු 
ස්පර්ශ වීවම්දී පංචුපාදානස්කන්ධ හටගන්නා  ෙත් එය වපර වනාතිබී හටවගන ඉතිරි නැතිෙ 
නිරැද්ධ ෙන  ෙත් පිළි ඳ අෙව ෝධයයි. වමම අෙව ෝධය  ද පමණට මානසික දුක් පීඩාෙ ින් 
නිදහස්වීමට අෙකාශ සැ වස්. වමම අෙව ෝධය මු දී සුතමය ාණය ෙශවයන් ඇසීවමන් 
  ාවගන පසුෙ එය වයෝනිවසෝ මනසිකාරවයහි වයදීම් ෙශවයන් නිතර සිතමින් චින්තාමය ාණය 
දියුණු කර ගනිමින් සමථ විදර්ශනා භාෙනා ෙඩමින් එය තෙදුරටත් ස්ථාෙර කර ගැනීමට භාෙනාමය 
ාණය දියුණු කර ගත යුතුෙ ඇත. වමහි  ා විවශ්ෂවයන් සතර සතිපට්ඨානවයහි නියැළීම 
 ුදුරජාණන් ෙහන්වස් ව වහවින් අෙධාරණය වකාට ඇත. වහ්තුඵ  දහම පිළි ඳ අෙව ෝධවයන් 
යුතුෙ සතර සතිපට්ඨානවයහි නිරතුරැෙ වයදීවමන් වකව සුන්වගන් නිදහස් වෙමින් නිෙන් 
මාෙවතහි ඉදිරිය   ා පියෙර නැඟීමට හැකියාෙ  ැව නු ඇත. ‘ඇත’ (ශාශ්ෙත), ‘නැත’ (උච්වේද) 
යන දෘෂ්ටීන්ට වනාපැමිණ අනිතයතාෙ පිළි ඳ මනා නුෙණින් යුතුෙ යවමකු සතිපට්ඨානය තුළ 
ොසය කිරීම  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් නමැති පියාවග් භූමිවයහි (පිතෘ විෂයවයහි) ොසය කිරීමක් 
ෙශවයන් දක්ො තිවබ්. වමව ස පිතෘ විෂය නම් ෙූ සතිපට්ඨානවයහි ොසය කළ පමණට 
මාරයාවගන් මිදී මනා රැකෙරණයක් ස සා ගත හැකි වේ. යම්තාක් සතිපට්ඨානය තුළ ොසය කරයි 
ද ඒතාක් මාරයාට තමා වනාවපවනන අතර තමාට මාරයා දර්ශනය වේ. යම් විවටක 
සතිපට්ඨානවයන් වෙන් ෙ නිතය, සුභ, සැප, ආත්ම සංඥාවෙහි සිටී ද එවිට ොසය කරන්වන් 
මාරයාවග් භූමිය (මාර විෂය) තුළයි. එවිට තමාට මාරයා වනාවපවනන අතර මාරයාට තමාෙ 
දර්ශනය වේ. එවිට මාරයාට කැමැති වදයක් කිරීවම් හැකියාෙ පෙතී. සතිපට්ඨානය භාවිත කිරීවම් දී 
කාය, වේදනා, චිත්ත, ධම්ම යන සතර තැන්හි තම සිහිය පිහිටුො ගනිමින් තම කය හා සිත 
(නැතවහාත් නාම රූප) අෙව ෝධය   මින්  ඒොවයහි හටගැනීම් (සමුදය) නිරැද්ධ (ෙය) වීම් දැකීම් 
සංඛයාත උදයත්ථගාමී ාණය දියුණු කිරීමට සමත් ෙුෙවහාත් තමා නිරතුරැෙ වකව සුන්වගන් දුරැ 
වෙමින් දුකින් නිදහස් වෙමින් නිෙන් මවගහි ඉදිරියට ගමන් කරනු ඇත.  
 
 

චතුරාර්ය සතයය 
 
සතර සතිපට්ඨානය නම් ෙූ ඒකායන නිෙන් මවගහි ආරම්භවයහි දීම චතුරාර්ය සතයය 

පිළි ඳ නිෙැරදි දැනුමක් ඇති කර ගැනීම ව වහවින් ෙැදගත් වේ. වමහි දී දුක හා දුක්ඛ ආර්ය 
සතයය අතර වෙනස පැහැදි ිෙ හඳුනා ගත යුතුය. දුක යනු ඉපදීම, මහලුබව, ඛෙඩවීම, මරණය ආදි 
වශඛයන් දැක්ඛවන කායික වූ ද මානසික වූ ද දුක් සමුදායයි. දුක්  සත්යය යනු ඊට ෙඩා ගැඹුරැ 
අෙව ෝධයකි. එනම් ඇස, කන ආදි ඉන්රිය ඔස්ඛස් රූප, ශබ්දදාදි අරමුණු ස්පර්ශ වීඛේ දී බාහිර රවය 
හා පුද්ගෙයන් ඇත් යැයි අවිදයා සහගත්ව ගන්නා ස්වභාවයයි. ඇසින් රූපයක් දකින විට කිසියම් 
වදයක් වහෝ පුද්ග වයක්  ාහිර ඇත යැයි ඒ තළු සිත  ැස ගත වහාත් ජරා, මරණාදි දුක් සමුදාය 
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තමා ෙැළඳ ගත්වත් වෙයි. සමුදය යනු  ාහිර පුද්ග යන්ට හා රෙයයන්ට ඇති ආශාෙයි. සමුදය 
ආර්ය සතයය යනු තමා ජීෙත් කරෙන්නට තම ආධයාත්මයට ඇති ඇ ්මයි. එනම් නිකාන්ති 
තණ්හාෙයි, නන්දිරාගයයි.  ාහිර පුද්ග යන්ට හා රෙයයන්ට ආශා කරන්වන්ත් ද්වේෂ කරන්වන්ත් 
වමව ස තම අභයයන්තරවයහි තමා ජීෙත් කරෙන්නට තමාට සැප   ා ගන්නට ඇති ආශාෙ 
වහ්තුවෙනි. අවිදයා පාදකෙ තම අභයන්තරයට ආශාෙ ඇති විට තමා කැමැති වදයට ඇව න අතර 
තමා අකැමැති වදය හා ගැවටයි. නිවරෝධය යනු  ාහිර වද්ෙ ට ඇති ආශාෙ නැති කිරීමයි. නිවරෝධ 
ආර්ය සතයය යනු තමාවග් නිකාන්ති තෘෂ්ණාෙ වහෙත් නන්දි රාගය දුරැ කර ීමයි. වමව ස නන්දි 
රාගය දුරැ කළ හැක්වක් ඊට අදාළ දර්ශනයකිනි. එනම් සම්මාදිට්ිය වපරටු වකාටගත් ආර්ය 
අෂ්ටාංගික මාර්ගවයනි. එනම්  ාහිර රූප, ශබ්දාදියක් ඇස, කන ආදි ඉන්රිය වෙත පතිත ෙන විට ම 
එහි හටගන්නා ආකාරය පිළි ඳ මනා ෙැටහීමකින් යුතුෙ සිටීවමනි. ඇස, කන ආදි අභයන්තර 
ආයතනත්, රූප, ශබ්දාදි  ාහිර අරමුණුත්, චක්ඛු විඤ්්ාණ, වසෝත විඤ්්ාණ ආදි දැන ගැනීමුත් වපර 
වනාතිබී හටවගන ඉතිරි නැතිෙ නිරැද්ධ ෙන  ෙ පිළි ඳ වයෝනිවසෝ මනසිකාරවයන් පසුවීවමනි. 
එවිට  ාහිර අරමුණු විෂයවයහි සිත පතිත වනාෙන අතර අභයන්තර සිත තුළ ද තමා පිහටිා 
වනාසිටී. සම්පූර්ණවයන් ම පරඥාවෙන් කරියා කරන්වනක්  ෙට පත් වෙයි.  

 
 

සතර සතිපට්ඨානය 
 

 ුදුරජාණන් ෙහන්වස් පුරා ෙසර 45ක් ව ෝසතුන් වෙත වද්ශනා කළ සද්ධර්මය නිෙන 
ඉ ක්ක වකාට ෙූෙකි. මුහුදු ජ ය වකාතැනින් ගත්ත ද එහි ඇත්වත් එක ම ලුණු රසයයි. එවමන් ම 
තථාගත වද්ශිත සමස්ත  ුද්ධෙචනය තුළ ම අන්තර්ගත ෙ ඇත්වත් නිෙන් වහෙත් විමුක්ති රසයයි.  
ඒ අතර ද මහාසතිපට්ඨාන සූතරය සුවිවශ්ෂී අනුශාසනාෙකි. භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ‘සත්ත්ෙයන්වග් 
පිරිසිදු  ෙ පිණිස, වශෝක පරිරෙයන්වග් ඉක්මවීම පිණිස, දුක්වදාම්නස් නිම කිරීම පිණිස, ඥානය 
 ැබීම පිණිස, නිර්ොණාෙව ෝධය සාක්ෂාත් කිරීම පිණිස’ වද්ශනා කළ ඒකායන මාෙත වමම 
සූතරවයන් විස්තර වේ. උන් ෙහන්වස් විවිධ අෙස්ථාෙන්හි නිෙන් මග පහදා වදමින් වද්ශනා කළ 
කරැණු රැසක් වමම එක ම මහාසතිපට්ඨාන සූතරවයහි  අන්තර්ගත ෙ ඇත. ඒ අතර ස්කන්ධ, ධාතු, 
වේදනා, විඤ්්ාණ, ආනාපානසති, කායගතාසති, නීෙරණ, ආයතන, චතුරාර්ය සතයය, ව ාජ්ඣංග, 
ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය, නිර්ොණය ආදි ඉගැන්වීම් ඍජු ෙ ම දැක්වෙන අතර තරි ක්ෂණය, කර්මය, 
සංසාරය, වහ්තුඵ දහම ආදිය ෙකර ෙ දැක්වේ. සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩූ පමණට සතර ඍද්ිපාද, 
සතර සමයක් පරධාන වීර්ය, පංච ඉන්රිය, පංච   , සත්ත ව ාජ්ඣංග, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ය ආදි 
වසසු ව ෝි පාක්ෂික ධර්ම සම්පූර්ණත්ෙයට පත්ෙ විදයා විමුක්ති දක්ො ම සිත දියුණුෙට පත්වේ. 

 
සත්ත්ෙයාවග් සමස්ත ජීවිත පැෙැත්ම වෙත ම අෙධානය වයාමු කරො එහි යථාර්ථය 

අෙව ෝධ කරො ඊට ඇති ඇ ්ම දුරැවකාට සසරගත දුකින් සත්ත්ෙයා මුදො ීවම් 
කරැණාධයාශවයන් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වම් සූතරය වද්ශනා වකාට ඇත. සමස්ත සූතරවයන් ම 
අෙධානය වයාමු කරෙන්වන් සිහිය මැනැවින් පිහිටුවීමට අෙශය මගවපන්වීම   ා දීමටයි. 
සත්ත්ෙයාවග් සිත හා කය (නැතවහාත් නාමරූප, ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතන ආදි) ෙශවයන් දැක්වෙන 
සමස්ත අද්දැකීම් සමුදාය පිළි ඳ ෙ ම පරිපූර්ණ ෙශවයන් මනා සතිමත්  ෙක් ඇති කර ීම සඳහා 
වමමගින් අනුශාසනා වකවර්.  
 
ජීවිතවය් සනාතන රැකෙරණය උවදසා... 
 

 ුදුරදුන් වෙත පැවිදි ෙූ ශරාෙකයන්වග් පිතෘවිෂය (පියාවග් ෙපසරිය) ව ස දක්ො ඇත්වත් 
සතර සතිපට්ඨානයයි (වගාචවර භික්ඛවෙ, චරථ සවක වපත්තිවක විසවය). තම ශරාෙකයන්ට සතර 
සතිපට්ඨානය නමැති සිය පියාවග් විෂයවයහි හැසිවරන ව සත් එවස් හැසිරීවමන් අනතුරකින් 
වතාරෙ ධර්මමාර්ගවයහි ගමන් කළ හැකි  ෙත්  ුදුරදුන්වග් අනුශාසනයයි. සසර කතවරහි ගමන් 
කරන අසරණ සත්ත්ෙයන්ට  ැව න ක්වෂ්ම භූමිය ෙන්වන් සතර සතිපට්ඨානයයි. විවශ්ෂවයන් 



UD8 
 

අලුතින් පැවිදි ෙ සසුන්ෙන් නෙක පැවිද්දන් වමම සතර සතිපට්ඨානවයහි හික්මෙන ව ස  
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් භික්ෂූන් ෙහන්වස්ට අනුශාසනා කළහ. සම් ුදු සසුන විෂයවයහි ශරද්ධා බීජය 
ජනිත වී තම ශී යත් පරඥාෙත් ෙැඩිදියුණු වීමට වමම දහම් මග ව වහවින් උපකාරීවීම මීට වහ්තුෙයි. 
තෙද කිසියම් භික්ෂුෙක් තමා තමාට ම පරදීපයක් (වනාවහාත් දිෙයිනක්) සරණක් වකාට විසීමට 
කැමැති නම් නම් කළ යුත්වත් වමම සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩීම  ෙ සඳහන් වේ. යවමකුට සැ ූ 
රැකෙරණයක් සැ වසන්වන් සතිපට්ඨානය ෙැඩීවමනි. සත්ත්ෙයාවග් ඇස, කන ආදි පංච 
ඉන්රියයන්ට රැකෙරණය සිතයි. හුවදක් සිතක් ති ූ පමණින් එයට ආරක්ෂාෙක් වනාමැත. සිතට 
රැකෙරණය ව ස දක්ො ඇත්වත් සතිය වහෙත් සතිමත්  ෙයි. එම සිහියට රැකෙරණයක් 
 ැව න්වන් වකව සුන්වගන් සිත මුදො ගැනීම නම් ෙූ විමුක්තිය තුළිනි. විමුක්තිය නිෙන පිළිසරණ 
වකාට පෙතී. එමනිසා සතිපට්ඨානය ෙැඩීම රාග, ද්වේෂ, වමෝහ දුරැකිරීම සඳහා ෙූ අසංඛත මාර්ගය 
ව ස විස්තර වේ (සතිපට්ඨාන සුත්ත, සං.නි. සළායතන ෙග්ග)  

 
නිෙන් මග විෙරණය වකවරන සූතර ධර්ම අතර මහාසතිපට්ඨාන සූතරයට පරධාන තැනක් හිමි 

වේ. සම්පූර්ණ නිෙන් මග සවිස්තරාත්මක ෙ එහි සඳහන් ෙ ඇත.  ුදුදහවමහි පරධාන ඉගැන්වීම් 
රැසකට මහාසතිපට්ඨාන සූතරවය් ඇතුළත් කරැණු සම් න්ධ ෙ පෙතී. සංසාරගත සත්ත්ෙයා 
අනාදිමත් කා යක් තිස්වස් අපමණ දුක් රැසක් විඳිමින් සසර සැරිසරන්වන් ව ෝකය පිළි ඳ ෙැරදි 
ආක ්ප හතරක් නිසාවෙනි. වමය ‘සතර විප ් ාස’ නමින් හැඳින්වේ.  

ඒො නම් :- 
    1. අසුවභ සුභසඤ්්ා (අසුභ දූ සුභ ෙශවයන් හඳුනා වගන සිටීම) 

2. දුක්වඛ සුඛසඤ්්ා (දුක් දූ සැප ෙශවයන් හඳුනා වගන සිටීම) 
3. අනිච්වච නිච්චසඤ්්ා (අනිතය දූ නිතය ෙශවයන් හඳුනා වගන සිටීම) 
4. අනත්වත අත්තසඤ්්ා (අනාත්ම දූ ආත්ම ෙශවයන් හඳුනා වගන සිටීම) 

 
හුවදක් යමක් අසුභ වහෝ දුක් වහෝ අනිතය වහෝ අනාත්ම වහෝ ෙූ පමණින් සත්ත්ෙ 

සන්තානයට දුක හට වනාගනී. දුක හටගන්වන් අසුභ වද් සුභ ව සත් දුක් වද් සැප ව සත් අනිතය 
වද් නිතය ව සත් අනාත්ම වද් ආත්ම ව සත් ෙශවයන් පෙත්නා ෙැරදි චින්තනය නිසයි. 
මහාසතිපට්ඨාන සූතරවයහි සඳහන් සතර සතිපට්ඨානවයන් ඉහත දැක්ෙූ සතර විප ් ාස දුරැවීමට 
මග වපන්ෙයි. කායානුපස්සනාවෙන් ‘අසුවභ සුභසඤ්්ාෙ’ ද වේදනානුපස්සනාවෙන් ‘දුක්වඛ 
සුඛසඤ්්ාෙ’ ද චිත්තානුපස්සනාවෙන් ‘අනිච්වච නිච්චසඤ්්ාෙ’ ද  ධම්මානුපස්සනාවෙන් 
‘අනත්වත අත්තසඤ්්ාෙ’ ද දුරැවීමට අනුශාසනා වකවර්. වමව ස සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩීවමන් 
සතර විප ් ාස දුරැෙන අතර, සතර ආහාරය පිරිසිඳ දැනීමට ද අෙකාශ සැ වස්. කායානුපස්සනාෙ 
ෙැඩීවමන් ‘ක  ිඞිකාර ආහාරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත් වේදනානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් ‘ඵස්ස ආහාරය’ 
පිරිසිඳ දැනීමටත් චිත්තානුපස්සාෙ ෙැඩීවමන් ‘විඤ්්ාණ ආහාරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත් 
ධම්මානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් ‘මවනෝසඤ්්වච්තනා ආහාරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත් හැකියාෙ  ැවබ්. 

 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් දුක පිළි ඳ විගරහ කරමින් ජාති, ජරා, මරණාදි දුක් දක්ො ඒ සිය ් ට 

ම පදනම ව ස දැක්ෙූවය් උපාදානස්කන්ධ පංචකයයි (සංඛිත්වත්න පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා). 
සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩීම ස්කන්ධපංචකය පිරිසිඳ දැන ඊට ඇති ඇ ්ම දුරැකර දුකින් නිදහස් වීමට 
වහ්තු වේ. ඒ අනුෙ කායානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් රූපස්කන්ධය පිරිසිඳ දැනීමටත් වේදනානුපස්සනාෙ 
ෙැඩීවමන් වේදනාස්කන්ධය පිරිසිඳ දැනීමටත් චිත්තානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් විඤ්්ාණස්කන්ධය 
පිරිසිඳ දැනීමටත් ධම්මානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් සඤ්්ා, සංඛාර යන ස්කන්ධ පිරිසිඳ දැනීමටත් 
අෙකාශ සැ වස්. තෙද සමස්ත  ුද්ධෙචනය නාමරූප පිරිසිඳ දැන ඒ වකවරහි පෙත්නා ඇ ්ම 
දුරැකිරීමට මග වපන්ෙන දහමකි. කායානුපස්සනාවෙන් රූප ද වසසු අනුපස්සනා තුවනන් නාම ද 
පිරිසිඳ දැනීමට මග වපන්ෙයි. වමව ස සතර සතිපට්ඨාන ෙැඩීම සම්මුති ෙශවයන් සත්ත්ෙයා 
යනුවෙන් ෙයෙහාර වකවරන සිය ්  ෙටහා ගැනීමටත් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ි, මාන ෙශවයන් ඒ පිළි ඳෙ 
පෙත්නා සියලු ආශරෙ දුරැ කිරීමටත් මාෙත වේ. සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩීම සමස්ත  ුද්ධෙචනය 
අනුගමනය කිරීමක් ෙන අතර එය සම්මා දිට්ිය වපරටු වකාටගත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගවය් 
සම්මා සතිය තුළින් පරකට ෙන්නකි.  



UD9 
 

 
ව ාෙ වෙවසන ඕනූම පුද්ග යකුවග් උසස් අභි ාස කිහිපයක් වමහි සඳහන් ෙ ඇත. වමකී 

පරතිඵ  සාක්ෂාත් කරගනු ෙස් ආරම්භවය්දී ම තමා තුළ ඇති කර ගත යුතු  ක්ෂණ කිහිපයක් 
සූතරවයහි දැක්වේ. එනම් වකව ස් තෙන වීර්යවයන්, නුෙණින් සිහිවයන් යුතු ෙ ව ෝකය වහෙත් 
පඤ්්චස්කන්ධය පිළි ඳ ෙ දැඩි ව ෝභය හා වදාම්නස දුරැ වකාට (‘...ආතාපී සම්පජාවනා සතිමා 
විවනයය ව ාවක අභිජ්ඣා වදාමනස්සං....’) සතිපට්ඨානවයහි වයදිය යුතු  ෙ  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් 
අනුශාසනා කරති. සිවතහි දැඩි ව ෝභය හා වදාම්නස භාෙනාෙට  ාධාෙකි. එ ැවින් ව ෝභය 
හැකිතාක් අෙම වකාට වදාම්නස් සිතිවි ිෙ ින් වතාර ෙ ධර්මානුකූ  පරීතියක් සහිත ෙ භාෙනාෙට 
සූදානම් වීම අෙශය වකවර්. සතිපට්ඨානය ෙැඩීමට අවප්ක්ෂා කරන්නකු විසින් වමම කරැණු පිළි ඳ 
ෙ මු  දී ම දැනුෙත් ෙ එය අනුගමනය කළ යුතු ය.    
 

තෙද සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩිවම් දී කුස  දහම්හි ආරම්භවය් දී පාරිශුද්ධත්ෙය ඇති කර ගත 
යුතු  ෙ සඳහන් ෙ ඇත.  වමහි කුස  දහම්හි ආරම්භය ෙශවයන් දක්ො ඇත්වත් සී වයන් පිරිසිදු 
 ෙට පත් ෙ දෘෂ්ිය ඍජු කර ගැනීමයි. (... ආදිවමෙ විවසාවධහි කුසව සු ධම්වමසු. වකා ච ආදි 
කුස ානං ධම්මානං: සී ං ච සුවිසුද්ධං, දිට්ි ච උජුකා. භික්ඛු සුත්ත, සං.නි.5-1, 262 පිට). ඒ අනුෙ 
පංචශී ය ආදි ශී යක මැනැවින් පිහිටා ශාශ්ෙත, උච්වේද යන අන්තද්ෙවයන් වතාර ෙ දර්ශන 
සම්පත්තිවයන් යුතු ෙ සතර සතිපට්ඨානය භාවිත කළ යුතු ෙ ඇත.  

 
විභංග සූතරවයහි (සං.නි.5 (1), 326 පිට) දැක්වෙන පරිදි වමහි දී සතිපට්ඨානය, සතිපට්ඨාන 

භාෙනාෙ හා සතිපට්ඨානගාමිනී පිපදාෙ යන පරවභ්ද තුන ම වත්රැම් ගැනීම අෙශය වේ. එය සතර 
සතිපට්ඨානය ෙැඩීවම් මූ ික පදනම වේ. සතර සතිපට්ඨානය නිසිව ස ෙැවඩන්වන්ත් එමගින් 
අවප්ක්ෂිත අරමුණු සපුරා දුකින් නිදහස්වීමට අෙස්ථාෙ  ැව න්වන්ත් වමම අෙව ෝධය මතයි.  

 
‘සතිපට්ඨානඤ්්ච වො භික්ඛවේ, වද්සිස්සාමි සතිපට්ඨානභාෙනඤ්්ච 
සතිපට්ඨානභාෙනාගාමිනිඤ්්ච පිපදං.’ 

 
 
සතිපට්ඨානය :- 
  

‘සති’ යනු සිහියයි. ‘පට්ඨාන’ යනු නිෙැරදි ව ස පිහිටුො ගැනීමයි. ඒ අනුෙ ‘සතිපට්ඨාන’ 
යනු අපවග් අෙධානය වහෙත් සිහිය නිෙැරදි ව ස පිහිටුො ගත යුතු ආකාරය පිළි ඳ විස්තර ෙන 
අනුශාසනයයි. වමම සිහිය අපවග් සමස්ත ජීවිතය වකවරහි ම වයාමු කර ීම වමහිදී සිදු වේ. ඒ 
අනුෙ කය (කාය), වේදනා (වේදනා), සිත (චිත්ත), සිතිවි ි (ධම්ම) යන ස්ථාන හතවරහි සිහිය හා 
නුෙණ දියුණු කර ීම අෙශය වකවර්. වකිවයන් ගතවහාත් අපවග් කය හා සිත පිළි ඳ අෙධානය 
පෙත්ො ගැනීමයි. නිතර විසිරී පෙත්නා සිත ෙර්තමානය තුළ පෙත්ො ගනිමින් තම ජීවිත අද්දැකීම් 
වදස සිහිය හා නුෙණ භාවිත කිරීම වමහිදී සිදු වේ.  ුදුරජාණන් ෙහන්වස් විසින් වද්ශිත නිවී 
සැනැවහන මාෙවතහි ෙැඩිය යුතු ගුණාංග අතර සතිපට්ඨානයට හිමි ෙන්වන් සුවිවශ්ෂී ස්ථානයකි. 
සතිසම්පජඤ්්ඤ්, සතර සතිපට්ඨාන, සති ඉන්රිය, සති   , සති සම්ව ාජ්ඣංග, සම්මා සති ආදි 
මූ ික ඉගැන්වීම් රැසක පරධාන කරැණක් ව ස සතිය විස්තර වකාට ඇත්වත් එ ැවිනි. අප වකවතක් 
දුර වකව ස් දුර මින් මානසික සුෙය   ා ගැනීවමහි නිරත වී සිිනො ද යන්න තීරණය වකවරන 
පරධාන සාධකයක් ෙන්වන් සතිපට්ඨානය වකවතක් දුරට ෙඩනො ද යන කරැණයි.   
 
සතිපට්ඨාන භාෙනාෙ :- 
 
 ඉහත දැක්ෙූ පරිදි තම කය, වේදනා, සිත හා සිතිවි ි අනුෙ සිහිය පිහිටුො ගැනීවමන් 
අනතුරැෙ  ඒොවය් හටගැනීම (සමුදයධම්මානුපස්සී විහරති) හා එහි නිවරෝධය (ෙයධම්මානුපස්සී 
විහරති) වෙන වෙනමත් හටැනීම හා නිවරෝධය එකටත් (සමුදයෙයධම්මානුපස්සී විහරති) නුෙණින් 
වමවනහි කරමින් ොසය කිරීම සතිපට්ඨාන භාෙනාෙයි. එනම් පිච්චසමුප්පාද අෙව ෝධය මත 
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පිහිටා අනිතයතාෙ නුෙණින් වමවනහි කරමින් තරි ක්ෂණය (අනිතය, දුක්ඛ, අනත්ත) පරකට කර 
ගැනීමයි. වමහි දී ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතන ෙශවයන් තම ජීවිතය පිළි ඳ සමස්ත අද්දැකීම්හි පෙත්නා 
සැ ූ තත්ත්ෙය නුෙණින් වමවනහි වකවර්. 
 
සතිපට්ඨානභාෙනාගාමිනී පිපදාෙ :- 
 
 සතිපට්ඨානභාෙනාගාමිනී පිපදාෙ ව ස වමහි දක්ො ඇත්වත් සම්මාදිට්ිය වපරටු 
වකාටගත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. වමහි දී විවශ්ෂවයන් දුවකහි හටගැනීම හා නිවරෝධය පිළි ඳ 
අෙව ෝධවයන් යුතු සම්මාදිට්ිය පිළි ඳ පැහැදි ි අෙව ෝධයක් තිබීම අෙශය වකවර්. එනම් ඇස, 
කන, නාසාදි ඉන්රියෙ ට රූප, ශබ්ද, ගන්ධාදිය පතිත වීවම් දී ඒ පිළි ඳ අනෙව ෝධවයන් 
(අවිදයාවෙන්) සිි විට රූප, වේදනා, සඤ්්ා, සංඛාර, විඤ්්ාණ යන පංචුපාදනාස්කන්ධය 
වගාඩනැගී දුක හටගන්නා  ෙත්, පරඥාවෙන් (විදයාවෙන්) යුතුෙ එය දුටුෙ වහාත් පංචුපාදානස්කන්ධය 
වගාඩවනානැඟී දුකින් නිදහස් ෙන  ෙත් පිළි ඳ අෙව ෝධයයි. එවිට පංචස්කන්ධය පමණක් ඇති 
එහි අෙව ෝධය පමණක්  ැව න අතර පංචුපාදානස්කන්ධ නමැති දුක හට වනානගී. ක ණ මිතුරැ 
ඇසුර හා සද්ධර්මශරෙණය තුළින් වමම අෙව ෝධය  ද පමණට සම්මා සංකප්ප ආදි වසසු අංග 
සම්පූර්ණ කරමින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගවය් ඉදිරියට ගමන් කරනු ඇත. වම් අනුෙ වහ්තුඵ  දහම 
වහෙත් පිච්චසමුප්පාදය පදනම් වකාටගත් චතුරාර්ය සතයය පිළි ඳ ශරැතමය ාණය සතිපට්ඨානය 
ආරම්භවය්දී ම ඇති කර ගැනීම ව වහවින් ෙැදගත් වේ. 
 
 සතර සතිපට්ඨානය ඔස්වස් ධර්ම මාර්ගවය් ඉදිරියට යාවම්දී කරණීය වමත්ත සූතරවය් 
ඇතුළත් කරැණු නිරතුරැෙ සිහිවය් ත ා ගනිමින් ඒො අනුගමනය කිරීමට ද අෙශය වකවර්. ඒ අනුෙ 
දක්ෂ ෙ, ඍජු ෙ, ෙඩාත් ඍජු  ෙ, සුෙච ෙ, මුදු ෙ, අනතිමානී ෙ,  ද වදයින් සතුටුවීම, 
පහසුවෙන් වපෝෂණය කළ හැකි  ෙ, කටයුතු අ ්ප ෙ, සැහැ ්ලු ගති ඇති ෙ, සන්සුන් ඉඳුරන් 
ඇති ෙ, නුෙණැති ෙ, දඩබ් ර නැති ෙ, කු යන්හි වනාඇලුණු  ෙ, නුෙණැත්තන් වදාස් නගන සුළු 
වහෝ ෙරදක් වනාකර සිටීම යන  ක්ෂණයන්වගන් යුතු ෙ නිතර වමත් සහගත සිතින් සි ්ෙත්ෙ 
අනිතයතාෙ දක්නා නුෙණින් ොසය කිරීම අෙශය වකවර්.  
 
  ුදුරජාණන් ෙහන්වස්වග් ගුණ සිහිපත් කරමින් සම් ුදු වතමඟු  සමරන අද ෙැනි වෙසක් 
දිවනක  ෙඩ ෙඩාත් ධර්මය ශරෙණය කරමින් එම දහම් මවගහි අපරමාදීෙ හැසිරීමට අදිටන් කර ගත 
යුතු ය. තමා දහමින් වකතරම් දුරට පරතිඵ  වන ා ගත්වත් ද යන්න තීරණය වකවරන පරධාන 
සාධකයක් නම් තමා වකවතක් දුරට දුකින් නිදහස් ෙූො ද යන කරැණයි. එහි දී තමා තුළ ව ෝභ, 
වදෝෂ, වමෝහ යන අකුස  මූ  අඩු විය යුතු ය. තෙද පරිතයාගශී ීත්ෙය, මමතරිය, පරඥාෙ දිවනන් 
දින දියුණු වේ. එහි දී නිතර සිහිවයන් හා නුෙණින් ක ්ගත කිරීම ද තමා වග් ආධයාත්මික දියුණුෙ 
මැන   න සාධක වේ. හැම වමාවහාවතහි ම තම කය හා සිත පිළි ඳ සිහිය නුෙණ පෙත්ො 
ගනිමින් අනිතයතාෙ දකිමින් ොසය කිරීම ජීවිතවය් පරධාන පරමාර්ථය කර ගත යුතුය. දහවමහි 
හැසිරීවමන් තම මානසික සුෙය දියුණු වීමත් සමග තමාට නිරතුරැෙ  ුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන 
වතරැෙවනහි ගුණ සිහිපත් වෙමින් නිතර වතරැෙන් ඇසුරැ කරමින් ජීෙත් වීමට හුරැ වේ. එවිට 
තමා දිනපතා ෙැඩිපුර ම සිහිපත් ෙන්වන් වතරැෙනයි. වමව ස තමා දහමින් පරවයෝජන ගන්නා 
අතර මතු පරපුරට ද වමම උතුම් දහම උරැම කර දීම තම ෙගකීමක් වකාට සැ කිය යුතු ය. තමා 
සම් ුදු සසුවනහි අෙසාන පුද්ග යා වනාවීමට තථාගත දහම් මතු පරපරුට උරැම කරදීම අෙශය 
වකවර්. සම් ුද්ධ පරිනිර්ොණවයන් ෙසර 2561 සමරන වමම වෙසක් පුන් වපාවහෝදා සදහම් අසා 
පිළිවෙත් පුරා  ුදුපියාණන් ෙහන්වස්ට පරතිපත්ති පූජාවෙන්  ුහුමන් දක්ෙමු.      
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(ෙය.ෙ.2018 මැයි මස 5 ෙැනිදා) 
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