සම්බුදු තෙමඟුල සිදු වූ

තවසක් දිනය
ප්රෙිප්ේෙි ප්ූජාතවන් සමරමු.
තවසක් ප්ුන් තප්ාතහෝ දිනය තබෞද්ධ තලෝකයට වැදගේ ම දිනයයි. එය හුතදක් තබෞද්ධයන්ට
ප්මණක් තනාව බුද්ිය, ගුණය, යහප්ෙ, මානසික සැනසුම අගයන නුවණැෙි සේප්ුරැෂ හැම
තදනාතග් ම ප්ූජනීය දිනය වනු ඇෙ. සසර අනාදිමේ කාලයක් තලෝසෙුන් තකතරහි අප්මණ
කරැණාතවන් අසීමිෙ කැප්වීමකින් දානාදි ප්ාරමිො සම්ප්ූර්ණ තකාට තලාව ප්හළ වූ,
1. සිද්ධාර්ථ තබෝසෙුන්තග් උප්ෙ
2. සිදුහේ ොප්සෙුමාතග් සම්බුද්ධේවය
3. තගෞෙම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්තස්තග් ප්රිනිර්වාණය
යන ෙරිවිධ මංගලයය සිදු වූ තවසක් දිනය තලාව
සැතවාම ‘තවසක් තේ’ (Vesak Day) නමින් ෙම ෙමන්ට හැකි උප්රිම අයුරින් සමරෙි. තමදින අප්ි
බුදුරදුන්තග් අප්මණ බුදුගුණ හා උන්වහන්තස්තග් කැප්ැවීම් සිහිප්ේ කරන්තනමු. උන්වහන්තස්
තලාවට තදසූ සද්ධර්මය සිහිකර එය ප්ිළිප්දින්තනමු. ඒ සදහම් මඟ වඩින ශ්රාවක සංඝ රේනතය්
ගුණ හා කැප්වීම් සිහිකර අප්ි ද එ් අනුව ප්ිළිතවේ ප්ුරන්තනමු.
බුදුසිරිතේ තමම වැදගේ සිදුවීම් ෙුන මංගලය වශ්තයන් සැලතකන්තන් ඒවා බුදුරජාණන්
වහන්තස්තග් මංගලය සිදුවීම් නිසා ය. අෙිශ්ය දීර්ඝ කාලයක් සසර සැරිසරා ප්ාරමිො සප්ිරූ සිදුහේ
කුමරැතග් උප්ෙ මංගලයයක් වන්තන් සසර අවසන් උප්ෙ නිසා ය. ෙුන් තලාවට උේෙම වූ
ප්ුරැෂයාතග් ප්හළවීම තලෝවැසි සැමට ද එය මංගලයයකි. ෙම චිේෙ සන්ොනගෙ තලෝභාදි සකලවිධ
ක්තල්ශ්යන් දුරැතකාට මානසික ප්ාරිශ්ුද්ධේවතයන් උප්රිමයට ප්ැමිණීම නිමිේතෙන් සම්බුද්ධේවය
භාගයවෙුන් වහන්තස්ට මංගලයයකි. එමගින් තලාවට සිදුවූ අනල්ප් වූ තමතහය තහ්ෙුතවන් එම
සම්බුද්ධේවය තලෝකයට ද මංගලයයකි. ස්කන්ධ ප්ංචක නමැෙි මහා දුක් තගාඩ බහා ෙබා
(භාරනික්තේප්) එය නැවෙ නූප්දින ප්රිදි අනුප්දිතස්ස ප්රිනිර්වාණයට ප්ේවීම බුදුරජාණන්
වහන්තස්ට මංගල කරැණකි. නික්තල්ශ්ී උෙුමන්ට එය ධර්ම සංතේගයට කරැණක් වන අෙර
තකතලස් සහිෙ සේේවයන්ට එය දුකට සංතේගයට තහ්ෙුවකි.
තමයින් වසර 2642කට තප්ර (එනම් කරි.ප්ූ. 623 දී) දඹදිව ලුම්ිනිතය්දී (වේමන් තන්ප්ාලතය්)
උප්ෙ ලද සිදුහේ කුමරා මීට වසර 2607කට ප්මණ තප්ර වයස අවුරැදු 35දී දඹදිව බුද්ධගයාතේදී
සම්බුද්ධේවයට ප්ේවිය. අනෙුරැව ප්ුරා අවුරැදු 45ක විශ්ිෂ්ඨ තලෝක ශ්ාසනික තස්වාවකින් ප්සු වයස
අවුරැදු 80දී එනම් මීට වසර 2562කට තප්ර ෙථාගෙයන් වහන්තස් සියලු සංස්කාරයන්තග් අනිෙය
බව ප්සක් කරමින් අප්රමාදීව ප්ිළිතවේ ප්ුරන තලස (හන්දදානි භික්ඛතේ, ආමයන්ෙයාමි තවා, වයධම්මා
සංඛාරා අප්්ප්මාතද්න සම්ප්ාතද්ථ) අවසන් වරට ද තලාවට තද්ශ්නා තකාට කුසිනාරා නුවර
උප්වේෙන සල් උයතන්දී අනුප්දිතස්ස නිර්වාණ ධාෙුතවන් ප්රිනිර්වාණයට ප්ේ වූහ. සම්බුද්ධේවය
දක්වා තබෝසෙුන්තග් අප්රිමිෙ කැප්වීමේ බුදුරජාණන් වහන්තස්තග් මහාකරැණාවේ සුවිශ්ද ප්ර ඥාවේ
තශ්ර්ෂ්ඨ අභිනිෂ්කරමණයේ ෙුන් තලාවට සිදු කළ සුවිතශ්්ෂී ශ්ාසනික තමතහවරේ සේප්ුරැෂ
තලෝකයාතග් සදා තගෞරවයට ප්ාෙර වනු ඇෙ.
තබෝසේ උෙුමකු තලාව ප්හළ වන්තන් උෙුම් ප්ැෙුමකින් යුෙුවයි.

බුද්තධෝ‘හං තබෝධයිස්සාමි මුේතෙෝහං තමෝචතය් ප්තර්,
ෙිණ්තණෝහං ොරයිස්සාමි සංසාතරෝඝා මහබ්භයා.

UD2

මම සම්බුද්ධේවයට ප්ේ ව අන් අයට ද අවතබෝධය ලබා තදන්තනමි.
මම දුකින් මිදී අන් අය ද දුකින් මුදවන්තනමි.
මහේ ිය තගනතදන සසර සැඩප්හරින් මම එතෙර වී අන් අය එතෙර කරවන්තනමි.
‘සුඛ ෝ බුද්ධානං උප්පාඛදෝ’ යනුතවන් දැක්තවන ප්රිදි බුදු උප්ෙ තලාවට සැප්ෙකි,
ශ්ාන්ෙියකි. බුදුවරයකුතග් ප්හළවීම අෙිශ්ය දීර්ඝ කාලයකට වරක් සිදු වන්නකි (දුල්ලතභෝ
බුද්ධුප්්ප්ාතදෝ තලෝකස්මිං). බුදුවරයකු දැකීම, බුද්ධශ්ාසනයක් මුණගැසීම ප්මණක් තනාව ‘බුද්ධ’ යන
වචනය ඇසීම ප්වා ඉො දුර්ලභ කරැණකි. බුදුවරයකු තලාව ප්හළවීම දුර්ලභ කරැණක් වන්තන්
බුදුප්දවියට ප්ේවීමට සම්ප්ූර්ණ කළ යුෙු බුද්ධකාරක ධර්මයන්හි ප්වේනා අප්හසුොව නිසයි. බුදුබව
ලබනු සඳහා දානාදි ප්ාරමිො දහය ‘ප්ාරමී’, ‘උප්ප්ාරමී’, ‘ප්රමේථ ප්ාරමී’ වශ්තයන් සාරාසංඛය කල්ප්
ලක්ෂයකට අික කාලයක් අෙිශ්ය උේකෘෂ්ට තලස ජීවිෙ ප්රිෙයාගතයන් සම්ප්ූර්ණ කළ යුෙු තේ.
එම කාලය ෙුළ තබෝසෙුන් වහන්තස් ප්රිෙයාග කරන ලද ඇස්වල ප්රමාණය අහතසහි ොරකාවලට
වඩා අික ය. ෙම සිරැතරහි මස් දන් දුන් ප්රමාණය මහතප්ාතළාතවහි ප්ස්වලට වඩා අික ය.
සිරැතරහි තල් දන් දුන් ප්රමාණය මහසයුතරහි ජලයට වඩා අික ය. ඔටුණු ප්ලන් හිස් දන් දුන්
ප්රමාණය එකෙු කළතහාේ මහාතම්රැ ප්ර්වෙයට වඩා අික ය. තමබඳු අසීමිෙ ප්රිෙයාගයක් කරන
ලද්තද් හුතදක් ෙමා සසරින් එතෙර වීතම් අදහසින් ප්මණක් තනාව තලෝවැසි අන් අය ද සසර
කෙරින් එතෙර කරවීතම් මහාකරැණාධයාශ්තයනි. උන්වහන්තස්ට ප්මණක් නිවන් දැකීතම් අදහසක්
ප්ැවැෙියා නම් රහේ තබෝිතයන් එදා දීප්ංකර ප්ාදමූලතය් දී නිවන් දැක සසර නිම කළ හැකි ව
ෙිිණ. ඉහෙ සඳහන් ප්රිෙයාගයන් උන්වහන්තස්ට කිරීමට සිදු වූතය් තලෝ සෙුන් තවෙ මහා
කරැණාතවන් සම්බුද්ධේවතයන් නිවන් දැකීතම් අභිලාශ්තයන් කරියා කිරීම තහ්ෙුතවනි. ප්රාර්ථචර්යාව
උතදසා තමබඳු ප්රිෙයාගයක් සිදුකළ තවනේ කිසිදු සේේවයකු තම් විශ්්වතයහි තනාමැෙ. තමබඳු
ප්රිෙයාගයක ප්රෙිඵලයක් වශ්තයන් තලාව ප්හළවන බුදුවරයකුතග් ශ්ාසනය තලාව ප්වෙින්තන් ඉො
ම සීමිෙ කාලයකි. ඊට වඩා දීර්ඝ කාල ප්වෙින්තන් අබුද්තධෝේප්ාද කාල වශ්තයනි. එනම් නිවන් මග
ප්රකාශ්ිෙ දහමක් ඇසීමට තනාලැතබන බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන තෙරැවන තනාප්වෙින කාලයන් ය.
තමබඳු දුර්ලභ සම්බුද්තධෝේප්ාද කාලයක ප්රිප්ූර්ණ මිනිසේ සිරැරක් ලබා ධර්මය ඇසීමට හැකි
තප්තදසක සමයක් දෘෂ්ිකව මනා බුද්ියක් සහිෙව උප්ෙ ලැබීම සසර කරන ලද මහේ ප්ුණය
මහිමයක හා ප්රාර්ථනාවක උෙුම් ආනිසංසයකි. බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන තෙරැවන තකතරහි ශ්රද්ධා
ප්රෙිලාභය තලාව ඇෙි උෙුම් ම ලාභයයි. එම ප්රෙිලාභය ලද නුවණැේොතග් ජීවිෙතය් ප්රධාන
කාර්යයක් විය යුේතේ ෙම තදසවණින් අසන උෙුම් ම තදය ශ්රවණය කිරීමයි. එනම් සවණානුේෙරිය
නම් වූ බුදුරදුන්තග් උෙුම් සද්ධර්මය ශ්රවණය කිරීමයි. තමබඳු සමයක තලාව ප්වෙින උෙුම් ම තස්වය
වන්තන් තෙරැවන තවෙ කරන තස්වයයි.
භාගයවෙුන් වහන්තස් වසර 45ක විශ්ිෂ්ඨ ශ්ාසනික තස්වයක් නිම තකාට ප්ිරිනිවන් ප්ූ
තමාතහාතේ සිට ශ්රී සද්ධර්මය ෙම ජීවිෙයට සම්බන්ධ කර ගනිමින් එම දහම මෙු තලෝකයාතග්
යහප්ෙ උතදසා ඉෙිරි කර එය ප්රප්ුතරන් ප්රප්ුරට දායාද කිරීම උතදසා කැප්වූතය් මහා සංඝ
රේනයයි. බුදුරදුන් ප්ිරිනිවන් ප්ා තෙමසකට ප්සුව රැස්වූ ප්න්සියයක් ප්මණ මහ රහෙන් වහන්තස්ලා
ධර්ම විනය සංගායනා තකාට එය භාණක කරමයට ඉදිරියට ප්වේවාතගන යාම සඳහා ස්ථාවර
ප්දනමක් දැමූහ. එෙැන් ප්ටන් ෙවේ වසර සියයක් යන ෙුරැ දහම රැකතගන ආ අෙර බුද්ධ
ප්රිනිර්වාණතයන් වසර 100ක් ගෙ වීතම් දී තදවන ධර්ම සංගායනාව ද සිදු තකාට ෙවදුරටේ ධර්මය
ආරක්ෂා කර ගැනීමට කරියා කළහ. අනෙුරැව ෙවේ වසර 136ක්, එනම් බුද්ධවර්ෂ 236 දක්වා ධර්මය
ප්වේවාතගන අවුේ අතශ්ෝක රාජ සමතයහි දී තෙවනවරට ද ධර්ම විනය සංගායනා තකාට ශ්ාසන
චිරස්ිෙිය උතදසා ප්රතද්ශ් නවයකට ධර්ම ප්රචාරය ද සිදු කරන ලදි. එහි ප්රෙිඵලයක් වශ්තයන් ශ්රී
ලංකාවට සම්බුදු සසුන උරැම වූ අෙර එෙැන් ප්ටන් ෙවේ වසර 200ක් ප්මණ ධර්ම විනය
කටප්ාඩමින් රැකතගන අවුේ බුද්ධවර්ෂ 440දී වළගම්බා රාජසමතයහි සමස්ෙ බුද්ධවචනය ම
ගරන්ථාරූඪ තකාට නිර්මල බුද්ධවචනය වඩාේ ස්ථාවර කරන ලදි. වර්ෙමානතය් තලාව තථ්රවාදී මුල්
බුදුසමය ඒ තලසින් ම සුරක්ෂිෙ වී ඇෙිනම් එහි වැඩි තගෞරවය හිමි වන්තන් ලාංකික භික්ෂූන්
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වහන්තස්ලාටයි. තථ්රවාද, මහායාන, ෙන්ෙරයාන යන සියලු තබෞද්ධ සම්ප්රදායයන් නිතයෝජනය කරන
සියලු තබෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්තස්ලා තමය අවිවාදතයන් ප්ිළිගන්නා කරැණක් වන අෙර සම්බුදු
සසුතනහි විතශ්්ෂ කාර්යභාරයක් සිදුවන අවස්ථාවක ශ්රී ලංකාවට එහි මූලිකේවය නිෙැෙින් ම හිමි
වන්තන් එහි ප්රෙිඵලයක් වශ්තයනි. දැනට තබෞද්ධ තලෝකයා ම ඒකමෙිකව තබෞද්ධ සංතක්ෙය
වශ්තයන් වයවහාර කරන තබෞද්ධ තකාඩිය ශ්රී ලංකාතේ දී නිර්මාණය කරන ලද්දකි. සම්බුදු
තෙමඟුල් දිනය හැඳින්වීමට වයවහාර තකරන ‘තවසක් තේ’ යන්තනහි ‘තවසක්’ යන වචනය සිංහල
භාෂාතවන් තලෝක වයවහාරයට එක් වූ වචනයකි. ඒ අනුව බුදුදහම තවනුතවන් ශ්රී ලංකාතවන්
ඉදිරිප්ේ තකරැණු ‘තවසක්’ සහ ‘තබෞද්ධ තකාඩිය’ යන අංග තදක ම තලාව සියලු තබෞද්ධ ජනොව
මහේ තගෞරවතයන් ඒකමෙිකව ප්ිළිතගන වයවහාර කරෙි. තමය සම්බුදු සසුතනහි චිරස්ිෙිය හා
කැප්වීම තවනුතවන් ශ්රී ලංකාව සිදුකළ අමිල තමතහවරට තලෝක මට්ටතමන් කරන ලද ඉහළ ම
තගෞරවයක් වශ්තයන් සඳහන් කළ හැකි ය.
බුද්ධ, ධම්ම යන තදරැවන සජීවී කරන අප්ට නිෙර මුණ ගැතසන රේනය නම් ‘සංඝ
රේනයයි’. සංඝරේනය තලාවින් ෙුරන් වීම බුද්ධ හා ධම්ම යන තදරැවන තලාවට අහිමිවීතම් තප්ර
ලකුණයි. ඉන්දුනීසියාව, ඇෆ්ගනිස්ථානය, ජාවා සුමාෙරා, ඉරානය, ඉරාකය, ප්කිස්ථානය ආදි රටවල්
මීට නිදසුන් සප්යයි. අෙීෙතය් ප්ටන් ලංකාතේ වැඩ සිි මේප්ියන් සම්බුදු සසුතනහි සුරක්ෂිෙභාවය
උතදසාේ ෙමන්තග් සුගෙිය හා විමුක්ෙිය උතදසාේ ෙම දරැවන් සසුනට දන්දීම අනිවාර්ය අංගයක්
තකාට ප්ැවැෙුණි. දරැවන් හදන මේප්ියවරැ ෙමන්ට ලැතබන ප්ින්වේ ම බුද්ිමේ ම වාසනාවන්ෙ
ම දරැවා බුදුසසුනට ප්ූජා කළහ. ලංකාව ධර්මද්වීප්යක් වීමටේ සම්බුදු සසුන සුරක්ෂිෙ වීමටේ එය
තලෝකතය් ෙවදුරටේ වයාප්්ෙ වීමටේ ලාංකික මේප්ියන්තග් තමම කැප්වීම තබතහවින් උප්ස්ථම්භ
විය.
බුදුරජාණන් වහන්තස් සම්බුද්ධේවය උතදසා සිදුකළ අසීමිෙ කැප්වීම තවනුතවන් උන්
වහන්තස්ට කළ හැකි උසස් ම කෘෙතේදීේවය වන්තන් එම දහම ශ්ර වණය කිරීමේ ෙමාට හැකි
උප්රිම අයුරින් ජීවිෙ ප්රිෙයාගතයන් එම දහම ෙම ජීවිෙයට සම්බන්ධ කර ගැනීමේ ය. එය සම්බුදු
සසුතනහි චිරස්ිෙිය උතදසා මහසඟ රැවන දැඩි ප්රිෙයාගතයන් සිදු කළ තමතහවරට කරන
ප්රෙයුප්කාරයක් ද වනු ඇෙ. ධර්මය ජීවිෙයට සම්බන්ධ කර ගැනීතම් දී ප්රඥාව වැඩීමට තහ්ෙුවන
කරැණු හෙරක් ප්ිළිබඳව සඳහන් තේ. සෙර තසෝොප්ේෙි අංග තහවේ ‘ප්ඤ්්ාවුේි’ ධර්ම නමින්
හැඳින්තවන එම කරැණු හෙර නම්,
1. කලයාණ මිෙර ආශ්රය
2. සද්ධර්මශ්රවණය
3. තයෝනිතසෝ මනසිකාරය
4. ධර්මානුධර්ම ප්රෙිප්ේෙිය
ධර්ම මාර්ගය ඉදිරියට යාතම් දී සැබූ සද්ධර්මය තද්ශ්නා කරන කලණ මිෙුරන්තග් ඇසුරේ
ඔවුන් තවෙින් ධර්මය ශ්රවණය කිරීමේ ඇසූ දහම අනුව අකුසල් දුරැවන තලසේ කුසල් වැතඩන
තලසේ ෙම චින්ෙනය (තයානිතසෝ මනසිකාරය) තමතහයවීමේ සීල, සමාි, ප්ඤ්්ා ඔස්තස් දහම්
මතගහි ඉදිරියට යාමේ අවශ්ය තකතර්. දහම් මතගහි අෙිශ්ය වැදගේ කරැණක් තලස තයෝනිතසෝ
මනසිකාරය බුදුරජාණන් වහන්තස් විතශ්්ෂතයන් අවධාරණය කරන ලද්දකි.
ආධයාේමික ශ්ාස්ෙෘවරයකු තමන් ම එබඳු උෙුමකුතග් දහමක් තලාවට අවශ්ය වීමටේ එම
දහම බැබලීමටේ තහ්ෙුවන ප්රධාන කරැණු ෙුනක් ප්ිළිබඳව ධර්මතයහි සඳහන් තේ (ෙතයාධම්ම
සුේෙ, අං.නි.).
එනම්,
1. ජරා
2. මරණ
3. ජාෙි
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ජීවේ වන සැතවාම හැම තමාතහාෙක් ප්ාසා ම තේගතයන් ජරාවට ප්ේ තවමින් සිිෙි. ශ්රීර
ශ්ක්ෙිය කරමතයන් දුර්වල තවමින් ප්වෙී. අප් තම් ගමන් කරමින් සිින්තන් හැරමිිය තසායා යන
ගමනකි. තමය උප්න් හැම තකතනකුට අේවන අනිවාර්ය ධර්මොවකි. ධර්මතයහි හැසිරීමට
තහ්ෙුවන මූලික කරැණක් වන්තන් තමතලස ජරාවට ප්ේවීම නිසයි. ඒ අෙර අප් සැතවාම සුසාන
භූමිය කරා යන ගමනකි. ඒ අනුව මරණයට ප්ේවීම ද දහතමහි හැසිරීමට තහ්ෙුවන ෙවේ කරැණකි.
උප්න් හැම සේේවයකු ම තමාතහාෙක් ප්ාසා තේගතයන් මරණය කරා සමීප් තවමින් සිටී. තබාතහෝ
තදනා ජීවිෙතය් බරප්ෙල අභිතයෝග තදකක් තස් මහලුබව හා මරණය සලකෙි. බුදුදහතමහි ද ඒවා
ජීවිෙ අභිතයෝග තස් සලකන අෙර ඒ තදකට ම වඩා බරප්ෙල අභිතයෝගය තස් සලකන්තන් මරණින්
මෙු නැවෙ ඉප්දීමේ එතස් ඉප්දීතම් දී අප්ාගෙ වීමට ඇෙි ඉඩ අවකාශ්යේ ය. ප්බ්බෙූප්ම සූෙර තය්
(සං.නි.) දැක්තවන ප්රිදි සෙර දිශ්ාවන්තගන් ඒ ඒ දිශ්ාවන්හි ඇෙි සියලු දූ විනාශ් කරමින් ෙමන්
තවෙ තේගතයන් ප්ැමිතණන මහා ප්ර්වෙ හෙරක් තස් ජරා, වයාි, මරණ, ජාෙි යන අභිතයෝග හෙර
තේගතයන් ෙමන් තවෙ ප්ැමිතණමින් සිටී. තමම අභිතයෝගයන්ට ධර්මතයන් හැර ආර්ිකය,
අධයාප්නය, ඥාෙි, ප්ිරිවර ආදි කිසිදු බාහිර තදයකින් සැබූ ප්ිළිසරණක් ලබා ගෙ තනාහැක. තමබඳු
ෙේේවයක් මෙ බුදුරජාණන් වහන්තස් නිෙර ෙම ශ්රාවකයන් උනන්දු කරමින් තද්ශ්නා කතළ්,

‘අේෙදීප්ා භික්ඛතේ විහරථ අේෙසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා’
ෙමා ෙමාට ප්හනක් තකාට වාසය කරන්න, අන් සරණක් තනාමැෙ.

‘ධම්මදීප්ා භික්ඛතේ විහරථ ධම්මසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා’
ධර්මය ප්හනක් තකාට වාසය කරන්න අන් සරණක් තනාමැෙ.
ෙම සිතෙහි ආධයාේමික ශ්ක්ෙිය තකතරහි විශ්්වාසය ෙබා අප්රමාදීව දහතමහි හැසිතරන
(අප්්ප්මාතද්න සම්ප්ාතද්ථ) තලස භාගයවෙුන් වහන්තස් තමමඟින් අප්ට උප්තදස් තදෙි. ෙමා ෙමාට
සැබූ තලස ම ආදරය කරන්තන් නම් ෙම සිෙ උප්රිම තලස කුසලතයහි ප්වේවා ගැනීමට තහ්ෙු
වන අයුරින් සෙර සෙිප්ට්ඨානතයහි හැසිතරන තලස භාගයවෙුන් වහන්තස් කරැණාතවන් තලාවට
අනුශ්ාසනා කරෙි.
බුදුරජාණන් වහන්තස් තලාව ඉමහේ කරැණාතවන් ධර්මය තද්ශ්නා කතළ් තලෝවැසි
සේේවයන් අප්ා දුකින් මුදවා නිවන් මතගහි තයදවීමටයි. ඒ අනුව උන් වහන්තස් ස්වර්ග මාර්ගය
(සග්ග මග්ග) හා තමෝක්ෂ මාර්ගය (තමාක්ඛ මග්ග) යන මාවේ තදක තලාවට තප්න්වා දුන්හ. ස්වර්ග
මාර්ගය යනු අප්ාගෙ තනාවී තදේ මිනිස් තලෝකයන්හි ඉප්දීමට තහ්ෙුවන අයුරින් තප්න්වා දුන්
මාවෙයි. සුගෙිගාමී වීතම් මාවෙ තලස භාගයවෙුන් වහන්තස් තද්ශ්නා කතළ් දාන, සීල, භාවනා යන
ෙරිවිධ ප්ුණය කරියාවන් ය. ප්ිරිසිදු සිෙින් යුෙුව නිෙර ප්රිෙයාගශ්ීලීේවතයන් කායික වාචසික
සංවරතයන් මමෙරිය, බුදුගුණ ආදි භාවනාවකින් සිෙ වඩමින් කල් ගෙ කිරීම තමතලාව ජීවිෙය
සෙුින් ගෙ කිරීමටේ (ඉධ නන්දෙි), ජීවිෙය අවසානතය් සෙුින් කල් ගෙ කිරීමටේ (ප්ුඤ්්ඤ්ං සුඛං
ජීවිෙසංඛයම්හි), ප්රතලාව සුගෙිගාමීව සෙුටට ප්ේවීමටේ තබතහවින් තහ්ෙු වනු ඇෙ (භීතයයා
නන්දෙි සුග්ගෙිං ගතෙෝ). තම් අෙර බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන තෙරැවතනහි ගුණ දැන ඒ තකතරහි
ප්රසාදය තගෞරවය ශ්රද්ධාව වැතඩන අයුරින් කල් ගෙ කිරීම ද සුගෙිගාමී වීමට තබතහවින්
උප්කාරවේ වනු ඇෙ. තෙරැවන තකතරහි ඇෙි කර ගේ ශ්රද්ධා මාෙරය ප්වා ප්රතලාව
සුගෙිගාමීවීමට තහ්ෙුවන බව බුදුදහතමහි සඳහන් තේ. තෙරැවන තවෙ තනාතවස්වන ප්ැහැදීමක්
ඇෙි කර ගැනීම මහා ප්ුණය ගංගාවක් බව අභිසන්ද සූත්රඛෙහි ප්ැහැදිලිව දැක්තේ. ෙව ද
ප්ංචශ්ීලතයන් යුෙුව වාසය කිරීම ද තමතලාව යහප්ෙට තමන් ම ප්රතලාව සුගෙියට ද තහ්ෙු වනු
ඇෙ. ප්රතලාව දුගෙිගාමී තනාවන තලස ෙම සිෙ මැනැවින් සුරක්ෂිෙ කර ගැනීම යමකුට ලැිය
හැකි උසස් ම ආරක්ෂාවයි, රැකවරණයයි, රක්ෂණයයි.
සුගෙිගාමී මාවෙ තලාව කලින් කල ප්හළ වන සේප්ුරැෂ උෙුමන් තලාවට තප්න්වා තදන
අනුශ්ාසනයකි. එතහේ විමුක්ෙිගාමී මාවෙ නිවැරදිව තලාවට තද්ශ්නා කරන්තන් සම්මා සම්බු දු
උෙුමකු ප්මණි. සසර භවතයන් භවයට සැරිසැරීමට තහ්ෙුවේ එම සසර ගමන නවොලන ඍජු
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මාවෙේ ෙථාගෙයන් වහන්තස් නමක් විසින් තලාවට අනාවරණය කර තදන මහඟු උප්තද්ශ්යකි. එම
අනුශ්ාසනය චෙුරාර්ය සෙයය නමින් හැඳින්තේ. එනම් දුක, දුකට තහ්ෙුව, දුක නැෙි කිරීම හා දුක
නැෙි කිරීතම් මාවෙ නම් වූ අංග හෙරයි. තම් අංග හෙරින් එකක් මැනැවින් දුටුව තහාේ තසසු අංග
ෙුන ද අවතබෝධ වනු ඇෙ. තමහි ලා විතශ්්ෂතයන් දුක යනු කුමක්ද යන්න මනාව තේරැම් ගැනීම
තබතහවින් වැදගේ තේ. ඉප්දීම, මහලුබව, තලඩවීම, මරණය, ප්රියයන්තගන් තවන්වීම, අප්රියයන් හා
එක්වීම, කැමැෙි දූ තනාලැබීම යන කරැණු දුක වශ්තයන් සඳහන් කරන භාගයවෙුන් වහන්තස් ඒ
සියල්ල කැි තකාට ‘සංඛිේතේන ප්ංචුප්ාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා’ යනුතවන් ප්ංචුප්ාදානස්කන්ධය දුක
වශ්තයන් සුවිතශ්්ෂී කරැණක් තලාවට තප්න්වා තදෙි. එනම් අප් ඇස්, කන් ආදි ඉන්රිය ඔස්තස් රූප්,
ශ්බ්දාදී අරමුණු විෂයතයහි කිසියම් දැනුමක්, අද්දැකීමක් ලැබීතම් දී රූප්, තේදනා, සඤ්්ා, සංඛාර,
විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ ප්ංචකතය් හටගැනීම හා නිරැද්ධවීම තනාදැනීතමන් හටගන්නා මුලාවයි ,
එනම් අවිදයාවයි. තමම ස්කන්ධ ප්ංචකතය් යථා ස්වභාවය නම් එය තප්ර තනාෙිබී හටතගන ඉෙිරි
නැෙිව නිරැද්ධ වීමයි. තම් බව තනාදන්නා තලෝකයා නිරැද්ධ වූ ස්කන්ධ ප්ංචකය ෙවදුරටේ
ප්වේනා තදයක් තස් නිෙය, සැප්, ආේම වශ්තයන් ගැනීම නිසා ඊට ආශ්ා තකාට එහි සිෙ නිමග්න
වීම නිසා දුක හටගනී. දුක්ඛ සෙයය නම් වූ තම් ප්ංච උප්ාදානස්කන්ධතය් ස්වභාවය මනාව තේරැම්
ගේ ප්මණට දුක්ඛ සමුදය නම් වූ ෙෘෂ්ණාව දුරැ වනු ඇෙ. අවිදයා ප්ාදක තමම ෙෘෂ්ණාව දුරැවූ
ප්මණට දුක්ඛ නිතරෝධය නම් වූ නිවන සාක්ෂාේ වී ස්කන්ධ ප්ංචකය නම් වූ දුකින් නිදහස්වීතම්
අවස්ථාව උදාතේ. ඒ සඳහා මාවෙ නම් වූ දුක්ඛ නිතරෝධ ගාමීනී මාවෙ වශ්තයන් දක්වා ඇේතේ
සම්මා දිට්ිය තප්රටු තකාට ගේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. චෙුරාර්ය සෙයය අවතබෝධයට ප්ාදක
වන මූලික අවතබෝධය ලැතබන්තන් රූප්ාදී ස්කන්ධ ප්ංචකතය් හටගැනීම නිරැද්ධවීම තප්න්වා තදන
ප්ිච්චසමුප්්ප්ාදය ප්ිළිබඳ අවතබෝධය ෙුළිනි. එනම් ඇස, කන, නාසය, දිව, ශ්රීරය, මනස යන
ඉන්රිය හය ඔස්තස් රූප්, ශ්බ්ද, ගන්ධ, රස, තඵාට්ඨබ්භ, ධර්ම යන අරමුණු ප්ිළිබඳ කිසියම්
අද්දැකීමක් ලැබීතම් දී රූප්, තේදනා, සඤ්්ා, සංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ ප්ංචකය තප්ර
තනාෙිබී හටතගන ඉෙිරි නැෙිව නිරැද්ධ වන බව (අහුත්වා සම්භුෙං හුත්වා න භවිස්සෙි) ප්ිළිබඳ
අවතබෝධයයි. තහ්ෙු ඇෙි විට ස්කන්ධ ප්ංචකය හටගන්නා (අස්මිං සෙි ඉදං තහාෙි) බවේ තහ්ෙු
නැෙිවීතමන් ස්කන්ධ ප්ංචකය ඉෙිරි නැෙිව ම නිරැද්ධ වන (අස්මිං අසෙි ඉදං න තහාෙි) බවේ
ප්ිළිබඳ අවතබෝධය තමමගින් ලැතබ්. ෙවද තහ්ෙූන්තග් ප්හළවීතමන් ස්කන්ධ ප්ංචකය හටගන්නා
බවේ (ඉමස්ස උප්්ප්ාදා ඉදං උප්්ප්ජ්ජෙි), තහ්ෙු නැෙි වීතමන් ස්කන්ධ ප්ංචකය නිතරෝධ වන බවේ
(ඉමස්ස නිතරෝධා ඉදං නිරැජ්ඣෙි) තමමගින් ප්රෙයක්ෂ තේ. යතමකු අනිෙයොව ප්ිළිබඳ තමම තලෝක
යථාර්ථය තනාදැක වසර සියයක් ජීවේ තවනවාට වඩා තමම දර්ශ්නතයන් යුෙුව එක දවසක්
ජීවේවීම උෙුම් බවේ ආනිසංසදායී බවේ භාගයවෙුන් වහන්තස් තද්ශ්නා කළහ. තකෙරම් ප්රඥාවන්ෙ
වුව ද තමම අනුශ්ාසනය තලාව කිසිදු තකතනකුට බුදුවරයකුතග් තහෝ බුද්ධශ්රාවකයකුතග් තහෝ මග
තප්න්වීමක් නැෙිව ෙමාතග්ම ඥානතයන් අවතබෝධ කර ගැනීමට නුප්ුළුවන. බුදුරදුන්ට ප්මණක්
ප්රඥාතවන් තදවැනි වූ සැරියුේ (උප්ෙිස්ස) මාහිමියන්ට ප්වා තමය අස්සජි මහරහෙන් වහන්තස්තගන්
අසා දැන ගැනීමට සිදුවිය. තමම අනුශ්ාසනය ඇසීමට ලැබීමේ එතස් ඇසීතම් දී නුවණ තමතහයවා
එය තේරැම් ගැනීමේ මහේ වූ කුශ්ලයක ඉෂ්ට විප්ාකයකි. එය ෙම බුද්ිය උරගා බලන ලක්ෂණයක්
වශ්තයන් ද හැඳින්විය හැකිය.
තලාව තවතසන කිසියම් නුවණැෙි තකතනකුට ෙමාතග් විතශ්්ෂ ඥානතයන් යමක් අවතබෝධ
කළ හැකි නම් අවතබෝධ කළ යුෙු නම් ඒ උෙුම් ම ප්ර ධානෙම තදය වශ්තයන් දක්වා ඇේතේ රූප්ාදි
ස්කන්ධ ප්ංචකතය් හටගැනීම හා නිතරෝධය (උදය - වය) ප්ිළිබඳ ඥානයයි (අභිඤ්්ා සුේෙ, අං.නි.
චෙුක්ක නිප්ාෙ). මැනැවින් දුක් දුරැකරලීමට තහ්ෙුවන ස්කන්ධ ප්ංචකතය් හටගැනීම හා නිතරෝධය
ප්ිළිබඳ ප්රඥාතවන් යුක්ෙව වාසය කිරීම මහා ප්ුණය ගංගාවක් කුසල ගංගාවක් වශ්තයන් අභිසන්ද
සූෙරතයහි සඳහන් තේ. යමකු ෙමාතග් විතශ්්ෂී ඥානතයන් ස්කන්ධ ප්ංචකතය් සමුදය හා නිතරෝධය
දුටුවතහාේ ඉන්ප්සු ෙම නුවණින් අවිදයාව හා භවෙණ්හාව දුරැ කිරීමට සමේ තේ. ඒ සඳහා සමථ
විදර්ශ්නා යන අංග තදක ෙම විතශ්්ෂ ඥානතයන් වැඩීමට ද ඔහු දක්ෂ වනු ඇෙ. එහි ප්ර ෙිඵල
වශ්තයන් විදයා හා විමුක්ෙි යන අංග තදක ෙම විතශ්්ෂ ඥානතයන් සාක්ෂාේ කිරීමට ද හැකියාව
ලැතබනු ඇෙ.
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බුදුරජාණන් වහන්තස් අප් තවෙ තද්ශ්නා කතළ් දුකින් නිදහස්වීතම් මාවෙයි. එනම් සිතෙහි
ජනිෙ තලෝභ, ද්තේෂ, තමෝහ දුරැ කරන ආකාරයයි. අප් සිේහි තකතෙක් දුරට දුක දුරැ වූවා ද සිෙ
තකතෙක් දුරට මානසික සුවතයන් ප්සුවනවා ද යන්න ෙීරණය තකතරන ප්රධාන සාධකය වන්තන්
තලෝභාදි අකුසල විෙර්ක දුරැ වූ ප්රමාණයයි. ඒ සඳහා එක් අෙකින් අප් සිේහි මමෙරිය දියුණු විය
යුෙු අෙර අතනක් අෙින් ප්රඥාව වර්ධනය විය යුෙු ය. මානසික සුවයක් කරා ප්ිය නගන ගමන්
මතගහි ප්රධාන සලකුණක් තස් මමෙරිය වර්ධනය වීම දැක්විය හැකි ය. කරණීය තමේෙ සූෙරතයහි
නිවන් මග විස්ෙර කිරීතම් දී මමෙරී වැඩීම මූලික කරැණක් වශ්තයන් දක්වා ෙිතබ්. මමෙරී වැඩූ
ප්මණට සිතෙහි ඇෙි ද්තේෂය ෙරහව දුරැවී සැලකිය යුෙු මානසික සුවයක් ලබා ගෙ හැකි තේ.
තමහි ප්රෙිඵල වශ්තයන් යතමක් දුටු සැණින් ඔහු ෙමාතග් එක ම ප්ුො යන හැඟීතමන් තසතනහසින්
සහ තමේ සිෙින් දැකීමට හුරැ තේ. තමය උසස් මානසික දියුණුවකි. මමෙරි ය ඇෙි ප්මණට
කරැණාව, මුදිොව, උතප්්ක්ෂාව යන තසසු බරහ්ම විහරණ ද නිරායාසතයන් සිතෙහි වර්ධනය තේ.
එක් අෙකින් මමෙරිය වැතඩන අෙර අතනක් අෙින් ප්රඥාව ද දියුණු විය යුෙු තේ. එනම් කර්මය හා
කර්මඵල අදහන නුවණ (කම්මස්සකො සම්මාදිට්ිය) හා චෙුරාර්ය සෙය අවතබෝධතයන් යුෙු (ආර්ය
සම්මා දිට්ියයි) නුවණයි. ප්රඥාතවහි මුල් ප්ියවර නම් ෙමා විසින් සිදු කරන කුසලාකුසල කර්මයන්ට
අනුව විප්ාක ලැතබන බව ප්ිළිබඳ නුවණයි. එනම් ෙම සිෙ අප්ිරිසිදුව කය, වචන, සිෙ යන ෙිතදාරින්
කරන කර්මයන්ට අනුරූප්ව දුක් විප්ාක ලැතබන බවේ සිෙ ප්ිරිසිදුව කය, වචන, සිෙ යන ෙිතදාරින්
කරන කරියාවන්ට අනුරූප්ව සැප් විප්ාක ලැතබන බවේ දක්නා නුවණයි. තමම අවතබෝධය ලද
ප්මණට අකුසලතයන් මිදී හැකිොක් කුසල් රැස් කර ගනිමින් ෙම තමතලාව ප්රතලාව ජීවිෙ සඵල
කර ගැනීමට යුහුසුලුව කරියා කරයි. චෙුසච්ච සම්මා දිට්ිය යනු තහ්ෙුඵල දහම තනාතහාේ
ප්ිච්චසමුප්්ප්ාද නුවණයි. එනම් ඇස්, කන්, නාසාදි ඉන්රියයන්ට රූප්, ශ්බ්ද, ගන්ධාදි අරමුණු
ස්ප්ර්ශ් වීතම්දී ප්ංචුප්ාදානස්කන්ධ හටගන්නා බවේ එය තප්ර තනාෙිබී හටතගන ඉෙිරි නැෙිව
නිරැද්ධ වන බවේ ප්ිළිබඳ අවතබෝධයයි. තමම අවතබෝධය ලද ප්මණට මානසික දුක් ප්ීඩාවලින්
නිදහස්වීමට අවකාශ් සැලතස්. තමම අවතබෝධය මුලදී සුෙමය ාණය වශ්තයන් ඇසීතමන්
ලබාතගන ප්සුව එය තයෝනිතසෝ මනසිකාරතයහි තයදීම් වශ්තයන් නිෙර සිෙමින් චින්ොමය ාණය
දියුණු කර ගනිමින් සමථ විදර්ශ්නා භාවනා වඩමින් එය ෙවදුරටේ ස්ථාවර කර ගැනීමට භාවනාමය
ාණය දියුණු කර ගෙ යුෙුව ඇෙ. තමහි ලා විතශ්්ෂතයන් සෙර සෙිප්ට්ඨානතයහි නියැළීම
බුදුරජාණන් වහන්තස් තබතහවින් අවධාරණය තකාට ඇෙ. තහ්ෙුඵල දහම ප්ිළිබඳ අවතබෝධතයන්
යුෙුව සෙර සෙිප්ට්ඨානතයහි නිරෙුරැව තයදීතමන් තකතලසුන්තගන් නිදහස් තවමින් නිවන්
මාවතෙහි ඉදිරිය බලා ප්ියවර නැඟීමට හැකියාව ලැතබනු ඇෙ. ‘ඇෙ’ (ශ්ාශ්්වෙ), ‘නැෙ’ (උච්තේද)
යන දෘෂ්ටීන්ට තනාප්ැමිණ අනිෙයොව ප්ිළිබඳ මනා නුවණින් යුෙුව යතමකු සෙිප්ට්ඨානය ෙුළ
වාසය කිරීම බුදුරජාණන් වහන්තස් නමැෙි ප්ියාතග් භූමිතයහි (ප්ිෙෘ විෂයතයහි) වාසය කිරීමක්
වශ්තයන් දක්වා ෙිතබ්. තමතලස ප්ිෙෘ විෂය නම් වූ සෙිප්ට්ඨානතයහි වාසය කළ ප්මණට
මාරයාතගන් මිදී මනා රැකවරණයක් සලසා ගෙ හැකි තේ. යම්ොක් සෙිප්ට්ඨානය ෙුළ වාසය කරයි
ද ඒොක් මාරයාට ෙමා තනාතප්තනන අෙර ෙමාට මාරයා දර්ශ්නය තේ. යම් විතටක
සෙිප්ට්ඨානතයන් තවන් ව නිෙය, සුභ, සැප්, ආේම සංඥාතවහි සිටී ද එවිට වාසය කරන්තන්
මාරයාතග් භූමිය (මාර විෂය) ෙුළයි. එවිට ෙමාට මාරයා තනාතප්තනන අෙර මාරයාට ෙමාව
දර්ශ්නය තේ. එවිට මාරයාට කැමැෙි තදයක් කිරීතම් හැකියාව ප්වෙී. සෙිප්ට්ඨානය භාවිෙ කිරීතම් දී
කාය, තේදනා, චිේෙ, ධම්ම යන සෙර ෙැන්හි ෙම සිහිය ප්ිහිටුවා ගනිමින් ෙම කය හා සිෙ
(නැෙතහාේ නාම රූප්) අවතබෝධය ලබමින් ඒවාතයහි හටගැනීම් (සමුදය) නිරැද්ධ (වය) වීම් දැකීම්
සංඛයාෙ උදයත්ථගාමී ාණය දියුණු කිරීමට සමේ වුවතහාේ ෙමා නිරෙුරැව තකතලසුන්තගන් දුරැ
තවමින් දුකින් නිදහස් තවමින් නිවන් මතගහි ඉදිරියට ගමන් කරනු ඇෙ.

චෙුරාර්ය සෙයය
සෙර සෙිප්ට්ඨානය නම් වූ ඒකායන නිවන් මතගහි ආරම්භතයහි දීම චෙුරාර්ය සෙයය
ප්ිළිබඳ නිවැරදි දැනුමක් ඇෙි කර ගැනීම තබතහවින් වැදගේ තේ. තමහි දී දුක හා දුක්ඛ ආර්ය
සෙයය අෙර තවනස ප්ැහැදිලිව හඳුනා ගෙ යුෙුය. දුක ෙනු ඉපදීම, මහලුබව, ඛෙඩවීම, මරණෙ ආදි
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වශඛෙන් දැක්ඛවන කාෙික වූ ද මානසික වූ ද දුක් සමුදාෙෙි. දුක් සත්යෙ ෙනු ඊට වඩා ගැඹුරැ
අවතබෝධයකි. එනම් ඇස, කන ආදි ඉන්රිෙ ඔස්ඛස් රූප, ශබ්දදාදි අරමුණු ස්පර්ශ වීඛේ දී බාහිර රවය
හා පුද්ගෙෙන් ඇත් ෙැෙි අවිදයා සහගත්ව ගන්නා ස්වභාවෙෙි. ඇසින් රූප්යක් දකින විට කිසියම්
තදයක් තහෝ ප්ුද්ගලතයක් බාහිර ඇෙ යැයි ඒ ෙුළ සිෙ බැස ගෙ තහාේ ජරා, මරණාදි දුක් සමුදාය
ෙමා වැළඳ ගේතේ තවයි. සමුදය යනු බාහිර ප්ුද්ගලයන්ට හා රවයයන්ට ඇෙි ආශ්ාවයි. සමුදය
ආර්ය සෙයය යනු ෙමා ජීවේ කරවන්නට ෙම ආධයාේමයට ඇෙි ඇල්මයි. එනම් නිකාන්ෙි
ෙණ්හාවයි, නන්දිරාගයයි. බාහිර ප්ුද්ගලයන්ට හා රවයයන්ට ආශ්ා කරන්තන්ේ ද්තේෂ කරන්තන්ේ
තමතලස ෙම අභයයන්ෙරතයහි ෙමා ජීවේ කරවන්නට ෙමාට සැප් ලබා ගන්නට ඇෙි ආශ්ාව
තහ්ෙුතවනි. අවිදයා ප්ාදකව ෙම අභයන්ෙරයට ආශ්ාව ඇෙි විට ෙමා කැමැෙි තදයට ඇතලන අෙර
ෙමා අකැමැෙි තදය හා ගැතටයි. නිතරෝධය යනු බාහිර තද්වලට ඇෙි ආශ්ාව නැෙි කිරීමයි. නිතරෝධ
ආර්ය සෙයය යනු ෙමාතග් නිකාන්ෙි ෙෘෂ්ණාව තහවේ නන්දි රාගය දුරැ කරලීමයි. තමතලස නන්දි
රාගය දුරැ කළ හැක්තක් ඊට අදාළ දර්ශ්නයකිනි. එනම් සම්මාදිට්ිය තප්රටු තකාටගේ ආර්ය
අෂ්ටාංගික මාර්ගතයනි. එනම් බාහිර රූප්, ශ්බ්දාදියක් ඇස, කන ආදි ඉන්රිය තවෙ ප්ෙිෙ වන විට ම
එහි හටගන්නා ආකාරය ප්ිළිබඳ මනා වැටහීමකින් යුෙුව සිටීතමනි. ඇස, කන ආදි අභයන්ෙර
ආයෙනේ, රූප්, ශ්බ්දාදි බාහිර අරමුණුේ, චක්ඛු විඤ්්ාණ, තසෝෙ විඤ්්ාණ ආදි දැන ගැනීමුේ තප්ර
තනාෙිබී හටතගන ඉෙිරි නැෙිව නිරැද්ධ වන බව ප්ිළිබඳ තයෝනිතසෝ මනසිකාරතයන් ප්සුවීතමනි.
එවිට බාහිර අරමුණු විෂයතයහි සිෙ ප්ෙිෙ තනාවන අෙර අභයන්ෙර සිෙ ෙුළ ද ෙමා ප්ිහිටා
තනාසිටී. සම්ප්ූර්ණතයන් ම ප්රඥාතවන් කරියා කරන්තනක් බවට ප්ේ තවයි.

ප්ිච්ච සමුප්්ප්ාද අවතබෝධය චෙුරාර්ය සෙයාවතබෝධයට මාවෙයි.
චෙුරාර්ය සෙයාවතබෝධයට ප්දනම වන්තන් තහ්ෙුඵල දහම තහවේ ප්ිච්චසමුප්්ප්ාදය ප්ිළිබඳ
ාණයයි. එනම් තහ්ෙු ඇෙි විට ඵලය හටතගන (අස්මිං සෙි ඉදං තහෝෙි), තහ්ෙු නිරැද්ධවීතමන්
ඵලය නිරැද්ධ වනවා (අස්මිං අසෙි ඉදං න තහාෙි) යන අවතබෝධයයි. සේේවයකුතග් සමස්ෙ
ජීවිෙය යනු රූප්, තේදනා, සඤ්්ා, සංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ ප්ංචකතය් ප්ැවැේමයි. තමම
ස්කන්ධ ප්ංචකය තහ්ෙු ඇෙි විට නිරෙුරැව හටතගන තහ්ෙු නිරැද්ධ වීතමන් ඉෙිරි නැෙි ව නිරැද්ධ
තේ. සංඛිත්්ඛත්්න පංචුපාදානක් න්ධා දුක් ා යනුතවන් දැක්තවන ප්රිදි ඇස, කන ආදි ඉන්රිය ඔස්තස්
රූප්, ශ්බ්දාදී අරමුණු විෂයතයහි විඤ්්ාණ ප්හළ වීතම් දී රූප්ාදි ස්කන්ධ ප්ංචකය හටගන්නා
ආකාරය නුවණින් අවතබෝධ කර ගැනීම දුක්ඛ ආර්ය සෙයය තේරැම් ගැනීමට අවකාශ් සලසයි.
දුක්ඛ සෙයය අවතබෝධ වීම සමුදයාදි තසසු ආර්ය සෙය අවතබෝධ කර ගැනීමට මග ප්ාදයි. ඒ අනුුව
ප්ිච්ච සමුප්්ප්ාද අවතබෝධය චෙුරාර්ය සෙයාවතබෝධයට ප්දනම තවයි.
ප්ිච්ච සමුප්්ප්ාදය අවතබෝධ කර ගැනීම චෙුරාර්ය සෙය ධර්මාවතබෝධයට තමන් ම සම්බුදු
රජාණන් වහන්තස් අවතබෝධ කර ගැනීමට ද ප්දනම බව සඳහන් තේ.

තයා ප්ිච්චසමුප්්ප්ාදං ප්ස්සෙි තසා ධම්මං ප්ස්සෙි,
තයා ධම්මං ප්ස්සෙි තසා ප්ිච්චසමුප්්ප්ාදයං ප්ස්සෙි.
යතමක් ප්ිච්චසමුප්්ප්ාදය දකියි ද ඔහු ධර්මය දකියි.
යතමක් ධර්මය දකියි ද ඔහු ප්ිච්චසමුප්්ප්ාදය දකියි.

තයා ධම්මං ප්ස්සෙි තසා මං ප්ස්සෙි,
තයා මං ප්ස්සෙි තසා ධම්මං ප්ස්සෙි.
යතමක් ධර්මය දකියි ද ඔහු මා දකියි. යතමක් මා දකියි ද
ඔහු ධර්මය දකියි.

UD8

සෙර සෙිප්ට්ඨානය
බුදුරජාණන් වහන්තස් ප්ුරා වසර 45ක් තලෝසෙුන් තවෙ තද්ශ්නා කළ සද්ධර්මය නිවන
ඉලක්ක තකාට වූවකි. මුහුදු ජලය තකාෙැනින් ගේෙ ද එහි ඇේතේ එක ම ලුණු රසයයි. එතමන් ම
ෙථාගෙ තද්ශ්ිෙ සමස්ෙ බුද්ධවචනය ෙුළ ම අන්ෙර්ගෙ ව ඇේතේ නිවන් තහවේ විමුක්ෙි රසයයි.
ඒ අෙර ද මහාසෙිප්ට්ඨාන සූෙරය සුවිතශ්්ෂී අනුශ්ාසනාවකි. භාගයවෙුන් වහන්තස් ‘සේේවයන්තග්
ප්ිරිසිදු බව ප්ිණිස, තශ්ෝක ප්රිරවයන්තග් ඉක්මවීම ප්ිණිස, දුක්තදාම්නස් නිම කිරීම ප්ිණිස, ඥානය
ලැබීම ප්ිණිස, නිර්වාණාවතබෝධය සාක්ෂාේ කිරීම ප්ිණිස’ තද්ශ්නා කළ ඒකායන මාවෙ තමම
සූෙරතයන් විස්ෙර තේ. උන් වහන්තස් විවිධ අවස්ථාවන්හි නිවන් මග ප්හදා තදමින් තද්ශ්නා කළ
කරැණු රැසක් තමම එක ම මහාසෙිප්ට්ඨාන සූෙරතයහි අන්ෙර්ගෙ ව ඇෙ. ඒ අෙර ස්කන්ධ, ධාෙු,
තේදනා, විඤ්්ාණ, ආනාප්ානසෙි, කායගොසෙි, නීවරණ, ආයෙන, චෙුරාර්ය සෙයය, තබාජ්ඣංග,
ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය, නිර්වාණය ආදි ඉගැන්වීම් ඍජු ව ම දැක්තවන අෙර ෙරිලක්ෂණය, කර්මය,
සංසාරය, තහ්ෙුඵලදහම ආදිය වකර ව දැක්තේ. සෙර සෙිප්ට්ඨානය වැඩූ ප්මණට සෙර ඍද්ිප්ාද,
සෙර සමයක් ප්රධාන වීර්ය, ප්ංච ඉන්රිය, ප්ංච බල, සේෙ තබාජ්ඣංග, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ය ආදි
තසසු තබෝි ප්ාක්ෂික ධර්ම සම්ප්ූර්ණේවයට ප්ේව විදයා විමුක්ෙි දක්වා ම සිෙ දියුණුවට ප්ේතේ.
සේේවයාතග් සමස්ෙ ජීවිෙ ප්ැවැේම තවෙ ම අවධානය තයාමු කරවා එහි යථාර්ථය
අවතබෝධ කරවා ඊට ඇෙි ඇල්ම දුරැතකාට සසරගෙ දුකින් සේේවයා මුදවාලීතම්
කරැණාධයාශ්තයන් භාගයවෙුන් වහන්තස් තම් සූෙරය තද්ශ්නා තකාට ඇෙ. සමස්ෙ සූෙරතයන් ම
අවධානය තයාමු කරවන්තන් සිහිය මැනැවින් ප්ිහිටුවීමට අවශ්ය මගතප්න්වීම ලබා දීමටයි.
සේේවයාතග් සිෙ හා කය (නැෙතහාේ නාමරූප්, ස්කන්ධ, ධාෙු, ආයෙන ආදි) වශ්තයන් දැක්තවන
සමස්ෙ අද්දැකීම් සමුදාය ප්ිළිබඳ ව ම ප්රිප්ූර්ණ වශ්තයන් මනා සෙිමේ බවක් ඇෙි කරලීම සඳහා
තමමගින් අනුශ්ාසනා තකතර්.

ජීවිෙතය් සනාෙන රැකවරණය උතදසා...
බුදුරදුන් තවෙ ප්ැවිදි වූ ශ්රාවකයන්තග් ප්ිෙෘවිෂය (ප්ියාතග් වප්සරිය) තලස දක්වා ඇේතේ
සෙර සෙිප්ට්ඨානයයි (තගාචතර භික්ඛතව, චරථ සතක තප්ේෙිතක විසතය). ෙම ශ්රාවකයන්ට සෙර
සෙිප්ට්ඨානය නමැෙි සිය ප්ියාතග් විෂයතයහි හැසිතරන තලසේ එතස් හැසිරීතමන් අනෙුරකින්
තොරව ධර්මමාර්ගතයහි ගමන් කළ හැකි බවේ බුදුරදුන්තග් අනුශ්ාසනයයි. සසර කෙතරහි ගමන්
කරන අසරණ සේේවයන්ට ලැතබන ක්තෂ්ම භූමිය වන්තන් සෙර සෙිප්ට්ඨානයයි. විතශ්්ෂතයන්
අලුෙින් ප්ැවිදි ව සසුන්වන් නවක ප්ැවිද්දන් තමම සෙර සෙිප්ට්ඨානතයහි හික්මවන තලස
භාගයවෙුන් වහන්තස් භික්ෂූන් වහන්තස්ට අනුශ්ාසනා කළහ. සම්බුදු සසුන විෂයතයහි ශ්රද්ධා බීජය
ජනිෙ වී ෙම ශ්ීලයේ ප්රඥාවේ වැඩිදියුණු වීමට තමම දහම් මග තබතහවින් උප්කාරී වීම මීට
තහ්ෙුවයි. ෙවද කිසියම් භික්ෂුවක් ෙමා ෙමාට ම ප්රදීප්යක් (තනාතහාේ දිවයිනක්) සරණක් තකාට
විසීමට කැමැෙි නම් නම් කළ යුේතේ තමම සෙර සෙිප්ට්ඨානය වැඩීම බව සඳහන් තේ. යතමකුට
සැබූ රැකවරණයක් සැලතසන්තන් සෙිප්ට්ඨානය වැඩීතමනි. සේේවයාතග් ඇස, කන ආදි ප්ංච
ඉන්රියයන්ට රැකවරණය සිෙයි. හුතදක් සිෙක් ෙිබූ ප්මණින් එයට ආරක්ෂාවක් තනාමැෙ. සිෙට
රැකවරණය තලස දක්වා ඇේතේ සෙිය තහවේ සෙිමේ බවයි. එම සිහියට රැකවරණයක්
ලැතබන්තන් තකතලසුන්තගන් සිෙ මුදවා ගැනීම නම් වූ විමුක්ෙිය ෙුළිනි. විමුක්ෙිය නිවන ප්ිළිසරණ
තකාට ප්වෙී. එමනිසා සෙිප්ට්ඨානය වැඩීම රාග, ද්තේෂ, තමෝහ දුරැකිරීම සඳහා වූ අසංඛෙ මාර්ගය
තලස විස්ෙර තේ (සෙිප්ට්ඨාන සුේෙ, සං.නි. සළායෙන වග්ග)
නිවන් මග විවරණය තකතරන සූෙර ධර්ම අෙර මහාසෙිප්ට්ඨාන සූෙරයට ප්රධාන ෙැනක් හිමි
තේ. සම්ප්ූර්ණ නිවන් මග සවිස්ෙරාේමක ව එහි සඳහන් ව ඇෙ. බුදුදහතමහි ප්ර ධාන ඉගැන්වීම්
රැසකට මහාසෙිප්ට්ඨාන සූෙරතය් ඇෙුළේ කරැණු සම්බන්ධ ව ප්වෙී. සංසාරගෙ සේේවයා
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අනාදිමේ කාලයක් ෙිස්තස් අප්මණ දුක් රැසක් විඳිමින් සසර සැරිසරන්තන් තලෝකය ප්ිළිබඳ වැරදි
ආකල්ප් හෙරක් නිසාතවනි. තමය ‘සෙර විප්ල්ලාස’ නමින් හැඳින්තේ.
ඒවා නම් :1. අසුතභ සුභසඤ්්ා (අසුභ දූ සුභ වශ්තයන් හඳුනා තගන සිටීම)
2. දුක්තඛ සුඛසඤ්්ා (දුක් දූ සැප් වශ්තයන් හඳුනා තගන සිටීම)
3. අනිච්තච නිච්චසඤ්්ා (අනිෙය දූ නිෙය වශ්තයන් හඳුනා තගන සිටීම)
4. අනේතෙ අේෙසඤ්්ා (අනාේම දූ ආේම වශ්තයන් හඳුනා තගන සිටීම)
හුතදක් යමක් අසුභ තහෝ දුක් තහෝ අනිෙය තහෝ අනාේම තහෝ වූ ප්මණින් සේේව
සන්ොනයට දුක හට තනාගනී. දුක හටගන්තන් අසුභ තද් සුභ තලසේ දුක් තද් සැප් තලසේ අනිෙය
තද් නිෙය තලසේ අනාේම තද් ආේම තලසේ වශ්තයන් ප්වේනා වැරදි චින්ෙනය නිසයි.
මහාසෙිප්ට්ඨාන සූෙරතයහි සඳහන් සෙර සෙිප්ට්ඨානතයන් ඉහෙ දැක්වූ සෙර විප්ල්ලාස දුරැවීමට
මග තප්න්වයි. කායානුප්ස්සනාතවන් ‘අසුතභ සුභසඤ්්ාව’ ද තේදනානුප්ස්සනාතවන් ‘දුක්තඛ
සුඛසඤ්්ාව’ ද චිේොනුප්ස්සනාතවන් ‘අනිච්තච නිච්චසඤ්්ාව’ ද
ධම්මානුප්ස්සනාතවන්
‘අනේතෙ අේෙසඤ්්ාව’ ද දුරැවීමට අනුශ්ාසනා තකතර්. තමතලස සෙර සෙිප්ට්ඨානය වැඩීතමන්
සෙර විප්ල්ලාස දුරැවන අෙර, සෙර ආහාරය ප්ිරිසිඳ දැනීමට ද අවකාශ් සැලතස්. කායානුප්ස්සනාව
වැඩීතමන් ‘කබලිඞිකාර ආහාරය’ ප්ිරිසිඳ දැනීමටේ තේදනානුප්ස්සනාව වැඩීතමන් ‘ඵස්ස ආහාරය’
ප්ිරිසිඳ දැනීමටේ චිේොනුප්ස්සාව වැඩීතමන් ‘විඤ්්ාණ ආහාරය’ ප්ිරිසිඳ දැනීමටේ
ධම්මානුප්ස්සනාව වැඩීතමන් ‘මතනෝසඤ්්තච්ෙනා ආහාරය’ ප්ිරිසිඳ දැනීමටේ හැකියාව ලැතබ්.
භාගයවෙුන් වහන්තස් දුක ප්ිළිබඳ විගරහ කරමින් ජාෙි, ජරා, මරණාදි දුක් දක්වා ඒ සියල්ලට
ම ප්දනම තලස දැක්වූතය් උප්ාදානස්කන්ධ ප්ංචකයයි (සංඛිේතේන ප්ඤ්්චුප්ාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා).
සෙර සෙිප්ට්ඨානය වැඩීම ස්කන්ධප්ංචකය ප්ිරිසිඳ දැන ඊට ඇෙි ඇල්ම දුරැකර දුකින් නිදහස් වීමට
තහ්ෙු තේ. ඒ අනුව කායානුප්ස්සනාව වැඩීතමන් රූප්ස්කන්ධය ප්ිරිසිඳ දැනීමටේ තේදනානුප්ස්සනාව
වැඩීතමන් තේදනාස්කන්ධය ප්ිරිසිඳ දැනීමටේ චිේොනුප්ස්සනාව වැඩීතමන් විඤ්්ාණස්කන්ධය
ප්ිරිසිඳ දැනීමටේ ධම්මානුප්ස්සනාව වැඩීතමන් සඤ්්ා, සංඛාර යන ස්කන්ධ ප්ිරිසිඳ දැනීමටේ
අවකාශ් සැලතස්. ෙවද සමස්ෙ බුද්ධවචනය නාමරූප් ප්ිරිසිඳ දැන ඒ තකතරහි ප්වේනා ඇල්ම
දුරැකිරීමට මග තප්න්වන දහමකි. කායානුප්ස්සනාතවන් රූප් ද තසසු අනුප්ස්සනා ෙුතනන් නාම ද
ප්ිරිසිඳ දැනීමට මග තප්න්වයි. තමතලස සෙර සෙිප්ට්ඨාන වැඩීම සම්මුෙි වශ්තයන් සේේවයා
යනුතවන් වයවහාර තකතරන සියල්ල වටහා ගැනීමටේ ෙෘෂ්ණා, දෘෂ්ි, මාන වශ්තයන් ඒ ප්ිළිබඳව
ප්වේනා සියලු ආශ්රව දුරැ කිරීමටේ මාවෙ තේ. සෙර සෙිප්ට්ඨානය වැඩීම සමස්ෙ බුද්ධවචනය
අනුගමනය කිරීමක් වන අෙර එය සම්මා දිට්ිය තප්රටු තකාටගේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගතය්
සම්මා සෙිය ෙුළින් ප්රකට වන්නකි.
තලාව තවතසන ඕනූම ප්ුද්ගලයකුතග් උසස් අභිලාස කිහිප්යක් තමහි සඳහන් ව ඇෙ. තමකී
ප්රෙිඵල සාක්ෂාේ කරගනු වස් ආරම්භතය්දී ම ෙමා ෙුළ ඇෙි කර ගෙ යුෙු ලක්ෂණ කිහිප්යක්
සූෙරතයහි දැක්තේ. එනම් තකතලස් ෙවන වීර්යතයන්, නුවණින් සිහිතයන් යුෙු ව තලෝකය තහවේ
ප්ඤ්්චස්කන්ධය ප්ිළිබඳ ව දැඩි තලෝභය හා තදාම්නස දුරැ තකාට (‘...ආොප්ී සම්ප්ජාතනා සෙිමා
විතනයය තලාතක අභිජ්ඣා තදාමනස්සං....’) සෙිප්ට්ඨානතයහි තයදිය යුෙු බව බුදුරජාණන් වහන්තස්
අනුශ්ාසනා කරෙි. සිතෙහි දැඩි තලෝභය හා තදාම්නස භාවනාවට බාධාවකි. එබැවින් තලෝභය
හැකිොක් අවම තකාට තදාම්නස් සිෙිවිලිවලින් තොර ව ධර්මානුකූල ප්රීෙියක් සහිෙ ව භාවනාවට
සූදානම් වීම අවශ්ය තකතර්. සෙිප්ට්ඨානය වැඩීමට අතප්්ක්ෂා කරන්නකු විසින් තමම කරැණු ප්ිළිබඳ
ව මුල දී ම දැනුවේ ව එය අනුගමනය කළ යුෙු ය.
ෙවද සෙර සෙිප්ට්ඨානය වැඩිතම් දී කුසල දහම්හි ආරම්භතය් දී ප්ාරිශ්ුද්ධේවය ඇෙි කර ගෙ
යුෙු බව සඳහන් ව ඇෙ. තමහි කුසල දහම්හි ආරම්භය වශ්තයන් දක්වා ඇේතේ සීලතයන් ප්ිරිසිදු
බවට ප්ේ ව දෘෂ්ිය ඍජු කර ගැනීමයි. (... ආදිතමව විතසාතධහි කුසතලසු ධම්තමසු. තකා ච ආදි
කුසලානං ධම්මානං: සීලං ච සුවිසුද්ධං, දිට්ි ච උජුකා. භික්ඛු සුේෙ, සං.නි.5-1, 262 ප්ිට). ඒ අනුව

UD10

ප්ංචශ්ීලය ආදි ශ්ීලයක මැනැවින් ප්ිහිටා ශ්ාශ්්වෙ, උච්තේද යන අන්ෙද්වතයන් තොර ව දර්ශ්න
සම්ප්ේෙිතයන් යුෙු ව සෙර සෙිප්ට්ඨානය භාවිෙ කළ යුෙු ව ඇෙ.
විභංග සූෙරතයහි (සං.නි.5 (1), 326 ප්ිට) දැක්තවන ප්රිදි තමහි දී සෙිප්ට්ඨානය, සෙිප්ට්ඨාන
භාවනාව හා සෙිප්ට්ඨානගාමිනී ප්ිප්දාව යන ප්රතභ්ද ෙුන ම තේරැම් ගැනීම අවශ්ය තේ. එය සෙර
සෙිප්ට්ඨානය වැඩීතම් මූලික ප්දනම තේ. සෙර සෙිප්ට්ඨානය නිසිතලස වැතඩන්තන්ේ එමගින්
අතප්්ක්ෂිෙ අරමුණු සප්ුරා දුකින් නිදහස්වීමට අවස්ථාව ලැතබන්තන්ේ තමම අවතබෝධය මෙයි.

‘සෙිප්ට්ඨානඤ්්ච තවා භික්ඛතේ,
සෙිප්ට්ඨානභාවනාගාමිනිඤ්්ච ප්ිප්දං.’

තද්සිස්සාමි

සෙිප්ට්ඨානභාවනඤ්්ච

සෙිප්ට්ඨානය :‘සෙි’ යනු සිහියයි. ‘ප්ට්ඨාන’ යනු නිවැරදි තලස ප්ිහිටුවා ගැනීමයි. ඒ අනුව ‘සෙිප්ට්ඨාන’
යනු අප්තග් අවධානය තහවේ සිහිය නිවැරදි තලස ප්ිහිටුවා ගෙ යුෙු ආකාරය ප්ිළිබඳ විස්ෙර වන
අනුශ්ාසනයයි. තමම සිහිය අප්තග් සමස්ෙ ජීවිෙය තකතරහි ම තයාමු කරලීම තමහිදී සිදු තේ. ඒ
අනුව කය (කාය), තේදනා (තේදනා), සිෙ (චිේෙ), සිෙිවිලි (ධම්ම) යන ස්ථාන හෙතරහි සිහිය හා
නුවණ දියුණු කරලීම අවශ්ය තකතර්. තකිතයන් ගෙතහාේ අප්තග් කය හා සිෙ ප්ිළිබඳ අවධානය
ප්වේවා ගැනීමයි. නිෙර විසිරී ප්වේනා සිෙ වර්ෙමානය ෙුළ ප්වේවා ගනිමින් ෙම ජීවිෙ අද්දැකීම්
තදස සිහිය හා නුවණ භාවිෙ කිරීම තමහිදී සිදු තේ. බුදුරජාණන් වහන්තස් විසින් තද්ශ්ිෙ නිවී
සැනැතහන මාවතෙහි වැඩිය යුෙු ගුණාංග අෙර සෙිප්ට්ඨානයට හිමි වන්තන් සුවිතශ්්ෂී ස්ථානයකි.
සෙිසම්ප්ජඤ්්ඤ්, සෙර සෙිප්ට්ඨාන, සෙි ඉන්රිය, සෙි බල, සෙි සම්තබාජ්ඣංග, සම්මා සෙි ආදි
මූලික ඉගැන්වීම් රැසක ප්රධාන කරැණක් තලස සෙිය විස්ෙර තකාට ඇේතේ එබැවිනි. අප් තකතෙක්
දුර තකතලස් දුරලමින් මානසික සුවය ලබා ගැනීතමහි නිරෙ වී සිිනවා ද යන්න ෙීරණය තකතරන
ප්රධාන සාධකයක් වන්තන් සෙිප්ට්ඨානය තකතෙක් දුරට වඩනවා ද යන කරැණයි.

සෙිප්ට්ඨාන භාවනාව :ඉහෙ දැක්වූ ප්රිදි ෙම කය, තේදනා, සිෙ හා සිෙිවිලි අනුව සිහිය ප්ිහිටුවා ගැනීතමන්
අනෙුරැව ඒවාතය් හටගැනීම (සමුදයධම්මානුප්ස්සී විහරෙි) හා එහි නිතරෝධය (වයධම්මානුප්ස්සී
විහරෙි) තවන තවනමේ හටැනීම හා නිතරෝධය එකටේ (සමුදයවයධම්මානුප්ස්සී විහරෙි) නුවණින්
තමතනහි කරමින් වාසය කිරීම සෙිප්ට්ඨාන භාවනාවයි. එනම් ප්ිච්චසමුප්්ප්ාද අවතබෝධය මෙ
ප්ිහිටා අනිෙයොව නුවණින් තමතනහි කරමින් ෙරිලක්ෂණය (අනිෙය, දුක්ඛ, අනේෙ) ප්රකට කර
ගැනීමයි. තමහි දී ස්කන්ධ, ධාෙු, ආයෙන වශ්තයන් ෙම ජීවිෙය ප්ිළිබඳ සමස්ෙ අද්දැකීම්හි ප්වේනා
සැබූ ෙේේවය නුවණින් තමතනහි තකතර්.

සෙිප්ට්ඨානභාවනාගාමිනී ප්ිප්දාව :සෙිප්ට්ඨානභාවනාගාමිනී ප්ිප්දාව තලස තමහි දක්වා ඇේතේ සම්මාදිට්ිය තප්රටු
තකාටගේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. තමහි දී විතශ්්ෂතයන් දුතකහි හටගැනීම හා නිතරෝධය ප්ිළිබඳ
අවතබෝධතයන් යුෙු සම්මාදිට්ිය ප්ිළිබඳ ප්ැහැදිලි අවතබෝධයක් ෙිබීම අවශ්ය තකතර්. එනම් ඇස,
කන, නාසාදි ඉන්රියවලට රූප්, ශ්බ්ද, ගන්ධාදිය ප්ෙිෙ වීතම් දී ඒ ප්ිළිබඳ අනවතබෝධතයන්
(අවිදයාතවන්) සිි විට රූප්, තේදනා, සඤ්්ා, සංඛාර, විඤ්්ාණ යන ප්ංචුප්ාදනාස්කන්ධය
තගාඩනැගී දුක හටගන්නා බවේ, ප්රඥාතවන් (විදයාතවන්) යුෙුව එය දුටුව තහාේ ප්ංචුප්ාදානස්කන්ධය
තගාඩතනානැඟී දුකින් නිදහස් වන බවේ ප්ිළිබඳ අවතබෝධයයි. එවිට ප්ංචස්කන්ධය ප්මණක් ඇෙි
එහි අවතබෝධය ප්මණක් ලැතබන අෙර ප්ංචුප්ාදානස්කන්ධ නමැෙි දුක හට තනානගී. කලණ මිෙුරැ
ඇසුර හා සද්ධර්මශ්රවණය ෙුළින් තමම අවතබෝධය ලද ප්මණට සම්මා සංකප්්ප් ආදි තසසු අංග

UD11

සම්ප්ූර්ණ කරමින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගතය් ඉදිරියට ගමන් කරනු ඇෙ. තම් අනුව තහ්ෙුඵල දහම
තහවේ ප්ිච්චසමුප්්ප්ාදය ප්දනම් තකාටගේ චෙුරාර්ය සෙයය ප්ිළිබඳ ශ්රැෙමය ාණය සෙිප්ට්ඨානය
ආරම්භතය්දී ම ඇෙි කර ගැනීම තබතහවින් වැදගේ තේ.
සෙර සෙිප්ට්ඨානය ඔස්තස් ධර්ම මාර්ගතය් ඉදිරියට යාතම්දී කරණීය තමේෙ සූෙරතය්
ඇෙුළේ කරැණු නිරෙුරැව සිහිතය් ෙබා ගනිමින් ඒවා අනුගමනය කිරීමට ද අවශ්ය තකතර්. ඒ අනුව
දක්ෂබව, ඍජුබව, වඩාේ ඍජුබව, සුවචබව, මුදුබව, අනෙිමානීබව, ලද තදයින් සෙුටුවීම, ප්හසුතවන්
තප්ෝෂණය කළ හැකි බව, කටයුෙු අල්ප්බව, සැහැල්ලු ගෙි ඇෙිබව, සන්සුන් ඉඳුරන් ඇෙිබව,
නුවණැෙිබව, දඩබ්බර නැෙිබව, කුලයන්හි තනාඇලුණුබව, නුවණැේෙන් තදාස් නගන සුළු තහෝ
වරදක් තනාකර සිටීම යන ලක්ෂණයන්තගන් යුෙු ව නිෙර තමේ සහගෙ සිෙින් සිල්වේව
අනිෙයොව දක්නා නුවණින් වාසය කිරීම අවශ්ය තකතර්.
බුදුරජාණන් වහන්තස්තග් ගුණ සිහිප්ේ කරමින් සම්බුදු තෙමඟුල සමරන අද වැනි තවසක්
දිතනක වඩ වඩාේ ධර්මය ශ්රවණය කරමින් එම දහම් මතගහි අප්රමාදීව හැසිරීමට අදිටන් කර ගෙ
යුෙු ය. ෙමා දහමින් තකෙරම් දුරට ප්රෙිඵල තනලා ගේතේ ද යන්න ෙීරණය තකතරන ප්රධාන
සාධකයක් නම් ෙමා තකතෙක් දුරට දුකින් නිදහස් වූවා ද යන කරැණයි. එහි දී ෙමා ෙුළ තලෝභ,
තදෝෂ, තමෝහ යන අකුසල මූල අඩු විය යුෙු ය. ෙවද ප්රිෙයාගශ්ීලීේවය, මමෙරිය, ප්රඥාව දිතනන්
දින දියුණු තේ. එහි දී නිෙර සිහිතයන් හා නුවණින් කල්ගෙ කිරීම ද ෙමා තග් ආධයාේමික දියුණුව
මැන බලන සාධක තේ. හැම තමාතහාතෙහි ම ෙම කය හා සිෙ ප්ිළිබඳ සිහිය නුවණ ප්වේවා
ගනිමින් අනිෙයොව දකිමින් වාසය කිරීම ජීවිෙතය් ප්රධාන ප්රමාර්ථය කර ගෙ යුෙුය. දහතමහි
හැසිරීතමන් ෙම මානසික සුවය දියුණු වීමේ සමග ෙමාට නිරෙුරැව බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන
තෙරැවතනහි ගුණ සිහිප්ේ තවමින් නිෙර තෙරැවන් ඇසුරැ කරමින් ජීවේ වීමට හුරැ තේ. එවිට
ෙමා දිනප්ො වැඩිප්ුර ම සිහිප්ේ වන්තන් තෙරැවනයි. තමතලස ෙමා දහමින් ප්රතයෝජන ගන්නා
අෙර මෙු ප්රප්ුරට ද තමම උෙුම් දහම උරැම කර දීම ෙම වගකීමක් තකාට සැලකිය යුෙු ය. ෙමා
සම්බුදු සසුතනහි අවසාන ප්ුද්ගලයා තනාවීමට ෙථාගෙ දහම් මෙු ප්රප්ුරට උරැම කරදීම අවශ්ය
තකතර්. සම්බුද්ධ ප්රිනිර්වාණතයන් වසර 2562 සමරන තමම තවසක් ප්ුන් තප්ාතහෝදා සදහම් අසා
ප්ිළිතවේ ප්ුරා බුදුප්ියාණන් වහන්තස්ට ප්රෙිප්ේෙි ප්ූජාතවන් බුහුමන් දක්වමු.

ඔබ සැමට තෙරැවන් සරණයි !

බු.ව. 2562 තවසක් ප්ුන් තප්ාතහෝ දින
(වය.ව.2018 මැයි මස 20 වැනිදා)
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