සදහම් අසා පිළිවෙත් පුරා

වෙසක් දිනය අර්ථෙත්ෙ සමරමු.
‘සුඛ ෝ බුද්ධානං උප්පාඛදෝ’ යනුවෙන් දැක්වෙන පරිදි බුදුඋපත ව ාෙට සැපතකි, ශාන්තියකි.
බුදුෙරයකුව ් පහළවීම අතිශය දීර්ඝ කා යකට ෙරක් සිදු ෙන්නකි (දු ් ව ෝ බුද්ධුප්පාවදෝ
ව ෝකස්මිං). එම අජාවන්ය උතුමා හැම තැන ම නූපදියි (දු ් ව ෝ පුරිසාජඤ්වඤෝ න වසා
සබ්බත්ථ ජායති). එමඳු බුදුෙරයකු දැකීම, බුද්ධශාසනයක් මුණ ැසීම පමණක් වනාෙ ‘බුද්ධ’ යන
ෙචනය ඇසීම පො ඉතා දුර්
කරැණකි. බුදුෙරයකු ව ාෙ පහළවීම දුර්
කරැණක් ෙන්වන්
බුදුපදවියට පත්වීමට සම්පූර්ණ කළ යුතු බුද්ධකාරක ධර්මයන්හි පෙත්නා අපහසුතාෙ නිසයි. බුදුබෙ
බනු සඳහා දානාදි පාරමතා දහය ‘පාරමී’, ‘උපපාරමී’, ‘පරමත්ථ පාරමී’ ෙශවයන් සාරාසිංඛ්ය ක ්ප
ක්ෂයකට අධික කා යක් අතිශය උත්කෘෂ්ට ව ස ජීවිත පරිතයා වයන් සම්පූර්ණ කළ යුතු වේ.
එම කා ය තුළ වබෝසතුන් ෙහන්වස් පරිතයා කරන ද ඇස්ෙ පරමාණය අහවසහි තාරකාෙ ට
ෙඩා අධික ය. තම සිරැවරහි මස් දන් දුන් පරමාණය මහවපාවළාවෙහි පස්ෙ ට ෙඩා අධික ය.
සිරැවරහි ව ් දන් දුන් පරමාණය මහසයුවරහි ජ යට ෙඩා අධික ය. ඔටුණු ප න් හිස් දන් දුන්
පරමාණය එකතු කළවහාත් මහාවම්රැ පර්ෙතයට ෙඩා අධික ය.
වමබඳු අසීමත පරිතයා යක් කරන ද්වද් හුවදක් තමා සසරින් එවතර වීවම් අදහසින්
පමණක් වනාෙ ව ෝෙැසි අන් අය ද මහත් බියකරැ සසර කතරින් එවතර කරවීවම්
මහාකරැණාධයාශවයනි (තිණ්වණෝ‘හිං තාරයිස්සාම සිංසාවරාඝා මහබ් යා). උන්ෙහන්වස්ට පමණක්
නිෙන් දැකීවම් අදහසක් පැෙැතියා නම් රහත් වබෝධිවයන් එදා දීපිංකර පාදමූ වය් දී නිෙන් දැක සසර
නිම කළ හැකි ෙ තිබිණ. ඉහත සඳහන් පරිතයා යන් උන්ෙහන්වස්ට කිරීමට සිදු ෙූවය් ව ෝසතුන්
වෙත මහාකරැණාවෙන් සම්බුද්ධත්ෙවයන් නිෙන් දැකීවම් අ ි ාශවයන් කරියා කිරීම වහ්තුවෙනි.
පරාර්ථචර්යාෙ උවදසා වමබඳු පරිතයා යක් සිදුකළ වෙනත් කිසිදු සත්ත්ෙයකු වම් විශ්ෙවයහි
වනාමැත. වමබඳු පරිතයා යක පරතිඵ යක් ෙශවයන් ව ාෙ පහළෙන බුදුෙරයකුව ් ශාසනය ව ාෙ
පෙතින්වන් ඉතා ම සීමත කා යකි. ඊට ෙඩා දීර්ඝකා පෙතින්වන් අබුද්වධෝත්පාද කා ෙශවයනි.
එනම් නිෙන් ම පරකාශිත දහමක් ඇසීමට වනා ැවබන බුද්ධ, ධම්ම, සිංඝ යන වතරැෙන
වනාපෙතින කා යන් ය.
වමබඳු දුර්
සම්බුද්වධෝත්පාද කා යක පරිපූර්ණ මනිසත් සිරැරක් බා ධර්මය ඇසීමට
හැකි වපවදසක සමයක් දෘෂ්ිකෙ මනා බුද්ධියක් සහිතෙ උපත ැබීම සසර කරන ද මහත් පුණය
මහිමයක හා පරාර්ථනාෙක උතුම් ආනිසිංසයකි. බුද්ධ, ධම්ම, සිංඝ යන වතරැෙන වකවරහි ශරද්ධා
පරති ා ය ව ාෙ ඇති උතුම් ම ා යයි ( ා ානුත්තරිය). එම පරති ා ය ද නුෙණැත්තාව ්
ජීවිතවය් පරධාන කාර්යයක් විය යුත්වත් තම වදසෙණින් අසන උතුම් ම වදය ශර ෙණය කිරීමයි. එනම්
සෙණානුත්තරිය නම් ෙූ බුදුරදුන්ව ් උතුම් සද්ධර්මය ශරෙණය කිරීමයි. වමබඳු සමයක ව ාෙ පෙතින
උතුම් ම වස්ෙය ෙන්වන් වතරැෙන වෙත කරන වස්ෙයයි (පාරිචරියානුත්තරිය).
සම්බුද්ධත්ෙයට පත් බුදුරජාණන් ෙහන්වස් ව ාෙ ධර්මය වද්ශනා කරන්වන් කෙර
පරමාර්ථයකින් ද යන්න සඳහන් වේ. ඒ අනුෙ,

බුද්වධෝ වසෝ
ො වබෝධාය ධම්මිං වද්වස්ති
දන්වතෝ වසෝ ා ො දමතාය ධම්මිං වද්වස්ති,
සන්වතෝ වසෝ
ො සමතාය ධම්මිං වද්වස්ති
පරිනිබ්බුවතෝ වසෝ
ො පරිනිබ්බානාය ධම්මිං වද්වස්ති.
අෙවබෝධයට පත් ඒ ා යෙතුන් ෙහන්වස් ව ෝෙැසියන්ව ් අෙවබෝධය සඳහා ධර්මය
වද්ශනා කරති. සිත දමනය කළ උන්ෙහන්වස් අන් අයව ් සිත දමනය කරනු පිණිස ධර්මය වද්ශනා
කරති. ශාන්ත ාෙයට පත් ා යෙතුන් ෙහන්වස් අන් අය ශාන්ත ාෙයට පත් කරනු සඳහා ධර්මය
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වද්ශනා කරති. වකව ස් පිරිනිවීමට පත් ඒ
වද්ශනා කරති.

ා යෙතුන් ෙහන්වස් වකව ස් පිරිනිවීම සඳහා ධර්මය

අද අප ඉමහත් සැදැහැ සිතින් සමරන්වන් බුද්ධචරිතවයහි සුවිවශ්ෂී සිදුවීම් තුනක් සිදුෙූ
වෙසක් දිනයයි. වෙසක් පුන් වපාවහෝ දිනය වබෞද්ධ ව ෝකයට ෙැද ත් ම දිනයයි. එය හුවදක්
වබෞද්ධයන්ට පමණක් වනාෙ බුද්ධිය, ුණය, යහපත, මානසික සැනසුම අ යන නුෙණැති
සත්පුරැෂ හැම වදනාව ් ම පූජනීය දිනය ෙනු ඇත. සසර අනාදිමත් කා යක් ව ෝසතුන් වකවරහි
අපමණ කරැණාවෙන් අසීමත කැපවීමකින් දානාදි පාරමතා සම්පූර්ණ වකාට ව ාෙ පහළ ෙූ
1. සිද්ධාර්ථ වබෝසතුන්ව ් උපත
2. සිදුහත් තාපසතුමාව ් සම්බුද්ධත්ෙය
3. ව ෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් ෙහන්වස්ව ් පරිනිර්ොණය
යන තරිවිධ මිං යය සිදු ෙූ වෙසක් දිනය ව ාෙ
සැවොම ‘වෙසක් වේ’ (Vesak Day) නමන් තම තමන්ට හැකි උපරිම අයුරින් සමරති. බුදුසිරිවත්
වමම ෙැද ත් සිදුවීම් තුන මිං ය ෙශවයන් සැ වකන්වන් ඒො බුදුරජාණන් ෙහන්වස්ව ් මිං ය
නිසා ය. අතිශය දීර්ඝ කා යක් සසර සැරිසරා පාරමතා සපිරූ සිදුහත් කුමරැව ් උපත මිං යයක්
ෙන්වන් සසර අෙසන් උපත නිසා ය. තුන් ව ාෙට උත්තම ෙූ පුරැෂයාව ් පහළවීම ව ෝෙැසි සැමට
ද එය මිං යයකි. තම චිත්ත සන්තාන ත ව ෝ ාදි සක විධ ක්ව ්ශයන් දුරැවකාට මානසික
පාරිශුද්ධත්ෙවයන් උපරිමයට පැමණීම නිමත්වතන් සම්බුද්ධත්ෙය
ා යෙතුන් ෙහන්වස්ට
මිං යයකි. එම ින් ව ාෙට සිදුෙූ අන ්ප ෙූ වමවහය වහ්තුවෙන් එම සම්බුද්ධත්ෙය ව ෝකයට ද
මිං යයකි. ස්කන්ධ පිංචක නමැති මහා දුක් ව ාඩ බහා තබා ( ාරනික්වේප) එය නැෙත නූපදින
පරිදි අනුපදිවස්ස පරිනිර්ොණයට පත්වීම බුදුරජාණන් ෙහන්වස්ට මිං
කරැණකි. නික්ව ්ශී
උතුමන්ට එය ධර්ම සිංවේ යට කරැණක් ෙන අතර වකව ස් සහිත සත්ත්ෙයන්ට එය දුකට
සිංවේ යට වහ්තුෙකි.
මීට ෙසර 2642කට වපර (එනම් කරි.පූ. 623 දී) දඹදිෙ ලුම්බිනිවය්දී (ෙත්මන් වන්පා වය්) උපත
ද සිදුහත් කුමරා මීට ෙසර 2607කට පමණ වපර ෙයස අෙුරැදු 35දී දඹදිෙ බුද්ධ යාවේදී
සම්බුද්ධත්ෙයට පත්විය. අනතුරැෙ පුරා අෙුරැදු 45ක විශිෂ්ඨ ව ෝක ශාසනික වස්ොෙකින් පසු ෙයස
අෙුරැදු 80දී එනම් මීට ෙසර 2562කට වපර තථා තයන් ෙහන්වස් සියලු සිංස්කාරයන්ව ් අනිතය
බෙ පසක් කරමන් අපරමාදීෙ පිළිවෙත් පුරන ව ස (හන්දදානි ික්ඛ්වේ, ආමයන්තයාම වො, ෙයධම්මා
සිංඛ්ාරා අප්පමාවද්න සම්පාවද්ථ) අෙසන් ෙරට ද ව ාෙට වද්ශනා වකාට කුසිනාරා නුෙර
උපෙත්තන ස ් උයවන්දී අනුපදිවස්ස නිර්ොණ ධාතුවෙන් පරිනිර්ොණයට පත් ෙූහ. සම්බුද්ධත්ෙය
දක්ො වබෝසතුන්ව ් අපරිමත කැපවීමත් බුදුරජාණන් ෙහන්වස්ව ් මහාකරැණාෙත් සුවිශද පර ඥාෙත්
වශර්ෂ්ඨ අ ිනිෂ්කරමණයත් තුන් ව ාෙට සිදු කළ සුවිවශ්ෂී ශාසනික වමවහෙරත් සත්පුරැෂ
ව ෝකයාව ් සදා ව ෞරෙයට පාතර ෙනු ඇත.
බුදු ෙහන්වස් ෙසර 45ක විශිෂ්ඨ ශාසනික වස්ෙයක් නිම වකාට පිරිනිෙන් පූ වමාවහාවත්
සිට ශ්රී සද්ධර්මය තම ජීවිතයට සම්බන්ධ කර නිමන් එම දහම මතු ව ෝකයාව ් යහපත උවදසා
ඉතිරි කර එය පරපුවරන් පරපුරට දායාද කිරීම උවදසා කැපෙූවය් මහා සිංඝ රත්නයයි. බුදුරදුන්
පිරිනිෙන් පා වතමසකට පසුෙ රැස්ෙූ පන්සියයක් පමණ මහ රහතන් ෙහන්වස් ා ධර්ම විනය
සිං ායනා වකාට එය ාණක කරමයට ඉදිරියට පෙත්ොව න යාම සඳහා ස්ථාෙර පදනමක් දැමූහ.
එතැන් පටන් තෙත් ෙසර සියයක් යන තුරැ දහම රැකව න ආ අතර බුද්ධ පරිනිර්ොණවයන් ෙසර
100ක් ත වීවම් දී වදෙන ධර්ම සිං ායනාෙ ද සිදු වකාට තෙදුරටත් ධර්මය ආරක්ෂා කර ැනීමට
කරියා කළහ. අනතුරැෙ තෙත් ෙසර 136ක්, එනම් බුද්ධෙර්ෂ 236 දක්ො ධර්මය පෙත්ොව න අෙුත්
අවශෝක රාජ සමවයහි දී වතෙනෙරට ද ධර්ම විනය සිං ායනා වකාට ශාසන චිරස්ිතිය උවදසා
පරවද්ශ නෙයකට ධර්ම පරචාරය ද සිදු කරන දි. එහි පරතිඵ යක් ෙශවයන් ශ්රී ිංකාෙට සම්බුදු
සසුන උරැම ෙූ අතර එතැන් පටන් තෙත් ෙසර 200ක් පමණ ධර්ම විනය කටපාඩමන් රැකව න
අෙුත් බුද්ධෙර්ෂ 440දී ෙ ම්බා රාජසමවයහි සමස්ත බුද්ධෙචනය ම රන්ථාරූඪ වකාට නිර්ම
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බුද්ධෙචනය ෙඩාත් ස්ථාෙර කරන දි. ෙර්තමානවය් ව ාෙ වථ්රොදී මු ් බුදුසමය ඒ ව සින් ම
සුරක්ෂිත වී ඇතිනම් එහි ෙැඩි ව ෞරෙය හිම ෙන්වන් ාිංකික ික්ෂූන් ෙහන්වස් ාටයි. වථ්රොද,
මහායාන, තන්තරයාන යන සියලු වබෞද්ධ සම්පරදායයන් නිවයෝජනය කරන සියලු වබෞද්ධ ික්ෂූන්
ෙහන්වස් ා වමය අවිොදවයන් පිළි න්නා කරැණක් ෙන අතර සම්බුදු සසුවනහි විවශ්ෂ
කාර්ය ාරයක් සිදුෙන අෙස්ථාෙක ශ්රී ිංකාෙට එහි මූ ිකත්ෙය නිතැතින් ම හිම ෙන්වන් එහි
පරතිඵ යක් ෙශවයනි. දැනට වබෞද්ධ ව ෝකයා ම ඒකමතිකෙ වබෞද්ධ සිංවක්තය ෙශවයන් ෙයෙහාර
කරන වබෞද්ධ වකාඩිය ශ්රී ිංකාවේ දී නිර්මාණය කරන ද්දකි. සම්බුදු වතමඟු ් දිනය හැඳින්වීමට
ෙයෙහාර වකරන ‘වෙසක් වේ’ යන්වනහි ‘වෙසක්’ යන ෙචනය සිිංහ
ාෂාවෙන් ව ෝක
ෙයෙහාරයට එක් ෙූ ෙචනයකි. ඒ අනුෙ බුදුදහම වෙනුවෙන් ශ්රී ිංකාවෙන් ඉදිරිපත් වකරැණු
‘වෙසක්’ සහ ‘වබෞද්ධ වකාඩිය’ යන අිං වදක ම ව ාෙ සියලු වබෞද්ධ ජනතාෙ මහත්
ව ෞරෙවයන් ඒකමතිකෙ පිළිව න ෙයෙහාර කරති. වමය සම්බුදු සසුවනහි චිරස්ිතිය හා කැපවීම
වෙනුවෙන් ශ්රී ිංකාෙ සිදුකළ අම වමවහෙරට ව ෝක මට්ටවමන් කරන ද ඉහළ ම ව ෞරෙයක්
ෙශවයන් සඳහන් කළ හැකි ය.
බුද්ධ, ධම්ම යන වදරැෙන සජීවී කරන අපට නිතර මුණ ැවසන රත්නය නම් ‘සිංඝ
රත්නයයි’. සිංඝරත්නය ව ාවින් තුරන් වීම බුද්ධ හා ධම්ම යන වදරැෙන ව ාෙට අහිමවීවම් වපර
කුණයි. ඉන්දුනීසියාෙ, ඇෆ් නිස්ථානය, ජාො සුමාතරා, ඉරානය, ඉරාකය, පකිස්ථානය ආදි රටෙ ්
මීට නිදසුන් සපයයි. බිං ිවද්ශය, වන්පා ය ෙැනි රටෙ වබෞද්ධ බ ය කරමවයන් දුර්ෙ ෙන්වන්
ඒ රටෙ සඟරැෙවන් බ ය දුර්ෙ බැවිනි. මහායාන වබෞද්ධ රටෙ ් ෙශවයන් පැෙැති චීනය,
වකාරියාෙ ෙැනි රටෙ ද වබෞද්ධ බ ය කරමවයන් අඩුෙන බෙක් වපවනන්නට ඇත. එවහත්
තායිොනය, සිිං ප්පූරැෙ, මැව ්සියාෙ, වහාිංවකාිං ෙැනි වපරදි වමන් ම යුවරෝපය හා බටහිර
රටෙ ද කරමවයන් බුදුදහම ෙයාප්ත වීම යහපත් පරෙණතාෙකි. වමහි නෙතම පරෙණතාෙ නම්
ඕස්වටර ියා හා අපරිකා මහාද්වීපවයහි ද ෙර්තමානවයහි බුදුදහම ෙයාප්ත වීමයි. වම් හැම රටක ම
බුදුදහම ෙයාප්ත කර ීවමහි ා අතීතවය් පටන් ම ාිංවක්ය ික්ෂූන් ෙහන්වස් ා වෙතින් මහඟු
කාර්ය ාරයක් ඉටු වී තිවබ්.
වම් සඳහා අතීතවය් පටන් ිංකාවේ ෙැඩ සිි මේපියන් සම්බුදු සසුවනහි සුරක්ෂිත ාෙය
උවදසාත් තමන්ව ් සු තිය හා විමුක්තිය උවදසාත් තම දරැෙන් සසුනට දන්දීම අනිොර්ය අිං යක්
වකාට පැෙැතුණි. දරැෙන් හදන මේපියෙරැ තමන්ට ැවබන පින්ෙත් ම බුද්ධිමත් ම ොසනාෙන්ත
ම දරැො බුදුසසුනට පූජා කළහ. ිංකාෙ ධර්මද්වීපයක් වීමටත් සම්බුදු සසුන සුරක්ෂිත වීමටත් එය
ව ෝකවය් තෙදුරටත් ෙයාප්ත වීමටත් ාිංකික මේපියන්ව ් වමම කැපවීම වබවහවින් උපස්ථම්
විය.
ා යෙත් බුදුරජාණන් ෙහන්වස් සම්බුද්ධත්ෙය උවදසා සිදුකළ අසීමත කැපවීම වෙනුවෙන්
උන් ෙහන්වස්ට කළ හැකි උසස් ම කෘතවේදීත්ෙය ෙන්වන් එම දහම ශරෙණය කිරීමත් තමාට හැකි
උපරිම අයුරින් ජීවිත පරිතයා වයන් එම දහම තම ජීවිතයට සම්බන්ධ කර ැනීමත් ය. එය සම්බුදු
සසුවනහි චිරස්ිතිය උවදසා මහසඟ රැෙන දැඩි පරිතයා වයන් සිදු කළ වමවහෙරට කරන
පරතයුපකාරයක් ද ෙනු ඇත. ධර්මය ජීවිතයට සම්බන්ධ කර ැනීවම් දී පරඥාෙ ෙැඩීමට වහ්තුෙන
කරැණු හතරක් පිළිබඳෙ සඳහන් වේ. සතර වසෝතාපත්ති අිං වහෙත් ‘පඤ්ාෙුේි’ ධර්ම නමන්
හැඳින්වෙන එම කරැණු හතර නම්,
1. ක යාණ මතර ආශරය
2. සද්ධර්මශරෙණය
3. වයෝනිවසෝ මනසිකාරය
4. ධර්මානුධර්ම පරතිපත්තිය
සද්ධර්ම මාර් ය ඉදිරියට යාවම් දී සැබූ ශ්රී සද්ධර්මය වද්ශනා කරන ක ණ මතුරන්ව ්
ඇසුරත් ඔෙුන් වෙතින් ධර්මය ශරෙණය කිරීමත් ඇසූ දහම අනුෙ අකුස ් දුරැෙන ව සත් කුස ්
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ෙැවඩන ව සත් තම චින්තනය (වයානිවසෝ මනසිකාරය) වමවහයවීමත් සී , සමාධි, පඤ්ා
ඔස්වස් දහම් මව හි ඉදිරියට යාමත් අෙශය වකවර්. දහම් මව හි අතිශය ෙැද ත් කරැණක් ව ස
වයෝනිවසෝ මනසිකාරය බුදුරජාණන් ෙහන්වස් විවශ්ෂවයන් අෙධාරණය කරන ද්දකි.
ආධයාත්මක ශාස්තෘෙරයකු වමන් ම එබඳු උතුමකුව ් දහමක් ව ාෙට අෙශය වීමටත් එම
දහම බැබ ීමටත් වහ්තුෙන පරධාන කරැණු තුනක් පිළිබඳෙ ධර්මවයහි සඳහන් වේ (තවයාධම්ම
සුත්ත, අිං.නි.).
එනම්,
1. ජරා
2. මරණ
3. ජාති
ජීෙත් ෙන සැවොම හැම වමාවහාතක් පාසා ම වේ වයන් ජරාෙට පත් වෙමන් සිිති. ශරීර
ශක්තිය කරමවයන් දුර්ෙ වෙමන් පෙතී. අප වම් මන් කරමන් සිින්වන් හැරමිය වසායා යන
මනකි. වමය උපන් හැම වකවනකුට අත්ෙන අනිොර්ය ධර්මතාෙකි. ධර්මවයහි හැසිරීමට
වහ්තුෙන මූ ික කරැණක් ෙන්වන් වමව ස ජරාෙට පත්වීම නිසයි. ඒ අතර අප සැවොම සුසාන
ූමය කරා යන මනකි. ඒ අනුෙ මරණයට පත්වීම ද දහවමහි හැසිරීමට වහ්තුෙන තෙත් කරැණකි.
උපන් හැම සත්ත්ෙයකු ම වමාවහාතක් පාසා වේ වයන් මරණය කරා සමීප වෙමන් සිටී. වබාවහෝ
වදනා ජීවිතවය් බරපත අ ිවයෝ වදකක් වස් මහලුබෙ හා මරණය ස කති. බුදුදහවමහි ද ඒො
ජීවිත අ ිවයෝ වස් ස කන අතර ඒ වදකට ම ෙඩා බරපත අ ිවයෝ ය වස් ස කන්වන් මරණින්
මතු නැෙත ඉපදීමත් එවස් ඉපදීවම් දී අපා ත වීමට ඇති ඉඩ අෙකාශයත් ය. පබ්බතූපම සූතර වය්
(සිං.නි.) දැක්වෙන පරිදි සතර දිශාෙන්ව න් ඒ ඒ දිශාෙන්හි ඇති සියලු දූ විනාශ කරමන් තමන්
වෙත වේ වයන් පැමවණන මහා පර්ෙත හතරක් වස් ජරා, ෙයාධි, මරණ, ජාති යන අ ිවයෝ හතර
වේ වයන් තමන් වෙත පැමවණමන් සිටී. වමම අ ිවයෝ යන්ට ධර්මවයන් හැර ආර්ිකය,
අධයාපනය, ඥාති, පිරිෙර ආදි කිසිදු බාහිර වදයකින් සැබූ පිළිසරණක් බා ත වනාහැක. වමබඳු
තත්ත්ෙයක් මත බුදුරජාණන් ෙහන්වස් නිතර තම ශරාෙකයන් උනන්දු කරමන් වද්ශනා කවළ්, තමා
තමාට දිෙයිනක් ව සින් ජීෙත් ෙන ව සයි. ධර්මය පහනක් වකාට ොසය කරන ව සයි. බාහිර
පිළිසරණක් වනාපතන ව ස ද උන්ෙහන්වස් අප වෙත ඉමහත් කරැණාවෙන් වද්ශනා කළහ.
තම සිවතහි ආධයාත්මක ශක්තිය වකවරහි විශ්ොසය තබා අපරමාදීෙ දහවමහි හැසිවරන
(අප්පමාවද්න සම්පාවද්ථ) ව ස ා යෙතුන් ෙහන්වස් වමමඟින් අපට උපවදස් වදති. තමා තමාට
සැබූ ව ස ම ආදරය කරන්වන් නම් තම සිත උපරිම ව ස කුස වයහි පෙත්ො ැනීමට වහ්තු
ෙන අයුරින් සතර සතිපට්ඨානවයහි හැසිවරන ව ස ා යෙතුන් ෙහන්වස් කරැණාවෙන් ව ාෙට
අනුශාසනා කරති.
පුරා ෙසර 45ක් මහා කරැණාවෙන් ව ාෙට දම් වදසූ ා යෙතුන් ෙහන්වස්ව ් සියලු
අනුශාසනා සැපය ැබීම ඉ ක්ක වකාට පෙතී. උන් ෙහන්වස්ව ් අනුශාසනා වත්රැම් ත් පමණට
දුකින් අත්මදී සුෙවස් ජීෙත්වීවම් අෙකාශ උදාවේ. සැපය ැබීමට නම් දුක ඇතිෙන ආකාරය
මැනැවින් වත්රැම් ව න එයින් වෙන්වීම අෙශය වකවර්. ව ෝකවය් වබාවහෝ වදනා සැප බා
ැනීවම් මාෙත පිළිබඳ නිෙැරදිෙ වනාදනිති. එබැවින් සැපය ැබීම සඳහා කරන වද් තුළින් ම තෙ
තෙත් දුක ෙර්ධනය වේ. නිදසුන් ෙශවයන් දුකින් නිදහස්වීවම් අවප්ක්ෂාවෙන් සිදු කරන විොහවීම,
දරැෙන් තැනීම, ව ්වදාර ඉඩකඩම් උපයා ැනීම, රැකීරක්ෂා කිරීම ආදිය වදස බැ ීවමන් වම් බෙ
ෙටහා ත හැකිය. ජරා, මරණ, ෙයාධි ආදි දුක්ෙ ින් නිදහස් වීවම් අදහසින් රැස්කර න්නා වමම
රැස්කර ැනීම් අෙසානවය් දුක තෙ තෙත් ෙර්ධනය වේ. ින්නක් නිවීවම් අදහසින් ින්දර පුළිං,
කඩදාසි, වියළි වකාළ දර දමන්නාක් වමන් දුක් ිනි නිවීම සඳහා දුකට වහ්තුෙන දූ ම රැස් කිරීම
සාමානය ව ෝකවය් ස්ෙ ාෙයයි.
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වමබඳු ව ෝකයක් තුළ සැබූ මානසික සුෙය ළඟා කර න්වන් වකවස් ද යන්න පිළිබඳ
බුදුරජාණන් ෙහන්වස්ව ් අනුශාසනා ඔස්වස් වත්රැම් ැනීම පරථමවයන් ෙැද ත් වේ. දුවකහි
ස්ෙ ාෙයත් ඉන් නිදහස්වීමත් පිළිබඳ සැබූ අෙවබෝධය ැවබන්වන් සම්මා දිට්ිය වහෙත් නිෙැරදි
දැක්ම ද පමණටයි. ඒ සඳහා උන් ෙහන්වස්ව ් සදහම් පණිෙුඩය ශර ෙණය කිරීමත් ඇසූ දහම
නුෙණින් (වයෝනිවසෝ මනසිකාරවයන්) වමවනහි කිරීමත් ඒ ඔස්වස් කරියා කිරීමත් අෙශය වකවර්.
වමහිදී ආරම් වයහි කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ිය තුළින් කර්මය හා කර්මඵ පිළිබඳ අෙවබෝධයත්
ඉන්පසු පිච්චසමුප්පාදය පදනම් වකාට ත් අනිතයතාෙ නුෙණින් වමවනහි කිරීමත් අෙශය වකවර්.
කර්මඵ ාණය තුළින් කුස කර්ම ශක්තිය පරබ කර ැනීමත් අනිතයතාෙ වමවනහි කිරීවමන්
යථාර්ථයට ඍජුෙ මුහුණදීවම් ශක්තිය ෙර්ධනය කර ීමත් සිදු වේ. වබෞද්ධයන් ෙශවයන් අප වමම
කරම වදක ඔස්වස් ම සැපය උදා කර ැනීමට උත්සාහ ත යුතුෙ ඇත.
දුකින් නිදහස් ෙ නියම සැපය බා ත යුතු ආකාරය පිළිබඳ බුදුරදුන්ව ් සියලු වද්ශනා
සිංක්ෂිප්ත වකාට එක ාථාෙක් තුළ අන්තර් ත වකාට තිවබ්. එනම්,

‘සබ්බපාපස්ස අකරණිං කුස ස්ස උපසම්පදා,
සචිත්ත පරිවයෝදපනිං එතිං බුද්ධානසාසනිං’. (ධම්මපද)
ව ාෙ පහළ ෙන සියලු බුදුෙරැන්ව ් අනුශාසනය ෙන වමම ාථාවෙන් සැබූ සැපය සඳහා
මාෙත විස්තර වකවර්. ඒ අනුෙ සියලු පේ වනාකිරීමත් කුස ් ෙැඩීමත් සිත පිරිසිදු කිරීමත් යන
අනුශාසනා තුන මූ ික ෙශවයන් ඉදිරිපත් කර ඇත. පේ වනාකිරීමට බුදුරදුන් අනුශාසනා කරන්වන්
එම ින් සිත අපිරිසිදු වී තමා වෙත දුක් වේදනා කම්කවටාළ පැමවණන බැවිනි (දුක්වඛ්ෝ පාපස්ස
උච්චවයා). කිසියම් අෙස්ථාෙක සිතට දුකක් පැමවණ් නම් ඒ අෙස්ථාවෙහි සිවතහි ව ෝ , ද්වේශ,
වමෝහ යන අකුස විතර්ක කරියාත්මක වේ. ඒ සම අවයෝනිවසෝ මනසිකාරය වහෙත් අනුෙණින්
වමවනහි කිරීම නමැති අකුස ස්ෙ ාෙය ද පෙතී. එනම් දුක එන ආකාරයට සිතන ෙැරදි සහ ත
චින්තනයයි. සිත දුකින් මදවීමට නම් වයෝනිවසෝ මනසිකාරවයන් යුතුෙ වමම ව ෝ ාදි අකුස
විතර්ක දුරැෙන ආකාරයට සිත පෙත්ො ැනීම අෙශය වකවර්. ඒ අතර නිතර කුස යන්හි වයදීමත්
අවිදයා නීෙරණවයන් සිත පිරිසිදු කර ැනීමත් අෙධාරණය කර තිවබ්.
බුදුරජාණන් ෙහන්වස් ව ාෙ ඉමහත් කරැණාවෙන් ධර්මය වද්ශනා කවළ් ව ෝෙැසි
සත්ත්ෙයන් අපා දුකින් මුදො නිෙන් මව හි වයදවීමටයි. ඒ අනුෙ උන් ෙහන්වස් ස්ෙර් මාර් ය
(ස ් ම ් ) හා වමෝක්ෂ මාර් ය (වමාක්ඛ් ම ් ) යන මාෙත් වදක ව ාෙට වපන්ො දුන්හ. ස්ෙර්
මාර් ය යනු අපා ත වනාවී වදේ මනිස් ව ෝකයන්හි ඉපදීමට වහ්තුෙන අයුරින් වපන්ො දුන්
මාෙතයි. සු ති ාමී වීවම් මාෙත ව ස ා යෙතුන් ෙහන්වස් වද්ශනා කවළ් දාන, සී , ාෙනා යන
තරිවිධ පුණය කරියාෙන් ය. පිරිසිදු සිතින් යුතුෙ නිතර පරිතයා ශී ීත්ෙවයන් කායික ොචසික
සිංෙරවයන් මමතරිය, බුදු ුණ ආදි ාෙනාෙකින් සිත ෙඩමන් ක ් ත කිරීම වමව ාෙ ජීවිතය
සතුින් ත කිරීමටත් (ඉධ නන්දති), ජීවිතය අෙසානවය් සතුින් ක ් ත කිරීමටත් (පුඤ්ඤිං සුඛ්ිං
ජීවිතසිංඛ්යම්හි), පරව ාෙ සු ති ාමීෙ සතුටට පත්වීමටත් වබවහවින් වහ්තු ෙනු ඇත ( ීවයයා
නන්දති සු ් තිිං වතෝ). වම් අතර බුද්ධ, ධම්ම, සිංඝ යන වතරැෙවනහි ුණ දැන ඒ වකවරහි
පරසාදය ව ෞරෙය ශරද්ධාෙ ෙැවඩන අයුරින් ක ් ත කිරීම ද සු ති ාමී වීමට වබවහවින්
උපකාරෙත් ෙනු ඇත. වතරැෙන වකවරහි ඇති කර
ත් ශරද්ධා මාතරය පො පරව ාෙ
සු ති ාමීවීමට වහ්තුෙන බෙ බුදුදහවමහි සඳහන් වේ. වතරැෙන වෙත වනාවෙස්ෙන පැහැදීමක්
ඇති කර ැනීම මහා පුණය ිං ාෙක් බෙ අභිසන්ද සූත්රඛෙහි පැහැදි ිෙ දැක්වේ. තෙ ද
පිංචශී වයන් යුතුෙ ොසය කිරීම ද වමව ාෙ යහපතට වමන් ම පරව ාෙ සු තියට ද වහ්තු ෙනු
ඇත. පරව ාෙ දු ති ාමී වනාෙන ව ස තම සිත මැනැවින් සුරක්ෂිත කර ැනීම යමකුට ැබිය
හැකි උසස් ම ආරක්ෂාෙයි, රැකෙරණයයි, රක්ෂණයයි.
සු ති ාමී මාෙත ව ාෙ ක ින් ක පහළ ෙන සත්පුරැෂ උතුමන් ව ාෙට වපන්ො වදන
අනුශාසනයකි. එවහත් විමුක්ති ාමී මාෙත නිෙැරදිෙ ව ාෙට වද්ශනා කරන්වන් සම්මා සම්බුදු
උතුමකු පමණි. සසර ෙවයන් ෙයට සැරිසැරීමට වහ්තුෙත් එම සසර මන නෙතා න ඍජු
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මාෙතත් තථා තයන් ෙහන්වස් නමක් විසින් ව ාෙට අනාෙරණය කර වදන මහඟු උපවද්ශයකි. එම
අනුශාසනය චතුරාර්ය සතයය නමන් හැඳින්වේ. එනම් දුක, දුකට වහ්තුෙ, දුක නැති කිරීම හා දුක
නැති කිරීවම් මාෙත නම් ෙූ අිං හතරයි. වම් අිං හතරින් එකක් මැනැවින් දුටුෙ වහාත් වසසු අිං
තුන ද අෙවබෝධ ෙනු ඇත. වමහි ා විවශ්ෂවයන් දුක යනු කුමක්ද යන්න මනාෙ වත්රැම් ැනීම
වබවහවින් ෙැද ත් වේ. ඉපදීම, මහලුබෙ, ව ඩවීම, මරණය, පරියයන්ව න් වෙන්වීම, අපරියයන් හා
එක්වීම, කැමැති දූ වනා ැබීම යන කරැණු දුක ෙශවයන් සඳහන් කරන ා යෙතුන් ෙහන්වස් ඒ
සිය ් කැි වකාට ‘සිංඛිත්වත්න පිංචුපාදානක්ඛ්න්ධා දුක්ඛ්ා’ යනුවෙන් පිංචුපාදානස්කන්ධය 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, සඤ්ා, සිංඛ්ාර,
විඤ්ාණ යන ස්කන්ධ පිංචකවය් හට ැනීම හා නිරැද්ධවීම වනාදැනීවමන් හට න්නා මු ාෙයි,
එනම් අවිදයාෙයි. වමම ස්කන්ධ පිංචකවය් යථා ස්ෙ ාෙය නම් එය වපර වනාතිබී හටව න ඉතිරි
නැතිෙ නිරැද්ධ වීමයි. වම් බෙ වනාදන්නා ව ෝකයා නිරැද්ධ ෙූ ස්කන්ධ පිංචකය තෙදුරටත්
පෙත්නා වදයක් වස් නිතය, සැප, ආත්ම ෙශවයන් ැනීම නිසා ඊට ආශා වකාට එහි සිත නිම ්න
වීම නිසා දුක හට නී. දුක්ඛ් සතයය නම් ෙූ වම් පිංච උපාදානස්කන්ධවය් ස්ෙ ාෙය මනාෙ වත්රැම්
ත් පමණට දුක්ඛ් සමුදය නම් ෙූ තෘෂ්ණාෙ දුරැ ෙනු ඇත. අවිදයා පාදක වමම තෘෂ්ණාෙ දුරැෙූ
පමණට දුක්ඛ් නිවරෝධය නම් ෙූ නිෙන සාක්ෂාත් වී ස්කන්ධ පිංචකය නම් ෙූ දුකින් නිදහස්වීවම්
අෙස්ථාෙ උදාවේ. ඒ සඳහා මාෙත නම් ෙූ දුක්ඛ් නිවරෝධ ාමීනී මාෙත ෙශවයන් දක්ො ඇත්වත්
සම්මා දිට්ිය වපරටු වකාට ත් ආර්ය අෂ්ටාිං ික මාර් යයි. චතුරාර්ය සතයය අෙවබෝධයට පාදක
ෙන මූ ික අෙවබෝධය ැවබන්වන් රූපාදී ස්කන්ධ පිංචකවය් හට ැනීම නිරැද්ධවීම වපන්ො වදන
පිච්චසමුප්පාදය පිළිබඳ අෙවබෝධය තුළිනි. එනම් ඇස, කන, නාසය, දිෙ, ශරීරය, මනස යන
ඉන්රිය හය ඔස්වස් රූප, ශබ්ද, න්ධ, රස, වඵාට්ඨබ් , ධර්ම යන අරමුණු පිළිබඳ කිසියම්
අද්දැකීමක් ැබීවම් දී රූප, වේදනා, සඤ්ා, සිංඛ්ාර, විඤ්ාණ යන ස්කන්ධ පිංචකය වපර
වනාතිබී හටව න ඉතිරි නැතිෙ නිරැද්ධ ෙන බෙ (අහුත්වා සම් ුතිං හුත්වා න විස්සති) පිළිබඳ
අෙවබෝධයයි. වහ්තු ඇති විට ස්කන්ධ පිංචකය හට න්නා (අස්මිං සති ඉදිං වහාති) බෙත් වහ්තු
නැතිවීවමන් ස්කන්ධ පිංචකය ඉතිරි නැතිෙ ම නිරැද්ධ ෙන (අස්මිං අසති ඉදිං න වහාති) බෙත්
පිළිබඳ අෙවබෝධය වමම ින් ැවබ්. තෙද වහ්තූන්ව ් පහළවීවමන් ස්කන්ධ පිංචකය හට න්නා
බෙත් (ඉමස්ස උප්පාදා ඉදිං උප්පජ්ජති), වහ්තු නැති වීවමන් ස්කන්ධ පිංචකය නිවරෝධ ෙන බෙත්
(ඉමස්ස නිවරෝධා ඉදිං නිරැජ්ඣති) වමම ින් පරතයක්ෂ වේ. යවමකු අනිතයතාෙ පිළිබඳ වමම ව ෝක
යථාර්ථය වනාදැක ෙසර සියයක් ජීෙත් වෙනොට ෙඩා වමම දර්ශනවයන් යුතුෙ එක දෙසක්
ජීෙත්වීම උතුම් බෙත් ආනිසිංසදායී බෙත් ා යෙතුන් ෙහන්වස් වද්ශනා කළහ. වකතරම් පරඥාෙන්ත
ෙුෙ ද වමම අනුශාසනය ව ාෙ කිසිදු වකවනකුට බුදුෙරයකුව ් වහෝ බුද්ධශරාෙකයකුව ් වහෝ ම
වපන්වීමක් නැතිෙ තමාව ්ම ඥානවයන් අෙවබෝධ කර ැනීමට නුපුළෙන. බුදුරදුන්ට පමණක්
පරඥාවෙන් වදෙැනි ෙූ සැරියුත් (උපතිස්ස) මාහිමයන්ට පො වමය අස්සජි මහරහතන් ෙහන්වස්ව න්
අසා දැන ැනීමට සිදුවිය. වමම අනුශාසනය ඇසීමට ැබීමත් එවස් ඇසීවම් දී නුෙණ වමවහයො
එය වත්රැම් ැනීමත් මහත් ෙූ කුශ යක ඉෂ්ට විපාකයකි. එය තම බුද්ධිය උර ා බ න ක්ෂණයක්
ෙශවයන් ද හැඳින්විය හැකිය.
ව ාෙ වෙවසන කිසියම් නුෙණැති වකවනකුට තමාව ් විවශ්ෂ ඥානවයන් යමක් අෙවබෝධ
කළ හැකි නම් අෙවබෝධ කළ යුතු නම් ඒ උතුම් ම පර ධානතම වදය ෙශවයන් දක්ො ඇත්වත් රූපාදි
ස්කන්ධ පිංචකවය් හට ැනීම හා නිවරෝධය (උදය - ෙය) පිළිබඳ ඥානයයි (අ ිඤ්ා සුත්ත, අිං.නි.
චතුක්ක නිපාත). මැනැවින් දුක් දුරැකර ීමට වහ්තුෙන ස්කන්ධ පිංචකවය් හට ැනීම හා නිවරෝධය
පිළිබඳ පරඥාවෙන් යුක්තෙ ොසය කිරීම මහා පුණය ිං ාෙක් කුස
ිං ාෙක් ෙශවයන් අ ිසන්ද
සූතරවයහි සඳහන් වේ. යමකු තමාව ් විවශ්ෂී ඥානවයන් ස්කන්ධ පිංචකවය් සමුදය හා නිවරෝධය
දුටුෙවහාත් ඉන්පසු තම නුෙණින් අවිදයාෙ හා ෙතණ්හාෙ දුරැ කිරීමට සමත් වේ. ඒ සඳහා සමථ
විදර්ශනා යන අිං වදක තම විවශ්ෂ ඥානවයන් ෙැඩීමට ද ඔහු දක්ෂ ෙනු ඇත. එහි පර තිඵ
ෙශවයන් විදයා හා විමුක්ති යන අිං වදක තම විවශ්ෂ ඥානවයන් සාක්ෂාත් කිරීමට ද හැකියාෙ
ැවබනු ඇත.
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බුදුරජාණන් ෙහන්වස් අප වෙත වද්ශනා කවළ් දුකින් නිදහස්වීවම් මාෙතයි. එනම් සිවතහි
ජනිත ව ෝ , 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 ෝ ාදි 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 න න මන්
මව හි පරධාන ස කුණක් වස් මමතරිය ෙර්ධනය වීම දැක්විය හැකි ය. කරණීය වමත්ත සූතරවයහි
නිෙන් ම විස්තර කිරීවම් දී මමතරී ෙැඩීම මූ ික කරැණක් ෙශවයන් දක්ො තිවබ්. මමතරී ෙැඩූ
පමණට සිවතහි ඇති ද්වේෂය තරහෙ දුරැවී සැ කිය යුතු මානසික සුෙයක් බා ත හැකි වේ.
වමහි පරතිඵ ෙශවයන් යවමක් දුටු සැණින් ඔහු තමාව ් එක ම පුතා යන හැඟීවමන් වසවනහසින්
සහ වමත් සිතින් දැකීමට හුරැ වේ. වමය උසස් මානසික දියුණුෙකි. මමතරි ය ඇති පමණට
කරැණාෙ, මුදිතාෙ, උවප්ක්ෂාෙ යන වසසු බරහ්ම 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 අෙවබෝධවයන් යුතු (ආර්ය
සම්මා දිට්ියයි) නුෙණයි. පරඥාවෙහි මු ් පියෙර නම් තමා විසින් සිදු කරන කුස ාකුස කර්මයන්ට
අනුෙ විපාක ැවබන බෙ පිළිබඳ නුෙණයි. එනම් තම සිත අපිරිසිදුෙ කය, ෙචන, සිත යන තිවදාරින්
කරන කර්මයන්ට අනුරූපෙ දුක් විපාක ැවබන බෙත් සිත පිරිසිදුෙ කය, ෙචන, සිත යන තිවදාරින්
කරන කරියාෙන්ට අනුරූපෙ සැප විපාක ැවබන බෙත් දක්නා නුෙණයි. වමම අෙවබෝධය ද
පමණට අකුස වයන් මදී හැකිතාක් කුස ් රැස් කර නිමන් තම වමව ාෙ පරව ාෙ ජීවිත සඵ
කර ැනීමට යුහුසුලුෙ කරියා කරයි. චතුසච්ච සම්මා දිට්ිය යනු වහ්තුඵ දහම වනාවහාත්
පිච්චසමුප්පාද නුෙණයි. එනම් ඇස්, කන්, නාසාදි ඉන්රියයන්ට රූප, ශබ්ද, න්ධාදි අරමුණු
ස්පර්ශ වීවම්දී පිංචුපාදානස්කන්ධ හට න්නා බෙත් එය වපර වනාතිබී හටව න ඉතිරි නැතිෙ
නිරැද්ධ ෙන බෙත් පිළිබඳ අෙවබෝධයයි. වමම අෙවබෝධය ද පමණට මානසික දුක් පීඩාෙ ින්
නිදහස්වීමට අෙකාශ සැ වස්. වමම අෙවබෝධය මු දී සුතමය ාණය ෙශවයන් ඇසීවමන්
බාව න පසුෙ එය වයෝනිවසෝ මනසිකාරවයහි වයදීම් ෙශවයන් නිතර සිතමන් චින්තාමය ාණය
දියුණු කර නිමන් සමථ විදර්ශනා ාෙනා ෙඩමන් එය තෙදුරටත් ස්ථාෙර කර ැනීමට ාෙනාමය
ාණය දියුණු කර ත යුතුෙ ඇත. වමහි ා විවශ්ෂවයන් සතර සතිපට්ඨානවයහි නියැළීම
බුදුරජාණන් ෙහන්වස් වබවහවින් අෙධාරණය වකාට ඇත. වහ්තුඵ දහම පිළිබඳ අෙවබෝධවයන්
යුතුෙ සතර සතිපට්ඨානවයහි නිරතුරැෙ වයදීවමන් වකව සුන්ව න් නිදහස් වෙමන් නිෙන්
මාෙවතහි ඉදිරිය බ ා පියෙර නැඟීමට හැකියාෙ ැවබනු ඇත. ‘ඇත’ (ශාශ්ෙත), ‘නැත’ (උච්වේද)
යන දෘෂ්ටීන්ට වනාපැමණ අනිතයතාෙ පිළිබඳ මනා නුෙණින් යුතුෙ යවමකු සතිපට්ඨානය තුළ
ොසය කිරීම බුදුරජාණන් ෙහන්වස් නමැති පියාව ් ූමවයහි (පිතෘ විෂයවයහි) ොසය කිරීමක්
ෙශවයන් දක්ො තිවබ්. වමව ස පිතෘ විෂය නම් ෙූ සතිපට්ඨානවයහි ොසය කළ පමණට
මාරයාව න් මදී මනා රැකෙරණයක් ස සා ත හැකි වේ. යම්තාක් සතිපට්ඨානය තුළ ොසය කරයි
ද ඒතාක් මාරයාට තමා වනාවපවනන අතර තමාට මාරයා දර්ශනය වේ. යම් විවටක
සතිපට්ඨානවයන් වෙන් ෙ නිතය, සු , සැප, ආත්ම සිංඥාවෙහි සිටී ද එවිට ොසය කරන්වන්
මාරයාව ් ූමය (මාර විෂය) තුළයි. එවිට තමාට මාරයා වනාවපවනන අතර මාරයාට තමාෙ
දර්ශනය වේ. එවිට මාරයාට කැමැති වදයක් කිරීවම් හැකියාෙ පෙතී. සතිපට්ඨානය ාවිත කිරීවම් දී
කාය, වේදනා, චිත්ත, ධම්ම යන සතර තැන්හි තම සිහිය පිහිටුො නිමන් තම කය හා සිත
(නැතවහාත් නාම රූප) අෙවබෝධය බමන් ඒොවයහි හට ැනීම් (සමුදය) නිරැද්ධ (ෙය) වීම් දැකීම්
සිංඛ්යාත උදයත්ථ ාමී ාණය දියුණු කිරීමට සමත් ෙුෙවහාත් තමා නිරතුරැෙ වකව සුන්ව න් දුරැ
වෙමන් දුකින් නිදහස් වෙමන් නිෙන් මව හි ඉදිරියට මන් කරනු ඇත.

චතුරාර්ය සතයය
සතර සතිපට්ඨානය නම් ෙූ ඒකායන නිෙන් මව හි ආරම් වයහි දීම චතුරාර්ය සතයය
පිළිබඳ නිෙැරදි දැනුමක් ඇති කර ැනීම වබවහවින් ෙැද ත් වේ. වමහි දී දුක හා දුක්ඛ් ආර්ය
සතයය අතර වෙනස පැහැදි ිෙ හඳුනා ත යුතුය. 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 ෙඩා ැඹුරැ
අෙවබෝධයකි. එනම් ඇස, කන ආදි ඉන්රිෙ ඔස්ඛස් රූප, ශබ්දදාදි අරමුණු ස්පර්ශ වීඛේ දී බාහිර රවය
හා පුද්ගෙෙන් ඇත් ෙැෙි අවිදයා සහගත්ව ගන්නා ස්වභාවෙෙි. ඇසින් රූපයක් දකින විට කිසියම්
වදයක් වහෝ පුද් වයක් බාහිර ඇත යැයි ඒ තුළ සිත බැස ත වහාත් ජරා, මරණාදි දුක් සමුදාය
තමා ෙැළඳ ත්වත් වෙයි. සමුදය යනු බාහිර පුද් යන්ට හා රෙයයන්ට ඇති ආශාෙයි. සමුදය
ආර්ය සතයය යනු තමා ජීෙත් කරෙන්නට තම ආධයාත්මයට ඇති ඇ ්මයි. එනම් නිකාන්ති
තණ්හාෙයි, නන්දිරා යයි. බාහිර පුද් යන්ට හා රෙයයන්ට ආශා කරන්වන්ත් ද්වේෂ කරන්වන්ත්
වමව ස තම අ යයන්තරවයහි තමා ජීෙත් කරෙන්නට තමාට සැප බා න්නට ඇති ආශාෙ
වහ්තුවෙනි. අවිදයා පාදකෙ තම අ යන්තරයට ආශාෙ ඇති විට තමා කැමැති වදයට ඇව න අතර
තමා අකැමැති වදය හා ැවටයි. නිවරෝධය යනු බාහිර වද්ෙ ට ඇති ආශාෙ නැති කිරීමයි. නිවරෝධ
ආර්ය සතයය යනු තමාව ් නිකාන්ති තෘෂ්ණාෙ වහෙත් නන්දි රා ය දුරැ කර ීමයි. වමව ස නන්දි
රා ය දුරැ කළ හැක්වක් ඊට අදාළ දර්ශනයකිනි. එනම් සම්මාදිට්ිය වපරටු වකාට ත් ආර්ය
අෂ්ටාිං ික මාර් වයනි. එනම් බාහිර රූප, ශබ්දාදියක් ඇස, කන ආදි ඉන්රිය වෙත පතිත ෙන විට ම
එහි හට න්නා ආකාරය පිළිබඳ මනා ෙැටහීමකින් යුතුෙ සිටීවමනි. ඇස, කන ආදි අ යන්තර
ආයතනත්, රූප, ශබ්දාදි බාහිර අරමුණුත්, චක්ඛ්ු විඤ්ාණ, වසෝත විඤ්ාණ ආදි දැන ැනීමුත් වපර
වනාතිබී හටව න ඉතිරි නැතිෙ නිරැද්ධ ෙන බෙ පිළිබඳ වයෝනිවසෝ මනසිකාරවයන් පසුවීවමනි.
එවිට බාහිර අරමුණු විෂයවයහි සිත පතිත වනාෙන අතර අ යන්තර සිත තුළ ද තමා පිහිටා
වනාසිටී. සම්පූර්ණවයන් ම පරඥාවෙන් කරියා කරන්වනක් බෙට පත් වෙයි.

පිච්ච සමුප්පාද අෙවබෝධය චතුරාර්ය සතයාෙවබෝධයට මාෙතයි.
චතුරාර්ය සතයාෙවබෝධයට පදනම ෙන්වන් වහ්තුඵ දහම වහෙත් පිච්චසමුප්පාදය පිළිබඳ
ාණයයි. එනම් වහ්තු ඇති විට ඵ ය හටව න (අස්මිං සති ඉදිං වහෝති), වහ්තු නිරැද්ධවීවමන්
ඵ ය නිරැද්ධ ෙනො (අස්මිං අසති ඉදිං න වහාති) යන අෙවබෝධයයි. සත්ත්ෙයකුව ් සමස්ත
ජීවිතය යනු රූප, වේදනා, සඤ්ා, සිංඛ්ාර, විඤ්ාණ යන ස්කන්ධ පිංචකවය් පැෙැත්මයි. වමම
ස්කන්ධ පිංචකය වහ්තු ඇති විට නිරතුරැෙ හටව න වහ්තු නිරැද්ධ වීවමන් ඉතිරි නැති ෙ නිරැද්ධ
වේ. සිංඛිත්වත්න පිංචුපාදානක්ඛ්න්ධා දුක්ඛ්ා යනුවෙන් දැක්වෙන පරිදි ඇස, කන ආදි ඉන්රිය ඔස්වස්
රූප, ශබ්දාදී අරමුණු විෂයවයහි විඤ්ාණ පහළ වීවම් දී රූපාදි ස්කන්ධ පිංචකය හට න්නා
ආකාරය නුෙණින් අෙවබෝධ කර ැනීම දුක්ඛ් ආර්ය සතයය වත්රැම් ැනීමට අෙකාශ ස සයි.
දුක්ඛ් සතයය අෙවබෝධ වීම සමුදයාදි වසසු ආර්ය සතය අෙවබෝධ කර ැනීමට ම පාදයි. ඒ අනුුෙ
පිච්ච සමුප්පාද අෙවබෝධය චතුරාර්ය සතයාෙවබෝධයට පදනම වෙයි.
පිච්ච සමුප්පාදය අෙවබෝධ කර ැනීම චතුරාර්ය සතය ධර්මාෙවබෝධයට වමන් ම සම්බුදු
රජාණන් ෙහන්වස් අෙවබෝධ කර ැනීමට ද පදනම බෙ සඳහන් වේ.

වයා පිච්චසමුප්පාදිං පස්සති වසා ධම්මිං පස්සති,
වයා ධම්මිං පස්සති වසා පිච්චසමුප්පාදයිං පස්සති.
යවමක් පිච්චසමුප්පාදය දකියි ද ඔහු ධර්මය දකියි. යවමක් ධර්මය දකියි ද ඔහු
පිච්චසමුප්පාදය දකියි.

වයා ධම්මිං පස්සති වසා මිං පස්සති,
වයා මිං පස්සති වසා ධම්මිං පස්සති.
යවමක් ධර්මය දකියි ද ඔහු මා දකියි. යවමක් මා දකියි ද ඔහු ධර්මය දකියි.
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ක යාණමතර ආශරවය් පරතිඵ ෙශවයන් පිච්චසමුප්පාද සිංඛ්යාත චතුරාර්ය සතයය පිළිබඳ
අෙවබෝධය ැබීමත් සමඟ සුතමය ාණය ද ශරාෙකයාට තමා අනු මනය කළ යුතු මාෙත මුණ
ැවස්. තමා ොසය කළ යුතු ෙූ සුරක්ෂිත ූමය ෙශවයන් සැ වකන සතර සතිපට්ඨානයයි.

සතර සතිපට්ඨානය
බුදුරජාණන් ෙහන්වස් පුරා ෙසර 45ක් ව ෝසතුන් වෙත වද්ශනා කළ සද්ධර්මය නිෙන
ඉ ක්ක වකාට ෙූෙකි. මුහුදු ජ ය වකාතැනින් ත්ත ද එහි ඇත්වත් එක ම ලුණු රසයයි. එවමන් ම
තථා ත වද්ශිත සමස්ත බුද්ධෙචනය තුළ ම අන්තර් ත ෙ ඇත්වත් නිෙන් වහෙත් විමුක්ති රසයයි.
ඒ අතර ද මහාසතිපට්ඨාන සූතරය සුවිවශ්ෂී අනුශාසනාෙකි. ා යෙතුන් ෙහන්වස් ‘සත්ත්ෙයන්ව ්
පිරිසිදු බෙ පිණිස, වශෝක පරිරෙයන්ව ් ඉක්මවීම පිණිස, දුක්වදාම්නස් නිම කිරීම පිණිස, ඥානය
ැබීම පිණිස, නිර්ොණාෙවබෝධය සාක්ෂාත් කිරීම පිණිස’ වද්ශනා කළ ඒකායන මාෙත වමම
සූතරවයන් විස්තර වේ. උන් ෙහන්වස් විවිධ අෙස්ථාෙන්හි නිෙන් ම පහදා වදමන් වද්ශනා කළ
කරැණු රැසක් වමම එක ම මහාසතිපට්ඨාන සූතරවයහි අන්තර් ත ෙ ඇත. ඒ අතර ස්කන්ධ, ධාතු,
වේදනා, විඤ්ාණ, ආනාපානසති, කාය තාසති, නීෙරණ, ආයතන, චතුරාර්ය සතයය, වබාජ්ඣිං ,
ආර්ය අෂ්ටාිං ික මාර් ය, නිර්ොණය ආදි ඉ ැන්වීම් ඍජු ෙ ම දැක්වෙන අතර තරි ක්ෂණය, කර්මය,
සිංසාරය, වහ්තුඵ දහම ආදිය ෙකර ෙ දැක්වේ. සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩූ පමණට සතර ඍද්ධිපාද,
සතර සමයක් පරධාන වීර්ය, පිංච ඉන්රිය, පිංච බ , සත්ත වබාජ්ඣිං , ආර්ය අෂ්ටාිං ික මාර්ය ආදි
වසසු වබෝධි පාක්ෂික ධර්ම සම්පූර්ණත්ෙයට පත්ෙ විදයා විමුක්ති දක්ො ම සිත දියුණුෙට පත්වේ.
සත්ත්ෙයාව ් සමස්ත ජීවිත පැෙැත්ම වෙත ම අෙධානය වයාමු කරො එහි යථාර්ථය
අෙවබෝධ කරො ඊට ඇති ඇ ්ම දුරැවකාට සසර ත දුකින් සත්ත්ෙයා මුදො ීවම්
කරැණාධයාශවයන් ා යෙතුන් ෙහන්වස් වම් සූතරය වද්ශනා වකාට ඇත. සමස්ත සූතරවයන් ම
අෙධානය වයාමු කරෙන්වන් සිහිය මැනැවින් පිහිටුවීමට අෙශය ම වපන්වීම බා දීමටයි.
සත්ත්ෙයාව ් සිත හා කය (නැතවහාත් නාමරූප, ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතන ආදි) ෙශවයන් දැක්වෙන
සමස්ත අද්දැකීම් සමුදාය පිළිබඳ ෙ ම පරිපූර්ණ ෙශවයන් මනා සතිමත් බෙක් ඇති කර ීම සඳහා
වමම ින් අනුශාසනා වකවර්.

ජීවිතවය් සනාතන රැකෙරණය උවදසා...
බුදුරදුන් වෙත පැවිදි ෙූ ශරාෙකයන්ව ් පිතෘවිෂය (පියාව ් ෙපසරිය) ව ස දක්ො ඇත්වත්
සතර සතිපට්ඨානයයි (ව ාචවර ික්ඛ්වෙ, චරථ සවක වපත්තිවක විසවය). තම ශරාෙකයන්ට සතර
සතිපට්ඨානය නමැති සිය පියාව ් විෂයවයහි හැසිවරන ව සත් එවස් හැසිරීවමන් අනතුරකින්
වතාරෙ ධර්මමාර් වයහි මන් කළ හැකි බෙත් බුදුරදුන්ව ් අනුශාසනයයි. සසර කතවරහි මන්
කරන අසරණ සත්ත්ෙයන්ට ැවබන ක්වෂ්ම ූමය ෙන්වන් සතර සතිපට්ඨානයයි. විවශ්ෂවයන්
අලුතින් පැවිදි ෙ සසුන්ෙන් නෙක පැවිද්දන් වමම සතර සතිපට්ඨානවයහි හික්මෙන ව ස
ා යෙතුන් ෙහන්වස් ික්ෂූන් ෙහන්වස්ට අනුශාසනා කළහ. සම්බුදු සසුන විෂයවයහි ශරද්ධා බීජය
ජනිත වී තම ශී යත් පරඥාෙත් ෙැඩිදියුණු වීමට වමම දහම් ම වබවහවින් උපකාරී වීම මීට
වහ්තුෙයි. තෙද කිසියම් ික්ෂුෙක් තමා තමාට ම පරදීපයක් (වනාවහාත් දිෙයිනක්) සරණක් වකාට
විසීමට කැමැති නම් නම් කළ යුත්වත් වමම සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩීම බෙ සඳහන් වේ. යවමකුට
සැබූ රැකෙරණයක් සැ වසන්වන් සතිපට්ඨානය ෙැඩීවමනි. සත්ත්ෙයාව ් ඇස, කන ආදි පිංච
ඉන්රියයන්ට රැකෙරණය සිතයි. හුවදක් සිතක් තිබූ පමණින් එයට ආරක්ෂාෙක් වනාමැත. සිතට
රැකෙරණය ව ස දක්ො ඇත්වත් සතිය වහෙත් සතිමත් බෙයි. එම සිහියට රැකෙරණයක්
ැවබන්වන් වකව සුන්ව න් සිත මුදො ැනීම නම් ෙූ විමුක්තිය තුළිනි. විමුක්තිය නිෙන පිළිසරණ
වකාට පෙතී. එමනිසා සතිපට්ඨානය ෙැඩීම රා , ද්වේෂ, වමෝහ දුරැකිරීම සඳහා ෙූ අසිංඛ්ත මාර් ය
ව ස විස්තර වේ (සතිපට්ඨාන සුත්ත, සිං.නි. සළායතන ෙ ් )
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නිෙන් ම විෙරණය වකවරන සූතර ධර්ම අතර මහාසතිපට්ඨාන සූතරයට පරධාන තැනක් හිම
වේ. සම්පූර්ණ නිෙන් ම සවිස්තරාත්මක ෙ එහි සඳහන් ෙ ඇත. බුදුදහවමහි පර ධාන ඉ ැන්වීම්
රැසකට මහාසතිපට්ඨාන සූතරවය් ඇතුළත් කරැණු සම්බන්ධ ෙ පෙතී. සිංසාර ත සත්ත්ෙයා
අනාදිමත් කා යක් තිස්වස් අපමණ දුක් රැසක් විඳිමන් සසර සැරිසරන්වන් ව ෝකය පිළිබඳ ෙැරදි
ආක ්ප හතරක් නිසාවෙනි. වමය ‘සතර විප ් ාස’ නමන් හැඳින්වේ.
ඒො නම් :1. අසුව සු සඤ්ා (අසු දූ සු ෙශවයන් හඳුනා ව න සිටීම)
2. දුක්වඛ් සුඛ්සඤ්ා (දුක් දූ සැප ෙශවයන් හඳුනා ව න සිටීම)
3. අනිච්වච නිච්චසඤ්ා (අනිතය දූ නිතය ෙශවයන් හඳුනා ව න සිටීම)
4. අනත්වත අත්තසඤ්ා (අනාත්ම දූ ආත්ම ෙශවයන් හඳුනා ව න සිටීම)
හුවදක් යමක් අසු වහෝ දුක් වහෝ අනිතය වහෝ අනාත්ම වහෝ ෙූ පමණින් සත්ත්ෙ
සන්තානයට දුක හට වනා නී. දුක හට න්වන් අසු වද් සු 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
ම වපන්ෙයි. කායානුපස්සනාවෙන් ‘අසුව සු සඤ්ාෙ’ ද වේදනානුපස්සනාවෙන් ‘දුක්වඛ්
සුඛ්සඤ්ාෙ’ ද චිත්තානුපස්සනාවෙන් ‘අනිච්වච නිච්චසඤ්ාෙ’ ද
ධම්මානුපස්සනාවෙන්
‘අනත්වත අත්තසඤ්ාෙ’ ද දුරැවීමට අනුශාසනා වකවර්. වමව ස සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩීවමන්
සතර විප ් ාස දුරැෙන අතර, සතර ආහාරය පිරිසිඳ දැනීමට ද අෙකාශ සැ වස්. කායානුපස්සනාෙ
ෙැඩීවමන් ‘කබ ිඞිකාර ආහාරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත් වේදනානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් ‘ඵස්ස ආහාරය’
පිරිසිඳ දැනීමටත් චිත්තානුපස්සාෙ ෙැඩීවමන් ‘විඤ්ාණ ආහාරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත්
ධම්මානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් ‘මවනෝසඤ්වච්තනා ආහාරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත් හැකියාෙ ැවබ්.
ා යෙතුන් ෙහන්වස් දුක පිළිබඳ වි රහ කරමන් ජාති, ජරා, මරණාදි දුක් දක්ො ඒ සිය ් ට
ම පදනම ව ස දැක්ෙූවය් උපාදානස්කන්ධ පිංචකයයි (සිංඛිත්වත්න පඤ්චුපාදානක්ඛ්න්ධා දුක්ඛ්ා).
සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩීම ස්කන්ධපිංචකය 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 විඤ්ාණස්කන්ධය
පිරිසිඳ දැනීමටත් ධම්මානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් සඤ්ා, සිංඛ්ාර යන ස්කන්ධ පිරිසිඳ දැනීමටත්
අෙකාශ සැ වස්. තෙද සමස්ත බුද්ධෙචනය නාමරූප පිරිසිඳ දැන ඒ වකවරහි පෙත්නා ඇ ්ම
දුරැකිරීමට ම වපන්ෙන දහමකි. කායානුපස්සනාවෙන් රූප ද වසසු අනුපස්සනා තුවනන් නාම ද
පිරිසිඳ දැනීමට ම වපන්ෙයි. වමව ස සතර සතිපට්ඨාන ෙැඩීම සම්මුති ෙශවයන් සත්ත්ෙයා
යනුවෙන් ෙයෙහාර වකවරන සිය ් ෙටහා ැනීමටත් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ි, මාන ෙශවයන් ඒ පිළිබඳෙ
පෙත්නා සියලු ආශරෙ දුරැ කිරීමටත් මාෙත වේ. සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩීම සමස්ත බුද්ධෙචනය
අනු මනය කිරීමක් ෙන අතර එය සම්මා දිට්ිය වපරටු වකාට ත් ආර්ය අෂ්ටාිං ික මාර් වය්
සම්මා සතිය තුළින් පරකට ෙන්නකි.
ව ාෙ වෙවසන ඕනූම පුද් යකුව ් උසස් අ ි ාස කිහිපයක් වමහි සඳහන් ෙ ඇත. වමකී
පරතිඵ සාක්ෂාත් කර නු ෙස් ආරම් වය්දී ම තමා තුළ ඇති කර ත යුතු ක්ෂණ කිහිපයක්
සූතරවයහි දැක්වේ. එනම් වකව ස් තෙන වීර්යවයන්, නුෙණින් සිහිවයන් යුතු ෙ ව ෝකය වහෙත්
පඤ්චස්කන්ධය පිළිබඳ ෙ දැඩි ව ෝ ය හා වදාම්නස දුරැ වකාට (‘...ආතාපී සම්පජාවනා සතිමා
විවනයය ව ාවක අ ිජ්ඣා වදාමනස්සිං....’) සතිපට්ඨානවයහි වයදිය යුතු බෙ බුදුරජාණන් ෙහන්වස්
අනුශාසනා කරති. සිවතහි දැඩි ව ෝ ය හා වදාම්නස ාෙනාෙට බාධාෙකි. එබැවින් ව ෝ ය
හැකිතාක් අෙම වකාට වදාම්නස් සිතිවි ිෙ ින් වතාර ෙ ධර්මානුකූ පරීතියක් සහිත ෙ ාෙනාෙට
සූදානම් වීම අෙශය වකවර්. සතිපට්ඨානය ෙැඩීමට අවප්ක්ෂා කරන්නකු විසින් වමම කරැණු පිළිබ ඳ
ෙ මු දී ම දැනුෙත් ෙ එය අනු මනය කළ යුතු ය.
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තෙද සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩිවම් දී කුස දහම්හි ආරම් වය් දී පාරිශුද්ධත්ෙය ඇති කර ත
යුතු බෙ සඳහන් ෙ ඇත. වමහි කුස දහම්හි ආරම් ය ෙශවයන් දක්ො ඇත්වත් සී වයන් පිරිසිදු
බෙට පත් ෙ දෘෂ්ිය ඍජු කර ැනීමයි. (... ආදිවමෙ විවසාවධහි කුසව සු ධම්වමසු. වකා ච ආදි
කුස ානිං ධම්මානිං: සී ිං ච සුවිසුද්ධිං, දිට්ි ච උජුකා. ික්ඛ්ු සුත්ත, සිං.නි.5-1, 262 පිට). ඒ අනුෙ
පිංචශී ය ආදි ශී යක මැනැවින් පිහිටා ශාශ්ෙත, උච්වේද යන අන්තද්ෙවයන් වතාර ෙ දර්ශන
සම්පත්තිවයන් යුතු ෙ සතර සතිපට්ඨානය ාවිත කළ යුතු ෙ ඇත.
වි ිං සූතරවයහි (සිං.නි.5 (1), 326 පිට) දැක්වෙන පරිදි වමහි දී සතිපට්ඨානය, සතිපට්ඨාන
ාෙනාෙ හා සතිපට්ඨාන ාමනී පිපදාෙ යන පරව ්ද තුන ම වත්රැම් ැනීම අෙශය වේ. එය සතර
සතිපට්ඨානය ෙැඩීවම් මූ ික පදනම වේ. සතර සතිපට්ඨානය නිසිව ස ෙැවඩන්වන්ත් එම ින්
අවප්ක්ෂිත අරමුණු සපුරා දුකින් නිදහස්වීමට අෙස්ථාෙ ැවබන්වන්ත් වමම අෙවබෝධය මතයි.

‘සතිපට්ඨානඤ්ච වො
ික්ඛ්වේ,
සතිපට්ඨාන ාෙනා ාමනිඤ්ච පිපදිං.’

වද්සිස්සාම

සතිපට්ඨාන ාෙනඤ්ච

සතිපට්ඨානය :‘සති’ යනු සිහියයි. ‘පට්ඨාන’ යනු නිෙැරදි ව ස පිහිටුො ැනීමයි. ඒ අනුෙ ‘සතිපට්ඨාන’
යනු අපව ් අෙධානය වහෙත් සිහිය නිෙැරදි ව ස පිහිටුො ත යුතු ආකාරය පිළිබඳ විස්තර ෙන
අනුශාසනයයි. වමම සිහිය අපව ් 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 තවහාත් අපව ් කය හා සිත පිළිබඳ අෙධානය
පෙත්ො ැනීමයි. නිතර විසිරී පෙත්නා සිත ෙර්තමානය තුළ පෙත්ො නිමන් තම ජීවිත අද්දැකීම්
වදස සිහිය හා නුෙණ ාවිත කිරීම වමහිදී සිදු වේ. බුදුරජාණන් ෙහන්වස් විසින් වද්ශිත නිවී
සැනැවහන මාෙවතහි ෙැඩිය යුතු ුණාිං අතර සතිපට්ඨානයට හිම ෙන්වන් සුවිවශ්ෂී ස්ථානයකි.
සතිසම්පජඤ්ඤ, සතර සතිපට්ඨාන, සති ඉන්රිය, සති බ , සති සම්වබාජ්ඣිං , සම්මා සති ආදි
මූ ික ඉ ැන්වීම් රැසක පරධාන කරැණක් ව ස සතිය විස්තර වකාට ඇත්වත් එබැවිනි. අප වකවතක්
දුර වකව ස් දුර මන් මානසික සුෙය බා ැනීවමහි නිරත වී සිිනො ද යන්න තීරණය වකවරන
පරධාන සාධකයක් ෙන්වන් සතිපට්ඨානය වකවතක් දුරට ෙඩනො ද යන කරැණයි.

සතිපට්ඨාන

ාෙනාෙ :-

ඉහත දැක්ෙූ පරිදි තම කය, වේදනා, සිත හා සිතිවි ි අනුෙ සිහිය පිහිටුො ැනීවමන්
අනතුරැෙ ඒොවය් හට ැනීම (සමුදයධම්මානුපස්සී විහරති) හා එහි නිවරෝධය (ෙයධම්මානුපස්සී
විහරති) වෙන වෙනමත් හටැනීම හා නිවරෝධය එකටත් (සමුදයෙයධම්මානුපස්සී විහරති) නුෙණින්
වමවනහි කරමන් ොසය කිරීම සතිපට්ඨාන ාෙනාෙයි. එනම් පිච්චසමුප්පාද අෙවබෝධය මත
පිහිටා අනිතයතාෙ නුෙණින් වමවනහි කරමන් තරි ක්ෂණය (අනිතය, දුක්ඛ්, අනත්ත) පරකට කර
ැනීමයි. වමහි දී ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතන ෙශවයන් තම ජීවිතය පිළිබඳ සමස්ත අද්දැකීම්හි පෙත්නා
සැබූ තත්ත්ෙය නුෙණින් වමවනහි වකවර්.

සතිපට්ඨාන ාෙනා ාමනී පිපදාෙ :සතිපට්ඨාන ාෙනා ාමනී පිපදාෙ ව ස වමහි දක්ො ඇත්වත් සම්මාදිට්ිය වපරටු
වකාට ත් ආර්ය අෂ්ටාිං ික මාර් යයි. වමහි දී විවශ්ෂවයන් දුවකහි හට ැනීම හා නිවරෝධය පිළිබඳ
අෙවබෝධවයන් යුතු සම්මාදිට්ිය පිළිබඳ පැහැදි ි අෙවබෝධයක් තිබීම අෙශය වකවර්. එනම් ඇස,
කන, නාසාදි ඉන්රියෙ ට රූප, ශබ්ද, න්ධාදිය පතිත වීවම් දී ඒ පිළිබඳ අනෙවබෝධවයන්
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(අවිදයාවෙන්) සිි විට රූප, වේදනා, සඤ්ා, සිංඛ්ාර, විඤ්ාණ යන පිංචුපාදනාස්කන්ධය
ව ාඩනැ ී දුක හට න්නා බෙත්, පරඥාවෙන් (විදයාවෙන්) යුතුෙ එය දුටුෙ වහාත් පිංචුපාදානස්කන්ධය
ව ාඩවනානැඟී දුකින් නිදහස් ෙන බෙත් පිළිබඳ අෙවබෝධයයි. එවිට පිංචස්කන්ධය පමණක් ඇති
එහි අෙවබෝධය පමණක් ැවබන අතර පිංචුපාදානස්කන්ධ නමැති දුක හට වනාන ී. ක ණ මතුරැ
ඇසුර හා සද්ධර්මශරෙණය තුළින් වමම අෙවබෝධය ද පමණට සම්මා සිංකප්ප ආදි වසසු අිං
සම්පූර්ණ කරමන් ආර්ය අෂ්ටාිං ික මාර් වය් ඉදිරියට මන් කරනු ඇත. වම් අනුෙ වහ්තුඵ දහම
වහෙත් පිච්චසමුප්පාදය පදනම් වකාට ත් චතුරාර්ය සතයය පිළිබඳ ශරැතමය ාණය සතිපට්ඨානය
ආරම් වය්දී ම ඇති කර ැනීම වබවහවින් ෙැද ත් වේ.
සතර සතිපට්ඨානය ඔස්වස් ධර්ම මාර් වය් ඉදිරියට යාවම්දී කරණීය වමත්ත සූතරවය්
ඇතුළත් කරැණු නිරතුරැෙ සිහිවය් තබා නිමන් ඒො අනු මනය කිරීමට ද අෙශය වකවර්. ඒ අනුෙ
දක්ෂබෙ, ඍජුබෙ, ෙඩාත් ඍජුබෙ, සුෙචබෙ, මුදුබෙ, අනතිමානීබෙ, ද වදයින් සතුටුවීම, පහසුවෙන්
වපෝෂණය කළ හැකි බෙ, කටයුතු අ ්පබෙ, සැහැ ්ලු ති ඇතිබෙ, සන්සුන් ඉඳුරන් ඇතිබෙ,
නුෙණැතිබෙ, දඩබ්බර නැතිබෙ, කු යන්හි වනාඇලුණුබෙ, නුෙණැත්තන් වදාස් න න සුළ වහෝ
ෙරදක් වනාකර සිටීම යන ක්ෂණයන්ව න් යුතු ෙ නිතර වමත් සහ ත සිතින් සි ්ෙ ත්ෙ
අනිතයතාෙ දක්නා නුෙණින් ොසය කිරීම අෙශය වකවර්.
බුදුරජාණන් ෙහන්වස්ව ් ුණ සිහිපත් කරමන් සම්බුදු වතමඟු සමරන අද ෙැනි වෙසක්
දිවනක ෙඩ ෙඩාත් ධර්මය ශරෙණය කරමන් එම දහම් මව හි අපරමාදීෙ හැසිරීමට අදිටන් කර ත
යුතු ය. තමා දහමන් වකතරම් දුරට පරතිඵ වන ා ත්වත් ද යන්න තීරණය වකවරන පරධාන
සාධකයක් නම් තමා වකවතක් දුරට දුකින් නිදහස් ෙූො ද යන කරැණයි. එහි දී තමා තුළ ව ෝ ,
වදෝෂ, වමෝහ යන අකුස මූ අඩු විය යුතු ය. තෙද පරිතයා ශී ීත්ෙය, මමතරිය, පරඥාෙ දිවනන්
දින දියුණු වේ. එහි දී නිතර සිහිවයන් හා නුෙණින් ක ් ත කිරීම ද තමා ව ් ආධයාත්මක දියුණුෙ
මැන බ න සාධක වේ. හැම වමාවහාවතහි ම තම කය හා සිත පිළිබඳ සිහිය නුෙණ පෙත්ො
නිමන් අනිතයතාෙ දකිමන් ොසය කිරීම ජීවිතවය් පරධාන පරමාර්ථය කර ත යුතුය. දහවමහි
හැසිරීවමන් තම මානසික සුෙය දියුණු වීමත් සම තමාට නිරතුරැෙ බුද්ධ, ධම්ම, සිංඝ යන
වතරැෙවනහි ුණ සිහිපත් වෙමන් නිතර වතරැෙන් ඇසුරැ කරමන් ජීෙත් වීමට හුරැ වේ. එවිට
තමා දිනපතා ෙැඩිපුර ම සිහිපත් ෙන්වන් වතරැෙනයි. වමව ස තමා දහමන් පරවයෝජන න්නා
අතර මතු පරපුරට ද වමම උතුම් දහම උරැම කර දීම තම ෙ කීමක් වකාට සැ කිය යුතු ය. තමා
සම්බුදු සසුවනහි අෙසාන පුද් යා වනාවීමට තථා ත දහම් මතු පරපුරට උරැම කරදීම අෙශය
වකවර්. සම්බුද්ධ පරිනිර්ොණවයන් ෙසර 2562 සමරන වමම වෙසක් පුන් වපාවහෝදා සදහම් අසා
පිළිවෙත් පුරා බුදුපියාණන් ෙහන්වස්ට පරතිපත්ති පූජාවෙන් බුහුමන් දක්ෙමු.

‘අත්තදීපා ික්ඛ්වේ විහරථ අත්තසරණා න අඤ්ඤසරණා’
තමා තමාට පහනක් (දිෙයිනක්) වකාට ොසය කරන්න, අන් සරණක් වනාමැත.

‘ධම්මදීපා ික්ඛ්වේ විහරථ ධම්මසරණා න අඤ්ඤසරණා’
ධර්මය පහනක් වකාට ොසය කරන්න අන් සරණක් වනාමැත.
තමා තමාට පහනක් දිෙයිනක් වකාට ොසය කිරීවම් මාෙත ව ස ා යෙතුන් ෙහන්වස්
වද්ශනා කර ෙදාවළ් සතර සතිපට්ඨානය තුළ ොසය කිරීමයි. එනම් තම කය හා සිත පිළිබඳ මනා
අෙධානවයන් යුතුෙ නිරතුරැෙ සිදුෙන අනිතයතාෙ වමවනහි කිරීමයි. යම් කව ක යවමක් සතර
සතිපට්ඨානය තුළ ොසය කරයි ද එක ්හි බාහිර කිසිදු වදයක් වහෝ පුද් වයකු මත තමා
වනාපිහිටන අතර තම පරඥාෙ තුළ උපරිම ව ස සිහිය හා නුෙණ පෙත්ො නී. එවිට බාහිර කිසිදු
වදයකින් වහෝ තම සිත නිසා වහෝ දුකක් ඇති වීමට වහ්තුෙක් නැත.
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බු.ෙ. 2562 වෙසක් පුන් වපාවහෝ දින
(ෙය.ෙ.2018 මැයි මස 26 ෙැනිදා)
රිෙර්සයිේ වමාරිවනෝ ෙැ ිහි සම්බුද්ධාව ෝක වබෞද්ධ විහාරස්ථානවය්

වෙසක් සී

සමාදානය
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