භද්දකසීල සූත්රය
(ඉත්ිවුත්්ත්කපාළි, ඛු.නි.254)
ඛුද්දනිකායයහි ඉත්ිවුත්්ත්කපාළියයහි ඇත්ුළත්් භද්දකසීල සූත්රයෙන් සීලයෙහි හා සම්මාදිට්ඨියෙහි
වැදගත්්කම අවධාරණය යකාට ත්ියේ. යයෙක් යහපත්් සීලයයන් හා සම්ොදිට්ඨියයන් යුක්ත් යේ ද ඔහු
ෙරණින් ෙත්ු සුගයයහි උපදින බව භාගයවත්ුන් වහන්යස් යෙහිදී දක්වා ත්ියේ.
ද්ීහි භික්ඛයව ධම්යෙහි සෙන්නාගයත්ා යථාභත්ං නික්ිත්්යත්ා එව සග්යග. කත්යෙහි ද්ීහි:
භද්දයකන ච සීයලන භද්දිකා ච දිට්ඨියා. ඉයෙහි යඛා භික්ඛයව ද්ීහි ධම්යෙහි සෙන්නාගයත්ා පුග්ගයලා
යථාභත්ං නික්ිත්්යත්ා එවං සග්යග’ත්ි.

භද්දයකන ච සීයලන භද්දිකාය ච දිට්ඨියා
එයත්හි ද්ීහි ධම්යෙහි යයා සෙන්නාගයත්ා නයරා
කායස්ස යභදා සප්පඤ්යො සග්ගං යසා උපපජ්ජත්ි.

යහපත්් (භද්දක) සීලය
සීලය යනු කායික වාචසික සංවරයයි. බුදුරජාණන් වහන්යස් පනවා වදාළ සීලය ෙනා යලස
සම්පූර්ණ ීෙට නම් ත්ෙ සිත් ෙැනැවින් පිහිටුවා ගැනීෙ අවශ්ය යකයර්. එනම් සම්ො සංකල්ප යහවත්්
යහපත්් සිත්ිවිලිවලින් යුක්ත් ීෙයි. සංකල්ප (සිත්ිවිලි) යහපත්් වන්යන් ෙනා දැක්ෙක් යහවත්් සම්ො දිට්ඨිය
ඇත්ි විටයි. සම්ොදිට්ඨිය ඇත්ි වන්යන් ෙනා අවධානයයන් යුත්ුව සද්ධර්ෙය ශ්රවණය යකාට නුවණින්
යෙයනහි කළ පෙණටයි. සම්ොදිට්ඨියයන් යුත්ව
ු සිල්වත්් වන විට ත්ො රකින සීලය ත්ොට පහසුවක්
සහනයක් යෙන් ෙ සුවයක් ද වනු ඇත්. සීලය නිත්ර ෙ පරඥාව සෙග එකට සෙගාමීව සුරැකි පෙණට එය
වඩාත්් ෙ අර්ථවත්් වන අත්ර එය නිවන සඳහා ද උපකාරවත්් යේ. එක් අත්කින් අයනක් අත් යදෝවනය
කරන්නාක් යෙන් සීලයෙන් ප්රඥාවත්් ප්රඥායවන් සීලෙත්් ප්ාරිශුද්ධත්්වෙට ප්රිප්ූර්ණත්්වෙට ප්ත්්වන බව
සඳහන් යේ. ත්වද ත්ො රකින සීලය සොධියට උපකාරයක් පිණිස භාවිත් කළයහාත්් සොධියයහි දියුණුව
සඳහා ත්ව ත්වත්් කායික වාචසික සංවරය ත්ුළින් සිල්වත්්බව දියුණු කර ගැනීෙට යපළයෙනු ඇත්. සිත්
සොධිෙත්් වන විට දිට්ඨඨධම්ෙයේදනීය වශ්යයන් ෙ ෙහත්් සහනයක් සත්ුටක් ලැබීෙ ඊට යහ්ත්ුවයි. එනම්
ධර්ෙයයහි සාංදෘෂ්්ික බව ෙැනැවින් පසක් වනු ඇත්.
දාන, සීල, භාවනා යන ත්රිවිධ පුණය කරියා අත්ර සඳහන් වන සීලයට පදනම් වන්යන් කම්ෙස්සකත්ා
සම්ොදිට්ඨියයි. එනම් ත්ෙ සිත් ෙුල් ී කරන කරියාවන්ට සියත්හි ස්වභාවය අනුව ඊට අනුරූප වූ විපාක
ලැයබන බවයි. යෙකී අවයබෝධය ෙත් පිහිටා රකින සීලය සුගත්ිගාමීීෙට උපකාරවත්් යේ. ස්වර්ගගාමී
ොවත් යහළි යකයරන බුදුදහමින් ෙූලික වශ්යයන් අයප්ක්ෂ්ා කරන්යන් යෙයලාව උපන් සත්්ත්්වයන්ට
ෙරණින් ෙත්ු අපාගත් යනාී සුගත්ිගාමී ීෙට ොවත්යි. ඒ සඳහා කායික වාචසික සංවරය පදනම් යකාටගත්්
සීලය යබයහවින් පරයයෝජනවත්් යේ. වියශ්්ෂ්යයන් යබෞද්ධයායග් නිත්ය සීලය වන පංචසීලය රැකි පෙණට
යෙයලාව වශ්යයන් ෙහත්් රැකවරණයක් සැලයසන අත්ර පරයලාව වශ්යයන් සුගත්ිගාමී ීෙට ද එය
උපකාරී යේ. පංචසීලය නම්,
1.
2.
3.
4.
5.

පරාණඝාත්යයන් වැළකීෙ
යසාරකමින් වැළකීෙ
කාෙමිථයාචාරයයන් වැළකීෙ
යබාරැකීයෙන් වැළකීෙ
ෙදයට හා පරොදයට යහ්ත්ුවන ෙත්්රවය භාවිත්යයන් වැළකීෙ

පංචසීලයයන් සිල්වත්් වූ පෙණට බිය හා වවරයයන් යත්ාරව ජීවත්් ීෙට අවස්ථාව උදායේ.
එෙගින් ත්ොට අන් අයයගන් බියක්, වවරයක් යනාපැමියණන අත්ර ත්ොයගන් අන් අයට ද බිය හා
වවරය ඇත්ි යනායේ. යම් ත්ත්්ත්්වය සොජයට ෙහත්් යහපත්කි. සොජයට අභය දානය පරදානය කිරීෙක්
බඳු වූවකි.

UD2

සිල්වත්් ීයෙහි ආනිසංස පිළිබඳව බුදුදහයෙහි යනායයක් ත්ැන කරැණු සඳහන් යේ. ෙහලු බවට
පත්් වන ත්ුරැ ෙ සිල්වත්් ීෙ උත්ුම් බව දක්වා ත්ියේ (සීලං යාව ජරා සාධු). ත්වත්් සිල්වත්් ීයෙන් ෙහත්්
යභෝග සම්පත්් ලැයබන අත්ර සොජගත් ජීවිත්යයහි නිර්භයව ජීවත්් ීෙට එය උපකාරයක් ද යේ. ෙජ්ිෙ
නිකායයහි ආකංයඛයය සූත්රයයහි සීලයයහි ආනිසංස රැසක් විස්ත්ර යකාට ත්ියේ. ඒ අනුව සිල්වත්් වන
පෙණට,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ත්ො සෙඟ වාසය කරන්නවුන්යග් (සබරහ්ෙචාරීන්යග්) සිත්් දිනා ගැනීෙ
සිේපසය ෙැනැවින් ලැබීෙ
සිේපසය යදන අයට පින්සිදුීෙ
පරයලාව ගිය අයට පින් සිදුීෙ හා ඒ අයයග් ආශ්ීර්වාදය ලැබීෙ
කුසලදහම්හි යනාඇලීෙ හා අකුලයන්හි ඇලීෙ යන දුර්වලත්ා ෙැඩ පැවැත්්ීෙ
බිය ත්ැත්ිගැනීම් අරෙුණු ෙැඩ පැවැත්්ීෙ
සියත්හි සත්ුට දියුණුවන පරථෙ ධයාන ආදි රූප ධයාන හත්ර ලැබීෙ
රූපී ත්ත්්ත්්වය ඉක්ෙවා ආකාසානඤ්ොයත්න ආදි අරූප ධයාන හත්ර ලැබීෙ
ත්රිවිධ සංයයෝජන දුරැලා යසෝවාන් ීෙ
රාග, ද්යේෂ් ත්ුනී යකාට සකදාගාමී ීෙ
රාග, ද්යේෂ් සපුරා පරහීණ යකාට අනාගාමී විෙ
ඉද්ධිවිධ ආදි අභිඥා ලැබීෙ
සියලු යකයලස් පරහීණ යකාට රහත්්ීෙ

යන ආනිසංස යම් ජීවිත්යය් දී ෙ සලසා ගැනීෙට අවස්ථාව උදායේ. ඒ සඳහා සියත්හි සොධිෙත්්
බව සහ විදර්ශ්නා ඥානය ද උපකාරී යේ.
යෙයලස සිල්වත්් ීයෙන් සසර සුගත්ියක් හිමි වුව ද සංසාර චකරයයහි රැයඳන ත්ුරැ දුකින් සපුරා
නිදහස්ීෙක් යනාෙැත්. එබැවින් නිවන ඉලක්ක යකාට සීලය රැකීෙ වඩාත්් අවධාරණය යකයර්. සසර
දුකින් සපුරා නිදහස් ව සියලු ොනසික ගැටලුවලින් නිදහස්ීයම් ොවත් යහළි යකයරන විෙුක්ත්ිගාමී
(යෙෝක්ෂ්) ොර්ගයයහි සීලය ෙූලික අංගයකි. ඒ සඳහා චත්ුරාර්ය සත්යය මිශ්රිත් ශ්රී සද්ධර්ෙය ශ්රවණය යකාට
යලෝකය හා ත්ො පිළිබඳ ෙනා දර්ශ්නයක් උපදවා ගැනීෙ අවශ්ය යේ. එනම් රූප,
යේදනා, සඤ්ො, සංඛාර, විඤ්ොණ යන ස්කන්ධ නිත්ය වශ්යයන් ගැනීයෙන් දුක හටගන්නා බවත්් ඒවා
අනිත්ය, දුක්ඛ, අනාත්්ෙ වශ්යයන් නුවණින් යෙයනහි කිරීයෙන් දුකින් නිදහස් විය හැකි බවත්් පිළිබඳ
අවයබෝධයයි.
ජටා සූත්රයයහි විස්ත්ර යකයරන පරිදි වයරක බුදුරදුන් යවත් පැමිණි යදවියකු නැඟූ පර ශ්න
් යකට
පිළිත්ුරැ වශ්යයන් සියලු ගැටලුවලින් නිදහස්ීයම් ොවත් වශ්යයන් භාගයවත්ුන් වහන්යස් පැහැදිලි කයළ්
සීලයයහි පිහිටා සෙථ විදර්ශ්නා වඩන යලසයි. එහි දී සියලු ගැටලුවලින් නිදහස්ීයම් ෙූලික පදනෙ
වශ්යයන් යද්ශ්නා කයළ් සීලයයි.

‘සීයල් පත්ිට්ඨඨාය නයරෝ සපඤ්යඤෝ චිත්්ත්ං පඤ්ඤඤ්ච භාවයං,
ආත්ාපි නිපයකෝ භික්ඛූ යසෝ ඉෙං විජටයය් ජටං’. (ජටා සුත්්ත්, සං.නි.1)
යෙහි දැක්යවන පරිදි අභයන්ත්ර හා බාහිර සියලු කායික ොනසික ගැටලුවලින් සම්පූර්ණයයන්
නිදහස් විය හැක්යක් නුවණින් යුත්ුව සීලයයහි පිහිටා සෙථ විපස්සනා භාවනා වැඩීයෙනි. යම් සඳහා
චත්ුරාර්ය සත්යය පදනම් යකාටගත්් දුයකහි හටගැනීෙ හා නියරෝධය පිළිබඳ පැහැදිලි දර්ශ්නයක් / නුවණක්
ධර්ෙ ොර්ගය ආරම්භයය් දී ෙ උපදවා ගැනීෙ යබයහවින් අවශ්ය යකයර්. ඒ සඳහා කලණ මිත්ුරැ ඇසුරින්
පිච්ච සෙුප්පාදය නිශ්රිත් ධර්ෙය ශ්රවණය කළ යුත්ුව ඇත්.

UD3

බුදුදහමින් වඩාත්් අගය කරන්යන් ෙනා දැක්ෙකින් යුත්ු දෘෂ්්ිවලට යනාවැටුණු ෙැදුම් ෙයගහි ගෙන්
කරන (දිට්ඨිං ච අනුපගම්ෙ සීලවා දස්සයනන සම්පන්යනා) සීලයයි. එනම් ධර්ෙ ොර්ගය ආරම්භයය් දී ෙ
පිච්චසෙුප්පාදය පදනම් යකාටගත්් අනිත්යත්ාව පිළිබඳ ෙනා දැක්ෙක් ඇත්ි කර ගත් යුත්ු බවයි. එනම්
ඇස්, කන්, නාසාදි ඉන්රිය ඔස්යස් රූප, ශ්ේද, ගන්ධාදි අරෙුණු විෂ්යයයහි කිසියම් දැනුෙක් ලැබීයම් දී එෙ
අද්දැකීෙ වර්ත්ොනයයහි හටයගන ඉත්ිරි නැත්ිව නිරැද්ධ වන බව පිළිබඳ අවයබෝධයයි. ඉන්රිය සංජානනය
ත්ුළින් නිත්ර ෙ රූප, යේදනා, සඤ්ො, සංඛාර, විඤ්ොණ යන ස්කන්ධ පංචකය යගාඩනැයගන අත්ර එය
යපර යනාත්ිබී හටයගන ඉත්ිරි නැත්ිව නිරැද්ධ වන බවත්් (අහුත්වා සම්භුත්ං හුත්වා න භවිස්සත්ි) එෙ අද්දැකීෙ
අනාගත්යට යනායන බවත්් පිළිබඳ වැටහීෙයි. රූපාදි ස්කන්ධ පංචකයයහි හටගැනීෙ (සෙුදය) දකින
ත්ැනැත්්ත්ා ‘නැත්’ (උච්යේද) යන අන්ත්යයන් දුරැ යේ. ස්කන්ධ පංචකයය් වැය (වය) දකින ත්ැනැත්්ත්ා
‘ඇත්’ (ශ්ාශ්්වත්) යන අන්ත්යයන් දුරැයේ. යෙයලස පිච්චසෙුප්පාදය නෙැත්ි එක ෙ දර්ශ්නයයන් ඇත් හා
නැත් යන අන්ත් යදක ෙ දුරැ ී ෙධයෙ පරත්ිපදාවට පිවිසීෙ අවශ්ය යකයර්.
ආර්ය අෂ්්ටාංගික ොර්ගයයහි දැක්යවන පරිදි සම්ොදිට්ඨිය යපරටුව යෙකු ආර්ය ොර්ගයයහි ගෙන්
කරයි නම් කායික සංවරයට පරථෙ වාචසික සංවරය දියුණු යේ. එදියනදා කටයුත්ු කිරීයම් දී ත්ෙ වචන
භාවිත්යය් දී හැකිත්ාක් දුරට ෙනා සිහියයන් හා නුවණින් යුත්ුව වඩාත්් ඵලදායී යලස වචන භාවිත් යකයර්.
යබායහෝ යදනා සොජගත් ජීවිත්යය් දී අපහසුත්ාවට හා පසුත්ැවිල්ලට පත්් වන්යන් වචන හුවොරැ කර
ගැනීයම් දී සිදුවන අදූරදර්ශ්ී භාවය නිසයි. එෙ නිසා වචන භාවිත්යය් දී යළි යළිත්් නුවණින් යෙයනහි
කිරීෙ (පච්චයවක්ිත්්වා පච්චයවක්ිත්්වා වාචාය කම්ෙං කාත්ේබං) වැදගත්් යේ.
සිල්වත්් බයවහි පිහිටා භාවනා කරන ශ්රාවකයායග් සිත් සොධිෙත්් වන අත්ර එපෙණට සත්ුට ද
වැඩිවන අත්ර එෙ සත්ුටත්් සෙග ඉත්ා සුළු වරදින් පවා වැළයකමින් වඩ වඩාත්් සිල්වත්් ීෙට උත්්සාහ
කරයි (අනුෙත්්යත්්සු වජ්යජ්සු භයදස්සාී). ඒ අත්ර සීලයත්් සෙඟ සොධිය දියුණු කිරීයෙන් සීල, සොධි,
පඤ්ො, විෙුත්්ත්ි, විෙුත්්ත්ිොණදස්සන යන පංච ධර්ෙයන්හි ෙ පරිපූර්ණත්්වයට පත්්ීෙට අවස්ථාව උදායේ.
බුදුදහමින් යද්ශ්ිත් සීලෙ සමාධිෙටත්් සමාධිෙ ප්රඥාවටත්් අයනයානය වශයෙන් සම්බන්ධව ප්වත්ී.
සෙථ භාවනා ෙගින් විසිරී පවත්්නා සිත් එක කුසල අරෙුණක යබායහෝ යේලාවක් ත්බා ගැනීෙට පුහුණු
යකයර්. එයලස සිත් සොධිෙත්් වූ කල්හි අනිත්යත්ාව පිළිබඳව නුවණින් යෙයනහි කිරීෙ පරඥා භාවනා ෙගින්
සිදු යේ. යගායම් කපන ත්ැනැත්්ත්කු එක් අත්කින් යගායම් මිට අල්ලා අනික් අත්ින් දූකැත්්යත්න් යගායම්
මිට කපන්නාක් යෙන් සෙථයයන් සිත් එක්ත්ැන් යකාට විදර්ශ්නා නුවණින් යකයලස් සිඳීෙ සිදු යකයර්.
චිත්්ත් භාවනා යහවත්් සෙථ භාවනා යටත්ට වැයටන කෙටහන් හත්ලිහක් බුදුදහයෙහි විස්ත්ර යේ.
සෙථය වැඩීයෙන් අයප්ක්ෂ්ා කරන්යන් විදර්ශ්නායවන් යලෝ ත්ත්ු දැන ගැනීෙට ෙනස සකස් කර
ගැනීෙයි. කැලඹී පවත්්නා ජලාශ්යක් නිශ්්චල කිරීෙක් යෙනි. සෙථය දියුණු ීෙට සිල්වත්්බව පර යයෝජනවත්්
යේ. සිල්වත්්බව දියුණුීෙට ඉන්රිය සංවරය, ත්රිවිධ සුචරිත්ය, ආහාරයයහි පෙණ දැන ගැනීෙ, නින්ද පාලනය
කිරීෙ, නිත්ර දහම් ඇසීෙ, යයෝනියසෝ ෙනසිකාරය, කලණ මිත්ුරැ ඇසුර ආදි කරැණු උපකාරවත්් යේ.

යහපත්් (භද්දක) දිට්ඨිය
යහපත්් දිට්ඨිය නමින් යෙහි දක්වා ඇත්්යත්් සම්ොදිට්ඨියයි. එනම් යලෝකය හා ත්ො පිළිබඳ ඇත්ි
ත්ත්ු ඇත්ි පරිදි දන්නා නුවණයි. යෙය දිට්ඨිසම්පන්න, පඤ්ො, ොණ, විජ්ජා, ආයලෝක ආදි නම්වලින්
බුදුදහයෙහි දක්වා ත්ියේ. සම්ොදිට්ඨියයහි අවස්ථා යදකක් ඇත්. එනම් යලෝකය ත්ුළ පවත්්නා (යලෞකික)
නුවණ හා යලෝකයයන් එයත්ර වූ (යලෝයකෝත්්ත්ර) නුවණ වශ්යයනි. යලෞකික ඥානයයන් අපට ලබා
යදන්යන් යෙයලාව යහපත් පිළිබඳ අවයබෝධයයි. එනම් කම්ෙස්සකත්ා සම්ොදිට්ඨිය පදනම් යකාට ගත්්
ස්වර්ගගාමී ොවත් පිළිබඳ නුවණයි. යම් අවයබෝධයත්් සෙඟ සිත් ෙැනැවින් පිහිටුවා යගන හැකිත්ාක්
කායික, වාචසික, ොනසික වශ්යයන් දාන, සීල, භාවනා යන ත්රිවිධ පුණය කරියා කිරීෙටත්් උත්්සාහවත්් යේ.
එෙඟින් යෙයලාව වශ්යයන් සත්ුට, සැනසුෙ, නීයරෝගීසුව, දිගාසිරි ආදිය සැලසී පරයලාව වශ්යයන්
සුගත්ිගාමී ීෙට අවස්ථාව උදායේ.

UD4

යලෝයකෝත්්ත්ර සම්ොදිට්ඨිය යනු යලාව පවත්්නා සැබූ යථාර්ථය වූ අනිත්ය, දුක්ඛ, අනාත්්ෙ
ස්වභාවය පිළිබඳව නුවණින් දැකීෙයි. බුදුදහමින් යද්ශ්ත්
ි විපස්සනා භාවනාව පරඥාව ලැබීෙ ඉලක්ක යකාට
පවත්ී. විපස්සනා (විදර්ශ්නා) භාවනා යනු අවිදයාව දුරැ යකාට පරඥාව දියුණු කරලීෙ ඉලක්ක යකාට පවත්්නා
භාවනායි. යලාේත්ුරා සම්බුදු උත්ුෙකු යලාව පහළ ීයෙන් යලාවට ලැයබන පරධාන අනුශ්ාසනය විදර්ශ්නා
භාවනාවයි. අවිදයා අන්ධකාරය සහෙුලින් ෙ දුරැයකාට සංසාර චකරයයන් සත්්ත්්වයන් ෙුදවාලීෙ විදර්ශ්නා
භාවනායේ ෙූලික ඉලක්කයයි.
යෙබඳු බුද්යධෝත්්පාද සෙයක මිනිස් යලාව උපන් බුද්ධිෙත්් ෙනුෂ්යයකුයග් පරධාන ජීවිත් කාර්යභාරය
විය යුත්්යත්් උපරිෙ යලස විදර්ශ්නා භාවනාවට අදාළ දැනුෙ ලබායගන ත්ෙ උපරිෙ කාලය හා ශ්ක්ත්ිය ඒ
සඳහා කැප කිරීෙයි. දුර්ලභව ලද යෙෙ භාගයසම්පන්න මිනිස් දිවියයන් ලබා ගන්නා ඉහළ ෙ පරත්ිඵලය
එයයි.
බුදුසසුයනහි කුෙන භාවනාවක් වැඩුව ද භාවනා වඩන ශ්රාවකයා ආරම්භයය් දී ෙ පිච්චසෙුප්පාදය
පාදක යකාටගත්් දුයකහි හටගැනීෙ හා නිරැද්ධීෙ පිළිබඳ අසා දැන සිටීෙ වැදගත්් යේ. එනම් රූප, යේදනා,
සඤ්ො, සංඛාර, විඤ්ොණ යන ස්කන්ධ පංචකය යහ්ත්ු ඇත්ි විට ඒක ක්ෂ්ණිකව හටයගන යහ්ත්ු
නිරැද්ධීම් වශ්යයන් ඒක ක්ෂ්ණිකව නිරැද්ධ වන බව පිළිබඳ අවයබෝධයයි. ඇස, කන ආදි ඉන්රිය ඔස්යස්
රූප, ශ්ේදාදි අරෙුණු විෂ්යයයහි අප ලබන අවයබෝධය අත්ීත්යයන් වර්ත්ොනයට යනාපැමියණන
වර්ත්ොනයයන් අනාගත්යට යනායන ස්වභාවයක් බව යෙහි දී වටහා ගනී (අහුත්වා සම්භුත්ං හුත්වා න
භවිස්සත්ි).
විදර්ශ්නා භාවනා පරගුණ කළ හැකි ආකාර රාශ්ියක් බුදුදහයෙහි විස්ත්ර යේ. වියශ්්ෂ්යයන්
ගිරිොනන්ද සූත්රයයහි දැක්යවන පරිදි දස සඤ්ො වැඩීයෙන් විදර්ශ්නා පරඥාව දියුණු කර ගත් හැකි ය.
අනිත්ය, අනාත්්ෙ, අසුභ, ආදීනව, පරහාණ, විරාග ආදි වශ්යයන් සත්්ත්්වයා සකස් ී ඇත්ි ෙූලික ස්වභාවය
යෙයනහි කිරීෙ පරඥාව දියුණු ීෙට උපකාරවත්් යවයි. යම් කුෙන ආකාරයයන් ජීවිත්ය හා යලෝකය ගැන
සලකා බැලුව ද අවසානයයහි වැයඩන පරඥාව නම් දුකට ඍජුව යහ්ත්ුවන පඤ්චුපාදානස්කන්ධයය් ස්වභාවය
පරකට ීෙයි. එනම් රූප, යේදනා, සඤ්ො, සංඛාර, විඤ්ොණ යන ස්කන්ධ පංචකයය් යථා ස්වභාවය
අවයබෝධ ීෙයි. පුද්ගලයකුයග් සෙස්ත් ජීවිත්ය යනු හැෙ යොයහාත්ක ෙ හටයගන නිරැද්ධ වන යෙෙ
ස්කන්ධ පංචකයයි. ඕනූෙ අද්දැකීෙක ෙූලික පදනෙ පංච ස්කන්ධයයි. එෙ ස්කන්ධ පංචකයයහි යථා
ස්වභාවය නුදුටුව යහාත්් එය ෙ උපාදාන ී පංචුපාදානස්කන්ධයක් යගාඩනැයග්. එවිට දුක හටයගන හොර
ය. යෙබඳු ත්ත්්ත්්වයක් ෙත් යථාවයබෝධය සඳහා ස්කන්ධ පංචකයය් නියෙ ස්වභාවය යළි යළිත්් නුවණින්
යෙයනහි කළ යුත්ුව ඇත්.
එෙ නිසා භාගයවත්ුන් වහන්යස් ඉහත් දැක්වූ සියලු විදර්ශ්නා භාවනා ඒකරාශ්ී යකාට පෘථග්ජන,
යස්ඛ, අයස්ඛ යන සූෙ ආධයාත්්මික ස්ත්රයක ෙ සිින ශ්රාවකයන්ට ෙූලික වශ්යයන් අනුශ්ාසනා කරන්යන්
රූප, යේදනා, සඤ්ො, සංඛාර, විඤ්ොණ යන ස්කන්ධ පංචකය
1. සෙුදය (හටගැනීෙ)
2. අත්ථංගෙ (නියරෝධය)
3. අස්සාද (ආස්වාදය)
4. ආදීනව (අනිටු විපාක)
5. නිස්සරණ (මිදීෙ)

යනාදි වශ්යයන් යෙයනහි කරන යලසයි.

අපයග් සෙස්ත් ජීවිත්ය ෙ යනු ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, ෙනස යන ඉන්රියයන්ට රූප, ශ්ේද,
ගන්ධ, රස, යඵාට්ඨඨේභ, ධර්ෙ යනු අරෙුණු පත්ිත් ීෙයි. අප ජීවත්් යවනවා යනු සැප, දුක් විඳිනවා යනු
යෙයලස ඉන්රිය ඔස්යස් අරෙුණු විඳ ගැනීෙයි. යෙෙ අද්දැකීම්හි යථා ස්වභාවය නම් කිසියම් ඇස ආදි
ඉන්රියකට රූපාදි අරෙුණු පත්ිත් වූ සැණින් එය නිරැද්ධ ීෙයි. යපර යනාත්ිබී හටගත්් යෙෙ අද්දැකීෙ
වර්ත්ොනයයහි යහ්ත්ූන්යග් එකත්ුයවන් හටයගන වර්ත්ොනයයහි ෙ ඉත්ිරි නැත්ිව නිරැද්ධ යේ. එයහත්් අප
සිත්්හි පවත්්නා අවිදයාව නිසා එෙ අද්දැකීෙ කලින් ත්ිබී හටයගන ෙත්ුවටත්් එෙ ගෙන් කරන බව සියත්්.
විදර්ශ්නා වැඩීයෙන් ලැයබන ඉහළ ෙ අවයබෝධය නම් යෙෙ අවිදයාව කරෙයයන් දුරැ ීෙයි. එනම්
අනිත්යත්ාව පරකට ීෙයි.

UD5

විදර්ශ්නා වැඩීයම් පරත්ිඵල වශ්යයන් ඇස ආදි ආයත්න ඒ යොයහායත්හි හටයගන නිරැද්ධ වන
ස්වභාවයක් බව අවයබෝධ යේ. එයෙන් ෙ රූපාදි අරෙුණු පිළිබඳව ද එයලසින් ෙ අවයබෝධ යේ. යෙය
ආයත්න කුසලත්ාව නම් යේ. ශ්රාවකයකු ත්ුළ ඇත්ි කරගත් යුත්ු ඉහළ ෙ දක්ෂ්ත්ාවක් යලස යෙය බුදුදහෙ
ත්ුළ විස්ත්ර යේ. එයෙන් ෙ රූපාදි ස්කන්ධ පංචකය සෙුදය, අත්ථංගෙ ආදි වශ්යයන් නුවණින් යෙයනහි
කිරීෙ ත්ුළින් එෙ පහ ෙ එක යොයහායත්හි යපර යනාත්ිබී හටයගන ඉත්ිරි නැත්ිව නිරැද්ධ වන ස්වභාවයක්
බව ද පරත්යක්ෂ් යේ.
යෙකී සියලු දහම් වැඩියම් ඉහළ ෙ අවයබෝධය නම් යෙක් දුටු විය එය දැකීම් ොත්රයක් පෙණක් ය,
යෙක් ඇසුයවාත්් එය ඇසීම් ොත්රයක් පෙණක් ය (දිට්ඨයඨ් දිට්ඨඨෙත්්ත්ං, සුයත්් සුත්ෙත්්ත්ං ...) ආදි වශ්යයන්
අවයබෝධය දියුණු ීෙයි. යෙෙ අවයබෝධයත්් සෙඟ කරෙයයන් දුක නිරැද්ධ වනු ඇත්. එෙගින් පරඥා
වචත්සිකය ඉහළ ෙ ෙට්ඨටෙට දියුණු ීෙ ඊට යහ්ත්ුවයි. පඤ්ො ඉන්රිය දියුණු ීෙ සද්ධා, විරිය, සත්ි,
සොධි යන යසසු ඉන්රිය දියුණු ීෙ දැක ගත් හැකි ලක්ෂ්ණයයි. යෙෙ පංච ඉන්රියයන්යග් දියුණුව කිසියම්
පුද්ගලයකුයග් සැබූ දියුණව
ු යි. ආධයාත්්මික ගෙන් ෙයගහි ත්ෙන් ගෙන් කරන්නකු බවට ත්ොට ෙ ත්ො
ගැන පිරික්සා බැලිය හැකි ලක්ෂ්ණ යම්වායි.
යෙයලස ස්කන්ධ පංචකය පිළිබඳව යළි යළින් නුවණින් යෙයනහි කිරීයම් පරත්ිඵලය වන්යන් සුභ,
සැප, නිත්ය, ආත්්ෙ යන සත්ර විපල්ලාස දුරැ ී පරඥාව දියුණු ීෙ ත්ුළින් අසුභ, දුක්ඛ, අනිත්ය, අනාත්්ෙ
යන යථාර්ථය පරත්යක්ෂ් ී කරෙයයන් දුකින් සිත් මිදීෙයි. රූපාදි කිසිදු බාහිර අරෙුණකින් ත්ෙ ොනසික
සංහිඳියාව පැහැර ගත් යනාහැකි අකම්පිත් ෙනසක් ඇත්ි යේ. යහපත්් දිට්ඨියයන් ලැබිය හැකි ඉහළ ෙ
පරත්ිඵලය යෙයයි. එෙඟින් සම්පූර්ණයයන් ත්ෙ සියත්හි දියුණුව ෙත් කරියා කරන සිත් පිළිසරණ යකාට
යවයසන ධර්ෙය පිළිසරණ යකාට යවයසන ත්ැනැත්්ත්කු බවට පත්්යේ. බාහිර යලෝකයය් කිසිදු යදයක්
ත්ුළින් කම්පාවට පත්් යනායේ. බුදුදහයම් සඳහන් සැබූ පිළිසරණ ලබා ගත්් ත්ැනැත්්ත්කු බවට යෙෙගින්
පත්් යේ.

අත්්ත්දීපා භික්ඛයේ විහරථ අත්්ත්සරණා න අඤ්ඤසරණා !
ධම්ෙදීපා භික්ඛයේ විහරථ ධම්ෙසරණා න අඤ්ඤසරණා !

පැසදිනාහි යලාස් ඇන්ජලිස් යබෞද්ධ විහාරස්ථානයයහි
ස්වාමින් වහන්යස්ලා විසින් යෙයහයවනු ලබන

ධර්ෙචාරිකා වැඩසටහන
දායකත්්වය
සරත්් යෙන්ඩිස් ෙහත්්ො සහ ොයනල් යෙන්ඩිස් ෙහත්්මිය ඇත්ුළු දරැවන් විසිනි.
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