
සත් වගට සසත් සදන සම්බුදු දහම 
දුර්ලභව ලද ක්ෂණ සම්පත්තිය 

භාග්යවතුන් වහන්්ස් ් ද්ශනා කළ හැම දහම් පදයකනි් ම අපට ් පන්වා ් දන්්න් නි්වන සැන්සන 
මාවතයි. සසර දුකින් සදහට නිදහස් වන පරතපිදාවයි. සාරාසංඛ්ය කල්ප ලක්ෂයක් පරුා දානාදි පාරමී දම් පරුා 
අව් ෝධ කරග්ත් තථාග්ත ශ්රී සද්ධර්මය ්ම් ජීවිතය තළු අප ලද උතුම් ම සම්පතයි, වටිනා ම ධනයයි. 

සසර සැරිසරන අපමණ සත්ත්වයන් අතුරින් සතර අපා්යහි දුක් විඳින සත්ත්වයන්්ග්් පරමාණය අති 
මහත් ය. අපාග්ත වූ සතව්යකුට නැවත සුග්තියකට ඒමට ලැ් න්්න් ඉතා කලාතුරකින.ි එය ධර්ම්යහි 
විස්තර ්කාට ඇත්්ත් සියවසකට වරක් ජල්යන ්උඩට එන කණ කැස් ෑවකු විය සිඳු්රන් අහස  ැලීම 
වැනි දුර්ලභ අවස්ථාවක් වශ්යනි. මිනිස් ්ලාව ්දව්ලාව  ඳු සගු්තියක උපත ලද ්මා්හා්තහි සම්මා 
සම් ුදු උතුමකු්ග්් ධර්මය අසන්නට ලැබීම ඊටත් වඩා දුර්ලභ කරැණකි. මක් නිසාද යත් අප වැඩිපුර කල් ග්ත 
්කාට ඇත්්ත් අ ුද්්ධාත්පාද සමයන්හි  ැවින.ි සුග්තියක ලද වි්ටක තථාග්ත ්ද්ශිත ශ්රී සද්ධර්මය ශරවණය 
කිරීමට ලැබීම ද දක්වා ඇත්්ත් සියවසකට වරක් ජල්යන් උඩට එන කණ කැස් ෑවකු විය සිඳු්රන් අහස 
 ැලීම වැන ිදුර්ලභ අවස්ථාවක් වශ්යනි. ඒ අනුව සගු්තියක උපත ලැබීමත්  ශ්රී සද්ධර්මය ශරවණය කරන්නට 
ලැබීමත් යන කරැණු ්දක ම එකවිට සිදුවීම අතිශය දුර්ලභ භාග්යසම්පනන් ් මා්හාතකි. යමකු්ග්්  ් ම්ලාව 
පර්ලාව දියුණුව සලසා ග්ැනී්මහිලා ධර්මයට ඇති කැමැත්ත සහ ධර්මානුකලූ ජීවිතය (.......ධම්මජීවි්නා 
එතං මංග්ලමුත්තමං) මූලික සාධකයක් ්ලස ධර්ම්යහි දක්වා ති්ේ.  

සුවිජා්නා භවං ්හාති සුවිජා්නා පරාභ්වා,  
ධම්මකා්මා භවං ්හාති ධම්ම්දස්සී පරාභ්වා. (පරාභව සූතරය) 

 

් ෝසත් පැතුම 

පාරමී පරුන ් ෝසත් උතුමකු පැතුම වන්්න් තමන් සසර දුකින් එ්තරව අන් අය ද සසර කතරින් 
එ්තර කරවීමය.ි ් ෝසත් උතුමක ු ්ලස ්ම්ලස ග්ුණ නැණ සපුරා ්ලාවට පහළ වන සම්මා සම් ුදු 
උතුමකු්ග්් පරාර්ථනාව වන්් න්, 

‘ ුද්්ධෝ ්සෝ භග්වා ් ෝධාය ධම්මං ්ද්්ස්ති 

දන්්තෝ ්සෝ භග්වා දමතාය ධම්මං ්ද්්ස්ති, 

සන්්තෝ ්සෝ භග්වා සමතාය ධම්මං ්ද්්ස්ති 

පරිනිේ ු්තෝ ්සෝ භග්වා පරිනිේ ානාය ධම්මං ්ද්්ස්ති.’ 
 

චතුරාර්ය සතයාව් ෝධය ලද භාග්යවතුන් වහන්්ස් සත්ත්වයන්්ග්් අව් ෝධය සඳහා දහම් ්දසති. 
්ක්ලස් දමනය කළ භාග්යවතුන් වහන්්ස් සත්ත්වයන්්ග්් දමනය සඳහා දහම් ්දසති. ශාන්ත භාවයට පත් 
භාග්යවතුන් වහන්්ස් සතත්්වයන්්ග්් ශාන්ත ව සඳහා දහම් ්දසති. ්ක්ලස් පරිනිර්වාණයට පත් භාග්යතනු් 
වහන්්ස් සත්ත්වයන්්ග්් ්ක්ලස් පරිනරි්වාණය සඳහා දහම් ්දසති. 

්ම ඳු උදාර පරාර්ථනාවකනි ්්ලාව පහළවන උතමුකු්ග්න් ්ලාවට සිදුවන යහපත් අපමණ ය. ‘සු්ඛ්ෝ 
 ුද්ධානං උප්පා්දෝ’ යනු්වන් දැක්්වන පරිදි  ුදු උපත ්ලාවට සැපතක්, ශාන්තියක ්වශ්යන් දක්වා ඇත්්ත් 
එ ැවිනි.  ුදුවරයකු්ග්් පහළවීම අතිශය දීර්ඝ කාලයකට වරක් සිදු වනන්කි (දුල්ල්භෝ  ුද්ධුප්පා්දෝ 
්ලෝකස්මිං).  ුදුවරයකු දැකමී,  ුද්ධශාසනයක් මුණග්ැසීම පමණක ්්නාව ‘ ුද්ධ’ යන වචනය ඇසමී පවා ඉතා 
දුර්ලභ කරැණකි.  ුදුවරයක ු්ලාව පහළවීම දුර්ලභ කරැණක් වන්්න්  ුදුපදවියට පත්වීමට සම්පූර්ණ කළ යතුු 
 ුද්ධකාරක ධර්මයන්හි පවත්නා අපහසුතාව නිසයි.  ුදු ව ල නු සඳහා දානාදි පාරමිතා දහය ‘පාරමී’, 
‘උපපාරමී’, ‘පරමත්ථ පාරමී’ වශ්යන් සාරාසංඛ්ය කල්ප ලක්ෂයකට අධික කාලයක් අතිශය උත්කෘෂ්ට ්ලස 
ජීවිත පරිතයාග්්යන ් සම්පූර්ණ කළ යුතු ්ව. එම කාලය තුළ ් ෝසතුන් වහන්්ස් පරිතයාග් කරන ලද 
රැධිර්ය් (්ල්) පරමාණය මහසයු්රහි ජලයට වඩා අධික ය (්සා සාග්්ර ජලධිකං රැධිරං අදාසී). තම සිරැ්රහි 
මස් දන් දුන ්පරමාණය මහ්පා්ළා්වහි පස්වලට වඩා අධික ය (භමූිං පරාජිය පරං සමදාස ිදානං). ඔටුණු පලන ්



UD2 
 

හිස් දන් දුන් පරමාණය එකතු කළ්හාත් මහා්ම්රැ පර්වතයට වඩා අධික ය (්මරැපප්මාණමධිකඤච් 
ස්මාලිසීසං). ඇස්වල පරමාණය අහ්සහි තාරකාවලට වඩා අධික ය (්ඛ් තාරකාධිකතරං නයනං අදාසි). 
්ම ඳු අසීමිත පරිතයාග්යක් කරන ලද්්ද් හු්දක් තමා සසරින් එ්තර වී්ම් අදහසින් පමණක් ් නාව ් ලෝවැසි 
අන් අය ද සසර කතරින් එ්තර කරවී්ම් මහාකරැණාධයාශ්යනි. උන්වහන්් ස්ට පමණක් නිවන් දැකී් ම් 
අදහසක් පැවැතයිා නම් එදා දීපංකර පාදමූල්ය් දී රහත් ් ෝධි්යන් නිවන් දැක සසරග්මන නමි කළ හැක ිව 
තිබිණ. ඉහත සඳහන් පරිතයාග්යන් උන්වහන්්ස්ට කිරීමට සදිු වූ්ය් ්ලෝ සතුන් ්වත මහා කරැණා්වන් 
සම් ුදධ්ත්ව්යන ් නවින් දැකී්ම් අභිලාශ්යන් කරියා කිරීම ්හ්තු්වනි. පරාර්ථචර්යාව උ්දසා ්ම ඳු 
පරිතයාග්යක් සිදු කළ ්වනත් කිසිදු සත්ත්වයකු ්ම් විශ්ව්යහි ්නාමැත. ්ම ඳු පරිතයාග්යක පරතිඵලයක් 
වශ්යන් ්ලාව පහළවන  ුදුවරයකු්ග්් ශාසනය ්ලාව පවතින්්න් ඉතා ම සීමිත කාලයකි. ඊට වඩා දීර්ඝ 
කාල පවතින්්න් අ ුද්්ධෝත්පාද කාල වශ්යනි. එනම් නවින් මග් පරකාශිත දහමක් ඇසීමට ්නාලැ් න 
 ුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන ්තරැවන ්නාපවතින  ුද්ධශූනය කාලයන් ය.  

්මවැන ි දුර්ලභ සම් ුද්්ධෝත්පාද කාලයක පරිපූර්ණ මිනිසත ් සිරැරක ් ල ා ධර්මය ඇසමීට හැකි 
්ප්දසක සමයක් දෘෂ්ටිකව මනා  ුද්ධියක් සහිතව උපත ලැබීම සසර කරන ලද මහත් පුණය මහිමයක හා 
පරාර්ථනාවක උතමු් ආනිසංසයකි.  ුදධ්, ධම්ම, සංඝ යන ්තරැවන ්ක්රහි ශරද්ධා පරතිලාභය ්ලාව ඇත ි
උතුම් ම ලාභයයි. එම පරතලිාභය ලද නුවණැත්තා්ග්් ජීවිත්ය් පරධාන කාර්යයක ්විය යුත්්ත් තම ්දසවණින් 
අසන උතුම් ම ්දය ශරවණය කිරීමයි. එනම් සවණානුත්තරිය නම් වූ  ුදුරදුන්් ග්් උතුම් සදධ්ර්මය ශරවණය 
කිරීමයි. ්ම ඳු සමයක ්ලාව පවතින උතුම් ම ්සව්ය වන්්න් ්තරැවන ්වත කරන ්ස්වයයි. දැකී්මන් 
උතුම් වන්්න්  ුදුරජාණන ්වහන්්ස් ්හෝ සංඝයා දැකීමට යාමයි. ශකි්ෂණයන් අතුරින් උතුම් වන්්න් සීල, 
සමාධි, පඤ්ා යන තරිවිධ ශික්ෂා්වහි ්යදීමයි.  

  ුදුරජාණන් වහන්්ස් සම් ුදධ්ත්වය උ්දසා අප ්ක්රහි මහා කරැණා්වන් සිදු කළ අසීමිත 
කැපවීම ්වනු්වන් උන් වහන්්ස්ට කළ හැකි උසස් ම කෘත්වදීත්වය වන්්න් එම දහම ශරවණය කිරීමත් 
තමාට හැකි උපරිම අයුරින් ජීවිත පරිතයාග්්යන් එම දහම තම ජීවිතයට සම් න්ධ කර ග්ැනමීත් ය. එය 
සම් ුදු සසු්නහි චිරස්ිතිය උ්දසා මහසඟ රැවන දැඩි පරිතයාග්්යන ් සිදු කළ ්ම්හවරට කරන 
පරතයුපකාරයක් ද වනු ඇත. ධර්මය ජීවිතයට සම් න්ධ කර ග්ැනී්ම් දී පරඥාව වැඩීමට ් හ්තුවන කරැණු හතරක ්
පිළි ඳව සඳහන් ්ව. සතර ්සෝතාපත්ති අංග් ්හවත් ‘පඤ්ාවුඞ්ඪි’ ධර්ම නමින් හැඳින්්වන එම කරැණු 
හතර නම්, 

1. කලයාණ මිතර ආශරය 
2. සද්ධර්මශරවණය 
3. ්යෝනි්සෝ මනසකිාරය 
4. ධර්මානුධර්ම පරතිපත්තිය 

 

ධර්ම මාර්ග්ය ඉදිරියට යා්ම් දී සැ ෑ සදධ්ර්මය ්ද්ශනා කරන කලණ මිතුරන්්ග්් ඇසුරත් ඔවුන් 
්වතින් ධර්මය ශරවණය කිරීමත් ඇසූ දහම අනුව අකුසල් දුරැවන ්ලසත් කුසල් වැ්ඩන ්ලසත් තම 
චින්තනය (්යානි්සෝ මනසිකාරය) ්ම්හයවීමත් සලී, සමාධි, පඤ්ා ඔස්්ස ්දහම් ම්ග්හ ිඉදිරියට යාමත් 
අවශය ්ක්ර්. දහම් ම්ග්හි අතිශය වැදග්ත් කරැණක් ්ලස ්යෝනි්සෝ මනසකිාරය  ුදුරජාණන් වහන්්ස් 
වි්ශ්ෂ්යන් අවධාරණය කරන ලදද්කි. 

 

සද්ධර්ම්ය් ග්ුණ 

භාග්යවත්  ුදුරජාණන් වහන්්ස් ්ද්ශනා කළ සද්ධර්ම්ය් ග්ුණ හයක් සඳහන් ්ව. ධර්ම්ය් ග්ුණ 
දැක්්වන පාලි පාඨ්යහි එය දැක්්ව.  

‘ස්වාක්ඛ්ා්තා භග්වතා ධම්්මා සනද්ිට්ඨි්කා අකාලි්කා එහිපස්සි්කා ඔපනයි්කා පච්චත්තං 
්වදිතේ් ා විඤ්ූහි’ (පඨම්වරභය සූතරය, අ.නි. 5,  ු.ජ.තරි. 458 පිට/ මහාතණ්හාසංඛ්ය සූතරය, ම.නි. 1,  ු.ජ.තරි. 622) 

1. ස්වාක්ඛාත :- භාග්යවතුන් වහන්්ස් ්ද්ශනා කළ ධර්මය මුල මැද අග් යහපත් අයුරින් මැනැවින් 
්ද්ශනා කළ ්හයින ්එය සව්ාක්ඛ්ාත නම් ්ව. එහි කිසිදු අඩුවක් අසතයයක් නිරර්ථක  වක ්කිසි ්ලසකින්වත් 



UD3 
 

්නාමැත. පරධාන වශ්යන් සීල, සමාධි, පඤ්ා යන තරිවිධ ශකි්ෂාව එහි අන්තර්ග්ත වන අතර 
පටිච්චසමුප්පාදය පදනම් ව සත්තිස්් ෝධිපාක්ෂික ධර්ම එහි විස්තර ්කාට ති්ේ. 

2. සන්ිට්ඨික :- එම ධර්ම්ය් පරතිඵල ්ම් ජීවිතය තුළ දී ම ලද හැක්කකි. ය්මකු අවංකව 
උත්සාහ්යන් ්මම දහම සිය ජීවිතයට සම් න්ධ කර ග්ත ්හාත් මරණින් මතු පමණක් ්නාව ්ම්ලාවදීම 
එහි ආනිසංස අත්විඳිය හැකි ් ව. ධර්මය පිළිපැදී්ම් පරධාන ම ආනිසංසය නම් සි්තහි පවත්නා ් ලෝභ, ද්්වෂ, 
්මෝහ යන තරිවිධ අකුසල මූල දුරැ වී මානසික අසහනය දුක දුරැ වී සහනය සතුට වර්ධනය වීමය.ි 

3. අකාලික :- කල් ්නායවා ආනිසංස ලද හැක ිදහමක්  ුදුරදුන් ්ලාවට ්ද්ශනා ්කාට ඇත. සැපත 
සුවය අ්ප්ක්ෂා්වන් මිනසිා සිදු කරන ් ා්හෝ කටයුතුවල පරතිඵල ලැබීමට කලක්  ලා ඉඳීමට සිදු ්ව. 
එ්හත් ධර්ම්ය් පවත්නා සුවි්ශ්ෂත්වයක් නම් එය අනුග්මනය ආරම්භ කළ ්මා්හා්ත් පටන් ම අනුසස් 
අත්දැකීමට හැකි වීමයි.  

4. එහිපස්සික :- ‘එන්න,  ලන්න’ යනු්වන් ඕනෑම ්ක්නකුට විවෘත ව ්ම් දහම ්වත පැමිණීමට 
ආරාධනා කළ හැක. පරතිඵල ්ම් ජීවිතය තුළදී කල් ්නායවා ලැබිය හැකි නසිා  ුද්ධිමත්, අවංක ඕනෑම 
්ක්නකුට පැමිණ ් මය පළිිපැද එහි පරතිඵල ල ා ග්ැනීමට පරකාශ කළ හැක.  ුදුදහ්ම් පවතින වි්ශ්ෂත්වයක් 
නම් ‘එනන්,  ලන්න’ යනු් වන් පරකාශ කරනවා මිස ‘එනන්, පිළිග්න්න’ කිසිවි්ටකත් පරකාශ ්නාකිරීමය.ි 

5. ඕපනයික :- තමා ්වත උපදවා ්ග්න පරතිඵල දැකයි යුත්තක් නිසා ‘ඕපනයික’ නම් ්ව.  ුදුදහමින් 
ලැ් න පරතිඵල ්වනත් අයකු ්වතින් ්නාව තමා ම අනුග්මනය ්කාට තම ජීවිතය තුළින් ම එහි ආනිසංස 
අත්විඳිය හැක. එම නිසා මාර්ග්ඵලලාභීන් ්සායා්ග්න  ාහිරට යාම ්නාව තමා ්වතින් එම ග්ුණ අත්හදා 
 ැලිය හැක. 

6. පච්චත්තං සේිතබසබා විඤ්්ූහි :- නුවණැතත්න් විසින් ්වන ්වන ම අව් ෝධ කර ග්ත 
යුත්තකි. ධර්මය ්කතරම් සතය වුවත් පරතිඵලදායක වුවත් එය අසනන්ා  ුද්ධිමත් ්නාවුණ්හාත් ඉන් නිසි 
පරතිඵල ලැබීම දුෂ්කර ය. එම නිසා ධර්මය අසන, එය පිළපිදින තැනැත්තා  ුද්ධිමත් තැනැත්තකු වීම අතයවශය 
කරැණකි.  ුද්ධිමත්  ව යනු වර්තමාන්ය් පවත්නා අධයාපනික සුදුසුකම් ්නාව දුක (පඤ්චුපාදානසක්නධ්ය) 
ඇතිවීම හා නැතිවීම පළිි ඳව දැක්්වන ්හ්තුඵල දහම ්හවත් පටිච්ච සමුප්පාදය නුවණින් අව් ෝධ කර 
ග්ැනී්ම් තියුණු නුවණය.ි ඇතැම් විට අධයාපන සදුුසුකම් නැත්තකුට වවු ද ්මකී නුවණැති  ව තිබිය හැකි 
ය. එය සසර වඩන ලද ඉන්රිය ධර්මයන්්ග්් පරමාණය සහ ්ම්ලාවදී ඇසරුැ කරන පුදග්්ලයන්්ග්් ස්වභාවය 
අනුව තීරණය ්ව. 

  

 ුද්ධාවවාදය සංක්ෂිප්තව 

්ලාව පහළවන සියලු සම් ුදු රජාණන් වහන්්ස්ලා්ග්් ම පණිවුඩය සමාන ය. උන් වහන්්ස්ලා සසර 
් ා්හෝ කලක් දානාදී පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ ්කාට සතයාව් ෝධය ්කාට සසර දුකින් නිදහස් ව මහත් 
කරැණා්වන් හා පරඥා්වන් ්ලාවට ්ද්ශනා කරන්් න් දුකින් නිදහසව්ී්ම් නිදහ්ස් පණිවුඩයයි. එය ඒ ඒ 
සත්ත්වයන්්ග්්  දු්ධි මට්ඨටම අනුව ්ත්රැම් ්ග්න තමා්ග්්  ුද්ධි්ය් හා කැපවී්ම් පමණට අනුග්මනය ්කාට 
දුකින් නිදහසව්ීමට අවස්ථාව සැල්ස්.  ුදුරජාණන් වහන්්ස් පුරා වසර 45ක් ්ද්ශනා කළ සියලු දහම් කරැණු 
එක ග්ාථාවක් තළු අන්තර්ග්ත කළ හැකි ය. එනම්, 

සේ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා, 
සචිත්තපරි්යෝදපදනං ඒතං  ුද්ධානසාසනං. (ධම්මපද) 

 

කිසියම් තැනැත්තකු සදධ්ර්මය ශරවණය ධර්මාව් ෝධය ලද පමණට තම කායික හා වාචසික 
දුසිරිත්වලින් මිදීමට උත්සාහ ග්නී. පරාණඝාතය ආදි කායික දුසිරිත්වලින් ්මන ්ම මුසාවාදය ආදි වාචසික 
දුසිරිත්වලින් ද දුරැ්වයි. ඔහු ්ම්ලස කරියා කරන්්න ්හු්දක්  ාහිර සමාජ්යන ්පැමි්ණන අපවාද, දඩවුම් 
ආදියට බි්යන් පමණක් ්නාව තම සි්තහි සතුට නැතිවීමට එම කරියා ඉවහල් වන  ැවිනි. නුවණැති 
තැනැත්තකු්ග්් පරධාන ජීවිත අභිලාශය මානසික සුවයයි. තම සිතට පීඩාව අසහනය දුක පසුතැවිල්ල ්ග්න 
්දන කරියාවලින් නවුණැති තැනැත්තා හැකිතාක් දුරට ්වන් ්වයි. ඒ අතර තම සිතට සතුට සහනය ්ග්න 
්දන යහපත් කරියාවන්හි හැකිතාක් නිරත ්ව. ඒ අනුව දාන, සීල, භාවනා ආදි කුසල ්ච්තනා දියුණු වන 
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අයුරින් තම සිත, කය, වචනය නිරතුරැව කළමනාකරණය කර ග්නියි. ් ම්ලස දානාදී පිනක්ම් කිරීම තම සතිට 
ආහාර ල ා දීමක් වශ්යන් ද සිත අලංකාර කිරීමක් වශ්යන් ද  ුදුදහ්මහ ිදකව්ා ති්ේ (චිත්තාලංකාරං 
චිත්තපරික්ඛ්ාරං). ්ම්ලස දානාදි පිනක්ම් කරන අතර තම සිත සපුරා දුකින ්නදිහස් වන අයරුින් පරඥාව දියුණ ු
කරලමින් අවිදයාව දුරැ කිරීමට නිතර උත්සාහ ග්ත යතුු ය. ඒ සඳහා පටිච්චසමුපප්ාදය මත පදනම් වූ අනිතය, 
දුක්ඛ් අනාත්ම යන තරිලකෂ්ණය ්ත්රැම් ග්ැනීම අවශය ්ව. ්මම අව් ෝධය ලද පමණට අපරමාදීව සලී, 
සමාධි, පඤ්ා යන තරිවිධ ශික්ෂාවන්හි නිරත ්වමින් විදයා, විමුක්ති සාක්ෂාත් කර ග්ැනීමට කටයුතු කරනු 
ඇත.  

 

කරම්යන් ග්ැඹුරට දි්වන දහම් මග් 

භාග්යවතුන් වහන්්ස් ් ම්ලාව උපත ලද මනුෂයයකු්ග්් ජීවිත්ය් හැම අංශයක් ම දියුණු වන අයුරින් 
අනුශාසනා කළහ. පහාරාද සූතර්යහි (අං.න.ි) දැක්්වන පරිදි සාග්රය ්වර්ළ් පටන් කරම්යන් ග්ැඹුරට 
යන්නාක් ්මන් ම  ුදුරජාණන් වහන්්ස්්ග්් අනුශාසනය කරම්යන් ග්ැඹරුට විහිදී යය.ි එය මුලදී සරලව 
ආරම්භ වී කරම්යන් ්ලෝ්කෝත්තර පරඥාව කරා ම අඛ්ණ්ඩව දිය යනන්කි. 

යමකු්ග්් සාර්ථකත්වය යනු ්පෞදග්්ලික, සාමාජීය සහ ආධයාත්මික යන  අංශ තු්නන් ම ඇතිවන 
දියුණුවයි. ඒ අනුව තම ් පෞද්ග්ලික ජීවිතය සඵල කර ග්ැනමීට ් හාඳ අධයාපනයක් ් මන් ම නවිැරදි වෘත්තියක් 
්තෝරා ග්ැනීම අවශය ්ව. ධාර්මිකත්ව්යහි පිහිටා හැකිතාක් දුරට අධයාපන්යන් හා ආර්ික්යන් දියුණු වීම 
්මහි ලා අවශය ්ව. ඒ අතර තම මවපියන්ට, අඹුදරැවන්ට, ාතීන්ට, හිතවතුන්ට ්මන් සාමාජික වශ්යන් 
සම් න්ධතා ඇති අන් අයට ද හැකිතාක් තම යුතකුම් මැනැවින් සපුරාලමීට ද අවශය ්ක්ර්. ්ක්නකු් ග්් 
ජීවිත්ය් වඩාත් වැදග්ත් අංශය වන්්න් ආධයාත්මික දියුණුවය.ි එනම් තම මානසික සුවය වැඩිදියුණු වන 
ආකාර්යන් වැඩපළිි්වළක නිතර නිරතවීමයි. ්මහි දී කලණ මිතුරැ ඇසුරින් හැකිතාක් ධර්ම ශරවණය ්කාට 
ස්වර්ග් මාර්ග්ය හා ්මෝකෂ් මාර්ග්ය සඵල වන අයුරින් තම චින්තනය හා චර්යාව පවත්වා ග්ත යුතු ය. ඒ 
අනුව කර්මඵල අව් ෝධ්යන් යුතවු නිතර දාන, සීල, භාවනා යන තරිවිධ පුණය කරියාවන්හි නිරත ්වමින් 
පිරිසිදු මානසිකත්වයකින් කටයුතු කරමින ්තම සසර ග්මන දුග්තියට ්නාවැ්ටන ්ලස තම සිත පිහිටවුා 
ග්ැනමී අවශය ්ව. ්ම්ලස සිදුකරන තරිවිධ පුණයකරියාවන්්ග්න් ්නානැවතී දුකින් නිදහස්වී්ම් නිවැරදි වූත් 
පරා්යෝග්ික වූත් මාවත ්තර්ැම් ග්ැනමී ද ්මහි ලා ් ්හවින් වැදග්ත් ්ව. පණුය කරියාවලින් සිදු වන්්න් 
අප්ග්් ඇස, කන ආදි ඉන්රියවලට ලක්වන රෑප, ශේදාදි අරමුණු පරිය දෑ  වට පත් කරලන වටාපිටාවක් 
නිර්මාණය කර දීමයි. අද අප ල ා ඇති සුග්තිය, ්දමාපියන්, ාතීන්, හිතවතුන්, අධයාපනය, ධනය ආදිය 
අපට හිමි වූ්ය් අතීත්ය් කරන ලද දානාදි පනි්කම්වල ආනිසංස වශ්යනි. ්මම ආනිසංස ලැ ුණ ද ජීවිත්ය් 
අපට පාලනය කළ ්නාහැකි පැත්තක් ද පවතී. එනම් මහලු ව, ්ලඩවීම, මරණය, පරිය විපර්යෝග්, අපරිය 
සම්පර්යෝග් ආදියයි. යමකු් ග්් ජීවිත්ය් සාර්ථකත්වය යනු තමා අතීත්ය් ලද පුණය ආනිසංස සතුටින් 
භුක්තිවිදීම පමණක ්්නාව ඒ අතර සිදුවන ඉහත සඳහන් ජීවිත අභි්යෝග් හමු්ව ්නාසැලී සිටීම ද අවශය 
්ක්ර්. අපට සම් ුදු උතුමකු අවශය වන්්න්ත් උන්වහන්්ස්්ග්් සද්ධර්මය අවශය වන්්න්ත් ්මම දුක් 
සමුදා්යන් නිදහස්වීම සඳහායි. අප ජීවිතය මැනැවින් සාර්ථක කර ග්ත්තා ද යනන් තීරණය ්ක්රන්්න් ජරා, 
මරණාදි දුක්වලින් ්ක්තක් දුරට නිදහස් වූවා ද යනන් මතයි. 

්ලාව ් ව්සන සියලු සතත්්වයන්්ග් ්ඒකායන පැතුම දුකනි් නිදහස ්වීමයි. සත්ත්වයා සැපතට කැමැති 
වන්්න්ත් දුකට අකැමැති කරන්්න් ් ම් නිසයි (සුඛ්කාමා දුක්ඛ්පටික්කූලා). වි්ශ්ෂ්යන් මිනිසා තම දිවිම්ග්හි 
සිදුකරන සෑම කටයුත්තකින් ම අ්ප්ක්ෂා කරන්්න ්දුකින් නිදහස් ව සැපතට පත්වීමය.ි එ්හත් අභාග්යය 
නම් සත්ත්වයා දුකින් නිදහස් වීම සඳහා සිදු කරන දෑ තුළින් ම තව තවත් දුක ්වත ම ළඟා වීමයි. සම්මා 
දිට්ඨි්යන් ්තාර ්ලෝකයා ජාති, ජරා, වයාධි, මරණවලින් නදිහස් වීම සඳහා සිදු කරන්්න් එ ඳු ම 
ලක්ෂණවලින් යුතු ජීවී, අජීවී දෑ තමා ් වත ළඟා කර ග්ැනමීය.ි අවසාන්ය් ් පර ති ුණාට ද වඩා දුක් සමුදායක් 
සහිත ව අතෘප්තිකර ් ලස ජීවිතය නිමා ් කාට යළිදු සසරට වැ්ටයි. ් ම්  ව මැනැවින් පසක් කළ භාග්යවතනු් 
වහන්්ස් දුකින් නිදහස් වී්ම් සැ ෑ මාවත පරතයක්ෂ ් කාට ් ලෝක සත්ත්වයාට ද එම මාවත ල ා දීමට අතිශය 
කරැණාධයාශ්යන් කටයුත ුකළහ. උන් වහන්්ස් ්ලාවට ්ද්ශනා කළ සෑම දහම් පදයකනි් ම පරකාශ වන්්න් 
දුකින් නිදහස් වීමට අවශය මාර්්ග්ෝප්ද්ශයන් ය. ඒ අතර මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරය (දී.න.ි) දුකනි් ්ප්ළන 
්ලෝකයාට මහා ඖෂධයකි. ්ලෝක සත්ත්වයා අත්විඳින දු්කහි සැ ෑ ස්වභාවය මැනැවින් විවරණය ්කාට ඒ 
සඳහා ්නාවරඳින පරතිකර්මය ධර්මය තුළ අන්තර්ග්ත ය. 



UD5 
 

  තථාග්ත ශ්රී සද්ධර්ම්යන ්පරධාන කරැණු ් දක් ් ද්ශනා කර ති්ේ. එනම් ස්වර්ග් මාර්ග්ය හා ් මෝක්ෂ 
මාර්ග්යයි. ස්වර්ග් මාර්ග්ය යනු මතු යහපත් උපතක් ලැබීමට ්හ්තුවන මාවතයි. ්මෝක්ෂ මාර්ග්ය යනු සසර 
දුකින් නිදහස් වන එනම් නිවන් දකින පරතිපදාවයි. මහාකරැණා්වන් හා මහා පරඥා්වන් ්හබි  ුදුරජාණන් 
වහන්්ස් ් මම මාර්ග් ් දක අනුපිළි්වළින් ් ද්ශනා කළහ. ් මකී අනුපූර්ව පරතිපදාව ් නා්යක් සූතරයන්හි දැකයි 
හැකිය. (කරණීය) ්මත්ත සූතරය, මංග්ල සූතරය, සාමඤ්ඤඵල සූතරය, අවිජ්ජා සූතරය, ්වලාම සූතරය ආදිය මීට 
නිදසනු් ය.  

්වලාම සූතරය 

අතීත්යහි විසූ ්වලාම නම්  මුණකු විසනි් ්දන ලද මහා දානයක් පිළි ඳව කරැණු විස්තර කරමින් 
භාග්යවතුන් වහන්්ස් අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමාට කරන ලද විස්තරයක් අංග්ුත්තර නිකා්යහි ්වලාම සූතර්යහි 
(අං.නි. 5, 434-438 පිට) දැක්්ව. දානයක් මහත්ඵල මහානිසංස වීමට ්හ්තුවන කරැණ ු්මානවාද යන්නත් දානයට 
වඩා සීල්යහි ආනිසංසත් ඊට වඩා මමතරී වැඩී්මහ ිආනිසංස වැඩි  වත් ඒ සියල්ලට වඩා අනිතය සංඥාව 
වැඩීම මහත්ඵල මහානිසංස  වත් ්මම සූතර්යන් පැහැදිලි ්ක්ර්. ්මහි දී දාන්යහි ආනිසංස කරම්යන් 
වැඩි දියුණු වන ආකාරයත් දානය ඉක්මවා සීල්යහි ආනිසංසත් සීලය ද ඉක්මවා සමථ භාවනා්වහි 
ආනිසංසත් සමථ භාවනාව ඉක්මවා විදර්ශනා භාවනාව වඩාත් ඉහළ ම ආනිසංස ල ා ්දන ආකාරය 
පිළි ඳවත් පැහැදිලි විස්තරයක් ඇතුළත් ්ව. ්මහදිී භාග්යවතුන් වහන්්ස් ්ලෞකික වශ්යන් ්මන ් ම 
්ලෝ්කෝත්තර වශ්යන් කළ හැකි ඉහළ ම කුසලයන් පිළි ඳව මහත් කරැණා්වන් ්ලාවට පහදා ්දති. ඒ 
අනුව මමතරිය වැඩීම ඉහළ ම ්ලෞකික කුසලය වශ්යන් ද ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතනාදි පරමාර්ථ ධර්ම අනතිය 
වශ්යන් ්ම්නහි කිරීම ්ලෝ්කෝත්තර කුසලය වශ්යන් ද හඳුනා ග්ත හැකි ය.  

දානය 

ව්රක භාග්යවතුන් වහන්්ස් සැවැත් නුවර ්දවරම් ්ව්හ්රහි වැඩ ්ව්සන කල්හි අනාථපිණ්ඩික 
ග්ෘහපතිතුමා  ුදුරදුන් ්වත පැමිණ උන්වහන්්ස්ට වැඳ නමස්කාර ්කාට එකත් ප්සක සිටි්ය් ය. එහිදී 
 ුදුරජාණන ්වහන්්ස ්අනාථපිණ්ඩික ග්ෘහපතිතුමා්ග්න් පරශ්නයක ්අසමින ්‘ග්ැහැවිය ඔ ්ග්් කුල්ය් අය දන් 
්දන්්න්දැ’යි විමසී ය. එහි දී ග්ෘහපතිතුමා පළිිතුරැ ්දමින ්තම කුල්ය් අය දන්් දන  වත් එ්ස් ්දන්්න් 
රෑක්ෂ ව ූකාඩි දිය ්දවැනි ්කාට ඇති නිවුඩුහා්ල්  ත්  වත් සඳහන් ක්ළ් ය. එවිට  ුදුරදුන් සඳහන් 
කරන්්න් ‘ග්ෘහපතිය, රෑකෂ් ්වවා පරණීත ්වවා ය්මක් සකස් ්නා්කාට (අසක්කච්චං) දන් ්ද් ද ග්රැසරැ 
නැති ව (අචිත්තිකත්වා) දන් ්ද් ද සියතනි් ්නා්ද ්(අසහත්ථා) ද නිතර දන් ්නා්ද් (අපවිද්ධං) ද කම්ඵල 
්නාඅදහා දන් ්ද් (අනාග්මනදිට්ඨි්කා) ද, යම් යම් තැනැක එම දාන්ය් විපාක ලැ් න කල්හි උසස් වූ 
භක්තානුභවය (ආහාර අනුභවය) සඳහා ඔහු්ග්් සිත ්නානැ්මයි. උදාර වූ වස්තර පරිහරණය සඳහා සිත 
්නානැ්මය.ි උසස් යානවාහන පරිහරණය පිණිස සිත ්නානැ්මයි. උසස් පංචකාමග්ුණයන් පරිහරණය 
පිණිස සිත ්නානැ්මයි. තවද ඔහු්ග්් දරැවන්, අඹවුන්, දාසයන්, ්ම්හකරැවන්, කම්කරැවන් ආදීහු ඔහු් ග්් 
වචනයට ඇහුම්කන් ්නා්දති. දැනුම පරඥාව ල නු පණිිස සිත ්නානැ්මය.ි ඊට ්හ්තුව ්නාසකසා කම්ඵල 
්නාඅදහා දන් දුන්  ැවිනි.’ 

ඒ අතර ‘ය්මක ් රෑකෂ් වූ ්හෝ පරණීත ව ූ ්හෝ තමන් විසින් පරිතයාග් කරන්නා වූ ්දය සකසා 
(සක්කච්චං), ග්රැසරැ ඇතිව (චිත්තිකත්වා), සියතින් (සහත්ථා), නිරතුරැව (අනපවිදධ්ං), කම්ඵල අදහා 
(ආග්මනදිට්ඨි්කා) ්ද් නම් එහි විපාක වශ්යන් මහත් වූ සම්පත් ල ා ඒවා පරිහරණයට (භත්ත්භෝග්ාය) සිත 
නැ්මන අතර අඹුදරැ - දැසි - කම්කරැවන ්ආදීහු ඔහු්ග්් වචනයට අවනත ්වති. ධර්මාව් ෝධය පිණිස ද 
ඔහු්ග්් සිත නැ්මය.ි ඊට ්හ්තුව මැනැවින ්සකසා කම්ඵල අදහා දන් දුන්  ැවිනි’. ්ම්ලස දානය හා එහි 
ආනිසංස ් කටියන් සඳහන් කළ භාග්යවතුන් වහන්්ස් ් වලාම නම්  මුණකු අතීත්ය් ් දන ලද දානය පළිි ඳව 
කරැණු ඉදිරිපත් කරමින් සවිස්තරාත්මකව දානානිසංස පැහැදිලි කළහ. ඒ අනවු ් වලාම නම්  මුණා අතීත්යහි 
මහත් අසිරිමත් දානයක් දුන්්න් ය. ඔහ ුඑහිදී රිදී පරිවූ අසූහාරදහසක් රන ් දුන් දන් දුනි. තවද රන් පිරවූ 
අසූහාරදහසක් රිදී  දුන් දන් දුන.ි ඒ අතර අමුරන් පිරවූ අසූහාරදහසක් ්ලෝහ භාජන දන් දුනි. රනින් අලංකාර 
කර රන් රසදුැලින් ග්ැවසුණ ුඇතුන් දහසක් දනද්ුන.ි තවද අග්නා සම්වලනි් වැසූ රන් දද සහිත අසූහාරදහසක් 
රිය දන්දුනි. ඊට අමතරව ්දනුන් අසූහාර දහසක් කනයාවන් අසූහාරදහසක්, ආහාර පාන, වස්තරාභරණ ආදිය 
ග්ංග්ා ග්ලන්නාක් ්මන් දන් දුනි. එකල්හි ්වලාම නමින් ්ම්ලස මහ දන් දුන්් න් අන් අයකු ්නාව ් ෝසත් 
දම් පිරෑ තමන් වහන්්ස් ම  ව ්මහි දී භාග්යවතුන් සඳහන් කළහ. ්ම්ලස මහාදානයක් පිරිනැමුව ද එය 
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මහත්ඵල මහානිසංසදාය ීවිය හැක ිඑකදු දිට්ඨිසම්පනන්කු ද ්නාවූ  ැවින් එම දක්ෂිණාව පිරිසිදු ්නාවූ  වත් 
එය මහත්ඵල මහානිසංසදායී ්නාවූ  වත් වැඩිදුරටත් විස්තර කළහ.  

්ම්ලස මහත්වූ ධන, ධානය, වස්තු, වස්තරාදිය දහස්ග්ණන් මිසදිටවුන්ට පුදනවාට වඩා දිට්ඨිසම්පන්න 
එක තැනැත්තකුට ්දන දානය වඩාත් ආනිසංසදායී  ව භාග්යවතුන් වහන්්ස් ්ද්ශනා කළහ. තවද 
දිට්ඨිසම්පන්නයන් සියයකට ්දන දානයට වඩා සකදාග්ාමී එක් අයකුට ්දන දානය මහත්ඵල මහානිසංස  වත්, 
සකදාග්ාමී වූවන් සයියකට ් දන දානයට වඩා එක ්අනාග්ාමී තැනැත්තකුට ් දන දානය මහත්ඵල  වත්, අනාග්ාමී 
වූවන් සයියකට ්දන දානයට වඩා එක රහත් උතුමකුට ්දන දානය මහත්ඵල  වත්, රහත් උතුමන් සියයකට 
්දන දානයට වඩා එක ප්ස් ුදුවරයකුට ්දන දානය උතුම්  වත්, පසු ුදුවරැන් සියයකට ්දන දානයට වඩා 
එක සම්මා සම් ුදුවරයකුට ්දන දානය මහත්ඵල  වත ් ුද්ධපරමුඛ් සංඝයාට ්දන දානය වඩාත් ම ආනිසංසදායී 
 වත් ්ද්ශනා කළහ. සඟසතු දානයට ද වඩා සවි්දසින් වඩනා මහසඟනට ්ව්හරක් කරවා පූජා කිරීම 
ආනිසංසදායී වන අතර  ුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන ් තරැවන් සරණ යාම ඊට වඩා ආනිසංසදායී වන  වත් පංචශීලය 
රැකමී ඉහත කී සැමට වඩා පරතිඵලදාය ීආනිසංසදාය ී ව ්ද්ශනා කළහ. සීලයට ද වඩා සළුු ්මා්හාතක් නමුදු 
්මත් සිත වැඩීම ආනිසංසදායී  වත් අසුරැ සැණක ්ග්හන ්මා්හාතක් නමුදු අනිතය සංඥාව වැඩීම වඩාත් ම 
මහත්ඵල මහානිසංසදායී  වත් අවසාන වශ්යන් අවධාරණය කළහ (්යා ච අච්ඡරාසඞිඝාතමත්තම්පි 
අනිච්චසඤ්ඤං භා්වයය ඉදං ත්තා මහප්ඵතරන්ති).  

්ම් අනුව මානසික සුවතාව ඉහළට ම දියුණු කර ග්ැනී්ම් සාර්ථක ම කරමය වශ්යන්  ුදුදහ්මහි 
දැක්්වන්්න් භාවනාවය.ි භාවනා්වන් සිත පිරිසදිු කර ග්ැනීම වඩාත් ්වග්වත්ව කර ග්ත හැකි අතර තම 
ආධයාත්මික ශක්තිය වඩාත් පර ල කර ග්ැනීමට ද භාවනාව උපකාරී ්ව. එ ැවින ්දාන, සීල, භාවනා යන 
තරිවිධ පුණය කරියා අතර භාවනාව පිළි ඳව  ුදුදහමින ්වැඩි අවධානයක් ්යාමු කර ති් නු දක්නට ලැ්ේ. 
මමතරී ආදි සමථ භාවනාවකින් ලැ් න ආනිසංස දාන, සීල කුසලයන්ට වඩා පර ල වන අතර ඉතා ස්වල්ප 
්වලාවක් නමදුු අනිතය සංඥාව වැඩීම කුසල් දියුණු කර ග්ත හැකි වඩාත් ම සාර්ථක ්මන් ම ්වග්වත් ම 
කරමය වශ්යන්  ුදුදහමින් අවධාරණය ්ක්ර්. 

දානානිසංස පිළි ඳ ්වලාම සූතර්යහි දැක්්වන විසත්රයට සමීප විග්රහයක් දක්ි ණාවිභංග් සූතර්යහි 
(ම.නි. 3, 520 පිට) ද සඳහන් ්ව.  

ඒ අනුව 

❖ ්පෞද්ග්ලික දාන 14 :- 

 1. තිරිසන් සතකු ්වත යමක් දී්මන් සියක් ආනිසංස ඇත්්ත් ්වයි. 

 2. පෘථග්්ජන දුශ්ශීලයකු ්වත දන් දී්මන් දහසක් ආනිසංස ඇත්්ත් ්වයි. 

 3. පෘථග්්ජන සිල්වතකු ්වත දන් දී්මන් ලකෂ්යක් ආනිසංස ඇත්්ත් ්වයි. 

 4. කාම්යහි විරාගී් වූ  ාහරි සසුනක තවුසකු ්ක්රහි දන් දී්මන් ්කෝටිලක්ෂයක් ආනිසංස ඇත්්ත් ්වයි. 

 5. ්සෝවාන්මග්ට පළිිපන් (්සාතාපත්තඵිලසච්ිකරිියාය) උතුමකුට දන් දී්මන් අසංඛ්ය අපරමාණ ආනිසංස ඇත්්ත් ්වයි.  

 6. ්සෝවාන් ඵලස්ථ උතුමකුට දනද්ී්ම් ආනිසංස ග්ැන කියනු කිම 

 7. සකදාග්ාමී මාර්ග්ස්ථ උතුමකුට ්දන දාන්යහි ආනසිංස ග්ැන ද කියනු කමි 

 8. සකදාග්ාමී ඵලස්ථ උතුමකුට ්දන දාන්යහි ආනිසංස ග්ැන ද කියනු කිම 

 9. අනාග්ාමී මාර්ග්ස්ථ උතුමකුට ්දන දාන්යහි ආනසිංස ග්ැන ද කියනු කමි 

 10. අනාග්ාමී ඵලස්ථ උතුමකට ්දන දාන්යහි ආනිසංස ග්ැන ද කියනු කිම 

 11. අර්හත් මාර්ග්ස්ථ උතුමකුට ්දන දාන්යහි ආනිසංස ග්ැන ද කියනු කිම 

 12. අර්හත් ඵලස්ථ උතුමකුට ්දන දාන්යහි ආනිසංස ග්ැන ද කියනු කිම 

 13. ප්ස් ුදු උතුමකුට ්දන දාන්යහි ආනිසංස ග්ැන ද කියනු කිම 

 14. සම්මා සම් ුදු උතුමකුට ්දන දාන්යහි ආනිසංස ග්ැන ද කියනු කිම 
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❖ සංඝික දාන 7 :- 

1.  ුද්ධපරමුඛ් සියලු භික්ෂූන ්හා භික්ෂුණීන් සඳහා ්දන දානය 
2. තථාග්තයන් වහන්්ස් පරිිනිවී කල්හි සියලු භිකෂ්ු භකි්ෂුණීන් සඳහා ්දන දානය 
3. සියලු භකි්ෂු සංඝයා සඳහා ්දන දානය 
4. සියලු භකි්ෂුණී සංඝයා සඳහා ්දන දානය 
5. භික්ෂූන් හා භික්ෂුණීන් ්කාටසකට ්දනා දානය 
6. භික්ෂනූ් පරිිසකට ්දන දානය 
7. භික්ෂුණීන් පිරිසකට ්දන දානය  

 

අනාග්ත්යහි පහළවන පාපස්වභාව ඇති දුශ්ශීල කාසාවකණ්ඨක තැනැත්තා ්වත වුව ද සංඝයා 
උ්දසා යමක් ්දන්්න් නම් එය ද අසංඛ්ය වූ අපරමාණ වූ ආනිසංස ඇත්්ත් ්වයි. සම්මා සම් ුදුරජාණන ්
වහන්්ස් නමකට දානය පජූා කිරීම ඇතුළු ඉහත දැකව්ූ පදු්ග්ලකි දාන 14 ම කිසි්ස්ත් සංඝග්ත දානය තරම් 

මහත්ඵල මහානිසංස ්නාවන  ව භාග්යවතුන් වහන්්ස් ්මහි දී අනාවරණය කළහ (නfත්වවාහං ආනන්ද, 
්කනචි පරියා්යන සංඝග්තාය දක්ිණාය පාටිපගු්ග්්ලිකං දානං මහප්ඵලතරං වදාමි). ්මයින් පැහැදිල ිවන 
පරධාන කරැණ නම් සංඝකි දාන්යහි ආනිසංස අධික  වයි. ඊට එක් ්හ්තුවක් නම් සංඝයා උ්දසා ්දන 
දාන්ය් දී  ුදුරජාණන් වහන්්ස් ද ඊට ඇතුළත්  ැවිනි. සංඝයාට යමක් ්දන විට තමන් වහන්්ස් ද ඊට 
ඇතුළත්  ව මහාපරජාපතී ්ග්ෝතමියට භාග්යවතුන් වහන්්ස් පැහැදිලවි ්ද්ශනා කළහ (සං්ඝ ්ග්ාතමී ්දහි. 
සං්ඝ ්ත දින්්න අහඤ්්චව පූජි්තා භවිස්සාමි). 

 

❖ දක්ිණ විසුද්ධි හතර :- 

1. දායක පාර්ශ්ව්යන් පිරිසිදු පරතිග්රාහක (පිළගි්නන්ා) පාර්ශ්ව්යන් අපිරිසදිු දක්ෂිණාව  
(දායක්තා විසුජ්ඣති ්නා පටිග්්ග්ාහක්තා) 

 

2. පරතිග්රාහක පාර්ශ්ව්යන් පිරිසිදු දායක පාර්ශ්ව්යන් අපිරිසිදු දක්ෂිණාව 
(පටිග්්ග්ාහක්තා විසුජ්ඣත ි්නා දායක්තා) 

 

3. දායක පාර්ශ්ව්යන් ද පරතිග්රාහක පාර්ශ්ව්යන් ද අපිරිසිදු දකෂ්ිණාව  
(්න‘ව දායක්තා විසුජ්ඣති ්නා පටිග්්ග්ාහක්තා) 

 

4. දායක පාර්ශ්ව්යන් ද පරතිග්රාහක පාර්ශ්ව්යන් ද පරිිසිදු දක්ෂිණාව  
(දායක්තා ්චව විසුජ්ඣති පටිග්්ග්ාහක්තා ච) 
 

‘්යා සීලවා දුස්සී්ලසු දදාති දානං ධම්්මන ලද්ධං සපුසන්නචිත්්තා, 
අභිසද්දහං කම්මඵලං උළාරං සා දක්ිණා දායක්තා විසුජ්ඣති.’ 
(සිල්වත් වූ ය්මක් දැහැමිව ලද ්දය පහන් සිතනි් මහත් වූ කම්ඵල අදහා්ග්න දුශ්ශීලයකු ්වත දන් 

්දයි ද එම දක්ෂිණාව දායකයා ්වතින් පිරිසිදු වූ්ය් ්වයි.) 

්යා දුස්සී්ලා සීලවන්්තසු දදාති දානං අධම්්මන ලද්ධං අප්පසන්නචිත්්තා, 
අනභිසද්දහං කම්මඵලං උළාරං සා දක්ිණා පටිග්්ග්ාහක්තා විසුජ්ඣති. 
(දුශ්ශීල වූ ය්මක් අදැහැමින් ලද ්දය අපහන් සිතින ්මහත් වූ කම්ඵල ්නාඅදහා සිල්වතුන් ්ක්රහි 

දන් ්දයි ද එම දක්ෂිණාව පරතිග්රාහකයා ්වතින් පිරිසදිු ්වයි.) 

‘්යා දුස්සී්ලා දුස්සී්ලසු දදාති දානං අධම්්මන ලද්ධං අප්පසන්නචිත්්තා, 
අනභිසද්දහං කම්මඵලං උළාරං න තං දානං විපුලඵලන්ති  රෑමි.’ 
(දුශ්ශීල වූ ය්මක් අදැහැමින් ලද ්දය අපහන් සිතනි් මහත් වූ කම්ඵල ්නාඅදහා දුශ්ශීලයන් ්වත 

දන් ්දයි ද එම දානය මහත්ඵල යැයි ්නාකියමි.) 

‘්යා සීලවා සීලවන්්තසු දදාති දානං ධම්්මන ලද්ධං සුපසනන්චිත්්තා, 
අභිසද්දහං කම්මඵලං උළාරං තං ්ව දානං විපුලඵලනත්ි  රෑමි.’ 
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(සිල්වත් වූ ය්මක් දැහැමින ්ලද ්දය පහන් සිතින් මහත් වූ කම්ඵල අදහා සිල්වතුන් ්ක්රහි ්දයි ද 
එම දානය ඒකාන්ත්යන් මහත්ඵල යැයි කියමි.) 

‘්යා වීතරා්ග්ා වීග්රා්ග්සු දදාති දානං ධම්්මන ලදධ්ං සුපසන්නචිත්්තා, 
අභිසද්දහං කම්මඵලං උළාරං තං ්ව දානං ආමිසදානානමග්ග්්න්ති.’ 
(වීතරාග්ී වූ ය්මක් දැහැමින් ලද ්දය පහන් සිතින් මහත් වූ කම්ඵල අදහා්ග්න වීග්රාග්ීන් ්ක්රහි 

දන් ්දයි ද එම දානය ආමිසයන් අතර අග්ර යැයි කියමි.) 

දක්ිණාවිභංග් සූතර්යහ ිදාන්යහි ආනිසංස ්ම්ලස දකව්න අතර ්වලාම සූතර්යහි කුසලයන්හි 
කුසලයන් කරම්යන් වර්ධනය වන ආකාරය පැහැදිලි කර ති්ේ. ඒ අනුව ආහාරපාන වස්තරාදි්යන් ්දන 
දානයට වඩා සවි්දසින් වඩනා සංඝයා උ්දසා විහාරයක් කරවා (්යා ච චතුද්දිසං සංඝං උද්දිස්ස විහාරං 
කාරා්පයය) දන් ්දයි ද එහි ආනිසංස වඩාත් අධික  ව දැක්්ව. ය්මක් පහන් සිතින්  ුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන 
්තරැවන සරණ යයි ද එය තවත් ආනිසංසදායී ්ව (්යා ච පසන්නචිත්්තා  ුද්ධඤ්ච ධම්මඤ්ච සංඝඤ්ච 
සරණං ග්ච්්ඡයය). ය්මක් පහන් සිතින් පරාණඝාතාදි පස්පවින් වැළකී පංචශීලය රකී ද එය වඩාත් ආනිසංසදායී 
්වයි. ය්මක් සවුඳ ආඝරාණය කරන තරම් කාලයක ්්මත් සිත වඩයි ද එහි ආනිසංස ඊටත් වඩා අධික ය 
(්යා ච අන්තම්සා ග්න්ධූහනමත්තම්පි ්මත්තචිත්තං භා්වයය ඉදං ත්තා මහප්ඵලතරං). ය්මක් අසුරැ 
සැණක් ග්සන තරම් කාලයක් අනිතය  සංඥාව වඩයි ද සියලු කුසලයන ්අතර එය උසස් ම කුසලය වශ්යන ්
්මහි දී ්පන්වා දී ති්ේ (්යා ච අච්ඡරාසංඝාතමත්තම්පි අනිච්චසඤ්ඤං භා්වයය ඉදං ත්තා 
මහප්ඵලතරන්ති).  

 

්තරැවන් සරණ යාම :- 

සියලු ආකාර්යන් කරන ආමිසදානයන්ට වඩා  ුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන ්තරැවන සරණ යාම වඩාත් 
උතුම්  ව ්වලාම සූතර්ය් දී භාග්යවතුන් වහන්්ස් ්පන්වා දී ති්ේ. එ ැවින ්්තරැවන ග්ුණ දැන නි ඳව 
්තරැවන් සරණ ්ග්ාස් ්තරැවන ්වත තම ජීවිතය පූජා ්කාට කරියා කරිීම ය්මකුට කළ හැකි දුර්ලභ වතූ් 
මහත් ආනිසංසදායීවූත් කුසලයකි. 

‘අන්න්දා  ල්දා ්හාති වණ්ණ්දා ්හාති වත්ථ්දා  
යාන්දා සුඛ්්දා ්හාති දීප්දා ්හාති චක්ඛ්ු්දා,  
්සා ච සේ ද්දා ්හාති ්යා දදාති උපස්සයං  
අමතං ද්දා ච ්සා ්හාති ්යා ධම්මමනුසාසති.’ (කිංදද සුත්ත, සංයුත්ත නිකාය) 
 

ආහාර ්දන්්න්  ලය ්දන්්න් ්වයි. වස්තර ්දන්්න් වර්ණය ්දන්්න් ්වය.ි යාන ්දන්්න් සැපය 
්දන්්න් ්වයි. පහන් ආ්ලෝකය ්දන්්න් ඇස ්්දන්් න් ්වයි. ය්මක් නිවසක ්්දයි ද ඔහු සියල්ල දුන්්න් 
්වයි. ය්මක් ධර්ම්යන් අනුශාසනා ්ක්ර් ද ඔහු අමෘතය ්දන්්න් ්වයි.  

්මයින් පැහැදිලි වන්්න් දාන අතර ධර්ම දානය ම උතුම්  වයි. ‘සේ දානං ධම්මදාන ජිනාති’ යනු්වන් 
්ද්ශනා කර ඇත්්ත් ද ්මයය.ි ්භෞතික වශ්යන් ්දන සියලු දාන පරතගි්රාහකයාට උපකාරවත් වන්්න් 
්ම්ලාව ජීවිතය සඵල කර ග්ැනමීට පමණයි. එ්හත් ය්මකුට දහමින් අනුග්රහ ්කාට ඔහුට සම්මාදිට්ඨිය 
ල ා දුන්හාත් එය ඔහු්ග්් සාංසාරික ජීවිතය ම සඵල කර ග්ැනමීටත් සසරින් මිදීමටත් එය ම්හෝපකාරී ්ව.  

 

සීලය :- 

පරාණඝාතාදි පංච දුශ්චරිත්යන් වැළකී පන්සිල් රකමිින ්ජීවත් වීම වඩාත් ආනිසංසදායී ් වය.ි දනද්ී්මහි 
ආනිසංස ් නා්යක් තැන විවිධාකාර්යන් විස්තර කරමින් ඊට උනන්දු කරවන  ුදුරජාණන් වහන්්ස් සීල්යහි 
ආනිසංස වඩාත් උසස් ්කාට දක්වා ති්ේ. ඊට එක් ්හ්තුවක් නම් සගු්තියක් ලැබී්ම් දී එය පර ල සාධකයක් 
වන  ැවිනි.  

නිතය සීලය වන පංච සීල්ය් පටන් අටසිල් දසසිල් ආදි වශ්යන ්එය කරම්යන් දියුණු කළ යුතුව 
ති්ේ.  ුදුදහමින් පරකාශිත ස්වර්ග් මාර්ග්්යහි දාන, සීල, භාවනා යන තරිවිධ පුණය කරියා අතර ‘සීලය’ ් දවැනන් 
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්ලසත් ්මෝක්ෂ මාර්ග්්යහි සීල, සමාධි, පඤ්ා යන තරිවිධ ශික්ෂා අතර මුල් ශික්ෂාව ්ලසත් පනවා ති්ේ. 
මජ්ිම නකිා්යහි ආකං්ඛ්යය සූතර්යහි දැක්්වන පරිදි සිල්වත ් වී්මහි ආනිසංස රැසක් භාග්යවතුන ්
වහන්්ස් පැහැදිලි කර ති්ේ.  

 

භාවනාව :- 

සමථ භාවනා 

දාන, සීල, භාවනා වශ්යන් පුණය කරියා තුනක ්පළිි ඳව  ුදුදහ්මහ ිදක්වා ති්ේ. ් මම පින්කම් නැවත 
නැවත කරන (කයරිා ්ත තං පුනපප්ුනං) ්ලසත් එහි කැමැත්තක් ඇති කර ග්න්නා (තම්හි ඡනද්ං කයිරාථ) 
්ලසත් පිනට බිය ්නාවන (මා පුඤ්ඤස්ස භායී) ්ලසත් පින තමා ්වත ්නාඑන්්න් යැයි පනිට නගි්රහ 
්නාකරන (මාවමඤ්්චථ පුඤ්ඤස්ස න මං තං ආග්මිස්සති) ්ලසත් පින යනු සැපයට කියන නමක් (සු්ඛ්ා 
පුඤ්ඤස්ස වුච්ච්යා) ්ලසත් භාග්යවතුන් වහන්්ස් මහා කරැණා්වන් ්ද්ශනා කරති.  

දාන්යහි ආනිසංස දක්වා ඊට ්ලෝවැසියන් උත්සාහවත් කරවන  ුදු රජාණන ්වහන්්ස් සීල්යහි 
ආනිසංස ඊට වඩා උසස් ්කාට ්ද්ශනා කරන අතර භාවනාව වඩාත් උසස් ම පනි ්නා්හාත් කුසලය ්ලස 
උන්වහන්්ස් අවධාරණය කරති. ය්මක් සව්ල්ප ්වලාවක් නමුදු ්මත් සිත වඩයි ද එය උතුම් කුසලයක් 
්ලස දක්වා ති්ේ. සියලු සත්ත්ව්යෝ සුවපත් ්වත්වා (සේ්ේ සත්තා භවන්තු සුිතත්තා) යනු්වන් 
්මා්හාතක් නමුදු සිහි කරයි ද එය ආනිසංස ් ා්හෝ ය. එමග්ින් සි්තහි පවතින ද්්වෂය දුරැවන අතර 
සිතට මහත් සැනසීමක් උදාකර ්දයි. මමතරී භාවනාව මදනකි ජීවිත්ය් කටයුත ුසඵල කර ග්ැනී්ම් මාවතක් 
වශ්යන් ද සමථ කමටහනක් වශ්යන් ද නිවන නමැති උතුම් ශාන්ත සුවය ්වත දි්වන මාව්තහි මලූික 
අංග්යක් වශ්යන් ද  ුදුදහමින් අවධාරණය ්ක්ර්.  

සුත්තනිපාත්යහි ්මත්ත සූතර්යහි දැක්්වන පරිදි නරි්වාණ නමැති ශාන්ත පදය සාක්ෂාත් කරනු රිසි 
යමකු විසින් වැඩිය යුතු ග්ුණාංග් අතර මමතරී වැඩීම වි්ශ්ෂ්යන් අවධාරණය කර ති්ේ. ධර්මශරවණය 
කිරී්මන් සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරග්ත් තැනැත්තා තුළ සම්මා සංකපප් නිරායාස්යන් දියුණු ්ව. ඒ අනවු 
අවයාපාද හා අවිහිංසා සංකප්ප ඔහු තුළ වර්ධනය ්ව. එනම් අන් අය පිළි ඳ සිතින් ද්්වෂ ්නාකරන අතර 
කායික හිංසාවක් නමදුු කරිී්මන් වළක.ී ්මය මමතරී වඩනන්ා තුළ ඇතිවන මානසික ස්වභාවයයි. හැම සත 
්වත ්මත් සහග්ත සිතින්  ැලීමට නිතර ්පළ්ේ. සිතට පීඩාව ්ග්න ්දන පරධාන අකුසල විතර්ක අතර 
ද්්වෂය පාලනය කර ග්ත හැකි පරධානතම භාවනාව වශ්යන්  ුදුදහ්මහි දැක්්වන්්න් මමතරී වැඩීමයි. 
යමකු මානසික සුවතාව ලැබී්ම් මාව්තහි ්ක්තක් දුරට නියැළී සිටිනවා ද යන්න තීරණය ්ක්රන පරධාන 
සාධකයක ්වන්්න් මමතරී භාවනාවය.ි මදනකි ජීවිත්යහි මුහුණපාන ් ා්හෝ සම් ාධක මග්හරවා ්ග්න 
තමන් සිදු කරන යහපත් කටයුතු සඵල කර ග්ැනමී සඳහා මමතරී භාවනාව වැඩී්මන් ලැ් න යහපත අනලප් 
ය. කරණීය ්මත්ත සූතර්යහි දැක්්වන පරිදි තරාස (බියට පත්වන), ස්ථාවර (රහත්), දීර්ඝ, මහත්, මධයම, ්කාට, 
සියුම්, ස්ථූල, ්ප්නන, ්නා්ප්නන, දුර, ළඟ, ඉපදුණ, උපතක් අ්ප්ක්ෂා්වන් සිටින ආදි වශ්යන් විවිධ 
මට්ඨටම්වල සිටින සියලු සත්ත්ව්යෝ සුවපත් ්වත්වා (සේ්ේ සත්තා භවන්තු සුිතත්තා) යන සිතිවිල්ල නිතර 
වැඩී්ම් වැදග්ත්කම අවධාරණය කර ති් නු දකන්ට ලැ්ේ. ඒ අතර කිසි්වක ්කිසිවකු ්නාරවටන ඉක්ම 
්නායන  ්දාස් ්නානඟන ආදි ග්ුණාංග්යන්්ග්න් යකුත් වී්ම් වැදග්ත්කම ද දකව්ා ඇත. උඩ, යට සරස ආදී 
වශ්යන් කිසිදු ්භද්යකින ්්තාරව ්ලාව සිටින සියලු සතුන් ්වත සතර ඉරියව්වහි දී ම ්මත් වඩමින් 
්සත් පතමින් මවක තම එක ම දරැවාට දක්වන ්ස්නහස  ඳු මමතරියකනි ්යුතුව ්මත් සහග්ත ්නතින් 
්ලාව සැම ්දස  ැලී්ම් ඇසක් හුරැ කර ග්ැනීමට ්මමග්නි් අනුශාසනා ්ක්ර්. හු්දක් මමතරී සහග්ත 
ම්නෝ කර්මය පමණක් ්නාව ඊට අනුග්ත වූ කාය හා වාග්් කර්මයන්්ග්න් ද යුක්ත වී්ම් වැදග්ත්කම 
 ුදුදහමින් අවධාරණය ්ක්ර් (්මත්තාසහග්ත කායකම්ම, ්මත්තාසහග්ත වචීකම්ම, ්මත්තසහග්ත 
කායකම්ම).  

මමතරී භාවනාව වැඩිය යතුු  පරධාන ආකාර තුනක් පිළි ඳව පටිසම්භිදාමග්ග්්්යහි ්මත්තාකථා යන 
්ත්්මා්වහි සඳහන් ්ව.  

 

 



UD10 
 

එනම්, 

1. අ්නෝධිස ඵරණ (සීමාරහිත)  වශ්යන් ්ග්න ්මත් වැඩීම 

්ලාව ්ව්සන සත්ත්වයන් සීමා රහිත වශ්යන් ්ග්න ්මත් වැඩීම ්මහි දී දක්වා ති්ේ. ්මහි 
අනුපර්භ්ද පහකි. එනම්, සේ්ේ සත්තා, සේ්ේ පාණා, සේ්ේ භූතා, සේ්ේ පුග්්ග්ලා, සේ්ේ 
අත්තභාවපරියාපන්නා යනු් වනි. 

 

2. ඕධිස ඵරස (සමීා) වශ්යන් ්ග්න ්මත් වැඩීම 

්ලාව ්ව්සන සත්ත්වයන් ස්තරී - පරුැෂ ආදී වශ්යන් සීමාවන්ට ් දා ්මත් වැඩීම ්මහි දී සදිු ්ව. 
්මහි අනුපර්භද් හතකි. එනම්, සේ ා ඉත්ථි්යා, සේ්ේ පුරිසා, සේ්ේ අරියා, සේ්ේ අනරියා, සේ්ේ ්ද්වා, 
සේ්ේ මනුස්සා, සේ්ේ (නිරයවැසි්යෝ) විනිපාතිකා වශ්යනි. 

 

3. දිසාඵරණ (දිසා) වශ්යන් ්ග්න ්මත් වැඩීම 

්පරදිග්, අපරදිග් ආදි දිශා වශ්යන් සත්ත්වයන ්් දා ්මත් වැඩීම ්මහ ිදී සිදු ්ව. ්මහි අනුපර්භද් 
දහයකි. එනම් පුරත්ිමාය (නැ්ග්නහිර) දිසාය, පච්ිමාය ( ටහිර) දිසාය, උත්තරාය (උතුරැ) දිසාය, දක්ිණාය 
(දකුණු) දිසාය, පරුත්ථිමාය අනුදිසාය (ඊසාන), පච්ිමාය අනුදිසාය (ග්ිනි්කාණ), උත්තරායා අනුදිසාය (වයඹ), 
දක්ිණාය අනදුිසාය (නිරිත), ්හට්ඨිමාය (යට) දිසාය, උපරිමාය (උඩ) දිසාය වශ්යනි.   

්ම්ලස විවිධාකාර්යන් සලකා ්ලෝවැසි සත්ත්ව්යෝ මවර නැත්්තෝ ්වත්වා, බිය නැත්්තෝ 
්වත්වා, සුවපත් ්වත්වා ... ආදි වශ්යන් ්සත් පැතමී සිදු ්ව.  

අංග්ුත්තර නිකා්ය් ඒකදසක නිපාත්ය් දැක්්වන ්මත්තානිසංස සූතරය මමතරී වැඩී්ම් ආනිසංස 
සවිස්තරව දැක්්වන ්ද්ශනාවකි. ය්මක් ‘සියලු සත්ත්ව්යෝ සුවපත් ්වත්වා’ වශ්යන ්්මත් වැඩීම නතිර 
සිදු කරයි නම් මමතරිය යානාවක් ්කාට නිතර පරිශීලනය භාවිතය ්ක්ර් නම් එමග්නි් දිට්ඨඨධම්ම්වදනීය 
වශ්යන් ්මන් ම සාම්පරායික වශ්යන් ද පරතිඵල ලැ් න අයුරැ ්මහි දැක්්ව.  

ඒ අනුව නිතර ්මත් වඩනන්ා  

1. සුව්ස් නිදියයි (සුඛ්ං සපුති). 
2. සුව්ස් පබිි්දයි (සුඛ්ං පටි ුජ්ඣති). 
3. නපුරැ සිහින ්නාදකියි (න පාපකං සුපිනං පස්සති). 
4. මිනිසුන්ට පරිය ්වයි (මනුස්සානං පි්යා ්හාති). 
5. අමනුෂයයන්ට පරිය ්වය ි(අමනුස්සානං පි්යා ්හාති). 
6. ්දවි්යෝ රකිති (්දවතා රක්ඛ්න්ති). 
7. ග්ින්්නන් වසවි්සන් අවිආයුධ්යන් අනතුරැ සදිු්නා්ව (නාස්ස අග්්ග්ි වා විසං වා සත්ථං වා ඛ්මති). 
8. වහා සිත සමාධිමත් ්ව (තුවටං චිත්තං සමාධියති). 
9. මුහු්ණහි වර්ණය පැහැපත් ්ව (මුඛ්වණ්්ණා විපප්සීදති). 
10. සිහි්නාමුළා ව කළුරිය කරයි (අසම්මූළ්්හා කාලං ක්රාති). 
11. මරණින් මතු  ඹ්ලාව උපදී (උත්තරිං අප්පටිවිජ්ඣන්්තෝ  රහ්ම්ලෝකූප්ග්ා ්හාති). 

 

්මත්තානිසංස සූතර්යහි සඳහන් ඉහත ආනිසංස අතුරින් දහයක් ම ්මත් වැඩීම් ආනිසංස වශ්යන් 
්ම්ලාව දී ම අත්විඳිය හැකි ් ව. මමතරී ධයාන්යන ්් නාපිරිහී මිය ග්ිය්හාත්  ඹ්ලාව ඉපදීමට ද ් මමග්ින් 
අවකාශ උදා්ව.  

දාන, සීල, භාවනා යන තරිවිධ පුණය කරියා පළිි ඳ විසත්ර වන තැන්හි භාවනාව නමින ්් ා්හෝ විට 
දක්වා ඇත්්ත් මමතරී භාවනාවයි.  ුදුරදුන් ්ලාව පහළවීමට ්පර පවා කම්ඵල ඇදහූ ් ා්හෝ මුනිවරැ 
ආග්මික පූජකවරැ ්මම භාවනා කරමය අනගු්මනය ්කාට ඉන් පරතිඵල ල ා සිටියහ. මීට සියවස් විසි හයකට 
්පර එදා භාරතීය ජන සමාජ්යහි විසූ සත්පරුැෂ නුවණැති අය ්මත් වැඩී්මන් පරතිඵල ලැ ුවා පමණක් 
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්නාව විසි එකව්න සයිව්සහි ්ලාව ්ව්සන ් ා්හෝ ්දනා තම මානසික ආතතිය දුරැ කර ග්ැනී්ම් 
පරතයක්ෂ පරතිකාරයක් ්ලස මමතරී භාවනාව පරග්ුණ කරති. ඒ අනුව ් ා්හෝ නවීන ම්නෝ උප්ද්ශකවරැන් 
්මන් මවදය වි්ශ්ෂඥයවරැ තම පර්්ය්ෂණ මග්නි් මමතරී වැඩී්ම් පරතිඵල අත්හදා  ලා මානසික 
ආතතීන්්ග්න් ්මන් ම පීඩාවන්්ග්න ්්ප්ළනන්න ්සඳහා මවදය පරතිකාරයක් ්ලස මමතරී වැඩීම (Loving 

Kindness) අනුමත කරති.  ුදුදහ්ම් සඳහන් කරැණවුල සතයතාව, අකාලික  ව, සාංදෘෂ්ටික  ව ්මන් ම 
පරා්යෝග්ීක  ව ්මමග්ින් පරකට ්ව.  

යම් භකි්ෂවුක් දිනකට සුළු ්වලාවක් නමුදු මමතරී භාවනාව වඩයි නම් ඔහු සැදැහැවත් ග්ිහියන් පූජා 
කරන සවිපසය ණය ්නාවී වළඳන තැනැත්තකු  ව  ුදුරජාණන් වහන්්ස් ්පන්වා ්දති. එ්මන් ම 
ශෘස්තෘශාසනය අනුග්මනය කරනන්කු වශ්යන් ද දකව්ා ති්ේ. ්ම්ලස ්මත් සිත වඩන්නා තමා රැක්ග්න 
අන් අය ද රකින්නකු (්ස්දක සුත්ත, සං.නි. 5 - 1) වශ්යන් ද එය තම ජීවිත්ය් පහසු විහරණය සඳහා ්හ්තු 
වන්නක්  ව (්මත්තාසුත්තානි, සං.නි. 5-1) ද වශ්යන් සඳහන් ව ඇත. සම්මාදිට්ඨිය ්පරටුව ආර්යඅෂ්ටාංග්ික 
මර්ග්ය අනුග්මනය කරන්නා තම සිත මමතරී විහරණ තුළ මැනැවින් භාවිත ්කාට සදිසාවන්හි ම ්මත් සිත 
පතුරැවා නිරතුරැව කල් ්ග්වයි. තවද මමතරිය වඩන තැනැත්තා ඉන් ්නානවතනි අතර ඔහු කරැණා, මුදිතා, 
උ්පක්ඛ්ා ආදි ්සසු විහරණයන් ද වඩමින් කායිකව මිනිස් ්ලාව සිටිය ද මනසින්  ඹ්ලාව වැසයින් ්මන් 
අපරිමිත සත්ත්ව කරැණා්වන් දයා්වන ්උසස් මානසික තත්ත්ව්යන ්වාසය කරයි. මමතරී භාවනා වැඩී්ම් 
ආනිසංස වශ්යන ්අසීමිත මානසික සවුයක් වඩමින් මහත් ආනිසංස ල මින් අපරිමිත පරීතියකින ්යුතුව කල් 
්ග්වයි. සම් ුදධ්ත්වය පරාර්ථනා කරන උතු්මෝ මමතරිය පාරමිතාවක් ්ලස දිග්ුකලක් පාරමී, උපපාරමී, 
පරමත්ථපාරමී වශ්යන් සම්පූර්ණ කරති. එහි පරතිඵල වශ්යන් ් ා්හෝ කල්  ඹ්ලාව ඉපිද උසස් පරීතිය 
ආහාර ්කාට වාසය කරති (පීති භක්ඛ්ා භවිස්සන්ති). මමතරී වඩන උතු්මෝ එය හු්දක් ධයාන සවු සඳහා 
පමණක් ්නාව පරා්යෝග්කිව ද භාවිත කරති. ඒ අනුව ්ලාවට ආමිස්යන් අනුග්රහ කරනවා පමණක් ්නාව 
්ලෝවැසි සත්ත්වයන්ට මහත් යහපතක් සිදු වන ධර්ම්යන් ්ලාවට අනුග්රහ කරති. එනම් ස්වර්ග් මාර්ග්ය හා 
්මෝක්ෂ මාර්ග්ය මහත් අනුකම්පා්වන් පැහැදිලි කර ්දති. 

විපස්සනා භාවනා :- 

ආධයාත්මික ශාස්තෘවරයක ු ්මන් ම එ ඳු උතුමකු්ග්් දහමක් ්ලාවට අවශය වීමටත් එම දහම 
 ැ ලීමටත් ්හ්තුවන පරධාන කරැණු තුනක් පිළි ඳව ධර්ම්යහි සඳහන් ්ව (ත්යාධම්ම සුත්ත, අං.නි.). එනම්,  

1. ජරා 
2. මරණ 
3. ජාති 

ජීවත් වන සැ්වාම හැම ්මා්හාතක් පාසා ම ්වග්්යන් ජරාවට පත් ්වමින ්සිටිති. ශරීර ශක්තිය 
කරම්යන් දුර්වල ්වමින් පවතී. අප ්ම් ග්මන් කරමින ්සිටින්්න් හැරමිටිය ්සායා යන ග්මනකි. ්මය උපන ්
හැම ්ක්නකුට අත්වන අනිවාර්ය ධර්මතාවක.ි ධර්ම්යහි හැසිරීමට ්හ්තුවන මූලික කරැණක් වන්්න් 
්ම්ලස ජරාවට පත්වීම නිසයි. ඒ අතර අප සැ්වාම සුසාන භූමිය කරා යන ග්මනකි. ඒ අනුව මරණයට 
පත්වීම ද දහ්මහි හැසිරීමට ්හ්තුවන තවත් කරැණකි. උපන් හැම සත්ත්වයකු ම ්මා්හාතක් පාසා 
්වග්්යන් මරණය කරා සමීප ්වමින ්සිටී. ් ා්හෝ ්දනා ජීවිත්ය්  රපතල අභි්යෝග් ්දකක් ්ස් මහලු ව 
හා මරණය සලකති.  ුදුදහ්මහි ද ඒවා ජීවිත අභි්යෝග් ්ස් සලකන අතර ඒ ්දකට ම වඩා  රපතල 
අභි්යෝග්ය ් ස් සලකන්්න ්මරණින් මතු නැවත ඉපදීමත් එ්ස් ඉපදී්ම් දී අපාග්ත වීමට ඇති ඉඩ අවකාශයත් 
ය. ්මම අංග් තනු පේ තූපම සූතර්ය් (සං.න.ි) තවදුරටත් විස්තරාත්මකව දැක්්වන පරිදි සතර දිශාවන්්ග්න් 
ඒ ඒ දිශාවන්හි ඇති සයිලු දෑ විනාශ කරමින ්තමන ්්වත ්වග්්යන් පැමි්ණන මහා පර්වත හතරක් ්ස් 
ජරා, වයාධි, මරණ, ජාති යන අභි්යෝග් හතර ්වග්්යන් තමන් ්වත පැමි්ණමින් සිටී. ්මම අභි්යෝග්යනට් 
ධර්ම්යන් හැර ආර්ිකය, අධයාපනය, ඥාති, පිරිවර ආදි කිසිදු  ාහිර ්දයකින ්සැ ෑ පිළිසරණක් ල ා ග්ත 
්නාහැක. ් ම ඳු තත්ත්වයක් මත  ුදුරජාණන් වහන්්ස් නිතර තම ශරාවකයන් උනන්දු කරමින් ් ද්ශනා ක්ළ්, 

‘අත්තදීපා භික්ඛ්්ව විහරථ අත්තසරණා න අඤ්ඤසරණා’ 
තමා තමාට පහනක් ්කාට වාසය කරන්න, අන් සරණක් ්නාමැත. 

‘ධම්මදීපා භකි්ඛ්්ව විහරථ ධම්මසරණා න අඤ්ඤසරණා’ 
ධර්මය පහනක් ්කාට වාසය කරන්න අන් සරණක් ්නාමැත.  
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තම සි්තහි ආධයාත්මික ශක්තිය ්ක්රහි විශ්වාසය ත ා අපරමාදීව දහ්මහි හැසි්රන (අප්පමා්ද්න 
සම්මා්ද්ථ) ්ලස භාග්යවතුන් වහන්්ස් ්මමඟින් අපට උප්දස් ්දති. තමා තමාට සැ ෑ ්ලස ම ආදරය 
කරන්්න ්නම් තම සිත උපරිම ්ලස කුසල්යහ ිපවත්වා ග්ැනීමට ්හ්තු වන අයුරින ්සතර සතිපට්ඨඨාන්යහි 
හැසි්රන ්ලස භාග්යවතුන් වහන්්ස් කරැණා්වන් ්ලාවට අනුශාසනා කරති. 

දු්කහි හටග්ැනමී හා එහි නි්රෝධය 

අප කිසියම් දුකක් ් හෝ සැපක් භුක්ති විඳින්්න් ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස යන ඉන්රියයන්ට 
රෑප, ශේද, ග්න්ධ, රස, ස්පර්ශ, ධර්ම යන අරමුණු ස්පර්ශවී්ම් පරතිඵලයක් වශ්යනි. ඇස ආදි ඉන්රියවලට 
රෑපාදි පරිය අරමුණු එළඹි විට අප සතුටු වන අතර අපරිය අරමුණු එළඹි විට අප දුකට පත්්ව. ්ම්ලස අප 
කිසියම් සැපක ් ්හෝ දුකක් විඳී ද එම සැප ්හෝ දුක විඳින්්න ් එහි යථා ස්වභාවය පළිි ඳ වැටහමීක් 
්නාමැතිවය.ි පරිය අරමුණු ් හ්තු්වන් කිසියම් මානසික සතුටක් විඳින විට අපට සි්තන්්න් එම  ාහිර අරමණු 
නිසා තමාට සැප ලැ ුණු  වයි. අපරිය අරමුණු නිසා කිසියම් මානසික දුකක් විඳී්ම් දී අපට සි්තන්්න් එම 
 ාහිර අරමුණු නිසා දුක එළඹි  වයි. එ්හත් එහි යථාර්ථය එය ්නා්ව. කිසියම් පරිය ්හෝ අපරිය අරමුණක් 
නිසා සැප ්හෝ දුකක් විඳින්්න් එම වින්දනය  ාහරි අරමු්ණන ්පැමිණීම නසිා ්නාව තමා ඒ පිළි ඳව 
සිතන ආකාරය අනුවය.ි එම අවස්ථා්වහි අප්ග්්  සි්තහි පවත්නා ්නාදැනීම (අවිදයාව), කර්මය, තෘෂ්ණාව, 
එහි යථාර්ථය ් නාදැනීම ආදි කරැණ ුනිසා දුක ් හෝ සතුට තමා විසින් ම නරි්මාණය කරනු ලැ්ේ. එම අද්දැකමී 
කලින ්පැවැතුනක් ්නාවන අතර එය අනාග්තයට යනන්ක් ද ්නා්ව. එම අද්දැකමී වර්තමාන්යහි හට්ග්න 
ඉතිරි නැතිව ම නිරැද්ධ වන ස්වභාවයකි. ්ම්ලස අවිදයා සහග්තව යම්තාක් අප සැපක් ්හෝ දුකක් විඳී ද 
එය අවිදයාව නිසා ්ග්ාඩනග්ා ග්ත්තක් වන අතර එහි අවසාන පරතිඵලය තව තවත් දුකට පත්වීමයි.  

්ම්  ව කලණ මිතුරැ ඇසරුින් ය්මක් ්ත්රැම් ග්ත්්ත් නම් දුකින් නිදහස්වීමට සඳහා වූ මාවත ්වත 
ඔහු ්යාමු වනු ඇත. ඒ අනුව කිසියම් අද්දැකීමක් ලැබී්ම් දී සිදුවන යථාර්ථය ්ත්රැම් ග්ැනමී අවශය ්ව. අප 
කිසියම් සැපක් ්හෝ දුකක ්විඳී්ම් දී සිදුවන්්න්  ාහිර අරමුණු ්වත අවිදයා සහග්තව  ැලීම ්හ්තු්වන් 
තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මානාදි ්ක්ලස් හටග්ැනිම නිසයි. රෑප, ශේදාදි කිසියම් අරමණුුක් ඇස, කන ආදි ඉන්රිය 
්වත සම් න්ධ වී්ම් දී  ාහිර සතර මහාභූත්යන් නරි්මාණය වූ දෑ අර යා තම මානසික ස්වභාවය අනුව 
පරපංච ්ග්ාඩනැ්ඟ්. කිසියම් අරමුණක් ්වත අවිදයා සහග්තව  ැලුව ්හාත් රෑප, ්වදනා, සඤ්ා, සංඛ්ාර, 
විඤ්ාණ යන පංචුපාදානස්කන්ධය ්ග්ාඩ නැ්ග්න අතර එ්ලස හටග්ත් පංචුපාදානස්කන්ධය ්වත තෘෂ්ණා, 
දෘෂ්ටි, මාන හටග්ැනීම ්නාවැළැක්විය හැක්කකි. එවිට ජරා මරණාදි දුකව්ලනි් මිදීමක් නැත. ජාති, ජරා, 
මරණාදි සියලු දුක්වල පදනම වශ්යන් පංචුපාදානස්කන්ධය දක්වා ඇත්් ත් එ ැවින ි (සංිත්්ත්න 
පංචුපාදානක්ඛ්න්ධා දුක්ඛ්ා, ධම්මචක්කසුත්ත). දුකනි් නිදහස්වීමට අවස්ථාව ලැ් න්්න් ්ම්ලස 
්ග්ාඩනැ්ග්න පංචුපාදානස්ක්ධය මැනැවින් ්ත්රැම් ්ග්න එ්ලස පංචුපාදනස්කන්ධය ්ග්ාඩ්නානැ්ග්න 
්ස් තම මානසිකත්වය සකස් කර ග්ැනී්මන් පමණි. ජරා, මරණාදි මහාදුක් ්ග්ාඩ  හා තැබිය හැක්්ක් 
පංචුපාදානස්කන්ධය පිළ ිඳ  ර  හා තැබී්මනි (භාර සතු්ත, සං.නි.). ඒ සඳහා හැකිතාක් දුරට පංචුපාදනස්කධ්ය් 
හටග්ැනීම හා නි්රෝධය පළිි ඳ අව් ෝධය ල ා ග්ත යුතුව පවතී. පංචුපාදානසක්න්ධය ්ත්රැම් ග්ැනීම දුකඛ්් 
සතයය ් ත්රැම් ග්ැනීමයි. පංචුපාදානස්කන්ධය නිසා හටග්න්නා තෘෂ්ණාව දුකට ආසන්නතම ් හ්තුව වන දුක්ඛ් 
සමුදය සතයයයි. අවිදයාව දුරැ්කාට තෘෂ්ණාව පරහණී කිරීම දුක්ඛ් නි්රෝධ සතයයයි. දුකනි් නිදහස්වීම 
්නා්හාත් අවිදයාව දුරලන මාවත වන ආර්ය අෂ්ටාංග්ික මාර්ග්ය දුක්ඛ්නි් රෝධග්ාමිනපීටිපදා සතයයයි. 
්ම්ලස පංචුපාදානස්කනධ්ය නම් වූ දුක්ඛ් සතයය ්ත්රැම් ග්ැනීම ‘චතුරාර්ය සතයය’ ්ත්රැම් ග්ැනමීට 
් ්හවින් උපකාරී ්ව.  

සිත - කය, නාමරෑප - විඤ්ාණ, නාම - රෑප, ආයතන, ධාතු ආදි විවිධ නම්වලින් වයවහාර 
්ක්රන්්න් ්මම පංචුපාදානස්කන්ධ්ය් හටග්ැනමී පිළි ඳ සිද්ධාන්තයයි. ්මය ්ත්රැම් ග්ැනමී සඳහා වැඩිය 
යුතු මාවත වන්්න් ආර්ය අෂ්ටාංග්ික මාර්ග්ය (සීල, සමාධි, පඤ්ා) පදනම් ්කාට ඇති තම සිත හා කය 
මැනැවින් අව් ෝධ කර ග්ැනීම ඉලක්ක ්කාට පවතනි සතර සතිපට්ඨඨානයය.ි 

්වලාම සූතර්යහි දැක්්වන පරිදි ්මත් වැඩී්ම් වැදග්ත්කම ්ද්ශනා ්කාට ඉන්පසු භාග්යවතුන් 
වහන්්ස් උසස් ම කුසලය ්ලස ්පන්වා ්දන්්න් අනිතය සංඥාව වැඩීමය.ි ය්මක් අසුරැ සැණක් තරම් 
කාලයක් අනිතය සංඥාව වඩයි ද එය එන් සියලු කුසලයන්ට වඩා මහත්ඵල  ව  ුදුරජාණන් වහන්්ස් 
අවධාරණය කරති (්යා ච අච්ඡරාසංඝාතමත්තම්පි අනිච්චසඤ්ඤං භා්වයය ඉදං ත්තා මහප්ඵලතරන්ති). 
්මය  ුදුදහ්ම් විපස්සනා (විදර්ශනා) භාවනාව වශ්යන් දක්වා ති්ේ. එනම් සත්ත්වයා නිර්මාණය වී ඇති 
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සමස්තය පළිි ඳ යථාර්ථය නුවණින ් ්ම්නහි කරිීමයි. ඒ අනුව ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතන, නාමරෑප ආදි 
ස්වභාවයන්හි හටග්ැනමී හා නි්රෝධය පටිච්චසමුපප්ාද නයායට අනුග්තව නවුණින් විමසා  ැලීමයි. 

සියලු දුකින් නදිහස් ව මානසික පාරිශදු්ධත්වයට පත්වී්ම් මාවත ්ලස භාග්යවතුන් වහන්්ස් ්ද්ශනා 
කරන්්න් සියලු සංස්කාර අනිතය වශ්යන් නුවණින්  ැලීමටයි. 

‘සේ්ේ සංඛ්ාරා අනිච්චාති යදා පඤ්ාය පස්සති, 
අථ නිේබින්දතී දුක්්ඛ් එස මග්්්ග්ා විසුද්ධියා.’ (ධම්මපද) 

 

 ුදුරජාණන් වහන්්ස් වැඩ සිටි කල්හිත් ඊට ් පරත් වර්තමාන්යහිත් මමතරී භාවනාව වඩන ්  ා්හෝ 
්දනා දක්නට ලැ්ේ. ඒ අතර  ුදුදහමින ්පරකාශිත මමතරී භාවනා්වහ ිවි්ශ්ෂතව්ය කුමක්දැයි ්ත්රැම් ග්ැනමී 
ද ්මහි ලා වැදග්ත් ්ව. දිනක් පිණ්ඩපාතය පිණිස වැඩම කළ භිකෂ්ූන් වහන්්සල්ා පිරිසක් පිණ්ඩපතය සඳහා 
කල් වැඩි  ව දැන පළිිසඳර කථාවකට අනයාග්මික අසපුවකට වැඩම කළහ. එහිදී එම අසපු්ව සිටි පූජකවරයකු 
සඳහන් ක්ළ් ‘අපිත් මමතරී භාවනාව වඩනවා ඔ ්ග්් ශාස්තෘ වූ භවත ්්ග්ෞතමයන් වහන්්ස්ත් මමතරී 
භාවනාව පනවනවා එනිසා අප ්දපරිිස ම සමානයි ්න් ද?’ කියා ය. ්මහි දී එම කරැණ මැනැවින් ්ත්රැම් 
ග්ත ්නාහැකි වූ එම භකිෂ්ු පිරිස එම පරකාශය අනමුත ්නා්කාට පරතික්්ෂ්ප ද ්නා්කාට එයින් නකිම් 
පිණ්ඩපාතය නමිවා ්ව්හරට පැමිණි පසු එම අනයාග්මික අසපු්වදී සිදු සංවාදය පිළි ඳව  ුදුරජාණන් 
වහන්්ස්ට කරැණු දනව්ා සටිියහ. එහි දී භාග්යවතුන් වහන්්ස් සඳහන් ක්ළ් ඔවුන් මමතරී භාවනාව වඩන්්න් 
මමතරී විහරණය - සමාධිය සඳහා  වත් අප මමතරිය වඩන්්න් වි්වකනිශරිතව (වි්වකනිස්සිත) විරාග් 
නිශරිතව (විරාග්නිස්සිත) නි් රෝධනිශරිතව (නි්රාධනිස්සිත) ්වාස්සග්්ග්පරිණාමීව (නිවන අභිමුඛ් ්කාට ්ග්න 
නිවනට නැමුණු වූවක් ්කාට ්ග්න)  වයි.  

ඒ අතර ඊට සමග්ාමීව සති, ධම්මවිචය, විරිය, පීති, පස්සද්ධි, සමාධි, උ්පකෂ්ා යන ් ාජ්ඣංග් 
ධර්මයන් ද වඩමින් නිවන ්වත සමීප ්වමින් සිටියි. ්මයින් පැහැදිලි වන කරැණ නම් පටිච්චසමුප්පාදය 
පිළි ඳව ්හෝ චතුරාර්ය සතයය පිළි ඳ යථාව් ෝධය ්නාමැති අනයාග්මික අය සමථ භාවනාවක් වශ්යන් 
මමතරිය වැඩුව ද එමග්ින ්චිත්ත සමථයක් ්හෝ ධයාන තත්ත්වයට සිත තැන්පත් වුව ද ඉන් එහා ල න 
විමුක්තියක ්්නාමැති  වයි. එ්හත් සම් ුදු සසුනක සමථය වඩන ශරාවකයකු්ග්් ලක්ෂණය නම් ඔහු චතුරාර්ය 
සතයය පිළි ඳ සමයග්් දර්ශන්යන් යුතුව මමතරිය වඩන  ැවින් මමතරී වැඩී්මන් චිත්ත සමථය (සමාධිය) 
ලැ ූ පසු එයින් ්නානැවත තව දුරටත් පරඥාව වැඩීම් වශ්යන් ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතන, පටිච්චසමුප්පාද, 
ඉන්රිය යනාදි කරමයකට අනිතය - දුක්ඛ් - අනාත්ම සංඛ්යාත තරිලක්ෂණය වැඩීම් වශ්යන් පරඥාව දියුණ ු්කාට 
සක්කායදිට්ඨි ආදි සං්යෝජන දුරැ වන අයුරින් නිවනට ්යාමු්කාට දර්ශනය දියුණු කරන  වයි. සමාහි්තා 
භික්ඛ්්ව යථාභූත පජානාති යනු්වන්  ුදුදහ්මහි පැහැදිලිව දැක්්වන පරිදි සම්මාදිට්ඨිය ් පරටුව (සම්මාදිට්ඨි 
පු්ර ජවං) ආර්ය අෂ්ටාංග්කි මාර්ග්යට අනුව සම්මා සමාධිය වැඩීම් ආනිසංස වන්්න් සිත සමාධිමත් වූ වහාම 
ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතන, නාමරෑප ආදි වශ්යන් තම ජීවිත්ය් යථා තතු නුවණින් දැක ්ක්ලසුන්්ග්න් සති 
මුදවාලමීය.ි සම්මා සම් ුදුවරයකු්ග්් ශ්රී සද්ධර්මය පවතින සමයක ්ලාව ්ව්සන නුවණැති සැදැහැවත් 
සත්පුරැෂයන්්ග් ්පරධාන ජීවිත අභිලාශය විය යුත්්ත් කලයාණමිතර ආශර්යන් පටිච්චසමුප්පාදය පදනම් ්කාට 
පවතින චතුරාර්ය සතය සංඛ්යාත ශ්රී සද්ධර්මය ශරවණය කිරීමයි.   

ඒ අනුව රෑප, ්වදනා, සඤ්ා, සංඛ්ාර, විඤ්ාණ යන සක්නධ් පංචකය දුකඛ්් සතයය  වත් එහි 
අනව් ෝධය නිසා තම චිත්ත සන්තාන්ය් අවිදයා භවතණ්හා හටග්ැනීම සමදුය සතයය (දුකට ්හ්තුව)  වත් 
සමථ කමටහනක් ඔස්්ස් සිත සමාධිමත් ්කාට ස්කන්ධ පංචක්ය් සමුදය, වය, අස්සාද, ආදීනව, නිස්සරණ 
සම්මර්ශනය කරමින් විදර්ශනාව (පරඥාව) දියුණු කිරීම මාර්ග් සතයය  වත් එහි පරතිඵල වශ්යන් විදයාව හා 
විමුක්තිය සාක්ෂාත් කිරීම දුක්ඛ් නි්රෝධය  වත් මැනැවින් ්ත්රැම් ්ග්න ඒ අනුව තම සියලු කටයුතු 
සංවිධානය ්කාට ඊට අනුග්තව දැඩි කැපවී්මන් කරියා කිරීමයි (අභිඤ්ා සුත්ත, අං.නි.).  

්ම්ලස කරියා කිරී්ම්දී තමා්ග්් සිත සහ අව් ෝධය පිළ ිඳ විශ්වාසය ත මින් අන් ්දයක පළිිසරණ 
්නාපතා සිත දියුණු වන කරියාවලියක නයිැළීම ් මහිලා අවශය ් ක්ර් (අත්තදීපා භික්ඛ්්ව විහරථ අත්තසරණා 
න අඤ්ඤසරණා). ඒ අතර ධර්මය පිළිසරණ ්කාට ්ග්න අන් පළිිසරණක් ්නාපතා කරියා කළ (ධම්මදීපා 
භික්ඛ්්ව විහරථ ධම්මසරණා න අඤ්ාසරණා) යුතුව ඇත. භාග්යවතුන් වහන්් ස් නිතර අවධාරණය ක්ළ් 
්මම ධර්මමාර්ග්ය ඔස්්ස් අපරමාදීව කරියා කරන ් ලසයි (අප්පමා්දන භකි්ඛ්්ව සම්මා්දථ). අපරමාදීව ධර්ම්ය් 
පිළිසරණ ල න මාවත වශ්යන් දක්වා ඇත්්ත් සතර සතිපට්ඨඨානය අනුව වාසය කිරීමයි. 
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 සතර සතිපට්ඨඨානය 

 ුදුරජාණන ්වහන්්ස් පුරා වසර 45ක් ්ලෝසතුන් ්වත ්ද්ශනා කළ සද්ධර්මය නවින ඉලකක් ්කාට 
වූවක.ි මුහුදු ජලය ්කාතැනින ්ග්ත්ත ද එහි ඇත්්ත් එක ම ලුණු රසයයි. එ්මන් ම තථාග්ත ්ද්ශිත සමස්ත 
 ුද්ධවචනය තුළ ම අන්තර්ග්ත ව ඇත්්ත් නිවන් ්හවත් විමුක්ති රසයය.ි  ඒ අතර ද මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරය 
සුවි්ශ්ෂී අනුශාසනාවකි. උන් වහන්්ස් විවිධ අවසථ්ාවන්හි නිවන් මග් පහදා ්දමින් ්ද්ශනා කළ කරැණු 
රැසක් ් මම එක ම මහාසතිපට්ඨඨාන සූතර්යහි  අන්තර්ග්ත ව ඇත. ඒ අතර ස්කන්ධ, ධාතු, ්වදනා, විඤ්ාණ, 
ආනාපානසති, කායග්තාසති, නීවරණ, ආයතන, චතුරාර්ය සතයය, ් ාජ්ඣංග්, ආර්ය අෂ්ටාංග්ික මාර්ග්ය, 
නිර්වාණය ආදි ඉග්ැන්වීම ඍජුව ම දැක්්වන අතර තරිලක්ෂණය, කර්මය, සංසාරය, ්හ්තුඵලදහම ආදිය වකර 
ව දැක්්ව. සතර සතිපට්ඨඨානය වැඩූ පමණට සතර ඍද්ධිපාද, සතර සමයක් පරධාන වීර්ය, පංච ඉන්රිය, පංච 
 ල, සත්ත ් ාජ්ඣංග්, ආර්ය අෂ්ටාංග්ික මාර්ය ආදි ්සසු ් ෝධි පාක්ෂික ධර්ම සම්පූර්ණත්වයට පත්ව විදයා 
විමුක්ති දකව්ා ම සිත දියණුුවට පත්්ව. 

සත්ත්වයා්ග්් සමස්ත ජීවිත පැවැතම් ්වත ම අවධානය ්යාමු කරවා එහි යථාර්ථය අව් ෝධ කරවා 
ඊට ඇති ඇල්ම දුරැ්කාට සසරග්ත දුකින ්සත්ත්වයා මුදවාලී්ම් කරැණාධයාශ්යන් භාග්යවතුන ්වහන්්ස් 
්ම් සූතරය ්ද්ශනා ්කාට ඇත. සමස්ත සූතර්යන් ම අවධානය ්යාමු කරවන්්න් සිහිය මැනැවින් පිහිටුවීමට 
අවශය මග්්පන්වීම ල ා දීමටයි. සත්ත්වයා්ග්් සිත හා කය (නැත්හාත් නාමරෑප, ස්කනධ්, ධාතු, ආයතන 
ආදි) වශ්යන් දැක්්වන සමස්ත අද්දැකීම් සමුදාය පළිි ඳව ම පරිපූර්ණ වශ්යන් මනා සතිමත්  වක් ඇති 
කරලීම සඳහා ්මමග්නි් අනුශාසනා ්ක්ර්.  

 

ජීවිත්ය් සනාතන රැකවරණය උ්දසා... 

 ුදුරදුන් ්වත පැවිදි වූ ශරාවකයන්්ග්් පිතෘවිෂය (පියා්ග්් වපසරිය) ්ලස දක්වා ඇත්්ත් සතර 
සතිපට්ඨඨානයය ි(්ග්ාච්ර භික්ඛ්්ව, චරථ ස්ක ්පත්ති්ක විස්ය). තම ශරාවකයන්ට සතර සතිපට්ඨඨානය 
නමැති සිය පයිා්ග්් විෂය්යහි හැසි්රන ්ලසත් එ්ස් හැසිරී්මන් අනතුරකනි් ්තාර ව ධර්මමාර්ග්්යහි 
ග්මන ්කළ හැකි  වත්  ුදුරදුන්්ග් ්අනුශාසනයයි. සසර කත්රහි ග්මන ්කරන අසරණ සත්ත්වයන්ට ලැ් න 
ක්්ෂ්ම භූමිය වන්්න ්සතර සතිපට්ඨඨානයයි. වි්ශ්ෂ්යන් අලුතින් පැවිදි ව සසනු්වන ්නවක පැවිද්දන් ්මම 
සතර සතිපට්ඨඨාන්යහි හික්මවන ්ලස  භාග්යවතුන ්වහන්්ස් භික්ෂූන් වහන්්ස්ට අනුශාසනා කළහ. සම් ුදු 
සසුන විෂය්යහි ශරද්ධා බීජය ජනිත වී තම ශිලයත ්පරඥාවත් වැඩිදියුණු වීමට ්මම දහම් මග් ් ්හවින් 
උපකාරීවීම මීට ්හ්තුවයි. තවද කිසියම් භික්ෂුවක් තමා තමාට ම පරදීපයක් (්නා්හාත් දිවයිනක්) සරණක් 
්කාට ්ව්ස් නම් කළ යුත්්ත් ්මම සතර සතිපට්ඨඨානය වැඩීම  ව සඳහන් ්ව. ය්මකුට සැ ෑ 
රැකවරණයක් සැල්සන්්න් සතිපට්ඨඨානය වැඩී්මනි. සත්ත්වයා්ග්් ඇස, කන ආදි පංච ඉන්රියයන්ට 
රැකවරණය සිතයි. හු්දක් සිතක් ති ූ පමණින් එයට ආරක්ෂාවක් ්නාමැත. සිතට රැකවරණය ්ලස දකව්ා 
ඇත්්ත් සතිය ්හවත් සතිමත්  වයි. එම සිහියට රැකවරණයක් ලැ් න්්න ්්ක්ලසුන්්ග්න ්සිත මදුවා 
ග්ැනමී නම් වූ විමකු්තිය තළුිනි. විමකු්තිය නවින පළිසිරණ ්කාට පවතී. එමනසිා සතිපට්ඨඨානය වැඩීම රාග්, 
ද්්වෂ, ්මෝහ දුරැකිරීම සඳහා වූ අසංඛ්ත මාර්ග්ය ්ලස විස්තර ්ව (සතිපට්ඨඨාන සුත්ත, සං.නි. සළායතන වග්්ග්)  

නිවන ්මග් විවරණය ්ක්රන සූතර ධර්ම අතර මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරයට පරධාන තැනක ්හිමි ්ව. 
සම්පූර්ණ නවින් මග් සවිස්තරාත්මක ව එහි සඳහන් ව ඇත.  ුදුදහ්මහ ි පරධාන ඉග්ැන්වීම් රැසකට 
මහාසතිපට්ඨඨාන සූතර්ය් ඇතුළත් කරැණු සම් න්ධ ව පවතී. සංසාරග්ත සත්ත්වයා අනාදිමත් කාලයක් තිස්්ස් 
අපමණ දුක් රැසක් විඳිමින් සසර සැරිසරන්්න් ්ලෝකය පිළි ඳ වැරදි ආකල්ප හතරක් නිසා්වන.ි ්මය ‘සතර 
විපල්ලාස’ නමින් හැඳින්්ව. ඒවා නම් :- 

1. අසු්භ සුභසඤ්ා (අසුභ දෑ සුභ වශ්යන් හඳුනා ්ග්න සිටීම) 

2. දුක්්ඛ් සුඛ්සඤ්ා (දුක් දෑ සැප වශ්යන් හඳුනා ්ග්න සිටීම) 

3. අනිච්්ච නිච්චසඤ්ා (අනිතය දෑ නිතය වශ්යන් හඳුනා ්ග්න සිටීම) 

4. අනත්්ත අත්තසඤ්ා (අනාත්ම දෑ ආත්ම වශ්යන් හඳුනා ්ග්න සිටීම) 
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හු්දක් යමක් අසුභ ්හෝ දුක් ්හෝ අනිතය ්හෝ අනාත්ම ්හෝ වූ පමණින් සතත්්ව සන්තානයට දුක 
හට ්නාග්නී. දුක හටග්න්්න් අසුභ ්ද් සුභ ්ලසත් දුක් ්ද් සැප ්ලසත් අනිතය ්ද් නිතය ්ලසත් අනාත්ම 
්ද් ආත්ම ්ලසත් වශ්යන් පවතන්ා වැරදි චින්තනය නිසයි. මහාසතිපට්ඨඨාන සූතර්යහි සඳහන් සතර 
සතිපට්ඨඨාන්යන් ඉහත දැක්වූ සතර විපල්ලාස දුරැවීමට මග් ්පනව්යි. කායානුපස්සනා්වන් ‘අසු්භ 
සුභසඤ්ාව’ ද ්වදනානුපස්සනා්වන් ‘දුක්්ඛ් සුඛ්සඤ්ාව’ ද චිත්තානුපස්සනා්වන් ‘අනිච්්ච 
නිච්චසඤ්ාව’ ද  ධම්මානපුස්සනා්වන ්‘අනත්්ත අත්තසඤ්ාව’ ද දුරැවීමට අනුශාසනා ්ක්ර්. ්ම්ලස 
සතර සතිපට්ඨඨානය වැඩී්මන් සතර විපල්ලාස දුරැවන අතර, සතර ආහාරය පිරිසඳි දැනීමට ද අවකාශ 
සැල්ස්. කායානපුස්සනාව වැඩී්මන් ‘ක ලිඞිඛ්ාර ආහාරය’ පිරිසඳි දැනීමටත් ්වදනානුපස්සනාව වැඩී්මන් 
‘ඵස්ස ආහාරය’ පරිිසිඳ දැනීමටත් චිත්තානුපස්සාව වැඩී්මන් ‘විඤ්ාණ ආහාරය’ පිරිසඳි දැනමීටත් 
ධම්මානුපස්සනාව වැඩී්මන් ‘ම්නෝසඤ්්ච්තන ආහාරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත් හැකයිාව ලැ්ේ. 

භාග්යවතුන් වහන්්ස් දුක පිළි ඳ විග්රහ කරමින් ජාති, ජරා, මරණාදි දුක් දකව්ා ඒ සියල්ලට ම පදනම 
්ලස දැක්වූ්ය් උපාදානසක්න්ධ පංචකයයි (සංිත්්ත්න පඤ්චුපාදානක්ඛ්න්ධා දුක්ඛ්ා). සතර සතපිට්ඨඨානය 
වැඩීම ස්කන්ධපංචකය පරිිසිඳ දැන ඊට ඇති ඇල්ම දුරැකර දුකින් නිදහස ් වීමට ්හ්තු ්ව. ඒ අනුව 
කායානුපස්සනාව වැඩී්මන් රෑපස්කන්ධය පරිිසිඳ දැනීමටත් ්වදනානුපස්සනාව වැඩී්මන ්්වදනාස්කනධ්ය 
පිරිසිඳ දැනමීටත් චිත්තානුපස්සනාව වැඩී්මන් විඤ්ාණස්කන්ධය පිරිසිඳ දැනීමටත් ධම්මානුපස්සනාව 
වැඩී්මන් සඤ්ා, සංඛ්ාර යන සක්නධ් පිරිසිඳ දැනීමටත් අවකාශ සැල්ස්. තවද සමස්ත  ුද්ධවචනය නාමරෑප 
පිරිසිඳ දැන ඒ ්ක්රහි පවත්නා ඇල්ම දුරැකිරීමට මග් ්පනව්න දහමකි. කායානුපස්සනා්වන් රෑප ද ්සසු 
අනුපස්සනා තු්නන් නාම ද පිරිසඳි දැනීමට මග් ් පනව්යි. ් ම්ලස සතර සතිපට්ඨඨාන වැඩීම සම්මුති වශ්යන් 
සත්ත්වයා යනු්වන් වයවහාර ්ක්රන සියල්ල වටහා ග්ැනමීටත් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන වශ්යන් ඒ පිළ ිඳ 
ව පවත්නා සියලු ආශරව දුරැ කිරීමටත් මාවත ්ව. සතර සතිපට්ඨඨානය වැඩීම සමස්ත  ුද්ධවචනය අනගු්මනය 
කිරීමක් වන අතර එය සම්මා දිට්ඨිය ්පරටු ්කාටග්ත් ආර්ය අෂ්ටාංග්ික මාර්ග්්ය් සම්මා සතයි තුළනි් පරකට 
වන්නකි.  

කුරැරට කම්මාස්සදම්ම නම් කුරැවැසයින්්ග්් නියම්ග්්මහි දී ් ද්ශනා කරන ලද මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරය 
ආරම්භ්යහි දී ම  ුදුරජාණන් වහන්්ස් සතර සතිපට්ඨඨාන වැඩී්මන ්අත්වන පරතඵිල ් ලෝකය හමු්ව ඉදිරිපත් 
කරති. සතිපට්ඨඨානය වැඩී්ම් පරතිඵල ්ම්ස් විස්තර ්ව. 

සත්ත්වයන්්ග්් පිරිසදිු  ව සඳහා (ඒකාය්නා අයං භික්ඛ්්ව මග්්්ග්ා සත්තානං විසුද්ධියා)  
්සෝක පරි්ද්වයන් ඉකම්වීම සඳහා (්සාකපරිදද්වානං සමතික්කමාය) 
දුක් ්දාම්නස් නිමා කිරීම සඳහා (දුක්ඛ් ්දාමනස්සානං අත්තංග්මාය)  
ාණය උපදවා ග්ැනීම සඳහා (ායස්ස අධිග්මාය)  
නිර්වාණය සාක්ෂාත් කිරීම සඳහා (නිේ ානස්ස සච්ිකිරියාය යදිදං චත්තා්රා සතිපට්ඨඨානා)  

ඒකායන පරතිපදාව ්ලස ්ද්ශනා ්කාට ඇත්්ත් සතර සතිපට්ඨඨානයය.ි 
 

්ලාව ්ව්සන ඕනෑම පුදග්්ලයකු්ග්් උසස් අභිලාස කිහිපයක් ්මහි සඳහන් ව ඇත. ්මකී පරතිඵල 
සාක්ෂාත් කරග්න ුවස් ආරම්භ්ය්දී ම තමා තුළ ඇති කර ග්ත යුතු ලක්ෂණ කිහපියක ්සූතර්යහි දැක්්ව. එනම් 
්ක්ලස් තවන වීර්ය්යන්, නුවණින් සිහි්යන් යුතු ව ්ලෝකය ්හවත් පඤ්චස්කන්ධය පිළි ඳ ව දැඩි ්ලෝභය 
හා ්දාම්නස දුරැ ්කාට (‘...ආතාපී සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්දාමනස්සං....’) 
සතිපට්ඨඨාන්යහි ්යදිය යතුු  ව  ුදුරජාණන් වහන්්ස් අනුශාසනා කරති. සි්තහි දැඩි ්ලෝභය හා ්දාම්නස 
භාවනාවට  ාධාවකි. එ ැවින් ්ලෝභය හැකිතාක් අවම ්කාට ්දාම්නස් සිතිවිලවිලින් ්තාර ව ධර්මානුකලූ 
පරීතියක් සහිත ව භාවනාවට සූදානම් වීම අවශය ්ක්ර්. සතිපට්ඨඨානය වැඩීමට අ්ප්ක්ෂා කරන්නකු විසින් 
්මම කරැණු පිළි ඳ ව මලු දී ම දැනුවත් ව එය අනගු්මනය කළ යුතු ය.    

තවද සතර සතිපට්ඨඨානය වැඩි්ම් දී කුසල දහම්හි ආරම්භ්ය් දී පාරිශුද්ධත්වය ඇති කර ග්ත යුතු  ව 
සඳහන් ව ඇත.  ්මහි කුසල දහම්හි ආරම්භය වශ්යන් දක්වා ඇත්්ත් සීල්යන් පිරිසිදු  වට පත ්ව දෘෂට්ිය 
ඍජු කර ග්ැනීමයි. (... ආදි්මව වි්සා්ධහි කුස්ලස ුධම්්මසු. ්කා ච ආදි කසුලානං ධම්මානං: සීලං ච 
සුවිසුද්ධං, දිට්ඨි ච උජුකා. භික්ඛ්ු සුත්ත, සං.නි.5-1, 262 පිට). ඒ අනුව පංචශීලය ආදි ශීලයක මැනැවින් පහිිටා 
ශාශ්වත, උච්්ේද යන අන්තද්ව්යන් ්තාර ව දර්ශන සම්පත්ති්යන් යුතු ව සතර සතිපට්ඨඨානය භාවිත කළ 
යුතු ව ඇත.  
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විභංග් සූතර්යහි (සං.නි.5 (1), 326 පිට) දැක්්වන පරිදි ්මහි දී සතිපට්ඨඨානය, සතිපට්ඨඨාන භාවනාව හා 
සතිපට්ඨඨානග්ාමිනී පටිපදාව යන පර්භද් තුන ම ්ත්රැම් ග්ැනීම අවශය ්ව. එය සතර සතිපට්ඨඨානය වැඩී්ම් 
මූලික පදනම ්ව. සතර සතිපට්ඨඨානය නිසි්ලස වැ්ඩන්්න්ත් එමග්ින් දුකින් නිදහස්වීමට අවස්ථාව 
ලැ් න්්න්ත් ්මම අව් ෝධය මතයි.  

‘සතිපට්ඨඨානඤ්ච ්වා භිකඛ්්්ව, ්ද්සිසස්ාමි සතිපට්ඨඨානභාවනඤ්ච සතිපට්ඨඨානභාවනාග්ාමිනිඤ්ච පටිපදං.’ 

්මහිලා සතිපට්ඨඨානය වශ්යන් දකව්ා ඇත්්ත් කාය, ්වදනා, චිත්ත, ධම්ම යන ස්ථාන හත්රහි 
සිහිය පිහිටුවා ග්ැනමීය.ි සතිපට්ඨඨාන භාවනාව වශ්යන් දක්්වන්්න් එම කරැණු හත්රහි හටග්ැනමී් 
නිරැද්ධවීම් (සමුදයධම්මානුපස්සී විහරති, වයධම්මානුපස්සී විහරති) නවුණින් ්ම්නහි කිරීමය.ි එනම් 

විදර්ශනා වැඩීමයි. සිහයි හා නුවණ (සතිසම්පජඤ්ඤය) භාවිත කිරීම ්මහදිී සිදු ්ව.  

 

 සිහිය පිහිටුවා ග්ත යුතු ස්ථාන හත (සත්තට්ඨඨාන) 

සත්තට්ඨඨාන සූතර්යහි දැක්්වන පරිදි රෑපාදි සක්න්ධ පංචකය විදර්ශනා වශ්යන් ආකාර හතකින් 
්ම්නහි කළ යුතු කරමය දක්වා ති්ේ. එනම්, 

1. රෑපය දැන ග්නියි (රෑපං පජානාති). 
2. රෑප්ය් හටග්ැනමී දනියි (රෑපසමුදයං පජානාති). 
3. රෑප්ය් නරිැදධ්වීම/ නැතවිීම දනියි (රෑපනි්රාධං පජානාති). 
4. රෑපය නරිැද්ධ කරන මාවත දනියි (රෑපනි්රාධග්ාමිනී පටිපදං පජානාති). 
5. රෑප්ය් ආස්වාදය දිනියි (රෑපස්ස අස්සාදං පජානාති). 
6. රෑප්ය් ආදීනව දනියි (රෑපස්ස ආදීනවං පජානාති). 
7. රෑප්ය් නිස්සරණය/ මිදීම දනියි (රෑපස්ස නිස්සරණං පජානාති). 

 

 

අනුත්තර ඉන්රිය භාවනාව 

ඉන්රිය භාවනා සූතර්යහි (ම.නි.3) දැක්්වන පරිදි ය්මක් ්ම්ලස නිතර සිහි්යන් හා නවුණින් වාසය 
කිරීමට සමත් වවු්හාත් ඔහු යළි යළිත් අවිදයා සහග්ත වූ ස්කන්ධ පංචකයක් හට ්නාග්න්නා ්ස් වහාම 
්ක්ලසුන්්ග්න් ඉවත් ්වයි. ඒ අනුව ඇසට රෑපයක ්පතිත වන විට ඇසිපය ග්සන තරම් මඳ ්වලාවකදී ද 
කණට ශේදයක් පතිත වී්ම් දී අසුරැ සැණක් තරම් ස්වල්ප ්වලාවකදී ද නාසයට ග්න්ධයක් පතිත වී්ම් දී 
්නාළුම් පතක ඇති දිය  බිඳක් බිමට පතිත වන තරම් ්වග්්යන් ද දිවට රසයක් පතිත වන විට දිවඅග් රැඳි 
්කළ පිඩක් බිමට පතිත වන තරම් මඳ්වලාවකදී ද කයට ස්පර්ශයක් පතිත වන විට ශක්තිමත් පුරැෂයක ුදිග්ු 
කළ අතක් නවන තරම් සව්ල්ප ්වලාවකදී ද සිතට ධර්මාලම්භනයක් පතිත වී්ම්දී රත්කළ යකඩ  ඳුනකට 
දියබිඳක් දැමන විට එය වියළී යන තරම් සුළු ්වලාවක දී  ද වශ්යන් දැක්්වන පරිදි ඉතා ඉක්මනින් අරමණුු 
විෂය්යහි පරිය අපරිය  ව දුරැ වී සිත උ්පක්ෂා්වහි පිහිටයි. ්මයනි් දැක්්වන්්න් දහම් දැනු්මන් ්හබි සිහි  
නුවණින් යුතු තැනැත්තා ්කතරම් දක්ෂ අයුරින් දුකින ්නිදහස් වීමට සමත් ද යනන්යි. 
 

්ස්ඛ් පරතිපදාව 

නිවන් මග්ට ස්ිරව  ැසග්ත් (්ස්ඛ්) පුද්ග්ලයා්ග්් ස්වභාවය ද ඉන්රිය භාවනා සතූර්යහි  වැඩිදුරටත් 
විස්තර කර ඇත. ඒ අනුව ්ස්ඛ් පුදග්්ලයා ඇස, කණ ආදි ඉන්රියයන්ට රෑප, ශේදාදිය පතිත වී්ම් දී එමග්නි් 
සි්තහි ්ක්ලස් හට ග්ැනී් ම් දී සිහිනුවණින් සිටී්ම් ්හ්තු්වන් එයනි් ලජ්ජාවට පිළිකුළට පත් ව (අට්ඨීයති 

හරායති ජිග්ුච්ඡති) වහා ම එම අකුසල්යන් සිත මුදවා ග්ැනීමට දක්ෂ ්වයි. පිරිසදිුව සිටින තැනැත්තා්ග්් කයට 
කුණු වී ග්ිය ස්තකු්ග්් මළ කුණක් දමන විට ඇති වන පිළිකුලට  ඳු පිළකිුලක් ්මයනි් ඇති කර ග්නන්ා 
ශරැතවත් ශරාවකයා වහාම එයින් ඉවත් වීමට කටයුතු කරයි. ඇස, කණ ආදී ඉන්රිය පිළි ඳව මනා සිහි්යන් 
සිටී්ම් ආනිසංස වශ්යන ්්ම ඳු හැකයිාවක් උදා්ව.  
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භාවිතින්රිය පුද්ග්ලයා 

ඉන්රිය භාවනා සූතරයට අනුව ඉහළින් ම ඉඳුරන් සංවර කර ග්ත් පුදග්්ලයා්ග්් ස්වභාවය විස්තර කර 
ති්ේ. ඒ අනුව ඔහු තම සිත සපුරා සංවර කර ග්ැනීම ්හ්තු්වන් පිළිකුල් සහග්ත අරමු්ණහි ්නාපිළිකලු් 
සහග්තව ද ්නාපිළිකුල්  අරමු්ණහි පිළකිුල් සහග්තව ද අවශය නම් පිළිකුල් ්නාපිළකිුල්  ව යන ්දක ම 
දුරැ ් කාට මැදහත් ව ද සිටී්ම් හැකියාව ඔහුට ඇත. ඒ අතර පිළකිුල් ් ද්යහි පළිකිුල් සහග්තව ද ් නාපිළකිලු් 
්ද්යහි ්නාපිළිකුල් සහග්තව ද දැකමීට හැකයිාව ඇත. ්ම්ලාව උපත ලද උත්තම මනෂුය රත්නයකට ලද 
හැකි උත්තරීතර භාග්යය ්මමඟින් පැහැදිලි ්ක්ර්.  
 

කිංසු්කෝපම සූතරය  

 ුදුදහමට අනුව මනාව තම ඉඳුරන් සංවර කරග්ත් (භාවිතින්රිය) තැනැත්තා්ග්් සව්භාවය කිංසු්කෝපම 
සූතර්යහි උපමානුසාර්යන් මැනැවින් විස්තර කර ති්ේ. ඒ අනුව ්දාරටු හයක් සහිත පරාකාරයකනි් වට වූ 
කිසියම් පිහිටා ති්ේ. එහ ි්දාරටු හ්යහි ්දාරටුපාලයන් සිටින අතර නග්රය මැද සිවමං ස්ලහි නග්ර හිමියා 
වාසය කරයි. කිසියම් දූත යුවලක් එක්තරා පනිවඩුයක් රැ්ග්න එකී මාවත ඔස්්ස් ග්මන් ්කාට ්දාරටු 
පාලයා්ග්් අධීක්ෂණය මත ඇතුළු වී නග්ර මැද සිටින නග්ර හිමියාට එම පනිවුඩය දී ආ මග්ින් ම නග්ර්යන් 
ඉවත් වී යයි. ්මම උපමා්වන් භාග්යවතුන ්වහන්්ස් ඉදිරිපත් කරන්්න් මැනැවින් දහම පරග්ුණ ්කාට උපරිම 
්ලස සිහිය හා නුවණ පවත්වා ග්නන්ා ශරාවකයක ුකරියා කරන ආකාරයයි. ඒ අනුව සමථ - විදර්ශනා නමැති 
දහමින් යුතුව නිරතුරැව සහිිනුවණින් සිටින විට ඇස ආදි ඉන්රියයන්ට රෑපාදි අරමුණු පතිත වන විට එය 
සිවමංසල නමැති සතරමහා භූතරෑප්යන් යුතු ග්ුහා්වහි ්ව්සන විඤ්ාණය නමැති නග්ර හමිියාට යථා 
පරිදි දන්වා ඇතළුු වූ මාවතින් (ආයතන්යන්) ම ඉවත් ව ග්ිය ්හාත් රෑපාදි කිසිදු අරමුණක සිත  ැස 
්නාග්න්නා අතර ඒ ්මා්හා්තහි ම දුකින් නිදහසව්ීමට අවස්ථාව උදා ්ව.  ුදුදහමින් දැක්්වන පරිදි ස්කනධ් 
පංචකය නමැති මහා  ර  හා තැබී්ම් පරතිඵලය ්මයයි.  

  

 ාහිය සූතරය 

 ාහිරය දාරැචීරයට  ුදුරජාණන් වහන්්ස් ්ද්ශනා ක්ළ් ද භාවිතිනර්ිය පුදග්්ලයකු කටයුතු කරන 
ආකාරයය.ි ඒ අනුව ය්මක ්උපරිම ්ලස සිහිය හා නුවණ තුළ සිටීමට දක්ෂ වුව්හාත් ඇසින් රෑපයක් දැකී් ම් 
දී ඒ ්මා්හා්තහි ම එහි කරියාකාරීත්වය, ්හ්තුඵල සම් න්ධය, අනිතයතාව නුවණින් දැක වහාම දුකින් 
නිදහස්වීමට අවස්ථාව උදා්ව. ‘දිට්ඨ්ඨ දිට්ඨඨමතත්ං සු්ත සුතමත්තං මු්ත මුතමත්තං විඤ්ා්ත 
විඤ්ාතමත්තං’ වශ්යන් භාග්යවතුන් වහන්්ස් ්ද්ශනා ක්ළ් රෑප ශේදාදි්යහි සංවර විය යුතු ආකාරයයි.  

 

තථාග්තයන් වහන්්ස් විසින් ්ද්ශිත අනුපූර්ව පරතිපදාව 

මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරයට අනුව ඉතා පැහැදිල ි කරැණක් වන්්න් දුකින ් නදිහස් වී්ම් සම්පූර්ණ 
වැඩපළිි්වළ රඳා පවත්නා ස්කන්ධ පංචකය සහිත පදුග්්ලයා තුළ  වයි. කලයාණමිතර ආශරය, සද්ධර්මශරවණය 
ආදි සාධක  ාහිරින ්ලැ ුණ ද සසරින් මිදීමට අවශය කරියාකාරීතව්ය සත්ත්වයා ්වත  වවූකි.  ුදුරජාණන් 
වහන්්ස් ්රෝහිතස්ස ්දවියාට ්ද්ශනා ක්ළ් ‘්ම්  ඹයක් පමණ වූ සඤ්ා සහිත සිත සහිත ක්යහි ම 
්ලෝකයත්, ්ලෝක සමුදයත්, ්ලෝක නි්රෝධයත්, ්ලෝක නි්රෝධග්ාමිනී පටිපදාවත් පනවන  වයි.’ භාග්යවතුන ්
වහන්්ස් ්ද්ශනා කළ පරිදි දර්ශන සම්පත්ති්යන් හා සීල්යන් යුතුව සතිපට්ඨඨානය සම්පූර්ණ කළ පමණට 
පරඥාව දියුණු වන අතර එපමණට සද්ධා, විරිය, සමාධි ආදි ්සසු ඉන්රිය ධර්මයන ්ද සම්පූර්ණත්වයට පත් ්ව.  

අවිජ්ජා සූතරයට  අනුව සතර සතිපට්ඨඨානය නිසි ්ලස වැ්ඩන්්න් තරිවිධ සුචරිතය ඇති විටයි. තරිවිධ 
සුචරිත සම්පූර්ණ වීමට ඉනර්ිය සංවරයත් ඉන්රිය සංවරය සඳහා සතිසම්පජඤ්ඤයත් සතිසම්පජඤ්ඤය සඳහා 
්යෝනි්සා මනසකිාරයත ් ්යෝනි්සා මනසකිාරය සඳහා ශරද්ධාවත් ශරද්ධාව සඳහා සද්ධර්මශරවණයත් 
සද්ධර්මශරවණය සඳහා කලයාණමිතර ආශරයත් අවශය ්ක්ර්. කලයාණමිතර ආශරය ඇති විට සද්ධර්මශරවණය 
ලැබී එයනි් ශරදධ්ාවත් ශරද්ධා්වන් ්යානි්සා මනසිකාරයත් ්යානි්සා මනසිකාර්යන් සතිසම්පජඤ්ඤයත් 
සතිසම්පජඤ්ඤ්යන් ඉන්රිය සංවරයත් ඉන්රිය සංවර්යන් තරිවිධ සුචරිතයත ් තරිවිධ සුචරිත්යන් සතර 
සතිපට්ඨඨානයත් සතර සතිපට්ඨඨාන්යන් සත්ත ් ාජ්ඣංග්ත් පරිපූර්ණත්වයට පත් ව විදයාවිමුක්තයි සාක්ෂාත් 



UD18 
 

්ව. ්ම්ලස විදයාවිමුක්තයි නිෂ්ටාව ්කාට ඇති සම් ුදු දහම් ම්ග්හි සියලු ග්ුණරැවන්හි පරධාන සාධකය 
වන්්න් කලයාණමිතර ආශරයයි. හු්දක් කලයාණ මිතරයන් සිටීම පමණක් පරමාණවත් ්නාවන අතර 
කලයාණමිතරයන් හඳුනා ග්ැනීමටත් ඔවුන්්ග්් ග්ුණයට ග්රැකරිීමටත් ඔවුන් ්වතනි් තම දිවිමග්ට ආ්ලෝකයක් 
වූ සද්ධර්ම පරතිලාභය ළඟා කර ග්ැනමීටත් අප දක්ෂ විය යුතු ය.  ුදධ්ිමත් විය යතුු ය. අනතිමානී විය යුතු ය. 
්කටි්යන් කිව්හාත් (කරණීය) ්මත්ත සූතර්යහි ඇති ග්ුණාංග්න්්ග්න් සමන්විත විය යුතු ය. ්මකී සියලු 
ග්ුණ දහම්හි උසස් ම පරතඵිලය වන්්න් පරඥාව දියණුු වී දුකින් නදිහස්වීමයි. එහි දී රෑප, ්වදනා, සඤ්ා, 
සංඛ්ාර, විඤ්ාණ යන ස්කන්ධ පංචකය ක්ෂණිකව හට්ග්න ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ වන  ව මැනැවින් පරකට 
්ව. ඒ අතර ධාතු, ආයතන, ඉන්රිය, නාමරෑප ආදි නම්වලින් සඳහන් වන ජීවිත්ය් පැවැතම් විස්තර ්ක්රන 
්සසු ධර්මයන්හ ි ද පවතන්ා අනිතය, දුක්ඛ්, අනාත්ම යන තරිලක්ෂණය මැනැවින් පරතයක්ෂ ්ව. ්මම 
අව් ෝධය ල නු වස් අපරමාදී ව කරියා කිරීම ක්ෂණ සම්පත්තිය ලද   ුද්ධිමත් සැම්ග්් පරධාන ජීවිත ඉලක්කය 
විය යුතු ය. භාග්යවතුන ්වහන්්ස්්ග්් අවසාන අවවාදය වූ්ය ්ද අපරමාදීව සතිපට්ඨඨානය තුළ හැසි්රන ් ලසය ි
(හන්ද’දානි භික්ඛ්්ව ආමනත්යාමි ්වා වයධම්මා සංඛ්ාරා අප්පමා්දන සම්පාද්ථ). තමාට තමා පහනක් 
දිවයනික් ්කාට වාසය කළ හැකි පරතිපදාව ්ලස භාග්යවතුන් වහන්්ස ් ්ද්ශනා කරන්්න් සතර 
සතිපට්ඨඨානයට අනුව වාසය කිරීමයි.  

 සතර සතිපට්ඨඨානය ඔස්්ස ්ධර්ම මාර්ග්්ය් ඉදිරියට යා්ම්දී කරණීය ්මත්ත සූතර්ය් ඇතුළත් කරැණු 
නිරතුරැව සිහි්ය් ත ා ග්නිමින් ඒවා අනුග්මනය කරිීමට ද අවශය ්ක්ර්. ඒ අනුව දක්ෂ ව, ඍජු ව, වඩාත් 
ඍජු ව, සුවච ව, මදුු ව, අනතිමානී ව, ලද ්දයින් සතුටුවීම, පහසු්වන් ්පෝෂණය කළ හැක ි ව, කටයුතු 
අල්ප ව, සැහැලල්ු ග්ත ි ඇති ව, සන්සුන ් ඉඳුරන ් ඇති ව, නුවණැති ව, දඩේ ර නැති ව, කුලයන්හි 
්නාඇලුණු ව, නුවණැතත්න් ්දාස් නග්න සුළු ්හෝ වරදක් ්නාකර සිටීම යන ලක්ෂණයන්්ග්න් යුතු ව 
නිතර ්මත් සහග්ත සිතින ්සිල්වත්ව අනිතයතාව දකන්ා නුවණින් වාසය කරිීම අවශය ්ක්ර්.  

  ුදුරජාණන් වහන්්ස්්ග්් ග්ුණ සිහිපත් කරමින් සම් ුදු ්තමඟුල සමරන අද වැනි ්වසක් දි්නක  
වඩ වඩාත් ධර්මය ශරවණය කරමින් එම දහම් ම්ග්හි අපරමාදීව හැසිරීමට අදිටන් කර ග්ත යුතු ය. තමා දහමින් 
්කතරම් දුරට පරතිඵල ්නලා ග්ත්්ත් ද යන්න තීරණය ්ක්රන පරධාන සාධකයක් නම් තමා ්ක්තක් දුරට 
දුකින් නිදහස් වූවා ද යන කරැණයි. එහ ිදී තමා තුළ ්ලෝභ, ්දෝෂ, ්මෝහ යන අකුසල මූල අඩ ුවිය යුත ුය. 
තවද පරිතයාග්ශීලීත්වය, මමතරිය, පරඥාව දි්නන් දින දියුණු ්ව. එහි දී නිතර සිහි්යන් හා නුවණින් කලග්්ත 
කිරීම ද තමා ්ග්් ආධයාත්මික දියුණුව මැන  ලන සාධක ්ව. හැම ්මා්හා්තහි ම තම කය හා සිත පිළ ිඳ 
සිහිය නුවණ පවත්වා ග්නමිින් අනිතයතාව දකිමින් වාසය කිරීම ජීවිත්ය් පරධාන පරමාර්ථය කර ග්ත යුතයු. 
දහ්මහි හැසිරී්මන් තම මානසික සවුය දියුණ ු වීමත් සමග් තමාට නිරතුරැව  ුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන 
්තරැව්නහි ග්ුණ සිහිපත් ්වමින් නිතර ්තරැවන් ඇසුරැ කරමින් ජීවත් වීමට හුරැ ්ව. එවිට තමා දිනපතා 
වැඩිපරු ම සිහපිත් වන්්න ්්තරැවනයි. ්ම්ලස තමා දහමින් පර්යෝජන ග්නන්ා අතර මතු පරපුරට ද ්මම 
උතුම් දහම උරැම කර දීම තම වග්කීමක් ්කාට සැලකිය යුතු ය. තමා සම් ුදු සසු්නහි අවසාන පුද්ග්ලයා 
්නාවීමට තථාග්ත දහම් මතු පරපුරට උරැම කරදීම අවශය ්ක්ර්.    

 

ඔ  සැමට ්තරැවන් සරණයි ! 

කැලි් ෝනියා්ව, පැසදිනාහි ්ලාස් ඇන්ජලසි් ් ෞද්ධ  විහාරස්ථාන්ය් 

 ු.ව. 2563 ඉල් මස  

සපාසහෝදා සීල සමාදානය 
(2019 ්නාවැම් ර මස 23 වන ඉරැදින)  (UD)   


