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බුදුරජාණන් වහන්වස් ව ්ශනා කළ හැම  හම් ප යකින් ම අපට අනුශාසනා කරන්වන් දුකනි් 

නි හස් වන මාවත්යි. සත්ුට සැනසමු උදාකරලන මාවත්යි. එම උත්ුම්  හම් ශරවණය කළ පමණට එදිවනදා 
ජීවිත්වය් දුක් කර ර හටගන්නා කරමය දැන වගන ඉන් න ිහස් වන  ෑ පිළපිැදීමට හැකියාව ලැවේ. එම 
 හම අනුගමනය කළ පමණට වම් ජීවිත්වය් අප අත්්විඳින දුක් රැසකනි් නි හස්ීමට අවස්ථාව උදාවේ. 
එපමණක් වනාව මත්ු භවයන්හි සදිුීමට ඇත්ි අනත්ුරැවලනි්   න ිහස් සසර ජීවිත්වයහි සනාථන 
සුරක්ෂිත්ත්ාව = පිළිසරණ ඇත්ි කර ගැනමීට   අවසථ්ාව හැකියාව ලැවේ.  

 

අංගුත්්ත්ර නිකාවයහි පඤ්චක නිපාත්වයහි සඳහන් වේර සූත්රය බිය හා වවරය හටගන්නා කරැණු 
වමානවා   යන්නත් ්ඒවා දුරැ කළ යුත්ු මාවත්ත්් වපන්වා ව නා අඟනා සූත්රයකි. ත්ව   නිරයට පත්්ීමට 
වහ්ත්ු වමන් ම සුගත්ිගාමීීමට වහ්ත්ු වන කරැණු   වමහි සඳහන් වේ.  

භාගයවත්ුන් වහන්වස් එක ්කවලක සැවැත්් නුවර ව ේරම් වවවහවරහි වැඩ වවවසන සමයක 
අනාථපිණ්ික සිටුත්මුා උන්වහන්වස් වවත් ගරැ සරැ  කව්ා එකත්්පවසක ඉඳ ගත්්වත්් ය. වමහ ි
දී බුදුරජාණන් වහන්වස් සිටුත්ුමා අමත්ා බිය සහ වවරය ඇත්ිීමටත්් නිරගාමී ීමටත්් වහ්ත්ුවන කරැණු 
පහක් ඉදිරිපත්් කළහ. 
 

පඤ්ච ගහපත්ි, භයානි වේරානි අප්පහාය දුස්සීවලෝ ඉත්ි වුච්චත්ි නිරයං ච උපපජ්ජත්ි. කත්මානි 
පඤ්ච; පාණාත්ිපාත්ං, අදින්නාදානං, කාවම්ස ුමිච්ඡාචාරං, මුසාවා ං, සුරාවම්රයමජ්ජපමා ට්ඨානං. 
 

 එම කරැණ ු වශවයන ් භාගයවත්ුන් වහන්වස් අනාථ පිණ්ික සිටුත්ුමාට ඉදිරිපත්් කරන්වන් 
පරාණඝාත්ය, වසාරකම, කාමමිථයාචාරය, වබාරැකීම හා රහවමර පානය යන වම් කරැණු පහ ඇත්ි විට 
බිය හා වවරය දුරැ වනාවන අත්ර දුසිල්බවට පත්්වන බවයි. නිරගාමී ීමට   වමම කරැණු වහ්ත්ු වන 
බව වැි දුරටත්් ව ්ශනා කරත්ි.  
 

 ඉන්පසුව  කව්ා ඇත්්වත්් පරාණඝාත්ාදි පංච දුශ්චරිත්වලින් ඉවත්් ීවමන් බිය සහ වවරය දුරැවන 
බවත්් සුගත්ිගාමී වන බවත් ්ය. 
 

‘ඉමානි ව ෝ ගහපත්ි, පඤච් භයානි වේරානි පහාය සීලවා ඉත්ි වුච්චත්ි සුගත්ිං ච උපපජ්ජත්ීත්ි.’ 
 
 බුදු හවම් දැක්වවන පරිදි පංචශීලය ආරක්ෂා කිරීම නති්ය සීලය වශවයන් දැක්වවන අත්ර එමගින් 
මනුෂය ධර්ම පහක් ආරකෂ්ා වේ. පංච සීලය රකිනන්ාට බිය සහ වවරය හට වනාගන්නා අත්ර එම 
සිල්වත්ා නිසා අන් අයට   බිය හා වවරය හට වනාගනී. පංච සීලය රකනින්ා වලාව අභය දානය 
ව න්නකු වශවයන්  ක්වා ඇත්්වත්් එබැවිනි.  
   

යවමක ්පංචසීලය රක ීනම් ඔහ ුපළිිබඳ අන ්අයට ඇත්්වත්් බලවත්් වගෞරවයකි. ඔහු ගැන අන් 
අය වබවහවින් පරසා යට සත්ුටට පත්් වවත්ි. සිල්වත්් ත්ැනැත්්ත්ාට ඕනෑම සභාවක ්වවත් නිර්භයව එළඹිය 
හැකි අත්ර සිල්වත්ාට පසුත්ැීවමන් වත්ාරව සැනසීවමන් වම් ජීවිත්ය ගත් වකාට පරවලාව සුගත්ිගාමී ීමට 
  අවස්ථාව උදාවේ. එබැවින් මහලු වනත්ුරැම සිල්වත් ්බව උත්ුම් බව  ක්වා ත්ිවේ (සීලං යාව ජරා සාධු).  

 
කිසියම් සමාජයක බියක්, සැකයක්, වවරයකින්, අසහනයක් හට ගනී නම් ඊට වහ්ත්ුව වමම 

කරැණුවලනි් එකක් වහෝ කිහිපයක් කඩ ීමයි. කිසියම් නිවසක්, සමාජයක්, ගමක්, නගරයක්, වහෝ රටක් 
වමම ශික්ෂාප  පහ සුරක ීනම් එම සමාජය නිර්භයව, වමත්රී සහගත්ව කල් ගත් කරනු නිසැක ය. 
බුදු හමින් වපන්වා ව න වමම සිල්වත්් බව කිසිදු වභ් යකින් වත්ාරව ඕනෑම සමාජයකට අදාළ කර ගත් 
හැකි ය. පුඤ්ාභිසන්  සූත්රවයහි දැක්වවන පරිදි ශර ්ධාවත්් පංචශිලය ආරකෂ්ා කිරීමත්් පුණය ගංගා 
වශවයන්  ක්වා ත්ිවේ. එය නිසැකව ම සගුත්ිගාමීීවම් මාවත්ක් වශවයන්  ක්වා ත්ිවේ.  
 

 



UD2 
 

සීලය = (සිල්වත්් බව) 
 

යවමකු ත්ුළ ඇත්ි හික්මුණු බව වහවත්් ශික්ෂණය සීලයයි. එනම් දිවිමගට සිසිලස සහනය සත්ුට 
සලසාලන කායික - වාචසික සංවරය සීලයය.ි වලෝවැසියන් වකවරහි ඉමහත්් කරැණාවවන් යුතු්ව 
බුදුරජාණන ් වහන්වස ් වපන්වා වදාළ සීලය මගින ් සත්්ත්්වයන්ට සදිුවන අවන්කවිධ කර ර - සම්බාධ 
මගහරවා ගැනීමට අවස්ථාව සැලවස්. එමගනි් වමවලාව වශවයන් සිදුවිය හැකි නිනද්ා, අපහාස, ධනහානි, 
වරෝගපීඩා, මානසික පීඩා, පසුත්ැීම්, පාපමිත්ර ඇසරු, ආර්ික දුෂ්කරත්ා ආදිය මගහරවා ගැනීමට පමණක් 
වනාව පරවලාව වශවයන ් සිදුවිය හැකි අපාදුකනි් නි හස්ීමට   හැකියාව ලැවේ. එමනිසා සීලය 
සුගත්ිගාමීීවම් ඉනිමගක් වලස සඳහන් ව ත්ිවේ (සග්ගාවරෝහණ වසෝපානං සීලං අඤ්ඤසමං කුවත්ා). ඒ 
අත්ර සසර දුකින් සපරුා න ිහස්ීමට   සීලවයන් ලැවබන පිටිවහල අනල්ප ය. එබැවින් ජරාවට පත්්වන 
ත්ුරැ ම සිල්වත්් ජීවිත්යක් ගත් කිරීම උත්ුම් බව සඳහන් වේ (සීලං යාව ජරා සාධු). 

සිල්වත්් බවවහි පරධාන ලක්ෂණය නම් කායික - වාචසික සංවරයය.ි ඒ අනුව කායිකව සිදුවන 
පරාණඝාත්ය, වසාරකම, කාමමිථයාචාර යන ත්රිවිධ දුෂ්චරිත්වයන් වවන් ීමත්් වාචසික සිදුවන වබාරැව, 
වක්ලම, පරැෂවචන, හිස්වචන යන භාෂාව වැරදි වලස භාවිත් කරන ස්වභාවවයන් වැළකීමත්් ය. වමවලස 
කායික වාචසික දුසිරිත්ව්ලනි් වත්ාරව දිවිවගවන සිල්වත්් ත්ැනැත්්ත්ාට මහත්් සහනයක් සැලවසන අත්ර 
ඔහු ඇසුරැ කරන සමීපත්මයන්ට   එමගනි් පහසවු සත්ුට උදාවේ. ත්ව  එම ප ු්ගලයාවග් සිල්වත්්බව නිසා 
ව වියන්, මියගිය ාත්ීන් ආදීන්වග්   ආශීර්වා ය ලැවබන අත්ර ත්මන් සිදුකරන කටයුත්ු වඩාත්් සාර්ථකව 
සපුරා ගැනීමට   හැකියාව ලැවේ. 

යමක ුනිත්ර සිල්වත්්ව කරියා කරය ිනම් ඔහුවග් සිල්වත්්බව සිහිපත්් වකාට එය භාවනාවක ්වලස 
නැවත් නැවත් වමවනහි කරිීවමන් සිත් එකඟ කර ගැනීමට   අවස්ථාව ලැවේ. එය සීලානුස්සත්ි භාවනාව 
වලස  ස අනුස්සත්ි භාවනා අත්ර  ක්වා ත්ිවේ. සිල්වත්් ත්ැනැත්්ත්ාවග් වමවලාව ජීවිත්වය් සිදුකරන 
අධයාපනික, ආර්ික කටයුත්ු සඵල වන අත්ර එමගින ්දැහැමිව ත්ම ධනසම්පත්් වර්ධනය කර ගැනීමට   
හැකියාව ලැවේ. ඒ අත්ර ඕනෑම පිරිසක් අබියසට නිර්භයව වනාපැකළිව යාවම් ආත්්මශක්ත්ිය   සීලය 
ත්ුළින් වර්ධනය වේ. මරණින් මත්ු සුගත්ිගාමී ීමට   සිල්වත්්බව මහත්් උපකාරයකි. අප සීලය රකනි විට 
සීලය විසනි් අපව ආරක්ෂා කරනු ඇත. ‘ධම්වමෝ හවේ රක් ත්ි ධම්මචාරිං’ යනුවවන් ධර්මය රකනි්නා 

ධර්මය විසින් ආරක්ෂා කරන බව  කව්ා ඇත්්වත්් එබැවිනි. එය හුව ක් වමවලාව දී  ලැවබන රැකවණයක් 
පමණක් වනාව සසර දුගත්ගිාමී ීවමන් න ිහස් ීමට   එය පිහිටක් වවයි. 

බුදු හමින් වපන්වා දී ඇත් ිසීලය මගින ්සිදු වකවරනව්න් හුව ක් කය වචනය සංවර කර වගන 
සිටීම පමණක් වනාව සිල්ප  ආරක්ෂා වන ආකාරය වමන ්ම සිල්ප  බිවඳන ආකාරය පිළබිඳව හා ඊට 
බලපාන ආසනන්ත්ම වහත්්ු වමානවා  යන්න පිළිබඳව   එමගින ්වපනව්ා දී ත්ිවේ. ඒ අනුව පරාණඝාත්ය 
සිදුීමට ආසන්ත්ම වහ්ත්වු  ්වේෂයය.ි වසාරකමට වහ්ත්ුව ත්ෘෂ්ණාව වන අත්ර කාමමිථයාචාරය 
සිදුවන්වන්   ත්ෘෂ්ණාව පා ක කර වගනයි. වබාරැකීමට ආසන්නත්ම වහ්ත්ුව වලෝභය වන අත්ර වක්ලමට 
හා පරැෂවචනයට වහ්ත්ුව  ්වේෂයයි. හිස්වචනයට වහ්ත්ුව වමෝහයයි. වමවලස ත්මා ත්ුළ කිසියම් සීලයක් 
ආරක්ෂා වවනවා නම් ඊට වහ්ත්ුව කුමක ් යනන්ත්් කිසියම් සිල්ප යක් බිවඳනවා නම් ඊට වහ්ත්ුව කුමක ් 
යන්නත් ්වබෞ ්ධ ශරාවකයාට අවවබෝධයක් ත්ිබීම අවශය වකවර්. බුදු හමින ්වදාළ සැබෑ සීලය සම්පරූ්ණ 
වන්වන්ත්් සීලවයන් අවප්ක්ෂිත් නියම පරත්ිඵල ලැවබන්වන්ත්් එවිටයි. ඒ අත්ර හුව ක් පරාණඝාත්ාදිවයන් 
වළකනි අත්ර අන ්සත්්ත්්වයන්වග ් ජීවිත් සරුක්ෂිත්කරලීම් වශවයන් අකුසලයට විරැ ධ් කුසලය පරගුණ 
කිරීම   සීලය වඩාත්් පරිපරූ්ණීමට වහ්ත්ු වේ. 

සමාජගත් ජීවිත්වය් දී නුවණැත්ි ත්ැනැත්්ත්කු සමාජවයන් බලාවපාවරාත්්ත්ු වන පරධාන කරැණක් 
නම් කීර්ත්ියයි. එය ත්ම ධනයට වහෝ බලයට වඩා උසස් ව යකි. සමාජවයහ ිවහාඳ නමක් දිනාවගන 
කීර්ත්ිමත්්ව ජීවත්් ීමට සලි්වත්් ජීවිත්ය මහත්් වස් උපකාරී වේ. සිල්වත්් ත්ැනැත්්ත්ා ගැන සමාජවයහි 
විශාල වගෞරවයක ්විශ්වාසයක් වගාඩනැවගන අත්ර එය අන් කිසිදු ව යකින් ලබාගත් හැක්කක ්වනාවේ. 
වමවලස සිල්වත්් වූ පමණට අන් අය ඒ ගැන කත්ාබහ කරන අත්ර සමාජවයහි විශ්වසනයී කටයුත්්ත්කදී 
සිල්වත්ා   ඊට සම්බන්ධ කර ගැවන්. එපමණක් වනාව වමම කරී්ත්ිය නිසා ම ඔහටු දැහැමිව මහත්් ධනයක් 
උපයා ගැනීමට   අවස්ථාව ලැවේ.  



UD3 
 

බුදු හමින් දැක්වවන සීලය මනා වලස සම්පූර්ණ ීමට නම් ත්ම සිත් මැනැවින ්පිහිටුවා ගැනීම 
අවශය වකවර්. එනම් සම්මා සංකල්ප වහවත්් යහපත්් සති්ිවිලිවලින් යුක්ත් ී මයි. සංකල්ප (සිත්ිවිලි) යහපත්් 
වන්වන් මනා දැකම්ක ්වහවත්් සම්මා දිට්ිය ඇත්ි විටයි. සම්මාදිට්ිය ඇත්ි වන්වන් මනා අවධානවයන් 
යුත්ුව ස ්ධර්මය ශරවණය වකාට නුවණින ්වමවනහි කළ පමණටයි. සම්මාදිට්ිවයන් යුත්ුව සිල්වත්් වන 
විට ත්මා රකින සීලය ත්මාට පහසුවක් සහනයක් වමන් ම සුවයක්   වනු ඇත්. සීලය නිත්ර ම පරඥාව 
සමග එකට සමගාමීව සුරැකි පමණට එය වඩාත්් ම අර්ථවත්් වන අත්ර එය නවින සඳහා   උපකාරවත්් 
වේ. එක් අත්කින් අවනක් අත් ව ෝවනය කරනන්ාක් වමන් සීලවයන් පරඥාවත්් පරඥාවවන් සීලයත්් 
පාරිශු ්ධත්්වයට පරිපූර්ණත්්වයට පත්්වන බව සඳහන් වේ. ත්ව  ත්මා රකනි සීලය සමාධියට උපකාරයක් 
පිණිස භාවිත් කළවහාත්් සමාධිවයහි දියුණුව සඳහා ත්ව ත්වත්් කායික වාචසික සංවරය ත්ුළින් සිල්වත්්බව 
දියුණු කර ගැනීමට වපළවෙනු ඇත්. සිත් සමාධිමත්් වන විට දිට්ඨධම්මවේ නීය වශවයන් ම මහත්් 
සහනයක් සත්ුටක් ලැබීම ඊට වහ්ත්ුවයි. 

දාන, සීල, භාවනා යන ත්රිවිධ පුණය කරියා අත්ර සඳහන් වන සීලයට ප නම් වන්වන් කම්මස්සකත්ා 
සම්මාදිට්ියයි. එනම් ත්ම සිත් මුල් ී කරන කරියාවන්ට සිවත්හි ස්වභාවය අනුව ඊට අනුරෑප වූ විපාක 
ලැවබන බවය.ි වමකී අවවබෝධය මත් පිහිටා රකින සීලය සුගත්ිගාමීීමට උපකාරවත්් වේ. ස්වර්ගගාමී 
මාවත් වහළි වකවරන බුදු හමින් මූලික වශවයන් අවප්ක්ෂා කරන්වන් වමවලාව උපන් සත්්ත්්වයන්ට 
මරණින් මත්ු අපාගත් වනාී සුගත්ිගාමී ී මට මාවත්යි. ඒ සඳහා කායික වාචසික සංවරය ප නම් වකාටගත්් 
සීලය වබවහවින් පරවයෝජනවත්් වේ. වමවලස සිල්වත්් ීවමන් සසර සගුත්ියක් හමිි වුව   සංසාර චකරවයහි 
රැවඳන ත්ුරැ දුකනි් සපරුා නි හස්ීමක් වනාමැත්. එබැවින් නවින ඉලකක් වකාට සීලය රැකීම වඩාත්් 
අවධාරණය වකවර්. සසර දුකින් සපුරා නි හස් ව සයිලු මානසික ගැටලුවලින් නි හස්ීවම් මාවත් වහළි 
වකවරන විමුක්ත්ිගාමී (වමෝක්ෂ) මාර්ගවයහි සීලය මලූික අංගයකි. ඒ සඳහා චත්ුරාර්ය සත්යය මිශරිත් ශ්රී 
ධර්මය ශරවණය වකාට වලෝකය හා ත්මා පිළිබඳ මනා  ර්ශනයක් උප වා ගැනීම අවශය වේ.  

ජටා සූත්රවයහි විස්ත්ර වකවරන පරිදි වවරක බුදුරදුන් වවත් පැමිණි ව වියකු නැඟූ පරශන්යකට 
පිළිත්ුරැ වශවයන් සියලු ගැටලුවලින් න ිහස්ීවම් මාවත් වශවයන් භාගයවත්ුන් වහන්වස් පැහැදිලි කවළ් 
සීලවයහි පිහිටා සමථ වි ර්ශනා වඩන වලසයි. එහි දී ගැටලුවලින් නි හස්ීවම් මූලික ප නම වශවයන් 
ව ්ශනා කවළ් සීලයයි.  

‘සීවල් පත්ිට්ඨාය නවරෝ සපඤ්වඤෝ චිත්්ත්ං පඤ්ඤඤ්ච භාවයං, 
ආත්ාපි නිපවකෝ භික් ූ වසෝ ඉමං විජටවය් ජටං’. (ජටා සුත්්ත්, සං.නි.1) 
 

වමහි දැක්වවන පරිදි අභයන්ත්ර හා බාහිර සියලු කායික මානසික ගැටලුවලනි ්සම්පූර්ණවයන් 
නි හස්  විය හැක්වක් නුවණින් යුත්ුව සීලවයහි පිහිටා සමථ විපස්සනා භාවනා වැඩීවමන.ි වම් සඳහා 
චත්ුරාර්ය සත්යය ප නම් වකාටගත්් දුවකහි හටගැනීම හා නිවරෝධය පිළිබඳ පැහැදිලි  ර්ශනයක් / නුවණක් 
ධර්ම මාර්ගය ආරම්භවය් දී ම උප වා ගැනීම වබවහවින් අවශය වකවර්. ඒ සඳහා කලණ මිත්ුරැ ඇසරුින් 
පටිච්ච සමුප්පා ය නිශරිත් ධර්මය ශරවණය කළ යුත්ුව ඇත්. 

බුදු හමින් වඩාත්් අගය කරන්වන් මනා දැකම්කනි් යුත්ු  ෘෂ්ටිවලට වනාවැටුණු මැදුම් මවගහි ගමන් 
කරන (දිට්ිං ච අනුපගම්ම සීලවා  ස්සවනන සම්පනව්නා) සීලයයි. එනම් ධර්ම මාර්ගය ආරම්භවය් දී ම 
පටිච්චසමුප්පා ය ප නම් වකාටගත්් අනිත්යත්ාව පිළිබඳ මනා දැකම්ක් ඇත්ි කර ගත් යුත්ු බවයි. එනම් 
ඇස්, කන්, නාසාදි ඉන්රිය ඔස්වස් රෑප, ශේ , ගන්ධාදි අරමුණු විෂයවයහි කිසියම් දැනමුක ්ලැබීවම් දී එම 
අ ්දැකමී වර්ත්මානවයහි හටවගන ඉත්ිරි නැත්ිව නිරැ ධ් වන බව පළිිබඳ අවවබෝධයයි. ඉන්රිය සංජානනය 
ත්ුළින් නිත්ර ම රෑප, වේ නා, සඤ්ා, සං ාර, විඤ්ාණ යන සක්න්ධ පංචකය වගාඩනැවගන අත්ර එය 
වපර වනාත්ිබී හටවගන ඉත්ිරි නැත්ිව නිරැ ්ධ වන බවත්් (අහුත්වා සම්භුත්ං හුත්වා න භවිස්සත්ි) එම අ ්දැකමී 
අනාගත්යට වනායන බවත්් පිළිබඳ වැටහීමයි. රෑපාදි ස්කන්ධ පංචකවයහි හටගැනීම (සමු ය)  කනි 
ත්ැනැත්්ත්ා ‘නැත්’ (උච්වේ ) යන අන්ත්වයන් දුරැ වේ. ස්කන්ධ පංචකවය් වැය (වය)  කින ත්ැනැත්්ත්ා 
‘ඇත්’ (ශාශ්වත්) යන අන්ත්වයන් දුරැවේ. වමවලස පටිච්චසමුප්පා ය නමැත්ි එක ම  ර්ශනවයන් ඇත් හා 
නැත් යන අන්ත් ව ක ම දුරැ ී මධයම පරත්ිපදාවට පිවිසීම අවශය වකවර්.  

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගවයහි දැක්වවන පරිදි සම්මාදිට්ිය වපරටුව යමකු ආර්ය මාර්ගවයහි ගමන් 
කරයි නම් කායික සංවරයට පරථම වාචසික සංවරය දියුණු වේ. එදිවනදා කටයුත්ු කිරීවම් දී ත්ම වචන 
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භාවිත්වය් දී හැකිත්ාක් දුරට මනා සිහිවයන් හා නුවණින් යුත්ුව වඩාත්් ඵලදායී වලස වචන භාවිත් වකවර්. 
වබාවහෝ ව නා සමාජගත් ජීවිත්වය් දී අපහසුත්ාවට හා පසුත්ැවිල්ලට පත්් වන්වන් වචන හුවමාරැ කර 
ගැනීවම් දී සදිුවන අදූර ර්ශී භාවය නිසයි. එම නිසා වචන භාවිත්වය් දී යළ ියළිත්් නුවණින් වමවනහි 
කිරීම (පච්චවවක්ිත්්වා පච්චවවක්ිත්්වා වාචාය කම්මං කාත්ේබං) වැ ගත්් වේ.  

සිල්වත්් බවවහි පිහිටා භාවනා කරන ශරාවකයාවග් සිත් සමාධිමත්් වන අත්ර එපමණට සත්ුට   
වැිවන අත්ර එම සත්ුටත්් සමග ඉත්ා සුළු වරදින් පවා වැළවකමින් වඩ වඩාත් ්සිල්වත්් ීමට උත්්සාහ 
කරය ි(අනුමත්්වත්්සු වජ්වජ්සු භය ස්සාී). ඒ අත්ර සලීයත්් සමඟ සමාධිය දියණුු කිරීවමන් සීල, සමාධි, 
පඤ්ා, විමුත්්ත්ි, විමුත්්ත්ිාණ ස්සන යන පංච ධර්මයන්හි ම පරිපරූ්ණත්්වයට පත්්ීමට අවස්ථාව උදාවේ.  

මජ්ිම නිකාවයහි ආකංව යය සූත්රවයහි සීලවයහි ආනිසංස රැසක් විස්ත්ර වකාට ත්ිවේ. ඒ අනුව 
සිල්වත්් වන පමණට,  

• ත්මා සමඟ වාසය කරනන්වුන්වග් (සබරහ්මචාරීන්වග්) සිත්් දිනා ගැනීම 

• සිේපසය  මැනැවින් ලැබීම 

• සිේපසය ව න අයට පින්සිදුීම 

• පරවලාව ගිය අයට පින් සිදුීම හා ඒ අයවග් ආශීර්වා ය ලැබීම 

• කුසල හම් වනාඇලමී හා අකුසලයන්හි ඇලමී  යන දුර්වලත්ා මැඩ පැවැත්්ීම 

• බිය ත්ැත්ිගැනමී් අරමුණු මැඩ පැවැත්්ීම 

• සිවත්හි සත්ුට දියුණුවන පරථම ධයාන ආදි රෑප ධයාන හත්ර ලැබීම 

• රෑපී ත්ත්්ත්්වය ඉක්මවා ආකාසානඤ්චායත්න ආදි අරෑප ධයාන හත්ර ලැබීම 

• ත්රිවිධ සංවයෝජන දුරැලා වසෝවාන් ීම 

• රාග,  ්වේෂ ත්ුනී වකාට සකදාගාමී ීම  

• රාග,  ්වේෂ සපුරා පරහීණ වකාට අනාගාමී විම  

• ඉ ්ධිවිධ ආදි අභිඥා ලැබීම 

• සියලු වකවලස් පරහීණ වකාට රහත්්ීම 
 

යන ආනිසංස වම් ජීවිත්වය් දී ම සලසා ගැනීමට අවසථ්ාව උදාවේ. ශර ්ධාවවන් හා නුවණින් යුතු්ව 
ත්මා රකින සීලය වමවනහ ිකිරීම සිත් එකඟ කිරීවම් සමථ භාවනාවක් වශවයන ්අනුස්සත්ි භාවනා අත්ර 
විස්ත්ර වකාට ත්ිවේ. එය සීලානුස්සත්ි භාවනාවය.ි එනිසා සීලය එක් අත්කින් සුගත්ිගාමී ීමට මාවත්ක් 
වශවයන්   සිත් එකඟ කිරීවම් කමටහනක් වශවයන්   නිර්වාණාවවබෝධය සඳහා මූලික ප නමක් වශවයන් 
  බුදු හවමහි විස්ත්ර වේ.   

 සම්මාදිට්ිය වපරටුව සීලය රකින නවුණැත්ි ශරාවකයාට ත්මා රකින සීලය කිසි විවටකත්් ත්මාවග් 
ව නකි ජීවිත්යට බාධාවක් වහෝ අසහනය පිණිස වහ්ත්ු වනාවේ. ඔහුවග් සීලය සමාධියටත්් සමාධිය 
පරඥාවටත්් උපකාර වන වහයින් ඉත්ා සත්ුටින් ත්ම සීලය ආරකෂ්ා කරයි. ත්ම ජීවිත්වය් සත්ුට සහනය 
සැනසුම උදා කරලන සම්බාධකවලින් වේරීමට ඇත්ි මාවත්ක් වශවයන් සීලය මහත්් උපකාරයක් සපයය.ි 
වමවලස මනා  ර්ශනයකනි් යුත්ුව පිරිසිදු සීලයක පිහිටා සිත් වැඩූ පමණට සිත් සමාධිමත්් වන අත්ර 
සමාධිමත්් වූ සිත්ින් වලෝක යථාර්ථය වත්්රැම් ගැනීමට අවකාශ උදාවේ (සමාහිවත්ා භික් වේ යථාභූත්ං 
පජානාත්ි.). එවලස වලෝක යථාර්ථය පරත්යක්ෂ කර ගැනමීට අවස්ථාව ලැවබන්වන් ධර්ම මාර්ගය 
ආරම්භවය් දී ම කලණ මිත්ුරැ ඇසුරින් පටිච්චසමුපප්ා ය ප නම් වකාටගත්් ත්රිලක්ෂණය පළිිබඳ මනා 
වැටහීමක් ඇත්ි කර ගැනීවමනි.  

 

සීලානුස්සත්ි භාවනාව 

  සම්බුදු සසුවනහි පිළිවවත්් පුරන ශරාවකයාට ත්මා රකනි සීලය ගැන වමවනහි කිරීම සිත් එකඟ 
කිරීවම් භාවනාවක.ි සම සත්ලිස් කර්මස්ථානයන්හි  ස අනුස්සත්ි අත්ර සීලානුස්සත්ිය සමථ 



UD5 
 

කර්මස්ථානයක් වශවයන්  ක්වා ත්ිවේ. සීලානුස්සත්ි භාවනාව වඩනු කැමැත්ි ශරාවකයා විවේකීව සිටින 
අවස්ථාවක ත්ම කය ත්ැනප්ත්් කර වගන සංසුන් පරිසරයක ඉඳවගන ත්මා රකනි සීලය ගැන වමවනහි 
කළ යුත්ු ය.  

වමහිදී නිවන් මග වඩන ශරාවකයකු වශවයන් ත්මා ආරක්ෂා කරන සීලය,  

 අඛණ්ඩ - මුලින් වහෝ අගින් සිල්ප  වනාකැඩුණු බව 
 
 අච්ඡිද්ද - මැදින් සිල්ප  වනාකැඩුණු බව සිදුරැ නැත් ිබව  
 
 අසබල - පිළිවවළනි් සිලප්  ව ක ත්ුනක් වනාබිඳුණු බව 
 
 අකම්මාස - අත්රින් පත්ර සිල්ප  වනාබිඳුණුබව 
 
 භුජිස්ස - ත්ෘෂ්ණා දාසත්්වවයන් මිඳුණු බව 
 
 විඤ්්ූපසත්ථ - බු ්ධාදී නවුණැත්්ත්න් විසින් පසසන ල  බව 
 
 සමාධිසංවත්තනික - සමාධිය පිණිස පවත්න්ා බව 

 
වශවයන් යළ ියළින ්නවුණින් වමවනහි කරමින් 

ත්මාවග් සිල්වත්්බව පිළිබඳ සත්ුට දියුණු කරලීම වමහදිී සිඳු වේ. විවශ්ෂවයන ්ගෘහස්ථ ජීවිත්යක ්ගත් කරන 
ත්ැනැත්්ත්කු වශවයන් විවශ්ෂවයන් ත්ම නිත්ය සීලය වන පංච සීලය ගැන විවශ්ෂ අවධානය වයාමු කළ 
යුත්ු ය. ත්මා නිත්ිපත්ා රකනි පංචසීලය ගැන වවු   වකවනකුට සිහිවකාට ඒ ගැන අවංකව සත්ුටු විය 
හැකි නම් එය ත්ම මානසික සහනය සඳහා වබවහවින් උපකාරවත්් වේ. ඒ පිළිබඳව දිනකට වාර කිහිපයක් 
වුව   සිහි කළ පමණට ත්ම කුසලය වැිදියුණු වේ. වමය භාවනාවක ්වශවයන ්වැඩීවම් දී විවශ්ෂවයන් 
සිදු වන්වන ්ඒ පළිිබඳව භාවනා ඉරියේවවහ ිසිටිමින ්අ ණ්ඩව වමවනහ ිකරිීමයි. එමගින ්ත්ම නිරාමිස 
පරීත්ිය වඩ වඩාත්් දියුණු වේ. වමවලස ත්මාවග් සිල්වත්් ජීවිත්ය පළිිබඳව දිගින් දිගට ම සිත්න විට එම 
කුසල අරමුවණහි සිත් සමාධිමත්් වේ. සිත් සමාධිමත්් වූ විට ත්ම ජීවිත්වය් සියලු අ ්දැකමී්හි පවත්්නා 
අනිත්යත්ාව නුවණින් වමවනහි කිරීවමන් වමය වි ර්ශනාව වවත්   වයාමු කර ගැනීවම් හැකියාව පවත්ී. 
බුදු හමින් වපන්වා ව න සීලය නිවන්  ක්වා ම මග වපන්වන ආකාරය වමමගනි් පැහැදිලි වේ.  

          

ඔබ සැමට වත්රැවන් සරණයි! 
 

පැසදිනාහි, වලාස් ඇන්ජලිස් වබෞ ්ධ විහාරස්ථානවය්  

ස්වාමීන් වහන්වස්ලා විසින් වමවහයවනු ලබන  

ධර්ම චාරිකා වැඩසටහන  

බු.ව. 2563  (වය.ව. 2019-ව සැම්බර් 07) 

 

(දායකත්්වය : සරත්් වමන්ිස් මහත්්මා, මාවනල් වමන්ින් මහත්්මිය ඇත්ුළු දූ රැවන්)  


