පින් සිතක අසිරිය

සතිපට්ඨාන සූතය
සූතය

අෙප් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ජනපද චාරිකාෙව වඩින අතෙර් කුරු රෙට් 'කම්මාස්සදම්ම' කියන
නියම් ගමටත් වැඩියා. එතැන ටික කාලයක් වැඩ වසන අතරතුෙර්දී බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ඉතාම වැදගත්
සූත ධර්මයක් ෙද්ශනා කළා. එදා ඉඳන් අද දක්වාම ෙලෝකය පුරා ෙකෝටි ගණන් ජනතාව ඒ සූතය භාවිතා
කරලා පතිඵල ලබා ගන්නවා. ඒ සූත ධර්මෙය් නම, 'සතිපට්ඨාන සූතය' යි. ෙම් සතිපට්ඨාන සූතය, සූත
පිටකෙය් මජ්ඣිම නිකාෙය් මූල පණ්ණාසකෙය් සඳහන් ෙවනවා. 'සති' කියන්ෙන් 'සිහිය' යි. 'පට්ඨාන'
යනු 'පිහිටුවීම' යි. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ සතිපට්ඨාන සූතය ෙද්ශනා කරපු 'කම්මාස්සදම්ම' කියන ස්ථානය
වර්තමාන ඉන්දියාෙව් 'දිල්ලිය' යි. එය ඉන්දියානු පුරාවිදSා ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් තහවුරු කරල
තියනවා.
සූතය ආරම්භ කරමින් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙමෙහම ෙද්ශනා කරනවා; "මහෙණනි,
සත්වයන්ෙග් පිරිසුදු බව පිණිස, ෙශෝකය සහ වැළපීම ඉක්මවීම පිණිස, දුක් ෙදොම්නස් අවසන් කිරීම
පිණිස, ආර්ය මාර්ගයට පැමිණීම පිණිස, නිවන සාක්ෂාත් කිරීම පිණිස ෙම් ඒකායන මාර්ගය යි. එනම්;
සතර සතිපට්ඨාන යි."
අෙප් ජීවිත වලට තිෙයන සියලුම පශ්න, දුක් - ෙදොම්නස්, හැඬීම් - වැළපීම් වලින් මිෙදන්නට
තිෙයන එකම මාර්ගය තමයි ෙම් සූතය තුළින් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙපන්වා ෙදන්ෙන. ඒ තමයි, 'සිහි
නුවණින් කටයුතු කිරීම'. ෙම්ක අෙප් ජීවිතෙය් හැම ෙමොෙහොතකදීම, හැම ඉරියව්වකදීම පුරුදු කරන්නට
පුළුවන් ෙදයක්. අරණSයකට ගිහිල්ලා, බිම ඉඳෙගන, එරමිණිය ෙගොතාෙගන, ෙදෙනත් පියාෙගන
පමණක් පුරුදු කරන්නට තිෙයන ෙදයක් ෙනෙවයි. බස් එෙක් - ෙකෝච්චිෙය යන ගමන්, කෑම උයන පිසින ගමන්, කන - ෙබොන ගමන්, කෙඩ් යන ගමන් පුරුදු කරන්නට පුළුවන් හරිම පාෙයෝගික කමයක්.
ඔබ නිතර පශ්න වලින් ෙපෙළන්ෙනක් නම්, ඔබට ඇති ෙහොඳම විසඳුම ෙම් සූතය තුළින් කියා
ෙදනවා. පවුල් ජීවිතෙය් ආරවුල්, ෙපම්වතා - ෙපම්වතිය පිළිබඳ පශ්න, රැකියාෙව් ගැටලු, මුදල් පිළිබඳ
ගැටලු, ණය බර, සමාජයට මුහුණ දීමට බැරි වීම, ලැජ්ජාව, අසහනය ආදී දහසක් පශ්න වලින් මිදීෙම්
ඉතාම පාෙයෝගික කමෙව්දය ෙම් තුළින් අපට උගන්වනවා.
ඒ නිසා, හැකිතාක් ෙහොඳින් සතිපට්ඨාන සූතයට අදාළ කරුණු ඉෙගන ෙගන, ඒවා ජීවිතය සමඟ
සම්බන්ධ කර ගන්නට උත්සාහ කරන්න.
සතර සතිපට්ඨාන නම්;
නම්;
1.
2.
3.
4.

ශරීරය ෙදස සිහි නුවණින් බැලීම
ෙව්දනාවන් ෙදස සිහි නුවණින් බැලීම
සිත ෙදස සිහි නුවණින් බැලීම
ධර්මයන් ෙදස සිහි නුවණින් බැලීම

(කායා'නුපස්සනා)
(ෙව්දනා'නුපස්සනා)
(චිත්තා'නුපස්සනා)
(ධම්මා'නුපස්සනා)

ෙම් සතිපට්ඨාන සතර වඩන තැනැත්තා සුදුසුකම්
සුදුසුකම් හතරකින් යුක්ත විය යුතුයි:
යුතුයි:
1.
2.
3.
4.

ෙකෙලස් තවන වීර්යය ඇත්තකු වීම (ආතාපී)
- අලසකම දුරලන්න
මනා පඥාව ඇත්තකු වීම
(සම්පජාෙනෝ) - නුවණට මුල් තැන ෙදන්න
සිහි ඇත්තකු වීම
(සතිමා)
- හැමෙද්ම ගැන අවධානෙයන් ඉන්න
ෙලෝකය ගැන දැඩි ෙලෝභය හා ෛවරය පාලනය කර ගැනීම
(විෙනයS ෙලෝෙක් අභිජ්ඣා ෙදෝමනස්සං)
- ඇෙලන්ෙන ගැෙටන්ෙන නැතුව ඉන්න

එතැනින් පස්ෙසේ, බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ සතිපට්ඨාන සතර විස්තර වශෙයන් ෙද්ශනා කරනවා.
සතිපට්ඨාන සූතය කියන්ෙන් දීර්ඝ සූත ෙද්ශනාවක්. ඔබට ෙමහිදී සූතෙය් සාරාංශය විතරක් ඉතාම
ෙකටිෙයන් අප ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත්, සම්පූර්ණ සූතය ම කියවා බලන ෙලස අප ඔබට ආරාධනා
කරනවා. සතර සතිපට්ඨානයට අයත් වන්ෙන් ෙමොනවාද කියන එක පළමුෙවන් දක්වා, ඉන් පසුව ඒවා
පිළිබඳ ෙකටි විස්තරයක් අප ඔබට ෙමහිදී ඉදිරිපත් කරනවා.

කායානුපස්සනා සතිපට්ඨානය
'කාය' කියා කියන්ෙන් 'ශරීරය' ෙහවත් 'කය' යි. 'අනු' කියන්ෙන් 'අනුව'. 'පස්සනා' කියන්ෙන්
'(නුවණින්) බැලීම'. ශරිරය දිහා නුවණින් බලන්නට කම ෙහවත් කමටහන් 6 ක් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ
කායානුපස්සනාව යටෙත් ෙපන්වනවා.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ආශ්වාසය හා පශ්වාසය ෙකෙරහි සිහිය පිහිටුවීම
(ආනාපානසති භාවනාව)
සිහිෙයන් සතර ඉරියව් පැවැත්වීම (ඉරියාපථ භාවනාව)
නුවණින් දැන ෙසසු ඉරියව් පැවැත්වීම
(සම්පජාන භාවනාව)
ශරීරෙය් ෙදතිස් කුණපය ෙමෙනහි කිරීම (පටික්කූල මනසිකාරය)
සතර මහාධාතු ෙමෙනහි කිරීම
(ධාතු මනසිකාරය)
මරණින් මතු සිරුර පත්වන අවස්ථා 9 ෙමෙනහි කිරීම (නව සීවථිකා භාවනාව)

ෙම් කමටහන් උපෙයෝගී කරෙගන, තමාෙග් කය ෙහෝ අනුන්ෙග් කය පිළිබඳව නුවණින් දකින්නට
ඕනෑ. කෙය් හට ගැනීම - නැති වීම දකින්නට ඕනෑ. ෙලෝකෙය් කිසිම ෙදයකට ෙනොඇළී වසන්නට ඕනෑ.
ෙලෝකෙය් කිසිවක් 'මම' - 'මෙග්' කියා ෙනොෙගන වසන්නට ඕනෑ.

ජීවිතයට::
එදිෙනදා ජීවිතයට
කය පිළිබඳ හරි අවෙබෝධයට පත් වුණාම, ජීවත් ෙවන එක හරි ෙල්සියි. එතෙකොට 'මම කැතයි'
කියල තරහ යන්ෙන නෑ. 'අරයා හරි ලස්සනයි' කියල රාගය හරි ඉරිසියාව හරි ඇති ෙවන්ෙන නෑ. තමන්
මැෙරන්ෙන නෑ කියල හිතාෙගන වස්තුව ෙගොඩ ගහගන්න, බලකාමය - පළිගැනීම වෙග් ෙද්වල්
ඇතිකරගන්න හිතන්ෙන නෑ. ජීවත් ෙවන ටික කාෙලදි ෙහොඳට සැෙපන් ජීවත් ෙවලා, සමාජයටත්
ෙසේවයක් කරලා, වැදගත් විදියට මිය යන්නට 'කය පිළිබඳ දැනුම' ඔබට උපෙයෝගී ෙවනවා.

ආනාපානසතිය කියන්ෙන් හැම ෙදනාම පිය කරන භාවනාවක්. ඒක වඩන්න හරි ෙල්සියි. නිහඬ
තැනක වාඩි ෙවලා, ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන, ඇස් පියාෙගන, හුස්ම ගන්න එක සහ ෙහළන එක
හිතින් බල බල ඉන්නවා. උවමනාෙවන් හුස්ම ගන්ෙන නැහැ. හුස්ම දිහා බලන එක තමයි කරන්ෙන්.
එතෙකොට දිග හුස්ම - ෙකටි හුස්ම ෙත්ෙරනවා. දවසට පැය භාගයක් විතර ෙම් භාවනාව කරනවා නම්
ගතත් සිතත් නිෙරෝගී ෙවනවා.
ඉරියව් භාවනාව කියන්ෙන්, හිටෙගන සිටීම - ඇවිදීම - වාඩි වී සිටීම - නිදා ගැනීම කියන සතර
ඉරියව්ෙව්දී ඒ ගැන කල්පනාෙවන් සිටීමයි. ඉදිරියට යාම - ආපසු ඒම - ඉදිරිය බැලීම - හැරී බැලීම - අත
පය දිගු කිරීම - හැකිළීම - ඇඳුම් ඇඳීම - කෑම - බීම - රස විඳීම - මළ මූත පහ කිරීම ආදී ෙසසු ඉරියව් මනා
සිහි නුවණින් පැවැත්වීම සම්පජාන භාවනාව නම් ෙවනවා.

ෙව්දනානුපස්සනා සතිපට්ඨානය
ෙව්දනාවන් ෙහවත් විඳීම් ඇති ෙවද්දී සිහිෙයන් ඒවා විඳීම 'ෙව්දනා + අනු + පස්සනා' නම්
ෙවනවා. සිහිෙයන් ෙතොරව විඳින්නට යාෙම්දී ඒවා නිසා එක්ෙකෝ රාගය, නැත්නම් තරහ ඇති ෙවනවා.
අපට ඇති වන විඳීම් වර්ග 09 ක් පිළිබඳ අවෙබෝධෙයන් සිටිය යුතු බව බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙමහිදී
උගන්වනවා.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

සැප ෙව්දනාවක් විඳීෙම්දී සැප ෙව්දනාවක් විඳිමි යි දැන ගැනීම
දුක් ෙවදනාවක් විඳීෙම්දී දුක් ෙව්දනාවක් විඳිමි යි දැන ගැනීම
දුක් නැති - සැප නැති (මධSස්ථ) ෙව්දනාවක් විඳීෙම්දී ඒ බව දැන ගැනීම
පංච කාම සහිත (සාමිස) සැප ෙව්දනාවක් විඳීෙම්දී ඒ බව දැන ගැනීම
පංච කාම රහිත (නිරාමිස) සැප ෙව්දනාවක් විඳීෙම්දී ඒ බව දැන ගැනීම
පංච කාම සහිත දුක් ෙව්දනාවක් විඳීෙම්දී ඒ බව දැන ගැනීම
පංච කාම රහිත දුක් ෙව්දනාවක් විඳීෙම්දී ඒ බව දැන ගැනීම
පංච කාම සහිත දුක් නැති - සැප නැති (මධSස්ථ) ෙව්දනාවක් විඳීෙම්දී ඒ බව දැන ගැනීම
පංච කාම රහිත දුක් නැති - සැප නැති (මධSස්ථ) ෙව්දනාවක් විඳීෙම්දී ඒ බව දැන ගැනීම

ෙම් විධියට තමා තුළ ඇති වන ෙව්දනා ෙහෝ බාහිර ෙව්දනා පිළිබඳව නුවණින් දකින්නට ඕනෑ.
ෙව්දනාෙව් හට ගැනීම - නැති වීම දකින්නට ඕනෑ. ෙලෝකෙය් කිසිම ෙදයකට ෙනොඇළී වසන්නට ඕනෑ.
ෙලෝකෙය් කිසිවක් 'මම' - 'මෙග්' කියා ෙනොෙගන වසන්නට ඕනෑ.

ජීවිතයට::
එදිෙනදා ජීවිතයට
අපි ජීවිෙත් පුරාම කරන්ෙන් 'විඳීම' තමයි. සමහරු විඳීම ෙවනුවට කරන්ෙන් 'විඳවීම' යි. එෙහම
ෙවන්ෙන් විඳීම ෙහවත් ෙව්දනාව පිළිබඳ හරි අවෙබෝධයක් ෙනොමැතිකම නිසයි. අපට ඇති වන පධාන
විඳීම් තුන තමයි සැප, දුක සහ මධSස්ථ බව. පංච කාම රහිත විඳීම් ඇති වන්ෙන් ධSාන - මාර්ගඵල වෙග්
උසස් තත්වයන්ට පත් වුණු උතුමන්ටයි.
ඉන්දිය - අරමුණ සහ දැනීම කියන කරුණු තුන එකතු වුණාම විඳීමක් ඇති ෙවනවා. විඳීමක් මිස
විඳින ෙකෙනක් නැහැ. නමුත් ෙම්ක අපට ෙත්ෙරනව අඩුයි. ඒ නිසා තමයි අපි හැම ෙද්ටම දුක් ෙවන්ෙන්.

ඕනෑම ෙව්දනාවක් පවතින්ෙන් ටික කාලයක් විතරයි. ඊට පස්ෙස නැති ෙවලා යනවා. ෙම් බව දැනෙගන,
සැප විඳිද්දී ඇෙලන්ෙන නැතුව, දුක් විඳිද්දී ගැෙටන්ෙන නැතුව ඉන්න උත්සාහ දරමු.

චිත්තානුපස්සනා සතිපට්ඨානය
චිත්ත කියන්ෙන් සිත යි. අපි ගන්නා අරමුණු වලට අනුව අපට පහළ වන සිත් ෙවනස් ෙවනවා.
සිත ගැන අවධානෙයන් ෙනොසිටිෙයොත් සිත ෙනොමඟ ගිහිල්ලා ෙබොෙහෝ වැරදි සිදු ෙවන්න පුළුවන්. සිත්
වර්ග 16 ක් ෙපන්වන බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ, ඒ සිත් ඇති වන අවස්ථාවල ඒ බව දැන ගැනීම අගය
කරනවා.
1. රාග (ආසාව) සහිත වූ සිත, රාග සහිත සිත කියා දැන ගැනීම
2. රාග (ආසාව)රහිත වූ සිත, රාග රහිත සිත කියා දැන ගැනීම
3. ද්ෙව්ෂ (තරහ) සහිත වූ සිත, ද්ෙව්ෂ සහිත සිත කියා දැන ගැනීම
4. ද්ෙව්ෂ (තරහ) රහිත වූ සිත, ද්ෙව්ෂ රහිත සිත කියා දැන ගැනීම
5. ෙමෝහ (මුළාව) සහිත වූ සිත, ෙමෝහ සහිත සිත කියා දැන ගැනීම
6. ෙමෝහ (මුළාව) රහිත වූ සිත, ෙමෝහ රහිත සිත කියා දැන ගැනීම
7. (කම්මැළිකමින්) හැකුළුණු සිත, හැකුළුණු සිත කියා දැන ගැනීම
8. විසිරී ගිය සිත, විසිරී ගිය සිත කියා දැන ගැනීම
9. උසස් බවට පැමිණි (රූපාවචර - අරූපාවචර) සිත, උසස් බවට පැමිණි සිත කියා දැන ගැනීම
10. උසස් බවට ෙනොපැමිණි සිත, උසස් බවට ෙනොපැමිණි සිත කියා දැන ගැනීම
11. උතුම් සිත, උතුම් සිත කියා දැන ගැනීම
12. අතිශයින් උතුම් සිත, අතිශයින් උතුම් සිත කියා දැන ගැනීම
13. සමාධිගත වූ සිත, සමාධිගත සිත කියා දැන ගැනීම
14. සමාධිගත ෙනොවූ සිත, සමාධිගත ෙනොවූ සිත කියා දැන ගැනීම
15. ෙකෙලසුන්ෙගන් මිදුණු සිත, ෙකෙලසුන්ෙගන් මිදුණු සිත කියා දැන ගැනීම
16. ෙකෙලසුන්ෙගන් ෙනොමිදුණු සිත, ෙකෙලසුන්ෙගන් ෙනොමිදුණු සිත කියා දැන ගැනීම
ෙම් විධියට තමාෙග් ෙහෝ බාහිර සිත් පිළිබඳව නුවණින් දකින්නට ඕනෑ. සිෙත් හට ගැනීම - නැති
වීම දකින්නට ඕනෑ. ෙලෝකෙය් කිසිම ෙදයකට ෙනොඇළී වසන්නට ඕනෑ. ෙලෝකෙය් කිසිවක් 'මම' - 'මෙග්'
කියා ෙනොෙගන වසන්නට ඕනෑ.

ජීවිතයට::
එදිෙනදා ජීවිතයට
හැම ෙද්ටම මුල් ෙවන්ෙන හිත. හිත ෙහොඳට තියාගන්න ෙකනාට ෙම් ෙලෝෙක දිවS ෙලෝකයක්.
හිත නරක ෙකනාට ෙම් ෙලෝෙක අපායක්. නිෙරෝගී හිතක් පවත්වා ගැනීම නිෙරෝගී කයක් පවත්වා ගැනීම
වෙග්ම වැදගත් ෙදයක්. කය ෙලඩ වුණාම ෙපති කරල් බීල සුව කරගන්න පුළුවන්. ඒත් හිත ෙලඩ වුණාම
එෙහම බැහැ. ෙලෙඩ් පිටට ෙප්න්ෙනත් නැහැ. හිෙත් ෙලඩට තිෙයන එකම ෙබෙහත ධර්මය විතරයි. හිත
ෙලඩ ෙනොෙවන්නට, ආසාව - තරහ - මුළාව යන විෂබීජ වලින් ආරක්ෂා ෙවන්නට ඕනෑ.
අෙප් හිත ෙබොෙහෝම ෙව්ගෙයන් ෙබොෙහෝ දුරට යන්නට පුළුවන් එකක්. එක තැනක තිෙයන්ෙන්ම
නැහැ. තමන් ගැන හිතනවාට වඩා, අනුන් ගැන හිතන එකමයි වැෙඩ්. ෙම් නිසා හැම තිස්ෙසේම අනුන්ෙග්
පශ්නයක් ඔලුෙව දාෙගන, නිකම් දුක් විඳිනවා. සමහර විට තමන්ට ඕන විදියට අනිත් එක්ෙකනා ඉන්ෙන
නෑ කියල දුක් ෙවනවා. අනුන්ෙග අඩුපාඩු ෙහොය ෙහොය සමහරු ළතෙවනවා. ඒෙකන් කවදාවත් තමන්ට

ෙසතක් ෙවන්ෙන නැහැ. ඒ නිසා හැම ෙවලාෙවම, තමන්ෙග හිත දැන් තිෙයන්ෙන ෙකොෙහද, වැරදි
අරමුණක ද, නිවැරදි අරමුණක ද කියල බලන්න ඕනෑ. නරක ෙද්වල් පස්ෙස දුවන්න ෙදන්නම එපා.

ධම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨානය
'ධම්ම' කියලා ෙමතනදී අදහස් ෙකෙරන්ෙන්, 'ධර්මතාවන්' නැත්නම් 'මානසික ස්වභාවයන්'
කියන එකයි. ඒ ධර්මතාවන් පිළිබඳ නුවණින් දකිමින් වාසය කිරීම 'ධම්ම + අනු + පස්සනා' නම් ෙවනවා.
පහත දැක්ෙවන මාතෘකා හයට අදාළ කරුණු නුවණින් දැකීම ධම්මානුපස්සනාවට අයිතියි.
1. පංච නීවරණ (කාමයන්ට ආශාව - තරහ - කම්මැළිකම - කැළඹුණු බව හා පසුතැවිල්ල සැකය යන නිවන් මඟ ආවරණය කරන කරුණු පහ)
2. පංච උපාදානස්කන්ධ (රූප - ෙව්දනා - සඤ්ඤා - සංස්කාර - විඤ්ඤාණය)
3. ආයතන (ඇස - කණ - නාසය - දිව - කය - සිත, ඒවායින් ගන්නා අරමුණු, ඒවායින් ඇති වන
සසර බැඳ තබන ෙද්වල්; සංෙයෝජන)
4. සප්ත ෙබෝධි අංග (ධර්මාවෙබෝධයට අදාළ වන සිහිය - නුවණ - වීර්යය - පීතිය - හිෙත්
සංසිඳීම - සමාධිය - මැදහත් බව)
5. චතුරාර්ය සතS (දුක - දුකට ෙහේතුව - දුකින් මිදීම; නිවන - දුකින් මිෙදන මඟ යන උතුම් සතS
හතර)
ෙම් ධර්මතාවන් තමා පිළිබඳව, නැත්නම් බාහිරව නුවණින් දකින්නට ඕනෑ. ධර්මතාවන්ෙග් හට
ගැනීම - නැති වීම දකින්නට ඕනෑ. ෙලෝකෙය් කිසිම ෙදයකට ෙනොඇළී වසන්නට ඕනෑ. ෙලෝකෙය්
කිසිවක් 'මම' - 'මෙග්' කියා ෙනොෙගන වසන්නට ඕනෑ.

ජීවිතයට::
එදිෙනදා ජීවිතයට
සැනසිල්ෙලන් ජීවත් ෙවන්නට උපෙයෝගී ෙවන ෙබොෙහෝ උපෙදස් ෙම් ධම්මානුපස්සනාව තුළ
ඇතුළත්. ෙම් ෙද්වල් තරමක් දුරට හරි පිළිපදිනව නම් එයාට කරදර වලින් මිෙදන එක ෙබොෙහොම පහසුයි.
ලස්සන රූප - මිහිරි හඬ - සුවඳ - රස - ස්පර්ශ කියන පංච කාමයන් පසු පස්ෙසේ හති දමමින්
ලුහුබඳින එක තමයි ෙබොෙහෝ ෙදනාෙග් සිරිත. ෙමොකද, ඒව නිසා යම්කිසි සැපයක් ලැෙබන හින්දා. ඒත්
පමණ ඉක්මවා ෙම් කාමයන්ට ෙලොල් වීම ම ෙකෙනකුෙග් විනාශෙය් මුල යි. නිවැරදිව සීමාවක් තුළ
පිහිටලා පංච කාම සැප විඳින්නට අපි හුරු ෙවන්න ඕනෑ.
ජීවිතයක සැනසිල්ල නැති කර දාන්නට ෙහේතු වන දරුණුම සිතුවිල්ලක් තමයි තරහ, නැත්නම්
'ද්ෙව්ෂය' කියන්ෙන්. ෙම්ක පාලනය කර ගන්න බැරි වුණාම, පළි ගැනීම - අනිකා නැසීමට කියා කිරීම
වෙග් භයානක පියවර වලට යන්නත් පුළුවන්. පවුල් ජීවිතයක් තුළ ස්වාමියා ෙහෝ භාර්යාව නිතර ෙකෝප
ගන්නවා නම්, ඒ පවුල් ජීවිතෙය් ආයුෂ ෙකටි ෙවන්න පුළුවන්. ආෙව්ග පාලනය කරෙගන හරි
කල්පනාෙවන් වැඩ කරන්න ඕනෑ.

'කම්මැළිකම' කියන්ෙන්ත් ජීවිතයක දියුණුව වළලන්නට ෙහේතු වන නරකම ෙදයක්. ඉෙගන
ගන්න ළමෙයක් කම්මැළි වුෙණොත්, එයාෙග අනාගතය අඳුරු ෙවනවා. රැකියාවක් කරද්දී කම්මැළි
වුෙණොත්, බැණුම් අහන්නත්, අන්තිෙම් රැකියාව අහිමි ෙවන්නත් පුළුවන්. ගෘහිණියක් කම්මැළි වුෙණොත්
ෙගදර ෙපෙර්ත ගුහාවක් වෙග් ෙවනවා. ඇඳුම් ෙසෝදන්න, නාන්න, පිරිසුදුව ඉන්න කම්මැළි වුෙණොත් එයා
මුළු සමාජෙයන්ම ෙකොන් ෙවනවා. හිත දියුණු කර ගන්නත් කම්මැළි නැතිකම අතSවශS යි.
අපට තිෙයන ඇස - කණ ආදී ඉන්දිය හය පාලනය කර ගැනීමත් අපව දියුණුවට ෙගන යන
මාවතක්. ෙමොකද, ෙම්වාට වහල් වන ෙකනාට හරි - වැරැද්ද ෙප්න්ෙන නෑ. කළ යුත්ත - හළ යුත්ත
ෙප්න්ෙන නෑ. නියම සැප තිෙයන්ෙන් ඉන්දිය පිණවීම තුළ ෙනෙවයි. දමනය කිරීම තුළ යි. ඒ ශාන්ත
සුවය කාම අරමුණු වලින් ලැෙබන්ෙන නැහැ. ඒ නිසා, ඉන්දිය වලට වහල් ෙනොවී, නුවණින් දියුණුව කරා
යන්නට උත්සාහ දරන්න ඕනෑ.

නිමාව:
නිමාව:
සතිපට්ඨාන සූතය අවසානෙය්දී බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා, යම් කිසි ෙකෙනක්
නිවැරැදිව සතර සතිපට්ඨානයන් වසර හතක් පුරා වඩනවා නම්, ඔහුට ෙම් ජීවිතෙය්දීම සියලු ෙකෙලස්
නැසූ රහත් බව ෙහෝ අනාගාමී බව බලාෙපොෙරොත්තු වියහැකි බව. අවුරුදු හතක් ෙනොව, හයක් - පහක් හතරක් - තුනක් - ෙදකක් - එකක් - සත් මාසයක් - සය මාසයක් - පස් මාසයක් - සිව් මාසයක් - තුන්
මාසයක් - ෙද මාසයක් - මාසයක් - මාස බාගයක් - සත් දිනක් ෙම් සතිපට්ඨාන සතර නිවැරැදිව වඩන
ෙකනකුට වුවත් රහත් බව ෙහෝ අනාගාමී බව බලාෙපොෙරොත්තු විය හැකියි.
"සත්වයන්ෙග් පිරිසුදු බව පිණිස, ෙශෝකය සහ වැළපීම ඉක්මවීම පිණිස, දුක් ෙදොම්නස් අවසන්
කිරීම පිණිස, ආර්ය මාර්ගයට පැමිණීම පිණිස, නිවන සාක්ෂාත් කිරීම පිණිස ෙම් ඒකායන මාර්ගය යි.
එනම්; සතර සතිපට්ඨාන යි" කියලා තමන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කෙළේ ෙම් නිසා තමයි කියලා බුදුරජාණන්
වහන්ෙසේ අවසාන වශෙයන් පැහැදිලි කරනවා.
අපි සැෙවොම ෙම් සතර සතිපට්ඨානයන්හි පිහිටා ජීවිතෙය් උතුම් මිහිර විඳගනිමු. ෙතරුවන් සරණ
යි!
සම්පාදක:
සම්පාදක:
ජර්මනිෙය් වජිරාරාම ෙබෞද්ධ විහාරාධිපති
ශාස්තපති රාජකීය පණ්ඩිත තිපිටකාචාර්ය
තිපිටකාචාර්ය පූජS
තල්පාවිල කුසලඤාණ හිමිපාෙණෝ

