සත් සතිය සහ සම්මා සතිය
සිද්ධාර්ථ තවුසා බුද්ධත්වයට පත්වූ පසු සත් සතිය ගතකල බව අපි දනිමු. මෙෙ සත් සතිය ගාථාවකින්
මෙමසේ දක්වා ඇත.
පඨෙං මබෝධි පල්ලංකං - දුතියංච අනිම්මිසං
තතියං චංකෙනං මසට්තං - චතුත්ථනං රතනාගාරං
පන්චෙං අජපාලංච - මුචලං මද්න ජට්ඨෙං
සත්තෙං රාජායතනං
මෙෙ ගාථාමවන් දැක්මවන ආකාරයට බුදුන් වහන්මසේ විවිධ ස්ථාන වල සති හතක් ගතකල බව
කියමවයි. මබෞද්ධ මපොත් වල මෙහි ‘සතිය’ මලස හඳුන්වන්මන් දින හතකි. නමුත් පාල භාෂාමවන්
‘සතිය’ මලස හඳුන් වන්මන් ‘සිහිය’යි. සම්ො සතිය යන්න නිවැරදි සිහිය මලස අරුත් මදයි. සත්
සතිමයන් මපන්වන්මන් ද බුද්ධත්වයට පසු සිහිය පිහිටුවන අවස්ථා හතකි. මෙෙ ලපිමයන් ෙෙ
පැහැදිල කිරීෙට උත්සාහ කරන්මන් මෙෙ සිහිය පිහිටුවන අවස්ථා හතයි.
බුදු දහෙට අනුව ොර්ග සහ ඵල අටකි. මසෝවාන් ොර්ගය සහ ඵලය, සකෘදාගාමී ොර්ගය සහ ඵලය,
අනාගාමී ොර්ගය සහ ඵලය සහ අරහත් ොර්ගය සහ ඵලය මෙෙ ොර්ග සහ ඵල 8 යි. මසෝවාන්
ොර්ගය ගැන මපොත්වල සදහන් වුවද එෙ ොර්ගය ගැන නිවැරදි පැහැදිල කිරීෙක් කිසිෙ මපොතපතක
මකලන්ෙ සටහන් ව නැත. විවිධ සුත්ර සහ ජාතක කතා වල මෙෙ මසෝවාන් ොර්ගය කුෙක් ද යන්න
වක්රව සදහන් ව ඇත.
මෙෙ ොර්ග සහ ඵල අමටන් යමෙක් මසෝවාන් ොර්ගයට පත්වන විට සිහිය පිහිටුවන්මන් නැත. එය
කමයහි වාසය කරන අවස්ථාවයි. “කාමේ කායනු පස්සනා විහරති” මලස විපස්සනා භාවනාමේදී
සදහන් වන්මන් ද මෙයයි. නමුත් කවර නම් වූ භාවනාවක් තුලන් මහෝ කමයහි වාසය කිරීෙට
මනොහැක්මක් භාවනාවට සිහිය පිහිටුවන විට කමයහි වාසය කිරීෙට මනොහැකි බැවිනි. යමෙක් සිහිමේ
පිහිටන විට එය ඉන්ද්රියන් තුල වාසය කිරීෙක් විනා කමයහි වාසය කිරීෙක් මනොමවයි. කරණීයමෙත්ත
සුත්රමේ ‘විගත මිද්මධෝ’ මලස හැඳින්මවන්මන් ‘ගත මනොෙැති (විගත) බවින් මිදීෙ’ නම් වූ මසෝවාන්
ොර්ගයට පිවිසීෙයි.
සක්කාය දෘෂ්ඨිය විචිකිච්චා සීලබ්බත පරාොස ආදී සංමයෝජන දහයෙ මසෝවාන් ොර්ගය තුල ද ඇත.
එබැවින් මසෝවාන් ොර්ගය යනු බ්රහ්ෙ විහාරය විනා බුද්ධ විහාරය මනොමවයි. නමුත් කරණිය මෙත්ත
සුත්රමේ සදහන් වන ආකාරයට නිවන් (මසෝවාන් පලය) දැීෙට කැෙැත්මතෝ මෙෙ ොර්ගමේ ගෙන්
කල යුතුය. මසෝවාන් ොර්ගය සෘජු ය (උජු ච) එනම් ‘මම් ධර්ෙය හරිය, මම් ධර්ෙය වැරදිය’ යනුමවන්
මදපැත්තට වැමනන්මන් නැත. තව විදියකින් කියනවා නම් පිලගැනීෙක් නැත. පිලගත් විට සෘජු
වන්මන් නැත. කරණිය මෙත්ත සුත්රය කියවා බලා මෙෙ ගුණ මෙොනවාදැයි හදුනා ගන්න. නමුත්
මෙෙ ගුණ ආයාසමයන් වඩා මෙෙ ොර්ගයට වැටිය මනොහැකිය.
පළමු සතිය (පඨෙං මබෝධි පල්ලංකං) යනු මසෝවාන් ඵලයට පත්වීෙයි. මබෝධි මුලමේ සිහිය පිහිටුවන
මෙෙ අවස්ථාමේදී ඉන්ද්රියන් (ඇස) වීවෘතව ඇති නමුත් කිසිෙ වස්තුවක් මනොදකියි. පෘතජන සත්වය
තද නින්මදන් ඉන්ද්රියන් ට අවදි වන නමුත් මෙතැනදී තද නින්මදන් අවදී වන්මන් ඉන්ද්රියන්
ඉක්ෙවිමෙනි. ඉන්ද්රියන් ඉක්ෙවා ඇති බැවින් මලෝකයක් දකින්මන් නැත. ෙරණය ඉක්ෙවන බැවින්
ෙරණයක් දකින්මන් ද නැත. මසෝවාන් ඵලය තුල පුද්ගල දෘෂ්ඨිය මනොෙැති අතර කිසිෙ ආකාරයක
සිල් වෘතයක් නැත. නැවත දර්ෙය මසොයා යන්මන් නැත.

“දුතියංච අනිම්මිසං” මලස හදුන්වන මදවන සතිමේ (සිහිය) දී ඇසිපිය ගැසීෙක් නැත. මෙය
සකෘදාගාමි ොර්ගය ට පැමිණීමම් දී පිහිටන සිහියයි.
මතවන සතිය විස්තර කරන “තතියං චංකෙනං මසට්ඨන්” යනු මරේෂ්ඨ ගෙනයි. වර්ණ, සබ්ද, ඝන්ධ
ආදී බාහිර පිළිගත් රුපමේ සිට ඉන්ද්රියන් හරහා ගෙනක් ඇත. මෙෙ ගෙන සාොනයමයන් සිදුවන්මන්
මලෝභය සහ ද්මේශය ඇතිවයි. සකෘදාගාමී පලමේදී මකමලස් තුනී වන බැවින් මෙෙ සිහිය පිහිටුවන
විට (එනම් සකෘදාගාමී ඵලයට පත්වන විට) මලෝභමයන් සහ ද්මේශමයන් මතොරවූ මරේෂ්ඨ ගෙන
සිදුමවයි. සකෘදාගාමී පලමේදී ද සසර ගෙන නතර වී මනොෙැත. නමුත් මෙෙ ගෙන මරේෂ්ඨ මවයි.
හතර වන සතිය නම් රතනාගාරයයි. එනම් අනාගාමී ොර්ගයට පත්වීෙයි. මම් අවස්ථාමේදී මලෝභමයන්
සහ ද්මේශමයන් මතොරව චින්තනමේ සිහිය පිහිටුවන බැවින් මෙය ‘රුවන්මගයි වාසය කිරීෙ’ මලස
හැදින්මවයි. මෙය අද්විතීය තැනකි. වැඩ වාසය කිරීෙක් විනා ගෙනක් නැත. වැඩ වාසය කරනවා යනු
තවෙත් චින්තනය තුල වාසය කරයි. යමෙක් මෙෙ සතිමේ පිහිටන මෙොමහොමත්දී බාහිර ගෙනක් නැති
බැවින් යමෙක් අනාගාමී ොර්ගයට පත්වන විට බාහිර ඉන්ද්රිය පහෙ වැසි පවතියි. අනාගාමී ොර්ගයට
පත්වන සතිමේ ඇති විමශේෂත්වයක් නම් ෙනස තුල ඇති රාගය ඉස්ෙතු වීෙ තුලන් මෙෙ ොර්ගයට
වැටීෙයි. මෙය ඔබට ප්රමහේලකාවක් බව ෙෙ දනිමි. නමුත් සතය එයයි. ඔබ කවුරුත් දන්නා ‘අසාත
ෙන්ත ජාතකය’ තුලන් මපන්වන්මන් අනාගාමී ොර්ගයට පත්වීෙයි. එෙ ජාතක කතාමවන් මපන්වා
මදන පරිදි රාගමයන් ඉහවහා ගිය ෙහලු ෙව සිය පුතා වූ දිසාපාමෙොක් ආචාර්ය තුො ෙරණයට පත්
කිරීෙට දරන උත්සාහමයන් තෙන් ෙ නසා ගනියි.
පස්වන සතිය අජපල් නුග රුක මුල වාසය කිරීෙයි (පංචෙන් අජපාලංච). එනම් අනාගාමී පලමේදී
මලොභමයන් සහ ද්මේශමයන් සම්පූර්ණමයන් නිදහස් ව රුප රාග ,අරුප රාග ,ොන, උද්ධච්ච ආදී
ෙමනහි පවතින්නාවූ මකමලස් පෙණක් ඇති විට පවතින මෙෙ සතිය තුල පැවැත්ෙ ෙෙ වචනමයන්
විස්තර කිරීෙට මනොයන්මන් මෙෙ දර්ෙ මත්රුෙ ගැනීෙට හැකි අය තවෙත් ඉතා අල්ප බැවිනි.
හය වන සතිය ‘මුචලං මද්න ජට්ඨෙං’ මලස හදුන්වයි. හය වන සතිමේ ෙහා වර්ෂාවක් ඇතිවන බව
සදහන් මවයි. මෙෙ වර්ෂාමවන් මපන්වන්මන් රාග ගින්න සම්පුර්ණමයන් නිවීෙයි. ආර්ය අෂ්ඨාංගික
ොර්ගමේ ගෙන් ගන්නා විට ොර්ග සහ ඵල සම්පුර්ණ කිරීෙට රාගය ඉතා ෙහත් වූ කාර්ය භාරයක් ඉටු
කරයි. නමුත් ප්රඥා ඇස පහල මවන මතක් මෙෙ ධර්ෙ දැීෙට මනොහැකි බැවින් පෘතජන
මයෝගාවචරමයෝ රාගය යටපත් කිරීෙට මවර දරති.
සත් වන සතිමයන් මපන්වන්මන් රහත් ඵලයයි. රජායතනය යනු ආයතන 6 න් ( ඇස කන නාය දිව
ශරීරය සහ ෙන) නිදහස් වී ෙහා ප්රඥාව දැීෙයි. මෙය සම්ො සතියයි.
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