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සත්යාවබ ෝධබෙන් දුක්ඛ නිබ ෝධෙට 
භාග්යවත් බුදුරජාණන් වහන්්ස් සසර අතිදීර්ඝ කාලයක් පාරමී පුරා අව්බෝධ කර ග්ත්්ත් දුකින් 

නිදහස්වන මාවතයි. සම්බුද්ධත්වයට පත්ී්මන් පසවු උන්වහන්්ස් වසර 45ක ්මහත් කරුණා්වන් එම 
දහම් පණිවඩුය ්ලාවට ්ද්ශනා කළහ. බුදුරදුන්්ග්් ශරවක්යෝ ද එම කාර්යභාරය වසර 2500කට අධික 
කාලයක ්අඛණ්ඩව සදිු කරමින ්එති. වර්තමාන්ය් සටිින අප්ග්් කාර්යභාරය විය යුත්්ත් එම සද්ධර්මය 
මුනුවින ්ශරවණය ්කාට හුකිතාක් තම ජීවිතය තළුින ් එය කරියාත්මක කර වහා දුකින් නිදහස්ීමය.ි 
බුදුරජාණන් වහන්්ස් හා සංඝරත්නය විසින් කරන ලද අපරිත කුපීම ්වනු් වන් අපට කළ හුකි 
ඉහළ ම කෘතඥතාව වන්්න් ද එයය.ි ඒ අතර මතු පුරපුරට ද ්මම උතුම් දහම දායාද කිරීම අප සතු 
වග්කමීක.ි  

බුදුරජාණන් වහන්්ස් තමන් වහන්්ස්්ග්් ම ඤාණ්යන් අව්බෝධ කර ග්ත්්ත් උන්වහන්්ස්්ග්් 
නිර්මාණයක් ්නා්ේ. එය සුමදා ්ලාව පවත්නා යථාර්ථයයි. අවිදයා්වන ්වුස ී්බා්හෝ කලක් පුවුති 
දුකින් නදිහස්ී්ම් ්ලෝක යථාර්ථය ්ලාව කලින ්කල පහළවන බුදුරජාණන් වහන්්ස්ලා අනාවරණය 
්කාට ්ලාවට පහදා ්දති. බුදුවරයකු ්ලාව පහළ වුව ද ්නාවු ද ්මම යථාර්ථය ්ලාව සුමදා 
පවතින්නකි. අප ්ග්ෞතම බුදුරදුන්ට ග්රුකරන්්න ්උන්වහන්්ස ්්ම් කාල පරිච්්ේදය තුළ තමන්්ග්් ම 
ඤාණ්යන් අව්බෝධ කරග්ත් පළම ු උතුමා නිසයි. උන්වහන්්ස් බඳු සම්බුදු ්හෝ ප්ස්බුදු උතමුකු 
්නාවන්නට ්වනත් ්ක්නකුට එය ග්ුරු උප්ද්ශ රහිතව තවනිව අව්බෝධ කළ ්නාහුක්කකි.  

තථාග්තයන් වහන්්ස් ්ද්ශනා කරන ලද ධර්මය (සව්ාක්ඛා්තෝ භග්වතා ධම්්මෝ) මුල - මුද -
අග් මනාව ්ද්ශනා කරන ලද්දකි. ්ම් ජීවිත්ය් දී ම පරතිඵල ලුබිය හුකක්කි (සන්ි ට්ඨි්කෝ). කල් 
්නායවා එහ ි ආනිසංස දැකිය හුකක්ක ි (අකාලි්කෝ). එන්න, බලනන් යනු්වන ් ඕනෑම බුද්ධිමත් 
තුනුත්තකුට විවෘතව ඉිරිපත් කළ හුකි දහමකි (එහි පස්සි්කෝ). තමා ්වත පමුණුවා ්ග්න පරතිඵල 
බුලිය යුතු දහමකි (ඕපනයි්කෝ). නවුණුත්තන් විසින් තම ජීවිතය තුළින ් ම පරතයක්ෂ කටයුත්තකු 
දහමකි (පච්චත්තං ්ේිතබ්බෝ විඤ්්ූහි). බුදුදහ්ම් පවත්නා වි්ශ්ෂතව්යක් නම් එය ඕනෑම 
්ක්නකුට විවෘතව සාකච්ඡා කළ හුකි, අද්හදා බුලිය හුකි දර්ශනයක් ීමයි. එහි ග්පු්ත වූ කිසිවක් 
නුත. සම්මාිට්ඨිය ්පරටවු යන ්මම උතුම් දහම සුතමය ඤාණ වශ්යන් අසා දැන්ග්න චිත්තාමය 
ඤාණ වශ්යන් නිතර නුවණින් ්ම්නහි ්කාට භාවනාමය ඤාණ වශ්යන් සමථ - විදර්ශනා වශ්යන් 
පරතිඵල සාක්ෂාත් කළ යතු්තකි. නිවුරි ්ලස සුතමය ඤාණය ලබා ධර්මය පරග්ුණ කරන්්න් නම් 
සාංදෘෂ්ික හා අකාලික වශ්යන් එහි පරතිඵල දකමිින් ධර්ම මාර්ග්ය තුළ ඉිරියට ග්මන කළ හුකි ්ේ.  

ධර්ම මාර්ග්ය ආරම්භ්ය් සිට අවසානය ්තක් ම අඛණ්ඩව පවත්වා ග්ත යුත ුකරුණු හතරක් 
පිළිබඳව භාග්යවතුන ් වහන්්ස් නිතර අවධාරණය කරති. එනම් කලයාණමිතර  

ආශරය, සද්ධර්මශරවණය, ්යෝනි්සෝ මනසිකාරය හා  ය, සද්ධර්මශරවණය, ්යෝනි්සෝ මනසිකාරය හා 
ධර්මානුධර්ම පරතිපදාවයි. ්මම කරුණු මුනුවින් සම්පාදනය කර ග්ත් පමණට නුවණුති - අවංක 
තුනුත්තාට දුකින් නිදහස්ී ්ම් අවස්ථාව උදා්ේ. 

  කලයාණමිතර ආශරය ලබා යමකු තුළ සවුච බව (සාවදාන ඇහුන්කම්දීම) ඇති විට සද්ධර්ම 
පරතිලාභය ඇති ්ේ. කලයාණමිතරත්වය ලද විට යමකුට ලු්බන උසස් ම ලාභය ධර්මයයි. එහි දී 
පළමු්වන් කර්මය පිළිබඳ අව්බෝධය ලු්බ. එනම් කම්මස්කතා සම්මාිට්ඨියයි. තම සිත මුල් ී 

අපිරිසිදු සිතින් කරන කායික, වාචසික, මානසික කරියාවන්ට දුක් විපාකත් පිරිසිදු සිතින් කරන 

කායික, වාචසික, මානසික කරියාවන්ට සුප විපාකත් ලු්බන බව පිළබිඳ අව්බෝධය ඇති්ේ. 
පර්තෝ්ඝෝෂ්යන් ්මම අනුශාසනය ලුබ එය නුවණින් ්ම්නහි කළ පමණට අකුසල්යන් මිදීමටත් 
කුසල්යහි ්යදීමටත් දැඩි උ්දයෝග්යක ්හටග්නී. ඒ අනුව හුකිතාක් පරාණඝාතාි අකුසලවලනි් දුරු ී 

දාන, සීල, භාවනා යන තරිවිධ පුණය කරියාවන්හි ්ය්ද්. ්මම පින්කම්වල පරතිඵල වශ්යන් ්ම්ලාවදී ම 
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මහත් ආනිසංස ලු්බ. නී්රෝග්ීබව, ිග්ාසිරි සම්පත්, කලණ මිතුරු ඇසුර, තම යහපත් කරියාවන්හි 
සාර්ථකත්වය ආිය තුළින ් ්ම්ලාවදී ම මානසික සතුට ියුණු ්ේ. වුඩිපුර පින්කම් කළ පමණට 
වුඩිපරු සතුට ඇති ්ේ (සු්ඛෝ පුඤ්්ඤ්ස්ස උච්ච්යා).  

බලෞකික කුසලෙ ත්ුළ දානාදි පිනක්ම් කිරීබම් දී සිබත්හි පවත්්නා ස්වභාවෙ නම්  ාහි  සත්්ත්්ව 
පුදග්ලෙන් ඇත් ෙන හැඟීමෙි. අ්ලෝභ, අ්දෝෂ යන කුසල ්ච්තනාවලින් හා කම්මස්සකතා 
සම්මාිට්ඨිය සහිත නුවණකින් පිනක්ම් ්කාට ඊට ආනිසංස වශ්යන් කාම සගු්ති්යහි ඉපදීමට ්මහි දී 
අවකාශ ලු්බ. එ්හත් ්මහිදී අවිදයාව සම්පූර්ණ්යන් ම දුරු වූ්ය් ්නා්ේ. ්මහි ඇති අවිදයාව නම් 

ඇස, කන, නාසය, ිව, කය යන පංච ඉන්රිය ඔස්්ස් රෑප, ශබද, ග්න්ධ, රස, ්ඵාට්ඨඨබබ යන අරමුණු 

ලුබී්ම් දී එම අරමුණු ඒ අයුරින ්ම වර්තමානය තළු අද්දකිනවා යන හුඟීමයි. තවද ඇස, කන ආි 
ඉන්රිය ඔස්්ස ්අරමුණු ලුබී්ම් දී එම අරමුණු කලනි් තිබුණු ්දයක් ්ලස ද තම අදද්ැකී්මන් පසුව ද 
ඒවා එ්ලසින ් ම ඉතිරි ්ේ ය යන හුඟීමක ් ද පවතී. එනිසා ඇස, කන ආි පංච ඉන්රිය ඔස්්ස් 

අරමුණු ලුබී්ම් දී බාහිර රෑපා, ශබදාි්යහි සිත බුස ග්නී. එ්ලස සිත බුස ග්ත් විට එම අරමුණුවල 

සතුටු වුව ද දුක් වවු ද උ්ප්ක්ෂකව සිටිය ද ජරා, වයාධි, මරණ  ආි්යහි දී දුකට සන්තාපයට පත් ්ේ.  

 

කාම, රෑප, අරෑප භවයන් ඉක්මවාලන බුදුදහ්ම් පිවිතුරු අනුශාසනය 

බුදුරදුන් වදාළ සදහම් මග් මහසයුර ්මන් කරම්යන් ග්ුඹුරට යන්නකි. අකුසලයට බර 
සත්ත්වයන් පරථම්යන් ඉන් මුදවා අපා දුකින් නිදහස් ්කාට කරම්යන් ආධයාත්මික වශ්යන් ඉිරියට 
යාමට බුදුදහමින් අනුශාසනා ්ක්ර්. කම්මස්සකතා සම්මාිට්ඨිය මත පිහිටා දානාි පිනද්හම් කළ ද 
රෑපාි්යහි අනව්බෝධ්යන් එහි ග්ුලී සිටින තාක් සත්ත්වයන්ට සුබෑ මානසික සුවයක ්නුත. එනිසා 
විඤ්්ඤාණය ්දසට අවධානය ්යාමු ්කාට පංචායතනය ්ක්රහි ඇති සිත බුස ග්ුනම් දුරු කිරීමට 

මග් ්පනව්ා ඇත. ඒ සඳහා මමතරී භාවනාව, ආනාපානසති භාවනාව ආි සමථ කමටහනක් උප්යෝග්ී 

කර ග්නමිින ් වර්තමාන්යහි සිත පිහිටුවා වඩ වඩාත් සිත සමාධිමත් කරමින් ඇස, කන ආි 

පංචායතන්යන් ග්නන්ා රෑප, ශබදාි අරමුණු ප්හන් සිත මුදවා ග්ත යුතුව ඇත. එවිට රෑප, ශබදාිය 
නිසා ඇති වන සි්තහි පීඩනය දුරු ී යන ුඇත. ්ම්ලස කාමභමූිය ඉක්මවා යාම බුදුදහ්ම් දක්වා 
ඇත්්ත් මාරයා්ග්් ඇසට වුලි ග්ුසීමක් හා සමානවයි. ඊට ්හ්තුව කාමභූමිය ඉක්මවා රෑප භූමිය ්වත 
පත්ීම මාරයා්ග්් ක්්ෂ්තරය ඉක්මවා යාමක් බුවින.ි එවිට මාරයාට කිසිදු ්ලසකින් පාලනය කළ 
්නාහුකි ්ේ.  

්ම්ලස කාමභූමිය ඉක්මවා රෑප භමූිය ්වත සිත නුඹුරු වන විට චතුරාර්ය සතයය අසා දැන 
සිටින ශරාවකයකුට විදර්ශනාව ්දසට ්යාමු විය හුකිය. එ්ස් වුවත් බුදුසසු්නන් බුහුර ්ක්නකුට 
වුව ද කාමභමූිය ඉක්වමා රෑපභූමියට පත් වුව ද තවදුරටත් අවිදයාව තුළ ම සිරී සිටීමට සිදු ්ේ. ඊට 

්හ්තුව බාහිර රෑප්ය් නිසරු බව දුටුව ද ඔහු විඤ්්ඤාණය නිතය, ආත්ම, සුප වශ්යන් ග්න්නා බුවිනි. 
ඔහු ඇතුම් විට රෑපභමූි්ය් ද ආදීනව සිහි්කාට ආකාසානඤ්්ඤායතන ආි අරෑප සඤ්්ඤා වඩා 
අරෑපාවචර භූමියකට පත් විය හුකයි. එ්ස් වුව ද ඔහු චතුරාර්ය සතයය මුනුවින් අසා ්නාසිටිය 
්හාත් විඤ්්ඤාණ්ය් ආදීනව සිහි කළ ද එ්ලස විඤ්්ඤාණය සිහිකරන නිතය ආත්මයක් පිළබිඳ 

තවදුරටත් විශ්වාසය පවතව්ා ග්නී. චතුරාර්ය සතයාව්බෝධ්යන් මග්ඵල ්නාලුබූ ශරාවකයා රෑප, අරෑප 
ධයාන වඩා සසර ්බා්හෝ කලක් සුග්තිග්ාමීව සිටිය ද එම කුසල කර්ම ශකත්ිය වුය වූ පසු නුවත 
කාම සුග්තියටත් එයින් ද පිරිහී දුග්තයිටත් යාමට තවදුරටත් අවකාශ පවතී.  

එනිසා බුදුදහමින් අපට අව්බෝධය ලබා ්දන්්න් කාම, රෑප, අරුප යන යන ්මම තත්ත්ව 
සියල්ල ඉක්මවා වඩාත් පරඥා්වන් ්ලාව ්දස බලා දුකින් සම්පූර්ණ්යන් නිදහස්ීමටයි.  
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ඒ සඳහා තවදුරටත් ධර්මශරවණය කිරී්ම් පරතිඵල වශ්යන් දාන, සීල, භාවනා යන පින්කම්වලනි් 
පමණක් ජය ග්ත ්නාහුකි ජරා, වයාධි, මරණ, පරියවිපර්යෝග් ආි ජීවිත අභි්යෝග් ඉිරි්ය් දුක් ්නාී 
සිටීම උ්දසා නුවණුති ශරාවකයා ආර්ය සම්මාිට්ඨිය ්වත පියවර තබයි. ්ම්ලස කම්මස්සකතා 
සම්මාිට්ඨිය ලුබී්මන් පසු තවදුරටත් ධර්මය ශරවණය කරන විට දු්කහි හටග්ුනීම හා නි්රෝධය 

පිළිබඳ වුටහීමක් ඇති ්ේ. ඒ අනුව දුක්ඛ, සමුදය, නි්රෝධ, මග්්ග් යන චතුරාර්ය සතයය මිශරිත ශ්රී 
සද්ධර්මය ශරවණය කිරීමට අවස්ථාව ලු්බ. 

්ලාව පහළවන සම්මා සම්බුදු උතුමකු ්වතින ්්ලාවට ලු්බන මහාර්ඝ රත්නය නම් චතුරාර්ය 
සතයය මිශරිත ශ්රී සද්ධර්මයයි. දුකින් නි්වන සුන්හන මාව්තහි ඉිරියට යා්ම් දී දු්කහි හටග්ුනමී 
හා නි්රෝධය ඇතුළත් චතුරාර්ය සතයය පිළිබඳ පුහුිලි අව්බෝධයක් ඇති කර ග්ත යුතු ය. අප සසර 
්බා්හෝ කලක් භව්යන් භවය සුරිසරමින් අනන්ත දුක්වලට පත්වූ්ය් දු්කහ ියථා ස්වභාවය ්නාදුටු 
බුවිනි. එබුවින් භාග්යවතුන් වහන්්ස් නිතර උත්සාහ ක්ළ් ශරාවකයන්ට ්මම අව්බෝධය ලබා දීමටයි. 
බුදුරජාණන් වහන්්ස් පුරා වසර 45ක් ්ද්ශනා කළ සියලු ්ද්ශනාවන්හි පදනම වන්්න් දු්කහි 
හටග්ුනීම හා නි්රෝධයයි. 

 

චතුරාර්ය සතයාව්බෝධ්යන් දුක්ඛ නි්රෝධය කරා... 

දුක හා එහි නි්රෝධය වුටහීම චතුරාර්ය සතය්ය් අංග් හතර ම අව්බෝධ ීමට උපකාරී ්ේ. 
එනම් 

    1. දුක්ඛ අර්ය සතයය 
  2. දුක්ඛ සමදුය ආර්ය සතයය 

3. දුක්ඛ නි්රෝධ ආර්ය සතයය 
4. දුක්ඛ නි්රෝධග්ාමිනී පටිපදා ආර්ය සතයය   

දුක යනු ඉපදීම, මහලුීම, ්ලඩීම, මරණය ආියය.ි ්මම දුක ්ලාව සාමානය තුනුත්තකුට 
වුව ද පරතයක්ෂ කළ හුක්කකි. සිදුහත් ්බෝසතාණන් වහන්්ස් ග්ිහි්ග්ය නිකම්ීමට කලනි් ම ්මය 
අව්බෝධ ්කාට තිබුණි. ්ලාව ්බා්හෝ කලක් දානාි පාරමිතා සපුරා පහළ වන සම්මා සම්බුදු උතමුකු 
්ද්ශනා කරන දුක්ඛ ආර්ය සතයය ඊට වඩා ග්ුඹුරු වූවක.ි එහි වඩාත් අව්බෝධ කළ යුතු දුක්ඛ සතයය 
නම් පංචුපාදනස්කන්ධ්ය් හටග්ුනීමයි (සංඛිත්්ත්න පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා). එනම් ඇස ආි 
ඉන්රියයන්්ග්න් රෑපාදී අරමුණු ලු්බන විට බාහිර ්දයක ් / පදු්ග්ල්යක් ඇත යුයි ග්න්නා 
ස්වභාවයයි. සි්තහි පවතන්ා අවිදයාව නිසා ඉන්රියයන්්ග්න් අරමුණු ලු්බන විට සත්ත්ව, පුද්ග්ල, 

රවය සඤ්්ඤා්වන් බාහිර අරමුණු ්ක්රහි සිත බුස ග්ුනීම් වශ්යන් රෑප, ්ේදනා, 

සඤ්්ඤා, සංඛාර, විඤ්්ඤාණ යන උපාදානස්කන්ධ පංචක්ය් හටග්නියි. එ්ස් සිත බුස ග්ත් විට එම 
අරමුණ ්ක්රහි ඇලුණ ද ග්ුටුණ ද මුදහත් ව සිටිය ද ඔහු සිටින්්න් දුක තළුයි. තමා වටා ්ලෝකයක් 
ඇතුයි නිතර අපට සි්තන්්න් ්ම්ලස අවිදයා පාදකව පඤ්්චුපාදානස්කනධ්්ය් හටග්ුනීම නිසයි. 
භවය යනු්වන් හුඳින්්වන්්න් ද ්මයයි. එ්ස ්සිතන තුරු දුකනි් නිදහස්ී මක ්නුත. අවිදයා සහග්තව 
යමක් ්දස බුලී්ම් දී එම අරමුණ කලින් තිබී තමා්ග්් අද්දැකීමට පුමිණි බවත් තමා එයින් ඉවත් වවු ද 
එය ඒ අයුරින් ම ඉතිරි ්ේ යුයි ද කල්පනා කරයි. එ්හත් ්මහිදී සිදු වූ යථාර්ථය නම් ඇස, රෑපය, 
චක්ඛු විඤ්්ඤාණ ආි ්ම් සියල්ල ්පර ්නාතිබී හට්ග්න ඉතිරි නුතිව නිරුද්ධ වූ බවයි (අහුත්වා 
සම්භුතං හුත්වා න භවිස්සති).   

දුකට ්හ්තුව නම් තෘෂ්ණාවයි. ්ලාව ්බා්හෝ ්දනා තෘෂ්ණාව ්ස් දකනි්්න් බාහිර රවය ්හෝ 
පුදග්්ලයන්ට ඇති ආශාවයි. එ්හත් බුදුදහමින් ්පනව්ා ්දන්්න් බාහිර විසිතුරු දෑ කාමයන් ්නාවන 
බවයි (න ්ත කාමා යානි චිතරානි ්ලෝ්ක්, සංකප්පරා්ග්ෝ පුරිසස්ස කා්මෝ). කාමය හටග්න්්න් 
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්ක්ලස් සහිත පුදග්්ල සන්තානය තුළයි. ආර්ය උතමුන් අනාවරණය කරන තෘෂ්ණා්ේ වඩාත් ග්ුඹුරු 
අර්ථය වු දුක්ඛ සතයය නම් තමා පළිිබඳව සි්තහි බුස ්ග්න පවත්නා නන්ිරාග්යය.ි බාහිර රෑපාිය 
්හෝ තම සිත පිළිබඳව ්හෝ ඇලීමක් නුත්හාත් ග්ුටීමක් හටග්න්්න් තමා පළිිබඳව ඇති දැඩි ආශාව 
නිසයි.  

දුක නුති කිරීම යනු තෘෂ්ණාව නුති කිරීමය.ි එය හු් දක් බාහිර රවය ්හෝ පුද්ග්ලයන් ්ක්රහි 
පවත්නා ආශාව දුරැලීම ්නා්ේ. ්මහි දී දුක්ඛ නි්රෝධාර්ය සතයය වන්්න් තම අභයන්තරය ්ක්රහි 
මුල්බුස්ග්න ති්බන නන්ිරාග්ය මුලිනපුුටා දැමීමයි. දුකනි් නිදහස්විය හුක්්ක් පරඥා්වන් යුතු 
දර්ශන්යන් පංචුපාදනසක්න්ධ්ය් හටග්ුනීම නි්රෝධය නුවණින් දැකී්මනි. එය තව දුරටත් අඛණ්ඩව 
වුඩී්මන් අස්මිමානය සහති තෘෂ්ණාව ්හවත් නන්ිරාග්ය සම්පූර්ණ්යන් දුරු ්කාට සම්පූර්ණ්යන් 
දුකින් නිදහස් විය හුක. එය  හු්දක් දැඩි ආයාසයකින් පමණක් කළ හුක්කක් ්නාව ්ලෝ්කෝත්තර 
දර්ශනයකින් යුතු සම්මාිට්ඨි්යන් කළ යුත්තකි. 

සි්තහි පවත්නා දැඩි තෘෂ්ණාව දුරු කළ හුක්් ක් ්ලෝ්කෝත්තර දර්ශනයකනිි. එනම් 
පටිච්චසමුප්පාදය පාදක ්කාටග්ත් සම්මාිට්ඨිය ්පරටු්කාට ග්ත් මාර්ග්යකිනි. ආර්ය අෂ්ටාංග්ික 
මාර්ග්ය ්ම් සඳහා මාර්ග්ය වූ දුක්ඛනි්රෝධග්ාමිනී පටිපදා ආර්ය සතයය වන්් න් ය. ශීල, සමාධි, පරඥා 
යන තරිවිධ ශකි්ෂා්වන් දක්වා ඇත්්ත් ද ආර්ය අෂ්ටාංග්ික මාර්ග්යයි. ්ලාව ්බා්හෝ ්දනා බාහිර 
පුදග්්ලයන් ඇතුයි අවිදයා්වන් පනවා ග්ත් ්ලෝකය අබියස සංවර ීමට උත්සාහ ග්නිති. එය මාර්ග්ය 
මිස මාර්ග් සතයය ්නා්ේ. මාර්ග් සතයය යන ු්ලෝ්කෝත්තර සම්මා ිට්ඨි්යන් යුතුව බාහිර පුදග්්ලයකු 
්නාපු්නන ්ස් ඇති කර ග්ත් දර්ශනයකින් යුතුව තම අභයන්තරය තුළ ම සංයමයට පත්ීමයි.  

 

පටිඝ සම්ඵස්සෙ හා අධිවචන සම්ඵස්සෙ 

දීඝනකිාය මහානිදාන සූතර්යහි පටිච්චසමුප්පාදය විස්තර කිරී්ම් දී  වි්ශ්ෂ කරුණක් 
සාකච්ඡාවට භාජනය ්කාට ති්බ. එනම් පටිඝසම්ඵස්සය හා අධිවචන සම්ඵසස්යයි. පටිඝ සම්ඵස්සෙ 
ෙනු ඇස, කන, නාසෙ, දිව, කෙ ෙන ආෙත්න පහට  ූප, ශබ්ද, ගන්ධ,  ස, බඵාට්ඨබ්  ෙන අ මුණු 
ස්පර්ශ වීමෙි. බමෙ  ළු ස්පර්ශෙ වශබෙන් සඳහන් බේ. අධිවචන සම්ඵස්සෙ ෙන ු මනිනර්ිෙට 
ධර්මාලම්භන අ මුණු වීමෙි. බමෙ සුඛුම (සිෙුම්) ස්පර්ශෙ වශබෙන් දැක්බේ. සාමානය්යන් ය්මකු 
ජීවත්ීම යනු ඇස, කන, නාසය, ිව, කය, මනස යන ඉන්රිය හයට රෑප, ශබද, ග්න්ධ, රස, ්ඵාට්ඨඨබබ, 
ධම්ම යන අරමුණ ු ස්පර්ශ ීම් වශ්යන ් අදද්ැකමී් ලුබීමය.ි ්මම ආයතන හය හා ඊට ්ග්ෝචර වන 
බාහිර අරමුණු හුර ජීවිත්යහි ්වනත් කිසිවක් ්නාමත. පදු්ග්ලයා්ග්් සමස්ත ජීවිතය ්මම ආයතන 
මත රඳා පවතී. 

මහානිදාන සූතර්ය් ‘නාමරෑපපච්චයා ඵස්්සෝ‘ යන විග්රහ්යහි දී දැක්්වන වි්ශ්ෂ කරුණක් 
වන්්න් පටිඝ සම්ඵස්සය අධිවචන සම්ඵස්සයටත් අධිවචන සම්ඵස්සය පටිඝ සම්ඵස්සයටත් බලපාන 
ආකාරයය.ි 

 ූපකාබෙ අධිවචනසම්ඵස්සෙ: 

‘්යහි ආනන්ද ආකා්රහි ්යහි ලිඞ්්ග්හි ්යහි නිමිත්්ත්හි ්යහි උද්්ද්්සහි නාමකායස්ස 
පඤ්්ඤ්ත්ති ්හාති, ්තසු ආකා්රසු ්තසු ලිඞ්්ග්සු ්තසු නිමිත්්තසු ්තසු උද්්දසු අසති අපි නු ්ඛෝ 
රෑපකා්ය අධිවචනසම්ඵස්්සා පඤ්්ඤා්යථාති? ‘්නා ්හතං භන්්ත‘ 

‘ආනනද්, යම් ආකාරයන්් ග්න් යම් ලඞි්ග්යන්්ග්න ් යම් නමිිතිවලින් යම් උද්්ද්සයන්්ග්න් 
නාමකයට පරඥප්ති ්ේද, ඒ ආකාර ලඞි්ග් නමිිති උද්් ද්සු නුති කල්හි රෑපක්යහි අධිවචන සම්ඵස්සය 
පුනීමක් වන්්න් ද? ස්වාමීනි, ්නාවන්්න් ය.  



UD5 
 

්මයින් පරකට ්ක්රන්්න ්ආයතන කුසලතාව ඇති කර ග්ත යුතු ආකාරයයි. අවිදයා සහග්තව 
අපි ඇස, කන ආි කිසියම් ආයතනයකින් රෑප, ශබදාි අරමුණක් ග්ත් විට එයි ්සසු ඉන්රියයන්ට 
සම්බන්ධ කර බලන්්නමු. නිදසුනක් ්ලස මලක් දුටු විට එය තමා්ග්් මන්ස් අතීත අද්දැකීම් සමඟ 
මුසු ්කාට නව සංස්කාරයක් ්ග්ාඩනඟා ග්නී. අවිදයා සහග්ත මන්ස් ස්වභාවය ්මයයි. එවිට ඉන්රිය 
මග්ින් ග්න්නා අරමුණු විෂය්යහි ඇලීම්, ග්ුටීම් ්හෝ උ්ප්ක්ෂා හටග්න.ී ්ම් කුමක් ස්පර්ශ කළ ද අපි 
දුකින් ්නාමිඳුනාහු ්වම.ු ආයතන කුසලතාව යනු දුක හටග්න්නා ්මම ආකාරය මුනුවින් නුවණින් 
දැක ඇස, කන ආි ඉන්රිය මග්ින් රෑප, ශබද ආි අරමුණ ග්නන්ා විට එය ්වනත් ආයතනයකට ග්ුට 
්නාග්සා ඒ ආයතනය තුළදී ම නිරුද්ධ වන දර්ශනයකනි් හා සිහියකින් යුතුව සිටීමයි. ්මහි දී 
වි්ශ්ෂ්යන් රෑපකා්ය් අධිවචන සම්ඵස්සය පුනීම වශ්යන් දක්වා ඇත්්ත් ඇස, කන, නාසය, ිව, 
කය යන ඉන්රිය පහට පටිඝසම්ඵස්ස වශ්යන් අරමුණු ්ග්ෝචරී්ම් දී එය මනින්රියට ග්ුට ග්ුසීම් 
ස්වභාවයයි. ය්මක ් ්මය නුවණින් දුටවු ්හාත් ඔහු ඇස, කන ආි පංච ඉන්රියයන්්ග්න් ග්නන්ා 
අරමුණු ඔස්්ස් මනසට බුස ග්ුනීම ්නාකරය.ි එවිට ඔහු්ග්් අවිදයා සහග්ත ස්පර්ශය දුරුවූ්ය් ්වයි. 
දුක නරි්මාණය වන පටිච්චසමුපප්ාද නයාය්යන් ඉවත් වූ්ය් ්වයි.  

නාමකාබේ පටිඝසම්ඵස්සෙ: 

‘්යහි ආනන්ද ආකා්රහ ි ්යහි ලිඞ්්ග්හි ්යහි නිමිත්්ත්හි ්යහි උද්්ද්්සහි රෑපකායස්ස 
පඤ්්ඤ්ත්ති ්හාති, ්තසු ආකා්රසු ්තසු ලිඞ්්ග්සු ්තසු නිමිත්්තසු ්තසු උද්්දසු අසති අපි නු ්ඛෝ 
නාමකා්ය පටිඝසම්ඵස්්සා පඤ්්ඤා්යථාති? ‘්නා ්හතං භන්්ත‘ 

‘ආනනද්, යම් ආකාරයන්් ග්න් යම් ලඞි්ග්යන්්ග්න ් යම් නමිිතිවලින් යම් උද්්ද්සයන්්ග්න් 
රෑපකයට පරඥප්ති ්ේද, ඒ ආකාර ලිඞ්ග් නිමිත ි උද්්ද්සු රෑප කයට නුති කල්හි නාමක්යහි 
පටිඝසම්ඵස්සය පුනීමක ් වන්්න් ද? යනු්වන් භාග්යවතුන් වහන්්ස් පරශ්න කළ විට ආනනද් 
මාහිමියන් පළිිතුරු ්දන්්න් ‘ස්වාමීනි, ්නාවන්්න් ය‘. යනු්වන.ි 

්මයින් පුහුිලි ්ක්රන්් න් රෑපයන් පළිිබඳව ලිඞ්ග්, නිමිනි, උද්්ද්ස ආි වශ්යන් පරඥප්ති 
ඇති විට සිතට ධම්මාලම්බන අරමුණු වූ විට ඒ ඔස්්ස් රෑප, ශබදාි පංච විඤ්්ඤාණයට ලක්වන අරමුණු 
විෂය්යහි සිත බුස ග්නන්ා බවයි. එනම් අවිදයා සහිග්තව සිටින විට සතිට කිසියම් සිතිවිල්ලක් 
පුමිණී්ම් දී එය බාහිර රෑපයකට බුඳ ග්න්නා බවයි. එවිට සිත බාහිර අරමුණුවල බුස ග්නියි. 
නිදසනුක් වශ්යන් තම මව සිහි වූ විට මව්ග්් රෑපය, ඇය්ග්් කටහඬ ආිය පළිිබඳව සිත බුස 
ග්ුනමීය.ි ලුණු සිහවිූ විට ලුණු කුටයක් මුී ්ප්නන ස්වභාවයයි. ්ම්ලස සිතට සිතිවිලි නු්ග්න 
විට ඒ ඔස්්ස් රෑප නිර්මාණය කරිීම් වශ්යන ් පටිඝසම්ඵස්සය කරා යාම අවිදයා සහග්ත මන්ස් 
ස්වභාවයයි. එවිට දුකින් ්නාමිඳු්න් ජරා, මරණාි දුක් ස්පර්ශ කරමින් සිටී. එ්ස් ්නාීමට නම් සිතට 
සිතිවිල්ලක් පුමිණි සුණින් ම එය සිත තුළ ම නිරුද්ධ වන දර්ශනයකින් යතුුව සිටීම අවශය ්ක්ර්. 
විඤ්්ඤා්ත විඤ්්ඤාතමත්තං යනු්වන් දැක්්වන්්න් ්මම ආයතන කුසලතාවයි. එවිට සිතට නු්ඟන 
අරමුණු බාහිර රෑපයට බුඳ, බුස ග්නන්ා ස්වභාව්යන් මි්දය.ි විදයා සහග්තව ්ම්ලස සිහි්යන් හා 
නුවණින් කරියා කිරී්මන් පටිච්චසමුප්පාදය චකර්යන් මිඳී දුකින් නිදහස්ී මට අවකාශ සුල්ස්.  

්ම් සඳහා හුම ්මා්හාතක ම පටිච්චසමුපප්ාද චකරය සකස්වන ආකාරය පළිිබඳ මනා 
අව්බෝධයකින් හා සතිසම්පජඤ්්ඤ්්යන් කරියා කරිීම අවශය ්ක්ර්. කරම්යන් දුකින් නදිහස්ීමට 
අවකාශ ලු්බන්්න් ්මහ ිඅඛණ්ඩව ්යදී්ම් පරතිඵල වශ්යනි. ඒ සඳහා අප සතු සියල්ල කුප කළ 
යුතුව ඇත. ලුබූ ්ම් උතුම් ක්ෂණ සම්පත්තිය අහිමිීමට පරථම හුකිතාක් දුරටත් ශරද්ධාදී ඉන්රිය ධර්ම 
ියුණු කළ යුතු ය. ඒ සඳහා ්තරුවන් සරණින් ඔබ සුමට සියලු කායික මානසික සුවපත් බව ලු්බවා. 
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ආනාපානසත්ි භාවනාව ඔස්බස් සත්  සත්ිපට්ඨානෙ 

ස්වාභාවිකව සිදුවන හුස්ම ඇතුළුීම හා පිටීම පිළබිඳ වූ ශරීරික කරියාවලියට තම සිහිය හා 
නුවණ එකක්ිරීම් වශ්යන් සිදු කරන භාවනාව ‘ආනාපානසතිය’ නමින් හුඳින්්ේ. බුදුදහ්මහි දැක්්වන 
සමසතලිස් (40ක් පමණ) කමටහන් අතර ආනාපානසති භාවනාවට පරධාන සථ්ානයක් හිමි ්ේ. ්ලාව 
පහළවන සියලු බුදුරජාණන් වහන්්ස්ලාත් ්බා්හෝ රහතන් වහන්්ස්ලාත් නිර්වාණාව්බෝධය සඳහා 
භාවිත කරන පරධාන කමටහනක් ීම ඊට ්හ්තුවයි. උපතින් ලු්බන දායාදයක් වන ආශ්වාස-පරශ්වාස 
කරියාවලියට සිහිය ්යදී්මන් සිත සමාධිමත් කර ග්ුනීමටත් එමග්නි් තම සි්තහි උපරිම සතුට 
වර්ධනය කර ග්ුනමීටත් එකඟ වූ සිතනි් අනිතය - දුක්ඛ - අනාත්ම යන තරිලක්ෂණ ්ම්නහි කිරීම් 
වශ්යන් විදර්ශනා නවුණ ියුණු ්කාට සසර දුකින ්සපුරා නදිහස්ීමටත් ්මම එක ම ආනාපානසති 
භාවනාව ම්හෝපකාරී වන අයුරු ්පළ දහ්මහි ්නා්යක් තුන විස්තර ්ේ. ආනාපානසති (ම.න.ි3) 
සූතරය, ග්ිරිමානන්ද සූතරය (අං.නි.), මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරය (දී.නි.) ආි තුන්හි ්ම් පිළිබඳව ්තාරතුරු 
සඳහන් ්ේ.   

ආනාපානසතිය වඩන අයරුු ඇතුම් තු්නක සංක්ෂපි්තව ද තවත් තු්නක සවිස්තරාත්මකව ද 
පුහුිලි කර ති්බනු දකන්ට ලු්බ. මහාසතිපට්ඨඨාන සූතර්යහි කායානුපස්සනාවට අදාළ ආනාපානසත ි
භාවනා්ේ මූලික ්කාටස ් හතර පමණක් දැක්්වන අතර ආනාපානසති සූතරය හා ග්ිරිමානනද් සූතරය 
වුනි තුන්හි සතර සතිපට්ඨඨානය ම වු්ඩන අයුරින් එහි පියවර 16ක් දක්වා ති්බ.  

භාග්යවතුන් වහන්්ස ්ආනාපානසති සූතර්යහි දක්වා ඇති පරිි ආනාපානසතිය වඩන භික්ෂූන් 
්ව්සන අතර ආනාපානසතිය බහුලව වුඩී්මන් මහත්ඵල මහානිසංස සුල්සන බව සඳහන් ්ේ. 
තවදුරටත් ඒ පිළිබඳව විසත්ර කරන බුදුරජාණන් වහන්්ස් මුනුවින් ආනාපානසතිය භාවිත කිරී්මන් 
සතර සතිපට්ඨඨානය වු්ඩන බවත් සතර සතිපට්ඨඨානය සම්පූර්ණ ී්මන ්සත්ත ්බාජ්ඣංග් සම්පූර්ණ 
වන බවත් සත්ත ්බාජ්ඣංග් සම්පූර්ණ ී්මන් විදයා - විමුක්ති සාක්ෂාත් වන බවත් දක්වා ති්බ. 
ඉන්පසුව ආනාපානසතිය වඩන අයුරු අනුපිළි්වළින ්පුහුිලි ්කාට ති්බ. 

කතමා චානන්ද, ආනාපානසති? ඉධානන්ද, භකි්ඛු අරඤ්්ඤ්ග්්තා වා රුකඛ්මූලග්්තා වා 
සුඤ්්ඤාග්ාරග්්තා වා නිසීදති පල්ලඩ්කං ආභුජිතව්ා උජුං කායං පණිධාය පරිමඛුං සතිං උපට්ඨඨ්පත්වා. 
්සා ස්තා’ව අස්සසති ස්තා’ව පස්සසති.  

ආරණයකට ්හෝ රුක්මුලකට ්හෝ හිස් ්ප්දසකට ග්ිය ශරාවකයා පලඟක් බුඳ තම කය ඍජුව 
තබා්ග්න සිහිය අබිමුව ්කාට සිහි්යන් හුසම් ග්නියි. සිහි්යන් හුසම් පිටකරයි. ්ම්ලස සෑ්හන 
කාලයක් නුවණින් හුස්ම ග්ුනමී හා පිටකිරී්මහි පරතිඵල වශ්යන් ආශ්වාස පරශ්වාස පළිිබඳ වුටහීම 
්ක්මන් ියුණුවට පත් ්ේ. ඒ අනුව  

1. දීර්ඝව හුස්ම ග්ුනී්ම් (ආශ්වාස්ය්) දී දීර්ඝව හුස්ම ග්නන්ා බව   නුවණින් දකියි. 
(දීඝං වා අස්සසන්්තා දීඝං අස්සසාමී’ති පජානාති.)  

   දීර්ඝව හුස්ම පිටකිරී්ම් (පරශ්වාස්ය්) දී දීර්ඝව හුස්ම පිටකරන බව   නුවණින ්දකියි. 
(දීඝං වා පස්සසන්්තා දීඝං පස්සසාමී’ති පජානාති)  

2. ්කටිව (හරස්ව ව) හුස්ම ග්න්නා විට ්කටි වශ්යන ්හුස්ම ග්න්නා බව නුවණින් දකියි. 
(රස්සං වා අස්සසන්්තා රස්සං අස්සසාමී’ති පජානාති)  

   ්කටිව හුස්ම පිටකරන විට ්කටිව හුස්ම පිටකරන බව නුවණින් දකියි. 
   (රස්සං වා පස්සසන්්තා රස්සං පස්සසාමී’ති පජානාති) 
3. තවද හුස්ම (ආශ්වාස-පරශ්වාස) කය පළිබිඳව සම්පරූ්ණ අව්බෝධ්යන් යුතවු ආශව්ාස කරමි’යි හික්්මයි. 
 (සබබකායපටිසං්වදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති) 
  හුස්ම කය පිළිබඳව සම්පරූ්ණ අව්බෝධ්යන් යුතුව පරශ්වාස කරමි’යි හික්්මයි. 

(සබබකායපටිසං්වදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
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4. තවද ආශ්වාස-පරශ්වාසය නම් වු හුස්ම කය (කායසංඛාරය) සංසිඳීම පළිිබඳ අව්බෝධ්යන්  
       ආශ්වාස කරමි’යි හකි්්මය.ි (පස්සම්භයං කායසඩ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
  හුස්ම කය (කායසංඛාරය) සංසිඳීම පිළිබඳ අව්බෝධ්යන් පරශ්වාස කරමි’යි හික්්මය.ි 

(පස්සම්භයං කායසඩ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති). 
 

ඉහත සඳහන් පියවර හත්රන් විස්තර වන්්න් සතර සතිපට්ඨඨාන්යහි කායානුපස්සනාව 
සම්පූර්ණ වන ආකාරයයි. බුදුදහ්මහි සඳහන් නිවනම්ග් පිළිබඳ ශරුතමය ඥානය සහිතව ආනාපානසතිය 
වඩන ශරවකයා තුළ තම කය අරභයා කරම්යන් සති සමාධිමත් වන අයුරු ්මමග්නි් විස්තර ්ේ. 
වි්ශ්ෂ්යන් ආශව්ාස පරශව්ාස (කාය සංඛාර) නම් වූ හුස්ම කය පළිිබඳ අව්බෝධය කරම්යන් ියුණු ්ේ. 
ඒ අනුව රෑපය නිර්මාණය ීමට බලපෑ සතර මහාභතූ රෑප හා ඊට අදාළ උපාදාය රෑප පිළිබඳ වුටහීම 
ියුණු ්ේ. ්මහි දී සිදුවන්්න් රෑපසක්න්ධය පරකට ීමයි. ්වනත් අයුරකින් සඳහන් කළ්හාත් රෑපය 
නිර්මාණය ීමට ්හ්තු ව ූ කබලිංකාර ආහාරය වුටහී යාමය.ි අසුභ්යහි සුභ විපල්ලාසය දුරුීම ද 
්මමග්නි් සිදු්ේ. 

කය පිළිබඳ අව්බෝධය ියුණු කරමින් තවදුරටත් ආනාපානසති්යහි ්ය්දන ශරාවකයා තුළ 
්ේදනාව පළිිබඳ අව්බෝධය පරකට ්ේ.  

5. මානසික පරීතිය-සතුට දැන ග්නමිින් ආශ්වාස කරමි’යි හික්්මයි.  
(පීතිපටිසං්වදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.)  

    මානසික පරීතිය-සතුට දැන ග්නමිින් පරශ්වාස කරමි’යි හික්්මයි. 
   (පීතිපටිසං්වදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
6. කායික සවුය දැන ග්නිමින් ආශ්වාස කරමි’යි හික්්මයි. 

(සුඛපටිසං්වදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
   කායික සවුය දැන ග්නිමින් පරශව්ාස කරමි’යි හකි්්මයි. 

(සුඛපටිසං්වදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
7. චිත්තසංඛාර ්හවත් සඤ්්ඤා-්ේදනා දැන ග්නමිින ්ආශ්වාස කරමි’යි හික්්මයි. 
 (චිත්තසඩ්ඛාරපටිසං්වදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.)  
  චිත්තසංඛාර (සඤ්්ඤා-්ේදනා) දැන ග්නමිින් පරශ්වාස කරමි’යි හික්්මයි.  

(චිත්තසඩ්ඛාරපටිසං්වදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.)  
8. චිත්තසංඛාර (සඤ්්ඤා-්ේදනා) සංසිඳීම දැන ග්නමිින් ආශ්වාස කරමි’යි හික්්මයි. 

(පස්සම්භයං චිත්තසඩ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
  චිත්තසංඛාර (සඤ්්ඤා-්ේදනා) සංසිඳීම දැන ග්නිමින ්පරශ්වාස කරමි’යි හික්්මයි. 

(පස්සම්භයං චිත්තසඩ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
 

්මම පයිවර හතරින් විස්තර වන්්න් ඇස්, කන් නාසාි ඉන්රිය හය ඔස්්ස් ලු්බන ්ේදනා, 
සඤ්්ඤා පිළිබඳ අව්බෝධය සහිත සතිමත් බව ියුණුකරිීමයි. ්ම්ලස මනා දැනු්මන් යුතුව 
ආනාපානසතිය වුඩ්ම් දී  කරම්යන් සඤ්්ඤා, ්ේදනා ස්කන්ධ පිළිබඳ සිහිය හා නුවණ ියුණුවට පත් 
්වමින් සතමිත් බව වඩ වඩාත් ශක්තිමත ් ්ේ. ්මහි දී ්ේදනාස්කන්ධය පරකට වන අතර ස්පර්ශ 
ආහාරය පිළිබඳ අව්බෝධය ද ියුණු ්ේ. ඉහත පියවර සාර්ථක ී්මන් පරීතයි හා සුපය ියුණු ීම 
නිසා බලවත් සතුටින් තවදුරටත් ආනාපානසතිය වුඩී්ම්දී වඩ වඩාත් ආනාපානසතිය තුළ සිහයි 
ශක්තිමත් ්ේ.   

 

ඊළඟට සිත ්හවත් විඤ්්ඤාණස්කන්ධය පිළිබඳ අව්බෝධය ියුණු ්ේ. ඒ අනවු, 

9. සිත පිළිබඳ මනා සිහි්යන් ආශ්වාස කරමි’යි හික්් මයි. 
(චිත්තපටිසං්වදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.)  
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   සිත පිළිබඳ මනා සිහි්යන් පරශ්වාස කරමි’යි හික්්මයි. 
(චිත්තපටිසං්වදී පස්සසිසස්ාමී’ති සික්ඛති.) 

10. සි්තහි දැඩි සතුටින් ආශ්වාස කරමි’යි හික්්මය.ි 
  (අභිප්ප්මාදයං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
   සි්තහි දැඩි සතුටින් පරශව්ාස කරමි’යි හික්්මයි. 

(අභිප්ප්මාදයං චිත්තං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
11. සමාධිමත් සිතින් ආශ්වාස කරමි’යි හික්්මයි. 

(සමාදහං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.)   
    සමාධිමත් සිතින් පරශ්වාස කරමි’යි හික්්මයි. 

(සමාදහං චිත්තං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
12. සිත ්ක්ලසුන්්ග්න් මුදවාලමින් ආශ්වාස කරමි’යි හික්්මයි. 
 (වි්මාචයං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
   සිත ්ක්ලසුන්්ග්න් මදුවාලමින් පරශව්ාස කරමි’ය ිහික්්මයි. 
  (වි්මාචයං චිත්තං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
 

ඉහත පියවර හතර සම්පූර්ණ ී්ම් දී විඤ්්ඤාණය හා එහි හටග්ුනීම් වුයීම් පළිිබඳ අව්බෝධය 
පරකට ්ේ. ඒ අතර විඤ්්ඤාණාහාරය පිළිබඳ අව්බෝධය ද ියුණු ්ේ. ආර්ය නයාය ්හවත් 
පටිච්චසමුප්පාදය පළිිබඳ අව්බෝධ්යන් යුතුව සිත සමාධිමත් ී්ම් අවසාන පරතිඵලය නම් ඇත්ත ඇති 
සුටි්යන් දැකී්ම් නුවණ ලුබීමය.ි ්ම්ලස ආනාපානසති්යහි සිත භාවිත කරිී්මන් ලු්බන බලවත් 
ආධයාත්මික සතුට හා සමාධිමත් බව නිසා ්ලෝක යථාර්ථය නම් ව ූතරිලක්ෂණය දැකමීට සිත නුඹුරු 
්ේ.  

13. අනිතයතාව දකිමින් ආශ්වාස කරමි’යි හික්්මය.ි 
(අනිච්චානුපස්සී අස්සසිසස්ාමී’ති සික්ඛති.) 

   අනිතයතාව දකිමින් පරශව්ාස කරමි’යි හික්්මයි. 
(අනිච්චානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 

14. විරාග්ීබව දකමිින් ආශ්වාස කරමි’යි හික්්මයි. 
(විරාග්ානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 

    විරාග්ීබව දකමිින් පරශ්වාස කරමි’යි හික්්මයි. 
(විරාග්ානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 

15. දුකනි් නදිහස්ීම දකිමින් ආශ්වාස කරමි’යි හික්්මයි. 
(නි්රාධානුපස්සී අස්සසිසස්ාමී’ති සික්ඛති.)  

    දුකින් නදිහස්ීම දකමිින් පරශව්ාස කරමි’යි හකි්්මයි. 
 (නි්රාධානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
16. නිවන්සුවය අත්විඳිමින් ආශ්වාස කරමි’යි හික්්මය.ි 
 (පටිනිස්සග්ග්්ානුපස්සී අසස්සිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
   නිවන්සුවය අත්විඳිමින් පරශ්වාස කරමි’යි හික්්මයි. 
 (පටිනිස්සග්ග්්ානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
 

ඉහත පියවර හතර සම්පූර්ණ ී්ම් දී ධම්මානුපස්සනාව වු්ඩන අතර සංඛාරස්කනධ්ය පරකට 
්ේ. එ්මන් ම ම්නෝසං්ච්තනාහාරාය අව්බෝධයට පත්වන ්ම් සමඟින් දුකනි් නිදහස්ී්ම් ඒකායන 
මාවත වශ්යන් බුදුරදුන් වදාළ සතර සතිපට්ඨඨානය ම සම්පරූ්ණත්වයට පත් ්ේ. ්මහි දී අවසාන්යහි 
රෑපාි පංචුපාදනසක්නධ්ය ම එකට ්ග්න හටග්ුනමී් නිරුද්ධීම් දැකීමට සමත් ්වයි. ඒ සමග් සත්ත 
්බාජ්ඣංග් පරිපූර්ණත්වයට පත් ්ේ. එනම් 

1. සති සම්්බාජ්ඣංග් 
2. ධම්මවිචය සම්්බාජ්ඣංග් 
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3. විරිය සම්්බාජ්ඣංග් 
4. පීති සම්්බාජ්ඣංග් 
5. පස්සද්ධි සම්්බාජ්ඣංග් 
6. සමාධි සම්්බාජ්ඣංග් 
7. උ්පක්ඛා සම්්බාජ්ඣංග් 
 

 යන අංග් හතයි. නිර්වාණාව්බෝධ්ය් අංග් වශ්යන් දැක්්වන ්මම කරුණු හත වර්ධනය 
වන්්න් සතර සතිපට්ඨඨානය නමුති භූමිය තුළයි. එහ ිඅවසාන පරතිඵලය විදයාව හා විමුක්තිය සාක්ෂාත් 
ීම නම් වූ සසර දුකනි් සපුරා නිදහස්ීමය.ි සසර අනාිමත් කාලය විඳි නිරය ආි අපමණ දුක් රැසින් 
නිදහස් ව මහා බරක් බිමින් තුබී්ම් මානසික සතුට භුක්තිවිඳී්ම් අවස්ථාව ්මමග්ින ්සුල්ස්. ්මහිලා 
වි්ශ්ෂ්යන් ධර්ම මාර්ග්ය ආරම්භ්ය් පටන් ම රෑප, ්ේදනා, සඤ්්ඤා, සංඛාර, විඤ්්ඤාණ යන 
පංචුපාදානස්කන්ධ්ය් සමුදය වුය පිළිබඳ මනා වුටහී් මන් කටයුතු කිරීම අතයවශය සාධකයක් ්ේ.  ඒ 
අතර බුද්ධානුස්සති, ්මත්තා, අසුභ, මරණසති යන චතුරක්ඛා භාවනා කරම පරග්ුණ ්කාට ඇති පමණට 
ආනාපානසති භාවනාව වඩාත් පහසු ්ක්ර්. තවද ආනාපානසති භාවනාව ආරම්භ්ය් දී ම සති 
නිමිත්ත මුනුවින් හඳුනා්ග්න නාස්ය් අග් ්හෝ උඩු්තාල ආසන්න්යහි සිහිය රඳවා ග්ුනමීට මනස 
හුරු කර ග්ුනමී භාවනා්ේ සාර්ථකත්වයට ්බ්හවින් ඉවහල් ්ේ. 

්මවුනි අතිදුර්ලභ බුද්්ධෝත්පාද සමයක උපත ලද භාග්යසම්පනන් බුද්ධිමත් මනෂුය 
රත්නයක්ග්් උසස් ම ජීවිත අභිලාශය විය යුත්්ත් ්මම උත්තරීතර මානසික සුවය ලුබීම සඳහා වූ 
වුඩපළිි්වළ සම්පූර්ණ කර ග්ුනමීය.ි ඒ සඳහා හුකිතාක් කලයාණමිතර සම්පත්තිය ලබමින් 
පටිච්චසමුප්පාද සංඛයාත ධර්මය ශරවණය කරමින ් ඇසූ දහම ඔස්්ස් ්යෝනි්සෝ මනසිකාර්යහි 
්ය්දමින් අපරමාදීව, අඛණ්ඩව, ීර්ය්යන් හා සතුටින් සීල, සමාධි, පඤ්්ඤා යන තරිවිධ ශික්ෂාව 

සම්පූර්ණ ්කාට විමුක්ති, විමුක්තිඤාණ සාක්ෂාත් කර ග්ුනමී අවශය ්ක්ර්. 

 

ඔ  සැමට බත් ැවන් ස ණෙි ! 

 

බවත්්වා සේසත් හැමකල් නිදුකී ! 

 

බු.ව. 2561 (වය.ව. 2017-්දසුම්බර් මස 10 ින) උදුවප් පුන් ්පා්හෝදා 

 

්ලාස් ඇන්ජලිස් ්බෞද්ධ විහාරස්ථාන්ය් 

 

මාසික සීල සමාදානෙ 


