නැණ පහන් දල්වන බව ගිමන් සින්දන සිරි සදහම් මග
අප ශාස්තෘ වූ භාගයවත් බුදුරජාණන් වහන්්ස් ්ලාවට ්ද්ශනා ක් ් මානසික සැනසුම ලබන
මාවතයි. එනම් දුකින් නිදහස්ී්ම් ්නාවරදින මාවතයි. සාරාසංඛ්ය කල්ප ලක්ෂයක් බඳු විශාල කාලයක්
දානාදි පාරමිතා පුරා අපමණ පරිතයාගයක් සිදු ්කාට තම ආධ්යාත්මික ශක්තිය උපරිම ්ලස දියුණු ක
බුදුරජාණන් වහන්්ස් තම ඥාන්යන් සම්බුද්ධ්ත්වය අව්බෝධ් ්කාට දුකින් නිදහස්ී්ම් මාවත ්සසු
්ලෝකයා ්ක්රහි ද ඉමහත් කරැණාධ්යාස්යන් ්ද්ශනා ක හ. උන් වහන්්ස් අව්බෝධ් ්කාට ්ලාවට
්ද්ශනා ක් ් තමන් වහන්්ස්්ග් ්පෞද්ගලික මතවාදයක් ්නාව සම්බුදු උතුමකු ්ලාව පහ වුව ද
්නාවුව ද සැමදා පවත්නා යථාර්ථයයි. එය උන්වහන්්ස්්ග් නිර්මාණයක් ්නාව අවිදයාන්ධ්කාර්යන්
වැසී පැවැති ්ලෝක යථාර්ථය අනාවරණය කර ගැනීමකි. ්ලාව කලින් කල පහ වන සම්මා
සම්බුදුරජාණන් වහන්්ස්ලා ්ද්ශනා කරන ්මම පරතිපදාව පුරාණ නගරයක් පි ිසකර කිරීමක් වශ්යන්
සඳහන් ව ති්ේ (නගර සුත්ත).
බුදුරජාණන් වහන්්ස් ්ද්ශනා ක අනුශාසනා විවිධ් විද්වතුන් විසින් විවිධ් කර ම්ේදයන් යට්ත්
්බදා දක්වා ති්ේ. ධ්ර්මස්කන්ධ් වශ්යන් එය අසූහාර දහසකි. තව ද ධ්ර්ම, විනය වශ්යන් එය ්දවදෑරැම්
ය. විනය, සූතර, අභිධ්ර්ම යනු්වන් තරිපිටකය වශ්යන් දැක්්වන්්න් ද එබඳු විගරහයකි. සුත්ත, ්ගයය,
්වයයාකරණ, ගාථා, උදාන, ඉතිවුත්තක, ජාතක, අේභුතධ්ම්ම, ්ේදල්ල යනු්වන් නවංග සත්ථුසාසනය
වශ්යන් ද එය විස්තර ්ේ.

ත්රිපිටක විග්රහයට අනුව සමස්ත් බුද්ධ වචනය බබදා දක්වා ඇත්ි අයුරු:1. විනය පිටකය :
01. උභ්තා විභංග:

1. පාරාජිකා පාලි
2. පාචිත්තිය පාලි

02. ඛ්න්ධ්ක :

3. මහාවග්ගපාලි
4. චුල්ලවග්ගපාලි

03. පරිවාර :

2. සූතර පිටකය :

5. පරිවාරපාලි

1. දීඝනිකාය
2. මජ්ඣිමනිකාය
3. සංයුත්තනිකාය
4. අංගුත්තරනිකාය
5. ඛ්ුද්දකනිකාය

(ඛ්ුද්දක නිකායට අයත් ගරන්ථ 15කි. ඒවා නම්: ඛ්ුද්දකපාඨ, ධ්ම්මපද, උදාන, ඉතිවුත්තක,
සුත්තනිපාත, විමානවත්ථු, ්ප්තවත්ථු, ්ථරගාථා, ්ථරීගාථා, ජාතක, නිද්්ද්ස, පටිසම්භිදාමග්ග,
අපදාන, චරියාපිටක, බුද්ධ්වංස). මීට අමතරව බුරැමය, තායිලන්තය වැනි රටවල තවත් ගරන්ථ 4ක්
ද ඛ්ුද්දකනිකායට ඇතු ත් කර ති්ේ. ඒවා නම්: ්නත්තිප්පකරණ, ්ප්ට්කෝප්ද්ස, මිලින්දපඤ්හ,
සුත්තසංගහ.
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3. අභිධ්ම්ම පිටකය :
1. ධ්ම්මසංගණිප්පකරණ

5. කථාවත්ථුප්පකරණ

2. විභංග

6. යමකප්පකරණ

3. ධ්ාතුකථා

7. පට්ඨානප්පකරණ

4. පුග්ගලපඤ්ඤත්ති
භාගයවතුන් වහන්්ස් මහා පරඥා්වහි පිහිටා මහාකරැණා්වන් යුතුව දුකින් නිදහස් වනු සඳහා
්ලාවට ්දසූ දහම මැනැවින් ්දසන ලද්දකි (ස්වාක්ඛ්ා්තෝ). එය ්ම්ලාව දී ම ආනිසංස ලැබිය හැකි
(සන්දිට්ි්කෝ), කල් ්නා්ගාස් පරතිඵල දැකිය හැකි (අකාලි්කෝ), ‘එන්න බලන්න’ යනු්වන් ඕනෑම අයකුට
විවෘතව ආරාධ්නා ක හැකි (එහිපස්සි්කෝ), තමන් ්වත පමුණුවා්ගන පරතිඵල දැකිය හැකි (ඕපනයි්කෝ),
නුවණැත්තත් විසින් තම නුවණින් අව්බෝධ් කටයුතු (පච්චත්තං ්ේදිතේ්බෝ විඤ්ූහි) අනුශාසනයකි.
එම දහම අසා අනුගමනය ක පමණට ඉන් පරතිඵල දැක ගත හැකි ්ේ. එම දහම විවිධ් මට්ටම්වලින් තම
නුවණ හා ශක්තිය පමණට අනුගමනය ක හැකිය. කුමන මට්ටමකින් ධ්ර්මය පරගුණ ක ද තමා පි ිපදින
දහමින් පරතිඵල ්න ා ගත හැක්්ත් ධ්ර්ම මාර්ගය ආරම්භ්ය් සිට ම තමා තු ද මූලික ලක්ෂණ සපුරා
ඇති විටයි. මජ්ඣිම නිකා්ය් ්ේඛ්නස්ස සූතර්ය් දැක්්වන පරිදි බුදුරජාණන් වහන්්ස් ධ්ර්මය ්ද්ශනා
කරන විට ශරාවකයා තු ඇති කර ගත යුතු ගුණාංග විස්තර ්ේ.
‘ඒතු විඤ්ූ පුරි්සෝ අස්ඨෝ අමායාී උජුජාති්කෝ අහමනුසාසාමි. අහං ධ්ම්මං ්ද්්ස්මි’
ඒ අනුව තථාගත ශ්රී සද්ධ්ර්ම්යන් පරතිඵල ලබා දුකින් නිදහස්ීමට නම් නුවණැති බව, කපටි
නැතිබව, මායාකාරී ්නාවන බව, අවංක බව යන ගුණාංග ධ්ර්ම මාර්ගය ආරම්භ්ය් පටන් ම දියුණු කර
ගත යුතුව ඇත.
තම දිවිමග සඵල කර ගැනීම සඳහා බුදුරදුන් වදා
යට්ත් දැක්විය හැකි ය. එනම්,

ධ්ර්මය පි ිපැදිය හැකි ආකාරය ස්තර තුනක්

01. ්ම්ලාව දියුණුව
02. පර්ලාව දියුණව
ු
03. විමුක්තිය
යනු්වනි.
්ම්ලාව සාර්ථකත්වය සඳහා ්ද්ශිත අනුශාසනා නැවත,
1. අධ්යාපන
2. ආර්ික
3. ්සෞඛ්යය
4. සදාචාර
යන අංශයන්්ගන් දියුණුවට පත්විය යුතුව ඇත. ඒ අනුව දැහැමි ජීවි්නෝපාය ඉලක්ක ්කාටගත්
අධ්යාපනයක් ලැබීමත් තම දෑ්ත් ීර්යය්යන් දහදිය වගුවා දැහැමිව ධ්නය උපයා ආර්ික්යන් ශක්තිමත්
ීමත් කායික මානසික සුවතා්වන් යුතව
ු වාසය කිරීමත් පංචසීලය පදනම් ්කාටගත් සදාචාරවත්
දිවි්පවතක් ගත කිරීමත් ්ම්ලාව ජීවිත්ය් සාර්ථකත්වය සඳහා ්බ්හවින් ඉවහල් ්ේ. බුදුසම්ය්
සඳහන් සිගාල, වයග්ඝපජ්ඣජ, මංගල, පරාභව, ධ්ම්මික වැනි සුතරවලින් ්ම් සඳහා උප්දස් රැසක් ඉදිරිපත්
කර ති්බනු දක්නට ලැ්ේ. ඇතැ්මක් ආගම දහමක් ්නාඇදහුව ද යහපත් අධ්යාපනයක් හා මනා
ශික්ෂණයක් ලබා ්මම අංශයන්්ගන් දියුණුවට පත් ව සාර්ථක සමාජගත ජීවිතයක් ගත කරනු දැක ගත
හැක. ඉහත අංශ හතරින් සම්පුර්ණව ්ම්ලාව ජීවිතය උපරිම තලයට සාර්ථක කර ගත්ත ද ්ක්නකු්ග්
ජීවිතය සාර්ථක යැයි බුදුදහමින් ්නාපි ිගැ්න්. මක් නිසාද යත් ඔහු ්භෞතික හා ්ලෞකික වශ්යන් සැප
වින්ද ද ්ලෝභ, ද්්ේෂාදි මානසික ස්වභාවයන්්ගන් පීඩා විඳින බැවිනි. තවද අප්ග් ජීවිත ්ම් භව්යන්
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නිමාවට පත් ්නාවන අතර කර්මානුරෑපව තවදුරටත් සසර භව්යන් භවය සැරිසරන බැවිනි. යමකු ්ම්
ජීවිතය උපරිම ්ලස සාර්ථක වුව ද පර්ලාව ජීවිත දුගතිගාමී වුව්හාත් ඔහු සැබෑ ්ලස සාර්ථක වූවකු
්නා්ේ. එබැවින් ය්මකු ්ම් ජීවිතය සඵල කර ගන්නා අතර මරණින් මතු ජීවිත ද සාර්ථක කර ගැනීමට
දක්ෂ විය යුතු ය. එනිසා තවදුරටත් ආධ්යාත්මික ගමන් ම්ගහි ඉදිරියට යාමට බුදුදහමින් අනුශාසනා
්ක්ර්.
්දවන පියවරට පා තැබී්ම් දී ධ්ර්මශරවණය ්කාට දහම් දැනුමින් ්පා්හාසත් ව සිටින ශරාවකයා
්ම්ලාව පර්ලාව පි ිබඳ කිසියම් අව්බෝධ්යකින් පසු්වයි. ඒ අනුව කර්මය හා කර්මඵල පි ිබඳවත්
සංසාරගත ජීවිතය පි ිබඳවත් කිසියම් අව්බෝධ්යක් (කම්මපස්සකතා සම්මාදිට්ි) පවතී. තම සිත අපිරිසිදුව
කයින් වචන්යන් සිතින් යමක් ක ්හාත් ඉන් දුක් විපාක ලැ්බන බවත් සිත පිරිසිදුව පවත්වා ගනිමින්
කයින් වචන්යන් සිතින් යමක් ක ්හාත් ඉන් සැප විපාක ලැ්බන බවත් පි ිබඳ අව්බෝධ්යයි. ්මම
අව්බෝධ්යත් සමඟ හැකිතාක් දුරට පාප්යන් ්වන්ීමටත් (සේබපාපස්ස අකරණං), කුසල් වැඩීමටත්
(කුසලස්ස උපසම්පදා) ඔහු උත්සාහවත් ්වයි. එනිසා පර්ලාව සුගතිය සඳහා ද ඔහු කටයුතු සම්පාදනය
කර ගනී. පර්ලාව ජීවිත්ය් සාර්ථකත්වය සඳහා ්ද්ශිත අනුශාසනා,
1. දාන (දානමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු)
2. සීල (සීලමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු)
3. භාවනා (භාවනාමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු)
වශ්යන් තරිවිධ් පුණයකරියා යට්ත් විස්තර ්කාට ති්ේ. ්ම් අනුව අකුසල් යටපත් ්කාට
කුසලානිසංස ඉස්මතු කරලී්ම් අධ්යාස්යන් යුතුව හැකි පමණින් තමන් සන්තක දෑ අන් අයට ්මත්
සිතින් දන් ්දමින් කායික වාචසික සංවරය (සිල්වත්බව) දියුණු කර ගනිමින් සිත දියුණු කරලී්ම්
වැඩපි ි්ව ක නිතර ්ය්දමින් කල් ්ගවයි. එමගින් තම ආධ්යාත්මික ශක්තය
ි දියුණුවන අතර අතීත
කර්ම වශ්යන් එ ්ෙන අකුසල විපාක මැඩලීමට ද හැකියාව ලැ්ේ. දානාදි තරිවිධ් පුණයකරියා සම්පූර්ණ
ක පමණට සිත අලංකාර (චිත්තාලංකාර) වන අතර එය සිතට පරිෂ්කාරයක් (චිත්තපරික්ඛ්ාර) ද වනු
ඇත. පින් රැස් ක පමණට සැප රැස් ක් ් ද ්වයි (සු්ඛ්ෝ පුඤ්ඤස්ස උච්ච්යෝ). එබැවින් සුළු වූ ද
පිනට නිගරහ ්නාකරන ්ලසත් (මාවඤ්්ඤ්ථ පුඤ්ඤස්ස න මං තං ආගමිස්සති) පිනට බිය ්නාව
්ලසත් (මා පුඤ්ඤස්ස භායී) පින් නැවත නැවතත් සිදු කරන ්ලසත් (කයිරා ්ත තං පුනප්පුනං)
බුදුරජාණන් වහන්්ස් අනුශාසනා කරති. පින් කිරී්මන් ්ම් ජීවිතය තු දී ම තම සතුට මානසික සුවය
දියුණු ්කාට සැනසී්මන් කල්ගත කිරීමට අවස්ථාව ලැ්ේ. ඒ අතර නී්රෝගීභාවය, දිගාසිරි, කලණ මිතුරැ
ඇසුර, කීර්තිය, ධ්නවත්බව ආදී අංශයන්්ගන් ද දියුණු ීමට දානාදි පුණය කර්ම උපකාරී ්ේ. බුදුරජාණන්
වහන්්ස්්ග් එක් අ්ප්ක්ෂාවක් වූ්ය් සත්ත්වයන්ට ස්වර්ග මාර්ගය ්පන්වා දීමයි. එනම් දුගතියට ්නාවැටී
සුගතියට යන මග පැහැදිලි කර දීමටයි.
දානාදි තරිවිධ් පුණයකරියා සම්පූර්ණ කර ගැනී්මන් එක් අතකින් තම කුසලය ශක්තිමත් කර ්ගන
සුගතිය තහවුරැ කර ගැනීමට හැකියාව ලැ්බන අතර අනිත් අතින් තම සන්තානගත ්ලෝභ, ද්්ේෂ,
්මෝහ යන අකුසල මූලයන් දුර්වල කිරීමට ද හැකියාව ලැ්ේ. බුදුදහමට අනුව ්ක්නකු්ග් ජීවිත්ය්
සාර්ථකත්වය මනින්්න් හු්දක් ඔහු ලබා ඇති ආර්ික, අධ්යාපන දියුණුව පමණක් ්නාව ඔහු ්ක්තක්
දුරට ්ක්ලස් අඩු පුද්ගල්යක් ද යන කාරණය මතයි. ඒ අනුව දානාදි තරි විධ් පුණය කරියා සිදු කිරීම තම
සන්තාගත ්ක්ලස් මුල් අඩු කිරීමට උපකාරවත් ්ේ. දානාදි තරිවිධ් පුණය කරියා ඉලක්ක වන්්න්
කාමච්ඡන්ද, වයාපාද, ථීනමිද්ධ්, උද්ධ්ච්චකුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා යන පංච නීවරණය දුරැ කරලීම සඳහායි.
බුදුරදුන් පහ වන සමය වන විට ්ලාව ්බා්හෝ ්දනා දැන සිටි්ය් නීවරණ පහක් ගැන පමණි. අසිත
කාල්ද්වල, ආලාරකාලාම, උද්දකරාම පුත්ත වැන්නවුන් මහාකල්ප දහස් ගණනකට පංචනීවරණ දුරැ කර
සිටි අයයි. ඔවුන් පවා සාර්ථක ආධ්යාත්මික දියුණව
ු කට පත්වූවන් ්ස් බුදුසමය ්නාපි ිගනී. අසිත
කාල්ද්වල සිඟිති සිදුහත් කුමරැ දැකී්මන් හැඬීම මගින් එය වඩාත් පරකට ්ේ. එබඳු තත්ත්වයක් මත
බුදුදහම තු ද පංචනීවරණ විස්තර කර තිබුණ ද බුදුදහම වි්ශ්ෂ්යන් අවිදයා නීවරණය ද ඇතුළුව
නීවරණ හයක් ගැන සාකච්ඡා කරයි. බුදුදහමින් වඩාත් අවධ්ාරණය කරන්්න් අවිදයා නීවරණය දුරැකරලීම
සඳහායි. මක් නිසාද යත් අවිදයාව දුරැක පමණට ්සසු නීවරණ ද දුරැවන බැවිනි. සත්ති සූතර්යහි
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(සං.නි.) දැක්්වන පරිදි සැතකින් පහර ලද්දකු ්මන් හිස ගිනිගත්තකු ්මන් අපර මාදීව සක්කාය දිට්ිය
දුරැකරලීමට උප්දස් දී්මන් බුදුදහ්ම් ස්ථාවරත්වය වඩාත් පරකට ්ේ.
සම්මා සම්බුදු උතුමකු ්ලාව පහ ී්මන් ්ලාවට ලැ්බන පරධ්ානතම අනුශාසනය නම් දුකින්
නිදහස්ී්ම් මාවතයි. එනම් විමුත්තිගාමී මග ්පන්වා දීමයි. මක්නිසාද යත් අබුද්්ධ්ෝත්පාද කාලවල පවා
්ලාව සත්පුරැෂ උතුමන් සුගතිගාමී ීම සඳහා පින්කම් කරන බැවිනි. ඇතැ්මක් සමථ භාවනා දියුණු
්කාට ධ්යාන අභිඥා පවා උපදවා ගනිති. එ්හත් සක්කාය දිට්ිය දුරැ්කාට දුකින් නිදහස්ී්ම් මාවත
ඔවුහු ්නාදනිති. විමුක්තිය ්හවත් නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා දුක සහ දුකින් නිදහස්ී්ම් මාවත
පි ිබඳ පැහැදිලි දැක්මක් මුලින් ම උපදවා ගැනීම අවශය ්ක්ර්. ඒ සඳහා පටිච්චසමුප්පාදය පදනම් ්කාට
ගත් අනිතයතාව පි ිබඳ දැනුමක් තිබිය යුතු ය. ්ලෝකය පි ිබඳ අප කිසියම් අව්බෝධ්යක් ලබන්්න් ඇස,
කන, නාසය, දිව, කය, මනස යන අභයන්තර ආයතන (ඉන්රිය) යන්ට රෑප, ශේද, ගන්ධ්, රස, ්ඵාට්ටේබ,
ධ්ම්ම යන බාහිර අරමුණු සම්බන්ධ්ීම් වශ්යනි. ්මම ඉන්රිය හා අරමුණු ස්ිරව එකදිගට පවත්නා ්ද්
්නාව ඒකක්ෂණිකව ්පර ්නාතිබී හට්ගන ඒ ්මා්හා්තහි ම නිරැද්ධ් වන අද්දැකීමකි. ්මම ආයතන,
අරමුණු ්මන් ම අද්දැකීම් අතීත්යන් වර්තමානයට ්නාපැමි්ණන වර්තමාන්යන් අනාගතයට ්නායන
ස්වභාවයන් ය (අහුත්වා සම්භුතං හුත්වා න භවිස්සති). එය ්හ්තු ඇතිවිට හට්ගන (අස්මිං සති ඉදං ්හෝති),
්හ්තු නැති විට නිරැද්ධ් වන (අස්මිං අසති ඉදං න ්හෝති) ස්වභාවයකි. තවද ්හ්තු ඉපදී්මන් හටගන්නා
(ඉමස්ස උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ඣජති), ්හ්තු නිරැද්ධ්ී්මන් නිරැද්ධ් වන (ඉමස්ස නි්රෝධ්ා ඉදං නිරැජ්ඣඣති)
තත්ත්වයකි. ්හ්තු ඇතිී්මන් හටගන්නා යම් ස්වභාවයක් ්ේ ද ්හ්තු නිරැද්ධ්ී්මන් ඒ සියල්ල ඉතිරි
නැතිව නිරැද්ධ් වනු ඇත (යං කිඤ්චි සමුදය ධ්ම්මං සේබං තං නි්රෝධ් ධ්ම්මං). ්ලාව සැබෑ තත්ත්වය
්ම්ස් වුව ද අප තු පවන්නා අනව්බෝධ්ය ්හවත් අවිදයාව ්හ්තු්වන් ඇස, කන ආදි ඉන්රිය (ආයතන),
අරමුණු ්මන් ම අද්දැකීම් අතීත්ය් පටන් පවතින ්ම් ්මා්හා්තහි ද පවතින අනාගතයට ද යන ස්ිර
ස්වභාවයක් යන විපල්ලාසය (වැරදි අව්බෝධ්ය) පවතී.
දුක පි ිබඳව තවදුරටත් දැනුවත් ී්ම් දී පටිච්චසමුප්පාද්ය් එන අංග පි ිබඳව ද අව්බෝධ්ය ලැබීම
වැදගත් ්ේ. ඒ අනුව ජරා, මරණාදි දුක්ඛ්යන්ට ්හ්තුව උපත (ජාති)යි. උපතට ්හ්තුව භවය ්හවත් ‘තමා
වටා ස්ිර වූ ්ලෝකයක් ඇත’ යන හැඟීමයි. නැත්හාත් උපතක් පිණිස අවශය මානසික වටපිටාව ්හවත්
කර්ම රැස් කර ගැනීමයි. භවය හටගන්්න් උපදාන ්හවත් අරමුණු තමා ්වත ඇද ගැනීම ්හ්තු්වනි.
එය කාම, දිට්ි, සීලේබත, අත්තවාද වශ්යන් සතරාකාර ්ේ. උපාදාන හටගන්්න් තෘෂ්ණාව (තණ්හා)
්හ්තු්වනි. එනම් පුනර්භවය පිණිස සිත ඒ ඒ කැමැති අරමුණුවල බැස ගන්නා ස්වභාවයයි. තෘෂ්ණාව
හටගන්්න් ස්පර්ශය ්හ්ත්
ු වනි. එනම් ඇස, කන ආදි ඉන්රියවලට ්ගෝචර වන රෑප, ශේදාදි අරමුණු
අවිදයා සහිගත සිතින් ස්පර්ශ කිරීම ්හ්තු්වනි. එම ස්පර්ශය හටගන්්න් අවිදයාපාදකව ඇස, කන ආදි
ආයතන හටගැනීම ්හ්තු්වනි. ඇ්සහි හටගැනීම දු්කහි හටගැනීම වශ්යන් බුදුදහ්මහි දක්වන්්න්
එබැවිනි. ආයතන හටගන්්න් නාමරෑප ්හවත් සිත, සිතිවිලි හා ඒ ඇසුරින් පවත්නා රෑප ්හ්තු්වනි.
නාමරෑප හටගන්්න් විඤ්ාණය ්හ්තු්වනි. එනම් ඇස, කන ආදි ඉන්රිය ඇසුරින් පවත්නා චක්ඛ්ු
විඤ්ාණ ආදි රෑපාදිය පි ිබඳ අවිදයාපාදක දැනීම ්හ්තු්වනි. ්මම දැනුම ඇති වන්්න් සංඛ්ාර ්හවත්
්ච්තනා ්හ්තු්වනි. සංඛ්ාර හටගන්්න් අවිදයාව ්හ්තු්වනි. අවිදයාව යන්න විවිධ්ාකාර්යන් විස්තර
ක හැක. එක් අතකින් විස්තර ක ්හාත් තමා වටා සුභ, නිතය, සැප, ආත්ම වශ්යන් ්ලෝකයක් ඇත
යන අනව්බෝධ්ය (විපල්ලාස)යි. තවද ඇස, කන ආදි ආයතන එක දිගට සන්තතියක් වශ්යන් පවතී යන
අනව්බෝධ්යයි. තවත් අයුරකින් කිව්හාත් රෑප, ශේදාදිය තමා දකින, අසන ආකාර්යන් ම බාහිර පවතී
ය යන මිථයා අදහසයි. නැත්හාත් තම අභයන්තර්යහි නිතය වූ ආත්මයක්, සත්ත්ව්යක්, පුද්ගල්යක්
ඇත යන අදහසයි. තව ද තමා්ග් අද්දැකීම්වලදී හටගන්නා රෑප, ්ේදනා, සඤ්ා, සංඛ්ාර, විඤ්ාණ යන
ස්කන්ධ් පංචකය ස්ිරව පවත්නා ස්වභාවයක් ය යන විපල්ලාසයි. ්මම විපල්ලාසය ්හවත් වැරදි
අව්බෝධ්ය අවිජ්ඣජා, ්මෝහ, විපල්ලාස, මිච්ඡාදිට්ි ආදි නම්වලින් බුදුදහ්මහි විස්තර්ේ.
අවිදයා්ේ ස්වභාවය ්ත්රැම් ගැනීම දුකින් නිදහස්ීම කරා යන විමුක්ති මාර්ග්යහි පර ධ්ාන
අවශයතාවක් ්ේ. දුක ්ත්රැම් ගත් පමණට එහි සමුදයත් එහි නි්රෝධ්යත් ඊට ඇති මාවතත් යන චතුරාර්ය
සතයය ම ්ත්රැම් ගත්්ත් ්ේ. ජාති, ජරා, වයාධි, මරණ වශ්යන් පටන් ්ගන සැබෑ දුක වශ්යන්
භාගයවතුන් වහන්්ස් දක්වා ඇත්්ත් අවිදයා සහගතව හටගන්නාවූ පඤ්චුපාදානස්කන්ධ්්ය් හටගැනීමයි
(සංඛිත්්ත්න පංචුපාදානක්ඛ්න්ධ්ා දුක්ඛ්ා). අප ඇස්, කන් ආදි ඉන්රිය ඔස්්ස් කිසියම් දැනීමක් ලැබීම යනු
ක්ෂණිකව (රෑප, ්ේදනා, සඤ්ා, සංඛ්ාර, විඤ්ාණ යන) පංචුපාදානස්කන්ධ්්ය් හටගැනීමයි. රෑප,
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ශේදාදිය දැනගැනීම පි ිබඳ කිසියම් අද්දැකීමක් ලැබීම යනු ්මම ස්කන්ධ් පංචක්ය් හටගැනීමයි. එනම්
නාමරෑප ධ්ර්මයන්හි හටගැනීමයි. එම අද්දැකීම ලැ්බන්්න් හු්දක් බාහිර රෑපය නිසා ම ්නාව තම
මානසික ස්වභාව්ය් ද එකතුව නිසයි. එනම් අතීත කර්ම අද්දැකීම වශ්යන් තමාට ලැබුණු ආයතන
ඔස්්ස් අවිදයා, තෘෂ්ණා, නිේබත්ති ලක්ෂණ ්නාදැනීම යන කරැණුවල එකතුව මතයි. එ්හත් අවිදයා
සහගත මානසික තත්ත්වය නිසා අපට සි්තන්්න් බාහිර රෑප, ශේදාදිය එය ඇති ්ලස ම අපට සංජානනය
වන බවයි. බාහිර අද්දැකීම් සතර මහා භූතරෑප ඒකරාශී ීම් වශ්යන් පවතින අතර එය සැප, දුක් ආදි
වශ්යන් සංජානනය වන්්න්ත් එය අත්විඳිය හැක්්ක්ත් අප්ග් මානසික ස්වභාවය අනුවයි. එම මානසික
ස්වභාවය ද කිසියම් තැනක ස්ිරව තැන්පත් ව ඇති ්දයක් ්නාව අතීත අද්දැකීම් ආදි්ය් බලපෑම මත
වර්තමාන ්මා්හාතහි හටගන්නා අද්දැකීමකි. එම අද්දැකීම අතීත්යන් වර්තමානයට ්නාඑන
වර්තමාන්යන් අනාගතයට ්නායන වර්තමාන ්මා්හා්තහි ්හ්තු ඇති විට හට්ගන ්හ්තු
නිරැද්ධ්ී්මන් ක්ෂණිකව නිරැද්ධ් වන මානසික ස්වභාවයකි. ්මම ්ලෝක යථාර්ථය සපුරා ්ත්රැම් ්ගන
එය තම සමස්ත ජීවිතය තු ම අද්දැකීමක් බවට පත් කර ගත හැකි වුව්හාත් අප අද්විඳින සකලවිධ් ජරා,
මරණාදි දුක් සමුදා්යන් නිදහස් විය හැකිය. ඒ සඳහා සතර ්සෝතාපත්ති අංගයන්්ගන් නිතර උපකාරවත්
බව ලැබිය යුතු ය. එනම්,
1. කලයාණමිතර ආශරය
2. සද්ධ්ර්මශරවණය
3. ්යෝනි්සෝ මනසිකාරය
4. ධ්ර්මානුධ්ර්ම පරතිපදාව
කලයාණමිතර ආශරය යනු පටිච්චසමුප්පාද සංඛ්යාත දුකින් නිදහස්ී්ම් මාවත පහදා ්දන සත්පුරැෂ
මිතුරන්්ග් ඇසුරයි. ඔවුන් ්වතින් චතුරාර්ය සතයය පැහැදිලි වන අනුශාසනා අසා දැන ගැනීම
සද්ධ්ර්මශරවණයයි. ඇසූ දහම ඔස්්ස් ්ක්ලස් ඇති ්නාවන පරිදිත් කුසල් වැ්ඩන ්ලසත් තම චින්තනය
්ම්හයීම ්යෝනි්සෝ මනසිකාරයයි. පටිච්චසමුප්පාදය පදනම් ්කාටගත් දු්කහි හටගැනීම හා
නි්රෝධ්ය පි ිබඳ පැහැදිලි අව්බෝධ්්යන් යුතුව තරිවිධ් ශික්ෂාවන්හි අපරමාදීව ්යදීම ධ්ර්මානුධ්ර්ම
පරතිපදාවයි. එනම් :
1. සීල
2. සමාධි
3. පඤ්ා
සීල යනු තම කායික වාචසික සංවරයයි. සමාධි යනු දිගුකලක් එක කුසල අරමුණක් ඔස්්ස් සිත
භාවිත කිරී්මන් ලැ්බන මානසික ඒකාගරතාවයි. පඤ්ා යනු සමාධිමත් සිතින් ්ලාව ඇති තතු එනම්
අනිතය, දුක්ඛ්, අනාත්ම යන තරිලක්ෂණය නුවණින් ්ම්නහි කිරීමයි. වඩාත් විස්තර සහිතව කිව්හාත්
රෑප, ්ේදනා, සඤ්ා, සංඛ්ාර, විඤ්ාණ යන ස්කන්ධ් පංචක්ය් හටගැනීම (සමුදය), නැතිීම (වය), එහි
ආශ්වාදය (ආස්සාද), භයානකබව (ආදීනව), මිඳීම (නිස්සරණ) නුවණින් ්ම්නහි කිරීමයි. භාගයවතුන්
වහන්්ස් නිතර අනුශාසනා ක් ් ස්කන්ධ් පංචකය ඉහත ආකාරයන්ට අනුව නිතර නුවණින් ්ම්නහි
කරන ්ලසයි. පෘථග්ජන අයට ්ස්ඛ් තත්ත්වයට පත්ීමටත් ්ස්ඛ් අයට අ්ස්ඛ් තත්ත්වයට (අර්හත්වයට)
පත්ීමටත් රහත් උතුමන්ට පිරිනිවන ්තක් සුවදායීව වාසය කිරීමටත් බුදුරදුන් වදා ඒකායන පරතිපදාව
්මයයි. ්ම්ලස ්ම්නහි ක පමණට සතර විපල්ලාස (වැරදි අදහස්) දුරැී සිත අවිදයා්වන් දුරැ්ේ.
අවිදයාව දුරැ වූ පමණට ්ලෝභ, ද්්ේෂ ද නිරායාස්යන් ම දුරැ ී යයි.
සතර විපල්ලාස නම්,
1. අසු්භ් සුභ සඤ්ා
2. අනිච්්ච් නිච්ච සඤ්ා
3. දුක්්ේ සුඛ් සඤ්ා
4. අනත්්ත් අත්ත සඤ්ා
බුදුදහ්ම් ඇතු ත් පරධ්ාන ඉගැන්ීම් සියල්ල ම ඉලක්ක ්කාට ඇත්්ත් ්මම සතර විපල්ලාස
දුරැ්කාට පරඥා්ලෝකය ලබාදීමටයි. නැත්හාත් පරඥා්ලෝකය ලබාදී ඉහත විපල්ලාස දුරැවන අයුරින් මනස
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සකස්කරලීමටයි. වි්ශ්ෂ්යන් සත්ත්වයන්්ග් පිරිසිදුබවට, ්ශෝක පරිරවයන් ඉක්මීමට, දුක් ්දාම්නස්
දුරැකරලීමට, පරඥාව ලැබීමට, නිවන සාක්ෂාත් කරලීමට ්හ්තුවන ඒකායන පරතිපදාව ්ලස බුදුරජාණන්
වහන්්ස් පනවන්්න් සතර සතිපට්ඨානයයි.
එනම්
1. කායානුපස්සනා
2. ්ේදනානුපස්සනා
3. චිත්තානුපස්සනා
4. ධ්ම්මානුපස්සනා
කායානුපස්සනාව යනු සතර මහාභූතරෑපයන්්ග්, ්දතිස් කුණප්යන් සැදි ්භෞතික ශරීරය පි ිබඳ
සිහිය හා නුවණ වැඩීමයි. මුලදී තමා්ග් කය සිහක
ි රන අතර පසුව අන් අය්ග් ශරීර පි ිබඳව ද සිහිය හා
නුවණ වඩයි. ්ේදනානුපස්සනා යනු ඇස, කන ආදි ඉන්රිය හය ඔස්්ස් ලැ්බන සැප, දුක්, උ්ප්ක්ෂා
යන ්ේදනා පි ිබඳ සිහිය හා නුවණ භාවිත කිරීමයි. චිත්තානුපස්සනා යනු තම සි්තහි පවත්නා රාග,
්දෝස, ්මෝහාදි මානසික ස්වභාවය පි ිබඳ තම සිහය
ි හා නුවණ භාවිත කිරීමයි. ධ්ම්මානුපස්සනා යනු
කුසලාකුසල සිතිවිලි පි ිබඳවත් ඒවා්ය් හටගැනීම පි ිබඳවත් සිහිය හා නුවණ භාවිත කිරීමයි. ්ම්ලස
සතර සතිපට්ඨානය වඩමින් ඒ තු වාසය කිරීම තම පියා්ග් ්ගාදුරැ බිම වාසය කිරීමක් වශ්යන් දක්වා
ති්ේ (ස්ක් ්ගෝච්ර් භික්ඛ්්ේ, ්පත්ති්ක් විස්ය් චරථ). සතර සතිපට්ඨානය නමැති පිතෘ විෂය තු
හැසි්රන විට මාරයාට තමා වසඟ ක ්නාහැකි බව සඳහන් ව ඇත.
කායානුපස්සනාව වැඩී්මන් කරම්යන් ‘අසු්භ් සුභ විපල්ලාසය’ දුරැවන අතර රෑප ස්කන්ධ්ය
පරකට කර ගැනීමට ද එය උපකාරවත් ්ේ. තව ද කබලිංකාර ආහාරය පිරිසිඳ දැන ගැනීමටත් නාමරෑප
අතුරින් රෑපය පරකට කර ගැනීමටත් කායානුපස්සනාව උපකාරී ්ේ. ්ේදනානුපස්සනාව වැඩී්මන් ‘දුක්්ේ
සුඛ් සඤ්ාව’ දුරැවන අතර ්ේදනාස්කන්ධ්ය පිරිසිඳ දැන ගැනීමට ද අවස්ථාව සැල්ස්. ඒ අතර
ඵස්සාහාරය පරකට කර ගැනීමටත් නාමස්කන්ධ්ය වටහා ගැනීමටත් ්ේදනානුපස්සනාව පර්යෝජනවත් ්ේ.
චිත්තානුපස්සනාව වැඩී්මන් ‘අනිච්්ච් නිච්ච විපල්ලාසය’ දුරැවන අතර විඤ්ාණස්කන්ධ්ය පරකට කර
ගැනීමටත් විඤ්ාණාහාරය පිරිසිඳ දැන ගැනීමටත් නාමය තවදුරටත් පර කට කර ගැනීමටත්
චිත්තානුපස්සනාව
පර්යෝජනවත්
්ේ.
ධ්ම්මානුපස්සනාව
වැඩී්මන්
සංඛ්ාරක්ඛ්න්ධ්ය
ම්නෝසං්ච්තනාහාරය පරකට වන අතර ‘අනත්්ත් අත්තසඤ්ාව’ කරම්යන් දුරැ්ේ.
ධ්ර්ම මාර්ගය ආරම්භ්ය් දී ම කලයාණමිතර ඇසුරින් සද්ධ්ර්මශරවණය කිරී්මන් දු්කහි හටගැනීම
හා නි්රෝධ්ය විස්තර වන පටිච්චසමුප්පාදය පදනම් ්කාට ගත් අව්බෝධ්යක් ලබා තිබීම වැදගත් ්ේ.
ධ්ර්මය ්ත්රැම් ගැනීමටත් බුදුරජාණන් වහන්්ස් හඳුනා ගැනීමටත් පටිච්චසමුප්පාද අව්බෝධ්ය ්බ්හවින්
උපකාරී ්ේ.

‘්යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති, ්සෝ ධ්ම්මං පස්සති.
්යෝ ධ්ම්මං පස්සති ්සෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති.’
‘්යෝ ධ්ම්මං පස්සති ්සෝ මං පස්සති,
්යෝ ධ්ම්මං පස්සති ්සෝ මං පස්සති.’
‘ජාන්තෝ අහං භික්ඛ්්ේ, පස්ස්තෝ ආසවානං ඛ්යං වදාමි ්නෝ ආජාන්තෝ ්නා අපස්ස්තෝ’
යනු්වන් දැක්්වන පරිදි පටිච්චසමුප්පාදය ්හවත් දු්කහි හටගැනීම හා නි්රෝධ්ය දන්නාවූ ද දක්නාවූ ද
තැනැත්තාට ආශරවයන්්ග් ක්ෂයකිරීම පනවන බව භාගයවතුන් වහන්්ස් අවධ්ාරණ්යන් පරකාශ කරති.
එනිසා ශරැතවත් බව ධ්නයක් (සුත ධ්නං) වශ්යන් ද දහ්මහි දක්වා ති්ේ. එනිසා ඉහත පැහැදිලි ක
පරිදි අවිදයාව ්හ්තු්වන් දුක හට්ගන ජරාමරණ කරා සත්ත්වයා ගමන් කරන අයුරැ ්මන් ම අවිදයාව
නැති විට සංඛ්ාර, විඤ්ාණ, නාමරෑප ආදිය දුරැ ී දුකින් නිදහස්ීම පි ිබඳව ද මනා අව්බෝධ්යක් ධ්ර්ම
මාර්ගය ආරම්භ්ය් දී ම ඇති කර ගැනීම ්බ්හවින් වැදගත් ්ේ.
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චත්ුරාර්ය සත්යාවබබෝධබයන් දුක්ඛ නිබරෝධය කරා...
පටිච්චසමුප්පාදය පි ිබඳ අව්බෝධ්ය දු්කහි හටැගනීම හා නි්රෝධ්ය අව්බෝධ් කර ගැනීම ඉලක්ක
්කාට පවතී. ඒ අනුව පටිච්චසමුප්පාදය මැනැවින් ්ත්රැම් ගැනීම මත දුක පි ිබඳ යථාව්බෝධ්ය රඳා
පවතී. දුක හා එහි නි්රෝධ්ය වැටහීම චතුරාර්ය සතය්ය් අංග හතර ම අව්බෝධ් ීමට උපකාරී ්ේ.
එනම්
1. දුක්ඛ් අර්ය සතයය
2. දුක්ඛ් සමුදය ආර්ය සතයය
3. දුක්ඛ් නි්රෝධ් ආර්ය සතයය
4. දුක්ඛ් නි්රෝධ්ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සතයය
දුක යනු ඉපදීම, මහලුීම, ්ලඩීම, මරණය ආදියයි. ්මම දුක ්ලාව සාමානය තැනැත්තකුට
වුව ද පරතයක්ෂ ක හැක්කකි. සිදුහත් ්බෝසතාණන් වහන්්ස් ගිහි්ගය නික්මීමට කලින් ම ්මය අව්බෝධ්
්කාට තිබුණි. ්ලාව ්බා්හෝ කලක් දානාදි පාරමිතා සපුරා පහ වන සම්මා සම්බුදු උතුමකු ්ද්ශනා
කරන දුක්ඛ් ආර්ය සතයය ඊට වඩා ගැෙුරැ වූවකි. එහි වඩාත් අව්බෝධ් ක යුතු දුක්ඛ් සතයය නම්
පංචුපාදනස්කන්ධ්්ය් හටගැනීමයි (සංඛිත්්ත්න පඤ්චුපාදානක්ඛ්න්ධ්ා දුක්ඛ්ා). එනම් ඇස ආදි
ඉන්රියයන්්ගන් රෑපාදී අරමුණු ලැ්බන විට බාහිර ්දයක්, පුද්ගල්යක් ඇත යැයි ගන්නා ස්වභාවයයි.
සි්තහි පවත්නා අවිදයාව නිසා ඉන්රියයන්්ගන් අරමුණු ලැ්බන විට සත්ත්ව, පුද්ගල, රවය සඤ්ා්වන්
බාහිර අරමුණු ්ක්රහි සිත බැස ගැනීම් වශ්යන් රෑප, ්ේදනා, සඤ්ා, සංඛ්ාර, විඤ්ාණ යන
උපාදානස්කන්ධ් පංචකය හටගනියි. එ්ස් සිත බැස ගත් විට එම අරමුණ ්ක්රහි ඇලුණ ද ගැටුණ ද
මැදහත් ව සිටිය ද ඔහු සිටින්්න් දුක තු යි. තමා වටා ්ලෝකයක් ඇතැයි නිතර අපට සි්තන්්න් ්ම්ලස
අවිදයා පාදකව පඤ්චුපාදානස්කන්ධ්්ය් හටගැනීම නිසයි. භවය යනු්වන් හැඳින්්වන්්න් ද ්මයයි. එ්ස්
සිතන තුරැ දුකින් නිදහස්ීමක් නැත. අවිදයා සහගතව යමක් ්දස බැලී්ම් දී එම අරමුණ කලින් තිබී
තමා්ග් අද්දැකීමට පැමිණි බවත් තමා එයින් ඉවත් වුව ද එය ඒ අයුරින් ම ඉතිරි ්ේ යැයි ද කල්පනා
කරයි. එ්හත් ්මහිදී සිදු වූ යථාර්ථය නම් ඇස, රෑපය, චක්ඛ්ු විඤ්ාණ ආදි ්ම් සියල්ල ්පර ්නාතිබී
හට්ගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ් වූ බවයි (අහුත්වා සම්භුතං හුත්වා න භවිස්සති).
දුකට ්හ්තුව නම් තෘෂ්ණාවයි. ්ලාව ්බා්හෝ ්දනා තෘෂ්ණාව ්ස් දකින්්න් බාහිර රවය ්හෝ
පුද්ගලයන්ට ඇති ආශාවයි. එ්හත් බුදුදහමින් ්පන්වා ්දන්්න් බාහිර විසිතුරැ දෑ කාමයන් ්නාවන
බවයි (න ්ත කාමා යානි චිතරානි ්ලෝ්ක්, සංකප්පරා්ගෝ පුරිසස්ස කා්මෝ) කාමය හටගන්්න් ්ක්ලස්
සහිත පුද්ගල සන්තානය තු යි. ආර්ය උතුමන් අනාවරණය කරන තෘෂ්ණා්ේ වඩාත් ගැෙුරැ අර්ථය වු
දුක්ඛ් සතයය නම් තමා පි ිබඳව සි්තහි බැස ්ගන පවත්නා නන්දිරාගයයි. බාහිර රෑපාදිය ්හෝ තම සිත
පි ිබඳව ්හෝ ඇලීමක් නැත්හාත් ගැටීමක් හටගන්්න් තමා පි ිබඳව ඇති දැඩි ආශාව නිසයි.
දුක නැති කිරීම යනු තෘෂ්ණාව නැති කිරීමයි. එය හු්දක් බාහිර රවය ්හෝ පුද්ගලයන් ්ක්රහි
පවත්නා ආශාව දුරැලීම ්නා්ේ. ්මහි දී දුක්ඛ් නි්රෝධ්ාර්ය සතයය වන්්න් තම අභයන්තරය ්ක්රහි
මුල්බැස්ගන ති්බන නන්දිරාගය මුලිනුපුටා දැමීමයි. දුකින් නිදහස්විය හැක්්ක් පරඥා්වන් යුතු
දර්ශන්යන් පංචුපාදනස්කන්ධ්්ය් හටගැනීම නි්රෝධ්ය නුවණින් දැකී්මනි. එය තව දුරටත් අඛ්ණ්ඩව
වැඩී්මන් අස්මිමානය සහිත තෘෂ්ණාව ්හවත් නන්දිරාගය සම්පූර්ණ්යන් දුරැ ්කාට සම්පූර්ණ්යන්
දුකින් නිදහස් විය හැක. එය හු්දක් දැඩි ආයාසයකින් පමණක් ක හැක්කක් ්නාව ්ලෝ්කෝත්තර
දර්ශනයකින් යුතු සම්මාදිට්ි්යන් ක යුත්තකි.
සි්තහි පවත්නා දැඩි තෘෂ්ණාව දුරැ ක
හැක්්ක් ්ලෝ්කෝත්තර දර්ශනයකිනි. එනම්
පටිච්චසමුප්පාදය පාදක ්කාටගත් සම්මාදිට්ිය ්පරටු්කාට ගත් මාර්ගයකිනි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය
්ම් සඳහා මාර්ගය වූ දුක්ඛ්නි්රෝධ්ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සතයය වන්්න් ය. ශීල, සමාධි, පරඥා යන තරිවිධ්
ශික්ෂා්වන් දක්වා ඇත්්ත් ද ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. ්ලාව ්බා්හෝ ්දනා බාහිර පුද්ගලයන් ඇතැයි
අවිදයා්වන් පනවා ගත් ්ලෝකය අබියස සංවර ීමට උත්සාහ ගනිති. එය මාර්ගය මිස මාර්ග සතයය
්නා්ේ. මාර්ග සතයය යනු ්ලෝ්කෝත්තර සම්මා දිට්ි්යන් යුතුව බාහිර පුද්ගලයකු ්නාපැ්නන ්ස්
ඇති කර ගත් දර්ශනයකින් යුතුව තම අභයන්තරය තු ම සංයමයට පත්ීමයි.
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පටිඝ සම්ඵස්සය හා අධිවචන සම්ඵස්සය
දීඝනිකාය මහානිදාන සූතර්යහි පටිච්චසමුප්පාදය විස්තර කිරී්ම් දී වි්ශ්ෂ කරැණක් සාකච්ඡාවට
භාජනය ්කාට ති්ේ. එනම් පටිඝසම්ඵස්සය හා අධිවචන සම්ඵස්සයයි. පටිඝ සම්ඵස්සය යනු ඇස, කන,
නාසය, දිව, කය යන ආයතන පහට රෑප, ශේද, ගන්ධ්, රස, ්ඵාට්ඨේබ යන අරමුණු ස්පර්ශ ීමයි. ්මය
රළු ස්පර්ශය වශ්යන් සඳහන් ්ේ. අධිවචන සම්ඵස්සය යනු මනින්රියට ධ්ර්මාලම්භන අරමුණු ීමයි.
්මය සුඛ්ුම (සියුම්) ස්පර්ශය වශ්යන් දැක්්ේ. සාමානය්යන් ය්මකු ජීවත්ීම යනු ඇස, කන, නාසය,
දිව, කය, මනස යන ඉන්රිය හයට රෑප, ශේද, ගන්ධ්, රස, ්ඵාට්ඨේබ, ධ්ම්ම යන අරමුණු ස්පර්ශ ීම්
වශ්යන් අද්දැකීම් ලැබීමයි. ්මම ආයතන හය හා ඊට ්ගෝචර වන බාහිර අරමුණු හැර ජීවිත්යහි ්වනත්
කිසිවක් ්නාමැත. පුද්ගලයා්ග් සමස්ත ජීවිතය ්මම ආයතන මත රඳා පවතී.
මහානිදාන සූතර්ය් ‘නාමරෑපපච්චයා ඵස්්සෝ‘ යන විගරහ්යහි දී දැක්්වන වි්ශ්ෂ කරැණක් වන්්න්
පටිඝ සම්ඵස්සය අධිවචන සම්ඵස්සයටත් අධිවචන සම්ඵස්සය පටිඝ සම්ඵස්සයටත් බලපාන ආකාරයයි.

රූපකාබය අධිවචනසම්ඵස්සය.
‘්යහි ආනන්ද ආකා්රහි ්යහි ලිඞ්්ගහි ්යහි නිමිත්්ත්හි ්යහි උද්්ද්්සහි නාමකායස්ස
පඤ්ඤත්ති ්හාති, ්තසු ආකා්රසු ්තසු ලිඞ්්ගසු ්තසු නිමිත්්තසු ්තසු උද්්දසු අසති අපි නු ්ඛ්ෝ
රෑපකා්ය අධිවචනසම්ඵස්්සා පඤ්ා්යථාති ්නා ්හතං භන්්ත‘
‘ආනන්ද, යම් ආකාරයන්්ගන් යම් ලිඞ්ගයන්්ගන් යම් නිමිතිවලින් යම් උද්්ද්සයන්්ගන්
නාමකයට පරඥප්ති ්ේද, ඒ ආකාර ලිඞ්ග නිමිති උද්්ද්සු නැති කල්හි රෑපක්යහි අධිවචන සම්ඵස්සය
පැනීමක් වන්්න් ද? ස්වාමීනි, එය ්නාවන්්න් ය.
්මයින් පරකට ්ක්රන්්න් ආයතන කුසලතාව ඇති කර ගත යුතු ආකාරයයි. අවිදයා සහගතව
අපි ඇස, කන ආදි කිසියම් ආයතනයකින් රෑප, ශේදාදි අරමුණක් ගත් විට එය ්සසු ඉන්රියයන්ට සම්බන්ධ්
කර බලන්්නමු. නිදසුනක් ්ලස මලක් දුටු විට එය තමා්ග් මන්ස් අතීත අද්දැකීම් සමඟ මුසු ්කාට
නව සංස්කාරයක් ්ගාඩනඟා ගනී. අවිදයා සහගත මන්ස් ස්වභාවය ්මයයි. එවිට ඉන්රිය මගින් ගන්නා
අරමුණු විෂය්යහි ඇලීම්, ගැටීම් ්හෝ උ්ප්ක්ෂා හටගනී. ්ම් කුමක් ස්පර්ශ ක ද අපි දුකින් ්නාමිඳුනාහු
්වමු. ආයතන කුසලතාව යනු දුක හටගන්නා ්මම ආකාරය මැනැවින් නුවණින් දැක ඇස, කන ආදි
ඉන්රිය මගින් රෑප, ශේද ආදි අරමුණ ගන්නා විට එය ්වනත් ආයතනයකට ගැට ්නාගසා ඒ ආයතනය
තු දී ම නිරැද්ධ් වන දර්ශනයකින් හා සිහය
ි කින් යුතුව සිටීමයි. ්මහි දී වි්ශ්ෂ්යන් රෑපකා්ය් අධිවචන
සම්ඵස්සය පැනීම වශ්යන් දක්වා ඇත්්ත් ඇස, කන, නාසය, දිව, කය යන ඉන්රිය පහට පටිඝසම්ඵස්ස
වශ්යන් අරමුණු ්ගෝචරී්ම් දී එය මනින්රියට ගැට ගැසී්ම් ස්වභාවයයි. ය්මක් ්මය නුවණින් දුටුව
්හාත් ඔහු ඇස, කන ආදි පංච ඉන්රියයන්්ගන් ගන්නා අරමුණු ඔස්්ස් මනසට බැස ගැනීම ්නාකරයි.
එවිට ඔහු්ග් අවිදයා සහගත ස්පර්ශය දුරැවූ්ය් ්වයි. දුක නිර්මාණය වන පටිච්චසමුප්පාද නයාය්යන්
ඉවත් වූ්ය් ්වයි.

නාමකාබය් පටිඝසම්ඵස්සය
‘්යහි ආනන්ද ආකා්රහි ්යහි ලිඞ්්ගහි ්යහි නිමිත්්ත්හි ්යහි උද්්ද්්සහි රෑපකායස්ස
පඤ්ඤත්ති ්හාති, ්තසු ආකා්රසු ්තසු ලිඞ්්ගසු ්තසු නිමිත්්තසු ්තසු උද්්දසු අසති අපි නු ්ඛ්ෝ
නාමකා්ය පටිඝසම්ඵස්්සා පඤ්ා්යථාති? ්හතං භන්්ත‘
‘ආනන්ද, යම් ආකාරයන්්ගන් යම් ලිඞ්ගයන්්ගන් යම් නිමිතිවලින් යම් උද්්ද්සයන්්ගන්
රෑපකයට පරඥප්ති ්ේද? ඒ ආකාර ලිඞ්ග නිමිති උද්්ද්ස රෑප කයට නැති කල්හි නාමක්යහි
පටිඝසම්ඵස්සය පැනීමක් වන්්න් ද? යනු්වන් භාගයවතුන් වහන්්ස් පරශ්න ක විට ආනන්ද මාහිමියන්
පි ිතුරැ ්දන්්න් ‘ස්වාමීනි, ්නාවන්්න් ය‘ යනු්වනි.
්මයින් පැහැදිලි ්ක්රන්්න් රෑපයන් පි ිබඳව ලිඞ්ග, නිමිනි, උද්්ද්ස ආදි වශ්යන් පරඥප්ති
ඇති විට සිතට ධ්ම්මාලම්බන අරමුණු ී්ම් දී ඒ ඔස්්ස් රෑප, ශේදාදි පංච විඤ්ාණයට ලක්වන අරමුණු
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විෂය්යහි සිත බැස ගන්නා බවයි. එනම් අවිදයා සහිගතව සිටින විට සිතට කිසියම් සිතිවිල්ලක් පැමිණී්ම්
දී එය බාහිර රෑපයකට බැඳ ගන්නා බවයි. එවිට සිත බාහිර අරමුණුවල බැස ගනියි. නිදසුනක් වශ්යන්
තම මව සිහි වූ විට මව්ග් රෑපය, ඇය්ග් කටහඬ ආදිය පි ිබඳව සිත බැස ගැනීමයි. ලුණු සිහිවූ විට
ලුණු කැටයක් මැී ්ප්නන ස්වභාවයයි. ්ම්ලස සිතට සිතිවිලි නැ්ගන විට ඒ ඔස්්ස් රෑප නිර්මාණය
කිරීම් වශ්යන් පටිඝසම්ඵස්සය කරා යාම අවිදයා සහගත මන්ස් ස්වභාවයයි. එවිට දුකින් ්නාමිඳු්න්
ජරා, මරණාදි දුක් ස්පර්ශ කරමින් සිටී. එ්ස් ්නාීමට නම් සිතට සිතිවිල්ලක් පැමිණි සැණින් ම එය සිත
තු ම නිරැද්ධ් වන දර්ශනයකින් යුතුව සිටීම අවශය ්ක්ර්. විඤ්්ාබත් විඤ්්ාත්මත්්ත්ං යනු්වන්
දැක්්වන්්න් ්මම ආයතන කුසලතාවයි. එවිට සිතට නැ්ඟන අරමුණු බාහිර රෑපයට බැඳ, බැස ගන්නා
ස්වභාව්යන් මි්දයි. විදයා සහගතව ්ම්ලස සිහි්යන් හා නුවණින් කරියා කිරී්මන් පටිච්චසමුප්පාද
චකර්යන් මිඳී දුකින් නිදහස්ීමට අවකාශ සැල්ස්.
්ම් සඳහා හැම ්මා්හාතක ම පටිච්චසමුප්පාද චකරය සකස්වන ආකාරය පි ිබඳ මනා
අව්බෝධ්යකින් හා සතිසම්පජඤ්ඤ්යන් කරියා කිරීම අවශය ්ක්ර්. කරම්යන් දුකින් නිදහස්ීමට අවකාශ
ලැ්බන්්න් ්මහි අඛ්ණ්ඩව ්යදී්ම් පරතිඵල වශ්යනි. ඒ සඳහා අප සතු සියල්ල කැප ක යුතුව ඇත.
ලැබූ ්ම් උතුම් ක්ෂණ සම්පත්තිය අහිමිීමට පරථම හැකිතාක් දුරටත් ශරද්ධ්ාදී ඉන්රිය ධ්ර්ම දියුණු ක යුතු
ය.
්මකී අව්බෝධ්යත් සමඟ වැඩිය යුතු ගුණාංග ධ්ර්ම්යහි විස්තර ්ේ. ඒ සියල්ල සත්තිස්
්බෝධිපාක්ෂික ධ්ර්ම වශ්යන් දක්වා ති්ේ. එනම් :

සත්ර සත්ිපට්ඨාන :1. කායානුපස්සනා
2. ්ේදනානුපස්සනා
3. චිත්තානුපස්සනා
4. ධ්ම්මානුපස්සනා

සත්ර සමයග්්පරධාන වීර්ය :1. අනුප්පන්නානං අකුසලානං ධ්ම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං ජ්න්ති වායමති චිත්තං
2. උප්පන්නානං අකුසලානං ධ්ම්මානං පහානාය ඡන්දං ජ්න්ති වායමති චිත්තං
3. අනුප්පන්නානං වා කුසලානං ධ්ම්මානං උප්පාදාය ඡන්දං ජ්න්ති වායමති චිත්තං
4. උප්පන්නානං කුසලානං ධ්ම්මානං ිතියා භී්යයාභාවාය ඡන්දං ජ්න්ති වායමති චිත්තං

සත්ර ඉද්ධිපාද :1. ඡන්ද
2. චිත්ත
3. විරිය
4. ීමංසා

පංච ඉන්රිය :1. සද්ධ්ා
2. විරිය
3. සති
4. සමාධි
5. පඤ්ා
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පංච ඉන්රිය :1. සද්ධ්ා
2. විරිය
3. සති
4. සමාධි
5. පඤ්ා

සත්්ත් බබාජ්ඣංග් :1. සති
2. ධ්ම්මවිචය
3. විරිය
4. පීති
5. පස්සද්ධි
6. සමාධි
7. උ්පක්ඛ්ා

ආර්ය අෂ්ටාංග්ික මාර්ග්ය :1. සම්මාදිට්ි
2. සම්මාසංකප්ප
3. සම්මාවාචා
4. සම්මකම්මන්ත
5. සම්මාආජීව
6. සම්මාවායාම
7. සම්මාසති
8. සම්මාසමාධි
්ම්ලස ්බෝධිපාක්ෂික ධ්ර්ම 37ක් පැවැතිය ද ශරාවකයන්්ග් බුද්ධිය හා ඉන්රිය ධ්ර්මයන් වඩා
ඇති ආකාරය අනුව බුදුරජාණන් වහන්්ස් ඉහත කරැණු අඩු වැඩි වශ්යන් විවිධ්ාකාරව ්ද්ශනා කර
ති්බනු දක්නට ලැ්ේ. ඒ සියල්ල ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තු ්ගානු ක හැකිය. ආර්ය අෂ්ටාංගික
මාර්ගය වැඩී්ම් දී අ්නකුත් අංග සියල්ල සම්පූර්ණත්වයට පත් ්ේ. තවත් අයුරකින් දක්වා ඇති පරිදි
සත්ත්බාජ්ඣඣංග වඩන විට ්සසු අංග ද සම්පූර්ණ ්ේ. ඒ අතර පංච ඉන්රිය වඩන විට ද ්සසු අංග
පරිපූර්ණත්වයට පත්්ේ. තවද සතර සතිපට්ඨානය තු පිහිටා කරියා කරන විට ්සසු ්බෝධිපාක්ෂික ධ්ර්ම
සියල්ල වැ්ේ. තරිවිධ් ශික්ෂාව වැඩී්ම් දී ද ්සසු ධ්ර්මතා වර්ධ්නය ්ේ. අභිඤ්ා සූතර්යහි දැක්්වන
පරිදි ව්රක බුදුරජාණන් වහන්්ස් ්ද්ශනා කරන්්න් නුවණැති තැනැත්තකුට තම විශිෂ්ට ඥාන්යන්
වැඩීමට ඇත්්ත් ්දකක් පමණක් බවයි. එනම් සමථ හා විදර්ශනායි. තව ද පරඥාව නමැති එක ම ධ්ර්මතාව
වඩන විට ්සසු ගුණාංග සියල්ල සම්පූර්ණ වන බව ද සඳහන් ්ේ. අනාපානසති සූතර්යහි දැක්්වන පරිදි
මනා දැක්මකින් යුතුව ආනාපානසතිය නමැති එක ම ධ්ර්මතාව වඩන විට සතර සතිපට්ඨානය වැ්ඩන
අතර සතර සතිපට්ඨානය වැ්ඩන විට සත්ත ්බාජ්ඣඣංග සම්පූර්ණත්වයට පත් ව විදයා විමුක්ති සාක්ෂාත්
වන බව දක්වා ති්ේ. ්ම් කුමන ආකාරයකින් නිවන් මග වැඩුව ද පටිච්චසමුප්පාදය පි ිබඳ පැහැදිලි
අව්බෝධ්ය අතයවශය සාධ්කයක් ්ේ.
්ප්ට්කෝප්ද්ස්යහි දැක්්වන පරිදි සමස්ත බුද්ධ්වචනයට ම පදනම ී ඇත්්ත් වචන 18කි. ඉන්
9ක් අකුසල් වන අතර 9ක් කුසල් ්ේ. ඒවා නම්.
අකුසල : ්ලෝභ, ්දෝස, ්මෝහ, සුභ, සුඛ්, නිච්ච, අත්ත, අවිජ්ඣජා, භවතණ්හා
කුසල : අ්ලෝභ, අ්දෝස, අ්මෝහ, අසුභ, දුක්ඛ්, අනිච්ච, අනත්ත, සමථ, විප්සසනා
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අංගුත්තර නිකා්යහි අභිඤ්ා සූතර්යහි දැක්්වන පරිදි නුවණැති තැනැත්තකු විසින් තම විශිෂ්ට
ඥාන්යන් දත යුතු උසස් ම ්දය නම් පංචුපාදානස්කන්ධ්යයි. එනම් දුක හටගන්නා ආකාරය පි ිබඳ
පැහැදිලි අව්බෝධ්යයි. අපට දුක හටගන්්න් රෑපාදි ස්කන්ධ් පංචක්ය් හටගැනීම හා එහි නි්රෝධ්ය මනාව
්නාදන්නාකම නිසයි. අප ්වත ඇති මහා බර නම් ්මම ස්කන්ධ් පංචකයයි. ඒ බර උසුලා්ගන යාම
භාරාදාන වන අතර එම බර උසුලන්නා භාරාහාර ්ේ. එම බර බහා තැබීම භාර නික්්ේපය ්ලස දක්වා
ති්ේ. තවද නුවණැත්තකු විසින් තම විශිෂ්ට ඥාන්යන් පරහීණ ක යුත්්ත් අවිදයා, භවතණ්හා ්දකයි.
නුවණැත්තකු විසින් තම විශිෂ්ට ඥාන්යන් වැඩිය යුත්්ත් සමථ විදර්ශනායි. තවද ඔහු තම විශිෂ්ට
ඥාන්යන් සාක්ෂාත් ක යුත්්ත් විදයාවිමුක්තියයි.
ඒ අනුව බුදුදහමින් ලබන උසස් ම ආධ්යාත්මික දියුණුව වන්්න් විදයා - විමුක්ති සාක්ෂාත් කර
ගැනීමයි. එනම් සියලු ආශරව ක්ෂය ්කාට ඒ පි ිබඳ අව්බෝධ්්යන් යුක්තීමයි. අංගුත්තර නිකා්යහි
අවිජ්ඣජා සූතරයට අනුව විදයාවිමුක්ති සාක්ෂාත් කර ගැනීම දක්වා යන ගමන් ම්ගහි පසු ක යුතු පියවර
පැහැදිලිව සඳහන් ්ේ. ඒ අනුව විදයාවිමුක්ති සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සත්ත ්බාජ්ඣඣංග වැඩීමත්
සත්ත ්බාජ්ඣඣංග දියුණුීම සඳහා සතර සතිපට්ඨානය වැඩීමත් සතර සතිපට්ඨානය දියුණු කර ගැනීම
සඳහා (කාය, වචී, ම්නෝ යන) තරිවිධ් සුචරිත සම්පූර්ණ කර ගැනීමත් තරිවිධ් සුචරිත සම්පූර්ණීම සඳහා
ඉන්රිය සංවරයත් ඉන්රිය සංවරය දියුණුීමට සතිසම්පජඤ්ඤයත් ඒ සඳහා ්යෝනි්සෝ මනසිකාරයත්
්යෝනි්සෝ මනසිකාරය දියුණුීමට ශරද්ධ්ාවත් ශරද්ධ්ාව උපදවා ගැනීම සඳහා සද්ධ්ර්මශරවණයත් සද්ධ්ර්මය
ශරවණය සඳහා කලයාණමිතර ආශරයත් යන කරැණු එකි්නක පරිපූර්ණත්වයට පත්ීම අවශය ්ක්ර්.
කලයාණ මිතර ආශරය ලැබුණු විට සද්ධ්ර්මය ඇසීමට අවස්ථාව ලැබී තම ශරද්ධ්ාව, ීර්යය, සසරගත
පාරමීබලය ආදි කරැණු එක්ී්මත් විදයා විමුක්තිය කරා ම ගමන් කිරී්ම් හැකියාව ති්ේ. ඒ අනුව අවිජ්ඣජා
සූතර්ය් දැක්්වන ආධ්යාත්මික ගමන් ම්ගහි පියවර ්ම්ස් ය.
1. කලයාණමිතර ආශරය
2. සද්ධ්ර්මශරවණය
3. ශරද්ධ්ාව
4. ්යෝනි්සෝ මනසිකාරය
5. සතිසම්පජඤ්ඤය
6. ඉන්රිය සංවරය
7. තරිවිධ් සුචරිත
8. සතර සතිපට්ඨාන
9. සත්ත ්බාජ්ඣඣංග
10. විදයාවිමුක්ති
සද්ධ්ර්ම ශරවණය තු ින් ධ්ර්මය පි ිබඳ පැහැදිලි අව්බෝධ්යක් ලැබුණ විට බුද්ධ්, ධ්ම්ම, සංඝ යන
්තරැවන ්ක්රහි බලවත් ශරද්ධ්ාවක් හට්ගන ධ්ර්ම මාර්ගය ඔස්්ස් ඉදිරියට යාමට බලවත් ීර්යයක්
ඇති ්ේ. තම සම, මස්, නහර, ඇට, ඇටමිදුළු කරා ්තරැවන ්වත ඇති පරසාදය පැතිරී ්ගාස් අපරමාදීව
ධ්ර්ම්යන් පරතිබල ලබා ගැනී්ම් උනන්දුවක් ඇති ්ේ. එවිට ධ්ර්ම මාර්ග්යහි පරධ්ාන අනුශාසනය වන
සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම ්වත තම අවධ්ානය ්යාමු වන අතර තම සියලු කායික, මානසික කරියා
සිහි්යන් කිරීමට ්ප ්ේ. කලක් සිහිය දියුණු කිරී්ම් පරතිඵල වශ්යන් සිත සමාධිමත් වන අතර
සමාධිමත් වූ සිතින් හැම ්මා්හාතක ම සිදුවන අනිතයතාව නුවණින් ්ම්නහි කිරීමට කරියා කරනු ඇත.
එවිට සද්ධ්ා, විරිය, සති, සමාධි, පඤ්ා යන පංච ඉන්රිය ධ්ර්ම කරම්යන් උපරිමය කරා දියුණු වන අතර
එහි උසස් ම දියුණුව නම් හැම ්ම්හාතක ම සිදුවන රෑපාදි ස්කන්ධ් පංචක්ය් සමුදය වැය දකින කාලය
දියුණු ී හැම ්මා්හාතක අනිතය, දුක්ඛ්, අනාත්ම යන තරිලක්ෂණය ්ක්රහි සම්පූර්ණ අවධ්ානය හා
අව්බෝධ්ය දියුණු ්ේ. එහි පරතිඵල වශ්යන් අවිදයා්වන් සපුරා නිදහස් ව සසරගත සියලු මානසික
දුක්පීඩාවලින් මිඳී්ම් හැකියාව ලැ්ේ. එවිට දුටු ්ද්යහි දැකීම් මාතර ය පමණක් ය, ඇසූ ්ද්යහි ඇසීම්
මාතරය පමණක් ය, හඳුනා ගත් ්ද්යහි දැනීම් පමණක් ය, දැන ගත් ්ද්යහි දැනීම් පමණක් ය යන
අව්බෝධ්්යහි සිත පිහිටා පවතී (බාහිය සුත්ත).
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ඔබ සැමට ්තරැවන් සරණයි!
්ම් ්ගෞතම සම්බුද්ධ් ශාසනය තු

දී ම ධ්ර්මාව්බෝධ්ය ලැබී

්ලෝසතුන් ්වත උතුම් ධ්ර්ම ්ස්වාවක් කිරීමට ශක්තිය ලැ්ේවා!

දහම් අරණ - සදහම් හමුව
ස්වාමීන් වහන්්ස්ලා්ග් එකතු්වන් පැවැත්්වන

ධර්ම සාකච්ඡාව
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