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පටිච්ච සමුප්පාදය අවබ ෝධබයන් දුක්ඛ නිබ ෝධයට
බුදුරජාණන් වහන්්ස් ්ද්ශනා කළ හැම දහම් පදයකින් ම අපට අනුශාසනා කරන්්න් අප් ්
ජීවිත්ය් ස්වභාවය අව්බෝධ කර න්නා මාවතයි. එම දහම මැනැවින් නුවණින් අසා දරා ත් පමණට
තම ජීවිතය පිළිබඳවත් ්ලෝකය පිළිබඳත් සෑ්හන අව්බෝධයක් ලැ්ේ. එපමණට තමා දැනට අත්විඳින
මහත්වූ දුක්සමුදාය වටහා න්නා අතර එම දුකින් හැකි ඉක්මනින් නිදහස් වීමට බලවත් උනන්දුවක්
වීර්යයක් හට නී. ජීවිත්ය් තමාට ්ක්තක් ව කීම්, යුතුකම්, අවශයතා, අපහසුතා තිබුණත් දුකින්
නිදහස්වීම තම ජීවිත්ය් පරමුඛ කාර්ය බවට පත් කර නු ඇත. ඊට ්හ්තුව බුදුරජාණන් වහන්්ස් තුළ
පැවැති අව්බෝධය විශ්වාස කිරීම නිසයි (සද්ධහති තථා තස්ස ්බෝධිං). එනම් ශරද්ධාවයි.

සස ස්වභාවය :භා යවතුන් වහන්්ස් ලද සර්වඥතා ඥාන්යන් ්ලාව පවත්නා යථාර්ථය මැනැවින් පසක්
්කාට අප ්ක්රහි ඉමහත් කරැණා්වන් සාිංසාරික ස්වභාවය ්ද්ශනා කළහ. අප සැ්වාම සසර
අනාදිමත් කාලයක් භව්යන් භවය සැරිසරමින් එන අයයි. ්ම්ලස ආ දි ු ම්න්දී අප අත්්නාවිඳි
දුකක් නැත. සසර අපා්යහි ්බා්හෝ කලක් අප අනන්ත දුක් විඳ ඇත. මනුෂ්ය ්ලාව ඉපදුණ ද
්නා්යක් විඳි්යන් දුෂ්්කර අවස්ථාවන්ට අප පත් ව ති්ේ. ්මහි දී අප සු ති ාමීව සැප විඳි අවස්ථා
ඉතා ස්වල්ප ය. වැඩිපුර ත ්කාට ඇත්්ත් සතර අපායන්හි ය. ්සෝවාන්ඵලයට පත් ්නාවුණ එනම්
පෘථ ්ජන තැනැත්තාට සතර අපාය තම මහ් දර හා සමාන බව දක්වා ඇත්්ත් එබැවිනි.
අවිදයා්වන් වැසුණු තෘෂ්්ණා්වන් ්වළුණු සසර දුවන සැරිසරන සත්ත්වයන්් ් මුල් ්කලවර
්නාපැ්නන තරම් වූ අතිදීර්ඝ ය. එක ම නම් ඇති මවක් න් ්බාන ලද කිරි මහසයු්රහි ජලයට වඩා
අධක ය. ්මම සසර ම්නහි පරියයන්් න් ්වන්වී්මන් හා අපරියයන් සමඟ එක්වී්මන් හට ත් දුකට
අප ්නතින් ලා ිය කඳුළු එක්තැන් කළ්හාත් මහසයු්රහි ජලයට වඩා අධක ය (අස්සු සුත්ත,
අනමත ් සිංයුත්ත, සිං.නි.2, 278 පිට). තමා් ් මව, පිය, ්සායුරා ආදි එක් එක් ඤාතිවරැන්් ්
්වන්වී්මන් ්නතින් ලා ිය කඳුළු මහසයු්රහි ජලයට වඩා අධක ය. දි ුකලක් තියුණු කටුක දුක්,
වයසන විඳි අතර ්සා්හාන් භූමි වැඩි කරන (කටසි වඩ්ඪිතා) ලදි. එනිසා සියලු සිංස්කාරයන්හි
කළකි්රන්නට, ්නාඇ්ලන්නට, මි්දන්නට අවශය බව බුදුරජාණන් වහන්්ස් අවධාරණය කරති.
තවද ්ම් සසර දි ු ම්නහිදී මිනිසුන්, වයන්, එළුවන්, මුවන්, කුකුළන් ආදි එක් එක් භවයකදී
ඉපිදුණ වාරයන්හි දී පමණක් ජීවිතක්ෂ්යට පත් ව සිරැරින් ලා ිය ්ල් දහර එක් කළ්හාත් මහසයු්රහි
ජලයට වඩා අධක බව පැවැ්ස්. ්ම්ලස භා යවතුන් වහන්්ස් සසර පිළිබඳ සිං්ේ ය ඇති කර
කරවමින් ධර්ම ්ද්ශනා කරන කල්හි තිස් නමක් භික්ෂ්ූහු අපරමාදීව ධර්මය වඩා ආශරවක්ෂ්ය කළ බව
සඳහන් ්ේ (තිිංසමත්ත සුත්ත, සිං.නි. 2, 290 පිට). ්මම සසර දි ු ම්නහි තමාට මව ්නාවූ පියා
්නාවූ ස්හෝදර ස්හෝදරියන් ්නාවූ දූ පුත්න් ්නාවූ අයකු මිනිසුන් අතර පමණක් ්නාව තිරිසන් ත
සතුන් අතර පවා ්නාමැති බව භා යවතුන් වහන්්ස් ්ද්ශනා කරති.
සිංයුත්ත නිකා්යහි අනමත ් සිංයුත්ත්යහි ්ේපුල්ලපේබත සූතර්යහි ්ම් මහාභද්ර කල්ප්යහි
පහළ වුණු බුදුරජාණන් වහන්්ස්ලා ැන කරැණු සඳහන් ්ේ. ඒ අනුව කකුසද බුදුරජාණන් වහන්්ස්
වැඩ සිටි සම්යහි මිනිසුන්් ් වයස අවුරැදු 1000ක් වූ අතර උන්වහන්්ස්් ් අ රශරාවකයන් වහන්්ස්ලා
වූ්ය් විදුර-සඤ්්ජීව යන මහරහතන් වහන්්ස්ලා ය. උන්වහන්්ස්ලා හැම ්දනා පිරිනිවන් පා වදාළහ.
්කෝණා ම බුදුරජාණන් වහන්්ස් වැඩ සිටි සම්යහි මිනිසුන්් ් වයස අවුරැදු 30000ක් වූ අතර
උන්වහන්්ස්් ් අ රශරාවකයන් වහන්්ස්ලා වූ්ය් හී්යයා-සුත්තර යන මහරහතන් වහන්්ස්ලා ය.
උන්වහන්්ස්ලා හැම ්දනා පිරිනිවන් පා වදාළහ. කස්සප බුදුරජාණන් වහන්්ස් වැඩ සිටි සම්යහි
මිනිසුන්් ් වයස අවුරැදු 20000ක් වූ අතර උන්වහන්්ස්් ් අ රශරාවකයන් වහන්්ස්ලා වූ්ය් හී්යයාසුත්තර යන මහරහතන් වහන්්ස්ලා ය. උන්වහන්්ස්ලා හැම ්දනා පිරිනිවන් පා වදාළහ. ්මකල වැඩ
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විසූ ් ෞතම බුදුරජාණන් වහන්්ස්් ් සම්යහි මිනිසුන්් ් ආයුෂ් අවුරැදු සියයක් පමණ වූ අතර
අ රශරාවකයන් වහන්්ස්ලා වූ්ය් සාරිපුත්ත-්මා ් ල්ලාන යන මහරහතන් වහන්්ස්ලා ය. ්ම් සියලු
්දනාත් උන්වහන්්ස්ලා් ් අ රශරාවකයනුත් ්ම් වන විට පිරිනිවන් පා අවසාන ය. කලින් කල ්ලාව
පහළවන ආර්ය උතුමන් පමණක් ්නාව මහාබලවතුන්, උ තුන්, දක්ෂ්යන් ආදි සැ්වාම කලක්
්ම්ලාව වාසය ්කාට කලකදී ජීවිතක්ෂ්යට පත් ්වති. ්මබඳු තත්ත්වයක් මත දීර්ඝවූත් අනිතයවූත්
සසර ස්වභාවය ්ත්රැම් ් න සියලු සිංස්කාරයන්හි කළකි්රන්නට, ්නාඇ්ලන්නට, මි්දන්නට
අවශය බව බුදුරජාණන් වහන්්ස් අවධාරණය කරති.

ුදු දුන්බග් අබප්ක්ෂාව:සාරාසිංඛය කල්ප ලක්ෂ්යක් බඳු අතිශය දීර්ඝ කාලයක් ඇස්, හිස්, මස්, ්ල් දන්්දමින් දානාදි
පාරමිතා පුරමින් අනන්ත කැපවීමක් සිදු ක්ළ් තමන් ද දුකින් නිදහස් ව දුක් විඳින් අන් සත්ත්වයන් ඉන්
මුදවාලී්ම් මහාකරැණා්වන් යුක්තවයි. මහාපරඥා්වන් බැබලී ිය මහාකරැණා්වන් ළ්තත් හදින් යුතු
භා යවතුන් වහන්්ස් ්ලාවට ධර්ම ්ද්ශනා ක්ළ් අතිශය කරැණාවකින් යුක්තවයි. සත්ත්වයන් ්ම්
ජීවිතය තුළ විඳින අපමණ දුකත් මරණින් පසු විඳීමට සිදුවන අනන්ත දුක් සමුදායත් පරතයක්ෂ්ව
මැනැවින් දුටු බුදුරජාණන් වහන්්ස් සත්ත්වයන් ඉන් මුදවාලී්ම් කරැණාධයාශ්යන් ්ලාවට දම් ්දසූහ.
එහි දී උන්වහන්්ස් සත්ත්වයන් ්ම් ජීවිතය තුළ විඳින ආර්ික, සාමාජීය, අධයාපනික, ්සෞඛය ආදි
ැටලුවලින් මුදවාලීමට පළමුව අනුශාසනා කළහ. ඒ අතර මරණින් මතු ජීවිතයට අපායට ්නාවැ්ටන
්ස් ධර්ම්යන් ආරක්ෂ්ාව ලබා ත යුතු ආකාරය ්පන්වා දුන්හ. බුදුදහ්ම් වඩාත් සුවි්ශ්ෂ්ී අනුශාසනය
වන්්න් දු්කහි හට ැනීම හා ඉන් මිඳී්ම් ම නම් වූ චතුරාර්ය සතයය ්ද්ශනාවයි. එම ින්
සත්ත්වයන්ට ්ම් ්මා්හාත තුළදී ම දුකින් නිදහස්වී්ම් පැහැදිලි ම විස්තර කර ති්ේ. සද්ධර්ම්යහි
සාිංදෘෂ්්ටික හා අකාලික බව පරතයක්ෂ් කිරීමට නම් පටිච්ච සමුප්පාදය වි රහය මත පිහිටා සිදුකරන
දු්කහි හට ැනීම හා නි්රෝධය පිළිබඳ අනුශාසනය මැනැවින් ශරවණය කිරීම අවශය ්ේ.
බුදුරජාණන් වහන්්ස්් ් කාල්යහිත් ඉන්පසුවත් වසර 2500කට අධක කාලයක් පුරා
බුදුරදුන්් ් ශරාවක සිංඝරත්නය මහත් දුෂ්්කරතා මධය්ය් ඉමහත් කැපවී්මන් කරියා ක්ළ් ද ්ලෝ සතුන්
්වත අපරිමිත කරැණාවකි. උන්වහන්්ස්ලාට කළ හැකි ඉහළම කෘතඥතාව වන්්න් ්මම උතුම් දහම
මැනැවින් ශරවණය ්කාට තමන් එය අනු මනය ්කාට මතුපරපුරට ද එම ධර්මය දායාද කිරීමයි.

සංක්ෂිප්ත ුද්ධාවවාදය:්ලාව පහළ වන සියලු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්්ස්ලා් ් අවවාදය සමාන ය. එනම් අපාය
ම ින් සත්ත්වයන් මුදවා සු ති්යහි ස්ථාවර ්කාට නිවන ්වත ්යාමු කරලීමයි.

සේබපාපස්ස අකරණිං කුසලස්ස උපසම්පදා,
සචිත්තපරි්යෝදපනිං එතිං බුද්ධානසාසනිං.
සියලු පාපයන් ්නාකරන්න යන්්නන් අර්ථවත් ්ක්රන්්න් අපාය ම ින් දුරැවී්ම්
අවශයතාවයි. කුසල් වඩන්න යනු්වන් දැක්්වන්්න් කම්මස්සතා සම්මාදිට්ඨි්යන් යුතුව
දාන, සීල, භාවනා යන තරිවිධ ්ලෞකික කුසල් කිරී්ම් වැද ත්කමයි. තම සිත පිරිසිදු කළ යුතු බව
දැක්වී්මන් අවධාරණය ්ක්රන්්න් පටිච්චසමුප්පාද අව්බෝධ්යහි පිහිටා දු්කහි හට ැනීම හා
නි්රෝධය පිළිබඳ වූ චතුරාර්ය සතයාව්බෝධ්යන් යුතුව ්ලෝ්කෝත්තර කුසල්යහි නියැළී්ම්
වැද ත්කමයි.
බුදුදහ්ම් පවත්නා වි්ශ්ෂ්ත්වයක් නම් එය මහසයුර ්මන් කරම්යන් ැඹුරට යන ස්වභාවයයි.
ඒ අනුව ධර්මශරවණ්යන් මුලදී ලැ්බන අව්බෝධය නම් සදාචාරය මත පිහිටා ්ම්ලාව ජීවිතය
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අධයාපනික, ආර්ික හා සාමාජීය මට්ඨටමින් සාර්ථක කර ැනීමයි. ඒ අතර සි ා්ලෝවාද, වය ්ඝපජ්ජ,
වසල, පරාභව, මිං ල ආදි සූතරයන්හි දැක්්වන යුතුකම්, ව කීම්, සදාචාරය පිළිබඳ උප්දස් ්බ්හවින්
වැද ත් ්ේ. ්ම්ලස ්ම්ලාව ජීවිතය සාර්ථකව සතුටින් ත කරන අතර තවදුරටත් ධර්මශර වණය
කිරී්ම් පරතිඵල වශ්යන් කර්මය පිළිබඳ අව්බෝධය ලැ්ේ. ඒ අනුව තම සි ත මුල් වී සිදුකරන
කුසලාකුසලයන්ට ආනිසිංස හා ආදීනව ලැ්බන බව පිළිබඳ අව්බෝධය ලැ්ේ. ්මම අව්බෝධයත්
සමඟ හැකිතාක් දුරට සිත අපිරිසිදුව කරන අයහපත් කරියාවන්් න් මිදී සිත පිරිසිදුව තවබා නිමින්
හැකිතාක් දාන, සීල, භාවනා යන තරිවිධ පුණය කරියා සිදු කරනු ඇත.
්ම්ලාව උපන් සත්ත්වයන්ට ඇති පරධානතම අභි්යෝ තුනක් බුදුරජාණන් වහන්්ස් ්පන්වා
්දති. එනම් මහලුවීම (ජරා), මරණය (මරණ) හා නැවත ඉපදීම (ජාති)යි. ්මයිනුදු වඩාත් පරබලම
අභි්යෝ ය වන්්න් මරණින් මතු නැවත ඉපදීම හා එ්ලස ඉපදී්ම් දී අපා තවීමට ඇති අවකාශයයි.
මරණයට පත්වන ්බා්හෝ ්දනා නැවත ඉප්දන්්න් මිනිස් ්ලාවට පහළ භවයන්හි ය. ්ම් බව
මැනැවින් පරතයක්ෂ් කළ භා යවතුන් වහන්්ස් සත්ත්වයන් මරණින් මතු අපා ත ්නාවන්නට
්බ්හවින් අනුශාසනා කළහ. ්ම් ජීවිත්ය් අප විඳින දුක් කම්ක්ටාලු උපරිම වු්වාත් වසර 100ක්
වන්නට පුළුවන. එ්හත් මරණින් මත අපා ත වුව්හාත් ඉන් ලැ්බන අනිටු විපාක ඇතැම් විට කල්ප
ණන් වීමට පුළුවන. එබැවින් මරණින් මත අපා ත ්නාවන ්ලසත් ස්ිරව සු ති්යහි සිත පිහිටුවා
ත හැකි ්ලසත් ශක්තිමත් මානසික පදනමක් ඇති කර ැනීම ්බ්හවින් වැද ත් ්ේ. ්ම් සඳහා
කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨි්යන් යුතුව හු්දක් දන් දීම පමණක් ්නාව සීල, භාවනා ්ද්කහි ද හැකිතාක්
නියැළීමට උත්සාහ ත යුතු ය. ඒ අතර බුද්ධ, ධම්ම, සිංඝ යන ්තරැවන ්ක්රහි විශ්වාසය හා පරසාදය
දියුණු කර ත හැකි ්ලස ධර්මාව්බෝධයක් ලබා තිබීම ්බ්හවින් වැද ත් ්ේ.
බුදුදහමින් වඩාත් අවධාරණය කරන්්න් දුකින් සපුරා නිදහස්වී්ම් මාවතයි. ්ලාව සැමදා
සදාචාරය හා කර්මය අ යන් සත්පුරැෂ්්යෝ පහළ ්වති. ඔවුහු ්ලෝවැසියන්ට සු ති ාමී මාවත ද
පැහැදිලි කර ්දති. සම්මා සම්බුදු උතුමකු ්ලාව පහළ වන්්න් හු්දක් දානාදි පින්කම් කිරීමට උනන්දු
කරවා සු ති ාමී කරවීමට පමණක් ්නා්ේ. අවිදයා පාදකව දු්කහි හට ැනීම හා නි්රෝධය පහදා දී
චතුරාර්ය සතයාව්බෝධය ලබාදී සත්ත්වයන් ස්ිර ්ලස අපා්යන් මිදවිමටත් සසර දුකින් සපුරා
නිදහස්්කාට පරිනිර්වාණය සඳහා ම පහදා දීමටත් ය.
බුදුරජාණන් වහන්්ස් තමන් වහන්්ස්් ් ම ඤාණ්යන් අව්බෝධ කර ත්්ත් උන්වහන්්ස්් ්
නිර්මාණයක් ්නා්ේ. එය සැමදා ්ලාව පවත්නා යථාර්ථයයි. අවිදයා්වන් වැසී ්බා්හෝ කලක් පැවැති
දුකින් නිදහස්වී්ම් ්ලෝක යථාර්ථය ්ලාව කලින් කල පහළවන බුදුරජාණන් වහන්්ස්ලා අනාවරණය
්කාට ්ලාවට පහදා ්දති. බුදුවරයකු ්ලාව පහළ වුව ද ්නාවු ද ්මම යථාර්ථය ්ලාව සැමදා
පවතින්නකි. අප ් ෞතම බුදුරදුන්ට රැකරන්්න් උන්වහන්්ස් ්ම් කාල පරිච්්ේදය තුළ තමන්් ් ම
ඤාණ්යන් අව්බෝධ කර ත් පළමු උතුමා නිසයි. උන්වහන්්ස් බඳු සම්බුදු ්හෝ ප්ස්බුදු උතුමකු
්නාවන්නට ්වනත් ්ක්නකුට එය ුරැ උප්ද්ශ රහිතව තවනිව අව්බෝධ කළ ්නාහැක්කකි.
තථා තයන් වහන්්ස් ්ද්ශනා කරන ලද ධර්මය (ස්වාක්ඛා්තෝ භ වතා ධම්්මෝ) මුල - මැද අ මනාව ්ද්ශනා කරන ලද්දකි. ්ම් ජීවිත්ය් දී ම පරතිඵල ලැබිය හැක්කකි (සන්දිට්ඨි්කෝ). කල්
්නායවා එහි ආනිසිංස දැකිය හැක්කකි (අකාලි්කෝ). එන්න, බලන්න යනු්වන් ඕනෑම බුද්ධමත්
තැනැත්තකුට විවෘතව ඉදිරිපත් කළ හැකි දහමකි (එහි පස්සි්කෝ). තමා ්වත පමුණුවා ් න පරතිඵල
බැලිය යුතු දහමකි (ඕපනයි්කෝ). නුවණැත්තන් විසින් තම ජීවිතය තුළින් ම පරතයක්ෂ් කටයුත්තකු
දහමකි (පච්චත්තිං ්ේදිතේ්බෝ විඤ්්ූහි). බුදුදහ්ම් පවත්නා වි්ශ්ෂ්ත්වයක් නම් එය ඕනෑම
්ක්නකුට විවෘතව සාකච්ඡා කළ හැකි, අද්හදා බැලිය හැකි දර්ශනයක් වීමයි. එහි ුප්ත වූ කිසිවක්
නැත. සම්මාදිට්ඨිය ්පරටුව යන ්මම උතුම් දහම සුතමය ඤාණ වශ්යන් අසා දැන් න චිත්තාමය
ඤාණ වශ්යන් නිතර නුවණින් ්ම්නහි ්කාට භාවනාමය ඤාණ වශ්යන් සමථ - විදර්ශනා වශ්යන්

UD4

පරතිඵල සාක්ෂ්ාත් කළ යුත්තකි. නිවැරදි ්ලස සුතමය ඤාණය ලබා ධර්මය පර ුණ කරන්්න් නම්
සාිංදෘෂ්්ික හා අකාලික වශ්යන් එහි පරතිඵල දකිමින් ධර්ම මාර් ය තුළ ඉදිරියට මන කළ හැකි ්ේ.
ධර්ම මාර් ය ආරම්භ්ය් සිට අවසානය ්තක් ම අඛණ්ඩව පවත්වා ත යුතු කරැණු හතරක්
පිළිබඳව භා යවතුන් වහන්්ස් නිතර අවධාරණය කරති. එනම් කලයාණමිතර ආශරය,
සද්ධර්මශරවණය, ්යෝනි්සෝමනසිකාරය හා ධර්මානුධර්ම පරතිපදාවයි. ්මම කරැණු මැනැවින් සම්පාදනය
කර ත් පමණට නුවණැති - අවිංක තැනැත්තාට දුකින් නිදහස්වී්ම් අවස්ථාව උදා්ේ.
කලයාණමිතර ආශරය ලබා යමකු තුළ සුවච බව (සාවදාන ඇහුන්කම්දීම) ඇති විට සද්ධර්ම
පරතිලාභය ඇති ්ේ. කලයාණමිතරත්වය ලද විට යමකුට ලැ්බන උසස් ම ලාභය ධර්මයයි. එහි දී
පළමු්වන් කර්මය පිළිබඳ අව්බෝධය ලැ්ේ. එනම් කම්මස්කතා සම්මාදිට්ඨියයි. තම සිත මුල් වී
අපිරිසිදු සිතින් කරන කායික, වාචසික, මානසික කරියාවන්ට දුක් විපාකත් පිරිසිදු සිතින් කරන
කායික, වාචසික, මානසික කරියාවන්ට සැප විපාකත් ලැ්බන බව පිළිබඳ අව්බෝධය ඇති්ේ.
පර්තෝ්ඝෝෂ්්යන් ්මම අනුශාසනය ලැබ එය නුවණින් ්ම්නහි කළ පමණට අකුසල්යන් මිදීමටත්
කුසල්යහි ්යදීමටත් දැඩි උ්දයෝ යක් හට නී. ඒ අනුව හැකිතාක් පරාණඝාතාදි අකුසලවලින් දුරැ වී
දාන, සීල, භාවනා යන තරිවිධ පුණය කරියාවන්හි ්ය්ද්. ්මම පින්කම්වල පරතිඵල වශ්යන් ්ම්ලාවදී ම
මහත් ආනිසිංස ලැ්ේ. නී්රෝ ීබව, දි ාසිරි සම්පත්, කලණ මිතුරැ ඇසුර, තම යහපත් කරියාවන්හි
සාර්ථකත්වය ආදිය තුළින් ්ම්ලාවදී ම මානසික සතුට දියුණු ්ේ. වැඩිපුර පින්කම් කළ පමණට
වැඩිපුර සතුට ඇති ්ේ (සු්ඛෝ පුඤ්්ඤ්ස්ස උච්ච්යා).
බලෞකික කුසලය තුළ දානාදි පින්කම් කිරීබම් දී සිබතහි පවත්නා ස්වභාවය නම් ාහි සත්ත්ව
පුද්ගලයන් ඇත යන හැඟීමයි. අ්ලෝභ, අ්දෝෂ් යන කුසල ්ච්තනාවලින් හා කම්මස්සකතා
සම්මාදිට්ඨිය සහිත නුවණකින් පින්කම් ්කාට ඊට ආනිසිංස වශ්යන් කාම සු ති්යහි ඉපදීමට ්මහි දී
අවකාශ ලැ්ේ. එ්හත් ්මහිදී අවිදයාව සම්පූර්ණ්යන් ම දුරැ වූ්ය් ්නා්ේ. ්මහි ඇති අවිදයාව නම්
ඇස, කන, නාසය, දිව, කය යන පිංච ඉන්ද්රිය ඔස්්ස් රෑප, ශේද, න්ධ, රස, ්ඵාට්ඨඨේබ යන අරමුණු
ලැබී්ම් දී එම අරමුණු ඒ අයුරින් ම වර්තමානය තුළ අද්දකිනවා යන හැඟීමයි. තවද ඇස, කන ආදි
ඉන්ද්රිය ඔස්්ස් අරමුණු ලැබී්ම් දී එම අරමුණු කලින් තිබුණු ්දයක් ්ලස ද තම අද්දැකී්මන් පසුව ද
ඒවා එ්ලසින් ම ඉතිරි ්ේ ය යන හැඟීමක් ද පවතී. එනිසා ඇස, කන ආදි පිංච ඉන්ද්රිය ඔස්්ස්
අරමුණු ලැබී්ම් දී බාහිර රෑපා, ශේදාදි්යහි සිත බැස නී. එ්ලස සිත බැස ත් විට එම අරමුණුවල
සතුටු වුව ද දුක් වුව ද උ්ප්ක්ෂ්කව සිටිය ද ජරා, වයාධ, මරණ ආදි්යහි දී දුකට සන්තාපයට පත් ්ේ.

කාම, ූප, අ ූප යන තුන් භවයන් ඉක්මවාලන ුදුදහබම් පිවිතු ැ අනුශාසනය
බුදුරදුන් වදාළ සදහම් ම මහසයුර ්මන් කරම්යන් ැඹුරට යන්නකි. අකුසලයට බර
සත්ත්වයන් පරථම්යන් ඉන් මුදවා අපා දුකින් නිදහස් ්කාට කරම්යන් ආධයාත්මික වශ්යන් ඉදිරියට
යාමට බුදුදහමින් අනුශාසනා ්ක්ර්. කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨිය මත පිහිටා දානාදි පින්දහම් කළ ද
රෑපාදි්යහි අනව්බෝධ්යන් එහි ැලී සිටින තාක් සත්ත්වයන්ට සැබෑ මානසික සුවයක් නැත. එනිසා
විඤ්්ඤාණය ්දසට අවධානය ්යාමු ්කාට පිංචායතනය ්ක්රහි ඇති සිත බැස ැන්ම දුරැ කිරීමට
ම ්පන්වා ඇත. ඒ සඳහා මමතරී භාවනාව, ආනාපානසති භාවනාව ආදි සමථ කමටහනක් උප්යෝ ී
කර නිමින් වර්තමාන්යහි සිත පිහිටුවා වඩ වඩාත් සිත සමාධමත් කරමින් ඇස, කන ආදි
පිංචායතන්යන් න්නා රෑප, ශේදාදි අරමුණු ප්හන් සිත මුදවා ත යුතුව ඇත. එවිට රෑප, ශේදාදිය
නිසා ඇති වන සි්තහි පීඩනය දුරැ වී යනු ඇත. ්ම්ලස කාමභූමිය ඉක්මවා යාම බුදුදහ්ම් දක්වා
ඇත්්ත් මාරයා් ් ඇසට වැලි ැසීමක් හා සමානවයි. ඊට ්හ්තුව කාමභූමිය ඉක්මවා රෑප භූමිය ්වත
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පත්වීම මාරයා් ් ක්්ෂ්්තරය ඉක්මවා යාමක් බැවිනි. එවිට මාරයාට කිසිදු ්ලසකින් පාලනය කළ
්නාහැකි ්ේ.
්ම්ලස කාමභූමිය ඉක්මවා රෑප භූමිය ්වත සිත නැඹුරැ වන විට චතුරාර්ය සතයය අසා දැන
සිටින ශරාවකයකුට විදර්ශනාව ්දසට ්යාමු විය හැකිය. එ්ස් වුවත් බුදුසසු්නන් බැහැර ්ක්නකුට
වුව ද කාමභූමිය ඉක්වමා රෑපභූමියට පත් වුව ද තවදුරටත් අවිදයාව තුළ ම සිරවී සිටීමට සිදු ්ේ. ඊට
්හ්තුව බාහිර රෑප්ය් නිසරැ බව දුටුව ද ඔහු විඤ්්ඤාණය නිතය, ආත්ම, සැප වශ්යන් න්නා බැවිනි.
ඔහු ඇතැම් විට රෑපභූමි්ය් ද ආදීනව සිහි්කාට ආකාසානඤ්්ඤායතන ආදි අරෑප සඤ්්ඤා වඩා
අරෑපාවචර භූමියකට පත් විය හැකිය. එ්ස් වුව ද ඔහු චතුරාර්ය සතයය මැනැවින් අසා ්නාසිටිය
්හාත් විඤ්්ඤාණ්ය් ආදීනව සිහි කළ ද එ්ලස විඤ්්ඤාණය සිහිකරන නිතය ආත්මයක් පිළිබඳ
තවදුරටත් විශ්වාසය පවත්වා නී. චතුරාර්ය සතයාව්බෝධ්යන් ම ඵල ්නාලැබූ ශරාවකයා රෑප, අරෑප
ධයාන වඩා සසර ්බා්හෝ කලක් සු ති ාමීව සිටිය ද එම කුසල කර්ම ශක්තිය වැය වූ පසු නැවත
කාම සු තියටත් එයින් ද පිරිහී දු තියටත් යාමට තවදුරටත් අවකාශ පවතී.
එනිසා බුදුදහමින් අපට අව්බෝධය ලබා ්දන්්න් කාම, රෑප, අරැප යන යන ්මම තත්ත්ව
සියල්ල ඉක්මවා වඩාත් පරඥා්වන් ්ලාව ්දස බලා දුකින් සම්පූර්ණ්යන් නිදහස්වීමටයි.
ඒ සඳහා තවදුරටත් ධර්මශරවණය කිරී්ම් පරතිඵල වශ්යන් දාන, සීල, භාවනා යන පින්කම්වලින්
පමණක් ජය ත ්නාහැකි ජරා, වයාධ, මරණ, පරියවිපර්යෝ ආදි ජීවිත අභි්යෝ ඉදිරි්ය් දුක් ්නාවී
සිටීම උ්දසා නුවණැති ශරාවකයා ආර්ය සම්මාදිට්ඨිය ්වත පියවර තබයි. ්ම්ලස කම්මස්සකතා
සම්මාදිට්ඨිය ලැබී්මන් පසු තවදුරටත් ධර්මය ශරවණය කරන විට දු්කහි හට ැනීම හා නි්රෝධය
පිළිබඳ වැටහීමක් ඇති ්ේ. ඒ අනුව දුක්ඛ, සමුදය, නි්රෝධ, ම ් යන චතුරාර්ය සතයය මිශරිත ශ්රී
සද්ධර්මය ශරවණය කිරීමට අවස්ථාව ලැ්ේ.
්ලාව පහළවන සම්මා සම්බුදු උතුමකු ්වතින් ්ලාවට ලැ්බන මහාර්ඝ රත්නය නම් චතුරාර්ය
සතයය මිශරිත ශ්රී සද්ධර්මයයි. දුකින් නි්වන සැන්හන මාව්තහි ඉදිරියට යා්ම් දී දු්කහි හට ැනීම
හා නි්රෝධය ඇතුළත් චතුරාර්ය සතයය පිළිබඳ පැහැදිලි අව්බෝධයක් ඇති කර ත යුතු ය. අප සසර
්බා්හෝ කලක් භව්යන් භවය සැරිසරමින් අනන්ත දුක්වලට පත්වූ්ය් දු්කහි යථා ස්වභාවය ්නාදුටු
බැවිනි. එබැවින් භා යවතුන් වහන්්ස් නිතර උත්සාහ ක්ළ් ශරාවකයන්ට ්මම අව්බෝධය ලබා දීමටයි.
බුදුරජාණන් වහන්්ස් පුරා වසර 45ක් ්ද්ශනා කළ සියලු ්ද්ශනාවන්හි පදනම වන්්න් දු්කහි
හට ැනීම හා නි්රෝධයයි.

චතු ාර්ය සතයාවබ ෝධබයන් දුක්ඛ නිබ ෝධය ක ා...
දුක හා එහි නි්රෝධය වැටහීම චතුරාර්ය සතය්ය් අිං

හතර ම අව්බෝධ වීමට උපකාරී ්ේ.

එනම්
1. දුක්ඛ අර්ය සතයය
2. දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සතයය
3. දුක්ඛ නි්රෝධ ආර්ය සතයය
4. දුක්ඛ නි්රෝධ ාමිනී පටිපදා ආර්ය සතයය
දුක යනු ඉපදීම, මහලුවීම, ්ලඩවීම, මරණය ආදියයි. ්මම දුක ්ලාව සාමානය තැනැත්තකුට
වුව ද පරතයක්ෂ් කළ හැක්කකි. සිදුහත් ්බෝසතාණන් වහන්්ස් ිහි් ය නික්මීමට කලින් ම ්මය
අව්බෝධ ්කාට තිබුණි. ්ලාව ්බා්හෝ කලක් දානාදි පාරමිතා සපුරා පහළ වන සම්මා සම්බුදු උතුමකු
්ද්ශනා කරන දුක්ඛ ආර්ය සතයය ඊට වඩා ැඹුරැ වූවකි. එහි වඩාත් අව්බෝධ කළ යුතු දුක්ඛ සතයය
නම් පිංචුපාදනස්කන්ධ්ය් හට ැනීමයි (සිංඛිත්්ත්න පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා). එනම් ඇස ආදි
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ඉන්ද්රියයන්් න් රෑපාදී අරමුණු ලැ්බන විට බාහිර ්දයක් / පුද් ල්යක් ඇත යැයි න්නා
ස්වභාවයයි. සි්තහි පවත්නා අවිදයාව නිසා ඉන්ද්රියයන්් න් අරමුණු ලැ්බන විට සත්ත්ව, පුද් ල,
ද්රවය සඤ්්ඤා්වන් බාහිර අරමුණු ්ක්රහි සිත බැස
ැනීම් වශ්යන් රෑප, ්ේදනා,
සඤ්්ඤා, සිංඛාර, විඤ්්ඤාණ යන උපාදානස්කන්ධ පිංචක්ය් හට නියි. එ්ස් සිත බැස ත් විට එම
අරමුණ ්ක්රහි ඇලුණ ද ැටුණ ද මැදහත් ව සිටිය ද ඔහු සිටින්්න් දුක තුළයි. තමා වටා ්ලෝකයක්
ඇතැයි නිතර අපට සි්තන්්න් ්ම්ලස අවිදයා පාදකව පඤ්්චුපාදානස්කන්ධ්ය් හට ැනීම නිසයි.
භවය යනු්වන් හැඳින්්වන්්න් ද ්මයයි. එ්ස් සිතන තුරැ දුකින් නිදහස්වීමක් නැත. අවිදයා සහ තව
යමක් ්දස බැලී්ම් දී එම අරමුණ කලින් තිබී තමා් ් 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,
චක්ඛු විඤ්්ඤාණ ආදි ්ම් සියල්ල ්පර ්නාතිබී හට් න ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ වූ බවයි (අහුත්වා
සම්භුතිං හුත්වා න භවිස්සති).
දුකට ්හ්තුව නම් තෘෂ්්ණාවයි. ්ලාව ්බා්හෝ ්දනා තෘෂ්්ණාව ්ස් දකින්්න් බාහිර ද්රවය ්හෝ
පුද් ලයන්ට ඇති ආශාවයි. එ්හත් බුදුදහමින් ්පන්වා ්දන්්න් බාහිර විසිතුරැ දෑ කාමයන් ්නාවන
බවයි (න ්ත කාමා යානි චිතරානි ්ලෝ්ක්, සිංකප්පරා් ෝ පුරිසස්ස කා්මෝ). කාමය හට න්්න්
්ක්ලස් සහිත පුද් ල සන්තානය තුළයි. ආර්ය උතුමන් අනාවරණය කරන තෘෂ්්ණා්ේ වඩාත් ැඹුරැ
අර්ථය වු දුක්ඛ සතයය නම් තමා පිළිබඳව සි්තහි බැස ් න පවත්නා නන්දිරා යයි. බාහිර රෑපාදිය
්හෝ තම සිත පිළිබඳව ්හෝ ඇලීමක් නැත්හාත් ැටීමක් හට න්්න් තමා පිළිබඳව ඇති දැඩි ආශාව
නිසයි.
දුක නැති කිරීම යනු තෘෂ්්ණාව නැති කිරීමයි. එය හු්දක් බාහිර ද්රවය ්හෝ පුද් ලයන් ්ක්රහි
පවත්නා ආශාව දුරැලීම ්නා්ේ. ්මහි දී දුක්ඛ නි්රෝධාර්ය සතයය වන්්න් තම අභයන්තරය ්ක්රහි
මුල්බැස් න ති්බන නන්දිරා ය මුලිනුපුටා දැමීමයි. දුකින් නිදහස්විය හැක්්ක් පරඥා්වන් යුතු
දර්ශන්යන් පිංචුපාදනස්කන්ධ්ය් හට ැනීම නි්රෝධය නුවණින් දැකී්මනි. එය තව දුරටත් අඛණ්ඩව
වැඩී්මන් අස්මිමානය සහිත තෘෂ්්ණාව ්හවත් නන්දිරා ය සම්පූර්ණ්යන් දුරැ ්කාට සම්පූර්ණ්යන්
දුකින් නිදහස් විය හැක. එය හු්දක් දැඩි ආයාසයකින් පමණක් කළ හැක්කක් ්නාව ්ලෝ්කෝත්තර
දර්ශනයකින් යුතු සම්මාදිට්ඨි්යන් කළ යුත්තකි.
සි්තහි පවත්නා දැඩි තෘෂ්්ණාව දුරැ කළ හැක්්ක් ්ලෝ්කෝත්තර දර්ශනයකිනි. එනම්
පටිච්චසමුප්පාදය පාදක ්කාට ත් සම්මාදිට්ඨිය ්පරටු්කාට ත් මාර් යකිනි. ආර්ය අෂ්්ටාිං ික
මාර් ය ්ම් සඳහා මාර් ය වූ දුක්ඛනි්රෝධ ාමිනී පටිපදා ආර්ය සතයය වන්්න් ය. ශීල, සමාධ, පරඥා
යන තරිවිධ ශික්ෂ්ා්වන් දක්වා ඇත්්ත් ද ආර්ය අෂ්්ටාිං ික මාර් යයි. ්ලාව ්බා්හෝ ්දනා බාහිර
පුද් ලයන් ඇතැයි අවිදයා්වන් පනවා ත් ්ලෝකය අබියස සිංවර වීමට උත්සාහ නිති. එය මාර් ය
මිස මාර් සතයය ්නා්ේ. මාර් සතයය යනු ්ලෝ්කෝත්තර සම්මා දිට්ඨි්යන් යුතුව බාහිර පුද් ලයකු
්නාපැ්නන ්ස් ඇති කර ත් දර්ශනයකින් යුතුව තම අභයන්තරය තුළ ම සිංයමයට පත්වීමයි.

පටිඝ සම්ඵස්සය හා අධිවචන සම්ඵස්සය
දීඝනිකාය මහානිදාන සූතර්යහි පටිච්චසමුප්පාදය විස්තර කිරී්ම් දී
වි්ශ්ෂ් කරැණක්
සාකච්ඡාවට භාජනය ්කාට ති්ේ. එනම් පටිඝසම්ඵස්සය හා අධවචන සම්ඵස්සයයි. පටිඝ සම්ඵස්සය
යනු ඇස, කන, නාසය, දිව, කය යන ආයතන පහට ූප, ශබ්ද, ගන්ධ, ස, බඵාට්ඨබ් යන අ මුණු
ස්පර්ශ වීමයි. බමය ළු ස්පර්ශය වශබයන් සඳහන් බේ. අධිවචන සම්ඵස්සය යනු මනින්රි යට
ධර්මාලම්භන අ මුණු වීමයි. එනම් සිතට බේදනා, සඤ්්ා යන සිතිවිලි සම් න්ධ වීමයි. බමය සුඛුම
(සියුම්) ස්පර්ශය වශබයන් දැක්බේ. සාමානය්යන් ය්මකු ජීවත්වීම යනු ඇස, කන, නාසය, දිව, කය,
මනස යන ඉන්ද්රිය හයට රෑප, ශේද, න්ධ, රස, ්ඵාට්ඨඨේබ, ධම්ම යන අරමුණු ස්පර්ශ වීම් වශ්යන්
අද්දැකීම් ලැබීමයි. ්මම ආයතන හය හා ඊට ් ෝචර වන බාහිර අරමුණු හැර ජීවිත්යහි ්වනත්
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කිසිවක් ්නාමත. පුද් ලයා් ් සමස්ත ජීවිතය ්මම ආයතන මත රඳා පවතී. ්මම ආයතන ්දා්ළා්හ්
ම ස්වභාවය නම් ඒවා ්පර ්නාතිබී ්හ්තු ඇති විට වර්තමාන මානසික ස්වභාවය මත හට් න ්හ්තු
නිරැද්ධවීම් වශ්යන් ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධවීමයි.
මහානිදාන සූතර්ය් ‘නාමරෑපපච්චයා ඵස්්සෝ’ යන වි රහ්යහි දී දැක්්වන වි්ශ්ෂ් කරැණක්
වන්්න් ‘පටිඝ සම්ඵස්සය’ අධවචන සම්ඵස්සයටත් ‘අධවචන සම්ඵස්සය’ පටිඝ සම්ඵස්සයටත් බලපාන
ආකාරයයි.

ූපකාබය අධිවචනසම්ඵස්සය:
‘්යහි ආනන්ද ආකා්රහි ්යහි ලිඞ්් හි ්යහි නිමිත්්ත්හි ්යහි උද්්ද්්සහි නාමකායස්ස
පඤ්්ඤ්ත්ති ්හාති, ්තසු ආකා්රසු ්තසු ලිඞ්් සු ්තසු නිමිත්්තසු ්තසු උද්්දසු අසති අපි නු ්ඛෝ
රෑපකා්ය අධවචනසම්ඵස්්සා පඤ්්ඤා්යථාති? ‘්නා ්හතිං භන්්ත’
‘ආනන්ද, යම් ආකාරයන්් න් යම් ලිඞ් යන්් න් යම් නිමිතිවලින් යම් උද්්ද්සයන්් න්
නාමකයට පරඥප්ති ්ේද, ඒ ආකාර ලිඞ් නිමිති උද්්ද්සු නැති කල්හි රෑපක්යහි අධවචන සම්ඵස්සය
පැනවීමක් වන්්න් ද? ’ ස්වාමීනි, ්නාවන්්න් ය.
ලිඞ් , නිමිති, උද්්ද්ස ආදි නම්වලින් දැක්්වන්්න් අප එදි්නදා මුණ ැ්සන දෑ පිළිබඳව අප
පනවා ඇති නම් ් ාත් ය. එම නම්් ාත් ආදිය එම ද්රවය ්හෝ ්දය තුළ අන්තර් තව පවතින ්දයක්
්නාව අප සම්මුති වශ්යන් ් ාඩන ා ත් දෑ ය. නිදසුනක් ්ලස පිච්ච මල දුටු විට ්හෝ එම ශේදය
ඇසූ විට අතීත අද්දැකීම් මත ඊට අදාළ සිතිවිලි සියල්ල සිහිපත් ්ේ. තවද අම්මා යන වචනය ඇසුණු විට
්හෝ අම්මා් ් පින්තූරයක් ්හෝ අම්මා සජීවී ව දුටු විට අම්මා පිළිබඳ සියලු අතීත අද්දැකීම් සිහියට
නැ්ඟ්.
්ම්ලස
ඇස, කන, නාසය, දිව,
කය
යන
පිංච
ඉන්ද්රිය
ඔස්්ස්
න්නා
රෑප, ශේද, න්ධ, රස, ්ඵාට්ඨඨේබ යන අරමුණු හරහා මනසින් සිහිපත් කළ ද තමාට සි්තන්්න් එම
රෑපාදි්යහි යථා ස්වභාවය ්නාව තම අවිදයාව මත ් ාඩන ාත් අද්දැකීම්වල ස්වභාවයයි. ්මය
මැනැවින් ්ත්රැම් ත ්හාත් රෑපාදි අරමුණු ඇස ආදි ඉන්ද්රිවලට පතිත වූ විට මනස ්දසට දිව යාම
කරම්යන් නවතී.
ඉහත සූතර පාඨ්යන් පරකට ්ක්රන්්න් ආයතන කුසලතාව ඇති කර ත යුතු ආකාරයයි.
අවිදයා සහ තව අපි ඇස, කන ආදි කිසියම් ආයතනයකින් රෑප, ශේදාදි අරමුණක් ත් විට එය ්සසු
ඉන්ද්රියයන්ට සම්බන්ධ කර බලන්්නමු. නිදසුනක් ්ලස මලක් දුටු විට එය තමා් ් මන්ස් අතීත
අද්දැකීම් සමඟ මුසු ්කාට නව සිංස්කාරයක් ් ාඩනඟා නී. අවිදයා සහ ත මන්ස් ස්වභාවය ්මයයි.
එවිට ඉන්ද්රිය ම ින් න්නා අරමුණු විෂ්ය්යහි ඇලීම්, ැටීම් ්හෝ උ්ප්ක්ෂ්ා හට නී. ්ම් කුමක් ස්පර්ශ
කළ ද අපි දුකින් ්නාමිඳුනාහු ්වමු. ආයතන කුසලතාව යනු දුක හට න්නා ්මම ආකාරය මැනැවින්
නුවණින් දැක ඇස, කන ආදි ඉන්ද්රිය ම ින් රෑප, ශේද ආදි අරමුණ න්නා විට එය ්වනත්
ආයතනයකට ැට ්නා සා ඒ ආයතනය තුළදී ම නිරැද්ධ වන දර්ශනයකින් හා සිහියකින් යුතුව
සිටීමයි. ්මහි දී වි්ශ්ෂ්්යන් රෑපකා්ය් අධවචන සම්ඵස්සය පැනවීම වශ්යන් දක්වා ඇත්්ත් ඇස,
කන, නාසය, දිව, කය යන ඉන්ද්රිය පහට පටිඝසම්ඵස්ස වශ්යන් අරමුණු ් ෝචරවී්ම් දී එය මනින්ද්රියට
ැට ැසීම් ස්වභාවයයි. ය්මක් ්මය නුවණින් දුටුව ්හාත් ඔහු ඇස, කන ආදි පිංච ඉන්ද්රියයන්් න්
න්නා අරමුණු ඔස්්ස් මනසට බැස ැනීම ්නාකරයි. එවිට ඔහු් ් අවිදයා සහ ත ස්පර්ශය දුරැවූ්ය්
්වයි. දුක නිර්මාණය වන පටිච්චසමුප්පාද නයාය්යන් ඉවත් වූ්ය් ්වයි.

නාමකාබය් පටිඝසම්ඵස්සය:
‘්යහි ආනන්ද ආකා්රහි ්යහි ලිඞ්් හි ්යහි නිමිත්්ත්හි ්යහි උද්්ද්්සහි රෑපකායස්ස
පඤ්්ඤ්ත්ති ්හාති, ්තසු ආකා්රසු ්තසු ලිඞ්් සු ්තසු නිමිත්්තසු ්තසු උද්්දසු අසති අපි නු ්ඛෝ
නාමකා්ය පටිඝසම්ඵස්්සා පඤ්්ඤා්යථාති? ‘්නා ්හතිං භන්්ත’
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‘ආනන්ද, යම් ආකාරයන්් න් යම් ලිඞ් යන්් න් යම් නිමිතිවලින් යම් උද්්ද්සයන්් න්
රෑපකයට පරඥප්ති ්ේද, ඒ ආකාර ලිඞ් නිමිති උද්්ද්සු රෑප කයට නැති කල්හි නාමක්යහි
පටිඝසම්ඵස්සය පැනවීමක් වන්්න් ද? ’ යනු්වන් භා යවතුන් වහන්්ස් පරශ්න කළ විට ආනන්ද
මාහිමියන් පිළිතුරැ ්දන්්න් ‘ස්වාමීනි, ්නාවන්්න් ය‘. යනු්වනි.
්මයින් පැහැදිලි ්ක්රන්්න් රෑපයන් පිළිබඳව ලිඞ් , නිමිනි, උද්්ද්ස ආදි වශ්යන් පරඥප්ති
ඇති විට සිතට ධම්මාලම්බන අරමුණු වූ විට ඒ ඔස්්ස් රෑප, ශේදාදි පිංච විඤ්්ඤාණයට ලක්වන අරමුණු
විෂ්ය්යහි සිත බැස න්නා බවයි. එනම් අවිදයා සහි තව සිටින විට සිතට කිසියම් සිතිවිල්ලක්
පැමිණී්ම් දී එය බාහිර රෑපයකට බැඳ න්නා බවයි. එවිට සිත බාහිර අරමුණුවල බැස නියි.
නිදසුනක් වශ්යන් තම මව සිහි වූ විට මව් ් රෑපය, ඇය් ් කටහඬ ආදි අතීත අද්දැකීම් පිළිබඳව සිත
බැස ැනීමයි. ලුණු සිහිවූ විට ලුණු කැටයක් මැවී ්ප්නන ස්වභාවයයි.
්ම්ලස සිතට සිතිවිලි නැ් න විට ඒ ඔස්්ස් රෑප නිර්මාණය කිරීම් වශ්යන් පටිඝසම්ඵස්සය
කරා යාම අවිදයා සහ ත මන්ස් ස්වභාවයයි. එවිට දුකින් ්නාමිඳු්න් ජරා, මරණාදි දුක් ස්පර්ශ
කරමින් සිටී. එ්ස් ්නාවීමට නම් සිතට සිතිවිල්ලක් පැමිණි සැණින් ම එය සිත තුළ ම නිරැද්ධ වන
දර්ශනයකින් යුතුව සිටීම අවශය ්ක්ර්. විඤ්්ඤා්ත විඤ්්ඤාතමත්තිං යනු්වන් දැක්්වන්්න් ්මම
ආයතන කුසලතාවයි. එවිට සිතට නැ්ඟන අරමුණු බාහිර රෑපයට බැඳ, බැස න්නා ස්වභාව්යන්
මි්දයි. විදයා සහ තව ්ම්ලස සිහි්යන් හා නුවණින් කරියා කිරී්මන් පටිච්චසමුප්පාදය චකර්යන් මිඳී
දුකින් නිදහස්වීමට අවකාශ සැල්ස්.

පටිච්ච සමුප්පාදය
භා යවතුන් වහන්්ස් එක් ක්ලස කුරැ වැසියන්් ් කම්මාසදම්ම නම් න ර්යහි වැඩ
්ව්සන කල්හි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්්ස් පටිච්චසමුප්පාදය පිළිබඳ පරකාශයක් කළහ. එනම්
පටිච්චසමුප්පාදය ්කතරම් ැඹුරැ වුවත් තමන් වහන්්ස්ට එය පහසු්වන් වැට්හන බවයි. ්මහි
දී බුදුරජාණන් වහන්්ස් ්දවරක් ම අනඳ මාහිමියන්ට අවවාද ක්ළ් එ්ස් ්නාපවසන ්ලසයි (මා
්හවිං ආනන්ද අවච, මා ්හවිං ආනන්ද අවච). පටිච්ච සමුප්පාද නයාය වූ කලි ැඹුරැ වූවක් බවයි. ්ම්
නිසා ්මම පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය අව්බෝධ ්නාවී්මන් ්ලෝවැසියන් අවුල් වූ නූල් කැටියක්, මුදු
තණ ් ාඩක් ්ස් මහත් අවුලට පත් ව සැප්යන් පහ ව නපුරැ ති ඇති අපාය ද සසර ද ඉක්ම
්නායන බවයි (මහානිදාන සූතරය, දී.නි.2).
පටිච්ච සමුප්පාදය ්ත්රැම් ත් පමණට ධර්මය ්ත්රැම් ත්්ත් ්වයි. ධර්මය ්ත්රැම් ත්තා
යනු පටිච්ච සමුප්පාදය ්ත්රැම් ැනීමයි. පටිච්ච සමුප්පාදය ඔස්්ස් ධර්මය ්ත්රැම් ත් පමණට
බුදුරජාණන් වහන්්ස් ්ත්රැම් ත්්ත් ද ්වයි. බුදුරදුන් දැකී්ම් සැබෑ මාවත වන්්න් ද පටිච්ච
සමුප්පාදය ්ත්රැම් ැනීමයි.

්යෝ පටිච්චසමුප්පාදිං පස්සති, ්සෝ ධම්මිං පස්සති,
්යෝ ධම්මිං පස්සති ්සෝ පටිච්චසමුප්පාදිං පස්සති.
ය්මක් පටිච්ච සමුප්පාදය ්ත්රැම් ත්්ත් ද ඔහු ධර්මය දකියි. ය්මක්
ධර්මය දකියි ද ඔහු පටිච්ච සමුප්පාදය දකියි.

්යෝ ධම්මිං පස්සති ්සෝ මිං පස්සති,
්යෝ මිං පස්සති ්සෝ ධම්මිං පස්සති.
ය්මක් ධර්මය දකියි ද ඔහු බුදුහිමි දකියි. ය්මක් බුදුහිමි දකියි ද ඔහු
ධර්මය දකියි.
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්මයින් පැහැදිලි වන පරධාන කරැණක් වන්්න් පටිච්ච සමුප්පාදය අව්බෝධ කර ැනීම ධර්ම
මාර් ්ය් පරධාන කාර්යයක් වන බවයි. බුදුදහ්ම් හදවත බඳු පටිච්ච සමුප්පාදය ්ත්රැම් ැනීම
සම්බුද්්ධෝත්පාද සමයක යමකුට ලද හැකි උසස් ම පරතිලාභයයි.
සිදුහත් ්බෝසතාණන් වහන්්ස් සම්බුද්ධත්වයට පත්වී්ම් දී අව්බෝධ වූ පරධාන කරැණ වන්්න්
ද පටිච්ච සමුප්පාදයයි. සම්බුද්ධත්වයට පත්වී්මන් පසුව දින කිහිපයක් පටිච්ච සමුප්පාදය අනු්ලෝම
පරති්ලෝම වශ්යන් යළි යළිත් නුවණින් සිහිපත් කරමින් භා යවතුන් වහන්්ස් තමන් වහන්්ස් ලද
නිරාමිස සුවය ඇසුරැ කළහ. සත්ත්වයන් සසර සැරිරන්්න් ්මය අව්බෝධ ්නාවීම නිසා බව ්ත්රැම්
ැනීමත් සමඟ ්ලෝවැසියන් ්ක්රහි මහත් අනුකම්පාවක් සිං්ේ යක් හට ත්හ. ්ලාවට දම් ්දසීමට
බලවත් උනන්දුවක් ඇති වූ්ය් ද ්මම අව්බෝධයත් සමඟයි.
්මහිදී බුදුරජාණන් වහන්්ස් සත්ත්වයන් ජරාමරණාදි දුක්වලට මුහුණපාන ්හ්තු එකි්නක
අනුපිළි්වළින් පැහැදිලි කරති.
සත්ත්වයන් දැනට මුහුණපාන ජරා මරණාදි කිසියම් දුකක් ්ේ ද ඊට පර තයය ්ලස භා යවතුන්
වහන්්ස් මුලින් ම දක්වන්්න් ජාති ්හවත් ඉපදීම පරතය්යන් ජරාමරණාදි දුක් හට න්නා බවයි. ජාති
යන්්නන් නව භවයක උපත ලැබීම නම් වූ සරල අදහස ්මන් ම ඇස ආදි ඉන්ද්රි ය අවිදයා සහ තව
හට ැනීම යන ැඹුරැ අර්ථය ද ‘ජාති’ යන්්නන් බුදුදහ්මහි දක්වා ති්ේ. ඒ අනුව අවිදයා සහ තව
කිසියම් අරමුණක් ස්පර්ශ කළ සැණින් ඇස ආදි අභයන්තර ආයතන ්මන් ම රෑපාදි බාහිර ආයතන ද
රෑපාදි ස්කන්ධ පිංචකය ද නාමරෑප ද යන ්ම් සියලු ධර්මතාවන්හි උපත ්හවත් ආරම්භය සිදු ්ේ.
ඉන්පසු බුදුරජාණන් වහන්්ස් ‘ජාති’යට පරතයය කුමක් ද යන්න අනඳ මාහිමියන්ට පැහැදිලි
කරති. ජාතියට පරතයය වන්්න් ‘භව’යයි. භවය යනු තමා වටා ්ලෝකයක් සැබෑ ්ලස ඇතැයි සිතා
සිටින ස්වභාවයයි. එනම් තමා් ් ඇස, කන ආදි ඉන්ද්රිය ඔස්්ස් ත් අරමුණු තමා ස්පර්ශ ්නාකළ ද
ඒවා ස්ිර ්ලස බාහිර ්ලෝකය තුළ ති්ේ ය යන හැඟීමයි. සම්මුති සතයය වශ්යන් එහි කිසියම්
ඇත්තක් පැවැතිය ද පරමාර්ථ වශ්යන් ත් කළ බාහිර ්ලෝකය කලින් තිබී හට ත්තක් ්හෝ තම
අද්දැකී්මන් පසුව ඉතිරි වන්නක් ්නාව ඒ ්මා්හාතට තමා තුළ කරියාත්මක වන කර්ම, අවිදයා,
තෘෂ්්ණා ආදි ්හ්තු මත වර්තමාන්යහි නිර්මාණය කර න්නා දෑ ය. ්පර ්නාතිබී හට් න ඉතිරි
නැතිව නිරැද්ධවීම එහි ස්වභාවයයි. ්මම යථාර්ථය ්නාදැනීම නිසා සත්ත්වය නැවත උපතක් කරා යයි.
එය නව භවයක උපතක් ්හෝ අවිදයා්ේ උපත නැත්හාත් නව ආයතන උපදවා ැනීම ්මමඟින්
අවර්ථවත් ්ේ.
භවයට පරතය වශ්යන් ඊළඟට බුදුරදුන් ්ද්ශනා කරන්්න් ‘උපාදාන’ යන්නයි. උපාදාන යනු
යමක් දැඩිව තමා ්වත ළඟා කර ැනීමයි. කාම, දිට්ඨි, අත්තවාද, සීලේබත යනු්වන් ්මය ්කාටස්
හතරකට ්බ්දනවා. අවිදයා සහ ත මනසක් ඇති විට තමා වටා ඇති සියල්ල හා තම සිතිවිලි දැඩිව
රහණය කර ැනීම ස්වභාවයයි.
්ම්ලස උපාදාන හට න්්න් තෘෂ්්ණාව නිසයි. එනම් උපාදානයට පරතයය තණ්හාවයි. එනම් දැඩි
ආශාවයි. ඇස, කන ආදි ඉන්ද්රියයන්ට ් ෝචර වන රෑප, ශේදාදිය ්ක්රහි ඇති ඇල්ම තෘෂ්්ණාවයි. යමක
යථා ස්වභාවය ්නාදැනීම නම් වූ අවිදයාව ඇති විට රෑප, ශේදාදි බාහිර අරමුණු ්ක්රහි සිත බැස
් න ඊට ආශා කරයි.
තණ්හාවට පරතයය වන්්න් ්ේදනාවයි. තණ්හාය ඇති වන්්න් ඇස, කන ආදි ඉන්ද්රියයන්
ඔස්්ස් ලැ්බන රෑප, ශේදාදිය අරභයා හට න්නා සැප, දුක් ආදි ්ේදනාවන් ය. අවිදයා සහ තව යම්
අරමුණුක් ඇසුරැ කරන විට එහි පවත්නා ්ේදනාව තෘෂ්්ණා දෘෂ්්ටි මාන ආදි වශ්යන් තමා කර නී.
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්ේදනාවට පරතයය වන්්න් ස්පර්ශයයි. එනම් ඉන්ද්රිය හා අරමුණු අවිදයා සහ ත සිතින් ස්පර්ශ
කිරීමයි.
ස්පර්ශයට පරතයය නම් සළායතනයි. එනම් අවිදයා සහ ත සකරිය වන ඇස, කණ, නාසය, දිව,
කය, මනස යන ආයතන හයයි. අප් ් ඇස, කන ආදි ඉන්ද්රියයන්ට රෑප, ශේදාදිය පතිත වන විට එහි
යථා ස්වභාවය ්නාදැනීම නම් වූ අවිදයා්වන් සිටින විට නිරැද්ධ වූ රෑප, ශේදාදි අරමුණු නිසා තම
අභයන්තර ආයතන ක්ෂ්ණිකව ්වනස් වී නව ආකාරයකින් සකරිය ්ේ. ්මහි සළායතන නමින්
දක්වන්්න් එ්ලස නිර්මාණය වන නව ආයතනයන් ය.
ඇස, කණ ආදි සළායතනයන්ට පරතයය නම් නාමරෑපයි. නාම යනු ඵස්ස, ්ේදනා, සඤ්්ඤා,
්ච්තනා, මනසිකාර යන සිත හා සම්බන්ධ ධර්මතායි. රෑප යනු සතර මහාභූත රෑප හා එය ඇසුරැ
්කාට පවත්නා උපාදාය රෑපයන් ය. අවිදයා සහ ත සිතින් මනස ඇසුරැ කරන විට ඊට අදාළව සිතිවිලිත්
රෑපයත් නිර්මාණය ්ේ.
නාමරෑපයට පරතයය වන්්න් විඤ්්ඤාණයයි. එනම් අවිදයා සහ තව ඇස, කන ආදි ඉන්ද්රිය
ඔස්්ස් රෑප, ශේදාදි අරමුණක් දැන ැනීමයි.
විඤ්්ඤාණයට පරතයය වන්්න් සිංස්කාරයි. එනම් ්ච්තනා පහළ කර
පිළිබඳ අවිදයා සහ තව ්ච්තනා පහළ කර ැනීමයි.

ැනීමයි. රෑප, ශේදාදිය

සිංස්කාරය ්හවත් ්ච්තනා පහළවීමට පරතය වන්්න් අවිදයාවයි. අවිදයාව යනු දු්කහි
හට ැනීම හා එහි නි්රෝධය පිළිබඳ ්නාදන්නා බවයි. ඇස, කන ආදි ඉන්ද්රිය ඔස්්ස් රෑප, ශේදාදි
අරමුණු ලැ්බන විට ඒ පිළිබඳව අනුවණින් බැලීමයි. එනම් තමා අද්දකින ්ද් කලින් තිබී හට ත්
්දයක් ්ලසත් තම අද්දැකී්මන් පසුව ද එය එ්ලස ම ඉතිරි ්ේ යැයි සිතන ස්වභාවයයි. ්වනත්
විදියකින් දක්වනවා නම් ඇසින් රෑපයක් දකින විට කණින් ශේදයක් අසන විට එය ස්වභාව්යන් ම
තමාට අද්දැකිය හැකි ය යන වැරදි වැටහීමයි. රෑප, ශේදාදි කිසියම් බාහිර අරමුණක් ඇස, කන, නාසය,
දිව, කය ආයතනයන්ට පතින ඊට අදාළ වර්ණ මාතරය, ශේද මාතරය ආදි මූලික ස්වභාවය ක්ෂ්ණිකව
නිරැද්ධ ්ේ. ඒ අරභයා හට න්නා සඤ්්ඤා, ්ේදනා ්දක මනින්ද්රි්යන් හඳුනා ැනී්මන් පිළිබඳ
අව්බෝධයක් ලැ්ේ. ඇස, කණ ආදි පිංච ඉන්ද්රිය පිළිබඳව අප යමක් අද්දකින විට මුලින් හට ත්
ස්වභාවය නිරැද්ධ වී හමාර ය. එනම් අප යමක් අද්විඳින්්න් ඇස, කන ආදි පිංච විඤ්්ඤාණ්යන් ්නාව
මනින්ද්රිය ම ිනි. තව ද ඇසින් දකින වර්ණ මාතරය එතැන නිරැද්ධ වන අතර එය අතින් අල්ලන විට
අල්ලන්්න් ඇසින් දුටු රෑපය ්නාව අතින් ස්පර්ශ කර මනසින් හඳුනා න්නා ්දයයි. ඒ අනුව ඇසින්
දකින දෑ කණින් ්නාඇසිය හැකි අතර කණින් අසන ්දය අතින් ස්පර්ශ කළ ්නාහැක. කණින් අසන
දෑ ඇසින් බැලීමට ද ්නාහැකි ය.
අවිදයාව මැනැවින් ්ත්රැම් ැනීමටත් එය දුරැ කිරීමටත් අප ලබන අද්දැකීම්වල යථා ස්වභාවය
නිසි ්ලස අව්බෝධ කර ත යුතුව ඇත. ඇසින් රෑපයක් දකින් විට ඇසින් සිදු ්ක්රන්්න් එම
රෑප්ය් වර්ණ මාතරය චක්ෂ්ු පරසාදයට පතිත වීම පමණයි. එය ක්ෂ්ණිකව නිරැද්ධ වන්්න් ඊට අදාළ
සඤ්්ඤා, ්ේදනා උපදවායි. එම සඤ්්ඤා, ්ේදනා ්දක මනින්ද්රිය ඔස්්ස් අවිදයා සහ ත තම අතීත
අද්දැකීම් තුළින් හඳුනා ැනීම් වශ්යන් කිසියම් අද්දැකීමක් ්ත්රැම් නී. සැබැවින් ම ්ම්ලස ්ත්රැම්
න්්න් බාහිර රෑප ශේදාදි්යහි ස්වභාවය ්නාව තම මානසික ස්වභාවයයි. එනම් අවිදයා සහ තව
හට ත් රෑප, ්ේදනා, සඤ්්ඤා, සිංඛාර, විඤ්්ඤාණ යන ස්කන්ධ පිංචකයයි. යමකු් ් සමස්ත ජීවිතය ම
යනු ්මම ස්කන්ධ පිංචක්ය් වර්තමාන කරියාකාරීත්වයයි.
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ඉහත දැක්වූ අවිජ්ජා (අවිදයා), සිංඛාර (සිංස්කාර), විඤ්්ඤාණ (විඥාන), නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස
(ස්පර්ශ), ්ේදනා, තණ්හා, උපාදාන, භව, ජාති, ජරා මරණ යන සියල්ල දුකට ්හ්තු වන්්න් ඒවා
අවිදයාව මුල් ව හට ත් විටයි. ය්මක් ්මහි කරියාකාරීත්වය නුවණින් දැක ඉහත අිං එකකින් ්හෝ
මැනැවින් නිදහස් වුව්හාත් අන් සියල්්ලන් ම නිදහස් වන අතර දුකින් ද සම්පූර්ණ්යන් නිදහස් ්වයි.
එම ඕනෑම අිං යකින් නිදහස්වී්ම් මාවත වන්්න් ආර්ය අෂ්්ටාිං ික මාර් යයි. එනම්
සීල, සමාධ, පඤ්්ඤා යන තරිවිධ ශික්ෂ්ාවයි.
්මම යථාර්ථය මුලදී සුතමය ඤාණ්යන් කලණ මිතුරන් ්වතින් මැනැවින් අසා දැන ත යුතු ය.
එ්ස් අසා දැන ත් යථාර්ථය ජීවිත යථාර්ථයක් බවට පත් කර ැනීම සඳහා එය යළි යළිත් ්ම්නහි
කළ යුතු ය. එනම් චින්තාමය පඤ්්ඤාව පර ුණ කළ යුතු ය. ඒ අතර සිත සමාධමත් කරමින් ්මම
යථාර්ථය නුවණින් ්ම්නහි කළ යුතු ය. එනම් සමථ විදර්ශනා වශ්යන් භාවනාමය පඤ්්ඤාව දියුණු
කළ යුතුව ඇත.
අභිඤ්්ඤා සූතර්යහි දැක්්වන පරිදි බුද්ධමත් මනුෂ්යයකුට ලැබිය හැකි උසස් ම ඤාණ සම්භාරය
වන්්න් රෑප, ්ේදනා, සඤ්්ඤා, සිංඛාර, විඤ්්ඤාණ යන ස්කන්ධ පිංචක්ය් කරියාකාරීත්වය මැනැවින්
්ත්රැම් ැනීමයි. ්මය ්ත්රැම් ත් පමණට ජීවිත්ය් තමා අත්විඳින දුක් සමුදාය මැනැවින් ්ත්රැම්
ත්්ත් ්වයි. එපමණට අවිදයා හා භවතණ්හාව හැකි ඉක්මනින් දුරැ කළ යුතු ය යන බලවත්
ඕනෑකමක් සිත්හි හට නී. එවිට ඒ සඳහා අනු මනය කළ යුතු මාවත මුණ ැ්ස්. බුදුදහ්ම් ්නා්යක්
කරැණු අනු මනය කිරීමට දක්වා ති්ේ. ඒ සියල්ල සමථ විදර්ශනා යන අිං ්දක මත ් ාණු කළ
හැක. නිවන සැන්හන මාවත හඳුනා ත් නුවණැති ශරාවකයා හැකිතාක් දුරට තම සිත වර්තමානය තුළ
පවත්වා නිමින් සමාධමත් කර ැනීමට උත්සාහ නී. සමාධමත් වූ සිතන
ි ් සිත-කය ්ද්කහි
නැත්හාත් රෑපාදි ස්කන්ධ පිංචක්ය් නිරතුරැව සිදුවන හට ැනීම් නිරැද්ධවීම් නුවණින් දකින කාලය
ටි්කන් ටික වැඩි කර න්නවා. බුද්ධමත් මනුෂ්යයකු් ් උසස් ම ජීවිත අභිලාශය විය යුත්්ත් දුකින්
නිදහස්වීමයි. එහි පරතිඵල පිරික්සා බලන්්න් මනා දහම් දැනුමින් යුතව
ු සමථ විදර්ශනා වැඩී්ම්
සාර්ථකත්වයයි, ඒ සඳහා කැප කරන කාලයයි.
තමා ්ක්තක් දුරට මානසික දුක් පීඩාවලින් නිදහස්වූවා ද යන්න මැන බලන එක් සාධකයක්
නම් අතීත සිදුවීම් සි්තන විට එහි ්ක්තක් දුරට සිත බැස ැනීම අඩු ද යන කරැණයි. අප ්බා්හෝ
ඇස, කන ආදි ඉන්ද්රිය ඔස්්ස් ලබා ත් රෑප, ශේදාදි අරමුණු සිහිපත් වන විට ඒ තුළ බැස ් න එහි ම
ජීවත් ්ේ. සිතට පීඩා ඇති වන පරධාන ්හ්තුව නම් අවිදයා සහ තව ්ම්ලස අතීතය සිහිකිරීමයි.
සමථ්යන් කරන්්න් ්ම්ලස සිත බාහිර රෑපාදි පිංච විඤ්්ඤාණයන්හි බැස න්නා බව අඩු කිරීමයි.
විදර්ශනා්වන් ්ක්රන්්න් අභයන්තර සිත නිතය සැප ආත්ම වශ්යන් න්නා අවිදයාව දුරැ කිරීමයි.

බර බිමින් තබා දුකින් මි්දමු
භා යවතුන් වහන්්ස් අප උසුලා් න සිටින බර ඉමහත් කරැණා්වන් අපට පහදා දුන්හ. ඒ
අනුව ඇස ආදි ඉන්ද්රිය ඔස්්ස් රෑපාදි අරමුණ ලබන විට ඒ පිළිබඳ ්නාදැනුවත්කම නිසා හට න්නා
පිංචුපාදානස්කන්ධය අප උසුලා සිටින මහත් බර (භාර) වශ්යන් දක්වා ති්ේ. එම බර උසුලා යන
පෘථ ්ජන සත්ත්වයා භාරහාර නමින් හැඳින්්ේ. එම බර තමා ්වත තබා ැනීම යනු තෘෂ්්ණා්වන්
කල් ත කිරීමයි. බර බිම තැබීම ්හවත් භාරනික්්ේප යනු තෘෂ්්ණාව බිමින් තැබීමයි (භාර
සුත්ත, සිං.නි.3 46 පිට). ඒ සඳහා තෘෂ්්ණාව දුරැවන අවිදයාව පරහීණ වන දර්ශනයකින් නිතර වාසය
කිරීම වැද ත්. බුද්ධමත් මනුෂ්යයකු් ් ඉහළ ම කාර්ය විය යුත්්ත් ස්කන්ධ පිංචක්ය් සමුදය වය
අස්සාද ආදීනව නිස්සරණ හැකිතාක් නුවණින් ්ම්නහි කිරීමයි.

UD12

්ම් සඳහා සතර සතිපට්ඨඨානය තුළ නිතර සිහිය හා නුවණ ්යදීම අවශය කෙකේ. දුකින්
නිදහස්වී්ම් ඒකායන මාවත වශ්යන් බුදුරදුන් වදාළ සතර සතිපට්ඨඨානය වැඩීමයි. එනම් තම කය,
්ේදනා, සිත හා සිතිවිලි පිළිබඳ තම සිහිය හා නුවණ දියුණු කිරීමයි. සතර සතිපට්ඨඨානය මැනැවින්
පර ුණ කරන විට විට රෑපාදි පිංචුපාදනස්කන්ධය ම එකට ් න හට ැනීම් නිරැද්ධවීම් දැකීමට සමත්
්වයි. ඒ සම සත්ත ්බාජ්ඣිං පරිපූර්ණත්වයට පත් ්ේ. එනම්
1. සති සම්්බාජ්ඣිං
2. ධම්මවිචය සම්්බාජ්ඣිං
3. විරිය සම්්බාජ්ඣිං
4. පීති සම්්බාජ්ඣිං
5. පස්සද්ධ සම්්බාජ්ඣිං
6. සමාධ සම්්බාජ්ඣිං
7. උ්පක්ඛා සම්්බාජ්ඣිං
යන අිං හතයි. නිර්වාණාව්බෝධ්ය් අිං වශ්යන් දැක්්වන ්මම කරැණු හත වර්ධනය
වන්්න් සතර සතිපට්ඨඨානය නමැති භූමිය තුළයි. එහි අවසාන පරතිඵලය විදයාව හා විමුක්තිය සාක්ෂ්ාත්
වීම නම් වූ සසර දුකින් සපුරා නිදහස්වීමයි. සසර අනාදිමත් කාලය විඳි නිරය ආදි අපමණ දුක් රැසින්
නිදහස් ව මහා බරක් බිමින් තැබී්ම් මානසික සතුට භුක්තිවිඳී්ම් අවස්ථාව ්මම ින් සැල්ස්. ්මහිලා
වි්ශ්ෂ්්යන් ධර්ම මාර් ය ආරම්භ්ය් පටන් ම රෑප, ්ේදනා, සඤ්්ඤා, සිංඛාර, විඤ්්ඤාණ යන
පිංචුපාදානස්කන්ධ්ය් සමුදය වැය පිළිබඳ මනා වැටහී්මන් කටයුතු කිරීම අතයවශය සාධකයක් ්ේ.
්මවැනි අතිදුර්ලභ බුද්්ධෝත්පාද සමයක උපත ලද භා යසම්පන්න බුද්ධමත් මනුෂ්ය
රත්නයක් ් උසස් ම ජීවිත අභිලාශය විය යුත්්ත් ්මම උත්තරීතර මානසික සුවය ලැබීම සඳහා වූ
වැඩපිළි්වළ සම්පූර්ණ කර
ැනීමයි. ඒ සඳහා හැකිතාක් කලයාණමිතර සම්පත්තිය ලබමින්
පටිච්චසමුප්පාද සිංඛයාත ධර්මය ශරවණය කරමින් ඇසූ දහම ඔස්්ස් ්යෝනි්සෝ මනසිකාර්යහි
්ය්දමින් අපරමාදීව, අඛණ්ඩව, වීර්ය්යන් හා සතුටින් සීල, සමාධ, පඤ්්ඤා යන තරිවිධ ශික්ෂ්ාව
සම්පූර්ණ ්කාට විමුක්ති, විමුක්තිඤාණ සාක්ෂ්ාත් කර ැනීම අවශය ්ක්ර්.

ඔ සැමට බත ැවන් ස ණයි !
බවත්වා සේසත හැමකල් නිදුකී !
බු.ව. 2561 (වය.ව. 2018-ජනවාරි මස 07 දින) දුරැතු පුන් ්පා්හෝදා

්ලාස් ඇන්ජලිස් ්බෞද්ධ විහාරස්ථාන්ය්

මාසික සීල සමාදානය

