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බුදුසමයයද සඳහනද සෑම අනුශාසනයකද ම ඉලකදක යකාට ඇතදයතද දුක අවයබෝධ කර ගැනීමටතද එම 
දුකිනද නිද්හසද ව උපරිම මානසික සංතෘපදතියකනිද ජීවතදීමටතද මග යපනදීම සඳහායි. බුදුරජාණනද 
වහනදයසදයගද සෑම ද්හම් පද්යකනිද ම අපට ලබා යද්නදයනද පරඥාවයි. එනම් තමා හා යලෝකය පිළිබඳ ද්කනි 
නුවණයි. ධර්ම ශරවණය මගිනද අප යමම ජීවිතාවයබෝධය ලද් පමණට දුකිනද නිද්හසදීයම් මාර්ගය අවයබෝධ 
කර ගැනීමට අවසදථාව උදායේ. යමකල යලාව යවයසන බුද්දිමතද සැමයගද ජීවිත අරමුණු අතර බුදුද්හම 
මැනැවිනද ශරවණය යකාට එය ශකදති පමණිනද අනුගමනය කිරීම පරධාන ජීවිත අභිලාශයකද විය යුතු ය. ඊට 
යහදතුව දුකිනද නදි්හසදීයම් පැහැදිල ිමාවත එමගිනද විසදතර යකයරන බැවිනි. ද්ම්වැලකනිද බැඳි බලදලකු උපමා 
යකාට ගනිමිනද යද්දශිත දුතිය ගද්දදුලබද්දධ සූතරය තමා හා යලෝකය පළිිබඳ ජීවිතායලෝකය ලබාදීම ඉලකදක 
යකාට පරකාශිත අනුශාසනයකි. 

වයරක භාගයවතුනද වහනදයසද සැවැතද නුවර යද්ේරම් යවයහයරහි වැඩ යවයසන සමයයහි සසයරහි 
පවතදනා අතීදීර්ඝ සදවභාවයතද එහි බියකරැ බවතද අරභයා යමම දුතිය ගද්දදුලබද්දධ සූතරය යද්දශනා කළහ. 

අනමතගදයගායං භිකදඛයව සංසායරා, පුබ්බායකාටි න පඤ්දායති අවිජ්ජානීවරණානං සතදතානං 
තණදහාසංයයෝජනානං සන්ධාවිතං සංසරතං. 

 යම් සංසාරය යකළවරකද යනාපැනවිය හැකදකකි {අනමතගදග : (අනු + අ + මත + අගදග) = අනවරාගර, 
යකළවර නැති}. අවිද්යාව නීවරණ යකාට ඇති තෘෂදණාව සංයයෝජන යකාට ඇති භවයයනද භවයට එහි යමහි 
දුවන සැරිසරන සතදතදවයනදයගද මුලද යකළවර යනාපැයනද.  

සා ගද්දදුලබද්දයධා ද්ළදයහ ඛීයල වා ථම්යභ වා උපනිබද්දයධා යසා ගච්ඡති යෙපි තයමව ඛීලං වා ථම්භං 
වා උපගච්ඡති. තිට්ඨති යෙපි තයමව ඛීලං වා ථම්භං වා උපතිට්ඨති, නිසීද්ති යෙති තයමව ඛීලං වා 
ඛම්භං වා උපනිසීද්ති, නිපජ්ජති යෙපි තයමව ඛීලං වා ඛම්භං වා උපනිපජ්ජති. 

යම්යසද ද්ම්වැලකිනද බැඳුණ ුබලදයලකද දැඩි හුයලක යහෝ ටැඹක යහෝ බඳනා ලද්දයද්ද නම් එම හුල ම යහෝ ටැඹ 
ම ළඟට යයි. ඉදිනද සිටිනදයනද නම් එම හුල ම යහෝ ටැඹ ම යහෝ ළඟ සිටියි. ඉදිනද හිඳිනදයනද නම් එම හලු ම 
යහෝ ටැඹ ම යහෝ ළඟ හිඳියි. ඉදිනද ලගිනදයනද නම් එම හුල ම යහෝ ටැඹ ම ළඟ ලගියි. 

 භාගයවතුනද වහනදයසද ඉහත උපමාව ද්කදවා ඉනදපසවු උපයම්ය වශයයනද සඳහනද කරනදයනද සසර 
සැරිසරන සතදතදවයායි.  

එවයමව යඛා භකිදඛයව, අසදසුතවා පුථුජ්ජයනා රෑපං ‘එතං මම, එයසා‘හමසදමි, එයසා යම අතදතා'ති 
සමනුපසදසති. යවද්නං ‘එතං මම, එයසා‘හමසදමි, එයසා යම අතදතා'ති සමනුපසදසති. සඤ්දඤ්ං ‘එතං 
මම, එයසා‘හමසදමි, එයසා යම අතදතා'ති සමනුපසදසති. සංඛාරං ‘එතං මම, එයසා‘හමසදමි, එයසා යම 
අතදතා'ති සමනුපසදසති. විඤ්දාණං ‘එතං මම, එයසා‘හමසදමි, එයසා යම අතදතා'ති සමනුපසදසති. යසා 
ගච්ඡති යෙ'පි මයමව පඤ්දෙුපාදානකදඛනදයධ උපගච්ඡති. තිට්ඨති යෙ'පි ඉයමව පඤ්දෙුපාදානකදඛනදයධ 
උපතිට්ඨති. නිසීද්ති යෙපි ඉයමව පඤ්දෙුපාදානකදඛනදයධ උපනිසීද්ති. නපිජ්ජති යෙපි ඉයමව 
පඤ්දෙුපාදානකදඛනදයධ උපනිපජ්ජති. 

ද්ම්වැයලනද බැඳුණ හුලක යහෝ ටැඹක යහෝ ගැටගැස ූබලදලා ඒම කණවු යවත ම යාම්, සිටීම්, හිඳීම්, 
ලැගීම් කරනදනාකද යමනද යලාේතුරැ ද්හමක පහස යනාලද් අශරැතවතද පෘථගදජනයා රෑපය 'මාග ේ 

ය, මම ය, මග ේ ආතේමය ය' (එතං මම, ඒයසා'හමසදමි, එයසා යම අතදතා'ති) වශයයනද සිතා එද තුළ ම 

දිවි යගවයි. යේද්නා, සඤ්දා, සංඛාර, විඤ්දාණ යන යසසු සදකනදධ පිළබිඳව ද් 'මාග ේ ය, මම ය, 
මග ේ ආතේමය ය' යන හැඟීයමනද කටයුතු කරයි. යමයලස රෑපාදි පඤ්දෙුපාදානසදකනදධය යකයරහි ම 
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'මාග ේ ය, මම ය, මග ේ ආතේමය ය' යන හැඟීයමනද යුතුව අශරැතවතද පෘථගදජනයා කරියා කරන බව 
සඳහනද යේ.  

 යමබඳු තතදතදවයකද මත තම සිත දිගු කලකද මළුුලදයලහි රාගයයනද ද්දයේෂයයනද යමෝහයයනද කිලිටි 
වූයයද යැයි තම සිත පිළබිඳව නිතර පරතයයේකදෂා කළ යුතු ය. සිත යකයලසද සහිත ීයමනද සතදතදවයයෝ 
යකයලයසති. සිත පිරිසිදු ීයමනද සතදතදවයයෝ පිරිසිදු යවති.  

තසදමාතිහ භිකදඛයව, භිකදඛුනා අභිකදඛණං සකං චිතදතං පච්ෙයවකදිතබ්බං දීඝරතදතමිද්ං 
චිතදතං සංකිලිට්ඨං. රායගන යදායසන යමායහානාති. චිතදතසංකියලසා භිකදඛයව, සතදතා 
සංකිලිසදසනදති. චිතදතයවාදානා සතදතා විසුජ්ඣනදති.  

 යමහිදී භාගයවතුනද වහනදයසද අපට අනුශාසනා කරනදයනද නිතර සිත පිළිබඳව නුවණිනද කරියා කරන 
යලසයි. ඒද අනුව සිත අපිරිසිදුව ඇති විට කයිනද වෙනයයනද සිතිනද කරන ද්ෑ අකුසලද වන අයුරැතද ඉනද සති 
යකයලයසන අයුරැතද සිත පිරිසිදුව ඇති කලදහි කයනිද වද්නිනද සිතනිද සිදු කරන ද්ෑ කුසලද වන අයුරැතද ඊට 
අනුරෑපව කුසලානිසංස ලැයබන අයුරැතද පැහැදිලවි දැක ගත හැකියේ. මහාසතිපට්ඨාන සූතරයයහි සතර 
සතිපට්ඨානය විසදතර කරිීයම් දී චිතදතානුපසදසනාව වැඩීයම් දී ද් සදිු යකයරනදයනද සිත පිළිබඳව පරතයයවකදෂා 

කිරීමයි. ඒද අනුව සරාගා, ීතරාගා, සයද්ෝස, ීතයද්ෝස, සයමෝහ, ීතයමෝහ, මහගදගත, 

අමහගදගත, සමාහිත, අසමාහිත වශයයනද සියතහි සදවභාවය මැනැවිනද යතදරැම් ගත හැකි යේ.  

 තවදුරටතද කරැණු පැහැදිලි කරන බුදුරජාණනද වහනදයසද 'ෙරණ චිතරය' දැක ඇද්දදැයි භකිදෂනූදයගනද 

විමසා සිටියහ. 'සදවාමීනි, එයසද යැය ිභිකදෂූහු පිළිතුරැ දුනදහ. ෙරණ චිතරය සිතනිද ම විසිතුරැ කරන ලද්දද්කි. ඒ 
ෙරණ චිතරයට ද් වඩා සති අතිශය විසිතුරැ ය. එම නිසා යමහි ලා භිකදෂුව විසිනද 'යම් සිත දිඟු කලකද 
මුළුලදයලහි රාගයයනද ද්දයේෂයයනද යමෝහයයනද නිරතරුැව තම සිත ගැන නවුණිනද විමසා බැලයි යුතු ය. සිත 
කිලිටි ීයමනද සතදතදවයනද යකයලයසන අතර සිත පිරිසිදු ීයමනද සතදතදවයයෝ පරිිසිදු යවති.  

  යරදි යසෝද්නදයනකද යහෝ යේවා සිතදතයරකද යහෝ යේවා සායම් යහෝ ලාකඩ යහෝ ඇති කලදහි රනදවනද 
පැහැය, නිලද පැහැය, මද්ට ඇති කලදහි මැනැවිනද මට්ටම් වූ පුවරැවක යහෝ බිතදතියක යහෝ බිතදතියක යහෝ 

යරදි පියටක යහෝ සයිලු අඟපසඟ ඇති සදතරී රෑපයකද යහෝ පුරැෂ රෑපයකද යහෝ නිර්මාණය කරයි ද් එයසද ම 
අශරැතවතද පෘථගදජනයා නිපද්වනදයනද රෑපය ම නිපද්වයි, යේද්නාව ම නපිද්වයි, සඤ්දාව ම නිපද්වයි. 
සංඛාරය ම නපිද්වයි, විඤ්දාණය ම නිපද්වය.ි යමයලස සදකනදධ පංෙකය ම නිපද්වනදයනද තමායගද 
මානසිකතදවය (සියතද සදවභාවය) අනුව බව යමයනිද කයිැයේ.  

  ඉනදපසු භාගයවතුනද වහනදයසද රෑප, යේද්නා, සඤ්දා, සංඛාර, විඤ්දාණ යන සදකනදධ පංෙකයයද 
අනිතයතාව තවදුරටතද පැහැදිලි කරති. යමයසද නවුණිනද ද්කින තැනැතදතාට රෑපාදි සදකනදධ පංෙකය අනිතය 

වශයයනද නුවණිනද යමයනහි කිරීම හැර කළ යතුු අනද යද්යකද නැතැය ි යන අවයබෝධය ලැයබ්. 
පංෙුපාදානසදකනදධයයද අනතියතාව බැලීමට උපයද්සද දීයමනද සූතරය නමිාවට පතද යේ.   

 දුකිනද නිද්හසදීයම් මාවත පැහැදිලිව, නිවැරදිව හා සදථාවරව යද්දශනා යකයරන පංෙ 
උපාදානසදකනදධය පළිිබඳ විසදතරයට බුදුද්හයමහි පරධාන තැනකද හිමි යේ. බුදුරදුනදයගද සෑම අනුශාසනයකද ම 
පංෙුපාදානසදකනදධය අවයබෝධ කර ගැනමීටතද එයිනද නිද්හසදීමටතද මග යපනදවය.ි තරිපිටකය පුරා 
පංෙුපාදානසදකනදධය යතදමායකාට යද්දශිත අනුශාසනා රාශියකද ඇතුළතද යේ. ඒ අතර සංයුතදත නිකායයහි 
ඛනදධ සංයුතදතය නමිනද යවනම යකාටසකද යම් සඳහා යවනද කර ඇත. වියශදෂයයනද භාගයවතුනද වහනදයසද 
යද්දශනා කරන පළමු යද්දශනායේ දී ම පසදවග මහණුනදට යසෝවානදීමට මග විවර කර යද්මිනද යම් පිළිබඳව 
සඳහනද කර තියබ්. ඒ අනුව ජාති, ජරා, වයාි ආදි දුකද පළිිබඳව විසදතර යකාට ඒ සියලදල ‘සංිතදයතදන 
පංෙුපාදානකදඛනදධා දුකදඛා’ යනුයවනද සංකදෂපිදත යකාට ඇත. බුදුරදුනද විසනිද යද්දශිත යද්වන යද්දශනය වන 
අනනදත ලකදඛණ සූතරයයහි ද් පංෙුපාදානසදකනදධය පිළිබඳ තවදුරටතද යද්දශනා කරමිනද පසදවග මහණුනදට 



UD3 
 

නිවනද මග එළි යපයහළ ි කර දුනදහ. ජීවිතය පුරා අප අතදවිඳින දුක මැනැවිනද යතදරැම් ගැනීමට නම් 
පංෙුපාදානසදකනදධය පිළිබඳ පැහැදිලි අවයබෝධයකද ලබා ගැනීම අවශය යකයර්. මහා පහනද ටැඹකද යමනද 
පංෙුපාදානසදකනදධය පළිිබඳ අවයබෝධය නිවනද මග එළ ියපයහළි කර යද්ය.ි 

 පංෙුපාදානසදකනදධය යනු රෑප, යේද්නා, සඤ්දා, සංඛාර, විඤ්දාණ යන පහයි. රූප යනු සතර මහා 

භූත රෑප හා ඒ ඇසුරැ යකාට පවතින උපාදාය රෑප 24යි {(පරසාද් රෑප 5 = ෙකදඛු, යසෝත, ඝාණ, ජිේහා, කාය), 

යගෝෙර රෑප 4 = රෑප, ශබ්ද්, ගනදධ, රස), (භාවරෑප 2 = ඉතදිභාව, පුරිසභාව), හද්යවත්ථු රෑප, ජීවියතනදරියරෑප, 

ආහාර රෑප, පරිච්යේද් රෑප, (විඤ්දඤ්තදති රෑප 2 = කායවිඤ්දඤ්තදති, වචීවිඤ්දඤ්තදති), (විකාරරෑප 3 = 

ලහුතා, මුදුතා, කම්මඤ්දඤ්තා), (ලකදෂණ රෑප 4 = උපෙය, සනදතති, ජරතා, අනිච්ෙතා)}. යේද්නා යනු ඇස, 
කන, නාසය, දිව, කය, මනස යන ඉනදරිය හය රෑප, ශබ්ද්, ගනදධ, රස, සදපර්ශ, ධර්ම හා සම්බනදධීයමනද 
හටගනදනා සැප, දුකද, උයපදකදෂා ආදි යේද්නාවනද ය. සඤ්දා යන ුඇස, කන ආදි ඉනදරිය මගිනද රෑප, ශබ්දාදී 
අරමුණු ගැනීයම් දී හටගනදනා ඒ පිළිබඳ හඳුනා ගැනීමයි. සංඛාර යන ුඇස, කන ආදි ඉනදරිය රෑප, ශබ්දාදී 
අරමුණු හා සම්බනදධ ීයම් දී පහළ වන යච්තනාවනද ය. විඤ්දාණ යනු ඇස, කන ආදි ඉනදරිය රෑප, ශබ්දාදිය 
හා සම්බනදධ ීයම් දී ඒවා දැන ගනදනා සදවභාවයයි. අප යලෝකය පිළිබඳ සයිලු ආකාරයයද දැන ගැනීම් ඇති 
කර ගනදයනද ඇස, කන ආදී ඉනදරිය හයට රෑප, ශබ්දාදි අරමුණු හය ලබා ගැනීම් වශයයනි. යමම අභයනදතර 
ඉනදරිය හය හා බාහිර අරමුණු හය හැරැණු යකාට යවනතද අතදදැකීමකද යනාමැත. අතීත, වර්තමාන, අනාගත, 
දුර, ළඟ, හනී, පරණීත, සුඛුම, ඕලාරීක, අභයනදතර, බාහිර වශයයනද පවතදනා සියලු අතදදැකමී් යමම ඉනදරිය හය 
හා අරමුණු හය ඔසදයසද ලබා ගනදනා ඒවා ය. යමම අද්දදැකීම්වල සදවභාවය වනදයනද යහදතු එකද ව ූවිට එය 
වර්තමානයයහි කදෂණිකව හටයගන (අසදමිං සති ඉද්ං යහාති) යහදතු නිරැද්දධ ීයමනද එම අතදදැකමී කදෂණික ව 
නිරැද්දධ ීමයි (අසදමිං අසති ඉද්ං න යහාති). අතීතයයනද වර්තමානයට යනාපැමියණන වර්තමානයයනද 
අනාගතයට යනායන යමම පංෙුපාදානසදකනදධය (අහුතදවා සම්භුතං හුතදවා න භවිසදසති) යම් යමායහායතහි 
හටයගන යම් යමායහායතහි ම නිරැද්දධ යේ. කිසියම් අතදදැකීමකද ලැබුණු විගස එම සිතිවිලදල තවතද සිතකට 
උපකාරවතද යවමිනද කිසිවකද ඉතිරි නැතිව එම යමායහායතහි ම නිරැද්දධ යේ. හටයගන නිරැද්දධ ීම සයිලු 
අද්දදැකමී්වල සදවභාවයයි (උපදපාද් වය ධම්මියනා). නිරැද්දධ වූ එම අතදදැකමී නිරැද්දධ වූ බව යනාදැනීම යහවතද 
අවිද්යාව යහදතුයවනද එම අද්දදැකමී සිහකිරතද ම එය තවම ඇති යද්යකද යලස නිතය, සැප, ආතදම, සුඛ 
වශයයනද ගැනමී යහදතුයවනද දුක හටගනී. එය සිහකිරතද ම වර්තමානයයහි නව අද්දදැකීමකද යලස යළ ි එය 
උපදී. එයහතද අපට සියතනදයනද අතීත අද්දදැකීම තවම සදිර ව පවතින යද්යකද වශයයනි. එම නිසා අප ඇසිනද 
දුටු කනිනද ඇසූ රෑප ශබ්දාදිය සිහියකාට අයයෝනියසෝ මනසිකාරයයනද අතීතයට දිව යගාසද ඒ පිළිබඳ දුකද සැප 
විඳී. දුක හටගනදනා මූලික සදථානය යමයයි.  

 ඇස, කන ආදී කිසියම් ඉනදරියකනිද රෑප, ශබ්දාදි කිසියම් අරමුණකද ගැනීයම් දී අප එකද වියටක එක 
ඉනදරියයකනිද ගනු ලබනදයනද එක අරමුණකද පමණි. එයහතද ඉනදරියයනදයගද හා සියතහි පවතදනා යේගවතද බව 
යහදතුයවනද යමය යවනදයකාට හඳුනා ගැනීම පහසු යනායේ. එය නුවණිනද ද්ත යුතදතකි. එයමනද ම කිසියම් 
ඉනදරියයකනිද රෑපාදී කිසියම් අරමුණකද ලබා ගැනීයම් දී අප එය දැන හඳුනා ගනදනා අවසදථාව වන විට 
කදෂණිකව රෑප, යේද්නා, සඤ්දා, සංඛාර, විඤ්දාණ යන සදකනදධ පංෙකය හට ගනී. හට ගනදනවා පමණකද 
යනාව අප ඒ පිළිබඳව දැන ගනදනා විට මුලිනද හටගතද පංෙුපාදානසදකනදධය නිරැද්දධ ී එය මයනෝ 
විඤ්දායයනද දැන ගනදනා නව අතදදැකමීකද බවට ද් පතද යේ. එතරම් යේගයකනිද යමය කරියාතදමක යේ.  

  අප ජීවිතය පිළිබඳව ලබන සකලවිධ අතදදැකමී්වල සදවභාවය යමයය.ි අප ජීවතද යවනවා යන ුඑයමනද 
ම ජීවිතය පළිිබඳ ඕනෑම අද්දදැකමීකද ලබනවා යන ුයමම පංෙුපාදානසදකනදධයයහි කදෂණික හටගැනමීයි. නෑද්ෑ 
හිතවතුනද, යාන වාහන, ගරැ නම්බු, මිලමදු්ලද, ඉඩකඩම්, යගද යදාර, අධයාපනය, රෑප සම්පතදතිය ආදි වශයයනද 
කිසියම් අතදදැකමීකද ලබනවා යනු එක යමායහාතක හටගනදනා පංෙුපාද්නසදකනදධය නමැති කදෂණික 
අද්දදැකමීය.ි බාහිර රෑප, ශබ්දාදිය ළඟා කර ගනමිිනද සැප, දුකද විඳිනවා යන ු පංෙුපාදානසදකනදධයක එක 
යමායහාතක අද්දදැකීම් මාතරයකද පමණි. යම් බව යනාද්නදනා යහදතුයවනද යගදයදාර, ඉඩකඩම්, දූද්රැවනද ආදි 
වශයයනද නම් යකාට අප ඒවාට ඇලී ගැලී කටයුතු කරයි. ඒවා යවනසද ීයම් දී දුකට සනදතාපයට පතදයේ.  



UD4 
 

ජීවිතාවයබෝධයට ඉවහලද වන සැබෑ ද්හමක පහස යනාලද් අශරැතවතද පෘථගදජනයා තම ජීවිතය 
පිළිබඳව පඤ්දෙුපාදානසදකනදධය ඔසදයසද සිතන ආකාරය අතදතදීප සූතරයයහි ආරම්භයයහි යමයලස දැකදයේ. 
බුද්දධාදි උතමුනද අනුගමනය කළ,  යද්දශනා කළ ආර්ය ධර්මය යනාද්කින ආර්ය ද්හයමහි අද්කදෂ ආර්ය 
ද්හයමහි යනාහිකදමුණු තැනැතදතා රෑප, යේද්නා, සඤ්දා, සංඛාර, විඤ්දාණ යන තම ජීවිත සැකැසදම 
පිළිබඳව යමයලස අනුවණිනද කලදපනා කරයි. එනම්,  

රෑපං අතදතයතා සමනුපසදසති   {රෑපය ආතදම (නිතය, මම, මායගද) වශයයනද සිහිකරයි. = ගනිිදැලදල හා ගනිදද්ර} 
රෑපවනදතං වා අතදතානං  {ආතදමය රෑප සහිත වූවකද වශයයනද යහෝ සිතයි. = ගස සහ ගයසද ඡායාව} 
අතදතනි වා රෑපං   {ආතදමයයහි රෑපය ඇතැය ිවශයයනද යහෝ සිතයි. = මලද සුවඳ හා මල} 
රෑපසදමිං වා අතදතානං   {රෑපයයහි ආතදමය ඇතැය ිවශයයනද යහෝ සිතයි.= කරඩුව හා මැණික} 
 

 යමයලස විපරීත ආකාරයයනද සිතන තැනැතදතායගද රෑපය යවනසද ීයම් දී ඔහුට යසෝක පරියද්දව දුකද 
යදාම්නසද හටගනී. යමම විපලදලාසය නිසා තම රෑපය නිතය, සුඛ, සුභ, ආතදම වශයයනද දැඩිව ගරහණය කර 
යගන සිටීම යහදතුයවනද එය යවනසදීයම්දී තම බලායපායරාතදතු කඩ වන විට අපමණ දුකකට යශෝකයකට 
වැළපීමකට පතද යේ. සැබෑ ද්හමක පහස යනාලද් මනා නුවණිනද යතාර තැනැතදතාට දුක හටගනදයනද යම් 
අයුරිනි. යේද්නා, සඤ්දා, සංඛාර, විඤ්දාණ යන යසසු සදකනදධ පිළිබඳව ද් යම් අයුරිනද ම අනුවණිනද සතියි. 
යමයලස සදකනදධ පංෙකය පිළිබඳ විපරීත ආකාරයයනද සිතන කරම 20කද දැකදයේ. යමය විසි ආකාර සකදකාය 
දිට්ිය වශයයනද ද්කදවා තයිබ්. යම් අයුරිනද සිතන තැනැතදතා ‘අතදතදීපා’ ‘ධම්මදීපා’ යනුයවනද දැකදයවන තම 
සිත, සද්දධර්මය පහනකද (ආයලෝකයකද) යකාට යවයසනදයනකද යනායේ. ධර්මශරවණය හා යයෝනියසෝ 
මනසිකාරය නැති ීයමනද සිදුවන ජීවිත වයසනය, සසයරහි අසරණබව යමමගනිද සඳහනද යේ. 

යම් යමායහාතක රෑප, යේද්නාදි පංෙුපාදානසදකනදධය පිළිබඳ යථා සදවභාවය ධර්මානුකූලව නුවණිනද 
දැන එය පරතයකදෂ අවයබෝධයකද බවට පතද කර ගැනමීට හැකි වුවයහාතද බාහිර සියලු දුකද, කම්කයටාළුවලිනද 
පමණකද යනාව තමායගද ශරීරය පිළබිඳ යලඩීම්, මහලුීම්, මරණය ආදී සියලු දුකදවලනිද ද් යම් ජීවිතය තළුදී 
ම නිද්හසදීමට අවසදථාව උදායේ. බුදුද්හයම් ඇතුළතද සියලු අනුශාසනා ඉලකදක යකාට ඇතදයතද යමම 
පංෙුපාදානසදකනදධය මැනැවිනද යතදරැම් ගැනීම සඳහායි. ඒ සඳහා මාර්ගය වශයයනද පනවා ඇතදයතද සතර 
සතිපට්ඨානයයි. 

 කායානුපසදසනාව වැඩීයමනද රෑපය පිරිසඳි දැන ගැනීමටතද, යේද්නානුපසදසනාව වැඩීයමනද 
යේද්නාසදකනදධය දැන ගැනමීටතද, චිතදතානුපසදසනාව වැඩීයමනද විඤ්දාණසදකනදධය අවයබෝධ කර ගැනමීටතද 
ධම්මානුපසදසනාව වැඩීයමනද සඤ්දා, සංඛාර යන සදකනදධ යද්ක පිරිසිඳ දැන ගැනීමටතද අවසදථාව උදායේ. 

 පෘථ ේජනයාට ග ේඛ (ග ෝවානේ,  කදා ාමී, අනා ාමී යන) තතේතේවයට පතේීමටතේ, ග ේඛයාට අග ේඛ 
(ගෙවතේ රෙතේ) බවට පතේීමටතේ රෙතුනේට පිරිනිවන ගතකේ දිට්ඨධම්ම  ුඛ විෙරණගයනේ වි ීමටතේ ඒකායන 
පරතිපාදව වශගයනේ භා යවතුනේ වෙනේග ේ පනවා ඇතේගතේ රූප, ගේදනා,  ඤ්ේා,  ංඛාර, විඤ්ේාණ යන පංච 
උපාදාන ේකනේධය  මුදය, අතේථං ම, අ ේ ාද, ආදීනව, නි ේ රණ වශගයනේ යළි යළනිේ නුවණිනේ වඩන 
ගෙ යි. යමයනිද පැහැදිලි වන පරධාන කරැණකද නම් ඕනෑම බුද්දිමට්ටමක සිටින ඕනෑම ආධයාතදමික තලයකද 
නියයෝජනය කරන යකයනකුට බුදුද්හමිනද මග යපනදවනදයනද පංෙුපාදානසදකනදධයයද සැබෑ තතු අවයබෝධ වන 
අයුරිනද තම බුද්දිය යමයහයවන යලසයි. 

නඛසියඛෝපම සූතරයයදදී භාගයවතුනද වහනදයසද යද්දශනා කයළද රෑප, යේද්නා, සඤ්දා, සංඛාර, 
විඤ්දාණ යන සදකනදධ පංෙකය අතර නිතය, ධුව, ශාශදවත, යවනසද යනාවන, සම ව පවතින වශයයනද ගත 
හැකි කිසිවකද යනාමැති බවයි. රෑපාදි සදකනදධ පංෙකය ම අනිතය, අනියත, අශාශදවත, විපරිනාම, සම ව 
යනාපවතින ඒවා බව බුදුරජාණනද වහනදයසද වැඩිදුරටතද පැහැදිලි කළහ.  

තවදුරටතද යමය පැහැදිලි කරන භාගයවතුනද වහනදයසද නිය පිටට පසද ටිකකද යගන එය යපනදවා 
එපමණ වූ ද් සදවලදපයකද නමුදු නිතය, ධුව, ශාශදවත, අවිපරිනාම රෑපයකද නැත ිබව ද් එයසද නිතය රෑපයකද 
වූයයද නම් මැනැවිනද දුකද යගීම පිණිස බඹසර යනාපනවන බව ද් යද්දශනා කළහ. යේද්නා, සඤ්දා, සංඛාර, 
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විඤ්දාණ අතර ද් නිතය වූ යමකද යනාමැති බවතද එයලස නිතය ව ූයමකද වයූයද නම් බඹසර යනාපනවන 
බවතද පැහැදිලි කළහ. යමයලස යද්දශනා යකාට ‘රෑපය නිතය ද් අනිතය ද් යේද්නාව නිතය ද් අනිතය ද්....‘ ආදි 
වශයයනද භකිදෂනූද වහනදයසද යවතිනද ම පරතපිරශදන නගමිනද තවදුරටතද රෑපාදි සදකනදධ පංෙකයයද පවතනි 
යථාර්ථය යද්දශනා කළහ.  

යමයලස තථාගත යද්දශනය ශරවණයතද සමඟ අතීත, අනාගත, වර්තමාන, ආධයාතදමික, බාහිර, සුඛම, 
ඕලාරික, හීන, පරණීත, දුර, ළඟ වශයයනද යම් කිසි රෑපයකද, යේද්නාවකද, සඤ්දාවකද, සංඛාරයකද, 
විඤ්දාණයකද යේ ද් ඒ සයිලදල හිසද, යබාලද, හර නැති ද්ෑ යලස ශරාවකයාට වැටහී යයි. ඒ අනුව ශරැතවතද 
ආර්ය ශරාවකයාට රෑපය යපණ පිඩකද යමනද ද්, යේද්නාව දිය බුබුලකද යමනද ද්, සඤ්දාව මිරිඟුවකද යමනද ද්, 
සංසදකාර යකයසලද කඳකද යමනද ද්, විඥානය මායාවකද යමනද ද් නුවණිනද වැටයහයි. යමයලස නුවණිනද 
සිහිකිරීම නිසා රෑපාදි සදකනදධ පංෙකය පළිිබඳ කළකරිීමට පතද යවයි. යනාඇලීමට පතද යවයි. කලකිරීම නසිා 
විරාගී බවටතද විරාගී බව නසිා මිදීමටතද මිදුණු පසු මිදුණා ය යනු අවයබෝධයටතද පතද යවයි.  

එවං පසදසං භිකදඛයව, සුතවා අරියසාවයකා රෑපසදමිම්හි නිබ්බිනදද්ති යවද්නායපි 
නිබ්බිනදද්ති සඤ්දායප ි නිබ්බිනදද්ති සංඛායරසුපි නිබ්බිනදද්ති විඤ්දාණසදමිම්පි 
නිබ්බිනදද්ති. නිබ්බිනදද්ං විරජ්ජති විරාගා විමුච්ෙති විමුතදතසදමිං විමුතදතමිත ි ාණං 
යහාති. ඛීණා ජාති වුසිතං බරහදමෙරියං කතා කරණීයං නාපරං ඉත්ථතදතායා‘ති පජානාති. 

‘යෙණපිණද ඩූපමං රෑපං යවද්නා බුබ්බුළුැපමා, 
මරීචිකූපමා සඤ්දා සංඛාරා කද්ලූපමා,  
මායූපමඤ්දෙ විඤ්දාණං දීපිතාදිච්ෙබනදධුනා.‘ 

 

රෑපය යපණපිඩකද යමනද ද් යේද්නාව දිය බුබුලකද යමනද ද් සඤ්දාව මිරිඟුවකද යමනද ද් 
සංසදකාරය යකයසලද කඳකද යමනද ද් විඤ්දාණය මායාවකද යමනද ද් ආදිච්ෙ බනදධු වූ 
බුදුරජාණනද වහනදයසද විසනිද යද්දශනා කරන ලදි.  

යමම සූතරයයනද පරධාන වශයයනද විසදතර වනදයනද පදු්දගලයා නිර්මාණය වූ මූලික ඒකකය වන සදකනදධ 
පංෙකයයද සදවභාවය පැහැදිලි යකාට දුකිනද සද්හට නිද්හසද ීම සඳහා එම සදකනදධ පංෙකය පිළබිඳව ඇති 
කර ගත යුතු බුද්දිමතද ආකලදපය පැහැදිලි කිීරීමය.ි  

අපයගද ජීවිතය යනු ඇසනිද රෑප දැකමී, කණිනද ශබ්ද් ඇසීම, නාසයයනද ගඳ සුවඳ විඳීම, දියවනද රස 
විඳීම, ශරීරයයනද පහස ලැබීම, සිතිනද සිතිවිලි සිතීම යන කරියාවලියයි. යමකී අභයනදතර ආයතන හය සහ 
බාහිර අරමුණු හය හැරැණු යකාට ජීවිතය කියා ගත හැකි අනද කිසිවකද නැත. ඇස, කණ ආදි කමුන 
ආයතනයකනිද අරමුණකද ගතදත ද් කිසියම් අද්දදැකීමකද ලැබීම යනු රෑපාදි සදකනදධ පංෙකයයද හටගැනීමයි. යමම 
සදකනදධ පහ යහදතූනදයගද එකතුයේ පරතිෙලයකද යලස එකට හටයගන යහදතු නිරැද්දධ ීයමනද එකට ම නිරැද්දධ 
යේ. ඒ අනුව අප ජීවතද යවනවා යනු හැම යමායහාතක ම සිදුවන සදකනදධ පංෙකයයද හටගැනමී හා 
නියරෝධයය.ි යම් බව යනාද්නදනාකම යහවතද අවිද්යාව නිසා බාහිර රවය, පුද්දගලයනද ඇත යන හැඟීයමනද ඒ 
යකයරහි විශදවාසය තබා කරියා කරන ද්කදනට ලැයබ්. අවිද්යාව ඇති පමණට රාග, ද්දයේෂ හටයගන ජරා, මරණ 
හමුයවහි දුකට පතද ව මරණිනද මතු ද් නැවත භවයක උපත ලබයි. බුදුද්හමිනද අපට යපනදවා යද්නදයනද 
අවිද්යාව දුරැ යකාට දුකිනද නිද්හසද ීයම් මාවතයි. 

  තව ද් අභිඤ්දා සූතරයයහි සඳහනද පරිදි කිසියම් නුවණැතදතකු විසිනද අවයබෝධ කර ගත යුතු 
පරධානතම කරැණ වශයයනද ද්කදවා ඇතදයතද පංෙුපාදානසදකනදධයයි. විවිධ විෂය ධාරා සඳහා අප ලබන 
අධයාපනය කිසියම් රැකියාවකද, කීර්තයිකද නැතයහාතද යලෝකය යහෝ තමා පිළබිඳ කිසියම් දැනමීකද ලැබීමට 
උපකාරවතද විය හැකයිි. එයහතද ඒ කිසිවකද සැබෑ යලස දුකිනද නදි්හසද ීයම් සැබෑ දැනීමකද යනායේ. එබැවිනද 
බුදුද්හමිනද අපට මග යපනදවනදයනද ජීවිතයයද සැබෑ සැනසමු සඳහා රෑප, යේද්නාදි පංෙුපාදානසදකනදධය 
අවයබෝධ කර ගැනීමට හැකි වන අයරුිනද තම චිනදතනය යමයහයවන යලසයි. බුදුද්හමට අනුව යමකු සැබෑ 
පරඥාවනදතයකු දැයි පරීකදෂා කර බලන මූලික ලකදෂණ අතර පරධාන කරැණකද වනදයනද ඔහු යකයතකද දුරට 
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පංෙුපාදානසදකනදධය පිළිබඳව දැනුවතද ද් සිටී ද් යනදනයි. යම් පහ යථාර්ථ වශයයනද සතය වවු ද් සැබෑ 
යලෝකයයද දී යවනද යකාට හඳුනාගත හැකි ඒවා යනායේ. ඒවා පරමාර්ථ වශයයනද විසදතර කළ හැකි පරඥායවනද 
ද්ත යුතු ධර්මතාවනද ය. දුකිනද නදි්හසද ීයම් ඒකායන පරතපිදාව වැටී ඇතදයතද පංෙුපාදානසදකනදධය අවයබෝධ 
කර ගැනීම ඔසදයසදය.ි  

 පංෙුපාදාසදකනදධය පිරිසිඳ දැනීම සඳහා මුලිනද සුතමය පඤ්දා වශයයනද ධර්ම ශරවණය තුළනිද දැනුවතද 
බව ලබා චිනදතාමය පඤ්දා වශයයනද එය යළ ියළතිද යමයනහි කිරීමතද සමථ විද්ර්ශනා භාවනා ඔසදයසද සිත 
තැනදපතද යකාට එකඟ ව ූසිතිනද භාවනාමය පඤ්දා වශයයනද එය නුවණිනද යමයනහි කිරීමතද අවශය යේ. 
පංෙුපාදානසදකනදධය පිළිබඳ උසසද ම අවයබෝධය ලබා දුකිනද නදි්හසදීමට අවකාශ ලැයබනදයනද යම් 
අනුපිළියවළට කරියා කිරීයමනි.  

  අප ජීවතද වනවා යනු එක යමායහාතක පවතදනා එක සිතිවිලදලකද පමණි. එනම් කදෂණිකව හටගනදනා 
පංෙුපාදානසදකනදධයක අද්දදැකීමයි. අප අතීතය ගැන යකතරම් දුකද වුව ද් ආඩම්බර වවු ද් අනාගතය ගැන 
යකතරම් බලායපායරාතදතු තබා තිබුණ සැබෑ යලස ජීවිතය යනු වර්තමාන යමායහායතහි අතදදැකීමය.ි සමථ 
භාවනා ඔසදයසද සිත තැනදපතද යකාට විද්ර්ශනා භාවනා මගිනද යමම පංෙුපාදානසදකනදධයයද යථාර්ථය නුවණිනද 
දැක හැම යමායහාතක ම සිහිය හා නුවණිනද විසීමට අප සමතද වුවයහාතද බාහිර කිසිදු පුද්දගලයකුට යහෝ 
යද්යකට අපව කම්පාවට පතද කිරීමට යනාහැකි වන ුඇත. එපමණකද යනාව අප සතු රෑපය ජරා, වා්දයාි, 
මරණයට පතද ීයම් දී කිසිදු මානසික පීඩාවකද ඇති යනාවන පරිදි උසසද මානසික ඒකාගරතාවකනිද කලද ගත 
කිරීමට ද් අවසදථාව සැලයසනු ඇත. යම් සඳහා මාවත වශයයනද බුදුද්හමිනද නිර්යද්දශ යකාට ඇති බඹසර 
වනදයනද සීල, සමාි, පඤ්දා යන තරිවිධ ශිකදෂායවනද යුතද ආර්ය අෂදටාංගික මාර්ගයයි. එනම් සම්මා දිට්ිය 
යපරටු යකාටගතද වැඩිය යතුු අංග අටයි.  

1. සම්මා දිට්ි   (යහපතද/ නිවැරදි දැකමී)  
2. සම්මා සංකපදප  (යහපතද/ නිවැරදි සංකලදපනා) 
3. සම්මා වාො   (යහපතද/ නිවැරදි වෙන) 
4. සම්මා කම්මනදත (යහපතද/ නිවැරදි කර්මානදත) 
5. සම්මා ආජීව  (යහපතද/ නිවැරදි දිවිපැවැතදම) 
6. සම්මා වායාම (යහපතද/ නිවැරදි උතදසාහය) 
7. සම්මා සති  (යහපතද/ නිවැරදි සතමිතදබව) 
8. සම්මා සමාි  (යහපතද/ නිවැරදි සමාිමතදබව) 

 

  නිතය, සදිර, යනායවසදවන රෑප, යේද්නාදි කිසිවකද යලාව යනාපවතදනා බැවිනද භගයවතුනද වහනදයසද 
යමම බඹසර මාවත පනවා ඇති අතර දුකද සහිත යලෝකයයනද එයතර ීමට ඇති ඒකායන පරතිපදාව වනදයනද 
යමම ආර්ය අෂදටාංගික මාර්ගයයි. එබැවිනද ධර්ම ශරවණය හා යයෝනියසෝ මනසිකාරය ඔසදයසද සම්මා දිට්ිය 
වර්ධනය කර ගනිමිනද අපරමාදීව යමම ද්හම් මාවයතහි ගමනද කිරීමට අප උතදසාහවතද විය යුතු ය. දුර්ලභව ලද් 
උතුම් විසිනද දිවියයනද පරතිෙල යනළා ගැනීමට අප සැම අපරමාදී ීම අවශය යකයර්. අපරමාදී බව උතුම් 
ධනයකද යමනද සුරකමිිනද යමම ධර්ම මාර්ගයයහි ඉදිරිය බලා පියවර තැබිය යුතු ය.  

  යමහිදී රෑපාදි සදකනදධ පංෙකය ෙතුරාර්ය සතයයට ගළපා යතදරැම් ගැනමී ද් වැද්ගතද යේ. ඒද අනවු 
රෑප, යේද්නා, සඤ්දා, සංඛාර, විඤ්දාණ යන සදකනදධ පංෙකය දුකදඛ සතයය බවතද එහි අනවයබෝධය නිසා 
තම චිතදත සනදතානයයද අවිද්යා භවතණදහා හටගැනමී සමුද්ය සතයය (දුකට යහදතුව) බවතද සමථ කමටහනකද 
ඔසදයසද සිත සමාිමතද යකාට සදකනදධ පංෙකයයද සමුද්ය, වය, අසදසාද්, ආදීනව, නිසදසරණ සම්මර්ශනය 
කරමිනද විද්ර්ශනාව (පරඥාව) දියුණු කිරීම මාර්ග සතයය බවතද එහි පරතිෙල වශයයනද විද්යාව හා විමුකදතිය 
සාකදෂාතද කිරීම දුකදඛ නියරෝධය බවතද මැනැවිනද යතදරැම් යගන ඒ අනුව තම සියලු කටයුතු සංවිධානය 
යකාට ඊට අනුගතව දැඩි කැපීයමනද කරියා කිරීමයි (අභිඤ්දා සුතදත, අං.නි.).   

යමයලස කරියා කිරීයම්දී තමායගද සිත සහ අවයබෝධය පිළිබඳ විශදවාසය තබමිනද අනද යද්යක පිළිසරණ 
යනාපතා සිත දියුණු වන කරියාවලියක නයිැළීම යමහිලා අවශය යකයර් (අතදතදීපා භිකදඛයව විහරථ 
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අතදතසරණා න අඤ්දඤ්සරණා). ඒ අතර ධර්මය පිළිසරණ යකාට යගන අනද පිළසිරණකද යනාපතා කරියා කළ 
(ධම්මදීපා භකිදඛයව විහරථ ධම්මසරණා න අඤ්දාසරණා) යුතුව ඇත. භාගයවතුනද වහනදයසද නතිර 
අවධාරණය කයළද යමම ධර්මමාර්ගය ඔසදයසද අපරමාදීව කරියා කරන යලසයි (අපදපමායද්න භකිදඛයව 
සම්මායද්ථ). අපි ද් ඒ සඳහා නිතර උතදසාහවතද ව කරියා කරමු. 

 

Dutiyagaddulabaddha Sutta 
(Saṃyutta nikāya) 

 

Sāvatthinidānaṃ. “Anamataggoyaṃ, bhikkhave, saṃsāro. Pubbā koṭi na paññāyati 

avijjānīvaraṇānaṃ sattānaṃ taṇhāsaṃyojanānaṃ sandhāvataṃ saṃsarataṃ. Seyyathāpi, bhikkhave, 

sā gaddulabaddho daḷhe khīle vā thambhe vā upanibaddho. So gacchati cepi tameva khīlaṃ vā 

thambhaṃ vā upagacchati; tiṭṭhati cepi tameva khīlaṃ vā thambhaṃ vā upatiṭṭhati; nisīdati cepi 

tameva khīlaṃ vā thambhaṃ vā upanisīdati; nipajjati cepi tameva khīlaṃ vā thambhaṃ vā 

upanipajjati. Evameva kho, bhikkhave, assutavā puthujjano rūpaṃ ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me 

attā’ti samanupassati. Vedanaṃ … saññaṃ … saṅkhāre … viññāṇaṃ ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso 

me attā’ti samanupassati. So gacchati cepi ime pañcupādānakkhandhe upagacchati; tiṭṭhati cepi ime 

pañcupādānakkhandhe upatiṭṭhati; nisīdati cepi ime pañcupādānakkhandhe upanisīdati; nipajjati 

cepi ime pañcupādānakkhandhe upanipajjati. Tasmātiha, bhikkhave, abhikkhaṇaṃ sakaṃ cittaṃ 

paccavekkhitabbaṃ: ‘dīgharattamidaṃ cittaṃ saṅkiliṭṭhaṃ rāgena dosena mohenā’ti. Cittasaṅkilesā, 

bhikkhave, sattā saṅkilissanti; cittavodānā sattā visujjhanti. 

Diṭṭhaṃ vo, bhikkhave, caraṇaṃ nāma cittan”ti? “Evaṃ, bhante”. “Tampi kho, bhikkhave, 

caraṇaṃ nāma cittaṃ citteneva cittitaṃ. Tenapi kho, bhikkhave, caraṇena cittena cittaññeva 

cittataraṃ. Tasmātiha, bhikkhave, abhikkhaṇaṃ sakaṃ cittaṃ paccavekkhitabbaṃ: 

‘dīgharattamidaṃ cittaṃ saṅkiliṭṭhaṃ rāgena dosena mohenā’ti. Cittasaṅkilesā, bhikkhave, sattā 

saṅkilissanti; cittavodānā sattā visujjhanti. 

Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekanikāyampi samanupassāmi evaṃ cittaṃ yathayidaṃ, 

bhikkhave, tiracchānagatā pāṇā. tepi kho, bhikkhave, tiracchānagatā pāṇā citteneva cittitā, tehipi 

kho, bhikkhave, tiracchānagatehi pāṇehi cittaññeva cittataraṃ. Tasmātiha, bhikkhave, abhikkhaṇaṃ 

sakaṃ cittaṃ paccavekkhitabbaṃ: ‘dīgharattamidaṃ cittaṃ saṅkiliṭṭhaṃ rāgena dosena mohenā’ti. 

Cittasaṅkilesā, bhikkhave, sattā saṅkilissanti; cittavodānā sattā visujjhanti. 

Seyyathāpi, bhikkhave, rajako vā cittakārako vā rajanāya vā lākhāya vā haliddiyā vā nīliyā vā 

mañjiṭṭhāya vā suparimaṭṭhe phalake vā bhittiyā vā dussapaṭṭe vā itthirūpaṃ vā purisarūpaṃ vā 

abhinimmineyya sabbaṅgapaccaṅgiṃ; evameva kho, bhikkhave, assutavā puthujjano rūpaññeva 

abhinibbattento abhinibbatteti, vedanaññeva … pe … saññaññeva … saṅkhāreyeva … viññāṇaññeva 

abhinibbattento abhinibbatteti. Taṃ kiṃ maññatha, bhikkhave, rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vā”ti? 

“Aniccaṃ, bhante”. “Vedanā … saññā … saṅkhārā … viññāṇaṃ … pe … “tasmātiha, bhikkhave … 

pe … evaṃ passaṃ … pe … nāparaṃ itthattāyāti pajānātī”ti. 
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The Leash (Dutiyagaddulabaddha Sutta) 
connected discourses on the aggregates 

(saṃyutta nikāya) 

(Translated  By Bhikkhu Boddhi) 

 

“Bhikkhus, this saṃsara is without discoverable beginning. A first point is not discerned of 

beings roaming and wandering on hindered by ignorance and fettered by craving…. 

“Suppose, bhikkhus, a dog tied up on a leash was bound to a strong post or pillar. If it walks, 

it walks close to that post or pillar. If it stands, it stands close to that post or pillar. If it sits down, it 

sits down close to that post or pillar. If it lies down, it lies down close to that post or pillar. 

“So too, bhikkhus, the uninstructed worldlangs regards form thus: ‘This is mine, this I am, this 

is myself.’ He regards feeling … perception … volitional formations … consciousness thus: ‘This is 

mine, this I am, this is myself.’ If he walks, he walks close to those five aggregates subject to 

clinging. If he stands, he stands close to those five aggregates subject to clinging. If he sits down, he 

sits down close to those five aggregates subject to clinging. If he lies down, he lies down close to 

those five aggregates subject to clinging. 

“Therefore, bhikkhus, one should often reflect upon one’s own mind thus: ‘For a long time 

this mind has been defiled by lust, hatred, and delusion.’ Through the defilements of the mind beings 

are defiled; with the cleansing of the mind beings are purified. 

“Bhikkhus, have you seen the picture called ‘Faring On’?” 

“Yes, venerable sir.” 

“Even that picture called ‘Faring On’ has been designed in its diversity by the mind, yet the 

mind is even more diverse than that picture called ‘Faring On.’ 

“Therefore, bhikkhus, one should often reflect upon one’s own mind thus: ‘For a long time 

this mind has been defiled by lust, hatred, and delusion.’ Through the defilements of the mind beings 

are defiled; with the cleansing of the mind beings are purified. sn.iii.152 

“Bhikkhus, I do not see any other order of living beings so diversified as those in the animal 

realm. Even those beings in the animal realm have been diversified by the mind, yet the mind is even 

more diverse than those beings in the animal realm. 

“Therefore, bhikkhus, one should often reflect upon one’s own mind thus: ‘For a long time 

this mind has been defiled by lust, hatred, and delusion.’ Through the defilements of the mind beings 

are defiled; with the cleansing of the mind beings are purified. 
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“Suppose, bhikkhus, an artist or a painter, using dye or lac or turmeric or indigo or crimson, 

would create the figure of a man or a woman complete in all its features on a well-polished plank or 

wall or canvas. So too, when the uninstructed worldling produces anything, it is only form that he 

produces; only feeling that he produces; only perception that he produces; only volitional formations 

that he produces; only consciousness that he produces. 

“What do you think, bhikkhus, is form permanent or impermanent?”—“Impermanent, 

venerable sir.”…—“Therefore … Seeing thus … He understands: ‘… there is no more for this state 

of being.’”  

The Five Aggregates 
(Panchupadanakkhanda) 

 

According to the Buddha, our life is nothing but the experience of five aggregates. These five 

things are discussed as a whole because they are inextricably woven components of our experience. 

These five arise together and cease together as we experience the world through our senses. Yet, 

because of our ignorance, we are aware of matter only, which is the obvious component. However, 

we have to understand the fact that rest of the aggregates - sensation, perception, formation, and 

consciousness - also have equally contributed in forming our one experience. According to 

Buddhism, the root cause of all suffering is the ignorance of the function of these five aggregates. 

This very ignorance leads to clinging and attachment. Suffering arises because of not knowing the 

arising and ceasing nature of the five aggregates. That is why Buddhism has repeatedly emphasized 

the importance of understanding these five aggregates and the way to overcome them. All Buddhist 

doctrines aim to understand the five aggregates that lead us to overcome suffering. First, we have to 

know what these five are. They are;  

1. The corporeality group or matter (Rupakkhanda)  

2. The feeling group   (Vedanakkhanda) 

3. The perception group  (Sannakkhanda) 

4. The mental- formation group (Sankarakkhanda) 

5. The consciousness group  (Vinnanakkhanda) 
 

We get all experiences in our life through our senses, such as eye, ear, nose, tongue, body and 

mind. We get no experience except through those six senses. If we get any kind of experiences - 

seeing, hearing, smelling, tasting, toughing or knowing objects - it means that these five aggregates 

have been arisen. When we see something, hear something, smell something, taste something, touch 

something or think about something, that means there are both arising and ceasing together of the five 

aggregates. 

When we experience, we use one of six senses such as eyes, ear, nose, tongue, body or mind. 

The nature of this experience is that it momentarily arises and ceases. Also, five aggregates that form 

our experience arise and cease momentarily. Among the five aggregates;  

1. The corporeality group or matter (Rupakkhanda)  is forms (රූප) which include four 

elements and its concomitant 24 forms,  

2. The feeling group  (Vedanakkhanda) is feelings/sensations (වේදනා) that we feel through 

our senses,  
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3. The perception group (Sannakkhanda) is perception (සඤ්ඤා) that we recognize through 

our senses, 

4.  The mental- formation group (Sankarakkhanda) is thoughts (සංඛාර) that we 

conceptualize about the world received through our senses.  

5. The consciousness group  (Vinnanakkhanda) is consciousness (විඤ්ඤාණ); whatever we 

become conscious of.   

We get all kinds of experiences through our senses as the result of arising and ceasing of five 

aggregates. However, because of ignorance of this process, we think the experience continues to 

remain after experiencing them. That is why we have attachment then suffering about objects. If we 

understand this reality and avoid the misunderstanding, we are able to overcome suffering. Without 

understanding of these five aggregates, we can never have real liberation from the suffering. 

Moreover, these five components cannot be separated and pointed out in the physical world, so we 

should understand them by our intelligence. The Buddha's message helps us a lot in understanding 

this truth.  

According to conventional truth, there are persons, things etc., but according to the ultimate 

truth we have only these five aggregates which is the world's reality. If we have any kinds of 

experience about the world, that is five aggregates. The nature of this experience is that it arises and 

ceases momentarily.  Not being occurred (in the past) comes to an occurrence. Being occurred 

(at the present) would not come to (the future) occurrence (අහුත්වා සම්භුතං හුත්වා න භවිස්සති). It 
means if we experience something now, it was not in existent in the past in the same way like now. 

Also present experience doesn't transcend to the future as it is. If anybody can understand this reality, 

he is ready to give up the extremes about the past and the future. Furthermore, he tries to live in the 

present moment seeing, arising and ceasing wisely with full awareness. This is also not permanent. 

Every moment it arises and ceases, but because of ignorance we think as they are permanent. The 

cause of suffering is this misconception. If a person can understand as it is, he can overcome 

suffering. To overcome suffering he has to develop mindfulness and wisdom. 

Mindfulness can be divided into four as; 

1. Contemplation of matters (Kayanupassana) 

2. Contemplation of feelings (Vedananupassana) 

3. Contemplation of consciousness (Cittanupassana) 

4. Contemplation of mental formations (Dhammanupassana) 
 
 

When we concentrate our mind according to these four, we can understand the nature of all 

experiences about mind and matter as arising and ceasing. With concentrated mind, we can reflect all 

things as impermanent, suffering and egolesness or egolessness. Then we can decrease the 

attachment, clinging, craving or desire about the world. And gradually we can overcome anger and 

delusion too. This real understanding leads to get rid of suffering. It means we are on the way to real 

happiness, which should be the bottom line of our lives. Buddhism explains this message to all 

persons at every level, because this is the most important topic in Buddhism.  

According to the Abhinna Sutta, as intelligent persons, the thing that we have to comprehend 

with supernormal knowledge is the five aggregates.  
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Katame ca, bhikkhave, dhammā abhiññā pariññeyyā? Pañca upādānakkhandhā. Ime 

vuccanti, bhikkhave, dhammā abhiññā pariññeyyā.  

If we have any kind of experience through senses which are eyes, ears, nose, tongue, body and 

mind, then five aggregates arise. As the result of arising of five aggregates, we see, hear, smell, taste, 

touch or think. Every moment without any interval these five aggregates arise and cease. Because of 

ignorance or delusion, we think that the experience still continues. Having thought about it, then we 

go in search of it in the outer world, and there we may have to experience attachment or suffering 

according to that experience. The result of the ignorance of this reality is suffering.   

If someone can understand these five things as they arise at the moment with conditions and 

cease instantly, that person is ready to overcome suffering and dissatisfaction. Further, he realizes all 

his experiences arise and cease at the moment, and nothing comes to the present from the past and 

nothing goes to the future from the present. 

 
 

 

පැසදිනාහි යලාසද ඇනදජලිසද යබෞද්දධ විහාරසදථානයයහි 
සදවාමීනද වහනදයසදලා විසිනද යමයහයවනු ලබන 

 

ධර්මචාරිකා වැඩ ටෙන 
 
 

දායකතදවය: 
 

ශානද නානායකදකාර මහතදමා සහ නියරෝෂා නානායකදකාර මහතදමිය 

ඇතුළු ද්රැවනද (යජරමි හා පරීනද) විසිනි. 

 
 

01/26/2019 ශනි දින (බු.ව. 2562 දුරැතු) 


