නිවෙන සැනැවෙන ඒකායන මාෙත

සතර සතිපට්ඨානය
ව ාෙ වෙවසන සියලු සත්ත්ෙයන්වග් ඒකායන පැතුම දුකින් නිදෙස් වීමයි. සත්ත්ෙයා සැපතට
කැමැති ෙන්වන්ත් දුකට අකැමැති ෙන්වන්ත් වේ නිසයි (සුඛකාමා භික්ඛවෙ සත්තා දුක්ඛපටික්කූ ා).
විව ්ෂවයන් මිනිසා තම දිවිමවගෙි සිදුකරන සෑම කටයුත්තකින් ම අවප්ක්ෂා කරන්වන් දුකින් නිදෙස් ෙ
සැපතට පත්වීමයි. එවෙත් අභාගයය නේ සත්ත්ෙයා දුකින් නිදෙස් වීම සඳො සිදු කරන දෑ තුළින් ම තෙ
තෙත් දුක වෙත ම ළඟා වීමයි. සේමා දිට්ිවයන් වතාර ව ෝකයා ජාති, ජරා, ෙයාධි, මරණෙ ින් නිදෙස් වීම
සඳො සිදු කරන්වන් එබඳු ම ක්ෂණෙ ින් යුතු ජීවී, අජීවී දෑ තමා වෙත ළඟා කර ගැනීමයි. අෙසානවය්
වපර තිබුණාට ද ෙඩා දුක් සමුදායක් සෙිත ෙ අතෘප්තිකර ව ස ජීවිතය නිමා වකාට යළිදු සසරට ෙැවටයි.
වේ බෙ මැනැවින් පසක් කළ භාගයෙතුන් ෙෙන්වස් දුකින් නිදෙස් වීවේ සැබෑ මාෙත පරතයක්ෂ වකාට ව ෝක
සත්ත්ෙයාට ද එම මාෙත බා දීමට අති ය කරැණාධ්යා වයන් කටයුතු කළෙ. උන් ෙෙන්වස් ව ාෙට
වද් නා කළ සෑම දෙේ පදයකින් ම පරකා ෙන්වන් දුකින් නිදෙස් වීමට අෙ ය මාරවගෝපවද් යන් ය. ඒ
අතර මොසතිපට්ඨාන සූතරය (දී.නි.) දුකින් වපවළන ව ෝකයාට මො ඖෂධ්යකි. ව ෝක සත්ත්ෙයා අත්විඳින
දුවකෙි සැබෑ ස්ෙභාෙය මැනැවින් විෙරණය වකාට ඒ සඳො වනාෙරඳින පරතිකරමය ඒ තුළ අන්තරගත ය.
බුදුරජාණන් ෙෙන්වස් පුරා ෙසර 45ක් ව ෝසතුන් වෙත වද් නා කළ සද්ධ්රමය නිෙන ඉ ක්ක වකාට
ෙූෙකි. මුෙදුු ජ ය වකාතැනින් ගත්ත ද එෙි ඇත්වත් එක ම ලුණු රසයයි. එවමන් ම තථාගත වද් ිත සමස්ත
බුද්ධ්ෙචනය තුළ ම අන්තරගත ෙ ඇත්වත් නිෙන් වෙෙත් විමුක්ති රසයයි. ඒ අතර ද මොසතිපට්ඨාන සූතරය
සුවිව ්ෂී අනු ාසනාෙකි. භාගයෙතුන් ෙෙන්වස් ‘සත්ත්ෙයන්වග් පිරිසිදු බෙ පිණිස, ව ෝක පරිද්රෙයන්වග්
ඉක්මවීම පිණිස, දුක්වදාේනස් නිම කිරීම පිණිස, ඥානය ැබීම පිණිස, නිරොණාෙවබෝධ්ය සාක්ෂාත් කිරීම
පිණිස’ වද් නා කළ ඒකායන මාෙත වමම සූතරවයන් විස්තර වේ. උන් ෙෙන්වස් විවිධ් අෙස්ථාෙන්ෙි නිෙන්
මග පෙදා වදමින් වද් නා කළ කරැණු රැසක් වමම එක ම මොසතිපට්ඨාන සූතරවයෙි අන්තරගත ෙ ඇත. ඒ
අතර ස්කන්ධ්, ධ්ාතු, වේදනා, විඤ්්ාණ, ආනාපානසති, කායගතාසති, නීෙරණ, ආයතන, චතුරාරය සතයය,
වබාජ්ඣංග, ආරය අෂ්ටාංගික මාරගය, නිරොණය ආදි ඉගැන්වීම ඍජු ෙ ම දැක්වෙන අතර තරි ක්ෂණය,
කරමය, සංසාරය, වේතුඵ දෙම ආදිය ෙකර ෙ දැක්වේ.
සත්ත්ෙයාවග් සමස්ත ජීවිත පැෙැත්ම වෙත ම අෙධ්ානය වයාමු කරො එෙි යථාරථය අෙවබෝධ් කරො
ඊට ඇති ඇ ්ම දුරැවකාට සසරගත දුකින් සත්ත්ෙයා මුදො ීවේ කරැණාධ්යා වයන් භාගයෙතුන් ෙෙන්වස්
වේ සූතරය වද් නා වකාට ඇත. සමස්ත සූතරවයන් ම අෙධ්ානය වයාමු කරෙන්වන් සිෙිය මැනැවින් පිෙිටුවීමට
අෙ ය මගවපන්වීම බා දීමටයි. සත්ත්ෙයාවග් සිත ො කය (නැතවොත් නාමරෑප, ස්කන්ධ්, ධ්ාතු, ආයතන
ආදි) ෙ වයන් දැක්වෙන සමස්ත අද්දැකීේ සමුදාය පිළිබඳ ෙ ම පරිපූරණ ෙ වයන් මනා සතිමත් බෙක් ඇති
කර ීම සඳො වමමගින් අනු ාසනා වකවර.
බුදුරදුන් වෙත පැවිදි ෙූ රාෙකයන්වග් පිතෘවිෂය (පියාවග් ෙපසරිය) ව ස දක්ො ඇත්වත් සතර
සතිපට්ඨානයයි (වගාචවර භික්ඛවෙ, චරථ සවක වපත්තිවක විසවය). තම රාෙකයන්ට සතර සතිපට්ඨානය
නමැති සිය පියාවග් විෂයවයෙි ෙැසිවරන ව සත් එවස් ෙැසිරීවමන් අනතුරකින් වතාර ෙ ධ්රමමාරගවයෙි
ගමන් කළ ෙැකි බෙත් බුදුරදුන්වග් අනු ාසනයයි. විව ්ෂවයන් අලුතින් පැවිදි ෙ සසුන්ෙන් නෙක පැවිද්දන්
වමම සතර සතිපට්ඨානවයෙි ෙික්මෙන ව ස භාගයෙතුන් ෙෙන්වස් භික්ෂූන් ෙෙන්වස්ට අනු ාසනා කළෙ.
සේබුදු සසුන විෂයවයෙි රද්ධ්ාෙත් ි යත් පරඥාෙත් ෙැඩදියුණු වීමට වමම දෙේ මග වබවෙවින් උපකාරීවීම
මීට වේතුෙයි. තෙද කිසියේ භික්ෂුෙක් තමා තමාට ම පරදීපයක් (වනාවොත් දිෙයිනක්) සරණක් වකාට වෙවස්
නේ කළ යුත්වත් වමම සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩීම බෙ සඳෙන් වේ. යවමකුට සැබෑ රැකෙරණයක්
සැ වසන්වන් සතිපට්ඨානය ෙැඩීවමනි. සත්ත්ෙයාවග් ඇස, කන ආදි පංච ඉන්ද්රියයන්ට රැකෙරණය සිතයි.
ෙුවදක් සිතක් තිබූ පමණින් එයට ආරක්ෂාෙක් වනාමැත. සිතට රැකෙරණය ව ස දක්ො ඇත්වත් සතිය
වෙෙත් සතිමත් බෙයි. එය සිෙියට රැකෙරණයක් ැවබන්වන් වකව සුන්වගන් සිත මුදො ගැනී ම නේ ෙූ
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විමුක්තිය තුළිනි. විමුක්තිය නිෙන පිළිසරණ වකාට පෙතී. එමනිසා සතිපට්ඨානය ෙැඩීම රාග, ද්වේෂ, වමෝෙ
දුරැකිරීම සඳො ෙූ අසංඛත මාරගය ව ස විස්තර වේ (සතිපට්ඨාන සුත්ත, සං.නි. සළායතන ෙග්ග).
නිෙන් මග විෙරණය වකවරන සූතර ධ්රම අතර මොසතිපට්ඨාන සූතරයට පරධ්ාන තැනක් ෙිමි වේ.
සේපූරණ නිෙන් මග සවිස්තරාත්මක ෙ එෙි සඳෙන් ෙ ඇත. බුදුදෙවමෙි පර ධ්ාන ඉගැන්වීේ රැසකට
මොසතිපට්ඨාන සූතරවය් ඇතුළත් කරැණු සේබන්ධ් ෙ පෙතී. සංසාරගත සත්ත්ෙයා අනාදිමත් කා යක්
තිස්වස් අපමණ දුක් රැසක් විඳිමින් සසර සැරිසරන්වන් ව ෝකය පිළිබඳ ෙැරදි ආක ්ප ෙතරක් නිසාවෙනි.
වමය ‘සතර විප ් ාස’ නමින් ෙැඳින්වේ. ඒො නේ :1. අසුවභ සුභසඤ්්ා (අසුභ දෑ සුබ ෙ වයන් ෙඳුනා වගන සිටීම)
2. දුක්වඛ සුඛසඤ්්ා (දුක් දෑ සැප ෙ වයන් ෙඳුනා වගන සිටීම)
3. අනිච්වච නිච්චසඤ්්ා (අනිතය දෑ නිතය ෙ වයන් ෙඳුනා වගන සිටීම)
4. අනත්වත අත්තසඤ්්ා (අනාත්ම දෑ ආත්ම ෙ වයන් ෙඳුනා වගන සිටීම)
ෙුවදක් යමක් අසුභ වෙෝ දුක් වෙෝ අනිතය වෙෝ අනාත්ම වෙෝ ෙූ පමණින් සත්ත්ෙ සන්තානයට දුක
ෙට වනාගනී. දුක ෙටගන්වන් අසුභ වද් සුභ ව සත් දුක් වද් සැප ව සත් අනිතය වද් නිතය ව සත්
අනාත්ම වද් ආත්ම ව සත් ෙ වයන් පෙත්නා ෙැරදි චින්තනය නිසයි. මොසතිපට්ඨාන සූතරවයෙි සඳෙන්
සතර සතිපට්ඨානවයන් ඉෙත දැක්ෙූ සතර විප ් ාස දුරැවීමට මග වපන්ෙයි. කායානුපස්සනාවෙන් ‘අසුවභ
සුභසඤ්්ාෙ’ ද වේදනානුපස්සනාවෙන් ‘දුක්වඛ සුඛසඤ්්ාෙ’ ද චිත්තානුපස්සනාවෙන් ‘අනිච්වච
නිච්චසඤ්්ාෙ’ ද ධ්ේමානුපස්සනාවෙන් ‘අනත්වත අත්තසඤ්්ාෙ’ ද දුරැවීමට අනු ාසනා වකවර. වමව ස
සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩීවමන් සතර විප ් ාස දුරැෙන අතර, සතර ආොරය පිරිසිඳ දැනීමට ද අෙකා
සැ වස්. කායානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් ‘කබ ිංකාර ආොරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත් වේදනානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන්
‘ඵස්ස ආොරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත් චිත්තානුපස්සාෙ ෙැඩීවමන් ‘විඤ්්ාණ ආොරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත්
ධ්ේමානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් ‘මවනෝසඤ්්වච්තන ආොරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත් ෙැකියාෙ ැවේ.
භාගයෙතුන් ෙෙන්වස් දුක පිළිබඳ විගරෙ කරමින් ජාති, ජරා, මරණාදි දුක් දක්ො ඒ සිය ් ට ම පදනම
ව ස දැක්ෙූවය් උපාදානස්කන්ධ් පංචකයයි (සංඛිත්වත්න පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ධ්ා දුක්ඛා). සතර සතිපට්ඨානය
ෙැඩීම ස්කන්ධ්පංචකය පිරිසිඳ දැන ඊට ඇති ඇ ම
් දුරැකර දුකින් නිදෙස් වීමට වේතු වේ. ඒ අනුෙ
කායානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් රෑපස්කන්ධ්ය පිරිසිඳ දැනීමටත් වේදනානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් වේදනාස්කන්ධ්ය
පිරිසිඳ දැනීමටත් චිත්තානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් විඤ්්ාණස්කන්ධ්ය පිරිසිඳ දැනීමටත් ධ්ේමානුපස්සනාෙ
ෙැඩීවමන් සඤ්්ා, සංඛාර යන ස්කන්ධ් පිරිසිඳ දැනීමටත් අෙකා සැ වස්. තෙද සමස්ත බුද්ධ්ෙචනය
නාමරෑප පිරිසිඳ දැන ඒ වකවරෙි පෙත්නා ඇ ්ම දුරැකිරීමට මග වපන්ෙන දෙමකි. කායානුපස්සනාවෙන්
රෑප ද වසසු අනුපස්සනා තුවනන් නාම ද පිරිසිඳ දැනීමට මග වපන්ෙයි. වමව ස සතර සතිපට්ඨාන ෙැඩීම
සේමුති ෙ වයන් සත්ත්ෙයා යනුවෙන් ෙයෙොර වකවරන සිය ් ෙටො ගැනීමටත් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන
ෙ වයන් ඒ පිළිබඳ ෙ පෙත්නා සියලු ආ රෙ දුරැ කිරීමටත් මාෙත වේ. සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩීම සමස්ත
බුද්ධ්ෙචනය අනුගමනය කිරීමක් ෙන අතර එය සේමා දිට්ිය වපරටු වකාටගත් ආරය අෂ්ටාංගික මාරගවය්
සේමා සතිය තුළින් පරකට ෙන්නකි.
කුරැරට කේමාසදේම නේ කුරැෙැසියන්වග් නියේගවමෙි දී වද් නා කරන ද මොසතිපට්ඨාන සූතර ය
(දී.නි. 2, 436 පිට) ආරේභවයෙි දී ම බුදුරජාණන් ෙෙන්වස් සතර සතිපට්ඨාන ෙැඩීවමන් අත්ෙන පර තිඵ
ව ෝකය ෙමුවේ ඉදිරිපත් කරති. සතිපට්ඨානය ෙැඩීවේ පරතිඵ ෙ වයන්,
සත්ත්ෙයන්වග් පිරිසිදු බෙ සඳො (සත්තානං විසුද්ධියා)
වසෝක පරිවද්ෙයන් ඉක්මවීම සඳො (වසාකපරිද්දොනං සමතික්කමාය)
දුක් වදාේනස් නිමා කිරීම සඳො (දුක්ඛ වදාමනස්සානං අත්ථංගමාය)
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ාණය උපදො ගැනීම සඳො (ායස්ස අධිගමාය)
නිරොණය සාක්ෂාත් කිරීම සඳො (නිේබානස්ස සච්ිකිරියාය)
ඒකායන පරතිපදාෙ ව ස වද් නා වකාට ඇත්වත් සතර සතිපට්ඨානයයි
(ඒකායවනා අයං භික්ඛවේ මග්වගා ........... යදිදං චත්තාවරා සතිපට්ඨානා)
ව ාෙ වෙවසන ඕනෑම පුද්ග යකුවග් උසස් අභි ාස කිෙිපයක් වමෙි සඳෙන් ෙ ඇත. වමකී පරතිඵ
සාක්ෂාත් කරගනු ෙස් ආරේභවය්දී ම තමා තුළ ඇති කර ගත යුතු ක්ෂණ කිෙප
ි යක් සූතරවයෙි දැක්වේ. එනේ
වකව ස් තෙන වීරයවයන්, නුෙණින් සිෙිවයන් යුතු ෙ ව ෝකය වෙෙත් පඤ්්චස්කන්ධ්ය පිළිබඳ ෙ දැඩි
ව ෝභය ො වදාේනස දුරැ වකාට (‘...ආතාපී සේපජාවනා සතිමා විවනයය ව ාවක අභිජ්ඣා වදාමනස්සං....’)
සතිපට්ඨානවයෙි වයදිය යුතු බෙ බුදුරජාණන් ෙෙන්වස් අනු ාසනා කරති. සිවතෙි දැඩි ව ෝභය ො වදාේනස
භාෙනාෙට බාධ්ාෙකි. එබැවින් ව ෝභය ෙැකිතාක් අෙම වකාට වදාේනස් සිතිවි ිෙ ින් වතාර ෙ ධ්රමානුකූ
පරීතියක් සෙිත ෙ භාෙනාෙට සූදානේ වීම අෙ ය වකවර. සතිපට්ඨානය ෙැඩීමට අවප්ක්ෂා කරන්නකු විසින්
වමම කරැණු පිළිබඳ ෙ මු දී ම දැනුෙත් ෙ එය අනුගමනය කළ යුතු ය.
තෙද සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩිවේ දී කුස දෙේෙි ආරේභවය් දී පාරි දු ්ධ්ත්ෙය ඇති කර ගත යුතු
බෙ සඳෙන් ෙ ඇත. වමෙි කුස දෙේෙි ආරේභය ෙ වයන් දක්ො ඇත්වත් සී වයන් පි රිසිදු බෙට පත් ෙ
දෘෂ්ටිය ඍජු කර ගැනීමයි. (... ආදිවමෙ විවසාවධ්ෙි කුසව සු ධ්ේවමසු. වකා ච ආදි කුස ානං ධ්ේමානං:
සී ං ච සුවිසුද්ධ්ං, දිට්ි ච උජුකා. භික්ඛු සුත්ත, සං.නි.5-1, සතිපට්ඨාන සංයුතත
් ). ඒ අනුෙ පංච ී ය ආදි
ී යක මැනැවින් පිෙිටා ා ්ෙත, උච්වේද යන අන්තද්ෙවයන් වතාර ෙ දර න සේපත්තිවයන් යුතු ෙ සතර
සතිපට්ඨානය භාවිත කළ යුතු ෙ ඇත.
‘සති’ යනු සිෙියයි. ‘පට්ඨාන’ යනු නිෙැරදි ව ස පිෙිටුො ගැනීමයි. ඒ අනුෙ ‘සතිපට්ඨාන’ යනු
අපවග් අෙධ්ානය වෙෙත් සිෙිය නිෙැරදි ව ස පිෙිටෙ
ු ා ගත යුතු ආකාරය පිළිබඳ විස්තර ෙන අනු ාසනයයි.
බුදුරජාණන් ෙෙන්වස් විසින් වද් ිත නිවී සැනැවෙන මාෙවතෙි ෙැඩිය යුතු ගුණාංග අතර සතිපට්ඨානයට
ෙිමි ෙන්වන් සුවිව ්ෂී ස්ථානයකි. සතිසේපජඤ්්ඤ්, සතර සතිපට්ඨාන, සති ඉන්ද්රිය, සති බ , සති
සේවබාජ්ඣංග, සේමා සති ආදි මූ ික ඉගැන්වීේ රැසක පරධ්ාන කරැණක් ව ස සතිය විස්තර වකාට ඇත්වත්
එබැවිනි. අප වකවතක් දුර වකව ස් දුර මින් මානසික සුෙය බා ගැනීවමෙි නිරත වී සිටිනො ද යන්න
තීරණය වකවරන පරධ්ාන සාධ්කයක් ෙන්වන් සතිපට්ඨානය වකවතක් දුරට ෙඩනො ද යන කරැණයි. එබැවින්
විව ්ෂවයන් අප කිසියේ ආකාරයක මානසික වදාේනසක්, අසෙනයක් අත්විඳිනො නේ ඊට පරධ්ානතම වේතුෙ
සත්ත්ෙයා නිරමාණය ෙූ ආකාරය පිළිබඳ සැබෑ තතු වනාදැනීේ පිළිබඳ අවිදයාෙයි වෙෙත් වනාදැනීමයි. එනේ
සත්ත්ෙයා ො ව ෝකය පිළිබඳෙ දුක ඇතිෙන ො නිරැද්ධ් ෙන ආකාරය පිළිබඳ අනෙවබෝධ්යයි. සතර
සතිපට්ඨානවයන් අපට මග වපන්ෙන්වන් සත්ත්ෙයා නිරමාණය ෙූ ආකාරය පිළිබඳ නිෙැරදි අෙවබෝධ්යක්
බා දී ඊට ඇති ආ ාෙ, බැඳීම නිරැද්ධ් ෙන ආකාරයට සිති පිෙිටුො ගැනීමට නුෙණ බාදීමයි. එෙි දී
සත්ත්ෙයා වෙෝ පුද්ග යා නමින් අප ෙයෙොර කරන සිත-කය, නාමරෑප - විඤ්්ාණ, පංචඋපාදානස්කන්ධ්ය,
වදාවළාස් ආයතන, අටව ාස් ධ්ාතු පිළිබඳ පැෙැදි ි අෙවබෝධ්යක් අප වෙත බා වද්. එම අෙවබෝධ්ය වෙෙත්
විදයාෙ බා ගත් පමණට ව ෝකය වෙෙත් සත්ත්ෙයා පිළිබඳ අෙවබෝධ්ය ෙරධ්නය වී දුකින් නිදෙස් වීමට
අෙකා සැ වස්. බුදුදෙවේ එන සියලු ඉගැන්වීේ වමම සතර සතිපට්ඨානය තුළට අන්තරගත කිරීවේ
ෙැකියාෙ පෙතී.
සත්ත්ෙයාවග් සමස්ත අත්දැකීේ පිළිබඳෙ ම සිෙිය පිෙිටුො ගත යුතු ස්ථාන සතරක් මොසතිපට්ඨාන
සූතරවයෙි සඳෙන් ෙ ඇත. ඇස්, කන්, නාසාදි ඉන්ද්රිය ඔස්වස් බන ආධ්යාත්මික ො බාෙිර ව ෝකය පිළිබඳ
සියලු අත්දැකීේ මීට ඇතුළත් වේ.
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එනේ :1. කවයෙි කය අනුෙ නුෙණින් බ න කායානුපස්සනාව
2. වේදනාෙන්ෙි වේදනා අනුෙ නුෙණින් බ න වේදනානුපස්සනාව
3. සිවතෙි සිත අනුෙ නුෙණින් බ න චිත්තානුපස්සනාව
4. ධ්රමයන්ෙි ධ්රමයන් අනුෙ නුෙණින් බ න ධම්මානුපස්සනාව
යන අනුපස්සනා සතරයි.
සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩීවේ පරතිඵ ෙ වයන් රාෙකයා තුළ සිෙිය ො නුෙණ යන අංග වදක ම
දියුණු විය යුතුය. සිෙය
ි යනු සතියයි. නුෙණ යනු සේපජඤ්්ඤ්ය වෙෙත් පර ඥාෙයි. සතිය යනු යවමකු එක්
අතකින් වගායේ මිටක් අ ් ා ගැනීම ො සමානයි. එම අවනක් අතින් දෑකැත්වතන් එම වගායේ මිට කැපීම
සේපජඤ්්ඤ්ය වෙෙත් පරඥාෙයි. බුදුදෙමින් අවප්ක්ෂිත සැබෑ භාෙනාෙ සඵ ෙන්වන් වමම අංග වදක ම
මැනැවින් සේපූරණ වීේ ෙ වයනි. ඒ අනුෙ කය, වේදනා, චිත්ත, ධ්ේම යන ස්ථානයන්ෙි සිෙිය පිෙට
ි ුො
ගැනීම සතිපට්ඨානයයි. එනේ චිත්ත භාෙනාෙ වෙෙත් සමථ භාෙනාෙයි. එව ස සිෙිය මැනැවින් පිෙිටි පසු
එම කායාදිවයෙි ෙටගැනීම ො නිවරෝධ්ය දැකීම සතිපට්ඨාන භාෙනාෙයි. එනේ පඤ්්ා භාෙනා වෙෙත්
විපස්සනා භාෙනාෙයි.
සූතර පිටකවය් දීඝ නිකාවය් මොසතිපට්ඨාන සූතරයට අමතරෙ මජ්ිම නිකාවය් සතිපට්ඨාන
සූතරවයෙි ද සංයුත්ත නිකාවයෙි සතිපට්ඨාන සංයුත්තවයෙි ද අංගුත්තර නිකාවයෙි සතිපට්ඨාන ෙග්ගවයෙි ද
පටිසේභිදාමග්ගවයෙි සතිපට්ඨාන කථාවෙෙි
ද අභිධ්රම පිටකවයෙි විභංගප්පකරණවයෙි සතිපට්ඨාන
විභංගවයෙි ද සතිපට්ඨානය ෙැඩිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ උපවදස් ඇතුළත් ෙ ඇත. ඊට අමතරෙ
විසුද්ධිමග්ගවයෙි ො අභිධ්ේමත්ථසංගෙවයෙි ද වේ පිළිබඳ විස්තර වේ. භාගයෙතුන් ෙෙන්වස් සිය
රාෙකයන්ට ධ්රම වද් නා කිරීවේ දී සතිපට්ඨානවයෙි ෙැදගත්කම නිතර අෙධ්ාරණය කර තිවබනු දක්නට
ැවේ. තථාගත වද් ිත සෑම දෙේ පදයක ම සතිපට්ඨානය ො සබැඳියාෙක් පෙතී. පරාණඝාතාදී පංචවිධ්
ික්ෂා දුරෙ ත්ෙය පරෙීණ කර නු සඳො ද චක්ඛුවිඤ්්වඤ්යයාදි පංචකාමගුණයන්වග් පරොණය සඳො ද
කාමච්ඡන්දාදි පංචනීෙරණ පරොණය සඳො ද රෑපූපාදානස්කන්ධ් ආදි පංච උපාදානස්කන්ධ්යන්වග් පර ොණය
සඳො ද නිරය ආදි පංචවිධ් ගතීන්වග් පරොණය සඳො ද රෑපරාග ආදි උද්ධ්ේභාගීය සංවයෝජන පරොණය
සඳො ද සතර සතිපට්ඨානය ෙඩන ව ස බුදුරජාණන් ෙෙන්වස් අනු ාසනා කරති.
ජාතිය වෙෙත් ඉපදීම ක්ෂය වකාට නිෙන් සාක්ෂාත් කිරීවේ මාෙත දක්නා ෙූ ව ාෙට ෙිතෙැඩ
කැමැති භාගයෙතුන් ෙෙන්වස් ඒ සඳො ඒකායන මාෙත ෙ වයන් වද් නා කවළ් සතර සති පට්ඨානයයි.
යවමක් අතීතවයෙි කාමාදි චතුවරෝඝය තරණය කවළ් ද දැන් තරණය කරයි ද මතු තරණය කරන්වන් ද ඒ
සැවොම වමම සතිපට්ඨාන මාෙතින් ම එය කළාෙු ය.

‘එකායනං ජාතික්ඛයන්තදස්සී මග්ගං පජානාති ෙිතානුකේපී,
එවතන මග්වගන අතරිංසු පුේවබ තරිස්සන්ති වය ච තරන්ති ඔඝන්ති.’

කායානුපස්සනාෙ
සතර සතිපට්ඨානවයෙි මු ් ම පියෙර කවයෙි කය අනුෙ නුෙණින් වමවනෙි කිරීමයි. එනේ තමාවග්
වභෞතික කවයෙි කරියාකාරීත්ෙය පිරිසිඳ දැනීම ඉ ක්ක වකාට වගන රීරය පිළිබඳ ඇති ආත්ම දෘෂ්ටිය
දුරැකර නු සඳො සිෙිය ෙැඩීමයි. වමෙි දී සතර සතිපට්ඨානය සඳො ම වපාදුවේ වදන උපවදසක් නේ
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‘ආතාපී’ වකව ස් තෙන ෙැර ඇතිෙ, ‘සේපජාවනා’ නුෙණින් වමවනෙි වකාට ‘සතිමා’ සිෙිවයන් යුතුෙ
‘විවනයය ව ාවක අභිජ්ඣා වදාමනස්සං’ ව ෝකය පිළිබඳෙ දැඩි ව ෝභය ො වදාේනස දුරැවකාට වමම
භාෙනාෙ පරගුණ කළ යුතු ය යන්නයි. ඒ අනුෙ සිත පිෙිටවිය යුත්වත් රාග, ද්වේෂ, වමෝෙ යන වකව ස්
දුරැකර ීම ඉ ක්ක වකාට නුෙණින් වමවනෙි වකාට සිෙිවයන් යුතුෙ ව ාෙට ඇති දැඩි ඇ ්ම ො වදාේනස්
දුරැකර මින් බෙ ආරේභවයෙි දී ම අෙධ්ාරණය වකාට තිවේ.

1. ආනාපානසති :- කායානුපස්සනාවෙෙි මු ් පියෙර ෙුස්ම ගැනීම ො පිටකිරීම පිළිබඳ ෙූ සිෙය
ි
නේ ෙූ ආනාපාන සතියයි. දක්ෂ ී ෙඩුවෙකු ී ඉරන විට තම කියත ඇදීවේ දී එෙි කරියාකාරීත්ෙය ගැන
සිෙිවයන් සිටින්නාක් වමන් තම රීරවයෙි නිරතුරැෙ සිදු ෙන ෙුස්ම ගැනීම ො වෙළීම පිළිබඳෙ සිෙිවයන්
සිටින ව ස වමමගින් උපවදස් වද්. වමෙි දී ස්ොභාවිකෙ සිදුෙන ස්ෙසනයට අදාළෙ සිෙිවයන් ෙුසම
් ගනිමින්
දීරඝෙ ෙුස්ම ගැනීවේ දී දීරඝෙ ෙුස්ම ගන්නා බෙත් ෙරස්ෙෙ ෙුස්ම ගැනීවේ දී ෙරස්ෙෙ ෙුස්ම ගන්නා බෙත්
සියලු ෙුස්ම කය පිළිබඳෙත් ෙුස්ම සංසිඳුෙමිනුත් ගැනීමත් ෙ වයන් ෙුස්ම ගැනීවේ දී ො වෙළීවේ දී කායිකෙ
සිදුෙන කරියාකාරීත්ෙය පිළිබඳ මනා සිෙිවයන් කරියා කිරීම අෙධ්ාරණය වකාට තිවේ.
වමව ස සිෙිය පරගුණ කිරීවේ දී තමාවග් කය පිළිබඳෙ ෙැඩි අෙධ්ානවයන් කරියා කරන අතර අන්
අයකුවග් රීරයක් පිළිබඳෙ වපනී යාවේ දී ඒ පිළිබඳෙ ද සිෙිය වයදීම දක්ො තිවේ. වමෙි අෙසානයට
සඳෙන් වකාට ඇත්වත් ෙුස්ම ගැනීම ො වෙළීම තුළින් ඇතිෙන ාරීරික කරියාකාරීත්ෙවය් ෙටගැනීවේ ො
නිරැද්ධ් වීවේ ස්ෙභාෙය ෙූ අනිතයතාෙ නුෙණින් වමවනෙි කරන ව සයි. වමෙි පරතිඵ ෙ වයන් ඇත්වත්
කයක් පමණක් ය යනුවෙන් සත්ත්ෙ සංඥාෙ දුරැවකාට දැකීවේ නුෙණක් ෙටගනී. එමගින් රීරය පිළිබඳ
කිසිෙක් උපාදාන ෙ වයන් වනාගනී. කායානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමෙි අරමුණ වමමගින් පැෙැදි ි වේ.

2. ඉරියාපථ :- යාම, සිටීම, ෙිඳීම, සැතපීම යන සිේ ඉරියේෙ ම පිළිබඳ මනා සිෙිවයන් සිටිමින්
සත්ත්ෙ සංඥාෙ දුරැෙන අයුරින් වමවනෙි කරමින් ව ාවෙෙි කිසිෙකට වනාඇ ී සිටීම ඉරියාපථ පියෙවර දී
සිදු වකවර.

3. සම්පජඤ්ඤය :- නිතිපතා අෙදි ෙූ වමාවොවත් පටන් නින්දට යනතුරැ සිදුෙන කෑේ, බීේ,
සැතපීේ, ෙැඳීේ, සිටීේ ආදි සියලු ාරීරික කරියාකාරීත්ෙයන් පිළිබඳ මනා සිෙිවයන් සිටිමින් ඒ කිසිෙක් ආත්ම
කර වනාගනිමින් ඇත්වත් කයක් පමණි යන නුෙණ ඇති කර ගැනීම සේපජඤ්්ඤ් පේබවයන් සිදු වකවර.

4. පටික්කූල මනසිකාර :- රීරය නිරමාණය වී ඇති වකස්, ව ාේ, නිය, දත්, සේ ආදි වදතිස්
කුණපයන් පිළිබඳ සිෙිවයන් සිටිමින් කය පිළිබඳ තෙදුරටත් නුෙණින් බ මින් ආත්ම සංඥාෙ දුරැෙන ව ස
සිෙිය දියුණු කිරීම වමෙි දී සිදුවේ. කට ගැටගැසූ විවිධ් ධ්ානය ෙරගෙ ින් සමන්විත ම ් ක් ව ස වමම
රීරය බැ ීමට වමමගින් ෙුරැ වකවර.
5. ධාතු මනසිකාර :- අපවග් වභෞතික රීරය සැදි මූ ික පදාරථ ෙතර ෙන පඨවි, ආවපෝ, වත්වජෝ,
ොවයෝ යන සතර මොභූත රෑපයනට සිත තබා නුෙණින් බැ ීම වමෙි දී සිදු වකවර. එමගින් ද සත්ත්ෙ
සංඥාෙ දුරැෙන අයුරින් වමවනෙි වකවර. ගෙයකු ඝාතනය වකාට සතර මං ෙන්දියක තබා ඇති විට ෙරකා
යන සංඥාෙ දුරැෙ ඇත්තාක් වමන් මිනිස් රීරය සැදි මූ ික පදාරථ ෙන වමම වකාටස් ෙතරට ෙිත තබා
බ න විට තම රීරය පිළිබඳෙ ඇති ආත්ම දෘෂ්ටිය කරමවයන් පෙෙ යයි.
6. නවසීවථික :- මිනිස් රීරය මරණයට පත් ෙූ විට එය කරමවයන් ඇට සැකි ් ක් දක්ො විකා ය
ෙන අෙස්ථා පිළිබඳ නුෙණින් වමවනෙි කිරීම වමමගින් සිදු වකවර. ඒ අනුෙ සිෙිය දියුණු කිරීවේ දී ද
පිළිබඳෙ ඇති දැඩි ඇ ම
් , ආත්ම සංඥාෙ දුරැවේ.

රීරය

ඉෙත දැක්ෙූ ආකාරය ෙය අනුෙ කය පිළිබඳෙ වමවනෙි කිරීවේ දී ඇත්වත් කයක් පමණක් බෙත්
නිතය ෙූ ආත්ම ෙ වයන් ගතෙැකි කිසිෙක් වේ කය තුළ නැති බෙත් අෙවබෝධ් වේ. වමය තම සිරැර පිළිබඳෙ
වමන් අන් රීර වදසට ද අදාළ වකාට බ යි. එම අෙවබෝධ්යත් සමඟ තම ආධ්යාත්මික ව ෝකය පිළිබඳ

UD6

කිසිෙක් ආත්ම ෙ වයන් උපධි ෙ වයන් වනාගනී (අත්ථි කාවයාති ො පනස්ස සති පච්චුපට්ිතා වොති. න ච
කිඤ්්චි ව ාවක උපාදියති).
කය පිළිබඳ වමබඳු අෙවබෝධ්යක් බා තෙදුරටත් තම ජීවිතය පිළිබඳ අෙවබෝධ්ය
සතිපට්ඨානවයෙි වයවදන රාෙකයා තම වේදනා පිළිබඳෙ ද සිෙය
ි ො නුෙණ පුෙුණු කරයි.

බා ගනු ෙස්

වේදනානුපස්සනාෙ
වේදනානුපස්සනාෙ යනු ඇස, කන, නාසය, දිෙ, රීරිය, මනස යන ඉන්ද්රිය ඔස්වස් තමාට දැවනන
සුඛ, දුක්ඛ, අදුක්ඛමසුඛ, සාමිස සුඛ, නිරාමිස සුඛ, සාමිස දුක්ඛ, නිරාමිස දුක්ඛ, සාමිස අදුක්ඛමසුඛ, නිරාමිස
අදුක්ඛමසුඛ යන වේදනා පිළිබඳෙ මනාෙ සිෙිය පෙත්ො ගැනීමයි. එව ස සිෙිවයන් සිටින අතර මනා
නුෙණින් එෙි ෙටගැනීේ නිරැද්ධ්වීේ පිළිබඳ අනිතයතාෙ දැකීම ද වමෙි දී සිදු වේ. ඒ අනුෙ ඇත්වත් වේදනා
පමණක් බෙත් සත්ත්ෙයකු ෙ වයන් ගත ෙැකි කිසිෙක් වනාමැති බෙත් පරතයක්ෂ වේ. තෙද ස්පර ය ඇතිවිට
වේදනාෙ ෙටගන්නා බෙත් ස්පර ය නිරැද්ධ් ෙන විට වේදනාෙ නිරැද්ධ් ෙන බෙත් වමෙි දී අෙවබෝධ් වේ. ඒ
සමග ම වේදනා ව ෝකය පිළිබඳ කිසිෙක් උපධි ෙ වයන් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන ෙ වයන් වනාගනී (අත්ථි
වේදනාති ො පනස්ස සති පච්චුපට්ිතා වොති. න ච කිඤ්්චි ව ාවක උපාදියති).
වේදනානුපස්සනාවෙෙි පරතිඵ ෙ වයන් සතර ආොරයන් අතුරින් ඵස්සාොරය පරකට ෙන අතර
ස්කන්ධ් පංචකය අතුරින් වේදනාස්කන්ධ්ය පරතයක්ෂ කර ගැනීවේ ෙැකියාෙ ඇතිවේ. තම වේදනා පිළිබඳෙ ද
අන් අයවග් වේදනා පිළිබඳෙ ද වමව ස නුෙණින් වමවනෙි කරයි. වමෙි දී මු ින් තමාවග් වේදනා
පිළිබඳෙත් පසුෙ අන් අයවග් වේදනා පිළිබඳෙත් සිෙය
ි ො නුෙණ පෙත්ෙයි.

චිත්තානුපස්සනාෙ
සරාග, වීතරාග, සවදාස, වීතවදාස, සවමාෙ, වීතවමාෙ, සංඛිත්ත, වික්ඛිත්ත, මෙග්ගත, අමෙග්ගත,
සඋත්තර, අනුත්තර, සමාෙිත, අසමාෙිත, විමුත්ත, අවිමුත්ත ෙ වයන් සිවතෙි පෙත්නා ස්ෙභාෙයන් පිළිබඳෙ
සිෙිවයන් සිටිමින් එෙි ෙටගැනීේ ො නිරැද්ධ්වීේ සංඛයාත අනිතයතාෙ නුෙණින් දකිමින් ඒ කිසිෙක් ආත්ම
ෙ වයන් වනාවගන සිටීම චිත්තානුපස්සනාවෙන් සිදු වකවර. වමව ස චිත්තානුපස්සනාෙ ෙැඩීවේ පර තිඵ
ෙ වයන් ඇත්වත් සිතක් පමණක් ය සත්ත්ෙ පුද්ග ෙ වයන් ගත ෙැකි ආත්මීය යමක් නැත ය යන නුෙණ
පෙළ වීවමන් කිසිෙක් පිළිබඳෙ උපධි ෙට වනාගනී. තම සිත පිළිබඳෙ සිෙිවයන් ො නුෙණින් දකින ැර තෙත්
රාෙකයා අන් අයවග් කරියාකාරීත්ෙයන් තුළින් ඒ අයවග් සිත් පිළිබඳෙ ද වමබඳු නුෙණක් ඇති කර ගනී. වමම
අෙවබෝධ්යත් සමග ව ාවෙෙි කිසිෙකට වනාඇව න සිතක් ඇති කර ගනී (අත්ථි චිත්තන්ති ො පනස්ස සති
පච්චුපට්ිතා වොති. න ච කිඤ්්චි ව ාවක උපාදියති).
චිත්තානුපස්සනාෙ ෙැඩීවේ පරතිඵ ෙ වයන් සතර ආොර අතුරින් විඤ්්ාණාොරය පරකට ෙන අතර
ස්කන්ධ් පංචකය අතුරින් විඤ්්ාණස්කන්ධ්ය පිරිසිඳ දැක ගැනීවේ ෙැකියාෙ උදාවේ.
මොසතිපට්ඨාන සූතරවය් දැක්වෙන පරිදි ආනාපානසති, ඉරියාපථ, සේපජඤ්්ඤ්, පටික්කූ , ධ්ාතු,
නෙසීෙික ෙ වයන් කය පිළිබඳෙ කායානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් කවයෙි පෙත්නා නිසරැ බෙ වමන් ම අසුභ
බෙ පරතයක්ෂ වේ. පෙත්වන් ෙුදු කයක් පමණක් බෙත් ඊට අයත් ආත්ම ෙ වයන් ගත ෙැකි පරමාරථමය ෙූ
සත්ත්ෙවයක් පුද්ග වයක් වනාමැති බෙත් අෙවබෝධ් වීවමන් තම ආධ්යාත්මික කය පිළිබඳ ෙ වමන් ම බාෙිර
කවයෙි ද පෙත්නා සියලු ඇ ීේ කරමවයන් දුරැවීමට අෙ ය ඥානය ැවේ. කය පිළිබඳ වමකී අෙවබෝධ්ය
සෙිත ෙ තෙදුරටත් සතිපට්ඨානවයෙි වයවදන රැතෙත් රාෙකයා වේදනා පිළිබඳ ෙ ද නුෙණින් වමවනෙි
කරයි. සුඛ, දුක්ඛ, අදුක්ඛමසුඛ ෙ වයන් අත්විඳින තරිවිධ් දුක්ඛය සාමිස, නිරාමිස ෙ වයන් සයාකාර ෙ තමා
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පිළිබඳ ෙ වමන් ම බාෙිර වේදනා පිළිබඳෙ ද ඇතිවීේ නැතිවීේ අනුෙ නුෙණින් වමවනෙි කිරීවමන් , පෙත්වන්
වේදනා පමණක් බෙත් පරමාරථ ෙ වයන් එෙි විඳින්වනක් වනාමැති බෙත් නුෙණින් අෙවබෝධ් වේ. එවිට
කිසිදු වේදනාෙක් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන ෙ වයන් ගරෙණයට වනායයි. කය පිළිබඳෙ වමන් ම වේදනා පිළිබඳ
ෙ ද නුෙණින් බ න රාෙකයා ඉන් වනානැෙතී තෙදුරටත් සතිපට්ඨානවයෙි වයවදමින් සිවතෙි සිත අනුෙ
නුෙණින් බ මින් ක ් වගෙයි. වමෙි දී සිතට පෙළ ෙන සරාග - වීතරාග, සවදෝස - වීතවදාස, සවමෝෙ වීතවමෝෙ, සංඛිත්ත - වික්ඛිත්ත, මෙග්ගත - අමෙග්ගත, සඋත්තර - අනුත්තර, සමාෙිත - අසමාෙිත, විමුත්ත අවිමුත්ත ෙ වයන් සිවතෙි ෙටගන්නා කුස ාකුස සිතිවි ි ඇතිවීේ නැතිවීේ ෙ වයන් චින්තනවයෙි
වයවදමින් චිත්තානුපස්සනාෙ ෙඩයි. වේතුඵ දෙමට අනුගත සිතක්, සිතීමක් පැෙැතිය ද සිතන්වනක් නැත
යන අෙවබෝධ්ය වමමගින් ැබීමත් සමග වනාඇ ීම දියුණු වෙයි. වමව ස කය පිළිබඳෙ සිෙය
ි ො නුෙණ
ෙැඩීම අරඹා වේදනා, චිත්ත පිළිබඳ ෙ ද සිත භාවිත කරන නුෙණැති රාෙකයා තම භාවිත සිත ෙඩාත්
සංකීරණ අං යක් ෙූ ධ්ේමානුපස්සනාෙ වෙත වයාමු කරයි. කායානුපස්සනාදි පළමු සතිපට්ඨාන තුවනෙි යළි
යළිත් සිත භාවිත වකාට තිබීම ධ්ේමානුපස්සනාෙ සඵ වීමට වේතු ෙන්නකි.

ධ්ේමානුපස්සනා
ඉෙත සඳෙන් පරිදි කාය, වේදනා, චිත්ත පිළිබඳෙ සිෙිය ො නුෙණ දියුණු කිරීවමන් අනතුරැෙ ඊ
ළඟට පිවිවසන්වන් සිතවි
ි ි වෙෙත් සංඥා වච්තනා අෙවබෝධ් කර ගැනීම ඉ ක්ක වකාට ගත්
ධ්ේමානුපස්සනාෙ වෙතයි. වමය ෙැඩීවමන් සතර ආොර අතුරින් මවනෝසංවච්තනාොරය පරකට වේ.
‘ධ්ේම’ (සං.ධ්ේම) යනු බුදුදෙවමෙි සඳෙන් විවිධ් අරථ සඳො භාවිත සංකීරණ පදයකි. ‘සේවබ ධ්ේමා
අනත්තා’ යන්වනන් ව ෞකික ො ව ෝවකෝත්තර ධ්රමතා දැක්වීම සඳො ද ‘ෙය ධ්ේමා සංඛාරා’ යන්වනන්
සංඛත ධ්රමයන් දැක්වීම සඳො ද ‘වයා වඛා ආනන්ද මයා ධ්ේවමා ච විනවයා ච වදසිවතා පඤ්්ඤ්ත්වතා
වසා වො මමච්චවයන සත්ථා’ යන්වනන් බුදුරදුන් විසින් වද් ිත සූතර ධ්රම දැක්වීම සඳො ද ‘ධ්ේවමා’සධ්
සමං නත්ි එතං පිෙථ භික්ඛවො’ වමන් ම ‘ස්ොක්ඛාවතා භගෙතා ධ්ේවමා’ යන්වනන් සියලු බුද්ධ්ෙචනය
දැක්වීම සඳො ද ‘ධ්ේවමසු ධ්ේමානුපස්සී විෙරති’ යන්වනන් කුස ාකුස ධ්රම දැක්වීම සඳො ද ‘...බුද්වධ් ො
ධ්ේවම ො සංවඝ ො මග්වග ො පටිපදාය ො ....’ යන්වනන් රත්නතරය අතුරින් ධ්රම රත්නය දැක්වීම සඳො ද
‘ධ්ේම’ යන්න භාවිත වකාට ඇත. වේ අතර මොසතිපට්ඨාන සූතරවයෙි දැක්වෙන ‘ධ්රමයන් පිළිබඳ ෙ
ධ්ේමානුපස්සී ෙ ොසය කරන්න’ යනුවෙන් වකවරන අනු ාසනාෙට අනුෙ ධ්රම යන්වනන් විව ්ෂවයන්
අදෙස් වකවරන්වන් සාංසාරික පැෙැත්මට වේතුෙන නීෙරණ, පංචුපාදානස්කන්ධ් ආදි අකුස ධ්රම ො
සාංසාරික නිරෙෘතියට වේතුෙන වබාජ්ඣංග, ආරය සතයය යනාදි කුස දෙේ පිළිබඳෙයි. ‘අනුපස්සනා’ යනු
යමක් අනුෙ සිතීමයි. ඒ අනුෙ ‘ධ්ේමානුපස්සනා’ යනු කුස ාකුස ධ්රම අනුෙ යළි යළිත් නුෙණින් වමවනෙි
කිරීමයි.
සතර සතිපට්ඨානයන් අතුරින් ෙඩාත් ෙැදගත් වමන් ම සංකීරණ අංගය ෙන්වන් අෙසානයට එන
ධ්ේමානුපස්සනාෙයි. සඤ්්ා, වච්තනා යන චචතසික වමන් ම සඤ්්ා, සංඛාර යන ස්කන්ධ්ද්ෙය ද
මවනෝසංවච්තනාොරය ද පිරිසිඳ දැනීමටත් අනාත්ම වදවයෙි ආත්ම සංඥාෙ (අනත්වත අත්තසඤ්්ා) නමැති
විප ් ාසය දුරැවීමටත් ධ්ේමානුපස්සනාෙ වබවෙවින් උපකාරී වේ. ධ්ේමානුපස්සනාෙ ෙඩමින් අකුස පර ෙීණ
ෙන ආකාරයත් කුස ය ෙැවඩන ආකාරයත් සාංදෘෂ්ටික ෙ වයන් නුෙණින් දකිමින් නිෙන් මවගෙි
ෙික්වමන්නා කරමවයන් දුකින් මිවදමින් පරම සැපත වෙත පියනගයි.
ධ්ේමානුපස්සනාෙ යටවත් නීෙරණ, ඛන්ධ්, ආයතන, වබාජ්ඣංග, ආරය සතය යන අකුස ො කුස
යන වදඅං ය පිළිබඳෙ ම යළි යළිත් නුෙණින් විමසා බැව ්. වමෙි දී විව ්ෂවයන් ආරය සතයය පිළිබඳෙ
පුළු ් ව ස සාකච්ඡා වකවර.
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1. නීවරණ :නීෙරණ යනු නිෙන ආෙරණය වකවරන අකුස පාර ්ෙය නිවයෝජනය වකවරන වකව ස් වෙෙත්
සංවයෝජනයන් ය. එනේ කාමච්ඡන්ද, ෙයාපාද, ථීනමිද්ධ්, උද්ධ්ච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා යන පෙයි. නුෙණැති
රැතෙත් රාෙකයා තමා තුළ දැනට පෙත්නා කාමච්ඡන්දවය් ඇති බෙ ද නැති කාමච්ඡන්දවය් නැති බෙ ද
නුපන් කාමච්ඡන්දවය් ඉපදීම ද උපන් කාමච්ඡන්දවය් පරොණය ද පරෙීණ ෙූ කාමච්ඡන්දවය් යළි නූපදීම ද
නුෙණින් දකියි.
ෙයාපාද ආදි වසසු නීෙරණ පිළිබඳෙ ද වමව සින් ම යළි යළිත් නුෙණින් බ යි. තමා පිළිබඳෙ වමන්
ම වමරමා පිළිබඳ ෙ ද වමව ස බැ ීවමන් සමුදය (ෙටගැනීේ), අත්ථංගම (නිරැද්ධ්වීේ) ද නුෙණින් දකිමින්
අනිතය ස්ෙභාෙය ද පසක් කරයි. නීෙරණ පිළිබඳෙ වමව ස නුෙණින් බැ ීවේ පර තිඵ ෙ වයන් ව ාෙ
කිසිෙක් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන ෙ වයන් වනාවගන වනාඇ ී, ගැටීේෙ ින් වතාර ෙ විසිය ෙැකි ව ස සිය
මනස සකසා ගනී.
වමෙි ා තම සිෙිය වෙෙත් අෙධ්ානය නිරතුරැ ෙ පෙත්ො ගැනීම ෙැදගත් වේ. වභෞතික ෙ වයන්
තමා සමීපවයෙි ඇති වදයක් ඇතැයි ද එය නැති ෙූ විට නැතැයි ද පළමු ෙ වනාතිබුණු වදයක් තමා වෙත
පැමිණීවේ දී එවස් පැමිණීම ද පැමිණි වදයක (නැෙත වනාපැමිවණන ව ස) ඉෙත් ෙ යාම ද එව ස ඉෙත් ෙ
ගිය වදයක් යළි කිසිදා වනාපැමිවණන්වන් යැයි ද යේ අෙවබෝධ්යක් වෙයි ද එවමන් ම මානසික ස්ෙභාෙයක්
ෙූ කාමච්ඡන්දය පිළිබඳ ෙ ද මනා සතිමත් බෙකින් සිටීම වමෙි දී අෙධ්ාරණය වකවර. වමව ස සිෙිවයන්
සිටීවමන් කාමච්ඡන්දය දිගු ක ක් සිවතෙි වනාරදින අතර එය ෙො දුරැ කර ගැනීමට අෙකා සැ වස්.
ආරේභවය් දී පැමිණි කාමච්ඡන්දය දුරැ කරන අතර ක ් යාවේ දී නිරතුරැෙ සතිපට්ඨානය භාවිත කිරීවේ
පරතිඵ ෙ වයන් සිතට එබඳු අදෙසක් පැමිවණත් ම ෙොම ඉන් සිත මුදො ගැනීමට ෙැකියාෙ ැවේ. ඉන්ද්රි ය
භාෙනා සූතරවයෙි භාවිතින්ද්රිය පුද්ග යාවග් ක්ෂණ දක්ෙන අෙස්ථාවෙෙි වේ පිළිබඳෙ කරැණු සඳෙන් වේ.
ඒ අනුෙ චක්ඛු ඉන්ද්රිය ඇසුරින් රෑප අරමුණු වකාට නීෙරණයක් ජනිත වීවේ දී ඇසි පිය ගසන තරේ
ක්ෂණයක දී ද වසෝත ඉන්ද්රිය ඇසුරින් ේද අරමුණු වකාට නීෙරණයක් ජනිත වීවේ දී බ ෙත් පුරැෂවයක්
අසුරැ ගසන තරේ වේ ාෙක දී ද ඝාන ඉන්ද්රිය ඇසුරින් ගන්ධ්ය අරමුණු වකාට නීෙරණයක් ජනිත වීවේ දී
මඳක් නැඹුරැ කළ පියුේපවතෙි දිය බිඳක් වපරවළන තරේ ක්ෂණයක දී ද ජිේො ඉන්ද්රි ය ඇසුරින් රස අරමුණු
වකාට යේ නීෙරණයක් ෙට ගැනීවේ දී දිෙගට පත් වකළ පිඩක් ෙො ඉෙත් කරන තරේ වේ ාෙක දී ද කාය
ඉන්ද්රිය ඇසුරින් වඵාට්ඨේබය අරමුණු වකාට යේ නීෙරණයක් ජනිත වීවේ දී බ ෙත් පුරැෂවයන් ෙැකුළුැ
අතක් දිගු කරන වනාවොත් දිගු කළ අතක් ෙකුළන තරේ ක්ෂණයක දී ද මන ඉන්ද්රි ය ඇසුරින් ධ්රම අරමුණු
වකාට යේ නීෙරණයක් ඇති වීවේ දී අධික ව ස රත් ෙූ යකඩ බඳුනකට දියබිඳක් දැමූ විට එය සිඳී යන තරේ
ක්ෂණයක දී ද ෙ වයන් ඉතා ස්ෙ ්ප කා යක දී සිතට නැවගන නීෙරණ දුරැ ෙ සිත උවප්ක්ෂාවෙෙි පිෙිටන
බෙ සඳෙන් වේ.
ධ්ේමානුපස්සනාෙට අනුෙ නීෙරණ පිළිබඳ ෙ සතිමත් බවෙෙි වයදීවේ පරතිඵ ෙ වයන් නීෙරණ
වේතුවෙන් සිතට නැවගන පීඩාෙ, පරිදාෙය දුරැ කර ගැනිමට අෙස්ථාෙ උදාවේ. වකව ස් දුරැ කිරීවමන්
සිවතෙි පරසන්න බෙ ඇති වීවමන් ෙටගන්නා පරීතිය නිසා තෙ තෙත් ධ්රමවයෙි වයදීවේ නියැව යි.

2. ස්කන්ධ :බුදුදෙවමෙි සත්ත්ෙ සංයුතත
් ිය පිළිබඳ පරධ්ාන ඉගැන්වීම ‘ස්කන්ධ්’ (පා.ඛන්ධ්) විගරෙය මගින් ඉදිරිපත්
වකවර. ‘ස්කන්ධ්’ යනු ‘වගාඩ’, ‘සමූෙය’, ‘රා ිය’ යන පදෙ ින් සිංෙ වයෙි දැක්වෙන ඒකරා ී ෙූ වදය යන
අදෙස වගනවද්. සිත, කය සෙිත සත්ත්ෙයකුවග් සමස්ත සංයුතිය ස්කන්ධ් වෙෙත් සමූෙ පෙක් යටවත් වමෙි
දක්ො තිවේ. එනේ රෑපස්කන්ධ්, වේදනාස්කන්ධ්, සංඥාස්කන්ධ්, සංස්කාරස්කන්ධ්, විඥානස්කන්ධ් යනුයි. දුක
පිළිබඳ විගරෙයක වයවදන බුදුරජාණන් ෙෙන්වස් වබාවෙෝ අෙස්ථාෙන්ෙි දී උපාදානස්කන්ධ් පංචකය පිළිබඳෙ
කරැණු වද් නා වකාට ඇත. ඒ අතර මජ්ිම නිකාවය් භද්වදකරත්ත ො මොපුණ්ණම සූතර, සංයුතත
්
නිකාවය් ඛන්ධ් සූතර , සංයුත්ත නිකාවය් සමස්ත ඛන්ධ් ෙග්ගය පරධ්ාන වේ.
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කායානුපස්සනා ආදි සතිපට්ඨාන සතර ෙැඩීවේ දී රෑපාදි ස්කන්ධ් පිළිබඳ ෙ අනිතය දුක්ඛ, අනාත්ම,
නිේබින්ද, විරජ්ජ, නිවරෝධ්, පටිනිස්සග්ග ෙ වයන් අනුපස්සනා කළ යුතු බෙ දැක්වේ. එෙි පර තිඵ ෙ වයන්
නිතය, සුඛ ආදි මිථයා විප ් ාස දුරැෙන අයුරැ ද සඳෙන් ෙ ඇත. ‘සංඛිත්වතන පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ධ්ා දුක්ඛා’
යන දුක පිළිබඳ විගරෙයට අනුෙ සත්ත්ෙයා අත්විඳින සියලු දුක් සමූෙය සංක්ෂිප්ත ෙ වයන් උපාදානස්කන්ධ්
පඤ්්චකය තුළට වගානු කළ ෙැකි ය. සංයුත්ත නිකාවය් ඛන්ධ් සූතරයට අනුෙ ‘දුක්ඛ ආරය සතයය’ යනුවෙන්
එක ාෙ ම දක්ො ඇත්වත් ‘පංචුපාදානස්කන්ධ්ය’ ෙ වයනි (කථමඤ්්ච භික්ඛවෙ, දුක්ඛං අරියසච්චං:
පංචුපාදානස්ඛන්ධ්ාතිස්ස ෙචනීයං.) . රෑපාදි ස්කන්ධ් මම, මවග්, මවග් ආත්මය ව ස සිතා තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි,
මාන ෙ වයන් ගරෙණය කර ගැනීම වේතුවෙන් සත්ත්ෙයා අපමණ දුකකට පත් ෙ අනන්ත සසවරෙි දිගු
ගමනක වයවදමින් සිටියි.
ස්කන්ධ් පංචකය අතුරින් රෑප යනු පඨවි, ආවපෝ, වත්වජා, ොවයෝ ො උපාදාය රෑප 24 { (පරසාද රෑප
5 (චක්ඛු, වසෝත, ඝාණ, ජිේො, කාය), වගෝචර රෑප 4 (රෑප, ේද, ගන්ධ්, රස), භාෙරෑප 2 (ස්තරීභාෙ, පුරැෂභාෙ),
ෙදයෙත්ථු රෑප, ජීවිත රෑපය, කබ ිංකාර ආොර, ආකා ධ්ාතු, විඤ්්ඤ්ත්ති රෑප 2 (කාය විඤ්්ඤ්ත්ති, ෙචී
විඤ්්ඤ්ත්ති), විකාර රෑප 3 ( ෙුතා, මුදුතා, කේමඤ්්ඤ්තා),
ක්ෂණ රෑප 4 (උපචය, සන්තති, ජරතා,
අනිච්චතා) } යන අටවිසි රෑපයි. වේදනා යනු චක්ඛුසේඵස්සජාවේදනා, වසාතසේඵස්සජාවේදනා,
ඝානසේඵස්සජාවේදනා, ජිේොසේඵස්සජාවේදනා, කායසේඵස්සජාවේදනා, මවනාසේඵස්සජාවේදනා යන
වේදනා ෙයයි. සඤ්්ා යනු රෑපසඤ්්ා, සද්දසඤ්්ා, ගන්ධ්සඤ්්ා, රසසඤ්්ා, වඵාට්ඨේබසඤ්්ා,
ධ්ේමසඤ්්ා යන ෙයයි. සංඛාර යනු රෑපසඤ්්වච්තනා, සද්දසඤ්්වච්තනා, ගන්ධ්සඤ්්වච්තනා,
රසසඤ්්වචතනා, වඵාට්ඨේබසඤ්්වච්තනා, ධ්ේමසඤ්්වච්තනා යන ෙයයි. විඤ්්ාණ යනු චක්ඛුවිඤ්්ාණ,
වසාතවිඤ්්ාණ, ඝානවිඤ්්ාණ, ජිේොවිඤ්්ාණ, කායවිඤ්්ාණ, මවනෝවිඤ්්ාණ යන ෙයයි. ස්කන්ධ්
පංචකය ො එෙි අනුවකාටස් පරමාරථ ෙ වයන් වමව ස වබදා දැක්ෙුෙ ද පිවයවි ඇසට වපවනන්වන් වේ
සිය ් ඒකරා ී ෙූ සිත ො කය සෙිත සත්ත්ෙවයකි. නැතවොත් සිතින් වතාර ෙූ අජීවී රෑපයකි. පුද්ග යා
වෙෝ සත්ත්ෙයා යනුවෙන් අප ෙයෙොර කරන තැනැත්තා වමකී ස්කන්ධ් පංචකයක එකතුෙකි. ස්කන්ධ්
පංචකය තනි පුද්ග වයක් ව ස ස කා බැ ීවේ දී ගණසංඥාෙ නිසා ඇතිෙන වකව ස් දුරැවීමට නේ ඒො
වි ්ව ්ෂණය වකාට ‘වේ රෑපය ය, වේ රෑපවය් ෙටගැනීම ය, වේ රෑපවය් අස්තංගමය ය’ යනුවෙන් නුෙණින්
පරතයවේක්ෂණය කළ යුතු ය. වේදනාදි වසසු ස්කන්ධ් පිළිබඳ ෙ ද වමව ස පරාමර නය කළ යුතු ය. එෙි
පරතිඵ ෙ වයන් සත්ත්ෙයා ව ස අප ෙයෙොර කරන වේ සිත සෙිත රෑපය තුළ සත්ත්ෙ ෙ වයන් පෙත්වන්
ස්කන්ධ් පංචකය යන ධ්රමයන් පමණක් ය යන නුෙණ පෙළ වීවමන් එෙි වකව ස් දුරැවේ.
සත්ත්ෙ සන්තානගත සංවයෝජන අතර සක්කාය දිට්ිය දුරැ කිරීමට අපෙසු සංවයෝජනයකි. රෑපාදී
ස්කන්ධ් පංචකය සෙිත තම ජීවිතවයෙි තමා කැමැති ව ස පා නය කළ ෙැකි ස්ෙභාෙයක් ඇතැයි යන
ෙැඟීම සක්කාය දිට්ිය යන්වනන් අදෙස් වේ. කායාදි අනුපස්සනා සතරින් අවප්ක්ෂා කරන්වන් වමම ෙැඟීම
සන්තානවයන් ඉෙත් කිරීමයි. විව ්ෂවයන් ධ්ේමානුපස්සනාෙ වේ සඳො වබවෙවින් ෙැදගත් වේ. රෑප,
වේදනාදි ස්කන්ධ් පංචකය ස්ථාෙර ෙ පෙතී ය එය තම ෙසගවයෙි පෙත්නා ගත ෙැක යන ෙැරදි දෘෂ්ටිය මත
සක්කාය දිට්ිය රඳා පෙතී. එනේ රෑපය ආත්ම ෙ වයන් ද ආත්මය රෑපෙත් යැයි ද ආත්මවයෙි රෑපය ඇතැයි
ද රෑපවයෙි ආත්මය ඇතැයි ද ෙරදො වත්රැේ වගන සිටීමයි. වේදනාදි වසසු ස්කන්ධ් පිළිබඳෙ ද වමව සින්
ම සිතා සිටීම සක්කාය දිට්ිවය් ක්ෂණයයි. සතිපට්ඨානවයෙි පරතිඵ ෙ වයන් වමම මිථයා සංක ්පය
කරමවයන් ක්ෂය වී යයි.

3. ආයතන :ධ්ේමානුපස්සනාවෙෙි තෙදුරටත් නියැවළන රැතෙත් රාෙකයා චක්ඛු, වසෝත, ඝාන, ජිේො, කාය, මන
යන ආධ්යාත්මික ආයතන ෙය පිළිබඳ ෙ ද නුෙණින් සේමර නවයෙි වයවදයි. සත්ත්ෙයා පිළිබඳ තෙත්
විගරෙයක් වමෙි දී ඉදිරිපත් වකවර. ඒ අනුෙ ඇස ද රෑපය ද ඒ වදක නිසා ෙටගන්නා සංවයෝජන ද නූපන්
සංවයෝජනයාවග් ඉපදීම ද උපන් සංවයෝජනයාවග් පරොණය ද පරෙීණ ෙූ සංවයෝජනයාවග් නැෙත නූපදීම ද
නුෙණින් බ යි. වසෝත, ඝාන ආදි වසසු ආයතන පිළිබඳෙ වමව ස බ යි. ආධ්යාත්මික ආයතන පිළිබඳෙ
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වමන් ම බාෙිර ආයතන පිළිබඳෙ ද ෙටගැනීේ නිරැද්ධ්විේ ෙ වයන් නුෙණින් ස කා බැ ීවේ දී සත්ත්ෙ
සංඥාවෙන් වතාරෙ ආයතන නමැති පරමාරථ ධ්රමයන්ෙි පැෙැත්ම ෙැටෙීමත් සමග කිසිෙක් සමග තෘෂ්ණා,
දෘෂ්ටි, මාන ෙ වයන් මි ර වනාවී සිටියි.

4. ව ාජ්ඣංග :නිරොණාෙවබෝධ්යට අංග (වබෝධි අංග) ෙූ සති, ධ්ේමවිචය, විරිය, පීති, පස්සද්ධි, සමාධි, උවපක්ඛා
යන වබාජ්ඣංග ධ්රම සේමර නය කිරීම වමෙිදි සිදු වකවර. ඒ අනුෙ තමා තුළ ඇති සතිසේවබාජ්ඣංගය
ඇතැයි ද තමන් තුළ නැති සතිසේවබාජ්ඣංගය නැතැයි ද නූපන් සතිසේවබාජ්ඣංගයාවග් ඉපදිම ද උපන්
සතිසේවබාජ්ඣයාවග් ෙැඩීම, පරිපූරණත්ෙය ද යළි යළිත් සිෙිකරමින් වෙවසයි. සිෙිය ො නුෙණ ෙැවඩනු
පිණිස ධ්ේමවිචය, විරිය, පීති, පස්සද්ධි, සමාධි, උවපක්ඛා යන වසසු අංග පිළිබඳෙ ද වමව සින්
සේමර නවයෙි වයවදයි.
සේබාසෙ සූතරයට අනුෙ භාෙනා නමින් දක්ො ඇත්වත් වබාජ්ඣංග ධ්රම ෙැඩිමයි. භාෙනා නමින්
ෙැඩිය යුතු අංග ෙ වයන් බුදුදෙවමෙි දක්ො ඇති කරැණු අතර සත්ත වබාජ්ඣංගෙ ට සුවිව ්ෂී ස්ථානයක්
ෙිමිවේ. විරාග නි රිත ෙ නිවරෝධ් නි රිත ෙ නිෙනට වයාමු ෙූෙක් වකාට ෙඩන වබාජ්ඣංග ධ්රමයන් නිසා
කාමරාග, පටිඝ යන සංවයෝජන ආදි වකාට ඇති අවිදයාෙ අන්ත වකාට ඇති සංවයෝජන ධ්රම කරමවයන්
පරෙීණ වේ. වමව ස නිරොණාෙවබෝධ්යට වබවෙවින් උපකාරී ෙූ සත්ත වබාජ්ඣංග ධ්රම තමා තුළ ෙැවඩන
අයුරැ නුෙණින් සේමර නය කිරීම ධ්ේමානුපස්සනාවේ වමම අංගවය් පරමාරථය වේ.

5. ආර්ය සතයය :දුක්ඛ, සමුදය, නිවරෝධ්, මග්ග යන චතුරාරය සතයය පිළිබඳ ෙ සවිස්තරාත්මක ෙ තත් ෙූ පරිදි
නුෙණින් ස කා බැ ීම වමෙිදී සිදු වේ. දුක පිළිබඳ පරිපූරණ ෙැටෙීමක් ැවබන වමම අෙස්ථාෙ ජීවිතවය්
යථා තත්ත්ෙය අෙවබෝධ් කර ගැනීමටත් වේතුඵ සේබන්ධ්ය ෙටො ගැනීමටත් දුකින් නිදෙස් වීවේ මාෙත ෙූ
ආරය අෂ්ටාංගික මාරගය මැනැවින් පසක් කර ගැනීමටත් මග වපන්ෙයි.
දුක්ඛ සතයය යටවත් පරථමවයන් ජාති, ජරා, ෙයාධි, මරණ, ව ෝක, පරිවද්ෙ, දුක්ඛ, වදෝමනස්ස,
උපායාස, අපරිය සේපරවයෝග, පරිය විපරවයෝග, කැමැති දෑ වනා ැබීම යනුවෙන් දැක්වෙන දුවකෙි පරවභ්ද
සාකච්ඡා වකවර. වමෙිදී අෙධ්ාරණය වකවරන විව ්ෂ කරැණක් නේ සත්ත්ෙයාට දුක ෙටගන්වන් ෙුවදක්
ජාති, ජරා, ෙයාධි, මරණාදි කරැණු ඉපදීම නිසා වනාෙ ජාති, ජරා, ෙයාධි, මරණාදියට පත්ෙන ව ෝකවයෙි
එබඳු තත්ත්ෙයකට පත් වනාවී සිටීමට ඇති බ ෙත් කැමැත්ත ො පරාරථනය තමා කැමැති පරිදි ඉටු වනාවීම
නිසයි. වමකී ෙැරදි සංක ්පනාෙ යමකු වෙතින් දුරැ ෙුෙවොත් ඔෙුට ජරා, ෙයාධි, මරණාදි දුක් එළඹිය ද
කායික ෙ යේ අපෙසුතාෙක් දැනුණ ද මානසික ෙ ඔෙුට එම දුක ඇති වනාවේ. එම දුක තමාවග් දුකක් ව ස
වනාස කයි. බුදුදෙමින් අනු ාසනා කරන්වන් ෙැරදි දෘෂ්ටිය දුරැ කර ීමට අෙ ය සේමා දිට්ිය බාදීමටයි.
දුක පිළිබඳ විගරෙය බුදුදෙවේ පරධ්ාන ඉගැන්වීමක් ෙන අතර එය රද්ධ්ාෙ ෙරධ්නය වීමට ද වේතු (දුක්ඛූපනිසා
සද්ධ්ා) ෙන්නකි. ධ්ේමානුපස්සනාවෙෙි ආරයසතයය විගරෙවයෙි දුක්ඛ සතයය පිළිබඳ ෙ වමවනෙි කිරීවේ දී
ජාති, ජරා ආදි දුක්ඛයන් තමා වෙත පැමිවණන බෙත් ජාති, ජරා ආදිය තමා වෙත වනාවය්ො යැයි පරාරථනා
කළ ද එය ඉටු වනාවීම නිසා දුක ෙටගන්නා බෙ නුෙණින් දකියි.
දුක්ඛ සතයය නුෙණින් ස කා බ ා ඉන්පසු දුක්ඛ සමුදය වෙෙත් දුකට වේතුෙ නුෙණින් ස කා
බ යි. වමෙිදී දුකට වේතුෙ (දුක්ඛ සමුදය) ෙන පුනරභෙය ඇති වකවරන නන්දිරාගවයන් යුතු (කාම, භෙ,
විභෙ යන) තරිවිධ් තෘෂ්ණාෙ ජනිත ෙන ස්ථාන 10ක් යටවත් කරැණු විස්තර වකාට ඇත.
එනේ :1. චක්ඛු, වසෝත, ඝාන, ජිේහා, කාය, මන යන අභ්යන්තර ආයතන හය
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ව ාෙ යේ පරිය ස්ෙභාෙයක් සැප (මධ්ුර) ස්ෙභාෙයක් වේ නේ එය ෙටගන්වන් පිෙිටන්වන් ඇස, කණ
ආදි ඉන්ද්රියයන්ෙි ඇ ම
් වෙෙත් තෘෂ්ණාෙ බෙ නුෙණින් දකියි. වසෝතාදි වසසු ඉන්ද්රිය පිළිබඳ ෙ ද වමව ස
සේමර නවයෙි වයවදයි.
2. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ව ාට්ඨබ් , ධම්ම යන ාහිර රූප හය
ව ාෙ යේ පරිය ස්ෙභාෙයක් සැප (මධ්ුර) ස්ෙභාෙයක් වේ නේ එය ෙටගන්වන් පිෙිටන්වන් රෑපාදි
බාෙිර ඉන්ද්රියයන්ෙි ආ ාෙ නිසා බෙ නුෙණින් දකියි. ේද ආදි වසසු අරමුණු පිළිබඳ ෙ ද වමව සින්
නුෙණින් වමවනෙි කරයි.
3. චක්ඛු විඤ්ාණ, වසෝත විඤ්ාණ, ඝාන විඤ්ාණ, ජිේහා විඤ්ාණ, කාය විඤ්ාණ, මවනෝ
විඤ්ාණ යන ඇස් ආදි ඉන්රිය විෂයවයහි පහළවන සිත් හය
ව ාෙ යේ පරිය ස්ෙභාෙයක් මධ්ුර ස්ෙභාෙයක් වේ නේ එය ෙටගන්වන් පිෙිටන්වන් චක්ඛු ආදි
විඤ්්ාණ ෙය විෂයවයෙි ඇ ්ම නිසා බෙ නුෙණින් වමවනෙි කරයි.
4. චක්ඛු සම් ස්ස, වසෝත සම් ස්ස, ඝාන සම් ස්ස, ජිේහා සම් ස්ස, කාය සම් ස්ස, මවනෝ
සම් ස්ස යන ස්පර්ශ හය
ඇස, රෑපය ො විඤ්්ාණය යන කරැණු තුවනෙි එකතුවෙන් චක්ඛු සේඵස්සය උපදී. වසෝතාදි වසසු
සේඵස්ස පිළිබඳ ෙ ද වමවස් ම ය. ව ාෙ යේ පරිය ස්ෙභාෙයක් සැප (මධ්ුර) ස්ෙභාෙයක් වේ නේ එය
ෙටගන්වන් පිෙිටන්වන් චක්ඛු සේඵස්ස ආදි ස්පර ෙවයෙි තෘෂ්ණාෙ නිසා බෙ නුෙණින් වමවනෙි කරයි.
5. චක්ඛු සම් ස්සජා වේදනා, වසෝත සම් ස්සජා වේදනා, ඝාන සම් ස්සජා වේදනා, ජිේහා
සම් ස්සජා වේදනා, කාය සම් ස්සජා වේදනා, මවනෝ සම් ස්සජා වේදනා යන වේදනා හය
ව ාෙ යේ පරිය ස්ෙභාෙයක් මධ්ුර ස්ෙභාෙයක් වේ නේ එය ෙටගන්වන් පිෙිටන්වන් ඇස, රෑපය,
විඤ්්ාණය ො ස්පර ය ඇසුරින් ෙටගන්නා වේදනා පිළිබඳ තෘෂ්ණාෙ නිසා බෙ නුෙණින් වමවනෙි කරයි.
වසෝත සේඵස්සජා වේදනා ආදි වසසු වේදනා පිළිබඳ ෙ ද වමවස් ය.
6. රූප සඤ්ා, සද්ද සඤ්ා, ගන්ධ සඤ්ා, රස සඤ්ා, ව ාට්ඨබ්
හැඳිනීම් හය

සඤ්ා, ධම්ම සඤ්ා යන

ව ාෙ යේ පරිය ස්ෙභාෙයක් මධ්ුර ස්ෙභාෙයක් වේ නේ එය ෙටගන්වන් පිෙිටන්වන් ඇස, රෑප,
විඤ්්ාණ, ඵස්ස, වේදනා ඇසුරින් ෙටගන්නා රෑප සඤ්්ා විෂයවයෙි බෙ නුෙණින් වමවනෙි කරයි. සද්ද
සඤ්්ා ආදි වසසු සඤ්්ා පිළිබඳ ෙ ද වමවස් ම දත යුතු ය.
7. රූප සඤ්වචතනා, සද්ද සඤ්වේතනා, ගන්ධ සඤ්වේතනා, රස සඤ්වේතනා, ව ාට්ඨබ්
සඤ්වේතනා, ධම්ම සඤ්වේතනා යන වේතනා, සිතිවිලි වහවත් සංස්කාර හය
ඇස, රෑප, විඤ්්ාණ, ඵස්ස, වේදනා, සඤ්්ා යන රෑප, වේදනා, සඤ්්ා, විඤ්්ාණ ඇසුරින්
ෙටගන්නා වච්තනා වමයින් කියැවේ. ව ාෙ යේ පරිය ස්ෙභාෙයක් සැප ස්ෙභාෙයක් වේ නේ එය ෙටගන්වන්
පිෙිටන්වන් සඤ්්වච්තනා විෂයවයෙි බෙ නුෙණින් වමවනෙි කරයි. සද්ද සඤ්්වච්තනා ආදි වසසු වච්තනා
පිළිබඳ ෙ ද වමවස් ම ය.
8. රූප තණ්හා, සද්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, ව ාට්ඨබ්
රූපාදි ාහිර අරමුණු පිළි ඳ ආශා හය

තණ්හා, ධම්ම තණ්හා යන
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ව ාෙ යේ පරිය ස්ෙභාෙයක් සැප (මධ්ුර) ස්ෙභාෙයක් වේ නේ එය ෙටගන්වන් පිෙිටා සිටින්වන් රෑපය
පිළිබඳ ආ ාෙ නිසා බෙ නුෙණින් වමවනෙි කරයි. සද්ද තණ්ො ආදි වසසු ආ ාෙන් පිළිබඳෙ ද එවස් ම ය.
9. රූප විතක්ක, සද්ද විතක්ක, ගන්ධ විතක්ක, රස විතක්ක, ව ාට්ඨබ්
විතර්ක හය

විතක්ක, ධම්ම විතක්ක යන

ව ාෙ යේ පරිය ස්ෙභාෙයක් මධ්ුර ස්ෙභාෙයක් වේ නේ එය ෙටගන්වන් පිෙිටා සිටින්වන් රෑපාදි
විතරක ෙය පිළිබඳ තෘෂ්ණාෙ නිසා බෙ නුෙණින් යළි යළිත් වමවනෙි කරයි.
10. රූප විචාර, සද්ද විචාර, ගන්ධ විචාර, රස විචාර, ව ාට්ඨබ් විචාර, ධම්ම විචාර යන විචාර හය
ව ාෙ යේ පරිය ස්ෙභාෙයක් සැප (මධ්ුර) ස්ෙභාෙයක් වේ නේ එය ෙටගන්වන් පිෙිටා සිටින්වන් රෑප
විචාර ආදි විචාර ෙය විෂයවයෙි තෘෂ්ණාෙ වෙෙත් ඇ ්ම නිසා බෙ නුෙණින් වමවනෙි කරයි.
යවමකුට ව ාෙ පෙත්නා ඕනෑ ම වදයක් පිළිබඳ තෘෂ්ණාෙක් ෙටගනී නේ ඊට මු ් ෙන්වන් ඉෙත කී
කරැණු ෙැවටන් කිසියේ කරැණකට ය. වමමගින් චිත්ත සන්තානවයෙි තෘෂ්ණාෙ ජනිත ෙන සියලු ම ආකාර
ඉතා පැෙැදි ි ෙ වමන් ම සවිස්තරාත්මක ෙ සඳෙන් ෙ ඇත. දුක්ඛ සමුදය සතයය පිළිබඳ ෙ දැක්වෙන වමම
විගරෙය මගින් බුදුදෙවේ වේතුඵ සිද්ධ්ාන්තය ද පරකට වේ. එනේ දුක ෙටගන්වන් තෘෂ්ණාෙ නිසා ය යන
අදෙසයි.
දුක්ඛ නිවරාධ් සතයවයන් දැක්වෙන්වන් දුක නිරැද්ධ් කිරීමට අදාළ කරැණු ය. ඒ අනුෙ ඉෙත දැක්ෙූ
චක්ඛු ආදි ආධ්යාත්මික ආයතන, රෑපාදි බාෙිර ආයතන, චක්ඛු විඤ්්ාණය ආදි විඤ්්ාණ ෙය, චක්ඛු
සේඵස්සය ආදි ස්පර , චක්ඛු සේඵස්සජා වේදනාෙ ආදි වේදනා, රෑප සඤ්්ාෙ ආදි සඤ්්ා, රෑප
සඤ්්වච්තනාෙ ආදි වච්තනා, රෑප තණ්ොෙ ආදි තෘෂ්ණා, රෑප විතක්කය ආදි විතරක, රෑප විචාරය ආදි විචාර
යන ෙය බැගින් ෙූ කරැණු දෙය අරභයා ෙැට තැවනක්ෙි පෙත්නා තෘෂ්ණාෙ නිරැද්ධ් ෙන්වන් ද එකී
ස්ථානයන්ෙි ම බෙ අෙධ්ාරණය වකවර. මින් දැක්වෙන්වන් තෘෂ්ණාෙ වෙෙත් දුක ෙට ගත්වත් යේ තැවනක්ෙි
ද එම තෘෂ්ණාෙ වෙෙත් දුක නිරැද්ධ් ෙන්වන් ද එම ස්ථානයන්ෙි ම බෙයි. වමකී යථාරථය නුෙණින් වමවනෙි
කිරීමට වමමගින් අනු ාසනා වකවර.
දුක්ඛනිවරෝධ්ගාමිනී පටිපදා ආරය සතයය වෙෙත් මාරග සතයය ෙ වයන් දැක්වෙන්වන් සේමා දිට්ි,
සේමා සංකප්ප, සේමා ොචා, සේමා කේමන්ත, සේමා ආජීෙ, සේමා ොයාම, සේමා සති, සේමා සමාධි යන
අංග අවටන් යුත් ආරය මාරගයයි. වමෙි දී එම අංග එකිවනකක් සවිස්තරාත්මක ෙ දක්ො තිවේ.
නිරොණාෙවබෝධ්ය සඳො බුදුරදුන් ෙදාළ ඉගැන්වීේ රැසක් වමම අංග අවටෙි ඇතුළත් ෙ ඇත. සක්කාය දිට්ිය
නමැති පළමු සංවයෝජනය පිරිසිඳ දැන ගැනීවේ මාෙත ෙ වයන් ද දක්ො ඇත්වත් වමම ආරය අෂ්ටාාංගික
මාරගයයි. ඇත, නැත වෙෙත් ා ්ෙත, උච්වේද යන අන්තද්ෙය දුරැ වකාට මධ්යම පරතිපදාෙ ව ස
ඉගැන්වෙන මාරග සතයයට අයත් කරැණු නුෙණින් සේමර නය කිරීවමන් ධ්රමයන් අරභයා තෙ දුරටත්
ඥානය උපදී. එමගින් සසර අනාදිමත් කා යක් ෙරධ්නය කරමින් පැමිණි සුභ, සුඛ, නිතය, ආත්ම යන සතර
විප ් ාස දුරැ වී දුකින් නිදෙස් වීම සඳො ෙූ ඥානය ෙරධ්නය වේ.
ඉෙත දැක්ෙූ චතුරාරය සතයයට අයත් අංග සතර අවනයානය ෙ වයන් සේබන්ධ්තාෙක් දක්ෙයි. එනේ
දුක පිළිබඳ අෙවබෝධ්ය ැබූ පමණට දුක්ඛ සමුදය වෙෙත් දුකට වේතුෙ ෙූ තෘෂ්ණාෙ පිළිබඳ ෙ අෙවබෝධ් වී
දුක්ඛ නිවරෝධ්ය ෙූ නිෙන පිළිබඳ අභිරැචියක් ජනිත ෙ මාරගය ෙූ ආරය අෂ්ටාංගික මාෙවතෙි ගමන් කිරීම ද
සිදු වේ. චතුරාරය සතයවයෙි දුක පිළිබඳ විගරෙවය්දී වේතුඵ සිද්ධ්ාන්තය පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත විගරෙය ද
ඇතුළත් වේ. එනේ ‘තෘෂ්ණාෙ ඇති විට දුක ඇති වේ. තෘෂ්ණාෙ නැති වීවමන් දුක නැති වේ ය. තෘෂ්ණාෙ
ඉපදීවමන් දුක උපදී, තෘෂ්ණාෙ නිරැද්ධ් වීවමන් තෘෂ්ණාෙ නිරැද්ධ් වේ ය යන සිද්ධ්ාන්තයයි ( අස්මිං සති
ඉදං වොති අස්මිං අසති ඉදං නවොති. ඉමස්ස උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති, ඉමස්ස නිවරාධ්ා ඉදං නිරැජ්ඣති).
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1. අනිච්චවතා අනුපස්සන්වතා නිච්චසඤ්්ඤ්ං පජෙති.
2. දුක්ඛවතා අනුපස්සන්වතා සුඛසඤ්්ඤ්ං පජෙති.
3. අනත්තවතා අනුපස්සන්වතා අත්තසඤ්්ඤ්ං පජෙති.
4. නිේබින්දවතා නන්දිං පජෙති.
5. විරජ්ජන්වතා රාගං පජෙති.
6. නිවරාවධ්න්වතා සමුදයං පජෙති.
7. පටිනිස්සන්වතා ආදානං පජෙති.
සතර සතිපට්ඨානයට අනුගත ෙ රෑපාදි ස්කන්ධ් අනිතය ෙ වයන් නුෙණින් බැ ීවමන් නිතය සංඥාෙ
ද දුක් ෙ වයන් බැ ීවමන් සුඛ සංඥාෙ ද අනාත්ම ෙ වයන් බැ ීවමන් ආත්ම සංඥාෙ ද නිේබිදා (කළකිරීේ)
ෙ වයන් බැ ීවමන් නන්දිය (ඇ ීම) ද විරජ්ජ (වනාඇ ීේ) ෙ වයන් බැ ීවමන් රාගය ද නිවරෝධ් ෙ වයන්
බැ ීවමන් සමුදය (ෙටගැනීම) ද පටිනිස්සග්ග (අත්ෙැරීේ) ෙ වයන් බැ ීවමන් ආදානය (දැඩි ෙ අ ්ො ගැනීම)
ද අත්ෙරියි. අනිතය ආදි සත් ආකාරවයන් කාය, වේදනා, චිත්ත, ධ්ේම පිළිබඳ ෙ සේමර නය කිරීවමන් සිෙිය
ො නුෙණ ෙැවඩන අතර එම නුෙණින් යළි යළිත් කායාදි ස්කන්ධ් පංචකය නුෙණින් දකියි. ස්කන්ධ් පංචකය
පිරිසිඳ දැන ඊට ඇති ඇ ්ම සපුරා දුරැවකාට සසර දුකින් නිදෙස් වීවේ ඒකායන මාෙත වමම සතර
සතිපට්ඨානවයන් පැෙැදි ි වකාට ඇත. එම නිසා භාගයෙතුන් ෙෙන්වස් සතර සතිපට්ඨානය කු රා ිය
ෙ වයන් කුස රාසි සූතරවයෙි දී ෙඳුන්ො වදති (කුස රාසීති භික්ඛවෙ, ෙදමාවනා චත්තාවරා සතිපට්ඨාවන
සේමා ෙදමාවනා ෙවදයය.).
කය, වේදනා ො සිත පිළිබඳ ෙ යළි යළිත් වයානිවසාමනසිකාරවයෙි වයදීවේ පරතිඵ ෙ වයන්
ඒොවය් පෙත්නා නිසරැ බෙ යළි යළිත් පරකට වෙයි. ඒ අනුෙ කය වපණපිඩක් වමන් ද වේදනාෙ දියබුබු ක්
වමන් ද සඤ්්ාෙ මිරිඟුෙක් වමන් ද සංඛාර වකවස ් කඳක් වමන් ද සිත වෙෙත් විඤ්්ාණය මායාෙක්
ව ස ද දකිමින් ජීවිතවය් යථාරථය පසක් කර ගනියි. ඇ ීේ ගැටීේෙ ින් මිදී උවප්ක්ෂාවෙන් යුතු ෙ ජීවිතය
වදස යථාරථොදී ෙ බැ ීමට ෙුරැ වෙයි.
මොසතිපට්ඨාන සූතරයට අනුෙ ඉතා පැෙැදි ි කරැණක් ෙන්වන් දුකින් නිදෙස් වීවේ සේපූරණ
ෙැඩපිළිවෙළ රදා පෙත්නා ස්කන්ධ් පංචකය සෙිත පුද්ග යා තුළ බෙයි. ක යාණමිතර ආ රය, සද්ධ්රම රෙණය
ආදි සාධ්ක බාෙිරින් ැබුණ ද සසරින් මිදීමට අෙ ය කරියාකාරීත්ෙය සත්ත්ෙයා වෙත ෙූෙකි. බුදුරජාණන්
ෙෙන්වස් වරෝෙිතස්ස වදවියාට වද් නා කවළ් ‘වේ බඹයක් පමණ ෙූ සඤ්්ා සෙිත සිත සෙිත කවයෙි ම
ව ෝකයත්, ව ෝක සමුදයත්, ව ෝක නිවරෝධ්යත්, ව ෝක නිවරෝධ්ගාමිනී පටිපදාෙත් පනෙන බෙයි.’ භාගයෙතුන්
ෙෙන්වස් වද් නා කළ පරිදි දර න සේපත්තිවයන් ො සී වයන් යුතුෙ සතිපට්ඨානය සේපූරණ කළ පමණට
පරඥාෙ දියුණු ෙන අතර එපමණට සද්ධ්ා, විරිය, සමාධි ආදි වසසු ඉන්ද්රිය ධ්රමයන් ද සේපූරණත්ෙයට පත්
වේ.
අවිජ්ජා සූතරයට අනුෙ සතර සතිපට්ඨානය නිසි වලස වැවෙන්වන් තරිවිධ සුචරිතය ඇති විටයි. තරිවිධ
සුචරිත සම්පූර්ණ වීමට ඉන්රිය සංවරයත් ඉන්රිය සංවරය සඳහා සතිසම්පජඤ්ඤයත් සතිසම්පජඤ්ඤය
සඳහා වයෝනිවසා මනසිකාරයත් වයෝනිවසා මනසිකාරය සඳහා ශරද්ධාවත් ශරද්ධාව සඳහා සද්ධර්මශරවණයත්
සද්ධර්මශරවණය සඳහා කලයාණමිතර ආශරයත් අවශය වකවර්. ක යාණමිතර ආ රය ඇති විට සද්ධ්රම රෙණය
ැබී එයින් රද්ධ්ාෙත් රද්ධ්ාවෙන් වයානිවසා මනසිකාරයත් වයානිවසා මනසිකාරවයන් සතිසේපජඤ්්ඤ්යත්
සතිසේපජඤ්්ඤ්වයන් ඉන්ද්රිය සංෙරයත් ඉන්ද්රිය සංෙරවයන් තරිවිධ් සුචරිතයත් තරිවිධ් සුචරිතවයන් සතර
සතිපට්ඨානයත් සතර සතිපට්ඨානවයන් සත්ත වබාජ්ඣංගත් පරිපූරණත්ෙයට පත් ෙ විදයාවිමුක්තිය සාක්ෂාත්
වේ. වමව ස විදයාවිමුක්තය
ි නිෂ්ටාෙ වකාට ඇති සේබුදු දෙේ මවගෙි සියලු ගුණරැෙන්ෙි පර ධ්ාන සාධ්කය
ෙන්වන් ක යාණමිතර ආ රයයි. ෙුවදක් ක යාණ මිතරයන් සිටීම පමණක් පරමාණෙත් වනාෙන අතර
ක යාණමිතරයන් ෙඳුනා ගැනීමටත් ඔෙුන්වග් ගුණයට ගරැකිරීමටත් ඔෙුන් වෙතින් තම දිවිමගට ආව ෝකයක්
ෙූ සද්ධ්රම පරති ාභය ළඟා කර ගැනීමටත් අප දක්ෂ විය යුතු ය. බුද්ධිමත් විය යුතු ය. අනතිමානී විය යුතු ය.
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වකටිවයන් කිෙවොත් (කරණීය) වමත්ත සූතරවයෙි ඇති ගුණාංගන්වගන් සමන්විත විය යුතු ය. වමකී සියලු
ගුණ දෙේෙි උසස් ම පරතිඵ ය ෙන්වන් පරඥාෙ දියුණු වී දුකින් නිදෙස්වීමයි. එෙි දී රෑප, වේදනා, සඤ්්ා,
සංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ් පංචකය ක්ෂණිකෙ ෙටවගන ඉතිරි නැතිෙ නිරැද්ධ් ෙන බෙ මැනැවින් පර කට
වේ. ඒ අතර ධ්ාතු, ආයතන, ඉන්ද්රිය, නාමරෑප ආදි නේෙ ින් සඳෙන් ෙන ජීවිතවය් පැෙැත්ම විස්තර
වකවරන වසසු ධ්රමයන්ෙි ද පෙත්නා අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන තරි ක්ෂණය මැනැවින් පරතයක්ෂ වේ.
වමම අෙවබෝධ්ය බනු ෙස් අපරමාදී ෙ කරියා කිරීම ක්ෂණ සේපත්තිය ද බුද්ධිමත් සැමවග් පරධ්ාන ජීවිත
ඉ ක්කය විය යුතු ය. භාගයෙතුන් ෙෙන්වස්වග් අෙසාන අෙොදය ෙූවය් ද අපරමාදීෙ සතිපට්ඨානය තුළ
ෙැසිවරන ව සයි (ෙන්දදානි භික්ඛවෙ ආමන්තයාමි වො ෙයධ්ේමා සංඛාරා අප්පමාවදන සේපාදවථ).

අත්තදීපා භික්ඛවෙ විෙරථ අත්තසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා !
ධ්ේමදීපා භික්ඛවෙ විෙරථ ධ්ේමසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා !

ඔබ සැමට වතරැෙන් සරණයි !
වෙත්ො සේසත ෙැමක ් නිදුකී !
පත්ො සැපතට සමගිෙ මුනි කී !
කැ ිව ෝනියාවේ, පාේවේ ්ෙි සිරි පඤ්්ාසීෙ භාෙනා මධ්යස්ථානවය්

බු.ෙ. 2562 නෙේ මස

වපාවෙෝදා සී

සමාදානය

(2019 වපබරොරි මස 24 ෙන ඉරැදින)
(UD)

