සිත නිවෙන ව ොදු මග

සතර සතිපට්ඨොනය
සියලු සත්ත්ෙයන්වග් ඒකොයන පැතුම දුකින් නිදහස් වීමයි. සත්ත්ෙයො සැපතට කැමැති ෙන්වන්ත්
දුකට අකැමැති ෙන්වන්ත් වේ නිසයි (සුඛකොමො භික්ඛවෙ සත්තො දුක්ඛපටික්කූලො). විව ්ෂවයන් මිනිසො තම
දිවිමවගහි සිදුකරන සෑම කටයුත්තකින් ම අවප්ක්ෂො කරන්වන් දුකින් නිදහස් ෙ සැපතට පත්වීමයි. එවහත්
අභොගයය නේ සත්ත්ෙයො දුකින් නිදහස් වීම සඳහො සිදු කරන දෑ තුළින් ම තෙ තෙත් දුක වෙත ම ළඟො වීමයි.
සේමො දිට්ිවයන් වතොර වලෝකයො ජොති, ජරො, ෙයොධි, මරණෙලින් නිදහස් වීම සඳහො සිදු කරන්වන් එ ඳු ම
ලක්ෂණෙලින් යුතු ජීවී, අජීවී දෑ තමො වෙත ළඟො කර ගැනීමයි. අෙසොනවය් වපර ති ුණොට ද ෙඩො දුක්
සමුදායක් සහිත ෙ අතෘප්තිකර වලස ජීවිතය නිමො වකොට යළිදු සසරට ෙැවටයි. වේ ෙ මැනැවින් පසක් කළ
භොගයෙතුන් ෙහන්වස් දුකින් නිදහස් වීවේ සැ ෑ මොෙත පරතයක්ෂ වකොට වලෝක සත්ත්ෙයොට ද එම මොෙත
ල ො දීමට අති ය කරැණොධ්යො වයන් කටයුතු කළහ. උන් ෙහන්වස් වලොෙට වද් නො කළ සෑම දහේ
පදයකින් ම පරකො ෙන්වන් දුකින් නිදහස් වීමට අෙ ය මොරවගෝපවද් යන් ය. ඒ අතර මහොසතිපට්ඨොන සූතරය
(දී.නි.) දුකින් වපවළන වලෝකයොට මහො ඖෂධ්යකි. වලෝක සත්ත්ෙයො අත්විඳින දුවකහි සැ ෑ ස්ෙභොෙය
මැනැවින් විෙරණය වකොට ඒ සඳහො වනොෙරඳින පරතිකරමය ඒ තුළ අන්තරගත ය.

ජරො මරණ හටගන්නො ආකොරය
අවිදයො සහගතෙ ඇස ආදි ඉන්රිය ඔස්වස් රෑපොදි අරමුණු ගැනීවේ දී ඊට අදාළ ස්කන්ධ් පංචකයක්
වගොඩනැඟී ජරො මරණොදි දුක් සමුදාය හටගන්නො ආකොරය මධ්ු පිණ්ික සූතරවයහි මැනැවින් විස්තර වේ. ඒ
අනුෙ,

චක්ඛුං ච පටිච්ච රෑවප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්්ාණං තිණ්ණං සංගති ඵස්වසො ඵස්ස පච්චයො
වේදනො යං වේවදති තං සංජොනොති යං සංජොනොති තං විතක්වකති යං විතක්වකති තං පපංවචති
යං පපංවචති තවතො නිදානං පුරිසං පපංචසඤ්්ා සංඛො සමුදාචරන්ති අතීතොනොගත පච්චුප්පන්වන්සු
චක්ඛුවිඤ්්වඤ්වයයසු රෑවපසු.
ඇස, රෑපය, චක්ඛුවිඤ්්ාණය, චක්ඛුසේඵස්සය, චක්ඛුසේඵස්සජො වේදනො, රෑපසඤ්්ා, රෑප
විතක්ක, පපඤ්්ච ආදි ෙ වයන් ස්කන්ධ් පඤ්්චකයක් වගොඩනැඟී ජරොමරණොදි දුක් සමුදාය හටගන්නො
ආකොරයක භොගයෙතුන් ෙහන්වස් පැහැදිලි කරති. වේ තත්ත්ෙය සද්ධ්රම රෙණය තුළින් අසො දැනගත් රොෙකයො
හැකිතොක් දුරට සිහිවයන් හො නුෙණින් කරියො කරමින් යළි යළිත් අවිදයො සහගත ස්කන්ධ් පංචකයක් වගොඩ
වනොනැවඟන අයුරින් කරියො කරයි.
ුදුරජොණන් ෙහන්වස් පුරො ෙසර 45ක් වලෝසතුන් වෙත වද් නො කළ සද්ධ්රමය නිෙන ඉලක්ක වකොට
ෙූෙකි. මුහදුු ජලය වකොතැනින් ගත්ත ද එහි ඇත්වත් එක ම ලුණු රසයයි. එවමන් ම තථොගත වද් ිත සමස්ත
ුද්ධ්ෙචනය තුළ ම අන්තරගත ෙ ඇත්වත් නිෙන් වහෙත් විමුක්ති රසයයි. ඒ අතර ද මහොසතිපට්ඨොන සූතරය
සුවිව ්ෂී අනු ොසනොෙකි. භොගයෙතුන් ෙහන්වස් ‘සත්ත්ෙයන්වග් පිරිසිදු ෙ පිණිස, ව ෝක පරිරෙයන්වග්
ඉක්මවීම පිණිස, දුක්වදාේනස් නිම කිරීම පිණිස, ඥානය ලැබීම පිණිස, නිරෙොණොෙව ෝධ්ය සොක්ෂොත් කිරීම
පිණිස’ වද් නො කළ ඒකොයන මොෙත වමම සූතරවයන් විස්තර වේ. උන් ෙහන්වස් විවිධ් අෙස්ථොෙන්හි නිෙන්
මග පහදා වදමින් වද් නො කළ කරැණු රැසක් වමම එක ම මහොසතිපට්ඨොන සූතරවයහි අන්තරගත ෙ ඇත. ඒ
අතර ස්කන්ධ්, ධ්ොතු, වේදනො, විඤ්්ාණ, ආනොපොනසති, කොයගතොසති, නීෙරණ, ආයතන, චතුරොරය සතයය,
ව ොජ්ඣංග, ආරය අෂ්ටොංගික මොරගය, නිරෙොණය ආදි ඉගැන්වීම ඍජු ෙ ම දැක්වෙන අතර තරිලක්ෂණය,
කරමය, සංසොරය, වහ්තුඵලදහම ආදිය ෙකර ෙ දැක්වේ.

UD2

සත්ත්ෙයොවග් සමස්ත ජීවිත පැෙැත්ම වෙත ම අෙධ්ොනය වයොමු කරෙො එහි යථොරථය අෙව ෝධ් කරෙො
ඊට ඇති ඇල්ම දුරැවකොට සසරගත දුකින් සත්ත්ෙයො මුදෙොලීවේ කරැණොධ්යො වයන් භොගයෙතුන් ෙහන්වස්
වේ සූතරය වද් නො වකොට ඇත. සමස්ත සූතරවයන් ම අෙධ්ොනය වයොමු කරෙන්වන් සිහිය මැනැවින් පිහිටුවීමට
අෙ ය මගවපන්වීම ල ො දීමටයි. සත්ත්ෙයොවග් සිත හො කය (නැතවහොත් නොමරෑප, ස්කන්ධ්, ධ්ොතු, ආයතන
ආදි) ෙ වයන් දැක්වෙන සමස්ත අද්දැකීේ සමුදාය පිළි ඳෙ ම පරිපූරණ ෙ වයන් මනො සතිමත් ෙක් ඇති
කරලීම සඳහො වමමගින් අනු ොසනො වකවර.

ධර්ම මාර්ගය ආරම්භයයහි උපදවා ගත යුතු ලක්ෂණ
1. දක්ෂ ෙ - Proficiency/ skillfulness (Sakko)
2. අෙංක ෙ - Honesty (Uju ca)
3. ෙඩොත් ඍජු ෙ - Perfectly upright (Suju ca)
4. සුෙච ෙ - Gently spoken (Suvaco)
5. මෘදු ෙ - Gentle (Mudu)
6. අනතිමොනී ෙ -Humble / not conceited (Anatimāni)
7. ලද වදයින් සතුටුෙන ෙ -Being contented / Being satisfied (Santussako)
8. පහසුවෙන් වපෝෂණය කළ හැකි ෙ - Easy to support (Subharo)
9. කටයුතු අඩු ෙ -Being less busy (Appakicco)
10. සැහැල්ලු ෙ - Being simple (Sallahukavutti)
11. සංසුන් ඉඳුරන් ඇති ෙ - Controlling in senses (Santindriyo)
12. නිපක/ නුෙණැති ෙ - Discretion/ Intelligence/ wisdom

(Nipako)

13. පරගල්භ නැති ෙ / දරදඩු නැති ෙ - Not impudence/ not stubborn
14. කුලයන්හි වනොඇලුණ ෙ - Less attachment to families

(Appagabbho)

(kulesu ananugiddho)

15. නුෙණැත්තන් වදාස් නඟන සුළු වහෝ ෙරදක් වනොකරන ෙ - Having moral fear and Shame
for even slightest wrong conduct which other wise men might criticize (Na ca khuddam
samacare kiñci - yena viññuu pare upavadeyyum)

සනොතන රැකෙරණය - සතර සතිපට්ඨොනය
ුදුරදුන් වෙත පැවිදි ෙූ රොෙකයන්වග් පිතෘවිෂය (පියොවග් ෙපසරිය) වලස දක්ෙො ඇත්වත් සතර
සතිපට්ඨොනයයි (වගොචවර භික්ඛවෙ, චරථ සවක වපත්තිවක විසවය). තම රොෙකයන්ට සතර සතිපට්ඨොනය
නමැති සිය පියොවග් විෂයවයහි හැසිවරන වලසත් එවස් හැසිරීවමන් අනතුරකින් වතොර ෙ ධ්රමමොරගවයහි
ගමන් කළ හැකි ෙත් ුදුරදුන්වග් අනු ොසනයයි. විව ්ෂවයන් අලුතින් පැවිදි ෙ සසුන්ෙන් නෙක පැවිද්දන්
වමම සතර සතිපට්ඨොනවයහි හික්මෙන වලස භොගයෙතුන් ෙහන්වස් භික්ෂූන් ෙහන්වස්ට අනු ොසනො කළහ.
සේ ුදු සසුන විෂයවයහි රද්ධ්ොෙත් ිලයත් පරඥාෙත් ෙැඩදියුණු වීමට වමම දහේ මග ව වහවින් උපකොරීවීම
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මීට වහ්තුෙයි. තෙද කිසියේ භික්ෂුෙක් තමො තමොට ම පරදීපයක් (වනොවහොත් දිෙයිනක්) සරණක් වකොට වෙවස්
නේ කළ යුත්වත් වමම සතර සතිපට්ඨොනය ෙැඩීම ෙ සඳහන් වේ. යවමකුට සැ ෑ රැකෙරණයක්
සැලවසන්වන් සතිපට්ඨොනය ෙැඩීවමනි. සත්ත්ෙයොවග් ඇස, කන ආදි පංච ඉන්රියයන්ට රැකෙරණය සිතයි.
හුවදක් සිතක් ති ූ පමණින් එයට ආරක්ෂොෙක් වනොමැත. සිතට රැකෙරණය වලස දක්ෙො ඇත්වත් සතිය
වහෙත් සතිමත් ෙයි. එය සිහියට රැකෙරණයක් ලැව න්වන් වකවලසුන්වගන් සිත මුදෙො ගැනී ම නේ ෙූ
විමුක්තිය තුළිනි. විමුක්තිය නිෙන පිළිසරණ වකොට පෙතී. එමනිසො සතිපට්ඨොනය ෙැඩීම රොග, ද්වේෂ, වමෝහ
දුරැකිරීම සඳහො ෙූ අසංඛත මොරගය වලස විස්තර වේ (සතිපට්ඨොන සුත්ත, සං.නි. සළොයතන ෙග්ග).
නිෙන් මග විෙරණය වකවරන සූතර ධ්රම අතර මහොසතිපට්ඨොන සූතරයට පරධ්ොන තැනක් හිමි වේ.
සේපූරණ නිෙන් මග සවිස්තරොත්මක ෙ එහි සඳහන් ෙ ඇත. ුදුදහවමහි පර ධ්ොන ඉගැන්වීේ රැසකට
මහොසතිපට්ඨොන සූතරවය් ඇතුළත් කරැණු සේ න්ධ් ෙ පෙතී. සංසොරගත සත්ත්ෙයො අනොදිමත් කොලයක්
තිස්වස් අපමණ දුක් රැසක් විඳිමින් සසර සැරිසරන්වන් වලෝකය පිළි ඳ ෙැරදි ආකල්ප හතරක් නිසොවෙනි.
වමය ‘සතර විපල්ලොස’ නමින් හැඳින්වේ. ඒෙො නේ :1. අසුවභ සුභසඤ්්ා (අසුභ දෑ සු ෙ වයන් හඳුනො වගන සිටීම)
2. දුක්වඛ සුඛසඤ්්ා (දුක් දෑ සැප ෙ වයන් හඳුනො වගන සිටීම)
3. අනිච්වච නිච්චසඤ්්ා (අනිතය දෑ නිතය ෙ වයන් හඳුනො වගන සිටීම)
4. අනත්වත අත්තසඤ්්ා (අනොත්ම දෑ ආත්ම ෙ වයන් හඳුනො වගන සිටීම)
හුවදක් යමක් අසුභ වහෝ දුක් වහෝ අනිතය වහෝ අනොත්ම වහෝ ෙූ පමණින් සත්ත්ෙ සන්තොනයට දුක
හට වනොගනී. දුක හටගන්වන් අසුභ වද් සුභ වලසත් දුක් වද් සැප වලසත් අනිතය වද් නිතය වලසත්
අනොත්ම වද් ආත්ම වලසත් ෙ වයන් පෙත්නො ෙැරදි චින්තනය නිසයි. මහොසතිපට්ඨොන සූතරවයහි සඳහන්
සතර සතිපට්ඨොනවයන් ඉහත දැක්ෙූ සතර විපල්ලොස දුරැවීමට මග වපන්ෙයි. කොයොනුපස්සනොවෙන් ‘අසුවභ
සුභසඤ්්ාෙ’ ද වේදනොනුපස්සනොවෙන් ‘දුක්වඛ සුඛසඤ්්ාෙ’ ද චිත්තොනුපස්සනොවෙන් ‘අනිච්වච
නිච්චසඤ්්ාෙ’ ද ධ්ේමොනුපස්සනොවෙන් ‘අනත්වත අත්තසඤ්්ාෙ’ ද දුරැවීමට අනු ොසනො වකවර. වමවලස
සතර සතිපට්ඨොනය ෙැඩීවමන් සතර විපල්ලොස දුරැෙන අතර, සතර ආහොරය පිරිසිඳ දැනීමට ද අෙකො
සැලවස්. කොයොනුපස්සනොෙ ෙැඩීවමන් ‘ක ලිංකොර ආහොරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත් වේදනොනුපස්සනොෙ ෙැඩීවමන්
‘ඵස්ස ආහොරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත් චිත්තොනුපස්සොෙ ෙැඩීවමන් ‘විඤ්්ාණ ආහොරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත්
ධ්ේමොනුපස්සනොෙ ෙැඩීවමන් ‘මවනෝසඤ්්වච්තන ආහොරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත් හැකියොෙ ලැවේ.
භොගයෙතුන් ෙහන්වස් දුක පිළි ඳ විගරහ කරමින් ජොති, ජරො, මරණොදි දුක් දක්ෙො ඒ සියල්ලට ම පදනම
වලස දැක්ෙූවය් උපොදානස්කන්ධ් පංචකයයි (සංඛිත්වත්න පඤ්්චුපොදානක්ඛන්ධ්ො දුක්ඛො). සතර සතිපට්ඨොනය
ෙැඩීම ස්කන්ධ්පංචකය පිරිසිඳ දැන ඊට ඇති ඇල්ම දුරැකර දුකින් නිදහස් වීමට වහ්තු වේ. ඒ අනුෙ
කොයොනුපස්සනොෙ ෙැඩීවමන් රෑපස්කන්ධ්ය පිරිසිඳ දැනීමටත් වේදනොනුපස්සනොෙ ෙැඩීවමන් වේදනොස්කන්ධ්ය
පිරිසිඳ දැනීමටත් චිත්තොනුපස්සනොෙ ෙැඩීවමන් විඤ්්ාණස්කන්ධ්ය පිරිසිඳ දැනීමටත් ධ්ේමොනුපස්සනොෙ
ෙැඩීවමන් සඤ්්ා, සංඛොර යන ස්කන්ධ් පිරිසිඳ දැනීමටත් අෙකො සැලවස්. තෙද සමස්ත ුද්ධ්ෙචනය
නොමරෑප පිරිසිඳ දැන ඒ වකවරහි පෙත්නො ඇල්ම දුරැකිරීමට මග වපන්ෙන දහමකි. කොයොනුපස්සනොවෙන්
රෑප ද වසසු අනුපස්සනො තුවනන් නොම ද පිරිසිඳ දැනීමට මග වපන්ෙයි. වමවලස සතර සතිපට්ඨොන ෙැඩීම
සේමුති ෙ වයන් සත්ත්ෙයො යනුවෙන් ෙයෙහොර වකවරන සියල්ල ෙටහො ගැනීමටත් තෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි, මොන
ෙ වයන් ඒ පිළි ඳ ෙ පෙත්නො සියලු ආ රෙ දුරැ කිරීමටත් මොෙත වේ. සතර සතිපට්ඨොනය ෙැඩීම සමස්ත
ුද්ධ්ෙචනය අනුගමනය කිරීමක් ෙන අතර එය සේමො දිට්ිය වපරටු වකොටගත් ආරය අෂ්ටොංගික මොරගවය්
සේමො සතිය තුළින් පරකට ෙන්නකි.

UD4

කුරැරට කේමොසදේම නේ කුරැෙැසියන්වග් නියේගවමහි දී වද් නො කරන ලද මහොසතිපට්ඨොන සූතර ය
(දී.නි. 2, 436 පිට) ආරේභවයහි දී ම ුදුරජොණන් ෙහන්වස් සතර සතිපට්ඨොන ෙැඩීවමන් අත්ෙන පර තිඵල
වලෝකය හමුවේ ඉදිරිපත් කරති. සතිපට්ඨොනය ෙැඩීවේ පරතිඵල ෙ වයන්,
සත්ත්ෙයන්වග් පිරිසිදු ෙ සඳහො (සත්තොනං විසුද්ධියො)
වසෝක පරිවද්ෙයන් ඉක්මවීම සඳහො (වසොකපරිද්දෙොනං සමතික්කමොය)
දුක් වදාේනස් නිමො කිරීම සඳහො (දුක්ඛ වදාමනස්සොනං අත්ථංගමොය)
ාණය උපදෙො ගැනීම සඳහො (ායස්ස අධිගමොය)
නිරෙොණය සොක්ෂොත් කිරීම සඳහො (නිේ ොනස්ස සච්ිකිරියොය)
ඒකොයන පරතිපදාෙ වලස වද් නො වකොට ඇත්වත් සතර සතිපට්ඨොනයයි
(ඒකොයවනො අයං භික්ඛවේ මග්වගො ........... යදිදං චත්තොවරො සතිපට්ඨොනො)
වලොෙ වෙවසන ඕනෑම පුද්ගලයකුවග් උසස් අභිලොස කිහිපයක් වමහි සඳහන් ෙ ඇත. වමකී පරතිඵල
සොක්ෂොත් කරගනු ෙස් ආරේභවය්දී ම තමො තුළ ඇති කර ගත යුතු ලක්ෂණ කිහප
ි යක් සූතරවයහි දැක්වේ. එනේ
වකවලස් තෙන වීරයවයන්, නුෙණින් සිහිවයන් යුතු ෙ වලෝකය වහෙත් පඤ්්චස්කන්ධ්ය පිළි ඳ ෙ දැි
වලෝභය හො වදාේනස දුරැ වකොට (‘...ආතොපී සේපජොවනො සතිමො විවනයය වලොවක අභිජ්ඣො වදාමනස්සං....’)
සතිපට්ඨොනවයහි වයදිය යුතු ෙ ුදුරජොණන් ෙහන්වස් අනු ොසනො කරති. සිවතහි දැි වලෝභය හො වදාේනස
භොෙනොෙට ොධ්ොෙකි. එ ැවින් වලෝභය හැකිතොක් අෙම වකොට වදාේනස් සිතිවිලිෙලින් වතොර ෙ ධ්රමොනුකූල
පරීතියක් සහිත ෙ භොෙනොෙට සූදානේ වීම අෙ ය වකවර. සතිපට්ඨොනය ෙැඩීමට අවප්ක්ෂො කරන්නකු විසින්
වමම කරැණු පිළි ඳ ෙ මුල දී ම දැනුෙත් ෙ එය අනුගමනය කළ යුතු ය.
තෙද සතර සතිපට්ඨොනය ෙැිවේ දී කුසල දහේහි ආරේභවය් දී පොරි දු ්ධ්ත්ෙය ඇති කර ගත යුතු
ෙ සඳහන් ෙ ඇත. වමහි කුසල දහේහි ආරේභය ෙ වයන් දක්ෙො ඇත්වත් සීලවයන් පි රිසිදු ෙට පත් ෙ
දෘෂ්ටිය ඍජු කර ගැනීමයි. (... ආදිවමෙ විවසොවධ්හි කුසවලසු ධ්ේවමසු. වකො ච ආදි කුසලොනං ධ්ේමොනං:
සීලං ච සුවිසුද්ධ්ං, දිට්ි ච උජුකො. භික්ඛු සුත්ත, සං.නි.5-1, සතිපට්ඨොන සංයුතත
් ). ඒ අනුෙ පංච ීලය ආදි
ීලයක මැනැවින් පිහිටො ො ්ෙත, උච්වේද යන අන්තද්ෙවයන් වතොර ෙ දර න සේපත්තිවයන් යුතු ෙ සතර
සතිපට්ඨොනය භොවිත කළ යුතු ෙ ඇත.
‘සති’ යනු සිහියයි. ‘පට්ඨොන’ යනු නිෙැරදි වලස පිහිටුෙො ගැනීමයි. ඒ අනුෙ ‘සතිපට්ඨොන’ යනු
අපවග් අෙධ්ොනය වහෙත් සිහිය නිෙැරදි වලස පිහිටෙ
ු ො ගත යුතු ආකොරය පිළි ඳ විස්තර ෙන අනු ොසනයයි.
ුදුරජොණන් ෙහන්වස් විසින් වද් ිත නිවී සැනැවහන මොෙවතහි ෙැිය යුතු ගුණොංග අතර සතිපට්ඨොනයට
හිමි ෙන්වන් සුවිව ්ෂී ස්ථොනයකි. සතිසේපජඤ්්ඤ්, සතර සතිපට්ඨොන, සති ඉන්රිය, සති ල, සති
සේව ොජ්ඣංග, සේමො සති ආදි මූලික ඉගැන්වීේ රැසක පරධ්ොන කරැණක් වලස සතිය විස්තර වකොට ඇත්වත්
එ ැවිනි. අප වකවතක් දුර වකවලස් දුරලමින් මොනසික සුෙය ල ො ගැනීවමහි නිරත වී සිටිනෙො ද යන්න
තීරණය වකවරන පරධ්ොන සොධ්කයක් ෙන්වන් සතිපට්ඨොනය වකවතක් දුරට ෙඩනෙො ද යන කරැණයි. එ ැවින්
විව ්ෂවයන් අප කිසියේ ආකොරයක මොනසික වදාේනසක්, අසහනයක් අත්විඳිනෙො නේ ඊට පරධ්ොනතම වහ්තුෙ
සත්ත්ෙයො නිරමොණය ෙූ ආකොරය පිළි ඳ සැ ෑ තතු වනොදැනීේ පිළි ඳ අවිදයොෙයි වහෙත් වනොදැනීමයි. එනේ
සත්ත්ෙයො හො වලෝකය පිළි ඳෙ දුක ඇතිෙන හො නිරැද්ධ් ෙන ආකොරය පිළි ඳ අනෙව ෝධ්යයි. සතර
සතිපට්ඨොනවයන් අපට මග වපන්ෙන්වන් සත්ත්ෙයො නිරමොණය ෙූ ආකොරය පිළි ඳ නිෙැරදි අෙව ෝධ්යක්
ල ො දී ඊට ඇති ආ ොෙ, ැඳීම නිරැද්ධ් ෙන ආකොරයට සිති පිහිටුෙො ගැනීමට නුෙණ ල ොදීමයි. එහි දී
සත්ත්ෙයො වහෝ පුද්ගලයො නමින් අප ෙයෙහොර කරන සිත-කය, නොමරෑප - විඤ්්ාණ, පංචඋපොදානස්කන්ධ්ය,
වදාවළොස් ආයතන, අටවලොස් ධ්ොතු පිළි ඳ පැහැදිලි අෙව ෝධ්යක් අප වෙත ල ො වද්. එම අෙව ෝධ්ය වහෙත්
විදයොෙ ල ො ගත් පමණට වලෝකය වහෙත් සත්ත්ෙයො පිළි ඳ අෙව ෝධ්ය ෙරධ්නය වී දුකින් නිදහස් වීමට
අෙකො සැලවස්. ුදුදහවේ එන සියලු ඉගැන්වීේ වමම සතර සතිපට්ඨොනය තුළට අන්තරගත කිරීවේ
හැකියොෙ පෙතී.

UD5

සත්ත්ෙයොවග් සමස්ත අත්දැකීේ පිළි ඳෙ ම සිහිය පිහිටුෙො ගත යුතු ස්ථොන සතරක් මහොසතිපට්ඨොන
සූතරවයහි සඳහන් ෙ ඇත. ඇස්, කන්, නොසොදි ඉන්රිය ඔස්වස් ල න ආධ්යොත්මික හො ොහිර වලෝකය පිළි ඳ
සියලු අත්දැකීේ මීට ඇතුළත් වේ.
එනේ :1. කවයහි කය අනුෙ නුෙණින් ලන කායානුපස්සනාව
2. වේදනොෙන්හි වේදනො අනුෙ නුෙණින් ලන යේදනානුපස්සනාව
3. සිවතහි සිත අනුෙ නුෙණින් ලන චිත්තානුපස්සනාව
4. ධ්රමයන්හි ධ්රමයන් අනුෙ නුෙණින් ලන ධම්මානුපස්සනාව
යන අනුපස්සනො සතරයි.

සතර සතිපට්ඨොනය ෙැඩීවේ පරතිඵල ෙ වයන් රොෙකයො තුළ සිහිය හො නුෙණ යන අංග වදක ම
දියුණු විය යුතුය. සිහය
ි යනු සතියයි. නුෙණ යනු සේපජඤ්්ඤ්ය වහෙත් පර ඥාෙයි. සතිය යනු යවමකු එක්
අතකින් වගොයේ මිටක් අල්ලො ගැනීම හො සමොනයි. එම අවනක් අතින් දෑකැත්වතන් එම වගොයේ මිට කැපීම
සේපජඤ්්ඤ්ය වහෙත් පරඥාෙයි. ුදුදහමින් අවප්ක්ෂිත සැ ෑ භොෙනොෙ සඵල ෙන්වන් වමම අංග වදක ම
මැනැවින් සේපූරණ වීේ ෙ වයනි. ඒ අනුෙ කය, වේදනො, චිත්ත, ධ්ේම යන ස්ථොනයන්හි සිහිය පිහට
ි ුෙො
ගැනීම සතිපට්ඨොනයයි. එනේ චිත්ත භොෙනොෙ වහෙත් සමථ භොෙනොෙයි. එවලස සිහිය මැනැවින් පිහිටි පසු
එම කොයොදිවයහි හටගැනීම හො නිවරෝධ්ය දැකීම සතිපට්ඨොන භොෙනොෙයි. එනේ පඤ්්ා භොෙනො වහෙත්
විපස්සනො භොෙනොෙයි.
සූතර පිටකවය් දීඝ නිකොවය් මහොසතිපට්ඨොන සූතරයට අමතරෙ මජ්ිම නිකොවය් සතිපට්ඨොන
සූතරවයහි ද සංයුත්ත නිකොවයහි සතිපට්ඨොන සංයුත්තවයහි ද අංගුත්තර නිකොවයහි සතිපට්ඨොන ෙග්ගවයහි ද
පටිසේභිදාමග්ගවයහි සතිපට්ඨොන කථොවෙහි
ද අභිධ්රම පිටකවයහි විභංගප්පකරණවයහි සතිපට්ඨොන
විභංගවයහි ද සතිපට්ඨොනය ෙැිය යුතු ආකොරය පිළි ඳ උපවදස් ඇතුළත් ෙ ඇත. ඊට අමතරෙ
විසුද්ධිමග්ගවයහි හො අභිධ්ේමත්ථසංගහවයහි ද වේ පිළි ඳ විස්තර වේ. භොගයෙතුන් ෙහන්වස් සිය
රොෙකයන්ට ධ්රම වද් නො කිරීවේ දී සතිපට්ඨොනවයහි ෙැදගත්කම නිතර අෙධ්ොරණය කර තිව නු දක්නට
ලැවේ. තථොගත වද් ිත සෑම දහේ පදයක ම සතිපට්ඨොනය හො ස ැඳියොෙක් පෙතී. පරොණඝොතොදී පංචවිධ්
ික්ෂො දුරෙලත්ෙය පරහීණ කරලනු සඳහො ද චක්ඛුවිඤ්්වඤ්යයොදි පංචකොමගුණයන්වග් පරහොණය සඳහො ද
කොමච්ඡන්දාදි පංචනීෙරණ පරහොණය සඳහො ද රෑපූපොදානස්කන්ධ් ආදි පංච උපොදානස්කන්ධ්යන්වග් පර හොණය
සඳහො ද නිරය ආදි පංචවිධ් ගතීන්වග් පරහොණය සඳහො ද රෑපරොග ආදි උද්ධ්ේභොගීය සංවයෝජන පරහොණය
සඳහො ද සතර සතිපට්ඨොනය ෙඩන වලස ුදුරජොණන් ෙහන්වස් අනු ොසනො කරති.
ජොතිය වහෙත් ඉපදීම ක්ෂය වකොට නිෙන් සොක්ෂොත් කිරීවේ මොෙත දක්නො ෙූ වලොෙට හිතෙැඩ
කැමැති භොගයෙතුන් ෙහන්වස් ඒ සඳහො ඒකොයන මොෙත ෙ වයන් වද් නො කවළ් සතර සති පට්ඨොනයයි.
යවමක් අතීතවයහි කොමොදි චතුවරෝඝය තරණය කවළ් ද දැන් තරණය කරයි ද මතු තරණය කරන්වන් ද ඒ
සැවෙොම වමම සතිපට්ඨොන මොෙතින් ම එය කළොහු ය.

‘එකොයනං ජොතික්ඛයන්තදස්සී මග්ගං පජොනොති හිතොනුකේපී,
එවතන මග්වගන අතරිංසු පුේව තරිස්සන්ති වය ච තරන්ති ඔඝන්ති.’

UD6

කොයොනුපස්සනොෙ
සතර සතිපට්ඨොනවයහි මුල් ම පියෙර කවයහි කය අනුෙ නුෙණින් වමවනහි කිරීමයි. එනේ තමොවග්
වභෞතික කවයහි කරියොකොරීත්ෙය පිරිසිඳ දැනීම ඉලක්ක වකොට වගන රීරය පිළි ඳ ඇති ආත්ම දෘෂ්ටිය
දුරැකරලනු සඳහො සිහිය ෙැඩීමයි. වමහි දී සතර සතිපට්ඨොනය සඳහො ම වපොදුවේ වදන උපවදසක් නේ
‘ආතොපී’ වකවලස් තෙන ෙැර ඇතිෙ, ‘සේපජොවනො’ නුෙණින් වමවනහි වකොට ‘සතිමො’ සිහිවයන් යුතුෙ
‘විවනයය වලොවක අභිජ්ඣො වදාමනස්සං’ වලෝකය පිළි ඳෙ දැි වලෝභය හො වදාේනස දුරැවකොට වමම
භොෙනොෙ පරගුණ කළ යුතු ය යන්නයි. ඒ අනුෙ සිත පිහිටවිය යුත්වත් රොග, ද්වේෂ, වමෝහ යන වකවලස්
දුරැකරලීම ඉලක්ක වකොට නුෙණින් වමවනහි වකොට සිහිවයන් යුතුෙ වලොෙට ඇති දැි ඇල්ම හො වදාේනස්
දුරැකරලමින් ෙ ආරේභවයහි දී ම අෙධ්ොරණය වකොට තිවේ.

1. ආනාපානසති :- කොයොනුපස්සනොවෙහි මුල් පියෙර හුස්ම ගැනීම හො පිටකිරීම පිළි ඳ ෙූ සිහය
ි
නේ ෙූ ආනොපොන සතියයි. දක්ෂ ලී ෙඩුවෙකු ලී ඉරන විට තම කියත ඇදීවේ දී එහි කරියොකොරීත්ෙය ගැන
සිහිවයන් සිටින්නොක් වමන් තම රීරවයහි නිරතුරැෙ සිදු ෙන හුස්ම ගැනීම හො වහළීම පිළි ඳෙ සිහිවයන්
සිටින වලස වමමගින් උපවදස් වද්. වමහි දී ස්ෙොභොවිකෙ සිදුෙන ස්ෙසනයට අදාළෙ සිහිවයන් හුසම
් ගනිමින්
දීරඝෙ හුස්ම ගැනීවේ දී දීරඝෙ හුස්ම ගන්නො ෙත් හරස්ෙෙ හුස්ම ගැනීවේ දී හරස්ෙෙ හුස්ම ගන්නො ෙත්
සියලු හුස්ම කය පිළි ඳෙත් හුස්ම සංසිඳුෙමිනුත් ගැනීමත් ෙ වයන් හුස්ම ගැනීවේ දී හො වහළීවේ දී කොයිකෙ
සිදුෙන කරියොකොරීත්ෙය පිළි ඳ මනො සිහිවයන් කරියො කිරීම අෙධ්ොරණය වකොට තිවේ.
වමවලස සිහිය පරගුණ කිරීවේ දී තමොවග් කය පිළි ඳෙ ෙැි අෙධ්ොනවයන් කරියො කරන අතර අන්
අයකුවග් රීරයක් පිළි ඳෙ වපනී යොවේ දී ඒ පිළි ඳෙ ද සිහිය වයදීම දක්ෙො තිවේ. වමහි අෙසොනයට
සඳහන් වකොට ඇත්වත් හුස්ම ගැනීම හො වහළීම තුළින් ඇතිෙන ොරීරික කරියොකොරීත්ෙවය් හටගැනීවේ හො
නිරැද්ධ් වීවේ ස්ෙභොෙය ෙූ අනිතයතොෙ නුෙණින් වමවනහි කරන වලසයි. වමහි පරතිඵල ෙ වයන් ඇත්වත්
කයක් පමණක් ය යනුවෙන් සත්ත්ෙ සංඥාෙ දුරැවකොට දැකීවේ නුෙණක් හටගනී. එමගින් රීරය පිළි ඳ
කිසිෙක් උපොදාන ෙ වයන් වනොගනී. කොයොනුපස්සනොෙ ෙැඩීවමහි අරමුණ වමමගින් පැහැදිලි වේ.

2. ඉරියාපථ :- යොම, සිටීම, හිඳීම, සැතපීම යන සිේ ඉරියේෙ ම පිළි ඳ මනො සිහිවයන් සිටිමින්
සත්ත්ෙ සංඥාෙ දුරැෙන අයුරින් වමවනහි කරමින් වලොවෙහි කිසිෙකට වනොඇලී සිටීම ඉරියොපථ පියෙවර දී
සිදු වකවර.
3. සම්පජඤ්ඤය :- නිතිපතො අෙදි ෙූ වමොවහොවත් පටන් නින්දට යනතුරැ සිදුෙන කෑේ, බීේ,
සැතපීේ, හැඳීේ, සිටීේ ආදි සියලු ොරීරික කරියොකොරීත්ෙයන් පිළි ඳ මනො සිහිවයන් සිටිමින් ඒ කිසිෙක් ආත්ම
කර වනොගනිමින් ඇත්වත් කයක් පමණි යන නුෙණ ඇති කර ගැනීම සේපජඤ්්ඤ් පේ වයන් සිදු වකවර.

4. පටික්කූල මනසිකාර :- රීරය නිරමොණය වී ඇති වකස්, වලොේ, නිය, දත්, සේ ආදි වදතිස්
කුණපයන් පිළි ඳ සිහිවයන් සිටිමින් කය පිළි ඳ තෙදුරටත් නුෙණින් ලමින් ආත්ම සංඥාෙ දුරැෙන වලස
සිහිය දියුණු කිරීම වමහි දී සිදුවේ. කට ගැටගැසූ විවිධ් ධ්ොනය ෙරගෙලින් සමන්විත මල්ලක් වලස වමම
රීරය ැලීමට වමමගින් හුරැ වකවර.
5. ධාතු මනසිකාර :- අපවග් වභෞතික රීරය සැදි මූලික පදාරථ හතර ෙන පඨවි, ආවපෝ, වත්වජෝ,
ෙොවයෝ යන සතර මහොභූත රෑපයනට සිත ත ො නුෙණින් ැලීම වමහි දී සිදු වකවර. එමගින් ද සත්ත්ෙ
සංඥාෙ දුරැෙන අයුරින් වමවනහි වකවර. ගෙයකු ඝොතනය වකොට සතර මං හන්දියක ත ො ඇති විට හරකො
යන සංඥාෙ දුරැෙ ඇත්තොක් වමන් මිනිස් රීරය සැදි මූලික පදාරථ ෙන වමම වකොටස් හතරට හිත ත ො
ලන විට තම රීරය පිළි ඳෙ ඇති ආත්ම දෘෂ්ටිය කරමවයන් පහෙ යයි.
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6. නවසීවථික :- මිනිස් රීරය මරණයට පත් ෙූ විට එය කරමවයන් ඇට සැකිල්ලක් දක්ෙො විකො ය
ෙන අෙස්ථො පිළි ඳ නුෙණින් වමවනහි කිරීම වමමගින් සිදු වකවර. ඒ අනුෙ සිහිය දියුණු කිරීවේ දී ද
පිළි ඳෙ ඇති දැි ඇල්ම, ආත්ම සංඥාෙ දුරැවේ.

රීරය

ඉහත දැක්ෙූ ආකොරය හය අනුෙ කය පිළි ඳෙ වමවනහි කිරීවේ දී ඇත්වත් කයක් පමණක් ෙත්
නිතය ෙූ ආත්ම ෙ වයන් ගතහැකි කිසිෙක් වේ කය තුළ නැති ෙත් අෙව ෝධ් වේ. වමය තම සිරැර පිළි ඳෙ
වමන් අන් රීර වදසට ද අදාළ වකොට ලයි. එම අෙව ෝධ්යත් සමඟ තම ආධ්යොත්මික වලෝකය පිළි ඳ
කිසිෙක් ආත්ම ෙ වයන් උපධි ෙ වයන් වනොගනී (අත්ථි කොවයොති ෙො පනස්ස සති පච්චුපට්ිතො වහොති. න ච
කිඤ්්චි වලොවක උපොදියති).
කය පිළි ඳ වම ඳු අෙව ෝධ්යක් ල ො තෙදුරටත් තම ජීවිතය පිළි ඳ අෙව ෝධ්ය ල ො ගනු ෙස්
සතිපට්ඨොනවයහි වයවදන රොෙකයො තම වේදනො පිළි ඳෙ ද සිහය
ි හො නුෙණ පුහුණු කරයි.

වේදනොනුපස්සනොෙ
වේදනොනුපස්සනොෙ යනු ඇස, කන, නොසය, දිෙ, රීරිය, මනස යන ඉන්රිය ඔස්වස් තමොට දැවනන
සුඛ, දුක්ඛ, අදුක්ඛමසුඛ, සොමිස සුඛ, නිරොමිස සුඛ, සොමිස දුක්ඛ, නිරොමිස දුක්ඛ, සොමිස අදුක්ඛමසුඛ, නිරොමිස
අදුක්ඛමසුඛ යන වේදනො පිළි ඳෙ මනොෙ සිහිය පෙත්ෙො ගැනීමයි. එවලස සිහිවයන් සිටින අතර මනො
නුෙණින් එහි හටගැනීේ නිරැද්ධ්වීේ පිළි ඳ අනිතයතොෙ දැකීම ද වමහි දී සිදු වේ. ඒ අනුෙ ඇත්වත් වේදනො
පමණක් ෙත් සත්ත්ෙයකු ෙ වයන් ගත හැකි කිසිෙක් වනොමැති ෙත් පරතයක්ෂ වේ. තෙද ස්පර ය ඇතිවිට
වේදනොෙ හටගන්නො ෙත් ස්පර ය නිරැද්ධ් ෙන විට වේදනොෙ නිරැද්ධ් ෙන ෙත් වමහි දී අෙව ෝධ් වේ. ඒ
සමග ම වේදනො වලෝකය පිළි ඳ කිසිෙක් උපධි ෙ වයන් තෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි, මොන ෙ වයන් වනොගනී (අත්ථි
වේදනොති ෙො පනස්ස සති පච්චුපට්ිතො වහොති. න ච කිඤ්්චි වලොවක උපොදියති).
වේදනොනුපස්සනොවෙහි පරතිඵල ෙ වයන් සතර ආහොරයන් අතුරින් ඵස්සොහොරය පරකට ෙන අතර
ස්කන්ධ් පංචකය අතුරින් වේදනොස්කන්ධ්ය පරතයක්ෂ කර ගැනීවේ හැකියොෙ ඇතිවේ. තම වේදනො පිළි ඳෙ ද
අන් අයවග් වේදනො පිළි ඳෙ ද වමවලස නුෙණින් වමවනහි කරයි. වමහි දී මුලින් තමොවග් වේදනො
පිළි ඳෙත් පසුෙ අන් අයවග් වේදනො පිළි ඳෙත් සිහය
ි හො නුෙණ පෙත්ෙයි.

චිත්තොනුපස්සනොෙ
සරොග, වීතරොග, සවදාස, වීතවදාස, සවමොහ, වීතවමොහ, සංඛිත්ත, වික්ඛිත්ත, මහග්ගත, අමහග්ගත,
සඋත්තර, අනුත්තර, සමොහිත, අසමොහිත, විමුත්ත, අවිමුත්ත ෙ වයන් සිවතහි පෙත්නො ස්ෙභොෙයන් පිළි ඳෙ
සිහිවයන් සිටිමින් එහි හටගැනීේ හො නිරැද්ධ්වීේ සංඛයොත අනිතයතොෙ නුෙණින් දකිමින් ඒ කිසිෙක් ආත්ම
ෙ වයන් වනොවගන සිටීම චිත්තොනුපස්සනොවෙන් සිදු වකවර. වමවලස චිත්තොනුපස්සනොෙ ෙැඩීවේ පර තිඵල
ෙ වයන් ඇත්වත් සිතක් පමණක් ය සත්ත්ෙ පුද්ගල ෙ වයන් ගත හැකි ආත්මීය යමක් නැත ය යන නුෙණ
පහළ වීවමන් කිසිෙක් පිළි ඳෙ උපධි හට වනොගනී. තම සිත පිළි ඳෙ සිහිවයන් හො නුෙණින් දකින ැර තෙත්
රොෙකයො අන් අයවග් කරියොකොරීත්ෙයන් තුළින් ඒ අයවග් සිත් පිළි ඳෙ ද වම ඳු නුෙණක් ඇති කර ගනී. වමම
අෙව ෝධ්යත් සමග වලොවෙහි කිසිෙකට වනොඇවලන සිතක් ඇති කර ගනී (අත්ථි චිත්තන්ති ෙො පනස්ස සති
පච්චුපට්ිතො වහොති. න ච කිඤ්්චි වලොවක උපොදියති).
චිත්තොනුපස්සනොෙ ෙැඩීවේ පරතිඵල ෙ වයන් සතර ආහොර අතුරින් විඤ්්ාණොහොරය පරකට ෙන අතර
ස්කන්ධ් පංචකය අතුරින් විඤ්්ාණස්කන්ධ්ය පිරිසිඳ දැක ගැනීවේ හැකියොෙ උදාවේ.
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මහොසතිපට්ඨොන සූතරවය් දැක්වෙන පරිදි ආනොපොනසති, ඉරියොපථ, සේපජඤ්්ඤ්, පටික්කූල, ධ්ොතු,
නෙසීෙික ෙ වයන් කය පිළි ඳෙ කොයොනුපස්සනොෙ ෙැඩීවමන් කවයහි පෙත්නො නිසරැ ෙ වමන් ම අසුභ
ෙ පරතයක්ෂ වේ. පෙත්වන් හුදු කයක් පමණක් ෙත් ඊට අයත් ආත්ම ෙ වයන් ගත හැකි පරමොරථමය ෙූ
සත්ත්ෙවයක් පුද්ගලවයක් වනොමැති ෙත් අෙව ෝධ් වීවමන් තම ආධ්යොත්මික කය පිළි ඳ ෙ වමන් ම ොහිර
කවයහි ද පෙත්නො සියලු ඇලීේ කරමවයන් දුරැවීමට අෙ ය ඥානය ලැවේ. කය පිළි ඳ වමකී අෙව ෝධ්ය
සහිත ෙ තෙදුරටත් සතිපට්ඨොනවයහි වයවදන රැතෙත් රොෙකයො වේදනො පිළි ඳ ෙ ද නුෙණින් වමවනහි
කරයි. සුඛ, දුක්ඛ, අදුක්ඛමසුඛ ෙ වයන් අත්විඳින තරිවිධ් දුක්ඛය සොමිස, නිරොමිස ෙ වයන් සයොකොර ෙ තමො
පිළි ඳ ෙ වමන් ම ොහිර වේදනො පිළි ඳෙ ද ඇතිවීේ නැතිවීේ අනුෙ නුෙණින් වමවනහි කිරීවමන් , පෙත්වන්
වේදනො පමණක් ෙත් පරමොරථ ෙ වයන් එහි විඳින්වනක් වනොමැති ෙත් නුෙණින් අෙව ෝධ් වේ. එවිට
කිසිදු වේදනොෙක් තෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි, මොන ෙ වයන් ගරහණයට වනොයයි. කය පිළි ඳෙ වමන් ම වේදනො පිළි ඳ
ෙ ද නුෙණින් ලන රොෙකයො ඉන් වනොනැෙතී තෙදුරටත් සතිපට්ඨොනවයහි වයවදමින් සිවතහි සිත අනුෙ
නුෙණින් ලමින් කල් වගෙයි. වමහි දී සිතට පහළ ෙන සරොග - වීතරොග, සවදෝස - වීතවදාස, සවමෝහ වීතවමෝහ, සංඛිත්ත - වික්ඛිත්ත, මහග්ගත - අමහග්ගත, සඋත්තර - අනුත්තර, සමොහිත - අසමොහිත, විමුත්ත අවිමුත්ත ෙ වයන් සිවතහි හටගන්නො කුසලොකුසල සිතිවිලි ඇතිවීේ නැතිවීේ ෙ වයන් චින්තනවයහි
වයවදමින් චිත්තොනුපස්සනොෙ ෙඩයි. වහ්තුඵල දහමට අනුගත සිතක්, සිතීමක් පැෙැතිය ද සිතන්වනක් නැත
යන අෙව ෝධ්ය වමමගින් ලැබීමත් සමග වනොඇලීම දියුණු වෙයි. වමවලස කය පිළි ඳෙ සිහය
ි හො නුෙණ
ෙැඩීම අරඹො වේදනො, චිත්ත පිළි ඳ ෙ ද සිත භොවිත කරන නුෙණැති රොෙකයො තම භොවිත සිත ෙඩොත්
සංකීරණ අං යක් ෙූ ධ්ේමොනුපස්සනොෙ වෙත වයොමු කරයි. කොයොනුපස්සනොදි පළමු සතිපට්ඨොන තුවනහි යළි
යළිත් සිත භොවිත වකොට තිබීම ධ්ේමොනුපස්සනොෙ සඵල වීමට වහ්තු ෙන්නකි.

ධ්ේමොනුපස්සනො
ඉහත සඳහන් පරිදි කොය, වේදනො, චිත්ත පිළි ඳෙ සිහිය හො නුෙණ දියුණු කිරීවමන් අනතුරැෙ ඊ
ළඟට පිවිවසන්වන් සිතිවිලි වහෙත් සංඥා - වච්තනො අෙව ෝධ් කර ගැනීම ඉලක්ක වකොට ගත්
ධ්ේමොනුපස්සනොෙ වෙතයි. වමය ෙැඩීවමන් සතර ආහොර අතුරින් මවනෝසංවච්තනොහොරය පරකට වේ.
‘ධ්ේම’ (සං.ධ්ේම) යනු ුදුදහවමහි සඳහන් විවිධ් අරථ සඳහො භොවිත සංකීරණ පදයකි. ‘සේව ධ්ේමො
අනත්තො’ යන්වනන් වලෞකික හො වලෝවකෝත්තර ධ්රමතො දැක්වීම සඳහො ද ‘ෙය ධ්ේමො සංඛොරො’ යන්වනන්
සංඛත ධ්රමයන් දැක්වීම සඳහො ද ‘වයො වඛො ආනන්ද මයො ධ්ේවමො ච විනවයො ච වදසිවතො පඤ්්ඤ්ත්වතො
වසො වෙො මමච්චවයන සත්ථො’ යන්වනන් ුදුරදුන් විසින් වද් ිත සූතර ධ්රම දැක්වීම සඳහො ද ‘ධ්ේවමො’සධ්
සමං නත්ි එතං පිෙථ භික්ඛවෙො’ වමන් ම ‘ස්ෙොක්ඛොවතො භගෙතො ධ්ේවමො’ යන්වනන් සියලු ුද්ධ්ෙචනය
දැක්වීම සඳහො ද ‘ධ්ේවමසු ධ්ේමොනුපස්සී විහරති’ යන්වනන් කුසලොකුසල ධ්රම දැක්වීම සඳහො ද ‘... ුද්වධ් ෙො
ධ්ේවම ෙො සංවඝ ෙො මග්වග ෙො පටිපදාය ෙො ....’ යන්වනන් රත්නතරය අතුරින් ධ්රම රත්නය දැක්වීම සඳහො ද
‘ධ්ේම’ යන්න භොවිත වකොට ඇත. වේ අතර මහොසතිපට්ඨොන සූතරවයහි දැක්වෙන ‘ධ්රමයන් පිළි ඳ ෙ
ධ්ේමොනුපස්සී ෙ ෙොසය කරන්න’ යනුවෙන් වකවරන අනු ොසනොෙට අනුෙ ධ්රම යන්වනන් විව ්ෂවයන්
අදහස් වකවරන්වන් සොංසොරික පැෙැත්මට වහ්තුෙන නීෙරණ, පංචුපොදානස්කන්ධ් ආදි අකුසල ධ්රම හො
සොංසොරික නිරෙෘතියට වහ්තුෙන ව ොජ්ඣංග, ආරය සතයය යනොදි කුසල දහේ පිළි ඳෙයි. ‘අනුපස්සනො’ යනු
යමක් අනුෙ සිතීමයි. ඒ අනුෙ ‘ධ්ේමොනුපස්සනො’ යනු කුසලොකුසල ධ්රම අනුෙ යළි යළිත් නුෙණින් වමවනහි
කිරීමයි.
සතර සතිපට්ඨොනයන් අතුරින් ෙඩොත් ෙැදගත් වමන් ම සංකීරණ අංගය ෙන්වන් අෙසොනයට එන
ධ්ේමොනුපස්සනොෙයි. සඤ්්ා, වච්තනො යන චචතසික වමන් ම සඤ්්ා, සංඛොර යන ස්කන්ධ්ද්ෙය ද
මවනෝසංවච්තනොහොරය ද පිරිසිඳ දැනීමටත් අනොත්ම වදවයහි ආත්ම සංඥාෙ (අනත්වත අත්තසඤ්්ා) නමැති
විපල්ලොසය දුරැවීමටත් ධ්ේමොනුපස්සනොෙ ව වහවින් උපකොරී වේ. ධ්ේමොනුපස්සනොෙ ෙඩමින් අකුසල පර හීණ
ෙන ආකොරයත් කුසලය ෙැවඩන ආකොරයත් සොංදෘෂ්ටික ෙ වයන් නුෙණින් දකිමින් නිෙන් මවගහි
හික්වමන්නො කරමවයන් දුකින් මිවදමින් පරම සැපත වෙත පියනගයි.

UD9

ධ්ේමොනුපස්සනොෙ යටවත් නීෙරණ, ඛන්ධ්, ආයතන, ව ොජ්ඣංග, ආරය සතය යන අකුසල හො කුසල
යන වදඅං ය පිළි ඳෙ ම යළි යළිත් නුෙණින් විමසො ැවල්. වමහි දී විව ්ෂවයන් ආරය සතයය පිළි ඳෙ
පුළුල් වලස සොකච්ඡො වකවර.

1. නීවරණ :නීෙරණ යනු නිෙන ආෙරණය වකවරන අකුසල පොර ්ෙය නිවයෝජනය වකවරන වකවලස් වහෙත්
සංවයෝජනයන් ය. එනේ කොමච්ඡන්ද, ෙයොපොද, ථීනමිද්ධ්, උද්ධ්ච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡො යන පහයි. නුෙණැති
රැතෙත් රොෙකයො තමො තුළ දැනට පෙත්නො කොමච්ඡන්දවය් ඇති ෙ ද නැති කොමච්ඡන්දවය් නැති ෙ ද
නුපන් කොමච්ඡන්දවය් ඉපදීම ද උපන් කොමච්ඡන්දවය් පරහොණය ද පරහීණ ෙූ කොමච්ඡන්දවය් යළි නූපදීම ද
නුෙණින් දකියි.
ෙයොපොද ආදි වසසු නීෙරණ පිළි ඳෙ ද වමවලසින් ම යළි යළිත් නුෙණින් ලයි. තමො පිළි ඳෙ වමන්
ම වමරමො පිළි ඳ ෙ ද වමවලස ැලීවමන් සමුදය (හටගැනීේ), අත්ථංගම (නිරැද්ධ්වීේ) ද නුෙණින් දකිමින්
අනිතය ස්ෙභොෙය ද පසක් කරයි. නීෙරණ පිළි ඳෙ වමවලස නුෙණින් ැලීවේ පර තිඵල ෙ වයන් වලොෙ
කිසිෙක් තෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි, මොන ෙ වයන් වනොවගන වනොඇලී, ගැටීේෙලින් වතොර ෙ විසිය හැකි වලස සිය
මනස සකසො ගනී.
වමහිලො තම සිහිය වහෙත් අෙධ්ොනය නිරතුරැ ෙ පෙත්ෙො ගැනීම ෙැදගත් වේ. වභෞතික ෙ වයන්
තමො සමීපවයහි ඇති වදයක් ඇතැයි ද එය නැති ෙූ විට නැතැයි ද පළමු ෙ වනොති ුණු වදයක් තමො වෙත
පැමිණීවේ දී එවස් පැමිණීම ද පැමිණි වදයක (නැෙත වනොපැමිවණන වලස) ඉෙත් ෙ යොම ද එවලස ඉෙත් ෙ
ගිය වදයක් යළි කිසිදා වනොපැමිවණන්වන් යැයි ද යේ අෙව ෝධ්යක් වෙයි ද එවමන් ම මොනසික ස්ෙභොෙයක්
ෙූ කොමච්ඡන්දය පිළි ඳ ෙ ද මනො සතිමත් ෙකින් සිටීම වමහි දී අෙධ්ොරණය වකවර. වමවලස සිහිවයන්
සිටීවමන් කොමච්ඡන්දය දිගු කලක් සිවතහි වනොරදින අතර එය ෙහො දුරැ කර ගැනීමට අෙකො සැලවස්.
ආරේභවය් දී පැමිණි කොමච්ඡන්දය දුරැ කරන අතර කල් යොවේ දී නිරතුරැෙ සතිපට්ඨොනය භොවිත කිරීවේ
පරතිඵල ෙ වයන් සිතට එ ඳු අදහසක් පැමිවණත් ම ෙහොම ඉන් සිත මුදෙො ගැනීමට හැකියොෙ ලැවේ. ඉන්රි ය
භොෙනො සූතරවයහි භොවිතින්රිය පුද්ගලයොවග් ලක්ෂණ දක්ෙන අෙස්ථොවෙහි වේ පිළි ඳෙ කරැණු සඳහන් වේ.
ඒ අනුෙ චක්ඛු ඉන්රිය ඇසුරින් රෑප අරමුණු වකොට නීෙරණයක් ජනිත වීවේ දී ඇසි පිය ගසන තරේ
ක්ෂණයක දී ද වසෝත ඉන්රිය ඇසුරින් ේද අරමුණු වකොට නීෙරණයක් ජනිත වීවේ දී ලෙත් පුරැෂවයක්
අසුරැ ගසන තරේ වේලොෙක දී ද ඝොන ඉන්රිය ඇසුරින් ගන්ධ්ය අරමුණු වකොට නීෙරණයක් ජනිත වීවේ දී
මඳක් නැඹුරැ කළ පියුේපවතහි දිය බිඳක් වපරවළන තරේ ක්ෂණයක දී ද ජිේහො ඉන්රි ය ඇසුරින් රස අරමුණු
වකොට යේ නීෙරණයක් හට ගැනීවේ දී දිෙගට පත් වකළ පිඩක් ෙහො ඉෙත් කරන තරේ වේලොෙක දී ද කොය
ඉන්රිය ඇසුරින් වඵොට්ඨේ ය අරමුණු වකොට යේ නීෙරණයක් ජනිත වීවේ දී ලෙත් පුරැෂවයන් හැකුළුැ
අතක් දිගු කරන වනොවහොත් දිගු කළ අතක් හකුළන තරේ ක්ෂණයක දී ද මන ඉන්රි ය ඇසුරින් ධ්රම අරමුණු
වකොට යේ නීෙරණයක් ඇති වීවේ දී අධික වලස රත් ෙූ යකඩ ඳුනකට දියබිඳක් දැමූ විට එය සිඳී යන තරේ
ක්ෂණයක දී ද ෙ වයන් ඉතො ස්ෙල්ප කොලයක දී සිතට නැවගන නීෙරණ දුරැ ෙ සිත උවප්ක්ෂොවෙහි පිහිටන
ෙ සඳහන් වේ.
ධ්ේමොනුපස්සනොෙට අනුෙ නීෙරණ පිළි ඳ ෙ සතිමත් වෙහි වයදීවේ පරතිඵල ෙ වයන් නීෙරණ
වහ්තුවෙන් සිතට නැවගන පීඩොෙ, පරිදාහය දුරැ කර ගැනිමට අෙස්ථොෙ උදාවේ. වකවලස් දුරැ කිරීවමන්
සිවතහි පරසන්න ෙ ඇති වීවමන් හටගන්නො පරීතිය නිසො තෙ තෙත් ධ්රමවයහි වයදීවේ නියැවලයි.

2. ස්කන්ධ :ුදුදහවමහි සත්ත්ෙ සංයුතත
් ිය පිළි ඳ පරධ්ොන ඉගැන්වීම ‘ස්කන්ධ්’ (පො.ඛන්ධ්) විගරහය මගින් ඉදිරිපත්
වකවර. ‘ස්කන්ධ්’ යනු ‘වගොඩ’, ‘සමූහය’, ‘රො ිය’ යන පදෙලින් සිංහලවයහි දැක්වෙන ඒකරො ී ෙූ වදය යන
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අදහස වගනවද්. සිත, කය සහිත සත්ත්ෙයකුවග් සමස්ත සංයුතිය ස්කන්ධ් වහෙත් සමූහ පහක් යටවත් වමහි
දක්ෙො තිවේ. එනේ රෑපස්කන්ධ්, වේදනොස්කන්ධ්, සංඥාස්කන්ධ්, සංස්කොරස්කන්ධ්, විඥානස්කන්ධ් යනුයි. දුක
පිළි ඳ විගරහයක වයවදන ුදුරජොණන් ෙහන්වස් ව ොවහෝ අෙස්ථොෙන්හි දී උපොදානස්කන්ධ් පංචකය පිළි ඳෙ
කරැණු වද් නො වකොට ඇත. ඒ අතර මජ්ිම නිකොවය් භද්වදකරත්ත හො මහොපුණ්ණම සූතර, සංයුතත
්
නිකොවය් ඛන්ධ් සූතර , සංයුත්ත නිකොවය් සමස්ත ඛන්ධ් ෙග්ගය පරධ්ොන වේ.
කොයොනුපස්සනො ආදි සතිපට්ඨොන සතර ෙැඩීවේ දී රෑපොදි ස්කන්ධ් පිළි ඳ ෙ අනිතය දුක්ඛ, අනොත්ම,
නිේබින්ද, විරජ්ජ, නිවරෝධ්, පටිනිස්සග්ග ෙ වයන් අනුපස්සනො කළ යුතු ෙ දැක්වේ. එහි පර තිඵල ෙ වයන්
නිතය, සුඛ ආදි මිථයො විපල්ලොස දුරැෙන අයුරැ ද සඳහන් ෙ ඇත. ‘සංඛිත්වතන පඤ්්චුපොදානක්ඛන්ධ්ො දුක්ඛො’
යන දුක පිළි ඳ විගරහයට අනුෙ සත්ත්ෙයො අත්විඳින සියලු දුක් සමූහය සංක්ෂිප්ත ෙ වයන් උපොදානස්කන්ධ්
පඤ්්චකය තුළට වගොනු කළ හැකි ය. සංයුත්ත නිකොවය් ඛන්ධ් සූතරයට අනුෙ ‘දුක්ඛ ආරය සතයය’ යනුවෙන්
එකලොෙ ම දක්ෙො ඇත්වත් ‘පංචුපොදානස්කන්ධ්ය’ ෙ වයනි (කථමඤ්්ච භික්ඛවෙ, දුක්ඛං අරියසච්චං:
පංචුපොදානස්ඛන්ධ්ොතිස්ස ෙචනීයං.) . රෑපොදි ස්කන්ධ් මම, මවග්, මවග් ආත්මය වලස සිතො තෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි,
මොන ෙ වයන් ගරහණය කර ගැනීම වහ්තුවෙන් සත්ත්ෙයො අපමණ දුකකට පත් ෙ අනන්ත සසවරහි දිගු
ගමනක වයවදමින් සිටියි.
ස්කන්ධ් පංචකය අතුරින් රෑප යනු පඨවි, ආවපෝ, වත්වජො, ෙොවයෝ හො උපොදාය රෑප 24 { (පරසොද රෑප
5 (චක්ඛු, වසෝත, ඝොණ, ජිේහො, කොය), වගෝචර රෑප 4 (රෑප, ේද, ගන්ධ්, රස), භොෙරෑප 2 (ස්තරීභොෙ, පුරැෂභොෙ),
හදයෙත්ථු රෑප, ජීවිත රෑපය, ක ලිංකොර ආහොර, ආකො ධ්ොතු, විඤ්්ඤ්ත්ති රෑප 2 (කොය විඤ්්ඤ්ත්ති, ෙචී
විඤ්්ඤ්ත්ති), විකොර රෑප 3 (ලහුතො, මුදුතො, කේමඤ්්ඤ්තො), ලක්ෂණ රෑප 4 (උපචය, සන්තති, ජරතො,
අනිච්චතො) } යන අටවිසි රෑපයි. වේදනො යනු චක්ඛුසේඵස්සජොවේදනො, වසොතසේඵස්සජොවේදනො,
ඝොනසේඵස්සජොවේදනො, ජිේහොසේඵස්සජොවේදනො, කොයසේඵස්සජොවේදනො, මවනොසේඵස්සජොවේදනො යන
වේදනො හයයි. සඤ්්ා යනු රෑපසඤ්්ා, සද්දසඤ්්ා, ගන්ධ්සඤ්්ා, රසසඤ්්ා, වඵොට්ඨේ සඤ්්ා,
ධ්ේමසඤ්්ා යන හයයි. සංඛොර යනු රෑපසඤ්්වච්තනො, සද්දසඤ්්වච්තනො, ගන්ධ්සඤ්්වච්තනො,
රසසඤ්්වචතනො, වඵොට්ඨේ සඤ්්වච්තනො, ධ්ේමසඤ්්වච්තනො යන හයයි. විඤ්්ාණ යනු චක්ඛුවිඤ්්ාණ,
වසොතවිඤ්්ාණ, ඝොනවිඤ්්ාණ, ජිේහොවිඤ්්ාණ, කොයවිඤ්්ාණ, මවනෝවිඤ්්ාණ යන හයයි. ස්කන්ධ්
පංචකය හො එහි අනුවකොටස් පරමොරථ ෙ වයන් වමවලස ව දා දැක්ෙුෙ ද පිවයවි ඇසට වපවනන්වන් වේ
සියල්ල ඒකරො ී ෙූ සිත හො කය සහිත සත්ත්ෙවයකි. නැතවහොත් සිතින් වතොර ෙූ අජීවී රෑපයකි. පුද්ගලයො
වහෝ සත්ත්ෙයො යනුවෙන් අප ෙයෙහොර කරන තැනැත්තො වමකී ස්කන්ධ් පංචකයක එකතුෙකි. ස්කන්ධ්
පංචකය තනි පුද්ගලවයක් වලස සලකො ැලීවේ දී ගණසංඥාෙ නිසො ඇතිෙන වකවලස් දුරැවීමට නේ ඒෙො
වි ්වල්ෂණය වකොට ‘වේ රෑපය ය, වේ රෑපවය් හටගැනීම ය, වේ රෑපවය් අස්තංගමය ය’ යනුවෙන් නුෙණින්
පරතයවේක්ෂණය කළ යුතු ය. වේදනොදි වසසු ස්කන්ධ් පිළි ඳ ෙ ද වමවලස පරොමර නය කළ යුතු ය. එහි
පරතිඵල ෙ වයන් සත්ත්ෙයො වලස අප ෙයෙහොර කරන වේ සිත සහිත රෑපය තුළ සත්ත්ෙ ෙ වයන් පෙත්වන්
ස්කන්ධ් පංචකය යන ධ්රමයන් පමණක් ය යන නුෙණ පහළ වීවමන් එහි වකවලස් දුරැවේ.
සත්ත්ෙ සන්තොනගත සංවයෝජන අතර සක්කොය දිට්ිය දුරැ කිරීමට අපහසු සංවයෝජනයකි. රෑපොදී
ස්කන්ධ් පංචකය සහිත තම ජීවිතවයහි තමො කැමැති වලස පොලනය කළ හැකි ස්ෙභොෙයක් ඇතැයි යන
හැඟීම සක්කොය දිට්ිය යන්වනන් අදහස් වේ. කොයොදි අනුපස්සනො සතරින් අවප්ක්ෂො කරන්වන් වමම හැඟීම
සන්තොනවයන් ඉෙත් කිරීමයි. විව ්ෂවයන් ධ්ේමොනුපස්සනොෙ වේ සඳහො ව වහවින් ෙැදගත් වේ. රෑප,
වේදනොදි ස්කන්ධ් පංචකය ස්ථොෙර ෙ පෙතී ය එය තම ෙසගවයහි පෙත්නො ගත හැක යන ෙැරදි දෘෂ්ටිය මත
සක්කොය දිට්ිය රඳා පෙතී. එනේ රෑපය ආත්ම ෙ වයන් ද ආත්මය රෑපෙත් යැයි ද ආත්මවයහි රෑපය ඇතැයි
ද රෑපවයහි ආත්මය ඇතැයි ද ෙරදෙො වත්රැේ වගන සිටීමයි. වේදනොදි වසසු ස්කන්ධ් පිළි ඳෙ ද වමවලසින්
ම සිතො සිටීම සක්කොය දිට්ිවය් ලක්ෂණයයි. සතිපට්ඨොනවයහි පරතිඵල ෙ වයන් වමම මිථයො සංකල්පය
කරමවයන් ක්ෂය වී යයි.
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3. ආයතන :ධ්ේමොනුපස්සනොවෙහි තෙදුරටත් නියැවළන රැතෙත් රොෙකයො චක්ඛු, වසෝත, ඝොන, ජිේහො, කොය, මන
යන ආධ්යොත්මික ආයතන හය පිළි ඳ ෙ ද නුෙණින් සේමර නවයහි වයවදයි. සත්ත්ෙයො පිළි ඳ තෙත්
විගරහයක් වමහි දී ඉදිරිපත් වකවර. ඒ අනුෙ ඇස ද රෑපය ද ඒ වදක නිසො හටගන්නො සංවයෝජන ද නූපන්
සංවයෝජනයොවග් ඉපදීම ද උපන් සංවයෝජනයොවග් පරහොණය ද පරහීණ ෙූ සංවයෝජනයොවග් නැෙත නූපදීම ද
නුෙණින් ලයි. වසෝත, ඝොන ආදි වසසු ආයතන පිළි ඳෙ වමවලස ලයි. ආධ්යොත්මික ආයතන පිළි ඳෙ
වමන් ම ොහිර ආයතන පිළි ඳෙ ද හටගැනීේ නිරැද්ධ්විේ ෙ වයන් නුෙණින් සලකො ැලීවේ දී සත්ත්ෙ
සංඥාවෙන් වතොරෙ ආයතන නමැති පරමොරථ ධ්රමයන්හි පැෙැත්ම ෙැටහීමත් සමග කිසිෙක් සමග තෘෂ්ණො,
දෘෂ්ටි, මොන ෙ වයන් මි ර වනොවී සිටියි.

4. ය ාජ්ඣංග :නිරෙොණොෙව ෝධ්යට අංග (ව ෝධි අංග) ෙූ සති, ධ්ේමවිචය, විරිය, පීති, පස්සද්ධි, සමොධි, උවපක්ඛො
යන ව ොජ්ඣංග ධ්රම සේමර නය කිරීම වමහිදි සිදු වකවර. ඒ අනුෙ තමො තුළ ඇති සතිසේව ොජ්ඣංගය
ඇතැයි ද තමන් තුළ නැති සතිසේව ොජ්ඣංගය නැතැයි ද නූපන් සතිසේව ොජ්ඣංගයොවග් ඉපදිම ද උපන්
සතිසේව ොජ්ඣයොවග් ෙැඩීම, පරිපූරණත්ෙය ද යළි යළිත් සිහිකරමින් වෙවසයි. සිහිය හො නුෙණ ෙැවඩනු
පිණිස ධ්ේමවිචය, විරිය, පීති, පස්සද්ධි, සමොධි, උවපක්ඛො යන වසසු අංග පිළි ඳෙ ද වමවලසින්
සේමර නවයහි වයවදයි.
සේ ොසෙ සූතරයට අනුෙ භොෙනො නමින් දක්ෙො ඇත්වත් ව ොජ්ඣංග ධ්රම ෙැිමයි. භොෙනො නමින්
ෙැිය යුතු අංග ෙ වයන් ුදුදහවමහි දක්ෙො ඇති කරැණු අතර සත්ත ව ොජ්ඣංගෙලට සුවිව ්ෂී ස්ථොනයක්
හිමිවේ. විරොග නි රිත ෙ නිවරෝධ් නි රිත ෙ නිෙනට වයොමු ෙූෙක් වකොට ෙඩන ව ොජ්ඣංග ධ්රමයන් නිසො
කොමරොග, පටිඝ යන සංවයෝජන ආදි වකොට ඇති අවිදයොෙ අන්ත වකොට ඇති සංවයෝජන ධ්රම කරමවයන්
පරහීණ වේ. වමවලස නිරෙොණොෙව ෝධ්යට ව වහවින් උපකොරී ෙූ සත්ත ව ොජ්ඣංග ධ්රම තමො තුළ ෙැවඩන
අයුරැ නුෙණින් සේමර නය කිරීම ධ්ේමොනුපස්සනොවේ වමම අංගවය් පරමොරථය වේ.

5. ආර්ය සතයය :දුක්ඛ, සමුදය, නිවරෝධ්, මග්ග යන චතුරොරය සතයය පිළි ඳ ෙ සවිස්තරොත්මක ෙ තත් ෙූ පරිදි
නුෙණින් සලකො ැලීම වමහිදී සිදු වේ. දුක පිළි ඳ පරිපූරණ ෙැටහීමක් ලැව න වමම අෙස්ථොෙ ජීවිතවය්
යථො තත්ත්ෙය අෙව ෝධ් කර ගැනීමටත් වහ්තුඵල සේ න්ධ්ය ෙටහො ගැනීමටත් දුකින් නිදහස් වීවේ මොෙත ෙූ
ආරය අෂ්ටොංගික මොරගය මැනැවින් පසක් කර ගැනීමටත් මග වපන්ෙයි.
දුක්ඛ සතයය යටවත් පරථමවයන් ජොති, ජරො, ෙයොධි, මරණ, ව ෝක, පරිවද්ෙ, දුක්ඛ, වදෝමනස්ස,
උපොයොස, අපරිය සේපරවයෝග, පරිය විපරවයෝග, කැමැති දෑ වනොලැබීම යනුවෙන් දැක්වෙන දුවකහි පරවභ්ද
සොකච්ඡො වකවර. වමහිදී අෙධ්ොරණය වකවරන විව ්ෂ කරැණක් නේ සත්ත්ෙයොට දුක හටගන්වන් හුවදක්
ජොති, ජරො, ෙයොධි, මරණොදි කරැණු ඉපදීම නිසො වනොෙ ජොති, ජරො, ෙයොධි, මරණොදියට පත්ෙන වලෝකවයහි
එ ඳු තත්ත්ෙයකට පත් වනොවී සිටීමට ඇති ලෙත් කැමැත්ත හො පරොරථනය තමො කැමැති පරිදි ඉටු වනොවීම
නිසයි. වමකී ෙැරදි සංකල්පනොෙ යමකු වෙතින් දුරැ ෙුෙවහොත් ඔහුට ජරො, ෙයොධි, මරණොදි දුක් එළඹිය ද
කොයික ෙ යේ අපහසුතොෙක් දැනුණ ද මොනසික ෙ ඔහුට එම දුක ඇති වනොවේ. එම දුක තමොවග් දුකක් වලස
වනොසලකයි. ුදුදහමින් අනු ොසනො කරන්වන් ෙැරදි දෘෂ්ටිය දුරැ කරලීමට අෙ ය සේමො දිට්ිය ල ොදීමටයි.
දුක පිළි ඳ විගරහය ුදුදහවේ පරධ්ොන ඉගැන්වීමක් ෙන අතර එය රද්ධ්ොෙ ෙරධ්නය වීමට ද වහ්තු (දුක්ඛූපනිසො
සද්ධ්ො) ෙන්නකි. ධ්ේමොනුපස්සනොවෙහි ආරයසතයය විගරහවයහි දුක්ඛ සතයය පිළි ඳ ෙ වමවනහි කිරීවේ දී
ජොති, ජරො ආදි දුක්ඛයන් තමො වෙත පැමිවණන ෙත් ජොති, ජරො ආදිය තමො වෙත වනොවය්ෙො යැයි පරොරථනො
කළ ද එය ඉටු වනොවීම නිසො දුක හටගන්නො ෙ නුෙණින් දකියි.
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දුක්ඛ සතයය නුෙණින් සලකො ලො ඉන්පසු දුක්ඛ සමුදය වහෙත් දුකට වහ්තුෙ නුෙණින් සලකො
ලයි. වමහිදී දුකට වහ්තුෙ (දුක්ඛ සමුදය) ෙන පුනරභෙය ඇති වකවරන නන්දිරොගවයන් යුතු (කොම, භෙ,
විභෙ යන) තරිවිධ් තෘෂ්ණොෙ ජනිත ෙන ස්ථොන 10ක් යටවත් කරැණු විස්තර වකොට ඇත.
එනේ :1. චක්ඛු, යසෝත, ඝාන, ජිේහා, කාය, මන යන අභයන්තර ආයතන හය
වලොෙ යේ පරිය ස්ෙභොෙයක් සැප (මධ්ුර) ස්ෙභොෙයක් වේ නේ එය හටගන්වන් පිහිටන්වන් ඇස, කණ
ආදි ඉන්රියයන්හි ඇල්ම වහෙත් තෘෂ්ණොෙ ෙ නුෙණින් දකියි. වසෝතොදි වසසු ඉන්රිය පිළි ඳ ෙ ද වමවලස
සේමර නවයහි වයවදයි.
2. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ය ාට්ඨබ් , ධම්ම යන ාහිර රූප හය
වලොෙ යේ පරිය ස්ෙභොෙයක් සැප (මධ්ුර) ස්ෙභොෙයක් වේ නේ එය හටගන්වන් පිහිටන්වන් රෑපොදි
ොහිර ඉන්රියයන්හි ආ ොෙ නිසො ෙ නුෙණින් දකියි. ේද ආදි වසසු අරමුණු පිළි ඳ ෙ ද වමවලසින්
නුෙණින් වමවනහි කරයි.
3. චක්ඛු විඤ්ාණ, යසෝත විඤ්ාණ, ඝාන විඤ්ාණ, ජිේහා විඤ්ාණ, කාය විඤ්ාණ, මයනෝ
විඤ්ාණ යන ඇස් ආදි ඉන්රිය විෂයයයහි පහළවන සිත් හය
වලොෙ යේ පරිය ස්ෙභොෙයක් මධ්ුර ස්ෙභොෙයක් වේ නේ එය හටගන්වන් පිහිටන්වන් චක්ඛු ආදි
විඤ්්ාණ හය විෂයවයහි ඇල්ම නිසො ෙ නුෙණින් වමවනහි කරයි.
4. චක්ඛු සම් ස්ස, යසෝත සම් ස්ස, ඝාන සම් ස්ස, ජිේහා සම් ස්ස, කාය සම් ස්ස, මයනෝ
සම් ස්ස යන ස්පර්ශ හය
ඇස, රෑපය හො විඤ්්ාණය යන කරැණු තුවනහි එකතුවෙන් චක්ඛු සේඵස්සය උපදී. වසෝතොදි වසසු
සේඵස්ස පිළි ඳ ෙ ද වමවස් ම ය. වලොෙ යේ පරිය ස්ෙභොෙයක් සැප (මධ්ුර) ස්ෙභොෙයක් වේ නේ එය
හටගන්වන් පිහිටන්වන් චක්ඛු සේඵස්ස ආදි ස්පර හවයහි තෘෂ්ණොෙ නිසො ෙ නුෙණින් වමවනහි කරයි.
5. චක්ඛු සම් ස්සජා යේදනා, යසෝත සම් ස්සජා යේදනා, ඝාන සම් ස්සජා යේදනා, ජිේහා
සම් ස්සජා යේදනා, කාය සම් ස්සජා යේදනා, මයනෝ සම් ස්සජා යේදනා යන යේදනා හය
වලොෙ යේ පරිය ස්ෙභොෙයක් මධ්ුර ස්ෙභොෙයක් වේ නේ එය හටගන්වන් පිහිටන්වන් ඇස, රෑපය,
විඤ්්ාණය හො ස්පර ය ඇසුරින් හටගන්නො වේදනො පිළි ඳ තෘෂ්ණොෙ නිසො ෙ නුෙණින් වමවනහි කරයි.
වසෝත සේඵස්සජො වේදනො ආදි වසසු වේදනො පිළි ඳ ෙ ද වමවස් ය.
6. රූප සඤ්ා, සද්ද සඤ්ා, ගන්ධ සඤ්ා, රස සඤ්ා, ය ාට්ඨබ්
හැඳිනීම් හය

සඤ්ා, ධම්ම සඤ්ා යන

වලොෙ යේ පරිය ස්ෙභොෙයක් මධ්ුර ස්ෙභොෙයක් වේ නේ එය හටගන්වන් පිහිටන්වන් ඇස, රෑප,
විඤ්්ාණ, ඵස්ස, වේදනො ඇසුරින් හටගන්නො රෑප සඤ්්ා විෂයවයහි ෙ නුෙණින් වමවනහි කරයි. සද්ද
සඤ්්ා ආදි වසසු සඤ්්ා පිළි ඳ ෙ ද වමවස් ම දත යුතු ය.
7. රූප සඤ්යචතනා, සද්ද සඤ්යේතනා, ගන්ධ සඤ්යේතනා, රස සඤ්යේතනා, ය ාට්ඨබ්
සඤ්යේතනා, ධම්ම සඤ්යේතනා යන යේතනා, සිතිවිලි යහවත් සංස්කාර හය
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ඇස, රෑප, විඤ්්ාණ, ඵස්ස, වේදනො, සඤ්්ා යන රෑප, වේදනො, සඤ්්ා, විඤ්්ාණ ඇසුරින්
හටගන්නො වච්තනො වමයින් කියැවේ. වලොෙ යේ පරිය ස්ෙභොෙයක් සැප ස්ෙභොෙයක් වේ නේ එය හටගන්වන්
පිහිටන්වන් සඤ්්වච්තනො විෂයවයහි ෙ නුෙණින් වමවනහි කරයි. සද්ද සඤ්්වච්තනො ආදි වසසු වච්තනො
පිළි ඳ ෙ ද වමවස් ම ය.
8. රූප තණ්හා, සද්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, ය ාට්ඨබ්
රූපාදි ාහිර අරමුණු පිළි ඳ ආශා හය

තණ්හා, ධම්ම තණ්හා යන

වලොෙ යේ පරිය ස්ෙභොෙයක් සැප (මධ්ුර) ස්ෙභොෙයක් වේ නේ එය හටගන්වන් පිහිටො සිටින්වන් රෑපය
පිළි ඳ ආ ොෙ නිසො ෙ නුෙණින් වමවනහි කරයි. සද්ද තණ්හො ආදි වසසු ආ ොෙන් පිළි ඳෙ ද එවස් ම ය.
9. රූප විතක්ක, සද්ද විතක්ක, ගන්ධ විතක්ක, රස විතක්ක, ය ාට්ඨබ්
විතර්ක හය

විතක්ක, ධම්ම විතක්ක යන

වලොෙ යේ පරිය ස්ෙභොෙයක් මධ්ුර ස්ෙභොෙයක් වේ නේ එය හටගන්වන් පිහිටො සිටින්වන් රෑපොදි
විතරක හය පිළි ඳ තෘෂ්ණොෙ නිසො ෙ නුෙණින් යළි යළිත් වමවනහි කරයි.
10. රූප විචාර, සද්ද විචාර, ගන්ධ විචාර, රස විචාර, ය ාට්ඨබ් විචාර, ධම්ම විචාර යන විචාර හය
වලොෙ යේ පරිය ස්ෙභොෙයක් සැප (මධ්ුර) ස්ෙභොෙයක් වේ නේ එය හටගන්වන් පිහිටො සිටින්වන් රෑප
විචොර ආදි විචොර හය විෂයවයහි තෘෂ්ණොෙ වහෙත් ඇල්ම නිසො ෙ නුෙණින් වමවනහි කරයි.
යවමකුට වලොෙ පෙත්නො ඕනෑ ම වදයක් පිළි ඳ තෘෂ්ණොෙක් හටගනී නේ ඊට මුල් ෙන්වන් ඉහත කී
කරැණු හැවටන් කිසියේ කරැණකට ය. වමමගින් චිත්ත සන්තොනවයහි තෘෂ්ණොෙ ජනිත ෙන සියලු ම ආකොර
ඉතො පැහැදිලි ෙ වමන් ම සවිස්තරොත්මක ෙ සඳහන් ෙ ඇත. දුක්ඛ සමුදය සතයය පිළි ඳ ෙ දැක්වෙන වමම
විගරහය මගින් ුදුදහවේ වහ්තුඵල සිද්ධ්ොන්තය ද පරකට වේ. එනේ දුක හටගන්වන් තෘෂ්ණොෙ නිසො ය යන
අදහසයි.
දුක්ඛ නිවරොධ් සතයවයන් දැක්වෙන්වන් දුක නිරැද්ධ් කිරීමට අදාළ කරැණු ය. ඒ අනුෙ ඉහත දැක්ෙූ
චක්ඛු ආදි ආධ්යොත්මික ආයතන, රෑපොදි ොහිර ආයතන, චක්ඛු විඤ්්ාණය ආදි විඤ්්ාණ හය, චක්ඛු
සේඵස්සය ආදි ස්පර , චක්ඛු සේඵස්සජො වේදනොෙ ආදි වේදනො, රෑප සඤ්්ාෙ ආදි සඤ්්ා, රෑප
සඤ්්වච්තනොෙ ආදි වච්තනො, රෑප තණ්හොෙ ආදි තෘෂ්ණො, රෑප විතක්කය ආදි විතරක, රෑප විචොරය ආදි විචොර
යන හය ැගින් ෙූ කරැණු දහය අරභයො හැට තැවනක්හි පෙත්නො තෘෂ්ණොෙ නිරැද්ධ් ෙන්වන් ද එකී
ස්ථොනයන්හි ම ෙ අෙධ්ොරණය වකවර. මින් දැක්වෙන්වන් තෘෂ්ණොෙ වහෙත් දුක හට ගත්වත් යේ තැවනක්හි
ද එම තෘෂ්ණොෙ වහෙත් දුක නිරැද්ධ් ෙන්වන් ද එම ස්ථොනයන්හි ම ෙයි. වමකී යථොරථය නුෙණින් වමවනහි
කිරීමට වමමගින් අනු ොසනො වකවර.
දුක්ඛනිවරෝධ්ගොමිනී පටිපදා ආරය සතයය වහෙත් මොරග සතයය ෙ වයන් දැක්වෙන්වන් සේමො දිට්ි,
සේමො සංකප්ප, සේමො ෙොචො, සේමො කේමන්ත, සේමො ආජීෙ, සේමො ෙොයොම, සේමො සති, සේමො සමොධි යන
අංග අවටන් යුත් ආරය මොරගයයි. වමහි දී එම අංග එකිවනකක් සවිස්තරොත්මක ෙ දක්ෙො තිවේ.
නිරෙොණොෙව ෝධ්ය සඳහො ුදුරදුන් ෙදාළ ඉගැන්වීේ රැසක් වමම අංග අවටහි ඇතුළත් ෙ ඇත. සක්කොය දිට්ිය
නමැති පළමු සංවයෝජනය පිරිසිඳ දැන ගැනීවේ මොෙත ෙ වයන් ද දක්ෙො ඇත්වත් වමම ආරය අෂ්ටොොංගික
මොරගයයි. ඇත, නැත වහෙත් ො ්ෙත, උච්වේද යන අන්තද්ෙය දුරැ වකොට මධ්යම පරතිපදාෙ වලස
ඉගැන්වෙන මොරග සතයයට අයත් කරැණු නුෙණින් සේමර නය කිරීවමන් ධ්රමයන් අරභයො තෙ දුරටත්
ඥානය උපදී. එමගින් සසර අනොදිමත් කොලයක් ෙරධ්නය කරමින් පැමිණි සුභ, සුඛ, නිතය, ආත්ම යන සතර
විපල්ලොස දුරැ වී දුකින් නිදහස් වීම සඳහො ෙූ ඥානය ෙරධ්නය වේ.
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ඉහත දැක්ෙූ චතුරොරය සතයයට අයත් අංග සතර අවනයොනය ෙ වයන් සේ න්ධ්තොෙක් දක්ෙයි. එනේ
දුක පිළි ඳ අෙව ෝධ්ය ලැ ූ පමණට දුක්ඛ සමුදය වහෙත් දුකට වහ්තුෙ ෙූ තෘෂ්ණොෙ පිළි ඳ ෙ අෙව ෝධ් වී
දුක්ඛ නිවරෝධ්ය ෙූ නිෙන පිළි ඳ අභිරැචියක් ජනිත ෙ මොරගය ෙූ ආරය අෂ්ටොංගික මොෙවතහි ගමන් කිරීම ද
සිදු වේ. චතුරොරය සතයවයහි දුක පිළි ඳ විගරහවය්දී වහ්තුඵල සිද්ධ්ොන්තය පිළි ඳ සංක්ෂිප්ත විගරහය ද
ඇතුළත් වේ. එනේ ‘තෘෂ්ණොෙ ඇති විට දුක ඇති වේ. තෘෂ්ණොෙ නැති වීවමන් දුක නැති වේ ය. තෘෂ්ණොෙ
ඉපදීවමන් දුක උපදී, තෘෂ්ණොෙ නිරැද්ධ් වීවමන් තෘෂ්ණොෙ නිරැද්ධ් වේ ය යන සිද්ධ්ොන්තයයි ( අස්මිං සති
ඉදං වහොති අස්මිං අසති ඉදං නවහොති. ඉමස්ස උප්පොදා ඉදං උප්පජ්ජති, ඉමස්ස නිවරොධ්ො ඉදං නිරැජ්ඣති).
1. අනිච්චවතො අනුපස්සන්වතො නිච්චසඤ්්ඤ්ං පජහති.
2. දුක්ඛවතො අනුපස්සන්වතො සුඛසඤ්්ඤ්ං පජහති.
3. අනත්තවතො අනුපස්සන්වතො අත්තසඤ්්ඤ්ං පජහති.
4. නිේබින්දවතො නන්දිං පජහති.
5. විරජ්ජන්වතො රොගං පජහති.
6. නිවරොවධ්න්වතො සමුදයං පජහති.
7. පටිනිස්සන්වතො ආදානං පජහති.
සතර සතිපට්ඨොනයට අනුගත ෙ රෑපොදි ස්කන්ධ් අනිතය ෙ වයන් නුෙණින් ැලීවමන් නිතය සංඥාෙ
ද දුක් ෙ වයන් ැලීවමන් සුඛ සංඥාෙ ද අනොත්ම ෙ වයන් ැලීවමන් ආත්ම සංඥාෙ ද නිේබිදා (කළකිරීේ)
ෙ වයන් ැලීවමන් නන්දිය (ඇලීම) ද විරජ්ජ (වනොඇලීේ) ෙ වයන් ැලීවමන් රොගය ද නිවරෝධ් ෙ වයන්
ැලීවමන් සමුදය (හටගැනීම) ද පටිනිස්සග්ග (අත්හැරීේ) ෙ වයන් ැලීවමන් ආදානය (දැි ෙ අල්ෙො ගැනීම)
ද අත්හරියි. අනිතය ආදි සත් ආකොරවයන් කොය, වේදනො, චිත්ත, ධ්ේම පිළි ඳ ෙ සේමර නය කිරීවමන් සිහිය
හො නුෙණ ෙැවඩන අතර එම නුෙණින් යළි යළිත් කොයොදි ස්කන්ධ් පංචකය නුෙණින් දකියි. ස්කන්ධ් පංචකය
පිරිසිඳ දැන ඊට ඇති ඇල්ම සපුරො දුරැවකොට සසර දුකින් නිදහස් වීවේ ඒකොයන මොෙත වමම සතර
සතිපට්ඨොනවයන් පැහැදිලි වකොට ඇත. එම නිසො භොගයෙතුන් ෙහන්වස් සතර සතිපට්ඨොනය කු ලරො ිය
ෙ වයන් කුසලරොසි සූතරවයහි දී හඳුන්ෙො වදති (කුසලරොසීති භික්ඛවෙ, ෙදමොවනො චත්තොවරො සතිපට්ඨොවන
සේමො ෙදමොවනො ෙවදයය.).
කය, වේදනො හො සිත පිළි ඳ ෙ යළි යළිත් වයොනිවසොමනසිකොරවයහි වයදීවේ පරතිඵල ෙ වයන්
ඒෙොවය් පෙත්නො නිසරැ ෙ යළි යළිත් පරකට වෙයි. ඒ අනුෙ කය වපණපිඩක් වමන් ද වේදනොෙ දිය ු ුලක්
වමන් ද සඤ්්ාෙ මිරිඟුෙක් වමන් ද සංඛොර වකවසල් කඳක් වමන් ද සිත වහෙත් විඤ්්ාණය මොයොෙක්
වලස ද දකිමින් ජීවිතවය් යථොරථය පසක් කර ගනියි. ඇලීේ ගැටීේෙලින් මිදී උවප්ක්ෂොවෙන් යුතු ෙ ජීවිතය
වදස යථොරථෙොදී ෙ ැලීමට හුරැ වෙයි.

අනුත්තර ඉන්රිය භාවනාව
ඉන්රිය භොෙනො සූතරවයහි දැක්වෙන පරිදි යවමක් වමවලස නිතර සිහිවයන් හො නුෙණින් ෙොසය
කිරීමයට සමත් ෙුෙවහොත් ඔහු යළි යළිත් අවිදයො සහගත ෙූ ස්කන්ධ් පංචකයක් හට වනොගන්නො වස් ෙහොම
වකවලසුන්වගන් ඉෙත් වෙයි. ඒ අනුෙ ඇසට රෑපයක් පතිත ෙන විට ඇසිපය ගසන තරේ මඳ වේලොෙකදී ද
කණට ේදයක් පතිත වීවේ දී අසුරැ සැණක් තරේ ස්ෙල්ප වේලොෙකදී ද නොසයට ගන්ධ්යක් පතිත වීවේ දී
වනොළුේ පතක ඇති දිය බිඳක් බිමට පතිත ෙන තරේ වේගවයන් ද දිෙට රසයක් පතිත ෙන විට දිෙඅග රැඳි
වකළ පිඩක් බිමට පතිත ෙන තරේ මඳවේලොෙකදී ද කයට ස්පර යක් පතිත ෙන විට ක්තිමත් පුරැෂයකු දිගු
කළ අතක් නෙන තරේ ස්ෙල්ප වේලොෙකදී ද සිතට ධ්රමොලේභනයක් පතිත වීවේදී රත්කළ යකඩ ඳුනකට
දියබිඳක් දැමන විට එය වියළී යන තරේ සුළු වේලොෙක දී ද ෙ වයන් දැක්වෙන පරිදි ඉතො ඉක්මනින් අරමුණු
විෂයවයහි පරිය අපරිය ෙ දුරැ වී සිත උවපක්ෂොවෙහි පිහිටයි. වමයින් දැක්වෙන්වන් දහේ දැනුවමන් වහබි සිහි
නුෙණින් යුතු තැනැත්තො වකතරේ දක්ෂ අයුරින් දුකින් නිදහස් වීමට සමත් ද යන්නයි.
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යස්ඛ පරතිපදාව
නිෙන් මගට ස්ිරෙ ැසගත් (වස්ඛ) පුද්ගලයොවග් ස්ෙභොෙය ද ඉන්රිය භොෙනො සූතරවයහි ෙැි දුරටත්
විස්තර කර ඇත. ඒ අනුෙ වස්ඛ පුද්ගලයො ඇස කණ ආදි ඉන්රියයන්ට රෑප ේදාදිය පතිත වීවේ දී එමගින්
සිවතහි වකවලස් හට ගැනීවේ දී සිහන
ි ුෙණින් සිටීවේ වහ්තුවෙන් එයන් ලජ්ජොෙට පිළිකුළට පත් ෙ ෙහො ම
එම අකුසලවයන් සිත මුදෙො ගැනීමට දක්ෂ වෙයි. පිරිසිදුෙ සිටින තැනැත්තොවග් කයට කුණු වී ගිය
සවතකුවග් මළ කුණක් දමන විට ඇති ෙන පිළිකුලට ඳු පිළිකුලක් වමයින් ඇති කර ගන්නො රැතෙත්
රොෙකයො ෙහොම එයින් ඉෙත් වීමට කටයුතු කරයි. ඇස, කණ ආදී ඉන්රිය පිළි ඳෙ මනො සිහිවයන් සිටීවේ
ආනිසංස ෙ වයන් වම ඳු හැකියොෙක් උදාවේ.

භාවිතින්රිය පුද්ගලයා
ඉන්රිය භොෙනො සූතරයට අනුෙ ඉහළින් ම ඉඳුරන් සංෙර කර ගත් පුද්ගලයොවග් ස්ෙභොෙය විස්තර කර
තිවේ. ඒ අනුෙ ඔහු තම සිත සපුරො සංෙර කර ගැනීම වහ්තුවෙන් පිළිකුල් සහගත අරමුවණහි වනොපිළිකුල්
සහගතෙ ද වනොපිළිකුල් අරමුවණහි පිළිකුල් සහගතෙ ද අෙ ය නේ පිළිකුල් වනොපිළිකුල් ෙ යන වදක ම
දුරැ වකොට මැදහත් ෙ ද සිටීවේ හැකියොෙ ඔහුට ඇත. වමවලොෙ උපත ලද උත්තම මනුෂය රත්නයකට ලද
හැකි උත්තරීතර භොගයය වමමඟින් පැහැදිලි වකවර.

කිංසුයකෝපම සූතරය
ුදුදහමට අනුෙ මනොෙ තම ඉඳුරන් සංෙර කරගත් (භොවිතින්රිය) තැනැත්තොවග් ස්ෙභොෙය
කිංසුවකෝපම සූතරවයහි උපමොනුසොරවයන් මැනැවින් විස්තර කර තිවේ. ඒ අනුෙ වදාරටු හයක් සහිත
පරොකොරයකින් ෙට ෙූ කිසියේ පිහිටො තිවේ. එහි වදාරටු හවයහි වදාරටුපොලයන් සිටින අතර නගරය මැද සිේමං
සවලහි නගර හිමියො ෙොසය කරයි. කිසියේ දූත යුෙලක් එක්තරො පනිෙුඩයක් රැවගන එකී මොෙත ඔස්වස්
ගමන් වකොට වදාරටු පොලයොවග් අධීක්ෂණය මත ඇතුළු වී නගර මැද සිටින නගර හිමියොට එම පනිෙුඩය දී ආ
මගින් ම නගරවයන් ඉෙත් වී යයි. වමම උපමොවෙන් භොගයෙතුන් ෙහන්වස් ඉදිරිපත් කරන්වන් මැනැවින්
දහම පරගුණ වකොට උපරිම වලස සිහිය හො නුෙණ පෙත්ෙො ගන්නො රොෙකයකු කරියො කරන ආකොරයයි. ඒ
අනුෙ සමථ විදර නො නමැති දහමින් යුතුෙ සිටින විට ඇස ආදි ඉන්රියයන්ට රෑපොදි අරමුණු පතිත ෙන විට
එය විඤ්්ාණය නමැති නගර හිමියොට යථො පරිදි දන්ෙො ඇතුළු ෙූ ආයතනවයන් ම ඉෙත් ෙ ගිය වහොත් කිසිදු
රෑපොදි අරමුණක සිත ැස වනොගන්නො අතර ඒ වමොවහොවතහි ම දුකින් නිදහස්වීමට අෙස්ථොෙ උදා වේ.
ුදුදහමින් දැක්වෙන පරිදි ස්කන්ධ් පංචකය නමැති මහො ර හො තැබීවේ පරතිඵලය වමයයි.

ාහිය සූතරය
ොහිරය දාරැචීරයට ුදුරජොණන් ෙහන්වස් වද් නො කවළ් ද භොවිතින්රිය පුද්ගලයකු කටයුතු කරන
ආකොරයයි. ඒ අනුෙ යවමක් උපරිම වලස සිහිය හො නුෙණ තුළ සිටීමට දක්ෂ ෙුෙවහොත් ඇසින් රෑපයක්
දැකීවේ දී ඒ වමොවහොවතහි ම එහි කරියොකොරීත්ෙය, වහ්තුඵල සේ න්ධ්ය, අනිතයතොෙ නුෙණින් දැක ෙහොම දුකින්
නිදහස්වීමට අෙස්ථොෙ උදාවේ. ‘දිට්වඨ දිට්ඨමත්තං සුවත සුතමත්තං මුවත මුතමත්තං විඤ්්ාවත
විඤ්්ාතමත්තං‘ ෙ වයන් භොගයෙතුන් ෙහන්වස් වද් නො කවළ් රෑප ේදාදිවයහි සංෙර විය යුතු ආකොරයයි.

තථාගතයන් වහන්යස් විසින් යද්ශිත අනුපූර්ව පරතිපදාව
මහොසතිපට්ඨොන සූතරයට අනුෙ ඉතො පැහැදිලි කරැණක් ෙන්වන් දුකින් නිදහස් වීවේ සේපූරණ
ෙැඩපිළිවෙළ රදා පෙත්නො ස්කන්ධ් පංචකය සහිත පුද්ගලයො තුළ ෙයි. කලයොණමිතර ආ රය, සද්ධ්රම රෙණය
ආදි සොධ්ක ොහිරින් ලැ ුණ ද සසරින් මිදීමට අෙ ය කරියොකොරීත්ෙය සත්ත්ෙයො වෙත ෙූෙකි. ුදුරජොණන්
ෙහන්වස් වරෝහිතස්ස වදවියොට වද් නො කවළ් ‘වේ ඹයක් පමණ ෙූ සඤ්්ා සහිත සිත සහිත කවයහි ම
වලෝකයත්, වලෝක සමුදයත්, වලෝක නිවරෝධ්යත්, වලෝක නිවරෝධ්ගොමිනී පටිපදාෙත් පනෙන ෙයි.’ භොගයෙතුන්
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ෙහන්වස් වද් නො කළ පරිදි දර න සේපත්තිවයන් හො සීලවයන් යුතුෙ සතිපට්ඨොනය සේපූරණ කළ පමණට
පරඥාෙ දියුණු ෙන අතර එපමණට සද්ධ්ො, විරිය, සමොධි ආදි වසසු ඉන්රිය ධ්රමයන් ද සේපූරණත්ෙයට පත්
වේ.
අවිජ්ජො සූතරයට අනුෙ සතර සතිපට්ඨානය නිසි යලස වැයෙන්යන් තරිවිධ සුචරිතය ඇති විටයි. තරිවිධ
සුචරිත සම්පූර්ණ වීමට ඉන්රිය සංවරයත් ඉන්රිය සංවරය සඳහා සතිසම්පජඤ්ඤයත් සතිසම්පජඤ්ඤය
සඳහා යයෝනියසා මනසිකාරයත් යයෝනියසා මනසිකාරය සඳහා ශරද්ධාවත් ශරද්ධාව සඳහා සද්ධර්මශරවණයත්
සද්ධර්මශරවණය සඳහා කලයාණමිතර ආශරයත් අවශය යකයර්. කලයොණමිතර ආ රය ඇති විට සද්ධ්රම රෙණය
ලැබී එයින් රද්ධ්ොෙත් රද්ධ්ොවෙන් වයොනිවසො මනසිකොරයත් වයොනිවසො මනසිකොරවයන් සතිසේපජඤ්්ඤ්යත්
සතිසේපජඤ්්ඤ්වයන් ඉන්රිය සංෙරයත් ඉන්රිය සංෙරවයන් තරිවිධ් සුචරිතයත් තරිවිධ් සුචරිතවයන් සතර
සතිපට්ඨොනයත් සතර සතිපට්ඨොනවයන් සත්ත ව ොජ්ඣංගත් පරිපූරණත්ෙයට පත් ෙ විදයොවිමුක්තිය සොක්ෂොත්
වේ. වමවලස විදයොවිමුක්තය
ි නිෂ්ටොෙ වකොට ඇති සේ ුදු දහේ මවගහි සියලු ගුණරැෙන්හි පර ධ්ොන සොධ්කය
ෙන්වන් කලයොණමිතර ආ රයයි. හුවදක් කලයොණ මිතරයන් සිටීම පමණක් පරමොණෙත් වනොෙන අතර
කලයොණමිතරයන් හඳුනො ගැනීමටත් ඔෙුන්වග් ගුණයට ගරැකිරීමටත් ඔෙුන් වෙතින් තම දිවිමගට ආවලෝකයක්
ෙූ සද්ධ්රම පරතිලොභය ළඟො කර ගැනීමටත් අප දක්ෂ විය යුතු ය. ුද්ධිමත් විය යුතු ය. අනතිමොනී විය යුතු ය.
වකටිවයන් කිෙවහොත් (කරණීය) වමත්ත සූතරවයහි ඇති ගුණොංගන්වගන් සමන්විත විය යුතු ය. වමකී සියලු
ගුණ දහේහි උසස් ම පරතිඵලය ෙන්වන් පරඥාෙ දියුණු වී දුකින් නිදහස්වීමයි. එහි දී රෑප, වේදනො, සඤ්්ා,
සංඛොර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ් පංචකය ක්ෂණිකෙ හටවගන ඉතිරි නැතිෙ නිරැද්ධ් ෙන ෙ මැනැවින් පර කට
වේ. ඒ අතර ධ්ොතු, ආයතන, ඉන්රිය, නොමරෑප ආදි නේෙලින් සඳහන් ෙන ජීවිතවය් පැෙැත්ම විස්තර
වකවරන වසසු ධ්රමයන්හි ද පෙත්නො අනිතය, දුක්ඛ, අනොත්ම යන තරිලක්ෂණය මැනැවින් පරතයක්ෂ වේ.
වමම අෙව ෝධ්ය ල නු ෙස් අපරමොදී ෙ කරියො කිරීම ක්ෂණ සේපත්තිය ලද
ුද්ධිමත් සැමවග් පරධ්ොන ජීවිත
ඉලක්කය විය යුතු ය. භොගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් අෙසොන අෙෙොදය ෙූවය් ද අපරමොදීෙ සතිපට්ඨොනය තුළ
හැසිවරන වලසයි (හන්දදානි භික්ඛවෙ ආමන්තයොමි වෙො ෙයධ්ේමො සංඛොරො අප්පමොවදන සේපොදවථ).

අත්තදීපො භික්ඛවෙ විහරථ අත්තසරණො න අඤ්්ඤ්සරණො !
ධ්ේමදීපො භික්ඛවෙ විහරථ ධ්ේමසරණො න අඤ්්ඤ්සරණො !

ඔ සැමට වතරැෙන් සරණයි !
කැලිව ෝනියොවේ, පැසදිනොහි වලොස් ඇන්ජලිස් ව ෞද්ධ් විහොරස්ථොනවය්

ු.ෙ. 2562 මැදින් මස

වපොවහෝදා සීල සමොදානය
(2019 මොරතු මස 17 ෙන ඉරැදින)
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