සසර පැවැත්ම හා සසර නැවැත්ම
සියලු සත්ත්වයන්්ග් ඒකායන පැතුම දුකින් නිදහස් වීමයි. සත්ත්වයා සැපතට කැමැති වන්්න්ත්
දුකට අකැමැති වන්්න්ත් ්ේ නිසයි (සුඛකාමා භික්ඛ්ව සත්තා දුක්ඛපටික්කූලා). වි් ෂ
් ්යන් මිනිසා තම
දිවිම්ගහි සිදුකරන සෑම කටයුත්තකින් ම අ්ප්ක්ෂා කරන්්න් දුකින් නිදහස් ව සැපතට පත්වීමයි. එ්හත්
අභාගයය නේ සත්ත්වයා දුකින් නිදහස් වීම සඳහා සිදු කරන දෑ තුළන
ි ් ම තව තවත් දුක ්වත ම ළඟා වීමයි.
සේමා දිට්ඨි්යන් ්තාර ්ලෝකයා ජාති, ජරා, වයාධි, මරණවලින් නිදහස් වීම සඳහා සිදු කරන්්න් එබඳු ම
ලක්ෂණවලින් යුතු ජීවී, අජීවී දෑ තමා ්වත ළඟා කර ගැනීමයි. අවසාන්ය් ්පර තිබුණාට ද වඩා දුක්
සමුදායක් සහිත ව අතෘප්තිකර ්ලස ජීවිතය නිමා ්කාට යළිදු සසරට වැ්ටයි. ්ේ බව මැනැවින් පසක් කළ
භාගයවතුන් වහන්්ස් දුකින් නිදහස් වී්ේ සැබෑ මාවත පරතයක්ෂ ්කාට ්ලෝක සත්ත්වයාට ද එම මාවත
ලබා දීමට අති ය කරැණාධ්යා ්යන් කටයුතු කළහ. උන් වහන්්ස් ්ලාවට ්ද් නා කළ සෑම දහේ
පදයකින් ම පරකා වන්්න් දුකින් නිදහස් වීමට අව ය මාර්ගෝප්ද් යන් ය.
අනුපූරව පරතිපදාවක් වූ තථාගත ්ද් නාව කරම්යන් ගැඹුරට දිව යන්නකි. එහිදී භාගයවතුන්
වහන්්ස්්ග් මූලික අභිලා ය වූ්ය් දැනට සුගතියක් ලබා සිටින සත්ත්වයන් මරණින් මත දුගතියට ්නායන
්ස් මතු භව්යහි සුගතිය ස්ථාවර වන ්ස් අනු ාසනා කිරීමටයි. කරමය හා කරමඵල පිළබ
ි ඳ අව්බෝධ්ය
ලබා දී සත්ත්යන් දාන, සීල, භාවනා යන තරිවිධ් පුණයකරියා ්වත ්යාමු කරලීම ්මමගින් සිදු ්ක්ර. එ් අනුව
නිතර සිත පිරිසිදුව පවත්වා ගනිමින් කායික, වාචසික, මානසික ව ්යන් කුසල කරියාවන්හි නිරත කරලීම
බුදුරදුන්්ග් අ්ප්ක්ෂාව විය. එමගින් ්ම්ලාව ව ්යන් සතුට, නී්රෝගීබව, දිගාසිරි සේපත්, කලණ මිතුරැ
ඇසුර ආදී ආනිසංස ලැ්බන පර්ලාව සුගතිගාමී වීමට ්මම දහේ මග උපකාරවත් වනු ඇත. ්ලෞකික
ව ්යන් අපට ලද හැකි ඉහළ ම කුසල ආනිසංස නේ සිත සමාධිමත් කර ධ්යාන මට්ඨටමට සිත දියුණු
කරලීමයි. මමතරී භාවනාව, ආනාපානසති භාවනාව ආදි කමටහනක් උප්යෝගී කර ගනිමින් ්ලෞකික කුසලය
තුළ සිත සමාධිමත් කළ්හාත් ධ්යාන අභිඥා මට්ඨටම දක්වා සිත දියුණු කළ හැකිය. එමගින් තම ආධ්යාත්මික
සතුට වරධ්නය කර ගැනීමට ්මන් පර්ලාව සුගතිය ද සාක්ෂාත් කර ගැනීමට පුළුවනි. ්මම ක්ති
උප්යෝගී කරගනිමින් ්ලෝකයට ද උපරිම ්ලස යහපත උදාකිරීමට ද හැකියාව පවතී.
බාහිර ්ලෝකයක් ඇත ්හෝ නැත යන අවිදයා සහගත ආකල්ප්යන් යුතුව අප බාහිර ්ලෝකය හා
සේබන්ධ් වුව්හාත් සංසාර චකර්යහි අප දිගින් දිගට ම ගමන් කරනු ඇත. එහිදී පිරිසිදු සිතින් කරන කරියා
්හ්තු්වන් සසර සැප විපාක ලැබිය හැකි නමුදු ජරා මරණාදි දු්කන් නිදහස්වීමක් ්නාමැත. එබැවින්
බුදුදහමින් වි් ෂ
් ්යන් අපට මග ්පන්වන්්න් හු්දක් ්ලෞකික කුසල් ්කාට සුගතිගාමීවීමට පමණක්
්නාව ්ලෝ්කෝත්තර සේමාදිට්ඨිය උපදවා්ගන හැකිතාක් ඉක්මනින් දු්කන් නිදහස්ව සසර කතරින්
එ්තරවීමටයි. ජරා, මරණාදි දුක් සමුදා්යන් නිදහස්වීමට හැකියාව පවතින්්න් ද එමගින් පමණි.
එබැවින් සසර දුකින් සදහට අතමිදී සංසාර චකර්යන් සදහට නිදහස්වී්ේ මාවතක් ද බුදුරජාණන්
වහන්්ස් ්පන්වා දුන්හ. ්ලාව පහළ වන සේමා සේබුදු රජාණන් වහන්්ස්්ග් මූලික අභිලා ය වන්්න් ද
චතුරාරය සතයය අව්බෝධ් කරවා සත්ත්වයන් සසර දුකින් සදහට නිදහස්වීමට මග ්පන්වීමයි.

සසර පැවැත්ම - ජරා මරණ හටගන්නා ආකාරය
අප ්ලෝකය හා සේබන්ධ් වන්්න් ඇස, කන ආදි ආයතනය ඔස්්ස් රෑප, බ්දදාදි අරමුණු හරහා
අරමුණු දැන ගැනීේ ව ්යනි. එහි දී පළමු්වන් ඇස ආදි ආයතන හා රෑපාදි අරමුණ සේබන්ධ් වන අවස්ථාව
සැල්කන්්න් අතීත කරමයන්ට ලැ්බන විපාක අවස්ථාව ව ්යනි. ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස යන
අභයන්තර ආයතන සමග රෑප, බ්දද, ගන්ධ්, රස, ්ඵාට්ඨඨබ්දබ, ධ්ේම යන අරමුණු සේබන්ධ් වන පළමු
අවස්ථාව වහා හට්ගන නිරැද්ධ් වන්නකි. එම ආයතන හා අරමුණු ඒක ක්ෂණික ව ්යන් ්පර ්නාතිබී
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හට්ගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ් ්ේ (අහුත්වා සේභුතං හුත්වා න භවිස්සති). රෑප, ්ේදනා, සඤ්්ා, සංඛාර,
විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ් පංචකය පහළ වන ්මම පළමු අවස්ථාව අපට පාලනය කළ ්නාහැක්කකි. අප
්ලෝකය හා සේබන්ධ් වීමත් සමඟ ම ්මම තත්ත්වය හට්ගන වහා නිරැද්ධ් ්ේ. ්ේ බව ්නාදැන අප
අවිදයා සහගතව සිටිය ්හාත් එම නිරැද්ධ් වූ ආයතන හා අරමුණුවලට අදාළ ්ේදනා, සඤ්්ා, ්ේතනා
නිතය, සැප, ආත්ම ව ්යන් ්ගන ්ම්නහි කිරීේ ව ්යන් උපාදානස්කන්ධ් පංචකයක් ්ගාඩනැ්ග්.
්ම්ලස හටගත් අවිදයා සහගත උපාදානස්කන්ධ් පංචකය ්හ්තු්වන් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන හට්ගන
වැළැක්විය ්නාහැක්කකි. එවිට අවිදයා්ේ පමණට ඇලීේ, ගැටීේ හට්ගන එමගින් ජරා, මරණාදි දුක් විඳීමට
අපට සිදුවනු ඇත.
්හ්තු ඇති කල්හි ස්කන්ධ් පංචකයක් හට්ගන නිරැද්ධ් වන ආකාරය නුවණින් ්නාදුටුව ්හාත්
උපාදාන ්ගාඩනැ්ගන ආකාරය මධ්ු පිණ්ික සූත්
ර යහි මැනැවින් විස්තර ්ේ. නිරැද්ධ් වූ ස්කන්ධ් පංචකය
පිළබ
ි ඳ යථාව්බෝධ්ය ්නාතිබුණ ්හාත් රෑප, බ්දදාදි අරමුණු විෂය්යහි සිත බැස ගනී. එවිට අතීත
කරමයන්ට විපාක ව ්යන් හටගත් ස්කන්ධ් පංචකය උපාදානස්කන්ධ් පංචකයක් බවට පත්්ේ. එනේ පරපංච
(තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන) හට ගනී. ්මම පරපංච්යෝ පුද්ගලයා මැඩ්ගන සිටියි (ය්තානිදානං .... පුරිසං
පපඤ්්චසඤ්්ාසංඛා සමුදාචාරන්ති). දුක හටගන්්න් ්ේ ආකාරයටයි. උපාදානස්කන්ධ් පංචකයක්
්ගාඩනැ්ගන්්න් ්ේ ආකාරයටයි. ඒ සමඟ ම රාග, පටිඝ, දිට්ඨි, විචිකිේඡා, මාන, භවරාග, අවිජ්ජා යන
කිසිදු අනුසය ධ්රමයක් හටගනී. එම අනුසය ධ්රම ඇති කල්හි දඬු ගැනීේ, ආයුධ් ගැනීේ, කලහ, විගරහ,
විරැද්ධ්කථා, පරැෂ වචන, ්ක්ලාේ, මුසාවාද ආදියට මුල් වූ ්ේතනා හටගනී. භාගයවතුන් වහන්්ස් ්මහිදී
්කටි්යන් ්ද් නා ක්ළ් අවිදයාව ්හ්තු්වන් අකුසල විතරක හට්ගන දුක නිරමාණය වන ආකාරයයි.
අවිදයා සහගතව බාහිර ්ලෝකය හා සේබන්ධ් වූ විට රෑපාදී අරමුණු විෂය්යහි සතුටු වුව ද අසතුටු
වුව ද මැදහත් ව සිටිය ද අප සිටින්්න් දුක මතයි. ්මහි දී සිත අපිරිසිදුව කරියා කළ්හාත් අකුසල් සිදුවන
අතර සිත පිරිසිදුව කරියා කළ්හාත් ්ලෞකික කුසල් රැස් ්ේ. නිරැද්ධ් වූ ්ලෝකය ඇති ්දයක් ්ස් ගත් කල්හි
කුසල් කළ ද අකුසල් කළ ද අප සිටින්්න් ්ලෝකය ඇත යන අන්තය තුළයි. එහි පරතිඵල ව ්යන් දුගතිය
්හෝ සුගතිය නිරමාණය ්ේ. ්ේ ්දකින් ම ජරාමරණ අත්විඳීමට සිදු්ේ.

මධුපිණ්ඩික සූත්රය
මධ්ුපිණ්ික සූතය
ර ට අනුව අවිදයා සහගතව ඇස ආදි ඉන්රිය ඔස්්ස් රෑපාදි අරමුණු ගැනී්ේ දී
පරපංච හට්ගන ඊට අදාළ උපාදාන ස්කන්ධ් පංචකයක් ්ගාඩනැඟී ජරා මරණාදි දුක් සමුදාය හටගන්නා
ආකාරය මහාකේචාන මහරහතන් වහන්්ස් තවදුරටත් විස්තරාත්මක පැහැදිලි කරති. ඒ අනුව,

චක්ඛුං ච පටිේච රෑ්ප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්්ාණං තිණ්ණං සංගති ඵස්්සා ඵස්ස පේචයා
්ේදනා යං ්ේ්දති තං සංජානාති යං සංජානාති තං විතක්්කති යං විතක්්කති තං පපං්චති
යං පපං්චති ත්තා නිදානං පුරිසං පපංචසඤ්්ා සංඛා සමුදාචරන්ති අතීතානාගත පේචුප්පන්්න්සු
චක්ඛුවිඤ්්්ඤ්්යයසු රෑ්පසු.
ඇස, රෑපය, චක්ඛුවිඤ්්ාණය, චක්ඛුසේඵස්සය, චක්ඛුසේඵස්සජා ්ේදනා, රෑපසඤ්්ා, රෑප විතක්ක,
පපඤ්්ච ආදි ව ්යන් ස්කන්ධ් පඤ්්චකයක් ්ගාඩනැඟී ජරාමරණාදි දුක් සමුදාය හටගන්නා ආකාරයක
භාගයවතුන් වහන්්ස් පැහැදිලි කරති. ්මහිදී නිරැද්ධ් වූ ඇස, රෑපය, චක්ඛු විඤ්්ාණය, ස්පර ය, ඊට අදාළ
්ේදනාව, සඤ්්ාව ආදිය තවදුරටත් ඇති ්දයක් ්ස් ්ගන ්ේතනා (පරපංච) ්ගාඩනගා ගනී.
අවිදයා සහගතව ඇස උපන් කල්හි රෑපය, චක්ඛු විඤ්්ාණය, චක්ඛු සේඵස්සය, චක්ඛු සේඵස්සජා
්ේදනා, චක්ඛුසේඵස්ස ්ේදනා, රෑපසඤ්්ා, රෑප විතක්ක, පරපංච සහිත රෑප සං්ේතනා ආදි සියල්ල
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නිරමාණය ්ේ. කණ ආදි ්සසු ආයතන සේබන්ධ් තත්ත්වය ද ්ම්ස්යි. ්ම්ලස අවිදයා සහගතව ්ලෝකය
හා සේබන්ධ් වී්ේ දී ඇස, රෑපය, චක්ඛු විඤ්්ාණය ආදි ඉන්රිය ්ලෝකය ඇති ්දයක් ්ස් ්ගන ඒ තුළ සිත
බැස ගනී. එවිට ජරා, මරණාදි්යන් නිදහස්වීමක් ්නාමැත.
්ලෝකය ්හවත් දු්කහි හටගැනීම පිළිබඳ ්මම තත්ත්වය කලයාණ මිතරත්වය ඔස්්ස්
සද්ධ්රම රවණය තුළින් අසා දැනගත් රාවකයා හැකිතාක් දුරට සිහ්
ි යන් හා නුවණින් කරියා කරමින් යළි යළිත්
අවිදයා සහගත උපාදානස්කන්ධ් පංචකයක් ්ගාඩ ්නානැ්ඟන අයුරින් කරියා කරයි. දු්කහි හටගැනීම හා
නි්රෝධ්ය දකින තැනැත්තා හැකිතාක් ඉක්මනින් දුකින් නිදහස්වීමට කරියා කරයි. මක් නිසාද යත් ඔහු
තවදුරටත් දුක් විඳීමට අකැමැති වන ්හයිනි. දු්කහි හටගැනීම හා නැතිවීම පිළබ
ි ඳ සිද්ධ්ාන්තය පැහැදිලි
්ක්රන පටිේච සමුප්පාදය දකින්නා ධ්රමය දකියි (්යා පටිේචසමුප්පාදං පස්සති ්සා ධ්ේමං පස්සති) .
ධ්රමය දකින තැනැත්තා පටිේචසමුප්පාදය දකියි (්යා ධ්ේමං පස්සති ්සා පටිේචසමුප්පාදං පස්සති).
්ම්ලස ධ්රමය දැකීම බුදුරදුන් දැකීමට ද උපකාරී ්ේ (්යා ධ්ේමං පස්සති ්සා මං පස්සති).

සසර නැවැත්ම - ජරා මරණ නිරැද්ධ් කරන ආකාරය
මධ්ුපිණ්ික සූතර්යහි ්දවන පියවරින් මග ්පන්වන්්න් විදයාසහගතව සිහි්යන් හා නුවණින්
කරියා කිරී්මන් දුක ඇති ්නාවන ්ලස ්ලෝකය ්දස බලන ආකාරයයි. අතීත කරමයන්ට ලැ්බන විපාක
ව ්යන් ඇස ආදි ඉන්රිය ඔස්්ස් හඳුනාගන්නා රෑපාදි අරමුණු පිළබ
ි ඳ නිරමාණය වන ස්කන්ධ් පංචකය
පිළබ
ි ඳ අවිදයා්වන් සිත බැස ්නාගත ්හාත් දුක හට ්නාගනී. එනේ දුටු ්ද්යහි දැකීේ පමණක් (දිට්ඨ්ඨ
දිට්ඨඨමත්තං) ව ්යන් අව්බෝධ්ය ලැබී පරපංච ්ගාඩ ්නානැ්ග්. එවිට හට්ගන නිරැද්ධ් වන ස්කන්ධ්
පංචක්යහි සතුටවී
ු මක්, ගුණකීමක්, බැසගැනීමක් සිදු ්නා්ේ (එත්ථ ්ච නත්ි අභිනන්දිතබ්දබං අභිවදිතබ්දබං
අජ්්ඣා්සතබ්දබං). ඒ සමඟ ම රාග, පටිඝ, දිට්ඨි, විචිකිේඡා, මාන, භවරාග, අවිජ්ජා යන කිසිදු අනුසය
ධ්රමයක් හට ්නාගනී. එම අනුසය ධ්රම නැති කල්හි දඬු ගැනීේ, ආයුධ් ගැනීේ,
කලහ, විගරහ, විරැද්ධ්කථා, පරැෂ වචන, ්ක්ලාේ, මුසාවාද ආදියට මුල් වූ ්ේතනා නිමාවට පත්්ේ.
භාගයවතුන් වහන්්ස් ්මහිදී ්කටි්යන් ්ද් නා ක්ළ් අකුසල විතරක නිරව් ෂ
් ්යන් නිරැද්ධ් කරන
ආකාරයයි. එය මහාකේචාන මහරහතන් වහන්්ස් සවිස්තරාත්මකව විස්තර කරන්්න් ්ම්ස්ය.ි

්සා වතාවු්සා චක්ඛුස්මි අසති රෑ්ප අසති චක්ඛුවිඤ්්ා්ණ අසති ඵස්සපඤ්්ඤ්ත්තිං
පඤ්්ඤ්්පස්සතීති ්නතං ඨානං විජ්ජති. ඵස්සපඤ්්ඤ්ත්තියා අසති ්වදනාපඤ්්ඤ්ත්තිං පඤ්්ඤ්්පස්සතීති
්නතං ඨාන විජ්ජති. ්ේදනාපඤ්්ඤ්ත්තියා අසති සඤ්්ාපඤ්්ඤ්ත්තිං පඤ්්ා්පස්සතීති ්නතං ඨානං විජ්ජති.
සඤ්්ඤ්පඤ්්ඤ්ත්තියා අසති විතක්කපඤ්්ඤ්ත්තිං පඤ්්ා්පස්සතීති ්නතං ඨානං විජ්ජති. විතක්කපඤ්්ඤ්ත්තියා
අසති පපඤ්්චසඤ්්ාසංඛාසමුදාචරණපඤ්්ඤ්ත්තිං පඤ්්ා්පස්සතීති ්නතං ඨානං විජ්ජති.
'ඇවැත්ති, ඒකාන්ත්යන් ඔහු ඇස නැති කල්හි රෑපය නැති කල්හි චක්ඛු විඤ්්ාණය නැති කල්හි
ස්පර ය යැයි පැනවීමක් කරන්්න් ය යන ්ේ කාරණය විදයමාන ්නා්ේ. ස්පර ය පැනවීමක් නැති කල්හි
්ේදනා යැයි පැනවීමක් කරන්්න් ය යන ්ේ කරැණ විදයමාන ්නා්ේ. ්ේදනා යැයි පැනවීමක් නැති
කල්හි සංඥා යැයි පැනවීමක් කරන්්න් ය යන ්ේ කරැණ විදයමාන ්නා්ේ. සංඥා යැයි පැනවීමක් නැති
කල්හි විතරක යැයි පැනවීමක් කරන්්න් ය යන ්ේ කරැණ විදයමාන ්නා්ේ. විතරක යැයි පැනවීමක්
නැති කල්හි පරපංච ්කාට්ඨඨාසයන්්ග් පැවැත්ම පිළබ
ි ඳ පැනවීමක් කරන්්න් ය යන ්ේ කරැණ විදයමාන
්නා්ේ.'
්මයින් විස්තර වන්්න් අවිදයාව නැති කල්හි ඉන්රිය කරියාකාරීත්ව්ය් ස්වභාවයයි. ඇස නැත, රෑප
නැති කල්හි ආදි ව ්යන් දැක්්වන්්න් ඇ්ස් ්පනී්ේ ක්තිය නැති වීම ්හෝ රෑප ්නාබලා සිටීම ්හෝ
්නාව අවිදයා සහගත සිතින් ඇස, රෑපය, චක්ඛු විඤ්්ාණ ආදිය ්නාගන්නා ස්වභාවයයි. එනේ ඇස, රෑප,
චක්ඛුවිඤ්්ාණාදි්යහි අවිදයා්වන් සිත බැස ්නාගන්නා ස්වභාවයයි. සංසාර චකර්යන් නිදහස් වූ මානසික
ස්වභාවය ්මමඟින් පැහැදිලි ්ක්ර.

UD4

අභිඤ්ඩා සූත්රය
ඉහත දැක්වූ පරිදි අවිදයා සහගත ස්වභාව්යන් අතමිදී සංසාර චකර්යන් නිදහස් වීම සඳහා කළ යුතු
කාරයභාරය පිළබ
ි ඳව අභිඤ්්ා සූත්
ර යහි මැනැවින් විස්තර ්ේ. ඒ අනුව ්ම්ලාව උපන් බුද්ධිමත් මනුෂයකු
විසින් තම වි ිෂ්ටතම ඥාන්යන් කරියා කළ යුතු ආකාරය ්මහිදී විස්තර ්ේ.
1. ්ම්ලාව උපත ලද බුද්ධිමත් මනුෂයයකු විසින් තම වි ිෂ්ටතම ඥාන්යන් පිරිසිඳ දත යුතු ්ද්
නේ පංචුපාදානස්කන්ධ්යයි.
2. ්ම්ලාව උපත ලද බුද්ධිමත් මනුෂයයකු විසින් තම වි ිෂ්ටතම ඥාන්යන් දුරැකළ යුතු ්ද් නේ
අවිදයා හා භව තණ්හාවයි.
3. ්ම්ලාව උපන් බුද්ධිමත් මනුෂයයකු විසින් තම වි ිෂ්ටතම ඥාන්යන් වැිය යුතු ්ද් නේ සමථ
- විදර නා ්දකයි.
4. ්ම්ලාව උපත ලද බුද්ධිමත් මනුෂයයකු විසින් තම වි ිෂ්ටතම ඥාන්යන් සාක්ෂාත් කළ යුත්ත
නේ විදයා - විමුක්ති ්දකයි.
ඇස, කන, නාසය, දිව, කය
හා
මන
යන
ආයතන
හය
ඔස්්ස්
රෑප, බ්දද,
ගන්ධ්, රස, ්ඵාට්ඨඨබ්දබ, ධ්ේම යන අරමුණු පිළබ
ි ඳ දැන ගැනී්ේ මුල් ම අවස්ථාව වන්්න් අතීත කරම
ව ්යන් නිරමාණය වන පඤ්්චස්කන්ධ්යයි. ්මය උ්පක්ඛා සහගත වන අතර ්ක්ලස් තත්ත්වයක්
්නා්ේ. ්ම්ලස හටගන්නා ස්කන්ධ් පංචක්ය් ස්වභාවය මැනැවින් ්ත්රැේ ්නාගත ්හාත් නිරැද්ධ් වූ
ස්කන්ධ් පංචකය අරභයා පංචුපාදානස්කන්ධ්යක් නිරමාණය ්ේ. එවිට පංචුපාදානස්කන්ධ් පංචකය අරභයා
තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන හට ගැනීම ්නාවැළැක්විය හැක්කකි. අවිදයා සහගත මන්ස් පංචුපාදානස්කන්ධ්
සංඛයාත ්මම කරියාකාරීත්වය අව්බෝධ් ්නාවීම නිසා ්ම්ලස දුක හටගන්නා ආකාරය මැනැවින් ්ත්රැේ
ගැනීම ්ම්ලාව උපන් මනුෂයයකුට ලැබිය හැකි උසස් ම අධ්යාපනයයි. ඒ සඳහා කලයාණ මිතරයකු ්වතින්
භාගයවතුන් වහන්්ස් වදාළ පටිේචසමුප්පාදය පදනේ ්කාටගත් චතුරාරය සතයය පිළිබඳව අසා ්ත්රැේ
ගැනීම අව ය ්ක්ර. එනේ සුතමය ාණය උපදවා ගත යුතුව ඇත. ්මම අව්බෝධ්යත් සමඟ දුකින් නිදහස්
වීම සඳහා අවිදයාව හා භවතණ්හාව හැකිතාක් ඉක්මනින් දුරැකළ යුතු ය යන අව්බෝධ්යට පත් ්ේ. ඒ
සඳහා වැිය යුතු මාවත ව ්යන් හමුවන්්න් ආරය අෂ්ටාංගික මාරගය පදනේ ්කාටගත් සමථ විදර නා
භාවනා මාරගයයි. එනේ කිසියේ කුසල අරමුණක සිත සමාධිමත් කරමින් ස්කන්ධ්, ධ්ාතු, ආයතන, නාමරෑප
ආදි පරමාරථ ධ්රම අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම ව ්යන් හැකිතාක් දුරට නුවණින් ්ම්නහි කිරීමයි. ්මහි
පරතිඵල ව ්යන් කරම්යන් විදයා - විමුක්ති සාක්ෂාත් වනු ඇත. ්ම්ලස ්කාටස් හතරක් යට්ත් සූතර්යහි
විස්තර වන්්න් චතුරාරය සතයයයි. එනේ පළමු පියවරින් දුක්ඛ සතයය ද, ්දවන පියවරින් සමුදය සතයය
ද, ්තවන පියවරින් මාරග සතයය ද, සිේවන පියවරින් නි්රෝධ් සතයය ද ව ්යනි.
අභිඤ්්ා සූත්
ර ය් දැක්්වන පරිදි ඉහත පරතිපදාව අනුගමනය කිරීමට යමකු දක්ෂ වුව්හාත් ඔහුට
්ේ ජීවිත කලය තුළදී ම තම බුද්ධිය හා උත්සාහ්ය් පරමාණයට පරතිඵල අත්විඳිය හැකි ්ේ.
සද්ධ්ා, විරිය, සති, සමාධි, පඤ්්ා යන ඉන්රිය ධ්රම කරම්යන් දියුණු වනු ඇත. ්ම්ලස සිදුවන ආධ්යාත්මික
දියුණුව පිළබ
ි ඳ කරමානුකූල විස්තරයක් මජ්ිම නිකා්යහි ඉන්රියභාවනා සූතර්යහි විස්තර ්ේ.

ඉන්ද්ඩරිය භාවන්ද්ා සූත්රය
චතුරාරය සතයය පිළබ
ි ඳ වැටහී්මන් යුතුව සතර සතිපට්ඨඨානය තුළ පිහිටා ය්මක් නිතර සිහි්යන්
හා නුවණින් වාසය කිරීමට සමත් වුව්හාත් ඔහු යළි යළිත් අවිදයා සහගත වූ ස්කන්ධ් පංචකයක් හට
්නාගන්නා ්ස් වහාම ්ක්ලසුන්්ගන් ඉවත් ්වයි. ඒ අනුව ඇසට රෑපයක් පතිත වන විට ඇසිපය ගසන
තරේ මඳ ්ේලාවකදී ද කණට බ්දදයක් පතිත වී්ේ දී අසුරැ සැණක් තරේ ස්වල්ප ්ේලාවකදී ද නාසයට
ගන්ධ්යක් පතිත වී්ේ දී ්නාළුේ පතක ඇති දිය බිඳක් බිමට පතිත වන තරේ ්ේග්යන් ද දිවට රසයක්

UD5

පතිත වන විට දිවඅග රැඳි ්කළ පිඩක් බිමට පතිත වන තරේ මඳ්ේලාවකදී ද කයට ස්පර යක් පතිත වන
විට ක්තිමත් පුරැෂයකු දිගු කළ අතක් නවන තරේ ස්වල්ප ්ේලාවකදී ද සිතට ධ්රමාලේභනයක් පතිත
වී්ේදී රත්කළ යකඩ බඳුනකට දියබිඳක් දැමන විට එය වියළී යන තරේ සුළු ්ේලාවක දී ද ව ්යන්
දැක්්වන පරිදි ඉතා ඉක්මනින් අරමුණු විෂය්යහි පරිය අපරිය බව දුරැ වී සිත උ්පක්ෂා්වහි පිහිටයි. ්මයින්
දැක්්වන්්න් දහේ දැනු්මන් ්හබි සිහි නුව ණින් යුතු තැනැත්තා ්කතරේ දක්ෂ අයුරින් දුකින් නිදහස් වීමට
සමත් ද යන්නයි. බුදුදහ්මහි විස්තර ්ක්රන අනුත්තර ඉන්රිය භාවනාව ්මයයි.
නිවන් මගට ස්ිරව බැසගත් (්ස්ඛ) පුද්ගලයා්ග් ස්වභාවය ද ඉන්රිය භාවනා සූතර්යහි වැි දුරටත්
විස්තර කර ඇත. ඒ අනුව ්ස්ඛ පුද්ගලයා ඇස කණ ආදි ඉන්රියයන්ට රෑප බ්දදාදිය පතිත වී්ේ දී එමගින්
සි්තහි ්ක්ලස් හට ගැනී්ේ දී සිහිනුවණින් සිටී්ේ ්හ්තු්වන් එයන් ලජ්ජාවට පිළක
ි ුළට පත් ව වහා ම
එම අකුසල්යන් සිත මුදවා ගැනීමට දක්ෂ ්වයි. පිරිසිදුව සිටින තැනැත්තා්ග් කයට කුණු වී ගිය
ස්තකු්ග් මළ කුණක් දමන විට ඇති වන පිළක
ි ුලට බඳු පිළක
ි ුලක් ්මයින් ඇති කර ගන්නා රැතවත්
රාවකයා වහාම එයින් ඉවත් වීමට කටයුතු කරයි. ඇස, කණ ආදී ඉන්රිය පිළබ
ි ඳව මනා සිහි්යන් සිටී්ේ
ආනිසංස ව ්යන් ්මබඳු හැකියාවක් උදා්ේ. බුදුදහ්මහි දැක්්වන ්ස්ඛ පරතිපදාව ්මයයි.
ඉන්රිය භාවනා සූතරයට අනුව ඉහළින් ම ඉඳුරන් සංවර කර ගත් පුද්ගලයා්ග් ස්වභාවය විස්තර කර
ති්බ්ද. ඒ අනුව ඔහු තම සිත සපුරා සංවර කර ගැනීම ්හ්තු්වන් පිළක
ි ුල් සහගත අරමු්ණහි ්නාපිළිකුල්
සහගතව ද ්නාපිළක
ි ුල් අරමු්ණහි පිළක
ි ුල් සහගතව ද අව ය නේ පිළක
ි ුල් ්නාපිළක
ි ුල් බව යන ්දක ම
දුරැ ්කාට මැදහත් ව ද සිටී්ේ හැකියාව ඔහුට ඇත. ්ේ වන විට ඔහු තම සිත පරිපූරණ ව ්යන් දමනය
්කාට සිටියි. බුදූදහ්ේ දැක්්වන භාවිතින්රිය ්හවත් රහත් උතුමකු්ග් මානසිකත්වය ්මයින් පැහැදිලි
්ක්ර. ්ම්ලාව උපත ලද උත්තම මනුෂය රත්නයකට ලද හැකි උත්තරීතර භාගයය ්මමඟින් පැහැදිලි
්ක්ර.

කිිංසුකකෝපම සූත්රය
බුදුදහමට අනුව මනාව තම ඉඳුරන් සංවර කරගත් (භාවිතින්රිය) තැනැත්තා්ග් ස්වභාවය
කිංසු්කෝපම සූතර්යහි උපමානුසාර්යන් මැනැවින් විස්තර කර ති්බ්ද. ඒ අනුව ්දාරටු හයක් සහිත
පරාකාරයකින් වට වූ කිසියේ පිහට
ි ා ති්බ්ද. එහි ්දාරටු හ්යහි ්දාරටුපාලයන් සිටින අතර නගරය මැද සිේමං
ස්ලහි නගර හිමියා වාසය කරයි. කිසියේ දූත යුවලක් එක්තරා පනිවුඩයක් රැ්ගන එකී මාවත ඔස්්ස්
ගමන් ්කාට ්දාරටු පාලයා්ග් අධීක්ෂණය මත ඇතුළු වී නගර මැද සිටින නගර හිමියාට එම පනිවුඩය දී ආ
මගින් ම නගර්යන් ඉවත් වී යයි. ්මම උපමා්වන් භාගයවතුන් වහන්්ස් ඉදිරිපත් කරන්්න් මැනැවින්
දහම පරගණ
ු ්කාට උපරිම ්ලස සිහය
ි හා නුවණ පවත්වා ගන්නා රාවකයකු කරියා කරන ආකාරයයි. ඒ
අනුව සතර සතිපට්ඨඨානය මත පිහට
ි ා සමථ - විදර නා නමැති දහමින් යුතුව සිටින විට ඇස ආදි
ඉන්රියයන්ට රෑපාදි අරමුණු පතිත වන විට එය විඤ්්ාණය නමැති නගර හිමියාට යථා පරිදි දන්වා ඇතුළු වූ
ආයතන්යන් ම ඉවත් ව ගිය ්හාත් කිසිදු රෑපාදි අරමුණක සිත බැස ්නාගන්නා අතර ඒ ්මා්හා්තහි ම
දුකින් නිදහස්වීමට අවස්ථාව උදා ්ේ. බුදුදහමින් දැක්්වන පරිදි ස්කන්ධ් පංචකය නමැති මහා බර බහා
තැබී්ේ (භාර නික්්ේප) පරතිඵලය ්මයයි.

බාහිය සූත්රය
බාහිරය දාරැචීරයට බුදුරජාණන් වහන්්ස් ්ද් නා ක්ළ් ද භාවිතින්රිය පුද්ගලයකු කටයුතු කරන
ආකාරයයි. ඒ අනුව ය්මක් උපරිම ්ලස සිහය
ි හා නුවණ තුළ සිටීමට දක්ෂ වුව්හාත් ඇසින් රෑපයක්
දැකී්ේ දී ඒ ්මා්හා්තහි ම එහි කරියාකාරීත්වය, ්හ්තුඵල සේබන්ධ්ය, අනිතයතාව නුවණින් දැක වහාම දුකින්
නිදහස්වීමට අවස්ථාව උදා්ේ. ‘දිට්ඨ්ඨ දිට්ඨඨමත්තං සු්ත සුතමත්තං මු්ත මුතමත්තං විඤ්්ා්ත
විඤ්්ාතමත්තං‘ ව ්යන් භාගයවතුන් වහන්්ස් ්ද් නා ක්ළ් රෑප බ්දදාදි්යහි සංවර විය යුතු ආකාරයයි.
්මහිලා ඇස යන ආයතන්යන් රෑප සේබන්ධ් වී්ේ දී එම අද්දැකීම කණ ආදි ්සසු ආයතනයන්ට ගැට
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්නාගසා ඒ් ඒ ආයතනය තුළ දී ම නිරැද්ධ් වන ආකාරය දැකීමට සිහය
ි හා නුවණ උපරිම ්ලස පවත්ව ා
ගැනීමට දක්ෂ වනු ඇත. කණ ආදි ්සසු ආයතන / ඉන්රිය පිළබ
ි ඳව ද ්ම්ලස සිහය
ි පවත්වා ගනී.
ආයතන කුසලතාව යනු්වන් බුදුදහ්මහි දැක්්වන්්න් ්මම දක්ෂතාවයි. ය්මකු ්මම කුසලතාව ඇති කර
ගැනීමට සමත් වුව්හාත් එවිට ජරා, මරණාදි දුක් සමුදාය තමා්ග් කර ්නාගනියි. දුකින් නිදහස් වීම ්හවත්
විමුක්තිය යනු ්මයයි.
්ේ සඳහා නිතර කලයාණමිතර ආ රය, සද්ධ්රම රවණය, ්යෝනි්සෝ මනසිකාරය හා ධ්රමානුධ්රම
පරතිපදාව යන කරැණුවලින් උපකාරවත් බව සලසා ගැනීම අව ය ්ක්ර. ආධ්යාත්මික ගමන් ම්ගහි
ආරේභ්යහි පටන් අවසානය දක්වා ම ්මම කරැණු හතර ්බ්හවින් උපකාරවත් ්ේ.

ත්ථාගත්යන්ද්ඩ වහන්ද්ඩකසඩ විසින්ද්ඩ ක ඩශිත් අන්ද්ුපූර්ව පරත්ිපදාව
මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරයට අනුව ඉතා පැහැදිලි කරැණක් වන්්න් දුකින් නිදහස් වී්ේ සේපූරණ
වැඩපිළ්
ි වළ රදා පවත්නා ස්කන්ධ් පංචකය සහිත පුද්ගලයා තුළ බවයි. කලයාණමිතර ආ රය, සද්ධ්රම රවණය
ආදි සාධ්ක බාහිරින් ලැබුණ ද සසරින් මිදීමට අව ය කරියාකාරීත්වය සත්ත්වයා ්වත වූවකි. බුදුරජාණන්
වහන්්ස් ්රෝහිතස්ස ්දවියාට ්ද් නා ක්ළ් ‘කේ බඹයකඩ පමණ් වූ සඤ්ඩා සහිත් සිත් සහිත් කකයහි ම
ක ෝකයත්ඩ, ක ෝක සමු යත්ඩ, ක ෝක න්ද්ික ෝධයත්ඩ, ක ෝක න්ද්ික ෝධගාමින්ද්ී පටිපදාවත්ඩ පන්ද්වන්ද් බවයි.’ භාගයවතුන්
වහන්්ස් ්ද් නා කළ පරිදි දර න සේපත්ති්යන් හා සීල්යන් යුතුව සතිපට්ඨඨානය සේපූරණ කළ පමණට
පරඥාව දියුණු වන අතර එපමණට සද්ධ්ා, විරිය, සමාධි ආදි ්සසු ඉන්රිය ධ්රමයන් ද සේපූරණත්වයට පත්
්ේ.
තථාගත ්ද් ිත ශ්රී සද්ධ්රම්යන් නිසිපල ්නළා ගත හැකි වන්්න් අවංකව ්මන් ම බුද්ධිමත්ව කරියා
කිරී්මනි. තමා තුළ පවත්නා තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන දුරැකරලී්ේ අවංක උත්සාහයක් ්මන් ම
පටිේචසමුප්පාදය පදනේ වූ චතුරාරය සතයය ්ත්රැේ ගැනීම සඳහා තියණ
ු ු බුද්ධියක් නිරතුරැව පවත්වා
ගැනීම අතයව ය ්ේ.
අවිජ්ජා සූතරයට අනුව සත් සත්ිපට්ඨාන්ද්ය න්ද්ිසි ක ස වැකෙන්ද්ඩකන්ද්ඩ ත්රිවිධ සුචරිත්ය ඇත්ි විටයි. ත්රිවිධ
සුචරිත් සේපූර්ණ් වීමට ඉන්ද්ඩරිය සිංව යත්ඩ ඉන්ද්ඩරිය සිංව ය සඳහා සත්ිසේපජඤ්ඩඤ්යත්ඩ සත්ිසේපජඤ්ඩඤ්ය
සඳහා කයෝන්ද්ිකසා මන්ද්සිකා යත්ඩ කයෝන්ද්ිකසා මන්ද්සිකා ය සඳහා ශර ඩධාවත්ඩ ශර ඩධාව සඳහා ස ඩධර්මශරවණ්යත්ඩ
ස ඩධර්මශරවණ්ය සඳහා ක යාණ්මිත්ර ආශරයත්ඩ අවශය කකකර්. කලයාණමිතර ආ රය ඇති විට සද්ධ්රම රවණය
ලැබී එයින් රද්ධ්ාවත් රද්ධ්ා්වන් ්යානි්සා මනසිකාරයත් ්යානි්සා මනසිකාර්යන් සතිසේපජඤ්්ඤ්යත්
සතිසේපජඤ්්ඤ්්යන් ඉන්රිය සංවරයත් ඉන්රිය සංවර්යන් තරිවිධ් සුචරිතයත් තරිවිධ් සුචරිත්යන් සතර
සතිපට්ඨඨානයත් සතර සතිපට්ඨඨාන්යන් සත්ත ්බාජ්ඣංගත් පරිපූරණත්වයට පත් ව විදයාවිමුක්තිය සාක්ෂාත්
්ේ. ්ම්ලස විදයාවිමුක්තිය නිෂ්ටාව ්කාට ඇති සේබුදු දහේ ම්ගහි සියලු ගුණරැවන්හි පරධ්ාන සාධ්කය
වන්්න් කලයාණමිතර ආ රයයි.
්මහිලා හු්දක් කලයාණ මිතරයන් සිටීම පමණක් පරමාණවත් ්නාවන අතර කලයාණමිතරයන් හඳුනා
ගැනීමටත් ඔවුන්්ග් ගුණයට ගරැකිරීමටත් ඔවුන් ්වතින් තම දිවිමගට ආ්ලෝකයක් වූ සද්ධ්රම පරතිලාභය
ළඟා කර ගැනීමටත් අප දක්ෂ විය යුතු ය. බුද්ධිමත් විය යුතු ය. අනතිමානී විය යුතු ය. ්කටි්යන්
කිව්හාත් (කරණීය) ්මත්ත සූතර්යහි ඇති ගුණාංගන්්ගන් සමන්විත විය යුතු ය. ්මකී සියලු ගුණ දහේහි
උසස් ම පරතිඵලය වන්්න් පරඥාව දියුණු වී දුකින් නිදහස්වීමයි. එහි දී රෑප, ්ේදනා, සඤ්්ා, සංඛාර,
විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ් පංචකය ක්ෂණිකව හට්ගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ් වන බව මැනැවින් පරකට ්ේ. ඒ
අතර ධ්ාතු, ආයතන, ඉන්රිය, නාමරෑප ආදි නේවලින් සඳහන් වන ජීවිත්ය් පැවැත්ම විස්තර ්ක්රන ්සසු
ධ්රමයන්හි ද පවත්නා අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන තරිලක්ෂණය මැනැවින් පරතයක්ෂ ්ේ. ්මම අව්බෝධ්ය
ලබනු වස් අපරමාදී ව කරියා කිරීම ක්ෂණ සේපත්තිය ලද බුද්ධිමත් සැම්ග් පරධ්ාන ජීවිත ඉලක්කය විය යුතු
ය. භාගයවතුන් වහන්්ස්්ග් අවසාන අවවාදය වූ්ය් ද අපරමාදීව සතිපට්ඨඨානය තුළ හැසි්රන ්ලසයි
(හන්දදානි භික්ඛ්ව ආමන්තයාමි ්වා වයධ්ේමා සංඛාරා අප්පමා්දන සේපාද්ථ).
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සද්ධ්රමය රවණය තුළන
ි ් අප ලබන අගරතම ඵලය
වන්්න් එක් ප්සකින් කේමස්සකතා
සේමාදිට්ඨි්යන් යුතුව දාන සීල, භාවනා යන තරිවිධ් පුණය කරියා සපුරමින් සුගතිය ස්ථාවර කර ගන්නා අතර
අ්නක් පසින් පටිේචසමුප්පාදය පිළබ
ි ඳ මනා වැටහී්මන් ස්කන්ධ්, ධ්ාතු, ආයතන පිළිබඳ අනිතය දුක්ඛ
අනාත්ම යන තරිලක්ෂණ්යන් නුවණින් ්ම්නහි කිරීමයි. එවිට ඇස, රෑප, චක්ඛුවිඤ්්ාණ, ස්පර ය,
්ේදනා, සඤ්්ා, ්ේතනා ආදි කිසිවක් තමා කර ්නා්ගන ඒවා ඇති ව නිරැද්ධ් වන ආකාරය දකින
නිරීක්ෂකයකු බවට පත් ්ේ. එ්ස් ්ම්නහි කිරීම ද සත්ත්වයකු පුද්ගලයකු ්නාව ්හ්තුඵල කරියාකාරීත්වයක්
පමණක් ය යන්න දැකීමට අප දක්ෂ විය යුතු ය. ්ම්ලස කරියා කිරී්ේ පරතිඵල ව ්යන් අප්ග් උත්සාහ්ය්
හා බුද්ධි්ය් පමණට ්ේ ජීවිත කාල්ය් දී ම කිසියේ පමණකට දුකින් නිදහස්වීමට අවකා උදා්ේ. අප්ග්
ජීවිත්ය් සැනසීම උදාකර ගැනී්මහි ලා ධ්රමය හැර ්වනත් මවක් ්හෝ පි්යක් ්නාමැත (ධ්ේමං විනා
නත්ි පිතා ච මාතා). ඒ් සද්ධ්රමය දුකින් නිදහස් වීම සඳහා කලයාණ මිතරයකු බවත් පත් කර ගනිම.ු

අත්තදීපා භික්ඛ්ව විහරථ අත්තසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා !
ධ්ේමදීපා භික්ඛ්ව විහරථ ධ්ේමසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා !
තමා තමාට දිවයිනක්, පිළිසරණක් ්කාට ්ගන වාසය කරන්න. අන් සරණක් ්නාමැත.
ධ්රමය දිවයිනක්, පිළිසරණක් ්කාට ්ගන වාසය කරන්න. අන් සරණක් ්නාමැත.

ඔබ සැමට ්තරැවන් සරණයි !
එක්සත් රාජධ්ානි්ය් ්ලස්ටර ්බෞද්ධ් විහාරස්ථාන්ය්
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