
දුක නිවෙන නැණ ෙැවෙන ව ොදු මග  

සතර සතිපට්ඨොනය 
 

 සයිලු සතත්ේයන්වග ්ඒකොයන පැතමු දුකනි් නදිහස ්වීමයි. සතත්ේයො සැපතට කැමැති ෙන්වන්ත් 
දුකට අකැමැත ිෙනව්න්ත් වේ නසිය ි(සඛුකොමො භකිඛ්වෙ සතත්ො දුකඛ්පටික්කලූො). විව ෂ්වයන් මිනිසො තම 
දිවිමවගහ ිසදිුකරන සෑම කටයතුත්කනි ්ම අවපක්ෂ්ො කරනව්න් දුකනි ්නදිහස ්ෙ සැපතට පතව්ීමයි. එවහත් 
අභොගයය නේ සතත්ේයො දුකනි ්නදිහස ්වීම සඳහො සදිු කරන දෑ තළුින ්ම තෙ තෙත ්දුක වෙත ම ළඟො 
වීමය.ි සේමො දිට්ිවයන් වතොර වලෝකයො ජොති, ජරො, ෙයොධි, මරණෙලනි් නිදහස් වීම සඳහො සදිු කරන්වන් 
එ ඳු ම ලකෂ්ණෙලනි ්යතු ුජීවී, අජීවී දෑ තමො වෙත ළඟො කර ගැනමීය.ි අෙසොනවය ්වපර ත ිණුොට ද ෙෙො 
දුක ්සමදුායක් සහති ෙ අතෘප්තකිර වලස ජීවිතය නමිො වකොට යළදිු සසරට ෙැවටය.ි වේ  ෙ මැනැවින් 
පසක් කළ භොගයෙතනු ්ෙහනව්ස ්දුකනි ්නදිහස ්වීවේ සැ ෑ මොෙත පරතයකෂ් වකොට වලෝක සත්ත්ෙයොට ද 
එම මොෙත ල ො දීමට අත ිය කරැණොධ්යො වයන් කටයතුු කළහ. උන් ෙහන්වස් වලොෙට වද ්නො කළ සෑම 
දහේ පදයකින් ම පරකො  ෙන්වන් දුකනි ් නදිහස ් වීමට අෙ ය මොරවගෝපවද ්යන ් ය. ඒ අතර 
මහොසතපිට්ඨොන සූතරය (දී.න.ි) දුකනි ් වපවළන වලෝකයොට මහො ඖෂධ්යකි. වලෝක සතත්ේයො අත්විඳින 
දුවකහ ිසැ ෑ සේභොෙය මැනැවින ්විෙරණය වකොට ඒ සඳහො වනොෙරඳින පරතකිරමය ඒ තුළ අනත්රගත ය. 

ජරො මරණ හටගන්නො ආකොරය 

අවිදයො සහගතෙ ඇස ආදි ඉනර්ිය ඔස්වස ්රෑපොදි අරමණු ුගැනවීේ දී ඊට අදාළ සක්නධ්් පංචකයක් 
වගොෙනැඟී ජරො මරණොදි දුක ්සමදුාය හටගන්නො ආකොරය මධ් ුපිණ්ි ක සතූරවයහි මැනැවින ්විසත්ර වේ. ඒ 
අනෙු,  

චකඛ්ංු ච පටිච්ච රෑවප ච උපප්ජ්ජත ි චකඛ්වුිඤ්ා්ණං තණිණ්ං සංගති ඵසව්සො ඵසස් පච්චයො 
වේදනො යං වේවදත ි තං සංජොනොත ියං සංජොනොත ිතං විතකව්කත ියං විතකව්කත ිතං පපංවචති 
යං පපංවචත ිතවතො නදිානං පුරිසං පපංචසඤ්ා් සංඛො සමුදාචරනත් ිඅතතීොනොගත පච්චුප්පන්වන්සු 
චකඛ්වුිඤ්ව්ඤ්වයයස ුරෑවපස.ු 

 ඇස, රෑපය, චකඛ්වුිඤ්ා්ණය, චකඛ්ුසේඵස්සය, චකඛ්සුේඵසස්ජො වේදනො, රෑපසඤ්්ා, රෑප 
විතකක්, පපඤ්ච් ආදි ෙ වයන ් සක්නධ්් පඤ්ච්කයක් වගොෙනැඟී ජරොමරණොදි දුක ් සමදුාය හටගන්නො 
ආකොරයක භොගයෙතනු ් ෙහන්වස ් පැහැදිලි කරත.ි වේ තතත්ේය සදධ්්රම රෙණය තුළනි ් අසො දැනගත් 
 රොෙකයො හැකතිොක ් දුරට සහිවියන ් හො නුෙණින ් කරියො කරමින් යළ ි යළති ් අවිදයො සහගත ස්කන්ධ් 
පංචකයක් වගොෙ වනොනැවඟන අයරුින් කරියො කරය.ි   

 දුුරජොණන ් ෙහන්වස් පුරො ෙසර 45ක ් වලෝසතනු ් වෙත වද් නො කළ සද්ධ්රමය නෙින ඉලක්ක 
වකොට ෙෙූක.ි මහුදුු ජලය වකොතැනනි් ගත්ත ද එහි ඇතව්ත ්එක ම ලුණු රසයය.ි එවමන් ම තථොගත වද් ිත 
සමසත්  දුධ්්ෙචනය තළු ම අනත්රගත ෙ ඇතව්ත ් නෙින් වහෙත ් විමකුත් ි රසයය.ි  ඒ අතර ද 
මහොසතපිට්ඨොන සතූරය සවුිව ෂ්ී අන ුොසනොෙක.ි භොගයෙතනු ්ෙහන්වස ්‘සතත්ේයන්වග ්පිරිසදිු  ෙ පිණිස, 
ව ෝක පරිරෙයන්වග් ඉකම්වීම පිණිස, දුකව්දාේනස ් නමි කරිීම පිණිස, ඥානය ලැබීම පිණිස, 
නරිෙොණොෙව ෝධ්ය සොකෂ්ොත් කරිීම පිණිස’ වද ්නො කළ ඒකොයන මොෙත වමම සතූරවයන් විසත්ර වේ. උන් 
ෙහන්වස ් විවිධ් අෙසථ්ොෙනහ්ි නෙින් මග පහදා වදමින් වද් නො කළ කරැණ ු රැසක ් වමම එක ම 
මහොසතපිට්ඨොන සූතරවයහ ි අනත්රගත ෙ ඇත. ඒ අතර සක්නධ්්, ධ්ොතු, වේදනො, විඤ්්ාණ, ආනොපොනසති, 
කොයගතොසති, නෙීරණ, ආයතන, චතරුොරය සතයය, ව ොජ්ඣංග, ආරය අෂ්ටොංගකි මොරගය, නරිෙොණය ආදි 
ඉගැනව්ීම ඍජු ෙ ම දැකව්ෙන අතර තරිලකෂ්ණය, කරමය, සංසොරය, වහ්තඵුලදහම ආදිය ෙකර ෙ දැකව්ේ.  
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සතත්ේයොවග් සමසත් ජීවිත පැෙැතම් වෙත ම අෙධ්ොනය වයොමු කරෙො එහි යථොරථය අෙව ෝධ් 
කරෙො ඊට ඇත ිඇලම් දුරැවකොට සසරගත දුකනි ්සතත්ේයො මුදෙොලවීේ කරැණොධ්යො වයන් භොගයෙතුන් 
ෙහන්වස ් වේ සූතරය වද් නො වකොට ඇත. සමසත් සතූරවයන ් ම අෙධ්ොනය වයොම ු කරෙන්වන් සිහිය 
මැනැවින ්පිහිටවුීමට අෙ ය මගවපනව්ීම ල ො දීමටය.ි සතත්ේයොවග් සති හො කය (නැතවහොත ්නොමරෑප, 
සක්නධ්්, ධ්ොතු, ආයතන ආදි) ෙ වයන ්දැකව්ෙන සමසත් අද්දැකේී සමදුාය පිළ ිඳෙ ම පරිපූරණ ෙ වයන් 
මනො සතිමත ් ෙක ්ඇත ිකරලමී සඳහො වමමගනි ්අන ුොසනො වකවර.  

ධර්ම මාර්ගය ආරම්භයයහි උපදවා ගත යුතු ලක්ෂණ 

1. දකෂ් ෙ - Proficiency/ skillfulness (Sakko) 

2. අෙංක ෙ - Honesty (Uju ca) 

3. ෙෙොත ්ඍජු ෙ - Perfectly upright (Suju ca) 

4. සෙුච ෙ - Gently spoken (Suvaco) 

5. මෘදු ෙ - Gentle (Mudu) 

6. අනතමිොන ී ෙ -Humble / not conceited (Anatimāni) 

7. ලද වදයින ්සතුටෙුන  ෙ -Being contented / Being satisfied (Santussako) 

8. පහසවුෙන් වපෝෂණය කළ හැක ිෙ - Easy to support (Subharo) 

9. කටයතු ුඅෙ ුෙ -Being less busy  (Appakicco) 

10. සැහැලල්ු ෙ - Being simple (Sallahukavutti) 

11. සංසනු ්ඉඳුරන ්ඇත ිෙ - Controlling in senses (Santindriyo) 

12. නපික/ නෙුණැත ිෙ - Discretion/ Intelligence/ wisdom  (Nipako) 

13. පරගල්භ නැත ිෙ / දරදෙ ුනැත ිෙ - Not impudence/ not stubborn  (Appagabbho) 

14. කලුයන්හි වනොඇලුණ  ෙ - Less attachment to families  (kulesu ananugiddho)  

15. නෙුණැතත්න් වදාස් නඟන සළුු වහෝ ෙරදක ්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 

 දුුරදුන ් වෙත පැවිදි ෙූ  රොෙකයන්වග ් පිතෘවිෂය (පියොවග් ෙපසරිය) වලස දකේො ඇත්වත් සතර 
සතපිට්ඨොනයය ි(වගොචවර භකිඛ්වෙ, චරථ සවක වපතත්වික විසවය). තම  රොෙකයන්ට සතර සතපිට්ඨොනය 
නමැත ිසයි පියොවග් විෂයවයහ ිහැසවිරන වලසත ්එවස ්හැසරිීවමන ්අනතරුකනි ්වතොර ෙ ධ්රමමොරගවයහි 
ගමන ්කළ හැක ි ෙත ් දුුරදුනව්ග ්අන ුොසනයය.ි විව ෂ්වයන ්අලුතනි ්පැවිදි ෙ සසනුේන් නෙක පැවිද්දන් 
වමම සතර සතපිට්ඨොනවයහි හකිම්ෙන වලස  භොගයෙතනු් ෙහන්වස් භකිෂ්ූන ් ෙහන්වසට් අනු ොසනො 
කළහ. සේ දුු සසනු විෂයවයහ ි  රදධ්්ොෙත ්  ිලයත ් පරඥාෙත ් ෙැෙදියණු ු වීමට වමම දහේ මග ව වහවින් 



UD3 
 

උපකොරීවීම මීට වහත්ෙුය.ි තෙද කසියිේ භකි්ෂුෙක ්තමො තමොට ම පරදීපයක් (වනොවහොත ්දිෙයනික)් සරණක් 
වකොට වෙවස ් නේ කළ යුතව්ත ් වමම සතර සතපිට්ඨොනය ෙැඩීම  ෙ සඳහන් වේ.  යවමකුට සැ ෑ 
රැකෙරණයක් සැලවසනව්න් සතපිට්ඨොනය ෙැඩීවමන.ි සත්තේයොවග ් ඇස, කන ආදි පංච ඉන්රියයන්ට 
රැකෙරණය සතිය.ි හවුදක ් සිතක ් ත ි ූ පමණින ් එයට ආරකෂ්ොෙක ් වනොමැත.  සතිට රැකෙරණය වලස 
දකේො ඇතව්ත් සතයි වහෙත ්සතමිත ් ෙය.ි එය සහියිට රැකෙරණයක් ලැව නව්න් වකවලසුන්වගන් සිත 
මදුෙො ගැනමී නේ ෙ ූ විමකුත්ිය තළුින.ි විමුකත්යි නෙින පිළසිරණ වකොට පෙත.ී එමනිසො සතිපට්ඨොනය 
ෙැඩීම රොග, දව්ේෂ, වමෝහ දුරැකරිීම සඳහො ෙ ූ අසංඛත මොරගය වලස විසත්ර වේ (සතපිට්ඨොන සුත්ත, 
සං.න.ි සළොයතන ෙගග්). 

නෙින ්මග විෙරණය වකවරන සතූර ධ්රම අතර මහොසතපිට්ඨොන සතූරයට පරධ්ොන තැනක් හිමි වේ. 
සේපරූණ නෙින ් මග සවිසත්රොතම්ක ෙ එහ ි සඳහන් ෙ ඇත.  දුුදහවමහ ි පරධ්ොන ඉගැනව්ීේ රැසකට 
මහොසතපිට්ඨොන සතූරවය් ඇතළුත් කරැණ ු සේ නධ්් ෙ පෙත.ී සංසොරගත සත්තේයො අනොදිමත් කොලයක් 
තසිව්ස ්අපමණ දුක ්රැසක් විඳිමින ්සසර සැරිසරනව්න් වලෝකය පිළ ිඳ ෙැරදි ආකලප් හතරක් නිසොවෙනි. 
වමය ‘සතර විපලල්ොස’ නමින් හැඳිනව්ේ. ඒෙො නේ :- 

        1. අසවුභ සභුසඤ්ා් (අසභු දෑ ස ු ෙ වයන ්හඳුනො වගන සටිීම) 

2. දුකව්ඛ සඛුසඤ්ා් (දුක ්දෑ සැප ෙ වයන් හඳුනො වගන සටිීම) 

3. අනිච්වච නචි්චසඤ්්ා (අනිතය දෑ නිතය ෙ වයන ්හඳුනො වගන සටිීම) 

4. අනතව්ත අතත්සඤ්්ා (අනොතම් දෑ ආතම් ෙ වයන ්හඳුනො වගන සිටීම) 

හවුදක ්යමක ්අසභු වහෝ දුක ්වහෝ අනතිය වහෝ අනොතම් වහෝ ෙ ූපමණින ්සත්තේ සනත්ොනයට දුක 
හට වනොගනී. දුක හටගන්වන් අසුභ වද් සුභ වලසත ් දුක ් වද් සැප වලසත ් අනතිය වද ් නිතය වලසත් 
අනොතම් වද ්ආතම් වලසත ්ෙ වයන ්පෙත්නො ෙැරදි චිනත්නය නිසයි. මහොසතපිට්ඨොන සතූරවයහි සඳහන් 
සතර සතපිට්ඨොනවයන ්ඉහත දැකේ ූසතර විපලල්ොස දුරැවීමට මග වපන්ෙය.ි කොයොනපුස්සනොවෙන් ‘අසුවභ 
සභුසඤ්ා්ෙ’ ද වේදනොනපුස්සනොවෙන ් ‘දුකව්ඛ සඛුසඤ්ා්ෙ’ ද චිතත්ොනපුසස්නොවෙන ් ‘අනිච්වච 
නචි්චසඤ්ා්ෙ’ ද  ධ්ේමොනපුස්සනොවෙන ් ‘අනතව්ත අතත්සඤ්ා්ෙ’ ද දුරැවීමට අන ුොසනො වකවර. 
වමවලස සතර සතපිට්ඨොනය ෙැඩීවමන ්සතර විපලල්ොස දුරැෙන අතර, සතර ආහොරය පිරිසඳි දැනමීට ද 
අෙකො  සැලවස්. කොයොනපුසස්නොෙ ෙැඩීවමන ්‘ක ලංිකොර ආහොරය’ පිරිසඳි දැනමීටත ්වේදනොනුපස්සනොෙ 
ෙැඩීවමන ් ‘ඵසස් ආහොරය’ පිරිසඳි දැනමීටත ් චිත්තොනපුසස්ොෙ ෙැඩීවමන් ‘විඤ්්ාණ ආහොරය’ පිරිසිඳ 
දැනමීටත ්ධ්ේමොනපුසස්නොෙ ෙැඩීවමන ්‘මවනෝසඤ්ව්ච්තන ආහොරය’ පිරිසඳි දැනීමටත ්හැකයිොෙ ලැවේ. 

භොගයෙතනු ් ෙහන්වස ් දුක පිළ ිඳ විගරහ කරමින් ජොති, ජරො, මරණොදි දුක ් දකේො ඒ සියල්ලට ම 
පදනම වලස දැකේවූය ් උපොදානසක්න්ධ් පංචකයය ි (සංඛිතව්තන් පඤ්ච්පුොදානකඛ්න්ධ්ො දුකඛ්ො). සතර 
සතපිට්ඨොනය ෙැඩීම සක්නධ්්පංචකය පිරිසඳි දැන ඊට ඇත ිඇලම් දුරැකර දුකනි ්නදිහස ්වීමට වහත්ු වේ. ඒ 
අනෙු කොයොනපුස්සනොෙ ෙැඩීවමන් රෑපස්කනධ්්ය පිරිසඳි දැනමීටත ් වේදනොනපුසස්නොෙ ෙැඩීවමන් 
වේදනොසක්න්ධ්ය පිරිසඳි දැනමීටත ් චිතත්ොනපුසස්නොෙ ෙැඩීවමන ් විඤ්ා්ණසක්නධ්්ය පිරිසිඳ දැනීමටත් 
ධ්ේමොනපුස්සනොෙ ෙැඩීවමන ් සඤ්ා්, සංඛොර යන සක්නධ්් පිරිසඳි දැනමීටත ් අෙකො  සැලවස්. තෙද 
සමසත්  දුධ්්ෙචනය නොමරෑප පිරිසඳි දැන ඒ වකවරහ ිපෙතන්ො ඇලම් දුරැකරිීමට මග වපනේන දහමකි. 
කොයොනපුසස්නොවෙන් රෑප ද වසස ුඅනපුස්සනො තුවනන් නොම ද පිරිසඳි දැනමීට මග වපන්ෙයි. වමවලස 
සතර සතපිට්ඨොන ෙැඩීම සේමතුි ෙ වයන ් සතත්ේයො යනවුෙන ් ෙයෙහොර වකවරන සයිලල් ෙටහො 
ගැනමීටත ්තෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි, මොන ෙ වයන ්ඒ පිළ ිඳ ෙ පෙතන්ො සයිලු ආ රෙ දුරැ කරිීමටත ්මොෙත වේ. 
සතර සතපිට්ඨොනය ෙැඩීම සමසත්  දුධ්්ෙචනය අනගුමනය කරිීමක් ෙන අතර එය සේමො දිට්ිය වපරටු 
වකොටගත ්ආරය අෂ්ටොංගකි මොරගවය් සේමො සතයි තළුින ්පරකට ෙනන්කි.  



UD4 
 

කරුැරට කේමොසදේම නේ කරුැෙැසයින්වග් නයිේගවමහ ි දී වද් නො කරන ලද මහොසතපිට්ඨොන 
සතූරය (දී.න.ි 2, 436 පිට)  ආරේභවයහ ිදී ම  දුුරජොණන ්ෙහන්වස ්සතර සතපිට්ඨොන ෙැඩීවමන් අත්ෙන 
පරතඵිල වලෝකය හමවුේ ඉදිරිපත ්කරත.ි සතපිට්ඨොනය ෙැඩීවේ පරතඵිල ෙ වයන්, 

සතත්ේයන්වග් පිරිසදිු  ෙ සඳහො (සතත්ොනං විසදුධ්ියො)  

වසෝක පරිවද්ෙයන් ඉකම්වීම සඳහො (වසොකපරිදද්ෙොනං සමතකික්මොය) 

දුක ්වදාේනස ්නමිො කිරීම සඳහො (දුකඛ් වදාමනසස්ොනං අත්ථංගමොය)  

ාණය උපදෙො ගැනමී සඳහො (ායසස් අධිගමොය)  

නරිෙොණය සොකෂ්ොත ්කරිීම සඳහො (නේි ොනස්ස සච්ිකරිියොය)  

ඒකොයන පරතපිදාෙ වලස වද ්නො වකොට ඇත්වත ්සතර සතපිට්ඨොනයයි  

(ඒකොයවනො අයං  භකිඛ්වේ මගව්ගො ...........  යදිදං චතත්ොවරො සතපිට්ඨොනො) 

වලොෙ වෙවසන ඕනෑම පුදග්ලයකුවග ් උසස ් අභලිොස කහිපියක් වමහ ි සඳහන් ෙ ඇත. වමකී 
පරතඵිල සොකෂ්ොත ්කරගනු ෙස ්ආරේභවය්දී ම තමො තළු ඇති කර ගත යතු ුලකෂ්ණ කහිිපයක් සූතරවයහි 
දැකව්ේ. එනේ වකවලස ් තෙන වීරයවයන්, නෙුණින ් සහිවියන ් යතු ු ෙ වලෝකය වහෙත් පඤ්්චස්කන්ධ්ය 
පිළ ිඳ ෙ දැි වලෝභය හො වදාේනස දුරැ වකොට (‘...ආතොපී සේපජොවනො සතමිො විවනයය වලොවක අභජි්ඣො 
වදාමනසස්ං....’) සතපිට්ඨොනවයහ ි වයදිය යුත ු  ෙ  දුුරජොණන ් ෙහන්වස ් අන ුොසනො කරත.ි සිවතහි දැි 
වලෝභය හො වදාේනස භොෙනොෙට  ොධ්ොෙක.ි එ ැවින ්වලෝභය හැකතිොක ්අෙම වකොට වදාේනස ්සතිවිිලිෙලින් 
වතොර ෙ ධ්රමොනකුලූ පරීතයික් සහති ෙ භොෙනොෙට සදූානේ වීම අෙ ය වකවර. සතපිට්ඨොනය ෙැඩීමට 
අවපක්ෂ්ො කරනන්ක ුවිසනි ්වමම කරැණ ුපිළි ඳ ෙ මලු දී ම දැනෙුත ්ෙ එය අනගුමනය කළ යතු ුය.    

තෙද සතර සතපිට්ඨොනය ෙැිවේ දී කසුල දහේහ ිආරේභවය ්දී පොරි ුදධ්්තේය ඇත ිකර ගත යුතු 
 ෙ සඳහන් ෙ ඇත.  වමහ ිකසුල දහේහ ිආරේභය ෙ වයන ්දකේො ඇත්වත ්සලීවයන් පිරිසදිු  ෙට පත් ෙ 
දෘෂ්ටිය ඍජු කර ගැනමීයි. (... ආදිවමෙ විවසොවධ්හි කසුවලසු ධ්ේවමස.ු වකො ච ආදි කුසලොනං ධ්ේමොනං: 
සලීං ච සවුිසදුධ්්ං, දිට්ි ච උජුකො. භකිඛ් ුසුතත්, සං.න.ි5-1, සතපිට්ඨොන සංයතුත්). ඒ අනෙු පංච ීලය ආදි 
 ීලයක මැනැවින ් පිහටිො  ො ේත, උච්වේද යන අනත්දේවයන් වතොර ෙ දර න සේපතත්වියන් යුතු ෙ 
සතර සතපිට්ඨොනය භොවිත කළ යුත ුෙ ඇත.  

‘සති’ යනු සහියියි. ‘පට්ඨොන’ යන ුනෙිැරදි වලස පිහටිෙුො ගැනමීය.ි ඒ අනෙු ‘සතපිට්ඨොන’ යනු 
අපවග ් අෙධ්ොනය වහෙත ් සිහයි නෙිැරදි වලස පිහටිෙුො ගත යුත ු ආකොරය පිළ ිඳ විස්තර ෙන 
අන ුොසනයය.ි  දුුරජොණන ්ෙහන්වස ්විසනි් වද් ිත නවිී සැනැවහන මොෙවතහ ිෙැිය යුත ුගණුොංග අතර 
සතපිට්ඨොනයට හමිි ෙනව්න ්සවුිව ෂ්ී සථ්ොනයකි. සතසිේපජඤ්ඤ්්, සතර සතපිට්ඨොන, සත ි ඉන්රිය, සති 
 ල, සත ිසේව ොජ්ඣංග, සේමො සත ිආදි මලූකි ඉගැනව්ීේ රැසක පරධ්ොන කරැණක ්වලස සතයි විස්තර 
වකොට ඇතව්ත ්එ ැවින.ි අප වකවතක ් දුර වකවලස ් දුරලමින් මොනසකි සෙුය ල ො ගැනවීමහ ිනිරත වී 
සටිිනෙො ද යන්න තරීණය වකවරන පරධ්ොන සොධ්කයක් ෙන්වන් සතපිට්ඨොනය වකවතක ්දුරට ෙෙනෙො ද 
යන කරැණය.ි එ ැවින ්විව ෂ්වයන ්අප කිසයිේ ආකොරයක මොනසකි වදාේනසක්, අසහනයක් අත්විඳිනෙො 
නේ ඊට පරධ්ොනතම වහත්ෙු සතත්ේයො නිරමොණය ෙ ූ ආකොරය පිළ ිඳ සැ ෑ තත ු වනොදැනේී පිළි ඳ 
අවිදයොෙය ි වහෙත ් වනොදැනීමය.ි එනේ සත්තේයො හො වලෝකය පිළ ිඳෙ දුක ඇතෙින හො නරිැද්ධ් ෙන 
ආකොරය පිළ ිඳ අනෙව ෝධ්යය.ි සතර සතපිට්ඨොනවයන ්අපට මග වපනේනව්න් සතත්ේයො නරිමොණය ෙූ 
ආකොරය පිළ ිඳ නෙිැරදි අෙව ෝධ්යක් ල ො දී ඊට ඇත ිආ ොෙ,  ැඳීම නරිැදධ්් ෙන ආකොරයට සතිි පිහිටුෙො 
ගැනමීට නෙුණ ල ොදීමයි. එහ ිදී සතත්ේයො වහෝ පුදග්ලයො නමින ්අප ෙයෙහොර කරන සිත-කය,  නොමරෑප 
- විඤ්ා්ණ, පංචඋපොදානසක්නධ්්ය, වදාවළොස් ආයතන, අටවලොස ්ධ්ොත ුපිළ ිඳ පැහැදිල ිඅෙව ෝධ්යක් අප 
වෙත ල ො වද්. එම අෙව ෝධ්ය වහෙත ් විදයොෙ ල ො ගත ් පමණට වලෝකය වහෙත ් සතත්ේයො පිළි ඳ 
අෙව ෝධ්ය ෙරධ්නය වී දුකනි ්නිදහස ්වීමට අෙකො  සැලවස්.  දුුදහවේ එන සයිලු ඉගැනව්ීේ වමම සතර 
සතපිට්ඨොනය තළුට අන්තරගත කරිීවේ හැකියොෙ පෙත.ී  
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සතත්ේයොවග ්සමසත් අතද්ැකේී පිළ ිඳෙ ම සහියි පිහටිෙුො ගත යතු ුසථ්ොන සතරක ්මහොසතිපට්ඨොන 
සතූරවයහ ිසඳහන්  ෙ ඇත. ඇස්, කන්, නොසොදි ඉන්රිය ඔසව්ස් ල න ආධ්යොතම්ික හො  ොහරි වලෝකය පිළි ඳ 
සයිලු අතද්ැකේී මීට ඇතළුත ්වේ. 

      එනේ :- 

1. කවයහ ිකය අනෙු නෙුණින ් ලන කායානුපස්සනාව 

2. වේදනොෙනහ් ිවේදනො අනෙු නෙුණින්  ලන යේදනානුපස්සනාව 

3. සවිතහ ිසති අනෙු නෙුණින්  ලන චිත්තානුපස්සනාව 

4. ධ්රමයනහ් ිධ්රමයන ්අනෙු නෙුණින ් ලන ධම්මානුපස්සනාව 

 යන අනපුසස්නො සතරය.ි 

 

සතර සතපිට්ඨොනය ෙැඩීවේ පරතඵිල ෙ වයන ් රොෙකයො තළු සහිිය හො නෙුණ යන අංග වදක ම 
දියණු ුවිය යතුයු. සිහයි යන ුසතයිය.ි නෙුණ යනු සේපජඤ්ඤ්්ය වහෙත ්පරඥාෙය.ි සතයි යනු යවමකු එක් 
අතකනි ් වගොයේ මිටක ් අලල්ො ගැනමී හො සමොනයි. එම අවනක ් අතනි් දෑකැතව්තන් එම වගොයේ මිට 
කැපීම සේපජඤ්ඤ්්ය වහෙත් පරඥාෙය.ි  දුුදහමින ් අවපක්ෂ්ිත සැ ෑ භොෙනොෙ සඵල ෙනව්න් වමම අංග 
වදක ම මැනැවින ්සේපරූණ වීේ ෙ වයන.ි  ඒ අනෙු කය, වේදනො, චිතත්, ධ්ේම යන ස්ථොනයන්හි සිහිය 
පිහටිෙුො ගැනමී සතපිට්ඨොනයයි. එනේ චිතත් භොෙනොෙ වහෙත ්සමථ භොෙනොෙය.ි එවලස සහියි මැනැවින් 
පිහටිි පස ුඑම කොයොදිවයහ ිහටගැනමී හො නිවරෝධ්ය දැකමී සතපිට්ඨොන භොෙනොෙයි. එනේ පඤ්ා් භොෙනො 
වහෙත ්විපසස්නො භොෙනොෙය.ි 

සතූර පිටකවය ් දීඝ නකිොවය ් මහොසතපිට්ඨොන සතූරයට අමතරෙ මජ්ිම නකිොවය් සතිපට්ඨොන 
සතූරවයහ ිද සංයුතත් නකිොවයහි සතපිට්ඨොන සංයතුත්වයහි ද අංගතුත්ර නකිොවයහි සතපිට්ඨොන ෙග්ගවයහි  
ද පටිසේභදිාමගග්වයහ ි සතපිට්ඨොන කථොවෙහි ද අභධි්රම පිටකවයහ ි විභංගප්පකරණවයහ ි සතිපට්ඨොන 
විභංගවයහි ද සතපිට්ඨොනය ෙැිය යතුු ආකොරය පිළ ිඳ උපවදස ් ඇතළුතේ ඇත. ඊට අමතරෙ 
විසදුධ්ිමගග්වයහ ි හො අභධි්ේමතථ්සංගහවයහ ි ද වේ පිළ ිඳ  විසත්ර වේ. භොගයෙතුන ් ෙහන්වස් සිය 
 රොෙකයන්ට ධ්රම වද ්නො කරිීවේ දී සතපිට්ඨොනවයහි ෙැදගතක්ම නතිර අෙධ්ොරණය කර තවි නු දක්නට 
ලැවේ. තථොගත වද ්ිත සෑම දහේ පදයක ම සතපිට්ඨොනය හො ස ැඳියොෙක ්පෙතී. පරොණඝොතොදී පංචවිධ් 
 ිකෂ්ො දුරෙලතේය පරහණී කරලන ුසඳහො ද චකඛ්වුිඤ්ව්ඤ්යයොදි පංචකොමගණුයන්වග් පරහොණය සඳහො ද 
කොමච්ඡනද්ාදි පංචනෙීරණ පරහොණය සඳහො ද රෑපපූොදානසක්නධ්් ආදි පංච උපොදානසක්නධ්්යන්වග් පරහොණය 
සඳහො ද  නරිය ආදි පංචවිධ් ගතනීව්ග ්පරහොණය සඳහො ද  රෑපරොග ආදි උදධ්්ේභොගයී සංවයෝජන පරහොණය 
සඳහො ද  සතර සතපිට්ඨොනය ෙෙන වලස  ුදුරජොණන ්ෙහන්වස ්අන ුොසනො කරත.ි  

ජොතයි වහෙත් ඉපදීම කෂ්ය වකොට නෙින් සොකෂ්ොත ් කරිීවේ මොෙත දකන්ො ෙ ූ වලොෙට හිතෙැෙ 
කැමැත ිභොගයෙතනු් ෙහන්වස් ඒ සඳහො ඒකොයන මොෙත ෙ වයන ්වද් නො කවළ් සතර සතපිට්ඨොනයයි. 
යවමක් අතතීවයහ ිකොමොදි චතවුරෝඝය තරණය කවළ ්ද දැන ්තරණය කරය ිද මත ුතරණය කරනව්න් ද ඒ 
සැවෙොම වමම සතපිට්ඨොන මොෙතනි ්ම එය කළොහ ුය. 

‘එකොයනං ජොතකිඛ්යනත්දසස් ීමගග්ං පජොනොත ිහතිොනකුේපී, 

එවතන මගව්ගන අතරිංස ුපුේව  තරිසස්නත්ි වය ච තරනත් ිඔඝනත්ි.’  

 



UD6 
 

සතිපට්ඨානය - සතිපට්ඨානභාවනාව - සතිපට්ඨානභාවනාගාමිනීපටිපදා 

සංයතුත් නකිොවය් සතපිට්ඨොන සංයතු්තවය් විභොග සූතරයට අනෙු සතපිට්ඨොන භොෙනොෙට සේ න්ධ් 
කරැණු තනුක් පැහැදිලි කර තවිේ. ඒ ්අනෙු සතපිට්ඨොනය, සතපිට්ඨොනභොෙනොෙ, සතපිට්ඨොනගොමිනීපටිපදාෙ 
යනු ඒ් කරැණු තුනය.ි එහ ි ‘සතිපට්ඨාන’ යනුවෙන ් දැකව්ෙනව්න් කොයොනපුසස්නො වේදනොනුපස්සනො 
චිතත්ොනපුසස්නො හො ධ්ේමොනපුස්සනො යන හතරය.ි එනේ කය, වේදනො, සති, ධ්ේම යන සථ්ොන සතවරහි 
සහියි පිහටිෙුො ගැනමීය.ි ‘සතපිට්ඨාන භාවනාව’ යනු කොය, වේදනො, චිත්ත, ධ්ේම යන සතවරහ ිහටගැනීම 
(සමදුයධ්ේමොනපුසස් ී විහරති) හො නරිැදධ්්වීම (ෙයධ්ේමොනපුසස් ී විහරති) අනතිය සදි්ධ්ොන්තයට අනුෙ 
වමවනහි කිරීමයි. සේමොදිට්ිය වපරටු වකොටගත් ආරයඅෂ්ටොංගකි මොරගය දකේො ඇත්වත් 
‘සතපිට්ඨානභාවනාගාමිනී පටිපදාව’ ෙ වයනි. ඉහත දැකේ ූඅංග තනු ම නෙින සඳහො සතර සතපිට්ඨොනය 
ෙෙනන්ො තළු තබිිය යුත ුලකෂ්ණයන් ය.  

 

කොයොනුපසස්නොෙ 

සතර සතපිට්ඨොනවයහ ි මලු ් ම පියෙර කවයහ ි කය අනෙු නෙුණින ් වමවනහ ි කරිීමයි. එනේ 
තමොවග ් වභෞතකි කය සහ ඊට සේ නධ්් අං යන්හි කරියොකොරීතේය පිරිසඳි දැනමී ඉලකක් වකොට වගන 
 රීරය පිළ ිඳ ඇත ිආතම් දෘෂ්ටිය දුරැකරලන ුසඳහො සහියි ෙැඩීමය.ි වමහ ිදී සතර සතපිට්ඨොනය සඳහො ම 
වපොදුවේ වදන උපවදසක ්නේ ‘ආතොපී’ වකවලස ් තෙන ෙැර ඇතෙි, ‘සේපජොවනො’ නෙුණින ් වමවනහි 
වකොට ‘සතමිො’ සහිවියන ්යතුෙු ‘විවනයය වලොවක අභජි්ඣො වදාමනසස්ං’ වලෝකය පිළ ිඳෙ දැි වලෝභය හො 
වදාේනස දුරැවකොට වමම භොෙනොෙ පරගණු කළ යතු ු ය යන්නය.ි ඒ අනෙු සති පිහටිවිය යතුව්ත් රොග, 
දව්ේෂ, වමෝහ යන වකවලස ්දුරැකරලමී ඉලකක් වකොට නෙුණින් වමවනහ ිවකොට සිහවියන් යතුෙු වලොෙට 
ඇත ිදැි ඇලම් හො වදාේනස ්දුරැකරලමින්  ෙ ආරේභවයහ ිදී ම අෙධ්ොරණය වකොට තවිේ.  

1. ආනාපානසති :- කොයොනපුසස්නොවෙහ ිමුල ්පියෙර හසුම් ගැනමී හො පිටකිරීම පිළි ඳ ෙූ සිහිය 
නේ ෙ ූආනොපොන සතියය.ි දකෂ් ල ීෙෙවුෙක ුල ීඉරන විට තම කයිත ඇදීවේ දී එහ ිකරියොකොරීත්ෙය ගැන 
සහිවියන ්සටිිනන්ොක ්වමන් තම  රීරවයහ ිනරිතරුැෙ සදිු ෙන හසුම් ගැනමී හො වහළමී පිළි ඳෙ සිහිවයන් 
සටිින වලස වමමගින ් උපවදස ් වද්. වමහි දී සේොභොවිකෙ සදිුෙන සේසනයට අදාළෙ සහිිවයන් හුස්ම 
ගනිමින් දීරඝෙ හසුම් ගැනවීේ දී දීරඝෙ හසුම් ගන්නො  ෙත ්හරසේෙ හසුම් ගැනවීේ දී හරස්ෙෙ හුස්ම ගන්නො 
 ෙත ්සයිලු හසුම් කය පිළ ිඳෙත ්හසුම් සංසිඳුෙමිනුත ්ගැනමීත ්ෙ වයන ්හුසම් ගැනවීේ දී හො වහළීවේ දී 
කොයකිෙ සදිුෙන කරියොකොරීතේය පිළ ිඳ මනො සහිවියන ්කරියො කරිීම අෙධ්ොරණය වකොට තවිේ.   

වමවලස සිහයි පරගණු කරිීවේ දී තමොවග ්කය පිළ ිඳෙ  ෙැි අෙධ්ොනවයන ්කරියො කරන අතර අන් 
අයකුවග ් රීරයක් පිළ ිඳෙ වපනී යොවේ දී ඒ පිළ ිඳෙ ද සහිිය වයදීම දකේො තවිේ. වමහ ි අෙසොනයට 
සඳහන් වකොට ඇතව්ත ්හසුම් ගැනමී හො වහළමී තළුනි ්ඇතෙින  ොරීරික කරියොකොරීතේවය ්හටගැනීවේ හො 
නරිැදධ්් වීවේ සේභොෙය ෙ ූඅනතියතොෙ නෙුණින ්වමවනහ ිකරන වලසයි. වමහ ිපරතඵිල ෙ වයන් ඇත්වත් 
කයක් පමණක ්ය යනුවෙන ්සතත්ේ සංඥාෙ දුරැවකොට දැකවීේ නෙුණක ්හටගන.ී එමගින ් රීරය පිළි ඳ 
කසිෙික ්උපොදාන ෙ වයන් වනොගනී. කොයොනුපසස්නොෙ ෙැඩීවමහි අරමණු වමමගින ්පැහැදිල ිවේ. 

2. ඉරියාපථ :- යොම, සටිීම, හඳිීම, සැතපීම යන සේි ඉරියේෙ ම පිළ ිඳ මනො සහිවියන් සිටිමින් 
සතත්ේ සංඥාෙ දුරැෙන අයරුින ්වමවනහ ිකරමින් වලොවෙහි කසිෙිකට වනොඇලී සටිීම ඉරියොපථ පියෙවර දී 
සදිු වකවර. 

3. සම්පජඤඤ්ය :- නතිපිතො අෙදි ෙ ූ වමොවහොවත් පටන් නිනද්ට යනතරුැ සදිුෙන කෑේ, බීේ, 
සැතපීේ, හැඳීේ, සටිීේ ආදි සයිලු  ොරීරික කරියොකොරීතේයන් පිළ ිඳ මනො සහිවියන ් සිටිමින් ඒ කිසිෙක් 
ආතම් කර වනොගනිමින ්ඇතව්ත ්කයක් පමණි යන නෙුණ ඇත ිකර ගැනමී සේපජඤ්්ඤ් පේ වයන් සිදු 
වකවර. 
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4. පටික්කූල මනසිකාර :-  රීරය නරිමොණය වී ඇත ිවකස්, වලොේ, නයි, දත,් සේ ආදි වදතිස් 
කණුපයන් පිළ ිඳ සහිවියන ්සටිිමින ්කය පිළි ඳ තෙදුරටත ්නෙුණින ් ලමින් ආතම් සංඥාෙ දුරැෙන වලස 
සහියි දියණු ුකරිීම වමහ ිදී සදිුවේ. කට ගැටගැස ූවිවිධ් ධ්ොනය ෙරගෙලනි ්සමන්විත මලල්ක ්වලස වමම 
 රීරය  ැලමීට වමමගනි ්හරුැ වකවර. 

5. ධාතු මනසිකාර :- අපවග් වභෞතකි  රීරය සැදි මලූකි පදාරථ හතර ෙන පඨවි, ආවපෝ, වතව්ජෝ, 
ෙොවයෝ යන සතර මහොභූත රෑපයනට සති ත ො නෙුණින ් ැලමී වමහි දී සදිු වකවර. එමගනි ් ද සත්ත්ෙ 
සංඥාෙ දුරැෙන අයරුින ්වමවනහි වකවර. ගෙයකු ඝොතනය වකොට සතර මං හන්දියක ත ො ඇත ිවිට හරකො 
යන සංඥාෙ දුරැෙ ඇතත්ොක ්වමන ්මිනිස ් රීරය සැදි මලූකි පදාරථ ෙන වමම වකොටස ්හතරට හති ත ො 
 ලන විට තම  රීරය පිළ ිඳෙ ඇත ිආතම් දෘෂ්ටිය කරමවයන් පහෙ යයි. 

6. නවසීවථික :- මිනිස ් රීරය මරණයට පත ්ෙ ූවිට එය කරමවයන් ඇට සැකලි්ලක ්දකේො විකො ය 
ෙන අෙසථ්ො පිළ ිඳ නෙුණින ්වමවනහි කරිීම වමමගනි් සදිු වකවර. ඒ අනෙු සහියි දියණු ුකිරීවේ දී ද 
 රීරය පිළ ිඳෙ ඇත ිදැි ඇලම්, ආතම් සංඥාෙ දුරැවේ. 

ඉහත දැකේ ූආකොරය හය අනෙු කය පිළ ිඳෙ වමවනහි කරිීවේ දී ඇතව්ත් කයක් පමණක්  ෙත් 
නතිය ෙ ූආතම් ෙ වයන් ගතහැකි කසිෙික ් වේ කය තළු නැති  ෙත් අෙව ෝධ් වේ. වමය තම සිරැර 
පිළ ිඳෙ වමන ්අන ් රීර වදසට ද අදාළ වකොට  ලය.ි එම අෙව ෝධ්යත ්සමඟ තම ආධ්යොතම්ික වලෝකය 
පිළ ිඳ කසිෙික ්ආතම් ෙ වයන් උපධි ෙ වයන් වනොගනී (අත්ථි කොවයොති ෙො පනසස් සත ිපච්චුපට්ිතො 
වහොත.ි න ච කඤි්ච්ි වලොවක උපොදියති).  

කය පිළ ිඳ වම ඳු අෙව ෝධ්යක් ල ො තෙදුරටත ්තම ජීවිතය පිළ ිඳ අෙව ෝධ්ය ල ො ගනු ෙස් 
සතපිට්ඨොනවයහ ිවයවදන  රොෙකයො තම වේදනො පිළ ිඳෙ ද සහියි හො නෙුණ පුහණු ුකරය.ි  

 

වේදනොනුපස්සනොෙ 

වේදනොනපුසස්නොෙ යනු ඇස, කන, නොසය, දිෙ,  රීරිය, මනස යන ඉනර්ිය ඔසව්ස් තමොට දැවනන 
සඛු, දුකඛ්, අදුකඛ්මසඛු, සොමිස සඛු, නරිොමිස සඛු, සොමිස දුකඛ්, නරිොමිස දුකඛ්, සොමිස අදුක්ඛමසුඛ, 
නරිොමිස අදුකඛ්මසඛු යන වේදනො පිළ ිඳෙ මනොෙ සහිිය පෙතේො ගැනමීය.ි එවලස සිහිවයන ්සිටින අතර 
මනො නෙුණින් එහ ිහටගැනේී නරිැදධ්්වීේ පිළ ිඳ අනතියතොෙ දැකමී ද වමහ ිදී සදිු වේ. ඒ අනුෙ ඇත්වත් 
වේදනො පමණක ්  ෙත ් සතත්ේයකු ෙ වයන ් ගත හැක ි කසිෙික ් වනොමැත ි  ෙත ් පරතයකෂ් වේ. තෙද 
සප්ර ය ඇතවිිට වේදනොෙ හටගනන්ො  ෙත ්සප්ර ය නරිැදධ්් ෙන විට වේදනොෙ නරිැද්ධ් ෙන  ෙත් වමහි 
දී අෙව ෝධ් වේ. ඒ සමග ම වේදනො වලෝකය පිළ ිඳ කසිෙික ් උපධි ෙ වයන ් තෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි, මොන 
ෙ වයන ්වනොගනී (අත්ථි වේදනොත ිෙො පනස්ස සත ිපච්චපුට්ිතො වහොත.ි න ච කඤි්ච්ි වලොවක උපොදියති).   

වේදනොනපුසස්නොවෙහ ි පරතඵිල ෙ වයන ් සතර ආහොරයන් අතරුින ් ඵස්සොහොරය පරකට ෙන අතර 
සක්නධ්් පංචකය අතරුින ්වේදනොසක්නධ්්ය පරතයකෂ් කර ගැනවීේ හැකයිොෙ ඇතවිේ. තම වේදනො පිළි ඳෙ 
ද අන ් අයවග් වේදනො පිළ ිඳෙ ද වමවලස නෙුණින ් වමවනහි කරය.ි වමහි දී මලුනි් තමොවග් වේදනො 
පිළ ිඳෙත ්පසෙු අන ්අයවග ්වේදනො පිළ ිඳෙත ්සහියි හො නෙුණ පෙතේයි. 

    

චිත්තොනුපස්සනොෙ 

සරොග, වීතරොග, සවදාස, වීතවදාස, සවමොහ, වීතවමොහ, සංඛිතත්, විකඛ්ිතත්, මහගග්ත, අමහග්ගත, 
සඋතත්ර, අනතුත්ර, සමොහති, අසමොහති, විමුතත්, අවිමතුත් ෙ වයන් සවිතහි පෙතන්ො සේභොෙයන් පිළි ඳෙ 



UD8 
 

සහිවියන් සටිිමින් එහ ිහටගැනේී හො නරිැදධ්්වීේ සංඛයොත අනතියතොෙ නෙුණින ්දකමිින් ඒ කිසිෙක් ආත්ම 
ෙ වයන ්වනොවගන සටිීම චිතත්ොනපුසස්නොවෙන ්සදිු වකවර. වමවලස චිත්තොනපුස්සනොෙ ෙැඩීවේ පරතිඵල 
ෙ වයන ්ඇත්වත ්සිතක ්පමණක ්ය සතත්ේ පුදග්ල ෙ වයන් ගත හැක ිආත්මීය යමක ්නැත ය යන නුෙණ 
පහළ වීවමන් කසිෙික ් පිළ ිඳෙ උපධි හට වනොගනී. තම සති පිළ ිඳෙ සහිවියන් හො නුෙණින් දකින 
 රැතෙත ් රොෙකයො අන ්අයවග් කරියොකොරීතේයන ්තළුනි් ඒ අයවග් සති ්පිළ ිඳෙ ද වම ඳු නුෙණක් ඇති කර 
ගනී. වමම අෙව ෝධ්යත ්සමග වලොවෙහ ිකසිිෙකට වනොඇවලන සතික ්ඇත ිකර ගන ී (අත්ථි චිත්තන්ති ෙො 
පනසස් සති පච්චපුට්ිතො වහොති. න ච කඤි්ච්ි වලොවක උපොදියති). 

චිතත්ොනපුසස්නොෙ ෙැඩීවේ පරතඵිල ෙ වයන ් සතර ආහොර අතරුින ් විඤ්්ාණොහොරය පරකට ෙන 
අතර සක්නධ්් පංචකය අතරුින් විඤ්ා්ණසක්නධ්්ය පිරිසඳි දැක ගැනවීේ හැකයිොෙ උදාවේ. 

මහොසතපිට්ඨොන සතූරවය ් දැකව්ෙන පරිදි ආනොපොනසති, ඉරියොපථ, සේපජඤ්ඤ්්, පටික්කලූ, ධ්ොතු, 
නෙසෙීික ෙ වයන ් කය පිළ ිඳෙ කොයොනුපසස්නොෙ ෙැඩීවමන ් කවයහි පෙතන්ො නසිරැ  ෙ වමන් ම 
අසභු  ෙ පරතයකෂ් වේ. පෙතව්න ් හදුු කයක් පමණක ්  ෙත ් ඊට අයත් ආතම් ෙ වයන් ගත හැකි 
පරමොරථමය ෙ ූසතත්ේවයක ්පුදග්ලවයක ්වනොමැත ි ෙත ්අෙව ෝධ් වීවමන ්තම ආධ්යොතම්ික කය පිළි ඳ ෙ 
වමන ් ම  ොහරි කවයහ ි ද පෙතන්ො සයිලු ඇලේී කරමවයන් දුරැවීමට අෙ ය ඥානය ලැවේ. කය පිළි ඳ 
වමක ීඅෙව ෝධ්ය සහති ෙ තෙදුරටත ්සතපිට්ඨොනවයහ ිවයවදන  රැතෙත්  රොෙකයො වේදනො පිළ ිඳ ෙ ද 
නෙුණින ් වමවනහ ි කරය.ි සඛු, දුකඛ්, අදුකඛ්මසඛු ෙ වයන ් අතව්ිඳින තරිිවිධ් දුකඛ්ය සොමිස, නිරොමිස 
ෙ වයන ්සයොකොර ෙ තමො පිළ ිඳ ෙ වමන ්ම  ොහරි වේදනො පිළ ිඳෙ ද ඇතවිීේ නැතවිීේ අනුෙ නුෙණින් 
වමවනහ ිකරිීවමන්, පෙතව්න ්වේදනො පමණක ් ෙත ්පරමොරථ ෙ වයන ්එහ ිවිඳිනව්නක් වනොමැති  ෙත් 
නෙුණින ්අෙව ෝධ් වේ. එවිට කසිදිු වේදනොෙක ්තෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි, මොන ෙ වයන ්ගරහණයට වනොයයි. කය 
පිළ ිඳෙ වමන ් ම වේදනො පිළ ිඳ ෙ ද නෙුණින ්  ලන  රොෙකයො ඉන් වනොනැෙත ී තෙදුරටත් 
සතපිට්ඨොනවයහි වයවදමින් සවිතහි සති අනෙු නෙුණින ් ලමින් කල ්වගෙය.ි  වමහි දී සතිට පහළ ෙන 
සරොග - වීතරොග, සවදෝස - වීතවදාස, සවමෝහ - වීතවමෝහ, සංඛිතත් - විකඛ්ිතත්, මහග්ගත - අමහග්ගත, 
සඋතත්ර - අනතුත්ර, සමොහති - අසමොහිත, විමතුත් - අවිමතුත් ෙ වයන ්සවිතහ ිහටගන්නො කුසලොකුසල 
සතිවිිල ි ඇතවිීේ නැතවිීේ ෙ වයන ් චිනත්නවයහ ි වයවදමින ් චිතත්ොනපුසස්නොෙ ෙෙය.ි වහත්ුඵල දහමට 
අනගුත සතික්, සතිමීක් පැෙැතයි ද සතිනව්නක ්නැත යන අෙව ෝධ්ය වමමගනි් ලැබීමත ්සමග වනොඇලීම 
දියණු ුවෙය.ි වමවලස කය පිළ ිඳෙ සහියි හො නෙුණ ෙැඩීම අරඹො වේදනො, චිතත් පිළ ිඳ ෙ ද සිත භොවිත 
කරන නෙුණැත ි  රොෙකයො තම භොවිත සති ෙෙොත ් සංකරීණ අං යක් ෙ ූ ධ්ේමොනපුසස්නොෙ වෙත වයොමු 
කරය.ි කොයොනපුසස්නොදි පළමු සතපිට්ඨොන තවුනහ ියළ ියළිත ්සති භොවිත වකොට තබිීම ධ්ේමොනුපස්සනොෙ 
සඵල වීමට වහත්ු ෙනන්ක.ි 

 

ධ්ේමොනුපස්සනො 

ඉහත සඳහන් පරිදි කොය, වේදනො, චිතත් පිළ ිඳෙ සහියි හො නෙුණ දියණු ුකරිීවමන් අනතුරැෙ ඊ 
ළඟට පිවිවසන්වන් සතිවිිලි වහෙත් සංඥා - වච්තනො අෙව ෝධ් කර ගැනීම ඉලකක් වකොට ගත් 
ධ්ේමොනපුස්සනොෙ වෙතය.ි වමය ෙැඩීවමන් සතර ආහොර අතරුින් මවනෝසංවච්තනොහොරය පරකට වේ. 

‘ධ්ේම’ (සං.ධ්ේම) යනු  දුුදහවමහ ි සඳහන් විවිධ් අරථ සඳහො භොවිත සංකරීණ පදයකි. ‘සේව  
ධ්ේමො අනතත්ො’  යනව්නන ් වලෞකකි හො වලෝවකෝතත්ර ධ්රමතො දැකව්ීම සඳහො ද ‘ෙය ධ්ේමො සංඛොරො’  
යන්වනන ් සංඛත ධ්රමයන ් දැකව්ීම සඳහො ද ‘වයො වඛො ආනන්ද මයො ධ්ේවමො ච විනවයො ච වදසිවතො 
පඤ්ඤ්්තව්තො වසො වෙො මමච්චවයන සතථ්ො’  යන්වනන ් දුුරදුන ්විසනි ්වද් ිත සතූර ධ්රම දැකව්ීම සඳහො ද 
‘ධ්ේවමො’සධ් සමං නත්ි  එතං පෙිථ භකිඛ්වෙො’ වමන ්ම ‘සේොකඛ්ොවතො භගෙතො ධ්ේවමො’  යන්වනන් සියලු 
 දුධ්්ෙචනය දැකව්ීම සඳහො ද ‘ධ්ේවමස ුධ්ේමොනපුසස් ීවිහරති’ යනව්නන ්කසුලොකසුල ධ්රම දැකව්ීම සඳහො ද 
‘... දුව්ධ් ෙො ධ්ේවම ෙො සංවඝ ෙො මගව්ග ෙො පටිපදාය ෙො ....’  යනව්නන ්රතන්තරය අතුරින ්ධ්රම රත්නය 
දැකව්ීම සඳහො ද ‘ධ්ේම’ යන්න භොවිත වකොට ඇත. වේ අතර මහොසතපිට්ඨොන සතූරවයහ ිදැකව්ෙන ‘ධ්රමයන් 
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පිළ ිඳ ෙ ධ්ේමොනපුසස් ී ෙ ෙොසය කරනන්’ යනුවෙන ් වකවරන අන ුොසනොෙට අනෙු ධ්රම යන්වනන් 
විව ෂ්වයන ්අදහස ්වකවරනව්න් සොංසොරික පැෙැතම්ට වහත්ෙුන නෙීරණ, පංචපුොදානසක්නධ්් ආදි අකුසල 
ධ්රම හො සොංසොරික නරිෙෘතයිට වහත්ෙුන ව ොජ්ඣංග, ආරය සතයය යනොදි කසුල දහේ පිළ ිඳෙයි. 
‘අනපුසස්නො’ යන ු යමක ් අනෙු සතිමීයි. ඒ අනෙු ‘ධ්ේමොනපුසස්නො’ යනු කසුලොකසුල ධ්රම අනුෙ යළි 
යළති ්නෙුණින ්වමවනහ ිකරිීමයි. 

 සතර සතපිට්ඨොනයන් අතරුින ්ෙෙොත් ෙැදගත ්වමන ්ම සංකරීණ අංගය ෙන්වන් අෙසොනයට එන 
ධ්ේමොනපුස්සනොෙයි. සඤ්්ා, වච්තනො යන චචතසකි වමන ් ම සඤ්ා්, සංඛොර යන සක්නධ්්ද්ෙය ද 
මවනෝසංවච්තනොහොරය ද පිරිසඳි දැනමීටත් අනොතම් වදවයහ ිආතම් සංඥාෙ (අනතව්ත අත්තසඤ්ා්) නමැති 
විපලල්ොසය දුරැවීමටත ් ධ්ේමොනපුසස්නොෙ ව වහවින ් උපකොරී වේ. ධ්ේමොනපුසස්නොෙ ෙෙමින් අකුසල 
පරහණී ෙන ආකොරයත ්කසුලය ෙැවෙන ආකොරයත ්සොංදෘෂ්ටික ෙ වයන ්නෙුණින් දකිමින් නෙින් මවගහි 
හකිව්මනන්ො කරමවයන් දුකනි ්මිවදමින් පරම සැපත වෙත පියනගයි. 

ධ්ේමොනපුස්සනොෙ යටවත ් නෙීරණ, ඛනධ්්, ආයතන, ව ොජ්ඣංග, ආරය සතය යන අකසුල හො 
කසුල යන වදඅං ය පිළ ිඳෙ ම යළ ියළිත් නෙුණින් විමසො  ැවල.් වමහ ි දී විව ෂ්වයන ්ආරය සතයය 
පිළ ිඳෙ පළුුල ්වලස සොකච්ඡො වකවර. 

 

1. නීවරණ :- 

නෙීරණ යනු නෙින ආෙරණය වකවරන අකුසල පොර ්ෙය නවියෝජනය වකවරන වකවලස ්වහෙත් 
සංවයෝජනයන් ය. එනේ කොමච්ඡනද්, ෙයොපොද, ථීනමිද්ධ්, උද්ධ්ච්ච කකුක්චු්ච, විචිකචි්ඡො  යන පහයි. 
නෙුණැත ි  රැතෙත්  රොෙකයො තමො තළු දැනට පෙතන්ො කොමච්ඡනද්වය ්ඇති  ෙ ද නැත ිකොමච්ඡන්දවය් 
නැත ි ෙ ද නපුන් කොමච්ඡන්දවය ්ඉපදීම ද උපන ්කොමච්ඡන්දවය ්පරහොණය ද පරහණී ෙ ූකොමච්ඡන්දවය් යළි 
නපූදීම ද නෙුණින ්දකයිි. 

ෙයොපොද ආදි වසස ුනෙීරණ පිළ ිඳෙ ද වමවලසනි ්ම යළ ියළති ්නෙුණින ් ලය.ි තමො පිළි ඳෙ 
වමන ්ම වමරමො පිළ ිඳ ෙ ද වමවලස  ැලීවමන ්සමදුය (හටගැනේී), අතථ්ංගම (නරිැද්ධ්වීේ) ද නුෙණින් 
දකමිින් අනතිය සේභොෙය ද පසක් කරය.ි නීෙරණ පිළ ිඳෙ වමවලස නෙුණින්  ැලවීේ පරතිඵල ෙ වයන් 
වලොෙ කසිෙික ්තෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි, මොන ෙ වයන ්වනොවගන වනොඇලී, ගැටීේෙලනි් වතොර ෙ විසයි හැකි වලස 
සයි මනස සකසො ගන.ී 

වමහලිො තම සහියි වහෙත ්අෙධ්ොනය නරිතුරැ ෙ පෙතේො ගැනමී ෙැදගත ්වේ. වභෞතකි ෙ වයන් 
තමො සමීපවයහ ිඇත ිවදයක් ඇතැයි ද එය නැත ිෙ ූවිට නැතැය ිද පළම ුෙ වනොත ිණු ුවදයක ්තමො වෙත 
පැමිණීවේ දී එවස ්පැමිණීම ද පැමිණි වදයක (නැෙත වනොපැමිවණන වලස) ඉෙත ්ෙ යොම ද එවලස ඉෙත් 
ෙ ගයි වදයක් යළ ි කසිිදා වනොපැමිවණන්වන ් යැයි ද යේ අෙව ෝධ්යක් වෙයි ද එවමන් ම මොනසික 
සේභොෙයක් ෙ ූකොමච්ඡනද්ය පිළ ිඳ ෙ ද මනො සතමිත ් ෙකනි ්සටිීම වමහ ිදී අෙධ්ොරණය වකවර. වමවලස 
සහිවියන ්සටිීවමන් කොමච්ඡනද්ය දිග ුකලක ්සවිතහ ිවනොරදින අතර එය ෙහො දුරැ කර ගැනමීට අෙකො  
සැලවස.් ආරේභවය් දී පැමිණි කොමච්ඡනද්ය දුරැ කරන අතර කල ්යොවේ දී නරිතරුැෙ සතිපට්ඨොනය භොවිත 
කරිීවේ පරතඵිල ෙ වයන ් සතිට එ ඳු අදහසක ් පැමිවණත් ම ෙහොම ඉන් සති මදුෙො ගැනමීට හැකියොෙ 
ලැවේ. ඉන්රිය භොෙනො සතූරවයහි භොවිතනි්රිය පුදග්ලයොවග ් ලකෂ්ණ දකේන අෙසථ්ොවෙහ ි වේ පිළි ඳෙ 
කරැණ ුසඳහන් වේ. ඒ අනෙු චකඛ් ුඉනර්ිය ඇසරුින ්රෑප අරමණු ුවකොට නෙීරණයක් ජනති වීවේ දී ඇසි 
පිය ගසන තරේ කෂ්ණයක දී ද වසෝත ඉන්රිය ඇසරුින ් ේද අරමණු ුවකොට නෙීරණයක් ජනති වීවේ දී 
 ලෙත ් පුරැෂවයක ් අසරුැ ගසන තරේ වේලොෙක දී ද ඝොන ඉනර්ිය ඇසරුින ් ගන්ධ්ය අරමණුු වකොට 
නෙීරණයක් ජනති වීවේ දී මඳක ්නැඹරුැ කළ පියේුපවතහ ිදිය බිඳක ්වපරවළන තරේ කෂ්ණයක දී ද ජිේහො 
ඉනර්ිය ඇසරුින ්රස අරමණු ුවකොට යේ නීෙරණයක් හට ගැනීවේ දී දිෙගට පත් වකළ පිෙක ්ෙහො ඉෙත් 
කරන තරේ වේලොෙක දී ද කොය ඉන්රිය ඇසුරින ්වඵොට්ඨේ ය අරමණු ුවකොට යේ නෙීරණයක් ජනති වීවේ 
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දී  ලෙත ්පුරැෂවයන් හැකළුුැ අතක ්දිග ුකරන වනොවහොත් දිගු කළ අතක ්හකුළන තරේ කෂ්ණයක දී ද 
මන ඉනර්ිය ඇසරුින් ධ්රම අරමණු ුවකොට යේ නෙීරණයක් ඇති වීවේ දී අධික වලස රත ්ෙ ූයකෙ  ඳුනකට 
දියබිඳක ් දැම ූ විට එය සඳිී යන තරේ කෂ්ණයක දී ද ෙ වයන ් ඉතො සේලප් කොලයක දී සතිට නැවගන 
නෙීරණ දුරැ ෙ සති උවප්කෂ්ොවෙහ ිපිහටින  ෙ සඳහන් වේ. 

ධ්ේමොනපුස්සනොෙට අනෙු නෙීරණ පිළ ිඳ ෙ සතමිත ් වෙහ ිවයදීවේ පරතඵිල ෙ වයන් නීෙරණ 
වහත්වුෙන ්සතිට නැවගන පීෙොෙ, පරිදාහය දුරැ කර ගැනමිට අෙසථ්ොෙ උදාවේ. වකවලස ් දුරැ කිරීවමන් 
සවිතහ ිපරසනන්  ෙ ඇත ිවීවමන් හටගනන්ො පරීතයි නසිො තෙ තෙත ්ධ්රමවයහ ිවයදීවේ නියැවලය.ි 

 

2. ස්කන්ධ :-  

 දුුදහවමහ ි සතත්ේ සංයුතත්යි පිළ ිඳ පරධ්ොන ඉගැනව්ීම ‘සක්නධ්්’ (පො.ඛනධ්්) විගරහය මගින් 
ඉදිරිපත ්වකවර. ‘සක්නධ්්’ යන ු‘වගොෙ’, ‘සමූහය’, ‘රො ිය’ යන පදෙලනි ්සංිහලවයහ ිදැක්වෙන ඒකරො ී ෙූ 
වදය යන අදහස වගනවද්. සති, කය සහති සතත්ේයකුවග ්සමසත් සංයතුයි සක්න්ධ් වහෙත ්සමූහ පහක් 
යටවත ් වමහ ි දකේො තවිේ. එනේ රෑපසක්නධ්්, වේදනොසක්නධ්්, සංඥාසක්නධ්්, සංසක්ොරස්කන්ධ්, 
විඥානසක්නධ්් යනුය.ි දුක පිළ ිඳ විගරහයක වයවදන  දුුරජොණන ් ෙහන්වස ් ව ොවහෝ අෙසථ්ොෙන්හි දී 
උපොදානසක්න්ධ් පංචකය පිළ ිඳෙ කරැණ ුවද ්නො වකොට ඇත. ඒ අතර මජ්ිම නකිොවය ්භදව්දකරත්ත  
හො මහොපුණණ්ම  සතූර, සංයුතත් නකිොවය ්ඛනධ්් සතූර , සංයතුත් නකිොවය් සමසත් ඛනධ්් ෙගග්ය පරධ්ොන වේ.  

කොයොනපුසස්නො ආදි සතපිට්ඨොන සතර ෙැඩීවේ දී රෑපොදි සක්න්ධ් පිළ ිඳ ෙ අනතිය දුක්ඛ, 
අනොතම්, නේිබින්ද, විරජ්ජ, නවිරෝධ්, පටිනිස්සගග් ෙ වයන ්අනපුසස්නො කළ යුත ු ෙ දැකව්ේ. එහි පරතිඵල 
ෙ වයන ් නතිය, සඛු ආදි මිථයො විපල්ලොස දුරැෙන අයරුැ ද සඳහන ් ෙ ඇත. ‘සංඛිත්වතන 
පඤ්ච්පුොදානකඛ්නධ්්ො දුකඛ්ො’  යන දුක පිළ ිඳ විගරහයට අනෙු සතත්ේයො අතව්ිඳින සියලු දුක් සමූහය 
සංකෂ්ිප්ත ෙ වයන ්උපොදානසක්නධ්් පඤ්ච්කය තළුට වගොන ුකළ හැකි ය. සංයතු්ත නකිොවය ්ඛන්ධ් සූතරයට 
අනෙු ‘දුකඛ් ආරය සතයය’ යනුවෙන ්එකලොෙ ම දකේො ඇතව්ත ්‘පංචපුොදානසක්නධ්්ය’ ෙ වයන ි(කථමඤ්්ච 
භකිඛ්වෙ, දුකඛ්ං අරියසච්චං: පංචපුොදානසඛ්න්ධ්ොතසිස් ෙචනයීං.) . රෑපොදි සක්නධ්් මම, මවග,් මවග් ආත්මය 
වලස සතිො තෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි, මොන ෙ වයන ්ගරහණය කර ගැනමී වහ්තවුෙන ්සතත්ේයො අපමණ දුකකට පත් 
ෙ අනනත් සසවරහි දිග ුගමනක වයවදමින ්සටිිය.ි 

සක්නධ්් පංචකය අතරුින් ‘රූප’ යනු පඨවි, ආවපෝ, වත්වජො, ෙොවයෝ හො උපොදාය රෑප 24 { (පරසොද 

රෑප 5 (චකඛ්,ු වසෝත, ඝොණ, ජිේහො, කොය), වගෝචර රෑප 4 (රෑප,  ේද, ගන්ධ්, රස), භොෙරෑප 2 

(සත්රීභොෙ, පුරැෂභොෙ), හදයෙතථ්ු රෑප, ජීවිත රෑපය, ක ලංිකොර ආහොර, ආකො  ධ්ොත,ු විඤ්ඤ්්තත්ි රෑප 2 

(කොය විඤ්ඤ්්තත්,ි ෙචී විඤ්ඤ්්තත්ි), විකොර රෑප 3 (ලහතුො, මදුුතො, කේමඤ්්ඤ්තො), ලකෂ්ණ රෑප 4 

(උපචය, සනත්ති, ජරතො, අනචි්චතො) } යන අටවිස ි රෑපය.ි ‘යේදනා’ යන ු චකඛ්සුේඵසස්ජොවේදනො, 
වසොතසේඵස්සජොවේදනො, ඝොනසේඵස්සජොවේදනො,  ජිේහොසේඵසස්ජොවේදනො, කොයසේඵසස්ජොවේදනො, 
මවනොසේඵස්සජොවේදනො යන වේදනො හයය.ි ‘සඤ්ා’ යනු රෑපසඤ්ා්, සද්දසඤ්්ා, ගන්ධ්සඤ්්ා, 

රසසඤ්ා්, වඵොට්ඨේ සඤ්ා්, ධ්ේමසඤ්්ා යන හයය.ි ‘සංඛාර’ යනු රෑපසඤ්ව්ච්තනො, සදද්සඤ්ව්ච්තනො, 

ගන්ධ්සඤ්්වච්තනො, රසසඤ්්වචතනො, වඵොට්ඨේ සඤ්ව්ච්තනො, ධ්ේමසඤ්්වච්තනො යන හයය.ි ‘විඤ්ාණ’ 
යනු චකඛ්වුිඤ්ා්ණ, වසොතවිඤ්්ාණ, ඝොනවිඤ්ා්ණ, ජිේහොවිඤ්ා්ණ, කොයවිඤ්්ාණ, මවනෝවිඤ්්ාණ 
යන හයය.ි සක්නධ්් පංචකය හො එහි අනුවකොටස ්පරමොරථ ෙ වයන් වමවලස ව දා දැකේෙු ද පිවයවි ඇසට 
වපවනනව්න ්වේ සයිලල් ඒකරො ී ෙ ූ සති හො කය සහිත සතත්ේවයක.ි නැතවහොත් සතිින ්වතොර ෙූ අජීවී 
රෑපයකි. පුදග්ලයො වහෝ සතත්ේයො යනවුෙන ් අප ෙයෙහොර කරන තැනැතත්ො වමක ී සක්නධ්් පංචකයක 
එකතෙුක.ි සක්නධ්් පංචකය තන ිපුද්ගලවයක් වලස සලකො  ැලවීේ දී ගණසංඥාෙ නසිො ඇතෙින වකවලස් 
දුරැවීමට නේ ඒෙො වි ්වලෂ්ණය වකොට ‘යම් රූපය ය, යම් රූපයය ්හටගැනමී ය, යම් රූපයය ්අසත්ංගමය 
ය’ යනුවෙන ් නෙුණින ් පරතයවේකෂ්ණය කළ යතු ු ය. වේදනොදි වසස ු සක්නධ්් පිළ ිඳ ෙ ද වමවලස 
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පරොමර නය කළ යතුු ය. එහ ිපරතඵිල ෙ වයන ්සතත්ේයො වලස අප ෙයෙහොර කරන වේ සති සහති රෑපය 
තළු සතත්ේ ෙ වයන ්පෙතව්න ්සක්නධ්් පංචකය යන ධ්රමයන ්පමණක ්ය යන නෙුණ පහළ වීවමන් එහි 
වකවලස ්දුරැවේ.  

සතත්ේ සන්තොනගත සංවයෝජන අතර සකක්ොය දිට්ිය දුරැ කරිීමට අපහස ුසංවයෝජනයක.ි රෑපොදී 
සක්නධ්් පංචකය සහති තම ජීවිතවයහ ිතමො කැමැත ිවලස පොලනය කළ හැක ිසේභොෙයක් ඇතැයි යන 
හැඟීම සකක්ොය දිට්ිය යන්වනන් අදහස ් වේ. කොයොදි අනපුසස්නො සතරින ් අවපක්ෂ්ො කරන්වන් වමම 
හැඟීම සනත්ොනවයන ්ඉෙත ්කරිීමය.ි විව ෂ්වයන ්ධ්ේමොනපුසස්නොෙ වේ සඳහො ව වහවින ්ෙැදගත් වේ. 
රෑප, වේදනොදි සක්නධ්් පංචකය සථ්ොෙර ෙ පෙත ීය එය තම ෙසගවයහ ිපෙත්නො ගත හැක යන ෙැරදි 
දෘෂ්ටිය මත සකක්ොය දිට්ිය රඳා පෙතී. එනේ රෑපය ආතම් ෙ වයන් ද ආතම්ය රෑපෙත ්යැය ිද ආත්මවයහි 
රෑපය ඇතැය ි ද රෑපවයහ ි ආතම්ය ඇතැයි ද ෙරදෙො වතර්ැේ වගන සටිීමයි. වේදනොදි වසසු ස්කන්ධ් 
පිළ ිඳෙ ද වමවලසනි ්ම සිතො සටිීම සකක්ොය දිට්ිවය ්ලකෂ්ණයය.ි සතපිට්ඨොනවයහ ි පරතිඵල ෙ වයන් 
වමම මිථයො සංකලප්ය කරමවයන ්කෂ්ය වී යය.ි 

 

3. ආයතන :- 

ධ්ේමොනපුස්සනොවෙහ ිතෙදුරටත ්නයිැවළන  රැතෙත ් රොෙකයො චකඛ්ු, වසෝත, ඝොන, ජිේහො, කොය, 
මන යන ආධ්යොතම්ික ආයතන හය පිළ ිඳ ෙ ද නෙුණින් සේමර නවයහි වයවදය.ි සතත්්ෙයො පිළ ිඳ තෙත් 
විගරහයක් වමහි දී ඉදිරිපත් වකවර. ඒ අනෙු ඇස ද රෑපය ද ඒ වදක නසිො හටගනන්ො සංවයෝජන ද නූපන් 
සංවයෝජනයොවග ්ඉපදීම ද උපන ්සංවයෝජනයොවග ්පරහොණය ද පරහණී ෙූ සංවයෝජනයොවග් නැෙත නූපදීම ද 
නෙුණින ් ලය.ි වසෝත, ඝොන ආදි වසසු ආයතන පිළ ිඳෙ වමවලස  ලය.ි ආධ්යොතම්ික ආයතන පිළි ඳෙ 
වමන ්ම  ොහරි ආයතන පිළ ිඳෙ ද හටගැනේී නරිැදධ්්විේ ෙ වයන ්නෙුණින ්සලකො  ැලවීේ දී සත්ත්ෙ 
සංඥාවෙන ්වතොරෙ ආයතන නමැත ිපරමොරථ ධ්රමයනහ්ි පැෙැතම් ෙැටහමීත් සමග කසිෙික ්සමග තෘෂ්ණො, 
දෘෂ්ටි, මොන ෙ වයන ්මි ර වනොවී සටිිය.ි 

4. ය ාජ්ඣංග :- 

නරිෙොණොෙව ෝධ්යට අංග (ව ෝධි අංග) ෙ ූසති, ධ්ේමවිචය, විරිය, පීති, පසස්දධ්ි, සමොධි, උවපක්ඛො 
යන ව ොජ්ඣංග ධ්රම සේමර නය කරිීම වමහදිි සදිු වකවර. ඒ අනෙු තමො තළු ඇත ිසතසිේව ොජ්ඣංගය 
ඇතැයි ද තමන් තළු නැති සතසිේව ොජ්ඣංගය නැතැයි ද නපූන ්සතසිේව ොජ්ඣංගයොවග ්ඉපදිම ද උපන් 
සතසිේව ොජ්ඣයොවග ් ෙැඩීම හො පරිපූරණතේය ද යළ ි යළති ් සහිකිරමින් වෙවසයි. සහියි හො නුෙණ 
ෙැවෙන ුපිණිස ධ්ේමවිචය, විරිය, පීත,ි පසස්දධ්ි, සමොධි, උවපකඛ්ො යන වසසු අංග පිළ ිඳෙ ද වමවලසින් 
සේමර නවයහ ිවයවදයි. 

සේ ොසෙ සතූරයට  අනෙු භොෙනො නමින ්දක්ෙො ඇතව්ත ්ව ොජ්ඣංග ධ්රම ෙැිමය.ි භොෙනො නමින් 
ෙැිය යතු ු අංග ෙ වයන ්  දුුදහවමහ ි දකේො ඇත ි කරැණ ු අතර සතත් ව ොජ්ඣංගෙලට සුවිව ්ෂී 
සථ්ොනයක් හමිිවේ. විරොග න ිරිත ෙ නවිරෝධ් න ිරිත ෙ නෙිනට වයොම ු ෙෙූක ් වකොට ෙෙන ව ොජ්ඣංග 
ධ්රමයන ්නසිො කොමරොග, පටිඝ යන සංවයෝජන ආදි වකොට ඇත ිඅවිදයොෙ අනත් වකොට ඇත ිසංවයෝජන 
ධ්රම කරමවයන් පරහණී වේ. වමවලස නරිෙොණොෙව ෝධ්යට ව වහවින ්උපකොරී ෙ ූසතත් ව ොජ්ඣංග ධ්රම 
තමො තළු ෙැවෙන අයරුැ නෙුණින ්සේමර නය කරිීම ධ්ේමොනපුස්සනොවේ වමම අංගවය ්පරමොරථය වේ. 

5. ආර්ය සතයය :- 

දුකඛ්, සමදුය, නවිරෝධ්, මගග් යන චතරුොරය සතයය පිළ ිඳ ෙ සවිසත්රොතම්ක ෙ තත ් ෙූ පරිදි 
නෙුණින ්සලකො  ැලමී වමහදිී සදිු වේ. දුක පිළ ිඳ පරිපරූණ ෙැටහමීක් ලැව න වමම අෙසථ්ොෙ ජීවිතවය් 
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යථො තතත්ේය අෙව ෝධ් කර ගැනීමටත ්වහ්තඵුල සේ නධ්්ය ෙටහො ගැනමීටත ්දුකනි ්නදිහස ්වීවේ මොෙත 
ෙ ූආරය අෂ්ටොංගකි මොරගය මැනැවින් පසක් කර ගැනමීටත ්මග වපන්ෙයි. 

දුකඛ් සතයය යටවත ් පරථමවයන ් ජොති, ජරො, ෙයොධි, මරණ, ව ෝක, පරිවද්ෙ, දුකඛ්, වදෝමනස්ස, 
උපොයොස, අපරිය සේපරවයෝග, පරිය විපරවයෝග, කැමැති දෑ වනොලැබීම  යනුවෙන ් දැකව්ෙන දුවකහි පරවභ්ද 
සොකච්ඡො වකවර. වමහිදී අෙධ්ොරණය වකවරන විව ෂ් කරැණක ්නේ සත්තේයොට දුක හටගනව්න් හුවදක් 
ජොත,ි ජරො, ෙයොධි, මරණොදි කරැණ ුඉපදීම නිසො වනොෙ ජොති, ජරො, ෙයොධි, මරණොදියට පතේන වලෝකවයහි 
එ ඳු තතත්ේයකට පත් වනොවී සටිීමට ඇත ි  ලෙත ් කැමැතත් හො පරොරථනය තමො කැමැත ි පරිදි ඉටු 
වනොවීම නසිය.ි වමක ීෙැරදි සංකලප්නොෙ යමක ුවෙතනි ් දුරැ ෙෙුවහොත ්ඔහුට ජරො, ෙයොධි, මරණොදි දුක් 
එළඹිය ද කොයකි ෙ යේ අපහසතුොෙක ්දැනණු ද මොනසකි ෙ ඔහටු එම දුක ඇත ිවනොවේ. එම දුක තමොවග් 
දුකක ් වලස වනොසලකය.ි  දුුදහමින ් අන ුොසනො කරනව්න් ෙැරදි දෘෂ්ටිය දුරැ කරලමීට අෙ ය සේමො 
දිට්ිය ල ොදීමටයි. දුක පිළ ිඳ විගරහය  දුුදහවේ පරධ්ොන ඉගැනව්ීමක් ෙන අතර එය  රදධ්්ොෙ ෙරධ්නය වීමට 
ද වහත්ු (දුකඛ්පූනසිො සදධ්්ො) ෙන්නක.ි ධ්ේමොනපුසස්නොවෙහ ිආරයසතයය විගරහවයහ ිදුකඛ් සතයය පිළි ඳෙ 
වමවනහ ිකරිීවේ දී ජොති, ජරො ආදි දුකඛ්යන් තමො වෙත පැමිවණන  ෙත ්ජොති, ජරො ආදිය තමො වෙත 
වනොවයේො යැය ිපරොරථනො කළ ද එය ඉටු වනොවීම නසිො දුක හටගන්නො  ෙ නෙුණින ්දකයි.ි  

දුකඛ් සතයය නෙුණින ්සලකො  ලො ඉනප්සු දුකඛ් සමදුය වහෙත ්දුකට වහත්ෙු නෙුණින් සලකො 
 ලය.ි වමහදිී දුකට වහත්ෙු (දුකඛ් සමදුය) ෙන පුනරභෙය ඇති වකවරන නනද්ිරොගවයන් යතු ු(කොම , භෙ, 
විභෙ යන) තරිවිධ් තෘෂ්ණොෙ ජනති ෙන සථ්ොන 10ක ්යටවත ්කරැණ ුවිසත්ර වකොට ඇත.  

එනේ :- 

1. චකඛ්ු, යසෝත, ඝාන, ජිේහා, කාය, මන යන අභයනත්ර ආයතන හය  

වලොෙ යේ පරිය සේභොෙයක් සැප (මධ්රු) ස්ෙභොෙයක් වේ නේ එය හටගනව්න් පිහටින්වන් ඇස , 
කණ ආදි ඉන්රියයන්හ ිඇලම් වහෙත ්තෘෂ්ණොෙ  ෙ නෙුණින ්දකයි.ි වසෝතොදි වසසු ඉනර්ිය පිළි ඳ ෙ ද 
වමවලස සේමර නවයහ ිවයවදයි.  

 2. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ය ාට්ඨබ් , ධම්ම යන  ාහරි රූප හය 

වලොෙ යේ පරිය සේභොෙයක් සැප (මධ්රු) සේභොෙයක් වේ නේ එය හටගන්වන් පිහටිනව්න් රෑපොදි 
 ොහරි ඉනර්ියයනහ් ිආ ොෙ නසිො  ෙ නෙුණින ් දකයි.ි  ේද ආදි වසස ු අරමණු ු පිළ ිඳ ෙ ද වමවලසින් 
නෙුණින ්වමවනහ ිකරය.ි 

 

3. චකඛ් ුවිඤා්ණ, යසෝත විඤා්ණ, ඝාන විඤා්ණ, ජිේහා විඤා්ණ, කාය විඤා්ණ, මයනෝ 
විඤා්ණ යන ඇස ්ආදි ඉනර්ිය විෂයයයහ ිපහළවන සති ්හය 

වලොෙ යේ පරිය සේභොෙයක් මධ්රු සේභොෙයක ් වේ නේ එය හටගනව්න් පිහටින්වන් චක්ඛු ආදි 
විඤ්ා්ණ හය විෂයවයහ ිඇලම් නසිො  ෙ නෙුණින ්වමවනහ ිකරය.ි 

4. චකඛ් ු සම් සස්, යසෝත සම් සස්, ඝාන සම් සස්, ජිේහා සම් සස්, කාය සම් සස්, මයනෝ 
සම් සස් යන සප්ර්ශ හය 

ඇස, රෑපය හො විඤ්ා්ණය යන කරැණ ු තවුනහ ි එකතවුෙන ් චකඛ් ු සේඵසස්ය උපදී. වසෝතොදි 
වසස ුසේඵසස් පිළ ිඳ ෙ  ද වමවස ්ම ය. වලොෙ යේ පරිය සේභොෙයක් සැප (මධ්රු) සේභොෙයක් වේ නේ 
එය හටගන්වන් පිහටිනව්න් චකඛ් ුසේඵසස් ආදි සප්ර  හවයහ ිතෘෂ්ණොෙ නසිො  ෙ නෙුණින් වමවනහි 
කරය.ි 



UD13 
 

5. චකඛ් ු සම් සස්ජා යේදනා, යසෝත සම් සස්ජා යේදනා, ඝාන සම් ස්සජා යේදනා, ජිේහා 
සම් සස්ජා යේදනා, කාය සම් සස්ජා යේදනා, මයනෝ සම් සස්ජා යේදනා යන යේදනා හය 

වලොෙ යේ පරිය සේභොෙයක් මධ්රු සේභොෙයක ්වේ නේ එය හටගනව්න ්පිහටිනව්න් ඇස, රෑපය, 
විඤ්ා්ණය හො සප්ර ය ඇසරුින ් හටගනන්ො වේදනො පිළ ිඳ තෘෂ්ණොෙ නසිො  ෙ  නුෙණින් වමවනහි 
කරය.ි වසෝත සේඵසස්ජො වේදනො ආදි වසස ුවේදනො පිළ ිඳ ෙ ද වමවස් ය. 

6. රූප සඤා්, සද්ද සඤ්ා, ගන්ධ සඤ්ා, රස සඤා්, ය ාට්ඨබ්  සඤා්, ධම්ම සඤ්ා යන 
හැඳිනමී් හය 

වලොෙ යේ පරිය සේභොෙයක් මධ්රු සේභොෙයක් වේ නේ එය හටගන්වන් පිහටින්වන් ඇස, රෑප, 
විඤ්ා්ණ, ඵසස්, වේදනො ඇසරුින් හටගනන්ො රෑප සඤ්ා් විෂයවයහ ි ෙ නෙුණින් වමවනහ ිකරයි. සද්ද 
සඤ්ා් ආදි වසසු සඤ්්ා පිළ ිඳ ෙ ද වමවස ්ම දත යතු ුය. 

7. රූප සඤය්චතනා, සදද් සඤය්ේතනා, ගන්ධ සඤය්ේතනා, රස සඤ්යේතනා, ය ාට්ඨබ්  
සඤය්ේතනා, ධම්ම සඤය්ේතනා යන යේතනා, සතිවිිල ියහවත් සංසක්ාර හය 

ඇස, රෑප, විඤ්්ාණ, ඵස්ස, වේදනො, සඤ්්ා යන රෑප, වේදනො, සඤ්්ා, විඤ්්ාණ ඇසුරින් 
හටගන්නො වච්තනො වමයින ් කයිැවේ. වලොෙ යේ පරිය සේභොෙයක් සැප සේභොෙයක ් වේ නේ එය 
හටගන්වන් පිහටින්වන් සඤ්ව්ච්තනො විෂයවයහ ි  ෙ නෙුණින ් වමවනහ ි කරය.ි සද්ද සඤ්ව්ච්තනො ආදි 
වසස ුවච්තනො පිළ ිඳ ෙ ද වමවස ්ම ය. 

8. රූප තණහ්ා, සදද් තණහ්ා, ගනධ් තණහ්ා, රස තණහ්ා, ය ාට්ඨබ්  තණහ්ා, ධම්ම තණහ්ා යන 
රූපාදි  ාහරි අරමුණ ුපිළ ිඳ ආශා හය 

වලොෙ යේ පරිය සේභොෙයක් සැප (මධ්රු) ස්ෙභොෙයක් වේ නේ එය හටගනව්න් පිහිටො සිටින්වන් 
රෑපය පිළ ිඳ ආ ොෙ නසිො  ෙ නෙුණින ් වමවනහ ිකරයි. සදද් තණහ්ො ආදි වසසු ආ ොෙන ්පිළි ඳෙ ද 
එවස ්ම ය. 

9. රූප විතකක්, සදද් විතකක්, ගන්ධ විතකක්, රස විතකක්, ය ාට්ඨබ්  විතකක්, ධම්ම විතකක් යන 
විතර්ක හය 

වලොෙ යේ පරිය සේභොෙයක් මධ්රු සේභොෙයක ්වේ නේ එය හටගනව්න ්පිහිටො සටිින්වන් රෑපොදි 
විතරක හය පිළ ිඳ තෘෂ්ණොෙ නසිො  ෙ නෙුණින ්යළ ියළති් වමවනහ ිකරය.ි 

 

10. රූප විචාර, සදද් විචාර, ගන්ධ විචාර, රස විචාර, ය ාට්ඨබ්  විචාර, ධම්ම විචාර යන විචාර හය 

වලොෙ යේ පරිය සේභොෙයක් සැප (මධ්රු) ස්ෙභොෙයක් වේ නේ එය හටගනව්න් පිහිටො සිටින්වන් 
රෑප විචොර ආදි විචොර හය විෂයවයහ ිතෘෂ්ණොෙ වහෙත ්ඇලම් නසිො  ෙ නෙුණින ්වමවනහි කරය.ි 

යවමකුට වලොෙ පෙතන්ො ඕනෑ ම වදයක් පිළ ිඳ තෘෂ්ණොෙක ්හටගනී නේ ඊට මලු් ෙන්වන් ඉහත 
ක ීකරැණ ුහැවටන ්කසියිේ කරැණකට ය. වමමගනි ්චිතත් සන්තොනවයහ ිතෘෂ්ණොෙ ජනති ෙන සියලු ම 
ආකොර ඉතො පැහැදිලි ෙ වමන් ම සවිසත්රොතම්ක ෙ සඳහන් ෙ ඇත. දුකඛ් සමදුය සතයය පිළ ිඳ ෙ 
දැකව්ෙන වමම විගරහය මගනි්  දුුදහවේ වහත්ඵුල සිදධ්්ොනත්ය ද පරකට වේ. එනේ දුක හටගන්වන් 
තෘෂ්ණොෙ නසිො ය යන අදහසයි. 

දුකඛ් නවිරොධ් සතයවයන ්දැකව්ෙනව්න් දුක නරිැදධ්් කරිීමට අදාළ කරැණු ය. ඒ අනෙු ඉහත දැක්ෙූ 
චකඛ් ු ආදි ආධ්යොතම්ික ආයතන, රෑපොදි  ොහරි ආයතන, චකඛ් ු විඤ්ා්ණය ආදි විඤ්්ාණ හය, චක්ඛු 
සේඵසස්ය ආදි සප්ර , චකඛ් ු සේඵසස්ජො වේදනොෙ ආදි වේදනො, රෑප සඤ්ා්ෙ ආදි සඤ්ා්, රෑප 
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සඤ්ව්ච්තනොෙ ආදි වච්තනො, රෑප තණහ්ොෙ ආදි තෘෂ්ණො, රෑප විතකක්ය ආදි විතරක, රෑප විචොරය ආදි 
විචොර යන හය  ැගනි ්ෙ ූකරැණ ුදහය අරභයො හැට තැවනකහ් ිපෙතන්ො තෘෂ්ණොෙ නරිැද්ධ් ෙන්වන් ද එකී 
සථ්ොනයන්හි ම  ෙ අෙධ්ොරණය වකවර. මින් දැකව්ෙනව්න ් තෘෂ්ණොෙ වහෙත් දුක හට ගත්වත් යේ 
තැවනකහ් ි ද එම තෘෂ්ණොෙ වහෙත ් දුක නරිැදධ්් ෙනව්න් ද එම සථ්ොනයන්හ ි ම  ෙය.ි වමක ී යථොරථය 
නෙුණින ්වමවනහ ිකරිීමට වමමගින ්අන ුොසනො වකවර. 

 

දුකඛ්නවිරෝධ්ගොමිනී පටිපදා ආරය සතයය වහෙත ්මොරග සතයය ෙ වයන ්දැකව්ෙනව්න් සේමො දිට්ි, 
සේමො සංකප්ප, සේමො ෙොචො, සේමො කේමනත්, සේමො ආජීෙ, සේමො ෙොයොම, සේමො සති, සේමො සමොධි 
යන අංග අවටන ් යතු ් ආරය මොරගයය.ි වමහ ි දී එම අංග එකවිනකක ් සවිසත්රොතම්ක ෙ දකේො තිවේ. 
නරිෙොණොෙව ෝධ්ය සඳහො  දුුරදුන ් ෙදාළ ඉගැනව්ීේ රැසක ් වමම අංග අවටහ ිඇතුළත ් ෙ ඇත. සක්කොය 
දිට්ිය නමැති පළමු සංවයෝජනය පිරිසඳි දැන ගැනවීේ මොෙත ෙ වයන ් ද දකේො ඇත්වත ් වමම ආරය 
අෂ්ටොොංගකි මොරගයය.ි ඇත, නැත වහෙත ් ො ්ෙත, උච්වේද යන අනත්දේය දුරැ වකොට මධ්යම පරතිපදාෙ 
වලස ඉගැනව්ෙන මොරග සතයයට අයත ්කරැණ ුනෙුණින ්සේමර නය කරිීවමන ්ධ්රමයන ්අරභයො තෙ 
දුරටත ්ඥානය උපදී. එමගින ්සසර අනොදිමත් කොලයක් ෙරධ්නය කරමින් පැමිණි සභු, සුඛ, නතිය, ආත්ම 
යන සතර විපලල්ොස දුරැ වී දුකනි ්නදිහස ්වීම සඳහො ෙ ූඥානය ෙරධ්නය වේ. 

ඉහත දැකේ ූ චතරුොරය සතයයට අයත් අංග සතර අවනයොනය ෙ වයන ් සේ නධ්්තොෙක ් දක්ෙයි. 
එනේ දුක පිළ ිඳ අෙව ෝධ්ය ලැ  ූ පමණට දුකඛ් සමදුය වහෙත් දුකට වහත්ෙු ෙ ූ තෘෂ්ණොෙ පිළි ඳ ෙ 
අෙව ෝධ් වී දුකඛ් නවිරෝධ්ය ෙ ූනෙින පිළ ිඳ අභරිැචියක් ජනති ෙ මොරගය ෙ ූආරය අෂ්ටොංගකි මොෙවතහි 
ගමන ්කරිීම ද සදිු වේ. චතරුොරය සතයවයහ ිදුක පිළ ිඳ විගරහවයද්ී වහත්ඵුල සිදධ්්ොනත්ය පිළ ිඳ සංක්ෂිප්ත 
විගරහය ද ඇතළුත ්වේ. එනේ ‘තෘෂ්ණොෙ ඇත ිවිට දුක ඇති වේ. තෘෂ්ණොෙ නැත ිවීවමන් දුක නැත ිවේ ය. 
තෘෂ්ණොෙ ඉපදීවමන ්දුක උපදී, තෘෂ්ණොෙ නරිැදධ්් වීවමන ්තෘෂ්ණොෙ නරිැදධ්් වේ ය  යන සිද්ධ්ොන්තයයි 
(අසම්ිං සති ඉදං වහොති අසම්ිං අසති ඉදං නවහොත.ි ඉමසස් උපප්ොදා ඉදං උපප්ජ්ජති, ඉමසස් නිවරොධ්ො ඉදං 
නරිැජ්ඣති).   

1. අනචි්චවතො අනපුස්සනව්තො නිච්චසඤ්ඤ්්ං පජහත.ි 

2. දුකඛ්වතො අනපුසස්නව්තො සඛුසඤ්්ඤ්ං පජහත.ි 

3. අනතත්වතො අනපුසස්න්වතො අතත්සඤ්ඤ්්ං පජහත.ි 

4. නේිබින්දවතො නන්දිං පජහත.ි 

5. විරජ්ජනව්තො රොගං පජහති. 

6. නවිරොවධ්නව්තො සමදුයං පජහත.ි 

7. පටිනිසස්නව්තො ආදානං පජහති.  

සතර සතපිට්ඨොනයට අනුගත ෙ රෑපොදි ස්කනධ්් අනතිය ෙ වයන ් නෙුණින ්  ැලවීමන් නිතය 
සංඥාෙ ද දුක ්ෙ වයන්  ැලවීමන ්සඛු සංඥාෙ ද අනොතම් ෙ වයන්  ැලවීමන් ආතම් සංඥාෙ ද නිේබිදා 
(කළකිරීේ) ෙ වයන ්  ැලවීමන ් නන්දිය (ඇලමී) ද විරජ්ජ (වනොඇලේී) ෙ වයන ්  ැලවීමන ් රොගය ද 
නවිරෝධ් ෙ වයන ් ැලවීමන් සමදුය (හටගැනමී) ද පටිනසිස්ග්ග (අතහ්ැරීේ) ෙ වයන ් ැලවීමන් ආදානය 
(දැි ෙ අලේො ගැනමී) ද අතහ්රියි. අනතිය ආදි සත් ආකොරවයන ්කොය, වේදනො, චිතත්, ධ්ේම පිළි ඳ ෙ 
සේමර නය කරිීවමන ්සහියි හො නෙුණ ෙැවෙන අතර එම නෙුණින ්යළ ියළති ්කොයොදි සක්නධ්් පංචකය 
නෙුණින ්දකයිි. සක්නධ්් පංචකය පිරිසඳි දැන ඊට ඇත ිඇලම් සපුරො දුරැවකොට සසර දුකනි ්නිදහස් වීවේ 
ඒකොයන මොෙත වමම සතර සතපිට්ඨොනවයන ්පැහැදිල ිවකොට ඇත. එම නසිො භොගයෙතුන ්ෙහන්වස ්සතර 
සතපිට්ඨොනය ක ුලරො ිය ෙ වයන ්කසුලරොස ිසතූරවයහ ිදී හඳුනේො වදත ි(කසුලරොසතී ිභිකඛ්වෙ, ෙදමොවනො 
චතත්ොවරො සතපිට්ඨොවන සේමො ෙදමොවනො ෙවදයය.). 
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කය, වේදනො හො සති පිළ ිඳ ෙ යළ ියළති් වයොනවිසොමනසකිොරවයහ ිවයදීවේ පරතඵිල ෙ වයන් 
ඒෙොවය ් පෙතන්ො නසිරැ  ෙ යළ ි යළති ් පරකට වෙය.ි ඒ අනෙු කය වපණපිෙක ් වමන් ද වේදනොෙ 
දිය  ුලුක් වමන ්ද සඤ්්ාෙ මිරිඟුෙක ්වමන ්ද සංඛොර වකවසල ්කඳක ්වමන ්ද සිත වහෙත් විඤ්්ාණය 
මොයොෙක ්වලස ද දකමිින් ජීවිතවය ්යථොරථය පසක් කර ගනිය.ි ඇලේී ගැටීේෙලනි ්මිදී උවපක්්ෂොවෙන් යුතු 
ෙ ජීවිතය වදස යථොරථෙොදී ෙ  ැලමීට හරුැ වෙය.ි 

අනුත්තර ඉන්රිය භාවනාව  

ඉනර්ිය භොෙනො සතූරවයහ ි දැකව්ෙන පරිදි යවමක ් වමවලස නිතර සහිිවයන් හො නෙුණින් ෙොසය 
කරිීමයට සමත ්ෙෙුවහොත ්ඔහ ුයළි යළති් අවිදයො සහගත ෙ ූසක්න්ධ් පංචකයක් හට වනොගන්නො වස් ෙහොම 
වකවලසනුව්ගන ්ඉෙත ්වෙය.ි ඒ අනෙු ඇසට රෑපයක් පතති ෙන විට ඇසපිය ගසන තරේ මඳ වේලොෙකදී 
ද කණට  ේදයක් පතති වීවේ දී අසරුැ සැණක ්තරේ සේලප් වේලොෙකදී ද නොසයට ගන්ධ්යක් පතති වීවේ 
දී වනොළුේ පතක ඇති දිය  බිඳක ්බිමට පතිත ෙන තරේ වේගවයන් ද දිෙට රසයක් පතිත ෙන විට දිෙඅග 
රැඳි වකළ පිෙක ් බිමට පතති ෙන තරේ මඳවේලොෙකදී ද කයට සප්ර යක ් පතති ෙන විට  ක්තිමත් 
පුරැෂයක ුදිග ුකළ අතක ්නෙන තරේ සේලප් වේලොෙකදී ද සතිට ධ්රමොලේභනයක් පතිත වීවේදී රත්කළ 
යකෙ  ඳුනකට දියබිඳක ්දැමන විට එය වියළී යන තරේ සළුු වේලොෙක දී  ද ෙ වයන ්දැකව්ෙන පරිදි ඉතො 
ඉකම්නින ්අරමණු ුවිෂයවයහ ිපරිය අපරිය  ෙ දුරැ වී සති උවපකෂ්ොවෙහ ිපිහටිය.ි වමයනි ්දැක්වෙන්වන් දහේ 
දැනවුමන ් වහබි සහි ි  නෙුණින ් යතු ු තැනැතත්ො වකතරේ දකෂ් අයරුින ් දුකනි ් නදිහස් වීමට සමත් ද 
යන්නයි. 

යස්ඛ පරතිපදාව 

නෙින ්මගට ස්ි රෙ  ැසගත ්(වසඛ්) පුදග්ලයොවග ්සේභොෙය ද ඉනර්ිය භොෙනො සතූරවයහි  ෙැි  
දුරටත ්විසත්ර කර ඇත. ඒ අනුෙ වසඛ් පුදග්ලයො ඇස, කණ ආදි ඉනර්ියයනට් රෑප,  ේදාදිය පතති වීවේ දී 

එමගනි ්සවිතහි වකවලස් හට ගැනවීේ දී සහිිනෙුණින ්සටිීවේ වහත්වුෙන ්එයනි් ලජ්ජොෙට පිළිකුළට පත් ෙ 
(අට්ීයත ි හරොයත ි ජිගුච්ඡති) ෙහො ම එම අකසුලවයන ්සිත මදුෙො ගැනමීට දකෂ් වෙයි. පිරිසිදුෙ සිටින 

තැනැත්තොවග් කයට කණු ු වී ගයි සවතකවුග ් මළ කණුක ් දමන විට ඇති ෙන පිළකිුලට  ඳු පිළිකුලක් 

වමයනි ්ඇත ිකර ගන්නො  රැතෙත්  රොෙකයො ෙහොම එයනි ්ඉෙත ්වීමට කටයතු ුකරය.ි ඇස, කණ ආදී ඉන්රිය 
පිළ ිඳෙ මනො සහිවියන ්සටිීවේ ආනිසංස ෙ වයන ්වම ඳු හැකයිොෙක ්උදාවේ. 

භාවිතිනර්ිය පුද්ගලයා  

ඉනර්ිය භොෙනො සතූරයට අනෙු ඉහළින ්ම ඉඳුරන ්සංෙර කර ගත් පුදග්ලයොවග් සේභොෙය විස්තර 
කර තවිේ. ඒ අනෙු ඔහු තම සති සපුරො සංෙර කර ගැනමී වහත්වුෙන් පිළකිලු ් සහගත අරමුවණහි 
වනොපිළකිලු ්සහගතෙ ද වනොපිළකිලු්  අරමවුණහ ිපිළකිලු ්සහගතෙ ද අෙ ය නේ පිළකිලු් වනොපිළිකුල්  ෙ 
යන වදක ම දුරැ වකොට මැදහත ් ෙ ද සටිීවේ හැකයිොෙ ඔහටු ඇත. ඒ අතර පිළකිලු ් වදවයහි පිළිකුල් 
සහගතෙ ද වනොපිළකිලු ් වදවයහ ි වනොපිළිකලු ් සහගතෙ ද දැකමීට හැකයිොෙ ඇත. වමවලොෙ උපත ලද 
උතත්ම මනුෂය රතන්යකට ලද හැක ිඋතත්රීතර භොගයය වමමඟනි් පැහැදිල ිවකවර.  

කිංසුයකෝපම සූතරය 

 දුුදහමට අනෙු මනොෙ තම ඉඳුරන ් සංෙර කරගත ් (භොවිතනිර්ිය) තැනැතත්ොවග් සේභොෙය 
කංිසවුකෝපම සතූරවයහි උපමොනුසොරවයන ් මැනැවින් විස්තර කර තවිේ. ඒ අනෙු වදාරටු හයක් සහිත 
පරොකොරයකින ් ෙට ෙ ූ කසියිේ පිහටිො තවිේ. එහ ි වදාරට ු හවයහ ි වදාරටපුොලයන් සටිින අතර නගරය මැද 
සේිමං සවලහි නගර හමිියො ෙොසය කරය.ි කසියිේ දූත යෙුලක ්එකත්රො පනෙිෙුයක් රැවගන එකී මොෙත 
ඔසව්ස ්ගමන ්වකොට වදාරට ුපොලයොවග් අධීකෂ්ණය මත ඇතළුු වී නගර මැද සටිින නගර හමිියොට එම 
පනෙිෙුය දී ආ මගනි් ම නගරවයන් ඉෙත් වී යය.ි වමම උපමොවෙන් භොගයෙතනු ් ෙහන්වස් ඉදිරිපත් 
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කරනව්න් මැනැවින ්දහම පරගණු වකොට උපරිම වලස සහියි හො නෙුණ පෙතේො ගනන්ො  රොෙකයකු කරියො 

කරන ආකොරයය.ි ඒ අනෙු සමථ - විදර නො නමැත ිදහමින් යතුෙු නරිතරුැෙ සහිනිෙුණින ්සටිින විට ඇස 
ආදි ඉනර්ියයනට් රෑපොදි අරමණු ු පතති ෙන විට එය සේිමංසල නමැත ි සතරමහො භතූරෑපවයන් යුතු 
ගහුොවෙහ ිවෙවසන විඤ්්ාණය නමැත ිනගර හමිියොට යථො පරිදි දනේො ඇතළුු ෙ ූමොෙතින් (ආයතනවයන්) 
ම ඉෙත ් ෙ ගයි වහොත් රෑපොදි කසිදිු අරමුණක සති  ැස වනොගන්නො අතර ඒ වමොවහොවතහ ි ම දුකින් 
නදිහසව්ීමට අෙසථ්ොෙ උදා වේ.  දුුදහමින ්දැකව්ෙන පරිදි සක්න්ධ් පංචකය නමැත ිමහො  ර  හො තැබීවේ 
පරතඵිලය වමයයි.   

 ාහිය සූතරය 

 ොහරිය දාරැචීරයට  දුුරජොණන ්ෙහන්වස ්වද් නො කවළ ්ද භොවිතනිර්ිය පුදග්ලයකු කටයුතු කරන 

ආකොරයය.ි ඒ අනෙු යවමක් උපරිම වලස සහියි හො නෙුණ තළු සටිීමට දකෂ් ෙෙුවහොත ්ඇසින් රෑපයක් 

දැකවීේ දී ඒ වමොවහොවතහ ි ම එහි කරියොකොරීතේය, වහත්ඵුල සේ නධ්්ය, අනතියතොෙ නෙුණින ් දැක ෙහොම 
දුකනි ් නදිහසව්ීමට අෙසථ්ොෙ උදාවේ. ‘දිට්වඨ දිට්ඨමත්තං සවුත සුතමතත්ං මවුත මතුමතත්ං විඤ්්ාවත 
විඤ්ා්තමත්තං‘ ෙ වයන ්භොගයෙතනු ්ෙහන්වස ්වද් නො කවළ ්රෑප  ේදාදිවයහ ිසංෙර විය යතු ුආකොරයයි.  

තථාගතයන් වහන්යස් විසින් යද්ශිත අනපුූර්ව පරතිපදාව  

මහොසතපිට්ඨොන සතූරයට අනෙු ඉතො පැහැදිල ි කරැණක ් ෙනව්න් දුකනි ් නදිහස ් වීවේ සේපූරණ 
ෙැෙපිළවිෙළ රදා පෙතන්ො සක්නධ්් පංචකය සහති පුදග්ලයො තළු  ෙය.ි කලයොණමිතර ආ රය, 
සදධ්්රම රෙණය ආදි සොධ්ක  ොහරිින ් ලැ ණු ද සසරින ් මිදීමට අෙ ය කරියොකොරීතේය සතත්ේයො වෙත  
ෙෙූක.ි  දුුරජොණන ්ෙහන්වස ්වරෝහතිසස් වදවියොට වද් නො කවළ් ‘වේ  ඹයක ්පමණ ෙ ූසඤ්්ා සහිත සිත 
සහති කවයහි ම වලෝකයත්, වලෝක සමුදයත්, වලෝක නවිරෝධ්යත්, වලෝක නවිරෝධ්ගොමිනී පටිපදාෙත් පනෙන 
 ෙය.ි’ භොගයෙතනු් ෙහන්වස් වද් නො කළ පරිදි දර න සේපතත්වියන ්හො සලීවයන් යුතෙු සතිපට්ඨොනය 
සේපරූණ කළ පමණට පරඥාෙ දියණු ුෙන අතර එපමණට සදධ්්ො, විරිය, සමොධි ආදි වසස ුඉනර්ිය ධ්රමයන් ද 
සේපරූණතේයට පත ්වේ.  

අවිජ්ජො සතූරයට  අනෙු සතර සතපිට්ඨානය නසිි යලස වැයෙනය්න ්තරිවිධ සුචරිතය ඇති විටයි. 
තරිවිධ සචුරිත සම්පරූ්ණ වීමට ඉනර්ිය සංවරයත ් ඉනර්ිය සංවරය සඳහා සතසිම්පජඤ්ඤයත් 
සතසිම්පජඤඤ්ය සඳහා යයෝනයිසා මනසකිාරයත ්යයෝනයිසා මනසකිාරය සඳහා ශරදධ්ාවත ්ශරදධ්ාව සඳහා 
සදධ්ර්මශරවණයත ්සදධ්ර්මශරවණය සඳහා කලයාණමිතර ආශරයත ්අවශය යකයර්. කලයොණමිතර ආ රය ඇති විට 
සදධ්්රම රෙණය ලැබී එයනි ්  රදධ්්ොෙත්  රදධ්්ොවෙන ් වයොනවිසො මනසකිොරයත ් වයොනවිසො මනසිකොරවයන් 
සතසිේපජඤ්ඤ්්යත ්සතිසේපජඤ්ඤ්්වයන ් ඉනර්ිය සංෙරයත ් ඉනර්ිය සංෙරවයන ්තරිවිධ් සචුරිතයත් තරිවිධ් 
සචුරිතවයන ්සතර සතපිට්ඨොනයත ්සතර සතපිට්ඨොනවයන ් සතත් ව ොජ්ඣංගත ් පරිපූරණතේයට පත් ෙ 
විදයොවිමකුත්යි සොකෂ්ොත ් වේ. වමවලස විදයොවිමකුත්යි නෂි්ටොෙ වකොට ඇත ි සේ දුු දහේ මවගහි සියලු 
ගණුරැෙනහ් ි පරධ්ොන සොධ්කය ෙනව්න් කලයොණමිතර ආ රයය.ි හවුදක ් කලයොණ මිතරයන ් සිටීම පමණක් 
පරමොණෙත ් වනොෙන අතර කලයොණමිතරයන් හඳුනො ගැනමීටත ් ඔෙනුව්ග ් ගණුයට ගරැකරිීමටත් ඔෙුන් 
වෙතනි ් තම දිවිමගට ආවලෝකයක් ෙ ූ සදධ්්රම පරතලිොභය ළඟො කර ගැනීමටත ් අප දකෂ් විය යුතු ය. 
 දුධ්ිමත ් විය යතු ු ය. අනතමිොන ී විය යතුු ය. වකටිවයන් කෙිවහොත ් (කරණීය) වමතත් සූතරවයහි ඇති 
ගණුොංගනව්ගන් සමන්විත විය යතුු ය. වමක ීසයිලු ගණු දහේහ ිඋසස් ම පරතඵිලය ෙනව්න් පරඥාෙ දියුණු වී 
දුකනි ් නදිහසව්ීමය.ි එහ ි දී රෑප, වේදනො, සඤ්ා්, සංඛොර, විඤ්ා්ණ යන සක්නධ්් පංචකය ක්ෂණිකෙ 
හටවගන ඉතරිි නැතෙි නරිැදධ්් ෙන  ෙ මැනැවින ්පරකට වේ. ඒ අතර ධ්ොතු, ආයතන, ඉනර්ිය, නොමරෑප 
ආදි නේෙලනි් සඳහන් ෙන ජීවිතවය ් පැෙැතම් විසත්ර වකවරන වසස ු ධ්රමයන්හ ි ද පෙතන්ො අනිතය, 
දුකඛ්, අනොතම් යන තරිලකෂ්ණය මැනැවින් පරතයකෂ් වේ. වමම අෙව ෝධ්ය ල න ු ෙස ් අපරමොදී ෙ කරියො 
කරිීම කෂ්ණ සේපතත්යි ලද   දුධ්ිමත ් සැමවග ් පරධ්ොන ජීවිත ඉලකක්ය විය යුතු ය. භොගයෙතුන් 
ෙහන්වසව්ග ්අෙසොන අෙෙොදය ෙවූය ්ද අපරමොදීෙ සතපිට්ඨොනය තළු හැසවිරන වලසය ි(හන්දදාන ිභික්ඛවෙ 
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ආමන්තයොමි වෙො ෙයධ්ේමො සංඛොරො අප්පමොවදන සේපොදවථ). තමොට තමො පහනක ්දිෙයිනක ්වකොට ෙොසය 
කළ හැක ි පරතපිදාෙ වලස භොගයෙතනු ් ෙහන්වස් වද් නො කරනව්න් සතර සතපිට්ඨොනයට අනුෙ ෙොසය 
කරිීමය.ි  

 

අත්තදීපො භික්ඛවෙ විහරථ අත්තසරණො න අඤ්්ඤ්සරණො ! 

ධ්ේමදීපො භික්ඛවෙ විහරථ ධ්ේමසරණො න අඤ්්ඤ්සරණො ! 

                          

ඔ  සැමට වතරැෙන් සරණයි ! 

එක්සත් රොජධ්ොනිවය ්වලස්ටර ව ෞද්ධ්  විහොරස්ථොනවය් 

 

සත්දින සදහේ ෙැෙසටහන  07 

 ු.ෙ. 2563 වෙසක් මස  

(2019 මැයි මස 12 ෙන ඉරැදින)   


