
බුදු උපත ල ොවට සැපයකි. 
සම්බුදු ලතමඟු  සිදුවූ ලවසක් දිනය පිළිලවතින් සමරමු. 

 

‘සුඛ ෝ බුද්ධානං උප්පාඛදෝ’ යනුලවන් දැක්ලවන පරිදි බුදුඋපත ල ොවට සැපතකි, ශොන්තියකි. 
බුදුවරයකුල ් පහළවීම අතිශය දීර්ඝ කො යකට වරක් සිදු වන්නකි (දු ් ල ෝ බුද්ධුප්පොලදෝ 
ල ෝකස්මිං). එම අජොලන්ය උතුමො හැම තැන ම නූපදියි (දු ් ල ෝ පුරිසොජඤ්ලඤෝ න ලසො 
සබ්බත්ථ ජොයති). එබඳු බුදුවරයකු දැකීම, බුද්ධශොසනයක් මුණ ැසීම පමණක් ලනොව ‘බුද්ධ’ යන 
වචනය ඇසීම පවො ඉතො දුර්   කරැණකි. බුදුවරයකු ල ොව පහළවීම දුර්   කරැණක් වන්ලන් 
බුදුපදවියට පත්වීමට සම්පූර්ණ කළ යුතු බුද්ධකොරක ධර්මයන්හි පවත්නො අපහසුතොව නිසයි. බුදුබව 
 බනු සඳහො දානොදි පොරමතො දහය ‘පොරමී’, ‘උපපොරමී’, ‘පරමත්ථ පොරමී’ වශලයන් සොරොසිංඛ්ය ක ්ප 
 ක්ෂයකට අධික කො යක් අතිශය උත්කෘෂ්ට ල ස ජීවිත පරිතයො ලයන් සම්පූර්ණ කළ යුතු ලේ. 
එම කො ය තුළ ලබෝසතුන් වහන්ලස් පරිතයො  කරන  ද ඇස්ව  පරමොණය අහලසහි තොරකොව ට 
වඩො අධික ය. තම සිරැලරහි මස් දන් දුන් පරමොණය මහලපොලළොලවහි පස්ව ට වඩො අධික ය. 
සිරැලරහි ල ් දන් දුන් පරමොණය මහසයුලරහි ජ යට වඩො අධික ය. ඔටුණු ප න් හිස් දන් දුන් 
පරමොණය එකතු කළලහොත් මහොලම්රැ පර්වතයට වඩො අධික ය.  

 

ලමබඳු අසීමත පරිතයො යක් කරන  ද්ලද් හුලදක් තමො සසරින් එලතර වීලම් අදහසින් 
පමණක් ලනොව ල ෝවැසි අන් අය ද මහත් බියකරැ සසර කතරින් එලතර කරවීලම් 
මහොකරැණොධයොශලයනි (තිණ්ලණෝ’හිං තොරයිස්සොම සිංසොලරොඝො මහබ් යො). උන්වහන්ලස්ට පමණක් 
නිවන් දැකීලම් අදහසක් පැවැතියො නම් රහත් ලබෝධිලයන් එදා දීපිංකර පොදමූ ලය් දී නිවන් දැක සසර 
නිම කළ හැකි ව තිබිණ. ඉහත සඳහන් පරිතයො යන් උන්වහන්ලස්ට කිරීමට සිදු වූලය් ල ෝසතුන් 
ලවත මහොකරැණොලවන් සම්බුද්ධත්වලයන් නිවන් දැකීලම් අ ි ොශලයන් කරියො කිරීම ලහ්තුලවනි. 
පරොර්ථචර්යොව උලදසො ලමබඳු පරිතයො යක් සිදුකළ ලවනත් කිසිදු සත්ත්වයකු ලම් විශ්වලයහි 
ලනොමැත. ලමබඳු පරිතයො යක පරතිඵ යක් වශලයන් ල ොව පහළවන බුදුවරයකුල ් ශොසනය ල ොව 
පවතින්ලන් ඉතො ම සීමත කො යකි. ඊට වඩො දීර්ඝකො  පවතින්ලන් අබුද්ලධෝත්පොද කො  වශලයනි. 
එනම් නිවන් ම  පරකොශිත දහමක් ඇසීමට ලනො ැලබන බුද්ධ, ධම්ම, සිංඝ යන ලතරැවන 
ලනොපවතින කො යන් ය. 

  
ලමබඳු දුර්   සම්බුද්ලධෝත්පොද කො යක පරිපූර්ණ මනිසත් සිරැරක්  බො ධර්මය ඇසීමට 

හැකි ලපලදසක සමයක් දෘෂ්ිකව මනො බුද්ධියක් සහිතව උපත  ැබීම සසර කරන  ද මහත් පුණය 
මහිමයක හො පරොර්ථනොවක උතුම් ආනිසිංසයකි. බුද්ධ, ධම්ම, සිංඝ යන ලතරැවන ලකලරහි ශරද්ධො 
පරති ො ය ල ොව ඇති උතුම් ම  ො යයි ( ො ොනුත්තරිය). එම පරති ො ය  ද නුවණැත්තොල ් 
ජීවිතලය් පරධොන කොර්යයක් විය යුත්ලත් තම ලදසවණින් අසන උතුම් ම ලදය ශරවණය කිරීමයි 
(සවණොනුත්තරිය). එනම් සවණොනුත්තරිය නම් වූ බුදුරදුන්ල ් උතුම් සද්ධර්මය ශරවණය කිරීමයි. 
ලමබඳු සමයක ල ොව පවතින උතුම් ම ලස්වය වන්ලන් ලතරැවන ලවත කරන ලස්වයයි 
(පොරිචරියොනුත්තරිය). (අනුත්තරීය සුත්ත, අිං.නි.) 

 
සම්බුදු පැතුම :- 
 

සම්බුද්ධත්වයට පත් බුදුරජොණන් වහන්ලස් ල ොව ධර්මය ලද්ශනො කරන්ලන් කවර 
පරමොර්ථයකින් ද යන්න සඳහන් ලේ. ඒ අනුව,   

 

බුද්ලධෝ ලසෝ   වො ලබෝධොය ධම්මිං ලද්ලස්ති 

දන්ලතෝ ලසෝ  ො වො දමතොය ධම්මිං ලද්ලස්ති, 

සන්ලතෝ ලසෝ   වො සමතොය ධම්මිං ලද්ලස්ති 

පරිනිබ්බුලතෝ ලසෝ   වො පරිනිබ්බොනොය ධම්මිං ලද්ලස්ති. 
 



UD2 
 

 අවලබෝධයට පත් ඒ  ො යවතුන් වහන්ලස් ල ෝවැසියන්ල ් අවලබෝධය සඳහො ධර්මය 
ලද්ශනො කරති. සිත දමනය කළ උන්වහන්ලස් අන් අයල ් සිත දමනය කරනු පිණිස ධර්මය ලද්ශනො 
කරති. ශොන්ත  ොවයට පත්  ො යවතුන් වහන්ලස් අන් අය ශොන්ත ොවයට පත් කරනු සඳහො ධර්මය 
ලද්ශනො කරති. ලකල ස් පිරිනිවීමට පත් ඒ  ො යවතුන් වහන්ලස් ලකල ස් පිරිනිවීම සඳහො ධර්මය 
ලද්ශනො කරති. 
 
සම්බුදු ඛතමඟුල :- 

 
අද අප ඉමහත් සැදැහැ සිතින් සමරන්ලන් බුද්ධචරිතලයහි සුවිලශ්ෂී සිදුවීම් තුනක් සිදුවූ 

ලවසක් දිනයයි. ලවසක් පුන් ලපොලහෝ දිනය ලබෞද්ධ ල ෝකයට වැද ත් ම දිනයයි. එය හුලදක් 
ලබෞද්ධයන්ට පමණක් ලනොව බුද්ධිය,  ුණය, යහපත, මොනසික සැනසුම අ යන නුවණැති 
සත්පුරැෂ හැම ලදනොල ් ම පූජනීය දිනය වනු ඇත. සසර අනොදිමත් කො යක් ල ෝසතුන් ලකලරහි 
අපමණ කරැණොලවන් අසීමත කැපවීමකින් දානොදි පොරමතො සම්පූර්ණ ලකොට ල ොව පහළ වූ  

 

1. සිද්ධොර්ථ ලබෝසතුන්ල ් උපත 
2. සිදුහත් තොපසතුමොල ් සම්බුද්ධත්වය 
3. ල ෞතම සම්මො සම්බුදුරජොණන් වහන්ලස්ල ් පරිනිර්වොණය  
 

යන තරිවිධ මිං  යය සිදු වූ ලවසක් දිනය ල ොව 
සැලවොම ‘ලවසක් ලේ’ (Vesak Day) නමන් තම තමන්ට හැකි උපරිම අයුරින් සමරති. බුදුසිරිලත් 
ලමම වැද ත් සිදුවීම් තුන මිං  ය වශලයන් සැ ලකන්ලන් ඒවො බුදුරජොණන් වහන්ලස්ල ් මිං  ය 
නිසො ය. අතිශය දීර්ඝ කො යක් සසර සැරිසරො පොරමතො සපිරූ සිදුහත් කුමරැල ් උපත මිං  යයක් 
වන්ලන් සසර අවසන් උපත නිසො ය. තුන් ල ොවට උත්තම වූ පුරැෂයොල ් පහළවීම ල ෝවැසි සැමට 
ද එය මිං  යයකි. තම චිත්ත සන්තොන ත ල ෝ ොදි සක විධ ක්ල ්ශයන් දුරැලකොට මොනසික 
පොරිශුද්ධත්වලයන් උපරිමයට පැමණීම නිමත්ලතන් සම්බුද්ධත්වය  ො යවතුන් වහන්ලස්ට 
මිං  යයකි. එම ින් ල ොවට සිදුවූ අන ්ප වූ ලමලහය ලහ්තුලවන් එම සම්බුද්ධත්වය ල ෝකයට ද 
මිං  යයකි. ස්කන්ධ පිංචක නමැති මහො දුක් ල ොඩ බහො තබො ( ොරනික්ලේප) එය නැවත නූපදින 
පරිදි අනුපදිලස්ස පරිනිර්වොණයට පත්වීම බුදුරජොණන් වහන්ලස්ට මිං   කරැණකි. නික්ල ්ශී 
උතුමන්ට එය ධර්ම සිංලේ යට කරැණක් වන අතර ලකල ස් සහිත සත්ත්වයන්ට එය දුකට 
සිංලේ යට ලහ්තුවකි.  

 

මීට වසර 2643කට ලපර (එනම් කරි.පූ. 623 දී) දඹදිව ලුම්බිනිලය්දී (වත්මන් ලන්පො ලය්) උපත 
 ද සිදුහත් කුමරො මීට වසර 2608කට පමණ ලපර වයස අවුරැදු 35දී දඹදිව බුද්ධ යොලේදී 
සම්බුද්ධත්වයට පත්විය. අනතුරැව පුරො අවුරැදු 45ක විශිෂ්ඨ ල ෝක ශොසනික ලස්වොවකින් පසු වයස 
අවුරැදු 80දී එනම් මීට වසර 2563කට ලපර තථො තයන් වහන්ලස් සියලු සිංස්කොරයන්ල ් අනිතය 
බව පසක් කරමන් අපරමොදීව පිළිලවත් පුරන ල ස (හන්දදානි  ික්ඛ්ලේ, ආමයන්තයොම ලවො, වයධම්මො 
සිංඛ්ොරො අප්පමොලද්න සම්පොලද්ථ) අවසන් වරට ද ල ොවට ලද්ශනො ලකොට කුසිනොරො නුවර 
උපවත්තන ස ් උයලන්දී අනුපදිලස්ස නිර්වොණ ධොතුලවන් පරිනිර්වොණයට පත් වූහ. සම්බුද්ධත්වය 
දක්වො ලබෝසතුන්ල ් අපරිමත කැපවීමත් බුදුරජොණන් වහන්ලස්ල ් මහොකරැණොවත් සුවිශද පරඥාවත් 
ලශර්ෂ්ඨ අ ිනිෂ්කරමණයත් තුන් ල ොවට සිදු කළ සුවිලශ්ෂී ශොසනික ලමලහවරත් සත්පුරැෂ 
ල ෝකයොල ් සදා ල ෞරවයට පොතර වනු ඇත.   

 
 

සම්බුදු සසුන :- 
 

සම්බුදු සසුන ලකොටස් තුන්කින් යුක්ත ලේ. එනම් පර්යොප්ති (පරියත්ති), පරතිපත්ති (පිපත්ති), 
පරතිලේධ (පිලේධ) වශලයනි.  ො යවතුන් වහන්ලස් ලද්ශනො කළ අසූහොර දහසක් ධර්මස්කන්ධය 
පර්යොප්පති ශොසනයයි. සසුන සුරැකීම ලහෝ ඉන් පරතිඵ   ැබීම ලමම අිං  තුලන් ම එකතුලවන් සිදු 
විය යුත්තකි. 



UD3 
 

බුදු වහන්ලස් වසර 45ක විශිෂ්ඨ ශොසනික ලස්වයක් නිම ලකොට පිරිනිවන් පූ ලමොලහොලත් 
සිට ශ්රී සද්ධර්මය තම ජීවිතයට සම්බන්ධ කර  නිමන් එම දහම මතු ල ෝකයොල ් යහපත උලදසො 
ඉතිරි කර එය පරපුලරන් පරපුරට දායොද කිරීම උලදසො කැපවූලය් මහො සිංඝ රත්නයයි. බුදුරදුන් 
පිරිනිවන් පො ලතමසකට පසුව රැස්වූ පන්සියයක් පමණ මහ රහතන් වහන්ලස් ො ධර්ම විනය 
සිං ොයනො ලකොට එය  ොණක කරමයට ඉදිරියට පවත්වොල න යොම සඳහො ස්ථොවර පදනමක් දැමූහ. 
එතැන් පටන් තවත් වසර සියයක් යන තුරැ දහම රැකල න ආ අතර බුද්ධ පරිනිර්වොණලයන් වසර 
100ක්  ත වීලම් දී ලදවන ධර්ම සිං ොයනොව ද සිදු ලකොට තවදුරටත් ධර්මය ආරක්ෂො කර  ැනීමට 
කරියො කළහ. අනතුරැව තවත් වසර 136ක්, එනම් බුද්ධවර්ෂ 236 දක්වො ධර්මය පවත්වොල න අවුත් 
අලශෝක රොජ සමලයහි දී ලතවනවරට ද ධර්ම විනය සිං ොයනො ලකොට ශොසන චිරස්ිතිය උලදසො 
පරලද්ශ නවයකට ධර්ම පරචොරය ද සිදු කරන  දි. එහි පරතිඵ යක් වශලයන් ශ්රී  ිංකොවට සම්බුදු 
සසුන උරැම වූ අතර එතැන් පටන් තවත් වසර 200ක් පමණ ධර්ම විනය කටපොඩමන් රැකල න 
අවුත් බුද්ධවර්ෂ 440දී ව  ම්බො රොජසමලයහි සමස්ත බුද්ධවචනය ම  රන්ථොරූඪ ලකොට නිර්ම  
බුද්ධවචනය වඩොත් ස්ථොවර කරන  දි. වර්තමොනලය් ල ොව ලථ්රවොදී මු ් බුදුසමය ඒ ල සින් ම 
සුරක්ෂිත වී ඇතිනම් එහි වැඩි ල ෞරවය හිම වන්ලන්  ොිංකික  ික්ෂූන් වහන්ලස් ොටයි. ලථ්රවොද, 
මහොයොන, තන්තරයොන යන සියලු ලබෞද්ධ සම්පරදායයන් නිලයෝජනය කරන සියලු ලබෞද්ධ  ික්ෂූන් 
වහන්ලස් ො ලමය අවිවොදලයන් පිළි න්නො කරැණක් වන අතර සම්බුදු සසුලනහි විලශ්ෂ 
කොර්ය ොරයක් සිදුවන අවස්ථොවක ශ්රී  ිංකොවට එහි මූ ිකත්වය නිතැතින් ම හිම වන්ලන් එහි 
පරතිඵ යක් වශලයනි. දැනට ලබෞද්ධ ල ෝකයො ම ඒකමතිකව ලබෞද්ධ සිංලක්තය වශලයන් වයවහොර 
කරන ලබෞද්ධ ලකොඩිය ශ්රී  ිංකොලේ දී නිර්මොණය කරන  ද්දකි. සම්බුදු ලතමඟු ් දිනය හැඳින්වීමට 
වයවහොර ලකරන ‘ලවසක් ලේ’ යන්ලනහි ‘ලවසක්’ යන වචනය සිිංහ   ොෂොලවන් ල ෝක 
වයවහොරයට එක් වූ වචනයකි. ඒ අනුව බුදුදහම ලවනුලවන් ශ්රී  ිංකොලවන් ඉදිරිපත් ලකරැණු 
‘ලවසක්’ සහ ‘ලබෞද්ධ ලකොඩිය’ යන අිං  ලදක ම ල ොව සියලු ලබෞද්ධ ජනතොව මහත් 
ල ෞරවලයන් ඒකමතිකව පිළිල න වයවහොර කරති. ලමය සම්බුදු සසුලනහි චිරස්ිතිය හො කැපවීම 
ලවනුලවන් ශ්රී  ිංකොව සිදුකළ අම  ලමලහවරට ල ෝක මට්ටලමන් කරන  ද ඉහළ ම ල ෞරවයක් 
වශලයන් සඳහන් කළ හැකි ය.  

 
බුද්ධ, ධම්ම යන ලදරැවන සජීවී කරන අපට නිතර මුණ  ැලසන රත්නය නම් ‘සිංඝ 

රත්නයයි’. සිංඝරත්නය ල ොවින් තුරන් වීම බුද්ධ හො ධම්ම යන ලදරැවන ල ොවට අහිමවීලම් ලපර 
 කුණයි. ඉන්දුනීසියොව, ඇෆ් නිස්ථොනය, ජොවො සුමොතරො, ඉරොනය, ඉරොකය, පකිස්ථොනය ආදි රටව ් 
මීට නිදසුන් සපයයි. බිං  ිලද්ශය, ලන්පො ය වැනි රටව  ලබෞද්ධ බ ය කරමලයන් දුර්ව  වන්ලන් 
ඒ රටව  සඟරැවලන් බ ය දුර්ව  බැවිනි. මහොයොන ලබෞද්ධ රටව ් වශලයන් පැවැති චීනය, 
ලකොරියොව වැනි රටව  ද ලබෞද්ධ බ ය කරමලයන් අඩුවන බවක් ලපලනන්නට ඇත. එලහත් 
තොයිවොනය, සිිං ප්පූරැව, මැල ්සියොව, ලහොිංලකොිං වැනි ලපරදි  ලමන් ම යුලරෝපය හො බටහරි 
රටව  ද කරමලයන් බුදුදහම වයොප්ත වීම යහපත් පරවණතොවකි. ලමහි නවතම පරවණතොව නම් 
ඕස්ලටර ියො හො අපරිකො මහොද්වීපලයහි ද වර්තමොනලයහි බුදුදහම වයොප්ත වීමයි. ලම් හැම රටක ම 
බුදුදහම වයොප්ත කර ීලමහි  ො අතීතලය් පටන් ම  ොිංලක්ය  ික්ෂූන් වහන්ලස් ො ලවතින් මහඟු 
කොර්ය  ොරයක් ඉටු වී තිලබ්.  

 
ලම් සඳහො අතීතලය් පටන්  ිංකොලේ වැඩ සිි මේපියන් සම්බුදු සසුලනහි සුරක්ෂිත ොවය 

උලදසොත් තමන්ල ් සු තිය හො විමුක්තිය උලදසොත් තම දරැවන් සසුනට දන්දීම අනිවොර්ය අිං යක් 
ලකොට පැවැතුණි. දරැවන් හදන මේපියවරැ තමන්ට  ැලබන පින්වත් ම බුද්ධිමත් ම වොසනොවන්ත 
ම දරැවො බුදුසසුනට පූජො කළහ.  ිංකොව ධර්මද්වීපයක් වීමටත් සම්බුදු සසුන සුරක්ෂිත වීමටත් එය 
ල ෝකලය් තවදුරටත් වයොප්ත වීමටත්  ොිංකික මේපියන්ල ් ලමම කැපවීම ලබලහවින් උපස්ථම්  
විය. 

 
 
 



UD4 
 

 ො යවත් බුදුරජොණන් වහන්ලස් සම්බුද්ධත්වය උලදසො සිදුකළ අසීමත කැපවීම ලවනුලවන් 
උන් වහන්ලස්ට කළ හැකි උසස් ම කෘතලේදීත්වය වන්ලන් එම දහම ශරවණය කිරීමත් තමොට හැකි 
උපරිම අයුරින් ජීවිත පරිතයො ලයන් එම දහම තම ජීවිතයට සම්බන්ධ කර  ැනීමත් ය. එය සම්බුදු 
සසුලනහි චිරස්ිතිය උලදසො මහසඟ රැවන දැඩි පරිතයො ලයන් සිදු කළ ලමලහවරට කරන 
පරතයුපකොරයක් ද වනු ඇත. ධර්මය ජීවිතයට සම්බන්ධ කර  ැනීලම් දී පරඥාව වැඩීමට ලහ්තුවන 
කරැණු හතරක් පිළිබඳව සඳහන් ලේ. සතර ලසෝතොපත්ති අිං  ලහවත් ‘පඤ්ාවුේි’ ධර්ම නමන් 
හැඳින්ලවන එම කරැණු හතර නම්, 
 

1. ක යොණ මතර ආශරය 
2. සද්ධර්මශරවණය 
3. ලයෝනිලසෝ මනසිකොරය 
4. ධර්මොනුධර්ම පරතිපත්තිය 

 

සද්ධර්ම මොර් ය ඉදිරියට යොලම් දී සැබූ ශ්රී සද්ධර්මය ලද්ශනො කරන ක ණ මතුරන්ල ් 
ඇසුරත් ඔවුන් ලවතින් ධර්මය ශරවණය කිරීමත් ඇසූ දහම අනුව අකුස ් දුරැවන ල සත් කුස ් 
වැලඩන ල සත් තම චින්තනය (ලයොනිලසෝ මනසිකොරය) ලමලහයවීමත් සී , සමොධි, පඤ්ා 
ඔස්ලස් දහම් මල හි ඉදිරියට යොමත් අවශය ලකලර්. දහම් මල හි අතිශය වැද ත් කරැණක් ල ස 
ලයෝනිලසෝ මනසිකොරය බුදුරජොණන් වහන්ලස් විලශ්ෂලයන් අවධොරණය කරන  ද්දකි. 
 
සම්බුදු සසුනක අවශයතොව :- 

 
  ආධයොත්මක ශොස්තෘවරයකු ලමන් ම එබඳු උතුමකුල ් දහමක් ල ොවට අවශය වීමටත් එම 
දහම බැබ ීමටත් ලහ්තුවන පරධොන කරැණු තුනක් පිළිබඳව ධර්මලයහි සඳහන් ලේ (තලයොධම්ම සුතත්, 
අිං.නි.).  

එනම්,  
1. ජරො 
2. මරණ 
3. ජොති 

 

 ජීවත් වන සැලවොම හැම ලමොලහොතක් පොසො ම ලේ ලයන් ජරොවට පත් ලවමන් සිිති. ශරීර 
ශක්තිය කරමලයන් දුර්ව  ලවමන් පවතී. අප ලම්  මන් කරමන් සිින්ලන් හැරමිය ලසොයො යන 
 මනකි. ලමය උපන් හැම ලකලනකුට අත්වන අනිවොර්ය ධර්මතොවකි. ධර්මලයහි හැසිරීමට 
ලහ්තුවන මූ ික කරැණක් වන්ලන් ලමල ස ජරොවට පත්වීම නිසයි. ඒ අතර අප සැලවොම සුසොන 
 ූමය කරො යන  මනකි. ඒ අනුව මරණයට පත්වීම ද දහලමහි හැසිරීමට ලහ්තුවන තවත් කරැණකි. 
උපන් හැම සත්ත්වයකු ම ලමොලහොතක් පොසො ලේ ලයන් මරණය කරො සමීප ලවමන් සිටී. ලබොලහෝ 
ලදනො ජීවිතලය් බරපත  අ ිලයෝ  ලදකක් ලස් මහලුබව හො මරණය ස කති. බුදුදහලමහි ද ඒවො 
ජීවිත අ ිලයෝ  ලස් ස කන අතර ඒ ලදකට ම වඩො බරපත  අ ිලයෝ ය ලස් ස කන්ලන් මරණින් 
මතු නැවත ඉපදීමත් එලස් ඉපදීලම් දී අපො ත වීමට ඇති ඉඩ අවකොශයත් ය. පබ්බතූපම සූතරලය් 
(සිං.නි.) දැක්ලවන පරිදි සතර දිශොවන්ල න් ඒ ඒ දිශොවන්හි ඇති සියලු දූ විනොශ කරමන් තමන් 
ලවත ලේ ලයන් පැමලණන මහො පර්වත හතරක් ලස් ජරො, වයොධි, මරණ, ජොති යන අ ිලයෝ  හතර 
ලේ ලයන් තමන් ලවත පැමලණමන් සිටී. ලමම අ ිලයෝ යන්ට ධර්මලයන් හැර ආර්ිකය, 
අධයොපනය, ඥාති, පිරිවර ආදි කිසිදු බොහිර ලදයකින් සැබූ පිළිසරණක්  බො  ත ලනොහැක. ලමබඳු 
තත්ත්වයක් මත බුදුරජොණන් වහන්ලස් නිතර තම ශරොවකයන් උනන්දු කරමන් ලද්ශනො කලළ්, තමො 
තමොට දිවයිනක් ල සින් ජීවත් වන ල සයි. ධර්මය පහනක් ලකොට වොසය කරන ල සයි. බොහිර 
පිළිසරණක් ලනොපතන ල ස ද උන්වහන්ලස් අප ලවත ඉමහත් කරැණොලවන් ලද්ශනො කළහ.  
 

තම සිලතහි ආධයොත්මක ශක්තිය ලකලරහි විශ්වොසය තබො අපරමොදීව දහලමහි හැසිලරන 
(අප්පමොලද්න සම්පොලද්ථ) ල ස  ො යවතුන් වහන්ලස් ලමමඟින් අපට උපලදස් ලදති. තමො තමොට 
සැබූ ල ස ම ආදරය කරන්ලන් නම් තම සිත උපරිම ල ස කුස ලයහි පවත්වො  ැනීමට ලහ්තු 
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වන අයුරින් සතර සතිපට්ඨොනලයහි හැසිලරන ල ස  ො යවතුන් වහන්ලස් කරැණොලවන් ල ොවට 
අනුශොසනො කරති.  

 
පුරො වසර 45ක් මහො කරැණොලවන් ල ොවට දම් ලදසූ  ො යවතුන් වහන්ලස්ල ් සියලු 

අනුශොසනො සැපය  ැබීම ඉ ක්ක ලකොට පවතී. උන් වහන්ලස්ල ් අනුශොසනො ලත්රැම්  ත් පමණට 
දුකින් අත්මදී සුවලස් ජීවත්වීලම් අවකොශ උදාලේ. සැපය  ැබීමට නම් දුක ඇතිවන ආකොරය 
මැනැවින් ලත්රැම් ල න එයින් ලවන්වීම අවශය ලකලර්. ල ෝකලය් ලබොලහෝ ලදනො සැප  බො 
 ැනීලම් මොවත පිළිබඳ නිවැරදිව ලනොදනිති. එබැවින් සැපය  ැබීම සඳහො කරන ලද් තුළින් ම තව 
තවත් දුක වර්ධනය ලේ. නිදසුන් වශලයන් දුකින් නිදහස්වීලම් අලප්ක්ෂොලවන් සිදු කරන විවොහවීම, 
දරැවන් තැනීම, ල ්ලදාර ඉඩකඩම් උපයො  ැනීම, රැකීරක්ෂො කිරීම ආදිය ලදස බැ ීලමන් ලම් බව 
වටහො  ත හැකිය. ජරො, මරණ, වයොධි ආදි දුක්ව ින් නිදහස් වීලම් අදහසින් රැස්කර  න්නො ලමම 
රැස්කර  ැනීම් අවසොනලය් දුක තව තවත් වර්ධනය ලේ.  ින්නක් නිවීලම් අදහසින්  ින්දර පුළිං, 
කඩදාසි, වියළි ලකොළ දර දමන්නොක් ලමන් දුක්  ිනි නිවීම සඳහො දුකට ලහ්තුවන දූ ම රැස් කිරීම 
සොමොනය ල ෝකලය් ස්ව ොවයයි.  

 
ලමබඳු ල ෝකයක් තුළ සැබූ මොනසික සුවය ළඟො කර  න්ලන් ලකලස් ද යන්න පිළිබඳ 

බුදුරජොණන් වහන්ලස්ල ් අනුශොසනො ඔස්ලස් ලත්රැම්  ැනීම පරථමලයන් වැද ත් ලේ. දුලකහි 
ස්ව ොවයත් ඉන් නිදහස්වීමත් පිළිබඳ සැබූ අවලබෝධය  ැලබන්ලන් සම්මො දිට්ිය ලහවත් නිවැරදි 
දැක්ම  ද පමණටයි. ඒ සඳහො උන් වහන්ලස්ල ් සදහම් පණිවුඩය ශරවණය කිරීමත් ඇසූ දහම 
නුවණින් (ලයෝනිලසෝ මනසිකොරලයන්) ලමලනහි කිරීමත් ඒ ඔස්ලස් කරියො කිරීමත් අවශය ලකලර්. 
ලමහිදී ආරම් ලයහි කම්මස්සකතො සම්මොදිට්ිය තුළින් කර්මය හො කර්මඵ  පිළිබඳ අවලබෝධයත් 
ඉන්පසු පිච්චසමුප්පොදය පදනම් ලකොට ත් අනිතයතොව නුවණින් ලමලනහි කිරීමත් අවශය ලකලර්. 
කර්මඵ  ාණය තුළින් කුස  කර්ම ශක්තිය පරබ  කර  ැනීමත් අනිතයතොව ලමලනහි කිරීලමන් 
යථොර්ථයට ඍජුව මුහුණදීලම් ශක්තිය වර්ධනය කර ීමත් සිදු ලේ. ලබෞද්ධයන් වශලයන් අප ලමම 
කරම ලදක ඔස්ලස් ම සැපය උදා කර  ැනීමට උත්සොහ  ත යුතුව ඇත. 

 
සම්බුදු ඔවදන :- 

 
දුකින් නිදහස් ව නියම සැපය  බො  ත යුතු ආකොරය පිළිබඳ බුදුරදුන්ල ් සියලු ලද්ශනො 

සිංක්ෂිප්ත ලකොට එක  ොථොවක් තුළ අන්තර් ත ලකොට තිලබ්. එනම්, 
 

‘සබ්බපොපස්ස අකරණිං කුස ස්ස උපසම්පදා, 
සචිත්ත පරිලයෝදපනිං එතිං බුද්ධොනසොසනිං’. (ධම්මපද) 

 

ල ොව පහළ වන සියලු බුදුවරැන්ල ් අනුශොසනය වන ලමම  ොථොලවන් සැබූ සැපය සඳහො 
මොවත විස්තර ලකලර්. ඒ අනුව සියලු පේ ලනොකිරීමත් කුස ් වැඩීමත් සිත පිරිසිදු කිරීමත් යන 
අනුශොසනො තුන මූ ික වශලයන් ඉදිරිපත් කර ඇත. පේ ලනොකිරීමට බුදුරදුන් අනුශොසනො කරන්ලන් 
එම ින් සිත අපිරිසිදු වී තමො ලවත දුක් ලේදනො කම්කලටොළ පැමලණන බැවිනි (දුක්ලඛ්ෝ පොපස්ස 
උච්චලයො). කිසියම් අවස්ථොවක සිතට දුකක් පැමලණ් නම් ඒ අවස්ථොලවහි සිලතහි ල ෝ , ද්ලේශ, 
ලමෝහ යන අකුස  විතර්ක කරියොත්මක ලේ. ඒ සම  අලයෝනිලසෝ මනසිකොරය ලහවත් අනුවණින් 
ලමලනහි කිරීම නමැති අකුස  ස්ව ොවය ද පවතී. එනම් දුක එන ආකොරයට සිතන වැරදි සහ ත 
චින්තනයයි. සිත දුකින් මදවීමට නම් ලයෝනිලසෝ මනසිකොරලයන් යුතුව ලමම ල ෝ ොදි අකුස  
විතර්ක දුරැවන ආකොරයට සිත පවත්වො  ැනීම අවශය ලකලර්. ඒ අතර නිතර කුස යන්හි ලයදීමත් 
අවිදයො නීවරණලයන් සිත පිරිසිදු කර  ැනීමත් අවධොරණය කර තිලබ්. 

 
බුදුරජොණන් වහන්ලස් ල ොව ඉමහත් කරැණොලවන් ධර්මය ලද්ශනො කලළ් ල ෝවැසි 

සත්ත්වයන් අපො දුකින් මුදවො නිවන් මල හි ලයදවීමටයි. ඒ අනුව උන් වහන්ලස් ස්වර්  මොර් ය 
(ස ්  ම ් ) හො ලමෝක්ෂ මොර් ය (ලමොක්ඛ් ම ් ) යන මොවත් ලදක ල ොවට ලපන්වො දුන්හ. ස්වර්  
මොර් ය යනු අපො ත ලනොවී ලදේ මනිස් ල ෝකයන්හි ඉපදීමට ලහ්තුවන අයුරින් ලපන්වො දුන් 
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මොවතයි. සු ති ොමී වීලම් මොවත ල ස  ො යවතුන් වහන්ලස් ලද්ශනො කලළ් දාන, සී ,  ොවනො යන 
තරිවිධ පුණය කරියොවන් ය. පිරිසිදු සිතින් යුතුව නිතර පරිතයො ශී ීත්වලයන් කොයික වොචසික 
සිංවරලයන් මමතරිය, බුදු ුණ ආදි  ොවනොවකින් සිත වඩමන් ක ්  ත කිරීම ලමල ොව ජීවිතය 
සතුින්  ත කිරීමටත් (ඉධ නන්දති), ජීවිතය අවසොනලය් සතුින් ක ්  ත කිරීමටත් (පුඤ්ඤිං සුඛ්ිං 
ජීවිතසිංඛ්යම්හි), පරල ොව සු ති ොමීව සතුටට පත්වීමටත් ලබලහවින් ලහ්තු වනු ඇත ( ීලයයො 
නන්දති සු ් තිිං  ලතෝ). ලම් අතර බුද්ධ, ධම්ම, සිංඝ යන ලතරැවලනහි  ුණ දැන ඒ ලකලරහි 
පරසොදය ල ෞරවය ශරද්ධොව වැලඩන අයුරින් ක ්  ත කිරීම ද සු ති ොමී වීමට ලබලහවින් 
උපකොරවත් වනු ඇත. ලතරැවන ලකලරහි ඇති කර  ත් ශරද්ධො මොතරය පවො පරල ොව 
සු ති ොමීවීමට ලහ්තුවන බව බුදුදහලමහි සඳහන් ලේ. ලතරැවන ලවත ලනොලවස්වන පැහැදීමක් 
ඇති කර  ැනීම මහො පුණය  ිං ොවක් බව අභිසන්ද සූතරඛෙහි පැහැදි ිව දැක්ලේ. තව ද 
පිංචශී ලයන් යුතුව වොසය කිරීම ද ලමල ොව යහපතට ලමන් ම පරල ොව සු තියට ද ලහ්තු වනු 
ඇත. පරල ොව දු ති ොමී ලනොවන ල ස තම සිත මැනැවින් සුරක්ෂිත කර  ැනීම යමකුට  ැබිය 
හැකි උසස් ම ආරක්ෂොවයි, රැකවරණයයි, රක්ෂණයයි. 

 
 සු ති ොමී මොවත ල ොව ක ින් ක  පහළ වන සත්පුරැෂ උතුමන් ල ොවට ලපන්වො ලදන 
අනුශොසනයකි. එලහත් විමුක්ති ොමී මොවත නිවැරදිව ල ොවට ලද්ශනො කරන්ලන් සම්මො සම්බුදු 
උතුමකු පමණි. සසර  වලයන්  වයට සැරිසැරීමට ලහ්තුවත් එම සසර  මන නවතො න ඍජු 
මොවතත් තථො තයන් වහන්ලස් නමක් විසින් ල ොවට අනොවරණය කර ලදන මහඟු උපලද්ශයකි. එම 
අනුශොසනය චතුරොර්ය සතයය නමන් හැඳින්ලේ. එනම් දුක, දුකට ලහ්තුව, දුක නැති කිරීම හො දුක 
නැති කිරීලම් මොවත නම් වූ අිං  හතරයි. ලම් අිං  හතරින් එකක් මැනැවින් දුටුව ලහොත් ලසසු අිං  
තුන ද අවලබෝධ වනු ඇත. ලමහි  ො විලශ්ෂලයන් දුක යනු කුමක්ද යන්න මනොව ලත්රැම්  ැනීම 
ලබලහවින් වැද ත් ලේ. ඉපදීම, මහලුබව, ල ඩවීම, මරණය, පරියයන්ල න් ලවන්වීම, අපරියයන් හො 
එක්වීම, කැමැති දූ ලනො ැබීම යන කරැණු දුක වශලයන් සඳහන් කරන  ො යවතුන් වහන්ලස් ඒ 
සිය ්  කැි ලකොට ‘සිංඛිත්ලත්න පිංචුපොදානක්ඛ්න්ධො දුක්ඛ්ො’ යනුලවන් පිංචුපොදානස්කන්ධය දුක 
වශලයන් සුවිලශ්ෂී කරැණක් ල ොවට ලපන්වො ලදති. එනම් අප ඇස්, කන් ආදි ඉන්රිය ඔස්ලස් රූප, 
ශබ්දාදී අරමුණු විෂයලයහි කිසියම් දැනුමක්, අද්දැකීමක්  ැබීලම් දී රූප, ලේදනො, සඤ්ා, සිංඛ්ොර, 
විඤ්ාණ යන ස්කන්ධ පිංචකලය් හට ැනීම හො නිරැද්ධවීම ලනොදැනීලමන් හට න්නො මු ොවයි, 
එනම් අවිදයොවයි. ලමම ස්කන්ධ පිංචකලය් යථො ස්ව ොවය නම් එය ලපර ලනොතිබී හටල න ඉතිරි 
නැතිව නිරැද්ධ වීමයි. ලම් බව ලනොදන්නො ල ෝකයො නිරැද්ධ වූ ස්කන්ධ පිංචකය තවදුරටත් 
පවත්නො ලදයක් ලස් නිතය, සැප, ආත්ම වශලයන්  ැනීම නිසො ඊට ආශො ලකොට එහි සිත නිම ්න 
වීම නිසො දුක හට නී. දුක්ඛ් සතයය නම් වූ ලම් පිංච උපොදානස්කන්ධලය් ස්ව ොවය මනොව ලත්රැම් 
 ත් පමණට දුක්ඛ් සමුදය නම් වූ තෘෂ්ණොව දුරැ වනු ඇත. අවිදයො පොදක ලමම තෘෂ්ණොව දුරැවූ 
පමණට දුක්ඛ් නිලරෝධය නම් වූ නිවන සොක්ෂොත් වී ස්කන්ධ පිංචකය නම් වූ දුකින් නිදහස්වීලම් 
අවස්ථොව උදාලේ. ඒ සඳහො මොවත නම් වූ දුක්ඛ් නිලරෝධ  ොමීනී මොවත වශලයන් දක්වො ඇත්ලත් 
සම්මො දිට්ිය ලපරටු ලකොට  ත් ආර්ය අෂ්ටොිං ික මොර් යයි. චතුරොර්ය සතයය අවලබෝධයට පොදක 
වන මූ ික අවලබෝධය  ැලබන්ලන් රූපොදී ස්කන්ධ පිංචකලය් හට ැනීම නිරැද්ධවීම ලපන්වො ලදන 
පිච්චසමුප්පොදය පිළිබඳ අවලබෝධය තුළිනි. එනම් ඇස, කන, නොසය, දිව, ශරීරය, මනස යන 
ඉන්රිය හය ඔස්ලස් රූප, ශබ්ද,  න්ධ, රස, ලඵොට්ඨබ් , ධර්ම යන අරමුණු පිළිබඳ කිසියම් 
අද්දැකීමක්  ැබීලම් දී රූප, ලේදනො, සඤ්ා, සිංඛ්ොර, විඤ්ාණ යන ස්කන්ධ පිංචකය ලපර 
ලනොතිබී හටල න ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ වන බව (අහුත්වො සම් ුතිං හුත්වො න  විස්සති) පිළිබඳ 
අවලබෝධයයි. ලහ්තු ඇති විට ස්කන්ධ පිංචකය හට න්නො (අස්මිං සති ඉදිං ලහොති) බවත් ලහ්තු 
නැතිවීලමන් ස්කන්ධ පිංචකය ඉතිරි නැතිව ම නිරැද්ධ වන (අස්මිං අසති ඉදිං න ලහොති) බවත් 
පිළිබඳ අවලබෝධය ලමම ින්  ැලබ්. තවද ලහ්තූන්ල ් පහළවීලමන් ස්කන්ධ පිංචකය හට න්නො 
බවත් (ඉමස්ස උප්පොදා ඉදිං උප්පජ්ජති), ලහ්තු නැති වීලමන් ස්කන්ධ පිංචකය නිලරෝධ වන බවත් 
(ඉමස්ස නිලරෝධො ඉදිං නිරැජ්ඣති) ලමම ින් පරතයක්ෂ ලේ. යලමකු අනිතයතොව පිළිබඳ ලමම ල ෝක 
යථොර්ථය ලනොදැක වසර සියයක් ජීවත් ලවනවොට වඩො ලමම දර්ශනලයන් යුතුව එක දවසක් 
ජීවත්වීම උතුම් බවත් ආනිසිංසදායී බවත්  ො යවතුන් වහන්ලස් ලද්ශනො කළහ. ලකතරම් පරඥාවන්ත 
වුව ද ලමම අනුශොසනය ල ොව කිසිදු ලකලනකුට බුදුවරයකුල ් ලහෝ බුද්ධශරොවකයකුල ් ලහෝ ම  
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ලපන්වීමක් නැතිව තමොල ්ම ඥානලයන් අවලබෝධ කර  ැනීමට නුපුළවන. බුදුරදුන්ට පමණක් 
පරඥාලවන් ලදවැනි වූ සැරියුත් (උපතිස්ස) මොහිමයන්ට පවො ලමය අස්සජි මහරහතන් වහන්ලස්ල න් 
අසො දැන  ැනීමට සිදුවිය. ලමම අනුශොසනය ඇසීමට  ැබීමත් එලස් ඇසීලම් දී නුවණ ලමලහයවො 
එය ලත්රැම්  ැනීමත් මහත් වූ කුශ යක ඉෂ්ට විපොකයකි. එය තම බුද්ධිය උර ො බ න  ක්ෂණයක් 
වශලයන් ද හැඳින්විය හැකිය.  
 
  ල ොව ලවලසන කිසියම් නුවණැති ලකලනකුට තමොල ් විලශ්ෂ ඥානලයන් යමක් අවලබෝධ 
කළ හැකි නම් අවලබෝධ කළ යුතු නම් ඒ උතුම් ම පරධොනතම ලදය වශලයන් දක්වො ඇත්ලත් රූපොදි 
ස්කන්ධ පිංචකලය් හට ැනීම හො නිලරෝධය (උදය - වය) පිළිබඳ ඥානයයි (අ ිඤ්ා සුත්ත, අිං.නි. 
චතුක්ක නිපොත). මැනැවින් දුක් දුරැකර ීමට ලහ්තුවන ස්කන්ධ පිංචකලය් හට ැනීම හො නිලරෝධය 
පිළිබඳ පරඥාලවන් යුක්තව වොසය කිරීම මහො පුණය  ිං ොවක් කුස   ිං ොවක් වශලයන් අ ිසන්ද 
සූතරලයහි සඳහන් ලේ. යමකු තමොල ් විලශ්ෂී ඥානලයන් ස්කන්ධ පිංචකලය් සමුදය හො නිලරෝධය 
දුටුවලහොත් ඉන්පසු තම නුවණින් අවිදයොව හො  වතණ්හොව දුරැ කිරීමට සමත් ලේ. ඒ සඳහො සමථ 
විදර්ශනො යන අිං  ලදක තම විලශ්ෂ ඥානලයන් වැඩීමට ද ඔහු දක්ෂ වනු ඇත. එහි පරතිඵ  
වශලයන් විදයො හො විමුක්ති යන අිං  ලදක තම විලශ්ෂ ඥානලයන් සොක්ෂොත් කිරීමට ද හැකියොව 
 ැලබනු ඇත.  
 
 බුදුරජොණන් වහන්ලස් අප ලවත ලද්ශනො කලළ් දුකින් නිදහස්වීලම් මොවතයි. එනම් සිලතහි 
ජනිත ල ෝ , ද්ලේෂ, ලමෝහ දුරැ කරන ආකොරයයි. අප සිත්හි ලකලතක් දුරට දුක දුරැ වූවො ද සිත 
ලකලතක් දුරට මොනසික සුවලයන් පසුවනවො ද යන්න තීරණය ලකලරන පරධොන සොධකය වන්ලන් 
ල ෝ ොදි අකුස  විතර්ක දුරැ වූ පරමොණයයි. ඒ සඳහො එක් අතකින් අප සිත්හි මමතරිය දියුණු විය 
යුතු අතර අලනක් අතින් පරඥාව වර්ධනය විය යුතු ය. මොනසික සුවයක් කරො පිය න න  මන් 
මල හි පරධොන ස කුණක් ලස් මමතරිය වර්ධනය වීම දැක්විය හැකි ය. කරණීය ලමත්ත සූතරලයහි 
නිවන් ම  විස්තර කිරීලම් දී මමතරී වැඩීම මූ ික කරැණක් වශලයන් දක්වො තිලබ්. මමතරී වැඩූ 
පමණට සිලතහි ඇති ද්ලේෂය තරහව දුරැවී සැ කිය යුතු මොනසික සුවයක්  බො  ත හැකි ලේ. 
ලමහි පරතිඵ  වශලයන් යලමක් දුටු සැණින් ඔහු තමොල ් එක ම පුතො යන හැඟීලමන් ලසලනහසින් 
සහ ලමත් සිතින් දැකීමට හුරැ ලේ. ලමය උසස් මොනසික දියුණුවකි. මමතරිය ඇති පමණට 
කරැණොව, මුදිතොව, උලප්ක්ෂොව යන ලසසු බරහ්ම විහරණ ද නිරොයොසලයන් සිලතහි වර්ධනය ලේ. 
එක් අතකින් මමතරිය වැලඩන අතර අලනක් අතින් පරඥාව ද දියුණු විය යුතු ලේ. එනම් කර්මය හො 
කර්මඵ  අදහන නුවණ (කම්මස්සකතො සම්මොදිට්ිය) හො චතුරොර්ය සතය අවලබෝධලයන් යුතු (ආර්ය 
සම්මො දිට්ියයි) නුවණයි. පරඥාලවහි මු ් පියවර නම් තමො විසින් සිදු කරන කුස ොකුස  කර්මයන්ට 
අනුව විපොක  ැලබන බව පිළිබඳ නුවණයි. එනම් තම සිත අපිරිසිදුව කය, වචන, සිත යන තිලදාරින් 
කරන කර්මයන්ට අනුරූපව දුක් විපොක  ැලබන බවත් සිත පිරිසිදුව කය, වචන, සිත යන තිලදාරින් 
කරන කරියොවන්ට අනුරූපව සැප විපොක  ැලබන බවත් දක්නො නුවණයි. ලමම අවලබෝධය  ද 
පමණට අකුස ලයන් මදී හැකිතොක් කුස ් රැස් කර  නිමන් තම ලමල ොව පරල ොව ජීවිත සඵ  
කර  ැනීමට යුහුසුලුව කරියො කරයි. චතුසච්ච සම්මො දිට්ිය යනු ලහ්තුඵ  දහම ලනොලහොත් 
පිච්චසමුප්පොද නුවණයි. එනම් ඇස්, කන්, නොසොදි ඉන්රියයන්ට රූප, ශබ්ද,  න්ධොදි අරමුණු 
ස්පර්ශ වීලම්දී පිංචුපොදානස්කන්ධ හට න්නො බවත් එය ලපර ලනොතිබී හටල න ඉතිරි නැතිව 
නිරැද්ධ වන බවත් පිළිබඳ අවලබෝධයයි. ලමම අවලබෝධය  ද පමණට මොනසික දුක් පීඩොව ින් 
නිදහස්වීමට අවකොශ සැ ලස්. ලමම අවලබෝධය මු දී සුතමය ාණය වශලයන් ඇසීලමන් 
 බොල න පසුව එය ලයෝනිලසෝ මනසිකොරලයහි ලයදීම් වශලයන් නිතර සිතමන් චින්තොමය ාණය 
දියුණු කර  නිමන් සමථ විදර්ශනො  ොවනො වඩමන් එය තවදුරටත් ස්ථොවර කර  ැනීමට  ොවනොමය 
ාණය දියුණු කර  ත යුතුව ඇත. ලමහි  ො විලශ්ෂලයන් සතර සතිපට්ඨොනලයහි නියැළීම 
බුදුරජොණන් වහන්ලස් ලබලහවින් අවධොරණය ලකොට ඇත. ලහ්තුඵ  දහම පිළිබඳ අවලබෝධලයන් 
යුතුව සතර සතිපට්ඨොනලයහි නිරතුරැව ලයදීලමන් ලකල සුන්ල න් නිදහස් ලවමන් නිවන් 
මොවලතහි ඉදිරිය බ ො පියවර නැඟීමට හැකියොව  ැලබනු ඇත. ‘ඇත’ (ශොශ්වත), ‘නැත’ (උච්ලේද) 
යන දෘෂ්ටීන්ට ලනොපැමණ අනිතයතොව පිළිබඳ මනො නුවණින් යුතුව යලමකු සතිපට්ඨොනය තුළ 
වොසය කිරීම බුදුරජොණන් වහන්ලස් නමැති පියොල ්  ූමලයහි (පිතෘ විෂයලයහි) වොසය කිරීමක් 
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වශලයන් දක්වො තිලබ්. ලමල ස පිතෘ විෂය නම් වූ සතිපට්ඨොනලයහි වොසය කළ පමණට 
මොරයොල න් මදී මනො රැකවරණයක් ස සො  ත හැකි ලේ. යම්තොක් සතිපට්ඨොනය තුළ වොසය කරයි 
ද ඒතොක් මොරයොට තමො ලනොලපලනන අතර තමොට මොරයො දර්ශනය ලේ. යම් විලටක 
සතිපට්ඨොනලයන් ලවන් ව නිතය, සු , සැප, ආත්ම සිංඥාලවහි සිටී ද එවිට වොසය කරන්ලන් 
මොරයොල ්  ූමය (මොර විෂය) තුළයි. එවිට තමොට මොරයො ලනොලපලනන අතර මොරයොට තමොව 
දර්ශනය ලේ. එවිට මොරයොට කැමැති ලදයක් කිරීලම් හැකියොව පවතී. සතිපට්ඨොනය  ොවිත කිරීලම් දී 
කොය, ලේදනො, චිත්ත, ධම්ම යන සතර තැන්හි තම සිහිය පිහිටුවො  නිමන් තම කය හො සිත 
(නැතලහොත් නොම රූප) අවලබෝධය  බමන්  ඒවොලයහි හට ැනීම් (සමුදය) නිරැද්ධ (වය) වීම් දැකීම් 
සිංඛ්යොත උදයත්ථ ොමී ාණය දියුණු කිරීමට සමත් වුවලහොත් තමො නිරතුරැව ලකල සුන්ල න් දුරැ 
ලවමන් දුකින් නිදහස් ලවමන් නිවන් මල හි ඉදිරියට  මන් කරනු ඇත.  
 
 

චතුරොර්ය සතයය  
 
සතර සතිපට්ඨොනය නම් වූ ඒකොයන නිවන් මල හි ආරම් ලයහි දීම චතුරොර්ය සතයය 

පිළිබඳ නිවැරදි දැනුමක් ඇති කර  ැනීම ලබලහවින් වැද ත් ලේ. ලමහි දී දුක හො දුක්ඛ් ආර්ය 
සතයය අතර ලවනස පැහැදි ිව හඳුනො  ත යුතුය. ‘දුක’ ෙනු ඉපදීම, මහලුබව, ඛලඩවීම, මරණෙ 
ආදි වශඛෙන් දැක්ඛවන කාෙික වූ ද මානසික වූ ද දුක් සමුදාෙෙි. ‘දුක්  සතයෙ’ ෙනු ඇස, කන ආදි 
ඉන්රිෙ ඔස්ඛස් රූප, ශබ්දදාදි අරමුණු ස්පර්ශ වීඛම් දී බාහිර රවය හා පුද්ගලෙන් ඇත ෙැෙි අවිදයා 
සහගතව ගන්නා ස්වභාවෙෙි. ඇසින් රූපයක් දකින විට කිසියම් ලදයක් ලහෝ පුද්  ලයක් බොහිර 
ඇත යැයි ඒ තුළ සිත බැස  ත ලහොත් ජරො, මරණොදි දුක් සමුදාය තමො වැළඳ  ත්ලත් ලවයි. සමුදය 
යනු බොහිර පුද්  යන්ට හො රවයයන්ට ඇති ආශොවයි. සමුදය ආර්ය සතයය යනු තමො ජීවත් 
කරවන්නට තම ආධයොත්මයට ඇති ඇ ්මයි. එනම් නිකොන්ති තණ්හොවයි, නන්දිරො යයි. බොහිර 
පුද්  යන්ට හො රවයයන්ට ආශො කරන්ලන්ත් ද්ලේෂ කරන්ලන්ත් ලමල ස තම අ යයන්තරලයහි 
තමො ජීවත් කරවන්නට තමොට සැප  බො  න්නට ඇති ආශොව ලහ්තුලවනි. අවිදයො පොදකව තම 
අ යන්තරයට ආශොව ඇති විට තමො කැමැති ලදයට ඇල න අතර තමො අකැමැති ලදය හො  ැලටයි. 
නිලරෝධය යනු බොහිර ලද්ව ට ඇති ආශොව නැති කිරීමයි. නිලරෝධ ආර්ය සතයය යනු තමොල ් 
නිකොන්ති තෘෂ්ණොව ලහවත් නන්දි රො ය දුරැ කර ීමයි. ලමල ස නන්දි රො ය දුරැ කළ හැක්ලක් 
ඊට අදාළ දර්ශනයකිනි. එනම් සම්මොදිට්ිය ලපරටු ලකොට ත් ආර්ය අෂට්ොිං ික මොර් ලයනි. එනම් 
බොහිර රූප, ශබ්දාදියක් ඇස, කන ආදි ඉන්රිය ලවත පතිත වන විට ම එහි හට න්නො ආකොරය 
පිළිබඳ මනො වැටහීමකින් යුතුව සිටීලමනි. ඇස, කන ආදි අ යන්තර ආයතනත්, රූප, ශබ්දාදි බොහිර 
අරමුණුත්, චක්ඛ්ු විඤ්ාණ, ලසෝත විඤ්ාණ ආදි දැන  ැනීමුත් ලපර ලනොතිබී හටල න ඉතිරි 
නැතිව නිරැද්ධ වන බව පිළිබඳ ලයෝනිලසෝ මනසිකොරලයන් පසුවීලමනි. එවිට බොහිර අරමුණු 
විෂයලයහි සිත පතිත ලනොවන අතර අ යන්තර සිත තුළ ද තමො පිහිටො ලනොසිටී. සම්පූර්ණලයන් ම 
පරඥාලවන් කරියො කරන්ලනක් බවට පත් ලවයි.  

 
පිච්ච සමුප්පොද අවලබෝධය චතුරොර්ය සතයොවලබෝධයට මොවතයි. 

 

චතුරොර්ය සතයොවලබෝධයට පදනම වන්ලන් ලහ්තුඵ  දහම ලහවත් පිච්චසමුප්පොදය පිළිබඳ 
ාණයයි. එනම් ලහ්තු ඇති විට ඵ ය හටල න (අස්මිං සති ඉදිං ලහෝති), ලහ්තු නිරැද්ධවීලමන් 
ඵ ය නිරැද්ධ වනවො (අස්මිං අසති ඉදිං න ලහොති) යන අවලබෝධයයි. සත්ත්වයකුල ් සමස්ත 
ජීවිතය යනු රූප, ලේදනො, සඤ්ා, සිංඛ්ොර, විඤ්ාණ යන ස්කන්ධ පිංචකලය් පැවැත්මයි. ලමම 
ස්කන්ධ පිංචකය ලහ්තු ඇති විට නිරතුරැව හටල න ලහ්තු නිරැද්ධ වීලමන් ඉතිරි නැති ව නිරැද්ධ 
ලේ. සිංඛිත්ලත්න පිංචුපොදානක්ඛ්න්ධො දුක්ඛ්ො යනුලවන් දැක්ලවන පරිදි ඇස, කන ආදි ඉන්රිය ඔස්ලස් 
රූප, ශබ්දාදී අරමුණු විෂයලයහි විඤ්ාණ පහළ වීලම් දී රූපොදි ස්කන්ධ පිංචකය හට න්නො 
ආකොරය නුවණින් අවලබෝධ කර  ැනීම දුක්ඛ් ආර්ය සතයය ලත්රැම්  ැනීමට අවකොශ ස සයි. 
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දුක්ඛ් සතයය අවලබෝධ වීම සමුදයොදි ලසසු ආර්ය සතය අවලබෝධ කර  ැනීමට ම  පොදයි. ඒ අනුුව 
පිච්ච සමුප්පොද අවලබෝධය චතුරොර්ය සතයොවලබෝධයට පදනම ලවයි. 

 
බුදුදහලම් ඇතුළත් සුවිලශ්ෂී ඉ ැන්වීම අන්තර් ත වන්ලන් පිච්ච සමුප්පොද වි රහය තුළයි. 

‘පිච්චසමුප්පොද’, ‘අරියාය’ (අනොථපිණ්ඩික සුත්ත, සිං.නි. 2, 212 පිට), ‘ඉදප්පච්චයතො’ (මහොනිදාන 
සුත්ත, දී.නි.2, 80), ‘උදයබ් ය ොමී පඤ්ා’ (වය ්ඝපජ්ජ සුත්ත), ‘අනිච්චතො’ ආදි විවිධ නම්ව ින් 
ලමම නයොය බුදුදහලමහි විස්තර ලකොට තිලබ්.  ො යවතුන් වහන්ලස් පස්ව  මහණුන්ට ‘යිං කිඤ්චි 
සමුදයධම්මිං සබ්බිං තිං නිලරොධධම්මිං...’ යනුලවන් ලද්ශනො කලළ් ද, බොහිර දාරැචීරියට ‘දිට්ලඨ 
දිට්ඨමත්තිං සුලත සුතමත්තිං මුලත මුතමත්තිං විඤ්ාලත විඤ්ාතමත්තිං....’ යනුලවන් පැහැදි ි 
කලළ් ද, අනොථපිණ්ඩික සිටුතුමොට ‘ඉති ඉමස්මිං සති ඉදිං ලහොති, ඉමස්සුප්පොදා ඉදිං උප්පජ්ජති....’ 
යනුලවන් ලද්ශනො කලළ් ද, අස්සජි මහරහතන් වහන්ලස් වහන්ලස් ‘ලය ධම්මො ලහ්තුප්ප වො ලතසිං 
ලහතුිං තථො ලතො ආහ....’ යනුලවන් උපතිස්ස පරිබරොජකයොට ලද්ශනො කලළ් ද ලමම එක ම 
අනුශොසනයයි. ලමය ලත්රැම්  ත් පමණට දුලකහි හට ැනීම හො නිලරෝධය පිළිබඳ වූ චතුරොර්ය 
සතයය පිළිබඳ අවලබෝධය දියුණු ලේ. විලශ්ෂලයන් සත්ත්වයො නිර්මොණය වී ඇති ස්කන්ධ, ධොතු, 
ආයතන, නොමරූප පිළිබඳ දැනුම පිරිසිදු ලේ. එපමණට දුකින් නිදහස්වීලම් ඒකොයන මොවත වූ සතර 
සතිපට්ඨොනයට අනුව ජීවත්වීලම් උනන්දුවක් හට නී. සතර සතිපට්ඨොනය තුළ වොසය කළ පමණට 
අපො දුකින් ලමන් ම සසර දුකින් ද නිදහස් වීමට අවස්ථොව  ැලබ්. ලමල ොව උපත  ැබූ අලයකුට 
 ද හැකි උසස් ම රැකවරණය වන්ලන් සතර සතිපට්ඨොනයයි. 

 
දිනක් බුදුරජොණන් වහන්ලස් ලවත පැමණ ආනන්ද මොහිමයන් වහන්ලස් පිච්චසමුප්පොදය 

 ැඹුරැ ඉ ැන්වීමක් බවත් එලහත් එය අවලබෝධ කර  ැනීම අපහසු ලනොවන බව සඳහන් කළහ. 
ලමහි දී  ො යවතුන් වහන්ලස් අනඳ මොහිමයන්ට ලද්ශනො කලළ් ආනන්ද එලස් ලනොපවසන ල සයි. 
සත්ත්වයන් සසර ලබොලහෝ ක ක් අවිදයො - තෘෂ්ණො දැ ට හසු වී පැට ී ලමල ස  මන් කරන්ලන් 
ලමම ආර්ය නයොය අවලබෝධ කර ලනො ැනීම නිසො බව අවධොරණය කළහ (මහොනිදාන සතු්ත, දී.නි.2, 80). 

 
 ො යවතුන් වහන්ලස් පිච්ච සමුප්පොදය විවිධොකොරලයන් ලද්ශනො කර ඇති ආකොරය 

තරිපිටකය විමසො බැ ීලමන් පැහැදි ි ලේ. කුමන ආකොරලයන් එය විස්තර කළ ද එහි ඇති සොරය 
ලනොලහොත් සැකැස්ම සමොන වූවකි. සිංයුත්ත නිකොලය් ලසෝතොපත්ති සිංයුත්තලය් සඳහන් තතිය 
අනොථපිණ්ඩික සූතරලයහි පිච්චසමුප්පොදලය් ලමම මූ ධර්මය විස්තර කර තිලබ්.  

 
‘කතලමො චස්ස අරිලයො ාලයො පඤ්ාය සුදිට්ලඨො ලහොති සුප්පවිද්ලධො? ඉධ  හපති, 

අරියසොවලකො පිච්චසමුප්පොදිං ලයව සොධුකිං ලයොනිලසො මනසිකලරොති, ‘ඉති ඉමස්මිං සති ඉදිං 
ලහොති, ඉමස්සුප්පොදා ඉදිං උප්පජ්ජති, ඉති ඉමස්මිං අසති ඉදිං න ලහොති ඉමස්ස නිලරොධො ඉදිං 
නිරැජ්ඣති.’ 

 
කවර නම් ආර්ය නයොයක් ශරොවකයකු විසින් පරඥාලවන් මැනැවින් දැක්ක යුතු ද යන්න ලමහි 

දැක්ලේ. ඒ අනුව පිච්චසමුප්පොදය මනො ලකොට නුවණින් ලමලනහි කළ යුතු බව අවධොරණය කර 
තිලබ්. එනම් ලමල ස ලහ්තු ඇති ක ්හි ලමම පරතිඵ ය ලේ. ලමය හට ැනීලමන් ලමය උපදී. ලමය 
නැති ක ්හි ලමය ලනොලේ. ලමය නිරැද්ධ වීලමන් ලමය නිරැද්ධ ලේ. පිච්ච සමුප්පොදය නයොය 
විස්තර ලකලරන සිංක්ෂිප්ත පැහැදි ිකිරීම ලමයයි. එය ම ‘අවිජ්ජො පච්චයො සිංඛ්ොරො ... ’.  ආදි 
වශලයන් අිං  ලදාළහකින් යුතුව මධයම වශලයන් ද ‘ලහ්තු, ආරම්මණ අධිපති.... ’  ආදි වශලයන් 
සූවිසිපරතය කරමයට විස්ථොරිත වශලයන් ද ලමය ලද්ශනො ලකොට තිලබ්. ශරොවකයන්ල ් බුද්ධිලය් 
පමණට  ො යවතුන් වහන්ලස් ලමල ස විවිධොකොරලයන් පැහැදි ි ලකොට තිලබ්. පිච්චසමුප්පොදය 
ලත්රැම්  ත් පමණට අනිතය, දුක්ඛ්, අනොත්ම යන තරි ක්ෂණ අවලබෝධ වනු ඇත.  
 
 
 
 



UD10 
 

සතර අපාඛෙහි ඛනාවැඛෙන බවෙ බුදුදහමින් ලැඛබන සහතිකෙ :- 
 
බුද්ධශොසනයට යමකු සැබූ ල ස ස්ථොවරව බැස  න්ලන් බුදුසසුනට ම ආලේණික වූ ල ෝක 

යථොර්ථය නිවැරදි ල ස ශරවණය කිරීම් වශලයනි. එනම් ලහ්තු ඇති ක ්හි ලපර ලනොතිබී හට න්නො 
ල ෝකය ලහ්තු නිරැද්ධ වීලමන් ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ වන බව පිළිබඳ යථොර්ථයයි (අහුත්වො සම් ුතිං 
හුත්වො න  විස්සති). අවිදයොව ඇති ක ්හි ල ෝකයක් ඇතැයි නිර්මොණය කර  න්නො අතර අවිදයොව 
නැති ක ්හි අවිදයොලවන් හට ත් ල ෝකය ද නිරැද්ධ ලේ. අතීත කර්මවිපොක වශලයන් 
වර්තමොනලයහි නිර්මොණය වන පිංචස්කන්ධ ල ෝකය නුවණින් ලනොදකීම නිසො ඒ අර යො ලච්තනො 
(පුඤ්ඤ, අපුඤ්ඤ, ආලනඤ්ජ වශලයන් සිංස්කොර) නිර්මොණය වුවලහොත් පිංචුපොදානස්කන්ධ 
ල ොඩනැඟී ඊට අනු තව ලසසු අිං  නිර්මොණය වී දුක හට න්නො ආකොරය අනුපිළිලවළින් ලමල ස 
විස්තර කර ඇත. ඒ අනුව 

 
‘අවිජ්ජොපච්චයො සිංඛ්ොරො, සිංඛ්ොර පච්චයො විඤ්ාණිං, විඤ්ාණ පච්චයො නොමරූපිං, 

නොමරූප පච්චයො සළොයතනිං, සළොයතන පච්චයො ඵස්ලසෝ, ඵස්ස පච්චයො ලේදනො, ලේදනො පච්චයො 
තණ්හො, තණ්හො පච්චයො උපොදානිං, උපොදාන පච්චයො  ලවෝ,  ව පච්චයො ජොති, ජොති පච්චයො 
ජරොමරණලසෝකපරිලද්ව දුක්ඛ්ලදෝමනස්සුපොයොසො සම් වන්ති. එවලමතස්ස ලකව ස්ස 
දුක්ඛ්ක්ඛ්න්ධස්ස සමුදලයො ලහොති. අයිං වුච්චති  ික්ඛ්ලව පිච්චසමුප්පොලදා.’ (පිච්චසමුප්පොද සුතත්, 
සිං.නි. 2, අ සිමය සිංයුතත්, 02 පිට)  

 
ලමල ස අවිදයො සහ තව හට න්නො ල ෝකය නිසො ජරොමරණොදි දුක් සමුදාය නිර්මොණය ලේ. 

යලමකු ලමහි යථො ස්ව ොවය දැන අවිදයොව ඉතිරි නැතිව හට ලනොනැල න අයුරින් සිහිනුවණින් 
(සතිසම්පජඤ්ඤලයන්) යුතුව වොසය කළලහොත් ජරොමරණ සිංඛ්යොත ල ෝකයක් ද නිර්මොණය 
ලනොවනු ඇත. එමඟින් ජරොමරණොදි දුක් සමුදායලයන් සපුරො නිදහස්වීමට ද අවස්ථොව උදා ලේ. එය 
ලමල ස විස්තර ලේ. 

 
‘අවිජ්ජොයත්ලේව අලස්සවිරො නිලරෝධො සිංඛ්ොර නිලරෝලධෝ සිංඛ්ොර නිලරෝධො විඤ්ාණ 

නිලරෝලධෝ විඤ්ාණ නිලරෝධො නොමරූප නිලරෝලධෝ නොමරූප නිලරෝධො සළොයතන නිලරෝලධෝ 
සළොයතන නිලරෝධො ඵස්ස නිලරෝලධෝ ඵස්ස නිලරෝධො ලේදනො නිලරෝලධෝ ලේදනො නිලරෝධො තණ්හො 
නිලරෝලධෝ තණ්හො නිලරෝධො උපොදාන නිලරෝලධෝ උපොදාන නිලරෝධො  ව නිලරෝලධෝ  ව නිලරෝධො ජොති 
නිලරෝලධෝ ජොති නිලරෝධො ජරොමරණලසෝකපරිලද්ව දුක්ඛ් ලදාමනස්සුපොයොසො නිරැජ්ඣන්ති. 
එවලම්තස්ස ලක්ව ස්ස දුක්ඛ්න්ධස්ස නිලරෝලධෝ ලහොතී’ අයමස්ස අරිලයෝ ාලයෝ පඤ්ාය 
සුදිට්ලඨෝ ලහෝති සුප්පවිද්ලධෝ’. 

 
අවිදයොව ඉතිරි නැතිව නිලරෝධ කිරීම ජරොමරණොදි සියලු දුක්ව  නිලරෝධය ලේ. ලමල ස 

දුලකහි හට  ැනීම හො නිලරෝධය පිළිබඳ ආර්ය නයොය වූ පිච්චසමුප්පොදය මැනැවින් අවලබෝධ කර 
 ැනීම ලසෝතොපන්න වීලම් මොවතයි. යලමක්  බිය හො මවරය ල නලදන පිංච දුශ්චරිතයන් දුරැ 
කලළ් ලේද සතර ලසෝතොපත්ති අිං යන්ල න් යුක්ත වූලය් ද ඉහත දැක්වූ ආර්ය නයොය දක්ලන් ලේ ද 
ඔහු ක්ෂය කළ නිරය ඇත්ලත් (ඛීණනිරයලයොම්හි) ලවමයි ද, ක්ෂය කළ තිරිසන් දු ති විපොක 
ඇත්ලත් ලේ ද (ඛීණතිරච්ඡොනලයෝනිලයෝ), ක්ෂය කළ ලපර්ත විෂය ඇත්ලත් ද (ඛීණලපත්තිවිසලයො), 
ක්ෂය කළ දු තිපොක ඇත්ලත් ද (ඛීණොපොයදු ් තිවිනිපොලතො), ලසෝවොන් වූලයම් 
(ලසෝතොපන්ලනෝහමස්ම), පහළට ලනොවැලටන ස්ව ොවලයන් යුක්ත වූලය් (අවිනිපොතධම්ලමෝ), නියත 
වශලයන් සම්ලබෝධිපරොයණ වූලය් (නියලතෝ සම්ලබෝධිපරොයලණො) ලවම‘යි පවසන්ලන් ය. ලමය 
යමකුට ලමල ොව  ැබිය හැකි උසස් ම රැකවරණය වනු ඇත.  

 
ඉහත පොඨලයන් ඉතො පැහැදි ි වන යථොර්ථය නම් බිය - මවරය ල න ලදන කරැණුව ින් 

මදීමටත් සතර අපොලයන් නිදහස් වීමටත් ලසෝතොපන්න වීමටත් ලහ්තුවන පරධොන සොධකය පිච්ච 
සමුප්පොදය ඔස්ලස් දුක අවලබෝධ කර  ැනීම බවයි. ලමම අවලබෝධයත් සම  සතර ලසෝතොපත්ති 
අිං යන්හි ස්ථොවර ව බැස  නී. එනම් බුද්ධ, ධම්ම,  සිංඝ යන ලතරැවන ලකලරහි ස්ථොවරව 
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ලනොලස ්ලවන පරසොදය සහ ආර්ය කොන්ත ශී ලයන් මන්විත වීමයි. ආර්ය උතුමන් විසින් අ ය කළ 
පිංචසී  ලමහි දී පිහිටො සිටී. බිය හො මවරය දුරැ ලකොට සතර අපොලයන් නිදහස්වීලම් ඒකොයන 
මොවත ලමයයි. පිච්ච සමුප්පොදය මැනැවින් අවලබෝධ කර  ැනීම ඇත - නැත අන්තයන්ල න් 
දුරැවීමටත් චතුරොර්ය සතයය වටහො  ැනීමටත් ඒ ඔස්ලස් මධයම පරතිපදාව අනු මනය කරමන් 
ස්කන්ධ, ධොතු, ආයතන, නොමරූප ආදි ජීවිත යථොර්ථ පිරිසිඳ දැන  ැනීමටත් අවස්ථොව උදාලේ. 
එබැවින් පිච්ච සමුප්පොදය අවලබෝධ කර  ැනීමට බුදුදහමට අනුව සු තිය හො විමුක්තිය සොක්ෂොත් 
කර  ැනීලම් මූ ික පදනම ල ස සඳහන් කළ හැකි ය. ලමල ස පිච්ච සමුප්පොදය ලත්රැම් 
 ැනීමට සසර ත පුණය මහිමයක් ලමන් ම නුවණැතිබව, අවිංකබව හො සුවචබව යන  ුණොිං  තමො 
තුළ තිබීම අතයවශය ලේ. ලමහි ො ක යොණ මතර ආශරය සුවිශො  කොර්ය ොරයක් ඉටු කරයි. 
 

පිච්ච සමුප්පොදය අවලබෝධ කර  ැනීම චතුරොර්ය සතය ධර්මොවලබෝධයට ලමන් ම සම්බුදු 
රජොණන් වහන්ලස් අවලබෝධ කර  ැනීමට ද පදනම බව සඳහන් ලේ. 
 

ලයො පිච්චසමුප්පොදිං පස්සති ලසො ධම්මිං පස්සති,  
ලයො ධම්මිං පස්සති ලසො පිච්චසමුප්පොදයිං පස්සති. 

 
යලමක් පිච්චසමුප්පොදය දකියි ද ඔහු ධර්මය දකියි. යලමක් ධර්මය දකියි ද ඔහු 

පිච්චසමුප්පොදය දකියි. 
 

ලයො ධම්මිං පස්සති ලසො මිං පස්සති, 
ලයො මිං පස්සති ලසො ධම්මිං පස්සති. 

 
යලමක් ධර්මය දකියි ද ඔහු මො දකියි. යලමක් මො දකියි ද ඔහු ධර්මය දකියි. 

 
ලමයින් පැහැදි ි වන කරැණක් නම් බුදුරදුන් හඳුනො  ැනීමටත් ධර්මය ලත්රැම්  ැනීමටත් 

ඇති පරධොන මොවත පිච්ච සමුප්පොදය ලත්රැම්  ැනීම බවයි. ක යොණමතර ආශරලය් පරතිඵ  වශලයන් 
පිච්චසමුප්පොද සිංඛ්යොත චතුරොර්ය සතයය පිළිබඳ අවලබෝධය  ැබීමත් සමඟ සුතමය ාණය  ද 
ශරොවකයොට තමො අනු මනය කළ යුතු මොවත මණු  ැලස්. එනම් තමො වොසය කළ යුතු වූ සුරක්ෂිත 
 ූමය වශලයන් සැ ලකන සතර සතිපට්ඨොනයයි.  

 
සතර සතිපට්ඨොනය 

 
බුදුරජොණන් වහන්ලස් පුරො වසර 45ක් ල ෝසතුන් ලවත ලද්ශනො කළ සද්ධර්මය නිවන 

ඉ ක්ක ලකොට වූවකි. මුහුදු ජ ය ලකොතැනින්  ත්ත ද එහි ඇත්ලත් එක ම ලුණු රසයයි. එලමන් ම 
තථො ත ලද්ශිත සමස්ත බුද්ධවචනය තුළ ම අන්තර් ත ව ඇත්ලත් නිවන් ලහවත් විමුක්ති රසයයි.  
ඒ අතර ද මහොසතිපට්ඨොන සූතරය සුවිලශ්ෂී අනුශොසනොවකි.  ො යවතුන් වහන්ලස් ‘සත්ත්වයන්ල ් 
පිරිසිදු බව පිණිස, ලශෝක පරිරවයන්ල ් ඉක්මවීම පිණිස, දුක්ලදාම්නස් නිම කිරීම පිණිස, ඥානය 
 ැබීම පිණිස, නිර්වොණොවලබෝධය සොක්ෂොත් කිරීම පිණිස’ ලද්ශනො කළ ඒකොයන මොවත ලමම 
සූතරලයන් විස්තර ලේ. එනම් කොයොනුපස්සනො, ලේදනොනුපස්සනො, චිත්තොනුපස්සනො, ධම්මොනුපස්සනො 
යන සතර සතිපට්ඨොනය වැඩීමයි.  ො යවතුන් වහන්ලස් විවිධ අවස්ථොවන්හි නිවන් ම  පහදා 
ලදමන් ලද්ශනො කළ කරැණු රැසක් ලමම එක ම මහොසතිපට්ඨොන සූතරලයහි  අන්තර් ත ව ඇත. ඒ 
අතර ස්කන්ධ, ධොතු, ලේදනො, විඤ්ාණ, ආනොපොනසති, කොය තොසති, නීවරණ, ආයතන, චතුරොර්ය 
සතයය, ලබොජ්ඣිං , ආර්ය අෂ්ටොිං ික මොර් ය, නිර්වොණය ආදි ඉ ැන්වීම් ඍජු ව ම දැක්ලවන අතර 
තරි ක්ෂණය, කර්මය, සිංසොරය, ලහ්තුඵ දහම ආදිය වකර ව දැක්ලේ. සතර සතිපට්ඨොනය වැඩූ 
පමණට සතර ඍද්ධිපොද, සතර සමයක් පරධොන වීර්ය, පිංච ඉන්රිය, පිංච බ , සත්ත ලබොජ්ඣිං , 
ආර්ය අෂ්ටොිං ික මොර්ය ආදි ලසසු ලබෝධි පොක්ෂික ධර්ම සම්පූර්ණත්වයට පත්ව විදයො විමුක්ති දක්වො 
ම සිත දියුණුවට පත්ලේ. 

 



UD12 
 

සත්ත්වයොල ් සමස්ත ජීවිත පැවැත්ම ලවත ම අවධොනය ලයොමු කරවො එහි යථොර්ථය 
අවලබෝධ කරවො ඊට ඇති ඇ ්ම දුරැලකොට සසර ත දුකින් සත්ත්වයො මුදවො ීලම් 
කරැණොධයොශලයන්  ො යවතුන් වහන්ලස් ලම් සූතරය ලද්ශනො ලකොට ඇත. සමස්ත සූතරලයන් ම 
අවධොනය ලයොමු කරවන්ලන් සිහිය මැනැවින් පිහිටුවීමට අවශය ම ලපන්වීම  බො දීමටයි. 
සත්ත්වයොල ් සිත හො කය (නැතලහොත් නොමරූප, ස්කන්ධ, ධොතු, ආයතන ආදි) වශලයන් දැක්ලවන 
සමස්ත අද්දැකීම් සමුදාය පිළිබඳ ව ම පරිපූර්ණ වශලයන් මනො සතිමත් බවක් ඇති කර ීම සඳහො 
ලමම ින් අනුශොසනො ලකලර්.  
 
ජීවිතලය් සනොතන රැකවරණය උලදසො... 
 

බුදුරදුන් ලවත පැවිදි වූ ශරොවකයන්ල ් පිතෘවිෂය (පියොල ් වපසරිය) ල ස දක්වො ඇත්ලත් 
සතර සතිපට්ඨොනයයි (ල ොචලර  ික්ඛ්ලව, චරථ සලක ලපත්තිලක විසලය). තම ශරොවකයන්ට සතර 
සතිපට්ඨොනය නමැති සිය පියොල ් විෂයලයහි හැසිලරන ල සත් එලස් හැසිරීලමන් අනතුරකින් 
ලතොරව ධර්මමොර් ලයහි  මන් කළ හැකි බවත් බුදුරදුන්ල ් අනුශොසනයයි. සසර කතලරහි  මන් 
කරන අසරණ සත්ත්වයන්ට  ැලබන ක්ලෂ්ම  ූමය වන්ලන් සතර සතිපට්ඨොනයයි. විලශ්ෂලයන් 
අලුතින් පැවිදි ව සසුන්වන් නවක පැවිද්දන් ලමම සතර සතිපට්ඨොනලයහි හික්මවන ල ස  
 ො යවතුන් වහන්ලස්  ික්ෂූන් වහන්ලස්ට අනුශොසනො කළහ. සම්බුදු සසුන විෂයලයහි ශරද්ධො බීජය 
ජනිත වී තම ශී යත් පරඥාවත් වැඩිදියුණු වීමට ලමම දහම් ම  ලබලහවින් උපකොරී වීම මීට 
ලහ්තුවයි. තවද කිසියම්  ික්ෂුවක් තමො තමොට ම පරදීපයක් (ලනොලහොත් දිවයිනක්) සරණක් ලකොට 
විසීමට කැමැති නම් නම් කළ යුත්ලත් ලමම සතර සතිපට්ඨොනය වැඩීම බව සඳහන් ලේ. යලමකුට 
සැබූ රැකවරණයක් සැ ලසන්ලන් සතිපට්ඨොනය වැඩීලමනි. සත්ත්වයොල ් ඇස, කන ආදි පිංච 
ඉන්රියයන්ට රැකවරණය සිතයි. හුලදක් සිතක් තිබූ පමණින් එයට ආරක්ෂොවක් ලනොමැත. සිතට 
රැකවරණය ල ස දක්වො ඇත්ලත් සතිය ලහවත් සතිමත් බවයි. එම සිහියට රැකවරණයක් 
 ැලබන්ලන් ලකල සුන්ල න් සිත මුදවො  ැනීම නම් වූ විමුක්තිය තුළිනි. විමුක්තිය නිවන පිළිසරණ 
ලකොට පවතී. එමනිසො සතිපට්ඨොනය වැඩීම රො , ද්ලේෂ, ලමෝහ දුරැකිරීම සඳහො වූ අසිංඛ්ත මොර් ය 
ල ස විස්තර ලේ (සතිපට්ඨොන සුත්ත, සිං.නි. සළොයතන ව ් )  

 
නිවන් ම  විවරණය ලකලරන සූතර ධර්ම අතර මහොසතිපට්ඨොන සූතරයට පරධොන තැනක් හිම 

ලේ. සම්පූර්ණ නිවන් ම  සවිස්තරොත්මක ව එහි සඳහන් ව ඇත. බුදුදහලමහි පරධොන ඉ ැන්වීම් 
රැසකට මහොසතිපට්ඨොන සූතරලය් ඇතුළත් කරැණු සම්බන්ධ ව පවතී. සිංසොර ත සත්ත්වයො 
අනොදිමත් කො යක් තිස්ලස් අපමණ දුක් රැසක් විඳිමන් සසර සැරිසරන්ලන් ල ෝකය පිළිබඳ වැරදි 
ආක ්ප හතරක් නිසොලවනි. ලමය ‘සතර විප ් ොස’ නමන් හැඳින්ලේ.  

ඒවො නම් :- 
    1. අසුල  සු සඤ්ා (අසු  දූ සු  වශලයන් හඳුනො ල න සිටීම) 

2. දුක්ලඛ් සුඛ්සඤ්ා (දුක් දූ සැප වශලයන් හඳුනො ල න සිටීම) 
3. අනිච්ලච නිච්චසඤ්ා (අනිතය දූ නිතය වශලයන් හඳුනො ල න සිටීම) 
4. අනත්ලත අත්තසඤ්ා (අනොත්ම දූ ආත්ම වශලයන් හඳුනො ල න සිටීම) 

 
හුලදක් යමක් අසු  ලහෝ දුක් ලහෝ අනිතය ලහෝ අනොත්ම ලහෝ වූ පමණින් සත්ත්ව 

සන්තොනයට දුක හට ලනො නී. දුක හට න්ලන් අසු  ලද් සු  ල සත් දුක් ලද් සැප ල සත් අනිතය 
ලද් නිතය ල සත් අනොත්ම ලද් ආත්ම ල සත් වශලයන් පවත්නො වැරදි චින්තනය නිසයි. 
මහොසතිපට්ඨොන සූතරලයහි සඳහන් සතර සතිපට්ඨොනලයන් ඉහත දැක්වූ සතර විප ් ොස දුරැවීමට 
ම  ලපන්වයි. කොයොනුපස්සනොලවන් ‘අසුල  සු සඤ්ාව’ ද ලේදනොනුපස්සනොලවන් ‘දුක්ලඛ් 
සුඛ්සඤ්ාව’ ද චිත්තොනුපස්සනොලවන් ‘අනිච්ලච නිච්චසඤ්ාව’ ද  ධම්මොනුපස්සනොලවන් 
‘අනත්ලත අත්තසඤ්ාව’ ද දුරැවීමට අනුශොසනො ලකලර්. ලමල ස සතර සතිපට්ඨොනය වැඩීලමන් 
සතර විප ් ොස දුරැවන අතර, සතර ආහොරය පිරිසිඳ දැනීමට ද අවකොශ සැ ලස්. කොයොනුපස්සනොව 
වැඩීලමන් ‘කබ ිඞිකොර ආහොරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත් ලේදනොනුපස්සනොව වැඩීලමන් ‘ඵස්ස ආහොරය’ 
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පිරිසිඳ දැනීමටත් චිත්තොනුපස්සොව වැඩීලමන් ‘විඤ්ාණ ආහොරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත් 
ධම්මොනුපස්සනොව වැඩීලමන් ‘මලනෝසඤ්ලච්තනො ආහොරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත් හැකියොව  ැලබ්. 

 
 ො යවතුන් වහන්ලස් දුක පිළිබඳ වි රහ කරමන් ජොති, ජරො, මරණොදි දුක් දක්වො ඒ සිය ් ට 

ම පදනම ල ස දැක්වූලය් උපොදානස්කන්ධ පිංචකයයි (සිංඛිත්ලත්න පඤ්චුපොදානක්ඛ්න්ධො දුක්ඛ්ො). 
සතර සතිපට්ඨොනය වැඩීම ස්කන්ධපිංචකය පිරිසිඳ දැන ඊට ඇති ඇ ්ම දුරැකර දුකින් නිදහස් වීමට 
ලහ්තු ලේ. ඒ අනුව කොයොනුපස්සනොව වැඩීලමන් රූපස්කන්ධය පිරිසිඳ දැනීමටත් ලේදනොනුපස්සනොව 
වැඩීලමන් ලේදනොස්කන්ධය පිරිසිඳ දැනීමටත් චිත්තොනුපස්සනොව වැඩීලමන් විඤ්ාණස්කන්ධය 
පිරිසිඳ දැනීමටත් ධම්මොනුපස්සනොව වැඩීලමන් සඤ්ා, සිංඛ්ොර යන ස්කන්ධ පිරිසිඳ දැනීමටත් 
අවකොශ සැ ලස්. තවද සමස්ත බුද්ධවචනය නොමරූප පිරිසිඳ දැන ඒ ලකලරහි පවත්නො ඇ ්ම 
දුරැකිරීමට ම  ලපන්වන දහමකි. කොයොනුපස්සනොලවන් රූප ද ලසසු අනුපස්සනො තුලනන් නොම ද 
පිරිසිඳ දැනීමට ම  ලපන්වයි. ලමල ස සතර සතිපට්ඨොන වැඩීම සම්මුති වශලයන් සත්ත්වයො 
යනුලවන් වයවහොර ලකලරන සිය ්  වටහො  ැනීමටත් තෘෂ්ණො, දෘෂ්ි, මොන වශලයන් ඒ පිළිබඳව 
පවත්නො සියලු ආශරව දුරැ කිරීමටත් මොවත ලේ. සතර සතිපට්ඨොනය වැඩීම සමස්ත බුද්ධවචනය 
අනු මනය කිරීමක් වන අතර එය සම්මො දිට්ිය ලපරටු ලකොට ත් ආර්ය අෂ්ටොිං ික මොර් ලය් 
සම්මො සතිය තුළින් පරකට වන්නකි.  
 

ල ොව ලවලසන ඕනූම පුද්  යකුල ් උසස් අ ි ොස කිහිපයක් ලමහි සඳහන් ව ඇත. ලමකී 
පරතිඵ  සොක්ෂොත් කර නු වස් ආරම් ලය්දී ම තමො තුළ ඇති කර  ත යුතු  ක්ෂණ කිහිපයක් 
සූතරලයහි දැක්ලේ. එනම් ලකල ස් තවන වීර්යලයන්, නුවණින් සිහිලයන් යුතු ව ල ෝකය ලහවත් 
පඤ්චස්කන්ධය පිළිබඳව දැඩි ල ෝ ය හො ලදාම්නස දුරැ ලකොට (‘...ආතොපී සම්පජොලනො සතිමො 
විලනයය ල ොලක අ ිජ්ඣො ලදාමනස්සිං....’) සතිපට්ඨොනලයහි ලයදිය යුතු බව බුදුරජොණන් වහන්ලස් 
අනුශොසනො කරති. සිලතහි දැඩි ල ෝ ය හො ලදාම්නස  ොවනොවට බොධොවකි. එබැවින් ල ෝ ය 
හැකිතොක් අවම ලකොට ලදාම්නස් සිතිවි ිව ින් ලතොර ව ධර්මොනුකූ  පරීතියක් සහිත ව  ොවනොවට 
සූදානම් වීම අවශය ලකලර්. සතිපට්ඨොනය වැඩීමට අලප්ක්ෂො කරන්නකු විසින් ලමම කරැණු පිළිබඳ 
ව මු  දී ම දැනුවත් ව එය අනු මනය කළ යුතු ය.    
 

තවද සතර සතිපට්ඨොනය වැඩිලම් දී කුස  දහම්හි ආරම් ලය් දී පොරිශුද්ධත්වය ඇති කර  ත 
යුතු බව සඳහන් ව ඇත.  ලමහි කුස  දහම්හි ආරම් ය වශලයන් දක්වො ඇත්ලත් සී ලයන් පිරිසිදු 
බවට පත් ව දෘෂ්ිය ඍජු කර  ැනීමයි. (... ආදිලමව විලසොලධහි කුසල සු ධම්ලමසු. ලකො ච ආදි 
කුස ොනිං ධම්මොනිං: සී ිං ච සුවිසුද්ධිං, දිට්ි ච උජුකො.  ික්ඛ් ු සතු්ත, සිං.නි.5-1, 262 පිට). ඒ අනුව 
පිංචශී ය ආදි ශී යක මැනැවින් පිහිටො ශොශ්වත, උච්ලේද යන අන්තද්වලයන් ලතොර ව දර්ශන 
සම්පත්තිලයන් යුතු ව සතර සතිපට්ඨොනය  ොවිත කළ යුතු ව ඇත.  

 
වි ිං  සූතරලයහි (සිං.නි.5 (1), 326 පිට) දැක්ලවන පරිදි ලමහි දී සතිපට්ඨොනය, සතිපට්ඨොන 

 ොවනොව හො සතිපට්ඨොන ොමනී පිපදාව යන පරල ්ද තුන ම ලත්රැම්  ැනීම අවශය ලේ. එය සතර 
සතිපට්ඨොනය වැඩීලම් මූ ික පදනම ලේ. සතර සතිපට්ඨොනය නිසිල ස වැලඩන්ලන්ත් එම ින් 
අලප්ක්ෂිත අරමුණු සපුරො දුකින් නිදහස්වීමට අවස්ථොව  ැලබන්ලන්ත් ලමම අවලබෝධය මතයි.  

 
‘සතිපට්ඨොනඤ්ච ලවො  ික්ඛ්ලේ, ලද්සිස්සොම සතිපට්ඨොන ොවනඤ්ච 
සතිපට්ඨොන ොවනො ොමනිඤ්ච පිපදිං.’ 

 
 
සතිපට්ඨොනය :- 
  

‘සති’ යනු සිහියයි. ‘පට්ඨොන’ යනු නිවැරදි ල ස පිහිටුවො  ැනීමයි. ඒ අනුව ‘සතිපට්ඨොන’ 
යනු අපල ් අවධොනය ලහවත් සිහිය නිවැරදි ල ස පිහිටුවො  ත යුතු ආකොරය පිළිබඳ විස්තර වන 
අනුශොසනයයි. ලමම සිහිය අපල ් සමස්ත ජීවිතය ලකලරහි ම ලයොමු කර ීම ලමහිදී සිදු ලේ. ඒ 
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අනුව කය (කොය), ලේදනො (ලේදනො), සිත (චිත්ත), සිතිවි ි (ධම්ම) යන ස්ථොන හතලරහි සිහිය හො 
නුවණ දියුණු කර ීම අවශය ලකලර්. ලකිලයන්  තලහොත් අපල ් කය හො සිත පිළිබඳ අවධොනය 
පවත්වො  ැනීමයි. නිතර විසිරී පවත්නො සිත වර්තමොනය තුළ පවත්වො  නිමන් තම ජීවිත අද්දැකීම් 
ලදස සිහිය හො නුවණ  ොවිත කිරීම ලමහිදී සිදු ලේ. බුදුරජොණන් වහන්ලස් විසින් ලද්ශිත නිවී 
සැනැලහන මොවලතහි වැඩිය යුතු  ුණොිං  අතර සතිපට්ඨොනයට හිම වන්ලන් සුවිලශ්ෂී ස්ථොනයකි. 
සතිසම්පජඤ්ඤ, සතර සතිපට්ඨොන, සති ඉන්රිය, සති බ , සති සම්ලබොජ්ඣිං , සම්මො සති ආදි 
මූ ික ඉ ැන්වීම් රැසක පරධොන කරැණක් ල ස සතිය විස්තර ලකොට ඇත්ලත් එබැවිනි. අප ලකලතක් 
දුර ලකල ස් දුර මන් මොනසික සුවය  බො  ැනීලමහි නිරත වී සිිනවො ද යන්න තීරණය ලකලරන 
පරධොන සොධකයක් වන්ලන් සතිපට්ඨොනය ලකලතක් දුරට වඩනවො ද යන කරැණයි.   
 
සතිපට්ඨොන  ොවනොව :- 
 
 ඉහත දැක්වූ පරිදි තම කය, ලේදනො, සිත හො සිතිවි ි අනුව සිහිය පිහිටුවො  ැනීලමන් 
අනතුරැව  ඒවොලය් හට ැනීම (සමුදයධම්මොනුපස්සී විහරති) හො එහි නිලරෝධය (වයධම්මොනුපස්සී 
විහරති) ලවන ලවනමත් හටැනීම හො නිලරෝධය එකටත් (සමුදයවයධම්මොනුපස්සී විහරති) නුවණින් 
ලමලනහි කරමන් වොසය කිරීම සතිපට්ඨොන  ොවනොවයි. එනම් පිච්චසමුප්පොද අවලබෝධය මත 
පිහිටො අනිතයතොව නුවණින් ලමලනහි කරමන් තරි ක්ෂණය (අනිතය, දුක්ඛ්, අනත්ත) පරකට කර 
 ැනීමයි. ලමහි දී ස්කන්ධ, ධොතු, ආයතන වශලයන් තම ජීවිතය පිළිබඳ සමස්ත අද්දැකීම්හි පවත්නො 
සැබූ තත්ත්වය නුවණින් ලමලනහි ලකලර්. 
 
 
සතිපට්ඨොන ොවනො ොමනී පිපදාව :- 
 
 සතිපට්ඨොන ොවනො ොමනී පිපදාව ල ස ලමහි දක්වො ඇත්ලත් සම්මොදිට්ිය ලපරටු 
ලකොට ත් ආර්ය අෂ්ටොිං ික මොර් යයි. ලමහි දී විලශ්ෂලයන් දුලකහි හට ැනීම හො නිලරෝධය පිළිබඳ 
අවලබෝධලයන් යුතු සම්මොදිට්ිය පිළිබඳ පැහැදි ි අවලබෝධයක් තිබීම අවශය ලකලර්. එනම් ඇස, 
කන, නොසොදි ඉන්රියව ට රූප, ශබ්ද,  න්ධොදිය පතිත වීලම් දී ඒ පිළිබඳ අනවලබෝධලයන් 
(අවිදයොලවන්) සිි විට රූප, ලේදනො, සඤ්ා, සිංඛ්ොර, විඤ්ාණ යන පිංචුපොදනොස්කන්ධය 
ල ොඩනැ ී දුක හට න්නො බවත්, පරඥාලවන් (විදයොලවන්) යුතුව එය දුටුව ලහොත් පිංචුපොදානස්කන්ධය 
ල ොඩලනොනැඟී දුකින් නිදහස් වන බවත් පිළිබඳ අවලබෝධයයි. එවිට පිංචස්කන්ධය පමණක් ඇති 
එහි අවලබෝධය පමණක්  ැලබන අතර පිංචුපොදානස්කන්ධ නමැති දුක හට ලනොන ී. ක ණ මතුරැ 
ඇසුර හො සද්ධර්මශරවණය තුළින් ලමම අවලබෝධය  ද පමණට සම්මො සිංකප්ප ආදි ලසසු අිං  
සම්පූර්ණ කරමන් ආර්ය අෂ්ටොිං ික මොර් ලය් ඉදිරියට  මන් කරනු ඇත. ලම් අනුව ලහ්තුඵ  දහම 
ලහවත් පිච්චසමුප්පොදය පදනම් ලකොට ත් චතුරොර්ය සතයය පිළිබඳ ශරැතමය ාණය සතිපට්ඨොනය 
ආරම් ලය්දී ම ඇති කර  ැනීම ලබලහවින් වැද ත් ලේ. 
 

   කොයොනුපස්සනොව 
 

සතර සතිපට්ඨොනලයහි මු ් ම පියවර කලයහි කය අනුව නුවණින් ලමලනහි කිරීමයි. එනම් 
තමොල ් ල ෞතික කය සහ ඊට සම්බන්ධ අිංශයන්හි කරියොකොරීත්වය පිරිසිඳ දැනීම ඉ ක්ක ලකොට 
ල න ශරීරය පිළිබඳ ඇති ආත්ම දෘෂ්ිය දුරැකර නු සඳහො සිහිය වැඩීමයි. ලමහි දී සතර 
සතිපට්ඨොනය සඳහො ම ලපොදුලේ ලදන උපලදසක් නම් ‘ආතොපී’ ලකල ස් තවන වැර ඇතිව, 
‘සම්පජොලනො’ නුවණින් ලමලනහි ලකොට ‘සතිමො’ සිහිලයන් යුතුව ‘විලනයය ල ොලක අ ිජ්ඣො 
ලදාමනස්සිං’ ල ෝකය පිළිබඳව දැඩි ල ෝ ය හො ලදාම්නස දුරැලකොට ලමම  ොවනොව පර ුණ කළ යුතු 
ය යන්නයි. ඒ අනුව සිත පිහිටවිය යුත්ලත් රො , ද්ලේෂ, ලමෝහ යන ලකල ස් දුරැකර ීම ඉ ක්ක 
ලකොට නුවණින් ලමලනහි ලකොට සිහිලයන් යුතුව ල ොවට ඇති දැඩි ඇ ්ම හො ලදාම්නස් දුරැකර මන් 
බව ආරම් ලයහි දී ම අවධොරණය ලකොට තිලබ්.  

 



UD15 
 

1. ආනාපානසති :- කොයොනුපස්සනොලවහි මු ් පියවර හුස්ම  ැනීම හො පිටකිරීම පිළිබඳ වූ සිහිය 
නම් වූ ආනොපොන සතියයි. දක්ෂ  ී වඩුලවකු  ී ඉරන විට තම කියත ඇදීලම් දී එහි කරියොකොරීත්වය 
 ැන සිහිලයන් සිින්නොක් ලමන් තම ශරීරලයහි නිරතුරැව සිදු වන හුස්ම  ැනීම හො ලහළීම 
පිළිබඳව සිහිලයන් සිින ල ස ලමම ින් උපලදස් ලද්. ලමහි දී ස්වො ොවිකව සිදුවන ස්වසනයට 
අදාළව සිහිලයන් හුස්ම  නිමන් දීර්ඝව හුස්ම  ැනීලම් දී දීර්ඝව හුස්ම  න්නො බවත් හරස්වව හුස්ම 
 ැනීලම් දී හරස්වව හුස්ම  න්නො බවත් සියලු හුස්ම කය පිළිබඳවත් හුසම් සිංසිඳුවමනුත්  ැනීමත් 
වශලයන් හුස්ම  ැනීලම් දී හො ලහළීලම් දී කොයිකව සිදුවන කරියොකොරීත්වය පිළිබඳ මනො සිහිලයන් 
කරියො කිරීම අවධොරණය ලකොට තිලබ්.   
 

ලමල ස සිහිය පර ුණ කිරීලම් දී තමොල ් කය පිළිබඳව  වැඩි අවධොනලයන් කරියො කරන 
අතර අන් අයකුල ් ශරීරයක් පිළිබඳව ලපනී යොලම් දී ඒ පිළිබඳව ද සිහිය ලයදීම දක්වො තිලබ්. ලමහි 
අවසොනයට සඳහන් ලකොට ඇත්ලත් හුස්ම  ැනීම හො ලහළීම තුළින් ඇතිවන ශොරීරික 
කරියොකොරීත්වලය් හට ැනීලම් හො නිරැද්ධ වීලම් ස්ව ොවය වූ අනිතයතොව නුවණින් ලමලනහි කරන 
ල සයි. ලමහි පරතිඵ  වශලයන් ඇත්ලත් කයක් පමණක් ය යනුලවන් සත්ත්ව සිංඥාව දුරැලකොට 
දැකීලම් නුවණක් හට නී. එම ින් ශරීරය පිළිබඳ කිසිවක් උපොදාන වශලයන් ලනො නී. 
කොයොනුපස්සනොව වැඩීලමහි අරමුණ ලමම ින් පැහැදි ි ලේ. 
 
2. ඉරිොපථ :- යොම, සටිීම, හිඳීම, සැතපීම යන සිේ ඉරියේව ම පිළිබඳ මනො සිහිලයන් සිිමන් 
සත්ත්ව සිංඥාව දුරැවන අයුරින් ලමලනහි කරමන් ල ොලවහි කිසිවකට ලනොඇ ී සිටීම ඉරියොපථ 
පියවලර් දී සිදු ලකලර්. 
 
3. සම්පජඤ්ඤෙ :- නිතිපතො අවදි වූ ලමොලහොලත් පටන් නින්දට යනතුරැ සිදුවන කූම්, බීම්, 
සැතපීම්, හැඳීම්, සිටීම් ආදි සියලු ශොරීරික කරියොකොරීත්වයන් පිළිබඳ මනො සිහිලයන් සිිමන් ඒ 
කිසිවක් ආත්ම කර ලනො නිමන් ඇත්ලත් කයක් පමණි යන නුවණ ඇති කර  ැනීම සම්පජඤ්ඤ 
පබ්බලයන් සිදු ලකලර්. 
 
4. පටික්කූල මනසිකාර :- ශරීරය නිර්මොණය වී ඇති ලකස්, ල ොම්, නිය, දත්, සම් ආදි ලදතිස් 
කුණපයන් පිළිබඳ සිහිලයන් සිිමන් කය පිළිබඳ තවදුරටත් නුවණින් බ මන් ආත්ම සිංඥාව දුරැවන 
ල ස සිහිය දියුණු කිරීම ලමහි දී සිදුලේ. කට  ැට ැසූ විවිධ ධොනය වර් ව ින් සමන්විත ම ් ක් 
ල ස ලමම ශරීරය බැ ීමට ලමම ින් හුරැ ලකලර්. 
 
5. ධාතු මනසිකාර :- අපල ් ල ෞතික ශරීරය සැදි මූ ික පදාර්ථ හතර වන පඨවි, ආලපෝ, ලත්ලජෝ, 
වොලයෝ යන සතර මහො ූත රූපයනට සිත තබො නුවණින් බැ ීම ලමහි දී සිදු ලකලර්. එම ින් ද 
සත්ත්ව සිංඥාව දුරැවන අයුරින් ලමලනහි ලකලර්.  වයකු ඝොතනය ලකොට සතර මිං හන්දියක තබො 
ඇති විට හරකො යන සිංඥාව දුරැව ඇත්තොක් ලමන් මනිස් ශරීරය සැදි මූ ික පදාර්ථ වන ලමම 
ලකොටස් හතරට හිත තබො බ න විට තම ශරීරය පිළිබඳව ඇති ආත්ම දෘෂ්ිය කරමලයන් පහව යයි. 
 
6. නවසීවථික :- මනිස් ශරීරය මරණයට පත් වූ විට එය කරමලයන් ඇට සැකි ් ක් දක්වො විකොශය 
වන අවස්ථො පිළිබඳ නුවණින් ලමලනහි කිරීම ලමම ින් සිදු ලකලර්. ඒ අනුව සිහිය දියුණු කිරීලම් දී 
ද ශරීරය පිළිබඳව ඇති දැඩි ඇ ්ම, ආත්ම සිංඥාව දුරැලේ. 
 

ඉහත දැක්වූ ආකොරය හය අනුව කය පිළිබඳව ලමලනහි කිරීලම් දී ඇත්ලත් කයක් පමණක් 
බවත් නිතය වූ ආත්ම වශලයන්  තහැකි කිසිවක් ලම් කය තුළ නැති බවත් අවලබෝධ ලේ. ලමය තම 
සිරැර පිළිබඳව ලමන් අන් ශරීර ලදසට ද අදාළ ලකොට බ යි. එම අවලබෝධයත් සමඟ තම 
ආධයොත්මක ල ෝකය පිළිබඳ කිසිවක් ආත්ම වශලයන් උපධි වශලයන් ලනො නී (අත්ථි කොලයොති වො 
පනස්ස සති පච්චුපට්ිතො ලහොති. න ච කිඤ්චි ල ොලක උපොදියති). කය පිළිබඳ ලමබඳු අවලබෝධයක් 
 බො තවදුරටත් තම ජීවිතය පිළිබඳ අවලබෝධය  බො  නු වස් සතිපට්ඨොනලයහි ලයලදන ශරොවකයො 
තම ලේදනො පිළිබඳව ද සිහිය හො නුවණ පුහුණු කරයි.  
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ලේදනොනුපස්සනොව 
 

ලේදනොනුපස්සනොව යනු ඇස, කන, නොසය, දිව, ශරීරිය, මනස යන ඉන්රිය ඔස්ලස් තමොට 
දැලනන සුඛ්, දුක්ඛ්, අදුක්ඛ්මසුඛ්, සොමස සුඛ්, නිරොමස සුඛ්, සොමස දුක්ඛ්, නිරොමස දුක්ඛ්, සොමස 
අදුක්ඛ්මසුඛ්, නිරොමස අදුක්ඛ්මසුඛ් යන ලේදනො පිළිබඳව මනොව සිහිය පවත්වො  ැනීමයි. එල ස 
සිහිලයන් සිින අතර මනො නුවණින් එහි හට ැනීම් නිරැද්ධවීම් පිළිබඳ අනිතයතොව දැකීම ද ලමහි දී 
සිදු ලේ. ඒ අනුව ඇත්ලත් ලේදනො පමණක් බවත් සත්ත්වයකු වශලයන්  ත හැකි කිසිවක් ලනොමැති 
බවත් පරතයක්ෂ ලේ. තවද ස්පර්ශය ඇතිවිට ලේදනොව හට න්නො බවත් ස්පර්ශය නිරැද්ධ වන විට 
ලේදනොව නිරැද්ධ වන බවත් ලමහි දී අවලබෝධ ලේ. ඒ සම  ම ලේදනො ල ෝකය පිළිබඳ කිසිවක් 
උපධි වශලයන් තෘෂ්ණො, දෘෂ්ි, මොන වශලයන් ලනො නී (අත්ථි ලේදනොති වො පනස්ස සති 
පච්චුපට්ිතො ලහොති. න ච කිඤ්චි ල ොලක උපොදියති).   

 
ලේදනොනුපස්සනොලවහි පරතිඵ  වශලයන් සතර ආහොරයන් අතුරින් ඵස්සොහොරය පරකට වන 

අතර ස්කන්ධ පිංචකය අතුරින් ලේදනොස්කන්ධය පරතයක්ෂ කර  ැනීලම් හැකියොව ඇතිලේ. තම 
ලේදනො පිළිබඳව ද අන් අයල ් ලේදනො පිළිබඳව ද ලමල ස නුවණින් ලමලනහි කරයි. ලමහි දී 
මු ින් තමොල ් ලේදනො පිළිබඳවත් පසුව අන් අයල ් ලේදනො පිළිබඳවත් සිහිය හො නුවණ පවත්වයි. 

 

    
චිත්තොනුපස්සනොව 

 

සරො , වීතරො , සලදාස, වීතලදාස, සලමොහ, වීතලමොහ, සිංඛිත්ත, වික්ඛිත්ත, මහ ් ත, 
අමහ ් ත, සඋත්තර, අනුත්තර, සමොහිත, අසමොහිත, විමුත්ත, අවිමුත්ත වශලයන් සිලතහි පවත්නො 
ස්ව ොවයන් පිළිබඳව සිහිලයන් සිිමන් එහි හට ැනීම් හො නිරැද්ධවීම් සිංඛ්යොත අනිතයතොව 
නුවණින් දකිමන් ඒ කිසිවක් ආත්ම වශලයන් ලනොල න සිටීම චිත්තොනුපස්සනොලවන් සිදු ලකලර්. 
ලමල ස චිත්තොනුපස්සනොව වැඩීලම් පරතිඵ  වශලයන් ඇත්ලත් සිතක් පමණක් ය සත්ත්ව පුද්   
වශලයන්  ත හැකි ආත්මීය යමක් නැත ය යන නුවණ පහළ වීලමන් කිසිවක් පිළිබඳව උපධි හට 
ලනො නී. තම සිත පිළිබඳව සිහිලයන් හො නුවණින් දකින ශරැතවත් ශරොවකයො අන් අයල ් 
කරියොකොරීත්වයන් තුළින් ඒ අයල ් සිත් පිළබිඳව ද ලමබඳු නුවණක් ඇති කර  නී. ලමම 
අවලබෝධයත් සම  ල ොලවහි කිසිවකට ලනොඇල න සිතක් ඇති කර  නී  (අත්ථි චිත්තන්ති වො 
පනස්ස සති පච්චුපට්ිතො ලහොති. න ච කිඤ්චි ල ොලක උපොදියති). 

 
චිත්තොනුපස්සනොව වැඩීලම් පරතිඵ  වශලයන් සතර ආහොර අතුරින් විඤ්ාණොහොරය පරකට 

වන අතර ස්කන්ධ පිංචකය අතුරින් විඤ්ාණස්කන්ධය පිරිසිඳ දැක  ැනීලම් හැකියොව උදාලේ. 
 
මහොසතිපට්ඨොන සූතරලය් දැක්ලවන පරිදි ආනොපොනසති, ඉරියොපථ, සම්පජඤ්ඤ, පික්කූ , 

ධොතු, නවසීවික වශලයන් කය පිළිබඳව කොයොනුපස්සනොව වැඩීලමන් කලයහි පවත්නො නිසරැ බව 
ලමන් ම අසු  බව පරතයක්ෂ ලේ. පවත්ලන් හුදු කයක් පමණක් බවත් ඊට අයත් ආත්ම වශලයන්  ත 
හැකි පරමොර්ථමය වූ සත්ත්වලයක් පුද්  ලයක් ලනොමැති බවත් අවලබෝධ වීලමන් තම ආධයොත්මක 
කය පිළිබඳ ව ලමන් ම බොහිර කලයහි ද පවත්නො සියලු ඇ ීම් කරමලයන් දුරැවීමට අවශය ඥානය 
 ැලබ්. කය පිළිබඳ ලමකී අවලබෝධය සහිත ව තවදුරටත් සතිපට්ඨොනලයහි ලයලදන ශරැතවත් 
ශරොවකයො ලේදනො පිළිබඳ ව ද නුවණින් ලමලනහි කරයි. සුඛ්, දුක්ඛ්, අදුක්ඛ්මසුඛ් වශලයන් අත්විඳින 
තරිිවිධ දුක්ඛ්ය සොමස, නිරොමස වශලයන් සයොකොර ව තමො පිළිබඳ ව ලමන් ම බොහිර ලේදනො 
පිළිබඳව ද ඇතිවීම් නැතිවීම් අනුව නුවණින් ලමලනහි කිරීලමන්, පවත්ලන් ලේදනො පමණක් බවත් 
පරමොර්ථ වශලයන් එහි විඳින්ලනක් ලනොමැති බවත් නුවණින් අවලබෝධ ලේ. එවිට කිසිදු ලේදනොවක් 
තෘෂ්ණො, දෘෂ්ි, මොන වශලයන්  රහණයට ලනොයයි. කය පිළිබඳව ලමන් ම ලේදනො පිළිබඳ ව ද 
නුවණින් බ න ශරොවකයො ඉන් ලනොනැවතී තවදුරටත් සතිපට්ඨොනලයහි ලයලදමන් සිලතහි සිත 
අනුව නුවණින් බ මන් ක ් ල වයි.  ලමහි දී සිතට පහළ වන සරො  - වීතරො , සලදෝස - වීතලදාස, 
සලමෝහ - වීතලමෝහ, සිංඛිත්ත - වික්ඛිත්ත, මහ ් ත - අමහ ් ත, සඋත්තර - අනුත්තර, සමොහිත - 
අසමොහිත, විමුත්ත - අවිමුත්ත වශලයන් සිලතහි හට න්නො කුස ොකුස  සිතිවි ි ඇතිවීම් නැතිවීම් 



UD17 
 

වශලයන් චින්තනලයහි ලයලදමන් චිත්තොනුපස්සනොව වඩයි. ලහ්තුඵ  දහමට අනු ත සිතක්, 
සිතීමක් පැවැතිය ද සිතන්ලනක් නැත යන අවලබෝධය ලමම ින්  ැබීමත් සම  ලනොඇ ීම දියුණු 
ලවයි. ලමල ස කය පිළිබඳව සිහිය හො නුවණ වැඩීම අරඹො ලේදනො, චිත්ත පිළිබඳ ව ද සිත  ොවිත 
කරන නුවණැති ශරොවකයො තම  ොවිත සිත වඩොත් සිංකීර්ණ අිංශයක් වූ ධම්මොනුපස්සනොව ලවත 
ලයොමු කරයි. කොයොනුපස්සනොදි පළමු සතිපට්ඨොන තුලනහි යළි යළිත් සිත  ොවිත ලකොට තිබීම 
ධම්මොනුපස්සනොව සඵ  වීමට ලහ්තු වන්නකි. 
 
 

ධම්මොනුපස්සනො 
 

ඉහත සඳහන් පරිදි කොය, ලේදනො, චිත්ත පිළිබඳව සිහිය හො නුවණ දියුණු කිරීලමන් 
අනතුරැව ඊ ළඟට පිවිලසන්ලන් සිතිවි ි ලහවත් සිංඥා - ලච්තනො අවලබෝධ කර  ැනීම ඉ ක්ක 
ලකොට  ත් ධම්මොනුපස්සනොව ලවතයි. ලමය වැඩීලමන් සතර ආහොර අතුරින් මලනෝසිංලච්තනොහොරය 
පරකට ලේ. 

 
‘ධම්ම’ (සිං.ධම්ම) යනු බුදුදහලමහි සඳහන් විවිධ අර්ථ සඳහො  ොවිත සිංකීර්ණ පදයකි. 

‘සබ්ලබ ධම්මො අනත්තො’  යන්ලනන් ල ෞකික හො ල ෝලකෝත්තර ධර්මතො දැක්වීම සඳහො ද ‘වය 
ධම්මො සිංඛ්ොරො’  යන්ලනන් සිංඛ්ත ධර්මයන් දැක්වීම සඳහො ද ‘ලයො ලඛ්ො ආනන්ද මයො ධම්ලමො ච 
විනලයො ච ලදසිලතො පඤ්ඤත්ලතො ලසො ලවො මමච්චලයන සත්ථො’  යන්ලනන් බුදුරදුන් විසින් 
ලද්ශිත සූතර ධර්ම දැක්වීම සඳහො ද ‘ධම්ලමො’සධ සමිං නත්ි එතිං පිවථ  ික්ඛ්ලවො’ ලමන් ම 
‘ස්වොක්ඛ්ොලතො   වතො ධම්ලමො’ යන්ලනන් සියලු බුද්ධවචනය දැක්වීම සඳහො ද ‘ධම්ලමසු 
ධම්මොනුපස්සී විහරති’ යන්ලනන් කුස ොකුස  ධර්ම දැක්වීම සඳහො ද ‘...බුද්ලධ වො ධම්ලම වො සිංලඝ 
වො ම ්ල  වො පිපදාය වො ....’  යන්ලනන් රත්නතරය අතුරින් ධර්ම රත්නය දැක්වීම සඳහො ද ‘ධම්ම’ 
යන්න  ොවිත ලකොට ඇත. ලම් අතර මහොසතිපට්ඨොන සූතරලයහි දැක්ලවන ‘ධර්මයන් පිළිබඳව 
ධම්මොනුපස්සී ව වොසය කරන්න’ යනුලවන් ලකලරන අනුශොසනොවට අනුව ධර්ම යන්ලනන් 
විලශ්ෂලයන් අදහස් ලකලරන්ලන් සොිංසොරික පැවැත්මට ලහ්තුවන නීවරණ, පිංචුපොදානස්කන්ධ ආදි 
අකුස  ධර්ම හො සොිංසොරික නිර්වෘතියට ලහ්තුවන ලබොජ්ඣිං , ආර්ය සතයය යනොදි කුස  දහම් 
පිළිබඳවයි. ‘අනුපස්සනො’ යනු යමක් අනුව සිතීමයි. ඒ අනුව ‘ධම්මොනුපස්සනො’ යනු කුස ොකුස  
ධර්ම අනුව යළි යළිත් නුවණින් ලමලනහි කිරීමයි. 

 
  සතර සතිපට්ඨොනයන් අතුරින් වඩොත් වැද ත් ලමන් ම සිංකීර්ණ අිං ය වන්ලන් අවසොනයට 
එන ධම්මොනුපස්සනොවයි. සඤ්ා, ලච්තනො යන මචතසික ලමන් ම සඤ්ා, සිංඛ්ොර යන 
ස්කන්ධද්වය ද මලනෝසිංලච්තනොහොරය ද පිරිසිඳ දැනීමටත් අනොත්ම ලදලයහි ආත්ම සිංඥාව 
(අනත්ලත අත්තසඤ්ා) නමැති විප ් ොසය දුරැවීමටත් ධම්මොනුපස්සනොව ලබලහවින් උපකොරී ලේ. 
ධම්මොනුපස්සනොව වඩමන් අකුස  පරහීණ වන ආකොරයත් කුස ය වැලඩන ආකොරයත් සොිංදෘෂ්ික 
වශලයන් නුවණින් දකිමන් නිවන් මල හි හික්ලමන්නො කරමලයන් දුකින් මලදමන් පරම සැපත ලවත 
පියන යි. 
 

ධම්මොනුපස්සනොව යටලත් නීවරණ, ඛ්න්ධ, ආයතන, ලබොජ්ඣිං , ආර්ය සතය යන අකුස  
හො කුස  යන ලදඅිංශය පිළිබඳව ම යළි යළිත් නුවණින් විමසො බැල ්. ලමහි දී විලශ්ෂලයන් ආර්ය 
සතයය පිළිබඳව පුළ ් ල ස සොකච්ඡො ලකලර්. 
 
1. නීවරණ :- 

නීවරණ යනු නිවන ආවරණය ලකලරන අකුස  පොර්ශ්වය නිලයෝජනය ලකලරන ලකල ස් 
ලහවත් සිංලයෝජනයන් ය. එනම් කොමච්ඡන්ද, වයොපොද, ථීනමද්ධ, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡො  
යන පහයි. නුවණැති ශරැතවත් ශරොවකයො තමා තුළ දැනෙ පවත්නා කාමච්ඡන්දඛේ ඇති බව ද නැති 
කාමච්ඡන්දඛේ නැති බව ද නුපන් කාමච්ඡන්දඛේ ඉපදීම ද උපන් කාමච්ඡන්දඛේ පරහාණෙ ද පරහීණ 
වූ කාමච්ඡන්දඛේ ෙළි නූපදීම ද නුවණින් දකිෙි. 
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වයොපොද ආදි ලසසු නීවරණ පිළිබඳව ද ලමල සින් ම යළි යළිත් නුවණින් බ යි. තමො 

පිළිබඳව ලමන් ම ලමරමො පිළිබඳ ව ද ලමල ස බැ ීලමන් සමුදය (හට ැනීම්), අත්ථිං ම 
(නිරැද්ධවීම්) ද නුවණින් දකිමන් අනිතය ස්ව ොවය ද පසක් කරයි. නීවරණ පිළිබඳව ලමල ස 
නුවණින් බැ ීලම් පරතිඵ  වශලයන් ල ොව කිසිවක් තෘෂ්ණො, දෘෂ්ි, මොන වශලයන් ලනොල න 
ලනොඇ ී,  ැටීම්ව ින් ලතොර ව විසිය හැකි ල ස සිය මනස සකසො  නී. 

 

ලමහි ො තම සිහිය ලහවත් අවධොනය නිරතුරැ ව පවත්වො  ැනීම වැද ත් ලේ. ල ෞතික 
වශලයන් තමො සමීපලයහි ඇති ලදයක් ඇතැයි ද එය නැති වූ විට නැතැයි ද පළමු ව ලනොතිබුණු 
ලදයක් තමො ලවත පැමණීලම් දී එලස් පැමණීම ද පැමණි ලදයක (නැවත ලනොපැමලණන ල ස) 
ඉවත් ව යොම ද එල ස ඉවත් ව  ිය ලදයක් යළි කිසිදා ලනොපැමලණන්ලන් යැයි ද යම් අවලබෝධයක් 
ලවයි ද එලමන් ම මොනසික ස්ව ොවයක් වූ කොමච්ඡන්දය පිළිබඳ ව ද මනො සතිමත් බවකින් සිටීම 
ලමහි දී අවධොරණය ලකලර්. ලමල ස සිහිලයන් සිටීලමන් කොමච්ඡන්දය දි ු ක ක් සිලතහි 
ලනොරදින අතර එය වහො දුරැ කර  ැනීමට අවකොශ සැ ලස්. ආරම් ලය් දී පැමණි කොමච්ඡන්දය 
දුරැ කරන අතර ක ් යොලම් දී නිරතුරැව සතිපට්ඨොනය  ොවිත කිරීලම් පරතිඵ  වශලයන් සිතට එබඳු 
අදහසක් පැමලණත් ම වහොම ඉන් සිත මුදවො  ැනීමට හැකියොව  ැලබ්. ඉන්රිය  ොවනො සූතරලයහි 
 ොවිතින්රිය පුද්  යොල ්  ක්ෂණ දක්වන අවස්ථොලවහි ලම් පිළිබඳව කරැණු සඳහන් ලේ. ඒ අනුව 
චක්ඛ්ු ඉන්රිය ඇසුරින් රූප අරමුණු ලකොට නීවරණයක් ජනිත වීලම් දී ඇසි පිය  සන තරම් 
ක්ෂණයක දී ද ලසෝත ඉන්රිය ඇසුරින් ශබ්ද අරමුණු ලකොට නීවරණයක් ජනිත වීලම් දී බ වත් 
පුරැෂලයක් අසුරැ  සන තරම් ලේ ොවක දී ද ඝොන ඉන්රිය ඇසුරින්  න්ධය අරමුණු ලකොට 
නීවරණයක් ජනිත වීලම් දී මඳක් නැඹුරැ කළ පියුම්පලතහි දිය බිඳක් ලපරලළන තරම් ක්ෂණයක දී 
ද ජිේහො ඉන්රිය ඇසුරින් රස අරමුණු ලකොට යම් නීවරණයක් හට  ැනීලම් දී දිව ට පත් ලකළ 
පිඩක් වහො ඉවත් කරන තරම් ලේ ොවක දී ද කොය ඉන්රිය ඇසුරින් ලඵොට්ඨබ්බය අරමුණු ලකොට යම් 
නීවරණයක් ජනිත වීලම් දී බ වත් පුරැෂලයන් හැකුළැ අතක් දි ු කරන ලනොලහොත් දි ු කළ අතක් 
හකුළන තරම් ක්ෂණයක දී ද මන ඉන්රිය ඇසුරින් ධර්ම අරමුණු ලකොට යම් නීවරණයක් ඇති වීලම් 
දී අධික ල ස රත් වූ යකඩ බඳුනකට දියබිඳක් දැමූ විට එය සිඳී යන තරම් ක්ෂණයක දී ද වශලයන් 
ඉතො ස්ව ්ප කො යක දී සිතට නැල න නීවරණ දුරැ ව සිත උලප්ක්ෂොලවහි පිහිටන බව සඳහන් 
ලේ. 

 
ධම්මොනුපස්සනොවට අනුව නීවරණ පිළිබඳ ව සතිමත් බලවහි ලයදීලම් පරතිඵ  වශලයන් 

නීවරණ ලහ්තුලවන් සිතට නැල න පීඩොව, පරිදාහය දුරැ කර  ැනිමට අවස්ථොව උදාලේ. ලකල ස් 
දුරැ කිරීලමන් සිලතහි පරසන්න බව ඇති වීලමන් හට න්නො පරීතිය නිසො තව තවත් ධර්මලයහි 
ලයදීලම් නියැල යි. 
 
2. ස්කන්ධ :-  
 

බුදුදහලමහි සත්ත්ව සිංයුත්තිය පිළිබඳ පරධොන ඉ ැන්වීම ‘ස්කන්ධ’ (පො.ඛ්න්ධ) වි රහය ම ින් 
ඉදිරිපත් ලකලර්. ‘ස්කන්ධ’ යනු ‘ල ොඩ’, ‘සමූහය’, ‘රොශිය’ යන පදව ින් සිිංහ ලයහි දැක්ලවන 
ඒකරොශී වූ ලදය යන අදහස ල නලද්. සිත, කය සහිත සත්ත්වයකුල ් සමස්ත සිංයුතිය ස්කන්ධ 
ලහවත් සමූහ පහක් යටලත් ලමහි දක්වො තිලබ්. එනම් රූපස්කන්ධ, ලේදනොස්කන්ධ, සිංඥාස්කන්ධ, 
සිංස්කොරස්කන්ධ, විඥානස්කන්ධ යනුයි. දුක පිළිබඳ වි රහයක ලයලදන බුදුරජොණන් වහන්ලස් 
ලබොලහෝ අවස්ථොවන්හි දී උපොදානස්කන්ධ පිංචකය පිළිබඳව කරැණු ලද්ශනො ලකොට ඇත. ඒ අතර 
මජ්ිම නිකොලය්  ද්ලදකරත්ත  හො මහොපුණ්ණම  සූතර, සිංයුත්ත නිකොලය් ඛ්න්ධ සූතර , සිංයුත්ත 
නිකොලය් සමස්ත ඛ්න්ධ ව ් ය පරධොන ලේ.  

 
කොයොනුපස්සනො ආදි සතිපට්ඨොන සතර වැඩීලම් දී රූපොදි ස්කන්ධ පිළිබඳ ව අනිතය දුක්ඛ්, 

අනොත්ම, නිබ්බින්ද, විරජ්ජ, නිලරෝධ, පිනිස්ස ්  වශලයන් අනුපස්සනො කළ යුතු බව දැක්ලේ. එහි 
පරතිඵ  වශලයන් නිතය, සුඛ් ආදි මථයො විප ් ොස දුරැවන අයුරැ ද සඳහන් ව ඇත. ‘සිංඛිත්ලතන 
පඤ්චුපොදානක්ඛ්න්ධො දුක්ඛ්ො’  යන දුක පිළිබඳ වි රහයට අනුව සත්ත්වයො අත්විඳින සියලු දුක් සමූහය 
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සිංක්ෂිප්ත වශලයන් උපොදානස්කන්ධ පඤ්චකය තුළට ල ොනු කළ හැකි ය. සිංයුත්ත නිකොලය් ඛ්න්ධ 
සූතරයට අනුව ‘දුක්ඛ් ආර්ය සතයය’ යනුලවන් එක ොව ම දක්වො ඇත්ලත් ‘පිංචුපොදානස්කන්ධය’ 
වශලයනි (කථමඤ්ච  ික්ඛ්ලව, දුක්ඛ්ිං අරියසච්චිං: පිංචුපොදානස්ඛ්න්ධොතිස්ස වචනීයිං.) . රූපොදි 
ස්කන්ධ මම, මල ්, මල ් ආත්මය ල ස සිතො තෘෂ්ණො, දෘෂ්ි, මොන වශලයන්  රහණය කර  ැනීම 
ලහ්තුලවන් සත්ත්වයො අපමණ දුකකට පත් ව අනන්ත සසලරහි දි ු  මනක ලයලදමන් සිියි. 

 
ස්කන්ධ පිංචකය අතුරින් ‘රූප’ යනු පඨවි, ආලපෝ, ලත්ලජො, වොලයෝ හො උපොදාය රූප 24 

{(පරසොද රූප 5 (චක්ඛ්ු, ලසෝත, ඝොණ, ජිේහො, කොය), ල ෝචර රූප 4 (රූප, ශබ්ද,  න්ධ, රස),  ොවරූප 
2 (ස්තරී ොව, පුරැෂ ොව), හදයවත්ථු රූප, ජීවිත රූපය, කබ ිිංකොර ආහොර, ආකොශ ධොතු, විඤ්ඤත්ති 
රූප 2 (කොය විඤ්ඤත්ති, වචී විඤ්ඤත්ති), විකොර රූප 3 ( හුතො, මුදුතො, කම්මඤ්ඤතො),  ක්ෂණ 
රූප 4 (උපචය, සන්තති, ජරතො, අනිච්චතො)} යන අටවිසි රූපයි. ‘ඛේදනා’ යනු 
චක්ඛ්ුසම්ඵස්සජොලේදනො, ලසොතසම්ඵස්සජොලේදනො, ඝොනසම්ඵස්සජොලේදනො,  
ජිේහොසම්ඵස්සජොලේදනො, කොයසම්ඵස්සජොලේදනො, මලනොසම්ඵස්සජොලේදනො යන ලේදනො හයයි. 
‘සඤ්ා’ යනු රූපසඤ්ා, සද්දසඤ්ා,  න්ධසඤ්ා, රසසඤ්ා, ලඵොට්ඨබ්බසඤ්ා, ධම්මසඤ්ා 
යන හයයි. ‘සං ාර’ යනු රූපසඤ්ලච්තනො, සද්දසඤ්ලච්තනො,  න්ධසඤ්ලච්තනො, රසසඤ්ලචතනො, 
ලඵොට්ඨබ්බසඤ්ලච්තනො, ධම්මසඤ්ලච්තනො යන හයයි. ‘විඤ්ාණ’ යනු චක්ඛ්ුවිඤ්ාණ, 
ලසොතවිඤ්ාණ, ඝොනවිඤ්ාණ, ජිේහොවිඤ්ාණ, කොයවිඤ්ාණ, මලනෝවිඤ්ාණ යන හයයි. 
ස්කන්ධ පිංචකය හො එහි අනුලකොටස් පරමොර්ථ වශලයන් ලමල ස ලබදා දැක්වුව ද පිලයවි ඇසට 
ලපලනන්ලන් ලම් සිය ්  ඒකරොශී වූ  සිත හො කය සහිත සත්ත්වලයකි. නැතලහොත් සිතින් ලතොර වූ 
අජීවී රූපයකි. පුද්  යො ලහෝ සත්ත්වයො යනුලවන් අප වයවහොර කරන තැනැත්තො ලමකී ස්කන්ධ 
පිංචකයක එකතුවකි. ස්කන්ධ පිංචකය තනි පුද්  ලයක් ල ස ස කො බැ ීලම් දී  ණසිංඥාව නිසො 
ඇතිවන ලකල ස් දුරැවීමට නම් ඒවො විශ්ල ්ෂණය ලකොට ‘ලම් රූපය ය, ලම් රූපලය් හට ැනීම ය, 
ලම් රූපලය් අස්තිං මය ය’ යනුලවන් නුවණින් පරතයලේක්ෂණය කළ යුතු ය. ලේදනොදි ලසසු 
ස්කන්ධ පිළිබඳ ව ද ලමල ස පරොමර්ශනය කළ යුතු ය. එහි පරතිඵ  වශලයන් සත්ත්වයො ල ස අප 
වයවහොර කරන ලම් සිත සහිත රූපය තුළ සත්ත්ව වශලයන් පවත්ලන් ස්කන්ධ පිංචකය යන 
ධර්මයන් පමණක් ය යන නුවණ පහළ වීලමන් එහි ලකල ස් දුරැලේ.  
 

සත්ත්ව සන්තොන ත සිංලයෝජන අතර සක්කොය දිට්ිය දුරැ කිරීමට අපහසු සිංලයෝජනයකි. 
රූපොදී ස්කන්ධ පිංචකය සහිත තම ජීවිතලයහි තමො කැමැති ල ස පො නය කළ හැකි ස්ව ොවයක් 
ඇතැයි යන හැඟීම සක්කොය දිට්ිය යන්ලනන් අදහස් ලේ. කොයොදි අනුපස්සනො සතරින් අලප්ක්ෂො 
කරන්ලන් ලමම හැඟීම සන්තොනලයන් ඉවත් කිරීමයි. විලශ්ෂලයන් ධම්මොනුපස්සනොව ලම් සඳහො 
ලබලහවින් වැද ත් ලේ. රූප, ලේදනොදි ස්කන්ධ පිංචකය ස්ථොවර ව පවතී ය එය තම වස ලයහි 
පවත්නො  ත හැක යන වැරදි දෘෂ්ිය මත සක්කොය දිට්ිය රඳා පවතී. එනම් රූපය ආත්ම වශලයන් 
ද ආත්මය රූපවත් යැයි ද ආත්මලයහි රූපය ඇතැයි ද රූපලයහි ආත්මය ඇතැයි ද වරදවො ලත්රැම් 
ල න සිටීමයි. ලේදනොදි ලසසු ස්කන්ධ පිළිබඳව ද ලමල සින් ම සිතො සිටීම සක්කොය දිට්ිලය් 
 ක්ෂණයයි. සතිපට්ඨොනලයහි පරතිඵ  වශලයන් ලමම මථයො සිංක ්පය කරමලයන් ක්ෂය වී යයි. 
 
3. ආෙතන :- 
 

ධම්මොනුපස්සනොලවහි තවදුරටත් නියැලළන ශරැතවත් ශරොවකයො චක්ඛ්ු, ලසෝත, ඝොන, ජිේහො, 
කොය, මන යන ආධයොතම්ක ආයතන හය පිළිබඳ ව ද නුවණින් සම්මර්ශනලයහි ලයලදයි. සත්ත්වයො 
පිළිබඳ තවත් වි රහයක් ලමහි දී ඉදිරිපත් ලකලර්. ඒ අනුව ඇස ද රූපය ද ඒ ලදක නිසො හට න්නො 
සිංලයෝජන ද නූපන් සිංලයෝජනයොල ් ඉපදීම ද උපන් සිංලයෝජනයොල ් පරහොණය ද පරහීණ වූ 
සිංලයෝජනයොල ් නැවත නූපදීම ද නුවණින් බ යි. ලසෝත, ඝොන ආදි ලසසු ආයතන පිළිබඳව 
ලමල ස බ යි. ආධයොත්මක ආයතන පිළිබඳව ලමන් ම බොහිර ආයතන පිළිබඳව ද හට ැනීම් 
නිරැද්ධවිම් වශලයන් නුවණින් ස කො බැ ීලම් දී සත්ත්ව සිංඥාලවන් ලතොරව ආයතන නමැති 
පරමොර්ථ ධර්මයන්හි පැවැත්ම වැටහීමත් සම  කිසිවක් සම  තෘෂ්ණො, දෘෂ්ි, මොන වශලයන් මශර 
ලනොවී සිියි. ආයතන පිළිබඳව ලමල ස නුවණින් දැකීම ආයතන කුස තොව නමන් හැඳින්ලේ. 
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4. ඛබාජ්ඣංග :- 
 

නිර්වොණොවලබෝධයට අිං  (ලබෝධි අිං ) වූ සති, ධම්මවිචය, විරිය, පීති, පස්සද්ධි, සමොධි, 
උලපක්ඛ්ො යන ලබොජ්ඣිං  ධර්ම සම්මර්ශනය කිරීම ලමහිදි සිදු ලකලර්. ඒ අනුව තමො තුළ ඇති 
සතිසම්ලබොජ්ඣිං ය ඇතැයි ද තමන් තුළ නැති සතිසම්ලබොජ්ඣිං ය නැතැයි ද නූපන් 
සතිසම්ලබොජ්ඣිං යොල ් ඉපදිම ද උපන් සතිසම්ලබොජ්ඣයොල ් වැඩීම හො පරිපූර්ණත්වය ද යළි 
යළිත් සිහිකරමන් ලවලසයි. සිහිය හො නුවණ වැලඩනු පිණිස ධම්මවිචය, විරිය, පීති, පස්සද්ධි, 
සමොධි, උලපක්ඛ්ො යන ලසසු අිං  පිළිබඳව ද ලමල සින් සම්මර්ශනලයහි ලයලදයි. 

 
සබ්බොසව සූතරයට  අනුව ‘භාවනා’ නමන් දක්වො ඇත්ලත් ලබොජ්ඣිං  ධර්ම වැඩිමයි.  ොවනො 

නමන් වැඩිය යුතු අිං  වශලයන් බුදුදහලමහි දක්වො ඇති කරැණු අතර සත්ත ලබොජ්ඣිං ව ට 
සුවිලශ්ෂී ස්ථොනයක් හිමලේ. විරො  නිශරිත ව නිලරෝධ නිශරිත ව නිවනට ලයොමු වූවක් ලකොට වඩන 
ලබොජ්ඣිං  ධර්මයන් නිසො කොමරො , පිඝ යන සිංලයෝජන ආදි ලකොට ඇති අවිදයොව අන්ත ලකොට 
ඇති සිංලයෝජන ධර්ම කරමලයන් පරහීණ ලේ. ලමල ස නිර්වොණොවලබෝධයට ලබලහවින් උපකොරී වූ 
සත්ත ලබොජ්ඣිං  ධර්ම තමො තුළ වැලඩන අයුරැ නුවණින් සම්මර්ශනය කිරීම ධම්මොනුපස්සනොලේ 
ලමම අිං ලය් පරමොර්ථය ලේ. සත්ත ලබොජ්ඣිං  ධර්ම වැලඩන්ලන් සතර සතිපට්ඨොන නමැති  ූමය 
තුළයි. 

 
5. ආර්ෙ සතයෙ :- 
 

දුක්ඛ්, සමුදය, නිලරෝධ, ම ්  යන චතුරොර්ය සතයය පිළිබඳ ව සවිස්තරොත්මක ව තත් වූ පරිදි 
නුවණින් ස කො බැ ීම ලමහිදී සිදු ලේ. දුක පිළිබඳ පරිපූර්ණ වැටහීමක්  ැලබන ලමම අවස්ථොව 
ජීවිතලය් යථො තත්ත්වය අවලබෝධ කර  ැනීමටත් ලහ්තුඵ  සම්බන්ධය වටහො  ැනීමටත් දුකින් 
නිදහස් වීලම් මොවත වූ ආර්ය අෂ්ටොිං ික මොර් ය මැනැවින් පසක් කර  ැනීමටත් ම  ලපන්වයි. 

 
දුක්ඛ් සතයය යටලත් පරථමලයන් ජොති, ජරො, වයොධි, මරණ, ලශෝක, පරිලද්ව, දුක්ඛ්, 

ලදෝමනස්ස, උපොයොස, අපරිය සම්පරලයෝ , පරිය විපරලයෝ , කැමැති දූ ලනො ැබීම  යනුලවන් දැක්ලවන 
දුලකහි පරල ්ද සොකච්ඡො ලකලර්. ලමහිදී අවධොරණය ලකලරන විලශ්ෂ කරැණක් නම් සත්ත්වයොට 
දුක හට න්ලන් හුලදක් ජොති, ජරො, වයොධි, මරණොදි කරැණු ඉපදීම නිසො ලනොව ජොති, ජරො, වයොධි, 
මරණොදියට පත්වන ල ෝකලයහි එබඳු තත්ත්වයකට පත් ලනොවී සිටීමට ඇති බ වත් කැමැත්ත හො 
පරොර්ථනය තමො කැමැති පරිදි ඉටු ලනොවීම නිසයි. ලමකී වැරදි සිංක ්පනොව යමකු ලවතින් දුරැ 
වුවලහොත් ඔහුට ජරො, වයොධි, මරණොදි දුක් එළඹිය ද කොයික ව යම් අපහසුතොවක් දැනුණ ද මොනසික 
ව ඔහුට එම දුක ඇති ලනොලේ. එම දුක තමොල ් දුකක් ල ස ලනොස කයි. බුදුදහමන් අනුශොසනො 
කරන්ලන් වැරදි දෘෂ්ිය දුරැ කර ීමට අවශය සම්මො දිට්ිය  බොදීමටයි. දුක පිළිබඳ වි රහය 
බුදුදහලම් පරධොන ඉ ැන්වීමක් වන අතර එය ශරද්ධොව වර්ධනය වීමට ද ලහ්තු (දුක්ඛ්ූපනිසො සද්ධො) 
වන්නකි. ධම්මොනුපස්සනොලවහි ආර්යසතයය වි රහලයහි දුක්ඛ් සතයය පිළිබඳව ලමලනහි කිරීලම් දී 
ජොති, ජරො ආදි දුක්ඛ්යන් තමො ලවත පැමලණන බවත් ජොති, ජරො ආදිය තමො ලවත ලනොලය්වො යැයි 
පරොර්ථනො කළ ද එය ඉටු ලනොවීම නිසො දුක හට න්නො බව නුවණින් දකියි.  

 
දුක්ඛ් සතයය නුවණින් ස කො බ ො ඉන්පසු දුක්ඛ් සමුදය ලහවත් දුකට ලහ්තුව නුවණින් 

ස කො බ යි. ලමහිදී දුකට ලහ්තුව (දුක්ඛ් සමුදය) වන පුනර් වය ඇති ලකලරන නන්දිරො ලයන් 
යුතු (කොම,  ව, වි ව යන) තරිවිධ තෘෂ්ණොව ජනිත වන ස්ථොන 10ක් යටලත් කරැණු විස්තර ලකොට 
ඇත.  

 

එනම් :- 
1. චක් ු, ඛසෝත, ඝාන, ජිේහා, කාෙ, මන ෙන අභයන්තර ආෙතන හෙ  

ල ොව යම් පරිය ස්ව ොවයක් සැප (මධුර) ස්ව ොවයක් ලේ නම් එය හට න්ලන් පිහිටන්ලන් 
ඇස, කණ ආදි ඉන්රියයන්හි ඇ ්ම ලහවත් තෘෂ්ණොව බව නුවණින් දකියි. ලසෝතොදි ලසසු ඉන්රිය 
පිළිබඳ ව ද ලමල ස සම්මර්ශනලයහි ලයලදයි.  
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2. රූප, ශබ්දද, ගන්ධ, රස, ඛ ාට්ඨබ්දබ, ධම්ම ෙන බාහිර රූප හෙ 
ල ොව යම් පරිය ස්ව ොවයක් සැප (මධුර) ස්ව ොවයක් ලේ නම් එය හට න්ලන් පිහිටන්ලන් 

රූපොදි බොහිර ඉන්රියයන්හි ආශොව නිසො බව නුවණින් දකියි. ශබ්ද ආදි ලසසු අරමුණු පිළිබඳ ව ද 
ලමල සින් නුවණින් ලමලනහි කරයි. 
 

3. චක් ු විඤ්ාණ, ඛසෝත විඤ්ාණ, ඝාන විඤ්ාණ, ජිේහා විඤ්ාණ, කාෙ විඤ්ාණ, මඛනෝ 
විඤ්ාණ ෙන ඇස් ආදි ඉන්රිෙ විෂෙඛෙහි පහළවන සිත් හෙ 

ල ොව යම් පරිය ස්ව ොවයක් මධුර ස්ව ොවයක් ලේ නම් එය හට න්ලන් පිහිටන්ලන් චක්ඛ්ු 
ආදි විඤ්ාණ හය විෂයලයහි ඇ ්ම නිසො බව නුවණින් ලමලනහි කරයි. 
 
4. චක් ු සම් ස්ස, ඛසෝත සම් ස්ස, ඝාන සම් ස්ස, ජිේහා සම් ස්ස, කාෙ සම් ස්ස, මඛනෝ 
සම් ස්ස ෙන ස්පර්ශ හෙ 

ඇස, රූපය හො විඤ්ාණය යන කරැණු තුලනහි එකතුලවන් චක්ඛ්ු සම්ඵස්සය උපදී. 
ලසෝතොදි ලසසු සම්ඵස්ස පිළිබඳ ව  ද ලමලස් ම ය. ල ොව යම් පරිය ස්ව ොවයක් සැප (මධුර) 
ස්ව ොවයක් ලේ නම් එය හට න්ලන් පිහිටන්ලන් චක්ඛ්ු සම්ඵස්ස ආදි ස්පර්ශ හලයහි තෘෂ්ණොව 
නිසො බව නුවණින් ලමලනහි කරයි. 

 

5. චක් ු සම් ස්සජා ඛේදනා, ඛසෝත සම් ස්සජා ඛේදනා, ඝාන සම් ස්සජා ඛේදනා, ජිේහා 
සම් ස්සජා ඛේදනා, කාෙ සම් ස්සජා ඛේදනා, මඛනෝ සම් ස්සජා ඛේදනා ෙන ඛේදනා හෙ 

ල ොව යම් පරිය ස්ව ොවයක් මධුර ස්ව ොවයක් ලේ නම් එය හට න්ලන් පිහිටන්ලන් ඇස, 
රූපය, විඤ්ාණය හො ස්පර්ශය ඇසුරින් හට න්නො ලේදනො පිළිබඳ තෘෂ්ණොව නිසො බව  නුවණින් 
ලමලනහි කරයි. ලසෝත සම්ඵස්සජො ලේදනො ආදි ලසසු ලේදනො පිළිබඳ ව ද ලමලස් ය. 
 

6. රූප සඤ්ා, සද්ද සඤ්ා, ගන්ධ සඤ්ා, රස සඤ්ා, ඛ ාට්ඨබ්දබ සඤ්ා, ධම්ම සඤ්ා ෙන 
හැඳිනීම් හෙ 

ල ොව යම් පරිය ස්ව ොවයක් මධුර ස්ව ොවයක් ලේ නම් එය හට න්ලන් පිහිටන්ලන් ඇස, 
රූප, විඤ්ාණ, ඵස්ස, ලේදනො ඇසුරින් හට න්නො රූප සඤ්ා විෂයලයහි බව නුවණින් ලමලනහි 
කරයි. සද්ද සඤ්ා ආදි ලසසු සඤ්ා පිළිබඳ ව ද ලමලස් ම දත යුතු ය. 

 
7. රූප සඤ්ඛචතනා, සද්ද සඤ්ඛච්තනා, ගන්ධ සඤ්ඛච්තනා, රස සඤ්ඛච්තනා, ඛ ාට්ඨබ්දබ 
සඤ්ඛච්තනා, ධම්ම සඤ්ඛච්තනා ෙන ඛච්තනා, සිතිවිලි ඛහවත් සංස්කාර හෙ 
 

ඇස, රූප, විඤ්ාණ, ඵස්ස, ලේදනො, සඤ්ා යන රූප, ලේදනො, සඤ්ා, විඤ්ාණ 
ඇසුරින් හට න්නො ලච්තනො ලමයින් කියැලේ. ල ොව යම් පරිය ස්ව ොවයක් සැප ස්ව ොවයක් ලේ 
නම් එය හට න්ලන් පිහිටන්ලන් සඤ්ලච්තනො විෂයලයහි බව නුවණින් ලමලනහි කරයි. සද්ද 
සඤ්ලච්තනො ආදි ලසසු ලච්තනො පිළිබඳ ව ද ලමලස් ම ය. 
 

8. රූප තණ්හා, සද්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, ඛ ාට්ඨබ්දබ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා ෙන 
රූපාදි බාහිර අරමුණු පිළිබඳ ආශා හෙ 

ල ොව යම් පරිය ස්ව ොවයක් සැප (මධුර) ස්ව ොවයක් ලේ නම් එය හට න්ලන් පිහිටො 
සිින්ලන් රූපය පිළිබඳ ආශොව නිසො බව නුවණින් ලමලනහි කරයි. සද්ද තණ්හො ආදි ලසසු 
ආශොවන් පිළිබඳව ද එලස් ම ය. 
 

9. රූප විතක්ක, සද්ද විතක්ක, ගන්ධ විතක්ක, රස විතක්ක, ඛ ාට්ඨබ්දබ විතක්ක, ධම්ම විතක්ක ෙන 
විතර්ක හෙ 

ල ොව යම් පරිය ස්ව ොවයක් මධුර ස්ව ොවයක් ලේ නම් එය හට න්ලන් පිහිටො සිින්ලන් 
රූපොදි විතර්ක හය පිළිබඳ තෘෂ්ණොව නිසො බව නුවණින් යළි යළිත් ලමලනහි කරයි. 
 

10. රූප විචාර, සද්ද විචාර, ගන්ධ විචාර, රස විචාර, ඛ ාට්ඨබ්දබ විචාර, ධම්ම විචාර ෙන විචාර හෙ 
ල ොව යම් පරිය ස්ව ොවයක් සැප (මධුර) ස්ව ොවයක් ලේ නම් එය හට න්ලන් පිහිටො 

සිින්ලන් රූප විචොර ආදි විචොර හය විෂයලයහි තෘෂ්ණොව ලහවත් ඇ ්ම නිසො බව නුවණින් 
ලමලනහි කරයි. 
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යලමකුට ල ොව පවත්නො ඕනූ ම ලදයක් පිළිබඳ තෘෂ්ණොවක් හට නී නම් ඊට මු ් වන්ලන් 
ඉහත කී කරැණු හැලටන් කිසියම් කරැණකට ය. ලමම ින් චිත්ත සන්තොනලයහි තෘෂ්ණොව ජනිත 
වන සියලු ම ආකොර ඉතො පැහැදි ි ව ලමන් ම සවිස්තරොත්මක ව සඳහන් ව ඇත. දුක්ඛ් සමුදය 
සතයය පිළිබඳව දැක්ලවන ලමම වි රහය ම ින් බුදුදහලම් ලහ්තුඵ  සිද්ධොන්තය ද පරකට ලේ. එනම් 
දුක හට න්ලන් තෘෂ්ණොව නිසො ය යන අදහසයි. 

 
දුක්ඛ් නිලරොධ සතයලයන් දැක්ලවන්ලන් දුක නිරැද්ධ කිරීමට අදාළ කරැණු ය. ඒ අනුව ඉහත 

දැක්වූ චක්ඛ්ු ආදි ආධයොත්මක ආයතන, රූපොදි බොහිර ආයතන, චක්ඛ්ු විඤ්ාණය ආදි විඤ්ාණ 
හය, චක්ඛ්ු සම්ඵස්සය ආදි ස්පර්ශ, චක්ඛ්ු සම්ඵස්සජො ලේදනොව ආදි ලේදනො, රූප සඤ්ාව ආදි 
සඤ්ා, රූප සඤ්ලච්තනොව ආදි ලච්තනො, රූප තණ්හොව ආදි තෘෂ්ණො, රූප විතක්කය ආදි විතර්ක, 
රූප විචොරය ආදි විචොර යන හය බැ ින් වූ කරැණු දහය අර යො හැට තැලනක්හි පවත්නො 
තෘෂ්ණොව නිරැද්ධ වන්ලන් ද එකී ස්ථොනයන්හි ම බව අවධොරණය ලකලර්. මන් දැක්ලවන්ලන් 
තෘෂ්ණොව ලහවත් දුක හට  ත්ලත් යම් තැලනක්හි ද එම තෘෂ්ණොව ලහවත් දුක නිරැද්ධ වන්ලන් ද 
එම ස්ථොනයන්හි ම බවයි. ලමකී යථොර්ථය නුවණින් ලමලනහි කිරීමට ලමම ින් අනුශොසනො ලකලර්. 
 

දුක්ඛ්නිලරෝධ ොමනී පිපදා ආර්ය සතයය ලහවත් මොර්  සතයය වශලයන් දැක්ලවන්ලන් 
සම්මො දිට්ි, සම්මො සිංකප්ප, සම්මො වොචො, සම්මො කම්මන්ත, සම්මො ආජීව, සම්මො වොයොම, සම්මො 
සති, සම්මො සමොධි යන අිං  අලටන් යුත් ආර්ය මොර් යයි. ලමහි දී එම අිං  එකිලනකක් 
සවිස්තරොත්මක ව දක්වො තිලබ්. නිර්වොණොවලබෝධය සඳහො බුදුරදුන් වදාළ ඉ ැන්වීම් රැසක් ලමම අිං  
අලටහි ඇතුළත් ව ඇත. සක්කොය දිට්ිය නමැති පළමු සිංලයෝජනය පිරිසිඳ දැන  ැනීලම් මොවත 
වශලයන් ද දක්වො ඇත්ලත් ලමම ආර්ය අෂ්ටොොිං ික මොර් යයි. ‘ඇත, නැත’ ලහවත් ශොශ්වත, 
උච්ලේද යන අන්තද්වය දුරැ ලකොට මධයම පරතිපදාව ල ස ඉ ැන්ලවන මොර්  සතයයට අයත් 
කරැණු නුවණින් සම්මර්ශනය කිරීලමන් ධර්මයන් අර යො තව දුරටත් ඥානය උපදී. එම ින් සසර 
අනොදිමත් කො යක් වර්ධනය කරමන් පැමණි සු , සුඛ්, නිතය, ආත්ම යන සතර විප ් ොස දුරැ වී 
දුකින් නිදහස් වීම සඳහො වූ ඥානය වර්ධනය ලේ. 

 
ඉහත දැක්වූ චතුරොර්ය සතයයට අයත් අිං  සතර අලනයොනය වශලයන් සම්බන්ධතොවක් 

දක්වයි. එනම් දුක පිළිබඳ අවලබෝධය  ැබූ පමණට දුක්ඛ් සමුදය ලහවත් දුකට ලහ්තුව වූ තෘෂ්ණොව 
පිළිබඳ ව අවලබෝධ වී දුක්ඛ් නිලරෝධය වූ නිවන පිළිබඳ අ ිරැචියක් ජනිත ව මොර් ය වූ ආර්ය 
අෂ්ටොිං ික මොවලතහි  මන් කිරීම ද සිදු ලේ. චතුරොර්ය සතයලයහි දුක පිළිබඳ වි රහලය්දී ලහ්තුඵ  
සිද්ධොන්තය පිළිබඳ සිංක්ෂිප්ත වි රහය ද ඇතළුත් ලේ. එනම් ‘තෘෂ්ණොව ඇති විට දුක ඇති ලේ. 
තෘෂ්ණොව නැති වීලමන් දුක නැති ලේ ය. තෘෂ්ණොව ඉපදීලමන් දුක උපදී, තෘෂ්ණොව නිරැද්ධ වීලමන් 
තෘෂ්ණොව නිරැද්ධ ලේ ය  යන සිද්ධොන්තයයි (අස්මිං සති ඉදිං ලහොති අස්මිං අසති ඉදිං න ලහොති. 
ඉමස්ස උප්පොදා ඉදිං උප්පජ්ජති, ඉමස්ස නිලරොධො ඉදිං නිරැජ්ඣති).   

 

1. අනිච්චලතො අනුපස්සන්ලතො නිච්චසඤ්ඤිං පජහති (අනිතය වශලයන් දක්නහුල ් නිතය සිංඥාව දුරැලවයි). 

2. දුක්ඛ්ලතො අනුපස්සන්ලතො සුඛ්සඤ්ඤිං පජහති (දුක් වශලයන් දක්නහුල ් සුඛ්සිංඥාව දුරැලවයි). 

3. අනත්තලතො අනුපස්සන්ලතො අත්තසඤ්ඤිං පජහති (අනොත්ම වශලයන් දක්නහුල ් ආත්ම සිංඥාව දුරැලවයි). 

4. නිබ්බින්දලතො නන්දිිං පජහති (අවලබෝධලයන් යුතු කළකිරීලමන් යුතු වූවොහුල ් තෘෂණ්ොව දුරැලවයි). 

5. විරජ්ජන්ලතො රො ිං පජහති (විරො ී වවූොහුල ් රො ය දුරැලවයි). 
6. නිලරොලධන්ලතො සමුදයිං පජහති (නිලරෝධය දකින්නොල ් හට ැනීම පිළිබඳ අන්තය දුරැලවයි). 

7. පිනිස්සන්ලතො ආදානිං පජහති (නිවන දක්නහුල ් ආදාන රොහතී්වය දුරැලවයි).  
 

සතර සතිපට්ඨොනයට අනු ත ව රූපොදි ස්කන්ධ අනිතය වශලයන් නුවණින් බැ ීලමන් නිතය 
සිංඥාව ද දුක් වශලයන් බැ ීලමන් සුඛ් සිංඥාව ද අනොත්ම වශලයන් බැ ීලමන් ආත්ම සිංඥාව ද 
නිබ්බිදා (කළකිරීම්) වශලයන් බැ ීලමන් නන්දිය (ඇ ීම) ද විරජ්ජ (ලනොඇ ීම්) වශලයන් බැ ීලමන් 
රො ය ද නිලරෝධ වශලයන් බැ ීලමන් සමුදය (හට ැනීම) ද පිනිස්ස ්  (අත්හැරීම්) වශලයන් 
බැ ීලමන් ආදානය (දැඩි ව අ ්වො  ැනීම) ද අත්හරියි. අනිතය ආදි සත් ආකොරලයන් කොය, ලේදනො, 
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චිත්ත, ධම්ම පිළිබඳ ව සම්මර්ශනය කිරීලමන් සිහිය හො නුවණ වැලඩන අතර එම නුවණින් යළි 
යළිත් කොයොදි ස්කන්ධ පිංචකය නුවණින් දකියි. ස්කන්ධ පිංචකය පිරිසිඳ දැන ඊට ඇති ඇ ්ම සපුරො 
දුරැලකොට සසර දුකින් නිදහස් වීලම් ඒකොයන මොවත ලමම සතර සතිපට්ඨොනලයන් පැහැදි ි ලකොට 
ඇත. එම නිසො  ො යවතුන් වහන්ලස් සතර සතිපට්ඨොනය කුශ රොශිය වශලයන් කුස රොසි 
සූතරලයහි දී හඳුන්වො ලදති (කුස රොසීති  ික්ඛ්ලව, වදමොලනො චත්තොලරො සතිපට්ඨොලන සම්මො 
වදමොලනො වලදයය.). 

 

කය, ලේදනො හො සිත පිළිබඳව යළි යළිත් ලයොනිලසොමනසිකොරලයහි ලයදීලම් පරතිඵ  
වශලයන් ඒවොලය් පවත්නො නිසරැ බව යළි යළිත් පරකට ලවයි. ඒ අනුව කය ලපණපිඩක් ලමන් ද 
ලේදනොව දියබුබු ක් ලමන් ද සඤ්ාව මරිඟුවක් ලමන් ද සිංඛ්ොර ලකලස ් කඳක් ලමන් ද සිත 
ලහවත් විඤ්ාණය මොයොවක් ල ස ද දකිමන් ජීවිතලය් යථොර්ථය පසක් කර  නියි. ඇ ීම් 
 ැටීම්ව ින් මදී උලප්ක්ෂොලවන් යුතු ව ජීවිතය ලදස යථොර්ථවොදී ව බැ ීමට හුරැ ලවයි. 

 
 

අනුත්තර ඉන්රිය  ොවනොව 
 

ඉන්රිය  ොවනො සූතරලයහි (ම.නි.3) දැක්ලවන පරිදි යලමක් ලමල ස නිතර සිහිලයන් හො 
නුවණින් වොසය කිරීමට සමත් වුවලහොත් ඔහු යළි යළිත් අවිදයො සහ ත වූ ස්කන්ධ පිංචකයක් හට 
ලනො න්නො ලස් වහොම ලකල සුන්ල න් ඉවත් ලවයි. ඒ අනුව ඇසට රූපයක් පතිත වන විට 
ඇසිපය  සන තරම් මඳ ලේ ොවකදී ද කණට ශබ්දයක් පතිත වීලම් දී අසුරැ සැණක් තරම් ස්ව ්ප 
ලේ ොවකදී ද නොසයට  න්ධයක් පතිත වීලම් දී ලනොළම් පතක ඇති දිය  බිඳක් බිමට පතිත වන 
තරම් ලේ ලයන් ද දිවට රසයක් පතිත වන විට දිවඅ  රැඳි ලකළ පිඩක් බිමට පතිත වන තරම් 
මඳලේ ොවකදී ද කයට ස්පර්ශයක් පතිත වන විට ශක්තිමත් පුරැෂයකු දි ු කළ අතක් නවන තරම් 
ස්ව ්ප ලේ ොවකදී ද සිතට ධර්මො ම් නයක් පතිත වීලම්දී රත්කළ යකඩ බඳුනකට දියබිඳක් දැමන 
විට එය වියළී යන තරම් සුළ ලේ ොවක දී  ද වශලයන් දැක්ලවන පරිදි ඉතො ඉක්මනින් අරමුණු 
විෂයලයහි පරිය අපරිය බව දුරැ වී සිත උලපක්ෂොලවහි පිහිටයි. ලමයින් දැක්ලවන්ලන් දහම් දැනුලමන් 
ලහබි සිහි  නුවණින් යුතු තැනැත්තො ලකතරම් දක්ෂ අයුරින් දුකින් නිදහස් වීමට සමත් ද යන්නයි. 

 
ලස්ඛ් පරතිපදාව 

 

නිවන් ම ට ස්ිරව බැස ත් (ලස්ඛ්) පුද්  යොල ් ස්ව ොවය ද ඉන්රිය  ොවනො සූතරලයහි  
වැඩි  දුරටත් විස්තර කර ඇත. ඒ අනුව ලස්ඛ් පුද්  යො ඇස, කණ ආදි ඉන්රියයන්ට රූප, ශබ්දාදිය 
පතිත වීලම් දී එම ින් සිලතහි ලකල ස් හට  ැනීලම් දී සිහිනුවණින් සිටීලම් ලහ්තුලවන් එයින් 
 ජ්ජොවට පිළිකුළට පත් ව (අට්ීයති හරොයති ජි ුච්ඡති) වහො ම එම අකුස ලයන් සිත මුදවො 
 ැනීමට දක්ෂ ලවයි. පිරිසිදුව සිින තැනැත්තොල ් කයට කුණු වී  ිය සලතකුල ් මළ කුණක් දමන 
විට ඇති වන පිළිකු ට බඳු පිළිකු ක් ලමයින් ඇති කර  න්නො ශරැතවත් ශරොවකයො වහොම එයින් 
ඉවත් වීමට කටයුතු කරයි. ඇස, කණ ආදී ඉන්රිය පිළිබඳව මනො සිහිලයන් සිටීලම් ආනිසිංස 
වශලයන් ලමබඳු හැකියොවක් උදාලේ. 

 

 ොවිතින්රිය පුද්  යො 
 

ඉන්රිය  ොවනො සූතරයට අනුව ඉහළින් ම ඉඳුරන් සිංවර කර  ත් පුද්  යොල ් ස්ව ොවය 
විස්තර කර තිලබ්. ඒ අනුව ඔහු තම සිත සපුරො සිංවර කර  ැනීම ලහ්තුලවන් පිළිකු ් සහ ත 
අරමුලණහි ලනොපිළිකු ් සහ තව ද ලනොපිළිකු ්  අරමුලණහි පිළිකු  ් සහ තව ද අවශය නම් 
පිළිකු ් ලනොපිළිකු ් බව යන ලදක ම දුරැ ලකොට මැදහත් ව ද සිටීලම් හැකියොව ඔහුට ඇත. ඒ 
අතර පිළිකු ් ලදලයහි පිළිකු ් සහ තව ද ලනොපිළිකු ් ලදලයහි ලනොපිළිකු ් සහ තව ද දැකීමට 
හැකියොව ඇත. ලමල ොව උපත  ද උත්තම මනුෂය රත්නයකට  ද හැකි උත්තරීතර  ො යය 
ලමමඟින් පැහැදි ි ලකලර්.  

 

කිිංසුලකෝපම සූතරය 
 

බුදුදහමට අනුව මනොව තම ඉඳුරන් සිංවර කර ත් ( ොවිතින්රිය) තැනැත්තොල ් ස්ව ොවය 
කිිංසුලකෝපම සූතරලයහි උපමොනුසොරලයන් මැනැවින් විස්තර කර තිලබ්. ඒ අනුව ලදාරටු හයක් සහිත 
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පරොකොරයකින් වට වූ කිසියම් පිහිටො තිලබ්. එහි ලදාරටු හලයහි ලදාරටුපො යන් සිින අතර න රය 
මැද සිේමිං සල හි න ර හිමයො වොසය කරයි. කිසියම් දූත යුව ක් එක්තරො පනිවුඩයක් රැල න එකී 
මොවත ඔස්ලස්  මන් ලකොට ලදාරටු පො යොල ් අධීක්ෂණය මත ඇතුළ වී න ර මැද සිින න ර 
හිමයොට එම පනිවුඩය දී ආ ම ින් ම න රලයන් ඉවත් වී යයි. ලමම උපමොලවන්  ො යවතුන් 
වහන්ලස් ඉදිරිපත් කරන්ලන් මැනැවින් දහම පර ුණ ලකොට උපරිම ල ස සිහිය හො නුවණ පවත්වො 
 න්නො ශරොවකයකු කරියො කරන ආකොරයයි. ඒ අනුව සමථ - විදර්ශනො නමැති දහමන් යුතුව 
නිරතුරැව සිහිනුවණින් සිින විට ඇස ආදි ඉන්රියයන්ට රූපොදි අරමුණු පතිත වන විට එය 
සිේමිංස  නමැති සතරමහො  ූතරූපලයන් යුතු  ුහොලවහි ලවලසන විඤ්ාණය නමැති න ර 
හිමයොට යථො පරිදි දන්වො ඇතුළ වූ මොවතින් (ආයතනලයන්) ම ඉවත් ව  ිය ලහොත් රූපොදි කිසිදු 
අරමුණක සිත බැස ලනො න්නො අතර ඒ ලමොලහොලතහි ම දුකින් නිදහස්වීමට අවස්ථොව උදා ලේ. 
බුදුදහමන් දැක්ලවන පරිදි ස්කන්ධ පිංචකය නමැති මහො බර බහො තැබීලම් පරතිඵ ය ලමයයි.  

  
බොහිය සූතරය 

 

බොහිරය දාරැචීරයට බුදුරජොණන් වහන්ලස් ලද්ශනො කලළ් ද  ොවිතින්රිය පුද්  යකු කටයුතු 
කරන ආකොරයයි. ඒ අනුව යලමක් උපරිම ල ස සිහිය හො නුවණ තුළ සිටීමට දක්ෂ වුවලහොත් 
ඇසින් රූපයක් දැකීලම් දී ඒ ලමොලහොලතහි ම එහි කරියොකොරීත්වය, ලහ්තුඵ  සම්බන්ධය, අනිතයතොව 
නුවණින් දැක වහොම දුකින් නිදහස්වීමට අවස්ථොව උදාලේ. ‘දිට්ලඨ දිට්ඨමත්තිං සුලත සුතමත්තිං 
මුලත මුතමත්තිං විඤ්ාලත විඤ්ාතමත්තිං’ වශලයන්  ො යවතුන් වහන්ලස් ලද්ශනො කලළ් රූප 
ශබ්දාදිලයහි සිංවර විය යුතු ආකොරයයි.  
 

තථාගතෙන් වහන්ඛස් විසින් ඛද්ශිත අනුපරූ්ව පරතිපදාව 
 

මහොසතිපට්ඨොන සූතරයට අනුව ඉතො පැහැදි ි කරැණක් වන්ලන් දුකින් නිදහස් වීලම් 
සම්පූර්ණ වැඩපිළිලවළ රඳා පවත්නො ස්කන්ධ පිංචකය සහිත පුද්  යො තුළ බවයි. ක යොණමතර 
ආශරය, සද්ධර්මශරවණය ආදි සොධක බොහිරින්  ැබුණ ද සසරින් මදීමට අවශය කරියොකොරීත්වය 
සත්ත්වයො ලවත  වූවකි. බුදුරජොණන් වහන්ලස් ලරෝහිතස්ස ලදවියොට ලද්ශනො කලළ් ‘ඛම් බඹෙක් 
පමණ වූ සඤ්ා සහිත සිත සහිත කඛෙහි ම ඛලෝකෙත්, ඛලෝක සමුදෙත්, ඛලෝක නිඛරෝධෙත්, 
ඛලෝක නිඛරෝධගාමිනී පටිපදාවත් පනවන බවෙි.’  ො යවතුන් වහන්ලස් ලද්ශනො කළ පරිදි දර්ශන 
සම්පත්තිලයන් හො සී ලයන් යුතුව සතිපට්ඨොනය සම්පූර්ණ කළ පමණට පරඥාව දියුණු වන අතර 
එපමණට සද්ධො, විරිය, සමොධි ආදි ලසසු ඉන්රිය ධර්මයන් ද සම්පූර්ණත්වයට පත් ලේ.  
 

අවිජ්ජො සූතරයට  අනුව සතර සතිපට්ඨොනය නිසි ල ස වැලඩන්ලන් තරිවිධ සුචරිතය ඇති 
විටයි. තරිවිධ සුචරිත සම්පූර්ණ වීමට ඉන්රිය සිංවරයත් ඉන්රිය සිංවරය සඳහො සතිසම්පජඤ්ඤයත් 
සතිසම්පජඤ්ඤය සඳහො ලයෝනිලසො මනසිකොරයත් ලයෝනිලසො මනසිකොරය සඳහො ශරද්ධොවත් ශරද්ධොව 
සඳහො සද්ධර්මශරවණයත් සද්ධර්මශරවණය සඳහො ක යොණමතර ආශරයත් අවශය ලකලර්. ක යොණමතර 
ආශරය ඇති විට සද්ධර්මශරවණය  ැබී එයින් ශරද්ධොවත් ශරද්ධොලවන් ලයොනිලසො මනසිකොරයත් 
ලයොනිලසො මනසිකොරලයන් සතිසම්පජඤ්ඤයත් සතිසම්පජඤ්ඤලයන් ඉන්රිය සිංවරයත් ඉන්රිය 
සිංවරලයන් තරිවිධ සුචරිතයත් තරිවිධ සුචරිතලයන් සතර සතිපට්ඨොනයත් සතර සතිපට්ඨොනලයන් 
සත්ත ලබොජ්ඣිං ත් පරිපූර්ණත්වයට පත් ව විදයොවිමුක්තිය සොක්ෂොත් ලේ. ලමල ස විදයොවිමුක්තිය 
නිෂ්ටොව ලකොට ඇති සම්බුදු දහම් මල හි සියලු  ුණරැවන්හි පරධොන සොධකය වන්ලන් ක යොණමතර 
ආශරයයි. හුලදක් ක යොණ මතරයන් සිටීම පමණක් පරමොණවත් ලනොවන අතර ක යොණමතරයන් හඳුනො 
 ැනීමටත් ඔවුන්ල ්  ුණයට  රැකිරීමටත් ඔවුන් ලවතින් තම දිවිම ට ආල ෝකයක් වූ සද්ධර්ම 
පරති ො ය ළඟො කර  ැනීමටත් අප දක්ෂ විය යුතු ය. බුද්ධිමත් විය යුතු ය. අනතිමොනී විය යුතු ය. 
ලකිලයන් කිවලහොත් (කරණීය) ලමත්ත සූතරලයහි ඇති  ුණොිං න්ල න් සමන්විත විය යුතු ය. ලමකී 
සියලු  ුණ දහම්හි උසස් ම පරතිඵ ය වන්ලන් පරඥාව දියුණු වී දුකින් නිදහස්වීමයි. එහි දී රූප, 
ලේදනො, සඤ්ා, සිංඛ්ොර, විඤ්ාණ යන ස්කන්ධ පිංචකය ක්ෂණිකව හටල න ඉතිරි නැතිව 
නිරැද්ධ වන බව මැනැවින් පරකට ලේ. ඒ අතර ධොතු, ආයතන, ඉන්රිය, නොමරූප ආදි නම්ව ින් 
සඳහන් වන ජීවිතලය් පැවැත්ම විස්තර ලකලරන ලසසු ධර්මයන්හි ද පවත්නො අනිතය, දුක්ඛ්, 



UD25 
 

අනොත්ම යන තරි ක්ෂණය මැනැවින් පරතයක්ෂ ලේ. ලමම අවලබෝධය  බනු වස් අපරමොදී ව කරියො 
කිරීම ක්ෂණ සම්පත්තිය  ද  බුද්ධිමත් සැමල ් පරධොන ජීවිත ඉ ක්කය විය යුතු ය.  ො යවතුන් 
වහන්ලස්ල ් අවසොන අවවොදය වූලය් ද අපරමොදීව සතිපට්ඨොනය තුළ හැසිලරන ල සයි (හන්ද’දානි 
 ික්ඛ්ලව ආමන්තයොම ලවො වයධම්මො සිංඛ්ොරො අප්පමොලදන සම්පොදලථ). තමොට තමො පහනක් 
දිවයිනක් ලකොට වොසය කළ හැකි පරතිපදාව ල ස  ො යවතුන් වහන්ලස් ලද්ශනො කරන්ලන් සතර 
සතිපට්ඨොනයට අනුව වොසය කිරීමයි. 
 

 සතර සතිපට්ඨොනය ඔස්ලස් ධර්ම මොර් ලය් ඉදිරියට යොලම්දී කරණීය ලමත්ත සූතරලය් 
ඇතුළත් කරැණු නිරතුරැව සිහිලය් තබො  නිමන් ඒවො අනු මනය කිරීමට ද අවශය ලකලර්. ඒ අනුව 
දක්ෂබව, ඍජුබව, වඩොත් ඍජුබව, සුවචබව, මුදුබව, අනතිමොනීබව,  ද ලදයින් සතුටුවීම, පහසුලවන් 
ලපෝෂණය කළ හැකි බව, කටයුතු අ ්පබව, සැහැ ්ලු  ති ඇතිබව, සන්සුන් ඉඳුරන් ඇතිබව, 
නුවණැතිබව, දඩබ්බර නැතිබව, කු යන්හි ලනොඇලුණුබව, නුවණැත්තන් ලදාස් න න සුළ ලහෝ 
වරදක් ලනොකර සිටීම යන  ක්ෂණයන්ල න් යුතු ව නිතර ලමත් සහ ත සිතින් සි ්වත්ව 
අනිතයතොව දක්නො නුවණින් වොසය කිරීම අවශය ලකලර්.  
 

 බුදුරජොණන් වහන්ලස්ල ්  ුණ සිහිපත් කරමන් සම්බුදු ලතමඟු  සමරන අද වැනි ලවසක් 
දිලනක  වඩ වඩොත් ධර්මය ශරවණය කරමන් එම දහම් මල හි අපරමොදීව හැසිරීමට අදිටන් කර  ත 
යුතු ය. තමො දහමන් ලකතරම් දුරට පරතිඵ  ලන ො  ත්ලත් ද යන්න තීරණය ලකලරන පරධොන 
සොධකයක් නම් තමො ලකලතක් දුරට දුකින් නිදහස් වූවො ද යන කරැණයි. එහි දී තමො තුළ ල ෝ , 
ලදෝෂ, ලමෝහ යන අකුස  මූ  අඩු විය යුතු ය. තවද පරිතයො ශී ීත්වය, මමතරිය, පරඥාව දිලනන් 
දින දියුණු ලේ. එහි දී නිතර සිහිලයන් හො නුවණින් ක ් ත කිරීම ද තමො ල ් ආධයොත්මක දියුණුව 
මැන බ න සොධක ලේ. හැම ලමොලහොලතහි ම තම කය හො සිත පිළිබඳ සිහිය නුවණ පවත්වො 
 නිමන් අනිතයතොව දකිමන් වොසය කිරීම ජීවිතලය් පරධොන පරමොර්ථය කර  ත යුතුය. දහලමහි 
හැසිරීලමන් තම මොනසික සුවය දියුණු වීමත් සම  තමොට නිරතුරැව බුද්ධ, ධම්ම, සිංඝ යන 
ලතරැවලනහි  ුණ සිහිපත් ලවමන් නිතර ලතරැවන් ඇසුරැ කරමන් ජීවත් වීමට හුරැ ලේ. එවිට 
තමො දිනපතො වැඩිපුර ම සිහිපත් වන්ලන් ලතරැවනයි. ලමල ස තමො දහමන් පරලයෝජන  න්නො 
අතර මතු පරපුරට ද ලමම උතුම් දහම උරැම කර දීම තම ව කීමක් ලකොට සැ කිය යුතු ය. තමො 
සම්බුදු සසුලනහි අවසොන පුද්  යො ලනොවීමට තථො ත දහම් මතු පරපරුට උරැම කරදීම අවශය 
ලකලර්. සම්බුද්ධ පරිනිර්වොණලයන් වසර 2563 සමරන ලමම ලවසක් පුන් ලපොලහෝදා සදහම් අසො 
පිළිලවත් පුරො බුදුපියොණන් වහන්ලස්ට පරතිපත්ති පූජොලවන් බුහුමන් දක්වමු. එනම් තමො තමොට 
දිවයිනක් ලකොට ධර්මය තමොට දිවයිනක් ලකොට වොසය කරන ල සයි.  
 

 

  ‘අත්තදීපො  ික්ඛ්ලේ විහරථ අත්තසරණො න අඤ්ඤසරණො’ 
තමො තමොට දිවයිනක් (පහනක්) ලකොට වොසය කරන්න, අන් සරණක් ලනොමැත. 

 

‘ධම්මදීපො  ික්ඛ්ලේ විහරථ ධම්මසරණො න අඤ්ඤසරණො’ 
ධර්මය දිවයිනක් (පහනක්) ලකොට වොසය කරන්න, අන් සරණක් ලනොමැත.    

 
 

ලමල ස තමො තමොට පහනක් දිවයිනක් ලකොට වොසය කිරීලම් මොවත ල ස  ො යවතුන් 
වහන්ලස් ලද්ශනො කර වදාලළ් සතර සතිපට්ඨොනය තුළ වොසය කිරීමයි. එනම් තම කය හො සති 
පිළිබඳ මනො අවධොනලයන් යුතුව නිරතුරැව සිදුවන අනිතයතොව ලමලනහි කිරීමයි. යම් කල ක 
යලමක් සතර සතිපට්ඨොනය තුළ වොසය කරයි ද එක ්හි බොහිර කිසිදු ලදයක් ලහෝ පුද්  ලයකු මත 
තමො ලනොපිහිටන අතර තම පරඥාව තුළ උපරිම ල ස සිහිය හො නුවණ පවත්වො  නී. ලමහිදී දක්නට 
 ැලබන්ලන් ස්කන්ධ පිංචකලය් සමුදය (හට ැනීම) වය (නිලරෝධය) පමණි. එවිට බොහිර කිසිදු ලදයකින් 
ලහෝ තම සිත නිසො ලහෝ දුකක් ඇති වීමට ලහ්තුවක් නැත. සියලු දුක්ඛ්යන්හි නිමොව ලමයයි. 

   

බු.ව. 2563 ලවසක් පුන් ලපොලහෝ දින (වය.ව.2019 මැයි මස 18 වැනිදා) 
 

ලවසක් සී  සමොදානය  

 ල ොස් ඇන්ජ ිස් ලබෞද්ධ විහොරස්ථොනය, පැසදිනො, කැ ිලපෝනියො, එක්සත් ජනපදය  


