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බුදුසමයය් සඳහන් සෑම අනුශාසනයක් ම ඉලකක් යකාට ඇත්යත් දුක අවයබෝධ කර ගැනීමටත් එම 
දුකින් නදිහස් ව උපරිම මානසික සංතෘප්තියකනි් ජීවත්ීමටත් මග යපන්ීම සඳහායි. යේ සඳහා බුදුරජාණන් 
වහන්යස්යග් සෑම දහේ පදයකින ් ම අපට ලබා යදන්යන් පරඥාවයි. එනේ තමා හා යලෝකය පිළිබඳ දකනි 
නුවණයි. ධර්ම ශරවණය මගින ්අප යමම ජීවිතාවයබෝධය ලද පමණට දුකින ්නදිහස්ීයේ මාර්ගය අවයබෝධ කර 
ගැනමීට අවස්ථාව උදායේ. යමකල යලාව යවයසන බුද්ිමත් සැමයග් ජීවිත අරමුණු අතර බුදුදහම මැනැවින් 
ශරවණය යකාට එය ශක්ති පමණින් අනුගමනය කිරීම පරධාන ජීවිත අභිලාශයක් විය යුතු ය. ඊට යහ්තුව දුකින් 
නිදහස්ීයේ පැහැදිලි මාවත එමගින ්විස්තර යකයරන බැවිනි. බුදුදහමට අනවු තම ජීවිතය අවයබෝධ කර ගැනීම 
මූලික වශයයන් රඳා පවතය්න් සත්ත්වයා නිර්මාණය ී ඇති පඤ්චුපාදානසක්න්ධය යත්රැේ ගැනීම මතයි. එම 
පඤ්චුපාදානසක්න්ධය යමයනහි කළ යුතු ආකාර හතක් සහ නුවණින ්පරීක්ෂා කළ යුතු තවත් කරැණු තුනක් 
ඔස්යස් ජීවිතාවයබෝධය ලබා යදන යද්ශනාවකි සත්තට්ඨාන සූතරය.    

සසර ස්වභාවය 

භාගයවතුන් වහන්යස් තම ශරාවකයන්ට සසර පවතන්ා අතීදීර්ඝ ස්වභාවයත් එහි බියකරැ බවත් නිතර 
අවධාරණය කළහ. 

අනමතග්යගායං භික්ඛයව සංසායරා, පුබ්බායකාටි න පඤ්ායති අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං 
තණ්හාසංයයෝජනානං සන්ධාවිතං සංසරතං. 

  යේ සංසාරය යකළවරක් යනාපැනවිය හැක්කකි {අනමතග්ග : (අනු + අ + මත + අග්ග) = අනවරාගර, 
යකළවර නැත}ි. අවිදයාව නීවරණ යකාට ඇති තෘෂ්ණාව සංයයෝජන යකාට ඇති භවයයන් භවයට එහ ියමහි 
දුවන සැරිසරන සත්ත්වයන්යග් මුල් යකළවර යනාපැයන්. යමයලස සසර ගමන ් කරන ගමයනහි දී තම 

මව, පයිා, දුව, පුතා ආදි වශයයන් එක එක ාතිවරයා යවනුයවන් හැඩූ කඳුළු එක් කළයහාත් මහසයුයර් ජලය 
පරදන තරේ බව බුදුරජාණන් වහන්යස ්යද්ශනා කළහ. තවද යමම අතිදීර්ඝ සසයරහි තමාට මව යනාවූ පයිා 
යනාවූ දුව යනාවූ පුතා යනාවූ යකයනකු යනාවන බව ද උන්වහන්යස් අවධාරණය කළහ. ඒ අතර අප සසර 
ගමයනහි දී වැඩිපුර ඉපිද ඇත්යත් සතර අපායයහි බවත් පෘථග්ජනය සත්ත්වයාට සතර අපාය තම මහ යගදර 
බඳු බවත් බුදුරජාණන් වහන්යස් යපන්වා දී තියබ්. ඉන් පැහැදිලි වන්යන් සුගතයික ඉපදීම කළාතුරකනි් සදිු වන 
අතිශය දුර්ලභ කරැණක් බවයි. 

 සුනඛයකු උපමා කරමින ් සත්ත්වයා සසර සැරිසරන ආකාරය බුදුරජාණන් වහන්යස් ගදද්ුලබදධ් 
සූතරයයහි යමයලස විස්තර කරති. 

සා ගදද්ුලබද්යධා දළ්යහ ඛීයල වා ථේයභ වා උපනබිද්යධා යසා ගච්ඡති යචප ිතයමව ඛීලං වා ථේභං 
වා උපගච්ඡති. තිට්ඨති යචපි තයමව ඛීලං වා ථේභං වා උපතිට්ඨති, නිසීදති යචති තයමව ඛීලං වා 
ථේභං වා උපනිසීදති, නපිජ්ජති යචපි තයමව ඛීලං වා ථේභං වා උපනිපජ්ජති. 

යේයස් දේවැලකින් බැඳුණ ුබල්යලක් දැඩි හුයලක යහෝ ටැඹක යහෝ බඳනා ලද්යද් නේ එම හුල ම යහෝ 
ටැඹ ම ළඟට යයි. ඉදින් සිටින්යන් නේ එම හුල ම යහෝ ටැඹ ම යහෝ ළඟ සිටියි. ඉදින් හිඳින්යන් නේ එම හුල 
ම යහෝ ටැඹ ම යහෝ ළඟ හිඳියි. ඉදින් ලගනි්යන් නේ එම හුල ම යහෝ ටැඹ ම ළඟ ලගියි. 

 භාගයවතුන් වහන්යස් ඉහත උපමාව දකව්ා ඉන්පසුව උපයේය වශයයන් සඳහන් කරන්යන් සසර 
සැරිසරන සත්ත්වයායි.  



UD2 
 

එවයමව යඛා භික්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනා රෑපං ‘එතං මම, එයසා‘හමස්මි, එයසා යම අත්තා'ති 
සමනුපස්සති. යවදනං ‘එතං මම, එයසා‘හමස්මි, එයසා යම අත්තා'ති සමනුපස්සති. සඤ්ඤං ‘එතං මම, 
එයසා‘හමස්මි, එයසා යම අත්තා'ති සමනුපස්සති. සංඛාරං ‘එතං මම, එයසා‘හමස්මි, එයසා යම අත්තා'ති 
සමනුපස්සති. විඤ්ාණං ‘එතං මම, එයසා‘හමස්මි, එයසා යම අත්තා'ති සමනුපස්සති. යසා ගච්ඡති 
යච'පි මයමව පඤ්චපුාදානක්ඛන්යධ උපගච්ඡති. තිට්ඨති යච'පි ඉයමව පඤ්චුපාදානක්ඛන්යධ උපතිට්ඨති. 
නිසීදති යචපි ඉයමව පඤ්චුපාදානක්ඛන්යධ උපනසිීදති. නපිජ්ජති යචපි ඉයමව පඤ්චුපාදානක්ඛන්යධ 
උපනිපජ්ජති. 

දේවැයලන් බැඳුණ හුලක යහෝ ටැඹක යහෝ ගැටගැස ූ බල්ලා එම කණුව යවත ම යාේ, සිටීේ, හිඳීේ, 

ලැගීේ කරන්නාක් යමන් යලාේතුරැ දහමක පහස යනාලද අශරැතවත් පෘථග්ජනයා රෑපය 'මාග ් ය, මම 

ය, මග ් ආතම්ය ය' (එතං මම, ඒයසා'හමස්මි, එයසා යම අත්තා'ති) වශයයන් සතිා එ් තුළ ම දිවි යගවයි. 

යේදනා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ යන යසසු ස්කන්ධ පිළිබඳව ද 'මාග ් ය, මම ය, මග ් ආතම්ය ය' 
යන හැඟීයමන් කටයුතු කරයි. යමයලස රෑපාදි පඤ්චුපාදානස්කන්ධය යකයරහි ම 'මාග ් ය, මම ය, 
මග ් ආත්මය ය' යන හැඟයීමන් යුතුව අශරැතවත් පෘථග්ජනයා කරියා කරන බව සඳහන් යේ.  

 යමබඳු තත්ත්වයක් මත තම සිත දිගු කලක් මුළුල්යලහි රාගයයන් ද්යේෂයයන ්යමෝහයයන් කිලිටි වූයය් 
යැයි තම සිත පළිිබඳව නතිර පරතයයේක්ෂා කළ යුත ුය. සිත යකයලස් සහිත ීයමන් සත්ත්වයයෝ යකයලයසති. 
සිත පිරිසිදු ීයමන් සත්ත්වයයෝ පිරිසිදු යවති.  

තස්මාතිහ භික්ඛයව, භකි්ඛුනා අභික්ඛණං සකං චිතත්ං පච්චයවක්ිතබ්බං දීඝරත්තමිදං චිත්තං 
සංකිලිට්ඨං. රායගන යදායසන යමායහානාති. චිත්තසංකියලසා භික්ඛයව, සත්තා සංකිලිස්සන්ති. 
චිත්තයවාදානා සත්තා විසුජ්ඣන්ති.  

 යමහිදී භාගයවතුන් වහන්යස් අපට අනුශාසනා කරන්යන් නිතර සිත පිළිබඳව නුවණින් කරියා කරන 
යලසයි. ඒ් අනුව සිත අපරිිසිදුව ඇති විට කයින් වචනයයන් සිතනි් කරන දෑ අකුසල් වන අයුරැත් ඉන් සිත 
යකයලයසන අයුරැත් සිත පිරිසදිුව ඇති කල්හි කයනි් වදනනි් සිතනි් සදිු කරන දෑ කුසල් වන අයුරැත් ඊට 
අනුරෑපව කුසලානිසංස ලැයබන අයුරැත් පැහැදිලිව දැක ගත හැකියේ. මහාසතිපට්ඨාන සූතරයයහි සතර 
සතිපට්ඨානය විස්තර කිරීයේ දී චිත්තානුපස්සනාව වැඩීයේ දී ද සිදු යකයරනය්න් සිත පිළිබඳව පරතයයවක්ෂා 

කිරීමයි. ඒ් අනුව සරාගා, ීතරාගා, සයදෝස, ීතයදෝස, සයමෝහ, ීතයමෝහ, මහග්ගත, 

අමහග්ගත, සමාහිත, අසමාහිත වශයයන් සියතහි ස්වභාවය මැනැවින් යත්රැේ ගත හැකි යේ.  

 තවදුරටත් කරැණු පැහැදිල ිකරන බුදුරජාණන් වහන්යස් 'චරණ චිතරය' දැක ඇද්දැයි භකි්ෂනූ්යගන් විමසා 

සිටියහ. 'ස්වාමීනි, එයස ් යැයි භකි්ෂූහු පළිිතුරැ දුන්හ. චරණ චිතරය සිතින් ම විසිතුරැ කරන ලද්දකි. ඒ චරණ 
චිතරයට ද වඩා සිත අතිශය විසිතුරැ ය. එම නිසා යමහි ලා භික්ෂවු විසනි් 'යේ සිත දිඟු කලක් මුළුලය්ලහි 
රාගයයන් ද්යේෂයයන් යමෝහයයන් නරිතුරැව තම සිත ගැන නවුණින් විමසා බැලිය යුතු ය. සිත කිලිටි ීයමන් 
සත්ත්වයන් යකයලයසන අතර සිත පිරිසිදු ීයමන් සත්ත්වයයෝ පිරිසිදු යවති.  

  යරදි යසෝදන්යනක් යහෝ යේවා සිත්තයරක් යහෝ යේවා සායේ යහෝ ලාකඩ යහෝ ඇති කල්හි රන්වන් 
පැහැය, නිල් පැහැය, මදට ඇති කල්හ ිමැනැවින් මට්ටේ ව ූපවුරැවක යහෝ බිතත්ියක යහෝ බිත්තියක යහෝ යරදි 

පියටක යහෝ සියලු අඟපසඟ ඇති ස්තරී රෑපයක් යහෝ පුරැෂ රෑපයක් යහෝ නිර්මාණය කරයි ද එයස් ම අශරැතවත් 
පෘථග්ජනයා නිපදවන්යන් රෑපය ම නපිදවයි, යේදනාව ම නිපදවයි, සඤ්ාව ම නිපදවය.ි සංඛාරය ම නපිදවයි, 
විඤ්ාණය ම නිපදවයි. යමයලස ස්කන්ධ පංචකය ම නිපදවන්යන් තමායග් මානසිකත්වය (සියත් ස්වභාවය) 
අනුව බව යමයින් කියැයේ.  

  ඉන්පසු භාගයවතුන් වහන්යස් රෑප, යේදනා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ යන ස්කන්ධ පංචකයය් 
අනිතයතාව තවදුරටත් පැහැදිලි කරති. යමයස් නුවණින් දකින තැනැත්තාට රෑපාදි ස්කනධ් පංචකය අනිතය 
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වශයයන් නවුණින් යමයනහි කිරීම හැර කළ යුතු අන් යදයක් නැතැයි යන අවයබෝධය ලැයබ්. 
පංචුපාදානස්කන්ධයය් අනතියතාව බැලීමට උපයදස් දීයමන් සූතරය නමිාවට පත ්යේ.   

සත්තට්ඨාන සූතරය හා පඤ්චුපාදානස්කන්ධය 

 දුකින් නදිහස්ීයේ මාවත පැහැදිලවි, නිවැරදිව හා ස්ථාවරව යද්ශනා යකයරන පංච උපාදානසක්නධ්ය 
පිළිබඳ විස්තරයට බුදුදහයමහි පරධාන තැනක් හමිි යේ. බුදුරදුන්යග් සෑම අනුශාසනයක ්ම පංචුපාදානස්කන්ධය 
අවයබෝධ කර ගැනමීටත් එයින් නිදහස්ීමටත් මග යපන්වයි. තරිපිටකය පුරා පංචුපාදානස්කන්ධය යත්මායකාට 
යද්ශිත අනුශාසනා රාශියක් ඇතුළත් යේ. ඒ අතර සංයුත්ත නිකායයහි ඛන්ධ සංයුත්තය නමින් යවනම 
යකාටසක් යේ සඳහා යවන් කර ඇත. වියශ්ෂයයන් භාගයවතුන් වහන්යස් යද්ශනා කරන පළමු යද්ශනායේ දී ම 
පස්වග මහණුන්ට යසෝවාන්ීමට මග විවර කර යදමින් යේ පළිිබඳව සඳහන ්කර තියබ්. ඒ අනවු ජාති, ජරා, 
වයාි ආදි දුක ්පළිිබඳව විස්තර යකාට ඒ සියල්ල ‘සංිත්යත්න පංචුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා’ යනුයවන් සංක්ෂිප්ත 
යකාට ඇත. බුදුරදුන ් විසනි් යද්ශිත යදවන යද්ශනය වන අනන්ත ලක්ඛණ සූතරයයහි ද පංචුපාදානස්කන්ධය 
පිළිබඳ තවදුරටත් යද්ශනා කරමින ් පස්වග මහණුනට් නිවන් මග එළ ි යපයහළි කර දුන්හ. ජීවිතය පුරා අප 
අත්විඳින දුක මැනැ වින ්යත්රැේ ගැනමීට නේ පංචුපාදානසක්න්ධය පිළිබඳ පැහැදිලි අවයබෝධයක් ලබා ගැනමී 
අවශය යකයර්. මහා පහන් ටැඹක් යමන් පංචුපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ අවයබෝධය නිවන් මග එළි යපයහළි කර 
යදයි. අභිඤ්ා සූතරයයහි දැක්යවන පරිදි කිසියේ බුද්ි මත් තැනැත්තකුට තම විශිෂ්ට ඥානයයන ්යමක් අවයබෝධ 
කළ යුතු නේ ඒ අතර ඉහළ ම යදය වන්යන් පඤ්චපුාදානසක්න්ධයය.ි යබෞද්ධ අධයාපනයය් උසස් ම තත්ත්වය 
යමමඟින් යපනන්ේු යකයර්. සත්තට්ඨාන සූතරයයන් පැහැදිලි යකයරන්යන් ජීවිතාවයබෝධයයන් යකයලස් දුරැවන 

පරිදි පඤ්චුපාදානසක්න්ධය නුවණින් පරීකෂ්ා කළ යුතු ආකාරයයි. 

 

සිහිය පිහිටුවා  ත යුතු ස්ථාන හත (සත්තට්ඨාන) 

සත්තට්ඨාන සූතරයයහි දැකය්වන පරිදි රෑපාදි ස්කනධ් පංචකය ආකාර හතකනි් යමයනහි කළ යුතු 
ආකාරය දක්වා තියබ්. එනේ, 

1. රෑපය දැන ගනියි (රෑපං පජානාති). 
2. රෑපයය් හටගැනමී දනියි (රෑපසමුදයං පජානාති). 
3. රෑපයය් නරිැදධ්ීම/ නැතිී ම දනියි (රෑපනියරාධං පජානාති). 
4. රෑපය නරිැද්ධ කරන මාවත දනියි (රෑපනියරාධගාමිනී පටිපදං පජානාති). 
5. රෑපයය් ආස්වාදය දිනියි (රෑපස්ස අස්සාදං පජානාති). 
6. රෑපයය් ආදීනව දනියි (රෑපස්ස ආදීනවං පජානාති). 
7. රෑපයය් නිස්සරණය/ මිදීම දනියි (රෑපස්ස නිස්සරණං පජානාති). 
 

1. රූපය යහවත් රෑපස්කනධ්ය යනු සතර මහා භූත රෑප හා ඒ ඇසුරැ යකාට පවතින උපාදාය රෑප 24යි 

{(පරසාද රෑප 5 = චක්ඛු, යසෝත, ඝාණ, ජිේහා, කාය), යගෝචර රෑප 4 = රෑප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස), (භාවරෑප 2 

= ඉත්ිභාව, පුරිසභාව), හදයවත්ථු රෑප, ජීවියතන්රියරෑප, ආහාර රෑප, පරිච්යේද රෑප, (විඤ්ඤත්ති රෑප 2 

= කායවිඤ්ඤත්ති, වචීවිඤ්ඤත්ති), (විකාරරෑප 3 = ලහුතා, මුදුතා, කේමඤ්ඤතා), (ලක්ෂණ රෑප 4 = 

උපචය, සන්තති, ජරතා, අනිච්චතා)}. 

 යමයලස යකාටස් 24කින ් සමන්විත රෑපය සකස් ීමට යහ්තුව වන්යන් ආහාරයයි. ආහාර නැතිීයමන් 
රෑපය නිරැදධ් යේ. රෑපය නියරෝධ කරන මාවත නේ සේමාදිට්ි ආදි අංග අටකින් යුත් ආර්ය අෂ්ටාංගික 
මාර්ගයයි. මීට අමතරව රෑපයට අදාළ තවත් කරැණු තුනක් දත යුතු යේ. එනේ රෑපයය් ආස්වාදය - රෑපය නිසා 
හටගන්නා සැප සහගත මානසික ස්වභාවය. එම රෑපය යවනස්ීමට භාජනය ීයමන් හටගන්නා වූ දුක නේ වූ 
ආදීනවය ද යත්රැේ ගත යුතු ය. එම රෑපයයහි ඡන්දරාගය දුරැකිරීේ වශයයන් ඇතිවන මිඳීම නේ වූ නිස්සරණය 



UD4 
 

ද වටහා ගත යුතු ය. යමයලස රෑපයට අදාළ කරැණු 7 පිළිබඳ ස්ථාන හතක සහිිය පිහිටුවා ගැනීම සත්තට්ඨාන 
නමින් හැඳින්යේ.  

යේ අයුරින් යේදනා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ යන යසසු ස්ථාන හතර යකයරහි ද සිහිය පිහිටුවා ගනිමින් 
නුවණින් යමයනහි කළ පමණට ස්කන්ධ පංචකය පිළිබඳ අවයබෝධය සැලසී වඩ වඩාත් ජීවිතාවයබෝධය 
ලැබීයමන් අවිදයාව දුරැයකාට දුක අවසන් කරිීමට අවකාශ සැලයස්.  

2. ගේදනා යනු ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස යන ඉන්රිය හය රෑප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ධර්ම 
හා සේබන්ධීයම න් හටගන්නා සැප, දුක්, උයප්ක්ෂා ආදි යේදනාවන් ය. එනේ චක්ඛුසේඵස්සජා 
යේදනා, යසෝතසේඵස්සජා යේදනා, ඝානසේඵස්සජා යේදනා, ජිේහාසේඵස්සජා යේදනා, 
කායසේඵස්සජා යේදනා, මයනෝසේඵස්සජා යේදනා වශයයනි. 

3. සඤ්ා යනු ඇස, කන ආදි ඉන්රිය මගනි් රෑප, ශබ්දාදී අරමුණු ගැනීයේ දී හටගන්නා ඒ පළිිබඳ හඳුනා 

ගැනමීය.ි ඒනේ රෑප සඤ්ා, සද්ද සඤ්ා, ගන්ධ සඤ්ා, රස සඤ්ා, යඵාට්ඨබ්බ සඤ්ා, ධේම 
සඤ්ා වශයයනි. 

4. සංඛාර යනු සිතිවිලියි. ඇස, කන ආදි ඉන්රිය ඔස්යස් රෑප, ශබ්දාදිය අරභයා හටගන්නා සිතිවිලි මීට 

අයත් යේ. එනේ රෑප සඤ්යච්තනා, සද්ද සඤ්යච්තනා, ගන්ධ සඤ්යච්තනා, රස සඤ්යච්තනා, 
යඵාට්ඨබ්බ සඤ්යච්තනා, ධේම සඤ්යච්තනා වශයයනි. 

5. විඤ්ාණ යනු ඇස, කන ආදි ඉන්රිය ඔස්යස් රෑප, ශබ්දාදිය දැන ගන්නා ස්වභාවයයි. යමය ද යකාටස් 

හයකට යබයද්. ඒනේ චක්ඛු විඤ්ාණ, යසාත විඤ්ාණ, ඝාන විඤ්ාණ, ජිේහා විඤ්ාණ, කාය 
විඤ්ාණ, මයනෝ විඤ්ාණ වශයයනි. 

රෑපාදි යමම ස්කන්ධ පංචකයය් ස්වභාවය නේ අවිදයා, කර්ම, තෘෂ්ණා, ආහාර ආදි යහ්තු ඇති කල්හි හැම 
යමායහාතක ම හටයගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ ීමයි. තව ද යේ පහ ම එකට හටයගන එකට ම නිරැද්ධ ීම 

යමහි පවත්නා ලක්ෂණයයි. යමය මැනැවින් පරතයක්ෂ කළයහාත් ජරා, මරණාදි සියලු දුකව්ලින ් සපුරා 
නිදහස්ීමට අවකාශ සැලයස්.  

තරිවිධ උපපරීකෂ්ා 

ඉහත දැක්වූ පරිදි රෑපාදි සක්න්ධ පංචකය හත් ආකාරකින් නුවණින් යමයනහි කරන අතර තවත් ස්ථාන 
තුනක් පිළිබඳව අවධානය යයාමු කිරීමට සත්තට්ඨාන සූතරය අපට කියා යදය.ි එනේ ධාතු වශයයන් ආයතන 
වශයයන් හා පටිච්චසමුපප්ාද වශයයන් පරීක්ෂා කර බැලීමටයි. 

ඉධ භික්ඛයව, භික්ඛූ ධාතුයසා උපපරික්ඛති. ආයතනයසා උපපරික්ඛත.ි පටිච්චසමුප්පාදයසා 
උපපරික්ඛති. එවං යඛා භකි්ඛයව, භික්ඛූ තිවිධූපපරිකඛ්ී යහාති. 

යේ සසුයනහි භික්ෂුව ධාත ුවශයයන් ආයතන වශයයන් පටිච්චසමුප්පාද වශයයන් විමසා බලයි. 
මහයණනි, යමයලස භික්ෂවු තරිවිධ උපපරීක්ෂාව ඇත්යත් යවයි. 

 දුකින් නදිහස්ීමට ඇති පරධාන මාවත වන්යන් සත්ත්වයා නිර්මාණය ී ඇති සව්භාවය මැනැවින් පසක් 
යකාට පරඥායවන් යුතුව අවිදයාව පරහීණ කිරීමයි. බුදුදහයමහි සත්ත්වයා නිර්මාණය ී ඇති විවිධ පර්යාය ඉදිරිපත් 
යකාට අවිදයාව දුරැවන යලස එය නුවණින් යමයනහි කිරීමට අපට මග යපන්වයි. ඒ් අනුව සත්ත්ට්ඨාන 

සූතරයයහි ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතන, පටිච්චසමුප්පාද යන පරධාන විගරහයන් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තියබ්. යමකී 
එකියනක පර්යාය ගැඹුරින් විමසා බැලීයමන් සත්ත්වයා යලස අද අප වයවහාර කරන ජීවිතයක යථාර්ථය 
මැනැවින් යත්රැේ යගන අවිදයායවන් දුරැ ව දුකනි ්නිදහස්ීමට අවස්ථාව සැලයස්. ස්කන්ධ විගරහය ඉහතින් 
දක්වා ඇති බැවින් යමහි දී ධාතු, ආයතන, පටිච්චසමුප්පාද යන අංග විමසා බැයල්.  



UD5 
 

ධාතු :- 

ධාතු වශයයන් දැක්ීයේ දී අංග 18ක් යටයත් සත්ත්ව සංයුතිය දකව්ා තියබ්. එනේ 

චක්ඛුධාතු   රෑපධාතු   චක්ඛු විඤ්ාණධාතු 

යසෝතධාතු   සද්දධාතු   යසෝතවිඤ්ාණධාතු 

ඝානධාතු   ගන්ධධාතු   ඝානවිඤ්ාණධාතු 

ජිේහාධාතු   රසධාතු   ජිේහාවිඤ්ාණධාතු 

කායධාතු   යඵාට්ඨබ්බධාතු  කායවිඤ්ාණධාතු 

මයනෝධාතු   ධේමධාතු   මයනෝවිඤ්ාණධාතු 

ආයතන :- 

චක්ඛායතන    රෑපායතන 

යසෝතායතන    සද්දායතන 

ඝානායතන    ගන්ධායතන 

ජිේහායතන    රසායතන 

කායායතන    යඵාට්ඨබ්බායතන 

මනායතන    ධේමායතන 

පටිච්චසමුප්පාද  :- 

පටිච්චසමුප්පාද යන බුදුදහයේ එන පරධානතම ඉගැන්ීමය.ි යමම තරිපිටකයයහි විවිධ තැන්වල 
විවිධාකාරයයන් විස්තර ී තියබනු දකන්ට ලැයබ්. විමකු්ති මාර්ගයයහි දී අනුගමනය කළ යුතු සතර 

සතිපට්ඨානය, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය, චතුරාර්ය සතයය, තරිලක්ෂණ ආදී යබායහෝ ඉගැන්ීේ පරයයෝගිකව 
පුහුණු කිරීම රඳා පවත්යන ්පටිච්ච සමුප්පාද නයාය යත්රැේ ගැනමී මගිනි. එනිසා කලයාණ මිතර ආශරයයන් අප 
විසින් මැනැවින් විසඳා ගත යුතු පරධාන ඉගැන්ී ම වනය්න් පටිච්චසමුප්පාද නයායයි. 

දිනක ් බුදුරජාණන් වහන්යස් යවත පැමිණ ආනනද් මාහමිියන් වහන්යස් පටිච්චසමුප්පාදය ගැඹුරැ 
ඉගැන්ීමක් බවත් එයහත ්එය අවයබෝධ කර ගැනමී අපහසු යනාවන බව සඳහන් කළහ. යමහි දී භාගයවතුන් 
වහන්යස් අනඳ මාහිමියනට් යද්ශනා කයළ් ආනන්ද එයස් යනාපවසන යලසයි. සත්ත්වයන් සසර යබායහෝ 
කලක් අවිදයා - තෘෂ්ණා දැලට හසු ී පැටලී යමයලස ගමන් කරන්යන් යමම ආර්ය නයාය අවයබෝධ කර 
යනාගැනමී නිසා බව අවධාරණය කළහ (මහානිදාන සුතත්, දී.නි.2, 80). 

භාගයවතුන් වහන්යස් පටිච්ච සමුප්පාදය විවිධාකාරයයන් යද්ශනා කර ඇති ආකාරය තරිපිටකය විමසා 
බැලීයමන් පැහැදිලි යේ. කුමන ආකාරයයන් එය විස්තර කළ ද එහි ඇති සාරය යනායහාත් සැකැස්ම සමාන 
වූවක.ි සංයුත්ත නිකායය ්යසෝතාපත්ති සංයුත්තයය් සඳහන් තතිය අනාථපිණ්ඩික සූතරයයහි පටිච්චසමුපප්ාදයය් 
යමම මූලධර්මය විස්තර කර තියබ්.  

‘කතයමා චස්ස අරියයා ායයා පඤ්ාය සුදිට්යඨා යහාති සුප්පවිද්යධා ? ඉධ ගහපති, අරියසාවයකා 
පටිච්චසමුප්පාදං යයව සාධුකං යයානියසා මනසිකයරාති, ‘ඉති ඉමස්මිං සති ඉදං යහාති, ඉමස්සුප්පාදා ඉදං 
උප්පජ්ජති, ඉති ඉමස්මිං අසති ඉදං න යහාති ඉමස්ස නියරාධා ඉදං නිරැජ්ඣති. ’ 

කවර නේ ආර්ය නයායක ්ශරාවකයකු විසනි් පරඥායවන් මැනැවින් දැකක් යුතු ද යන්න යමහි දැක්යේ. ඒ 
අනුව පටිච්චසමුප්පාදය මනා යකාට නුවණින ්යමයනහි කළ යුතු බව අවධාරණය කර තියබ්. එනේ යමයලස 
යහ්තු ඇති කල්හි යමම පරතිඵලය යේ. යමය හටගැනීයමන් යමය උපදී. යමය නැති කල්හි යමය යනායේ. යමය 
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නිරැද්ධ ීයමන් යමය නිරැද්ධ යේ. පටිච්ච සමුපප්ාදය නයාය විස්තර යකයරන සංක්ෂිප්ත පැහැදිලකිිරීම යමයය.ි 
එය ම ‘අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා ... ’.  ආදි වශයයන් අංග යදාළහකින් යුතවු මධයම වශයයන් ද ‘යහ්තු, 
ආරේමණ අිපති.... ’  ආදි වශයයන් සූවිසිපරතය කරමයට විස්ථාරිත වශයයන් ද යමය යද්ශනා යකාට තියබ්. 
ශරාවකයන්යග් බුද්ියය් පමණට භාගයවතුන් වහන්යස් යමයලස විවිධාකාරයයන් පැහැදිලි යකාට තියබ්. 
පටිච්චසමුප්පාදය යත්රැේ ගත් පමණට අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන තරිලක්ෂණ අවයබෝධ වනු ඇත.  

බුද්ධශාසනයට යමකු සැබෑ යලස ස්ථාවරව බැස ගන්යන් බුදුසසුනට ම ආයේණික වූ යලෝක යථාර්ථය 
නිවැරදි යලස ශරවණය කිරීේ වශයයනි. එනේ යහ්තු ඇති කල්හි යපර යනාතිබී හටගන්නා යලෝකය යහ්තු 
නිරැද්ධ ීයමන් ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ වන බව පළිිබඳ යථාර්ථයයි (අහුත්වා සේභුතං හුත්වා න භවිස්සති). 
අවිදයාව ඇති කල්හි යලෝකයක ්ඇතැයි නිර්මාණය කර ගන්නා අතර අවිදයාව නැති කල්හි අවිදයායවන් හටගත් 
යලෝකය ද නිරැද්ධ යේ. අතීත කර්මවිපාක වශයයන් වර්තමානයයහි නිර්මාණය වන පංචස්කන්ධ යලෝකය 
නුවණින් යනාදකීම නිසා ඒ අරභයා යච්තනා (පුඤ්ඤ, අපුඤ්ඤ, ආයනඤ්ජ වශයයන් සංස්කාර) නිර්මාණය 
වුවයහාත් පංචුපාදානසක්නධ් යගාඩනැඟී ඊට අනගුතව යසසු අංග නිර්මාණය ී දුක හටගන්නා ආකාරය 
අනුපිළියවළින් යමයලස විස්තර කර ඇත. ඒ අනුව 

‘අවිජ්ජාපච්චයා සංඛාරා, සංඛාර පච්චයා විඤ්ාණං, විඤ්ාණ පච්චයා නාමරෑපං, නාමරෑප පච්චයා 
සළායතනං, සළායතන පච්චයා ඵස්යසෝ, ඵස්ස පච්චයා යේදනා, යේදනා පච්චයා තණ්හා, තණ්හා පච්චයා 
උපාදානං, උපාදාන පච්චයා භයවෝ, භව පච්චයා ජාති, ජාති පච්චයා ජරාමරණයසෝකපරියද්ව 
දුක්ඛයදෝමනස්සුපායාසා සේභවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයා යහාති. අයං වුච්චති 
භික්ඛයව පටිච්චසමුප්පායදා.’ (පටිච්චසමුප්පාද සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 02 පිට)  

යමයලස අවිදයා සහගතව හටගන්නා යලෝකය නිසා ජරාමරණාදි දුක් සමදුාය නරි්මාණය යේ. 

යයමකු යමහි යථා ස්වභාවය දැන අවිදයාව ඉතිරි නැතිව හට යනානැයගන අයුරින් සිහනිුවණින් 
(සතිසේපජඤ්ඤයයන්) යතුුව වාසය කළයහාත් ජරාමරණ සංඛයාත යලෝකයක් ද නිර්මාණය යනාවන ු ඇත. 
එමඟින් ජරාමරණාදි දුක් සමුදායයයන් සපුරා නිදහස්ීමට ද අවස්ථාව උදා යේ. එය යමයලස විස්තර යේ. 

‘අවිජ්ජායත්යේව අයස්සවිරාගනියරෝධා සංඛාර නයිරෝයධෝ සංඛාර නියරෝධා විඤ්ාණ නියරෝයධෝ 
විඤ්ාණ නියරෝධා නාමරෑප නියරෝයධෝ නාමරෑප නියරෝධා සළායතන නියරෝයධෝ සළායතන නියරෝධා ඵස්ස 
නියරෝයධෝ ඵස්ස නියරෝධා යේදනා නියරෝයධෝ යේදනා නියරෝධා තණ්හා නියරෝයධෝ තණ්හා නියරෝධා උපාදාන 
නියරෝයධෝ උපාදාන නයිරෝධා භව නියරෝයධෝ භව නියරෝධා ජාති නියරෝයධෝ ජාති නියරෝධා 
ජරාමරණයසෝකපරියදව් දුක්ඛ යදාමනස්සුපායාසා නරිැජ්ඣන්ති. එවයේතස්ස යක්වලස්ස දුක්ඛන්ධස්ස නයිරෝයධෝ 
යහාතී’ අයමස්ස අරියයෝ ායයෝ පඤ්ාය සුදිට්යඨෝ යහෝති සුප්පවිද්යධෝ’. 

අවිදයාව ඉතිරි නැතිව නයිරෝධ කිරීම ජරාමරණාදි සියලු දුක්වල නියරෝධය යේ. යමයලස දුයකහි 
හටගගැනමී හා නියරෝධය පිළබිඳ ආර්ය නයාය වූ පටිච්චසමුප්පාදය මැනැවින් අවයබෝධ කර ගැනමී 
යසෝතාපන්න ීයේ මාවතයි. යයමක ්  බිය හා වවරය යගනයදන පංච දුශ්චරිතයන් දුරැ කයළ් යේද සතර 
යසෝතාපත්ති අංගයන්යගන ්යුක්ත වූයය් ද ඉහත දැක්වූ ආර්ය නයාය දක්යන් යේ ද ඔහු ක්ෂය කළ නිරය ඇත්යත් 
(ඛීණනිරයයයාේහි) යවමිය ිද, ක්ෂය කළ තිරිසන් දුගති විපාක ඇත්යත් යේ ද (ඛීණතිරච්ඡානයයෝනියයෝ), ක්ෂය 
කළ යපර්ත විෂය ඇත්යත් ද (ඛීණයපත්තිවිසයයා), ක්ෂය කළ දුගතිපාක ඇත්යත් ද (ඛීණාපායදුග්ගතිවිනපිායතා), 
යසෝවාන් වූයයේ (යසෝතාපන්යනෝහමස්මි), පහළට යනාවැයටන ස්වභාවයයන ්යුක්ත වූයය් (අවිනිපාතධේයමෝ), 
නියත වශයයන් සේයබෝිපරායණ වූයය් (නයියතෝ සේයබෝිපරායයණා) යවමි‘යි පවසන්යන් ය. 

ඉහත පාඨයයන් ඉතා පැහැදිලි වන යථාර්ථය නේ බිය - වවරය යගන යදන කරැණවුලින් මිදීමටත් 
සතර අපායයන් නදිහස් ීමටත් යසෝතාපන්න ීමටත ්යහ්තුවන පරධාන සාධකය පටිච්ච සමුප්පාදය ඔස්යස් දුක 
අවයබෝධ කර ගැනමී බවය.ි යමම අවයබෝධයත් සමග සතර යසෝතාපත්ති අංගයන්හි ස්ථාවර ව බැස ගනී. එනේ 
බුද්ධ, ධේම,  සංඝ යන යතරැවන යකයරහි ස්ථාවරව යනායසල්යවන පරසාදය සහ ආර්ය කාන්ත ශීලයයන් 
සමන්විත ීමයි. ආර්ය උතුමන් විසින ්අගය කළ පංචසීලය යමහි දී පිහිටා සටිී. බිය හා වවරය දුරැ යකාට 
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සතර අපායයන් නිදහස්ීයේ ඒකායන මාවත යමයය.ි පටිච්ච සමුප්පාදය මැනැවින් අවයබෝධ කර ගැනමී ඇත - 
නැත අන්තයන්යගන් දුරැීමටත් චතුරාර්ය සතයය වටහා ගැනීමටත් ඒ ඔස්යස් මධයම පරතිපදාව අනගුමනය 
කරමින් ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතන, නාමරෑප ආදි ජීවිත යථාර්ථ පිරිසිඳ දැන ගැනමීටත් අවස්ථාව උදායේ. එබැවින් 
පටිච්ච සමුප්පාදය අවයබෝධ කර ගැනමී බුදුදහමට අනුව සුගතිය හා විමුක්තයි සාක්ෂාත් කර ගැනීයේ මූලික 
පදනම යලස සඳහන් කළ හැකි ය. යමයලස පටිච්ච සමුප්පාදය යත්රැේ ගැනීමට සසරගත පුණය මහිමයක් 
යමන් ම නවුණැතිබව, අවංකබව හා සුවචබව යන ගුණාංග තමා තුළ තිබීම අතයවශය යේ. යමහිලා කලයාණ 
මිතර ආශරය සුවිශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.  

පටිච්ච සමුප්පාදය වටහා ගැනමී ධර්මය වටහා ගැනමීට අයනයානය වශයයන් උපකාරවත් යේ. ධර්මය 
යත්රැේ ගැනීම බුදුරජාණන් වහන්යස් කවයරක් ද යන්න අවයබෝධ කර ගැනීමට ද උපකාරවත් වනු ඇත. 

‘යයා පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති යසා ධේමං පස්සති, යයා ධේමං පස්සති යසා පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති.’ 

යයමක් පටිච්චසමුප්පාදය දකියි ද ඔහු ධර්මය දකියි. යයමක් ධර්මය දකයිි ද ඔහ ුපටිච්චසමුප්පාදය දකිය.ි 

(මහාහත්ිපයදාපම සුත්ත, ම.නි.1, 460 පිට) 

‘යයා ධේමං පස්සති යසා මං පස්සති, යයා මං පස්සති යසා ධේමං පස්සති.’ 

යයමක් ධර්මය දකයිි ද ඔහ ුමා (බුදුරදුන්) දකියි. යයමක් බුදුරදුන් දකයිි ද ඔහු ධර්මය දකියි. 
 

‘ඇත - නැත’ යන අන්තයන්යගන් දුරැව මධය මාර්ගය නිසි යලස මුණ ගැයසන්යන් පටිච්චසමුපප්ාද 
නයාය මැනැවින් ශරවණය කිරීයමනි. යහ්තු එක්ීේ වශයයන් ස්කන්ධ පංචකයය් හටගැනමී (සමදුය) දකනි්නා 
‘නැත’ යන උච්යේද අන්තයයන් (දෘෂ්ටියයන්) මියද්.  යහ්තු නිරැද්ධීයමන් ස්කන්ධ පංචකයය් වැයීම 
(වය=නියරෝධය) දකනි්නා ‘ඇත’ යන ශාශ්වත අන්තයයන් ද මියද්. යමයලස සේමාදිට්ිය උපදවා යගන ‘ඇත 
සහ නැත’  යන අන්ත යදකින් ම එකවර නදිහස්ීමට අවස්ථාව ලැයබන්යන් පටිච්ච සමුප්පාදය නේ වූ ආර්ය 
නයාය නිවැරදි යලස අසා දැන ගැනීයමනි (කච්චානයගාත්ත සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 28 පිට). තව ද සැබෑ 
යලස ධර්මකිකයකු බවට පත් විය හැක්යක් ද යමම ආර්ය නයාය මැනැවින් යද්ශනා කිරීේ වශයයනි (ධේමකික 

සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 28 පිට). ‘දිට්ිං ච අනුපගේම සීලවා...’ යනයුවන් දැක්යවන පරිදි දෘෂට්ීන්ට 
යනාපැමිණ (යමත්ත සුත්ත) සීලයට පැමිණිය හැක්යක් පටිච්චසමුප්පාදය නයාය යත්රැේ ගැනීයේ පරතිඵල 
වශයයනි. 

පළමවු පටිච්චසමුපප්ාදය පිළිබඳ කලයාණ මිතර ඇසුරින් සුතමය ාණය ලබා ඉන්පසු එය හැකිතාක් 
දුරට නවුණින් යමයනහි කරිීේ වශයයන ්චින්තාමය ාණය දියුණ ුකර ගනිමින ්සතර සතිපට්ඨානය තුළ පිහිටා 
සීල සමාි පඤ්ා වර්ධනය කර ගැනේී වශයයන් භාවනාමය ාණය ඇති කර ගැනමී අවශය යේ.  

‘අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා...’ ආදි වශයයන ් විස්තර යකයරන පටිච්චසමපුප්ාදයය් අංග යදායළාස 
ආයරෝහණ කරමයට ද අවයරෝහණ කරමයට ද හටගනන්ා කරමයට ද නිරැද්ධ කරන කරමයට ද විස්තර කර තියබනු 
දක්නට ලැයබ්. භාගයවතනු් වහන්යස ් චතුරාර්ය සතයාවයබෝධයය් දී (උදානපාලියයහි සඳහන් පරිදි) අවිදයායේ 
පටන් කරමයයන් දුක හටගන්නා ආකාරය දක්වා තියබන අතර ශරාවකයන්ට එය සතය ගයේෂණයක් යලස 
පැහැදිලි කිරීයේ දී (විභංග-සං.නි.අභිසමය සංයුත්ත, 2, 4 පිට ආදි සූතරයන්ට අනුව) ජරාමරණාදි වශයයන් දැනට යපයනන 
දුයකහි පටන් යනායපනයන අවිදයාව දකව්ා විස්තර කර තියබනු දක්නට ලැයබ්.  

ජරා - ඒ ඒ සත්ත්වයන්යග් ඒ ඒ සත්ත්වනිකායයහි යේ දිරීමක්, දියරන බවක්, දත්වැටීේ, යකස් පැසේී, 
ඇඟ රැලි වැටීේ, ආයු පරිිහීේ, ඉඳුරන්යග් පැසේී ආදියක් යේ ද යමය ‘ජරා’ නේ යේ.   

මරණ - ඒ ඒ සත්ත්වනිකායයන් ඒ ඒ සත්ත්වයන්යග ්යේ යවන්ී මක්, බිඳීමක්, අතුරැදහන් ීමක්, මච්චු 
නේ වූ මරණයක් කාලකරියාවක් ස්කන්ධයන්යග් බිඳියාමක්, සිරැර හැර දැමීමක්, ජීවිතින්රියය් සිඳී යායමක් යේ ද 
යමය ‘මරණ’ නේ යේ. ජරාමරණයන්ට යහ්තුව භවය වන අතර භව නියරෝධයයන් ජරාමරණ නියරෝධය සදිු යේ. 
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භව - යලෝකයක් ඇති බවට සියතන ස්වභාවය ‘භව’ නේ යේ. ඒ අනවු කාමභව, රෑපභව, අරෑපභව 
වශයයන් තරිවිධාකාරයයන ් යලෝකයක් මුණ ගැයස.් යේ තුයන් ම සිටීම සංසාර චකරය තුළ ම සැරිසැරීමකි. 
බුදුරදුන් ධර්මය යද්ශනා කයළ් යේ තරිවිධ භවයයන ්ම නිදහස්ීමටයි. භවයට යහත්ුව උපාදාන වන අතර උපාදාන 
නිරැද්ධ කරිීයමන් භව නියරෝධය සිදු යේ. 

උපාදාන - තමා යවත ඇද - බැඳ තබා ගන්නා ස්වභාවය ‘උපාදානයි’. යමය කාම උපාදාන, දිට්ි 
උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන, අත්තවාද උපාදාන වශයයන් සිේ වැදෑරැේ යේ. උපාදානයන්ට යහ්තුව තණ්හාව වන 
අතර තණ්හා නිරැද්ධ කිරීයමන් උපාදාන නිරැද්ධ යේ. 

තණ්හා - යමකට සිත ඇලීම, බැස ගැනීම ‘තණ්හාවයි’. යමය ඇස ආදි ඉන්රිියයන්ට රෑපාදි අරමුණු 
අරභයා සිදු යේ. ඒ අනුව රෑපතණ්හා, ශබ්දතණ්හා, ගන්ධතණ්හා, රසතණ්හා, යඵාට්ඨබ්බතණ්හා, ධේමතණ්හා 
වශයයන් සයාකාර යේ. තණ්හාවට යහ්තුවන යේදනාව වන අතර යේදනා නිරැද්ධ කිරීයමන ්තණ්හාව ද නරිැද්ධ 
වනු ඇත. 

ගේදනා - සැප දුක් උයප්ක්ෂා වශයයන ් විඳ ගනන්ා ස්වභාවය ‘යේදනා’ නේ යේ. යමය කයක් 
(යේදනාකාය) වශයයන් දැක්යවන අතර ඇස ආදි ස්පර්ශයන් විෂයයයහි යේදනා හටගනී. ඒ අනුව යේදනාව ද 
සයාකාර යේ. එනේ චක්ඛුසේඵස්සජා යේදනා,  යසෝතසේඵස්සජා යේදනා,  ඝාණසේඵස්සජා යේදනා, 
ජිේහාසේඵස්සජා යේදනා, කායසේඵස්සජා යේදනා, මයනෝසේඵස්සජා යේදනා වශයයනි. යේදනාවට යහ්තුව 
ඵස්සය වන අතර ඵස්ස නරිැද්ධ කිරීයමන් යේදනා ද නිරැද්ධ කරිීමට හැකයිාව ලැයබ්. 

ඵස්ස - ඇස ආදි ඉන්රියයන්ට රෑපාදි අරමුණු ආපාතගත ීම ‘ඵස්ස’ = සප්ර්ශ නේ යේ. යමය එක්තරා 
කයක් (යේදනාකාය) වශයයන් සඳහන් වන අතර ඇස ආදි ඉන්රිය ඔස්යස් රෑපාදි අරමුණු විෂයයයහි සප්ර්ශය 
හටගනී. ඒ අනුව ස්පර්ශය ද සයාකාර යේ. එනේ චක්ඛුසේඵස්සය, යසෝතසේඵස්සය, ඝාණසේඵස්ස, 
ජිේහාසේඵස්සය, කායසේඵස්සය, මයනෝසේඵස්සය වශයයනි. ඵස්සයට යහ්තුව සළායතන වන අතර සළායතන 
නිරැද්ධ කරිීයමන් ඵස්සය ද නිරැද්ධ යේ. 

සළායතන - රෑපාදි අරමුණු නිපදවන ඇස ආදි ආයතන හය ‘සළායතන’ = ෂඪායතන නමින් හැඳින්යේ. 
එම ආයතන හය නේ චකඛ්ායතන, යසෝතායතන, ඝාණායතන, ජිේහායතන, කායායතන, මනායතන වශයයනි. 
සළායතනයන්ට යහ්තුව නාමරෑප වන අතර නාමරෑප නිරැද්ධ කරිීයමන් සළායතන නියරෝධය ද සිදු යේ. 

නාමරූප - ‘නාම’ යන යේදනා, සඤ්ා, යච්තනා, ඵස්ස, මනසිකාර යන පහයි. ‘රෑප’ යනු පඨවි, 
ආයපෝ, යත්යජෝ, වායයෝ යන සතර මහාභූත සහ චක්ඛු, යසෝතාදි උපාදාය රෑප විසිහතරයි. නාමරෑපයන්ට යහ්තුව 
විඤ්ාණය වන අතර විඤ්ාණ නිරැද්ධ කිරීයමන් නාමරෑප ද නිරැද්ධ යේ. 

විඤ්ාණ - යමක් දැන ගන්නා ස්වභාවය ‘විඤ්ාණ’ = විඥාන නේ යේ. ඇස ආදි ඉන්රිය ඔස්යස් යමම 
දැන ගැනීම සිදු යකයරන බැවින් යමය එම ආයතනයන්යග් නමින් දක්වා හයාකාර වශයයන් විස්තර කර තියබ්. 
එනේ චක්ඛුවිඤ්ාණ, යසෝතවිඤ්ාණ, ඝාණ විඤ්ාණ, ජිේහාවිඤ්ාණ, කායවිඤ්ාණ, මයනෝවිඤ්ාණ 
වශයයනි. විඤ්ාණයට යහ්තුව සංඛාර වන අතර සංඛාර නියරෝධයයන් විඤ්ාණය ද නිරැද්ධ වනු ඇත. 

සංඛාර - විතර්කනය කරිීම යහවත් සිතිවිලි ‘සංඛාර’ = සංස්කාර නමින ්වයවහාර යකයර්. අවිදයාව නිසා 
හටගන්නා යමම සංඛාර ‘කායසංඛාර, වචීසංඛාර, චිත්තසංඛාර‘ වශයයනි තුන් ආකාර යේ. තවත් නයායකට 
අනුව යමය පුඤ්ාභිසංඛාර, අපුඤ්ාභිසංඛාර, ආයනඤ්ජාභිසංඛාර වශයයන් ද දකව්ා තියබ්. සංඛාරයට 
යහ්තුව, ආහාරය යහවත් නිදානය වශයයන් දකව්ා ඇත්යත් අවිදයාවයි. අවිදයාව ඇති කල්හි සංඛාර හටගන්නා 
අතර අවිදයා නියරෝධයයන් සංඛාර නිරැද්ධ යේ. 

අවිජ්ජා - යලෝකය යහවත් දුයකහි හටගැනමී හා නියරෝධය යනාදන්නා සව්භාවය ‘අවිජ්ජා’ = අවිදයා 
නේ යේ. එනේ දුක්ඛ, සමදුය, නියරෝධ, මාර්ග යන චතුරාර්ය සතයය නැතයහාත් පටිච්චසමුප්පාදය යනාදන්නා 
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බවයි. අවිදයාවට යහ්තුව වශයයන් දක්වා ඇත්යත් ආසරවයි. ආසරවයට යහ්තුව අවිදයාවයි. යමය යදක අයනයානය 
වශයයන් කරියාත්මක යේ.  

යේ අනුව  අවිදයාව ඇති කල්හි සංඛාර (යච්තනා) හටගනි. සංඛාර ඇති කල්හි විඤ්ාණ හටගනී. 
විඤ්ාණ ඇති කල්හි නාමරෑප හටගන.ී නාමරෑප ඇති කල්හි සළායතන හටගනී. සළායතන ඇති කලහ්ි ඵස්ස 
හටගනී. ඵස්ස ඇති කල්හි යේදනා හටගනී. යේදනා ඇති කල්හි තණ්හා හටගනී. තණ්හා ඇති කල්හි උපාදාන 
හටගනී. උපාදාන ඇති කල්හි භව හටගනී. භව ඇති කල්හි ජාති හටගනී. ජාති ඇති කල්හි ජරාමරණාදි දුක් 
සමුදාය හටගනී. යමයලස දුක හටගන්නා අතර අවිදයාව නැති කල්හ ි සංඛාර, විඤ්ාණ, නාමරෑපාදි අංග 
හටයනායගන දුකනි් නිදහස් යේ (විභංග සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 4-6 පිටු). යේ සඳහා ඇති මාවත වශයයන් 
දක්වා ඇත්යත් සේමාදිට්ි,  සේමාසංකපප්, සේමාවාචා, සේමාකේමනත්, සේමාආජීව, සේමාවායාම,  
සේමාසති, සේමාසමාි වශයයන් දැක්යවන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි (ාණවත්ථු සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 

88-90 පිට).  

තව ද ‘අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා ...’ ආදි වශයයන් දැක්යවන දුයකහි හටගන්නා පරතිපදාව මිථයා පරතිපදාව 
යලසත් ‘අවිජ්ජායත්යේව අයස්සවිරාගා නියරෝධා සංඛාර නියරෝයධෝ .... ’ ආදි වශයයන් දැක්යවන දුක නරිැද්ධ 
කරන පරතපිදාව සමයග් පරතපිදාව වශයයන් ද දක්වා තයිබ් (පටිපදා සුතත්, සං.නි. 2, අභසිමය සංයුතත්, 8 පිට). අවිදයාදි 
යහ්තු ඇති කල්හි දුයකහි හටගැනීමත් අවිදයායේ නයිරෝධයයන් දුයකහි නියරෝධයත් යත්රැේ ගැනීයේ පරතිඵල 
වශයයන් සත්ත්ව පදු්ගල දෘෂ්ටියට යනාවැටී  යහ්තුඵල සිද්ධාන්තය මැනැවින් යත්රැේ ගැනමීට හැකියාව ලැයබ්. 
එවිට යේ දුක තමා විසින් නිර්මාණය කරන ලදද්ක් යහෝ අයනකකු විසින ් නිර්මාණය කරන ලදද්ක ් යහෝ 
වශයයන් දෘෂ්ටියකට යනාපැමියණ්. යහ්තු ඇති කල්හි දුක හටයගන යහ්තු නිරැදධ් ීයමන් දුක නිරැද්ධ වන බව 
පරතයක්ෂ යේ (අයච්ලකස්සප සුත්ත, සං.නි. 2, අභසිමය සංයුතත්, 30 පිට). යේ අවයබෝධයත් සමඟ තමා අතීතයය් 
සිටියා ද නැදද් අනාගතයයහි සිටින්යන ්ද නැදද් ආදි සියලු මතවාද සමනය යේ (පච්ච සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය 

සංයුත්ත, 42 පිට). තව ද තමායග් සිත - කය තමා විසනි් කරන ලදද්ක් යහෝ අයනකකු විසින් කරන ලදද්ක ්යහෝ 
යනාව යහ්තුඵල සිද්ධාන්තය මත නිර්මාණය වූවක් ය යන අවයබෝධය ද යමමගනි් පසක් යේ (නතුේහ සුත්ත, සං.නි. 

2, අභිසමය සංයුත්ත, 100 පිට). 

දුයකහි හටගැනීම හා නියරෝධය පිළිබඳ යමම සුවියශෂ්ී අවයබෝධය අප යගෞතම සේමා සේබුදුරජාණන් 
වහන්යස්ට යමන් ම විපසස්ී, සිඛී, යවස්සභු, කකුසඳ, යකෝනාගමනන, කස්සප යන යපර වැඩ සිටි බුදුරජාණන් 
වහන්යස්ලාට ද ඒ අයුරින ්අවයබෝධ වූ ආකාරය විස්තර යේ. එපමණක ්යනාව යලාව පහළ වන සයිලු සේමා 
සේබුදුරජාණන් වහන්යස්ලා අවයබෝධ කර ගන්නා පරධාන කරැණ ද යමයයි. එබැවින් යපර බුදුවරැන් ද පරතයක්ෂ 
කළ පටිච්චසමුප්පාද සංඛයාත යමම මාවත පුරාණ මාවතක් වශයයන් විස්තර කර තියබ් (නගර සුත්ත, සං.නි. 2, 

අභිසමය සංයුත්ත, 162 පිට).   

පටිච්චසමුප්පාදයය් දැක්යවන අවිජ්ජාදි අංග එක් චිත්තක්ෂණයක් තුළට යමන් ම අතීත - වර්තමාන - 
අනාගත යන කාලතරයට ද යගානු කළ හැකිය. කාලතරයට අනුව පටිච්චසමුපප්ාදය විස්තර කිරීයේ දී අතීත යහ්තු, 
වර්තමාන ඵල, වර්තමාන යහ්තු, අනාගත ඵල වශයයන් සතරාකාරයකට විස්තර කර තියබ්.  

අතීත යහ්තු   - අවිජ්ජා, සංඛාර, තණ්හා, උපාදාන, භව  

වර්තමාන ඵල   - විඤ්ාණ, නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස, යේදනා 

වර්තමාන යහ්තු  - අවිජ්ජා, සංඛාර, තණ්හා, උපාදාන, භව 

අනාගත ඵල   - විඤ්ාණ, නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස, යේදනා 

අතීතයය් පැවැති අවිජ්ජා, සංඛාර, තණ්හා, උපාදාන, භව යන යහ්තුවලට අනුරෑපව වර්තමාන ජීවිතය 
යහවත් විඤ්ාණ, නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස, යේදනා යන  ස්කන්ධ පංචකයක් නරි්මාණය යේ. අප ඇස, කණ 
ආදි ඉන්රිය ඔස්යස් රෑප, ශබ්දාදි අරමුණු මුලින් ස්පර්ශ කිරීයේ දී හටගන්යන් යමයය.ි යමය යලෝභ, යදෝස, යමෝහ 
යන යහ්තුන්යගන් යතාර වූවක.ි එය ඇතැේ තැයනක දුක්ඛ සතයය වශයයන ් ද දක්වා තියබ්. යමම ස්කන්ධ 
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පංචකය අවිදයාදි අනුසය ඇතිව ස්පර්ශ කළ විට වර්තමාන යහ්තු නිර්මාණය යේ. එනේ ස්කන්ධ පංචකය ම 
පංචුපාදානස්කන්ධයක් බවට පරිවර්තනය කර ගනී. යමයලස අවිජ්ජා, සංඛාර, තණ්හා, උපාදාන, භව යන යහ්තු 
පහළ කළ යහාත් අනාගතය නිර්මාණය යේ. එවිට විඤ්ාණ, නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස, යේදනා යන ඵලයන් 
භුක්ති විඳීමටත් දුක ස්පර්ශ කිරීමටත් සිදු යේ. එක චිත්තක්ෂණයක් තුළ වුව ද යමම අංග සියල්යලහි සේබන්ධය 
විස්තර කළ හැකි ය. එනේ මධුපිණ්ඩික සූතරයයහි දැක්යවන පරිදි අවිදයා සහගතව ඇස උපන් කල්හි රෑපය, 
චක්ඛු විඤ්ාණ, චක්ඛු සේඵස්සය ආදි අංග යගාඩනැඟී පරපංච නිර්මාණය යේ. යලෝකයා දුක තුළ වාසය කරයි 
‘දුක්යඛ යලෝයකා පතිට්ියතා... යනුයවන් දැක්යවන්යන් අවිදයා සහිත යලෝකයා දුක තුළ වාසය කරන ආකාරයයි. 
සංසාරය නිර්මාණය වන්යන් යේ අයුරිනි. එයමන් ම අවිදයා සහගතව ඇස, රෑපාදි කරැණු සප්ර්ශ යනාකළ 
යහාත් පරපංච යගාඩයනානැඟී දුකින් නිදහස්ීමට ද අවස්ථාව උදායේ. යමම සංසාරයයන් මිඳිය හැක්යක් යමම 
සිද්ධාන්තය මැනැවින් යතර්ැේ යගන සීල, සමාි, පඤ්ා යන තරිවිධ ශිකෂ්ායවහි අඛණ්ඩව නයිැළීයමහි පරතිඵල 
වශයයනි. එහි පරතිඵල වශයයන් සද්ධා, විරිය, සති, සමාි, පඤ්ා යන ඉන්රිය ධර්ම පරිපූර්ණත්වයට පත් යේ. 

අප යලෝකය පළිිබඳ සියලු ආකාරයය් දැන ගැනේී ඇති කර ගන්යන් ඇස, කන ආදී ඉන්රිය හයට රෑප, 
ශබ්දාදි අරමුණු හය ලබා ගැනීේ වශයයනි. යමම අභයන්තර ඉන්රිය හය හා බාහිර අරමුණු හය හැරැණු යකාට 
යවනත් අත්දැකීමක් යනාමැත. අතීත, වර්තමාන, අනාගත, දුර, ළඟ, හීන, පරණීත, සුඛුම, ඕලාරීක, අභයන්තර, 
බාහිර වශයයන් පවත්නා සියලු අත්දැකීේ යමම ඉන්රිය හය හා අරමුණු හය ඔස්යස් ලබා ගනන්ා ඒවා ය. යමම 
අද්දැකේීවල සව්භාවය වනය්න් යහ්තු එක් වූ විට එය වර්තමානයයහි ක්ෂණිකව හටයගන (අස්මිං සති ඉදං 
යහාති) යහ්තු නිරැද්ධ ීයමන් එම අත්දැකමී ක්ෂණික ව නිරැද්ධ ීමයි (අස්මිං අසති ඉදං න යහාති). අතීතයයන් 
වර්තමානයට යනාපැමියණන වර්තමානයයන ්අනාගතයට යනායන යමම පංචුපාදානසක්න්ධය (අහුත්වා සේභුතං 
හුත්වා න භවිස්සති) යේ යමායහායතහි හටයගන යේ යමායහායතහි ම නිරැද්ධ යේ. කිසියේ අත්දැකීමක් ලැබුණු 
විගස එම සිතිවිල්ල තවත් සිතකට උපකාරවත් යවමින් කිසිවක් ඉතිරි නැතිව එම යමායහායතහි ම නිරැදධ් යේ. 
හටයගන නිරැදධ් ීම සයිලු අද්දැකීේවල සව්භාවයය ි(උප්පාද වය ධේමියනා). නිරැද්ධ වූ එම අත්දැකමී නිරැද්ධ 
වූ බව යනාදැනීම යහවත් අවිදයාව යහ්තුයවන් එම අද්දැකමී සිහිකරත් ම එය තවම ඇති යදයක් යලස නිතය, 
සැප, ආත්ම, සුඛ වශයයන් ගැනීම යහ්තුයවන් දුක හටගනී. එය සිහිකරත් ම වර්තමානයයහි නව අදද්ැකීමක් 
යලස යළි එය උපදී. එයහත් අපට සියතන්යන් අතීත අද්දැකමී තවම ස්ිර ව පවතින යදයක් වශයයනි. එම නිසා 
අප ඇසින් දුටු කනනි් ඇස ූරෑප ශබ්දාදිය සිහියකාට අයයෝනියසෝ මනසිකාරයයන ්අතීතයට දිව යගාස් ඒ පිළිබඳ 
දුක් සැප විඳී. දුක හටගනන්ා මූලික ස්ථානය යමයයි.  

 ඇස, කන ආදී කිසියේ ඉන්රියකනි් රෑප, ශබ්දාදි කසිියේ අරමුණක් ගැනීයේ දී අප එක් වියටක එක 
ඉන්රියයකනි් ගනු ලබන්යන් එක අරමුණක් පමණි. එයහත් ඉන්රියයන්යග් හා සියතහි පවත්නා යේගවත් බව 
යහ්තුයවන් යමය යවන්යකාට හඳුනා ගැනීම පහස ු යනායේ. එය නුවණින් දත යුත්තකි. එයමන් ම කිසියේ 
ඉන්රියයකනි් රෑපාදී කිසියේ අරමුණක් ලබා ගැනීයේ දී අප එය දැන හඳුනා ගනන්ා අවස්ථාව වන විට ක්ෂණිකව 
රෑප, යේදනා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ යන ස්කන්ධ පංචකය හට ගන.ී හට ගන්නවා පමණක් යනාව අප ඒ 
පිළිබඳව දැන ගන්නා විට මුලින් හටගත් පංචුපාදානසක්න්ධය නිරැද්ධ ී එය මයනෝ විඤ්ායයන් දැන ගන්නා 
නව අත්දැකමීක් බවට ද පත් යේ. එතරේ යේගයකනි් යමය කරියාත්මක යේ.  

  අප ජීවිතය පිළිබඳව ලබන සකලවිධ අත්දැකේීවල සව්භාවය යමයයි. අප ජීවත ්යවනවා යනු එයමන් ම 
ජීවිතය පළිිබඳ ඕනෑම අද්දැකීමක් ලබනවා යනු යමම පංචුපාදානසක්නධ්යයහි ක්ෂණික හටගැනමීයි. නෑදෑ 
හිතවතුන්, යාන වාහන, ගරැ නේබු, මිලමුදල්, ඉඩකඩේ, යග් යදාර, අධයාපනය, රෑප සේපත්තිය ආදි වශයයන් 
කිසියේ අත්දැකමීක ්ලබනවා යනු එක යමායහාතක හටගන්නා පංචුපාදනසක්නධ්ය නමැති ක්ෂණික අදද්ැකීමයි. 
බාහිර රෑප, ශබ්දාදිය ළඟා කර ගනිමින් සැප, දුක් විඳිනවා යනු පංචුපාදානස්කනධ්යක එක යමායහාතක අදද්ැකීේ 
මාතරයක් පමණි. යේ බව යනාදන්නා යහ්තුයවන් යග්යදාර, ඉඩකඩේ, දූදරැවන ්ආදි වශයයන් නේ යකාට අප 
ඒවාට ඇලී ගැලී කටයුතු කරයි. ඒවා යවනස් ීයේ දී දුකට සන්තාපයට පත්යේ.  

ජීවිතාවයබෝධයට ඉවහල් වන සැබෑ දහමක පහස යනාලද අශරැතවත් පෘථග්ජනයා තම ජීවිතය පිළිබඳව 
පඤ්චුපාදානසක්න්ධය ඔස්යස් සිතන ආකාරය අත්තදීප සූතරයයහි ආරේභයයහි යමයලස දැක්යේ. බුද්ධාදි උතුමන් 
අනුගමනය කළ,  යද්ශනා කළ ආර්ය ධර්මය යනාදකින ආර්ය දහයමහ ි අදකෂ් ආර්ය දහයමහි යනාහකි්මුණු 
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තැනැත්තා රෑප, යේදනා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ යන තම ජීවිත සැකැස්ම පළිිබඳව යමයලස අනුවණින් 
කල්පනා කරය.ි එනේ,  

රෑපං අත්තයතා සමනුපසස්ති   {රෑපය ආත්ම (නිතය, මම, මායග්) වශයයන් සිහිකරයි. = ගනිිදැල්ල හා ගනි්දර} 
රෑපවන්තං වා අත්තානං  {ආත්මය රෑප සහිත වූවක් වශයයන් යහෝ සිතයි. = ගස සහ ගයස් ඡායාව} 
අත්තනි වා රෑපං   {ආත්මයයහි රෑපය ඇතැය ිවශයයන් යහෝ සිතයි. = මල් සුවඳ හා මල} 
රෑපස්මිං වා අත්තානං   {රෑපයයහි ආත්මය ඇතැය ිවශයයන් යහෝ සිතයි.= කරඩුව හා මැණික} 
 

 යමයලස විපරීත ආකාරයයන් සිතන තැනැත්තායග ් රෑපය යවනස් ීයේ දී ඔහුට යසෝක පරියද්ව දුක් 
යදාේනස් හටගන.ී යමම විපල්ලාසය නිසා තම රෑපය නිතය, සුඛ, සුභ, ආත්ම වශයයන් දැඩිව ගරහණය කර යගන 
සිටීම යහ්තුයවන් එය යවනස්ීයේදී තම බලායපායරාත්තු කඩ වන විට අපමණ දුකකට යශෝකයකට වැළපමීකට 
පත් යේ. සැබෑ දහමක පහස යනාලද මනා නුවණින් යතාර තැනැත්තාට දුක හටගන්යන් යේ අයුරින.ි යේදනා, 
සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ යන යසසු සක්න්ධ පළිිබඳව ද යේ අයුරින් ම අනවුණින් සිතයි. යමයලස සක්න්ධ 
පංචකය පිළිබඳ විපරීත ආකාරයයන් සිතන කරම 20ක ්දැක්යේ. යමය විසි ආකාර සක්කාය දිට්ිය වශයයන් දක්වා 
තියබ්. යේ අයුරින් සිතන තැනැත්තා ‘අත්තදීපා’ ‘ධේමදීපා’ යනුයවන් දැක්යවන තම සිත, සද්ධර්මය පහනක් 
(ආයලෝකයක්) යකාට යවයසන්යනක් යනායේ. ධර්මශරවණය හා යයෝනියසෝ මනසිකාරය නැති ීයමන් සිදුවන 
ජීවිත වයසනය, සසයරහි අසරණබව යමමගින් සඳහන් යේ. 

අවග ෝධගයන් යුතු පිළිගවත් ම  - සතර සතිපට්ඨානය 

යේ යමායහාතක රෑප, යේදනාදි පංචුපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ යථා ස්වභාවය ධර්මානුකූලව නවුණින් දැන 
එය පරතයක්ෂ අවයබෝධයක ්බවට පත් කර ගැනමීට හැකි වුවයහාත් බාහිර සියලු දුක්, කේකයටාළුවලින ්පමණක් 
යනාව තමායග් ශරීරය පළිිබඳ යලඩීේ, මහලුීේ, මරණය ආදී සියලු දුකව්ලින් ද යේ ජීවිතය තළුදී ම 
නිදහස්ීමට අවස්ථාව උදායේ. බුදුදහයේ ඇතුළත් සියලු අනුශාසනා ඉලක්ක යකාට ඇත්යත් යමම 
පංචුපාදානස්කන්ධය මැනැවින් යත්රැේ ගැනමී සඳහායි. ඒ සඳහා මාර්ගය වශයයන් පනවා ඇත්යත් සතර 
සතිපට්ඨානයයි. 

 කායානුපස්සනාව වැඩීයමන් රෑපය පිරිසඳි දැන ගැනීමටත්, යේදනානුපස්සනාව වැඩීයමන් 
යේදනාස්කන්ධය දැන ගැනීමටත්, චිත්තානුපස්සනාව වැඩීයමන් විඤ්ාණස්කන්ධය අවයබෝධ කර ගැනීමටත් 
ධේමානුපස්සනාව වැඩීයමන් සඤ්ා, සංඛාර යන ස්කන්ධ යදක පිරිසිඳ දැන ගැනීමටත් අවස්ථාව උදායේ. 

 පෘථ ්ජනයාට ගස්ඛ (ගසෝවාන්, සකදා ාමී, අනා ාමී යන) තත්ත්වයට පත්ීමටත්, ගස්ඛයාට අගස්ඛ 
(ගහවත් රහත්)  වට පත්ීමටත් රහතුන්ට පිරිනිවන ගතක් දිට්ඨධම්ම සුඛ විහරණගයන් විසීමටත් ඒකායන 
පරතිපාදව වශගයන් භා යවතුන් වහන්ගස් පනවා ඇත්ගත් රූප, ගේදනා, සඤා්, සංඛාර, විඤ්ාණ යන පංච 
උපාදානස්කන්ධය සමදුය, අත්ථං ම, අස්සාද, ආදීනව, නිස්සරණ වශගයන් යළි යළින් නුවණින් වඩන ගෙසයි. 
යමයින් පැහැදිලි වන පරධාන කරැණක් නේ ඕනෑම බුද්ි මට්ටමක සිටින ඕනෑම ආධයාත්මික තලයක් 
නියයෝජනය කරන යකයනකුට බුදුදහමින් මග යපන්වන්යන් පංචුපාදානසක්න්ධයය් සැබෑ තතු අවයබෝධ වන 
අයුරින් තම බුද්ිය යමයහයවන යලසයි. 

නඛසියඛෝපම සූතරයය්දී භාගයවතුන් වහන්යස් යද්ශනා කයළ් රෑප, යේදනා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ 
යන ස්කන්ධ පංචකය අතර නිතය, ධුව, ශාශ්වත, යවනස් යනාවන, සම ව පවතින වශයයන් ගත හැකි කිසිවක් 
යනාමැති බවය.ි රෑපාදි සක්න්ධ පංචකය ම අනිතය, අනියත, අශාශ්වත, විපරිනාම, සම ව යනාපවතින ඒවා බව 
බුදුරජාණන් වහන්යස් වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කළහ.  

තවදුරටත් යමය පැහැදිලි කරන භාගයවතුන් වහන්යස් නයි පිටට පස් ටිකක ්යගන එය යපනව්ා එපමණ 
වූ ද ස්වලප්යක් නමුදු නතිය, ධුව, ශාශ්වත, අවිපරිනාම රෑපයක් නැති බව ද එයස් නිතය රෑපයක් වූයය් නේ 
මැනැවින් දුක් යගීම පණිිස බඹසර යනාපනවන බව ද යද්ශනා කළහ. යේදනා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ 
අතර ද නිතය වූ යමක ්යනාමැති බවත් එයලස නිතය වූ යමක් වූයය් නේ බඹසර යනාපනවන බවත් පැහැදිලි 
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කළහ. යමයලස යද්ශනා යකාට ‘රෑපය නිතය ද අනිතය ද යේදනාව නිතය ද අනතිය ද....‘ ආදි වශයයන් භික්ෂූන් 
වහන්යස් යවතින් ම පරතිපරශ්න නගමින් තවදුරටත් රෑපාදි ස්කන්ධ පංචකයය් පවතින යථාර්ථය යද්ශනා කළහ.  

යමයලස තථාගත යද්ශනය ශරවණයත් සමඟ අතීත, අනාගත, වර්තමාන, ආධයාත්මික, බාහිර, සුඛම, 
ඕලාරික, හීන, පරණීත, දුර, ළඟ වශයයන් යේ කිසි රෑපයක්, යේදනාවක්, සඤ්ාවක්, සංඛාරයක්, විඤ්ාණයක් 
යේ ද ඒ සියල්ල හිස්, යබාල්, හර නැති දෑ යලස ශරාවකයාට වැටහී යයි. ඒ අනුව ශරැතවත් ආර්ය ශරාවකයාට 
රෑපය යපණ පඩික් යමන ්ද, යේදනාව දිය බුබුලක් යමන් ද, සඤ්ාව මිරිඟුවක් යමන් ද, සංස්කාර යකයසල් 
කඳක් යමන් ද, විඥානය මායාවක් යමන් ද නුවණින් වැටයහයි. යමයලස නුවණින ්සිහිකිරීම නිසා රෑපාදි ස්කන්ධ 
පංචකය පළිිබඳ කළකිරීමට පත් යවයි. යනාඇලමීට පත් යවයි. කලකිරීම නිසා විරාගී බවටත් විරාගී බව නිසා 
මිදීමටත් මිදුණු පසු මිදුණා ය යනු අවයබෝධයටත් පත් යවයි.  

එවං පස්සං භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකා රෑපස්මිේහි නිබ්බිනද්ති යවදනායපි නිබ්බිනද්ති 
සඤ්ායපි නිබ්බින්දති සංඛායරසුපි නිබ්බින්දති විඤා්ණස්මිේපි නිබ්බිනද්ති. නිබ්බිනද්ං විරජ්ජති 
විරාගා විමුච්චති විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ාණං යහාති. ඛීණා ජාති වුසිතං බරහ්මචරියං කතා 
කරණීයං නාපරං ඉත්ථත්තායා‘ති පජානාති. 

‘යඵණපිණ් ඩූපමං රෑපං යවදනා බුබ්බුළුැපමා, 
මරීචිකූපමා සඤ්ා සංඛාරා කදලූපමා,  
මායූපමඤ්ච විඤ්ාණං දීපිතාදිච්චබන්ධුනා.‘ 

 

රෑපය යපණපිඩක් යමන ් ද යේදනාව දිය බුබුලක් යමන් ද සඤ්ාව මිරිඟුවක් යමන් ද 
සංස්කාරය යකයසල් කඳක ්යමන් ද විඤ්ාණය මායාවක් යමන් ද ආදිච්ච බනධ්ු වූ බුදුරජාණන් 
වහන්යස් විසින් යද්ශනා කරන ලදි.  

යමම සූතරයයන් පරධාන වශයයන් විස්තර වන්යන් පදු්ගලයා නරි්මාණය වූ මූලික ඒකකය වන ස්කන්ධ 
පංචකයය් ස්වභාවය පැහැදිලි යකාට දුකින් සදහට නිදහස් ීම සඳහා එම සක්න්ධ පංචකය පිළිබඳව ඇති කර 
ගත යුතු බුද්ිමත් ආකලප්ය පැහැදිලි කිීරීමයි.  

අපයග් ජීවිතය යනු ඇසනි ්රෑප දැකීම, කණින් ශබ්ද ඇසීම, නාසයයන් ගඳ සුවඳ විඳීම, දියවන් රස විඳීම, 
ශරීරයයන් පහස ලැබීම, සිතින් සිතිවිලි සිතමී යන කරියාවලියයි. යමක ී අභයන්තර ආයතන හය සහ බාහිර 
අරමුණු හය හැරැණු යකාට ජීවිතය කියා ගත හැක ිඅන් කිසිවක් නැත. ඇස, කණ ආදි කමුන ආයතනයකින් 
අරමුණක් ගත්ත ද කිසියේ අද්දැකීමක් ලැබීම යන ු රෑපාදි ස්කන්ධ පංචකයය් හටගැනීමයි. යමම ස්කනධ් පහ 
යහ්තූන්යග් එකතුයේ පරතිඵලයක් යලස එකට හටයගන යහ්තු නිරැද්ධ ීයමන් එකට ම නරිැද්ධ යේ. ඒ අනුව 
අප ජීවත් යවනවා යනු හැම යමායහාතක ම සිදුවන ස්කන්ධ පංචකයය් හටගැනමී හා නියරෝධයයි. යේ බව 
යනාදන්නාකම යහවත් අවිදයාව නිසා බාහිර රවය, පදු්ගලයන් ඇත යන හැඟීයමන් ඒ යකයරහි විශ්වාසය තබා 
කරියා කරනු දක්නට ලැයබ්. අවිදයාව ඇති පමණට රාග, ද්යේෂ හටයගන ජරා, මරණ හමුයවහ ි දුකට පත් ව 
මරණින් මතු ද නැවත භවයක උපත ලබයි. බුදුදහමින් අපට යපන්වා යදනය්න් අවිදයාව දුරැ යකාට දුකනි් 
නිදහස් ීයේ මාවතයි. 

  තව ද අභිඤ්ා සූතරයයහි සඳහන් පරිදි කිසියේ නුවණැත්තකු විසින් අවයබෝධ කර ගත යුතු පරධානතම 
කරැණ වශයයන් දක්වා ඇත්යත් පංචුපාදානස්කන්ධයයි. විවිධ විෂය ධාරා සඳහා අප ලබන අධයාපනය කසිියේ 
රැකියාවක්, කරී්තියක් නැතයහාත් යලෝකය යහෝ තමා පිළිබඳ කිසියේ දැනමීක් ලැබීමට උපකාරවත් විය හැකියි. 
එයහත් ඒ කිසිවක් සැබෑ යලස දුකනි් නිදහස් ීයේ සැබෑ දැනීමක ් යනායේ. එබැවින් බුදුදහමින් අපට මග 
යපන්වන්යන් ජීවිතයය් සැබෑ සැනසමු සඳහා රෑප, යේදනාදි පංචුපාදානසක්නධ්ය අවයබෝධ කර ගැනීමට හැකි 
වන අයුරින් තම චින්තනය යමයහයවන යලසයි. බුදුදහමට අනුව යමකු සැබෑ පරඥාවන්තයකු දැයි පරීක්ෂා කර 
බලන මූලික ලක්ෂණ අතර පරධාන කරැණක් වන්යන් ඔහු යකයතක් දුරට පංචුපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව දැනුවත් ද 
සිටී ද යන්නයි. යේ පහ යථාර්ථ වශයයන් සතය වුව ද සැබෑ යලෝකයය් දී යවන් යකාට හඳුනාගත හැකි ඒවා 
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යනායේ. ඒවා පරමාර්ථ වශයයන් විස්තර කළ හැක ි පරඥායවන් දත යුතු ධර්මතාවන් ය. දුකනි් නදිහස් ීයේ 
ඒකායන පරතිපදාව වැටී ඇත්යත් පංචුපාදානස්කනධ්ය අවයබෝධ කර ගැනීම ඔස්යස්යි.  

 පංචුපාදාස්කන්ධය පිරිසිඳ දැනීම සඳහා මුලින් සුතමය පඤ්ා වශයයන් ධර්ම ශරවණය තුළින් දැනුවත් බව 
ලබා චින්තාමය පඤ්ා වශයයන් එය යළි යළිත ් යමයනහි කිරීමත් සමථ විදර්ශනා භාවනා ඔස්යස් සිත 
තැන්පත් යකාට එකඟ වූ සිතින් භාවනාමය පඤා් වශයයන් එය නුවණින් යමයනහි කිරීමත් අවශය යේ. 
පංචුපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ උසස් ම අවයබෝධය ලබා දුකින ් නදිහස්ීමට අවකාශ ලැයබන්යන් යේ 
අනුපිළියවළට කරියා කිරීයමනි.  

  අප ජීවත් වනවා යනු එක යමායහාතක පවත්නා එක සිතිවිල්ලක් පමණි. එනේ ක්ෂණිකව හටගන්නා 
පංචුපාදානස්කන්ධයක අද්දැකීමයි. අප අතීතය ගැන යකතරේ දුක ් වවු ද ආඩේබර වුව ද අනාගතය ගැන 
යකතරේ බලායපායරාත්තු තබා තිබුණ සැබෑ යලස ජීවිතය යනු වර්තමාන යමායහායතහි අත්දැකීමය.ි සමථ 
භාවනා ඔස්යස් සිත තැනප්ත් යකාට විදර්ශනා භාවනා මගින ්යමම පංචුපාදානස්කන්ධයය් යථාර්ථය නවුණින් 
දැක හැම යමායහාතක ම සිහිය හා නුවණින් විසීමට අප සමත් වුවයහාත් බාහිර කිසිදු පදු්ගලයකුට යහෝ යදයකට 
අපව කේපාවට පත් කිරීමට යනාහැකි වනු ඇත. එපමණක් යනාව අප සතු රෑපය ජරා, වයාි, මරණයට පත් 
ීයේ දී කිසිදු මානසික පීඩාවක් ඇති යනාවන පරිදි උසස ් මානසික ඒකාගරතාවකින ් කල් ගත කිරීමට ද 
අවස්ථාව සැලයසනු ඇත. යේ සඳහා මාවත වශයයන් බුදුදහමින් නිර්යද්ශ යකාට ඇති බඹසර වන්යන ්සීල, 
සමාි, පඤ්ා යන තරිවිධ ශික්ෂායවන් යුත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. එනේ සේමා දිට්ිය යපරට ුයකාටගත් 
වැඩිය යුතු අංග අටයි.  

1. සේමා දිට්ි   (යහපත්/ නිවැරදි දැකමී)  
2. සේමා සංකප්ප  (යහපත්/ නිවැරදි සංකලප්නා) 
3. සේමා වාචා   (යහපත්/ නිවැරදි වචන) 
4. සේමා කේමන්ත (යහපත්/ නිවැරදි කර්මානත්) 
5. සේමා ආජීව  (යහපත්/ නිවැරදි දිවිපැවැත්ම) 
6. සේමා වායාම (යහපත්/ නිවැරදි උත්සාහය) 
7. සේමා සති  (යහපත්/ නිවැරදි සතමිත්බව) 
8. සේමා සමාි  (යහපත්/ නිවැරදි සමාිමත්බව) 

 

  නිතය, ස්ිර, යනායවස්වන රෑප, යේදනාදි කිසිවක ්යලාව යනාපවත්නා බැවින් භාගයවතුන් වහන්යස් 
යමම බඹසර මාවත පනවා ඇති අතර දුක් සහිත යලෝකයයන් එයතර ීමට ඇති ඒකායන පරතිපදාව වන්යන් 
යමම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයය.ි එබැවින් ධර්ම ශරවණය හා යයෝනියසෝ මනසිකාරය ඔස්යස් සේමා දිට්ිය 
වර්ධනය කර ගනිමින් අපරමාදීව යමම දහේ මාවයතහි ගමන් කිරීමට අප උතස්ාහවත් විය යුතු ය. දුර්ලභව ලද 
උතුේ මිනිස් දිවියයන් පරතඵිල යනළා ගැනීමට අප සැම අපරමාදී ීම අවශය යකයර්. අපරමාදී බව උතුේ ධනයක් 
යමන් සුරකිමින් යමම ධර්ම මාර්ගයයහි ඉදිරිය බලා පියවර තැබිය යුතු ය.  

  යමහිදී රෑපාදි ස්කන්ධ පංචකය චතුරාර්ය සතයයට ගළපා යත්රැේ ගැනීම ද වැදගත් යේ. ඒ් අනුව රෑප, 
යේදනා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ යන සක්න්ධ පංචකය දුක්ඛ සතයය බවත් එහි අනවයබෝධය නිසා තම 
චිත්ත සන්තානයය් අවිදයා භවතණ්හා හටගැනීම සමදුය සතයය (දුකට යහ්තුව) බවත් සමථ කමටහනක් ඔස්යස් 
සිත සමාිමත් යකාට ස්කන්ධ පංචකයය් සමුදය, වය, අස්සාද, ආදීනව, නිස්සරණ සේමර්ශනය කරමින් 
විදර්ශනාව (පරඥාව) දියුණු කිරීම මාර්ග සතයය බවත් එහි පරතිඵල වශයයන් විදයාව හා විමුක්තිය සාක්ෂාත් කිරීම 
දුක්ඛ නියරෝධය බවත් මැනැවින් යත්රැේ යගන ඒ අනවු තම සියලු කටයුතු සංවිධානය යකාට ඊට අනුගතව දැඩි 
කැපීයමන් කරියා කිරීමයි (අභිඤ්ා සුත්ත, අං.නි.).   

යමයලස කරියා කිරීයේදී තමායග් සිත සහ අවයබෝධය පිළිබඳ විශ්වාසය තබමින් අන් යදයක පිළිසරණ 
යනාපතා සිත දියුණු වන කරියාවලියක නියැළීම යමහලිා අවශය යකයර් (අත්තදීපා භකි්ඛයව විහරථ අත්තසරණා න 
අඤ්ඤසරණා). ඒ අතර ධර්මය පිළිසරණ යකාට යගන අන් පළිිසරණක ්යනාපතා කරියා කළ (ධේමදීපා භකි්ඛයව 
විහරථ ධේමසරණා න අඤ්ාසරණා) යුතුව ඇත. භාගයවතුන් වහන්යස් නිතර අවධාරණය කයළ් යමම 
ධර්මමාර්ගය ඔස්යස් අපරමාදීව කරියා කරන යලසයි (අපප්මායදන භික්ඛයව සේපායද්ථ).   
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Seven Cases 

(Saṃyutta Nikāya) 

(Translated by Bhikkhu Boddhi) 
 

At Sāvatthī, “Mendicants, in this teaching and training a mendicant who is skilled in seven cases and 

who examines in three ways is called consummate, accomplished, a supreme person. And how is a 

mendicant skilled in seven cases? It’s when a mendicant understands form, its origin, its cessation, and 

the practice that leads to its cessation. They understand form’s gratification, drawback, and escape. They 

understand feeling … perception … choices … consciousness, its origin, its cessation, and the practice 

that leads to its cessation. They understand consciousness’s gratification, drawback, and escape. 

And what is form? The four primary elements, and form derived from the four primary elements. This is 

called form. Form originates from food. When food ceases, form ceases. The practice that leads to the 

cessation of form is simply this noble eightfold path, that is: right view, right thought, right speech, right 

action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right immersion. 

The pleasure and happiness that arise from form: this is its gratification. That form is impermanent, 

suffering, and perishable: this is its drawback. Removing and giving up desire and greed for form: this is 

its escape. 

Those ascetics and brahmins who have directly known form in this way—and its origin, its cessation, 

and the practice that leads to its cessation; its gratification, drawback, and escape—and are practicing for 

disillusionment, dispassion, and cessation regarding form: they are practicing well. Those who practice 

well have a firm footing in this teaching and training. 

Those ascetics and brahmins who have directly known form in this way—and its origin, its cessation, 

and the practice that leads to its cessation; its gratification, drawback, and escape—and due to 

disillusionment, dispassion, and cessation regarding form, are freed by not grasping: they are well freed. 

Those who are well freed are consummate ones. For consummate ones, there is no cycle of rebirths to be 

found. 

And what is feeling? There are these six classes of feeling: feeling born of eye contact … feeling born of 

mind contact. This is called feeling. Feeling originates from contact. When contact ceases, feeling 

ceases. The practice that leads to the cessation of feelings is simply this noble eightfold path, that is: 

right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and 

right immersion. 

The pleasure and happiness that arise from feeling: this is its gratification. That feeling is impermanent, 

suffering, and perishable: this is its drawback. Removing and giving up desire and greed for feeling: this 

is its escape. … 

And what is perception? There are these six classes of perception: perceptions of sights, sounds, smells, 

tastes, touches, and thoughts. This is called perception. Perception originates from contact. When 
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contact ceases, perception ceases. The practice that leads to the cessation of perceptions is simply this 

noble eightfold path … 

And what are choices? There are these six classes of intention: intention regarding sights … intention 

regarding thoughts. These are called choices. Choices originate from contact. When contact ceases, 

choices cease. The practice that leads to the cessation of choices is simply this noble eightfold path … 

And what is consciousness? There are these six classes of consciousness: eye, ear, nose, tongue, body, 

and mind consciousness. This is called consciousness. Consciousness originates from name and form. 

When name and form cease, consciousness ceases. The practice that leads to the cessation of 

consciousness is simply this noble eightfold path, that is: right view, right thought, right speech, right 

action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right immersion. 

The pleasure and happiness that arise from consciousness: this is its gratification. That consciousness is 

impermanent, suffering, and perishable: this is its drawback. Removing and giving up desire and greed 

for consciousness: this is its escape. 

Those ascetics and brahmins who have directly known consciousness in this way—and its origin, its 

cessation, and the practice that leads to its cessation; its gratification, drawback, and escape—and are 

practicing for disillusionment, dispassion, and cessation regarding consciousness: they are practicing 

well. Those who practice well have a firm footing in this teaching and training. 

Those ascetics and brahmins who have directly known consciousness in this way—and its origin, its 

cessation, and the practice that leads to its cessation; its gratification, drawback, and escape—and due to 

disillusionment, dispassion, and cessation regarding consciousness, are freed by not grasping: they are 

well freed. Those who are well freed are consummate ones. For consummate ones, there is no cycle of 

rebirths to be found. That’s how a mendicant is skilled in seven cases. 

And how does a mendicant examine in three ways? It’s when a mendicant examines the elements, sense 

fields, and dependent origination. That’s how a mendicant examines in three ways. In this teaching and 

training, a mendicant who is skilled in seven cases and who examines in three ways is called 

consummate, accomplished, a supreme person.”  

The Five Aggregates 
(Panchupadanakkhanda) 

 

According to the Buddha, our life is nothing but the experience of five aggregates. These five 

things are discussed as a whole because they are inextricably woven components of our experience. 

These five arise together and cease together as we experience the world through our senses. Yet, because 

of our ignorance, we are aware of matter only, which is the obvious component. However, we have to 

understand the fact that rest of the aggregates - sensation, perception, formation, and consciousness - 

also have equally contributed in forming our one experience. According to Buddhism, the root cause of 

all suffering is the ignorance of the function of these five aggregates. This very ignorance leads to 

clinging and attachment. Suffering arises because of not knowing the arising and ceasing nature of the 
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five aggregates. That is why Buddhism has repeatedly emphasized the importance of understanding 

these five aggregates and the way to overcome them. All Buddhist doctrines aim to understand the five 

aggregates that lead us to overcome suffering. First, we have to know what these five are. They are;  

1. The corporeality group or matter (Rupakkhanda)  

2. The feeling group   (Vedanakkhanda) 

3. The perception group  (Saññākkhanda) 

4. The mental- formation group (Sankārakkhanda) 

5. The consciousness group  (Viññānakkhanda) 
 

We get all experiences in our life through our senses, such as eye, ear, nose, tongue, body and 

mind. We get no experience except through those six senses. If we get any kind of experiences - seeing, 

hearing, smelling, tasting, toughing or knowing objects - it means that these five aggregates have been 

arisen. When we see something, hear something, smell something, taste something, touch something or 

think about something, that means there are both arising and ceasing together of the five aggregates. 

When we experience, we use one of six senses such as eyes, ear, nose, tongue, body or mind. 

The nature of this experience is that it momentarily arises and ceases. Also, five aggregates that form 

our experience arise and cease momentarily. Among the five aggregates;  

1. The corporeality group or matter (Rupakkhanda)  is forms (රෑප) which include four elements 

and its concomitant 24 forms,  

2. The feeling group  (Vedanākkhanda) is feelings/sensations (යේදනා) that we feel through our 

senses,  

3. The perception group (Saññākkhanda) is perception (සඤ්ා) that we recognize through our 

senses, 

4.  The mental- formation group (Sankārakkhanda) is thoughts (සංඛාර) that we conceptualize 

about the world received through our senses.   

5. The consciousness group  (Viññānakkhanda) is consciousness (විඤ්ාණ); whatever we 

become conscious of.    

We get all kinds of experiences through our senses as the result of arising and ceasing of five 

aggregates. However, because of ignorance of this process, we think the experience continues to remain 

after experiencing them. That is why we have attachment then suffering about objects. If we understand 

this reality and avoid the misunderstanding, we are able to overcome suffering. Without understanding 

of these five aggregates, we can never have real liberation from the suffering. Moreover, these five 

components cannot be separated and pointed out in the physical world, so we should understand them by 

our intelligence. The Buddha's message helps us a lot in understanding this truth.  

According to conventional truth, there are persons, things etc., but according to the ultimate truth 

we have only these five aggregates which is the world's reality. If we have any kinds of experience about 

the world, that is five aggregates. The nature of this experience is that it arises and ceases momentarily.  

Not being occurred (in the past) comes to an occurrence. Being occurred (at the present) would 

not come to (the future) occurrence (අහුත්වා සම්භුතං හුත්වා න භවිස්සති). It means if we experience 

something now, it was not in existent in the past in the same way like now. Also present experience 
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doesn't transcend to the future as it is. If anybody can understand this reality, he is ready to give up the 

extremes about the past and the future. Furthermore, he tries to live in the present moment seeing, 

arising and ceasing wisely with full awareness. This is also not permanent. Every moment it arises and 

ceases, but because of ignorance we think as they are permanent. The cause of suffering is this 

misconception. If a person can understand as it is, he can overcome suffering. To overcome suffering he 

has to develop mindfulness and wisdom. 

Mindfulness can be divided into four as; 

1. Contemplation of matters (Kāyānupassanā) 

2. Contemplation of feelings (Vedanānupassanā) 

3. Contemplation of consciousness (Cittānupassanā)  

4. Contemplation of mental formations (Dhammānupassanā)  
 
 

When we concentrate our mind according to these four, we can understand the nature of all 

experiences about mind and matter as arising and ceasing. With concentrated mind, we can reflect all 

things as impermanent, suffering and egolesness or egolessness. Then we can decrease the attachment, 

clinging, craving or desire about the world. And gradually we can overcome anger and delusion too. 

This real understanding leads to get rid of suffering. It means we are on the way to real happiness, which 

should be the bottom line of our lives. Buddhism explains this message to all persons at every level, 

because this is the most important topic in Buddhism.  

According to the Abhiññā Sutta, as intelligent persons, the thing that we have to comprehend 

with supernormal knowledge is the five aggregates.   

Katame ca, bhikkhave, dhammā abhiññā pariññeyyā? Pañca upādānakkhandhā. Ime 

vuccanti, bhikkhave, dhammā abhiññā pariññeyyā.  

If we have any kind of experience through senses which are eyes, ears, nose, tongue, body and 

mind, then five aggregates arise. As the result of arising of five aggregates, we see, hear, smell, taste, 

touch or think. Every moment without any interval these five aggregates arise and cease. Because of 

ignorance or delusion, we think that the experience still continues. Having thought about it, then we go 

in search of it in the outer world, and there we may have to experience attachment or suffering according 

to that experience. The result of the ignorance of this reality is suffering.   

If someone can understand these five things as they arise at the moment with conditions and 

cease instantly, that person is ready to overcome suffering and dissatisfaction. Further, he realizes all his 

experiences arise and cease at the moment, and nothing comes to the present from the past and nothing 

goes to the future from the present. 

ගපාගසාන් සීෙ සමාදානය  
යලාස් ඇන්ජලිස් යබෞද්ධ විහාරසථ්ානය, පැසදිනා, කැලියපෝනියා, එක්සත් ජනපදය  

බු.ව. 2563 යපායසාන් පුන් යපායහෝ දින (වය.ව.2019 ජුනි මස 16 වැනිදා) 


