
මරණය 
නිබද සිහි කළ යුතු ජීවිත යථාර්ථය 

 
මරණය යනු උපන් සැමට නියත වශයයන් මුහුණපෑමට සිදුවන ජීවිත යථාර්ථයකි. අප දැන සිටිය ද 

යනාදැන සිටිය ද කැමැති වුව ද කැමැති යනාවුව ද උපන් දා පටන් දියනන් දින ළඟා වන්යන් මරණයටයි. 

ධනය, බලය, නිලය ආදි කසිිදු යදයකනි් මරණය ඉක්මවිය යනාහැකක්ක.ි සිව් යදසින් සියල්ල විනාශ කරමින් 

අප යවත එන මහා පර්වත හතරක් යස් ජාති, ජරා, වයාධි, මරණ යන උපද්රව හතර අප යවත නිරතුරැව එළඹ 
සිටී (පබ්බතූපම සූතරය, සං.නි. 1). යබායහෝ යදනා මරණය ගැන කථා කිරීමට පවා අකැමැති වුව ද බුදුදහමින් අපට 
අනුශාසනා කරන්යන් තමා මැයරන යකයනක් බවත්  තමා මරණය යනාඉක්මව ූබවත් නිතර මමමනහි කරන 
මෙසයි (මරණධමයමෝ’මහි මරණං අනතීයතෝති අභිණ්හං පච්චයවක්ිතබ්බං). අපරමාදී බව ඇති යකාට ජීවිතයයන් 
වඩාත් පරයයෝජන යගන යලාවට උපරිම යස්වයක් කරිීමට මරණසතිය යබයහවින් උපකාරවත් යව්. මරණයට 
සතුටින් මුහුණදීමටත් මරණ දුකින් නිදහස් වීමටත් මතු භවය සඵල කර ගැනමීටත් මරණයයන් සදහට ම නදිහස් 
වීමටත් මරණය පළිිබඳව නුවණින් සිහිකිරීම (මරණානුස්සතිය) යබයහවින ්උපකාරවත් යව්. බුදුරදුන් වදාළ පරිදි 
මරණය සිහි කිරීයමන් සතිසමපජඤ්ඤය දියුණු වන අතර පරීතිපරයමෝදය දියුණු යකාට ආධයාත්මික සතුට වර්ධනය 
කර ගැනිමට ද මරණසතිය යහ්තු යව්.  

සමීප අරැත් යදන වචන කිහිපයක් ඇසුරින් මරණයය් දී සදිුවන ස්වභාවය ගැන බුදුදහයමහි පැහැදිලි 
යකාට ඇත. මජ්ඣිම නිකායයහි (ම.නි.3, 514 පිට) සච්චවිභංග සූතරයයහි එය යමයලස විස්තර යව්.  

කතමඤ්චාවුයසා මරණං? යං යතසං යතසං සත්තානං තමහා තමහා සත්තනිකායා චුති, 
චවනතා, යභ්යදෝ, අන්තරධානං, මච්චුමරණං, ඛන්ධානං යභ්යදෝ, කයල්බරස්ස නික්යේයපෝ ඉදං 
වුච්චතාවුයසා මරණං.  

යම අනුව මරණය දකව්ා ඇත්යත් "ඒ ඒ සත්ත්වයන්මග් ඒ ඒ සත්ත්ව නිකාමයන් ච්යුතවීම, පහවීම, 

බිඳීයාම, අතුරුදන්වීම, මරණයට පත්වීම, කළුරිය කිරීම, රූපසක්නධ්යාමග් බිඳීයාම, කය බහා තුබීම, 

ජීවිතින්රියමය් සඳිීයාම" වශයයනි. එනම මරණය යන ුඑක් භවයකට අයත් රෑපයයන් සියතහි සමබන්ධය අවසන් 
වීමය.ි රෑපය තමායග් යැය ිදැඩිව ගරහණ යකාට යගන ඒ මත ම යැයපන සත්ත්වයාට මරණය  යනු දැවැන්ත 
අහිමිවීමකි. එය ඉවසා සිටීමට තරම අපහසු කායික හා මානසික දුකකට යහ්තු වන්නකි. හුයදක් එය මරණයට 
පත් වනන්ාට පමණක ්යනාව ඔහුයග් සමීපතමයන්ට ද යමය දැරිය යනාහැක ිදුකට කරැණකි. එබැවින ්මරණයට 
කල්තියා ම සූදානම වීම වශයයන් කළ යුතු කටයුතු පිළබිඳව තරිපිටකයයහි යමන් ම ආශරිත යබෞද්ධ සාහිතයයයහි 
යනායයක් තැන කරැණු සඳහන් යව්. 

විසුද්ධිමගග්යයහි දැක්යවන පරිදි මරණය යදයාකාර යව්. එනම කාල මරණ හා අකාල මරණ වශයයනි. 

කාල මරණ යනු තමා කළ පුණය මහිමය අවසන් වීයමන් (පුඤ්ඤක්ඛය) යහෝ තම ජීවිතයට අදාළ ආයුෂ 
නිමවීයමන ් (ආයකු්ඛය) යහෝ සිදුවන මරණයයි. අකාල මරණ යන ුතම පින හා ආයුෂ ඉතිරිව තිබියදී හදිසි 
අනතුරැවලින් (උපච්යේදක වශයයන්) සිදුවන මරණයි. 

තව ද මරණයයහි පරයභද් හතරක් දක්වා ඇත. එනම 

1. එක් භවයකට අයත් ජීවිතන්ද්රිය සිඳීයාම (ජීවිතින්ද්රිය උපච්යේද මරණ) 
2. සසර නැවත නූපදින බැවින් පහනක් නිවී යන්නා යස්  මුළු සසර ජීවිතයයන් ම සමුගැනීම වශයයන් 

සිදුවන රහත් උතුමන්යග් මරණය (සමුච්යේද මරණ) 
3. සංස්කාරයන්යග් බිඳී යාම වශයයන් යමායහාතක් පාසා සිදුවන මරණ (ඛණික මරණ) 
4. ගස්, වැල් ආදිය සමමුති වශයයන් මරණයට පතව්ීම (සමමුති මරණ) 

යම අතුරින් බුදුදහමින් වියශ්ෂයයන් කරැණු පැහැදිලි යකයරන්යන් ජීවිතිනද්්රිය උපච්යේද මරණ යහවත් 
එක් භවයකට අයත් ජීවිතයය් සිඳියාම පිළිබඳවයි. යමම මරණය පිළිබඳව සිහි කිරීම 'මරණානුස්සති' නම භාවනාව 



UD2 
 

වන අතර එය බුදුදහයමහ ිදැක්යවන කමටන් 40 අතුරින් එක් භාවනා කරමයක.ි එමඟින් සිත සමාධිමත් කර 
ගැනමීටත් සමාධිමත් වූ සිතින් නිවන අරමුණු කිරීමටත් බුදුදහමින් මග යපනව්ා තියබ්.  

මරණය සිදුවන ආකාර හතරකි. එනම  

1. ආයුෂ නමි වීයමන් සිදුවන මරණය - ආයුක්ඛය  

2. කර්මය නමි වීයමන් සිදුවන මරණය- කමමක්ඛය 

3. ආයුෂත් කර්මයත් යදක ම එකවිට නිමවීයමන් සිදුවන මරණය - උභයක්ඛය  

4. ආයුෂත් කර්මයත් යදක ම තිබිය දී හසිදි අනතුරකින් සිදුවන මරණය - උපච්යේදක 
 

මරණානුස්සතිය වැඩීයම දී එය යමයනහි කළ යුතු ආකාර අටක් පිළිබඳව විස්තර යව්. එනම, 

1. වධක පච්ච්ුපට්ඨාන - වධකයකු තමා යවත එළඹ සටිින ආකාරයයන් සලකා බැලීම 
2. සම්පත්ති විපත්ති - සමපත ්විපතක් බවට පත්වීම වශයයන් සලකා බැලීම 

3. උපසංහරණ - තමන් හා අන් අය සසඳා බැලීම වශයයන් මරණය සිහි කිරීම. යමහි දී කීර්තිමත්, 

පුණයවත්, ශක්තිමත්, ඍද්ධිමත්, පරඥාවත් අය යමන් ම බුදු, පයස්බුදු, මහරහත් උතුමන් ද මරණයට 
පත් වූ යසයින් තමා ද මරණය යනාඉක්මවූ අයකු බව යමයනහි කිරීම 

4. කාය බහුසාධාරණ - තම සරිැර අයනක් යබායහෝ යදනා ද පරිහරණය කරන යදයක් වශයයන් සලකා 
බැලීම  

5. ආයු දුබ්බෙ - තණ පිට රැඳි දිය බිඳක් යස් තම ආයෂු ඉතා යකටි බව යමයනහි කිරීම 

6. අනිමිත්ත - ජීවත්වන කාලය, මරණයට යහ්තුවන යරෝගය, මැයරන යව්ලාව (යපරවරැ, පස්වරැ 
වශයයන්), සිරැර වැයටන තැන, මරණින් මතු උපදින තැන යන කරැණු පහ සාමානය පුද්ගලයකුට 
විනිශ්ිතව කිව යනාහැකි බව යමයනහි කිරීම 

ජීවිතං වයාධි කායලා ච යදහනික්ඛයපනං ගති, 
පඤ්යච්යත ජීවයලාකස්මිං අනිමිත්තා න ඤායයර. 

7. අද්ධාන - යමකල යමපමණ කලක් ජීවත් වන්යන් යැයි ස්ිරව කිව යනාහැකි බව. 
8. ඛණ පරිත්ත - ජීවිතය ඉතා ස්වල්ප කාලයක් පමණක් ජීවත් වන බව යමයනහි කරිීම 

පඨම මරණසති සූතරයයහි (අං.නි.4, 40 පිට) දැක්යවන පරිදි මරණය පිළිබඳව සිහකිිරීම නම වූ භාවනාව 
මහත්ඵල මහානිසංස වන අතර එය නිවන පිහිට යකාට නිවන අවසන් යකාට ඇත්තක් වශයයන් දක්වා ඇත.  

මරණසති භික්ඛයව්, භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා යහාති මහානිසංසා අමයතෝගධා 
අමතපරියයාසානා. භායව්ථ යනා තුමයහ් භික්ඛයව් මරණසතින්ති.  

 භාගයවතුන් වහන්යස් යමයස් සඳහන් කළ කල්හි එක්තරා (පළමු) භික්ෂුවක ් සඳහන් කයළ් තමා 
මරණසතිය පුහුණු කරන බවයි. එවිට බුදුරදුන් එම භිකෂ්ුවයගන් විමසා සිටියය් යකයස් නම මරණසතිය වඩනය්න් 

ද කයිායි. එවිට එම භිකෂ්ුව පරකාශ කයළ් "ඉදින් මම එක ්රැයක් හා දවාෙක් ජීවත් වන්මන් නම් භාගයවතුන් 

වහන්මස්මග් ශාසනය මමමනහි කරන්මන් නම් මවිසින් මහණකිස මබමහවින ් වඩන ෙද්මදක් වන්මන්" ය 
යනුයවනි. එනම දහවල ජීවත් වන තැනැත්තා රාතරී කාලයයහි මරණයට පතව්ිය හැකි බව සිහිකිරීම වශයයන් 
අපරමාදීව දහයමහි හැසියරන බවය.ි 

 එකල්හි තවත් (යදවන) භික්ෂුවක් බුදුරදුන් හමුයවහි තමා මරණසතිය වඩන බව පරකාශ කයළ් ය. එවිට 
භාගයවතුන් වහන්යස් එම භික්ෂුව මරණසතිය වඩන ආකාරය විමසා සිටියහ. එහිදී එම භික්ෂුව සඳහන් කයළ් 
තමා ඉදින් තමා දහවෙ කාෙමයන් ජීවත ්වන්මන් නම් එපමණකින ්ශාස්තෘ ශාසනමයහි ගුණදහම් වඩනම්න්  
තමා විසින් මබාමහෝ යහපත සිදු කර ගනු ෙබන බවයි. එනම දහවල දී ම තමායග් ජීවිතයට අනතුරක් යව් ය 
යන අදහසින් වඩාත් අපරමාදීව දහයමහි හැසියරන බවයි.  

 ඉන්පසු තවත් (යතවන) භික්ෂුවක් තමා මරණසතිය වඩන අයුරැ බුදුරදුන් හමුයවහි පරකාශ කරන්යන් 

යමයස්යි. එනම "සව්ාමිනි, ඉදින් මම එක ්පිණඩ්පාත මේෙක් වළඳමි ද එපමණ තරම් කාෙයක් පමණ වුව ද 
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ජීවත් වන්මන් නම් මයමහකි, එතරම් පමණ කාෙයකදී ශාස්තෘ ශාසනය මමමනහි කරන්මන් නම් ඒකාන්තමයන් 

මවිසින් මබාමහෝ යහපත කරගන්නා ෙදි"යි යමයස් මම මරණසතිය වඩමි. එනම යපරවරැ කාලයයහි දී ම 
තමායග් ජීවිතයට අනතුරක ්විය හැකි බව යමයනහි යකාට අපරමාදී ව දහම අනුගමනය කරන බවයි. 

 යම අතර තවත් (සිව්වන) භික්ෂුවක් ද බුදුරදුන් හමුයවහි තමා මරණසතිය වඩන අයුරැ පැහැදිලි කයළ් 

ය. එනම "ස්වාමීනි, ඉදින් මම ඒකාන්තමයන් ආහාර පිඩු හතර පහක් වළඳන තරම් කාෙයක් ජීවත් වන්මන ්නම් 
යහපති, එතරම් කාෙයක් මට ඉතිරිව තිබුණ ද ශාස්තෘ ශාසනමයහි ගුණදහම් මමමනහි කරන්මනම් නම් 

ඒකාන්තමයන ්මවිසින් මබාමහෝ ආත්ම හිත කටයුතු කරන ෙද්මද් මේ" යනුයවනි. එනම දානය වළඳන අතරතුර 
වුව ද මරණය සදිු විය හැකි බව සිහියකාට යනාපමාව ම දහම අනුගමනය කරන බවය.ි  

 අනතුරැව යවනත් (පස්වන) භික්ෂුවක් ද තමා මරණසතිය යකයලසක වඩනය්න් ද යන්න පැහැදිලි 

කරමින් සඳහන් කරන්යන් "ස්වාමීනි, ඉදින් මම එක් බත් පිඩක් සපා වළඳන තරම් කාෙයක් ජීවත් වන්මන් නම් 
එපමණ වවු ද කාෙයකදී ශාස්තෘ ශාසනමයහි ගුණදම් මමමනහි කරන්මන් නම් මවිසින් මබමහවින් ආත්ම සුව 

මගන මදන මහණකිස කරන ෙද්මද ්වන්මන් ය" කයිායි. එනම එක් බත් පඩික් වළඳන තරම ස්වලප් යමායහාතක 

දී වුව ද සිදුවිය හැකි ජීවිත අවදානම සිහියකාට දහයමහි හික්යමන බවයි. 

 තවත් (හයවන) භිකෂ්ුවක් ද භාගයවතුන් වහන්යස් හමුයවහි තමා මරණසතිය යකයස් වඩන්යන් දැයි 

යමයලස පැහැදිලි කයළ් ය. "ස්වාමීනි, ඉදින් මම ඒකාන්තමයන් ඉහළට ගත් හුස්ම මපාද පහළට මහළන්මන් ද 
එපමණ තරම් කාෙයක් ජීවත් වන්මන් නම් යහපති. එතරම් පමණ කාෙයක දී නමුදු ශාස්තෘ ශාසනමයහි ගුණදම් 

වඩන්මන් මවිසින් මබාමහෝ යහපත කර ගන්නා ෙද්මද් ය"යි සතුටු වන බවය.ි එනම ඉහළට ගත් ආස්වාසය 

පහළට යහළන තරම ස්වලප් යව්ලාවක දී වවු ද කාලයකදී මරණය සිදුවිය හැකි බව යමයනහි යකාට වඩාත් ම 
අපරමාදීව දහයමහි නිරත වන බවය.ි  

 ඉහත සඳහන් පරිදි භිකෂ්ූන් හය යදනායග් ම පරකාශයන් ශරවණය කළ බුදුරජාණන් වහන්යස් සඳහන් 
කරන්යන් ඉහත භික්ෂනූ් අතුරින් පළමු සිව්යදනා රහත්බව (ආශරව ක්ෂයකිරීම) සඳහා පරමාදීව මරණසතිය වඩන 
බවයි. අවසන් යදයදනා පමණක් අපරමාදීව ආශරවකෂ්ය කිරීම සඳහා අපරමාදීව තමන් වහන්යස්යග් අනුශාසනය 
නිසි පරිදි අනුගමනය කරන බවයි. එබැවින් අපරමාදීව වාසය කරමින ්ආශරවක්ෂය කිරීම සඳහා ඉතා තියුණු යලස 
මරණසතිය වඩන යලස භාගයවතුන් වහන්යස් තවදුරටත් අනුශාසනා කළහ.  

  දුතිය මරණසති සූතරයයහි වඩාත් මහත්ඵල මහානිසංස සැලයසන යලසත් නිවනට බැස ගැනමී වශයයන් 
අමෘතය යකලවර යලසත් මරණසතිය වඩන ආකාරය තවදුරටත් විස්තර කර තියබ්. එහි දැක්යවන පරිදි 1. "සසර 
බිය දක්නා නුවණැති ශරාවකයා දවල්කල නකි්ම රැය පැමියණත් ම යමයස් නවුණින් යමයනහි කරයි. මායග් 
මරණයට යහ්තුවන කරැණු යබායහෝයි. සර්පයයක් යහෝ යගෝනුස්යසක් යහෝ පත්තෑයයක් යහෝ දෂ්ට කිරීයමන් 
මායග් මරණය සදිුවිය හැකිය. තවද අනතුරක් යහෝ සිදු විය හැකිය. පය පැටළයීමන් යහෝ මා බිම පතිත විය 
හැකිය. මා අනුභව කළ ආහාරය යහෝ ජීර්ණය යනාවීයමන් මරණය සිදුවිය හැකයි. පිත, යසම යහෝ කුපිත වීයමන් 
මායග් මරණය සිදුවිය හැකි ය. මට අනතුරක් විය හැකිය." යනුයවන් මරණය පිළිබඳව සිහකිළ යුතුය. යදවන 
භික්ෂුව යමයස් සිහ ිකරයි. 2. "රාතරී කාලයයහි කළුරිය කරන මායග ්පරහීණ යනාකළ යමබඳු අකුසල ධර්ම තමා 
තුළ පවතී. යමම අකුසල ධර්ම සහිතව කළුරිය කරන මාහට අනතුරක් විය හැකිය. එබැවින් එම අකුසල 
ධර්මයන්යග් පරහාණය පිණිස මම අපරමාදීව දැඩි වීර්යයයන් කරියා කරමින් සිහිය හා නුවණ (සතිසමපජඤඤ්ය) 
පවත්වා ගනමිි." 3. තවත් භික්ෂුවක් යමයලස ද සිහි කරයි. "රාතරියයහි කළුරිය කරන මායග් අන්තරාය පණිිස 
පවතින පරහීණ යනාකළ අකුසල කර්ම නැතැයි දන්යන් නම, ඔහු විසනි් අපුමාදීව දිවා රාතරියයහි කුසලදහම 
හික්යමමින් කුසල සහගත පරීතිපරයමෝදයයන් වාසය කළ යුතු ය."   

දුතිය මරණසති සූතරයයහි (අං.නි.4, 46 පිට) දැක්යවන යමම විස්තරයට අනුව තම මරණය සදිුවිය හැකි 
ආකාර නිතර සිහිකරමින් අකුසල විතර්ක දුරැ කරමින් සතිසමපජඤ්ඤය වඩමින් පරීතිපරයමෝදයයන් වාසය කළ 
යුතුය. යමහි සඳහන් වියශෂ් කරැණක් වන්යන් මරණසතිය වැඩීම කිසියස්ත් දුකට කණස්සල්ලට යහ්තු වන්නක් 
යනාව එය අන් අයට ද වඩා පරීතිපරයමෝදය වර්ධනය කරලීයම වැඩපිළියවළක් බවයි. බුදුදහමින් ඉදිරිපත් යකයරන 
මරණය පිළිබඳ වූ සිහයි වැඩීයම සුවියශ්ෂත්වය යමයය.ි මරණය ගැන සිහකිිරීම තම ිත්තසන්තානගත අකුසල 
විතර්ක දුරැයකාට කුසලය තුළින් නිරාමිස සතුට වර්ධනය යකාට යලාවට උපරිම යස්වයක් සදිු කරලීම යවත 



UD4 
 

අප යයාමු කරවය.ි තමා ආධයාත්මිකව දියුණු යවනවා පමණක් යනාව අයපන ්යලාවට උපරිම යස්වයක් සිදු 

කිරීම ද අප සතු කාර්යයි. එනම දානයයන්, පංචසීලයයන්, මමතරියයන් හා පරඥායවන් දියනන් දින දියුණු වන 
අතර ධර්ම පරචාරයයන් යලාවට පිහිට වීමය.ි  

මරණය පිළිබඳ ව ූසඤ්ඤාව වැඩීම යබයහවින ්භාවිත කිරීම සසර පළිිබඳ සංයව්ගය ඇති කරවන්නකි. 
එය නිවන යවත ද යයාම ුකරවන භාවනා කමටහනකි. එයස් වීමට නම ආරමභයයහිදී ම පටිච්චසමුපප්ාදය 

පාදක යකාටගත් දුයකහි හටගැනීම නියරෝධය සංඛයාත චතුරාර්ය සතයය අසා දැන යගන සීල, සමාධි, පඤ්ඤා 

යන තරිවිධ ශික්ෂා සමපූර්ණ කළ යුතුව ඇත. එවිට මරණසඤ්ඤායවන් සමාධිමත් වූ සිත සති, ධමමවිචය ආදි 
යබාජ්ඣඣංග ධර්ම යවත කරමයයන් යයාම ු යව්. මරණසඤ්ඤාව සංයව්ගය පණිිසත් මහත්ඵල පිණිසත් යහ්තු 
වන්යන් එවිටයි. 

මරණසඤ්ඤා භික්ඛයව්, භාවිතා බහුලීකතා මහයතා සංයව්ගාය සංවත්තති. කථං භාවිතා ච යඛා 
භික්ඛයව්, මරණසඤ්ඤා කථං බහුලීකතා මහයතා සංයව්ගාය සංවත්තති. ඉධ භික්ඛයව්, භික්ඛූ 
මරණසඤ්ඤාසහගතං සතිසමයබාජ්ඣඣංගං භායව්ති.... (මරණසති සුත්ත, සං.නි. 5-1, බු.ජ.තරි.246 පිට) 

 

මරණානුස්සතිය මහවත් මරණය අනුව ගිය සිහිය  

තමා මැයරන යකයනකු බවත් මරණය යනාඉක්මවවූකු බවත් යකායි යමායහාතක කුමන ආකාරයකින් 
යහෝ මරණය තමා යවත එළඹිය හැකි බවත් නිතර නිතර නුවණින් සිහි කිරීම මරණානුස්සති භාවනාවයි. 
බුදුදහයම දැක්යවන සමසතලිස් කර්මස්ථාන අතර මරණානුස්සතිය එක් කමටහනකි. එමඟින් එක් අතකනි ්තම 
ජීවිතයය් අනිතයතාව සිහියකාට දැඩි යලෝභය හා ද්යව්ෂය අඩු කර ගැනමීටත් අලස බව දුරැයකාට අපරමාදී බව 
දියුණු කර ගැනමීටත් සිත එකඟ කර ගැනමීටත් හැකියාව ලැයබ්. තමායග් ආයුෂය කරමයයන් වැය වී යන 
ආකාරයත් යලාව ජීවත් වූ මහා බලවත් ධනවත් අය පවා මරණයට පත් වූ බව යමයනහි යකාට තමා ද මරණයට 
පත්වන බව සිහි යකාට ‘ජීවිතං අනියතං මරණං නියතං‘ = ජීවිතය අනියතයි, මරණය නියතයි ! යනුයවන ්යළි 

යළිත් සිහිපත් කරමින් සිත සමාධිමත් කර ගැනීම යමහිදී  සිදු යව්.  

ජීවිතය සමබන්ධ සයිල්යල් ම ස්වභාවය මරණයයි. එනම ඇති ව නැතිවී යාමයි. සයිල්ල යනුයවන් දකව්ා 

ඇත්යත් ඇස, කණ ආදි අභයන්තර ආයතන, රෑප, ශබ්දාදි බාහිර අරමුණු හය, චක්ඛුවිඤ්ඤාණ, යසාතවිඤ්ඤාණ 
ආදි සිත් හය වශයයන් දැකය්වන ජීවිතය හා සමබන්ධ සමස්ත කරියාකාරීත්වයයි.  

සබ්බං භික්ඛයව්, මරණධමමං. කිඤ්ච භික්ඛයව් මරණධමමං? චක්ඛුං භික්ඛයව් මරණධමමං, රෑපා 
මරණධමමා, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං මරණධමමං..... (මරණධමම සුත්ත, අං.නි. 4, 58 පිට). 

යමවායයහි නැසී යාම යහවත් මරණය නුවණින් යමයනහි කිරීම යලෝකය පිළබිඳ යනාඇලීම ඇතිවීමටත් 
ධර්මයයහි අපරමාදීව බව ඇතිකරලීමටත් ඉවහල් යව්. එමඟින් අපරමාදීව ස්වර්ග මාර්ගය හා යමෝක්ෂ මාර්ගයට 
අදාළ කටයුතු සිදුකර ගැනීමට වීර්යය හටගන.ී කලයාණමිතර ඇසුරින් ධර්ම ශරවණය යකාට කමමසස්කතා 

සමමාදිට්ඨිය උපදවා යගන හැකිතාක් දාන, සීල, භාවනාවන්හි නිරතවීම මරණින් මතු සුගතිගාමීවීමට යහ්තු යව්. 

යමහිලා බුද්ධ, ධමම, සංඝ යන යතරැවන සරණ යගාස් ඒ පිළිබඳව බලවත් පරසාදයයන් යුතුව කටයුතු කිරීමත් 
පංචසීලයයහි පිහිටා කරියා කිරීමත් නිතර යමත ්වැඩීමත් සුගතිගාමී වීමට යහ්තුවන පුණය ගංගා = පින් උලප්ත් 
(පුඤ්ඤාභිසන්ද) වශයයන් සඳහන් ව ඇත. ජීවිතයය් කමුන ආකාරයය් සංකීර්ණ අවස්ථාවක මිය ගයි ද කිසිදියනක 
අපාගත යනාව යස් ස්ථාවර යලස තම සිත සුගතිය යවත නැඹුරැ කර යගන සිටීමට අප දක්ෂ විය යුතු ය. යමම 
ස්ථාවරත්වය යමකුට යමයලාව ලද හැකි උසස් ම රැකවරණයකි. තම දරැවන්, යද්පල, නිලතල, පිරිසබ්ලය ආදි 
කිසිවකින් යමම ස්ථාවරත්වය ලද යනාහැකිය. දිනකට වැඩි වාර ගණනක් යතරැවන සිහිපත් වීමත් දානාදි 
පිනක්මවල නිරතුරැව සිත යමයහයවීමත් තමා කළ කුසලදහම පිළිබඳ නිතර සතුටින් සිටීමත් තමා සුගතිය 
ස්ථාවර කර යගන සිටින බවට ඇති සාධක යව්. 

යමබඳු උතුම සමබුදු සමයක දිවියගවන අප හුයදක් සුගතිගාමී වීම පමණක් යනාව සසර දුකින ්සදහට 
නිදහස් ව මරණය ජය ගැනමීට ද උත්සාහවත් විය යුතු ය. මෙෝකයට ශාස්තෘවරයකු අවශය වන්මන්ත් 

සද්ධර්මයක ්අවශය වන්මන්ත් ජරා, මරණ, ජාති යන අභිමයෝග තුන මොව පවතින බුවිනි. යම අතර මරණය  
ද එක් කරැණකි. එබැවින් මරණය ජය ගැනීමටත් මරණයට යහ්තුවන උපත නැති යකාට ජරා දුකින් ද නදිහස් 
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වීමටත් බුදුදහම මග යපන්වයි. ඒ සඳහා ඍජුව යහ්තු වන්යන් චතුරාර්ය සතයාවයබෝධය සහිතව ආර්ය අෂ්ටාංගික 
මාර්ගය අනුගමනය කිරීමය.ි කර්ම ක්ෂය යකාට යළි උපතකට (ජාතියට) යනාපැමිණ මරණය ජය ගත හැක්යක් 
එමඟිනි. 

  අප යම උපත ලබා සිටින්යන් දුර්ලභ වූ බුද්යධෝත්පාද සමයකයි. එම දුර්ලභ වූ බදුුදහම පවතින සමයක 
මිනිස් යලාව බඳු සුගතයික මනා අඟපසඟයන්යගන් යුතුව මනා බුදධ්ියකින් සදධ්ර්මය ශරවණය කරිීමට අවකාශ 
පවතින වටපිටාවක ්සහිතව ඉපදීමට ලැබීම අතිශය දුර්ලභ කරැණකි. එබඳු උපතක් සදිු වන්යන් සසර කරන ලද 
මහා පුණය මහිමයක සහ පරාර්ථනාවක පරතිඵල වශයයනි. යමවැනි අවස්ථාවක් ලද වියටක බුද්ධිමත් මනුෂයකුයග් 
පරධාන ජීවිත අභිලාශය විය යුත්යත් තම ආධයාත්මය උපරිම යලස සංවර්ධනය කර ගන්නා අතර අන් අයට ද 
එම උතුම දහම දායාද කිරීමයි. යමහි දී දුයකහි හටගැනීම හා නිරැද්ධවීම පිළිබඳ මනා වැටහීමක් ලබා ගැනීම 
අවශය යව්. ඒ සඳහා කලණ මිතුරැ ඇසරුින ්පටිච්චසමුපප්ාද සංඛයාත චතුරාර්ය සතයය පිළිබඳ අසා දැන යගන 
සුතමය ඤාණය උපදවා ගැනීම අවශය යකයර්.  

සුගතිගාමී මාවත යලාව කලින් කල පහළ වන සත්පරුැෂ උතුමන් යලාවට යපන්වා යදන අනුශාසනයක.ි 
එනම මරණින් මතු සතර අපායට යනාවැයටන යස් කසුලය තුළ ස්ථාවර වීමයි. එය යයමකුට ඇති ආරක්ෂාවකි, 
රක්ෂණයකි. එයහත් යලෞකික මට්ඨටයම සිට ලබන සුගතිය ස්ථාවර තත්ත්වයක් යනාව යළි දුගතියට වැටීයම 
අවදානම තවදුරටත් පවතී. එබැවින් බුදුසමය යමයලස සුගතිගාමී මාවත යද්ශනා කළ ද ඉන් යනානැවතී අවම 
වශයයන් යසෝතාපන්න යහෝ වී සුගතිය ස්ථාවර කර ගැනීමටත් සංසාර චකරයයන් සපුරා නිදහසව්ීමටත් පරතිපදාව 
ඉමහත් කරැණායවන ්යලාවට යද්ශනා කරති. එනම දුකින් නිදහස් ව සංසාර චකරයයන ්සපරුා නදිහස්වීම නම 
වූ යමෝක්ෂ මාර්ගයය.ි සුගතිගාමී මාවත යවනත් ආගමික ශාස්තෘවරැන් කිසියම පරමාණයකින් යද්ශනා කරන 
අතර විමුක්තිගාමී මාවත නිවැරදිව යලාවට යද්ශනා කරන්යන් සමමා සමබුදු උතුමකු පමණි. සසර භවයයන් 
භවයට සැරිසැරීමට යහ්තුවත් එම සසර ගමන නවතාලන ඍජු මාවතත් තථාගතයන් වහන්යස් නමක් විසින් 
යලාවට අනාවරණය කර යදන මහඟු උපයද්ශයකි. ධර්ම චකරය උපයයෝගී කර ගනමිින් සසර සැරිසැරීමට 
යහ්තුවන කර්ම චකරයයන් සපුරා නිදහස්වීමට යමහි දී අනුශාසනා යකයර්. 

කමමනිදාන සූතරයට අනවු කර්මක්ෂය කිරීම සමබන්ධව සඳහන් යව්. ඒ අනුව ‘මෙෝභ, මදෝස, මමෝහ 
මච්තනා මුේ වී හටගන්නා කර්ම අකුසෙ නම් මේ. එම කර්ම සාවදයයි, ඒ කර්මවෙට දුක් විපාක විඳීමට සිදු මේ. 
මමම කර්ම ‘කර්මසමුදය’ (හටගුනීම) පිණිස පවතී. මම් කර්ම කර්ම නිමරෝධය පණිිස මහ්තු මනාමේ.’ ‘අමෙෝභ, 
අමදෝස, අමමෝහ මච්තනා මුේ වී හටගනන්ා කර්ම කසුෙයි. ඒ කර්ම නිරවදය වන අතර සුප විපාක මගන මද්. 
එම කර්ම ‘කර්මනිමරෝධය’ පිණිස  මහ්තු මේ. ඒ කර්ම කර්ම සමුදය පිණිස මහ්තු මනාමේ.’ 

යමම සූතරයයන් පරකට වන පරධාන අදහස නම යළ ිකර්ම හට ගැනීමට යහ්තු වන කර්ම යමන ්ම යළි 
කර්ම හටයනාගැනමීට ද යහ්තු වන කර්ම පවත්නා බවයි. බුදුසමයයන ්වියශ්ෂයයන් අවධාරණය යකයරනය්න් 
කර්මක්ෂය කිරීම සංඛයාත කර්ම සඳහායි. එනම නිවන සඳහා යහ්තු වන පරයයෝගාභිසංස්කාර සංඛයාත කුසල 
කර්ම කිරීමට මග යපන්වීමයි. යමය යමය ඇතැම තැයනක ‘අකණ්හ අසුක්ඛං අකණ්හි අසුක්ඛ විපාකං’ වශයයන් 
කළුත් යනාවන සුදුත් යනාවන කර්ම වශයයන් දකව්ා තියබ්. බුදුදහමට පමණක් සුවියශ්ෂී වූ ඉගැන්වීමකි. 
යයෝනියසාමනසිකාරය අනවු නාමරෑප ධර්ම පිළිබඳව නුවණින ්විමසා බලා නවිැරදි කුසල කරියාවන්හි යයදීයම 
හැකියාව මිනිසා සතුව පවතී. යච්තනාත්මක ව කරියා කිරීයම හැකියාව පුදග්ලයා සතු ව පවත්නා බව  බුදුරජාණන් 
වහන්යස් අවධාරණය කරන යහයින ්උන ්වහන්යස් කර්මවාදී හා කරියාවාදී බව සඳහන් යව් (සමයණා ඛලු යභා 
යගාතයමා කමමවාදී කිරියවාදී, ම.නි. II) 

නිබ්යබ්ධික පරියාය සූතරයයහි කර්මය පළිිබඳ විධිමත් විස්තරයක් ඇතුළත්  යව්. ඊට අනුව කර්මය යත්මා 
යකාට පරශ්න හයක් මතුයකාට ඊට පිළිතුරැ සැපයය්. යමහිදී කර්මය යනුයවන ් දැක්යවන්යන් සංයච්තනාවයි. 
කර්මයය් නදිානය වශයයන ්සඳහන් වන්යන් ස්ඵර්ශයය ි(ඵස්යසා භික්ඛයව කමමානං නිදාන සමභයවා). කර්මයය් 
නියරෝධය සප්ර්ශ නියරෝධයයි (ඵස්සනියරායධා භකි්ඛයව කමමානං නියරායධා). එබඳු ව ූකර්මය නියරෝධ කරන 
මාර්ගය යලස යපන්නමු කර ඇත්යත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි (අයයමව අරියයා අට්ඨඨංගියකා මග්යගා 
කමමනියරාධගාමිනී පටිපදා). 

කර්මයන්ට අනුරෑප ව විපාක ලැබීමක් දක්නට ලැබුණ ද බුදුසමයට අනුව කර්මය කරන්යනක් යහෝ එහි 
ඵල විඳින්යනක් යහෝ යනාමැත. හුයදක් පවත්යන් ශුදධ් ධර්ම පමණි. 



UD6 
 

‘කමමස්සකාරයකා නත්ි  -  විපාකස්ස ච යව්දනා, 
සුද්ධධමමා පවත්තන්ති    -  එයවතං සමමදස්සනං’. 

 

සාමානය සමමුති සතයය අනුව කර්ම කරනන්ා ඊට අනුරෑපව සැප දුක් විපාක විඳින බව සඳහන් වුව ද 
පරමාර්ථ සතයයට සායප්ක්ෂව බලන කල්හි එය නිවැරදි අදහසක් යනායව්. ඒ අනුව කර්ම කරන සත්ත්වයා ම 
ඊට අනුරෑප සැප දුක් විපාක විඳී යය ියයමකු සිතත් නම එය දෘෂ්ටි විසූකයක ්දෘෂ්ටි ජාලාවක ්වැරදි ආකලප්යක් 
බව සබ්බාසව සූතරයයහි පැහැදිලි සඳහන් යව්. එය සඳහන් යකාට ඇත්යත් පරමාර්ථ සතයයට අනුවයි. එනම 
යලෝයකෝත්තර සමමා දිට්ඨිය පදනම කරයගනයි.  

සමමුති සතයයට අනුව සත්ත්වයා කර්මය දායාද යකාට කර්මය ස්වකයී යකාට ඇත්යත් නමුදු කර්ම 
චකරයට ම නතු වී එහි වහයලකු යස් හිර යකාට සංසාර සිරගත යකාට එය සැරිසැරීමට බුදුසමය උත්සාහ 
යනාකරයි. කර්මය අභිබවා යගාස් කර්මක්ෂය කිරීයම මාර්ගය බුදුසමයයහි පැහැදිලි ව යද්ශනා යකාට ඇත්යත් 
එබැවිනි. බුදුදහයම මූලික ඉලක්කය කර්මක්ෂය යකාට සත්ත්වයා සසර දුකින් නිදහස් කරවීමයි. සතව්යාට 
විමුක්තිය ලද හැක්යක් කර්ම බන්ධනයයන් නිදහස් වීයමනි. යබෝසතුන් යමයලාව උපත ලද යමායහායතහි ‘යම 
මායග් අවසන ්ජාතිය බවත ්නැවත භවයක් නැති බවත්’ (අයමන්තිමා ජාති නත්ි’දානි පුනබ්භයවා) පරකාශ කයළ් 
යමකී කර්මක්ෂය කිරීම අරභයා ය. කර්මක්ෂය කරිීයමන් ජාතිය යහවත් උපත නිරැද්ධ වන අතර උපත නිරැද්ධ 
කිරීයමන් ජරා, මරණාදි අයන්කවිධ දුක් සමදුායයන් නිදහස්වීමට අවස්ථාව උදායව්. 

ඒ සඳහා වියව්කනිස්සිත ව විරාගනිස්සිත ව නියරාධනිස්සිත ව නවිනට බර ව සත්ත යබාජ්ඣඣංග ධර්ම 
වඩා තෘෂ්ණාව ක්ෂය කළ යුතු ව පවතී. තෘෂ්ණාව පරහීණ වීයමන් කර්මක්ෂය වන අතර කර්මක්ෂය වීයමන් දුක් 
පරහීණ යව්. තෘෂ්ණාව ක්ෂය කිරීයමන් දුුඃඛකෂ්ය වන අතර දුුඃඛක්ෂය කිරීයමන් කර්මක්ෂය වන බව ඛය සූතරයයහි 
දැක්යව් (තණ්හාය පහානා කමමං පහීයති. කමමස්ස පහානා දුක්ඛං පහීයති. ..... තණ්හක්ඛයා කමමක්ඛයයා. 
කමමක්ඛයා දුක්ඛක්ඛයයාති, සං.නි. V (1), 176 පිට). යමයලස තෘෂ්ණාව දුරැ කිරීයමන් කර්මක්ෂය කළ යුත ුබව 
බුදුසමයයහි අනුශාසනාවය.ි ඒ සඳහා කර්ම කෂ්ය කරිීම සඳහා යහ්තුවන සංස්කාර දුරැ කරමින් දස සඤ්ඤා 
වඩමින් පරයයෝගාභිසංස්කාර වැඩීමට බදුුදහමින් අනුශාසනා යකයර්.  

දුකින් නිදහස්වීම සඳහා බුදුරදුන් වදාළ පරධාන අනුශාසනය චතුරාර්ය සතයය නමින් හැඳින්යව්. එනම 
දුක, දුකට යහ්තුව, දුක නැති කිරීම හා දුක නැති කිරීයම මාවත නම ව ූඅංග හතරයි. යම අංග හතරින් එකක් 
මැනැවින් දුටුවයහාත් යසසු අංග තුන ද අවයබෝධ වනු ඇත. යමහි ලා වියශෂ්යයන් දුක යනු කුමක්ද යන්න 
මනාව යත්රැම ගැනමී යබයහවින් වැදගත් යව්. ඉපදීම, මහලුබව, යලඩවීම, මරණය, පරියයන්යගන් යවනව්ීම, 
අපරියයන් හා එකව්ීම, කැමැති දෑ යනාලැබීම යන කරැණු දුක වශයයන් සඳහන් කරන භාගයවතුන් වහන්යස් ඒ 
සියල්ල කැටි යකාට ‘සංිත්යත්න පංචුපාදානක්ඛනධ්ා දුක්ඛා’ යනුයවන් පංචුපාදානසක්න්ධය දුක වශයයන් 
සුවියශ්ෂී කරැණක් යලාවට යපන්වා යදති. එනම අප ඇස්, කන් ආදි ඉන්ද්රිය ඔස්යස් රෑප, ශබ්දාදී අරමුණු 
විෂයයයහි කිසියම දැනුමක්, අද්දැකීමක් ලැබීයම දී රෑප, යව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන ස්කන්ධ 
පංචකයය් හටගැනමී හා නිරැද්ධවීම යනාදැනීයමන ් හටගන්නා මුලාවයි, එනම අවිදයාවයි. යමම සක්න්ධ 
පංචකයය් යථා ස්වභාවය නම එය යපර යනාතිබී හටයගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ වීමයි. යම බව යනාදන්නා 
යලෝකයා නිරැද්ධ වූ ස්කනධ් පංචකය තවදුරටත් පවතන්ා යදයක් යස් නිතය, සැප, ආත්ම වශයයන් ගැනමී නසිා 
ඊට ආශා යකාට එහි සිත නිමග්න වීම නිසා දුක හටගනී. දුක්ඛ සතයය නම ව ූයම පංච උපාදානස්කන්ධයය් 
ස්වභාවය මනාව යත්රැම ගත් පමණට දුක්ඛ සමදුය නම වූ තෘෂ්ණාව දුරැ වනු ඇත. අවිදයා පාදක යමම 
තෘෂ්ණාව දුරැවූ පමණට දුක්ඛ නියරෝධය නම ව ූනවින සාක්ෂාත් වී ස්කන්ධ පංචකය නම ව ූදුකින් නිදහසව්ීයම 
අවස්ථාව උදායව්. ඒ සඳහා මාවත නම ව ූදුක්ඛ නියරෝධ ගාමීනී මාවත වශයයන ්දකව්ා ඇත්යත් සමමා දිට්ඨිය 
යපරටු යකාට ගත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයය.ි  

චතුරාර්ය සතයය අවයබෝධයට පාදක වන මූලික අවයබෝධය ලැයබන්යන් රෑපාදී ස්කන්ධ පංචකයය් 
හටගැනීම නිරැද්ධවීම යපන්වා යදන පටිච්චසමුප්පාදය පළිිබඳ අවයබෝධය තළුින.ි එනම ඇස, කන, නාසය, දිව, 
ශරීරය, මනස යන ඉන්ද්රිය හය ඔස්යස් රෑප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, යඵාට්ඨඨබ්භ, ධර්ම යන අරමුණු පිළිබඳ කසිියම 
අද්දැකමීක් ලැබීයම දී රෑප, යව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන ස්කන්ධ පංචකය යපර යනාතිබී හටයගන 
ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ වන බව (අහුත්වා සමභුතං හුත්වා න භවිස්සති) පිළිබඳ අවයබෝධයයි. යහ්තු ඇති විට ස්කන්ධ 
පංචකය හටගන්නා (අසම්ිං සති ඉදං යහාති) බවත් යහ්තු නැතිවීයමන ්ස්කන්ධ පංචකය ඉතිරි නැතිව ම නරිැද්ධ 
වන (අස්මිං අසති ඉදං න යහාති) බවත් පිළිබඳ අවයබෝධය යමමගින් ලැයබ්. තවද යහ්තූන්යග් පහළවීයමන් 
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ස්කන්ධ පංචකය හටගනන්ා බවත් (ඉමස්ස උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ඣජති), යහ්තු නැති වීයමන් ස්කන්ධ පංචකය 
නියරෝධ වන බවත් (ඉමස්ස නියරෝධා ඉදං නිරැජ්ඣඣති) යමමගනි් පරතයක්ෂ යව්. යයමකු අනිතයතාව පිළිබඳ යමම 
යලෝක යථාර්ථය යනාදැක වසර සයියක් ජීවත ්යවනවාට වඩා යමම දර්ශනයයන් යුතුව එක දවසක් ජීවත්වීම 
උතුම බවත් ආනිසංසදාය ී බවත් භාගයවතුන් වහන්යස් යද්ශනා කළහ. යකතරම පරඥාවන්ත වුව ද යමම 
අනුශාසනය යලාව කිසිදු යකයනකුට බුදුවරයකුයග ් යහෝ බුද්ධශරාවකයකුයග් යහෝ මග යපන්වීමක් නැතිව 
තමායග්ම ඥානයයන් අවයබෝධ කර ගැනමීට නපුුළුවන. බුදුරදුන්ට පමණක් පරඥායවන් යදවැනි වූ සැරියුත් 
(උපතිස්ස) මාහිමියන්ට පවා යමය අස්සජි මහරහතන් වහන්යස්යගන් අසා දැන ගැනමීට සිදුවිය. යමම 
අනුශාසනය ඇසීමට ලැබීමත් එයස් ඇසීයම දී නුවණ යමයහයවා එය යත්රැම ගැනීමත් මහත් ව ූකුශලයක ඉෂ්ට 
විපාකයකි. එය තම බුද්ධිය උරගා බලන ලකෂ්ණයක් වශයයන් ද හැඳිනව්ිය හැකයි. 

යලාව යවයසන කිසියම නුවණැති යකයනකුට තමායග් වියශ්ෂ ඥානයයන් යමක් අවයබෝධ කළ හැකි 
නම අවයබෝධ කළ යුතු නම ඒ උතුම ම පරධානතම යදය වශයයන් දක්වා ඇත්යත් රෑප, යව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛාර, 
විඤ්ඤාණ යන ස්කන්ධ පංචකයය් හටගැනීම හා නියරෝධය (උදය වය) පිළිබඳ ඥානයයි (අභිඤ්ඤා සුත්ත, අං.නි. 
චතුක්ක නිපාත). මැනැවින් දුක් දුරැකරලීමට යහ්තුවන ස්කන්ධ පංචකයය් හටගැනීම හා නියරෝධය පළිිබඳ 
පරඥායවන් යුක්තව වාසය කිරීම මහා පුණය ගංගාවක් - කුසල ගංගාවක් වශයයන් අභිසන්ද සූතරයයහි සඳහන් 
යව්. යමකු තමායග් වියශ්ෂී ඥානයයන් සක්නධ් පංචකයය් සමුදය හා නියරෝධය දුටවුයහාත් ඉන්පසු තම නුවණින් 
අවිදයාව හා භවතණ්හාව දුරැ කිරීමට සමත් යව්. ඒ සඳහා සමථ විදර්ශනා යන අංග යදක තම වියශ්ෂ ඥානයයන් 
වැඩීමට ද ඔහු දකෂ් වනු ඇත. එහි පරතිඵල වශයයන ්විදයා හා විමුක්ති යන අංග යදක තම වියශ්ෂ ඥානයයන් 
සාක්ෂාත් කිරීමට ද හැකයිාව ලැයබ්. 

චතුසච්ච සමමාදිට්ඨිය යනු යහ්තුඵල දහම යනායහාත් පටිච්චසමුප්පාද නවුණයි. එනම ඇස්, කන්, 
නාසාදි ඉන්ද්රියයන්ට රෑප, ශබ්ද, ගන්ධාදි අරමුණු ස්පර්ශ වීයමදී ස්කන්ධ පංචකය හටගන්නා බවත් එය යපර 
යනාතිබී හටයගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ වන බවත් පළිිබඳ අවයබෝධයයි. යමම යථාවයබෝධය යනාමැති ස්කන්ධ 
පංචකය යපර තිබූ යදයක් වශයයන් හා එහි අද්දැකීම ලද පසු එය එයලස ම තවදුරටත් ඉතිරි යව් ය යන නිතය 
සඤ්ඤාවට පැමිණිය යහාත් එකී ස්කන්ධ පංචකය ම උපාදානස්කන්ධ පංචකයක් වී දුක හට ගන්නා ආකාරය ද 
යමහි දී යත්රැම ගත යුතු ය. අද්දැකීයමන් පසු යමක් නිතිමි වශයයන් ඉතිරි කර ගන්නා සව්භාවය කරමයයන ්අඩු 
යව්. යමම අවයබෝධය ලද පමණට මානසික දුක ්පඩීාවලින් නිදහසව්ීමට අවකාශ සැලයස්. යමම අවයබෝධය 
මුලදී සුතමය ඤාණය වශයයන් ඇසීයමන් ලබායගන පසවු එය යයෝනියසෝ මනසිකාරයයහි යයදීම වශයයන් 
නිතර සිතමින් ින්තාමය ඤාණය දියුණු කර ගනමිින ්සමථ විදර්ශනා භාවනා වඩමින් එය තවදුරටත් ස්ථාවර 
කර ගැනීමට භාවනාමය ඤාණය දියුණු කර ගත යතුුව ඇත. යමහි ලා වියශ්ෂයයන් සතර සතිපට්ඨඨානයයහි 
නියැළීම බුදුරජාණන් වහන්යස් යබයහවින් අවධාරණය යකාට ඇත.  

යහ්තුඵල දහම පිළබිඳ මනා අවයබෝධයයන් යුතුව සතර සතිපට්ඨඨානයයහ ි නිරතුරැව යයදීයමන් 
යකයලසුන්යගන් නිදහස් යවමින් නිවන් මාවයතහි ඉදිරියට බලා පියවර නැඟීමට හැකියාව ලැයබනු ඇත. ‘ඇත’ 
(ශාශ්වත), ‘නැත’ (උච්යේද) යන දෘෂ්ටීන්ට යනාපැමිණ අනිතයතාව පිළිබඳ මනා නුවණින් යුතුව යයමකු 
සතිපට්ඨඨානය තුළ වාසය කිරීම බුදුරජාණන් වහන්යස ්නමැති පියායග් භූමියයහ ි(පිතෘ විෂයයයහි) වාසය කිරීමක් 
වශයයන් දකව්ා තියබ්. යමයලස පිතෘ විෂය නම වූ සතිපට්ඨඨානයයහි වාසය කළ පමණට මාරයායගන් මිදී මනා 
රැකවරණයක් සලසා ගත හැකි යව්. යමතාක් සතිපට්ඨඨානය තුළ වාසය කරයි ද ඒතාක් මාරයාට තමා 
යනායපයනන අතර තමාට මාරයා දර්ශනය යව්. යම වියටක සතිපට්ඨඨානයයන ්යවන් ව නිතය, සුභ, සැප, ආතම් 
සංඥායවහි සිටී ද එවිට වාසය කරන්යන් මාරයායග් භමූිය (මාර විෂය) තුළයි. එවිට තමාට මාරයා යනායපයනන 
අතර මාරයාට තමාව දර්ශනය යව්. එවිට මාරයාට කැමැති යදයක් කිරීයම හැකයිාව පවතී. සතිපට්ඨඨානය භාවිත 
කිරීයම දී කාය, යව්දනා, ි ත්ත, ධමම යන සතර තැනහ්ි තම සිහිය පිහිටුවා ගනමිින් තම කය හා සිත (නැතයහාත් 
නාම-රෑප) මනාව සිහිය පහිිටුවා ගනිමින් සමථය දියණුු යකාට පරථමධයාන ආදි ධයානයන්ට පත්වීමට හැකි 
වුවයහාත් මාරයායග් දෑස අන්ධ කිරීමක් වශයයන් දක්වා තියබ් (නිවාප සුත්ත, ම.නි.1, 374 පිට). තවදුරටත් සමථය 
තුළ සිත දියුණු කරමින් සක්න්ධ පංචකයය් හටගැනමී (සමුදය) නිරැදධ් (වය) වීම දැකීම සංඛයාත උදයත්ථගාමී 
ඤාණය දියුණු කිරීමට සමත ්වුවයහාත් කරමයයන් යකයලසුන්යගන් සිත සපුරා නිදහස් කරගනමිින් දුකින් නිදහස් 
යවමින් නිවන් මයගහි ඉදිරියට යාමට ද අවස්ථාව සැලයස්.  

 දුකින් නිදහස්වීයම මාවත පැහැදිලවි, නිවැරදිව හා ස්ථාවරව යද්ශනා යකයරන පංච උපාදානස්කනධ්ය 
පිළිබඳ විස්තරයට බුදුදහයමහි පරධාන තැනක් හිමි යව්. බුදුරදුන්යග් සෑම අනුශාසනයක ්ම පංචුපාදානසක්න්ධය 
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අවයබෝධ කර ගැනමීටත් එයින් නිදහස්වීමටත් මග යපන්වයි. තරිපිටකය පුරා පංචුපාදානස්කන්ධය යත්මායකාට 
යද්ශිත අනුශාසනා රාශියක ්ඇතුළත් යව්. ඒ අතර සංයුත්ත නිකායයහි ඛන්ධ සංයතු්තය නමින ්යවනම යකාටසක් 
යම සඳහා යවන් කර ඇත. වියශ්ෂයයන් භාගයවතුන ්වහන්යස් යද්ශනා කරන පළමු යද්ශනායව් දී ම පසව්ග 
මහණුන්ට යසෝවාන්වීමට මග විවර කර යදමින් යම පිළිබඳව සඳහන් කර තියබ්. ඒ අනුව ජාති, ජරා, වයාධි ආදි 
දුක් පළිිබඳව විස්තර යකාට ඒ සියල්ල ‘සංඛිත්මත්න පංච්ුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා’ යනුයවන් සංක්ෂපි්ත යකාට 
ඇත. බුදුරදුන් විසනි් යද්ශති යදවන යද්ශනය වන අනන්ත ලක්ඛණ සූතරයයහි ද පංචුපාදානස්කන්ධය පිළබිඳ 
තවදුරටත් යද්ශනා කරමින ්පස්වග මහණුන්ට නවින ්මග එළි යපයහළි කර දුන්හ. ජීවිතය පුරා අප අත්විඳින දුක 
මැනැ වින් යත්රැම ගැනීමට නම පංචුපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ පැහැදිලි අවයබෝධයක් ලබා ගැනමී අවශය යකයර්. 
මහා පහන් ටැඹක ්යමන ්පංචුපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ අවයබෝධය නවින ්මග එළි යපයහළි කර යදයි. අභිඤ්ඤා 
සූතරයයහි දැක්යවන පරිදි කසිියම බුදධ්ිමත් තැනැත්තකටු තම විශිෂ්ට ඥානයයන් යමක ්අවයබෝධ කළ යුතු නම 
ඒ අතර ඉහළ ම යදය වන්යන් පඤ්චුපාදානසක්නධ්යයි. යබෞද්ධ අධයාපනයය ්උසස් ම තත්ත්වය යමමඟින් 
යපන්නමු යකයර්. සත්තට්ඨඨාන සූතරයයන් පැහැදිලි යකයරන්යන් ජීවිතාවයබෝධයයන් යකයලස් දුරැවන පරිදි 
පඤ්චුපාදානසක්න්ධය නවුණින් පරීකෂ්ා කළ යුතු ආකාරයය.ි 

 

සිහිය පිහිටුවා ගත යුතු ස්ථාන හත (සත්තට්ඨාන) 

සත්තට්ඨඨාන සූතරයයහි දැක්යවන පරිදි රෑපාදි සක්නධ් පංචකය ආකාර හතකනි් යමයනහි කළ යුතු 
ආකාරය දක්වා තියබ්. එනම, 

1. රෑපය දැන ගනියි (රෑපං පජානාති). 

2. රෑපයය් හටගැනමී දනියි (රෑපසමුදයං පජානාති). 

3. රෑපයය් නරිැදධ්වීම/ නැතවිීම 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, ජිව්හා, කාය), යගෝචර රෑප 4 = රෑප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස), (භාවරෑප 2 = ඉත්ිභාව, 
පුරිසභාව), හදයවත්ථු රෑප, ජීවියතන්ද්රියරෑප, ආහාර රෑප, පරිච්යේද රෑප, (විඤ්ඤත්ති රෑප 2 = කායවිඤ්ඤත්ති, 
වචීවිඤ්ඤත්ති), (විකාරරෑප 3 = ලහුතා, මුදුතා, කමමඤ්ඤතා), (ලක්ෂණ රෑප 4 = උපචය, සන්තති, ජරතා, 
අනිච්චතා)}. 

  යමයලස යකාටස් 24කින් සමන්විත රෑපය සකස් වීමට යහ්තුව වන්යන් ආහාරයයි. ආහාර නැතිවීයමන් 
රෑපය නිරැද්ධ යව්. රෑපය නියරෝධ කරන මාවත නම සමමාදිට්ඨි ආදි අංග අටකින් යුත් ආර්ය අෂ්ටාංගික 
මාර්ගයයි. මීට අමතරව රෑපයට අදාළ තවත් කරැණු තුනක් දත යුතු යව්. එනම රෑපයය් ආස්වාදය - රෑපය නසිා 
හටගන්නා සැප සහගත මානසික සව්භාවය. එම රෑපය යවනසව්ීමට භාජනය වීයමන් හටගනන්ා ව ූදුක නම වූ 
ආදීනවය ද යත්රැම ගත යුතු ය. එම රෑපයයහි ඡන්දරාගය දුරැකිරීම වශයයන් ඇතිවන මිඳීම නම වූ නිස්සරණය 
ද වටහා ගත යුතු ය. යමයලස රූපයට අදාළ කරුණු 7 පිළිබඳ ස්ථාන හතක සිහිය පිහිටුවා ගුනීම සත්තට්ඨාන 
නමින් හුඳින්මේ.  

යම අයුරින් යව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන යසසු ස්ථාන හතර යකයරහි ද සිහිය පිහිටුවා 
ගනිමින් නවුණින් යමයනහ ිකළ පමණට ස්කන්ධ පංචකය පළිිබඳ අවයබෝධය සැලසී වඩ වඩාත් ජීවිතාවයබෝධය 
ලැබීයමන් අවිදයාව දුරැයකාට දුක අවසන් කරිීමට අවකාශ සැලයස්.  
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2. මේදනා යන ුඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස යන ඉන්ද්රිය හය රෑප, ශබ්ද, ගනධ්, රස, ස්පර්ශ, ධර්ම හා 
සමබන්ධවීයම න් හටගනන්ා සැප, දුක්, උයප්ක්ෂා ආදි යව්දනාවන් ය. එනම චක්ඛුසමඵස්සජා යව්දනා, 
යසෝතසමඵස්සජා යව්දනා, ඝානසමඵස්සජා යව්දනා, ජිව්හාසමඵස්සජා යව්දනා, කායසමඵස්සජා යව්දනා, 
මයනෝසමඵස්සජා යව්දනා වශයයනි. 

3. සඤ්්ා යනු ඇස, කන ආදි ඉන්ද්රිය මගනි් රෑප, ශබ්දාදී අරමුණු ගැනීයම දී හටගන්නා ඒ පිළිබඳ හඳුනා 
ගැනමීය.ි ඒනම රෑප සඤඤ්ා, සද්ද සඤ්ඤා, ගන්ධ සඤ්ඤා, රස සඤ්ඤා, යඵාට්ඨඨබ්බ සඤ්ඤා, ධමම සඤ්ඤා 
වශයයනි. 

4. සංඛාර යන ුසිතිවිලයිි. ඇස, කන ආදි ඉන්ද්රිය ඔසය්ස් රෑප, ශබ්දාදිය අරභයා හටගන්නා සිතිවිල ිමීට අයත් 
යව්. එනම රෑප සඤ්යච්තනා, සද්ද සඤ්යච්තනා, ගන්ධ සඤ්යච්තනා, රස සඤ්යච්තනා, යඵාට්ඨඨබ්බ 
සඤ්යච්තනා, ධමම සඤ්යච්තනා වශයයනි. 

5. විඤ්්ාණ යනු ඇස, කන ආදි ඉන්ද්රිය ඔස්යස් රෑප, ශබ්දාදිය දැන ගන්නා සව්භාවයයි. යමය ද යකාටස් හයකට 
යබයද්. ඒනම චක්ඛු විඤඤ්ාණ, යසාත විඤ්ඤාණ, ඝාන විඤ්ඤාණ, ජිව්හා විඤ්ඤාණ, කාය විඤ්ඤාණ, මයනෝ 
විඤ්ඤාණ වශයයනි. 

රෑපාදි යමම ස්කන්ධ පංචකයය් ස්වභාවය නම අවිදයා, කර්ම, තෘෂ්ණා, ආහාර ආදි යහ්තු ඇති කල්හි 
හැම යමායහාතක ම හටයගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ වීමය.ි තව ද යම පහ ම එකට හටයගන එකට ම නිරැද්ධ 
වීම යමහ ි පවත්නා ලක්ෂණයයි. යමය මැනැවින ් පරතයක්ෂ කළයහාත් ජරා, මරණාදි සියලු දුක්වලනි් සපුරා 
නිදහස්වීමට අවකාශ සැලයස්.  

තරිවිධ උපපරීක්ෂා - තුන් ආකාර පරීක්ෂණය 

ඉහත දැක්වූ පරිදි රෑපාදි සක්න්ධ පංචකය හත් ආකාරකින් නුවණින් යමයනහි කරන අතර තවත් ස්ථාන 
තුනක් පිළබිඳව අවධානය යයාමු කිරීමට සත්තට්ඨඨාන සූතරය අපට කයිා යදය.ි එනම ධාතු වශයයන් ආයතන 
වශයයන් හා පටිච්චසමුපප්ාද වශයයන් පරීක්ෂා කර බැලීමටයි. 

ඉධ භික්ඛමව, භකි්ඛූ ධාතුමසා උපපරික්ඛති. ආයතනමසා උපපරික්ඛති. පටිච්ච්සමුප්පාදමසා 
උපපරික්ඛති. එවං මඛා භකි්ඛමව, භික්ඛූ තිවිධූපපරික්ී  මහාති. 

යම සසුයනහි භකි්ෂවු ධාතු වශයයන් ආයතන වශයයන් පටිච්චසමපු්පාද වශයයන් විමසා බලයි. 
මහයණනි, යමයලස භික්ෂවු තරිවිධ උපපරීක්ෂාව ඇත්යත් යවයි. 

 දුකින් නදිහස්වීමට ඇති පරධාන මාවත වන්යන් සත්තව්යා නිර්මාණය වී ඇති ස්වභාවය මැනැවින් පසක් 
යකාට පරඥායවන් යුතවු අවිදයාව පරහීණ කිරීමය.ි බුදුදහයමහි සත්ත්වයා නිර්මාණය වී ඇති විවිධ පර්යාය ඉදිරිපත් 
යකාට අවිදයාව දුරැවන යලස එය නුවණින ්යමයනහි කිරීමට අපට මග යපන්වයි. ඒ් අනුව සත්ත්ට්ඨඨාන 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 
යත්රැම යගන අවිදයායවන ්දුරැ ව දුකනි් නදිහස්වීමට අවස්ථාව සැලයස්. ස්කනධ් විගරහය ඉහතින් දක්වා ඇති 
බැවින් යමහි දී ධාතු, ආයතන, පටිච්චසමුප්පාද යන අංග විමසා බැයල්.  

1. ධාතු :- 

ධාතු වශයයන් දැක්වීයම දී අංග 18ක් යටයත් සත්ත්ව සංයුතිය දකව්ා තියබ්. එනම 

චක්ඛුධාතු   රෑපධාතු   චක්ඛු විඤ්ඤාණධාතු 
යසෝතධාතු   සද්දධාතු   යසෝතවිඤ්ඤාණධාතු 
ඝානධාතු   ගන්ධධාතු   ඝානවිඤ්ඤාණධාතු 
ජිව්හාධාතු   රසධාතු   ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු 
කායධාතු   යඵාට්ඨඨබ්බධාතු  කායවිඤ්ඤාණධාතු 
මයනෝධාතු   ධමමධාතු   මයනෝවිඤ්ඤාණධාතු 
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2. ආයතන :- 
ආයතන යනු ඇස, කණ ආදි අභයන්තර ආයතන හා රෑප, ශබ්දාදී බාහිර ආයතන යදායළාසයි. 

චක්ඛායතන    රෑපායතන 
යසෝතායතන    සද්දායතන 
ඝානායතන    ගන්ධායතන 
ජිව්හායතන    රසායතන 
කායායතන    යඵාට්ඨඨබ්බායතන 
මනායතන    ධමමායතන 

 

3. පටිච්ච්සමුප්පාද  :- 

පටිච්චසමුප්පාදය, ඉදප්පච්චතාව යහවත් යහ්තුඵල දහම බුදුදහයම එන පරධානතම ඉගැනව්ීමයි. යමය 
තරිපිටකයයහි විවිධ තැන්වල විවිධාකාරයයන් විස්තර වී තියබනු දකන්ට ලැයබ්. විමකු්ති මාර්ගයයහි දී අනගුමනය 
කළ යුතු සතර සතිපට්ඨඨානය, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය, චතුරාර්ය සතයය, තරිලක්ෂණ ආදී යබායහෝ ඉගැන්වීම 
පරයයෝගිකව පුහුණු කිරීම රඳා පවත්යන් පටිච්චසමුපප්ාද නයාය යත්රැම ගැනමී මගනිි. එනිසා කෙයාණ මිතර 
ආශරමයන් අප විසනි් මුනුවින් විසඳා ගත යුතු පරධාන ඉගුන්වීම වන්මන් පටිච්ච්සමුපප්ාද නයායයි. 

දිනක් බුදුරජාණන් වහන්යස් යවත පැමිණ ආනන්ද මාහිමියන් වහන්යස් පටිච්චසමුප්පාදය ගැඹුරැ 
ඉගැන්වීමක් බවත් එයහත් එය අවයබෝධ කර ගැනීම අපහසු යනාවන බව සඳහන් කළහ. යමහි දී භාගයවතුන් 
වහන්යස් අනඳ මාහමිියන්ට යද්ශනා කයළ් ආනන්ද එයස් යනාපවසන යලසය.ි සත්ත්වයන් සසර යබායහෝ කලක් 
අවිදයා - තෘෂ්ණා දැලට හසු වී පැටලී යමයලස ගමන් කරන්යන් යමම ආර්ය නයාය අවයබෝධ කර යනාගැනමී 
නිසා බව අවධාරණය කළහ (මහානිදාන සුත්ත, දී.නි.2, 80). 

භාගයවතුන් වහන්යස ්පටිච්ච සමුපප්ාදය විවිධාකාරයයන් යද්ශනා කර ඇති ආකාරය තරිපිටකය විමසා 
බැලීයමන ්පැහැදිල ියව්. කමුන ආකාරයයන ්එය විසත්ර කළ ද එහි ඇති සාරය යනායහාත් සැකැස්ම සමාන 
වූවක.ි සංයුත්ත නිකායය ්යසෝතාපත්ති සංයුත්තයය් සඳහන් තතිය අනාථපිණඩ්ික සූතරයයහි පටිච්චසමුප්පාදයය් 
යමම මූලධර්මය විස්තර කර තියබ්.  

‘කතයමා චස්ස අරියයා ඤායයා පඤ්ඤාය සුදිට්ඨයඨා යහාති සුප්පවිද්යධා ? ඉධ ගහපති, අරියසාවයකා 
පටිච්චසමුප්පාදං යයව සාධුකං යයානියසා මනසිකයරාති, ‘ඉති ඉමස්මිං සති ඉදං යහාති, ඉමස්සුප්පාදා ඉදං 
උප්පජ්ඣජති, ඉති ඉමස්මිං අසති ඉදං න යහාති ඉමස්ස නියරාධා ඉදං නිරැජ්ඣඣති.’ 

කවර නම ආර්ය නයායක් ශරාවකයකු විසින් පරඥායවන ්මැනැවින් දැකක් යුතු ද යන්න යමහි දැක්යව්. ඒ 
අනුව පටිච්චසමුපප්ාදය මනා යකාට නුවණින් යමයනහි කළ යුතු බව අවධාරණය කර තියබ්. එනම යමයලස 
යහ්තු ඇති කල්හි යමම පරතිඵලය යව් (අස්මිං සති ඉදං යහාති). යමය හටගැනීයමන් යමය උපදී (ඉමස්ස උපප්ාදා 
ඉදං උප්පජ්ඣජති). යමය නැති කල්හි යමය යනායව් (අස්මිං අසති ඉදං න යහාති). යමය නිරැද්ධ වීයමන් යමය 
නිරැද්ධ යව් (ඉමස්ස නියරෝධා ඉදං නිරැජ්ඣඣති). පටිච්ච සමුප්පාදය නයාය විස්තර යකයරන සංක්ෂිප්ත පැහැදිලි 
කිරීම යමයයි. එය ම ‘අවිජ්ඣජා පච්චයා සංඛාරා ... ’.  ආදි වශයයන් අංග යදාළහකින් යුතුව මධයම වශයයන් ද 
විස්තර කර ඇත. තවද ‘යහ්තු, ආරමමණ අධිපති....’  ආදි වශයයන් සූවිසිපරතය කරමයට විස්ථාරිත වශයයන ්ද 
යමය යද්ශනා යකාට තියබ්. ශරාවකයන්යග් බුද්ධියය් පමණට භාගයවතුන් වහන්යස් යමයලස විවිධාකාරයයන් 
පැහැදිලි යකාට තියබ්. පටිච්චසමුප්පාදය යත්රැම ගත ්පමණට අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන තරිලක්ෂණ අවයබෝධ 
වනු ඇත.  

බුද්ධශාසනයට යමකු සැබෑ යලස ස්ථාවරව බැස ගන්යන් බුදුසසුනට ම ආයව්ණික වූ යලෝක යථාර්ථය 
නිවැරදි යලස ශරවණය කිරීම වශයයන.ි එනම යහ්තු ඇති කල්හි යපර යනාතිබී හටගන්නා යලෝකය යහ්තු නිරැද්ධ 
වීයමන් ඉතිරි නැතිව නිරැදධ් වන බව පිළිබඳ යථාර්ථයයි (අහුත්වා සමභුතං හුත්වා න භවිස්සති). අවිදයාව ඇති 
කල්හි යලෝකයක් ඇතැයි නිර්මාණය කර ගන්නා අතර අවිදයාව නැති කල්හි අවිදයායවන් හටගත් යලෝකය ද 
නිරැද්ධ යව්. අතීත කර්මවිපාක වශයයන් වර්තමානයයහි නිර්මාණය වන පංචස්කන්ධ යලෝකය නුවණින් 
යනාදකීම නිසා ඒ අරභයා යච්තනා (පුඤ්ඤ, අපුඤ්ඤ, ආයනඤ්ජ වශයයන් සංස්කාර) නිර්මාණය වවුයහාත් 
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පංචුපාදානස්කන්ධ යගාඩනැඟී ඊට අනුගතව යසසු අංග නිර්මාණය වී දුක හටගන්නා ආකාරය අනපුිළියවළින් 
යමයලස විස්තර කර ඇත. ඒ අනුව 

‘අවිජ්ඣජාපච්චයා සංඛාරා, සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණ පච්චයා නාමරෑපං, නාමරෑප පච්චයා 
සළායතනං, සළායතන පච්චයා ඵස්යසෝ, ඵස්ස පච්චයා යව්දනා, යව්දනා පච්චයා තණ්හා, තණ්හා පච්චයා 
උපාදානං, උපාදාන පච්චයා භයවෝ, භව පච්චයා ජාති, ජාති පච්චයා ජරාමරණයසෝකපරියද්ව 
දුක්ඛයදෝමනස්සුපායාසා සමභවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛනධ්ස්ස සමුදයයා යහාති. අයං වචු්චති 
භික්ඛයව පටිච්චසමුප්පායදා.’ (පටිච්චසමුප්පාද සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 02 පිට)  

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

යයමකු යමහි යථා ස්වභාවය දැන අවිදයාව ඉතිරි නැතිව හට යනානැයගන අයුරින් සිහිනුවණින් 
(සතිසමපජඤ්ඤයයන්) යතුුව වාසය කළයහාත් ජරාමරණ සංඛයාත යලෝකයක ් ද නිර්මාණය යනාවනු ඇත. 
එමඟින් ජරාමරණාදි දුක් සමුදායයයන් සපුරා නිදහස්වීමට ද අවස්ථාව උදා යව්. එය යමයලස විස්තර යව්. 

‘අවිජ්ඣජායත්යව්ව අයස්සවිරාගනියරෝධා සංඛාර නියරෝයධෝ සංඛාර නියරෝධා විඤ්ඤාණ නියරෝයධෝ 
විඤ්ඤාණ නියරෝධා නාමරෑප නියරෝයධෝ නාමරෑප නයිරෝධා සළායතන නියරෝයධෝ සළායතන නියරෝධා ඵස්ස 
නියරෝයධෝ ඵස්ස නියරෝධා යව්දනා නියරෝයධෝ යව්දනා නියරෝධා තණ්හා නියරෝයධෝ තණ්හා නියරෝධා උපාදාන 
නියරෝයධෝ උපාදාන නියරෝධා භව නියරෝයධෝ භව නියරෝධා ජාති නියරෝයධෝ ජාති නියරෝධා ජරාමරණයසෝකපරියද්ව 
දුක්ඛ යදාමනස්සුපායාසා නිරැජ්ඣඣන්ති. එවයමතස්ස යක්වලස්ස දුක්ඛන්ධස්ස නියරෝයධෝ යහාතී’ අයමස්ස 
අරියයෝ ඤායයෝ පඤ්ඤාය සුදිට්ඨයඨෝ යහෝති සුප්පවිද්යධෝ’. 

අවිදයාව ඉතිරි නැතිව නියරෝධ කිරීම ජරාමරණාදි සියලු දුක්වල නියරෝධය යව්. යමයලස දුයකහි 
හටගගැනමී හා නියරෝධය පිළිබඳ ආර්ය නයාය වූ පටිච්චසමුප්පාදය මැනැවින් අවයබෝධ කර ගැනීම යසෝතාපන්න 
වීයම මාවතයි. යයමක්  බිය හා මවරය යගනයදන පංච දුශ්චරිතයන් දුරැ කයළ් යව්ද සතර යසෝතාපත්ති 
අංගයන්යගන ් යකු්ත වූයය් ද ඉහත දැක්ව ූ ආර්ය නයාය දක්යන් යව් ද ඔහු ක්ෂය කළ නරිය ඇතය්ත් 
(ඛීණනිරයයයාමහි) යවමියි ද, ක්ෂය කළ තිරිසන් දුගත ිවිපාක ඇත්යත් යව් ද (ඛීණතිරච්ඡානයයෝනියයෝ), ක්ෂය 
කළ යපර්ත විෂය ඇත්යත් ද (ඛීණයපත්තිවිසයයා), ක්ෂය කළ දුගතපිාක ඇත්යත් ද (ඛීණාපායදුග්ගතවිිනපිායතා), 
යසෝවාන් වූයයම (යසෝතාපන්යනෝහමස්මි), පහළට යනාවැයටන ස්වභාවයයන් යුක්ත වූයය් (අවිනිපාතධමයමෝ), 
නියත වශයයන් සමයබෝධිපරායණ වූයය් (නයියතෝ සමයබෝධිපරායයණා) යවමි‘යි පවසන්යන් ය. 

ඉහත පාඨයයන් ඉතා පැහැදිලි වන යථාර්ථය නම බිය - මවරය යගන යදන කරැණුවලනි් මිදීමටත් 
සතර අපායයන් නිදහස් වීමටත් යසෝතාපන්න වීමටත් යහ්තුවන පරධාන සාධකය පටිච්ච සමුපප්ාදය ඔස්යස් දුක 
අවයබෝධ කර ගැනමී බවයි. යමම අවයබෝධයත් සමග සතර යසෝතාපත්ති අංගයනහ්ි ස්ථාවර ව බැස ගනී. එනම 
බුද්ධ, ධමම,  සංඝ යන යතරැවන යකයරහි ස්ථාවරව යනායසල්යවන පරසාදය සහ ආර්ය කාන්ත ශීලයයන් 
සමන්විත වීමය.ි ආර්ය උතමුන් විසින් අගය කළ පංචසීලය යමහි දී පිහිටා සිටී. බිය හා මවරය දුරැ යකාට 
සතර අපායයන් නදිහස්වීයම ඒකායන මාවත යමයයි. පටිච්ච සමුප්පාදය මැනැවින් අවයබෝධ කර ගැනීම ඇත 
- නැත අන්තයන්යගන් දුරැවීමටත් චතුරාර්ය සතයය වටහා ගැනීමටත් ඒ ඔස්යස් මධයම පරතිපදාව අනගුමනය 
කරමින් සක්නධ්, ධාතු, ආයතන, නාමරෑප ආදි ජීවිත යථාර්ථ පිරිසිඳ දැන ගැනමීටත් අවස්ථාව උදායව්. එබැවින් 
පටිච්ච සමුප්පාදය අවයබෝධ කර ගැනීම බුදුදහමට අනුව සගුතිය හා විමුක්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනීයම මලූික 
පදනම යලස සඳහන් කළ හැක ිය. යමයලස පටිච්ච සමපු්පාදය යත්රැම ගැනමීට සසරගත පුණය මහමියක් 
යමන් ම නුවණැතිබව, අවංකබව හා සුවචබව යන ගුණාංග තමා තුළ තිබීම අතයවශය යව්. යමහිලා කලයාණ 
මිතර ආශරය සුවිශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.  

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

‘යයා පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති යසා ධමමං පස්සති, යයා ධමමං 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) 
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‘යයා ධමමං පස්සති යසා මං පස්සති, යයා මං පස්සති යසා ධමමං 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 පටිච්චසමුප්පාද 
නයාය මැනැවින් ශරවණය කිරීයමනි. යහ්තු එක්වීම වශයයන් ස්කන්ධ පංචකයය් හටගැනීම (සමදුය) දකිනන්ා 
‘නැත’ යන උච්යේද අනත්යයන් (දෘෂ්ටියයන්) මියද්.  යහ්තු නිරැද්ධවීයමන ් ස්කන්ධ පංචකයය් වැයවීම 
(වය=නියරෝධය) දකනි්නා ‘ඇත’ යන ශාශ්වත අන්තයයන් ද මියද්. යමයලස සමමාදිට්ඨිය උපදවා යගන ‘ඇත 
සහ නැත’  යන අන්ත යදකින් ම එකවර නදිහස්වීමට අවස්ථාව ලැයබන්යන් පටිච්ච සමුප්පාදය නම ව ූ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 කිරීම වශයයනි (ධමමකික 

සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 28 පිට). ‘දිට්ඨං ච් අනුපගම්ම සීෙවා...’ යනුයවන් දැක්යවන පරිදි දෘෂ්ටීන්ට 
යනාපැමිණ (යමත්ත සුතත්) සීලයට පැමිණිය හැකය්ක් පටිච්චසමුප්පාදය නයාය යත්රැම ගැනීයම පරතිඵල 
වශයයනි. 

පළමවු පටිච්චසමුපප්ාදය පිළිබඳ කලයාණ මිතර ඇසුරින් සුතමය ඤාණය ලබා ඉන්පසු එය හැකිතාක් 
දුරට නුවණින් යමයනහි කරිීම වශයයන් ින්තාමය ඤාණය දියුණු කර ගනිමින ්සතර සතිපට්ඨඨානය තුළ පිහිටා 
සීල සමාධි පඤ්ඤා වර්ධනය කර ගැනමී වශයයන් භාවනාමය ඤාණය ඇති කර ගැනමී අවශය යව්.  

‘අවිජ්ඣජා පච්චයා සංඛාරා...’ ආදි වශයයන් විස්තර යකයරන පටිච්චසමුප්පාදයය් අංග යදායළාස 
ආයරෝහණ කරමයට ද අවයරෝහණ කරමයට ද හටගන්නා කරමයට ද නරිැදධ් කරන කරමයට ද විස්තර කර තියබනු 
දක්නට ලැයබ්. භාගයවතනු් වහන්යස් චතුරාර්ය සතයාවයබෝධයය් දී (උදානපාලියයහි සඳහන් පරිදි) අවිදයායව් 
පටන් කරමයයන් දුක හටගනන්ා ආකාරය දකව්ා තියබන අතර ශරාවකයන්ට එය සතය ගයව්ෂණයක් යලස පැහැදිලි 
කිරීයම දී (විභංග-සං.නි.අභසිමය සංයුත්ත, 2, 4 පිට ආදි සූතරයන්ට අනුව) ජරාමරණාදි වශයයන් දැනට යපයනන 
දුයකහි පටන් යනායපනයන අවිදයාව දකව්ා විස්තර කර තියබනු දක්නට ලැයබ්.  

ජරා - ඒ ඒ සත්ත්වයන්යග ්ඒ ඒ සත්ත්වනිකායයහි යම දිරීමක්, දියරන බවක්, දත්වැටීම, යකස් පැසීම, ඇඟ රැලි 
වැටීම, ආයු පිරිහීම, ඉඳුරනය්ග් පැසමී ආදියක් යව් ද යමය ‘ජරා’ නම යව්.   

මරණ - ඒ ඒ සත්ත්වනිකායයන් ඒ ඒ සත්ත්වයන්යග් යම යවන්වීමක්, බිඳීමක්, අතුරැදහන් වීමක්, මච්චු නම වූ 
මරණයක් කාලකරියාවක් සක්න්ධයන්යග ්බිඳියාමක්, සරිැර හැර දැමීමක්, ජීවිතනි්ද්රියය් සිඳී යායමක් යව් ද යමය 
‘මරණ’ නම යව්. ජරාමරණයන්ට යහ්තුව භවය වන අතර භව නියරෝධයයන් ජරාමරණ නියරෝධය සදිු යව්. 

භව - යලෝකයක් ඇති බවට සියතන ස්වභාවය ‘භව’ නම යව්. ඒ අනුව කාමභව, රෑපභව, අරෑපභව වශයයන් 
තරිවිධාකාරයයන ්යලෝකයක ්මුණ ගැයස්. යම තුයන් ම සිටීම සංසාර චකරය තුළ ම සැරිසැරීමකි. බුදුරදුන ්ධර්මය 
යද්ශනා කයළ් යම තරිවිධ භවයයන් ම නදිහස්වීමටයි. භවයට යහ්තුව උපාදාන වන අතර උපාදාන නරිැදධ් කරිීයමන් 
භව නියරෝධය සදිු යව්. 

උපාදාන - තමා යවත ඇද - බැඳ තබා ගන්නා සව්භාවය ‘උපාදානයි’. යමය කාම උපාදාන, දිට්ඨි උපාදාන, 
සීලබ්බත උපාදාන, අත්තවාද උපාදාන වශයයන් සිව් වැදෑරැම යව්. උපාදානයනට් යහ්තුව තණ්හාව වන අතර 
තණ්හා නිරැද්ධ කරිීයමන් උපාදාන නරිැද්ධ යව්. 

තණ්හා - යමකට සිත ඇලීම, බැස ගැනීම ‘තණ්හාවයි’. යමය ඇස ආදි ඉන්ද්රිියයන්ට රෑපාදි අරමුණු අරභයා 
සිදු යව්. ඒ අනුව රෑපතණ්හා, ශබ්දතණ්හා, ගන්ධතණ්හා, රසතණ්හා, යඵාට්ඨඨබ්බතණ්හා, ධමමතණ්හා වශයයන් 
සයාකාර යව්. තණ්හාවට යහ්තුවන යව්දනාව වන අතර යව්දනා නිරැද්ධ කිරීයමන් තණ්හාව ද නිරැද්ධ වනු 
ඇත. 

මේදනා - සැප දුක් උයප්ක්ෂා වශයයන් විඳ ගන්නා ස්වභාවය ‘යව්දනා’ නම යව්. යමය කයක් (යව්දනාකාය) 
වශයයන් දැක්යවන අතර ඇස ආදි ස්පර්ශයන් විෂයයයහි යව්දනා හටගනී. ඒ අනුව යව්දනාව ද සයාකාර යව්. 
එනම චක්ඛුසමඵස්සජා යව්දනා,  යසෝතසමඵස්සජා යව්දනා,  ඝාණසමඵස්සජා යව්දනා, ජිව්හාසමඵස්සජා 
යව්දනා, කායසමඵස්සජා යව්දනා, මයනෝසමඵස්සජා යව්දනා වශයයනි. යව්දනාවට යහ්තුව ඵස්සය වන අතර 
ඵස්ස නිරැද්ධ කරිීයමන් යව්දනා ද නිරැද්ධ කිරීමට හැකියාව ලැයබ්. 
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ඵස්ස - ඇස ආදි ඉන්ද්රියයන්ට රෑපාදි අරමුණු ආපාතගත වීම ‘ඵස්ස’ = ස්පර්ශ නම යව්. යමය එක්තරා කයක් 
(යව්දනාකාය) වශයයන් සඳහන් වන අතර ඇස ආදි ඉන්ද්රිය ඔස්යස් රෑපාදි අරමණුු විෂයයයහි ස්පර්ශය හටගනී. 
ඒ අනුව ස්පර්ශය ද සයාකාර යව්. එනම චක්ඛුසමඵස්සය, යසෝතසමඵස්සය, ඝාණසමඵස්ස, ජිව්හාසමඵස්සය, 
කායසමඵස්සය, මයනෝසමඵස්සය වශයයන.ි ඵස්සයට යහ්තුව සළායතන වන අතර සළායතන නිරැද්ධ කිරීයමන් 
ඵස්සය ද නිරැදධ් යව්. 

සළායතන - රෑපාදි අරමුණු නිපදවන ඇස ආදි ආයතන හය ‘සළායතන’ = ෂඪායතන නමින් හැඳින්යව්. එම 
ආයතන හය නම චක්ඛායතන, යසෝතායතන, ඝාණායතන, ජිව්හායතන, කායායතන, මනායතන වශයයනි. 
සළායතනයන්ට යහ්තුව නාමරෑප වන අතර නාමරෑප නිරැද්ධ කරිීයමන් සළායතන නියරෝධය ද සිදු යව්. 

නාමරූප - ‘නාම’ යන යව්දනා, සඤ්ඤා, යච්තනා, ඵස්ස, මනසිකාර යන පහයි. ‘රෑප’ යනු පඨවි, ආයපෝ, 
යත්යජෝ, වායයෝ යන සතර මහාභූත සහ චක්ඛු, යසෝතාදි උපාදාය රෑප විසිහතරයි. නාමරෑපයන්ට යහ්තුව 
විඤ්ඤාණය වන අතර විඤ්ඤාණ නිරැද්ධ කිරීයමන් නාමරෑප ද නිරැද්ධ යව්. 

විඤ්්ාණ - යමක් දැන ගන්නා සව්භාවය ‘විඤ්ඤාණ’ = විඥාන නම යව්. ඇස ආදි ඉන්ද්රිය ඔස්යස් යමම දැන 
ගැනමී සදිු යකයරන බැවින ්යමය එම ආයතනයන්යග් නමින ්දක්වා හයාකාර වශයයන් විස්තර කර තියබ්. එනම 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ, යසෝතවිඤ්ඤාණ, ඝාණ විඤ්ඤාණ, ජිව්හාවිඤ්ඤාණ, කායවිඤ්ඤාණ, මයනෝවිඤ්ඤාණ වශයයනි. 
විඤ්ඤාණයට යහ්තුව සංඛාර වන අතර සංඛාර නියරෝධයයන් විඤ්ඤාණය ද නිරැද්ධ වනු ඇත. 

සංඛාර - විතර්කනය කිරීම යහවත් සිතිවිලි ‘සංඛාර’ = සංස්කාර නමින් වයවහාර යකයර්. අවිදයාව නිසා 
හටගන්නා යමම සංඛාර ‘කායසංඛාර, වචීසංඛාර, ිත්තසංඛාර‘ වශයයනි තුන් ආකාර යව්. තවත් නයායකට 
අනුව යමය පුඤ්ඤාභිසංඛාර, අපුඤ්ඤාභිසංඛාර, ආයනඤ්ජාභිසංඛාර වශයයන් ද දක්වා තියබ්. සංඛාරයට 
යහ්තුව, ආහාරය යහවත් නිදානය වශයයන් දක්වා ඇත්යත් අවිදයාවයි. අවිදයාව ඇති කල්හි සංඛාර හටගන්නා 
අතර අවිදයා නියරෝධයයන් සංඛාර නිරැද්ධ යව්. 

අවිජ්ජා - යලෝකය යහවත් දුයකහි හටගැනීම හා නියරෝධය යනාදන්නා ස්වභාවය ‘අවිජ්ඣජා’ = අවිදයා නම යව්. 
එනම දුක්ඛ, සමුදය, නියරෝධ, මාර්ග යන චතුරාර්ය සතයය නැතයහාත් පටිච්චසමුපප්ාදය යනාදනන්ා බවයි. 
අවිදයාවට යහ්තුව වශයයන් දක්වා ඇත්යත් ආසරවය.ි ආසරවයට යහ්තුව අවිදයාවයි. යමය යදක අයනයානය 
වශයයන් කරියාත්මක යව්.  

යම අනුව  අවිදයාව ඇති කල්හි සංඛාර (යච්තනා) හටගනි. සංඛාර ඇති කල්හි විඤ්ඤාණ හටගනී. 
විඤ්ඤාණ ඇති කල්හි නාමරෑප හටගනී. නාමරෑප ඇති කල්හි සළායතන හටගනී. සළායතන ඇති කල්හි ඵස්ස 
හටගනී. ඵස්ස ඇති කල්හි යව්දනා හටගනී. යව්දනා ඇති කල්හි තණ්හා හටගනී. තණ්හා ඇති කල්හි උපාදාන 
හටගනී. උපාදාන ඇති කලහ්ි භව හටගන.ී භව ඇති කල්හි ජාති හටගන.ී ජාති ඇති කල්හි ජරාමරණාදි දුක් 
සමුදාය හටගනී. යමයලස දුක හටගන්නා අතර අවිදයාව නැති කල්හි සංඛාර, විඤ්ඤාණ, නාමරෑපාදි අංග 
හටයනායගන දුකින ්නදිහස් යව් (විභංග සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 4-6 පිටු). යම සඳහා ඇති මාවත වශයයන් 
දක්වා ඇත්යත් සමමාදිට්ඨි,  සමමාසංකපප්, සමමාවාචා, සමමාකමමන්ත, සමමාආජීව, සමමාවායාම,  සමමාසති, 
සමමාසමාධි වශයයන් දැකය්වන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි (ඤාණවත්ථු සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 88-90 පිට).  

තව ද ‘අවිජ්ඣජා පච්චයා සංඛාරා ...’ ආදි වශයයන් දැකය්වන දුයකහි හටගන්නා පරතිපදාව මිථයා පරතිපදාව 
යලසත් ‘අවිජ්ඣජායත්යව්ව අයස්සවිරාගා නියරෝධා සංඛාර නියරෝයධෝ .... ’ ආදි වශයයන් දැක්යවන දුක නරිැද්ධ 
කරන පරතිපදාව සමයග් පරතපිදාව වශයයන් ද දක්වා තියබ් (පටිපදා සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 8 පිට). 
අවිදයාදි යහ්තු ඇති කල්හ ිදුයකහි හටගැනීමත් අවිදයායව් නියරෝධයයන් දුයකහි නියරෝධයත් යත්රැම ගැනීයම 
පරතිඵල වශයයන ්සත්ත්ව පදු්ගල දෘෂ්ටියට යනාවැටී  යහ්තුඵල සිද්ධාන්තය මැනැවින් යත්රැම ගැනමීට හැකියාව 
ලැයබ්. එවිට යම දුක තමා විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දක් යහෝ අයනකකු විසින ්නිර්මාණය කරන ලද්දක් යහෝ 
වශයයන් දෘෂ්ටියකට යනාපැමියණ්. යහ්තු ඇති කල්හ ිදුක හටයගන යහ්තු නිරැදධ් වීයමන් දුක නිරැද්ධ වන බව 
පරතයක්ෂ යව් (අයච්ලකස්සප සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයතු්ත, 30 පිට). යම අවයබෝධයත් සමඟ තමා අතීතයය් සිටියා 
ද නැදද් අනාගතයයහි සිටින්යන් ද නැද්ද ආදි සයිලු මතවාද සමනය යව් (පච්ච සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයතු්ත, 

42 පිට). තව ද තමායග් සිත - කය තමා විසින් කරන ලද්දක් යහෝ අයනකකු විසින් කරන ලද්දක් යහෝ යනාව 
යහ්තුඵල සිද්ධාන්තය මත නිර්මාණය වූවක් ය යන අවයබෝධය ද යමමගනි් පසක් යව් (නතුමහ සුත්ත, සං.නි. 2, 
අභිසමය සංයුත්ත, 100 පිට). 
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දුයකහි හටගැනීම හා නියරෝධය පිළිබඳ යමම සුවියශ්ෂ ීඅවයබෝධය අප යගෞතම සමමා සමබුදුරජාණන් 
වහන්යස්ට යමන් ම විපස්සී, සිඛී, යවස්සභු, කකුසඳ, යකෝනාගමනන, කස්සප යන යපර වැඩ සිටි බුදුරජාණන් 
වහන්යස්ලාට ද ඒ අයුරින ්අවයබෝධ වූ ආකාරය විස්තර යව්. එපමණක ්යනාව යලාව පහළ වන සියලු සමමා 
සමබුදුරජාණන් වහන්යස්ලා අවයබෝධ කර ගන්නා පරධාන කරැණ ද යමයයි. එබැවින් යපර බුදුවරැන් ද පරතයක්ෂ 
කළ පටිච්චසමුපප්ාද සංඛයාත යමම මාවත පුරාණ මාවතක් වශයයන් විස්තර කර තියබ් (නගර සුත්ත, සං.නි. 2, 
අභිසමය සංයුත්ත, 162 පිට).   

පටිච්චසමුප්පාදයය් දැක්යවන අවිජ්ඣජාදි අංග එක් ිත්තක්ෂණයක් තුළට යමන් ම අතීත - වර්තමාන - 
අනාගත යන කාලතරයට ද යගානු කළ හැකයි. කාලතරයට අනුව පටිච්චසමුප්පාදය විස්තර කිරීයම දී අතීත යහ්තු, 
වර්තමාන ඵල, වර්තමාන යහ්තු, අනාගත ඵල වශයයන් සතරාකාරයකට විස්තර කර තියබ්.  

අතීත මහ්තු   - අවිජ්ඣජා, සංඛාර, තණ්හා, උපාදාන, භව  

වර්තමාන ඵෙ  - විඤ්ඤාණ, නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස, යව්දනා 

වර්තමාන මහ්තු  - අවිජ්ඣජා, සංඛාර, තණ්හා, උපාදාන, භව 

අනාගත ඵෙ   - විඤ්ඤාණ, නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස, යව්දනා 

අතීතයය් පැවැති අවිජ්ඣජා, සංඛාර, තණ්හා, උපාදාන, භව යන යහ්තුවලට අනුරෑපව වර්තමාන ජීවිතය 
යහවත් විඤ්ඤාණ, නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස, යව්දනා යන  ස්කන්ධ පංචකයක් නිර්මාණය යව්. අප ඇස, කණ 
ආදි ඉන්ද්රිය ඔස්යස් රෑප, ශබ්දාදි අරමුණු මුලින් ස්පර්ශ කිරීයම දී හටගන්යන ්යමයයි. යමය යලෝභ, යදෝස, යමෝහ 
යන යහ්තුන්යගන් යතාර වූවක.ි එය ඇතැම තැයනක දුක්ඛ සතයය වශයයන් ද දකව්ා තියබ්. යමම සක්න්ධ 
පංචකය අවිදයාදි අනුසය ඇතිව ස්පර්ශ කළ විට වර්තමාන යහ්තු නිර්මාණය යව්. එනම සක්නධ් පංචකය ම 
පංචුපාදානස්කන්ධයක ්බවට පරිවර්තනය කර ගනී. යමයලස අවිජ්ඣජා, සංඛාර, තණ්හා, උපාදාන, භව යන යහ්තු 
පහළ කළ යහාත් අනාගතය නිර්මාණය යව්. එවිට විඤ්ඤාණ, නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස, යව්දනා යන ඵලයන් 
භුක්ති විඳීමටත් දුක ස්පර්ශ කිරීමටත් සිදු යව්. එක ිත්තක්ෂණයක් තුළ වවු ද යමම අංග සියල්යලහි සමබනධ්ය 
විස්තර කළ හැකි ය. එනම මධුපිණ්ඩික සූතරයයහි දැක්යවන පරිදි අවිදයා සහගතව ඇස උපන් කල්හි රෑපය, 
චක්ඛු විඤ්ඤාණ, චක්ඛු සමඵස්සය ආදි අංග යගාඩනැඟී පරපංච නිර්මාණය යව්. යලෝකයා දුක තුළ වාසය කරයි 
‘දුක්යඛ යලෝයකා පතිට්ඨියතා... යනුයවන් දැක්යවන්යන් අවිදයා සහිත යලෝකයා දුක තුළ වාසය කරන ආකාරයයි. 
සංසාරය නිර්මාණය වන්යන් යම අයුරිනි. එයමන් ම අවිදයා සහගතව ඇස, රෑපාදි කරැණු ස්පර්ශ යනාකළ 
යහාත් පරපංච යගාඩයනානැඟී දුකනි් නදිහස්වීමට ද අවස්ථාව උදායව්. යමම සංසාරයයන් මිඳිය හැක්යක් යමම 
සිද්ධාන්තය මැනැවින් යත්රැම යගන සීල, සමාධි, පඤ්ඤා යන තරිවිධ ශික්ෂායවහි අඛණ්ඩව නියැළීයමහි පරතිඵල 
වශයයනි. එහි පරතිඵල වශයයන් සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, පඤ්ඤා යන ඉන්ද්රිය ධර්ම පරිපූර්ණත්වයට පත් යව්. 

අප යලෝකය පළිිබඳ සියලු ආකාරයය් දැන ගැනමී ඇත ිකර ගන්යන ්ඇස, කන ආදී ඉන්ද්රිය හයට රෑප, 
ශබ්දාදි අරමුණු හය ලබා ගැනීම වශයයනි. යමම අභයන්තර ඉන්ද්රිය හය හා බාහිර අරමුණු හය හැරැණු යකාට 
යවනත් අත්දැකීමක් යනාමැත. අතීත, වර්තමාන, අනාගත, දුර, ළඟ, හීන, පරණීත, සුඛුම, ඕලාරීක, අභයන්තර, 
බාහිර වශයයන් පවත්නා සියලු අත්දැකමී යමම ඉන්ද්රිය හය හා අරමුණු හය ඔස්යස් ලබා ගන්නා ඒවා ය. යමම 
අද්දැකමීවල ස්වභාවය වනය්න් යහ්තු එක් වූ විට එය වර්තමානයයහි කෂ්ණිකව හටයගන (අස්මිං සති ඉදං 
යහාති) යහ්තු නිරැද්ධ වීයමන් එම අත්දැකීම ක්ෂණික ව නිරැදධ් වීමයි (අස්මිං අසති ඉදං න යහාති). අතීතයයන් 
වර්තමානයට යනාපැමියණන වර්තමානයයන් අනාගතයට යනායන යමම පංචුපාදානස්කන්ධය (අහුත්වා සමභතුං 
හුත්වා න භවිස්සති) යම යමායහායතහි යනාතිබී හටයගන, යම යමායහායතහි ම ඉතිිරි නැතිව නිරැද්ධ යව්. 
කිසියම අත්දැකමීක් ලැබුණ ුවිගස එම සිතිවිල්ල තවත් සිතකට උපකාරවත් යවමින් කිසිවක් ඉතිරි නැතිව එම 
යමායහායතහි ම නරිැදධ් යව්. හටයගන නිරැද්ධ වීම සියලු අදද්ැකමීවල ස්වභාවයය ි(උපප්ාද වය ධමමියනා). 
ඉපිද නිරැද්ධ යව් (උපජ්ඣජිත්වා නිරැජ්ඣඣන්ති). යලාව පවත්නා පරම යථාර්ථය යමය වුව ද නිරැද්ධ වූ එම 
අත්දැකීම නරිැද්ධ වූ බව යනාදැනමී යහවත් අවිදයාව යහ්තුයවන් එම අද්දැකමී සහිිකරත් ම එය තවම ඇති යදයක් 
යලස නිතය, සැප, ආත්ම, සුඛ වශයයන් ගැනමී යහ්තුයවන් දුක හටගනී. එය සිහිකරත් ම වර්තමානයයහි නව 
අද්දැකමීක ්යලස යළි එය උපදී. එයහත් අපට සියතන්යන් අතීත අද්දැකමී තවම ස්ිර ව එයලස ම පවතින යදයක් 
වශයයනි. එම නිසා අප ඇසින් දුටු කනනි් ඇසූ රෑප ශබ්දාදිය සිහියකාට අයයෝනියසෝ මනසිකාරයයන් අතීතයට 
දිව යගාස් ඒ පිළිබඳ දුක් සැප විඳී. දුක හටගන්නා මූලික ස්ථානය යමයයි.  



UD15 
 

 ඇස, කන ආදී කිසියම ඉන්ද්රියකනි් රෑප, ශබ්දාදි කසිියම අරමුණක ්ගැනීයම දී අප එක් වියටක එක 
ඉන්ද්රියයකනි් ගනු ලබන්යන් එක අරමුණක් පමණි. එයහත් ඉන්ද්රියයන්යග් හා සියතහි පවත්නා යව්ගවත් බව 
යහ්තුයවන් යමය යවන්යකාට හඳුනා ගැනමී පහස ුයනායව්. එය නුවණින් දත යුත්තකි. එයමන් ම කසිියම 
ඉන්ද්රියයකනි් රෑපාදී කිසියම අරමුණක් ලබා ගැනීයම දී අප එය දැන හඳුනා ගනන්ා අවස්ථාව වන විට ක්ෂණිකව 
රෑප, යව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන ස්කනධ් පංචකය හට ගනී. හට ගන්නවා පමණක් යනාව අප ඒ 
පිළිබඳව දැන ගන්නා විට මුලින ්හටගත් පංචුපාදානසක්න්ධය නිරැද්ධ වී එය මයනෝ විඤ්ඤායයන් දැන ගන්නා 
නව අත්දැකමීක් බවට ද පත් යව්. එතරම යව්ගයකනි් යමය කරියාත්මක යව්.  

  අප ජීවිතය පිළිබඳව ලබන සකලවිධ අත්දැකීමවල සව්භාවය යමයය.ි අප ජීවත් යවනවා යනු එයමන් ම 
ජීවිතය පිළබිඳ ඕනෑම අදද්ැකීමක් ලබනවා යනු යමම පංචුපාදානසක්නධ්යයහ ි ක්ෂණික හටගැනමීයි. නෑදෑ 
හිතවතුන්, යාන වාහන, ගරැ නමබු, මිලමදුල්, ඉඩකඩම, යග් යදාර, අධයාපනය, රෑප සමපත්තිය ආදි වශයයන් 
කිසියම අත්දැකීමක් ලබනවා යනු එක යමායහාතක හටගන්නා පංචුපාදනස්කනධ්ය නමැති ක්ෂණික අද්දැකමීයි. 
බාහිර රෑප, ශබ්දාදිය ළඟා කර ගනිමින් සැප, දුක් විඳිනවා යනු පංචුපාදානස්කනධ්යක එක යමායහාතක අද්දැකීම 
මාතරයක් පමණි. යම බව යනාදන්නා යහ්තුයවන් යග්යදාර, ඉඩකඩම, දූදරැවන ්ආදි වශයයන් නම යකාට අප 
ඒවාට ඇලී ගැලී කටයුතු කරයි. ඒවා යවනස් වීයම දී දුකට සන්තාපයට පත්යව්.  

ජීවිතාවයබෝධයට ඉවහල් වන සැබෑ දහමක පහස යනාලද අශරැතවත් පෘථග්ජනයා තම ජීවිතය පිළිබඳව 
පඤ්චුපාදානසක්න්ධය ඔසය්ස් සිතන ආකාරය අත්තදීප සූතරයයහි ආරමභයයහි යමයලස දැක්යව්. බුදධ්ාදි උතුමන් 
අනුගමනය කළ,  යද්ශනා කළ ආර්ය ධර්මය යනාදකින ආර්ය දහයමහි අදකෂ් ආර්ය දහයමහි යනාහිකම්ුණු 
තැනැත්තා රෑප, යව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන තම ජීවිත සැකැසම් පිළබිඳව යමයලස අනුවණින් 
කල්පනා කරය.ි එනම,  

රූපං අත්තමතා සමනුපස්සති {රෑපය ආත්ම (නිතය, මම, මායග්) වශයයන් සහිිකරයි. = ගිනදිැල්ල හා ගනි්දර} 

රූපවන්තං වා අත්තානං  {ආත්මය රෑප සහිත වූවක් වශයයන් යහෝ සිතයි. = ගස සහ ගයස් ඡායාව} 

අත්තනි වා රූපං   {ආත්මයයහි රෑපය ඇතැය ිවශයයන් යහෝ සිතයි. = මල් සුවඳ හා මල} 

රූපස්මිං වා අත්තානං  {රෑපයයහි ආත්මය ඇතැය ිවශයයන් යහෝ සිතයි.= කරඩුව හා මැණික} 
 

 යමයලස විපරීත ආකාරයයන් සිතන තැනැත්තායග් රෑපය යවනස් වීයම දී ඔහටු යසෝක පරියදව් දුක් 
යදාමනස් හටගන.ී යමම විපල්ලාසය නිසා තම රෑපය නිතය, සුඛ, සුභ, ආත්ම වශයයන් දැඩිව ගරහණය කර යගන 
සිටීම යහ්තුයවන් එය යවනස්වීයමදී තම බලායපායරාත්තු කඩ වන විට අපමණ දුකකට යශෝකයකට වැළපීමකට 
පත් යව්. සැබෑ දහමක පහස යනාලද මනා නුවණින් යතාර තැනැත්තාට දුක හටගන්යන් යම අයරුිනි. යව්දනා, 
සඤ්ඤා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන යසසු ස්කන්ධ පිළිබඳව ද යම අයුරින් ම අනුවණින් සිතයි. යමයලස ස්කන්ධ 
පංචකය පළිිබඳ විපරීත ආකාරයයන් සිතන කරම 20ක ්දැක්යව්. යමය විසි ආකාර සක්කාය දිට්ඨිය වශයයන් දක්වා 
තියබ්. යම අයුරින් සිතන තැනැත්තා ‘අත්තදීපා’ ‘ධමමදීපා’ යනුයවන් දැක්යවන තම සිත, සද්ධර්මය පහනක් 
(ආයලෝකයක්) යකාට යවයසන්යනක ්යනායව්. ධර්මශරවණය හා යයෝනියසෝ මනසිකාරය නැති වීයමන ්සිදුවන 
ජීවිත වයසනය, සසයරහි අසරණබව යමමගින් සඳහන් යව්. 
 

අවමබෝධමයන් යුතු පිළිමවත් මග - සතර සතිපට්ඨානය 

යම යමායහාතක රෑප, යව්දනාදි පංචුපාදානස්කන්ධය පළිිබඳ යථා ස්වභාවය ධර්මානුකූලව නවුණින් දැන 
එය පරතයක්ෂ අවයබෝධයක් බවට පත් කර ගැනමීට හැකි වුවයහාත් බාහිර සියලු දුක්, කමකයටාළුවලින් පමණක් 
යනාව තමායග් ශරීරය පළිිබඳ යලඩවීම, මහලුවීම, මරණය ආදී සියලු දුකව්ලින් ද යම ජීවිතය තුළදී ම 
නිදහස්වීමට අවස්ථාව උදායව්. බුදුදහයම ඇතුළත ් සියලු අනුශාසනා ඉලක්ක යකාට ඇත්යත් යමම 
පංචුපාදානස්කන්ධය මැනැවින් යත්රැම ගැනමී සඳහායි. ඒ සඳහා මාර්ගය වශයයන් පනවා ඇත්යත් සතර 
සතිපට්ඨඨානයයි. 



UD16 
 

 කායානුපස්සනාව වැඩීයමන් රෑපය පිරිසිඳ දැන ගැනීමටත්, යව්දනානුපස්සනාව වැඩීයමන් 
යව්දනාස්කන්ධය දැන ගැනීමටත්, ිත්තානුපස්සනාව වැඩීයමන ්විඤ්ඤාණස්කන්ධය අවයබෝධ කර ගැනමීටත් 
ධමමානුපස්සනාව වැඩීයමන් සඤ්ඤා, සංඛාර යන ස්කන්ධ යදක පිරිසිඳ දැන ගැනීමටත් අවස්ථාව උදායව්. 

 පෘථග්ජනයාට යස්ඛ (යසෝවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී යන) තත්ත්වයට පත්වීමටත්, යස්ඛයාට අයස්ඛ 
(යහවත් රහත්) බවට පත්වීමටත් රහත් උතුමන්ට පිරිනවින යතක් දිට්ඨඨධමම සුඛ විහරණයයන් විසීමටත් ඒකායන 
පරතිපාදව වශයයන් භාගයවතුන් වහන්යස් පනවා ඇත්යත් රෑප, යව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන පංච 
උපාදානස්කන්ධය සමදුය, අත්ථංගම, අස්සාද, ආදීනව, නිස්සරණ වශයයන් යළි යළින් නවුණින් වඩන යලසයි. 
යමයින් පැහැදිලි වන පරධාන කරැණක් නම ඕනෑම බුද්ධිමට්ඨටමක සිටින ඕනෑම ආධයාත්මික තලයක් නියයෝජනය 
කරන යකයනකුට බුදුදහමින් මග යපනව්න්යන් පංචපුාදානසක්න්ධයය් සැබෑ තතු අවයබෝධ වන අයුරින් තම 
බුද්ධිය යමයහයවන යලසයි. 

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

තවදුරටත් යමය පැහැදිලි කරන භාගයවතුන් වහන්යස් නිය පිටට පස් ටිකක් යගන එය යපන්වා එපමණ 
වූ ද ස්වල්පයක් නමුදු නිතය, ධුව, ශාශ්වත, අවිපරිනාම රෑපයක් නැති බව ද එයස් නිතය රෑපයක් වූයය් නම 
මැනැවින ්දුක් යගවීම පිණිස බඹසර යනාපනවන බව ද යද්ශනා කළහ. යව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ 
අතර ද නිතය වූ යමක් යනාමැති බවත් එයලස නිතය වූ යමක් වූයය් නම බඹසර යනාපනවන බවත් පැහැදිලි 
කළහ. යමයලස යද්ශනා යකාට ‘රෑපය නිතය ද අනිතය ද යව්දනාව නිතය ද අනතිය ද....‘ ආදි වශයයන් භකිෂ්ූන් 
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 යම කිසි රෑපයක්, යව්දනාවක්, සඤ්ඤාවක්, සංඛාරයක්, විඤ්ඤාණයක් 
යව් ද ඒ සියල්ල හිස්, යබාල්, හර නැති දෑ යලස ශරාවකයාට වැටහී යයි. ඒ අනුව ශරැතවත් ආර්ය ශරාවකයාට 
රෑපය යපණ පඩික් යමන් ද, යව්දනාව දිය බුබුලක් යමන් ද, සඤ්ඤාව මිරිඟුවක ්යමන් ද, සංස්කාර යකයසල් 
කඳක් යමන් ද, විඥානය මායාවක් යමන් ද නුවණින් වැටයහයි. යමයලස නුවණින් සිහිකිරීම නිසා රෑපාදි ස්කන්ධ 
පංචකය පිළිබඳ කළකිරීමට පත් යවයි. යනාඇලීමට පත් යවයි. කලකිරීම නිසා විරාගී බවටත් විරාගී බව නසිා 
මිදීමටත් මිදුණු පසු මිදුණා ය යනු අවයබෝධයටත් පත් යවයි.  

එවං පස්සං භික්ඛයව, සතුවා අරියසාවයකා රෑපස්මිමහි නිබ්බිනද්ති යවදනායපි නබි්බිනද්ති 
සඤ්ඤායපි නිබ්බින්දත ි සංඛායරසුපි නිබ්බින්දති විඤ්ඤාණස්මිමපි නිබ්බිනද්ති. නිබ්බින්දං 
විරජ්ඣජති විරාගා විමුච්චති විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහාති. ඛීණා ජාති වුසිතං බරහ්මචරියං 
කතා කරණීයං නාපරං ඉත්ථත්තායා‘ති පජානාති. 

‘යඵණපිණ් ඩූපමං රෑපං යවදනා බුබ්බුළුැපමා, 
මරීිකූපමා සඤ්ඤා සංඛාරා කදලූපමා,  
මායූපමඤ්ච විඤ්ඤාණං දීපිතාදිච්චබන්ධුනා.‘ 

 

රෑපය යපණපිඩක ්යමන් ද යව්දනාව දිය බුබුලක් යමන් ද සඤ්ඤාව මිරිඟුවක් යමන් ද සංස්කාරය 
යකයසල් කඳක ්යමන් ද විඤ්ඤාණය මායාවක් යමන් ද ආදිච්ච බන්ධ ුවූ බුදුරජාණන් වහන්යස් විසනි් යද්ශනා 
කරන ලදි.  

යමම සූතරයයන් පරධාන වශයයන් විස්තර වන්යන් පුදග්ලයා නිර්මාණය වූ මූලික ඒකකය වන ස්කන්ධ 
පංචකයය් ස්වභාවය පැහැදිලි යකාට දුකින් සදහට නදිහස් වීම සඳහා එම ස්කනධ් පංචකය පිළිබඳව ඇති කර 
ගත යුතු බුද්ධිමත් ආකලප්ය පැහැදිලි කිීරීමයි.  

අපයග් ජීවිතය යනු ඇසනි් රෑප දැකීම, කණින් ශබ්ද ඇසීම, නාසයයන් ගඳ සුවඳ විඳීම, දියවන් රස විඳීම, 
ශරීරයයන් පහස ලැබීම, සිතින් සිතිවිල ිසිතීම යන කරියාවලියයි. යමකී අභයන්තර ආයතන හය සහ බාහිර 
අරමුණු හය හැරැණු යකාට ජීවිතය කියා ගත හැකි අන් කිසිවක් නැත. ඇස, කණ ආදි කමුන ආයතනයකින් 
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අරමුණක් ගත්ත ද කිසියම අද්දැකමීක් ලැබීම යනු රෑපාදි ස්කන්ධ පංචකයය් හටගැනීමයි. යමම සක්නධ් පහ 
යහ්තූන්යග් එකතුයව් පරතිඵලයක් යලස එකට හටයගන යහ්තු නිරැද්ධ වීයමන් එකට ම නිරැද්ධ යව්. ඒ අනුව 
අප ජීවත් යවනවා යනු හැම යමායහාතක ම සිදුවන ස්කන්ධ පංචකයය් හටගැනීම හා නියරෝධයයි. යම බව 
යනාදන්නාකම යහවත් අවිදයාව නිසා බාහිර ද්රවය, පුදග්ලයන් ඇත යන හැඟීයමන් ඒ යකයරහි විශ්වාසය තබා 
කරියා කරනු දක්නට ලැයබ්. අවිදයාව ඇති පමණට රාග, ද්යව්ෂ හටයගන ජරා, මරණ හමුයවහි දුකට පත් ව 
මරණින් මතු ද නැවත භවයක උපත ලබයි. බුදුදහමින් අපට යපන්වා යදන්යන් අවිදයාව දුරැ යකාට දුකින් 
නිදහස් වීයම මාවතයි. 

  තව ද අභිඤ්ඤා සූතරයයහි සඳහන් පරිදි කිසියම නවුණැත්තකු විසින් අවයබෝධ කර ගත යුතු පරධානතම 
කරැණ වශයයන් දක්වා ඇත්යත් පංචුපාදානස්කනධ්යයි. විවිධ විෂය ධාරා සඳහා අප ලබන අධයාපනය කසිියම 
රැකියාවක්, කීර්තියක් නැතයහාත් යලෝකය යහෝ තමා පිළිබඳ කිසියම දැනීමක් ලැබීමට උපකාරවත් විය හැකියි. 
එයහත් ඒ කිසිවක් සැබෑ යලස දුකින් නදිහස් වීයම සැබෑ දැනීමක් යනායව්. එබැවින් බුදුදහමින් අපට මග 
යපන්වන්යන් ජීවිතයය් සැබෑ සැනසුම සඳහා රෑප, යව්දනාදි පංචුපාදානසක්නධ්ය අවයබෝධ කර ගැනීමට හැකි 
වන අයුරින් තම ින්තනය යමයහයවන යලසයි. බුදුදහමට අනුව යමකු සැබෑ පරඥාවන්තයකු දැයි පරීක්ෂා කර 
බලන මූලික ලක්ෂණ අතර පරධාන කරැණක් වන්යන් ඔහු යකයතක් දුරට පංචුපාදානස්කන්ධය පළිිබඳව දැනවුත් 
ද සිටී ද යන්නයි. යම පහ යථාර්ථ වශයයන් සතය වුව ද සැබෑ යලෝකයය් දී යවන් යකාට හඳුනාගත හැකි ඒවා 
යනායව්. ඒවා පරමාර්ථ වශයයන් විස්තර කළ හැක ිපරඥායවන් දත යුතු ධර්මතාවන් ය. දුකින් නදිහස් වීයම 
ඒකායන පරතිපදාව වැටී ඇත්යත් පංචුපාදානස්කනධ්ය අවයබෝධ කර ගැනීම ඔස්යස්යි.  

 පංචුපාදාස්කන්ධය පිරිසඳි දැනීම සඳහා මුලින් සුතමය පඤ්ඤා වශයයන් ධර්ම ශරවණය තුළින් දැනුවත් බව 
ලබා ි න්තාමය පඤ්ඤා වශයයන් එය යළි යළිත් යමයනහි කිරීමත් සමථ විදර්ශනා භාවනා ඔස්යස් සිත තැන්පත් 
යකාට එකඟ වූ සිතින ් භාවනාමය පඤ්ඤා වශයයන් එය නුවණින් යමයනහි කිරීමත් අවශය යව්. 
පංචුපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ උසස් ම අවයබෝධය ලබා දුකින් නිදහස්වීමට අවකාශ ලැයබන්යන් යම අනුපිළියවළට 
කරියා කිරීයමනි.  

  අප ජීවත් වනවා යනු එක යමායහාතක පවත්නා එක සිතිවිල්ලක් පමණි. එනම ක්ෂණිකව හටගනන්ා 
පංචුපාදානස්කන්ධයක අද්දැකීමයි. අප අතීතය ගැන යකතරම දුක් වුව ද ආඩමබර වුව ද අනාගතය ගැන යකතරම 
බලායපායරාත්තු තබා තිබුණ සැබෑ යලස ජීවිතය යන ුවර්තමාන යමායහායතහි අත්දැකීමයි. සමථ භාවනා ඔසය්ස් 
සිත තැන්පත් යකාට විදර්ශනා භාවනා මගින් යමම පංචුපාදානස්කන්ධයය් යථාර්ථය නුවණින් දැක හැම 
යමායහාතක ම සිහිය හා නුවණින් විසමීට අප සමත් වුවයහාත් බාහිර කිසිදු පදු්ගලයකුට යහෝ යදයකට අපව 
කමපාවට පත් කිරීමට යනාහැකි වනු ඇත. එපමණක් යනාව අප සතු රෑපය ජරා, වයාධි, මරණයට පත් වීයම දී 
කිසිදු මානසික පීඩාවක් ඇති යනාවන පරිදි උසස ් මානසික ඒකාගරතාවකින ් කල් ගත කිරීමට ද අවස්ථාව 
සැලයසනු ඇත. යම සඳහා මාවත වශයයන් බුදුදහමින් නිර්යද්ශ යකාට ඇති බඹසර වන්යන් සීල, සමාධි, පඤඤ්ා 
යන තරිවිධ ශිකෂ්ායවන් යුත ්ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. එනම සමමා දිට්ඨිය යපරටු යකාටගත් වැඩිය යුතු අංග 
අටයි.  

1. සමමා දිට්ඨි   (යහපත්/ නිවැරදි දැකමී)  
2. සමමා සංකප්ප  (යහපත්/ නිවැරදි සංකලප්නා) 
3. සමමා වාචා   (යහපත්/ නිවැරදි වචන) 
4. සමමා කමමන්ත (යහපත්/ නිවැරදි කර්මානත්) 
5. සමමා ආජීව  (යහපත්/ නිවැරදි දිවිපැවැත්ම) 
6. සමමා වායාම (යහපත්/ නිවැරදි උත්සාහය) 
7. සමමා සති  (යහපත්/ නිවැරදි සතමිත්බව) 
8. සමමා සමාධි  (යහපත්/ නිවැරදි සමාධිමත්බව) 

 

  නිතය, ස්ිර, යනායවස්වන රෑප, යව්දනාදි කිසිවක් යලාව යනාපවත්නා බැවින් භාගයවතුන් වහන්යස් 
යමම බඹසර මාවත පනවා ඇති අතර දුක් සහිත යලෝකයයන් එයතර වීමට ඇති ඒකායන පරතිපදාව වන්යන් 
යමම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. එබැවින් ධර්ම ශරවණය හා යයෝනියසෝ මනසිකාරය ඔස්යස් සමමා දිට්ඨිය 
වර්ධනය කර ගනිමින් අපරමාදීව යමම දහම මාවයතහි ගමන් කිරීමට අප උත්සාහවත් විය යුතු ය. දුර්ලභව ලද 
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උතුම මිනිස් දිවියයන් පරතඵිල යනළා ගැනීමට අප සැම අපරමාදී වීම අවශය යකයර්. අපරමාදී බව උතුම ධනයක් 
යමන් සුරකිමින් යමම ධර්ම මාර්ගයයහි ඉදිරිය බලා පියවර තැබිය යුතු ය.  

  යමහිදී රෑපාදි සක්න්ධ පංචකය චතුරාර්ය සතයයට ගළපා යත්රැම ගැනීම ද වැදගත් යව්. ඒ් අනුව රෑප, 
යව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන ස්කනධ් පංචකය දුක්ඛ සතයය බවත ්එහි අනවයබෝධය නිසා තම 
ිත්ත සන්තානයය් අවිදයා භවතණ්හා හටගැනීම සමදුය සතයය (දුකට යහ්තුව) බවත් සමථ කමටහනක් ඔසය්ස් 
සිත සමාධිමත් යකාට ස්කන්ධ පංචකයය් සමුදය, වය, අස්සාද, ආදීනව, නිස්සරණ සමමර්ශනය කරමින් 
විදර්ශනාව (පරඥාව) දියුණු කිරීම මාර්ග සතයය බවත් එහි පරතිඵල වශයයන් විදයාව හා විමුක්තිය සාක්ෂාත් කිරීම 
දුක්ඛ නියරෝධය බවත් මැනැවින් යත්රැම යගන ඒ අනවු තම සියලු කටයුතු සංවිධානය යකාට ඊට අනුගතව දැඩි 
කැපවීයමන් කරියා කිරීමයි (අභිඤ්ඤා සුත්ත, අං.නි.2, 474 පිට).   

යමයලස කරියා කරිීයමදී තමායග් සිත සහ අවයබෝධය පිළිබඳ විශ්වාසය තබමින ්අන් යදයක පිළිසරණ 
යනාපතා සිත දියුණු වන කරියාවලියක නියැළමී යමහලිා අවශය යකයර් (අත්තදීපා භික්ඛයව විහරථ අත්තසරණා 
න අඤ්ඤසරණා). ඒ අතර ධර්මය පළිිසරණ යකාට යගන අන් පිළිසරණක් යනාපතා කරියා කළ (ධමමදීපා 
භික්ඛයව විහරථ ධමමසරණා න අඤ්ඤාසරණා) යුතුව ඇත. භාගයවතුන් වහන්යස් නිතර අවධාරණය කයළ් 
යමම ධර්මමාර්ගය ඔස්යස ්අපරමාදීව කරියා කරන යලසයි (අපප්මායදන භික්ඛයව සමපායද්ථ). කර්මක්ෂය යකාට 

සංසාර චකරයයන් නිදහස ්වීමට අප සමත් වවුයහාත් එවිට ජරා, මරණාදි සියලු දුක්වලනි් යම ජීවිතයය් දී ම 
අතමිදීමට අපට හැකියාව ලැයබ්. බුදුරජාණන් වහන්යස් මහත් කරැණායවන් අපට අනුශාසනා කයළ්  අජර අමර 
තත්ත්වයට පත්වීමටයි. මරණානුස්සතියයන් සිත සමාධිමත් යකාට එම සමාධියට ම උපයයෝගී යකාට යගන 
විදර්ශනා වඩා සමපූර්ණයයන් දුකින් නදිහස්වීමට බුදුදහමින් අනුශාසනා යකයර්. ඒ මග අනුගමනය කළ යහාත් 
සියලු දුකින් නදිහස් වීමට අවස්ථාව උදායව්. 

 

 

නිකිණි සීෙ සමාදානය 

 

යලාස් ඇන්ජලිස් යබෞද්ධ විහාරස්ථානය, පැසදිනා, කැලිය ෝනියා, එක්සත් ජනපදය 
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