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බ ෞද්ධ භාවනා ක්රමය  
 ුදු රජාණන් වහන්බස් බ ාවට බද්ශනා ක්ළ භාවනාබවන් අබ ්ක්්ෂා බක්බරන්බන් සත්ත්වයන්බග් 

සිහිය හා නුවණ දියුණු ක්ර ීමය.ි ක්ිසියම් ක්ුස  අරමුණක් යළි යළිත් සිත භාවිත ක්ිරීම බමමගනි් අබ ්ක්්ෂා 
බක්බේ. එමගින් සිබතහි  වත්නා බ ෝභ, ද්බේෂ, බමෝහ යන අක්ුස  මූ  ක්රමබයන් දුරුක්ර බක්ාට උ රිම 
මානසික්  ිරිසිදු  ව ඇති ක්ර ීම බමමඟින් සිදු බේ.  ුදුදහබම් දැක්්බවන  රිදි විමුක්්තියට බහවත් නිවනට 
 මුණුවන බොරටු  හක්ි. ඒවා නම්, ධේම ශරවණය, ධේම බද්ශනය, ධේම සාක්ච්ඡාව, ධේම සජ්ඣායනය, 
භාවනාව (විමුත්තායතන සුතත්, අං.නි.3, 32  ිට -  ංචක් නි ාත) 

ඉහත සෑම ක්රුණක්ින් ම සිදු බක්බරන්බන් අ බග් සිහිය හා නුවණ දියුණු ක්ිරීමයි. එ ුවින් බම් 
අංග  හ ම එක් හා සමානව වුදගත් බේ.  ුදුරජාණන් වහන්බස් ජීවමාන සමබයහි වාසය ක්ළ ශරාවක්යන් 
බමම ක්රම  හ ඔස්බස් ම නිේවාණාවබ ෝධය  ු ූ අයුරු බ ෞද්ධ ඉතිහාසබයන ් ුහුදි ි බේ. ඉහත සඳහන් 
මු ් ක්රුණු ඍජුව ම නිශ්ි ත ඉරියේවක් සිට බදබනත්  ියාබගන ක්රන ක්ටයුත්තක්් බනාවුව ද එම ක්රුණු 
ද (සිහිය හා නුවණ දියුණ ුක්ර න අේථබයන්) භාවනාබවන් බතාර බනාවන  ව අ  විබශ්ෂබයන් බත්රුම් 
ගත යුතු ය. එ ුවින් ඉහත ක්රුණු  හ යම්තාක්් දුරට සිහිනුවණින් සිදු බක්බේ ද එ මණට භාවනාව 
වුබෙන  ව  ුහුදි ි ක්රුණක්ි. එබමන් ම නිශ්ිත ඉරියේවක්ින් බ ාබහෝ බේ ාවක්් නිස  ව ඉඳ බගන 
සිටිය ද එමගනි් තම සහිිය හා නුවණ දියුණු බනාබේ නම් එය භාවනාවක්් බනාවන  ව බමහ ිා 
විබශ්ෂබයන් වටහා ගුනීම වුදගත් ය.   

 ුදුදහබම් සඳහන් තරිවිධ  ණුය ක්රියා (ොන, සී , භාවනා) අතර භාවනාව  රධාන  ුණය ක්ේමයක්ි. 
නිේවාණාවබ ෝධය සඳහා බද්ශිත විමුක්්ත ි මාේගය තුළ ද භාවනාවට විබශ්ෂ ස්ථානයක්් හමිි බේ 
(විමුත්තායතන සුත්ත). භාවනාව නේිවාණාවබ ෝධය සඳහා  ිවිබසන බොරටුවක් ්(විමුත්තායතනයක්්) බ ස ද 
සඳහන් බේ. ක්ුස  ධේමයන්හි යළි යළිත් සිත භාවිත ක්ිරීම භාවනාබේ ම ූික් ක්ාේය බේ (භාබේත ි
ක්ුස ධම්බම් ආබස්වති වඞබඪ්ති ඒතායාති භාවනා). බ ෞක්ික් ක්ුස ය තුළ භාවනා වුඩීබමන් බ ෝභ ද්බේෂ 
සංඛ්යාත  ංච නීවරණ යට ත් බක්ාට සිබතහි සමාධිමත්  ව දියුණු බක්ාට ධයාන  ුබීමට අවස්ථාව 
සු බස්. බමය  ුදුවරයක්ු බ ාව  හළ බනාවූ ක්බ ක් වුව ද ක්ේමඵ  අදහන නුවණින් යුත්බතක්ුට ස රුා 
ගත හුක්්ක්ක්ි. බ ෝබක්ෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය  දනම් ව වෙන භාවනාව මගනි් සමාධිමත් වූ සිතින් අනිතය, 
දුක්්ඛ්, අනාත්ම යන තරි ක්්ෂණය නවුණින් දැක් අවිදයාබවන් සිත මුදවා ස රුා සසර දුක්ින් නිදහස්ීමට 
මාවත විවර බක්බේ. බමය බ ාේතුරා  ුදුවරයක්ුබග් සද්ධේමය බ ාව  වතින  ුද්බධෝත් ාද ක්ා යක් 
 මණක්්  ුබ න සුවිබශෂ්ී අවස්ථාවක්ි. බම ඳු සමයක් බ ාව බවබසන  ුද්ධිමත් මනුෂයයන්බග්  රධාන 
ජීවිත ක්ාේයභාරය විය යුත්බත් අවිදයා නීවරණය දුරුවන අයුරින් තම භාවනාව දියුණු ක්ර ගුනීමයි.  

භාවනාබවන් බක්බරන්බන ් තමාබග් සිත  රිිසිදු ක්ිරීමයි. එනම් බ ෝභ, ද්බේෂ, බමෝහ යන තරිවිධ 
අක්ුස  මූ යන්බගන් සිත මුදවා සිතට සු ෑ  ිළිසරණ ආරක්්ෂාව   ා දීමයි. භාවනාව මගින ්එක්් අතක්නි් 
විසිරී  වත්නා සිත සමාධිමත් බක්ාට  ංච නීවරණ යට ත් ක්ිරීමත් අනික්් අතින් සමාධිමත් සිතින් අනිතය, 
දුක්්ඛ්, අනාත්ම බමබනහි ක්ිරීම් වශබයන්  රඥාව දියණුු බක්බේ. බම් සඳහා චතුසච්ච සම්මාදිට්ඨිබයන් යුතවු 
භාවනාව ආරම්භ ක්ිරීම අවශය බේ. බමහි ා  ුදුදහබම් සඳහන් භාවනා  රධාන බක්ාටස් බදක්ක්ට බ බද්. 
එනම්, ිත්ත (සමථ) භාවනා හා  ඤ්්ා (විදේශනා) භාවනා වශබයනි.     

ද්බේබම භකි්්ඛ්බව ධම්මා විජ්ජාභාගියා. ක්තබම ද්බව? සමබථා ච වි ස්සනා ච. සමබථා භික්්ඛ්බව 

භාවිබතා ක්මත්ථමනුබභාති? ිත්තං භාීයති. ිත්තං භාවිතං ක්මත්ථමනුබභාත?ි බයා රාබගා, බසා  හීයති. 
වි ස්සනා භකි්්ඛ්බව භාවිතා ක්මත්ථමනුබභාති?  ඤ්්ා භාීයති.  ඤ්්ා භාවිතා ක්මත්ථමනුබභාති? යා 
අවිජ්ජා, සා  හීයති. රාග ූක්්ක්ි ිට්ඨඨං වා භකි්්ඛ්බව ිත්තං න විමුච්චති. අවිජ්ජූ ක්ක්්ි ිට්ඨඨා වා  ඤ්්ා න 

භාීයති. ඉති බඛ්ා භික්්ඛ්බව රාගවිරාගා බචබතාවිමුත්ති, අවිජ්ජාවිරාගා  ඤ්්ාවිමුත්ති’ති. (අං.නි.1, 120  ිට) 
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ඉහත සඳහන්  රිදි විදයාව බහවත්  රඥාව  ුබීමට උ ක්ාරී වන ක්රුණු බදක්ක්ි. එනම් සමථ හා 
වි ස්සනායි. සමථ යනු සිත වුඩීමයි. සිත භාවිත ක්ිරීබමන්  ුබ න ඵ ය නම් රාගය  රහීණ ක්ිරීමයි. 
වි ස්සනා වුඩීබම් ඵ ය නම්  රඥාව  ුබීමයි.  රඥාව භාවිත ක්ිරීබමන්  ුබ න ඵ ය නම් අවිදයාව දුරුීමයි. 
රාගය දුරැලීමෙන් මේමතෝ විෙුත්තියත් අවිද්යාව දුරැලමීෙන් ප්රඥා විෙුත්තියත් සැලමස්.  

බමබ ාව උ ත  ද  ුදධ්ිමත් මනුෂයයක්ුබග් විශෂි්ඨ ඥානබයන් වුඩිය යුත් උසස් ම බදයක්් බේ නම් 
ඒ සමථ හා වි ස්සනායි (අභිඤ්්ා සුත්ත, අ.නි.2, 474  ිට). සන්තානගත දුක්් බොම්නස්ව ින් නිදහස් ව උ රිම 
බ ස මානසික් තෘ ්තිබයන් සිටීබම් මාවත වශබයන් ජීවත් ීබම් මාවත වන සතර සති ට්ඨඨානය 
(මහාසති ට්ඨඨාන සුත්ත, දී.නි.2, 436  ිට) වුඩීබමන් අබ ්ක්්ෂා ක්රන්බන් ද සිහිය හා නවුණ (සති-සම් ජඤ්්ඤ්) නම් 
වූ සමථ වි ස්සනා වුඩීමයි. සමථ වි ස්සනා වුඩීම හුබදක්් මතු  ුමිබණන ජරා, මරණාදි දුක්්ව නි් 
නිදහස්ීමට  මණක්් බනාව බම් බමාබහාබත් සිබතහි හටගන්නා දුක්් බොම්නස්ව ින් නිදහස්විය හුක්ි 
සාේථක් ම ක්රමය ද බමයය.ි බමය  රාබයෝගික්ව නිතර  රගුණ ක්රිීබමන් ධේමබය් සාංදෘෂ්ටික් හා අක්ා ික්  ව 
මුනුවින ්  රතයක්්ෂ ක්ළ හුක්ි ය. මමතරී භාවනාබවන්  ටන් බගන අනා ානසති භාවනාව ඔස්බස් සිත 

ක්රමබයන් තුන ්ත් ක්ළ විට නීවරණ දුරුීබමන් සිබතහි සතුට දියුණු වන අතර අනිතය, දුක්්ඛ්, අනාත්ම 
තරි ක්්ෂණ බමබනහි ක්ිරීබමන් අවිදයාව දුරු ක්ිරීමට ද බමමගින් අවස්ථාව සු බස්.  

 

සමථ (ිත්ත) භාවනා 

සමථ භාවනා මගනි් විසිරී  වත්නා සිත එක් ක්ුස  අරමුණක් බ ාබහෝ බේ ාවක්් ත ා ගුනමීට 
 ුහුණු බක්බේ. එබ ස සිත සමාධිමත් වූ ක් ්හි අනිතයතාව  ිළි ඳව නුවණින් බමබනහි ක්ිරීම  රඥා භාවනා 
මගින් සිදු බේ. බගායම් ක් න තුනුත්තක්ු එක්් අතක්ින් බගායම් මිට අ ් ා අනික්් අතින් දෑක්ුත්බතන් 
බගායම් මිට ක් න්නාක්් බමන් සමථබයන් සිත එක්්තුන් බක්ාට විදේශනා නුවණින් බක්බ ස් සිඳීම සිදු 
බක්බේ. ිත්ත භාවනා බහවත් සමථ භාවනා යටතට වුබටන ක්මටහන ්හත ිහක්්  ුදුදහබමහි විස්තර බේ. 
ඒවා නම්, 

❖ දස ක්සිණ  

1.  ඨවි ක්සිණ    2. ආබ ෝ ක්සිණ 

3. බත්බජෝ ක්සිණ   4. වාබයෝ ක්සිණ 

5. නී  ක්සිණ   6.  ීත ක්සිණ 

7. බ ෝහිත   8. ඕොත ක්සිණ 

9. ආබ ෝක් ක්සිණ  10. ආක්ාස ක්සිණ 
 

❖ දස අසුභ 

1. උද්ධුමාතක්   2. විනී ක් 

3. වි ුබ් ක්   4. විච්ිද්දක් 

5. වික්්ඛ්ායිතක්   6. වික්්ිත්තක් 

7. හතවික්්ිත්තක්  8. බ ෝහිතක් 

9.  ු වක්   10. අට්ඨික්  



UD3 
 

 

❖ දස අනුස්සති 

1.  ුද්ධානුස්සති   2. ධම්මානුස්සත ි

3. සංඝානුස්සති   4. සී ානුස්සති 

5. චාගානුස්සති   6. බද්වතානුස්සති 

7. මරණානුස්සති  8. ක්ායානුස්සති (ක්ායාගතාසති) 

9. ආනා ානසති  10. උ සමානුස්සති 

 
 

❖ සතර  රහ්ම විහාර 

1. බමත්තා   2. ක්රුණා 

3. මුදිතා   4. උබ ක්්ඛ්ා 

 

 

❖ සතර ආරු ් ණ  

1. ආක්ාසානඤ්්චායතන  2. විඤ්්ාණඤ්්චායතන 

3. ආක්ිඤ්්චඤ්්ායතන  4. බන්වසඤ්්ානාසඤ්්ායතන 

 

 

❖ ඒක්සඤ්්ා 
1. ආහාබේ  ටික්්ක්ූ සඤ්්ා 

 

 

❖ ඒක් වවත්ථාන 

1. ධාතු මනසික්ාර ( ඨවි ආබ ෝ බත්බජෝ වාබයෝ) 

ඉහත සඳහන් සියලු භාවනා ක්මටහන් සිබතහි එක්ඟ ව සමාධිමත් ව ඇති ක්ර ීම ඉ ක්ක්් බක්ාට 
 වතී. මු දී ම ආත්ම සඤ්ා්ව දුරු බනාවන අතර ආරම්භබයහි දී සදිු වන්බන ්අතීත අනාගත බවත දිබවන 
සිත ක්රමබයන් වේතමානය තුළ තුන ්ත් ක්ර ීමයි. සිබතහි තුන් ත්  වත් සමඟ ක්රමබයන්  ංච නීවරණ 
දුරු ී මානසික් සතුට වේධනය වන අතර අනුක්රමබයන්  රඥාව වේධනය ක්ර ීම බවත සිත දිවයයි.  

සමථය වුඩීබමන් අබ ්ක්ෂ්ා ක්රන්බන් විදේශනාබවන් බ ෝ තතු දැන ගුනමීට මනස සක්ස ් ක්ර 
ගුනමීය.ි ක්ු ඹී  වත්නා ජ ාශයක්් නිශ්ච  ක්රිීමක් ්බමනි. සමථය දියුණු ීමට සි ්වත් ව  රබයෝජනවත් 
බේ. සි ්වත් ව දියුණුීමට ඉන්රිය සංවරය, තරිවිධ සචුරිතය, ආහාරබයහි  මණ දැන ගුනීම, නනි්ද  ා නය 
ක්ිරීම, නිතර දහම් ඇසමී, බයෝනිබසෝ මනසික්ාරය, ක් ණ මිතුරු ඇසුර ආදි ක්රුණු උ ක්ාරවත් බේ.  
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චතුරාරක්ඛා භාවනා 

සතර ක්මටහන් 
 

‘ ුද්ධානුස්සති බමත්තා ච අසුභං මරණස්සති, 
ඉති ඉමා චතුරාරක්්ඛ්ා භික්්ඛ්ු භාබවයය සී වා’. 

 

 ුදුදහබම් දැක්්බවන භාවනා ක්මටහන් අතර හතරක්් ආරක්්ෂක් භාවනා වශබයන් අතීතබය්  ටන් 
නිතර  රගුණ බක්ාට තිබබ්. එනම්  ුද්ධානුස්සති, බමත්තා, අසුභ හා මරණානුස්සති වශබයනි. තමා සදිු ක්රන 
ආනා ානසති ආදී  රධාන ක්මටහනට අමතර මදනික්ව  රුුදු ක්රන බමම භාවනා ක්රම මගනි් එක් ්
අබතක්ින් තම ජීවිතයට ආරක්්ෂාවක්් බමන් ම තම සිතට රැක්වරණයක්් ස සා ගුනමී බමමගින් අබ ්ක්ෂ්ා 
බක්බේ.  ුද්ධානුස්සතිය වුඩීබමන් ශරද්ධාව දියුණ ුබක්ාට බතරුවන බක්බරහි ම  රසාදය ඇති ක්ර ධේමය තුළ 
නිරතීමට උබදයෝගය ඇති බේ. මමතරී භාවනා වුඩීබමන් සිතට  ීො බගන බදන  ටිඝය (ද්බේෂය) 
මගහරවා අන් අය  ිළ ිඳව  රසාදය ජනක් හුඟීම දියුණු බේ. අසුභය වුඩීබමන් රාගබයන් වන  ීොව දුරු 
වන අතර මරණානුස්සතයි වුඩීබමන් ජීවිතබය් අනිතයතාව හා අ ්   ව වුටහී අ රමාදීව ධේමබයහි 
හුසිරීමට උනනද්ුව ඇති බේ. 

බුද්්ධානුස්සති: 

සමසත ින් ක්මටහන් අතර දසඅනුස්සති ගණයට අයත් බමය  ළමුවන අනුස්සති භාවනාව 
වශබයන් සඳහන් ව තිබබ්.  ුදුරජාණන් වහන්බස් තුළ  ුවුති ‘අරහං...’ ආදි  ුදුගුණ අනුව යළි යළිත් සිත 
බමබහයවා සිහිය දියුණු ක්රමින් තම සිත සමාධිමත් ක්ර ීම බමහි දී සිදුබේ. එමගින් එක්් අතක්නි් 
 ුදුරජාණන ්වහන්බස ් ළි ිඳ ශරද්ධාව බගෞරවය දියණුු වන අතර අනික් ්අතට සිත එක් අරමුණක් බ ාබහෝ 
බේ ාවක්්  වත්වා ගුනීබම් හුක්ියාව ද බමමගින් දියණුු බේ.  

බ ාව  හළවන සම්මා සම් ුදු රජාණන් වහන්බස් නමක්් තුළ  වත්නා ගුණ සමුොය තවත් එ ඳුම 
 ුදුරජාණන ් වහන්බස්  නමක්ට වුව ද තම ජීවිතය ක්ා ය  රුා ම බද්ශනා ක්ළ ද නිමාවට  ත් ක්ළ 
බනාහුක්ි  ව සඳහන් බේ. එතරම් ගුණ සමුොයක්ින් බහබි සම් ුදු උතුමක්ුබග් චරිතබය්  ුවුති අසිරිමත් ගණු 
සමුොය  රධාන බක්ාටස් නවයක්ට බ ො නව අරහාදී වශබයන් බගන ඒවා තුළ තම සිහිය යළි යළිත් භාවිත 
ක්රමින් සිත සමාධිමත් ක්ර ීම බමමගින් සිදුබේ.  

ඒ භාගයවත්  ුදුරජාණන් වහන්බස් ‘අරහං’ නම් වන බස්ක්... ආදි වශබයන් එක්බිනක් ගුණ සිහි ක්ළ 
යුතු ය. ඒ භාගයවත්  ුදුරජාණන් වහන්බස් .... 

1. අරහං : සියලු බක්බ සුන්බගන් දුරුීම, සියලු  දු ූජාවන්ට සදුුසු වූ බසක්් 

2. සම්ො සම්බුද්්මධෝ : අන් අයබග් උ ක්ාරයක්් බනාමුති ව තම නුවණින ්ම චතුරාේය සතයය 
අවබ ෝධ බක්ාට සම් ුද්ධතව්යට  ත් වූ බස්ක්. 

3. විජ්ජාචරණ සම්ප්න්මනෝ :  රථමධයාන, ද්විතීය ධයාන ආදි ධයාන (අෂ්ටවිදයා) සහ සී ය, 
ඉන්රිය සංවරය ආදි ( සබළාස්) චරණ ධේමයන්බගන ්යුක්්ත වූ බසක්්. 

4. සුගමතෝ : ශාන්ත ගමනනි් නිවන බවත  ුමිණීම, ශාන්ත වූ  රක්ෘති ගමනක්ින් යුක්්තවූ බසක්්. 

5. මලෝකවිදූ : ක්ාම, රෑ , අරෑ  යන තුන් බ ාව  ිළ ිඳ ඇතුඹු ක්් බස් මුනුවින් අවබ ෝධ ක්රලූ බසක්්. 
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6. අනුත්තමරෝ ප්ුරිසද්ම්ෙසාරථී : බ ාව සුෙ රුෂ  ුදග් යන් ක්රුණා, මමතරී,  රඥා යන ගුණ 
නමුති අවිව නි් දමනය ක්රිීම ක්ළ බසක්්. 

7. සත්ථා මද්්වෙනුස්සානං : බදේ මිනිසුන්ට ශාස්තෘවරයා වූ බස්ක්. 

8. බුද්්මධෝ : තමන් අවබ ෝධ ක්ළ චතුරාේය සතය ධේමය බ ෝක්යාබග් අවබ ෝධය  ිණිස බද්ශන 
ක්ළ බස්ක්. 

9. භගවා : අතිශය භාගයසම් නන් උත්තමයක්ු වූ බසක්්. 

ආරම්භබය් දී බමම  ුදුගුණ එක්ිබනක් මු  සිට අගටත් අග සිට මු ටත් අනු ිළිබවළින ්අේථ සහිතව 
බමබනහි ක්ිරීම වුදගත් බේ. සිත සමාධිමත් බවත් ම එම ගුණ අතුරින් තමා වොත් ක්ුමුති එක් ගුණයක්් 
බතෝරාබගන ඒ තුළ ම සිත එක්්තුන් ක්ිරීම වොත්  රතිඵ ොයී බේ. තව ද බමහි දී තමා ඉතා  රියමනා   ිළමි 
වහන්බස් නමක්බග් හුෙරුව සිතින් මවා බගන ඒ අබියස සිටින බස් සිතා  ුදුගණු වුඩීම ද වුදගත් බේ.   

 ුදුගුණ භාවනා වුඩීබම් ආනිසංස වශබයන ් නිතර  ුදුරජාණන් වහන්බස ් තමා සමී බයහි වුෙ 
සිටින බස් දැබනන අතර තමා අතින් වරදක්් සදිුීමට ළං වූ විට හිරිඔත ් බදක් මතු ී වහා එම වරදින් 
මිදීමට අන ු   ුබබ්. තවද තමාට තනියක්් බියක් ් බනාදැබනන අතර තම හද මෙ   ුදුමුදුරක්් බස් 
ආබ ෝක්වත් ීමට ද නිතර වෙන  ුදුගුණ භාවනාව උ ක්ාරී බේ.  

බමබ ස  ුද්ධානුස්සතිය වුඩීම, ධම්මානුස්සතිය හා සංඝානුස්සතිය වුඩීමට උ ක්ාරී වන අතර 
බතරුවන බක්බරහි ම  රසාදය ශරද්ධාව දියුණු ී ධේම මාේගබය් ඉදිරියට යාමට දිරිය විරිය දියුණු වනු ඇත. 
ඒ අතර සතර සති ට්ඨඨානය තුළ සිහිය  ිහිටුවා ගුනීමට ද බමම ශරද්ධාව උ ක්ාරවත් බේ. සති  ට්ඨඨානය 
තුළ සිහිය දියුණු බවත් ම සිත තව දුරටත් සමාධිමත් වන අතර සමාධිමත් සිතින් අනිතයාදි තරි ක්්ෂණ 
බමබනහි බක්ාට  රඥාව දියණුු ක්ර ීමට බමම ශරද්ධාව උ නිශරය බේ. 

 

Buddhānussati Bhāvanā 
(Contemplation on the Qualities of the Buddha) 

 

Iti pi so bhagavā,araham,sammāsambuddho,vijjācaranasampanno,sugato,lokavidū, 

anuttaro purisadammasārathi,satthā devamanussānam, buddho,bhagavā ti. 

Such, indeed, is the Exalted One: Worthy one: Supremely Enlightened, Endowed with 

Knowledge and Conduct, Well-gone, Knower of world, Incomparable trainer of persons to be tamed, 

Teacher of gods and men, Enlightened and Exalted. 

Itipi so bhagavā    - Such, indeed, is the Exalted One 

Araham     - Worthy one 

Sammāsambuddho   - Supremely Enlightened 

Vijjācaranasampanno   - Endowed with Knowledge and Conduct 

Sugato     - Well-gone 
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Lokavidū     – Knower of the world 

Anuttaro purisadammasārathi – Incomparable trainer of persons to be tamed 

Satthā devamanussānam  - Teacher of gods and men 

Buddho     – Enlightened 

Bhagavā      – Exalted  

මෙත්තා භාවනා : 

සියලු සත්ත්වබයෝ සුව ත ්බේවා යන  ුතුබමහ ියළි යළිත් සිහිය වෙමින ්බමත් සිත දියුණු ක්රිීම 
මමතරී භාවනාවයි. බමමගනි් එක්් අතක්ින් බමත් සිතවිි ්  තුළ සිත සමාධිමත් ක්ිරීමත් අනකි්් අතින් සිත්හි 
 වත්න් ද්බේෂය දුරුබක්ාට බමත් සිසිබ න් සිත නිවා ීමත් අබ ්ක්්ෂා බක්බේ. 

   බ ළ දහබමහි බනාබයක්් තුන්හි මමතරී භාවනාව වෙන ආක්ාරයත් එහි වුදගත්ක්ම හා ආනිසංසත් 
 ිළි ඳව ක්රුණු දක්න්ට  ුබබ්. ඒ අතර (ක්රණීය) බමත්ත සූතරය (සුත්තනි ාත, ඛ්ුදද්ක් ාඨ), බමත්තානිසංස 
සූතරය (අං.නි.), බමත්තා ක්ථා ( ටිසම්භිොමගග්) යනාදි බද්ශනා  රමුඛ් බේ. මමතරී භාවනාව සිත එක්ඟ ක්ර 
ගුනීබම් සමථ ක්මටහනක් ්වශබයන් ද, අමනුෂය උ රව දුරුක්ර ගුනීබම් උ ක්රමයක්් වශබයන් ද විසක්රුු 
සේ යන්බගන් වන හානි වළක්ව්ා ගුනීබම් ක්රමයක්් වශබයන් ද, බනාබයක්් අනතුරු වසවිස සතුරු ක්රදර 
සමනය ක්ර ගුනීබම් උ ක්රමයක්් වශබයන් ද, මානසික් ආතතිය දුරුක්ර ගුනබීම්  රතික්ාර ක්රමයක්් වශබයන් 
ද, අන් අයට යහ ත ආශීේවාදය  රේථනා ක්රිීබම් ක්රමයක්් වශබයන් ද සමාජගත ජීවිතබයහි අන් අය සමඟ 
සුහදව ක්රියා ක්ිරීමට මාවතක්් වශබයන් ද, ද්බේෂය නමුති නීවරණය දුරු ක්ර ගුනීබම් උ ායක්් වශබයන් 
(ආහාර සුත්ත, සං.නි. 5-1) ද සතර ඉරියේබවහි දී ම  රගුණ ක්ළ හුක් ිසර  භාවනා ක්රමයක්් වශබයන් ද, 
විදේශනා වුඩීමට  සුබිම සක්ස් ක්ර ගුනීබම් ක්රමබේදයක්් වශබයන් ද මමතරී භාවනාව සඳහන් ක්ර 
තිබ නු දක්න්ට  ුබබ්.  

 සුත්තනි ාතබයහි බමත්ත සූතරබයහි දැක්්බවන  රිදි නිේවාණ නමුති ශාන්ත  දය සාක්්ෂාත් ක්රනු 
රිසි යමක්ු විසින ් වුඩිය යුතු ගුණාංග අතර මමතරී වුඩීම විබශ්ෂබයන් අවධාරණය ක්ර තිබ න ු දක්්නට 
 ුබබ්. ධේමශරවණය ක්රිීබමන් සම්මාදිට්ඨිය ඇති ක්රගත් තුනුත්තා තුළ සම්මා සංක් ්  නිරායාසබයන් 
දියුණු බේ. ඒ අනුව අවයා ාද හා අවිහිංසා සංක් ්  ඔහු තුළ වේධනය බේ. එනම් අන් අය  ිළි ඳ සිතින් 
ද්බේෂ බනාක්රන අතර ක්ායික් හිංසාවක් ් නමුදු ක්ිරීබමන් වළක්ී. බමය මමතරී වෙනන්ා තුළ ඇතිවන 
මානසික් ස්වභාවයයි. හුම සත බවත බමත් සහගත සිතින්  ු ීමට නිතර බ ළබේ. සිතට  ීොව බගන 
බදන  රධාන අක්ුස  විතේක් අතර ද්බේෂය  ා නය ක්ර ගත හුක්ි  රධානතම භාවනාව වශබයන් 
 ුදුදහබමහි දැක්්බවන්බන ්මමතරී වුඩීමය.ි යමක්ු මානසික් සුවතාව  ුබීබම් මාවබතහි බක්බතක්් දුරට නියුළී 
සිටිනවා ද යනන් තීරණය බක්බරන  රධාන සාධක්යක්් වන්බන් මමතරී භාවනාවයි. මදනික් ජීවිතබයහි 
මුහුණ ාන බ ාබහෝ සම් ාධක් මගහරවා බගන තමන් සිදු ක්රන යහ ත් ක්ටයුතු සඵ  ක්ර ගුනීම සඳහා 
මමතරී භාවනාව වුඩීබමන්  ුබ න යහ ත අන  ් ය. ක්රණීය බමත්ත සූතරබයහි දැක්්බවන  රිදි තරාස 
(බියට  ත්වන), ස්ථාවර (රහත්), දීේඝ, මහත්, මධයම, බක්ාට, සියුම්, ස්ථූ , බ බනන, බනාබ බනන, දුර, 
ළඟ, ඉ දුණ, උ තක්් අබ ්ක්්ෂාබවන ්සිටින ආදි වශබයන් විවිධ මට්ඨටම්ව  සිටින සියලු සත්ත්වබයෝ සුව ත් 
බවත්වා (සබ්බබ් සත්තා භවන්තු සුිතත්තා) යන සිතිවි ්  නිතර වුඩීබම් වුදගතක්්ම අවධාරණය ක්ර 
තිබ නු දක්න්ට  ුබබ්. ඒ අතර ක්ිසිබවක්් ක්ිසිවක් ු බනාරවටන ඉක්්ම බනායන  බොස් බනානඟන ආදි 
ගුණාංගයන්බගන් යකු්්ත ීබම් වුදගත්ක්ම ද දක්්වා ඇත. උෙ, යට සරස ආදී වශබයන් ක්ිසිදු බභද්යක්නි් 
බතාරව බ ාව සිටින සියලු සතුන් බවත සතර ඉරියේබවහි දී ම බමත් වෙමින් බසත්  තමින් මවක් තම එක් 
ම දරුවාට දක්්වන බසබනහස  ඳු මමතරියක්නි් යතුුව බමත් සහගත බනතනි් බ ාව සුම බදස  ු බීම් 
ඇසක්් හුරු ක්ර ගුනීමට බමමගනි් අනුශාසනා බක්බේ. හුබදක්් මමතරී සහගත මබනෝ ක්ේමය  මණක්් 
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බනාව ඊට අනුගත ව ූ ක්ාය හා වාග් ක්ේමයන්බගන් ද යුක්්ත ීබම් වුදගත්ක්ම  ුදුදහමින් අවධාරණය 
බක්බේ (බමත්තාසහගත ක්ායක්ම්ම, බමත්තාසහගත වචීක්ම්ම, බමත්තසහගත මබනෝක්ම්ම). මමතරී භාවනාව 
වුඩිය යුතු   රධාන ආක්ාර තුනක්්  ළිි ඳව  ටිසම්භිොමග්ගබයහි බමත්තාක්ථා යන බත්බමාබවහි සඳහන් 
බේ. එනම්, 

1. අබනෝධිස ඵරණ (සීමාරහිත)  වශබයන් බගන බමත් වුඩීම 

බ ාව බවබසන සත්ත්වයන් සීමා රහිත වශබයන් බගන බමත් වුඩීම බමහි දී දක්්වා තිබබ්. බමහි 
අනු රබභ්ද  හක්ි. එනම්, සබ්බබ් සත්තා, සබ්බබ්  ාණා, සබ්බබ් භූතා, සබ්බබ්  ුග්ග ා, සබ්බබ් 
අත්තභාව රියා න්නා යනබුවනි.  

2. ඕධිස ඵරණ (සීමා) වශබයන් බගන බමත් වුඩීම 

බ ාව බවබසන සත්ත්වයන් ස්තරී -  ුරුෂ ආදී වශබයන් සීමාවන්ට බ ො බමත් වුඩීම බමහ ිදී සදිු බේ. බමහි 
අනු රබභ්ද හතක්ි. එනම්, සබ් ා ඉත්ථිබයා, සබ්බබ්  ුරිසා, සබ්බබ් අරියා, සබ්බබ් අනරියා, සබ්බබ් බද්වා, 
සබ්බබ් මනුස්සා, සබ්බබ් (නිරයවුසිබයෝ) විනි ාතික්ා වශබයනි. 

3. දිසා ඵරණ (දිසා) වශබයන් බගන බමත් වුඩීම 

බ රදිග, අ රදිග ආදි දිශා වශබයන් සත්ත්වයන් බ ො බමත් වුඩීම බමහි දී සිදු බේ. බමහි අනු රබභ්ද 
දහයක්ි. එනම්  ුරත්ිමාය (නුබගනහිර) දිසාය,  ච්ිමාය ( ටහිර) දිසාය, උත්තරාය (උතුරු) දිසාය, 
දක්්ිණාය (දක්ුණු) දිසාය,  ුරත්ථිමාය අනුදිසාය (ඊසාන),  ච්ිමාය අනුදිසාය (ගිනිබක්ාණ), උත්තරායා 
අනුදිසාය (වයඹ), දක්්ිණාය අනුදිසාය (නිරිත), බහට්ඨිමාය (යට) දිසාය, උ රිමාය (උෙ) දිසාය වශබයනි.   

 බමබ ස විවිධාක්ාරබයන් ස ක්ා බ ෝවුසි සත්ත්වබයෝ මවර නුත්බතෝ බවත්වා, බිය නුත්බතෝ 
බවත්වා, සුව ත් බවත්වා ... ආදි වශබයන් බසත්  ුතමී සිදු බේ. 

අසුභ භාවනා : 

ශරීරබය්  වතන්ා බක්ස්, බ ාම් ආදි බක්ාටස් 32  ිළි ඳව යළි යළිත් නවුණින් බමබනහි ක්රමින් එහි 
 වත්නා අසු   වත්, අනාත්මතාවත් සිහික්රමින් රාගය හා ආත්ම සංඥාව දුරුවන අයුරින් සිත දියුණු ක්ිරීම 
බමහි දී සිදු බක්බේ. බමහ ිදී ඒ එක්ිබනක් බක්ාටස් වේණ (වණ්ණ) වශබයන්,  ිහිටීම් (සණ්ඨාන) වශබයන්, 
දිශා (දිසා) වශබයන්, අවක්ාශ (අවක්ාස) වශබයන් බමබනහි ක්ිරීබමන් වොත්  රතිඵ   ද හුක්ි බේ. ශරීරබය් 
බක්ාටස් සිය ්  එක්්තුන ්ව ඇති විට ගණ සංඥාබවන් බගන සත්ත්වයක්ු  දුග් යක්ු වශබයන් සු ක්ුව ද 
බමහි ඇත්බත් ක්ුණ  බක්ාටස් 32ක් එක්තුවක්්  වත ්එය සතර මහාභූතරෑ  වශබයන් ඒක්රාශ ීී ඊට මනබස් 
ක්රියාක්ාරීත්වය  ු ුණු විට සත්ත්වයක්ු බ ස ක්රියාත්මක් වන  ව  ළිි ඳ අවබ ෝධය බමමගනි් දියුණු බේ. 
අසුභ භාවනාව වුඩීබමන ් ජීවිතබය් අනවශය ක් ක්ිරීමක්ට බහෝ අසුභවාදී ආක් ් යක්ට  ත්ීම බනාව 
වොත්  රබ ෝධවත් ව බමන ්ම යථාේථවාදීව ජීවිතයට මුහුණු දීබම් ශක්්තිය දියුණ ුක්ර ීම බමමගින් සිදුබේ.  

බක්ස් (බක්්සා), බ ාම් (බ ෝමා), නිය (නඛ්ා), දත් (දන්තා),  සම (තබචෝ), මස් (මංසං), නහර 
(නහාරු), ඇට (අට්ඨි),  ඇටමිදුළු (අට්ඨිමඤ්්ජා),  වක්ගුෙු (වක්්ක්ං), හදවත (හදයං), අක්්මාව 
(යක්නං), ද  ුව (ක්ිබ ෝමක්ං),  ෙදිව ( ිහක්ං), බ නහලු (  ්ඵාසං), මහ ෙවු ් (අන්තං), 
ක්ුො ෙවු ් (අන්තගුණං), බනා ුසුණු අහර (උදරියං), අසුි (ක්රීසං),  ිත ( ිත්තං), බසම 
(බසම්හං), සුරව ( ුබ්බ ෝ), බ ් (බ ෝහිතං), දහඩිය (බස්බදෝ), බම්දය (බමබදෝ), ක්ඳුළු (අස්සු), හුරුණු 
බත ් (වසා), බක්  (බේබ ෝ), බසාටු (සිංඝානික්ා), සඳමිදුලු ( සකි්ා), බමා ය (මත්ථලුංගං), මූතර 
(මුත්තං) ආදි බක්ාටස්  ිළ ිඳව එහි ඇති තතු නුවණින් යළි යළිත් බමබනහි ක්රමින ්සිත සමාධිමත් 
ක්ර ීම බමමගින් සදිු බේ. එමගින් සිතට නුබගන රාගය දුරුක්ර ීමට ද අවස්ථාව උොබේ. 
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 There are in this body: hairs of the head (Kesā), body hairs (lomā), nails (nakhā), teeth 

(dantā), skin (taco), flesh (maṃsaṃ), sinews (nahāru), bones (aṭṭhi), bone-marrow (aṭṭhimiñjaṃ), 

kidneys  (vakkaṃ), heart (hadayaṃ), liver (yakanaṃ), pleura (kilomakaṃ), spleen (pihakaṃ), lungs 

(papphāsaṃ), intestines (antaṃ), mesentery (antaguṇaṃ), undigested food (udariyaṃ), excrement 

(karīsaṃ), bile (pittaṃ), phlegm (semhaṃ), pus (pubbo), blood (lohitaṃ), sweat (sedo), fat (medo), 

tears (assu), grease (vasā), spit (kheḷo), mucus (siṅghāṇikā), synovial fluid (lasikā), urine (muttanti) 

and the brain in the head (matthaluṅgaṃ). 

  

ෙරණානුස්සති : 

අ  ජීවිතයට අනිවාේයබයන් ම ක්වො බහෝ එළබඹන මරණය  ිළි ඳ ‘ජීවිතං අනියතං ෙරණං 
නියතං’ (ජීවිතය අනයිතය,ි මරණය නයිතයි) වශබයන් සිහයි වෙමින ් සිත සමාධිමත් ක්ර ීම බමමගනි් 
සිදුබේ. එමගින් එක් එතක්ින් සිත සමාධිමත් ක්ර ීබම් ක්මටහනක්් වශබයන් ද ජීවිත මදය දුරුබක්ාට 
ජීවිතබය් අ රමාදී  ව ඇති ක්ර ීබම් උ ක්රමයක්් වශබයන් ද බමම භාවිත බක්බේ.  

1. වධකප්ේචුප්ට්ඨාන :  

වධක්යක්ු තමා  ිට ුස අවියක්් දරා ලුහු ඳින්නාක්් බමන් මරණය නිතර එන  ව 

2. සම්ප්ත්තිවිප්ත්ති :  

සියලු සම් ත්  ුහුර ගනන්ා  ව (නීබරෝගී ව, බයාවුන් ව, ජීවිතර) 

3. උප්සංහරණ : 

බ ාව ජීවත්වූ ක්ීේතිමත්,  ඤු්්ඤ්වත්, ශක්්තිමත් ඍද්ධිමත් අය හා සසඳමින් තමාබග් ජීවිතයට 
ද මරණය  ුමිබණන  ව සිහික්ිරීමය ි (යසමහන්ත,  ුඤ්්ඤ්මහන්ත, ථාමමහන්ත, ඉද්ධිමහන්ත, 
 ඤ්්ාමහන්ත,  ච්බච්ක් ුද්ධ, සම්මාසම් ුද්ධ) 

4. කායබහුසාධාරණ : 

 බ ාබහෝ සත්ත්වයන්ට බම් ක්ය අයත්  ව (අසූවක්් ක් ුයක්  ණුවන් සිටින  ව)  

5. අනිමිත්ත : 

ක්ය  ළිි ඳව නියත වශබයන් ක්ිව බනාහුක්ි ක්ාරණා  හක්ි. එනම් ජීවතව්න ක්ා ය, 
මරණයට බහ්තුවන බරෝගය, මුබරන දිනය, ශරීරය මහිදන ්ක්රන තුන, උ දින තුන යන ුඒවායි. 
බම්  ිළි ඳව ද නුවණින් සිහික්ිරීම මරණානුස්සතිබය් දී සිදු බේ.  

‘ජීවිතං වයාධි ක්ාබ ෝ ච බද්හනික්්බේ නං ගති, 
 ඤ්්බච්බත් ජීවබ ෝක්ස්මිං අනිමිත්ත න ායබේ.’ (විසුද්ධිමග්ග)   

ඉහත සඳහන්  ුද්ධානුස්සති, බමත්ත, අසුභ, මරණ යන භාවනා ක්මටහන් සතර ආරක්්ෂක් ක්මටහන් 
හතරක්් වශබයන් ස ක්ා අතීතබය්  ටන් බ ාබහෝ භාවනානුබයෝගනී් නිතර  රගුණ ක්ළ  ව සඳහන් බේ. 
 ුද්ධානුස්සතිය වුඩීබමන ් අශරද්ධාබවන් සිත රැක් ගුනමීත්, බමත් භාවනා වුඩීබමන් ද්බේෂබයන් සති 
රැක්ගුනමීත්, අසුභ භාවනා වුඩීබමන් රාගබයන් සිත රැක් ගුනීමත්, මරණානුස්සති වුඩීබමන්  රමාදී  වින් 
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සිත රැක් ගුනමීත් අබ ්ක්්ෂා බක්බේ. සතර දිසාබවහි සිටින ආරක්්ෂක්යන් හතර බදබනක්් බමන් බමම 
භාවනා හතර තම සිතට රැක්වරණය ස සයි. එබ ස බමම භාවනා හතර නිතර  රගුණ ක්ිරීම ආනා ානසත ි
ආදි  රධාන භාවනාවක්් වුඩීමට උ ක්ාරී වන්නාක්් බමන් ම විදේශනා භාවනාව සඵ  ක්ර ගුනීමට ද බහත්ු 
වනු ඇත. තව ද බමම භාවනා හතර ම හුබදක්් එක් තුබනක් වාඩි ී  මණක්් ක්රන භාවනා බනාව සතර 
ඉරියේබේ ම  ුහුණු ක්ළ හුක්ි භාවනා ීමට විබශෂ්ත්වයක්ි. එමනිසා දිනක්ට ක්ිහි  වරක්් බමම සතර 
ක්මටහන්  රගුණ ක්ිරීබමන ්තමාට මහත් අේථයක්් ස සා ගුනමීටත් සමථ - විදේශනා භාවනා සාේථක් ක්ර 
ගුනමීට බ බහවින් උ ක්ාරී බේ.  

තවද සමථ ක්මටහන්හි ආනිසංස වශබයන් තම ක්ුස ය වොත් ශක්්තිමත්ව අතීත අක්ුස  
ක්ේමයන්හි ශක්්තිය දුේව  ක්ර ීමටත් තම අතීත ක්ුස  ක්ේමඵ යන් වොත්  ර   ක්ර ගුනීමටත් හුක්ියාව 
 ුබබ්. බසසු ොන, සී  ක්සු යන්ට වො භාවනාව වොත්   ගතු ක්ුස යක්්  වට  ත් බේ. තම  ුණය 
ශක්්තිය දියුණු ක්ර ගුනීබම් වොත් සාේථක් බමන් ම බේගවත් ම ක්රමය භාවනාවයි.  

බමම සතර ක්මටහන් ම ම ුදී සමථ ක්මටහන් වශබයන් එනම් සිත සමාධිමත් ක්ර ගුනීබම් භාවනා 
ක්රම වශබයන් භාවිත බක්බේ. එමගින් සිත සමාධිමත් ක් ්හි අනිතය, දුක්්ඛ් අනාත්ම යන තරි ක්්ෂණ සංඛ්යාත 
විදේශනාව බවත සිත බයාමු ක්ර ගුනමී  හසු බේ.  ුදුදහබම් සඳහන් සයිලු භාවනා ක්මටහන්හි ස්වභාවය 
නම් ඒවා සයි ්  සම්මාදිට්ඨිය බහවත් දුබක්හි හටගුනීම හා නිබරෝධය  ිළි ඳ අවබ ෝධබයන් ආරම්භ ක්රන 
 ුවින් සිත සමාධිමත් වන විට යථාේථ දේශනය බවත සිත බයාමු ක්ර ීමය.ි එනිසා බමම සියලු ක්මටහන් 
නිවන ් මග විවර බක්බරන බොරටු බ ස භාවිත ක්ළ හුක්ි ීම ඒවාබයහි  වත්නා විබශ්ෂත්වයයි. 
‘සමාහිතබතෝ භික්්ඛ්බේ යථාභූතං  ජානාති’ යනුබවන් දහබමහි නිතර සඳහන් වන්බන් බමම  ක්්ෂණයයි. 
එනම් සිත සමාධිමත් වූ විට යථාභූත ාණ දේශනය බහවත් ස්ක්න්ධ, ධාතු, ආයතනයන්හි හටගුනීම 
(සමුදය), නිරුද්ධීම (වය) දැක්ීබම් නවුණ  හළ වන  වයි. බමහි  රතිඵ  වශබයන්  ාහිර අරමුණු බක්බරහි 

සිත  ුස ගන්නා ස්වභාවය බක්බමන් දුරු ී බගාස ්රෑ ා, ශබ්ොදි අරමුණු අනිතය වශබයන්   න  රඥාබවන් 
නිතර වාසය ක්ිරීමට හුරු බවයි. එවිට ජරා, වයාධි, මරණ,  රියවි රබයෝග ආදි දුක්් සමොුබයන් ක්රමබයන් 
නිදහස් ීමට අවස්ථාව උොබේ. 

 

වි ස්සනා ( ඤ්්ා) භාවනා 

වි ස්සනා (විදේශනා) භාවනා යනු අවිදයාව දුරුක්ර ීම බක්ාට  රඥාව දියුණු ක්ර ීම ඉ ක්්ක් බක්ාට 
 වත්නා භාවනායි. සම් ුදු උතුමක්ු බ ාව  හළ වුව ද බනාවුව ද බ ාව සුමො සමථ භාවනා  වතී. ිත්ත 
සමථය දියුණු බක්ාට ධයාන   ා  ඹබ ාව යාම බමහි උ රිම  රතිඵ යයි. බ ාේතුරා සම් ුදු උතුමක්ු බ ාව 
 හළ ීබමන් බ ාවට  ුබ න  රධාන අනුශාසනය විදේශනා භාවනාවය.ි අවිදයා අන්ධක්ාරය සහමු ින් ම 
දුරුබක්ාට සංසාර චක්රබයන් සත්ත්වයන් මදුවා ීම විදේශනා භාවනාබේ මූ ික් ඉ ක්්ක්යයි.   

බම ඳු  ුද්බධෝත් ාද සමයක් මිනිස් බ ාව උ න්  ුදධ්ිමත් මනුෂයයක්ුබග්  රධාන ජීවිත ක්ාේයභාරය 
විය යුත්බත් උ රිම බ ස විදේශනා භාවනාවට අොළ දැනුම   ාබගන තම උ රිම ක්ා ය හා ශක්්තයි ඒ 
සඳහා ක්ු  ක්ිරීමයි. දුේ භව  ද බමම භාගයසම් න්න මිනිස් දිවිබයන්   ා ගන්නා ඉහළ ම  රතිඵ ය 
එයය.ි  

 ුදුසසුබනහි ක්ුමන භාවනාවක්් වුෙුව ද භාවනා වෙන ශරාවක්යා ආරම්භබය් දී ම  ටිච්චසමු  ්ාදය 
 ාදක් බක්ාටගත් දුබක්හි හටගුනීම හා නරිුද්ධීම  ළිි ඳ අසා දැන සිටීම වුදගත් බේ. එනම් රෑ , බේදනා, 
සඤ්්ා, සංඛ්ාර, විඤ්්ාණ යන ස්ක්නධ්  ංචක්ය ඒක් ක්්ෂණික්ව බහ්තු ඇති විට හටබගන ඒක් ක්්ෂණික්ව 
නිරුද්ධ වන  ව  ිළි ඳ අවබ ෝධයයි. ඇස, ක්න ආදි ඉන්රිය ඔස්බස් රෑ , ශබ්ොදි අරමුණු විෂයබයහි අ  
  න අවබ ෝධය අතීතබයන් වේතමානයට බනා ුමිබණන වේතමානබයන් අනාගතයට බනායන 
ස්වභාවයක්්  ව බමහි දී වටහා ගනී (අහුත්වා සම්භුතං හුත්වා න භවිස්සති).  
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විදේශනා භාවනා  රගුණ ක්ළ හුක්ි ආක්ාර රාශියක්්  ුදුදහබමහි විස්තර බේ. විබශ්ෂබයන් 
ගිරිමානන්ද සූතරබයහි දැක්්බවන  රිදි දස සඤ්්ා වුඩීබමන් විදේශනා  රඥාව දියණුු ක්ර ගත හුක්ි ය. අනිතය, 
අනාත්ම, අසුභ, ආදීනව,  රහාණ, විරාග ආදි වශබයන් සත්ත්වය සක්ස ්ී ඇති මූ ික් සව්භාවය බමබනහි 
ක්ිරීම  රඥාව දියුණු ීමට උ ක්ාරවත් බවය.ි බම් ක්මුන ආක්ාරබයන් ජීවිතය හා බ ෝක්ය ගුන ස ක්ා  ුලුව 
ද අවසානබයහි වුබෙන  රඥාව නම් දුක්ට ඍජුව බහ්තුවන  ඤ්්චු ාොනස්ක්නධ්බය් ස්වභාවය  රක්ට ීමයි. 
එනම් රෑ , බේදනා, සඤ්්ා, සංඛ්ාර, විඤ්්ාණ යන ස්ක්න්ධ  ංචක්ය යථා ස්වභාවය අවබ ෝධ ීමයි. 
 ුදග් යක්ුබග් සමස්ත ජීවිතය ම යනු හුම බමාබහාතක් ම හටබගන නිරුද්ධ වන බමම ස්ක්න්ධ  ංචක්යයි. 
ඕනෑම අද්දැක්ීමක් මූ ික්  දනම  ංච ස්ක්න්ධයයි. එම ස්ක්න්ධ  ංචක්බයහි යථා ස්වභාවය නුදුටුව බහාත් 
එය ම උ ාොන ී  ංචු ාොනස්ක්න්ධයක්් බගාෙනුබග්. එවිට දුක් හටබගන හමාර ය. බම ඳු තත්ත්වයක්් මත 
යථාවබ ෝධය සඳහා ස්ක්නධ්  ංචක්බය් නයිම සව්භාවය යළි යළිත් නුවණින් බමබනහි ක්ළ යුතුව ඇත.  

එම නිසා භාගයවතුන ් වහන්බස් ඉහත දැක්්වූ සියලු විදේශනා භාවනා ඒක්රාශී බක්ාට සෑම 
ආධයාත්මික් ස්තරයක් ම සිටින ශරාවක්යන්ට මූ ික් වශබයන් අනුශාසනා ක්රන්බන් රෑ , බේදනා, සඤ්්ා, 
සංඛ්ාර, විඤ්්ාණ යන ස්ක්න්ධ  ංචක්ය 

1. සමුදය (හටගුනමී) 

2. අත්ථංගම (නිබරෝධය-නුතිීම) 

3. අස්සාද (ආස්වාදය) 

4. ආදීනව (අනිටු වි ාක්) 

5. නිස්සරණ (මිදීම) 

යනාදි වශබයන් බමබනහි ක්රන බ සයි.  

අ බග් සමස්ත ජීවිතය ම යන ුඇස, ක්න, නාසය, දිව, ක්ය, මනස යන ඉන්රියයන්ට රෑ , ශබ්ද, 
ගන්ධ, රස, බඵාට්ඨඨබ්භ, ධේම යනු අරමුණු  තිත ීමයි. අ  ජීවත් බවනවා යනු සු , දුක්් විඳිනවා යන ු
බමබ ස ඉන්රිය ඔස්බස් අරමුණ විඳ ගුනීමයි. බමම අද්දැක්මී්හි යථා ස්වභාවය නම් ක්ිසියම් ඇස ආදි 
ඉන්රියක්ට රෑ ාදි අරමුණ ු  තිත වූ සුණින් එය නිරුද්ධ ීමයි. බ ර බනාතිබී හටගත් බමම අද්දැක්මී 
වේතමානබයහි බහ්තූන්බග ්එක්තුබවන් හටබගන වේතමානබයහි ම ඉතිරි නුතවි නිරුද්ධ බේ. එබහත් අ  
සිත්හි  වත්නා අවිදයාව නිසා එම අදද්ැක්මී ක් නි ් තිබී හටබගන මතුවටත් එම ගමන් ක්රන  ව සිබත්. 
විදේශනා වුඩීබමන්  ුබ න ඉහළ ම අවබ ෝධය නම් බමම අවිදයාව ක්රමබයන් දුරු ීමයි. එනම් 
අනිතයතාව  රක්ට ීමයි.  

විදේශනා වුඩීබම්  රතිඵ  වශබයන් ඇස ආදි ආයතන ඒ බමාබහාබතහි හටබගන නිරුද්ධ වන 
ස්වභාවයක්්  ව අවබ ෝධ බේ. එබමන් ම රෑ ාදි අරමුණු  ිළි ඳව ද එබ සින් ම අවබ ෝධ බේ. බමය 
ආයතන ක්ුස තාව නම් බේ. ශරාවක්යක් ුතුළ ඇති ක්රගත යුතු ඉහළ ම දක්්ෂතාවක්් බ ස බමය  ුදුදහම තුළ 
විස්තර බේ. එබමන් ම රෑ ාදි ස්ක්න්ධ  ංචක්ය සමදුය, අත්ථංගම ආදි වශබයන් නුවණින් බමබනහි ක්රිීම 
තුළින් එම  හ ම එක් බමාබහාබතහි බ ර බනාතිබී හටබගන ඉතිරි නුතිව නිරුද්ධ වන ස්වභාවයක්්  ව ද 
 රතයක්්ෂ බේ.  

බමක්ී සියලු දහම් වුඩිබම් ඉහළ ම අවබ ෝධය නම් යමක්් දුටු විය එය දැක්ීම් මාතරයක්්  මණක්් ය, 
යමක්් ඇසුබවාත් එය ඇසමී් මාතරයක්්  මණක්් ය (දිට්ඨබඨ් දිට්ඨඨමත්තං සුබත් සුතමත්තං ...) ආදි වශබයන් 
අවබ ෝධය දියුණ ුබේ. බමම අවබ ෝධයත් සමඟ ක්රමබයන් දුක් නිරුද්ධ වනු ඇත. එමගින ් රඥා මචතසික්ය 
ඉහළ ම මට්ඨටමට දියුණු ීම ඊට බහ්තුවයි.  ඤ්්ා ඉන්රිය දියුණු ීම සදධ්ා, විරිය, සති, සමාධි යන බසසු 
ඉන්රිය දියුණු ීම දැක් ගත හුක්ි  ක්්ෂණයයි. බමම  ංච ඉන්රියයන්බග් දියුණු ක්ිසියම්  ුද්ග යක්ුබග් සු ෑ 
දියුණුවයි. ආධයාත්මික් ගමන ්මබගහි තමන ්ගමන ්ක්රන්නක්ු  වට තමාට ම තමා ගුන  රිික්්සා  ු ිය 
හුක්ි  ක්්ෂණ බම්වායි.  
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බමබ ස ස්ක්න්ධ  ංචක්ය  ිළි ඳව යළි යළනි් නුවණින් බමබනහි ක්ිරීබම්  රතිඵ  වශබයන් සුභ, 
සු , නිතය, ආත්ම යන සතර වි  ් ාස දුරු ී  රඥාව දියුණ ුීම තළුින ්අසුභ, දුක්්ඛ්, අනිතය, අනාත්ම යන 
යථාේථය  රතයක්්ෂ ී ක්රමබයන් දුක්ින් සිත මිදීමය.ි රෑ ාදි ක්ිසිදු  ාහිර අරමුණක්ින් තම මානසික් සංහිඳියාව 
 ුහුර ගත බනාහුක් ි අක්ම් ිත මනසක්් ඇති බේ. තමා සම් ූේණබයන් තම සිබතහි දියුණුව මත ක්රියා 
ක්රන සිත  ිළිසරණ බක්ාට බවබසන ධේමය  ිළිසරණ බක්ාට බවබසන තුනුත්තක්ු  වට  ත්බේ.  ාහිර 
බ ෝක්බය් ක්ිසිදු බදයක්් තුළින් ක්ම් ාවට  ත් බනාබේ.  ුදුදහබම් සඳහන් සු ෑ  ිළිසරණ   ා ගත් 
තුනුත්තක්ු  වට බමමගනි්  ත් බේ. බමම  ිළිසරණට  ුමිණීබම් ඒක්ායන  රති ොව බ ස  නවා ඇත්බත් 
සතර සති ට්ඨඨානයයි. 

දුකින් නිද්හස් කරලන සනාතන රැකවරණය - සතර සතිප්ට්ඨානය 

 ුදුරදුන් බවත  ුවිදි වූ ශරාවක්යන්බග්  ිතෘවිෂය ( ියාබග් ව සරිය) බ ස දක්්වා ඇත්බත් සතර 
සති ට්ඨඨානයය ි(බගාචබර භික්්ඛ්බව, චරථ සබක් බ ත්තිබක් විසබය). තම ශරාවක්යන්ට සතර සති ට්ඨඨානය 
නමුති සිය  යිාබග් විෂයබයහි හුසිබරන බ සත් එබස් හුසිරීබමන් අනතුරක්නි් බතාර ව ධේමමාේගබයහි 
ගමන් ක්ළ හුක්ි  වත්  ුදුරදුන්බග් අනුශාසනයයි. විබශ්ෂබයන් අලුතින්  ුවිදි ව සසුන්වන් නවක්  ුවිද්දන් 
බමම සතර සත ිට්ඨඨානබයහි හික්්මවන බ ස  භාගයවතුන් වහන්බස් භකි්්ෂනූ් වහන්බස්ට අනුශාසනා ක්ළහ. 
සම් ුදු සසනු විෂයබයහි ශරද්ධාවත් ශි යත්  රඥාවත් වුෙදියුණු ීමට බමම දහම් මග බ බහවින් උ ක්ාරීීම 
මීට බහ්තුවයි. තවද ක්ිසියම් භික්්ෂුවක්් තමා තමාට ම  රදී යක්් (බනාබහාත් දිවයිනක්්) සරණක්් බක්ාට බවබස් 
නම් ක්ළ යුත්බත් බමම සතර සති ට්ඨඨානය වුඩීම  ව සඳහන් බේ.  යබමක්ුට සු ෑ රැක්වරණයක්් 
සු බසන්බන් සති ට්ඨඨානය වුඩීබමනි. සත්ත්වයාබග් ඇස, ක්න ආදි  ංච ඉන්රියයන්ට රැක්වරණය සතියි. 
හුබදක්් සිතක්් ති ූ  මණින් එයට ආරක්ෂ්ාවක්් බනාමුත.  සිතට රැක්වරණය බ ස දක්්වා ඇත්බත් සතිය 
බහවත් සතිමත්  වයි. එය සිහියට රැක්වරණයක්්  ුබ න්බන් බක්බ සුන්බගන ්සිත මුදවා ගුනමී නම් වූ 
විමුක්්තිය තුළිනි. විමුක්්තිය නිවන  ිළිසරණ බක්ාට  වතී. එමනිසා සති ට්ඨඨානය වුඩීම රාග, ද්බේෂ, බමෝහ 
දුරුක්රිීම සඳහා වූ අසංඛ්ත මාේගය බ ස විස්තර බේ (සති ට්ඨඨාන සුත්ත, සං.නි. සළායතන වග්ග). 

නිවන ්මග විවරණය බක්බරන සූතර ධේම අතර මහාසති ට්ඨඨාන සූතරයට  රධාන තුනක් ්හිමි බේ. 
සම් ූේණ නවින් මග සවිස්තරාත්මක් ව එහි සඳහන් ව ඇත.  ුදුදහබමහ ි  රධාන ඉගුන්ීම් රැසක්ට 
මහාසති ට්ඨඨාන සූතරබය් ඇතුළත් ක්රුණු සම් න්ධ ව  වතී. සංසාරගත සත්ත්වයා අනාදිමත් ක්ා යක්් 
තිස්බස් අ මණ දුක් ්රැසක් ්විඳිමින් සසර සුරිසරන්බන් බ ෝක්ය  ිළි ඳ වුරදි ආක් ්  හතරක්් නිසාබවනි. 
බමය ‘සතර වි  ් ාස’ නමින් හුඳින්බේ. ඒවා නම් :- 

1. අසුබභ සුභසඤ්්ා (අසුභ දෑ සු  වශබයන් හඳුනා බගන සිටීම) 

2. දුක්්බඛ් සුඛ්සඤ්්ා (දුක්් දෑ සු  වශබයන් හඳුනා බගන සිටීම) 

3. අනිච්බච නිච්චසඤ්්ා (අනිතය දෑ නිතය වශබයන් හඳුනා බගන සිටීම) 

4. අනත්බත අත්තසඤ්්ා (අනාත්ම දෑ ආත්ම වශබයන් හඳුනා බගන සිටීම) 

හුබදක්් යමක්් අසුභ බහෝ දුක්් බහෝ අනිතය බහෝ අනාත්ම බහෝ වූ  මණින් සතත්්ව සන්තානයට දුක් 
හට බනාගනී. දුක් හටගන්බන් අසුභ බද් සුභ බ සත් දුක්් බද් සු  බ සත ් අනිතය බද් නිතය බ සත් 
අනාත්ම බද් ආත්ම බ සත් වශබයන්  වත්නා වුරදි ින්තනය නිසය.ි මහාසති ට්ඨඨාන සූතරබයහි සඳහන් 
සතර සති ට්ඨඨානබයන් ඉහත දැක්්වූ සතර වි  ් ාස දුරුීමට මග බ න්වයි. ක්ායානු ස්සනාබවන් ‘අසබුභ 
සුභසඤ්්ාව’ ද බේදනානු ස්සනාබවන් ‘දුක්්බඛ් සුඛ්සඤ්්ාව’ ද ිත්තානු ස්සනාබවන් ‘අනිච්බච 
නිච්චසඤ්්ාව’ ද  ධම්මානු ස්සනාබවන් ‘අනත්බත අත්තසඤ්්ාව’ ද දුරුීමට අනුශාසනා බක්බේ. 
බමබ ස සතර සති ට්ඨඨානය වුඩීබමන් සතර වි  ් ාස දුරුවන අතර, සතර ආහාරය  ිරිසිඳ දැනමීට ද 
අවක්ාශ සු බස්. ක්ායාන ුස්සනාව වුඩීබමන් ‘ක්  ිංක්ාර ආහාරය’  ිරිසඳි දැනීමටත් බේදනානු ස්සනාව 
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වුඩීබමන් ‘ඵස්ස ආහාරය’  ිරිසඳි දැනීමටත් ිත්තානු ස්සාව වුඩීබමන් ‘විඤ්්ාණ ආහාරය’  ිරිසිඳ 
දැනීමටත් ධම්මානු ස්සනාව වුඩීබමන් ‘මබනෝසඤ්්බච්තන ආහාරය’  ිරිසිඳ දැනමීටත් හුක්ියාව  ුබබ්. 

භාගයවතුන් වහන්බස් දුක්  ිළි ඳ විගරහ ක්රමින ් ජාති, ජරා, මරණාදි දුක්් දක්ව්ා ඒ සිය ් ට ම 
 දනම බ ස දැක්්වූබය් උ ාොනස්ක්න්ධ  ංචක්යය ි (සංිත්බත්න  ඤ්්චු ාොනක්්ඛ්න්ධා දුක්්ඛ්ා). සතර 
සති ට්ඨඨානය වුඩීම සක්්න්ධ ංචක්ය  රිිසිඳ දැන ඊට ඇති ඇ ්ම දුරුක්ර දුක්නි් නිදහස් ීමට බහ්තු බේ. ඒ 
අනුව ක්ායාන ුස්සනාව වුඩීබමන් රෑ ස්ක්න්ධය  ිරිසඳි දැනමීටත් බේදනානු ස්සනාව වුඩීබමන් 
බේදනාස්ක්න්ධය  රිිසිඳ දැනීමටත් ිත්තානු ස්සනාව වුඩීබමන ් විඤ්්ාණස්ක්න්ධය  ිරිසඳි දැනමීටත් 
ධම්මානු ස්සනාව වුඩීබමන් සඤ්්ා, සංඛ්ාර යන ස්ක්න්ධ  ිරිසිඳ දැනමීටත් අවක්ාශ සු බස්. තවද සමසත් 
 ුද්ධවචනය නාමරෑ   රිිසිඳ දැන ඒ බක්බරහි  වත්නා ඇ ම් දුරුක්ිරීමට මග බ නව්න දහමක්ි. 
ක්ායානු ස්සනාබවන් රෑ  ද බසසු අනු ස්සනා තුබනන් නාම ද  රිිසිඳ දැනමීට මග බ න්වයි. බමබ ස 
සතර සති ට්ඨඨාන වුඩීම සම්මුති වශබයන් සතත්්වයා යනුබවන් වයවහාර බක්බරන සිය ්  වටහා 
ගුනමීටත් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන වශබයන් ඒ  ිළි ඳ ව  වත්නා සියලු ආශරව දුරු ක්රිීමටත් මාවත බේ. 
සතර සති ට්ඨඨානය වුඩීම සමස්ත  ුද්ධවචනය අනගුමනය ක්ිරීමක්් වන අතර එය සම්මා දිට්ඨිය බ රට ු
බක්ාටගත් ආේය අෂ්ටාංගික් මාේගබය් සම්මා සතිය තළුින්  රක්ට වන්නක්ි.  

ක්ුරුරට ක්ම්මාසදම්ම නම් ක්ුරුවුසියන්බග ් නයිම්ගබමහි දී බද්ශනා ක්රන  ද මහාසති ට්ඨඨාන 
සූතරය (දී.නි. 2, 436  ිට)  ආරම්භබයහි දී ම  ුදුරජාණන් වහන්බස් සතර සති ට්ඨඨාන වුඩීබමන් අත්වන 
 රතිඵ  බ ෝක්ය හමුබේ ඉදිරි ත් ක්රති. සති ට්ඨඨානය වුඩීබම්  රතිඵ  වශබයන්, 

සත්ත්වයන්බග්  ිරිසදිු  ව සඳහා (සත්තානං විසුද්ධියා)  

බසෝක්  රිබද්වයන් ඉක්ම්ීම සඳහා (බසාක් රිදද්වානං සමතික්්ක්මාය) 

දුක්් බොම්නස් නිමා කි්රීම සඳහා (දුක්්ඛ් බොමනස්සානං අත්ථංගමාය)  

ාණය උ දවා ගුනීම සඳහා (ායස්ස අධිගමාය)  

නිේවාණය සාක්්ෂාත් ක්ිරීම සඳහා (නිබ් ානස්ස සච්ික්ිරියාය)  

ඒක්ායන  රති ොව බ ස බද්ශනා බක්ාට ඇත්බත් සතර සති ට්ඨඨානයයි  

(ඒක්ායබනා අයං  භික්්ඛ්බේ මග්බගා ...........  යදිදං චත්තාබරා සති ට්ඨඨානා) 

බ ාව බවබසන ඕනෑම  ුදග් යක්ුබග් උසස් අභි ාස ක්ිහි යක්් බමහි සඳහන් ව ඇත. බමක්ී  රතිඵ  
සාක්්ෂාත් ක්රගන ුවස් ආරම්භබය්දී ම තමා තුළ ඇති ක්ර ගත යුතු  ක්්ෂණ ක්ිහි යක් ්සූතරබයහි දැක්්බේ. 
එනම් බක්බ ස් තවන ීේයබයන්, නුවණින් සිහිබයන් යුතු ව බ ෝක්ය බහවත්  ඤ්්චස්ක්න්ධය  ිළ ිඳ ව දැඩි 
බ ෝභය හා බොම්නස දුරු බක්ාට (‘...ආතා ී සම් ජාබනා සතිමා විබනයය බ ාබක් අභිජ්ඣා බොමනස්සං....’) 
සති ට්ඨඨානබයහි බයදිය යතුු  ව  ුදුරජාණන් වහන්බස් අනුශාසනා ක්රති. සිබතහි දැඩි බ ෝභය හා බොම්නස 
භාවනාවට  ාධාවක්ි. එ ුවින් බ ෝභය හුක්ිතාක්් අවම බක්ාට බොම්නස් සිතිවි වි ින් බතාර ව ධේමානුක් ූ 
 රීතියක්් සහිත ව භාවනාවට සූොනම් ීම අවශය බක්බේ. සති ට්ඨඨානය වුඩීමට අබ ්ක්්ෂා ක්රන්නක්ු විසින් 
බමම ක්රුණු  ිළි ඳ ව ම ු දී ම දැනුවත් ව එය අනගුමනය ක්ළ යුතු ය.    

තවද සතර සති ට්ඨඨානය වුඩිබම් දී ක්ුස  දහම්හි ආරම්භබය් දී  ාරිශුද්ධත්වය ඇති ක්ර ගත යුතු 
 ව සඳහන් ව ඇත.  බමහි ක්ුස  දහම්හි ආරම්භය වශබයන් දක්ව්ා ඇත්බත් සී බයන්  ිරිසදිු  වට  ත් ව 
දෘෂ්ටිය ඍජු ක්ර ගුනමීය.ි (... ආදිබමව විබසාබධහි ක්ුසබ සු ධම්බමසු. බක්ා ච ආදි ක්ුස ානං ධම්මානං: 
සී ං ච සුවිසුද්ධං, දිට්ඨි ච උජුක්ා. භික්්ඛ්ු සුත්ත, සං.නි.5-1, සති ට්ඨඨාන සංයුත්ත). ඒ අනුව  ංචශී ය ආදි 
ශී යක් මුනුවින්  ිහිටා ශාශ්වත, උච්බේද යන අන්තද්වබයන් බතාර ව දේශන සම් ත්තිබයන් යුතු ව සතර 
සති ට්ඨඨානය භාවිත ක්ළ යුතු ව ඇත.  

‘සති’ යනු සිහියයි. ‘ ට්ඨඨාන’ යනු නවිුරදි බ ස  ිහිටුවා ගුනමීයි. ඒ අනුව ‘සති ට්ඨඨාන’ යනු 
අ බග් අවධානය බහවත් සිහිය නිවුරදි බ ස  ිහිටවුා ගත යුතු ආක්ාරය  ළිි ඳ විස්තර වන අනුශාසනයයි. 
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 ුදුරජාණන් වහන්බස් විසනි් බද්ශිත නිී සුනුබහන මාවබතහි වුඩිය යුතු ගුණාංග අතර සති ට්ඨඨානයට 
හිමි වන්බන් සුවිබශ්ෂී සථ්ානයක්ි. සතිසම් ජඤ්්ඤ්, සතර සති ට්ඨඨාන, සති ඉන්රිය, සති   , සති 
සම්බ ාජ්ඣංග, සම්මා සති ආදි මූ ික් ඉගුන්ීම් රැසක්  රධාන ක්රුණක්් බ ස සතිය විස්තර බක්ාට 
ඇත්බත් එ ුවිනි. අ  බක්බතක්් දුර බක්බ ස් දුර මින් මානසික් සුවය   ා ගුනීබමහි නිරත ී සිටිනවා ද 
යන්න තීරණය බක්බරන  රධාන සාධක්යක්් වන්බන් සති ට්ඨඨානය බක්බතක්් දුරට වෙනවා ද යන ක්රුණයි. 
එ ුවින් විබශ්ෂබයන් අ  ක්ිසියම් ආක්ාරයක් මානසික් බොම්නසක්්, අසහනයක්් අත්විඳිනවා නම් ඊට 
 රධානතම බහ්තුව සත්ත්වයා නිේමාණය වූ ආක්ාරය  ිළි ඳ සු ෑ තතු බනාදැනීම්  ිළ ිඳ අවිදයාවයි බහවත් 
බනාදැනීමයි. එනම් සත්ත්වයා හා බ ෝක්ය  ිළි ඳව දුක් ඇතිවන හා නිරුද්ධ වන ආක්ාරය  ිළ ිඳ 
අනවබ ෝධයයි. සතර සත ිට්ඨඨානබයන් අ ට මග බ න්වන්බන් සත්ත්වයා නේිමාණය වූ ආක්ාරය  ිළි ඳ 
නිවුරදි අවබ ෝධයක්්   ා දී ඊට ඇති ආශාව,  ුඳීම නිරුද්ධ වන ආක්ාරයට සිති  ිහිටුවා ගුනීමට නුවණ 
  ාදීමය.ි එහ ි දී සත්ත්වයා බහෝ  ුද්ග යා නමින ්අ  වයවහාර ක්රන සිත-ක්ය,  නාමරෑ  - විඤ්්ාණ, 
 ංචඋ ාොනස්ක්න්ධය, බොබළාස් ආයතන, අටබ ාස් ධාතු  ිළි ඳ  ුහුදි ි අවබ ෝධයක්් අ  බවත   ා බද්. 
එම අවබ ෝධය බහවත් විදයාව   ා ගත්  මණට බ ෝක්ය බහවත් සත්ත්වයා  ළිි ඳ අවබ ෝධය වේධනය ී 
දුක්ින් නිදහස් ීමට අවක්ාශ සු බස්.  ුදුදහබම් එන සියලු ඉගුන්ී ම් බමම සතර සති ට්ඨඨානය තුළට 
අන්තේගත ක්ිරීබම් හුක්ියාව  වතී.  

සත්ත්වයාබග් සමස්ත අත්දැක්ීම්  ිළ ිඳව ම සිහිය  ිහටිුවා ගත යුතු ස්ථාන සතරක්් මහාසති ට්ඨඨාන 
සූතරබයහි සඳහන්  ව ඇත. ඇස්, ක්න්, නාසාදි ඉන්රිය ඔස්බස්   න ආධයාත්මික් හා  ාහිර බ ෝක්ය  ිළ ිඳ 
සියලු අත්දැක්ීම් මීට ඇතුළත් බේ. 

      එනම් :- 

1. ක්බයහි ක්ය අනවු නවුණින්   න ක්ායානු ස්සනාව 

2. බේදනාවන්හි බේදනා අනුව නවුණින්   න බේදනානු ස්සනාව 

3. සිබතහි සිත අනුව නුවණින්   න ිත්තානු ස්සනාව 

4. ධේමයන්හි ධේමයන් අනුව නවුණින්   න ධම්මානු ස්සනාව  
           
       යන අනු ස්සනා සතරයි. 

සතර සති ට්ඨඨානය වුඩීබම්  රතිඵ  වශබයන් ශරාවක්යා තුළ සිහිය හා නුවණ යන අංග බදක් ම 
දියුණු විය යුතුය. සිහයි යනු සතියයි. නුවණ යනු සම් ජඤ්්ඤ්ය බහවත්  රඥාවයි. සතිය යනු යබමක්ු එක්් 
අතක්ින් බගායම් මිටක්් අ ් ා ගුනීම හා සමානයි. එම අබනක්් අතින් දෑක්ුත්බතන් එම බගායම් මිට ක්ු මී 
සම් ජඤ්්ඤ්ය බහවත්  රඥාවයි.  ුදුදහමින් අබ ්ක්්ෂති සු ෑ භාවනාව සඵ  වන්බන් බමම අංග බදක් ම 
මුනුවින් සම් ූේණ ීම් වශබයනි.  ඒ අනුව ක්ය, බේදනා, ිත්ත, ධම්ම යන ස්ථානයන්හි සිහිය  ිහිටුවා 
ගුනමී සති ට්ඨඨානයයි. එනම් ිත්ත භාවනාව බහවත් සමථ භාවනාවයි. එබ ස සිහිය මුනුවින්  ිහිටි  සු 
එම ක්ායාදිබයහි හටගුනමී හා නිබරෝධය දැක්ීම සති ට්ඨඨාන භාවනාවය.ි එනම්  ඤ්්ා භාවනා බහවත් 
වි ස්සනා භාවනාවයි. 

සූතර  ිටක්බය් දීඝ නකි්ාබය් මහාසති ට්ඨඨාන සූතරයට අමතරව මජ්ිම නකි්ාබය් සති ට්ඨඨාන 
සූතරබයහි ද සංයුත්ත නික්ාබයහි සති ට්ඨඨාන සංයුත්තබයහි ද අංගුත්තර නික්ාබයහි සති ට්ඨඨාන වග්ගබයහි  
ද  ටිසම්භොිමග්ගබයහි සති ට්ඨඨාන ක්ථාබවහි ද අභිධේම  ිටක්බයහි විභංග ් ක්රණබයහි සති ට්ඨඨාන 
විභංගබයහි ද සති ට්ඨඨානය වුඩිය යුතු ආක්ාරය  ළිි ඳ උ බදස් ඇතළුත්ව ඇත. ඊට අමතරව 
විසුද්ධිමගග්බයහි හා අභධිම්මත්ථසංගහබයහි ද බම්  ිළි ඳ  විස්තර බේ. භාගයවතුන් වහන්බස් සිය 
ශරාවක්යන්ට ධේම බද්ශනා ක්ිරීබම් දී සති ට්ඨඨානබයහි වුදගත්ක්ම නිතර අවධාරණය ක්ර තිබ නු දක්්නට 
 ුබබ්. තථාගත බද්ශිත සෑම දහම්  දයක් ම සති ට්ඨඨානය හා ස ුඳියාවක්්  වතී.  රාණඝාතාදී  ංචවිධ 
ශික්්ෂා දුේව ත්වය  රහීණ ක්ර නු සඳහා ද චක්්ඛ්ුවිඤ්්බඤ්යයාදි  ංචක්ාමගණුයන්බග්  රහාණය සඳහා ද 
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ක්ාමච්ඡනෝදි  ංචනීවරණ  රහාණය සඳහා ද රෑ ූ ාොනස්ක්න්ධ ආදි  ංච උ ාොනස්ක්න්ධයන්බග්  රහාණය 
සඳහා ද  නිරය ආදි  ංචවිධ ගතීන්බග්  රහාණය සඳහා ද  රෑ රාග ආදි උද්ධම්භාගීය සංබයෝජන  රහාණය 
සඳහා ද  සතර සති ට්ඨඨානය වෙන බ ස  ුදුරජාණන් වහන්බස් අනුශාසනා ක්රති.  

ජාතිය බහවත් ඉ දීම ක්ෂ්ය බක්ාට නවින ් සාක්්ෂාත් ක්ිරීබම් මාවත දක්්නා වූ බ ාවට හිතවුෙ 
ක්ුමුති භාගයවතුන් වහන්බස් ඒ සඳහා ඒක්ායන මාවත වශබයන් බද්ශනා ක්බළ් සතර සති ට්ඨඨානයයි. 
යබමක්් අතීතබයහි ක්ාමාදි චතුබරෝඝය තරණය ක්බළ් ද දැන් තරණය ක්රයි ද මතු තරණය ක්රන්බන් ද ඒ 
සුබවාම බමම සති ට්ඨඨාන මාවතින් ම එය ක්ළාහු ය. 

‘එක්ායනං ජාතික්්ඛ්යන්තදස්සී මගග්ං  ජානාති හිතානුක්ම් ී, 

එබතන මග්බගන අතරිංසු  ුබ්බ  තරිස්සන්ති බය ච තරන්ති ඔඝන්ති.’  

 

සතිප්ට්ඨානය - සතිප්ට්ඨානභාවනාව - සතිප්ට්ඨානභාවනාගාමිනීප්ටිප්දා 

සංයුත්ත නික්ාබය් සති ට්ඨඨාන සංයුත්තබය් විභාග සූතරයට අනුව සති ට්ඨඨාන භාවනාවට සම් න්ධ 
ක්රුණු තුනක්්  ුහුදි  ික්ර තිබබ්. ඒ් අනුව සත ිට්ඨඨානය, සති ට්ඨඨානභාවනාව, සති ට්ඨඨානගාමිනී ටි ොව 
යනු ඒ් ක්රුණු තුනයි. එහි ‘සති ට්ඨඨාන’ යනුබවන් දැක්්බවන්බන් ක්ායාන ුස්සනා බේදනානු ස්සනා 
ිත්තානු ස්සනා හා ධම්මානු ස්සනා යන හතරයි. එනම් ක්ය, බේදනා, සිත, ධම්ම යන ස්ථාන සතබරහි 
සිහිය  ිහිටුවා ගුනීමයි. ‘සති ට්ඨඨාන භාවනාව’ යනු ක්ාය, බේදනා, ිත්ත, ධම්ම යන සතබරහි හටගුනීම 
(සමුදයධම්මානු ස්සී විහරති) හා නිරුද්ධීම (වයධම්මානු ස්සී විහරති) අනිතය සිද්ධාන්තයට අනුව 
බමබනහි ක්ිරීමයි. සම්මාදිට්ඨිය බ රටු බක්ාටගත් ආේයඅෂ්ටාංගික් මාේගය දක්ව්ා ඇත්බත් 
‘සති ට්ඨඨානභාවනාගාමිනී  ටි ොව’ වශබයන.ි ඉහත දැක්්ව ූඅංග තුන ම නිවන සඳහා සතර සති ට්ඨඨානය 
වෙනන්ා තුළ තිබිය යුතු  ක්්ෂණයන් ය.  

 

කායානුප්ස්සනාව 

සතර සති ට්ඨඨානබයහි ම ු් ම  ියවර ක්බයහ ික්ය අනුව නවුණින් බමබනහි ක්ිරීමයි. එනම් තමාබග් 
බභෞතික් ක්ය සහ ඊට සම් න්ධ අංශයන්හි ක්රියාක්ාරීත්වය  ිරිසඳි දැනමී ඉ ක්්ක් බක්ාට බගන ශරීරය  ිළි ඳ 
ඇති ආත්ම දෘෂ්ටිය දුරුක්ර නු සඳහා සිහයි වුඩීමයි. බමහි දී සතර සති ට්ඨඨානය සඳහා ම බ ාදුබේ බදන 
උ බදසක්් නම් ‘ආතා ී’ බක්බ ස් තවන වුර ඇතවි, ‘සම් ජාබනා’ නුවණින ් බමබනහි බක්ාට ‘සතිමා’ 
සිහිබයන් යුතුව ‘විබනයය බ ාබක් අභිජ්ඣා බොමනස්සං’ බ ෝක්ය  ිළි ඳව දැඩි බ ෝභය හා බොම්නස 
දුරුබක්ාට බමම භාවනාව  රගුණ ක්ළ යුතු ය යන්නයි. ඒ අනුව සිත  ිහිටවිය යුත්බත් රාග, ද්බේෂ, බමෝහ 
යන බක්බ ස් දුරුක්ර ීම ඉ ක්්ක් බක්ාට නවුණින් බමබනහි බක්ාට සිහිබයන ්යතුුව බ ාවට ඇති දැඩි ඇ ම් 
හා බොම්නස් දුරුක්ර මින්  ව ආරම්භබයහි දී ම අවධාරණය බක්ාට තිබබ්.  

1. ආනාප්ානසති :- ක්ායානු ස්සනාබවහි මු ්  ියවර හුස්ම ගුනමී හා  ිටක්රිීම  ළිි ඳ වූ සිහයි 
නම් වූ ආනා ාන සතයියි. දක්ෂ්   ීවෙුබවක්ු  ී ඉරන විට තම ක්යිත ඇදීබම් දී එහි ක්රියාක්ාරීත්වය ගුන 
සිහිබයන් සිටින්නාක්් බමන් තම ශරීරබයහි නිරතුරුව සිදු වන හුස්ම ගුනමී හා බහළීම  ළිි ඳව සිහිබයන් 
සිටින බ ස බමමගින් උ බදස් බද්. බමහි දී ස්වාභාවික්ව සිදුවන සව්සනයට අොළව සිහිබයන් හුස්ම ගනමිින් 
දීේඝව හුසම් ගුනීබම් දී දීේඝව හුස්ම ගනන්ා  වත් හරස්වව හුස්ම ගුනීබම් දී හරස්වව හුස්ම ගනන්ා  වත් 
සියලු හුසම් ක්ය  ිළි ඳවත් හුස්ම සංසිඳුවමිනුත් ගුනීමත් වශබයන් හුස්ම ගුනීබම් දී හා බහළීබම් දී 
ක්ායික්ව සිදුවන ක්රියාක්ාරීත්වය  ිළි ඳ මනා සිහිබයන් ක්රියා ක්ිරීම අවධාරණය බක්ාට තිබබ්.   

බමබ ස සිහිය  රගුණ ක්රිීබම් දී තමාබග් ක්ය  ිළ ිඳව  වුඩි අවධානබයන් ක්රියා ක්රන අතර අන් 
අයක්ුබග් ශරීරයක්්  ිළි ඳව බ නී යාබම් දී ඒ  ළි ිඳව ද සිහිය බයදීම දක්ව්ා තිබබ්. බමහි අවසානයට 
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සඳහන් බක්ාට ඇත්බත් හුස්ම ගුනමී හා බහළීම තුළින ්ඇතිවන ශාරීරික් ක්රියාක්ාරීත්වබය් හටගුනීබම් හා 
නිරුද්ධ ීබම් ස්වභාවය ව ූඅනිතයතාව නුවණින් බමබනහි ක්රන බ සයි. බමහි  රතිඵ  වශබයන් ඇත්බත් 
ක්යක්්  මණක්් ය යනුබවන් සත්ත්ව සංඥාව දුරුබක්ාට දැක්ීබම් නවුණක්් හටගනී. එමගින් ශරීරය  ිළි ඳ 
ක්ිසිවක්් උ ාොන වශබයන් බනාගනී. ක්ායානු ස්සනාව වුඩීබමහි අරමුණ බමමගින්  ුහුදි ි බේ. 

2. ඉරියාප්ථ :- යාම, සිටීම, හිඳීම, සුත මී යන සිේ ඉරියේව ම  ිළි ඳ මනා සිහිබයන් සිටිමින් 
සත්ත්ව සංඥාව දුරුවන අයුරින ්බමබනහි ක්රමින් බ ාබවහි ක්ිසිවක්ට බනාඇ ී සිටීම ඉරියා ථ  යිවබේ දී 
සිදු බක්බේ. 

3. සම්ප්ජඤ්ඤය :- නිත ිතා අවදි වූ බමාබහාබත්  ටන් නිනද්ට යනතුරු සිදුවන ක්ෑම්, බීම්, 
සුත ීම්, හුඳීම්, සිටීම් ආදි සියලු ශාරීරික් ක්රියාක්ාරීතව්යන ් ළිි ඳ මනා සිහිබයන් සිටිමින් ඒ ක්ිසිවක් ්ආත්ම 
ක්ර බනාගනමිින් ඇත්බත් ක්යක්්  මණි යන නවුණ ඇති ක්ර ගුනමී සම් ජඤ්ඤ්්  බ් බයන් සිදු බක්බේ. 

4. ප්ටික්කූල ෙනසිකාර :- ශරීරය නිේමාණය ී ඇති බක්ස්, බ ාම්, නිය, දත්, සම් ආදි බදතිස් 
ක්ුණ යන්  ළිි ඳ සිහිබයන් සිටිමින් ක්ය  ිළ ිඳ තවදුරටත් නුවණින්   මින් ආත්ම සංඥාව දුරුවන බ ස 
සිහිය දියුණු ක්ිරීම බමහි දී සිදුබේ. ක්ට ගුටගුස ූවිවිධ ධානය වේගව නි් සමන්විත ම ් ක්් බ ස බමම 
ශරීරය  ු මීට බමමගින් හුරු බක්බේ. 

5. ධාතු ෙනසිකාර :- අ බග් බභෞතික් ශරීරය සුදි මූ ික්  ොේථ හතර වන  ඨවි, ආබ ෝ, බත්බජෝ, 
වාබයෝ යන සතර මහාභූත රෑ යනට සිත ත ා නුවණින්  ු ීම බමහි දී සිදු බක්බේ. එමගින් ද සත්තව් 
සංඥාව දුරුවන අයරුින ්බමබනහි බක්බේ. ගවයක් ුඝාතනය බක්ාට සතර මං හන්දියක් ත ා ඇති විට හරක්ා 
යන සංඥාව දුරුව ඇත්තාක්් බමන් මිනිස් ශරීරය සුදි මූ ික්  ොේථ වන බමම බක්ාටස් හතරට හිත ත ා 
  න විට තම ශරීරය  ිළ ිඳව ඇති ආත්ම දෘෂ්ටිය ක්රමබයන්  හව යයි. 

6. නවසීවථික :- මිනිස් ශරීරය මරණයට  ත් වූ විට එය ක්රමබයන් ඇට සුක්ි ් ක්් දක්ව්ා වික්ාශය 
වන අවස්ථා  ළිි ඳ නුවණින් බමබනහි ක්රිීම බමමගින් සිදු බක්බේ. ඒ අනවු සිහිය දියුණු ක්ිරීබම් දී ද 
ශරීරය  ළිි ඳව ඇති දැඩි ඇ ්ම, ආත්ම සංඥාව දුරුබේ. 

ඉහත දැක්්වූ ආක්ාරය හය අනුව ක්ය  ිළි ඳව බමබනහි ක්ිරීබම් දී ඇත්බත් ක්යක්්  මණක්්  වත් 
නිතය වූ ආත්ම වශබයන ් ගතහුක්ි ක්ිසිවක්් බම් ක්ය තුළ නුති  වත් අවබ ෝධ බේ. බමය තම සිරුර 
 ිළි ඳව බමන් අන් ශරීර බදසට ද අොළ බක්ාට   යි. එම අවබ ෝධයත් සමඟ තම ආධයාත්මික් බ ෝක්ය 
 ිළි ඳ ක්ිසිවක්් ආත්ම වශබයන් උ ධි වශබයන් බනාගන ී (අත්ථි ක්ාබයාති වා  නස්ස සති  ච්චු ට්ඨිතා 
බහාති. න ච ක්ිඤ්්ි බ ාබක් උ ාදියති).  

ක්ය  ළිි ඳ බම ඳු අවබ ෝධයක්්   ා තවදුරටත් තම ජීවිතය  ිළ ිඳ අවබ ෝධය   ා ගනු වස් 
සති ට්ඨඨානබයහි බයබදන ශරාවක්යා තම බේදනා  ිළ ිඳව ද සිහයි හා නුවණ  හුුණු ක්රයි.  

 

මේද්නානපු්ස්සනාව 

බේදනානු ස්සනාව යන ුඇස, ක්න, නාසය, දිව, ශරීරිය, මනස යන ඉන්රිය ඔස්බස් තමාට දැබනන 
සුඛ්, දුක්්ඛ්, අදුක්්ඛ්මසුඛ්, සාමිස සුඛ්, නිරාමිස සුඛ්, සාමිස දුක්්ඛ්, නිරාමිස දුක්්ඛ්, සාමිස අදුක්්ඛ්මසුඛ්, නිරාමිස 
අදුක්්ඛ්මසුඛ් යන බේදනා  ිළි ඳව මනාව සිහයි  වත්වා ගුනීමයි. එබ ස සිහිබයන් සිටින අතර මනා 
නුවණින් එහි හටගුනීම් නරිුද්ධීම්  ළිි ඳ අනිතයතාව දැක්මී ද බමහි දී සිදු බේ. ඒ අනුව ඇත්බත් බේදනා 
 මණක්්  වත් සත්ත්වයක්ු වශබයන් ගත හුක්ි ක්සිිවක්් බනාමුති  වත්  රතයක්්ෂ බේ. තවද ස් ේශය 
ඇතිවිට බේදනාව හටගන්නා  වත් ස් ේශය නිරුදධ් වන විට බේදනාව නිරුද්ධ වන  වත් බමහි දී 
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අවබ ෝධ බේ. ඒ සමග ම බේදනා බ ෝක්ය  ිළි ඳ ක්සිිවක්් උ ධි වශබයන් තෘෂණ්ා, දෘෂ්ටි, මාන වශබයන ්
බනාගනී (අත්ථි බේදනාති වා  නස්ස සති  ච්චු ට්ඨිතා බහාති. න ච ක්ිඤ්්ි බ ාබක් උ ාදියති).   

බේදනානු ස්සනාබවහි  රතිඵ  වශබයන් සතර ආහාරයන් අතුරින් ඵස්සාහාරය  රක්ට වන අතර 
ස්ක්න්ධ  ංචක්ය අතුරින් බේදනාස්ක්න්ධය  රතයක්්ෂ ක්ර ගුනීබම් හුක්ියාව ඇතිබේ. තම බේදනා  ිළි ඳව 
ද අන් අයබග් බේදනා  ළිි ඳව ද බමබ ස නුවණින් බමබනහි ක්රයි. බමහ ි දී මු ින් තමාබග් බේදනා 
 ිළි ඳවත්  සවු අන් අයබග් බේදනා  ිළි ඳවත් සිහයි හා නුවණ  වත්වයි. 

    

 

චිත්තානුප්ස්සනාව 

සරාග, ීතරාග, සබොස, ීතබොස, සබමාහ, ීතබමාහ, සංිත්ත, වික්්ිත්ත, මහග්ගත, අමහග්ගත, 
සඋත්තර, අනුත්තර, සමාහිත, අසමාහිත, විමුත්ත, අවිමුත්ත වශබයන් සිබතහි  වත්නා ස්වභාවයන්  ළිි ඳව 
සිහිබයන් සිටිමින් එහි හටගුනමී් හා නරිුද්ධීම් සංඛ්යාත අනිතයතාව නුවණින් දක්ිමින් ඒ ක්ිසිවක්් ආත්ම 
වශබයන් බනාබගන සිටීම ිත්තානු ස්සනාබවන් සදිු බක්බේ. බමබ ස ිත්තානු ස්සනාව වුඩීබම්  රතිඵ  
වශබයන් ඇත්බත් සිතක්්  මණක්් ය සත්ත්ව  දු්ග  වශබයන් ගත හුක්ි ආත්මීය යමක්් නුත ය යන නුවණ 
 හළ ීබමන් ක්ිසිවක්්  ිළ ිඳව උ ධි හට බනාගනී. තම සිත  ිළි ඳව සිහිබයන් හා නුවණින් දක්නි ශරුතවත් 
ශරාවක්යා අන් අයබග් ක්රියාක්ාරීත්වයන් තුළින් ඒ අයබග් සිත්  ිළි ඳව ද බම ඳු නුවණක්් ඇති ක්ර ගනී. 
බමම අවබ ෝධයත් සමග බ ාබවහි ක්ිසිවක්ට බනාඇබ න සිතක්් ඇති ක්ර ගනී  (අත්ථි ිත්තන්ති වා 
 නස්ස සති  ච්චු ට්ඨිතා බහාති. න ච ක්ිඤ්්ි බ ාබක් උ ාදියති). 

ිත්තානු ස්සනාව වුඩීබම්  රතිඵ  වශබයන් සතර ආහාර අතුරින් විඤ්්ාණාහාරය  රක්ට වන අතර 
ස්ක්න්ධ  ංචක්ය අතුරින් විඤ්්ාණස්ක්න්ධය  රිිසිඳ දැක් ගුනීබම් හුක්යිාව උොබේ. 

මහාසති ට්ඨඨාන සූතරබය් දැක්්බවන  රිදි ආනා ානසති, ඉරියා ථ, සම් ජඤ්ඤ්්,  ටික්්ක්ූ , ධාතු, 
නවසීවික් වශබයන ්ක්ය  ිළි ඳව ක්ායාන ුස්සනාව වුඩීබමන් ක්බයහි  වත්නා නිසරු  ව බමන ්ම අසභු 
 ව  රතයක්්ෂ බේ.  වත්බන් හුදු ක්යක්්  මණක්්  වත් ඊට අයත් ආත්ම වශබයන් ගත හුක් ි රමාේථමය වූ 
සත්ත්වබයක්්  ුදග් බයක් ්බනාමුති  වත ්අවබ ෝධ ීබමන ්තම ආධයාත්මික් ක්ය  ිළ ිඳ ව බමන් ම  ාහිර 
ක්බයහි ද  වත්නා සියලු ඇ ීම් ක්රමබයන් දුරුීමට අවශය ඥානය  ුබබ්. ක්ය  ිළි ඳ බමක්ී අවබ ෝධය 
සහිත ව තවදුරටත් සති ට්ඨඨානබයහි බයබදන ශරුතවත් ශරාවක්යා බේදනා  ිළ ිඳ ව ද නවුණින් බමබනහි 
ක්රයි. සුඛ්, දුක්්ඛ්, අදුක්්ඛ්මසුඛ් වශබයන ්අත්විඳින තරිිවිධ දුක්්ඛ්ය සාමිස, නිරාමිස වශබයන් සයාක්ාර ව තමා 
 ිළි ඳ ව බමන් ම  ාහිර බේදනා  ිළි ඳව ද ඇතිීම් නුතිීම් අනුව නුවණින් බමබනහි ක්ිරීබමන්, 
 වත්බන් බේදනා  මණක් ් වත්  රමාේථ වශබයන් එහි විඳින්බනක්් බනාමුති  වත් නුවණින් අවබ ෝධ 
බේ. එවිට ක්ිසිදු බේදනාවක්් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන වශබයන් ගරහණයට බනායයි. ක්ය  ිළි ඳව බමන් ම 
බේදනා  ිළි ඳ ව ද නුවණින්   න ශරාවක්යා ඉන් බනානුවතී තවදුරටත් සති ට්ඨඨානබයහි බයබදමින් 
සිබතහි සිත අනුව නුවණින්   මින් ක් ් බගවයි.  බමහි දී සිතට  හළ වන සරාග - ීතරාග, සබදෝස - 
ීතබොස, සබමෝහ - ීතබමෝහ, සංිත්ත - වික්්ිත්ත, මහග්ගත - අමහග්ගත, සඋත්තර - අනුත්තර, සමාහිත - 
අසමාහිත, විමුත්ත - අවිමුත්ත වශබයන් සිබතහි හටගන්නා ක්ුස ාක්ුස  සිතිවි ි ඇතිීම් නුතිීම් වශබයන් 
ින්තනබයහි බයබදමින් ිත්තානු ස්සනාව වෙය.ි බහ්තුඵ  දහමට අනුගත සිතක්්, සිතීමක්්  ුවුතිය ද 
සිතන්බනක්් නුත යන අවබ ෝධය බමමගනි්  ුබීමත් සමග බනාඇ ීම දියුණු බවයි. බමබ ස ක්ය  ිළි ඳව 
සිහිය හා නවුණ වුඩීම අරඹා බේදනා, ිත්ත  ළිි ඳ ව ද සිත භාවිත ක්රන නුවණුති ශරාවක්යා තම භාවිත 
සිත වොත් සංක්ීේණ අංශයක්් වූ ධම්මාන ුස්සනාව බවත බයාමු ක්රයි. ක්ායානු ස්සනාදි  ළම ුසති ට්ඨඨාන 
තුබනහි යළි යළිත් සිත භාවිත බක්ාට තිබීම ධම්මානු ස්සනාව සඵ  ීමට බහ්තු වන්නක්ි. 
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ධම්ොනුප්ස්සනා 

ඉහත සඳහන්  රිදි ක්ාය, බේදනා, ිත්ත  ිළි ඳව සහිිය හා නුවණ දියුණු ක්ිරීබමන් අනතුරුව ඊ 
ළඟට  ිවිබසන්බන් සිතවිි ි බහවත් සංඥා - බච්තනා අවබ ෝධ ක්ර ගුනීම ඉ ක්ක්් බක්ාට ගත් 
ධම්මානු ස්සනාව බවතයි. බමය වුඩීබමන් සතර ආහාර අතුරින් මබනෝසංබච්තනාහාරය  රක්ට බේ. 

‘ධම්ම’ (සං.ධම්ම) යනු  ුදුදහබමහි සඳහන් විවිධ අේථ සඳහා භාවිත සංක්ීේණ  දයක්ි. ‘සබ්බ  
ධම්මා අනත්තා’  යන්බනන් බ ෞක්ික් හා බ ෝබක්ෝත්තර ධේමතා දැක්්ීම සඳහා ද ‘වය ධම්මා සංඛ්ාරා’  
යන්බනන් සංඛ්ත ධේමයන් දැක්්ී ම සඳහා ද ‘බයා බඛ්ා ආනන්ද මයා ධම්බමා ච විනබයා ච බදසිබතා 
 ඤ්්ඤ්ත්බතා බසා බවා මමච්චබයන සත්ථා’  යන්බනන්  ුදුරදුන් විසනි් බද්ශති සූතර ධේම දැක්්ීම සඳහා ද 
‘ධම්බමා’සධ සමං නත්ි එතං  ිවථ භික්්ඛ්බවා’ බමන් ම ‘ස්වාක්්ඛ්ාබතා භගවතා ධම්බමා’  යන්බනන් සියලු 
 ුද්ධවචනය දැක්්ීම සඳහා ද ‘ධම්බමසු ධම්මානු ස්සී විහරති’ යන්බනන් ක්ුස ාක්ුස  ධේම දැක්්ීම සඳහා ද 
‘... ුද්බධ වා ධම්බම වා සංබඝ වා මග්බග වා  ටි ොය වා ....’  යන්බනන් රත්නතරය අතුරින් ධේම රත්නය 
දැක්්ීම සඳහා ද ‘ධම්ම’ යන්න භාවිත බක්ාට ඇත. බම් අතර මහාසති ට්ඨඨාන සූතරබයහි දැක්්බවන ‘ධේමයන් 
 ිළි ඳ ව ධම්මානු ස්සී ව වාසය ක්රනන්’ යනුබවන් බක්බරන අනුශාසනාවට අනුව ධේම යන්බනන් 
විබශ්ෂබයන් අදහස් බක්බරන්බන් සාංසාරික්  ුවුතම්ට බහ්තුවන නීවරණ,  ංචු ාොනස්ක්න්ධ ආදි අක්ුස  
ධේම හා සාංසාරික් නිේවෘතියට බහ්තුවන බ ාජ්ඣංග, ආේය සතයය යනාදි ක්ුස  දහම්  ිළි ඳවයි. 
‘අනු ස්සනා’ යනු යමක්් අනුව සිතීමයි. ඒ අනුව ‘ධම්මානු ස්සනා’ යනු ක්ුස ාක්ුස  ධේම අනුව යළි යළති් 
නුවණින් බමබනහි ක්ිරීමයි. 

 සතර සති ට්ඨඨානයන් අතුරින් වොත් වුදගත් බමන් ම සංක්ේීණ අංගය වනබ්න් අවසානයට එන 
ධම්මානු ස්සනාවයි. සඤ්ා්, බච්තනා යන මචතසික් බමන් ම සඤ්්ා, සංඛ්ාර යන ස්ක්න්ධද්වය ද 
මබනෝසංබච්තනාහාරය ද  ිරිසිඳ දැනමීටත් අනාත්ම බදබයහි ආත්ම සංඥාව (අනත්බත අත්තසඤ්්ා) නමුති 
වි  ් ාසය දුරුීමටත් ධම්මානු ස්සනාව බ බහවින් උ ක්ාරී බේ. ධම්මානු ස්සනාව වෙමින් අක්ුස  
 රහීණ වන ආක්ාරයත් ක්සු ය වුබෙන ආක්ාරයත ්සාංදෘෂ්ටික් වශබයන් නවුණින් දක්ිමින් නිවන් මබගහි 
හික්්බමනන්ා ක්රමබයන් දුක්නි් මිබදමින්  රම සු ත බවත  ියනගයි. 

ධම්මානු ස්සනාව යටබත් නීවරණ, ඛ්න්ධ, ආයතන, බ ාජ්ඣංග, ආේය සතය යන අක්ුස  හා ක්ුස  
යන බදඅංශය  ිළි ඳව ම යළි යළිත් නුවණින් විමසා  ුබ ්. බමහි දී විබශ්ෂබයන් ආේය සතයය  ිළි ඳව 
 ුළු ් බ ස සාක්ච්ඡා බක්බේ. 

 

1. නීවරණ :- 

නීවරණ යන ුනවින ආවරණය බක්බරන අක්ුස   ාේශ්වය නිබයෝජනය බක්බරන බක්බ ස් බහවත් 
සංබයෝජනයන් ය. එනම් ක්ාමච්ඡන්ද, වයා ාද, ථීනමිදධ්, උද්ධච්ච ක්ුක්ක්්ුච්ච, විික්ිච්ඡා  යන  හයි. 
නුවණුති ශරුතවත් ශරාවක්යා තමා තුළ දැනට  වත්නා ක්ාමච්ඡනද්බය් ඇති  ව ද නුති ක්ාමච්ඡන්දබය් නුති 
 ව ද නු න් ක්ාමච්ඡනද්බය් ඉ දීම ද උ න ් ක්ාමච්ඡන්දබය්  රහාණය ද  රහීණ වූ ක්ාමච්ඡන්දබය් යළි 
නූ දීම ද නුවණින් දක්යිි. 

වයා ාද ආදි බසස ුනීවරණ  ිළි ඳව ද බමබ සින ් ම යළි යළිත ් නුවණින්   යි. තමා  ිළි ඳව 
බමන් ම බමරමා  ිළි ඳ ව ද බමබ ස  ු ීබමන් සමුදය (හටගුනමී්), අත්ථංගම (නිරුදධ්ීම්) ද නවුණින් 
දක්ිමින ්අනිතය ස්වභාවය ද  සක් ්ක්රයි. නවීරණ  ිළි ඳව බමබ ස නවුණින්  ු ීබම්  රතිඵ  වශබයන් 
බ ාව ක්ිසිවක්් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන වශබයන ්බනාබගන බනාඇ ී, ගුටීම්ව ින ්බතාර ව විසයි හුක්ි බ ස 
සිය මනස සක්සා ගනී. 



UD18 
 

බමහි ා තම සිහිය බහවත් අවධානය නිරතුරු ව  වත්වා ගුනමී වුදගත් බේ. බභෞතික් වශබයන් 
තමා සමී බයහි ඇති බදයක්් ඇතුය ිද එය නුති වූ විට නුතුයි ද  ළමු ව බනාති ුණු බදයක්් තමා බවත 
 ුමිණීබම් දී එබස්  ුමිණීම ද  ුමිණි බදයක් (නුවත බනා ුමිබණන බ ස) ඉවත් ව යාම ද එබ ස ඉවත් 
ව ගිය බදයක්් යළි ක්ිසිො බනා ුමිබණන්බන ් යුය ි ද යම් අවබ ෝධයක්් බවයි ද එබමන ් ම මානසික් 
ස්වභාවයක්් වූ ක්ාමච්ඡනද්ය  ළිි ඳ ව ද මනා සතිමත්  වක්නි් සිටීම බමහ ිදී අවධාරණය බක්බේ. බමබ ස 
සිහිබයන් සිටීබමන් ක්ාමච්ඡන්දය දිගු ක් ක්් සිබතහි බනාරදින අතර එය වහා දුරු ක්ර ගුනීමට අවක්ාශ 
සු බස්. ආරම්භබය් දී  ුමිණි ක්ාමච්ඡනද්ය දුරු ක්රන අතර ක් ් යාබම් දී නරිතුරුව සති ට්ඨඨානය භාවිත 
ක්ිරීබම්  රතිඵ  වශබයන් සිතට එ ඳු අදහසක්්  ුමිබණත් ම වහාම ඉන් සිත මුදවා ගුනීමට හුක්ියාව 
 ුබබ්. ඉන්රිය භාවනා සතූරබයහි භාවිතින්රිය  ුද්ග යාබග්  ක්්ෂණ දක්්වන අවස්ථාබවහි බම්  ිළි ඳව 
ක්රුණු සඳහන් බේ. ඒ අනුව චක්්ඛ්ු ඉන්රිය ඇසුරින් රෑ  අරමුණු බක්ාට නීවරණයක්් ජනිත ීබම් දී ඇසි 
 ිය ගසන තරම් ක්ෂ්ණයක් දී ද බසෝත ඉන්රිය ඇසුරින් ශබ්ද අරමුණ ුබක්ාට නීවරණයක්් ජනිත ීබම් දී 
  වත්  ුරුෂබයක්් අසුරු ගසන තරම් බේ ාවක් දී ද ඝාන ඉන්රිය ඇසුරින් ගන්ධය අරමුණු බක්ාට 
නීවරණයක්් ජනිත ීබම් දී මඳක්් නුඹුරු ක්ළ  යිුම් බතහි දිය බිඳක්් බ රබළන තරම් ක්්ෂණයක් දී ද ජිේහා 
ඉන්රිය ඇසුරින් රස අරමණුු බක්ාට යම් නීවරණයක්් හට ගුනීබම් දී දිවගට  ත් බක්ළ  ිෙක්් වහා ඉවත් 
ක්රන තරම් බේ ාවක් දී ද ක්ාය ඉන්රිය ඇසුරින් බඵාට්ඨඨබ් ය අරමුණු බක්ාට යම් නීවරණයක්් ජනිත ීබම් 
දී   වත්  ුරුෂබයන් හුක්ළුුු අතක්් දිගු ක්රන බනාබහාත් දිගු ක්ළ අතක්් හකු්ළන තරම් ක්ෂ්ණයක් දී ද මන 
ඉන්රිය ඇසුරින් ධේම අරමුණු බක්ාට යම් නීවරණයක්් ඇති ීබම් දී අධික් බ ස රත් වූ යක්ෙ  ඳුනක්ට 
දියබිඳක්් දැමූ විට එය සිඳී යන තරම් ක්්ෂණයක් දී ද වශබයන් ඉතා ස්ව ්  ක්ා යක් දී සිතට නුබගන 
නීවරණ දුරු ව සිත උබ ්ක්්ෂාබවහි  ිහිටන  ව සඳහන් බේ. 

ධම්මානු ස්සනාවට අනුව නීවරණ  ළිි ඳ ව සතිමත්  බවහි බයදීබම්  රතිඵ  වශබයන ්නවීරණ 
බහ්තුබවන් සිතට නුබගන  ීොව,  රිොහය දුරු ක්ර ගුනිමට අවස්ථාව උොබේ. බක්බ ස් දුරු ක්රිීබමන් 
සිබතහි  රසන්න  ව ඇති ීබමන් හටගනන්ා  රීතයි නිසා තව තවත් ධේමබයහ ිබයදීබම් නයිුබ යි. 

 

2. ස්කන්ධ :-  

 ුදුදහබමහි සත්ත්ව සංයුත්තිය  ිළි ඳ  රධාන ඉගුන්ී ම ‘ස්ක්න්ධ’ ( ා.ඛ්න්ධ) විගරහය මගනි් ඉදිරි ත් 
බක්බේ. ‘ස්ක්න්ධ’ යනු ‘බගාෙ’, ‘සමූහය’, ‘රාශිය’ යන  දව නි් සිංහ බයහි දැක්්බවන ඒක්රාශී වූ බදය යන 
අදහස බගනබද්. සිත, ක්ය සහිත සත්ත්වයක්ුබග් සමසත් සංයුතිය ස්ක්න්ධ බහවත් සමූහ  හක්් යටබත් බමහි 
දක්්වා තිබබ්. එනම් රෑ සක්්න්ධ, බේදනාසක්්නධ්, සංඥාස්ක්න්ධ, සංස්ක්ාරස්ක්නධ්, විඥානස්ක්න්ධ යනුයි. දුක් 
 ිළි ඳ විගරහයක් බයබදන  ුදුරජාණන් වහන්බස් බ ාබහෝ අවස්ථාවන්හි දී උ ාොනස්ක්න්ධ  ංචක්ය  ිළ ිඳව 
ක්රුණු බද්ශනා බක්ාට ඇත. ඒ අතර මජ්ිම නික්ාබය් භද්බදක්රත්ත  හා මහා ුණ්ණම  සූතර, සංයුත්ත 
නික්ාබය් ඛ්න්ධ සූතර , සංයතු්ත නික්ාබය් සමස්ත ඛ්න්ධ වග්ගය  රධාන බේ.  

ක්ායානු ස්සනා ආදි සති ට්ඨඨාන සතර වුඩීබම් දී රෑ ාදි ස්ක්න්ධ  ිළි ඳ ව අනතිය දුක්්ඛ්, අනාත්ම, 
නිබ්බිනද්, විරජ්ජ, නිබරෝධ,  ටිනිස්සගග් වශබයන් අනු ස්සනා ක්ළ යුතු  ව දැක්්බේ. එහි  රතිඵ  වශබයන් 
නිතය, සුඛ් ආදි මිථයා වි  ් ාස දුරුවන අයුරු ද සඳහන් ව ඇත. ‘සංිත්බතන  ඤ්්චු ාොනක්්ඛ්න්ධා දුක්්ඛ්ා’  
යන දුක්  ිළි ඳ විගරහයට අනුව සත්ත්වයා අත්විඳින සියලු දුක්් සමූහය සංක්ෂ්ි ත් වශබයන් උ ාොනසක්්නධ් 
 ඤ්්චක්ය තුළට බගානු ක්ළ හුක්ි ය. සංයුත්ත නික්ාබය් ඛ්න්ධ සූතරයට අනුව ‘දුක්්ඛ් ආේය සතයය’ යනුබවන් 
එක් ාව ම දක්ව්ා ඇත්බත් ‘ ංචු ාොනස්ක්න්ධය’ වශබයනි (ක්ථමඤ්්ච භික්ඛ්්බව, දුක්්ඛ්ං අරියසච්චං: 
 ංචු ාොනස්ඛ්න්ධාතිස්ස වචනීයං.) . රෑ ාදි ස්ක්න්ධ මම, මබග්, මබග් ආත්මය බ ස සිතා තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, 
මාන වශබයන් ගරහණය ක්ර ගුනමී බහ්තුබවන ්සත්ත්වයා අ මණ දුක්ක්ට  ත් ව අනන්ත සසබරහි දිගු 
ගමනක් බයබදමින් සිටිය.ි 



UD19 
 

ස්ක්න්ධ  ංචක්ය අතුරින් ‘රෑ ’ යනු  ඨවි, ආබ ෝ, බත්බජා, වාබයෝ හා උ ාොය රෑ  24 { ( රසාද 
රෑ  5 (චක්්ඛ්ු, බසෝත, ඝාණ, ජිේහා, ක්ාය), බගෝචර රෑ  4 (රෑ , ශබ්ද, ගනධ්, රස), භාවරෑ  2 (ස්තරීභාව, 
 ුරුෂභාව), හදයවත්ථු රෑ , ජීවිත රෑ ය, ක්  ිංක්ාර ආහාර, ආක්ාශ ධාතු, විඤ්්ඤ්ත්ති රෑ  2 (ක්ාය 
විඤ්්ඤ්ත්ති, වචී විඤ්්ඤ්ත්ති), වික්ාර රෑ  3 ( හුතා, මුදුතා, ක්ම්මඤ්්ඤ්තා),  ක්්ෂණ රෑ  4 (උ චය, 
සන්තති, ජරතා, අනිච්චතා)} යන අටවිසි රෑ යි. ‘බේදනා’ යන ු චක්්ඛ්ුසම්ඵස්සජාබේදනා, 
බසාතසම්ඵස්සජාබේදනා, ඝානසම්ඵස්සජාබේදනා,  ජිේහාසම්ඵස්සජාබේදනා, ක්ායසම්ඵස්සජාබේදනා, 
මබනාසම්ඵස්සජාබේදනා යන බේදනා හයයි. ‘සඤ්්ා’ යනු රෑ සඤ්්ා, සද්දසඤ්්ා, ගන්ධසඤ්ා්, 
රසසඤ්්ා, බඵාට්ඨඨබ් සඤ්්ා, ධම්මසඤ්්ා යන හයයි. ‘සංඛ්ාර’ යනු රෑ සඤ්්බච්තනා, සද්දසඤ්්බච්තනා, 
ගන්ධසඤ්්බච්තනා, රසසඤ්්බචතනා, බඵාට්ඨඨබ් සඤ්්බච්තනා, ධම්මසඤ්්බච්තනා යන හයයි. ‘විඤ්ා්ණ’ 
යනු චක්්ඛ්ුවිඤ්්ාණ, බසාතවිඤ්්ාණ, ඝානවිඤ්්ාණ, ජිේහාවිඤ්්ාණ, ක්ායවිඤ්්ාණ, මබනෝවිඤ්්ාණ යන 
හයයි. ස්ක්න්ධ  ංචක්ය හා එහි අනුබක්ාටස්  රමාේථ වශබයන් බමබ ස බ ො දැක්්වුව ද  ිබයවි ඇසට 
බ බනන්බන් බම් සිය ්  ඒක්රාශී වූ  සිත හා ක්ය සහිත සත්ත්වබයක්ි. නුතබහාත් සිතින් බතාර වූ අජීී 
රෑ යක්.ි  ුද්ග යා බහෝ සත්ත්වයා යනුබවන් අ  වයවහාර ක්රන තුනුත්තා බමක්ී ස්ක්නධ්  ංචක්යක් 
එක්තුවක්ි. ස්ක්න්ධ  ංචක්ය තනි  දු්ග බයක්් බ ස ස ක්ා  ු ීබම් දී ගණසංඥාව නිසා ඇතිවන බක්බ ස් 
දුරුීමට නම් ඒවා විශ්බ ෂ්ණය බක්ාට ‘බම් රෑ ය ය, බම් රෑ බය් හටගුනීම ය, බම් රෑ බය් අස්තංගමය 
ය’ යනුබවන් නුවණින ්  රතයබේක්්ෂණය ක්ළ යුතු ය. බේදනාදි බසස ු ස්ක්න්ධ  ිළි ඳ ව ද බමබ ස 
 රාමේශනය ක්ළ යුතු ය. එහි  රතිඵ  වශබයන් සත්ත්වයා බ ස අ  වයවහාර ක්රන බම් සිත සහිත රෑ ය 
තුළ සත්ත්ව වශබයන්  වත්බන් ස්ක්න්ධ  ංචක්ය යන ධේමයන්  මණක්් ය යන නුවණ  හළ ීබමන් එහි 
බක්බ ස් දුරුබේ.  

සත්ත්ව සන්තානගත සංබයෝජන අතර සක්ක්්ාය දිට්ඨිය දුරු ක්ිරීමට අ හසු සංබයෝජනයක්ි. රෑ ාදී 
ස්ක්න්ධ  ංචක්ය සහිත තම ජීවිතබයහි තමා ක්ුමුති බ ස  ා නය ක්ළ හුක්ි ස්වභාවයක්් ඇතුයි යන 
හුඟීම සක්්ක්ාය දිට්ඨිය යන්බනන් අදහස් බේ. ක්ායාදි අනු ස්සනා සතරින ් අබ ්ක්්ෂා ක්රන්බන ් බමම 
හුඟීම සන්තානබයන් ඉවත් ක්ිරීමයි. විබශ්ෂබයන් ධම්මානු ස්සනාව බම් සඳහා බ බහවින් වුදගත් බේ. 
රෑ , බේදනාදි සක්්න්ධ  ංචක්ය ස්ථාවර ව  වතී ය එය තම වසගබයහි  වත්නා ගත හුක් යන වුරදි 
දෘෂ්ටිය මත සක්්ක්ාය දිට්ඨිය රඳා  වතී. එනම් රෑ ය ආත්ම වශබයන් ද ආත්මය රෑ වත් යුයි ද ආත්මබයහි 
රෑ ය ඇතුයි ද රෑ බයහි ආත්මය ඇතුයි ද වරදවා බත්රුම් බගන සිටීමයි. බේදනාදි බසසු ස්ක්නධ් 
 ිළි ඳව ද බමබ සින් ම සිතා සිටීම සක්්ක්ාය දිට්ඨිබය්  ක්්ෂණයයි. සති ට්ඨඨානබයහි  රතිඵ  වශබයන් 
බමම මිථයා සංක් ් ය ක්රමබයන් ක්්ෂය ී යයි. 

 

3. ආයතන :- 

ධම්මානු ස්සනාබවහි තවදුරටත් නියුබළන ශරුතවත ් ශරාවක්යා චක්්ඛ්ු, බසෝත, ඝාන, ජිේහා, ක්ාය, 
මන යන ආධයාත්මික් ආයතන හය  ිළි ඳ ව ද නුවණින් සම්මේශනබයහි බයබදයි. සත්ත්වයා  ිළ ිඳ තවත් 
විගරහයක්් බමහි දී ඉදිරි ත් බක්බේ. ඒ අනුව ඇස ද රෑ ය ද ඒ බදක් නිසා හටගන්නා සංබයෝජන ද න ූන් 
සංබයෝජනයාබග් ඉ දීම ද උ න් සංබයෝජනයාබග්  රහාණය ද  රහීණ වූ සංබයෝජනයාබග් නුවත න ූදීම ද 
නුවණින්   යි. බසෝත, ඝාන ආදි බසසු ආයතන  ළිි ඳව බමබ ස   යි. ආධයාත්මික් ආයතන  ළිි ඳව 
බමන් ම  ාහිර ආයතන  ිළි ඳව ද හටගුනීම් නිරුද්ධවිම් වශබයන් නවුණින ්ස ක්ා  ු ීබම් දී සත්තව් 
සංඥාබවන් බතාරව ආයතන නමුති  රමාේථ ධේමයන්හි  ුවුත්ම වුටහීමත් සමග ක්ිසිවක්් සමග තෘෂ්ණා, 
දෘෂ්ටි, මාන වශබයන් මිශර බනාී සිටියි. 
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4. මබාජ්ඣංග :- 

නිේවාණාවබ ෝධයට අංග (බ ෝධි අංග) වූ සති, ධම්මවිචය, විරිය,  ීති,  ස්සද්ධි, සමාධි, උබ ක්්ඛ්ා 
යන බ ාජ්ඣංග ධේම සම්මේශනය ක්ිරීම බමහදිි සිදු බක්බේ. ඒ අනුව තමා තුළ ඇති සතිසම්බ ාජ්ඣංගය 
ඇතුයි ද තමන ්තුළ නුත ිසතිසම්බ ාජ්ඣංගය නුතුයි ද න ූන ්සතිසම්බ ාජ්ඣංගයාබග් ඉ දිම ද උ න් 
සතිසම්බ ාජ්ඣයාබග් වුඩීම හා  රි ූේණත්වය ද යළ ියළිත් සිහික්රමින් බවබසයි. සිහිය හා නවුණ වුබෙනු 
 ිණිස ධම්මවිචය, විරිය,  ීති,  ස්සද්ධි, සමාධි, උබ ක්්ඛ්ා යන බසසු අංග  ිළි ඳව ද බමබ සින් 
සම්මේශනබයහි බයබදයි. 

සබ් ාසව සූතරයට  අනුව භාවනා නමින් දක්්වා ඇත්බත් බ ාජ්ඣංග ධේම වුඩිමය.ි භාවනා නමින් 
වුඩිය යුතු අංග වශබයන්  ුදුදහබමහි දක්්වා ඇති ක්රුණු අතර සත්ත බ ාජ්ඣංගව ට සුවිබශ්ෂී ස්ථානයක්් 
හිමිබේ. විරාග නිශරිත ව නිබරෝධ නිශරිත ව නිවනට බයාමු වූවක්් බක්ාට වෙන බ ාජ්ඣංග ධේමයන් නිසා 
ක්ාමරාග,  ටිඝ යන සංබයෝජන ආදි බක්ාට ඇති අවිදයාව අන්ත බක්ාට ඇති සංබයෝජන ධේම ක්රමබයන් 
 රහීණ බේ. බමබ ස නිේවාණාවබ ෝධයට බ බහවින් උ ක්ාරී වූ සත්ත බ ාජ්ඣංග ධේම තමා තුළ වුබෙන 
අයුරු නවුණින් සම්මේශනය ක්ිරීම ධම්මානු ස්සනාබේ බමම අංගබය්  රමාේථය බේ. 

5. ආර්ය සතයය :- 

දුක්්ඛ්, සමදුය, නිබරෝධ, මග්ග යන චතුරාේය සතයය  ිළි ඳ ව සවිස්තරාත්මක් ව තත් වූ  රිදි 
නුවණින් ස ක්ා  ු මී බමහිදී සිදු බේ. දුක්  ළිි ඳ  රි ූේණ වුටහීමක්්  ුබ න බමම අවස්ථාව ජීවිතබය් 
යථා තත්ත්වය අවබ ෝධ ක්ර ගුනමීටත් බහ්තුඵ  සම් න්ධය වටහා ගුනීමටත් දුක්ින් නදිහස් ීබම් මාවත 
වූ ආේය අෂ්ටාංගික් මාේගය මුනුවින්  සක්් ක්ර ගුනීමටත් මග බ න්වයි. 

දුක්්ඛ් සතයය යටබත්  රථමබයන් ජාති, ජරා, වයාධි, මරණ, බශෝක්,  රිබද්ව, දුක්්ඛ්, බදෝමනස්ස, 
උ ායාස, අ රිය සම් රබයෝග,  රිය වි රබයෝග, ක්ුමුත ි දෑ බනා ුබීම  යනුබවන් දැක්්බවන දුබක්හි  රබභද් 
සාක්ච්ඡා බක්බේ. බමහිදී අවධාරණය බක්බරන විබශ්ෂ ක්රුණක්් නම් සත්ත්වයාට දුක් හටගන්බන් හුබදක්් 
ජාති, ජරා, වයාධි, මරණාදි ක්රුණු ඉ දීම නිසා බනාව ජාති, ජරා, වයාධි, මරණාදියට  ත්වන බ ෝක්බයහි 
එ ඳු තත්ත්වයක්ට  ත් බනාී සිටීමට ඇති   වත් ක්ුමුත්ත හා  රාේථනය තමා ක්ුමුති  රිදි ඉටු බනාීම 
නිසයි. බමක් ීවුරදි සංක්  ්නාව යමක්ු බවතින් දුරු වුවබහාත් ඔහුට ජරා, වයාධි, මරණාදි දුක්් එළඹිය ද 
ක්ායික් ව යම් අ හසුතාවක්් දැනුණ ද මානසික් ව ඔහුට එම දුක් ඇති බනාබේ. එම දුක් තමාබග් දුක්ක්් බ ස 
බනාස ක්යි.  ුදුදහමින් අනුශාසනා ක්රන්බන් වුරදි දෘෂ්ටිය දුරු ක්ර ීමට අවශය සම්මා දිට්ඨිය   ාදීමටයි. 
දුක්  ිළි ඳ විගරහය  ුදුදහබම්  රධාන ඉගුන්ීමක් ් වන අතර එය ශරදධ්ාව වේධනය ීමට ද බහත්ු 
(දුක්්ඛ්ූ නිසා සද්ධා) වනන්ක්ි. ධම්මානු ස්සනාබවහි ආේයසතයය විගරහබයහි දුක්්ඛ් සතයය  ිළි ඳව බමබනහි 
ක්ිරීබම් දී ජාති, ජරා ආදි දුක්්ඛ්යන් තමා බවත  ුමිබණන  වත් ජාති, ජරා ආදිය තමා බවත බනාබය්වා 
යුයි  රාේථනා ක්ළ ද එය ඉටු බනාීම නිසා දුක් හටගන්නා  ව නුවණින් දක්ිය.ි  

දුක්්ඛ් සතයය නුවණින් ස ක්ා   ා ඉන් සු දුක්්ඛ් සමුදය බහවත් දුක්ට බහ්තුව නුවණින් ස ක්ා 
  යි. බමහිදී දුක්ට බහ්තුව (දුක්්ඛ් සමුදය) වන  ුනේභවය ඇති බක්බරන නන්දිරාගබයන් යුතු (ක්ාම, භව, 
විභව යන) තරිවිධ තෘෂ්ණාව ජනිත වන ස්ථාන 10ක්් යටබත් ක්රුණු විස්තර බක්ාට ඇත.  

එනම් :- 

1. චක්ඛු, මසෝත, ඝාන, ජිේහා, කාය, ෙන යන අභයනත්ර ආයතන හය  

බ ාව යම්  රිය ස්වභාවයක්් සු  (මධුර) ස්වභාවයක්් බේ නම් එය හටගන්බන්  ිහිටන්බන් ඇස, 
ක්ණ ආදි ඉන්රියයන්හි ඇ ්ම බහවත් තෘෂ්ණාව  ව නුවණින් දක්යිි. බසෝතාදි බසසු ඉන්රිය  ිළි ඳ ව ද 
බමබ ස සම්මේශනබයහි බයබදයි.  
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 2. රූප්, ශබ්ද්, ගනධ්, රස, ම ාට්ඨබ්බ, ධම්ෙ යන බාහරි රූප් හය 

බ ාව යම්  රිය ස්වභාවයක්් සු  (මධුර) ස්වභාවයක්් බේ නම් එය හටගන්බන්  ිහිටන්බන් රෑ ාදි 
 ාහිර ඉන්රියයන්හි ආශාව නිසා  ව නුවණින ් දක්ියි. ශබ්ද ආදි බසසු අරමුණු  ිළි ඳ ව ද බමබ සින් 
නුවණින් බමබනහි ක්රයි. 

 

3. චක්ඛු විඤ්ාණ, මසෝත විඤ්ාණ, ඝාන විඤ්ාණ, ජිේහා විඤ්ාණ, කාය විඤ්ාණ, ෙමනෝ 
විඤ්ාණ යන ඇස් ආදි ඉන්රිය විෂයමයහි ප්හළවන සිත් හය 

 

බ ාව යම්  රිය ස්වභාවයක්් මධුර ස්වභාවයක්් බේ නම් එය හටගන්බන්  හිිටන්බන් චක්්ඛ්ු ආදි 
විඤ්්ාණ හය විෂයබයහි ඇ ්ම නිසා  ව නුවණින් බමබනහි ක්රය.ි 

 

4. චක්ඛු සම් ස්ස, මසෝත සම් ස්ස, ඝාන සම් ස්ස, ජිේහා සම් ස්ස, කාය සම් ස්ස, ෙමනෝ 
සම් ස්ස යන සප්්ර්ශ හය 

ඇස, රෑ ය හා විඤ්්ාණය යන ක්රුණු තුබනහි එක්තුබවන් චක්්ඛු් සම්ඵස්සය උ දී. බසෝතාදි බසසු 
සම්ඵස්ස  ිළි ඳ ව  ද බමබස් ම ය. බ ාව යම්  රිය ස්වභාවයක්් සු  (මධුර) ස්වභාවයක්් බේ නම් එය 
හටගන්බන්  ිහිටන්බන් චක්්ඛ්ු සම්ඵස්ස ආදි ස් ේශ හබයහි තෘෂ්ණාව නිසා  ව නුවණින් බමබනහි ක්රයි. 

 

5. චක්ඛු සම් ස්සජා මේද්නා, මසෝත සම් ස්සජා මේද්නා, ඝාන සම් ස්සජා මේද්නා, ජිේහා 
සම් ස්සජා මේද්නා, කාය සම් ස්සජා මේද්නා, ෙමනෝ සම් ස්සජා මේද්නා යන මේද්නා හය 

බ ාව යම්  රිය ස්වභාවයක්් මධුර ස්වභාවයක්් බේ නම් එය හටගන්බන්  ිහටින්බන් ඇස, රෑ ය, 
විඤ්්ාණය හා ස් ේශය ඇසුරින් හටගන්නා බේදනා  ිළි ඳ තෘෂ්ණාව නිසා  ව  නුවණින් බමබනහි ක්රයි. 
බසෝත සම්ඵස්සජා බේදනා ආදි බසසු බේදනා  ිළි ඳ ව ද බමබස් ය. 

 

6. රූප් සඤ්ා, සද්්ද් සඤා්, ගන්ධ සඤ්ා, රස සඤ්ා, ම ාට්ඨබ්බ සඤ්ා, ධම්ෙ සඤ්ා යන 
හැඳිනීම් හය 

බ ාව යම්  රිය ස්වභාවයක්් මධුර ස්වභාවයක්් බේ නම් එය හටගන්බන්  හිිටන්බන් ඇස, රෑ , 
විඤ්්ාණ, ඵස්ස, බේදනා ඇසුරින් හටගන්නා රෑ  සඤ්්ා විෂයබයහි  ව නුවණින් බමබනහි ක්රයි. සද්ද 
සඤ්්ා ආදි බසසු සඤ්්ා  ිළි ඳ ව ද බමබස් ම දත යුතු ය. 

 

7. රූප් සඤ්මචතනා, සද්්ද් සඤ්මේතනා, ගන්ධ සඤ්මේතනා, රස සඤ්මේතනා, ම ාට්ඨබ්බ 
සඤ්මේතනා, ධම්ෙ සඤ්මේතනා යන මේතනා, සිතිවිලි මහවත් සංස්කාර හය 

ඇස, රෑ , විඤ්්ාණ, ඵස්ස, බේදනා, සඤ්්ා යන රෑ , බේදනා, සඤ්්ා, විඤ්්ාණ ඇසුරින් 
හටගන්නා බච්තනා බමයනි් ක්යිුබේ. බ ාව යම්  රිය ස්වභාවයක්් සු  ස්වභාවයක්් බේ නම් එය හටගන්බන් 
 ිහිටන්බන් සඤ්්බච්තනා විෂයබයහි  ව නුවණින ්බමබනහි ක්රයි. සදද් සඤ්්බච්තනා ආදි බසසු බච්තනා 
 ිළි ඳ ව ද බමබස් ම ය. 
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8. රූප් තණ්හා, සද්්ද් තණහ්ා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, ම ාට්ඨබ්බ තණ්හා, ධම්ෙ තණ්හා යන 
රූප්ාදි බාහිර අරෙුණු ප්ළිිබඳ ආශා හය 

බ ාව යම්  රිය සව්භාවයක්් සු  (මධුර) ස්වභාවයක්් බේ නම් එය හටගන්බන්  ිහිටා සිටින්බන් 
රෑ ය  ළිි ඳ ආශාව නිසා  ව නුවණින් බමබනහි ක්රයි. සදද් තණ්හා ආදි බසසු ආශාවන්  ිළි ඳව ද එබස් 
ම ය. 

9. රූප් විතක්ක, සද්්ද් විතක්ක, ගන්ධ විතක්ක, රස විතක්ක, ම ාට්ඨබ්බ විතක්ක, ධම්ෙ විතකක් යන 
විතර්ක හය 

බ ාව යම්  රිය ස්වභාවයක්් මධුර ස්වභාවයක්් බේ නම් එය හටගන්බන්  ිහටිා සිටින්බන් රෑ ාදි 
විතේක් හය  ළිි ඳ තෘෂ්ණාව නිසා  ව නවුණින් යළ ියළිත් බමබනහි ක්රයි. 

10. රූප් විචාර, සද්ද්් විචාර, ගන්ධ විචාර, රස විචාර, ම ාට්ඨබ්බ විචාර, ධම්ෙ විචාර යන විචාර හය 

බ ාව යම්  රිය ස්වභාවයක් ්සු  (මධුර) ස්වභාවයක්් බේ නම් එය හටගන්බන්  හිිටා සිටින්බන් රෑ  
විචාර ආදි විචාර හය විෂයබයහි තෘෂ්ණාව බහවත් ඇ ්ම නිසා  ව නුවණින් බමබනහි ක්රයි. 

යබමක්ුට බ ාව  වත්නා ඕනෑ ම බදයක්්  ිළ ිඳ තෘෂ්ණාවක්් හටගනී නම් ඊට මු ් වන්බන් ඉහත ක්ී 
ක්රුණු හුබටන් ක්ිසියම් ක්රුණක්ට ය. බමමගනි් ිත්ත සන්තානබයහි තෘෂ්ණාව ජනිත වන සියලු ම 
ආක්ාර ඉතා  ුහුදි ි ව බමන් ම සවිස්තරාත්මක් ව සඳහන් ව ඇත. දුක්්ඛ් සමුදය සතයය  ිළි ඳ ව 
දැක්්බවන බමම විගරහය මගනි්  ුදුදහබම් බහ්තුඵ  සිදධ්ාන්තය ද  රක්ට බේ. එනම් දුක් හටගන්බන ්තෘෂ්ණාව 
නිසා ය යන අදහසයි. 

දුක්්ඛ් නිබරාධ සතයබයන් දැක්්බවන්බන් දුක් නිරුද්ධ ක්ිරීමට අොළ ක්රුණු ය. ඒ අනුව ඉහත දැක්්වූ 
චක්්ඛ්ු ආදි ආධයාත්මික් ආයතන, රෑ ාදි  ාහිර ආයතන, චක්්ඛ්ු විඤ්්ාණය ආදි විඤ්්ාණ හය, චක්්ඛු් 
සම්ඵස්සය ආදි ස් ේශ, චක්්ඛ්ු සම්ඵස්සජා බේදනාව ආදි බේදනා, රෑ  සඤ්්ාව ආදි සඤ්්ා, රෑ  
සඤ්්බච්තනාව ආදි බච්තනා, රෑ  තණ්හාව ආදි තෘෂ්ණා, රෑ  විතක්ක්්ය ආදි විතේක්, රෑ  විචාරය ආදි 
විචාර යන හය  ුගින් වූ ක්රුණු දහය අරභයා හුට තුබනක්්හි  වත්නා තෘෂ්ණාව නිරුද්ධ වන්බන් ද එක්ී 
ස්ථානයන්හි ම  ව අවධාරණය බක්බේ. මින් දැක්්බවන්බන ් තෘෂ්ණාව බහවත් දුක් හට ගත්බත් යම් 
තුබනක්්හි ද එම තෘෂ්ණාව බහවත් දුක් නිරුද්ධ වන්බන් ද එම ස්ථානයන්හ ි ම  වයි. බමක්ී යථාේථය 
නුවණින් බමබනහි ක්ිරීමට බමමගනි් අනුශාසනා බක්බේ. 

දුක්්ඛ්නිබරෝධගාමිනී  ටි ො ආේය සතයය බහවත් මාේග සතයය වශබයන් දැක්්බවන්බන් සම්මා දිට්ඨි, 
සම්මා සංක් ් , සම්මා වාචා, සම්මා ක්ම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි යන 
අංග අබටන් යුත් ආේය මාේගයයි. බමහි දී එම අංග එක්ිබනක්ක්් සවිස්තරාත්මක් ව දක්්වා තිබබ්. 
නිේවාණාවබ ෝධය සඳහා  ුදුරදුන් වොළ ඉගුන්ීම් රැසක්් බමම අංග අබටහි ඇතුළත් ව ඇත. සක්්ක්ාය 
දිට්ඨිය නමුති  ළමු සංබයෝජනය  ිරිසඳි දැන ගුනබීම් මාවත වශබයන් ද දක්්වා ඇත්බත් බමම ආේය 
අෂ්ටාාංගික් මාේගයයි. ඇත, නුත බහවත් ශාශ්වත, උච්බේද යන අන්තද්වය දුරු බක්ාට මධයම  රති ොව 
බ ස ඉගුන්බවන මාේග සතයයට අයත් ක්රුණු නවුණින් සම්මේශනය ක්ිරීබමන් ධේමයන් අරභයා තව 
දුරටත් ඥානය උ දී. එමගනි් සසර අනාදිමත් ක්ා යක්් වේධනය ක්රමින්  ුමිණි සුභ, සුඛ්, නිතය, ආත්ම යන 
සතර වි  ් ාස දුරු ී දුක්නි් නදිහස් ීම සඳහා වූ ඥානය වේධනය බේ. 

ඉහත දැක්්වූ චතුරාේය සතයයට අයත් අංග සතර අබනයානය වශබයන් සම් න්ධතාවක්් දක්ව්යි. 
එනම් දුක්  ළිි ඳ අවබ ෝධය  ු ූ  මණට දුක්්ඛ් සමුදය බහවත් දුක්ට බහ්තුව වූ තෘෂ්ණාව  ිළි ඳ ව 
අවබ ෝධ ී දුක්්ඛ් නිබරෝධය වූ නිවන  ිළ ිඳ අභිරුියක්් ජනිත ව මාේගය ව ූආේය අෂ්ටාංගික් මාවබතහි 
ගමන් ක්ිරීම ද සිදු බේ. චතුරාේය සතයබයහි දුක්  ිළි ඳ විගරහබය්දී බහ්තුඵ  සිද්ධාන්තය  ිළි ඳ සංක්්ෂ ි්ත 
විගරහය ද ඇතුළත් බේ. එනම් ‘තෘෂ්ණාව ඇති විට දුක් ඇති බේ. තෘෂ්ණාව නුති ීබමන් දුක් නුති බේ ය. 
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තෘෂ්ණාව ඉ දීබමන් දුක් උ දී, තෘෂ්ණාව නිරුද්ධ ීබමන් තෘෂ්ණාව නරිුදධ් බේ ය  යන සිද්ධාන්තයයි 
(අස්මිං සති ඉදං බහාති අස්මිං අසති ඉදං න බහාති. ඉමස්ස උ  ්ාො ඉදං උ ් ජ්ජති, ඉමස්ස නිබරාධා ඉදං 
නිරුජ්ඣති).   

1. අනිතය වශබයන් බමබනහි ක්ිරීබමන් නිතයසංඥාව දුරුබේ - (අනිච්චබතා අනු සස්න්බතා නිච්චසඤ්්ඤ්ං  ජහති). 

2. දුක්් වශබයන් බමබනහි ක්ිරීබමන් සුඛ් සංඥාව දුරුබේ - (දුක්්ඛ්බතා අනු ස්සනබ්තා සුඛ්සඤ්්ඤ්ං  ජහති). 

3. අනාත්ම වශබයන් බමබනහි ක්ිරීබමන් ආත්ම සංඥාව දුරුබේ - (අනත්තබතා අනු ස්සන්බතා අත්තසඤ්්ඤ්ං  ජහති). 

4. යථාවබ ෝධබයන් යුතු ක්ළක්රිීබමන් නනද්ි රාගය දුරුබේ - (නිබ්බින්දබතා නන්දිං  ජහති). 

5. බනාඇ ීබමන් රාගය දුරුබේ - (විරජ්ජන්බතා රාගං  ජහති). 

6. නිබරෝධය දැක්ීබමන් හටගුනමී  ළිි ඳ බනාදැනමී දුරුබේ - (නිබරාබධන්බතා සමුදයං  ජහති). 

7. දුරැ ීබමන් දැඩිව ගුනමී දුරුබේ - ( ටිනිස්සන්බතා ආොනං  ජහති).  

සතර සති ට්ඨඨානයට අනුගත ව රෑ ාදි ස්ක්න්ධ අනතිය වශබයන් නුවණින්  ු ීබමන් නිතය සංඥාව 
ද දුක්් වශබයන්  ු ීබමන ්සුඛ් සංඥාව ද අනාත්ම වශබයන්  ු ීබමන් ආත්ම සංඥාව ද නිබ්බිො (ක්ළක්ිරීම්) 
වශබයන්  ු ීබමන් නනද්ිය (ඇ ීම) ද විරජ්ජ (බනාඇ ීම්) වශබයන්  ු ීබමන් රාගය ද නිබරෝධ වශබයන් 
 ු ීබමන් සමුදය (හටගුනමී) ද  ටිනිස්සග්ග (අත්හුරීම්) වශබයන්  ු ීබමන් ආොනය (දැඩි ව අ ්වා ගුනීම) 
ද අත්හරියි. අනිතය ආදි සත් ආක්ාරබයන් ක්ාය, බේදනා, ිත්ත, ධම්ම  ළිි ඳ ව සම්මේශනය ක්ිරීබමන් 
සිහිය හා නුවණ වුබෙන අතර එම නුවණින් යළි යළිත් ක්ායාදි ස්ක්නධ්  ංචක්ය නුවණින් දක්ියි. ස්ක්නධ් 
 ංචක්ය  ිරිසඳි දැන ඊට ඇති ඇ ්ම ස ුරා දුරුබක්ාට සසර දුක්ින් නිදහස් ීබම් ඒක්ායන මාවත බමම සතර 
සති ට්ඨඨානබයන්  ුහුදි  ි බක්ාට ඇත. එම නිසා භාගයවතුන් වහන්බස් සතර සති ට්ඨඨානය ක්ුශ රාශයි 
වශබයන් ක්ුස රාසි සූතරබයහි දී හඳුන්වා බදති (ක්ුස රාසී’ති භික්්ඛ්බව, වදමාබනා චත්තාබරා සති ට්ඨඨාබන 
සම්මා වදමාබනා වබදයය.). 

ක්ය, බේදනා හා සිත  ිළ ිඳ ව යළි යළිත ් බයානිබසාමනසික්ාරබයහ ි බයදීබම්  රතිඵ  වශබයන් 
ඒවාබය්  වත්නා නිසරු  ව යළි යළිත්  රක්ට බවයි. ඒ අනුව ක්ය බ ණ ිෙක්් බමන් ද බේදනාව දිය ු ු ක්් 
බමන් ද සඤ්්ාව මිරිඟුවක්් බමන් ද සංඛ්ාර බක්බස ් ක්ඳක්් බමන ් ද සිත බහවත් විඤ්්ාණය මායාවක්් 
බ ස ද දක්ිමින් ජීවිතබය් යථාේථය  සක් ්ක්ර ගනයිි. ඇ ීම් ගුටීම්ව නි් මිදී උබ ්ක්්ෂාබවන ්යුතු ව ජීවිතය 
බදස යථාේථවාදී ව  ු ීමට හුරු බවයි. දුේ භව  ද මිනිස් භවය හා අතිදුේ භ  ුද්බධෝත් ාද ක්ා බයන ්

ගත හුක්ි උ රිම ඵ ය  ුබීම සඳහා බන මාව ක්ටයුතු ක්ළ යුතු ය.  

  භාගයවතුන් වහන්බස්බග් අවසාන අවවාදය වූබය් ද අ රමාදීව සති ට්ඨඨානය තුළ හුසිබරන 
බ සයි (හන්ද’ොනි භකි්්ඛ්බව ආමන්තයාමි බවා වයධම්මා සංඛ්ාරා අ  ්මාබදන සම් ාදබථ). තමාට තමා 
 හනක්් දිවයිනක්් බක්ාට වාසය ක්ළ හුක් ි රති ොව බ ස භාගයවතුන් වහන්බස් බද්ශනා ක්රන්බන ්සතර 
සති ට්ඨඨානයට අනුව වාසය ක්ිරීමයි. 

ඔ  සුමට බතරුවන් සරණයි ! 
බමාරිබනෝ වු ිහි සම් ුද්ධාබ ෝක් බ ෞද්ධ විහාරස්ථානය 

බිනර බ ාබහෝො භාවනා සම්භාෂණය 
( ු.ව. 2563/ වය.ව. 2019 සු ්තුම් ේ 14 වන ශනි දින) 


