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දුකින් නිදහස් කරලන සනාතන රැකවරණය 

සතර සතිපට්ඨානය 
 

යමෙකුට මෙමලාව ඇති ඉහළ ෙ රැකවරණය වන්මන් මකමලසව්ලින් තෙ සිත ආරක්ෂා කර 
ගැනීෙය.ි එහිලා සතර සතිපට්ඨානය උතුම් ව ක්මෂ්ෙ භුමිය වශමයන් බුදුදහමෙහි දක්වා තිමේ. විමශ්ෂමයන් 
බුදුරදුන් මවත පැවිදි වූ ශරාවකයන්මග් පිතෘවිෂය (පයිාමග් වපසරිය = මගාදුරැබිෙ) මලස දක්වා ඇත්මත් සතර 
සතිපට්ඨානයය ි(මගාචමර භික්ඛමව, චරථ සමක මපත්තිමක විසමය). තෙ ශරාවකයන්ට සතර සතිපට්ඨානය 
නෙැති සිය පියාමග ්විෂයමයහි හැසිමරන මලසත් එමස් හැසිරීමෙන ්අනතුරකනි් මතාර ව ධර්ෙ ොර්ගමයහි 
ගෙන් කළ හැකි බවත් බුදුරදුන්මග් අනුශාසනයයි. විමශ්ෂමයන් අලුතින් පැවිදි ව සසුන්වන් නවක පැවිද්දන් 
මෙෙ සතර සතපිට්ඨානමයහි හික්ෙවන මලස  භාගයවතුන් වහන්මස් භකි්ෂනූ් වහන්මස්ට අනුශාසනා කළහ. 
සම්බුදු සසනු විෂයමයහි ශරද්ධාවත් ශිලයත් පරඥාවත් වැඩදියුණු වීෙට මෙෙ දහම් ෙග මබමහවින් උපකාරී වීෙ 
මීට මහ්තුවයි. තවද කිසියම් භික්ෂුවක් තො තොට ෙ පරදීපයක් (මනාමහාත් දිවයිනක්) සරණක් මකාට මවමස් 
නම් කළ යුත්මත් මෙෙ සතර සතිපට්ඨානය වැඩීෙ බව සඳහන් මේ. යමෙකුට සැබෑ රැකවරණයක් 
සැලමසන්මන් සතිපට්ඨානය වැඩීමෙනි. සත්ත්වයාමග් ඇස, කන ආදි පංච ඉන්රියයන්ට රැකවරණය සතියි. 
හුමදක් සිතක් තිබූ පෙණින් එයට ආරක්ෂාවක් මනාෙැත. සිතට රැකවරණය ලෙස දක්වා ඇත්ලත් සිහයි 

ලහවත් සතිමත් (Mindfulness) බවයි. එෙ සිහියට රැකවරණයක් ලැමබන්මන් මකමලසුන්මගන් සිත ෙුදවා 
ගැනෙී නම් වූ විෙකු්තිය තළුිනි. විෙකු්තිය නවින පළිසිරණ මකාට පවතී. එෙනසිා සතිපට්ඨානය වැඩීෙ රාග, 
ද්මේෂ, මෙෝහ දුරැකිරීෙ සඳහා වූ අසංඛත ොර්ගය මලස විස්තර මේ (සතිපට්ඨාන සුත්ත, සං.නි. සළායතන වග්ග). 

සතිෙත් බව වඩන විට සත්ත මබාජ්ඣංග සම්පූර්ණ වී විදයා විෙකු්තිය සම්පරූ්ණත්වයට පත් වන බව දක්වා 
තිමේ (අවිජ්ජා සුත්ත, අං.නි. දසක නිපාත).  

නිවන් ෙග විවරණය මකමරන සූතර ධර්ෙ අතර ෙහාසතිපට්ඨාන සූතරයට (දී.නි. 2, 436-502 පිටු) පරධාන 
තැනක් හමිි මේ. සම්පරූ්ණ නිවන් ෙග සවිස්තරාත්ෙක ව එහි සඳහන් ව ඇත. බුදුදහමෙහි පරධාන ඉගැනව්ීම් 
රැසකට ෙහාසතිපට්ඨාන සූතරමය් ඇතුළත් කරැණු සම්බන්ධ ව පවතී. සංසාරගත සත්ත්වයා අනාදිෙත් 
කාලයක් තිස්මස් අපෙණ දුක් රැසක් විඳිමින් සසර සැරිසරන්මන් මලෝකය පිළබිඳ වැරදි ආකල්ප හතරක ්
නිසාමවනි. මෙය ‘සතර විපල්ලාස’ නමින් හැඳින්මේ. ඒවා නම් :- 

1. අසුමභ සුභසඤ්්ා (අසුභ දෑ සුබ වශමයන් හඳුනා මගන සිටීෙ) 

2. දුක්මඛ සුඛසඤ්්ා (දුක් දෑ සැප වශමයන් හඳුනා මගන සිටීෙ) 

3. අනිච්මච නිච්චසඤ්්ා (අනිතය දෑ නිතය වශමයන් හඳුනා මගන සිටීෙ) 

4. අනත්මත අත්තසඤ්්ා (අනාත්ෙ දෑ ආත්ෙ වශමයන් හඳුනා මගන සිටීෙ) 

හුමදක් යෙක් අසුභ මහෝ දුක් මහෝ අනිතය මහෝ අනාත්ෙ මහෝ වූ පෙණින් සතත්්ව සන්තානයට දුක 
හට මනාගනී. දුක හටගන්මන් අසුභ මද් සුභ මලසත් දුක් මද් සැප මලසත ් අනිතය මද් නිතය මලසත් 
අනාත්ෙ මද් ආත්ෙ මලසත් වශමයන් පවත්නා වැරදි චින්තනය නිසය.ි ෙහාසතිපට්ඨාන සූතරමයහි සඳහන් 
සතර සතිපට්ඨානමයන් ඉහත දැක්වූ සතර විපල්ලාස දුරැවීෙට ෙග මපන්වයි. කායානුපස්සනාමවන් ‘අසමුභ 
සුභසඤ්්ාව’ ද මේදනානුපස්සනාමවන් ‘දුක්මඛ සුඛසඤ්්ාව’ ද චිත්තානුපස්සනාමවන් ‘අනිච්මච 
නිච්චසඤ්්ාව’ ද ධම්ොනපුස්සනාමවන් ‘අනත්මත අත්තසඤ්්ාව’ ද දුරැවීෙට අනුශාසනා මකමර්. මෙමලස 
සතර සතිපට්ඨානය වැඩීමෙන් සතර විපල්ලාස දුරැවන අතර, සතර ආහාරය පිරිසඳි දැනීෙට ද අවකාශ 
සැලමස්. කායානපුස්සනාව වැඩීමෙන් ‘කබලිංකාර ආහාරය’ පිරිසඳි දැනෙීටත් මේදනානුපස්සනාව වැඩීමෙන් 
‘ඵස්ස ආහාරය’ පරිිසිඳ දැනීෙටත් චිත්තානුපස්සාව වැඩීමෙන් ‘විඤ්්ාණ ආහාරය’ පිරිසඳි දැනෙීටත් 
ධම්ොනුපස්සනාව වැඩීමෙන් ‘ෙමනෝසඤ්්මච්තන ආහාරය’ පිරිසිඳ දැනීෙටත් හැකයිාව ලැමේ. 
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භාගයවතුන් වහන්මස් දුක පිළිබඳ විගරහ කරමින ් ජාති, ජරා, ෙරණාදි දුක් දකව්ා ඒ සියල්ලට ෙ 
පදනෙ මලස දැක්වූමය් උපාදානස්කන්ධ පංචකයය ි (සංඛිත්මත්න පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා). සතර 
සතිපට්ඨානය වැඩීෙ සක්න්ධපංචකය පරිිසිඳ දැන ඊට ඇති ඇල්ෙ දුරැකර දුකනි් නිදහස් වීෙට මහ්තු මේ. ඒ 
අනුව කායානපුස්සනාව වැඩීමෙන් රෑපස්කන්ධය පිරිසඳි දැනෙීටත් මේදනානුපස්සනාව වැඩීමෙන් 
මේදනාස්කන්ධය පරිිසිඳ දැනීෙටත් චිත්තානුපස්සනාව වැඩීමෙන ් විඤ්්ාණස්කන්ධය පිරිසඳි දැනෙීටත් 
ධම්ොනුපස්සනාව වැඩීමෙන් සඤ්්ා, සංඛාර යන ස්කන්ධ පිරිසිඳ දැනෙීටත් අවකාශ සැලමස්. තවද සෙසත් 
බුද්ධවචනය නාෙරෑප පරිිසිඳ දැන ඒ මකමරහි පවත්නා ඇලේ දුරැකිරීෙට ෙග මපනව්න දහෙකි. 
කායානුපස්සනාමවන් රෑප ද මසසු අනුපස්සනා තුමනන් නාෙ ද පරිිසිඳ දැනෙීට ෙග මපන්වයි. මෙමලස 
සතර සතිපට්ඨාන වැඩීෙ සම්ෙුති වශමයන් සතත්්වයා යනුමවන් වයවහාර මකමරන සියල්ල වටහා 
ගැනෙීටත් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ි, ොන වශමයන් ඒ පිළිබඳ ව පවත්නා සියලු ආශරව දුරැ කරිීෙටත් ොවත මේ. 
සතර සතිපට්ඨානය වැඩීෙ සෙස්ත බුද්ධවචනය අනගුෙනය කිරීෙක් වන අතර එය සම්ො දිට්ිය මපරට ු
මකාටගත් ආර්ය අෂ්ටාංගික ොර්ගමය් සම්ො සතිය තුළින් පරකට වන්නකි.  

කුරැරට කම්ොසදම්ෙ නම් කුරැවැසියන්මග ් නයිම්ගමෙහි දී මද්ශනා කරන ලද ෙහාසතිපට්ඨාන 
සූතරය (දී.නි. 2, 436-502 පිට)  ආරම්භමයහි දී ෙ බුදුරජාණන් වහන්මස් සතර සතිපට්ඨාන වැඩීමෙන් අත්වන 
පරතිඵල මලෝකය හෙුමේ ඉදිරිපත් කරති. සතිපට්ඨානය වැඩීමම් පරතිඵල වශමයන්, 

සත්ත්වයන්මග් පිරිසදිු බව සඳහා (සත්තානං විසුද්ියා)  

මසෝක පරිමද්වයන් ඉක්ෙවීෙ සඳහා (මසාකපරිදද්වානං සෙතික්කොය) 

දුක් මදාම්නස් නිො කිරීෙ සඳහා (දුක්ඛ මදාෙනස්සානං අත්ථංගොය)  

ාණය උපදවා ගැනීෙ සඳහා (ායස්ස අිගොය)  

නිර්වාණය සාක්ෂාත් කිරීෙ සඳහා (නිේබානස්ස සච්ිකිරියාය)  

ඒකායන පරතිපදාව මලස මද්ශනා මකාට ඇත්මත් සතර සතිපට්ඨානයයි  

(ඒකායමනා අයං  භික්ඛමේ ෙග්මගා ...........  යදිදං චත්තාමරා සතිපට්ඨානා) 
 

මලාව මවමසන ඕනෑෙ පුදග්ලයකුමග් උසස් අභිලාස කිහිපයක් මෙහි සඳහන් ව ඇත. මෙකී පරතිඵල 
සාක්ෂාත් කරගන ුවස් ආරම්භමය්දී ෙ තො තුළ ඇති කර ගත යුතු ලක්ෂණ කිහිපයක ්සූතරමයහි දැක්මේ. 
එනම් මකමලස් තවන වීර්යමයන්, නුවණින් සිහිමයන් යුතු ව මලෝකය මහවත් පඤ්්චස්කන්ධය පිළබිඳ ව දැඩි 
මලෝභය හා මදාම්නස දුරැ මකාට (‘...ආතාපී සම්පජාමනා සතිො විමනයය මලාමක අභිජ්ඣා මදාෙනස්සං....’) 
සතිපට්ඨානමයහි මයදිය යතුු බව බුදුරජාණන් වහන්මස් අනුශාසනා කරති. සිමතහි දැඩි මලෝභය හා මදාම්නස 
භාවනාවට බාධාවකි. එබැවින් මලෝභය හැකිතාක් අවෙ මකාට මදාම්නස් සිතිවිලවිලින් මතාර ව ධර්ොනුකලූ 
පරීතියක් සහිත ව භාවනාවට සූදානම් වීෙ අවශය මකමර්. සතිපට්ඨානය වැඩීෙට අමප්ක්ෂා කරන්නකු විසින් 
මෙෙ කරැණු පිළිබඳ ව ෙලු දී ෙ දැනුවත් ව එය අනගුෙනය කළ යුතු ය.    

තවද සතර සතිපට්ඨානය වැඩිමම් දී කුසල දහම්හි ආරම්භමය් දී පාරිශුද්ධත්වය ඇති කර ගත යුතු 
බව සඳහන් ව ඇත.  මෙහි කුසල දහම්හි ආරම්භය වශමයන් දකව්ා ඇත්මත් සීලමයන් පිරිසදිු බවට පත් ව 
දෘෂ්ිය ඍජු කර ගැනීෙයි. (... ආදිමෙ’ව විමසාමධහි කුසමලසු ධම්මෙසු. මකා ච ආදි කුසලානං ධම්ොනං: 
සීලං ච සුවිසුද්ධං, දිට්ි ච උජුකා. භික්ඛ ුසුත්ත, සං.නි.5-1, සතිපට්ඨාන සංයුත්ත). ඒ අනුව පංචශීලය ආදි ශීලයක 
ෙැනැවින ් පිහිටා ශාශ්වත, උච්මේද යන අන්තද්වමයන් මතාර ව දර්ශන සම්පත්තිමයන් යුතු ව සතර 
සතිපට්ඨානය භාවිත කළ යුතු ව ඇත.  

‘සති’ යනු සිහියයි. ‘පට්ඨාන’ යනු නවිැරදි මලස පිහිටුවා ගැනෙීයි. ඒ අනුව ‘සතිපට්ඨාන’ යනු 
අපමග් අවධානය මහවත් සිහිය නිවැරදි මලස පිහිටවුා ගත යුතු ආකාරය පළිිබඳ විස්තර වන අනුශාසනයයි. 
බුදුරජාණන් වහන්මස් විසනි් මද්ශිත නිවී සැනැමහන ොවමතහි වැඩිය යුතු ගුණාංග අතර සතිපට්ඨානයට 
හිමි වන්මන් සුවිමශ්ෂී සථ්ානයකි. සතිසම්පජඤ්්ඤ්, සතර සතිපට්ඨාන, සති ඉන්රිය, සති බල, සති 



UD3 
 

සම්මබාජ්ඣංග, සම්ො සති ආදි ෙූලික ඉගැන්වීම් රැසක පරධාන කරැණක් මලස සතිය විස්තර මකාට 
ඇත්මත් එබැවිනි. අප මකමතක් දුර මකමලස් දුරලමින් ොනසික සුවය ලබා ගැනීමෙහි නිරත වී සිිනවා ද 
යන්න තීරණය මකමරන පරධාන සාධකයක් වන්මන් සතිපට්ඨානය මකමතක් දුරට වඩනවා ද යන කරැණයි. 
එබැවින් විමශ්ෂමයන් අප කිසියම් ආකාරයක ොනසික මදාම්නසක්, අසහනයක් අත්විඳිනවා නම් ඊට 
පරධානතෙ මහ්තුව සත්ත්වයා නිර්ොණය වූ ආකාරය පිළිබඳ සැබෑ තතු මනාදැනීම් පිළබිඳ අවිදයාවයි මහවත් 
මනාදැනීෙයි. එනම් සත්ත්වයා හා මලෝකය පිළිබඳව දුක ඇතිවන හා නිරැද්ධ වන ආකාරය පිළබිඳ 
අනවමබෝධයයි. සතර සතපිට්ඨානමයන් අපට ෙග මපන්වන්මන් සත්ත්වයා නරි්ොණය වූ ආකාරය පිළිබඳ 
නිවැරදි අවමබෝධයක් ලබා දී ඊට ඇති ආශාව, බැඳීෙ නිරැද්ධ වන ආකාරයට සිහිය පිහිටුවා ගැනෙීට නුවණ 
ලබාදීෙය.ි එහ ි දී සත්ත්වයා මහෝ පුද්ගලයා නමින ්අප වයවහාර කරන සිත-කය,  නාෙරෑප - විඤ්්ාණ, 
පංචඋපාදානස්කන්ධය, මදාමළාස් ආයතන, අටමලාස් ධාතු පිළිබඳ පැහැදිලි අවමබෝධයක් අප මවත ලබා මද්. 
එෙ අවමබෝධය මහවත් විදයාව ලබා ගත් පෙණට මලෝකය මහවත් සත්ත්වයා පළිිබඳ අවමබෝධය වර්ධනය වී 
දුකින් නිදහස් වීෙට අවකාශ සැලමස්. බුදුදහමම් එන සියලු ඉගැනව්ීම් මෙෙ සතර සතිපට්ඨානය තුළට 
අන්තර්ගත කිරීමම් හැකියාව පවතී.  

සත්ත්වයාමග් සෙස්ත අත්දැකීම් පිළබිඳව ෙ සිහිය පිහටිුවා ගත යුතු ස්ථාන සතරක් ෙහාසතිපට්ඨාන 
සූතරමයහි සඳහන්  ව ඇත. ඇස්, කන්, නාසාදි ඉන්රිය ඔස්මස් ලබන ආධයාත්මික හා බාහිර මලෝකය පිළබිඳ 
සියලු අත්දැකීම් මීට ඇතුළත් මේ. 

එනම් :- 

1. කමයහි කය අනවු නවුණින් බලන කායානුපස්සනාව (කාමය කායානපුස්සී විහරති) 

2. මේදනාවන්හි මේදනා අනුව නවුණින් බලන මේදනානුපස්සනාව (මේදනාසු මේදනානුපස්සී විහරති) 

3. සිමතහි සිත අනුව නුවණින් බලන චිත්තානුපස්සනාව (චිත්මත් චිත්තානුපස්සී විහරති) 

4. ධර්ෙයන්හි ධර්ෙයන් අනුව නවුණින් බලන ධම්ොනුපස්සනාව (ධම්මෙසු ධම්ොනුපස්සී විහරති) 
           
        යන අනුපස්සනා සතරයි. 

සතර සතිපට්ඨානය වැඩීමම් පරතිඵල වශමයන් ශරාවකයා තුළ සිහිය හා නුවණ යන අංග මදක ෙ 
දියුණු විය යුතුය. සිහයි යනු සතියයි. නුවණ යනු සම්පජඤ්්ඤ්ය මහවත් පරඥාවයි. සතිය යනු යමෙකු එක් 
අතකින් මගායම් මිටක් අල්ලා ගැනීෙ හා සොනයි. එෙ අමනක් අතින් දෑකැත්මතන් එෙ මගායම් මිට කැපෙී 
සම්පජඤ්්ඤ්ය මහවත් පරඥාවයි. බුදුදහමින් අමප්ක්ෂති සැබෑ භාවනාව සඵල වන්මන් මෙෙ අංග මදක ෙ 
ෙැනැවින ්සම්පූර්ණ වීම් වශමයනි.  ඒ අනුව කාය, මේදනා, චිත්ත, ධම්ෙ යන ස්ථානයන්හි සිහිය පිහිටවුා 
ගැනෙී සතිපට්ඨානයයි. එනම් චිත්ත භාවනාව මහවත් සෙථ භාවනාවයි. එමලස සිහිය ෙැනැවින් පිහිි පසු 
එෙ කායාදිමයහි හටගැනෙී හා නිමරෝධය දැකීෙ සතිපට්ඨාන භාවනාවය.ි එනම් පඤ්්ා භාවනා මහවත් 
විපස්සනා භාවනාවයි. 

සූතර පිටකලය් දීඝ නිකාලය් මහාසතිපට්ඨාන සූතරයට අමතරව මජ්ක්ධිම නිකාලය් සතිපට්ඨාන 
සූතරලයහි ද සංයුත්ත නිකාලයහි සතිපට්ඨාන සංයුතත්ලයහි ද අංගුත්තර නිකාලයහි සතිපට්ඨාන වගග්ලයහි  
ද පටිසම්භිදාමගග්ලයහි සතිපට්ඨාන කථාලවහි ද අභිධර්ම පිටකලයහි විභංගප්පකරණලයහි සතිපට්ඨාන 
විභංගලයහි ද සතිපට්ඨානය වැඩිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ උපලදස් ඇතළුත්ව ඇත. ඊට අමතරව 
විසුද්ිමගග්ලයහි හා අභධිම්මත්ථසංගහලයහි ද ලම් පළිිබඳ  විස්තර ලේ. භාගයවතුන් වහන්මස් සිය 
ශරාවකයන්ට ධර්ෙ මද්ශනා කිරීමම් දී සතිපට්ඨානමයහි වැදගත්කෙ නිතර අවධාරණය කර තිමබනු දක්නට 
ලැමේ. තථාගත මද්ශිත සෑෙ දහම් පදයක ෙ සතිපට්ඨානය හා සබැඳියාවක් පවතී. පරාණඝාතාදී පංචවිධ 
ශික්ෂා දුර්වලත්වය පරහීණ කරලනු සඳහා ද චක්ඛුවිඤ්්මඤ්යයාදි පංචකාෙගණුයන්මග් පරහාණය සඳහා ද 
කාෙච්ඡනද්ාදි පංචනීවරණ පරහාණය සඳහා ද රෑපූපාදානස්කන්ධ ආදි පංච උපාදානස්කන්ධයන්මග් පරහාණය 
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සඳහා ද  නිරය ආදි පංචවිධ ගතීන්මග් පරහාණය සඳහා ද  රෑපරාග ආදි උද්ධම්භාගීය සංමයෝජන පරහාණය 
සඳහා ද  සතර සතිපට්ඨානය වඩන මලස බුදුරජාණන් වහන්මස් අනුශාසනා කරති.  

ජාතිය මහවත් ඉපදීෙ කෂ්ය මකාට නවින ් සාක්ෂාත් කිරීමම් ොවත දක්නා වූ මලාවට හිතවැඩ 
කැෙැති භාගයවතුන් වහන්මස් ඒ සඳහා ඒකායන ොවත වශමයන් මද්ශනා කමළ් සතර සතිපට්ඨානයයි. 
යමෙක් අතීතමයහි කාොදි චතුමරෝඝය තරණය කමළ් ද දැන් තරණය කරයි ද ෙතු තරණය කරන්මන් ද ඒ 
සැමවාෙ මෙෙ සතිපට්ඨාන ොවතින් ෙ එය කළාහු ය. 

‘එකායනං ජාතික්ඛයන්තදස්සී ෙගග්ං පජානාති හිතානුකම්පී, 

එමතන ෙග්මගන අතරිංසු පුේමබ තරිස්සන්ති මය ච තරන්ති ඔඝන්ති.’  

 

සතිපට්ඨානය - සතිපට්ඨානභාවනාව - සතිපට්ඨානභාවනාගාමිනීපටිපදාව 

සංයුත්ත නිකාමය ්සතිපට්ඨාන සංයුත්තමය් විභංග සූතරයට අනුව සතිපට්ඨාන භාවනාවට සම්බනධ් 
කරැණු තුනක් පැහැදිල ිකර තිමේ. ඒ් අනුව සතපිට්ඨානය, සතිපට්ඨානභාවනාව, සතිපට්ඨානගාමිනීපිපදාව 
යනු ඒ ් කරැණු තුනයි. එහි ‘සතිපට්ඨාන’ යනුමවන් දැක්මවන්මන් කායානපුස්සනා මේදනානුපස්සනා 
චිත්තානුපස්සනා හා ධම්ොනුපස්සනා යන හතරයි. එනම් කය, මේදනා, සිත, ධම්ෙ යන ස්ථාන සතමරහි 
සිහිය පිහිටුවා ගැනෙීයි. ‘සතිපට්ඨාන භාවනාව’ යනු කාය, මේදනා, චිත්ත, ධම්ෙ යන සතමරහි හටගැනීෙ 
(සෙුදයධම්ොනුපස්සී විහරති) හා නිරැද්ධවීෙ (වයධම්ොනුපස්සී විහරති) අනිතය සිද්ධාන්තයට අනුව 
මෙමනහි කිරීෙයි. සම්ොදිට්ිය මපරටු මකාටගත් ආර්යඅෂ්ටාංගික ොර්ගය දකව්ා ඇත්මත් 

‘සතිපට්ඨානභාවනාගාමින ී පටිපදාව’ වශමයනි. එනම් සම්ොදිට්ි,  සම්ොසංකපප්, 

සම්ොවාචා, සම්ොකම්ෙනත්, සම්ොආජීව, සම්ොවාචාෙ, සම්ොසති, සම්ොසොි යන අංග අමටන් යුතු දුක 
නිවන ෙගයි. ඉහත දැක්ව ූ අංග තුන ෙ නිවන සඳහා සතර සතිපට්ඨානය වඩනන්ා තුළ තිබිය යතුු 
ලක්ෂණයන් ය.  

පිච්චසෙුප්පාදය හා ජීවිතාවමබෝධය 

සතිපට්ඨානය නිසි මලස පරගුණ කිරීෙටත් එෙඟින් ෙැනැවින් දුකනි් නදිහස් වීෙටත් අවකාශ 
ලැමබන්මන් බුදුරදුන් මද්ශනා කළ පරිදි පිච්චසෙුපප්ාදය මත්රැම් ගැනීමෙනි. බුදුදහමම් ඇතුළත් සුවිමශ්ෂී 
ඉගැන්වීෙ අන්තර්ගත වනම්න් පිච්ච සෙුප්පාද විගරහය තුළයි. ‘පිච්චසෙුප්පාද’, ‘අරියාය’ (අනාථපිණ්ඩික 

සුත්ත, සං.නි. 2, 212 පිට), ‘ඉදප්පච්චයතා’ (ෙහානිදාන සුත්ත, දී.නි.2, 80), ‘උදයේභයගාමී පඤ්්ා’ (වයගඝ්පජ්ජ 
සුත්ත), ‘අනිච්චතා’ ආදි විවිධ නම්වලින ් මෙෙ නයාය බුදුදහමෙහ ි විස්තර මකාට තිමේ. භාගයවතුන ්
වහන්මස් පස්වග ෙහණුනට් ‘යං කිඤ්්චි සෙුදයධම්ෙං සේබං තං නිමරාධධම්ෙං...’ යනුමවන් මද්ශනා කමළ් 
ද, බාහිර දාරැචීරියට ‘දිට්මඨ දිට්ඨෙත්තං සුමත සුතෙත්තං ෙුමත ෙුතෙත්තං විඤ්්ාමත විඤ්්ාතෙත්තං....’ 
යනුමවන් පැහැදිලි කමළ් ද, අනාථපිණ්ඩික සිටුතෙුාට ‘ඉති ඉෙස්මිං සති ඉදං මහාති, ඉෙස්සුප්පාදා ඉදං 

උප්පජ්ජති....’ යනුමවන් මද්ශනා කමළ් ද, ‘ඉති ඉෙස්මිං අසති ඉදං න මහාති, ඉෙස්ස නිමරෝධා ඉදං 
නිරැජ්ඣති.... ’ යනුමවන ්දැක්මවන්මන් ද අස්සජි ෙහරහතන් වහන්මස් වහන්මස් ‘මය ධම්ො මහ්තුප්පභවා 
මතසං මහතුං තථාගමතා ආහ....’ යනුමවන් උපතසි්ස පරිබරාජකයාට මද්ශනා කමළ් ද ‘අවිජ්ජා පච්චයා 
සංඛාරා සංඛාර පච්චයා විඤ්්ාණං.... ’  ආදි වශමයන් දැක්මවන්මන් ද මෙෙ එක ෙ අනුශාසනයය.ි මෙය 
මත්රැම් ගත් පෙණට දුමකහි හටගැනීෙ හා නිමරෝධය පිළිබඳ වූ චතුරාර්ය සතයය පළිිබඳ අවමබෝධය දියණුු 
මේ. විමශ්ෂමයන් සත්ත්වයා නිර්ොණය වී ඇති ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතන, නාෙරෑප පිළිබඳ දැනුෙ පිරිසදිු මේ. 
එපෙණට දුකින් නදිහස්වීමම් ඒකායන ොවත ව ූසතර සතිපට්ඨානයට අනුව ජීවත්වීමම් උනනද්ුවක් හටගන.ී 



UD5 
 

සතර සතිපට්ඨානය තුළ වාසය කළ පෙණට අපා දුකින් මෙන් ෙ සසර දුකනි් ද නදිහස් වීෙට අවස්ථාව 
ලැමේ. මෙමලාව උපත ලැබූ අමයකුට ලද හැකි උසස් ෙ රැකවරණය වන්මන් සතර සතිපට්ඨානයයි. 

දිනක ්බුදුරජාණන් වහන්මස් මවත පැමිණ ආනන්ද ොහිමියන් වහන්මස් පිච්චසෙුප්පාදය ගැඹරුැ 
ඉගැන්වීෙක් බවත් එමහත් එය අවමබෝධ කර ගැනීෙ අපහසු මනාවන බව සඳහන් කළහ. මෙහ ි දී 
භාගයවතුන් වහන්මස් අනඳ ොහිමියන්ට මද්ශනා කමළ් ආනන්ද එමස් මනාපවසන මලසයි. සත්ත්වයන ්
සසර මබාමහෝ කලක් අවිදයා - තෘෂ්ණා දැලට හසු වී පැටලී මෙමලස ගෙන් කරන්මන් මෙෙ ආර්ය නයාය 
අවමබෝධ කර මනාගැනීෙ නිසා බව අවධාරණය කළහ (ෙහානිදාන සුත්ත, දී.නි.2, 80). 

භාගයවතුන් වහන්මස් පිච්ච සෙුප්පාදය විවිධාකාරමයන් මද්ශනා කර ඇති ආකාරය තරිපිටකය 
විෙසා බැලීමෙන ්පැහැදිලි මේ. කෙුන ආකාරමයන ්එය විස්තර කළ ද එහි ඇති සාරය මනාමහාත් සැකැසේ 
සොන වූවකි. සංයුත්ත නිකාමය් මසෝතාපත්ති සංයුත්තමය් සඳහන් තතිය අනාථපිණ්ඩික සූතරමයහි 
පිච්චසෙුප්පාදමය් මෙෙ ෙූලධර්ෙය විස්තර කර තිමේ.  

‘කතමො චස්ස අරිමයා ාමයා පඤ්්ාය සුදිට්මඨා මහාති සුප්පවිද්මධා? ඉධ ගහපති, අරියසාවමකා 
පිච්චසෙුප්පාදං මයව සාධුකං මයානිමසා ෙනසිකමරාති, ‘ඉති ඉෙස්මිං සති ඉදං මහාති, ඉෙස්සුප්පාදා ඉදං 
උප්පජ්ජති, ඉති ඉෙස්මිං අසති ඉදං න මහාති ඉෙස්ස නිමරාධා ඉදං නිරැජ්ඣති.’ 

කවර නම් ආර්ය නයායක් ශරාවකයකු විසින් පරඥාමවන ්ෙැනැවින් දැකක් යුතු ද යන්න මෙහි දැක්මේ. 
ඒ අනුව පිච්චසෙපු්පාදය ෙනා මකාට නුවණින ් මෙමනහි කළ යුතු බව අවධාරණය කර තිමේ. එනම් 
මෙමලස මහ්තු ඇති කල්හි මෙෙ පරතිඵලය මේ. මෙය හටගැනීමෙන ්මෙය උපදී. මෙය නැති කල්හි මෙය 
මනාමේ. මෙය නිරැද්ධ වීමෙන් මෙය නිරැදධ් මේ. පිච්ච සෙුප්පාදය නයාය විස්තර මකමරන සංක්ෂිපත් 
පැහැදිලකිිරීෙ මෙයයි. එය ෙ ‘අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා ... ’.  ආදි වශමයන් අංග මදාළහකින් යුතුව ෙධයෙ 
වශමයන් ද ‘මහ්තු, ආරම්ෙණ අිපති.... ’  ආදි වශමයන් සූවිසිපරතය කරෙයට විස්ථාරිත වශමයන් ද මෙය 
මද්ශනා මකාට තිමේ. ශරාවකයන්මග් බුද්ිමය් පෙණට භාගයවතුන් වහන්මස් මෙමලස විවිධාකාරමයන් 
පැහැදිලි මකාට තිමේ. පිච්චසෙුප්පාදය මත්රැම් ගත් පෙණට අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ෙ යන තරිලක්ෂණ 
අවමබෝධ වනු ඇත.  

බුද්ධශාසනයට යෙකු සැබෑ මලස ස්ථාවරව බැස ගන්මන් බුදුසසුනට ෙ ආමේණික වූ මලෝක 
යථාර්ථය නිවැරදි මලස ශරවණය කිරීම් වශමයනි. එනම් මහ්තු ඇති කල්හි මපර මනාතිබී හටගන්නා මලෝකය 
මහ්තු නිරැද්ධ වීමෙන් ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ වන බව පිළිබඳ යථාර්ථයයි (අහුත්වා සම්භුතං හුත්වා න 
භවිස්සති). අවිදයාව ඇති කල්හි මලෝකයක් ඇතැය ි නිර්ොණය කර ගන්නා අතර අවිදයාව නැති කල්හි 
අවිදයාමවන් හටගත් මලෝකය ද නිරැද්ධ මේ. අතීත කර්ෙවිපාක වශමයන් වර්තොනමයහි නිර්ොණය වන 
පංචස්කන්ධ මලෝකය නවුණින් මනාදකීෙ නිසා ඒ අරභයා මච්තනා (පුඤ්්ඤ්, අපුඤ්්ඤ්, ආමනඤ්්ජ වශමයන් 
සංස්කාර) නිර්ොණය වුවමහාත් පංචුපාදානස්කන්ධ මගාඩනැඟී ඊට අනුගතව මසසු අංග නිර්ොණය වී දුක 
හටගන්නා ආකාරය අනුපළිිමවළනි් මෙමලස විස්තර කර ඇත. ඒ අනුව 

‘අවිජ්ජාපච්චයා සංඛාරා, සංඛාර පච්චයා විඤ්්ාණං, විඤ්්ාණ පච්චයා නාෙරෑපං, නාෙරෑප 
පච්චයා සළායතනං, සළායතන පච්චයා ඵස්මසෝ, ඵස්ස පච්චයා මේදනා, මේදනා පච්චයා තණ්හා, තණ්හා 
පච්චයා උපාදානං, උපාදාන පච්චයා භමවෝ, භව පච්චයා ජාති, ජාති පච්චයා ජරාෙරණමසෝකපරිමද්ව 
දුක්ඛමදෝෙනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවමෙතස්ස මකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සෙුදමයා මහාති. අයං 
වුච්චති භික්ඛමව පිච්චසෙුපප්ාමදා.’ (පිච්චසෙුප්පාද සුත්ත, සං.නි. 2, අභසිෙය සංයුත්ත, 02 පිට)  

මෙමලස අවිදයා සහගතව හටගන්නා මලෝකය නිසා ජරාෙරණාදි දුක් සෙදුාය නරි්ොණය මේ. 

යමෙක ු මෙහි යථා සව්භාවය දැන අවිදයාව ඉතිරි නැතිව හට මනානැමගන අයුරින ් සිහිනුවණින් 
(සතිසම්පජඤ්්ඤ්මයන්) යතුුව වාසය කළමහාත් ජරාෙරණ සංඛයාත මලෝකයක ්ද නිර්ොණය මනාවනු ඇත. 
එෙඟින් ජරාෙරණාදි දුක් සෙුදායමයන් සපුරා නිදහස්වීෙට ද අවස්ථාව උදා මේ. එය මෙමලස විස්තර මේ. 
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‘අවිජ්ජායත්මේව අමස්සවිරාගනිමරෝධා සංඛාර නිමරෝමධෝ සංඛාර නිමරෝධා විඤ්්ාණ නිමරෝමධෝ 
විඤ්්ාණ නිමරෝධා නාෙරෑප නිමරෝමධෝ නාෙරෑප නිමරෝධා සළායතන නිමරෝමධෝ සළායතන නිමරෝධා ඵස්ස 
නිමරෝමධෝ ඵස්ස නිමරෝධා මේදනා නිමරෝමධෝ මේදනා නිමරෝධා තණ්හා නිමරෝමධෝ තණ්හා නිමරෝධා උපාදාන 
නිමරෝමධෝ උපාදාන නිමරෝධා භව නිමරෝමධෝ භව නිමරෝධා ජාති නිමරෝමධෝ ජාති නිමරෝධා 
ජරාෙරණමසෝකපරිමදව් දුක්ඛ මදාෙනස්සුපායාසා නිරැජ්ඣන්ති. එවමම්තස්ස මක්වලස්ස දුක්ඛන්ධස්ස 
නිමරෝමධෝ මහාතී’ අයෙස්ස අරිමයෝ ාමයෝ පඤ්්ාය සුදිට්මඨෝ මහෝති සුප්පවිද්මධෝ’. 

අවිදයාව ඉතිරි නැතිව නමිරෝධ කිරීෙ ජරාෙරණාදි සියලු දුක්වල නිමරෝධය මේ. මෙමලස දුමකහි 
හටගගැනෙී හා නිමරෝධය පිළිබඳ ආර්ය නයාය ව ූ පිච්චසෙුප්පාදය ෙැනැවින් අවමබෝධ කර ගැනෙී 
මසෝතාපන්න වීමම් ොවතයි. යමෙක්  බිය හා වවරය මගනමදන පංච දුශ්චරිතයන් දුරැ කමළ් මේද සතර 
මසෝතාපත්ති අංගයන්මගන ්යුක්ත වූමය් ද ඉහත දැකව්ූ ආර්ය නයාය දක්මන් මේ ද ඔහු ක්ෂය කළ නිරය 
ඇත්මත් (ඛීණනිරයමයාම්හි) මවමියි ද, ක්ෂය කළ තිරිසන් දුගති විපාක ඇත්මත් මේ ද 
(ඛීණතිරච්ඡානමයෝනිමයෝ), ක්ෂය කළ මපර්ත විෂය ඇත්මත් ද (ඛීණමපත්තිවිසමයා), ක්ෂය කළ දුගතිපාක 
ඇත්මත් ද (ඛීණාපායදුග්ගතිවිනිපාමතා), මසෝවාන් වූමයම් (මසෝතාපන්මනෝහෙස්මි), පහළට මනාවැමටන 
ස්වභාවමයන ් යකු්ත වූමය් (අවිනපිාතධම්මෙෝ), නියත වශමයන් සම්මබෝිපරායණ වූමය් (නියමතෝ 
සම්මබෝිපරායමණා) මවමි‘යි පවසන්මන් ය. 

ඉහත පාඨමයන් ඉතා පැහැදිලි වන යථාර්ථය නම් බිය - වවරය මගන මදන කරැණුවලනි් මිදීෙටත් 
සතර අපාමයන් නිදහස් වීෙටත් මසෝතාපන්න වීෙටත ්මහ්තුවන පරධාන සාධකය පිච්ච සෙුප්පාදය ඔස්මස් 
දුක අවමබෝධ කර ගැනීෙ බවයි. මෙෙ අවමබෝධයත් සෙග සතර මසෝතාපත්ති අංගයන්හි ස්ථාවර ව බැස 
ගනී. එනම් බුද්ධ, ධම්ෙ,  සංඝ යන මතරැවන මකමරහි ස්ථාවරව මනාමසල්මවන පරසාදය සහ ආර්ය කාන්ත 
ශීලමයන් ෙනව්ිත වීෙයි. ආර්ය උතුෙන් විසින ්අගය කළ පංචසීල මෙහි දී පිහිටා සිටී. බිය හා වවරය දුරැ 
මකාට සතර අපාමයන් නදිහස්වීමම් ඒකායන ොවත මෙයයි. පිච්ච සෙුපප්ාදය ෙැනැවින් අවමබෝධ කර 
ගැනෙී ඇත - නැත අන්තයන්මගන් දුරැවීෙටත් චතුරාර්ය සතයය වටහා ගැනීෙටත් ඒ ඔස්මස් ෙධයෙ 
පරතිපදාව අනුගෙනය කරමින් ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතන, නාෙරෑප ආදි ජීවිත යථාර්ථ පිරිසිඳ දැන ගැනෙීටත් 
අවස්ථාව උදාමේ. එබැවින් පිච්ච සෙුප්පාදය අවමබෝධ කර ගැනෙීට බුදුදහෙට අනුව සුගතිය හා විෙුක්තයි 
සාක්ෂාත් කර ගැනීමම් ෙලූික පදනෙ මලස සඳහන් කළ හැකි ය. මෙමලස පිච්ච සෙුප්පාදය මත්රැම් 
ගැනෙීට සසරගත පුණය ෙහිෙයක් මෙන් ෙ නුවණැතිබව, අවංකබව හා සුවචබව යන ගුණාංග තො තුළ 
තිබීෙ අතයවශය මේ. මෙහිලා කලයාණ මිතර ආශරය සුවිශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.  

පිච්ච සෙුප්පාදය වටහා ගැනීෙ ධර්ෙය වටහා ගැනීෙට අමනයානය වශමයන් උපකාරවත් මේ. 
ධර්ෙය මත්රැම් ගැනීෙ බුදුරජාණන් වහන්මස් කවමරක් ද යන්න අවමබෝධ කර ගැනෙීට ද උපකාරවත් වනු 
ඇත. 

‘මයා පිච්චසෙුප්පාදං පස්සති මසා ධම්ෙං පස්සති, මයා ධම්ෙං පස්සති මසා පිච්චසෙුප්පාදං පස්සති.’ 

යමෙක් පිච්චසෙුප්පාදය දකියි ද ඔහු ධර්ෙය දකියි. යමෙක් ධර්ෙය දකයිි ද ඔහ ුපිච්චසෙුප්පාදය දකිය.ි 

(ෙහාහත්ිපමදාපෙ සුතත්, ෙ.නි.1, 460 පිට) 

‘මයා ධම්ෙං පස්සති මසා ෙං පස්සති, මයා ෙං පස්සති මසා ධම්ෙං පස්සති.’ 

යමෙක් ධර්ෙය දකයිි ද ඔහ ුො (බුදුරදුන්) දකියි. යමෙක් බුදුරදුන් දකයිි ද ඔහු ධර්ෙය දකියි. 

‘ඇත - නැත’ යන අන්තයන්මගන් දුරැව ෙධය ොර්ගය නිසි මලස ෙුණ ගැමසන්මන් 
පිච්චසෙුප්පාද නයාය ෙැනැවින් ශරවණය කිරීමෙනි. මහ්තු එක්වීම් වශමයන් ස්කන්ධ පංචකමය් හටගැනීෙ 
(සෙුදය) දකනි්නා ‘නැත’ යන උච්මේද අන්තමයන් (දෘෂ්ිමයන්) මිමද්.  මහ්තු නිරැද්ධවීමෙන් සක්න්ධ 
පංචකමය් වැයවීෙ (වය=නමිරෝධය) දකිනන්ා ‘ඇත’ යන ශාශ්වත අන්තමයන් ද මිමද්. මෙමලස සම්ොදිට්ිය 
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උපදවා මගන ‘ඇත සහ නැත’  යන අන්ත මදකින ්ෙ එකවර නදිහස්වීෙට අවස්ථාව ලැමබන්මන් පිච්ච 
සෙුපප්ාදය නම් වූ ආර්ය නයාය නිවැරදි මලස අසා දැන ගැනීමෙනි (කච්චානමගාත්ත සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසෙය 

සංයුත්ත, 28 පිට). තව ද සැබෑ මලස ධර්ෙකිකයකු බවට පත් විය හැක්මක් ද මෙෙ ආර්ය නයාය ෙැනැවින් 
මද්ශනා කිරීම් වශමයනි (ධම්ෙකික සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසෙය සංයුත්ත, 28 පිට). ‘දිට්ිං ච අනුපගම්ෙ සීලවා...’ 
යනුමවන් දැක්මවන පරිදි දෘෂ්ටීන්ට මනාපැමිණ (කරණීය-මෙත්ත සුත්ත) සීලයට පැමිණිය හැක්මක් 
පිච්චසෙුප්පාද නයාය මත්රැම් ගැනීමම් පරතිඵල වශමයනි. 

පළෙවු පිච්චසෙුපප්ාදය පිළිබඳ කලයාණ මිතර ඇසුරින් සුතෙය ාණය ලබා ඉන්පසු එය හැකිතාක් 
දුරට නුවණින් මෙමනහි කිරීම් වශමයන් චින්තාෙය ාණය දියුණු කර ගනිමින් සතර සතිපට්ඨානය තළු 
පිහිටා සීල සොි පඤ්්ා වර්ධනය කර ගැනමී් වශමයන් භාවනාෙය ාණය ඇති කර ගැනීෙ අවශය මේ.  

‘අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා...’ ආදි වශමයන් විස්තර මකමරන පිච්චසෙුප්පාදමය් අංග මදාමළාස 
ආමරෝහණ කරෙයට ද අවමරෝහණ කරෙයට ද හටගන්නා කරෙයට ද නරිැද්ධ කරන කරෙයට ද විස්තර කර 
තිමබනු දක්නට ලැමේ. භාගයවතුන් වහන්මස් චතුරාර්ය සතයාවමබෝධමය් දී (උදානපාලිමයහි මබෝිවග්ගමයහි 

සඳහන් පරිදි) අවිදයාමේ පටන් කරෙමයන් දුක හටගනන්ා ආකාරය දක්වා තිමබන අතර ශරාවකයන්ට එය සතය 
ගමේෂණයක් මලස පැහැදිලි කිරීමම් දී (විභංග-සං.නි.අභිසෙය සංයුත්ත, 2, 4 පිට ආදි සූතරයන්ට අනුව) ජරාෙරණාදි 
වශමයන් දැනට මපමනන දුමකහි පටන් මනාමපමනන අවිදයාව දක්වා විස්තර කර තිමබනු දකන්ට ලැමේ.  

ජරා - ඒ ඒ සත්ත්වයන්මග් ඒ ඒ සත්ත්වනිකාමයහ ි යම් දිරීෙක්, දිමරන බවක්, දත්වැටීම්, මකස් 
පැසීම්, ඇඟ රැලි වැටීම්, ආයු පිරිහමී්, ඉඳුරන්මග් පැසමී් ආදියක් මේ ද මෙය ‘ජරා’ නම් මේ.   

මරණ - ඒ ඒ සත්ත්ව නකිාමයන් ඒ ඒ සත්ත්වයනම්ග් යම් මවනව්ීෙක්, බිඳීෙක්, අතුරැදහන් වීෙක්, 
ෙච්චු නම් වූ ෙරණයක් කාලකරියාවක් ස්කන්ධයනම්ග් බිඳියාෙක්, සිරැර හැර දැමීෙක්, ජීවිතිනර්ිමය් සිඳී 
යාමෙක් මේ ද මෙය ‘ෙරණ’ නම් මේ. ජරාෙරණයන්ට මහ්තුව ජාතිය (උපත) වන අතර ජාති නිමරෝධමයන් 
ජරාෙරණ නිමරෝධය සිදු මේ. 

ජාති - කිසියම් භාවයක උපත ලැබීෙ, හටගැනෙී, බැස ගැනෙී, ස්කනධ්යන්මග ් පහළවීෙ, 
ආයතනයන්මග් හටගැනෙී ජාති නම් මේ. ජාතියට මහ්තුව භවය මහවත් උපතක් පිණිස කර්ෙ සකසව්ීෙයි. 
ජාතිය නිරැද්ධ කිරීෙට  හැකි වන්මන් භවය නිරැද්ධ කිරීමෙනි. 

භව - මලෝකයක් ඇති බවට සිමතන ස්වභාවය ‘භව’ නම් මේ. ඒ අනුව කාෙභව, රෑපභව, අරෑපභව 
වශමයන් තරිවිධාකාරමයන් මලෝකයක් ෙුණ ගැමස්. මම් තුමන් ෙ සිටීෙ සංසාර චකරය තුළ ෙ සැරිසැරීෙකි. 
බුදුරදුන් ධර්ෙය මද්ශනා කමළ් මම් තරිවිධ භවමයන් ෙ නිදහස්වීෙටයි. භවයට මහ්තුව උපාදාන වන අතර 
උපාදාන නරිැද්ධ කරිීමෙන් භව නිමරෝධය සදිු මේ. 

උපාදාන - තො මවත ඇද - බැඳ තබා ගනන්ා ස්වභාවය ‘උපාදානයි’. මෙය කාෙ උපාදාන, දිට්ි 
උපාදාන, සීලේබත උපාදාන, අත්තවාද උපාදාන වශමයන් සිේ වැදෑරැම් මේ. උපාදානයන්ට මහ්තුව තණ්හාව 
වන අතර තණ්හා නිරැද්ධ කිරීමෙන් උපාදාන නිරැද්ධ මේ. 

තණ්හා - යෙකට සිත ඇලීෙ, බැස ගැනෙී ‘තණ්හාවයි’. මෙය ඇස ආදි ඉන්රිියයන්ට රෑපාදි අරෙුණු 
අරභයා සිදු මේ. ඒ අනුව රෑපතණ්හා, ශේදතණ්හා, ගන්ධතණ්හා, රසතණ්හා, මඵාට්ඨේබතණ්හා, 
ධම්ෙතණ්හා වශමයන් සයාකාර මේ. තණ්හාවට මහ්තුවන මේදනාව වන අතර මේදනා නිරැද්ධ කිරීමෙන් 
තණ්හාව ද නිරැදධ් වනු ඇත. 

ලේදනා - සැප දුක් උමපක්්ෂා වශමයන් විඳ ගනන්ා ස්වභාවය ‘මේදනා’ නම් මේ. මෙය කයක් 
(මේදනාකාය) වශමයන ්දැක්මවන අතර ඇස ආදි සප්ර්ශයන ්විෂයමයහි මේදනා හටගනී. ඒ අනුව මේදනාව 
ද සයාකාර මේ. එනම් චක්ඛුසම්ඵස්සජා මේදනා,  මසෝතසම්ඵස්සජා මේදනා,  ඝාණසම්ඵස්සජා මේදනා, 
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ජිේහාසම්ඵස්සජා මේදනා, කායසම්ඵස්සජා මේදනා, ෙමනෝසම්ඵස්සජා මේදනා වශමයනි. මේදනාවට මහ්තුව 
ඵස්සය වන අතර ඵස්ස නරිැද්ධ කිරීමෙන් මේදනා ද නිරැද්ධ කරිීෙට හැකයිාව ලැමේ. 

ඵස්ස - ඇස ආදි ඉන්රියයන්ට රෑපාදි අරෙුණු ආපාතගත වීෙ ‘ඵස්ස’ = ස්පර්ශ නම් මේ. ඇස ආදි 

ඉන්රිය ඔස්මස් රෑපාදි අරෙුණු විෂයමයහි විඤ්්ාණය පහළ වූ කල්හි ස්පර්ශය හටගනී. ඒ අනුව ස්පර්ශය ද 
සයාකාර මේ. එනම් චකඛ්ුසම්ඵස්සය, මසෝතසම්ඵස්සය, ඝාණසම්ඵස්ස, ජිේහාසම්ඵස්සය, කායසම්ඵස්සය, 
ෙමනෝසම්ඵස්සය වශමයනි. ඵස්සයට මහ්තුව සළායතන වන අතර සළායතන නිරැද්ධ කරිීමෙන් ඵස්සය ද 
නිරැද්ධ මේ. 

සළායතන - රෑපාදි අරෙණුු නිපදවන ඇස ආදි ආයතන හය ‘සළායතන’ = ෂඪායතන නමින් 
හැඳින්මේ. එෙ ආයතන හය නම් චක්ඛායතන, මසෝතායතන, ඝාණායතන, ජිේහායතන, කායායතන, 
ෙනායතන වශමයනි. සළායතනයන්ට මහ්තුව නාෙරෑප වන අතර නාෙරෑප නිරැද්ධ කිරීමෙන් සළායතන 
නිමරෝධය ද සදිු මේ. 

නාමරූප - ‘නාෙ’ යන මේදනා, සඤ්්ා, මච්තනා, ඵස්ස, ෙනසිකාර යන පහයි. ‘රෑප’ යන ුපඨවි, 
ආමපෝ, මත්මජෝ, වාමයෝ යන සතර ෙහාභූත සහ චක්ඛු, මසෝතාදි උපාදාය රෑප විසිහතරයි. නාෙරෑපයන්ට 
මහ්තුව විඤ්්ාණය වන අතර විඤ්්ාණ නිරැද්ධ කිරීමෙන් නාෙරෑප ද නිරැද්ධ මේ. 

විඤ්්ාණ - යෙක් දැන ගන්නා සව්භාවය ‘විඤ්්ාණ’ = විඥාන නම් මේ. ඇස ආදි ඉන්රිය ඔස්මස් 
මෙෙ දැන ගැනීෙ සදිු මකමරන බැවින් මෙය එෙ ආයතනයන්මග් නමින් දක්වා හයාකාර වශමයන් විස්තර 
කර තිමේ. එනම් චක්ඛුවිඤ්්ාණ, මසෝතවිඤ්්ාණ, ඝාණ විඤ්්ාණ, ජිේහාවිඤ්්ාණ, කායවිඤ්්ාණ, 
ෙමනෝවිඤ්්ාණ වශමයනි. විඤ්්ාණයට මහ්තුව සංඛාර වන අතර සංඛාර නිමරෝධමයන් විඤ්්ාණය ද 
නිරැද්ධ වනු ඇත. 

සංඛාර - විතර්කනය කිරීෙ මහවත් සිතිවිලි ‘සංඛාර’ = සංස්කාර නමින් වයවහාර මකමර්. අවිදයාව 
නිසා හටගන්නා මෙෙ සංඛාර ‘කායසංඛාර, වචීසංඛාර, චිත්තසංඛාර‘ වශමයන් තුන් ආකාර මේ. තවත් 
නයායකට අනුව මෙය පඤු්්ාභිසංඛාර, අපුඤ්්ාභිසංඛාර, ආමනඤ්්ජාභිසංඛාර වශමයන් ද දක්වා තිමේ. 
සංඛාරයට මහ්තුව, ආහාරය මහවත් නිදානය වශමයන් දක්වා ඇත්මත් අවිදයාවයි. අවිදයාව ඇති කල්හ ි
සංඛාර හටගන්නා අතර අවිදයා නිමරෝධමයන් සංඛාර නිරැද්ධ මේ. 

අවිජ්ක්ධජා - මලෝකය මහවත් දුමකහි හටගැනෙී හා නිමරෝධය මනාදන්නා ස්වභාවය ‘අවිජ්ජා’ = අවිදයා 
නම් මේ. එනම් දුක්ඛ, සෙුදය, නිමරෝධ, ොර්ග යන චතුරාර්ය සතයය නැතමහාත් පිච්චසෙුප්පාදය 
මනාදන්නා බවයි. අවිදයාවට මහ්තුව වශමයන් දක්වා ඇත්මත් ආසරවයි. ආසරවයට මහ්තුව අවිදයාවයි. මෙය 
මදක අමනයානය වශමයන ්කරියාත්ෙක මේ.  

මම් අනුව  අවිදයාව ඇති කල්හි සංඛාර (මච්තනා) හටගනි. සංඛාර ඇති කල්හි විඤ්්ාණ හටගනී. 
විඤ්්ාණ ඇති කල්හි නාෙරෑප හටගනී. නාෙරෑප ඇති කල්හි සළායතන හටගනී. සළායතන ඇති කල්හි 
ඵස්ස හටගනී. ඵස්ස ඇති කල්හි මේදනා හටගන.ී මේදනා ඇති කල්හි තණ්හා හටගනී. තණ්හා ඇති කල්හි 
උපාදාන හටගනී. උපාදාන ඇති කල්හි භව හටගනී. භව ඇති කල්හි ජාත ි හටගනී. ජාති ඇති කල්හි 
ජරාෙරණාදි දුක් සෙුදාය හටගනී. මෙමලස දුක හටගන්නා අතර අවිදයාව නැති කල්හි සංඛාර, විඤ්්ාණ, 
නාෙරෑපාදි අංග හටමනාගන දුකින ්නදිහස් මේ (විභංග සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසෙය සංයුත්ත, 4-6 පිටු). මම් සඳහා 
ඇති ොවත වශමයන ්දක්වා ඇත්මත් සම්ොදිට්ි,  සම්ොසංකපප්, සම්ොවාචා, සම්ොකම්ෙන්ත, සම්ොආජීව, 
සම්ොවායාෙ,  සම්ෙසති, සම්ොසොි වශමයන් දැකම්වන ආර්ය අෂ්ටාංගික ොර්ගයයි (ාණවත්ථු සුත්ත, සං.නි. 

2, අභිසෙය සංයුත්ත, 88-90 පිට).  

තව ද ‘අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා ...’ ආදි වශමයන ් දැක්මවන දුමකහි හටගනන්ා පරතිපදාව මිථයා 
පරතිපදාව මලසත් ‘අවිජ්ජායත්මේව අමස්සවිරාගා නිමරෝධා සංඛාර නිමරෝමධෝ .... ’ ආදි වශමයන් දැක්මවන 
දුක නිරැද්ධ කරන පරතිපදාව සෙයග් පරතිපදාව වශමයන් ද දකව්ා තිමේ (පිපදා සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසෙය සංයුත්ත, 8 
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පිට). අවිදයාදි මහ්තු ඇති කල්හි දුමකහි හටගැනෙීත ්අවිදයාමේ නිමරෝධමයන් දුමකහි නිමරෝධයත් මත්රැම් 
ගැනීමම් පරතිඵල වශමයන ් සත්ත්ව පුද්ගල දෘෂ්ියට මනාවැටී  මහ්තුඵල සිද්ධාන්තය ෙැනැවින් මත්රැම් 
ගැනෙීට හැකියාව ලැමේ. එවිට මම් දුක තො විසින් නිර්ොණය කරන ලද්දක් මහෝ අමනකකු විසනි් 
නිර්ොණය කරන ලද්දක් මහෝ වශමයන් දෘෂ්ියකට මනාපැමිමණ්. මහ්තු ඇති කල්හි දුක හටමගන මහත්ු 
නිරැද්ධ වීමෙන් දුක නිරැදධ් වන බව පරතයක්ෂ මේ (අමච්ලකස්සප සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසෙය සංයුත්ත, 30 පිට). මම් 
අවමබෝධයත් සෙඟ තො අතීතමය් සිියා ද නැද්ද අනාගතමයහි සිින්මන් ද නැදද් ආදි සියලු ෙතවාද 
සෙනය මේ (පච්ච සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසෙය සංයුත්ත, 42 පිට). තව ද තොමග් සිත - කය තො විසින් කරන ලද්දක් 
මහෝ අමනකකු විසින් කරන ලද්දක් මහෝ මනාව මහ්තුඵල සිද්ධාන්තය ෙත නිර්ොණය වූවක් ය යන 
අවමබෝධය ද මෙෙගින් පසක් මේ (නතුම්හ සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසෙය සංයුත්ත, 100 පිට). 

දුමකහි හටගැනෙී හා නිමරෝධය පිළිබඳ මෙෙ සුවිමශ්ෂී අවමබෝධය අප මගෞතෙ සම්ො 
සම්බුදුරජාණන් වහන්මස්ට මෙන් ෙ විපස්සී, සිඛී, මවස්සභු, කකුසඳ, මකෝනාගෙනන, කස්සප යන මපර 
වැඩ සිි බුදුරජාණන් වහන්මස්ලාට ද ඒ අයුරින් අවමබෝධ වූ ආකාරය විස්තර මේ. එපෙණක් මනාව මලාව 
පහළ වන සියලු සම්ො සම්බුදුරජාණන් වහන්මසල්ා අවමබෝධ කර ගන්නා පරධාන කරැණ ද මෙයයි. 
එබැවින් මපර බුදුවරැන් ද පරතයක්ෂ කළ පිච්චසෙපු්පාද සංඛයාත මෙෙ ොවත පුරාණ ොවතක් වශමයන් 
විස්තර කර තිමේ (නගර සුතත්, සං.නි. 2, අභිසෙය සංයුත්ත, 162 පිට).   

පිච්චසෙුප්පාදමය් දැක්මවන අවිජ්ජාදි අංග එක් චිත්තක්ෂණයක් තළුට මෙන ්ෙ අතීත - වර්තොන - 
අනාගත යන කාලයතරයට ද මගානු කළ හැකිය. කාලතරයට අනුව පිච්චසෙුපප්ාදය විස්තර කිරීමම් දී අතීත 
මහ්තු, වර්තොන ඵල, වර්තොන මහ්තු, අනාගත ඵල වශමයන් සතරාකාරයකට විස්තර කර තිමේ.  

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

වර්තොන ඵල   -  විඤ්්ාණ, නාෙරෑප, සළායතන, ඵස්ස, මේදනා 

වර්තොන මහ්තු  -  අවිජ්ජා, සංඛාර, තණ්හා, උපාදාන, භව 

අනාගත ඵල   -  විඤ්්ාණ, නාෙරෑප, සළායතන, ඵස්ස, මේදනා 

 

අතීතමය් පැවැති අවිජ්ජා, සංඛාර, තණ්හා, උපාදාන, භව යන මහ්තුවලට අනුරෑපව වර්තොන 
ජීවිතය මහ්වත් විඤ්්ාණ, නාෙරෑප, සළායතන, ඵස්ස, මේදනා යන  සක්නධ් පංචකයක් නිර්ොණය මේ. 
අප ඇස, කණ ආදි ඉන්රිය ඔස්මස් රෑප, ශේදාදි අරෙණුු ෙුලින් සප්ර්ශ කරිීමම් දී හටගන්මන් මෙයයි. මෙය 
මලෝභ, මදෝස, මෙෝහ යන මහ්තුන්මගන් මතාර වූවක.ි එය ඇතැම් තැමනක දුකඛ් සතයය වශමයන් ද දකව්ා 
තිමේ. මෙෙ ස්කන්ධ පංචකය අවිදයාදි අනුසය ඇතිව ස්පර්ශ කළ විට වර්තොන මහ්තු නිර්ොණය මේ. 
එනම් ස්කන්ධ පංචකය ෙ පංචුපාදානස්කන්ධයක් බවට පරිවර්තනය කර ගනී. මෙමලස අවිජ්ජා, සංඛාර, 
තණ්හා, උපාදාන, භව යන මහ්තු පහළ කළ මහාත් අනාගතය නිර්ොණය මේ. එවිට විඤ්්ාණ, නාෙරෑප, 
සළායතන, ඵස්ස, මේදනා යන ඵලයන් භකු්ති විඳීෙටත් දුක ස්පර්ශ කිරීෙටත් සදිු මේ. එක චිත්තක්ෂණයක් 
තුළ වුව ද මෙෙ අංග සයිල්මලහි සම්බන්ධය විස්තර කළ හැකි ය. එනම් ෙධුපිණ්ඩික සූතරමයහි දැක්මවන 
පරිදි අවිදයා සහගතව ඇස උපන් කල්හි රෑපය, චක්ඛු විඤ්්ාණ, චක්ඛු සම්ඵස්සය ආදි අංග මගාඩනැඟී 
පරපංච නිර්ොණය මේ. මලෝකයා දුක තුළ වාසය කරයි ‘දුක්මඛ මලෝමකා පතිට්ිමතා... යනුමවන් 
දැක්මවන්මන් අවිදයා සහිත මලෝකයා දුක තුළ වාසය කරන ආකාරයයි. සංසාරය නිර්ොණය වන්මන් මම් 
අයුරිනි. එමෙන් ෙ අවිදයාමවන් මතාරව ඇස, රෑපාදි කරැණු ස්පර්ශ මනාකළ මහාත් පරපංච මගාඩමනානැඟී 
දුකින් නිදහස්වීෙට ද අවස්ථාව උදාමේ. මෙෙ සංසාරමයන් මිඳිය හැක්මක් මෙෙ සිද්ධාන්තය ෙැනැවින් 
මත්රැම් මගන සීල, සොි, පඤ්්ා යන තරිවිධ ශික්ෂාමවහි අඛණ්ඩව නියැළීමෙහි පරතිඵල වශමයනි. එහි 
පරතිඵල වශමයන් සද්ධා, විරිය, සති, සොි, පඤ්්ා යන ඉන්රිය ධර්ෙ පරිපූර්ණත්වයට පත් මේ. 
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විඤ්්ාණ - නාමරූප සම්බන්ධය 

පිච්චසෙුප්පාදමය් අංග එකිමනකට දම්වැලක් මස් සම්බනධ්ව පවතී. අවිදයාව සංස්කාරයටත් 
සංස්කාරය අවිදයාවටත් .... ආදි වශමයනි. ඒ අතර විඤ්්ාණ - නාෙරෑප මදමකහි සම්බන්ධය සූතර කිහිපයක 
ෙ විමශ්ෂමයන් අවධාරණය කර තිමබනු දකන්ට ලැමේ (...යදිදං නාෙරැපං සහ විඤ්්ාමණ්න 
අඤ්්ඤ්ෙඤ්්ඤ්පච්චයතාය පවත්තති’  ෙහානිදාන සූතරය, දී.නි.2, 94 පිට). නලකලාප සූතරමයහි දැක්මවන පරිදි 
එකිමනකට මහ්ත්තු මකාට සිටුවා ඇති බට මිි මදකක් එකිමනක ආධාරමයන් පවතින්නාක් මෙන් නාෙරෑප 
- විඤ්්ාණ මදක එකිමනකට උපකාරවත් ව පවතී. මෙමලස නාෙරෑප හා විඤ්්ාණ යන අංග මදක 
විමශ්ෂමයන් අවධාරණය කිරීෙට පරධාන මහ්තුව වනම්න් එක් භවයකින් තවත් භවයකට පරතිසන්ි  ගැනීමම් 
දී මම් අංග මදක පැහැදිලි කාර්යභාරයක් සිදු කරන මහයිනි.  

පිච්චසෙුප්පාදයට අනුව (පරතිසන්ි) විඤ්්ාණයට අනුව නාෙරෑප නිර්ොණය වන අතර යෙකු 
මෙමලාව උපත ලද පසු අතීත විපාක වශමයන් පහළ වන ස්කන්ධ පංචකය පළිිබඳ අනවමබෝධය ඇති විට 

නාෙරෑපයන්ට අනුව විඤ්ා්ණය නිර්ොණය මේ. එවිට නාෙරෑප පච්චායා විඤ්්ාණං, විඤ්්ාණපච්චයා 
නාෙරෑපං වශමයන් මදපසට කරියාත්ෙක මවමින් සංසාර චකරය තුළ දිගින් දිගට ෙ සැරිසරයි.  

ෙහානිදාන සූතරමයහි දැක්මවන පරිදි ‘විඤ්්ාණය ෙේකමුසහි බැස මනාගන්මන් නම් නාෙරෑපයන්මග් 
පහළවීෙක් මනාමේ’ (...විඤ්්ාණං ච හි ආනන්ද ොතුකුච්ිස්මිං න ඔකක්මිස්සථ, අපි න ු මඛෝ නාෙරෑපං 
ොතුකුච්ිස්මිං සෙුච්චිස්සථාති’? ‘මනා මහතං භන්මත්’). විඤ්්ාණය ෙේකුසකට බැස ගත්ත ද එෙ 
විඤ්්ාණය නැවත ෙේකුසනි් ඉවත් වන්මන් නම් නාෙරෑපයන්මග් වැඩිදියුණුවක ්ද සිදු මනාමේ (‘විඤ්්ාණං 
ච හි ආනන්ද ොතුකුච්ිං ඔක්කමිත්වා මවාක්කමිස්සථ, අපි නු මඛා නාෙරෑපං ඉත්ථත්තාය 
අභිනිේබත්තිස්සථාති’  ‘මනා මහතං භන්මත්’). තවද විඤ්්ාණය සිඳී ගියමහාත් නාෙරෑපයන්මග් වර්ධනයක් 
මහෝ කිසියම් නෙක් ඇත ි පුද්ගලයකුමග ් නිර්ොණය සිදු මනාවන ු ඇත (ෙහානිදාන සුත්ත, දී.නි.2, 92 පටි). 

සළායතන, ඵස්ස ආදි මසසු අංගයන්හි කරියාකාරීත්වය සිදු වන්මන් නාෙරෑප විඤ්්ාණ මදමකහි ස්ථාවර 
කරියාකාරීත්වය ෙතයි. මෙයනි් පැහැදිලි වන්මන් නාෙරෑප ෙේකුමසහි බැස ගැනෙීටත් එය වර්ධනය වීෙටත් 
විඤ්්ාණය ඍජු දායකත්වයක් දක්වන බවයි.   

පටිඝ සම්ඵස්සය හා අිවචන සම්ඵස්සය 

දීඝනකිාය ෙහානදිාන සූතරමයහි පිච්චසෙුප්පාදය විස්තර කිරීමම් දී  විමශ්ෂ කරැණක් සාකච්ඡාවට 
භාජනය මකාට තිමේ. එනම් පිඝසම්ඵස්සය හා අිවචන සම්ඵස්සයය.ි පිඝ සම්ඵස්සය යන ුඇස, කන, 
නාසය, දිව, කය යන ආයතන පහට රෑප, ශේද, ගන්ධ, රස, මඵාට්ඨේබ යන අරෙුණු ස්පර්ශ වීෙයි. මෙය 
රළු ස්පර්ශය වශමයන් සඳහන් මේ. අිවචන සම්ඵසස්ය යනු ෙනිනර්ියට ධර්ොලම්භන අරෙුණු වීෙයි. මෙය 
සුඛුෙ (සයිුම්) ස්පර්ශය වශමයන් දැක්මේ. සාොනයමයන් යමෙක ුජීවත්වීෙ යනු ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, 
ෙනස යන ඉන්රිය හයට රෑප, ශේද, ගන්ධ, රස, මඵාට්ඨේබ, ධම්ෙ යන අරෙුණු සප්ර්ශ වීම් වශමයන් 
අද්දැකමී් ලැබීෙයි. මෙෙ ආයතන හය හා ඊට මගෝචර වන බාහිර අරෙුණු හැර ජීවිතමයහි මවනත් කිසිවක් 
මනාෙත. පුදග්ලයාමග් සෙස්ත ජීවිතය මෙෙ ආයතන ෙත රඳා පවතී. 

ෙහානිදාන සූතරමය් ‘නාෙරෑපපච්චයා ඵස්මසෝ’ යන විගරහමයහි දී දැක්මවන විමශෂ් කරැණක් වන්මන් 
පිඝ සම්ඵස්සය අිවචන සම්ඵස්සයටත් අිවචන සම්ඵස්සය පිඝ සම්ඵස්සයටත් බලපාන ආකාරයයි. 

රූපකාලය අිවචනසම්ඵස්සය: 

‘මයහි ආනනද් ආකාමරහි මයහි ලිඞ්මගහි මයහ ි නිමිත්මත්හි මයහි උද්මද්මසහි නාෙකායස්ස 
පඤ්්ඤ්ත්ති මහාති, මතසු ආකාමරසු මතසු ලිඞ්මගසු මතසු නිමිත්මතසු මතසු උද්මදසු අසති අපි නු මඛෝ 
රෑපකාමය අිවචනසම්ඵස්මසා පඤ්්ාමයථාති? ‘මනා මහතං භන්මත’ 
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‘ආනනද්, යම් ආකාරයන්මගන් යම් ලිඞ්ගයන්මගන් යම් නිමිතිවලනි් යම් උද්මද්සයන්මගන් 
නාෙකයට පරඥප්ති මේද, ඒ ආකාර ලිඞ්ග නමිිති උද්මද්ස නැති කල්හි රෑපකමයහි අිවචන සම්ඵස්සය 
පැනවීෙක් වන්මන් ද? ස්වාමීනි, එමස් මනාවන්මන් ය’.  

මෙයින් පරකට මකමරන්මන ්ආයතන කුසලතාව ඇති කර ගත යුතු ආකාරයයි. අවිදයා සහගතව අපි 
ඇස, කන ආදි කිසියම් ආයතනයකනි් රෑප, ශේදාදි අරෙුණක් ගත් විට එය මසසු ඉන්රියයන්ට සම්බන්ධ කර 
බලන්මනෙ.ු නදිසුනක් මලස ෙලක් දුටු විට එය තොමග් ෙනමස් අතීත අද්දැකීම් සෙඟ ෙුසු මකාට නව 
සංස්කාරයක් මගාඩනඟා ගනී. අවිදයා සහගත ෙනමස් ස්වභාවය මෙයයි. එවිට ඉන්රිය ෙගනි් ගනන්ා 
අරෙුණු විෂයමයහි ඇලමී්, ගැටීම් මහෝ උමප්ක්ෂා හටගනී. මම් කුෙක් ස්පර්ශ කළ ද අපි දුකින් මනාමිඳුනාහු 
මවෙු. ආයතන කුසලතාව යනු දුක හටගන්නා මෙෙ ආකාරය ෙැනැවින් නවුණින් දැක ඇස, කන ආදි ඉන්රිය 
ෙගින් රෑප, ශේද ආදි අරෙුණ ගන්නා විට එය මවනත් ආයතනයකට ගැට මනාගසා ඒ ආයතනය තුළදී ෙ 
නිරැද්ධ වන දර්ශනයකින් හා සිහියකින් යුතුව සිටීෙය.ි මෙහි දී විමශ්ෂමයන් රෑපකාමය් අිවචන සම්ඵස්සය 
පැනවීෙ වශමයන් දකව්ා ඇත්මත් ඇස, කන, නාසය, දිව, කය යන ඉන්රිය පහට පිඝසම්ඵස්ස වශමයන් 
අරෙුණු මගෝචරවීමම් දී එය ෙනනි්රියට ගැටගැසමී් ස්වභාවයයි. යමෙක් මෙය නුවණින් දුටුව මහාත් ඔහු 
ඇස, කන ආදි පංච ඉන්රියයන්මගන් ගනන්ා අරෙණුු ඔස්මස් ෙනසට බැස ගැනීෙ මනාකරයි. එවිට ඔහමුග් 
අවිදයා සහගත ස්පර්ශය දුරැවූමය් මවයි. දුක නරි්ොණය වන පිච්චසෙුප්පාද නයායමයන් ඉවත් වූමය් මවයි.  

නාමකාලය් පටිඝසම්ඵස්සය: 

‘මයහි ආනනද් ආකාමරහි මයහි ලිඞ්මගහි මයහි නිමිත්මත්හි මයහි උද්මද්මසහි රෑපකායස්ස 
පඤ්්ඤ්ත්ති මහාති, මතසු ආකාමරසු මතසු ලිඞ්මගසු මතසු නිමිත්මතසු මතසු උද්මදසු අසති අපි නු මඛෝ 
නාෙකාමය පිඝසම්ඵස්මසා පඤ්්ාමයථාති? ‘මනා මහතං භන්මත’ 

‘ආනනද්, යම් ආකාරයන්මගන් යම් ලිඞ්ගයන්මගන් යම් නමිිතිවලනි් යම් උද්මද්සයන්මගන් රෑපකයට 
පරඥප්ති මේද, ඒ ආකාර ලිඞ්ග නිමිති උද්මද්ස රෑප කයට නැති කල්හි නාෙකමයහි පිඝසම්ඵස්සය 
පැනවීෙක් වන්මන් ද?’ යනුමවන් භාගයවතුන් වහන්මස් පරශ්න කළ විට ආනන්ද ොහිමියන් පිළිතුරැ 
මදන්මන් ‘සව්ාමීනි, එමස් මනාවන්මන් ය’. යනුමවන.ි 

මෙයින් පැහැදිලි මකමරනම්න් රෑපයන් පළිිබඳව ලිඞ්ග, නිමිති, උද්මද්ස ආදි වශමයන් පරඥප්ති ඇති 
විට සිතට ධම්ොලම්බන අරෙුණු වූ විට ඒ ඔස්මස් රෑප, ශේදාදි පංච විඤ්්ාණයට ලක්වන අරෙුණු 
විෂයමයහි සිත බැස ගනන්ා බවයි. එනම් අවිදයා සහිගතව සිින විට සිතට කිසියම් සිතිවිල්ලක් පැමිණීමම් 
දී එය බාහිර රෑපයකට බැඳ ගන්නා බවයි. එවිට සිත බාහිර අරෙුණුවල බැස ගනියි. නිදසනුක් වශමයන් තෙ 
ෙව සිහි වූ විට ෙවමග් රෑපය, ඇයමග් කටහඬ ආදිය පිළිබඳව සිත බැස ගැනීෙයි. ලුණු සිහිවූ විට ලුණු 
කැටයක ්ෙැවී මපමනන ස්වභාවයය.ි මෙමලස සිතට සිතිවිලි නැමගන විට ඒ ඔස්මස් රෑප නරි්ොණය කිරීම් 
වශමයන් පිඝසම්ඵස්සය කරා යාෙ අවිදයා සහගත ෙනමස් සව්භාවයයි. එවිට දුකින ් මනාමිඳුමන් ජරා, 
ෙරණාදි දුක් සප්ර්ශ කරමින් සිටී. එමස් මනාවීෙට නම් සිතට සිතිවිල්ලක් පැමිණි සැණින් ෙ එය සිත තළු ෙ 
නිරැද්ධ වන දර්ශනයකනි් යුතුව සිටීෙ අවශය මකමර්. ‘විඤ්්ාමත විඤ්්ාතෙත්තං.... ’ යනුමවන් 
දැක්මවන්මන් මෙෙ ආයතන කුසලතාවයි. එවිට සිතට නැමඟන අරෙුණු බාහිර රෑපයට බැඳ, බැස ගනන්ා 
ස්වභාවමයන් මිමදයි. විදයා සහගතව මෙමලස සිහිමයන් හා නුවණින් කරියා කිරීමෙන් පිච්චසෙුප්පාදය 
චකරමයන් මිඳී දුකින් නිදහස්වීෙට අවකාශ සැලමස්.  

මම් සඳහා හැෙ මොමහාතක ෙ පිච්චසෙුපප්ාද චකරය සකස්වන ආකාරය පළිිබඳ ෙනා 
අවමබෝධයකින ්හා සතිසම්පජඤ්්ඤ්මයන් කරියා කිරීෙ අවශය මකමර්. කරෙමයන ්දුකනි් නිදහස්වීෙට අවකාශ 
ලැමබන්මන් මෙහි අඛණ්ඩව මයදීමම් පරතිඵල වශමයනි. ඒ සඳහා අප සතු සයිල්ල කැප කළ යුතුව ඇත. 
ලැබූ මම් උතුම් ක්ෂණ සම්පත්තිය අහිමිවීෙට පරථෙ හැකිතාක් දුරටත් ශරදධ්ාදී ඉන්රිය ධර්ෙ දියුණු කළ යතුු 
ය. ඒ සඳහා මතරැවන් සරණින් ඔබ සැෙට සියලු කායික ොනසික සවුපත් බව ලැමේවා. 
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කායානුපස්සනාව 

සතර සතිපට්ඨානමයහි ෙලු් ෙ පියවර කමයහ ිකය අනුව නවුණින් මෙමනහි කිරීෙයි. එනම් තොමග් 
මභෞතික කය සහ ඊට සම්බන්ධ අංශයන්හි කරියාකාරීත්වය පිරිසඳි දැනෙී ඉලක්ක මකාට මගන ශරීරය පිළිබඳ 
ඇති ආත්ෙ දෘෂ්ිය දුරැකරලනු සඳහා සිහයි වැඩීෙයි. මෙහි දී සතර සතිපට්ඨානය සඳහා ෙ මපාදුමේ මදන 
උපමදසක් නම් ‘ආතාපී’ මකමලස් තවන වැර ඇතිව, ‘සම්පජාලනා’ නුවණින ් මෙමනහි මකාට ‘සතිමා’ 
සිහිමයන් යුතුව ‘විලනයය ලොලක අභිජ්ක්ධඣා ලදාමනස්සං’ මලෝකය පිළිබඳව දැඩි මලෝභය හා මදාම්නස 
දුරැමකාට මෙෙ භාවනාව පරගුණ කළ යුතු ය යන්නයි. ඒ අනුව සිත පිහිටවිය යුත්මත් රාග, ද්මේෂ, මෙෝහ 
යන මකමලස් දුරැකරලීෙ ඉලක්ක මකාට නවුණින් මෙමනහි මකාට සිහිමයන ්යතුුව මලාවට ඇති දැඩි ඇලේ 
හා මදාම්නස් දුරැකරලමින් බව ආරම්භමයහි දී ෙ අවධාරණය මකාට තිමේ.  

1. ආනාපානසති :- කායානුපස්සනාමවහි ෙුල් පියවර හුස්ෙ ගැනීෙ හා පිටකරිීෙ පළිිබඳ වූ සිහයි 
නම් වූ ආනාපාන සතයියි. දකෂ් ල ීවඩුමවකු ලී ඉරන විට තෙ කයිත ඇදීමම් දී එහි කරියාකාරීත්වය ගැන 
සිහිමයන් සිින්නාක් මෙන් තෙ ශරීරමයහි නිරතුරැව සිදු වන හුස්ෙ ගැනෙී හා මහළීෙ පළිිබඳව සිහිමයන් 
සිින මලස මෙෙගින් උපමදස් මද්. මෙහි දී ස්වාභාවිකව සිදුවන සව්සනයට අදාළව සිහිමයන් හුස්ෙ ගනමිින් 
දීර්ඝව හුසේ ගැනීමම් දී දීර්ඝව හුස්ෙ ගනන්ා බවත් හරස්වව හුස්ෙ ගැනීමම් දී හරස්වව හුස්ෙ ගනන්ා බවත් 
සියලු හුසේ කය පිළිබඳවත් හුස්ෙ සංසිඳුවමිනුත් ගැනීෙත් වශමයන් හුස්ෙ ගැනීමම් දී හා මහළීමම් දී 
කායිකව සිදුවන කරියාකාරීත්වය පිළිබඳ ෙනා සිහිමයන් කරියා කිරීෙ අවධාරණය මකාට තිමේ.   

මෙමලස සිහිය පරගුණ කරිීමම් දී තොමග් කය පිළබිඳව  වැඩි අවධානමයන් කරියා කරන අතර අන් 
අයකුමග් ශරීරයක් පිළිබඳව මපනී යාමම් දී ඒ පළිබිඳව ද සිහිය මයදීෙ දකව්ා තිමේ. මෙහි අවසානයට 
සඳහන් මකාට ඇත්මත් හුස්ෙ ගැනෙී හා මහළීෙ තළුින ්ඇතිවන ශාරීරික කරියාකාරීත්වමය් හටගැනීමම් හා 
නිරැද්ධ වීමම් ස්වභාවය ව ූඅනිතයතාව නුවණින් මෙමනහි කරන මලසයි. මෙහි පරතිඵල වශමයන් ඇත්මත් 
කයක් පෙණක් ය යනුමවන් සත්ත්ව සංඥාව දුරැමකාට දැකීමම් නවුණක් හටගනී. එෙගින් ශරීරය පිළිබඳ 
කිසිවක් උපාදාන වශමයන් මනාගනී. කායානුපස්සනාව වැඩීමෙහි අරෙුණ මෙෙගින් පැහැදිලි මේ. 

2. ඉරියාපථ :- යාෙ, සිටීෙ, හිඳීෙ, සැතපෙී යන සිේ ඉරියේව ෙ පිළිබඳ ෙනා සිහිමයන් සිිමින් 
සත්ත්ව සංඥාව දුරැවන අයුරින ්මෙමනහි කරමින් මලාමවහි කිසිවකට මනාඇලී සිටීෙ ඉරියාපථ පයිවමර් දී 
සිදු මකමර්. 

3. සම්පජඤ්්ඤ්ය :- නිතපිතා අවදි වූ මොමහාමත් පටන් නිනද්ට යනතුරැ සිදුවන කෑම්, බීම්, 
සැතපීම්, හැඳීම්, සිටීම් ආදි සියලු ශාරීරික කරියාකාරීතව්යන ්පළිිබඳ ෙනා සිහිමයන් සිිමින් ඒ කිසිවක ්ආත්ෙ 
කර මනාගනමිින් ඇත්මත් කයක් පෙණි යන නවුණ ඇති කර ගැනෙී සම්පජඤ්ඤ්් පේබමයන් සිදු මකමර්. 

4. පටික්කූෙ මනසිකාර :- ශරීරය නිර්ොණය වී ඇති මකස්, මලාම්, නිය, දත්, සම් ආදි මදතිස් 
කුණපයන් පළිිබඳ සිහිමයන් සිිමින් කය පිළබිඳ තවදුරටත් නුවණින් බලමින් ආත්ෙ සංඥාව දුරැවන මලස 
සිහිය දියුණු කිරීෙ මෙහි දී සිදුමේ. කට ගැටගැස ූවිවිධ ධානය වර්ගවලනි් සෙන්විත ෙල්ලක් මලස මෙෙ 
ශරීරය බැලෙීට මෙෙගින් හුරැ මකමර්. 

5. ධාතු මනසිකාර :- අපමග් මභෞතික ශරීරය සැදි ෙූලික පදාර්ථ හතර වන පඨවි, ආමපෝ, මත්මජෝ, 
වාමයෝ යන සතර ෙහාභූත රෑපයනට සිත තබා නුවණින් බැලීෙ මෙහි දී සිදු මකමර්. එෙගින් ද සත්තව් 
සංඥාව දුරැවන අයරුින ්මෙමනහි මකමර්. ගවයක ුඝාතනය මකාට සතර ෙං හන්දියක තබා ඇති විට හරකා 
යන සංඥාව දුරැව ඇත්තාක් මෙන් මිනිස් ශරීරය සැදි ෙූලික පදාර්ථ වන මෙෙ මකාටස් හතරට හිත තබා 
බලන විට තෙ ශරීරය පිළබිඳව ඇති ආත්ෙ දෘෂ්ිය කරෙමයන් පහව යයි. 
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6. නවසීවථික :- මිනිස් ශරීරය ෙරණයට පත් වූ විට එය කරෙමයන් ඇට සැකිල්ලක් දකව්ා 
විකාශනය වන අවස්ථා පළිිබඳ නුවණින් මෙමනහ ිකරිීෙ මෙෙගනි ්සිදු මකමර්. ඒ අනුව සිහයි දියුණ ුකිරීමම් 
දී ද ශරීරය පිළිබඳව ඇති දැඩි ඇල්ෙ, ආත්ෙ සංඥාව දුරැමේ. 

ඉහත දැක්වූ ආකාරය හය අනුව කය පිළිබඳව මෙමනහි කිරීමම් දී ඇත්මත් කයක් පෙණක් බවත් 
නිතය වූ ආත්ෙ වශමයන ් ගතහැකි කිසිවක් මම් කය තුළ නැති බවත් අවමබෝධ මේ. මෙය තෙ සිරැර 
පිළිබඳව මෙන් අන් ශරීර මදසට ද අදාළ මකාට බලයි. එෙ අවමබෝධයත් සෙඟ තෙ ආධයාත්මික මලෝකය 
පිළිබඳ කිසිවක් ආත්ෙ වශමයන් උපි වශමයන් මනාගන ී (අත්ථි කාමයාති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ිතා 
මහාති. න ච කිඤ්්චි මලාමක උපාදියති).  

කය පළිිබඳ මෙබඳු අවමබෝධයක් ලබා තවදුරටත් තෙ ජීවිතය පිළබිඳ අවමබෝධය ලබා ගනු වස් 
සතිපට්ඨානමයහි මයමදන ශරාවකයා තෙ මේදනා පිළබිඳව ද සිහයි හා නුවණ පහුුණු කරයි.  

 

ලේදනානුපස්සනාව 

මේදනානුපස්සනාව යන ුඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, ෙනස යන ඉන්රිය ඔස්මස් තොට දැමනන 
සුඛ, දුක්ඛ, අදුක්ඛෙසුඛ, සාමිස සුඛ, නිරාමිස සුඛ, සාමිස දුක්ඛ, නිරාමිස දුක්ඛ, සාමිස අදුක්ඛෙසුඛ, නිරාමිස 
අදුක්ඛෙසුඛ යන මේදනා පිළිබඳව ෙනාව සිහයි පවත්වා ගැනීෙයි. එමලස සිහිමයන් සිින අතර ෙනා 
නුවණින් එහි හටගැනීම් නරිැද්ධවීම් පළිිබඳ අනිතයතාව දැකෙී ද මෙහි දී සිදු මේ. ඒ අනුව ඇත්මත් මේදනා 
පෙණක් බවත් සත්ත්වයකු වශමයන් ගත හැකි කසිිවක් මනාෙැති බවත් පරතයක්ෂ මේ. තවද ස්පර්ශය 
ඇතිවිට මේදනාව හටගන්නා බවත් ස්පර්ශය නිරැදධ් වන විට මේදනාව නිරැද්ධ වන බවත් මෙහි දී 
අවමබෝධ මේ. ඒ සෙග ෙ මේදනා මලෝකය පිළිබඳ කසිිවක් උපි වශමයන් තෘෂණ්ා, දෘෂ්ි, ොන වශමයන ්
මනාගනී (අත්ථි මේදනාති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ිතා මහාති. න ච කිඤ්්චි මලාමක උපාදියති).   

මේදනානුපස්සනාමවහි පරතිඵල වශමයන් සතර ආහාරයන් අතුරින් ඵස්සාහාරය පරකට වන අතර 
ස්කන්ධ පංචකය අතුරින් මේදනාස්කන්ධය පරතයක්ෂ කර ගැනීමම් හැකියාව ඇතිමේ. තෙ මේදනා පිළිබඳව 
ද අන් අයමග් මේදනා පළිිබඳව ද මෙමලස නුවණින් මෙමනහි කරයි. මෙහ ි දී ෙුලින් තොමග් මේදනා 
පිළිබඳවත් පසවු අන් අයමග් මේදනා පිළිබඳවත් සිහයි හා නුවණ පවත්වයි. 

    

චිත්තානුපස්සනාව 

සරාග, වීතරාග, සමදාස, වීතමදාස, සමොහ, වීතමොහ, සංඛිත්ත, වික්ඛිත්ත, ෙහග්ගත, අෙහග්ගත, 
සඋත්තර, අනුත්තර, සොහිත, අසොහිත, විෙුත්ත, අවිෙුත්ත වශමයන් සිමතහි පවත්නා ස්වභාවයන් පළිිබඳව 
සිහිමයන් සිිමින් එහි හටගැනමී් හා නරිැද්ධවීම් සංඛයාත අනිතයතාව නුවණින් දකිමින් ඒ කිසිවක් ආත්ෙ 
වශමයන් මනාමගන සිටීෙ චිත්තානුපස්සනාමවන් සිදු මකමර්. මෙමලස චිත්තානුපස්සනාව වැඩීමම් පරතිඵල 
වශමයන් ඇත්මත් සිතක් පෙණක් ය සත්ත්ව පදු්ගල වශමයන් ගත හැකි ආත්මීය යෙක් නැත ය යන නුවණ 
පහළ වීමෙන් කිසිවක් පිළබිඳව උපි හට මනාගනී. තෙ සිත පිළිබඳව සිහිමයන් හා නුවණින් දකනි ශරැතවත් 
ශරාවකයා අන් අයමග් කරියාකාරීත්වයන් තුළින් ඒ අයමග් සිත් පිළිබඳව ද මෙබඳු නුවණක් ඇති කර ගනී. 
මෙෙ අවමබෝධයත් සෙග මලාමවහි කිසිවකට මනාඇමලන සිතක් ඇති කර ගනී  (අත්ථි චිත්තන්ති වා 
පනස්ස සති පච්චුපට්ිතා මහාති. න ච කිඤ්්චි මලාමක උපාදියති). 

චිත්තානුපස්සනාව වැඩීමම් පරතිඵල වශමයන් සතර ආහාර අතුරින් විඤ්්ාණාහාරය පරකට වන අතර 
ස්කන්ධ පංචකය අතුරින් විඥානස්කනධ්ය පිරිසිඳ දැක ගැනීමම් හැකියාව උදාමේ. 

ෙහාසතිපට්ඨාන සූතරමය් දැක්මවන පරිදි ආනාපානසති, ඉරියාපථ, සම්පජඤ්ඤ්්, පික්කූල, ධාතු, 
නවසීවික වශමයන ්කය පිළිබඳව කායානපුස්සනාව වැඩීමෙන් කමයහි පවත්නා නිසරැ බව මෙන ්ෙ අසභු 
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බව පරතයක්ෂ මේ. පවත්මන් හුදු කයක් පෙණක් බවත් ඊට අයත් ආත්ෙ වශමයන් ගත හැකි පරොර්ථෙය වූ 
සත්ත්වමයක් පදු්ගලමයක් මනාෙැති බවත් අවමබෝධ වීමෙන් තෙ ආධයාත්මික කය පිළිබඳව මෙන් ෙ බාහිර 
කමයහි ද පවත්නා සියලු ඇලීම් කරෙමයන් දුරැවීෙට අවශය ඥානය ලැමේ. කය පිළිබඳ මෙකී අවමබෝධය 
සහිත ව තවදුරටත් සතිපට්ඨානමයහි මයමදන ශරැතවත් ශරාවකයා මේදනා පළිබිඳව ද නවුණින් මෙමනහි 
කරයි. සුඛ, දුක්ඛ, අදුක්ඛෙසුඛ වශමයන ්අත්විඳින තරිිවිධ දුක්ඛය සාමිස, නිරාමිස වශමයන් සයාකාර ව තො 
පිළිබඳව මෙන් ෙ බාහිර මේදනා පිළිබඳව ද ඇතිවීම් නැතිවීම් අනුව නුවණින් මෙමනහි කරිීමෙන්, පවත්මන් 
මේදනා පෙණක් බවත් පරොර්ථ වශමයන් එහි විඳින්මනක් මනාෙැති බවත් නුවණින් අවමබෝධ මේ. එවිට 
කිසිදු මේදනාවක් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ි, ොන වශමයන් ගරහණයට මනායයි. කය පළිිබඳව මෙන් ෙ මේදනා පිළිබඳ 
ව ද නුවණින් බලන ශරාවකයා ඉන් මනානැවතී තවදුරටත් සතිපට්ඨානමයහි මයමදමින් සිමතහි සිත අනුව 
නුවණින් බලමින් කල් මගවයි.  මෙහි දී සිතට පහළ වන සරාග - වීතරාග, සමදෝස - වීතමදාස, සමෙෝහ - 
වීතමෙෝහ, සංඛිත්ත - වික්ඛිත්ත, ෙහග්ගත - අෙහග්ගත, සඋත්තර - අනුත්තර, සොහිත - අසොහිත, විෙුත්ත 
- අවිෙුත්ත වශමයන ් සිමතහි හටගන්නා කුසලාකුසල සිතිවිලි ඇතිවීම් නැතවිීම් වශමයන් චින්තනමයහි 
මයමදමින ්චිත්තානුපස්සනාව වඩයි. මහ්තුඵල දහෙට අනුගත සිතක්, සිතෙීක් පැවැතිය ද සිතන්මනක් නැත 
යන අවමබෝධය මෙෙගින ්ලැබීෙත් සෙග මනාඇලෙී දියුණු මවයි. මෙමලස කය පිළිබඳව සිහිය හා නුවණ 
වැඩීෙ අරඹා මේදනා, චිත්ත පිළිබඳ ව ද සිත භාවිත කරන නුවණැති ශරාවකයා තෙ භාවිත සිත වඩාත් 
සංකීර්ණ අංශයක් වූ ධම්ොනුපස්සනාව මවත මයාෙු කරයි. කායානුපස්සනාදි පළෙු සතිපට්ඨාන තුමනහි 
යළි යළිත් සිත භාවිත මකාට තිබීෙ ධම්ොනුපස්සනාව සඵල වීෙට මහ්තු වන්නක.ි 

ධම්මානුපස්සනා 

ඉහත සඳහන් පරිදි කාය, මේදනා, චිත්ත පිළිබඳව සහිිය හා නුවණ දියුණු කිරීමෙන් අනතුරැව ඊ 
ළඟට පිවිමසන්මන් සිතවිිලි මහවත් සංඥා - මච්තනා අවමබෝධ කර ගැනීෙ ඉලකක් මකාට ගත් 
ධම්ොනුපස්සනාව මවතයි. මෙය වැඩීමෙන් සතර ආහාර අතුරින් ෙමනෝසංමච්තනාහාරය පරකට මේ. 

‘ධම්ෙ’ (සං.ධම්ෙ) යනු බුදුදහමෙහි සඳහන් විවිධ අර්ථ සඳහා භාවිත සංකීර්ණ පදයකි. ‘සේමබ 
ධම්ො අනත්තා’  යන්මනන් මලෞකික හා මලෝමකෝත්තර ධර්ෙතා දැක්වීෙ සඳහා ද ‘වය ධම්ො සංඛාරා’  
යන්මනන් සංඛත ධර්ෙයන් දැකව්ීෙ සඳහා ද ‘මයා මඛා ආනන්ද ෙයා ධම්මො ච විනමයා ච මදසිමතා 
පඤ්්ඤ්ත්මතා මසා මවා ෙෙච්චමයන සත්ථා’  යන්මනන් බුදුරදුන් විසනි් මද්ශති සූතර ධර්ෙ දැක්වීෙ සඳහා ද 
‘ධම්මො’සධ සෙං නත්ි එතං පිවථ භික්ඛමවා’ මෙන් ෙ ‘ස්වාක්ඛාමතා භගවතා ධම්මො’  යන්මනන් සියලු 
බුද්ධවචනය දැක්වීෙ සඳහා ද ‘ධම්මෙසු ධම්ොනුපස්සී විහරති’ යන්මනන් කුසලාකුසල ධර්ෙ දැක්වීෙ සඳහා ද 
‘...බුද්මධ වා ධම්මෙ වා සංමඝ වා ෙග්මග වා පිපදාය වා ....’  යන්මනන් රත්නතරය අතුරින් ධර්ෙ රත්නය 
දැක්වීෙ සඳහා ද ‘ධම්ෙ’ යන්න භාවිත මකාට ඇත. මම් අතර ෙහාසතිපට්ඨාන සූතරමයහි දැක්මවන ‘ධර්ෙයන් 
පිළිබඳ ව ධම්ොනුපස්සී ව වාසය කරනන්’ යනුමවන් මකමරන අනුශාසනාවට අනුව ධර්ෙ යන්මනන් 
විමශ්ෂමයන් අදහස් මකමරන්මන් සාංසාරික පැවැතේට මහ්තුවන නීවරණ, පංචුපාදානස්කන්ධ ආදි අකුසල 
ධර්ෙ හා සාංසාරික නිර්වෘතියට මහ්තුවන මබාජ්ඣංග, ආර්ය සතයය යනාදි කුසල දහම් පිළිබඳවයි. 
‘අනුපස්සනා’ යනු යෙක් අනුව සිතීෙයි. ඒ අනුව ‘ධම්ොනුපස්සනා’ යනු කුසලාකුසල ධර්ෙ අනුව යළි යළති් 
නුවණින් මෙමනහි කිරීෙයි. 

 සතර සතිපට්ඨානයන් අතුරින් වඩාත් වැදගත් මෙන් ෙ සංකරී්ණ අංගය වනම්න් අවසානයට එන 
ධම්ොනුපස්සනාවයි. සඤ්ා්, මච්තනා යන වචතසික මෙන් ෙ සඤ්්ා, සංඛාර යන ස්කන්ධද්වය ද 
ෙමනෝසංමච්තනාහාරය ද පිරිසිඳ දැනෙීටත් අනාත්ෙ මදමයහි ආත්ෙ සංඥාව (අනත්මත අත්තසඤ්්ා) නෙැති 
විපල්ලාසය දුරැවීෙටත් ධම්ොනුපස්සනාව මබමහවින් උපකාරී මේ. ධම්ොනුපස්සනාව වඩමින් අකුසල 
පරහීණ වන ආකාරයත් කසුලය වැමඩන ආකාරයත ්සාංදෘෂ්ික වශමයන් නවුණින් දකිමින් නිවන් ෙමගහි 
හික්මෙනන්ා කරෙමයන් දුකනි් මිමදමින් පරෙ සැපත මවත පියනඟයි. 
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ධම්ොනුපස්සනාව යටමත් නීවරණ, ඛන්ධ, ආයතන, මබාජ්ඣංග, ආර්ය සතය යන අකුසල හා කුසල 
යන මදඅංශය පිළිබඳව ෙ යළි යළිත් නුවණින් විෙසා බැමල්. මෙහි දී විමශ්ෂමයන් ආර්ය සතයය පිළිබඳව 
පුළුල් මලස සාකච්ඡා මකමර්. 

1. නීවරණ :- 

නීවරණ යන ුනවින ආවරණය මකමරන අකුසල පාර්ශ්වය නිමයෝජනය මකමරන මකමලස් මහවත් 
සංමයෝජනයන් ය. එනම් කාෙච්ඡන්ද, වයාපාද, ථීනමිදධ්, උද්ධච්ච කුකක්ුච්ච, විචිකිච්ඡා  යන පහයි. 
නුවණැති ශරැතවත් ශරාවකයා තො තුළ දැනට පවත්නා කාෙච්ඡනද්මය් ඇති බව ද නැති කාෙච්ඡන්දමය් නැති 
බව ද නුපන් කාෙච්ඡනද්මය් ඉපදීෙ ද උපන ් කාෙච්ඡන්දමය් පරහාණය ද පරහීණ වූ කාෙච්ඡන්දමය් යළි 
නූපදීෙ ද නුවණින් දකයිි. 

වයාපාද ආදි මසස ුනීවරණ පිළිබඳව ද මෙමලසින ් ෙ යළි යළිත ් නුවණින් බලයි. තො පිළිබඳව 
මෙන් ෙ මෙරො පිළිබඳ ව ද මෙමලස බැලීමෙන් සෙුදය (හටගැනමී්), අත්ථංගෙ (නිරැදධ්වීම්) ද නවුණින් 
දකිමින ්අනිතය ස්වභාවය ද පසක ්කරයි. නවීරණ පිළිබඳව මෙමලස නවුණින් බැලීමම් පරතිඵල වශමයන් 
මලාව කිසිවක් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ි, ොන වශමයන ්මනාමගන මනාඇලී, ගැටීම්වලින ්මතාර ව විසයි හැකි මලස 
සිය ෙනස සකසා ගනී. 

මෙහිලා තෙ සිහිය මහවත් අවධානය නිරතුරැ ව පවත්වා ගැනෙී වැදගත් මේ. මභෞතික වශමයන් 
තො සමීපමයහි ඇති මදයක් ඇතැය ිද එය නැති වූ විට නැතැයි ද පළෙු ව මනාතිබුණු මදයක් තො මවත 
පැමිණීමම් දී එමස් පැමිණීෙ ද පැමිණි මදයක (නැවත මනාපැමිමණන මලස) ඉවත් ව යාෙ ද එමලස ඉවත් 
ව ගිය මදයක් යළි කිසිදා මනාපැමිමණන්මන් යැය ි ද යම් අවමබෝධයක් මවයි ද එමෙන ් ෙ ොනසික 
ස්වභාවයක් වූ කාෙච්ඡනද්ය පළිිබඳ ව ද ෙනා සතිෙත් බවකනි් සිටීෙ මෙහ ිදී අවධාරණය මකමර්. මෙමලස 
සිහිමයන් සිටීමෙන් කාෙච්ඡන්දය දිගු කලක් සිමතහි මනාරදින අතර එය වහා දුරැ කර ගැනීෙට අවකාශ 
සැලමස්. ආරම්භමය් දී පැමිණි කාෙච්ඡනද්ය දුරැ කරන අතර කල් යාමම් දී නරිතුරැව සතිපට්ඨානය භාවිත 
කිරීමම් පරතිඵල වශමයන් සිතට එබඳු අදහසක් පැමිමණත් ෙ වහාෙ ඉන් සිත ෙුදවා ගැනීෙට හැකියාව 
ලැමේ. ඉන්රිය භාවනා සතූරමයහි භාවිතින්රිය පුද්ගලයාමග් ලක්ෂණ දක්වන අවස්ථාමවහි මම් පිළිබඳව 
කරැණු සඳහන් මේ. ඒ අනුව චක්ඛු ඉන්රිය ඇසුරින් රෑප අරෙුණු මකාට නීවරණයක් ජනිත වීමම් දී ඇසි 
පිය ගසන තරම් කෂ්ණයක දී ද මසෝත ඉන්රිය ඇසුරින් ශේද අරෙුණ ුමකාට නීවරණයක් ජනිත වීමම් දී 
බලවත් පුරැෂමයක් අසුරැ ගසන තරම් මේලාවක දී ද ඝාන ඉන්රිය ඇසුරින් ගන්ධය අරෙුණු මකාට 
නීවරණයක් ජනිත වීමම් දී ෙඳක් නැඹුරැ කළ පයිුම්පමතහි දිය බිඳක් මපරමළන තරම් ක්ෂණයක දී ද ජිේහා 
ඉන්රිය ඇසුරින් රස අරෙණුු මකාට යම් නීවරණයක් හට ගැනීමම් දී දිවගට පත් මකළ පිඩක් වහා ඉවත් 
කරන තරම් මේලාවක දී ද කාය ඉන්රිය ඇසුරින් මඵාට්ඨේබය අරෙුණු මකාට යම් නීවරණයක් ජනිත වීමම් 
දී බලවත් පුරැෂමයක් හැකුළුැ අතක් දිගු කරන මනාමහාත් දිගු කළ අතක් හකුළන තරම් ක්ෂණයක දී ද ෙන 
ඉන්රිය ඇසුරින් ධර්ෙ අරෙුණු මකාට යම් නීවරණයක් ඇති වීමම් දී අික මලස රත් වූ යකඩ බඳුනකට 
දියබිඳක් දැෙූ විට එය සිඳී යන තරම් ක්ෂණයක දී ද වශමයන් ඉතා ස්වල්ප කාලයක දී සිතට නැමගන 
නීවරණ දුරැ ව සිත උමප්ක්ෂාමවහි පිහිටන බව සඳහන් මේ. 

ධම්ොනුපස්සනාවට අනුව නීවරණ පළිිබඳ ව සතිෙත් බමවහි මයදීමම් පරතිඵල වශමයන ්නවීරණ 
මහ්තුමවන් සිතට නැමගන පීඩාව, පරිදාහය දුරැ කර ගැනිෙට අවස්ථාව උදාමේ. මකමලස් දුරැ කරිීමෙන් 
සිමතහි පරසන්න බව ඇති වීමෙන් හටගනන්ා පරීතයි නිසා තව තවත් ධර්ෙමයහ ිමයදීමම් නයිැමලයි. 

2. ස්කන්ධ :-  

බුදුදහමෙහි සත්ත්ව සංයුත්තිය පිළිබඳ පරධාන ඉගැනව්ීෙ ‘ස්කන්ධ’ (පා.ඛන්ධ) විගරහය ෙගනි් ඉදිරිපත් 
මකමර්. ‘ස්කන්ධ’ යනු ‘මගාඩ’, ‘සෙූහය’, ‘රාශිය’ යන පදවලනි් සිංහලමයහි දැක්මවන ඒකරාශී වූ මදය යන 
අදහස මගනමද්. සිත, කය සහිත සත්ත්වයකුමග් සෙසත් සංයුතිය ස්කන්ධ මහවත් සෙූහ පහක් යටමත් මෙහි 
දක්වා තිමේ. එනම් රෑපසක්න්ධ, මේදනාසක්නධ්, සංඥාස්කන්ධ, සංස්කාරස්කනධ්, විඥානස්කන්ධ යනුයි. දුක 
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පිළිබඳ විගරහයක මයමදන බුදුරජාණන් වහන්මස් මබාමහෝ අවස්ථාවන්හි දී උපාදානස්කන්ධ පංචකය පිළබිඳව 
කරැණු මද්ශනා මකාට ඇත. ඒ අතර ෙජ්ිෙ නිකාමය් භද්මදකරත්ත  හා ෙහාපුණ්ණෙ  සූතර, සංයුත්ත 
නිකාමය් ඛන්ධ සූතර, සංයුත්ත නිකාමය් සෙස්ත ඛන්ධ වග්ගය පරධාන මේ. තවද පිසම්භිදාෙගග්මයහි 
චරියානානත්තාණ විස්තරමයහි විඤ්්ාණචරියා, අඤ්්ාණචරියා හා ාණචරියා යන විස්තරමයහි ද මීට 
අදාළ වැදගත් මතාරතුරැ විස්තර මේ. 

කායානුපස්සනා ආදි සතිපට්ඨාන සතර වැඩීමම් දී රෑපාදි ස්කන්ධ පිළිබඳ ව අනතිය දුක්ඛ, අනාත්ෙ, 
නිේබිනද්, විරජ්ජ, නිමරෝධ, පිනිස්සගග් වශමයන් අනුපස්සනා කළ යුතු බව දැක්මේ. එහි පරතිඵල වශමයන් 
නිතය, සුඛ ආදි මිථයා විපල්ලාස දුරැවන අයුරැ ද සඳහන් ව ඇත. ‘සංඛිත්මතන පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා’  
යන දුක පිළිබඳ විගරහයට අනුව සත්ත්වයා අත්විඳින සියලු දුක් සෙූහය සංකෂ්ිපත් වශමයන් උපාදානසක්නධ් 
පඤ්්චකය තුළට මගානු කළ හැකි ය. සංයුත්ත නිකාමය් ඛන්ධ සූතරයට අනුව ‘දුක්ඛ ආර්ය සතයය’ යනුමවන් 
එකලාව ෙ දකව්ා ඇත්මත් ‘පංචුපාදානස්කන්ධය’ වශමයනි (කථෙඤ්්ච භිකඛ්මව, දුක්ඛං අරියසච්චං: 
පංචුපාදානස්ඛන්ධාතිස්ස වචනීයං.). රෑපාදි සක්නධ් ෙෙ, ෙමග්, ෙමග් ආත්ෙය මලස සිතා තෘෂ්ණා, දෘෂ්ි, 
ොන වශමයන් ගරහණය කර ගැනෙී මහ්තුමවන ්සත්ත්වයා අපෙණ දුකකට පත් ව අනන්ත සසමරහි දිගු 
ගෙනක මයමදමින් සිියි. 

ස්කන්ධ පංචකය අතුරින් ‘රූප’ යනු පඨවි, ආමපෝ, මත්මජා, වාමයෝ හා උපාදාය රෑප 24 { (පරසාද 
රෑප 5 (චක්ඛු, මසෝත, ඝාණ, ජිේහා, කාය), මගෝචර රෑප 4 (රෑප, ශේද, ගනධ්, රස), භාවරෑප 2 (ස්තරීභාව, 
පුරැෂභාව), හදයවත්ථු රෑප, ජීවිත රෑපය, කබලිංකාර ආහාර, ආකාශ ධාතු, විඤ්්ඤ්ත්ති රෑප 2 (කාය 
විඤ්්ඤ්ත්ති, වචී විඤ්්ඤ්ත්ති), විකාර රෑප 3 (ලහුතා, ෙුදුතා, කම්ෙඤ්්ඤ්තා), ලක්ෂණ රෑප 4 (උපචය, 
සන්තති, ජරතා, අනිච්චතා) } යන අටවිසි රෑපයි. ‘ලේදනා’ යනු චක්ඛුසම්ඵස්සජාමේදනා, 
මසාතසම්ඵස්සජාමේදනා, ඝානසම්ඵස්සජාමේදනා,  ජිේහාසම්ඵස්සජාමේදනා, කායසම්ඵස්සජාමේදනා, 
ෙමනාසම්ඵස්සජාමේදනා යන මේදනා හයය.ි ‘සඤ්්ා’ යනු රෑපසඤ්්ා, සද්දසඤ්්ා, ගන්ධසඤ්්ා, 
රසසඤ්්ා, මඵාට්ඨේබසඤ්්ා, ධම්ෙසඤ්්ා යන හයයි. ‘සංඛාර’ යනු රෑපසඤ්්මච්තනා, සද්දසඤ්්මච්තනා, 
ගන්ධසඤ්්මච්තනා, රසසඤ්්මචතනා, මඵාට්ඨේබසඤ්්මච්තනා, ධම්ෙසඤ්්මච්තනා යන හයය.ි ‘විඤ්්ාණ’ 
යනු චක්ඛුවිඤ්්ාණ, මසාතවිඤ්්ාණ, ඝානවිඤ්්ාණ, ජිේහාවිඤ්්ාණ, කායවිඤ්්ාණ, ෙමනෝවිඤ්්ාණ 
යන හයයි. සක්නධ් පංචකය හා එහි අනුමකාටස් පරොර්ථ වශමයන් මෙමලස මබදා දැක්වවු ද පිමයවි ඇසට 
මපමනන්මන් මම් සියල්ල ඒකරාශී වූ  සිත හා කය සහිත සත්ත්වමයකි. නැතමහාත් සිතින් මතාර වූ අජීවී 
රෑපයක.ි පුද්ගලයා මහෝ සත්ත්වයා යනුමවන් අප වයවහාර කරන තැනැත්තා මෙකී ස්කනධ් පංචකයක 
එකතුවකි. ස්කන්ධ පංචකය තනි පදු්ගලමයක් මලස සලකා බැලීමම් දී ගණසංඥාව නිසා ඇතිවන මකමලස් 
දුරැවීෙට නම් ඒවා විශ්මලෂ්ණය මකාට ‘මම් රෑපය ය, මම් රෑපමය් හටගැනීෙ ය, මම් රෑපමය් අස්තංගෙය 
ය’ යනුමවන් නුවණින ් පරතයමේක්ෂණය කළ යුතු ය. මේදනාදි මසස ු ස්කන්ධ පිළිබඳ ව ද මෙමලස 
පරාෙර්ශනය කළ යුතු ය. එහි පරතිඵල වශමයන් සත්ත්වයා මලස අප වයවහාර කරන මම් සිත සහිත රෑපය 
තුළ සත්ත්ව වශමයන් පවත්මන් ස්කන්ධ පංචකය යන ධර්ෙයන් පෙණක් ය යන නුවණ පහළ වීමෙන් එහි 
මකමලස් දුරැමේ.  

සත්ත්ව සන්තානගත සංමයෝජන අතර සකක්ාය දිට්ිය දුරැ කිරීෙට අපහසු සංමයෝජනයකි. රෑපාදී 
ස්කන්ධ පංචකය සහිත තෙ ජීවිතමයහි තො කැෙැති මලස පාලනය කළ හැකි ස්වභාවයක් ඇතැයි යන 
හැඟීෙ සක්කාය දිට්ිය යන්මනන් අදහස් මේ. කායාදි අනුපස්සනා සතරින ් අමප්ක්ෂා කරන්මන ් මෙෙ 
හැඟීෙ සන්තානමයන් ඉවත් කිරීෙයි. විමශ්ෂමයන් ධම්ොනුපස්සනාව මම් සඳහා මබමහවින් වැදගත් මේ. 
රෑප, මේදනාදි සක්න්ධ පංචකය ස්ථාවර ව පවතී ය එය තෙ වසගමයහි පවත්නා ගත හැක යන වැරදි 
දෘෂ්ිය ෙත සක්කාය දිට්ිය රඳා පවතී. එනම් රෑපය ආත්ෙ වශමයන් ද ආත්ෙය රෑපවත් යැයි ද ආත්ෙමයහි 
රෑපය ඇතැයි ද රෑපමයහි ආත්ෙය ඇතැයි ද වරදවා මත්රැම් මගන සිටීෙයි. මේදනාදි මසසු ස්කනධ් 
පිළිබඳව ද මෙමලසින් ෙ සිතා සිටීෙ සක්කාය දිට්ිමය් ලක්ෂණයයි. සතිපට්ඨානමයහි පරතිඵල වශමයන් 
මෙෙ මිථයා සංකල්පය කරෙමයන් ක්ෂය වී යයි. 
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3. ආයතන :- 

ධම්ොනුපස්සනාමවහි තවදුරටත් නියැමළන ශරැතවත ් ශරාවකයා චක්ඛු, මසෝත, ඝාන, ජිේහා, කාය, 
ෙන යන ආධයාත්මික ආයතන හය පිළිබඳ ව ද නුවණින් සම්ෙර්ශනමයහි මයමදයි. සත්ත්වයා පිළබිඳ තවත් 
විගරහයක් මෙහි දී ඉදිරිපත් මකමර්. ඒ අනුව ඇස ද රෑපය ද ඒ මදක නිසා හටගන්නා සංමයෝජන ද නපූන් 
සංමයෝජනයාමග් ඉපදීෙ ද උපන් සංමයෝජනයාමග් පරහාණය ද පරහීණ වූ සංමයෝජනයාමග් නැවත නපූදීෙ ද 
නුවණින් බලයි. මසෝත, ඝාන ආදි මසසු ආයතන පළිිබඳව මෙමලස බලයි. ආධයාත්මික ආයතන පළිිබඳව 
මෙන් ෙ බාහිර ආයතන පිළිබඳව ද හටගැනීම් නිරැද්ධවිම් වශමයන් නවුණින ්සලකා බැලීමම් දී සත්තව් 
සංඥාමවන් මතාරව ආයතන නෙැති පරොර්ථ ධර්ෙයන්හි පැවැත්ෙ වැටහීෙත් සෙග කිසිවක් සෙග තෘෂ්ණා, 
දෘෂ්ි, ොන වශමයන් මිශර මනාවී සිියි. 

4. ලබාජ්ක්ධඣංග :- 

නිර්වාණාවමබෝධයට අංග (මබෝි අංග) වූ සති, ධම්ෙවිචය, විරිය, පීති, පස්සද්ි, සොි, උමපක්ඛා 
යන මබාජ්ඣංග ධර්ෙ සම්ෙර්ශනය කිරීෙ මෙහදිි සිදු මකමර්. ඒ අනුව තො තුළ ඇති සතිසම්මබාජ්ඣංගය 
ඇතැයි ද තෙන ්තුළ නැත ිසතිසම්මබාජ්ඣංගය නැතැයි ද නපූන ්සතිසම්මබාජ්ඣංගයාමග් ඉපදිෙ ද උපන් 
සතිසම්මබාජ්ඣයාමග් වැඩීෙ හා පරිපූර්ණත්වය ද යළ ියළිත් සිහිකරමින් මවමසයි. සිහිය හා නවුණ වැමඩනු 
පිණිස ධම්ෙවිචය, විරිය, පීති, පස්සද්ි, සොි, උමපක්ඛා යන මසසු අංග පිළිබඳව ද මෙමලසින් 
සම්ෙර්ශනමයහි මයමදයි. 

සේබාසව සූතරයට  අනුව භාවනා නමින් දක්වා ඇත්මත් මබාජ්ඣංග ධර්ෙ වැඩිෙය.ි භාවනා නමින් 
වැඩිය යුතු අංග වශමයන් බුදුදහමෙහි දක්වා ඇති කරැණු අතර සත්ත මබාජ්ඣංගවලට සුවිමශ්ෂී ස්ථානයක් 
හිමිමේ. විරාග නිශරිත ව නිමරෝධ නිශරිත ව නිවනට මයාෙු වූවක් මකාට වඩන මබාජ්ඣංග ධර්ෙයන් නිසා 
කාෙරාග, පිඝ යන සංමයෝජන ආදි මකාට ඇති අවිදයාව අන්ත මකාට ඇති සංමයෝජන ධර්ෙ කරෙමයන් 
පරහීණ මේ. මෙමලස නිර්වාණාවමබෝධයට මබමහවින් උපකාරී වූ සත්ත මබාජ්ඣංග ධර්ෙ තො තුළ වැමඩන 
අයුරැ නවුණින් සම්ෙර්ශනය කිරීෙ ධම්ොනුපස්සනාමේ මෙෙ අංගමය් පරොර්ථය මේ. 

5. ආර්ය සතයය :- 

දුක්ඛ, සෙදුය, නිමරෝධ, ෙග්ග යන චතුරාර්ය සතයය පිළිබඳ ව සවිස්තරාත්ෙක ව තත් වූ පරිදි 
නුවණින් සලකා බැලෙී මෙහිදී සිදු මේ. දුක පළිිබඳ පරිපූර්ණ වැටහීෙක් ලැමබන මෙෙ අවස්ථාව ජීවිතමය් 
යථා තත්ත්වය අවමබෝධ කර ගැනෙීටත් මහ්තුඵල සම්බන්ධය වටහා ගැනීෙටත් දුකින් නදිහස් වීමම් ොවත 
වූ ආර්ය අෂ්ටාංගික ොර්ගය ෙැනැවින් පසක් කර ගැනීෙටත් ෙග මපන්වයි. 

දුක්ඛ සතයය යටමත් පරථෙමයන් ජාති, ජරා, වයාි, ෙරණ, මශෝක, පරිමද්ව, දුක්ඛ, මදෝෙනස්ස, 
උපායාස, අපරිය සම්පරමයෝග, පරිය විපරමයෝග, කැෙැත ි දෑ මනාලැබීෙ  යනුමවන් දැක්මවන දුමකහි පරමභද් 
සාකච්ඡා මකමර්. මෙහිදී අවධාරණය මකමරන විමශ්ෂ කරැණක් නම් සත්ත්වයාට දුක හටගන්මන් හුමදක් 
ජාති, ජරා, වයාි, ෙරණාදි කරැණු ඉපදීෙ නිසා මනාව ජාති, ජරා, වයාි, ෙරණාදියට පත්වන මලෝකමයහි 
එබඳු තත්ත්වයකට පත් මනාවී සිටීෙට ඇති බලවත් කැෙැත්ත හා පරාර්ථනය තො කැෙැති පරිදි ඉටු මනාවීෙ 
නිසයි. මෙක ීවැරදි සංකලප්නාව යෙකු මවතින් දුරැ වුවමහාත් ඔහුට ජරා, වයාි, ෙරණාදි දුක් එළඹිය ද 
කායික ව යම් අපහසුතාවක් දැනුණ ද ොනසික ව ඔහුට එෙ දුක ඇති මනාමේ. එෙ දුක තොමග් දුකක් මලස 
මනාසලකයි. බුදුදහමින් අනුශාසනා කරන්මන් වැරදි දෘෂ්ිය දුරැ කරලීෙට අවශය සම්ො දිට්ිය ලබාදීෙටයි. 
දුක පිළිබඳ විගරහය බුදුදහමම් පරධාන ඉගැන්වීෙක් වන අතර එය ශරදධ්ාව වර්ධනය වීෙට ද මහත්ු 
(දුක්ඛූපනිසා සද්ධා) වනන්කි. ධම්ොනුපස්සනාමවහි ආර්යසතයය විගරහමයහි දුක්ඛ සතයය පිළිබඳව මෙමනහි 
කිරීමම් දී ජාති, ජරා ආදි දුක්ඛයන් තො මවත පැමිමණන බවත් ජාති, ජරා ආදිය තො මවත මනාමය්වා 
යැයි පරාර්ථනා කළ ද එය ඉටු මනාවීෙ නිසා දුක හටගන්නා බව නුවණින් දකිය.ි  
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දුක්ඛ සතයය නුවණින් සලකා බලා ඉන්පසු දුක්ඛ සෙුදය මහවත් දුකට මහ්තුව නුවණින් සලකා 
බලයි. මෙහිදී දුකට මහ්තුව (දුක්ඛ සෙුදය) වන පුනර්භවය ඇති මකමරන නන්දිරාගමයන් යුතු (කාෙ, භව, 
විභව යන) තරිවිධ තෘෂ්ණාව ජනිත වන ස්ථාන 10ක් යටමත් කරැණු විස්තර මකාට ඇත.  

එනම් :- 

1. චක්ඛු, ලසෝත, ඝාන, ජිේහා, කාය, මන යන අභයනත්ර ආයතන හය  

මලාව යම් පරිය ස්වභාවයක් සැප (ෙධුර) ස්වභාවයක් මේ නම් එය හටගන්මන් පිහිටන්මන් ඇස, 
කණ ආදි ඉන්රියයන්හි ඇල්ෙ මහවත් තෘෂ්ණාව බව නුවණින් දකයිි. මසෝතාදි මසසු ඉන්රිය පිළිබඳ ව ද 
මෙමලස සම්ෙර්ශනමයහි මයමදයි.  

 2. රූප, ශබ්ද, ගනධ්, රස, ලඵාට්ඨබ්බ, ධම්ම යන බාහරි රූප හය 

මලාව යම් පරිය ස්වභාවයක් සැප (ෙධුර) ස්වභාවයක් මේ නම් එය හටගන්මන් පිහිටන්මන් රෑපාදි 
බාහිර ඉන්රියයන්හි ආශාව නිසා බව නුවණින ් දකියි. ශේද ආදි මසසු අරෙුණු පිළිබඳ ව ද මෙමලසින් 
නුවණින් මෙමනහි කරයි. 

3. චක්ඛු විඤ්්ාණ, ලසෝත විඤ්්ාණ, ඝාන විඤ්්ාණ, ජිේහා විඤ්්ාණ, කාය විඤ්්ාණ, මලනෝ 
විඤ්්ාණ යන ඇස් ආදි ඉන්රිය විෂයලයහි පහළවන සිත් හය 

මලාව යම් පරිය ස්වභාවයක් ෙධුර ස්වභාවයක් මේ නම් එය හටගන්මන් පහිිටන්මන් චක්ඛු ආදි 
විඤ්්ාණ හය විෂයමයහි ඇල්ෙ නිසා බව නුවණින් මෙමනහි කරය.ි 

4. චක්ඛු සම්ඵස්ස, ලසෝත සම්ඵස්ස, ඝාන සම්ඵස්ස, ජිේහා සම්ඵස්ස, කාය සම්ඵස්ස, මලනෝ 
සම්ඵස්ස යන සප්ර්ශ හය 

ඇස, රෑපය හා විඤ්්ාණය යන කරැණු තුමනහි එකතුමවන් චක්ඛු සම්ඵස්සය උපදී. මසෝතාදි මසසු 
සම්ඵස්ස පිළිබඳ ව  ද මෙමස් ෙ ය. මලාව යම් පරිය ස්වභාවයක් සැප (ෙධුර) ස්වභාවයක් මේ නම් එය 
හටගන්මන් පිහිටන්මන් චක්ඛු සම්ඵස්ස ආදි ස්පර්ශ හමයහි තෘෂ්ණාව නිසා බව නුවණින් මෙමනහි කරයි. 

5. චක්ඛු සම්ඵස්සජා ලේදනා, ලසෝත සම්ඵස්සජා ලේදනා, ඝාන සම්ඵස්සජා ලේදනා, ජිේහා 
සම්ඵස්සජා ලේදනා, කාය සම්ඵස්සජා ලේදනා, මලනෝ සම්ඵස්සජා ලේදනා යන ලේදනා හය 

මලාව යම් පරිය ස්වභාවයක් ෙධුර ස්වභාවයක් මේ නම් එය හටගන්මන් පිහටින්මන් ඇස, රෑපය, 
විඤ්්ාණය හා ස්පර්ශය ඇසුරින් හටගන්නා මේදනා පිළිබඳ තෘෂ්ණාව නිසා බව  නුවණින් මෙමනහි කරයි. 
මසෝත සම්ඵස්සජා මේදනා ආදි මසසු මේදනා පිළිබඳ ව ද මෙමස් ය. 

6. රූප සඤ්්ා, සද්ද සඤ්ා්, ගන්ධ සඤ්්ා, රස සඤ්්ා, ලඵාට්ඨබ්බ සඤ්්ා, ධම්ම සඤ්්ා යන 
හැඳිනීම් හය 

මලාව යම් පරිය ස්වභාවයක් ෙධුර ස්වභාවයක් මේ නම් එය හටගන්මන් පහිිටන්මන් ඇස, රෑප, 
විඤ්්ාණ, ඵස්ස, මේදනා ඇසුරින් හටගන්නා රෑප සඤ්්ා විෂයමයහි බව නුවණින් මෙමනහි කරයි. සද්ද 
සඤ්්ා ආදි මසසු සඤ්්ා පිළිබඳ ව ද මෙමස් ෙ දත යුතු ය. 

7. රූප සඤ්්ලචතනා, සද්ද සඤ්්ලේතනා, ගන්ධ සඤ්්ලේතනා, රස සඤ්්ලේතනා, ලඵාට්ඨබ්බ 
සඤ්්ලේතනා, ධම්ම සඤ්්ලේතනා යන ලේතනා, සිතිවිෙි ලහවත් සංස්කාර හය 

ඇස, රෑප, විඤ්්ාණ, ඵස්ස, මේදනා, සඤ්්ා යන රෑප, මේදනා, සඤ්්ා, විඤ්්ාණ ඇසුරින් 
හටගන්නා මච්තනා මෙයනි් කයිැමේ. මලාව යම් පරිය ස්වභාවයක් සැප ස්වභාවයක් මේ නම් එය හටගන්මන් 
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පිහිටන්මන් සඤ්්මච්තනා විෂයමයහි බව නුවණින ්මෙමනහි කරයි. සදද් සඤ්්මච්තනා ආදි මසසු මච්තනා 
පිළිබඳ ව ද මෙමස් ෙ ය. 

8. රූප තණ්හා, සද්ද තණහ්ා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, ලඵාට්ඨබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා යන 
රූපාදි බාහිර අරමුණු පළිිබඳ ආශා හය 

මලාව යම් පරිය ස්වභාවයක ්සැප (ෙධුර) ස්වභාවයක් මේ නම් එය හටගන්මන් පහිිටා සිින්මන් රෑපය 
පිළිබඳ ආශාව නිසා බව නවුණින් මෙමනහි කරයි. සදද් තණ්හා ආදි මසසු ආශාවන් පළිිබඳව ද එමස් ෙ ය. 

9. රූප විතක්ක, සද්ද විතක්ක, ගන්ධ විතක්ක, රස විතක්ක, ලඵාට්ඨබ්බ විතක්ක, ධම්ම විතකක් යන 
විතර්ක හය 

මලාව යම් පරිය ස්වභාවයක් ෙධුර ස්වභාවයක් මේ නම් එය හටගන්මන් පිහටිා සිින්මන් රෑපාදි 
විතර්ක හය පළිිබඳ තෘෂ්ණාව නිසා බව නවුණින් යළ ියළිත් මෙමනහි කරයි. 

10. රූප විචාර, සදද් විචාර, ගන්ධ විචාර, රස විචාර, ලඵාට්ඨබ්බ විචාර, ධම්ම විචාර යන විචාර හය 

මලාව යම් පරිය ස්වභාවයක ්සැප (ෙධුර) ස්වභාවයක් මේ නම් එය හටගන්මන් පහිිටා සිින්මන් රෑප 
විචාර ආදි විචාර හය විෂයමයහි තෘෂ්ණාව මහවත් ඇල්ෙ නිසා බව නුවණින් මෙමනහි කරයි. 

යමෙකුට මලාව පවත්නා ඕනෑ ෙ මදයක් පිළබිඳ තෘෂ්ණාවක් හටගනී නම් ඊට ෙුල් වන්මන් ඉහත කී 
කරැණු හැමටන් කිසියම් කරැණකට ය. මෙෙගනි් චිත්ත සන්තානමයහි තෘෂ්ණාව ජනිත වන සියලු ෙ 
ආකාර ඉතා පැහැදිලි ව මෙන් ෙ සවිස්තරාත්ෙක ව සඳහන් ව ඇත. දුක්ඛ සෙුදය සතයය පිළිබඳ ව 
දැක්මවන මෙෙ විගරහය ෙගනි් බුදුදහමම් මහ්තුඵල සිදධ්ාන්තය ද පරකට මේ. එනම් දුක හටගන්මන ්තෘෂ්ණාව 
නිසා ය යන අදහසයි. 

දුක්ඛ නිමරාධ සතයමයන් දැක්මවන්මන් දුක නිරැද්ධ කිරීෙට අදාළ කරැණු ය. ඒ අනුව ඉහත දැක්වූ 
චක්ඛු ආදි ආධයාත්මික ආයතන, රෑපාදි බාහිර ආයතන, චක්ඛු විඤ්්ාණය ආදි විඤ්්ාණ හය, චක්ඛු 
සම්ඵස්සය ආදි ස්පර්ශ, චක්ඛු සම්ඵස්සජා මේදනාව ආදි මේදනා, රෑප සඤ්්ාව ආදි සඤ්්ා, රෑප 
සඤ්්මච්තනාව ආදි මච්තනා, රෑප තණ්හාව ආදි තෘෂ්ණා, රෑප විතකක්ය ආදි විතර්ක, රෑප විචාරය ආදි 
විචාර යන හය බැගින් වූ කරැණු දහය අරභයා හැට තැමනක්හි පවත්නා තෘෂ්ණාව නිරැද්ධ වන්මන් ද එකී 
ස්ථානයන්හි ෙ බව අවධාරණය මකමර්. මින් දැක්මවන්මන ් තෘෂ්ණාව මහවත් දුක හට ගත්මත් යම් 
තැමනක්හි ද එෙ තෘෂ්ණාව මහවත් දුක නිරැද්ධ වන්මන් ද එෙ ස්ථානයන්හ ි ෙ බවයි. මෙකී යථාර්ථය 
නුවණින් මෙමනහි කිරීෙට මෙෙගනි් අනුශාසනා මකමර්. 

දුක්ඛනිමරෝධගාමිනී පිපදා ආර්ය සතයය මහවත් ොර්ග සතයය වශමයන් දැක්මවන්මන් සම්ො දිට්ි, 
සම්ො සංකප්ප, සම්ො වාචා, සම්ො කම්ෙන්ත, සම්ො ආජීව, සම්ො වායාෙ, සම්ො සති, සම්ො සොි යන 
අංග අමටන් යුත් ආර්ය ොර්ගයයි. මෙහි දී එෙ අංග එකිමනකක් සවිස්තරාත්ෙක ව දක්වා තිමේ. 
නිර්වාණාවමබෝධය සඳහා බුදුරදුන් වදාළ ඉගැන්වීම් රැසක් මෙෙ අංග අමටහි ඇතුළත් ව ඇත. සක්කාය 
දිට්ිය නෙැති පළෙු සංමයෝජනය පිරිසඳි දැන ගැනමීම් ොවත වශමයන් ද දක්වා ඇත්මත් මෙෙ ආර්ය 
අෂ්ටාංගික ොර්ගයයි. ඇත, නැත මහවත් ශාශ්වත, උච්මේද යන අන්තද්වය දුරැ මකාට ෙධයෙ පරතිපදාව 
මලස ඉගැන්මවන ොර්ග සතයයට අයත් කරැණු නවුණින් සම්ෙර්ශනය කිරීමෙන් ධර්ෙයන් අරභයා තව 
දුරටත් ඥානය උපදී. එෙගනි් සසර අනාදිෙත් කාලයක් වර්ධනය කරමින් පැමිණි සුභ, සුඛ, නිතය, ආත්ෙ යන 
සතර විපල්ලාස දුරැ වී දුකනි් නදිහස් වීෙ සඳහා වූ ඥානය වර්ධනය මේ. 

ඉහත දැක්වූ චතුරාර්ය සතයයට අයත් අංග සතර අමනයානය වශමයන් සම්බන්ධතාවක් දකව්යි. 
එනම් දුක පළිිබඳ අවමබෝධය ලැබූ පෙණට දුක්ඛ සෙුදය මහවත් දුකට මහ්තුව වූ තෘෂ්ණාව පිළිබඳ ව 
අවමබෝධ වී දුක්ඛ නිමරෝධය වූ නිවන පිළබිඳ අභිරැචියක් ජනිත ව ොර්ගය ව ූආර්ය අෂ්ටාංගික ොවමතහි 
ගෙන් කිරීෙ ද සිදු මේ. චතුරාර්ය සතයමයහි දුක පිළිබඳ විගරහමය්දී මහ්තුඵල සිද්ධාන්තය පිළිබඳ සංක්ෂපි්ත 



UD20 
 

විගරහය ද ඇතුළත් මේ. එනම් ‘තෘෂ්ණාව ඇති විට දුක ඇති මේ. තෘෂ්ණාව නැති වීමෙන් දුක නැති මේ ය. 
තෘෂ්ණාව ඉපදීමෙන් දුක උපදී, තෘෂ්ණාව නිරැද්ධ වීමෙන් දුක නිරැද්ධ මේ ය  යන සදි්ධාන්තයයි (අසම්ිං 
සති ඉදං මහාති අස්මිං අසති ඉදං නමහාති. ඉෙස්ස උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති, ඉෙස්ස නිමරාධා ඉදං 
නිරැජ්ඣති).   

1. අනිතය වශමයන් මෙමනහි කිරීමෙන් නිතයසංඥාව දුරැමේ - (අනිච්චමතා අනපුසස්න්මතා නිච්චසඤ්්ඤ්ං පජහති). 

2. දුක් වශමයන් මෙමනහි කිරීමෙන් සුඛ සංඥාව දුරැමේ - (දුක්ඛමතා අනුපස්සනම්තා සුඛසඤ්්ඤ්ං පජහති). 

3. අනාත්ෙ වශමයන් මෙමනහි කිරීමෙන් ආත්ෙ සංඥාව දුරැමේ - (අනත්තමතා අනුපස්සන්මතා අත්තසඤ්්ඤ්ං පජහති). 

4. යථාවමබෝධමයන් යුතු කළකරිීමෙන් නනද්ි රාගය දුරැමේ - (නිේබින්දමතා නන්දිං පජහති). 

5. මනාඇලීමෙන් රාගය දුරැමේ - (විරජ්ජන්මතා රාගං පජහති). 

6. නිමරෝධය දැකීමෙන් හටගැනෙී පළිිබඳ මනාදැනෙී දුරැමේ - (නිමරාමධන්මතා සෙුදයං පජහති). 

7. දුරැලීමෙන් දැඩිව ගැනෙී දුරැමේ - (පිනිස්සන්මතා ආදානං පජහති). 

සතර සතිපට්ඨානයට අනුගත ව රෑපාදි ස්කන්ධ අනතිය වශමයන් නුවණින් බැලීමෙන් නිතය සංඥාව 
ද දුක් වශමයන් බැලීමෙන ්සුඛ සංඥාව ද අනාත්ෙ වශමයන් බැලීමෙන් ආත්ෙ සංඥාව ද නිේබිදා (කළකිරීම්) 
වශමයන් බැලීමෙන් නනද්ිය (ඇලීෙ) ද විරජ්ජ (මනාඇලීම්) වශමයන් බැලීමෙන් රාගය ද නිමරෝධ වශමයන් 
බැලීමෙන් සෙුදය (හටගැනෙී) ද පිනිස්සග්ග (අත්හැරීම්) වශමයන් බැලීමෙන් ආදානය (දැඩි ව අල්වා ගැනීෙ) 
ද අත්හරියි. අනිතය ආදි සත් ආකාරමයන් කාය, මේදනා, චිත්ත, ධම්ෙ පළිිබඳ ව සම්ෙර්ශනය කිරීමෙන් 
සිහිය හා නුවණ වැමඩන අතර එෙ නුවණින් යළි යළිත් කායාදි ස්කනධ් පංචකය නුවණින් දකියි. ස්කනධ් 
පංචකය පිරිසඳි දැන ඊට ඇති ඇල්ෙ සපුරා දුරැමකාට සසර දුකින් නිදහස් වීමම් ඒකායන ොවත මෙෙ සතර 
සතිපට්ඨානමයන් පැහැදිල ි මකාට ඇත. එෙ නිසා භාගයවතුන් වහන්මස් සතර සතිපට්ඨානය කුශලරාශයි 
වශමයන් කුසලරාසි සූතරමයහි දී හඳුන්වා මදති (කුසලරාසී’ති භික්ඛමව, වදොමනා චත්තාමරා සතිපට්ඨාමන 
සම්ො වදොමනා වමදයය.). 

කය, මේදනා හා සිත පළිිබඳව යළි යළිත් මයානමිසාෙනසිකාරමයහි මයදීමම් පරතිඵල වශමයන් 
ඒවාමය් පවත්නා නිසරැ බව යළි යළිත් පරකට මවයි. ඒ අනුව කය මපණපිඩක් මෙන් ද මේදනාව දියබුබුලක් 
මෙන් ද සඤ්්ාව මිරිඟුවක් මෙන් ද සංඛාර මකමසල් කඳක් මෙන ් ද සිත මහවත් විඤ්්ාණය ොයාවක් 
මලස ද දකිමින් ජීවිතමය් යථාර්ථය පසක ්කර ගනයිි. ඇලීම් ගැටීම්වලනි් මිදී උමප්ක්ෂාමවන ්යුතු ව ජීවිතය 
මදස යථාර්ථවාදී ව බැලෙීට හුරැ මවයි. 

අනුත්තර ඉන්රිය භාවනාව 

ඉන්රිය භාවනා සූතරමයහ ි දැක්මවන පරිදි යමෙක් මෙමලස නිතර සිහිමයන් හා නුවණින් වාසය 
කිරීෙට සෙත් වවුමහාත් ඔහු යළි යළිත් අවිදයා සහගත වූ ස්කන්ධ පංචකයක් හට මනාගන්නා මස් වහාෙ 
මකමලසුන්මගන් ඉවත් මවයි. තො ඉන්රිය සංවර තුළනි් මකමලසුන්මගන් සිත ෙදුවා ගත් පෙණට හා සිහිය 
භාවිත මකාට ඇති පෙණට තො කැෙැති පරිදි තෙ සිත වසඟ මකාට වාසය කිරීෙට අවකාශ සැලමස්. 
එපෙණට දුකින් නදිහස් ව උසස් ආධයාත්මික සංතෘප්තියකනි් ජීවත් වීෙට අවස්ථාව උදාමේ. මෙහි දී ආර්ය 

විනමයහි අනුත්තර ඉනර්ිය භාවනාව, මස්ඛ පරතිපදාව හා භාවිතින්රිය පුදග්ලයා යනුමවන් මකාටස් තනුක් 
යටමත් ඉන්රිය සංවරය දකව්ා තිමේ. 

ආර්ය විනමයහි අනුත්තර ඉන්රිය භාවනාව 

 ඒ අනුව ඇසට රෑපයක් පතිත වන විට ඇසිපිය ගසන තරම් ෙඳ මේලාවකදී ද කණට ශේදයක් 
පතිත වීමම් දී අසරුැ සැණක් තරම් සව්ල්ප මේලාවකදී ද නාසයට ගන්ධයක ්පතිත වීමම් දී මනළුම් පතක 
ඇති දිය  බිඳක් බිෙට පතති වන තරම් මේගමයන ්ද දිවට රසයක් පතිත වන විට දිවඅග රැඳි මකළ පිඩක් 
බිෙට පතිත වන තරම් ෙඳමේලාවකදී ද කයට සප්ර්ශයක් පතිත වන විට ශක්තෙිත් පුරැෂයකු දිගු කළ අතක් 
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නවන තරම් ස්වලප් මේලාවකදී ද සිතට ධර්ොලම්භනයක ්පතිත වීමම්දී රත්කළ යකඩ බඳුනකට දියබිඳක් 
දැෙන විට එය වියළී යන තරම් සුළු මේලාවක දී  ද වශමයන් දැක්මවන පරිදි ඉතා ඉක්ෙනින් අරෙණුු 
විෂයමයහි පරිය අපරිය බව දුරැ වී සිත උමපක්ෂාමවහි පිහිටයි. මෙයනි් දැක්මවන්මන් දහම් දැනුමෙන් මහබි සිහි  
නුවණින් යුතු තැනැත්තා මකතරම් දක්ෂ අයුරින් දුකින ්නිදහස් වීෙට සෙත් ද යනන්යි. 

මස්ඛ පරතිපදාව 

නිවන් ෙගට ස්ිරව බැසගත් (මස්ඛ) පුද්ගලයාමග් ස්වභාවය ද ඉන්රිය භාවනා සතූරමයහි  වැඩිදුරටත් 
විස්තර කර ඇත. ඒ අනුව මස්ඛ පුදග්ලයා ඇස, කණ ආදි ඉන්රියයන්ට රෑප, ශේදාදිය පතිත වීමම් දී එෙගනි් 
සිමතහි මකමලස් හට ගැනීමම් දී සිහනිුවණින් සටිීමම් මහ්තුමවන් එයින් ලජ්ජාවට පිළකිුළට පත් ව 
(අට්ීයති හරායති ජිගුච්ඡති) වහා ෙ එෙ අකුසලමයන් සිත ෙුදවා ගැනීෙට දක්ෂ මවයි. පිරිසදිුව සිින 
තැනැත්තාමග් කයට කුණ ු වී ගිය සමතකුමග් ෙළ කුණක් දෙන විට ඇති වන පළිිකුලට බඳු පළිිකුලක් 
මෙයින් ඇති කර ගන්නා ශරැතවත් ශරාවකයා වහාෙ එයින් ඉවත් වීෙට කටයුතු කරයි. ඇස, කණ ආදී ඉන්රිය 
පිළිබඳව ෙනා සිහිමයන් සිටීමම් ආනිසංස වශමයන් මෙබඳු හැකියාවක් උදාමේ. 

භාවිතින්රිය පුද්ගලයා  

ඉන්රිය භාවනා සූතරයට අනුව ඉහළින් ෙ ඉඳුරන් සංවර කර ගත් පුදග්ලයාමග් ස්වභාවය විස්තර කර 
තිමේ. ඒ අනුව ඔහු තෙ සිත සපුරා සංවර කර ගැනීෙ මහ්තුමවන් පිළිකුල් සහගත අරෙුමණහි මනාපිළිකලු් 
සහගතව ද මනාපිළිකුල්  අරෙුමණහි පිළකිුල් සහගතව ද අවශය නම් පිළිකුල් මනාපිළකිුල් බව යන මදක ෙ 
දුරැ මකාට ෙැදහත් ව ද සිටීමම් හැකියාව ඔහුට ඇත. ඒ අතර පිළිකුල් මදමයහි පිළකිුල් සහගතව ද 
මනාපිළිකුල් මදමයහි මනාපිළකිුල් සහගතව ද දැකෙීට හැකියාව ඇත. මෙමලාව උපත ලද උත්තෙ ෙනෂුය 
රත්නයකට ලද හැකි උත්තරීතර භාගයය මෙෙඟින් පැහැදිලි මකමර්.  

 

කිංසුලකෝපම සූතරය 

බුදුදහෙට අනවු ෙනාව තෙ ඉඳුරන් සංවර කරගත් (භාවිතින්රිය) තැනැත්තාමග් ස්වභාවය 
කිංසුමකෝපෙ සූතරමයහි උපොනුසාරමයන් ෙැනැවින ් විස්තර කර තිමේ. ඒ අනුව මදාරටු හයක් සහති 
පරාකාරයකින් වට වූ කිසියම් නගරයක් පිහිටා තිමේ. එහි මදාරටු හමයහි මදාරටුපාලයන් සිින අතර නගරය 
ෙැද සිේෙං සමලහි නගර හිමියා වාසය කරයි. කිසියම් දූත යුවලක් (පනිවුඩකරැවන් මදමදනක්) එක්තරා 
පනිවඩුයක් රැමගන එකී ොවත ඔස්මස් ගෙන ්මකාට මදාරටු පාලයාමග් අධීක්ෂණය ෙත ඇතුළු වී නගර ෙැද 
සිින නගර හමිියාට එෙ පනිවඩුය දී ආ ෙගින ්ෙ නගරමයන් ඉවත් වී යයි. මෙෙ උපොමවන් භාගයවතුන් 
වහන්මස් ඉදිරිපත් කරන්මන් ෙැනැවින් දහෙ පරගුණ මකාට උපරිෙ මලස සිහිය හා නුවණ පවත්වා ගනන්ා 
ශරාවකයකු කරියා කරන ආකාරයය.ි ඒ අනුව සෙථ - විදර්ශනා නෙැති දහමින ්යුතුව නිරතුරැව සිහිනුවණින් 
සිින විට ඇස ආදි ඉන්රියයන්ට රෑපාදි අරෙණුු පතිත වන විට එය සිේෙංසල නෙැති සතරෙහා 
භූතරෑපමයන් යුතු ගුහාමවහි මවමසන විඤ්්ාණය නෙැති නගර හමිියාට යථා පරිදි දනව්ා ඇතුළු වූ 
ොවතින් (ආයතනමයන්) ෙ ඉවත් ව ගිය මහාත් රෑපාදි කිසිදු අරෙුණක සිත බැස මනාගනන්ා අතර ඒ 
මොමහාමතහි ෙ දුකින ්නදිහස්වීෙට අවස්ථාව උදා මේ. බුදුදහමින් දැක්මවන පරිදි ස්කන්ධ පංචකය නෙැති 
ෙහා බර බහා තැබීමම් පරතිඵලය මෙයයි.   

 

බාහිය සූතරය 

බාහිරය දාරැචීරයට බුදුරජාණන් වහන්මස් මද්ශනා කමළ් ද භාවිතිනර්ිය පුදග්ලයකු කටයුතු කරන 
ආකාරයය.ි ඒ අනුව යමෙක් උපරිෙ මලස සිහිය හා නුවණ තුළ සිටීෙට දක්ෂ වුවමහාත් ඇසින් රෑපයක් 
දැකීමම් දී ඒ මොමහාමතහි ෙ එහි කරියාකාරීත්වය, මහ්තුඵල සම්බන්ධය, අනිතයතාව නුවණින් දැක වහාෙ 
දුකින් නිදහස්වීෙට අවස්ථාව උදාමේ. ‘දිට්මඨ දිට්ඨෙත්තං සුමත සුතෙත්තං ෙුමත ෙුතෙත්තං විඤ්්ාමත 
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විඤ්්ාතෙත්තං’ වශමයන් භාගයවතුන් වහන්මස් මද්ශනා කමළ් රෑප ශේදාදිමයහ ිසංවර විය යුතු ආකාරයයි 

(බාහිය සුත්ත, උදානපාළි). ඇස, කණ ආදි කිසියම් ආයතනයකනි් රෑප, ශේදාදි කිසියම් අරෙුණක් ගැනීමම් දී එක 
ආයතනයකනි් ගන්නා අරෙුණ අනික් ආයතනයට එ ්අයුරින් ෙ ආපාත මනාවන අතර එක ආයතනයකනි් 
ගන්නා අරෙුණ අමනක් ආයතනයට මගෝචර මනාමේ. වතුර මේසෙකට ෙහුුණ මයාෙු කළ කල්හි එහි 
මපමනන රෑප ඇසට පෙණක් විෂය වනන්කි. එෙ රෑපය කණින් ඇසීෙට මහෝ නාසමයන් ගඳ සුවඳ 
ආඝරාණයට මහෝ දිමවන් රස විඳීෙට මහෝ ශරීරමයන් ස්පර්ශ කිරීෙට මහෝ මනාහැක්කකි. කණ, නාසය ආදි 

ආයතනයන්ට පතිත වන ශේද, ගන්ධ ආදි මසසු අරෙුණු පළිිබඳ වුව ද තත්ත්වය මෙමස් ය. තවද ඇසට 

රෑපයක් සම්බන්ධ වීමම් දී ඇස, රෑපය, චක්ඛු විඤ්්ාණය, චක්ඛු සම්ඵස්සය ආදි ඊට අදාළ සයිලු 
කරියාකාරීත්වයන් මපර පසු මනාවී ඒ මොමහාතට හටගන්නා ස්වභාවමයන් යකු්ත මේ.  ඒ සියල්ල මපර 
මනාතිබී හටමගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ මේ (අහුත්වා සම්භුතං හුත්වා  න භවිසස්ති).  

මෙමලස නිතර සිහිමයන් හා නුවණින් (සදාසමතෝ) වාසය කිරීමෙන් අප ඉනර්ිය පරතයක්ෂය තුළින් 
අවමබෝධයක් ලබන විට එනම් අතීත කර්ෙ විපාක වශමයන් ආයතන හා අරෙණුු සම්බන්ධ වීමම් දී විඥාන 
චර්යා හටගන්නා කල්හි එහි ෙුළා මනාවී සිටීෙටත් එය ඥාන චර්යාවක් බවට පත් කර ගැනෙීටත් අවස්ථාව 
සැලමස් (පිසම්භිදාෙග්ග 1, 152 පිට, චරියානානත්තාණ). දුකින් සපරුා නදිහස් ව වාසය කළ හැක්මක් මෙබඳු 
භාවිතයක් තුළිනි.  

තථාගතයන් වහන්ලස් විසින් ලද්ශිත අනුපූර්ව පරතිපදාව 

ෙහාසතිපට්ඨාන සූතරයට අනුව ඉතා පැහැදිල ි කරැණක් වන්මන් දුකින ් නදිහස් වීමම් සම්පූර්ණ 
වැඩපළිිමවළ රදා පවත්නා ස්කන්ධ පංචකය සහිත පුදග්ලයා තුළ බවයි. කලයාණමිතර ආශරය, සද්ධර්ෙශරවණය 
ආදි සාධක බාහිරින ්ලැබුණ ද සසරින් මිදීෙට අවශය කරියාකාරීතව්ය සත්ත්වයා මවත  වවූකි. බුදුරජාණන් 
වහන්මස් මරෝහිතස්ස මදවියාට මද්ශනා කමළ් ‘මම් බඹයක් පෙණ වූ සඤ්්ා සහිත සිත සහිත කමයහි ෙ 
මලෝකයත්, මලෝක සෙුදයත්, මලෝක නිමරෝධයත්, මලෝක නිමරෝධගාමිනී පිපදාවත් පනවන බවයි’ (මරෝහිතසස් 

සුත්ත, ස.නි.1, 118 පිට) භාගයවතුන් වහන්මස් මද්ශනා කළ පරිදි දර්ශන සම්පතත්ිමයන් හා සීලමයන් යුතවු 
සතිපට්ඨානය සම්පූර්ණ කළ පෙණට පරඥාව දියුණ ු වන අතර එපෙණට සද්ධා, විරිය, සොි ආදි මසසු 
ඉන්රිය ධර්ෙයන් ද සම්පූර්ණත්වයට පත් මේ.  

අවිජ්ජා සූතරයට  අනවු සතර සතිපට්ඨානය නිසි මලස වැමඩන්මන් තරිවිධ සචුරිතය ඇති විටයි. 
තරිවිධ සුචරිත සම්පූර්ණ වීෙට ඉන්රිය සංවරයත් ඉන්රිය සංවරය සඳහා සතිසම්පජඤ්්ඤ්යත් 
සතිසම්පජඤ්්ඤ්ය සඳහා මයෝනිමසෝ ෙනසකිාරයත් මයෝනිමසෝ ෙනසකිාරය සඳහා ශරද්ධාවත් ශරද්ධාව සඳහා 
සද්ධර්ෙශරවණයත් සද්ධර්ෙශරවණය සඳහා කලයාණමිතර ආශරයත් අවශය මකමර්. කලයාණමිතර ආශරය ඇති විට 
සද්ධර්ෙශරවණය ලැබී එයනි් ශරද්ධාවත් ශරද්ධාමවන් මයානිමසා ෙනසිකාරයත ් මයානිමසා ෙනසිකාරමයන් 
සතිසම්පජඤ්්ඤ්යත් සතිසම්පජඤ්්ඤ්මයන් ඉන්රිය සංවරයත් ඉන්රිය සංවරමයන් තරිවිධ සුචරිතයත් තරිවිධ 
සුචරිතමයන් සතර සතිපට්ඨානයත් සතර සතිපට්ඨානමයන් සත්ත මබාජ්ඣංගත් පරිපරූ්ණත්වයට පත් ව 
විදයාවිෙුක්තිය සාක්ෂාත් මේ. මෙමලස විදයාවිෙුකත්ිය නිෂ්ටාව මකාට ඇති සම්බුදු දහම් ෙමගහි සියලු 
ගුණරැවන්හි පරධාන සාධකය වන්මන ් කලයාණමිතර ආශරයයි. හුමදක් කලයාණ මිතරයන ් සිටීෙ පෙණක් 
පරොණවත් මනාවන අතර කලයාණමිතරයන් හඳුනා ගැනීෙටත් ඔවුන්මග් ගුණයට ගරැකරිීෙටත් ඔවුන් මවතනි් 
තෙ දිවිෙගට ආමලෝකයක් වූ සද්ධර්ෙ පරතිලාභය ළඟා කර ගැනෙීටත් අප දක්ෂ විය යුතු ය. බුද්ිෙත් විය 
යුතු ය. අනතිොනී විය යතුු ය. මකිමයන් කවිමහාත් (කරණීය) මෙත්ත සූතරමයහි ඇති ගුණාංගයන්මගන් 
සෙන්විත විය යුතු ය. මෙකී සයිලු ගුණ දහම්හි උසස් ෙ පරතිඵලය වන්මන් පරඥාව දියුණු වී දුකනි් 
නිදහස්වීෙයි. එහි දී රෑප, මේදනා, සඤ්්ා, සංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ පංචකය ක්ෂණිකව හටමගන 
ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ වන බව ෙැනැවින් පරකට මේ. ඒ අතර ධාතු, ආයතන, ඉන්රිය, නාෙරෑප ආදි නම්වලින් 
සඳහන් වන ජීවිතමය් පැවැත්ෙ විස්තර මකමරන මසසු ධර්ෙයන්හි ද පවත්නා අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ෙ යන 
තරිලක්ෂණය ෙැනැවින් පරතයක්ෂ මේ. මෙෙ අවමබෝධය ලබන ුවස ්අපරොදී ව කරියා කිරීෙ ක්ෂණ සම්පත්තයි 
ලද  බුද්ිෙත් සැෙමග් පරධාන ජීවිත ඉලක්කය විය යුතු ය. භාගයවතුන ්වහන්මසම්ග් අවසාන අවවාදය වූමය් 
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ද අපරොදීව සතිපට්ඨානය තුළ හැසිමරන මලසයි (හන්ද’දානි භික්ඛමව ආෙන්තයාමි මවා වයධම්ො සංඛාරා 
අප්පොමදන සම්පාදමථ, ෙහාපරිනිේබාන සුත්ත, දී..නි.2,). තොට තො පහනක් - දිවයනික් මකාට වාසය කළ 
හැකි පරතිපදාව මලස භාගයවතුන් වහන්මස් මද්ශනා කරන්මන් සතර සතිපට්ඨානයට අනුව වාසය කිරීෙයි. 

එවිට බාහිර කිසිදු පුදග්ලයකුට මහෝ රවයයකට කිසිදු ඇවස්ථාවක තො මවත දුක ඇති කළ න ොහැකි වනු 

ඇත.  

‘අත්තදීපා භික්ඛලේ විහරථ අත්තසරණා, න අඤ්්ඤ්සරණා 
ධම්මදීපා භික්ඛලේ විහරථ ධම්මසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා’ 

 
තොට තො පහනක් / දිවයිනක් සරණක් කර ගන්න, මවනත් සරණක් මනාෙැත. 

ධර්ෙය තොට පහනක් / දිවයිනක් සරණක් කර ගන්න, මවනත් සරණක් මනාෙැත. 
 

 

 

ඔබ සැෙට මතරැවන් සරණයි ! 

 

මලාස් ඇන්ජලිස් මබෞද්ධ විහාරය, පැසදිනා 

 

භික්ෂු භාවනා සම්භාෂණය 
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