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දුකින් මුදවාලන සම්බදුු රැකවරණය 

සතර සතිපට්ඨානය 
 

යමමකටු මමමලාව ඇත ි ඉහළ ම රැකවරණය වනම්න් මකමලසව්ලින ් තම සති ආරකෂ්ා කර 
ගැනමීය.ි එහිලා සතර සතපිට්ඨානය උතුම් ව කම්ෂම් භුමිය වශමයන ්බුදුදහමමහි දකව්ා තමිේ. විමශ්ෂමයන් 
බුදුරදුන ්මවත පැවිදි ව ූශරාවකයනම්ග් පතිෘවිෂය (පයිාමග ්වපසරිය = මගාදුරැබිම) මලස දකව්ා ඇතම්ත ්සතර 
සතපිට්ඨානයය ි(මගාචමර භිකඛ්මව, චරථ සමක මපතත්මික විසමය). තම ශරාවකයනට් සතර සතපිට්ඨානය 
නමැත ිසයි පයිාමග ්විෂයමයහි හැසමිරන මලසත ්එමස ්හැසරිීමමන ්අනතරුකනි ්මතාර ව ධර්ම මාර්ගමයහි 
ගමන ්කළ හැක ිබවත ්බුදුරදුනම්ග් අනශුාසනයය.ි විමශ්ෂමයන ්අලුතනි ්පැවිදි ව සසනුව්න ්නවක පැවිද්දන ්
මමම සතර සතපිට්ඨානමයහි හිකම්වන මලස  භාගයවතනු ්වහනම්ස ්භිකෂ්ූන ්වහනම්සට් අනශුාසනා කළහ. 
සම්බුදු සසනු විෂයමයහි ශරදධ්ාවත ්ශිලයත ්පරඥාවත ්වැඩදියණු ුවීමට මමම දහම් මග මබමහවින ්උපකාරී වීම 
මීට මහ්තවුය.ි තවද කසියිම් භිකෂ්ුවක ්තමා තමාට ම පරදීපයක ්(මනාමහාත ්දිවයනික්) සරණක ්මකාට මවමස් 
නම් කළ යතුම්ත ් මමම සතර සතපිට්ඨානය වැඩීම බව සඳහන ් මේ. යමමකටු සැබෑ රැකවරණයක ්
සැලමසනම්න් සතපිට්ඨානය වැඩීමමන.ි සතත්ව්යාමග ්ඇස, කන ආදි පංච ඉනර්ියයනට් රැකවරණය සිතයි. 
හුමදක ් සතික ් තබිූ පමණින ් එයට ආරකෂ්ාවක ් මනාමැත. සතිට රැකවරණය ලෙස දකව්ා ඇත්ලත් සිහිය 

ලහවත ්සතමිත් (Mindfulness) බවයි. එම සහිියට රැකවරණයක ්ලැමබනම්න් මකමලසනුම්ගන ්සති මුදවා 
ගැනමී නම් ව ූවිමකුත්යි තළුනි.ි විමකුත්යි නවින පළිසිරණ මකාට පවත.ී එමනසිා සතපිට්ඨානය වැඩීම රාග , 
දම්ේෂ, මමෝහ දුරැකරිීම සඳහා ව ූඅසංඛත මාර්ගය මලස විසත්ර මේ (සතපිට්ඨාන සතුත්, සං.න.ි සළායතන වගග්). 

සතමිත ්බව වඩන විට සතත් මබාජ්ඣංග සම්පරූ්ණ වී විදයා විමකුත්යි සම්පරූ්ණතව්යට පත ්වන බව දක්වා 
තමිේ (අවිජ්ජා සතුත්, අං.න.ි දසක නපිාත).  

නවින ්මග විවරණය මකමරන සතූර ධර්ම අතර මහාසතපිට්ඨාන සතූරයට (දී.න.ි 2, 436-502 පටුි) පරධාන 
තැනක ්හිමි මේ. සම්පරූ්ණ නවින ්මග සවිසත්රාතම්ක ව එහි සඳහන ්ව ඇත. බුදුදහමමහි පරධාන ඉගැන්වීම් 
රැසකට මහාසතපිට්ඨාන සතූරමය් ඇතළුත ් කරැණ ු සම්බනධ් ව පවත.ී සංසාරගත සතත්ව්යා අනාදිමත ්
කාලයක ්තසිම්ස ් අපමණ දුක ් රැසක ් විඳිමින ් සසර සැරිසරනම්න් මලෝකය පළිබිඳ වැරදි ආකල්ප හතරක ්
නසිාමවන.ි මමය ‘සතර විපල්ලාස’ නමින ්හැඳිනම්ේ. ඒවා නම් :- 

1. අසමුභ සභුසඤ්ා් (අසභු දෑ සබු වශමයන ්හඳුනා මගන සටිීම) 

2. දුකම්ඛ සඛුසඤ්ා් (දුක ්දෑ සැප වශමයන ්හඳුනා මගන සටිීම) 

3. අනචි්මච නචි්චසඤ්ා් (අනතිය දෑ නතිය වශමයන ්හඳුනා මගන සටිීම) 

4. අනතම්ත අතත්සඤ්ා් (අනාතම් දෑ ආතම් වශමයන ්හඳුනා මගන සටිීම) 

හුමදක ්යමක ්අසභු මහෝ දුක ්මහෝ අනතිය මහෝ අනාතම් මහෝ ව ූපමණින ්සතත්ව් සනත්ානයට දුක 
හට මනාගන.ී දුක හටගන්මන් අසභු මද් සභු මලසත ් දුක ් මද් සැප මලසත ් අනතිය මද් නතිය මලසත ්
අනාතම් මද් ආතම් මලසත ්වශමයන ්පවතන්ා වැරදි චිනත්නය නසිය.ි මහාසතපිට්ඨාන සතූරමයහි සඳහන් 
සතර සතපිට්ඨානමයන ්ඉහත දැකව් ූසතර විපල්ලාස දුරැවීමට මග මපනව්ය.ි කායානපුසස්නාමවන ් ‘අසුමභ 
සභුසඤ්ා්ව’ ද මේදනානුපසස්නාමවන ් ‘දුකම්ඛ සඛුසඤ්ා්ව’ ද චිතත්ානුපසස්නාමවන ් ‘අනිච්මච 
නචි්චසඤ්ා්ව’ ද ධම්මානුපසස්නාමවන ්‘අනතම්ත අතත්සඤ්ා්ව’ ද දුරැවීමට අනශුාසනා මකමර්. මමමලස 
සතර සතපිට්ඨානය වැඩීමමන ් සතර විපල්ලාස දුරැවන අතර, සතර ආහාරය පරිිසඳි දැනමීට ද අවකාශ 
සැලමස.් කායානපුසස්නාව වැඩීමමන ්‘කබලිංකාර ආහාරය’ පරිිසඳි දැනමීටත ්මේදනානුපසස්නාව වැඩීමමන් 
‘ඵසස් ආහාරය’ පරිිසඳි දැනමීටත ් චිතත්ානුපසස්ාව වැඩීමමන ් ‘විඤ්ා්ණ ආහාරය’ පරිිසඳි දැනීමටත් 
ධම්මානුපසස්නාව වැඩීමමන ්‘මමනෝසඤ්ම්ච්තන ආහාරය’ පරිිසඳි දැනමීටත ්හැකයිාව ලැමේ. 



UD2 
 

භාගයවතනු ් වහනම්ස ් දුක පළිබිඳ විගරහ කරමින ් ජාති, ජරා, මරණාදි දුක ් දකව්ා ඒ සයිල්ලට ම 
පදනම මලස දැකව්මූය් උපාදානසක්නධ් පංචකයය ි (සංඛිතම්තන් පඤ්ච්පුාදානකඛ්නධ්ා දුකඛ්ා). සතර 
සතපිට්ඨානය වැඩීම සක්නධ්පංචකය පරිිසඳි දැන ඊට ඇත ිඇල්ම දුරැකර දුකනි ්නදිහස ්වීමට මහ්ත ුමේ. ඒ 
අනවු කායානපුසස්නාව වැඩීමමන ් රෑපසක්නධ්ය පරිිසඳි දැනමීටත ් මේදනානුපසස්නාව වැඩීමමන ්
මේදනාසක්නධ්ය පරිිසඳි දැනමීටත ් චිතත්ානුපසස්නාව වැඩීමමන ් විඤ්ා්ණසක්නධ්ය පරිිසිඳ දැනීමටත් 
ධම්මානුපසස්නාව වැඩීමමන ්සඤ්ා්, සංඛාර යන සක්නධ් පරිිසඳි දැනමීටත ්අවකාශ සැලමස.් තවද සමසත් 
බුදධ්වචනය නාමරෑප පරිිසඳි දැන ඒ මකමරහි පවතන්ා ඇල්ම දුරැකරිීමට මග මපනව්න දහමකි. 
කායානපුසස්නාමවන ් රෑප ද මසස ු අනපුසස්නා තමුනන ්නාම ද පරිිසඳි දැනමීට මග මපනව්ය.ි මමමලස 
සතර සතපිට්ඨාන වැඩීම සම්මතු ි වශමයන ් සතත්ව්යා යනමුවන ් වයවහාර මකමරන සයිල්ල වටහා 
ගැනමීටත ් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ි , මාන වශමයන ් ඒ පළිබිඳ ව පවතන්ා සයිලු ආශරව දුරැ කරිීමටත ් මාවත මේ. 
සතර සතපිට්ඨානය වැඩීම සමසත් බුදධ්වචනය අනගුමනය කරිීමක ්වන අතර එය සම්මා දිට්ිය මපරට ු
මකාටගත ්ආර්ය අෂ්ටාංගකි මාර්ගමය ්සම්මා සතයි තළුනි ්පරකට වනන්ක.ි  

කරුැරට කම්මාසදම්ම නම් කරුැවැසයිනම්ග් නයිම්ගමමහි දී මද්ශනා කරන ලද මහාසතපිට්ඨාන 
සතූරය (දී.න.ි 2, 436-502 පටි)  ආරම්භමයහි දී ම බුදුරජාණන ්වහනම්ස ්සතර සතපිට්ඨාන වැඩීමමන ් අත්වන 
පරතඵිල මලෝකය හමමුේ ඉදිරිපත් කරත.ි සතපිට්ඨානය වැඩීමම් පරතඵිල වශමයන්, 

සතත්ව්යනම්ග් පරිිසදිු බව සඳහා (සතත්ානං විසදු්ි යා)  

මසෝක පරිමද්වයන ්ඉකම්වීම සඳහා (මසාකපරිදද්වානං සමතකික්මාය) 

දුක ්මදාම්නස ්නමිා කරිීම සඳහා (දුකඛ් මදාමනසස්ානං අත්ථංගමාය)  

ාණය උපදවා ගැනමී සඳහා (ායසස් අිගමාය)  

නරි්වාණය සාක්ෂාත ්කරිීම සඳහා (නේිබානසස් සච්ිකරිියාය)  

ඒකායන පරතපිදාව මලස මද්ශනා මකාට ඇතම්ත ්සතර සතපිට්ඨානයය ි 

(ඒකායමනා අයං  භිකඛ්මේ මගම්ගා ...........  යදිදං චතත්ාමරා සතපිට්ඨානා) 
 

මලාව මවමසන ඕනෑම පදුග්ලයකමුග් උසස ්අභිලාස කහිිපයක ්මමහි සඳහන ්ව ඇත. මමක ීපරතිඵල 
සාක්ෂාත් කරගන ුවස ්ආරම්භමය්දී ම තමා තළු ඇත ිකර ගත යතු ු ලකෂ්ණ කහිිපයක ්සතූරමයහි දැක්මේ. 
එනම් මකමලස ්තවන වීර්යමයන්, නවුණින ්සහිිමයන ්යතු ුව මලෝකය මහවත ්පඤ්ච්සක්නධ්ය පළිබිඳ ව දැඩි 
මලෝභය හා මදාම්නස දුරැ මකාට (‘...ආතාපී සම්පජාමනා සතමිා විමනයය මලාමක අභිජ්ඣා මදාමනසස්ං....’) 
සතපිට්ඨානමයහි මයදිය යතු ුබව බුදුරජාණන් වහනම්ස ්අනශුාසනා කරත.ි සමිතහි දැඩි මලෝභය හා මදාම්නස 
භාවනාවට බාධාවක.ි එබැවින ්මලෝභය හැකතිාක් අවම මකාට මදාම්නස ්සතිවිිලිවලින ්මතාර ව ධර්මානුකූල 
පරීතයික ්සහිත ව භාවනාවට සදූානම් වීම අවශය මකමර්. සතපිට්ඨානය වැඩීමට අමප්කෂ්ා කරනන්කු විසින ්
මමම කරැණ ුපළිබිඳ ව මලු දී ම දැනවුත ්ව එය අනගුමනය කළ යතු ුය.    

තවද සතර සතපිට්ඨානය වැඩිමම් දී කසුල දහම්හි ආරම්භමය් දී පාරිශුදධ්තව්ය ඇත ිකර ගත යුතු 
බව සඳහන ්ව ඇත.  මමහි කසුල දහම්හි ආරම්භය වශමයන ්දකව්ා ඇතම්ත ්සලීමයන ්පරිිසදිු බවට පත ්ව 
දෘෂ්ි ය ඍජු කර ගැනමීය.ි (... ආදිමම’ව විමසාමධහි කසුමලස ුධම්මමස.ු මකා ච ආදි කසුලානං ධම්මානං: 
සලීං ච සවුිසදුධ්ං, දිට්ි ච උජුකා. භක්ිඛු සතුත්, සං.න.ි5-1, සතපිට්ඨාන සංයුතත්). ඒ අනවු පංචශීලය ආදි ශීලයක 
මැනැවින ් පහිිටා ශාශ්වත, උච්මේද යන අනත්දව්මයන ් මතාර ව දර්ශන සම්පතත්මියන ් යතු ු ව සතර 
සතපිට්ඨානය භාවිත කළ යතු ුව ඇත.  

‘සති’ යන ු සහිියය.ි ‘පට්ඨාන’ යන ු නවිැරදි මලස පහිිටවුා ගැනමීය.ි ඒ අනවු ‘සතපිට්ඨාන’ යනු 
අපමග් අවධානය මහවත ්සහිිය නවිැරදි මලස පහිිටවුා ගත යතු ුආකාරය පළිබිඳ විසත්ර වන අනශුාසනයයි. 
බුදුරජාණන් වහනම්ස ්විසනි ්මද්ශිත නවිී සැනැමහන මාවමතහි වැඩිය යතු ුගණුාංග අතර සතපිට්ඨානයට 
හිමි වනම්න් සවුිමශ්ෂී සථ්ානයක.ි සතසිම්පජඤ්ඤ්්, සතර සතපිට්ඨාන, සත ි ඉනර්ිය, සත ි බල, සති 
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සම්මබාජ්ඣංග, සම්මා සත ි ආදි මලිූක ඉගැනව්ීම් රැසක පරධාන කරැණක ් මලස සතයි විසත්ර මකාට 
ඇතම්ත ්එබැවින.ි අප මකමතක ්දුර මකමලස ්දුරලමින ්මානසකි සවුය ලබා ගැනමීමහි නරිත වී සිි නවා ද 
යනන් තරීණය මකමරන පරධාන සාධකයක ්වනම්න් සතපිට්ඨානය මකමතක ්දුරට වඩනවා ද යන කරැණයි. 
එබැවින ් විමශ්ෂමයන ් අප කසියිම් ආකාරයක මානසකි මදාම්නසක්, අසහනයක ් අතව්ිඳිනවා නම් ඊට 
පරධානතම මහ්තවු සතත්ව්යා නරි්මාණය ව ූආකාරය පළිබිඳ සැබෑ තත ුමනාදැනීම් පළිබිඳ අවිදයාවය ිමහවත් 
මනාදැනමීය.ි එනම් සතත්ව්යා හා මලෝකය පළිබිඳව දුක ඇතවින හා නරිැදධ් වන ආකාරය පිළිබඳ 
අනවමබෝධයය.ි සතර සතපිට්ඨානමයන ්අපට මග මපනව්නම්න් සතත්ව්යා නරි්මාණය ව ූආකාරය පිළබිඳ 
නවිැරදි අවමබෝධයක ්ලබා දී ඊට ඇත ිආශාව, බැඳීම නරිැදධ් වන ආකාරයට සිහිය පහිිටවුා ගැනමීට නුවණ 
ලබාදීමය.ි එහි දී සතත්ව්යා මහෝ පදුග්ලයා නමින ්අප වයවහාර කරන සති-කය,  නාමරෑප - විඤ්ා්ණ, 
පංචඋපාදානසක්නධ්ය, මදාමළාස ්ආයතන, අටමලාස ්ධාත ුපළිබිඳ පැහැදිලි අවමබෝධයක ්අප මවත ලබා මද්. 
එම අවමබෝධය මහවත ්විදයාව ලබා ගත ්පමණට මලෝකය මහවත ්සතත්ව්යා පළිබිඳ අවමබෝධය වර්ධනය වී 
දුකනි ් නදිහස ් වීමට අවකාශ සැලමස.් බුදුදහමම් එන සයිලු ඉගැනව්ීම් මමම සතර සතපිට්ඨානය තුළට 
අනත්ර්ගත කරිීමම් හැකයිාව පවත.ී  

සතත්ව්යාමග ්සමසත් අතද්ැකමී් පළිබිඳව ම සහිිය පහිිටවුා ගත යතු ුසථ්ාන සතරක ්මහාසතිපට්ඨාන 
සතූරමයහි සඳහන ් ව ඇත. ඇස්, කන,් නාසාදි ඉනර්ිය ඔසම්ස ්ලබන ආධයාතම්ික හා බාහිර මලෝකය පිළිබඳ 
සයිලු අතද්ැකමී් මීට ඇතළුත ්මේ. 

එනම් :- 

1. කමයහි කය අනවු නවුණින ්බලන කායානපුසස්නාව (කාමය කායානපුසස් ීවිහරති) 

2. මේදනාවනහි් මේදනා අනවු නවුණින ්බලන මේදනානුපසස්නාව (මේදනාස ුමේදනානුපසස් ීවිහරති) 

3. සමිතහි සති අනවු නවුණින ්බලන චිතත්ානුපසස්නාව (චිතම්ත ්චිතත්ානුපසස් ීවිහරති) 

4. ධර්මයනහි් ධර්මයන ්අනවු නවුණින ්බලන ධම්මානුපසස්නාව (ධම්මමස ුධම්මානුපසස් ීවිහරති) 
           
        යන අනපුසස්නා සතරය.ි 

සතර සතපිට්ඨානය වැඩීමම් පරතඵිල වශමයන ්ශරාවකයා තළු සහිිය හා නවුණ යන අංග මදක ම 
දියණු ුවිය යතුයු. සහිිය යන ුසතයිය.ි නවුණ යන ුසම්පජඤ්ඤ්්ය මහවත ්පරඥාවය.ි සතයි යන ුයලමකු එක ්
අතකනි ් ල ායම් මිටක් අේො  ැනමී හා සමානයි. අලනක ් අතනි ් දෑකැතල්තන ් එම ල ායම් මිට කැපමී 
සම්පජඤඤ්ය ලහවත ් පරඥාවයි. බුදුදහමින ් අමප්කෂ්ිත සැබෑ භාවනාව සඵල වනම්න් මමම අංග මදක ම 
මැනැවින ්සම්පරූ්ණ වීම් වශමයනි.  ඒ අනවු කාය, මේදනා, චිතත්, ධම්ම යන සථ්ානයනහි් සහිිය පිහිටුවා 
ගැනමී සතපිට්ඨානයය.ි එනම් චිතත් භාවනාව මහවත් සමථ භාවනාවය.ි එමලස සහිිය මැනැවින ්පහිිි පස ු
එම කායාදිමයහි හටගැනමී හා නමිරෝධය දැකමී සතපිට්ඨාන භාවනාවය.ි එනම් පඤ්ා් භාවනා මහවත් 
විපසස්නා භාවනාවය.ි 

සතූර පටිකලය් දීඝ නකිාලය් මහාසතපිට්ඨාන සතූරයට අමතරව මජ්ක්ධිම නකිාලය් සතිපට්ඨාන 
සතූරලයහි ද සංයුතත් නකිාලයහි සතපිට්ඨාන සංයුතත්ලයහි ද අං තුත්ර නකිාලයහි සතපිට්ඨාන ව ් ලයහි  
ද පටිසම්භදිාම  ්ලයහි සතපිට්ඨාන කථාලවහි ද අභධිර්ම පටිකලයහි විභං පප්කරණලයහි සතපිට්ඨාන 
විභං ලයහි ද සතපිට්ඨානය වැඩිය යුත ු ආකාරය පළිබිඳ උපලදස ් ඇතළුතව් ඇත. ඊට අමතරව 
විසදු්ි ම  ්ලයහි හා අභධිම්මතථ්සං හලයහි ද ලම් පළිබිඳ  විසත්ර ලේ. භාගයවතනු ් වහන්මස් සිය 
ශරාවකයනට් ධර්ම මද්ශනා කරිීමම් දී සතපිට්ඨානමයහි වැදගතක්ම නතිර අවධාරණය කර තමිබනු දක්නට 
ලැමේ. තථාගත මද්ශිත සෑම දහම් පදයක ම සතපිට්ඨානය හා සබැඳියාවක ්පවත.ී පරාණඝාතාදී පංචවිධ 
ශිකෂ්ා දුර්වලතව්ය පරහීණ කරලනු සඳහා ද චකඛ්වුිඤ්ම්ඤ්යයාදි පංචකාමගණුයනම්ග් පරහාණය සඳහා ද 
කාමච්ඡනද්ාදි පංචනවීරණ පරහාණය සඳහා ද රෑපපූාදානසක්නධ් ආදි පංච උපාදානසක්නධ්යනම්ග් පරහාණය 



UD4 
 

සඳහා ද  නරිය ආදි පංචවිධ ගතනීම්ග් පරහාණය සඳහා ද  රෑපරාග ආදි උදධ්ම්භාගීය සංමයෝජන පරහාණය 
සඳහා ද  සතර සතපිට්ඨානය වඩන මලස බුදුරජාණන් වහනම්ස ්අනශුාසනා කරත.ි  

ජාතයි මහවත ් ඉපදීම කෂ්ය මකාට නවින ් සාක්ෂාත ් කරිීමම් මාවත දකන්ා ව ූ මලාවට හිතවැඩ 
කැමැත ි භාගයවතනු ් වහනම්ස ් ඒ සඳහා ඒකායන මාවත වශමයන ් මද්ශනා කමළ් සතර සතපිට්ඨානයයි. 
යමමක ්අතතීමයහි කාමාදි චතමුරෝඝය තරණය කමළ් ද දැන ්තරණය කරය ිද මත ුතරණය කරනම්න් ද ඒ 
සැමවාම මමම සතපිට්ඨාන මාවතනි ්ම එය කළාහු ය. 

‘එකායනං ජාතකිඛ්යනත්දසස් ීමගග්ං පජානාත ිහිතානුකම්පී, 

එමතන මගම්ගන අතරිංස ුපේුමබ තරිසස්නත් ිමය ච තරනත් ිඔඝනත්.ි’  

 

සතිපට්ඨානය - සතිපට්ඨානභාවනාව - සතිපට්ඨානභාවනා ාමිනීපටිපදාව 

සංයතුත් නකිාමය ්සතපිට්ඨාන සංයතුත්මය් විභං  සතූරයට අනවු සතපිට්ඨාන භාවනාවට සම්බන්ධ 
කරැණ ුතනුක ්පැහැදිලි කර තමිේ. ඒ ්අනවු සතපිට්ඨානය, සතපිට්ඨානභාවනාව, සතපිට්ඨානගාමිනපීිපදාව 
යන ු ඒ ් කරැණ ු තනුය.ි එහි ‘සතපිට්ඨාන’ යනමුවන ් දැකම්වන්මන් කායානපුසස්නා මේදනානුපස්සනා 
චිතත්ානුපසස්නා හා ධම්මානුපසස්නා යන හතරය.ි එනම් කය, මේදනා, සති, ධම්ම යන සථ්ාන සතමරහි 
සහිිය පහිිටවුා ගැනමීය.ි ‘සතපිට්ඨාන භාවනාව’ යන ුකාය, මේදනා, චිතත්, ධම්ම යන සතමරහි හටගැනීම 
(සමදුයධම්මානුපසස් ී විහරත)ි හා නරිැදධ්වීම (වයධම්මානුපසස් ී විහරත)ි අනතිය සදිධ්ාන්තයට අනුව 
මමමනහි කරිීමය.ි සම්මාදිට්ිය මපරට ු මකාටගත ් ආර්යඅෂ්ටාංගකි මාර්ගය දකව්ා ඇත්මත් 

‘සතපිට්ඨානභාවනා ාමින ී පටිපදාව’ වශමයන.ි එනම් සම්මාදිට්ි,  සම්මාසංකපප්, 

සම්මාවාචා, සම්මාකම්මනත්, සම්මාආජීව, සම්මාවාචාම, සම්මාසති, සම්මාසමාි යන අංග අමටන ්යතු ු දුක 
නවින මගය.ි ඉහත දැකව් ූ අංග තනු ම නවින සඳහා සතර සතපිට්ඨානය වඩනන්ා තළු තබිිය යුතු 
ලකෂ්ණයන ්ය.  

පිච්චසමුප්පාදය හා ජීවිතාවමබෝධය 

සතපිට්ඨානය නසි ි මලස පරගණු කරිීමටත ් එමඟින ් මැනැවින ් දුකනි ් නදිහස ් වීමටත ් අවකාශ 
ලැමබනම්න් බුදුරදුන ්මද්ශනා කළ පරිදි පිච්චසමපුප්ාදය මතර්ැම් ගැනමීමන.ි බුදුදහමම් ඇතළුත් සුවිමශ්ෂී 
ඉගැනව්ීම අනත්ර්ගත වනම්න් පිච්ච සමපුප්ාද විගරහය තළුය.ි ‘පිච්චසමපුප්ාද’, ‘අරියාය’ (අනාථපණි්ඩික 

සතුත්, සං.න.ි 2, 212 පටි), ‘ඉදපප්ච්චයතා’ (මහානදිාන සතුත්, දී.න.ි2, 80), ‘උදයේභයගාමී පඤ්ා්’ (වයගඝ්පජ්ජ 
සතුත්), ‘අනචි්චතා’ ආදි විවිධ නම්වලින ් මමම නයාය බුදුදහමමහි විසත්ර මකාට තමිේ. භාගයවතුන් 
වහනම්ස ්පසව්ග මහණනුට් ‘යං කඤි්ච්ි සමදුයධම්මං සේබං තං නමිරාධධම්මං...’ යනමුවන ්මද්ශනා කමළ් 
ද, බාහිර දාරැචීරියට ‘දිට්මඨ දිට්ඨමතත්ං සමුත සතුමතත්ං මමුත මතුමතත්ං විඤ්ා්මත විඤ්ා්තමතත්ං....’ 
යනමුවන ් පැහැදිලි කමළ් ද, අනාථපණිඩ්ික සටිතුමුාට ‘ඉත ි ඉමසම්ිං සත ි ඉදං මහාති, ඉමසස්පුප්ාදා ඉදං 

උපප්ජ්ජත.ි...’ යනමුවන ් මද්ශනා කමළ් ද, ‘ඉත ි ඉමසම්ිං අසත ි ඉදං න මහාත,ි ඉමසස් නමිරෝධා ඉදං 
නරිැජ්ඣත.ි... ’ යනමුවන ්දැකම්වනම්න ්ද අසස්ජි මහරහතන ්වහනම්ස ්වහනම්ස ් ‘මය ධම්මා මහ්තුප්පභවා 
මතසං මහතංු තථාගමතා ආහ....’ යනමුවන ් උපතසිස් පරිබරාජකයාට මද්ශනා කමළ් ද ‘අවිජ්ජා පච්චයා 
සංඛාරා සංඛාර පච්චයා විඤ්ා්ණං.... ’  ආදි වශමයන් දැකම්වනම්න ්ද මමම එක ම අනශුාසනයය.ි මමය 
මතර්ැම් ගත ්පමණට දුමකහි හටගැනමී හා නමිරෝධය පළිබිඳ ව ූචතරුාර්ය සතයය පළිබිඳ අවමබෝධය දියුණ ු
මේ. විමශ්ෂමයන ්සතත්ව්යා නරි්මාණය වී ඇත ිසක්නධ්, ධාතු, ආයතන, නාමරෑප පළිබිඳ දැනමු පරිිසිදු මේ. 
එපමණට දුකනි ්නදිහසව්ීමම් ඒකායන මාවත ව ූසතර සතපිට්ඨානයට අනවු ජීවතව්ීමම් උනන්දුවක ්හටගනී. 
සතර සතපිට්ඨානය තළු වාසය කළ පමණට අපා දුකනි ්මමන ්ම සසර දුකනි ් ද නදිහස ්වීමට අවස්ථාව 
ලැමේ. මමමලාව උපත ලැබ ූඅමයකටු ලද හැක ිඋසස ්ම රැකවරණය වනම්න් සතර සතපිට්ඨානයය.ි 



UD5 
 

දිනක ්බුදුරජාණන් වහනම්ස ්මවත පැමිණ ආනනද් මාහිමියන ්වහනම්ස ්පිච්චසමපුප්ාදය ගැඹරුැ 
ඉගැනව්ීමක ් බවත ් එමහත ් එය අවමබෝධ කර ගැනමී අපහස ු මනාවන බව සඳහන ් කළහ. මමහි දී 
භාගයවතනු ් වහනම්ස ් අනඳ මාහිමියනට් මද්ශනා කමළ් ආනනද් එමස ් මනාපවසන මලසය.ි සත්ත්වයන ්
සසර මබාමහෝ කලක ්අවිදයා - තෘෂ්ණා දැලට හස ුවී පැටලී මමමලස ගමන ්කරනම්න් මමම ආර්ය නයාය 
අවමබෝධ කර මනාගැනමී නසිා බව අවධාරණය කළහ (මහානදිාන සතුත්, දී.න.ි2, 80). 

භාගයවතනු ් වහන්මස ් පිච්ච සමපුප්ාදය විවිධාකාරමයන ් මද්ශනා කර ඇත ි ආකාරය තරිපිටකය 
විමසා බැලීමමන ්පැහැදිලි මේ. කමුන ආකාරමයන ්එය විසත්ර කළ ද එහි ඇත ිසාරය මනාමහාත ්සැකැස්ම 
සමාන වවූක.ි සංයතුත් නකිාමය ් මසෝතාපතත් ි සංයතුත්මය් සඳහන ් තතයි අනාථපණිඩ්ික සූතරමයහි 
පිච්චසමපුප්ාදමය ්මමම මලූධර්මය විසත්ර කර තමිේ.  

‘කතමමා චසස් අරිමයා ාමයා පඤ්ා්ය සදුිට්මඨා මහාත ිසපුප්විදම්ධා? ඉධ ගහපති, අරියසාවමකා 
පිච්චසමපුප්ාදං මයව සාධකුං මයානමිසා මනසකිමරාති, ‘ඉත ිඉමසම්ිං සත ිඉදං මහාති, ඉමසස්පුප්ාදා ඉදං 
උපප්ජ්ජති, ඉත ිඉමසම්ිං අසත ිඉදං න මහාත ිඉමසස් නමිරාධා ඉදං නරිැජ්ඣත.ි’ 

කවර නම් ආර්ය නයායක ්ශරාවකයක ුවිසනි ්පරඥාමවන ්මැනැවින ්දැකක් යතු ුද යනන් මමහි දැක්මේ. 
ඒ අනවු පිච්චසමපුප්ාදය මනා මකාට නවුණින ් මමමනහි කළ යතු ු බව අවධාරණය කර තමිේ. එනම් 
මමමලස මහ්ත ුඇත ිකල්හි මමම පරතඵිලය මේ. මමය හටගැනමීමන ්මමය උපදී. මමය නැත ිකල්හි මමය 
මනාමේ. මමය නරිැදධ් වීමමන ්මමය නරිැදධ් මේ. පිච්ච සමපුප්ාදය නයාය විසත්ර මකමරන සංක්ෂිප්ත 
පැහැදිලිකිරීම මමයය.ි එය ම ‘අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා ... ’.  ආදි වශමයන ්අංග මදාළහකනි ්යතුවු මධයම 
වශමයන ් ද ‘මහ්තු, ආරම්මණ අිපත.ි... ’  ආදි වශමයන ්සවූිසපිරතය කරමයට විසථ්ාරිත වශමයන ් ද මමය 
මද්ශනා මකාට තමිේ. ශරාවකයන්මග් බුද්ි මය ් පමණට භාගයවතනු ් වහනම්ස ් මමමලස විවිධාකාරමයන් 
පැහැදිලි මකාට තමිේ. පිච්චසමපුප්ාදය මතර්ැම් ගත ් පමණට අනතිය, දුකඛ්, අනාතම් යන තරිලක්ෂණ 
අවමබෝධ වන ුඇත.  

බුදධ්ශාසනයට යමක ු සැබෑ මලස සථ්ාවරව බැස ගනම්න් බුදුසසනුට ම ආමේණික ව ූ මලෝක 
යථාර්ථය නවිැරදි මලස ශරවණය කරිීම් වශමයන.ි එනම් මහ්ත ුඇත ිකල්හි මපර මනාතබිී හටගනන්ා මලෝකය 
මහ්ත ු නරිැදධ් වීමමන ් ඉතරිි නැතවි නරිැදධ් වන බව පළිබිඳ යථාර්ථයය ි (අහුතව්ා සම්භුතං හුත්වා න 
භවිසස්ත)ි. අවිදයාව ඇත ි කල්හි මලෝකයක ් ඇතැය ි නරි්මාණය කර ගනන්ා අතර අවිදයාව නැති කල්හි 
අවිදයාමවන ්හටගත ්මලෝකය ද නරිැදධ් මේ. අතතී කර්මවිපාක වශමයන ්වර්තමානමයහි නරි්මාණය වන 
පංචසක්නධ් මලෝකය නවුණින ්මනාදකමී නසිා ඒ අරභයා මච්තනා (පඤු්ඤ්්, අපඤු්ඤ්්, ආමනඤ්ජ් වශමයන් 
සංසක්ාර) නරි්මාණය වවුමහාත ්පංචපුාදානසක්නධ් මගාඩනැඟ ීඊට අනගුතව මසස ුඅංග නරි්මාණය වී දුක 
හටගනන්ා ආකාරය අනපුළිමිවළනි ්මමමලස විසත්ර කර ඇත. ඒ අනවු 

‘අවිජ්ජාපච්චයා සංඛාරා, සංඛාර පච්චයා විඤ්ා්ණං, විඤ්ා්ණ පච්චයා නාමරෑපං, නාමරෑප 
පච්චයා සළායතනං, සළායතන පච්චයා ඵසම්සෝ, ඵසස් පච්චයා මේදනා, මේදනා පච්චයා තණහ්ා, තණහ්ා 
පච්චයා උපාදානං, උපාදාන පච්චයා භමවෝ, භව පච්චයා ජාති, ජාත ි පච්චයා ජරාමරණමසෝකපරිමද්ව 
දුකඛ්මදෝමනසස්පුායාසා සම්භවනත්.ි එවමමතසස් මකවලසස් දුකඛ්කඛ්නධ්සස් සමදුමයා මහාත.ි අයං 
වචු්චත ිභිකඛ්මව පිච්චසමපුප්ාමදා.’ (පිච්චසමපුප්ාද සත්ුත, සං.න.ි 2, අභසිමය සංයත්ුත, 02 පටි)  

මමමලස අවිදයා සහගතව හටගනන්ා මලෝකය නසිා ජරාමරණාදි දුක ්සමදුාය නරි්මාණය මේ. 

යමමක ු මමහි යථා සව්භාවය දැන අවිදයාව ඉතරිි නැතවි හට මනානැමගන අයරුින ් සහිිනුවණින් 
(සතසිම්පජඤ්ඤ්්මයන)් යතුවු වාසය කළමහාත ්ජරාමරණ සංඛයාත මලෝකයක ්ද නරි්මාණය මනාවන ුඇත. 
එමඟින ්ජරාමරණාදි දුක ්සමදුායමයන ්සපරුා නදිහසව්ීමට ද අවසථ්ාව උදා මේ. එය මමමලස විසත්ර මේ. 

‘අවිජ්ජායතම්ේව අමසස්විරාගනමිරෝධා සංඛාර නමිරෝමධෝ සංඛාර නමිරෝධා විඤ්ා්ණ නමිරෝමධෝ 
විඤ්ා්ණ නමිරෝධා නාමරෑප නමිරෝමධෝ නාමරෑප නමිරෝධා සළායතන නමිරෝමධෝ සළායතන නමිරෝධා ඵසස් 



UD6 
 

නමිරෝමධෝ ඵසස් නමිරෝධා මේදනා නමිරෝමධෝ මේදනා නමිරෝධා තණහ්ා නමිරෝමධෝ තණහ්ා නමිරෝධා උපාදාන 
නමිරෝමධෝ උපාදාන නමිරෝධා භව නමිරෝමධෝ භව නමිරෝධා ජාත ි නමිරෝමධෝ ජාත ි නමිරෝධා 
ජරාමරණමසෝකපරිමද්ව දුකඛ් මදාමනසස්පුායාසා නරිැජ්ඣනත්.ි එවමම්තසස් මක්වලසස් දුකඛ්න්ධසස් 
නමිරෝමධෝ මහාතී’ අයමසස් අරිමයෝ ාමයෝ පඤ්ා්ය සදුිට්මඨෝ මහෝත ිසපුප්විදම්ධෝ’. 

අවිදයාව ඉතරිි නැතවි නමිරෝධ කරිීම ජරාමරණාදි සයිලු දුකව්ල නමිරෝධය මේ. මමමලස දුමකහි 
හටගගැනමී හා නමිරෝධය පළිබිඳ ආර්ය නයාය ව ූ පිච්චසමපුප්ාදය මැනැවින ් අවමබෝධ කර ගැනීම 
මසෝතාපනන් වීමම් මාවතයි. යමමක ් බිය හා වවරය මගනමදන පංච දුශ්චරිතයන ්දුරැ කමළ් මේද සතර 
මසෝතාපතත් ිඅංගයනම්ගන ්යකුත් වමූය ් ද ඉහත දැක්ව ූආර්ය නයාය දකම්න් මේ ද ඔහු කෂ්ය කළ නිරය 
ඇතම්ත ් (ඛීණනරියමයාම්හි) මවමිය ි ද, කෂ්ය කළ තරිිසන ් දුගත ි විපාක ඇතම්ත ් මේ ද 
(ඛීණතරිච්ඡානමයෝනමියෝ), කෂ්ය කළ මපර්ත විෂය ඇතම්ත ් ද (ඛීණමපතත්විිසමයා), කෂ්ය කළ දුගතිපාක 
ඇතම්ත ් ද (ඛීණාපායදුගග්තවිිනපිාමතා), මසෝවාන් වමූයම් (මසෝතාපනම්නෝහමසම්ි), පහළට මනාවැමටන 
සව්භාවමයන ් යකුත් වමූය ් (අවිනපිාතධම්මමෝ), නයිත වශමයන ් සම්මබෝිපරායණ වමූය ් (නියමතෝ 
සම්මබෝිපරායමණා) මවමි‘ය ිපවසනම්න් ය. 

ඉහත පාඨමයන ්ඉතා පැහැදිලි වන යථාර්ථය නම් බිය - වවරය මගන මදන කරැණවුලින ්මිදීමටත් 
සතර අපාමයන ්නදිහස ්වීමටත ්මසෝතාපනන් වීමටත ්මහ්තවුන පරධාන සාධකය පිච්ච සමපුප්ාදය ඔස්මස ්
දුක අවමබෝධ කර ගැනමී බවය.ි මමම අවමබෝධයත ්සමග සතර මසෝතාපතත්ි අංගයනහි් සථ්ාවර ව බැස 
ගන.ී එනම් බුදධ්, ධම්ම,  සංඝ යන මතරැවන මකමරහි සථ්ාවරව මනාමසල්මවන පරසාදය සහ ආර්ය කාන්ත 
ශීලමයන ්මනව්ිත වීමය.ි ආර්ය උතමුන ්විසනි ්අගය කළ පංචසලී මමහි දී පහිිටා සටිී. බිය හා වවරය දුරැ 
මකාට සතර අපාමයන ්නදිහසව්ීමම් ඒකායන මාවත මමයය.ි පිච්ච සමපුප්ාදය මැනැවින ්අවමබෝධ කර 
ගැනමී ඇත - නැත අනත්යනම්ගන ් දුරැවීමටත ් චතරුාර්ය සතයය වටහා ගැනමීටත ් ඒ ඔසම්ස ් මධයම 
පරතපිදාව අනගුමනය කරමින ්සක්නධ්, ධාතු, ආයතන, නාමරෑප ආදි ජීවිත යථාර්ථ පරිිසඳි දැන ගැනීමටත් 
අවසථ්ාව උදාමේ. එබැවින ්පිච්ච සමපුප්ාදය අවමබෝධ කර ගැනීමට බුදුදහමට අනවු සගුතයි හා විමුක්තිය 
සාක්ෂාත ් කර ගැනමීම් මලිූක පදනම මලස සඳහන් කළ හැක ි ය. මමමලස පිච්ච සමපුප්ාදය මතර්ැම් 
ගැනමීට සසරගත පණුය මහිමයක ්මමන ්ම නවුණැතබිව, අවංකබව හා සවුචබව යන ගණුාංග තමා තුළ 
තබිීම අතයවශය මේ. මමහිලා කලයාණ මිතර ආශරය සවුිශාල කාර්යභාරයක ්ඉට ුකරය.ි  

පිච්ච සමපුප්ාදය වටහා ගැනමී ධර්මය වටහා ගැනමීට අමනයානය වශමයන ් උපකාරවත ් මේ. 
ධර්මය මතර්ැම් ගැනමී බුදුරජාණන් වහනම්ස ්කවමරක ්ද යනන් අවමබෝධ කර ගැනමීට ද උපකාරවත් වනු 
ඇත. 

‘මයා පිච්චසමපුප්ාදං පසස්ත ිමසා ධම්මං පසස්ති, මයා ධම්මං පසස්ත ිමසා පිච්චසමපුප්ාදං පසස්ත.ි’ 

යමමක ්පිච්චසමපුප්ාදය දකයි ිද ඔහු ධර්මය දකයි.ි යමමක ්ධර්මය දකයි ිද ඔහු පිච්චසමපුප්ාදය දකයි.ි 

(මහාහත්ිපමදාපම සත්ුත, ම.න.ි1, 460 පටි) 

‘මයා ධම්මං පසස්ත ිමසා මං පසස්ති, මයා මං පසස්ත ිමසා ධම්මං පසස්ත.ි’ 

යමමක ්ධර්මය දකයි ිද ඔහු මා (බදුුරදුන්) දකයි.ි යමමක ්බුදුරදුන ්දකයි ිද ඔහු ධර්මය දකයි.ි 

‘ඇත - නැත’ යන අනත්යනම්ගන ් දුරැව මධය මාර්ගය නසි ි මලස මණු ගැමසන්මන් 
පිච්චසමපුප්ාද නයාය මැනැවින ්ශරවණය කරිීමමන.ි මහ්ත ුඑකව්ීම් වශමයන ්සක්නධ් පංචකමය් හටගැනීම 
(සමදුය) දකනින්ා ‘නැත’ යන උච්මේද අනත්මයන ් (දෘෂ්ි මයන)් මිමද්.  මහ්ත ු නරිැදධ්වීමමන් ස්කන්ධ 
පංචකමය් වැයවීම (වය=නමිරෝධය) දකනින්ා ‘ඇත’ යන ශාශ්වත අනත්මයන ්ද මිමද්. මමමලස සම්මාදිට්ිය 
උපදවා මගන ‘ඇත සහ නැත’  යන අනත් මදකනි ්ම එකවර නදිහසව්ීමට අවසථ්ාව ලැමබනම්න් පිච්ච 
සමපුප්ාදය නම් ව ූආර්ය නයාය නවිැරදි මලස අසා දැන ගැනමීමන ි (කච්චානමගාතත් සතුත්, සං.න.ි 2, අභසිමය 
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සංයුතත්, 28 පටි). තව ද සැබෑ මලස ධර්මකිකයක ුබවට පත ්විය හැකම්ක් ද මමම ආර්ය නයාය මැනැවින් 
මද්ශනා කරිීම් වශමයන ි (ධම්මකික සතුත්, සං.න.ි 2, අභසිමය සංයුතත්, 28 පටි). ‘දිට්ිං ච අනපුගම්ම සලීවා...’ 
යනමුවන ් දැක්මවන පරිදි දෘෂ්ටීනට් මනාපැමිණ (කරණීය-මමතත් සතුත්) සලීයට පැමිණිය හැක්මක් 
පිච්චසමපුප්ාද නයාය මතර්ැම් ගැනමීම් පරතඵිල වශමයන.ි 

පළමවු පිච්චසමපුප්ාදය පළිබිඳ කලයාණ මිතර ඇසරුින ්සතුමය ාණය ලබා ඉනප්ස ුඑය හැකිතාක් 
දුරට නවුණින ් මමමනහි කරිීම් වශමයන ් චිනත්ාමය ාණය දියණු ු කර ගනමිින ්සතර සතපිට්ඨානය තුළ 
පහිිටා සලී සමාි පඤ්ා් වර්ධනය කර ගැනමී් වශමයන ්භාවනාමය ාණය ඇත ිකර ගැනමී අවශය මේ.  

‘අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා...’ ආදි වශමයන ් විසත්ර මකමරන පිච්චසමපුප්ාදමය ් අංග මදාමළාස 
ආමරෝහණ කරමයට ද අවමරෝහණ කරමයට ද හටගනන්ා කරමයට ද නරිැදධ් කරන කරමයට ද විසත්ර කර 
තමිබනු දකන්ට ලැමේ. භාගයවතනු ් වහනම්ස ් චතරුාර්ය සතයාවමබෝධමය ් දී (උදානපාලමියහි මබෝිවගග්මයහි 

සඳහන ්පරිදි) අවිදයාමේ පටන් කරමමයන ්දුක හටගනන්ා ආකාරය දකව්ා තමිබන අතර ශරාවකයනට් එය සතය 
ගමේෂණයක ්මලස පැහැදිලි කරිීමම් දී (විභංග-සං.න.ිඅභසිමය සංයුතත්, 2, 4 පටි ආදි සතූරයනට් අනවු) ජරාමරණාදි 
වශමයන ්දැනට මපමනන දුමකහි පටන් මනාමපමනන අවිදයාව දකව්ා විසත්ර කර තමිබනු දකන්ට ලැමේ.  

ජරා - ඒ ඒ සතත්ව්යනම්ග් ඒ ඒ සතත්ව්නකිාමයහි යම් දිරීමක්, දිමරන බවක්, දතව්ැටීම්, මකස් 
පැසමී්, ඇඟ රැලි වැටීම්, ආය ුපරිිහීම්, ඉඳුරනම්ග් පැසමී් ආදියක ්මේ ද මමය ‘ජරා’ නම් මේ.   

මරණ - ඒ ඒ සතත්ව් නකිාමයන ්ඒ ඒ සතත්ව්යනම්ග ්යම් මවනව්ීමක්, බිඳීමක්, අතරුැදහන් වීමක්, 
මච්ච ු නම් ව ූ මරණයක ් කාලකරියාවක ් සක්නධ්යනම්ග ් බිඳියාමක්, සරිැර හැර දැමීමක්, ජීවිතනි්රිමය ් සඳිී 
යාමමක ්මේ ද මමය ‘මරණ’ නම් මේ. ජරාමරණයනට් මහ්තවු ජාතයි (උපත) වන අතර ජාත ිනමිරෝධමයන් 
ජරාමරණ නමිරෝධය සදිු මේ. 

ජාත ි - කසියිම් භාවයක උපත ලැබීම, හටගැනීම, බැස ගැනමී, සක්නධ්යනම්ග් පහළවීම, 
ආයතනයනම්ග් හටගැනමී ජාත ිනම් මේ. ජාතයිට මහ්තවු භවය මහවත ්උපතක් පණිිස කර්ම සකස්වීමයි. 
ජාතයි නරිැදධ් කරිීමට  හැක ිවනම්න් භවය නරිැදධ් කරිීමමන.ි 

භව - මලෝකයක ්ඇත ිබවට සමිතන සව්භාවය ‘භව’ නම් මේ. ඒ අනවු කාමභව, රෑපභව, අරෑපභව 
වශමයන ්තරිවිධාකාරමයන ්මලෝකයක ්මණු ගැමස.් මම් තමුන් ම සටිීම සංසාර චකරය තළු ම සැරිසැරීමකි. 
බුදුරදුන ් ධර්මය මද්ශනා කමළ් මම් තරිවිධ භවමයන ්ම නදිහසව්ීමටයි. භවයට මහ්තවු උපාදාන වන අතර 
උපාදාන නරිැදධ් කරිීමමන ්භව නමිරෝධය සදිු මේ. 

උපාදාන - තමා මවත ඇද - බැඳ තබා ගනන්ා සව්භාවය ‘උපාදානයි’. මමය කාම උපාදාන, දිට්ි 
උපාදාන, සලීේබත උපාදාන, අතත්වාද උපාදාන වශමයන ්සේි වැදෑරැම් මේ. උපාදානයනට් මහ්තවු තණ්හාව 
වන අතර තණහ්ා නරිැදධ් කරිීමමන ්උපාදාන නරිැදධ් මේ. 

තණහ්ා - යමකට සති ඇලීම, බැස ගැනමී ‘තණහ්ාවයි’. මමය ඇස ආදි ඉනර්ිියයනට් රෑපාදි අරමුණ ු
අරභයා සදිු මේ. ඒ අනවු රෑපතණහ්ා, ශේදතණහ්ා, ගනධ්තණහ්ා, රසතණහ්ා, මඵාට්ඨේබතණහ්ා, 
ධම්මතණහ්ා වශමයන ්සයාකාර මේ. තණහ්ාවට මහ්තවුන මේදනාව වන අතර මේදනා නරිැදධ් කරිීමමන් 
තණහ්ාව ද නරිැදධ් වන ුඇත. 

ලේදනා - සැප දුක ් උමප්කෂ්ා වශමයන ් විඳ ගනන්ා සව්භාවය ‘මේදනා’ නම් මේ. මමය කයක් 
(මේදනාකාය) වශමයන ්දැකම්වන අතර ඇස ආදි සප්ර්ශයන ්විෂයමයහි මේදනා හටගනී. ඒ අනවු මේදනාව 
ද සයාකාර මේ. එනම් චකඛ්සුම්ඵසස්ජා මේදනා,  මසෝතසම්ඵසස්ජා මේදනා,  ඝාණසම්ඵසස්ජා මේදනා, 
ජිේහාසම්ඵසස්ජා මේදනා, කායසම්ඵසස්ජා මේදනා, මමනෝසම්ඵසස්ජා මේදනා වශමයන.ි මේදනාවට මහ්තුව 
ඵසස්ය වන අතර ඵසස් නරිැදධ් කරිීමමන ්මේදනා ද නරිැදධ් කරිීමට හැකයිාව ලැමේ. 
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ඵසස් - ඇස ආදි ඉනර්ියයනට් රෑපාදි අරමණු ුආපාතගත වීම ‘ඵසස්’ = සප්ර්ශ නම් මේ. ඇස ආදි 

ඉනර්ිය ඔසම්ස ්රෑපාදි අරමණු ුවිෂයමයහි විඤ්ා්ණය පහළ වූ කල්හි සප්ර්ශය හටගන.ී ඒ අනවු සප්ර්ශය ද 
සයාකාර මේ. එනම් චකඛ්සුම්ඵසස්ය, මසෝතසම්ඵසස්ය, ඝාණසම්ඵසස්, ජිේහාසම්ඵසස්ය, කායසම්ඵසස්ය, 
මමනෝසම්ඵසස්ය වශමයන.ි ඵසස්යට මහ්තවු සළායතන වන අතර සළායතන නරිැදධ් කරිීමමන ්ඵසස්ය ද 
නරිැදධ් මේ. 

සළායතන - රෑපාදි අරමණු ු නපිදවන ඇස ආදි ආයතන හය ‘සළායතන’ = ෂඪායතන නමින් 
හැඳිනම්ේ. එම ආයතන හය නම් චකඛ්ායතන, මසෝතායතන, ඝාණායතන, ජිේහායතන, කායායතන, 
මනායතන වශමයන.ි සළායතනයනට් මහ්තවු නාමරෑප වන අතර නාමරෑප නරිැදධ් කරිීමමන ්සළායතන 
නමිරෝධය ද සදිු මේ. 

නාමරෑප - ‘නාම’ යන මේදනා, සඤ්ා්, මච්තනා, ඵසස්, මනසකිාර යන පහය.ි ‘රෑප’ යන ුපඨවි, 
ආමපෝ, මතම්ජෝ, වාමයෝ යන සතර මහාභූත සහ චකඛ්ු, මසෝතාදි උපාදාය රෑප විසහිතරය.ි නාමරෑපයනට් 
මහ්තවු විඤ්ා්ණය වන අතර විඤ්ා්ණ නරිැදධ් කරිීමමන් නාමරෑප ද නරිැදධ් මේ. 

විඤා්ණ - යමක ්දැන ගනන්ා සව්භාවය ‘විඤ්ා්ණ’ = විඥාන නම් මේ. ඇස ආදි ඉනර්ිය ඔස්මස් 
මමම දැන ගැනමී සදිු මකමරන බැවින ්මමය එම ආයතනයනම්ග් නමින ්දකව්ා හයාකාර වශමයන ්විස්තර 
කර තමිේ. එනම් චකඛ්වුිඤ්ා්ණ, මසෝතවිඤ්ා්ණ, ඝාණ විඤ්ා්ණ, ජිේහාවිඤ්ා්ණ, කායවිඤ්ා්ණ, 
මමනෝවිඤ්ා්ණ වශමයන.ි විඤ්ා්ණයට මහ්තවු සංඛාර වන අතර සංඛාර නමිරෝධමයන ් විඤ්ා්ණය ද 
නරිැදධ් වන ුඇත. 

සංඛාර - විතර්කනය කරිීම මහවත ්සතිවිිලි ‘සංඛාර’ = සංසක්ාර නමින ්වයවහාර මකමර්. අවිදයාව 
නසිා හටගනන්ා මමම සංඛාර ‘කායසංඛාර, වචීසංඛාර, චිතත්සංඛාර‘ වශමයන් තනු ් ආකාර මේ. තවත් 
නයායකට අනවු මමය පඤු්ා්භිසංඛාර, අපඤු්ා්භිසංඛාර, ආමනඤ්ජ්ාභිසංඛාර වශමයන ් ද දකව්ා තිමේ. 
සංඛාරයට මහ්තවු, ආහාරය මහවත ් නදිානය වශමයන ් දකව්ා ඇතම්ත ් අවිදයාවය.ි අවිදයාව ඇති කල්හි 
සංඛාර හටගනන්ා අතර අවිදයා නමිරෝධමයන ්සංඛාර නරිැදධ් මේ. 

අවිජ්ක්ධජා - මලෝකය මහවත ්දුමකහි හටගැනමී හා නමිරෝධය මනාදනන්ා සව්භාවය ‘අවිජ්ජා’ = අවිදයා 
නම් මේ. එනම් දුකඛ්, සමදුය, නමිරෝධ, මාර්ග යන චතරුාර්ය සතයය නැතමහාත ් පිච්චසමපුප්ාදය 
මනාදනන්ා බවය.ි අවිදයාවට මහ්තවු වශමයන ්දකව්ා ඇතම්ත ්ආසරවය.ි ආසරවයට මහ්තවු අවිදයාවයි. මමය 
මදක අමනයානය වශමයන ්කරියාතම්ක මේ.  

මම් අනවු  අවිදයාව ඇත ිකල්හි සංඛාර (මච්තනා) හටගන.ි සංඛාර ඇත ිකල්හි විඤ්ා්ණ හටගනී. 
විඤ්ා්ණ ඇත ිකල්හි නාමරෑප හටගන.ී නාමරෑප ඇත ිකල්හි සළායතන හටගන.ී සළායතන ඇත ිකල්හි 
ඵසස් හටගන.ී ඵසස් ඇත ිකල්හි මේදනා හටගන.ී මේදනා ඇත ිකල්හි තණහ්ා හටගනී. තණහ්ා ඇති කල්හි 
උපාදාන හටගන.ී උපාදාන ඇත ි කල්හි භව හටගන.ී භව ඇත ි කල්හි ජාත ි හටගන.ී ජාත ි ඇත ි කල්හි 
ජරාමරණාදි දුක ්සමදුාය හටගන.ී මමමලස දුක හටගනන්ා අතර අවිදයාව නැත ිකල්හි සංඛාර, විඤ්ා්ණ, 
නාමරෑපාදි අංග හටමනාගන දුකින ්නදිහස ්මේ (විභංග සතුත්, සං.න.ි 2, අභසිමය සංයුතත්, 4-6 පටුි). මම් සඳහා 
ඇත ිමාවත වශමයන ්දකව්ා ඇතම්ත ්සම්මාදිට්ි,  සම්මාසංකපප්, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මනත්, සම්මාආජීව, 
සම්මාවායාම,  සම්මසති, සම්මාසමාි වශමයන ්දැකම්වන ආර්ය අෂ්ටාංගකි මාර්ගයය ි (ාණවතථ් ුසතුත්, සං.නි. 
2, අභසිමය සංයුතත්, 88-90 පටි).  

තව ද ‘අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා ...’ ආදි වශමයන ් දැකම්වන දුමකහි හටගනන්ා පරතපිදාව මිථයා 
පරතපිදාව මලසත ් ‘අවිජ්ජායතම්ේව අමසස්විරාගා නමිරෝධා සංඛාර නමිරෝමධෝ .... ’ ආදි වශමයන ් දැක්මවන 
දුක නරිැදධ් කරන පරතපිදාව සමයග ්පරතපිදාව වශමයන ්ද දකව්ා තමිේ (පිපදා සතුත්, සං.න.ි 2, අභසිමය සංයුතත්, 8 

පටි). අවිදයාදි මහ්ත ුඇත ිකල්හි දුමකහි හටගැනමීත ් අවිදයාමේ නමිරෝධමයන ් දුමකහි නමිරෝධයත ් මත්රැම් 
ගැනමීම් පරතඵිල වශමයන ් සතත්ව් පදුග්ල දෘෂ්ි යට මනාවැටී  මහ්තඵුල සදිධ්ාන්තය මැනැවින් මත්රැම් 
ගැනමීට හැකයිාව ලැමේ. එවිට මම් දුක තමා විසනි ් නරි්මාණය කරන ලදද්ක ් මහෝ අමනකක ු විසින් 
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නරි්මාණය කරන ලදද්ක ් මහෝ වශමයන ් දෘෂ්ි යකට මනාපැමිමණ.් මහ්ත ුඇත ිකල්හි දුක හටමගන මහ්තු 
නරිැදධ් වීමමන ්දුක නරිැදධ් වන බව පරතයකෂ් මේ (අමච්ලකසස්ප සතුත්, සං.න.ි 2, අභසිමය සංයුතත්, 30 පටි). මම් 
අවමබෝධයත ් සමඟ තමා අතතීමය් සිි යා ද නැදද් අනාගතමයහි සිි න්මන් ද නැදද් ආදි සයිලු මතවාද 
සමනය මේ (පච්ච සතුත්, සං.න.ි 2, අභසිමය සංයුතත්, 42 පටි). තව ද තමාමග ්සති - කය තමා විසනි ්කරන ලද්දක ්
මහෝ අමනකක ු විසනි ් කරන ලදද්ක ් මහෝ මනාව මහ්තඵුල සදිධ්ාන්තය මත නරි්මාණය වවූක ් ය යන 
අවමබෝධය ද මමමගනි ්පසක ්මේ (නතමු්හ සතුත්, සං.න.ි 2, අභසිමය සංයුතත්, 100 පටි). 

දුමකහි හටගැනමී හා නමිරෝධය පළිබිඳ මමම සවුිමශ්ෂී අවමබෝධය අප මගෞතම සම්මා 
සම්බුදුරජාණන් වහන්මසට් මමන ් ම විපසස්ී, සඛිී, මවසස්භු, කකසුඳ, මකෝනාගමනන, කසස්ප යන මපර 
වැඩ සිි  බුදුරජාණන් වහනම්සල්ාට ද ඒ අයරුින ්අවමබෝධ ව ූආකාරය විසත්ර මේ. එපමණක ්මනාව මලාව 
පහළ වන සයිලු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහනම්සල්ා අවමබෝධ කර ගනන්ා පරධාන කරැණ ද මමයයි. 
එබැවින ්මපර බුදුවරැන ්ද පරතයකෂ් කළ පිච්චසමපුප්ාද සංඛයාත මමම මාවත පරුාණ මාවතක් වශමයන් 
විසත්ර කර තමිේ (නගර සතුත්, සං.න.ි 2, අභසිමය සංයුතත්, 162 පටි).   

පිච්චසමපුප්ාදමය ්දැකම්වන අවිජ්ජාදි අංග එක ්චිතත්කෂ්ණයක ්තළුට මමන ්ම අතතී - වර්තමාන - 
අනාගත යන කාලයතරයට ද මගාන ුකළ හැකයි. කාලතරයට අනවු පිච්චසමපුප්ාදය විසත්ර කරිීමම් දී අතීත 
මහ්තු, වර්තමාන ඵල, වර්තමාන මහ්තු, අනාගත ඵල වශමයන ්සතරාකාරයකට විසත්ර කර තමිේ.  

අතතී මහ්ත ු  -  අවිජ්ජා, සංඛාර, තණහ්ා, උපාදාන, භව  

වර්තමාන ඵල   -  විඤ්ා්ණ, නාමරෑප, සළායතන, ඵසස්, මේදනා 

වර්තමාන මහ්ත ු -  අවිජ්ජා, සංඛාර, තණහ්ා, උපාදාන, භව 

අනාගත ඵල   -  විඤ්ා්ණ, නාමරෑප, සළායතන, ඵසස්, මේදනා 

 

අතතීමය් පැවැත ි අවිජ්ජා, සංඛාර, තණහ්ා, උපාදාන, භව යන මහ්තවුලට අනරුෑපව වර්තමාන 
ජීවිතය මහ්වත ්විඤ්ා්ණ, නාමරෑප, සළායතන, ඵසස්, මේදනා යන  සක්නධ් පංචකයක ්නරි්මාණය මේ. 
අප ඇස, කණ ආදි ඉනර්ිය ඔසම්ස ්රෑප, ශේදාදි අරමණු ුමලිුන ්සප්ර්ශ කරිීමම් දී හටගනම්න් මමයයි. මමය 
මලෝභ, මදෝස, මමෝහ යන මහ්තනු්මගන ්මතාර වවූක.ි එය ඇතැම් තැමනක දුකඛ් සතයය වශමයන ්ද දක්වා 
තමිේ. මමම සක්නධ් පංචකය අවිදයාදි අනසුය ඇතවි සප්ර්ශ කළ විට වර්තමාන මහ්ත ුනරි්මාණය මේ. 
එනම් සක්නධ් පංචකය ම පංචපුාදානසක්නධ්යක ් බවට පරිවර්තනය කර ගන.ී මමමලස අවිජ්ජා, සංඛාර, 
තණහ්ා, උපාදාන, භව යන මහ්ත ුපහළ කළ මහාත ්අනාගතය නරි්මාණය මේ. එවිට විඤ්ා්ණ, නාමරෑප, 
සළායතන, ඵසස්, මේදනා යන ඵලයන ්භුකත් ිවිඳීමටත ්දුක සප්ර්ශ කරිීමටත ්සදිු මේ. එක චිතත්ක්ෂණයක් 
තළු වවු ද මමම අංග සයිල්මලහි සම්බනධ්ය විසත්ර කළ හැක ිය. එනම් මධපුණිඩ්ික සතූරමයහි දැක්මවන 
පරිදි අවිදයා සහගතව ඇස උපන ්කල්හි රෑපය, චකඛ් ුවිඤ්ා්ණ, චකඛ් ුසම්ඵසස්ය ආදි අංග මගාඩනැඟී 
පරපංච නරි්මාණය මේ. මලෝකයා දුක තළු වාසය කරය ි ‘දුකම්ඛ මලෝමකා පතටි්ිමතා... යනමුවන් 
දැකම්වන්මන් අවිදයා සහිත මලෝකයා දුක තළු වාසය කරන ආකාරයය.ි සංසාරය නරි්මාණය වනම්න් මම් 
අයරුින.ි එමමන ්ම අවිදයාමවන ්මතාරව ඇස, රෑපාදි කරැණ ුසප්ර්ශ මනාකළ මහාත ්පරපංච මගාඩමනානැඟී 
දුකනි ් නදිහසව්ීමට ද අවසථ්ාව උදාමේ. මමම සංසාරමයන ් මිඳිය හැකම්ක් මමම සදිධ්ාන්තය මැනැවින ්
මතර්ැම් මගන සලී, සමාි, පඤ්ා් යන තරිවිධ ශිකෂ්ාමවහි අඛණඩ්ව නයිැළමීමහි පරතඵිල වශමයනි. එහි 
පරතඵිල වශමයන ්සදධ්ා, විරිය, සති, සමාි, පඤ්ා් යන ඉනර්ිය ධර්ම පරිපරූ්ණතව්යට පත ්මේ. 

 

විඤා්ණ - නාමරෑප සම්බන්ධය 

පිච්චසමපුප්ාදමය ් අංග එකමිනකට දම්වැලක ් මස් සම්බනධ්ව පවත.ී අවිදයාව සංසක්ාරයටත් 
සංසක්ාරය අවිදයාවටත ්.... ආදි වශමයන.ි ඒ අතර විඤ්ා්ණ - නාමරෑප මදමකහි සම්බනධ්ය සතූර කිහිපයක 
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ම විමශ්ෂමයන ් අවධාරණය කර තමිබන ු දකන්ට ලැමේ (...යදිදං නාමරැපං සහ විඤ්ා්මණ්න 
අඤ්ඤ්්මඤ්ඤ්්පච්චයතාය පවතත්ති’  මහානදිාන සතූරය, දී.න.ි2, 94 පටි). නලකලාප සතූරමයහි දැකම්වන පරිදි 
එකමිනකට මහ්තත් ුමකාට සටිවුා ඇත ිබට මිි මදකක ්එකමිනක ආධාරමයන ්පවතනින්ාක් මමන ්නාමරෑප 
- විඤ්ා්ණ මදක එකමිනකට උපකාරවත ් ව පවත.ී මමමලස නාමරෑප හා විඤ්ා්ණ යන අංග මදක 
විමශ්ෂමයන ්අවධාරණය කරිීමට පරධාන මහ්තවු වනම්න ්එක ්භවයකනි ්තවත ්භවයකට පරතසින්ි  ගැනීමම් 
දී මම් අංග මදක පැහැදිලි කාර්යභාරයක ්සදිු කරන මහයනි.ි  

පිච්චසමපුප්ාදයට අනවු (පරතසින්ි ) විඤ්ා්ණයට අනවු නාමරෑප නරි්මාණය වන අතර යමකු 
මමමලාව උපත ලද පස ුඅතතී විපාක වශමයන ්පහළ වන සක්නධ් පංචකය පළිබිඳ අනවමබෝධය ඇත ිවිට 

නාමරෑපයනට් අනවු විඤ්ා්ණය නරි්මාණය මේ. එවිට නාමරෑප පච්චායා විඤ්ා්ණං, විඤ්ා්ණපච්චයා 
නාමරෑපං වශමයන ්මදපසට කරියාතම්ක මවමින ්සංසාර චකරය තළු දිගනි ්දිගට ම සැරිසරය.ි  

මහානිදාන සතූරමයහි දැකම්වන පරිදි ‘විඤ්ා්ණය මේකමුසහි බැස මනාගනම්න් නම් නාමරෑපයන්මග ්
පහළවීමක ්මනාමේ’ (...විඤ්ා්ණං ච හි ආනනද් මාතකුචු්ිසම්ිං න ඔකක්මිසස්ථ, අප ින ුමඛෝ නාමරෑපං 
මාතකුචු්ිසම්ිං සමචු්චිසස්ථාති’? ‘මනා මහතං භන්මත්’). විඤ්ා්ණය මේකසුකට බැස ගතත් ද එම 
විඤ්ා්ණය නැවත මේකසුනි ්ඉවත ්වනම්න් නම් නාමරෑපයනම්ග ්වැඩිදියණුවුක ්ද සදිු මනාමේ (‘විඤ්ා්ණං 
ච හි ආනනද් මාතකුුච්ිං ඔක්කමිතව්ා මවාක්කමිසස්ථ, අප ි න ු මඛා නාමරෑපං ඉතථ්ත්තාය 
අභිනේිබතත්සිස්ථාති’  ‘මනා මහතං භනම්ත්’). තවද විඤ්ා්ණය සඳිී ගයිමහාත ්නාමරෑපයනම්ග් වර්ධනයක් 
මහෝ කසියිම් නමක ් ඇත ි පදුග්ලයකමුග් නරි්මාණය සදිු මනාවන ු ඇත (මහානදිාන සතුත්, දී.න.ි2, 92 පිට). 

සළායතන, ඵසස් ආදි මසස ු අංගයනහි් කරියාකාරීතව්ය සදිු වනම්න් නාමරෑප විඤ්ා්ණ මදමකහි ස්ථාවර 
කරියාකාරීතව්ය මතය.ි මමයනි ්පැහැදිලි වනම්න් නාමරෑප මේකමුසහි බැස ගැනමීටත ්එය වර්ධනය වීමටත් 
විඤ්ා්ණය ඍජු දායකතව්යක ්දකව්න බවය.ි   

පටිඝ සම්ඵස්සය හා අිවචන සම්ඵසස්ය 

දීඝනකිාය මහානිදාන සතූරමයහි පිච්චසමපුප්ාදය විසත්ර කරිීමම් දී  විමශ්ෂ කරැණක ්සාකච්ඡාවට 
භාජනය මකාට තමිේ. එනම් පිඝසම්ඵසස්ය හා අිවචන සම්ඵසස්යය.ි පිඝ සම්ඵසස්ය යන ුඇස, කන, 
නාසය, දිව, කය යන ආයතන පහට රෑප, ශේද, ගනධ්, රස, මඵාට්ඨේබ යන අරමණු ුසප්ර්ශ වීමය.ි මමය 
රළු සප්ර්ශය වශමයන ්සඳහන ්මේ. අිවචන සම්ඵසස්ය යන ුමනනිර්ියට ධර්මාලම්භන අරමණු ුවීමය.ි මමය 
සඛුමු (සයිමු්) සප්ර්ශය වශමයන ්දැකම්ේ. සාමානයමයන ්යමමක ුජීවතව්ීම යන ුඇස, කන, නාසය, දිව, කය, 
මනස යන ඉනර්ිය හයට රෑප, ශේද, ගනධ්, රස, මඵාට්ඨේබ, ධම්ම යන අරමණු ු සප්ර්ශ වීම් වශමයන් 
අදද්ැකමී් ලැබීමය.ි මමම ආයතන හය හා ඊට මගෝචර වන බාහිර අරමණු ුහැර ජීවිතමයහි මවනත ්කිසවික් 
මනාමත. පදුග්ලයාමග ්සමසත් ජීවිතය මමම ආයතන මත රඳා පවත.ී 

මහානිදාන සතූරමය් ‘නාමරෑපපච්චයා ඵසම්සෝ’ යන විගරහමයහි දී දැකම්වන විමශ්ෂ කරැණක් වන්මන් 
පිඝ සම්ඵසස්ය අිවචන සම්ඵසස්යටත ්අිවචන සම්ඵසස්ය පිඝ සම්ඵසස්යටත ්බලපාන ආකාරයය.ි 

රෑපකාලය අිවචනසම්ඵසස්ය: 

‘මයහි ආනනද් ආකාමරහි මයහි ලිඞ්මගහි මයහි නමිිතම්තහි් මයහි උදම්ද්මසහි නාමකායස්ස 
පඤ්ඤ්්තත් ි මහාති, මතස ුආකාමරස ුමතස ු ලිඞ්මගස ුමතස ුනමිිතම්තස ුමතස ුඋදම්දස ු අසත ි අප ින ු මඛෝ 
රෑපකාමය අිවචනසම්ඵසම්සා පඤ්ා්මයථාති? ‘මනා මහතං භනම්ත’ 

‘ආනනද්, යම් ආකාරයනම්ගන ් යම් ලිඞ්ගයනම්ගන ් යම් නමිිතවිලින ් යම් උදම්ද්සයන්මගන් 
නාමකයට පරඥප්ත ි මේද, ඒ ආකාර ලිඞ්ග නමිිත ි උදම්ද්ස නැත ි කල්හි රෑපකමයහි අිවචන සම්ඵසස්ය 
පැනවීමක ්වනම්න් ද? සව්ාමීනි, එමස ්මනාවනම්න් ය’.  
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මමයනි ්පරකට මකමරනම්න් ආයතන කසුලතාව ඇත ිකර ගත යතු ුආකාරයය.ි අවිදයා සහගතව අපි 
ඇස, කන ආදි කසියිම් ආයතනයකනි ්රෑප, ශේදාදි අරමණුක ්ගත ්විට එය මසස ුඉනර්ියයනට් සම්බන්ධ කර 
බලනම්නම.ු නදිසනුක ් මලස මලක ් දුට ු විට එය තමාමග ් මනමස ් අතතී අදද්ැකමී් සමඟ මසු ු මකාට නව 
සංසක්ාරයක ් මගාඩනඟා ගන.ී අවිදයා සහගත මනමස ් සව්භාවය මමයය.ි එවිට ඉනර්ිය මගනි ් ගන්නා 
අරමණු ුවිෂයමයහි ඇලීම්, ගැටීම් මහෝ උමප්කෂ්ා හටගන.ී මම් කමුක ්සප්ර්ශ කළ ද අප ිදුකනි ්මනාමිඳුනාහු 
මවම.ු ආයතන කසුලතාව යන ුදුක හටගන්නා මමම ආකාරය මැනැවින ්නවුණින ්දැක ඇස, කන ආදි ඉන්රිය 
මගනි ්රෑප, ශේද ආදි අරමණු ගනන්ා විට එය මවනත ්ආයතනයකට ගැට මනාගසා ඒ ආයතනය තළුදී ම 
නරිැදධ් වන දර්ශනයකනි ්හා සහිියකින ්යතුවු සටිීමය.ි මමහි දී විමශ්ෂමයන ්රෑපකාමය ්අිවචන සම්ඵස්සය 
පැනවීම වශමයන ්දකව්ා ඇතම්ත ්ඇස, කන, නාසය, දිව, කය යන ඉනර්ිය පහට පිඝසම්ඵසස් වශමයන් 
අරමණු ු මගෝචරවීමම් දී එය මනනිර්ියට ගැටගැසමී් සව්භාවයය.ි යමමක ් මමය නවුණින ් දුටවු මහාත් ඔහු 
ඇස, කන ආදි පංච ඉනර්ියයනම්ගන ්ගනන්ා අරමණු ුඔසම්ස ්මනසට බැස ගැනමී මනාකරය.ි එවිට ඔහුමග් 
අවිදයා සහගත සප්ර්ශය දුරැවමූය් මවය.ි දුක නරි්මාණය වන පිච්චසමපුප්ාද නයායමයන ්ඉවත ්වමූය් මවය.ි  

නාමකාලය් පටිඝසම්ඵසස්ය: 

‘මයහි ආනනද් ආකාමරහි මයහි ලිඞ්මගහි මයහි නමිිතම්තහි් මයහි උදම්ද්මසහි රෑපකායසස් 
පඤ්ඤ්්තත් ි මහාති, මතස ුආකාමරස ුමතස ු ලිඞ්මගස ුමතස ුනමිිතම්තස ුමතස ුඋදම්දස ු අසත ි අප ින ු මඛෝ 
නාමකාමය පිඝසම්ඵසම්සා පඤ්ා්මයථාති? ‘මනා මහතං භනම්ත’ 

‘ආනනද්, යම් ආකාරයනම්ගන ්යම් ලිඞ්ගයනම්ගන ්යම් නමිිතවිලින ්යම් උදම්ද්සයනම්ගන ්රෑපකයට 
පරඥප්ත ි මේද, ඒ ආකාර ලිඞ්ග නමිිත ි උදම්ද්ස රෑප කයට නැත ි කල්හි නාමකමයහි පිඝසම්ඵස්සය 
පැනවීමක ් වනම්න් ද?’ යනමුවන ් භාගයවතනු ් වහනම්ස ් පරශ්න කළ විට ආනනද් මාහිමියන් පිළිතුරැ 
මදනම්න් ‘සව්ාමීනි, එමස ්මනාවනම්න් ය’. යනමුවන.ි 

මමයනි ්පැහැදිලි මකමරනම්න් රෑපයන ්පළිබිඳව ලිඞ්ග, නමිිති, උදම්ද්ස ආදි වශමයන ්පරඥප්ති ඇත ි
විට සතිට ධම්මාලම්බන අරමණු ු ව ූ විට ඒ ඔසම්ස ් රෑප, ශේදාදි පංච විඤ්ා්ණයට ලකව්න අරමණුු 
විෂයමයහි සති බැස ගනන්ා බවය.ි එනම් අවිදයා සහිගතව සිි න විට සතිට කසියිම් සතිිවිල්ලක ්පැමිණීමම් 
දී එය බාහිර රෑපයකට බැඳ ගනන්ා බවය.ි එවිට සති බාහිර අරමණුවුල බැස ගනයි.ි නදිසනුක ්වශමයන් තම 
මව සහිි ව ූ විට මවමග ් රෑපය, ඇයමග ්කටහඬ ආදිය පළිබිඳව සති බැස ගැනමීය.ි ලුණ ුසහිිව ූ විට ලුණ ු
කැටයක ්මැවී මපමනන සව්භාවයය.ි මමමලස සතිට සතිවිිලි නැමගන විට ඒ ඔසම්ස් රෑප නරි්මාණය කිරීම් 
වශමයන ් පිඝසම්ඵසස්ය කරා යාම අවිදයා සහගත මනමස ් සව්භාවයය.ි එවිට දුකනි ් මනාමිඳුමන් ජරා, 
මරණාදි දුක ්සප්ර්ශ කරමින ්සටිී. එමස ්මනාවීමට නම් සතිට සතිවිිල්ලක ්පැමිණි සැණින ්ම එය සති තුළ ම 
නරිැදධ් වන දර්ශනයකනි ් යතුවු සටිීම අවශය මකමර්. ‘විඤ්ා්මත විඤ්ා්තමතත්ං.... ’ යනුමවන් 
දැකම්වන්මන් මමම ආයතන කසුලතාවය.ි එවිට සතිට නැමඟන අරමණු ුබාහිර රෑපයට බැඳ, බැස ගන්නා 
සව්භාවමයන ් මිමදය.ි විදයා සහගතව මමමලස සහිිමයන ් හා නවුණින ් කරියා කරිීමමන ් පිච්චසමුප්පාදය 
චකරමයන ්මිඳී දුකනි ්නදිහසව්ීමට අවකාශ සැලමස.්  

මම් සඳහා හැම මමාමහාතක ම පිච්චසමපුප්ාද චකරය සකසව්න ආකාරය පළිබිඳ මනා 
අවමබෝධයකනි ්හා සතසිම්පජඤ්ඤ්්මයන ්කරියා කරිීම අවශය මකමර්. කරමමයන් දුකින ්නදිහසව්ීමට අවකාශ 
ලැමබනම්න් මමහි අඛණඩ්ව මයදීමම් පරතඵිල වශමයන.ි ඒ සඳහා අප සත ුසයිල්ල කැප කළ යතුවු ඇත. 
ලැබ ූමම් උතුම් කෂ්ණ සම්පතත්යි අහිමිවීමට පරථම හැකතිාක් දුරටත ්ශරදධ්ාදී ඉනර්ිය ධර්ම දියණු ුකළ යතුු 
ය. ඒ සඳහා මතරැවන ්සරණින ්ඔබ සැමට සයිලු කායකි මානසකි සවුපත ්බව ලැමේවා. 
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කායානුපස්සනාව 

සතර සතපිට්ඨානමයහි මල්ු ම පයිවර කමයහි කය අනවු නවුණින ්මමමනහි කරිීමය.ි එනම් තමාමග් 
මභෞතකි කය සහ ඊට සම්බනධ් අංශයනහි් කරියාකාරීත්වය පරිිසඳි දැනමී ඉලකක් මකාට මගන ශරීරය පිළිබඳ 
ඇත ිආතම් දෘෂ්ි ය දුරැකරලන ුසඳහා සිහිය වැඩීමය.ි මමහි දී සතර සතපිට්ඨානය සඳහා ම මපාදුමේ මදන 
උපමදසක ් නම් ‘ආතාපී’ මකමලස ් තවන වැර ඇතවි, ‘සම්පජාලනා’ නවුණින ් මමමනහි මකාට ‘සතිමා’ 
සහිිමයන ් යතුවු ‘විලනයය ලොලක අභජි්ක්ධඣා ලදාමනසස්ං’ මලෝකය පළිබිඳව දැඩි මලෝභය හා මදාම්නස 
දුරැමකාට මමම භාවනාව පරගණු කළ යතු ුය යනන්ය.ි ඒ අනවු සති පහිිටවිය යතුම්ත ්රාග, දම්ේෂ, මමෝහ 
යන මකමලස ්දුරැකරලීම ඉලකක් මකාට නවුණින ්මමමනහි මකාට සහිිමයන ්යතුවු මලාවට ඇත ිදැඩි ඇල්ම 
හා මදාම්නස ්දුරැකරලමින ්බව ආරම්භමයහි දී ම අවධාරණය මකාට තමිේ.  

1. ආනාපානසති :- කායානපුසස්නාමවහි මල්ු පයිවර හුසම් ගැනමී හා පටිකිරීම පළිබිඳ වූ සිහිය 
නම් ව ූආනාපාන සතයිය.ි දකෂ් ලී වඩමුවක ුලී ඉරන විට තම කයිත ඇදීමම් දී එහි කරියාකාරීතව්ය ගැන 
සහිිමයන ්සිි න්නාක් මමන ්තම ශරීරමයහි නරිතරුැව සදිු වන හුසම් ගැනමී හා මහළමී පළිබිඳව සිහිමයන් 
සිි න මලස මමමගනි ්උපමදස ්මද්. මමහි දී සව්ාභාවිකව සදිුවන සව්සනයට අදාළව සහිිමයන ්හුස්ම ගනිමින් 
දීර්ඝව හුසම් ගැනමීම් දී දීර්ඝව හුසම් ගනන්ා බවත ්හරසව්ව හුසම් ගැනමීම් දී හරසව්ව හුසම් ගන්නා බවත ්
සයිලු හුසම් කය පළිබිඳවත ් හුසම් සංසඳිුවමිනතු ් ගැනමීත ් වශමයන ් හුසම් ගැනමීම් දී හා මහළීමම් දී 
කායිකව සදිුවන කරියාකාරීතව්ය පළිබිඳ මනා සහිිමයන ්කරියා කරිීම අවධාරණය මකාට තමිේ.   

මමමලස සහිිය පරගණු කරිීමම් දී තමාමග ්කය පළිබිඳව  වැඩි අවධානමයන ්කරියා කරන අතර අන් 
අයකමුග් ශරීරයක ් පළිබිඳව මපන ී යාමම් දී ඒ පළිබිඳව ද සහිිය මයදීම දකව්ා තමිේ. මමහි අවසානයට 
සඳහන ්මකාට ඇතම්ත ් හුසම් ගැනමී හා මහළමී තළුනි ්ඇතවින ශාරීරික කරියාකාරීතව්මය් හටගැනීමම් හා 
නරිැදධ් වීමම් සව්භාවය ව ූඅනතියතාව නවුණින ්මමමනහි කරන මලසය.ි මමහි පරතඵිල වශමයන් ඇත්මත් 
කයක ් පමණක ් ය යනමුවන ් සතත්ව් සංඥාව දුරැමකාට දැකමීම් නවුණක ් හටගනී. එමගනි ් ශරීරය පිළිබඳ 
කසිවික ්උපාදාන වශමයන ්මනාගන.ී කායානපුසස්නාව වැඩීමමහි අරමණු මමමගනි ්පැහැදිලි මේ. 

2. ඉරියාපථ :- යාම, සටිීම, හිඳීම, සැතපමී යන සේි ඉරියේව ම පළිබිඳ මනා සහිිමයන ්සිිමින් 
සතත්ව් සංඥාව දුරැවන අයරුින ්මමමනහි කරමින ්මලාමවහි කසිවිකට මනාඇලී සටිීම ඉරියාපථ පයිවමර් දී 
සදිු මකමර්. 

3. සම්පජඤඤ්ය :- නතිපිතා අවදි ව ූ මමාමහාමත ් පටන් නනිද්ට යනතරුැ සදිුවන කෑම්, බීම්, 
සැතපීම්, හැඳීම්, සටිීම් ආදි සයිලු ශාරීරික කරියාකාරීතව්යන ්පළිබිඳ මනා සහිිමයන ්සිි මින ්ඒ කසිිවක් ආත්ම 
කර මනාගනමිින ්ඇතම්ත ්කයක ්පමණි යන නවුණ ඇත ිකර ගැනමී සම්පජඤ්ඤ්් පේබමයන ්සදිු මකමර්. 

4. පටිකක්ෙූ මනසකිාර :- ශරීරය නරි්මාණය වී ඇත ි මකස්, මලාම්, නයි, දත්, සම් ආදි මදතිස ්
කණුපයන ්පළිබිඳ සහිිමයන ්සිි මින ්කය පළිබිඳ තවදුරටත ්නවුණින ්බලමින ්ආතම් සංඥාව දුරැවන මලස 
සහිිය දියණු ුකරිීම මමහි දී සදිුමේ. කට ගැටගැස ූ විවිධ ධානය වර්ගවලින ්සමනව්ිත මල්ලක ්මලස මමම 
ශරීරය බැලීමට මමමගනි ්හුරැ මකමර්. 

5. ධාතු මනසකිාර :- අපමග් මභෞතකි ශරීරය සැදි මලිූක පදාර්ථ හතර වන පඨවි, ආමපෝ, මතම්ජෝ, 
වාමයෝ යන සතර මහාභූත රෑපයනට සති තබා නවුණින ්බැලීම මමහි දී සදිු මකමර්. එමගනි ් ද සත්ත්ව 
සංඥාව දුරැවන අයරුින ්මමමනහි මකමර්. ගවයක ුඝාතනය මකාට සතර මං හනද්ියක තබා ඇත ිවිට හරකා 
යන සංඥාව දුරැව ඇතත්ාක් මමන ්මිනසි ්ශරීරය සැදි මලිූක පදාර්ථ වන මමම මකාටස ්හතරට හිත තබා 
බලන විට තම ශරීරය පළිබිඳව ඇත ිආතම් දෘෂ්ි ය කරමමයන ්පහව යය.ි 
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6. නවසවීථික :- මිනසි ් ශරීරය මරණයට පත ් ව ූ විට එය කරමමයන ් ඇට සැකල්ිලක ් දක්වා 
විකාශනය වන අවසථ්ා පළිබිඳ නවුණින ්මමමනහි කරිීම මමමගනි ්සදිු මකමර්. ඒ අනවු සහිිය දියුණ ුකිරීමම් 
දී ද ශරීරය පළිබිඳව ඇත ිදැඩි ඇල්ම, ආතම් සංඥාව දුරැමේ. 

ඉහත දැකව් ූආකාරය හය අනවු කය පළිබිඳව මමමනහි කරිීමම් දී ඇතම්ත ්කයක ් පමණක ් බවත් 
නතිය ව ූ ආතම් වශමයන ් ගතහැක ි කසිවික ් මම් කය තළු නැත ි බවත ් අවමබෝධ මේ. මමය තම සරිැර 
පළිබිඳව මමන ්අන ්ශරීර මදසට ද අදාළ මකාට බලය.ි එම අවමබෝධයත ්සමඟ තම ආධයාතම්ික මලෝකය 
පළිබිඳ කසිවික ්ආතම් වශමයන ් උපි වශමයන ් මනාගන ී (අත්ථි කාමයාත ි වා පනසස් සත ි පච්චපුට්ිතා 
මහාත.ි න ච කඤි්ච්ි මලාමක උපාදියති).  

කය පළිබිඳ මමබඳු අවමබෝධයක ් ලබා තවදුරටත ් තම ජීවිතය පළිබිඳ අවමබෝධය ලබා ගන ු වස ්
සතපිට්ඨානමයහි මයමදන ශරාවකයා තම මේදනා පළිබිඳව ද සහිිය හා නවුණ පහුුණ ුකරය.ි  

 

ලේදනානුපස්සනාව 

මේදනානුපසස්නාව යන ුඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස යන ඉනර්ිය ඔසම්ස ්තමාට දැමනන 
සඛු, දුකඛ්, අදුකඛ්මසඛු, සාමිස සඛු, නරිාමිස සඛු, සාමිස දුකඛ්, නරිාමිස දුකඛ්, සාමිස අදුකඛ්මසඛු, නිරාමිස 
අදුකඛ්මසඛු යන මේදනා පළිබිඳව මනාව සහිිය පවතව්ා ගැනමීය.ි එමලස සහිිමයන ් සිි න අතර මනා 
නවුණින ්එහි හටගැනීම් නරිැදධ්වීම් පළිබිඳ අනතියතාව දැකමී ද මමහි දී සදිු මේ. ඒ අනවු ඇතම්ත ්මේදනා 
පමණක ් බවත ් සතත්ව්යක ු වශමයන ් ගත හැක ි කසිවික ් මනාමැත ි බවත ් පරතයකෂ් මේ. තවද ස්පර්ශය 
ඇතවිිට මේදනාව හටගනන්ා බවත ් සප්ර්ශය නරිැදධ් වන විට මේදනාව නරිැදධ් වන බවත ් මමහි දී 
අවමබෝධ මේ. ඒ සමග ම මේදනා මලෝකය පළිබිඳ කසිවික ්උපි වශමයන ්තෘෂ්ණා, දෘෂ්ි , මාන වශමයන් 
මනාගන ී(අත්ථි මේදනාත ිවා පනසස් සත ිපච්චපුට්ිතා මහාත.ි න ච කඤි්ච්ි මලාමක උපාදියති).   

මේදනානුපසස්නාමවහි පරතඵිල වශමයන ් සතර ආහාරයන ් අතරුින ් ඵසස්ාහාරය පරකට වන අතර 
සක්නධ් පංචකය අතරුින ්මේදනාසක්නධ්ය පරතයකෂ් කර ගැනමීම් හැකයිාව ඇතමිේ. තම මේදනා පිළිබඳව 
ද අන ් අයමග ් මේදනා පළිබිඳව ද මමමලස නවුණින ් මමමනහි කරය.ි මමහි දී මලිුන ් තමාමග ් මේදනා 
පළිිබඳවත ්පසවු අන ්අයමග ්මේදනා පළිබිඳවත ්සහිිය හා නවුණ පවතව්ය.ි 

    

චිත්තානපුස්සනාව 

සරාග, වීතරාග, සමදාස, වීතමදාස, සමමාහ, වීතමමාහ, සංඛිතත්, විකඛ්ිතත්, මහගග්ත, අමහගග්ත, 
සඋතත්ර, අනතුත්ර, සමාහිත, අසමාහිත, විමතුත්, අවිමතුත් වශමයන ්සමිතහි පවතන්ා සව්භාවයන් පිළිබඳව 
සහිිමයන ්සිි මින ්එහි හටගැනමී් හා නරිැදධ්වීම් සංඛයාත අනතියතාව නවුණින ්දකමිින ්ඒ කසිිවක් ආත්ම 
වශමයන ්මනාමගන සටිීම චිතත්ානුපසස්නාමවන ්සදිු මකමර්. මමමලස චිතත්ානුපසස්නාව වැඩීමම් පරතිඵල 
වශමයන ්ඇතම්ත ්සතික ්පමණක ්ය සතත්ව් පදුග්ල වශමයන ්ගත හැක ිආතම්ීය යමක ්නැත ය යන නුවණ 
පහළ වීමමන ්කසිවික ්පළිබිඳව උපි හට මනාගනී. තම සති පළිබිඳව සහිිමයන ්හා නවුණින ්දකනි ශරැතවත් 
ශරාවකයා අන ් අයමග් කරියාකාරීතව්යන ්තළුනි ් ඒ අයමග් සති ් පළිබිඳව ද මමබඳු නවුණක ්ඇති කර ගනී. 
මමම අවමබෝධයත ් සමග මලාමවහි කසිවිකට මනාඇමලන සතික ් ඇත ි කර ගන ී  (අත්ථි චිතත්න්ති වා 
පනසස් සත ිපච්චපුට්ිතා මහාත.ි න ච කඤි්ච්ි මලාමක උපාදියති). 

චිතත්ානුපසස්නාව වැඩීමම් පරතඵිල වශමයන ්සතර ආහාර අතරුින ්විඤ්ා්ණාහාරය පරකට වන අතර 
සක්නධ් පංචකය අතරුින ්විඥානසක්නධ්ය පරිිසඳි දැක ගැනමීම් හැකයිාව උදාමේ. 

මහාසතපිට්ඨාන සතූරමය් දැකම්වන පරිදි ආනාපානසති, ඉරියාපථ, සම්පජඤ්ඤ්්, පික්කලූ, ධාතු, 
නවසවීික වශමයන ්කය පළිබිඳව කායානපුසස්නාව වැඩීමමන ්කමයහි පවතන්ා නසිරැ බව මමන ්ම අසුභ 
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බව පරතයකෂ් මේ. පවතම්න් හුදු කයක ්පමණක ්බවත ්ඊට අයත ්ආතම් වශමයන ්ගත හැක ිපරමාර්ථමය ව ූ
සතත්ව්මයක ්පදුග්ලමයක ්මනාමැත ිබවත ්අවමබෝධ වීමමන ්තම ආධයාතම්ික කය පළිබිඳව මමන ්ම බාහිර 
කමයහි ද පවතන්ා සයිලු ඇලීම් කරමමයන ් දුරැවීමට අවශය ඥානය ලැමේ. කය පළිබිඳ මමක ී අවමබෝධය 
සහිත ව තවදුරටත ් සතපිට්ඨානමයහි මයමදන ශරැතවත ් ශරාවකයා මේදනා පළිබිඳව ද නවුණින ් මමමනහි 
කරය.ි සඛු, දුකඛ්, අදුකඛ්මසඛු වශමයන ්අතව්ිඳින තරිිවිධ දුකඛ්ය සාමිස, නරිාමිස වශමයන ්සයාකාර ව තමා 
පළිබිඳව මමන ්ම බාහිර මේදනා පළිබිඳව ද ඇතවිීම් නැතවිීම් අනවු නවුණින ්මමමනහි කරිීමමන්, පවත්මන් 
මේදනා පමණක ්බවත ්පරමාර්ථ වශමයන ්එහි විඳිනම්නක ්මනාමැත ිබවත ්නවුණින ්අවමබෝධ මේ. එවිට 
කසිදිු මේදනාවක ්තෘෂ්ණා, දෘෂ්ි , මාන වශමයන ්ගරහණයට මනායය.ි කය පළිබිඳව මමන ්ම මේදනා පිළිබඳ 
ව ද නවුණින ්බලන ශරාවකයා ඉන ්මනානැවත ීතවදුරටත ්සතපිට්ඨානමයහි මයමදමින ්සමිතහි සති අනුව 
නවුණින ්බලමින ්කල් මගවය.ි  මමහි දී සතිට පහළ වන සරාග - වීතරාග, සමදෝස - වීතමදාස, සමමෝහ - 
වීතමමෝහ, සංඛිතත් - විකඛ්ිතත්, මහගග්ත - අමහගග්ත, සඋතත්ර - අනතුත්ර, සමාහිත - අසමාහිත, විමුතත් 
- අවිමතුත් වශමයන ් සමිතහි හටගනන්ා කසුලාකුසල සතිවිිලි ඇතවිීම් නැතවිීම් වශමයන ් චින්තනමයහි 
මයමදමින ්චිතත්ානුපසස්නාව වඩය.ි මහ්තඵුල දහමට අනගුත සතික්, සතිමීක ්පැවැතයි ද සතිනම්නක් නැත 
යන අවමබෝධය මමමගනි ්ලැබීමත ්සමග මනාඇලීම දියණු ුමවය.ි මමමලස කය පළිබිඳව සහිිය හා නුවණ 
වැඩීම අරඹා මේදනා, චිතත් පළිබිඳ ව ද සති භාවිත කරන නවුණැත ි ශරාවකයා තම භාවිත සති වඩාත් 
සංකරී්ණ අංශයක ් ව ූ ධම්මානුපසස්නාව මවත මයාම ු කරය.ි කායානපුසස්නාදි පළම ුසතපිට්ඨාන තුමනහි 
යළ ියළති ්සති භාවිත මකාට තබිීම ධම්මානුපසස්නාව සඵල වීමට මහ්ත ුවනන්ක.ි 

ධම්මානපුස්සනා 

ඉහත සඳහන ්පරිදි කාය, මේදනා, චිතත් පළිබිඳව සහිිය හා නවුණ දියණු ුකරිීමමන ්අනතරුැව ඊ 
ළඟට පවිිමසනම්න් සතිවිිලි මහවත ් සංඥා - මච්තනා අවමබෝධ කර ගැනමී ඉලකක් මකාට ගත් 
ධම්මානුපසස්නාව මවතය.ි මමය වැඩීමමන ්සතර ආහාර අතරුින ්මමනෝසංමච්තනාහාරය පරකට මේ. 

‘ධම්ම’ (සං.ධම්ම) යන ු බුදුදහමමහි සඳහන ් විවිධ අර්ථ සඳහා භාවිත සංකරී්ණ පදයක.ි ‘සේමබ 
ධම්මා අනතත්ා’  යනම්නන ් මලෞකික හා මලෝමකෝතත්ර ධර්මතා දැකව්ීම සඳහා ද ‘වය ධම්මා සංඛාරා’  
යනම්නන ් සංඛත ධර්මයන ් දැකව්ීම සඳහා ද ‘මයා මඛා ආනනද් මයා ධම්මමා ච විනමයා ච මදසමිතා 
පඤ්ඤ්්තම්තා මසා මවා මමච්චමයන සතථ්ා’  යනම්නන ්බුදුරදුන ්විසනි ්මද්ශිත සතූර ධර්ම දැකව්ීම සඳහා ද 
‘ධම්මමා’සධ සමං නත්ි  එතං පවිථ භිකඛ්මවා’ මමන ්ම ‘සව්ාක්ඛාමතා භගවතා ධම්මමා’  යනම්නන ්සියලු 
බුදධ්වචනය දැකව්ීම සඳහා ද ‘ධම්මමස ුධම්මානුපසස් ීවිහරති’ යනම්නන ්කසුලාකුසල ධර්ම දැකව්ීම සඳහා ද 
‘...බුදම්ධ වා ධම්මම වා සංමඝ වා මගම්ග වා පිපදාය වා ....’  යනම්නන ්රතන්තරය අතරුින ්ධර්ම රත්නය 
දැකව්ීම සඳහා ද ‘ධම්ම’ යනන් භාවිත මකාට ඇත. මම් අතර මහාසතපිට්ඨාන සතූරමයහි දැකම්වන ‘ධර්මයන් 
පළිබිඳ ව ධම්මානුපසස් ී ව වාසය කරනන්’ යනමුවන ් මකමරන අනශුාසනාවට අනවු ධර්ම යන්මනන් 
විමශ්ෂමයන ්අදහස ්මකමරනම්න් සාංසාරික පැවැතම්ට මහ්තවුන නවීරණ, පංචපුාදානසක්නධ් ආදි අකසුල 
ධර්ම හා සාංසාරික නරි්වෘතයිට මහ්තවුන මබාජ්ඣංග, ආර්ය සතයය යනාදි කසුල දහම් පළිබිඳවයි. 
‘අනපුසස්නා’ යන ුයමක ්අනවු සතිමීය.ි ඒ අනවු ‘ධම්මානුපසස්නා’ යන ුකසුලාකුසල ධර්ම අනවු යළ ියළිත ්
නවුණින ්මමමනහි කරිීමය.ි 

 සතර සතපිට්ඨානයන ්අතරුින ්වඩාත ්වැදගත ්මමන ්ම සංකරී්ණ අංගය වනම්න් අවසානයට එන 
ධම්මානුපසස්නාවය.ි සඤ්ා්, මච්තනා යන වචතසකි මමන ් ම සඤ්ා්, සංඛාර යන සක්නධ්දව්ය ද 
මමනෝසංමච්තනාහාරය ද පරිිසිඳ දැනමීටත ්අනාතම් මදමයහි ආතම් සංඥාව (අනතම්ත අතත්සඤ්ා්) නමැත ි
විපල්ලාසය දුරැවීමටත ් ධම්මානුපසස්නාව මබමහවින ් උපකාරී මේ. ධම්මානුපසස්නාව වඩමින ් අකුසල 
පරහීණ වන ආකාරයත ්කසුලය වැමඩන ආකාරයත ්සාංදෘෂ්ි ක වශමයන ්නවුණින ් දකමිින ්නවින් මමගහි 
හිකම්මනන්ා කරමමයන ්දුකින ්මිමදමින ්පරම සැපත මවත පයිනඟය.ි 
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ධම්මානුපසස්නාව යටමත ්නවීරණ, ඛනධ්, ආයතන, මබාජ්ඣංග, ආර්ය සතය යන අකසුල හා කුසල 
යන මදඅංශය පළිබිඳව ම යළ ියළති ්නවුණින ්විමසා බැමල්. මමහි දී විමශ්ෂමයන ්ආර්ය සතයය පිළිබඳව 
පළුුල් මලස සාකච්ඡා මකමර්. 

1. නීවරණ :- 

නවීරණ යන ුනවින ආවරණය මකමරන අකසුල පාර්ශ්වය නමියෝජනය මකමරන මකමලස ්මහවත් 
සංමයෝජනයන ් ය. එනම් කාමච්ඡනද්, වයාපාද, ථීනමිදධ්, උදධ්ච්ච කකුක්චු්ච, විචිකචි්ඡා  යන පහයි. 
නවුණැත ිශරැතවත ්ශරාවකයා තමා තළු දැනට පවතන්ා කාමච්ඡනද්මය් ඇත ිබව ද නැත ිකාමච්ඡනද්මය් නැති 
බව ද නපුන ් කාමච්ඡනද්මය් ඉපදීම ද උපන ් කාමච්ඡනද්මය් පරහාණය ද පරහීණ ව ූ කාමච්ඡනද්මය් යළ ි
නපූදීම ද නවුණින ්දකයි.ි 

වයාපාද ආදි මසස ු නවීරණ පළිබිඳව ද මමමලසනි ් ම යළ ි යළති ් නවුණින ් බලය.ි තමා පිළිබඳව 
මමන ්ම මමරමා පළිබිඳ ව ද මමමලස බැලීමමන ්සමදුය (හටගැනමී්), අත්ථංගම (නරිැදධ්වීම්) ද නුවණින් 
දකමිින ් අනතිය සව්භාවය ද පසක ්කරය.ි නවීරණ පළිබිඳව මමමලස නවුණින ්බැලීමම් පරතඵිල වශමයන් 
මලාව කසිවික ්තෘෂ්ණා, දෘෂ්ි , මාන වශමයන ්මනාමගන මනාඇලී, ගැටීම්වලින ්මතාර ව විසයි හැකි මලස 
සයි මනස සකසා ගන.ී 

මමහිලා තම සහිිය මහවත ්අවධානය නරිතරුැ ව පවතව්ා ගැනමී වැදගත ්මේ. මභෞතකි වශමයන් 
තමා සමීපමයහි ඇත ිමදයක ්ඇතැය ිද එය නැත ිව ූවිට නැතැය ිද පළම ුව මනාතබිුණ ුමදයක ්තමා මවත 
පැමිණීමම් දී එමස ්පැමිණීම ද පැමිණි මදයක (නැවත මනාපැමිමණන මලස) ඉවත ්ව යාම ද එමලස ඉවත ්
ව ගයි මදයක ් යළ ි කසිදිා මනාපැමිමණනම්න් යැය ි ද යම් අවමබෝධයක ් මවය ි ද එමමන ් ම මානසික 
සව්භාවයක ්ව ූකාමච්ඡනද්ය පළිබිඳ ව ද මනා සතමිත ්බවකනි ්සටිීම මමහි දී අවධාරණය මකමර්. මමමලස 
සහිිමයන ්සටිීමමන ්කාමච්ඡනද්ය දිග ුකලක ්සමිතහි මනාරදින අතර එය වහා දුරැ කර ගැනමීට අවකාශ 
සැලමස.් ආරම්භමය් දී පැමිණි කාමච්ඡනද්ය දුරැ කරන අතර කල් යාමම් දී නරිතරුැව සතපිට්ඨානය භාවිත 
කරිීමම් පරතඵිල වශමයන ් සතිට එබඳු අදහසක ් පැමිමණත ් ම වහාම ඉන ් සති මදුවා ගැනමීට හැකියාව 
ලැමේ. ඉනර්ිය භාවනා සතූරමයහි භාවිතනිර්ිය පදුග්ලයාමග ් ලකෂ්ණ දකව්න අවසථ්ාමවහි මම් පිළිබඳව 
කරැණ ුසඳහන ්මේ. ඒ අනවු චකඛ් ුඉනර්ිය ඇසරුින ්රෑප අරමණු ුමකාට නවීරණයක ්ජනති වීමම් දී ඇසි 
පයි ගසන තරම් කෂ්ණයක දී ද මසෝත ඉනර්ිය ඇසරුින ්ශේද අරමණු ු මකාට නවීරණයක ්ජනති වීමම් දී 
බලවත ් පරුැෂමයක ් අසරුැ ගසන තරම් මේලාවක දී ද ඝාන ඉනර්ිය ඇසරුින ් ගනධ්ය අරමණු ු මකාට 
නවීරණයක ්ජනති වීමම් දී මඳක ්නැඹරුැ කළ පයිමු්පමතහි දිය බිඳක ්මපරමළන තරම් කෂ්ණයක දී ද ජිේහා 
ඉනර්ිය ඇසරුින ් රස අරමණු ු මකාට යම් නවීරණයක ්හට ගැනමීම් දී දිවගට පත ්මකළ පඩික ් වහා ඉවත ්
කරන තරම් මේලාවක දී ද කාය ඉනර්ිය ඇසරුින ්මඵාට්ඨේබය අරමණු ුමකාට යම් නවීරණයක ්ජනති වීමම් 
දී බලවත ්පරුැෂමයක ්හැකළුුැ අතක ්දිග ුකරන මනාමහාත ්දිග ුකළ අතක ්හකළුන තරම් කෂ්ණයක දී ද මන 
ඉනර්ිය ඇසරුින ්ධර්ම අරමණු ු මකාට යම් නවීරණයක ්ඇත ිවීමම් දී අික මලස රත ්ව ූ යකඩ බඳුනකට 
දියබිඳක ් දැම ූ විට එය සඳිී යන තරම් කෂ්ණයක දී ද වශමයන ් ඉතා සව්ල්ප කාලයක දී සතිට නැමගන 
නවීරණ දුරැ ව සති උමප්කෂ්ාමවහි පහිිටන බව සඳහන ්මේ. 

ධම්මානුපසස්නාවට අනවු නීවරණ පළිබිඳ ව සතමිත ් බමවහි මයදීමම් පරතඵිල වශමයන ් නීවරණ 
මහ්තමුවන ් සතිට නැමගන පඩීාව, පරිදාහය දුරැ කර ගැනමිට අවසථ්ාව උදාමේ. මකමලස ් දුරැ කිරීමමන් 
සමිතහි පරසනන් බව ඇත ිවීමමන ්හටගනන්ා පරීතයි නසිා තව තවත ්ධර්මමයහි මයදීමම් නයිැමලය.ි 

2. සක්න්ධ :-  

බුදුදහමමහි සතත්ව් සංයතුත්යි පළිබිඳ පරධාන ඉගැනව්ීම ‘සක්නධ්’ (පා.ඛනධ්) විගරහය මගනි් ඉදිරිපත් 
මකමර්. ‘සක්නධ්’ යන ු‘මගාඩ’, ‘සමහූය’, ‘රාශිය’ යන පදවලින ්සංිහලමයහි දැකම්වන ඒකරාශී ව ූමදය යන 
අදහස මගනමද්. සති, කය සහිත සතත්ව්යකමුග් සමසත් සංයතුයි සක්නධ් මහවත ්සමහූ පහක ්යටමත් මමහි 
දකව්ා තමිේ. එනම් රෑපසක්නධ්, මේදනාසක්නධ්, සංඥාසක්නධ්, සංසක්ාරසක්නධ්, විඥානසක්නධ් යනුයි. දුක 
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පළිබිඳ විගරහයක මයමදන බුදුරජාණන් වහනම්ස ්මබාමහෝ අවසථ්ාවනහි් දී උපාදානසක්නධ් පංචකය පිළිබඳව 
කරැණ ුමද්ශනා මකාට ඇත. ඒ අතර මජ්ිම නකිාමය ්භදම්දකරතත්  හා මහාපුණණ්ම  සතූර, සංයුත්ත 
නකිාමය ් ඛනධ් සතූර, සංයතුත් නකිාමය ් සමසත් ඛනධ් වගග්ය පරධාන මේ. තවද පිසම්භිදාමග්ගමයහි 
චරියානානත්තාණ විසත්රමයහි විඤ්ා්ණචරියා, අඤ්ා්ණචරියා හා ාණචරියා යන විසත්රමයහි ද මීට 
අදාළ වැදගත ්මතාරතරුැ විසත්ර මේ. 

කායානපුසස්නා ආදි සතපිට්ඨාන සතර වැඩීමම් දී රෑපාදි සක්නධ් පළිබිඳ ව අනතිය දුකඛ්, අනාත්ම, 
නේිබිනද්, විරජ්ජ, නමිරෝධ, පිනිසස්ගග් වශමයන ්අනපුසස්නා කළ යතු ුබව දැකම්ේ. එහි පරතඵිල වශමයන් 
නතිය, සඛු ආදි මිථයා විපල්ලාස දුරැවන අයරුැ ද සඳහන ්ව ඇත. ‘සංඛිතම්තන පඤ්ච්පුාදානකඛ්නධ්ා දුක්ඛා’  
යන දුක පළිබිඳ විගරහයට අනවු සතත්ව්යා අතව්ිඳින සයිලු දුක ්සමහූය සංකෂ්ිපත් වශමයන ්උපාදානස්කන්ධ 
පඤ්ච්කය තළුට මගාන ුකළ හැක ිය. සංයතුත් නකිාමය ්ඛනධ් සතූරයට අනවු ‘දුකඛ් ආර්ය සතයය’ යනුමවන ්
එකලාව ම දකව්ා ඇතම්ත ් ‘පංචපුාදානසක්නධ්ය’ වශමයන ි (කථමඤ්ච් භිකඛ්මව, දුකඛ්ං අරියසච්චං: 
පංචපුාදානසඛ්නධ්ාතසිස් වචනයීං.). රෑපාදි සක්නධ් මම, මමග්, මමග ්ආතම්ය මලස සතිා තෘෂ්ණා, දෘෂ්ි, 
මාන වශමයන ් ගරහණය කර ගැනමී මහ්තමුවන ් සතත්ව්යා අපමණ දුකකට පත ් ව අනනත් සසමරහි දිග ු
ගමනක මයමදමින ්සිි ය.ි 

සක්නධ් පංචකය අතරුින ් ‘රෑප’ යනු පඨවි, ආමපෝ, මතම්ජා, වාමයෝ හා උපාදාය රෑප 24 { (පරසාද 
රෑප 5 (චකඛ්ු, මසෝත, ඝාණ, ජිේහා, කාය), මගෝචර රෑප 4 (රෑප, ශේද, ගනධ්, රස), භාවරෑප 2 (සත්රීභාව, 
පරුැෂභාව), හදයවතථු් රෑප, ජීවිත රෑපය, කබලිංකාර ආහාර, ආකාශ ධාතු, විඤ්ඤ්්තත් ි රෑප 2 (කාය 
විඤ්ඤ්්තත්ි, වචී විඤ්ඤ්්තත්)ි, විකාර රෑප 3 (ලහුතා, මදුුතා, කම්මඤ්ඤ්්තා), ලකෂ්ණ රෑප 4 (උපචය, 
සනත්ති, ජරතා, අනචි්චතා) } යන අටවිස ි රෑපය.ි ‘ලේදනා’ යනු චකඛ්සුම්ඵසස්ජාමේදනා, 
මසාතසම්ඵසස්ජාමේදනා, ඝානසම්ඵසස්ජාමේදනා,  ජිේහාසම්ඵසස්ජාමේදනා, කායසම්ඵසස්ජාමේදනා, 
මමනාසම්ඵසස්ජාමේදනා යන මේදනා හයය.ි ‘සඤා්’ යනු රෑපසඤ්ා්, සදද්සඤ්ා්, ගනධ්සඤ්ා්, 
රසසඤ්ා්, මඵාට්ඨේබසඤ්ා්, ධම්මසඤ්ා් යන හයය.ි ‘සංඛාර’ යන ුරෑපසඤ්ම්ච්තනා, සදද්සඤ්ම්ච්තනා, 
ගනධ්සඤ්ම්ච්තනා, රසසඤ්ම්චතනා, මඵාට්ඨේබසඤ්ම්ච්තනා, ධම්මසඤ්ම්ච්තනා යන හයය.ි ‘විඤා්ණ’ 
යනු චකඛ්වුිඤ්ා්ණ, මසාතවිඤ්ා්ණ, ඝානවිඤ්ා්ණ, ජිේහාවිඤ්ා්ණ, කායවිඤ්ා්ණ, මමනෝවිඤ්්ාණ 
යන හයය.ි සක්නධ් පංචකය හා එහි අනමුකාටස ්පරමාර්ථ වශමයන ්මමමලස මබදා දැකව්වු ද පමියවි ඇසට 
මපමනනම්න් මම් සයිල්ල ඒකරාශී ව ූ සති හා කය සහිත සතත්ව්මයක.ි නැතමහාත ්සතිනි ්මතාර ව ූඅජීවී 
රෑපයක.ි පදුග්ලයා මහෝ සතත්ව්යා යනමුවන ් අප වයවහාර කරන තැනැතත්ා මමක ී සක්නධ් පංචකයක 
එකතවුක.ි සක්නධ් පංචකය තන ිපදුග්ලමයක ්මලස සලකා බැලීමම් දී ගණසංඥාව නසිා ඇතවින මකමලස් 
දුරැවීමට නම් ඒවා විශ්මල්ෂණය මකාට ‘මම් රෑපය ය, මම් රෑපමය ්හටගැනමී ය, මම් රෑපමය් අසත්ංගමය 
ය’ යනමුවන ් නවුණින ් පරතයමේකෂ්ණය කළ යතු ු ය. මේදනාදි මසස ු සක්නධ් පළිබිඳ ව ද මමමලස 
පරාමර්ශනය කළ යතු ුය. එහි පරතඵිල වශමයන් සතත්ව්යා මලස අප වයවහාර කරන මම් සති සහිත රෑපය 
තළු සතත්ව් වශමයන ්පවතම්න් සක්නධ් පංචකය යන ධර්මයන ්පමණක ්ය යන නවුණ පහළ වීමමන් එහි 
මකමලස ්දුරැමේ.  

සතත්ව් සනත්ානගත සංමයෝජන අතර සකක්ාය දිට්ිය දුරැ කරිීමට අපහස ුසංමයෝජනයක.ි රෑපාදී 
සක්නධ් පංචකය සහිත තම ජීවිතමයහි තමා කැමැත ි මලස පාලනය කළ හැක ිසව්භාවයක ්ඇතැය ි යන 
හැඟමී සකක්ාය දිට්ිය යනම්නන ් අදහස ් මේ. කායාදි අනපුසස්නා සතරින ් අමප්කෂ්ා කරනම්න් මමම 
හැඟමී සනත්ානමයන ් ඉවත ් කරිීමය.ි විමශ්ෂමයන ් ධම්මානුපසස්නාව මම් සඳහා මබමහවින ් වැදගත ් මේ. 
රෑප, මේදනාදි සක්නධ් පංචකය සථ්ාවර ව පවත ී ය එය තම වසගමයහි පවතන්ා ගත හැක යන වැරදි 
දෘෂ්ි ය මත සකක්ාය දිට්ිය රඳා පවත.ී එනම් රෑපය ආතම් වශමයන ්ද ආතම්ය රෑපවත ්යැය ිද ආත්මමයහි 
රෑපය ඇතැය ි ද රෑපමයහි ආතම්ය ඇතැය ි ද වරදවා මතර්ැම් මගන සටිීමය.ි මේදනාදි මසස ු ස්කන්ධ 
පළිබිඳව ද මමමලසනි ් ම සතිා සටිීම සකක්ාය දිට්ිමය ් ලකෂ්ණයය.ි සතපිට්ඨානමයහි පරතඵිල වශමයන් 
මමම මිථයා සංකල්පය කරමමයන ්කෂ්ය වී යය.ි 
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3. ආයතන :- 

ධම්මානුපසස්නාමවහි තවදුරටත ් නයිැමළන ශරැතවත ් ශරාවකයා චකඛ්ු, මසෝත, ඝාන, ජිේහා, කාය, 
මන යන ආධයාතම්ික ආයතන හය පළිබිඳ ව ද නවුණින ්සම්මර්ශනමයහි මයමදය.ි සතත්ව්යා පළිබිඳ තවත් 
විගරහයක ්මමහි දී ඉදිරිපත ්මකමර්. ඒ අනවු ඇස ද රෑපය ද ඒ මදක නසිා හටගනන්ා සංමයෝජන ද නූපන් 
සංමයෝජනයාමග ්ඉපදීම ද උපන ්සංමයෝජනයාමග ්පරහාණය ද පරහීණ ව ූසංමයෝජනයාමග ්නැවත නපූදීම ද 
නවුණින ්බලය.ි මසෝත, ඝාන ආදි මසස ුආයතන පළිබිඳව මමමලස බලය.ි ආධයාතම්ික ආයතන පිළිබඳව 
මමන ්ම බාහිර ආයතන පළිබිඳව ද හටගැනමී් නරිැදධ්විම් වශමයන ්නවුණින ්සලකා බැලීමම් දී සත්ත්ව 
සංඥාමවන ්මතාරව ආයතන නමැත ිපරමාර්ථ ධර්මයනහි් පැවැතම් වැටහීමත ්සමග කසිවික ්සමඟ තෘෂ්ණා, 
දෘෂ්ි , මාන වශමයන ්මිශර මනාවී සිි යි. 

4. ලබාජ්ක්ධඣං  :- 

නරි්වාණාවමබෝධයට අංග (මබෝි අංග) වූ සති, ධම්මවිචය, විරිය, පතීි, පසස්ද්ි , සමාි, උමපක්ඛා 
යන මබාජ්ඣංග ධර්ම සම්මර්ශනය කරිීම මමහිදි සදිු මකමර්. ඒ අනවු තමා තළු ඇත ිසතසිම්මබාජ්ඣංගය 
ඇතැය ිද තමන ්තළු නැත ිසතසිම්මබාජ්ඣංගය නැතැය ිද නපූන ්සතසිම්මබාජ්ඣංගයාමග ්ඉපදිම ද උපන් 
සතසිම්මබාජ්ඣයාමග ්වැඩීම හා පරිපරූ්ණතව්ය ද යළ ියළති ්සහිිකරමින ්මවමසය.ි සහිිය හා නවුණ වැමඩනු 
පණිිස ධම්මවිචය, විරිය, පතීි, පසස්ද්ි , සමාි, උමපකඛ්ා යන මසස ු අංග පළිබිඳව ද මමමලසනි් 
සම්මර්ශනමයහි මයමදය.ි 

සේබාසව සතූරයට  අනවු භාවනා නමින ්දකව්ා ඇතම්ත ්මබාජ්ඣංග ධර්ම වැඩිමය.ි භාවනා නමින් 
වැඩිය යතු ුඅංග වශමයන ්බුදුදහමමහි දකව්ා ඇත ිකරැණ ුඅතර සතත් මබාජ්ඣංගවලට සවුිමශ්ෂී ස්ථානයක් 
හිමිමේ. විරාග නශිරිත ව නමිරෝධ නශිරිත ව නවිනට මයාම ුවවූක ්මකාට වඩන මබාජ්ඣංග ධර්මයන් නසිා 
කාමරාග, පිඝ යන සංමයෝජන ආදි මකාට ඇත ිඅවිදයාව අනත් මකාට ඇත ිසංමයෝජන ධර්ම කරමමයන් 
පරහීණ මේ. මමමලස නරි්වාණාවමබෝධයට මබමහවින ්උපකාරී ව ූසතත් මබාජ්ඣංග ධර්ම තමා තළු වැමඩන 
අයරුැ නවුණින ්සම්මර්ශනය කරිීම ධම්මානුපසස්නාමේ මමම අංගමය් පරමාර්ථය මේ. 

5. ආර්ය සතයය :- 

දුකඛ්, සමදුය, නමිරෝධ, මගග් යන චතරුාර්ය සතයය පළිබිඳ ව සවිසත්රාතම්ක ව තත ් වූ පරිදි 
නවුණින ්සලකා බැලීම මමහිදී සදිු මේ. දුක පළිබිඳ පරිපරූ්ණ වැටහීමක ්ලැමබන මමම අවසථ්ාව ජීවිතමය් 
යථා තතත්ව්ය අවමබෝධ කර ගැනමීටත ්මහ්තඵුල සම්බනධ්ය වටහා ගැනමීටත ්දුකනි ්නදිහස ්වීමම් මාවත 
ව ූආර්ය අෂ්ටාංගකි මාර්ගය මැනැවින ්පසක ්කර ගැනමීටත ්මග මපනව්ය.ි 

දුකඛ් සතයය යටමත ් පරථමමයන ් ජාති, ජරා, වයාි, මරණ, මශෝක, පරිමද්ව, දුකඛ්, මදෝමනසස්, 
උපායාස, අපරිය සම්පරමයෝග, පරිය විපරමයෝග, කැමැත ි දෑ මනාලැබීම  යනමුවන ් දැකම්වන දුමකහි පරමභ්ද 
සාකච්ඡා මකමර්. මමහිදී අවධාරණය මකමරන විමශ්ෂ කරැණක ්නම් සතත්ව්යාට දුක හටගනම්න් හුමදක් 
ජාති, ජරා, වයාි, මරණාදි කරැණ ුඉපදීම නසිා මනාව ජාති, ජරා, වයාි, මරණාදියට පතව්න මලෝකමයහි 
එබඳු තතත්ව්යකට පත ්මනාවී සටිීමට ඇත ිබලවත ්කැමැතත් හා පරාර්ථනය තමා කැමැත ිපරිදි ඉට ුමනාවීම 
නසිය.ි මමක ීවැරදි සංකල්පනාව යමක ුමවතනි ් දුරැ වවුමහාත ්ඔහුට ජරා, වයාි, මරණාදි දුක ්එළඹිය ද 
කායික ව යම් අපහසුතාවක ්දැනණු ද මානසකි ව ඔහුට එම දුක ඇත ිමනාමේ. එම දුක තමාමග ්දුකක ්මලස 
මනාසලකය.ි බුදුදහමින ්අනශුාසනා කරනම්න් වැරදි දෘෂ්ි ය දුරැ කරලීමට අවශය සම්මා දිට්ිය ලබාදීමටයි. 
දුක පළිබිඳ විගරහය බුදුදහමම් පරධාන ඉගැනව්ීමක ් වන අතර එය ශරදධ්ාව වර්ධනය වීමට ද මහ්තු 
(දුකඛ්ූපනසිා සදධ්ා) වනන්ක.ි ධම්මානුපසස්නාමවහි ආර්යසතයය විගරහමයහි දුකඛ් සතයය පළිබිඳව මමමනහි 
කරිීමම් දී ජාති, ජරා ආදි දුකඛ්යන ්තමා මවත පැමිමණන බවත ්ජාති, ජරා ආදිය තමා මවත මනාමය්වා 
යැය ිපරාර්ථනා කළ ද එය ඉට ුමනාවීම නසිා දුක හටගනන්ා බව නවුණින ්දකයි.ි  
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දුකඛ් සතයය නවුණින ්සලකා බලා ඉනප්ස ු දුකඛ් සමදුය මහවත ් දුකට මහ්තවු නවුණින් සලකා 
බලය.ි මමහිදී දුකට මහ්තවු (දුකඛ් සමදුය) වන පනුර්භවය ඇත ිමකමරන නනද්ිරාගමයන ්යතු ු (කාම, භව, 
විභව යන) තරිවිධ තෘෂ්ණාව ජනති වන සථ්ාන 10ක ්යටමත ්කරැණ ුවිසත්ර මකාට ඇත.  

එනම් :- 

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

මලාව යම් පරිය සව්භාවයක ් සැප (මධරු) සව්භාවයක ් මේ නම් එය හටගනම්න් පිහිටන්මන් ඇස , 
කණ ආදි ඉනර්ියයනහි් ඇල්ම මහවත ්තෘෂ්ණාව බව නවුණින ් දකයි.ි මසෝතාදි මසස ුඉනර්ිය පළිිබඳ ව ද 
මමමලස සම්මර්ශනමයහි මයමදය.ි  

 2. රෑප, ශබ්ද,  නධ්, රස, ලඵාට්ඨබ්බ, ධම්ම යන බාහිර රෑප හය 

මලාව යම් පරිය සව්භාවයක ්සැප (මධරු) සව්භාවයක ්මේ නම් එය හටගනම්න් පහිිටනම්න් රෑපාදි 
බාහිර ඉනර්ියයනහි් ආශාව නසිා බව නවුණින ් දකයි.ි ශේද ආදි මසස ු අරමණු ු පළිබිඳ ව ද මමමලසින ්
නවුණින ්මමමනහි කරය.ි 

3. චකඛ් ුවිඤා්ණ, ලසෝත විඤා්ණ, ඝාන විඤා්ණ, ජිේහා විඤා්ණ, කාය විඤා්ණ, මලනෝ 
විඤා්ණ යන ඇස ්ආදි ඉනර්ිය විෂයලයහි පහළවන සති ්හය 

මලාව යම් පරිය සව්භාවයක ් මධරු සව්භාවයක ් මේ නම් එය හටගනම්න් පහිිටන්මන් චක්ඛු ආදි 
විඤ්ා්ණ හය විෂයමයහි ඇල්ම නසිා බව නවුණින ්මමමනහි කරය.ි 

4. චකඛ් ු සම්ඵසස්, ලසෝත සම්ඵසස්, ඝාන සම්ඵසස්, ජිේහා සම්ඵසස්, කාය සම්ඵසස්, මලනෝ 
සම්ඵසස් යන සප්ර්ශ හය 

ඇස, රෑපය හා විඤ්ා්ණය යන කරැණ ුතමුනහි එකතමුවන ්චකඛ් ුසම්ඵසස්ය උපදී. මසෝතාදි මසසු 
සම්ඵසස් පළිබිඳ ව  ද මමමස ්ම ය. මලාව යම් පරිය සව්භාවයක ්සැප (මධරු) සව්භාවයක ්මේ නම් එය 
හටගනම්න් පහිිටනම්න් චකඛ් ුසම්ඵසස් ආදි සප්ර්ශ හමයහි තෘෂ්ණාව නසිා බව නවුණින ්මමමනහි කරය.ි 

5. චකඛ් ු සම්ඵසස්ජා ලේදනා, ලසෝත සම්ඵසස්ජා ලේදනා, ඝාන සම්ඵසස්ජා ලේදනා, ජිේහා 
සම්ඵසස්ජා ලේදනා, කාය සම්ඵසස්ජා ලේදනා, මලනෝ සම්ඵසස්ජා ලේදනා යන ලේදනා හය 

මලාව යම් පරිය සව්භාවයක ් මධරු සව්භාවයක ් මේ නම් එය හටගනම්න් පහිිටන්මන් ඇස, රෑපය, 
විඤ්ා්ණය හා සප්ර්ශය ඇසරුින ්හටගනන්ා මේදනා පළිබිඳ තෘෂ්ණාව නසිා බව  නවුණින ්මමමනහි කරයි. 
මසෝත සම්ඵසස්ජා මේදනා ආදි මසස ුමේදනා පළිබිඳ ව ද මමමස ්ය. 

6. රෑප සඤා්, සදද් සඤා්,  නධ් සඤා්, රස සඤා්, ලඵාට්ඨබ්බ සඤා්, ධම්ම සඤා් යන 
හැඳිනමී් හය 

මලාව යම් පරිය සව්භාවයක ් මධරු සව්භාවයක ් මේ නම් එය හටගනම්න ් පහිිටන්මන ් ඇස, රෑප, 
විඤ්ා්ණ, ඵසස්, මේදනා ඇසරුින ්හටගනන්ා රෑප සඤ්ා් විෂයමයහි බව නවුණින ්මමමනහි කරය.ි සද්ද 
සඤ්ා් ආදි මසස ුසඤ්ා් පළිබිඳ ව ද මමමස ්ම දත යතු ුය. 

7. රෑප සඤල්චතනා, සදද් සඤල්ේතනා,  නධ් සඤල්ේතනා, රස සඤල්ේතනා, ලඵාට්ඨබ්බ 
සඤල්ේතනා, ධම්ම සඤල්ේතනා යන ලේතනා, සතිවිිෙි ලහවත ්සංසක්ාර හය 

ඇස, රෑප, විඤ්ා්ණ, ඵසස්, මේදනා, සඤ්ා් යන රෑප, මේදනා, සඤ්ා්, විඤ්ා්ණ ඇසුරින් 
හටගනන්ා මච්තනා මමයනි ්කයිැමේ. මලාව යම් පරිය සව්භාවයක ්සැප සව්භාවයක ්මේ නම් එය හටගන්මන් 



UD19 
 

පහිිටන්මන් සඤ්ම්ච්තනා විෂයමයහි බව නවුණින ්මමමනහි කරය.ි සදද් සඤ්ම්ච්තනා ආදි මසස ුමච්තනා 
පළිබිඳ ව ද මමමස ්ම ය. 

8. රෑප තණහ්ා, සදද් තණහ්ා,  නධ් තණහ්ා, රස තණහ්ා, ලඵාට්ඨබ්බ තණහ්ා, ධම්ම තණහ්ා යන 
රෑපාදි බාහිර අරමණු ුපළිබිඳ ආශා හය 

මලාව යම් පරිය සව්භාවයක ්සැප (මධරු) සව්භාවයක ්මේ නම් එය හටගනම්න් පහිිටා සිි න්මන් රෑපය 
පළිබිඳ ආශාව නසිා බව නවුණින ්මමමනහි කරය.ි සදද් තණහ්ා ආදි මසස ුආශාවන ්පළිබිඳව ද එමස ්ම ය. 

9. රෑප විතකක්, සදද් විතකක්,  නධ් විතකක්, රස විතකක්, ලඵාට්ඨබ්බ විතකක්, ධම්ම විතකක් යන 
විතර්ක හය 

මලාව යම් පරිය සව්භාවයක ් මධරු සව්භාවයක ් මේ නම් එය හටගනම්න් පහිිටා සිි න්මන් රෑපාදි 
විතර්ක හය පළිබිඳ තෘෂ්ණාව නසිා බව නවුණින ්යළ ියළති ්මමමනහි කරය.ි 

10. රෑප විචාර, සදද් විචාර,  නධ් විචාර, රස විචාර, ලඵාට්ඨබ්බ විචාර, ධම්ම විචාර යන විචාර හය 

මලාව යම් පරිය සව්භාවයක ්සැප (මධරු) සව්භාවයක ්මේ නම් එය හටගනම්න් පහිිටා සිි න්මන් රෑප 
විචාර ආදි විචාර හය විෂයමයහි තෘෂ්ණාව මහවත ්ඇල්ම නසිා බව නවුණින ්මමමනහි කරය.ි 

යමමකටු මලාව පවතන්ා ඕනෑ ම මදයක ්පළිබිඳ තෘෂ්ණාවක ්හටගන ීනම් ඊට මල්ු වනම්න් ඉහත කී 
කරැණ ු හැමටන් කසියිම් කරැණකට ය. මමමගනි ් චිතත් සනත්ානමයහි තෘෂ්ණාව ජනති වන සයිලු ම 
ආකාර ඉතා පැහැදිලි ව මමන ් ම සවිසත්රාතම්ක ව සඳහන ් ව ඇත. දුකඛ් සමදුය සතයය පළිබිඳ ව 
දැකම්වන මමම විගරහය මගනි ්බුදුදහමම් මහ්තඵුල සදිධ්ානත්ය ද පරකට මේ. එනම් දුක හටගනම්න් තෘෂ්ණාව 
නසිා ය යන අදහසය.ි 

දුකඛ් නමිරාධ සතයමයන ්දැකම්වනම්න් දුක නරිැදධ් කරිීමට අදාළ කරැණ ුය. ඒ අනවු ඉහත දැක්වූ 
චකඛ් ු ආදි ආධයාතම්ික ආයතන, රෑපාදි බාහිර ආයතන, චකඛ් ු විඤ්ා්ණය ආදි විඤ්ා්ණ හය, චක්ඛු 
සම්ඵසස්ය ආදි සප්ර්ශ, චකඛ් ු සම්ඵසස්ජා මේදනාව ආදි මේදනා, රෑප සඤ්ා්ව ආදි සඤ්ා්, රෑප 
සඤ්ම්ච්තනාව ආදි මච්තනා, රෑප තණහ්ාව ආදි තෘෂ්ණා, රෑප විතකක්ය ආදි විතර්ක, රෑප විචාරය ආදි 
විචාර යන හය බැගනි ්ව ූකරැණ ුදහය අරභයා හැට තැමනකහි් පවතන්ා තෘෂ්ණාව නරිැදධ් වනම්න් ද එක ී
සථ්ානයනහි් ම බව අවධාරණය මකමර්. මින ් දැක්මවනම්න් තෘෂ්ණාව මහවත ් දුක හට ගතම්ත් යම් 
තැමනකහි් ද එම තෘෂ්ණාව මහවත ් දුක නරිැදධ් වනම්න් ද එම සථ්ානයනහි් ම බවය.ි මමක ී යථාර්ථය 
නවුණින ්මමමනහි කරිීමට මමමගනි ්අනශුාසනා මකමර්. 

දුකඛ්නමිරෝධගාමින ීපිපදා ආර්ය සතයය මහවත ්මාර්ග සතයය වශමයන ්දැකම්වනම්න් සම්මා දිට්ි, 
සම්මා සංකපප්, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මනත්, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාි යන 
අංග අමටන ් යතු ් ආර්ය මාර්ගයය.ි මමහි දී එම අංග එකමිනකක ් සවිසත්රාතම්ක ව දකව්ා තිමේ. 
නරි්වාණාවමබෝධය සඳහා බුදුරදුන ් වදාළ ඉගැනව්ීම් රැසක ් මමම අංග අමටහි ඇතළුත ් ව ඇත. සක්කාය 
දිට්ිය නමැත ි පළම ු සංමයෝජනය පරිිසඳි දැන ගැනමීම් මාවත වශමයන ් ද දකව්ා ඇතම්ත ් මමම ආර්ය 
අෂ්ටාංගකි මාර්ගයය.ි ඇත, නැත මහවත ් ශාශ්වත, උච්මේද යන අනත්දව්ය දුරැ මකාට මධයම පරතිපදාව 
මලස ඉගැනම්වන මාර්ග සතයයට අයත ් කරැණ ු නවුණින ් සම්මර්ශනය කරිීමමන ් ධර්මයන ් අරභයා තව 
දුරටත ්ඥානය උපදී. එමගනි ්සසර අනාදිමත ්කාලයක ්වර්ධනය කරමින ්පැමිණි සභු, සඛු, නතිය, ආතම් යන 
සතර විපල්ලාස දුරැ වී දුකනි ්නදිහස ්වීම සඳහා ව ූඥානය වර්ධනය මේ. 

ඉහත දැකව් ූ චතරුාර්ය සතයයට අයත ් අංග සතර අමනයානය වශමයන ් සම්බනධ්තාවක ් දක්වයි. 
එනම් දුක පළිබිඳ අවමබෝධය ලැබ ූ පමණට දුකඛ් සමදුය මහවත ් දුකට මහ්තවු ව ූ තෘෂ්ණාව පළිිබඳ ව 
අවමබෝධ වී දුකඛ් නමිරෝධය ව ූනවින පළිබිඳ අභිරැචියක ්ජනති ව මාර්ගය ව ූආර්ය අෂ්ටාංගකි මාවමතහි 
ගමන ්කරිීම ද සදිු මේ. චතරුාර්ය සතයමයහි දුක පළිබිඳ විගරහමයද්ී මහ්තඵුල සදිධ්ාන්තය පළිබිඳ සංක්ෂිප්ත 
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විගරහය ද ඇතළුත ්මේ. එනම් ‘තෘෂ්ණාව ඇත ිවිට දුක ඇත ිමේ. තෘෂ්ණාව නැත ිවීමමන ්දුක නැත ිමේ ය. 
තෘෂ්ණාව ඉපදීමමන ්දුක උපදී, තෘෂ්ණාව නරිැදධ් වීමමන ්දුක නරිැදධ් මේ ය  යන සදිධ්ාන්තයය ි (අස්මිං 
සත ි ඉදං මහාත ි අසම්ිං අසත ි ඉදං නමහාත.ි ඉමසස් උපප්ාදා ඉදං උපප්ජ්ජති, ඉමසස් නමිරාධා ඉදං 
නරිැජ්ඣති).   

1. අනතිය වශමයන ්මමමනහි කරිීමමන ්නතියසංඥාව දුරැමේ - (අනචි්චමතා අනපුසස්නම්තා නචි්චසඤ්ඤ්්ං පජහති). 

2. දුක ්වශමයන ්මමමනහි කරිීමමන ්සඛු සංඥාව දුරැමේ - (දුකඛ්මතා අනපුසස්නම්තා සඛුසඤ්ඤ්්ං පජහති). 

3. අනාතම් වශමයන ්මමමනහි කරිීමමන ්ආතම් සංඥාව දුරැමේ - (අනත්තමතා අනපුසස්නම්තා අත්තසඤ්ඤ්්ං පජහති). 

4. යථාවමබෝධමයන ්යතු ුකළකරිීමමන ්නනද්ි රාගය දුරැමේ - (නේිබිනද්මතා නනද්ිං පජහති). 

5. මනාඇලීමමන ්රාගය දුරැමේ - (විරජ්ජනම්තා රාගං පජහති). 

6. නමිරෝධය දැකමීමන ්හටගැනමී පළිබිඳ මනාදැනමී දුරැමේ - (නමිරාමධනම්තා සමදුයං පජහති). 

7. දුරැලීමමන ්දැඩිව ගැනමී දුරැමේ - (පිනිසස්නම්තා ආදානං පජහති). 

සතර සතපිට්ඨානයට අනගුත ව රෑපාදි සක්නධ් අනතිය වශමයන ්නවුණින ්බැලීමමන ්නතිය සංඥාව 
ද දුක ්වශමයන ්බැලීමමන ්සඛු සංඥාව ද අනාතම් වශමයන ්බැලීමමන ්ආතම් සංඥාව ද නේිබිදා (කළකිරීම්) 
වශමයන ්බැලීමමන ්නනද්ිය (ඇලීම) ද විරජ්ජ (මනාඇලීම්) වශමයන ්බැලීමමන ්රාගය ද නමිරෝධ වශමයන් 
බැලීමමන ්සමදුය (හටගැනමී) ද පිනිසස්ගග් (අතහ්ැරීම්) වශමයන ්බැලීමමන ්ආදානය (දැඩි ව අල්වා ගැනීම) 
ද අතහ්රිය.ි අනතිය ආදි සත ්ආකාරමයන ්කාය, මේදනා, චිතත්, ධම්ම පළිබිඳ ව සම්මර්ශනය කිරීමමන් 
සහිිය හා නවුණ වැමඩන අතර එම නවුණින ්යළ ියළති ්කායාදි සක්නධ් පංචකය නවුණින ්දකයිි. ස්කනධ් 
පංචකය පරිිසඳි දැන ඊට ඇත ිඇල්ම සපරුා දුරැමකාට සසර දුකනි ්නදිහස ්වීමම් ඒකායන මාවත මමම සතර 
සතපිට්ඨානමයන ්පැහැදිලි මකාට ඇත. එම නසිා භාගයවතනු ් වහනම්ස ්සතර සතපිට්ඨානය කශුලරාශිය 
වශමයන ්කසුලරාස ිසතූරමයහි දී හඳුනව්ා මදත ි(කසුලරාසී’ත ිභිකඛ්මව, වදමාමනා චතත්ාමරා සතපිට්ඨාමන 
සම්මා වදමාමනා වමදයය.). 

කය, මේදනා හා සති පළිබිඳව යළ ි යළති ් මයානිමසාමනසකිාරමයහි මයදීමම් පරතඵිල වශමයන් 
ඒවාමය ්පවතන්ා නසිරැ බව යළ ියළති ්පරකට මවය.ි ඒ අනවු කය මපණපඩික ්මමන ්ද මේදනාව දියබුබුලක් 
මමන ් ද සඤ්ා්ව මිරිඟුවක ්මමන ් ද සංඛාර මකමසල් කඳක ්මමන ් ද සති මහවත ්විඤ්ා්ණය මායාවක ්
මලස ද දකමිින ්ජීවිතමය ්යථාර්ථය පසක ්කර ගනයි.ි ඇලීම් ගැටීම්වලින ්මිදී උමප්කෂ්ාමවන ්යතු ුව ජීවිතය 
මදස යථාර්ථවාදී ව බැලීමට හුරැ මවය.ි 

 භාගයවතනු ්වහනම්සම්ග් අවසාන අවවාදය වමූය ්ද අපරමාදීව සතපිට්ඨානය තළු හැසමිරන මලසයි 
(හන්ද’දාන ි භිකඛ්මව ආමනත්යාමි මවා වයධම්මා සංඛාරා අපප්මාමදන සම්පාදමථ, මහාපරිනේිබාන 

සතුත්, දී..නි.2,). තමාට තමා පහනක් - දිවයනික ්මකාට වාසය කළ හැක ිපරතපිදාව මලස භාගයවතනු ්වහන්මස ්
මද්ශනා කරනම්න් සතර සතපිට්ඨානයට අනවු වාසය කරිීමය.ි එවිට බාහිර කසිදිු පදුග්ලයකටු මහෝ 

රවයයකට කසිදිු ඇවසථ්ාවක තමා මවත දුක ඇත ිකළ න ොහැකි වනු ඇත.  

‘අත්තදීපා භිකඛ්ලේ විහරථ අතත්සරණා, න අඤ්ඤසරණා 
ධම්මදීපා භකිඛ්ලේ විහරථ ධම්මසරණා න අඤ්ඤසරණා’ 

 
තමාට තමා පහනක ්/ දිවයනික ්සරණක ්කර ගනන්, මවනත ්සරණක ්මනාමැත. 

ධර්මය තමාට පහනක ්/ දිවයනික ්සරණක ්කර ගනන්, මවනත ්සරණක ්මනාමැත. 
 

 

මිල්පීටස් ධර්මපාල මබෞද්ධායතනය  
 

මාසික සීෙ සමාදානය 
(බ.ුව. 2563 වප් මස / වය.ව. 2019 ඔකම්තෝබර් 06 වන ගුරැ දින) 


