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බුදුසම්යේ සඳහනේ සෑම අනුශාසනයකේ ම ඉලකේක ්කාට ඇතේ්තේ දුක අව්බෝධ කර ගැනීමටතේ එම 
දුකිනේ නිදහසේ ව උපරිම මානසික සංතෘපේතියකනිේ ජීවතේීමටතේ මග ්පනේීම සඳහායි. බුදුරජාණනේ 
වහනේ්සේ්ගේ සෑම දහම් පදයකනිේ ම අපට ලබා ්දනේ්නේ පරඥාවයි. එනම් තමා හා ්ලෝකය පිළිබඳ දකනි 
නුවණයි. ධර්ම ශරවණය මගිනේ අප ්මම ජීවිතාව්බෝධය ලද පමණට දුකිනේ නිදහසේී්ම් මාර්ගය අව්බෝධ 
කර ගැනීමට අවසේථාව උදා්ේ. ්මකල ්ලාව ්ව්සන බුදේිමතේ සැම්ගේ ජීවිත අරමුණු අතර බුදුදහම 
මැනැවිනේ ශරවණය ්කාට එය ශකේති පමණිනේ අනුගමනය කිරීම පරධාන ජීවිත අභිලාශයකේ විය යුතු ය. ඊට 
්හේතුව දුකිනේ නිදහසේී්ම් පැහැදිලි මාවත එමගිනේ විසේතර ්ක්රන බැවිනි.  

හු්දකලා බ්වහි ආනිසංස දකේවා සැබෑ ්ලස හු්දකලා ී්මහි මාවත විසේතර ්ක්රන 
භදේ්දේකරතේත සූතරය ජීවිත්යේ සැබෑ සතුට ලබන ආකාරය විසේතර ්ක්රන වටිනා ්දේශනාවකි.  

දිනකේ භාගයවතුනේ වහනේ්සේ භිකේෂූනේ වහනේ්සේලා අමතා හු්දකලා වූ උතුම් රාතරිය පිළිබඳවතේ එහි 
විසේතර විභාගයතේ ්දේශනා කරන බව පරකාශ කළහ. 

‘භදේ්දේකරතේතසේස ්වෝ භකිේඛ්ේ,  උදේ්දේසඤේච විභංගඤේච ්දේසිසේසාමි. තං සුණාථ, සාධුකං 
මනසික්රෝථ, භාසිසේසාමීත.ි’ 

භිකේෂනූේ වහනේ්සේලා ඊට සතුට පළ කළ අතර භාගයවතුනේ වහනේ්සේ හු්දකලා බවිනේ යුතු වර්තමාන 
්මා්හා්තහි ජීවතේ විය යතුු ආකාරය විසේතර කළහ. 

අතීතං නාන්වාග්මයය නපේපටිකං්ේ අනාගතං, 
යදතීතං පහීනං තං අපේපතේතඤේච අනාගතං. 
 

අතීතය (පඤේචසේකනේධය තෘෂේණාදි වශ්යනේ) අනුගමනය ්නාකරනේ්නේ ය. අනාගතය 
පඤේචසේකනේධය තෘෂේණාදි වශ්යනේ) ්නාපතේ්තේ ය. මකේ නිසා ද යතේ අතතීය ඉකේම 
්ගාසිනි. අනාගතය තවම පැමිණ නැති ්හයිනි.  

පච්චුපේපනේනඤේච ්යෝ ධම්මං තත්ථ තත්ථ විපසේ සති,  
අසංභීරං අසංකුපේපං තං විද්වා මනුබරෑහ්යේ. 
 

ය්මකේ වර්තමාන්යහ ි පරතයුතේපනේන ධර්ම ඒ ඒ තැනේහි (අනිතයාදී වශ්යනේ විදර්ශනා) 
නුවණිනේ දකියි ද, නුවණැතේතා අසංභීර වූ අසං්කෝපය වූ විදර්ශනාව වඩනේ්නේ ය. 

අජ්්ජ්ව කිච්චං ආතපේපං ්කෝ ජඤේා මරණං සු්ේ, 
න හි ්නා සංගරං ්තේන මහා්සේ්නේන මච්චුනා. 
 

අද ම ීර්ය කළ යුතු ය. ්හට මරණය පැමි්ණේ දැයි කව්රකේ දනී ද, මහතේ ්සේනා ඇති මරැවා 
සමඟ මිතුරැ බවකේ ්නාමැත. 

ඒවං විහාරිං ආතාපිං අ්හෝරතේතමතන්දිතං, 
තං ්ේ භදේ්දේකරතේ්තෝති සනේ්තෝ ආචිකේඛ්තේ මුනීත.ි 

 

්ම්ලස වාසය කරන ්ක්ලසේ තවන ීර්ය්යනේ යුතු අනලසේ වූ තැනැතේතා 
‘භදේ්දේකරතේත යැ‘ යි බුදේධ මුනි පරකාශ කරනේ්නේ ය. 



UD2 
 

භදේ්දේකරතේත ්ෙවතේ උතුම් වූ එකේ රැයකේ පිළිබඳ ්තේමාව ්දේශනා කළ භාගයවතුනේ වහනේ්සේ 
ඉනේපසු ඊට ළඟා ී්ම් මාවත පැහැදිලි කරති. පළමුුව අතීතය නමැති අනේත්යනේ නිදහසේ විය හැක ිමාවත 
්දේශනා කරති. ඒ අනවු අතීත පඤේචසේකනේධය තෘෂේණා දෘෂේටි වශ්යනේ අනගුමනය ්නාකළ යුතු ය. එනම් 

රෑප, ්ේදනා, සඤේා, සංඛාර, විඤේා වශ්යනේ පවතේනා අතීතයට අදාළ සේකනේධ පංචක්යහි තෘෂේණා්වනේ 
දුරැ්වය.ි තවද අනාගත්යහි නිර්මාණය වන සේකනේධ පංචකයට අදාළ තෘෂේණා්වනේ ද දුරැ්වයි. එනම් මතු 

හටගනේනා රෑප, ්ේදනා, සඤේා, සංඛාර, විඤේාණ යන සේකනේධ පංචකයට පළිිබඳ තෘෂේණාව දුරැ කරයි. ඒ 

අතර වර්තමාන්යහි හට්ගන නරිැදේධ වන රෑපාදි සේකනේධ පංචකය ද ඇලේම දුරැ කරය.ි  

න රෑපං අතේත්තා සමනුපසේසති   {රෑපය ආතේම (නිතය, මම, මා්ගේ) වශ්යනේ සිහි ්නාකරයි. = ගිනිදැලේල හා ගනිේදර} 

න රෑපවනේතං වා අතේතානං  {ආතේමය රෑප සහිත වූවකේ වශ්යනේ ්හෝ ්නාසිතයි. = ගස සහ ග්සේ ඡායාව} 
න අතේතනි වා රෑපං   {ආතේම්යහි රෑපය ඇතැය ිවශ්යනේ ්හෝ ්නාසිතයි. = මලේ සුවඳ හා මල} 
න රෑපසේමිං වා අතේතානං  {රෑප්යහි ආතේමය ඇතැය ිවශ්යනේ ්හෝ ්නාසිතයි. = කරඩවු හා මැණික} 

 
්ම්ලස අතීත, අනාගත, වර්තමාන යන කාලතරයට අයතේ රෑපාදි සේකනේධ පංචකය පිළිබඳ මනා 

වැටහී්මනේ යුතුව ඒ කිසිවකේ ්ක්රහි තෘෂේණාවකේ ්නාමැති ව වාසය කිරීම උතුම් ්ලස රැයකේ ්නා්හාතේ 
දවසකේ ගත කිරීම (භදේ්දේකරතේත) වශ්යනේ දකේවා ති්ේ. දුර්ලභව ලද මිනිසතේ භව්යනේ හා අතිදුර්ලභව ලද 
බුදේ්ධෝතේපාද්යනේ අප ලබන උසසේ ඵලය යනේ්නේ සේකනේධ පංචකය පිළිබඳ ඇලේම දුරැ්කාට ීතරාගීව 
වාසය කිරීමය.ි ඒ සඳහා සමථ විර්ශනා වැඩීම අවශය වන අතර පටිච්චසමුපේපාදය පිළිබඳ අව්බෝධ්යනේ යතුු 

අනිතය, දුක්ඛ අනාත්ම යන ත්රිලක්ෂණය පිළිබඳ මමමනහි කිරීම ද අවශ්ය මෙමේ. 

 දුකිනේ නිදහසේී ්ම් මාවත පැහැදිලිව, නවිැරදිව හා සේථාවරව ්දේශනා ්ක්රන පංච 
උපාදානසේකනේධය පළිිබඳ විසේතරයට බුදුදහ්මහි පරධාන තැනකේ හිමි ්ේ. බුදුරදුනේ්ගේ සෑම අනුශාසනයකේ ම 
පංචුපාදානසේකනේධය අව්බෝධ කර ගැනමීටතේ එයිනේ නිදහසේීමටතේ මග ්පනේවය.ි තරිපිටකය පුරා 
පංචුපාදානසේකනේධය ්තේමා්කාට ්දේශිත අනුශාසනා රාශියකේ ඇතුළතේ ්ේ. ඒ අතර සංයුතේත නිකා්යහි 
ඛනේධ සංයුතේතය නමිනේ ්වනම ්කාටසකේ ්ම් සඳහා ්වනේ කර ඇත. වි්ශේෂ්යනේ භාගයවතුනේ වහනේ් සේ 
්දේශනා කරන පළමු ්දේශනා්ේ දී ම පසේවග මහණුනේට ්සෝවානේීමට මග විවර කර ්දමිනේ ්ම් පිළිබඳව 
සඳහනේ කර ති්ේ. ඒ අනුව ජාති, ජරා, වයාි ආදි දුකේ පළිිබඳව විසේතර ්කාට ඒ සියලේල ‘සංඛිතේ්තේන 
පංචුපාදානකේඛනේධා දුකේඛා’ යනු්වනේ සංකේෂපිේත ්කාට ඇත. බුදුරදුනේ විසනිේ ්දේශිත ්දවන ්දේශනය වන 
අනනේත ලකේඛණ සූතර්යහි ද පංචුපාදානසේකනේධය පිළිබඳ තවදුරටතේ ්දේශනා කරමිනේ පසේවග මහණුනේට 
නිවනේ මග එළි ්ප්හළ ි කර දුනේහ. ජීවිතය පුරා අප අතේවිඳින දුක මැනැවිනේ ්තේරැම් ගැනීමට නම් 
පංචුපාදානසේකනේධය පිළිබඳ පැහැදිලි අව්බෝධයකේ ලබා ගැනීම අවශය ්ක්ර්. මහා පහනේ ටැඹකේ ්මනේ 
පංචුපාදානසේකනේධය පළිිබඳ අව්බෝධය නිවනේ මග එළ ි්ප්හළි කර ්දය.ි 

 පංචුපාදානසේකනේධය යනු රෑප, ්ේදනා, සඤේා, සංඛාර, විඤේාණ යන පහයි. රූප යනු සතර මහා 

භූත රෑප හා ඒ ඇසුරැ ්කාට පවතින උපාදාය රෑප 24යි {(පරසාද රෑප 5 = චකේඛු, ්සෝත, ඝාණ, ජිේහා, කාය), 

්ගෝචර රෑප 4 = රෑප, ශේද, ගනේධ, රස), (භාවරෑප 2 = ඉතේිභාව, පුරිසභාව), හදයවත්ථු රෑප, ජීවි්තනේරියරෑප, 

ආහාර රෑප, පරිච්්ේද රෑප, (විඤේඤතේති රෑප 2 = කායවිඤේඤතේති, වචීවිඤේඤතේති), (විකාරරෑප 3 = 

ලහුතා, මුදුතා, කම්මඤේඤතා), (ලකේෂණ රෑප 4 = උපචය, සනේතති, ජරතා, අනිච්චතා)}. ්ේදනා යනු ඇස, 
කන, නාසය, දිව, කය, මනස යන ඉනේරිය හය රෑප, ශේද, ගනේධ, රස, සේපර්ශ, ධර්ම හා සම්බනේධී්මනේ 
හටගනේනා සැප, දුකේ, උ්පේකේෂා ආදි ්ේදනාවනේ ය. සඤේා යන ුඇස, කන ආදි ඉනේරිය මගිනේ රෑප, ශේදාදී 
අරමුණු ගැනී්ම් දී හටගනේනා ඒ පිළිබඳ හඳුනා ගැනීමයි. සංඛාර යන ුඇස, කන ආදි ඉනේරිය රෑප, ශේදාදී 
අරමුණු හා සම්බනේධ ී්ම් දී පහළ වන ්ච්තනාවනේ ය. විඤේාණ යනු ඇස, කන ආදි ඉනේරිය රෑප, ශේදාදිය 
හා සම්බනේධ ී්ම් දී ඒවා දැන ගනේනා සේවභාවයයි. අප ්ලෝකය පිළිබඳ සයිලු ආකාර්යේ දැන ගැනීම් ඇති 
කර ගනේ්නේ ඇස, කන ආදී ඉනේරිය හයට රෑප, ශේදාදි අරමුණු හය ලබා ගැනීම් වශ්යනි. ්මම අභයනේතර 
ඉනේරිය හය හා බාහිර අරමුණු හය හැරැණු ්කාට ්වනතේ අතේදැකීමකේ ්නාමැත. අතීත, වර්තමාන, අනාගත, 
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දුර, ළඟ, හනී, පරණීත, සුඛුම, ඕලාරීක, අභයනේතර, බාහිර වශ්යනේ පවතේනා සියලු අතේදැකමී් ්මම ඉනේරිය හය 
හා අරමුණු හය ඔසේ්සේ ලබා ගනේනා ඒවා ය. ්මම අදේදැකීම්වල සේවභාවය වනේ්නේ ්හේතු එකේ ව ූවිට එය 
වර්තමාන්යහි කේෂණිකව හට්ගන (අසේමිං සති ඉදං ්හාති) ්හේතු නිරැදේධ ී්මනේ එම අතේදැකමී කේෂණික ව 
නිරැදේධ ීමයි (අසේමිං අසති ඉදං න ්හාති). අතීත්යනේ වර්තමානයට ්නාපැමි්ණන වර්තමාන්යනේ 
අනාගතයට ්නායන ්මම පංචුපාදානසේකනේධය (අහුතේවා සම්භුතං හුතේවා න භවිසේසති) ්ම් ්මා්හා්තහි 
හට්ගන ්ම් ්මා්හා්තහි ම නිරැදේධ ්ේ. කිසියම් අතේදැකීමකේ ලැබුණු විගස එම සිතිවිලේල තවතේ සිතකට 
උපකාරවතේ ්වමිනේ කිසිවකේ ඉතිරි නැතිව එම ්මා්හා්තහි ම නිරැදේධ ්ේ. හට්ගන නිරැදේධ ීම සයිලු 
අදේදැකමී්වල සේවභාවයයි (උපේපාද වය ධම්මි්නා). නිරැදේධ වූ එම අතේදැකමී නිරැදේධ වූ බව ්නාදැනීම ්හවතේ 
අවිදයාව ්හේතු්වනේ එම අදේදැකමී සිහකිරතේ ම එය තවම ඇති ්දයකේ ්ලස නිතය, සැප, ආතේම, සුඛ 
වශ්යනේ ගැනමී ්හේතු්වනේ දුක හටගනී. එය සිහකිරතේ ම වර්තමාන්යහි නව අදේදැකීමකේ ්ලස යළ ි එය 
උපදී. එ්හතේ අපට සි්තනේ්නේ අතීත අදේදැකීම තවම සේිර ව පවතින ්දයකේ වශ්යනි. එම නිසා අප ඇසිනේ 
දුටු කනිනේ ඇසූ රෑප ශේදාදිය සිහි්කාට අ්යෝනි්සෝ මනසිකාර්යනේ අතීතයට දිව ්ගාසේ ඒ පිළිබඳ දුකේ සැප 
විඳී. දුක හටගනේනා මූලික සේථානය ්මයයි.  

 ඇස, කන ආදී කිසියම් ඉනේරියකනිේ රෑප, ශේදාදි කිසියම් අරමුණකේ ගැනී්ම් දී අප එකේ වි්ටක එක 
ඉනේරියයකනිේ ගනු ලබනේ්නේ එක අරමුණකේ පමණි. එ්හතේ ඉනේරියයනේ්ගේ හා සි්තහි පවතේනා ්ේගවතේ බව 
්හේතු්වනේ ්මය ්වනේ්කාට හඳුනා ගැනීම පහසු ්නා්ේ. එය නුවණිනේ දත යුතේතකි. එ්මනේ ම කිසියම් 
ඉනේරියයකනිේ රෑපාදී කිසියම් අරමුණකේ ලබා ගැනී්ම් දී අප එය දැන හඳුනා ගනේනා අවසේථාව වන විට 
කේෂණිකව රෑප, ්ේදනා, සඤේා, සංඛාර, විඤේාණ යන සේකනේධ පංචකය හට ගනී. හට ගනේනවා පමණකේ 
්නාව අප ඒ පිළිබඳව දැන ගනේනා විට මුලිනේ හටගතේ පංචුපාදානසේකනේධය නිරැදේධ ී එය ම්නෝ 
විඤේා්යනේ දැන ගනේනා නව අතේදැකමීකේ බවට ද පතේ ්ේ. එතරම් ්ේගයකනිේ ්මය කරියාතේමක ්ේ.  

  අප ජීවිතය පිළිබඳව ලබන සකලවිධ අතේදැකමී්වල සේවභාවය ්මයය.ි අප ජීවතේ ්වනවා යන ුඑ්මනේ 
ම ජීවිතය පළිිබඳ ඕනෑම අදේදැකමීකේ ලබනවා යන ු්මම පංචුපාදානසේකනේධ්යහි කේෂණික හටගැනමීයි. නෑදෑ 
හිතවතුනේ, යාන වාහන, ගරැ නම්බු, මිලමදුලේ, ඉඩකඩම්, ්ගේ ්දාර, අධයාපනය, රෑප සම්පතේතිය ආදි වශ්යනේ 
කිසියම් අතේදැකමීකේ ලබනවා යනු එක ්මා්හාතක හටගනේනා පංචුපාදනසේකනේධය නමැති කේෂණික 
අදේදැකමීය.ි බාහිර රෑප, ශේදාදිය ළඟා කර ගනමිිනේ සැප, දුකේ විඳිනවා යන ු පංචුපාදානසේකනේධයක එක 
්මා්හාතක අදේදැකීම් මාතරයකේ පමණි. ්ම් බව ්නාදනේනා ්හේතු්වනේ ්ගේ් දාර, ඉඩකඩම්, දූදරැවනේ ආදි 
වශ්යනේ නම් ්කාට අප ඒවාට ඇලී ගැලී කටයුතු කරයි. ඒවා ්වනසේ ී්ම් දී දුකට සනේතාපයට පතේ්ේ.  

ජීවිතාව්බෝධයට ඉවහලේ වන සැබෑ දහමක පහස ්නාලද අශරැතවතේ පෘථගේජනයා තම ජීවිතය 
පිළිබඳව පඤේචුපාදානසේකනේධය ඔසේ්සේ සිතන ආකාරය අතේතදීප සූතර්යහි ආරම්භ්යහි ්ම්ලස දැකේ් ේ. 
බුදේධාදි උතමුනේ අනුගමනය කළ,  ්දේශනා කළ ආර්ය ධර්මය ්නාදකින ආර්ය දහ්මහි අදකේෂ ආර්ය 
දහ්මහි ්නාහිකේමුණු තැනැතේතා රෑප, ්ේදනා, සඤේා, සංඛාර, විඤේාණ යන තම ජීවිත සැකැසේම 
පිළිබඳව ්ම්ලස අනුවණිනේ කලේපනා කරයි. එනම්,  

රෑපං අතේත්තා සමනුපසේසති   {රෑපය ආතේම (නිතය, මම, මා්ගේ) වශ්යනේ සිහිකරයි. = ගනිිදැලේල හා ගනිේදර} 
රෑපවනේතං වා අතේතානං  {ආතේමය රෑප සහිත වූවකේ වශ්යනේ ්හෝ සිතයි. = ගස සහ ග්සේ ඡායාව} 
අතේතනි වා රෑපං   {ආතේම්යහි රෑපය ඇතැය ිවශ්යනේ ්හෝ සිතයි. = මලේ සුවඳ හා මල} 
රෑපසේමිං වා අතේතානං   {රෑප්යහි ආතේමය ඇතැයි වශ්යනේ ්හෝ සිතයි.= කරඩුව හා මැණික} 
 

 ්ම්ලස විපරීත ආකාර්යනේ සිතන තැනැතේතා්ගේ රෑපය ්වනසේ ී්ම් දී ඔහුට ්සෝක පරි්දේව දුකේ 
්දාම්නසේ හටගනී. ්මම විපලේලාසය නිසා තම රෑපය නිතය, සුඛ, සුභ, ආතේම වශ්යනේ දැඩිව ගරහණය කර 
්ගන සිටීම ්හේතු්වනේ එය ්වනසේී්ම්දී තම බලා්පා්රාතේතු කඩ වන විට අපමණ දුකකට ්ශෝකයකට 
වැළපීමකට පතේ ්ේ. සැබෑ දහමක පහස ්නාලද මනා නුවණිනේ ්තාර තැනැතේතාට දුක හටගනේ්නේ ්ම් 
අයුරිනි. ්ේදනා, සඤේා, සංඛාර, විඤේාණ යන ්සසු සේකනේධ පිළිබඳව ද ්ම් අයුරිනේ ම අනුවණිනේ සතියි. 
්ම්ලස සේකනේධ පංචකය පිළිබඳ විපරීත ආකාර්යනේ සිතන කරම 20කේ දැකේ්ේ. ්මය විසි ආකාර සකේකාය 
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දිට්ඨිය වශ්යනේ දකේවා ති් ේ. ්ම් අයුරිනේ සිතන තැනැතේතා ‘අතේතදීපා’ ‘ධම්මදීපා’ යනු්වනේ දැකේ්වන තම 
සිත, සදේධර්මය පහනකේ (ආ්ලෝකයකේ) ්කාට ්ව්සනේ්නකේ ්නා්ේ. ධර්මශරවණය හා ්යෝනි්සෝ 
මනසිකාරය නැති ී්මනේ සිදුවන ජීවිත වයසනය, සස්රහි අසරණබව ්මමගනිේ සඳහනේ ්ේ. 

යම් ්මා්හාතක රෑප, ්ේදනාදි පංචුපාදානසේකනේධය පිළිබඳ යථා සේවභාවය ධර්මානුකූලව නුවණිනේ 
දැන එය පරතයකේෂ අව්බෝධයකේ බවට පතේ කර ගැනමීට හැකි වුව්හාතේ බාහිර සියලු දුකේ, කම්ක්ටාළුවලිනේ 
පමණකේ ්නාව තමා්ගේ ශරීරය පිළබිඳ ්ලඩීම්, මහලුීම්, මරණය ආදී සියලු දුකේවලිනේ ද ්ම් ජීවිතය තළුදී 
ම නිදහසේීමට අවසේථාව උදා්ේ. බුදුදහ්ම් ඇතුළතේ සියලු අනුශාසනා ඉලකේක ්කාට ඇතේ්තේ ්මම 
පංචුපාදානසේකනේධය මැනැවිනේ ්තේරැම් ගැනීම සඳහායි. ඒ සඳහා මාර්ගය වශ්යනේ පනවා ඇතේ්තේ සතර 
සතිපට්ඨඨානයයි. 

 කායානුපසේසනාව වැඩී්මනේ රෑපය පිරිසඳි දැන ගැනමීටතේ, ්ේදනානුපසේසනාව වැඩී්මනේ 
්ේදනාසේකනේධය දැන ගැනමීටතේ, චිතේතානුපසේසනාව වැඩී්මනේ විඤේාණසේකනේධය අව්බෝධ කර ගැනමීටතේ 
ධම්මානුපසේසනාව වැඩී්මනේ සඤේා, සංඛාර යන සේකනේධ ්දක පිරිසිඳ දැන ගැනීමටතේ අවසේථාව උදා්ේ. 

 පෘථගේජනයාට ් ේඛ (් ෝවානේ,  කදාගාමී, අනාගාමී යන) තතේතේවයට පතේීමටතේ, ් ේඛයාට අ් ේඛ 
(්ෙවතේ රෙතේ) බවට පතේීමටතේ රෙතුනේට පිරිනිවන ්තකේ දිට්ඨධම්ම  ුඛ විෙරණ්යනේ වි ීමටතේ ඒකායන 
පරතිපාදව වශ්යනේ භාගයවතුනේ වෙනේ් ේ පනවා ඇතේ්තේ රූප, ්ේදනා,  ඤ්ේා,  ංඛාර, විඤ්ේාණ යන පංච 
උපාදාන ේකනේධය  මුදය, අතේථංගම, අ ේ ාද, ආදීනව, නි ේ රණ වශ්යනේ යළි යළනිේ නුවණිනේ වඩන 
්ෙ යි. ්මයනිේ පැහැදිලි වන පරධාන කරැණකේ නම් ඕනෑම බුදේිමට්ඨටමක සිටින ඕනෑම ආධයාතේමික තලයකේ 
නි්යෝජනය කරන ්ක්නකුට බුදුදහමිනේ මග ්පනේවනේ්නේ පංචුපාදානසේකනේධ්යේ සැබෑ තතු අව්බෝධ වන 
අයුරිනේ තම බුදේිය ්ම්හයවන ්ලසයි. 

නඛසි්ඛෝපම සූතර්යේදී භාගයවතුනේ වහනේ්සේ ්දේශනා ක්ළේ රෑප, ්ේදනා, සඤේා, සංඛාර, 
විඤේාණ යන සේකනේධ පංචකය අතර නිතය, ධුව, ශාශේවත, ්වනසේ ්නාවන, සම ව පවතින වශ්යනේ ගත 
හැකි කිසිවකේ ්නාමැති බවයි. රෑපාදි සේකනේධ පංචකය ම අනිතය, අනියත, අශාශේවත, විපරිනාම, සම ව 
්නාපවතින ඒවා බව බුදුරජාණනේ වහනේ්සේ වැඩිදුරටතේ පැහැදිලි කළහ.  

තවදුරටතේ ්මය පැහැදිලි කරන භාගයවතුනේ වහනේ්සේ නිය පිටට පසේ ටිකකේ ්ගන එය ්පනේවා 
එපමණ වූ ද සේවලේපයකේ නමුදු නිතය, ධුව, ශාශේවත, අවිපරිනාම රෑපයකේ නැත ිබව ද එ්සේ නිතය රෑපයකේ 
වූ්යේ නම් මැනැවිනේ දුකේ ්ගීම පිණිස බඹසර ්නාපනවන බව ද ්දේශනා කළහ. ්ේදනා, සඤේා, සංඛාර, 
විඤේාණ අතර ද නිතය වූ යමකේ ්නාමැති බවතේ එ්ලස නිතය ව ූයමකේ වූ් යේ නම් බඹසර ්නාපනවන 
බවතේ පැහැදිලි කළහ. ්ම්ලස ්දේශනා ්කාට ‘රෑපය නිතය ද අනිතය ද ්ේදනාව නිතය ද අනිතය ද....‘ ආදි 
වශ්යනේ භකිේෂනූේ වහනේ්සේ ්වතිනේ ම පරතපිරශේන නගමිනේ තවදුරටතේ රෑපාදි සේකනේධ පංචක්යේ පවතනි 
යථාර්ථය ්දේශනා කළහ.  

්ම්ලස තථාගත ්දේශනය ශරවණයතේ සමඟ අතීත, අනාගත, වර්තමාන, ආධයාතේමික, බාහිර, සුඛම, 
ඕලාරික, හීන, පරණීත, දුර, ළඟ වශ්යනේ යම් කිසි රෑපයකේ, ්ේදනාවකේ, සඤේාවකේ, සංඛාරයකේ, 
විඤේාණයකේ ්ේ ද ඒ සයිලේල හිසේ, ්බාලේ, හර නැති දෑ ්ලස ශරාවකයාට වැටහී යයි. ඒ අනුව ශරැතවතේ 
ආර්ය ශරාවකයාට රෑපය ්පණ පිඩකේ ්මනේ ද, ්ේදනාව දිය බුබුලකේ ්මනේ ද, සඤේාව මිරිඟුවකේ ්මනේ ද, 
සංසේකාර ්ක්සලේ කඳකේ ්මනේ ද, විඥානය මායාවකේ ්මනේ ද නුවණිනේ වැට්හයි. ්ම්ලස නුවණිනේ 
සිහිකිරීම නිසා රෑපාදි සේකනේධ පංචකය පළිිබඳ කළකරිීමට පතේ ්වයි. ්නාඇලීමට පතේ ්වයි. කලකිරීම නසිා 
විරාගී බවටතේ විරාගී බව නසිා මිදීමටතේ මිදුණු පසු මිදුණා ය යනු අව්බෝධයටතේ පතේ ්වයි.  

එවං පසේසං භිකේඛ්ව, සුතවා අරියසාව්කා රෑපසේමිම්හි නිේිනේදති ්වදනායපි 
නිේිනේදති සඤේායප ි නිේිනේදති සංඛා්රසුපි නිේිනේදති විඤේාණසේමිම්පි 
නිේිනේදති. නිේිනේදං විරජ්ජති විරාගා විමුච්චති විමුතේතසේමිං විමුතේතමිත ි ාණං 
්හාති. ඛීණා ජාති වුසිතං බරහේමචරියං කතා කරණීයං නාපරං ඉත්ථතේතායා‘ති පජානාති. 
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‘්ඵණපිණේ ඩූපමං රෑපං ්වදනා බුේබුළුැපමා, 
මරීචිකූපමා සඤේා සංඛාරා කදලූපමා,  
මායූපමඤේච විඤේාණං දීපිතාදිච්චබනේධුනා.‘ 

 

රෑපය ්පණපිඩකේ ්මනේ ද ්ේදනාව දිය බුබුලකේ ්මනේ ද සඤේාව මිරිඟුවකේ ්මනේ ද 
සංසේකාරය ්ක්සලේ කඳකේ ්මනේ ද විඤේාණය මායාවකේ ්මනේ ද ආදිච්ච බනේධු වූ 
බුදුරජාණනේ වහනේ්සේ විසනිේ ්දේශනා කරන ලදි.  

්මම සූතර්යනේ පරධාන වශ්යනේ විසේතර වනේ්නේ පදුේගලයා නිර්මාණය වූ මූලික ඒකකය වන සේකනේධ 
පංචක්යේ සේවභාවය පැහැදිලි ්කාට දුකිනේ සදහට නිදහසේ ීම සඳහා එම සේකනේධ පංචකය පිළබිඳව ඇති 
කර ගත යුතු බුදේිමතේ ආකලේපය පැහැදිලි කිීරීමය.ි  

අප්ගේ ජීවිතය යනු ඇසනිේ රෑප දැකමී, කණිනේ ශේද ඇසීම, නාස්යනේ ගඳ සුවඳ විඳීම, දි්වනේ රස 
විඳීම, ශරීර්යනේ පහස ලැබීම, සිතිනේ සිතිවිලි සිතීම යන කරියාවලියයි. ්මකී අභයනේතර ආයතන හය සහ 
බාහිර අරමුණු හය හැරැණු ්කාට ජීවිතය කියා ගත හැකි අනේ කිසිවකේ නැත. ඇස, කණ ආදි කමුන 
ආයතනයකනිේ අරමුණකේ ගතේත ද කිසියම් අදේදැකීමකේ ලැබීම යනු රෑපාදි සේකනේධ පංචක්යේ හටගැනීමයි. ්මම 
සේකනේධ පහ ්හේතූනේ්ගේ එකතු්ේ පරතිඵලයකේ ්ලස එකට හට්ගන ්හේතු නිරැදේධ ී්මනේ එකට ම නිරැදේධ 
්ේ. ඒ අනුව අප ජීවතේ ්වනවා යනු හැම ්මා්හාතක ම සිදුවන සේකනේධ පංචක්යේ හටගැනමී හා 
නි්රෝධයය.ි ්ම් බව ්නාදනේනාකම ්හවතේ අවිදයාව නිසා බාහිර රවය, පුදේගලයනේ ඇත යන හැඟී්මනේ ඒ 
්ක්රහි විශේවාසය තබා කරියා කරන දකේනට ලැ්ේ. අවිදයාව ඇති පමණට රාග, දේ්ේෂ හට්ගන ජරා, මරණ 
හමු්වහි දුකට පතේ ව මරණිනේ මතු ද නැවත භවයක උපත ලබයි. බුදුදහමිනේ අපට ්පනේවා ්දනේ්නේ 
අවිදයාව දුරැ ්කාට දුකිනේ නිදහසේ ී්ම් මාවතයි. 

  තව ද අභිඤේා සූතර්යහි සඳහනේ පරිදි කිසියම් නුවණැතේතකු විසිනේ අව්බෝධ කර ගත යුතු 
පරධානතම කරැණ වශ්යනේ දකේවා ඇතේ්තේ පංචුපාදානසේකනේධයයි. විවිධ විෂය ධාරා සඳහා අප ලබන 
අධයාපනය කිසියම් රැකියාවකේ, කීර්තයිකේ නැත්හාතේ ්ලෝකය ්හෝ තමා පිළබිඳ කිසියම් දැනමීකේ ලැබීමට 
උපකාරවතේ විය හැකයිි. එ්හතේ ඒ කිසිවකේ සැබෑ ්ලස දුකිනේ නදිහසේ ී්ම් සැබෑ දැනීමකේ ්නා්ේ. එබැවිනේ 
බුදුදහමිනේ අපට මග ්පනේවනේ්නේ ජීවිත්යේ සැබෑ සැනසමු සඳහා රෑප, ්ේදනාදි පංචුපාදානසේකනේධය 
අව්බෝධ කර ගැනීමට හැකි වන අයරුිනේ තම චිනේතනය ්ම්හයවන ්ලසයි. බුදුදහමට අනුව යමකු සැබෑ 
පරඥාවනේතයකු දැයි පරීකේෂා කර බලන මූලික ලකේෂණ අතර පරධාන කරැණකේ වනේ්නේ ඔහු ්ක්තකේ දුරට 
පංචුපාදානසේකනේධය පිළිබඳව දැනුවතේ ද සිටී ද යනේනයි. ්ම් පහ යථාර්ථ වශ්යනේ සතය වවු ද සැබෑ 
්ලෝක්යේ දී ්වනේ ්කාට හඳුනාගත හැකි ඒවා ්නා්ේ. ඒවා පරමාර්ථ වශ්යනේ විසේතර කළ හැකි පරඥා්වනේ 
දත යුතු ධර්මතාවනේ ය. දුකිනේ නදිහසේ ී්ම් ඒකායන පරතපිදාව වැටී ඇතේ්තේ පංචුපාදානසේකනේධය අව්බෝධ 
කර ගැනීම ඔසේ්සේය.ි  

 පංචුපාදාසේකනේධය පිරිසිඳ දැනීම සඳහා මුලිනේ සුතමය පඤේා වශ්යනේ ධර්ම ශරවණය තුළනිේ දැනුවතේ 
බව ලබා චිනේතාමය පඤේා වශ්යනේ එය යළ ියළතිේ ්ම්නහි කිරීමතේ සමථ විදර්ශනා භාවනා ඔසේ්සේ සිත 
තැනේපතේ ්කාට එකඟ ව ූසිතිනේ භාවනාමය පඤේා වශ්යනේ එය නුවණිනේ ්ම්නහි කිරීමතේ අවශය ්ේ. 
පංචුපාදානසේකනේධය පිළිබඳ උසසේ ම අව්බෝධය ලබා දුකිනේ නදිහසේීමට අවකාශ ලැ්බනේ්නේ ්ම් 
අනුපිළි්වළට කරියා කිරී්මනි.  

  අප ජීවතේ වනවා යනු එක ්මා්හාතක පවතේනා එක සිතිවිලේලකේ පමණි. එනම් කේෂණිකව හටගනේනා 
පංචුපාදානසේකනේධයක අදේදැකීමයි. අප අතීතය ගැන ්කතරම් දුකේ වුව ද ආඩම්බර වවු ද අනාගතය ගැන 
්කතරම් බලා්පා්රාතේතු තබා තිබුණ සැබෑ ්ලස ජීවිතය යනු වර්තමාන ්මා්හා්තහි අතේදැකීමය.ි සමථ 
භාවනා ඔසේ්සේ සිත තැනේපතේ ්කාට විදර්ශනා භාවනා මගිනේ ්මම පංචුපාදානසේකනේධ්යේ යථාර්ථය නුවණිනේ 
දැක හැම ්මා්හාතක ම සිහිය හා නුවණිනේ විසීමට අප සමතේ වුව්හාතේ බාහිර කිසිදු පුදේගලයකුට ්හෝ 
්දයකට අපව කම්පාවට පතේ කිරීමට ්නාහැකි වන ුඇත. එපමණකේ ්නාව අප සතු රෑපය ජරා, වා්ේයාි, 
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මරණයට පතේ ී්ම් දී කිසිදු මානසික පීඩාවකේ ඇති ්නාවන පරිදි උසසේ මානසික ඒකාගරතාවකනිේ කලේ ගත 
කිරීමට ද අවසේථාව සැල්සනු ඇත. ්ම් සඳහා මාවත වශ්යනේ බුදුදහමිනේ නිර්්දේශ ්කාට ඇති බඹසර 
වනේ්නේ සීල, සමාි, පඤේා යන තරිවිධ ශිකේෂා්වනේ යුතේ ආර්ය අෂේටාංගික මාර්ගයයි. එනම් සම්මා දිට්ඨිය 
්පරටු ්කාටගතේ වැඩිය යතුු අංග අටයි.  

1. සම්මා දිට්ඨි   (යහපතේ/ නිවැරදි දැකමී)  
2. සම්මා සංකපේප  (යහපතේ/ නිවැරදි සංකලේපනා) 
3. සම්මා වාචා   (යහපතේ/ නිවැරදි වචන) 
4. සම්මා කම්මනේත (යහපතේ/ නිවැරදි කර්මානේත) 
5. සම්මා ආජීව  (යහපතේ/ නිවැරදි දිවිපැවැතේම) 
6. සම්මා වායාම (යහපතේ/ නිවැරදි උතේසාහය) 
7. සම්මා සති  (යහපතේ/ නිවැරදි සතමිතේබව) 
8. සම්මා සමාි  (යහපතේ/ නිවැරදි සමාිමතේබව) 

 

  නිතය, සේිර, ්නා්වසේවන රෑප, ්ේදනාදි කිසිවකේ ්ලාව ්නාපවතේනා බැවිනේ භගයවතුනේ වහනේ්සේ 
්මම බඹසර මාවත පනවා ඇති අතර දුකේ සහිත ්ලෝක්යනේ එ්තර ීමට ඇති ඒකායන පරතිපදාව වනේ්නේ 
්මම ආර්ය අෂේටාංගික මාර්ගයයි. එබැවිනේ ධර්ම ශරවණය හා ්යෝනි්සෝ මනසිකාරය ඔසේ්සේ සම්මා දිට්ඨිය 
වර්ධනය කර ගනිමිනේ අපරමාදීව ්මම දහම් මාව්තහි ගමනේ කිරීමට අප උතේසාහවතේ විය යුතු ය. දුර්ලභව ලද 
උතුම් විසිනේ දිවි්යනේ පරතිඵල ්නළා ගැනීමට අප සැම අපරමාදී ීම අවශය ්ක්ර්. අපරමාදී බව උතුම් 
ධනයකේ ්මනේ සුරකමිිනේ ්මම ධර්ම මාර්ග්යහි ඉදිරිය බලා පියවර තැිය යුතු ය.  

  ්මහිදී රෑපාදි සේකනේධ පංචකය චතුරාර්ය සතයයට ගළපා ්තේරැම් ගැනමී ද වැදගතේ ්ේ. ඒේ අනවු 
රෑප, ්ේදනා, සඤේා, සංඛාර, විඤේාණ යන සේකනේධ පංචකය දුකේඛ සතයය බවතේ එහි අනව්බෝධය නිසා 
තම චිතේත සනේතාන්යේ අවිදයා භවතණේහා හටගැනමී සමුදය සතයය (දුකට ්හේතුව) බවතේ සමථ කමටහනකේ 
ඔසේ්සේ සිත සමාිමතේ ්කාට සේකනේධ පංචක්යේ සමුදය, වය, අසේසාද, ආදීනව, නිසේසරණ සම්මර්ශනය 
කරමිනේ විදර්ශනාව (පරඥාව) දියුණු කිරීම මාර්ග සතයය බවතේ එහි පරතිඵල වශ්යනේ විදයාව හා විමුකේතිය 
සාකේෂාතේ කිරීම දුකේඛ නි්රෝධය බවතේ මැනැවිනේ ්තේරැම් ්ගන ඒ අනුව තම සියලු කටයුතු සංවිධානය 
්කාට ඊට අනුගතව දැඩි කැපී්මනේ කරියා කිරීමයි (අභිඤේා සුතේත, අං.නි.).   

්ම්ලස කරියා කිරී්ම්දී තමා්ගේ සිත සහ අව්බෝධය පිළිබඳ විශේවාසය තබමිනේ අනේ ්දයක පිළිසරණ 
්නාපතා සිත දියුණු වන කරියාවලියක නයිැළීම ්මහිලා අවශය ්ක්ර් (අතේතදීපා භිකේඛ්ව විහරථ 
අතේතසරණා න අඤේඤසරණා). ඒ අතර ධර්මය පිළිසරණ ්කාට ්ගන අනේ පිළසිරණකේ ්නාපතා කරියා කළ 
(ධම්මදීපා භකිේඛ්ව විහරථ ධම්මසරණා න අඤේාසරණා) යුතුව ඇත. භාගයවතුනේ වහනේ්සේ නතිර 
අවධාරණය ක්ළේ ්මම ධර්මමාර්ගය ඔසේ්සේ අපරමාදීව කරියා කරන ්ලසයි (අපේපමා්දන භකිේඛ්ව 
සම්මා්දථ). අපි ද ඒ සඳහා නිතර උතේසාහවතේ ව කරියා කරමු. 
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One Fine Night 
Bhaddhekaratta Sutta 

 

So, I have heard. At one time the Buddha was staying near Sāvatthī in Jeta’s Grove, 

Anāthapiṇḍika’s monastery. There the Buddha addressed the mendicants, “Mendicants!” 

“Venerable sir,” they replied. The Buddha said this: 

“I shall teach you the passage for recitation and the analysis of One Fine Night. Listen and 

pay close attention, I will speak.” “Yes, sir,” they replied. The Buddha said this: 

“Don’t run back to the past, 

don’t hope for the future. 

What’s past is left behind; 

the future has not arrived; 
 

and phenomena in the present 

are clearly seen in every case. 

Knowing this, foster it— 

unfaltering, unshakable. 
 

Today’s the day to keenly work— 

who knows, tomorrow may bring death! 

For there is no bargain to be struck 

with Death and his mighty hordes. 
 

The peaceful sage explained it’s those 

who keenly meditate like this, 

tireless all night and day, 

who truly have that one fine night. 
 

And how do you run back to the past? You muster delight there, thinking: ‘I had such form in 

the past.’ … ‘I had such feeling … perception … choice … consciousness in the past.’ That’s how 

you run back to the past. 

And how do you not run back to the past? You don’t muster delight there, thinking: ‘I had 

such form in the past.’ … ‘I had such feeling … perception … choice … consciousness in the past.’ 

That’s how you don’t run back to the past. 

And how do you hope for the future? You muster delight there, thinking: ‘May I have such 

form in the future.’ … ‘May I have such feeling … perception … choice … consciousness in the 

future.’ That’s how you hope for the future. 
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And how do you not hope for the future? You don’t muster delight there, thinking: ‘May I 

have such form in the future.’ … ‘May I have such feeling … perception … choice … consciousness 

in the future.’ That’s how you don’t hope for the future. 

And how do you falter amid presently arisen phenomena? It’s when an uneducated ordinary 

person has not seen the noble ones, and is neither skilled nor trained in the teaching of the noble ones. 

They’ve not seen good persons, and are neither skilled nor trained in the teaching of the good 

persons. They regard form as self, self as having form, form in self, or self in form. They regard 

feeling … perception … choices … consciousness as self, self as having consciousness, 

consciousness in self, or self in consciousness. That’s how you falter amid presently arisen 

phenomena. 

And how do you not falter amid presently arisen phenomena? It’s when an educated noble 

disciple has seen the noble ones, and is skilled and trained in the teaching of the noble ones. They’ve 

seen good persons, and are skilled and trained in the teaching of the good persons. They don’t regard 

form as self, self as having form, form in self, or self in form. They don’t regard feeling … perception 

… choices … consciousness as self, self as having consciousness, consciousness in self, or self in 

consciousness. That’s how you don’t falter amid presently arisen phenomena. 

Don’t run back to the past, 

don’t hope for the future. 

What’s past is left behind; 

the future has not arrived; 
 

and phenomena in the present 

are clearly seen in every case. 

Knowing this, foster it— 

unfaltering, unshakable. 
 

Today’s the day to keenly work— 

who knows, tomorrow may bring death! 

For there is no bargain to be struck 

with Death and his mighty hordes. 
 

The peaceful sage explained it’s those 

who keenly meditate like this, 

tireless all night and day, 

who truly have that one fine night. 

 

And that’s what I meant when I said: ‘I shall teach you the passage for recitation and the 

analysis of One Fine Night.’” 

That is what the Buddha said. Satisfied, the mendicants were happy with what the Buddha 
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The Five Aggregates 
(Panchupadanakkhanda) 

 

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

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

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

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

we have to understand the fact that rest of the aggregates - sensation, perception, formation, and 

consciousness - also have equally contributed in forming our one experience. According to 

Buddhism, the root cause of all suffering is the ignorance of the function of these five aggregates. 

This very ignorance leads to clinging and attachment. Suffering arises because of not knowing the 

arising and ceasing nature of the five aggregates. That is why Buddhism has repeatedly emphasized 

the importance of understanding these five aggregates and the way to overcome them. All Buddhist 

doctrines aim to understand the five aggregates that lead us to overcome suffering. First, we have to 

know what these five are. They are;  

1. The corporeality group or matter (Rupakkhanda)  

2. The feeling group   (Vedanakkhanda) 

3. The perception group  (Sannakkhanda) 

4. The mental- formation group (Sankarakkhanda) 

5. The consciousness group  (Vinnanakkhanda) 
 

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

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

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

have been arisen. When we see something, hear something, smell something, taste something, touch 

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

aggregates. 

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

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

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

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

elements and its concomitant 24 forms,  

2. The feeling group  (Vedanakkhanda) is feelings/sensations (මේදනා) that we feel through 

our senses,  

3. The perception group (Sannakkhanda) is perception (සඤ්ඤා) that we recognize through 

our senses, 

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

conceptualize about the world received through our senses.  

5. The consciousness group  (Vinnanakkhanda) is consciousness (විඤ්ඤාණ); whatever we 

become conscious of.   

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

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

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

understand this reality and avoid the misunderstanding, we are able to overcome suffering. Without 
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understanding of these five aggregates, we can never have real liberation from the suffering. 

Moreover, these five components cannot be separated and pointed out in the physical world, so we 

should understand them by our intelligence. The Buddha's message helps us a lot in understanding 

this truth.  

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

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

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

ceases momentarily.  Not being occurred (in the past) comes to an occurrence. Being occurred 

(at the present) would not come to (the future) occurrence (අහුත්වා සම්භුතං හුත්වා න භවිස්සති). It 
means if we experience something now, it was not in existent in the past in the same way like now. 

Also present experience doesn't transcend to the future as it is. If anybody can understand this reality, 

he is ready to give up the extremes about the past and the future. Furthermore, he tries to live in the 

present moment seeing, arising and ceasing wisely with full awareness. This is also not permanent. 

Every moment it arises and ceases, but because of ignorance we think as they are permanent. The 

cause of suffering is this misconception. If a person can understand as it is, he can overcome 

suffering. To overcome suffering he has to develop mindfulness and wisdom. 

Mindfulness can be divided into four as; 

1. Contemplation of matters (Kayanupassana) 

2. Contemplation of feelings (Vedananupassana) 

3. Contemplation of consciousness (Cittanupassana) 

4. Contemplation of mental formations (Dhammanupassana) 
 
 

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

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

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

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

delusion too. This real understanding leads to get rid of suffering. It means we are on the way to real 

happiness, which should be the bottom line of our lives. Buddhism explains this message to all 

persons at every level, because this is the most important topic in Buddhism.  

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

with supernormal knowledge is the five aggregates.  

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

vuccanti, bhikkhave, dhammā abhiññā pariññeyyā.  

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

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

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

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

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

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

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

cease instantly, that person is ready to overcome suffering and dissatisfaction. Further, he realizes all 
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his experiences arise and cease at the moment, and nothing comes to the present from the past and 

nothing goes to the future from the present. 

 
 

 

පැසදිනාහි ්ලාසේ ඇනේජලිසේ ්බෞදේධ විහාරසේථානය 
 
  

උඳුවපේ  ීෙ  මාදානය 
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