
ජටා සූත්රය 
ගැටලුවලින් නිදහස්්ීමේ ස්දහේ මාවත 

 
භාගයවතුන් වහන්මස්් මලාවට පහළ වූමය් තමන් ද දුකින ්ද නිදහස්් ව දුක් විඳින අන් ස්ත්ත්වයන් 

ද දුකින් නිදහස්්කරලීමේ මහා කරැණාමවන් යුතුවය ි (පරිනිබ්බුමතෝ මස්ෝ භගවා පරිනිබ්බානාය ධේමං 
මද්මස්්ති). මලෝ වැස්ියන්මග් බුද්ිමය්, ආයුෂමය් ස්හ කැපීමේ පමණට බුදුරජාණන් වහන්මස්් තමන් 
වහන්මස්්ට මුණ ගැස්ුණ ස්ත්ත්වයන්ට මමම උතුේ දහේ මද්ශනා කළහ. ස්ත්ත්වයන් තුළ පවතින බුද්ිමත් 

බමවහි, ස්ුවච බමවහි ස්හ අවංක බමේ පමණට ඔවුහු දහමින් ඵල මනළා ගනිති. වරක් බුදුපියාණන් 
වහන්මස්් මපන්වා මදන්මන් තමන් වහන්මස්් අතීතමයහිත් දැනුත් මද්ශනා කරන්මන් කරැණු මදකක් 
පමණක් බවය.ි එනේ දුකත ්දුකනි් නිදහස්්ීමත් පමණත් බවයි. බුදුදහමේ මූලික පදනම චතුරාර්ය ස්තයය 
බව මමයනි් පැහැදිලි වන කරැණකි. චතුරාර්ය ස්තයාවමබෝධයට පටිච්චස්මුප්පාදය පිළිබඳ වැටහීම අවශය 

වන අතර එය මත්රැේ ගත් පමණට ස්ීල, ස්මාි, පඤ්්ා යන තරිවිධ ශික්ෂාව ස්ේපූර්ණ මකාට දුකින් 
නිදහස්්ීමට අවස්්ථාව උදාමේ.  

බුදුරදුන් ජීවමාන ස්මමයහ ිදිනක් රාතරී යාමමයහි භාගයවතුන් වහන්මස් ්මවත පැමිණි එක්තරා 
මදවිමයක් උන්වහන්මස්් මවතින් මමමලස් විමස්ා ස්ිටියහ.   

අන්මතෝ ජටා බහි ජටා ජටාය ජටිතා පජා,  
තං තං මගෝතම පුච්ඡාමි මකෝ ඉමං විජටමය් ජටං 
 

මගෝතමයන් වහන්ස්, ඇතුළතත් ගැටලු (ගැට = පරශ්න) පිටතත් ගැටලු මලෝ වැස්ිස්ත්ත්වමයෝ 
ගැටලුවලනි් මවළී ස්ිටිති. කවමරක් නේ මේ ගැටලුව විස්ඳන්මන් දැයි විමස්ා ස්ිටිමි.  

මමහි දී බුදුරජාණන් වහන්මස්් ස්ත්ත්වයා තුළ පවත්නා ගැටලු විස්ඳාලයි හැකි මාවත එම මදවියාට 
පැහැදිලි කරමින් මමමලස් මද්ශනා කළහ.  

ස්ීමල් පතිට්ඨාය නමරෝ ස්පඤ්්මඤ්ෝ චිත්තං පඤ්්ඤ්ඤ්්ච භාවයං, 
ආතාපි නිපමකෝ භික්ඛූ මස්ෝ ඉමං විජටමය් ජටං. 
 

නුවණැති මිනිස්ා ස්ීලමයහි පිහිටා ස්ිත ද නවුණ ද වඩන්මන් ය. මකමලස් ් තවන 
ීර්යමයන් යුතු ස්ස්ර බිය දක්නා තැනැත්තා මේ ගැටලුව විස්ඳන්මන් ය. 

මය්ස්ං රාමගෝ  මදෝමස්ෝ ච අවිජ්ජා ච විරාජිතා, 
ඛීණාස්වා අරහන්මතෝ මත්ස්ං විජටිතා ජටා. 
 

යමමකුමග් රාගය ද ද්මේෂය ද අවිදයාව ද දුරැ කරන ලද්දාහු ද ඔවුහු ආස්රව කෂ්ය කළාහු 
අර්හත්වයට පත්වූවාහු ය. ඔවුන්මග් ගැට ස්ඳිින ලද්දාහු ය.  

යත්ථ නාමඤ්්ච රූපඤ්්ච අමස්්ස්ං උපරැජ්ඣති, 
පටිඝං රූපස්ඤ්්ා ච එත්මථ්ස්ා ඡිජ්ජමට් ජටං. 
 

යේ තැමනක නාමයත් රූපයත් පටිඝයත් රූප ස්ඤ්ා්වත් ඉතිරි නැතිව නිරැදධ් මේ ද 
මමහි මේ තෘෂ්ණාව නැමති ගැටය විස්මඳන්මන් ය. 

‘ජානමතෝ අහං භික්ඛමේ පස්්ස්මතෝ ආස්වානං ඛමයෝ මහෝති න අජානමතෝ න අපස්්ස්මතෝ’ 
යනුමවන් භාගයවතුන් වහන්මස්් මද්ශනා කරන පරිදි ආස්රවයන්මග් ක්ෂය ීම ස්දිු වන්මන ් දන්නා 

තැනැත්තාට, දක්නා තැනැත්තාටයි. එනේ චතුරාර්ය ස්තයය දන්නා දක්නා තැනැත්තාටයි. එනේ දුමකහි 
හටගැනීම හා නිරැද්ධ ීම දනන්ා දක්නා තැනැත්තාටයි. මවනත ්මලස්කින ්කවිමහාත් පඤ්්චස්්කන්ධමය් 



UD2 
 

ස්මුදය වය දන්නා දක්නා තැනැත්තාටයි. මමහිලා චතුරාර්ය ස්තයය පිළිබඳ මනා වැටහීමක් තිබීම 
අතයවශය ස්ාධකයකි. 

චත්ුරාර්ය සත්යාවබ ෝධබයන් දුක්ඛ නිබරෝධය කරා... 

දුක හා එහි නිමරෝධය වැටහීම චතුරාර්ය ස්තයමය් අංග හතර ම අවමබෝධ ීමට උපකාරී මේ.  

එනේ:- 

1. දුක්ඛ ආර්ය ස්තයය (දුක) 
2. දුක්ඛ ස්මදුය ආර්ය ස්තයය (දුකට මහ්තුව - තෘෂ්ණාව) 
3. දුක්ඛ නිමරෝධ ආර්ය ස්තයය (දුක නිරැදධ් කිරීම - නිවන) 
4. දුක්ඛ නිමරෝධගාමිනී පටිපදා ආර්ය ස්තයය (දුක නිරැද්ධ කරන මාවත - අරි අටඟි මග) 

  

දුක යනු ඉපදීම, මහලුීම, මලඩීම, මරණය, අපරියයන ්හා එක්ීම, පරියයන්මගන් මවන්ීම ආදියයි. 
මමම දුක මලාව ස්ාමානය තැනැත්තකුට වුව ද පරතයක්ෂ කළ හැක්කකි. ස්ිදුහත ්මබෝස්තාණන් වහන්මස්් 
ගිහිමගය නික්ී මට කලින් ම මමය අවමබෝධ මකාට තිබුණි. මලාව මබාමහෝ කලක් දානාදි පාරමිතා ස්පුරා 
පහළ වන ස්ේමා ස්ේබුදු උතුමකු මද්ශනා කරන දුකඛ් ආර්ය ස්තයය ඊට වඩා ගැඹුරැ වූවකි. එහි වඩාත් 
අවමබෝධ කළ යුතු දුක්ඛ ස්තයය නේ පංචුපාදනස්්කන්ධමය් හටගැනීමයි (ස්ංඛිත්මත්න 
පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා). එනේ ඇස් ආදි ඉන්රියයන්මගන් රූපාදී අරමුණු ලැමබන විට බාහිර මදයක් 
/ පුදග්ලමයක් ඇත යැයි ගන්නා ස්්වභාවයය.ි තවද ඇස්, කන ආදි ඉන්රිය (ආයතන) වලට ලක්වන රූප, 
ශබ්දාදි අරමුණු විෂයමයහි හටගන්නා පළමු අද්දැකමී මහවත් ස්්කන්ධ පංචකමය් හටගැනීම ද දුක්ඛ ස්තයය 
වශමයන් දක්වා තිමබ්. එනේ අතීත කර්මඵලයන්හ ිවිපාක වශමයන් ලැමබන පරකෘති ස්්වභාවයය.ි එය 
පෘථග්ජන, මස්්ඛ, අමස්්ඛ හැමමදනාට ම මපාදු වූවකි.  

අභිධේමපිටකමය් යමකප්පකරණමය් ස්ච්චයමකමය් එක්තරා පර්යායකට අනුව දුක්ඛ ස්තයය යනු 
කායික දුක හා චචතස්ික දුක හැර අන් දුක් ස්මදුායයි (කායිකං දුක්ඛං මචතස්ිකං දුක්ඛං ඨමපත්වා අවමස්ස්ං 
දුක්ඛස්ච්චං - යමකප්පකරණ 1, 438 පිට). තව ද කායික හා චචතස්ික යන ස්යිල්ල දුක මමන් ම දුක්ඛ 
ස්තයය වශමයන් ද දකව්ා තිමබ් (කායිකං දුක්ඛං මචතස්ිකං දුක්ඛං දුක්ඛඤ්්මචව දුක්ඛස්ච්චඤ්්ච - 
යමකප්පකරණ 1, 438 පිට). අප කායික මහෝ මානස්ික දුකක් විඳින හැම තැනහ්ි ම දුක, මමන් ම දුක්ඛ 
ස්තයය ද පවතී. එමහත් දුක්ඛ ස්තයය හැම විමටක ම දුක පවතිනන්ක් මනාමේ. ඒ අනවු ආයතන හා 
අරමුණු ස්ේබනධ් ීමේ දී මුලදී හටගනන්ා ස්්කන්ධ පංචකය දුක්ඛස්තයය යන අතර එම දුක්ඛ ස්තයය 
මැනැවින් වටහා මනාගැනමී නිස්ා වහා හටමගන නිරැද්ධ වන ස්ක්න්ධ පංචකය මකමරහි අවිදයා ස්හගත 
තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මාන මහ්තමුවන් එම ස්ක්නධ් පංචකය අරභයා පංචුපාදානස්්කන්ධය හටගනී. එනේ බාහිර 
මලෝකමයහි ස්ත්ත්වයන්, පඅුද්ගලයන්, රවය ඇත යන විපල්ලාස්යයි. අප අත්විඳින දුක් ස්මුදාය හටගන්මන් 
මමම පංචුපාදානස්්කන්ධය නිස්යි.  

ඒ අනුව ස්ිමතහි පවත්නා අවිදයාව නිස්ා ඉන්රියයනම්ගන් අරමුණු ලැමබන විට ස්ත්ත්ව, පුද්ගල, 
රවය ස්ඤ්්ාමවන් බාහිර අරමුණු මකමරහි ස්ිත බැස් ගැනේී වශමයන් රූප, මේදනා, ස්ඤ්්ා, ස්ංඛාර, 
විඤ්්ාණ යන උපාදානස්්කන්ධ පංචකමය් හටගනයිි. එමස්් ස්ිත බැස් ගත් විට එම අරමුණ මකමරහි ඇලුණ 
ද ගැටුණ ද මැදහත් ව සි්ටිය ද ඔහු ස්ිටින්මන් දුක තුළයි. තමා වටා මලෝකයක් ඇතැයි නිතර අපට 
ස්ිමතන්මන් මමමලස් අවිදයාපාදකව පඤ්්චපුාදානස්්කන්ධමය් හටගැනමී නිස්යි. භවය යනුමවන් 
හැඳින්මවන්මන් ද මමයය.ි එමස්් ස්ිතන තුරැ දුකින ්නිදහස්්ීමක් නැත. අවිදයා ස්හගතව යමක් මදස් 
බැලීමේ දී එම අරමුණ කලින් තිබී තමාමග් අද්දැකීමට පැමිණි බවත් තමා එයින් ඉවත් වුව ද එය ඒ අයුරින් 
ම ඉතිරි මේ යැය ිද කල්පනා කරයි. එමහත් මමහිදී ස්ිදු ව ූයථාර්ථය නේ ඇස්, රූපය, චක්ඛු විඤ්්ාණ 
ආදි මේ ස්යිල්ල මපර මනාතිබී හටමගන ඉතිරි නැතිව නිරැදධ් ව ූ බවයි (අහුත්වා ස්ේභුතං හුත්වා න 
භවිස්්ස්ති). තථාගත මද්ශිත දුක්ඛ ස්තයය පිළිබඳ මමම යථාර්ථය අස්ා දැනගත තැනැත්තා මමම දුක්ඛ 
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ස්තයය පිරිස්ිඳ දැන ගැනමීට (පරිඤ්්මඤ්යයං) මනාපමාව කටයුතු කරනු ඇත. දුක්ඛ ස්තයය පිළිබඳ 
බුදුදහමේ දක්වා ඇත්මත් එය පිරිස්ඳි දැන ගත යුතු මදයක් වශමයනි.  

දුකට මහ්තුව නේ තෘෂ්ණාවයි. මලාව මබාමහෝ මදනා තෘෂ්ණාව මස්් දකනි්මන් බාහිර රවය මහෝ 
පුදග්ලයන්ට ඇති ආශාවයි. එමහත් බුදුදහමින් මපනව්ා මදන්මන් බාහිර විස්ිතුරැ දූ කාමයන් මනාවන 
බවයි (න මත කාමා යානි චිතරානි මලෝමක්, ස්ංකප්පරාමගෝ පුරිස්ස්්ස් කාමමෝ). කාමය හටගන්මන් මකමලස්් 
ස්හිත පුද්ගල ස්න්තානය තුළයි. ආර්ය උතුමන් අනාවරණය කරන තෘෂ්ණාමේ වඩාත් ගැඹුරැ අර්ථය වු 
දුක්ඛ ස්තයය නේ තමා පිළබිඳව ස්ිමතහි බැස් මගන පවත්නා නන්දිරාගයයි. බාහිර රූපාදිය මහෝ තම ස්ිත 
පිළිබඳව මහෝ ඇලීමක් නැතමහාත් ගැටීමක් හටගන්මන් තමා පිළිබඳව ඇති දැඩි ආශාව නිස්යි. දුකට මහ්තුව 
මහවත් ස්මුදය නේ වූ තෘෂ්ණාව පහකළ (පහාතබ්බං) යුත්තකි. තෘෂ්ණාව පරහීණ කළයුතු යැයි 
පැවමස්න්මන් විදයාමලෝකය පහළ මකාට මගන අවිදයාන්ධකාරය දුරැලමීයි. 

දුක නැති කිරීම යනු තෘෂ්ණාව නැති කිරීමය.ි එනේ නිවන ස්ාක්ෂාත් කර ගැනමීයි (ස්ච්ඡිකාතබ්බං). 
එය හුමදක් බාහිර රවය මහෝ පුද්ගලයන් මකමරහි පවත්නා ආශාව දුරැලමී මනාමේ. මමහි දී දුක්ඛ 
නිමරෝධාර්ය ස්තයය වන්මන් තම අභයන්තරය මකමරහි මුල්බැස්මගන තිමබන නන්දිරාගය මුලිනුපුටා 
දැීමයි. දුකනි් නිදහස්්විය හැක්මක් පරඥාමවන් යුතු දර්ශනමයන් පංචුපාදනස්ක්න්ධමය් හටගැනමී නිමරෝධය 
නුවණින් දැකීමමනි. එය තව දුරටත් අඛණ්ඩව වැඩීමමන් අස්්මිමානය ස්හිත තෘෂ්ණාව මහවත් නන්දිරාගය 
ස්ේපූර්ණමයන් දුරැ මකාට ස්ේපූර්ණමයන් දුකනි් නදිහස්් විය හැක. එය  හුමදක් දැඩි ආයාස්යකනි් පමණක් 
කළ හැකක්ක් මනාව මලෝමකෝත්තර දර්ශනයකින් යුතු ස්ේමාදිට්ිමයන් කළ යුත්තකි.   

ස්ිමතහි පවත්නා දැඩි තෘෂ්ණාව දුරැ කළ හැකම්ක් මලෝමකෝත්තර දර්ශනයකනිි. එනේ 
පටිච්චස්මුප්පාදය පාදක මකාටගත් ස්ේමාදිට්ිය මපරටුමකාට ගත් (ස්ංකප්ප, වාචා, කේමන්ත, ආජීව, 
වායාම, ස්ති, ස්මාි යන අංගයන්මගන් යුතු) මාර්ගයකිනි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මේ ස්ඳහා මාර්ගය 
වූ දුක්ඛනිමරෝධගාමිනී පටිපදා ආර්ය ස්තයය වන්මන් ය. ශීල, ස්මාි, පරඥා යන තරිවිධ ශික්ෂාමවන් දක්වා 
ඇත්මත් ද ආර්ය අෂ්ටාංගකි මාර්ගයයි. මලාව මබාමහෝ මදනා බාහිර පදු්ගලයන් ඇතැයි අවිදයාමවන් 
පනවා ගත් මලෝකය අබියස් ස්ංවර ීමට උත්ස්ාහ ගනිති. එය මාර්ගය මිස් මාර්ග ස්තයය මනාමේ. මාර්ග 
ස්තයය යනු මලෝමකෝත්තර ස්ේමා දිට්ිමයන් යුතුව බාහිර පුදග්ලයකු මනාපැමනන මස්් ඇති කර ගත් 
දර්ශනයකින් යුතුව තම අභයන්තරය තුළ ම ස්ංයමයට පත්ීමයි. එය වැඩිය යුතු පරතිපදාවකි (භාමේතබ්බං).  

දුක්ඛ ආදි ආර්ය ස්තය හතර පිළිබඳ කළ යුතු කටයුතු හතරකි. එනේ : 

දුක්ඛ ස්තයය පිරිසි්ඳ දත යතුුය (දුක්ඛස්ච්චං පරිඤ්්මඤ්යයං).  
ස්මුදය ස්තයය පරහීණ කළ යුතුය (ස්මදුයස්ච්චං පහාතබ්බං) 
නිමරෝධ ස්තයය ස්ාක්ෂාත් කළ යුතයු (නිමරාධස්ච්චං ස්ච්ඡිකාතබ්බං) 
මාර්ග ස්තයය වැඩිය යුතයු (මග්ගස්ච්චං භාවිතබ්බං) 

 

ආර්ය අෂ්ටාාංගික මාර්ගය 

ස්තර ස්තිපට්ඨානය අඛණඩ්ව නියැළීමමහි පරතිඵල වශමයන් මනාදැක්ම ආදි ගණුාංග මාර්ගාංග 
වශමයන් ස්ංවර්ධනය මේ. මස්්ඛ පරතිපදාව තුළ අංග අටකින් යුතු ආර්ය මාර්ගය දියුණු වන්මන් මේ අයුරින.ි 
එම අංග අට නේ; 

1. ස්ේමාදිට්ි 
2. ස්ේමාස්ංකපප් 
3. ස්ේමාවාචා 
4. ස්ේමාකේමන්ත 
5. ස්ේමාආජීව 
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6. ස්ේමාවායාම 
7. ස්ේමාස්ති 
8. ස්ේමාස්මාි 

 

එහි අවස්ාන පරතිඵලය විදයාව හා විමුක්තිය ස්ාක්ෂාත් ීම නේ වූ ස්ස්ර දුකින් ස්පරුා නිදහස්්ීමයි. 
එනේ අමස්්ඛ මහවත් අර්හත්වයට පත්ීමය.ි එවිට ඉහත ස්ඳහන් අංග අටකින් යුතු මස්්ඛ පරතපිදාවට 
(අට්ඨංගස්මන්නාගමතා මස්්මඛා) තවත් අංග මදකක් එක් ීේ වශමයන ් අංග දහයකින් යකු්ත 
(දස්ංගස්මනන්ාගමතා අරහා - මහාචත්තාරීස්ක ස්ූතරය, ම.නි.3) මලෝමකෝත්තර භූමිය ස්ාක්ෂාත් කරනු ඇත. ස්ස්ර 
අනාදිමත් කාලය විඳි නිරය ආදි අපමණ දුක් රැස්නි් නදිහස්් ව මහා බරක් බිමින් තැබීමේ මානස්ික ස්තුට 
භුක්තිවිඳීමේ අවස්්ථාව මමමගින් ස්ැලමස්්. මමහිලා විමශ්ෂමයන් ධර්ම මාර්ගය ආරේභමය් පටන් ම රූප, 
මේදනා, ස්ඤ්්ා, ස්ංඛාර, විඤ්්ාණ යන පංචුපාදානස්්කන්ධමය් ස්මුදය වැය පළිිබඳ මනා වැටහීමමන් 
කටයුතු කිරීම අතයවශය ස්ාධකයක් මේ.  ඒ අතර බුද්ධානුස්්ස්ති, මමත්තා, අස්ුභ, මරණස්ති යන චතුරක්ඛා 
භාවනා කරම පරගුණ මකාට ඇති පමණට ආනාපානස්ත ිභාවනාව වඩාත් පහස්ු මකමර්. තවද ආනාපානස්ති 
භාවනාව ආරේභමය් දී ම ස්ති නිමිත්ත මැනැවින් හඳුනාමගන නාස්මය් අග මහෝ උඩුමතාල ආස්න්නමයහි 
ස්ිහිය රඳවා ගැනමීට මනස් හුරැ කර ගැනමී භාවනාමේ ස්ාර්ථකත්වයට මබමහවින් ඉවහල් මේ. 

ජටා ස්ූතරයට අනුව අභයනත්ර ස්හ බාහිර ගැටලු මහවත් ගැටවලනි් නිදහස්්ී මේ මාවත වශමයන් 
දක්වා ඇත්මත් නුවණින් යතුුව  

1. ස්ීල  
2. ස්මාි 

3.  පඤ්්ා  
 

යන තරිවිධ ශකි්ෂාමවහි නරිත ීමයි. ඉහත දැක්ව ූපරිදි චතුරාර්ය ස්තයය පිළිබඳ ස්ුතමය ාණය 
වශමයන් මූලික දැනුම ලැබුණු කල්හි නුවණැති තැනැත්තා ස්ීලය මවත පරවිෂ්ඨ මවයි. මමහි ස්ීලය යනු 
හුමදක් කායික වාචස්ික ස්ංවරය පමණක ්මනාව දිට්ිං ච අනුපගේම ස්ීලවා දස්්ස්මනන ස්ේපන්මනෝ 
යනුමවන් දැක්මවන පරිදි ඇත - නැත අන්ත මදකින් දුරැ වූ ස්ිල්වත් බවයි. නවින ස්ඳහා පාදක වූ ස්ීලය 
පටිච්ච ස්මුප්පාද අවමබෝධමයන් යුතු පරඥාව ස්මඟ එකට ගමන් කළ යුතු මේ. එනේ යමක් ඇත මහෝ නැත 
ඒකාන්තික නිගමනය මනායන දැකම්යි. මහ්තු කල්හි යමක් හටමගන මහ්තු නිරැදධ් ීමමන් ඉතිරි නැතිව 
නිරැද්ධ වන ස්ව්භාවය පිළබිඳ අවමබෝධය ීට අයත් මේ (අස්්මිං ස්ති ඉදං මහෝති අස්්මිං අස්ති ඉදං න 
මහෝති). පරඥාමවන් ස්ීලයත් ස්ීලමයන් පරඥාවත් පිරිස්දිු බව ඇති කර ගත යුතු මේ.  

 

ස්ීලය මහවත් කායික වාචස්ික ස්ංවරය ඇති කර මගන කිස්ියේ ස්මථ කමටහනක් ඔස්්මස්් ස්ිහයි 
පරගුණ කරමින ්ස්ිත ස්මාිමත් කර ගැනමී අවශය මේ. ස්මස්තළිස්් කමටහන් ස්හ ස්තර ස්තිපට්ඨාන ආදි 
ඉගැන්ීේ පුහුණු කරමින් මමම ස්මාිමත් බව දියුණු කර ගැනීමේ හැකියාව පවතී. ස්ිත ස්මාිමත් වූ 
පමණට කාමච්ඡනද් ආදි නීවරණ දුරැ ී ස්ිත පහන් මේ, පිරිස්ිදු මේ. එවිට ස්ිමතහි ස්තුට දියුණුවට පත් 
මේ. පංච නීවරණ ීමමන් ස්ිමතහි ඇතිවන ස්තුටු කාමාවචර මලෝකමයහි ලබන ස්ියලු ස්තුටට වඩා අික 
බව භාගයවතුන් වහන්මස්් ඉමහත් කරැණාමවන් මද්ශනා කළහ. එවිට කායික මේදනා පවා යටපත් කර 
ගැනමීට අවස්්ථාව ස්ැලමස්.් 

 

 ස්මාහිමතෝ භික්ඛමේ යථාභූතං පජානාති යනුමවන ් දැක්මවන පරිදි ස්ීල, ස්මාි ඔස්්මස්් ස්ිත 

ස්මාිමත් වූ කල්හ ියථාවමබෝධය ලැමබන බව දකව්ා තිමබ්. එනේ ස්්කන්ධ, ධාතු, ආයතන ආදි ස්ත්ත්වයා 
නිර්මාණය වූ මූලික ඒකක නුවණින් මමමනහි කිරීමය.ි මේ අතර විමශ්ෂමයන් අප ලබන ස්ියලු අද්දැකීේවල 

මූලික පදනම වූ ස්ක්නධ් පංචකය මනාමහාත් දුක්ඛ ස්තයය විදර්ශනා කිරීම පඤ්්ා ස්්කන්ධයට අයත් 
මේ. එහි අවස්ාන පරතිඵලය ස්්කනධ් පංචකය ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධීම පිළිබඳ අවමබෝධයට පත් ීමයි. 
මේ අයුරින් ම නාමරූප මනාමහාත් නාමරූප විඤ්්ාණ පිළිබඳව ද යථාවමබෝධයට පත් මේ. මමමලස් 
විදර්ශනා කළ පමණට අවිදයාව දුරැ ී මලෝභ ද්මේෂමයන් මිඳී දුකින් නිදහස්් ීමට අවස්්ථාව ස්ැලමස්්. 



UD5 
 

එවිට අවිද්යා සහගත්ව නාමරූප බගාඩ  බනානැබගන අත්ර විඤ්්ාණ චරියාව අඤ්්ාණ චරියාවකට පත්් 
බනාවී ාණ චරියාව ඔස්බස් දුකින ්සපුරා නදි්හස්වීමට හැකියාව ලැබේ. මමය වඩාත් ම පරගුණ කිරීමමන් 

ඇස්, කන ආදි ඉන්රියවලට පතිත වන රූපාදී අරමුණ දැකීම දැකමීක් ඇස්මී ඇස්ීමක් බවට පමණක් ස්ීමා 
කර ගැනමීට අවස්්ථාව ලැමබ්. ජටා ස්ූතරමය් දැක්මවන පරිදි අභයන්තර හා බාහිර ස්ියලු ගැට මහවත් 
ගැටලුවලනි් නිදහස්්විය හැක්මක් එවිටයි.  

භද්මද්කරත්ත මහවත් විරාගී වු උතුේ වූ එක් රැයක් පළිිබඳව  මද්ශනා කළ භාගයවතුන් වහන්මස්්  
කාලතරමයන් අතමිඳී දුකනි් මිමදන මාවත පැහැදිලි කරති. පළමුුව අතීතය නමැති අන්තමයන් නදිහස්් විය 
හැකි මාවත මද්ශනා කරති. ඒ අනුව අතීත පඤ්්චස්්කන්ධය තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශමයන් අනගුමනය මනාකළ 
යුතු ය. එනේ රූප, මේදනා, ස්ඤ්්ා, ස්ංඛාර, විඤ්්ා වශමයන් පවත්නා අතීතයට අදාළ ස්්කන්ධ 
පංචකමයහි තෘෂ්ණාමවන් දුරැමවයි. තවද අනාගතමයහි නිර්මාණය වන ස්්කන්ධ පංචකයට අදාළ 
තෘෂ්ණාමවන් ද දුරැමවයි. එනේ මතු හටගනන්ා රූප, මේදනා, ස්ඤ්්ා, ස්ංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්්කනධ් 
පංචකයට පිළිබඳ තෘෂ්ණාව දුරැ කරයි. ඒ අතර වර්තමානමයහි හටමගන නරිැද්ධ වන රූපාදි ස්්කන්ධ 
පංචකය ද ඇල්ම දුරැ කරයි.  

න රූපං අත්තමතා ස්මනුපස්ස්්ති {රූපය ආත්ම (නිතය, මම, මාමග්) වශමයන් ස්ිහි මනාකරයි. = ගිනිදැලල් හා ගින්දර} 

න රූපවන්තං වා අත්තානං  {ආත්මය රූප ස්හති වූවක් වශමයන් මහෝ මනාස්තියි. = ගස් ස්හ ගමස්් ඡායාව} 

න අතත්නි වා රූපං   {ආත්මමයහි රූපය ඇතැයි වශමයන් මහෝ මනාස්තියි. = මල් ස්ුවඳ හා මල} 

න රූපස්්මිං වා අත්තානං  {රූපමයහ ිආත්මය ඇතැයි වශමයන් මහෝ මනාස්තියි. = කරඩුව හා මැණික} 

මමමලස් අතීත, අනාගත, වර්තමාන යන කාලතරයට අයත් රූපාදි ස්්කන්ධ පංචකය පිළිබඳ මනා 
වැටහීමමන් යුතුව ඒ කිස්ිවක් මකමරහි තෘෂ්ණාවක් මනාමැති ව වාස්ය කිරීම උතුේ මලස් රැයක් මනාමහාත් 
දවස්ක් ගත කිරීම (භද්මදක්රත්ත) වශමයන් දකව්ා තිමබ්. දුර්ලභව ලද මිනිස්ත් භවමයන් හා අතිදුර්ලභව 
ලද බුද්මධෝත්පාදමයන් අප ලබන උස්ස්් ඵලය යන්මන් ස්්කන්ධ පංචකය පිළිබඳ ඇල්ම දුරැමකාට ී තරාගවී 
වාස්ය කරිීමයි. ඒ ස්ඳහා ස්මථ විර්ශනා වැඩීම අවශය වන අතර පටිච්චස්මුපප්ාදය පළිිබඳ අවමබෝධමයන් 
යුතු අනිතය, දුක්ඛ අනාත්ම යන තරිලකෂ්ණය පළිිබඳ මමමනහි කිරීම ද අවශය මකමර්. 

 දුකින් නිදහස්්ීමේ මාවත පැහැදිලිව, නිවැරදිව හා ස්්ථාවරව මද්ශනා මකමරන පංච 
උපාදානස්්කන්ධය පිළිබඳ විස්්තරයට බුදුදහමමහි පරධාන තැනක් හිමි මේ. බදුුරදුන්මග් ස්ූම අනුශාස්නයක් 
ම පංචුපාදානස්්කන්ධය අවමබෝධ කර ගැනීමටත් එයින් නිදහස්්ී මටත් මග මපන්වයි. තරිපිටකය පුරා 
පංචුපාදානස්්කන්ධය මත්මාමකාට මද්ශිත අනුශාස්නා රාශියක් ඇතුළත් මේ. ඒ අතර ස්ංයුත්ත නිකාමයහි 
ඛන්ධ ස්ංයුත්තය නමින් මවනම මකාටස්ක් මේ ස්ඳහා මවන් කර ඇත. විමශ්ෂමයන් භාගයවතුන් වහන්මස්් 
මද්ශනා කරන පළමු මද්ශනාමේ දී ම පස්්වග මහණනු්ට මස්ෝවාන්ීමට මග විවර කර මදමින් මේ පළිිබඳව 
ස්ඳහන් කර තිමබ්. ඒ අනුව ජාති, ජරා, වයාි ආදි දුක් පිළිබඳව විස්්තර මකාට ඒ ස්ියල්ල ‘සාංඛිත්්බත්්න 
පාංචුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා’ යනුමවන් ස්ංක්ෂිප්ත මකාට ඇත. බුදුරදුන් විස්ින් මද්ශිත මදවන මද්ශනය වන 
අනන්ත ලක්ඛණ ස්ූතරමයහි ද පංචුපාදානස්ක්නධ්ය පළිිබඳ තවදුරටත් මද්ශනා කරමින් පස්්වග මහණුන්ට 
නිවන් මග එළි මපමහළි කර දුන්හ. ජීවිතය පුරා අප අත්විඳින දුක මැනැවින ්මත්රැේ ගැනමීට නේ 
පංචුපාදානස්්කන්ධය පිළිබඳ පැහැදිලි අවමබෝධයක් ලබා ගැනීම අවශය මකමර්. මහා පහන් ටැඹක ්මමන් 
පංචුපාදානස්්කන්ධය පළිිබඳ යථාවමබෝධය නිවන් මග එළි මපමහළි කර මදය.ි 

පංචුපාදානස්්කන්ධය යනු රූප, මේදනා, ස්ඤ්්ා, ස්ංඛාර, විඤ්්ාණ යන පහයි. රූප යනු ස්තර 
මහා භූත රූප හා ඒ ඇස්ුරැ මකාට පවතින උපාදාය රූප 24යි {(පරස්ාද රූප 5 = චක්ඛු, මස්ෝත, ඝාණ, 
ජිේහා, කාය), මගෝචර රූප 4 = රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස්), (භාවරූප 2 = ඉත්ිභාව, පුරිස්භාව), හදයවත්ථු 
රූප, ජීවිමතන්රියරූප, ආහාර රූප, පරිච්මේද රූප, (විඤ්්ඤ්ත්ති රූප 2 = කායවිඤ්්ඤ්ත්ති, වචීවිඤ්්ඤ්ත්ති), 
(විකාරරූප 3 = ලහුතා, මුදුතා, කේමඤ්්ඤ්තා), (ලක්ෂණ රූප 4 = උපචය, ස්නත්ති, ජරතා, අනිච්චතා)}. 
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මේදනා යනු ඇස්, කන, නාස්ය, දිව, කය, මනස් යන ඉන්රිය හය රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස්, ස්්පර්ශ, ධර්ම 
හා ස්ේබන්ධීමමන් හටගන්නා ස්ැප, දුක්, උමප්ක්ෂා ආදි මේදනාවන් ය. ස්ඤ්ා් යනු ඇස්, කන ආදි 
ඉන්රිය මගනි් රූප, ශබ්දාදී අරමුණු ගැනීමේ දී හටගනන්ා ඒ පිළිබඳ හඳුනා ගැනමීයි. ස්ංඛාර යනු ඇස්, 
කන ආදි ඉන්රිය රූප, ශබ්දාදී අරමුණු හා ස්ේබන්ධ ීමේ දී පහළ වන මච්තනාවන් ය. විඤ්්ාණ යනු 
ඇස්, කන ආදි ඉන්රිය රූප, ශබ්දාදිය හා ස්ේබන්ධ ීමේ දී ඒවා දැන ගන්නා ස්්වභාවයයි. අප මලෝකය 
පිළිබඳ ස්යිලු ආකාරමය් දැන ගැනේී ඇති කර ගන්මන් ඇස්, කන ආදී ඉන්රිය හයට රූප, ශබ්දාදි අරමුණු 
හය ලබා ගැනීේ වශමයනි. මමම අභයන්තර ඉන්රිය හය හා බාහිර අරමුණු හය හැරැණු මකාට මවනත් 
අත්දැකීමක් මනාමැත. අතීත, වර්තමාන, අනාගත, දුර, ළඟ, හීන, පරණීත, ස්ුඛුම, ඕලාරීක, අභයන්තර, බාහිර 
වශමයන් පවත්නා ස්ියලු අත්දැකීේ මමම ඉන්රිය හය හා අරමුණු හය ඔස්්මස්් ලබා ගන්නා ඒවා ය. මමම 
අද්දැකේීවල ස්ව්භාවය වනම්න් මහ්තු එක් වූ විට එය වර්තමානමයහි කෂ්ණිකව හටමගන (අස්්මිං ස්ති ඉදං 
මහාති) මහ්තු නිරැද්ධ ීමමන් එම අත්දැකීම ක්ෂණික ව නිරැදධ් ීමයි (අස්්මිං අස්ති ඉදං න මහාති). 
අතීතමයන් වර්තමානයට මනාපැමිමණන වර්තමානමයන් අනාගතයට මනායන මමම පංචුපාදානස්ක්නධ්ය 
(අහුත්වා ස්ේභුතං හුත්වා න භවිස්්ස්ති) මේ මමාමහාමතහි හටමගන මේ මමාමහාමතහි ම නිරැද්ධ මේ. 
කිස්ියේ අත්දැකීමක් ලැබුණ ුවිගස් එම ස්ිතිවිල්ල තවත ්ස්ිතකට උපකාරවත් මවමින් කිස්ිවක් ඉතිරි නැතිව 
එම මමාමහාමතහි ම නිරැද්ධ මේ. හටමගන නිරැද්ධ ීම ස්යිලු අද්දැකීේවල ස්ව්භාවයය ි (උප්පාද වය 
ධේමිමනා). නිරැද්ධ ව ූඑම අත්දැකීම නිරැදධ් ව ූබව මනාදැනීම මහවත් අවිදයාව මහ්තුමවන් එම අදද්ැකමී 
ස්ිහිකරත් ම එය තවම ඇති මදයක් මලස් නිතය, ස්ැප, ආත්ම, ස්ුඛ වශමයන් ගැනමී මහ්තුමවන් දුක 
හටගනී. එය ස්ිහකිරත් ම වර්තමානමයහි නව අද්දැකමීක් මලස් යළි එය උපදී. එමහත් අපට ස්ිමතන්මන් 
අතීත අද්දැකීම තවම ස්්ිර ව පවතින මදයක් වශමයන.ි එම නිස්ා අප ඇස්නි් දුටු කනින් ඇස්ූ රූප ශබ්දාදිය 
ස්ිහිමකාට අමයෝනිමස්ෝ මනස්ිකාරමයන් අතීතයට දිව මගාස්් ඒ පිළිබඳ දුක් ස්ැප විඳී. දුක හටගනන්ා මූලික 
ස්්ථානය මමයයි.  

ඇස්, කන ආදී කිසි්යේ ඉන්රියකින ්රූප, ශබ්දාදි කිස්ියේ අරමුණක ්ගැනීමේ දී අප එක් විමටක එක 
ඉන්රියයකනි් ගනු ලබන්මන් එක අරමුණක් පමණි. එමහත් ඉන්රියයන්මග් හා ස්ිමතහි පවත්නා මේගවත් 
බව මහ්තුමවන් මමය මවන්මකාට හඳුනා ගැනමී පහස්ු මනාමේ. එය නුවණින් දත යුත්තකි. එමමන් ම 
කිස්ියේ ඉන්රියයකනි් රූපාදී කිස්ියේ අරමුණක ්ලබා ගැනීමේ දී අප එය දැන හඳුනා ගන්නා අවස්්ථාව වන 
විට ක්ෂණිකව රූප, මේදනා, ස්ඤ්්ා, ස්ංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්්කන්ධ පංචකය හට ගනී. හට ගන්නවා 
පමණක් මනාව අප ඒ පිළිබඳව දැන ගන්නා විට මුලින් හටගත් පංචුපාදානස්්කනධ්ය නිරැද්ධ ී එය මමනෝ 
විඤ්්ාමයන් දැන ගනන්ා නව අත්දැකමීක් බවට ද පත් මේ. එතරේ මේගයකනි් මමය කරියාත්මක මේ.  

 අප ජීවිතය පළිිබඳව ලබන ස්කලවිධ අත්දැකීේවල ස්්වභාවය මමයයි. අප ජීවත් මවනවා යනු 
එමමන් ම ජීවිතය පිළිබඳ ඕනූම අද්දැකමීක් ලබනවා යනු මමම පංචුපාදානස්්කන්ධමයහි ක්ෂණික 
හටගැනීමයි. නූදූ හිතවතුන්, යාන වාහන, ගරැ නේබු, මිලමදුල්, ඉඩකඩේ, මග් මදාර, අධයාපනය, රූප 
ස්ේපත්තිය ආදි වශමයන් කිසි්යේ අත්දැකීමක ් ලබනවා යනු එක මමාමහාතක හටගන්නා 
පංචුපාදනස්්කන්ධය නමැත ික්ෂණික අද්දැකමීයි. බාහිර රූප, ශබ්දාදිය ළඟා කර ගනිමින් ස්ැප, දුක ්විඳිනවා 
යනු පංචුපාදානස්්කන්ධයක එක මමාමහාතක අද්දැකීේ මාතරයක් පමණි. මේ බව මනාදන්නා මහ්තුමවන් 
මග්මදාර, ඉඩකඩේ, දූදරැවන් ආදි වශමයන් නේ මකාට අප ඒවාට ඇලී ගැලී කටයුතු කරයි. ඒවා මවනස්් 
ීමේ දී දුකට ස්න්තාපයට පත්මේ.  

ජීවිතාවමබෝධයට ඉවහල් වන ස්ැබූ දහමක පහස් මනාලද අශරැතවත් පෘථග්ජනයා තම ජීවිතය 
පිළිබඳව පඤ්්චුපාදානස්ක්නධ්ය ඔස්්මස්් සි්තන ආකාරය අත්තදීප ස්ූතරමයහි ආරේභමයහි මමමලස් දැක්මේ. 
බුද්ධාදි උතුමන් අනුගමනය කළ,  මද්ශනා කළ ආර්ය ධර්මය මනාදකින ආර්ය දහමමහි අදක්ෂ ආර්ය 
දහමමහි මනාහික්මුණු තැනැත්තා රූප, මේදනා, ස්ඤ්්ා, ස්ංඛාර, විඤ්්ාණ යන තම ජීවිත ස්ැකැස්ම් 
පිළිබඳව මමමලස් අනුවණින් කලප්නා කරයි. 
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 එනේ,  

රූපං අත්තමතා ස්මනුපස්ස්්ති   {රූපය ආත්ම (නතිය, මම, මාමග්) වශමයන ්ස්හිිකරයි. = ගනිිදැල්ල හා ගින්දර} 

රූපවන්තං වා අත්තානං  {ආත්මය රූප ස්හිත වූවක් වශමයන් මහෝ ස්ිතයි. = ගස් ස්හ ගමස්් ඡායාව} 

අත්තනි වා රූපං   {ආත්මමයහි රූපය ඇතැය ිවශමයන් මහෝ ස්ිතයි. = මල් ස්ුවඳ හා මල} 

රූපස්්මිං වා අත්තානං   {රූපමයහි ආත්මය ඇතැය ිවශමයන් මහෝ ස්ිතයි.= කරඩුව හා මැණික} 

මමමලස් විපරීත ආකාරමයන් ස්ිතන තැනැත්තාමග් රූපය මවනස්් ීමේ දී ඔහුට මස්ෝක පරිමද්ව 
දුක් මදාේනස්් හටගන.ී මමම විපල්ලාස්ය නිස්ා තම රූපය නිතය, ස්ුඛ, ස්ුභ, ආතම් වශමයන් දැඩිව ගරහණය 
කර මගන ස්ිටීම මහ්තුමවන් එය මවනස්්ීමේදී තම බලාමපාමරාත්තු කඩ වන විට අපමණ දුකකට 
මශෝකයකට වැළපීමකට පත් මේ. ස්ැබූ දහමක පහස් මනාලද මනා නවුණින ්මතාර තැනැත්තාට දුක 
හටගන්මන් මේ අයුරිනි. මේදනා, ස්ඤ්්ා, ස්ංඛාර, විඤ්්ාණ යන මස්ස්ු ස්්කන්ධ පිළිබඳව ද මේ අයුරින් 
ම අනුවණින් ස්ිතයි. මමමලස් ස්්කන්ධ පංචකය පළිිබඳ විපරීත ආකාරමයන ්ස්ිතන කරම 20ක ්දැක්මේ. මමය 
විස්ි ආකාර ස්කක්ාය දිට්ිය වශමයන් දකව්ා තිමබ්. මේ අයුරින් ස්ිතන තැනැතත්ා ‘අත්්ත්දීපා’ ‘ධම්මදීපා’ 
යනුමවන් දැක්මවන තම ස්ිත, ස්ද්ධර්මය පහනක් (ආමලෝකයක්) මකාට මවමස්න්මනක ් මනාමේ. 
ධර්මශරවණය හා මයෝනිමස්ෝ මනස්ිකාරය නැති ීමමන් ස්දිුවන ජීවිත වයස්නය, ස්ස්මරහි අස්රණබව 
මමමගනි් ස්ඳහන් මේ. 

යේ මමාමහාතක රූප, මේදනාදි පංචුපාදානස්ක්න්ධය පිළිබඳ යථා ස්්වභාවය ධර්මානුකූලව 
නුවණින් දැන එය පරතයකෂ් අවමබෝධයක් බවට පත් කර ගැනමීට හැකි වුවමහාත් බාහිර ස්ියලු දුක්, 
කේකමටාළුවලනි් පමණක් මනාව තමාමග් ශරීරය පිළබිඳ මලඩීේ, මහලුීේ, මරණය ආදී ස්යිලු දුක්වලනි් 
ද මේ ජීවිතය තුළදී ම නිදහස්්ීමට අවස්්ථාව උදාමේ. බුදුදහමේ ඇතුළත් ස්ියලු අනුශාස්නා ඉලක්ක මකාට 
ඇත්මත් මමම පංචුපාදානස්්කන්ධය මැනැවින ්මත්රැේ ගැනීම ස්ඳහායි. ඒ ස්ඳහා මාර්ගය වශමයන් පනවා 
ඇත්මත් ස්තර ස්තිපට්ඨානයයි. 

කායානුපස්්ස්නාව වැඩීමමන් රූපය පිරිස්ඳි දැන ගැනීමටත්, මේදනානුපස්්ස්නාව වැඩීමමන් 
මේදනාස්්කන්ධය දැන ගැනීමටත්, චිත්තානුපස්්ස්නාව වැඩීමමන් විඤ්්ාණස්්කන්ධය අවමබෝධ කර 
ගැනමීටත් ධේමානුපස්්ස්නාව වැඩීමමන් ස්ඤ්්ා, ස්ංඛාර යන ස්්කන්ධ මදක පිරිස්ඳි දැන ගැනමීටත් 
අවස්්ථාව උදාමේ. 

පෘථග්ජනයාට බස්ඛ (බසෝවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී යන) ත්ත්්ත්්වයට පත්්වීමටත්්, බස්ඛයාට අබස්ඛ 
(බහවත්් රහත්්)  වට පත්්වීමටත්් රහත්ුන්ට පිරිනවින බත්ක් දිට්ඨධම්ම සුඛ විහරණබයන් විසමීටත්් ඒකායන 
පරත්ිපාද්ව වශබයන් භාගයවත්ුන් වහන්බස් පනවා ඇත්බ්ත්් රූප, බේද්නා, සඤ්්ා, සාංඛාර, විඤ්්ාණ යන 
පාංච උපාදානසක්න්ධය සමදු්ය, අත්්ථාංගම, අස්සාද්, ආදීනව, නිස්සරණ වශබයන් යළි යළින් නුවණින ්වඩන 
බලසයි. මමයින ්පැහැදිලි වන පරධාන කරැණක් නේ ඕනූම බුද්ිමට්ටමක ස්ිටින ඕනූම ආධයාත්මික 
තලයක් නිමයෝජනය කරන මකමනකුට බුදුදහමින් මග මපන්වන්මන් පංචුපාදානස්්කන්ධමය් ස්ැබූ තතු 
අවමබෝධ වන අයුරින් තම බුද්ිය මමමහයවන මලස්යි. 

නඛස්ිමඛෝපම සූ්තරමය්දී භාගයවතුන් වහන්මස්් මද්ශනා කමළ් රූප, මේදනා, ස්ඤ්්ා, ස්ංඛාර, 
විඤ්්ාණ යන ස්ක්න්ධ පංචකය අතර නිතය, ධුව, ශාශ්වත, මවනස්් මනාවන, ස්ම ව පවතින වශමයන් 
ගත හැකි කිස්ිවක් මනාමැති බවයි. රූපාදි ස්්කන්ධ පංචකය ම අනිතය, අනියත, අශාශ්වත, විපරිනාම, ස්ම 
ව මනාපවතින ඒවා බව බදුුරජාණන් වහන්මස්් වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කළහ.  

තවදුරටත් මමය පැහැදිලි කරන භාගයවතුන් වහන්මස්් නිය පිටට පස්් ටිකක් මගන එය මපන්වා 
එපමණ වූ ද ස්ව්ල්පයක ්නමුදු නිතය, ධුව, ශාශව්ත, අවිපරිණාම රූපයක් නැති බව ද එමස්් නිතය රූපයක් 
වූමය් නේ මැනැවින් දුක ්මගීම පිණිස් බඹස්ර මනාපනවන බව ද මද්ශනා කළහ. මේදනා, ස්ඤ්්ා, 
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ස්ංඛාර, විඤ්්ාණ අතර ද නිතය වූ යමක් මනාමැත ිබවත් එමලස් නිතය වූ යමක් වූමය් නේ බඹස්ර 
මනාපනවන බවත් පැහැදිලි කළහ. මමමලස් මද්ශනා මකාට ‘රූපය නිතය ද අනිතය ද මේදනාව නිතය ද 
අනිතය ද....‘ ආදි වශමයන ්භික්ෂූන් වහන්මස්් මවතින් ම පරතිපරශ්න නගමින් තවදුරටත් රූපාදි ස්්කනධ් 
පංචකමය් පවතින යථාර්ථය මද්ශනා කළහ.  

මමමලස් තථාගත මද්ශනය ශරවණයත් ස්මඟ අතීත, අනාගත, වර්තමාන, ආධයාත්මික, බාහිර, 
ස්ුඛම, ඕලාරික, හීන, පරණීත, දුර, ළඟ වශමයන් යේ කිස්ි රූපයක්, මේදනාවක්, ස්ඤ්්ාවක්, ස්ංඛාරයක්, 
විඤ්්ාණයක් මේ ද ඒ ස්ියල්ල හිස්්, මබාල්, හර නැති දූ මලස් ශරාවකයාට වැටහී යයි. ඒ අනුව ශරැතවත් 
ආර්ය ශරාවකයාට රූපය මපණ පිඩක් මමන් ද, මේදනාව දිය බුබුලක් මමන් ද, ස්ඤ්්ාව මිරිඟුවක් මමන් 
ද, ස්ංස්්කාර මකමස්ල ්කඳක් මමන් ද, විඥානය මායාවක් මමන ්ද නුවණින් වැටමහයි. මමමලස් නුවණින් 
ස්ිහිකිරීම නිස්ා රූපාදි ස්ක්න්ධ පංචකය පළිිබඳ කළකිරීමට පත් මවයි. මනාඇලමීට පත් මවය.ි කලකිරීම 
නිස්ා විරාගී බවටත් විරාගී බව නිස්ා මිදීමටත් මිදුණු පස්ු මිදුණා ය යනු අවමබෝධයටත් පත් මවයි.  

එවං පස්්ස්ං භික්ඛමව, ස්ුතවා අරියස්ාවමකා රූපස්්මිේහි නිබ්බින්දති මවදනායපි නිබ්බින්දති 
ස්ඤ්්ායපි නිබ්බින්දති ස්ංඛාමරස්ුපි නිබ්බින්දති විඤ්ා්ණස්්මිේපි නබි්බිනද්ති. නිබ්බිනද්ං විරජ්ජති විරාගා 
විමුච්චති විමුත්තස්්මිං විමතු්තමිති ාණං මහාති. ඛීණා ජාති වුස්ිතං බරහ්මචරියං කතං කරණීයං නාපරං 
ඉත්ථත්තායා‘ති පජානාති. 

‘මඵණපිණ් ඩූපමං රූපං මවදනා බුබ්බුළුැපමා, 
මරීචිකූපමා ස්ඤ්්ා ස්ංඛාරා කදලූපමා,  
මායූපමඤ්්ච විඤ්්ාණං දීපිතාදිච්චබන්ධුනා.‘ 

 

රූපය මපණපිඩක් මමන් ද මේදනාව දිය බුබුලක් මමන් ද ස්ඤ්්ාව මිරිඟුවක් මමන් ද ස්ංස්්කාරය 
මකමස්ල් කඳක් මමන් ද විඤ්්ාණය මායාවක් මමන් ද ආදිච්ච බන්ධු වූ බුදුරජාණන් වහන්මස්් විස්ින් 
මද්ශනා කරන ලදි.  

මමම ස්ූතරමයන් පරධාන වශමයන් විස්්තර වන්මන් පදු්ගලයා නිර්මාණය වූ මූලික ඒකකය වන 
ස්්කන්ධ පංචකමය් ස්්වභාවය පැහැදිලි මකාට දුකනි ්ස්දහට නිදහස්් ීම ස්ඳහා එම ස්්කන්ධ පංචකය 
පිළිබඳව ඇති කර ගත යුත ුබුද්ිමත් ආකල්පය පැහැදිලි කිීරීමයි.  

අපමග් ජීවිතය යනු ඇස්ින් රූප දැකමී, කණින් ශබ්ද ඇස්ීම, නාස්මයන් ගඳ ස්ුවඳ විඳීම, දිමවන් රස් 
විඳීම, ශරීරමයන් පහස් ලැබීම, ස්ිතින් සි්තිවිලි ස්ිතමී යන කරියාවලියයි. මමකී අභයන්තර ආයතන හය ස්හ 
බාහිර අරමුණු හය හැරැණු මකාට ජීවිතය කියා ගත හැකි අන් කිස්ිවක් නැත. ඇස්, කණ ආදි කුමන 
ආයතනයකනි් අරමුණක් ගත්ත ද කිස්ියේ අදද්ැකමීක් ලැබීම යනු රූපාදි ස්ක්න්ධ පංචකමය් හටගැනීමයි. 
මමම ස්්කන්ධ පහ මහ්තූන්මග් එකතුමේ පරතිඵලයක් මලස් එකට හටමගන මහ්තු නිරැද්ධ ීමමන් එකට ම 
නිරැද්ධ මේ. ඒ අනවු අප ජීවත් මවනවා යනු හැම මමාමහාතක ම ස්ිදුවන ස්්කන්ධ පංචකමය් හටගැනමී 
හා නිමරෝධයයි. මේ බව මනාදනන්ාකම මහවත් අවිදයාව නිස්ා බාහිර රවය, පුද්ගලයන් ඇත යන හැඟීමමන් 
ඒ මකමරහි විශ්වාස්ය තබා කරියා කරන දක්නට ලැමබ්. අවිදයාව ඇති පමණට රාග, ද්මේෂ හටමගන ජරා, 
මරණ හමුමවහි දුකට පත් ව මරණින් මතු ද නැවත භවයක උපත ලබයි. බුදුදහමින ්අපට මපන්වා මදන්මන් 
අවිදයාව දුරැ මකාට දුකින් නිදහස්් ීමේ මාවතයි. 

 තව ද අභිඤ්්ා ස්ූතරමයහි ස්ඳහන් පරිදි කිස්ියේ නවුණැත්තකු විස්නි් අවමබෝධ කර ගත යුතු 
පරධානතම කරැණ වශමයන් දක්වා ඇත්මත් පංචුපාදානස්්කන්ධයයි. විවිධ විෂය ධාරා ස්ඳහා අප ලබන 
අධයාපනය කිස්ියේ රැකියාවක්, කරී්තියක ්නැතමහාත් මලෝකය මහෝ තමා පිළිබඳ කිස්ියේ දැනීමක් ලැබීමට 
උපකාරවත් විය හැකයිි. එමහත් ඒ කිස්ිවක් ස්ැබූ මලස් දුකින් නදිහස්් ීමේ ස්ැබූ දැනමීක් මනාමේ. 
එබැවින් බුදුදහමින ් අපට මග මපනව්න්මන් ජීවිතමය් ස්ැබූ ස්ැනස්ුම ස්ඳහා රූප, මේදනාදි 
පංචුපාදානස්්කන්ධය අවමබෝධ කර ගැනීමට හැකි වන අයුරින් තම චින්තනය මමමහයවන මලස්යි. 
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බුදුදහමට අනුව යමකු ස්ැබූ පරඥාවන්තයකු දැය ිපරීක්ෂා කර බලන මූලික ලක්ෂණ අතර පරධාන කරැණක් 
වන්මන ්ඔහු මකමතක ්දුරට පංචුපාදානස්ක්න්ධය පිළබිඳව දැනවුත් ද ස්ිටී ද යන්නයි. මේ පහ යථාර්ථ 
වශමයන් ස්තය වුව ද ස්ැබූ මලෝකමය් දී මවන් මකාට හඳුනාගත හැකි ඒවා මනාමේ. ඒවා පරමාර්ථ 
වශමයන් විස්්තර කළ හැක ිපරඥාමවන ්දත යුතු ධර්මතාවන් ය. දුකනි් නිදහස් ්ීමේ ඒකායන පරතිපදාව වැටී 
ඇත්මත් පංචුපාදානස්්කන්ධය අවමබෝධ කර ගැනමී ඔස්්මස්්යි. අංගුත්තර නිකාමයහි අභිඤ්්ා ස්ූතරමයහි 
දැක්මවන පරිදි නුවණැති තැනැත්තකු තම විශෂි්ට ඥානමයන් අවමබෝධ කර ගන්නා උස්ස්් ම මදය වශමයන් 
මපන්වා මදන්මන් පඤ්්චුපාදානස්්කන්ධය අවමබෝධ කර ගැනමීයි. එනේ දුක කුමක් ද යන්න මත්රැේ 
ගැනමීය.ි චතුරාර්ය ස්තයාවමබෝධමය් පදනම වන්මන් ද පඤ්්චුපාදනස්්ඛය පිරිස්ිඳ දැන ගැනමීයි. 

පංචුපාදාස්්කන්ධය පිරිස්ඳි දැනීම ස්ඳහා මුලින් ස්ුතමය පඤ්්ා වශමයන් ධර්ම ශරවණය තුළින් 
දැනුවත් බව ලබා චින්තාමය පඤ්්ා වශමයන් එය යළි යළිත් මමමනහි කිරීමත ්ස්මථ විදර්ශනා භාවනා 
ඔස්්මස්් ස්ිත තැන්පත් මකාට එකඟ වූ සි්තින් භාවනාමය පඤ්්ා වශමයන් එය නවුණින් මමමනහ ිකිරීමත් 
අවශය මේ. පංචුපාදානස්්කන්ධය පිළිබඳ උස්ස්් ම අවමබෝධය ලබා දුකින් නිදහස්්ී මට අවකාශ ලැමබන්මන් 
මේ අනුපිළිමවළට කරියා කිරීමමනි. 

නාමරූප 

ස්ත්ත්වයා නිර්මාණ ී ඇති මූලික ඒකක ඇස්ුරින ්ස්ත්ත්වයා විගරහ කරිීම බුදු දහමමහි දකන්ට 
ලැමබන ලක්ෂණයක.ි ඒ ඒ ශරාවකයන්මග් බුද්ි මට්ටම අනුව විවිධ අවස්්ථාවනහ්ි ස්ත්ත්වයා විගරහ කිරීමට 

විවිධ කරම භාගයවතුන් වහන්මස්් උපමයෝගී කර මගන තිමබ්. ඒ අනුව නාමරූප, නාමරූප - විඤ්්ාණ, 

ස්්කන්ධ පංචකය, ආයතන මදාමළාස්, ආයතන දහඅට, ස්තර ආහාරය, පටිච්චස්මපු්පාද, චිත්ත-චචතස්ික-
රූප ආදි විවිධ ස්න්දර්භ අනුව ස්ත්ත්වයා හඳුවා දී ඒවා නුවණින් මමමනහි කිරීමට බුදුදහමින් අනුශාස්නා 
මකමර්. ඇතැේ තැමනක (නළකලාප ස්ූතරය) ස්ත්ත්වයා විස්්තර කිරීමේ දී නාමරූප - විඤ්්ාණ යන විගරහය 
දක්වන අතර තවත් තැමනක නාමරූප යන්න පමණක ්දක්වා තිමබ්. එහිලා නාමරූප - විඤ්්ාණ දැක්ීමේ 

දී නාම යන්නට මේදනා, ස්ඤ්්ා, ස්ංඛාර (නැතමහාත් මේදනා, ස්ඤ්්ා, මච්තනා, ඵස්්ස්, මනස්ිකාර) යන 
ස්්කන්ධ තනු ද රූප යනන්ට රූපස්්කන්ධය (ස්තර භූතරූප හා උපාදාය රූප 24) ද විඤ්්ාණ යන්නට 
විඤ්්ාණ ස්්කන්ධය ද ඇතුළත් කර ඇත. නාමරූප යන්නට ස්මස්්ත ස්ත්ත්වයා ඇතුළක් කිරීමේ දී නාම 

යන්නට මේදනා, ස්ඤ්්ා, ස්ංඛාර, විඤ්්ාණ (යත්ථ නාමඤ්්ච රූපඤ්්ච අමස්්ස්ං උපරැජ්ඣති, ජටා ස්ුත්ත) 
යන ස්්කන්ධ හතර ද රූප යන්නට රූපස්්කන්ධය ද වශමයන් පඤ්්චස්්කනධ්ය විස්්තර මේ. මමකී නාම - 
රූප මදමදනාට ස්්වාධීන පැවැත්මක් මනාමැති අතර ඔවුමනාවනු් මත යැමපන මට්ටමින් කරියාත්මක මේ. 
නිදස්නුක් වශමයන් අන්ධයා හා මකාරා මමනි. අන්ධයකුට ගමනක් යාමට ඇති අවස්්ථාමවහි ඔහු මකාමරකු 
තම මදවුර මත නංවා මගන මකාරා මපන්වා මදන මාවත අනුව යනන්ාක් මමනි. මකාරාට ඇවිදීමට 
මනාහැකි අතර අන්ධයාට මපනීම මනාමැත. එමමන් නාමයට (චචතස්ිකවලට) රූප මනාදැකයි හැකි 
අතර රූපයට අරමුණු හඳුනා ගත මනාහැකිය. ඇස්් කන් ආදි ඉන්රිය ඔස්්මස්් රූප ශබ්දාදිය පළිිබඳ යමක් 
විඳ ගැනීමේ දී නාමරූප මදමනකහි ම අන්තර් ස්ේබන්ධමය් අවශයතාව මමමඟින් මත්රැේ ගත හැකිය.  

ඉහත කී කුමන විගරහය ධර්මානුකූලව අධයයනය කළ ද මූලික වශමයන් ලැමබන අවමබෝධය 
වන්මන් ස්්කන්ධ පංචකය පිළිබඳ යථාවමබෝධයයි. එබැවින් ස්ත්ත්වයා පිළිබඳ බුදුදහමේ වඩාත් පරචලිත 

විගරහය වන්මන් රූප, මේදනා, ස්ඤ්්ා, ස්ංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්්කන්ධ පංචක විගරහයයි. ඉහත කවර කරමය 
අනුව ස්ත්ත්වයා පිළිබඳව මැනැවින් අධයයනය කළ ද ඒ ස්ියල්ල පිළිබඳව ලැමබන මූලික අවමබෝධය 

වන්මන් අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන තරිලක්ෂණාවමබෝධයයි. මලාව අති දීර්ළ කාලයකට වරක් පහළ වන 
ස්ේමා ස්ේබුදුවරයකු විස්නි ්අවමබෝධ මකාට මලාව පහදා මදන ඉහත කී ස්ියලු අංගයන්හි පවත්නා පරම 
යථාර්ථය නේ මපර මනාතබිී හටමගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ වන (අහුත්වා ස්ේභුතං හුත්වා න භවිස්්ස්ති) 
බවයි. එනේ ඉහත ක ීස්ියලු ස්ංඛත මූලිකාංග හැම මමාමහාතකම හටමගන නිරැදධ් වන බව පළිිගැනමීයි. 

නිරැද්ධ වූ කිස්ිවක් නිතය වශමයන් මනාපවතින බව මමමඟින් මැනැවින ් පස්ක් මේ. එවිට නාමරූප 
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(නැතමහාත් නාමරූප - විඤ්්ාණ) ඒ ඒ තැන ම නිරැද්ධ වන ආකාරය (යත්ථ නාමං ච රූපං ච අමස්ස්ං 

උපරැජ්ජති, පටිඝං රූප ස්ඤ්්ා ච එත්මථ්ස්ා ඡිජ්ජමට් ජටා) පිළිබඳ අවමබෝධය ලැමබ්. මමය මස්ෝපාිමස්්ස් 
නිර්වාණධාතු නමින් හැඳින්මේ. එනේ ස්ක්න්ධ පංචකය ස්හිතව එමහත් උපාදාන රහිතව ලබන නවිනයි. 
අනුපිමස්්ස් නරි්වාණ ධාතුව ලැබීමත් (පරිනිර්වාණයත්) ස්මඟ පහනක් නිී ගයිාක්මමන් ස්යිලු 
ස්්කන්ධයන ්නිී මට පත්මේ. භාගයවතුන් වහන්මස්් කරැණාමවන් මලාවට ධර්ම මද්ශනා කරන්මන් මේ 
ස්ඳහායි.       

මමම යථාර්ථය අවමබෝධ මකාට පරතයක්ෂ මනාකළ මහාත් ජරාමරණාදි අනන්ත දුක්ඛයන්ට 
මුහුණදීමට ස්දිුවන බව ශරදධ්ාමවන් පළිිගන්නා ශරාවකයා මමම යථාර්ථය පරතයක්ෂ කර ගැනමී තම ජීවිතමය ්
පරධාන කාර්ය බවට පත් කර ගනයිි. තමා ස්තු ස්ියල්ල මේ ස්ඳහා උපකාරවත් කර ගනී. මමය මත්රැේ ගත් 
පමණට එම කිස්ිවක මනාඇලී ස්ිටීමට හැකියාව ඇති කර ගනියි. දුකින් නදිහස්් ීමටත් පරම ස්ුවය මවත 
ළඟා ීමටත් හැකයිාව ලැමබන්මන් මමමඟිනි. මමහලිා භාගයවතුන් වහන්මස්් දක්වා ඇති පරිදි ස්්කන්ධ 
පංචකය විවිධාකාරමයන් මත්රැේ ගැනමීට උත්ස්ාහවත් විය යුතු ය. 

 

සිහිය පිහිටුවා ගත් යුත්ු ස්ථාන හත් (සත්්ත්ට්ඨාන) 

ස්ත්තට්ඨාන ස්ූතරමයහි දැකම්වන පරිදි රූපාදි ස්්කන්ධ පංචකය ආකාර හතකින ්මමමනහි කළ යුතු 
ආකාරය දක්වා තිමබ්. එනේ, 

1. රූපය දැන ගනියි (රූපං පජානාති). 
2. රූපමය් හටගැනමී දනියි (රූපස්මුදයං පජානාති). 
3. රූපමය් නරිැදධ්ීම/ නැතිී ම දනියි (රූපනිමරාධං පජානාති). 
4. රූපය නරිැද්ධ කරන මාවත දනියි (රූපනිමරාධගාමිනී පටිපදං පජානාති). 
5. රූපමය් ආස්්වාදය දිනියි (රූපස්්ස් අස්්ස්ාදං පජානාති). 
6. රූපමය් ආදීනව දනියි (රූපස්්ස් ආදීනවං පජානාති). 
7. රූපමය් නිස්්ස්රණය/ මිදීම දනියි (රූපස්්ස් නිස්්ස්රණං පජානාති). 

 

1. රූපය මහවත් රූපස්්කන්ධය යනු ස්තර මහා භූත රූප හා ඒ ඇස්ුරැ මකාට පවතින උපාදාය 
රූප 24යි {(පරස්ාද රූප 5 = චක්ඛු, මස්ෝත, ඝාණ, ජිේහා, කාය), මගෝචර රූප 4 = රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස්), 
(භාවරූප 2 = ඉත්ිභාව, පුරිස්භාව), හදයවත්ථු රූප, ජීවිමතන්රියරූප, ආහාර රූප, පරිච්මේද රූප, 
(විඤ්්ඤ්ත්ති රූප 2 = කායවිඤ්්ඤ්ත්ති, වචීවිඤ්්ඤ්ත්ති), (විකාරරූප 3 = ලහුතා, මුදුතා, කේමඤ්්ඤ්තා), 
(ලක්ෂණ රූප 4 = උපචය, ස්න්තති, ජරතා, අනිච්චතා)}. 

 මමමලස් මකාටස්් 24කනි ් ස්මනව්ිත රූපය ස්කස් ් ීමට මහ්තුව වන්මන් ආහාරයයි. ආහාර 
නැතිීමමන් රූපය නිරැද්ධ මේ. රූපය නිමරෝධ කරන මාවත නේ ස්ේමාදිට්ි ආදි අංග අටකින් යුත් ආර්ය 
අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. ීට අමතරව රූපයට අදාළ තවත් කරැණු තුනක් දත යුතු මේ. එනේ රූපමය් 
ආස්්වාදය - රූපය නිස්ා හටගන්නා ස්ැප ස්හගත මානස්ික ස්්වභාවය. එම රූපය මවනස්්ීමට භාජනය 
ීමමන ්හටගන්නා ව ූදුක නේ වූ ආදීනවය ද මත්රැේ ගත යුතු ය. එම රූපමයහි ඡන්දරාගය දුරැකිරීේ 
වශමයන් ඇතිවන මිඳීම නේ වූ නිස්්ස්රණය ද වටහා ගත යුතු ය. මමමලස් රූපයට අදාළ කරැණු 7 පිළිබඳ 
ස්්ථාන හතක ස්ිහිය පිහිටුවා ගැනමී ස්ත්තට්ඨාන නමින් හැඳින්මේ.  

මේ අයුරින ්මේදනා, ස්ඤ්ා්, ස්ංඛාර, විඤ්්ාණ යන මස්ස්ු ස්්ථාන හතර මකමරහි ද ස්ිහිය පිහිටුවා 
ගනිමින ් නුවණින් මමමනහි කළ පමණට ස්්කන්ධ පංචකය පිළිබඳ අවමබෝධය ස්ැලසී් වඩ වඩාත් 
ජීවිතාවමබෝධය ලැබීමමන් අවිදයාව දුරැමකාට දුක අවස්න් කිරීමට අවකාශ ස්ැලමස්්.  
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2. මේදනා යනු ඇස්, කන, නාස්ය, දිව, කය, මනස් යන ඉන්රිය හය රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස්, 
ස්්පර්ශ, ධර්ම හා ස්ේබන්ධීමම න් හටගන්නා ස්ැප, දුක්, උමපක්්ෂා ආදි මේදනාවන් ය. එනේ 
චක්ඛුස්ේඵස්්ස්ජා මේදනා, මස්ෝතස්ේඵස්්ස්ජා මේදනා, ඝානස්ේඵස්්ස්ජා මේදනා, ජිේහාස්ේඵස්්ස්ජා මේදනා, 
කායස්ේඵස්්ස්ජා මේදනා, මමනෝස්ේඵස්්ස්ජා මේදනා වශමයනි. 

3. ස්ඤ්්ා යනු ඇස්, කන ආදි ඉන්රිය මගින් රූප, ශබ්දාදී අරමුණු ගැනීමේ දී හටගන්නා ඒ පිළිබඳ 
හඳුනා ගැනමීයි. ඒනේ රූප ස්ඤ්්ා, ස්ද්ද ස්ඤ්්ා, ගන්ධ ස්ඤ්්ා, රස් ස්ඤ්්ා, මඵාට්ඨබ්බ ස්ඤ්්ා, ධේම 
ස්ඤ්්ා වශමයනි. 

4. ස්ංඛාර යනු ස්ිතිවිලියි. ඇස්, කන ආදි ඉන්රිය ඔස්ම්ස්් රූප, ශබ්දාදිය අරභයා හටගන්නා ස්ිතිවිලි 
ීට අයත් මේ. එනේ රූප ස්ඤ්්මච්තනා, ස්ද්ද ස්ඤ්්මච්තනා, ගන්ධ ස්ඤ්්මච්තනා, රස් ස්ඤ්්මච්තනා, 
මඵාට්ඨබ්බ ස්ඤ්්මච්තනා, ධේම ස්ඤ්්මච්තනා වශමයනි. 

5. විඤ්්ාණ යනු ඇස්, කන ආදි ඉන්රිය ඔස්්මස්් රූප, ශබ්දාදිය දැන ගන්නා ස්ව්භාවයය.ි මමය ද 
මකාටස්් හයකට මබමද්. ඒනේ චක්ඛු විඤ්්ාණ, මස්ාත විඤ්්ාණ, ඝාන විඤ්්ාණ, ජිේහා විඤ්්ාණ, 
කාය විඤ්්ාණ, මමනෝ විඤ්්ාණ වශමයනි. 

රූපාදි මමම ස්්කන්ධ පංචකමය් ස්්වභාවය නේ අවිදයා, කර්ම, තෘෂ්ණා, ආහාර ආදි මහ්තු ඇති 
කල්හි හැම මමාමහාතක ම හටමගන ඉතිරි නැතිව නරිැද්ධ ීමයි. තව ද මේ පහ ම එකට හටමගන එකට 
ම නිරැදධ් ීම මමහි පවත්නා ලක්ෂණයයි. මමය මැනැවින ්පරතයක්ෂ කළමහාත් ජරා, මරණාදි ස්ියලු 
දුක්වලනි් ස්පුරා නිදහස්්ීමට අවකාශ ස්ැලමස්්.  

ත්රිවිධ උපපරීක්ෂා 

ඉහත දැක්වූ පරිදි රූපාදි ස්ක්න්ධ පංචකය හත් ආකාරකින ්නවුණින් මමමනහි කරන අතර තවත් 
ස්්ථාන තුනක් පිළිබඳව අවධානය මයාමු කිරීමට ස්ත්තට්ඨාන ස්ූතරය අපට කියා මදයි. එනේ ධාතු වශමයන් 
ආයතන වශමයන් හා පටිච්චස්මුප්පාද වශමයන් පරීකෂ්ා කර බැලමීටයි. 

ඉධ භික්ඛමව, භික්ඛූ ධාතුමස්ා උපපරික්ඛති. ආයතනමස්ා උපපරික්ඛති. පටිච්චස්මුප්පාදමස්ා 
උපපරික්ඛති. එවං මඛා භකි්ඛමව, භික්ඛූ තිවිධූපපරිකඛ්ී මහාති. 

මේ ස්ස්ුමනහි භික්ෂුව ධාත ුවශමයන් ආයතන වශමයන් පටිච්චස්මුප්පාද වශමයන් විමස්ා බලයි. 
මහමණනි, මමමලස් භික්ෂවු තරිවිධ උපපරීක්ෂාව ඇත්මත් මවයි. 

දුකින් නදිහස්්ීමට ඇති පරධාන මාවත වන්මන් ස්ත්තව්යා නිර්මාණය ී ඇති ස්ව්භාවය මැනැවින් 
පස්ක් මකාට පරඥාමවන් යතුුව අවිදයාව පරහීණ කිරීමයි. බුදුදහමමහි ස්ත්ත්වයා නිර්මාණය ී ඇති විවිධ 
පර්යාය ඉදිරිපත් මකාට අවිදයාව දුරැවන මලස් එය නුවණින් මමමනහි කිරීමට අපට මග මපන්වයි. ඒ් 
අනුව ස්ත්ත්ට්ඨාන ස්ූතරමයහි ස්්කන්ධ, ධාතු, ආයතන, පටිච්චස්මුප්පාද යන පරධාන විගරහයන් කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කර තිමබ්. මමකී එකිමනක පර්යාය ගැඹරුින ්විමස්ා බැලීමමන ්ස්ත්ත්වයා මලස් අද අප වයවහාර 
කරන ජීවිතයක යථාර්ථය මැනැවින් මත්රැේ මගන අවිදයාමවන් දුරැ ව දුකනි් නිදහස්්ී මට අවස්්ථාව 
ස්ැලමස්්. ස්්කන්ධ විගරහය ඉහතින් දක්වා ඇති බැවින ්මමහි දී ධාතු, ආයතන, පටිච්චස්මුප්පාද යන අංග 
විමස්ා බැමල්.  

ධාතු :- 

    ධාතු වශමයන් දැක්ීමේ දී අංග 18ක් යටමත් ස්ත්ත්ව ස්ංයුතිය දක්වා තිමබ්. එනේ 

චක්ඛුධාතු   රූපධාතු   චක්ඛු විඤ්්ාණධාතු 
මස්ෝතධාතු   ස්ද්දධාතු   මස්ෝතවිඤ්්ාණධාතු 
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ඝානධාතු   ගන්ධධාතු   ඝානවිඤ්්ාණධාතු 
ජිේහාධාතු   රස්ධාතු   ජිේහාවිඤ්්ාණධාතු 
කායධාතු   මඵාට්ඨබ්බධාතු  කායවිඤ්්ාණධාතු 
මමනෝධාතු   ධේමධාතු   මමනෝවිඤ්්ාණධාතු 

 

ආයතන :- 

ආයතන යනු යමක නිෂප්ාදනයට උපකාරවන ස්්ථානයයි. සි්තිවිලි නිර්මාණය ීමට උපකාරවත් 
වන ස්්ථාන 12ක් බුදුරදුන් මපන්වා දී තිමබ්. ඒවානේ: 

චක්ඛායතන    රූපායතන 
මස්ෝතායතන    ස්ද්දායතන 
ඝානායතන    ගන්ධායතන 
ජිේහායතන    රස්ායතන 
කායායතන    මඵාට්ඨබ්බායතන 
මනායතන    ධේමායතන 

 

පටිච්චස්මුප්පාද :-  

පටිච්චස්මුප්පාද යන බුදුදහමේ එන පරධානතම ඉගැන්ීමයි. මමම තරිපිටකමයහි විවිධ තැන්වල 
විවිධාකාරමයන් විස්්තර ී තිමබනු දක්නට ලැමබ්. විමුක්ති මාර්ගමයහි දී අනගුමනය කළ යුතු ස්තර 
ස්තිපට්ඨානය, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය, චතුරාර්ය ස්තයය, තරිලක්ෂණ ආදී මබාමහෝ ඉගැන්ීේ පරමයෝගකිව 
පුහුණු කිරීම රඳා පවත්මන් පටිච්ච ස්මුප්පාද නයාය මත්රැේ ගැනමී මගනිි. එනිස්ා කලයාණ මිතර ආශරමයන් 
අප විස්ින් මැනැවින් විස්ඳා ගත යුතු පරධාන ඉගැන්ී ම වන්මන් පටිච්චස්මුප්පාද නයායයි. 

දිනක් බුදුරජාණන් වහන්මස්් මවත පැමිණ ආනන්ද මාහිමියන් වහන්මස්් පටිච්චස්මුපප්ාදය ගැඹරුැ 
ඉගැන්ීමක් බවත් එමහත් එය අවමබෝධ කර ගැනමී අපහස්ු මනාවන බව ස්ඳහන් කළහ. මමහි දී 
භාගයවතුන් වහන්මස්් අනඳ මාහිමියන්ට මද්ශනා කමළ් ආනන්ද එමස්් මනාපවස්න මලස්යි. ස්ත්ත්වයන් 
ස්ස්ර මබාමහෝ කලක් අවිදයා - තෘෂ්ණා දැලට හස්ු ී පැටලී මමමලස් ගමන් කරන්මන් මමම ආර්ය නයාය 
අවමබෝධ කර මනාගැනීම නිස්ා බව අවධාරණය කළහ (මහානිදාන ස්ුත්ත, දී.නි.2, 80).  

භාගයවතුන් වහන්මස්් පටිච්ච ස්මුප්පාදය විවිධාකාරමයන් මද්ශනා කර ඇති ආකාරය තරිපිටකය 
විමස්ා බැලීමමන් පැහැදිලි මේ. කුමන ආකාරමයන් එය විස්්තර කළ ද එහි ඇති ස්ාරය මනාමහාත් ස්ැකැස්්ම 
ස්මාන වවූකි. ස්ංයුත්ත නිකාමය් මස්ෝතාපත්ති ස්ංයුත්තමය් ස්ඳහන් තතිය අනාථපිණ්ඩික ස්ූතරමයහි 
පටිච්චස්මුප්පාදමය් මමම මූලධර්මය විස්්තර කර තිමබ්.  

‘කතමමා චස්්ස් අරිමයා ාමයා පඤ්්ාය ස්ුදිට්මඨා මහාති ස්ුප්පවිද්මධා ? ඉධ ගහපති, 
අරියස්ාවමකා පටිච්චස්මුපප්ාදං මයව ස්ාධුකං මයානමිස්ා මනස්ිකමරාති, ‘ඉති ඉමස්්මිං ස්ති ඉදං මහාති, 
ඉමස්්ස්ුපප්ාදා ඉදං උප්පජ්ජති, ඉති ඉමස්්මිං අස්ති ඉදං න මහාති ඉමස්්ස් නිමරාධා ඉදං නිරැජ්ඣති. ’ 

කවර නේ ආර්ය නයායක් ශරාවකයකු විස්නි් පරඥාමවන ්මැනැවින් දැකක් යුතු ද යන්න මමහි දැක්මේ. 
ඒ අනුව පටිච්චස්මුප්පාදය මනා මකාට නුවණින් මමමනහි කළ යුතු බව අවධාරණය කර තිමබ්. එනේ 
මමමලස් මහ්තු ඇති කල්හි මමම පරතිඵලය මේ. මමය හටගැනීමමන් මමය උපදී. මමය නැති කල්හි මමය 
මනාමේ. මමය නිරැද්ධ ීමමන් මමය නිරැද්ධ මේ. පටිච්ච ස්මුප්පාදය නයාය විස්ත්ර මකමරන ස්ංක්ෂිප්ත 
පැහැදිලකිිරීම මමයයි. එය ම ‘අවිජ්ජා පච්චයා ස්ංඛාරා ... ’.  ආදි වශමයන් අංග මදාළහකින් යුතුව මධයම 
වශමයන් ද ‘මහ්තු, ආරේමණ අිපති.... ’  ආදි වශමයන් සූ්විස්පිරතය කරමයට විස්්ථාරිත වශමයන් ද මමය 
මද්ශනා මකාට තිමබ්. ශරාවකයන්මග් බුද්ිමය් පමණට භාගයවතුන් වහන්මස්් මමමලස් විවිධාකාරමයන් 
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පැහැදිල ිමකාට තිමබ්. පටිච්චස්මුප්පාදය මත්රැේ ගත් පමණට අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන තරිලක්ෂණ 
අවමබෝධ වනු ඇත.  

බුද්ධශාස්නයට යමකු ස්ැබූ මලස් ස්්ථාවරව බැස් ගන්මන් බුදුස්ස්ුනට ම ආමේණික වූ මලෝක 
යථාර්ථය නිවැරදි මලස් ශරවණය කිරීේ වශමයනි. එනේ මහ්තු ඇති කල්හි මපර මනාතිබී හටගන්නා 
මලෝකය මහ්තු නිරැද්ධ ීමමන් ඉතිරි නැතිව නරිැදධ් වන බව පළිිබඳ යථාර්ථයය ි(අහුත්වා ස්ේභුතං හුත්වා 
න භවිස්්ස්ති). අවිදයාව ඇති කල්හි මලෝකයක් ඇතැය ිනිර්මාණය කර ගන්නා අතර අවිදයාව නැති කල්හි 
අවිදයාමවන් හටගත් මලෝකය ද නරිැද්ධ මේ. අතීත කර්මවිපාක වශමයන ්වර්තමානමයහි නිර්මාණය වන 
පංචස්්කන්ධ මලෝකය නුවණින් මනාදකමී නිස්ා ඒ අරභයා මච්තනා (පුඤ්්ඤ්, අපුඤ්්ඤ්, ආමනඤ්්ජ 
වශමයන් ස්ංස්ක්ාර) නිර්මාණය වුවමහාත් පංචුපාදානස්්කන්ධ මගාඩනැඟ ී ඊට අනුගතව මස්ස් ු අංග 
නිර්මාණය ී දුක හටගනන්ා ආකාරය අනපුිළිමවළනි් මමමලස් විස්්තර කර ඇත. ඒ අනුව 

‘අවිජ්ජාපච්චයා ස්ංඛාරා, ස්ංඛාර පච්චයා විඤ්්ාණං, විඤ්්ාණ පච්චයා නාමරූපං, නාමරූප 
පච්චයා ස්ළායතනං, ස්ළායතන පච්චයා ඵස්්මස්ෝ, ඵස්්ස් පච්චයා මේදනා, මේදනා පච්චයා තණ්හා, තණ්හා 
පච්චයා උපාදානං, උපාදාන පච්චයා භමවෝ, භව පච්චයා ජාති, ජාති පච්චයා ජරාමරණමස්ෝකපරිමදව් 
දුක්ඛමදෝමනස්්ස්ුපායාස්ා ස්ේභවන්ති. එවමමතස්්ස් මකවලස්්ස් දුක්ඛක්ඛනධ්ස්්ස් ස්මුදමයා මහාති. අයං 
වුච්චති භික්ඛමව පටිච්චස්මුපප්ාමදා.’ (පටිච්චස්මුප්පාද ස්තු්ත, ස්ං.නි. 2, අභිස්මය ස්ංයුත්ත, 02 පිට)  

මමමලස් අවිදයා ස්හගතව හටගන්නා ස්ක්න්ධ පංචක ස්ංඛයාත මලෝකය නිස්ා ජරාමරණාදි දුක් 
ස්මුදාය නිර්මාණය මේ. 

යමමකු මමහි යථා ස්්වභාවය දැන අවිදයාව ඉතිරි නැතිව හට මනානැමගන අයරුින් ස්ිහිනුවණින් 
(ස්තිස්ේපජඤ්්ඤ්මයන්) යතුුව වාස්ය කළමහාත් ජරාමරණ ස්ංඛයාත මලෝකයක ් ද නිර්මාණය මනාවනු 
ඇත. එමඟින් ජරාමරණාදි දුක් ස්මුදායමයන් ස්පුරා නදිහස්්ීමට ද අවස්්ථාව උදා මේ. එය මමමලස් විස්්තර 
මේ. 

‘අවිජ්ජායත්මේව අමස්්ස්විරාගනිමරෝධා ස්ංඛාර නිමරෝමධෝ ස්ංඛාර නිමරෝධා විඤ්්ාණ නිමරෝමධෝ 
විඤ්්ාණ නිමරෝධා නාමරූප නිමරෝමධෝ නාමරූප නමිරෝධා ස්ළායතන නිමරෝමධෝ ස්ළායතන නිමරෝධා 
ඵස්්ස් නිමරෝමධෝ ඵස්්ස් නිමරෝධා මේදනා නිමරෝමධෝ මේදනා නිමරෝධා තණ්හා නිමරෝමධෝ තණ්හා නිමරෝධා 
උපාදාන නිමරෝමධෝ උපාදාන නිමරෝධා භව නිමරෝමධෝ භව නිමරෝධා ජාති නිමරෝමධෝ ජාති නිමරෝධා 
ජරාමරණමස්ෝකපරිමදව් දුක්ඛ මදාමනස්්සු්පායාස්ා නරිැජ්ඣන්ති. එවමේතස්්ස් මක්වලස්්ස් දුක්ඛන්ධස්්ස් 
නිමරෝමධෝ මහාතී’ අයමස්්ස් අරිමයෝ ාමයෝ පඤ්්ාය ස්ුදිට්මඨෝ මහෝති ස්ුප්පවිද්මධෝ’. 

අවිදයාව ඉතිරි නැතිව නිමරෝධ කිරීම ජරාමරණාදි ස්යිලු දුක්වල නිමරෝධය මේ. මමමලස් දුමකහි 
හටගගැනමී හා නිමරෝධය පිළිබඳ ආර්ය නයාය ව ූ පටිච්චස්මුප්පාදය මැනැවින් අවමබෝධ කර ගැනීම 
මස්ෝතාපන්න ීමේ මාවතයි. යමමක්  බිය හා චවරය මගනමදන පංච දුශ්චරිතයන් දුරැ කමළ් මේද ස්තර 
මස්ෝතාපත්ති අංගයන්මගන ්යුක්ත වූමය් ද ඉහත දැක්ව ූආර්ය නයාය දක්මන් මේ ද ඔහු ක්ෂය කළ නිරය 
ඇත්මත් (ඛීණනිරයමයාේහි) මවමිය ි ද, ක්ෂය කළ තිරිස්න් දුගති විපාක ඇත්මත් මේ ද 
(ඛීණතිරච්ඡානමයෝනිමයෝ), ක්ෂය කළ මපර්ත විෂය ඇත්මත් ද (ඛීණමපත්තිවිස්මයා), ක්ෂය කළ දුගතිපාක 
ඇත්මත් ද (ඛීණාපායදුග්ගතිවිනිපාමතා), මස්ෝවාන් වමූයේ (මස්ෝතාපන්මනෝහමස්ම්ි), පහළට මනාවැමටන 
ස්්වභාවමයන් යුක්ත වූමය් (අවිනපිාතධේමමෝ), නයිත වශමයන් ස්ේමබෝිපරායණ වූමය් (නයිමතෝ 
ස්ේමබෝිපරායමණා) මවමි‘යි පවස්න්මන් ය. 

ඉහත පාඨමයන් ඉතා පැහැදිලි වන යථාර්ථය නේ බිය - චවරය මගන මදන කරැණුවලින් 
මිදීමටත් ස්තර අපාමයන් නිදහස්් ීමටත් මස්ෝතාපන්න ීමටත් මහ්තුවන පරධාන ස්ාධකය පටිච්ච 
ස්මුපප්ාදය ඔස්්මස්් දුක අවමබෝධ කර ගැනමී බවය.ි මමම අවමබෝධයත් ස්මග ස්තර මස්ෝතාපත්ති අංගයන්හි 
ස්්ථාවර ව බැස් ගනී. එනේ බුද්ධ, ධේම,  ස්ංඝ යන මතරැවන මකමරහි ස්්ථාවරව මනාමස්ල්මවන පරස්ාදය 
ස්හ ආර්ය කාන්ත ශීලමයන් ස්මනව්ිත ීමය.ි ආර්ය උතුමන් විස්ින් අගය කළ පංචස්ීලය මමහි දී පිහිටා 



UD14 
 

ස්ිටී. බිය හා චවරය දුරැ මකාට ස්තර අපාමයන් නිදහස්්ීමේ ඒකායන මාවත මමයයි. පටිච්ච ස්මුපප්ාදය 
මැනැවින ්අවමබෝධ කර ගැනීම ඇත - නැත අන්තයනම්ගන් දුරැීමටත් චතුරාර්ය ස්තයය වටහා ගැනමීටත් 
ඒ ඔස්්මස්් මධයම පරතිපදාව අනුගමනය කරමින් ස්ක්න්ධ, ධාතු, ආයතන, නාමරූප ආදි ජීවිත යථාර්ථ 
පිරිස්ිඳ දැන ගැනීමටත් අවස්ථ්ාව උදාමේ. එබැවින් පටිච්ච ස්මුපප්ාදය අවමබෝධ කර ගැනමී බුදුදහමට අනවු 
ස්ුගතිය හා විමුක්තිය ස්ාක්ෂාත් කර ගැනීමේ මූලික පදනම මලස් ස්ඳහන් කළ හැකි ය. මමමලස් පටිච්ච 
ස්මුපප්ාදය මත්රැේ ගැනීමට ස්ස්රගත පුණය මහිමයක් මමන් ම නුවණැතිබව, අවංකබව හා ස්ුවචබව යන 
ගුණාංග තමා තුළ තිබීම අතයවශය මේ. මමහිලා කලයාණ මිතර ආශරය ස්ුවිශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.  

පටිච්ච ස්මුප්පාදය වටහා ගැනමී ධර්මය වටහා ගැනමීට අමනයානය වශමයන් උපකාරවත් මේ. 
ධර්මය මත්රැේ ගැනමී බුදුරජාණන් වහන්මස්් කවමරක් ද යනන් අවමබෝධ කර ගැනමීට ද උපකාරවත් 
වනු ඇත. 

‘මයා පටිච්චස්මුප්පාදං පස්ස්්ති මස්ා ධේමං පස්්ස්ති, මයා ධේමං පස්ස්්ති මස්ා පටිච්චස්මුප්පාදං පස්ස්්ති.’ 
යමමක් පටිච්චස්මුප්පාදය දකයිි ද ඔහ ුධර්මය දකයිි. යමමක් ධර්මය දකියි ද ඔහු පටිච්චස්මුපප්ාදය දකයිි. 

(මහාහත්ිපමදාපම ස්ුත්ත, ම.නි.1, 460 පිට) 
 

‘මයා ධේමං පස්්ස්ති මස්ා මං පස්්ස්ති, මයා මං පස්්ස්ති මස්ා ධේමං පස්්ස්ති.’ 
යමමක් ධර්මය දකයිි ද ඔහ ුමා (බුදුරදුන්) දකියි. යමමක් බුදුරදුන් දකයිි ද ඔහු ධර්මය දකියි. 
 

පටිච්ච ස්මුප්පාදය මත්රැේ ගත් පමණට ධර්මය මත්රැේ ගත්මත් මේ. ධර්මය මත්රැේ ගත් පමණට 
භාගයවතුන් වහන්මස්් කවමරක් ද යන්න අවමබෝධය මේ. මේ ස්ියලු අවමබෝධයන් නාමරූප පිළිබඳ බැඳීම 
දුරැමකාට අභයන්තර හා බාහිර ස්ියලු ගැටලුවලනි් නිදහස්්ීමට මාවත විවර කර මදනු ඇත. ඒ ස්ඳහා 
අඛණ්ඩව කලණ මිතුරැන් ඇස්ුරැ කරමින ්ධර්මය ශරවණය කරමින් ඇස්ු දහම නවුණින් මමමනහි කරමින් 
ස්මථ විදර්ශනා භාවනාවන්හි නිරත ීම අවශය මකමර්. එමස්් කටයුතු කිරීමට ඔබ ස්ැමට මතරැවන් 
ස්රණින් නිදුන් නීමරෝගී ස්ුව දිගාස්ිරි ස්ේපත් ස්ැලමස්ව්ා‘යි ඉත ස්ිතින් පතම.ු  

  

 

 

එක්ස්ත් ජනපදමය් මලාස්් ඇන්ජලිස්් මකාීනාහි 

මලාස්් ඇන්ජලිස්් මබෞද්ධ විහාරමය් 
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The Path to Disentangle Inside & Outside Tangles 

Jaṭā Sutta 
(Samyutta Nikāya I, Brāhmana samyutta, 294 p) 

  
 

All Buddhist teachings focus on how to achieve real happiness overcoming all kinds of 

sufferings. While the Buddha was investigating the path to liberation, he always found how to 

overcome suffering. After he attained the final bliss of liberation, he tried to preach this 

enlightenment path to the world with great compassion.  

Liberation or getting rid of suffering depends on reducing three unwholesome mental states 

which are craving, anger and delusion. Craving and anger can be reduced for a long time according 

to the guidance of other religions too. However, complete eradication of craving and anger depends 

on getting rid of delusion completely. Hence Buddhism always points out the path to overcome 

delusion. The discourse of Jata very clearly explains the path how to solve our internal and external 

problems. Learning this discourse we are able to understand the clear path what we practice to 

overcome suffering completely. The Path to Purification, Visuddhimagga, one of the main 

Buddhist meditation books which was written by Ven. Buddhaghosa 1400 years ago written is 

based on this discourse. Hence this discourse is highly praised by Buddhist followers in Theravada 

Buddhist countries.   

 Once upon a time, when the Buddha was at Savatti, a Brahman, named Jata came to the 

Buddha. After exchanging greetings with the Buddha, he sat beside the Buddha. As he was sitting 

there, he addressed the Buddha with a stanza: 

Antojaṭā bahijaṭā Jaṭāya jaṭitā pajā, 

Taṃ taṃ gotama pucchāmi Ko imaṃ vijaṭaye jaṭan”ti. 

“A tangle (knot) inside, a tangle outside, 

These people are entangled in a tangle. 

I ask you this, O Gotama, 

Who can disentangle this tangle?” 
 

 

As the answer for the question of the Brahman, the Buddha explained these verses.  
  

“Sīle patiṭṭhāya naro sapañño Cittaṃ paññañca bhāvayaṃ; 

Ātāpī nipako bhikkhu So imaṃ vijaṭaye jaṭaṃ". 

A man established in virtue, discerning, 

developing mind and wisdom, 

a monk enthusiastic, astute: 

he can untangle this tangle.  
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"Yesaṃ rāgo ca doso ca avijjā ca virājitā; 

Khīṇāsavā arahanto tesaṃ vijaṭitā jaṭā". 

Those whose craving, anger, & ignorance 

have faded away, 

arahants, their defilements ended: 

for them the tangle's untangled. 
 

Yattha nāmañca rūpañca asesaṃ uparujjhati; 

Paṭighaṃ rūpasaññā ca etthesā chijjate jaṭā”ti. 

Where name (mental formation or phenomena) & form, 

along with contact and perception of form, 

totally cease without a trace: 

that's where the tangle is untangled. 

 

According to this answer that the Buddha has given here, we can understand how to 

overcome tangles in our life.  In the very first stanza, three disciplines are pointed out for the 

liberation.   

They are;  

1. Virtue       (Sīla) 

2. Tranquility (= concentration)         (Samādhi) 

3. Wisdom     (Paññā) 
  

The very first step of getting rid of tangles is virtue. With the understanding of the Path of 

cessation from suffering, we form self-discipline in our speech and behavior as virtue. According 

to this virtue, before we do or speak something, we reflect on it again and again whether it is good 

or bad, right or wrong, wholesome or unwholesome. As much as we have this discipline in our 

speech and behavior, we have no mistakes. We can remember our life which we spent with pleasant 

mind because of our good behavior. This discipline in our behavior and speech helps us to go 

forward in the path of purification practicing meditation purifying the mind. Virtue or moral 

conduct is the foundation of the spiritual path. Therefore, the Buddha has mostly pointed out the 

importance of practicing virtue. Discipline in senses is also very important and useful for a 

successful moral life.  Also, moral life helps us to face any society without fear and doubt. 

Spending a virtuous life is more beneficial in the personal life and social life as well further 

beneficial in this life and life after death.   
 

The second step to overcome tangles is tranquility (or concentration). We mainly use two 

meditation techniques that are tranquility (or concentration) and insight meditation. In the 

tranquility meditation, we keep our mind with a particular good thought. Here we purify our mind 

from negative thoughts such as craving, anger and delusion. As a result of concentrated mind, we 

can live for a long time without suffering and stress, but it is not permanent and it can be changed. 

Here we practice and develop our awareness especially in mind and body. We practice to do all 
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kinds of activities mindfully. Mindfulness is one of the most important qualities that we have to 

develop for purification of our mind. Also, mindfulness helps us to keep our mind in the present 

moment. The nature of our mind is going to the past and future without awareness. By practicing 

tranquility meditation, we train our mind to live in the present moment with mindfulness. And 

when mind goes to the past or future, we are aware of the mind. There are forty techniques in 

Buddhism to develop mindfulness like breathing meditation, loving kindness meditation. When 

we practice those techniques with right understanding, we don't stop in concentration. We go 

forward seeing world reality as impermanence, dissatisfaction and selflessness. 
 

  

 In the discourse of Jatā, the Buddha explained the real path that leads to get rid of tangles 

as practicing virtue, concentration and wisdom. If we can develop these three things to the 

maximum level, we are clever to overcome all kinds of sufferings and lamentations. Then we are 

the luckiest people in the world since nobody can disturb our peace of mind. Then we have real 

freedom from all kinds of difficulties, problems, sufferings and tangles. For that we should try to 

dedicate all our efforts and energies, as much as we can.  

   

When this was said, the brahman Jatā Bhāradvaja said to the Blessed One, "Magnificent, 

Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal 

what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that 

those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama — through many lines of 

reasoning — made the Dhamma clear. I go to the Blessed One for refuge, to the Dhamma, & to 

the community of monks. Let me obtain the going forth in Master Gotama's presence, let me obtain 

admission." 

 

Then the brahman Jatā Bhāradvāja received the going forth & the admission in the Blessed 

One's presence. And not long after his admission — dwelling alone, secluded, heedful, ardent, & 

resolute — he in no long time reached & remained in the supreme goal of the holy life, for which 

clansmen rightly go forth from home into homelessness, knowing & realizing it for him in the here 

& now. He knew: "Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for 

the sake of this world." And so Ven. Bhāradvāja became another one of the arahants. 

 

Before we start the spiritual journey that helps reduce ignorance, we should develop our 

wisdom in several steps. The very first one is the understanding of what happens to our life. 

Wisdom or intelligence, which mainly helps us to overcome suffering and attain liberation from 

defilements, is highly praised in Buddhism. The main cause of our happiness is the level of our 

wisdom. Our real success depends on how much we have achieved wisdom.  Hence, wisdom has 

been compared to a gem (Paññā narānam ratanam = පඤ්්ා නරානං රතනං). Wisdom brings 

purification (Paññāya varisujjhati = පඤ්්ාය පරිස්ුජ්ඣති). There is no other bright light like 

wisdom (Natthi paññā samā ābhā = ). Wisdom is used in several terms in Pali language such as 

Sammā Ditti (ස්ේමා දිට්ි), Paññā (පඤ්්ා), Amoha (අමමෝහ). Wisdom should be increased from 

the beginning till the end to the maximum level of the path of enlightenment. Therefore, Buddhism 
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always guides us to gain wisdom through all kinds of advices that the supreme Buddha explained 

in his entire life.    

 

We usually experience through our senses such as eyes, ears, nose, tongue, body and mind. 

When objects such as forms, sounds, smell, taste reach our senses, we experience about the world. 

The nature of this experience is arising at the moment and ceasing instantly. Whatever we 

experience through six senses, five aggregates arise at that moment. Also, they immediately cease. 

Five aggregates are forms or corporeality (Rupa), feelings (Vedanā), perception (Saññā), mental 

formations (Sankhāra) and consciousness (Viññāna). These five things arise together and cease 

together. They cannot be divided. We learn them by intelligence. These five aggregates, six 

internal senses or external objects are not permanent. They arise with the conditions at the moment, 

and they cease immediately when conditions separate. However, because of our ignorance we 

think they are permanent. Only wisdom can awaken us from this delusion. The nature of all 

conditions is that; Not being occurred (in the past) comes to an occurrence. Being occurred (at the 

present) will not come to (the future) occurrence. (ahutvā sambhutam hutvā na bhavissati). It 

means if we experience something now, it didn't happen in the past in the same way like now. As 

the result of reflecting on this reality again and again, we are able to reduce ignorance gradually. 

The more someone reduces ignorance the more he reduces craving and anger too. The more one 

who overcomes craving, anger and delusion, the more he disentangle tangles. This is the path to 

overcome tangles and suffering and to achieve the supreme bliss of liberation, Nibbāna.   

 

To make this experience permanent, mindfulness should be practiced. On the path of 

liberation achieving wisdom, practicing mindfulness is the firm foundation which is the safe field. 

That is why the Buddha has highly praised the importance of practicing mindfulness as; 

 

     the one and only way (ekāyano ayam bhikkhave maggo);  

For the purification of beings (sattānam visuddhiyā),  

For the overcoming of sorrow and lamentation (sokapariddavānam samatikkhamāya), 

For the destruction of pain and grief (dukkhadomanassānam attamgamāya), 

For the gaining of knowledge (ñāyassa adhigamāya)   

For the attaining (or realization) of Nibbana (or enlightenment) (nibbānassa saccikiriyāya)  

which is practicing the fourfold mindfulness (yadidam cattāro satipatthānā). 

  

As much as we have right understanding about the path listening to the Buddha's message, 

we are ready to practice other steps. Day by day we go forward in this path seeing the reality which 

is impermanence wisely. These eight steps consist of three disciplines those are virtue, tranquility 

(or concentration) and wisdom. With the understanding of The Noble Eightfold Path, we form 

self-discipline in our speech and behavior. Discipline helps us to go forward in the path of 

purification practicing meditation. In purification of the mind, we mainly use two meditation 
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techniques that are concentration or tranquility and insight. In the tranquility meditation, we keep 

our mind with a particular good thought. As a result of concentrated mind, we can live for a long 

time without suffering and stress, but it is not permanent and it can be changed. Here we practice 

and develop our awareness in our mind and body. We practice to do all kinds of activities 

mindfully. Mindfulness is one of the most important qualities that we have to develop for 

purification of our mind.  

 

 Concentration is not enough to eradicate defilements completely. That is why Buddhism 

explains us to develop another step that is insight meditation for permanent happiness. Here, with 

the concentrated mind, we reflect on the three characteristics (Tilakkhana)of existence of all kinds 

of things mental and physical.  

They are;   

i. Impermanence   - (Anicca)  අනිච්ච  

ii. Unsatisfactoriness  - (Dukkha) දුක්ඛ 

iii. Selflessness   - (Anatta)  අනත්ත 

 

We reflect again and again on these three characteristics of existence (Tilakkhana - 

ත්රිලක්ෂණ). As a result of practicing this world reality, we develop wisdom with the knowledge of 

impermanence. Simultaneously, we develop five qualities which are confidence (Saddā - සද්ධා), 

effort (Viriya - විරිය), mindfulness (Sati - සති), concentration (Samādhi - සමාධි) and wisdom 

(Paññā - පඤ්ඤා). As the result of practicing The Noble Eightfold Path with mindfulness and 

wisdom, we gradually reach to the real happiness decreasing defilements. Finally, we are able to 

live in the present moment with full awareness seeing arising and ceasing without any desirable 

attachment or destruction. It means we have overcome dissatisfaction or suffering.   

  

     

May the Triple Gem Bless you! 

මතරැවන් ස්රණයි! 

May all beings be well happy and peaceful! 

(ස්ියලු ස්ත්ත්වමයෝ ස්ුවපත් මවත්වා!) 

 

(Duruthu Poya Sil Program of Los Angeles Buddhist Vihara in Covina. 01/12/2020) 


