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 ල ාව ලවලසන සියලු සත්ත්වයන්ලග් ඒකායන පැතුම දුකින් නිදහස් වීමයි. සත්ත්වයා සැපතට 
කැමැති වන්ලන්ත් දුකට අකැමැති වන්ලන්ත් ලේ නිසයි (සුඛකාමා භිකඛ්ලව සත්තා දුක්ඛපටික්කූ ා). 
විල ්ෂලයන් මිනිසා තම දිවිමලගහි සදිුකරන සෑම කටයුත්තකින් ම අලප්කෂ්ා කරන්ලන් දුකින් නිදහස ් ව 
සැපතට පත්වීමය.ි එලහත් අභාගයය නේ සත්ත්වයා දුකින් නිදහස් වීම සඳහා සිදු කරන දෑ තුළින් ම තව 
තවත් දුක ලවත ම ළඟා වීමයි. සේමා දිට්ඨිලයන් ලතාර ල ෝකයා ජාති, ජරා, වයාධි, මරණව ින ්නදිහස් වීම 
සඳහා සිදු කරන්ලන් එබඳු ම  ක්ෂණව ින් යුතු ජීවී, අජීවී දෑ තමා ලවත ළඟා කර ගැනීමයි. අවසානලය් 
ලපර තිබුණාට ද වඩා දුක් සමුදායක් සහිත ව අතෘප්තිකර ල ස ජීවිතය නිමා ලකාට යළිදු සසරට වැලටයි. 
ලේ බව මැනැවින් පසක් කළ භාගයවතුන් වහන්ලස් දුකින් නිදහස් වීලේ සැබෑ මාවත පරතයක්ෂ ලකාට ල ෝක 
සත්ත්වයාට ද එම මාවත  බා දීමට අති ය කරැණාධ්යා ලයන් කටයුතු කළහ. උන් වහන්ලස් ල ාවට 
ලද් නා කළ සෑම දහේ පදයකින් ම පරකා  වන්ලන් දුකින් නිදහස් වීමට අව ය මාරලගෝපලද් යන් ය.  

චුතූපපාතඤාණ ආදි විල ්ෂ ඤාණ පාදක ලකාට භාගයවතුන් වහන්ලස් ල ාව ලවලසන 
සත්ත්වයන්ලග් විවිධ් ස්වභාව අවලබෝධ් කර ගත්හ. ඒ අනුව ඇතැලමක් මව්කුසට පැමිලණන ආකාරයත්, 
තවත් අලයක් නිරය ආදි අපායන්හි උපදින ආකාරයත්, කුස ් වැඩූ අය ලදව් - බඹ ල ෝකයන්හි උපදින 
ස්වභාවයත් ආසරව ක්ෂය කරිීලමන් පිරිනවිනප්ානා බවත් බුදුරජාණන් වහන්ලස් මැනැවින් පසක් කළහ. 

ගබ්භලේලක් උපප්ජ්ජන්ති නිරයං පාපකේමිලනෝ, 
සග්ගං සුගතිලනෝ යන්ති පරිනිබ්බන්ති අනාසවා.  
 

බුදුරජාණන් වහන්ලස් ල ාව අනු ාසනා කලළ් සත්ත්ව විෂය පළිිබඳ ලමබඳු පරිපූරණ අවලබෝධ්යකින් 
යුතුවයි. ලමහි ා උන්වහන්ලස්ලග් ලද් නාවන්හි පැවැති සවුිල ්ෂී  ක්ෂණයක් වන්ලන් මහසයුර කරමලයන් 
ගැඹුරැ වන් නාක් ලමන් අනුපූරව පරතපිදාවක් ඔසල්ස් කරමලයන් ගැඹුරට දිව යාමයි. එහදිී භාගයවතුන් 
වහන්ලස්ලග් මූ ික අභි ා ය වූලය ්දැනට සුගතියක්  බා සිටින සත්ත්වයන් මරණින් මත දුගතියට ලනායන 
ලස් මතු භවලයහ ිසුගතිය ස්ථාවර වන ලස් අනු ාසනා කිරීමටයි. කරමය හා කරමඵ  පිළිබඳ අවලබෝධ්ය 

 බා දී සත්ත්යන් දාන, සී , භාවනා යන තරිවිධ් පුණයකරියා ලවත ලයාමු කර ීම ලමමගින ්සිදු ලකලර. එ් අනවු 

නිතර පාප සිතිවි ිව නි් සිත පිරිසිදුව පවත්වා ගනමිින් (සබ්බපාපස්ස අකරණං) කායික, වාචසික, මානසික 
ව ලයන් කුස  කරියාවනහ්ි නිරත කර ීම (කුස ස්ස උපසේපදා) බුදුරදුන්ලග් අලප්ක්ෂාව විය. එමගනි් 

ලමල ාව ව ලයන් සතුට, නීලරෝගීබව, දිගාසිරි සේපත,් ක ණ මිතුරැ ඇසුර ආදී ආනිසංස  ැලබන පරල ාව 
සුගතිගාමී වීමට ලමම දහේ මග උපකාරවත් වනු ඇත. ල ෞකික ව ලයන් අපට  ද හැකි ඉහළ ම කුස  

ආනිසංස නේ සිත සමාධිමත් කර ධ්යාන මට්ඨටමට සිත දියුණු කර ීමයි. මමතරී භාවනාව, ආනාපානසති 
භාවනාව ආදි කමටහනක ්උපලයෝග ීකර ගනමිින් ල ෞකික කුස ය තුළ සිත සමාධිමත ්කළලහාත් ධ්යාන 
අභිඥා මට්ඨටම දක්වා සිත දියුණු කළ හැකිය. එමගින ්තම ආධ්යාත්මික සතුට වරධ්නය කර ගැනමීට ලමන් 
පරල ාව සුගතිය ද සාක්ෂාත් කර ගැනමීට පුළුවනි. ලමම  ක්ති උපලයෝගී කරගනිමින් ල ෝකයට ද උපරිම 
ල ස යහපත උදාකිරීමට ද හැකියාව පවතී. 

බාහිර ල ෝකයක් ඇත ලහෝ නැත යන අවිදයා සහගත ආක ්පලයන් යුතුව අප බාහිර ල ෝකය හා 
සේබන්ධ් වුවලහාත් සංසාර චකරලයහි අප දිගින් දිගට ම ගමන් කරනු ඇත. එහිදී පිරිසිදු සිතනි් කරන කරියා 
ලහ්තුලවන් සසර සැප විපාක  ැබිය හැකි නමදුු ජරා මරණාදි දුලකන් නිදහස්වීමක් ලනාමැත. එබැවින් 
බුදුදහමින් විල ්ෂලයන් අපට මග ලපන්වන්ලන් හුලදක් ල ෞකික කුස ් ලකාට සුගතිගාමීවීමට පමණක් 
ලනාව ල ෝලකෝත්තර සේමාදිට්ඨිය උපදවාලගන හැකිතාක් ඉක්මනින් දුලකන් නදිහස්ව සසර කතරින් 
එලතරවීමටයි. ජරා, මරණාදි දුක් සමුදාලයන් නිදහස්වීමට හැකියාව පවතින්ලන් ද එමගින් පමණි. 
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එබැවින් සසර දුකනි් සදහට අතමිදී සංසාර චකරලයන් සදහට නදිහස්වීලේ මාවතක් ද බුදුරජාණන් 
වහන්ලස් ලපන්වා දුන්හ. ල ාව පහළ වන සේමා සේබුදු රජාණන් වහන්ලස්ලග් මූ ික අභි ා ය වන්ලන් ද 
චතුරාරය සතයය අවලබෝධ් කරවා සත්ත්වයන් සසර දුකින් සදහට නිදහස්වීමට මග ලපන්වීමය.ි  

 

සසර පැවැත්ම - ජරා මරණ හටගන්නා ආකාරය 

අප ල ෝකය හා සේබන්ධ් වන්ලන් ඇස, කන ආදි ආයතනය ඔස්ලස් රෑප,  බ්දාදි අරමුණු හරහා 

අරමුණු දැන ගැනේී ව ලයනි. එහි දී පළමුලවන් ඇස ආදි ආයතන හා රෑපාදි අරමුණ සේබනධ්් වන අවස්ථාව 

සැ ලකන්ලන් අතීත කරමයන්ට  ැලබන විපාක අවස්ථාව ව ලයනි. ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස යන 

අභයන්තර ආයතන සමග රෑප,  බ්ද, ගන්ධ්, රස, ලඵාට්ඨඨබ්බ, ධ්ේම යන අරමුණු සේබන්ධ් වන පළමු 
අවස්ථාව වහා හටලගන නිරැද්ධ් වනන්කි. එම ආයතන හා අරමුණු ඒක ක්ෂණික ව ලයන ්ලපර ලනාතිබී 

හටලගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ් ලව් (අහුත්වා සේභුතං හුත්වා න භවිස්සති). රෑප, ලව්දනා, සඤ්්ඤා, සංඛාර, 
විඤ්්ඤාණ යන ස්කන්ධ් පංචකය පහළ වන ලමම පළමු අවස්ථාව අපට පා නය කළ ලනාහැක්කකි. අප 
ල ෝකය හා සේබන්ධ් වීමත් සමඟ ම ලමම තත්ත්වය හටලගන වහා නිරැද්ධ් ලව්. ලේ බව ලනාදැන අප 

අවිදයා සහගතව සිටිය ලහාත් එම නිරැද්ධ් වූ ආයතන හා අරමුණුව ට අදාළ ලව්දනා, සඤ්්ඤා, ලේතනා 

නිතය, සැප, ආත්ම ව ලයන් ලගන ලමලනහ ි කිරීේ ව ලයන් උපාදානසක්න්ධ් පංචකයක ් ලගාඩනැලග්. 

ලමල ස හටගත් අවිදයා සහගත උපාදානස්කන්ධ් පංචකය ලහ්තුලවන ් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන හටලගන 

වැළැක්විය ලනාහැක්කකි. එවිට අවිදයාලව් පමණට ඇ ීේ, ගැටීේ හටලගන එමගින් ජරා, මරණාදි දුක් විඳීමට 
අපට සිදුවනු ඇත.  

ලහ්තු ඇති ක ්හි ස්කන්ධ් පංචකයක් හටලගන නිරැද්ධ් වන ආකාරය නුවණින් ලනාදුටුව ලහාත් 
උපාදාන ලගාඩනැලගන ආකාරය මධ්ු පිණ්ික සූතරලයහි මැනැවින් විස්තර ලව්.  නිරැද්ධ් වූ ස්කන්ධ් පංචකය 

පිළිබඳ යථාවලබෝධ්ය ලනාතිබුණ ලහාත් රෑප,  බ්දාදි අරමුණු විෂයලයහි සිත බැස ගනී. එවිට අතීත 

කරමයන්ට විපාක ව ලයන් හටගත් ස්කන්ධ් පංචකය උපාදානස්කන්ධ් පංචකයක් බවට පත්ලව්. එනේ පරපංච 

(තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන) හට ගනී. ලමම පරපංචලයෝ පුද්ග යා මැඩලගන සිටියි (යලතානිදානං .... පරුිසං 
පපඤ්්චසඤ්්ඤාසංඛා සමුදාචාරන්ති). දුක හටගනල්න් ලේ ආකාරයටයි. උපාදානසක්න්ධ් පංචකයක් 
ලගාඩනැලගන්ලන් ලේ ආකාරයටයි. ඒ සමඟ ම රාග, පටිඝ, දිට්ඨි, විචිකිේඡා, මාන, භවරාග, අවිජ්ජා යන 
කිසිදු අනුසය ධ්රමයක් හටගනී. එම අනුසය ධ්රම ඇති ක ්හි දඬු ගැනීේ, ආයුධ් ගැනීේ, ක හ, විගරහ, 
විරැදධ්්කථා, පරැෂ වචන, ලක් ාේ, මුසාවාද ආදියට මු ් වූ ලේතනා හටගනී. භාගයවතුන් වහන්ලස ්ලමහිදී 
ලකටිලයන් ලද් නා කලළ් අවිදයාව ලහ්තුලවන් අකුස  විතරක හටලගන දුක නරිමාණය වන ආකාරයයි. 

අවිදයා සහගතව බාහිර ල ෝකය හා සේබන්ධ් වූ විට රෑපාදී අරමුණු විෂයලයහ ිසතුටු වුව ද අසතුටු 

වුව ද මැදහත් ව සිටිය ද අප සිටින්ලන් දුක මතයි. ලමහි දී  සිත අපිරිසිදුව කරියා කළලහාත් අකුස ් සිදුවන 
අතර සිත පිරිසිදුව කරියා කළලහාත් ල ෞකික කුස ් රැස් ලව්. නිරැද්ධ් වූ ල ෝකය ඇති ලදයක් ලස් ගත් ක හ්ි 
කුස ් කළ ද අකුස ් කළ ද අප සිටින්ලන් ල ෝකය ඇත යන අන්තය තළුයි. එහි පරතිඵ  ව ලයන ්දුගතිය 
ලහෝ සුගතිය නිරමාණය ලව්. ලේ ලදකනි් ම ජරාමරණ අත්විඳීමට සිදුලව්.  

 

මධුපිණ්ඩි ක සූත්රය 

මධ්ුපිණ්ි ක සූතරයට අනවු අවිදයා සහගතව ඇස ආදි ඉන්රිය ඔස්ලස් රෑපාදි අරමුණු ගැනීලේ දී 

පරපංච හටලගන ඊට අදාළ උපාදාන ස්කන්ධ් පංචකයක් ලගාඩනැඟී ජරා මරණාදි දුක් සමුදාය හටගනන්ා 
ආකාරය මහාකේචාන මහරහතන් වහන්ලස් තවදුරටත් විස්තරාත්මක පැහැදි ි කරති. ඒ අනුව, 
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චක්ඛුං ච පටිේච රෑලප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්්ඤාණං තිණ්ණං සංගති ඵස්ලසා ඵස්ස පේචයා 
ලව්දනා යං ලව්ලදති  තං සංජානාති යං සංජානාති තං විතක්ලකති යං විතක්ලකති තං පපංලචති 
යං පපංලචති තලතා නිදානං පුරිසං පපංචසඤ්්ඤා සංඛා සමුදාචරන්ති අතීතානාගත පේචුප්පන්ලන්සු 
චක්ඛුවිඤ්්ලඤ්ලයයසු රෑලපසු. 

ඇස, රෑපය, චක්ඛුවිඤ්්ඤාණය, චක්ඛුසේඵස්සය, චක්ඛුසේඵස්සජා ලව්දනා, රෑපසඤ්්ඤා, රෑප විතක්ක, 
පපඤ්්ච ආදි ව ලයන් සක්න්ධ් පඤ්්චකයක් ලගාඩනැඟී ජරාමරණාදි දුක් සමුදාය හටගන්නා ආකාරයක 

භාගයවතුන් වහන්ලස් පැහැදි ි කරති. ලමහදිී නිරැදධ්් ව ූඇස, රෑපය, චක්ඛු විඤ්්ඤාණය, ස්පර ය, ඊට අදාළ 

ලව්දනාව, සඤ්්ඤාව ආදිය තවදුරටත් ඇති ලදයක් ලස ්ලගන ලේතනා (පරපංච) ලගාඩනගා ගනී.  

අවිදයා සහගතව ඇස උපන් ක ්හ ිරෑපය, චක්ඛු විඤ්්ඤාණය, චක්ඛු සේඵස්සය, චක්ඛු සේඵස්සජා 

ලව්දනා, චක්ඛුසේඵස්ස ලව්දනා, රෑපසඤ්්ඤා, රෑප විතක්ක, පරපංච සහිත රෑප සංලේතනා ආදි සිය ්  
නිරමාණය ලව්. කණ ආදි ලසසු ආයතන සේබන්ධ් තත්ත්වය ද ලමලස්යි. ලමල ස අවිදයා සහගතව ල ෝකය 

හා සේබන්ධ් වීලේ දී ඇස, රෑපය, චක්ඛු විඤ්්ඤාණය ආදි ඉන්රිය ල ෝකය ඇති ලදයක් ලස් ලගන ඒ තුළ සිත 
බැස ගන.ී එවිට ජරා, මරණාදිලයන් නදිහස්වීමක් ලනාමැත.  

පටිේච සමුපප්ාදය විස්තර වන ලබාලහෝ තැන්හි (මහානිදාන සූතරය, පටිසේභිදා කථා, අභිසමය 
සංයුත්තය) අවිදයාව පාදකව ජරා මරණාදි දුක ් සමුදාය හටගනන්ා ආකාරය විස්තර කර තිලබ්. අවිදයා 

සහගතව ල ෝකය ඇසුරැ කළ ක ්හි සංඛාර, විඤ්්ඤාණ, නාමරෑප, සළායතන, ස්පර , ලව්දනා, තණ්හා, 
උපාදාන, භව හටලගන නැවත උපතක්  බා ජරා, මරණ, ල ෝක පරිලද්  ස්පර  කරන ආකාරය ලමමඟින් 
පැහැදි වි විස්තර කර තිලබ්. 

ල ෝකය ලහවත් දුලකහි හටගැනීම පිළබිඳ ලමම තත්ත්වය ක යාණ මිතරත්වය ඔස්ලස්  
සද්ධ්රම රවණය තුළින් අසා දැනගත්  රාවකයා හැකිතාක් දුරට සිහිලයන් හා නුවණින් කරියා කරමින් යළි යළිත් 
අවිදයා සහගත උපාදානසක්න්ධ් පංචකයක් ලගාඩ ලනානැලඟන අයුරින් කරියා කරයි. දුලකහි හටගැනමී හා 
නිලරෝධ්ය දකින තැනැතත්ා හැකිතාක් ඉක්මනින් දුකින් නිදහසව්ීමට කරියා කරයි. මක් නිසාද යත් ඔහු 
තවදුරටත් දුක ්විඳීමට අකැමැති වන ලහයිනි. දුලකහි හටගැනීම හා නැතිවීම පිළබිඳ සදි්ධ්ාන්තය පැහැදි ි 
ලකලරන පටිේච සමුපප්ාදය දකනි්නා ධ්රමය දකිය ි (ලයා පටිේචසමුප්පාදං පස්සති ලසා ධ්ේමං පස්සති). 
ධ්රමය දකින තැනැත්තා පටිේචසමුප්පාදය දකිය ි (ලයා ධ්ේමං පස්සති ලසා පටිේචසමුප්පාදං පස්සති). 
ලමල ස ධ්රමය දැකමී බුදුරදුන් දැකීමට ද උපකාරී ලව් (ලයා ධ්ේමං පස්සති ලසා මං පස්සති). 

 

සසර නැවැත්ම - ජරා මරණ නිරැද්ධ් කරන ආකාරය 

මධ්ුපිණ්ි ක සූතරලයහි ලදවන පයිවරින් මග ලපනව්න්ලන් විදයාසහගතව සිහිලයන් හා නුවණින් 
කරියා කරිීලමන් දුක ඇති ලනාවන ල ස ල ෝකය ලදස බ න ආකාරයයි. අතීත කරමයන්ට  ැලබන විපාක 
ව ලයන් ඇස ආදි ඉන්රිය ඔස්ලස් හඳුනාගනන්ා රෑපාදි අරමුණු පිළිබඳ නිරමාණය වන සක්න්ධ් පංචකය 
පිළිබඳ අවිදයාලවන් සිත බැස ලනාගත ලහාත් දුක හට ලනාගනී. එනේ දුටු ලදලයහි දැකේී පමණක් (දිට්ඨලඨ 
දිට්ඨඨමත්තං) ව ලයන් අවලබෝධ්ය  ැබී පරපංච ලගාඩ ලනානැලග්. එවිට හටලගන නිරැද්ධ් වන ස්කන්ධ් 

පංචකලයහි සතුටුවීමක්, ගණුකීමක්, බැසගැනීමක් සිදු ලනාලව් (එත්ථ ලච නත්ි අභිනන්දිතබ්බං අභිවදිතබ්බං 

අජ්ලඣාලසතබ්බං). ඒ සමඟ ම රාග, පටිඝ, දිට්ඨි, විචිකිේඡා, මාන, භවරාග, අවිජ්ජා යන කිසිදු අනුසය 
ධ්රමයක් හට ලනාගනී. එම අනුසය ධ්රම නැති ක ්හ ි දඬ ු ගැනීේ, ආයුධ් ගැනීේ, 

ක හ, විගරහ, විරැද්ධ්කථා, පරැෂ වචන, ලක් ාේ, මුසාවාද ආදියට මු ් වූ ලේතනා නිමාවට පත්ලව්. 
භාගයවතුන් වහන්ලස් ලමහිදී ලකටිලයන් ලද් නා කලළ් අකුස  විතරක නරිවල ්ෂලයන් නිරැද්ධ් කරන 
ආකාරයය.ි එය මහාකේචාන මහරහතන් වහන්ලස් සවිස්තරාත්මකව විස්තර කරන්ලන් ලමලස්යි.  



UD4 
 

ලසා වතාවුලසා චක්ඛුස්මි අසති රෑලප අසති චක්ඛුවිඤ්්ඤාලණ අසති ඵස්සපඤ්්ඤ්ත්තිං 
පඤ්්ඤ්ලපස්සතීති ලනතං  ඨානං විජ්ජති. ඵස්සපඤ්්ඤ්ත්තියා අසති ලවදනාපඤ්්ඤ්ත්තිං පඤ්්ඤ්ලපස්සතීති 
ලනතං ඨාන විජ්ජති. ලව්දනාපඤ්්ඤ්ත්තියා අසති සඤ්්ඤාපඤ්්ඤ්ත්තිං පඤ්්ඤාලපස්සතීති ලනතං ඨානං විජ්ජති. 
සඤ්්ඤ්පඤ්්ඤ්ත්තියා අසති විතක්කපඤ්්ඤ්ත්තිං පඤ්්ඤාලපස්සතීති ලනතං ඨානං විජ්ජති. විතක්කපඤ්්ඤ්ත්තියා 
අසති පපඤ්්චසඤ්්ඤාසංඛාසමුදාචරණපඤ්්ඤ්ත්තිං පඤ්්ඤාලපස්සතීති ලනතං ඨානං විජ්ජති. 

'ඇවැත්ති, ඒකාන්තලයන් ඔහු ඇස නැති ක ්හි රෑපය නැත ික ්හි චක්ඛු විඤ්්ඤාණය නැති ක ්හි 
ස්පර ය යැයි පැනවීමක් කරන්ලන ්ය යන ලේ කාරණය විදයමාන ලනාලව්. සප්ර ය පැනවීමක් නැති ක ්හි 
ලව්දනා යැය ි පැනවීමක ්කරන්ලන ් ය යන ලේ කරැණ විදයමාන ලනාලව්. ලව්දනා යැයි පැනවීමක් නැති 
ක ්හි සංඥා යැයි පැනවීමක් කරන්ලන් ය යන ලේ කරැණ විදයමාන ලනාලව්. සංඥා යැයි පැනවීමක ්නැති 
ක ්හි විතරක යැයි පැනවීමක් කරන්ලන් ය යන ලේ කරැණ විදයමාන ලනාලව්. විතරක යැයි පැනවීමක් 
නැති ක ්හ ිපරපංච ලකාට්ඨඨාසයන්ලග ්පැවැත්ම පිළබිඳ පැනවීමක ්කරන්ලන් ය යන ලේ කරැණ විදයමාන 
ලනාලව්.'  

ලමයින් විස්තර වන්ලන් අවිදයාව නැති ක ්හි ඉන්රිය කරියාකාරීත්වලය් ස්වභාවයයි. ඇස නැත, රෑප 
නැති ක ්හ ිආදි ව ලයන ්දැක්ලවන්ලන ්ඇලස් ලපනීලේ  ක්තිය නැති වීම ලහෝ රෑප ලනාබ ා සිටීම ලහෝ 

ලනාව අවිදයා සහගත සිතින් ඇස, රෑපය, චක්ඛු විඤ්ඤ්ාණ ආදිය ලනාගන්නා ස්වභාවයයි. එනේ ඇස, රෑප, 
චක්ඛුවිඤ්්ඤාණාදිලයහි අවිදයාලවන් සිත බැස ලනාගන්නා ස්වභාවයයි. සංසාර චකරලයන් නදිහස් වූ මානසික 
ස්වභාවය ලමමඟින් පැහැදි ි ලකලර.  

 

අභිඤ්ඩා සූත්රය 

ඉහත දැක්වූ පරිදි අවිදයා සහගත ස්වභාවලයන් අතමිදී සංසාර චකරලයන් නිදහස් වීම සඳහා කළ යුතු 
කාරයභාරය පළිිබඳව අභඤි්්ඤා සූතරලයහි මැනැවින් විස්තර ලව්. ඒ අනුව ලමල ාව උපන ්බුද්ධිමත ්මනුෂයකු 

විසින් තම වි ිෂ්ටතම ඥානලයන් කරියා කළ යුතු ආකාරය ලමහිදී විස්තර ලව්.  

1. ලමල ාව උපත  ද බුද්ධිමත් මනුෂයයකු විසින් තම වි ිෂ්ටතම ඥානලයන් පිරිසිඳ දත් යුත්ු දදඩ 
නම් පංචුපාදානසඩකනඩධයයි. 

2. ලමල ාව උපත  ද බුද්ධිමත් මනුෂයයකු විසින් තම වි ිෂ්ටතම ඥානලයන් දුරුකළ යුත්ු දදඩ නම් 
අවිදයා හා භව ත්ණ්ඩහාවයි. 

3. ලමල ාව උපන් බුදධ්ිමත් මනුෂයයකු විසින ්තම වි ිෂ්ටතම ඥානලයන ්වුිය යුත්ු දදඩ නම් සමථ 
- විදර්ශනා දදකය.ි  

4. ලමල ාව උපත  ද බුද්ධිමත් මනුෂයයකු විසින් තම වි ිෂ්ටතම ඥානලයන් සාකඩෂාත්ඩ කළ යුත්ඩත් 
නම් විදයා - විමකුඩත්ි දදකයි. 

ඇස, කන, නාසය, දිව, කය හා මන යන ආයතන හය ඔස්ලස් රෑප,  බ්ද, 

ගන්ධ්, රස, ලඵාට්ඨඨබ්බ, ධ්ේම යන අරමුණු පිළිබඳ දැන ගැනීලේ මු ් ම අවස්ථාව වන්ලන් අතීත කරම 
ව ලයන් නිරමාණය වන පඤ්්චස්කන්ධ්යයි. ලමය උලපක්ඛා සහගත වන අතර ලකල ස් තත්ත්වයක් 
ලනාලව්. ලමල ස හටගන්නා ස්කන්ධ් පංචකලය් සව්භාවය මැනැවින් ලත්රැේ ලනාගත ලහාත් නිරැද්ධ් වූ 
ස්කන්ධ් පංචකය අරභයා පංචුපාදානස්කන්ධ්යක් නිරමාණය ලව්. එවිට පංචුපාදානස්කන්ධ් පංචකය අරභයා 

තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන හට ගැනමී ලනාවැළැක්විය හැක්කකි. අවිදයා සහගත මනලස් පංචුපාදානසක්නධ්් 

සංඛයාත ලමම කරියාකාරීතව්ය අවලබෝධ් ලනාවීම නිසා ලමල ස දුක හටගන්නා ආකාරය මැනැවින් ලත්රැේ 
ගැනමී ලමල ාව උපන් මනුෂයයකුට  ැබිය හැකි උසස් ම අධ්යාපනයයි. ඒ සඳහා ක යාණ මිතරයකු ලවතින් 
භාගයවතුන් වහන්ලස් වදාළ පටිේචසමුපප්ාදය පදනේ ලකාටගත් චතුරාරය සතයය පිළිබඳව අසා ලත්රැේ 



UD5 
 

ගැනමී අව ය ලකලර. එනේ සුතමය ඤාණය උපදවා ගත යුතුව ඇත. ලමම අවලබෝධ්යත් සමඟ දුකින් නිදහස් 
වීම සඳහා අවිදයාව හා භවතණ්හාව හැකිතාක් ඉක්මනින් දුරැකළ යුතු ය යන අවලබෝධ්යට පත් ලව්. ඒ 
සඳහා වැිය යුතු මාවත ව ලයන් හමුවන්ලන් ආරය අෂ්ටාංගික මාරගය පදනේ ලකාටගත් සමථ විදර නා 

භාවනා මාරගයයි. එනේ කිසියේ කුස  අරමුණක සිත සමාධිමත් කරමින් සක්න්ධ්, ධ්ාතු, ආයතන, නාමරෑප 

ආදි පරමාරථ ධ්රම අනතිය, දුක්ඛ, අනාත්ම ව ලයන් හැකිතාක් දුරට නුවණින් ලමලනහි කිරීමයි. ලමහි 
පරතිඵ  ව ලයන ්කරමලයන ්විදයා - විමුක්ති සාක්ෂාත ්වන ුඇත. ලමල ස ලකාටස් හතරක් යටලත් සූතරලයහි 

විස්තර වන්ලන් චතුරාරය සතයයයි. එනේ පළමු පියවරින් දුක්ඛ සතයය ද, ලදවන පයිවරින් සමදුය සතයය 

ද, ලතවන පියවරින් මාරග සතයය ද, සිව්වන පියවරින ්නිලරෝධ් සතයය ද ව ලයනි. 

 

පඤ්ඩචුපාදානසඩකනඩධය 

ස්කන්ධ් පංචකය යනු රෑප, ලව්දනා, සඤ්්ඤා, සංඛාර හා විඤ්්ඤාණ යන ස්වභාව පහයි. ඇස්, කන් 
ආදි ආයතනව නි් අරමණුු ගැනීලේ දී  ැලබන මූ ික අවලබෝධ්ය පඤ්්චසක්න්ධ්යයි. එය කුස යක් ලහෝ 
අකුස යක් ලනාව හදුු විපාක මාතරයක් පමණි. ලමම ස්කන්ධ් පංචකය මැනැවින් ලත්රැේ ලනාගත ලහාත් එය 
අරභයා අවිදයා සහිගතව හටගන්නා ඊළඟ අද්දැකීේ පඤ්්චුපාදානසක්න්ධ්යයි. එවිට බාහිර ල ෝකයක් 
නිරමාණය වන අතර ඒ අරභයා ජරා මරණාදි අනනත් දුක් විඳීමට සිදු ලව්. සක්න්ධ් පංචකය අතුරින් ‘රෑප’ 
යනු සතර මහාභූත රෑප හා උපාදාය රෑපයි (චත්තාලරෝ ච මහාභූතා, චතුන්නඤ්්ච මහාභූතානං උපාදායරෑපං - 
ධ්ේමසංඝණී 256 පිට). ල ාව පවත්නා සියලු රෑප (සබ්බං රෑපං) ලමම විගරහයට ඇතුළත් ලව්. එනේ පඨවි, 
ආලපෝ, ලත්ලජා, වාලයෝ හා උපාදාය රෑප 24 { (පරසාද රෑප 5 (චක්ඛු, ලසෝත, ඝාණ, ජිව්හා, කාය), ලගෝචර රෑප 
4 (රෑප,  බ්ද, ගන්ධ්, රස), භාවරෑප 2 (ස්තරීභාව, පුරැෂභාව), හදයවත්ථු රෑප, ජීවිත රෑපය, කබ ිංකාර ආහාර, 
ආකා  ධ්ාතු, විඤ්්ඤ්ත්ති රෑප 2 (කාය විඤ්්ඤ්තත්ි, වචී විඤ්්ඤ්ත්ති), විකාර රෑප 3 ( හුතා, මුදුතා, 
කේමඤ්්ඤ්තා),  ක්ෂණ රෑප 4 (උපචය, සන්තති, ජරතා, අනිේචතා)} යන අටවිසි රෑපයි. ලමකී රෑපයනහ්ි 
පවත්නා ලපාදු  ක්ෂණ රැසක් ධ්ේමසංගණිප්පකරණලයහි විගරහ ලකාට තිලබ්. ඒ අනුව සියලු රෑප කුස  
ලහෝ අකුස  ව ලයන් දැකව්ිය ලනාහැකි බව එනේ අවයාකෘත බව එහි මු ින් ම සඳහන් ලව්. තව ද 

සබ්බං රූපං න දහඩත්ු - සයිලු රෑප ල ෝභ, ලදෝස, ලමෝහ, අල ෝභ, අලදෝස, අලමෝහ යන ලහ්තු හලයන් එකකට 
ලහෝ ඇතුළත් ලනාවන්නකි.  

අදහඩත්ුකං - රෑපයක කරම ලහෝ ලකල ස් ව ලයන් ලහ්තු ලනාපවතී 

දහඩත්ුවිපඩපයුත්ඩත්ං - රෑපයක ලහ්තු ලනාලයලද්. ලහ්තු ලයලදලතාත් ලයලදන්ලන් සිලතහි මිස රෑපලයහි 
ලනාලව්.  

සපඩපච්චයං - රෑපය පඨවී, ආලපෝ, ලත්ලජෝ, වාලයෝ යන සතර මහාධ්ාතුලවහි උපකාරය  බා අලනයෝනය 
ව ලයන් උපස්ථාන  බමිනුයි පවතින්ලන්.  

සංඛත්ං - රෑපය සකස් කරන  ද්දකි. 

රූපී - රෑපය රෑපීවත් ය. එනේ ආරේමණයක් ල ස ලනාව රෑපවත් ල ස ම ඇස, කන, නාසය, දිව, කය 

ආයතනයන්ට මුණ ගැසසන / සගෝචර වන බැවිනි.  

ද ෝකියං - හැම රෑපයක් ම ල ෞකිකයි. එනේ ල ෝකයට අයිති ඒවායි. 

සාසවං - රෑපය ආසරව සහති මනසකට ලගෝචර වනන්කි. රෑපලයහි ආසරව ලනාමැත. 
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සඤ්ඩදඤ්ෝජනීය - රෑපය සංලයෝජනයන්ට හිතකර වූවකි. රෑපය තුළ සංලයෝජන ලනාමැති අතර ලකල ස් 
සහිත මනසකට හිත වූවකි. 

න ලත් කාමා යානි චිතරණි ල ෝලක්, 
සංකප්පරාලගෝ පරුිසස්ස කාලමෝ. 

 

ල ාව පවත්නා විසිතුරැ දෑ කාමයන් ලනාව බව බුදුපියාණන් වහන්ලස් ලද් නා කලළ් එබැවිනි. 
කාමයන්හි ලයලදන්ලන් පදුග් යාලග් සිත තුළයි. 

ගනඩථනීයං - රෑපය අභිජ්ඣා, වයාපාද, විචිකිේඡා, අවිජ්ජා යනුලවන් දැක්ලවන පරිදි 

ල ෝභය, ද්ලව්ෂය, සැකය, ලමෝහය යන ලකල ස ් ඇති ක ්හි කයක ම ලගතීලේ ස්වභාවලයන් යුකත්යි. 
නාමකාලය් පටිඝසේඵස්සය යනුලවන් දැක්ලවන්ලන් ද ලේ කරැණයි. එනේ අවිදයාදී ලකල ස්ව ින ් යතුුව 
යමක් සිහි කරන විට ඊට අනුරෑප වූ රෑපයක / කයක සිත බැස ගනන්ා ස්වභාවයයි.  

ඔිඝනයීං - රෑපය කාම, භව, දිට්ඨි, අවිදයා යන ඔ්සයනහ්ට හිතකර වූවකි. 

දයෝගනයීං - කාම, භව, දිට්ඨි, අවිදයා යන ලයදවීේව ට රෑපය හිතකර වූවකි. 

නීවරණීයං - රෑපය කාමේඡන්දාදි නීවරණයන්ට හිත වූවකි. 

පරාමට්ඨං - තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, සී බ්බත ව ලයන් ස්පර  කිරීමට / ඇසුරැ කිරීමට හිත වූවකි. 

උපාදානීයං - කාමාදි උපාදානයන්ට හිත වූවකි රෑපය. 

සංකිද ඩසිකං - රෑපය ලකල ස්ව ට හිත වූවකි. 

අවයාකත්ං - කුස  ලහෝ අකුස  වූවක් ලනාලව්. 

අනාරම්මණ්ං - රෑපය යන ුසිතට ආරේමණයක් ලනාලව්. සිතට රෑපය අරමුණු කළ ලනාහැකි අතර පඤ්්ච 

ආයතනයන් බිඳීලමන් හටගත් ලව්දනා සඤ්්ඤා පමණක් අරමුණු ලව්. එබැවින් ලව්දනා, සඤ්්ඤා, සංඛාර යන 
ස්කන්ධ් සාරේමණ බවත් (කතලම ධ්ේමා සාරේමණා ලව්දනාක්ඛන්ලධ්ෝ සඤ්්ඤාක්ඛන්ලධ්ෝ සංඛාරක්ඛන්ලධ්ෝ) 
රෑපය අනාරේමණ බවත් කියැලවන්ලන් එබැවිනි. 

අදච්ත්සිකං - රෑපය මචතසිකයක් ලනාලව්.  

චිත්ඩත්විපඩපයුත්ඩත්ං - රෑපය සිතින් ලතාර වූවකි. 

දනව විපාක න විපාක ධම්මධම්මා - රෑප විපාකයක් ලනාලව්. විපාක ලදන (කරම) සව්භාවලයන් ද යකු්ත 
වූවක් ලනාලව්.  

අසංකි ිට්ඨ සංකිද ඩසිකං - රෑපය යනු කි ිටි ලදයක් ලනාලව්. නමුත් සිත (අවිදයා සහගත ක ්හි) ක ිිටි 
වන්නට රෑපය හිතකර වවූකි.   

න සවිත්කඩක විචාරමත්ඩත්ං - රෑපය පැත්ලතන් ගත් ක  රෑපය වූ ක ි විතක්ක සහිත වූවක් ලහෝ විචාර සහිත 
වූවක් ද ලනාලව්. සවිතකක් සවිචාර වන්ලන් සිතයි. 

න අවිත්කඩකවිචාරමත්ඩත්ං - බාහිර පැත්ලතන් ගත් ක  එය විතරකනය කළ ලනාහැකි විචාර මාතර වූවක් ද 
ලනාලව්.  

අවිත්කඩක අවිචාරමත්ඩත්ං - විතක්ක ලහෝ විචාර කිය  ගන්නත් බැහැ. 
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න පීත්ිසහගත්ං - රෑපය පතීිසහගත වූවක් ද ලනාලව්. එනේ රෑපලයන් පරීතයික් ලගන ලනාලදයි. 

න සුඛසහගත්ං - රෑපය සඛුසහගත වූවක් ද ලනාලව්. රෑපලයන් සැපයක් ද ලගන ලනාලදයි. 

න උදපකඩඛා සහගත්ං - රෑපය උලප්ක්ෂා සහගත ද ලනාලව්. එනේ රෑපලයන් උලප්ක්ෂාවක් ද ලගන ලනාලද්. 

පරීතිය, සැපය ලහෝ උලප්කෂ්ාව රෑපය ලදසින් තමන් ලවත පැමිලණන්නක් ලනාව සිත පැත්ලතන් උපදවා 
ගන්නකි.  

දනව දසඩසදනඩන න භාවනාය පහාත්බ්බං - රෑපය යනු දර නලයන් ලහෝ භාවනාලවන් පහ කළ යුත්තක් ද 
ලනාලව්. 

දනව දසඩසදනඩන න භාවනාය පහාත්බ්බදහඩත්ුකං - ලසෝවාන් මාරග දර නයකින් ලහෝ ලබාජ්ඣංග වැඩීේ 
සංඛයාත භාවනා මාරගයකනි් ලහෝ පරහීණ කළ යුතු ලහ්තුවක් ද ලනාලව් රෑපය. 

දනව ආචයගාමී න අපචයගාමී - රෑපය යනු පිරිහමී පිණිස පවතින ලදයකව්ත් වැඩීම පිණිස ලහ්තුවන 
ලදයක්වත් ලනාලව්. යලමකුලග් පිරිහීම ලහෝ දියුණවු වන්ලන් මානසික පැතල්තන් මිස රෑපය පැත්ලතන් 
ලනාලව්.  

දනව දසකඩඛං නා දසකඩඛං - රෑපය යනු ලස්ඛ ලහෝ අලස්ඛ ලහෝ ලනාලව්. 

පරිත්ඩත්ං - රෑපය යනු සව් ්ප වූ කුඩා වූ සව්භාවයක්. 

කාමාවචරං - කාමාවචර මානාසිකත්වයක් ඇසුරැ කරන ලදයක් 

න රූපාවචරං - එය රෑපාවචර වූවක් ලනාලව්. 

න අරූපාවචරං - අරෑපී භවයක ලනාහැසිලරන ස්වභාවයක්. 

න අපරියාපනඩනං - අපරියාපනන් එනේ ල ෝලකෝත්තර වූවක් ලනාලව් රෑපය. චුති, ගති, වට්ඨට, දුක්ඛ යන 
පරියාපන්න සව්භාවයන් ඇසුරැ කරන ලදයක ්

අනියත්ං - රෑපය නියතියකනි් පනවනන් බැහැ. එය අනියත වූ ධ්රමතාවක්. 

අනියයානිකං - නිවනට පමුණුවන ධ්රමතාවක් ලනාලව්.  

උපඩපනඩනං - උපන් ධ්රමතාවක් 

ඡහි විඤ්ඩාදණ්හි විඤ්ඩදඤ්යයං - රෑපය යනු චකඛ්ු විඤ්්ඤාණ, ලසෝත විඤ්්ඤාණ, ඝාණ විඤ්්ඤාණ, ජිව්හා 

විඤ්්ඤාණ, කාය විඤ්්ඤාණ, මලනෝ විඤ්්ඤාණ යන විඤ්ඤ්ාණ හලයන් දත යුතු වූවක්. 

අනිච්චං - අනිතය වූ එනේ හටලගන නිරැද්ධ් වන ස්වභාවලයන් යුතු වූවකි. 

ජරාභූත්ං - දිරාවට පත්වන ධ්රමතාවක්. (ධ්ේමසංගණිප්පකරණ, 256 පිට)   

ලමබඳු  ක්ෂණයන්ලගන් යුතු රෑපය අවිදයා, සංඛාරාදියට අනුව සතර කබ ිංකාර ආහාරය නිසා 
නිරමාණය වූවකි.  

‘ලව්දනා’ යනු චක්ඛුසේඵස්සජාලව්දනා, ලසාතසේඵස්සජාලව්දනා, ඝානසේඵස්සජාලව්දනා,  
ජිව්හාසේඵස්සජාලව්දනා, කායසේඵස්සජාලව්දනා, මලනාසේඵස්සජාලව්දනා යන ලව්දනා හයයි. ලව්දනාවට 
ලහ්තුව නේ ස්පර යයි.  
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‘සඤ්්ඤා’ යනු රෑපසඤ්ඤ්ා, සද්දසඤ්්ඤා, ගන්ධ්සඤ්්ඤා, රසසඤ්්ඤා, ලඵාට්ඨඨබ්බසඤ්්ඤා, 
ධ්ේමසඤ්්ඤා යන හයයි. සඤ්්ඤාවට ලහ්තුව වන්ලන් ස්පර යයි. 

‘සංඛාර’ යනු රෑපසඤ්ල්ේතනා, සද්දසඤ්්ලේතනා, ගන්ධ්සඤ්්ලේතනා, රසසඤ්්ලචතනා, 
ලඵාට්ඨඨබ්බසඤ්්ලේතනා, ධ්ේමසඤ්්ලේතනා යන හයයි. ‘විඤ්්ඤාණ’ යනු චක්ඛුවිඤ්්ඤාණ, ලසාතවිඤ්්ඤාණ, 
ඝානවිඤ්්ඤාණ, ජිව්හාවිඤ්්ඤාණ, කායවිඤ්්ඤාණ, මලනෝවිඤ්්ඤාණ යන හයයි. ස්කන්ධ් පංචකය හා එහි 
අනුලකාටස් පරමාරථ ව ලයන් ලමල ස ලබදා දැකව්වු ද පිලයවි ඇසට ලපලනන්ලන් ලේ සිය ්  ඒකරා ී වූ  
සිත හා කය සහිත සත්ත්වලයකි. නැතලහාත් සිතින් ලතාර ව ූ අජීවී රෑපයකි. පුදග් යා ලහෝ සත්ත්වයා 
යනුලවන් අප වයවහාර කරන තැනැත්තා ලමකී ස්කන්ධ් පංචකයක එකතවුකි. සක්න්ධ් පංචකය තනි 
පුදග් ලයක් ල ස ස කා බැ ීලේ දී ගණසංඥාව නිසා ඇතිවන ලකල ස් දුරැවීමට නේ ඒවා වි ්ල ්ෂණය 
ලකාට ‘ලේ රෑපය ය, ලේ රෑපලය් හටගැනීම ය, ලේ රෑපලය් අස්තංගමය ය’ යනුලවන ් නුවණින් 
පරතයලව්ක්ෂණය කළ යුතු ය. ලව්දනාදි ලසසු සක්නධ්් පිළිබඳ ව ද ලමල ස පරාමර නය කළ යුතු ය. එහි 
පරතිඵ  ව ලයන් සත්ත්වයා ල ස අප වයවහාර කරන ලේ සිත සහිත රෑපය තුළ සත්ත්ව ව ලයන් පවතල්න් 
ස්කන්ධ් පංචකය යන ධ්රමයන් පමණක් ය යන නුවණ පහළ වීලමන් එහි ලකල ස් දුරැලව්.  

ස්කන්ධ් පංචකලය් යථා ස්වභාවය ලත්රැේ ගැනමීට වැිය යුතු මූ ික පරතිපදාව ල ස බුදුදහමින් 

ලපන්වා ලදන්ලන් සතර සතිපට්ඨඨානය තුළ වාසය කරිීමයි. එනේ කාය, ලව්දනා, චිත්ත, ධ්ේම (සිතිවි ි) ස්ථාන 
හතලරහි සිහිය පිහිටුවා ගනිමින් ඒවාලයහි හටගැනේී (සමුදය) නිරැද්ධ්වීේ (වය) නිරතුරැව නුවණින් ලමලනහි 

කිරීමයි. එපමණට ස්කන්ධ්, ධ්ාතු, ආයතන, නාමරෑප, නාමරෑප - විඤ්්ඤාණ, ධ්ාතු, පටිේචසමුප්පාද යන අංග 
පිළිබඳ යථාවලබෝධ්ය  ැලබ්. ස්කනධ්්ාදී ලමකී සියලු ධ්රමයන්හි යථා ස්වභාවය නේ ලපර ලනාතිබී හටලගන 

ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ් වීමයි (අහුත්වා සේභුතං හුත්වා න භවිස්සති). අනිතය, දුකඛ්, අනාත්ම ව ලයන් ද ලමම 
යථාරථය විස්තර ලකාට තිලබ්. ලමය නුවණින් ලමලනහි කළ පමණට වඩ වඩාත් ම ජීවිත යථාරථය පසක් 
වනු ඇත. එහි ා විල ්ෂලයන් නාමරෑප ධ්රම පරකට වීම සිදු ලව්. 

නාමරෑප 

රෑපාදී ස්කනධ්් පංචකය නාමරූප ව ලයන් ද නාමරූප - විඤ්ඩාණ් ව ලයන් ද විවිධ් 
පරයායව ින් විවිධ් ස්ථානයන්හි විස්තර ලකාට තිලබ්. පටිේච සමුප්පාදය විස්තර කරන තැන්ව  සහ 
මහානිදාන, නළක ාප වැනි සූතරයන්හි සත්ත්වයා පිළබිඳ සමස්තය නාමරෑප - විඤ්්ඤාණ නමින් දකව්ා තිලබ්. 

එහි දී නාම යනල්නහි ලව්දනා, සඤ්්ඤා, සංඛාර යන සක්න්ධ් තුනත් (නැතලහාත් 

ඵස්ස, ලව්දනා, සඤ්්ඤා, ලේතනා, මනසිකාර), රෑප යන්ලනහි රෑපස්කන්ධ්යත්, විඤ්්ඤාණ යනල්නහි 
විඤ්්ඤාණස්කන්ධ්යත් ඇතළුත් කර ඇත. ජටා සූතරය ආදී ඇතැේ ලද් නාවන්හි ස්කන්ධ් පංචකය ම නාම-රෑප 
යන විගරහලයහි ඇතුළත්  ලව් (යත්ථ නාමඤ්්ච රෑපඤ්්ච අලස්සං උපරැජ්ජති....). ඒ අනුව නාම යන්ලනහි 

ලව්දනා, සඤ්්ඤා, සංඛාර, විඤ්්ඤාණ යන ස්කන්ධ් හතර ද රෑප යන්ලනහි රෑපසක්න්ධ්ය ද ව ලයනි. නාමරෑප, 
නාමරෑප විඤ්්ඤාණ, පංචස්කන්ධ් යනාදි ව ලයන් දැකල්වන ලේ සයිලු ඒකකයනහ්ි ස්වභාවය නේ ලහ්තු ඇති 
ක ්හි ලපර ලනාතිබී හටලගන ලහ්තු නිරැද්ධ්වීලමන් ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ්වීමයි. එලහත් අවිදයාව නිසා ලමය 

ලනාපිළිගන්නා අප නරිැදධ්් වූ අතීතය තුළ ජීවත් වීම නිසා ජරා මරාණාදි දුක ්ස්පර  වනු ඇත. බුදුදහමින් 
 බා ලදන සේමා දිට්ඨිලයන් කරන්ලන් ලමම වැරදි දෘෂ්ටිය දුරැලකාට සතිය හා සේපජඤ්්ඤ්ය එනේ සමාධි 
- පඤ්්ඤා තුළ අපව ජීවත් කරවීමට මග ලපන්වීමයි. දුකින් නදිහස් වන්ලන් එමඟිනි. මහානදිාන සූතරලයහි 
දැක්ලවන පරිදි අප අවිදයා සහගතව කිසියේ අරමුණක් ඇස ආදි ඉනර්ිය පලහන් සප්ර  කරන විට ඊට අදාළ 
අතීතගත සිතිවි ි තුළ බැස ගනිවයි. එනේ රෑපා කාලය් අධිවචන සේඵස්සයට යාමයි. තවද සිතට කිසියේ 
සිතිවි ් ක් පැමිණ ක ්හි ඊට අදාළ රෑපයක සිත බැස ගනියි. එනේ නාමකාලය් පටිඝ සේඵස්සයට යාමයි. 
අප නිතර ම ජීවත් වන්ලන් ලමල ස සිතිවි ි හා රෑපව ට මාරැලවමිනි. ඒ තාක් අප දුකින් නදිහස් ලනාලව්. 
බුදුදහමින් අපට මග ලපන්වන්ලන් ලේ මිථයාලවන් දුරැ ව නාමය නාමය තළුත් රෑපය රෑපය තුළත් සිත 
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නිරැද්ධ් වන ල ස දර නය දියුණු කර ීමටයි. එවිට නාමරෑප ලදක ම ඒ ඒ තැන්හි නරිැදධ්් වන අතර රෑප 
සඤ්්ඤාව ද නිරැද්ධ් ලව්. සංසාර දුක නමැති ගැටලුලවන් නදිහස් වීලේ මාවත ලමයයි. 

යත්ථ නාමඤ්්ච රෑපඤ්්ච අලස්සං උපරැජ්ඣති,  
පටිඝං රෑපසඤ්්ඤ්ං  ච එත්ලථ්සා ඡිද්දලත ජටං.  
 

සත්ත්ව සන්තානගත සංලයෝජන අතර සක්කාය දිට්ඨිය දුරැ කරිීමට අපහසු සංලයෝජනයක.ි රෑපාදී 
ස්කන්ධ් පංචකය සහිත තම ජීවිතලයහි තමා කැමැති ල ස පා නය කළ හැකි ස්වභාවයක් ඇතැයි යන 
හැඟීම සක්කාය දිට්ඨිය යන්ලනන ් අදහස් ලව්. එනේ රෑපය ආතම් ව ලයනතු් ආත්මය රෑප සහිත වවූක් 
ව ලයන් ද රෑපලයහි ආත්මය ඇතැයි ව ලයන් ද ආත්මලයහි රෑපය ඇතැයි ව ලයන් ද පවත්නා වැරදි 
දැක්මයි. ලව්දනාදි ලසසු ස්කන්ධ් පිළබිඳව ද ලමල ස හඟියි. කායාදි අනපුස්සනා සතරින් අලප්ක්ෂා කරනල්න් 
ලමම හැඟීම සන්තානලයන් ඉවත් කිරීමයි. විල ්ෂලයන් ධ්ේමානුපස්සනාව ලේ සඳහා ලබලහවින් වැදගත් 
ලව්. රෑප, ලව්දනාදි ස්කනධ්් පංචකය ස්ථාවර ව පවතී ය එය තම වසගලයහි පවත්නා ගත හැක යන වැරදි 
දෘෂ්ටිය මත සක්කාය දිට්ඨිය රඳා පවතී. එනේ රෑපය ආත්ම ව ලයන ්ද ආතම්ය රෑපවත් යැය ිද ආතම්ලයහි 
රෑපය ඇතැයි ද රෑපලයහි ආත්මය ඇතැයි ද වරදවා ලත්රැේ ලගන සිටීමයි. ලව්දනාදි ලසසු ස්කන්ධ් පිළිබඳව 
ද ලමල සින ්ම සිතා සිටීම සකක්ාය දිට්ඨිලය්  ක්ෂණයයි. සතිපට්ඨඨානලයහ ිපරතිඵ  ව ලයන් ලමම මිථයා 
සංක ්පය කරමලයන් කෂ්ය වී යයි. 

අභිඤ්්ඤා සූතරලය් දැක්ලවන පරිදි ඉහත පරතිපදාව අනගුමනය කිරීමට යමකු දකෂ් වුවලහාත් ඔහුට 
ලේ ජීවිත ක ය තුළදී ම තම බුද්ධිය හා උත්සාහලය් පරමාණයට පරතිඵ  අත්විඳිය හැකි ලව්. 

සද්ධ්ා, විරිය, සති, සමාධි, පඤ්්ඤා යන ඉන්රිය ධ්රම කරමලයන් දියුණු වනු ඇත. ලමල ස සිදුවන ආධ්යාත්මික 
දියුණුව පිළිබඳ කරමානුකූ  විස්තරයක්  මජ්ිම නිකාලයහි ඉන්රියභාවනා සූතරලයහි විස්තර ලව්.   

 

පද 18කඩ ත්ුළ සියලු අකුස  හා කුස  

ලනත්තිප්පකරණ හා ලප්ටලකෝපලද්ස (ලප්ට. 06 පිට) යන ගරන්ථයන්හි දැක්ලවන පරිදි බුදුදහලේ 
ඇතුළත් අකුස  හා කුස  සිය ්  පද 18ක් තුළ ඒකරා ි ලකාට තිලබ්. ලමහ ිා 9ක් අකුස  වන අතර 9ක් 
කුස ් ලව්.  ඒ අනුව අකුස  9 නම්, 

අවිජ්ජා, තණ්හා, ල ෝභ, ලදෝස, ලමෝහ, සුභසඤ්්ඤා, සුඛසඤ්්ඤා, නිේචසඤ්්ඤා, අත්තසඤ්්ඤා  

          ලමම අකුස යනල්ගන් සිදු වන්ලන් සංසාර චකරලයහි අඛණ්ඩව සුගති - දුගති ලදක විඳිමින් ගමන් 
කිරීමයි. අවිදයා පාදකව සදිුවන ලමම සසර ගමන ම ු ලකළවරක් ලනාලපලනන ලස් දීරඝ වන අතර නිවන් 
දකින තුරැ එහි නමිාවක් ලනාලව්. කිසිදු ආයාසයක් ලනාකළ ද ලමම කරැණු අප තුළ නරිතුරැව ජනිත වන 
අතර සසර ගමන් කිරීම ද අනායාසලයන් ම සදිු වනන්කි. 

 

      කුස ඩ 9 නම්, 

සමථ, විපස්සනා, අල ෝභ, අලදෝස, අලමෝහ, අසුභසඤ්්ඤා, දුක්ඛසඤ්්ඤා, අනිේචසඤ්්ඤා,අනත්තසඤ්්ඤා 

      විදයා පාදකව සිදුවන ලමම කුස  ධ්රම ලහ්තුලවන් කරමලයන් කරමකෂ්ය ලකාට සංසාර චකරලයන් 
නිදහස් වීමට අවස්ථාව උදාලව්. ලමම අවස්ථාව උදා ලවන්ලන් තථාගත සේමා සේබුදු රජාණන් වහන්ලස් 
නමකලග් සසුනක් පවතනි සමයක සගුතියක්  ද බුද්ධිමත් සත්ත්වයකුට පමණි. අප ලේ ජීවත් වන්ලන් එබඳු 
භාගයසේපනන් වූත් දුර භ වූත් සමයකයි. ලමම ධ්රම මාරගලයහි ගමන් කළ පමණට සාංදෘෂ්ටික ව ලයන් ලේ 
ජීවිතලය් දී ම අපමණ මානසික සතුටක් ලමන් ම දුකින් නිදහස්වීමක් ද දැක ගත හැකි ය.  

 



UD10 
 

ඉනඩරිය භාවනා සූත්රය 

චතුරාරය සතයය පිළිබඳ වැටහීලමන් යුතුව සතර සතිපට්ඨඨානය තුළ පිහිටා යලමක් නිතර සිහිලයන් 
හා නුවණින් වාසය කිරීමට සමත් වුවලහාත් ඔහු යළි යළිත් අවිදයා සහගත වූ ස්කන්ධ් පංචකයක් හට 
ලනාගන්නා ලස් වහාම ලකල සුන්ලගන් ඉවත් ලවය.ි ඒ අනුව ඇසට රෑපයක් පතිත වන විට ඇසිපය ගසන 
තරේ මඳ ලව් ාවකදී ද කණට  බ්දයක් පතිත වීලේ දී අසුරැ සැණක් තරේ ස්ව ්ප ලව් ාවකදී ද නාසයට 
ගන්ධ්යක් පතිත වීලේ දී ලනාළුේ පතක ඇති දිය  බිඳක් බිමට පතිත වන තරේ ලව්ගලයන් ද දිවට රසයක් 
පතිත වන විට දිවඅග රැඳි ලකළ පිඩක් බිමට පතිත වන තරේ මඳලව් ාවකදී ද කයට ස්පර යක් පතිත වන 
විට  ක්තිමත් පුරැෂයකු දිගු කළ අතක් නවන තරේ ස්ව ්ප ලව් ාවකදී ද සිතට ධ්රමා ේභනයක ්පතිත 
වීලේදී රතක්ළ යකඩ බඳුනකට දියබිඳක් දැමන විට එය වියළී යන තරේ සළුු ලව් ාවක දී  ද ව ලයන් 
දැක්ලවන පරිදි ඉතා ඉක්මනින් අරමුණු විෂයලයහි පරිය අපරිය බව දුරැ වී සිත උලපක්ෂාලවහි පිහිටයි. ලමයනි් 
දැක්ලවන්ලන් දහේ දැනුලමන් ලහබි සිහි  නුවණින් යතුු තැනැත්තා ලකතරේ දකෂ් අයුරින් දුකනි් නිදහස් වීමට 
සමත් ද යන්නයි. බුදුදහලමහි විස්තර ලකලරන අනුතත්ර ඉන්රිය භාවනාව ලමයයි.  

නිවන් මගට ස්ිරව බැසගත් (ලස්ඛ) පුද්ග යාලග් ස්වභාවය ද ඉන්රිය භාවනා සතූරලයහි  වැි දුරටත් 
විස්තර කර ඇත. ඒ අනුව ලස්ඛ පුදග් යා ඇස කණ ආදි ඉන්රියයන්ට රෑප  බ්දාදිය පතිත වීලේ දී එමගින් 

සිලතහි ලකල ස් හට ගැනීලේ දී සිහනිුවණින් සිටීලේ ලහ්තුලවන් එයන්  ජ්ජාවට පිළිකුළට පත් ව වහා ම 

එම අකුස ලයන් සිත මුදවා ගැනමීට දක්ෂ ලවය.ි පිරිසිදුව සිටින තැනැත්තාලග් කයට කුණු වී ගිය 
සලතකුලග් මළ කුණක් දමන විට ඇති වන පළිික ුට බඳු පිළකිු ක ් ලමයනි් ඇති කර ගන්නා  රැතවත් 

 රාවකයා වහාම එයනි් ඉවත් වීමට කටයුතු කරයි. ඇස, කණ ආදී ඉන්රිය පළිිබඳව මනා සිහිලයන් සටිීලේ 
ආනිසංස ව ලයන් ලමබඳු හැකියාවක් උදාලව්. බුදුදහලමහි දැක්ලවන ලස්ඛ පරතිපදාව ලමයය.ි 

ඉන්රිය භාවනා සූතරයට අනුව ඉහළින් ම ඉඳුරන් සංවර කර ගත් පුදග් යාලග් ස්වභාවය විස්තර කර 
තිලබ්. ඒ අනුව ඔහු තම සිත සපුරා සංවර කර ගැනීම ලහ්තුලවන් පළිිකු ් සහගත අරමුලණහි ලනාපිළිකු ් 
සහගතව ද ලනාපිළිකු ්  අරමුලණහි පිළිකු ් සහගතව ද අව ය නේ පිළිකු ් ලනාපිළිකු ් බව යන ලදක ම 
දුරැ ලකාට මැදහත් ව ද සටිීලේ හැකියාව ඔහුට ඇත. ලේ වන විට ඔහු තම සිත පරිපූරණ ව ලයන් දමනය 
ලකාට සිටියි. බුදූදහලේ දැක්ලවන භාවිතින්රිය ලහවත් රහත් උතුමකුලග් මානසිකත්වය ලමයින් පැහැදි ි 
ලකලර. ලමල ාව උපත  ද උත්තම මනුෂය රතන්යකට  ද හැක ි උත්තරීතර භාගයය ලමමඟින් පැහැදි ි 
ලකලර.  

 

කිංසුදකෝපම සූත්රය 

බුදුදහමට අනවු මනාව තම ඉඳුරන් සංවර කරගත් (භාවිතින්රිය) තැනැත්තාලග් ස්වභාවය 
කිංසුලකෝපම සූතරලයහි උපමානුසාරලයන් මැනැවින ් විස්තර කර තිලබ්. ඒ අනුව ලදාරටු හයක් සහති 
පරාකාරයකින් වට වූ කිසියේ පිහිටා තිලබ්. එහි ලදාරටු හලයහි ලදාරටුපා යන් සටිින අතර නගරය මැද සිව්මං 
සල හි නගර හිමියා වාසය කරයි. කිසියේ දූත යුව ක් එක්තරා පනිවුඩයක් රැලගන එකී මාවත ඔස්ලස් 
ගමන ්ලකාට ලදාරට ුපා යාලග් අධීක්ෂණය මත ඇතළුු වී නගර මැද සිටින නගර හිමියාට එම පනිවඩුය දී ආ 
මගින් ම නගරලයන ් ඉවත් වී යයි. ලමම උපමාලවන් භාගයවතුන් වහන්ලස ් ඉදිරිපත් කරන්ලන ් මැනැවින් 
දහම පරගුණ ලකාට උපරිම ල ස සිහිය හා නුවණ පවත්වා ගනන්ා  රාවකයකු කරියා කරන ආකාරයයි. ඒ 

අනුව සතර සතිපට්ඨඨානය මත පිහිටා සමථ - විදර නා නමැති දහමින් යුතුව සිටින විට ඇස ආදි 
ඉන්රියයන්ට රෑපාදි අරමණුු පතිත වන විට එය විඤ්්ඤාණය නමැති නගර හමිියාට යථා පරිදි දන්වා ඇතුළු වූ 
ආයතනලයන් ම ඉවත් ව ගිය ලහාත් කිසිදු රෑපාදි අරමුණක සිත බැස ලනාගන්නා අතර ඒ ලමාලහාලතහි ම 
දුකින් නිදහස්වීමට අවස්ථාව උදා ලව්. බුදුදහමින් දැක්ලවන පරිදි ස්කන්ධ් පංචකය නමැති මහා බර බහා 
තැබීලේ (භාර නික්ලේප) පරතිඵ ය ලමයයි.  

 



UD11 
 

බාහිය සූත්රය 

බාහිරය දාරැචීරයට බුදුරජාණන් වහන්ලස් ලද් නා කලළ් ද භාවිතිනර්ිය පුදග් යකු කටයුතු කරන 

ආකාරයය.ි ඒ අනවු යලමක් උපරිම ල ස සිහිය හා නුවණ තුළ සිටීමට දකෂ් වුවලහාත් ඇසින් රෑපයක් 

දැකීලේ දී ඒ ලමාලහාලතහි ම එහි කරියාකාරීත්වය, ලහත්ුඵ  සේබන්ධ්ය, අනිතයතාව නුවණින් දැක වහාම දුකින් 
නිදහස්වීමට අවස්ථාව උදාලව්. ‘දිට්ඨලඨ දිට්ඨඨමතත්ං සුලත සුතමත්තං මුලත මුතමත්තං විඤ්්ඤාලත 
විඤ්්ඤාතමත්තං‘ ව ලයන් භාගයවතුන් වහන්ලස ්ලද් නා කලළ් රෑප  බ්දාදිලයහ ිසංවර විය යුතු ආකාරයයි. 
ලමහි ා ඇස යන ආයතනලයන් රෑප සේබන්ධ් වීලේ දී එම අද්දැකීම කණ ආදි ලසසු ආයතනයන්ට ගැට 
ලනාගසා ඒ් ඒ ආයතනය තුළ දී ම නිරැද්ධ් වන ආකාරය දැකීමට සිහිය හා නුවණ උපරිම ල ස පවත්වා 
ගැනමීට දකෂ් වනු ඇත. කණ ආදි ලසසු ආයතන / ඉන්රිය පිළිබඳව ද ලමල ස සිහිය පවත්වා ගනී. 
ආයතන කුස තාව යනුලවන් බුදුදහලමහි දැක්ලවන්ලන් ලමම දක්ෂතාවයි. යලමකු ලමම කුස තාව ඇති කර 

ගැනමීට සමත් වුවලහාත් එවිට ජරා, මරණාදි දුක් සමුදාය තමාලග් කර ලනාගනියි. දුකින් නිදහස් වීම ලහවත් 
විමුක්තිය යනු ලමයයි.  

ලේ සඳහා නිතර ක යාණමිතර ආ රය, සද්ධ්රම රවණය, ලයෝනිලසෝ මනසිකාරය හා ධ්රමානුධ්රම 
පරතිපදාව යන කරැණුව නි් උපකාරවත් බව ස සා ගැනීම අව ය ලකලර. ආධ්යාත්මික ගමන් මලගහි 
ආරේභලයහි පටන් අවසානය දක්වා ම ලමම කරැණ ුහතර ලබලහවින් උපකාරවත් ලව්. 

ත්ථාගත්යනඩ වහනඩදසඩ විසිනඩ දදඩශිත් අනුපරූ්ව පරත්ිපදාව  

මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරයට අනුව ඉතා පැහැදි ි කරැණක් වන්ලන ් දුකින ් නදිහස් වීලේ සේපූරණ 
වැඩපළිිලවළ රදා පවතන්ා ස්කන්ධ් පංචකය සහිත පදු්ග යා තුළ බවයි. ක යාණමිතර ආ රය, සද්ධ්රම රවණය 
ආදි සාධ්ක බාහිරින්  ැබණු ද සසරින් මිදීමට අව ය කරියාකාරීත්වය සත්ත්වයා ලවත වූවකි. බුදුරජාණන් 
වහන්ලස් ලරෝහිතස්ස ලදවියාට ලද් නා කලළ් ‘දම් බඹයකඩ පමණ් වූ සඤ්ඩා සහිත් සිත් සහිත් කදයහි ම 
ද ෝකයත්ඩ, ද ෝක සමුදයත්ඩ, ද ෝක නිදරෝධයත්ඩ, ද ෝක නිදරෝධගාමිනී පටිපදාවත්ඩ පනවන බවයි.’ භාගයවතුන් 
වහන්ලස් ලද් නා කළ පරිදි දර න සේපත්තිලයන් හා සී ලයන් යුතුව සතිපට්ඨඨානය සේපරූණ කළ පමණට 
පරඥාව දියුණු වන අතර එපමණට සද්ධ්ා, විරිය, සමාධි ආදි ලසසු ඉන්රිය ධ්රමයන් ද සේපූරණත්වයට පත් 
ලව්.  

තථාගත ලද් ිත ශ්රී සද්ධ්රමලයන් නිසිප  ලනළා ගත හැකි වන්ලන් අවංකව ලමන් ම බුදධ්ිමත්ව කරියා 

කිරීලමනි. තමා තුළ පවත්නා තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන දුරැකර ීලේ අවංක උත්සාහයක් ලමන ් ම 
පටිේචසමුප්පාදය පදනේ වූ චතුරාරය සතයය ලත්රැේ ගැනීම සඳහා තියුණු බුද්ධියක් නිරතුරැව පවතව්ා 
ගැනමී අතයව ය ලව්.  

අවිජ්ජා සූතරයට  අනුව සත්ර සත්ිපට්ඨානය නිසි ද ස වුදෙනඩදනඩ ත්රිවිධ සුචරිත්ය ඇත්ි විටයි. ත්රිවිධ 
සුචරිත් සම්පූර්ණ් වීමට ඉනඩරිය සංවරයත්ඩ ඉනඩරිය සංවරය සඳහා සත්ිසම්පජඤ්ඩඤ්යත්ඩ සත්ිසම්පජඤ්ඩඤ්ය 
සඳහා දයෝනිදසා මනසිකාරයත්ඩ දයෝනිදසා මනසිකාරය සඳහා ශරදඩධාවත්ඩ ශරදඩධාව සඳහා සදඩධර්මශරවණ්යත්ඩ 
සදඩධර්මශරවණ්ය සඳහා ක යාණ්මිත්ර ආශරයත්ඩ අවශය දකදර්. ක යාණමිතර ආ රය ඇති විට සද්ධ්රම රවණය 
 ැබී එයින්  රද්ධ්ාවත්  රද්ධ්ාලවන් ලයානිලසා මනසිකාරයත් ලයානිලසා මනසකිාරලයන් සතිසේපජඤ්්ඤ්යත් 
සතිසේපජඤ්්ඤ්ලයන් ඉන්රිය සංවරයත් ඉන්රිය සංවරලයන් තරිවිධ් සුචරිතයත් තරිවිධ් සුචරිතලයන් සතර 
සතිපට්ඨඨානයත් සතර සතිපට්ඨඨානලයන් සත්ත ලබාජ්ඣංගත් පරිපූරණත්වයට පත් ව විදයාවිමුක්තිය සාක්ෂාත් 
ලව්. ලමල ස විදයාවිමකු්තයි නිෂ්ටාව ලකාට ඇති සේබුදු දහේ මලගහි සියලු ගුණරැවන්හි පරධ්ාන සාධ්කය 
වන්ලන් ක යාණමිතර ආ රයයි.  

ලමහි ා හුලදක් ක යාණ මිතරයන් සිටීම පමණක් පරමාණවත් ලනාවන අතර ක යාණමිතරයන් හඳුනා 
ගැනමීටත් ඔවනු්ලග් ගුණයට ගරැකිරීමටත් ඔවුන් ලවතින් තම දිවිමගට ආල ෝකයක් වූ සද්ධ්රම පරති ාභය 
ළඟා කර ගැනමීටත් අප දක්ෂ විය යුතු ය. බුද්ධිමත් විය යුතු ය. අනතිමානී විය යුතු ය. ලකටිලයන් 
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කිවලහාත් (කරණීය) ලමතත් සූතරලයහි ඇති ගුණාංගන්ලගන ්සමන්විත විය යුත ුය. ලමකී සියලු ගුණ දහේහි 
උසස් ම පරතිඵ ය වන්ලන් පරඥාව දියුණු වී දුකින ් නිදහස්වීමයි. එහි දී රෑප, ලව්දනා, සඤ්්ඤා, සංඛාර, 
විඤ්්ඤාණ යන ස්කන්ධ් පංචකය ක්ෂණිකව හටලගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ් වන බව මැනැවින් පරකට ලව්. ඒ 
අතර ධ්ාතු, ආයතන, ඉන්රිය, නාමරෑප ආදි නේව නි ්සඳහන් වන ජීවිතලය් පැවැත්ම විස්තර ලකලරන ලසසු 
ධ්රමයන්හි ද පවත්නා අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන තරි ක්ෂණය මැනැවින් පරතයක්ෂ ලව්. ලමම අවලබෝධ්ය 
 බනු වස ්අපරමාදී ව කරියා කිරීම ක්ෂණ සේපත්තිය  ද  බුද්ධිමත් සැමලග් පරධ්ාන ජීවිත ඉ කක්ය විය යුතු 
ය. භාගයවතුන් වහන්ලස්ලග් අවසාන අවවාදය වලූය් ද අපරමාදීව සතිපට්ඨඨානය තුළ හැසිලරන ල සයි 
(හන්දදානි භික්ඛලව ආමන්තයාමි ලවා වයධ්ේමා සංඛාරා අප්පමාලදන සේපාදලථ). 

සද්ධ්රමය  රවණය තළුින ් අප  බන අගරතම ඵ ය  වන්ලන් එක් පලසකින් කේමස්සකතා 

සේමාදිට්ඨිලයන් යුතුව දාන සී , භාවනා යන තරිවිධ් පණුය කරියා සපුරමින් සගුතයි ස්ථාවර කර ගනන්ා අතර 

අලනක් පසනි ් පටිේචසමපු්පාදය පිළිබඳ මනා වැටහීලමන් ස්කන්ධ්, ධ්ාතු, ආයතන පළිිබඳ අනිතය දුක්ඛ 

අනාත්ම යන තරි ක්ෂණලයන් නවුණින් ලමලනහි කිරීමයි. එවිට ඇස, රෑප, චක්ඛුවිඤ්්ඤාණ, ස්පර ය, 

ලව්දනා, සඤ්්ඤා, ලේතනා ආදි කිසිවක් තමා කර ලනාලගන ඒවා ඇති ව නිරැද්ධ් වන ආකාරය දකින 
නිරීකෂ්කයකු බවට පත් ලව්. එලස් ලමලනහි කිරීම ද සත්ත්වයකු පුදග් යකු ලනාව ලහ්තුඵ  කරියාකාරීත්වයක් 
පමණක් ය යනන් දැකීමට අප දක්ෂ විය යුතු ය. ලමල ස කරියා කිරීලේ පරතිඵ  ව ලයන් අපලග් උත්සාහලය් 
හා බුද්ධිලය් පමණට ලේ ජීවිත කා ලය් දී ම කිසියේ පමණකට දුකනි් නදිහසව්ීමට අවකා  උදාලව්. අපලග් 
ජීවිතලය් සැනසීම උදාකර ගැනීලමහි  ා ධ්රමය හැර ලවනත් මවක් ලහෝ පිලයක් ලනාමැත (ධ්ේමං විනා 
නත්ි පිතා ච මාතා). ඒ් සද්ධ්රමය දුකින් නිදහස් වීම සඳහා ක යාණ මිතරයකු බවත් පත් කර ගනිමු. 

 

 

අත්තදීපා භික්ඛලව විහරථ අත්තසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා ! 

ධ්ේමදීපා භික්ඛලව විහරථ ධ්ේමසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා ! 

තමා තමාට දිවයිනක්, පිළිසරණක් ලකාට ලගන වාසය කරන්න. අන් සරණක් ලනාමැත. 

ධ්රමය දිවයිනක්, පිළිසරණක් ලකාට ලගන වාසය කරන්න. අන් සරණක් ලනාමැත. 

 

 

ඔබ සැමට ලතරැවන් සරණයි ! 

එක්සත් ජනපදලය ්ලකාවීනාහි ල ාස් ඇන්ජ ිස් ලබෞද්ධ් විහාරස්ථානලය් 

සත්ඩ දින ධර්ම සම්භාෂණ්ය 04 වන දදඩශනය 

(2020 ලපබරවාරි මස 21 වන කිවි දින) 


