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සතර සතිපට්ඨානය 
(Mindfulness – The Path to Liberation) 

 

 
 සියලු සත්ත්ෙයන්වග් ඒකායන පැතුම දුකින් නිදහස ්වීමයි. සත්ත්ෙයා සැපතට කැමැති ෙන්වන්ත් 

දුකට අකැමැති ෙන්වන්ත් වේ නිසයි (සුඛකාමා භිකඛ්වෙ සත්තා දුක්ඛපටික්කලූා). විව ්ෂවයන් මිනිසා තම 
දිවිමවගහි සිදුකරන සෑම කටයුත්තකින් ම අවප්ක්ෂා කරන්වන් දුකින් නදිහස් ෙ සැපතට පත්වීමයි. එවහත් 
අභාගයය නේ සත්ත්ෙයා දුකින් නිදහස් වීම සඳහා සිදු කරන දෑ තුළින් ම තෙ තෙත් දුක වෙත ම ළඟා වීමයි. 
සේමා දිට්ඨිවයන ්වතාර වලෝකයා ජාති, ජරා, ෙයාධි, මරණෙලින ්නදිහස් වීම සඳහා සිදු කරන්වන් එබඳු ම 
ලක්ෂණෙලින් යුතු ජීවී, අජීවී දෑ තමා වෙත ළඟා කර ගැනීමයි. අෙසානවය ්වපර තිබුණාට ද ෙො දුක් 
සමුදායක් සහිත ෙ අතෘප්තිකර වලස ජීවිතය නිමා වකාට යළිදු සසරට ෙැවටයි. වේ බෙ මැනැවින් පසක් කළ 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් දුකනි් නදිහස් වීවේ සැබෑ මාෙත පරතයක්ෂ වකාට වලෝක සත්ත්ෙයාට ද එම මාෙත 
ලබා දීමට අති ය කරැණාධ්යා වයන් කටයුතු කළහ. උන් ෙහන්වස් වලාෙට වද් නා කළ සෑම දහේ පදයකනි් 
ම පරකා  ෙන්වන් දුකින් නිදහස් වීමට අෙ ය මාරවගෝපවද් යන් ය. ඒ අතර මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරය (දී.නි.) 
දුකින් වපවළන වලෝකයාට මහා ඖෂධ්යකි. වලෝක සත්ත්ෙයා අත්විඳින දුවකහි සැබෑ ස්ෙභාෙය මැනැවින ්
විෙරණය වකාට ඒ සඳහා වනාෙරඳින පරතිකරමය ඒ තුළ අන්තරගත ය. 

ජරා මරණ හටගන්නා ආකාරය 

අවිදයා සහගතෙ ඇස ආදි ඉන්රිය ඔස්වස් රෑපාදි අරමුණු ගැනීවේ දී ඊට අදාළ ස්කන්ධ් පංචකයක් 
වගාෙනැඟී ජරා මරණාදි දුක් සමදුාය හටගනන්ා ආකාරය මධ්ු පිණ්ික සූතරවයහ ිමැනැවින් විස්තර වේ. ඒ 
අනුෙ,  

චක්ඛුං ච පටිච්ච රෑවප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්්ාණං තිණ්ණං සංගති ඵස්වසා ඵස්ස පච්චයා වේදනා 
යං වේවදති  තං සංජානාති යං සංජානාති තං විතක්වකති යං විතක්වකති තං පපංවචති යං පපංවචති 
තවතා නිදානං පුරිසං පපංචසඤ්්ා සංඛා සමුදාචරන්ති අතීතානාගත පච්චුප්පන්වන්සු 
චක්ඛුවිඤ්්වඤ්වයයසු රෑවපසු. 

 ඇස, රෑපය, චක්ඛුවිඤ්්ාණය, චක්ඛුසේඵස්සය, චක්ඛුසේඵස්සජා වේදනා, රෑපසඤ්්ා, රෑප 
විතක්ක, පපඤ්්ච ආදි ෙ වයන් සක්න්ධ් පඤ්්චකයක් වගාෙනැඟී ජරාමරණාදි දුක ් සමදුාය හටගනන්ා 
ආකාරයක භාගයෙතුන් ෙහන්වස් පැහැදිලි කරති. වේ තත්ත්ෙය සද්ධ්රම රෙණය තුළින් අසා දැනගත්  රාෙකයා 
හැකිතාක් දුරට සිහිවයන් හා නුෙණින් කරියා කරමින ්යළි යළිත් අවිදයා සහගත ස්කන්ධ් පංචකයක් වගාෙ 
වනානැවඟන අයුරින් කරියා කරයි.   

බුදුරජාණන ්ෙහන්වස ්පුරා ෙසර 45ක් වලෝසතුන ්වෙත වද් නා කළ සද්ධ්රමය නෙින ඉලකක් වකාට 
ෙූෙක.ි මුහුදු ජලය වකාතැනින් ගත්ත ද එහි ඇත්වත් එක ම ලුණු රසයයි. එවමන් ම තථාගත වද් ිත සමස්ත 
බුද්ධ්ෙචනය තුළ ම අන්තරගත ෙ ඇත්වත් නිෙන් වහෙත් විමකු්ති රසයය.ි  ඒ අතර ද මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරය 
සුවිව ්ෂී අනු ාසනාෙකි. භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ‘සත්ත්ෙයන්වග් පිරිසදිු බෙ පිණිස, ව ෝක පරිරෙයන්වග් 
ඉක්මවීම පිණිස, දුක්වදාේනස් නමි කිරීම පිණිස, ඥානය ලැබීම පිණිස, නිරොණාෙවබෝධ්ය සාක්ෂාත් කිරීම 
පිණිස’ වද් නා කළ ඒකායන මාෙත වමම සූතරවයන ්විස්තර වේ. උන් ෙහන්වස ්විවිධ් අෙස්ථාෙන්හි නෙින ්
මග පහදා වදමින් වද් නා කළ කරැණු රැසක් වමම එක ම මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරවයහි  අන්තරගත ෙ ඇත. ඒ 
අතර ස්කන්ධ්, ධ්ාතු, වේදනා, විඤ්්ාණ, ආනාපානසති, කායගතාසති, නීෙරණ, ආයතන, චතුරාරය සතයය, 
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වබාජ්ඣංග, ආරය අෂ්ටාංගික මාරගය, නිරොණය ආදි ඉගැන්වීම ඍජු ෙ ම දැක්වෙන අතර තරිලක්ෂණය, 
කරමය, සංසාරය, වහ්තුඵලදහම ආදිය ෙකර ෙ දැක්වේ.  

සත්ත්ෙයාවග් සමස්ත ජීවිත පැෙැත්ම වෙත ම අෙධ්ානය වයාම ුකරො එහි යථාරථය අෙවබෝධ් කරො 
ඊට ඇති ඇල්ම දුරැවකාට සසරගත දුකනි් සත්ත්ෙයා මුදොලීවේ කරැණාධ්යා වයන් භාගයෙතුන් ෙහන්වස ්
වේ සූතරය වද් නා වකාට ඇත. සමස්ත සූතරවයන ්ම අෙධ්ානය වයාමු කරෙන්වන් සිහයි මැනැවින ්පිහිටුවීමට 
අෙ ය මගවපන්වීම ලබා දීමටයි. සත්ත්ෙයාවග ්සිත හා කය (නැතවහාත් නාමරෑප, ස්කනධ්්, ධ්ාතු, ආයතන 
ආදි) ෙ වයන් දැක්වෙන සමස්ත අද්දැකීේ සමුදාය පිළබිඳෙ ම පරිපරූණ ෙ වයන් මනා සතිමත් බෙක් ඇති 
කරලීම සඳහා වමමගනි් අනු ාසනා වකවර.  

ධර්ම මාර්ගය ආරම්භයයහි උපදවා ගත යුතු ලක්ෂණ 

1. දක්ෂබෙ - Proficiency/ skillfulness (Sakko) 

2. අෙංකබෙ - Honesty (Uju ca) 

3. ෙොත් ඍජුබෙ - Perfectly upright (Suju ca) 

4. සුෙචබෙ - Gently spoken (Suvaco) 

5. මෘදුබෙ - Gentle (Mudu) 

6. අනතිමානී බෙ -Humble / not conceited (Anatimāni) 

7. ලද වදයින් සතුටුෙන බෙ -Being contented / Being satisfied (Santussako) 

8. පහසුවෙන් වපෝෂණය කළ හැකිබෙ - Easy to support (Subharo) 

9. කටයුතු අෙුබෙ -Being less busy  (Appakicco) 

10. සැහැල්ලුබෙ - Being simple (Sallahukavutti) 

11. සංසුන් ඉඳුරන් ඇතිබෙ - Controlling in senses (Santindriyo) 

12. නිපක/ නුෙණැතිබෙ - Discretion/ Intelligence/ wisdom  (Nipako) 

13. පරගල්භ නැතිබෙ / දරදෙු නැතිබෙ - Not impudence/ not stubborn  (Appagabbho) 

14. කුලයන්හි වනාඇලුණ බෙ - Less attachment to families  (kulesu ananugiddho)  

15. නුෙණැත්තන ්වදාස් නඟන සුළු වහෝ ෙරදක ්වනාකරන බෙ - Having moral fear and Shame 

for even slightest wrong conduct which other wise men might criticize (Na ca khuddam samacare 

kiñci - yena viññuu pare upavadeyyum)   

 

සතර කතරට සනාතන රැකවරණය - සතර සතිපට්ඨානය 

බුදුරදුන් වෙත පැවිදි ෙූ  රාෙකයන්වග් පිතෘවිෂය (පයිාවග් ෙපසරිය) වලස දක්ො ඇත්වත් සතර 
සතිපට්ඨඨානයයි (වගාචවර භික්ඛවෙ, චරථ සවක වපත්තිවක විසවය). තම  රාෙකයන්ට සතර සතිපට්ඨඨානය 
නමැති සයි පයිාවග් විෂයවයහි හැසිවරන වලසත් එවස් හැසිරීවමන් අනතුරකනි් වතාර ෙ ධ්රමමාරගවයහි 



UD3 
 

ගමන් කළ හැකි බෙත් බුදුරදුන්වග් අනු ාසනයයි. විව ්ෂවයන් අලුතින් පැවිදි ෙ සසුන්ෙන් නෙක පැවිදද්න් 
වමම සතර සතිපට්ඨඨානවයහි හික්මෙන වලස  භාගයෙතුන් ෙහන්වස් භිකෂ්ූන් ෙහන්වස්ට අනු ාසනා කළහ. 
සේබුදු සසුන විෂයවයහි  රද්ධ්ාෙත්  ිලයත් පරඥාෙත් ෙැෙදියුණු වීමට වමම දහේ මග වබවහවින් උපකාරීවීම 
මීට වහ්තුෙයි. තෙද කිසියේ භික්ෂුෙක ්තමා තමාට ම පරදීපයක ්(වනාවහාත් දිෙයනික්) සරණක් වකාට වෙවස් 
නේ කළ යුත්වත් වමම සතර සතිපට්ඨඨානය ෙැඩීම බෙ සඳහන් වේ.  යවමකුට සැබෑ රැකෙරණයක් 
සැලවසන්වන් සතපිට්ඨඨානය ෙැඩීවමනි. සත්ත්ෙයාවග ්ඇස, කන ආදි පංච ඉන්රියයන්ට රැකෙරණය සිතයි. 
හුවදක් සිතක් තිබූ පමණින් එයට ආරක්ෂාෙක් වනාමැත.  සිතට රැකෙරණය වලස දක්ො ඇත්වත් සතිය 
වහෙත් සතිමත් බෙයි. එය සිහියට රැකෙරණයක් ලැවබන්වන් වකවලසුන්වගන් සිත මුදො ගැනමී නේ ෙූ 
විමුක්තිය තුළනිි. විමුක්තිය නිෙන පිළිසරණ වකාට පෙතී. එමනිසා සතිපට්ඨඨානය ෙැඩීම රාග, ද්වේෂ, වමෝහ 
දුරැකරිීම සඳහා ෙූ අසංඛත මාරගය වලස විස්තර වේ (සතිපට්ඨඨාන සුත්ත, සං.නි. සළායතන ෙග්ග). 

විපල්ලාස දුරලන මාවත 

නිෙන් මග විෙරණය වකවරන සූතර ධ්රම අතර මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරයට පරධ්ාන තැනක් හිමි වේ. 
සේපූරණ නිෙන් මග සවිස්තරාත්මක ෙ එහි සඳහන් ෙ ඇත. බුදුදහවමහි පරධ්ාන ඉගැන්වීේ රැසකට 
මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරවය් ඇතුළත් කරැණු සේබනධ්් ෙ පෙතී. සංසාරගත සත්ත්ෙයා අනාදිමත් කාලයක් 
තිස්වස් අපමණ දුක් රැසක ්විඳිමින් සසර සැරිසරන්වන් වලෝකය පිළිබඳ ෙැරදි ආකල්ප හතරක ්නිසාවෙන.ි 
වමය ‘සතර විපල්ලාස’ නමින් හැඳින්වේ. ඒො නේ :- 

        1. අසුවභ සුභසඤ්්ා (අසුභ දෑ සුබ ෙ වයන ්හඳුනා වගන සිටීම) 

2. දුක්වඛ සුඛසඤ්්ා (දුක් දෑ සැප ෙ වයන් හඳුනා වගන සිටීම) 

3. අනිච්වච නිච්චසඤ්්ා (අනිතය දෑ නිතය ෙ වයන් හඳුනා වගන සිටීම) 

4. අනත්වත අත්තසඤ්්ා (අනාත්ම දෑ ආත්ම ෙ වයන් හඳුනා වගන සිටීම) 

හුවදක් යමක් අසුභ වහෝ දුක් වහෝ අනිතය වහෝ අනාත්ම වහෝ ෙූ පමණින් සත්ත්ෙ සන්තානයට දුක 
හට වනාගනී. දුක හටගන්වන් අසුභ වද් සුභ වලසත් දුක් වද් සැප වලසත් අනිතය වද් නිතය වලසත් අනාත්ම 
වද් ආත්ම වලසත් ෙ වයන් පෙත්නා ෙැරදි චින්තනය නිසයි. මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරවයහි සඳහන් සතර 
සතිපට්ඨඨානවයන් ඉහත දැක්ෙූ සතර විපල්ලාස දුරැවීමට මග වපන්ෙයි. කායානුපස්සනාවෙන් ‘අසුවභ 
සුභසඤ්්ාෙ’ ද වේදනානුපස්සනාවෙන් ‘දුක්වඛ සුඛසඤ්්ාෙ’ ද චිත්තානුපස්සනාවෙන් ‘අනිච්වච 
නිච්චසඤ්්ාෙ’ ද  ධ්ේමානුපස්සනාවෙන් ‘අනත්වත අත්තසඤ්්ාෙ’ ද දුරැවීමට අනු ාසනා වකවර. වමවලස 
සතර සතිපට්ඨඨානය ෙැඩීවමන් සතර විපල්ලාස දුරැෙන අතර, සතර ආහාරය පිරිසඳි දැනමීට ද අෙකා  
සැලවස්. කායානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් ‘කබලිංකාර ආහාරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත් වේදනානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන ්
‘ඵස්ස ආහාරය’ පිරිසඳි දැනීමටත් චිත්තානුපස්සාෙ ෙැඩීවමන් ‘විඤ්්ාණ ආහාරය’ පිරිසිඳ දැනමීටත් 
ධ්ේමානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් ‘මවනෝසඤ්්වච්තන ආහාරය’ පිරිසිඳ දැනීමටත් හැකයිාෙ ලැවේ. 

භාගයෙතුන් ෙහන්වස් දුක පිළිබඳ විගරහ කරමින් ජාති, ජරා, මරණාදි දුක් දක්ො ඒ සියල්ලට ම පදනම 
වලස දැක්ෙූවය් උපාදානසක්න්ධ් පංචකයයි (සංඛිත්වත්න පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ධ්ා දුක්ඛා). සතර සතිපට්ඨඨානය 
ෙැඩීම සක්න්ධ්පංචකය පරිිසිඳ දැන ඊට ඇති ඇල්ම දුරැකර දුකනි් නිදහස ් වීමට වහ්තු වේ. ඒ අනුෙ 
කායානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් රෑපස්කන්ධ්ය පිරිසඳි දැනීමටත් වේදනානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් වේදනාසක්නධ්්ය 
පිරිසිඳ දැනමීටත් චිත්තානුපස්සනාෙ ෙැඩීවමන් විඤ්්ාණස්කන්ධ්ය පිරිසිඳ දැනීමටත් ධ්ේමානුපස්සනාෙ 
ෙැඩීවමන් සඤ්්ා, සංඛාර යන ස්කන්ධ් පිරිසිඳ දැනමීටත් අෙකා  සැලවස්. තෙද සමස්ත බුද්ධ්ෙචනය 
නාමරෑප පිරිසඳි දැන ඒ වකවරහි පෙත්නා ඇලම් දුරැකිරීමට මග වපනේන දහමකි. කායානුපස්සනාවෙන් 
රෑප ද වසසු අනුපස්සනා තුවනන් නාම ද පිරිසඳි දැනීමට මග වපනේයි. වමවලස සතර සතිපට්ඨඨාන ෙැඩීම 
සේමුති ෙ වයන් සත්ත්ෙයා යනුවෙන් ෙයෙහාර වකවරන සියල්ල ෙටහා ගැනමීටත් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන 
ෙ වයන් ඒ පිළිබඳ ෙ පෙත්නා සියලු ආ රෙ දුරැ කරිීමටත් මාෙත වේ. සතර සතිපට්ඨඨානය ෙැඩීම සමස්ත 
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බුද්ධ්ෙචනය අනුගමනය කරිීමක් ෙන අතර එය සේමා දිට්ඨිය වපරටු වකාටගත් ආරය අෂ්ටාංගික මාරගවය් 
සේමා සතිය තුළනි් පරකට ෙන්නකි.  

සතිපට්ඨානය වැඩීයම් පරතිපල 

කුරැරට කේමාසදේම නේ කුරැෙැසියන්වග ්නයිේගවමහි දී වද් නා කරන ලද මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරය 
(දී.නි. 2, 436 පිට)  ආරේභවයහි දී ම බුදුරජාණන ්ෙහන්වස් සතර සතිපට්ඨඨාන ෙැඩීවමන ්අත්ෙන පරතඵිල 
වලෝකය හමුවේ ඉදිරිපත් කරති. සතිපට්ඨඨානය ෙැඩීවේ පරතිඵල ෙ වයන්, 

සත්ත්ෙයන්වග් පිරිසදිු බෙ සඳහා (සත්තානං විසුද්ධියා)  

වසෝක පරිවද්ෙයන් ඉකම්වීම සඳහා (වසාකපරිදද්ොනං සමතික්කමාය) 

දුක් වදාේනස් නිමා කිරීම සඳහා (දුක්ඛ වදාමනස්සානං අත්ථංගමාය)  

ාණය උපදො ගැනීම සඳහා (ායස්ස අධිගමාය)  

නිරොණය සාක්ෂාත් කිරීම සඳහා (නිේබානස්ස සච්ිකිරියාය)  

ඒකායන පරතිපදාෙ වලස වද් නා වකාට ඇත්වත් සතර සතිපට්ඨඨානයයි  

(ඒකායවනා අයං  භික්ඛවේ මග්වගා ...........  යදිදං චත්තාවරා සතිපට්ඨඨානා) 

වලාෙ වෙවසන ඕනෑම පුදග්ලයකුවග් උසස් අභිලාස කිහිපයක් වමහි සඳහන් ෙ ඇත. වමකී පරතිඵල 
සාක්ෂාත් කරගනු ෙස් ආරේභවය්දී ම තමා තුළ ඇති කර ගත යුතු ලක්ෂණ කිහපියක් සූතරවයහි දැක්වේ. එනේ 
වකවලස් තෙන වීරයවයන්, නුෙණින් සිහිවයන් යුතු ෙ වලෝකය වහෙත් පඤ්්චස්කන්ධ්ය පිළිබඳ ෙ දැි වලෝභය 
හා වදාේනස දුරැ වකාට (‘...ආතාපී සේපජාවනා සතිමා විවනයය වලාවක අභිජ්ඣා වදාමනස්සං....’) 
සතිපට්ඨඨානවයහි වයදිය යතුු බෙ බුදුරජාණන් ෙහන්වස් අනු ාසනා කරති. සිවතහි දැි වලෝභය හා වදාේනස 
භාෙනාෙට බාධ්ාෙකි. එබැවින් වලෝභය හැකිතාක් අෙම වකාට වදාේනස් සිතිවිලෙිලින් වතාර ෙ ධ්රමානුකලූ 
පරීතියක් සහිත ෙ භාෙනාෙට සූදානේ වීම අෙ ය වකවර. සතිපට්ඨඨානය ෙැඩීමට අවප්ක්ෂා කරන්නකු විසනි් 
වමම කරැණු පිළිබඳ ෙ මලු දී ම දැනුෙත් ෙ එය අනගුමනය කළ යුතු ය.    

සමාරම්භය ගුණාාංග 

තෙද සතර සතිපට්ඨඨානය ෙැිවේ දී කුසල දහේහි ආරේභවය් දී පාරි ුදධ්්ත්ෙය ඇති කර ගත යුතු 
බෙ සඳහන් ෙ ඇත.  වමහ ිකුසල දහේහි ආරේභය ෙ වයන් දක්ො ඇත්වත් සීලවයන් පිරිසිදු බෙට පත් ෙ 
දෘෂ්ටිය ඍජු කර ගැනමීයි. (... ආදිවමෙ විවසාවධ්හි කුසවලසු ධ්ේවමසු. වකා ච ආදි කුසලානං ධ්ේමානං: 
සීලං ච සුවිසුද්ධ්ං, දිට්ඨි ච උජුකා. භික්ඛු සුත්ත, සං.නි.5-1, සතිපට්ඨඨාන සංයුත්ත). වමහිලා පටිච්චසමුප්පාදය 
පාදක ෙූ සක්න්ධ් පංචකවය් සමුදය ෙය දනන්ා නුෙණ  රැතමය ඥනවයන් ලබා තිබීම අෙ ය වේ. ඒ අනුෙ 
පංච ීලය ආදි  ීලයක මැනැවින් පිහිටා  ා ්ෙත, උච්වේද යන අන්තද්ෙවයන් වතාරෙ දර න සේපත්තිවයන් 
යුතු ෙ සතර සතිපට්ඨඨානය භාවිත කළ යුතු ෙ ඇත.   

සිහිය පිහිටුවිය යුතු ස්ථාන 

‘සති’ යනු සිහියය.ි ‘පට්ඨඨාන’ යනු නෙිැරදි වලස පිහිටුො ගැනීමයි. ඒ අනුෙ ‘සතිපට්ඨඨාන’ යනු අපවග් 
අෙධ්ානය වහෙත් සිහිය නිෙැරදි වලස පිහිටුො ගත යුතු ආකාරය පිළිබඳ විස්තර ෙන අනු ාසනයය.ි 
බුදුරජාණන් ෙහන්වස් විසනි් වද් ිත නිවී සැනැවහන මාෙවතහි ෙැිය යුතු ගණුාංග අතර සතිපට්ඨඨානයට 
හිමි ෙන්වන් සවුිව ්ෂී සථ්ානයකි. සතිසේපජඤ්්ඤ්, සතර සතිපට්ඨඨාන, සත ි ඉන්රිය, සති බල, සති 
සේවබාජ්ඣංග, සේමා සති ආදි මූලික ඉගැනව්ීේ රැසක පරධ්ාන කරැණක් වලස සතිය විස්තර වකාට ඇත්වත් 
එබැවිනි. අප වකවතක් දුර වකවලස් දුරලමින් මානසික සුෙය ලබා ගැනීවමහි නිරත වී සිටිනො ද යන්න 
තීරණය වකවරන පරධ්ාන සාධ්කයක් ෙන්වන් සතිපට්ඨඨානය වකවතක් දුරට ෙෙනො ද යන කරැණයි. එබැවින් 
විව ්ෂවයන් අප කිසියේ ආකාරයක මානසික වදාේනසක්, අසහනයක් අත්විඳිනො නේ ඊට පරධ්ානතම වහ්තුෙ 
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සත්ත්ෙයා නිරමාණය ෙූ ආකාරය පිළිබඳ සැබෑ තතු වනාදැනේී පිළිබඳ අවිදයාෙය ිවහෙත් වනාදැනීමයි. එනේ 
සත්ත්ෙයා හා වලෝකය පිළිබඳෙ දුක ඇතිෙන හා නිරැද්ධ් ෙන ආකාරය පළිිබඳ අනෙවබෝධ්යයි. සතර 
සතිපට්ඨඨානවයන් අපට මග වපන්ෙන්වන් සත්ත්ෙයා නිරමාණය ෙූ ආකාරය පළිිබඳ නිෙැරදි අෙවබෝධ්යක ්
ලබා දී ඊට ඇති ආ ාෙ, බැඳීම නරිැදධ්් ෙන ආකාරයට සිති පිහිටුො ගැනමීට නුෙණ ලබාදීමයි. එහි දී 
සත්ත්ෙයා වහෝ පුද්ගලයා නමින ්අප ෙයෙහාර කරන සිත-කය,  නාමරෑප - විඤ්ා්ණ, පංචඋපාදානස්කන්ධ්ය, 
වදාවළාස් ආයතන, අටවලාස් ධ්ාතු පිළිබඳ පැහැදිලි අෙවබෝධ්යක් අප වෙත ලබා වද්. එම අෙවබෝධ්ය වහෙත් 
විදයාෙ ලබා ගත් පමණට වලෝකය වහෙත් සත්ත්ෙයා පිළබිඳ අෙවබෝධ්ය ෙරධ්නය වී දුකින් නිදහස් වීමට 
අෙකා  සැලවස්. බුදුදහවේ එන සයිලු ඉගැනව්ීේ වමම සතර සතිපට්ඨඨානය තුළට අන්තරගත කරිීවේ 
හැකියාෙ පෙතී.  

සත්ත්ෙයාවග් සමස්ත අත්දැකීේ පළිිබඳෙ ම සිහිය පිහටිුො ගත යුතු ස්ථාන සතරක් මහාසතිපට්ඨඨාන 
සූතරවයහි සඳහන්  ෙ ඇත. ඇස්, කන්, නාසාදි ඉන්රිය ඔස්වස් ලබන ආධ්යාත්මික හා බාහිර වලෝකය පිළිබඳ 
සියලු අත්දැකීේ මීට ඇතුළත් වේ. 

      එනේ :- 

1. කවයහි කය අනෙු නෙුණින් බලන කායානුපස්සනාව 

2. වේදනාෙන්හි වේදනා අනුෙ නෙුණින් බලන යේදනානුපස්සනාව 

3. සිවතහි සිත අනුෙ නුෙණින් බලන චිත්තානුපස්සනාව 

4. ධ්රමයන්හි ධ්රමයන් අනුෙ නෙුණින් බලන ධම්මානුපස්සනාව 

 යන අනුපස්සනා සතරයි. 

 

සතර සතිපට්ඨඨානය ෙැඩීවේ පරතිඵල ෙ වයන්  රාෙකයා තුළ සිහිය හා නුෙණ යන අංග වදක ම 
දියුණු විය යුතුය. සිහිය යනු සතියයි. නෙුණ යනු සේපජඤ්්ඤ්ය වහෙත් පරඥාෙයි. සතිය යනු යවමකු එක ්
අතකින් වගායේ මිටක් අලල්ා ගැනමී හා සමානයි. එම අවනක ්අතින් දෑකැත්වතන් එම වගායේ මිට කැපමී 
සේපජඤ්්ඤ්ය වහෙත් පරඥාෙයි. බුදුදහමින් අවප්ක්ෂති සැබෑ භාෙනාෙ සඵල ෙන්වන් වමම අංග වදක ම 
මැනැවින් සේපූරණ වීේ ෙ වයනි.  ඒ අනුෙ කය, වේදනා, චිත්ත, ධ්ේම යන ස්ථානයන්හි සිහිය පිහිටුො 
ගැනමී සතිපට්ඨඨානයයි. එනේ චිත්ත භාෙනාෙ වහෙත් සමථ භාෙනාෙයි. එවලස සිහිය මැනැවින් පිහිටි පසු 
එම කායාදිවයහ ි හටගැනමී හා නිවරෝධ්ය දැකමී සතිපට්ඨඨාන භාෙනාෙයි. එනේ පඤ්්ා භාෙනා වහෙත් 
විපස්සනා භාෙනාෙයි. 

සූතර පිටකවය් දීඝ නිකාවය ්මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරයට අමතරෙ මජ්ිම නිකාවය ්සතිපට්ඨඨාන සූතරවයහි 
ද සංයුත්ත නකිාවයහි සතිපට්ඨඨාන සංයුත්තවයහි ද අංගුත්තර නිකාවයහ ි සතිපට්ඨඨාන ෙගග්වයහි ද 
පටිසේභිදාමගග්වයහි සතිපට්ඨඨාන කථාවෙහි ද අභිධ්රම පිටකවයහි විභංගප්පකරණවයහි සතිපට්ඨඨාන 
විභංගවයහි ද සතිපට්ඨඨානය ෙැිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ උපවදස් ඇතුළත්ෙ ඇත. ඊට අමතරෙ 
විසුද්ධිමගග්වයහි හා අභිධ්ේමත්ථසංගහවයහි ද වේ පිළිබඳ  විස්තර වේ. භාගයෙතුන් ෙහන්වස් සිය 
 රාෙකයන්ට ධ්රම වද් නා කිරීවේ දී සතපිට්ඨඨානවයහි ෙැදගතක්ම නිතර අෙධ්ාරණය කර තිවබනු දක්නට 
ලැවේ. තථාගත වද් ිත සෑම දහේ පදයක ම සතිපට්ඨඨානය හා සබැඳියාෙක් පෙතී. පරාණඝාතාදී පංචවිධ් 
 ික්ෂා දුරෙලත්ෙය පරහීණ කරලනු සඳහා ද චක්ඛුවිඤ්්වඤ්යයාදි පංචකාමගුණයන්වග් පරහාණය සඳහා ද 
කාමච්ඡනද්ාදි පංචනීෙරණ පරහාණය සඳහා ද රෑපූපාදානස්කන්ධ් ආදි පංච උපාදානස්කන්ධ්යන්වග් පරහාණය 
සඳහා ද  නිරය ආදි පංචවිධ් ගතීන්වග් පරහාණය සඳහා ද  රෑපරාග ආදි උද්ධ්ේභාගීය සංවයෝජන පරහාණය 
සඳහා ද  සතර සතිපට්ඨඨානය ෙෙන වලස බුදුරජාණන් ෙහන්වස් අනු ාසනා කරති.  



UD6 
 

ජාතිය වහෙත් ඉපදීම ක්ෂය වකාට නිෙන් සාක්ෂාත් කරිීවේ මාෙත දක්නා ෙූ වලාෙට හිතෙැෙ කැමැති 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඒ සඳහා ඒකායන මාෙත ෙ වයන් වද් නා කවළ් සතර සතිපට්ඨඨානයයි. යවමක් 
අතීතවයහි කාමාදි චතුවරෝඝය තරණය කවළ් ද දැන් තරණය කරයි ද මතු තරණය කරන්වන් ද ඒ සැවොම 
වමම සතිපට්ඨඨාන මාෙතින ්ම එය කළාහු ය. 

‘එකායනං ජාතික්ඛයන්තදස්සී මගග්ං පජානාති හිතානුකේපී, 

එවතන මග්වගන අතරිංසු පුේවබ තරිස්සන්ති වය ච තරන්ති ඔඝන්ති.’  

 

සතිපට්ඨානය - සතිපට්ඨානභාවනාව - සතිපට්ඨානභාවනාගාමිනීපටිපදා 

සංයුත්ත නිකාවය් සතිපට්ඨඨාන සංයුත්තවය් විභාග සූතරයට අනුෙ සතිපට්ඨඨාන භාෙනාෙට සේබනධ්් 
කරැණු තුනක් පැහැදිලි කර තිවේ. ඒ් අනුෙ සතිපට්ඨඨානය, සතිපට්ඨඨානභාෙනාෙ, සතිපට්ඨඨානගාමිනපීටිපදාෙ 
යනු ඒ් කරැණු තුනයි. එහි ‘සතිපට්ඨාන’ යනුවෙන් දැක්වෙන්වන් කායානපුස්සනා වේදනානුපස්සනා 
චිත්තානුපස්සනා හා ධ්ේමානුපස්සනා යන හතරයි. එනේ කය, වේදනා, සිත, ධ්ේම යන ස්ථාන සතවරහි 
සිහිය පිහිටුො ගැනමීයි. ‘සතිපට්ඨාන භාවනාව’ යනු කාය, වේදනා, චිත්ත, ධ්ේම යන සතවරහි හටගැනමී 
(සමුදයධ්ේමානුපස්සී විහරති) හා නිරැද්ධ්වීම (ෙයධ්ේමානුපස්සී විහරති) අනිතය සිද්ධ්ාන්තයට අනුෙ වමවනහි 
කිරීමයි. ස්කන්ධ්, ධ්ාතු, ආයතන, නාමරෑප, ආරය සතය (දුක්ඛ, සමුදය, මාරග) වපර වනාතිබී හටවගන ඉතිරි 
නැතිෙ නිරැද්ධ් ෙන ආකාරය නෙුණින් වමවනහි කරිීම වමහිලා සදිු වේ. වේ සඳහා වහ්තුඵල දහම පළිිබඳ 
දර නය ෙ ූපටිච්චසමුප්පාදය පළිිබඳ නුෙණ අෙ ය වේ. චතුරාරය සතයය පළිිබඳ දැනුවමන ්යුත ුසේමාදිට්ඨිය 
වපරටු වකාටගත් ආරයඅෂ්ටාංගික මාරගය දක්ො ඇත්වත් ‘සතිපට්ඨානභාවනාගාමිනී පටිපදාව’ ෙ වයනි. 
ඉහත දැක්ෙූ අංග තුන ම නෙින සඳහා සතර සතිපට්ඨඨානය ෙෙන්නා තුළ තිබිය යතුු ලක්ෂණයන් ය.  

 

කායානුපස්සනාෙ 

සතර සතිපට්ඨඨානවයහි මුල් ම පියෙර කවයහි කය අනුෙ නුෙණින ්වමවනහි කරිීමයි. එනේ තමාවග් 
වභෞතික කය සහ ඊට සේබන්ධ් අං යන්හි කරියාකාරීත්ෙය පිරිසඳි දැනමී ඉලක්ක වකාට වගන  රීරය පිළිබඳ 
ඇති ආත්ම දෘෂ්ටිය දුරැකරලනු සඳහා සිහිය ෙැඩීමයි. වමහ ි දී කායානුපස්සනා ආදි සතිපට්ඨඨානය සතර 
සඳහා ම වපාදුවේ වදන උපවදසක් නේ ‘ආතාපී’ වකවලස් තෙන ෙැර ඇතිෙ, ‘සම්පජායනා’ නුෙණින් 
වමවනහි වකාට ‘සතිමා’ සිහිවයන් යුතුෙ ‘වියනයය යලායක අභිජ්ඣා යදාමනස්සාං’ වලෝකය පිළිබඳෙ දැි 
වලෝභය හා වදාේනස දුරැවකාට වමම භාෙනාෙ පරගණු කළ යුතු ය යන්නයි. ඒ අනුෙ සිත පිහිටවිය යුත්වත් 
රාග, ද්වේෂ, වමෝහ යන වකවලස් දුරැකරලීම ඉලකක් වකාට නුෙණින් වමවනහි වකාට සිහිවයන් යුතෙු 
වලාෙට ඇති දැි ඇල්ම හා වදාේනස් දුරැකරලමින් බෙ ආරේභවයහි දී ම අෙධ්ාරණය වකාට තිවේ.  

1. ආනාපානසති :- කායානුපස්සනාවෙහි මුල් පයිෙර හුස්ම ගැනීම හා පිටකරිීම පළිිබඳ ෙ ූසිහිය 
නේ ෙූ ආනාපාන සතියයි. දක්ෂ ලී ෙෙුවෙකු ලී ඉරන විට තම කියත ඇදීවේ දී එහි කරියාකාරීතේය ගැන 
සිහිවයන් සිටින්නාක් වමන් තම  රීරවයහි නිරතුරැෙ සිදු ෙන හුස්ම ගැනීම හා වහළීම පළිිබඳෙ සිහිවයන් 
සිටින වලස වමමගනි් උපවදස් වද්. වමහි දී ස්ොභාවිකෙ සිදුෙන ස්ෙසනයට අදාළෙ සිහිවයන ්හුස්ම ගනමිින් 
දීරඝෙ හුස්ම ගැනීවේ දී දීරඝෙ හුස්ම ගනන්ා බෙත් හරස්ෙෙ හුස්ම ගැනීවේ දී හරස්ෙෙ හුස්ම ගනන්ා බෙත් 
සියලු හුසම් කය පළිිබඳෙත ්හුස්ම සංසිඳුෙමිනුත් ගැනමීත් ෙ වයන් හුසම් ගැනීවේ දී හා වහළීවේ දී කායිකෙ 
සිදුෙන කරියාකාරීත්ෙය පිළිබඳ මනා සිහිවයන් කරියා කිරීම අෙධ්ාරණය වකාට තිවේ.   

වමවලස සිහිය පරගුණ කරිීවේ දී තමාවග් කය පිළිබඳෙ  ෙැි අෙධ්ානවයන් කරියා කරන අතර අන් 
අයකුවග්  රීරයක් පළිිබඳෙ වපනී යාවේ දී ඒ පිළිබඳෙ ද සිහිය වයදීම දකේා තිවේ. වමහි අෙසානයට සඳහන් 
වකාට ඇත්වත් හුස්ම ගැනීම හා වහළමී තුළනි් ඇතෙින  ාරීරික කරියාකාරීතේවය් හටගැනීවේ හා නිරැදධ්් 



UD7 
 

වීවේ ස්ෙභාෙය ෙූ අනිතයතාෙ නුෙණින් වමවනහි කරන වලසය.ි වමහි පරතිඵල ෙ වයන් ඇත්වත් කයක් 
පමණක් ය යනුවෙන් සතත්්ෙ සංඥාෙ දුරැවකාට දැකවීේ නුෙණක් හටගන.ී එමගින ් රීරය පළිිබඳ කිසිෙක් 
උපාදාන ෙ වයන් වනාගන.ී කායානපුස්සනාෙ ෙැඩීවමහි අරමුණ වමමගින් පැහැදිලි වේ. 

2. ඉරියාපථ :- යාම, සිටීම, හිඳීම, සැතපමී යන සේි ඉරියේෙ ම පළිිබඳ මනා සිහිවයන් සිටිමින් 
සත්ත්ෙ සංඥාෙ දුරැෙන අයුරින ්වමවනහ ිකරමින ්වලාවෙහි කිසිෙකට වනාඇලී සිටීම ඉරියාපථ පියෙවර දී 
සිදු වකවර. 

3. සම්පජඤ්ඤය :- නිතපිතා අෙදි ෙූ වමාවහාවත් පටන් නිනද්ට යනතුරැ සිදුෙන කෑේ, බීේ, 
සැතපීේ, හැඳීේ, සිටීේ ආදි සියලු  ාරීරික කරියාකාරීත්ෙයන් පිළබිඳ මනා සිහිවයන ්සිටිමින ්ඒ කිසිෙක ්ආත්ම 
කර වනාගනමිින් ඇත්වත් කයක් පමණි යන නෙුණ ඇති කර ගැනමී සේපජඤ්ඤ්් පේබවයන් සිදු වකවර. 

4. පටික්කූල මනසිකාර :-  රීරය නිරමාණය වී ඇති වකස්, වලාේ, නිය, දත්, සේ ආදි වදතිස් 
කුණපයන් පළිිබඳ සිහිවයන් සිටිමින් කය පළිිබඳ තෙදුරටත් නුෙණින් බලමින් ආත්ම සංඥාෙ දුරැෙන වලස 
සිහිය දියුණු කිරීම වමහි දී සිදුවේ. කට ගැටගැසූ විවිධ් ධ්ානය ෙරගෙලින් සමන්විත මල්ලක් වලස වමම 
 රීරය බැලමීට වමමගින් හුරැ වකවර. 

5. ධාතු මනසිකාර :- අපවග් වභෞතික  රීරය සැදි මූලික පදාරථ හතර ෙන පඨවි, ආවපෝ, වත්වජෝ, 
ොවයෝ යන සතර මහාභතූ රෑපයනට සිත තබා නෙුණින් බැලමී වමහි දී සිදු වකවර. එමගින් ද සත්තේ 
සංඥාෙ දුරැෙන අයුරින් වමවනහි වකවර. ගෙයකු ඝාතනය වකාට සතර මං හන්දියක තබා ඇති විට හරකා 
යන සංඥාෙ දුරැෙ ඇත්තාක් වමන් මිනිස්  රීරය සැදි මූලික පදාරථ ෙන වමම වකාටස් හතරට හිත තබා 
බලන විට තම  රීරය පිළබිඳෙ ඇති ආත්ම දෘෂ්ටිය කරමවයන් පහෙ යයි. 

6. නවසීවථික :- මිනිස්  රීරය මරණයට පත ්ෙ ූවිට එය කරමවයන් ඇට සැකිල්ලක් දක්ො විකා ය 
ෙන අෙස්ථා පිළබිඳ නුෙණින් වමවනහ ිකරිීම වමමගින් සදිු වකවර. ඒ අනෙු සහිිය දියුණු කිරීවේ දී ද  රීරය 
පිළිබඳෙ ඇති දැි ඇලම්, ආත්ම සංඥාෙ දුරැවේ. 

ඉහත දැක්ෙූ ආකාරය හය අනුෙ කය පළිිබඳෙ වමවනහ ිකිරීවේ දී ඇත්වත් කයක් පමණක් බෙත් නිතය 
ෙූ ආත්ම ෙ වයන් ගතහැකි කිසිෙක ්වේ කය තළු නැති බෙත් අෙවබෝධ් වේ. වමය තම සිරැර පළිිබඳෙ වමන් 
අන්  රීර වදසට ද අදාළ වකාට බලයි. එම අෙවබෝධ්යත් සමඟ තම ආධ්යාත්මික වලෝකය පළිිබඳ කිසිෙක් 
ආත්ම ෙ වයන් උපධි ෙ වයන් වනාගනී (අත්ථි කාවයාති ො පනස්ස සති පච්චුපට්ඨිතා වහාති. න ච කිඤ්්චි 
වලාවක උපාදියති).  

කය පළිිබඳ වමබඳු අෙවබෝධ්යක් ලබා තෙදුරටත් තම ජීවිතය පිළිබඳ අෙවබෝධ්ය ලබා ගනු ෙස් 
සතිපට්ඨඨානවයහි වයවදන  රාෙකයා තම වේදනා පිළබිඳෙ ද සිහයි හා නුෙණ පහුුණු කරයි.  

 

වේදනානුපස්සනාෙ 

වේදනානුපස්සනාෙ යනු ඇස, කන, නාසය, දිෙ,  රීරිය, මනස යන ඉන්රිය ඔස්වස් තමාට දැවනන 
සුඛ, දුක්ඛ, අදුක්ඛමසුඛ, සාමිස සුඛ, නිරාමිස සුඛ, සාමිස දුක්ඛ, නිරාමිස දුක්ඛ, සාමිස අදුක්ඛමසුඛ, නිරාමිස 
අදුක්ඛමසුඛ යන වේදනා පිළිබඳෙ මනාෙ සිහිය පෙත්ො ගැනමීයි. එවලස සිහිවයන් සිටින අතර මනා 
නුෙණින ්එහි හටගැනීේ නරිැද්ධ්වීේ පිළිබඳ අනිතයතාෙ දැකීම ද වමහ ිදී සදිු වේ. ඒ අනුෙ ඇත්වත් වේදනා 
පමණක් බෙත් සත්ත්ෙයකු ෙ වයන් ගත හැකි කිසිෙක ්වනාමැති බෙත් පරතයක්ෂ වේ. තෙද ස්පර ය ඇතිවිට 
වේදනාෙ හටගන්නා බෙත් ස්පර ය නරිැදධ්් ෙන විට වේදනාෙ නිරැද්ධ් ෙන බෙත් වමහි දී අෙවබෝධ් වේ. ඒ 
සමග ම වේදනා වලෝකය පිළිබඳ කිසිෙක් උපධි ෙ වයන් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන ෙ වයන ්වනාගනී (අත්ථි 
වේදනාති ො පනස්ස සති පච්චුපට්ඨිතා වහාති. න ච කිඤ්්චි වලාවක උපාදියති).   
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වේදනානුපස්සනාවෙහි පරතිඵල ෙ වයන් සතර ආහාරයන් අතුරින් ඵස්සාහාරය පරකට ෙන අතර 
ස්කන්ධ් පංචකය අතුරින් වේදනාස්කන්ධ්ය පරතයක්ෂ කර ගැනීවේ හැකියාෙ ඇතිවේ. තම වේදනා පළිිබඳෙ 
ද අන් අයවග් වේදනා පළිිබඳෙ ද වමවලස නුෙණින් වමවනහි කරයි. වමහ ි දී මුලින් තමාවග් වේදනා 
පිළිබඳෙත් පසෙු අන් අයවග් වේදනා පිළිබඳෙත් සිහයි හා නුෙණ පෙත්ෙයි. 

   

  

චිත්තානුපස්සනාෙ 

සරාග, වීතරාග, සවදාස, වීතවදාස, සවමාහ, වීතවමාහ, සංඛිත්ත, වික්ඛිත්ත, මහග්ගත, අමහග්ගත, 
සඋත්තර, අනුත්තර, සමාහිත, අසමාහිත, විමුත්ත, අවිමුත්ත ෙ වයන් සිවතහි පෙත්නා ස්ෙභාෙයන් පිළිබඳෙ 
සිහිවයන් සිටිමින ්එහි හටගැනේී හා නිරැද්ධ්වීේ සංඛයාත අනිතයතාෙ නුෙණින් දකමිින ්ඒ කිසිෙක ්ආතම් 
ෙ වයන් වනාවගන සිටීම චිත්තානුපස්සනාවෙන් සිදු වකවර. වමවලස චිත්තානුපස්සනාෙ ෙැඩීවේ පරතිඵල 
ෙ වයන් ඇත්වත් සිතක් පමණක් ය සත්ත්ෙ පුදග්ල ෙ වයන් ගත හැකි ආත්මීය යමක් නැත ය යන නෙුණ 
පහළ වීවමන් කිසිෙක් පිළබිඳෙ උපධි හට වනාගනී. තම සිත පිළිබඳෙ සිහිවයන ්හා නුෙණින් දකින  රැතෙත් 
 රාෙකයා අන ්අයවග් කරියාකාරීත්ෙයන ්තුළනි් ඒ අයවග් සිත් පිළිබඳෙ ද වමබඳු නුෙණක් ඇති කර ගනී. වමම 
අෙවබෝධ්යත් සමග වලාවෙහි කිසිෙකට වනාඇවලන සිතක් ඇති කර ගනී  (අත්ථි චිත්තන්ති ො පනස්ස සති 
පච්චුපට්ඨිතා වහාති. න ච කිඤ්්චි වලාවක උපාදියති). 

 

චිත්තානුපස්සනාෙ ෙැඩීවේ පරතිඵල ෙ වයන් සතර ආහාර අතුරින් විඤ්්ාණාහාරය පරකට ෙන අතර 
ස්කන්ධ් පංචකය අතුරින් විඤ්්ාණස්කන්ධ්ය පරිිසිඳ දැක ගැනීවේ හැකයිාෙ උදාවේ. 

 

මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරවය් දැක්වෙන පරිදි ආනාපානසති, ඉරියාපථ, සේපජඤ්්ඤ්, පටික්කූල, ධ්ාතු, 
නෙසීෙික ෙ වයන් කය පිළිබඳෙ කායානපුස්සනාෙ ෙැඩීවමන ්කවයහ ිපෙත්නා නිසරැ බෙ වමන් ම අසභු 
බෙ පරතයක්ෂ වේ. පෙත්වන් හුදු කයක් පමණක් බෙත් ඊට අයත් ආත්ම ෙ වයන් ගත හැකි පරමාරථමය ෙූ 
සත්ත්ෙවයක් පුද්ගලවයක ්වනාමැති බෙත් අෙවබෝධ් වීවමන් තම ආධ්යාත්මික කය පිළිබඳ ෙ වමන් ම බාහිර 
කවයහි ද පෙත්නා සියලු ඇලීේ කරමවයන් දුරැවීමට අෙ ය ඥානය ලැවේ. කය පිළිබඳ වමකී අෙවබෝධ්ය සහිත 
ෙ තෙදුරටත් සතිපට්ඨඨානවයහි වයවදන  රැතෙත්  රාෙකයා වේදනා පළිිබඳ ෙ ද නුෙණින් වමවනහි කරය.ි 
සුඛ, දුක්ඛ, අදුක්ඛමසුඛ ෙ වයන් අත්විඳින තරිිවිධ් දුක්ඛය සාමිස, නිරාමිස ෙ වයන් සයාකාර ෙ තමා පළිිබඳ 
ෙ වමන් ම බාහිර වේදනා පිළිබඳෙ ද ඇතිවීේ නැතිවීේ අනෙු නුෙණින ්වමවනහ ිකිරීවමන්, පෙත්වන ්වේදනා 
පමණක ් බෙත් පරමාරථ ෙ වයන් එහි විඳින්වනක ් වනාමැති බෙත් නුෙණින ් අෙවබෝධ් වේ. එවිට කිසිදු 
වේදනාෙක් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන ෙ වයන් ගරහණයට වනායයි. කය පළිිබඳෙ වමන් ම වේදනා පිළිබඳ ෙ ද 
නුෙණින් බලන  රාෙකයා ඉන් වනානැෙතී තෙදුරටත් සතිපට්ඨඨානවයහි වයවදමින් සිවතහි සිත අනුෙ නුෙණින් 
බලමින් කල් වගෙයි.  වමහි දී සිතට පහළ ෙන සරාග - වීතරාග, සවදෝස - වීතවදාස, සවමෝහ - වීතවමෝහ, 
සංඛිත්ත - වික්ඛිත්ත, මහග්ගත - අමහග්ගත, සඋත්තර - අනුත්තර, සමාහිත - අසමාහිත, විමුත්ත - අවිමුත්ත 
ෙ වයන් සිවතහි හටගන්නා කුසලාකුසල සිතිවිලි ඇතිවීේ නැතිවීේ ෙ වයන් චින්තනවයහි වයවදමින් 
චිත්තානුපස්සනාෙ ෙෙයි. වහ්තුඵල දහමට අනුගත සිතක්, සිතීමක් පැෙැතිය ද සිතන්වනක් නැත යන 
අෙවබෝධ්ය වමමගින් ලැබීමත් සමග වනාඇලීම දියණුු වෙයි. වමවලස කය පළිිබඳෙ සිහිය හා නුෙණ ෙැඩීම 
අරඹා වේදනා, චිත්ත පිළබිඳ ෙ ද සිත භාවිත කරන නුෙණැති  රාෙකයා තම භාවිත සිත ෙොත් සංකීරණ 
අං යක් ෙූ ධ්ේමානුපස්සනාෙ වෙත වයාමු කරයි. කායානුපස්සනාදි පළමු සතිපට්ඨඨාන තුවනහි යළි යළිත් 
සිත භාවිත වකාට තිබීම ධ්ේමානුපස්සනාෙ සඵල වීමට වහ්තු ෙන්නකි. 
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ධ්ේමානුපස්සනා 

ඉහත සඳහන් පරිදි කාය, වේදනා, චිත්ත පිළිබඳෙ සිහිය හා නුෙණ දියුණු කිරීවමන් අනතුරැෙ ඊ 
ළඟට පිවිවසන්වන් සිතවිිලි වහෙත් සංඥා - වච්තනා අෙවබෝධ් කර ගැනීම ඉලකක් වකාට ගත් 
ධ්ේමානුපස්සනාෙ වෙතයි. වමය ෙැඩීවමන් සතර ආහාර අතුරින් මවනෝසංවච්තනාහාරය පරකට වේ. 

‘ධ්ේම’ (සං.ධ්ේම) යනු බුදුදහවමහි සඳහන් විවිධ් අරථ සඳහා භාවිත සංකීරණ පදයකි. ‘සේවබ ධ්ේමා 
අනත්තා’  යන්වනන් වලෞකික හා වලෝවකෝත්තර ධ්රමතා දැක්වීම සඳහා ද ‘ෙය ධ්ේමා සංඛාරා’  යන්වනන ්
සංඛත ධ්රමයන් දැකව්ීම සඳහා ද ‘වයා වඛා ආනනද් මයා ධ්ේවමා ච විනවයා ච වදසිවතා පඤ්්ඤ්ත්වතා 
වසා වො මමච්චවයන සත්ථා’  යන්වනන් බුදුරදුන ්විසින ්වද් ිත සූතර ධ්රම දැක්වීම සඳහා ද ‘ධ්ේවමා’සධ් 
සමං නත්ි එතං පිෙථ භික්ඛවො’ වමන් ම ‘ස්ොක්ඛාවතා භගෙතා ධ්ේවමා’  යන්වනන් සයිලු බුද්ධ්ෙචනය 
දැක්වීම සඳහා ද ‘ධ්ේවමසු ධ්ේමානුපස්සී විහරති’ යනව්නන් කුසලාකුසල ධ්රම දැක්වීම සඳහා ද ‘...බුද්වධ් ො 
ධ්ේවම ො සංවඝ ො මග්වග ො පටිපදාය ො ....’  යන්වනන ්රත්නතරය අතුරින ්ධ්රම රත්නය දැක්වීම සඳහා 
ද ‘ධ්ේම’ යන්න භාවිත වකාට ඇත. වේ අතර මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරවයහි දැකව්ෙන ‘ධ්රමයන් පිළිබඳ ෙ 
ධ්ේමානුපස්සී ෙ ොසය කරන්න’ යනුවෙන් වකවරන අනු ාසනාෙට අනුෙ ධ්රම යන්වනන් විව ්ෂවයන් 
අදහස් වකවරන්වන් සාංසාරික පැෙැත්මට වහ්තුෙන නීෙරණ, පංචුපාදානසක්න්ධ් ආදි අකුසල ධ්රම හා 
සාංසාරික නිරෙෘතියට වහත්ුෙන වබාජ්ඣංග, ආරය සතයය යනාදි කුසල දහේ පළිිබඳෙයි. ‘අනුපස්සනා’ යනු 
යමක් අනෙු සිතීමයි. ඒ අනුෙ ‘ධ්ේමානුපස්සනා’ යන ුකුසලාකුසල ධ්රම අනුෙ යළි යළිත් නුෙණින් වමවනහි 
කිරීමයි. 

 සතර සතිපට්ඨඨානයන් අතුරින් ෙොත් ෙැදගත් වමන් ම සංකීරණ අංගය ෙන්වන් අෙසානයට එන 
ධ්ේමානුපස්සනාෙයි. සඤ්්ා, වච්තනා යන චචතසික වමන් ම සඤ්්ා, සංඛාර යන ස්කන්ධ්ද්ෙය ද 
මවනෝසංවච්තනාහාරය ද පිරිසිඳ දැනීමටත් අනාත්ම වදවයහි ආත්ම සංඥාෙ (අනත්වත අත්තසඤ්්ා) නමැති 
විපල්ලාසය දුරැවීමටත් ධ්ේමානුපස්සනාෙ වබවහවින් උපකාරී වේ. ධ්ේමානුපස්සනාෙ ෙෙමින් අකුසල පරහීණ 
ෙන ආකාරයත් කුසලය ෙැවෙන ආකාරයත් සාංදෘෂ්ටික ෙ වයන් නුෙණින ් දකිමින් නිෙන් මවගහි 
හික්වමනන්ා කරමවයන් දුකනි් මිවදමින් පරම සැපත වෙත පියනගයි. 

ධ්ේමානුපස්සනාෙ යටවත් නීෙරණ, ඛනධ්්, ආයතන, වබාජ්ඣංග, ආරය සතය යන අකුසල හා කුසල 
යන වදඅං ය පිළිබඳෙ ම යළි යළිත් නුෙණින් විමසා බැවල්. වමහි දී විව ්ෂවයන් ආරය සතයය පිළිබඳෙ 
පුළුල් වලස සාකච්ඡා වකවර. 

 

1. නීවරණ :- 

නීෙරණ යනු නිෙන ආෙරණය වකවරන අකුසල පාර ්ෙය නිවයෝජනය වකවරන වකවලස් වහෙත් 
සංවයෝජනයන් ය. එනේ කාමච්ඡන්ද, ෙයාපාද, ථීනමිදධ්්, උද්ධ්ච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා  යන පහයි. නුෙණැති 
 රැතෙත්  රාෙකයා තමා තළු දැනට පෙත්නා කාමච්ඡන්දවය් ඇති බෙ ද නැති කාමච්ඡනද්වය් නැති බෙ ද 
නුපන් කාමච්ඡන්දවය් ඉපදීම ද උපන් කාමච්ඡන්දවය් පරහාණය ද පරහීණ ෙූ කාමච්ඡන්දවය් යළි නපූදීම ද 
නුෙණින් දකයිි. 

ෙයාපාද ආදි වසසු නීෙරණ පිළිබඳෙ ද වමවලසින් ම යළි යළිත් නුෙණින් බලය.ි තමා පිළිබඳෙ වමන් 
ම වමරමා පිළිබඳ ෙ ද වමවලස බැලීවමන් සමුදය (හටගැනීේ), අත්ථංගම (නිරැද්ධ්වීේ) ද නෙුණින් දකමිින් 
අනිතය ස්ෙභාෙය ද පසක ්කරයි. නෙීරණ පිළිබඳෙ වමවලස නුෙණින් බැලීවේ පරතිඵල ෙ වයන් වලාෙ 
කිසිෙක් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන ෙ වයන් වනාවගන වනාඇලී, ගැටීේෙලින ්වතාර ෙ විසිය හැක ිවලස සයි 
මනස සකසා ගනී. 

වමහිලා තම සිහිය වහෙත් අෙධ්ානය නරිතුරැ ෙ පෙත්ො ගැනමී ෙැදගත් වේ. වභෞතික ෙ වයන් 
තමා සමීපවයහි ඇති වදයක් ඇතැයි ද එය නැති ෙූ විට නැතැයි ද පළමු ෙ වනාතිබුණු වදයක් තමා වෙත 
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පැමිණීවේ දී එවස් පැමිණීම ද පැමිණි වදයක (නැෙත වනාපැමිවණන වලස) ඉෙත් ෙ යාම ද එවලස ඉෙත් 
ෙ ගයි වදයක් යළ ිකිසිදා වනාපැමිවණන්වන් යැය ිද යේ අෙවබෝධ්යක් වෙය ිද එවමන් ම මානසික ස්ෙභාෙයක් 
ෙූ කාමච්ඡන්දය පිළිබඳ ෙ ද මනා සතිමත් බෙකනි් සටිීම වමහි දී අෙධ්ාරණය වකවර. වමවලස සිහිවයන් 
සිටීවමන් කාමච්ඡන්දය දිගු කලක් සිවතහි වනාරදින අතර එය ෙහා දුරැ කර ගැනමීට අෙකා  සැලවස්. 
ආරේභවය් දී පැමිණි කාමච්ඡන්දය දුරැ කරන අතර කල් යාවේ දී නරිතුරැෙ සතිපට්ඨඨානය භාවිත කිරීවේ 
පරතිඵල ෙ වයන් සිතට එබඳු අදහසක් පැමිවණත් ම ෙහාම ඉන් සිත මුදො ගැනීමට හැකියාෙ ලැවේ. ඉන්රිය 
භාෙනා සූතරවයහි භාවිතිනර්ිය පුදග්ලයාවග් ලක්ෂණ දක්ෙන අෙස්ථාවෙහි වේ පිළිබඳෙ කරැණු සඳහන් වේ. 
ඒ අනුෙ චක්ඛු ඉන්රිය ඇසුරින් රෑප අරමුණු වකාට නීෙරණයක් ජනිත වීවේ දී ඇසි පිය ගසන තරේ 
ක්ෂණයක දී ද වසෝත ඉන්රිය ඇසුරින්  ේද අරමුණු වකාට නීෙරණයක් ජනිත වීවේ දී බලෙත් පුරැෂවයක් 
අසුරැ ගසන තරේ වේලාෙක දී ද ඝාන ඉන්රිය ඇසුරින් ගන්ධ්ය අරමුණු වකාට නීෙරණයක් ජනිත වීවේ දී 
මඳක් නැඹුරැ කළ පියේුපවතහි දිය බිඳක් වපරවළන තරේ ක්ෂණයක දී ද ජිේහා ඉන්රිය ඇසුරින් රස අරමුණු 
වකාට යේ නීෙරණයක් හට ගැනීවේ දී දිෙගට පත් වකළ පිෙක් ෙහා ඉෙත් කරන තරේ වේලාෙක දී ද කාය 
ඉන්රිය ඇසුරින් වඵාට්ඨඨේබය අරමුණු වකාට යේ නෙීරණයක් ජනිත වීවේ දී බලෙත් පුරැෂවයන් හැකළුුැ 
අතක් දිග ුකරන වනාවහාත් දිග ුකළ අතක් හකුළන තරේ ක්ෂණයක දී ද මන ඉන්රිය ඇසුරින ්ධ්රම අරමණුු 
වකාට යේ නීෙරණයක් ඇති වීවේ දී අධික වලස රත් ෙූ යකෙ බඳුනකට දියබිඳක් දැමූ විට එය සිඳී යන තරේ 
ක්ෂණයක දී ද ෙ වයන් ඉතා ස්ෙල්ප කාලයක දී සිතට නැවගන නීෙරණ දුරැ ෙ සිත උවප්ක්ෂාවෙහි පිහිටන 
බෙ සඳහන් වේ. 

ධ්ේමානුපස්සනාෙට අනුෙ නීෙරණ පිළිබඳ ෙ සතිමත් බවෙහි වයදීවේ පරතිඵල ෙ වයන් නීෙරණ 
වහ්තුවෙන් සිතට නැවගන පීොෙ, පරිදාහය දුරැ කර ගැනිමට අෙස්ථාෙ උදාවේ. වකවලස් දුරැ කිරීවමන් 
සිවතහි පරසන්න බෙ ඇති වීවමන් හටගනන්ා පරීතයි නිසා තෙ තෙත් ධ්රමවයහ ිවයදීවේ නයිැවලයි. 

 

2. ස්කන්ධ :-  

බුදුදහවමහි සත්ත්ෙ සංයුතත්ිය පළිිබඳ පරධ්ාන ඉගැන්වීම ‘ස්කන්ධ්’ (පා.ඛන්ධ්) විගරහය මගින ්ඉදිරිපත් 
වකවර. ‘ස්කන්ධ්’ යනු ‘වගාෙ’, ‘සමූහය’, ‘රා ිය’ යන පදෙලින ්සිංහලවයහි දැකව්ෙන ඒකරා ී ෙූ වදය යන 
අදහස වගනවද්. සිත, කය සහිත සත්ත්ෙයකුවග් සමස්ත සංයුතිය ස්කනධ්් වහෙත් සමූහ පහක් යටවත් වමහි 
දක්ො තිවේ. එනේ රෑපසක්න්ධ්, වේදනාස්කන්ධ්, සංඥාස්කන්ධ්, සංස්කාරසක්නධ්්, විඥානස්කනධ්් යනයුි. දුක 
පිළිබඳ විගරහයක වයවදන බුදුරජාණන් ෙහන්වස් වබාවහෝ අෙස්ථාෙන්හි දී උපාදානස්කන්ධ් පංචකය පළිිබඳෙ 
කරැණු වද් නා වකාට ඇත. ඒ අතර මජ්ිම නිකාවය් භද්වදකරත්ත  හා මහාපුණ්ණම  සූතර, සංයුත්ත 
නිකාවය් ඛන්ධ් සූතර , සංයතු්ත නිකාවය් සමස්ත ඛන්ධ් ෙග්ගය පරධ්ාන වේ.  

කායානුපස්සනා ආදි සතිපට්ඨඨාන සතර ෙැඩීවේ දී රෑපාදි සක්න්ධ් පළිිබඳ ෙ අනතිය දුක්ඛ, අනාත්ම, 
නිේබිනද්, විරජ්ජ, නිවරෝධ්, පටිනිස්සග්ග ෙ වයන් අනුපස්සනා කළ යුතු බෙ දැක්වේ. එහි පරතිඵල ෙ වයන් 
නිතය, සුඛ ආදි මිථයා විපල්ලාස දුරැෙන අයරුැ ද සඳහන් ෙ ඇත. ‘සංඛිත්වතන පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ධ්ා දුක්ඛා’  
යන දුක පිළිබඳ විගරහයට අනුෙ සත්ත්ෙයා අත්විඳින සියලු දුක් සමූහය සංක්ෂපිත් ෙ වයන් උපාදානසක්නධ්් 
පඤ්්චකය තුළට වගානු කළ හැකි ය. සංයුත්ත නිකාවය් ඛන්ධ් සූතරයට අනුෙ ‘දුකඛ් ආරය සතයය’ යනුවෙන ්
එකලාෙ ම දක්ො ඇත්වත් ‘පංචුපාදානසක්න්ධ්ය’ ෙ වයනි (කථමඤ්්ච භිකඛ්වෙ, දුක්ඛං අරියසච්චං: 
පංචුපාදානස්ඛන්ධ්ාතිස්ස ෙචනීයං.) . රෑපාදි සක්න්ධ් මම, මවග්, මවග් ආත්මය වලස සිතා තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, 
මාන ෙ වයන් ගරහණය කර ගැනීම වහ්තුවෙන් සතත්්ෙයා අපමණ දුකකට පත් ෙ අනන්ත සසවරහි දිගු 
ගමනක වයවදමින් සිටිය.ි 

ස්කන්ධ් පංචකය අතුරින් ‘රූප’ යනු පඨවි, ආවපෝ, වත්වජා, ොවයෝ හා උපාදාය රෑප 24 { (පරසාද 

රෑප 5 (චක්ඛු, වසෝත, ඝාණ, ජිේහා, කාය), වගෝචර රෑප 4 (රෑප,  ේද, ගන්ධ්, රස), භාෙරෑප 2 

(ස්තරීභාෙ, පුරැෂභාෙ), හදයෙත්ථු රෑප, ජීවිත රෑපය, කබලිංකාර ආහාර, ආකා  ධ්ාතු, විඤ්්ඤ්ත්ති රෑප 2 (කාය 

විඤ්්ඤ්ත්ති, ෙචී විඤ්්ඤ්ත්ති), විකාර රෑප 3 (ලහුතා, මුදුතා, කේමඤ්්ඤ්තා), ලක්ෂණ රෑප 4 (උපචය, සන්තති, 
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ජරතා, අනිච්චතා) } යන අටවිසි රෑපයි. ‘යේදනා’ යනු චක්ඛුසේඵස්සජාවේදනා, වසාතසේඵස්සජාවේදනා, 
ඝානසේඵස්සජාවේදනා,  ජිේහාසේඵස්සජාවේදනා, කායසේඵස්සජාවේදනා, මවනාසේඵස්සජාවේදනා යන 
වේදනා හයයි. ‘සඤ්ා’ යනු රෑපසඤ්්ා, සදද්සඤ්්ා, ගන්ධ්සඤ්්ා, රසසඤ්්ා, වඵාට්ඨඨේබසඤ්්ා, 

ධ්ේමසඤ්්ා යන හයය.ි ‘සාංඛාර’ යනු රෑපසඤ්්වච්තනා, සද්දසඤ්්වච්තනා, ගන්ධ්සඤ්්වච්තනා, 

රසසඤ්්වචතනා, වඵාට්ඨඨේබසඤ්්වච්තනා, ධ්ේමසඤ්්වච්තනා යන හයයි. ‘විඤා්ණ’ යනු චක්ඛුවිඤ්්ාණ, 
වසාතවිඤ්්ාණ, ඝානවිඤ්්ාණ, ජිේහාවිඤ්්ාණ, කායවිඤ්්ාණ, මවනෝවිඤ්්ාණ යන හයයි. ස්කනධ්් 
පංචකය හා එහි අනුවකාටස් පරමාරථ ෙ වයන් වමවලස වබදා දැක්ෙුෙ ද පිවයවි ඇසට වපවනන්වන් වේ 
සියල්ල ඒකරා ී ෙූ  සිත හා කය සහිත සත්ත්ෙවයකි. නැතවහාත් සිතින් වතාර ෙූ අජීවී රෑපයකි. පුදග්ලයා 
වහෝ සත්ත්ෙයා යනුවෙන් අප ෙයෙහාර කරන තැනැත්තා වමකී ස්කනධ්් පංචකයක එකතුෙකි. ස්කනධ්් 
පංචකය තනි පුද්ගලවයක් වලස සලකා බැලීවේ දී ගණසංඥාෙ නිසා ඇතිෙන වකවලස් දුරැවීමට නේ ඒො 
වි ්වල්ෂණය වකාට ‘යම් රූපය ය, යම් රූපයය් හටගැනීම ය, යම් රූපයය් අස්තාංගමය ය’ යනුවෙන් නෙුණින් 
පරතයවේක්ෂණය කළ යුත ුය. වේදනාදි වසසු සක්නධ්් පිළබිඳ ෙ ද වමවලස පරාමර නය කළ යුතු ය. එහි 
පරතිඵල ෙ වයන් සත්ත්ෙයා වලස අප ෙයෙහාර කරන වේ සිත සහිත රෑපය තළු සත්ත්ෙ ෙ වයන් පෙත්වන් 
ස්කන්ධ් පංචකය යන ධ්රමයන් පමණක් ය යන නුෙණ පහළ වීවමන් එහි වකවලස් දුරැවේ.  

සත්ත්ෙ සන්තානගත සංවයෝජන අතර සක්කාය දිට්ඨිය දුරැ කිරීමට අපහසු සංවයෝජනයකි. රෑපාදී 
ස්කන්ධ් පංචකය සහිත තම ජීවිතවයහි තමා කැමැති වලස පාලනය කළ හැකි ස්ෙභාෙයක් ඇතැයි යන 
හැඟීම සක්කාය දිට්ඨිය යන්වනන ්අදහස් වේ. කායාදි අනුපස්සනා සතරින ්අවප්ක්ෂා කරන්වන් වමම හැඟීම 
සන්තානවයන් ඉෙත් කිරීමයි. විව ්ෂවයන් ධ්ේමානුපස්සනාෙ වේ සඳහා වබවහවින් ෙැදගත් වේ. රෑප, 
වේදනාදි ස්කන්ධ් පංචකය ස්ථාෙර ෙ පෙතී ය එය තම ෙසගවයහි පෙත්නා ගත හැක යන ෙැරදි දෘෂ්ටිය 
මත සක්කාය දිට්ඨිය රඳා පෙතී. එනේ රෑපය ආතම් ෙ වයන් ද ආත්මය රෑපෙත ්යැයි ද ආත්මවයහි රෑපය 
ඇතැයි ද රෑපවයහ ිආත්මය ඇතැය ිද ෙරදො වත්රැේ වගන සිටීමයි. වේදනාදි වසසු ස්කන්ධ් පළිිබඳෙ ද 
වමවලසින් ම සිතා සිටීම සක්කාය දිට්ඨිවය් ලක්ෂණයයි. සතිපට්ඨඨානවයහි පරතිඵල ෙ වයන් වමම මිථයා 
සංකල්පය කරමවයන් කෂ්ය වී යයි. 

 

3. ආයතන :- 

ධ්ේමානුපස්සනාවෙහි තෙදුරටත් නියැවළන  රැතෙත ් රාෙකයා චක්ඛු, වසෝත, ඝාන, ජිේහා, කාය, 
මන යන ආධ්යාත්මික ආයතන හය පිළිබඳ ෙ ද නෙුණින් සේමර නවයහි වයවදයි. සත්ත්ෙයා පිළිබඳ තෙත් 
විගරහයක් වමහි දී ඉදිරිපත් වකවර. ඒ අනුෙ ඇස ද රෑපය ද ඒ වදක නිසා හටගන්නා සංවයෝජන ද නපූන් 
සංවයෝජනයාවග් ඉපදීම ද උපන් සංවයෝජනයාවග් පරහාණය ද පරහීණ ෙූ සංවයෝජනයාවග් නැෙත නූපදීම ද 
නුෙණින් බලයි. වසෝත, ඝාන ආදි වසසු ආයතන පළිබිඳෙ වමවලස බලයි. ආධ්යාත්මික ආයතන පළිිබඳෙ 
වමන් ම බාහිර ආයතන පිළිබඳෙ ද හටගැනීේ නිරැද්ධ්විේ ෙ වයන් නුෙණින ්සලකා බැලීවේ දී සත්ත්ෙ 
සංඥාවෙන් වතාරෙ ආයතන නමැති පරමාරථ ධ්රමයන්හි පැෙැත්ම ෙැටහීමත් සමග කිසිෙක් සමග තෘෂ්ණා, 
දෘෂ්ටි, මාන ෙ වයන් මි ර වනාවී සිටියි. 

4. ය ාජ්ඣාංග :- 

නිරොණාෙවබෝධ්යට අංග (වබෝධි අංග) ෙූ සති, ධ්ේමවිචය, විරිය, පීති, පස්සද්ධි, සමාධි, උවපක්ඛා 
යන වබාජ්ඣංග ධ්රම සේමර නය කිරීම වමහිදි සදිු වකවර. ඒ අනුෙ තමා තුළ ඇති සතිසේවබාජ්ඣංගය 
ඇතැයි ද තමන් තුළ නැති සතිසේවබාජ්ඣංගය නැතැයි ද නූපන් සතිසේවබාජ්ඣංගයාවග් ඉපදිම ද උපන් 
සතිසේවබාජ්ඣයාවග් ෙැඩීම හා පරිපරූණත්ෙය ද යළ ියළිත් සිහකිරමින් වෙවසය.ි සිහිය හා නෙුණ ෙැවෙනු 
පිණිස ධ්ේමවිචය, විරිය, පීති, පස්සද්ධි, සමාධි, උවපක්ඛා යන වසසු අංග පිළබිඳෙ ද වමවලසින් 
සේමර නවයහි වයවදයි. 
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සේබාසෙ සූතරයට  අනුෙ භාෙනා නමින් දක්ො ඇතව්ත් වබාජ්ඣංග ධ්රම ෙැිමයි. භාෙනා නමින් 
ෙැිය යුතු අංග ෙ වයන ්බුදුදහවමහි දකේා ඇති කරැණු අතර සත්ත වබාජ්ඣංගෙලට සුවිව ්ෂ ීස්ථානයක් 
හිමිවේ. විරාග නි රිත ෙ නවිරෝධ් නි රිත ෙ නිෙනට වයාමු ෙූෙක් වකාට ෙෙන වබාජ්ඣංග ධ්රමයන ්නිසා 
කාමරාග, පටිඝ යන සංවයෝජන ආදි වකාට ඇති අවිදයාෙ අන්ත වකාට ඇත ිසංවයෝජන ධ්රම කරමවයන් 
පරහීණ වේ. වමවලස නිරොණාෙවබෝධ්යට වබවහවින් උපකාරී ෙූ සත්ත වබාජ්ඣංග ධ්රම තමා තුළ ෙැවෙන 
අයුරැ නෙුණින් සේමර නය කිරීම ධ්ේමානුපස්සනාවේ වමම අංගවය් පරමාරථය වේ. 

5. ආර්ය සතයය :- 

දුක්ඛ, සමුදය, නිවරෝධ්, මගග් යන චතුරාරය සතයය පළිිබඳ ෙ සවිස්තරාත්මක ෙ තත් ෙූ පරිදි නුෙණින් 
සලකා බැලීම වමහිදී සිදු වේ. දුක පිළිබඳ පරිපූරණ ෙැටහීමක් ලැවබන වමම අෙස්ථාෙ ජීවිතවය් යථා 
තත්ත්ෙය අෙවබෝධ් කර ගැනීමටත් වහ්තුඵල සේබනධ්්ය ෙටහා ගැනීමටත් දුකනි් නදිහස් වීවේ මාෙත ෙ ූ
ආරය අෂ්ටාංගික මාරගය මැනැවින් පසක් කර ගැනමීටත් මග වපන්ෙය.ි 

දුක්ඛ සතයය යටවත් පරථමවයන් ජාති, ජරා, ෙයාධි, මරණ, ව ෝක, පරිවද්ෙ, දුක්ඛ, වදෝමනස්ස, 
උපායාස, අපරිය සේපරවයෝග, පරිය විපරවයෝග, කැමැත ි දෑ වනාලැබීම  යනුවෙන් දැක්වෙන දුවකහි පරවභ්ද 
සාකච්ඡා වකවර. වමහිදී අෙධ්ාරණය වකවරන විව ්ෂ කරැණක් නේ සත්ත්ෙයාට දුක හටගන්වන් හුවදක් 
ජාති, ජරා, ෙයාධි, මරණාදි කරැණු ඉපදීම නිසා වනාෙ ජාති, ජරා, ෙයාධි, මරණාදියට පත්ෙන වලෝකවයහි 
එබඳු තත්ත්ෙයකට පත් වනාවී සිටීමට ඇති බලෙත් කැමැත්ත හා පරාරථනය තමා කැමැති පරිදි ඉටු වනාවීම 
නිසයි. වමකී ෙැරදි සංකලප්නාෙ යමකු වෙතින් දුරැ ෙුෙවහාත් ඔහුට ජරා, ෙයාධි, මරණාදි දුක් එළඹිය ද 
කායික ෙ යේ අපහසුතාෙක් දැනුණ ද මානසික ෙ ඔහුට එම දුක ඇති වනාවේ. එම දුක තමාවග් දුකක් වලස 
වනාසලකයි. බුදුදහමින ්අනු ාසනා කරන්වන ්ෙැරදි දෘෂ්ටිය දුරැ කරලීමට අෙ ය සේමා දිට්ඨිය ලබාදීමටයි. 
දුක පිළිබඳ විගරහය බුදුදහවේ පරධ්ාන ඉගැනව්ීමක් ෙන අතර එය  රද්ධ්ාෙ ෙරධ්නය වීමට ද වහ්තු (දුක්ඛූපනිසා 
සද්ධ්ා) ෙන්නකි. ධ්ේමානුපස්සනාවෙහි ආරයසතයය විගරහවයහි දුක්ඛ සතයය පිළිබඳෙ වමවනහි කිරීවේ දී 
ජාති, ජරා ආදි දුක්ඛයන් තමා වෙත පැමිවණන බෙත් ජාති, ජරා ආදිය තමා වෙත වනාවය්ො යැයි පරාරථනා 
කළ ද එය ඉටු වනාවීම නසිා දුක හටගන්නා බෙ නුෙණින් දකයිි.  

දුක්ඛ සතයය නුෙණින් සලකා බලා ඉන්පසු දුක්ඛ සමුදය වහෙත් දුකට වහ්තුෙ නුෙණින් සලකා 
බලයි. වමහිදී දුකට වහ්තුෙ (දුක්ඛ සමදුය) ෙන පුනරභෙය ඇති වකවරන නන්දිරාගවයන් යුතු (කාම, භෙ, 
විභෙ යන) තරිවිධ් තෘෂ්ණාෙ ජනිත ෙන ස්ථාන 10ක් යටවත් කරැණු විස්තර වකාට ඇත. එනේ :- 

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

වලාෙ යේ පරිය සේභාෙයක ්සැප (මධ්ුර) ස්ෙභාෙයක ්වේ නේ එය හටගන්වන් පිහටින්වන් ඇස, කණ 
ආදි ඉන්රියයන්හි ඇලම් වහෙත් තෘෂ්ණාෙ බෙ නුෙණින් දකයිි. වසෝතාදි වසසු ඉන්රිය පිළිබඳ ෙ ද වමවලස 
සේමර නවයහි වයවදයි.  

 2. රූප, ශබ්ද, ගනධ්, රස, ය ාට්ඨබ් , ධම්ම යන  ාහරි රූප හය 

වලාෙ යේ පරිය ස්ෙභාෙයක් සැප (මධ්ුර) ස්ෙභාෙයක් වේ නේ එය හටගන්වන් පිහිටන්වන් රෑපාදි 
බාහිර ඉන්රියයන්හි ආ ාෙ නිසා බෙ නුෙණින් දකියි.  ේද ආදි වසසු අරමුණු පළිිබඳ ෙ ද වමවලසින් නුෙණින ්
වමවනහි කරය.ි 

3. චක්ඛු විඤ්ාණ, යසෝත විඤ්ාණ, ඝාන විඤ්ාණ, ජිේහා විඤ්ාණ, කාය විඤ්ාණ, මයනෝ 
විඤ්ාණ යන ඇස් ආදි ඉන්රිය විෂයයයහි පහළවන සිත් හය 

වලාෙ යේ පරිය ස්ෙභාෙයක් මධ්ුර ස්ෙභාෙයක් වේ නේ එය හටගන්වන් පිහටින්වන් චක්ඛු ආදි 
විඤ්්ාණ හය විෂයවයහි ඇල්ම නිසා බෙ නුෙණින් වමවනහි කරය.ි 
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4. චක්ඛු සම් ස්ස, යසෝත සම් ස්ස, ඝාන සම් ස්ස, ජිේහා සම් ස්ස, කාය සම් සස්, මයනෝ සම් ස්ස 
යන ස්පර්ශ හය 

ඇස, රෑපය හා විඤ්්ාණය යන කරැණු තුවනහි එකතුවෙන් චක්ඛු සේඵස්සය උපදී. වසෝතාදි වසසු 
සේඵස්ස පිළිබඳ ෙ  ද වමවස් ම ය. වලාෙ යේ පරිය ස්ෙභාෙයක් සැප (මධ්ුර) ස්ෙභාෙයක් වේ නේ එය 
හටගන්වන් පිහිටන්වන් චක්ඛු සේඵස්ස ආදි ස්පර  හවයහි තෘෂ්ණාෙ නිසා බෙ නුෙණින් වමවනහි කරයි. 

5. චක්ඛු සම් ස්සජා යේදනා, යසෝත සම් ස්සජා යේදනා, ඝාන සම් ස්සජා යේදනා, ජිේහා 
සම් ස්සජා යේදනා, කාය සම් ස්සජා යේදනා, මයනෝ සම් ස්සජා යේදනා යන යේදනා හය 

වලාෙ යේ පරිය සේභාෙයක් මධ්ුර සේභාෙයක් වේ නේ එය හටගන්වන් පිහිටන්වන් ඇස, රෑපය, 
විඤ්්ාණය හා ස්පර ය ඇසුරින් හටගන්නා වේදනා පිළිබඳ තෘෂ්ණාෙ නිසා බෙ  නුෙණින් වමවනහි කරයි. 
වසෝත සේඵස්සජා වේදනා ආදි වසසු වේදනා පිළිබඳ ෙ ද වමවස් ය. 

6. රූප සඤ්ා, සදද් සඤා්, ගන්ධ සඤ්ා, රස සඤ්ා, ය ාට්ඨබ්  සඤ්ා, ධම්ම සඤ්ා යන 
හැඳිනීම් හය 

වලාෙ යේ පරිය සේභාෙයක් මධ්ුර ස්ෙභාෙයක ් වේ නේ එය හටගන්වන ් පිහටින්වන් ඇස, රෑප, 
විඤ්්ාණ, ඵස්ස, වේදනා ඇසුරින් හටගන්නා රෑප සඤ්්ා විෂයවයහි බෙ නුෙණින් වමවනහි කරයි. සද්ද 
සඤ්්ා ආදි වසසු සඤ්්ා පිළිබඳ ෙ ද වමවස් ම දත යුතු ය. 

7. රූප සඤ්යචතනා, සද්ද සඤ්යේතනා, ගන්ධ සඤ්යේතනා, රස සඤ්යේතනා, ය ාට්ඨබ්  
සඤ්යේතනා, ධම්ම සඤ්යේතනා යන යේතනා, සිතිවිලි යහවත් සාංස්කාර හය 

ඇස, රෑප, විඤ්්ාණ, ඵස්ස, වේදනා, සඤ්්ා යන රෑප, වේදනා, සඤ්්ා, විඤ්්ාණ ඇසුරින් 
හටගන්නා වච්තනා වමයනි් කයිැවේ. වලාෙ යේ පරිය ස්ෙභාෙයක් සැප ස්ෙභාෙයක් වේ නේ එය හටගන්වන් 
පිහිටන්වන් සඤ්්වච්තනා විෂයවයහි බෙ නුෙණින ්වමවනහි කරයි. සදද් සඤ්්වච්තනා ආදි වසසු වච්තනා 
පිළිබඳ ෙ ද වමවස් ම ය. 

8. රූප තණ්හා, සද්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, ය ාට්ඨබ්  තණ්හා, ධම්ම තණ්හා යන 
රූපාදි  ාහිර අරමුණු පළිි ඳ ආශා හය 

වලාෙ යේ පරිය සේභාෙයක ්සැප (මධ්ුර) ස්ෙභාෙයක ්වේ නේ එය හටගන්වන් පිහටිා සිටින්වන් රෑපය 
පිළිබඳ ආ ාෙ නිසා බෙ නෙුණින් වමවනහි කරයි. සදද් තණ්හා ආදි වසසු ආ ාෙන් පළිිබඳෙ ද එවස් ම ය. 

9. රූප විතක්ක, සදද් විතක්ක, ගනධ් විතක්ක, රස විතක්ක, ය ාට්ඨබ්  විතක්ක, ධම්ම විතක්ක යන 
විතර්ක හය 

වලාෙ යේ පරිය සේභාෙයක් මධු්ර ස්ෙභාෙයක ්වේ නේ එය හටගන්වන් පිහිටා සිටින්වන් රෑපාදි 
විතරක හය පළිිබඳ තෘෂ්ණාෙ නිසා බෙ නෙුණින් යළ ියළිත් වමවනහි කරයි. 

 

10. රූප විචාර, සදද් විචාර, ගන්ධ විචාර, රස විචාර, ය ාට්ඨබ්  විචාර, ධම්ම විචාර යන විචාර හය 

වලාෙ යේ පරිය ස්ෙභාෙයක ්සැප (මධ්ුර) ස්ෙභාෙයක් වේ නේ එය හටගන්වන් පහිිටා සිටින්වන් රෑප 
විචාර ආදි විචාර හය විෂයවයහි තෘෂ්ණාෙ වහෙත් ඇල්ම නිසා බෙ නුෙණින් වමවනහි කරයි. 

යවමකුට වලාෙ පෙත්නා ඕනෑ ම වදයක් පිළිබඳ තෘෂණ්ාෙක් හටගනී නේ ඊට මලු් ෙන්වන් ඉහත කී 
කරැණු හැවටන් කිසියේ කරැණකට ය. වමමගින් චිතත් සන්තානවයහි තෘෂ්ණාෙ ජනිත ෙන සියලු ම ආකාර 
ඉතා පැහැදිලි ෙ වමන් ම සවිස්තරාත්මක ෙ සඳහන් ෙ ඇත. දුක්ඛ සමුදය සතයය පළිිබඳ ෙ දැක්වෙන වමම 
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විගරහය මගනි් බුදුදහවේ වහ්තුඵල සිද්ධ්ාන්තය ද පරකට වේ. එනේ දුක හටගනව්න් තෘෂ්ණාෙ නිසා ය යන 
අදහසයි. 

දුක්ඛ නිවරාධ් සතයවයන් දැක්වෙන්වන් දුක නරිැද්ධ් කිරීමට අදාළ කරැණු ය. ඒ අනුෙ ඉහත දැක්ෙූ 
චක්ඛු ආදි ආධ්යාත්මික ආයතන, රෑපාදි බාහිර ආයතන, චක්ඛු විඤ්්ාණය ආදි විඤ්්ාණ හය, චක්ඛු 
සේඵස්සය ආදි ස්පර , චක්ඛු සේඵස්සජා වේදනාෙ ආදි වේදනා, රෑප සඤ්්ාෙ ආදි සඤ්්ා, රෑප 
සඤ්්වච්තනාෙ ආදි වච්තනා, රෑප තණ්හාෙ ආදි තෘෂ්ණා, රෑප විතක්කය ආදි විතරක, රෑප විචාරය ආදි විචාර 
යන හය බැගනි් ෙූ කරැණු දහය අරභයා හැට තැවනක්හි පෙත්නා තෘෂ්ණාෙ නිරැදධ්් ෙන්වන් ද එකී 
ස්ථානයන්හි ම බෙ අෙධ්ාරණය වකවර. මින් දැක්වෙනව්න් තෘෂ්ණාෙ වහෙත් දුක හට ගත්වත් යේ තැවනක්හ ි
ද එම තෘෂ්ණාෙ වහෙත් දුක නිරැද්ධ් ෙන්වන් ද එම ස්ථානයන්හි ම බෙය.ි වමක ීයථාරථය නුෙණින් වමවනහි 
කිරීමට වමමගනි් අනු ාසනා වකවර. 

දුක්ඛනිවරෝධ්ගාමිනී පටිපදා ආරය සතයය වහෙත් මාරග සතයය ෙ වයන් දැක්වෙන්වන් සේමා දිට්ඨි, 
සේමා සංකප්ප, සේමා ොචා, සේමා කේමන්ත, සේමා ආජීෙ, සේමා ොයාම, සේමා සති, සේමා සමාධි යන 
අංග අවටන් යුත් ආරය මාරගයයි. වමහි දී එම අංග එකිවනකක් සවිසත්රාත්මක ෙ දකේා තිවේ. 
නිරොණාෙවබෝධ්ය සඳහා බුදුරදුන් ෙදාළ ඉගැන්වීේ රැසක් වමම අංග අවටහි ඇතුළත් ෙ ඇත. සක්කාය දිට්ඨිය 
නමැති පළමු සංවයෝජනය පිරිසිඳ දැන ගැනීවේ මාෙත ෙ වයන් ද දක්ො ඇත්වත් වමම ආරය අෂ්ටාාංගික 
මාරගයයි. ඇත, නැත වහෙත්  ා ්ෙත, උච්වේද යන අන්තද්ෙය දුරැ වකාට මධ්යම පරතිපදාෙ වලස ඉගැන්වෙන 
මාරග සතයයට අයත් කරැණු නුෙණින ්සේමර නය කිරීවමන් ධ්රමයන් අරභයා තෙ දුරටත් ඥානය උපදී. 
එමගින් සසර අනාදිමත් කාලයක් ෙරධ්නය කරමින් පැමිණි සුභ, සුඛ, නිතය, ආත්ම යන සතර විපල්ලාස දුරැ 
වී දුකනි් නදිහස් වීම සඳහා ෙූ ඥානය ෙරධ්නය වේ. 

ඉහත දැක්ෙූ චතුරාරය සතයයට අයත් අංග සතර අවනයානය ෙ වයන් සේබන්ධ්තාෙක් දක්ෙය.ි එනේ 
දුක පිළිබඳ අෙවබෝධ්ය ලැබූ පමණට දුක්ඛ සමුදය වහෙත් දුකට වහ්තුෙ ෙූ තෘෂ්ණාෙ පිළිබඳ ෙ අෙවබෝධ් වී 
දුක්ඛ නිවරෝධ්ය ෙූ නිෙන පිළිබඳ අභිරැචියක් ජනිත ෙ මාරගය ෙූ ආරය අෂ්ටාංගික මාෙවතහි ගමන් කිරීම ද 
සිදු වේ. චතුරාරය සතයවයහි දුක පිළබිඳ විගරහවය්දී වහ්තුඵල සිද්ධ්ාන්තය පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත විගරහය ද ඇතුළත් 
වේ. එනේ ‘තෘෂ්ණාෙ ඇති විට දුක ඇති වේ. තෘෂ්ණාෙ නැති වීවමන් දුක නැති වේ ය. තෘෂ්ණාෙ ඉපදීවමන් 
දුක උපදී, තෘෂ්ණාෙ නරිැදධ්් වීවමන් තෘෂ්ණාෙ නරිැදධ්් වේ ය  යන සදි්ධ්ාන්තයයි (අස්මිං සති ඉදං වහාති 
අස්මිං අසති ඉදං නවහාති. ඉමස්ස උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති, ඉමස්ස නිවරාධ්ා ඉදං නිරැජ්ඣති).   

1. අනිතය ෙ වයන් නුෙණින් වමවනහි කරන්වන් නිතය සඤ්්ාෙ දුරැ කරයි  
(අනිච්චවතා අනුපස්සන්වතා නිච්චසඤ්්ඤ්ං පජහති).  

2. දුක් ෙ වයන් නෙුණින් වමවනහි කරන්වන් සුඛ සඤ්්ාෙ දුරැ කරයි  
(දුක්ඛවතා අනුපස්සන්වතා සුඛසඤ්්ඤ්ං පජහති). 

3. අනාත්ම ෙ වයන් නුෙණින් වමවනහි කරන්වන් ආත්ම සඤ්්ාෙ දුරැ කරයි  
(අනත්තවතා අනුපස්සන්වතා අත්තසඤ්්ඤ්ං පජහති). 

4. කලකිවරන්වන් නන්දිය = තෘෂ්ණාෙ දුරැ කරයි (නේිබින්දවතා නනද්ිං පජහති). 
5. වනාඇවලන්වන් රාගය  දුරැ කරයි  (විරජ්ජන්වතා රාගං පජහති). 

6. නිරැද්ධ් කරන්වන් සමදුය දුරැ කරයි   (නිවරාවධ්න්වතා සමුදයං පජහති). 
7. අත්හැරීම පුරැදු කිරීවමන් ආදානය දුරැ කරයි  (පටිනිස්සන්වතා ආදානං පජහති). (පටි.ම.2, 220 පිට). 

 

සතර සතිපට්ඨඨානයට අනුගත ෙ රෑපාදි ස්කන්ධ් අනිතය ෙ වයන් නෙුණින් බැලීවමන් නිතය සංඥාෙ 
ද දුක් ෙ වයන් බැලීවමන ්සුඛ සංඥාෙ ද අනාත්ම ෙ වයන් බැලීවමන් ආත්ම සංඥාෙ ද නිේබිදා (කළකිරීේ) 
ෙ වයන් බැලීවමන් නන්දිය (ඇලීම) ද විරජ්ජ (වනාඇලීේ) ෙ වයන් බැලීවමන ්රාගය ද නිවරෝධ් ෙ වයන් 
බැලීවමන් සමුදය (හටගැනමී) ද පටිනිස්සග්ග (අත්හැරීේ) ෙ වයන් බැලීවමන් ආදානය (දැි ෙ අල්ො ගැනීම) 
ද අත්හරියි. අනිතය ආදි සත් ආකාරවයන් කාය, වේදනා, චිත්ත, ධ්ේම පිළිබඳ ෙ සේමර නය කරිීවමන් සිහිය 
හා නුෙණ ෙැවෙන අතර එම නුෙණින් යළි යළිත් කායාදි ස්කන්ධ් පංචකය නුෙණින් දකයිි (පටි.ම.2, 220 පිට). 
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ස්කන්ධ් පංචකය පිරිසඳි දැන ඊට ඇති ඇල්ම සපුරා දුරැවකාට සසර දුකනි් නිදහස් වීවේ ඒකායන මාෙත 
වමම සතර සතිපට්ඨඨානවයන් පැහැදිලි වකාට ඇත. එම නිසා භාගයෙතුන් ෙහන්වස් සතර සතිපට්ඨඨානය 
කු ලරා ිය ෙ වයන ්කුසලරාසි සූතරවයහි දී හඳුනේා වදති (කුසලරාසී’ති භිකඛ්වෙ, ෙදමාවනා චත්තාවරා 
සතිපට්ඨඨාවන සේමා ෙදමාවනා ෙවදයය.). 

කය, වේදනා හා සිත පිළබිඳ ෙ යළි යළිත් වයානිවසාමනසිකාරවයහි වයදීවේ පරතිඵල ෙ වයන් 
ඒොවය් පෙත්නා නිසරැ බෙ යළි යළිත් පරකට වෙයි. ඒ අනුෙ කය වපණපිෙක් වමන් ද වේදනාෙ දියබුබුලක් 
වමන් ද සඤ්්ාෙ මිරිඟුෙක ්වමන් ද සංඛාර වකවසල් කඳක් වමන ්ද සිත වහෙත් විඤ්්ාණය මායාෙක ්වලස 
ද දකිමින් ජීවිතවය් යථාරථය පසක් කර ගනයිි. ඇලේී ගැටීේෙලින ්මිදී උවපක්්ෂාවෙන් යුතු ෙ ජීවිතය වදස 
යථාරථොදී ෙ බැලීමට හුරැ වෙයි. 

 

ආනාපානසති භාෙනාවෙන් සතර සතිපට්ඨඨානය පරිපූරණත්ෙයට 

 භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ආනාපානසති සූතරවයහි දකේා ඇති පරිදි ආනාපානසතිය ෙෙන භකි්ෂනූ් 
වෙවසන අතර ආනාපානසතිය බහුලෙ ෙැඩීවමන් මහත්ඵල මහානිසංස සැලවසන බෙ සඳහන් වේ. තෙදුරටත් 
ඒ පිළිබඳෙ විස්තර කරන බුදුරජාණන් ෙහන්වස ් මැනැවින් ආනාපානසතයි භාවිත කිරීයමන ් සතර 
සතිපට්ඨානය වැයෙන  වත් සතර සතිපට්ඨානය සම්පූර්ණ වීයමන් සත්ත ය ාජ්ඣාංග සම්පූර්ණ වන  වත ්
සත්ත ය ාජ්ඣාංග සම්පූර්ණ වීයමන ් විදයා - විමකු්ති සාක්ෂාත් වන  වත් දක්ො තිවේ. ඉන්පසෙු 
ආනාපානසතිය ෙෙන අයරුැ අනුපළිිවෙළින් පැහැදිල ිවකාට තිවේ. 

කතමා චානන්ද, ආනාපානසති? ඉධ්ානනද්, භික්ඛු අරඤ්්ඤ්ගවතා ො රැක්ඛමූලගවතා ො 
සුඤ්්ාගාරගවතා ො නිසීදති පල්ලඩ්කං ආභුජිත්ො උජුං කායං පණිධ්ාය පරිමුඛං සතිං උපට්ඨඨවපත්ො. වසා 
සවතා’ෙ අස්සසති සවතා’ෙ පස්සසති.  

ආරණයකට වහෝ රැක්මුලකට වහෝ හිස් වපවදසකට ගිය  රාෙකයා පලඟක් බැඳ තම කය ඍජුෙ 
තබාවගන සිහිය අබිමුෙ වකාට සිහිවයන් හුස්ම ගනයි.ි සිහිවයන් හුස්ම පිටකරයි. වමවලස සෑවහන කාලයක් 
නුෙණින ්හුස්ම ගැනීම හා පිටකිරීවමහි පරතිඵල ෙ වයන් ආ ්ොස පර ්ොස පළිිබඳ ෙැටහීම වකවමන ්දියුණුෙට 
පත් වේ. ඒ අනුෙ  

1. දීරඝෙ හුස්ම ගැනීවේ (ආ ්ොසවය්) දී දීරඝෙ හුස්ම ගනන්ා බෙ නුෙණින් දකියි. 
(දීඝං ො අස්සසන්වතා දීඝං අස්සසාමී’ති පජානාති.)  

   දීරඝෙ හුසම් පිටකිරීවේ (පර ්ොසවය්) දී දීරඝෙ හුස්ම පිටකරන බෙ නුෙණින් දකියි. 
(දීඝං ො පස්සසන්වතා දීඝං පස්සසාමී’ති පජානාති)  

2. වකටිෙ (හරස්ෙ ෙ) හුස්ම ගන්නා විට වකටි ෙ වයන ්හුස්ම ගන්නා බෙ නුෙණින් දකියි. 
(රස්සං ො අස්සසන්වතා රස්සං අස්සසාමී’ති පජානාති)  

   වකටිෙ හුස්ම පිටකරන විට වකටිෙ හුස්ම පිටකරන බෙ නුෙණින් දකියි. 
       (රස්සං ො පස්සසන්වතා රස්සං පස්සසාමී’ති පජානාති) 
3. තෙද හුස්ම (ආ ්ොස-පර ්ොස) කය පළිබිඳෙ සේපරූණ අෙවබෝධ්වයන් යුතෙු ආ ේාස කරමි’යි හික්වමයි. 
     (සේබකායපටිසංවෙදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති) 
  හුස්ම කය පිළිබඳෙ සේපරූණ අෙවබෝධ්වයන් යුතුෙ පර ්ොස කරමි’යි හික්වමයි. 

(සේබකායපටිසංවෙදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
4. තෙද ආ ්ොස-පර ්ොසය නේ ෙු හුස්ම කය (කායසංඛාරය) සංසිඳවීම පළිිබඳ අෙවබෝධ්වයන්  
       ආ ්ොස කරමි’යි හකි්වමය.ි  (පස්සේභයං කායසඩ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
  හුස්ම කය (කායසංඛාරය) සංසිඳවීම පිළිබඳ අෙවබෝධ්වයන් පර ්ොස කරමි’යි හික්වමය.ි 

(පස්සේභයං කායසඩ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’ති සකි්ඛති). 
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ඉහත සඳහන් පියෙර හතවරන් විස්තර ෙන්වන් සතර සතිපට්ඨඨානවයහි කායානුපස්සනාෙ සේපූරණ 
ෙන ආකාරයයි. බුදුදහවමහ ිසඳහන් නිෙනම්ග පළිිබඳ  රැතමය ඥානය සහිතෙ ආනාපානසතිය ෙෙන  රෙකයා 
තුළ තම කය අරභයා කරමවයන් සිත සමාධිමත් ෙන අයුරැ වමමගින ්විස්තර වේ. විව ්ෂවයන ්ආ ්ොස 
පර ්ොස (කාය සංඛාර) නේ ෙූ හුසම් කය පළිිබඳ අෙවබෝධ්ය කරමවයන් දියුණු වේ. ඒ අනුෙ රෑපය නිරමාණය 
වීමට බලපෑ සතර මහාභූත රෑප හා ඊට අදාළ උපාදාය රෑප පළිිබඳ ෙැටහීම දියණුු වේ. වමහි දී සිදුෙන්වන් 
රෑපස්කන්ධ්ය පරකට වීමයි. වෙනත් අයුරකින් සඳහන් කළවහාත් රෑපය නිරමාණය වීමට වහ්තු ෙූ කබලිංකාර 
ආහාරය ෙැටහී යාමයි. අසභුවයහි සුභ විපල්ලාසය දුරැවීම ද වමමගින් සිදුවේ. 

කය පළිිබඳ අෙවබෝධ්ය දියණුු කරමින් තෙදුරටත් ආනාපානසතිවයහි වයවදන  රාෙකයා තුළ වේදනාෙ 
පිළිබඳ අෙවබෝධ්ය පරකට වේ.  

 

5. මානසික පරීතිය-සතුට දැන ගනමිින් ආ ්ොස කරමි’යි හික්වමයි.  
(පීතිපටිසංවෙදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.)  

  මානසික පරීතිය-සතුට දැන ගනමිින් පර ්ොස කරමි’යි හික්වමයි. 
       (පීතිපටිසංවෙදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
6. කායික සෙුය දැන ගනිමින් ආ ්ොස කරමි’යි හික්වමයි. 

(සුඛපටිසංවෙදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
   කායික සෙුය දැන ගනිමින් පර ේාස කරමි’යි හකි්වමයි. 

(සුඛපටිසංවෙදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
7. චිත්තසංඛාර වහෙත් සඤ්්ා-වේදනා දැන ගනමිින ්ආ ්ොස කරමි’යි හික්වමයි. 
     (චිත්තසඩ්ඛාරපටිසංවෙදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.)  
  චිත්තසංඛාර (සඤ්්ා-වේදනා) දැන ගනමිින් පර ්ොස කරමි’යි හික්වමයි.  

(චිත්තසඩ්ඛාරපටිසංවෙදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.)  
8. චිත්තසංඛාර (සඤ්්ා-වේදනා) සංසිඳීම දැන ගනමිින් ආ ්ොස කරමි’යි හික්වමයි. 

(පස්සේභයං චිත්තසඩ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
  චිත්තසංඛාර (සඤ්්ා-වේදනා) සංසිඳීම දැන ගනිමින ්පර ්ොස කරමි’යි හික්වමය.ි 

(පස්සේභයං චිත්තසඩ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’ති සකි්ඛති.) 
 

වමම පියෙර හතරින් විසත්ර ෙන්වන් ඇස්, කන් නාසාදි ඉන්රිය හය ඔස්වස් ලැවබන වේදනා, 
සඤ්්ා පිළිබඳ අෙවබෝධ්ය සහිත සතිමත් බෙ දියුණකුිරීමයි. වමවලස මනා දැනවුමන් යුතුෙ ආනාපානසතිය 
ෙැෙවේ දී  කරමවයන් සඤ්ා්, වේදනා ස්කන්ධ් පළිිබඳ සිහිය හා නුෙණ දියුණුෙට පත් වෙමින් සතිමත් බෙ 
ෙෙ ෙොත්  ක්තමිත් වේ. වමහි දී වේදනාසක්න්ධ්ය පරකට ෙන අතර ස්පර  ආහාරය පළිිබඳ අෙවබෝධ්ය ද 
දියුණු වේ. ඉහත පියෙර සාරථක වීවමන් පරීතිය හා සැපය දියුණු වීම නිසා බලෙත් සතුටින් තෙදුරටත් 
ආනාපානසතිය ෙැඩීවේදී ෙෙ ෙොත් ආනාපානසතිය තුළ සිහිය  ක්තිමත් වේ.   

ඊළඟට සිත වහෙත් විඤ්්ාණස්කන්ධ්ය පිළිබඳ අෙවබෝධ්ය දියුණු වේ. ඒ අනෙු, 

9. සිත පිළිබඳ මනා සිහිවයන් ආ ්ොස කරමි’යි හිකව්මයි. 
(චිත්තපටිසංවෙදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.)  

   සිත පිළිබඳ මනා සිහිවයන් පර ්ොස කරමි’යි හික්වමයි. 
(චිත්තපටිසංවෙදී පස්සසිසස්ාමී’ති සික්ඛති.) 

10. සිවතහි දැි සතුටින් ආ ්ොස කරමි’යි හික්වමය.ි 
     (අභිප්පවමාදයං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
   සිවතහි දැි සතුටින් පර ේාස කරමි’යි හික්වමයි. 

(අභිප්පවමාදයං චිත්තං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
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11. සමාධිමත් සිතින් ආ ්ොස කරමි’යි හික්වමයි. 
(සමාදහං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.)   

    සමාධිමත් සිතින් පර ්ොස කරමි’යි හික්වමයි. 
(සමාදහං චිත්තං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 

12. සිත වකවලසුන්වගන් මුදොලමින් ආ ්ොස කරමි’යි හික්වමයි. 
    (විවමාචයං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
   සිත වකවලසුන්වගන් මදුොලමින් පර ේාස කරමි’ය ිහික්වමයි. 
     (විවමාචයං චිත්තං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 

 

ඉහත පියෙර හතර සේපූරණ වීවේ දී විඤ්්ාණය හා එහි හටගැනීේ ෙැයවීේ පළිිබඳ අෙවබෝධ්ය පරකට වේ. 
ඒ අතර විඤ්්ාණාහාරය පිළිබඳ අෙවබෝධ්ය ද දියණුු වේ. ආරය නයාය වහෙත් පටිච්චසමුප්පාදය පිළබිඳ 
අෙවබෝධ්වයන් යුතුෙ සිත සමාධිමත් වීවේ අෙසාන පරතිඵලය නේ ඇත්ත ඇති සැටිවයන් දැකීවේ නුෙණ 
ලැබීමය.ි වමවලස ආනාපානසතිවයහි සිත භාවිත කිරීවමන් ලැවබන බලෙත් ආධ්යාත්මික සතුට හා සමාධිමත් 
බෙ නිසා වලෝක යථාරථය නේ ෙූ තරිලක්ෂණය දැකමීට සිත නැඹුරැ වේ.  

13. අනිතයතාෙ දකිමින් ආ ්ොස කරමි’යි හික්වමය.ි 
(අනිච්චානුපස්සී අස්සසිසස්ාමී’ති සික්ඛති.) 

   අනිතයතාෙ දකිමින් පර ේාස කරමි’යි හික්වමයි. 
(අනිච්චානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 

14. විරාගීබෙ දකමිින් ආ ්ොස කරමි’යි හික්වමයි. 
(විරාගානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 

    විරාගීබෙ දකමිින් පර ්ොස කරමි’යි හික්වමයි. 
(විරාගානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 

15. දුකනි් නදිහස්වීම දකිමින් ආ ්ොස කරමි’යි හික්වමයි. 
(නිවරාධ්ානුපස්සී අස්සසිසස්ාමී’ති සික්ඛති.)  

    දුකින් නදිහස්වීම දකමිින් පර ේාස කරමි’යි හකි්වමයි. 
    (නිවරාධ්ානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
16. නිෙන්සුෙය අත්විඳිමින් ආ ්ොස කරමි’යි හික්වමය.ි 
    (පටිනිස්සගග්ානුපස්සී අසස්සිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 
   නිෙන්සුෙය අත්විඳිමින් පර ්ොස කරමි’යි හික්වමයි. 
    (පටිනිස්සගග්ානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.) 

 
 

ඉහත පියෙර හතර සේපූරණ වීවේ දී ධ්ේමානුපස්සනාෙ ෙැවෙන අතර සංඛාරස්කන්ධ්ය පරකට වේ. 
එවමන් ම මවනෝසංවච්තනාහාරාය අෙවබෝධ්යට පත්ෙන වේ සමඟින් දුකින් නිදහස්වීවේ ඒකායන මාෙත 
ෙ වයන් බදුුරදුන් ෙදාළ සතර සතිපට්ඨඨානය ම සේපරූණත්ෙයට පත් වේ.  

ආනාපානසති භාෙනාෙ ෙැඩීවේ දී ඛුද්දක නිකාවයහි පටිසේභිදාමගග් නමැත ිගරනථ්වයහි ආනාපානසති කථා 
වකාටවසහි එන ආනාපානසති භාෙනාෙ සේබන්ධ්ෙ ඇති කර ගත ඥාන පිළිබඳ විස්තරය වබවහවින් ෙැදගත් 
වේ. එහි දැක්වෙන පරිදි ආනාපානසතියට උපක්වල්  (බාධ්ක) ෙ වයන ්පැමිවණන කරැණ ු18 පළිිබඳෙ දැන 
සිටීම ආනාපානසති භාෙනාෙ ෙැඩීවේ දී වනාමග යාේෙලනි් මිදීමට වහ්තුවේ. ඒ අනුෙ ආනාපානසතිය 
ෙැඩීවේ දී අනුගමනය වනාකළ යුතු කරැණු 18 නේ, 

1. ආ ්ොසවය් (හුස්ම ගැනීවේදී) මුල-මැද-අග ෙ වයන් සිහිකරනන්හුවග් ආධ්යාත්ම ෙ වයන් වික්ෂපිත් 
භාෙයට ගිය සිත සමාධියට බාධ්ාෙකි (උෙදුරකි). 
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2. පර ්ොසවය් (හුස්ම පිටකිරීවේදී) මුල-මැද-අග ෙ වයන් සිහිකරනන්හුවග් බාහිර ෙ වයන ් වික්ෂිප්ත 
භාෙයට ගිය සිත සමාධියට බාධ්ාෙකි. 

3. ආ ්ොසය පළිිබඳ පරාරථනාවෙන් යුතු නිකාමය ෙූ (තම කැමැත්වතන් යුතු) තෘෂ්ණාවේ පැෙැත්ම සමාධියට 
බාධ්ාෙකි. 

4. පර ්ොසය පිළබිඳ පරාරථනාවෙන් යුතු නිකාමය ෙූ තෘෂ්ණාවේ පැෙැත්ම සමාධියට බාධ්ාෙකි. 

5. ආ ්ොස කරන විට පර ේාසය ලැබීවමහි ඇලීම සමාධියට බාධ්ාෙක.ි 

6. පර ්ොස කරන විට ආ ේාසය ලැබීවමහි  ඇලීම ද සමාධියට බාධ්ාෙක.ි 

7. (ආ ්ොස) නිමිත්ත ආෙරජනා කරන්නාට ආ ්ොසවයහි සිත සැවලයි. එය සමාධියට බාධ්ාෙකි. 

8. ආ ්ොසය ආෙරජනා කරන්නාට නමිිත්වතහි සිත සැවලයි, එය ද සමාධියට බාධ්ාෙකි. 

9. (පර ්ොස) නමිිත්ත ආෙරජනා කරන්නාට පර ්ොසවයහි සිත සැවලයි, එය ද සමාධියට බාධ්ාෙක.ි 

10. පර ්ොසය ආෙරජනා කරන්නාට නමිිත්වතහි සිත සැවලයි, එය ද සමාධියට බාධ්ාෙකි. 

11. ආ ්ොසය ආෙරජනා කරන්නහුවග් සිත පර ්ොසවයහි විසිවරයි. 

12. පර ්ොසය ආෙරජනා කරන්නහුවග් සිත ආ ්ොසවයහි සැවලයි, විසිවරයි. 

13. අතීත ආ ්ොස-පර ්ොස අනුෙ ගයි සිත වික්ෂිප්ත ෙන වහයින් එය සමාධියට උෙදුවරකි, බාධ්ාෙකි. 

14. අනාගත ආ ්ොස-පර ්ොසය පතන සිත සැලුවණ් සමාධියට බාධ්ාෙක.ි 

15. ලීන (සැඟෙුණ=හැකලිුණ) ෙූ සිත කුසීතබෙ (සාකැබැිි) අනුෙ ගිවය් සමාධියට බාධ්ාෙකි. 

16. ඉතා දැිෙ ගන්නා ලද සිත උද්ධ්ච්චයට (වනාසන්සුන්බෙට) ෙැටුවණ් සමාධියට බාධ්ාෙකි. 

17. වෙවසසින් නැමුණු සිත රාගය අනුෙ ගිවය් සමාධියට බාධ්ාෙකි. 

18. වනානැමුණු (නතු වනාෙූ) සිත ෙයාපාදය අනුෙ ගවිය් සමාධියට බාධ්ාෙකි. (පටි.ම.1, ) 

 

ඉහත සඳහන් කරැණ ු18 වත්රැේ වගන එම තත්ත්ෙයන්ට තම සිත වනාෙැවටන පරිදි ආනාපානසතිය 
තුළ සිහිය හා නුෙණ භාවිත කිරීම වමම භාෙනාවෙන් අවප්ක්ෂිත පරතිඵල වෙත ළඟාවීම පහසු වකවර. 

 

වමවලස භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වද් නා කළ පරිදි ආනාපානසති භාෙනාෙ ඔස්වස් සතර 
සතිපට්ඨඨානය සේපරූණත්ෙයට පත්වීවේ දී රෑපාදි පංචුපාදනසක්න්ධ්ය ම එකට වගන හටගැනේී නිරැද්ධ්වීේ 
දැකීමට සමත් වෙයි. වමවලස දිෙයන ආධ්යාත්මික ගමන් මවගහි කරමවයන් සතත්ිස් වබෝධිපාක්ෂික ධ්රම ම 
සේපූරණත්ෙයට පත් වේ. සත්තිස්වබෝධිපාක්ෂික ධ්රම පිළිබඳ බුදුදහවමහි වනාවයක් තැන පරයාය ෙ වයන් 
නැතවහාත් වකාටස් ෙ වයන් විස්තර වකාට ඇති අතර ඇතැේ සූතරයන්හි (මහාපරිනිේබාන, සංගීති සූතර) 
වමම ධ්රම 37 ම සංගරහ වකාට දක්ො තිවේ.  
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සතර සතිපට්ඨානය 

ඉහතින් දැක්ෙූ පරිදි සුතමය ාණය මැනැවින් සේපාදනය වකාටවගන ආනාපානසති භාෙනාෙ  
ෙැඩීවේ දී සතර සතිපට්ඨඨානය සේපූරණත්ෙයට පත් වේ. එනේ 

1. කායානුපස්සනා 

2. වේදනානුපස්සනා 

3. චිත්තානුපස්සනා 

4. ධ්ේමානුපස්සනා 

 

සතර ඍද්ිපාද 

සතර සතිපට්ඨඨානය නමැත ිපිතෘවිෂය තුළ නිතර ොසය කරන විට සතර ඍද්ධිපාද සේපූරණත්ෙයට 
පත් වේ. එනේ 

1. ඡන්ද (දහේ මග ගමන් කිරීමට ඇති බලෙත් කැමැත්ත) 

2. චිත්ත (දහේමග හැසිරීමට සිත වයදවීම) 

3. විරිය (දහේමග උත්සාහවයන් ඉදිරියට ගමන්කිරීම) 

4. වීමංසා (දහේමග නෙිැරදිෙ ඉදිරියට යාමට ඇති විමසුේ නුෙණ) 

 

සතර සමයග්පරධාන වීර්ය 

 සතර සමයග් පරධ්ාන වීරය කරමවයන් පරිපූරණත්ෙයට පත්වේ. එනේ 

1. නූපන් අකුසල් වනාඉපදවීමට ඇති වීරය 

2. උපන් අකුසල් දුරැකරලීමට ඇති වීරය 

3. නූපන් කුසල් ඉපදවීමට ඇති වීරය 

4. උපන් කුසල් දියුණු කරලීමට ඇති වීරය 

 

පාංච ඉන්රිය ධර්ම 

වමවලස සතර සමයග් පරධ්ාන වීරය සපුරන විට  රදධ්්ාදි ගුණාංග ඉන්රිය ධ්රම ෙ වයන් ආධ්යාත්මික 
ජීවිතය තුළ ෙරධ්නය වේ. ඉන්රිය ධ්රම පහකි. එනේ 

1. සද්ධ්ා ඉන්රිය 

2. විරිය ඉන්රිය 

3. සති ඉන්රිය 

4. සමාධි ඉන්රිය 

5. පඤ්්ා ඉන්රිය 
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පාංච  ල ධර්ම 

තෙදුරටත් සතර සතිපට්ඨඨානය තුළ හිකම්ීවේ පරතිඵල ෙ වයන්  රද්ධ්ාදි ගුණාංග බල ධ්රම ෙ වයන් 
දියුණු වේ. එබඳු බල ධ්රම පහකි. 

1. සද්ධ්ා බල 
2. විරිය බල 
3. සති බල 
4. සමාධි බල 
5. පඤ්්ා බල 

 
සත්ත ය ාජ්ඣාංග 

පංච බල දියුණු වීමත් සමග සත්ත වබාජ්ඣංග පරිපරූණත්ෙයට පත් වේ. එනේ 

1. සති සේවබාජ්ඣංග 
2. ධ්ේමවිචය සේවබාජ්ඣංග 
3. විරිය සේවබාජ්ඣංග 
4. පීති සේවබාජ්ඣංග 
5. පස්සද්ධි සේවබාජ්ඣංග 
6. සමාධි සේවබාජ්ඣංග 
7. උවපක්ඛා සේවබාජ්ඣංග 

 

 යන අංග හතයි. නිරොණාෙවබෝධ්වය් අංග ෙ වයන් දැක්වෙන වමම කරැණු හත ෙරධ්නය ෙන්වන් 
සතර සතිපට්ඨඨානය නමැති භූමිය තුළයි. 

 

ආරය අෂ්ටාංගික මාරගය 

සතර සතිපට්ඨඨානය අඛණ්ෙෙ නයිැළීවමහි පරතිඵල ෙ වයන් මනාදැක්ම ආදි ගුණාංග මාරගාංග 
ෙ වයන් සංෙරධ්නය වේ. වස්ඛ පරතිපදාෙ තුළ අංග අටකින් යුතු ආරය මාරගය දියුණු ෙන්වන් වේ අයුරිනි. 
එම අංග අට නේ 

1. සේමාදිට්ඨි 
2. සේමාසංකප්ප 
3. සේමාොචා 
4. සේමාකේමන්ත 
5. සේමාආජීෙ 
6. සේමාොයාම 
7. සේමාසති 
8. සේමාසමාධි 
 

එහි අෙසාන පරතිඵලය විදයාෙ හා විමුක්තිය සාක්ෂාත් වීම නේ ෙූ සසර දුකින් සපුරා නිදහසව්ීමයි. 
එනේ අවස්ඛ වහෙත් අරහත්ෙයට පත්වීමයි. එවිට ඉහත සඳහන් අංග අටකින් යුතු වස්ඛ පරතිපදාෙට 
(අට්ඨඨංගසමන්නාගවතා වස්වඛා) තෙත් අංග වදකක් එක් වීේ ෙ වයන ් අංග දහයකින් යුක්ත 
(දසංගසමනන්ාගවතා අරහා - මහාචත්තාරීසක සූතරය, ම.නි.3) වලෝවකෝත්තර භූමිය සාක්ෂාත් කරනු ඇත. 
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සසර අනාදිමත් කාලයක් විඳි නිරය ආදි අපමණ දුක ්රැසින් නදිහස් ෙ මහා බරක් බිමින් තැබීවේ මානසික 
සතුට භුක්තිවිඳීවේ අෙස්ථාෙ වමමගනි් සැලවස්. වමහිලා විව ්ෂවයන් ධ්රම මාරගය ආරේභවය් පටන් ම 
රෑප, වේදනා, සඤ්්ා, සංඛාර, විඤ්්ාණ යන පංචුපාදානස්කන්ධ්වය් සමුදය ෙැය පිළිබඳ මනා ෙැටහීවමන් 
කටයුතු කිරීම අතයෙ ය සාධ්කයක් වේ. ඒ අතර බුද්ධ්ානුස්සති, වමත්තා, අසුභ, මරණසති යන චතුරක්ඛා 
භාෙනා කරම පරගුණ වකාට ඇති පමණට ආනාපානසති භාෙනාෙ ෙොත් පහසු වකවර. තෙද ආනාපානසති 
භාෙනාෙ ආරේභවය් දී ම සති නිමිත්ත මැනැවින ්හඳුනාවගන නාසවය් අග වහෝ උෙුවතාල ආසන්නවයහි 
(පරිමුඛං සතිං උපට්ඨඨවපත්ො, නාසිකග්වග් ො මුඛනමිිත්වත් ො) සිහිය රඳො ගැනමීට මනස හුරැ කර ගැනීම 
භාෙනාවේ සාරථකත්ෙයට වබවහවින් ඉෙහල් වේ. 

වමෙැනි අතිදුරලභ බුද්වධ්ෝත්පාද සමයක උපත ලද භාගයසේපනන් බුදධ්ිමත් මනුෂය රත්නයකවග් 
උත්තුංග ජීවිත අභිලා ය විය යුත්වත් වමම උත්තරීතර මානසික සෙුය ලැබීම සඳහා ෙූ ෙැෙපළිිවෙළ සේපූරණ 
කර ගැනීමයි. ඒ සඳහා හැකිතාක් කලයාණමිතර සේපත්තිය ලබමින් පටිච්චසමුපප්ාද සංඛයාත ධ්රමය  රෙණය 
කරමින් ඇසූ දහම ඔස්වස් වයෝනිවසෝ මනසිකාරවයහි වයවදමින් අපරමාදීෙ, අඛණ්ෙෙ, වීරයවයන් හා සතුටින් 
සීල, සමාධි, පඤ්්ා යන තරිවිධ්  ික්ෂාෙ සේපූරණ වකාට විමුක්ති, විමුක්තිාණ සාක්ෂාත් කර ගැනමී අෙ ය 
වකවර. 

අනුත්තර ඉන්රිය භාවනාව  

ඉන්රිය භාෙනා සූතරවයහි දැක්වෙන පරිදි යවමක් වමවලස නිතර සිහිවයන් හා නුෙණින් ොසය 
කිරීමයට සමත් ෙුෙවහාත් ඔහු යළි යළිත් අවිදයා සහගත ෙූ ස්කන්ධ් පංචකයක් හට වනාගන්නා වස් ෙහාම 
වකවලසුන්වගන ්ඉෙත් වෙයි. ඒ අනුෙ ඇසට රෑපයක ්පතිත ෙන විට ඇසපිය ගසන තරේ මඳ වේලාෙකදී ද 
කණට  ේදයක් පතිත වීවේ දී අසුරැ සැණක් තරේ ස්ෙල්ප වේලාෙකදී ද නාසයට ගන්ධ්යක් පතිත වීවේ දී 
වනාළුේ පතක ඇති දිය  බිඳක් බිමට පතිත ෙන තරේ වේගවයන ්ද දිෙට රසයක ්පතිත ෙන විට දිෙඅග රැඳි 
වකළ පෙික ්බිමට පතිත ෙන තරේ මඳවේලාෙකදී ද කයට ස්පර යක් පතිත ෙන විට  ක්තිමත් පුරැෂයක ු
දිගු කළ අතක් නෙන තරේ ස්ෙල්ප වේලාෙකදී ද සිතට ධ්රමාලේභනයක් පතිත වීවේදී රත්කළ යකෙ බඳුනකට 
දියබිඳක් දැමන විට එය වියළී යන තරේ සළුු වේලාෙක දී  ද ෙ වයන් දැක්වෙන පරිදි ඉතා ඉක්මනින් අරමුණ ු
විෂයවයහි පරිය අපරිය බෙ දුරැ වී සිත උවපක්ෂාවෙහි පිහිටයි. වමයින් දැක්වෙන්වන් දහේ දැනුවමන ්වහබි සහිි  
නුෙණින් යුතු තැනැත්තා වකතරේ දක්ෂ අයුරින් දුකින ්නිදහස් වීමට සමත් ද යනන්යි. 

යස්ඛ පරතිපදාව 

නිෙන් මගට ස්ිරෙ බැසගත් (වස්ඛ) පුද්ගලයාවග් ස්ෙභාෙය ද ඉන්රිය භාෙනා සතූරවයහි  ෙැි  
දුරටත් විස්තර කර ඇත. ඒ අනුෙ වස්ඛ පුද්ගලයා ඇස, කණ ආදි ඉන්රියයන්ට රෑප,  ේදාදිය පතිත වීවේ දී 

එමගින ්සිවතහි වකවලස් හට ගැනීවේ දී සිහනිුෙණින් සිටීවේ වහ්තුවෙන ්එයින් ලජ්ජාෙට පළිිකළුට පත ්ෙ 
(අට්ඨීයති හරායති ජිගුච්ඡති) ෙහා ම එම අකුසලවයන් සිත මුදො ගැනීමට දක්ෂ වෙයි. පිරිසදිුෙ සිටින 

තැනැත්තාවග් කයට කුණු වී ගිය සවතකුවග් මළ කුණක් දමන විට ඇති ෙන පිළකිුලට බඳු පළිිකුලක් වමයනි් 

ඇති කර ගන්නා  රැතෙත්  රාෙකයා ෙහාම එයින් ඉෙත් වීමට කටයුතු කරය.ි ඇස, කණ ආදී ඉන්රිය පිළිබඳෙ 
මනා සිහිවයන් සිටීවේ ආනිසංස ෙ වයන් වමබඳු හැකියාෙක් උදාවේ. 

භාවිතින්රිය පුද්ගලයා  

ඉන්රිය භාෙනා සූතරයට අනුෙ ඉහළින් ම ඉඳුරන් සංෙර කර ගත් පුදග්ලයාවග් සේභාෙය විස්තර කර 
තිවේ. ඒ අනුෙ ඔහු තම සිත සපුරා සංෙර කර ගැනමී වහ්තුවෙන් පළිිකුල් සහගත අරමුවණහි වනාපිළකිලු් 
සහගතෙ ද වනාපිළිකුල්  අරමුවණහි පිළකිුල් සහගතෙ ද අෙ ය නේ පිළකිුල් වනාපිළිකුල් බෙ යන වදක ම 
දුරැ වකාට මැදහත් ෙ ද සිටීවේ හැකයිාෙ ඔහුට ඇත. ඒ අතර පිළිකුල් වදවයහි පළිිකුල් සහගතෙ ද 
වනාපිළිකුල් වදවයහ ිවනාපිළකිුල් සහගතෙ ද දැකමීට හැකියාෙ ඇත. වමවලාෙ උපත ලද උත්තම මනුෂය 
රත්නයකට ලද හැකි උත්තරීතර භාගයය වමමඟින් පැහැදිලි වකවර.  
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කිාංසුයකෝපම සූතරය 

බුදුදහමට අනුෙ මනාෙ තම ඉඳුරන ් සංෙර කරගත් (භාවිතින්රිය) තැනැතත්ාවග් ස්ෙභාෙය 
කිංසුවකෝපම සූතරවයහි උපමානුසාරවයන් මැනැවින ් විස්තර කර තිවේ. ඒ අනුෙ වදාරටු හයක් සහිත 
පරාකාරයකින් ෙට ෙූ කිසියේ පිහිටා තිවේ. එහි වදාරටු හවයහි වදාරටුපාලයන් සිටින අතර නගරය මැද සිේමං 
සවලහි නගර හමිියා ොසය කරයි. කිසියේ දූත යුෙලක ්එක්තරා පනෙිුෙයක ්රැවගන එකී මාෙත ඔස්වස ්ගමන් 
වකාට වදාරටු පාලයාවග් අධීක්ෂණය මත ඇතුළු වී නගර මැද සිටින නගර හිමියාට එම පනිෙෙුය දී ආ මගනි් 
ම නගරවයන් ඉෙත් වී යයි. වමම උපමාවෙන් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඉදිරිපත් කරන්වන් මැනැවින් දහම 
පරගුණ වකාට උපරිම වලස සිහිය හා නුෙණ පෙතේා ගනන්ා  රාෙකයකු කරියා කරන ආකාරයයි. ඒ අනෙු 

සමථ - විදර නා නමැති දහමින ්යුතුෙ නිරතුරැෙ සිහිනුෙණින ්සිටින විට ඇස ආදි ඉන්රියයන්ට රෑපාදි 
අරමුණු පතිත ෙන විට එය සිේමංසල නමැති සතරමහා භූතරෑපවයන් යුතු ගුහාවෙහි වෙවසන විඤ්්ාණය 
නමැති නගර හිමියාට යථා පරිදි දනේා ඇතුළු ෙූ මාෙතින් (ආයතනවයන්) ම ඉෙත් ෙ ගයි වහාත් රෑපාදි 
කිසිදු අරමුණක සිත බැස වනාගන්නා අතර ඒ වමාවහාවතහි ම දුකින් නදිහස්වීමට අෙස්ථාෙ උදා වේ. 
බුදුදහමින් දැක්වෙන පරිදි ස්කන්ධ් පංචකය නමැති මහා බර බහා තැබීවේ පරතිඵලය වමයයි.   

 ාහිය සූතරය 

බාහිරය දාරැචීරයට බුදුරජාණන් ෙහන්වස ්වද් නා කවළ් ද භාවිතින්රිය පුද්ගලයකු කටයුතු කරන 

ආකාරයය.ි ඒ අනුෙ යවමක් උපරිම වලස සිහිය හා නුෙණ තුළ සිටීමට දකෂ් ෙුෙවහාත් ඇසින් රෑපයක් 

දැකීවේ දී ඒ වමාවහාවතහි ම එහි කරියාකාරීත්ෙය, වහ්තුඵල සේබන්ධ්ය, අනිතයතාෙ නුෙණින් දැක ෙහාම දුකනි් 
නිදහස්වීමට අෙස්ථාෙ උදාවේ. ‘දිට්ඨවඨ දිට්ඨඨමත්තං සුවත සුතමත්තං මුවත මුතමත්තං විඤ්්ාවත 
විඤ්්ාතමත්තං‘ ෙ වයන් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වද් නා කවළ් රෑප  ේදාදිවයහි සංෙර විය යුතු ආකාරයයි.  

තථාගතයන් වහන්යස් විසින් යද්ශිත අනුපූර්ව පරතිපදාව  

මහාසතිපට්ඨඨාන සූතරයට අනුෙ ඉතා පැහැදිලි කරැණක් ෙන්වන් දුකනි් නිදහස් වීවේ සේපූරණ 
ෙැෙපළිිවෙළ රදා පෙත්නා ස්කන්ධ් පංචකය සහිත පදුග්ලයා තුළ බෙයි. කලයාණමිතර ආ රය, සද්ධ්රම රෙණය 
ආදි සාධ්ක බාහිරින් ලැබණු ද සසරින් මිදීමට අෙ ය කරියාකාරීත්ෙය සත්ත්ෙයා වෙත  ෙූෙකි. බුදුරජාණන් 
ෙහන්වස් වරෝහිතස්ස වදවියාට වද් නා කවළ් ‘යම්  ඹයක් පමණ වූ සඤ්ා සහිත සිත සහිත කයයහි ම 
යලෝකයත්, යලෝක සමුදයත්, යලෝක නියරෝධයත්, යලෝක නියරෝධගාමින ීපටිපදාවත් පනවන  වයි.’ භාගයෙතුන ්
ෙහන්වස් වද් නා කළ පරිදි දර න සේපත්තිවයන් හා සීලවයන් යුතෙු සතිපට්ඨඨානය සේපූරණ කළ පමණට 
පරඥාෙ දියුණු ෙන අතර එපමණට සද්ධ්ා, විරිය, සමාධි ආදි වසසු ඉන්රිය ධ්රමයන් ද සේපූරණත්ෙයට පත් 
වේ.  

අවිජ්ජා සූතරයට  අනුෙ සතර සතිපට්ඨානය නිසි යලස වැයෙන්යන ්තරිවිධ සුචරිතය ඇත ිවිටයි. තරිවිධ 
සුචරිත සම්පූර්ණ වීමට ඉන්රිය සාංවරයත් ඉන්රිය සාංවරය සඳහා සතිසම්පජඤ්ඤයත් සතිසම්පජඤ්ඤය සඳහා 
යයෝනියසා මනසිකාරයත ් යයෝනියසා මනසිකාරය සඳහා ශරද්ධාවත් ශරද්ධාව සඳහා සද්ධර්මශරවණයත් 
සද්ධර්මශරවණය සඳහා කලයාණමිතර ආශරයත් අවශය යකයර්. කලයාණමිතර ආ රය ඇති විට සද්ධ්රම රෙණය 
ලැබී එයින්  රද්ධ්ාෙත්  රද්ධ්ාවෙන් වයානිවසා මනසිකාරයත් වයානිවසා මනසකිාරවයන් සතිසේපජඤ්්ඤ්යත් 
සතිසේපජඤ්්ඤ්වයන් ඉන්රිය සංෙරයත් ඉන්රිය සංෙරවයන් තරිවිධ් සුචරිතයත ් තරිවිධ් සුචරිතවයන ් සතර 
සතිපට්ඨඨානයත් සතර සතිපට්ඨඨානවයන් සත්ත වබාජ්ඣංගත් පරිපූරණත්ෙයට පත් ෙ විදයාවිමකු්තිය සාක්ෂාත් 
වේ. වමවලස විදයාවිමුක්තයි නිෂ්ටාෙ වකාට ඇති සේබුදු දහේ මවගහි සයිලු ගුණරැෙන්හි පරධ්ාන සාධ්කය 
ෙන්වන් කලයාණමිතර ආ රයයි. හුවදක් කලයාණ මිතරයන් සිටීම පමණක් පරමාණෙත් වනාෙන අතර 
කලයාණමිතරයන් හඳුනා ගැනීමටත් ඔෙුන්වග් ගුණයට ගරැකරිීමටත් ඔෙුන ්වෙතින ්තම දිවිමගට ආවලෝකයක ්
ෙූ සද්ධ්රම පරතිලාභය ළඟා කර ගැනමීටත් අප දක්ෂ විය යුතු ය. බුද්ධිමත් විය යුතු ය. අනතිමානී විය යතුු 
ය. වකටිවයන් කිෙවහාත් (කරණීය) වමත්ත සූතරවයහි ඇති ගුණාංගන්වගන් සමනව්ිත විය යුතු ය. වමකී සියලු 
ගුණ දහේහ ිඋසස් ම පරතඵිලය ෙන්වන් පරඥාෙ දියුණ ුවී දුකනි් නිදහස්වීමය.ි එහි දී රෑප, වේදනා, සඤ්ා්, 
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සංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ් පංචකය ක්ෂණිකෙ හටවගන ඉතිරි නැතිෙ නිරැදධ්් ෙන බෙ මැනැවින් පරකට 
වේ. ඒ අතර ධ්ාතු, ආයතන, ඉන්රිය, නාමරෑප ආදි නේෙලින් සඳහන් ෙන ජීවිතවය් පැෙැත්ම විස්තර වකවරන 
වසසු ධ්රමයන්හි ද පෙතන්ා අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන තරිලක්ෂණය මැනැවින් පරතයක්ෂ වේ. වමම 
අෙවබෝධ්ය ලබන ුෙස ්අපරමාදී ෙ කරියා කිරීම ක්ෂණ සේපත්තිය ලද  බුදධ්ිමත් සැමවග් පරධ්ාන ජීවිත ඉලකක්ය 
විය යුතු ය. භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් අෙසාන අෙොදය ෙූවය ් ද අපරමාදීෙ සතිපට්ඨඨානය තුළ හැසිවරන 
වලසයි (හන්ද’දානි භික්ඛවෙ ආමන්තයාමි වො ෙයධ්ේමා සංඛාරා අප්පමාවදන සේපාදවථ). තමාට තමා 
පහනක් දිෙයිනක් වකාට ොසය කළ හැකි පරතිපදාෙ වලස භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වද් නා කරන්වන් සතර 
සතිපට්ඨඨානයට අනුෙ ොසය කිරීමයි.  

 

අත්තදීපා භික්ඛවෙ විහරථ අත්තසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා ! 

ධ්ේමදීපා භික්ඛවෙ විහරථ ධ්ේමසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා ! 

                          
 

ඔබ සැමට වතරැෙන් සරණයි ! 

එක්සත් ජනපදවය් වකාවීනාහි වලාස් ඇන්ජලිස් වබෞද්ධ්  විහාරස්ථානවය් 

 

සත් දින ධර්ම සම්භාෂය  07 වන යද්ශනය  
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