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තංඥාපනර්ය්
ව ෝ්වය් ොසය ්රන මනුෂ්ය තිරස්ීනනාදි සත්ත්ෙයන් පිිි ඳෙ
හා අනය ව ෝ් ෙස්තනන් පිිි ඳෙ ද, සාමානය නනයාට තත්වත් ෙරරදි
දැනීම්ි. ඔෙුහු ද්රෙය වනාෙ ්රියා රාශිය්් ද්රෙයයන් ව ස ද, ්ඩාා ද්රෙය
සමහයන් මහත් ෙස්තනන් ව ස ද, සත්ත්ෙ පුද්ග ,ාෙය්් නරති ධ්ාතඩ
සමහය්් සත්ත්ෙයන් පුද්ග යන් ව ස ද, අනිතය වදය නිතය වදය්්
සරටියට ද, අශඩ, වදය සුන්දර වදය්් හරටියට ද, දු් ම සුෙය්්
හරටියට ද, දු්් ඉපදීවම් වහ්තඩෙ ම සරප රබීවම් වහ්තඩේ් හරටියට ද,
සතය ෙ සරපය හා යය රබීවම් පරතිපත්තිය මහත් නපුර්් හරටියට ද,
ෙරදො වත්රරම් වගන සිටිති. තථාගතයන් ෙහන්වස් ෙනාහි ඒ සිය ්
තත්ත්ෝාරවයන් දැන ෙදාි වස්්. ව ෝ් තත්ත්ෙය පිිි ඳ
තථාගතයන් වහන්සස් විසින් ද්්නා
ද ආ්ාරය ආයය සතය
නාමවයන් හඳුන්ෙනු රවේ.
ව ෝ් තත්ත්ෙය පිිි ඳ ෙරරදි හරඟීම් තතිෙ යය ම පරම
සතයය හරටියට පිිිවගන, යයට අනුෙ ම සිතන යයට අනුෙ ම සියලු
්රියා ්රන තරනරත්තා හට ෙරටවහනුවය් තථාගතයන් ෙහන්වස්වග්
සතයය ෙ ආයයය සතයය අසතයය්් හරටියට ය. ඒ නිසා ම ඔෙුනට වම්
ධ්ර්මය දැන ගරනීම ඉතා දුෂ්්්ර ය. බුද්ධ ධර්මසය් පරම සාරයත්
චතුරායය සතය ම ය බබවවින් නියම සබෞද්ධයකු වන්නට නම්
ආර්යසතයන් පිිිබඳ තරමක දැනුමක්වත් ඇති කර ගත යුතු ය වම්
ෙසන ව ෞද්ධ් ගෘහස්තයන්වගන් ත ා පරවිද්දන්වගන් ද ෙරඩි වදවන්්
වම් ආයයය සතයය පිිි ඳ ඡායා මාතර දැනුම්්ෙත් නරතවතෝ ය. වම්
චතඩරායයය සතයය අනුන්වග් පප්ාරවයන් වතාර ෙ ස්ෙශ්්තිවයන් ම
ව්න්ඩට වසායා ගත හර්ි වත්රරම් ගත හර්ි ධ්ර්මය්් ද වනා වේ. ඒ
ධ්ර්මය තරම්ින් ෙත් ව ෞද්ධ් නනයාට දැන ගරනීමට නම් පහසුවෙන්
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වත්රරම් ගත හර්ි සරටියට ියෙුණු වපාත් තිබිය යුතඩය. වම් ෙනතඩරරත්
ය ඳු වපාත් සු , වී නරති රවින් ව ෞද්ධ් නනතාෙට ආයයයසතයයන්
තරම්ින් ෙත් දැන ගරනුමට පප්ාර වීවම් අදහසින් අපවග් නරණ
පමණින් මහත් පරිශරමවයන් වම් වපාත සම්පාදනය ්රන දි.
අටුො වපාත් අතඩවරන් ද, චතඩරායයය සතයය පිිි ඳ දීර්ඝ
විස්තරය්්
ද්්ො
තත්වත්
‘සම්වමෝහවිවනෝදනී’
නම්
ෙ
වි,ංගපර්රණාර්ථ ්ථාවේ හා ‘විසුද්ධි මාර්ගවය්’ ය. පාිි ,ාෂ්ාෙ
වනාදත් සාමානය නනයාට ඒොයින් පරවයෝනනය්් වනා රබිය හර්ි ය.
පාිි ,ාෂ්ාෙ දත් පමණින් ද ඒො ්ියො චතඩරායයය සතයය වත්රරම්
ගරනීම පහසු ෙරා්් වනාවේ. ඒ ඒ වපාත්ෙ චතඩරායයය සතයය විස්තර
්ර තිව න්වන් ධ්ම්මංසගනී පර්රණවයහි යන පරමාර්ථ ධ්ර්ම
වි,ාගයන් මරනවින් පගත් අයට දැන ගරනීමට සුදුසු සරටියට ය.
පර්ෙ,ාගවයහි තති ්ර ගන්නා ද පරමාර්ථ ධ්ර්ම පිිි ඳ දැනුම්්
නරතිෙ පාිි ,ාෂ්ාෙ දත් පමණින් ම ඒොවය් යථාර්ථය දත හර්ිවේය’
යන අදහසින් ඒ වපාත් ්ියෙන්නෙුන්ට තති ෙනුවය් වනා දැන ම ‘දැන
ගතිමි’ යන රැෙටීම්් පමණ්ි. ඒ රැෙටීම නම්, ව්ාවහත් ම වනා දැන
සිටීමටත් ොා නපුර්ි. පාිි ,ාෂ්ාෙ පමණ්් පවගන දහම් වපාත්
්ියො යවස් රැෙටී සිටින අය වම් ව ාවහෝ ය.
අප අදහස ෙවය් පාිි ,ාෂ්ාෙ හා පරමාර්ථ ධ්ර්ම වි,ාගයන් ද
් ින් දැන වනා සිටින අයටත් වම් ධ්ර්මය පිිි ඳ තරම්ටෙත් ශඩද්ධ්
දැනුම්් තති්ර ගත හර්ි ෙන සරටියට වපාත්් සම්පාදනය ්ිරීමය.
ය රවින් අප විසින් සම්වමෝහවිවනෝදනී ආදිවයහි චතඩරායයය සතය
ෙර්ණනා ්ර තිව න මඟ වනා වගන වම් වපාත ිවීමට අන් මඟ්්
ගන්නා දි. ව්වස් ිය ් ්හි ්ියෙන්නාට පහසුවෙන්, ්ාරණය
අෙව ෝධ් වේ දැයි ්රරණ්් පාසා ම ් ්පනා ව්ාට ඒ ඒ අෙස්ථාවෙහි
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අපට ් ්පනා ෙ පරිද්වදන් ්රරණු පහදමින් වම් වපාත සම්පාදනය
ව්විමු.
නේථා වපාත්් ්ියෙන්න්ඩට වෙවහස්් නරති ෙ අර්ථයත්
්ථා රසයත් රව න වස් ව වහසිවයන් අර්ථය හා ධ්ර්ම රසය
රව න හරටියට ගරඹුරර ධ්ර්මයන් පිිි ඳ වපාත් සම්පාදනය වනා ්ි
හර්ිය. ය රවින් ්ථි්යන්වග් වහෝ ව ්ඛ්යන්වග් වහෝ සමත්්වම්
අනුහසින් ම ගරඹුරර ධ්ර්මයන් ව වහසිවයන් වත්රරම් ගන්නට
ාවපාවරාත්තඩ වනා වී, ධ්ර්මය අෙව ෝධ් ්ර ගරනීමට වපාත්
්ියෙන්නා විසින් ද පත්සාහ ්ි යුතඩය. චතඩරායයය සතයය දනු
්රමතියන් විසින් වමම වපාත නේථා වපාත්් වමන් ෙර්් වදෙර්්
්ියො හරර වනා දමා ොර ව ාවහෝ ගණන්් නරෙත නරෙතත් ්ියවිය
යුතඩය. වපාවත් ්ියවෙන ්රරණු සිත්හි ත ාවගන ඒො ගරන නරෙත
නරෙතත් ් ්පනා ්ි යුතඩය. යවස් ්ි වහාත් සිය ් දත් ්ෙර්ඩට
ෙුෙ ද වම් වපාවත් පප්ාරවයන් චතඩරායයය සතයය පිිි ඳ මනා දැනුම්්
තති ්ර ගත හර්ිෙනු තත. වමම වපාත ආදරවයන් ්ියො
තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් සතය ෙ චතඩරායයය සතයය ධ්ර්මය පවගන
නියම ව ෞද්ධ්යන් වී සසර දු්ින් මිදී නිෙන් සුෙය රබීමට සිය ්ව ෝ ම
පත්සාහ ්රත්ො.
මීට - ශාසනස්තිථි්ාමී,
රේරුකාරනේ සචනේදවිමල සතේථවිර

රී විනයා ං්ාරාරාමය,
වපා්ඩණුවිට
2490
වප රොරි 6 ෙරනි ගඩරර දින දී ය.
1947
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“තබ්බදානං සධම්මදානං සජිනාති”

දහම් සරපාතේ සමුද්ර සණර්ය්ට සතහාර්ය් සවූ
අභිනව සතාමාජිකරර්ය්ෝ
සරදැහරෙවත්්
රීයානි වපවර්රා මිය
පදිත් සමරවස්්ර මයා
යච්.යම්. දිනුතර මයා
පී.පී. පියසී ි මිය
දනන්සරිය මයා
පදාන්ත අව ෝෂ්් පණ්ඩිත ්ඩමරර
චන්ද්රි්ා යදිරිසිංහ මිය

්ඩ ියාපිටිය
මත්වත්වගාා
්ෑග ්
ව්ාව ාන්නාෙ
ඉංගිරිය
ඉංගිරිය
ත ්ගහවි
ව ිඅත්ත
ව්්.ව්්.වසෝමදාස වපවර්රා මයාට පිං පතාවපා්ඩණුවිට
ව්්.යස්.ව්්. ්ඩරරප්පු වමනවිය අඹන්වපා ්.වි.
ව්්.ඒ. ඤාණෙතී මිය
්හතඩාුෙ
ය. මා නී රරද්රිගඩ මිය
වපා්ඩණුවිට
යස්.යම්. ආරියවස්න මයා
්ිත ාෙ
වහ්මසී ි වපවර්රා මිය
ණ්ාාරගම
නා ි අවේවීර මිය
්රිණිය
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රර.
රර.
රර.
රර.
රර.
රර.
රර.
රර.
රර.
රර.
රර.
රර.
රර.
රර.
රර.

30,000.00
10,200.00
10,000.00
7,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
500.00
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අනි්් වපාත් හා සසඳන විට ්ා ීනෙ අාු මි ්ට වම් වපාත්
සරපයිය හර්ිෙ තත්වත් ධ්ර්ම දානමය ්ඩශ වය් ෙටිනා්ම අෙව ෝධ්
්රගත් සරදැහරෙතඩන් නිසා ය.
ය්් මුද්රණය්් වි්ි)වමන් රව න මුද ත්, ඊිඟ මුද්රණවය්
මුද්රණ වියදමත් අතර පරතරය පියො ගරනීමට වම් ආධ්ාර පපවයෝගී
වේ.
ඔබට සද සරම් සතඳහා සතහභාගී සවිර්ය් සහුකිර්ය්.
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පර සතේතාවනා
රගෞරවාහය සබනනේරගා  සනනනේද සෛමරතරර්ය්
මහානාර්ය්ක සතේවාමිපාදර්ය්නේ සවහනේරතේ සවිතිනි.
ආගම් ව ාවහෝ ය. දු්ින් මිවදනුෙට මඟර යි යව්් පරෙසුණු
දෑ අවන්් පරෙසුණු දැයට වෙනසි. තත්ත ද්්නා රිසියහු විසින් ්ි
යුත්වත් වසායා
ා සුදුස්ස වතෝරා ගරන්ම ය.
රවි-ඉන්ද්ර-අග්නි යන තඩන් වදවියනට යාග වහෝම ්රරරම තෙරසි
ම දැය ව්ාට සේදය ්ියයි. මීමංසා දර්ශනය යය ම තහෙුරර ්රනුෙට
්රරණු හරර පායි. අහුරමස්දා නම් මරෙුම්්රර පිදුමත්, සුමනස් -සුේ්සු්ෘති යන තඩන ෙරාුමත් දු්ින් මිවදනුෙට අෙශයවයන් ම ්ි යුතඩ දෑ
යර යි ශරාථුස්තර දර්ශනය ්ියයි.
පුරරෂ් පර්ෘති මහත් අහං්ාර වශරෝතරත්ේ් ච්්ෂ්ුස් ජිහ්ො ඝරාණ
ෝ් හස්ත පපස්ථ පායු පාද මනස් ශේදතන්මාතර ස්පර්ශතන්මාතර
රෑපතන්මාතර රසතන්මාතර ගන්ධ්තන්මාතර ආ්ාශ ොයු වත්නස් අප්
පෘථිවි යන පස් විසි පදාර්ථ පරතය්්ෂ් ්රරරම වමෝ්්ෂ් ා,යට අෙශය දෑ
යරයි සාංඛ් දර්ශනය පණෙයි.
සාංඛය දර්ශනවයහි ්ී දෑ පස්විස්සට ඊශ්ෙර පදාර්ථයත්
ය්්ව්ාට වම් පදාර්ථ සවිස්ස දැන්වමන් වමෝ්්ෂ්ය රවේ යර යි
පාතඤ්ජල දර්ශනය ද්්ෙයි.
ඵ

ආත්ම ශරීර ඉන්ද්රිය අර්ථ ුද්ධි මනස් පරෙෘත්ති වදෝෂ් වපර්තය,ාෙ
දුුඃඛ අපෙර්ග යන පදාර්ථ වදාවිාස පරතය්්ෂ් අනුමාන පපමාන

x
Non-commertial Distribution

පටුන වෙත

ශේද යන පරමාණ සතරින් මරන දැන ගරන්ම ම වමෝ්්ෂ්
යර යි නාය දර්ශනය ්ියයි.

ා,යට සෑවහ්

ද්රෙය ගඩණ ්ර්ම සාමානය විවශ්ෂ් සමොය අ,ාෙ යන සත
වමෝ්්ෂ්ය පිණිස අෙව ෝධ් ්ටයුතඩ දෑ යර යි වවසශ්ෂික දර්ශනසයහි
දැ්්වෙයි.
ජීෙ අජීෙ වද් තත්ත්ෝාරවයන් දැන ගරන්ම ම විමු්්තියට
අෙශය දෑ යර යි වජන දර්ශනය පෙසයි.
ය් ම සතය ෙ සච්ිදදානන්ද - රෑප පරමාත්මය වහෙත් රහ්මය
ද, මායා - රෑප ෙ ව ෝ්ය ද යන පදාර්ථ වද් තතඩ වස් දැන් ම ම
විමු්්තියට අෙශය යරයි සේදාන්ත දර්ශනය ්ියයි.
(වද්ෙතරිත්ොදිවයහි) විශ්ොසය පරාර්ථනාෙ පිිිපරදීම ස්රවම්න්තඩෙ
යන සතර ක්්රස්තෙ සමසයහි වමෝ්්ෂ් ා,යට ඉෙහ ් පරධ්ාන අෙයෙ
ව්ාට දැ්්වෙති.
‘පරව ාේ් නරතරයි, ්ි යුත්වත් මරවරන තා්් වහාඳට ්ා බී
්ම් සරප විඳුම යර’යි පගන්ෙන චාර්ෝ දර්ශනය පෘථිවි අප් වත්නස්
ොයු යන පදාර්ථ සතර්් ම පණෙයි.
අන් දර්ශන ද වමහි දැ්්ෙුණු දැයට හුරර ෙ යම් යම් දෑ දත යුතඩ ම
ව්ාට, තෙරසි ම ව්ාට ද්්ෙයි.
අන් හරම දර්ශනය් ම සර්ෙපර්ාරවයන් ව්වස් වෙතත්, දත
යුතඩ ්ිසිවේ ඡායා මාතරය්් ඒ් වද්ශය්ින් වනා දැ්්වෙන්වන් වනා
වේ. ය්ී දර්ශන පහි ්ි අනය ශාස්තෘෙරයන් ගත් මගින් අවන්්්
ම තථාගත ශාන්තිනාය් ශා්ය මුනීන්ද්ර සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් ගත්
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වස්්. ්ිසි ම දෘෂ්්ටි ගති්ය්ඩ විසිනුදු ඉෙතර වනා ියර හර්ි සතර
ෙරදෑරරම් පදනවම් ස්ෙවද්ශනා ධ්ර්මය පිහිටුො ලූ වස්්. ආගම්්
අෙශය ෙනු වය් දු්්් තතරයි පිිිගන්නහුට ය. දු් ්ෙර සරටිවයන්
වත්රරම් ගත්තත්, ‘වමහි දු්් තතර’ යි වහ් පිිිගනී. යයින් මිවදනු
පිණිසම ය, ඔහුට ආගම්් අෙශය ෙනුවය්. වමහි දු්් තත්නම් සරප
නුෙට ඔහුට ාධ්් ෙනුවය් ඒ දු්් හරි හරටි වනා දැන, ඒ සියලු දු්
වහෝ ඉන් ව්ාටස්් වහෝ සරපයර යි ෙරදො වගන, යහි ත ීම යරයි ඔහු
විසින් පිිිගත යුතඩ ය. දු්්් තති නම් යයට ඉඳුරා විරරද්ධ් සරප්් තති
ෙ හරම දෘෂ්්ටි ගති්යා ම පිිි ගනී. දු්ට වහ්තඩෙ තෘෂ්්ණාෙ ෙන
්ර ර‘යය දුරැලුවොත් දු් වනා වේ. සරප රවේයර’යි පිිිගරවන්. ඒ
තෘෂ්්ණාෙ නසන මඟ ම දු්් දුරැ න සරප
න මඟ වේ. වමවස්
“දු්, දු්් වහය, සරප, සරපට මග” යන සතර තත්ත දු්ින් මිවදනු රිසි
්ා විසිනුත් තත් ෙ පරිදි අෙව ෝධ් ්ටයුතඩ ෙ මරදහත් ෙර විමසන්නාහු
විසින් පිිි ගත යුතඩ ය. වම් ්රරණු සතර සිය වද්ශනාවෙහි පදනම්
්රරැ ෙදාි සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් යයට ‘චතඩස්සතය’ යන නම දුන්
වස්්. පන්සාිිස් ෙස්් ව ෝ්ාර්ථ චයයයවෙහි වයදුණු ඔ ෙහන්වස්
ධ්ර්ම වද්ශනා ෙශවයන් ෙදාි ්ිසි ම ෙචනවය්් චතඩස්සතය
පර්ාශවයන් වෙන් වනාවී ය. ය රවින් “සච්ච විනිම්මුත්තාහි භගවසතා
සදශනා නත්ථි” යි වනත්ති අටුොවෙහි දැ්්විණ.
මරණය හී පහර්්
දුේඩ “ඒ ඊය විද්වද් ්ෙවර්් ද?
ව් න්වද්් ද? ඔහු නම් ගම් ඈ තතඩ ඔහු මා පියෙරරන් තතඩ ඔෙුන්වග්
මා-පිය ආදීන්වග් තතඩ ්ෙර ්ෙර දැ යි අසන අසන පරශ්නයට පත්තර
දිදී පමාෙන, වනා වියත් ව ාරර වෙද්ඩ වස්, අන් වතාටුවෙෝ දුව්හි
ත ී සිටුනා වමෝහාන්ධ්යනට ව ාෙ අග මු ්ියන්නට වහෝ යහි
අන්තානන්ත
ෙ ්ියන්නට වහෝ ය ඳු ම අනෙශය අන් දැය්්
ෙණන්නට වහෝ තරතනහ. යටර ්ී ඊ පහර දුෙහු වග් මඪ පරශ්නයට
පත්තර වනා දී, ඊය විදි තරනරත්තහු ්ෙුරර ෙුෙත්, ඊ-පහරින් ෙ ෙණය
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සුෙ ්රරැ ගන්නට වම් ව වහත් ගන්නරයි ්ියන නුෙණරති වෙදහු
වසයින් ශා්ය මුනීන්ද්රයන් ෙහන්වස් ව ෝ්වය් අ්්මු ් අනන්තෙත් ෙ
වහෝ අනන්ත ෙ ආදිය ගරන අසන්නෙුන් වග් ඒ අනෙශය පරශ්න
විසඳන්නට වනා වගාස්, දත යුත්වත් ව ාෙ අ්්-මු ් ආදිය වනාෙ “තමා
නම් ්ිවම්් ද? යය දු්් ද? සරප ද? දු්් නම් යයට වහ්තඩ ්ිම ද?
දුව්න් අනය සරප්් තත් ද? යයට මග ්ිවම්් ද?” යන වම් ්රරණු
යරයි ෙදාරා ඒො විස්තර ්ි වස්්.
වමයින් හරවගනුවය් ්ිවම්් ද? අන් ආගම් වස් දු්් විඳින්නහුට
ෙට පිට ඒ වම් අත අ්ඩ ් අස්වස් තද වගන වනා වගාස්, ය් ය ්ව ්
ම ඒ සඳහා අෙව ෝධ් ්ටයුතඩ දෑ විදහා පරහරදි ි ව්ාට ද්්ෙන ධ්ර්මය
ුද්ධ් වද්ශනාෙ ම ෙ ය.
ුදු දහවමහි සිදුරර වසායන තතරම් අන් වතාටුවෙෝ යය
සර්ොශඩ,ොදවය්ර යි (හරම දැය් ම නර් පරත්ත පමණ්් ද්්ෙන
දහවම්රයි) වදාස් නගත්. ඔෙුන් වමවස් වදාස් නගනුවය් දුුඃඛ - සමුදය
සතය වද් ගරන ෙදාි දෑ ්ම් සුවෙහි ගිලුණු ඔෙුනට වනා රරස්නා
රවිනි. ්ෙර ව ාේට ්ෙර තත්ත්ෙය්ට ගියත් පංච්ාම රසාස්ොදය
ඔහු පතති. යහි නිසරර ෙ සිතන්නට ද බිය වෙති. ය රවින් ුද්ධ්
ධ්ර්මවයහි දැ්්වෙන දුුඃඛ සතයය-සමුදය සතයය විස්තර ව ාරර ගර ෙුම්
පතන ඔෙුනට වනා මිහිරි ය. අන් වදව්හි ද අගය්් අහං්ාර මමී්ාර
මානයන් වගන් වෙන් ෙන්නට වනා ්රමති ඔෙුනට ්ිසිවස්ත් වනා
ෙරටවහ්.
ව ාෙර ශඩ, පරත්ත්් ම ද්්නා සර්ෙ සු,ොදියා (optimist)
විසින් සිතා ර ිය යුතඩ ්රරණ්් යයි :-
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්ඩහුඹු පණු පිඟ ආදීහු සුහුණු ්ටුසු ආදීනට වගාදුරර වෙති.
සුහුණු ඈ හු සර්පාදීනට වගාදුරර වෙති. සර්පාදීහු හරර ආදීනට වගාදුරර
වෙති. හරර ආදීහු මිනිසාට වගාදුරර වෙති. මිනිසා ද ෙයාඝරාදීනට
වගාදුරර වේ. නරතවහාත් අන් මිනිස්ඩවග්
යට ෙහ ් වේ. ය්් මිනිස්
නාතිය්් අන් නාතිය් නනයා තිා වපිා මරා තම ෙශයට ගනී. ෙර්
ෙහ ් ෙ නාතිය ද අෙස්ථා ත් ව්වණිිහ තමන් වපලූෙන් වපිා තිා
මරා ඔෙුන් තම අත් අාංගඩෙට ගනී. වම් අරග ය ව ාෙ තති තා්්
වනා නෙතී. වමවස් ෙ ව ාේ ඒ්ාන්ත ශඩ, පරත්වත්් ව්ායින් ද?
ආවරෝගයශා ාවේ ශ ය්ර්මාගාර, ්ාශෝටටු, සමාන වරෝගී ෝටටු
ආදිය ද, අනාථාගාර ද, සිර වගෙ ් ද, පම්මත්ත්ාගාර ද, යුද බිම් ද
වදස සිහි නුෙණ වයාමා
න්න්ඩට ව ාෙ ගිනි ෙි්් වස් වනා හරවග්
ද?
ඉපරත්ම පටන් මරණය වත්් මිනිසා ්රනුවය් තමා පසු ්ි
්රදර වදස ආපසු ර ීමත්, ආවයත් ඒ දු්් ො ොා මහත් ෙ ඒ වදෝ යි
අනාගතය ර ීමත්
මින් බිය වනා වී යයට ්ි යුතඩ දෑ ්ිරීවමහි
ෙයාෙෘත වීමත් ය. වම් අතර ්ිසි වමාවහාත් සිහිනය්් ඳු ෙ
්්ෂ්ණි් ්ාම සුඛ වේදනා මාතරය්් ර යය ම මහත් ව්ාට ත්ා
අන් සියලු දු්් වනා වමවනහි ්රවතාත් යය නුෙණින් වනා ෙ වනා
නුෙණින් ්රවරන්න්ි. ගිනි ෙවි් ෙරටුණු පිණි බිඳ්් පමණටෙත්
යෙරනි ්්ෂ්ණි් සුඛ වේදනා පුළු ් නුෙණරතියා සරර ව්ාට වනා
ත්යි.
වමවස් ෙ ව ෝ්වයහි අස්ස්් මු ් ්් නෑර හරම තන්හි ම
පරෙති දුව්හි තති සරටිය පරෙසුණු ුද්ධ් ධ්ර්මය ෙ ් ි නරති සරපය්්
තතිය්් ව්ාට ද්්ෙමින් වශෝ්ය නිො ගන්නට මත්පරන් බී ගත්ත්ඩවග්
්ීම්් ෙරනි, ව ාෙ මුිා ව්ාට සරප හීන ද්්ෙන සර්ෙශඩ,ොද මායාෙට
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ොා සර්ෙපර්ාරවයන් වශර්ෂ්්.ය. අනුෙණයාට සතයය අමිහිරි ෙුෙ ද
නුෙණරතියාට යය මිහිරිය.
වම වස් ් ර ව ාෙ දු්ර යි ද්්ෙන
ුද්ධ් ධ්ර්මය
සර්ොශඩ,ොදවය්් ද? නරත. යය දු්් පරත්ත පමණ්් වනා වේ. සරප
පරත්ත ද්්ෙයි. දුව්හි දු්් ෙ ද යයට වහ්තඩෙ ෙද වපන්ො යයින් වනා
නරෙතී, දුව්හි ඉන්නෙුන්ට ඉන් වගාා නරවගනෙුනට ය ්බී ගත යුතඩ
ය් ම පරතිෂ්්.ාෙ වනා වපරැව න ඒ්ාන්ත සරපය වම යරයි ද්්ෙයි.
යයට මඟ ද ද්්ෙයි. වමවස් අශඩ, පරත්ත අශඩ, ෙශවයනුත් ශඩ, පරත්ත
ශඩ, ෙශවයනුත් ද්්ෙන ුද්ධ් ධ්ර්මය සර්ොශඩ, ොදවය්් (Pessimism)
ද වනා වේ. සර්ෙශඩ, ොදවය්් (Optimism) ද වනා වේ. යය සතය
පර්ාශය යි. යථා,නත ොදය යි. තති සරටි විදහා පෑම යි. ්ිසිම
අන්තය්ට වනාෙරටුනු මධ්යම මාර්ගය ද්්ෙන ය් ම ධ්ර්මය යි.
වමවස් ෙ සර්ෙඥ වද්ශනාෙ ්ිසිේඩ විසින් වනා පිිි රහියර හර්ි සතය
,ාෙය තති දුුඃඛාදි සතර සතයයන් පදනම් ව්ාට තති රවින් ම
ගරහයන් මරද හිරර වසයින් අන් හරම දර්ශනය්් අ,ි ො
ියි.
ුද්ධ් වද්ශනාවෙහි දැ්්වෙන දුුඃඛසතය විස්තරයට හසු වනාෙන
්ිසි ම දුුඃඛ වි,ාගවය්් අන් ්ිසි ම දර්ශනවය් ශාස්තරවය් නරත.
යයට හසු වනා ෙ ්ිසි ම තෘෂ්්ණා විස්තරවය්්, ්ිසි ම සරප
විස්තරවය්්, ්ිසි ම පරතිපත්ති විස්තරවය්් වමාන ම අනය ධ්ර්ම
ශාස්තරවය් නරත. යවස් ම යහි තරම් ව්්ෙ පරිපර්ණ ව්ාට ඒ සතය
සතර විස්තර ්ි අන් ්ිසි ද දහවම්් ව ාෙර නරත. දු්ින් මිවදනු
පිණිස දත යුතඩ සිය ් යහි තත්වත් ය. සියලු සතඩන් වග් පියෙර මරමත්
(mammoth) නම් තතාවග් පිය සටහවනහි අාංගඩ ෙනු විනා, යහි
තතඩිට ම හසුෙනු විනා, යය ඉ්්ම යයට පිටින් වනා යන්නා වස් තති
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තා්් සියලු සතයවයෝ වම්
වෙති.

ුද්ධ් වද්ශිත සතය වද්ශනාවෙහි තතඩිත්

චතඩස්සතය වද්ශනාෙ ව්ාවහත් ම වත්රරම් වනා ගත්වත් ුද්ධ්
ධ්ර්මය ව්ා වහත් ම වනා දන්වන්ි. ය රවින් ුද්ධ්ාගමය දනු
්රමතියන් විසින් චතඩස්සතයය වද්ශනාෙ විස්තරවයන් පගත යුතඩ. ඒ
ඉගරනම මතඩ සතය පරතිවේධ්යට පරතයය වෙයි.
චතුස්සතය සම්බන්ධසයන් කුාා සපාත් පත් කිහිපයක් ඇතත්
සමතරම් ලිහිල් සලසත් විස්තරවත් බය දැක්වුණු සමතරම් මහත්
ගරන්ථයක් සම් තාක් සහි බසින් පිවී නවත නූගත්නට පමණක් සනාව
උගත්නට ද හස්ත සාර වස්තුවක් වූ සම් චතුරායය සත විභාගය බයට
ම සුදුසු සමතා අතින්, ලක්දිව අද්විතීය ධර්මධරයකු අතින්, ලියවවීම
ධර්මඥානය පතන සහියන්සග් භාගසයකි ගරන්ථ ්ර්තෘ ෙ
ආ,ිධ්ම්මි් සර්රවකාසන් චන්දවිමල වතරපාණන් ෙහන්වස් සෑම
වදනාවග් වනාේ් පරසසුමට ඳුන්හ.
බලන්සගාා ආනන්ද වමසතරය ස්ථවිර
1947 වප රොරි මස 10 ෙන දින
පිරිවෙන
ංවගාා.
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චතුරාර්ය්ය සතතර්ය්
පරාරම්,ය
නවමෝ තස්ස ,ගෙවතෝ අරහවතෝ
සම්මා සම් ුද්ධ්ස්ස
චතු සච්චං පකාසසත්වා චතුමග්ගඵසල සුසභ,
පතිට්ඨසපත්වා සංසාරා සයා තාසරසි බහුජ්ජසන
තං සලෝකනාථං සුගතං ධම්මඤ්ච සතන සදසිතං
සංඝඤ්ච ඔරසං තස්ස අභිවන්දාමි සාදරං
ස් වඥය පාරගත ෙ මහා ්ාරරණි් ෙ අප ,ාගයෙත් අර්හත්
සමය්් සම් ුද්ධ්යන් ෙහන්වස් චතඩර සංඛය ් ්ප ්්ෂ්ය්් ෙ ඉතා
දීර්ඝ ්ා ය්් මුළු ්ව හි ඉතා දු්වස් දානාදි සමතිස් වපරරම් දහම්
පුරා, පරම ගම්,ීර චතඩරායයය සතය ධ්ර්මය පරතිවේධ් ව්ාට පස් මරරන්
පරයා සර්ෙඥත්ෙයට පරමිණ ෙදාවි්, චතඩරායයය සතය ධ්ර්මය අෙව ෝධ්
වනා ්ි නිසා ම ඉතා දීර්ඝ ්ා ය් පටන් නරෙත නරෙතත් නාති නරා
ෙයාධි මරණ වශෝ් පරිවද්ොදි දුුඃඛයන්ට හා නර් තියයය්් වපර්ත
අසුර්ාය යන සතර අපාවයහි ෙ වඝෝර ්ටු් ,යං්ර දුුඃඛයන්ටත්
අසුවෙමින්, ්ිසි පිහිට්් වනා මරතිෙ, සංසාරවයහි ඔ වමා පාවෙමින්
සිටින සත්ත්ෙ සමහයාට ඉන් මිදී අමෘත මහා නිර්ොණ සංඛයාත
පත්තම ,නමියට පරමිවණනු සඳහා චතඩරායයය සතය ධ්ර්මය පර්ාශ ්රනු
පිණිස ය.
සම් ුද්ධ්ත්ෙයට පරමිණියා ෙ ඒ ,ාගයෙතඩන් ෙහන්වස් විසින් සත්
සති වගො, රහ්මාරාධ්නාෙ පිිිවගන රණරස ඉසිපතනයට ෙරා ෙදාරා
පස්ෙග මහණුන් සහිත ෙ දස දහස්් ස්්ෙිින් පරමිණ රැස් ෙ වදවි
1
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ඹුන්ට පරථමවයන් ම වද්ශනා ්ි ධ්ර්මය ද චතඩරායයය සතය ධ්ර්මය ය.
“සසර සවරිසරන්නා වූ සත්ත්වයා හට දුකින් මිදී නිවනට පවමිණීමට
තිසබන සනා වරදින බකම උපාය චතුරායය සතය තත්ත්වාකාරසයන්
අවසබෝධ කර ගවනීමය ” යනු ,ාගයෙතඩන් ෙහන්වස්වග් ඉගරන්වීම ය.
චතඩරායයය සතය අෙව ෝධ් වනා ව්ාට නිෙනට පරමිණ දු්ින් මිදිය
හර්ිය යි යවම්් ්ියා නම් යය මිතයාේ් ෙ :“සසයථාපි භික්ඛ්සව, සයා බවං වසදය, අහං ඛ්දිරපත්තානං
වා සලලපත්තානං වා ආමලක පත්තානං වා පුටං කරිත්වා උදකං වා
තාලපත්තං වා ආහරිස්සාමීතී සනතං ඨානං විජ්ජති ඒවසමව සඛ්ා
භික්ඛ්සව, සයා බවං වසදය, අහං සඛ්ා දුක්ඛ්ං අරියසච්චං යථාභූතං
අනභිසසමච්ච දුක්ඛ්සමුදයං අරියසච්චං යථාභූතං අනභිසසමච්ච
දුක්ඛ්නිසරාධං අරියසච්චං යථාභූතං අනභිසසමච්ච දුක්ඛ්නිසරාධගාමිනී
පටිපදං අරියසච්චං යථාභූතං අනභිසසමච්ච දුක්ඛ්ස්සන්තං කරිස්සාමීති
සනතං ඨානං විජ්ජති”
යනුවෙන් තථාගතයන් ෙහන්වස් විසින් ෙදාරන

දි.

“මහවණනි, මම ්ිහිරි ව්ාිෙ ින් වහ් අවසෝ් ව්ාිෙ ින්
වහෝ වන ් ි ව්ාිෙ ින් වහෝ වගාටුේ් ව්ාට, දිය වහෝ
වගවනන්වනමිය ත ්පත්් වහෝ යහි ා වගවනන්වනමි යයි යවම්්
්ියන්වන් වී නමුත් යය සිදු්ි හර්ිවීමට වහ්තඩේ් නරතඩෝ් වමන්
යවම්් මම දුුඃඛායයය සතයය තත් ෙ පරිද්වදන් අෙව ෝධ් වනා ව්ාට,
දුුඃඛසමුදයායයය සතයය තත්ෙ පරිද්වදන් අෙව ෝධ් වනා ව්ාට,
දුුඃඛනිවරෝධ්ායයය සතයය තත් ෙ පරිද්වදන් අෙව ෝධ් වනා ව්ාට,
දුුඃඛනිවරෝධ්ගාමිනී පරතිපදායයය සතයය තත් ෙ පරිද්වදන් අෙව ෝධ් වනා
ව්ාට, දු්් ව්ිෙර ්රන්වනමරයි ්ියන්වන් වී නමුත් යය සිදු වීමට
වහ්තඩේ් නරත්වත්ය” යනු යහි වත්රරමයි.
2
Non-commertial Distribution

චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

චතුරාර්ය්ය සතතාවරබෝධරර්ය්හි සවටිනාකම
වසෝොන්වීමය, ස්ෘදාගාමී වීමය, අනාගාමී වීමය, රහත් වීමය,
පවස් ුදු වීමය, ව ාේතඩරා ුදු වීම යයි ්ියනු
නුවය් ඒ ඒ
තරාතිරමින් චතඩරායයය සතය අෙව ෝධ් ්ිරීමයි. පිමුෙරට චතඩරායයය
සතයය තත්ත්ෝාරවයන් අෙව ෝධ් ්ි තරනරත්වත් යව්වණහි
ම ාම් ෙ පෘථග්නන ,ාෙවයන් නරගී, තථාගතයන් ෙහන්වස්වග්
ආයයයශරාේ ගණයට තතඩිත් පුද්ග වය්් ෙන්වන් ය. ඔහුට වසෝොන්
පුද්ග යා යයි ්ියනු රවේ.
වසෝොන් පුද්ග යා තමන් ර සතය දර්ශනානනවය්
වයන්
මතඩ ්ිසි ්ව ් අපාවයහි නපදින්වන් ය. ඔහු මතඩ සසර ඉපවදතත්
සත්ෙර්ට ොා නපදවන් ය. සත් නාතිය්ින් මතඩ
න්නට ති ුණු
නාති නරා මරණාදී දුුඃඛවයන් ඔහු මිවදන්වන් ය. ඔහුට ඉතිරි ෙනුවය් ඒ
නාති සවත් දී
න්නට ෙන නාති නරා ෙයාධි මරණාදි දු්් ස්ෙ ්පය්්
පමණ්ි.
අනාගත කාලය ඉතා දීර්ඝ වූවකි යය දින මාස ෙර්ෂ් ගණනින්
ත ා ් ්ප ගණනි්ඩදු පරමාණ වනා ්ි හර්ි ය. යහි අෙසාන
ව්ාණ්් තත්වත් ම නරත. ඒ දීර්ඝ ෙ ්ා වයහි නරෙත නරෙතත්
පපදනා ෙ වම් සත්ත්ෙයන්වගන් ය්් ය්් පුද්ග ය්ඩ විසින් ඉපදිය යුතඩ
ොරයන්වග් පරමාණය්් ද නරත. අපාවයහි පපදින්නට සිදුෙන ොරයන්
වග් පරමාණය්් ද නරත. ය රවින් ය්් ය්් පුද්ග ය්ඩට අනාගතවයහි
න්නට ෙන දුුඃඛස්්න්ධ්ය ඉතා මහත් ය. වසෝොන් පුද්ග යාට
ඉතිරිෙ තිව න නාති සත්ට අයත් දු්් රැස නිවීගිය දුුඃඛස්්න්ධ්ය හා
සසඳා
තවහාත් ඉතා සුළු වදය්ි.
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ය්් සමවය්්හි ,ාගයෙතඩන් ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස්වග්
නියපිට ධ් ි ස්ෙ ්පය්් ත ා ,ි්්ෂ්න්ට ද්්ො “මහවණනි! මාවග් වම්
නියපිට තිව න ධ් ි වි ්න හා මහ වපාවිාවේ පස්ෙ ින් ්ෙර්්
ෙරඩිදැයි” විචාි වස්්. ,ි්්ෂ්හු “ස්ොමීනි, ,ාගයෙතඩන් ෙහන්ස! නුඹ
ෙහන්වස්වග් නියපිට ධ් ිය ඉතා අ ්පය. මහ වපාවිාවේ පස ම ඉතා
ව ාවහෝ ය. නුඹ ෙහන්වස් වග් නියපිට තති ධ් ිය මහ වපාවිාවේ
පවසන් දහසින් පංගඩේඩදු වනා ෙන්වන් යයි සර ්විෝ ය. ය් ්හි
ුදුන් ෙහන්වස් ෙදාරන වස්්් :“බවසමව සඛ්ා භික්ඛ්සව! අරියසාවකස්ස දිට්ඨි සම්පන්නස්ස
පුග්ගලස්ස අභිසසමසතාවිසනා බතසදව බහුතරං දුක්ඛ්ං යදිදං
පරික්ඛිණං පරියාදින්නං අප්පමත්තකං අවසිට්ඨං සනව සතිමං කලං
උසපති, න සහස්සිමං කලං උසපති, නං සතසහස්සිමං කලං උසපති,
පුරිමං දුක්ඛ්ක්ඛ්න්ධං පරික්ඛීණං පරියාදින්නං උපනිධාය යදීදං
සත්තක්ඛ්ත්තුපරමතා ”
යනුවෙන් “මහවණනි, චතඩරායයය සතයය අෙව ෝධ් ්ිා ෙ
වසෝොන් ෙ ආයයය ශරාේයා හට ්්ෂ්ය ෙ දුුඃඛය ම ඉතා ව ාවහෝ ය.
ඉතිරි දු් සුළුය. යය ්්ෂ්ය ෙ දුුඃඛවයන් සියවයන් පංගඩේඩදු වනා
ෙන්වන්ය, දහසින් පංගඩේඩදු වනා ෙන්වන්ය, ්්ෂ්වයන් පංගඩේඩදු
වනා ෙන්වන්ය” යි ෙදාි වස්්.
අ,ිසමය සංයුත්ත්වයහි හා සච්චසංයු්්ත්වයහි ද සතර
ව ාවහෝ ගණන් ම වනාවය්් පපමාෙ ින් වම් ්ාරණය ෙදාරා තිවේ.
චතඩරායයය සතයාෙව ෝධ්ය වම් සා මහත් නිදහස්්
ාවදන වදය්්
ෙන රවින් ඒ සතයයන් තත්ත්ෝාරවයන් අෙව ෝධ් ්රන්නා ෙ
ානනය පමණ ෙටිනා වදය්් මිනිස් ව ාෙ ත ා වදේව ාෙ ඹව ාෙෙත්
නරත යයි ්ිය යුතඩය. යවහයින් ෙදාිහ. :4
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චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

“පථවා බකරජ්සජන සග්ගස්ස ගමසනන වා
සබ්බසලාකාධිපච්සච්න සසාතාපත්ති ඵලං වරං”
‘ස්්විති රන්මට ද ොා, ස්ෙර්ගයට යාමට ද ොා, සියලු ව ාෙ
අධිපති වීමට ද ොා වසෝොන් ඵ ය පතඩම්ය’ යනු වමහි වත්රරමයි.
වසෝොන් ඵ ය යනු ආයයයසතයාෙව ෝධ්වයන් රව න ඵ යයි.
චතඩරායයයසතයාෙව ෝධ්ය ්රන ානනය යම්ඩට රව තවහාත්
යයට ොා පතඩම් ා,ය්් නරත. ුද්ධ් ්ා වයහි හා ඒ සමීප ්ා වයහි
විස ව ාවහෝ මනුෂ්යවයෝ චතඩරායයය සතයය අෙව ෝධ් ව්ාට නිෙන් දැ්
දු්ින් මිදුණාහ. ව ාවහෝ වදන ඒ සඳහා මහා ධ්නස්්න්ධ්යන් හරර
දමා, පරාණය වස් පරිය අඹුදරරෙන් හරර දමා පරවිදි ෙහ. වම් ෙසන
ගිහි පරවිදි සරම වදනා ම ොවග් වමෝහවයන් මුිාෙ තෘෂ්්ණාෙට ො ්ෙ
ය්ිවන්ා පරයා වපාවහාසත් වීමට පත්සාහ ්රනු මිස, චතඩරායයය
සතයය අෙව ෝධ් ්ිරීම ගරන සිතින්ෙත් වනා සිතන්නාහුය. ය රවින්
ෙර්තමාන ගෘහස්ත පරෙරජිතවයෝ සර්ෙඥශාසනවයන්
ාගත යුතඩ නියම
පරවයෝනන වනා
ති. ගිහියන් ව්වස් ෙුෙත් පරවිදි ප්්ෂ්ය වම් සඳහා
විවශ්ෂ්වයන් ම පත්සාහෙත් විය යුතඩය. පරවිදිවීවම් පරමාර්ථය ද යය ම
ය. ය රවින් තථාගතයන් ෙහන්වස් විසින් වමවස් ෙදාරන දි.:“සයහි සකවි භික්ඛ්සව! අතීතමඬානං කුලපුත්තා සම්මා
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජංසු සබ්සබ සත චතුන්නං අරියසච්චානං
යථාභූතං අභිසමයාය, සය හි පි සකචි භික්ඛ්සව! අනාගතමඬානං
කුලපුත්තා සම්මා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජස්සන්ති, සබ්සබ් සත
චතුන්නං අරියසච්චානං යථාභූතං අභිසමයාය, සය හි පි සකචි
භික්ඛ්සව! බතරහි කුලපුත්තා සම්මා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති
සබ්සබ් සත චතුන්නං අරිය සච්චානං යථාභූතං අභිසමයාය ”
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චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

“මහවණනි, වපර යම් ්ඩ පුතර ව්වන්් මනා ව්ාට ගිහි
වගයින් නි්්ම පරවිදි ෙොහු ද ඒ සිය ්ව ෝ ම සතර්් ෙ ආයයය
සතයයන් තත් ෙ පරිද්වදන් අෙව ෝධ් ්රනු පිණිස පරවිදි ෙහ.
මහවණනි, අනාගතවයහි යම් ්ඩ පුතර ව්වන්් මනා ව්ාට ගිහිවගන්
නි්්ම පරවිදිෙන්නාහු නම්, ඒ සිය ්ව ෝ ම සතර්් ෙ ආර්ය සතයයන්
තත් ෙ පරිදි අෙව ෝධ් ්රනු පිණිස ම පරවිදි ෙන්නාහ. මහවණනි,
වම්
යම්්ිසි ්ඩ පුතර ව්වන්් මනාව්ාට ගිහිවගන් නි්්ම
පරවිදිවෙත් නම් ඒ සිය ්ව ෝම සතර්් ෙ ආයයය සතයයන් තත් ෙ පරිදි
අෙව ෝධ් ්රනු පිණිස පරවිදි වෙත්ය” යනු යහි අදහසයි.
වමවත්් චතඩරායයය සතය ධ්ර්මය අෙව ෝධ් ්ර වනා ගත්
තරනරත්තන් විසින් අන් හරම වදය්් ම පසු ව්ාට අන් හරම
්ටයුත්ත්ට ම ොා ආදරවයන් ඕනෑ්මින් චතඩරායයය සතයය අෙව ෝධ්
්ර ගරනීමට වීයයය ්ි යුතඩ ෙ සිය ් දත්තා ෙ මහා්ාරරණි් ෙ
ුදුරනාණන් ෙහන්වස්වග් අදහසය. ය රවින් පන්ෙහන්වස් ය්් දින්්
,ි්්ෂ්න් අමතා විචාරන වස්්්: “මහවණනි හරඳිෙත වහෝ හිස වහෝ ගිනි
ගත වහාත් ය් ්හි ්ඩම්් ්ි යුතඩ ද? ව්වස් පිිිපරදිය යුතඩ ද?”
ය් ්හි ,ි්්ෂ්හු “ස්ොමීන් ෙහන්ස, හරඳිෙත වහෝ හිස ගිනි ගත් ් ්හි
යය නිො ගරනීම පිණිස ම ඉතා ඕනෑ්මින් පත්සාහ ්ි යුතඩය ” යි
සර ්විෝය. ය් ,ාගයෙතඩන් ෙහන්වස් :“ආදිත්තං භික්ඛ්සේ! සචලං වා සීසං වා, අජ්ඣුසපක්ඛිත්වා,
අමනසිකරිත්වා අනභිසසමතානං චතුන්නං අරියසච්චානං යථාභූතං
අභිසමයාය, අධිමත්සතා ඡන්සදා ච, වායාසමා ච, උස්සාසහා ච,
උස්සසාි්හී ච, අප්පටිවානී ච, සති ච, සම්පජඤ්ඤඤ්ච කරණීයං”
යනුවෙන් “මහවණනි, ගිනි ගත්තා ෙ හරඳිෙත ගරන වහෝ හිස
ගරන වහෝ පවප්්්ෂ්්ෙ ් ්පනා වනා ව්ාට ඒ අෙස්ථාවේදී ද
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අෙව ෝධ් වනා ්ි සතර්් ෙ ආර්ය සතයයන් අෙව ෝධ් ්ිරීම පිණිස
ෙත් ෙ ඡන්දය ද, ෙයායාමය ද, පත්සාහය ද අධි් පත්සාහය ද,
සිහිය ද, නුෙණ ද පරෙරත්විය යුතඩය” යි ෙදාි වස්්.
හරඳිෙත වහෝ හිස වහෝ ගිනිගත් ් ්හි ඒ ගරන වනා ස ්ා
සිටියත් යයින් වෙවතාත් විය හර්්්ා ෙ විශා ම නපුර නම් ය්් ෙර්්
මරණයට පරමි)ම පමණ්ි. ය්්ෙර්් තවිළුණු ගින්වනන් හත් අටෙර්්
දස වදාවිාස් ෙර්් මරවරන්වන් වනා වෙයි. චතඩරායයය සතය අෙව ෝධ්
වනා ්ි වහාත් සත්ත්ෙයාහට නාතිවයන් නාතිය ඉපිද නරෙත නරෙත
සිදුෙන්නා ෙ මරණ වමවත්ර යි පමණ ්ි වනාවහ්. ය්් ෙර්දී ෙන
මරණය වෙන්නට හරර ඒ අෙස්ථාවේ දී පත්සාහ ව්ාට චතඩරායයය සතය
ධ්ර්මය අෙව ෝධ් ්රගත වහාත් මතඩෙන්නා ෙ පරමාණය්් නරති මරණ
වනා පරමිවණන්වන් ය. ඒොයින් නිදහස් ෙන්වන් ය. තථාගතයන්
ෙහන්වස් විසින් හරඳිෙත ගිනිගත් ් ්හි ෙුෙ ද හිස ගිනි ගත් ් ්හි ෙුෙ
ද චතඩස්සතයාෙව ෝධ්ය පිණිස ම පත්සාහ ්ි යුතඩ ෙ ෙදාවි්
යවහයිනි.
ය්් දෙස්් ,ාගයෙතඩන් ෙහන්වස් ,ි්්ෂ්න් අමතා වමවස් ෙදාි
වස්්. “මහවණනි, සිය්් අෙුරරද්ද්ට ආයු තත්තා ෙ පුරරෂ්ය්ඩ හට
ව්වන්් අෙුත් ‘යම් ා පුරරෂ්ය, වමහි යෙ. මා හා ආ ් ්හි නුඹට
දිනපතා පදවයහි යහු ් සියය්ින් අනින්නාහ. දෙ ් යහු ් සියය්ින්
අනින්නාහ. සෙස යහු ් සියය්ින් අනින්නාහ. වමවස් දිනපතා යහු ්
තඩන් සියය්ින් තනීම් ්රන්නා ෙ නුඹට සියෙස්් ගත ෙ ් ්හි
චතඩරායයය සතය ධ්ර්මය අෙව ෝධ් ෙන්වන්ය’ යි ්ියා නම්,
මහවණනි, ෙරා ්රමති පුරරෂ්යා විසින් යවස් ද චතඩරායයය සතයය
අෙව ෝධ් ්රන්නට යෑම සුදුසුය. ්ඩම්් වහයින් ද? මහවණනි, පටන්
ගරනීම්් නරත්තා ෙ වම් සංසාරවයහි ය්් ය්් ව්න්ඩ විසින් ර
යහු ් පහර ෙ , ්ාු පහර ෙ , වපාවරෝ පහර ෙ පරමාණය්් නරත.
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යවහත් මම වමවස් දු්ින් චතඩරායයය සතයය අෙව ෝධ් ්ර ගන්නට වනා
්ියමි. සුඛවයන් වසාම්නසින් ම චතඩරායයය සතයය අෙව ෝධ් ්රගන්නට
්ියමිය” යනුයි.
චතඩරායයය සතය ධ්ර්මය අෙව ෝධ් ්රනු පිණිස ්රන්නා ෙ
ෙයායාමය: ශරීරය වපෝෂ්ණය ්රනු පිණිස, අඹුදරරෙන් වපෝෂ්ණය ්රනු
පිණිස, පස්්ම් සුෙ විඳිනු පිණිස, වපාවහාසත් ෙනු පිණිස, පරසිද්ධ් ෙනු
පිණිස, පරශංසා
නු පිණිස ්රන්නා ෙ ෙයායාමයන්ට ොා සියදහස්
ගඩණවයන් සඵ ෙ වදය්් වනා වේ නම්, ෙරා්් නරතියන් විසින් ම
්ියුතඩ වදය්් වහෝ නිෂ්්ඵ වදය්් වහෝ නම්, සිය ් දත්තා ෙ මහා
්ාරරණි් ෙ ුදුරනාණන් ෙහන්වස් විසින් සතයාෙව ෝධ්ය පිණිස වීයයය
්ි යුතඩ ෙ, වමපමණ ර ව්ාට වමපමණ පසස් ව්ාට වනා
ෙදාරන්නාහ. යවස් ෙදාරන ද්වද් යය ඒ්ාන්තවයන් ම අන් හරම
වදය්ට ම ොා ෙරාදාය් වදය්් වහයිනි. ය රවින් ඒ ුදුන් ෙහන්වස්
වග් ෙදන් පිිිගන්නා ෙ සිය ්ව ෝ ම හර්ි පමණින්ෙත් සතයාෙව ෝධ්ය
්රගනු පිණිස පත්සාහ ්රත්ො! තෙද ය්් සමවය්්හි තථාගතයන්
ෙහන්වස් :“සය හි සකචි භික්ඛ්සව! අනුකම්සපයාථ සයච සසාතබ්බං
මඤ්සඤයුං, මිත්තා වා අමච්චා වා ි ති වා සාසලාහිතා වා, සත සවා
භික්ඛ්සව චතුන්නං අරියසච්චානං යථාභූතං අභිසමයාය සමාදසපතබ්බා
නිසවසසතබ්බා පතිට්ඨසපතබ්බා”
යනුවෙන් මහවණනි! වතපි යවම්ඩට අනු්ම්පා ්රන්නාහු ද
යම්්ිසි මිතරවයෝ වහෝ අස ්ෙරසිවයෝ වහෝ නෑවයෝ වහෝ සහව ්නෑවයෝ
වහෝ වතාපවග් ෙචනය අසත් ද වතපි ඔෙුන් චතඩරායයය සතයය තත් ෙ
පරිද්වදන් අෙව ෝධ් ්ර ගරන්වමහි වයාදෙේ, පිහිටෙේ” යි ෙදාි වස්්.
ුදුරනාණන් ෙහන්වස් විසින් යවස් ෙදාි රවින් තමා චතඩරායයය සතය
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ධ්ර්මය අෙව ෝධ් ්ිරීමට පත්සාහ ්ිරීවමන් පමණ්් වනා නරෙතී
තමාවග් හිතෙතඩන් ද යහි වයාදෙත්ො. චතඩරායයය සතයය අෙව ෝධ්
්ිරීවමහි තති ෙටිනා්ම වනාදැන පස්්ම් සරප වසවීවමහි වයදී සිටින
පිරිස ම ව ෝ්වයහි ඉතා ව ාවහෝ ය. චතඩරායයය සතයය ධ්ර්මය
අෙව ෝධ් ්ර ගරනීවමහි තති පරවයෝනනය ඔෙුනට ෙටහා ඔෙුන් යහි
වයදවීම ඔෙුනට ්ි යුතඩ ෙටිනා්ම පමණ ්ි වනාවහන පප්ාරය්ි.
චතඩරායයයසතයය ්ියා වදන්නා ෙ අනයය්ඩවග් පප්ාරය
වනාමරතිෙ ස්ෙශ්්තිවයන් ම යය දත හර්ි ෙන්වන් ් ්ප ව ාවහෝ
ගණන්් මුළු ්ව හි පුරන ද පාරමිතා තති ව ාේතඩරා ුදුෙරරන්ට හා
පවස් ුදුෙරරන්ට පමණ්ි. පන්ෙහන්වස් ා වගන් අනය ෙ ්ෙර
පණ්ඩිතය්ඩට ෙුෙ ද වම් සතය සතර ස්ෙශ්්තිවයන් වසායා ගත හර්ි
වනාවේ. ය රවින් ුද්ධ් ශනනය ්ා ෙ දී වම් ධ්ර්මය දැන ගන්නට
රව නු ත ා “චතඩරායයයසතය ධ්ර්මය” යන ෙචනය පො අසන්නට
වනා රවේ. වම් ගරන අසන්නටත් රව න්වන් ුද්වධ්ෝත්පාද ්ා ය්දී
ම ය. ුදු සසුන පෙත්නා ෙ වම් ්ා ය චතඩරායයය සතය ධ්ර්මය ගරන
අසන්නට රව න දැන ගන්නට රව න ්ා ය්ි. වම ඳු පතඩම්
්ා ය් මිනිසත් ේඩත්
ාවගන සිට වම් ධ්ර්මය තරම්ටෙත්දැන
ගන්නට පත්සාහ වනා ව්ාට, අගනා ්ා ය සරම් ්හි ම රබිය හර්ි
මිනිසුන් විසින් පමණ්් වනාෙ තිරිසනුන් විසින් පො
න පස්්ම්
සුෙය සඳහා ම ඉ්්ම යන්නට හරරීම මහත් අ ා,ය්ි. චතඩරාර්ය සතයය
තත් ෙ පරිද්වදන් අෙව ෝධ් වී මාර්ග ඵ යන්ට පරමි)ම ව්වස් ෙුෙත්
වම ඳු දහම් වපාත් පත් ්ියවීවමන් ද චතඩරායයය සතයය ගරන තරම්
අෙව ෝධ්ය්් රබිය හර්ිය. යය මතඩ පරතය්්ෂ්ාෙව ෝධ්ය්්
ා සසර
දු්ින් මිදීමට වහ්තඩ ෙන්වන් ය. ය රවින් වමය සාදරවයන් ්ියෙත්ො!
වම් ්ීම සර ෑය. වමාහුවග් ්ීම සර ෑය යනාදීන් ව ෝ්වයහි
යම් ්ිසිේ් තත් ෙ පරිද්වදන් පර්ාශ ්රන්නා ෙ ෙචන ෙ ට
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ෙගන්තිෙ ට සතයය යි ්ියනු රවේ. “චතුරායය සතය” යනුවෙන්
යනුවෙන් අදහස් ්රනුවය් යවස් යම් ්ිසිේ තත්ත්ෝාරය පර්ාශ
්රන්නා ෙ ෙචන සතර්් වහෝ ෙගන්ති සතර්් වනාෙ පරමාර්ථ
ෙශවයන් තත්තා ෙ ස්ෙ,ාෙධ්ර්ම සතර ව්ාටස්ි. චතඩරායයය සතයයයි
්ියන ද පරමාර්ථ ස්ෙ,ාෙ ධ්ර්ම සතර ව්ාටස අප ව්වරහි නරති
අවපන් ඉතා ඈත ව ෝ්ය් තති වදය්් වනාෙ අප ව්වරහි ද
තත්තා ෙ ධ්ර්ම ව්ාටස් සතර්ි. ය රවින් තථාගතයන් ෙහන්වස් විසින්
“වරාහිතස්ස” නම් දිෙය පුතරයා හට :“ඉමස්මිංසයව වාමමත්සත කසලබසර සසඤ්ඤිම්හි සමනසක
සලාකඤ්ච
පඤ්ි සපමි
සලාකසමුදයඤ්ච,
සලාකනිසරාධඤ්ච,
සලාකනිසරාධගාමිනිඤ්ච පටිපදං”
යනුවෙන් “සංාන සහිත ෙ, හිත සහිත ෙ, ඹය්් පමණ ෙ වමම
ශරීරවයහි ම ව ෝ්යත් තත. ව ෝ් සමුදායත් තත. ව ෝ් නිවරෝධ්යත්
තත. ව ෝ් නිවරෝධ්ගාමිනී පරතිපදාෙත් තතය” යි ෙදාරන දි. වමහි
ව ෝ්සමුදයාදි නම් ෙ ින් ද්්ෙන දුවය් චතඩරායයය සතයය ම ය.
අප සමීපවයහි ම තතිමුත් ඒ චතඩරායයය සතයය වසායා ගරනීම
අෙව ෝධ් ්ර ගරනීම ඉතා දුෂ්්්රය. ඒ ෙ තථාගතයන් ෙහන්වස්
ආනන්ද ස්ථවිරයන් ෙහන්වස්ට පපමාේින් වමවස් ෙදාි වස්්. ය්්
දෙස්් ආනන්ද ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් විශා ා මහනුෙරට පිඬු සිඟා
ෙඩිනුවෙෝ, දුනු සි ්පය පගන්නා ෙ ිච්ඡවී ්ඩමාරෙරරන් විසින් දුර සිට
ය්්ඩදු වනා ෙරරදී යතඩරර සිදුර්ින් නි්්මී යන වස් හී විදිනු දැ්
විහාරයට පරමිණි ් ්හි ඒ ෙ ුදුරනාණන් ෙහන්වස්ට සර ්ිහ.
ය් ්හි ුදුරනාණන් ෙහන්වස් “ආනන්දය, දුර සිට යතඩරර
සිදුර්ට තතඩ ්ෙන වස් හී විද යරවීමය, අස් ව ාම්් සතට පිා, ඉන්
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පලුේ් ඹ පන්තිස්ින් ඔ ත ා යහි ව්ාණට ෙරවදන වස් සතට
ප ාගත් අස් ව ාම් පලුේින් ම විදීමය යන වද්ින් ්ෙර්් ොා
දුෂ්්්ර වේදැ යි විචාි වස්්. ආනන්ද ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් “ස්ොමීනි!
සතට ප ාගත් අස්ව ාම් පලුවෙන් අස්ව ාම් පලුෙට විදීම ම දුෂ්්්ර
ෙන්වන්ය” යි සර ්ිහ. ය් ්හි තථාගතයන් ෙහන්වස් “ආනන්දය,
යවම්් දුුඃඛ් සමුදය නිසරෝධ මාර්ග යන චතඩරායයය සතය ධ්ර්මය
පරතිවේධ් ව්වර් නම් යය දුර තිව න අස්ව ාම් පලුවේ ව්ාණට
අස්ව ාම් පලුේින් ම වනා ෙරදො විදීමට ද ොා දුෂ්්්ර වදය්ර යි
ෙදාි වස්්. වම් පපමාවෙන් චතඩරායයය සතය ධ්ර්මය අෙව ෝධ් ්ිරීවමහි
තති දුෂ්්්රත්ෙය දත යුතඩ.
චතඩරායයය සතය ධ්ර්මය නමරති පරමාර්ථ ස්ෙ,ාෙ ධ්රම සතර
ව්ාටස පරහට අෙව ෝධ් ්රෙනු පිණිස ුද්ධ්ාදීන් විසින් පර්ාශ
්රන්නා ෙ ෙචනෙ ට චතඩරායයය සතය වද්ශනාෙයයි ්ියනු රවේ.
‘ධර්මය’ යන ෙචනය වනාවය්් අර්ථ වදන ෙචනය්ි. සමහර තරන්දී
වද්ශනාෙට ද ධ්ර්මය යයි ්ියනු රවේ. ය රවින් චතඩරායයය සතය
ධ්ර්මයත් චතඩරායයය සතය වද්ශනාෙත් ය්්් ව්ාට සිතා ගරනීවමන්
්ාරණය අෙු ් විය හර්ිය. යවස් වනාෙන්නට චතඩරායයය සතය ධ්ර්මය
අනි්්් ෙත්, වද්ශනාෙ අනි්්් ෙත් පිමු ව්ාට ම සිත් හි ත ා
ගත යුතඩ. චතඩරායයය සතය ධ්ර්මය සර්ෝාරවයන් ම සම්පර්ණ ව්ාට
වද්ශනා ්රතවහාත්, යය අපරමාණ ෙචනෙ ින් හා ධ්ර්ම වි,ාග ෙ ින් ද
යු්්ත ෙ ඉතා දීර්ඝ වද්ශනාේ් ෙන්වන්ය. ඒ ෙ ුදුරනාණන්
ෙහන්වස්:
“දුක්ඛ්ං අරියසච්චන්ති භික්ඛ්සව! මයා පඤ්ඤත්තං තත්ථ
අපරිමාණා වණ්ණා, අපරිමාණා වඤ්ජනා, අපරිමාණා සංකාසනා”
යනාදිය ෙදාි වස්්.
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දේවිවිධ සවූ සරදේශනාව
පන්ෙහන්වස් විසින් ්රන්නා ෙ චතඩරායයය සතය වද්ශනාෙ
සාමාන සද්ශනාව, සාමුක්කංසික සද්ශනාව යයි වදපරිදි වේ. යයින් ඒ
ඒ ස්ථානෙ දී ව්ාටින් ්රන ද චතඩරායයයසතය වද්ශනාවෙෝ සාමානය
වද්ශනාවෙෝ ය. දැනට තිව න වපාත්ෙ අාංගඩ වී තිව න්වන් ද ඒ
සාමානය වද්ශනාවෙෝ ය.
ය්ිවණහි ම නිෙන් දැ්ීමට වහ්තඩ සම්පත් තති පුද්ග ය්ඩ
පන්ෙහන්වස් වෙත පරමිණි ් ්හි පන්ෙහන්වස් පිමුව්ාට ඔහුට දාන
්ථා, ශී ්ථාදිවයන් දහම් වදසා ඔහුවග් සිත පිරිසිදු ව්ාට, ්ර්මණය
ව්ාට, අෙසානවය් දී විස්තර ෙශවයන් චතඩරායයය සතය ධ්ර්මය වද්ශනා
්රන වස්්. ඒ වද්ශනාෙ අසන ් ්හි යයට අනුෙ සිත යෙන්නා ෙ
වහ්තඩ සම්පත් තති පුද්ග යන්වගන් තතවම්් වසෝොන් වෙති,
තතවම්් ස්ෘදාගාමී වෙති, තතවම්් අනාගාමී වෙති, තතවම්් රහත්
වෙති. චතඩරායයය සතයය ද්්ො ්රන ඒ වද්ශනාෙට “සාමුක්කංසික
සද්ශනාව” යයි ්ියනු රවේ.
ුද්ධ් වද්ශනා අතඩවරන් සිය ් ට ම පසස් වද්ශනාෙ
සාමු්්්ංසි් වද්ශනාෙ ය. යය ෙචන ්්ෂ් ගණන්් තති දීර්ඝ
වද්ශනාේි. ය්් ෙර්දී යපමණ ෙචන රාශිය්් ුදුන් ෙහන්වස්ට මුත්
අන් ්ිසිේඩ විසින් වනා ්ිය හර්ිය. ුදුරනාණන් ෙහන්වස් ආශ්චයයය
පුද්ග වය්ි. පන්ෙහන්වස්වග් වද්ශනාෙ ද ආශ්චයයයය. පන්ෙහන්වස්ට
ඉ්්මණින් ්ථා ්ි හර්ි රවින් ස්ෙ,ාෙවයන් ම පන්ෙහන්වස් ්රන
ය්් ය්් ධ්ර්ම වද්ශනාේ් ඉතා දිගය. පන්ෙහන්වස් විසින් දන් ෙිඳා
අෙසානවයහි දන් දුන් දාය්යන්ට ෙදාරන අනුවමෝදනාෙ මඳ්්
ෙරඩිව්ාට වද්ශනා ්රන ් ්හි දීඝ නිකාය, මජ්ඣිම නිකාය පමණ
වේ. සෙස් ්ා වය් විහාරයට ධ්ර්ම ශරෙණයට පරමිවණන පිරිසට
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වද්ශනා ්රන ධ්ර්මය සංයුක්ත නිකාය, අංගුත්තර නිකාය යන නි්ාය
වද් පමණ තත්වත් ය. දීර්ඝ වද්ශනාේ් ෙ සාමු්්්ංසි් වද්ශනාෙ
අසන පුද්ග යන් හට යයින් සතයාෙව ෝධ්ය ෙන නමුත් ඒ වද්ශනාෙ
තථාගතයන් ෙහන්වස් වදස පරිද්වදන් නරෙත පර්ාශ ්ි හර්ි ෙන
පරිදි ්ිසි ම ව්න්ඩට පාාම් වනා ෙන්වන් ය. ය රවින් ඒ ධ්ර්ම
වද්ශනාෙ අද තිව න ්ිසි ම වපාත්ට අාංගඩ වී නරත. ඒ වද්ශනාෙ
්රන්වන් තථාගතයන් ෙහන්වස් පමණ්ි. සාමානය මනුෂ්යය්ඩ ය්
ෙචනය්් ්ියන ්ා වය් දී ෙචන ව ාවහෝ ගණන්් පෙසමින්
පර්ෙතය්ින් ග ා යන ගංගාේ් වමන් ඒ වද්ශනාෙ පෙත්ෙන නමුත් ඒ
ඉ්්මන්්ම නිසා අසන්නෙුන්ට වද්ශනාෙ වනාෙරටහී යන්වන් ද
වනාවේ. ඒ වද්ශනාෙ ෙචනය්ඩදු වනා හරර අසන්නෙුන්වග් සිතට ්ා
ෙදින්වන් ය. යය ද වම් වද්ශනාවෙහි තත්තා ෙ ය්්තරා ආශ්චයයයය්ි.
චතඩරායයය සතය අෙව ෝධ්ය ්ිරීමට තිව න ඉතා ම පහසු ්රමය
ුදු ව්න්ඩන් විසින් වදසන ඒ සාමු්්්ංසි් වද්ශනාෙ තසීම ය.
ව ෞද්ධ්යන්ට අනාගතවයහි පහිෙන යම්්ිසි ුදු ව්න්ඩන් දැ්
පන්ෙහන්වස්වග් ණ අසා නිෙන් ද්්නට පරාර්ථනා ්ිරීමට පුරරදු වී
තිව න්වන් ද ඒ නිසා ය.
ෙර්තමාන ව ෞද්ධ්යන්ට වමහි ා ්ියයුතඩ ෙරදගත් ්රරණ්්
තිවේ. ආර්ය සතය ්ථාෙට තතඩිත් නුෙෙත් යය ද වමහි සඳහන් ්රනු
රවේ.
ෙර්තමාන ව ෞද්ධ්වයෝ විහාර දාගරේ ව ෝව්ාටු සංඝාොස ිිං
වපා්ඩණු ආදිය ්රො ණ පින්්ම් පිරිත් පින්්ම් ව්ාට දන් දී සි ්
රැ් ඒොවය් අනුහසින් පමණ්් මතඩ ුදුෙන ක්මවතරය ුදුරනුන් දැ්
පන්ෙහන්වස්වගන් ණ අසා නිෙන් ද්්නට
ාවපාවරාත්තඩ වෙති.
ඒොයින් ඔෙුනට සමහර විට ක්මවතරය ුදුරනුන් ද්්නට නම් පුළුෙන්
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විය හර්ිය. ඒ ුදු රනුන්වගන් ණ අසන්නට ද රබිය හර්ි ය. යවහත්
නිෙන් දැ්ීමට නම් ඒ පින් පරමාණ වනා ෙන්වන් ය. ුදු ව්න්ඩන් දුටු
පමණින් ුදු ව්න්ඩන්වගන් දහම් තස පමණින් සෑම සත්ත්ෙය්ඩට ම
නිෙන් ද්්නට හර්ිෙන්වන් වනා වේ. ුදු ෙරයන් වදසන ධ්ර්මය අසා
ව ාවහෝ සත්ත්ෙයන් යව්වණහි ම වසෝොන් ආදී මාර්ග ඵ යන්ට
පරමිණ නිෙන් ද්්නට ෙ නම් තත්ත්ි. යවහත් පිවපන තරමට වනා
ෙරාුණු වනළුම් ෙ හිරර රැස් පහස දත් වනා පිවපන්නා්් වමන්
මාර්ග ඵ
රබීමට වහ්තඩ සම්පත් නරත්වතෝ ුදුරනුන් වගන් දහම්
තසුොහු ද මගප
ා නිෙන් වනා ද්ිති. ුදු රනුන් වගන් දහම් තස
් ්හි මාර්ග ඵ
රබීමට පාරමිතා සම්පර්ණ වී තිබිය යුතඩය.
ගවස් තිව න මිහිරි ඵ ය් රසය ුදිනු ්රමති ප්්ෂ්ියාට යය
ුදීමට නම් ගසට යාමට පියාපත් ද, ඵ යට ව්ාටා සිදුරර ්ර ගරනීමට
තඩා ද තිබිය යුතඩය. පියාපත්ය, තඩාය යන වද්ින් ය්්් වනා මරතිෙ
ය්්ින් පමණ්් ප්්ෂ්ියාට ්ිසි ්ව ් ඵ රසය ෙරිදිය වනාවහ්.
යපරිද්වදන් ම මාර්ග ඵ නිර්ොණ සංඛයාත අමෘත ඵ රසය ෙිඳනු
්රමති පුද්ග යන්ට ද ඒ අමෘත රසය ෙරිඳිය හර්ි වීමට අමෘත ඵ
දරණ රර්්් ඳු ෙ ුදුව්න්ඩන් වෙත යා හර්ි වීමට පියාපත් ඳු ෙ
පාරමිතා ව්ාටස්් තිබිය යුතඩය, අමෘත ඵ රසය ෙරිඳීමට ප්්ෂ්ියාවග්
තඩා ඳු ෙ පාරමිතා ව්ාටස්් ද තිබිය යුතඩය.
වම් ව ෞද්ධ්යන් විසින් ්රන දන්දීම් ආදී පින් මරණින් මතඩ
දුර්ගතියට වනා පමුණුො සුගතිවයහි පපදෙන්නා ෙ පින් වෙති. ය ඳු
පින් ද නරතිෙ පවින් ම ,රිතෙ සිට මරණින් මතඩ නර්වයහි
පපනවහාත් නර්වයහි සිටින්නා ෙ ඒ සත්ත්ෙයාට ව්ාපමණ
ුදුෙරයන් ුදුෙුෙත් ඒ ුදුෙරයන් පපන් ෙ දැනගන්නටත් වනා
රව න්වන් ය. සුගතිවයහි පපදෙන පින් ව්ාට සුගතිවයහි ඉපද
සිටියවහාත් ඒ පුද්ග යාට ව ෝ්වයහි ුදු ව්න්ඩන් පහි ෙුෙවහාත් ඒ
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ුදුන් දැ්ිය හර්ිය. පන් ෙහන්වස්වගන් දහම් තසිය හර්ිය. ය රවින්
දන්දීම් ආදි පින්්ම් ුදුන් ද්්නට පප්ාර ෙන ්රරණු වෙති. ඒො ඵ
රසය ෙිඳනු ්රමති ප්්ෂ්ියාවග් පියාපත් ඳුය. පියාපත් ඳු පාරමිතා
ව්ාටස පමණ්් සම්පර්ණ ව්ාට ප්්ෂ්ියාවග් තඩා ඳු ෙ පාරමිතා
ව්ාටස සම්පර්ණ නරති පුද්ග යන්ට ුදුන් ද්්නට දහම් අසන්නට
දත්, ධ්ර්මය අෙව ෝධ් ව්ාට මාර්ගඵ නිර්ොණයන්ට පරමිණිය හර්ි
වනාවේ. ්ඩම්් වහයින් ද? ුදුෙරයන් ෙහන්වස් ා වද්ශනා ්රන්නා ෙ
පරමාර්ථ ධ්ර්ම පරතිසංයු්්ත ෙ චතඩරායයයසතය ධ්ර්මය අති ස්්ෂ්්ම ෙ
අති ගම්,ීර ෙ ධ්ර්මය්ි. යය අෙව ෝධ් ෙන්වන් වපර නාති ෙ දී
ස්්න්ධ්ාදි ධ්ර්ම වි,ාගයන් පවගන පරානෙ දියුණු ්රවගන සිටියා ෙ
සත්ත්ෙයන්ට පමණ්ි. ස්්න්ධ්ාදි ධ්ර්ම වි,ාගයන් පවගන දියුණු
්රගත් නුෙණ්් නරත්තා ෙ පුද්ග යන්ට යය අෙව ෝධ් වනා වේ.
ය රවින් ඔෙුහු ඒ ධ්ර්මය තසුෙත් මාර්ගය්ට ඵ ය්ට වනා
පරමිවණති. ුදුරනුන් වෙත පරමිණියා ෙ ඔෙුහු ඵ දරන රර්ට පරමිණි
තඩා නරති ප්්ෂ්ීන් ඳු වෙති. ුදුරනුන් වෙත පරමිණ දහම් තසුෙත්
සමහරරන් මාර්ග ඵ වනා
න්වන් ඔෙුන් වපර නාතිෙ දී ස්්න්ධ්ාදි
ධ්ර්ම වි,ාග පවගන පරානෙ දියුණු ්රවගන වනා සිටි රවිනි.
ුදුරනුන් සමවයහි විස “සකාසසාල් රජ, මල්ලිකා සද්වි” ආදීහු
ුදුරනුන් ද්ිනු රබීමට දහම් අසනු රබීමට වහ්තඩෙන පින් පමණ්්
තතිෙ සිටිවයෝය. ුදුරනාණන් ෙහන්වස් ෙරඩි ්ා ය්් ෙරා සිටිවය්
ව්ාවසා ් රනුවග් අණස් පෙත්නා ෙ රවටහි ම ය. ව්ාවසා ් රනු ද
නිතර ුදුරනුන් ්රා යිවඹන මහා දාය්වය්ි. යතඩමා ුදුරනුන්ට
විහාරය්් ද ්රෙවය් ය. නිතර නිතර ධ්ර්මය ද තසුවේය. ුදුරනාණන්
ෙහන්වස් විසින් යතඩමාට විවශ්ෂ්වයන් වද්ශනා ්ි ධ්ර්මය ද ව ාවහෝ
වෙති. නමුත් යතඩමාට මාර්ගඵ නිර්ොණ සංඛයාත ව ෝව්ෝත්තර ධ්ර්ම
රසය
ා ගන්නට වනාහර්ි ෙවය්ය. යතඩමා පෘථග්නන ්ා ්රි යාවෙන්
ම ්ා ්රියා ව්වි්ය.
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චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

“සුනක්ඛ්ත්ත” නමරති ,ි්්ෂ්ුෙ ද ය ඳු ම ව්වන්ි. සුන්්ඛත්ත
,ි්්ෂ්ුෙ ුදුරනාණන් ෙහන්වස්ට පපස්ථාන ්රමින් පන් ෙහන්වස්වග්
සමීපවයහි ම ් ්් හරසුරරවණ්ය. යවහත් වපර නාතිෙ දී පිරෑ පර ාන
පාරමිතාෙ වනා ති ුණ රවින් ඒ ,ි්්ෂ්ුෙ සිය ගණන් ොරෙ දී
ුදුරනුන්වගන් ණ අසා ද ඒ චතඩරායයය සතයය ධ්ර්මය අෙව ෝධ්
්රගත වනා හර්ිෙ පෘථග්නන ්ා ්රියා වෙන් ම ්ා ්රියා ව්වි්ය.
ය රවින් මතඩ ුදු ව්න්ඩන් දැන නිෙන් ද්්නට
ාවපාවරාත්තඩ
ෙන්නන් විසින් දන්දීම් සි ් රැ්ීම්ෙ ින් පමණ්් නිෙන් යන්නට
ාවපාවරාත්තඩ වනාවී ආර්ය පරානෙ ද දියුණු ්ර ගත යුතඩය.
ධර්මාවසබෝධයට වුවමනා වන පරඥාව දියුණු කර ගත හවකි වන්සන්
ස්කන්ධ පඤ්චකය ය, ආයතන සදාසිාසය, ධාතු අටසිාසය, ඉන්ද්රිය
සදවිස්සය, චතුරායය සතය ය, පටිච්චසමුප්පාදය ය යන ධ්ර්මයන්
පවගනීවමනි. වම් ධ්ර්මයන් සම් න්ධ් දැනුම තතිවීමට අභිධර්මාර්ථ
සංගරහව1 පවගනීම ඉතා වයවහ්ි. ආගම ධර්මය සනාදත් ඇතවම්හු
ඔෙුන්වග් වනා දත්්ම ම නිසාවදෝ “ඔය අ,ිධ්ර්ම ඕනෑ නරත.
පරතිපත්තිය ආර්්ෂ්ා ්රන සරටි දැන වගන පරතිපත්තිය රැ්වගන සිටියා
ම වහාඳට ම තතය” යි ්ියා ව ෝ්යා මුිා ්රති. ඔෙුන්වග් ්ීම්ෙ ට
වනා රැෙවටත්ො!
ුදුරනුන් ් විස ඒරකපත්ත නාගරාජයාය, කපිල මත්සයාය
යන වදවදන දානාදි පින්්ම් වනා ව්ාට පරානෙ පමණ්් දියුණු ්ි
වදවදවන්ි. ඒ වදවදන කාශප ුදුන්වග් ශාසනවයහි ධ්ර්මවයහි
පරවතරට පරමිණ සිටි වදවදවන්ි. දානාදි පින් නරති්මින් ඔෙුහු

1

අ,ිධ්ර්මාර්ථ සංගරහය පවගනීවම්දී වම් මහා නා හිමියන් විසින් ියන
ම ි් ්රරණු’ හා ‘අ,ිධ්ර්ම මාර්ගය’ නමරති ගරන්ථ ්ියවීම ෙරාදාය්ය.

16
Non-commertial Distribution

ද ‘අ,ිධ්ර්මවය්

චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

දුර්ගතිවයහි සිටි රවින් සර්ෙඥ ශාසනවයන් පිහිට්් වනා ර හ.
ධ්ර්මය අෙව ෝධ් ්ි හර්ි ෙනුවය් තරිවහ්තඩ් පරතිසන්ධිය්් තතිෙ
සුගතිවයහි පපනුෙන්ට පමණ්ි. ්රරණු වමවස් වහයින් මතඩ පහි ෙන
ුදු ව්න්ඩන් දැ් නිෙන්
න්නට
ාවපාවරාත්තඩ ෙන හරම වදනා
විසින් ම ්ියන ද වදප්්ෂ්යට ම අයිති පාරමිතා සම්පර්ණ ්ර ගත
යුතඩය.
ප්්ෂ්ීන්ට පියාපත් වමන් ද, මිනිසුන්ට පාදයන් වමන් ද
ුදුෙරයන් ෙහන්වස් ා සමීපයට - නිර්ොණය වදසට ගමන් ්ිරීමට
පප්ාර ෙන පුණය්ර්මයන්ට, යාමට පප්ාර ෙන අර්ථවයන් චරණ
යයි ්ියනු රවේ. ස්්න්ධ්ාදි ධ්ර්ම විෂ්වයහි පෙත්නා ෙ ආර්යානනයට
විදා යයි ්ියනු රවේ. දශපාරමිතාෙන් අතඩවරන් පරාන පාරමිතාෙ හරර
ඉතිරි පාරමිතාවෙෝ චරණ ප්්ෂ්යට ද පරාන පාරමිතාෙ විදයා ප්්ෂ්යට ද
තතඩිත් වෙත්. ව ෝව්ෝත්තර මාර්ගඵ නිර්ොණ සංඛයාත අමෘත රසය
ෙරිඳීමට විදා-චරණ වද් ම සම්පර්ණ ්ි යුතඩ
රවින්
පර්ොචාර්යෙරයන් විසින් :“චරණං පාදපක්ඛ්ං ච - විජ්ජං තුණ්ා සමං සමං
සම්පූසරත්වාන පක්සඛ්යුං - භුඤ්ජතුං අමතං රසං”
්ියන

ද්වද් ය.

“පා හා පියාපත් ෙරනි චරණ පා්්ෂ්ි් පාරමිතාෙන් ද, තඩා හා
සමාන ෙ විදයාෙ ද වමවස් සම්පර්ණ ව්ාට නිර්ොණ සංඛයාත අමෘත
ඵ රසය ෙරිඳීමට යන්නාහුය” යනු යහි වත්රරමයි.
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චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

පරමාේථ සපර සඥපේති සරභේදර්ය්
චතුරායය සතය ධර්මය යනු පරමාර්ථ ධ්ර්ම ව්ාටස් සතර්්
ෙ යට ්ියන දි. පරමාර්ථ ස්ෙ,ාෙ ධ්ර්ම ෙ ඒ චතඩරායයය සතයය
පහසුවෙන් වත්රරම් ගරනීමට පරමාර්ථය පිමු ව්ාට දැන සිටිය යුතඩය.
ය රවින් පරමාර්ථ ධ්ර්ම තත්ත්ෙය ද ද්්ෙනු රවේ.
ව ෝ්වයහි සතය ෙශවයන් නරතිෙ, අනය ෙස්තනන්වග් ්රියා පිහිටි ආ්ාරාදිය නිසා තති වස් වපවනන තති වස් ෙරටවහන ෙස්තඩ
ව්ාටස්් තත්වත් ය. යවස් සතය ෙශවයන් නරත්තා ෙ ඒ වද්ෙ ට
පරඥප්තිහු යයි ්ියනු
රවේ. සතය ෙශවයන් තති වද්ෙ ට
පරමාර්ථසයෝ යයි ්ියනු රවේ.
අඳුවරහි සිට ගිනි වපවන ් ්් වේගවයන් ්ර ්රෙුෙවහාත්
ගිනි ෙි ් ්් වපවන්. ගිනි වපවන ්ව ් ගමන් වේගය නිසා යවස්
වපවනන නමුත් සතය ෙශවයන් ගිනි වපවන ් හරර ගිනි ෙි ් ්්
යහි නරති ෙ ්ාහට ෙුෙත් පහසුවෙන් ෙරටවහනො තත. පදය - සෙස
- දො - රාතරිය - දෙස - මාසය යන වම්ො ද සර්යයාවග් ගමන නිසා
තති වස් ෙරටවහන් ඒො. සතය ෙශවයන් පදය ්ියා වහෝ සෙස ්ියා
වහෝ දො ්ියා වහෝ රාතරිය ්ියා වහෝ දෙසය ්ියා වහෝ මාසය ්ියා
වහෝ ්ිසිේ් නරත. සර්යයාවග් ගමන නිසා තති වස් ස ්නො මිස
්තා ්රනො මිස පදය සෙස යනාදිවය් ්ිසිේ් නරති ෙ නුෙණින්
විමසන්න්ඩට ෙරඩි අමාරරේ් නරතිෙ වත්රරම් ගත හර්ිය. ගිනි
ෙි ් ය, පදය - සෙසාදි ්ා වයෝය යන ආදිය අනය ෙස්තනන්වග් ්රියා
නිසා තති වස් වපවනන තති වස් ෙරටවහන වද්ෙ ් ය.
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චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

සතය ෙශවයන් නරතිෙ අනය ෙස්තනන්වග් පිහිටි ආ්ාරය නිසා
තති වස් වපවනන තති වස් ෙරටවහන වද්ෙ ් ඉතා ව ාවහෝ ය. ්ඩලුන
ඉන් ය්්ි. ්ඩලුනය යනු පස්ෙ වපවනන ය්් ෙස්තඩේි. යය ව දා
රලුෙවහාත් ග ් හා දාම යහි තති ෙ දත හර්ිය. යහි තිව න ග ්
හා දාම වෙන් ව්ාට වදතරන් තර ුෙවහාත් දාම වගාා්් හා ග ්
වගාා්් වපවනන්නට ෙන්වන්ය. ්ඩලුන වනා වපනී යන්වන්ය. යවස්
වනා වපනී යාමට වහ්තඩෙ ග ් හා දාම හරර ්ඩලුන්් වනාමරති ෙය.
ඒ ග ් හා දාම නරෙතත් ඒ ආ්ාරවයන් පස්ෙන වස් රැස් ්ිවහාත්
නරෙතත් ්ඩළුන වපවනන්නට ෙන්වන්ය. වෙන් ්ිවහාත් වනා වපනී
යන්වන්ය.
වගය ද ඒ්ාන්තවයන් වනාමරතිෙ අනය ෙස්තඩ සම්,ාරය්
පිහිටි ආ්ාරය නිසා තති වස් වපවනන වදය්ි. යහි පළු - ග ් - ී දාම ආදිය වෙන් ්ර තර ුෙවහාත් වගය වනාවපනී යන්වන්ය. වමවස්
ව්ාටස් ්ි ් ්හි වනාවපනී යන්නා ෙ ද ඒ ඒ ආ්ාරවයන් ෙස්තඩ
රැස්්ි ් ්හි ඒ ෙස්තනන් නිසා තති වස් වපවනන්නට ෙන්නා ෙ ද යම්
යම් වදය්් තතවහාත් ඒ සිය ් ම සතය ෙශවයන් නරති, අනය
ෙස්තනන් නිසා තති වස් වපවනන්නා ෙ වද්ෙ ් ය. සාමානය ව ෝ්යා
විසින් තත යයි ස ්න, වදවි - මිනිස් - තත් - අස් - ගෙ ආදි පණ
තති ෙස්තනහු ය, තඳ - පුටු - වම්ස - පිඟන් - ව්ෝප්ප සර ි - වරදි ගස්
- ග ් ආදි පණ නරති ෙස්තනහුය යන වම් සිය ් ම යට ්ී ්ඩලුන වමන්
ද වගය වමන් ද ව දා රලුෙවහාත් වනා වපනී යන්නා ෙ නරති ෙන්නා
ෙ වද්ෙ ් ම ය. ය රවින් ඒොයින් ය්්ඩදු පරමාර්ථ වනා ෙන ෙ දත
යුතඩ.
යම් ්ිසිේ් පරමාර්ථ ෙශවයන් තති වදය්් ද නරති වදය්් ද
යන ෙ වසායා ගරනීමට තිව න පහසු ම ්රමය ව දා හර ීමය. වනා
ව දිය හර්ි වදය රව න තඩරර, නුෙණට ෙරවටන තඩරර ඒ ඒ ෙස්තනන්
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චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

නරෙත නරෙත ව දා
ා ම පරමාර්ථය වසායා ගත යුතඩය. නිදර්ශනය්්
ෙශවයන් ය් ෙස්තඩේ් ව දන ්රමය ද්්ෙනු රවේ.
ෙස්තරය සාමානය නනයා විසින් තති වස් ස ්න ය්් වදය්ි.
යය පරී්්ෂ්ා ්රන ් ්හි ෙස්තරවය් තිව න්වන් ්ඩම්්දැයි විමසනු.
ය් ්හි දෑතට විහිද ගිය න ් සමහය්් යහි තති ෙ වපවනනො තත.
ඉ්්බිති ෙස්තරය න ්දැ යි ් ්පනා ්රනු. ය් ්හි ෙස්තරය න ් වනාවිය
හර්ි ෙත් න ් ෙස්තර වනා විය හර්ි ෙත් ෙරටවහනො තත. න ්
සමහය වපවනන ආ්ාරමාතරය්් ෙත් ෙරටවහනො තත. ෙස්තරය්්
ඒ්ාන්තවයන් නරති ෙත්, න ් පමණ්් තති ෙත් දුටු පසු, යයින්
ය් න ්් වගන යහි ්ඩම්් තිවේදැයි විමසනු. ය් ්හි යහි ්ඩාා ්පු
ව්ඳි සමහය්් වපවනනො තත. ්පු ව්ඳි දුටු ් ්හි න ්්
ඒ්ාන්තවයන් නරති ෙත් ්පු ව්ඳි පමණ්් තති ෙත් න ්පු
ව්ඳිෙ වපවනන ආ්ාර මාතරය්් ෙත් ෙරටවහනො තත. ඉ්්බිති
ව්න්ද්් වගන යහි ්ඩම්් තිවේදැයි විමසනු. යහි ද තසට වනා
වපවනන ඉතා ්ඩාා ෙස්තඩ රැස්් තත්වත් ය. ඒො වසායා ගරනීම පහසු
වනාවේ. යහි තත්තා ෙ ඉතා ්ඩාා ව්ාටස රෑප ් ාපයයි. තසට
වපවනන තරම් ද්රෙයය්් ෙනුවය් රෑප ් ාප ්්ෂ් ගණන්් ය්ට රඳී
සිටි ් ්හිය. ්පු ව්න්වදහි තති ඉතා ම ්ඩාා ද්රෙය රෑප ් ාපයයි. ඒ
රෑප ් ාපය ද, ය්් ෙස්තඩේ් වනාවේ. යහි ද පෘථිවි ධ්ාතඩෙ, ආවපෝ
ධ්ාතඩෙ, වත්වනෝ ධ්ාතඩෙ, ොවයෝ ධ්ාතඩෙ, ෙර්ණය, ගන්ධ්ය, රසය, ඕනාෙ
යයි රෑප අට්් තත්වත් ය. ඒොවය් තෙත් ්ිසිේ් නරත. ය රවින් ඒො
ව දිය හර්ි වනාවේ. ඒො ඒ්ාන්තවයන් තත්තා ෙ වද්ෙ ් වෙති.
ෙස්තරවයහි තති පරමාර්ථ ධ්ර්මවයෝ ඒ පෘථිවි ආදි රෑප අටය. වම්
ෙස්තනන් පරී්්ෂ්ා ්රන්නා ෙ ආ්ාරයයි. පරමාර්ථ ධ්ර්ම විෂ්වයහි ්ිසිදු
පවගනීම්් නරති ව්න්ඩට වමවස් පරී්්ෂ්ා ව්ාට පරමාර්ථය වසායා
ගන්නට නුපුළුෙන. යවහත් තති සරටියට සර ව්න වනාවය්් වද්
පරමාර්ථ ෙශවයන් නරති ඒො ෙ ්ාහට ෙුෙත් ෙටහා ගත හර්ි ය.
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පරමාර්ථ ධ්ර්මයන් ගරන ් ්පනා ්රන්නට විමසන්නට
හර්ිවීමට පිමුවෙන් පරමාර්ථ ධ්ර්මයන් ගරන සාමානය පවගනීම්්
ගඩරරෙරය්ඩ තසුරර ව්ාට ්ි යුතඩය. අපාය ව ෝ් - මනුෂ්ය ව ෝ් දිෙයව ෝ් - රහ්මව ෝ් යන සෑම තන්හි ම තත්තා ෙ අවිඤ්ඤාණ්
සවිඤ්ඤාණ් සිය ්
ම විමසුෙවහාත් පරමාර්ථ ධර්ම සදඅසූවක්
රවේ. යනම් සිතය වචතසික සදපනසය රූප අටවිස්සය, නිවනය
යන වමාහුය. වම් වද අසෙ හරර ඒ්ාන්තවයන් තත්තා ෙ ්ිසිේ්
ව්ාතරන්ෙත් නරත්වත් ය. ව ෝ්ය වී තිව න්වන් නිෙන හරර ඉතිරි
පරමාර්ථ ධ්ර්ම ය්් අසෙය. පරඥප්තිවයන් ෙරසී තිව න රවින් ඒ
පරමාර්ථ ධ්ර්මවයෝ වනා වපවනන්නාහ. පරඥප්තිය්් පාසා ම නුෙණින්
විමස විමසා පරඥප්තීන් නුෙණින් බිඳ බිඳ
න ් ්හි තත යයි ්ිසි
්ව ් වනාෙරටහුණා ෙ පරමාර්ථවයෝ ෙරටවහන්නට ෙන්නාහුය.
වදඅස පරමාර්ථ ධ්ර්මය වසායාගත හර්ි ෙන්වන් ද ධ්ර්ම
විෂ්වයහි ඉතා ගරඹුරට රසීවමනි. පරමාර්ථ ධ්ර්ම වදඅසෙ වසායාගත්
පමණින් ද චතඩරායයය සතයය දැන ගත්වත් නම් වනාවේ. යය දැන
ගරනීමට පරමාර්ථ ධ්ර්ම විෂ්වයහි තෙත් ගරඹුරට යා යුතඩය.

චතුරාර්ය්ය සතතර්ය්
දු්ය, දු්් රබීමට ්ාරණය, සරපය, සරප රබිය හර්ි ්රමය
යන
වම්
්රරණු
සතර
මිනිසුනට
ත ා
වදවියන්ටෙත්,
තත්ත්ෝාරවයන් වනා දැවනන රහස් සතර්ි. වම් ්රරණු සතර
දන්නහුදැයි ව ෝ්වයන් තසුෙවහාත් ෙරඩි වදන්ඩවගන් රව න පිිිතඩර
නම් දනිමුය යන්නය. ය ඳු පිිිතඩර්් රව න්වන් ව ෝ්යා විසින් වම්
්රරණු සතර ෙරරදි ව ස අසතය ව ස දැන සිටීවමනි. අසතය දැනීම
යනු වනාදැනීම ම ය. ව ෝ්වයහි ව්න්ඩ දු්්් ව්ාට ්ියන ්රරණ්්
ව්වන්් සරපය්ර යි ්ියති. ව්න්ඩ සරපය්් ව්ාට ්ියන වදය්්
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ව්වන්් දු්්රයි ්ියති. ය්් ව්වන්් ම ද ෙවර් සරපයයි ්ී
්රරණ්් ෙවර් දු්ය යි ්ියති. ෙවර් දු් යයි ්ී ්රරණ්් ෙවර්
සරපයයි ්ියති.
ව්න්ඩ දු්ට වහ්තඩේ් ව්ාට ්ියන ්රරණ්් ව්වන්්
සරපයට වහ්තඩේරයි ්ියති. ව්න්ඩ සරපයට වහ්තඩේර යි ්ියන
්රරණ්් ව්වන්් දුට වහ්තඩේර යි ්ියති. ය්්ව්නා ම ද ෙවර්
දු්ට වහ්තඩ වී යයි ්ී ්රරණු ෙවර් සරපයට වහ්තඩ වී යයි ්ියයි.
ෙවර් සරපයට වහ්තඩ වී යයි ්ියන ්රරණ්් ෙවර් දු්ට වහ්තඩ වී
යයි ්ියයි. වමයින් සාමානය ව ෝ්යා විසින් වම් ්රරණු සතට
අසතයා්ාරවයන් මිස සතය ෙශවයන් දැන වගන නරති ෙ වපවන්.
තථාගතයන් ෙහන්වස් ෙනාහි වදවියන් සහිත ව ෝ්යා අෙුව න්
අෙු ට පත්ෙ සිටින වම් ්රරණු සතර තත්ත්ෝාරවයන් දැන, ුදුෙ, දු්්
ව්ිෙර පරම සරපයට පරමිණ ෙදාි වස්්. වසස්සන් විසින් ෙරදො
දැන සිටින අසතය ෙශවයන් දැන සිටින වම් ්රරණු සතර, සතය
ෙශවයන් දැන ෙදාි ෙ තථාගතයන් ෙහන්වස් ඒො සතය නාමවයන් ම
ෙදාි වස්්.
“චත්තාරිමානි භික්ඛ්සව! අරියසච්චානි කතමානි චත්තාරි? දුක්ඛ්ං
අරියසච්චං, දුක්ඛ් සමුදයං අරියසච්චං, දුක්ඛ් නිසරෝධං අරියසච්චං, දුක්ඛ්
නිසරාධ ගාමිනී පටිපදා අරියසච්චං”
වම් තථාගතයන් ෙහන්වස් විසින් ඒ ්රරනු සතර සතය
නාමවයන් වද්ශනා ්රන ද ආ්ාරය යි.
“මහවණනි, වමාහු සතර වදන ආර්යය සතයවයෝ ය. ්ෙර සතර
වදවන්් ද යත්? දුුඃඛාර්යය සතයය, දු්්ඛ සමුදයාර්යය සතයය, දු්්ඛ
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නිවරෝධ්ාර්යය සතයය, දු්්ඛ නිවරෝධ්ගාමි) පරතිපදාර්යය සතයය යන
වමාහුය” යනු යහි වත්රරමයි.
සතය ෙනාහි පර්යාය සතය, නිෂ්පර්යාය සතය යි වදෙරදෑරරම්
වේ. යට, ඒ්ාන්තවයන් නරත්තා ෙ ෙස්තනහුය යි ්ියන ද වදවි, මිනිස්,
තත්, අස්, ගස්ෙර ්, වගෙ ් ආදි පරඥප්තීහු ඒ්ාන්තවයන් නරත්තාහු ද
ධ්ර්මානන විරහිත මහනනයාවග් සිත්ෙ ට මහත්ෙ තති වද්ෙ ් වස්
ෙරටවහන්වන් ය. මහනනයා, විසින් ඒො ඒ්ාන්ත ෙශවයන් තති වද්ෙ ්
වස් වගන ්ථා ්ිරීම ද, වදවිය්ඩ මිනිස්ඩ යනාදීන් ්රන ඒ ්ථා
යවස් ම පිිිගරනීම ද ්රනු රවේ. යද මහනනයාවග් ෙරටහීවම් හරටියට
සතයය රවින් යයට පයයාය සතයයි ්ියනු රවේ. නුෙණින් විමසා
න ් අසතය ෙන්නා ෙ වම් පර්යාය සතයය ව ෞ්ි් මහා නනයා
අයත් සතයය යි.
ව්වත්් නුෙණින් විමසුෙත් අසතය වනා ෙන විමසත් විමසත්
ම සතයතාෙය ො ොා පර්ට ෙන්නා ෙ තථාගතයන් ෙහන්වස් විසින්
ද්්නා ද පර්ාශ ්රන ද දුුඃඛය, දුුඃඛ සමුදය, දුුඃඛ නිවරෝධ්ය, දුුඃඛ
නිවරෝධ් ගාමිනී පරතිපදාෙ යන සතර ව ෞ්ි් මහ නනයා විසින් වනා ෙ
තථාගතයන් ෙහන්වස් විසින් ම ද්්නා ද්ද්් රවින් තථාගතයන්
ෙහන්වස් අයත් සතයවයෝ ය. ය රවින් ඒොට ආයය සතසයෝය යි
්ියනු රවේ. තථාගතයන් ෙහන්වස්වග් සතයවයෝය යනු යහි වත්රරම
යි. ආර්යය යනු තථාගතයන් ෙහන්වස්ට නවම්ි.
“සසදවසක සලාසක සමාරසක සබරහ්මසක සස්සමණ බරාහ්මයායා
පජාය සසදව මනුස්සාය තථාගසතා අරිසයා, තස්මා අරියසච්චානීති
වුච්චන්ති”
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වදවියන් සහිත ෙ මරරන් සහිත ෙ රහ්මයන් සහිත ෙ වදවි
මිනිසුන් සහිත ෙ සත්ත්ෙ සමහය ව්වරහි තථාගතයන් ෙහන්වස්
ආර්යය නම් ෙ වස්්. ය රවින් පන් ෙහන්වස් විසින් ද්්නා ද
සතයවයෝ ආර්යය සතයවයෝය යි ්ියනු රව ත්” ය යනු යහි වත්රරමයි.
ුද්ධ්ාදි ආර්යයයන් විසින් අෙව ෝධ් ්රන නිසා ද වම්ොට
ආර්යය සතයවයෝ යයි ්ියනු රවේ. “අරියා ඉමානි පටිවිච්ඣන්ති
තස්මා අරියසච්චානීති වුච්චන්ති” යනුවෙන් තථාගතයන් ෙහන්වස්
විසින් ඒ ෙ ෙදාරන දි.
“ඉසමසං සඛ්ා භික්ඛ්සව! චතුන්නං අරියසච්චානං යථාභූතං
අභිසම්බුද්ධත්තා තථාගසතා අරහං සම්මා සම්බුද්සධා අරිසයාති වුච්චති”
යනුවෙන් “මහවණනි! වම් සතර්් ෙ ආයයය සතයයන් තත් ෙ
පරිද්වදන් අෙව ෝධ් ්ි රවින් තථාගත ෙ අර්හත් සමය්් සම් ුද්ධ්යන්
ෙහන්වස් ආයයයය යි ්ියනු රවේය” යි ෙදාි වහයින් ද වම්ො අෙව ෝධ්
්ිරීවම් ආයයය ෙන රවින් ද ඒොට ආර්යය සතයවයෝය යි ්ියනු රවේ.
“මිනිවස්් තත, වදවිවය්් තත, ස්තරිය්් තත, පුරරෂ්වය්් තත,
වගය්් තත, ෙස්තරය්් තත” යනාදීන් ්ියන පර්යාය සතයය, පරමාර්ථ
සතයයට පරමිණ අසතය ෙන්වන්ය. පරමාර්ථ සතයය ද ්ිසි විට්
ආර්යය සතයයට පරමිණ අසතයය ෙන්වන්ය. සම්මුතිය පරමාර්ථ
සතයයට පරමිණ අසතය ෙන සරටි, යට දැ්්ෙ පරමාරථ පරඥප්ති
විස්තරවයන් දත හර්ිය. පරමාර්ථ සතයය අසතය ෙන සරටි වමවස්ය :්ඩශ ය සුඛ විපා් දාය්ය, අ්ඩස ය දුුඃඛ විපා් දාය් ය යි ්ී ් ්හි
්ඩශ ය, ්ඩශ විපා්ය, අ්ඩශ ය, අ්ඩශ විපා්ය යන සතර ම,
පරමාර්ථ ෙශවයන් තති රවින් ඒ ්ීම පරමාර්ථ සතයයාවග් ෙශවයන්
සතයය්ි. ආර්ය සතයයට පරමිණි ් ්හි ්ඩශ වයන් රව න විපා්ය
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හා අ්ඩශ වයන් රව න විපා්ය ද යන වද් ම දු්් ම වෙති. සරප
වනාවෙති. ය රවින් පරමාර්ථ සතයයාවග් ෙශවයන් සතය ෙ ්ඩශ ය
සුඛ විපා් දාය්ය, යන්න ආර්ය සතයයට පරමිණ අසතය ෙන්වන්ය.
වම් පරමාර්ථ සතයයන් සමහර විට් අසතය ෙන ආ්ාරය යි.
ආයයය සතයය ෙනාහි ්ිසි ්ව ් ්ිසිේට පරමිණ අසතය
වනා වේ. යම්් දු් යයි ්ියන ද්වද් නම් යය යවස් ම වෙයි. යම්්
දු්් ඉපදීවම් වහ්තඩෙ යයි ්ියන ද්වද් නම් යය ද යවස් ම වෙයි. යම්්
සරපයයි ්ියන ද්වද් නම් යය ද යවස් ම වේ. යම්් සරපයට
පරමි)වම් මාර්ගයයි ්ියන ද ද යය ද යවස් ම වේ. යවහයින් :
“චත්තාරිමානි
භික්ඛ්සව!
තථානි
සහාන්ති
අවිතථානි
අනඤ්ඤථානි කතමානි චත්තාරි? ඉදං දුක්ඛ්න්ති භික්ඛ්සව! තථසමතං,
අවිතථසමතං අනඤ්ඤථසමතං, අයං දුක්ඛ් සමුදසයාති තථසමතං,
අවිතසමතං, අනඤ්ඤථසමතං: අයං දුක්ඛ් නිසරාසධාති තථසමතං,
අවිතථසමතං, අනඤ්ඤථසමතං, අයං දුක්ඛ් නිසරාධ ගාමිනී පටිපදාති
තථසමතං, අවිතථසමතං, අනඤ්ඤථසමතං” යනු ෙදාරන දි.
“මහවණනි! වමාහු සතර වදන සර ෑ වෙති. ව ාරර වනාවෙති.
අනයා්ාරවයන් වනා වෙති. ්ෙර සතර වදවන්් ද යත්? මහවණනි!
වමය දු්ය යි මා විසින් යම්් ද්්ෙන ද ද යය යවස් ම වෙයි. ව ාරර
වනාවෙයි. අනයා්ාරය්ින් වනාවෙයි. වමය දු් ඉපදීවම් වහ්තඩෙය යි
යම්් ද්්ෙන
ද ද යය යවස් ම වෙයි. ව ාරර වනා වෙයි.
අනයා්ාරය්ින් වනාවෙයි. වමය දුුඃඛ නිවරෝධ්ය යි යම්් ද්්ෙන ද ද
යය යවස් ම වෙයි. ව ාරර වනා වෙයි. අනයා්ාරය්ින් වනා වෙයි.
වමය දුුඃඛ නිවරාධ්ගාමිනී පරතිපදාෙයයි යම්් ද්්ෙන ද ද යය යවස් ම
වෙයි, ව ාරර වනාවෙයි. අනයා්ාරය්ින් වනා වේ ය” යනු යහි
වත්රරම යි.
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වමවස් ෙදාි පරිදි ඒ දුුඃඛාදි ්රරණු සතර යවස් ම ෙන රවින් ද
්ිසි ්ව ් ්ිසිේට පරමිණ ්ිසි ව ස්ින් ව ාරර වනාෙන රවින් ද
දුුඃඛාදි ස්ෙ,ාෙවයන් ම අනය ස්ෙ,ාෙය්ින් වනා ෙන රවින් ද ඒ
සතරට ආර්යය සතයවයෝය යි ්ියනු රවේ. වම් ්රමවයන් ්ියන ් ්හි
ආයයය සතය යන්වනහි වත්රරම ්ී පරිද්වදන් ම ෙන්නා ෙ ව්ායි
ව ස්ින්ෙත් ව ාරර වනා ෙන්නා ෙ ද අන් ආ්ාරය්ින් වනා ෙන්නා
ෙ ද සතයය යනුයි.
තථාගතයන් ෙහන්වස් විසින් වද්ශිත ඒ ආර්යය සතය සතර
අෙ ංගඩ ව්ාට අනය ආර්යය සතය සතර්් දැ්්වීමට සමර්ථවය්් තඩන්
ව ේහි ම නරත්වත් ය.
“දුක්ඛ්ං සඛ්ා භික්ඛ්ු! මයා පඨමං අරිය සච්චං සදසිතං, තථා නං
ධාසරහි සයා හි සකාචි භික්ඛ්ු! සමසණා වා බරාහ්මසණා වා බවං
වසදය, සනතං දුක්ඛ්ං පඨමං අරිය සච්චං සමසණත සගාතසමන
සදසිතං, අහසමතං දුක්ඛ්ං පඨමං අරිය සච්චං පච්චක්ඛ්ාය අඤ්ඤං
දුක්ඛ්ං පඨමං අරියසච්චං පඤ්ඤසපස්සාමීති සනතං ඨානං විජ්ජති ”
යනාදීන් තථාගතයන් ෙහන්වස් ඒ ෙ ද්්ො ෙදාි වස්්.
“මහණ! මා විසින් දුුඃඛ ය යි පිමු ෙන ආර්යය සතයය වද්ශනා ්රන
ද්වද් ය. යය යවස් ම සිත්හි ත ා ගනුෙ, ශරමණ වගෞතමයන් විසින්
යම් පිමුෙන දුුඃඛාර්යය සතයය්් වද්ශනා ්රන ද ද යය පිමුෙන
දුුඃඛාර්යය සතයය වනා ෙන්වන්ය. “මම ඒ දුුඃඛායයය සතයය හරර අනය
පිමුෙන දුුඃඛායයය සතයය්් ද්්ෙන්වනමි” යි ්ියා අන් ්ිසි ශරමණය්ඩ
විසින් වහෝ රාහ්මණය්ඩ විසින් වහෝ අනය දුුඃඛායයය සතයය්් දැ්්විය
හර්ි වීමට ්රරණ්් නරත්වත් ය” යනු යහි වත්රරම යි. සමුදයාදි ආයයය
සතයතරය පිිි ඳෙ ද වමවස් ම ෙදාරා තිවේ. ය රවින් තථාගතයන්
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ෙහන්වස් විසින් වද්ශිත ආර්ය සතයය සතර ්ිසි ම ව්න්ඩ විසින් ්ිසි
ම ්රමය්ින් අසතය ්ි හර්ි ඒො වනා ෙන ෙ ද දත යුතඩ.
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1
දුකේඛ සතතර්ය්
වද්ශනා ්රමයන්හි පරවතරට පරමිණියා ෙ තථාගතයන් ෙහන්වස්
ය් ම අර්ථය සිය ගණන් දහස් ගණන් ්රමෙ ින් වද්ශනා ්ිරීවමහි
වපාවහාසත් ෙ වස්්. යම්්ිසි ්රරණ්් ගරන ය්් ආ්ාරය්ින්
්රන්නා ෙ වද්ශනාේ් අසා ඒ ්ාරණය හරම වදනාට ම අෙව ෝධ්
වනාෙන රවින් තථාගතයන් ෙහන්වස් ඒ ඒ තරනරත්තන්ට අෙව ෝධ්
ෙන ්රම
ා ය් ම ්ාරණය වනාවය්් තරන්ෙ දී වනාවය්්
සත්ත්ෙයන් හට වනාවය්් ්රමෙ ින් වදස වස්්. ය රවින් චතඩරායයය
සතයය පිිි ඳ ෙ වද්ශිත - සතර ධ්ර්මවයෝ ව ාවහෝ වෙති. ඒ සතරයන්හි
වනාවය්් ්රම ෙ ින් චතඩරායයය සතයය පර්ාශ ්ර තිවේ. ඉන් ය්්
සතරය් දුුඃඛසතයය වද්ශනා ්ර තිව න සරටි වමවස්ය.
“කතමඤ්ච භික්ඛ්සව! දුක්ඛ්ං අරිය සච්චං? පඤ්චුපාදානක්ඛ්න්ධාතිස්ස වචනීයං, සසයථිදං? රූපුපාදනක්ඛ්න්සධා,
සවදනුපාදානක්ඛ්න්සධා,
සඤඤුපාදානක්ඛ්න්සධා,
සංඛ්ාරවපාදානක් ඛ්න්සධා, විඤ්ි ණුපාදනක්ඛ්න්සධා ඉදං වුච්චති භික්ඛ්සව? දුක්ඛ්ං
අරියසච්චං”
වමහි වත්රරම වමවස්ය :28
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“මහවණනි! දුුඃඛාර්යය සතයය ්ෙවර්ද? වමවස් අසතවහාත්
යයට පිිිතඩරර ෙශවයන් පඤ්වචෝපාදානස්්න්ධ්වයෝයයි ්ිය යුතඩ ෙන්වන්
ය. ඔෙුහු ්ෙරහුද? රෑවපෝපාදානස්්න්ධ්ය, වේදවනෝපාදානස්්න්ධ්ය,
සංවඥෝපාදානස්්න්ධ්ය,
සංස්්ාවරෝපාදානස්්න්ධ්ය,
විානවනෝපාදානස්්න්ධ්ය යන වමාහුය. මහවණනි, වමය දුුඃඛාර්යය සතයයි ්ියනු
රවේ.”
දුුඃඛාර්යය සතයය යනු පඤ්වචෝපාදානස්්න්ධ්ය යි වම්
වද්ශනාවෙන් ද්්ෙන දි. දුුඃඛාර්යය සතයය යනු ්ඩම්්දැයි පරශ්න ්රත
වහාත් පපාදානස්්න්ධ් පස දු්්ඛාර්යය සතයය යි ්ිය යුතඩය.
පපාදානස්්න්ධ්වයෝය යනු පපාදානයන්ට විෂ්ය ෙන ස්්න්ධ්වයෝ ම ය.
පපාදානස්්න්ධ්, ස්්න්ධ් යන වද්ින් ස්්න්ධ් යන ෙචනය
ව ෞද්ධ්යන්ට ොා පුරරදු ෙචනය යි. ය රවින් වමය ්ියෙන්නන්ට
පහසුෙනු සඳහා පඤ්වචෝපාදානස්්න්ධ්ය වෙනුෙට පඤ්චස්කන්ධය
ද්්ෙනු රවේ. පඤ්චස්්න්ධ්ය දතවහාත් පඤ්වචෝපාදානස්්න්ධ්ය ද
දත්වත් වේ.
පඤ්චස්්න්ධ්ය යනු :රූපස්කන්ධය, සේදනාස්කන්ධය, සංඥස්කන්ධය,
ස්කන්ධය, විඥානස්කන්ධය යන වමාෙුහුය.

සංස්කාර-

රූපතේකනේධර්ය්
සෑම ් ්හි ම ය්වස් පරෙරත්ම්් නරතිෙර ශීවතෝෂ්්ණාදිය වහ්තඩ
ව්ාට නරෙත ති ආ්ාරවයන් අවන්් ආ්ාරය්ට වහෝ අ,ාෙය්ට
පරමිවණන්නා ෙ ඖදාරි් ෙ ධ්ාතඩ සමහයට රෑපස්්න්ධ්ය යි ්ියනු
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රවේ. රෑප සමහය යනු යහි වත්රරමයි. රෑපය ය, රෑපස්්න්ධ්ය ය යන
ෙචන වද්්හි අර්ථ ෙශවයන් වෙනස්් නරත. රෑපය වහෙත්
රෑපස්්න්ධ්ය ්ඩම්් ද යන ෙ ද්්ෙනු පිණිස,
“කතමඤ්ච භික්ඛ්සව රූපං? චත්තාසරෝ මහා භූතා චතුන්නඤ්ච
මහා භූතානං උපාදාය රූපං, ඉදං වුච්චති භික්ඛ්සව රූපං” යනු ෙදාරන
දි.
මහවණනි! රෑපය නම් ්ෙවර්ද යත්? සතර මහා ,නතවයෝ ය,
සතර මහා ,නතයන් නිසා හට ගන්නා ෙ රෑපවයෝය යන වම් සිය ්
රෑප නම් ෙන්වන්ය” යනු යහි වත්රරමයි.
පෘථිවි ෙෘ්්ෂ් පර්ෙත ගංගා සමුද්රාදි ෙශවයන් මහත් මහත්ෙ
පහිෙන්නා ෙ රෑපවයෝ මහා,නත නම් වෙති. ඒ මහා,නතයන් නිසා
හටගන්නා ෙ මහා,නතයන් හා රඳී පෙත්නා ෙ තෙත් රෑප සවිස්වස්ි.
ඒොට පපාදාය රෑපවයෝය යි ්ියනු රවේ. මහාභූත රූප සතරය,
උපාදාය රූප සූවිස්සය යි රෑප විසි අවට්ි. ඒ රෑප විසිඅට රූපස්කන්ධය
යි.
මහාභූත සරූප සතතර
පෘථිවි ධාතුවය,
ආසපෝ ධාතුවය,
සත්සජෝ ධාතුවය,
වාසයෝ ධාතුවය
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යි මහා,නත රෑප සතවර්ි.
සත්ත්ෙ ශරීරයන්හි හා පෘථිවි ෙෘ්්ෂ් තාදි ාහිර ෙස්තනන්හි ද
තත්තා ෙ තද ගතිය - රළු ගතිය පෘථිවි ධ්ාතඩෙ ය. ොා තද වදය්්
අවප්්්ෂ්ා ව්ාට ්තා ්රන ් ්හි අාු ෙ තද ගතියට මෘදු ෙය වමාව ා්් ෙය යි ්ියනු රවේ. ය රවින් තද ෙය - මෘදු ෙය යන
වද්ින් ම ්ියවෙන්වන් පෘථිවි ධ්ාතඩෙ ම ෙ දත යුතඩ.
සත්ත්ෙ ශරීරයන්හි හා ාහිර ෙස්තනන්හි තත්තා ෙ වතත් ගතිය
තව න ගතිය ආවපෝ ධ්ාතඩෙයි. සිසි ් ගතිය හා පණුසුම් ගතිය වත්වනෝ
ධ්ාතඩෙ ය. පුම් ෙන ගතිය ොවයෝ ධ්ාතඩෙ ය.
ව ෝ්වයහි යම්්ිසි ෙස්තඩේ් වේ නම් ඒ සිය ් ම තති වී
තිව න්වන් ද, වම් මහා ධ්ාතඩ සතර පෙත්වන් ද ය්්් අනි්ට පප්ාර
වීවමනි. ඉතිරි ධ්ාතඩ තඩවනන් වෙන්ෙ ය්් ධ්ාතඩේට පෙත්නට
නුපුළුෙන. සෑම ෙස්තඩේ ම වම් ධ්ාතඩ සතර ය් පමණට තත්වත් ද
වනා වේ. ව්ස්-ව ාම්-නිය-දත්-සම්-මස් ආදී ශාරීරි් ෙස්තනන්හි ද, ගස්ග ්-පස් ආදී ාහිර ෙස්තනන්හි ද, පෘථිවි ධ්ාතඩෙ අධි්ෙ පෙතින්වන්ය.
න වයහි ද, වත ් ෙර්ගෙ ද, හටු ෙර්ගෙ ද, ආවපෝ ධ්ාතඩෙ අධි්ෙ
පෙත්වන්ය. ගින්වනහි ද, ගිනිරැස්, හිරරරැස්, සඳරැස් ආදි ආව ෝ්යන්හි
ද වත්වනෝ ධ්ාතඩෙ අධි්ෙ පෙත්වන්ය. සුිවගහි ද, දුවමහි ද ොවයෝ
ධ්ාතඩෙ අධි්ෙ පෙත්වන්ය.
වම් මහා,නත ධ්ාතඩ සතර සුදුසු පරිදි පෙත්නා තඩරර ව ෝ්ය
පෙත්වන් ය. ඒ ඒ ධ්ාතනන්වග් අාු ෙරඩි වීවමන් ව ෝ්ය නස්වන්ය.
මනුෂ්යයාවග් ශරීරවයහි පෘථිවි ධ්ාතඩෙ අධි් ෙුෙවහාත් පත්සන්න
ෙුෙවහාත් ශරීරය දරදඬු ෙන්වන් ය. පෘථිවි ධ්ාතඩෙ අධි්ෙ ආවපෝ ධ්ාතඩෙ
හීන ෙුෙවහාත් ශරීරය ධ් ි ෙට පරමිණ විසිර යන්වන්ය. පෘථිවි ධ්ාතඩෙ
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හීන වී ආවපෝ ධ්ාතඩෙ පත්සන්න ෙුෙවහාත් ශරීරය දියවී යන්වන්ය.
වත්වනෝ ධ්ාතඩෙ අධි් ෙුෙවහාත් ඉදිවමන්වන්ය. ්ිනම් ෙස්තඩේ ෙුෙ ද
යම්්ිසි ය්් ධ්ාතඩේ් සම්පර්ණවයන් ම නරති ෙුෙවහාත් ඉතිරි ධ්ාතඩ
තඩන ද නරති වී ඒ ෙස්තඩෙ අතඩරරදහන් ෙන්වන් ය.

උපාදාර්ය් සරූප සතූවිතේත
පරසාද රූප චක්ෂුුඃපරසාදය, සශෝතරර පරසාදය,
කායපරසාදය යි පරසාද පසසකි

ඝරාණපරසාදය,

ජහ්වාපරසාදය,

චකේෂුුඃ සපර සතාදර්ය්
තවසහි ්ළු ඉංගිරියාෙ මරද තතඩවිහි මුං තටය් පමණ ෙ
වහෝ ප්ඩණු හිස්් පමණ ෙ වහෝ ත්ටටු සවත්් තති ්ඩාා ගඩිිය්්
තත්වත් ය. පුළුන් පිා් තරෙරී තිව න වත ්් වමන් ඒ ගඩිිවයහි
තතඩිත පිටත සරම තරන ම පරතිරී පෙත්නා ෙ ය්්තරා ඔපය්්
තත්වත්ය. ්රාපත්් ඉදිරිවයහි තිව න සියළු ෙස්තනන්වග් ඡායා ඒ
සරටියට ම ්රාපත තඩි පහි ෙන්නා්් වමන්, තස ඉදිරිපිට තිව න
සිය ්ව හි ඡායාවෙෝ, ඒ ්ඩාා ගඩිිවයහි තති ඔපවයහි ම පහි වෙති.
ගිනිවප්ටටියත් ගිනි්නරත් ය්ට තති ්ලුන ් ්හි ගින්න්් හට ගන්නා්්
වමන් තවසහි ෙ ඔපය තඩි පහි ෙ ඡායා දැවනන්නා ෙ සිත්් පහි
වේ. යයට වපනීමය යි ්ියනු රවේ. වපනීමය යි ්ියනු
න ඒ රෑප
ද්්නා සිතට ආධ්ාර ෙන්නා ෙ තවසහි ෙ ඒ ඔපයට චක්ෂුුඃපරසාදය යි
්ියනු රවේ. පරසාදය යන ෙචනවයහි වත්රරම ඔපය යනුයි.
රශෝතර සපර
 ස තාදර්ය්
 ස
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චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

්න තතඩිත දුඹුරර පරහරති සියුම් ව ාම් තති මුද්ද්් ෙරනි
ස්ථානය්, ශේදයන්වග් ඡායා තතඩ ් වී පහි ෙන්නා ෙ ය්්තරා
ඔපය්් තත්වත් ය. ඒ ඔපය තඩි සමීපවයහි තති ෙ ශේදයන්වග් ඡායා
ද පහි වෙති. ඡායා පහි ෙ ් ්හි ච්්ෂ්ුුඃපරසාදවයහි වමන් ම ඒ ශේද
ඡායා දැන ගන්නා සිත යහි පහි වේ. යයට තසීම යයි ්ියනු රවේ.
ශේදය දැන ගන්නා ෙ වහෙත් අසන්නා ෙ සිතට ආධ්ාර ෙන ්වනහි ෙ
ඒ ඔපයට “සශෝතර පරසාදය” යි ්ියනු රවේ.
ඝ්රාණ සපර සතාදර්ය්
නරහරය තතඩිත යළු ්ඩරය්් ඳු ස්ථානය්, සුෙඳ දුගඳ වද්
්ාෙරදීමට වයෝගය ෙ ඔපය්් තත්වත් ය. සුෙඳ-දුගඳ වද් යයට පරවිෂ්්ට
ෙ ් ්හි ඒො හරඳින ගන්නා ෙ සිත යහි පපදී. යයට ආඝරාණය ්ිරීමය
යි ්ියනු රවේ. ඒ ගන්ධ්ය දැනගන්නා ෙ සිත ඉපදීමට ස්ථාන ෙ
නරහරවයහි ෙ ඔපය ඝරාණ පරසාද නමි.
ජිහේවා සපර සතාදර්ය්
දිවෙහි වනලුම් ම ් වපත්ත් අග ෙරනි සටහන් තත්තා ෙ
ස්ථානය් මධ්ුර ති්්තාදි රසයන් ්ාෙරවදන්නා ෙ ඔපය්් තත්වත්ය.
රසයන් ඒ ස්ථානය් පරමිණි ් ්හා රස දැවනන්නා ෙ සිත යහි පහි
වේ. ඒ සිතට ආධ්ාර ෙ රසය ්ාෙදින්නා ෙ දිවෙහි ඒ ඔපය ජහ්වා
පරසාදය යි.
කාර්ය් සපර සතාදර්ය්
ඒ ඒ ෙස්තනන්හි තත්තා ෙ තද ෙ වමාව ා්්
වසවෙනි ෙ ර ෙ සරහර ්ලු ෙ සිසි ් ෙ පණුසුම්
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ෙ රළු ෙ
ෙ යන ආදි

චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

ස්පර්ශයන් ගරවටන්නා ෙ ්ාෙදින්නා ෙ ය්්තරා ස්ෙ,ාෙය්් ශරීරවයහි
පෙත්වන්ය. යය හිසව්ස්, ව ාම්, නිය, වියිි සම්, පාච් ගින්න තති
ස්ථාන හරර සියළු ශරීරවයහි පරතිර පෙත්වන් ය. ස්පර්ශ දැන ගන්නා ෙ
සිත යහි පහි ෙන්වන්ය. ඒ ස්පර්ශ දැනගන්නා ෙ සිත ඉපදීමට ස්ථාන
ෙන ඒ ස්ෙ,ාෙයට කාය පරසාදය යි ්ියනු රවේ.
රගෝචර සරූප ස:රූපය, ශබ්දය, ගන්ධය, රසය, ස්පර්ශය යන වම් පස වගෝචර
රෑපවයෝ ය.
රෑපය යනු නි ්-්හ-රතඩ-සුදු යන ආදි ෙර්ණවයෝ ය. රෑපස්්න්ධ්
යනාදි තරන්ෙ රෑප යනුවෙන් අදහස් ්රන්වන් ඒ විසිඅට ම ය.
වමතරන්හි රෑප යනුවෙන් අදහස් ්රන්වන් ඒ විසි අට්් ෙ රෑපයන්
අතඩවරන් ෙර්ණය (පරහරය) නමරති ය් රෑපය්ි. රෑප විසි අට අතඩවරන්
තසට වපවනන්වන් ෙර්ණය ෙ ය් ම රෑපය පමවණ්ි. ඉතිරි සත්
විස්ස්් රෑපවයෝ තසට වනා වපවනති.
ශබ්ද රසය යනු ෙස්තඩ වද්්් ය්ට සරපුණු විට හටගන්නා ෙ
ශේද, ්ථා ්රන ශේද, න ා ශේදාදි ොතය ගරටීවමන් හට ගන්නා ෙ ද
ශේදවයෝ ය. ගන්ධ්ය යනු ඒ ඒ ෙස්තනන්හි තත්තා ෙ ඒ දුගඳ සුඟඳ
වද්ය. රසය යනු ඒ ඒ ෙස්තනන්හි තත්තා ෙ පරණි රස, තිත්ත රස,
්සට රස, තඹු ් රස ආදි රසවයෝ ය. ස්පර්ශය යනු තද ෙ මෘදු ෙ
රළු ෙ වසවෙනි ෙ ර ෙ සරහර ්ලු ෙ සිසි ් ෙ පණුසුම් ෙ
යනාදි ශරීරයට දැවනන්නා ෙ ස්ෙ,ාෙවයෝ ය. වගෝචර රෑපයන් ද්්ෙන
් ‘ස්පර්ශ’ රෑපයයි රෑපය්් ද්්ෙන නමුත් යය අමුතඩ රෑපය්් වනා
වේ. පෘථිවි වත්වනෝ ොවයෝ යන මහා,නත තඩනට ම ස්පර්ශ රෑපයයි ද
්ියනු රවේ. ය රවින් වගෝචර රෑප පස්ට ව දා ද්්ෙන ද නමුත්
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චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

සංඛයා ෙශවයන් ගරන්වම් දී සතර්් ෙශවයන් ගණන් ගන්නා
යුතඩ.

ෙ දත

භාව සරූප
ස්තරී භාව රූපය, පුරවෂ භාව රූපය යි ,ාෙ රෑප වද්්ි.
සත්ත්ෙයන්වග් ශරීර සෑවදන්වන් පෘථිවි ආදි ධ්ාතනන්වගනි. ස්තරී පුරරෂ්
ශරීර වද්්හි ම ඒ ධ්ාතනන්වග් වෙනස්් නරත. නමුත් ස්තරී ශරීරයත්
පුරරෂ් ශරීරයත් වද් ය්ිවන්ට ඉතා වෙනස් ය. ඒ වෙනස්්ම තරන්
වදතරන් වනාෙ මුළු ශරීරවය් ම පෙත්වන් ය. ස්තරී පුරරෂ් ශරීර වද්්හි
්ිසි ම අෙයෙය්් ය්ිවන්ට සමාන නරත. ය් ම ෙර්ගය්ට අයත්
ධ්ාතනන් ය්තඩෙ සත්ෙ ශරීරය සෑවදන ් ්හි ස්තරී පුරරෂ් ෙශවයන්
වෙනස්් ෙන්වන් ඒ පෘථිවි ආදි ධ්ාතනන් හා තෙත් රෑපය්් මිශර වීවමනි.
ඒ රෑපය නම් ,ාෙ රෑපය යි. ස්තරී ,ාෙ රෑප සහිත ෙ ් ්හි පෘථිවි ආදි
ධ්ාතනහු ස්තරී ,ාෙ රෑපයට අනු්න වී ස්තරී රෑපය්් සාදති. පුරරෂ් ,ාෙ
රෑපය සහිත ෙ ් ්හි පුරරෂ් ශරීරය්් සාදති. ,ාෙ රෑපය ස්
ශරීරවයහි පරතිර පෙත්වන්ය. යය ඉතා සියුම්ය. තසට වනා
වපවනන්වන්ය. සත්ත්ෙයා මි ් ්හි යය අතඩරරදහන් ෙන්වන් ය. මි
සිරරරරෙ ,ාෙ රෑප නරත.
හෘදර්ය් සවතේතු සරූපර්ය්
මනුෂ්යයාවග් ශරීරවයහි පපුවෙහි වපණහර ් ට යටින් හෘදය
ෙස්තඩෙ නම් ෙ අඹ වගඩිය් හරාහුරර්ම තති වදය්් තත්වත්ය. යය
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පරමාණවයන් මනුෂ්යයාවග් මිට පමණ වේ. යයට හෘදය ෙස්තඩෙ යයි
්ියනු
රවේ. යය මනුෂ්යයාට ොා මහත් ෙ සත්ත්ෙයන් තඩි
මනුෂ්යයාවග් හෘදය ෙස්තඩෙට ොා මහත්ෙ ද ්ඩාා සතඩන් තඩි ්ඩාාෙට
ද පිහිටා තිවේ. රෑපස්්න්ධ්ය වහෙත් අටවිසි රෑපය ද්්ෙන තරන්ෙ
හෘදය ෙස්තඩ නාමවයන් ද්්ෙන්වන් වම් හෘදය ෙස්තඩෙ වනාවේ. හෘදය
ෙස්තඩෙ නම් ෙ වම් මස්ගාුෙ තඩි ්ඩහරයන්හි අා පත්් පමණ ව ්
තත්වත්ය. ඒ ව වයහි ච්්ෂ්ුුඃ පරසාදාදිය වස් සිත් ඉපදීමට ආධ්ාර ෙන
ය්්තරා වදය්් තිවේ. රෑප විසිඅට ද්්ෙන තරන හෘදය ෙස්තඩෙ යයි
්ියනු
න්වන් ඒ ව වයහි පෙත්නා ෙ සිත්ෙ ට ආධ්ාර ෙන වදයට
ය.
ජීවිරතේනේද්රිර්ය් සරූපර්ය්
්ර්මය, ිදත්තය, සෘතඩෙය, ආහාරය ්ියා රෑප පපදෙන වහ්තඩ
සතවර්ි. ද ්ො තිව න පහවන් ගින්න, වත ් නිසා පෙත්නා වදය්ි.
වත ් නරතිවීවමන් පසු වමාවහාත්ඩදු ඉදිරියට පරෙතිය හර්ි ශ්්තිය්්
ඒ ගින්නට නරත. යවමන් ිදත්ත සෘතඩ ආහාර යන රෑපනන්
වහ්තනන්වගන් පපදනා රෑපවයෝ ද ඒ වහ්තනන් තතිවත්් පෙතිත්.
වහ්තනන්වග් අ,ාෙපරාප්තිවයන් පසු පරෙතිය හර්ි ශ්්තිය්් ඒොට නරත.
වහ්තනන්වග් අ,ාෙපරාප්තිවයන් පසු ඒො ද අ,ාෙපරාප්ත ෙන්වන් ය. වමය
ආහාරවයන් පපදනා රෑප ව්ාටස ගරන ස ්ා ර ීවමන් පහසුවෙන්
දත හර්ිය. ආහාරය්් අනු,ෙ වනා ්ි ් ්හි ශරීරය දු
ද ම ානි්
ද වෙයි. යයට වහ්තඩෙ ශරීරය
ෙත් ්රන පරව ෝධ් ්රන ආහාරවයන්
පපදෙන රෑප ව්ාටස ශරීරයට අාුවීම ය. ඒො නරෙත තති ්ිරීමට
නරෙත ආහාරය්් ගත යුතඩය. ඒ ආහාරය ද දිරා නරති වී ගිය පසු යයින්
පපන් රෑපවයෝ ද නිරරද්ධ් වෙති. ආහාරවයන් පපදෙන රෑපයන්ට ශරීරය
තඩි ආහාර නරති වීවමන් පසු තෙත් ඉදිරියට පරෙතිය හර්ි ශ්්තිය්්
නරත. ිදත්ත සෘතඩ වද්ින් හටගන්නා රෑපයන්වග් ස්ෙ,ාෙය ද යවස් ම
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ය. ්ර්මවයන් හටගන්නා රෑපයන්වග් ස්ෙ,ාෙය ඒොට හාත්පසින් ම
වෙනස් ය. දැනට පෙත්නා ශරීරවය් තිව න ්ර්මන රෑප අතීත ,ෙය්දී
්ි ්ර්මය්
වයන් පහි ෙ ඒොය. ඒ අතීත ්ර්මය යවෙව ් ම
නිරරද්ධ් රවින් දැනට නරත. යවහත් අජීෙමාන ෙ ්ර්මවයන් පපදෙන
රෑප, පරම්පරා ෙශවයන් දීර්ඝ ්ා ය්් ශරීරවයහි පෙතී. ඒො අලුවතන්
පපදො ගරනීම පිණිස නරෙත නරෙතත් ්ර්ම ්ි යුතඩ ේ් නරත.
ඒොට යවස් දීර්ඝ ්ා ය්් පරෙතිය හර්ි වීමට විවශ්ෂ්
ය්් තිබිය
යුතඩය. ඒ
ය නම් ජීවිවත්න්ද්රිය රෑපයයි. යය ද අතීත ්ර්මවයන් ඉපිද,
අනය ්ර්මන රෑපයන් පා නය ්රමින් ්ර්මන රෑපයන් හා රඳී
පෙත්නා ෙ රෑපය්ි.
නහාර සරූපර්ය්
ආමාශයට පරමිණියා
ෙ
ආහාරය
යහිදී තඹවරමින්
පාචා්ාග්නිවයන් පරවසන්වන් ය. පරවසන ් ්හි යහි සාරය ෙ යුෂ්ය
යයින් නි්්වමන්වන්ය. ඒ යුෂ්යට රස ධ්ාතඩෙ යයි ්ියනු රවේ. ඒ රස
ධ්ාතඩෙ නහර ෙ ින් ශරීරය සෑම තරන්ට ම වගන යනු රවේ. ශරීරවය්
ඒ ඒ තරන්ෙ ට පරමිණියා ෙ, ඒ රස ධ්ාතඩවෙහි තත්තා ෙ ඉතා සියුම් ෙ
ය්්තරා වදය්්, ශරීරවයහි ඒ ඒ තරන්ෙ රෑපයන්ට අනු
දී තෙත්
රෑප ව්ාටස්් පපදෙයි. ඒ රස ධ්ාතඩවෙහි පිහිටි ස්්ෂ්ම වදය ආහාර
රෑපයයි. යයින් පපදෙන්නා ෙ රෑපයන්ට ආහාරජ රූපසයෝය යි ්ියනු
රවේ.
වමවත්ින් ද්්ෙන ද මහාභූත රූප සතරය, පරසාද රූප පසය,
සගෝචර රූප සතරය, භාව රූප සදකය, හෘදය වස්තු රූපය, ජවිසත්න්ද්රිය
රූපය, ආහාර රූපය යන වම් රෑප අටවිාස පරධ්ාන රෑපවයෝ ය.
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මුදුතා
ජරතා
සිය ්
රෑපය

පටුන වෙත

ආකාශ ධාතුවය, කාය විඥප්තිය, වාග්විඥප්තිය, ලහුතා රූපය,
රූපය, කම්මඤ්ඤතා රූපය, උපචය රූපය, සන්තති රූපය,
රූපය, අනිච්චතා රූපයයි අපරධ්ාන රෑප දශ්වය්් ද වෙති.
ය්තඩ ්ි ් ්හි රූප විසි අටක් ෙන්වන්ය. වම් විසි අට්් ෙ
රූපස්කන්ධය නම් ෙන්වන්ය.

රේදනාතේකනේධර්ය්
සිතට දැවනන්නා ෙ සිතින් දත හර්්්ා ෙ සිය ් ට අරමුණු යයි
්ියනු රවේ. අරමුණු අතඩවරන් වශෝ,න ස්තරී පුරරෂ් රෑප, තඳුම්
පරිඳුම්, වගෙ ්, තඳ පුටු වම්ස, ,ානන-ශේද-රසෙත් ආහාර පාන, සුෙඳ
ද්රෙය යනාදීන්හි අරමුණු ්රන්නා ෙ සිත පිනෙන ස්ෙ,ාෙය්් තත්වත්
ය. මි්ඩණු, ම මුතර, ව ් සරරෙ, ව්ි වසාටු ආදි ෙස්තනන්හි අරමුණු
්රන සිත, රිදෙන ස්ෙ,ාෙය්් තත්වත් ය. ෙෘ්්ෂ්, පර්ෙතාදි තතරම්
ෙස්තනන්හි, අරමුණු ්රන සිත මධ්යම ස්ෙ,ාෙවයන් පෙත්ෙන
ස්ෙ,ාෙය්් තත්වත්ය. අරමුණුෙ තත්තා ෙ, ඒ සිත පිනෙන්නා ෙ ද,
මරදහත්ෙ පෙත්නා ෙ ද, ස්ෙ,ාෙයන්ට ආරම්මණ රසය යි ්ියනු රවේ.
යම් ්ිසිේ් අරමුණු ව්ාට, සිත්් පපන් ් ්හි ඒ ඒ අරමුණට අයත් ෙ
යහපත් ෙ වහෝ අයහපත් ෙ වහෝ මධ්යම ෙ වහෝ රසය ගන්නා ෙ
ස්ෙ,ාෙය්් ද, සෑම සිත්් සමග ම පපදවන් ය. යයට වේදනාෙය යි
්ියනු රවේ.
යය ය්් ක්චතසි් ධ්ර්මය්ි. යයට ආරම්මණයා වග්
ඉෂ්්ටා්ාරය - ඉෂ්්ට රසය ගන්නා ් ්හි සුඛ වේදනාෙ යයි ද,
අනිෂ්්ටා්ාරය ගන්නා ් ්හි දුුඃඛ වේදනාෙ යයි ද, මධ්යස්ථා්ාරය
ගන්නා ් ්හි පවප්්්ෂ්ා වේදනාෙ ය යි ද ්ියනු රවේ. වනාවය්්
අයුරින් තති ෙන්නා ෙ වේදනා සමහයට වේදනා ස්්න්ධ් යයි ්ියනු
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රවේ. ගිනිවප්ටටිවයහි ගිනි්නරර තති ් ීවමන් ගිනි හටගන්නා්් වමන්,
වේදනාවෙෝ ච්්ෂ්ුරාදී ද්ොරයන්හි රෑපාදි ආරම්මණ ගරටීවමන්
හටගනිති. ය රවින් ද්ොරයන්වග් ෙශවයන් වේදනාස්්න්ධ්ය ද්්ෙනු
පිණිස “කතමා ච භික්ඛ්සව! සවදනා? ඡයිසම් භික්ඛ්සව සවදනා කායා,
චක්ඛ්ුසම්ඵස්සජා සවදනා, සසාත සම්ඵස්සජා සවදනා, ඝාණසම්ඵස්සජා
සවදනා, ජේහා සම්ඵස්සජා සවදනා, කායසම්ඵස්සජා සවදනා, මසනා
සම්ඵස්සජා සවදනා, අයං වුච්චති භික්ඛ්සව සවදනා”
යනු ෙදාරන
දි. “මහවණනි! වේදනා වතාවමෝ ්ෙරීද?
ච්්ඛුසම්ඵස්සන වේදනාෙය, වසෝත සම්ඵස්සන වේදනාෙය, ඝාණ
සම්ඵස්සන වේදනාෙය, ජිේහා සම්ඵස්සන වේදනාෙය, ්ායසම්ඵස්සන
වේදනාෙය, මවනෝසම්ඵස්සන වේදනාෙය යන වම් සය වේදනාෙයයි
්ියනු රවේ.” යනු යහි වත්රරම යි.
ච්්ඛුසම්ඵස්සන වේදනාදි ෙශවයන් වේදනා සය්් ෙන ෙ
වමයින් පර්ාශිත ය. ච්්ඛුසම්ඵස්සන වේදනාෙය යනු තසට රෑපය්්
හමු ෙ ් ්හි රෑපය තවසහි ගරටීවමන් හටගන්නා ෙ වේදනාෙය,
වහෙත් තවසහි ගරටුණු රෑපය දැන ගන්නා ෙ සිත හා පපන් ආරම්මණ
රසය විඳින්නා ෙ ධ්ර්මයයි. වසෝතසම්ඵස්සන වේදනාදිය ද වම් නයින්
දතයුතඩ.
සාමානය පුද්ග යන් විසින් සරපය යි ද දු්ය යි ද ස ්නු
න්වන් වම් වේදනාෙ ම ය. ඔෙුන් සරපයයි ස ්න වද්ෙ ් අතර වම්
සුඛවේදනාෙට ොා පතඩම් වදය්් නරත්වත්ය. ය රවින් අන් හරමට ම
ොා සත්ත්ෙයා සුඛවේදනාෙට තලුම් ්රන්වන්ය. සුඛ වේදනාෙ සත්ෙ
සන්තානවයහි ඉවේට ම පපදින වදය්් වනා ෙන
රවින්,
39
Non-commertial Distribution

චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

සුඛවේදනාවේ පත්පත්තියට වහ්තඩෙන ආහාර පාන, තඳුම් පරිඳුම්,
යාන ොහන, වගෙ ් මි මුද ් ආදියට ද, සත්ත්ෙයා වදෙරනි ව්ාට
තලුම් ්රයි. ඉදින් සුඛවේදනාෙ ඉවේ ම පපදින්නී නම් ඒ ්ිසිේට
සත්ත්ෙයා තලුම් වනා ්රන්වන් ය. ඒ ්ිසිේ්
න්නට ද පත්සාහ
වනා ්රන්වන් ය.
සත්ත්ෙයන් විසින් වසායන සෑම වදය්් ම වසායන්වන් වම් සුඛ
වේදනාෙ පිණිස ම ය. දුුඃඛ වේදනාෙට පමණ සත්ත්ෙයා බියෙන අන්
්ිසිේ් ද නරත්වත් ය. සත්ත්ෙයා සතඩරන්ට බිය ෙන්වන්ත්, වරෝගයන්ට
බිය ෙන්වන්ත්, දඬුමුගඩරරෙ ට සිර වගයට අපායට බිය ෙන්වන්ත්, දුුඃඛ
වේදනාෙට බිය නිසා ම ය. ය රවින් වේදනාෙ සාමානයවයන් ය්්්
ෙුෙ ද, ඉතා මහත් ව්ාට ගන්නා වදය්් රවින් තථාගතයන් ෙහන්වස්
විසින් ස්්න්ධ් ෙශවයන් ධ්ර්මයන් ව දීවම් දී වේදනාෙ ය්් ස්්න්ධ්ය්්
ව්ාට ෙදාරන ද්වද් ය.

තංඥාතේකනේධර්ය්
ුද්ධ් වද්ශනාවේ තති “සඤ්ඤා්්ඛන්ධ්” යන ෙචනවයහි අර්ථය
දැ්්වීමට සංස්්ෘතවයහි වයවදන ෙචනය “සංානස්්න්ධ්” යන්නයි.
සිංහ වයහි ද ඒ අර්ථය දීමට යය ම ,ාවිතා ්රති. තෙද “සඤ්ඤා,
සංාන යන ෙචනෙ ින් ්ියවෙන අර්ථය පරෙසීමට සිංහ වයහි
“හරඳිනීම, හරඟීම, දැනීම” යන ෙචන ද වයාදති. “දැනීමය” යන ෙචනය
පාිි “විඤ්ඤාණ” යන ෙචනවයන් ්ියරවෙන අර්ථයට ද වයාදති.
දැනීමය යන ෙචනය සිංහ වයහි “සඤ්ඤා විඤ්ඤාණ” යන වද් ම
වෙනුෙට වයවදන රවින් සංාන විානන ස්්න්ධ්යන් වත්රරම් ගරනීවම් දී
අෙු ් ්ර වනා ගන්නට පවරස්සම් විය යුතඩය.
පස් - දිය - ගිනි - සුිං - රන් - රිදී - ගස් - ෙර ් - මු ් ව්ාි - වපාතඩ - ම ් - වගඩි - ්ෑම් - බීම් - තඳුම් - පරිඳුම් - වගෙ ්
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ආදී ෙස්තනන් ද, ්ථා ශේදාදි ශේදයන් ද, මිනිස් තිරිසන් ආදි සත්ත්ෙයන්
ද, ෙර්ණ ගන්ධ් රසාදි ගඩණ ද, ්රන ව්වරන ෙරා ද, තෙත් වනා ්ී දෑ
තති නම් ඒො ද, හරාහුරර්ම පරහරය යනාදි ්ඩණුෙ අනුසාරවයන්
වෙන් වෙන්ෙ හරඳින ගන්නා ෙ දැන ගන්නා ෙ ස්ෙ,ාෙය වහෙත් ඒ ඒ
වද් හරඳිනීම දැනීම සංඥා නම් වේ. පස් දිය ගිනි සුිං ආදි සිය ් රෑප
ශේද ගන්ධ් රස ස්පර්ශ ධ්ර්ම යන ෂ්ාාරම්මණයට තතඩිත් ෙන රවින්
ෂ්ාාරම්මණයාවග් ෙශවයන් සංානස්්න්ධ්ය ද්්ෙනු පිණිස:
“කතමා ච භික්ඛ්සව! සඤ්ි ? ඡයිසම භික්ඛ්සව, සඤ්ි කායා,
රූපසඤ්ි , සද්දසඤ්ි , ගන්ධසඤ්ි , රසසඤ්ි , සඵාට්ඨබ්බසඤ්ි ,
ධම්මසඤ්ි  අයං වුච්චති භික්ඛ්සව! සඤ්ි ”
යනු ෙදාි වස්්. “මහවණනි! සංානෙ ්ෙරී ද යත්? මහවණනි!
රෑප සංානය, ශේද සංානය, ගන්ධ් සංානය, රස සංානය, ස්පර්ශ සංානය,
ධ්ර්ම සංානය යන වම් සය සංාන සමහවයෝය. මහවණනි! වමය සංාන
යයි ්ියනු රවේය” යි යනු යහි වත්රරමයි.
අරමුණු හරඳිනීවම් ්්ෂ්ණවයන් සංානෙ ය්් ධ්ර්මය්ි. යය
වදපනස් ක්චතසි්යන් අතඩවරන් ය්් ක්චතසි්ය්ි. ඒ සංානවෙන්
හරඳින ගන්නා ෙස්තනහු ඉතා ව ාවහෝය. ඒ ෙස්තනන්වග් ෙශවයන් මෙ
හරඳින ගන්නා සංානෙය, පියා හරඳින ගන්නා සංානෙය යන ආදී
ෙශවයන් අපරමාණ සංානවෙෝ වෙත්. ඒ සිය ් ය්් සමහය්් ෙශවයන්
වගන සංානස්්න්ධ්ය යි ්ියනු රවේ. සංාන රාශිය, සංාන වගාාය යනු
යහි වත්රරමයි.
සාමානය නනයා විසින් ආත්ම ෙශවයන් ගනු
න නාම රෑප
ධ්ර්මයන් අතඩවරන් වම් සංානෙ ඉතා මහත් ව්ාට පසස් ව්ාට ගන්නා
වදය්ි. ය රවින් ව ෝ්වයහි ‘වමෝාවයෝය’ ්ියා මඳ සංාන තතියෙුන්
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පහත් ව්ාට ද - ‘දැනුමරත්වතෝ ය, පගත්තඩය, පණ්ඩිතවයෝ ය’ ්ියා
ව ාවහෝ සංාන තතියෙුන් පසස් ව්ාට ද ස ්ති. සංාන දියුණු ්ර
ගරනීම පිණිස ව ාවහෝ දු්් ගනිති. ව ාවහෝ ් ් වෙවහවසති. ව ාවහෝ
ධ්නය වියදම් ්රති. පවගනීමය යි ්ියනු
නුවය් සංාන දියුණු ්ිරීමට
ය. පවගනීම සඳහා යම් දු්්් විඳී නම්, යම් මහන්සිය්් වේ නම්, යම්
ධ්න වියදම්් ව්වර් නම් යය සංාන දියුණු ්ිරීමට විඳිනා දු්්ි. ගන්නා
මහන්සිය්ි, ්රන වියදම්ි. නනවයෝ “මම වම් වද් ගනිමිය, වම් වම්
,ාෂ්ා දනිමිය, වම් වම් ශාස්තර දනිමිය” ්ියා සංානෙ ආත්ම ෙශවයන්
වගන, නරෙත “අනයවයෝ යම්් දනිත් නම් ඒ සිය ් මමත් දනිමිය
්ියා ද, අනයයන්ට ොා දනිමිය ්ියා ද, වම් වම් වි,ාගෙ ින් සමත්
ෙවයමි” යි ්ියා ද මාන පපදො ගනිති. වමවස් වම් සංානෙ ය්්
ධ්ර්මය්් ෙුෙද මහත් ව්ාට ගන්නා රවින් ද දෘෂ්්ටි මානයන්ට
විවශ්ෂ්වයන් වහ්තඩ ෙන රවින් ද සත්ත්ෙයන් විසින් ආත්ම ෙශවයන්
ගන්නා ධ්ර්මයන් ව්ාටස් ්ිරීවම් දී ,ාගයෙතඩන් ෙහන්වස් විසින් ‘සංාන
ස්්න්ධ්ය’ ්ියා වෙන් ෙ ස්්න්ධ්ය්් ව්ාට ෙදාරන ද්වද්ය.

තංතේකාරතේකනේධර්ය්
රෑප, වේදනා, සංාන, සංස්්ාර, විානන යන ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය
පපදො ගරනීම සඳහා ද, පෙත්ො ගරනීම සඳහා ද සත්ත්ෙයන් විසින්
්රන්නා ෙ ්ෑම් - බීම් - නෑම් - ඉඳුම් - හිටුම් - යෑම් - නිදීම් ආදි
අවන්් පර්ාර ්රියාෙන් සිදු ්රන්නා ෙ වච්තනාෙ පරධ්ාන ව්ාට තති
ක්චතසි් ධ්ර්ම සමහය සංස්්ාරස්්න්ධ්ය යි ්ියනු රවේ.
වච්තනාෙ විසින් අෙවශ්ෂ් ක්චතසි්යන් හා සිත ද සහාය
ව්ාට වගන ඒ ඒ ්ායි්, ොචසි්, මානසි් ්රියා සිදු ්රනු රවේ.
ය රවින් සත්ත්ෙයන් ්රන සෑම ්රියාේට ම වච්තනාෙ පරධ්ාන වේ.
සිවතහි හා අනය ක්චතසි්යන්වග් ද සහවයෝගය වනාමරතිෙ හුදු
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වච්තනාෙටමත් ්ිසි ම ්රියාේ් සිදු ්ි වනා වහන රවින් යයට
අනය ිදත්ත ක්චතසි්යන්වග් සහවයෝගය ද ෙුෙමනාය. වච්තනාෙ හා
ය්්ෙ ඒ ඒ ්රියා සිදු්රන රවින් අනය ිදත්ත ක්චතසි්වයෝ ද,
සංස්්ාරවයෝ ම ය. ්රියා සිදු ්රන්වනෝ ම ය. යවහත් ිදත්ත, වේදනා,
සංාන යන ධ්ර්ම තඩන වෙන් වෙන් ෙ ස්්න්ධ් තඩන්් ව්ාට ගන්නා ද
රවින්, ඒොට සංස්්ාර යයි වනා ්ියනු රවේ. වච්තනාෙ සහි ත ෙ
ක්චතසි් පනස්ට පමණ්් සංස්්ාරවයෝ ය යි ්ියනු රවේ.
වච්තනා පරධ්ාන ක්චතසි් ධ්ර්ම සමහය විසින් සිදු ්රන්නා ෙ
්රියා අතඩවරන් ව්ාටස්් වමව ාෙ පිණිස ද, ව්ාටස්් පරව ාෙ
පිණිස ද සිදු ්රනු රවේ. ්ෑම් බීම් ඉඳීම් සිටීම් නිදීම් යෑම් හරඳීම්
පරිඳීම් ආහාර පාන ෙස්තරාදිය සරපයීම් මුද ් සරපයීම් ආදිය වමව ාෙ
පෙත්නා ස්්න්ධ්පඤ්ච්ය සඳහා ්රන්නා ෙ ්රියාවෙෝය. යයිනුදු
ඉරියේ පරෙරත්වීම් ආහාර ෙරිඳීම් ආදිය රෑපස්්න්ධ්ය සඳහා ්රන
්රියාවෙෝය. මිහිරි අහර ුදීම්, ්රීාා පරෙරත්වීම්, නරටුම් ර ීම් ආදිය
වේදනා ස්්න්ධ්ය සඳහා ්රන ්රියාවෙෝය. අ්ඩරර ඉවගනීම් ආදිය
සංානස්්න්ධ්ය සඳහා ්රන ්රියාවෙෝය. ශරද්ධ්ා පරාන වීර්යාදිය ෙර්ධ්නය
්ර ගරනීම සඳහා ්රන ්රියාවෙෝ සංස්්ාර විානනයන් සඳහා ්රන
්රියාවෙෝය. සමහර විට් දී ්ෑම් බීම් ආදි සිය ් ම ද ස්්න්ධ්
පඤ්ච්ය ම සඳහා ්රන ්රියාවෙෝය. අනාගතවයහි වදේ ව ාෙ මිනිස්
ව ාෙ ඉපදීම සඳහා ්රන දාන ශී ාදි ්රියාවෙෝ අනාගත ,ෙවයහි
පඤ්චස්්න්ධ්ය සඳහා ්රන ්රියාවෙෝය. ඒ ඒ ්රියා සිදු ්ිරීවමහි
වච්තනාෙ ම පරධ්ාන
රවින් පඤ්චස්්න්ධ්ය සරව්වින් ද්්ෙන
වනාවය්් සතරෙ දී තථාගතයන් ෙහන්වස් විසින් වච්තනාෙ ම
සංස්්ාරස්්න්ධ්ය ෙශවයන් ෙදාරා තිවේ.
“කතසමව භික්ඛ්සව! සංඛ්ාරා? ඡයිසම භික්ඛ්සව සචතනාකායා,
රූප සඤ්සචතනා, සද්ද සඤ්සචතනා, ගන්ධ සඤ්සචතනා, රස
43
Non-commertial Distribution

චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

සඤ්සචතනා, සඵාට්ඨබ්බ සඤ්සචතනා, ධම්ම සඤ්සචතනා, ඉසම
වුච්චන්ති භික්ඛ්සව සංඛ්ාරා”
වම් වච්තනාෙ ම සංස්්ාරස්්න්ධ්ය
වද්ශනාවේි. “මහවණනි! සංස්්ාරවයෝ ්ෙරහුද?

ෙශවයන්

ෙදාි

“මහවණනි! රෑප සඤ්වච්තනාෙය, ශේද සඤ්වච්තනාෙය, ගන්ධ්
සඤ්වච්තනාෙය, රස සඤ්වච්තනාෙය, වපා්ට.ේ සඤ්වච්තනාෙය,
ධ්ම්ම සඤ්වච්තනාෙය යන වම් සය වච්තනා සමහවයෝ ය. මහවණනි!
වමාෙුහු සංස්්ාරවයෝ යයි ්ියනු රව ත්ය” යනු යහි වත්රරමයි.
වමයින් සංස්්ාරස්්න්ධ් සංඛයාත වච්තනාෙ රෑපාදීන්වග්
ෙශවයන් සෙරදෑරරම් ෙන ෙ දැ්්වේ. ්ඩශ ා’්ඩශ අෙයා්ෘත ෙශවයන්
ද වච්තනාෙ තරිවිධ් ෙන්නීය. අෙයා්ෘතය යනු ්ඩශ ා’්ඩශ වනාෙන
වදය ය. වච්තනාෙ ක්මතරී ්රරණා ශරද්ධ්ා පරානදි ්ඩශ පා්්ෂ්ි්
ක්චතසි්යන් හා ය්් ෙ ් ්හි කුසල් ෙන්නීය. ව ෝ, ද්වේෂ් වමෝහාදි
අ්ඩශ පා්්ෂ්ි් ක්චතසි්යන් හා ය්් ෙ ් ්හි අකුසල් ෙන්නීය.
්ඩශ ා’්ඩශ වනා ෙන ක්චතසි්යන් හා ය්් ෙ ් ්හි අවාකෘත
ෙන්නීය. වච්තනාෙට සහාය ෙන සංස්්ාර ස්්න්ධ් පර්යාපන්න
වචතසික සතිිස් නවයකි
යයින් :ඵස්සය, ඒකග්ගතාවය, ජවිතින්ද්රිය, මනසිකාරය, විතක්කය,
විචාරය, අධිසමාක්ඛ්ය, විරියය, පීතිය, ඡන්දය යන ක්චතසි් දශය
විවට් ්ඩශ ් ෙන්නා ෙ ද විවට් අ්ඩශ ් ෙන්නා ෙ ද විවට්
්ඩශ ා’්ඩශ වනාෙන්නා ෙ ද ක්චතසි්වයෝ ය.
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සමෝහය, අහිරිකය, අසනාත්තප්පය, උද්ධච්චය, සලෝභය, දිට්ඨිය,
මානය, සදෝසය, ඉස්සාය, මච්ඡරිය, කුක්කුච්චය, ථීනය, මිද්ධය,
විචිකිච්ඡාවය යන තඩදුස අ්ඩස ක්චතසි්වයෝ ය.
සද්ධා, සති, හිරි, ඔත්තප්ප, අසලාභ, අසදාස, තතරමජ්ඣත්තතා,
කායපස්සද්ධි, චිත්තපස්සද්ධි, කාය ලහුතා, චිත්තලහුතා, කායමුදුතා,
චිත්තමුදුතා, කාය කම්මඤ්ඤතා, චිත්තකම්මඤ්ඤතා, කායපාගුඤ්ඤතා,
චිත්තපාගුඤ්ඤතා, කායුජුකතා, චිත්තුජුකතා, සම්මා වාචා, සම්මා
කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, කරවණා, මුදිතා, පඤ්ි  යන ක්චතසි්
පස්විස්ස විවට් ්ඩස ් ද විවට් අෙය්ෘත ද ෙන්නා ෙ ක්චතසි්වයෝ
ය. වච්තනාෙත් සමග පනස්් ෙ වම් ක්චතසි් ධ්ර්ම සමහය
සංස්්ාරස්්න්ධ්ය නම් ෙන්වන් ය.

විඥානතේකනේධර්ය්
විානනය යනු සිතට ම ෙයෙහාර ්රන නවම්ි. අතීතාදි
ෙශවයන් ,ින්න ෙ අවන්් පර්ාර විානනයන් ය්් සමහය්් ව්ාට
ස ්ා ඒ සිය ් ට ම විානන ස්්න්ධ්ය යි ්ියනු රවේ. සිත් සමහය
යනු යහි වත්රරමයි. සිත පපදිනුවය් ච්්ෂ්ු වශරෝතර ඝරාණ ජිහ්ො ්ාය මන
යන සවදාවරහි ය. ය රවින් පත්පත්ති ද්ොරයන්වග් ෙශවයන්
විානනස්්න්ධ්ය ද්්ෙන වස්්් “කතමඤ්ච
භික්ඛ්සව!
විඤ්ි ණා?
ඡයිසම
භික්ඛ්සව
විඤ්ි ණකායා, චක්ඛ්ුවිඤ්ි ණං, සසාතවිඤ්ි ණං, ඝාණවිඤ්ි ණං,
ජේහාවිඤ්ි ණං, කායවිඤ්ි ණං, මසනාවිඤ්ි ණං, අයං වුච්චති
භික්ඛ්සව විඤ්ි ණං” යනු ෙදාි වස්්. “මහවණනි! විානනය ්ෙවර්ද
යත්? මහවණනි! ච්්ෂ්ුර් විානනය, වශරෝත විානනය, ඝරාණ විානනය,
ජිහ්ොවිානනය, ්ායවිානනය, මවනෝවිානනය යන වම් සය විානන
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සමහවයෝ ය. මහවණනි, වමය විානනය යි ්ියනු
වත්රරමයි.

පටුන වෙත

රවේය” යනු යහි

වමයින් විානනය ච්්ෂ්ුර් විානනාදි ෙශවයන් සෙරදෑරරම් ෙන ෙ
පර්ාශිතය. තස ඉදිරියට රෑපය්් පරමිණි ් ්හි තස තසුරර ව්ාට,
ඉදිරියට පරමිණියා ෙ ෙස්තඩෙ දැන ගන්නා ෙ සිත්් පහි වේ. යයට
චක්ෂුර් විඥානය යි ්ියනු රවේ. තස ්රණව්ාට වගන තස
ඉදිරිවයහි ෙ ෙස්තනන් දැන ගරනීම සිත්් ෙුෙ ද සාමානය නනයා යයට
සිතය යි වනා්ියා, වපනීම යයි ද දැ්ීම යයි ද ්ියති.
ශේදය්් ්ණ ්රා පරමිණි ් ්හි යය දැන ගන්නා සිත්් පහි
වේ. යයට සශෝතර විඥානයයි ්ියනු රවේ. සාමානය නනයා යයට සිත
යයි වනා ්ියා තසීම යයි ්ියති.
නරහරයට ගඳ්් වහෝ සුෙඳ්් පරමිණි ් ්හි නාසවයහි පහි
ෙන්නා ෙ ගඳ සුෙඳ දැන ගන්නා සිත ඝරාණ විඥාන නම් වේ. දිෙට
රසය්් පරමිණි ් ්හි ඒ රසය දැන ගන්නා සිතට ජේහා විඥානය යි
්ියනු රවේ. වම් වද්ට ද සාමානය නනයා ගඳ සුෙඳ දැනීම රස දැනීම
යයි ්ියති.
ශරීරවයහි යම් ්ිසිේ් හරපුන විට යය දැන ගන්නා සිතට කාය
විඥානය යි ්ියනු රවේ. සාමානය නනයා යයට සිත්රයි වනා්ියා:
රිදීමය, දෑමය, ්රසීමය, ්ිතිය, සනීපය යනාදි නම් ්ියතා. ඉතිරි සියලු
ම දැනීම්ෙ ට මසනෝ විඥානය යි ්ියනු රවේ. සාමානය නනයා විසින්
ව ාවහෝ වසයින් සිත යයි ්ියනු
න්වන් ඒ මවනෝ විානනයට ම ය.
ව ෝ්වයහි දැ්ීමය වපනීමය තසීමය රිදුමය සනීපය දැනුමය
යනාදි වනාවය්් නම් ෙ ින් ෙයෙහාර ්රනු
න දැනීම් සිය ් ම
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විානනස්්න්ධ්ය ෙ සිත ම ෙ දත යුතඩ. විානනය වහෙත් සිත
කුශලා’කුශල අවාකෘත ෙශවයන් ද තරිවිධ් ෙන්වන්ය. දානාදි ්රියා
විෂ්වයහි පෙත්නා ෙ අව ෝ, අද්වේෂ් අවමෝහ ශරඬාදි ්ඩශ පා්්ෂ්ි්
ක්චතසි්යන් හා යු්්ත ෙ විානනය කුශල විඥාන නම් වේ. ඒ ්ඩශ
විානනය පරව,්ද ෙශවයන් ය්්විසි ෙරදෑරරම් වේ. පරාණඝාතාදි අ්ඩශ
ෙශවයන් පෙත්නා ෙ ව ෝ, ද්වේෂ් වමෝහාදි අ්ඩශ
පා්්ෂ්ි්
ක්චතසි්යන් හා යු්්ත ෙ විානනය අකුශල විඥාන නම් වේ. පරව,්ද
ෙශවයන් අ්ඩස
විානන වදාිස්ි. ්ඩශ ා්ඩශ
,ාෙයට වනා
පරමිවණන විානනය අවාකෘත විඥානය යි. පරව,්ද ෙශවයන් අෙයා්ෘත
විානන සපනස්ි.
“සඵණපිණ්ාූපමං රූපං - සවදනා බුබ්බුලුපමා
මරීචිකූපමා සඤ්ි  - සංඛ්ාරා කදලුපමා,
මායූපමඤ්ච විඤ්ි ණං - දීපිතාදිච්චබන්ධුනා”
“රෑපස්්න්ධ්ය වපණ පිඬ්ට
ඳු පපමා තත්වත්ය.
වේදනාස්්න්ධ්ය දිය ු ු ්ට ඳු පපමා තත්වත්ය, සංානස්්න්ධ්ය
මිරිඟඩේට ඳු පපමා තත්වත්ය. සංස්්ාරස්්න්ධ්ය ව්වස ් ්ඳ්ට
ඳු පපමා තත්වත්ය. විානනස්්න්ධ්ය මායාේට - විජ්නාේට ඳු
පපමා තත්වත්ය. වමවස්
ුදුරනාණන් ෙහ්නවස් විසින් ද්්ෙන
ද්වද්ය.” යනු ගාථාවෙහි වත්රරමයි.

පඤේචතේකනේධර්ය්ාරගේ සදුුඃඛතේවර්ය්
වම් අනන්තාේාශවයහි පරතිර පෙත්නා ෙ අනන්ත ව ෝ්
ධ්ාතනන්හි මනුෂ්ය දිෙය රහ්ම නාගාසුරාදි වනාවය්් නම්ෙ ින් වපනී
සිටින සියලු සත්ත්ෙවයෝ ම ස්්න්ධ්වයෝ ම ය. වහෙත් නාම රෑප ධ්ර්ම
සමහවයෝ ය.
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ස්්න්ධ්යන් හරර සත්ත්ෙයාය, පුද්ග යාය, වදවියාය, මිනිසාය
්ියා අමුතඩවෙන් ්ිසිවේ් නරත්වත්ය. ග ්- දාම-යට ී-පරා -රීප්ප-පළු
ආදි ද්රෙය සමහය හරර වගය්්ය ්ියා අමුතඩවෙන් ්ිසිේ් නරතඩෝ්
වමන් ස්්න්ධ් හරර සත්ත්ෙයාය ්ියා අමුතඩවෙන් ්ිසිේ් නරති ෙ දත
යුතඩය. සෑම සත්ත්ෙය්ඩ හට ම ස්්න්ධ් පස රගින් ම ද නරත්වත්ය.
සත්ත්ෙ සමහයා අතඩවරන් අසංඥත ොසීහු රූපස්කන්ධය පමණක්
තත්වතෝය. අරෑපි සත්ත්ෙවයෝ වේදනා සංාන සංස්්ාර විානන යන
ස්කන්ධ සතර පමණක් තත්වතෝය. රෑප ස්්න්ධ්ය නරත්වතෝය. ඉතිරි
ස් සත්ත්ෙවයෝ ම පඤ්චස්කන්ධය ම තත්වතෝය. ව ෝ්වයහි දු්ය
්ියා යම්් වේ නම් යය ද පඤ්චස්්න්ධ්ය ම ය. පඤ්චස්්න්ධ්ය හරර,
පඤ්චස්්න්ධ්වයන් පිටත දු්ය ්ියා වදය්් නරත. ය රවින් දුුඃඛ
සතයය ෙදාරන්නා ෙ තථාගතයන් ෙහන්වස් පඤ්චස්්න්ධ්ය දුුඃඛ සතයය
ෙ ෙදාි වස්්. දුකය යනු පඤ්චස්්න්ධ්ය ම රවින් සත්ත්ෙය්ඩවග්
වහෙත් පඤ්චස්්න්ධ්ය් ඉපදීම දු්් ්ඳු පස්් පහි වීම්රයි ද
සත්ත්ෙය්ඩවග් ජීෙත්වීම දු්් ්ඳු පවස් පරෙරත්ම ය යි ද දත යුතඩ.

චතුේවිධ සදුුඃඛ සතේවභාවරර්ය්ෝ
පඤ්චස්්න්ධ්යාවග් දුුඃඛත්ෙය ෙනාහි “දුක්ඛ්ස්ස පීිනට්සඨා
සංඛ්තට්සඨා සන්තාපට්සඨා විපරිණාමට්සඨා” යනුවෙන් පටිසම්භිදා
මග්ග පාිිසයහි ෙදාි සතර්් ෙ දුුඃඛ ස්ෙ,ාෙයන්වග් ෙශවයන් දත
යුතඩයි.
පීාන ස්වභාවය
සංඛ්ත ස්වභාවය
සන්තාප ස්වභාවය
විපරිණාම ස්වභාවය යි
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දුුඃඛ ස්ෙ,ාෙ සතවර්ි. යහි පීාන ස්ෙ,ාෙය යනු සිත ්ය වද්
රිදෙන ස්ෙ,ාෙයයි. සංඛ්ත ස්වභාවය යනු ඉවේ තති වනා ෙන නරෙත
නරෙතත් පරතයයන් ්රණව්ාට වගන ඉපදවිය යුතඩ ෙය. සන්තාප
ස්වභාවය නම් ගින්න්ින් වමන් නරෙත නරෙත දෙන්නා ෙ ස්ෙ,ාෙයයි.
විපරිණාම ස්වභාවය යනු නරෙත නරෙත බිඳි බිඳී යන ස්ෙ,ාෙයයි.
යම් වම් පීානාදි ්්ෂ්ණ සතර තත්වත් නම් යය සුඛය්්
වනාෙ ඒ්ාන්තවයන් දුුඃඛය්ි. චතඩරාර්ය සතයය ධ්ර්මය වනා දතඩවෙෝ
මනුෂ්යය්ඩ වදවිය්ඩ රහ්මය්ඩ වීම සුෙය්් ව්ාට ද පතඩම් ව්ාට ද
ස ්ති. ඒ සරප ව්ාට ස ්න, පතඩම් ව්ාට ස ්න මනුෂ්ය දිෙය
රහ්මයන්වග් ස්්න්ධ්වයෝ ද පීානාදි ්්ෂ්ණ සතර තත්වතෝය. ය රවින්
ඒො දුුඃඛවයෝ ය. සෑම වදනා විසින් ම දු්් ෙශවයන් පිිිගන්නා ෙ
ාම් ව්ාට ස ්න්නා ෙ තිරශ්ීනනාදි ආපායි් සත්ත්ෙයන්වග්
ස්්න්ධ්යන් විෂ්වයහි වම් ්්ෂ්ණ සතර තති ෙ ඒො දු්්ෙන ෙ
්ියනුම ්ෙවර්ද? දුුඃඛ සතයය අෙව ෝධ් ්රගත හර්ි ෙනුවය්, වශර්ෂ්්.
යයි සම්මත ෙ රහ්මස්්න්ධ්යන්වග් පටන් දිෙය මනුෂ්යාදි ස්
සත්ත්ෙයන්වග් ම ස්්න්ධ්යන්වග් තති පීානාදි ්්ෂ්ණ සතර වසායා
ගරනීවමනි.
්්ෂ්ණ සතර දුටු ් ්හි ඒොවය් දුුඃඛ තත්ත්ෙය
ෙරටවහන්වන්ය. ය රවින් වශර්ෂ්්. යයි සම්මත ෙ
රහ්මයන්වග්
ස්්න්ධ්ෙ පටන් දිෙය මනුෂ්යාදීන්වග් ද ස්්න්ධ්ෙ දුුඃඛත්ෙය පීානාදි
්්ෂ්ණයන්වග් ෙශවයන් ද්්ෙනු රවේ.
චතුර්විධ දුුඃඛ් ස්වභාවයන් අතුසරන් පීාන ස්වභාවය ම
දුුඃඛ්යාසග් නියම ලක්ෂණය ද මූල ලක්ෂණය ද කෘතය ද වන්සන්ය
සංඛ්තාදි ස්වභාවසයෝ වනාහි පීානයාසග් ආකාර විසශ්ෂසයෝය පීානය
මූල ලක්ෂණය ෙුෙ ද යය පෙත්වන් සංඛතාදි ස්ෙ,ාෙ තඩන හා මිශරෙය.
පීානය සංඛ්ත ස්ෙ,ාෙයාවග් ෙශවයන් ද ෙන්වන්ය. සන්තාප
ස්ෙ,ාෙයාවග් ෙශවයන් ද විපරිණාම ස්ෙ,ාෙයාවග් ෙශවයන් ද
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ෙන්වන්ය. සෑම ස්්න්ධ් සමහය්් ම යය මමය, මවග් යයි වගන යයට
ආශා ්රන්නා ෙ සත්ත්ෙයා හට පිමු ව්ාට සංඛත ස්ෙ,ාෙවයන්
පීාා ්රන්වන්ය. මධ්යවයහි සන්තාප ස්ෙ,ාෙවයන් පීාා ්රන්වන්ය.
අන්තවයහි විපරිණාම ස්ෙ,ාෙවයන් පීාා ්රන්වන්ය. ය රවින් පීානය
ම ස්ෙ,ාෙය ෙුෙ ද යය දැ්්වීවමහිදී සංඛතාදි ස්ෙ,ාෙයන්වග් ෙශවයන්
දැ්්විය යුතඩය. ය රවින් වමහිදී යවස් ්රනු රවේ.

බර සහේමර්ය්නේරගේ සදුකේඛර්ය්
සත්ත්ෙය්ඩහට නි්ම්ම රහ්මත්ෙයට පරමිණිය වනා වහ්. රහ්ම
ව ෝ්වයහි පපදින්නට නම්, රහ්ම ආත්ම ,ාෙය්් වහෙත් රහ්ම
ස්්න්ධ්පඤ්ච්ය්් රබීමට නම් යයට නිසි පින් ්ි යුතඩය. නි්ම්
වනා රබිය හර්ි ෙ, පිනින් ම රබිය යුතඩ ෙ රහ්ම ස්්න්ධ්යන්වග්
සංඛ්ත ස්වභාවයයි සාමානය මිනිසුන් ්රන දාන ශී ාදි ්ාමාෙචර
්ඩශ
වයන් ද රහ්ම ව ෝ්යට වනා පරමිණිය හර්ිය. රහ්ම
ව ෝ්යට පරමිණිය හර්ි ෙනුවය් ධ්යානමය ්ඩශ වයනි. ඒ ධ්යාන
්ඩශ ය පහසුවෙන් පපදො ගත හර්ි ්ඩශ ය්් වනාවේ. ධ්යානය්්
රබිය හර්ි ෙන්වන්, ගම් බිම් වගෙ ් වදාරෙ ් අඹුදරරෙන් නෑ මිතඩරන්
හරර දමා නනයාවගන් වෙන්ෙ අරණයාදි විවේ් ස්ථානය්ට යිඹ
ව ස ෙ දුරර ව්ාට, නින්ද අාුව්ාට, ආහාර පානාදිය දුරරව්ාට,
ශීත වයන් පෂ්්ණවයන් මරස්සන් මදුරරෙන්වගන් සාගින්වනන්
පිපාසවයන් ෙන්නා ෙ අමාරර්ම් ගණන් වනා වගන, ධ්යාන ෙරම ම ම
තමා අයත් පරධ්ාන ්ටයුත්ත ්රවගන දීර්ඝ ්ා ය්් මුළු ්ව හි වීර්යය
්රන්නා ෙ ව්න්ඩට පමණය. යවස් වීර්යය ්රන්නෙුන් අතඩවරන් ද ඒ
ධ්යානය රව න්වන් දහස්ින් ව්න්ඩට පමණය. නෙසිය අනනෙ
වදන්ඩවග් පත්සාහය ෙයර්ථ ෙන්වන්ය.
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ධාන වාන්නා වූ තවනවත්තකුට ධ්න ධ්ානයාදි ෙස්තඩෙ අතහරර
දමන්නට වීමත් දුව්්ි. අඹු දරරෙන් නෑයන් මිතඩරන් අත්හරර දමන්නට
වීමත් දුව්්ි. හුද් ා ොසයත් දුව්්ි. රිසි වස් ආහාර පාන වනා
රබීමත් දුව්්ි. ඒ අතර යම් යම් වද්ෙ ් නරති ්මින් ෙන්නා ෙ තෙත්
දු්් ව ාවහෝය. වනා නිදා ,ාෙනාවෙහි වයදීමත් දුව්්ි. ඉදින් රහ්ම
ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය ධ්යාන ්ඩශ
වයන් නිපදවීම්් නරතිෙ, ඉවේ ම
රව න වදය්් පපදනා වදය්් වේ නම් රහ්මත්ෙය පතන්නා ෙ
තරනරත්තා හට ධ්යාන පපදො ගරනීම සම් න්ධ්වයන් ෙන දු්් රාශිය
විඳින්නට වනා ෙන්වන්ය. ඒ පීාා රාශිය වනා රව න්වන්ය.
රහ්මස්්න්ධ් පඤ්ච්ය ධ්යාන ්ඩශ
වයන් පපදො ගත
යුතඩ ෙ සංඛත ධ්ර්ම සමහය්් නිසා ම
රහ්මෙ පපදින්නට
ාවපාවරාත්තඩ ෙන තරනරත්තාට ඒ දු්් රාශිය විඳින්නට ෙන්වන්ය. ඒ
දු්් රාශිය රහ්ම පඤ්චස්්න්ධ් නිසා ම පරමිවණන වදය්් රවින් යය
රහ්ම පඤ්චස්්න්ධ්ය විසින්
රහ්ම පඤ්චස්්න්ධ්ය පතන්නා ෙ
තරනරත්තාට ්රන පීාාේ් ම ය. යම් ධ්ර්මය්් සත්ත්ෙයා හට මහත් ෙ
පීාාේ් වගන වද් නම් පීාා ්රන්නා ෙ පීාා පමුණුෙන්නා ෙ ඒ
ධ්ර්මය යහපත් වදය්් වනාෙ දුුඃඛය්් ම ය. ය රවින් ධ්යාන ඉපදවීම්
ෙශවයන් මහත් පීාාේට වහ්තඩ ෙන, මහත් ෙ පීාාේ් ්රන්නා ෙ ඒ
රහ්මපඤ්චස්්න්ධ්ය දුුඃඛය්ි. වම් සංඛ්ත ස්වභාවය නිසා
රහ්ම
පඤ්චස්්න්ධ්ය දු්්් ෙන ආ්ාරය යි.
ධ්යාන ඉපදවීවමහි වයදවීම් ෙශවයන් සංස්්ාර දුුඃඛවයන්
සත්ත්ෙයා අවන්්ා්ාරවයන් ආදිවයහි වපිා පසුෙ පහි ෙ රහ්ම
පඤ්චස්්න්ධ්වයහි ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය මමය ්ියා ගරනීම් ෙශවයන්
පෙත්නා ෙ සත්කායදෘෂ්ටි ගින්නය, මවග් යයි ගරනීම් ෙශවයන් පෙත්නා
ෙ තෘෂ්ණා ගින්නය, හ්
ර ම සම්පත්තිවයන් මත් වීම ෙ මද ගින්නය,
්ඩශ ප්්ෂ්ය අමත් වීම ෙ පරමාද ගින්නය යනාදි ව්ව ස් ගිනි නා ා
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තවිව න්නට ෙන්වන්ය. ෙර්් තවිිගත්තා ෙ ව්ව ස් ගින්න්් ඒ
සත්ත්ෙයාවග් සන්තානය නාති ව ාවහෝ ගණන්් යන තඩරරත්
දෙන්වන්ය. ව්ව ස් ගින්න මී විෂ් ෙරනි වසමින් සන්තානය වපින
වදය්ි. මී විෂ් ශරීරගත ෙ දා පටන් ම ඒ ශරීරය වපින නමුත්,
ආදිවයහි ඒ ෙ වනා දැවනන්වන්ය. දැවනන්නට ෙන්වන් ් ්ගත වී
අතිශයින් ශරීරය වපින්නට ෙන් විටය. යවමන් ම ්්ව ්ශයන් විසින්
්රන දැවීම ද පටන් ගරන්වමහි වනා දැවනන්වන්ය. තෘෂ්්ණා මානාදි
ව්ව ස් සත්ත්ෙයාට පටන් ගරනීවම් දී වසාඳ වද් සරටියට ම
ෙරටවහන්වන්ය. ඒොවය් වරෞද්රවීම්් දැවීම්් තති ෙ සත්ත්ෙයාට
ෙරටවහනුවය් ව්ව ස්
වයන් නර්යට වගන වගාස් යහිදී දෙන
විටය.
රහ්ම සන්තානවයන් පරන නගින්නා ෙ තෘෂ්්ණා මානාදි
්්ව ්ශාග්නීහු ඒ සත්ත්ෙයා අපායට වගන වගාස් දීර්ඝ ්ා ය්්
දෙන්නට තෙන්නට සමර්ථයහ. දෙන්නා ෙ ්්ව ්ශාග්නීන්වගන් යු්්ත
ෙ රහ්මස්්න්ධ් පඤ්ච්යාවග් සන්තාප ස්ෙ,ාෙය යි. සන්තාප
ස්ෙ,ාෙවයන් යු්්ත රවින් යය දුුඃඛය්ි.
රහ්මාණු,ාෙය ව්ාපමණ මහත් ෙුෙ ද, රහ්ම සම්පත්තිය
ව්ාපමණ මහත් ෙුෙ ද, රහ්ම ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය මහානු,ාෙ සම්පන්න
රෑපාෙචර ධ්යාන ්ඩශ
වයන් පපන් වදය්් ෙුෙ ද, යහි ද, බිඳී
අ,ාෙයට අෙසානයට පරමි)ම්් තත්වත්ය. යය විපරිණාම ස්වභාවය
යි ඒ විපරිණාමය නිසා රහ්මත්ෙයට පරමිණ සිටියහුට නරෙත පහි
්ාම ව ෝ්යට ෙරවටන්නට සිදු වේ. සමහර විට ්ාම ව ෝ්වය් දී තෙ
තෙත් පහිට ෙරවටන්නට සිදුවීවමන් අවීිද මහා නර්යට පො
පරමිණිය හර්ිය. වපර්ත ද විය හර්ිය. කර්ඩ,
් ්ඩ, ි ්ඩ, ්පුට්ඩ,
මරස්ස්ඩ, මදුරරේඩ, ප්ඩණ්ඩ, ම්ඩණ්ඩ ෙට ද පරමිණිය හර්ිය.
රහ්මත්ෙවය් සිටි තරනරත්තා හට යවස් ම සිටින්නට ඉා වනාදී පහතට
වහ ීම ෙනාහි රහ්ම ස්්න්ධ්යන්වග් විපරිණාම ස්ෙ,ාෙය විසින් ්රන
පීානය්ි. වම පමණ මහත් පීානය්් ්රන විපරිණාම ස්ෙ,ාෙය ඒ
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රහ්ම ස්්න්ධ්වයහි තති ් ්හි ව්වස් නම් යය දුුඃඛය්් මිස යහපත්
වදය්් වේද? වනා වේ ම ය. වම් විපරිණාම ස්ෙ,ාෙයාවග් ෙශවයන්
රහ්ම ස්්න්ධ්යන්වග් දුුඃඛත්ෙය දැ්්වීම ය. සමසස් බරහ්ම ස්කන්ධසයෝ
පීාන ස්වභාවය, සංඛ්ත ස්වභාවය, සන්තාප ස්වභාවය, විපරිණාම
ස්වභාවය යන දුුඃඛ ස්ෙ,ාෙ අතරින් ම යු්්ත ෙන රවින් දුුඃඛ සතයයට
අයත් ෙන්නාහුය.

දිව සරලෝකරර්ය්ේ සදුුඃඛතේවර්ය්
පින්
වයන් ම මිස නි්ම් වදේව ාෙ ඉපදිය වනා හර්ිය.
නි්ම් ම වනා රබිය හර්ි ෙ පින් ්ිරීවමන් ම,
ාගත යුතඩ ෙ,
දිෙය ස්්න්ධ්පඤ්ච්වය් සංඛ්ත ස්වභාවයයි දිෙයස්්න්ධ්යන්වග් වම්
සංඛත ස්ෙ,ාෙය නිසා වදේව ාෙ පපදින්නට ්රමති තරනරත්තාට දු්
වස් සපයා ගන්නා ෙස්තඩෙ දන් වදන්නට සිදු වේ. සි ් ර්්නට සිදු වේ.
ෙරඩිමහ ් න්ට ෙඳින්ට පුදන්නට ෙතාෙත් ්රන්නට ිං වපා්ඩණු
මාෙත් විහාර දාගරේ ආදිය ්රන්නට ්රෙන්නට සිදුවේ. තමාවග් පින්
්ඩාා ෙුෙවහාත් රව න සම්පත් ්ඩාා වේය, දුර්ෙ වේය යන බිවයන්
ව ාවහෝ වියදම් ව්ාට මහ දන් වදන්නට සිදු වේ. යවස් ්රන්නට
වීවමන් සමහර විට දුප්පත්ෙ මුළු ජීවිත ්ා යමත් දු්වස් ගත
්රන්නට ද සිදුවේ. ව්ාවත්් පින් ්ිත් පේ සිදුෙුෙවහාත් අපායට
යන්නට වී
ාවපාවරාත්තඩ ෙන දිෙයත්ෙයට පරමිණිය වනාවහන
රවින් පේ සිදු වනාෙන ව ස ්ය ෙචන සිත යන තඩන ආර්්ෂ්ා ්ර
ගන්නට ද සිදුවේ.
පින් ්ිරීමත් මහත් ්රදරය්ි. පීාාේි. දුව්්ි. පේ සිදු වනා
ෙන පරිදි ්ායාදි ද්ොරතරය ආර්්ෂ්ා ්ිරීම ඉතා මහත් ්රදරවය්ි. පේ
සිදු වනා ෙන වස් රැව්න්නා ෙ තරනරත්තාට පරීතිවීම සඳහා අනයයන්
්රන ව ාවහෝ වද්ෙ ් අත්හරර දමන්නට සිදු වේ. ඔහුට රිසි වස් ්ෑම
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බීම පො ්රන්නට ද වනා රවේ. රිසි වස් ෙස්තඩෙ සපයන්නට ද වනා
රවේ. සමහර විට ඒ පරතිපත්තිය නිසා ර ෙස්තඩෙ ද ආර්්ෂ්ා ්ර
ගන්නට ද වනා හර්ි වේ. අඹුදරරෙන් වපෝෂ්ණය ්ිරීමට ද අපහසු වේ.
අසනීපය්් ෙ ් ්හි පරති්ාර ්ර ගරනීමට පො අපහසු වේ.
ව්ාතරන් දී ෙත් රිසි වස් හරසිවරන්නට වනා රව න රවින් ඔහුට
ව ෝ්ය සිර වගය්ි. වමය දිෙයස්්න්ධ් පඤ්ච්යාවග් ්ඩශ ් ව්ාට
පපදො ගත යුතඩ
ෙ ෙ සංඛත ස්ෙ,ාෙය නිසා දිෙයස්්න්ධ්
පඤ්ච්යට ආශා ්රන්නා හට රව න දු්් රාශියයි. දිෙයත්ෙය
ාවපාවරාත්තඩ ෙන්නා ො වම් දු්් රාශිය ෙඳවීම දිෙයස්්න්ධ්
පඤ්ච්වයන් සත්ත්ෙයාට ්රන පීානයයි. වමවස් පීාා ්රන රවින්
ඒ දිෙයස්්න්ධ් පඤ්ච්ය ඒ්ාන්ත දුුඃඛය්ි.
සත්ත්ෙයා විසින් දු්ින් ්ිා ෙ පින්ෙ
වයන් මරණින් මතඩ
වදේව ාෙ පපන් ් ්හි ද ඒ දිෙය ශරීරවයහි ෙ ච්්ෂ්ුෂ්් වශෝතර ඝරාණ
ජිහ්ො ්ාය මන යන ෂ්ඩ් ද්ොරවයන් රාග ගිනි ්ඳන් ෙරදී, ඒ දිෙය
සන්තානය දෙන්වන්ය. තතරම් විට ද්වේෂ්ාග්නිය ද ෙරදී දෙන්වන්ය.
වමෝහාග්නිය ද ෙරදී දෙන්වන්ය. ඒ ව්ව ස් ගිනි ෙ ින් පසුෙ ඒ
වදවියා අපායට වහ ා යහිදී ද දෙන්වන්ය. නාති නරා මරණ වශෝ්
පරිවද්ෙ දුුඃඛ වදෞර්මනසය පපායාස යන ගිනි ෙ ින් ද ඒ දිෙයස්්න්ධ්
පඤ්ච්ය දෙනු
න්වන්ය. වමවස් රාගාදී ගිනි යව්ාිස්ින් දෙනු
රබීම ඒ දිෙයස්්න්ධ් පඤ්ච්වය් සන්තාප ස්වභාවය යි. යව්ාවිාස්
ෙරදෑරරම් ගින්න්ින් දෙන තෙන රවින් ද දිෙයස්්න්ධ් පඤ්ච්ය
ඒ්ාන්තවයන් ම දුුඃඛවය්ි.
වදවියන්වග් ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය රෑපාෙචර ධ්යාන ්ඩශ යට ොා
ව ාවහෝ වසයින් හීන ෙ, දුෙව ෙ ්ාමාෙචර ්ඩශ ය්ින් පපදෙන
ද්ද්් රවින් රහ්ම ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය පෙත්නා ්ා යට ොා ඉතා
ව්ටි ්ා ය්් පෙත්වන්ය. ්ඩශ ශ්්තිය අෙසාන ෙ ් ්හි බිඳී යාම
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දිෙයස්්න්ධ් පඤ්ච්යාවග් විපරිණාම ස්ෙ,ාෙය යි. රරපිය ්් වද්්්
ෙටිනා සුළු වදය්් නරති වීම පො දු්්් ්ණගාටුේ් ෙන ් ්හි
ෙටිනා්ම පමණ ්ි වනා වහන දිෙයාත්ම,ාෙය විනාශ වී යන ්
ව්වස් නම් ඉෙසිය හර්ි දු්්් ෙන්වන් ද? දිෙය ස්්න්ධ්යාවග් ඒ
විනාශය, යය පතඩම් ව්ාට වගන යහි ත ී ොසය ්රන්නා ෙ වදවියාට
ඉෙසිය වනා වහන දු්්ි. මරණය ිං ෙ ් ්හි වදවියන්ට ඒ ෙ දත
හර්ි ෙන වපර නිමිති පහි වෙයි. වදවිවය් ඒ වපර නිමිති ෙ ින්
මරණය ිංෙ තිව න ෙ දැන ගනිති. යවස් දැනගත් ් ්හි ඒ වදවියාවග්
සන්තානය වශෝ් ගින්වනන් දැවෙන්නට ෙන්වන්ය. ඒ විපරිණාමය නිසා
ම වදවියාට ව ාවහෝ වසයින් සිදුෙන්වන් පහිට ෙරටීමට ය.
සමහර විට්දී වදේ සරප විඳිමින් සිටිනා අතර චුත වී ඒ
වදවිෙරර වඝෝර දු්් තති නර්යට ද ෙරවටති. වපර්ත තත්ත්ෙයට ද
ෙරවටති.
් න්, සිෙලුන්, කරන්, ්පුටන්, ් රයන් ෙට ද පත්වෙති.
පණුෙන්, ප්ඩණන්, ම්ඩණන් ෙට ද පත්වෙති. දිෙයස්්න්ධ් පඤ්ච්ය
වනා බිවදන ස්ථිර වදය්් වේ නම් වදවියන්ට වම ඳු විපරීත
ස්ෙ,ාෙය්ට පත්ෙන්නට සිදු වනාවේ. යවස් සිදුෙන්වන් දිෙයස්්න්ධ්
පඤ්ච්වය් විපරිණාම ස්ෙ,ාෙය නිසා ම ය. වමවස් විපරීත
ස්ෙ,ාෙය්ට පහත්
ෙට පත් ්ිරීම දිෙයස්්න්ධ් පඤ්ච්වය්
විපරිණාම දුුඃඛවයන් වපිීම ය. අන්තවයහි දී වම්සා මහත් ෙ විපරිණාම
දුුඃඛය්ින් සත්ත්ෙයා වපවින
රවින් ඒ දිෙයස්්න්ධ් පඤ්ච්ය
දුව්්ි. සමසස් සූම දිවස්කන්ධපඤ්චකයක් ම පීාන ස්වභාවය
සංඛ්ත ස්වභාවය, සන්තාප ස්වභාවය, විපරිණාම ස්වභාවය යන සතර්්
ෙ දුුඃඛ ස්ෙ,ාෙවයන් යු්්ත රවින් ද යයින් වපවින රවින් ද දුුඃඛ
සතයය තත් ෙ පරිදි ද්්නා ෙ තථාගතයන් ෙහන්වස් දිෙයස්්න්ධ්
සිය ් , දුුඃඛ සතයයට තතඩිත් ව්ාට ෙදාි වස්්. වම් දිෙය ව ෝ්වය්
දුුඃඛ සතයයයි.
55
Non-commertial Distribution

චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

මනුෂ සරලෝකරර්ය්ේ සදුුඃඛර්ය්
මිනිසත් ෙ වහෙත් මනුෂ්ය ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය ද දාන ශී ාදි
පින්ෙ ින් ම රබිය යුත්ත්ි. නි්ම් ම රව න වදය්් වනා වේ. පින්
ව්ාට පපදො ගත යුතඩ ෙ
ා ගත යුතඩ ෙ මනුෂ්ය ස්්න්ධ්
පඤ්ච්වය් සංඛ්ත ස්වභාවයයි. ඒ මනුෂ්ය ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය මඳ
පින්ිනුදු රබිය හර්ි රවින්
ා ගරනීම පිිි ඳ සංස්්ාර දුුඃඛය, දිෙය
රහ්ම ස්්න්ධ් සම් න්ධ්වයන් ෙන සංස්්ාර දුුඃඛය පමණ රපත
වනා වේ. රබීම අමාරර මුත් රබීවමන් පසු දිෙය රහ්ම ස්්න්ධ්යන්
විෂ්වයහි ්ිය යුතඩ තරමට සංස්්ාර දුුඃඛය්් නරත. යවහත්
මනුෂ්යස්්න්ධ් පඤ්ච්ය නිතර ම සංස්්රණය ්ි යුතඩ නිතර ම
අලුත් ්ි යුතඩ වදය්් රවින් පපන් පසු ද ඒ මනුෂ්ය ස්්න්ධ්
පඤ්ච්ය පිිි ඳ සංස්්ාර දුුඃඛය මරණය ද්්ො තත්වත්ය. යය
රපත දුව්්ි.
මනුෂ්ය ශරීරය වහෙත් රෑපස්්න්ධ්ය ෙහ ෙහා වගවි වගවී යන
දු
වදය්ි. යය නිතර ම ආහාර පානාදිය ්රණව්ාට අලුත්ෙරඩියා
්ි යුතඩය. ආහාරවයන් ය්් ෙර්් ්රන සංස්්රණය දෙස්ඩදු වනා
පෙත්වන්ය. ය රවින් මනුෂ්යයා ශරීරය පෙත්ො ගරනීමට දෙසට
්ීපවිට්් ආහාර ගත යුතඩය. ආහාරවයන් ව්වරන අනුගරහය වනා
ව්රරණවහාත් මනුෂ්ය ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය බිවදන්වන්ය. නරවසන්වන්ය.
ආහාර වසවීම සම් න්ධ්වයන් මනුෂ්යයාට ෙන්නා ෙ යම් ්රදරය්්
දු්්් වේ නම් යය සිදුෙන්වන් ශරීරවය් නරෙත නරෙත අළුත් ්ි යුතඩ
ෙ ෙ සංඛත ස්ෙ,ාෙය නිසාය. ශරීර වපෝෂ්ණය සඳහා ය්් ත් හු ්්
තති ්ර ගරනීමට මනුෂ්යයා හට දහස් ෙර්් වෙවහවසන්නට සිදු වේ.
න අෙුරරද්වද් ත තති ්ර ගරනීමට වම් අෙුරරද්වද් පටන්
වෙවහසිය යුතඩය.
න අෙුරරද්වද් තට වගාවියා විසින් වම් අෙුරරද්වද්
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දී ම බිත්තර වී ස්ස් ්ර ආර්්ෂ්ා ්ර තරබිය යුතඩය. ෙපුරන ්ා ය ිං
ෙ ් ්හි සී සෑම් ආදිවයන් ්ඩඹුරර ස්ස් ්ි යුතඩය. වපෝර වයදිය
යුතඩය. ඉ්්බිති වී ෙරපිරිය යුතඩය. විය පරිෙ තරන් පටන් මාස ගණන්්
යය ආර්්ෂ්ා ්ි යුතඩය. පරසුණු ් ්හි ්රපිය යුතඩය. ඉ්්බිති පෑගිය
යුතඩය. පාගා නරෙත ශඩද්ධ් ්ි යුතඩය. ශඩද්ධ් ව්ාට, වගෙ ට වගන
වගාස් අටු ව්ාටු ආදිවයහි ා විය ආර්්ෂ්ා ්ි යුතඩය. නරෙත වී
තම් ා වියිා ව්ටිය යුතඩය. වපිිය යුතඩය. සහ ් ෙ ් ්හි වසෝදා
සර ිවයහි ා දර වසායා ගිනි වමාිො පිසිය යුතඩය. වමවස් ය්් ය්්
ෙරා්් සඳහා සිය ගණන් ොර දහස් ගණන් ොර වෙවහසිය යුතඩය.
වමවත්් වෙවහසී සරපය ත ඒ පමණ්ින් ෙරිඳිය හර්ි ද
වනාවේ. යය ෙරිඳිය හර්ි වීමට තෙත් ෙයඤ්නන පිිිවය ්ි යුතඩය.
ඒ සඳහා ද ව ාවහෝ වෙවහසිය යුතඩය. තමා විසින් ම ආහාරපාන වනා
සපයන්නන් විසින් ආහාර පාන සඳහා මුද ්
ා ගරනීමට වනාවය්්
්ර්මාන්ත ්ි යුතඩය.
ආහාර පානවයන් පමණ්් ද වම් මිනිස් සිරරර පරෙරත්විය හර්ි
වනා ෙන්වන් ය. යය පරෙරත්වීමට ෙස්තර ද ෙුෙමනාය. ොසය ්ිරීමට
වගෙ ් ද ෙුෙමනා ය. වගෙ ්ෙ ට අවන්් පප්රණ ද ෙුෙමනා ය.
මනුෂ්ය ශරීරය පෙත්ො ගරනීමට ඒ සිය ් සරපයීමට ද ව ාවහෝ
වෙවහසිය යුතඩය. මනුෂ්යයා හට වම් ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය පෙත්නා තඩරර
ම යය නරෙත නරෙත අළුත්ෙරඩියා ්ර ගරනීමට ආහාරපාන ෙස්තර
ොසස්ථාන සරපයීම සඳහා වෙවහසීමට සිදුෙන්වන්ය. ඒ වෙවහසීම්
සිය ් ම මනුෂ්ය ස්්න්ධ් පඤ්ච්යාවග් නරෙත නරෙත අලුත් ්ි
යුතඩ ෙ ෙ සංඛත ස්ෙ,ාෙය නිසා ෙන්නා ෙ දුුඃඛවයෝ ය. සමය මනුෂ
ස්කන්ධ පඤ්චකය පිිිබඳ වූ සංඛ්ත දුුඃඛ්යයි
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දිෙය ව ෝ් රහ්ම ව ෝ්යන්හි වමන් වනාෙ මනුෂ්ය ව ෝ්වයහි
සන්තාප දුුඃඛ්ය ද ඉතා මහත් ම ය. මනුෂ්ය ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය පටන්
ගරන්වම් පටන් අෙසානය ද්්ො ම සෑම අෙස්ථාේදී ම අවන්් සහසර
දුුඃඛයන්වගන් තෙනු රවේ. පටන් ගරන්වම්දී මනුෂ්යයා හට ඉතා අෙහිර
ෙ මේ ්ඩස විසීම ද මහත් ෙ දු්්ි. මේ ්ඩසින් බිහිවීම ද ඊටත් ොා
වරෞද්ර දු්්ි. බිහිවී දීර්ඝ ්ා ය්් ගත ෙන තඩරර ම අනුන්වග්
පප්ාරවයන් ම ජීෙත්විය යුතඩ ෙ පරම දුර්ෙ වය්ඩෙ සිටීම ද මහා
දු්්ි. මිනිස් ශරීරය ව්ාතරම් ආර්්ෂ්ා ්ිත් අවන්්පර්ාර වරෝග යහි
හටගන්වන්ය. යද මහත් දු්්ි. ව්ාපමණ පවිතර ්ිත් යය නරෙත
අපවිතර ෙන්වන්ය. යද මහත් දු්්ි. මිනිස් සිරරර ශීත සෘතඩ, ශීත
පරවද්ශෙ දී ශීතවයන් වපිනු රබීම ද දු්්ි. පෂ්්ණ සෘතඩ, පෂ්්ණ
පරවද්ශෙ දී පෂ්්ණවයන් වපිනු රබීම ද දු්්ි. ප්ඩණන් ම්ඩණන්
මරස්සන් මදුරරෙන් ්ඩහුඹුෙන් දිමියන් ්ඩියන් සර්පයන් විසින් සපනු
රබීම ද දු්්ි. රනුන් විසින් වසාරරන් විසින් සතඩරන් විසින් ෙස්තඩ
පරහරර ගනු රබීම ද දු්්ි. අනුන්වගන් නින්දා
න්නට වීම ද දු්්ි.
ගරහුම් ්න්නට රබීම ද දු්්ි. වසාරරන් හා සතඩරන් හා සටන්
්රන්නට වීම ද දු්්ි. සතඩරන්ට අසුවීම හා සතඩරන් යටතට පත්වීම ද
දු්්ි.
අඹු දරරෙන් වපෝෂ්ණය ්ිරීම පිිි ඳ දු්් ද අනන්තය. නෑයන්
මිතඩරන්වග් ෙරා ගරන තති දු්් ද ව ාවහෝ ය. ගම රට නාතිය පිිි ඳ
්ි යුතඩ ෙරා ගරන තති දු්් ද ව ාවහෝ ය. රාන්ායයයයන් ඉටු්ිරීම
පිිි ඳ දු්් ද ව ාවහෝය. මනුෂ්යයා හට සමහර විවට් අහවස් සිට
ව ෝම් වහ න්නා ෙ ද, ්ා තඩේ්්ඩ යන්තර තඩේ්්ඩ ආදිවයන් දරරණු
ව ස පහර වදන්නා ෙ ද, වමාවහාත්් තඩි දහස් ගණන් නනයා මරරී
ෙරවටන්නා ෙ ද මහා සංගරාම ,නමීන්ට ද ෙරද සටන් ්රන්නට ද සිදු
ෙන්වන් ය. ව ෝම් වහිමින් වෙඩි ත මින් දුටුෙන් මරමින් වගෙ ් ගිනි
ත මින් ගම් පාළු ්රමින් සතඩරර යුදවසන් යන ් ්හි වග් වදාර හරර
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දමා ෙස්තඩෙ හරර දමා හිස් ලූලූ අත ප ා යන්නට සිදුවීම ද මහත්
දුව්්ි.
යවස් ප ා යන්නට සිදු ෙ අෙස්ථාෙ දී ොසයට වගය්් නරතිෙ
සයනය ්ිරීමට පරදුර්් ව්ා්ටටය්් පො නරතිෙ, ආහාරය්් නරතිෙ
් ් යෙන්නට සිදුවීමත් වනා ඉෙසිය හර්ි දු්්ි. යම්්ිසි ෙරද්්
ව්වි් යයි ්ියා අ ්ො තරිීම ද සිරව්ාට ත ා
හත්්ාරවයන්
ෙරා ්රෙනු රබීම ද දුව්්ි. තමා ෙරද්් වනා ව්ාට අනුන් ්ි
ෙරදෙ ට අසු වී සිර වගෙ ්ෙ ෙරටීම හා මරණු රබීම වනා ඉෙසිය
හර්ි දුව්්ි. තමාවග් අඹුෙන් දරරෙන් සවහෝදරයන් සවහෝදරියන්
නෑයන් මිතඩරන් අ ්ො වගන වගාස් ඔෙුනට දඬුෙම් ්රනු
ා සිටීම ද
වනා ඉෙසිය හර්ි දුව්්ි. ණය වී මුද ් නරතිෙ සිටින විට ණය
හිමියන් පරමිණ මුද ් ඉ ් ා ්රදර ්ිරීම ද දුව්්ි. ණය වගො ගත
නුහුණු ් ්හි ණය හිමියන් විසින් පන්නා දමා වගෙ ් වදාරෙ ්
අයිති්ර ගරනීම ද වනා ඉෙසිය හර්ි දුව්්ි. අඹු දරරෙන් සමඟ මගට
සින්නට වීම ද දුව්්ි.
හදිසිවයන් හට ගන්නා ෙ මහ ගිනි ෙ ට අසුවීම ද දුව්්ි. ගම්
නියම් ගම් යට්ර ග ා යන මහා න ස්්න්ධ්යන්ට අසුවීම ද දුව්්ි.
දුර්,ි්්ෂ් ්ා යිඹ නිරාහාරෙ සිටින්නට වීම ද දුව්්ි. යම්්ි සි
විපත් ්ඩණු දුටු ් ්හි හටගන්නා සිත් තරවීම ද දුව්්ි. තමහට
ෙුෙමනා දෑ
ාගන්නට වනා හර්ිවීම ද දුව්්ි. වනා දැනීම නිසා වහෝ
යම් යම් අාු පාාු පිරිමසා ගරනීමට වහෝ පේ ්රන්නට සිදුවීම ද
දුව්්ි. ෂ්ඩ්ද්ොරවයන් ෙරද දැ ්වෙන රාගාදි ව්ව ස් ගිනි ෙ ින් දැවීම
ද දුව්්ි. පරිය ෙස්තනන්වගන් පරිය පුද්ග යන්වගන් වෙන්වීම ද දුව්්ි.
වම් ්ියන ද්දා ෙ දු්්ෙ ින් ද වමහි වනා ්ියෙුණු තෙත් දු්්ෙ ින් ද
මනුෂ්යස්්න්ධ් පඤ්ච්ය පෙත්නා වත්් ම දැවෙන්වන්ය.
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තරවෙන්වන්ය. සම් මනුෂ ස්කන්ධ පඤ්චකය පිිිබඳ වූ සන්තාප
ස්වභාවය යි
දිෙය රහ්මයන්වග් ස්්න්ධ්යන්ට වමන් වනාෙ මනුෂ්ය ස්්න්ධ්
පඤ්ච්යට විපරිණාමය වහෙත් විනාශය ද ෙහා පරමිවණන්වන් ය.
මනුෂ්ය ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය ඉතා දු
වදය්ි. ව්ෝප ෙ ් ්හි දිවි
නසන්නා ෙ සතඩවරෝ මනුෂ්යයාවග් ශරීරය තඩි ද ව ාවහෝය. ඔෙුහු අෙට
ද පිරී පෙතිත්. ශරීරා,යන්තරවයහි ෙ වාතය ්ිපීවමන් ද මනුෂ්ය ජීවිතය
තසි ් ් දී විනාශ වී යා හර්ිය. පිත ්ිපීවමන් ද විනාශ වී යා හර්ිය.
සසම ්ිපීවමන් ද විනාශ වී යා හර්ිය. ශරීරවයහි ඒ ඒ තරන්ෙ
වෙවසන පණුවන්සග් ව්ෝපවයනුදු ජීවිතය විනාශ විය හර්ිය.
ශරීරවයහි ෙ පෘථිවි ධාතුව ්ිපීවමන් ද ජීවිතය විනාශ විය හර්ිය.
ආසපෝ ධාතුව ්ිපීවමන් ද විනාශ විය හර්ිය. සත්සජෝ ධාතුව ්ිපීවමන්
ද විනාශ විය හර්ිය. වාසයෝ ධාතුව ්ිපීවමන් ද විනාශ විය හර්ිය.
ත්පරන් වනා රබීවමන් ද විනාශ විය හර්ිය. ජීවිතයාවග් පරෙරත්මට
අතිශය පප්ාර් වදය ෙ ආහාරය ්රණව්ාට වගන ද විනාශ විය
හර්ිය. වම් ො පිත් වසම් ආදිය මනුෂ්ය ශරීරා,යන්තරවයහි ම පෙත්නා
ෙ ජීවිත නාශ් සතඩවරෝ ය.
මනුෂ්යයා අෙට සිටින්නා ෙ අවිඤ්ඤාණ් ෙ ද, සවිඤ්ඤාණ් ෙ
ද සතඩරන්වග් පරමාණය්් ද නරත්වත්ය. දිය ගිනි සුින් ග ් මු ් හු ්
්ටු විෂ් ආදිය මනුෂ්යයා අෙට පෙත්නා ෙ අවිඤ්ඤාණ් සතඩවරෝ ය.
සමහර විවට් පතඩම් පිහිට්් ව්ාට ස ්ාවගන සිටින වගය පො
මිනිසා නසන සතඩවර්ි. දිය වගාා වද්්හි හරසිවරන යම් පමණ ්ිඹු ්,
වමෝරර, සර්ප, සිංහ, ෙයාඝර, අ ි, ෙ ස් ආදි නපුරර සත්ත්ෙවයෝ වෙත් ද
ඔෙුහු සිය ්ව ෝ ම මනුෂ්යයන්වග් සතඩවරෝ ය. ය්්ෂ් වපර්තාදි
අදෘශයමාන සතඩවරෝ ද ව ාවහෝ ය. මනුෂ්යයා ම ද මනුෂ්යයා හට පරම
සතඩවර්ි. ය්් ය්් මනුෂ්යය්ඩ හට මනුෂ්යයන්වගන් ඉතා ටි් වදන්ඩ
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හරර අන් හරම වදන ම සතඩවරෝ ය. ඔෙුන් විසින් ්ිසි විනාශය්් වනා
්රන්වන් මිතරත්ෙය්් නිසා වනාෙ සතඩරර්ම් ්ිරීමට අනේාශ නිසා
ය. නෑයන් මිතඩරන් හරටියට ස ්ාවගන සිටින ටි් වදනා ද සමහර
විවට් සතඩරර ද වෙති. ය රවින් ව ෝ්වයහි දරරෙන් විසින් මේපියන්
නරසීම ද, මේපියන් විසින් දරරෙන් නරසීම ද, සවහෝදර සවහෝදරියන්
විසින් සවහෝදර සවහෝදරියන් නරසීම ද, අඹුෙන් විසින් සරමියන් නරසීම
ද, සරමියන් විසින් අඹුෙන් නරසීම ද වනාවය්් විට සිදු ව්වර්.
සමසස් ඇතුිත පිටත සදක්හි ම සබාසහෝ සතුරන් ඇති මිනිස්
ජීවිතය තණ අග පිනි බිඳක් වවනිය දිය බුබුලක් වවනිය යය විනාශ
වනා විය හර්ි දිනය්් පරය්් වමාවහාත්් නරත. විනාශය වනාවිය
හර්ි යයි ්ිය හර්ි අෙස්ථාේ් ද නරත. වමව ාෙ යිිය වනා දැ් ම
මේ්ඩස තඩිදී ම ද මනුෂ්යයා මිය යන්වන් ය. මේ ්ඩසවයන් බිහිවීවම් දී
ද මිය යන්වන් ය. බිහි වී දින ගණන්ින් ද මිය යන්වන් ය. මාස
ගණන්ින් ද මිය යන්වන් ය. ිමා ්ා වය් දී ද මිය යන්වන්ය. තරරණ
් දී ද මිය යන්වන්ය. වම් ්ා වය් දී අන්තරාය්් නරත යයි සරනසී
සිටීමට ්ා ය්් මනුෂ්යයා හට නරත්වත්ය. යය මහත් දුව්්ි.
අඹු දරර ආදි තමන්වග් පරියයන්වග් විනාශවයන් වශෝ් ්රන්නට
්දුළු ෙගඩරෙන්නට සිදුෙන අෙස්ථා ද මනුෂ්යයා හට ව ාවහෝ ය.
පරියයන් අතඩවරන් යම් ්ිසිේඩට මරණය වේය යි සර් ්ිරීමට ්රරණ්්
පරමිණි ් ්හි ද මහත් ෙ ිදත්ත දුුඃඛය්් ෙන්වන්ය. තමාවග් ජීවිතයට
හානිය්් වේය යි සිතිය හර්ි ්රරණ්් පරමිණි ් ්හි ෙන්නා ෙ ,යත්
වසෝ්යත් මහත් ෙ දුව්්ි. ඒ්ාන්තවයන් ම ජීවිතය නරවසන ෙ
දැනගත වහාත් ඒ අෙස්ථාවෙහි හට ගන්නා ෙ ,ය හා වශෝ්ය මුළු
ශරීරය ම දා යන තරම් ය. ශරීරවයහි හට ගන්නා ෙ මාරාන්ති්
වේදනාෙ ද මහා දුව්්ි.
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මනුෂ්යස්්න්ධ් පඤ්ච්යාවග් වම් විපරිණාමය නිසා මනුෂ්යෙ
සිටි සත්ත්ෙයා හට විවට් ප්ඩණ්ඩ ම්ඩණ්ඩ පණුේඩ කර්ඩ
් ්ඩ
ෙන්නට ද සිදු ෙන්වන් ය. වගාන්ඩ අස්ඩ තත්ඩ වී අනුන්ට ෙරා
්රන්නට ද සිදු ෙන්වන් ය. ොසයට වගය්් නරති, හඳනට ෙත්් නරති,
සාගින්නට ත් නරති, පිපාසයට පරන්් නරති, වසම් වසාටු අෙු ා ්න,
අසුිද අෙු ා ්න, ්ස වගාාෙ ෙරසී තිව න ත් හුලු අහු ා ්න,
වපර්ත ෙට පරමිවණන්නට ද සිදු ෙන්වන් ය. පරම රම)ය මන්දිරයන්හි
සුෙපහස් තති තඳ පුටුෙ විස මිනිසාට සංජීොදි නර්වයහි ඉපිද
ගිනියම් ෙ යවපාවිාවෙහි ගිනි දලු මරද හඬ හඬා සිටින්නට ද සිදු
ෙන්වන් ය.
විපරිණාමය සමහර විවට් ස්්න්ධ් පඤ්ච්යට ම ය්ෙර
පරමිවණ්. සමහර විවට් ස්්න්ධ්යන්වග් ්ිසියම් ව්ාටස්ට පරමිවණ්.
ස්්න්ධ් ව්ාටස්ට විපරිණාමය පරමි)වමන් ් ින් තස් තතිෙ
සිටිවයෝ පසුෙ අන්ධ් වෙති. ් ින් වනා බිහිරිෙ සිටිවයෝ පසුෙ බිහිරි
වෙති. ් ින් වනා වගාළුෙ සිටිවයෝ පසුෙ වගාළු වෙති. ් ින් වනා
ව්ාරෙ සිටිවයෝ පසුෙ ව්ාර වෙති. ් ින් වනා ්ඩදුෙ සිටිවයෝ පසුෙ
්ඩදු වෙති. අංගපරතයංග තතිෙ සිට පසුෙ ්න් නරත්වතෝ ද නාස්
නරත්වතෝ ද දත් නරත්වතෝ ද හිසව්් නරත්වතෝ ද තඟි ි නරත්වතෝ ද
අත් නරත්වතෝ ද පා නරත්වතෝ ද වෙති. ් ින් සුරෑපෙ සිටිවයෝ ද පසුෙ
විරෑප වෙති. නුෙණරතිෙ සිටිවයෝ වමෝාවයෝ වෙති. සිහි තතිෙ සිටිවයෝ
පමතඩ වෙති. ් ින් සි ්ෙත්ෙ සිටිවයෝ පසුෙ ෙරද්වදෝ ද වෙති, ව්ෙුව ෝ
ද වෙති, වසාරර ද වෙති, පාරදාරි් ස ් ා වයෝ ද වෙති, ව ාරර
්ාරවයෝ ද වේ ද්වදෝ ද ව්් ාම් ්ාරවයෝ ද පරරෂ් ෙචන ්ියන්වනෝ ද
වෙති. මිතඩවරෝ සතඩවරෝ වෙති. සමය්් දෘෂ්්ටි්වයෝ මිසදිටු වෙති.
මනුෂ්ය ස්්න්ධ් විෂ්වයහි පමණ්් වනාෙ මනුෂ්යයන් තලුම්
්රන මනුෂ්යයන් තයත් ෙ ධ්න ධ්ානයාදි ෙස්තඩ විෂ්වයහි ද විපරිණාම
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ස්ෙ,ාෙය තත්වත්ය. මනුෂ්යයා සම් න්ධ් ෙ ඒ ාහිර ෙස්තනන්වග්
විපරිණාමවයන් ද මනුෂ්යයාවග් තත්ත්ෙය ව ාවහෝ වෙනසට පරමිවණ්.
ෙස්තඩ විනාශවයන් ් ින් රන්ම් ්ිෙුන්ට සිඟා ්ෑමට ද සමහර විට
සිදු ෙන්වන්ය. වම් මනුෂ්ය ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය පිිි ඳ ෙ විපරිණාම
දුුඃඛවයන් බිඳ්් දැ්්වීමය. මනුෂ්ය ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය වමවස් සංඛත,
සන්තාප, විපරිණාම යන තරිවිධ් ස්ෙ,ාෙවයන් සත්ත්ෙයා වපින රවින්
සිේසස් දත්තා ෙ තථාගතයන් ෙහන්වස් මනුෂ්ය ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය
සතය ෙශවයන් ම දු්්් ෙ වහෙත් දුුඃඛ සතයය ෙ ෙදාි වස්්.

අපාර්ය් සදුකේඛර්ය්
නර්ය, තිරිසන් අපාය, වපර්ත අපාය, අසුර අපාය යයි අපාය
සතවර්ි. අපාය දු්් ෙ පරසිද්ධ් ්ාරණය්ි. යවස් ම සිය ් න් විසින්
ම පිිිගන්නා ෙ ද ්ාරණය්ි. ය රවින් වමහි අපාය දුුඃඛය පිිි ඳ
සං්්වෂ්්ප විස්තරය්් ම ්රනු
රවේ. ආපායි්සත්ත්ෙයන්වග්
ස්්න්ධ්වයෝ අ්ඩශ
්ර්මයන්වගන් නිර්මිත ය. පෘථග්නන
සත්ත්ෙයන්වග් සිත ස්ෙ,ාෙවයන් ම පවෙහි තව න්වන් ය. ය රවින්
පෘථග්නන සත්ත්ෙයා හට පෙ මිහිරි වදය්ි. ය රවින් ආපායි් ස්්න්ධ්
පඤ්ච්ය පිිි ඳ මනුෂ්ය දිෙය රහ්මයන්වග් ස්්න්ධ්යන් පිිි ඳෙ
වමන් සංඛත්ෙය පිිි ඳ දුුඃඛයාවග් මහත් වේ් වනා ්ිෙ හර්ිය.
සංඛත දුුඃඛය මහත් නුෙවය් ය. ආපායි් ස්්න්ධ් විෂ්වයහි සන්තාප
දුුඃඛය ඉතා මහත් ය.
තිරිතනේ සඅපාර්ය්
අපාය සතර අතඩවරන් තිරිසන් අපාය ෙනාහි අප තස හමුවෙහි
ම තිව න වදය්ි. යහි දු් ඉතිරි අපායන්හි දු් පමණ මහත් වනා
වෙතත්, මනුෂ්ය ස්්න්ධ්යන් පිිි ඳ දුුඃඛයට ොා අතිශයින් මහත් ය. ඒ
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තිරිසන් සත්ත්ෙයන් හට ආහාර පාන සපයා ජීෙත් ෙන්නට තරම් සිහි
නුෙණ නරත. ස්ෙ,ාෙ ධ්ර්මවයන් ඉවේ ම ආහාර පාන වනා ර ුණ
වහාත්, ඔෙුනට සාගින්වනන් පිපාසවයන් වපවින්නට ෙන්වන් ය.
සමහර විට වියිී මරවරන්නට ද සිදු ෙන්වන් ය. ව ෝ්වයහි
සාගින්වනන් පිපාසවයන් මියයන තිරිසනුන් ඉතා ව ාවහෝ ය.
ොසස්ථානය්් පිිිවෙි ්ර ගරනීමට නුෙණ නරතිෙ ඔෙුහු අේවෙන්
වියවිමින් ෙරස්වසන් වතවමමින් දිවි තති වත්් ම දු්්ෙන්නාහ.
ඔෙුනට සතඩවරෝ ද ඉතා ව ාවහෝ ය. සතඩරන් මරා ීමට ශ්්තිය්් වහෝ
ආර්්ෂ්්ය්ඩ පිහිට ෙන්න්ඩ වහෝ නරති රවින් ඔෙුහු නිරතඩරරෙ මරණ
බිවයන් වපවිමින් සරඟවි සරඟවී ොසය ්රන්නාහ. වරෝගය්් ෙරිඳුන
වහාත් තඩො ය්් ෙුෙවහාත් යයට පරති්ාර ්ර ගරනීමට දැනුම්් ඔෙුනට
නරත. වරෝගය්ින් වහෝ තඩො ය්ින් වහෝ දුර්ෙ ෙ ෙරටුණු ් ්හි, මස්
ව්ාටා ්ෑමට, තස් පපුටා ්ෑමට, ව ් පරා බීමට, යන සතඩන් මිස, දිය
බිඳ්්ෙත් වගනරවිත් වදන, නෑවය්් මිතඩවර්් ඔෙුනට නරත. මරස්සන්
මදුරරෙන් විසින් ව ් ව ාද්දී, ්පුටන් මස් ව්ාටා ්ද්දී, හිෙළුන්
් න්
විසින් මස් ඉරා අදිද්දී, ම මුතර වගාවඩ් ෙරටී ව ාවහෝ තිරිසන්
සත්ත්ෙවයෝ මිය වයති. ජීවිතය ආර්්ෂ්ා ්ර ගරනීමට ව්ාවත්් දිේෙත්
ව්ාවත්් සරඟෙුනත්
ෙත් සතඩන්වගන් ද ව ාවහෝ තිරිසන් සතඩන්ට
ගර වෙන්නට නුපුළුෙන.
ෙත් සතඩන් විසින් අ ් ා ඔෙුහු හඬෙ
හඬො පණ පිටින් ම ගි ිනු රව ත්. වදපයින් පාගා වගන හඬෙ
හඬො මස් ඉර ඉරා ්නු
ති. මනුෂ්යයන් විසින් ද ව ාවහෝ සතඩන්
මරා ්නු
ති. මෙ
ා සිටියදී
වයන් පරටෙුන් වගන මරා ්නු
ති. ගිනියම් ෙ ය්ාෙ ින් ගෙයන් පුළුස්සනු
ති. මිනිස්සු ව ාවහෝ
සතඩන් විවනෝදය පිණිස ජීවිතාන්තය ද්්ො සිර්ර වගන රඳවගන
සිටිති. ගොදි සතඩන් අ ්ො රඳ ත ා වගන ජීවිතාන්තය ද්්ො තිමින්
ව්විටිෙ ින් අනිමින් ඔෙුන් ො ෙරා ්රෙති. දීර්ඝ ්ා ය්් වමවස්
ෙරා වගන සමහර විට අන්තිවම්දී මරා මස් ද ්ති. වම් තිරිසනුන්
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විෂ්වයහි තත්තා ෙ සන්තාප දු්් ෙ ින් ස්ෙ ්පය්ි. වහාඳ වනාවහාඳ
පින් පේ දතහර්ි නුෙණ නරත්තා ෙ තිරිසන් සත්ත්ෙයා ජීෙත්ෙන තා්්
්රන්වන් ද පේ ම ය. ය රවින් මරණින් මතඩ කට පරමිවණන්නට
ෙන්වන් ද ොාත් දරරණු දු්් තති අපාය්ට ය. ය රවින් තිරිසන් සතාට
ජීෙත්වීම පමණ්් වනාෙ මරණය ද මහත් ෙ දු්්ි. ඉපදීමය ජීෙත්වීමය
මරණය යන තඩන ම ඒ සත්ත්ෙයන් හට මහත් ෙ දු්් ම ෙන්වන් ය.
ය රවින් තිරිසන් ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය දුුඃඛ සතයය ෙන්වන්ය.

රපරේත සඅපාර්ය්
වපර්තවයෝ ෙනාහි තිරිසනුන් විඳිනා දු්ට ොා අතිශයින් මහත් ෙ
දු්ට පත්ෙ සිටින සත්ත්ෙ ෙර්ගවය්ි. ව ාවහෝ වසයින් ඔෙුන්වග්
පත්පත්තිය සිදුෙනුවය් ඕපපාති් ෙශවයනි. අහවසහි විදු ිය්් පහි
ෙන්නා්් වමන් ද, ්රාපත් ඡායාරෑපය්් පහි ෙන්නා්් වමන් ද,
මේඩ පිය්ඩ වනා මරතිෙ, ්ර්ම
වයන් සර්ොංග පරතයංග සම්පර්ණෙ
පහිවීම් ෙශවයන් සිදුෙන පත්පත්තියට ඕපපාතික උත්පත්තියයි ්ියනු
රවේ. මේපියන් නිසා පපදනා ෙ සත්ත්ෙයන්වග් ශරීර විෂ්වයහි
මේපියන්වග් ශරීර ස්ෙ,ාෙය ම
පෙත්ෙන්වන්ය. ය රවින් යවස්
පපදනා ෙ සත්ත්ෙවයෝ මේපියන්ට සමාන ෙ ශරීර තත්වතෝ ෙන්නාහ.
ඕපපාති් ෙශවයන් පපදනා ෙ සත්ත්ෙයන්වග් ශරීර ව්වරහි
්ර්මය
පෙත්ෙන්වන්ය. ය රවින් ඕපපාති්ෙ පපදනා ෙ වපර් තවයෝ
ඔෙුන්වග් පාප්ර්මයට අනුරෑප පරිදි ්ඩාා ෙ ද මහත් ෙ ද වනාවය්්
ආ්ාර ෙ ද ශරීර තත්වතෝ වෙති. නාතිය්් ෙශවයන් වපර්තයන්වග් සරටි
වමවස්ය ්ියා දැ්්විය වනාවහ්. ්ඩාා ෙ ද මහත් ෙ ද වනාවය්් ආ්ාර
රෑප තති වනාවය්් ආ්ාර දු්් තති වපර්තයන් තති ෙ සපර්තවස්තු
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පරකරණාදිසයන් දත හර්ිය. ඔෙුන්වග් තත්ත්ෙය ගරන මඳ අෙව ෝධ්ය්්
තති ්ර ගත හර්ි වීමට “ලක්ෂණ සංයුක්තකසයහි” යන වපර්තයන්
ගරන වමහි සඳහන් ්රනු රවේ. වපර්තයන් දැ්ිය හර්ි ෙන්වන් දිෙරස්
තත්තෙුන්ට පමණ්ි. දිෙරස් තත්තා ෙ “ලක්ඛ්ණ මහරහතන්” ෙහන්වස්
විසින් ගිනු්ඩළු පේෙ සමීපවයහි දී ද්්නා ද වපර්තයන් බක්විසි
සදනකුන් ්්ඛණ සංයු්්තවයහි දී ද්්ො තිවේ.
(1) ඔෙුන්වගන් යව්්් ව ් මස් නරති තටසර්ිිි වපර්තවය්ි.
වපර්තෙර්ගයට ම අයත් ෙ ්ෙුාන් විසින් ද ගිනු ිහිණියන් විසින් ද
ප්ඩස්සන් විසින් ද ලුහු රඳ ඉ තට අතඩරින් ව්ාටනු
මින්
වහවතවම් රගෑපත් හඬින් හඬ හඬා අහස්හි ගමන් ්රන්නීය. (2)
්ෙුාු ආදීන් විසින් ලුහු රඳ ව්ාටා ්නු
න තට නරති මස්
ෙරදැ ් ්් ඳු ෙ ශරීරය තති ය්් වපර්තවය්ි. (3) ය ඳු ම මස් පිා්්
ෙරනි ශරීරය්් තති ය්් වපර්තවය්ි. (4) මුළු ශරීරවයහි ව්ාතරන් ෙත්
සම නරත්තා ෙ ය්් වපර්තවය්ි. (5) තමාවග් ශරීරය ම නරෙත නරෙත
්රවපන ්ාුේට ඳු ව ාම් තඟ පුරා තති ය්් වපර්තවය්ි. (6)
තමන්වග් ශරීරය ම නරෙත නරෙත ්රවපන සරත් ඳු ව ාම් තති ය්්
වපර්තවය්ි. (7) තමාවග් ශරීරවයහි ම නරෙත නරෙත තවනන හී ඳු
ව ාම් තති ය්් වපර්තවය්ි. ( ) ශරීරවයන් ගර වී අහසට නරඟ නරෙත
ඔහුවග් ශරීරයට ෙරටී තවනන ඉදි්ටු
ඳු ව ාම් තති තෙත්
වපර්තවය්ි. ඒ ඉදි්ටු ඔහුවග් හිවසහි තනී මුඛවයන් නි්්වමයි.
මුඛවයන් පිවිස ිවයන් නි්්වමයි. ිවයන් පිවිස වාන් නි්්වමයි.
ඩින් පිවිස වද් ොවයන් නි්්වමයි. ් ො වද්ින් පිවිස හිසින්
්්ඩ ින් නි්්වමයි. හිසින් ්්ඩව න් පිවිස පත්ව න් නි්්වමයි. ඒ
වපර්තයා වේදනාවෙන් නිතර ම අඬයි. (9) මහ ්ිය්් පමණ විශා
අණ්ාය්් තත්තා ෙ ය්් වපර්තවය්ි. ක යන ් ්හි යය ්ර ත ාවගන
යයි. හිඳිනා ් ්හි යය මතඩපිට හිඳ ගනී. (10) හිසත් සමඟ ම අසිද
ෙවි් යරී සිටින ය්් වපර්තවය්ි. (11) අසිද ෙවි් යරී සිට දෑතින්
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අසිද අනු,ෙ ්රන ය්් වපර්තවය්ි. (12) ්ෙුාු ගිනු ිහිණි ආදීන්
විසින් ව්ාටා ්නු
න සම නරති ය්් වපර්තවය්ි. (13) ්ෙුාු ගිනු
ිහිණි ආදීන් විසින් ව්ාටා ්නු
න දුර්ගන්ධ් ෙ විරෑප ෙ ය්්
වපර්තවය්ි. (14) ගිනි අඟඩරර මරද දැවෙමින් හඬන ය්් වපර්තවය්ි. (15)
්ෙුාු ගිනු ිහිණි ආදීන් විසින් ලුහු රඳ ව්ාටනු
න හිස නරති
ිවයහි ම ්ට හා තස් තති වපර්තවය්ි. (16) ගිනිවගන දි ිවසන පා
සිෙුරර දරා සිටින ය්් ,ි්්ෂ්ු වපර්තවය්ි. (17) ය ඳු ම ෙ ,ි්්ෂ්ු)
වපර්තිය්ි. (1 ) ය ඳු ම ශි්්ෂ්මානා වපර්තිය්ි. (19) සාමවණ්ර
වපර්තවය්ි. (20) සාමවණ්රී වපර්තිය්ි. වම් ්්ඛණ වතරරන් ෙහන්වස්
විසින් ද්්නා ද වපර්තවයෝ ය. තෙත් වනාවය්් ආ්ාර දු්් තති
වනාවය්් ආ්ාර ශරීර තති ව ාවහෝ වපර්තවයෝ වෙති. ආහාර පාන
වනා රබීම, තඳුම් - පරිඳුම් වනා රබීම, ොසය ්ිරීමට වගෙ ් නරති
ෙ, ගින්වන් දැවීම, දිවි හිමිවයන් ම ්ිසි තරන්ට යා වනා වහන පරිදි
අසිද ෙිෙ ් ආදිවයහි යරී සිටීම, ආයුධ් ෙ ින් ්රපීම, සතඩන් විසින්
්නු රබීම යනාදිය වපර්ත විෂ්වයහි තත්තා ෙ සන්තාප දුුඃඛවයෝ ය.
්ියන
ද දුුඃඛයන්වගන් දිවි හිමිවයන් වපිනු
න
රවින්
වපර්තස්්න්ධ් පඤ්ච්ය දු්්ඛ සතයය ෙන්වන්ය.
අතුර සඅපාර්ය්
අසුරවයෝ ්ීප ෙර්ගය්ි. අපායට අයත් අසුරවයෝ වපර්තයන් ෙරනි
සත්ත්ෙ විවශ්ෂ්ය්ි. ඔෙුහු තඩන් ගේ පමණ ශරීර තත්වතෝ ය. ඔෙුනට
තත්වත් ඉදි්ටු ම ්් පමණ ෙ ්ඩාා ්ට්ි. යය පිහිටා තිව න්වන් ද
හිස මුදුවන්ය. ්ට ්ඩාා රවින් ඔෙුන්ට ්ෙදාෙත් සා ගින්න හා පිපාසය
නිො ගන්නට වනා රව න්වන්ය. ආහාර වනා රව න්නා ෙ ඒ
සත්ත්ෙවයෝ ව ් මස් නරතිෙ වියළුණු තටසර්ි ි ඳු ශරීර තත්වතෝ ය.
ඉස්සන්වග් තස් වමන් ඉදිරියට වනරා ගිය තස් තත්වතෝය. අතිශයින්
දුර්ෙ
ෙ ඔෙුනට නරගිටීමට තරම්ෙත් ශ්්තිය නරත්වතෝය. වම්
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අසුරයන්ට “කාලකඤ්ජක සපර්තසයෝ” ය යි ද ්ියනු රවේ. පපන් තරන්
පටන් මරණය ද්්ො ෙර්ෂ් දහස් ගණන් මුළු ්ව හි ඔෙුන්ට තත්තා ෙ
සා පිපාසාදිවයන් නිරතඩරර වපිීම ෙ දුුඃඛය ඒ ස්්න්ධ්යන් නරතවහාත්
වනා ෙන්වන්ය. අසුර ආත්ම ,ාෙය පිිි ඳ ෙ පඤ්චස්්න්ධ්ය පෙත්නා
වත්් ඔෙුහු ඒ දුුඃඛවයන් වනා මිවදන්නාහු ය. ය රවින් අසුර
පඤ්චස්්න්ධ්ය ද දුුඃඛ සතයය ෙන්වන් ය

නරකර්ය්
දු්් තති තරන් ෙ ින් ඉතා ම වරෞද්ර දු් තති තරන නර්ය යි.
නර්වයෝ ව ාවහෝ ගණන්ි. ඒ ඒ නර්යන්හි වනාවය්් ආ්ාර ෙ
,යාන් දු්් තත්වත්ය. ගින්වනන් දෙනු
රබීම, ගිනියම් ෙ
යවපාවිාවෙහි ත ා හු ් ගසනු රබීම, ෙෑ වපාවරෝ ආදිවයන් ශරීරය
්පනු රබීම, ්ඳ්් වස් දැ ි න ් ා ්ියතින් ්පනු රබීම, ව ෝදිය
(හුණු ෙ තඹ) වපවීම, ගිනියම් ෙ යගඩ ි ගි ්වීම, වපරවින පර්ෙත ෙ ින්
යට ව්ාට අඹරනු රබීම, ද්ොරයන්වගන් ශරීරය තතඩිට ෙරද දමනු
න දුම් ෙ ින් ශරීරය තෙනු රබීම, ව ාවහාතඩාු තති ්ෙුාු
ගිනු ිහිණි ආදීන් විසින් ව්ාටා තඟ මස් ්ාා ගනු රබීම, ගෙයන්
වමන් ්රත්තෙ ට රඳ ර අදෙනු රබීම, දැ ිපිහියා වමන් ්රවපන
තණ හා ්ාු වමන් ්රවපන ව්ාි තති ගස් ද තත්තා ෙ පර වද්ශයන්හි
මුළු සිරරරට ්රවපන තඩරර ඒ වම් අත දුෙවීම, මුළු සිරරරම ්රපී ව ්
තරෙරරණු මස් ්ර ර ් ්් වමන් ෙ ් ්හි ්රදිය ගංගාෙ ට තද දමන්
රබීම, නිරි සතඩන්වග් සම විද, මස් විද, තටමිදුලු, ්න්, පුේ් ගස්,
වපා ් ගස්, ්ිතඩ ් ගස් පමණ ව ාවහා තඩාු තති මහ පණුෙන්
වෙවසන, ්ර්ෑවරන අසුිද ෙ ෙ ට තද දැමීම යනාදිය නර්වයහි
තත්තා ෙ දු්්ෙ ින් සමහවර්ි.
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නර්වයහි දුුඃඛය සර්ෝාරවයන් ්ියතවහාත් ව්න්ඩ විසින්
අෙුරරදු සියය්් මුළු ්ව හි ්ියා ද දහස්් මුළු ්ව හි ්ියා ද
අෙසානයට පරමිණ විය වනා හර්්ව්්ය. ය් දෙස්් බුදුරජාණන්
වහන්සස් නර් දුුඃඛයාවග් මහත්ත්ෙය දැ්්වීමට පපමා ද සු , වනා
ෙන
ෙ ෙදාි වස්්. ය් ්හි ය්් ,ි්්ෂ්ුේ් නර් දුුඃඛයාවග්
මහත්ත්ෙය පපමාේින් ෙදාරනු මරනෙයි සරි ව්වි්ය. ුදුරනාණන්
ෙහන්වස් ද පපමාේින් නර් දුුඃඛය ද්්ො ෙදාරන වස්්් “මහවණනි!
රානපුරරෂ්වයෝ වසාර්ඩ අ ්ො රනු ඉදිරියට වගන වගාස් ‘වද්ෙයන්
ෙහන්ස! වමාහු වසාවර්, වමාහුට ්රමති දඬුෙම්් නියම ්රනු
මරනෙර’යි ්ියන්නාහ. රන වතවම් ඔෙුනට ‘වම් වසාරා වගන වගාස්
පදෑසන ඔහුවග් ශරීරය සිදුරරෙන වස් යහු ් පහර සියය්් අනිේ’ යයි
්ියන්වන්ය. රන අණ පරිදි ඔහුට රානපුරරෂ්වයෝ යහු ් පහර සියය්්
අනින්නාහුය.
ඉ්්බිති රන වතවම් දෙ ් ්ා වය් වසාරාට ්ඩම්් වී දැයි
අසන්වන්ය. රානපුරරෂ්වයෝ ‘වද්ෙයන් ෙහන්ස වසාරා ජීෙත්ෙ
සිටින්වන්ය’ යි ්ියන්නාහු ය. ය් රනවතවම් දොව හි ද නරෙත
වසාරරට යහු ් සියය්් අණින්නට අණ ්රන්වන්ය. රනතඩමා සෙස්
්ා වයහි ද වසාරා ගරන අසන්වන්ය. රානපුරරෂ්වයෝ ‘වසාරා තෙම
ජීෙත් ෙන්වන්ය’ යි රනුට ්ියන්වනෝය. රනතඩමා නරෙත සෙසත් ඔහුට
යහු ් පහර සියය්් අනින්නට නියම ්රන්වන් ය. රානපුරරෂ්වයෝ ඔහුට
සෙස ද යහු ් පහර සියය්් අණින්නාහු ය. ්ිවම්්ද මහවණනි! ඒ
පුරරෂ්යා යහු ් පහර තඩන් සියය්් තණුම් ්ෑවමන් දු්ට වදාම්නසට
පත්ෙවය්දැ” යි විචාි වස්්. ය් ්හි ,ි්්ෂ්හු “ස්ොමීනි! ය් යහු ්
පහර්ින් ම ඔහුට දු්්් වදාම්නස්් ෙන්වන් ය. යහු ් පහර තඩන්
සියය්ින් මහත් ෙ දු්්් වදාම්නස්් ෙන ෙ ්ියනුම ්ෙවර්දැ” යි
සරි්ිාහු ය.
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ඉ්්බිති ,ාගයෙතඩන් ෙහන්වස් ්ඩාා ෙ ග ් ්රටය්් අතට වගන
“මහවණනි! මා විසින් ගන්නා ද ්ඩාා ෙ ග ් ්රටවයනුත් හිමා ය
පර්ෙත රානයාවගනුත් ්ෙර්් ොා මහත් ෙන්වන්දැ” යි විචාි වස්්.
,ි්්ෂ්හු “ස්ොමීනි! ,ාගයෙතඩන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් විසින් ගන්නා
ද ග ් ්රටය හිමා ය පර්ෙතවයන් දහසින් පංගඩේඩදු වනා ෙන්වන්ය.
දස දහසින් පංගඩේඩදු ්්ෂ්ය්ින් පංගඩේඩදු වනා ෙන්වන්ය. හිමා ය
පර්ෙතය හා සංසන්දනය ්ියුතඩ වදය්් ද වනා ෙන්වන්ය ” යි සරි
්විෝය.
ය් ්හි ,ාගයෙතඩන් ෙහන්වස් “මහවණනි! යපරිද්වදන් ම ඒ
පුරරෂ්යා හට යහු ් පහර තඩන් සියය්ින් අනිනු රබීවමන් ෙ දු්
නර්වයහි දු්ින් දහසින් පංගඩේඩදු දස දහසින් පංගඩේඩදු ්්ෂ්වයන්
පංගඩේඩදු වනාෙන්වන් ය. නර් දුුඃඛය හා සංසන්දනය ව්ාට ්ථා
්ි යුතඩ වදය්ඩදු වනා ෙන්වන්ය.” යි ෙදාි වස්්.
නර්වයහි පතිත ෙ සත්ත්ෙයන් විසින්
න ඒ මහත් ෙ දුුඃඛය
මහත් ෙ සන්තාපය ඒ ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය නරතවහාත් ඔෙුනට වනා
ෙන්වන්ය. ඒ ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය පෙත්නා තඩරර ඒ දු් ද පෙත්වන්ය.
ය රවින් ඒ දු් වන්රයි් ස්්න්ධ් පඤ්ච්වයන් ම ්රන පීානවය්ි.
තරවීම්ි. ය රවින් වන්රයි් ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය ද දුුඃඛ සතයය
ෙන්වන්ය.
වමවස් ,ොගරවයහි පටන් අවීිද මහා නර්ය ද්්ො තති
ව ෝ්වයහි ඒ ඒ ,නමීන්හි වෙවසන ්ඩාා ෙ මහත් ෙ ද ස්
සත්ත්ෙයන් පිිි ඳ ෙ ස්්න්ධ්යන් “පීිනට්සඨා, සඞ්ඛ්තට්සඨා,
සන්තාපට්සඨා, විපරිණාමට්සඨා” යනුවෙන් ද්්ෙන ද සත්ත්ෙයන්
වපින ෙ හා තමා ද වපවින ෙය, නරෙත නරෙත පපදො ගත යුතඩ
ෙය, තරවෙන තෙන ෙය, විනාශ වී යන ෙය යන චතඩර්විධ් දුුඃඛ
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ස්ෙ,ාෙවයන් යු්්ත ෙන රවින් ඒ්ාන්තවයන් දු්් වගාා්් ෙ දත
යුතඩය. ඒ දුටු තරනරත්වත් දැ්ීමට අතිශයින් දුෂ්්්ර ෙ දුුඃඛායයය සතයය
දුටුවේ් ෙන්වන්ය.

දුුඃඛාර්ය්ය සතතර්ය්ාරගේ සදේවාදතාකාරර්ය්
“තත්ථ කතමං දුක්ඛ්ං අරියසච්චං? ජාති පි දුක්ඛ්ා, ජරාපි දුක්ඛ්ා,
මරණම්පි දුක්ඛ්ං, සසාක පරිසදව දුක්ඛ් සදෝමනස්සුපායාසාපි දුක්ඛ්ා,
අප්පිසයහි සම්පසයාසගා දුක්සඛ්ා, පිසයහි විප්පසයාසගා දුක්සඛ්ා,
යම්පිච්ඡං න ලභති තම්පි දුක්ඛ්ං, සංඛිත්සතන පඤ්චුපාදානක්ඛ්න්ධා
දුක්ඛ්ා ”
වමය අ,ිධ්ර්ම පිට්වයහි විභඞ්ග පරකරණසයහි සච්ච වි,ංග
සුත්තන්ත ,ානනීයවයහි දුුඃඛායයය සතයය දැ්්වෙන පා.යයි. (1) ජාතිය,
(2) ජරාව, (3) මරණය (4) සශෝකය, (5) පරිසද්වය, (6) දුක්ඛ්ය (7)
සදෞර්මනසය (8) උපායාසය (9) අපරිය සම්පරසයෝගය, (10) පරිය
විපරසයෝගය(11) කවමවති දූ සනාලවබීම, (12) පඤ්සචෝපාදානස්කන්ධසයෝ
ය යන වම් වදාිස දුුඃඛායයය සතයය ෙ වමයින් ද්්ෙනු රවේ.
1. සජාති සදුකේඛර්ය්
‘නාති’ යන වම් ෙචනය අර්ථ රාශිය්් වදන ෙචනවය්ි. වම්
ආයයය සතය ්ථාවෙහි යයින් අදහස් ්රනු
න්වන් ,ෙවයහි පිමු
ව්ාට ඉපදීම යන අර්ථය යි. යයින් ද ්ියරවෙනුවය්, මේ්ඩස පිිිසිඳ
ගන්නා ෙ සත්ත්ෙයන්වග් පිිිසිඳීවම් පටන් බිහිවීම ද්්ො තත්තා ෙ ද
අෙවශ්ෂ් සත්ත්ෙයන්වග් පරතිසන්ධි්්ෂ්ණවයහි පහිෙන්නා ෙ ද
ස්්න්ධ්වයෝ ය. ඒ නාතිය දු්් ෙනුවය් වනාවය්් දු්් ෙ ට වහ්තඩ ෙන
රවිනි.
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දුුඃඛය ෙනාහි දුුඃඛ් දුුඃඛ්ය, විපරිණාම දුුඃඛ්ය, සංස්කාර දුුඃඛ්ය,
පරතිච්ඡන්න දුුඃඛ්ය, අපරතිච්ඡන්න දුුඃඛ්ය, පයයාය දුුඃඛ්ය, නිෂ්පයයාය
දුුඃඛ්ය යි අවන්්ා්ාර වේ.
යහි හිසරදය, ්න් ්ර්්්ඩම, දත් ්ර්්්ඩම යනාදි ශරීරවයහි
හටගන්නා ෙ වේදනාවෙෝ ද පරිය ෙස්තඩ විනාශාදිවයන් සිත්හි හට ගන්නා
වේදනාවෙෝ ද දුුඃඛ් දුුඃඛ් නමි. සුඛ වේදනාෙ වහෙත් සිත ්ය වද්්හි
හට ගන්නා සුෙය නරති වී යාවමන් දු්් ෙන රවින් විපරිණාම දුුඃඛ්
නමි. පවප්්්ෂ්ා වේදනාෙ හා අෙවශ්ෂ් ක්තර,නමි් සංස්්ාරයන්
පදයෙයය වද්ින් (ඉපදීම බිඳීම වද්ින්) පීඩිත ෙන රවින් සංස්කාර
දුුඃඛ් නමි. ්න් ්ර්්්ඩම, දත් ්ර්්්ඩම, රාගය නිසා ෙන තරවීම්,
ද්වේෂ්ය නිසා ෙන සිත් තරවීම් ආදිය වනා ්ියා වනා දත හර්ි රවින්
පප්රමය්් ද වනා වපවනන රවින් පරතිච්ඡන්න දුුඃඛ් නමි. ෙරසී
පෙත්නා දු්ය යනු යහි වත්රරමයි. දඬු මුගඩරර ෙ ින් ගරසීම්, පිහිවයන්
තනීම්, ්ාුවෙන් ගරසීම් ආදිවයන් ෙන්නා ෙ දුුඃඛය වනා ්ියා ම දත
හර්ි රවින් ද, පප්රමය පර්ට රවින් ද අපරතිච්ඡන්ද දුුඃඛ් නමි. පර්ට
දු්ය යනු යහි වත්රරමයි. දුුඃඛ දුුඃඛය හරර සතයය වි,ංගවයහි දැ්්වෙන
නාතයාදි සිය ් ඒ ඒ දු්්ෙ ට ෙස්තඩ ෙන රවින් පයයාය දුුඃඛ් නමි.
දුුඃඛ දුුඃඛය නිෂ්පයයාය දුුඃඛ් නමි.
නාතිය දු්ය යි ්ියන දනමුත් හුදු ඉපදීම් මාතරය ම දුව්්්
වනා වේ. නර්ාදි සතර අපාවයහි තත්තා ෙ යම් මහත් ෙ දුව්්් වේ
නම් ඒ දු් ද සුගතිවයහි ගර්,ාේරාන්ති ම ් දුුඃඛාදි යම් දුව්්් වේ
නම් ඒ දු් ද නපන්න වහාත් වනා ෙන්වන්ය. ඉපදීවමන් ම ෙන්වන්ය.
ය රවින් නාතිය ද ස්ෙ,ාෙවයන් දු් නුෙවය් ද දු්ට ෙස්තඩ ,ාෙවයන්
දු්්රයි ්ියනු රවේ. අපාවයහි දුුඃඛය යට ්ියන දි. සුගතිවයහි
ගර්භාවකරාන්ති මූලකාදී දුුඃඛ්ය වමවස් දත යුතඩ.
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මේ්ඩස පපන්නා ෙ සත්ත්ෙයා පපදිනුවය්, පියුම් ගරව ් වහෝ
රන් ්රඬුේ වනා වේ. ඔහු ප්්ොශය මතඩවයහි ආමාශය යට අතඩනු
ෙරටි, පිටි්ටු වද්ට අතවරහි ෙ අතිශයින් අෙහිර ෙ ව ෝ්ාන්තරි්
නර්ය් වස් අඳුරර ෙ ගනථනර්ය වස් පිිි්ඩ ් ෙ පරම දුර්ගන්ධ්
ොතවයන් පිරරණා ෙ මෙු ්ඩස ෙරසි්ිිි ෙවි් පපදනා පණුේඩ වස්
පපදින්වන්ය, ඉ්්බිති ඔහු දස මස් මුළු ්ව හි මේ ්ඩස තඩි ම
පෂ්්ණවයන් පරවසමින් අත් පා සර්ිිීම් දිගඩ ්ිරීම් ෙ ින් වතාරෙ මහත්
දු්්් විඳින්වන් ය. වමය ගර්භාවකරාන්ති මූලක දුුඃඛ්ය යි.
ඔහු මෙ හිඳගන්නා ෙ ද නරගිටින්නා ෙ ද යන්නා ෙ ද
වනාවය්් ෙරා ්රන්නා ෙ ද ්ා යන්හි රා වසාවා්ඩ අතට අසු ෙ
යලු පරටේඩ වමන් ද, අහි්ඩණ්ඩි්ය්ඩ අතට ගත් සර්පය්ඩ වමන් ද
වපාඩි ෙන්වන්ය. තරවින්වන්ය. ඔහු මෙ ත ් දිය බී ් ්හි
ව ෝ්ාන්තරි් නර්යට ෙරටුණ්ඩ වමන් ද, මෙ ලුණු තඹු ් ්ෑ ් ්හි
්රවපන ලුණු දිය තති වේතර) නර්යට දමනු ර ුේඩ වමන් ද
ෙන්වන්ය. වමය ගර්භපරිහරණ මූලක දුුඃඛ්ය යි. ගරේ මුිා ෙ මෙට
අතිශයින් මෘදු ෙ ස්ථානයන්හි වෙදුන් විසින් සරත්්ම් ්ිරීම් ආදිවයන්
ෙන්නා ෙ මහත් ෙ රිදීම ගර්භ විපත්තිමූලක දුුඃඛ්ය යි.
දරරො බිහිෙන ් ්හි මේ ්ඩස තඩි ම හටගන්නා ෙ ්ර්මන
ොතවයන් ිදරරොවග් ශරීරය හිස යටි්ඩරර ව්ාට වයෝනි මුඛයට
ෙරවටන වස් වපරවින ් ්හි දරරොට පර්ෙතය්ින් වහිනු ර ේඩට
වමන් මහත් දු්්් ෙන්වන්ය. අති සම් ාධ් ෙ වයෝනි මුඛවයන්
නි්්වමන ් ්හි සංඝාත නර්වයහි වපරවින පර්ෙත වද් අතරට
අසු ෙ නිරි සතඩන්ට ෙන්නා ෙ දු්ට ඳු මහත් දුව්්් ෙන්වන්ය. වමය
විජායන මූලක දුුඃඛ්ය යි.
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මේ්ඩසින් බිහි ෙ ිදරරො හට යව්වණහි ම නාො පිරිසිදු ්රන
් ්හි අලුත හට ගත් ෙණය්ට ලුණු ා ව්ාස්ස්ින් ප න ් ්හි
වමන් මහත් ෙ දුව්්් ෙන්වන්ය. වමය වහිර් නිෂ්කරමණ මූලක දුුඃඛ්ය
යි. වහෙත් පිටවීම වහ්තඩ ව්ාට ෙන දු්ය.
ඉපද ෙරඩිවිය පරමි)වම්න පසු සිය දිවි නසා ගන්නෙුන්ට ද,
ව්රෝධ්ය නිසා වහෝ ව ෝ,ය නිසා වහෝ ආහාර ෙර්නනය ්රන්නෙුන්ට
ද, මිථයාෙරත සමාදානවයන් අේවෙහි සිටීම් ්ටු තතිරිෙ හිඳීම් ආදිය
්රන්නෙුන්ට ද පපදනා දුුඃඛය ආත්සමෝපකරම මූලක දුුඃඛ් නමි.
තරිීම්, ්රපීම්, රඳීම් ආදිවයන් අනුන් විසින් පපදෙන්නා ෙ යම්
දු්්් වේ නම් යය පසරෝපකරම මූලක දුුඃඛ් නමි. වම් සියලු ම දුුඃඛයන්ට
නාතිය වහෙත් ඉපදීම වහ්තඩෙන රවින් නාතිය දුව්්ි.
2. සජරා සදුුඃඛර්ය්
පපන් සත්ත්ෙයාවග් ස්්න්ධ් පරණවීම දිරීම නරා නමි.
ආත්ම,ාෙය පරණ ෙ ් ්හි ව්ස් ව ාම් පරවසන්වන්ය. දත්
සරව න්වන්ය. තඟ රැ ි ෙරවටන්වන්ය. දුර්ෙර්ණ ෙන්වන්ය. ත ්ර ්
හට ගන්වන්ය. ව්ාර පිවපන්වන්ය. තට නහර ඉ ්වපන්වන්ය. ්ඩදු
ෙන්වන්ය. තස් වපනුම අාු ෙන්වන්ය. අන්ධ් වහෝ ෙන්වන්ය. ්න් බිහිරි
ෙන්වන්ය. දිෙට රස දැනීම මඳ ෙන්වන්ය. ්ි දෑ ්රන්නට තිව න දෑ
වනාවය්් විට අමත් ෙන්වන්ය. නුෙණ මඳ ෙන්වන්ය. වනාවය්් විට
ඔහු රැෙවටන්වන්ය. ෙරරදීම් හු ෙන්වන්ය. ශරීර ශ්්තිය අතිශයින්
හීන ෙන්වන්ය. අත් පා වෙේ න්නට ෙන්වන්ය. දරරෙන්ට පො අපරිය
ෙන්වන්ය. නරාෙ ස්ෙ,ාෙවයන් දු්්් වහෙත් රිදීම්් වනාෙන නමුත්
වම්ො නිසා දිරෑ තරනරත්තාට ්ායි් ෙ ද මානසි් ෙ ද ව ාවහෝ දුුඃඛ
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වේදනාවෙෝ ෙන්නාහු ය. ඒ සියලු දුුඃඛ වේදනාෙන්ට වහ්තඩෙ නරාෙ ම
රවින් නරාෙ ද මහත් ෙ දු්්් ෙන්වන්ය.
මහලුෙ දු ෙ සිටින්නා හට නිදා සිටි තරනින් නරගිට හිඳ ගරනීම
ද හිඳවගන සිටින තරනින් නරගිටීම ද දුව්්ි. යන ් ්හි මඳ දුර්්
යෑවමන් ම වෙවහසට පත් ෙ ඔහුට ව ාවහෝ ශාරීරි් වේදනා හට
ගන්වන් ය. ගමන් ්රන්නා ෙ දු
මහ ් ා ඉදිරියට ත න පය
ාවපාවරාත්තඩ ෙ තරනට වනා පරමි)වමන් ද ග ් මු ් ආදිවයහි
සරපීවමන් ද වනාවය්් විට බිම තද ෙරවටන්වන් ය. යවස් ෙරටුණු
අෙස්ථාෙ දී අත් පා බිඳීම් ආදිවයන් ඔහුට ව ාවහෝ දු්් ෙන්වන් ය.
තමහට ෙුෙමනා දෑ
ා ගනු පිණිස රැ්ී ර්්ෂ්ාේ් ්රන්නට
නුපුළුෙන් ෙ ද ඔහුට මහත් දුව්්ි. ආහාරය්් ද ද ඔහුට රිසි වස්
ෙිඳන්නට නුපුළුෙන් ෙ ද දුව්්ි. තමහට තිව න දෑ වසාරරන්වගන්
සතඩරන්වගන් ආර්්ෂ්ා ්රන්නට නුපුළුෙන් ෙ ද දුව්්ි. අමාරරවෙන්
සිටින ් ්හි අනයයන් විසින් විසුළු ්රනු රබීම ද දුව්්ි. ආදරවයන්
වපෝෂ්ණය ්රනු ර අඹුදරරෙන් අ්ී්රර වීමත්, ඔෙුන් විසින් වනා
ස ්ා හරරීමත් මහත් දුව්්ි. වම් ආදි නරාෙ වහ්තඩ ව්ාට තත්තා ෙ
දු්් මහත් රාශිය්ි.
3. සමරණ සදුුඃඛර්ය්
මරණය ෙනාහි ්්ෂ්ණි් මරණය, සංෙෘත මරණය යයි වද
ෙරදෑරරම් වේ. ්්ෂ්ණය්් පාසා සිදුෙන නාම රෑපයන්වග් බිඳීම ක්ෂයාක
මරණය නමි. පරම්පරා ෙශවයන් පරෙත යන ස්්න්ධ් සමහය් වහෙත්
සත්ත්ෙය්ඩවග් ජීවිවත්න්ද්රියය සිඳී යාම සංවෘත මරණය නමි. ව ෝ්වය්
“මිනිසා මවි්ය, ිමයා මවි්ය, වගානා මවි්ය,” යනාදීන් ්ියනු
නුවය් ඒ සංෙෘත මරණය යි. වම් මරණ වද් ම දු්් ම ෙන නමුත්
වම් ආයයය සතය ්ථාවෙහි අදහස් ්රනුවය් සංෙෘත මරණය යි.
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යය ද ආයුක්ෂය මරණය, කර්මක්ෂය මරණය, උභයක්ෂය
මරණය, උපච්සේදක මරණය යි සිේ ෙරදෑරරම් වේ. ඒ ඒ නාතිෙ ට
අයත් සත්ත්ෙයන් හට ජීෙත් විය හර්ි ්ා පරමාණය්් තත්වත්ය. ඒ
්ා පරමාණයට ආයුෂ්යයි ්ියනු රවේ. ඒ ්ා ය වගවෙත් ම ශරීරය
දිරා යාවමන් ඉන් ඔේ ට ජීෙත් විය වනා හර්ි ෙ සත්ත්ෙවයෝ මිය යති.
ඔෙුන්වග් ඒ මරණයට ආයුක්ෂය මරණය යයි ්ියනු රවේ. අතීත
්ර්මය ද සත්ත්ෙයාවග් ජීෙත්වීමට ය් වහ්තඩේි.
ෙත් ෙ ්ර්මවයහි
සත්ත්ෙයා ව ාවහෝ ් ්හි ජීෙත් ්රෙන ශ්්තිය්් තත්වත් ය. දුර්ෙ
්ර්මයන් ව්වරහි ව ාවහෝ ් ් ජීෙත් ්රෙන ශ්්තිය්් නරත්වත් ය.
ය රවින් දුර්ෙ ්ර්මෙ ින් පපන් සත්ත්ෙවයෝ පහන් ෙරටිය නිරරපද්රිතෙ
තිබියදී, ෙරසි සුිං ආදී ාහිර පපද්රෙය්ඩදු නරතිෙ, වත ් ඉෙර වීම නිසා
නිවී යන්නා ෙ පහන් වමන් ආයුෂ්ය ඉදිරියට තිබියදීම ්ර්ම ශ්්තිය
වගවීවමන් මිය වයති. ඒ මරණය කර්මක්ෂය මරණය නමි. තතරවම්්
ආයුෂ්ය හා ්ර්ම ශ්්තිය ය්ෙර වගවී යාවමන් මිය වයති. යය
උභයක්ෂය මරණය නමි. තතරවම්් ආයුෂ්ය ්ර්මය යන වද් ම තිබිය
දී හදිසිවයන් පරමිවණන්නා ෙ වරෝගාදි යම්්ිසි වහ්තඩේින් මිය වයති.
යය උපච්සේදක මරණ නමි.
ජීවිවත්න්ද්රියයාවග් සිඳීම් මාතරය රිදුම්් වනා වෙතත් වම් සතර
ආ්ාරය අතඩවරන් ්ෙර ආ්ාරය්ින් ෙුෙ ද මරවන්නා ෙ සත්ත්ෙයා
හට මරණය ෙනුවය් ඔහුවග් සිත ්ය වද් ම මහත් රිදුම් රාශිය්්
තතිව්ාට අන්තිවම්දී ය. ය රවින් මරණය මහත් ෙ දුව්්ි. මරණය ිං
ෙ ් ්හි මරවරන සත්ත්ෙයාවග් ශරීරවයහි ොතාදි වදෝෂ්යන් නයින් වස්
්ිපී වපාලු ෙ ින් ත න්නා්් වමන් ද, පිහිය ෙ ින් ප න්නා්් වමන්
ද, හු ් ෙ ින් අනින්නා්් වමන් ද, ශරීරය ඒ වම් අත වපරි වපරිා
වපාඩි ්රන්නා්් වමන් ද, ගින්වන් දෙන්නා්් වමන් ද, අත් පා
ග ෙන්නා්් වමන් ද, තඟ මස් ග ෙන්නා්් වමන් ද, ශරීරය
වපින්නට ෙන්නාහු ය. මරණය ිංෙත් ම විවශ්ෂ්වයන් ම ඝන ෙ වසම
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නරගී අෙුත් ිය තද ්රන්වන් ය. ආශ්ොස පරශ්ොස මාර්ගය
අෙුරන්වන්ය. යයින් මරවරන්නා ෙ තරනරත්තා හට ආශ්ොස පරශ්ොස
්ිරීම ඉතා අමාරර ෙන්වන්ය. වම් තද වීම නිසා ඔහුට ඉතා
මහන්සිවයන් ආශ්ොස පරශ්ොස ්රන්නට සිදුෙන්වන්ය. ,යාන් හඬ්්
නංෙමින් ඉතා අමාරරවෙන් ඒ අෙස්ථාවේ දී ්රන ආශ්ොස පරශ්ොසයට
පණ තදීමය යි ්ියති. වසම නරගී අෙුත් ආශ්ොස පරශ්ොස මාර්ගය
ආෙරණය ්ි ් ්හි සත්ත්ෙයාහට ෙන්නා ෙ වේදනාෙ ඉතා මහත්
ෙේි.
අසන්පිඬු මහ සිටාණන් මරණ මඤ්ච්වයහි සරතවපන
අෙස්ථාවෙහි යතඩමන් ද්්නට ආනන්ද ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් හා ශාරිපුතර
ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් ද ෙරඩි වස්්. ශාරිපුතර ස්ථවිරයන් ෙහන්වස්
සිටාණන් වගන් සුෙදු්් විචාිහ. ය් ්හි සිටාවණෝ “ස්ොමීනි
ශාරිපුතරයන් ෙහන්ස,
ෙත් පුරරෂ්ය්ඩ විසින් මිටිය්ින් ගසන්නා්්
වමන් මාවග් හිස ොතවයන් වපින්වන්ය.
ෙත් පුරරෂ්ය්ඩ විසින්
ෙරපට්ින් තද ව්ාට වෙින්නා්් වමන් මාවග් හිස ොතවයන් තද
ෙන්වන්ය. ද්්ෂ් ෙ ගෙ ඝාත්යන් විසින් වගරි මස් ්පන තියුණු
සරත්ින් ්පන්නා්් වමන් මාවග් ්ඩසය රිවදන්වන්ය.
ෙත්
පුරරෂ්යන් වදවදන්ඩ විසින් දුර්ෙ පුරරෂ්ය්ඩ දෑතින් අ ්ො වගන ගිනි
අඟඩරර ෙවි් ා වපරිා තෙන්නා්් වමන් දැවෙන්වන්ය ” යි ්ීහ.
අවන් පිඬු මහ සිටාණන් ෙරනි පින්ෙතඩන් හට මරණ දු්්ඛය වමපමණ
මහත්ෙ යන ් ්හි වසස්සන්ට මරණාසන්නවය් දී මහත් ෙ දු්්් වීම
ගරන ්ියනුම ්ිම?
අපමණ ශාරීරි් වේදනාෙ ින් වපවින්නා ෙ සත්ත්ෙයා හට
වම් අෙස්ථාවෙහි දී මරණය ගරන මහත් ෙ ,ය්් ද හට ගන්වන්ය. ඒ
,ය තරම් විශා ෙ අන් ,ය්් නරත්වත්ය. අති වරෞද්ර ෙ ඒ මරණය ගිනි
්ඳ්් හෘදයට ෙරද යන ්ව ් වමන් සත්ත්ෙයාවග් සිත දෙන්වන්ය.
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ශාරීරි් දුුඃඛ වේදනාෙ ින් අතිශයින් තරවෙමින් වදවියන් සිහිවී සිටින
සත්ත්ෙයා පේ ්ි ව්වන්් වී නම්, වම් අෙස්ථාවෙහි ඔහුට තෙත්
මහත් ෙ බිය්් යිවඹන්වන් ය. වම් අෙස්ථාවෙහි දී ඔහුට ්ර්මය විසින්
ම නර්ය ද්්ෙනු
න්වන්ය. ඔහුට මහා ගිනි නා ාේ් තමන් ෙරිඳ
ගරනීමට තමා වදසට ුර ුරා නරග යන්නා්් වමන් වපවනන්වන්ය.
වරෞද්ර ෙ යම ර්ඩසන් තමා තදවගන යන්නට යන්නා්් වමන්
වපවනන්වන්ය. වම්ො ද්්නා ් ්හි ,යින් තරති ගන්නා ෙ ඒ
සත්ත්ෙයා හට ම මුතර පො පහ ෙන්වන්ය.
සුගති දුර්ගති වද්්හි ම පපදින සත්ත්ෙයන්ට වම් අෙස්ථාවෙහි දී
තතිෙන තෙත් මහත් දු්්් නම් පරිය ෙස්තනන්වගන් හා පරිය
පුද්ග යන්වගන් වෙන් වීවමන් ෙන වශෝ්යයි. මරවරන්නා ෙ සත්ත්ෙයා
හට මරණවයන් තමා දීර්ඝ ්ා ය්් මුළු ්ව හි ආදරවයන් ආර්්ෂ්ා
්රවගන සිටියා ෙ මි මුද ් වගෙ ් වදාරෙ ් ආදිවයන් වෙන් ෙන්නට,
පරිය ෙ අඹුදරරෙන් වගන් නෑයන්වගන් මිතඩරන්වගන් වෙන් ෙන්නට
සිදුවේ. වමය ද ඔහුට ඉෙසිය වනා වහන දු්්ි. තමාවග් අඹු දරර
ආදීන්වගන් ය්් ව්න්ඩ නරති ෙ විට ද, දෙස් ගණන්් හඬන්නා ෙ
මාස ගණන්් අෙුරරදු ගණන්් වශෝ් ්රන්නා ෙ පුද්ග ය්ඩට
සිය ්ව න් ම වෙන් වීම ව්වස් නම් ඉෙසිය හර්ි ෙන්වන්ද? වනා
ෙන්වන් ම ය. වම් වෙන් වීම ගරන මරණාසන්න සත්ත්ෙයාට ෙන
ිදත්තසන්තාපය ිය තඩිට මහ ගිනි ්ඳ්් ෙරද දෙන ් ්් ෙුෙවහාත්
ය ඳු ්ව ් ෙන දු් හා සමාන ෙන්වන් ය. වමවස් සිත ්ය වද්ට
ම මහත් ෙ දු්් රාශිය්් වගන වදන රවින් ජීවිවත්න්ද්රියය සිඳීම ෙ
මරණය සත්ත්ෙයා හට අන් සිය ් ට ම මහත් ෙ දු් ෙන්වන් ය.
ය රවින් සත්ත්ෙවයෝ අන් හරම වදයට ම ොා මරණයට බිය ෙන්නාහු
ය. මරණවයන් ගර වීම සඳහා අන් සිය ් ම පරිතයාග ්රන්නාහු ය.
4. සරශෝක සදුුඃඛර්ය්
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රන් රිදී මුතඩ මරණි්් මි මුද ් වග් ෙතඩ ්ඩඹුරර ආදි පරිය
ෙස්තනන්වගන් විනාශවයන් ද, අනයයන් විසින් පරහරර ගරනීවමන් ද, අඹු
දරර ආදි පරිය පුද්ග යන්වග් විනාශවයන් ද, ඔෙුනට ෙ හානි ෙ ින් ද,
තමහට ෙන වරෝගාදි අන්තරායන්වගන් ද, ෙන්නා ෙ සිත දැවීම සශෝක
නම් වේ. වමය ද සසර සරරිසරන සත්ත්ෙයා හට වනාවය්් විට
පරමිවණන්නා ෙ දුව්්ි. යය විනාශ ෙන ෙස්තඩවෙහි පරියත්ෙය ෙරඩි
පමණට මහත් ෙ තති ෙන්නා ෙ දුව්්ි. අතිශයින් ම පරිය ෙස්තඩේ්
වහෝ අතිශයින් පරිය පුද්ග ය්ඩ වහෝ විනාශ ෙ ් ්හි යය ගිනියම් ෙ
යහු ්් පපුෙට පරවේශ ්ි අෙස්ථාේ වමන් ද මහ ගිනි ්ඳ්් පපුෙට
ෙරදුන අෙස්ථාේ වමන් ද සිත ්ය වද් ම අතිශයින් දෙන්වන්ය.
දැවීවම් වේගය ව්ාතරම් ද ්ියතවහාත්, වශෝ් ගින්වනන් ව ් හුණු වී
සමහර්ඩට හුණු ව ් ෙමනය ෙන්වන්ය. සමහර ව්න්ඩට හුණු ව ්
විවර්චනය ෙන්වන් ය. සමහවර්් පමතඩ ෙන්නාහ. සමහර ව්න්ඩට
තෙත් වනාවය්් වරෝග හට ගන්වන්ය. සමහවර්් ව ්ව ් ෙර ා මිය
යන්නාහ. සමහවර්් ව ි ්පා වගන මිය යන්නාහ. සමහවර්්
දුම්රියට ව ් ත ා මිය යන්නාහ. සමහවර්් දියට පරන මිය
යන්නාහ. සමහවර්් ගින්නට ෙරද මිය යන්නාහ. සත්ත්ෙයන්ට හරම
් ්හි ම මුණ ගරවසනුවය් ය් ය් පරිය ෙස්තඩේ විනාශය පමණ්්
වනාවේ. සමහර විවට් ය්ෙර ම ව ාවහෝ පරිය ෙස්තනන්වග් විනාශය ද
පරමිවණන්වන් ය. ව ාවහෝ පරිය පුද්ග යන්වග් විනාශය ද
පරමිවණන්වන් ය. ය් ෙස්තඩේ වහෝ ය් පරිය පුද්ග ය්ඩවග්
විනාශවයන් හට ගන්නා වශෝ්ය සිය දිවිනසා ගරනුමට තරම් ්රරණ්්
ෙන ් ්හි ෙස්තඩ ව ාවහෝ ගණන් වහෝ පුද්ග යන් ව ාවහෝ ගණන්
වහෝ විනාශවයන් ෙන්නා ෙ වශෝ් දුුඃඛවය් මහත්ත්ෙය ව්වස් ්ිය
හර්ි ෙන්වන් ද?
5. සපරිරදේව සදුුඃඛර්ය්
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ානති ෙයසනාදිය සිදු ෙ ් ්හි වශෝ්වයන් “අවන්, පුවත් නුඹ
ව්ාහි ගිවයහි ද? අවන් දුවේ නුඹ ව්ාහි ගිවයහි ද? නුඹ නරතඩෙ අප
සිටින්වන් ව්වස්ද?” යනාදීන් ඒ ඒ පුද්ග යන් ගරන ්ියමින් වහෝ
ඔෙුන්වග් ගඩණ ්ියමින් වහෝ නරති ෙ ෙස්තඩ ගරන ්ියමින් වහෝ ඒ
ෙස්තනන් නරති පාාුෙ ්ියමින් වහෝ නන් වදම ම ද, සුසුම් මින් ්ඳුළු
ස මින් ව්ි වපරමින් ශේද පරෙරත්වීම ද පරිසද්ව නම් වේ. හරඬීමය
යනු ද මීට නවම්ි. හරඬීම ම දු්්් වනා වෙතත් හඬන්නා ෙ
තරනරත්තා හට හිසට ගසා ගරනීම් බිත්තිෙ ්ණුෙ හිස ගසා ගරනීම්
බිම හරපීම් බිම වපරිීම් ආදිවයන් ව ාවහෝ දුුඃඛ වේදනා ෙන රවින්
“පරිවද්ෙය දුුඃඛය්ර” යි තථාගතයන් ෙහන්වස් විසින් ෙදාරන ද්වද්ය.
6. සදුුඃඛ සදුුඃඛර්ය්
ශරීරවයහි හට ගන්නා ෙ අවන්්පර්ාර ෙ රිදුම් දැවීම් ආදි ෙ
දුුඃඛවයෝ දුුඃඛ් දුුඃඛ් නම් වෙති. නාතයාදි දුුඃඛවයෝයයි ්ියන ද්වද් ඒො
දු්ට වහෙත් රිදීමට වහ්තඩෙන රවිනි. ්වයහි හට ගන්නා දුුඃඛ
වේදනාෙ ෙනාහි තෙත් ්ායි් මානසි් දුුඃඛ වේදනාෙන්ට වහ්තඩ ද
වෙයි. වතාවමෝ ද ඒ්ාන්ත දුුඃඛය්් වෙයි. ය රවින් යය දුුඃඛ දුුඃඛ යයි
්ියනු
රවේ. අතිශයින් මහත් ෙ දු්ය යනු යහි වත්රරමයි.
සත්ත්ෙයන්වග් ශරීරයන්හි ආ,යන්තරි් ධ්ාතනන්වග් ව්ෝපවයන් හට
ගන්නා ෙ ද, ාහිර පපද්රෙයන්වගන් හට ගන්නා ෙ ද, දුුඃඛ වේදනා ඉතා
ව ාවහෝය. ොතාදීන්වග් ව්ෝපවයන් හිවසහි දුුඃඛ වේදනා හට
ගන්වන්ය. තස් ෙ ද ්න් ෙ හා දත් ෙ ද ඉෙසීමට ඉතා දුෂ්්්ර ෙ
ඉතා මහත් ෙ දුුඃඛ වේදනා හට ගන්වන් ය. දිවෙහි ද පගඩවරහි ද
පපුවෙහි ද පිවටහි ද පරහිස්හි ද ත පත්හි ද තඩනටිවයහි ද අත් පා ෙ
ද සන්ධිස්ථානයන්හි ද තට ෙ ද මස්ෙ ද නහර ෙ ද වනාවය්්
විට ොතාදීන් වග් ව්ෝපවයන් ව ාවහෝ දුුඃඛ වේදනා හට ගන්වන්ය. ම
මුතර නි්ඩත් ෙන මාර්ගයන් ෙරසුණු ් ්හි ම මුතර පිට වනා වීවමන්
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ඉතා වරෞද්ර ෙ, පණ යන තරම් ම මහත් ෙ දුුඃඛ වේදනා හට ගන්වන් ය.
ස්තරීන් හට දරරෙන් පරසත ්ිරීවමහි දී මහත් දුුඃඛ වේදනා හට ගන්වන්
ය. ්ඩෂ්්. ෙණ වගඩි සෑදුණු ් ්හි ඒොවය් ද මහත් දුුඃඛ වේදනා හට
ගන්වන් ය. ෙණ ෙ පණුෙන් සෑදී ්න ් ්හි මහත් ෙ දුුඃඛ වේදනා
ෙන්වන්ය. වම්ො අ,යන්තරවයන් ම හට ගන්නා වේදනාවෙෝ ය.
පිටතින් පරමිවණන පපද්රෙයන් නිසා ශරීරවයහි ෙන්නා ෙ
දුුඃඛවයෝ ද ඉතා ව ාවහෝ ය. සත්ත්ෙයා හට වනාවය්් විට අේවෙහි
සිටින්නට වීවමන් ද දු්් හට ගන්වන් ය. ගින්වනන් දැවීවමන් ද දු්් හට
ගන්වන් ය. ග ් මු ් ෙ සරපීවමන් ද දු්් හට ගන්වන් ය. තඟ පිට
වගඩි ්ාා ෙරටීවමන් අතඩ ්ාා ෙරටීවම්න ගස් ්ාා ෙරටීවමන් වගෙ ්
්ාා ෙරටීවමන් රථොහන හරපීවමන් ව ාවහෝ වේදනා ෙන්වන් ය. ග ්
පහරෙ ් ෙරදීවමන් වපාලු පහර පිහියා පහර ෙෑ පහර වපාවරෝ පහර
පදලු පහර ්ාු පහර හී පහර වෙඩි පහර ෙරදීවමන් ද ව ාවහෝ වේදනා
ෙන්වන්ය. පත්තෑයන් වගෝනුස්සන් සර්පයන්
් න් සිංහයන් ෙයාඝරන්
විසින් ්ෑවමන් ද ව ාවහෝ දු්් ෙන්වන්වය. යළුෙන් විසින් ගෙයන්
විසින් තනීවමන් ද, තතඩන් විසින් පාගා දැමීවමන් ද, ගෙයන් විසින්
අසුන් විසින් පා පහර දීවමන් ද ව ාවහෝ වේදනා ෙන්වන් ය. ප්ඩණන්
ම්ඩණන් මර්්්න් මදුරරෙන් විසින් ්ෑවමන් ද ව ාවහෝ වේදනා
ෙන්වන් ය. වසාර්ම් ආදි ෙරද ව්ාට අසුවීවමන් හා තමන් වනා ්ි
ෙරද ෙ ට නි්ම් අසුවීවමන් සිරව්ාට ත නු රබීවමන් ද, සිරවගයි දී
ෙරා ්රනු රබීවමන් ද, ්සවයන් තිනු රබීවමන් ද ව්ෝටුෙ ින්
වපාලුෙ ින් තිනු රබීවමන් ද, අත් ්රපීම් ්න් ්රපීම් නාස් ්රපීම්
හිස සිඳීම් පිිිස්සීම් ආදිය ්රනු රබීවමන් ද ව ාවහෝ දුුඃඛ වේදනා
ෙන්වන්ය. වසාරරන් විසින් අ ්ො වගන ධ්නය සඟො තිව න තරන්
අස අසා තිනු රබීවමන් ද, ්ටු ෙ ින් පිහියා ෙ ින් හු ් ෙ ින් මඳින්
මඳ ්පනු රබීවමන් ද, ෙන්නා ෙ වේදනාවෙෝ ඉතා ව ාවහෝ ය. වම්
ද්්ෙන දුවය් මනුෂ්ය ව ෝ්වයහි මනුෂ්යය්ඩට තතිවිය හර්ි දුුඃඛ
81
Non-commertial Distribution

චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

වේදනාෙන්වගන් ස්ෙ ්පය්ි. තෙත් ව ාවහෝ දු්් තත්වත්ය. මනුෂ්යයා
හට හරම ් ්හි ම වමවස් සිටින්නට රව න්වන් වනා වේ. පේ
්රන්නා ෙ ඔහුට අපායට පරමිවණන්නට සිදුෙන්වන් ය. අපාවයහි දී
විඳින්නට ෙන්වන් මීට ොා සිය දහස් ගඩණවයන් මහත් ෙ දුව්්ි. යය
ද ස ්ා ගත යුතඩ. දීර්ඝ ෙන රවින් වමහි වනා ද්්ෙනු රවේ.

7. සරදෞේමනතර්ය්
සිවතහි හටගන්නා දු් සදෞර්මනස නම් වේ. තමා විසින්
ව ාවහෝ දු්ින් වපෝෂ්ණය ්රන දරරෙන් අ්ී්රර වීම, මහලු ් ්හි
දරරෙන් විසින් වනා සර ්ීම, දු්ින් ධ්නය සපයා වපෝෂ්ණය ්රන
,ායයයාෙ අන් පුරරෂ්යන් පතනු දැ්ීම, අ්ී්රර වීම, අනුන් විසින් අෙමන්
්රනු රබීම, දරරෙන් දු්ට පත්ෙ සිටිනු දැ්ීම, පාාම් වි,ාග ෙ ින්
අසමර්ථ වීම, රෑපය අෙ ්්ෂ්ණ වීම, ්ටහඬ නර්් වීම, දිිිඳු වීම,
අනුන් ්රන දෑ තමහට වනා ්ි හර්ි වීම යනාදි දහස් ගණන් ්රරණු
ෙ ින් වම් වදෞර්මනසයය මිනිසුන්ට නිතර තති ෙන්වන්ය. ධ්නෙත් ෙ
සිට පසුෙ දිිිඳුෙ අනාථෙ අම් ම් සිටින්නට ෙ විවට් වපර තමා
හා ය්්ෙ හරසිරරණු නෑයන් මිතරයන් යස ඉසුවරන් රථ ොහනාදිවයන්
තමන් වදසෙත් වනා
ා යනු ද්්නා ් ්හි මහත් ෙ වදාම්නස් තති
ෙන්වන් ය. ය්් නාතිය් දී ම ය්් පුද්ග ය්ඩට තති ෙන වදාම්නස්ෙ
පරමාණය්් නරත්වත් ය. දුප්පත් වපාවහාසත් ්ාටත් වනාවය්් විට වම්
වදාම්නස තති ෙන්වන්ය.
8. සඋපාර්ය්ාතර්ය්
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ානති ෙයසනාදිය වහ්තඩ ව්ාට සිතට ෙන්නා ෙ
ෙත් වෙවහස
උපායාස නමි. පපායාසවයන් යු්්ත ෙවය් ෙයසනයට පත් පුද්ග යාවග්
ගඩණ ්ීම් හරඬීම් ආදි ්ිසිේ් වනා ව්ාට සුසුම් මින්
ා සිටී.
සමහර විට ්ෑම්-බීම් ආදි තමාවග් ්ටයුතඩ වනා ්ර සිටී. යය
ෙත්
ෙ ් ්හි මුර්ඡා ද වෙයි. සමහර විට ිය වියිී මරණයට ද පරමිවණයි.
ඒ සිත වෙවහසීම් මාතරය ම දුව්්් වනා වෙතඩදු යය ව ාවහෝ ්ායි්
මානසි් දුුඃඛයන්ට වහ්තඩෙන රවින් තථාගතයන් ෙහන්වස් පපායාසය
ද දු්්රයි ෙදාි වස්්.
9. සඅපරිර්ය් සතම්පරරර්ය්ෝග සදුුඃඛර්ය්
අපරිය ෙස්තනන් හා අපරිය පුද්ග යන් මුණ ගරසීම් අපරිය
සම්පරවයෝග දුුඃඛය යි. ්ඩණු ්සන වසම් වසාටු ම මුතරාදි දැ්ීමට අපරිය
ෙ ෙස්තනහු ද, අමිහිරි ෙ තසීමට අපරිය ෙ ශේදවයෝ ද, ්ඩණු ගඳ ආදි
ආඝරාණයට අපරිය ගන්ධ්වයෝ ද, ති්්තාදි අපරිය රසවයෝ ද, ශරීරය හා
ස්පර්ශ ෙ ් ්හි දු්් පපදින අනිෂ්්ට ස්පර්ශවයෝ ද යන වමාෙුහු අපරිය
ෙස්තනහු ය. වම්ො ස්ෙ,ාෙවයන් දු්් වනා වෙතත්, වම් අනිෂ්්ට ෙස්තනන්
දැ්ීවම් දී තසීවමහි දී ආඝරාණය ්ිරීවම් දී ආශ්ොදනය ්ිරීවම් දී සිතට
ද, ස්පර්ශ වීවම් දී ්යට ද දු්් පපදින රවින් අපරිය ෙස්තඩ සම්මුඛ වීම
දුව්්ි. අපරිය පුද්ග වයෝ නම් තමා හට සතඩරර ෙ ද, සතඩරර වනා ෙෙත්
තමා ්රමති වනාෙන ්ථා හා ්රියා තත්තා ෙ පුද්ග වයෝ ය. ය ඳු
පුද්ග යන් හා ය්්ෙ ොසය ්රන්නට හා ය්්ෙ ෙරා ්රන්නට සිදුවීම
අපරිය සම්පරවයෝග දුුඃඛය යි. අපරිය පුද්ග යන් හා සම්පරවයෝග මාතරය
දු්්් වනා වෙතඩදු යය අපරමාණ ්ායි් මානසි් දුුඃඛයන්ට වහ්තඩෙන
රවින් දු්්රයි ්ියන දි. සසර සරරිසරන සත්ත්ෙයන්ට වමය නිතර
මුණ ගරවසන දුව්්ි. රන්ඩට ෙත් වමයින් මිදී විසිය හර්ි වනා වේ.
10. සපරිර්ය් සවිපරරර්ය්ෝග සදුුඃඛර්ය්
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ආදරවයන් රැස් ව්ාට ආර්්ෂ්ා ්රවගන සිටින ධ්නවයන් හා
පුතර ,ායයයාදි පුද්ග යන්වගන් ද වෙන් වීම පරිය විපරසයෝග දුුඃඛය යි.
ධ්නය ෙනාහි වියදම් වීවමන් ද වසාරරන් විසින් රනුන් විසින් පරහරර
ගරනීවමන් ද ගිනි දිය ආදියට අසුවීවමන් ද හිමියාවගන් වෙන් වෙන
වදය්ි. හිමියා වෙත යම් ධ්නය්් ඉතිරි ෙුෙ ද මරණයට පරමි)වමන්
ඔහු යයින් ඒ්ාන්තවයන් වෙන් ෙන්වන්ය. පුතර ් ාතරාදි පරිය
පුද්ග යන් හා ොසය ්රන තරනරත්තාට තමාට ඔෙුන් හරර අන්
වපවදස්ට යන්නට සිදුවීවමන් ද ඔෙුන් තමා හරර යාවමන් ද,
මරණයට පරමි)වමන් ද ඔෙුන්වගන් වෙන් ෙන්නට සිදු වේ. තමාවග්
මරණවයන් වහෝ වෙන් ෙන්නට සිදුවේ. ය රවින් පරිය විපරවයෝගය ද
සසර සරරිසරණ පුද්ග යා හට නාතිය්් පාසා ම සිදු ෙන වදය්ි. යය
ම ඒ්ාන්තවයන් දු්්් වනා ෙතඩදු ව ාවහෝ ්ායි් මානසි් දුුඃඛයන්ට
වහ්තඩෙන රවින් යය දු්්ි. යහි පගරතාෙය ව්ාවත්් ද ්ියතවහාත්
සමහරර වරෝගී වෙති. සමහරර මිය යති. සමහරර සිය දිවි නසා ගනිති.
11. සකුමති සදූ සරනා සලුබීරම් සදුක
වම් සත්ත්ෙයන් විසින් ්රමති ෙන්නා ෙ
රබීමට
ාවපාවරාත්තඩ ෙන්නා ෙ වද්ෙ ් ඉතා ව ාවහෝ ය. දිරන ස්ෙ,ාෙය
තති සත්ත්ෙවයෝ වනා දිරීමට වහෙත් මහලු වනා වීමට
ාවපාවරාත්තඩ
වෙති. වරෝගී ෙන ස්ෙ,ාෙය තති සත්ත්ෙවයෝ නිවරෝගීෙ සිටීමට
ාවපාවරාත්තඩ වෙති. නගත්තඩ පගතඩන් වීමට
ාවපාවරාත්තඩ වෙති.
වමෝාවයෝ නුෙණරතියන් වීමට
ාවපාවරාත්තඩ වෙති. දුප්පත්තඩ
වපාවහාසත් වීමට
ාවපාවරාත්තඩ වෙති. තනතඩරර නරත්වතෝ තනතඩරර
රබීමට
ාවපාවරාත්තඩ වෙති. සාමානය ෙරසිවයෝ රන වීමට
ාවපාවරාත්තඩ වෙති. තෙත් වනාවය්් වද්ෙ ් නරත්වතෝ නරත්තා ෙ ඒ
ඒ වද්ෙ ් රබීමට ද, තත්වතෝ ෙරඩි ෙරඩිය රබීමට ද
ාවපාවරාත්තඩ
වෙති. වමවස් රබීමට
ාවපාවරාත්තඩ ෙන වද්ෙ ් ව ාවහෝ තත.
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ඒොයින් දහවසන් පංගඩේඩදු ඔෙුන්ට වනා රව න්වන් ය. වම් වනා
රබීම දු්්් වනා වෙතත් යය ව ාවහෝ ්ායි් මානසි් දු්් තති
්රන්න්් රවින් කවමති දූ සනා ලවබීම ද වම් සත්ත්ෙයන්ට මහත්
දුුඃඛය්් ෙන්වන්ය.

12. සපඤේරචෝපාදානතේකනේධ සදුුඃඛර්ය්
නාති නරා මරණාදි වම් දු්් සමහය තතිෙන්වන් අන් තරන්
වනාෙ වම් පපාදානස්්න්ධ් පඤ්ච්වයහි ම ය. පපාදානස්්න්ධ්
පඤ්ච්ය සියලු ම දු්්ෙ
පත්පත්ති ස්ථානය යි. ය රවින්
පපාදානස්්න්ධ් පඤ්ච්ය ද දුව්්රයි තථාගතයන් ෙහන්වස් ෙදාි
වස්්.
ව ෝ්වයහි සත්ත්ෙයා පපදින්වන් ද දුව්නි. පපන් තරන් පටන්
ම ඔහුවග් ශරීරය දිරන්වන් ය. ය ද ඔහුට දුව්්ි. දිරන්නා ෙ ඔහු
වමාවහාත්් පාසා ම යන්වන් මරණය ්රා ය. මරණය ද ඔහුට මහත්
දුව්්ි. ඉපදීමටත් මරණයටත් අතරදී වනාවය්් ෙර ඔහුට වශෝ්
්රන්නට ද හඬන්නට ද,
ෙත් සිත් වෙවහසට පරමිවණන්නට ද සිදු
ෙන්වන් ය. වනාවය්් ෙර අපරිය සම්පරවයෝගවයන් ්රමති දෑ වනා රබී
දු්ින් ඔහු වනා මිවදන්වන් ය. වමවත්් දුුඃඛයන් තත්තා ෙ වම්
සත්ත්ෙයාවග් ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය ම දුව්්ි. ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය හරර
සත්ත්ෙවය්් පුද්ග වය්් නරත්වත්ය. ය රවින් වම් සත්ත්ෙ ව ෝ්ය ම
දු්් වගාවා්ි. පපදින්වන්ත් දු් ම ය. නිරරද්ධ් ෙන්වන්ත් දු් ම ය.
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වමහි සතය ෙශවයන් සරපය්් නරත. වම් වි,ංගපාිිවයහි දුුඃඛ සතයය
දැ්්වීම ය.
දුක්ඛ්ායය සතය සමසතකින් නිමිසය් ය
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2
දුුඃඛ සතමුදර්ය්ාර්ය්ය සතතර්ය්
ඒකාන්ත සත ෙශවයන් දු්් ෙ රවින් දුුඃඛායයය සතයය යි
්ියන ද ්ාම රෑප අරෑප සංඛයාත ,ෙතරවයහි ෙ රෑප, වේදනා, සංාන,
සංස්්ාර, විානන යන පපාදානස්්න්ධ්වයෝ අනිතය ෙ වද්ෙ ් රවින්
නරෙත නරෙත ම බිඳි බිඳී යන්නාහු ය. වනා පෙත්නාහු ය. යවහත් අළුත්
අළුත් පපාදානස්්න්ධ් නරෙත පහි වීවමන් වම් දුුඃඛස්්න්ධ් වනා සිඳී
පෙත්වන්ය. ව්ාතරම් නිරරද්ධ් ෙුෙත් නරෙත නරෙතත් වම්
ස්්න්ධ්යන්වග් පහිවීම අවහ්තඩ්ෙ සිදු විය හර්ි වදය්් වනාවේ.
යයට යම්්ිසි වහ්තඩේ් තිබිය යුතඩ ම ය. වම් දු්්ඛස්්න්ධ්යාවග් පහි
වීම පිිි ඳ ෙ ව ෝ්වයහි වනාවය්් වදනා වනාවය්් වහ්තඩ ද්්ෙති. ඒ
වහ්තඩ ෙශවයන් ද්්ෙන ්රරණු අතඩවරන් වනාෙරදින්නා ෙ යම්
වහ්තඩේ් වේ නම් යයට දුක්ඛ් සමුදයායය සතය යි ්ියනු රවේ. ඒ
සතය ෙ දුුඃඛයාවග් පත්පත්ති වහ්තඩෙ ්ඩම්්ද යන ෙ ද්්ෙන්නා ෙ
,ාගයෙතඩන් ෙහන්වස් විසින් :“කතමඤ්ච භික්ඛ්සව! දුක්ඛ්සමුදයං අරියසච්චං? යායං තණ්හා
සපාසනාභවිකා නන්දිරාග සහගතා තතරතතරාභිනන්දනී සසයථිදං?
කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා, ඉදං වුච්චති භික්ඛ්සව දුක්ඛ්
සමුදයං අරියසච්චං”
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යනු ෙදාරන දි. “මහවණනි, දු්්ඛ සමුදයායයය සතයය ්ෙවර් ද
යත්? යම් ඒ තෘෂ්්ණාේ් සත්ත්ෙයා නරෙත නරෙත ,ෙවයහි පපදො ද
ආධ්යාත්මි් ෙ ද ාහිර ෙ ද ස්්න්ධ්යන් ව්වරහි ඒො වහාඳ ය යි
වගන සතඩටු වීම හා ත ීම ්ෙවර් ද, ර ුො ෙ ද, පරමිණියා ෙ ද, ්ඩාා
ෙ ද, මහත් ෙ ද, හීන ෙ ද, පර)ත ෙ ද, ඒ ඒ ,ෙයන්හි සතඩට හා ත ්ම
්ෙවර් ද, ්ාම තෘෂ්්ණා ,ෙ තෘෂ්්ණා වි,ෙ තෘෂ්්ණා ෙශවයන් තරි විධ් ෙ
වම් තෘෂ්්ණාෙට දුුඃඛ සමුදයායයය සතය ය යි ්ියනු රවේ.” යනු වමහි
අදහසයි. වමයින් තෘෂ්්ණාෙ දුුඃඛ සමුදයායයය සතයය ෙ වහෙත් දු්්
ඉපදීවම් සර ෑ වහ්තඩෙ ෙ දැ්්විණ.

තෘෂේණාව සහා සඑහි සපරරභේද
‘තෘෂ්්ණාෙ’ යනු මනුෂ්ය-දිෙය රහ්මාදි සත්ත්ෙයන් ෙශවයන්
වපවනන පපාදානස්්න්ධ්යන් ව්වරහි හා රන්-රිදී-මුතඩ-මරණි්් ආහාර
ෙස්තරාදි ාහිර රෑපයන් ව්වරහි ද ඒො වහාඳය-ඕනෑය යනාදීන්
පෙත්නා ෙ ත ්ම ය. වමය ආධ්යාත්මි් ස්්න්ධ්යන්හි අතිශයින්
ෙත් ෙ පෙතී. පෙත්වන් ද මාවග් තස ය: මාවග් ්ණ ය: මාවග් දිෙ
ය: මාවග් හිසව්ස් ය: මාවග් හිස ය: මාවග් අතය: මාවග් සරප ය:
මාවග් සිහිය ය: මාවග් නුෙණ ය: මාවග් ක්මතරිය ය: මාවග ්රරණාෙ
ය: මාවග් වීයයය ය: මාවග් ජීවිතය ය යනාදීන් ඒ ඒ ස්්න්ධ්යන්
ව්වරහි වෙන් වෙන් ෙශවයන් ද පෙතී. මා ද සලෝකසයහි බක්තරා
සකනකු වශසයන් සිටින්නට ඕනූය යි සකල ස්කන්ධ පඤ්චකය
සකසරහි ම ද පවතී වමයිනුදු ස් ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය ම ආත්ම
ෙශවයන් වගන පෙත්නා ෙ තෘෂ්්ණාෙ අතිශයින් දෘඪය.
තමන් ව ෝ්වයහි සිටින්නට ඕනෑය යන ආශාෙ ෙරසි්ිිි
ෙවිහි ව්ි පඩි්්්වමහි වෙවසන පණුොවග් පටන් සෑම පෘථග්නන
සත්ත්ෙය්ඩ ව්වරහි ම අතිශයින්
ෙත්ෙ පෙතී. ස්කන්ධ පඤ්චකය ම
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බක්සකාට අල්ලා සගන පවත්නා වූ තෘෂ්ණාව බය ය අවන්්ා්ාරවයන්
හටගන්නා ෙ තෘෂ්්ණාෙන් අතඩවරන් අන් හරම තෘෂ්්ණාේට ම ොා
ෙත් ෙනුවය්, පිමුවෙනි අං්යට පරමිවණනුවය්, ආධාත්මික
පඤ්චස්කන්ධය ය්්ව්ාට වගන පෙත්නා ඒ තෘෂ්්ණාෙ ය.
දුුඃඛස්්න්ධ්ය නරෙත පහි වීමට වනාසිඳී පරෙරත්මට පරධ්ාන ෙශවයන්
වහ්තඩ ෙනුවය් ද වමය ම ය. ආධ්යාත්මි් ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය ගරන
වම ඳු
ෙත් තෘෂ්්ණාේ් ්ා ව්වරහිත් පෙතිනො ය යි ්ී පමණින්
ම වමහි දෘඪත්ෙය වනා ෙරටවහයි. වමය ෙටහා ගත හර්ි ෙනුවය්
තලුම් ්රන ෙස්තනන්වග් විනාශවයන් ෙන සිදු රිදුම ් ්පනා ්ිරීවමනි.
්ිසිදු ත ්ම්් නරති වදය් විනාශවයන් අ ්පමාතර ෙ ද සිත් රිදුම්්
වනා වේ. මඳ ත ්ම්් තති වදය් විනාශය ෙන ් ්හි ද සිත් රිදුම්්
ෙන්වන්ය. ව ාවහෝ ත ්ම තති වදය්් විනාශ ෙන ් ්හි මහත් රිදුම්්
වේ.
යම්්ිසි ෙස්තඩේ් විනාශ ෙන ් ්හි ෙන සිත් රිදුමට ොා මහත්
ෙ සිත් රිදුම්් අඹුදරරෙන් අතඩවරන් ව්න්ඩ නරවසන ් ්හි ෙන්වන් ය.
තමාවග් ශරීරවයන් යම්්ිසි ව්ාටස්් නරවසතවහාත් ය් ්හි යයට
ොා මහත් ෙ සිත් රිදුම්් ෙන්වන් ය. තමන් සම්පර්ණවයන් ම
නරවසන්නට යනු දුටවහාත් යයට ද ොා මහත් සිත් රිදුම්් ෙන්වන් ය.
යවස් ෙනුවය් අන් සෑම වදය්ට ම ොා සත්ත්ෙයා තමාට තලුම් ්රන
රවිනි.
වමවස් ර ීවමන් ආධ්යාත්මි්ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය ම ආත්ම
ෙශවයන් වගන පපදනා තෘෂ්්ණාෙ පිමුවන අංකයට පරමිවණන ෙ ද,
ආධ්යාත්මි් ස්්න්ධ්ාෙයෙයන් ගරන පෙත්නා තෘෂ්්ණාෙ සදවන
අංකයට පරමිවණන ෙ ද, අඹු දරර ආදීන් ගරන පෙත්නා තෘෂ්්ණාෙ
තුන්වන අංකයට පරමිවණන ෙ ද, ාහිර ෙස්තඩ තෘෂ්්ණාෙ සතරවන
අංකයට පරමිවණන ෙ ද වත්රරම් ගත හර්ි වේ. ගින්වනහි දුම තති
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්රන ස්ෙ,ාෙය්් තතඩො වස් ස්්න්ධ්යන්හි තෘෂ්්ණාෙ පපදෙන
ස්ෙ,ාෙය්් තත්වත් ය. ය රවින් ස්්න්ධ්යන් නිසා ම වම් තෘෂ්්ණාෙ ද
පපදවන් ය. යය සත්ත්ෙයාවග් යම්්ිසි ෙරද්ින් සිදුෙන වදය්් සරටියට
වනා ්ිය යුතඩය. ය රවින් තෘෂ්්ණාෙ නිසා ්ිසිේඩට තෘෂ්්ණාෙ
තත්වත්ර යි නින්දා වනා ්ි යුතඩ ය.

දුකේ සරගා කේ සවූ සපඤේචතේකනේධර්ය් සඇලුම් සකිරීරම් සරහේතුව
පපාදන ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය, යයට තලුම් ්රන්නෙුන්ට යට දුුඃඛ
සතය ්තාවෙහි දැ්්ෙුණු පරිදි අවන්්ා්ාරවයන් පීාා ්රන්නා ෙ ද
රාග ද්වේෂ් වමෝහ නාති නරා මරණාදි ගිනිෙ ින් දැවෙන්නා ෙ ද මහා
දුුඃඛස්්න්ධ්ය්් වේ නම් සත්ත්ෙයනට යපා විය යුතඩය. යයට බිය්් මිස
් ්ිරීම්් මිස ත ්ම්් සතඩට්් තති වනාවිය යුතඩය. යවස් වනාවී
සත්ත්ෙයන් තඩි වම් පපාදාන ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය ගරන දෘඪ තෘෂ්්ණාේ්
හටගන්වන් ්ෙර වහ්තඩේින් ද? සතය ෙශවයන් යහි දු්් වේ් නරති
නිසා ද? යන ෙ වමහිදී ් ්පනා ්ි යුතඩ ්රරවණ්ි.
වම් පපාදානස්්න්ධ් පඤ්ච්වයහි ආස්ොදය්් තත්වත් ය.
ආදීනෙය්ඩත් තත්වත් ය. යම් යම්්ිසි සුෙය්් වහෝ සතඩට්් හට ගනී
නම් යය යහි ආශ්වාදය යි. යම්ින් යම්්ිසි නපුර්් වේ නම් යය යහි
ආදීනවය යි. සත්ත්ෙයන් පපාදානස්්න්ධ් පඤ්ච්යට වමපමණ තලුම්
්රන්වන් යහි ආශ්ොදය්් තති නිසා ය. යහි තත්වත් ආශ්ොදය
පමණ්් ම නම් යයට ්ිසිවේ් වනා ් ්ිවරන්වන් ය. යය ්ිසිේඩට
යපා වනා ෙන්වන් ය. ඒ ගරන හට ගන්නා තෘෂ්්ණාෙ ්ිසිේඩට නරසිය
හර්ි වනා ෙන්වන් ය. ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය ගරන ් ්ිරී ස්්න්ධ්
පඤ්ච්ය යපා වී, ඒ ගරන සතඩටු ෙන්නා ෙ යහි තව න්නා ෙ
තෘෂ්්ණාෙ සිඳ ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය හරර නිෙනට පරමිණියා ෙ ුද්ධ්ාදි
පත්තමවයෝ ද ව ාවහෝ ය. ඒ පත්තමයන්ට තෘෂ්්ණාෙ නරසිය හර්ි
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ෙවය් ද ස්්න්ධ්යන්හි සතය ෙශවයන් මහත් ෙ ආදීනෙය්ඩත් තති නිසා
ම ය.
සම් ස්කන්ධ පඤ්චකය විෂ මිශර සක්ක් සගඩියක් වවනි ය විෂ්
මිශර ෙ ව්්්් වගඩිය ද්ින ් ්හි සිතට සුෙය්් හා සතඩට්් ෙන්වන් ය.
සුෙඳ ආඝරාණය ්රන ් ්හි ද රසය ආශ්ොදනය ්රන ් ්හි ද යවස්
ම සිතට සුෙය්් හා සතඩට්් ෙන්වන් ය. යය යහි ආශ්ොදය යි. යවම්්
යය ෙරිඳුෙවහාත් ඔහුට මරණය වහෝ ෙන්වන් ය. වනා යවස් වී නම්
ඔහු මාස ගණන්් මුළු ්ව හි වහෝ ෙර්ෂ් ගණන්් මුළු ්ව හි වහෝ
විඳිය යුතඩ මහත් දු්්ට ,ානනය ෙන්වන්ය. ය රවින් යය තලුම් වනා
්ි යුතඩ ෙ දුරින් ම දුරර ්ි යුතඩ ෙ බිය විය යුතඩ ෙ වදය්ි. දුර වගන
වගාස් වපාවිාවෙහි ෙි ා දැමිය යුතඩ වදය්ි. වමය විෂ් මිශර ව්්්්
වගඩිවයහි තති ආදීනෙය යි. විෂ් මිශර ව්්්් වගඩිවයහි තති වම්
ආශ්ොදාදීනෙ වද්ින් ආදීනෙය ව්ාවත්් මහත් ෙුෙ ද යය ෙරසී පෙතී.
යය ඒ ගරන පරී්්ෂ්ණය්් පෙත්ෙන ශාස්තරඥය්ඩට මිස අනි්්ඩට වනා
දත හර්්ව්් ය. ආශ්ොදය ඉතා මඳ ෙුෙ ද යය මතඩ වී පෙතී.
න
න ර ්මට ්ාට ෙුෙ ද වපවනනුවය් යහි මතඩ වී තිව න ආශ්ොදයම
ය. ය රවින් විෂ් මිශර ෙ ව්්්් වගඩිය ද්්නෙුන්ට ඒ ගරන බිය්් වනා
හට වගන තෘෂ්්ණාවෙන් ඔෙුහු යය ෙිඳා මරණයට වහෝ මහා දුුඃඛයට
වහෝ පරමිවණති.
විෂ් මිශර ව්්්් වගඩිවයහි වමන් පඤ්චස්්න්ධ්වයහි ද
ආශ්ොදාදීනෙ වද් ම තත්වත් ය. පඤ්චස්්න්ධ්ය නිසා ෙරින් ෙර
තතිෙන මඳ ෙ ද තසි ් ්ින් ම නරති වී යන්නා ෙ ද සරපය හා සතඩට
යහි ආශ්ොදය යි. යහි ආදීනෙය ඉතා මහත් ය. නිතර නිතර වගවි වගවී
යන රවින් ආහාර පානාදිවයන් නරෙත නරෙත අනු
දිය යුතඩ ෙ
යහි ය්් ආදීනෙය්ි. නිතර ම දිරන ෙ ය්් ආදීනෙය්ි මරවරන ෙ
ය්් ආදීනෙය්ි. වනාවය්් වරෝග හටගන්නා ෙ ය්් ආදීනෙය්ි.
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වනාවය්් විට වනාවය්් වදයින් වනාවය්් රිදුම් ෙන ෙ ය්්
ආදීනෙය්ි. පරිය ෙස්තනන්වග් විනාශවයන් වශෝ් ්රන්නට හඬන්නට
ෙන ෙ ය, ඕනෑ ්රන වද්ෙ ් වනා රබීවමන් වශෝ් ්රන්නට
හඬන්නට සිදුෙන ෙය යන ආදිය ද යහි ආදීනෙවයෝ ය.
තෙ ද වම් පඤ්චස්්න්ධ්ය ඒ ඒ පුද්ග යා වනාවය්් ොරවයහිදී
තිරිසන් බවට පමුණුවා ව ාවහෝ දු්් වගන දීමට සමර්ථ ෙ ද, සපර්ත
බවට පමුණුවා ෙර්ෂ් දහස් ගණන් ්්ෂ් ගණන් මුළු ්ව හි දු්් වගන
දීමට සමර්ථ ෙ ද, සඤ්ජීෙ ්ා සතරාදී මහා නරකයන්ට පමුණුවා ෙර්ෂ්
්්ෂ් ව්ෝටි ගණන් මුළු ්ව හි මහ දු්් වගන දීමට සමර්ථ ෙ ද
සත්්ායදෘෂ්්ටි ව ෝ, මානාදි විෂ් බීනවයෝ: දුුඃඛ බීනවයෝ යට වී
පෙත්නාහ. ඒ නිසා ,ොගරයට ද පරමිණ සිටින්නා ෙ සත්ත්ෙයා
සිටිනුවය් නරෙත තිරිසන් ෙට වපර්ත ෙට නර්යට පරමිවණන
ස්ෙ,ාෙය තතිෙය. වම් සත්්ාය දෘෂ්්ටි ව ෝ, මානාදී විෂ්වයෝ ව්්්්
වගඩිවය් විෂ්යට ොා සිය්් දහස් ොරවයන් පගර ෙ විෂ්වයෝ ය.
වම ඳු පගර විෂ් සහිත
ආදීනෙය්ි.

ෙ ද වම් පඤ්චස්්න්ධ්යාවග් මහත් ෙ

පඤ්චස්්න්ධ්වයහි ආදීනෙ රාශිය්් තත ද ව්්්් වගඩිවයහි
විෂ්ය වමන් යය ෙරසී යටෙ පෙත්වන් ය. යය වපවනනුවය්
ස්්න්ධ්යන්වග් තතඩි විනිවිද දැ්ිය හර්ි ධර්මඥාන චක්ෂුස
ා
ගත්තෙුන්ට පමවණ්ි. වසස්සන්ට වනා වපවන්. ය රවින් සත්ත්ෙවයෝ
ව්ාවත්් ආදීනෙ තතත් ස්්න්ධ්යන් ගරන වනා ් ්ිවරති. ස්්න්ධ්
ඔෙුනට යපා වනාවෙති. විෂ් මිශර ව්්්් වගඩිවය් වමන් ස්්න්ධ්යන්වග්
ආශ්ොදය නිතර ම මතඩ ෙ පෙතී. ය රවින් යය ම සත්ත්ෙයාට මහත්
මහත් ෙ වපවන්. ය රවින් ඒ ආශ්ොදවයහි ස්්න්ධ්යන් ගරන තෘෂ්්ණාෙ
පපදී. සත්ත්ෙවයෝ වමය මාවග් ය යි වගන යයට අතිශයින් තලුම් ්රති.
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වම් ආදීනෙ සහිත ෙ ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය ගරන තෘෂ්්ණාෙ ඉපවදන
ආ්ාරය යි.
සලෝකසයහි බක ම සහ්තුවකින් හටගන්නා වූ කිසිවක් නවත
පපාදානස්්න්ධ් සංඛයාත සත්ත්ෙයාවග් පත්පත්තියට වහෙත් ස්්න්ධ්
සංඛයාත දුුඃඛස්්න්ධ්යාවග් නරෙත නරෙත හටගරනීමට ද ව ාවහෝ
වහ්තනහු තත්තාහ. යයින් පරධ්ාන වහ්තඩෙ ෙනුවය් තෘෂ්ණාවය තෘෂ්්ණාෙ
නමරති වම් ය් ම ධ්ර්මය නරසුෙවහාත් ්ර්මාදි අෙවශ්ෂ් වහ්තනන්
ව්ාවත්් තතත් දුුඃඛස්්න්ධ්යා වග් නිවරෝධ්ය ෙන්වන්ය. තෘෂ්්ණාෙ
තිව න තා්් දු්්ෙ නිවීවම්් ද වනා ෙන්වන් ය. තෘෂ්්ණාෙ තිබිය දී
මතඩ පත්පත්තියට වහ්තඩෙන ්ර්මාදිය නරසිය වනා හර්ිය. ්මවාදි
වහ්තනන් තිබියදී ම තෘෂ්්ණාෙ නරසිය වනාහර්ි ය. තෘෂ්්ණාෙ නරවසනු
සමග ම ්ර්මාදි වහ්තනන් ද සමග ඒ ,ෙවයන් මත්තට තිව න
දුුඃඛස්්න්ධ්ය නිවී යන්වන්ය. ය රවින් දුුඃවඛෝත්පත්තිවය් වහ්තඩෙ
ද්්ෙන්නා ෙ තථාගතයන් ෙහන්වස් වම් ආයය සත සද්ශනාසවහි දී
්ර්මාදි වහ්තනන් ගණනට වනාවගන තෘෂ්ණාව ෙ ය් ධ්ර්මය්් පමණ්්
දුුඃඛ සමුදයායයය සතයය ව්ාට ෙදාි වස්්.
තෘෂ්ණාව දුකට සහ්තුවන සවටි සමසස්ය :- ෙරසි්ි ි ෙ පපදින
පණුොවග් පටන් අවීිද මහා නර්වයහි පපදින නිරිසතාවග් පටන් සෑම
සත්ත්ෙය්ඩට ම සෑම මිනිස්ඩට ම සෑම වදවිය්ඩට ම ස්්න්ධ් පඤ්ච්
සංඛයාත තමාවග් ආත්ම ,ාෙය ව ෝ්වයහි තති පසස් ම වදය
සරටියට වපවනන්වන් ය. ඒ ආත්ම ,ාෙයට මාරර ්ි හර්ි ්ිසි ම
වදය්් ඔහුට තඩන් ව ාවෙහි ම නරත්වත්ය. වම් ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය
ගරන පිමුෙ තෘෂ්්ණාෙ පපදනා ආ්ාරය යි. ඉ්්බිති ඒ ආත්ම ,ාෙ
සංඛයාත ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය නරවසන්නට වනාදී ආර්්ෂ්ා ්රන්නට
පෙත්ෙන්නට ඕනෑය යන දෘඪ තෘෂ්ණාව පහි වේ. ඔහුවග් ච්්ෂ්ුවසෝත-ඝාණ-ජිේහා-්ාය-මන යන ආයතන සවයහි රෑප ශේදාදි
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ආරම්මණයන් ගරටුණු ් ්හි ඒො ද වහාඳය ්ියා පරථම තෘෂ්්ණාෙ පහි
ෙන්වන් ය. පසුෙ ඒො නරෙත නරෙතත්
ා ගන්නට ඕනෑය යන දෘඪ
තෘෂ්්ණාෙ පහි වේ. ආහාරාදි වනාවය්් වද් යිෙමින් අමාරරවෙන්
පරෙරත්විය යුතඩ ෙ නිතර තද ෙරවටන සුළු ෙ ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය,
පෙතිනොට ්රමරත්ත ති පමණින් නි්ම් ම වනා පෙත්වන්ය. ආහාර
පානාදිය යිෙමින් යය පරෙරත්විය යුතඩය. ආශා ්රන්නා ෙ ඉෂ්්ට රෑප
ශේදාදිය ද ඔහුට ආශාෙ ති පමණින් නි්ම්ම වනා රව න්වන් ය.
වනා රව න ් ්හි ආත්ම ,ාෙය පෙත්ො ගන්නට ඕනෑ ය යන
තෘෂ්්ණාෙ විසින් ද, ඉෂ්්ට රෑප ශේදාදීන්
න්නට ඕනෑය යන තෘෂ්්ණාෙ
විසින් ද ඒ ඒ වද් වසවීවමහි සත්ත්ෙයා වමවහයෙනු
න්වන් ය.
තෘෂ්්ණාවෙන් වමවහයෙනු ර සත්ත්ෙ වතවම් දිවි පරෙරත්මට ඕනෑ
්රන පප්රණ වසවීම සඳහා ද ජීවිතයට අහිත දෑ දුරර ්ිරීම සඳහා ද
ආශ්ොදනීය රෑප-ශේද-ගන්ධ්-රස-ස්පර්ශයන්
නු සඳහා ද ්රියා
්රන්නට පටන් ගන්වන් ය.
මනුෂයකුට බක බත් පිඟානක් ලබනු සඳහා කරන්නට තිසබන
වවා අපමණ ය ඒ සඳහා ්ඩඹුරර ව්ාටන්නට සිදු ෙන්වන්ය. සී
සාන්නට සිදු ෙන්වන්ය. වී ෙපුරන්නට සිදු ෙන්වන්ය. ෙපුි වගායම
මාස ගණන්් රැ්
ා ගන්නට ද, වගායම ්පන්නට ද, වගායම
මාෙන්නට ද, වී වියිා පිරිසිදු ්ර්නනට ද, වගෙ ් ෙ ට වගන වගාස්
ආර්්ෂ්ා ්ර ත ා ගන්නට ද, වී තම් න්නට ද වියින්නට ද,
ව්ාටන්නට ද, වපාින්නට ද, පරන් වගවනන්නට ද, සහ ් වසෝදන්නට
ද, ගරන්නට ද, ගිනි වමාිෙන්නට ද සිදු ෙන්වන් ය. ්ෙර්ඩ විසින් ෙුෙ
ද වම් ෙරා සමහය වනා ්ි වහාත් ත්් තති වනා ෙන්වන් ය.
තඳුම්් පරිඳුම්් තති වීමට ද වමවස් ම ෙරා රාශිය්්
්රන්නට සිදු ෙන්වන් ය. ොසයට වගය්් තති ්ර ගරනීමට ගිය ් ්හි
්රන්නට තිව න ෙරා වමයට ොා දහස් ගඩණය්ි. වම් ය් ය්
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ෙරා්ට ම වෙවහසීම දුව්්ි. ව ාවහෝ වෙවහවසන්නට සිදු වීවමන්
සිත-්ය වද්ට ව ාවහෝ රිදුම් ද ෙන්වන් ය.
ඒ ඒ වද් රබීම සඳහා ්රන්නා ෙ ්රියා සෑම ් ්හි ම සාර්ථ්
වනා ෙන්වන් ය. වනාවය්් විට ඒො ෙයර්ථ ෙන්වන් ය. ්රන ෙරා
ෙයර්ථ වීවමන් ෙන්නා ෙ සිත් රිදුම් ද ඉතා ව ාවහෝ ය.
වෙවහසී සපයා ගත් වද්ෙ ් වනාවය්් විට විනාශ ෙන්වන් ය.
වසාරරන් විසින් සතඩරන් විසින් වහෝ පරහරර ගන්වන් ය. යවස් වීවමන්
ව ාවහෝ වසයින් රිදුම් ද ෙන්වන් ය.
්රන්නට තිව න සියලු ෙරා තනිෙ ්ර ගරනීමට අපහසු රවින්
ද, ොා සරප
ා ගරනීවම්
ාවපාවරාත්තඩවෙන් ද, සත්ත්ෙ වතම
තෘෂ්්ණාවෙන් වමවහයෙනු ර වදෙරන්න්ඩ ද වසායා ගන්වන්ය.
පුරරෂ්යා විසින් බිරිඳ්් ද, ස්තරිය විසින් සරමිය්ඩ ද සහ්ාරය්ඩ ෙශවයන්
වසායා ගන්වන්ය. සහ්ාරය්ඩ ය්තඩ ්ර ගරනීවමන් පසු ඔහුට හත් අට
ගඩණය්ින් ෙරා ෙරඩි ෙන්වන් ය. සරමියා හට පරියාෙ වෙනුවෙන් දහස්්
ෙරා ්රන්නට ද ,ායයයාෙට හිමියා වෙනුවෙන් දහස්් ෙරා ්රන්නට
ද සිදු වේ. යවස් ව්ාට ද පරියාෙවග් සිත් ගත වනාහර්ි වීවමන්
හිමියාට ද, සරමියාවග් සිත් ගත වනාහර්ි වීවමන් බිරිඳට ද වනාවය්්
විට දු්් ෙන්නට සිදු වේ.
් ් යත් යත් ඔෙුනට දරරවෙෝ ද ෙන්නාහ. ය් ්හි ඔෙුනට දරර
වපර්මය යි ්ියන තෘෂ්්ණාෙ තෙ සිය ගඩණය්ින් ෙරා ෙරඩි්ර
වදන්වන්ය. අඹුදරරෙන් ගරන ්රන ෙරා ව්ාවත්් ්ිත් ඉෙරය්්
නරතිෙ තෙ ඉදිරියට ්රන්නට තිව න ෙරා රාශිය වපවනන විට
ඔහුවග් සිතට ෙන රිදුම ඉතා මහති. සමහර විවට් ය් දරරේඩට
ව ා්් ෙන්වන් ය. ඔහුට ව වහත් වසායමින් තවිදින අතර දරරේඩ
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ෙරදට හසු වී වපා ීසියට වගන ගිවය් ය යන ආරංිදය ඔහුට
රව න්වන් ය.
දැන් ඔහුට ය්ෙර ම යා යුතඩ වද තරන්ි. ව්ායි පරත්තට යම්
වදෝයි තවෙමින් සිට ය්තරන්්
ා යන ් ්හි ්ඩඹුරට ගෙයන් ෙරදී
්ඩඹුර පාළු ්රන්වන් ය යි යන පණිෙුාය ්ියාවගන තෙ ව්වන්්
යන්වන් ය. යාමට තරන් ය්්ෙර ම තඩන්් වීවමන් වි්්ෂ්ිප්තෙ ගමන්
්රන්නා ෙ තරනරත්තාට ණය ඉ ් ා ගරනීමට තමන් වසායා යන ණය
හිමියා සම්මුඛ ෙන්වන් ය. ඔහු නුඹ දැන් ්ී ෙර්් රැෙටුො ද? අද නම්
මාවග් මුද දී ාම යන්නට ඕනෑ ය ්ියා මග අෙුරා වගන ඉදිරිවයන්
සිටින්වන් ය. ඔහුට ණය හිමියාවගන් වේරී යා ගන්නට ්රමය්් නරතිෙ
තවෙමින් සිටින විට, තෙ ව්වන්් දුෙ අෙුත් දැන් ිමයාට ව ාවහාම
අමාරරයි, ඔය වගවනන ව වහත් ඕනෑ නරත, ඉ්්මනින් වහාඳ වෙද
මහත්ඩ වහෝ වදාස්තර මහත්ඩ ්රඳො වගන යන්න ය යි ්ියන්වන්ය.
සසර සරරි සරන සත්ත්ෙයාට වම ඳු අෙස්ථාෙ ් දුර් , වනා වේ.
වම ඳු අෙස්ථාේ් පරමිණියවහාත් ය් ්හි ෙන සිත් රිදුම ව්වස් විය
හර්ි ද?
තෙ ද වම් තෘෂ්්ණාෙ වහ්තඩව්ාට රනෙරර රනෙරරන් සමග ් හ
්රන්නාහ. මුවණෝ මුණන් සමග ් හ ්රන්නාහ. අඹුෙ සරමියා
සමග ් හ ්රන්නීය. සරමියා අඹුෙ සමග ් හ ්රන්වන් ය. පියෙරර
දරරෙන් හා ් හ ්රන්නාහ. දරරවෙෝ පියෙරරන් හා ් හ ්රන්නාහ.
මේෙරර ද දරරෙන් හා ් හ ්රන්නාහ. දරරවෙෝ මෙුන් හා ් හ
්රන්නාහ. සවහෝදරවයෝ සවහෝදරයන් හා ් හ ්රන්නාහ. නෑවයෝ
නෑයන් හා ් හ ්රන්නාහ. මිතඩවරෝ මිතඩරන් හා ් හ ්රන්නාහ.
පරවිද්වදෝ පරවිද්දන් හා ් හ ්රන්නාහ. වමවස් ඔෙුවනාෙුන් ් හ
ව්ාට මරණයට ද පරමිවණන්නාහ. මරණය පමණ මහත් ෙ දු්් ෙ ට
ද පරමිවණන්නාහ.
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තෙ ද තතරවම්් තෘෂ්්ණාෙ නිසා යම් යම් වද්
නු සඳහා
ව ාවහෝ අනතඩරර තති ්ර ෑෙ ට ද පිවිවසන්නාහ. ගංගා ද තරණය
්රන්නාහ. සමුද්රය ද තරණය ්රන්නාහ. ,නගර්,යට ද පරවිෂ්්ට
ෙන්නාහ. අහසට නගින්නාහ. ්ාු තඩේ්්ඩ ආදි ආෙුධ් වගන වහන
ගසන්නා්් වමන් මහ තඩේ්්ඩ ෙ ින් වෙඩි ත න, අහවස් සිට පුපුරන
ව ෝම් , ගිනි ව ෝම් වහ න විෂ්දුම් විහිදුෙන යුධ් බිම්ෙ ට ද
යන්නාහ. සමහරර ෙස ්ා සිය දිවි නසා ගන්නාහ. සමහරර ය ් ී සිය
දිවි නසා ගන්නාහ. සමහරර දියට පරන සිය දිවි නසා ගන්නාහ. සමහරර
දුම්රියට ව ් ත න්නාහ. සමහරර වග සිඳ ගන්නාහ. සමහරර වෙඩි
ත ා ගන්නාහ. සමහරර ගිනි ෙරද මරවරන්නාහ. වම් තෘෂ්්ණාෙ වහ්තඩ
ව්ාට වමව ාෙදී ම ෙන්නා ෙ මහත් ෙ දුුඃඛස්්න්ධ්වයන් බිඳ්ි. දැ්් ෙ
්රරණුෙ අනුසාරවයන් තෙ දුරටත් ් ්පනා ව්ාට වත්රරම් ගනිත්ො!

තෘෂේණාව සඅනාගත සභව සදුුඃඛර්ය්ට සරහේතුවන සනකාරර්ය්
තෘෂ්්ණාවෙහි අනාගත ,ෙ දුුඃඛයට වහෙත් මතඩ පත්පත්තියට
වහ්තඩෙන ආ්ාරය වම් චතඩරායයය සතය ්ථාවෙහි ඉතාමත් ගරඹුරර ෙ ද
දුරෙව ෝධ් ෙ ද ්ාරණය යි. වමය සිහි නුෙණින් යු්්තෙ නරෙත නරෙත
්ියවීවමන් ද, වමය ගරන නරෙත නරෙත ් ්පනා ්ිරීවමන් ද,
දන්නෙුන් අතින් තෙදුරටත් ්රරණු විමසීවමන් ද, දන්නෙුන් හා
සා්ච්ඡා පරෙරත්වීවමන් ද වත්රරම් ගරනීමට පත්සාහ ්රත්ො. වමය
අෙව ෝධ් ්රගත වහාත් චතඩරායයය සතය ධ්ර්මවයහි ඉතා ම ගරඹුරර
තරන අෙව ෝධ් ්ර ගත්වත් ෙන්වන් ය.
වම් ශරීරය තසින් දැ්ිය හර්ි ෙ ද, ්යින් ස්පර්ශ ්ි හර්ි ෙ
ද, මහත් ෙ ද, ර ෙ ද, ෙස්තඩේ් ෙන පරිදි සෑදී තිව න්වන් පස්-න ගිනි-සුිං යන මහා,නත ධ්ාතඩ සතවරනි. තසට වනාවපවනන්නා ෙ ද
්යින් ස්පර්ශ ්ි වනා වහන්නා ෙ ද ර නරත්තා ෙ ද තෙත් ධ්ාතඩ
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ව්ාටස්් වම් සතර මහා,නත ්වයහි තත්වත් ය. ඒො ය්ාය් පරතිර
පෙත්නා ෙ විදු ි
ය වස් ශරීරවයහි ඒ ඒ තරන්ෙ පරතිර පෙත්වන්ය.
් ින් විදු ි
ය පරෙති ය්ාය්ින් විදු ි
ය පහෙවය් ද ඒ
ය්ාවයහි අාුේ් වනා වපවනන්නා්් වමන් ශරීරවයන් ස්්ෂ්්ම ධ්ාතඩ
ව්ාටස් පහෙවය් ද යහි අාුේ් වනා වපවනන්වන් ය.
තසට වපවනන්නා ෙ ස්පර්ශ වනා ්ි හර්ි ෙ වනා ර ධ්ාතඩ
ව්ාටසට අයත් ධ්ාතඩ සය්් තසුරර ව්ාට සත්ත්ෙ සන්තානවයහි සිත්
පපදවන් ය.
ඔෙුහු නම් :(1) චක්ෂු ධාතුවය
(2) සශරෝතර ධාතුවය
(3) ඝරාණ ධාතුවය

(4) ජහ්වා ධාතුවය
(5) කාය ධාතුවය
(6) ධර්ම ධාතුවට අයත් වූ හෘදය
වස්තු රූපය

යන වමාහුය.
දුුඃඛායයය සතයය විස්තර ්ිරීවම්දී රෑපස්්න්ධ්ය දැ්් ෙ තන්හි
“ච්්ෂ්ුුඃ පරසාදය, වශරෝත පරසාදය, ඝරාණ පරසාදය, ජිහ්ො පරසාදය, ්ාය
පරසාදය, හෘදය ෙස්තඩ රෑපය” යන නම් ෙ ින් ද්්ො තත්වත් වම් ධ්ාතඩ
සය ය. ච්්ෂ්ුුඃ පරසාදය යනු ච්්ෂ්ු ධ්ාතඩෙ ය. වසස්ස ද වම් නයින් දත
යුතඩ. වම් ධ්ාතඩ සය අතඩවරනුදු නිතර ම හිත පෙත්වන් හෘදය ෙස්තඩෙ
තසුරර ව්ාට වගන ය. ච්්ෂ්ුරාදි ධ්ාතඩ පස තසුරර ව්ාට සිත පහි
ෙන්වන් ඒොට රෑප ශේදාදි ධ්ාතනන් (අරමුණු) මුණ ගරසුණු අෙස්ථාෙ දී
පමණය.
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සිත හෘදය වස්තුව ඇසුරව සකාට පවත්සන් ද වප්ටටිය් තිව න
මරණි්්් වස් සෑම ් ්හි ය්්්ෙ තිබීම් ෙශවයන් වනාවේ. පපදින්නා
ෙ සිත්් තසිපිය ෙර්් වහින්නට ගතෙන ්ා වයන් ්්ෂ්වයන්
පංගඩේ් පමණ ්ා ය්ඩදු වනා පෙත්වන්ය. සිත පමණ ඉ්්මනින් නරති
ෙන අන් ෙස්තඩේ් නරත. ය්් සත්ත්ෙය්ඩ තඩි හට ගත්තා ෙ ය්් සිත්්
තිබිය දී යය නිරරද්ධ් ෙන තඩරර තෙත් සිත්් ද පහි වනා ෙන්වන්ය.
ය් සිත්් නිරරද්ධ් ෙනු සමග ම ඒ සිත හා රඳී පහි ෙන්නා්් වමන්
වදෙන සිත්් පහි වීම් ෙශවයන්, ,ාෙනා
වයන් ිදත්ත පරෙෘත්තිය
නරෙරත්ෙ අෙස්ථාෙන්හි හරර නිදන්නා ෙ ද වනා නිදන්නා ෙ ද සෑම
අෙස්ථාේදී ම නිෙනට පරමිවණන තඩරර ම සත්ත්ෙයා තඩි සිත් පහි
ෙන්වන් ය.
වමවස් පෙත්නා ෙ වම් ිදත්ත පරම්පරාෙ වනා නෙත්ො
ව රය්ට ගරසීම නිසා පෙත්නා ෙ ශේද පරම්පරාේ් වමන් දත යුතඩය.
වනා නෙත්ො දෙස්් මුළු ්ව හි ව රය්ට ගරසුෙවහාත් ව ර හඬ
දෙස්් මුළු ්ව හි පරෙරත්වත් ය යි ්ියනු රවේ. දෙස්් මුළු ්ව හි
ත ා වමාවහාත්ඩදු පෙත්නා ව ර හඬ්් වනා මරත්වත් ය. ගසා අත
ඔසෙනොත් සමග ම ගරසීවමන් හටගන්නා ෙ හඬ නිරරද්ධ් ෙන්වන් ය.
යවහත් ය් ය් හඬ්ට යාෙ තෙ තෙත් හඬ හට ගරනීම් ෙශවයන්
ව ර හඬ පරම්පරාෙ ය්්් වස් පරෙති රවින් දෙස මුළු ්ව ් ම ව ර
හඬ පරෙරත්වත් ය යි ්ියනු රවේ. යවමන් ම ය් සිත්් නිරරද්ධ් ෙනු
සමග ම නිරරද්ධ් ෙන සිත හා රඳී හට ගන්නා්් වමන් පසු පසු සිත්
පපදනා රවින් නිෙනට පරමිවණන වත්් සිත පෙත්වන් ය යි ්ියනු
රවේ.
ව ර හඬ ෙර ්් වස් පෙතින වම් සිත ්ඳු මුදුන්ින් පහිට
ග ා යන ගංගාේ් වමන් ඉතා වේගවයන් ඉ්්මනින් ග ා යන්වන් ය.
සත්ත්ෙයන් විසින් ්රන්නා ෙ ය්් ය්් ්රියාේ් සිදු ්ිරීමට ්්ෂ්
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ගණන්් සිත් පෙමනා ය. පහත් ව්ාට තිව න අත්් ඔසෙන්වන්
්්ෂ්ය්් පමණ සිත් ෙ ිනි. යස ෙ අත පහත් ්රන්වන් ද ්්ෂ්ය්්
පමණ සිත්ෙ ිනි. යන ් ්හි බිම තිව න පය ෙර්් ඔසො ඉදිරිවයහි
ත න්වන් ්්ෂ් ගණන්් සිත්ෙ ිනි. අනි්්ඩ ්ියන ්ථාේ ය් ය්
ෙචනය්් වත්රරම් ගන්වන් ්්ෂ් ගණන්් සිත්ෙ ිනි. වමවස් ඉතා
වේගවයන් පරෙතීම ිදත්තයාවග් ස්ෙ,ාෙයයි.
සිත වනාහි දැනීසම් උපකරණය යි ්රපීවම් පප්රණය ෙ
පිහිවයන් අන් වදය්් ්රවපනො මිස ්ිසි ්ව ් ඒ පිහිය ම නම්
වනා ්රවපන්වන්ය. යවමන් දැනීවම් පප්රණය ෙ සිතට අනි්්්
දැවනනු මිස සිත නමරති තමාවග් සරටි වනා දැවනන්වන් ය. ය රවින්
සත්ත්ෙවයෝ සිවත් සරටි තත්ත්ෝාරවයන් වනා දනිති. ඔෙුහු ව ර හඬ
ෙර වස් පෙත්නා ෙ සිත් පරම්පරාෙ දීර්ඝ ්ා ය්් තිව න ය් වදය්්
වස්ෙරදො වගන යය ආත්මය ව්ාට ගනිති. යවස් වගන තතරවම්් ඒ
ආත්මය ගස්ින් ගස්ට ඉගිි යන ්ඩරර ් ්ඩ වමන් නාතිවයන්
නාතියට ශරීරවයන් ශරීරයට යන වදය්් හරටියට ස ්ති. තතරවම්්
පහන්් නිවී යන්නා්් වමන් මරණින් අෙසන් ෙන වදය්් ව්ාට
සිතති. වම් වදයා්ාරය අතඩවරන් ව්ෝ්්ින් ෙුෙත් ෙරදො වගන
සිටින්නා ෙ තරනරත්තාට ආයයය සතය ධ්ර්මය ෙටහා ගත හර්ි වනා
වේ. ය රවින් වමය අෙව ෝධ් ්ර ගරනීමට ිදත්ත තත්ත්ෙය ද දැන සිටිය
යුතඩය.
ශරීරය පරණෙ දිරායාවමන් වහෝ ශරීරයාවග් පරෙරත්වීමට
ෙුෙමනා ආහාර පානාදිය වනා රබීවමන් වහෝ විෂ්ම සෘතඩ, විෂ්ම
ආහාරාදිය නිසා ධ්ාතනන්වග් ව්ෝපවයන් වහෝ අන් වහ්තඩේින් වහෝ
ශරීරය වනා පෙත්නා තරනට පරමිණි ් ්හි පණුසුම් ය්ාය්් සිසි ්
දිවයහි ලූ ් ්හි යහි පණුසුම නිවී යන්නා්් වමන් ශරීරවයහි ඒ ඒ
තරන පෙත්නා ෙ යට ්ී වනා ර වනා වපවනන ධ්ාතඩ ගණයට අයත්
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ෙ ච්්ෂ්ු වශරෝතරාදි ධ්ාතනහු නිරරද්ධ් වෙති. සිතට නිශ්ශරය ෙන වදය්් ඒ
ශරීරවයහි නරති රවින් ඉන්පසු යහි සිත් වනා හට ගන්වන් ය. ශරීරය
්රියා විරහිත ෙන්වන් ය. ය් ්හි සත්ත්ෙයා මවි් ය යි ්ියනු රවේ.
සිතට බිම් ෙන ධ්ාතනන් නිරරද්ධ් ෙන්නා ෙ වම් මරණාෙස්ථාවෙහි
තෘෂ්්ණාෙ සහමු ින් නසා සිටිවය් නම් සිත් පරම්පරාෙ ඔේ ට වනා
වගාස් යතන දී ම සිඳී යන්වන් ය. ඔහුට යයින් දු්් ද ව්ිෙර ෙන්වන්
ය. රහත් වනා ෙ සත්ත්ෙයා වම් අෙස්ථාවේ දී සිටින්වන් ව ෝ්ය වදස
ා තෘප්තියට වනා පරමිණ තෙත් ව ෝ්ය වදස ර ීමට ඕනෑ්ම
තතඩෙ ය. ව ාෙ තති හඬෙ ් තසීම තති වනාවී තෙත් හඬෙ ් තසීමට
ඕනෑ්ම ද තතිෙ ය. ආඝරාණය ්ි ගන්ධ්ය තති වනා වී තෙත්
ගන්ධ්යන් ආඝරාණය ්ිරීමට ඕනෑ්ම ද තතිෙ ය. රසයන් ෙරිඳුො තති
වනාවී තෙත් ව ාවහෝ රසයන් ෙිඳන්නට ඕනෑ්ම ද තතිෙ ය. ස්තරී
ස්පර්ශ පුරරෂ් ස්පර්ශාදි වනාවය්් ස්පර්ශයන් ස්පර්ශ ්ිා තති වනාවී
තෙත් ව ාවහෝ වද් ස්පර්ශ ්ිරීවම් ඕනෑ්ම ද තතිෙ ය. ව ෝ්වයහි
සිටියා තති වනා වී ඉදිරියට තෙ තෙ ව ාවහෝ ් ්් ය්්තරා ව්න්ඩ
ෙශවයන් ව ාෙ සිටීවම්
ෙත් ඕනෑ්ම ද තතිෙ ය. වම් ඕනෑ්ම්
රාශිය ෙ තෘෂ්්ණාෙ සත්ත්ෙයාවග් ිදත්ත පරම්පරාෙ හා රඳී අනුශය
ෙශවයන් පෙත්වන්ය.
අනාගත ෙස්තනන් සම් න්ධ්වයන් පෙත්නා ෙ වම් තෘෂ්ණාව
මරණාසන්න ිදත්තවයහි පටන් ඉදිරියට ,ෙ ව ාවහෝ ගණන්ට ම දිග
ය. මරණාසන්නාෙස්ථාවෙහි ඒ ශරීරවයහි පෙත්නා ෙ සිතට ආධ්ාර ෙන
ධ්ාතනන් නිරරද්ධ් ෙවය් ද මරණාසන්න ිදත්තවයන් ඔේ ට දි්්ෙ තිව න
වම් තෘෂ්්ණානුශය පෙත්නා රවින් නිුඃශරය ෙස්තනන් නිරරද්ධ් ෙවය් ද
ිදත්ත පරම්පරාෙ වනා සිවද්. මරවරන සත්ත්ෙයාවග් ශරීරය තසුරර
ව්ාට පහි ෙ අන්තිම සිත නිරරද්ධ් ෙනු සමග ම ඒ සිතට අනතඩරර ෙ
ඒ සිත හා යාෙ ඉපදිය යුතඩ වදෙන සිත ඊට වපර නාතිෙ දී වහෝ ඒ
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නාතිවය් දී ්රන
ද ්ඩශ ා’්ඩශ
්ර්මයන් අතඩවරන් යම්්ිසි
්ර්මය්ින් ඉදිරිපත් ්ර වදන ද, ්ර්මය, ්ර්ම නිමිත්තය, ගති
නිමිත්තය යන තඩවනන් ය්්තරා වදය්් අරමුණු ්ිරීම් ෙශවයන් වගන,
යහි ය ් පපදවන්ය. යවස් පපදනා ෙ සිත වදෙන ,ෙවයහි පිමුෙන
සිත ය. යයට පරතිසන්ධි චිත්තය යි ්ියනු රවේ. ඒ පරතිසන්ධි ිදත්තයට
නිශ්ශරය ෙස්තඩේ් ්ර්මානු,ාෙවයන් හා පරතිසන්ධි ිදත්තයාවග්
ආනු,ාෙවයන් ද ඒ සිත සමග ම හට ගන්වන් ය. යය පරතිසන්ධි
ිදත්තයට නිශ්ශරය ෙන්වන් ය. යතරන් පටන් ඒ ෙස්තඩෙ තසුරර ව්ාට
සිත් පරම්පරාෙ පෙත්වන් ය.
පරතිසන්ධි විානනය පහි ෙන්නා ෙ අෙස්ථාවෙහි යය හා සමග
තෙත් රෑප ස්ෙ ්පය්් ද පහි ෙන්වන් ය. ඒ සියලු ම රෑප පිණ්ාය
මිනිස් තසට වනා වපවනන තරම් ්ඩාා වදය්ි. යයට කලල රූපය යි
්ියනු රවේ. ඒ ්
රෑපය මතඩ හටගන්නා ෙ ශරීරයට බීනය ෙන්වන්
ය. පරතිසන්ධි විානනය සහිත ෙ වම් ්
රෑපය මිය ගිය තරනරත්තහු
වග් ශරීරවයන් ආ වදය්් වනාෙ, අමුතඩවෙන් හට ගත් වදය්ි. නමුත්
පරතිසන්ධි ිදත්තය මිය ගියා ෙ තරනරත්තාවග් ිදත්ත පරම්පරාෙට අයත්
වදය්් ෙන රවින් අ,ිනෙ ,ෙවයහි පපන් තරනරත්තා මිය ගිය
පුද්ග යාවගන් අනි්්ඩදු වනාවේ.
ශරීර බීනය ෙ ්
රෑපය ්ඩාා ෙ ද මෘදු ෙ ද වදය්් රවින්
යයට පිහිටීමට මෘදු ෙ ද ෙරම මට ෙුෙමනා වපෝර තත්තා ෙ ද ස්ථානය්්
ෙුෙමනා ය. ශඩ්ර ධ්ාතඩෙ යයට ඉතාම වයෝගය වදය්ි. විානනය මාතෘ
ගර්,යට පරමිවණන්වන් යවහයිනි. ශඩ්ර ධ්ාතඩවෙහි වමන් ම ්ඩණු ෙ
ව ාවහෝ ෙස්තඩෙ ද මෘදු ෙ හා වපෝර ගතිය ද තත්වත් ය. ්ඩණු ෙ
වද්ෙ ව ාවහෝ සත්ත්ෙයන් පපදිනුවය් ද ය රවිනි. සම් සනා දන්සනෝ
සකි පඩික්කම් ආදිසයහි උපදනා සත්ත්වසයෝ බයින් ම උපන් සපර
සනා සිටි සත්ත්වසයෝ ය යි වරදවා ගනිති අ,ිනෙ සත්ත්ෙයන්වග්
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පත්පත්තිය්් ුද්ධ් ධ්ර්මවයහි පගන්ො නරත. පවිතර ස්ථානයන්හි
සත්ත්වෙෝත්පත්තිය්් වනා ෙන්වන් ්
රෑපයාවග් පිහිටීමට වයෝගය
ෙ මෘදු ෙ හා වපෝර ගතිය ඒොයින් වනා රව න රවිනි.
පවිතර ස්ථානයන්හි පපදින්නා ෙ සත්ත්ෙ ව්ාටස්් ද තත්වත්
ය. ඔෙුන්වග් පත්පත්තිය පරතිසන්ධි විානනය සමග ම ස් ාංග
පරතයංගයන්වගන් සම්පර්ණ ෙ ශරීරය්ින් යු්්තෙ ම සිදුෙන්වන් ය.
ඉපදීවමන් පසු ෙරම ම්් ඔෙුනට නරත්වත් ය. ඔෙුනට ‘ඕපපාතික’
සත්ත්ෙවයෝ යයි ්ියනු රවේ. සන්රයික සත්ත්වසයෝ ද සපර්තසයෝ ද
සදවිසයෝ ද බරහ්මසයෝ ද වම් ඕපපාති් සත්ත්ෙ ගණයට තතඩිත්
ෙන්වනෝ ය.
විඥානය ඇසට සනා සපසනන ස්පර්ශ සනා වන සියුම් සදයකි
ිදත්ත පරම්පරාෙ හා රඳී පෙත්නා ෙ තෘෂ්්ණානුශය යයට ද ොා සියුම්
වදය්ි. නිරරද්ධ් ෙ ්ඩශ ා’්ඩශ වච්තනාෙන්වගන් ඉතිරි ෙ තිව න
්ර්ම ශ්්තිය ද අනුශය ධ්ර්මය්් වස් ම සියුම් වදය්ි. අ,ිනෙ
,ෙවයහි පපන්නහුවග් ශරීරය නිර්මාණය ්රන්වන් පරම ස්්ෂ්්ම ෙ
විඥාන, තෘෂ්ණා, කර්ම යන වම් ධ්ර්ම තඩවනනි. වම් ධ්ර්ම තඩනට සෘතඩ
ආහාරාදි ාහිර වහ්තනන්වග් පප්ාරත්ෙවයන් වතාර ෙ අපවග් ශරීර
ෙරනි ඖදාරි් ශරීර නිර්මාණය ්ි වනාවහ්. නිර්මාණය ්ි හර්ි
ෙනුවය් සිතට අනුෙ පෙත්නා ස්්ෂ්ම ශරීරය්ි. ය රවින් ාහිර වදය්
පප්ාරය්් වනා ර විානන තෘෂ්්ණා ්ර්මයන් වග් ශ්්තිවයන්
නිර්මිත දිෙය රහ්මාදි ඕපපාති් සත්ත්ෙයන් වග් ශරීර, සුිං - සඳරැස් හිරරරැස් - ගිනිරැස් ආදි සියුම් වද්ෙ ට ොා අතිශයින් සියුම් ය. ඒො
්රාපත්ෙ වපවනන, දිවයහි වපවනන ඡායාරෑප ඳුය. මිනිස් තසට
වනා වපවනන්වන් ය. මිනිස් ්යින් ස්පර්ශ ද වනා ්ි හර්්ව්් ය.
සිතට අනු්න ෙ ම ඒ ශරීරය පෙත්නා රවින් තම තමාවග් ශරීර ්රමති
වස් ්ඩාා මහත් ්රගන්නට ද වි්ෘතියට පමුණුො ගන්නට ද ඔෙුනට
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අපහසුේ් නරත. සිතීවමන් ම ඒො සිදුෙන්වන් ය. වනා
ර
ධ්ාතනන්වගන් නිර්මිත රවින් සිතීම් මාතරවයන් ම ඔෙුන්වග් ශරීර
අහවසහි ඕනෑ තරන්ට වගන යා හර්ි ය. මරණය වීමත් සමග ම
පහන්් නිවී ගියා්් වමන් ඒ ශරීරය අතඩරරදහන් ෙන්වන් ය. මි
සිරරර්් ඉතිරි වනා ෙන්වන් ය. ඔෙුන්වග් ෙස්තරා,රණ - යාන - ොහන
- විමානාදි සිය ් ්් නිර්මිත වී තිව න්වන් මිනිස් තසට අවිෂ්ය ෙ
ධ්ාතඩ ෙර්ගවයන් ම ය.
ශරීරවයහි වදාස් දැ් රෑපවයන් දුරරෙනු ්රමරත්වතන් රූප
තෘෂ්ණාව දුරරව්ාට අරෑප ධ්යාන පපදො ගත්වතෝ මරණින් මතඩ විානන
මාතරවයන් ම පපදනාහු ය. රූප තෘෂ්ණාව නරති රවින් රෑපයට ඔෙුන්
විරරද්ධ් රවින් පරතිසන්ධි විානනය සමඟ රෑපය්් ඔෙුනට පහි
වනාවේ. ඔෙුන්වග් විානන මාතරය ම අහස්හි පෙත්වන් ය. ඔෙුනට අරෑපී
සත්ත්ෙවයෝය යි ්ියනු රවේ. සිවතහි වදාස් දැ් සිත් නරති ්ර ගන්නා
ෙ අදහසින් ධ්යාන ,ාෙනා ්ිා ෙ තතරම්හු සංාන විරහිතෙ රෑප
මාතරවයන් පපදිති. ඔෙුනට අසඥ සත්ත්වසයෝය යි ්ියනු රවේ. ධ්යාන
ය අෙසන් ෙ ්ව ් නරෙතත් ඔෙුනට වපර පරෙති ිදත්ත
පරම්පරාෙට අයත් ෙ සිත් පහි ෙන්වන් ය.
පරතිසන්ධි චිත්තය සමග සර්වාඞ්ග පරතඞ්ග සම්පූර්ණ ශරීරයන්
පහි සනා වන්නා වූ මනුෂාදීන්ට ඔෙුන්වග් පරතිසන්ධි ිදත්තය හා
පහි ෙ ්
රෑපය, සෘතඩ ආහාරයන්වග් පප්ාරවයන් ෙර්ධ්නය වී
ස් ාංග පරතයංග සම්පර්ණ ශරීරය්් සෑවදන්වන් ය. ශරීරය සෑවදන
් ්හි ද යය සත්ත්ෙයාවග් ිදත්ත සන්තාන පරති ද්ධ් තෘෂ්්ණාෙට හා
මේපියන්වග් ධ්ාතඩෙ ට ද
න්නා ෙ සෘතඩ ආහාර ෙ ට ද අනුරෑප ෙ
වනාවය්් ආ්ාරවයන් සෑවදන්වන් ය. ව ෝ්ය වදස
නු ්රමති ෙ
ශේද අසනු ්රමති ෙ යනාදි තෘෂ්්ණාෙන් නිසා ඒ ඒ වදය ්ිරීමට
ෙුෙමනා ච්්ෂ්ුරාදි ඉන්ද්රියවයෝ ඒ ඒ ශරීරවයහි පහි ෙන්නා හ. ශරීර
104
Non-commertial Distribution

චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

සටහන මෙුපියන්වග් ධ්ාතඩ අනුෙ ෙන්වන් ය. ශරීරවය්
ෙත්්ම්
දු ්ම් යනාදිය මෙුපියන්වග් ධ්ාතනන් හා සෘතඩ ආහාරයන් අනුෙ ද
්ර්ම ශ්්තිය අනුෙ ද සිදුෙන්වන් ය. ස්තරීන්ට තෘෂ්්ණාෙ හට ගනුවය්
ස්තරී අදහස් ෙ ට අනුෙය. පුරරෂ්යන්ට තෘෂ්්ණාෙ හට ගන්වන් පුරරෂ්
අදහස් ෙ ට අනුෙ ය. ස්තරී අදහස්ෙ ට අනුෙ පරෙති තෘෂ්්ණාෙ ස්තරී
ශරීරය්් තති ්ිරීමට ද පුරරෂ් අදහස් අනුෙ පෙත්නා තෘෂ්්ණාෙ පුරරෂ්
ශරීරය්් තතිවීමට ද වහ්තඩ ෙන්වන් ය. පුරරෂ්යන්වග් තෘෂ්්ණාෙ
පෙත්වන් පුරරෂ්ා්ාරවයන් රවින් මතඩ පපදනා ් ්හි පුරරෂ්වයෝ
පුරරෂ්යන් ම ෙන්නාහු ය. ස්තරීන්වග් තෘෂ්්ණාෙ ස්තරී ආ්ාරවයන් යු්්ත
රවින් මතඩ පපදනා ් ්හි ස්තරීහු ස්තරීන් ම ෙන්නාහු ය. වමය වෙනස්
වෙතත් වෙනස් ෙන්වන් ් ාතඩර්ිනි.
පඤ්චස්්න්ධ්යාවග් තතරම් ව්ාටස් ෙ ට හා ආ්ාර
විවශ්ෂ්ෙ ටත් තෘෂ්්ණාවෙන් අනය වද්ෙ ් ද වහ්තඩ ෙන නමුත් තෘෂ්්ණා
වහ්තඩවෙන් පරථමව්ාට පරතිසන්ධි විානනය ,ොන්තරයට වනා
පරමිණිවය් නම් අන් වහ්තනන්වගන් ස්්න්ධ්යන් නපදනා
රවින්
සිය ් ට තෘෂ්්ණාෙ වහ්තඩ ෙන ෙ ද තෘෂ්්ණාෙ ම පරධ්ාන වහ්තඩෙ ෙ ද
්ිෙ යුතඩය. පඤ්චස්්න්ධ්ය යයට තලුම් ්රන්නහුට අවන්්ා්ාරවයන්
පීාා ්රන රවින් දුව්්ි. පඤ්චස්්න්ධ්ය පහි ෙුෙවහාත් යය හා
රඳී පෙත්නා ෙ යයින් වෙන් වනාෙන්නා ෙ නාති නරා මරණ වශෝ්
පරිවද්ොදි දුුඃඛවයෝ පහි ෙොහු ම වෙති. ය රවින් නාති නරා
මරණාදීන්වග් පත්පාද්යා ද තෘෂ්්ණාෙ ම ෙ ්ිෙ යුතඩය. තෘෂ්්ණාේ්
වනාමරති නම් වම් පඤ්චස්්න්ධ් සංඛයාත දුුඃඛය, නාති නරා මරණාදි
දුුඃඛස්්න්ධ් වනා හට ගන්වන් ය. තෘෂ්්ණාෙ තතවහාත් වම්
දු්්ඛස්්න්ධ්ය වනාහට ගරනීම ද වනාවෙයි. ඒ්ාන්තවයන් හට
ගන්වන්ය. ය රවින් තෘෂ්ණාව සලෝකසය් මවවුම් කරවවා බව කිව යුතුය
තෘෂ්ණාසවන් අන මවවුම් කරවසවක් නවත්සත්ය මරෙුම්්රර ෙශවයන්
ස ්න්නා ෙ යම් ්ිසි පුද්ග වය්් වේ නම් ඔහු ද තෘෂ්්ණාවෙන් ම
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මෙන ද්වද්් ෙන්වන් ය. අතීතවයහි ද වම්
වහ්තඩවෙන් ම හට ගත්තාහු ය. තෘෂ්්ණාවෙන්
අනාගතවයහි හට ගන්නා ෙ ස්්න්ධ්වයෝ
හටගන්නාහුය. තෘෂ්්ණාවෙන් ම මෙනු
න්නාහු

පටුන වෙත

ස්්න්ධ්වයෝ තෘෂ්්ණා
ම මෙන ද්වදෝ ය.
ද තෘෂ්්ණාවෙන් ම
ය.

දුුඃඛ්ස්කන්ධ
සංඛ්ාත
පඤ්චස්කන්ධය
හටගත්
කල්හි
පඤ්චස්කන්ධ සංඛ්ාත ඒ විෂ වෘක්ෂසයහි තෘෂ්ණා සංඛ්ාත විෂ ඵලය
හට ගන්සන් ය පඤ්චස්්න්ධ්යට ම අයත් ෙ ච්්ෂ්ුරාදි ඉන්ද්රියවයෝ ද
ආධ්යාත්මි් ෙ ද ාහිර ෙ ද රෑප ශේදාදි ආරම්මණවයෝ ද යයට ආහාර
ෙන්නාහුය. ඒ විෂ් ඵ වයන් නරෙත ද දුුඃඛස්්න්ධ් සංඛයාත
පඤ්චස්්න්ධ් ෙෘ්්ෂ්යන් මෙන්වන්ය. යහි ද තෘෂ්්ණා සංඛයාත විෂ්
ඵ ය නරෙතත් හට ගන්වන් ය. යයින් නරෙතත් පඤ්චස්්න්ධ්ය්්
මෙන්වන් ය. වම් ්රමවයන් බීනවයන් ෙෘ්්ෂ්යත් ෙෘ්්ෂ්වයන් බීනයත්
හට ගරනීම් ෙශවයන් ෙෘ්්ෂ් පරම්පරාෙ ් ්පාන්තය ද්්ො
පෙතින්නා්් වමන් තෘෂ්්ණාවෙන් ස්්න්ධ් පඤ්ච්යත් ස්්න්ධ්
පඤ්ච්වයන් තෘෂ්්ණාෙත් තතිවීම් ෙශවයන් වම් දු්්ඛස්්න්ධ්
පරම්පරාෙ අර්හත් මාර්ග ානනවයන් තෘෂ්්ණාෙ සහමු ින් නසන තා්් ම
ව්ාන්් නරත්තා ෙ අනාගත ්ා ය මුළු ්ව හි පරෙත යන්වන්ය.
ය රවින් දු්්වඛෝත්පත්තිවය් සර ෑ වහ්තඩෙ වසායා ගත්තා ෙ සර්ෙඥයන්
ෙහන්වස් වම් තෘෂ්්ණාෙ දුුඃඛ සමුදයායයය සතය ය යි ෙදාි වස්්.

තමුදර්ය් සතතර්ය්ාරගේ සතේවභාව සතතර
වම් දුුඃඛ සමුදයායයය සතයය පටිසම්,ිදා මග්ග පාිිවයහි
“සමුදයස්ස ආයූහනට්සඨා නිදානට්සඨා සංසයාගට්සඨා පිිසබාධට්සඨා”
යනුවෙන් ෙදාරන ද චතඩර්විධ් සමුදය ස්ෙ,ාෙවයන් ෙශවයන් ද දත
යුතඩ ය.
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පටුන වෙත

දුුඃඛ සමුදයායයය සතයය යි ්ියන ද තෘෂ්්ණාවෙහි ස්ෙ,ාෙ
සතවර්ි. ඔෙුහු නම් (1) ආයහන්ට.ය (2) නිදාන්ට.ය (3) සංවයෝග්ට.ය
(4) පිිව ෝධ්්ට.ය යන වමාෙුහු ය.
1. සනර්ය්ූහනට්ඨර්ය්
පඤ්චස්්න්ධ් සංඛයාත ෙ ද නාති නරා මරණ වශෝ් පරිවද්ොදි
ෙ ද දු්්ඛස්්න්ධ්ය නරෙත නරෙත රැස් ්රන්නා ෙ පපදෙන්නා ෙ
මෙන්නා ෙ ස්ෙ,ාෙය ආයූහනට්ඨ නමි.
පඤ්චස්්න්ධ්ය ෙහා වනා නරවසන දීර්ඝ ්ා ය්් පෙත්නා
වදය්් හරටියට වහෝ රෑපය නරවසතත් පඤ්චස්්න්ධ්වයන් සමහර
ව්ාටස් සෑම ් ්හි ම පෙත්නා වද්ෙ ් හරටියටත් ෙරදො පිිිවගන
අවන්්ාදීනෙවයන් යු්්ත ෙ පඤ්චස්්න්ධ්ය වහාඳ වදය්රයි ෙරදො
පිිිවගන මහා දු්්ඛස්්න්ධ්ය්් ෙ පඤ්චස්්න්ධ්යා වග් පරෙරත්ම
සුෙය්් ව්ාට ෙරදො පිිිවගන සත්ත්ෙයා යම් තා්් වම්
පඤ්චස්්න්ධ්යට තලුම් ව්වර් ද, ඒ තා්් ඔහුට වම් පඤ්චස්්න්ධ්ය
අන් සරමට ම ොා පතඩම් වදය හරටියට ද, ව්ායි ව ස්ින් මුත්
පෙත්ො ගතයුතඩ වදය්් හරටියට ද, පඤ්චස්්න්ධ්ය නරති වෙතවහාත්
යයට ොා මහත් නපුර්් මහත් හානිය්් මහත් විපත්් තෙත් නරති
සරටියට ද ෙරටවහන්වන් ය.
ය රවින් ඔහු පඤ්චස්්න්ධ්ය සෑම ් ්හි ම පෙත්ො ගරනීමට
වනාවය්් අයුරින් මුළු ශ්්තිය ම වයාදා ්රි යා ්රන්වන් ය. ඔහු
ෙර්තමාන ,ෙවයහි ෙ වම් ශරීරවයහි බිඳි බිඳී යන වගවි වගවී යන
ව්ාටස් ආහාර පානාදිය වස්ෙනය ව්ාට නරෙත නරෙත පපදෙන්වන්
ය. සුඛ වේදනාෙන්වග් පත්පත්තියට රෑප ශේදාදීන් සපයා ඒොවය්
පප්ාරවයන් නපන් සුඛ වේදනා පපදෙන්වන් ය. නපන් සංාන
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සංස්්ාර විානනයන් ද පපදෙන්වන් ය. ව ාෙ වෙවසන මනුෂ්යයන්
විසින් හා අනය සත්ත්ෙයන් විසින් ද දිො රාතරී වද්්හි ්රන යම් ්රියා
රාශිය්් වේ නම් ඒ සිය ් ම ොවග් ්රනුවය් ද ස්්න්ධ්යන් පිණිස ම
ය. පින් ්රන්නෙුන් විසින් ඒො ්රනුවය් ද ව ාවහෝ වසයින් මතඩ නාති
ෙ දී
න ස්්න්ධ්යන් පිණිස ම ය. ස්්න්ධ්යන් පිණිස වනාෙ විමු්්ති
සුෙය පිණිස වහෙත් ස්්න්ධ් දුුඃඛවයන් මිවදනු පිණිස ්රියා ්රන්නෙුන්
තති නම් තත්වත් මුළු ව ාෙ ම ටි් වදවන්ි. සත්ත්ෙයන් විසින්
වමවස් රෑ දෙ ් වද්්හි වනා නෙත්ො ම අ,ිනෙ ස්්න්ධ්යන් රබීම
සඳහා වහෙත් ශරීරවයහි රෑප පපදෙනු සඳහා අ,ිනෙ සුඛ වසෝමනස්ස
වේදනා පපදෙනු සඳහා අ,ිනෙ විානන පපදෙනු සඳහා ්රියා ්රන
රවින් ඔහුට නරෙත නරෙතත් ෙර්තමාන ,ෙවයහි ද අනාගත ,ෙ
පරම්පරාවෙහි ද අ,ිනෙ රෑප වේදනා සංාන සංස්්ාර විානනවයෝ
පපදනාහු ය.
සලෝකසයහි යම් දුසකක් සේ නම් ඒ සියල්ල ම උපදිනුසය් අන්
තවනක සනාව ස්කන්ධයන් සකසරහි ය. දු්්ෙ ට පත්පත්ති ස්ථාන ෙන
රවින් ස්්න්ධ්වයෝ ම ද දු්්යහ. ස්්න්ධ් පහි ෙන ් ්හි ඒො හා
රඳී නාති නරා මරණාදි දුුඃඛවයෝ ද පහි ෙන්නාහු ම ය. ය රවින්
ස්්න්ධ් පපදො ගනු පිණිස ්රන්නා ෙ ෙයායාමවය්් වේ නම් යය
දු්් පපදො ගනු පිණිස ්රන ෙයායාමය්ි. යවම්් ස්්න්ධ් පිණිස
ෙයායාම ව්වර් නම් ඔහු දු්් පපදොගනු පිණිස ෙයායාම ්රන්වන්ි.
ඉදින් සත්ත්ෙයා පඤ්චස්්න්ධ්ය දු් ෙ දැන පඤ්චස්්න්ධ්වය් ආදීනෙ
රාශිය දැන යය ව්වරහි ් ්ිරී යද යපා වී යය ව්වරහි පෙත්නා ෙ
ත ්ම සර්ෝාරවයන් මඳ්ඩදු ඉතිරි වනා ව්ාට නරසුවය් නම් ඔහු
ෙර්තමාන ,ෙවයහි තති ෙන දු්් නසාගනු පිණිස ආහාර පානාදිය
වස්ෙනය ්රන්වන් වී නමුත් ස්්න්ධ්යන්ට ආශාවෙන් ස්්න්ධ් පපදො
ගනු පිණිස ්ිසි ම ෙයායාමය්් වනා ්රන්වන් ය. අනාගතස්්න්ධ්
වනා පතන්වන් ය. යවම්් ෙර්තමාන ,ෙවය් අ,ිනෙ ස්්න්ධ් පපදො
108
Non-commertial Distribution

චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

ගරනීම සඳහා ද අනාගත ,ෙවයහි ස්්න්ධ් පපදො ගරනීම සඳහා ද
්රියා ව්වර් නම් ස්්න්ධ් පතා නම් ඔහු යවස් ්රනුවය් අනි්්් නිසා
වනාෙ ඔහු තඩි පෙත්නා ෙ තෘෂ්්ණාෙ නිසා ම ය. ය රවින් අ,ිනෙ
ස්්න්ධ් ඉපදවීවමහි පරධ්ාන වහ්තඩෙ තෘෂ්්ණාෙ වේ. පරධ්ාන වහ්තඩෙ
රවින් ඒ තෘෂ්්ණාෙට දු්් රැස් ්රන්නා ෙ ධ්ර්මය ය යි ද දු්්
පපදෙන්නා ෙ මෙන්නා ෙ ධ්ර්මය ය යි ද ්ියනු රවේ.
ඒ ඒ පුද්ගලයන්සග් සන්තානසයහි හටගන්නා වූ තෘෂ්ණාව හවර
පඤ්චස්කන්ධ සංඛ්ාත සත්ත්වයන් මවන්නා වූ අන ශශ්වරසයක් සහෝ
සදවිසයක් සහෝ බසෙක් සහෝ නවත්සත්ය ඉදින් ඊශ්ෙරාදීහු සතය
ෙශවයන් ම තත්තාහු වෙත් නම් ඔහු ද රෑප වේදනා සංාන සංස්්ාර
විානනවයෝ ම ය. ඊශ්ෙරාදි නම් ෙ ින් හඳුන්ෙන ඒ පඤ්චස්්න්ධ්වයෝ ද
ඔෙුන් තඩි හටගත් තෘෂ්්ණාවෙන් ම මෙන ද්වදෝ ය. යවස් ෙ ඔෙුහු
අනයයන් ව්වස් මෙත් ද? ඔෙුනට අනයයන් මරවිය හර්ි ශ්්තිය්් ද
නරත්වත් ය. මරවිය හර්ි ශ්්තිය තත්වත් තෘෂ්්ණාවෙහි ය. ය රවින්
තෘෂ්්ණාෙ ම මරෙුම් ්රරො ෙ දත යුතඩය.
තෘෂ්ණාවට සනාසයක් සද් කි හවකි බල විසශ්ෂයක් ඇති බව
නුවණවතියනට පරතක්ෂ වශසයන් ම දත හවකි පරම සතයකි යම්
්ිසිේඩට යම් ්ිසි වදය්් ්ිරීමට ආශාෙ තති ෙුෙවහාත් ඒ වදය වනා
්ර සිටීම ඔහුට මහත් පීාාේ් මහත් අමාරරේ් වස් ෙරටවහන්වන් ය.
ය රවින් ආශාෙ තති ෙ දෑ ්රන්නට ම සත්ත්ෙවයෝ පත්සාහ ්රති.
සමහර විට සමහරර සිදු ්ිරීවමන් තමහට අනර්ථ සිදු ෙන්නා ෙ සමහර
ෙරා අනර්ථ සිදුෙන ෙ දැන දැන ම ද ්රති. ආශාෙ තති ෙ වදය වනා
්ර සිටීම සත්ත්ෙයනට පීාාේ් ෙනුවය් ද, තති ෙ ආශාෙ නිසා
සත්ත්ෙයන් විසින් තමහට අනර්ථ පිණිස පෙතින දෑ ්රනුවය් ද,
සත්ත්ෙයා ො ඒ ඒ වද් ්රෙන ශ්්තිය්් තෘෂ්්ණාවෙහි තති රවිනි.
වනා ්ර ම වනා සිටිය හර්ි පරිදි, ්රන තඩරර ම සත්ත්ෙයා වපින
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ස්ෙ,ාෙය්් තෘෂ්්ණාවෙහි වනා මරති නම් ඒ සත්ත්ෙවයෝ අහිත දෑ ඒ
ෙ දැන දැන ම වනා ්රන්නාහු ය. ්රන තඩරර සත්ත්ෙයන් වපින ඒ
ශ්්තිය අනි්්් වනාෙ තෘෂ්්ණාෙ වග් පත්පාද් ශ්්තිය ම ය.
තෘෂ්්ණාවෙහි තත්තා ෙ ශ්්තිය ්ාහටත් පර්ට වදය්ි.
සත්ත්ෙයා ්රියා ්රන්වන් යයි ්ීම සම්මුති ්ථාවේි. පරමාර්ථ
ෙශවයන් සත්ත්ෙවය්් නරත. තෘෂ්්ණාෙ වහ්තඩ ව්ාට ඒ සන්තානවයහි
්රියා සාධ්් වච්තනා පහි ෙ ් ්හි ඒ ෙ සම්මුති ්ථාවෙන් ්ියන
විට සත්ත්ෙයා ෙරා ්රන්වන් ය යි ්ියනු
රවේ. සත්ත්ෙ
සන්තානවයහි පහි ෙන්නා ෙ ඒ ්රියා ව්ාටස සංස්්ාර ස්්න්ධ්ය යි.
තෘෂ්්ණාවෙන් ්රියා සංඛයාත සංස්්ාර පපදෙන්නා්් වමන් ඉතිරි
ස්්න්ධ්වයෝ ද පපදෙනු රව ති. ජීෙත්ෙ සිටින්නා ෙ ්ා වය් දී
තෘෂ්්ණා වහ්තඩවෙන් ඒ සන්තානවයහි වේදනා සංාන සංස්්ාර
විානනයන් පහි ෙන්නා්් වමන් ම සත්ත්ෙයා මරවරනු සමග ම ඒ
තෘෂ්්ණාෙ විසින් තෙත් ්ර්මාදි වහ්තනන්වග් ද සහායත්ෙය ර ස්්න්ධ්
පස්් වහෝ ස්්න්ධ් සතර්් වහෝ ය් ම ස්්න්ධ්ය්් වහෝ පහි
්රෙන්වන් ය. යයට අනාගත ,ෙයට පරමි)ම යයි ද අනාගත ,ෙවයහි
ඉපදීම ය යි ද ්ියනු රවේ. ව ෝ්වයහි යම් තා්් සත්ත්ෙවයෝ වෙත්
නම් ඒ සිය ්ව ෝ ම වමවස් තෘෂ්්ණාවෙන් මෙන ද්වදෝ ය. සියලු
සත්ත්ෙයන්වග් මරෙුම්්ාරයා තෘෂ්්ණාෙ ම ය.
2. සනිදානට්ඨර්ය්
ෙර්තමාන ස්්න්ධ් පඤ්ච්යාවග් ව,්දය ෙ මරණය සිදු
වෙනොත් සමග ම අ,ිනෙ ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය්්
ා වදන්නා ෙ
ස්ෙ,ාෙය නිදානට්ඨ නම් වේ.
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තෘෂ්ණාව සර්වාකාරසයන් නිරවසශ්ෂසයන් මතු කවර කසලක
වත් නූපදනා පරිදි නවසුවා වූ තවනවත්සත් මරයාන් මතු නූපදසන් ය.
යම්ඩ තෘෂ්්ණාෙ පරහාණය වනා ව්ාට තෘෂ්්ණාවෙන් යු්්තෙ ්ා ්රියා
්ි වහාත් ඔහු වග් ෙර්තමාන ස්්න්ධ්යන්වග් ව,්දයට අනතඩරර ෙ ම
තසිපිය ෙර්් වහ ීමට ගතෙන ්ා ය තරම් ්ා ය්් ගතෙන්නට ද
පරථම තෘෂ්්ණා වහ්තඩවෙන් ඔහුවග් නිරරද්ධ් ෙ ස්්න්ධ්යන් වග්
පරම්පරාෙට අයත් ෙ අ,ිනෙ ස්්න්ධ්වයෝ නාතිය්් නාතිය්් පාසා
පහි ෙන්නාහ. තෘෂ්්ණා වහ්තඩවෙන් පහි වීමය යනු තෘෂ්්ණාෙ විසින්
ඉපදවීම ය. තෘෂ්්ණාෙ විසින් සිදු ්රන්නා ෙ ඒ නාතිය්් නාතිය්් පාසා
ෙහ ෙහා අ,ිනෙ ස්්න්ධ් ඉපදවීම තෘෂ්්ණාවෙන් යු්්ත සත්ත්ෙයා හට
අ,ිනෙ ස්්න්ධ් නරෙත නරෙත වගන දීම්ි. නරෙත නරෙත
ා දීම්ි.
ය රවින් තෘෂ්්ණාෙ නිදාන්ට.වයන් යු්්ත යයි ්ියනු රවේ.
3. සතංරර්ය්ෝගට්ඨර්ය්
ස්්න්ධ් පඤ්ච් සංඛයාත දු්්ඛවයන් මිදී දු්්ඛ නිවරෝධ්
සංඛයාත නිර්ොණයට යා හර්ි වනා ෙන පරිද්වදන් ස්්න්ධ් පඤ්ච්
සංඛයාත දු්්ඛවයහි සත්ත්ෙයා තදින්
ඳින්නා ෙ ස්ෙ,ාෙය
සංසයෝගට්ඨය නමි.
යම් තා්් සත්ත්ෙයා ස්්න්ධ් වහාඳ වද්ෙ ් හරටියට සරප
හරටියට වගන ඒො ව්වරහි තලුම් ව්වර් නම් ඒ තා්් ඔහු වග් සිත
ස්්න්ධ්යන් වදසට ම නරමී ර වී තදී තිව න රවින් ගවස් ඳිනු
ර සිටින ගෙයාට ඒ න්ධ්නය පෙත්නා තඩරර ගස හරර ගසින්
රහරරට යා හර්ි වනාෙන්නා්් වමන් ඔහුට පඤ්චස්්න්ධ්ය හරර
පඤ්චස්්න්ධ්වයන් වෙන් ෙර පඤ්චස්්න්ධ් සංඛයාත දු්්ඛයාවග්
අනුත්පාද නිවරෝධ් සංඛයාත නිර්ොණ ්්වෂ්්ම ,නමියට ිඟාවිය වනා
හර්්ව්් ය. ගසර ඳිනු ර ගෙයා ්ඹය දිග තති වත්් වගාස්
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නරෙත ගස මු ට ම පරමිවණන්නා්් වමන් ෙර්තමාන ස්්න්ධ්යන්වග්
නිවරෝධ්ය ෙ මරණය සිදු වෙනොත් සමග ම ඔහුවග් ිදත්ත සන්තතිය
හා සම් න්ධ් වී පෙත්නා ෙ අනාගත ස්්න්ධ්යන් ්රා ඔහු යන්වන් ය.
අනාගත ස්්න්ධ්යන් ්රා යාමය යනු අනාගත ,ෙයට පරමි)ම ය.
ස්්න්ධ්යන් වෙතට ම මිස ස්්න්ධ් හරර අන් අත්ට වනා යා හර්ි
වස් සත්ත්ෙයා ස්්න්ධ්යන් හා රඳී සිටින්වන් ඔහු තඩි පෙත්නා ෙ
තෘෂ්්ණාවෙනි. යය සත්ත්ෙයා අනාගත ස්්න්ධ්යන් ඳින රැහරන්්
ෙරනි ය. තෘෂ්්ණාෙ සත්ත්ෙයා ස්්න්ධ්යන් හා ඳින ස්ෙ,ාෙය තති
ධ්ර්මය්ර යි ්ියන ද්වද් යවහයිනි. තෘෂ්්ණාෙ නමරති රැහරනින් යය
පෙත්නා තඩරර සත්ත්ෙයා ස්්න්ධ්යන් හා රඳී සිටින්වන් ය. දු්්ඛවයන්
වනා මිවදන්වන් ය.
සත්ත්වයන් ස්කන්ධයන් සකසරහි බඳින්නා වූ සම් තෘෂ්ණාව
නමවති රැහවන ඉතා ශක්තිමත් සදයකි යය ්රම ම ්රපීම අති දුෂ්්්ර
ෙරවා්ි. යය සිඳීමට සමර්ථ ෙ ය් ම ආයුධ්ය නම් මාර්ගඥාන නමරති
්ාුෙය. අන් ්ිසි ම අවිය්ින් යය සිඳිය හර්ි වනා වේ.
සසර දු්් තරම්් දුරට දැ් ඉන් මිවදන්නට ඕනෑය, නිෙන්
න්නට ඕනෑ යයි පින් ්රමින් “මම සසර දු්ින් මිදී නිෙනට
පරමිවණම්ො! මට වමයින් නිෙන් රවේො” යි නිෙන් පත පතා පින්
්රන්න්ඩ වෙත ය ව්වණහි ම සතඩන් නිෙනට පරමිණ විය හර්ි
ය්් තති ව්න්ඩ පරමිණ “පින්ෙත! ඔ දැන් ් ් සිට ම නිෙන්
පත - පතා වෙවහස ෙන්වනහි ය. මා ආවය් ඔ වග් පරාර්ථනාෙ සිදු ්ර
දීමට ය. ෙහා මා හා යන්න. අද ම ඔ නිෙනට පමුණුෙන්වනමිය” යි
්ථා ්ි වහාත් ය් ්හි නිෙන් පත පතා පින් ්රන්නාවගන් රව න
පිිිතඩර නම් “අවන් හාමුදුරරෙවන් තෙම මම යයට ෑස්ති නරත. මට
තෙ ෙරා ටි්්් තිව නො ය. ඒ ටි්ත් ඉෙර ්ර මම පසුෙ යන්නට
සදානම් වෙමිය” ්ියා ය. ෙරා ටි්්් තිව න වම් නිෙන් වසායන්නා
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වෙත තෙ ෙර්ෂ් දහය්ින් නිෙනට පමුණුෙන්නා පරමිණ නිෙන් යන්නට
්ථා ්ි වහාත් යදාට ඔහුවගන් රව න්වන් ද ඒ පිිිතඩර ම ය. ඔහු
නිෙන් පත - පතා සිට වගනත් වම ඳු පිිිතඩර්් වදනුවය් තෘෂ්්ණා
න්ධ්නවය් දෘඪත්ෙය නිසා ය. තෘෂ්්ණා න්ධ්නය සිඳීම දුෂ්්්ර නිසා ය.
ව ෝ්වය් නිෙන් පතා පින් ්රන්නෙුන් නිෙනට පමුණුෙන්නා ෙ
ව්වන්් නම් නරත. ්ියන දුවය් තෘෂ්්ණා න්ධ්නවය් දෘඪත්ෙය දැන
ගරනීමට පපමා ්ථාවේි. වම් පපමා ්ථාවෙන් තෘෂ්්ණා න්ධ්නවය්
දෘඪත්ෙය ෙටහා ගත යුතඩ ය.
4. සපනිරබෝධට්ඨර්ය්
සසර ් ්ිරී නිෙන් මගට රස දු්ින් මිදී නිෙනට පරමිවණනු
පිණිස පිිිවෙත් පුරන්නා හට ාධ්ා ්රන්නා ෙ ස්ෙ,ාෙය - පරතිපත්තිය
බිඳ වහින්නා ෙ ස්ෙ,ාෙය පිිිසබෝධට්ඨ නමි.
වම් සත්ත්ෙයාවගන් සමහර ව්වන්් නරණෙතඩන්වගන් සසර
දු්් ගරන අසා, පඤ්චස්්න්ධ්යාවග් ආදීනෙ අසා, නිෙවනහි ගඩණ අසා
සසර ් ්ිවරති. තතවම්් තමාට ම විඳින්නට සිදු ෙ දරරණු දු්් නිසා
පරතය්්ෂ් ෙශවයන් ම දු්් දැන සසර ් ්ිවරති. වමවස් සසර
් ්ිරරනෙුන්වගන් තතවම්් පස්්ම් සුෙ වසවීම මඳ්ට නෙත්ො වම්
පරතිපත්තිවයන් දු්් ව්ිෙර ්රමි ය නිෙන් පස්් ්රන්වනමිය’යි නිති
පන්සි ් ර්ින්නට ද, වපාවහාය අටසි ් ර්ින්නට ද, සමථ - විදර්ශනා
,ාෙනා ්ිරීමට ද ගිහි වගයි සිට ්ි හර්ි තෙත් පින්්ම් ්ිරීමට ද
පටන් ගනිති. තතවම්් ගිහි වගය නිෙන්
රබීවම් පරතිපත්තියට
ව ාවහෝ ාධ්ා තති තරන්රයි ස ්ා ගිහිවගය හරර ධ්නය හරර නෑයන්
හරර මිතඩරන් හරර දු්ින් මිවදනු පිණිස ුදු සස්වනහි පරවිදිෙ පිිිවෙත්
පුරන්නට පටන් ගනිති.
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සමසස් පිිිසවත් පිරීමට පටන් ගන්නවුන්සගන් සියයකින්
සකනකුට වත් පරතිපත්ති පටන් ගත් හවටියට ම සනා කාවා දිර්ඝ
කාලයක් සගන යා හවකි සනා සේ යයට වහ්තඩෙ නම් තෘෂ්්ණාෙ නරගි
නරගී අෙුත් පිිිවෙත් පුරන්නහුවග් සිත ් ින් ඔහු විසින් හරර දැම
්ාමයන් වෙත නරෙත නරෙතත් වගන යාමය.
මු ින් වපාවහාය්් පාසා ම සි ් ර්ිමි යි ඉටා සි ් සමාදන්
ෙන්නට පටන් ගත් තරනරත්තාවග් සිත්හි රසට ්න්නට ව ාන්නට ඕනෑ
ය, වහාඳට හඳින්නට පිඳින්නට ඕනෑ ය, මුද ් සපයන්නට ඕනෑ ය,
,ායයයාෙට අසෙ ් අසෙ ් වද් ්රන්නට ඕනෑ ය, දරරෙන්ට අසෙ ්
අසෙ ් වද් ්රන්නට ඕනෑ ය යනාදීන් ව ාවහෝ තෘෂ්්ණාවෙෝ පහි
වෙති. ඒ තෘෂ්්ණාෙන්වග් වහ්තඩවෙන් පිිිවෙත් පුරා වගන යන්නා ෙ
තරනරත්තාවග් සිත්හි තෘෂ්්ණාෙ පපන් වද්ෙ ් ්ිරීවමහි වයෝගයත්ෙය
ද්්ෙන්නා ෙ ද පිිිවෙත්
ිහි ් ්ිරීවමහි වහෝ මඳ ් ්ට
නරෙරත්වීවමහි අනුසස් ද්්ෙන්නා ෙ ද තෘෂ්ණා පාක්ෂික ධර්මසයෝ
පහි ෙන්නාහ.
“ව්ෝ් ්ි හර්ි ෙන්වන්ත් නිවරෝගීෙ ශ්්තිමත්ෙ ් ්්
ජීෙත්ෙන තරනරත්තා හට ය. මි වහාත් ්ිසිේ් ්ර ගන්නට
රව න්වන් නරත. ව ා ෙුෙත් යවස් ම ය. ය රවින් දිවි පරෙරත්වීමට
ඕනෑ ්රන පප්රණ
ා ගනු පිණිස මුද ් සපයන්නට ඕනෑ ය.
ගිහිවගයි ොසය ්රන්න්ඩ ෙුෙවහාත් අඹු දරරෙන් සරපයත් ්රන්නටත්
ඕනෑ ය. අඹු දරරෙන්ට දු්් විඳින්නට හරරීම පාපය්් ය. ඒ නිසා අඹු
දරරෙන් වග් ෙරාත් ඕනෑ ය. අඹුදරරෙන්වග් ෙරාත් නිෙන් පිණිස
පිිිවෙත් පිරීමත් ය් ෙරම ්රන ් ්හි ය්්්ෙත් හරියට ව්වරන්වන්
නරත. ඒ නිසා දරරෙන්වගන් නිදහස් වෙ ාෙ පින් ්රන්නට පටන්
ගන්නොය” යන ආදිය තෘෂ්්ණා වහ්තඩවෙන් පහි ෙන තෘෂ්්ණා පා්්ෂ්ි්
ණ ෙ ින් සමහවර්ි. වපාවහාය්් පාසා ම සි ් ර්ිමි යි පටන් ගත්
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තරනරත්තා තෘෂ්්ණාෙ නරග සිටින විට වපාවහෝ දිනය පරමිණි ් ්හි ඒ
තෘෂ්්ණා පා්්ෂ්ි් ණ ෙ ින් යු්්ති ෙ ින් සිත සනසා වගන සි ්
සමාදන් වීම හරර යය ් ් ත ා, අන් ෙරා්ට යන්වන් ය. ඔහු ඒ
තෘෂ්්ණාෙ නිසා සමහර විට වපාවහෝ දින ව ාවහෝ ගණන්් වමවස්
හරර දමන්වන්ය. සමහර විට සම්පර්ණවයන් ම සි ් රැ්ීම හරර
දමන්වන්ය. ඒ ණ පදෙ ින් ම සිත සනසා වගන සමහර විට ඔහු
පරාණ ෙධ්ාදී පාපයන් ද ්රන්වන් ය. සම් තෘෂ්ණාව ගෘහස්ථයාසග්
පරතිපත්තියට බාධා කරන ආකාරය ය
ගිහි වගයින් නි්්ම බුදු සස්සනහි පවවිදි වූ තවනවත්තාසග්
සන්තානසයහි ද යටපත් වී තිසබන තෘෂ්ණාව ද කලක දී නවගී බන්සන්
ය නරගී යන්නා ෙ ඒ තෘෂ්්ණාෙ වහ්තඩ ව්ාට පරවිද්දාවග් සිත්හි
ගිහියාවග් සිත්හි වමන් ම තෘෂ්්ණා පා්්ෂ්ි් ණ, තෘෂ්්ණා පා්්ෂ්ි්
යු්්ති, පහි ්ර ෙන්වන් ය. පරවිදිෙ මඳ ් ්් වහාඳින් මහණ දම්
පුරාවගන යන්නා ෙ පරවිද්දා තඩි නරෙත යටපත් ෙ තඩ තෘෂ්්ණාෙ හිස
ඔසෙන්වන් ය. ඒ තෘෂ්්ණාෙ ඔහුවග් සිතට “ෙරඩි සි ් ෙරඩි පරතිපත්ති
ඕනෑ නරත. ්ා වය් සරටියට මහණ ්ම් ්ිාම තතය” යන තෘෂ්්ණා
පා්්ෂ්ි් යු්්තිය ෙටහන්වන්ය. ඉන්පසු ඔහු යයින් සිත සනසා වගන
පරතිපත්තිය ිහි ් ්රන්වන්ය. පරවිද්ද්ඩ ්ි යුතඩ පවද් සෙස තඩනුරරෙන්
ෙරඳීම් හරමදීම් පරතයවේ්්ෂ්ා ්ිරීම් අරරණට පිමුෙ නරගී සිටීම් ආදිය
හරර දමන්වන් ය. රිසි වස් ්ා-බී තිරශ්ීනන ්ථාෙ ින් දො වගො රාතරි
යිිෙන තඩරර නිදන්වන්් ෙන්වන් ය. වමවස් පරතිපත්තිය ිහි ් ්ර
වගන හරසිවරන්නා ෙ පරවිද්දා තඩි සමහර විට තෙ තෙත් තෘෂ්්ණාෙ
නරග යන්නට ෙන්වන් ය. යවස් නරග ඒවමන් ඔහු වම් ්ා වය් හරටියට
මුද ් නරති ෙ මහණ්ම ්රන්නටත් රරිය යි මුද ් සපයන්නටත් මුද ්
පරිහරණය ්රන්නටත් පටන් ගන්වන් ය. ් ් යාවමන් සමහර විට
ව ාට ය යි ්ියමින් රාතරියට ආහාර ගන්නටත් පටන් ගන්වන් ය. තෙත්
වනාවය්් සි් පද බිඳ දමන්නටත් පටන් ගන්වන් ය. යපමණ්ිනුත්
115
Non-commertial Distribution

චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

වනා නරෙතී සමහරර නරෙත ගිහි ෙට ද පරමිවණන්වන් ය. වම්
පරවිද්දන්වග් පරතිපත්තියට තෘෂ්්ණාෙ ාධ්ා ්රන්නා ෙ ආ්ාරය යි.
වමවස් දු්ින් මිවදනු පිණිස පිිිවෙත් පුරන්නට පටන් ගන්නා ෙ
තරනරත්තා වග් පරතිපත්තියට ාධ්ා ්රන වහයින් පරතිපත්ති සිඳ දමන
රවින් තෘෂ්්ණාෙ පිිසබෝධට්ඨසයන් යු්්ත යයි ්ියනු රවේ.
ආයූහනට්ඨය යි ්ියන ද දු්් රැස් ්ිරීම ය, නිදානට්ඨය යි
්ියන ද නරෙත නරෙත දු්් වගනදීම ය, සංසයෝගට්ඨය යි ්ියන ද
දුව්හි තදින් රඳීම ය, පිිසබෝධට්ඨය යි ්ියන ද දු්ින් මිදීවම්
පරතිපත්තියට ාධ්ා ්ිරීම ය යන ්්ෂ්ණ සතර යම් තත්නම් යය දු්්
පපදෙන සර ෑ වහ්තඩෙය. වහෙත් සමුදය සතයය ය. වම් ්්ෂ්ණ සතර
තත්වත් තෘෂ්්ණාවෙහි ය. තෘෂ්්ණාෙ හරර අනි්් වම් ්්ෂ්ණ සතර
නරත්වත්ය. ය රවින් තෘෂ්්ණාෙ ම සමුදය සතයය යි සතයොදී ෙ
ුදුරනාණන් ෙහන්වස් විසින් ෙදාරන ද්වද් ය.
සමසතකින් දුක්ඛ් සමුදයායය සත කතාව නිමිසය් ය
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3
දුකේඛ සනිරරෝධාර්ය්ය සතතර්ය්
“කතමඤ්ච භික්ඛ්සව, දුක්ඛ් නිසරෝධං, අරියසච්චං? සයා
තස්සාසයව තණ්හාය අසසසවිරාගනිසරාසධා චාසගා පටිනිස්සග්සගා
මුත්ති අනාලසයා ඉදං වුච්චති භික්ඛ්සව, දුක්ඛ්නිසරෝධං අරියසච්චං”
වමය තථාගතයන් ෙහන්වස් විසින් දුුඃඛ නිවරෝධ්ායයය සතයය
ෙදාි වද්ශනාේි. යහි වත්රරම “මහවණනි! දු්්ඛ නිවරෝධ්ායයය සතයය
්ෙවර්ද යත්? දු්් ඉපදීවම් වහ්තඩෙ ෙ ඒ තෘෂ්්ණාෙවග් ආයයය මාර්ග
වහ්තඩ ව්ාට ෙන්නා ෙ යම් නිරෙවශ්ෂ් නිවරෝධ්ය්් වේ ද ඒ තෘෂ්්ණාෙ
නසා ීම් ෙශවයන් ්රන්නා ෙ යම් දුරර ්ිරීවම්් වේ ද, නරෙත
නපදනා පරිද්වදන් ්රන්නා ෙ යම් දුරර ්ිරීවම්් වේ ද, ඒ තෘෂ්්ණා
න්ධ්නවයන් යම් මිදීම්් වේ ද, යම් වනා ත ්ම්් වේ ද, මහවණනි!
වමය දු්්ඛ නිවරෝධ්ායයය සතයය යි ්ියනු රවේය” යි යනුයි.
වම් වද්ශනාවෙන් දුක් ඉපදීසම් සහ්තුව වූ තෘෂ්ණාව සග්
නිරවසශ්ෂ නිසරෝධය, මතු නූපදනා පරිද්සදන් වන නිසරෝධය, දුක්ඛ්
නිසරෝධායය සතය බව ද්්ෙන ද්වද් ය. පපන් සංස්්ාරයන්වග්
බිඳීමට වහෙත් අ,ාෙයට පරමි)මට ද නිවරෝධ්ය යි ්ියති. තෘෂ්ණාව ද
සංස්්ාරයන්ට අයත් වදය්් ෙ රවින් යයට ද ඒ නිවරෝධ්ය තත. වම්
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නිවරෝධ් සතය ්ථාවෙහි ගනු
න නිවරෝධ්ය යය වනා ෙ, මතඩ පපදිය
හර්ි තෘෂ්්ණාෙන් නපදීම ෙ නිවරෝධ්යයි . බයට නිරවසශ්ෂ නිසරෝධය යි
ද, අනුත්පාද නිසරෝධය යි ද, නිරවසශ්ෂ පරහාණය යි ද ්ියනු රවේ.
යම්ඩට ෙස්තඩෙ ගරනත්, අඹු දරරෙන් ගරනත්, තමන්වග් ශරීරය හා
ජීවිතය ගරනත්, ඉන්ද්රියන්ට විෂ්ය ෙන රෑප ශේදාදිය ගරනත් තෘෂ්්ණාේ්
්ෙර ආ්ාරය්ින් ෙත් නපදී නම්, වදෙඟන්් ඳු තරරණිය් හා ය්
යහන් ් ්් විසුෙත් ්ාමරාගය නපදී නම් ඔහුට තති ඒ තෘෂ්්ණාෙ
නපදනා ස්ෙ,ාෙය, තෘෂ්්ණාෙවග් නිරෙවශ්ෂ් නිවරෝධ්ය යි දත යුතඩ.
තෘෂ්ණාව නිරවද්ධ වුවද පඤ්චස්කන්ධය පවතී නම් සත්ත්වයා
දුකින් සනා මිදුසණ් ය. පඤ්චස්්න්ධ්ය නිරරද්ධ් ෙුෙවහාත් යහි සුළු
ව්ාටස්් ෙ තෘෂ්්ණාෙ පරෙතිවය් ද යය
ෙත් දු්්් වනා වේ. දු්ින්
පීඩිත තරනරත්තාහට ෙුෙමනා පරධ්ාන වදය පඤ්චස්්න්ධ් සංඛයාත
දුුඃඛයාවග් නිවරෝධ්ය ය. දුුඃඛ නිවරෝධ්ායයය සතයය ෙදාරන්නා ෙ
තථාගතයන් ෙහන්වස් තෘෂ්්ණාවෙන් අනය ෙ ්්ව ්ශයන් හා
ස්්න්ධ්යන් වනා වගන තෘෂ්්ණාෙ ෙ ය්් ධ්ර්මය්් පමණ්් වගන, යහි
නිවරෝධ්යාවග් ෙශවයන් දුුඃඛ නිවරෝධ්ායයය සතයය ෙදාරන දුවය් දු්්
නරති ්ර ගත හර්ි ආ්ාරයත් සමග ම දුුඃඛ නිවරෝධ්ායයය සතයය
ද්්ෙනු සඳහා ය. තෘෂ්්ණා සංඛයාත දුුඃවඛෝත්පාද් වහ්තඩෙ තිබියදී ඵ ය
ෙ දුුඃඛය නරති ්ි වනා හර්ිය. මහත් ආයාශවයන් යම්්ිසි දු්්
ව්ාටස්් නරති ව්වි් ද වහ්තඩෙ පෙත්නා රවින් නරෙත දු්් යන්වන්
ම ය. තෘෂ්්ණාෙ ෙ දුුඃඛ වහ්තඩෙ නරති ්ි වහාත් යයින් ම දු්් ව්ිෙර
ෙන්වන් ය. ය රවින් දු් නරති ්ිරීවම් වනා ෙරදින ්රමය තෘෂ්්ණාෙ ෙ
දුුඃඛ වහ්තඩෙ නරති ්ිරීම ම ය. තෘෂ්්ණා නිවරෝධ්යාවග් ෙශවයන් දුුඃඛ
නිවරෝධ්ය දැ්් ෙ ් ්හි, දු්් නරති ්ර ගරනීවම් වනා ෙරදින ්රමයත්
සමග දුුඃඛ නිවරෝධ්ායයය සතයය ද්්ෙන ද්වද් ෙන්වන්ය.
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තෙ ද මතඩ ඵ හට ගන්නා ෙ ගස්් ්පා විනාශ ්ි ් ්හි ඒ
ගවසහි මතඩ හට ගන්නට තිව න්නා ෙ වගඩිෙ විනාශය වනා හට
ගරනීම, අ,ාෙපරාප්තිය ගවස් විනාශය හා රඳී සිදුෙන්නා්් වමන්, ගවස්
විනාශවයන් වෙන් වනා ්ි හර්ිෝ් වමන්, තෘෂ්්ණා වහ්තඩවෙන් ෙන
ස් දුුඃඛස්්න්ධ්යාවග් ම නිවරෝධ්ය තෘෂ්්ණා නිවරෝධ්ය සමග ම
සිදුෙන්වන් ය. යය තෘෂ්්ණා නිවරෝධ්ය හා රඳී පෙත්වන් ය. තෘෂ්්ණා
නිවරෝධ්වයන් වෙන් වනා ්ි හර්්ව්් ය. ය රවින් ය්්් ෙ
තෘෂ්්ණාෙවග් පමණ්් වනා ෙ ස් දුුඃඛයාවග් නිවරෝධ්ය නිසරෝධායය
සතය ෙ දත යුතඩ ය.

නිේවාණර්ය්
ව ෞද්ධ්යන් විසින් නිර්ොණය යි ්ියා පතන්නා ෙ රබීමට
පත්සාහ ්රන්නා ෙ යම්් වේ නම් යද අනි්්් වනා ෙ වම් දුුඃඛ
නිවරෝධ්ායයය සතයය ම ය. දුුඃඛ නිවරෝධ්ායයය සතය සංඛයාත නිර්ොණය
ෙනාහි තතමුන්, සිතන හරටියට ්ිසි ෙටිනා්ම්් නරති සරපය්ඩත් වනා
ෙන, වනා පරතිය යුතඩ, බිය විය යුතඩ හිස් ේ් වනා ෙ අති පරණීත
සවපයකි වටිනාකම පමණ කි සනාසහන සවපයකි පරණ වීසමන්
නරක් සනා වන බපා සනා වන සවපයකි කවර කසලකවත් නවති
සනාවන හවම කල්හි පවත්නා සවපයකි දුකින් අමිශර ශුද්ධ සුඛ්
පිණ්ායකි පඤ්සච්න්ද්රියයන්ට හා මන්දබුද්ධිකයින්සග් මනින්ද්රියට ද
අවිෂය බවවින් පරම සූක්ෂ්ම ධර්මයකි නිරවද්ධ වන දුුඃඛ්යන්සග්
වශසයන් සලකන කල අති විශාල ධර්මයකි සලෝසකෝත්තර ධර්මයකි
මහානුභාව සම්පන්න ධර්මයකි පිහිටි තවනක් නවතිව ඇති ධර්මයකි
බක ද සත්ත්වයකුත් බහි නවත ද සත්ත්වයින්ට පරම පිහිටක් වූ
ධර්මයකි
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නිෙවනහි ස්්න්ධ්යන්ට අයත් වද්ෙ ින් ය්්ඩත් නරත. නරති
රවින් නම් යය හිස් වදය්ි. ඒ හිස් ෙ නිෙවනහි අගඩණය්් වනාෙ
පතඩම් ගඩණවය්ි. යටත් පිරිවසයින් යහි විඤ්ඤාණස්්න්ධ්යෙත් තති
නම් යයින් නිෙන දු්් සහිත ෙන්වන්ය. විඤ්ඤාණයත් දුුඃඛය්් ම ෙන
වහයිනි. නිෙන ස්්න්ධ්යන්වගන් හිස් ෙුෙත් සුඛවයන් හිස් වනා වේ.
නිර්ොණ සුඛය වත්රරම් ගරනීමට සරපෙ පරව,්දය වත්රරම් ගත යුතඩ ය.

තුප සරදවේගර්ය්
කාම සුඛ්ය විමුක්ති සුඛ්ය යි ව ෝ්වයහි සරප වදෙර්ගය්ි.
යයින් ්ාමනීය ෙ රෑප - ශේද - ගන්ධ් - රස - ස්පරෂ්්ටෙය - ධ්ර්ම
සංඛයාත ආරම්මණයන් නිසා පපදනා සුඛය ්ාම සුඛ නම් වේ. තෙත්
්රමය්ින් ්ියත වහාත් ්ෑම් බීම් තඳුම් පරිඳුම් රන් රිදී මුතඩ මරණි්්
මි මුද ් ආදි ්ාමනීය ෙස්තනන් හා අඹුදරර ආදි පරි ය පුද්ග යන් නිසා
සිත්හි හට ගන්නා ෙ ආශ්ොදය කාම සුඛ් නම් වේ.
පරමිණ තිව න්නා ෙ වහෝ මතඩ පරමිවණන්නට තිව න්නා ෙ
වහෝ විපත්ින් දු්්ින් වේරීම ෙ නිදහස විමුක්ති සුඛ් නමි.
වම් සරප වද්ින් ්ාම සුඛය විඳින සරපය්ි. ය රවින් යයට
“සේදයිත සුඛ්ය” යි ද ්ියති. විමුක්ති සුඛ්ය වනා විඳින සරපය්ි.
ය රවින් යයට ‘අසේදයිත සුඛ්ය’ යි ද ්ියති. වම් වද් සරප ෙ
්ෙුරරනුත් පිිිගන්නා නමුත් විමු්්ති සුඛය ගරන ්ීවමහි දී සරපය යන
ෙචනය පාවිච්ිද වනා ්ර ඒ අර්ථය ම ්ියවෙන අනය ෙචන පාවිච්ිද
්රති. ය රවින් සාමානය මනුෂ්යයාවග් සිත සරපය යන ෙචනය තවසත්
ම විමු්්ති සුඛයට වනා වගාස් වේදයිත සුඛයට ම වයාමු වෙයි. තෙත්
සරපය්් තති ෙ ඔහුට සිහි වනා වෙයි. නිෙවනහි වේදයිත සුඛය
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නරත. ශඩද්ධ් විමු්්ති සුඛය ම නිෙනය. විමු්්තිය සරපය්් වස් ෙරටහී
නරති රවින් නිෙන සරපය්රයි ්ී ් ්හි ඔහුවග් සිත සරව යි. යය
ඔහුට වනා ෙරටවහයි. සමහර විට නිෙන් සරපය ගරන තස ් ්හි යයත්
වේදයිත සුඛය මරයි ෙරදො වහෝ සිතයි. නිෙන් සරපය වත්රරම් ගත
හර්ි වීමට විමු්්තිය සරපය්් ෙ වහාඳින් අෙව ෝධ් ්ර ගත යුතඩ ය.
හිසසහි රදයක් පවවවත්ම දුසකකි ඒ දු්ින් වපවින තරනරත්තා
ව වහත් වගන යය නරති ්ර ගත් ් ්හි හිසරදය සුෙ ෙුනාය ්ියා
වහෝ සනීප ෙුනාය ්ියා වහෝ වහාඳ ෙුනාය ්ියා වහෝ ්ියයි. සුෙය,
සනීපය, වහාඳය යන ෙචන තඩවනන් ්ියවෙන්වන් අර්ථ තඩන්් වනා ෙ
ය්් අර්ථය්ි. ඒ අර්ථය නම් අනි්්් වනා ෙ සරපයයි. ඒ සරපය නම්
හිසරදය පිිි ඳ විමු්්තියයි. යවහත් යය පර්ාශ ්ිරීමට සරපය යන
ෙචනවයන් අනය ෙ ෙචනය්් පාවිච්ිද ්රන රවින් විමු්්තිය සරපය්්
ෙ පිිිගනිමින් ම සරපය්් වස් වනා සිතයි. වමය ෙචන ෙ
වෙනස්්ම් නිසා තති ෙන අෙු ්ි. වම් ්රරණ නුෙණින් ස ්ා
වත්රරම් ්රගත් ් ්හි විමු්්තිය සරපය්් ෙ ෙරටවහනු තත.
සරප වද්ින් කාම සවපය, වහාඳ යයි පිිිගන්නා වදය්් අරමුණු
ව්ාට පහිෙන සිත සමග තති වී විදු ිය්් වස් ෙහා නරති වී යන
්්ෂ්ණි් වදය්ි. තසිපිය ෙර්් වහ න්නට ගතෙන ්ා ය පමණෙත්
යය වනා නරෙතී, සරවණ්ින් නරතිෙන වදය්් නිසා යහි යතරම් ෙටිනා
්ම්් නරත. ස්්න්ධ්යන්ට අයත් රවින් යය ඖදාරි් සුඛය්් ද වේ.
විමුක්තිය සරවණ්ින් අතඩරරදහන් ෙන වදය්් වනාෙ ් ් පෙත්නා
වදය්ි. හිස රරනා සුෙය ෙ විමු්්ති සුෙය නරෙත හිසරදය්් හට ගන්නා
තඩරර ම පෙතී. නිර්ොණ සුඛ සංඛයාත විමු්්ති සුඛය ෙනාහි ්ෙර
්ව ්ෙත් වනා නරවසන්වන්ය. ් ් පරෙතීම ආදි වනාවය්් ්රරණු
නිසා විමු්්ති සුඛය ්ාම සුඛයට ොා ව ාවහෝ ෙටිනා සුෙය්ි. නරෙත
නරෙත රව න ් යපා ෙන ස්ෙ,ාෙය්් ්ාම සුඛයන්හි තතත්
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විමු්්ති සුඛවයහි ඒ ස්ෙ,ාෙය නරත. විමු්්ති සුඛය යපා වීම නම් දු්්
ඕනෑ වීමය. දු්් ඕනෑ ්රන ව්වන්් නරති රවින් විමු්්ති සුඛවය්
යපා වීම්් නරත.
වපර දඹදිෙ සාසක්ත නුවර සිටු බිරිඳ්ට හිස රරනාේ් සරදී සුෙ
්රගත වනා හර්ිෙ සත්ෙස්් ගත විය. සත් ෙස්ින් පසු ‘ජීේ’
නමරති ක්ෙදයාචාර්යෙරයා යය සුෙ ්වි්ය. දු්ින් මිදුණා ෙ සිටු බිරිඳ
සතඩටු වී තඩටු පඬුරර ෙශවයන් ජීේ තඩමාට සාර දහස්් මි දිණ. තවග්
පුතරයා ද ඔහුවග් ,ාර්යාෙ ද යවස් ම සාර දහස රගින් තෑගි ්ිහ. මහ
සිටාවණෝ ද සතඩටුෙ ්හෙනු සාර දහස්් හා දාසිය්් ද, දාසවය්් ද,
අශ්ෙ රථය්් ද තෑගි ්ිහ. වෙද තඩමා නිසා සිටු බිරිඳ ත් වරෝග
විමු්්තිය වනා ෙටනා වදය්් නම්, හිස් වදය්් නම්, ඔෙුහු යපමණ
ධ්නය්් වනා වදන්නාහුය. වසාවිාස් දහස්් ්හෙනු වෙදතඩමාට
දුන්වන් ඔෙුන් ත් විමු්්තිය ඔෙුනට යපමණ ෙටිනා රවිනි. වමයින්
හිත රරනාේින් මිදීම ම වසාවිාස් දහස්් ෙටිනා ෙ ්ිය යුතඩ ය.
රජගහ නුවර විස සිටුෙරය්ඩට ද නපුරර හිසරදය්් පරෙතිණි.
ව ාවහෝ වෙදුන්වගන් පරති්ාර
ා සුෙය්් වනා ර අන්තිවම් දී
ජීේ තඩමා ්රඳවීය. යතඩමා වරෝගය පරී්්ෂ්ා ්ර
ා “සිටාවණනි,
වරෝගය සුෙ ්ිවහාත් ්ඩම්් වදන්නාහුදැ”යි තසීය. “වෙද තඩමාවණනි!
වම් වරෝගය සුේර දුනවහාත් මා සතඩ සියලු ම ධ්නයත් දී මම ද ඔ
තඩමාවග් දාසවය්් ෙන්වනමරයි” සිටාවණෝ ්ීහ. ඒ සිටාණන් වමවස්
්ීවය් යතඩමාට ඒ වරෝග සුෙය මුළු සිටු සම්පතට ද ොා ෙටිනා රවිනි.
වම් ව ෝ්වයහි තති දු්්ෙන සරටියට ව්ාතරම්
ෙත් හිසරදය්්
ෙුෙත් යතරම් ම ව ා්ඩ දු්්ර යි ්ිය වනා හර්ිය. හිසරදය්ට ොා
අතිශයින් මහත් ෙ ද දරරණු ෙ ද දු්් ඉතා ව ාවහෝ ය. හිසරදය් සුෙය
ෙ අ ්ප විමු්්ති සුඛය්් පො වමවස් සිටුසම්පත්ටත් ොා අගනා ්
යයට ොා මහත් ෙ දු්්ින් මිදීවම් සුෙය ව්ාවත්් වනා ෙටවන්ද?
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්ාමසුඛයන් අතර වමපමණ විශා ෙටිනා්ම තති සරප නරත්වත් ය.
තතවම්ඩ සමහර ්ාම සුඛයන් වෙනුවෙන් මහා පරිතයාගයන් ්රතත්
යවස් ්රනුවය් ඒොවය් යතරම් ෙටිනා්ම්් තති නිසා වනාෙ මුිාෙ
නිසා ය.

නිේවාණ සතුඛරර්ය්හි සඋතතේ සබව
නිෙවනහි ්ාම සුඛය සම්පර්ණවයන් ම නරත. ්ිසි ම ්ාම
ෙස්තඩේඩදු යහි නරත. නිර්ොණය ම විමු්්ති සුඛය ය. ය රවින් යය
්ිසියම් ආ්ාරය්ින් පරමාණ ්ි හර්ි ද්රෙයය්් ද වනා වේ. යය
සත්ත්ෙයන්ට ආධ්ාරස්ථානය්් ෙශවයන් ්ථා ්රනුවය් ෙයෙහාර
පහසුෙ පිණිස ය. නිර්ොණ සංඛයාත විමු්්ති සුඛයාවග් ෙටිනා්ම
ව්ව ස්ින්ෙත් පරමාණ ්ි වනා වහ්. දින ගණන්ින් ඒ්ාන්තවයන්
මරණයට පමුණුෙන දරරණු වරෝගය්් යම් ්ිසිේඩට ෙරිඳුන වහාත් ඒ
වරෝගය සුෙ ්ිරීමට සමර්ථ ක්ෙදයෙරයා ය්් ව්වන්් ම නම්,
ජීවිතාශාෙ තති වරෝගියා තමාවග් ස් සම්පත්තිය ම ෙුෙ ද ඒ
වෙදැදුරාට දී වරෝගය සුෙ ්රො වගන මරණවයන් විමු්්තිය
ා
ගන්වන්ය. ඒ සරෝගියා සිටුවරසයක් නම්, සියලු සිටු සම්පත ම වනා
වදත වහාත් වරෝගයට පිිියම් වනා ්ි හර්ි ය යි ක්ෙදයෙරයා ්ියා
නම්, ඔහු මුළු සිටු සම්පත ම දී මරණවයන් විමු්්තිය
ා ගන්වන් ය.
සරෝගියා රජකු වී නම් රානයය ෙුෙ ද දී මරණය්ින් ම මිදීම
ා
ගන්වන් ය. වමවස්
න ් ්හි ය් මරණය්ින් මිදීම ෙ විමු්්ති
සුඛය ම සිටු සම්පත්් පමණ ද රන සම්පත් පමණ ද ෙටිනා ෙ ්ිෙ
යුතඩය. නිෙනට වනා පරමිණ විසුෙ වහාත් අනාගතවයහි ය්්
සත්ත්ෙය්ඩට ම ඒ ඒ නාති ෙ දී පරමිවණන මරණ සියය්් දහස්්
්්ෂ්ය්් ව්ෝටිය්් වනා ෙ අනන්ත ය. ය් මරණය්ින් නිදහස් වීම
ම රානයය්් තරම් ෙුෙ ද ෙටිනා ් ්හි අනන්තාපරිමාණ මරණයන්වග්
විමු්්තිය ෙ නිෙන් සුඛය ව්ාවත්් වනා ෙටී ද? යහි ෙටිනා්ම
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්ෙවර්ඩට ව්ව සින් නියම ්ි හර්ි වේ ද? වනා හර්ි ම ය. ය්
මරණය්ින් මිදීවම් ෙටිනා්ම ශතය්් පමණ වේ යයි ස ්ා ගණන්
රලුවය් ද නිෙන් සුෙවය් ෙටිනා්ම පරමාණ ්ි වනා වහ්. නිෙනට
පරමි)වමන් රව නුවය් මරණ දුුඃඛවයන් මිදීම පමණ්් වනා වේ. තති
තා්් සියලු ම දු්් ෙ ින් නිදහස් වීම නිෙනය. මරණ දු්ින් නිදහස්
වීවම් ෙටිනා්ම ම පිරිසිඳිය හර්ිද? වනාහර්ි ම ය.

නිේවාණර්ය්ාරගේ සවිශාලතේවර්ය්
දුුඃඛ නිවරෝධ්ායයය සතය සංඛයාත නිර්ොණ ධ්ාතඩෙ ස්්ෂ්ම
ධ්ර්මය්් ෙුෙ ද අති විශා වදය්රයි ද ්ිය යුතඩය. යහි විශා ත්ෙය
දැ්්වීමට පපමාේඩදු සු , වනා වේ. ඒ විශා ත්ෙය නිරරද්ධ් ෙන
දුුඃඛස්්න්ධ්යට අනුෙ දැ්්විය යුතඩය. අනාගත ්ා යාවග් ව්ාන්්
නරත්වත් ය. නිෙනට වනා පරමිණියවහාත් සත්ත්ෙයා ද ඒ ්ා ය
මුළු ්ව හි ම නරෙත නරෙතත් ්ඩාා මහත් වනාවය්් නාතිෙ පපදවන්
ය. යහි අෙසානය්් නරත්වත් ය.
ය රවින් සසර සරරිසරන ය්් සත්ත්ෙය්ඩට අනාගත ්ා වය් දී
න්නට ෙන ජාති දුුඃඛ්යන්සග් පරමාණය්් ද නරත. ජරා දුුඃඛ්යන්සග්
පරමාණය්් ද නරත. වාධි දුුඃඛ්යන්සග් පරමාණය්් ද නරත. මරණ
දුුඃඛ්යන්සග් පරමාණය්් ද නරත. සශෝක දුුඃඛ්යන්සග් පරමාණය්් ද නරත.
පරිසද්ව දුුඃඛ්යන්සග් පරමාණය්් ද නරත. දුුඃඛ් දුුඃඛ්යන්සග් පරමාණය්් ද
නරත. සදෞර්මනස දුුඃඛ්යන්සග් පරමාණය්් ද නරත. උපායාස
දුුඃඛ්යන්සග් පරමාණය්් ද නරත. අපරිය සම්පරසයෝග දුක්ඛ්යන්සග්
පරමාණය්් ද නරත. පරිය විපරසයෝග දුක්ඛ්යන්සග් පරමාණය්් ද නරත.
කවමති දූ සනා ලවබීසම් දුක්ඛ්යන්සග් පරමාණය්් ද නරත. නරකසයහි
ඉපිද ලබන්නට වන දුුඃඛ්යන්සග් පරමාණය්් ද නරත. තිරිසන්ව ඉපිද
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ලබන්නට වන දුුඃඛ්යන්සග් පරමාණය්් ද නරත. සපර්තව ඉපිද ලබන්නට
වන දුුඃඛ්යන්සග් පරමාණය්් ද නරත.
සසර සරරිසරන සත්ත්ෙයාට හිමි ෙන වම් අනාගත
දුුඃඛ්ස්කන්ධයාසග් මහත්වය යම් පමණ ද නිර්වාණයාසග් විශාලත්වය ද
යපමණ ම ෙන්වන් ය. ඒ දුුඃඛස්්න්ධ්යාවග් කටුක බව යම් පමණ වේ
නම් නිර්ොණයාවග් සුඛ්ත්වය ද යපමණ ම ෙන්වන් ය. ඒ
දුුඃඛස්්න්ධ්යාවග් සරෞද්රත්වය යම් පමණ නම් නිර්ොණයාවග්
සසෞමත්වය ද යපමණ ම ෙන්වන් ය. ඒ දුුඃඛස්්න්ධ්යාවග්
භයානකත්වය යම් පමණ වේ නම් නිර්ොණයාවග් රමණීයත්වය ද
යපමණ ම ෙන්වන් ය.
පටන් ගරනීම්් නරත්තා ෙ වම් සංසාරවයහි ය්් ය්් පුද්ග ය්ඩ
විසින් අතීතවය් දී මිනිස් ව ාෙ ත ා වදේ ව ාෙ තත්තා ෙ ද සියලුම
සරප වනාවය්් ොර ෙ දී
ා තිවේ. යවහත් ඔෙුනට ඒොයින් අද තති
්ිසි ම ෙරදගත් ්ම්් නරත. අද ඒො රෑ දුටු සිහින පමණෙත් අගය
නරත. මතඩ ව ෞ්ි් සරප ව්ාවත්් දුවය් වී නමුත් ඒොට ෙන්වන් ද
අතීතවයහි ර සරප ෙ ට ෙ වදය ම ය. ය රවින් ව ෞ්ි් සරපෙ
්ිසි ම හරය්් නරත. නිෙන් සුෙය ෙනාහි ෙර්් දවහාත් මතඩ ්ිසි
්ව ් වනා නරවසන්නා ෙ ස්ථිර සරපවය්ි. යය ම සරප අතඩවරන්
සාරෙත් සරපය ෙන්වන් ය.
අති මධ්ුර ෙ අතයුත්තම ෙ මහාර්ඝ ෙ වම් නිෙන් සුෙය
තතමුන්ට ්ිසි ම පරවයෝනනය්් නරති හිස් ේ් සරටියට සතය්් ෙත්
වනා ෙටිනා වදය්් සරටියට බිය විය යුතඩ වදය්් සරටියට
ෙරටවහනුවය්, ්ාම සුඛය ම ෙටිනා වදය්් හරටියට ෙරටවහනුවය් දු්
වනා හරඳිනීම නිසා ය. යම්ට දුුඃඛායයය සතයය ෙරටහුන වහාත් ඔහුට
වම් විමු්්ති සුඛවය් මධ්ුරත්ෙය ෙරටවහනු තත.
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නිවනට සපුමිරණන සනකාරර්ය්
ය්් ය්් පුද්ග ය්ඩ හට වම් දුුඃඛස්්න්ධ්ය නිරරද්ධ් ෙනුවය්,
නිවරෝධ්ය ෙ නිෙනට පරමිණිය හර්ි ෙනුවය් ය්් ෙර් දී වනා ෙ
පස්ෙර් දී ය. නිෙන් වසායා ්රියා ්රන්නා ෙ වයෝගාෙචරයා වසෝොන්
ෙන ් ්හි ඔහුට මතු සතර උපාසයහි උපදින්නට තිසබන ස්කන්ධයන්
හා ජාති සතකින් මතු සුගතිසයහි ද, උපදින්නට තිසබන ස්කන්ධසයෝ ද
නිරවද්ධ සවති ඉන් පසු ඔහු අපාවයහි නපදවන්ය. සුගතිවයහි ද සත්
ෙර්ින් මතඩ නපදවන් ය. වසෝොන් වීවමහි දී නිරරද්ධ් ෙන දුුඃඛයාවග්
විශා ත්ෙය හා ඔහුට ඉතිරි ෙන දුුඃඛයාවග් අ ්පත්ෙයත් යට ද්්ො තත.
වසෝොන් පුද්ග යාට ෙන්නා ෙ වම් දුුඃඛ නිවරෝධ්ය පිමු ෙරට නිෙනට
පරමි)ම ය.
වසෝොන් ඵ යට පරමිණ සිටින ආයයය ශරාේයා සකෘදාගාමි වන
කල්හි ඔහුට ඉතිරිෙ තඩ නාති සත්ට අයත් ස්්න්ධ්යන්වගන් ජාති
සයකට අයත් ස්කන්ධසයෝ නිරවද්ධ වන්නාහ ඉන් පසු ඔහු සසර
පපදිතත් පපදින්වන් ය්් ෙවර්ි. ස්ෘදාගාමි පුද්ග යාවග් වම් නාති
සය්ට අයත් දුුඃඛවයන් මිදීම සදසවනි වර නිෙන් රබීම ෙන්වන් ය.
ස්ෘදාගාමි පුද්ග යා අනාගාමි වන කල්හි ඔහුට ්ාම ,ෙවයහි
ය්් ෙර්්
න්නට තඩ ස්්න්ධ් දුුඃඛය ද නිරරද්ධ් ෙන්වන් ය. ඉන්පසු
ඔහු ්ාම ,ෙවයහි නපදවන් ය. අනාගාමි පුද්ග යා
න වම් දුුඃඛ
නිවරෝධ්ය තුන්සවනි වර නිෙන් රබීම ෙන්වන් ය.
අනාගාමි පුද්ග යා රහත් වන කල්හි රෑපාරෑප ,ෙයන්හි
පපදින්නට තඩ ස්්න්ධ්වයෝ ද නිරරද්ධ් වෙති. ඉන්පසු ඒ රහතන්
ෙහන්වස් ්ිසි ්ව ් ව්ාතරන් ෙත් නපදනාහ. රහතන් ෙහන්වස්
වග් ඒ දුුඃඛ නිවරෝධ්ය සතරවවනි වරට නිෙනට පරමි)ම ය.
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සතර ෙරනි ෙරටත් නිෙනට පරමි)වමන් පසු රහතන් ෙහන්වස්ට
වශ්ෂ්ෙ තත්වත් අතීත වහ්තඩවෙන් හටගන්නා ෙ ෙර්තමාන ස්්න්ධ්
දුුඃඛය පමණ්ි. පිරිනිවීවමන් යය ව්ිෙර ෙන්වන් ය. යය පස්සවනි
වරට නිෙනට පරමි)ම ය.

නිේවාණර්ය්ාරගේ සපරරභේද
වසෝොන් වීවමහි පටන් පිරිනිවීම ද්්ො ස්ථාන පස් දී ආයයය
ශරාේයා
න නිෙන නිවරෝධ් ස්ෙ,ාෙවයන් ද දුුඃඛ ස්ෙ,ාෙවයන් ද
ය්්් ම ෙන්වන් ය. ඒ්ාන්ත ෙශවයන් නිෙන ය්්් ම ෙවය් නමුත්
වසෝොන් ස්ෘදාගාමි අනාගාමි අර්හත් පුද්ග යන් සර්ෝාරවයන් දු්ින්
මිදී නරති රවින් පිරිනිවීම වත්් ස්්න්ධ් පෙත්නා රවින් ඔෙුන්වග්
නිෙනට ඉතිරිෙ තිව න ස්්න්ධ්යන් නිමිත්ත ව්ාට ‘සසෝපාදීසශ්ෂ
නිර්වාණය’ යි ද පරිනිර්ොණවයන් පසු
න නිෙනට ඉතිරි ස්්න්ධ්
්ිසිේ් නරති ෙ නිමිත්ත ව්ාට ‘අනුපාදිසශ්ෂ නිර්වාණය’ යි ද ්ියනු
රවේ.
“ද්සව ඉමා චක්ඛ්ුමා පකාසිතා
නිබ්බාන ධාතු අනිස්සිසතන තාදිනා
බකාහි ධාතු ඉධ දිට්ඨධම්මිකා
සඋපාදිසසසා භව සනත්ති සංඛ්යා
අනුපාදිසසසා පන සම්පරායිකා
යම්හී නිරවජ්ඣන්ති භවානි සබ්බසසා”
“පසරස් තත්තා ෙ තෘෂ්්ණා දෘෂ්්ටීන් ්රණව්ාට ස්්න්ධ්යන්
තසුරර වනා ්රන්නා ෙ තාදී ගඩණවයන් යු්්ත ෙ ,ාගයෙතඩන් ෙහන්වස්
විසින් වද්්් ෙ වම් නිර්ොණ ධ්ාතනහු පර්ාශිත ය. සත්ත්ෙයා ,ෙවයන්
,ෙයට වගන යන්නා ෙ තෘෂ්්ණාෙන්වග් ්්ෂ්යවීම ෙ ‘සඋපාදීසශ්ෂ’ නම්
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ෙ ය්් නිර්ොණ ධ්ාතඩේ් වම් පරතය්්ෂ් ආත්ම ,ාෙවයහි ම ෙොය. යම්
නිර්ොණ ධ්ාතඩවේ්හි සර්ෝාරවයන් ,ෙවයෝ නිරරද්ධ් වෙත් ද?
‘අනුපාදීවශ්ෂ්’ නම් ෙ ඒ නිර්ොණ ධ්ාතඩෙ ස්්න්ධ් ව,්දවයන් වහෙත්
මරණවයන් පසුෙ ෙොය” යනු වමහි වත්රරමයි. නිර්ොණයාවග්
වසෝපාදිවශ්ෂ් අනුපාදිවශ්ෂ් ව,්දය පිිි ඳෙ මතව,්ද තත ද ගරන්ථය
දි්්ෙන රවින් වමහි වනා ද්්ෙනු රවේ.

නිවනේ සතුවර්ය් සහා සපුදේගලර්ය්ා
පිරිනිෙන් පානා රහතන් ෙහන්වස් ා මතඩ නපදනා රවින්
නිෙනට පරමි)වමන් සත්ත්ෙයා නරති ෙන්වන්ය. නිෙන ව්ාතරම්
ෙටිනා වදය්්ය ්ියතත් යය
ා ගත් තරනරත්තා නරති රවින් නිෙන
ප ්් නරති, බිය විය යුතඩ වදය්රයි සමහරර සිතනුවය් සත්ත්ෙ
තත්ත්ෙය වනා දැනීවමනි. නිෙවනහි නිෙන් සුෙය විඳිමින් සිටින
සත්ත්ෙය්ඩ නරති ෙ නම් සතයය්ි. සත්ත්ෙය්ඩ නරත්වත් නිෙවනහි
පමණ්් වනා වේ. නිෙවනන් පිටත ද පරමාර්ථ සතය ෙශවයන් ස්්න්ධ්
ම මිස ව්ාතරන්ෙත් සත්ත්ෙවය්් නරත. ස්්න්ධ් පංච්ය නම්
පරමාර්ථ ෙශවයන් තත්වත් ය. යහි රෑපය ද සත්ත්ෙයා වනා වේ.
වේදනාෙ ද සත්ත්ෙයා වනා වේ. සංානෙ ද සත්ත්ෙයා වනා වේ.
සංස්්ාරවයෝ ද සත්ත්ෙයා වනා වේ. විඤ්ඤාණය ද සත්ත්ෙයා වනා
වේ. ස්්න්ධ් පංච්ය හරර සත්ත්ෙවය්් ද නරත. ය රවින් ෙයෙහාර
මාතරය හරර සත්ත්ෙයාය ්ියා ්ිසිේ් නරති ෙ දත යුතඩ ය.
සයයයයාවග් ගමන නිමිත්ත ව්ාට දෙසය යන ෙයෙහාරය
පෙතිනු මිස තත්ත ෙශවයන් දෙසය ්ියා ්ිසිේ් නරත. හිරර ද දෙස
වනා වේ. හිරර යිිය ද දෙස වනා වේ. අඳුර ද දෙස වනා වේ. ඒො
හරර දෙසය ්ියා ගත හර්ි අන් වදය්් ද නරත. හුවද්් දෙසය යනු
ෙයෙහාර මාතරය්ි. දෙසය ්ියා ්ිසිේ් නරතත් ෙයෙහාරය පුරරදු
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වීවමන් සෑම වදනාට ම දෙසය ්ියා වදය්් තති වස් ෙරටහී තිවේ.
සත්ත්ෙයා යනු ද යවස් ම තති වස් ෙරටහී තිව න නරති වදය්ි. ඒ
පරි් ්පිත සත්ත්ෙයා වහෙත් පුද්ග යා තති සරටියට වගන ව ෝ්
ෙයෙහාරයාවග් ෙශවයන් ්ියත වහාත් ස්්න්ධ් පංච්යාවග් හිමියා ෙ
ඒ සත්ත්ෙයා ම නිර්ොණ සුඛයාවග් හිමියා ෙ ද ඒ සුෙය
ාවගන
සිටින තරනරත්තා ෙ ද ්ිය යුතඩ ය. ස්්න්ධ් දුුඃඛය යම්ඩවග් නම්, දුුඃඛ
නිවරෝධ් සංඛයාත විමු්්ති සුඛයත් ඔහුවග් ම ය. ඒ රවින් නිෙවනහි
සත්ත්ෙය්ඩ නරතය ්ියා වනා බිය විය යුතඩ ය.

නිරරෝධ සතතර්ය්ාරගේ සතේවභාව සතතර
“නිසරෝධස්ස නිස්සරණට්සඨා විසේකට්සඨා අසංඛ්තට්සඨා
අමතට්සඨා” යනුවෙන් පටිසම්භිදා මග්ග පාිිසයහි ද්්ෙන ද සතර්්
ෙ නිවරෝධ් ස්ෙ,ාෙයන්වග්, නිවරෝධ් ්්ෂ්ණයන්වග් ෙශවයන් ද වම්
දුුඃඛ නිවරෝධ්ායයය සතයය දත යුතඩය. නිස්සරණට්ඨය, විසේකට්ඨය,
අසංඛ්තට්ඨය, අමතට්ඨය යන වමාෙුහු නිවරෝධ්ාර්ය සතයයාවග්
චතඩර්විධ් ස්ෙ,ාෙවයෝ ය.
නිතේතරණට්ඨර්ය්
යහි “නිස්සරණ්ට.ය” යනු ්්ව ්ශයන් ව්වරන් හා දුුඃඛයන්
ව්වරන් මිදුන ෙ ය. ්්ව ්ශයන්වග් ස්්න්ධ්යන්වග් නිවරෝධ්ය ෙ
නිර්ොණය වනා ර ුො ෙ නිර්ොණයට වනා පරමිණියා ෙ සත්ත්ෙවයෝ
ව්ාහි සිටියාහුද? ්ිනම් තත්ත්ෙය්ට පරමිණ සිටියාහුද? ඔෙුහු රාගාදි
්්ව ්ශ සන්තාපයන්වගන් ද වනා මිදුවනෝ ය. පඤ්චස්්න්ධ්ය
පරිහරණය ්ිරීවම් දුුඃඛවයන් ද වනා මිදුවනෝ ය. නාති - නරා - ෙයාධි මරණ - වශෝ් - පරිවද්ොදිවයන් ද වනා මිදුවනෝ ය. අපාය දුුඃඛවයන් ද
වනා මිදුවනෝ ය. නිෙන ෙනාහි ඒ ්්ව ්ශයන්වග් හා දුුඃඛයන්වග්
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නිවරෝධ්ය ෙ රවින් නිෙනට පරමිණියා ෙ සත්ත්ෙවයෝ ඒ ්්ව ්ශයන්
ව්වරන් හා දුුඃඛයන් ව්වරන් මිදුනාහු වෙති. ්්ව ්ශයන්වග් හා
දුුඃඛයන්වග් නිවරෝධ්ය ෙ නිර්ොණය සර්ෝාරවයන් ්්ව ්ශයන් වගන්
මිදී පෙත්නා ධ්ර්මය්ි. නිර්ොණයාවග් ඒ ්්ව ්ශයන්වගන් හා
දුුඃඛයන්වගන් මිදී පෙත්නා ෙ නිවරෝධ්ායයය සතයයාවග් නිස්සරණ්ට.ය
යි.
විරේකට්ඨර්ය්
්්ව ්ශයන්වගන් හා දුුඃඛයන්වගන් සිස් ෙ විවේ්්ට. නමි.
නිෙනට වනා පරමිණියා ෙ පුද්ග යා සසර ්ෙර ,ෙය්ට පරමිණ
සිටියත් ්ිනම් තත්ත්ෙය්ට පරමිණ සිටියත් ්්ව ්ශයන්වගන් හා
දුුඃඛයන්වගන් වනා මිදිය්ඩ රවින් ඔහු ව්ව ස් රින් රෙ ොසය
්රන්වන්ි. දු්්
රින්
රෙ ොසය ්රන්වන්ි. ඔහුට ්්ව ්ශ
සන්තාපයන්වගන් හිස් වේ් වහෙත් විවේ්වය්් නරත. දුුඃඛයන්වගන්
හිස් වේ් විවේ්වය්් ද නරත. නිර්ොණය ෙනාහි ්්ව ්ශයන්වග් හා
දුුඃඛයන්වග් අනුත්පාද නිවරෝධ්ය ෙන රවින් ශීත වයහි පෂ්්ණය වමන්
ද, ආව ෝ්වයහි අන්ධ්්ාරය වමන් ද, ඒ අනුත්පාද නිවරෝධ්වයහි ්ිසි
ම ්්ව ්ශය්් වහෝ දුුඃඛය්් වහෝ නරත. ඒ නිර්ොණ ධ්ාතඩෙ
සර්ෙපර්ාරවයන් ්්ව ්ශයන්වගන් හා දුුඃඛයන්වගන් හිස් ය. ය රවින්
නිෙනට පරමිණියා ෙ තරනරත්තා හට යහි දුුඃවඛෝත්පත්තියට ෙස්තඩ ෙන
්ිසියම් ්්ව ්ශය්ඩදු නරත. ්ිසි ම දු්්ඩදු නරත. අනුත්පාද
නිවරෝධ්වයන් නිරරද්ධ් ෙ ්්ව ්ශවයෝ නරෙත පපදිත්ය යි බියවීමට
්රරණ්් ද නරත. නිරරද්ධ් ෙ දුුඃඛවයෝ නරෙත පපදිත්ය යි බිය වීමට
්රරණ්් ද නරත. වම් ්්ව ්ශයන්වගන් හා දුුඃඛයන්වගන්
සර්ෝාරවයන් සිස් ෙ නිවරෝධ්ායයය සතය සංඛයාත නිර්ොණයාවග්
විසේකට්ඨය යි.

130
Non-commertial Distribution

චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

අතංඛතට්ඨර්ය්
පරෙතීමට අනු
දිය යුතඩ ේ් වහෝ ආර්්ෂ්ා ්ර ගත යුතඩ
ේ් වහෝ නරෙත නරෙත පපදො ගත යුතඩ ේ් වහෝ නරති ෙ
අසංඛත්ට.ය නමි. ්ර්මාදි පරතයයන්වගන් හටගන්නා ෙ ස්්න්ධ් ෙනාහි
වගවි වගවී යන්නා ෙ ද, දිර දිරා යන්නා ෙ ද, සම්පර්ණවයන් ම බිඳී
යන්නා ෙ ද, ස්ෙ,ාෙවයන් යු්්ත ෙවෙෝ ය. ය රවින් ස්්න්ධ්යන්ට
තලුම් ්රන්නා ෙ ස්්න්ධ් සහිතෙ ොසය ්රන්නා ෙ තරනරත්තා හට
ෙරා ව ාවහෝ ෙන්වන්ය. ශරීරවය් වගවී ගිය ව්ාටස් නරෙත තති ්ර
ගරනීම සඳහා ද නිතර ම යයට ආහාර පානාදිවයන් අනු
දිය යුතඩය.
ෙස්තරෙ ින් ෙසා වගෙ ත ා ශරීරය ආර්්ෂ්ා ්ි යුතඩය. ය රවින්
සත්ත්ෙයා හට ස්්න්ධ් පංච්ය ර්්ෂ්ා ්රනු සඳහා පෙත්ෙනු සඳහා
නරෙතීම්් නරතිෙ ගණන්් නරතිෙ ෙරාෙ වයවදන්නට ෙන්වන් ය.
ව ෝ්වයහි වෙවසන මනුෂ්යයන් විසින් නරෙතීම්් වනාමරතිෙ දිො
රාතරී වද්්හි ්රන්නා ෙ යම් ෙරා රාශිය්් වේ නම් ඒ සිය ් ම
්රනුවය් වම් සඳහා ම ය. ආහාරපාන වේත් ආදිවයන් ව්ාවත්්
අනුගරහ ්ිත් ව්වස් ආර්්ෂ්ා ්ිත් අන්තිවම්දී යය බිඳී යන්වන්ය.
ය රවින් යහපත් ෙ අලුත් ස්්න්ධ්යන් පපදො ගනු සඳහා පවින් ෙර ්ී
සිටීමට ද, දානාදි වනාවය්් පින්්ම් ්රන්නට ද සත්ත්ෙයා හට
සිදුෙන්වන්ය. යවස් ව්ාට අ,ිනෙස්්න්ධ් පංච්යන් පපදොගත් ් ්හි
නරෙතත් ඒ සඳහා වෙවහවසන්නට සිදුෙන්වන් ය. ස්්න්ධ්යන්ට තලුම්
්රන තා්් යහි අෙසානය්් නරත්වත් ය.
නිසරෝධායය සත සංඛ්ාත නිර්වාණ ධාතුව වනාහි කර්මාදි
යම්කිසි සහ්තුවකින් පරතයකින් හටගත් ධමමයක් සනා සේ යය ඉපදීම්්
නරතිෙ ම තත්තා ෙ ධ්ර්මය්ි. නිර්ොණ ධ්ාතඩෙ පරතයවයන් වනා හටගත්
වදය්් රවින් ඉපදීම්් නරතිෙ ම තති වදය්් රවින් යහි වගවීම්් ද
නරත. දිරීම්් ද නරත. බිඳීම්් ද නරත. වගවීම් දිරීම් බිඳීම් තත්වත්
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පරතයවයන් හට ගන්නා ෙ ධ්ර්මයන් ව්වරහි ය. නිර්ොණය ෙනාහි
අන්ධ්්ාරයට විරරද්ධ් ස්ෙ,ාෙය ෙ ආව ෝ්ය වමන් ද, පෂ්්ණයට
විරරද්ධ් ස්ෙ,ාෙය ෙ ශීත ය වමන් ද, දු්ට විරරද්ධ් ස්ෙ,ාෙය ෙ සරපය
වමන් ද පපදින දිරන බිවදන ස්ෙ,ාෙයන්ට විරරද්ධ් ස්ෙ,ාෙය ෙ
නපදින වනා දිරන වනා බිවදන ස්ෙ,ාෙය්ි. යය වනා දිරා වනා බිඳී
සෑම ් ්හි ය් වස් පෙත්වන් ය. ය රවින් නිෙනට පරමිණියා ෙ
පුද්ග යා හට ඒ නිෙවනහි වගවී ගිය ව්ාටස් නරෙත තති ්ර ගරනීම
සඳහා ්ි යුතඩ ්ිසිේ් ද නරත්වත්ය. ඒ නිෙන ආර්්ෂ්ා ්ර ගනු
සඳහා පෙත්ොගනු සඳහා ්ි යුතඩ ්ිසිේ් ද නරත්වත් ය. පරණ නිෙන
නරතිවී යන නිසා අලුත් නිෙන්් තති ්ර ගරනීම සඳහා ්ි යුතඩ
්ිසිේ් ද නරත්වත් ය. නිෙවනහි වම් පෙත්ො ගරනීම සඳහා අලුත් ්ර
ගරනීම සඳහා ්ි යුතඩ ්ිසිේ් නරති ෙ නිවරෝධ්ායයය සතයයා වග්
අසංඛ්තට්ඨය යි
අමතට්ඨර්ය්
බිඳී අතඩරරදහන් වීම්් වනාමරතිෙ සෑම ් ්හිම පෙත්නා ෙ
අමත්ට. නමි. සත්ත්ෙයන් විසින් ආත්ම යයි වගන සිටින්නා ෙ ්ර්මාදි
පරතයවයන් නිර්මිත ෙ ස්්න්ධ්වයෝ ෙනාහි ඉපදීවමන් පසු තසි පිය
ෙර්් වහ න තරම් ෙ ්ා ය්ඩදු වනා පරෙතී බිඳි බිඳී යන්වනෝ ය. මඳ
් ්ින් ඒොවය් පරම්පරාෙ ද සිඳී යන්වන්ය. ය රවින් පරතයවයන්
හටගත්තා ෙ ස්්න්ධ් ආත්මය ව්ාට වගන ඒොට තලුම් ්රමින්
සිටින්නා ෙ සත්ත්ෙයා හට මරණ ,යින් වතාරෙ ොසය ්ිරීමට ඉා
තති අෙස්ථාේ් වනා මරත්වත් ය. ඔහු සෑම ් ්හි ම මරණ ,ය සහිත
ෙ ොසය ්රන්වන් ය. ්ර්මාදි යම් ්ිසි පරතයය්ින් නපදෙනු දුෙ,
තත්තා ෙ නිර්ොණ ධ්ාතඩෙට පරමිණියා ෙ ඒ සත්ත්ෙයා හට ෙනාහි ඒ
නිෙන ්ිසි ්ව ් වනා බිවදන රවින් මරණ ය්් නරත්වත් ය. වම්
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්ිසි ්ව ් වනා බිවදන ෙ සෑම ් ්හි ම පෙත්නා ෙ ස්ථිර
නිවරෝධ්ායයය සතය සංඛයාත නිර්ොණයාවග් අමතට්ඨය ෙන්වන් ය.

ෙ

යම්්ිසි ධ්ර්මය් නිස්සරණට්ඨය යි ්ියන ද දු්ින් මිදුන
ස්ෙ,ාෙය ද, විසේකට්ඨය යි ්ියන ද දු්් නරති දු්් හා අමිශර
ස්ෙ,ාෙය ද, අසංඛ්තට්ඨය යි ්ියන ද නරෙත නරෙත අලුත් ්ි යුතඩ
ේ් නරති ෙ ද, අමතට්ඨය යි ්ියන ද ්ිසි ්ව ් වනා බිවදන
වනා නරවසන ස්ෙ,ාෙය ද තත්වත් නම් ඒ ධ්ර්මය සතය ෙ දුුඃඛ
නිවරෝධ්ය වහෙත් දුුඃඛ නිවරෝධ්ායයය සතයය ෙන්වන් ය. ඒ ස්ෙ,ාෙ
සතරින් යු්්ත ෙ ය් ම ධ්ර්මය නම් නිර්ොණ ධ්ාතඩෙ යි. ය රවින්
සතයවේදී ෙ තථාගතයන් ෙහන්වස් නිර්ොණය දුුඃඛ් නිසරෝධායය සතය
යි ෙදාි වස්්.
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4
දුකේඛ සනිරරෝධගාමිනී සපර සතිපදාර්ය්ය සතතර්ය් සරහවතේ ස
මාේග සතතර්ය්
දු්්ඛ සමුදයායයය සතයය යි ්ියන ද තෘෂ්්ණාෙ ආයයය මාර්ග
ානනවයන් නිරෙවශ්ෂ්වයන් පරහාණය වනා ්රන
දුෙ, සත්ත්ෙ
සන්තානවයහි යම්තා්් ් ් පෙතී ද යවත්් ඒ තෘෂ්්ණාෙ ය් ,ෙය්ට
අයත් ෙ පඤ්චස්්න්ධ් සංඛයාත දුුඃඛය නිරරද්ධ් ෙනු සමග ම අ,ිනෙ
,ෙය් ස්්න්ධ්යන් පපදෙන්වන් ය. දුුඃඛ පරම්පරාෙ සිඳී යන්නට ඉා
වනා වදන්වන් ය. ය රවින් නාති නරා ෙයාධි මරණ වශෝ් පරිවද්ොදි
දුුඃඛයන්වග් පත්පත්ති ස්ථානය ෙ පඤ්චස්්න්ධ් සංඛයාත දුුඃඛය වනා
සිඳී පෙත්වන් ය.
ව ෝ්වයහි අඳුරට විරරද්ධ් ෙ ය ිය්් ද, පෂ්්ණයට විරරද්ධ් ෙ
ශීත ්් ද, වරෝගයට විරරද්ධ් ෙ ව වහත්් ද, අධ්ර්මයට විරරද්ධ් ෙ
ධ්ර්මය්් ද යනාදි ෙශවයන් සෑම වදය්ට ම විරරද්ධ් වදය්් තිව න
රවින් වම් සංසාර දුුඃඛ සංඛයාත මහා දු්්ඛයට ද විරරද්ධ් වදය්්
තත්වත්ය. ඒ විරරද්ධ් වදය නම් දුුඃඛ නිවරෝධ්ායයය සතයය යි ්ියන ද
නිර්ොණය යි. ඒ නිර්ොණ ධ්ාතඩෙ සෑම ් ්හි ම පඤ්චස්්න්ධ්
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සංඛයාත දු්්ඛවයන් ෙරසී තිව න රවින් ඒ සුඛය සත්ත්ෙයන් හට
ස්පර්ශ වනා ්ි හර්ි ෙ පෙත්වන් ය. පඤචස්්න්ධ් සංඛයාත
දු්්ඛයන් නරෙත නරෙත වගන වදන්නා ෙ තෘෂ්්ණාෙ නරති ෙුෙවහාත් ඒ
හා සමග යයට අනුෙ ම දු්්ඛවයෝ ද නිරරද්ධ් ෙන්නාහ. නිර්ොණ සුඛය
ෙසාවගන සිටින්නා ෙ පඤ්චස්්න්ධ් සංඛයාත දු්්ඛය නිරරද්ධ් ෙනු
සමග ම ෙරසී ති ුණා ෙ නිර්ොණ ධ්ාතඩෙ සත්ත්ෙයා හට මතඩ ෙන්වන්
ය. යය මතඩ ෙ ් ්හි සත්ත්ෙයා නිෙනට පරමිණිවය් ය යි ද ්ියනු
රවේ.
සත්ත්ෙයා හට නිෙනට පරමිණිය හර්ි වීමට නම් නිෙන රබිය
හර්ි වීමට නම් නිර්ොණ සුඛය ෙසා වගන සිටින්නා ෙ පඤ්චස්්න්ධ්ය
නරති විය යුතඩ ය. පඤ්චස්්න්ධ්ය නරතිෙන්නට නම් නරෙත නරෙත
පඤ්චස්්න්ධ්ය නිපදෙන්නා ෙ තෘෂ්්ණාෙ නරති ්ි යුතඩ ය. තෘෂ්්ණාෙ
නරති ්ිරීවමන් ම මිස අන් ්ිසි ම ්රමය්ින් ්ිසි ම පත්සාහය්ින්
පඤ්චස්්න්ධ්ය නමරති දු්්ඛය නරති ්ි වනාවහ්. ය රවින් තෘෂ්්ණාෙ
නසන්නා ෙ යම් ්රමය්් වේ නම් ඒ ්රමය, තෘෂ්්ණාෙ
මව ෝත්පා.නවයන් නසන්නා ෙ යම් ධ්ර්මය්් වේ නම් ඒ ධ්ර්මය, දුුඃඛ
නිවරෝධ් සංඛයාත නිර්ොණයට පරමි)වම් මාර්ගය ෙන්වන් ය. ඒ
්රමයට ඒ මාර්ගයට “දුුඃඛ් නිසරෝධගාමිනී පරතිපදායය සතය” යි ද
“මාර්ග සතය” යි ද ්ියනු රවේ.
දැන් දතයුත්වත් ඒ තෘෂ්්ණාෙ නසන්නා ෙ ්රමය තෘෂ්්ණාෙ
නරසීමට සමර්ථ ෙ ධ්ර්මය ්ඩම්් ද ්ියා ය. තෘෂ්්ණාෙ ද ්ිසි වහ්තඩේ්
නරතිෙ ඉවේ ම හටගන්නා වදය්් වනාවේ. නිෙන වස් හටගරනීම්්
නරතිෙ තති වදය්් ද වනා වේ. යය යම්්ිසි වහ්තඩේින් හටගන්නා
වදය්ි. පත්පාද් වහ්තඩෙ ෙ තෘෂ්්ණාෙ නරති ්ිරීවමන් මිස අන්
අයුර්ින් දු්්ඛය නරති ්ි වනා හර්ිෝ් වමන් ම යම් වහ්තඩේින්
තෘෂ්්ණාෙ පපදී නම් ඒ වහ්තඩෙ වසායා ඒ වහ්තඩෙ නරසීවමන් මිස අන්
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්ිසි ම ්රමය්ින් තෘෂ්්ණාෙ නරසිය වනාවහ්. ය රවින් තෘෂ්්ණාෙ නසනු
්රමති තරනරත්තා විසින් යහි පත්පත්ති වහ්තඩෙ වසායා යය ම නරති
්ි යුතඩ ය. යය නරති ්ිරීම සඳහා ම ්රියා ්ි යුතඩය. යය නරති ්ර
ගරනීම සඳහා ම ්රියා ්ිරීමටත් තෘෂ්්ණාවේ පත්පත්ති වහ්තඩෙ වසායා
ගත යුතඩ ය.
ව්ාටින් ්ියවහාත් තෘෂ්්ණාවේ පත්පත්ති වහ්තඩෙ, වනා දැනීම
වහෙත් වමෝහය ය යි ්ිය යුතඩ ය. ්ිසි ම වදවිය්ඩවග් වහෝ රහ්මය්ඩවග්
වහෝ අන් ්ිසිේඩවග් පත්සාහය්ින් වනාෙ ඒ ඒ ධ්ර්මයාවග්
පත්පත්තියට නිසි වහ්තනන් වග් රැස්වීවමන් ම හටගන්නා ෙ හට
ගරනීවමන් පසු ද ්ිසි ම ව්න්ඩවග් ්රමරත්වත් හරටියට වමාවහාත්ඩදු
වනා පෙත්නා ෙ තසි පිය ෙර්් වහ ීමට ගත ෙන ්ා වයන්
පංගඩේඩදු වනා පරෙතී පපන් හරටිවය් ම විදු ිය්් වස් බිඳී අතඩරරදහන්
ෙන්නා ෙ සත්ත්ෙ පුද්ග ,ාෙය්් නරත්තා ෙ ස්ෙ,ාෙ ධ්ර්ම ෙ
පඤ්චස්්න්ධ්ය නාම රෑප ධ්ර්ම සමහය්් සරටියට වනා වපනීම වහ්තඩ
ව්ාට ස්පර්ශ වේදනාදි නාම රෑප ධ්ර්මයන් වෙන් ්ර ගත වනා හර්ි
වීම වහ්තඩ ව්ාට ඒ නාම රෑප සමහය නාම රෑප ධ්ර්ම සමහය්්
සරටියට වනා ෙරටහීම වහ්තඩව්ාට වගන ඒ නාම රෑප ධ්ර්ම සමහය
මම ය ්ියා ද මනුෂ්ය - දිෙයාදි අනය සත්ත්ෙවයෝ ය ්ියා ද ගන්නා ෙ
ෙරරදි හරඟීම් පහි වේ. ඒ ෙරරදි හරඟීමට නරතවහාත් ෙරදො ගරනීමට
සත්කාය දෘෂ්ටිය යි ද ්ියනු රවේ.
තෙ ද විදු ිය්් වස් දිවයහි තඳි ඉර්් වස් සරවණ්ින් බිඳී
යන්නා ෙ ඒ නාම රෑප ධ්ර්මයන්වග් සරවණ්ින් බිඳී යන ස්ෙ,ාෙය ෙ
අනිතය ්්ෂ්ණය වනා වපනීම වහ්තඩ ව්ාට නාම රෑප ධ්ර්මයන්
් ්් පෙත්නා ෙ වහෝ සෑම ් ්හි ම පෙත්නා ෙ වහෝ වද්ෙ ් ය යන
ෙරරදි හරඟීම ද, නාති - නරා - මරණාදි දුුඃඛයන්ට ෙස්තඩ ෙන රවින් ද,
බිඳි බිඳී යාවමන් තලුම් ්රන්නා නිරතඩරරෙ ම වපින රවින් ද
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ඒ්ාන්තවයන් දු්් රැස්් ෙ නාම රෑප ධ්ර්ම සමහය වහෙත් ස්්න්ධ්
පඤ්ච්ය ඒ ෙ වනා දැනීම වහ්තඩ ව්ාට වහාඳ වදය්් ය සරපය්් ය
යන ෙරරදි හරඟීම ද තතිවේ.
පඤ්චස්්න්ධ්ය සත්ත්ෙ පුද්ග
,ාෙවයන් වතාර ෙ ධ්ාතඩ
ව්ාටස්් හරටියට වනාෙ මම ය ්ියා ද සත්ත්ෙවයෝ ය පුද්ග වයෝ ය
්ියා ද ගන්නා ෙ වවරදි හවඟීම ය, පඤ්චස්්න්ධ්ය නිතය වදය්් ය
්ියා වහෝ ් ්් පෙත්නා වදය්් ය ්ියා වහෝ ගන්නා වවරදි හවඟීම ය,
පඤ්චස්්න්ධ්ය වහාඳ වදය්් ය සරපය්් ය, ්ියා ගන්නා ෙ වවරදි
හවඟීම ය යන වම් තඩන නිසා මම ය යි ගන්නා ද ස්ේීය ස්්න්ධ්
පඤ්ච්ය ව්වරහි මහත් ෙ තෘෂ්්ණාේ් තති ෙන්වන් ය. මාවග්
,ායයයාෙය මාවග් දරරවෙෝ ය මාවග් නෑවයෝ ය මාවග් මිතඩවරෝ ය
යනාදීන් අනය සතයයන් ගරන ද තෘෂ්්ණාෙ තති වේ. මාවග් වගය ය,
මාවග් ෙත්ත ය, මාවග් ්ඩඹුර ය, මාවග් මි මුද ් ය යනාදි ෙශවයන් ද
වම් වම් වද් මට ඕනෑ ය යනාදි ෙශවයන් ද තෘෂ්්ණාෙ හටගන්වන් ය.
ය රවින් පඤ්චස්්න්ධ්ය සම් න්ධ්වයන් පෙත්නා ෙ ්ියන ද ෙරරදි
හරඟීම් තඩන තෘෂ්්ණාවේ පත්පත්ති වහ්තඩ ෙ දත යුතඩ ය.
යම්තා්් සත්ත්ෙයා තඩි ්ියන ද ෙරරදි හරඟීම් තඩන පෙත්වන්
ද යවත්් ඔහු තඩි තෘෂ්්ණාෙ ද නරෙත නරෙත තති ෙන්වන් ය.
තෘෂ්්ණාෙ නරති ්ිරීම සඳහා ්ි යුත්වත් වම් ෙරරදි හරඟීම් තඩන දුරර
්ිරීම ය. යම් ්ිසිේඩ තඩි පඤ්චස්්න්ධ්ය මම ය යන හරඟීම
සම්පර්ණවයන් ම නරත්වත් නම් ඔහුට ස්ේීය ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය පස්
වගාා්ට දර්ා්ට ්සි වගාා්ට වෙනස්ෙ වනා වපවනන්වන් ය.
ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය පුද්ග ය්ඩ ෙශවයන් වනාෙ පස් වගාා්ට
දර්ා්ට ්සි වගාා්ට වනා වෙනස්ෙ වපවනන තරනරත්තා හට
ව්වස් නම් ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය ව්වරහි ත ්ම්් තති වේද? වනා වේ
ම ය. ්ිසි ම සංස්්ාරය්් මම ය ්ියා වනා ගන්නා ෙ තරනරත්තාට
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මමත් නරති ් ්හි මාවග් ය ්ියා ද මට ඕනෑ ය ්ියා ද ගන්නට
වදය්් තති වේද? වනා වේ ම ය. ්රරණු වමවස් වහයින්
පඤ්චස්්න්ධ්ය සම් න්ධ්වයන් පෙත්නා ෙ ෙරරදි හරඟීම් දුරරවීම සමග
ම තෘෂ්්ණාෙත් දුරර ෙන ෙ දත යුතඩ ය.
ඒ ෙරරදි හරඟීම් තඩන දුරර්ර ගත හර්ි ෙනුවය් පඤ්චස්්න්ධ්යට අයත් ෙ ිදත්ත ක්චතසි් රෑප ධ්ර්මයන් හා ඒොවය්
අනිත-දුක්ඛ්-අනාත්ම යන ්්ෂ්ණ තඩන ද, තත්ත්ෝාරවයන් දැ්ිය
හර්ි ානනය තති ්ර ගරනීවමනි. ානනය තති ්ර ගරනීවමන් ම මිස
අන්්ිසි ්රමය්ින් ඒ ෙරරදි හරඟීම් තඩන දුරර ්ි වනාවහ්. ඒ ෙරරදි
හරඟීම් තඩන දුරර්ිරීවමන් මිස අන් ්ිසි ම ්රමය්ින් තෘෂ්්ණාෙ
සහමු ින් නරසිය හර්්ව්් ද වනාවේ. දන් දීවමන් තෘෂ්්ණාෙ නරසිය
හර්ි ය යි සමහරරන් සිතතත් යවස් සිතනුවය් තෘෂ්්ණාෙ නරති ්ර ගත
හර්ි ආ්ාරය තත්ත්ෝාරවයන් වනා දැනීවමනි. දන් දීවමන් ව ෝ,ය
දුරර වනා ෙන්වන් ද වනා වේ. දුරර ෙන්වන් ය. ඒ දුරර ෙන්වන් වදන
වදය ගරන ති ුණු ව ෝ,ය යි. වදන ෙස්තනන් ව්වරහි පරෙති ව ෝ,ය
දුරර ෙුෙ ද තෘෂ්්ණා ම ය යවස් ම තිව න රවින් නරෙත නරෙත
වෙනත් වද්ෙ ් ගරන තෘෂ්්ණාෙ පපදවන් ම ය.
දන් දීවමන් මඳ්ට ව ෝ,ය දුරර ෙුෙත් දානයාවග් විපා්
ෙශවයන් මතඩ සම්පත් රව න ් ්හි, ගස් අත්ත්් ්පා දැම ් ්හි
යතරනින් පසුෙ අතඩ හත අට්් ිය ා යන්නා්් වමන් දානයාවග් විපා්
ෙශවයන් රව න සම්පත් අරමුණු ව්ාට පසුෙ ඔහු තඩි ව ාවහෝ
තෘෂ්්ණා හටගන්නාහු ය. ය රවින් ව ෞ්ි් සම්පත් පතා දන්
වදන්නෙුන්ට දීවමන් තෙත් තෘෂ්්ණාෙ ෙරවාන ෙ දත යුතඩ ය.
ව ෞ්ි් සම්පත් වනාෙ නිෙන් පතා දන් වදන්නෙුන්ට ෙනාහි යයින්
ව ෝ,ය තඩනී වේ. නමුත් ව්ාපමණ දන් දුන්නත් යයන් ව ෝ,ය මතඩ
නපදනා්ාරවයන් නම් දුරර වනා වේ. සසර ෙසන වත්් සත්ත්ෙයාට
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ව ෞ්ි් සරප ෙුෙමනා නිසා ද ානනය ෙර්ධ්නය ්ර ගරනීමට
සුගතිවයහි පපදින්නට ෙුෙමනා නිසා ද දන් දීම ්ි යුතඩය. දන් දීම
නිෂ්්ඵ වදය්ර යි ෙරදො වනා ගත යුතඩ ය. යවහත් යයින් ම තෘෂ්්ණාෙ
නරසීමටත් නිෙන් දැ්ීමටත්
ාවපාවරාත්තඩ ෙුෙවහාත් යය ෙරරදීම්්
ෙ ද දත යුතඩ ය. දේවිවිධ සවූ සඥානර්ය්
ානනය ද, අනුමාන ඥානය, පරතක්ෂ ඥානය යි වද ෙරදෑරරම් වේ.
දිය සරව නු දැ් දිවයහි මස්ඩ තති ෙ දැනීම ෙරනි දැනුම අනුමාන
ානන නමි. දිය වස ෙ සත්ත්ෙයා දිවයන් වගාා වගන රලූ තරනරත්තාට
ඒ සත්ත්ෙයා පිිි ඳෙ තති ෙන දැනීම ෙරනි ්ිසි ම සර්ය්් ඉතිරි වනා
ෙන වස් දැන ගන්නා දැනීම පරතක්ෂ ඥාන නමි. වම් ානන වද්ින්
අනුමාන ානනය දුර්ෙ ානනය්ි.
ෙත් ානනය ෙනුවය් පර තය්්ෂ්
ානනය යි. යයට පරතිසේධ ඥානය යි ද ්ියනු රවේ. පඤ්චස්්න්ධ්යට
අයත් නාම රෑප සමහය හා ඒොවය් අනිතයාදි ්්ෂ්ණ තඩන ද
දැනීවමන්, ෙරරදි හරඟීම් තඩන හා තෘෂ්්ණාෙ ද දුරර වේ ය යි ්ියන ද
නමුත් ඒො පිිි ඳ අනුමාන ානනය තති ෙ පමණින් ද, ඒ ෙරරදි හරඟීම්
හා තෘෂ්්ණාෙ දුරර වනා වේ. ඒ ෙරරදි හරඟීම් හා තෘෂ්්ණාෙ දුරර ්ිරීමට
සමත් ෙනුවය් පරතය්්ෂ් ානනය යි.
පඤ්චස්්න්ධ්යට අයත් නාම රෑප ධ්ර්මයන් හා ඔෙුන්වග්
අනිතයාදි ්්ෂ්ණ ගරන ද දැනීම්් ඒ ධ්ර්ම පිිි ඳ ණ අසන්නා ෙ ද,
ණ වපාත් ්ියෙන්නා ෙ ද, ගඩරරන්වගන් පවගන ගන්නා ෙ ද,
තරනරත්තන් හට ද තති වේ. යය අනුමාන ෙශවයන් දැනීම ය. ඒ
අනුමාන ානනය ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය සම් න්ධ්ෙ පෙත්නා ෙ ෙරරදි
හරඟීම් තඩන තඩනී ්රන්නට මුත් දුරර ්ිරීමට සමර්ථ වනාවේ.
ණ තසීම් ආදිවයන් ඒ ධ්ර්මයන් දැනගත් තරනරත්තා විසින්
යම්්ිසි විවේ් ස්ථානය්ට යිඹ තමා දැන සිටින පරිද්වදන්
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පඤ්චස්්න්ධ්ය හා පඤ්චස්්න්ධ්යා වග් අනිතයාදි ්්ෂ්ණ ද නරෙත
නරෙත නුෙණින් විමසන්නට පටන් ගත යුතඩ ය. යවස් නරෙත නරෙත
විමසීමට විදර්ශනා භාවනාව ය යි ්ියනු රවේ. (විදර්ශනා ,ාෙනාෙ
නියම ෙශවයන් ම පවගනීමට නම් සම් ුද්ධ් නයන්ති ධ්ර්ම පුස්ත්
පං්්තිවය් වදෙන වපාත ෙන “විදර්ශනා භාවනා කරමය” ර ිය යුතඩ ය.)
යවස් ්රන ් ්හි ඒ තරනරත්තාවග් ඒ ධ්ර්මයන් විෂ්වයහි පෙත්නා
ානනය, දිවනන් දිනට, මසින් මසට, ෙර්ෂ්වයන් ෙර්ෂ්යට, නාතිවයන්
නාතියට මඳින් මඳ දියුණු ෙන්වන් ය. ානනය දියුණු ෙන්නට දියුණු
ෙන්නට අනිතයාදි ්්ෂ්ණ ො ොා පර්ටෙ වපවනන්නට ෙන්වන් ය.
් ් යෑවමන් පඤ්චස්්න්ධ්ය හා යහි අනිතයාදි ්්ෂ්ණ තඩන ද තසට
වපවනන්නා්් වමන් ඉතා වහාඳින් පර්ට ෙ වපවනන්නට ෙන්වන් ය.
යවස් පර්ටෙ වපවනන පරිදි තති ෙන්නා ෙ ානනය පරතක්ෂ ඥානය යි.
ඒ පරතය්්ෂ් ානනය පඤ්චස්්න්ධ්ය සම් න්ධ්වයන් පෙත්නා ෙ ෙරරදි
හරඟීම් තඩන දුර ීමට සමර්ථ ෙන්වන් ය.
විදර්ශනා භාවනාව ්රමින් ානනය දියුණු ්රමින් ොසය
්රන්නා ෙ වයෝගාෙචරයා හට යම් අෙස්ථාේදී ෙරරදි හරඟීම් තඩන දුරර
ෙන පමණට පඤ්චස්්න්ධ්යාවග් අනිතයාදි ්්ෂ්ණ තඩන පර්ට ෙ
වපවනන ානනය තති ෙවය් නම්, ය් ්හි ඉන් වපර ්ිසි ්ව ්
වනාදුටු විරෑ පරම ශාන්ත සුඛ ස්ෙරෑප ව ෝව්ෝත්තර නිර්ොණ ධ්ාතඩෙ
පරතය්්ෂ් ෙශවයන් දැ් අනාදිමත් සංසාරවයහි අති දීර්ඝ ්ා ය් පටන්
ඒ පුද්ග යාවග් සන්තානවයහි නරෙත නරෙත ඉපිද, නරෙත නරෙත
පඤ්චස්්න්ධ් සංඛයාත දුුඃඛය වගන වදමින් පරෙතියා ෙ තෘෂ්්ණාවෙහි
ඖදාරි් ව්ාටස, මතඩ නපදනා්ාරවයන් සහමු ින් නසන්නා ෙ
ව ෝව්ෝත්තර ානනය්් පහි ෙන්වන් ය. ය් ්හි පුද්ග යා සසෝවාන්
වූසය් ය යි ද නිවන් දුටුසේ ය යිද ්ියනු රවේ. ඒ ානනයට සසෝවාන්
මාර්ග ඥානය යි ්ියනු රවේ.
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වසෝොන් ෙ ඒ පුද්ග යාවග් සන්තානවයහි ස්්ෂ්ම තෘෂ්්ණාෙ
ඉතිරි ෙ තත්වත් ය. ය රවින් යය දුරර්රනු පිණිස ඔහු විසින් නරෙතත්
වපර වස් ම විදර්ශනා ,ාෙනාවෙහි වයදිය යුතඩ ය. ,ාෙනා ්රවගන
යන ් ්හි නරෙතත් පඤ්චස්්න්ධ්යාවග් අනිතයාදි ්්ෂ්ණතරය පිමු
ොරවය් දී පර්ට ෙොට ද ොා වහාඳින් පර්ට ෙන පරිදි විදර්ශනා
ානනය දියුණු තියුණුෙ පහි ෙ විවට් නරෙත ද නිර්ොණ ධ්ාතඩෙ
පරතය්්ෂ්ෙ වපනී ඉතිරිෙ තිව න තෘෂ්්ණාවෙහි ඖදාරි් ව්ාටසත් මතඩ
නපදනා්ාරවයන් දුරර ්රන්නා ෙ ව ෝව්ෝත්තර ානනය්් පහි
ෙන්වන් ය. ඒ ානනයට සකෘදාගාමි මාර්ග ඥානය ය යි ්ියනු රවේ.
ස්ෘදාගාමි මාර්ග ානනය පහි වීවමන් ද තෘෂ්්ණාෙ අෙසන් ෙවය් වනා
වේ. ය රවින් ඉතිරි තෘෂ්්ණා දුරර ්රනු පිණිස ස්ෘදාගාමි පුද්ග යා
නරෙතත් පඤ්චස්්න්ධ්යාවග් අනිතයාදි ්්ෂ්ණ නුෙණින් විමසන්වන්
ය. යවස් නරෙත නරෙත නුෙණින් විමසමින් සිටින ් ්හි විදර්ශනා
ානනය ොාත් දියුණු තියුණු ෙ පහි ෙ විවට් නරෙතත් නිර්ොණය
පරතය්්ෂ් ෙශවයන් දැ් ්ාම - රාග ෙශවයන් පෙත්නා ෙ තෘෂ්්ණාෙ මතඩ
නපදනා්ාරවයන් නසන්නා ෙ ව ෝව්ෝත්තර ානනය්් පහි ෙන්වන්
ය. යයට අනාගාමී මාර්ග ඥානය යි ්ියනු රවේ.
අනාගාමී ෙ පසු ද රෑප රාග - අරෑප රාග ෙශවයන් පෙත්නා ෙ
තෘෂ්්ණාෙ පෙත්වන් ය. ය රවින් යය දුරර ්රනු පිණිස අනාගාමි
පුද්ග යා නරෙත ස්්න්ධ්යන් වග් අනිතයාදි ්්ෂ්ණතරය ම විමසන්නට
පටන් ගන්වන් ය. යවස් විමසමින් සිටිනා ් ්හි ඒ ානනය අතිශයින්
දියුණු තියුණු ෙ පහි ෙ විවට් දී නරෙත නිර්ොණය පරතය්්ෂ්
ෙශවයන් දැ් රෑප රාග-අරෑප රාග ෙශවයන් ම පරෙතියා ෙ තෘෂ්්ණා
ස්ෙ ්පය ද මතඩ නපදනා්ාරවයන් දුරර ව්ාට තෘෂ්්ණාෙ සම්පර්ණවයන්
අෙසන් ්රන්නා ෙ පරවමෝත්්ෘෂ්්ට ව ෝව්ෝත්තර ානනය්් පහි
ෙන්වන් ය. යයට අර්හත් මාර්ග ඥානය යි ්ියනු රවේ. ඉන් පසු ඒ
පුද්ග යා හට ද රහතන් වහන්සස් ව්වන්ර යි ්ියනු රවේ.
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වමවස් ස්්න්ධ්යාවග් අනිතයාදි ්්ෂ්ණ පරතය්්ෂ් ්ර ගත
හර්ි ෙන පරිදි නුෙණ දියුණු ්රවගන යන්නා ෙ වයෝගාෙචරයන්
ව්වරහි ඒ ානනය දියුණුෙට පරමි)වමන් සතර ොරය් දී නිෙන් දැ්
නසන්නා ෙ යම් ව ෝව්ෝත්තර ානනය්් වේ නම් යයම තෘෂ්්ණාෙ
නසන ධ්ර්මය ෙන්වන් ය. දු්්ඛ නිවරෝධ් සංඛයාත නිර්ොණයට
පරමිණිය හර්්ව්් ඒ දු්්වඛෝත්පාද් තෘෂ්්ණාෙ නරසීවමන් ම රවින්
යය දුුඃඛ් නිසරෝධයට නිර්ොණයට පමුණුෙන්නා ෙ, නිර්ොණය
ා
වදන්නා ෙ ධ්ර්මය ද ෙන්වන් ය. ය රවින් යයට දුක්ඛ් නිසරෝධයට
පවමිසණන්නා වූ මාර්ගයයි ද, දුක්ඛ් නිසරෝධගාමිනී පරතිපදායය සතයයි
ද, මාර්ග සතයයි ද ්ියනු රවේ.

නර්ය්ය සඅෂේටාංගික සමාේගර්ය්
නිෙනට පරමි)වම් වනා ෙරදින මාර්ගය ෙ ව ෝව්ෝත්තර
ානනයට හුද් ාෙ ම නිෙන් ද්්නටත් තෘෂ්්ණාෙ නසන්නටත් වනා
පිිිෙන. යයට විවශ්ෂ්වයන් පප්ාර වෙමින් යය හා රඳී පෙත්නා ෙ
ය්්ෙ පපදින්නා ෙ තෙත් ධ්ර්ම සත්් තත්වත් ය. ඒ ධ්ර්ම සත ද වම්
මාර්ග සතයයට තතඩිත් ෙන්නාහ. ය රවින් සර්ෝාර පරිපර්ණ ව්ාට
මාර්ග සතයය ද්්ො ෙදාරන්නා ෙ තථාගතයන් වහන්සස් විසින් “කතමඤ්ච භික්ඛ්සව, දුක්ඛ් නිසරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සච්චං?
අයසමව අරිසයා අට්ඨංගිසකා මග්සගා සසයථිදං? සම්මාදිට්ඨි,
සම්මාසංකප්සපා, සම්මාවාචා, සම්මා කම්මන්සතා, සම්මාආජීසවා,
සම්මා වායාසමා, සම්මාසති, සම්මාසමාධි, ඉදං වුච්චති භික්ඛ්සව, දුක්ඛ්
නිසරාධගාමිනී පටිපදා අරිය සච්චං” යි
ෙදාරන ද්වද් ය. “මහවණනි, දු්්ඛ නිවරෝධ් ගාමිනී පරතිපදායයය
සතයය ්ෙවර්ද යත්? වම් ආයයය ෙ අංග අට්් තත්තා ෙ මාර්ගය යි.
වහ් ්ෙවර්ද යත්? සමය්් දෘෂ්්ටිය, සමය්් සං් ්පය, සමය්් ෙචනය,
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සමය්් ්ර්මාන්තය, සමය්් ආජීෙය, සමය්් ෙයායාමය, සමය්්
ස්මෘතිය, සමය්් සමාධිය යන වමාහු ය. මහවණනි, වමය දුුඃඛ
නිවරෝධ්ගාමිනී පරතිපදායයය සතය යයි ්ියනු රවේ” ය යනු යහි වත්රරම
යි. වම් වද්ශනාවෙන් “ආයයය අෂ්්ටාංගි් මාර්ගය” යි ්ියනු
න(1)
(3)
(5)
(7)

සමක් දෘෂ්ටිය
සමග් වචනය
සමගාජීවය
සමක් ස්මෘතිය

(2)
(4)
(6)
(8)

සමක් සංකල්පය
සමක් කර්මාන්තය
සමග් වායාමය
සමක් සමාධිය

යන වම් ක්චතසි් ධ්ර්ම අට දු්්ඛ නිවරෝධ්ගාමිනී පටිපදා අරිය
සච්ච යයි ද්්ෙන ද්වද් ය. වමහි සම්මා දි්ටඨි යනුවෙන් ද්්ො
තිව න්වන් යට ්ී තෘෂ්්ණාෙ නසන්නා ෙ පරානෙය ය. සම්මා සං්ප්වපා
යනාදීන් ද්්ෙන දුවය් ඒ පරානෙ හා රඳී පෙත්නා ෙ යයට පප්ාර
ධ්ර්ම සත ය.
වම් ක්චතසි් ධ්ර්ම අට පෘථග්නන පුද්ග යන් තඩි ද පපදනාහු
ය. යවහත් වම් අට ම ය් සිත්් සමග ය්ෙර පෘථග්නන ිදත්ත
සන්තානවයහි නපදිති. පෘථග්නන සන්තානවයහි පපදිනුවය් ය්් ය්්
ෙර්ට යයින් ්ීපය්් ්ීපය්් රගිනි. ්ීපය රගින් පපදනා ෙ ඒ
ධ්ර්මයන්ට මාර්ගාංග යන නාමය ද මාර්ග යන නාමය ද රව න
නමුත් තෘෂ්්ණා නාශ් ශ්්තිය ඒොට නරති රවින් ඒො නිවරෝධ්
ගාමිනී පටිපදා අරිය සච්ච වනා වෙති. මාර්ග සතය වනුසය් අට ම
බකවර සකසලස් නවසිය හවකි ශක්තිසයන් යුක්තව උපන් කල්හි ය
්්ව ්ශ නාශ් ශ්්තිවයන් යු්්තෙ ව ෝව්ෝත්තර ,ාෙයට
පරමිණ අට ම ය්ෙර ය් ිදත්තය් පපදනා ් ්හි ඒ ධ්ර්මයන්ට පිමු
ෙර පහිවීවම් දී සසෝවාන් මාර්ග ය යි ද, වදෙන ෙර යවස් පහිවීවම් දී
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සකෘදාගාමී මාර්ග ය යි ද, තඩන්ෙන ොරවය් දී අනාගාමී මාර්ග ය යි ද,
සතරෙන ොරවය් දී අර්හත් මාර්ග ය යි ද ්ියනු රවේ. වම් ධ්ර්ම අට
ව ෝව්ෝත්තර ෙශවයන් ය්ෙර ිදත්ත සන්තානවයහි පපදො ගත හර්ි
ෙන්වන් ඒ ධ්ර්ම වෙන් වෙන් ෙශවයන් ම සිය සිත් සතන්හි පෘථග්නන
්ා වය් දී දියුණු ්ි තරනරත්තාට ය.
ය රවින් ව ෝව්ෝත්තර මාර්ගය පපදො නිෙන් පස්් ්රනු
්රමති සත් පුරරෂ්යන් විසින් සමයග්දෘෂ්්ටයාදි ධ්ර්ම වෙන වෙන ම සිය
සිත් සතන්හි දියුණු ්ි යුතඩය. යවස් දියුණු ්රන්නා ෙ තරනරත්තාට
්ෙදා නමුත් යහි අෙසානය ෙ ව ෝව්ෝත්තර මාර්ගය පහි ෙන
අෙස්ථාේ් යිවඹන්වන් ය. යවස් වනා ්රන්නා ෙ තරනරත්තන්ට ඒ
අගනා වමාවහාත ්ිසි ්ව ් වනා යිවඹන්වන් ය. පර්ෙ,ාගවයහි ඒ
ධ්ර්ම වෙන් වෙන්ෙ දියුණු ්ර ගත හර්ි වීමට ද ඒ ධ්ර්ම අට මනා
ව්ාට දත යුතඩය. ය රවින් වමතරන් පටන් ය්ින් ය් ඒො විස්තර
ෙශවයන් ද්්ෙනු රවේ.

තමගේ සදෘෂේටිර්ය්
දැනීම ෙනාහි ෙරරදි දැනීම ය, නිෙරරදි දැනීම ය යි වදෙරදෑරරම්
වේ. වීදුරර ්ර ර ් ්් මරණි්්් ය ්ියා වහෝ මරණි්්් ම වීදුරර
්ර ර ් ්් ය ්ියා වහෝ සිතන්නහු වග් දැනීම ඳු දැනීම් ෙ ට ෙරරදි
දැනීම යයි ්ියනු රවේ. සිය ් වනා දන්නා ෙ තරනරත්තන් තඩි
වනාවය්් විට වනාවය්් ්රරණු පිිි ඳ ෙරරදි දැනීම් වහෙත් ෙරරදි
හරඟීම් තති වේ. ඒ ෙරරදි හරඟීම් අතර යය යවස් ම යයි පිිිවගන
සිටින්නා ෙ සත්ත්ෙයා මරණින් මතඩ අපායට පමුණුෙන්නා ෙ ද, ඔහුට
ස්ෙර්ග මාර්ගය හා වමෝ්්ෂ් මාර්ගය ආෙරණය ්රන්නා ෙ ද, ෙරරදි
දැනීම් ව්ාටස්් තත්වත් ය. ඒ ව්ාටස ආගම ධ්ර්මවයහි මිථා දෘෂ්ටිය
යන නමින් හඳුන්ෙනු රවේ.
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පින් ය, පේ ය ්ියා වදය්් නරත - ඒො ව ාෙ රෙටා ා,
රබීමට තතමුන් ්ියන වද්ෙ ් ය, දන් දීවමන් ෙස්තඩ හීනවීම මිස මතඩ
න ඵ ය්් නරත. පරාණඝාතාදිවයන් ෙරි්ීම වමව ාෙ ්රදර වීම
හරර මතඩ ෙන ශඩ, සිද්ධිය්් නරත, අපාය්් ්ියා වහෝ වදේව ාෙ
ඹව ාේ් ්ියා තරන්් නරත, මරණින් මතඩ නරෙත ඉපදීම්ඩත් නරත.
ුදුෙරරය, රහතඩන්ය ්ියා විවශ්ෂ් පුද්ග ව්ාටස්් නරත යනාදි ෙරරදි
දැනීම් මිථයා ෙ ින් සමහවර්ි.
ඒ ඒ වද්ෙ ් පිිි ඳෙ තති සරටියට ම තතිෙන්නා ෙ දැනීමට
නිෙරරදි දැනීම යයි ්ියනු රවේ. ඒ නිෙරරදි දැනීම් අතර ද මිථයා දෘෂ්්ටි
යයි ්ියන ද ෙරරදි දැනීම දුරර ්රන්නා ෙ ද, සත්ත්ෙයා හට අපා
දු්ින් මිදී සුගතිවයහි ඉපදීමට පප්ාර ෙන්නා ෙ ද, සසර දු්ින් මිදී
නිෙනට පරමි)මට පප්ාර ෙන්නා ෙ ද, විශිෂ්්. දැනීම් ව්ාටස්්
තත්වත් ය. ඒ ව්ාටසට සමයග් දෘෂ්්ටිය යි ්ියනු රවේ. පින් පේ තති
ෙ දැනීම, පින් පේ ෙ ඵ තති ෙ දැනීම, මරණින් මතඩ ඉපදීම්් තති
ෙ දැනීම යනාදිය ඒ ව්ාටසට අයත් දැනීම්ෙ ින් සමහවර්ි.
“සම්මාදිට්ඨි - සමග්දෘෂ්ටි යන ෙචන ෙ වත්රරම නම් නිෙරරදි
දැනීම ය වහෙත් නුෙණ ය යනුයි. සමයග් දෘෂ්්ටිය ය්්් ෙුෙ ද දැනගනු
න ්ාරණයන්වග් ෙශවයන් අවන්් පරව,්ද ෙන්වන් ය. ය රවින්
වනාවය්් සතර ධ්ර්මයන්හි වනාවය්් ආ්ාරවයන් සමයග් දෘෂ්්ටිය
ද්්ො තිවේ. ව්ටි ්රමය්ින් ්ියතවහාත් දශවස්තුක සමග්දෘෂ්ටිය
චතුස්සත සමග්දෘෂ්ටිය ය යි
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සමයග් වදෙරදෑරරම් ෙන ෙ ්ිය යුතඩ ය. යහි දශෙස්තඩ්
සමයග්දෘෂ්්ටිය යනු ්රරණු දසය්් සම් න්ධ්වයන් පෙත්නා ෙ
සමයග්දෘෂ්්ටියයි.

දශවතේතුක සතමගේ සදෘෂේටිර්ය්
සම්මා දිට්ඨිසකා සහාති අවිපරීත දස්සසනා, අත්ථි දීන්නං,
අත්තියිට්ඨං, අත්ථි හුතං, අත්ථි සුකටදුක්කටානං කම්මානං ඵලං
විපාසකා, අත්ථි අයං සලාසකා, අත්ථි පසරාසලාසකා, අත්ථි මාතා, අත්ථි
පිතා, අත්ථි සත්තා ඕපපාතිකා, අත්ථි සලාසක සමණ බරාහ්මණා
සමග්ගතා සම්මා පටිපන්නා සය ඉමඤ්ච සලාකං පරඤ්ච සලාකං සයං
අභිඤ්ි  සච්ඡිකත්වා පසවසදන්තී”ති
යනුවෙන් දශෙස්තඩ් සමයග්දෘෂ්්ටිය පර්ාශිතය. වමයින් දන්දීවම්
විපා් තති ෙය, පනා ්ිරීවම් විපා් තති ෙය, ගඩණෙතඩන්ට පුද
පඬුරර යරවීවම් විපා් තති ෙය, ්රන වහාඳ නර් ්රියාෙ විපා්
තති ෙය, පරව ාෙ සිටින්නන් නරෙත වමව ාෙ ඉපදීම් ෙශවයන්
පරමිවණන ෙය, වමව ාෙ සිටින්නන් ඉපදීම් ෙශවයන් පරව ාෙට
පරමිවණන ෙය, මෙට ්රන වහාඳ නර් වද්්හි විපා් තති ෙය,
පියාට ්රන වහාඳ නර් වද්්හි විපා් තති ෙය, මරණින් මතඩ
නරෙත පපදින සත්ත්ෙයන් තති ෙය, යහපත් මාර්ගවයහි ගියා ෙ
යහපත් පිිිවෙත්හි පිිිපන්නා ෙ වමව ාෙ පරව ාෙ වද් වතවම් ම
පරානවෙන් පරතය්්ෂ් ්රවගන වමව ාෙ පරව ාෙ වද් ව ාෙට පර්ාශ
්රන්නා ෙ ශරමණ රාහ්මණයන් ව ෝ්වයහි තති ෙය යන ්රරණු
දසය පිිි ඳ නිෙරරදි දැනීම සමයග්දෘෂ්්ටිය ෙ ද්්ෙන දි.
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1. සඅතේථි සදිනේනං
ශරමණ රාහ්මණ දුගී මගී යාච්ාදීන්ට පින් ස ්ා පනා ෙශවයන්
වහෝ අනුගරහ ෙශවයන් වහෝ ආහාර පාන ෙස්තරාදි ෙස්තනන් පරිතයාග
්ිරීවමන් යවස් ්රන්නා ෙ තරනරත්තා හට අනාගතවයහි ව ාවහෝ සරප
සම්පත් රව න ෙ ස්ෙශ්්තිවයන් ම වහෝ අනයයන්වගන් තසීවමන්
වහෝ දැන ඒ ෙ විශ්ොස ්ිරීම අත්ථිදින්නං යනුවෙන් දැ්්වෙන්නා ෙ
සමයග්දෘෂ්්ටිය යි. දන් දීවමන් වදන තරනරත්තාවග් ෙස්තඩෙ නරතිවීම මිස
යයින් මතඩ රව න ඵ ය්් නරතය යි ෙරදො පිිිගරනීම මිථයා
දෘෂ්්ටිය්ි.
2. සඅතේථි සර්ය්ිට්ඨං
“යි්ට.” යනු මහා පනා මහා දානයන්ට නවම්ි. ව ාවහෝ ම ්
පහන් ආහාර පාන ෙස්තරාදිය වගන පෙත්ෙන්නා ෙ මහා පනාෙන්වගන්
ද සිය ගණන් දහස් ගණන් පරතිගරාහ්යන් විෂ්වයහි පෙත්ෙන්නා ෙ මහා
දානයන්වගන් ද ඒො ්රන්නෙුන්ට මතඩ දිෙය මනුෂ්ය ව ෝ් වද්්හි
ව ාවහෝ සම්පත් රව න ෙ දැනගරනීම පිිිගරනීම අත්ථි යිට්ඨ
යනුවෙන් දැ්්වෙන සමයග් දෘෂ්්ටිය යි. තතරම්හු ව ාවහෝ ම ් පිදීවමන්
ෙනුවය් විහාරෙ ්සි වගාා වීම පමණ්රයි ද, ව ාවහෝ පහන්
පිදීවමන් ෙනුවය් වත ් විනාශ වීම පමණ්රයි ද, විහාරෙ ට
ක්චතයෙ ට ආහාරපාන පිදීවමන් ෙනුවය් ආහාරපාන රාශිය්්
විනාශවීම පමණ්රයි ද, මහා දන් දීවමන් ෙනුවය් ෙස්තඩ රාශිය්් විනාශ
වීම පමණ්රයි ද, ඒොයින් පනා ්රන්නෙුන්ට මතඩ ෙන ෙරවා්්
නරතරයි ද ෙරදො පිිිගනිති. යය මිථයාදෘෂ්්ටිය්ි.
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3. සඅතේථි සහුතං
පින් ස ්ා ගඩණෙතඩන් වෙත ආහාර පානාදි ෙස්තනන් පඬුරර
ව්ාට යරවීම මරණින් මතඩ ඉෂ්්ට ඵ විපා් වගන වදන්නා ෙ පුණය
්ර්මය්් ෙ පිිිගරනීම අත්ථි හුතං යනුවෙන් දැ්්වෙන සමයග් දෘෂ්්ටිය
යි. යයින් මතඩ රව න ඵ ය්් නරතර යි ගරනීම මිථයා දෘෂ්්ටිය්ි.
4. ස
 ස ස ස

අතේථි සතුකටදුකේකටානං
කම්මානං සඵලං සවිපාරකා

යහපත් ්රියාවෙෝ ය යි ්ියනු
න විහාර දාගරේ දහම් හ ්
වපාත්ගඩ ් ්ිරීම ්රවීම පින් ස ්ා අනයයන්වග් පරවයෝනනය පිණිස
ිිං වපා්ඩණු අම් ම් ්ිරීම, ්රවීම, අනයයන් වග් පරවයෝනනය පිණිස
ම ් ඵ හට ගන්නා ගස් ෙර ් වරෝපණය ්ිරීම, ්රවීම, ගි නුන්ට,
දු යන්ට, මහ ් න්ට, දිිිඳුන්ට පප්ාර ්ිරීම, ණ ්ීම, ණ ්ියවීම,
ණ තසීම, තස්වීම, පන්සි ් රැ්ීම, වපාවහාය අටසි ් රැ්ීම, දසසි ්
රැ්ීම, පරවිදිවීම, ,ාෙනා ්ිරීම යනාදිවයන් ඒො ්රන්නෙුන්ට මතඩ
,ෙයන්හි රව න්නා ෙ ඉෂ්්ට විපා්යන් ඒ්ාන්තවයන් තත්වත් ය.
යවස් ම වනා මනා ්රියාවෙෝ යයි ්ියනු
න පරාණඝාතාදි
්ර්මයන්වගන් ද, ඒො ්රන්නෙුන්ට ඒොයින් මතඩ ,ෙයන්හි රව න
අනිෂ්්ට විපා්යන් ද ඒ්ාන්තවයන් තත්වත් ය. වමවස් යහපත් ෙ ද,
අයහපත් ෙ ද, ්ර්මයන්වගන් මතඩ
න ඵ -විපා් තති ෙ දැන
ගරනීම විශ්ොස ්ිරීම අත්ථි සුකට දුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපාසකා
යනුවෙන් දැ්්වෙන සමය්්දෘෂ්්ටිය යි. වමව ාෙ දී ්ඩම්් ්ිත්
ඒොයින් මරණින් මතඩ පරව ාෙ දී
න ඵ -විපා්ය්් නරත ය යන
පිිිගරනීම මිථයාදෘෂ්්ටිය ්ි.
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5. සඅතේථි සඅර්ය්ං සරලාරකා
අප ොසය ්රන්නා ෙ වම් ව ෝ්ය හරර අවප් ව ෝ්යට සම ෙ
සරප දු්් තත්තා ෙ අවප් ව ෝ්යට ව ාවහෝ වෙනස් ෙ සරප දු්්
තත්තා ෙ, තෙත් ව ාවහෝ ව ෝ්වයෝ තත්තාහු ය. ව ෝ්ෙ වෙවසන
සත්ත්ෙවයෝ ෙනාහි සෑම ් ්හි ම ය් ව ෝ්ය් ම ොසය ්රන්වනෝ
වනාවෙති. ඔෙුහු වනාවය්් ෙර තම තමා සිටින ව ෝ්ෙ ින් චුත ෙ
තමා ෙසන ව ෝ්වයන් ඉතා දුර පිහිටි ව ෝ්යන්ට ද පරමිවණන්නාහු
ය. ය රවින් අවප් ව ෝ්වයන් පිටත අනය ව ෝ්යන්හි වෙවසන්නා ෙ
සත්ත්ෙවයෝ ඒ ව ෝ්ෙ ින් චුතෙ අප ොසය ්රන්නා ෙ වම් ව ෝ්යට
යන්නාහු ය. යවස් අවප් ව ෝ්වයන් ඈත ව ෝ්වයහි සිටින
සත්ත්ෙයන් හට ඉපදීම් ෙශවයන් පරමි)මට අවප් ව ෝ්ය ද තති ෙ
්ියනු රවේ. යය යවස් දැන ගරනීම, පිිිගරනීම, අත්ථි අයං සලෝසකෝ
යනුවෙන් දැ්්වෙන සමයග් දෘෂ්්ටිය යි. ය් ව ෝ්ය් සිටින
සත්ත්ෙවය්් තෙත් ව ෝ්ය්ට වනා යන්වන් ය. අවප් ව ෝ්වයන්
පිටත ව ෝ්ෙ සත්ත්ෙවයෝ ඒ ඒ ව ෝ්ෙ ට ම ොසය ්රන්නාහු මිස
වම් ව ෝ්යට වනා යන්නාහු ය යි ගරනීම මිථයාදෘෂ්්ටිය්ි.
6. සඅතේත සි පරරා සරලාරකා
වමව ාෙ ොසය ්රන්නා ෙ සත්ත්ෙයා ද වමව ාවින් චුතෙ වම්
ව ෝ්යට ඉතා දුරින් පිහිටි අපාය ව ෝ්ාදි අනය ව ෝ්යන්ට ඉපදීම්
ෙශවයන් පරමිවණන්වන් ය. ය රවින් වමව ාෙ සිටින්නා ෙ සත්ත්ෙයාට
ද ඉපදීම් ෙශවයන් පරමිවණන්නට පරව ාේ් ඒ්ාන්තවයන් තති ෙ
අත්ථි පසරා සලාසකා යනුවෙන් දැ්්වෙන සමයග්දෘෂ්්ටියයි. තතරම්හු
වමව ාෙ සිටින්නා ෙ සත්ත්ෙවයෝ වමව ාෙ ම පපදනාහු නමුත් වම්
ව ෝ්වයන් අනය ව ෝ්ය්ට වනා යන්නාහු ය. යවස් ඉපදීම් ෙශවයන්
පරමි)මට වමව ාවින් පිටත තෙත් ව ෝ්ය්් නරත. අපායත් වම්
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ව ෝ්වය් ම ය, වදේව ාෙත් වම් ව ෝ්වය් ම ය, ඹව ාෙත් වම්
ව ෝ්වය් ම යයි ෙරදො පිිිගනිති. යය මිථයාදෘෂ්්ටිය්ි.
7. සඅතේථි සමාතා
මේෙරරන්ට ්රන්නා ෙ පප්ාරාප්ාරයන් නිසා දරරෙන්ට
අනාගතවයහි ඉෂ්්ට ෙ ද අනිෂ්්ට ෙ ද විපා් ව්ාටස්් ඒ්ාන්තවයන්
රව න්වන් ය. ඒ ෙ යවස් ම දැන ගරනීම පිිිගරනීම අත්ථිමාතා
යනුවෙන් දැ්්වෙන සමය්් දෘෂ්්ටියයි. මේෙරරන්ට ්රන වද්ෙ ට ඵ විපා්ය්් නරත ය යි ගරනීම මිථයා දෘෂ්්ටිය්ි.
8. සඅතේථි සපිතා
පියෙරරන්ට ්රන පප්ාරාප්ාරයන් නිසා මතඩ ,ෙයන්හි
දරරෙන්ට රව න්නා ෙ ඉෂ්්ට ෙ ද අනිෂ්්ට ෙ ද, ඵ -විපා්යන් තති
ෙ පිිිගරනීම අත්ථි පිතා යනුවෙන් දැ්්වෙන සමය්් දෘෂ්්ටියයි.
පියෙරරන්ට ්රන පප්ාරාප්ාරයන්ට රව න ඵ විපා්යන් නරතය
යි ගරනීම මිථයාදෘෂ්්ටිය්ි.
9. සඅතේථි සතතේතා සඕපපාතිකා
මරවරන සත්ත්ෙයන් යයින් ව්ිෙර වනා වී තෘෂ්්ණාෙ පරහාණය
්රන තඩරර ්ර්මානුරෑපෙ සසර නරෙත නරෙතත් පපදනා
ෙ
පිිිගරනීම අත්ථි සත්තා ඕපපාතිකා යනුවෙන් දැ්්වෙන සමයග් දෘෂ්්ටිය
යි. තෙත් ්රමය්ින් ්ියත වහාත් ව ෝ්වයහි මේ පිය්ඩ වනාමරතිෙ
්ර්ම ශ්්තිවයන් සර්ොංග පරතයංග පරිපර්ණත්ෙවයන් පහිවීම්
ෙශවයන් පපදනා ෙ සත්ත්ෙ ව්ාටස්් තත්වත් ය. ඔෙුන්ට ඕපපාති්
සත්ත්ෙවයෝ යයි ්ියනු රවේ. නර්යන්හි හා දිෙයව ෝ් රහ්ම
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ව ෝ්යන්හි තත්වත් ඒ ෙර්ගයට අයත් සත්ත්ෙවයෝ ය. ඕපපාති් නම්
ෙ ය ඳු ව්ාටස්් තති ෙ දැන ගරනීම පිිිගරනීම සමය්් දෘෂ්්ටිය යි.
“තතරම්හු වදවිවයෝ ය, රහ්මවයෝ ය ්ියා සත්ත්ෙ ව්ාටස්්
සතය ෙශවයන් නරත. ඔෙුහු මනුෂ්යයන් විසින් සිතින් මො, තති වස්
පර්ාශ ්රනු
න සත්ත්ෙ ව්ාටස්් ය. ඔෙුන් තත්වත් වමෝා
මිනිසුන්වග් සිත්ෙ පමණ්් ය යි ්ියමින් ද, තෙත් සමහරර දිෙය
රහ්මවයෝ නම් වපර ඒ නම් ෙ ින් විසුො ෙ මනුෂ්යවයෝ ම ය,
මනුෂ්යයන් හරර අමුතඩ ව ෝ්ය් වෙවසන දිෙය රහ්මාදීහු ය යි ්ියනු
න අමුතඩ ආනු,ාෙය්් තති මිනිසුන්ට වනා වපවනන අමුතඩ සත්ත්ෙ
ව්ාටස්් නරත ය යි ්ියමින් ද ඕපපාති් සත්ත්ෙයන් නරත” ය යි
ෙරදො පිිිගනිති. යය මිථයාදෘෂ්්ටිය්ි.
10. ස

අතේථි සරලාරක සතමණබරාහේමණා සතමගේගතා
තම්මා සපටිපනේනා සරර්ය් සඉමඤේච සරලාකං සපරඤේච
රලෝකං සතර්ය්ං සඅභිඤේඤා සතච්ඡිකතේවා සපරවරදනේති.

සාමානය මනුෂ්යයන්වග් සිහිනුෙණට ොා විශිෂ්්ට ෙ සිහි නුෙණ
හා ව්ාතරම් අමාරර වදය්ට ෙුෙත් වනා පසු ස්නා වීයයයය ද
ව්ාතරම් දු්්් ෙුෙත් ඉෙසන්නා ෙ ස්ෙ,ාෙය ද, පත්පත්තිවයන් ම
පිහිටන්නා ෙ පත්තම පුරරෂ්වයෝ ව ෝ්වයහි ් ාතඩර්ින් පපදනාහු ය.
ය ඳු පත්තම පුරරෂ්යන්වගන් සමහර ව්වන්් පරවිදිෙ මහත් ෙ
පත්සාහවයන් ධ්යාන ොා සාමානය මනුෂ්යයන් විසින් තවස්
පප්ාරවයන් ද්්නා වද්ෙ ් තවස් පප්ාරය වනාමරතිෙ දැ්ිය හර්ි
ෙන්නා ෙ ද, සාමානය මනුෂ්යයන් විසින් ්නින් අසා දැන ගන්නා ෙ
වද්ෙ ් ්නින් වනා අසා ම දත හර්ි ෙන්නා ෙ ද, වපර නාති ෙ දී
පො සිටි සරටි හා ්ි ්ී වද් සිහි ්ි හර්ි ෙන්නා ෙ ද, මරවරන්නා ෙ
151
Non-commertial Distribution

චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

සත්ත්ෙයන්වග් ඒ ඒ තරන්ෙ ඉපදීෙ ්ිය හර්ි ෙන්නා ෙ ද අ,ිානෙ ය
යි ්ියනු
න විශිෂ්්ට ානනය පපදො ගනිති.
ඒ ානනය පපදො ගත්තා ෙ මවහෝත්තමවයෝ යයින් මිනිසුන්වග්
පර්ෘති තසින් වනා දැ්ිය හර්ි ස්්ෂ්්ම ශරීර තත්තා ෙ දිෙය රහ්මාදි
සත්ත්ෙයන් තසින් ද්්නා්් වමන් ම ද්්නාහු ය. අපවග් ව ෝ්යට
ඉතා දුරින් පිහිටි අපාය ව ෝ් හා දිෙය ව ෝ් රහ්ම ව ෝ් ද ඒ
තරන්ෙ ට පරමිණ
න්න්ඩ විසින් ද්්නා පරිද්වදන් පිරිසිදුෙ ද්්නාහු
ය. වනාවය්් ආ්ාර සරප දු්් තති ඒ ඒ ව ෝ්ෙ ඉපිද සිටින
සත්ත්ෙයන්වග් පත්පත්තියට වහ්තඩ ෙ ්ර්ම ද ද්්නාහු ය. යවස් ද්්නා
ෙ ඒ මවහෝත්තමවයෝ තමාවග් දැ්ීම පරිදි දිෙය රහ්මයන් තති ෙ ද
වපර්තයන් හා වන්රයි් සත්ත්ෙයන් තති ෙ ද ඔෙුන්වග් සරටි හා ඔෙුන්
විඳිනා සරප දු්් ද ඔෙුන්වග් ොසස්ථාන ෙ ව ෝ් ද පර්ාශ ්රන්නා හ.
පින් පේ තති ෙ ද පින් පේෙ ඵ -විපා් තති ෙ ද පර්ාශ
්රන්නාහු ය.
ව ෝ්වයහි ඉතා දීර්ඝ ්ා ය්ින් පහි ෙන්නා ෙ සමහර
පත්තම පුද්ග වයෝ ඒ අ,ිාන සංඛයාත ානනය අර්හත්ෙයත් සමග
සිය ් ද්්නා ානනයත් සමග ද පපදො ගන්නාහු ය. ය ඳු පුද්ග යන්ට
ුදුෙරවයෝ ය යි ්ියනු රවේ. ුදුෙරවයෝ ෙනාහි අ,ිානෙ පමණ්්
පපදො ගත්තෙුන්ට වනා වපවනන්නා ෙ ඉතා දුර පිහිටි ව ෝ්යන් හා
නිර්ොණයත් නිර්ොණ මාර්ගයත් සිය ් දැන විශිෂ්්ට ෙ ධ්ර්මය්්
වද්ශනා ්රන්නාහු ය. ඒ විශිෂ්්ට ානනය තති ්රවගන සිටින්නා ෙ
මවහෝත්තමයන්ට ය ඳු ානනය්් තති
ෙ පිිිගරනීම ද, පන්
ෙහන්වස් ා විසින් පෙසන පරිදි තෙත් ව ෝ් තති ෙ පිිිගරනීම ද,
දිෙය රහ්මාදි ෙ මිනිස් තසින් දැ්ිය වනාවහන ඕපපාති් සත්ත්ෙයන්
තති ෙ පිිිගරනීම ද සතර මාර්ග සතර ඵ නිර්ොණ සංඛයාත
නෙව ෝව්ෝත්තර ධ්ර්මය තති ෙ පිිිගරනීම ද නිර්ොණයට පරමිණිය
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හර්ි පරතිපත්ති හා ඒ පරතිපත්තිවයන් නිෙනට පරමිණිය හර්ි ෙ
පිිිගරනීම ද අත්ථි සලාසක සමණ බරාහ්මණා-සප-පසවසදන්ති යනුවෙන්
දැ්්වෙන සමය්් දෘෂ්්ටිය යි.
අත්ථි දින්නං අත්ති යිට්ඨං යනාදීන් ද්්ෙන ද පර්ෙ සමය්්
දෘෂ්්ටි නෙය ද අත්ථි සලාසක සමණ බරාහ්මණා යනාදීන් ද්්ෙන වම්
දසෙන සමයග්දෘෂ්්ටියට තතඩිත් වේ. ය රවින් වම් අන්තිම සමය්්
දෘෂ්්ටිය ්ියන
ද සමයග්දෘෂ්්ටි ෙශවයන් පරධ්ාන සමයග්දෘෂ්්ටිය
ෙන්වන්ය. පින් පේ හා ඒොවය් ඵ විපා් තති ෙ ද මතඩ ඉපදීම්්
තති ෙ ද, අපාය හා දිෙය රහ්ම ව ෝ් තති ෙ ද, පගන්ෙන්නා ෙ
තතරම් අනයාගම්ෙ ද වම් දශෙස්තඩ් සමයග් දෘෂ්්ටිය තත්වත් ය.
යවහත්
ුද්ධ්ාගවමහි තිව න දශෙස්තඩ් සමයග් දෘෂ්්ටිය වස්
අනයාගම්ෙ තිව න ඒ සමයග්දෘෂ්්ටිය පිරිසිදු ද නරත. සම්පර්ණ ද
නරත. ුදුසස්වනන් පිටත පෙත්නා ෙ ඒ සමයග් දෘෂ්්ටිය ස්ෙර්ගයට
පරමි)මට මිස නිෙනට පරමි)මට පප්ාර් වනා වේ. ඒ ආගම්ෙ
නිෙන්් වනා ද්්ෙන රවිනි. ුද්ධ්ාගම ෙනාහි දිෙය ව ෝ් රහ්ම
ව ෝ්යන් හා නිර්ොණය ද ද්්ෙන්නා ෙ ධ්ර්මය්් රවින් ුද්ධ්ාගවමහි
තති දශෙස්තඩ් සමයග් දෘෂ්්ටිය ස්ෙර්ග වමෝ්්ෂ් වද් ම
ා ගරනීමට
පප්ාර ෙන්වන් ය.
දුක්ඛ් නිසරෝධගාමිනී පරතිපදායය සතය යි ්ියන ද ආයයය
අෂ්්ටාංගි් මාර්ගවය් පිමුෙන අංගය ෙ සමයග් දෘෂ්්ටිය වම් දශෙස්තඩ්
සමයග් දෘෂ්්ටිය වනා වේ. යයට චතුස්සතය සමග් දෘෂ්ටිය යි ්ියනු
රවේ. යය වම් දස ෙස්තඩ් සමයග් දෘෂ්්ටියට ොා ව ාවහෝ පසස්
සමයග් දෘෂ්්ටිය්ි. දශ ෙස්තඩ් සමයග් දෘෂ්්ටිය වමහි ද්්ෙන දුවය්
පිමුෙ යහි වනා පිහිටා චතඩස්සතයය සමයග් දෘෂ්්ටිය පපදො ගන්නට
වහෝ නිෙනට පරමිවණන්නට ද නුපුළුෙන් රවින් යය ද ෙුෙමනා රවිනි.
සසර දු්ින් මිදී නිෙනට පරමිවණනු ්රමති තරනරත්තන් විසින් පිමු
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ව්ාට ශාසනි් දශ ෙස්තඩ් සමයග් දෘෂ්්ටිවයහි පිහිටිය යුතඩ ය.
ුද්ධ්ාගමට යන්නා ෙ තරනරත්තන් පිමුව්ාට ම තිසරණවයහි
පිහිටුෙන්වන් ඔෙුනට තිසරණය සමාදන් ්රෙන්වන් ඔෙුන් වම්
ශාසනි් දශ ෙස්තඩ් සමයග් දෘෂ්්ටිවයහි පිහිටුවීම පිණිස ය. යවම්්
තරිවිධ් රත්නය සරණ යෑවමන් දශ ෙස්තඩ් සමය්් දෘෂ්්ටිවයහි පිහිටිවය්
නම් යයට රස ගන්වන් වේ නම් යය නිර්ොණ ගාමිනී මාර්ගයට පිමු
පියවර තරබීම ෙන්වන් ය.
පිමුෙ දශ ෙස්තඩ් සමයග් දෘෂ්්ටිවයහි වනා පිහිටා මාර්ග
ඵ ාධිගමනය ව්ාට නිෙන් ගිය ව්වන්් නරත්වත් ය. යවම්් වපර
සසර දු්ින් මිදී නිෙනට පරමිණියාහු නම් ඒ සිය ්ව න් ම නිෙනට
පරමිණිවය් පිමු දශෙස්තඩ් සමයග් දෘෂ්්ටිවයහි පිහිටා පිිිවෙත්
පිරීවමන් ය. අනාගතවයහි යම්ඩට නිෙනට පරමිණිය හර්ි ෙන්වන් නම්
යවස් හර්ි ෙන්වන් ද වම් සමයග් දෘෂ්්ටිවයහි පිහිටා පිිිවෙත් පිරීවමන්
ය. ය රවින් සසර දු්ින් මිවදනු ්රමති සෑම වදනා විසින් ම සමයග්
දෘෂ්්ටිය පිරිසිදු ්ර ගත යුතඩය. අපාය්් නරත, වදේව ාේ් නරත
යනාදීන් තතමුන් පෙසන මිථයා මතෙ ට මුිා වනාවිය යුතඩය. යම් යම්
්රරණ්් ගරන සර් තති ෙුෙවහාත් යය සිඳීමට තරම් ණ දහම් දැනුම
තති නියම සමයග් දෘෂ්්ටිවයහි පිහිටා සිටින පතඩම්ඩ වෙත යිඹ ්රරණු
විචාරා සර් දුරර ්ර වගන දෘෂ්්ටිය පිරිසිදු ්රගත යුතඩ ය. සමකල
ගිහියන් අතර පමණක් සනාව සබෞද්ධ භික්ෂූන් අතර ද මිථාමතධාරීන්
නවත්සත් සනා සේ ඔවුන්සගන් පසරස්සම් සවත්වා අපාය ,යින් මිදීමට
ස්ෙර්ග වමෝ්්ෂ් සම්පත්
ා ගරනීමට සමයග් දෘෂ්්ටිය වස් පප්ාර්
අනය ධ්ර්මය්් නරත.
“නාහං භික්ඛ්සව! අඤ්ඤං බක ධම්මම්පි සමනුපස්සාමි, සයන
අනුප්පන්නා වා කුසලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා වා කුසලා
ධම්මා භීසයාභාවාය සවපුල්ලාය සංවත්තන්ති යථයිදං භික්ඛ්සව
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සම්මාදිට්ඨි සම්මාදිට්ඨිකස්ස භික්ඛ්සව! අනුප්පන්නා සචව කුසලා
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති; උප්පන්නා ච කුශලා ධම්මා භීසයාභාවාය
සවපුල්ලාය සංවත්තන්ති”
“මහවණනි, සමයග් දෘෂ්්ටිය පමණ නපන්නා ෙ ්ඩශ ධ්ර්මයන්
ඉපදීමට වහ්තඩෙන්නා ෙ ද පපන් ්ඩශ ධ්ර්මයන් ෙරම මට වහ්තඩ ෙන්නා
ෙ ද අන් ධ්ර්මය්් වනා දනිමි. මහවණනි, සමය්් දෘෂ්්ටි්යා හට
නපන් ්ඩශ වයෝ ද පපදනාහ. පපන් ්ඩශ වයෝ ද ෙරවාන්නාහු ය” යනු
වමහි වත්රරමයි.

චතුතේතත සතමකේ සදෘෂේටිර්ය්
“තත්ථ කතමා සම්මාදිට්ඨි? දුක්සඛ් ි ණං, දුක්ඛ් සමුදසය
ි ණං, දුක්ඛ් නිසරාසධ ි ණං, දුක්ඛ් නිසරාධ ගාමිනියා පටිපදාය
ි ණං, අයං වුච්චති සම්මා දිට්ඨි”
වම් චතඩරායයය සතය ධ්ර්මය විස්තර ්ර තිව න්නා ෙ සිය
ගණන්් සතර ධ්ර්මෙ හා අ,ිධ්ර්ම පිට්වයහිත් මාර්ග සතයයට අයත්
සම්මාදි්ටඨිය වද්ශනා ්ර තිව න ආ්ාරයයි. දු්්ඛ සතය දන්නා
ානනය, සමුදය සතය දන්නා ානනය, නිවරෝධ් සතය දන්නා ානනය, මාර්ග
සතය දන්නා ානනය යන වම් සතර, සමයග් දෘෂ්්ටියයි වමයින් ද්්ෙන
දි. චතඩස්සතය සම් න්ධ්වයන් පෙත්ො රවින් වම් ානනයට චතුස්සත
සමග් දෘෂ්ටියයි කියනු ලවසබ්
වමයට පිමුවෙන් දැ්් ෙ දශ ෙස්තඩ් සමයග් දෘෂ්්ටිය ෙනාහි
ුද්ධ්ාගවමන් අනය ෙ ආගම් ෙ ද තත්වත් ය. වම් චතඩස්සතය සමය්්
දෘෂ්්ටිය ෙනාහි ුද්ධ්ාගවමහි ම මිස අන් ්ිසි ම ආගම් නරත්වත් ය.
ුද්වධ්ෝත්පාද ්ා ෙ දී මිස අ ුද්වධ්ෝත්පාද ්ා ෙ දී වමය ව ෝ්වයහි
නරත්වත් ය. ය රවින් වමය දුර් , ෙ සමය්් දෘෂ්්ටිවය්ි. අවන්්ා්ාර
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සමය්් දෘෂ්්ටීන් අතඩවරන් වශර්ෂ්්. සමය්් දෘෂ්්ටිය ද වමය ම ය. වම්
වශර්ෂ්්. සමය්් දෘෂ්්ටිය තති ්ර ගරනීම සඳහා චතඩරායයය සතය ධ්ර්මය
මරනවින් පගත යුතඩ ය. වමය ්ියෙන්නා ෙ සමහරරන්ට “වපර ්ී දශ
ෙස්තඩ් සමය්් දෘෂ්්ටිය ඕනෑ නරත. චතඩරායයය සතයය ධ්ර්මය දැන
පවගන චතඩස්සතය සමය්් දෘෂ්්ටිය පමණ්් තති ්ර ගත්තාම තත”
යයි සිවතන්නට පුළුෙන. යවස් සිතඩන වහාත් යය ෙරරදීම්ි.
වම් චතඩස්සතය සමය්් දෘෂ්්ටිය ඉතා පුළු ් සමයග් දෘෂ්්ටිය්ි.
දශ ෙස්තඩ් සමයග් දෘෂ්්ටිය ද වමයට තතඩිත් වේ. චතඩස්සතය දත්
තරනරත්වත්් ෙුෙවහාත් වහවතම ඒ්ාන්තවයන් පින් පේ තති ෙ,
පින් පේ ෙ ඵ විපා් තති ෙ, පරව ාෙ තති ෙ යනාදිය
පිිිගන්වන්් වේ. ඒො වනා පිිිගන්න්ඩ ෙුෙවහාත් ඔහු චතඩරායයය
සතය දත් තරනරත්වත්් වහෙත් චතඩස්සතය සමයග් දෘෂ්්ටිවයන් සමයග්
දෘෂ්්ටි් ෙවේ් වනා ෙන්වන් ය. යවහත් දශ ෙස්තඩ් සමයග්
දෘෂ්්ටිවයන් සමයග් දෘෂ්්ටි් ෙ පමණින් චතඩස්සතය සමයග් දෘෂ්්ටිවයන්
සමයග් දෘෂ්්ටි් වනා ෙන්වන් ය.
වම් චතඩස්සතය සමයග් දෘෂ්්ටිය සාමානයවයන් ය්්් ව්ාට
්ියනු
න නමුත් දුක්ඛ් සත සමග් දෘෂ්ටිය, සමුදය සත සමග්
දෘෂ්ටිය, නිසරෝධ සත සමග් දෘෂ්ටිය, මාර්ග සත සමග් දෘෂ්ටිය යි
සතයයන්වග් ෙශවයන් සතර්් වේ.
යයින් දුුඃඛ සතය සමයග් දෘෂ්්ටිය තති ෙ ් ්හි පඤ්චස්්න්ධ්ය
දු්් රැස්් මිස සත්ත්ෙවය්් පුද්ග වය්් ආත්මය්් වනා ෙන ෙ
වපනීවමන් සත්කාය දෘෂ්ටිය දුරරවේ. සමුදය සතය සමයග් දෘෂ්්ටිය තති
ෙ ් ්හි තෘෂ්්ණා වහ්තඩවෙන් සත්ත්ෙයා මතඩ ,ෙවයහි පපදෙන ෙ
දැ්ීවමන් මරණින් මතඩ ඉපදීම්් නරතය යන පච්වේද දෘෂ්්ටිය දුරර වේ.
නිවරෝධ් සතය සමයග් දෘෂ්්ටිය තති ෙ ් ්හි වහ්තඩ ධ්ර්මයන්වග්
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නිවරෝධ්වයන් ඵ ධ්ර්මයන්වග් නිවරෝධ්ය ෙන ෙ දැ්ීවමන් ආත්මය
නිතයය යි ගන්නා ෙ ශාශ්වත දෘෂ්ටිය දුරර වේ. මාර්ග සතය සමයග්
දෘෂ්්ටිය තති ෙ ් ්හි පරතිපත්තිය ්රණ ව්ාට වගන නිෙනට
පරමිවණන ෙ අෙව ෝධ් වීවමන් සත්ත්ෙයන්වග් ඒ ඒ නාතිෙ ඉපදීම
හා විශඩද්ධියට පරමි)ම, ඉවේම සිදුෙනො මිස තමා විසින් ්රන්නා ෙ
වහෝ ශරමණ රාහ්මණාදි අනි්්ඩ විසින් ්රන්නා ෙ වහෝ ්රියාේින්
පරතිපත්තිය්ින් සිදු වනා වේය යන “නත්ථි අත්තකාසරා නත්ථි
පරකාසර නත්ථි පුරිසකාසර” යනාදීන් දැ්්වෙන අකරිය දෘෂ්ටිය ද ්ිසි ම
වහ්තඩේ් පරතයය්් නරතිෙ ඉවේ ම සත්ත්ෙයන්වග් ව්ව සීම හා
පිරිසිදු වීමත් සිදු ෙන්වන් ය යන අසහ්තුක දෘෂ්ටිය ද දුරර වේ.
තෙද දුුඃඛ සතයය දැනීම වහ්තඩ ව්ාට වගන සමුදය සතයයාවග්
ඵ ය ෙ නිත-සුභ-සුඛ්-ආත්ම ස්ෙ,ාෙයන්වගන් විරහිත ෙ
පංචස්්න්ධ්ය සම් න්ධ්වයන් පෙත්නා ෙ පංචස්්න්ධ්ය නිතයය,
යහපත් ය, සුෙය්් ය, ආත්මය්්ය යන ෙරරදි හරඟීම් දුරරෙන්වන් ය.
සමුදය සතයය තත්ත්ෝාරවයන් වනා දැනීම වහ්තඩ ව්ාට වගන ව ාෙ
විස වනාවය්් ශාස්තෘෙරයන් විසින් තති ්රන ද දෘෂ්්ටි ව ාවහෝ ය.
(1) සර්ෙ ධ්ාරී ෙ යම්්ිසි වදවිවය්් වහෝ රහ්මවය්් වහෝ වම්
ව ෝ්ය ද මෙන්වන් ය. මො ඔහුවග් ්රමරත්ත පරිදි ව ෝ්ය
පෙත්ෙන්වන් ය, විනාශ ්රන්වන් ය යනු ය්් දෘෂ්්ටිය්ි. යයට ශශ්වර
නිර්මාණ වාදය යයි ්ියනු රවේ.
(2) පර්ෘතිය යි ්ියන ද අෙය්්ත වහ්තඩේ් තත්වත් ය.
ව ෝ්යත් ව ාෙ තති සිය ් ත් යයින් හට ගන්වන්ය: සත්ත්ෙවයෝ ද
යයින් ම පහි ෙන්වනෝය: විනාශය පරමිණි ් ්හි නරෙත සිය ් ම ඒ
පර්ෘති ස්ෙ,ාෙයට පරමිණ සරඟවෙන්වන් ය: ව ාෙ මෙන්නා ෙ, මො
පා නය ්රන්නා ෙ, පර්ෘති ස්ෙ,ාෙවයන් අනය ෙ ඊශ්ෙරාදි ්ිසිවේ්
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නරත යනු ය්් දෘෂ්්ටිවය්ි. යයට ‘පරධාන වාදය’ යි ද ‘පරකෘති වාදය’ යි
ද ්ියනු රවේ.
(3) දිෙය රහ්මාදි ්ිසි ම ව්න්ඩවග්
ය්ින් වනාෙ ්ා ය
වහ්තඩ ව්ාට ම ව ෝ්වය් ද සත්ත්ෙයන් වග් පහි වීමත් විනාශය්්
ෙන්වන් ය: ව ාෙ මෙන්නාත් නසන්නාත් ්ා ය ම ය යනු ය්්
දෘෂ්්ටිය්ි. යයට “්ා ොදය” යි ්ියනු රවේ.
(4) ප ් ්රන්නා ෙ ව්න්ඩ වනා මරති ෙ ගස්ෙ ්ටු ප ් වීම
ය, ෙට ්රන්න්ඩ වනාමරතිෙ ව ි දිෙු ් ආදි වගඩි ෙටවීම ය, විසිතඩරර
ව්ාට සරසන ව්න්ඩ වනාමරතිෙ මෘග පා්්ෂ්ීන්වග් ශරීර වනාවය්්
ෙර්ණෙ ීන් සරරසීම ය යනාදිය ස්ෙ,ාෙ ශ්්තිවයන් ම සිදුෙන්නා්්
වමන්, ස්ෙ,ාෙ ශ්්තිවයන් ම ව ෝ්ය මරවී ස්ෙ,ාෙ ශ්්තිවයන් ම
ව ෝ්ය නරවස් ය යනු ය්් දෘෂ්්ටිය්ි. යයට ‘ස්වභාව වාදය’ යි ්ියනු
රවේ.
සමුදය සතයය වනා දැ්ීවමන් නරගී තිව න්නා ෙ තෙත් වම ඳු
මිථයාොද සිය ් ම සමුදය සතයය අෙව ෝධ් ්රන්නා ෙ තරනරත්තාට
සමයග්දෘෂ්්ටිය නිසා දුරර ෙන්වන් ය. තතරවම්් සතය ෙ නිර්ොණය
වනා දැනීම නිසා අසංඥත
අරෑපත ාදි ස්ථානයන් නිර්ොණයයි
ෙරදො වගන ඒොට පරමිවණනු සඳහා පත්සාහ ්රන්නාහු ය. නිවරෝධ්
සතයාෙව ෝධ්් ානනය ය ඳු හරඟීම් දුරර ්රන්වන් ය. මාර්ග
සතයාෙව ෝධ්් ානනය ්ාමසුඛ ් ි්ානුවයෝග අත්ත්ි මථානුවයෝගාදි
ෙ අවිශඩද්ධ් මාර්ගයන් විශඩද්ධි මාර්ගය යි ෙරදො වගන
පිිිපදින්නෙුන්වග් ඒ ෙරරදි හරඟීම් දුරර ්රන්වන් ය.
වම් සමයග් දෘෂ්්ටි සංඛයාත මාර්ගාංගය ස්ෙසන්තානවයහි
පපදෙනු ්රමතියන් විසින්
නු ්රමතියන් විසින් දුුඃඛාදි ආයයය
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සතයයන් වෙන වෙන ම ගඩරරන් වෙතින් පවගන නරෙත නරෙත පුරරදු
පුහුණු ්ි යුතඩ ය. යවස් ්රන ් ්හි ඒ ඒ සතයයන් දන්නා ෙ සමයග්
දෘෂ්්ටිය ඔෙුන් තඩි පහි ෙන්වන් ය. ඒ ානනය ව ෞ්ි් ය. යය දියුණු
්ර වගන යන ් ්හි යම් ්ිසි දිනය් දී ආයයය සතය සතර ම ය්් ෙර
දැ් ව්ව සුන් නසා නිෙනට පමුණුෙන්නා ෙ ව ෝව්ෝත්තර සමයග්
දෘෂ්්ටිය මාර්ග ිදත්තයන් සමග පහි ෙන්වන් ය.

තමකේ සතංකලේපර්ය්
අන්ධ්්ාරවයහි සිට තමා අෙට තිව න වද්ෙ ් අතගා
ා
දැනගන්නා ව්න්ඩට දත හර්ි ෙන්වන් තමා අෙට තිව න වද්ෙ ්
අතඩවරන් යම් යම් වදය්ට තමාවග් අත පරමිණිවය් නම් ඒ ඒ වද්ෙ ්
පමණ්ි. යම්ට අත වනා පරමිණිවය් නම් ඒ වද්ෙ ් තති ෙ ඔහුට
වනා දැවනන්වන් ය. යවමන් යම් යම් අරමුණ්ට සිත පරමිණිවය් නම්
ඒ සිත පරමිණියා ෙ වද්ෙ ් පමණ්් අපට දැවනන්වන් ය. සිත වනා
පරමිණි වද්ෙ ් වනා දැවනන්වන් ය. සිත ඉවේට ම පරමිවණන්වන්
ච්්ෂ්ුරාදි ඉන්ද්රියයන් හා ගරටීමට පරමිණියා ෙ රෑප-ශේද-ගන්ධ්-රසස්පරෂ්්ටෙයයන් ්රා පමවණ්ි. ඉතිරි සියලු ම අරමුණු ්රා සිත
පත්සාහවයන් පමුණුො ගත යුතඩ ය. වනා පරමිණියා ෙ අරමුණු ්රා
සිත පරමිණවීමට වහෙත් වනා දත් වදය වදසට සිත වයාමු ්ිරීමට යරවීමට ් ්පනා ්ිරීම යයි ්ියනු රවේ. වනා පරමිණියා ෙ අරමුණු
්රා සිත වයාමු ්රනුවය් සිත හා පපදනා ය්්තරා ක්චතසි්
ධ්ර්මය්ින් ය. යයට විතර්ක ක්චතසි් ය යි ද ‘සංකප්ප’ ය යි ද ්ියනු
රවේ. වම් ක්චතසි් ධ්ර්මයට ව ාවහෝ වසයින් ්ියනු
න්වන්
් ්පනා ්ිරීම ය ්ියා ය.
් ්පනාෙන් අතර ද තමා හට හා ව ෝ්යා හට ද අහිත පිණිස
අනර්ථය පිණිස පෙත්නා ෙ ් ්පනාවෙෝ ද තත්තාහු ය. යහපත පිණිස
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පෙත්නා ෙ ් ්පනාවෙෝ ද තත්තාහු ය. යයින් අයහපත පිණිස පෙත්නා
ෙ ් ්පනාෙන්ට මිථා කල්පනාය යි ද යහපත පිණිස පෙත්නා
් ්පනාෙන්ට සමක් කල්පනාය යි ද ්ියනු රවේ. වමයින් සමක්
සංකල්පය යි ්ියනු
නුවය් ඒ යහපත් ් ්පනාෙන්ට ය. යහපත්
් ්පනාවෙෝ ව ාවහෝ ෙන්නාහ. යයින් වම් මාර්ග සතයවයහි ගනු
න්වන් තඩවන්ි. ය රවින් වමහි අදහස් ්රන සමය්් සං් ්පය
ද්්ෙනු පිණිස“තත්ථ කතසමා සම්මාසංකප්සපා? සනක්ඛ්ම්ම සංකප්සපා,
අවාපාද
සංකප්සපා,
අවිහිංසා
සංකප්සපා,
අයං
වුච්චති
සම්මාසංකප්සපා ”
යනු ෙදාරන දි. වනෂ්කරම සංකල්පය, අවාපාද සංකල්පය,
අවිහිංසා සංකල්පය යන වම් තඩන වමහි අදහස් ්රන සමයග්
සං් ්පය ෙ වමයින් ද්්ෙන දි.

ෛනෂේකම සතංකලේ
 සර
පර්ය්
යම්ින් නි්්මීමට-පිටවීමට-මිදීමට-අස්වීමට ක්නෂ්්්රමය ය යි
්ියනු රවේ. සත්ත්ෙවයෝ ෙනාහි ඉෂ්්ට රෑප-ශේද-ගන්ධ්-රස-ස්පරෂ්්ටෙය
සංඛයාත පඤ්ච ්ාමවයහි ත ී සිටින්වනෝ ය, ගර ී සිටින්වනෝ ය, රඳී
සිටින්වනෝ ය. පඤ්ච්ාමවයහි
රඳී සිටින්නා ෙ සත්ත්ෙයන්වග්
පඤ්ච්ාමවයන් මිදී ඉන්
රහරරට යාමට, පඤ්ච්ාම සංඛයාත
සිරවගයින් පිට වී යාමට වමහි ක්නෂ්්්රමය ය යි ්ියනු රවේ. යම්
් ්පනාේින් සත්ත්ෙවයෝ පඤ්ච්ාමය හරර ඉන් රහරරට වයත් ද
වහෙත් පඤ්ච්ාමවයහි රඳී තිව න්නා ෙ සත්ත්ෙයාවග් සිත ඉන්
රහරරට වය් ද, ඒ ් ්පනාෙට වමහි ක්නෂ්්්රමය සං් ්පය යි ්ියනු
රවේ. පඤ්ච්ාමයට සිත පමුණුෙන්නා ෙ තෘෂ්්ණා සහගත ් ්පනාෙ
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්ාම සං් ්ප නමි. වනෂ්කරම සංකල්පය කාම සංකල්පයට විරවද්ධ
ධර්මයකි යය ්ාම සං් ්පයාවග් පත්පත්ති වහ්තඩෙ නසමින් පපදවන්
ය.
වමය පර්ෙ ,ාගවයහි වපවහෙස් විසීම ය, පරවිදි වීම ය, ධ්තාංග
පිරීම ය, සමථ විදර්ශනා ,ාෙනාෙන්හි වයදීම ය යන වම්ොයින්
ව ෞ්ි් ිදත්තවයහි පපදො ගත යුතඩ ය. වපාවහාය සි ් සමාදන් වීම ද
ය්්තරා පරමාණය්ින් ්ාමයන් හරර දැමීම්ි. ය රවින් යය ද
ක්නෂ්්්රමයය්ි. පරවිදිවීම ධ්තාංග ර්්ෂ්ා ්ිරීම හා ,ාෙනාවෙහි වයදීම
ද ව ාවහෝ ්ාමයන්වගන් නි්්මීම්ි. වම් සඳහා ්ාම විතර්්යාවග්
වදාස් වමවනහි ්ිරීම ද මරනවි. වමවස් ්රවගන යන්නා ෙ තරනරත්තා
තඩි තදංග ෙශවයන් ්ාම විතර්්යන් පරහාණය ්රන්නා ෙ ව ෞ්ි්
ක්නෂ්්්රමය සං් ්පය පපදී. විදර්ශනා ෙරම වමන් වමය දියුණු තියුණු
වීවමන් මාර්ග ිදත්තය පහි ෙන්වන් ය. ඒ සමවයහි වමය
ව ෝව්ෝත්තර ෙට පරමිණ මතඩ නපදනා්ාරවයන් ්ාම විතර්්යාවග්
පත්පත්ති වහ්තඩ නසමින් මාර්ග ිදත්තය සමග පපදවන් ය.

අවාපාද සතංකලේපර්ය්
මනුෂ්ය තිරශ්ීනනාදි අනය සත්ත්ෙයන් හට යහපත්් සරපත්්
ෙනු ්රමති ෙ ෙ ද, සරපය්් ස සනු ්රමති ෙ ෙ ද, ක්මතරි ය හා
යු්්ත ෙ ් ්පනාෙ අෙයාපාද සං් ්ප නමි. වමය අනුනට නපුර්් ෙනු
්රමති ෙ ෙ ද, නපුර්් ්රන ෙ ෙ ද ද්වේෂ්වයන් යු්්ත ් ්පනාෙ
ෙ ෙයාපාද සං් ්පයට විරරද්ධ් ෙ ධ්ර්මය්ි. ෙයාපාද විතර්්යාවග්
ආදීනෙ සර ්ීවමන් ද ක්මතරිය ෙරම වමන් ද අෙයාපාද සං් ්පය,
මාර්ගයට පර්ෙවයහි ව ෞ්ි් ෙශවයන් තති ්රමින් දියුණු ්ි යුතඩ ය.
දියුණු ෙ ් ්හි මාර්ග ිදත්තය සමග ව ෝව්ෝත්තර ,ාෙයට පරමිණ
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ඉපිද ෙයාපාද විතර්්යාවග් පත්පත්ති වහ්තනන් සමුච්වේද ෙශවයන්
නසන්වන් ය.

අවිහිංතා සතංකලේපර්ය්
දුුඃඛිත සත්ත්ෙයන් දු්ින් මුදෙනු ්රමති ෙ ෙ ්රරණාෙ හා
යු්්ත ෙ ් ්පනාෙ අවිහිංසා සං් ්ප නමි. වමය අනය සත්ත්ෙ
පුද්ග යන්ට හිංසා ්රන ස්ෙ,ාෙය ෙ ද්වේෂ්ය හා යු්්ත ෙ විහිංසා
විතර්්යට පරතිවිරරද්ධ් ෙේි. වමය පපදනා ් ්හි තදංග ෙශවයන් වහෝ
සමුච්වේද ෙශවයන් වහෝ විහිංසා විතර්්යාවග් වහ්තඩෙ නසමින්
පපදවන් ය. වමය දුුඃඛිතයනට පප්ාර ්ිරීම ය, ්රරණා ,ාෙනාවෙහි
වයදීම ය, විහිංසාවෙහි ආදීනෙ සර ්ීම ය යනාදිවයන් සන්තානවයහි
නරෙත නරෙත පපදො දියුණු ව්ාට ව ෝව්ෝත්තරත්ෙයට පමුණුො ගත
යුතඩ ය.
ක්නෂ්්්රමය සං් ්පය, අෙයාපාද සං් ්පය, අවිහිංසා
සං් ්පය යන වම් තඩන ව ෞ්ි් අෙස්ථාවෙහි වෙන් වෙන් ෙ සිත්
සමඟ, වෙන් වෙන් ෙ ්ෘතය තඩන්් සිදු ්රමින් වෙන් වෙන් ෙ
අෙස්ථාෙ ධ්ර්ම තඩන්් ෙශවයන් පපදින නමුත් මාර්ග්්ෂ්ණවයහි
ව ෝව්ෝත්තර ,ාෙයට පරමිණ පපදිනුවය් සමය්් සං් ්පය නමරති
ය් ම ධ්ර්මය්් වීවමනි. යයින් ක්නෂ්්්රමය සං් ්පාදි සං් ්ප
තඩවනන් ම සිදුෙන්නා ෙ ්ෘතයවයෝ සිදු ෙන්නාහ. ය රවින් මාර්ග ිදත්ත
සම්පරයු්්ත ෙ ය්්් ම ෙ සමය්් සං් ්පය ධ්ර්ම තඩන්් වස් ෙර්ණනා
්රනු රවේ.

තමගේ සවචනර්ය්
ව ෝ්වයහි අර්ථ ධ්ර්ම පරතිසංයු්්ත ෙ නිරෙදය ෙචනයට
සමයග් ෙචනය යි ද, සම්මාොචා ය යි ද ්ියනු රවේ. මාර්ග සතයයට
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අයත් ෙ සමය්් ෙචනය ෙනාහි යය වනා වේ. මාර්ග සතයයට ගනු
න සමය්් ෙචනය“තත්ථ කතමා සම්මා වාචා? මුසාවාදා සවරමණී, පිසුණා වාචා
සවරමණී, ඵරවස වාචා සවරමණී, සම්ඵප්පලාපා සවරමණී අයං වුච්චති
සම්මා වාචා” යි විභංග පාිිසයහි ෙදාරා තිවේ. “යහි සම්මා ොචා නම්
්ෙරීද යත්? මුසාොදවයන් ෙරි්ීම ය, පිසුණාොචවයන් ෙරි්ීම ය,
ඵරරසාොචවයන් ෙරි්ීම ය, සම්ඵපර ාපවයන් ෙරි්ීම ය යන වමය
සම්මා වාචා නම් වේ ය යනු යහි වත්රරම යි.
“මුසාොදා වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදියාමි” යනාදීන් සි්පද
සමාදන් ෙන්නා ෙ ද, සි්පද සමාදානය්් වනා ව්ාට “මෘෂ්ාොදාදිවයන්
ෙි්ිමි” යි ඉටන්නා ෙ ද මුසාොදාදි ෙ වනා මනා ෙචන ්ියයුතඩ
අෙස්ථා පරමිණි ් ්හි ඒො ්ීවමන් ෙරි්ී යහපත් ෙචන ්ියන්නා ෙ
ද, තරනරත්තා වග් ඒ ්රියා සිදු්ිරීම් ෙශවයන් පපන්නා ෙ සිත්ෙ
මෘෂ්ාොදාදිවයන් ෙ ්්නා ෙ ය්්තරා ශ්්ති විවශ්ෂ්ය්් තත්වත් ය. යය
වදපණස් ක්චතසි් ධ්ර්මයන්ට අයත් ෙ සම්මා වාචා නම් ෙ
ක්චතසි්ය යි. ඒ ක්චතසි් ධ්ර්මය ව ාරර ්ීවමන් ෙි්්නා
ආ්ාරවයන් ද, ව්් ාම් ්ීවමන් ෙි්්නා ආ්ාරවයන් ද, ඵරරෂ් ෙචන
්ීවමන් ෙි්්නා ආ්ාරවයන් ද, සම්ඵපර ාපවයන් ෙි්්නා
ආ්ාරවයන් ද පෙත්වන් ය. මුසාොදවයන් ෙරි්ීම් ආදි ්රරණු සතර
සම්මාොචා ය යි ද්්ෙන ද්වද් යවහයිනි.
සසර දු්ින් මිවදනු ්රමති සත්පුරරෂ්යන් විසින් ව ාරර ආදිය
්ීවමහි ආදීනෙ වමවනහි ්ිරීවමන් ද මහා සුතසසෝම රාජ චරිතය,
සානු සාමසණ්ර චරිතාදිය වමවනහි ්ිරීවමන් ද, සතයවයහි අගය
සර ්ීවමන් ද, ව ාරර ්ීවමන් ෙරි්ී සතයය ්ීවමන් ද, ව්් ාම්
නමරති ඔෙුවනාෙුන් බිඳුෙන ෙචන වනා ්ියා යයින් ෙරි්ී
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අනයයන්වග් සමගිය දියුණු ෙන ෙචන ්ීවමන් ද, පරරෂ් ෙචන නම් ෙ
අනුන්වග් සිත් රිදෙන නපුරර ෙචන වනා ්ියා, තමහට ය ඳු
ෙචනවයන් අනයයන් ණින ් ්හි පො මෘදු යහපත් ෙචන ්ීවමන් ද,
සම්ඵපර ාප නම් ෙ තමාවග් හා අනයයන්වග් ද වදව ාෙ ෙරා නසන
නිෂ්්ඵ ෙචන ්ීවමන් ෙරි්ී සෑම ් ්හි ම අර්ථ ධ්ර්ම පරතිසංයු්්ත ෙ
යහපත් ෙචන ම ්ීවමන් ද සම්මා වාචාව පුරරදු පුහුණු ්ි යුතඩ ය.
ෙරඩිය යුතඩ ය.
වමවස් සමයග් ෙචනය නමරති මාර්ගාංගය පුරරදු පුහුණු
්රන්නෙුන්වග් සිත් සතන්හි මෘෂ්ාොදාදිවයන් ෙි්ින අෙස්ථාෙන්හි
පපදනා ෙ සම්මා ොචාෙ ෙනාහි සලෞකික ය. යය මෘෂ්ාොදාදියට ්රරණු
ෙන පුද්ග යන් හා ෙස්තනන් අරමුණු ව්ාට පෙත්වන්ය. මෘෂ්ාොදවයන්
ෙරි්ීම් ෙශවයන් සතයය ්ියන ් ්හි යය මෘෂ්ාොදය පරහාණය ්ිරීම්
ෙශවයන් පෙත්වන්ය. ව්්ිාම් ්ීවමන් ෙරි්ීම් ෙශවයන් යහපත් ෙචන
්ියන ් ්හි පිසුණාොචය පරහාණය ්ිරීම් ෙශවයන් පෙත්වන්ය. පරරෂ්
ෙචනවයන් හා සම්ඵපර ාපවයන් ෙරි්ීම් ෙශවයන් යහපත් ෙචන
්ියන ් ්හි ඵරරෂ්ාොචය හා සම්ඵපර ාපය පරහාණය ්ිරීම් ෙශවයන්
පෙත්වන්ය.
සමයග් ෙචනය පුරරදු පුහුණු ්රමින් දුශ්චරිතවයන් ෙරි්ී
සිටින්නා ෙ තරනරත්තා හට යම් ්ව ් විදර්ශනා ෙරම වමන් මාර්ග
ිදත්තය පපදී ද, ය ් ්හි ව ෞ්ි් ෙශවයන් පුරරදු පුහුණු ්ි සම්මා
ොචාෙ මාර්ගයාවග් ය්් අෙයෙය්් ෙ ව ෝව්ෝත්තරත්ෙවයන් පහි
ෙන්වන්ය. ව ෝව්ෝත්තර ෙ ඒ සම්මා ොචාෙ ව ෞ්ි් ිදත්තයන්හි ෙ
සම්මාොචාෙ වමන් මෘෂ්ාොදාදියට ්රරණු ෙන ෙස්තඩ හා පුද්ග යන්
වනාෙ නිර්ොණය අරමුණු ව්ාට පෙත්වන්ය. යයින් ය්් ය්් ොග්
දුශ්චරිතය්්
රගින් වනාෙ ොග් දුශ්චරිත සතර ම සමුච්වේද
පරහාණවයන් ය්ෙර ම පරහාණය ්රනු
න්වන් ය.
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තමකේ සකේමානේතර්ය්
ආත්මාර්ථ සාධ්් ෙ ද, පරාර්ථ සාධ්් ෙ ද, ප,යාර්ථ සාධ්් ෙ
ද, නිරෙදය ්ායි් ්රියාෙන්ට ව ෝ්වයහි සමය්් ්ර්මාන්තය යි ්ියනු
රවේ. වම් මාර්ග සතයවයහි “සම්මා කම්මන්ත” යනුවෙන් ද්්ෙන
සමය්් ්ර්මාන්තය ෙනාහි අනි්්ි. යය :“තත්ථ කතසමා සම්මා කම්මන්සතා? පාණාතිපාතා සවරමණී,
අදින්නාදානා සවරමණී, කාසමසු මිච්ඡාචාරා සවරමණී, අයං වුච්චති
සම්මා කම්මන්සතා” යවිභංග පාිිසයහි ෙදාරා තිවේ. “යහි සම්මා ්ම්මන්තය නම්
්ෙවර්ද? පරාණඝාතවයන් වෙන්වීම ය, අදත්තාදානවයන් වෙන් වීම ය,
්ාමවයහි ෙරදො හරසිරීවමන් වෙන් වීම ය යන වමය සම්මා ්ම්මන්ත
නම් වේ” ය යනු යහි වත්රරම යි.
පරාණඝාතාදි පාපයන්වගන් ෙි්්නා අදහසින් “පාණාතිපාතා
වේරම) සි්්ඛාපදං සමාදියාමි” යනාදීන් සි්පද සමාදන් ෙන්නා ෙ ද,
පරාණඝාතාදිය වනා ්ිරීමට ඉටන්නා ෙ ද, පරාණඝාතාදිය ්ිරීමට
අෙස්ථාෙ පරමිණි ් ්හි ආදීනෙ ස ්ා ඒො අත්හරින්නා ෙ ද
තරනරත්තන්වග්
සිත්හි
යවස්
්රන්නා
ෙ
අෙස්ථාෙන්හි
පරාණඝාතාදිවයන් ෙි්ින්නා ෙ පරාණඝාතාදිය දුරර ්රන්නා ෙ
පරාණඝාතාදියට විරරද්ධ් ෙ ය්්තරා ශ්්ති විවශ්ෂ්ය්් හට ගන්වන් ය.
වම් මාර්ග සතයවයහි සමය්් ්ර්මාන්ත යයි ්ියනු
න්වන් ඒ ශ්්ති
විවශ්ෂ්යට ය. යය වදපනස් ක්චතසි්යන් අතඩවරන් සම්මා කම්මන්ත
නම් ෙ ක්චතසි්ය යි.
යය පරාණඝාතාදි
ආ්ාරවයන් පෙත්නා

අ්ඩශ
රවින්

්ාය ්ර්ම
ුදුරනාණන්
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“පාණාතිපාතා සේරමණී” යනාදීන් පරාණඝාතාදිවයන් ෙරි්ීම ය,
අදත්තාදානවයන් ෙරි්ීම ය, පරදාරවස්ෙනවයන් ෙරි්ීම ය යන වම්
තඩන සමය්් ්ර්මාන්තය යි ෙදාරන දි. යය පරා ණඝාතාදීන්වග් ආදීනෙ
ස ්ා ඒොයින් ෙරි්ීවමන් පුරරදු ්ි යුතඩ ය. යවස් පුරරදු ්ි
තරනරත්තාට ව ෝව්ෝත්තර මාර්ග ිදත්තය පහි ෙන අෙස්ථාවෙහි දී
ව ෝව්ෝත්තරත්ෙයට පරමිණ මාර්ගයාවග් අංගය්් ෙ පහි ෙන්වන් ය.
යයින් ්ායි් දුශ්චරිත තඩන සමුච්වේද පරහාණවයන් ඒ්්්ෂ්ණවයහි ම
පරහාණය ්රනු රවේ.

තමගාජීවර්ය්
“තත්ථ කතසමා සම්මා ආජීසවා? ඉධ අරිය සාවසකා මිච්ඡා
ආජීවං පහාය සම්මා ආජීසවන ජීවිකං කප්සපති, අයං වුච්චති සම්මා
ආජීසවා ”
“වම් ආර්ය අෂ්්ටාංගි් මාර්ගවයහි සමයගාජීෙය නම් ්ෙවර්ද
යත්? වම් ශාසනවයහි ආර්ය ශරාේ වතවම් මිථයා ආජීෙය අත්හරර
සමයගාජීෙවයන් ජීෙත් වේ ද, වමය සමයගාජීෙය යි ්ියනු රවේ” ය
යනු යහි වත්රරමයි.
පරාණඝාතාදි ්ාය ෝ් දුශ්චරිතවයෝ ෙනාහි තතම්ඩ විසින්
විවනෝදය පිණිස ්රනු රව ත්. තතම්ඩ විසින් ව්රෝධ් ඊෂ්ෂ්යාදිය නිසා
්රනු රව ත්. තතම්ඩ විසින් දිවි පරෙරත්ම සඳහා ්රනු රව ත්.
වමවස් වනාවය්් වහ්තනන් නිසා ්රන්නා ෙ දුශ්චරිතයන් අතඩවරන් දිවි
පෙත්ො ගරනීම ෙ වහ්තඩවෙන් අනය වහ්තනන් නිසා ්රන්නා ෙ
පරාණඝාතාදි ්ාය දුශ්චරිතයන්වගන් වෙන් ෙන්නා ෙ ස්ෙ,ාෙය, ඒ
දුශ්චරිතයන් අත්හරින්නා ෙ ස්ෙ,ාෙය, යට ්ී සමක් කර්මාන්ත නම් ෙ
මාර්ගාංගය යි. දිවි පෙත්ො ගරනීම ෙ වහ්තඩවෙන් අනය වහ්තනන් පවදසා
්රන්නා ෙ මෘෂ්ාොදාදි ොග් දුශ්චරිතයන්වගන් වෙන් ෙන්නා ෙ
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ස්ෙ,ාෙය, ඒො අත්හරින්නා ෙ ස්ෙ,ාෙය යට දැ්් ෙ සමක් වචනය
නම් ෙ මාර්ගාංගයයි. දිවි පරෙරත්මට ආධ්ාර ්ර ගනු පිණිස ්රන්නා ෙ
්ාය ොග් දුශ්චරිතයන්වගන් වෙන් ෙන්නා ෙ ස්ෙ,ාෙය ඒො අත්
හරින්නා ෙ ස්ෙ,ාෙය සමගාජීවය නම් ෙ මාර්ගාංගයයි.
නිෙන් පස්් ්රනු පිණිස පර්ෙ,ාගවයහි ම ආජීව පාරිශුද්ධිය ද
ෙුෙමනා ය. ආජීෙ පාරිශඩද්ධිය තති ්රගනු සඳහා ගිහියන් විසින් දිවි
පරෙරත්ම සඳහා ්රන පරාණඝාතාදි ්ාය ොග් දුශ්චරිතයන් හා ගිහියන්
විසින් වනා ්ි යුතඩ ය යි ද්්ො තිව න ආයුධ සවිඳාමය, වහල්
සවිඳාමය, මස් සවිඳාමය, මත්පවන් සවිඳාමය, විෂ සවිඳාමය යන
අධ්ාර්මි් වෙිඳාම් පසින් ද ෙරි්ී වගාවි්ම් වෙිඳාම් ආදි ධ්ාර්මි්
වදය්ින් දිවි පරෙරත්ම ්ි යුතඩය. වගාවි්ම් වෙිඳාම් ආදිවයන්
ජීෙත්ෙන ් ්හි ගෘහස්ථ ජීවිතය ධ්ාර්මි් ෙුෙ ද පරෙරජිත ජීවිතය ධ්ාර්මි්
වනා වේ. ය රවින් ආජීෙ පාරිශඩද්ධිය පිණිස පරවිද්දන් වගාවි්ම්
වෙිඳාම් ආදිය ද හරර විනවයහි නියමිත පරිදි ජීෙත් විය යුතඩ ය.
මාර්ගයට පරමි)මට පරථමවයන් ආජීෙ පාරිශඩද්ධිය සඳහා පරාණඝාතාදි
ආජීෙය ්රන්නා ෙ ්රරණු දුරර ්රන්නා ෙ තරනරත්තන්ට ඒ ඒ
අෙස්ථාෙ දී වම් සමයගාජීෙය ව ෞ්ි් ෙශවයන් තති වේ. ආජීෙ
පාරිශඩද්ධිවයහි පිහිටා විදර්ශනා ොන්නා ෙ වයෝගාෙචරයා හට මාර්ග
ිදත්තය පපදනා ් ්හි වමය ව ෝව්ෝත්තර මාර්ගයා වග් අංගය්්
ෙන්වන් ය.

තමගේ සවාර්ය්ාමර්ය්
“තත්ථ කතසමා සම්මා වායාසමා? ඉධ භික්ඛ්ු අනුප්පන්නානං
පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං ජසනති, වායමති,
විරිය ආරභති, චිත්තං පග්ගණ්හාති, පදහති උප්පන්නානං පාපකානං
අකුසලානං ධම්මානං පහානාය ඡන්දං ජසනති, වායමති, වීරියං ආරභති,
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චිත්තං පග්ගණ්හාති, පදහති, අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං
උප්පාදාය ඡන්දං ජසනති වායමති, වීරියං ආරභති, චිත්තං පග්ගණ්හාති,
පදහති, උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්සමාසාය
භීසයෝ භාවාය සේපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජසනති,
වායමති, විරියං ආරභති, චිත්තං පග්ගණ්හාති, පදහති අයං වුච්චති
සම්මා වායාසමා”
“යහි සමයග් ෙයායාමය නම් ්ෙවර්ද? වම් ශාසනවයහි මහණ
වතම යම නාතිවයහි දී තමා අතින් වනා ව්රරණා ෙ ාම් ෙ අ්ඩශ
ධ්ර්මයන් තමා අතින් වනා ව්වරනු පිණිස ඕනෑ්ම තති ්ර ගනී ද,
පත්සාහ ව්වර් ද? සිත ්ය වද්ින් වීර්ය ව්වර්ද? සිත ඔසො ත ා ද,
මහත් ව්ාට වීර්ය ව්වර් ද? තමා අතින් ්රරරණා ෙ ාම් ෙ අ්ඩශ
ධ්ර්මයන් දුරර ්රනු පිණිස ඕනෑ්ම තති ්ර ගනී ද, පත්සාහ ව්වර්
ද, සිත ්ය වද්ින් ම වීර්ය ව්වර් ද, සිත ඔසො ත ා ද, මහත් ව්ාට
වීර්ය ව්වර් ද: තමා විසින් වනා ්ිා ෙ ්ඩශ ධ්ර්මයන් පපදනු
පිණිස ඕනෑ්ම තති්ර ගනී ද, පත්සාහ ව්වර් ද, සිත ්ය වද්ින් ම
වීර්ය ව්වර් ද, සිත ඔසො ත ා ද, මහත් ව්ාට වීර්ය ව්වර් ද: පපන්
්ඩශ ධ්ර්මයන් පෙත්නා පිණිස වනා නස්නා පිණිස ෙරඩිෙනු පිණිස
ෙරවානු පිණිස ව ෝෙනු පිණිස පිවරනු පිණිස ඕනෑ්ම තති ව්වර් ද,
පත්සාහ ව්වර් ද, සිත ්ය වද්ින් වීර්ය ව්වර් ද සිත ඔසො ත ා ද
මහත් ව්ාට වීර්ය ව්වර් ද වමය සමයග් ෙයායාමය යි ්ියනු රවේ
ය” යනු යහි වත්රරම යි.
යම නාතිවයහි ස්ෙසන්තානවයහි නපන්නා ෙ වහෙත් තම අතින්
සිදු වනා ෙ අ්ඩශ යන් සිදු වනා වීම පිණිස ්රන්නා ෙ වීයයයය,
ස්ෙසන්තානවයහි පපන්නා ෙ අ්ඩශ යන් නරති ්රනු පිණිස ්රන්නා
ෙ වීයයයය, තමා විසින් වපර වනා ්ිා ෙ ්ඩශ ් පපදො ගනු පිණිස
්රන්නා ෙ වීයයයය, ්ි ්ඩස ් දියුණු ්රනු සඳහා ්රන්නා ෙ වීයයයය
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යන වම් වීයයය සතර “සමග් වායාමය” යන මාර්ගාංගය
පර්ාශිත ය.

පටුන වෙත

ෙ වමයින්

සිත ්ය ෙචනය යන ද්ොරතරය ආර්්ෂ්ා ්ර වනා වගන
පරමාදෙ ොසය ්රන්නා ෙ පෘථග්නන සත්ත්ෙයාවග් සන්තානවයහි
නපදිය හර්ි අ්ඩශ ය්් නරත්වත් ය.
ඒ තා්් තමා විසින් වනා ්ිා ෙ අනාගතවයහි සිදු ෙන්නට ඉා
තිව න්නා ෙ අ්ඩශ ධ්ර්ම සමහයට ස්ෙසන්තානවයහි පපදින්නට
අේාශ වනා ත න අටිවයන් ශී පරිපර්ණවයහි හා ශමත විදර්ශනා
,ාෙනාෙන්හි ද වයවදන්නට ෙ සත් පුරරෂ්යා නපන් අ්ඩශ ් සිදු
වනාවීම පිණිස, දුරර ්ිරීම පිණිස, වීර්ය ්ිරීමය යි ්ියන ද පරථම
සමග් වායාමය ොන්වන් ය.
ෙර්තමාන ,ෙවයහි ස්ෙසන්තානවයහි යම් අ්ඩශ ය්් පපන්වන්
ද වහෙත් තමා අතින් යම් අ්ඩශ ය්් ්රරරවණ් ද තමාවග්
සන්තානවයහි ය ඳු අ්ඩශ ් මතඩ සිදු වීමට ඉා වනා ත මිය යන
අදහසින් සි ් පිරිසිදු ්ිරීවමහි හා ,ාෙනාවෙහි වයවදන තරනරත්වත්
පපන් අ්ඩශ ් දුරර ්ිරීමට වීර්ය ්ිරීමය යි ්ියනු
න සදසවනි
සමග් වායාමය ොන්වන් ය.
අ්ඩස ් සිත් අනායාසවයන් තති ෙන මුත් ්ඩශ වච්තනා යවස්
ඉවේ තති ෙන්වන් වනාවේ. ඒො ආයාසවයන් ්ඩශ යන්හි වයදීවමන්
තති ්ර ගත යුතඩය. අ්ඩස යන්ට මතඩෙන්නට ඉා වනා ත ා දාන
ශී ාදිවයහි හා සමථ විදර්ශනා ,ාෙනාෙන්හි වයදීවමන් නපන් ්ඩස ්
තති ්ර ගරනීමට වීයයය ්ිරීමය යි ්ියන ද තුන්වන සමක්
වායාමය ොන්වන් ය.
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පෘථග්නන පුද්ග යාවග් පඤ්චශී ආජිොෂ්්ටම් ශී ාදි ශී වයෝ
බිවදන සුළුය හ. සමහර විට අද සි ්ෙවත්් ෙ සිටින්නා ෙ පෘථග්නන
පුද්ග යා වහට දුශ්ශී වය්් ෙන්වන් ය. ඔහුවග් සමාධි පරානවෙෝ ද
නරවසන සුළුය හ. යම් ්ිසිවේ් තමාවග් සන්තානවයහි තති ්රවගන
තිව න ශී ාදි ධ්ර්මයන්, මාර්ගයට ඵ යට පරමිණ නිෙනට පරමි)ම
ද්්ො වනා නස්නා ස්ෙ,ාෙයට පමුණුෙු ගනු පිණිස මාර්ග ,ාෙනා
්රන්වන් වේ නම් වහවතවම් පපදො ගත් ්ඩශ යන් දියුණු ්ිරීමට
වීර්ය ්ිරීම ය” යි ්ියන ද සතරවන සමග් වායාමය ොන්වන් ය.
වමවස් සමයග් ෙයායාමය ොන්නෙුන් තඩි ඒ ඒ අෙස්ථාෙන්හි
පපදනා ෙ සමයග්ෙයායාමය ව ෞ්ි් ය. මාර්ග ,ාෙනාෙ ්රන්නා ෙ
තරනරත්තන් තඩි පර්ෙ ,ාගවයහි වමවස් වනාවය්් අෙස්ථාෙ දී ඒ ඒ
්ෘතයයන් සිදු ්රමින් පපදනා සමයග්ෙයායාමය මාර්ග ිදත්තය පහි
ෙන ් ්හි ්ියන ද ්ෘතයයන් සතර ම ය්ෙර සිදු ්රමින්
ව ාව්ෝත්තරත්ෙවයන් පපදවන් ය.

තමකේ සතේමෘතිර්ය්
“තත්ථ කතමා සම්මා සති? ඉධ භික්ඛ්ු කාසය කායානුපස්සී
විහරති ආතාපි සම්පජාසනා සතිමා විසනය සලාසක අභිජ්ඣා
සදාමනස්සං, සවදනාසු සවදනානුපස්සී විහරති ආතාපි සම්පජාසනා
සතිමා විසනය සලාසක අභිජ්ඣා සදාමනස්සං, චිත්සත චිත්තානුපස්සී
විහරති ආතාපි සම්පජාසනා සතිමා විසනය සලාසක අභිජ්ඣා
සදාමනස්සං, ධම්සම්සු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපි සම්පජාසනා සතිමා
විසනය සලාසක අභිජ්ඣා සදාමනස්සං, අයං වුච්චති සම්මා සති”
“යහි සමයග් ස්මෘතිය ්ෙරී ද යත්? මහවණනි, වම් ශාසනවයහි
,ි්්ෂ්ු වතම ව්ව ස් තෙන වීර්යවයන් යු්්ත ෙවය් සමය්් පරානවෙන්
යු්්ත ෙවය් සිහිවයන් යු්්ත ෙවය් වම් මහා ,නත ්වයහි ්ය අනුෙ
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අනිතයාදි ෙශවයන්
මින් වෙවස් ද? පඤ්වචෝපාදානස්්න්ධ් සංඛයාත
ව ෝ්වයහි තව න්නා ෙ ව ෝ,ය හා වදෞර්මනසයය දුරර ව්වර් ද,
ව්ව ස් තෙන වීර්යවයන් යු්්ත ෙවය් සමයග් පරානවෙන් යු්්ත ෙවය්
සිහිවයන් යු්්ත ෙවය් තරිවිධ් වේදනාෙන්හි වේදනාෙ අනුෙ අනිතයාදි
ෙශවයන්
ා ද පපාදාන ස්්න්ධ් සංඛයාත ව ෝ්වයහි ත ්ම හා
වදෞර්මනසයය දුරර ව්වර් ද ව්ව ස් තෙන වීර්යවයන් යු්්ත ෙවය්
මනා නුෙණින් යු්්ත ෙවය් සිහිවයන් යු්්ත ෙවය් සරාගාදි ිදත්තවයහි
සිතට අනුෙ අනිතයාදි ෙශවයන්
ා ද පපාදානස්්න්ධ් සංඛයාත
ව ෝ්වයහි ත ්ම හා වදෞර්මනසය දුරර ව්වර් ද, ව්ව ස් තෙන
වීර්යවයන් යු්්ත ෙවය් මනා නුෙණින් යු්්ත ෙවය් සිහිවයන් යු්්ත
ෙවය් නීෙරණාදි ධ්ර්ම විෂ්වයහි ඒ ධ්ර්මයන්ට අනුෙ අනිතයාදි ෙශවයන්
ා ද පපාදානස්්න්ධ් සංඛයාත ව ෝ්වයහි ත ්ම හා වදෞර්මනසයය
දුරර ව්වර් ද වමය සමක් ස්මෘතිය යි ්ියනු රවේ.” ය යනු වමහි
වත්රරම යි.
නිෙන් පස්් ්රනු පිණිස ,ාෙනාවෙහි වයවදන්නා ෙ
වයෝගාෙචරයාවග් සිත ,ාෙනාෙට අරමුණු ෙන ්ාය, වේදනා, ිදත්ත,
ධ්ර්ම යන වම්ොයින් රහරරට පරන යන්නට වනා දී ඒොවය් ම නරෙත
නරෙත පෙත්ෙන්නා ෙ රඳ ත න්නා ෙ යහපත් සිහිය වම් ආයයය
අෂ්්ටාංගි් මාර්ගවයහි සමයග් ස්මෘතිය ෙ වම් වද්ශනාවෙන් ද්්ෙන
දි. ස්ේීය සිතට අරමුවණන් අරමුණට පරන යන්නට වනාදී තමා
්රමති අරමුණ් ව ාවහෝ වේ ාේ් රඳො ගත හර්ි ෙන පරිදි සිත
ස්ස් ්රවගන නරත්තා ෙ පුද්ග යාවග් සිත ෙනාහි ෙහ ෙහා
අරමුවණන් අරමුණට යන වි්්ෂ්ිප්ත සිත්ි. ය ඳු සිතින් මාර්ගය්ට
ඵ ය්ට පරමිවණන්නට නුපුළුෙන. ය රවින් නිෙනට පරමිවණනු ්රමති
තරනරත්තා විසින් ්ාය ව්ා්ට.ාසාදි යම් ්ිසි අරමුණ්් වගන යහි ම
සිත පිහිටො ,ාෙනාවෙහි නරෙත නරෙත වයදීවමන් ය් අරමුණ්
ව ාවහෝ වේ ා තරබිය හර්ි ෙන වස් සිත ස්ස් ්ිරීවම් දී ඒ සිත
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සමග පපදනා ෙ සිහිය සලෞකික සමක් ස්මෘතිය යි. යය ම යවස්
,ාෙනාවෙහි වයවදන්නා ෙ තරනරත්තා හට මාර්ග ිදත්තය පපදනා
් ්හි මාර්ගාංගය්්ෙ ව ෝව්ෝත්තරත්ෙවයන් ද පහි ෙන්වන් ය.

තමකේ සතමාධිර්ය්
“තත්ථ කතමා සම්මා සමාධි? ඉධ භික්ඛ්ු විචිච්සචව කාසමහි
විවිච්ච අකුසසලහි ධම්සමහි සවිතක්කං සවිචාරං විසවකජං පිතිසුඛ්ං
පඨමජ්ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, විතක්ක විචාරානං වූපසමා
අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං සචතසසා බසකාදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං
සමාධිජං පීති සුඛ්ං දුතියජ්ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, පීතියාච විරාගා
උසපක්ඛ්සකාව විහරති සසතාව සම්පජාසනා සුඛ්ංච කාසයන
පටිසංසවසදති යං තං අරියා ආචික්ඛ්න්ති උසපක්ඛ්සකා සතිමා
සුඛ්විහාරිති තතියජ්ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, සුඛ්ස්ස ච පහාණා
දුක්ඛ්ස්ස ච පහාණා පුබ්සබ්ච සසාමනස්ස සදාමනස්සානං අත්තංගමා
අදුක්ඛ්මසුඛ්ං උසපක්ඛ්ා සති පාරිසුද්ධිං චතුත්ථජ්ඣානං උපසම්පජ්ජ
විහරති, අයං වුච්චති සම්මා සමාධි ”
සමයින්
පරථමධාන
සමාධිය,
ද්විතීයධාන
සමාධිය,
තෘතීයධාන සමාධිය, චතුර්ථධාන සමාධිය යන සමාධි සතර සමක්
සමාධිය යි පර්ාශිත ය. වි්්ෂ්ිප්ත වනා ෙන පරිද්වදන් වනා සරව න
පරිද්වදන් සිත මනා ව්ාට ස්ථිර ෙශවයන් ආරම්මණවයහි පිහිටෙමින්
සිත හා රඳී පෙත්නා ෙ ය්්තරා ස්ෙ,ාෙ ධ්ර්මය්ට සමාධිය යි ්ියනු
රවේ.
දශ ්සිණය, දශ අශඩ,ය, ව්්ශාදි ශාරීරි් ව්ා්ට.ාසවයෝය,
ආශ්ොස පරශ්ොසය, ක්මතරි ්රරණා මුදිතා යන රහ්ම විහාරයන්ට
අරමුණු ෙන සත්ත්ෙවයෝ ය යන වම් පස් විසි ්මටහන් අරමුණු
අතඩවරන් යම්්ිසි අරමුණ්් වගන ,ාෙනාවෙහි වයදීවමන් පිමු ව්ාට
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පපදො ගත හර්ි රෑපාෙචර සමාධිය පරථමධාන සමාධි නමි. සමථ
විදර්ශනා ,ාෙනාෙන්හි වයවදන්නෙුන්වග් පර්ෙ ,ාග ්ාමාෙචර
සමාධිය ද වම් පරථමධ්යාන සමාධියට ම තතඩිත් ෙන්වන් ය.
කසින දශය, ආශ්වාස පරශ්වාසය, වමතරි කරවණා මුදිතා යන
බරහ්ම විහාරයන්ට අරමුණු වන සත්ත්ව පරඥප්තීහු යන වම් තඩදුස්
අරමුණු අතඩවරන් යම් ්ිසි අරමුණ් ,ාෙනාවෙහි වයදීවමන් වදවෙනි
ෙර
න්නා ෙ රෑපාෙචර ධ්යාන සමාධිය ද්විතීය ධාන සමාධි නමි. ඒ
අරමුණුෙ
ම ,ාෙනාවෙහි වයදීවමන් තඩන්ෙන ෙර
න්නා ෙ
රෑපාෙචර ධ්යාන සමාධිය තෘතීයධාන සමාධි නමි.
්සින දශය, ආශ්ොස පරශ්ොසය, පවප්්්ෂ්ා රහ්ම විහාරයට
අරමුණු ෙන සත්ත්ෙ පරඥප්තිය යන වම් අරමුණු වදාිස අතඩවරන්
යම්්ිසි අරමුණ්් වගන ,ාෙනාවෙහි වයදී සතරෙනුෙ
න්නා ෙ
රෑපාෙචර සමාධිය චතුර්ධාන සමාධි නමි.
වම් සමාධීහු ව ෞ්ි්වයෝ ය. මාර්ග ,ාෙනාෙ ්ර වගන යන්නා
ෙ තරනරත්තා හට යම් ්ව ් ව ෝව්ෝත්තර මාර්ග ිදත්තය පහි
ෙන්වන් ද ය් ්හි පර්ෙ ,ාගවයහි පුරරදු ්රන ද වම් ව ෞ්ි්
සමාධීන් අතඩවරන් යම් ්ිසි ය්් සමාධිය්් මාර්ගයාවග් අංගය්්ෙ
මාර්ග ිදත්තය හා තත් සම්පරයු්්ත ධ්මවයන් නිර්ොණ සංඛයාත
ආරම්මණවයහි මනා ව්ාට පිහිටුෙමින් ව ෝව්ෝත්තරත්ෙවයන් පහි
ෙන්වන් ය. යය සලෝසකෝත්තර සමක් සමාධිය ෙ මාර්ගාංගය ෙන්වන්
ය.
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මාේගාංගරර්ය්ෝ සඅටරදන සතේකනේධ සවශරර්ය්නේ
රබරදන සනකාරර්ය්
වමහි සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව යන
මාර්ගාංග තඩන ශීලස්කන්ධයයි. වම් අංග තඩවනන් ගරවනනුවය්
ආජීවාෂ්ටමක ශීලයයි. ආජීොෂ්්ටම් ශී ය නම් ්ාය දුශ්චරිත තඩවනන්
ද, ොග් දුශ්චරිත සතවරන් ද, මිථයා ජීවි්ාවෙන් ද වෙන් වීමයි. සමක්
කර්මාන්තය පිරීම පිණිස ්ාය දුශ්චරිත හි යුතඩය. සමක් වචනය
පිරීම පිණිස ොග් දුශ්චරිත සතර හි යුතඩය. සමක් ආජීවය පිරීම
පිණිස මිථයා ජීවි්ාවෙන් වෙන්විය යුතඩය. යවස් ්රන ් ්හි
ආජීොෂ්්ටම් ශී ය සම්පර්ණ වේ.
ආජීොෂ්්ටම් ශී ය ර්ිමිය ්ියා, ්ාය දුශ්චරිතයන්වගන් වෙන්
වීවමන් සමය්් ්ර්මාන්ත මාර්ගාංගය පිවර්. ොග් දුශ්චරිතයන්වගන්
වෙන් වීවමන් සමය්් ෙචනය නමරති මාර්ගාංගය පිවර්. මිථයා
ජීවි්ාවෙන් වෙන් වීවමන් සමයගාජීෙය නමරති මාර්ගාංගය පිවර්.
ය රවින් සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව යන තඩන
ශී ස්්න්ධ්ය යි ්ියනු රවේ. සමක් වායාමය, සමක් ස්මෘතිය,
සමක්සමාධිය යන තඩන සමාධි ස්කන්ධයයි සම්මා දිට්ඨි සම්මාසංකප්ප යන වද පරඥාස්කන්ධයයි වමවස් ආයයය අෂ්්ටාංගි්
මාර්ගය ශීලස්කන්ධය, සමාධිස්කන්ධය, පරඥා ස්කන්ධය යි ස්්න්ධ්ය යි
ස්්න්ධ් තඩන්් ෙන්වන් ය.
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රලෝරකෝතේතර සමාේගර්ය් සලබා සගත සහුකි
නකාරර්ය්
ව ෝ්වයහි මිනිසුන් විසින් ්රන්නට තිව න ෙරා අතඩවරන්
ව ෝව්ෝත්තර මාර්ගය ස්ෙසන්තානවයහි පපදො ගරනුම ඉතා දුෂ්්්ර
ෙරවා්ි. වමය ව වහසි වදය්රයි ෙරදො වගන ්ටයුත්ත සරහර ්ලු
ව්ාට වගන මාර්ග,ාෙනාවෙහි වයවදන්නා හට ්ිසි ්ව ් රබිය
හර්ි වනා වේ. යම් ්ිසිවේ් ව්ාවත්් පත්සාහ ්ිත් නියම ්ර මයට
වනා වගාස් ෙරදො පිිිපරද්දවහාත් ඔහුට ද ්ිසි ්ව ්, මාර්ගයට
ඵ යට පරමිවණන්නට වනා රවේ. ය රවින් පිිිපරදිය යුතඩ ්රමය ද
වනා ෙරදො දැනවගන ්ි යුතඩය.
වම් මාර්ග ,ාෙනාෙ ්රන්නට යන තරනරත්තා විසින්
පිමුව්ාට ම විදර්ශනා බිම ස්ස් ්ර ගත යුතඩය. පඤ්චස්්න්ධ්ය,
ද්ොදශායතනය, අටවිාස් ධ්ාතඩය, වදවිසි ඉන්ද්රියවයෝ ය, චතඩරායයය
සතයය, පරතීතයසමුත්පාදය යන වම් ධ්ර්මවයෝ විදර්ශනාෙට බිම ෙන්නා
ෙ ධ්ර්මවයෝ ය. ඒ ධ්ර්මයන් ගරන මනා දැනුම්් තති ්ර ගරනීම බිම
ස්ස් ්ර ගරනීම ය. ඉ්්බිති විදර්ශනා ,ාෙනාෙ ්ි යුතඩ ආ්ාරය ද
මරනවින් ඉවගන සි ් පිරිසිදු ්ර වගන යථාේාශ පරිද්වදන් වහෝ අන්
සිය ් ම හරර දමා විදර්ශනා ්ිරීවමහි ම වයදීම් ෙශවයන් වහෝ නාම
රෑප ධ්ර්මයන් අනිතයාදි ෙශවයන් ්රමානු්න ෙ විදර්ශනා ්රන්නට
පටන් ගත යුතඩය.
යවස් විදර්ශනා ්රන්නා ෙ තරනරත්තා හට විදර්ශනා ,ාෙනාෙට
අනුෙ සම්මා දි්ටඨිය ද ෙරවාන්වන් ය. සම්මා සං්ප්පය ද ෙරවාන්වන්
ය. සම්මා ොචාෙ ද ෙරවාන්වන් ය. සම්මා ්ම්මන්තය ද ෙරවාන්වන්
ය. සම්මා ආජීෙය ද ෙරවාන්වන් ය. සම්මා සතිය ද ෙරවාන්වන් ය.
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සම්මා සමාධිය ද ෙරවාන්වන් ය. වම් ෙරම මට ,ාෙනාවෙහි වයදීම හරර
්රන්නට අන් වදය්් නරත්වත්ය. ්රමානු්න ෙ ,ාෙනාවෙහි
වයවදන්නාවග් විදර්ශනා ානනය දියුණු තියුණු ෙත් ම ්්ව ්ශවයෝ ද
තඩනී ෙන්නාහ. විදර්ශනා ානනය මරනවින් දියුණු වී සංස්්ාරයන්
ව්වරහි ් ්ිරී සිත සංස්්ාර්්ෂ්ය ෙ නිෙනට නරමී නිෙනට ර වී
පෙත්නා අෙස්ථාේදී, වම් සම්මා දි්ටඨි ආදි අංග අට ෙරම 
ෙත් වී
ව ෝව්ෝත්තරත්ෙයට පරමිණ දෘෂ්ටි විචිකිත්සා සංඛයාත ්්ව ්ශද්ෙය
මතඩ නපදනා ආ්ාරවයන් නසමින් අපාය දුුඃඛය හා නාති සත්ින්
මත්තට
න්නට ෙන සංසාර දුුඃඛය නසමින් නිර්ොණය අරමුණු
්රමින් පහි ෙන්වන් ය.
පරථමවයන් පහි ෙන්නා ෙ ඒ ව ෝව්ෝත්තර මාර්ගයට සසෝවාන්
මාර්ගයයි ්ියනු රවේ. වසෝොන් මාර්ගයට පරමිණි පසු ඒ පුද්ග යා
ාම් ෙ පෘථග්නන ,නමිවයන් මිදී ආර්ය පුද්ග වය්් ෙන්වන් ය. ඔහු
්ිසි ්ව ් නරෙත පෘථග්නන ,ාෙයට වනා පරමිවණන්වන් ය. ඔහුට
මතඩ
න්නට ඉතිරිෙ තිව න සංසාර දුුඃඛය ඉතා ස්ෙ ්පය. ඔහුට
ඉතිරිෙ තිව න දුුඃඛයාවග් ස්ෙ ්පත්ෙය හා නිරරද්ධ් ෙ දුුඃඛයාවග්
විශා ත්ෙය සතර ධ්ර්මයන්හි වනාවය්් පපමාෙ ින් පර්ාශ ්ර තිවේ.
වසෝොන් මාර්ගයට පරමිණියා ෙ තරනරත්තාහට ඉතිරිෙ තිව න
ව්ව ස් හා දු්් නරසීමට ඔහු විසින් නරෙතත් වපර වස්ම විදර්ශනා
,ාෙනාෙ ම ්ි යුතඩය. යවස් ්රන ් ්හි සමයග් දෘෂ්්ටයාදි මාර්ගාංග
තෙ තෙත් ෙරම මට පරමිණ මතඩ ද තඩන් ොරය්් ඉතිරි ්්ව ්ශයන් හා
දුුඃඛයන් නසමින් ඒ මාර්ගාංගවයෝ ව ෝව්ෝත්තරත්ෙවයන් ඔහුවග්
සන්තානවයහි පහි ෙන්නාහු ය.
වදෙන ොරවයහි යවස් පහිෙන්නා ෙ මාර්ගයට සකෘදාගාමි
මාර්ගය යි ද වතෙන ෙර පහි ෙන්නා ෙ මාර්ගයට අනාගාමි මාර්ගය
යි ද, සිේෙන ෙර පහි ෙන්නා ෙ මාර්ගයට අර්හත් මාර්ගය යි ද ්ියනු
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රවේ. අර්හත් මාර්ගයට පරමි)වමන් පසු ඉතිරිෙන්නා ෙ ්ිසි
්්ව ්ශය්් නරත්වත් ය. ඉන් පසු ඔහුට තත්වත් අතීත වහ්තනන් වගන්
හට ගත්තා ෙ ෙර්තමාන ස්්න්ධ් පඤ්ච්ය පමණ්ි. පරිනිර්ොණවයන්
පසු යයින් ද ඔහු මිදී අනුපාදිසශ්ෂ නිර්වාණ ධාතුවට පරමිවණන්වන් ය.
වම් මාර්ගය හරර නිර්ොණයට පරමි)මට අන් ්ිසි ධ්ර්මය්් අන් ්ිසි
මාර්ගය්් ව්ාතරන්ෙත් නරත්වත්ය. ව ෝව්ෝත්තර මාර්ගය
පපනවහාත් යයින් ඒ වමෝ්්ෂ්ය
ා වනාදීම්් ද ්ිසි ්ව ් වනා
ෙන්වන්ය. ඒ්ාන්තවයන්
ා වදන්වන් ය. ය රවින් ඒ ආයයය
අෂ්්ටාංගි් මාර්ගය දු්ින් මිදීවම් සතය ෙ වනාෙරදින්නා ෙ පපාය
ෙන්වන් ය. ය රවින් යයට සතයවේදී ෙ තථාගතයන් ෙහන්වස් දුුඃඛ්
නිසරෝධ ගාමිනී පරතිපදා ආයය සතය යි ෙදාි වස්්.

දුුඃඛ සනිරරෝධගාමිනී සපර සතිපදාර්ය්ය සතතර්ය්ාරගේ
තේවභාව සතතර
“මග්ගස්ස
නීයානට්සඨා
සහ්තුට්සඨා
දස්සනට්සඨා
ආධිපසතයට්සඨා” යනුවෙන් පටිසම්,ිදා මග්ගවයහි දැ්්වෙන
චතඩරාර්ථයන්වග් ෙශවයන් වහෙත් සතර ස්ෙ,ාෙයන්වග් ෙශවයන් ද
දුුඃඛ නිවරෝධ්ගාමිනී පරතිපදායයය සතයය දත යුතඩය.
1
නීයානට්ඨය 2
සහ්තුට්ඨය 3
දස්සනට්ඨය
ආධිපසතයට්ඨය යි මාර්ග සතයයාවග් ස්ෙ,ාෙ සතවර්ි.

4

1. සනීර්ය්ානට්ඨර්ය්
යම්ඩවග් සන්තානවයහි මාර්ග සතයය යි ්ියනු
න
ව ෝව්ෝත්තර මාර්ගය තති ෙවය් නම් ඒ තරනරත්තා සසරින් යතරට
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පමුණුෙන්නා ෙ ස්ෙ,ාෙය නීයානට්ඨය නම් වේ. සතර ෙවර් තති
වීම් ෙශවයන් සතර්් ෙන්නා ෙ ව ෝව්ෝත්තර මාර්ගයන් අතඩවරන්
පිමු ෙරන්න ෙ වසෝොන් මාර්ගය යම්ඩ ව්වරහි තති ෙුෙවහාත් ඒ
මාර්ගය විසින් අවන්් පර්ාර දෘෂ්්ටීන් හා අවන්් පර්ාර විිද්ිත්සාෙන්
සමු ඝාතනවයන් නරසීම් ෙශවයන් දෘස්ටි විිද්ිත්සාෙන් ව්වරන්
යතරට පමුණුෙනු රවේ. අෙවශ්ෂ් අපාය ගාමිනී ්්ව ්ශයන් නරසීවමන්
ඒ ්්ව ්ශයන්වගන් යතර ්රෙනු
රවේ. ඒ තරනරත්තාවග්
සන්තානවයහි අතීතවයහි තති ෙ අනන්ත අපාය ගාමිනී ්ර්මයන්වග්
ශ්්තිය නසා ඒො අවිපා්දානත්ෙයට පරමිණවීම් ෙශවයන් ද,
අනාගතවයහි අපායගාමිනී ්ර්මයන් වනා ්රන්න්ඩ ්ිරීම් ෙශවයන් ද,
අතීතානාගත ්ර්මයන්වන් යතරට පමුණුෙනු රවේ. නරෙත ්ිසි
්ව ් අපාවයහි නපදින්නා ෙ ව්න්ඩ ෙට පරමිණවීම් ෙශවයන්
අපාය සංසාරයන් යතරට පමුණුෙනු
රවේ. පෘථග්නනයන් වමන්
ව්ාණ්් නරතිෙ නරෙත නරෙත පපදින ස්ෙ,ාෙවයන් මුදො සුගති
සංසාරවයන් යතරට පමුණුෙනු රවේ. වම් වසෝොන් මාර්ගයාවග්
නීයයාන්ට.ය වහෙත් වසෝොන් මාර්ගවයන් සිදු ්රන්නා ෙ යතර ්ර
වීම ය.
වමවස් වසෝොන් මාර්ගවයන් ්්ව ්ශයන් ව්වරන් හා ්ර්මයන්
ව්වරන් ද ,ෙවයන් ද යතර ්රනු ර පුද්ග වතවම් වශරෝතාපත්ති
ඵ සංඛයාත ව ෝව්ෝත්තර ,නමියට පරමිවණ්. ව ෝව්ෝත්තර ,නමියයි
්ියනුවය් යම්්ිසි ස්ථානය්ට වනාෙ ඒ තත්ත්ෙයට ය. ුද්ධ් ,නමිය
ශරාේ ,නමිය යනාදීන් ඒ ඒ තත්ත්ෙයන්ට ද ,නමිය යි ්ියනු රවේ.
වශරෝතාපත්ති ඵ
සංඛයාත ව ෝව්ෝත්තර ආයයය ,නමියට පරමිණි
පුද්ග යාට අපාය ,යින් මිදුවනමි යි සරනසි ් ට පරමිණ විසිය හර්ිය.
යය ම ඔහුට මහත් සරපය්ි. වහ් මතඩ සුගතිවයහි පපදින්වන් ද
මිථයාදෘෂ්්ටි්වය්් වනා ෙන්වන් ය. පේ්මින් ජීෙත් ෙන්වන්් වනා
ෙන්වන්ය. සංසාරයට ්ණුේ් වී යහි ම සිටින්වන්් වනා ෙන්වන් ය.
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සංසාර නමරති සරර පහවරහි පාවෙන්වන්් වනාෙන්වන් ය. වහ්
දිවනන් දින ම අනුපාදිවශ්ෂ් නිර්ොණ ්්වෂ්්ම ,නමියට ිං ෙන්වන් ය.
පෘථග්නනයන් වමන් නිර්ොණ ්්වෂ්්ම ,නමිවයන් ඈත් වනාෙන්වන් ය.
සුගතිවයහි පපදනා ෙ ද වසෝොන් පුද්ග වතවම් සිටියාට ොා හීන
දීනත්ෙයට වනා පරමිවණන්වන් ය. ්රමවයන් ො ොා යස ඉසුරර සරප
සම්පත් තති තරන්ෙ ට ම පරමිවණන්වන් ය. ධ්යාන ොා රහ්ම
ව ෝ්යට ගියා ෙ ආර්ය පුද්ග වතවම් නරෙත ්ිසි ්ව ් ්ාම
ව ෝ්යට වනා යන්වන් ය. යහි තමා සිටි තරන ම වහෝ යයට පසස්
,නමිය් වහෝ පපදවන් ය. යවස් ඉපිද ව ෞ්ි් සම්පත් විඳ ඒො තති ෙ
් ්හි - යපා ෙ ් ්හි වසෝොන් පුද්ග වතවම් මතඩ මාර්ග ඵ යන් ද
පපදො පංචස්්න්ධ්ය හරර අනුපාදිවශ්ෂ් ව ෝව්ෝත්තර නිර්ොණයට
පරමිණ දු්් ව්ිෙර ්රන්වන් ය. වම් වසෝොන් මාර්ගයාවග්
නීයයාන්ට.ය නිසා වසෝොන් පුද්ග යාට රව න ආනිසංසවයෝ ය.
ස්ෘදාගාමි අනාගාමී අර්හත් යන මාර්ගයන්වග් නීයයාන්ට.ය ද වම්
නයින් වත්රරම් ගත යුතඩ ය.
2. සරහේතුට්ඨර්ය්
නිර්ොණාධිගමනයට තත්තා ෙ පිිව ෝධ් සිඳ ීවමන් නිෙන්
රබීමට වහ්තඩෙන ෙ වහ්තඩ්ට. නමි. යම්ඩවග් සන්තානවයහි වසෝොන්
මාර්ගය තති වී නම් යයින් ඔහු ව්වරහි ්ිසි ්ව ් වනා නරවසන
පරිදි ස්ථිර ෙ ආර්ය ගඩණවයෝ පිහිටති. ඔහු ව්වරහි ශී ගඩණවයෝ ද
දිවනන් දින මසින් මස ෙර්ෂ්වයන් ෙර්ෂ්ය ,ෙවයන් ,ෙය දියුණු
ෙන්නාහ. ස්ථිර ෙන්නාහ. අවන්් පර්ාර සමාධීහු ද දිවනන් දින මසින්
මස ෙර්ෂ්වයන් ෙර්ෂ්ය ,ෙවයන් ,ෙය දියුණු ෙන්නාහ. ස්ථිර ෙන්නාහ.
පරානවෙෝ ද දිවනන් දින මසින් මස ෙර්ෂ්වයන් ෙර්ෂ්ය ,ෙවයන් ,ෙය
ෙරම  ස්ථිර ෙන්නාහ. සතිප්ට.ානවයෝ ද, සම්මප්පධ්ානවයෝ ද,
ඉද්ධිපාදවයෝ ද, ඉන්ද්රිවයෝ ද,
වයෝ ද, ව ාජ්ගංගවයෝ ද, මග්ගංගවයෝ
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ද දිවනන් දින මසින් මස ෙසින් ෙස නාතිවයන් නාතිය දියුණු තියුණු
වෙමින් ස්ථිරත්ෙයට පරමිවණන්නාහ. ගඩණ ධ්ර්ම ෙරවාත් ෙරවාත් ම
ආයයය පුද්ග යා හට අනුපාදිවශ්ෂ් නිර්ොණය ද ිං ෙන්වන් ය.
වසෝොන් මාර්ගය නිෙන ිං ්ර වදන්නා ෙ ගඩණ ධ්ර්මයන්වග් ෙරම මට
පදනම්් වීවමන් නිෙන් රබීවම් වහ්තඩේ් වේ. ගඩණ ධ්ර්ම දියුණුෙ හා
නිෙනට පරමිණිය හර්ි වීම වසෝොන් මාර්ගයාවග් වහ්තඩ්ට.ය නිසා
වසෝොන් පුද්ග යාට
රව න ආනිසංසය ය. මතඩ මාර්ගයන්වග්
වහ්තඩ්ට.ය ද ්ියන ද්දට අනුෙ සිතා ගත යුතඩ ය.
3. සදතේතනට්ඨර්ය්
ව ෝව්ෝත්තර මාර්ගය පරානෙ පරධ්ාන ෙේි. යයින් වයෝගාෙචරයා
විසින් වපර ්ිසි ්ව ් පරතය්්ෂ් ෙශවයන් නුදුටු විරෑ නිර්ොණය
වනාවහාත් චතඩරායයය සතයය පරතය්්ෂ් ෙශවයන් ද්්වන් ය.
මාර්ගයාවග් ඒ නිර්ොණය වහෝ චතඩරායයය සතයය පරතය්්ෂ් ෙශවයන්
ද්්නා ස්ෙ,ාෙය දස්සනට්ඨ නම් වේ. වසෝොන් මාර්ගය
ර
තරනරත්තා ව්ාවත්් ් ් සසර සරරිසරමින් ව ෞ්ි් සරප වින්වද් ද,
තමා විසින් ව ෝව්ෝත්තර මාර්ගානු,ාෙවයන් ද්්නා ද නිෙන ද්්නා
ද චතඩරායයය සතයය, ්ිසි ්ව ් අමත් වනා ෙන්වන් ය. ් ්ප
ගණන්් වමවනහි වනා ව්ාට සිට ආයයය සතයයන් වමවනහි ්වි් ද,
් ්් පා වනා
ා සිට ව්න්ඩට පා රලූ ව්වණහි ම ඉර හඳ ආදි
ආ්ාශ ෙස්තනන් පරමාදය්් නරතිෙ වපවනන්නා්් වමන් ්ිසි ම පමාේ්
නරතිෙ වපවනන්වන් ය. යය ව ෝව්ෝත්තර මාරග්වය් තති
දස්සන්ට.යාවග් ෙශවයන් වසෝොන් පුද්ග යාට තති ෙන ආනිසංසය
ය. මතඩ මාර්ගයන්වග් දස්සන්ට.ය ද වම් නයින් දත යුතඩයි.
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4. සනධිපරතර්ය්ට්ඨර්ය්
ව ෝව්ෝත්තර මාර්ගවය් තති සත්ත්ෙ සන්තානයට අධිපති්ම්
්රන ස්ෙ,ාෙය ආධිපසතයට්ඨ නමි. අධිපති ්ම් ්ිරීමය යනු තමාට
අනු්න
්ර ගරනීම ය. පෘථග්නනයාවග් සන්තානයට තෘෂ්්ණාෙ
අධිපති්ම් ්රයි. ය රවින් පෘථග්නන පුද්ග යා පින් ්රන්වන් ද
ව ාවහෝ වසයින් තෘෂ්්ණාෙට ආහාර ෙ ,ෙව,ෝග සම්පත් පිණිස ම
්රයි. වසෝොන් මාර්ගයට පරමිණි තරන් පටන් ආයයය පුද්ග යාවග්
සන්තානයට අධිපති්ම් ්ිරීමට තෘෂ්්ණාෙ වනා සමත් වෙයි. අෙවශ්ෂ්
්්ව ්ශවයෝ ද සමත් වනා වෙති. තෘෂ්්ණාධිපතයවයන් මිදුණා ෙ
වසෝොන් පුද්ග යාවග් සන්තානයට මාර්ගය ම අධිපති්ම් ්රයි.
ය රවින් වස්ොන් පුද්ග යා අපාවයෝත්පත්තියට වහ්තඩෙන අ්ඩශ ය්්
වනා ්රයි. පින් ්රන්වන් ද සසර දි්් ්ර ගරනීම පිණිස වනා ෙ
ව්ටි ්ර ගරනීම පිණිස ම ්රයි. වමෝ්්ෂ්ය සඳහා ම ්රයි. ය රවින්
වසෝොන් පුද්ග යාවග් තෘෂ්්ණා ගරහණවයන් මිදුණා ෙ ්ඩස වයෝ
පරිශඩද්ධ් වෙති. අපාවයෝත්පත්තියට වහ්තඩෙන පේ්ම් වනා ්ිරීම ය,
සසර දි්් ්ර ගරනීමට පින්්ම් වනා ්ිරීමය, තරිවිධ් රත්නය වනා
හරරීම ය, අනය ශාස්තෘෙරය්ඩවග් පිහිට වනා වසවීම ය යනාදිය
වසෝොන් මාර්ගයාවග් ආධිපවතයය්ට.ය නිසා වසෝොන් පුද්ග යාට
රව න ආනිසංසවයෝ ය. මතඩ මාර්ගයන්වග් ආධිපවතයය්ට. ද ්ියන
ද නයින් ස ්ා ගත යුතඩ ය.
මාර්ග සතයය වහෙත් මිදීවම් වනා ෙරදින ්රමය ්ෙවර්්දැයි
වසවිය යුත්වත් ්ියන ද ්්ෂ්ණයන්වග් වහෙත් ස්ෙ,ාෙයන්වග්
ෙශවයනි. යම් නීයයාන්ට.ය යි ්ියන ද සසරින් යතර ්රන
ස්ෙ,ාෙය ද, වහ්තඩ්ට.ය යි ්ියන ද නිෙන් රබීමට වහ්තඩෙන
ස්ෙ,ාෙය ද, දස්සන්ට.ය යි ්ියන ද පරතය්්ෂ් ෙශවයන් නිෙන
ද්්නා ද ස්ෙ,ාෙය ද, ආධිපවතයය්ට.ය යි ්ියන ද අධිපති
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ස්ෙ,ාෙය ද යන වම් සතර තත්වත් නම් යය සතය ෙ දු්ින් මිදීවම්
මාර්ගය ය. සම්මාදි්ටඨි ආදි අංග අට්් තත්තා ෙ වම් මාර්ගවයහි ඒ
ස්ෙ,ාෙය සතර ඒ්ාන්තවයන් තත්වත් ය. අවන්් ඒ ස් ෙ,ාෙ සතර
නරත්වත් ය. ය රවින් තථාගතයන් ෙහන්වස් සම්මාදි්ටඨි ආදි අංග අටින්
යු්්ත ෙ ව ෝව්ෝත්තර මාර්ගය දුක්ඛ් නිසරෝධගාමිනී පරතිපදායය සතය
යි ෙදාි වස්්.

තත සපරරභේද
ුදුන් ෙහන්වස් “චත්තාරි අරියසච්චානි” යනාදීන් චතඩරායයය
සතයය්් ද වද්ශනය ්ි වස්්. “චත්තාරි සච්චානි දුක්ඛ්ං, දුක්ඛ්
සමුදසයා, දුක්ඛ් නිසරාසධා, දුක්ඛ්නිසරෝධගාමිනී පටිපදා” යනුවෙන්
ආර්ය ශේදය වනා වගන චතඩස්සතය වද්ශනය්් ද ්ි වස්්. චතුරායය
සතය හා චතුස්සතය බකක් ම යයි වරදවා සනා ගත යුතු ය සමුදය
සතය ෙශවයන් තෘෂ්්ණාෙ පමණ්් ද්්ො වද්ශනය ්රන
ද්ද
චතඩරායයය සතයය යි. තෘෂ්්ණාෙ හරර තෙත් දුුඃවඛෝත්පත්ති වහ්තනහු තත
හ. ඒොවය් දුුඃඛ ්්ෂ්ණය තති රවින් ද දුුඃවඛෝත්පත්ති වහ්තනන් ෙුෙ ද
තෘෂ්්ණාෙ නරතිෙ ඒොට ම දු්් ඉපදවිය වනා වහන රවින් ද, ආර්ය
සතයය වද්ශනවය් දී තෘෂ්්ණාෙ පමණ්් සමුදය සතයය ෙශවයන්
වද්ශිත ය. දුුඃවඛෝත්පාද් වහ්තඩ සිය ් ම සමුදය සතයයට තතඩළු
ව්ාට ද්්ො චතඩස්සතයය වද්ශනය ්රන ද්වද් ය. චතඩස්සතය
වද්ශනවය් දී සමුදය සතයය ෙශවයන් ගනු
න ධර්ම සකාටස්
පසසකි. ඔෙුහු නම් තෘෂ්්ණාෙ ය, තෘෂ්්ණාවෙන් අනය ්්ව ්ශවයෝ ය,
අෙවශ්ෂ් අ්ඩශ ධ්ර්මවයෝ ය, සාශරෙ ්ඩශ ම වයෝ ය, අෙවශ්ෂ් සාශරෙ
්ඩශ වයෝ ය යන වමාහුය. ඒ ධ්ර්මයන්වග් ෙශවයන් ආ්ාර ්ීපය්ින්
සමුදය සතයය ද්්ෙමින් චතඩස්සතයය වද්ශනය ්ර තිවේ. යහි සර්ෙ
සංගරාහි් වද්ශනය වමවස් ය:
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(1) තත්ථ ්තවමා දු්්ඛසමුදවයා? තණ්හා ච, අෙවස්සා ච ්ිව සා,
අෙවස්සා ච අ්ඩස ා ධ්ම්මා, තී) ච ්ඩස ම ානි සාසොනි, අෙවස්සා
ච සාසො ්ඩස ා ධ්ම්මා අයං ෙුච්චති දුුඃඛසමුදවයා.
(2) තත්ථ ්තමං දු්්ඛං? සාසොනං ්ඩස ා්ඩස ානං ධ්ම්මානං
විපා්ා වය ච ධ්ම්මා ්ිරියා වනෙ ්ඩස ානා්ඩස ානං ච ්ම්මවිපා්ා
සේ ඤ්ච රෑපං ඉදං ෙුච්චති දු්්ඛං.
(3) තත්ථ ්තවමා දු්්ඛනිවරාවධ්ා? තණ්හාය ච අෙවසසානඤ්ච
්ිව සානං අෙවසසානඤ්ච අ්ඩස ානං ධ්ම්මානං තිණ්ණඤ්ච
්ඩස ම ානං සාසොනං අෙවසසානඤ්ච සාසොනං ්ඩස ානං
ධ්ම්මානං පහාණං අයං ෙුච්චති දු්්ඛනිවරාවධ්ා.
(4) තත්ථ ්තමා දු්්ඛනිවරාධ්ගාමිනී පටිපදා? ඉධ් ,ි්්ඛු යස්මිං
සමවය ව ා්ඩත්තරං ගානං ,ාවෙති නීයයාණි්ං අපචයගාමිං
දි්ටඨිගතානං පහාණාය ප.මායා ,නමියා පත්තියා විිදච්වචෙ ්ාවමහි
විිදච්ච අ්ඩසව හි ධ්ම්වමහි සවිත්්්ං සවිචාරං විවේනං පීතසුඛං
ප.මජ්ගානං පපසම්පජ්න විහරති දු්්ඛා පටිපදං දන්ධ්ා,ිඤ්ඤං තස්මිං
සමවය අ්ට.ංගිව්ා මග්වගා වහාති. සම්මා දි්ටඨි-වප-සම්මා සමාධි.
අයං ෙුච්චති දු්්ඛනිවරාධ් ගාමිනියා පටිපදා. අෙවස්සා ධ්ම්මා දු්්ඛ
නිවරාධ් ගාමිනියා පටිපදාය සම්පයුත්තා.
වමහි වත්රරම වමවස් ය:
(1) ඒ චතඩස්සතයයන් අතඩවරන් දුුඃඛ සමුදයය ්ෙවර් ද?
තෘෂ්්ණාෙ ද, අෙවශ්ෂ් ්්ව ්ශවයෝ ද, අෙවශ්ෂ් ්ඩශ ධ්ර්මවයෝ ද, සාශරෙ
ෙ ්ඩශ ම වයෝ තිවදන ද, අෙවශ්ෂ් සාශරෙ ්ඩශ ධ්ර්මවයෝ ද යන
වමය දුුඃඛ සමුදය යි ්ියනු රවේ.
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(2) යහි දුුඃඛය ්ෙවර් ද? සාශරෙ ෙ ්ඩශ ා්ඩශ ධ්ර්මයන්වග්
විපා්වයෝ ද, යම් ධ්ර්ම ව්වන්් ්රියාවෙෝ වෙත් ද වනාවෙත් ද
අ්ඩශ වයෝ වනා වෙත් ද ්ර්ම විපා් වනා වෙත් ද ඒ ධ්ර්මවයෝ ද
සියලු රෑපය ද යන වමය දු්්ඛය යි ්ියනු රවේ.
(3) යහි දුුඃඛ නිවරෝධ්ය ්ෙවර් ද? තෘෂ්්ණාෙන්වග් ද, අෙවශ්ෂ්
්්ව ්ශයන්වග් ද, අෙවශ්ෂ් ෙ අ්ඩශ ධ්ර්මයන්වග් ද, සාශරෙ ෙ
තිවදවන්් ෙ ්ඩශ
ම යන්වග් ද, සාශරෙ ෙ අෙවශ්ෂ් ්ඩශ
ධ්ර්මයන්වග් ද, පරහාණය්් වේ ද වමය දුුඃඛ නිවරෝධ්ය යයි ්ියනු
රවේ.
(4) යහි දුුඃඛ නිවරෝධ් ගාමිනී පටිපදාෙ ්ෙවර් ද? වම් සස්වනහි
මහණ වතවම් යම් සමවය්් හි දෘෂ්්ටීන් පරහාණය ්රනු පිණිස පරථම
ව ෝව්ෝත්තර ,නමියට පරමිවණනු පිණිස සංසාරවයන් යතරට
පමුණුෙන්නා ෙ ක්තර,නමි් ්ඩශ යන් තති ්රන්නා ෙ
චයුතිපරතිසන්ධීන් නරති ්රවගන යන්නා ෙ ව ෝව්ෝත්තර ධ්යානය ොා
ද ්ාමයන් ව්වරන් වෙන් ෙ අ්ඩශ ධ්ර්මයන් ව්වරන් වෙන් ෙ
විතර්් සහිත ෙ විචාර සහිත ෙ විවේ්වයහි හට ගත්තා ෙ පරීතිය හා
සුඛය තත්තා ෙ දුුඃඛ පරතිපදා තත්තා ෙ දග්ධ් ෙ අ,ිාන තත්තා ෙ පරථම
ධ්යානය සම්පාදනය ව්ාට ොසය ව්වර් ද, යසමවයහි අෂ්්ටාංගි්
මාර්ගය වේ. සම්මාදි්ටඨි ය, සම්මා සං්ප්පය, සම්මා ොචාෙ ය, සම්මා
්ම්මන්ත ය, සම්මා ආජීෙ ය, සම්මා ොයාම ය, සම්මා සති ය, සම්මා
සමාධිය ය යන වමය දුුඃඛ නිවරෝධ්ගාමිනී පරතිපදාෙ ය. (ය සමවයහි
තතිෙන) අෙවශ්ෂ් ධ්ර්මවයෝ දුුඃඛ නිවරෝධ් ගාමිනී පරතිපදාෙ හා
සම්පරයු්්තවයෝ ය.
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චතඩරායයය සතයය

පටුන වෙත

තත සකෘත සතතර
චතඩරායයය සතයය දත් පමණින් ම දු්ින් මිවදන්වන් වනා වේ.
චතඩරායයය සතය විෂ්වයහි ්ි යුතඩ ෙරා සතර්් තත්වත් ය. චතඩරායයය
සතයය දැන ගරනීවම් නියම ඵ ය රව න්වන් ඒ ්ෘතය සතර ද ව්ාට
නිම ්ි ් ්හි ය. ඒ සතය ්ෘතයවයෝ නම් පරිඥා කෘතය, පරහාණ
කෘතය, සාක්ෂාත් කරණ කෘතය, භාවනා කෘතය යන වමාහු ය.
යහි පරිාන ්ෘතයය දුුඃඛ සතයය පිිි ඳ ෙේි. දුුඃඛ සතයයට
අයත් නාම රෑප ධ්ර්මයන්වග් වෙන් වෙන් ෙ ්්ෂ්ණ හා අනිතයාදි
සාධ්ාරණ ්්ෂ්ණ ද මනාව්ාට පිරිසිඳ දැන ගරනීම පරිඥා කෘතය යි.
පරහාණ ්ෘතයය සමුදය සතයය පිිි ඳ ෙේි. සමුදය සතයය සංඛයාත
තෘෂ්්ණාෙ ස්ෙසන්තානවයන්
රහරර ්ිරීම පරහාණ කෘතය යි.
සා්්ෂ්ාත්්රණය නිවරෝධ් සතයය පිිි ඳ ෙේි. නිවරෝධ් සතයය
සංඛයාත නිර්ොණය පරතය්්ෂ් ්ර ගරනීම් ෙශවයන්
ා ගරනීම
සාක්ෂාත් කරණය යි. ,ාෙනා ්ෘතයය මාර්ග සතයය පිිි ඳ ෙේි.
මාර්ගාංග ධ්ර්මයන් ව ෝව්ෝත්තරත්ෙවයන් ස්ෙසන්තානවයහි පහිෙන
වත්් දියුණු ්ිරීම මාර්ග සතයය පිිි ඳ ,ාෙනා ්ෘතයය යි. වම්
චතඩරායයය සතය ධ්ර්මය ආදරවයන් දැන පවගන පරිාන පරහාණාදි සතය
්ෘතයයන් ද ව්ාට නිමො සිය ්ව ෝ ම සසර දු්ින් මිවදත්ො!
වම් චතඩරායයය සතය ධ්ර්ම ෙර්ණනාෙ සම්පාදනය ්ිරීවමන් අප
විසින් අත්පත් ්ර ගන්නා ද පුණය ස්්න්ධ්යාවග් ආනු,ාෙවයන්
සියලු සත්ත්ෙවයෝ ම සසර දු්ින් මිදී පතඩම් නිෙන් පුරයට පරමිවණත්ො!
චතුරායය සත වර්ණනාව නිමිසය් ය
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