
සසර පැවැත්ම හා සසර නැවැත්ම 
 
 

 සයිලු සත්තව්යන්්ග් ඒකායන පැතුම දුකනි ්නිදහස ්වීමය.ි සතත්ව්යා සැපතට කැමැති වන්්න්ත් 
දුකට අකැමැත ිවන්් න්ත් ්ේ නසිය ි (සඛුකාමා භකිඛ්්ව සතත්ා දුකඛ්පටික්කලූා). වි් ෂ්්යන් මිනිසා තම 
දිවිම්ගහ ිසදිුකරන සෑම කටයතු්තකනි ්ම අ්පක්ෂ්ා කරන්් න් දුකින ්නදිහස ්ව සැපතට පත්වීමයි. එ්හත් 
අභාගයය නේ සතත්ව්යා දුකනි ්නදිහස ්වීම සඳහා සදිු කරන දෑ තළුනි් ම තව තවත ්දුක ්වත ම ළඟා වීමයි. 
සේමා දිට්ඨි්යන ්්තාර ්ලෝකයා ජාති, ජරා, වයාධි, මරණවලනි ්නිදහස් වීම සඳහා සදිු කරන්් න් එබඳු ම 
ලකෂ්ණවලනි ් යතු ු ජීවී, අජීවී දෑ තමා ්වත ළඟා කර ගැනීමයි. අවසාන්ය ් ්පර තිබණුාට ද වඩා දුක් 
සමදුායක් සහති ව අතෘප්තකිර ්ලස ජීවිතය නමිා ්කාට යළදිු සසරට වැ්ටය.ි ්ේ බව මැනැවින ්පසක් කළ 
භාගයවතනු ්වහන්්ස ් දුකනි ්නිදහස ්වී්ේ සැබෑ මාවත පරතයකෂ් ්කාට ්ලෝක සත්ත්වයාට ද එම මාවත 
ලබා දීමට අත ිය කරැණාධ්යා ්යන ් කටයතු ු කළහ. උන ් වහන්් ස ් ්ලාවට ්ද් නා කළ සෑම දහේ 
පදයකින ්ම පරකා  වන්්න් දුකනි ්නිදහස ්වීමට අව ය මාර්ගෝප්ද ්යන ්ය.    

අනපුූරව පරතපිදාවක් වූ තථාගත ්ද ්නාව කරම්යන් ගැඹරුට දිව යනන්කි. එහිදී භාගයවතුන් 
වහන්්ස්් ග ්මූලකි අභලිා ය වූ් ය් දැනට සුගතයික් ලබා සටිින සතත්ව්යන් මරණින් මත දුගතියට ්නායන 
්ස ්මත ුභව්යහ ිසගුතයි සථ්ාවර වන ්ස් අන ුාසනා කරිීමටයි. කරමය හා කරමඵල පිළබිඳ අව්බෝධ්ය 

ලබා දී සතත්ය්න් දාන, සලී, භාවනා යන තරිවිධ් පුණයකරියා ්වත ්යාමු කරලමී ්මමගනි් සදිු ්ක්ර. එ් අනුව 

නතිර සති පිරිසිදුව පවතව්ා ගනමිින් කායික, වාචසකි, මානසකි ව ්යන් කසුල කරියාවනහ්ි නිරත කරලීම 

බදුුරදුන්් ග් අ්පක්ෂ්ාව විය. එමගනි් ්ම්ලාව ව ්යන් සතටු, නී්රෝගබීව, දිගාසරිි සේපත්, කලණ මිතුරැ 
ඇසරු ආදී ආනිසංස ලැ්බන පර්ලාව සගුතගිාමී වීමට ්මම  දහේ මග උපකාරවත් වන ුඇත. ්ලෞකික 
ව ්යන් අපට ලද හැකි ඉහළ ම කසුල ආනසිංස නේ සිත සමාධිමත ් කර ධ්යාන මට්ඨටමට සිත දියුණු 

කරලමීයි. මමතරී භාවනාව, ආනාපානසති භාවනාව ආදි කමටහනක් උප්යෝගී කර ගනිමින් ්ලෞකකි කුසලය 
තළු සති සමාධිමත් කළ්හාත් ධ්යාන අභඥිා මට්ඨටම දකව්ා සති දියණුු කළ හැකයි. එමගින් තම ආධ්යාත්මික 
සතටු වරධ්නය කර ගැනමීට ්මන් පර්ලාව සගුතිය ද සාකෂ්ාත් කර ගැනමීට පුළුවනි. ්මම  ක්ති 
උප්යෝග ීකරගනිමින් ්ලෝකයට ද උපරිම ්ලස යහපත උදාකරිීමට ද හැකයිාව පවතී. 

බාහරි ්ලෝකයක් ඇත ්හෝ නැත යන අවිදයා සහගත ආකලප්්යන් යතුවු අප බාහරි ්ලෝකය හා 
සේබනධ්් වුව්හාත ්සංසාර චකර්යහ ිඅප දිගනි ්දිගට ම ගමන ්කරන ුඇත. එහදිී පිරිසදිු සතිින් කරන කරියා 
්හත්ු් වන ් සසර සැප විපාක ලැබිය හැකි නමුදු ජරා මරණාදි දු්කන ් නදිහසව්ීමක් ්නාමැත. එබැවින් 
බදුුදහමින ් වි් ෂ්්යන ් අපට මග ්පන්වන්් න් හු් දක ් ්ලෞකකි කසුල ් ්කාට සගුතගිාමීවීමට පමණක් 
්නාව ්ලෝ්කෝතත්ර සේමාදිට්ඨිය උපදවා්ගන හැකතිාක ් ඉකම්නින ් දු්කන් නදිහසව් සසර කතරින් 
එ්තරවීමටය.ි ජරා, මරණාදි දුක් සමදුා්යන් නදිහසව්ීමට හැකයිාව පවතනි්්න් ද එමගනි් පමණි. 

එබැවින් සසර දුකනි් සදහට අතමිදී සංසාර චකර් යන් සදහට නිදහසව්ී්ේ මාවතක් ද බදුුරජාණන් 
වහන්්ස් ්පන්වා දුනහ්. ්ලාව පහළ වන සේමා සේබදුු රජාණන් වහන්්ස්් ග් මලූකි අභලිා ය වන්්න් ද 
චතරුාරය සතයය අව්බෝධ් කරවා සතත්ව්යන් සසර දුකනි් සදහට නදිහසව්ීමට මග ්පනව්ීමය.ි  

 

සසර පැවැත්ම - ජරා මරණ හටගනන්ා ආකාරය 

අප ්ලෝකය හා සේබනධ්් වන්් න් ඇස, කන ආදි ආයතනය ඔස්් ස ් රෑප,  බ්දදාදි අරමුණු හරහා 

අරමණු ුදැන ගැනේී ව ්යනි. එහ ිදී පළමු් වන් ඇස ආදි ආයතන හා රෑපාදි අරමණු සේබනධ්් වන අවස්ථාව 

සැල්කන්් න් අතතී කරමයනට් ලැ්බන විපාක අවසථ්ාව ව ්යනි. ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස යන 

අභයනත්ර ආයතන සමග රෑප,  බ්දද, ගන්ධ්, රස, ්ඵාට්ඨඨබ්දබ, ධ්ේම යන අරමණුු සේබනධ්් වන පළමු 
අවසථ්ාව වහා හට්ගන නරිැදධ්් වන්නකි. එම ආයතන හා අරමණුු ඒක කෂ්ණික ව ්යන ්්පර ්නාතිබී 
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හට්ගන ඉතරිි නැතවි නරිැදධ්් ්ේ (අහතුව්ා සේභුතං හතු්වා න භවිස්සති). රෑප, ්ේදනා, සඤ්ා්, සංඛාර, 
විඤ්ා්ණ යන සක්නධ්් පංචකය පහළ වන ්මම පළමු අවසථ්ාව අපට පාලනය කළ ්නාහැකක්කි. අප 
්ලෝකය හා සේබනධ්් වීමත් සමඟ ම ්මම තතත්ව්ය හට්ගන වහා නරිැදධ්් ්ේ. ්ේ බව ්නාදැන අප 

අවිදයා සහගතව සටිිය ්හාත් එම නරිැදධ්් ව ූ ආයතන හා අරමණුුවලට අදාළ ්ේදනා, සඤ්්ා, ්ේතනා 

නතිය, සැප, ආතම් ව ්යන් ්ගන ්ම්නහ ි කරිීේ ව ්යන් උපාදානසක්න්ධ් පංචකයක් ්ගාඩනැ්ග්. 

්ම්ලස හටගත් අවිදයා සහගත උපාදානසක්නධ්් පංචකය ්හත්ු් වන් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන හට්ගන 

වැළැකව්ිය ්නාහැකක්කි. එවිට අවිදයා්ේ පමණට ඇලේී, ගැටීේ හට්ගන එමගින් ජරා, මරණාදි දුක් විඳීමට 
අපට සදිුවනු ඇත.  

්හත්ු ඇති කලහ් ි සක්නධ්් පංචකයක් හට්ගන නරිැදධ්් වන ආකාරය නවුණින් ්නාදුටුව ්හාත් 
උපාදාන ්ගාඩනැ්ගන ආකාරය මධ් ුපිණ්ි ක සතූර් යහ ිමැනැවින ්විසත්ර ්ේ.  නරිැදධ්් ව ූසක්නධ්් පංචකය 

පිළබිඳ යථාව්බෝධ්ය ්නාතබිණු ්හාත් රෑප,  බ්දදාදි අරමණුු විෂය්යහි සති බැස ගනී. එවිට අතීත 

කරමයනට් විපාක ව ්යන් හටගත් සක්නධ්් පංචකය උපාදානසක්නධ්් පංචකයක් බවට පත්් ේ. එනේ පරපංච 

(තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන) හට ගනී. ්මම පරපංච්යෝ පුදග්ලයා මැඩ්ගන සටිියි (ය්තානදිානං .... පුරිසං 
පපඤ්ච්සඤ්ා්සංඛා සමුදාචාරනත්ි). දුක හටගන්්න් ්ේ ආකාරයටයි. උපාදානසක්නධ්් පංචකයක් 
්ගාඩනැ්ගන්් න් ්ේ ආකාරයටයි. ඒ සමඟ ම රාග, පටිඝ, දිට්ඨි, විචිකේිඡා, මාන, භවරාග, අවිජ්ජා යන 
කසිදිු අනසුය ධ්රමයක ් හටගනී. එම අනසුය ධ්රම ඇති කලහ්ි දඬු ගැනීේ, ආයුධ් ගැනේී, කලහ, විගරහ, 
විරැදධ්්කථා, පරැෂ වචන, ්ක්ලාේ, මුසාවාද ආදියට මලු ්වූ ්ේතනා හටගනී. භාගයවතුන ්වහන්්ස් ්මහිදී 
්කටි්යන් ්ද ්නා ක්ළ් අවිදයාව ්හ්තු් වන් අකසුල විතරක හට්ගන දුක නරිමාණය වන ආකාරයය.ි 

අවිදයා සහගතව බාහරි ්ලෝකය හා සේබන්ධ් ව ූවිට රෑපාදී අරමණුු විෂය්යහි සතුට ුවුව ද අසතුටු 

වවු ද මැදහත් ව සටිිය ද අප සටිින්්න් දුක මතය.ි ්මහ ිදී  සති අපිරිසදිුව කරියා කළ්හාත ්අකුසල් සිදුවන 
අතර සති පිරිසදිුව කරියා කළ්හාත් ්ලෞකකි කසුල් රැස ්්ේ. නරිැදධ්් ව ූ්ලෝකය ඇති ්දයක් ්ස් ගත් කල්හි 
කසුල් කළ ද අකසුල් කළ ද අප සටිින්් න් ්ලෝකය ඇත යන අන්තය තුළය.ි එහි පරතඵිල ව ්යන් දුගතිය 
්හෝ සගුතිය නරිමාණය ්ේ. ්ේ ්දකනි් ම ජරාමරණ අතව්ිඳීමට සදිු්ේ.  

 

මධුපිණ්ඩික සූත්රය 

මධ්පුිණ්ි ක සතූරයට අනවු අවිදයා සහගතව ඇස ආදි ඉන්රිය ඔස්් ස ් රෑපාදි අරමණු ු ගැනී්ේ දී 

පරපංච හට්ගන ඊට අදාළ උපාදාන සක්න්ධ් පංචකයක් ්ගාඩනැඟී ජරා මරණාදි දුක ් සමදුාය හටගන්නා 
ආකාරය මහාකේචාන මහරහතන් වහන්්ස් තවදුරටත් විසත්රාතම්ක පැහැදිලි කරති. ඒ අනවු, 

චකඛ්ංු ච පටිේච රෑ්ප ච උපප්ජ්ජත ි චකඛ්වුිඤ්ා්ණං තණිණ්ං සංගති ඵස්් සා ඵසස් පේචයා 
්ේදනා යං ්ේ්දත ි තං සංජානාත ියං සංජානාත ිතං විතක්් කත ියං විතක්් කත ිතං පපං්චති 
යං පපං්චත ිත්තා නදිානං පුරිසං පපංචසඤ්ා් සංඛා සමුදාචරනත් ිඅතීතානාගත පේචුප්පන්්න්සු 
චකඛ්වුිඤ්්් ඤ්්යයස ුරෑ්පස.ු 

ඇස, රෑපය, චකඛ්වුිඤ්ා්ණය, චකඛ්ුසේඵසස්ය, චකඛ්සුේඵසස්ජා ්ේදනා, රෑපසඤ්ා්, රෑප විතක්ක, 
පපඤ්ච් ආදි ව ්යන ් සක්නධ්් පඤ්ච්කයක් ්ගාඩනැඟී ජරාමරණාදි දුක ් සමදුාය හටගනන්ා ආකාරයක 

භාගයවතනු් වහන්් ස් පැහැදිල ිකරත.ි ්මහිදී නරිැදධ්් ව ූඇස, රෑපය, චකඛ්ු විඤ්ා්ණය, සප්ර ය, ඊට අදාළ 

්ේදනාව, සඤ්ා්ව ආදිය තවදුරටත් ඇත ි්දයක් ්ස ්්ගන ්ේතනා (පරපංච) ්ගාඩනගා ගනී.  

අවිදයා සහගතව ඇස උපන් කලහ්ි රෑපය, චකඛ්ු විඤ්ා්ණය, චකඛ්ු සේඵසස්ය, චකඛ්ු සේඵස්සජා 

්ේදනා, චකඛ්සුේඵසස් ්ේදනා, රෑපසඤ්්ා, රෑප විතකක්, පරපංච සහති රෑප සං්ේතනා ආදි සියල්ල 
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නරිමාණය ්ේ. කණ ආදි ්සසු ආයතන සේබනධ්් තතත්ව්ය ද ්ම්සය්ි. ්ම්ලස අවිදයා සහගතව ්ලෝකය 

හා සේබනධ්් වී්ේ දී ඇස, රෑපය, චකඛ්ු විඤ්ා්ණය ආදි ඉනර්යි ්ලෝකය ඇත ි්දයක් ්ස් ්ගන ඒ තුළ සිත 
බැස ගනී. එවිට ජරා, මරණාදි්යන් නදිහසව්ීමක් ්නාමැත.  

්ලෝකය ්හවත් දු්කහ ි හටගැනමී පිළිබඳ ්මම තතත්ව්ය කලයාණ මිතරතව්ය ඔස්්ස්  
සදධ්්රම රවණය තළුින ්අසා දැනගත ් රාවකයා හැකතිාක් දුරට සහිි් යන ්හා නවුණින ්කරියා කරමින් යළි යළිත් 
අවිදයා සහගත උපාදානසක්නධ්් පංචකයක් ්ගාඩ ්නානැ්ඟන අයරුින ්කරියා කරය.ි දු්කහ ිහටගැනීම හා 
නි් රෝධ්ය දකනි තැනැතත්ා හැකතිාක් ඉකම්නින් දුකනි් නදිහසව්ීමට කරියා කරයි. මක ් නිසාද යත් ඔහු 
තවදුරටත් දුක් විඳීමට අකැමැති වන ්හයිනි. දු්කහ ිහටගැනමී හා නැතවිීම පිළබිඳ සදිධ්්ානත්ය පැහැදිලි 
්ක්රන පටිේච සමපු්පාදය දකිනන්ා ධ්රමය දකයි ි (්යා පටිේචසමපු්පාදං පස්සති ්සා ධ්ේමං පස්සති). 
ධ්රමය දකනි තැනැතත්ා පටිේචසමපු්පාදය දකයි ි (්යා ධ්ේමං පසස්ති ්සා පටිේචසමපු්පාදං පස්සති). 
්ම්ලස ධ්රමය දැකමී බදුුරදුන් දැකමීට ද උපකාරී ්ේ (්යා ධ්ේමං පස්සති ්සා මං පසස්ති). 

සසර නැවැත්ම - ජරා මරණ නිරැද්ධ් කරන ආකාරය 

මධ්පුිණ්ි ක සතූර් යහ ි ්දවන පියවරින ් මග ්පන්වන්් න් විදයාසහගතව සිහි් යන ් හා නුවණින් 
කරියා කරිී්මන ්දුක ඇත ි්නාවන ්ලස ්ලෝකය ්දස බලන ආකාරයය.ි අතතී කරමයන්ට ලැ්බන විපාක 
ව ්යන් ඇස ආදි ඉන්රිය ඔස්්ස් හඳුනාගනන්ා රෑපාදි අරමණුු පිළබිඳ නරිමාණය වන සක්නධ්් පංචකය 
පිළබිඳ අවිදයා්වන් සති බැස ්නාගත ්හාත් දුක හට ්නාගනී. එනේ දුට ු්ද්යහ ිදැකීේ පමණක් (දිට්ඨ්ඨ 
දිට්ඨඨමතත්ං) ව ්යන් අව්බෝධ්ය ලැබී පරපංච ්ගාඩ ්නානැ්ග්. එවිට හට්ගන නරිැදධ්් වන ස්කන්ධ් 

පංචක්යහි සතටුවුීමක්, ගණුකමීක්, බැසගැනමීක ්සදිු ්නා්ේ (එතථ් ්ච නත්ි  අභිනනද්ිතබ්දබං අභිවදිතබ්දබං 

අජ්්ඣා්සතබ්දබං). ඒ සමඟ ම රාග, පටිඝ, දිට්ඨි, විචිකිේඡා, මාන, භවරාග, අවිජ්ජා යන කසිදිු අනුසය 
ධ්රමයක් හට ්නාගනී. එම අනසුය ධ්රම නැති කලහ් ි දඬ ු ගැනේී, ආයධු් ගැනීේ, 

කලහ, විගරහ, විරැදධ්්කථා, පරැෂ වචන, ්ක්ලාේ, මසුාවාද ආදියට මුල ් ව ූ ්ේතනා නමිාවට පත්්ේ. 
භාගයවතනු් වහන්්ස් ්මහිදී ්කටි්යන් ්ද ්නා ක්ළ් අකසුල විතරක නරිව් ෂ්්යන් නරිැද්ධ් කරන 
ආකාරයයි. එය මහාකේචාන මහරහතන් වහන්් ස් සවිසත්රාතම්කව විසත්ර කරන්් න් ්ම්සය්.ි  

්සා වතාවු් සා චකඛ්ුසම්ි අසති රෑ්ප අසත ි චකඛ්වුිඤ්ා්්ණ අසත ි ඵස්සපඤ්්ඤ්ත්තිං 
පඤ්ඤ්්්පසස්තතීි ්නතං  ඨානං විජ්ජති. ඵසස්පඤ්ඤ්්ත්තයිා අසති ්වදනාපඤ්්ඤ්තත්ිං පඤ්්ඤ්්පස්සතීති 
්නතං ඨාන විජ්ජති. ්ේදනාපඤ්්ඤ්තත්ියා අසති සඤ්ා්පඤ්ඤ්්ත්තංි පඤ්ා්්පසස්තතීි ්නතං ඨානං විජ්ජති. 
සඤ්ඤ්්පඤ්්ඤ්තත්ියා අසති විතකක්පඤ්ඤ්්ත්තංි පඤ්ා්්පසස්තතීි ්නතං ඨානං විජ්ජති. විතක්කපඤ්්ඤ්ත්තියා 
අසත ිපපඤ්ච්සඤ්්ාසංඛාසමුදාචරණපඤ්ඤ්්තත්ංි පඤ්ා්්පසස්තතීි ්නතං ඨානං විජ්ජති. 

'ඇවැතත්ි, ඒකාන්ත්යන් ඔහ ුඇස නැති කල්හ ි රෑපය නැති කලහ් ිචකඛ්ු විඤ්ා්ණය නැති කල්හි 
සප්ර ය යැය ිපැනවීමක් කරන්් න් ය යන ්ේ කාරණය විදයමාන ්නා්ේ. සප්ර ය පැනවීමක් නැති කල්හි 
්ේදනා යැයි පැනවීමක් කරන්් න් ය යන ්ේ කරැණ විදයමාන ්නා්ේ. ්ේදනා යැය ි පැනවීමක් නැති 
කලහ් ිසංඥා යැය ිපැනවීමක් කරන්් න් ය යන ්ේ කරැණ විදයමාන ්නා්ේ. සංඥා යැය ිපැනවීමක් නැති 
කලහ් ි විතරක යැය ි පැනවීමක් කරන්් න් ය යන ්ේ කරැණ විදයමාන ්නා්ේ. විතරක යැය ි පැනවීමක් 
නැති කලහ්ි පරපංච ්කාට්ඨඨාසයන්්ග් පැවැතම් පිළබිඳ පැනවීමක් කරන්් න් ය යන ්ේ කරැණ විදයමාන 
්නා්ේ.'  

්මයනි් විස්තර වන්් න් අවිදයාව නැති කල්හ ිඉනර්යි කරියාකාරීතව්්ය් සව්භාවයයි. ඇස නැත, රෑප 
නැති කල්හි ආදි ව ්යන් දැක්් වන්් න් ඇ්ස් ්පනී්ේ  කත්යි නැති වීම ්හෝ රෑප ්නාබලා සිටීම ්හෝ 

්නාව අවිදයා සහගත සතිින් ඇස, රෑපය, චකඛ්ු විඤ්ා්ණ ආදිය ්නාගනන්ා සව්භාවයය.ි එනේ ඇස, රෑප, 
චකඛ්වුිඤ්ා්ණාදි්යහි අවිදයා්වන ්සති බැස ්නාගන්නා සව්භාවයයි. සංසාර චකර් යන් නදිහස ්වූ මානසික 
සව්භාවය ්මමඟනි් පැහැදිලි ්ක්ර.  



UD4 
 

අභිඤ්ඩා සූත්රය 

ඉහත දැකව්ූ පරිදි අවිදයා සහගත සව්භාව්යන් අතමිදී සංසාර චකර් යන් නදිහස් වීම සඳහා කළ යුතු 
කාරයභාරය පිළබිඳව අභඤි්ා් සතූර් යහි මැනැවින් විසත්ර ්ේ. ඒ අනවු ්ම්ලාව උපන් බදුධ්ිමත් මනුෂයකු 

විසනි් තම වි ිෂ්ටතම ඥාන්යන් කරියා කළ යුතු ආකාරය ්මහදිී විසත්ර ්ේ.  

1. ්ම්ලාව උපත ලද බදුධ්ිමත් මනුෂයයකු විසනි් තම වි ිෂ්ටතම ඥාන්යන් පිරිසඳි දත යුතු ්ද් 
නේ පංචපුාදානසක්නධ්්යයි. 

2. ්ම්ලාව උපත ලද බදුධ්ිමත් මනුෂයයකු විසින් තම වි ිෂ්ටතම ඥාන්යන් දුරැකළ යතුු ්ද් නේ 
අවිදයා හා භව තණහ්ාවයි. 

3. ්ම්ලාව උපන් බදුධ්ිමත් මනෂුයයකු විසනි් තම වි ිෂ්ටතම ඥාන්යන් වැිය යතු ු්ද් නේ සමථ 
- විදර නා ්දකයි.  

4. ්ම්ලාව උපත ලද බදුධ්ිමත් මනුෂයයකු විසින් තම වි ිෂ්ටතම ඥාන්යන් සාකෂ්ාත් කළ යුත්ත 
නේ විදයා - විමකුත්ි ්දකයි. 

ඇස, කන, නාසය, දිව, කය හා මන යන ආයතන හය ඔස්්ස් රෑප,  බ්දද, 

ගන්ධ්, රස, ්ඵාට්ඨඨබ්දබ, ධ්ේම යන අරමණුු පිළබිඳ දැන ගැනී් ේ මලු ් ම අවසථ්ාව වන්් න් අතීත කරම 
ව ්යන් නරිමාණය වන පඤ්ච්සක්නධ්්යයි. ්මය උ්පකඛ්ා සහගත වන අතර ්ක්ලස ් තත්ත්වයක් 
්නා්ේ. ්ම්ලස හටගනන්ා සක්නධ්් පංචක්ය ්සව්භාවය මැනැවින් ්තර්ැේ ්නාගත ්හාත ්නරිැද්ධ් වූ 
සක්නධ්් පංචකය අරභයා පංචපුාදානසක්නධ්්යක් නරිමාණය ්ේ. එවිට පංචපුාදානසක්න්ධ් පංචකය අරභයා 

තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන හට ගැනමී ්නාවැළැකව්ිය හැකක්කි. අවිදයා සහගත මන්ස් පංචපුාදානස්කන්ධ් 

සංඛයාත ්මම කරියාකාරීතව්ය අව්බෝධ් ්නාවීම නසිා ්ම්ලස දුක හටගන්නා ආකාරය මැනැවින් ්ත්රැේ 
ගැනමී ්ම්ලාව උපන ්මනුෂයයකුට ලැබිය හැකි උසස ්ම අධ්යාපනයයි. ඒ සඳහා කලයාණ මිතරයකු ්වතින් 
භාගයවතනු් වහන්්ස් වදාළ පටිේචසමපු්පාදය පදනේ ්කාටගත් චතරුාරය සතයය පිළිබඳව අසා ්ත්රැේ 
ගැනමී අව ය ්ක්ර. එනේ සතුමය ාණය උපදවා ගත යතුවු ඇත. ්මම අව්බෝධ්යත් සමඟ දුකින් නිදහස් 
වීම සඳහා අවිදයාව හා භවතණහ්ාව හැකතිාක් ඉකම්නින් දුරැකළ යතුු ය යන අව්බෝධ්යට පත් ්ේ. ඒ 
සඳහා වැිය යතුු මාවත ව ්යන් හමවුන්් න් ආරය අෂ්ටාංගකි මාරගය පදනේ ්කාටගත් සමථ විදර නා 

භාවනා මාරගයයි. එනේ කසියිේ කසුල අරමණුක සති සමාධිමත් කරමින් සක්නධ්්, ධ්ාතු, ආයතන, නාමරෑප 

ආදි පරමාරථ ධ්රම අනතිය, දුකඛ්, අනාතම් ව ්යන් හැකතිාක් දුරට නවුණින් ්ම්නහ ි කරිීමයි. ්මහි 
පරතඵිල ව ්යන් කරම්යන් විදයා - විමකුත්ි සාකෂ්ාත් වනු ඇත. ්ම්ලස ්කාටස් හතරක් යට්ත් සූතර්යහි 

විසත්ර වන්් න් චතරුාරය සතයයය.ි එනේ පළමු පියවරින් දුකඛ් සතයය ද, ්දවන පියවරින් සමදුය සතයය 

ද, ්තවන පියවරින් මාරග සතයය ද, සේිවන පියවරින් නි් රෝධ් සතයය ද ව ්යනි. 

අභඤි්ා් සතූර් ය ්දැක්් වන පරිදි ඉහත පරතපිදාව අනගුමනය කරිීමට යමකු දකෂ් වවු්හාත් ඔහුට 
්ේ ජීවිත කලය තළුදී ම තම බදුධ්ිය හා උතස්ාහ්ය ් පරමාණයට පරතඵිල අතව්ිඳිය හැකි ්ේ. 

සදධ්්ා, විරිය, සත,ි සමාධි, පඤ්ා් යන ඉන්රිය ධ්රම කරම්යන් දියණුු වනු ඇත. ්ම්ලස සදිුවන ආධ්යාත්මික 
දියණුවු පිළබිඳ කරමානකුලූ විසත්රයක්  මජ්ිම නකිා්යහ ිඉන්රියභාවනා සූතර් යහ ිවිස්තර ්ේ.   

 

ඉන්ද්ඩරිය භාවන්ද්ා සූත්රය 

චතරුාරය සතයය පිළබිඳ වැටහී් මන් යතුවු සතර සතපිට්ඨඨානය තළු පිහිටා ය්මක ්නිතර සිහි්යන් 
හා නවුණින් වාසය කරිීමට සමත් වවු්හාත ් ඔහ ු යළ ි යළිත ් අවිදයා සහගත ව ූ සක්නධ්් පංචකයක් හට 
්නාගන්නා ්ස් වහාම ්ක්ලසුන්් ගන් ඉවත ්්වයි. ඒ අනවු ඇසට රෑපයක් පතති වන විට ඇසපිය ගසන 
තරේ මඳ ්ේලාවකදී ද කණට  බ්දදයක් පතිත වී්ේ දී අසරුැ සැණක් තරේ සව්ලප් ්ේලාවකදී ද නාසයට 
ගන්ධ්යක් පතති වී්ේ දී ්නාළුේ පතක ඇත ිදිය  බිඳක ්බිමට පතිත වන තරේ ්ේග්යන් ද දිවට රසයක් 



UD5 
 

පතති වන විට දිවඅග රැඳි ්කළ පිඩක ්බිමට පතති වන තරේ මඳ්ේලාවකදී ද කයට ස්පර යක ්පතති වන 
විට  කත්මිත ්පුරැෂයකු දිගු කළ අතක ්නවන තරේ සව්ලප් ්ේලාවකදී ද සතිට ධ්රමාලේභනයක් පතිත 
වී්ේදී රතක්ළ යකඩ බඳුනකට දියබිඳක ් දැමන විට එය වියළ ී යන තරේ සළුු ්ේලාවක දී  ද ව ්යන් 
දැක්් වන පරිදි ඉතා ඉකම්නනි ්අරමණුු විෂය්යහ ිපරිය අපරිය බව දුරැ වී සති උ්පකෂ්ා්වහ ිපිහිටයි. ්මයින් 
දැක්් වන්් න් දහේ දැනු් මන ්්හබි සහිි  නවුණින ්යතු ුතැනැත්තා ්කතරේ දකෂ් අයරුින ්දුකනි් නිදහස් වීමට 
සමත ්ද යනන්යි. බදුුදහ්මහි විසත්ර ්ක්රන අනුතත්ර ඉනර්යි භාවනාව ්මයයි.  

නවින ්මගට ස්ි රව බැසගත ්(්සඛ්) පුදග්ලයා්ග ්සව්භාවය ද ඉනර්ිය භාවනා සතූර්යහි  වැි දුරටත් 
විසත්ර කර ඇත. ඒ අනවු ්සඛ් පුද්ගලයා ඇස කණ ආදි ඉන්රියයනට් රෑප  බ්දදාදිය පතති වී්ේ දී එමගින් 

සි් තහ ි්ක්ලස ්හට ගැනී් ේ දී සහිිනවුණින ්සටිී්ේ ්හත්ු් වන් එයන් ලජ්ජාවට පිළකිළුට පත් ව වහා ම 

එම අකසුල්යන ් සති මදුවා ගැනමීට දකෂ් ්වය.ි පිරිසිදුව සටිින තැනැතත්ා්ග් කයට කුණු වී ගිය 
ස්තකු් ග ් මළ කණුක ් දමන විට ඇති වන පිළකිලුට බඳු පිළකිලුක ් ්මයනි් ඇති කර ගන්නා  රැතවත් 

 රාවකයා වහාම එයනි ් ඉවත් වීමට කටයුත ුකරය.ි ඇස, කණ ආදී ඉන්රිය පිළබිඳව මනා සහිි්යන් සිටී්ේ 
ආනසිංස ව ්යන ්්මබඳු හැකයිාවක ්උදා්ේ. බදුුදහ්මහි දැක්් වන ්සඛ් පරතපිදාව ්මයයි. 

ඉනර්ිය භාවනා සතූරයට අනවු ඉහළනි ්ම ඉඳුරන ්සංවර කර ගත ්පුදග්ලයා්ග ්සව්භාවය විස්තර කර 
ති් බ්ද. ඒ අනවු ඔහු තම සති සපුරා සංවර කර ගැනමී ්හත්ු් වන් පිළකිලු ්සහගත අරමු්ණහි ්නාපිළිකුල් 
සහගතව ද ්නාපිළකිලු ් අරමු් ණහ ිපිළකිලු් සහගතව ද අව ය නේ පිළකිලු ්්නාපිළකිුල ්බව යන ්දක ම 
දුරැ ්කාට මැදහත ්ව ද සටිී්ේ හැකයිාව ඔහටු ඇත. ්ේ වන විට ඔහ ුතම සති පරිපූරණ ව ්යන් දමනය 
්කාට සටිියි. බදුූදහ්ේ දැක්් වන භාවිතනි්රිය ්හවත් රහත් උතමුකු් ග් මානසකිතව්ය ්මයින් පැහැදිලි 
්ක්ර. ්ම්ලාව උපත ලද උත්තම මනෂුය රතන්යකට ලද හැක ිඋතත්රීතර භාගයය ්මමඟනි් පැහැදිලි 
්ක්ර.  

කිිංසුකකෝපම සූත්රය 

බදුුදහමට අනවු මනාව තම ඉඳුරන ් සංවර කරගත ් (භාවිතනිර්ිය) තැනැතත්ා්ග් සව්භාවය 
කංිසු් කෝපම සතූර් යහි උපමානසුාර්යන් මැනැවින ් විස්තර කර ති් බ්ද. ඒ අනවු ්දාරට ු හයක් සහිත 
පරාකාරයකින ්වට ව ූකසියිේ පිහටිා ති් බ්ද. එහ ි්දාරට ුහ්යහ ි්දාරටපුාලයන් සිටින අතර නගරය මැද සිේමං 
ස්ලහ ි නගර හමිියා වාසය කරය.ි කසියිේ දූත යවුලක ් එකත්රා පනවිඩුයක් රැ්ගන එක ී මාවත ඔස්්ස් 
ගමන ්්කාට ්දාරට ුපාලයා්ග් අධීකෂ්ණය මත ඇතළුු වී නගර මැද සටිින නගර හමිියාට එම පනවිඩුය දී ආ 
මගනි ් ම නගර්යන් ඉවත ් වී යය.ි ්මම උපමා්වන ්භාගයවතනු ් වහන්්ස ් ඉදිරිපත ්කරන්් න් මැනැවින් 
දහම පරගණු ්කාට උපරිම ්ලස සහියි හා නවුණ පවතව්ා ගන්නා  රාවකයකු කරියා කරන ආකාරයයි. ඒ 

අනවු සතර සතපිට්ඨඨානය මත පිහටිා සමථ - විදර නා නමැත ි දහමින ් යතුවු සටිින විට ඇස ආදි 
ඉනර්ියයන්ට රෑපාදි අරමණු ුපතති වන විට එය විඤ්ා්ණය නමැත ිනගර හමිියාට යථා පරිදි දනව්ා ඇතුළු වූ 
ආයතන්යන් ම ඉවත ්ව ගිය ්හාත ්කසිදිු රෑපාදි අරමණුක සති බැස ්නාගනන්ා අතර ඒ ්මා්හා්තහි ම 
දුකනි ් නදිහසව්ීමට අවසථ්ාව උදා ්ේ. බදුුදහමින ් දැක්් වන පරිදි සක්න්ධ් පංචකය නමැත ි මහා බර බහා 
තැබී්ේ (භාර නකි්් ේප) පරතඵිලය ්මයයි.  

බාහිය සූත්රය 

බාහරිය දාරැචීරයට බදුුරජාණන ් වහන්්ස ් ්ද් නා ක්ළ ් ද භාවිතනිර්ිය පුදග්ලයකු කටයුතු කරන 

ආකාරයය.ි ඒ අනවු ය්මක ් උපරිම ්ලස සහියි හා නවුණ තළු සටිීමට දකෂ් වවු්හාත ් ඇසනි් රෑපයක් 

දැකී් ේ දී ඒ ්මා්හා්තහ ිම එහ ිකරියාකාරීත්වය, ්හත්ඵුල සේබනධ්්ය, අනතියතාව නවුණින ්දැක වහාම දුකින් 
නදිහසව්ීමට අවසථ්ාව උදා්ේ. ‘දිට්ඨ්ඨ දිට්ඨඨමතත්ං සු්ත සතුමතත්ං මු් ත මතුමතත්ං විඤ්්ා්ත 
විඤ්ා්තමත්තං‘ ව ්යන ්භාගයවතනු ්වහන්්ස ්්ද් නා ක්ළ ්රෑප  බ්දදාදි්යහ ිසංවර විය යතු ුආකාරයයි. 
්මහලිා ඇස යන ආයතන්යන් රෑප සේබනධ්් වී්ේ දී එම අද්දැකමී කණ ආදි ්සස ුආයතනයන්ට ගැට 
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්නාගසා ඒ් ඒ ආයතනය තළු දී ම නරිැදධ්් වන ආකාරය දැකමීට සහියි හා නවුණ උපරිම ්ලස පවත්වා 
ගැනමීට දකෂ් වනු ඇත. කණ ආදි ්සසු ආයතන / ඉන්රිය පිළබිඳව ද ්ම්ලස සහියි පවත්වා ගනී. 
ආයතන කසුලතාව යනු්වන් බදුුදහ්මහි දැක්් වන්් න් ්මම දකෂ්තාවයි. ය්මකු ්මම කසුලතාව ඇති කර 

ගැනමීට සමත් වවු්හාත් එවිට ජරා, මරණාදි දුක් සමදුාය තමා්ග් කර ්නාගනියි. දුකනි් නදිහස් වීම ්හවත් 
විමකුත්යි යනු ්මයය.ි  

්ේ සඳහා නතිර කලයාණමිතර ආ රය, සද්ධ්රම රවණය, ්යෝනි් සෝ මනසකිාරය හා ධ්රමානුධ්රම 
පරතපිදාව යන කරැණවුලනි් උපකාරවත් බව සලසා ගැනීම අව ය ්ක්ර. ආධ්යාත්මික ගමන් ම්ගහි 
ආරේභ්යහි පටන් අවසානය දකව්ා ම ්මම කරැණු හතර ්බ්හවින් උපකාරවත් ්ේ. 

ත්ථාගත්යන්ද්ඩ වහන්ද්ඩකසඩ විසින්ද්ඩ ක ඩශිත් අන්ද්පුූර්ව පරත්ිපදාව  

මහාසතපිට්ඨඨාන සතූරයට අනවු ඉතා පැහැදිල ි කරැණක ් වන්් න් දුකනි ් නදිහස් වී්ේ සේපූරණ 
වැඩපිළි් වළ රදා පවතන්ා සක්නධ්් පංචකය සහිත පුදග්ලයා තුළ බවය.ි කලයාණමිතර ආ රය, සද්ධ්රම රවණය 
ආදි සාධ්ක බාහරිින ් ලැබණු ද සසරින ් මිදීමට අව ය කරියාකාරීතව්ය සතත්ව්යා ්වත වවූක.ි බදුුරජාණන් 
වහන්්ස ්්රෝහිතස්ස ්දවියාට ්ද් නා ක්ළ ් ‘කේ බඹයකඩ පමණ් ව ූසඤ්ඩා සහති් සිත් සහති් කකයහි ම 
ක ෝකයත්ඩ, ක ෝක සම ුයත්ඩ, ක ෝක න්ද්කි ෝධයත්ඩ, ක ෝක න්ද්කි ෝධගාමින්ද් ීපටිපදාවත්ඩ පන්ද්වන්ද් බවය.ි’ භාගයවතුන් 
වහන්්ස ්්ද් නා කළ පරිදි දර න සේපතත්ි්යන ්හා සලී්යන ්යතුවු සතපිට්ඨඨානය සේපූරණ කළ පමණට 
පරඥාව දියණු ුවන අතර එපමණට සදධ්්ා, විරිය, සමාධි ආදි ්සස ුඉනර්ිය ධ්රමයන ්ද සේපරූණතව්යට පත් 
්ේ.  

තථාගත ්ද ්ිත ශ්රී සදධ්්රම්යන් නසිපිල ්නළා ගත හැකි වන්්න් අවංකව ්මන ්ම බදුධ්ිමත්ව කරියා 

කරිී්මනි. තමා තළු පවතන්ා තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන දුරැකරලී් ේ අවංක උතස්ාහයක් ්මන් ම 
පටිේචසමපු්පාදය පදනේ වූ චතරුාරය සතයය ්තර්ැේ ගැනමී සඳහා තියණුු බදුධ්ියක් නරිතරුැව පවත්වා 
ගැනමී අතයව ය ්ේ.  

අවිජ්ජා සතූරයට  අනවු සත්  සත්පිට්ඨාන්ද්ය න්ද්සි ික ස වැකෙන්ද්ඩකන්ද්ඩ ත්රිවිධ සචුරිත්ය ඇත් ිවිටයි. ත්රිවිධ 
සචුරිත් සේපරූ්ණ් වීමට ඉන්ද්ඩරිය සිංව යත්ඩ ඉන්ද්ඩරිය සිංව ය සඳහා සත්සිේපජඤ්ඩඤ්යත්ඩ සත්සිේපජඤ්ඩඤ්ය 
සඳහා කයෝන්ද්කිසා මන්ද්සකිා යත්ඩ කයෝන්ද්කිසා මන්ද්සකිා ය සඳහා ශර ඩධාවත්ඩ ශර ඩධාව සඳහා ස ඩධර්මශරවණ්යත්ඩ 
ස ඩධර්මශරවණ්ය සඳහා ක යාණ්මිත්ර ආශරයත්ඩ අවශය කකකර්. කලයාණමිතර ආ රය ඇත ිවිට සදධ්්රම රවණය 
ලැබී එයනි්  රදධ්්ාවත ් රද්ධ්ා්වන් ්යානි් සා මනසකිාරයත් ්යානි් සා මනසකිාර්යන් සතිසේපජඤ්්ඤ්යත් 
සතසිේපජඤ්ඤ්්්යන ් ඉනර්ිය සංවරයත ් ඉනර්ිය සංවර්යන ් තරිවිධ් සචුරිතයත ් තරිවිධ් සචුරිත්යන් සතර 
සතපිට්ඨඨානයත ්සතර සතපිට්ඨඨාන්යන ්සත්ත ්බාජ්ඣංගත ්පරිපූරණතව්යට පත ්ව විදයාවිමකුත්යි සාක්ෂාත් 
්ේ. ්ම්ලස විදයාවිමකුත්ිය නෂි්ටාව ්කාට ඇත ිසේබදුු දහේ ම්ගහ ිසයිලු ගණුරැවන්හ ිපරධ්ාන සාධ්කය 
වන්් න් කලයාණමිතර ආ රයයි.  

්මහලිා හු් දක් කලයාණ මිතරයන් සටිීම පමණක ්පරමාණවත ්්නාවන අතර කලයාණමිතරයන් හඳුනා 
ගැනමීටත ්ඔවුන්් ග ්ගණුයට ගරැකරිීමටත ්ඔවනු ්්වතනි ්තම දිවිමගට ආ්ලෝකයක් ව ූසදධ්්රම පරතිලාභය 
ළඟා කර ගැනමීටත ් අප දකෂ් විය යතු ු ය. බදුධ්ිමත ් විය යුත ු ය. අනතමිාන ී විය යතු ු ය. ්කටි්යන් 
කවි්හාත ්(කරණීය) ්මතත් සතූර්යහ ිඇති ගණුාංගන්් ගන් සමන්විත විය යතු ුය. ්මකී සයිලු ගුණ දහේහි 
උසස ් ම පරතඵිලය වන්් න් පරඥාව දියණු ු වී දුකනි ් නදිහසව්ීමයි. එහ ි දී රෑප, ්ේදනා, සඤ්්ා, සංඛාර, 
විඤ්ා්ණ යන සක්නධ්් පංචකය කෂ්ණිකව හට්ගන ඉතරිි නැතවි නරිැදධ්් වන බව මැනැවින ්පරකට ්ේ. ඒ 
අතර ධ්ාතු, ආයතන, ඉනර්ිය, නාමරෑප ආදි නේවලනි ්සඳහන් වන ජීවිත්ය ්පැවැතම් විසත්ර ්ක්රන ්සසු 
ධ්රමයනහ් ිද පවතන්ා අනතිය, දුකඛ්, අනාතම් යන තරිලකෂ්ණය මැනැවින ්පරතයකෂ් ්ේ. ්මම අව්බෝධ්ය 
ලබන ුවස ්අපරමාදී ව කරියා කරිීම කෂ්ණ සේපතත්ිය ලද  බදුධ්ිමත ්සැම්ග ්පරධ්ාන ජීවිත ඉලක්කය විය යුතු 
ය. භාගයවතනු ් වහන්්ස්් ග ් අවසාන අවවාදය වූ් ය ් ද අපරමාදීව සතපිට්ඨඨානය තුළ හැසි් රන ්ලසයි 
(හන්දදාන ිභකිඛ්්ව ආමනත්යාමි ්වා වයධ්ේමා සංඛාරා අප්පමා්දන සේපාද්ථ). 
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සදධ්්රමය  රවණය තළුනි් අප ලබන අගරතම ඵලය  වන්් න් එක ් ප්සකනි් කේමස්සකතා 

සේමාදිට්ඨි්යන් යතුවු දාන සලී, භාවනා යන තරිවිධ් පුණය කරියා සපුරමින් සගුතයි සථ්ාවර කර ගන්නා අතර 

අ්නක් පසින් පටිේචසමපු්පාදය පිළබිඳ මනා වැටහී්මන් සක්නධ්්, ධ්ාත,ු ආයතන පිළිබඳ අනිතය දුක්ඛ 

අනාතම් යන තරිලකෂ්ණ්යන ් නවුණින් ්ම්නහි කරිීමයි. එවිට ඇස, රෑප, චකඛ්වුිඤ්ා්ණ, ස්පර ය, 

්ේදනා, සඤ්ා්, ්ේතනා ආදි කසිවික් තමා කර ්නා්ගන ඒවා ඇති ව නරිැදධ්් වන ආකාරය දකින 
නරිීකෂ්කයකු බවට පත ්්ේ. එ්ස් ්ම්නහ ිකරිීම ද සත්තව්යකු පුදග්ලයකු ්නාව ්හ්තඵුල කරියාකාරීත්වයක් 
පමණක් ය යනන් දැකමීට අප දකෂ් විය යතුු ය. ්ම්ලස කරියා කරිී්ේ පරතඵිල ව ්යන් අප්ග ්උත්සාහ්ය් 
හා බදුධ්ි්ය් පමණට ්ේ ජීවිත කාල්ය ්දී ම කසියිේ පමණකට දුකනි් නදිහසව්ීමට අවකා  උදා්ේ. අප්ග් 
ජීවිත්ය් සැනසමී උදාකර ගැනී් මහි ලා ධ්රමය හැර ්වනත් මවක් ්හෝ පි් යක් ්නාමැත (ධ්ේමං විනා 
නත්ි  පිතා ච මාතා). ඒ් සදධ්්රමය දුකනි් නදිහස් වීම සඳහා කලයාණ මිතරයකු බවත් පත ්කර ගනිම.ු 

 

අත්තදීපා භික්ඛ්ව විහරථ අත්තසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා ! 

ධ්ේමදීපා භික්ඛ්ව විහරථ ධ්ේමසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා ! 

තමා තමාට දිවයිනක්, පිළිසරණක් ්කාට ්ගන වාසය කරන්න. අන් සරණක් ්නාමැත. 

ධ්රමය දිවයිනක්, පිළිසරණක් ්කාට ්ගන වාසය කරන්න. අන් සරණක් ්නාමැත. 

 

ඔබ සැමට ්තරැවන ්සරණයි ! 
 

එක්සත් රාජධ්ානි්ය් ්ලස්ටර ්බෞද්ධ් විහාරස්ථාන්ය් 
 

සත්ඩින්ද් ස හේ වැෙසටහන්ද්  04  
 

බු.ව. 2562 බක් මස  
 

(2019 අ්පර්ල ්මස 21 වන ඉරැදින)   
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