පටිච්චසමුප්පාදය හා දුක්ඛ නිර ෝධය
කල්පයක් තුළ ලලොවට ලැලෙන අසිරිමත් නැවුම් ම ලෙය නම් තථොගත ලේශිත ශ්රී සේධර්මයයි. එය
ශරවණය ලකොට තම ජීවිතයට සම්ෙන්ධ කර ගත් පමණට ලමලලොව ජීවිතලය් සොර්ථකත්වය ලමන් ම පරලලොව
සුගතිය ෙ සපුරො දුකින් නිෙහස් ව සසර ගමන නවතොලීමට ෙ හැකියොව ලැලෙනු ඇත. එම සේධර්මලයන් පරතිඵල
ලනළො ගැනීම සඳහො කලයොණමිතර ආශරය පරමුඛ කොර්යභොරයක් ඉටුකරයි. කලයොණ මිතරත්වලයන් නිසිඵල ලනළො
ගත හැකි වන්ලන් යමකු තුළ නුවණැතිෙව, අවංකෙව හො සුවචෙව (මැනැවින් ඇහුන්කම්ීම) යන ගුණොංග තිෙුණ
පමණටයි (මහොලේඛනස්ස සුත්ත, ම.නි. 2, 400 පිට).
ෙුදුරදුන් ලෙසූ ෙහම් මග අනුපූර්ව පරතිපදාවකින් යුක්ත වූවකි. මහසයුර ලවරලල් පටන් කරමලයන් ගැඹුරට
දිව යන්නොක් ලමන් තථොගත ලේශනොව ෙ කරමලයන් ගැඹුරට යන්නකි (පහොරොෙ සුත්ත, අං.නි.). භොගයවතුන් වහන්ලස්
අපට ආරම්භලය් ී මග ලපන්වන්ලන් ලමලලොව ජීවිතය සඵල කර ගැනීමටයි. ඒ සඳහො උත්සොහලයන් අධයොපනය
හො ආර්ිකලයන් දියුණු වීමත් (උට්ඨොන සම්පදා), තමො ඉපැයූ ධනය රැක ගැනීමත් (ආරක්ඛ සම්පදා), යහපත්
මිතුරන්ලග් ඇසුරත් (කලයොණමිත්තතො), ඉපැයූ ධනයට සරිලන ලලස ජීවිත කළමනොකරණයත් (සමජීවිකතො)
අවශය ලේ. ධම්මලකහි ධම්මලේලධහි යනුලවන් දැක්ලවන පරිදි ලම් හැම ලෙයක ම පෙනම නම් දැහැමි ෙවයි.
ලම් සියල්ල සඳහො කලණ මිතුරැ ඇසුර මහත් දායකත්වයක් සපයයි.
ලමලලස ජීවිතය සොර්ථක කර ගත් තැනැත්තො එය තවදුරටත් අර්ථවත් කර ගනිමින් මොනසික සුවය
දියුණුව උදාකර ගැනීම සඳහො කරියො කළ යුතුව ඇත. ඒ සඳහො කලයොණමිතර ආශරලයන් ධර්ම ශරවණය කරන විට
කර්මය, කර්මඵල, සසර පිළෙ
ි ඳ අවලෙෝධය දියුණු ලේ. තමො සසර පින් ලකොට ලමෙඳු උතුම් දිවියක් ලෙො ඇති
ෙවත් එය තවදුරටත් රැකලගන උසස් තත්ත්වයට පත් කර ගත යුතු ෙව අවලෙෝධ ලේ. ඒ සඳහො හැකිතොක් දුරට
දාන, සීල, භොවනො යන තරිවිධ පුණය කරියොවන්හි නිරත වනු ඇත. ලමලලස පින්කම් කිරීම හුලෙක් පරලලොව
සුගතිගොමී වීම පමණක් ඉලක්ක ලකොට ඇත්තක් පමණක් ලනොව ලම් ජීවිතය ම වඩොත් සොර්ථක කර ගැනීම
සඳහො වූවකි. පින් කළ තැනැත්තො ලමලලොවී ම සතුට භුක්ති විඳී (ඉධ නන්ෙති). සැප යනු පිනට කියන ලවනත්
වචනයකි (සුලඛො පුඤ්ඤස්ස උච්චලයො). පින් රැස් කර ගැනීම යනු සැප රැස් කර ගැනීමකි. තමො විසින් කරන
ලෙ පින්කම් ගැන සිතො ජීවිතය අවසොනලය් ී විලශ්ෂලයන් සතුටින් සැනසීලමන් කොලය ගත කිරීමට හැකියොව
ලැලේ (පුඤ්ඤං සුඛං ජීවිතසංඛයම්හි). ලමලලස පින්කම් කිරීමට මූලික පෙනම වන්ලන් කම්මස්සකතො
සම්මොදිට්ිය ලහවත් කර්මය හො කර්මඵල පිළෙ
ි ඳ අවලෙෝධයයි. පින්කම් කිරීලම් දිට්ඨධම්ම ආනිසංස වශලයන්
දිගොසිරි සම්පත්, නීලරෝගී සම්පත්, අතීතගත අකුසල කර්මයන්හි විපොක දුර්වල කරලීම, කුසල කර්මවල ආනිසංස
වර්ධනය කරගනීම ආදි විවිධ පරතිඵල ලම් ජීවිතලය් ී අත්විඳිය හැකි ලේ. ඒ අතර විලශ්ෂලයන් සේධර්මය
පැහැදිලි කරලෙන කලයොණමිතර ඇසුර ලැබීමට ෙ ලමමඟින් හැකියොව ලැලේ. කලයොණ මිතරයන් ලවතින් හුලෙක්
සුගතිගොමී මොවත පමණක් ලනොව සසර දුකින් සම්පූර්ණලයන් නිෙහස්විය හැකි ලමෝක්ෂ මොර්ගය ෙ අසො දැන
ගැනීමට අවස්ථොව උදාලේ.
කර්මය පිළෙ
ි ඳ ඉගැන්වීම් දැන ගැනීමටත් සුගතිගොමී වීමටත් අෙුේලධෝත්පොෙ සමයක වුව ෙ හැකියොව
පවතින්නකි. සම්මො සම්ෙුදුරජොණන් වහන්ලස් නමක් ලලොව පහළවීලමන් අපට ලැලෙන සුවිලශ්ෂී වරපරසොෙය
වන්ලන් සංසොර චකරලයන් නිෙහස්වීමට අවශය මගලපන්වීමයි. එනම් ලමෝහය ලහවත් අවිෙයොව දුරැලීලම්
ලනොවරදින අනුශොසනයයි. භොගයවතුන් වහන්ලස්ලග් ලමම ඉගැන්වීම මැනැවින් නුවණින් ශරවණය කිරීමත් එය
හැකි උපරිමලයන් පිළප
ි ැීමත් එම ෙහම ලලෝකයොට කියො ීමත් ලමලලොව උපත ලෙ ෙුේිමත් මනුෂයයකුලග්
පරධොන ජීවිත අභිලොශය විය යුතු ය.
ෙුදුෙහලම් ඇතුළත් සුවිලශ්ෂී ඉගැන්වීම අන්තර්ගත වන්ලන් පටිච්ච සමුප්පොෙ විගරහය තුළයි.
‘පටිච්චසමුප්පොෙ’, ‘අරියඤාය’ (අනොථපිණ්ික සුත්ත, සං.නි. 2, 212 පිට), ‘ඉෙප්පච්චයතො’ (මහොනිදාන සුත්ත, ී.නි.2, 80),
‘උෙයේභයගොමී පඤ්ඤා’ (වයග්ඝපජ්ජ සුත්ත), ‘අනිච්චතො’ ආදි විවිධ නම්වලින් ලමම නයොය ෙුදුෙහලමහි විස්තර
ලකොට තිලේ. භොගයවතුන් වහන්ලස් පස්වග මහණුන්ට ‘යං කිඤ්ි සමුෙයධම්මං සේෙං තං නිලරොධධම්මං...’
යනුලවන් ලේශනො කලළ් ෙ, ෙොහිර දාරැචීරියට ‘දිට්ලඨ දිට්ඨමත්තං සුලත සුතමත්තං මුලත මුතමත්තං විඤ්ඤාලත
විඤ්ඤාතමත්තං....’ යනුලවන් පැහැදිලි කලළ් ෙ, අනොථපිණ්ික සිටුතුමොට ‘ඉති ඉමස්මිං සති ඉෙං
ලහොති, ඉමස්සුප්පොදා ඉෙං උප්පජ්ජති....’ යනුලවන් ලේශනො කලළ් ෙ, අස්සජි මහරහතන් වහන්ලස් වහන්ලස් ‘ලය
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ධම්මො ලහ්තුප්පභවො ලතසං ලහතුං තථොගලතො ආහ....’ යනුලවන් උපතිස්ස පරිෙරොජකයොට ලේශනො කලළ් ෙ ලමම
එක ම අනුශොසනයයි. ලමය ලත්රැම් ගත් පමණට දුලකහි හටගැනීම හො නිලරෝධය පිළෙ
ි ඳ වූ චතුරොර්ය සතයය
පිළෙ
ි ඳ අවලෙෝධය දියුණු ලේ. විලශ්ෂලයන් සත්ත්වයො නිර්මොණය වී ඇති ස්කන්ධ, ධොතු, ආයතන, නොමරූප
පිළෙ
ි ඳ දැනුම පිරිසිදු ලේ. එපමණට දුකින් නිෙහස්වීලම් ඒකොයන මොවත වූ සතර සතිපට්ඨොනයට අනුව ජීවත්වීලම්
උනන්දුවක් හටගනී. සතර සතිපට්ඨොනය තුළ වොසය කළ පමණට අපො දුකින් ලමන් ම සසර දුකින් ෙ නිෙහස්
වීමට අවස්ථොව ලැලේ. ලමලලොව උපත ලැෙූ අලයකුට ලෙ හැකි උසස් ම රැකවරණය වන්ලන් සතර
සතිපට්ඨොනයයි.
දිනක් ෙුදුරජොණන් වහන්ලස් ලවත පැමිණ ආනන්ෙ මොහිමියන් වහන්ලස් පටිච්චසමුප්පොෙය ගැඹුරැ
ඉගැන්වීමක් ෙවත් එලහත් එය අවලෙෝධ කර ගැනීම අපහසු ලනොවන ෙව සඳහන් කළහ. ලමහි ී භොගයවතුන්
වහන්ලස් අනඳ මොහිමියන්ට ලේශනො කලළ් ආනන්ෙ එලස් ලනොපවසන ලලසයි. සත්ත්වයන් සසර ලෙොලහෝ කලක්
අවිෙයො - තෘෂ්ණො දැලට හසු වී පැටලී ලමලලස ගමන් කරන්ලන් ලමම ආර්ය නයොය අවලෙෝධ කර ලනොගැනීම
නිසො ෙව අවධොරණය කළහ (මහොනිදාන සුත්ත, ී.නි.2, 80).
භොගයවතුන් වහන්ලස් පටිච්ච සමුප්පොෙය විවිධොකොරලයන් ලේශනො කර ඇති ආකොරය තරිපිටකය විමසො
ෙැලීලමන් පැහැදිලි ලේ. කුමන ආකොරලයන් එය විස්තර කළ ෙ එහි ඇති සොරය ලනොලහොත් සැකැස්ම සමොන
වූවකි. සංයුත්ත නිකොලය් ලසෝතොපත්ති සංයුත්තලය් සඳහන් තතිය අනොථපිණ්ික සූතරලයහි පටිච්චසමුප්පොෙලය්
ලමම මූලධර්මය විස්තර කර තිලේ.

‘කතලමො චස්ස අරිලයො ඤාලයො පඤ්ඤාය සුදිට්ලඨො ලහොති සුප්පවිේලධො ? ඉධ ගහපති, අරියසොවලකො
පටිච්චසමුප්පොෙං ලයව සොධුකං ලයොනිලසො මනසිකලරොති, ‘ඉති ඉමස්මිං සති ඉෙං ලහොති, ඉමස්සුප්පොදා ඉෙං
උප්පජ්ජති, ඉති ඉමස්මිං අසති ඉෙං න ලහොති ඉමස්ස නිලරොධො ඉෙං නිරැජ්ඣති. ’
කවර නම් ආර්ය නයොයක් ශරොවකයකු විසින් පරඥාලවන් මැනැවින් දැක්ක යුතු ෙ යන්න ලමහි දැක්ලේ. ඒ
අනුව පටිච්චසමුප්පොෙය මනො ලකොට නුවණින් ලමලනහි කළ යුතු ෙව අවධොරණය කර තිලේ. එනම් ලමලලස
ලහ්තු ඇති කල්හි ලමම පරතිඵලය ලේ. ලමය හටගැනීලමන් ලමය උපී. ලමය නැති කල්හි ලමය ලනොලේ. ලමය
නිරැේධ වීලමන් ලමය නිරැේධ ලේ. පටිච්ච සමුප්පොෙය නයොය විස්තර ලකලරන සංක්ෂිප්ත පැහැදිලිකිරීම ලමයයි.
එය ම ‘අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො ... ’. ආදි වශලයන් අංග ලදාළහකින් යුතුව මධයම වශලයන් ෙ ‘ලහ්ත,ු ආරම්මණ
අිපති.... ’ ආදි වශලයන් සූවිසිපරතය කරමයට විස්ථොරිත වශලයන් ෙ ලමය ලේශනො ලකොට තිලේ. ශරොවකයන්ලග්
ෙුේිලය් පමණට භොගයවතුන් වහන්ලස් ලමලලස විවිධොකොරලයන් පැහැදිලි ලකොට තිලේ. පටිච්චසමුප්පොෙය
ලත්රැම් ගත් පමණට අනිතය, දුක්ඛ, අනොත්ම යන තරිලක්ෂණ අවලෙෝධ වනු ඇත.
ෙුේධශොසනයට යමකු සැෙූ ලලස ස්ථොවරව ෙැස ගන්ලන් ෙුදුසසුනට ම ආලේණික වූ ලලෝක යථොර්ථය
නිවැරදි ලලස ශරවණය කිරීම් වශලයනි. එනම් රහ්තු ඇති කල්හි රප රනාතිබී හටගන්නා රලෝකය රහ්තු
නි ුද්ධ වීරමන් ඉතිරි නුතිව නි ුද්ධ වන බව පිළිබඳ යථාර්ථයයි (අහුත්වො සම්භුතං හුත්වො න භවිස්සති).
අවිෙයොව ඇති කල්හි ලලෝකයක් ඇතැයි නිර්මොණය කර ගන්නො අතර අවිෙයොව නැති කල්හි අවිෙයොලවන් හටගත්
ලලෝකය ෙ නිරැේධ ලේ. අතීත කර්මවිපොක වශලයන් වර්තමොනලයහි නිර්මොණය වන පංචස්කන්ධ ලලෝකය
නුවණින් ලනොෙකීම නිසො ඒ අරභයො ලච්තනො (පුඤ්ඤ, අපුඤ්ඤ, ආලනඤ්ජ වශලයන් සංස්කොර) නිර්මොණය
වුවලහොත් පංචුපොදානස්කන්ධ ලගොඩනැඟී ඊට අනුගතව ලසසු අංග නිර්මොණය වී දුක හටගන්නො ආකොරය
අනුපිළල
ි වළින් ලමලලස විස්තර කර ඇත. ඒ අනුව

‘අවිජ්ජොපච්චයො සංඛොරො, සංඛොර පච්චයො විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණ පච්චයො නොමරූපං, නොමරූප පච්චයො
සළොයතනං, සළොයතන පච්චයො ඵස්ලසෝ, ඵස්ස පච්චයො ලේෙනො, ලේෙනො පච්චයො තණ්හො, තණ්හො පච්චයො
උපොදානං, උපොදාන පච්චයො භලවෝ, භව පච්චයො ජොති, ජොති පච්චයො ජරොමරණලසෝකපරිලේව
දුක්ඛලෙෝමනස්සුපොයොසො සම්භවන්ති. එවලමතස්ස ලකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුෙලයො ලහොති. අයං වුච්චති
භික්ඛලව පටිච්චසමුප්පොලදා.’ (පටිච්චසමුප්පොෙ සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 02 පිට)
ලමලලස අවිෙයො සහගතව හටගන්නො ලලෝකය නිසො ජරොමරණොදි දුක් සමුදාය නිර්මොණය ලේ.
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යලමකු ලමහි යථො ස්වභොවය දැන අවිෙයොව ඉතිරි නැතිව හට ලනොනැලගන අයුරින් සිහිනුවණින්
(සතිසම්පජඤ්ඤලයන්) යුතුව වොසය කළලහොත් ජරොමරණ සංඛයොත ලලෝකයක් ෙ නිර්මොණය ලනොවනු ඇත.
එමඟින් ජරොමරණොදි දුක් සමුදායලයන් සපුරො නිෙහස්වීමට ෙ අවස්ථොව උදා ලේ. එය ලමලලස විස්තර ලේ.

‘අවිජ්ජොයත්ලේව අලස්සවිරොගනිලරෝධො සංඛොර නිලරෝලධෝ සංඛොර නිලරෝධො විඤ්ඤාණ නිලරෝලධෝ
විඤ්ඤාණ නිලරෝධො නොමරූප නිලරෝලධෝ නොමරූප නිලරෝධො සළොයතන නිලරෝලධෝ සළොයතන නිලරෝධො ඵස්ස
නිලරෝලධෝ ඵස්ස නිලරෝධො ලේෙනො නිලරෝලධෝ ලේෙනො නිලරෝධො තණ්හො නිලරෝලධෝ තණ්හො නිලරෝධො උපොදාන
නිලරෝලධෝ උපොදාන නිලරෝධො භව නිලරෝලධෝ භව නිලරෝධො ජොති නිලරෝලධෝ ජොති නිලරෝධො ජරොමරණලසෝකපරිලේව
දුක්ඛ ලදාමනස්සුපොයොසො නිරැජ්ඣන්ති. එවලම්තස්ස ලක්වලස්ස දුක්ඛන්ධස්ස නිලරෝලධෝ ලහොතී’ අයමස්ස
අරිලයෝ ඤාලයෝ පඤ්ඤාය සුදිට්ලඨෝ ලහෝති සුප්පවිේලධෝ’.
අවිෙයොව ඉතිරි නැතිව නිලරෝධ කිරීම ජරොමරණොදි සියලු දුක්වල නිලරෝධය ලේ. ලමලලස දුලකහි
හටගගැනීම හො නිලරෝධය පිළෙ
ි ඳ ආර්ය නයොය වූ පටිච්චසමුප්පොෙය මැනැවින් අවලෙෝධ කර ගැනීම ලසෝතොපන්න
වීලම් මොවතයි. යලමක් බිය හො වවරය ලගනලෙන පංච දුශ්චරිතයන් දුරැ කලළ් ලේෙ සතර ලසෝතොපත්ති
අංගයන්ලගන් යුක්ත වූලය් ෙ ඉහත දැක්වූ ආර්ය නයොය ෙක්ලන් ලේ ෙ ඔහු ක්ෂය කළ නිරය ඇත්ලත්
(ඛීණනිරයලයොම්හි) ලවමියි ෙ, ක්ෂය කළ තිරිසන් දුගති විපොක ඇත්ලත් ලේ ෙ (ඛීණතිරච්ඡොනලයෝනිලයෝ), ක්ෂය
කළ ලපරත
් විෂය ඇත්ලත් ෙ (ඛීණලපත්තිවිසලයො), ක්ෂය කළ දුගතිපොක ඇත්ලත් ෙ (ඛීණොපොයදුග්ගතිවිනිපොලතො),
ලසෝවොන් වූලයම් (ලසෝතොපන්ලනෝහමස්මි), පහළට ලනොවැලටන ස්වභොවලයන් යුක්ත වූලය් (අවිනිපොතධම්ලමෝ),
නියත වශලයන් සම්ලෙෝිපරොයණ වූලය් (නියලතෝ සම්ලෙෝිපරොයලණො) ලවමි‘යි පවසන්ලන් ය.
ඉහත පොඨලයන් ඉතො පැහැදිලි වන යථොර්ථය නම් බිය - වවරය ලගන ලෙන කරැණුවලින් මිීමටත්
සතර අපොලයන් නිෙහස් වීමටත් ලසෝතොපන්න වීමටත් ලහ්තුවන පරධොන සොධකය පටිච්ච සමුප්පොෙය ඔස්ලස් දුක
අවලෙෝධ කර ගැනීම ෙවයි. ලමම අවලෙෝධයත් සමග සතර ලසෝතොපත්ති අංගයන්හි ස්ථොවර ව ෙැස ගනී. එනම්
ෙුේධ, ධම්ම, සංඝ යන ලතරැවන ලකලරහි ස්ථොවරව ලනොලසල්ලවන පරසොෙය සහ ආර්ය කොන්ත ශීලලයන්
මන්විත වීමයි. ආර්ය උතුමන් විසින් අගය කළ පංචසීල ලමහි ී පිහට
ි ො සිටී. බිය හො වවරය දුරැ ලකොට සතර
අපොලයන් නිෙහස්වීලම් ඒකොයන මොවත ලමයයි. පටිච්ච සමුප්පොෙය මැනැවින් අවලෙෝධ කර ගැනීම ඇත - නැත
අන්තයන්ලගන් දුරැවීමටත් චතුරොර්ය සතයය වටහො ගැනීමටත් ඒ ඔස්ලස් මධයම පරතිපදාව අනුගමනය කරමින්
ස්කන්ධ, ධොතු, ආයතන, නොමරූප ආදි ජීවිත යථොර්ථ පිරිසිඳ දැන ගැනීමටත් අවස්ථොව උදාලේ. එෙැවින් පටිච්ච
සමුප්පොෙය අවලෙෝධ කර ගැනීමට ෙුදුෙහමට අනුව සුගතිය හො විමුක්තිය සොක්ෂොත් කර ගැනීලම් මූලික පෙනම
ලලස සඳහන් කළ හැකි ය. ලමලලස පටිච්ච සමුප්පොෙය ලත්රැම් ගැනීමට සසරගත පුණය මහිමයක් ලමන් ම
නුවණැතිෙව, අවංකෙව හො සුවචෙව යන ගුණොංග තමො තුළ තිබීම අතයවශය ලේ. ලමහිලො කලයොණ මිතර ආශරය
සුවිශොල කොර්යභොරයක් ඉටු කරයි.
පටිච්ච සමුප්පොෙය වටහො ගැනීම ධර්මය වටහො ගැනීමට අලනයොනය වශලයන් උපකොරවත් ලේ. ධර්මය
ලත්රැම් ගැනීම ෙුදුරජොණන් වහන්ලස් කවලරක් ෙ යන අවලෙෝධ කර ගැනීමට ෙ උපකොරවත් වනු ඇත.

‘ලයො පටිච්චසමුප්පොෙං පස්සති ලසො ධම්මං පස්සති, ලයො ධම්මං පස්සති ලසො පටිච්චසමුප්පොෙං පස්සති.’
යලමක් පටිච්චසමුප්පොෙය ෙකියි ෙ ඔහු ධර්මය ෙකියි. යලමක් ධර්මය ෙකියි ෙ ඔහු පටිච්චසමුප්පොෙය ෙකියි.
(මහොහත්ිපලදාපම සුත්ත, ම.නි.1, 460 පිට)

‘ලයො ධම්මං පස්සති ලසො මං පස්සති, ලයො මං පස්සති ලසො ධම්මං පස්සති.’

යලමක් ධර්මය ෙකියි ෙ ඔහු මො (ෙුදුරදුන්) ෙකිය.ි යලමක් ෙුදුරදුන් ෙකියි ෙ ඔහු ධර්මය ෙකිය.ි
‘ඇත - නැත’ යන අන්තයන්ලගන් දුරැව මධය මොර්ගය නිසි ලලස මුණ ගැලසන්ලන් පටිච්චසමුප්පොෙ
නයොය මැනැවින් ශරවණය කිරීලමනි. ලහ්තු එක්වීම් වශලයන් ස්කන්ධ පංචකලය් හටගැනීම (සමුෙය) ෙකින්නො
‘නැත’ යන උච්ලේෙ අන්තලයන් (ෙෘෂ්ටිලයන්) මිලේ. ලහ්තු නිරැේධවීලමන් ස්කන්ධ පංචකලය් වැයවීම
(වය=නිලරෝධය) ෙකින්නො ‘ඇත’ යන ශොශ්වත අන්තලයන් ෙ මිලේ. ලමලලස සම්මොදිට්ිය උපෙවො ලගන ‘ඇත
සහ නැත’ යන අන්ත ලෙකින් ම එකවර නිෙහස්වීමට අවස්ථොව ලැලෙන්ලන් පටිච්ච සමුප්පොෙය නම් වූ ආර්ය
නයොය නිවැරදි ලලස අසො දැන ගැනීලමනි (කච්චොනලගොත්ත සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 28 පිට). තව ෙ සැෙූ
ලලස ධර්මකිකයකු ෙවට පත් විය හැක්ලක් ෙ ලමම ආර්ය නයොය මැනැවින් ලේශනො කිරීම් වශලයනි (ධම්මකික
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‘දිට්ිං ච අනුපගම්ම සීලවො...’ යනුලවන් දැක්ලවන පරිදි ෙෘෂ්ටීන්ට
සීලයට පැමිණිය හැක්ලක් පටිච්චසමුප්පොෙය නයොය ලත්රැම් ගැනීලම් පරතිඵල වශලයනි.

සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 28 පිට).

ලනොපැමිණ

(ලමත්ත සුත්ත)

පළමුව පටිච්චසමුප්පොෙය පිළෙ
ි ඳ කලයොණ මිතර ඇසුරින් සුතමය ඤාණය ලෙො ඉන්පසු එය හැකිතොක්
දුරට නුවණින් ලමලනහි කිරීම් වශලයන් ින්තොමය ඤාණය දියුණු කර ගනිමින් සතර සතිපට්ඨොනය තුළ පිහිටො
සීල සමොි පඤ්ඤා වර්ධනය කර ගැනීම් වශලයන් භොවනොමය ඤාණය ඇති කර ගැනීම අවශය ලේ.

‘අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො...’ ආදි වශලයන් විස්තර ලකලරන පටිච්චසමුප්පොෙලය් අංග ලදාලළොස
ආලරෝහණ කරමයට ෙ අවලරෝහණ කරමයට ෙ හටගන්නො කරමයට ෙ නිරැේධ කරන කරමයට ෙ විස්තර කර තිලෙනු
ෙක්නට ලැලේ. භොගයවතුන් වහන්ලස් චතුරොර්ය සතයොවලෙෝධලය් ී (උදානපොලිලයහි සඳහන් පරිදි) අවිෙයොලේ පටන්
කරමලයන් දුක හටගන්නො ආකොරය ෙක්වො තිලෙන අතර ශරොවකයන්ට එය සතය ගලේෂණයක් ලලස පැහැදිලි
කිරීලම් ී (විභංග-සං.නි.අභිසමය සංයුත්ත, 2, 4 පිට ආදි සූතරයන්ට අනුව) ජරොමරණොදි වශලයන් දැනට ලපලනන දුලකහි
පටන් ලනොලපනලන අවිෙයොව ෙක්වො විස්තර කර තිලෙනු ෙක්නට ලැලේ.

ජ ා - ඒ ඒ සත්ත්වයන්ලග් ඒ ඒ සත්ත්වනිකොලයහි යම් දිරීමක්, දිලරන ෙවක්, ෙත්වැටීම්, ලකස් පැසීම්,
ඇඟ රැලි වැටීම්, ආයු පිරිහීම්, ඉඳුරන්ලග් පැසීම් ආදියක් ලේ ෙ ලමය ‘ජරො’ නම් ලේ.
ම ණ - ඒ ඒ සත්ත්වනිකොලයන් ඒ ඒ සත්ත්වයන්ලග් යම් ලවන්වීමක්, බිඳීමක්, අතුරැෙහන් වීමක්, මච්චු
නම් වූ මරණයක් කොලකරියොවක් ස්කන්ධයන්ලග් බිඳියොමක්, සිරැර හැර දැමීමක්, ජීවිතින්රිලය් සිඳී යොලමක් ලේ ෙ
ලමය ‘මරණ’ නම් ලේ. ජරොමරණයන්ට ලහ්තුව භවය වන අතර භව නිලරෝධලයන් ජරොමරණ නිලරෝධය සිදු ලේ.

භව - ලලෝකයක් ඇති ෙවට සිලතන ස්වභොවය ‘භව’ නම් ලේ. ඒ අනුව කොමභව, රූපභව, අරූපභව
වශලයන් තරිවිධොකොරලයන් ලලෝකයක් මුණ ගැලස්. ලම් තුලන් ම සිටීම සංසොර චකරය තුළ ම සැරිසැරීමකි. ෙුදු රදුන්
ධර්මය ලේශනො කලළ් ලම් තරිවිධ භවලයන් ම නිෙහස්වීමටයි. භවයට ලහ්තුව උපොදාන වන අතර උපොදාන නිරැේධ
කිරීලමන් භව නිලරෝධය සිදු ලේ.
උපාදාන - තමො ලවත ඇෙ - ෙැඳ තෙො ගන්නො ස්වභොවය ‘උපොදානයි’. ලමය කොම උපොදාන, දිට්ි
උපොදාන, සීලේෙත උපොදාන, අත්තවොෙ උපොදාන වශලයන් සිේ වැෙූරැම් ලේ. උපොදානයන්ට ලහ්තුව තණ්හොව වන
අතර තණ්හො නිරැේධ කිරීලමන් උපොදාන නිරැේධ ලේ.

තණ්හා - යමකට සිත ඇලීම, ෙැස ගැනීම ‘තණ්හොවයි’. ලමය ඇස ආදි ඉන්රියයන්ට රූපොදි අරමුණු
අරභයො සිදු ලේ. ඒ අනුව රූපතණ්හො, ශේෙතණ්හො, ගන්ධතණ්හො, රසතණ්හො, ලඵොට්ඨේෙතණ්හො, ධම්මතණ්හො
වශලයන් සයොකොර ලේ. තණ්හොවට ලහ්තුවන ලේෙනොව වන අතර ලේෙනො නිරැේධ කිරීලමන් තණ්හොව ෙ නිරැේධ
වනු ඇත.

රේදනා - සැප දුක් උලප්ක්ෂො වශලයන් විඳ ගන්නො ස්වභොවය ‘ලේෙනො’ නම් ලේ. ලමය කයක්
(ලේෙනොකොය) වශලයන් දැක්ලවන අතර ඇස ආදි ස්පර්ශයන් විෂයලයහි ලේෙනො හටගනී. ඒ අනුව ලේෙනොව ෙ
සයොකොර ලේ. එනම් චක්ඛුසම්ඵස්සජො ලේෙනො, ලසෝතසම්ඵස්සජො ලේෙනො,
ඝොණසම්ඵස්සජො
ලේෙනො, ජිේහොසම්ඵස්සජො ලේෙනො, කොයසම්ඵස්සජො ලේෙනො, මලනෝසම්ඵස්සජො ලේෙනො වශලයනි. ලේෙනොවට
ලහ්තුව ඵස්සය වන අතර ඵස්ස නිරැේධ කිරීලමන් ලේෙනො ෙ නිරැේධ කිරීමට හැකියොව ලැලේ.

ඵස්ස - ඇස ආදි ඉන්රියයන්ට රූපොදි අරමුණු ආපොතගත වීම ‘ඵස්ස’ = ස්පර්ශ නම් ලේ. ලමය එක්තරො
කයක් (ලේෙනොකොය) වශලයන් සඳහන් වන අතර ඇස ආදි ඉන්රිය ඔස්ලස් රූපොදි අරමුණු විෂයලයහි ස්පර්ශය
හටගනී. ඒ අනුව ස්පර්ශය ෙ සයොකොර ලේ. එනම් චක්ඛුසම්ඵස්සය, ලසෝතසම්ඵස්සය, ඝොණසම්ඵස්ස,
ජිේහොසම්ඵස්සය, කොයසම්ඵස්සය, මලනෝසම්ඵස්සය වශලයනි. ඵස්සයට ලහ්තුව සළොයතන වන අතර සළොයතන
නිරැේධ කිරීලමන් ඵස්සය ෙ නිරැේධ ලේ.

සළායතන - රූපොදි අරමුණු නිපෙවන ඇස ආදි ආයතන හය ‘සළොයතන’ = ෂඪොයතන නමින් හැඳින්ලේ.
එම ආයතන හය නම් චක්ඛොයතන, ලසෝතොයතන, ඝොණොයතන, ජිේහොයතන, කොයොයතන, මනොයතන වශලයනි.
සළොයතනයන්ට ලහ්තුව නොමරූප වන අතර නොමරූප නිරැේධ කිරීලමන් සළොයතන නිලරෝධය ෙ සිදු ලේ.
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නාම ූප - ‘නොම’ යන ලේෙනො, සඤ්ඤා, ලච්තනො, ඵස්ස, මනසිකොර යන පහයි. ‘රූප’ යනු
පඨවි, ආලපෝ, ලත්ලජෝ, වොලයෝ යන සතර මහොභූත සහ චක්ඛු, ලසෝතොදි උපොදාය රූප විසිහතරයි. නොමරූපයන්ට
ලහ්තුව විඤ්ඤාණය වන අතර විඤ්ඤාණ නිරැේධ කිරීලමන් නොමරූප ෙ නිරැේධ ලේ.

විඤ්්ාණ - යමක් දැන ගන්නො ස්වභොවය ‘විඤ්ඤාණ’ = විඥාන නම් ලේ. ඇස ආදි ඉන්රිය ඔස්ලස් ලමම
දැන ගැනීම සිදු ලකලරන ෙැවින් ලමය එම ආයතනයන්ලග් නමින් ෙක්වො හයොකොර වශලයන් විස්තර කර තිලේ.
එනම් චක්ඛුවිඤ්ඤාණ, ලසෝතවිඤ්ඤාණ, ඝොණ විඤ්ඤාණ, ජිේහොවිඤ්ඤාණ, කොයවිඤ්ඤාණ, මලනෝවිඤ්ඤාණ
වශලයනි. විඤ්ඤාණයට ලහ්තුව සංඛොර වන අතර සංඛොර නිලරෝධලයන් විඤ්ඤාණය ෙ නිරැේධ වනු ඇත.

සංඛා - විතර්කනය කිරීම ලහවත් සිතිවිලි ‘සංඛොර’ = සංස්කොර නමින් වයවහොර ලකලර්. අවිෙයොව නිසො
හටගන්නො ලමම සංඛොර ‘කොයසංඛොර, වචීසංඛොර, ිත්තසංඛොර‘ වශලයනි තුන් ආකොර ලේ. තවත් නයොයකට
අනුව ලමය පුඤ්ඤාභිසංඛොර, අපුඤ්ඤාභිසංඛොර, ආලනඤ්ජොභිසංඛොර වශලයන් ෙ ෙක්වො තිලේ. සංඛොරයට
ලහ්තුව, ආහොරය ලහවත් නිදානය වශලයන් ෙක්වො ඇත්ලත් අවිෙයොවයි. අවිෙයොව ඇති කල්හි සංඛොර හටගන්නො
අතර අවිෙයො නිලරෝධලයන් සංඛොර නිරැේධ ලේ.

අවිජ්ජා - ලලෝකය ලහවත් දුලකහි හටගැනීම හො නිලරෝධය ලනොෙන්නො ස්වභොවය ‘අවිජ්ජො’ = අවිෙයො
නම් ලේ. එනම් දුක්ඛ, සමුෙය, නිලරෝධ, මොර්ග යන චතුරොර්ය සතයය නැතලහොත් පටිච්චසමුප්පොෙය ලනොෙන්නො
ෙවයි. අවිෙයොවට ලහ්තුව වශලයන් ෙක්වො ඇත්ලත් ආසරවයි. ආසරවයට ලහ්තුව අවිෙයොවයි. ලමය ලෙක අලනයොනය
වශලයන් කරියොත්මක ලේ.
ලම් අනුව අවිෙයොව ඇති කල්හි සංඛොර (ලච්තනො) හටගනි. සංඛොර ඇති කල්හි විඤ්ඤාණ හටගනී.
විඤ්ඤාණ ඇති කල්හි නොමරූප හටගනී. නොමරූප ඇති කල්හි සළොයතන හටගනී. සළොයතන ඇති කල්හි ඵස්ස
හටගනී. ඵස්ස ඇති කල්හි ලේෙනො හටගනී. ලේෙනො ඇති කල්හි තණ්හො හටගනී. තණ්හො ඇති කල්හි උපොදාන
හටගනී. උපොදාන ඇති කල්හි භව හටගනී. භව ඇති කල්හි ජොති හටගනී. ජොති ඇති කල්හි ජරොමරණොදි දුක්
සමුදාය හටගනී. ලමලලස දුක හටගන්නො අතර අවිෙයොව නැති කල්හි සංඛොර, විඤ්ඤාණ, නොමරූපොදි අංග
හටලනොගන දුකින් නිෙහස් ලේ (විභංග සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 4-6 පිට)ු . ලම් සඳහො ඇති මොවත වශලයන් ෙක්වො
ඇත්ලත් සම්මොදිට්ි, සම්මොසංකප්ප, සම්මොවොචො, සම්මොකම්මන්ත, සම්මොආජීව, සම්මොවොයොම, සම්මසති,
සම්මොසමොි වශලයන් දැක්ලවන ආර්ය අෂ්ටොංගික මොර්ගයයි (ඤාණවත්ථු සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 88-90 පිට).
තව ෙ ‘අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො ...’ ආදි වශලයන් දැක්ලවන දුලකහි හටගන්නො පරතිපදාව මිථයො පරතිපදාව
ලලසත් ‘අවිජ්ජොයත්ලේව අලස්සවිරොගො නිලරෝධො සංඛොර නිලරෝලධෝ .... ’ ආදි වශලයන් දැක්ලවන දුක නිරැේධ
කරන පරතිපදාව සමයග් පරතිපදාව වශලයන් ෙ ෙක්වො තිලේ (පටිපදා සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 8 පිට). අවිෙයොදි
ලහ්තු ඇති කල්හි දුලකහි හටගැනීමත් අවිෙයොලේ නිලරෝධලයන් දුලකහි නිලරෝධයත් ලත්රැම් ගැනීලම් පරතිඵල
වශලයන් සත්ත්ව පුේගල ෙෘෂ්ටියට ලනොවැටී ලහ්තුඵල සිේධොන්තය මැනැවින් ලත්රැම් ගැනීමට හැකියොව ලැලේ.
එවිට ලම් දුක තමො විසින් නිර්මොණය කරන ලේෙක් ලහෝ අලනකකු විසින් නිර්මොණය කරන ලේෙක් ලහෝ වශලයන්
ෙෘෂ්ටියකට ලනොපැමිලණ්. ලහ්තු ඇති කල්හි දුක හටලගන ලහ්තු නිරැේධ වීලමන් දුක නිරැේධ වන ෙව පරතයක්ෂ
ලේ (අලච්ලකස්සප සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 30 පිට). ලම් අවලෙෝධයත් සමඟ තමො අතීතලය් සිටියො ෙ නැේෙ
අනොගතලයහි සිටින්ලන් ෙ නැේෙ ආදි සියලු මතවොෙ සමනය ලේ (පච්ච සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 42 පිට). තව
ෙ තමොලග් සිත - කය තමො විසින් කරන ලේෙක් ලහෝ අලනකකු විසින් කරන ලේෙක් ලහෝ ලනොව ලහ්තුඵල
සිේධොන්තය මත නිර්මොණය වූවක් ය යන අවලෙෝධය ෙ ලමමගින් පසක් ලේ (නතුම්හ සුත්ත, සං.නි. 2, අභිසමය
සංයුත්ත, 100 පිට).

දුලකහි හටගැනීම හො නිලරෝධය පිළෙ
ි ඳ ලමම සුවිලශ්ෂී අවලෙෝධය අප ලගෞතම සම්මො සම්ෙුදුරජොණන්
වහන්ලස්ට ලමන් ම විපස්සී, සිඛී, ලවස්සභු, කකුසඳ, ලකෝනොගමනන, කස්සප යන ලපර වැඩ සිටි ෙුදුරජොණන්
වහන්ලස්ලොට ෙ ඒ අයුරින් අවලෙෝධ වූ ආකොරය විස්තර ලේ. එපමණක් ලනොව ලලොව පහළ වන සියලු සම්මො
සම්ෙුදුරජොණන් වහන්ලස්ලො අවලෙෝධ කර ගන්නො පරධොන කරැණ ෙ ලමයයි. එෙැවින් ලපර ෙුදුවරැන් ෙ
පරතයක්ෂ කළ පටිච්චසමුප්පොෙ සංඛයොත ලමම මොවත පුරොණ මොවතක් වශලයන් විස්තර කර තිලේ (නගර සුත්ත,
සං.නි. 2, අභිසමය සංයුත්ත, 162 පිට).

UD6

පටිච්චසමුප්පොෙලය් දැක්ලවන අවිජ්ජොදි අංග එක් ිත්තක්ෂණයක් තුළට ලමන් ම අතීත - වර්තමොන අනොගත යන කොලයතරයට ෙ ලගොනු කළ හැකිය. කොලතරයට අනුව පටිච්චසමුප්පොෙය විස්තර කිරීලම් ී අතීත
ලහ්තු, වර්තමොන ඵල, වර්තමොන ලහ්තු, අනොගත ඵල වශලයන් සතරොකොරයකට විස්තර කර තිලේ.

අතීත රහ්තු

- අවිජ්ජො, සංඛොර, තණ්හො, උපොදාන, භව

වර්තමාන ඵල

- විඤ්ඤාණ, නොමරූප, සළොයතන, ඵස්ස, ලේෙනො

වර්තමාන රහ්තු

- අවිජ්ජො, සංඛොර, තණ්හො, උපොදාන, භව

අනාගත ඵල

- විඤ්ඤාණ, නොමරූප, සළොයතන, ඵස්ස, ලේෙනො

අතීතලය් පැවැති අවිජ්ජො, සංඛොර, තණ්හො, උපොදාන, භව යන ලහ්තුවලට අනුරූපව වර්තමොන ජීවිතය
ලහ්වත් විඤ්ඤාණ, නොමරූප, සළොයතන, ඵස්ස, ලේෙනො යන ස්කන්ධ පංචකයක් නිර්මොණය ලේ. අප ඇස, කණ
ආදි ඉන්රිය ඔස්ලස් රූප, ශේදාදි අරමුණු මුලින් ස්පර්ශ කිරීලම් ී හටගන්ලන් ලමයයි. ලමය ලලෝභ, ලෙෝස, ලමෝහ
යන ලහ්තුන්ලගන් ලතොර වූවකි. එය ඇතැම් තැලනක දුක්ඛ සතයය වශලයන් ෙ ෙක්වො තිලේ. ලමම ස්කන්ධ
පංචකය අවිෙයොදි අනුසය ඇතිව ස්පර්ශ කළ විට වර්තමොන ලහ්තු නිර්මොණය ලේ. එනම් ස්කන්ධ පංචකය ම
පංචුපොදානස්කන්ධයක් ෙවට පරිවර්තනය කර ගනී. ලමලලස අවිජ්ජො, සංඛොර, තණ්හො, උපොදාන, භව යන ලහ්තු
පහළ කළ ලහොත් අනොගතය නිර්මොණය ලේ. එවිට විඤ්ඤාණ, නොමරූප, සළොයතන, ඵස්ස, ලේෙනො යන ඵලයන්
භුක්ති විඳීමටත් දුක ස්පර්ශ කිරීමටත් සිදු ලේ. එක ිත්තක්ෂණයක් තුළ වුව ෙ ලමම අංග සියල්ලලහි සම්ෙන්ධය
විස්තර කළ හැකි ය. එනම් මධුපිණ්ික සූතරලයහි දැක්ලවන පරිදි අවිෙයො සහගතව ඇස උපන් කල්හි රූපය, චක්ඛු
විඤ්ඤාණ, චක්ඛු සම්ඵස්සය ආදි අංග ලගොඩනැඟී පරපංච නිර්මොණය ලේ. ලලෝකයො දුක තුළ වොසය කරයි ‘දුක්ලඛ
ලලෝලකො පතිට්ිලතො... යනුලවන් දැක්ලවන්ලන් අවිෙයො සහිත ලලෝකයො දුක තුළ වොසය කරන ආකොරයයි. සංසොරය
නිර්මොණය වන්ලන් ලම් අයුරිනි. එලමන් ම අවිෙයොලවන් ලතොරව ඇස, රූපොදි කරැණු ස්පර්ශ ලනොකළ ලහොත්
පරපංච ලගොඩලනොනැඟී දුකින් නිෙහස්වීමට ෙ අවස්ථොව උදාලේ. ලමම සංසොරලයන් මිඳිය හැක්ලක් ලමම
සිේධොන්තය මැනැවින් ලත්රැම් ලගන සීල, සමොි, පඤ්ඤා යන තරිවිධ ශික්ෂොලවහි අඛණ්ඩව නියැළීලමහි පරතිඵ ල
වශලයනි. එහි පරතිඵල වශලයන් සේධො, විරිය, සති, සමොි, පඤ්ඤා යන ඉන්රිය ධර්ම පරිපූර්ණත්වයට පත් ලේ.

විඤ්ඤාණ - නොමරූප සම්ෙන්ධය
පටිච්චසමුප්පොෙලය් අංග එකිලනකට ෙම්වැලක් ලස් සම්ෙන්ධව පවතී. අවිෙයොව සංස්කොරයටත්
සංස්කොරය අවිෙයොවටත් .... ආදි වශලයනි. ඒ අතර විඤ්ඤාණ - නොමරූප ලෙලකහි සම්ෙන්ධය සූතර කිහිපයක ම
විලශ්ෂලයන් අවධොරණය කර තිලෙනු ෙක්නට ලැලේ (...යදිෙං නොමරැපං සහ විඤ්ඤාලණ්න
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයතොය පවත්තති’ මහොනිදාන සූතරය, ී.නි.2, 94 පිට). නලකලොප සූතරලයහි දැක්ලවන පරිදි
එකිලනකට ලහ්ත්තු ලකොට සිටව
ු ො ඇති ෙට මිටි ලෙකක් එකිලනක ආධොරලයන් පවතින්නොක් ලමන් නොමරූප විඤ්ඤාණ ලෙක එකිලනකට උපකොරවත් ව පවතී. ලමලලස නොමරූප හො විඤ්ඤාණ යන අංග ලෙක විලශ්ෂලයන්
අවධොරණය කිරීමට පරධොන ලහ්තුව වන්ලන් එක් භවයකින් තවත් භවයකට පරතිසන්ි ගැනීලම් ී ලම් අංග ලෙක
පැහැදිලි කොර්යභොරයක් සිදු කරන ලහයිනි.
මහොනිදාන සූතරලයහි දැක්ලවන පරිදි ‘විඤ්ඤාණය මේකුලසහි ෙැස ලනොගන්ලන් නම් නොමරූපයන්ලග්
පහළවීමක් ලනොලේ’ (...විඤ්ඤාණං ච හි ආනන්ෙ මොතුකුච්ිස්මිං න ඔක්කමිස්සථ, අපි නු ලඛෝ නොමරූපං
මොතුකුච්ිස්මිං සමුච්ිස්සථොති’? ‘ලනො ලහතං භන්ලත්’). විඤ්ඤාණය මේකුසකට ෙැස ගත්ත ෙ එම විඤ්ඤාණය
නැවත මේකුසින් ඉවත් වන්ලන් නම් නොමරූපයන්ලග් වැිදියුණුවක් ෙ සිදු ලනොලේ (‘විඤ්ඤාණං ච හි ආනන්ෙ

මොතුකච්ිං ඔක්කමිත්වො ලවොක්කමිස්සථ, අපි නු ලඛො නොමරූපං ඉත්ථත්තොය අභිනිේෙත්තිස්සථොති’ ‘ලනො ලහතං
භන්ලත්’). තවෙ විඤ්ඤාණය සිඳී ගියලහොත් නොමරූපයන්ලග් වර්ධනයක් ලහෝ කිසියම් නමක් ඇති පුේගලයකුලග්
නිර්මොණය සිදු ලනොවනු ඇත (මහොනිදාන සුත්ත, ී.නි.2, 92 පිට). සළොයතන, ඵස්ස ආදි ලසසු අංගයන්හි කරියොකොරීත්වය
සිදු වන්ලන් නොමරූප විඤ්ඤාණ ලෙලකහි ස්ථොවර කරියොකොරීත්වය මතයි. ලමයින් පැහැදිලි වන්ලන් නොමරූප
මේකුලසහි ෙැස ගැනීමටත් එය වර්ධනය වීමටත් විඤ්ඤාණය ඍජු දායකත්වයක් ෙක්වන ෙවයි.

UD7

පටිඝ සම්ඵස්සය හා අධිවචන සම්ඵස්සය
ීඝනිකොය මහොනිදාන සූතරලයහි පටිච්චසමුප්පොෙය විස්තර කිරීලම් ී විලශ්ෂ කරැණක් සොකච්ඡොවට
භොජනය ලකොට තිලේ. එනම් පටිඝසම්ඵස්සය හො අිවචන සම්ඵස්සයයි. පටිඝ සම්ඵස්සය යනු ඇස, කන,
නොසය, දිව, කය යන ආයතන පහට රූප, ශේෙ, ගන්ධ, රස, ලඵොට්ඨේෙ යන අරමුණු ස්පර්ශ වීමයි. ලමය රළු
ස්පර්ශය වශලයන් සඳහන් ලේ. අිවචන සම්ඵස්සය යනු මනින්රියට ධර්මොලම්භන අරමුණු වීමයි. ලමය සුඛුම
(සියම්
ු ) ස්පර්ශය වශලයන් දැක්ලේ. සොමොනයලයන් යලමකු ජීවත්වීම යනු ඇස, කන, නොසය, දිව, කය, මනස යන
ඉන්රිය හයට රූප, ශේෙ, ගන්ධ, රස, ලඵොට්ඨේෙ, ධම්ම යන අරමුණු ස්පර්ශ වීම් වශලයන් අේදැකීම් ලැබීමයි.
ලමම ආයතන හය හො ඊට ලගෝචර වන ෙොහිර අරමුණු හැර ජීවිතලයහි ලවනත් කිසිවක් ලනොමත. පුේගලයොලග්
සමස්ත ජීවිතය ලමම ආයතන මත රඳා පවතී.
මහොනිදාන සූතරලය් ‘නොමරූපපච්චයො ඵස්ලසෝ’ යන විගරහලයහි ී දැක්ලවන විලශ්ෂ කරැණක් වන්ලන්
පටිඝ සම්ඵස්සය අිවචන සම්ඵස්සයටත් අිවචන සම්ඵස්සය පටිඝ සම්ඵස්ස යටත් ෙලපොන ආකොරයයි.

ූපකාරය අධිවචනසම්ඵස්සය:
‘ලයහි ආනන්ෙ ආකොලරහි ලයහි ලිඞ්ලගහි ලයහි නිමිත්ලත්හි ලයහි උේලේලසහි නොමකොයස්ස පඤ්ඤත්ති
ලහොති, ලතසු ආකොලරසු ලතසු ලිඞ්ලගසු ලතසු නිමිත්ලතසු ලතසු උේලෙසු අසති අපි නු ලඛෝ රූපකොලය
අිවචනසම්ඵස්ලසො පඤ්ඤාලයථොති? ‘ලනො ලහතං භන්ලත’
‘ආනන්ෙ, යම් ආකොරයන්ලගන් යම් ලිඞ්ගයන්ලගන් යම් නිමිතිවලින් යම් උේලේසයන්ලගන් නොමකයට
පරඥප්ති ලේෙ, ඒ ආකොර ලිඞ්ග නිමිති උේලේස නැති කල්හි රූපකලයහි අිවචන සම්ඵස්සය පැනවීමක් වන්ලන්
ෙ? ස්වොමීනි, එලස් ලනොවන්ලන් ය’.
ලමයින් පරකට ලකලරන්ලන් ආයතන කුසලතොව ඇති කර ගත යුතු ආකොරයයි. අවිෙයො සහගතව අපි
ඇස, කන ආදි කිසියම් ආයතනයකින් රූප, ශේදාදි අරමුණක් ගත් විට එය ලසසු ඉන්රියයන්ට සම්ෙන්ධ කර
ෙලන්ලනමු. නිෙසුනක් ලලස මලක් දුටු විට එය තමොලග් මනලස් අතීත අේදැකීම් සමඟ මුසු ලකොට නව
සංස්කොරයක් ලගොඩනඟො ගනී. අවිෙයො සහගත මනලස් ස්වභොවය ලමයයි. එවිට ඉන්රිය මගින් ගන්නො අරමුණු
විෂයලයහි ඇලීම්, ගැටීම් ලහෝ උලප්ක්ෂො හටගනී. ලම් කුමක් ස්පර්ශ කළ ෙ අපි දුකින් ලනොමිඳුනොහු ලවමු.
ආයතන කුසලතොව යනු දුක හටගන්නො ලමම ආකොරය මැනැවින් නුවණින් දැක ඇස, කන ආදි ඉන්රිය මගින්
රූප, ශේෙ ආදි අරමුණ ගන්නො විට එය ලවනත් ආයතනයකට ගැට ලනොගසො ඒ ආයතනය තුළී ම නිරැේධ වන
ෙර්ශනයකින් හො සිහය
ි කින් යුතුව සිටීමයි. ලමහි ී විලශ්ෂලයන් රූපකොලය් අිවචන සම්ඵස්සය පැනවීම වශලයන්
ෙක්වො ඇත්ලත් ඇස, කන, නොසය, දිව, කය යන ඉන්රිය පහට පටිඝසම්ඵස්ස වශලයන් අරමුණු ලගෝචරවීලම් ී
එය මනින්රියට ගැටගැසීම් ස්වභොවයයි. යලමක් ලමය නුවණින් දුටුව ලහොත් ඔහු ඇස, කන ආදි පංච
ඉන්රියයන්ලගන් ගන්නො අරමුණු ඔස්ලස් මනසට ෙැස ගැනීම ලනොකරයි. එවිට ඔහුලග් අවිෙයො සහගත ස්පර්ශය
දුරැවූලය් ලවයි. දුක නිර්මොණය වන පටිච්චසමුප්පොෙ නයොයලයන් ඉවත් වූලය් ලවයි.

නාමකාරය් පටිඝසම්ඵස්සය:
‘ලයහි ආනන්ෙ ආකොලරහි ලයහි ලිඞ්ලගහි ලයහි නිමිත්ලත්හි ලයහි උේලේලසහි රූපකොයස්ස පඤ්ඤත්ති
ලහොති, ලතසු ආකොලරසු ලතසු ලිඞ්ලගසු ලතසු නිමිත්ලතසු ලතසු උේලෙසු අසති අපි නු ලඛෝ නොමකොලය
පටිඝසම්ඵස්ලසො පඤ්ඤාලයථොති? ‘ලනො ලහතං භන්ලත’
‘ආනන්ෙ, යම් ආකොරයන්ලගන් යම් ලිඞ්ගයන්ලගන් යම් නිමිතිවලින් යම් උේලේසයන්ලගන් රූපකයට
පරඥප්ති ලේෙ, ඒ ආකොර ලිඞ්ග නිමිති උේලේස රූප කයට නැති කල්හි නොමකලයහි පටිඝසම්ඵස්සය පැනවීමක්
වන්ලන් ෙ? ’ යනුලවන් භොගයවතුන් වහන්ලස් පරශ්න කළ විට ආනන්ෙ මොහිමියන් පිළිතුරැ ලෙන්ලන් ‘ස්වොමීනි,
එලස් ලනොවන්ලන් ය’. යනුලවනි.
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ලමයින් පැහැදිලි ලකලරන්ලන් රූපයන් පිළෙ
ි ඳව ලිඞ්ග, නිමිනි, උේලේස ආදි වශලයන් පරඥප්ති ඇති විට
සිතට ධම්මොලම්ෙන අරමුණු වූ විට ඒ ඔස්ලස් රූප, ශේදාදි පංච විඤ්ඤාණයට ලක්වන අරමුණු විෂයලයහි සිත
ෙැස ගන්නො ෙවයි. එනම් අවිෙයො සහිගතව සිටින විට සිතට කිසියම් සිතිවිල්ලක් පැමිණීලම් ී එය ෙොහිර
රූපයකට ෙැඳ ගන්නො ෙවයි. එවිට සිත ෙොහිර අරමුණුවල ෙැස ගනිය.ි නිෙසුනක් වශලයන් තම මව සිහි වූ විට
මවලග් රූපය, ඇයලග් කටහඬ ආදිය පිළෙ
ි ඳව සිත ෙැස ගැනීමයි. ලුණු සිහව
ි ූ විට ලුණු කැටයක් මැවී ලපලනන
ස්වභොවයයි. ලමලලස සිතට සිතිවිලි නැලගන විට ඒ ඔස්ලස් රූප නිර්මොණය කිරීම් වශලයන් පටිඝසම්ඵස්සය
කරො යොම අවිෙයො සහගත මනලස් ස්වභොවයයි. එවිට දුකින් ලනොමිඳුලන් ජරො, මරණොදි දුක් ස්පර්ශ කරමින් සිටී.
එලස් ලනොවීමට නම් සිතට සිතිවිල්ලක් පැමිණි සැණින් ම එය සිත තුළ ම නිරැේධ වන ෙර්ශනයකින් යුතුව
සිටීම අවශය ලකලර්. ‘විඤ්ඤාලත විඤ්ඤාතමත්තං.... ’ යනුලවන් දැක්ලවන්ලන් ලමම ආයතන කුසලතොවයි. එවිට
සිතට නැලඟන අරමුණු ෙොහිර රූපයට ෙැඳ, ෙැස ගන්නො ස්වභොවලයන් මිලෙයි. විෙයො සහගතව ලමලලස
සිහල
ි යන් හො නුවණින් කරියො කිරීලමන් පටිච්චසමුප්පොෙය චකරලයන් මිඳී දුකින් නිෙහස්වීමට අවකොශ සැලලස්.
ලම් සඳහො හැම ලමොලහොතක ම පටිච්චසමුප්පොෙ චකරය සකස්වන ආකොරය පිළෙ
ි ඳ මනො අවලෙෝධයකින්
හො සතිසම්පජඤ්ඤලයන් කරියො කිරීම අවශය ලකලර්. කරමලයන් දුකින් නිෙහස්වීමට අවකොශ ලැලෙන්ලන් ලමහි
අඛණ්ඩව ලයීලම් පරතිඵල වශලයනි. ඒ සඳහො අප සතු සියල්ල කැප කළ යුතුව ඇත. ලැෙූ ලම් උතුම් ක්ෂණ
සම්පත්තිය අහිමිවීමට පරථම හැකිතොක් දුරටත් ශරේධොී ඉන්රිය ධර්ම දියුණු කළ යුතු ය. ඒ සඳහො ලතරැවන්
සරණින් ඔෙ සැමට සියලු කොයික මොනසික සුවපත් ෙව ලැලේවො.

‘අත්තීපො භික්ඛලව විහරථ අත්තසරණො න අඤ්ඤසරණො’ !
‘ධම්මීපො භික්ඛලව විහරථ ධම්මසරණො න අඤ්ඤසරණො’ !
තමො තමොට දිවයිනක්, පිළිසරණක් ලකොට ලගන වොසය කරන්න. අන් සරණක් ලනොමැත.
ධර්මය දිවයිනක්, පිළිසරණක් ලකොට ලගන වොසය කරන්න. අන් සරණක් ලනොමැත.

ඔෙ සැමට ලතරැවන් සරණයි !
එක්සත් රොජධොනිලය් ලලස්ටර් ලෙෞේධ විහොරස්ථොනලය් (EMBA)
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