2. සූත්ර පාඨයන්ගේ අර්ථ විවරණය

•

පසුගිය ලිපිගයන් අපි මධුපිණ්ඩික සූත්රගයහි මූලික අර්ථ විවරණ ඉදිරිපත් කගෙමු. ගමවර
ලිපිගයන් සූත්ර පාඨයන්ගේ ගැඹුරු අර්ථ විවරණය, එම තැන්හි පරමාර්ථ වශගයන් උපදින
සිත් සහ එම සිත් චිත්ත වීථි තුෙ ගයගෙන අයුරු විස්තර කරන්ගනමු.
ලක්ඛණ, රස, පච්චුපට්ඨාන, පෙට්ඨාන
‘‘චක්ඛුඤ්චාවුගසා, පටිච්චච රූගප ච උපපජජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං” ඇවැත්ි, ඇස ෙ රූපයන්
ෙ ිසා චක්ුර්විඥානය උපදී.
මෙහි ඇස නම් චක්ඛු ප්රසාද රූපයයි.චක්ඛු ප්රසාද රූපය කර්ෙජය. (කර්ෙය නිසා
උපදින්නකි) චක්ඛු ප්රසාද රූපය චක්ඛු විඤ්ඤාණය ඉපදීෙට නිශ්රය භාවමයන් ප්රත්යය මේ.
එනම් චක්ඛු විඤඤාණය ඉපදීෙට පිහිටවීෙට උපකාර වීෙයි. රූපය නම් කර්ෙ, චිත්ත්, සෘතු,
ආහාර යන සත්ර ප්රත්යයන් නිසා උපන් රූපමයෝය. පරොර්ථ ධර්ෙය වර්ණ රූපයයි. එෙ
වර්ණ රූපයද චක්ඛු ප්රසාදය ද නිසා චක්ඛු විඤ්ඤාණය පහළ මේ. චක්ඛු විඤ්ඤාණමයහි
කෘත්යය නම් රූපය දැකීෙයි. පරොර්ථ වශමයන් අකුසල විපාක සහ කුසල විපාක චක්ඛු
විඤ්ඤාණ යුගලයයි.

“තිණ්ඩණං සඞ්ගති ඵස්ගසා” – ගේ තුන් ගෙනාගේ එක්වීගමන් ස්පර්ශය ගවයි
ඉහත් දැක්ඛමවන “තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්මසා” යන පාඨය සූක්ඛෂෙව විෙසා බැලිය යුත්ත්කි.
සූත්ර අටුවාමවහි මෙය විස්ත්ර කරනුමේ ඇස ද, රූපය ද, චක්ඛු විඤ්ඤාණය යන මෙෙ
තුමනහි සමෙෝදානමයන් (රැස්වීමෙන්, එකතුවීමෙන්) ඵස්සය උපදින බවයි. ඵස්සය අරූපී
ධර්ෙත්ාවකි. චක්ඛුව සහ රූපය රූපී ධර්ෙත්ාවන්ය. “සඞ්ගති ” (රැස්වීෙ, එකතුවීෙ) යන
පාලි පදමයහි වචනාර්ථමයන් මම් පිළිබඳ විෙසුවමහාත් රූපී ධර්ෙත්ාවන් සහ අරූපී
ධර්ෙත්ාවන් එකතුවන්මන් මකමස්දැයි පැනයක්ඛ ඇතිමේ. ඉහත් ගැටළුවට පිළිතුර සහ
ප්රාමයෝගිකව හඳුනාගැන්ෙට අපහසු ඵස්සය මත්රුම් ගැනීෙට උපකාරයක්ඛ අත්ථසාලිනී නම්
ධම්ෙසංගණී අටුවාමේ පැමිමණ්.
පරොර්ථ ධර්ෙයක්ඛ මලස “තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්මසා” යන ත්ැන ‘ඵස්මසා’ යනු ඵස්ස
චචත්සිකයයි. සිත් එකකි. රූප,ශබ්ද, ගන්ධ, රස, මඵාට්ඨබ්බ සහ ධම්ෙ යන ආරම්ෙණමයෝ
අමනකකි. සිමත්හි කෘත්යය අරමුණ දැනගැනීෙයි. අරමුණු දැනගැන්ෙට නම් සිත්
අරමුමණහි පැහැසිය යුතු මේ. එෙ කාර්යය සිදු කරන අරමුමණහි ස්පර්ෂ වන ආකාරයකින්
සිමත්හි උපදනා චචත්සිකය ඵස්සය මේ. විදර්ශනාමේදී පරොර්ථ ධර්ෙයක්ඛ වටහා ගැනීෙ
පහසුවනු පිණිස ඒ එක්ඛ එක්ඛ ධර්ෙය ආකාර සත්රකින් පැහැදිලි කරයි.
1. ලක්ඛඛණ – ලක්ඛෂණයයි.
2. රස – මෙය කෘත්යය සහ සම්පත්ති යන මදයාකාරයට විස්ත්ර මේ.
කෘත්යය අර්ථමයන් – ඒ පරොර්ථ ධර්ෙය සිදුකරන කාර්යයි.
සම්පත්ති අර්ථමයන් – ඒ පරොර්ථ ධර්ෙය නිසා වන ඵලයයි.
3. පච්චුපට්ඨාන – එෙ පරොර්ථ ධර්ෙය වැටමහන ආකාරය
4. පදට්ඨාන – එෙ පරොර්ථ ධර්ෙය ඉපදීෙට ආසන්න මහ්තුවයි.

ඵස්සගයහි ලක්ෂණාදී සතර
1. ලක්ඛඛණ – ස්පර්ශ වීෙ ලක්ඛෂණයයි (ඵුසනලක්ඛඛමණා) . ඵස්සය අරූප ධර්ෙයක්ඛ වන නමුදු
ආරම්ෙණයන්හි පහසන ආකාරමයන්ෙ පවතින නිසා ස්පර්ශවීෙ ලක්ඛෂණ මකාට
ඇත්මත්ය.
2. රස – සඞ්ඝට්ටන රසයයි (සඞ්ඝට්ටනරමසා).
කෘත්යය අර්ථමයන් – ඒකමේශයකින් දර කැබලි මදකක්ඛ එකිමනකට ඇමලන්නාක්ඛ මෙන්
මනාඇමලන්මන් නමුදු රූපය චක්ඛුමවහි ද, සේදය මශ්රෝත්මයහි ද ගැමටන්නාක්ඛ මෙන් සිත්
සහ ආරම්ෙණය ගැමටන නිසා සංඝට්ටන රසයයි.

සම්පත්ති අර්ථමයන් – චක්ඛු මසෝත්ාදී වස්ූන් රූපාදී ආරම්ෙණය හා ගැටීෙ නිසා ඵස්සය
උපදනා බැවින් සම්පත්ති අර්ථමයන් ද සංඝට්ටන රසය මේ.
3. පච්චුපට්ඨාන – ඵස්සය මදයාකාරයකට වැටමහ්. ( සන්නිපාත්පච්චුපට්ඨාමනා ,
මවදනාපච්චුපට්ඨාමනා )
සන්නිපාත්පච්චුපට්ඨාමනා – රැස්මවන ආකාරමයන් වැටමහ්. “තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්මසා”
යන ත්රික සන්නිපාත් සංඛයාත් වූ (චක්ඛු ආදී වස්තු සය, රූපාදී ආරම්ෙණ සය, චක්ඛු
විඤ්ඤාණාදී විඤ්ඤාණ සය) ඵස්සයාමේ මහ්ූන් වශමයන් වැටමහ්.
මවදනාපච්චුපට්ඨාමනා – මේදනාව උපදවන ආකාරය වැටහීෙ මකාට ඇත්මත්ය. (ස්පර්ශය
මහ්තුමවන් මේදනාව උපදින බැවිනි.)
4. පදට්ඨානය – ආරම්ෙණය ආපාථගත්වීෙ ආසන්න මහ්තුවයි. ඒ ඵස්සයට මහ්තුභූත් වූ
එක්ඛත්ැන් කිරීෙක්ඛ ද ඉන්ියන්මගන් වූ (ආපාථගත්විසයපදට්ඨාමනා) පරොර්ථ ධර්ෙය
ඉපදීෙට ආසන්න මහ්තුවයි.

එවං පමවදිත්ත්ත්ා පන මත්මනවාකාමරන පච්චුපට්ඨාතීති සන්නිපාත්පච්චුපට්ඨාමනාති
වුත්මත්ා. ඵලට්මඨන පන පච්චුපට්ඨාමනමනස මවදනාපච්චුපට්ඨාමනා නාෙ මහාති.
මවදනඤ්මහස පච්චුපට්ඨාමපති උපපාමදතීති අත්මථා.
මෙමස් ෙනාව දැන ගන්නා බැවින් ඒ අයුරින්ෙ එළඹ සිටිනුයි “සන්නිපාත්පච්චුපට්ඨාමනා”
යැයි කියන ලදී. ඵල අර්ථමයන් වනාහි පච්චුපට්ඨානමයන් එය මවදනා පච්චුට්ඨානය නම්
මේ. මත්ල ස්පර්ශය මේදනාව එළඹවයිද උපදවයි ද යන අර්ථයයි.
“ඵස්ස පච්චචයා ගේෙනා – ස්පර්ශය ිසා ගවෙනාව ගවයි.”
සුඛ, දුක්ඛඛ, උමපක්ඛෂා වශමයන් ඒ ඒ අරමුණට අනනය වූ රසයන් ඇත්. මේදනාමේ කෘත්යය
එෙ රස අනුභවනය කිරීෙයි. ඵස්සය මේදනාවට පෙණක්ඛ මනාව මසසු අරූපී ධර්ෙත්ා
රාශියකට ප්රත්යය මේ. එමස් තිබියදී මේදනා මවන් මකාට දක්ඛවනුමේ මේදනාව ඵස්සමයහි
විමශ්ෂ ඵලය නිසාය.
“යං ගවගෙති තං සඤ්ජානාති ” – යමක් විඳිනු ලබන්ගන්ෙ එය හඳුනා ගනී.
සඤ්ජානාති පදමයන් අදහස් වනුමේ සඤ්ඤා චචත්සිකයයි. සඤ්ඤා චචත්සිකමයහි
ලක්ඛෂණය නම් අරමුණ සළකුණු මකාට දැනගැනීෙයි. නිල්, රතු, සුදු, දිග, උස, පළල ආදී
වශමයන් නානා ප්රමේද ඇති ෂඩ් ඉන්ියන්ට මගෝචර වන අරමුණු නැවත් හැඳින ගැනීෙට
හැකිවන ආකාරමයන් සලකුණු කිරීෙ මෙෙ චචත්සිකමයන් සිදු මේ. සඤ්ඤා
චචත්සිකය සෑෙ සිත්කෙ පහළ මේ. මේදනාව ෙගින් යෙක්ඛ අරමුණු වූමේ ද එෙ අරමුණ

සඤ්ඤාව ෙගින් සළකුණු මකාට දක්ඛවයි. මේදනාව මනාමේ. (ත්ාය මවදනාය යං
ආරම්ෙණං මවමදති, ත්මදව සඤ්ඤා සඤ්ජානාති)
“යං සඤ්ජානාති තං විතක්ගකති” – යමක් හඳුනා ෙ එය විතර්කණය ගකගරයි.
මෙහි විත්ක්ඛමකති යන ත්ැන පරොර්ථ ධර්ෙය නම් විත්ර්ක චචත්සිකයයි. විත්ර්කමයහි
ලක්ඛෂණය නම් සිත් අරමුණ නැංවීෙයි. යම් අරමුණක්ඛ පිළිබඳව නිල්,රතු සුදු, දිග ආදී
වශමයන් සළකුණු කිරීෙක්ඛ සිදු කමළ් ද එය නැවත් නැවත්ත් සිත්ට අරමුණු මකමර්.
“යං විතක්ගකති තං පපඤ්ගවති” – යමක් විතර්කණය ගකගර් ෙ, එය ප්රපඤ්චයට පමුණුවයි.
යම් අරමුණක්ඛ විත්ර්කයට නැංවූමේ ද එය ත්ණ්හා,දිට්ි,ොන වශමයන් ප්රපඤ්ච කරයි.

ඉහත සූත්ර පාඨය චක්ඛුද්වාරික චිත්ත වීථියකින්

•

මෙහි ඵස්ස,මවදනා, සඤ්ඤා චක්ඛු විඤ්ඤාණ සහජාත් (චක්ඛු විඤ්ඤාණය සෙග එකට
හටගත්) ඒවා මවත්. විත්ර්කය චක්ඛු විඤ්ඤාණ සිත්ට අනතුරුව උපදින සම්පටිච්චඡන
සිමත්හි පටන් සවිත්ර්ක සිත්වල ඇතිමේ.

(තත්ථ ඵස්සගවෙනාසඤ්ඤා චක්ඛුවිඤ්ඤාගණන සහජාතා ගහාන්ති. විතක්ගකා

චක්ඛුවිඤ්ඤාණානන්තරාදීසු සවිතක්කචිත්ගතසු ෙට්ඨබගබා. පපඤ්චසඞ්ඛා ජවගනන
සහජාතා ගහාන්ති.)
ඉහත් චක්ඛුව ද, රූපය ද නිසා උපදින චක්ඛු විඤ්ඤාණමයහි සම්ප්රමයෝග වන ඵස්ස
චචත්සිකය “තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්මසා” යන ත්ැන ඵස්සය මේ. ඵස්සය එෙ සිමත්හි
උපදනා මේදනාවට සහජාත් අඤ්ඤෙඤ්ඤ ආදී ප්රත්යවලින් ද, පසුව උපදනා සිත්ට
අනන්ත්ර ප්රත්යමයන් ද, ඉන්පසුව උපදනා සිත්වලට උපනිශ්රය ප්රත්යමයන් ද ප්රත්යය මේ.
(තං ඵස්සං පටිච්චචසහජාතාදිවගසන ඵස්සපච්චචයා ගවෙනා උපපජජති. මජිමිකාය
අටුවා, මධුපිණ්ඩිකසුත්තවණ්ඩණනා; . සහජාතාදිවගසනාතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණසේපයුත්තාය
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤාදිවගසන,අනන්තරාය අනන්තරාදිවගසන, ඉතරාය

උපිස්සයවගසන පච්චචයභාවගතාඵස්සපච්චචයාඵස්සකාරණාගවෙනා
උපපජජති.– ෙජ්ඣිෙනිකාය ටීකා, ෙධුපිණ්ඩිකසුත්ත්වණ්ණනා)
ඵස්සමේ පටන් විත්ර්කය දක්ඛවා ප්රවෘත්තිය මෙමස් මේ. අනුරූප ප්රත්යයන් ඇති කල්හි,
චක්ඛුව ද රූපය ද මහ්තුමවන් චක්ඛු විඤ්ඤාණය ද, එෙ විඤ්ඤාණය සෙග ඵස්සය
මේදනාව සහ සංඥාවද , ඉන්පසු විත්ර්කය පහළවීෙ ඒකාන්ත් ධර්ෙත්ාවකි. ඉහත් වීථි
සටහනින් දක්ඛවා ඇත්මත් එෙ චිත්ත් නියාෙයයි. කුසල-අකුසල රැස්වනුමේ අනතුරුව
පහළවන ජවන සිත්වලින්ය. . රහත්න්වහන්මස්ලා හට ද ඉහත් චක්ඛුවිඤ්ඤාණමේ පටන්
විත්ර්කය පහළවුවද මවාත්ථපන අවස්ථාමවන් පසුව කුසල-අකුසල පහළ මනාමේ.
උන්වහන්මස්ලාට පහළවනුමේ ක්රියා සිත්ය.
මෙෙ සූත්රය සසර දිගු මකමරන ත්ණ්හා,දිට්ි, ොන සහගත් ප්රපඤ්ව පිළිබඳව වූ පරියාය
මේශනාවක්ඛ නිසා චිත්ත් ප්රවෘත්තිය විග්රහ කළ හැක්ඛමක්ඛ ඒකමේශයකිනි . එනම් ප්රපඤ්ව
මලස ගත් හැකි මලෝභ සහගත් ජවන් සිත් මයාදාගනිමින් පෙණකි. එෙ නිසා සූත්රමයහි
මනාමුලාවීෙ පිණිස ජවන සිත්වලට අරමුණු ගන්නා ආකාර පිළිබඳ පහත් විග්රහය
දක්ඛවන්මනමු.
ජවන් සිත් වලින් ප්රඥපතිය හා පරමාර්ථ අරමුණු කරන ආකාරය
නිෂ්පරියාය මලස ගත්කල මුළු ජවන සිත් ගණන 55කි. එමස් වුවද මෙෙ සූත්රයට අදාලව
චක්ඛු විඤ්ඤාණය පහළවීෙ කාොවචර අවස්ථාවක්ඛ නිසා විග්රහය කාොවචර ජවන් සිත් 29
ට සීො මේ. ඒවා නම්, අකුසල් සිත් 12 (මලෝභ මූල 08, ේමේෂ මූල 02, මෙෝහ මූල 02 ) ,
හසිතුපපාද සිත් 01, ෙහා කුසල් සිත් 08 , ෙහා ක්රියා සිත් 08 ය.

ඉහත් සිත් විසිනවය ෙගින් “යං සඤ්ජානාති ත්ං විත්ක්ඛමකති” යන ත්ැන
සඤ්ඤාමවන් විෙයමාන වූ ෙ අවිෙයමාන වූ ෙ අරමුණ යම් මස් හඳුනා ගන්නා ලේමේ ද එය
විත්ර්ක වශමයන් පරිකල්පනය කරයි.
(සඤ්ඤාය හි යථාසඤ්ඤාතං විජජමානං, අවිජජමානං වා ආරේමණං
විතක්කවගසන පරිකපගපති – මජිමිකාය ටීකා, මධුපිණ්ඩිකසුත්තවණ්ඩණනා)
පරොර්ථ වශමයන් ඇත්ත්ා වූ චිත්ත්, ඵස්ස, මේදනා, සඤ්ඤා, මච්චත්නා, පඨවි, ආමපෝ
යනාදිය සත්ය වූ භූත් වූ විදයොන ධර්ෙත්ා මේ. පරොර්ථ වශමයන් නැත්ත්ා වූ මම්සය, පුටුව,
වස්ත්රය, ස්ත්රිය, පුරුෂයා ආදි අවිදයොන ප්රඥපති මේ. ඒවා පරොර්ථ වශමයන් විදයොන
මනාවන බැවිනි.
ඇතැේ සාවෙය මත
1. ” දිට්මඨ් දිට්ඨ ෙත්ත්ං…” දකින ලද මදය දැකීම් ොත්රයක්ඛ පෙණයි යනුමවන් කියනුමේ
වර්ණ ොත්රයක්ඛ දැකීමෙන් නැවතීෙක්ඛ ගැනද…? මනාවන්මන්ද..?
වර්ණ ොත්රයක්ඛ දැකීෙක්ඛ යැයි මනාකිය යුතු වන්මන් මවයි..
2. වර්ණ ොත්රමයන් එහාට ෙව පියා යැයි හඳුනාගැනීෙ මෙෝහය නිසා වන්මන්ද…?
එමස්ද මනාකිය යුතු වන්මන් මවයි..
3. යමෙක්ඛ මෙෝහය නිසා වනවා යැයි කියයි නම්…?
එමස් වීනම් රහත්න් වහන්මස්ටද මෙෝහය තිබිය යුතු වන්මන් මවයි..ෙන්ද යත්
උන්වහන්මස්ලාද ෙව පියා වශමයන් හඳුනාගන්න බැවිණි.එබැවින් එකී කියෙන බැහර කළ
යුතුය.
4. එමස් නම් කවරක්ඛ ” දිට්මඨ් දිට්ඨ ෙත්ත්ං ” වන්මන්ද…?
යෙක්ඛ ඔබ විසින් දක්ඛනා ලේමේ නම් ඒ හරහා මකළස් නූපදවාමගන සිටීෙයි..එනම් අනුසය
වර්ධනය සඳහා කටයුතු මනාකිරීෙයි..
5. අරිහත් උතුෙන්ට එදිමනදා ජීවිත්ය තුළ දකින මදය හුදු වර්ණ ොත්රයක්ඛ මලස අරමුණු
වමන්ද..?
මනාවන්මන් මවයි..උන්වහන්මස්ලාද දක්ඛනා මදය ෙව පියා ආදී වශමයන්
හඳුනාගනී…බුදුරජාණන් වහන්මස්ට යෙක්ඛ දැකීෙ තුළ ඥාන සම්ප්රයුක්ඛත් ෙහා ක්රියා සිත්
සත්ර, රහත්න් වහන්මස්ලාට ෙහා ක්රියා සිත් අටද ලැමබන්මන් මවයි.

6. පෘත්ේජන සත්වයාට සහ රහත්න් වහන්මස්ට මකමස් දිට්මඨ් දිට්ඨ ෙත්ත්ං වමන්ද..?
අප විසින් යම් ප්රඥපති අරමුණක්ඛ දකින කළ ප්රපංචය මගාඩනගා මනාගනීද මකමළස්
අනුසය වර්ධනය මනාකර ගනීද ” දිට්මඨ් දිට්ඨ ෙත්ත්ං” වන්මන් මවයි. රහත්න් වහන්මස්ට
වනාහී අනුසය මකමලස් ප්රහාණය වූ බැවින් අනුසය වර්ධනයක්ඛ මහෝ සක්ඛකාය දිට්ි
වශමයන් මනාගන්මන් මවයි. ප්රපංච මගාඩනැගීෙක්ඛ මනාවන්මන් මවයි. එනයින් ” දිට්මඨ්
දිට්ඨ ෙත්ත්ං” වන්මන් මවයි.
7. යමෙක්ඛ වර්ණ සටහනින් නවත්ා ගැනීෙෙ “දිට්මඨ් දිට්ඨෙත්ත්ං” යනුමවන් කීෙ මකමස්
අර්ථ විරහිත් මේද…?
එමස් කියයි නම් යමෙකුට බුදුරජාණන්වහන්මස් මහෝ හඳුනාගත් මනාහැක..
බුදුරජාණන්වහන්මස්ටද වර්ණ ොත්රය පෙණක්ඛ අරමුණු මේනම් කිසිවක්ඛ කළ මනාහැක්ඛමක්ඛ
මවයි..” විශාලාව රෙණීයයි ” ආදි වශමයන් මහෝ “මම් ගිජුකුළු පේව” ආදී වශමයන් මහෝ
කිසිවක්ඛ කිව මනාහැක්ඛමක්ඛ මවයි.
8. දිට්මඨ් දිට්ඨ ෙත්ත්ං වර්ණ ොත්රය නම් ” සුමත් සුත් ෙත්ත්ං” ආදිය මකමස්
කියන්මනහිද…?
එමස් වීනම් එය මසෝත් ප්රසාදමේ ගැටුණු ශබ්ද රූප ොත්රමයන් නැවතිය යුතුය. එමස්
වූවමහාත් කිසිමවක්ඛට ොර්ගඵල නිර්වාන අධිගෙය කරන්නට මනාහැක්ඛමක්ඛ මවයි..ෙන්ද
ඔවුන් කියන්මන් මොනවාදැයි හඳුනා මනාගන්නා නිසාමවනි..
එනයින් වර්ණ ොත්රයක්ඛ, ශබ්ද රූපයක්ඛ පෙණක්ඛ යනාදී වශමයන් එත්ැන්හී සියල්ල
නවතින්මන් නම් බුදුරජාණන්වහන්මස්ට වන්මන් කිසිමවකුට ධර්ෙය මේශනා මනාමකාටෙ
පිරිනිවන්නටය.

පරමාර්ථ වශගයන් සත්ව ප්රඥපතිය අරමුණු කරන ආකාරය
අකුසල් සිත් 12 ෙගින් අරමුණු කිරීෙ.
1. මලෝභ සිත්වලින් අරමුණු කිරීෙ ආකාර 03කට සිදුමේ.
i. ත්ණ්හාමවන් අරමුණු කිරීෙ (දිට්ිගත් විප්රයුක්ඛත් මලෝභ සිත් 04)

•

•

•

•

ත්ණ්හාමවන් ආධයාත්මික වූ මහෝ බාහිර වස්තුවක්ඛ මකමරහි ස්ත්රියය, පුරුෂයාය, ඉඩෙය,
රන්ය, රිදීය, යනාදී වශමයන් මලෝභය උපදවා ගැනීෙ උදාහරණය. මෙහිදී පරොර්ථ
වශමයන් අවිදයොන වන ස්ත්රියය, පුරුෂයාය යනාදී ප්රඥපති සිත්ට අරමුණු මේ.
මපර ත්ො කාෙ සම්පත්තියක්ඛ විඳි අවස්ථාවක ත්ොමේ සිමත්හි වූ ප්රීතිය ත්ණ්හාමවන්
සිහිකිරීෙ ද උදාහරණයකි. මෙහිදී පරොර්ථ වශමයන් විදයොන වන ප්රීතිය සිත්ට අරමුණු
මේ.
ii. දෘෂ්ටිමයන් අරමුණු කිරීෙ (දිට්ිගත් සම්ප්රයුක්ඛත් මලෝභ සිත් 04)
දෘෂ්ටිය මූලික වශමයන් ශාස්වත් සහ උච්චමේද මලස මදවැදෑරුම් මේ.
ස්කන්ධ පඤ්චකය ඒකත්වමයන් මගන සත්වයා යන සම්මුතිමයහි පිහිටි කල්හි එෙ
සත්වයා හට ෙරණින් ෙතු ආත්ෙයක්ඛ ඇත් මහෝ නැත් යැයි සළකා අවිදයාොන වූ සත්ව
ප්රඥපතිය මකමරහි දෘෂ්ටිය උපදී. මෙහිදී පරොර්ථ වශමයන් අවිදයොන වන සත්ව
ප්රඥපතිය සිත්ට අරමුණු මේ.
රූප,මේදනා,සඤ්ඤා,සංස්කාර,විඤ්ඤාණ යන ස්කන්ධ පඤ්චකය මකමරහි ඇති වන විසි
වැදෑරුම් සක්ඛකාය දිට්ිය විදයොන වූ ස්කන්ධයන් මකමරහි පහළ මේ.
ඉහත් ආකාර මදක පිළිබඳ සංයුක්ඛත් නිකාමේ ඛන්ධවේගපාලිමේ සෙනුපස්සනා සූත්රමයහි
පැමිමණ්.
‘‘ගය හි ගකචි, භික්ඛගව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා අගනකවිහිතං අත්තානං
සමනුපස්සමානා සමනුපස්සන්ති,සබගබගත පඤ්ුපාොනක්ඛන්ගෙ
සමනුපස්සන්ති, එගතසං වා අඤ්ඤතරං. කතගම පඤ්ච? ඉෙ, භික්ඛගව, අස්සුතවා

පුථුජජගනා අරියානං අෙස්සාවී අරියෙේමස්ස අගකාවිගො අරියෙේගම
අවිනීගතා, සපපුරිසානං අෙස්සාවී සපපුරිසෙේමස්ස අගකාවිගො සපපුරිසෙේගම අවිනීගතා
රූපං අත්තගතා සමනුපස්සති, රූපවන්තං වා අත්තානං;අත්ති වා රූපං, රූපස්මං වා
අත්තානං. ගවෙනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාගර… විඤ්ඤාණං අත්තගතා
සමනුපස්සති,විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං; අත්ති වා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මං වා
අත්තානං’’
ෙහමණනි, යම් කිසි ශ්රෙණ මකමනක්ඛ මවත්වයි බ්රාහ්ෙණ මකමනක්ඛ මවත්වයි දෘෂ්ටි
වශමයන් දක්ඛනාහු අමන්කප්රකාර ආත්ෙය දකිත්. ඒ සියල්මලෝ පඤ්මචෝපාදාන ස්කන්ධයන්
දෘෂ්ටිවශමයන් දකිති. ඒ පඤ්මචෝපාදානස්ඛන්ධ අතුමරන් අනයත්රයක්ඛ මහෝ දකිත්.කවර
පමසක්ඛ යත්:ෙහමණනි, මෙමලාව අශ්රැත්වත් පෘථේජන මත්මම් ආයයයන් මනා දක්ඛනාසුලු
වූමේ ආයයධර්මමයහි අමකාවිද (අදක්ඛෂ) වූමේ ආයයධර්මමයහි අවිනීත් වූමේ, සත්පුරුෂයන්
මනා දක්ඛනාසුලු වූමේ සත්පුරුෂධර්මමයහි අමකාවිද වූමේ සත්පුරුෂධර්මමයහි අවිනීත් වූමේ
රූපය ආත්ෙයයි (ද්රෂ්ටිවශමයන්) දකී. (මසවණ ඇති රුකක්ඛ මෙන්) ආත්ෙය රූපවත් මකාට
මහෝ, (ෙමලහි සුවඳ මෙන්) ආත්ෙමයහි රූපය මහෝ, (කරඬුමයහි ෙැණික මෙන්) රූපමයහි
ආත්ෙය මහෝ දකී. මේදනාව ආත්ීය යි (ද්රෂ්ටිදර්ශනමයන්) දකී. ආත්ෙය මේදනාවත් මකාට

මහෝ, ආත්ෙමයහි මේදනාව මහෝ, මේදනාමයහි ආත්ෙය මහෝ දකී. සංඥාව ආත්ෙයයි දකී.
ආත්ෙය සංඥාවත් මකාට මහෝ, ආත්ෙමයහි සංඥාව මහෝ, සංඥමයහි ආත්ෙය මහෝ දකී.
සංස්කාරයන් ආත්ෙය යි දකී. ආත්ෙය සංස්කාරවත් මකාට මහෝ, ආත්ෙමයහි සංස්කාරයන්
මහෝ, සංස්කාරයන්හි ආත්ෙය මහෝ දකී. විඥානය ආත්ෙය යි දකී. ආත්ෙය විඥනවත් මකාට
මහෝ, ආත්ෙමයහි විඥානය මහෝ, විඥානමයහි ආත්ෙය මහෝ දකී.” – ( සංයුත්ත්නිකායඛන්ධවේගපාලි-සෙනුපස්සනාසුත්රය)
(පඤ්ුපාදානක්ඛඛන්මධ සෙනුපස්සන්ති එමත්සං වා අඤ්ඤත්රන්ති පරිපුණ්ණගාහවමසන
පඤ්චක්ඛඛන්මධ සෙනුපස්සන්ති, අපරිපුණ්ණගාහවමසන එමත්සං අඤ්ඤත්රං.
සංයුත්ත්නිකායට්ඨකථා- සෙනුපස්සනාසුත්ත්වණ්ණනා; පරිපුණ්ණගාහවමසනාති

පඤ්චක්ඛඛන්මධ අමසමසත්වා එකජ්ඣඣං ‘‘අත්ත්ා’’ති ගහණවමසන. එමත්සං පඤ්චන්නං
උපාදානක්ඛඛන්ධානං අඤ්ඤත්රං ‘‘අත්ත්ා’’ති සෙනුපස්සන්ති – සංයුත්ත්නිකායටීකාසෙනුපස්සනාසුත්ත්වණ්ණනා)
•

•

•

•

iii. ොනමයන් අරමුණු කිරීෙ. (දිට්ිගත් විප්රයුක්ඛත් මලෝභ සිත් 04)
අන් පුේගලයන් සෙඟ සන්සන්දනය කරමින් ඇති වන නවවිධ ොනයන් උපදින
අවස්ථාවලදී පරොර්ථ වශමයන් අවිදයොන වන සත්ව ප්රඥපතිය සිත්ට අරමුණු මේ.
යමෙක්ඛ ධයානයකට සෙවැදී ඉන් නැගිට ත්ොමේ ධයානය පිළිබඳව ොනය උපදවා ගනී.
එවිට සිත්ට අරමුණු වනුමේ විදයාොන ධර්ෙත්ාවක්ඛ වන ඒකාග්රත්ා චචත්සිකයයි.
2. ේමේශමයන් අරමුණු කිරීෙ. (ේමේෂ මූල සිත් 02)
සත්වමයකු අරමුණ මකාට ේමේශය උපදවා ගැනීෙ. මෙහිදී පරොර්ථ වශමයන් අවිදයොන
වන සත්ව ප්රඥපතිය සිත්ට අරමුණු මේ.
මකෝපයට පත්වූ අවස්ථාවක්ඛ සිහිකරමින් පසුත්ැමවන අවස්ථාවක මපර ත්ෙ සන්ත්ානමයහි
පහළ වූ ේමේෂය අරමුණ කරමගන සිත් උපදී. එවිට සිත්ට අරමුණු වනුමේ විදයාොන
ධර්ෙත්ාවක්ඛ වන ේමේෂ චචත්සිකයයි.
3. මෙෝහමයන්ද මම් ආකාරයට අරමුණ කරගත් හැක.

•

•

4. කුසල් සිත් 08 ෙගින්
සත්වයන් අරමුණු කරමගන චෙත්රිය වැඩීමම්දී එෙ සත්ව ප්රඥපතිය චෙත්රීයට අරමුණු
මේ. එය අවිදයොන වූවක්ඛ මකමරහිය.
විදර්ශනා කර විදර්ශනා කරන ලද සිත් නැවත් විදර්ශනාවට ලක්ඛ කිරීෙ. මෙහි මදවන වර
විදර්ශනාවට අරමුණු වන සිත්ට අරමුණු වන පළමු විදර්ශනා සිත් පර්ොර්ථ වශමයන්
විදයාොන වන ධර්ෙයකි.

•

•

•

•

5. ෙහා ක්රියා සිත්වලින් අරමුණු කිරීෙ.
රහත්න් වහන්මස් සම්මුතිය අරමුණු කරන අවස්ථාමේ දී අවිදයොන වූ සත්වයන් අරමුණු
මේ.
රහත්න් වහන්මස් විදර්ශනා කරන විටදී උන්වහමස් හට විදර්ශනා සිත්ට අරමුණු වනුමේ
විදයාොන වූ පරොර්ථ ධර්ෙමයෝය.
6. හසිතුපපාද සිත්
රහත්න් වහන්මස් මලෝකීය වූ පුේගලයන් අරමුණු කරමගන සිනහ පහළ කරන
අවස්ථාමේදී හසිතුපපාද සිත්ට අරමුණුවනුමේ අවිදයොන වූවකි.
බාහිර පුේගලයන්මේ සිත් දැන එයට සිනහ පහළ කිරීම් වශමයන් විදයොන ධර්ෙත්ාවක්ඛ
වන සිත් අරමුණු මේ.
ඉහත් දක්ඛවා ඇති අවස්ථා අත්මරන් ප්රපඤ්ච සහගත් වනුමේ ත්ණ්හා දිට්ි වශමයන් සිත්
පහළ වන අවස්ථාවන්ය.
මීෙඟ ලිපිගයන් අපි ගමකී ප්රපංචයන් ක්රියාත්මක වන කාලය, මගනෝද්වාරාවර්ජන චිත්ත
වීථිය තුෙ ප්රපඤ්චයන් ක්රියාත්මක වන අයුරු සහ ඉතිරි සූත්රපාඨ විස්තරෙ ෙක්වන්ගනමු.

