
3. ස්කන්ධයන් අරඹයා උපදින සක්කාය දිට්ඨිය  

පසුගිය ලිපියයන් අපි ශ්රී මුඛ යේශනාවට අනුව පංචුපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ වඩා විස්තර විග්රහයක් හා ඒවා 

හට ගැනීමට යහ්තු කවයේද යන්න විස්තර කයෙමු. යේ අවසාන ලිපියයන් අපි පංචුපාදානස්කන්ධය 

පිළිබඳ සමාජ ගත වී ඇති මතයන් හා සත්කාය දෘෂ්්ිය දුරුකිරීමට භාගයවතුන් වහන්යස් යේශනා කෙ 

ක්රමය විස්තර කරන්යනමු. 

ඉන් අනතුරුව එලෙස ප්රත්යයන්ලෙන් උපදින පංචුපාදානස්කන්ධයන් ලකලෙහි උපදින ආත්ම සංඥාව 
ලෙවත් සක්කාය දිට්ඨිය පිළිබඳව මතු කිරීමට ලත්රුන් වෙන්ලස් 

• “කථං පන භන්යත් සක්කාය දිට්ඨි යහෝති”  
“වෙන්ස ලකලස් නම් සක්කාය දිට්ඨිය ඇතිවන්ලන්දැ”යි පැන විචාළ ලස්ක. 

එයට පිළිතුරු වදාෙන භාෙයවතුන් වෙන්ලස්  

“මෙණ, ලම් ලෙෝකලේ අශ්රැත්වත් පෘථග්ජන ලත්ලම් ආර්යයන් දැක්මට ලනායනුලේ ආර්යධර්මලයහි දක්ෂ 

ලනාවූලේ ආර්යධර්මලයහි ලනාහික්ලමනුලේ, සත්ුරුෂයන් දැක්මට ලනායනුලේ, සත්ුරුෂ ධර්මලේ 
අදක්ෂ වූලේ සත්ුරුෂ ධර්මලේ ලනාහික්ලමනුලේ රූප කය ත්මන් ලෙස දකියි. ත්මන් රූපකලයන් යුක්ත් 
යයි දකියි. ත්මන් තුළ රූප කය ඇත්ැයි දකියි. රූපකය තුළ ත්මන් සිටී යයි දකියි. ලේදනාව ත්මන් ලෙස 
දකියි. ත්මන් ලේදනාලවන් යුක්ත් ලකලනක් යැයි දකියි. ත්මන් තුළ ලේදනාව ඇත්ැයි දකියි. ලේදනාව තුළ 
ත්මන් සිටී යයි දකියි........... සංඥාව ............ සංස්කාෙය ............. විඥානය ත්මන් ලෙස දකියි. ත්මන් 
විඥානලයන් යුක්ත් ලකලනක් යැයි දකියි. ත්මන් තුළ විඥානය ඇත්ැයි දකියි. විඥානය තුළ ත්මන් සිටී යයි 
දකියි. මෙණ ලමලස් සක්කාය දිට්ඨිය ඇති ලේ යයි” වදාළ ලස්ක. 

සක්කාය දිට්ඨිය යනු පංචුපාදානස්කන්ධයක් විදයාමාන වන ත්ැන සත්ත්වලයකු  ුද්ෙෙලයකු ඇති ලස ්
ආත්ම වශලයන් සළකන ස්වභාවයයි. ලෙෝකය තුළ ස්ියය ුරුෂයාය ලදවියාය ලේත්යාය බල්ොය 

ලොනාය ආදී වශලයන් වයවොෙ කෙනුලේ පංචුපාදානස්කන්ධ යන් ලකලෙහි ඇති වැෙදි වැටහීලමනි. 
පංචුපාදානස්කන්ධ  ඒකත්වලයන් ෙැනීම ලමම වැෙදි වැටහීම ඇතිවීමට ලේතු ලේ.   ඒකත්වලයන් ෙැනීම 
නිසා මනස තුළ උපදින සටෙන සම්ුති සටෙනකි. ප්රඥප්තති සටෙනකි. එයට ුද්ෙෙ නිමිත්ත් යැයි කියාද 
කියනු ෙැලේ. එලස් ඇති කෙ ෙන්නා ුද්ෙෙ නිමිති සටෙන් සත්ය යැයි අවිදයාලවන් ුො වී සිත්ා ලෙන 
අසවොට මම කැමතියි යයි පංචුපාදානස්කන්ධයන් ලකලෙහි ොෙය උපදවා ෙන්ලන්ය. අසවො මට 
බැන්ලන් යයි පංචුපාදානස්කන්ධයන් ලකලෙහි ද්ලේශය උපදවා ෙන්ලන්ය. ලමලෙස විවිධ 

පංචුපාදානස්කන්ධයන් ු ද්ෙෙයන් ලස් සෙකා ඊර්ෂයාව, මානය, මසුරුකම ආදී අකුසල්ද ශ්රද්ධාව, මමිය, 

කරුණාව ආදී කුසල්ද උපදවා ෙන්ලන්ය. ුද්ෙෙ නිමිති සත්යවශලයන් ඇති ලද්වල් ලනාවන නිසා එම 
නිමිති විපස්සනා භාවනාවට ලයාදා ෙනු ලනාෙැලේ. 

පුේගල නිමිති විපස්සනාවට යයාදා ගත යුතුද? 

ලමකළ ඇත්ැම් ලද්ශකලයෝ “රූපයක් අෙුණු ලකාට  එම රූපය ලකලෙහි එම රූපය තිලබනා බවක් සත්ව- 
ුද්ෙෙ බවක් අෙුණු ලකලෙයි. එය රූපය ලකලෙහි සකස් කෙෙන්නා රූුපාදානස්කන්ධයයි. ලමලෙස 
ලේදනා, සඤ්ඤා , සංඛාෙ, විඤ්ඤාණ යන ස්කන්ධ ලකලෙහි ද උපාදානස්කන්ධයන් සකස් කෙෙනී. එය 
සිතින් සකස් කෙෙන්නා නිමිති වන අත්ෙ එම නිමිති නිෂ්පාදනය ලකලෙනුලේ අවිදයාව මගිනි. ලම් ලෙෝකය 
තුෙ බාහිෙය පරිෙෙණය කෙනුලේ එලෙසිනි. ලභෞතික ආොෙ ප්රත්යලයන් සකස්කෙෙත් ස්කන්ධ නැති වූ පසු 
එම ස්කන්ධ පරිෙෙණ පිණිස සකස් කෙෙන්නා ෙද සටෙන් ුද්ෙෙ මනලස් ඉතිරි ලේ යැයි කියති. 



ඔවුහු ලමලස්ද පවසත්. “ඇසට රූපය ලපලනන අවස්ථාලේ තිලබන (වර්ණ රූපය, චක්ු ප්රසාදය, චක්ු 
විඤ්ඤාණය යනාදිය) ධර්ම පංචුපාදානස්කන්ධය ලනාලේ. ත්ණ්ොලවන් ඇසුරු කළ වෙද නිසා ඒ ධර්ම 
ෙටලෙන නිරුද්ධ වූ බව ලනාලපලනයි. රූප දැක නිරුද්ධ වූ පසු ඒ ඉපිද නිරුද්ධ වූ ධර්ම මනසින් ඔසවා 
සකස් කෙ ෙන්නා ලෙෝකයට පංචුපාදානස්කන්ධ යන නම ෙැලේ. ත්ණ්ොලවන් ඇසුරු කළ නිසා මනසින් 
ෙදා ෙත් ඒ නිමිත්ත් පංචුපාදානස්කන්ධයයි. මලනෝමය පංචුපාදානස්කන්ධයක් නිර්මාණය කෙ දුක සැප 
විඳින විට එය සාදා දුන් ඇස නිරුද්ධ වී අවසානය. 

ුොණ කර්මයන්ලෙන් ආොෙ ප්රත්යලයන් ෙට ෙත් විපාක ස්කන්ධ වලින් දුක නූපදී. ඒ විපාක 
ස්කන්ධවෙට ජො මෙණ දුක නැත්. ඒ විපාක ස්කන්ධ සත්ත්වලයක් ුද්ෙෙලයක් ලනාලේ. මනසින් ෙදා 
ෙත් පංචුපාදානස්කන්ධලයන් දුක උපදී. ආොෙ ප්රත්යලයන් ෙට ෙත් ස්කන්ධවෙට සත්ෙමොධාතුවට 
ත්ණ්ොව නූපදී. පංචුපාදානස්කන්ධය පූර්ව කර්මලයන් ලනාව වර්ත්මාන ත්ණ්ොලවන් උපදී. ත්ණ්ොව 
නැති වූ විට පංචුපාදානස්කන්ධය නැති ලේ. අවිදයා ත්ෘෂ්ණා දුරුකළවිට පංචුපාදානස්කන්ධ රැස් ලනාලේ. 
ලම් පංචුපාදානස්කන්ධලයහි උදය වයය බැලිය යුතුය.” 

පංචුපාදනස්කන්ධය මනසින් සාදා ගනු ලබන්නක්ද?  

ලම් ලද්ශකවරු මනසින් ෙදා ෙත් පංචුපාදානස්කන්ධ යැයි කියනුලේ ඉෙත් අප සඳෙන් කළ 
පංචුපාදානස්කන්ධ  ඒකත්වලයන් ෙැනීම නිසා පංචුපාදානස්කන්ධ ලකලෙහි උපදින ුද්ෙෙ නිමිතිවෙටය. 

ඇසට රූප ලපනීම් කනට ශේද ඇසීම් ආදී අවස්ථාවෙදී තිලබන වර්ණ රූපය, චක්ුප්රසාදය, 
චක්ුවිඤ්ඤාණය ආදී ධර්මවෙට පංචුපාදානස්කන්ධ යැයි ලනාකියයි යනුලවන් ලම් ලද්ශකවරු පැවසුවද 
ිපිටක බුද්ධවචනයට අනුව පංචුපාදානස්කන්ධ යැයි කියනුලේ එම ධර්මවෙට බව අපි පළු ලිපිලේ 
පැෙැදිලි කලළු. එබැවින් නිවැෙදි දෙම් අරුත් ලසායන්නවුන් විසින් එම ලිපිලයහි දක්වන ෙද ක්රමලයන්ම 
පංචුපාදානස්කන්ධය සඳො අර්ථ දො ෙත් යුතුය. 

ත්වද ලම් ලද්ශකයන් ආොෙ ප්රත්යලයන් ෙටෙත් ස්කන්ධ ලකලෙහි, සත්ෙ මො ධාතුව ලකලෙහි  ත්ණ්ොව 
නූපදී යැයි කියයි. නුදු භාෙයවතුන් වෙන්ලස් මොසතිපට්ඨඨාන සූත්රලයහි ලමලස් ලද්ශනා කළ ලස්ක. 
“චක්ුං ලෙෝලක් පිය රූපං සාත්රූපං එත්ථ ලසෝ ත්ණ්ො උප්තපජ්ජමානා උප්තපජ්ජති එත්ථ නිවිසමානා 
නිවිසති” යනුලවනි. එහි අර්ථය වනුලේ ලෙෝකලයහි ප්රිය වඩන වූ මිහිෙ එළවන සුළු වූ යම් චක්ුප්රසාද 
රූපයක් ලේද ඒ චක්ුප්රසාදලයහි ඒ ත්ෘෂ්ණාව උපදිමින් උපදියි. ඒ චක්ුප්රසාදලයහි ඒ ත්ෘෂ්ණාව වාසය 
කෙමින් වාසය කෙයි” යන්නයි. ලම් අනුව ත්ෘෂ්ණාව උපදිනුලේත් වාසය කෙනුලේත් චක්ු ප්රසාදය මත් බව 
මනාව පැෙැදිලිය. එබැවින් ලෙෝකලේ සත්ත්වලයෝ ත්මන්ට මිහිෙ උපදවන ඇස මලග් මලග් යැයි 

ත්ෘෂ්ණාලවන් උපාදානය කෙයි. ලම් ආකාෙලයන් සූත්රලයහි දුක්ඛසුදය සත්ය වාෙලයහි දක්වන ෙද රූප, 

ශේද, ෙන්ධ, ෙස, ලපාට්ඨඨේබ, ධම්ම, ලසෝත්ප්රසාද, ඝාණප්රසාද, ජිේොප්රසාද, කායප්රසාදාදී සියලු ධර්මයන් 
ලකලෙහිම ත්ෘෂ්ණාව උපදින බව දත් යුතුය. 

ඇතැමුන් පංචුපාදානස්කන්ධය මනසින් සාදා ගන්යන්ය යැයි කියන්යන් ඇයි ? 

ලම් ලද්ශකවරු පංචුපාදානස්කන්ධය මනසින් සාදා ෙන්ලන්ය යැයි ලද්ශනා කෙනුලේ පෙත් කරුණු වෙදවා 
ලෙනය. 

උදාෙෙණයක් ලෙස රූමත් නව ලයාවුන් ත්රුණියක් දකින ත්රුණලයකුලග් චක්ු ප්රසාදයට ස්ී කලයහි 
වර්ණරූපය ආපාත්නය වී චක්ු විඤ්ඤාණය මගින් වර්ණ රූපය දැන ෙන්ලන්ය. ඉන් අනතුරුව චක්ු 
විඤ්ඤාණලයන් දැන ෙත් වර්ණ රූපය අෙුණු කෙ ලෙන මලනෝ විඤ්ඤාණ සිත් උපදින්ලන්ය. ුල් මලනෝ 
විඤ්ඤාණ වලින් වර්ණ රූපය අෙුණු කිරීමද ඒ වර්ණ රූපවෙට අදාළ සම්ුති නාමයද ඒ සම්ුති 
නාමලයන් ෙැඟලවන අර්ථ අෙුණු කිරීමද කෙයි. ඒ සම්ුති නාමලයන් ෙැඟලවන අර්ථ අෙුණු කිරීම් 

වශලයන් ලම් දිගු ලක්ශ කොපයක් ඇති ස්ියක, නිල්වන් ඇස් ඇත්තියක, ෙක්ත්වර්ණ ලදලත්ාල් ඇත්තියක 
ෙන්වන් ඡවිවර්ණ ඇත්තියක යනාදී වශලයන් අර්ථ අෙුණු කෙයි. අනතුරුව ලමබඳු අෙුලණහි ොෙ 



වශලයන් හුරු කළ සිත් ඒ ස්ී සටෙන අෙුණු කෙමින් ොෙ වශලයන් සිත් උපදවයි. ඒ ොෙය බෙවත් බවට 
පැමිණි කළ එම ස්ී සටෙන උපාදාන වශලයන් ෙනියි. ලමලස් ඒ ස්ී  සටෙන ොෙ වශලයන් ෙත් ත්ැනැත්ත්ා 
ඒ ස්ිය දර්ශන පථලයන් ඉවත්ව ගිය පසුද ඒ ස්ී  සටෙන සිහි කෙමින් ොෙලයන් පීඩාවට පත් ලේ. එවිට ඒ 
ුද්ෙෙයා දුකට පත් ලේ.  

ලම් සම්පූර්ණ සිදුවීලම් ධර්මත්ා පෙළවීම ලමලස්ය.  

• පළුව ස්ිය දුටු අවස්ථාලේදී ස්ී ශරීෙලේ වර්ණය, දකින්නාලග් චක්ුප්රසාදය ො චක්ු 
විඤ්ඤාණය ධර්මත්ා වශලයන් පැවතිනි. 

• ඉන් අනතුරුව එම වර්ණ සටෙන මනසින් අෙුණු කිරීලම්දී රූපාෙම්මණය ලෙස වර්ණ රූපයත් 
සිත් වශලයන් මලනෝ විඤ්ඤාණයත් පැවතිනි. 

• ඉන් අනතුරුව සම්ුති නාමයත් එහි අර්ථත් ලමලනහි කිරීලම්දී ආෙම්මණය ලෙස ප්රඥප්තීන්ද සිත් 
වශලයන් මලනෝ විඤ්ඤාණය ද පැවතිනි. 

• ඉන් අනතුරුව ස්ී සටෙන ලකලෙහි ොෙ වශලයන් බැස ෙැනීලම්දී ආෙම්මණය ලෙස 
ප්රඥප්තතියක්ද සිත් වශලයන් ලෙෝභ සෙෙත් මලනෝ විඤ්ඤාණයන්ද පැවතුනි. 

ලමහිදී ලම් ුද්ෙෙ ලත්ලම් ස්ිය දර්ශන පථලයන් ඉවත් වූ පසු ස්ී සටෙන නමැති ප්රඥප්තතිය අෙුණු 

කෙමින්ද ලෙෝභ සෙෙත් සිත් උපදවන්ලන්ය. ශරීෙ වර්ණය නම් පෙමාර්ථ වර්ණ රූපය අෙුණු කෙමින්ද, 

ලදලත්ාලල් ෙක්ත් වර්ණය නම් පෙමාර්ථ වර්ණ රූපය අෙුණු කෙමින්ද, ඉදින් ඇයලග් සුවඳ දැනුලණ් වී 
නම් පෙමාර්ථ ෙන්ධ රූපය අෙුණු කෙමින්ද යනාදී වශලයන් ප්රඥප්තති පෙමාර්ථ ලදකම අෙුණු කෙමින් 
මලනෝ විඤ්ඤාණයන් උපදවන්ලන්ය. ඉදින් ඇයලග් කරුණාවන්ත් බවක් වී නම් පෙමාර්ථ කරුණා 
මචත්සිකය අෙුණු කෙමින්ද, ඉදින් ඇයලග් ොගික බවක් වී නම් පෙමාර්ථ ලෙෝභ මචත්සිකය අෙුණු 
කෙමින්ද යනාදී වශලයන් ධම්මාෙම්මණ අෙුණු කෙමින්ද ලෙෝභ සෙෙත් මලනෝ විඤ්ඤාණයන් 
උපදවන්ලන්ය. 

ඉෙත් දක්වන ෙද සිදුවීලම් සම්පූර්ණ පෙමාර්ථ ප්රඥප්තති සිද්ධාන්ත්ය කියූ අයුරින් දත් යුතුය. එහි මනසින් සාදා 
ෙත් යමකට තිබුලණ් වී නම් ඒ ස්ී සටෙන, සටෙන් නාමය ආදී ප්රඥප්තතිය පමණි. ඒවාද ලම් ලද්ශකයන් 
කියන පරිදි වූ මනසින් සාදා ෙත් පංචුපාදානස්කන්ධ ලනාලේ. එය හුදු ුද්ෙෙ නිමිත්ත්ක් පමණි. ප්රඥප්තති 

සටෙනකි. අභිධර්මලේ ආෙම්මණ සංග්රෙය, පට්ඨඨානලේ ආෙම්මණ ප්රත්ය, ුද්ෙෙ පඤ්ඤත්තිපකෙණලයහි 
එන ප්රඥප්තති ලේදය ඉලෙන ෙත් අයට ලමම ුද්ෙෙ සටෙන් පංචුපාදානස්කන්ධ ලනාවන්ලන්ය. හුදු ප්රඥප්තති 

ආෙම්මණයක්, හුදු ධම්මාෙම්මණයක් බව වැටලෙන්ලන්ය. එබැවින් ලම් ලද්ශකවරුන් කියන පරිදි මනසින් 
සාදා ෙන්නා පංචුපාදානස්කන්ධයක් නැති බවත් එලස් නැත්ත්ා වූ අවිදයමාන වූ පංචුපාදානස්කන්ධයක උදය 
වැය බැලිය ලනාෙැකි ලෙයින් විපස්සනා භාවනාවට ෙත් ලනාෙැකි බව දත් යුතුය. මන්ද යත් විපස්සනාවට 

ෙනු ෙබන්ලන් පෙමාර්ථ පමණක් බැවිනි. ප්රඥප්තති විපස්සනා ලනාකෙන බැවිනි. එබැවින් “සබ්යබ සංඛාරා 

අනිච්ඡාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති” යනුලවන් වදාළ ලස්ක. 

රහතන් වහන්යස්ලාට සත්ත්ව පුේගල නිමිති නූපදීද ? 

ඉදින් ලම් ලද්ශකයන් කියන පරිදි අවිදයා ත්ෘෂ්ණා දුරු කළ විට පංචුපාදානස්කන්ධ ෙට ලනාෙන්ලන් නම් 
ෙෙත්න් වෙන්ලස්ොට ස්ී ුරුෂ ුද්ෙෙ නිමිති සටෙන් ෙස් වැෙ ඇෙ ලදාළ ෙංො ආදිලේ නිමිති සටෙන් 
ලනාවැටහිය යුතුය. එලස් වුවලොත් ෙෙත් වූ පසු ලමලොව වාසය කිරීමට ලනාෙැකි වනු ඇත්. නුත් ෙෙත්න් 
වෙන්ලස්ො මනාව සම්ුති ලෙෝකය සමඟ ෙනුලදනු කළ බැවින් එලස් ලනාවන බව දත් යුතුය. එබැවින් 
පංචුපාදානස්කන්ධය යන්ලනහි අර්ථ ෙබා ෙත් යුත්ලත් ලම් ලිපිලේ ඉෙතින් පංචුපාදානස්කන්ධ කථාලවහි 
පැෙැදිලි කළ ආකාෙයට බව ධර්මකාමී සුධීහු දත් යුතු ලවත්. 

පිරිසිදු විපස්සනායවන් කරනුයේ කුමක්ද ? 



විපස්සනාලේදී නාමරූප පරිග්රෙණලයන් ලකලෙනුලේ සම්ුති බිඳ පෙමාර්ථ මතු කෙ ෙැනීමය. නාමරූප 
ධර්ම විසදව ලනාවැටලෙන කල්හි ප්රඥප්තතිලයහි සිත් බැසෙන්ලන්ය. එවිට නැවත් නැවත්ත් දැඩිව සත්ත්ව 
ුද්ෙෙ සංඥාවම උපදින්ලන්ය. නුදු මනාව නාමරූප වැටලෙන ුද්ෙෙයා නාම රූපය නාම රූප ලෙසින් 
වටොලෙන ත්ෘෂ්ණා දෘෂ්ි බැසෙැනීම්වලින් ලත්ාෙව ඇලීම් ෙැටීම් වලින් ලත්ාෙව සත්ත්ව ුද්ෙෙ ප්රඥප්තතිය 
ද අෙුණු කෙන්ලන්ය. එවිට ඔහු ප්රඥප්තතිලයහි ුො ලනාලේ. ප්රඥප්තතිලයහි ුොවන ුද්ෙෙයා, ලදෝෂය 
ඇත්ලත් ුද්ෙෙ නිමිත්ලත් යයි සිත්ා එය පිරිසිදු කිරීමට උත්සාෙ කෙයි. එබැවින් ලමලෙස මනසින් 
ෙදාෙන්නා පංචුපාදානස්කන්ධයක් ඇත්ලත්ය යනාදී දෘෂ්ිවෙ ට පැමිලණයි. නුදු නියම විපස්සනාලේදී සිදු 
කෙනුලේ ුද්ෙෙයා යැයි කියන ත්ැන විදයමාන වන්ලන් ලමානවාද, සත්ය වශලයන් ඇත්ලත් ලමානවාද 
පෙමාර්ථ වශලයන් ඇත්ලත් ලමානවාද යන්න පරීක්ෂා කිරීමයි. ලමලෙස නැවත් නැවත් නාම රූප 
පරිග්රෙණය කෙන ත්ැනැත්ත්ාට සැබැවින් සත්ත්වලයක් ුද්ෙෙලයක් නැත් ඇත්ලත් නාම රූප පමණි යැයි 
ඥානයක් උපදින්ලන්ය. ලමම ඥානයට දෘෂ්ි විශුද්ිය කියාද නාමරූප පරිච්ලේද ඥානය කියාද කියනු 
ෙැලේ. 

දෘෂ්්ි විශුේිය පිළිබඳ මහ යතරුන් වහන්යස්ලායේ අදහස ්

ෙංකා ශාසනලේ මෑත් යුෙලේ පෙළ වූ ලශ්ර්ෂ්ඨ ධර්මධෙලයක් වූ ද විපස්සනා ලයෝොවචෙලයක් වූද 

ලර්රුකාලන් චන්දවිමෙ මොනායක ස්වාමීන් වෙන්ලස්ලග් විදර්ශනා භාවනා ක්රමය ග්රන්ථලයහි 56, 57 
පිටුවෙ ලම් බව ලමලස් සඳෙන් ලකාට ඇත්. 

“විදර්ශනාලේ ආදිය දෘෂ්ි විශුද්ි භාවනාවය. ලයෝොවචෙලයකුට ලබාලෙෝ කල් ෙත්වනුලේ ලම් දෘෂ්ි 
විශුද්ිය සම්පාදනය කිරීමටය. ලකාපමණ කෙක් ෙත් ලකාට ු ත් ලෙෝඩි  ලපාත් මැනවින් උෙත් ලකලනකුට 
මතු ඊ ළඟ ලපාත් කියවීමට වැඩි අපෙසුවක් ලනාවන්නාක් ලමන් දෘෂ්ි විශුද්ිය ලොඳින් සම්පාදනය කෙ 
ෙත් ත්ැනැත්ත්ා ෙට වඩා අපෙසුවක් නැතිව ඉතිරි විශුද්ධීන් සම්පාදනය කළ ෙැකිය. ඒ නිසා ලොඳින් 
සම්පාදනය කෙ ෙත් යුතු විශුද්ිය දෘෂ්ි විශුද්ියය. ලමත්නදී ඉදිරියට යාමට ඉක්මන් ලනාවිය යුතුය. ලමය 
ලොඳින් සම්පාදනය ලනාලකාට ඉක්මනින් ඉදිරියට යන ත්ැනැත්ත්ාට භාවනා ක්රමය අවුල් වන්ලන්ය. ලමය 
සම්පාදනය කළ යුත්ලත් ත්මා සැියටත් මාපියාදි අනය ුද්ෙෙයන් සැියටත් ලපලනන නාමරූප ධර්ම 
සමූෙයන් ලකලසල් ෙසක් පතුරු ෙසන්නාක් ලමන් සව්කීය ඥානලයන් ලකාටස්වෙට ලබදා ලපෙ පැවති 
මමය මවය පියාය සලෙෝදෙයාය ුත්රයාය භාර්යාවය යනාදී සත්ත්ව ුද්ෙෙ සංඥාව දුරු වන තුරු ඒවා මම 
ලනාව මාපිය ආදී අනය සත්ත්වයන් ුද්ෙෙයන් ලනාව නාමරූප ධර්ම සමූෙයම බව ඇසට ලපලනන ලස්ම 
ලපලනන්නට පටන් ෙන්නා තුරු ලබද ලබදා බැලීලමන්ය. 

ත්මාලග් සිත්ට අෙුණු වන්නා වූද ඇසට ලපලනන්නා වූද ුද්ෙෙයන්, ුද්ෙෙයන් සැියට ලනාව නාමරූප, 
නාමරූප සැියටම යම් කලෙක ලපලනන්න ට වී නම් එකෙ දෘෂ්ි විශුද්ිය සම්පාදනය වූලේ යැයි කිව 
යුතුය. නාමරූප ධර්ම මිස සත්ත්වලයකු ුද්ෙෙලයකු නැත්ැයි අනුන් කියනු ඇසීලමන් ො ලපාත්පත් 
ඉලෙනීලමන් ො මඳ කෙක් භාවනාලවහි ලයදීලමන් ඥාන දර්ශනයක් ලනාෙබා සත්ත්වලයකු ුද්ෙෙලයකු 
නැති බව සිත්ා ලෙන දෘෂ්ි විශුද්ිය සම්පාදනය වූලේ යැයි ුළා විය ෙැකිය. ුළා ලනාවනු.  (විදර්ශනා 
භාවනා ක්රමය - ලර්රුකාලන් චන්දවිමෙ මෙනාහිමි) 

ලකලස් ලමලනහි කෙන්නහුට සක්කාය දිට්ඨිය ඇති ලනාලේද? 

ඉන් අනතුරුව ලත්රුන් වෙන්ලස් ලකලස් මනසිකාෙ කෙන්නහුට සක්කාය දිට්ඨිය  ලනාවන්ලන්දැයි විමසනු 
පිණිස “වෙන්ස ලකලස් සක්කාය දිට්ඨිය ඇති ලනාලේදැ”යි ඇසූ ලස්ක. එයට පිලිතුරු සපයන භාෙයවතුන් 
වෙන්ලස් ලපෙ ලකලස් සක්කාය දිට්ඨිය ඇති ලේද යන පැනයට ෙබා දුන් පිළිතුලර් ප්රතිපක්ෂය වූ “මෙණ, 

ලම් ශාසනලේ ශ්රැත්වත් ආර්ය ශ්රාවක ලත්ලම් ආර්යයන් දැක්මට යනුලේ, ආර්ය ධර්මලයහි දක්ෂ වූලේ යනාදී 

වශලයන් ලද්ශනා ලකාට රූපකය ආත්ම වශලයන්  ලනාදකියි, ආත්මය රූපකලයන් යුක්ත් යැයි ලනාදකියි, 

ආත්මය තුළ රූපකය ඇත්ැයි ලනාදකියි, රූපකය තුළ ආත්මය සිටී යයි ආත්ම වශලයන් ලනාදකියි” යනාදී 
වශලයන් ස්කන්ධ පංචකයම අෙභයා සක්කාය දිට්ඨිය ඇති ලනාවන ආකාෙය වදාළ ලස්ක. 



ආත්ම දෘෂ්ිය ප්රොණය වන ප්රතිපදාව ත්වදුෙටත් 

ඉන් අනතුරුව ලත්රුන් වෙන්ලස් ඉදිරි විපස්සනා ප්රතිපදාව මතුකෙලීමට රුචි වූලේ  

• “යකා නු යඛා, භන් යත, රූයප අස් සායදා, යකා ආදීනයවා, කිං නිස් සරණං? යකා යවදනාය 

අස් සායදා, යකා ආදීනයවා, කිං නිස් සරණං? යකා සඤ් ඤාය අස් සායදා, යකා ආදීනයවා, කිං 

නිස් සරණං? යකා සඞ ඛායරසු අස් සායදා, යකා ආදීනයවා, කිං නිස් සරණං? යකා විඤ් ඤායණ 

අස් සායදා, යකා ආදීනයවා, කිං නිස් සරණ’’න් ති?  

වෙන්ස, රූපලයහි ආස්වාද කවෙ, ආදීනව කවෙ, නිස්සෙණ කිම? ලේදානලයහි ආස්වාද කවෙ, 

ආදීනව කවෙ, නිස්සෙණ කිම? සංඥාලයහි ආස්වාද කවෙ, ආදීනව කවෙ, නිස්සෙණ කිම? 

සංස්කාෙයන්හි ආස්වාද කවෙ, ආදීනව කවෙ, නිස්සෙණ කිම? විඥානලයහි ආසව්ාද කවෙ, ආදීනව 

කවෙ, නිස්සෙණ කිමැ’” යැයි ඇසූ ලස්ක. 

එයට පිළිතුරු සපයන භාෙයවතුන් වෙන්ලස්  

• “යං යඛා, භික් ඛු, රූපං පිච් ච උප පජ ජති සුඛං යසාමනස් සං, අයං රූයප අස් සායදා. යං රූපං අනිච් චං 

දුක් ඛං විපරිණාමධේ මං, අයං රූයප ආදීනයවා. යයා රූයප ඡන් දරාගවිනයයා ඡන් දරාගප පහානං, 

ඉදං රූයප නිස් සරණං. යං යඛා භික් ඛු, යවදනං පිච් ච… සඤ් ඤං පිච් ච… සඞ ඛායර පිච් ච… 

විඤ් ඤාණං පිච් ච උප පජ ජති සුඛං යසාමනස් සං, අයං විඤ් ඤායණ අස් සායදා. යං විඤ් ඤාණං 

අනිච් චං දුක් ඛං විපරිණාමධේ මං, අයං විඤ් ඤායණ ආදීනයවා. යයා විඤ් ඤායණ ඡන් දරාගවිනයයා 

ඡන් දරාගප පහානං, ඉදං විඤ් ඤායණ නිස් සරණ’’න් ති. 

“මෙලණනි, රූපය නිසා යම් සුවලයක් ලසාම්නලසක් උපදී ද, ලම් රූපලයහි ආස්වාද යැ. 

යම්ලෙලයකින් රූපය අනිත්ය දුුඃඛ විපරිණාමස්වභාව ලේ ද, ලම් රූපලයහි ආදීනව යැ. රූපලයහි යම් 

ඡන්දොෙවිනලයක් ඡන්දොෙප්රොණලයක් ලේ ද, ලම් රූපලයහි නිස්සෙණ යි. මෙණ, ලේදනාව නිසා 

යම් ... සංඥාව නිසා ... සංස්කාෙයන් නිසා ... විඥානය නිසා යම් සුවලයක් ලසාම්නලසක් උපදී ද, 

ලම් විඥානලයහි ආස්වාද යැ, යම් ලෙලයකින් විඥානය අනිත්ය දුුඃඛ විපරිණාමස්වභාව ලේ ද, ලම් 

විඥානලයහි ආදීනව යැ. විඥානලයහි යම් ඡන්ද ොෙවිනලයක් ඡන්දොෙප්රොණලයක් ලේ ද, ලම් 
විඥානලයහි නිස්සෙණැ’ යි වදාළෙ.” 

සූත්රයයන් මතු වන චතුරාේයසතයය 

ලමහිදී භාෙයවතුන් වෙන්ලස් ආශ්වාදාදිය ලද්ශනා කිරීලමන් චතුොර්යසත්යය වදාලළ් ලවයි. ඒ ලකලස්ද 
යත්, 

දුක්ඛාේයසතයය 

මත්රභූමික සංස්කාෙලයෝම ත්ෘෂ්ණාලවන් ආශ්වාද කෙන බැවින් අස්සාද යන පදලයන් මත්රභූමික 
සංස්කාෙයන් වදාලළ් ලවයි. මත්රභූමික සංස්කාෙයන් දුක්ඛාර්යසත්යලයහි ො වැලටන ලෙයින් අසස්ාද 
පදලයන් දුක්ඛාර්යසත්යය වදාලළ් ලවයි.  

දුක්ඛ සමුදයසතයය 

ආදීනවය දැක්වීලම්දී අනිච්චං යන පදය වදාළ ලෙයින් සංස්කාෙයන්ලග් ෙට ෙැනීම බිඳීම වදාලළ් ලවයි. 
ෙට ෙැනීම වදාළ කල්හි ෙට ෙැනීමට ලේතුද වදාලළ්ම ලවයි. ලමලෙස සංස්කාෙයන්ලග් ෙට ෙැනීමට 



ලේතු ආදීනව පදලයන් දක්වන ෙද්ලද් ලවයි. එලෙයින් ආදීනව පදලයන් දුක්ඛ සුදය දක්වන ෙද්ලද් 
ලවයි. 

දුක්ඛ නියරෝධසතයය 

එලස්ම සංස්කාෙයන්ලග් ආදීනවය දුරු කිරීමට සුදය ප්රොණය කළ යුතු ලෙයින්ද ආදීනව යන පදලයන් 
දුක්ඛ නිලෙෝධසත්යය දක්වන ෙද්ලද් ලවයි. නිස්සෙණං යන පදලේ අර්ථය පිණිස ඡන්දොෙ විනලයෝ 
ඡන්දොෙ පොණං යයි වදාළ බැවින් එයින් ද නිර්වාණය දක්වන ෙදී. එබැවින් නිස්සෙණං යන පදලයන් 
දුක්ඛ නිලෙෝධ සත්යය වදාෙණ ෙදී.  

දුක්ඛ නියරෝධගාමීනී පිපදා සතයය 

මත්රභූමික සංස්කාෙයන් පිරිසිඳීම ආස්වාද පදලයන්ද, සංස්කාෙයන්ලග් ප්රත්ය බැලීම ො උදයවය බැලීම 
අනිච්ච පදයට අන්ත්ර්ෙත් නිසා ආදිනව පදලයන් ඉදිරි විපස්සනා මාර්ෙයත් දක්වන ෙද බැවින් ආස්වාද 
ආදීනව පදයන්ලෙන් දුක්ඛ නිලෙෝධොමීනී පිපදා ආර්යසත්යය වදාලළ් ලවයි. 

ලම් අනුව භාෙයවතුන් වෙන්ලස් ලම් ආස්වාද ආදීනව නිස්සෙණ යන ිපදලයන් චතුොර්ය සත්ය ධර්මද 
සප්තත් විශුද්ි සංඛයාත් සියලු විපස්සනා මාර්ෙය ද වදාළ බැේ දත් යුතුය. 

ප්රපංචයන් දුරු කරලනු පිණිස 

ඉන් අනතුරුව ලත්රුන් වෙන්ලස් සියලු සංස්කාෙයක් ලකලෙහි ත්ෘෂ්ණා දිට්ඨි මාන සංඛයාත් ප්රපංචලයෝ 
දුරු කෙෙනු පිණිස 

“කථං පන, භන් ලත්, ජානලත්ා කථං පස් සලත්ා ඉමස් මිඤ් ච සවිඤ් ඤාණලක කාලය බහිද් ධා ච 

සේ බනිමිත් ලත්සු අහිංකාෙමමිංකාෙමානානුසයා න ලොන් ී ”ති? 

“වෙන්ස ලකලස් දන්නහුට ලකලස් දක්නහුට ලම් සවිඥානික කලයහිද බාහිෙ සවිඥානික අවිඥානික සියලු 
නිමිත්ත්යන්හිද අෙංකාෙ මානයද මමංකාෙ ත්ෘෂ්ණාවය යන අනුසය ධර්ම ලනාවන්නාහුදැයි” ඇසූ ලස්ක. 

ඊට පිළිතුරු සපයන භාෙයවතුන් වෙන්ලස් 

“යං කිඤ් චි, භික් ු , රූපං – අීත්ානාෙත්පච් චුප්ත පන් නං අජ් ඣත් ත්ං වා බහිද් ධා වා ඔළාරිකං වා සුුමං වා 
හීනං වා පණීත්ං වා යං දූලෙ සන් තිලක වා – සේ බං රූපං ‘ලනත්ං මම, ලනලසාෙමස් මි, න ලමලසා 
අත් ත්ා’ති – එවලමත්ං යථාභූත්ං සම් මප්ත පඤ් ඤාය පස් සති. යා කාචි ලවදනා… යා කාචි සඤ් ඤා… ලය 
ලකචි සඞ ඛාො… යං කිඤ් චි විඤ් ඤාණං – අීත්ානාෙත්පච් චුප්ත පන් නං අජ් ඣත් ත්ං වා බහිද් ධා වා ඔළාරිකං 

වා සුුමං වා හීනං වා පණීත්ං වා යං දූලෙ සන් තිලක වා – සේ බං විඤ් ඤාණං ‘ලනත්ං මම, ලනලසාෙමස් මි, 

න ලමලසා අත් ත්ා’ති – එවලමත්ං යථාභූත්ං සම් මප්ත පඤ් ඤාය පස් සති. එවං ලඛා, භික් ු , ජානලත්ා එවං 
පස් සලත්ා ඉමස් මිඤ් ච සවිඤ් ඤාණලක කාලය බහිද් ධා ච සේ බනිමිත් ලත්සු අහිංකාෙමමිංකාෙමානානුසයා 
න ලොන් ති’’  

මෙණ, අධයාත්ම වූ ද බාෙය වූ ද ඖදාරික වූ ද සූක්ෂ්ම වූ ද හීන වූ ද ප්රණීත් වූ ද අීත්ානාෙප්රත් ු ත්පන්න වූ 

යම් රූපලයක් ඇද්ද, දුරැ ලෙෝ සමීපලයහි ලෙෝ යම් රූපලයක් ඇද්ද, එ ෙැම රූපය මාලග් ලනා ලවයි, ලත්ෙ 

මම ලනා ලවමි, ලත්ලෙ මාලග් ආත්ම ලනා ලේ යැ’යි ලමලස් ලත්ෙ රූපය යථාසව්භාවලයන් 
විදර්ශනාප්රඥාලයන් දකී. යම් කිසි ලේදනාවක් ... යම් කිසි සංඥාවක් ... යම් කිසි සංස්කාෙ ලකලනක් ... 
අධයාත්ම වූ ද බාහිෙ වූ ද ඖදාරික වූ ද සූක්ෂ්ම වූ ද හීන වූ ද ප්රණීත් වූ ද අීත්ානාෙප්රත් ු ත්පන්න වූ යම් 



කිසි විඥානලයක් ඇද්ද, දුරැ ලෙෝ සමීපලයහි ලෙෝ යම් විඥානලයක් ඇද්ද, ලත්ෙ ෙැම විඥානය මාලග් ලනා 

ලවයි, ලත්ෙ මම් ලනා ලවමි, ලත්ලෙ මාලග් ආත්මය ලනා ලේ යැ’යි ලමලස් ලත්ෙ විඥානය ත්ත්වූ පරිදි 
විදර්ශනාප්රඥාලයන් දකී. මෙණ, ලමලස් දන්නහුට ලමලස් දක්නහුට ලම් සවිඥානක කලයහි ද බාෙය වූ 
සවිඥානක කලයහි ො අතින්ියබද්ධලයහි ද අෙංකාෙ මාන යැ මමංකාෙ ත්ෘෂ්ණා යැ යන අනුශය 
ධර්මලයෝ ලනා ලවත්” යයි වදාළ ලස්ක. 

ඉෙත් දැක්වූ අයුරින් පිළිලවලින් විශුද්ධීන් සම්පාදනය කෙෙත් ත්ැනැත්ත්ා පංචුපාදානස්කන්ධය අනිත්ය, 

දුක්ඛ, අනාත්ම වශලයන් දකිනුලේ පංචුපාදනස්කන්ධය මාලග් ලනාලේ, ඒ  පංචුපාදානස්කන්ධලයහි මම 
ලනාලවමි, පංචුපාදානස්කන්ධය මාලග් ආත්මය ලනාලේ යැයි සමයක් ප්රඥාලවන් දකියි. එලස් 
දකින්නහුටම ත්ණ්ො දිටි මාන සංඛයාත් ප්රපඤ්චලයෝ ඇති ලනාලවත්. එනම් ුද්ෙෙ ප්රඥප්තතිය, ුද්ෙෙ 

නිමිති සටෙන් දැනෙත්ලත් ද ඒවාලේ ඇලීම්, ෙැටීම්,ුොවීම් ඇති ලනාකෙ ෙනියි. එලස් වූ ෙෙත්න් 
වෙන්ලස් සත්ත්ව ුද්ෙෙ නිමිතිවලින් පීඩා ලනාවිඳියි. ලෙලත්ලම් ලෙෝකලේ සියලු දුකින් අත්මිදුනා වූ 
ුද්ෙෙයා වන්ලන්ය. 

ලමලස් ලම් මොුණ්ණම සූත්රය සියලු ත්ණ්ො දිට්ඨි මාන ප්රපංචලයෝ නිලෙෝධය වන්නා වූ උතුම් අරිෙත් 
මාර්ෙඥාන ප්රතිොභය පිණිස මාර්ෙය දක්වමින් භාෙයවතුන් වෙන්ලස් වදාළ ලස්ක. ලද්ශනාවසානලේ 
සැටක් පමණ වූ ශිෂය භික්ූහු අති උතුම් වූ අරිෙත් ඵෙලේ පිහිියාහුය. ලම් ලිපිය කියවන සුධීහු කියන ෙද 

අයුරින් ධර්මාර්ථ ලෙන විපස්සනා  භාවනා කෙත්වා.  ඉදින් යම් දෙම් කරුණක් සලදාස්ව දොලෙන 
සිටීනම් නිලදාස් කෙෙනිත්වා. මැනවින් අර්ථ දොෙත්ලත්ෝ ඒ අරුත් වඩවඩාත් ස්ිෙ කෙෙනිත්වා.   ලම් 
දෙම් ලිපි ලපළ ලිවීලමන් රැස් කෙ ෙත් ුණය ොභලේ බෙලයන් වැෙදි දෙම් අර්ථ දැරූවන්ලග් අර්ථ පිරිසිදු 
ලේවා! නිවැෙදි දෙම් අර්ථ දැරූවන්ට එහි පිහිටා සිටීමට ශක්තිය ෙැලේවා! බුද්ධ ශාසනය පන්දෙසක් කල් 
ලෙෝ සතුනට ලසත් සෙසමින් ලයලෙන් වැජලේවා! ිවිධ සංොයනාලවන් සංෙෘහිත් වූ ලපළ අර්ථකථා 
ටීකා සංඛයාත් පරියප්තති ශාසනය නිර්මෙව පවීවා! සංොයනාකාෙ මෙෙෙත්න් වෙන්ලස්ොලග් පටන් 
පැවත් ලෙන විත් ෙංකාද්වීපලේ මොවිොෙවාසී භික්ු පෙම්පොලවන් රැලෙන ආ ලම් ලථ්ෙවාදී මොවිොෙ 
අචාර්ය සිසු භික්ු පෙම්පොව ශාසනාන්ත්ර්ධානය ලත්ක් අවිචඡින්නව වැජලේවා! ලකෙවෙ සියලු ලෙෝක 
සත්ත්වයාට සියලු දුකින් අත්මිදී ෙබන අත්ුත්ත්ම නිර්වාණ ශාන්තිය සාක්ෂාත්  ලේවා! 

-මොවිොෙය - 

 


