5. දුක්ඛ ලක්ෂණය පිළිබඳව දතයුතු කරුණු
පසුගිය ලිපි පපලින් අපි ත්රිපිටක පපළ අටුවා ටීකාවන්ි අනිතය යන්නට දුන් අර්ථකථනයන් ප ානවාද, වර්ත ානපේ
පථේරීය ඇදුරන් ඒ අර්ථකථනයන් පයාදාපෙන

විපසේසනා භාවනාව සිදුකරන්පන්ද යන්න විසේතර කපළමු. ප

ලිපිපයන් සංසේකාරයන්පේ දුක්ඛ ලක්ෂණය පිළිබඳව ත්රිපිටක පපළ අටුවාවන්ි පැමිණි අර්ථකථන විසේතර
කරන්පනමු.

සෑම සත්ත්වයෙක් පාය ේම සැපෙට කැමති ෙ. සැපෙ ලබා ගැනීම පිණිස සත්ත්වයෙෝ යනාකරන්නා
වූ යෙෙක් නම් නැත්ත්තා . ඒ සඳ ා ඔවුහු කුසල් ෙ අකුසල් ෙ කරන්නා . නමුත්ත් සැප යසාෙන්නා වූ
සත්ත්වෙන්ට යකාතරම් සැප ලැබුයේ ෙ නැවත නැවත දුකටම පත්ත්වන්යන් ෙ. එෙට ය ේතුව වනුයේ සැප
යේෙනාව ෙ ඇතුළුව සිෙලු සංඛත ධර්මෙන් තුළ දුක්ඛ ලක්ෂණෙ ඇති බැවිනි. කුමන අර්ථෙකින්
සංසේකාරයෙෝ දුක්ඛයෙෝ ෙ ෙන පැනෙට යපළ අර්ථකථාවන්ි සඳ න් පිළිතුරු යමයසේ ෙ.

I.

පටිසම්භිදාප්රකරණය - අිඤේපඤයය නිර්පේශය

පටිසම්ිොප්රකරණයෙි අිඤේයඤෙය නිර්යේශයෙි දුක්ඛොයේ ෙැනගතයුතු අර්ථ පිළිබඳව යමයසේ ෙැක්යේ.

•

“දුක්ඛසේස පීළනටප ා අිඤේපඤපයයා; දුක්ඛසේස සඞඛතටප ා අිඤේපඤපයයා; දුක්ඛසේස
සන්තාපටප ා අිඤේපඤපයයා; දුක්ඛසේස විපරිණා ටප ා අිඤේපඤපයයා.”

[දුුඃඛොයේ පීඩනාර්ථෙ ෙතයුතු ෙැ .දුුඃඛොයේ සඞ්ඛතාර්ථෙ ෙතයුතු ෙැ. දුුඃඛොයේ සන්තාපාර්ථෙ ෙතයුතු
ෙැ. දුුඃඛොයේ විපරිණාමාර්ථෙ ෙතයුතු. (පටිසම්ිොමේගප්පකරණෙ - ඥානකථා - බු.ජ.මු. 34)]
පටිසම්ිොමේග අට්ඨකථායවි ඒ සිවුපෙෙන් සඳ ා යම් අර්ථ සපො ඇත.
•

“දුක්ඛදසේසපන්පන්ව

පීළනටප ා.

දුක්ඛායූහනසමුදයදසේසපනන

සඞඛතටප ා.

සබබකිපලසසන්තාපහරසුසීතල ේෙදසේසපනන සන්තාපටප ා. අවිපරිණා ධම්භ නිපරාධදසේසපනන
විපරිණා ටප ා.”
[ඉපදීම බිඳීම යෙකින් වන දුක්ඛෙ ෙැක්ීම් වශයෙන් ම ‘පීළනාර්ථෙ’ෙ. සංසේකාරෙන් ඉපිෙීමට
ප්රතය රැසේකිරීයම් ඇති දුක්ිතභාවෙ ෙැක්ීම් වශයෙන් 'සංඛතාර්ථෙ' ෙ. සිෙලු යකයළසේ ො ෙන් යවතට
යගනෙන මාර්ගෙ බව ෙැක්ීම් වශයෙන් ‘සන්තාපනාර්ථ’ෙ. සංසේකාර ධර්මෙන් යේ ජරාව නම් වූ
විපරිණාමෙත්ත්

මරණෙ

නම්

වූ

නියරෝධෙත්ත්

ෙැක්ීම්

වශයෙන්

(පටිසම්ිොමේගප්පකරණ අ.ක. - අිඤේයඤෙය නිේයේසෙ - ය ේ.මු. 72)]

‘විපරිණාම

ධම්මා’ෙ.

එි පීළනාර්ථෙ ෙනු පීඩිත වන යපයළන බවෙ. සත්ත්වයෙකු ඉපදුණු ක්ෂණයෙි මිෙෙන්යන් නම්
එම සත්ත්වො දුක්ිතයෙකැයි කිෙති. ෙම් වසේතුවක් ලැබී ව ා නැති ී ෙන්යන් නම් එම වසේතුව දුක්ඛ ස ගත
යෙෙකි. යමිදී අෙ සේ කරනුයේ ඒ සත්ත්වො ය ෝ වසේතුව අෙත්ත් කරයගන සිටින යකනාට උපදින දුක යනාව
ඒ සත්ත්වොයේ ය ෝ වසේතුයේ ඇති නැසීයමන් යකළවර වන බව නමැති අවාසනාවන්ත භාවෙයි.
දුක්ස ගතභාවයි එයමන් ම සිෙළු අවිඤේඤාණික සවිඤේඤාණික ධර්මයෙෝම ක්ෂණෙක් ක්ෂණෙක් පාසා ඉපිෙ
බිඳීෙන බැවින් පීළනාර්ථයෙන් දුක්ඛයෙෝ ෙ.
එයසේම සංසේකාරෙන් ඉපයෙනුයේ ප්රතයෙන් එක් රැසේීයමනි. ඉදින් ෙම්ම යෙෙක් ලබාගැනීමට නම්
ඒ යෙෙ ලැයබන ය ේතු ඒකරාශී කළ යුතුෙ. රැකිොවක් ලබාගැනීමට ම න්සි ී ඉයගනගත යුතුෙ. ෙ පත්ත්
ජීවිතෙක් ගත කිරීමට යවය ස ී මුෙල් ඉපයිෙ යුතුෙ. යමයසේ සංසේකාර ඉපෙීමට කළ යුතු ප්රතය රැසේකිරීම
දුකින් යුතුව යවය යසමින් කළ යුතු බැවින් සංඛතාර්ථයෙන් සංසේකාරයෙෝ දුක්ෙ .
තවෙ යකයලසේො යෙන් සත්ත්වෙන් තවන බැවින් පංචුපාොනසේකන්ධ සංඛයාත සිෙළු ආත්ත්මභාව
දුක්ඛස ගතෙ. එයසේම සිෙළු කාම වසේතු යකයලසේ ො ෙ ඉපිදීමට ය ේතුවන බැවින් දුක්ඛයෙෝ ෙ. යමයසේ
සිෙළු සංසේකාරයෙෝ යකයලසේ ො යෙන් තවන සන්තාපාර්ථයෙන් දුක්ඛයෙෝ ෙ.
යකාතරම් යවය ස ී ලබාගන්නා යෙෙක් වුවෙ කලකදී යවනසේ ී නැතිී ෙන්යන්ෙ. සවිඤේඤාණක
වසේතු ෙ ජරාවට ම ළුබවට ආදිෙට පැමිණ මරණයෙන් යකළවර වන්යන් ෙ. අවිඤේඤාණ වසේතු ෙ දිරාොමට
පැමිණ විනාශ ී ෙන්නා . යමයසේ සිෙළු සංසේකාරයෙෝ ජරා මරණ යෙකින් ය වත්ත් විපරිණාමෙට පත්ත්ව
නිරුේධීම ෙන සේවභාවයෙන් යුක්ත ය යින් විපරිණාමාර්ථයෙන් දුක්ඛයෙෝ ෙ. ෙක්වන ලෙ සතර වැෙෑරුම්
ආකාරෙන්යගන් ෙ සංසේකාරයෙෝ දුක්වන්නා .

II.

සංයුක්තනිකාය - රාහුල සංයුක්තය

තවෙ සංයුක්තනිකායෙි රාහුල සංයුක්තයෙි පළමු සූත්රෙට ලියූ අර්ථකථායවි යමයසේ සඳ න් යේ.
❖ “දුක්ඛන්ති චතූි කාරපණි දුක්ඛං දුක්ඛ නටප න දුක්ඛවතථුකටප න සතතසම්භපීළනටප න
සුඛපටිපක්පඛනාති”
[“දුක්ඛං ෙනු සිේකාරණෙකින් ‘දුක්ඛං’ යේ. දුක්ෂමනාර්ථයෙන්, දුකට වසේතුවන අර්ථයෙන්,
නිරන්තරයෙන් යපළන අර්ථයෙන්, සුඛෙට ප්රතිපක්ෂ වන අර්ථයෙන් ෙ” (සංයුක්ත නිකාෙ අ.ක. II - රාහුල
සංයුක්තෙ - ය ේ.මු.158)]

I.

සංසේකාරයෙෝ දුකින් ඉවසිෙයුතු ය යින් දුක්ඛයෙෝ ෙ. සංසේකාරෙන් යේ ඇති ජරා මරණ
විපරිණාමෙ සංසේකාරෙන් සමග ගණුයෙනු කරන්නන්ට දුකින් යුතුව ඉවසන්නට වන්යන්ෙ.
එබැවින් සංසේකාරයෙෝ දුක්ඛයෙෝ ෙ.

II.

සේකන්ධයෙෝ දුකට වසේතු වන ය යින් ෙ දුක්ඛෙ. දුක ඇතිවන්යන් සේකන්ධෙන් නිසාෙ.
සේකන්ධෙන් ප ළ වූ බැවින් යනාය ාත්ත් සත්ත්වෙන් උපන් බැවින් දුක උපදින්යන්ෙ.
සත්ත්වෙන් නූපන්යන් නම් දුකක් නැත. එබැවින් ම සේකන්ධෙන්යේ අනුප්පාෙ නියරෝධෙම
සුවෙ ෙැයි කිෙති. යමයලස දුක්ඛෙන්ට වසේතුවන ය යින් ආධාරවන ය යින් සේකන්ධයෙෝ
දුක්ඛයෙෝ ෙයි ෙත යුතුෙ.

III.

සේකන්ධෙන් විසින් සේකන්ධ සංඛයාත ආත්ත්මභාවෙ යපළන ය යින් ෙ දුක් යේ. ජාති ජරා
වයාධි මරණෙට පත්ත්වන්යන් සේකන්ධයෙෝෙ. එයසේ ජාතයාදීන්යගන් නිරන්තරයෙන් යපළන
ය යින් සේකන්ධයෙෝ දුකෙ.

IV.

සේකන්ධයෙෝ සුඛෙට ප්රතිපක්ෂ ය යින් ෙ දුක්ඛයෙෝෙ. සුඛෙ නම් සේකන්ධාදීන්යගන් යතාර
නිවනයි. සේකන්ධයෙෝ ෙම් තැනක උපදිත්ත් ෙ ඒ උපදිනුයේම දුක ෙ. ඒ නිසා සේකන්ධෙන්යේ
යනාපැවතීම නම් පරම සුඛෙට ප්රතිපක්ෂ නිසා ෙ සේකන්ධෙන් දුක්ඛ ෙ. යමයසේ ෙ
සංසේකාරයෙෝ දුක්ඛයෙෝ ෙ.

III.

පටිසම්භිදා ේෙප්පකරණය සම්භ සේසන ඥාන නිර්පේශය

තවෙ පටිසම්ිොමේගප්පකරණයෙි සම්මසේසන ඥාන නිර්යේශයෙි යමයසේ සඳ න් යේ .
❖ “දුක්ඛං භයටප න”
එි යත්ත්රුම නම් “භොර්ථයෙන් සංසේකාරයෙෝ දුක්ඛ”ෙ ෙන්නයි. (බු.ජ.මු. 102)
සංසේකාරයෙෝ භෙ ඉපදීමට වසේතු වන නිසාත්ත් භෙ උපෙවන නිසාත්ත් භොර්ථයෙන් දුක්ඛ යේ. ඉදින්
පංචඋපාොනසේකන්ධෙක් යනාතිබුයේ ී නම් භෙ උපදින්යන් නැත. පංචුපාොනසේකන්ධෙ වසේතු කරයගනම
භෙ උපදී. එයසේම සත්ත්වොට ජාති භෙ, ජරා භෙ, වයාධි භෙ, මරණ භෙ උපේෙවනුයේ සේකන්ධයෙෝ ෙ.
එබැවින් සේකන්ධයෙෝ භෙ උපෙවන්යනෝෙ. යම් යෙඅරුතින් භෙඅර්ථයෙන් සේකන්ධයෙෝ දුක් යවති.
යමයසේ සංසේකාරයෙෝ විවිධ අර්ථෙන්යගන් දුක්ඛධර්මයෙෝ යවති. යමයසේ නානාවිධ නයින්
සංසේකාරෙන්යේ දුක්ඛ ලක්ෂණෙ ෙැකීම සංසේකාරෙන් යකයරි කලකිරීමක් ඇති ීමටත්ත් ඉන් මිදීයම්
බලවත්ත් කැමැත්ත්තක් ඇතිීමටත්ත් නිවන පරම සුවෙ යසේ ෙැකීමටත්ත් ය ේතුයේ.
මීළඟ ලිපිපයන් සංසේකාරයන්පේ අනාත ලක්ෂණය පිළිබඳව විසේතර කරන්පනමු.

