7. සූත්ර දේශනා තුළින් නිවන් මග
පසුගිය ලිපිවලින් අපි ත්රිපිටක දපළ අර්ථ කථා ටීකාවන්ි ත්රිලක්ෂණයන් සඳහා ලබාදුන් අර්ථකථනයන්
පිළිබඳව විස්තර කදළමු. එකී ත්රිලක්ෂණ අර්ථයන්ම දයාදාදගන විපස්සනාව කිරීම භාගයවතුන්
වහන්දස්දේ අභිප්රාය වූ බව දේ ලිපිදයන් විස්තර කරන්දනමු.

I. දීඝ නිකාය මහා නිධාන සූත්රය
දීඝ නිකායේ මහා නිධාන සූත්රයෙහි භාග්යවතුන් වහන්යසේ යමයසේ වදාළ යසේක.
‘‘සුඛාපි යඛා, ආනන්ද, යවදනා අනිචචා සඞඛතා පටිචචසමුපපන්නා ඛෙධමමා වෙධමමා විරාග්ධමමා
නියරාධධමමා. දුකඛාපි යඛා, ආනන්ද, යවදනා අනිචචා සඞඛතා පටිචචසමුපපන්නා ඛෙධමමා වෙධමමා
විරාග්ධමමා නියරාධධමමා. අදුකඛමසුඛාපි යඛා, ආනන්ද, යවදනා අනිචචා සඞඛතා පටිචචසමුපපන්නා
ඛෙධමමා වෙධමමා විරාග්ධමමා නියරාධධමමා. තසේස සුඛං යවදනං යවදෙමානසේස ‘එයසා යම අතතා’ති
යහාති. තසේසායෙව සුඛාෙ යවදනාෙ නියරාධා ‘වයගයග්ා යම අතතා’ති යහාති. දුකඛං යවදනං
යවදෙමානසේස ‘එයසා යම අතතා’ති යහාති. තසේසායෙව දුකඛාෙ යවදනාෙ නියරාධා ‘වයගයග්ා යම
අතතා’ති යහාති. අදුකඛමසුඛං යවදනං යවදෙමානසේස ‘එයසා යම අතතා’ති යහාති. තසේසායෙව
අදුකඛමසුඛාෙ යවදනාෙ නියරාධා ‘වයගයග්ා යම අතතා’ති යහාති. ඉති යසා දිටයෙව ධමයම අනිචචං සුඛං
දුකඛං යවාකිණණං උපපාදවෙධමමං අතතානං සමනුපසේසමායනා සමනුපසේසති, යො යසා එවමාහ –
‘යවදනා යම අතතා’ති. තසේමාතිහානන්ද, එයතන යපතං නකඛමති – ‘යවදනා යම අතතා’ති සමනුපසේසිතුං.
‘තත්රානන්ද , යො යසා එවමාහ ‘න යහව යඛා යම යවදනා අතතා, අපපටිසංයවදයනා යම අතතා’ති,
යසා එවමසේස වචනීයො ‘ෙතථ පනාවුයසා, සබබයසා යවදයිතං නතථි අපි නු යඛා තතථ ‘‘අෙමහමසේමී’’ති
සිො’’’ති?
‘‘යනා යහතං, භන්යත’’.
‘‘තසේමාතිහානන්ද, එයතන යපතං නකඛමති ‘න යහව යඛා යම යවදනා අතතා, අපපටිසංයවදයනා යම
අතතා’ති සමනුපසේසිතුං.
‘තත්රානන්ද , යො යසා එවමාහ ‘න යහව යඛා යම යවදනා අතතා, යනා'පි අපපටිසංයවදයනා යම
අතතා, අතතා යම යවදෙති, යවදනා ධමයමා හි යම අතතා'ති, යසා එවමසේස වචනීයො 'යවදනා ච හි
ආවුයසා සබයබන සබබං සබබථා සබබං අපරියසසා නිරුජ්යෙෙයං, සබබයසා යවදනාෙ අසති යවදනා
නියරායධා අපි නු යඛා තතථ අෙමහමසේමීති සිො?' ති.
‘‘යනා යහතං, භන්යත’’.

‘‘තසේමාතිහානන්ද, එයතන යපතං නකඛමති ‘න යහව යඛා යම යවදනා අතතා, යනා'පි අපපටිසංයවදයනා
යම අතතා, අතතා යම යවදෙති, යවදනා ධමයමා හි යම අතතා'ති සමනුපසේසිතුං.”
‘‘ෙයතා යඛා, පනානන්ද, භිකඛු යනව යවදනං අතතානං සමනුපසේසති, යනාපි අපපටිසංයවදනං අතතානං
සමනුපසේසති, යනාපි ‘අතතා යම යවදෙති, යවදනාධමයමා හි යම අතතා’ති සමනුපසේසති. යසා එවං
අසමනුපසේසන්යතා න ච කිඤේචි ය ායක උපාදිෙති, අනුපාදිෙං න පරිතසේසති, අපරිතසේසං පචචතතතං යෙව
පරිනිබබායිසේසති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහේමචරිෙං, කතං කරණීෙං, නාපරං ඉතථතතාො’ති පජානාති.
සිංහල අර්ථය

ආනන්දෙ, සුඛයේදනාව ද අනිතය ෙ, සංසේකෘත ෙ (ප්රතයෙෙන් විසින් සකසේ වූයේ ෙ), ප්රතීතයසමුතපන්න
ෙ, කෂෙධර්මෙ (කීණ වන සුලු ෙ), වයධර්මෙ, (වැනයසන සුලු ෙ), විරාග්ධර්ම ෙ (පහ වන සුලු ෙ),
නියරෝධධර්මෙ (නිරුද්ධවන සුලු ෙ). ආනන්දෙ, දුුඃඛයේදනාව ද අනිතය ෙ, සංසේකෘත ෙ. ප්රතීතයසමුතපන්න
ෙ, කෂෙධර්මෙ, වයධර්මෙ, විරාග්ධර්ම ෙ, නියරෝධධර්මෙ. ආනන්දෙ, අදුුඃඛාසුඛයේදනාව ද අනිතය ෙ,
සංසේකෘත ෙ, ප්රතීතයසමුතපන්න ෙ, කෂෙධර්මෙ, වයධර්මෙ, විරාග්ධර්ම ෙ, නියරෝධධර්මෙ. සුඛයේදනාව
විඳුනා හට ‘යම මයග ආතමෙ යේ’ ෙැ යි සියතක යවයි. ඒ සුඛයේදනාවයග නියරෝධයෙන් ‘යම මයග
ආතමෙ වයග්ර වී (විසිර ගියේ ෙැ යි, පහ ව ගියේ ෙැ)’ යි සියතක යවයි. දුුඃඛයේදනාව විඳුනාහට ‘යම මයග
ආතමෙ යේ ’ ෙැ යි සියතක යවයි. ඒ දුුඃඛයේදනාවයග ම නියරෝධයෙන් ‘මයග ආතමෙ වයග්ර වී’ ෙැ යි
සියතක යවයි. අදුුඃඛාසුඛයේදනාව විදුනාහට ‘යම මයග ආතමෙ ෙැ’ යි සියතක යවයි. ඒ අදුුඃඛාසුඛයේදනාව
නිරුද්ධ වීයමන් ‘මයග ආතමෙ වයග්ර වී ෙැ’ යි සියතක යවයි. යමයසේ යහ යතම යම අතබේහි ම ආතමෙක
දකයන් අනිතය වූ සුඛ වූ දුක වු අනිතයාදී කෂණෙන්යග්න් මිශ්ර වූ (අදුුඃඛාසුඛ වූ) උපදනසුලු නැයසන සුලු
රූපාදි සේකන්ධෙක දකී. එයහයින් ආනන්දෙ, ‘යේදනාව මයග ආතමෙැ’ යි යමෙ දකනට යමයිනුත යනා
රිසියෙයි.
ආනන්දෙ, ඔවුන් අතුයරන් ෙයමක ‘යේදනාව මයග ආතමෙ යනායේ ම ෙ, මයග ආතමෙ ප්රතිසංයේදනා
රහිත ෙැ’ යි යමයසේ කිො නම, ‘ඇවැතනි, ෙම තැයනක හැම අයුරින් ම විඳීයමක නැත නම, එහි යම මම
යවමි’ යි කිෙැ යුතු කිසි සේකන්ධධර්මයෙක වන්යන් දැ?’ යි යහ යතම කිෙ යුතු. (ඔහුයග්න් ප්රශේන කළ යුතු).
“වහන්ස, යමෙ (මම යවමි යි ග්ත යුතු කිසි සේකන්ධයෙක එහි) යනායේ ම ෙැ” යි (අනඳයතරණුයවෝ

වාදාළහ.)
“ආනන්දෙ, එයහයින් ‘යේදනාව මයග ආතමෙ යනායේ ම ෙ, මයග ආතමෙ ප්රතිසංයේදනාරහිත ෙැ’යි යමෙ

දකනට යමයිනුත යනා රිසියෙ යි.”
“ආනන්දෙ, ඔවුන් අතුයරන් ෙයමක ‘යේදනාව මයග ආතමෙ යනා යේ ම ෙ, මයග ආතමෙ යේදනාරහිතත

යනා යේ ම ෙ, මයග ආතමෙ විඳියි, මයග ආතමෙ විඳින සුලු ෙැ’ යි ෙයමක යමයසේ කිො නම, ‘ඇවැතනි,

යේදනායවෝත හැම අයුරින් ම හැම සැටියෙන් ම යනා ඉතිරි ව නිරුද්ධ වන්නාහු නම , හැම අයුරින් ම
යේදනාව නැති කල්හහි, යේදනාවයග නියරෝධයෙන් එහි ‘යම මම යවමි’ යි කිො යුතු කිසිදු සේකන්ධධර්මයෙක
වන්යන් දැ?යි යමයසේ යහ යතම කිෙැ යුතු (ඔහුයග්න් ප්රශේන කළයුතු). “වහන්ස, (‘යම මම යවමි’යි කිෙ යුතු
කිසිත වන්යන් ෙ ෙන) යමෙ යනා යේ ම ෙ.” ආනන්දෙ, එයහයින් යමයිනුත යේදනාව මයග ආතමෙ
යනායේ ම ෙ, යේදනා යනා වනුයේත මයග ආතමෙ යනා යේ ම ෙ, (යේදනායෙන් අනය ධර්මයෙක වූ)
මයග ආතමෙ විඳියි, (එයසේ වූ) මයග ආතමෙ විඳින සුලු ෙැ’ යි යමයසේ යමෙ දකනට යනා රිසියෙයි.
“ආනන්දෙ, ෙම කය ක මහණ යේදනාව ආතම යකාට යනා දකී ද, ආතමෙ යේදනා යනාවූවක යකාට යහෝ

යනා දකී ද, ‘මයග ආතමෙ විඳියි, මයග ආතමෙ විඳුනා සුලු ෙැ’යි යහෝ යනා ම දකී ද, එයසේ යනා දකනා යහ
යතම ය ාවැ කිසිත (ආතම ආතමීෙ වශයෙන්) යනා ග්නුයේ තෘෂේණා දෘෂේටි මාන ෙන තුන්
පරිතසේසනායෙන් පරිතසේසනා යනා යකයරයි. පරිතසේසනා යනා කරන්යන් යතයම ම යකය සේ පිරිනිවනින්
පිරිනියවයි, ‘සසර ඉපැතම කීන වීෙැ යි, මග් බඹසර වැස නිමැවිණැ යි, කළ යුතු දෑ කරන ද්යද් ෙැ යි,
යම රහත බව පිණිස කළයුතු අයනකක නැතැ’ යි දැනග්නී.
(දීඝනිකාෙ 2 - මහාවගග්ෙ - මහානිදාන සූත්රෙ - බු.ජ.මු. 100, 102)

භාගයවතුන් වහන්දස් දමිලා පළමුව සුඛ, දුක්ඛ අදුක්ඛමසුඛ දේදනාවන් ධර්මතාවන් බව ඛය
ධේම, වය ධේම ආදී පදයන්දේ ‘ධේම’ යන පදදයන් වදාළදස්ක.
ධමම ෙන පදයේ අර්ථෙ ධමමසංග්ණීපපකරණ අර්ථකථායවහි යමයසේ දකවයි.
“අත්තදනෝ පන සහාවිං ධාදරන්ීති ධේමා, ධාරියාති වා පච්චදයි ධාරීයන්ති වා යථාසවභාවදතා
ති ධේමා”
[තමන්යග සේවභාව කෂණෙ දරන්යන්නුයි ධමම යේ. තවද යතයමම දරන්යනනුයි යහෝ
ප්රතයෙන්යග්න් දරන්යන්නුයි යහෝ පවතින සේවභාව කෂණවශයෙනුයි ධමමා යේ” (ධමමසංග්ණීපපකරණ
අ.ක. යහේ.මු. 63)]
යම අනුව ධමම ෙනු සේවභාව

කෂණ මාත්රයෙෝෙ. අර්ථකථායවහි තවදුරටත නිසේසතත නිජ්ීව

යහයින්ද ‘ධමම’ ෙයි ද දකවයි. එබැවින් යමහි ත්රිවිධ යේදනායවෝ ධර්මතා වශයෙන්ම වදාළ බැේ දතයුතුෙ.
ත්රිවිධ යේදනා හා සමප්රයුකත අයනකුත නාම ධර්මයෙෝ ද ඒ නාම ධර්මෙන්ට උපපතති සේථාන වූ කයෙහි
රූප ධර්මයෙෝ ද ත්රිවිධ යේදනාවන් වදාළ කල්හහි වදාළාහුම යවත. යමය ස යම සිෙළු නාම රූප ධර්ම
ධර්මතා ය සම යනායහාත සේවභාව කෂණ ය සම වදාරණ ද්යද් යවයි.

එකී ත්රිවිධ යේදනායවෝ සංඛතෙ පටිචචසමුපපන්න ෙැයි වදාළ බැවින් ඒ ධර්මයෙෝ ද ඒ හා උපන්
නාමයෙෝ ද ඇසුරු කරග්ත රූපයෙෝ ද සංඛතෙ පටිචචසමුපපන්න ෙැයි වදායළේම යවත. එයින් ඒ සිෙලු ධර්ම
ප්රතයෙන්යග්න් උපදින බව දකවයි.
ත්රිවිධ යේදනායවෝ අනිචචා, ඛෙධමමා, වෙධමමා, විරාග්ධමමා, නියරෝධධමමා ෙැයි වදාළ බැවින්
“යන්නිච්චිං තිං දුක්ඛිං යිංදුක්ඛිං තදනත්තා” (ෙමක අනිතය යේද එෙ දුකෙ. ෙමක දුක යේද එෙ අනාතමෙෙ)
ෙන පාලිෙට අනුව ත්රිවිධ යේදනාවන්යගම අනිචච, දුකඛ, අනාතම වදායළේම යවත.එබැවින් ඒ යේදනායවෝද
එකව උපන් නාමයෙෝද ඇසුරු කර ග්ත රූපයෙෝද අනිචච, දුකඛ, අනාතම බැේ වදායළේම යවත.
භාග්යවතුන් වහන්යසේ ත්රිවිධ යේදනාවන් කරණෙ යකාට සිෙලු නාමරූප ධර්මෙන්යග ත්රි කෂණයෙන්
යුකත බව වදාරා ඉන් අනතුරුව “තස්ස සුඛිං දවදනිං දවදයමානස්ස එදසා දම අත්තාති දහාති ” ෙනුයවන්
වදාරමින් ඒ යේදනාව යකයරහි " යේදනාව මායග ආතමෙ" ෙැයි ආතම දෘෂේටිෙ යහවත සකකාෙ දෘෂේටිෙ
ඇතිවන ආකාරෙ දකවයි. යමය ස විදයාමාන වන්නා වූ අනිතය දුකඛ අනාතම වූ යේදනාව යකයරහි
විදයාමාන යනාවන්නා වූ යහවත සැබැවින් ම නැතතා වූ ආතම හැඟීමක සතවයෙක ඇත පුද්ග් යෙක ඇත
මයමක ඇත ෙන වැරදි හැඟීමක යනායහාත ආතම දෘෂේටිෙක ඇති වන බව “යේදනාව මායග ආතමෙ ෙැයි
ග්න්යන්ෙ” ෙන්යනන් වදාරන ද්යද් යවයි.
මීළඟට යේදනාව නිරුද්ධ වන කල්හහි “වයේදගෝ දම අත්තා” (මායග ආතමෙ විසිරුයණෙ) ෙැයි සියතන
බව කීයමන් යමතුවක යව ා යේදනාව යකයරහි තිබූ ආතම දෘෂේටිෙ යවනත සේකන්ධෙක යකයරහි ඇතිවන
බව දකවයි.
එයසේ ත්රිවිධ යේදනාවට ම කරුණු දකවා “ඉති දසා දිටදෙව ධේදම අනිච්චිං සුඛිං දුක්ඛිං දවාකිණණිං …..”ෙනාදී
වශයෙන් යමයසේ යම පුද්ග් ො අනිතය සුඛ දුකඛ ආදී කෂණෙන්යග්න් මිශ්ර වූ ඉපයදන බියඳන සේවභාවෙ
ඇතතාවූ යම යේදනාව ආතමෙ ය ස ග්න්නා බව වදාරන

ද්යද්ෙ. තවදුරටත භාග්යවතුන් වහන්යසේ

“ආනන්දයෙනි, යමබඳු වූ අනිතය ආදීන් යග්න් යුකත වූ යේදනාව ආතම වශයෙන් ග්න්නට නුසුදුසු” ෙැයි
වදාරයි.
ඉදින් ඒ පුද්ග්

යතයම ආතම දෘෂේටිෙ රූපසේකන්ධෙ යකයරහි බැසග්ත විට “යේදනාව මායග ආතමෙ

යනායේ, මායග ආතමෙ විඳින සේවභාවයෙන් යතාර” ෙැයි කිො නම ඒ විඳීම සේවභාවෙ රහිත වූ අනිතයාදී
කෂණවලින් යුකත වූ රූප සේකන්ධෙ යකයරහි, යේදනායේ බැසග්තතා යමන්ම ආතම දෘෂේටියෙන්
බැසයග්න “එහි මම යවමි” ෙයි කීමට සුදුසු දැයි ප්රශේන කළ යුතු ෙැයි භාග්යවතුන් වහන්යසේ වදාරයි. ආනන්ද
හිමි එෙට නුසුදුසු ෙැයි පිළිතුරු යදයි.

භාග්යවතුන් වහන්යසේ නැවතත ඒ පුද්ග්

යතයම රූප, යේදනා හැර යසසු ඛන්ධත්රෙ යකයරහි ආතම

දෘෂේටියෙන් බැසයග්න “යේදනාව මයග ආතමෙද යනායේ, මයග ආතමෙ යේදනා විඳීම රහිතයෙකද
යනායේ. මම යේදනා විඳින සුළු යවමි ෙනාදී වශයෙන් කිෙයි නම, යේදනාව නිරුද්ධ වන විට යසසු
ඛන්ධත්රෙද නිරුද්ධ වන බැවින්, යේදනාව නිරුද්ධ වන විට “මම එහි යවමි” යි කීමට සුදුසු දැයි ප්රශේන කළ
යුතු ෙැයි වදාරණ යසේක. ආනන්ද හිමි එෙටද නුසුදුසු ෙැයි පිළිතුරු යදයි.
අවසානයෙහිදී භාග්යවතුන් වහන්යසේ ෙයමක (යේදනාව ආතමෙ ය ස යග්න) යේදනාව මයග ආතමෙ ෙැයි
ද (රූපෙ ආතමෙ ය ස යග්න) මයග ආතමෙ යේදනා යනාවිඳින්යනක ෙැයි ද (යසසු ඛන්ධත්රෙ ආතම ය ස
යග්න) මයග ආතමෙ යේදනා විඳින සුල්හය ක ෙැයි ද ෙන තුන් තන්හි ආතම වශයෙන් බැස යනාග්න්යන්
නම යම ය ෝකයේ කිසිවක උපාදානෙ යනාකර යකය සේ පිරිනිවීයමන් පිරිනියවන බව යද්ශනා කළ යසේක.
ඉහතින් දක්වන ලද මහානිදාන සූත්ර පාෙදේ අර්ථය දකටිදයන් දැක්වූදේ සූත්රය තුළින් දථ්රවාදී විපස්සනා
භාවනා ක්රමය මතු කර දැක්ීමයටය.
එි පළමුව ත්රිවිධ දේදනාදී නාමරූප ධර්ම ධර්මතා මාත්ර බව දැක්ීදමන්
⋆ නාමරූප පරිග්රහණය දක්වා වදාළ දස්ක.
දදවනුව නාමරූපදයෝ ප්රතයයන්දගන් උපදින බව දැක්ීදමන්
⋆ ප්රතය පරිග්රහණය දක්වා වදාළ දස්ක.
නාමරූප ධර්මදයෝ ත්රිලක්ෂණයන්දගන් යුක්ත බව දැක්ීදමන්
⋆ සේමසනඤාණදේ සට ඉදිරි නව මහා විදර්ශනාඤාණ දක්වන ලදී.

II. සිංයුක්ත නිකාය - භූත සූත්රය
තවද යම ත්රි කෂණ අර්ථ සහිත විපසේසනා පිළියවළ ත්රිපිටකෙ පුරාවට සූත්ර යද්ශනාව යෙදී ඇති අතර
සංයුකත නිකායෙහි භූත සූත්රයෙහි යමයසේ දැකයේ.
“කථඤේච, භන්යත, සඞඛාතධමයමා යහාති? භූතමිදන්ති, භන්යත, ෙථාභූතං සමමපපඤේඤාෙ පසේසති.
භූතමිදන්ති ෙථාභූතං සමමපපඤේඤාෙ දිසේවා භූතසේස නිබබිදා විරාග්ා නියරාධා අනුපාදා විමුතයතා යහාති.
තදාහාරසමභවන්ති ෙථාභූතං සමමපපඤේඤාෙ පසේසති. තදාහාරසමභවන්ති ෙථාභූතං සමමපපඤේඤාෙ
දිසේවා ආහාරසමභවසේස නිබබිදා විරාග්ා නියරාධා අනුපාදා විමුතයතා යහාති. තදාහාරනියරාධා ෙං භූතං තං
නියරාධධමමන්ති ෙථාභූතං සමමපපඤේඤාෙ පසේසති. තදාහාරනියරාධා ෙං භූතං තං නියරාධධමමන්ති
ෙථාභූතං සමමපපඤේඤාෙ දිසේවා නියරාධධමමසේස නිබබිදා විරාග්ා නියරාධා අනුපාදා විමුතයතා යහාති. එවං
යඛා, භන්යත, සඞඛාතධමයමා යහාති.

සිංහල අර්ථය
වහන්ස, යකයසේ නම දන්නා

ද දහම ඇතයත යේ ද? වහන්ස, යම සේකන්ධපඤේචකෙ යි තතුයසේ මනා

නුවණින් දකී. යම සේකන්ධපඤේචකෙ තතුයසේ මනා නුවණින් දැක සේකන්ධපඤේචකෙ පිළිබඳ කළකිරීයමන්
යනා ඇලීයමන් නියරාධයෙන් උපාදාන විසින් යනා යග්ණ මිදුයන් යේ යත සේකන්ධපඤේචකෙ ආහාරයෙන්
හටග්තයත ෙ යි තතු යසේ මනා නුවණින් දකී. එෙ ආහාරයෙන් හටග්තයත ෙයි තතු යසේ මනා නුවණින් දැක
ආහාරයෙන් හටග්ත පඤේචසේකන්ධෙ පිළිබඳ කළකිරීයමන් යනා ඇලීයමන් නියරෝධයෙන් උපාදාන විසින්
යනා යග්ණ මිදුයන් යේ. ඒ ආහාර නියරෝධයෙන් - ෙමක හටග්තයත ද එෙ නියරෝධ සේවභාව යකාට ඇතයත
ෙ යි තතු යසේ මනා නුවණින් දකී. ඒ ආහාර නියරෝධයෙන් - ෙමක හටග්තයතද එෙ නියරෝධ සේවභාව යකාට
ඇතයත ෙ යි තතු යසේ මනානුවණින් දැක නියරෝධ සේවභාව යකාට ඇති සේකන්ධපඤේචකෙ පිළිබඳ
කළකිරීයමන් යනා ඇලීයමන් නියරෝධයෙන් උපාදාන විසින් යනා යග්ණ මිදුයන් යේ. වහන්ස, යමයසේ
දන්නා ද දහම ඇතයත යේ. (යමයින් රහතහුයග පිළියවත කියූ.) ( සංයුකත නිකාෙ II - අභිසමෙ සංයුකතෙ
- භූත සූත්රෙ - බු.ජ.මු. 76)
භාග්යවතුන් වහන්යසේ විසින් පාරාෙන වර්ග්ෙ අජිත ප්රශේනයෙහි ග්ාථාවකින් පැනෙක අසන

දුව

භාග්යවතුන් වහන්යසේයග්න් ම නයාෙ ග්ත සාරිපුතත සේවාමීන් වහන්යසේ විසින් පැන විසඳාලීම වශයෙන්
යමම සූත්ර යකාටස යද්ශනා යකාට වදාරන

දී. ඒහිදී භාග්යවතුන් වහන්යසේ ශශක්ෂ අශශක්ෂ ප්රතිපදාව

අසා වදාළ යසේක. එයින් අශශක්ෂ ප්රතිපදාව දැකවීම වශයෙන් සාරිපුතත සේවාමීන් වහන්යසේ යම සූත්ර
යකාටස යද්ශනා කළ යසේක.

එිදී සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්දස් පුේගලයා යනු භූත දහවත් ස්කන්ධ පිංචකයක් දහවත් රූප
දේදනා සිංඥා සිංඛාර විඥානය යි වදාළ දස්ක. ඒ තුළින් සත්වයා යනු නාම-රූප බව දැක්වූ දස්ක.
•

එයින් නාම-රූප පරිග්රහණය වදාදළ්ය.

ඒ ස්කන්ධ පිංචකය

සතර වැදෑරුේ ආහාරයන් දහවත් කබලිිංකාකාර ආහාර, ඵස්සාහාර,

මදනෝසඤ්දච්තනා ආහාර, විඥාන ආහාර යන්දගන් හටගත් බව වදාළ දස්ක.
•

ඒයින් ප්රතය පරිග්රහණය වදාළ දස්ක.

ඉන්පසු ඒ ආහාර නිදරෝධදයන් යේ ස්කන්ධපඤ්චක භූතදයක් දේද එය ස්කන්ධ පඤ්චකය නිරවදශ්ෂ
නිදරෝධයට යන්දන් යයි වදාළ දස්ක. දමදස් ස්කන්ධ නිරවදශ්ෂ නිදරෝධ වන බව දේශනා කිරීදමන්
ස්කන්ධයන්දේ අනිතය ලක්ෂණය දේශනා කරන බව දත යුතුය. අනිතය ලක්ෂණය දේශනා කිරීදමන්
අනිතය ලක්ෂණය පදනේ දකාට ගත් දුක්ඛ අනාත්ම ලක්ෂණයන්ද දේශනා කළ බව දත යුතුය.
•

දමදස් අනිතය දුක්ඛ අනාත්ම යන ත්රිලක්ෂණය දේශනා කිරීදමන් සේමර්ශන ඥානදේ පටන්
නව මහාවිදර්ශනා ඥානයන්ම දේශනා කළ බව දත යුතුය. ඒ සේමර්ශන ඥානය ම පදනේ
දකාට දගන ඉතිරි නව මහාවිදර්ශනා ඥාන උපදින බැවිනි.

දමදස් දේ භූත සුත්රය ඇසුරින් ධේමදස්නාධිපීන් වහන්දස් විසන් දථ්රවාදී විපස්සනා ප්රතිපදාව
දේශනා කළ බව නුවණැත්දතෝ දත යුතුත්තාහ. නැවත භාගයවතුන් වහන්දස් විසන් සාරිපුත්තයන්
වහන්දස්දේ භාෂිතය අනුදමෝදන් ීදමන් දථ්රවාදී විපස්සනා ප්රතිපදාව ශ්රී මුඛ බුේධ දේශනාව බවට
පත්කළ බවද නුවණැත්දතෝ දත යුත්තාහ.
යමතුවක යම කාරණා යග්න හැර දැකවූයේ යපර ලිපිවලින් දැකවූ අර්ථවලින් යුකත අනිතය, දුකඛ, අනාතම
ත්රි කෂණ වැඩීයමන්ම පමණක නිවන් සාකෂාත කළ හැකි බවත, භාග්යවතුන් වහන්යසේයග අභිප්රාෙ වූයේ
ත්රි කෂණෙන් එකී අර්ථ වලින් යොදා යග්න සමමර්ශණෙ කිරීම මඟින් නිවන් අවයබෝධ කරවීම බවත
පහදා දීමටෙ. එබැවින් නුවණැතයතෝ යපර දකවන

ද අර්ථ යොදා යග්න ත්රි කෂණ භාවනා වඩා නිවන්

සාකෂාත කර ග්නිතවා.
දමකී ත්රිලක්ෂණ අර්ථයන් සප්ත විශුේධිදයි හා සතර මහ අපදේශයන්ි බහාලා අර්ථ මතු කර ගැනීම
මීළඟ ලිපිදයන් දක්වන්දනමු.

