බුදු නැණින් ල ොවට ලෙන්වො දුන්

සදහම් මග
බුදුරදුන් වදාළ සෑම දහම් ෙදයකින් ම ලෙන්වො ලදන්ලන් සත්ත්ව සන්තොනගත දුක දුරැ
කර න මොවතයි. එම දහම ශ්රද්ධොලවන් ශ්රවණය ලකොට සිත්හි දරො හැකි ෙමණින් තම ජීවිතයට
සම්බන්ධ කර ගත් ෙමණට ලම් ජීවිතය තුළදී ම එහි ආනිසංස අද්ැකිය හැකි ලේ. ඊට ලහ්තුව ශ්රී
සද්ධර්මය යනු ‘මැනැවින් දද්ශනා කරන ලද (ස්වාක්ඛාත), දමදලාවදී ම ප්රතිඵල ලැදෙන
(සංදිට්ඨික), කල් දනායවා ආනිසංස ලැදෙන (අකාලික), එන්න ෙලන්න යනුදවන් විවෘතව ප්රකාශ
කළ හැකි (ඒහි ප්ස්සික), තමා දවත ප්මුණුවා දෙන ප්රතිඵල දැකිය යුතු (ඕප්නයික), නුවණැත්තන්
විසින් ප්රතයක්ෂ වශදයන් දත යුතු වූ (ප්ච්චත්තං දේදිතබදෙෝ විඤ්්ූහි) ලද්ශ්නොවක් වන ලහයිනි.
කල්ප්යක් තුළ දලාව ප්හළ වන අසිරිමත් නැවුම් ම දදය නම් තථාෙත ශ්රී සද්ධර්මයයි.
අතිදීර්ඝ කො යකට වරක් ල ොව ෙහළ වන සම්මො සම්බුදු උතුමකු ල ොවට ලද්ශ්නො කරන ශ්රී
සද්ධර්මය අසන්නට ැලබන වටෙිටොවක සුගතිගොමීව ඉෙදීමට ැබීම අතිශ්ය භොගයසම්ෙන්න
අවස්ථොවකි. එය ක්ෂණ සම්ෙත්තිය වශ්ලයන් ධර්මලයහි සඳහන් ලේ. ලමක ජීවත් වන නුවණැති
අෙි සැම ලමම දුර් භ භොගයසම්ෙන්න ලමොලහොත ද භොගයවන්තලයෝ ලවමු. අනන්ත සසලරහි
ලබොලහෝ භවයන්හි දී ලමවැනි දුර් භ අවස්ථො ද අෙ ඉන් නිසි ඵ ලන ො ලනොගත් ලහයින්
අෙොගතව දුක් විඳි අවස්ථො ලබොලහෝ ය. මතු සසලරහි කිසිදා අෙොගත ලනොවන ල ස ස්ථොවරව දහම්
මගට බැස ගැනීලම් භොගයය අෙට අද උදා වී තිලේ. එබැවින් ලමම භොගයසම්ෙන්න බව වටහො ගත්
ෙමණට සද්ධර්මලයන් ෙරලයෝජන ගැනීමට අෙ අෙරමොදී වනු ඇත. අෙ සමීෙතමයන්ට ද ලමම ධර්ම
ෙරති ොභය බො දීමට කරැණොලවන් යුහුසුලුව කරියො කරනු ඇත.
ඕනෑම නුවණැති ෙුද්ග යකුලග් ජීවිත අභි ොශ්ය වන්ලන් දුකින් නිදහස්වීමත් සැෙතට
ෙැමිණීමත් ය. එලහත් මිනිසො සැෙත සඳහො සිදුකරන ලබොලහෝ දෑ තව තවත් දුක් වැඩි වීමට ම
ලහ්තු ලේ. ල ඩවීම, මහලුවීම, මරණය ආදි දුක්ව ින් නිදහස්වීම සඳහො සත්ත්වයන් සිදු කරන්ලන්
එබඳු වයසනයන්ට ෙත්වන දෑ රැස් කිරීමයි. එහි ෙරතිඵ වශ්ලයන් තව තවත් දුකට ෙත් ව
අවසොනලයහි අතෘේතිකර ල ස ජීවිතලයන් සමුගනී. ලමබඳු තත්ත්වයක් මත ල ොව ෙහළවන
සම්මො සම්බුදු රජොණන් වහන්ලස් දුකින් නිදහස්වීලම් නිවැරදි මොවත නිවැරදි ල ස ඉමහත්
කරැණොලවන් ල ොවට ෙහදා ලදති.
බුදුරදුන් වදාළ ෙරිදි නිවැරදිව අවංකව වීර්යලයන් බුද්ිමත් ව ධර්මලයහි හැසිලරන ෙමණට
අෙලග් සිත්හි ෙවත්නො දුක් ෙීඩො කරමලයන් දුරැ වී යනු ඇත. ඒ අතර නිරොමිස වූ මොනසික සතුට
දිලනන් දින වර්ධනය ලේ. නිලවන සැනැලහන සදහම් මලගහි තමො නිවැරදිව ගමන් කරනවො ැයි
තමොට ම තමො ගැන ෙිරික්සො බැ ිය හැකි ක්ෂණ ඇත. එනම් දිදනන් දින තමා තුළ ප්වත්නා
දලෝභ, ද්දේෂ, දමෝහ කරමදයන් අඩු විය යුතුය. නැතදහාත් තෘෂ්ණා, දෘෂ්ි, මාන කරමදයන් දිය
වී යා යුතු ය. ලමහි දී තමො තුළ එක් අතකින් මමතරිය දියුණු වන අතර අලනක් අතින් ෙරඥාව
වර්ධනය ලේ. මමතරිය දියුණු වන ෙමණට කරැණො, මුදිතො, උලෙක්ඛො යන ලසසු බරහ්ම විහරණ
ද වැලඩනු ඇත. ෙරඥාව දියුණු වන ෙමණට එක් අතකින් කර්මය ෙිළිබඳ නුවණත් අලනක් අතින්
දුලකහි හටගැනීම හො නිලරෝධය ෙිළිබඳ වූ චතුරොර්ය සතයය ෙිළිබඳ අවලබෝධයත් දියුණු ලේ.
භොගයවතුන් වහන්ලස් ෙුරො වසර 45ක් තිස්ලස් ලද්ශ්නො කළ සමස්ත බුද්ධවචනය මමතරිය හො
ෙරඥාව නමැති ස්තම්භ ලදක මත ෙිහිටො ෙවතී. ලම් සියලු ෙරතිෙදාවන්හි අවසොන ෙරතිඵ ය විය
යුත්ලත් ෙංචුෙොදානස්කන්ධ නමැති මහොබර තම චිත්ත සන්තොනලයන් කරමලයන් ෙහව යොමයි. එනම්
තමො ඇසූ දුටු දෑ ෙිළිබඳව නිතය, සුභ, සැෙ, ආත්ම වශ්ලයන් ඉතිරි කර ගන්නො නැතලහොත් රැස්
කර ගන්නො ස්වභොවය සහිත අවිදයොව කරමලයන් ෙහ ව යො යුතුව ඇත. බර බහො තැබීම
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(භොරනික්ලේෙ) යනුලවන් බුදුදහලම් ැක්ලවන්ලන් ලමයයි (භොර සුත්ත). නිරතුරැව සිදුවන සමස්ත
ජීවිත අද්ැකීම් තුළ ම ෙවත්නො අනිතයතොව ලමහි දී මැනැවින් ෙරතයක්ෂ ලේ.
තථොගත ශ්රී සද්ධර්මලයන් ෙරතිඵ
බො ගැනීමට මූ ික වශ්ලයන් අෙ තුළ තිබිය යුතු
ක්ෂණ ෙිළිබඳව ධර්මලයහි සඳහන් ලේ. ‘ඒතු විඤ්්ූ ෙුරිලසෝ, අසල ෝ අමොයොවී න වංකජොලතෝ
අහධම්මමනුසොසොමි’ යනුලවන් ැක්ලවන ප්රිදි කප්ි නැති ෙව, මායාකාරී දනාවන ෙව සහ අවංක
ෙව යන ෙුණාංෙ සහිත නුවණැති ෙවක් ශරාවකයා තුළ තිබිය යුතු ය. ධර්මලයන් ෙරතිඵ
බො
සන්තොගත දුකින් නිදහස්වීලම් ගමන් මග සොර්ථක ල ස ආරම්භ කිරීමට අවස්ථොව ැලබන්ලන්
ඉහත ගුණොංග සහිත සත්ෙුරැෂ තැනැත්තොටයි. ඉන්ෙසු තමොලග් නුවණ ලහවත් ෙරඥාව දියුණු වන
ගමන් මග ආරම්භ කළ යුතුව ඇත. ඒ සඳහො ආරම්භලය් ෙටන් අවසොනය දක්වො ම නිතර ඇසුරැ
කළ යුතු කරැණු හතරක් ෙිළිබඳව බුදුදහමින් නිතර අවධොරණය කර තිලබනු දක්නට ැලේ. ඒවො
නම්
1.
2.
3.
4.

ක යොණමිතර ආශ්රය
සද්ධර්ම ශ්රවණය
ලයෝනිලසෝ මනසිකොරය
ධර්මොනුධර්ම ෙරතිෙදාව (ෙඤ්්ාවුඩ්ඪි සුත්ත)

ජීවිත යථොර්ථය අවලබෝධ කර සසර දුකින් නිදහස්වීලම් මොවත ෙැහැදි ි ලකලරන සදහම්
ෙනිවිඩය අසන්නට ැලබන්ලන් ක යොණ මිතරත්වලය් ෙරතිඵ යක් වශ්ලයනි. ක යොණ මිතරයන්
ඇසුරැ කරන්නට ැලබන්ලන්ත් සැබෑ ක යොණ මිතරයන් හඳුනො ගන්නට ැලබන්ලන්ත් තමො තුළ
ද ගුණදහම් හො නුවණ තිබුණු ෙමණටයි. අවංකබව, ෙරිතයොගශ්ී ීත්වය ආදි ගුණොංග සමඟ මුසු වූ
ාණවන්තබවක් තිබීම ලමහිදී අවශ්ය ලකලර්. එලස් ලනොවුණ ලහොත් ක ණ මිතුරන් හඳුනො
ගන්නටත් ඔවුන් ලවතින් සදහම් ෙනිවිඩය බො ගැනීමටත් ලනොහැකි වනු ඇත. වලරක භොගයවතුන්
වහන්ලස් අනඳ මොහිමියන්ට ලද්ශ්නො කලළ් සසුන් ෙඹසර සහිත නිවන් මෙ සප්ුරා රඳා ප්වත්දන්
කලයාණ මිතරත්වය මත බවයි.
අවිදයො සූතරලය් ැක්ලවන ෙරිදි විදයො විමුක්තිය අවසොන ඉ ක්කය ලකොට ෙවතින නිවන්
මලගහි ක යොණ මිතරත්වය මූ ික අවශ්යතොවකි. එහි ැක්ලවන අනුෙිළිලවළ ලමලස්යි.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ක යොණ මිතරත්වය
සද්ධර්මශ්රවණය
ශ්රද්ධොව
ලයෝනිලසෝ මනසිකොරය
සති සම්ෙජඤ්්ඤ්ය
ඉන්රිය සංවරය
තරිවිධ සුචරිතය
සතර සතිෙට් ොනය
සත්ත ලබොජ්ඣංග
විදයො විමුක්තිය

සද්ධර්මය දන්නො ක යොණ මිතරයකු ැබුණු විට ධර්ම ශ්රවණයට අවස්ථොව ැලේ. ධර්මය
ශ්රවණය කිරීම නිසො තථොගතයන් වහන්ලස්ලග් අවලබෝධය ෙිළිබඳ බ වත් ෙරසොදයක් ෙැහැදීමක්
හටගනී. එවිට එම ධර්මය යළි යළිත් නුවණින් සිහි කිරීලම් උනන්දුවක් (ලයෝනිලසෝ මනසිකොරයක්)
හටගනී. එහි ෙරතිඵ වශ්ලයන් තමොලග් සිහිය හො නුවණ කරමලයන් දියුණුවට ෙත් ලේ.
සතිසම්ෙජඤ්්ඤ්ය ඇති විට ඇස, කණ ආදි ඉන්රිය ඉතො සංවරව බවට ෙත්ලේ. එවිට කය,

UD3

වචනය, සිත යන තුන්ලදාර සංවර ලේ. ලමල ස තව දුරටත් ආධයොත්මික වශ්ලයන් ඉදිරියට යොලම්
ෙරතිඵ යක් වශ්ලයන් කොය, ලේදනො, චිත්ත, ධම්ම යන සිේ තැන්හි සිහිය භොවිත ලකලර්. සතර
සතිෙට් ොනලයහි අඛණ්ඩව නියැළීලම් ෙරතිඵ වශ්ලයන් සති, ධම්මවිචය, විරිය, ෙීති, ෙස්සද්ි,
සමොි, උලෙක්ඛො යන ලබෝි අංග දියුණුවට ෙත් ලේ. ලමම ආධයොත්මික ගමන් මග අවසන් වන්ලන්
සියලු ආසරවයන් ක්ෂය කිරීම නම් වූ විමුක්තියට ෙත්වීම හො එල ස විමුක්තියට ෙත් වූවො යන
ැනුමත් සමඟිනි.
ලමල ස විදයො විමුක්තිය ලවත ගමන් කරන නිවන් මලගහි සෑම ෙියවරක් ම සොර්ථක ල ස
සම්ෙූර්ණ වන්ලන් ක යොණ මිතර ඇසුර නිසි ෙරිදි ැබුණු විටයි. එය ැලබන්ලන් සසර ෙුණය
මහිමයක ආනිසංස සහ ලමල ොව දිවිලයහි ගුණනුවලණහි ෙරතිඵ වශ්ලයනි. ලමක ලවලසන
අෙට ක යොණ මිතර ආශ්රය හුලදක් සජීවී ෙුද්ග යකු වශ්ලයන් ෙමණක් ලනොව ධර්ම ගරන්ථයක්,
කැසට් ෙටයක්, සංයුත්ත තැටියක් ලහෝ අන්තර්ජො ලය් ලවේ අඩවියක් වශ්ලයන් වන්නට ද ෙුළුවනි.
ඉහත සඳහන් ෙරිදි ක යොණ මිතර ආශ්රය ැබුණ විට තම ලදසවන් ලයොමු ලකොට ඔවුන්
ලවතින් සද්ධර්ම ෙරති ොභය තමො ලවත සමීෙ කර ගැනීමට අෙ දක්ෂ විය යුතු ය. සුවච බව
(සොවදානව ඇහුම්කන්දීම) නමැති ගුණය ඇති විට ශ්රොවකයො ධර්ම ශ්රවණය ලවත ලයොමු ලේ.
සද්ධර්මය නොමලයන් ලමක ල ොව විවිධ දෑ සොකච්ඡො කරනු දක්නට ැලේ. ඒ අතරින් බුදුරදුන්
වදාළ සැබෑ සදහම් ෙනිවිඩය හඳුනොලගන ඒ ලවත සමීෙ වීමට අෙ දක්ෂ විය යුතුය, නුවණැති විය
යුතු ය. ධර්ම ශ්රවණය ලකොට තම ැක්ම ඍජු කර ගැනීම ධර්ම මොර්ගලයහි තිබිය යුතු මූ ික සහ
අනිවොර්ය ක්ෂණයකි. එය සුතමය ාණය වශ්ලයන් ද ෙර්යොේති සොසනය වශ්ලයන් ද සුත ධනය
වශ්ලයන් ද සඳහන් ව ඇත. ආශ්රවක්ෂය ලකොට දුකින් නිදහස් විය හැක්ලක් ඊට අදාළ දහම් මග
ැන ැක ගැනීලමන් බව භොගයවතුන් වහන්ලස් අවධොරණය කර තිලේ (ජොනලතෝ අහං භික්ඛලේ
ෙස්සලතෝ ආසවොනං ඛලයෝ ලහෝති ලනො අජොනලතෝ ලනෝ අෙස්සලතෝ, ආසවක්ඛය සුත්ත/
සේබොසව සුත්ත). එනම් දුලකහි හටගැනීම හො නිලරෝධය ලහවත් චතුරොර්ය සතයය ෙිළිබඳ
අවලබෝධයයි. ලමහි දී විලශ්්ෂලයන් ෙංචුෙොදනස්කන්ධලය් හටගැනීම දුලකහි ෙදනම (සංඛිත්ලත්න
ෙඤ්්චුෙොදානක්ඛන්ධො දුක්ඛො) වශ්ලයන් ලත්රැම් ගැනීම අවශ්ය ලේ. ජරො, වයොි, මරණ, ෙරිය
විෙරලයෝග ආදි සියලු දුක්ව ට ලහ්තුව ස්කන්ධ ෙංචකලය් හටගැනීම ලනොැනීම නිසො
ෙඤ්්චුෙොදනස්කන්ධය සකස් වීමයි. ලමය දුක්ඛ සතයය වශ්ලයන් බුදුදහලමහි ැක්ලේ. එම දුකට
ආසන්නතම ලහ්තුව වන තෘෂ්ණොව දුක්ඛ සමුදය සතයයයි. තෘෂ්ණොව ඉතිිරි නැතිව නිරැද්ධ කිරීම
දුක්ඛ නිලරෝධ සතයයයි. දුක නැති කරන මොවත ලහවත් දුක්ඛ නිලරෝධගොමිනී ෙටිෙදා සතයය නම්
සම්මො දිට්ිය ලෙරටු ලකොට ගත් ආර්ය අෂ්ටොංගික මොර්ගයයි. ලමම චතුරොර්ය සතයය අසො ැනගත්
නුවණැති ශ්රොවකයො ෙංචුෙොදානස්කන්ධය ෙිරිසිඳ වටහො ගැනීමටත් එයින් නිදහස් වීමටත් තම
උෙරිම ශ්ක්තිය කැෙ කරනු ඇත.
භොගයවතුන් වහන්ලස් වදාළ දහම් මග ස්වර්ග මොර්ගය හො ලමොක්ෂ මොර්ගය වශ්ලයන්
ලදලකොටසකට ලබදිය හැකිය. මහොචත්තොරීස සූතරලයහි ැක්ලවන ෙරිදි

1. අත්ථි භික්ඛදේ සම්මාදිට්ඨි සාසවා ප්ුඤ්්ඤ්භාෙියා උප්ධිදේප්ක්ඛා
(සොසරව වූ උෙි සම්ෙත් ලගන ලදන ෙිනට බර වූ සම්මො දිට්ිය)

2. අත්ථි භික්ඛදේ සම්මාදිට්ඨි අරියා අනාසවා දලෝකුත්තරා මේෙංො
(ආර්ය වූ අනොසරව වූ ල ෝලකෝත්තර වූ මොර්ගොංග වූ සම්මොදිට්ිය)
ලම් අතරින් මු ින් සඳහන් වන සම්මො දිට්ිලයන් බුදුරජොණන් වහන්ලස් ලෙන්වො ලදන්ලන්
කම්මස්සකතො සම්මො දිට්ිය ෙදනම් කරගත් තරිවිධ ෙුණය කරියො කිරීලමන් ැලබන ස්වර්ග මොර්ගය
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ෙිළිබඳවයි. ලදවන ෙියවලරන් භොගයවතුන් වහන්ලස් විස්තර කරන්ලන් ෙටිච්ච සමුේෙොදය ෙිළිබඳ
නුවණ ෙදනම් ලකොටගත් ල ෝලකෝත්තර වූ අනොසරව වූ ආර්ය අෂ්ටොංගික මොර්ගලය් ෙියවරක් වන
චතුසච්ච සම්මොදිට්ිය සහිත ලමෝක්ෂ මොර්ගය ෙිළිබඳවයි.
ක යොණ මිතරත්වය ඇසුරින් ලමල ස ධර්ම ඥානය (සුතමය ාණය) තමො ලවත ැලබන
විට ඒ ඔස්ලස් නිතර සිහිය හො නුවණ (සතිසම්ෙජඤ්්ඤ්ය) ලයදවීමට ශ්රොවකයො උනන්දු විය යුතුය.
එය ලයෝනිලසෝ මනසිකොරය නැතලහොත් චින්තොමය ාණය නමින් හැඳින්ලේ. ලයෝනිලසෝ
මනසිකොරය යනු තමො ශ්රවණය කළ ධර්මය ඔස්ලස් තම සිතට ලකල ස් ලනොනැලඟන ල සත්
කුස ් වැලඩන ල සත් සිතන ආකොරයයි. සත්ත්වයන්ලග් ආධයොත්මික මලගහි ලයෝනිලසෝ
මනසිකොරය අතිශ්ය වැදගත් කරැණක් වශ්ලයන් භොගයවතුන් වහන්ලස් නිතර අවධොරණය කර
තිලබනු දක්නට ැලේ. ලමල ස ලයෝනිලසෝ මනසිකොරලයහි ලයලදන අතර සමථ විදර්ශ්නො
වශ්ලයන් භොවනොමය ාණය දියුණු කර ගැනීමට ද අෙ උත්සොහවත් විය යුතුය.
ඉහතින් සඳහන් වූලය් ධර්ම මොර්ගය ෙිළිබඳ සංක්ෂිේත විස්තරයකි. එය තවදුරටත් විස්තර
කිරීමට ලමතැන් සිට අලේක්ෂො ලකලර්. බුදුරජොණන් වහන්ලස්ලග් ධර්ම ලද්ශ්නොවන්හි ෙවත්නො
විලශ්්ෂ ක්ෂණයක් නම් සර ව ආරම්භ ලකොට කරමලයන් ගැඹුරට ගමන් කිරීමයි. ෙහොරොද සූතරලයහි
ැක්ලවන ෙරිදි මහසයුර ලවරලළ් ෙටන් කරමලයන් ගැඹුරැ වන්නොක් ලමන් තථොගත සම්බුදු සසුන
ද කරමලයන් ගැඹුරට යන ස්වභොවලයන් යුක්ත ය. ඒ අනුව බුදුරජොණන් වහන්ලස් ධර්ම ලද්ශ්නො
කිරීලම් දී ආරම්භලයහි දානකථො, සී කථො, සග්ගකථො, කොමොනං ආදීනවං, ඕකොරං සංකිල ්සං,
ලනක්ඛම්ලම් ච ආනිසංසං යනුලවන් ැක්ලවන ෙරිදි දානය ෙිළිබඳ කථො, සි ්වත්බව ෙිළිබඳ කථො,
සුගතිය ෙිළිබඳ කථො, කොමයන්ලග් ආදීනව, ලකල ස්ව ස්වභොවය, ෙංචකොමලයන් නික්මීලම්
ආනිසංස ආදි වශ්ලයන් අනුෙිළිලවළ කථොව සිදුලකොට ශ්රොවකයන්ලග් සිත මෘදු බවට ෙිරිසිදු බවට
ෙත් කරති. ලමහි දී භොගයවතුන් වහන්ලස් ෙරධොන වශ්ලයන් ලද්ශ්නො කරන්ලන් ස්වර්ගගොමී
මොර්ගයයි. එනම් සත්ත්වයන් සතර අෙොයට ලනොවැලටන ලස් අනුශ්ොසනො ලකොට සුගතිලයහි
ඉෙදීමට අවශ්ය මග ලෙන්වීම බොදීමයි. ලම් සඳහො කර්මය හො කර්මඵ ෙිළිබඳ අවලබෝධය බො
ලදනු ඇත. තම සිත අෙිරිසිදුව කයින්, වචනලයන්, සිතින් කටයුතු කිරීලමන් දුක් විෙොක ැලබන
බවත් සිත ෙිරිසිදුව කයින්, වචනලයන්, සිතින් කටයුතු කිරීලමන් සැෙ ආනිසංස ැලබන බවත්
ෙිළිබඳ අවලබෝධයයි. ලමම අවලබෝධයත් තුළින් සත්ත්වයන් ෙවින් මුදවො (සේබෙොෙස්ස අකරණං)
දාන, සී , භොවනො යන තරිවිධ ෙුණය කරියොවන්හි නැතලහොත් කුස යන්හි උනන්දුව ඇති ලකොට
(කුස ස්ස උෙසම්ෙදා) සුගතිය ස්ථොවර කිරීම ලමමගින් අලේක්ෂො ලකලර්. ලමල ස සුගතිගොමී
මොවත ෙැහැදි ි ලකොට සත්ත්වයන්ලග් සිත් මෘදු බවට ෙිරිසිදු බවට ෙත් ලකොට ඉන්ෙසු දුලකහි
හටගැනීම හො නිලරෝධය ෙිළිබඳව ැක්ලවන චතුරොර්ය සතයය ෙිළිබඳව අනුශ්ොසනො ලකලර්. සම්බුදු
උතුමකු ල ොවට ෙහළවීලමන් සත්ත්වයන්ට ැලබන උසස් ම ෙරති ොභය චතුරොර්ය සතයය මිශ්රිත
සද්ධර්මය අසන්නට අවස්ථොව ැබීමයි.
කර්මය හො කර්මඵ ෙිළිබඳ අවලබෝධය ද ෙමණට දාන, සී , භොවනො යන තරිවිධ ෙුණය
කරියොවන්හි උනන්දුව ඇති ලේ. දන් දීම නිසො සිත්හි ෙවත්නො ල ෝභය සෑලහන දුරට තුනී වන
අතර සි ්වත් බව නිසො කොයික වොචසික සංවරය දියුණු ලේ. මමතරී භොවනො වඩන විට සිත්හි
ෙවත්නො ද්ලේශ්ය සමනය ලේ. ලමල ස තරිවිධ ෙුණය කරියොවන්හි ලයදීම තුළින් අවිදයොව ද කිසියම්
ෙරමොණයකට දුරැ ලේ. යළි යළිත් තරිවිධ ෙුණය කරියො සිදු කරන විට කොමච්ඡන්දාදි ෙංච නීවරණ
කරමලයන් යටෙත් ලේ.
ලමල ස දාන, සී , භොවනො යන තරිවිධ ෙුණය කරියො ඔස්ලස් සිත ලයදවීලමන් කිසියම්
ෙරමොණයකට සිත ෙිරිසිදු වුව ද එය වඩොත් ෙිරිසිදු වීම සඳහො ෙටිච්චසමුේෙොදය ෙිළිබඳ
අවලබෝධලයන් යුතු තරි ක්ෂණය ෙිළිබඳ වැටහීමක්
ැබීම අවශ්ය ලේ. ඇතැම් විට අෙ
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දාන, සී , භොවනො සිදු කළ ද ඊට ෙදනම අවිදයොවයි. අවිජ්ජො ෙච්චයො සංඛොරො යන්ලනහි
අවිදයොලවන් සංස්කොර හට ගන්නො බව දක්වන විස්තරලයහි හුලදක් අෙුඤ්්ාභිසංඛොර ෙමණක්
ලනොව ලබොලහෝ විට ෙුඤ්්ාභිසංඛොර හො ආලනඤ්්ජොභිසංඛොර ද හටගන්ලන් චතුරොර්ය සතයය
ෙිළිබඳ අවලබෝධලයන් ලතොරවයි. ලමබඳු තත්ත්වයක් මත ල ෝලකෝත්තර සම්මො දිට්ිය සඳහො
සුතමය ාණය සම්ෙොදනය කර ගත යුතු ව ඇත.
චතුසච්ච සම්මොදිට්ිය ැබීම සඳහො ආරම්භලයහි ලහ්තුඵ දහම ෙිළිබඳ අවලබෝධයක්
ැබීම අවශ්ය ලේ. ඒ අනුව ස්කන්ධ, ආයතන, ධොතු, නොමරෑෙ, ෙටිච්චසමුේෙොද යන ජීවිතයට
සම්බන්ධ සැබෑ යථොර්ථලයහි ස්වභොවය ලත්රැම් ගැනීම අවශ්ය ලකලර්. එනම් සැබෑ ල ස අෙලග්
ජීවිතයට සිදුවන්ලන් කුමක්ද යන්න ෙිළිබඳ අවලබෝධයයි. සසරගත දුකින් සෙුරො නිදහස්වීමට
හැකියොව ැලබන්ලන් ලමම අවලබෝධය ද ෙමණටයි.
යමකු ජීවත් ලවනවො යනු ඇස, කණ, නොසය, දිව, කය, මන යන අභයන්තර ආයතන හයට
රෑෙ, ශ්ේද, ගන්ධ, රස, ලඵොට් ේබ, ධම්ම යන අරමුණු ෙතිත වීම් වශ්ලයන් අද්ැකීම් ැබීමයි. ලමහිදී
සිදුවන සැබෑ තත්ත්වය නුවණින් ලත්රැම් ගැනීම ලබලහවින් වැදගත් ලේ. එක් විලටක අද්ැකීම්
ැලබන්ලන් ඇස ආදි එක් ආයතනයක් මගින් ෙමණි. එලහත් ආයතනයන්හි ෙවත්නො ලේගවත්
බව නිසො එක විට ආයතන කිහිෙයක් කරියොත්මක ලවනවො යැයි හැලඟ්. කුමන ආයතනය සකරිය
වුව ද රෑෙ, ලේදනො, සඤ්්ා, සංඛොර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ ෙංචකය එකට ම හටලගන එකට ම
නිරැද්ධ ලේ. ඇස ආදි ආයතන ලමන් ම රෑෙ ආදි ස්කන්ධයන්හි ස්වභොවය නම් ඒවො ලෙර ලනොතිබී
හටලගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධවීමයි (අහුත්වො සම්භුතං හුත්වො න භවිස්සති). එලහත් අෙ තුළ
ෙවත්නො අවිදයොව ලහ්තුලවන් අද්ැකීමක් ැබීමට ෙරථම ඒවො නිතය වශ්ලයන් ෙැවැත අද්ැකීලමන්
ෙසුව ද නිතය වශ්ලයන් ඉතිරි ලේ යැයි හැලඟ්. දුක හට ගන්ලන් ලමම අවිදයොව ලහ්තුලවනි.
ලමල ස අෙ තුළ ෙවත්නො අවිදයොව ලහ්තුලවන් රෑෙොදි කිසියම් අරමුණක් ඇස ආදි ආයතන
හො සම්බන්ධ වීලම් දී අලයෝනිලසෝ මනසිකොරලයන් ලත්රැම් ගත ලහොත් ෙංචුෙොදානස්කන්ධය
හටගන්නො අතර එමඟින් ජරො, මරණොදිලයන් දුකට ෙත් ලේ. දුකින් නිදහස් වීලම් මූ ික ෙදනම
ෙවතින්ලන් ලමම වැරදි අදහසින් දුරැවීම මතයි. ඇස, කණ ආදි අභයන්තර ආයතන ලමන් ම රෑෙ,
ශ්ේදාදි බොහිර ආයතන ද ලෙර ලනොතිබී හටලගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ වන ආකොරය නුවණින්
ැකීමට අෙ සමත් වුවලහොත් සංස්කොර රැස් ලනොලේ. ලහ්තු ඇති විට අද්ැකීමක් (නැතලහොත් ස්කන්ධ
ෙංචකයක්) හටගන්නො බවත් (අස්මිං සති ඉදං ලහෝති), ලහ්තු නැති විට අද්ැකීම නිරැද්ධ වන බවත්
(අස්මිං අසති ඉදං න ලහොති) ලමහිදී අවලබෝධ ලේ. තවද ලහ්තු ඇති වීලමන් අද්ැකීමක් හටගන්නො
බවත් (ඉමස්ස උේෙොදා ඉදං උේෙජ්ජති), ලහ්තු නිරැද්ධ වීලමන් අද්ැකීම නිරැද්ධ වන බවත් (ඉමස්ස
නිලරෝධො ඉදං නිරැජ්ඣති) ෙිළිබඳ අවලබෝධය ැලේ. ඒ අතර රෑෙොදි ස්කන්ධ ෙංචකලය් හටගැනීම
දකින නුවණැති ශ්රොවකයො ‘නැත’ යන උච්ලේද අන්තලයන් දුරැ ලේ. එල ස හටගන්නො ස්කන්ධ
ෙංචකය ලහ්තු නැති වීලමන් නිරැද්ධ වන බව දකින ශ්රොවකයො ‘ඇත’ යන ශ්ොශ්්වත අන්තලයන් ද
මිලද්. ලමල ස එක ම සමයග් දර්ශ්නලයන් ‘ඇත’, ‘නැත’ යන අන්ත ලදකින් ම දුරැ විය යුතු ය.
‘දිට්ිං ච අනුෙගම්ම සී වො දස්සලන්න සම්ෙන්ලනෝ’ යනුලවන් සඳහන් වන්ලන් ඉහත ැක්වූ අන්ත
ලදකින් දුරැවීලම් මොවතයි. ෙටිච්චසමුේෙොදය ෙොදක ලකොටගත් හටගැනීම හො නිරැද්ධවීම ෙිළිබඳ
ලමම දර්ශ්නය බුදුදහලම් අනිතයතොව නමින් හැඳින්ලේ. අනිතයතොව ලත්රැම් ගත් ෙමණට දුකත්
අනොත්මතොවත් ලත්රැම් ගත්ලත් ලේ. ඒ අනුව රෑෙ, ලේදනොදි ස්කන්ධ ෙංචකයත් ඇස, කණ ආදි
අභයන්තර ආයතනත් රෑෙ, ශ්ේද ආදි බොහිර ආයතනත් නොම - රෑෙ - විඤ්්ාණත් යන සත්ත්ව
ජීවිතය හො සම්බන්ධ සියලු මොනසික හො ලභෞතික කරියොකොරීත්වයන්හි ෙවත්නො අනිතයතොව
මැනැවින් වැටලහ්. ඒ සිය ් හැම ලමොලහොතක ම හටලගන නිරැද්ධ වන ආකොරය මැනැවින්
ෙරතයක්ෂ ලේ. ලමම අවලබෝධය මු දී සුතමය ාණලයන් ැනලගන චින්තොමය ාණලයන් යළි
යළිත් සිහි කරමින් සමථ විදර්ශ්නො වශ්ලයන් භොවනො වඩමින් ජීවිතය තුළ ස්ථොවර කර ගත යුතු
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ව ඇත. ධර්ම ශ්රවණලයන් ශ්රද්ධොව දියුණු කරගත් ශ්රොවකයො භොගයවතුන් වහන්ලස්, ධර්මය හො
සංඝයො යන ලතරැවන ලකලරහි බ වත් විශ්්වොසලයන් දුකින් නිදහස්වීලම් ඒකොයන ෙරතිෙදාව ල ස
ස කො ලමම මොවලතහි ස්ථොවරව ෙිහිටො සිටීමට අෙරමොදීව කරියො කරනු ඇත.
දුකින් නිදහස්වීලම් ඒකොයන මොවත වශ්ලයන් බුදුදහලම් ැක්ලවන්ලන් සතර සතිෙට් ොනය
වැඩීමයි. එනම් තමොලග් කය හො සිත ෙිළිබඳ ෙරිෙූර්ණ අවධොනලයන් සිටිමින් එහි අනිතයතොව
ෙරතයක්ෂ කිරීමයි. සවිස්තරව දක්වලතොත් වර්තමොනලයහි සිහිය ෙවත්වො ගනිමින් කය, ලේදනො,
සිත, සිතිවි ි ෙිළිබඳ සිත ෙිහිටුවමින් ඒවොලයහි ඇතිවීම් නිරැද්ධවීම් නුවණින් ලමලනහි කිරීමයි.
ලමම ෙරතිෙදාලවහි අඛණ්ඩව නියැළීලම් ෙරතිඵ වශ්ලයන් කරමලයන් සම්මොදිට්ිය ලහවත්
ෙරඥාව දියුණු වන අතර එෙමණට කරමලයන් අවිදයොව ද දුරැලේ. අවිදයොව දුරැවන ෙමණට
ල ෝභ, ද්ලේෂ ද කරමලයන් දුරැ වනු ඇත. එෙමණට ජරො, වයොි, මරණොදි දුක්ව ින් නිදහස්වීමට ද
අවස්ථොව උදාලේ. ලමහි ෙරතිඵ වශ්ලයන් ඇස ආදි ඉන්රිය ඔස්ලස් බන අද්ැකීම් ක්ෂණිකව
හටලගන නිරැද්ධ වන ආකොරය ෙිළිබඳ සිහිය හො නුවණ නිරතුරැව ෙවත්වො ගැනීමට හැකියොව
ැලේ. යමක් දකින විට ැකීම් මොතරයක් බවත් (දිට්ල ් දිට් මත්තං), යමක් අසන විට ඇසීම් මොතරයක්
බවත් (සුලත් සුතමත්තං), යමක් ැන ගන්නො විට ැන ගැනීම් මොතරයක් බවත් (මුලත් මුතමත්තං),
යමක් ැන ගන්නො විට ැන ගැනීම් මොතරයක් බවත් (විඤ්්ාලත් විඤ්්ාතමත්තං) ලමහි දී ෙරතයක්ෂ
ලේ. ඒ සමඟ ම සද්ධො, විරිය, සති, සමොි, ෙඤ්්ා යන ඉන්රිය ධර්මයන්හි ද ෙරිෙූර්ණත්වයට ෙත්
ලේ.
ආධයොත්මික ගමන් මලඟහි ලමම සියලු කරැණු සඵ වීම සඳහො ආරම්භලය් ෙටන් ම
ක ණ මිතුරැ ඇසුලරන් ධර්මශ්රවණය කරමින් ලයෝනිලසෝ මනසිකොරලයහි ලයලදමින් සමථ විදර්ශ්නො භොවනොවන්හි නිරත වීම අවශ්ය ලකලර්. දුර් භ සම්බුද්ලධෝත්ෙොද සමය හො ෙරිෙූර්ණ
මිනිස් දිවියක් ද ලම් උතුම් ලමොලහොත ඉක්ම යෑමට ෙරථම වඩො වඩොත් වීර්යලයන් ලනොෙමොව
කටයුතු කිරීම අවශ්ය ලේ. ඒ සඳහො ලතරැවන් සරණින් ඔබ සැමට නිදුක් නීලරෝගී සුව දිගොසිරි
සම්ෙත් සැ ලස්වො’යි ඉත සිතින් ෙතමු.
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