චතුරාර්ය සතයය අවබ ෝධබයන් යුතු සම්යග් දර්ශනය
අනන්ත සසර ස්වභාවය :
මුලක් නෙොපැනෙෙ තරම් වූ අතිදීර්ඝ සසනරහි අප විඳි දුක් රැනසහි සීමොවක් ෙැත. හුනෙක්
මිෙිස් නලොව පමණක් නෙොව සතර අපොයේහි වැටී කල්ප ගණේ අප දුක් ගැහැට විඳ තිනේ. අනප්
නෙමොපියේ ඥාතිමිතරොදීේ මිය ගිය අවස්ථොවේහි හැඬූ කඳුළු එක් කළනහොත් මහසයුනරහි ජලයට වඩො
අධික ය. තිරිසේ ගත ව ඉපිෙ සිටි අවස්ථොවේහි නෙලි කැපුම් කෑ අවස්ථොවේහි ගලොගිය නල් එක් කළ
නහොත් මහ සයුනරහි ජලයට වඩො අධික ය. එෙඳු අතීත භවයේ ගතනකොට ඇති අප නම් ජීවත් වේනේ
ක්නෂ්ම භූමියක් ෙඳු අතිශය භොගය සම්පේෙ දුර්ලභ අවස්ථොවකයි. එෙම් ෙුදුවරයකුනග් ෙහමක් නලොව
පවතිෙ අවස්ථොවක පරිපූර්ණ මිෙිස් ජීවිතයක් සහිතව උපත ලෙො තිබීමයි. නමෙඳු දුර්ලභ අවස්ථොවක් ලෙ
විනටක අප කළ යුතු උතුම් ම කොර්යය වේනේ ෙුදුරදුේ වදාළ ධර්මය ශරවණය නකොට හැකිතොක් දුරට
අපනග් පරඥාව දියුණු නකොට දුකිේ ෙිෙහස්ීම සඳහො කරියො කිරීමයි. අෙ අප ලෙො ඇති නම් භොගය
සම්පේෙ සුෙ නමොනහොත (ක්ෂණ සම්පත්තිය) මැෙැවිේ නත්රැම් නගෙ ෙුේධිමත්ව සේධර්මනයේ ඵල
නෙළො ගැෙීමට සමත් වුවනහොත් දුගතිනයේ ස්ිරව අත්මිඳීමට නමේ ම සසර දුකිේ සෙහට ම
ෙිෙහස්ීමට ෙ අවස්ථොව සැලනසෙු ඇත. සොරොසංඛ්ය කල්ප ලක්ෂයක් ෙඳු අතිදීර්ඝ කොලයක් අප
නවෙුනවේ ඇස්, හිස්, මස්, නල් ෙේ දී පොරමිතො පුරො නෙෝධිසත්ත්වයේ වහේනස් කළ අෙේත කැපීමට
අපට කළ හැකි ඉහළ ම පරනතයොපකොරය එයයි. අපනග් දියුණුව සඳහො කරියො කළ නෙමොපිය ගුරැවරැේ
නවෙුනවේ කළ හැකි උසස් ම කෘනතෝපකොරය ෙ එය වෙු ඇත.
පුරො වසර 45ක් පුරො ෙුදුරජොණේ වහේනස් නේශෙො කළ හැම ෙහම් පෙයකිේ අනප්ක්ෂො කනළ්
නලෝක සත්ත්වයේට පරඥානලෝකය ඇතිකරලීමයි, ෙුවණැස ලෙොදීමයි. ෙුවණැස ලෙ පමණට තමො හො
අවට නලෝකය පිළිෙඳ අවනෙෝධය ලැබී සේතොෙගත නකනලස්වලිේ මිදීමට අවකොශ සැලනසෙ අතර
එපමණට සිත්හි පවත්ෙො දුක් කම්කනටොලුවලිේ ෙිෙහස්ීමටත් අපො දුකිේ මිඳීමටත් අවස්ථොව උදානේ.
සිනතහි සහෙය සතුට සැෙසුම දියුණු කර ගත හැකි මග නකනලසුේනගේ සිත මුෙවොලීමයි. නමහිදී
සිතට දුක නගෙ නෙෙ නහ්තු නත්රැම් ගැෙීම ෙ නෙනහවිේ වැෙගත් නේ. සිතට අසහෙය දුක නේෙෙොව
ඇතිීමට ෙලපොෙ පරධොෙ නකනලස් තුෙකි.

දුකට බෙළන සතුට නසන අකුසල ම්ූල :
‘තීණි’මොෙි භික්ඛ්නව අකුසලමූලොෙි, කතමොෙි තීණි? නලොනභො අකුසලමූලං, නදානසො
අකුසලමූලං, නමොනහො අකුසලමූලං. ඉමොෙි නඛ්ො භික්ඛ්නව තීණි අකුසලමූලොෙි.
යෙුනවේ දැක්නවෙ පරිදි සිත අපිරිසිදුීමට ෙලපොෙ සිනතහි සතුට පැහැර
අකුසල මූල තුෙක් ඇත. එෙම්,

ගේෙො පරධොෙ

1. නලෝභ
2. ේනේෂ
3. නමෝහ
අප නෙොනහෝ විට සතුරේ නලස සලකේනේ ෙොහිර නලෝකනය් සිට තමොට පීඩො නගෙ නෙෙ
සත්වයේටයි. එනහත් ෙුදුෙහනම් දැක්නවෙ පරිදි සැෙෑ සතුරේ වේනේ අවිෙයොව ෙිසො තම චිත්ත
සේතොෙනය් ජෙිත ව තමොනග් සිනතහි සතුට පැහැර ගේෙො නලෝභොදි අකුසල මූලයේටයි. නමම අකුසල
මූල තුෙ පුරැෂයොනග් යහපත ෙසොලෙ ෙව ෙක්වො තිනේ. උණ ගස්හි මල් හටගැෙීනමේ එම ගස ෙැසී
යේෙොක් නමෙි.

UD2

නලොනභො නදානසො ච නමොනහො ච පුරිසං පොපනචතසං,
හිංසේති අත්තසම්භූතං තචසොරං’ව සම්ඵලං.
(අකුසලමූල සුත්ත, ඉතිවු. 378)
යුෙ බිනමහි ෙහස්ගණේ සතුරේ පරොජය කිරීමට වඩො තම සේතොගත නලෝභ, ේනේෂ, නමෝහ
පරොජය නකොට තම සිත ජයගැෙීම වඩො උතුම් ෙව භොගයවතුේ වහේනස් නේශෙො කරති.

‘නයො සහස්සං සහස්නසෙ සංගොනම මොෙුනස ජිනෙ,
එකං ච නජයය අත්තොෙං සනව සංගොමජුත්තනමො’ (ධම්මපෙ)
නලෝභ යෙු ඇස්, කේ ආදි ඉේරියයේට ලක්වෙ රෑප, ශේදාදි පරිය අරමුණු පිළිෙඳව අෙුවණිේ
නමනෙහි කිරීම ෙිසො සිනතහි හටගේෙො ෙැඳීම නහවත් ඇලීමයි. ේනේෂ යෙු ඇස් , කේ ආදි ඉේරියවලට
නගෝචර වෙ රෑප, ශේදාදි අපරිය අරමුණු පිළිෙඳව අෙුවණිේ නමනෙහි කිරීනමේ සිනතහි හටගේෙො
ගැටීමයි, විරසක ෙවයි. නමෝහ නහවත් අවිෙයොව යෙු යමක පවත්ෙො යථො ස්වභොවය නෙොෙේෙො ෙිසො
ඇතිවෙ මුළොවයි. සිත අතරමං කරලෙ මොෙසික ස්වභොවයයි. අේධකොර කොමරයක අතරමං ව ඇති විට
තමො අතිේ නෙොනහෝ අඩුපොඩු වැරදීම් සිදුවේෙොක් නමේ නමෝහනයේ අේධකොරව ඇති විට නෙොනහෝ
අෙුවණ කරියො අප අතිේ සිදු නේ.

ප්රඥාව වැඩීම්ට බේතුවන කරැණු :
ෙුදුරදුේ වදාළ සේධර්මය ඔස්නස් අවනෙෝධය ලෙ පමණට ෙුවණැස නහවත් පර ඥාව දියුණු ී
සිනතහි සතුට පිවිතුරැෙව පැහැර ගේෙො නලෝභ, නෙෝස, නමෝහ යෙ නකනලසුේනගේ සිත මුෙවොලීමට
අවස්ථොව සැලනස්. සේතොෙගත නකනලස් දුරැ ී දුක් පීඩොවලිේ සිත මිනෙේනේ සම්මොදිට්ඨිය නහවත්
පරඥාව ලෙ පමණටයි. පරඥාව ලැබීම සඳහො නහ්තුවෙ කරැණු හතරක් පිළිෙඳව ධර්මනයහි සඳහේ නේ.
එෙම්,
1. කලයොණමිතර ආශරය
2. සේධර්මශරවණය
3. නයෝෙිනසෝ මෙසිකොරය
4. ධර්මොෙුධර්ම පරතිපදාව
නලොව ඇති තතු යථො පරිදි අවනෙෝධ කරලෙ සත්පුරැෂයේනග් ඇසුර ‘කලයොණමිතර ආශරය’ ෙම්
නේ. එම කලයොණ මිතරයේ නවතිේ ලැනෙෙ උසස් ම ලොභය ෙම් ‘ධර්මශරවණයයි’. එෙම් නලෝකය හො
තමො පිළිෙඳ ඇත්ත ඇති සැටිනයේ පහදාලෙ තථොගත අෙුශොසෙයයි. කර්මය හො කර්මඵල පිළිෙඳවත්
පටිච්චසමුප්පොෙය පෙෙම් නකොටගත් අෙිතයතොව පිළිෙඳවත් නමහි දී අවනෙෝධය ලැනේ. එනලස ඇසූ
ෙහම ඔස්නස් තම සිතට නකනලස් නෙොෙැනෙෙ පරිදි චිේතෙය නමනහයීම එෙම් ෙුවණිේ එම ෙහම
සිහි කිරීම ‘නයෝෙිනසෝ මෙසිකොරයයි’. හැම නමොනහොතක ම සිදුවෙ ස්කේධ පංචකනය් ඇතිීම (සමුෙය)
හො ෙිරැේධීම (වය) ෙුවණිේ නමනෙහි කිරීම මිේ අෙහස් නකනර්. තවෙ ඇසූ ෙහම අෙුව සීලයක පිහිටො
තම සිහිය (සති) හො ෙුවණ (පඤ්්ා) දියුණු කිරීම ‘ධර්මොෙුධර්ම පරතිපදාවයි’. නමම කරැණු හතර ධර්ම
මොර්ගය ආරම්භනය් පටේ සෑම ආධයොත්මික ස්තරයක ම සිටිෙ අය විසිේ අඛ්ණ්ඩව දියුණු කළ යුතු ෙව
සඳහේ නේ. නමම කරැණු හතනරේ උපකොරවත්ෙව ලැෙූ පමණට තම ෙුවණ දියුණු ී නකනලසුේනගේ
සිත මුෙවොගැෙීමට අවස්ථොව සැලනස්. සිත නකනලසුේනගේ සිත මුෙවොලීමට උපකොරී වෙ පර ධොෙතම
කරැණු වශනයේ ෙුදුෙහමිේ අවධොරණය කරේනේ පරඥාව උපෙවො ගැෙීමයි. එෙිසො පරඥානේ වැෙගත්කම
පිළිෙඳව ෙුදුරජොණේ වහේනස් ෙිතර නේශෙො කර තිනෙෙු ෙක්ෙට ලැනේ. පරඥාව මිෙිසොට ඇති
මොණිකයයක් (පඤ්්ා ෙරොෙං රතෙං) නලසත්, පරඥානවේ පොරිශුේධත්වය (පඤ්්ාය පරිසුජ්ඣති) ලැනෙෙ
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ෙවත්, පරඥාවට සමොෙ ආනලෝකයක් නෙොමැති (ෙත්ථි පඤ්්ා සමො ආභො) ෙවත්, එම පරඥානේ ෙැෙී සිටීම
නශර්ෂ්ඨ (විජ්ජො උප්පතතං නසට්ඨඨො) ෙවත් පරඥානවේ චරිතය නශෝභමොෙ වෙ ෙවත් (අපදාෙ නසෝභිෙී
පඤ්්ා) ෙුදුෙහමිේ අවධොරණය කරේනේ එෙැවිෙි. එෙැවිේ පරඥාව ධෙයකි (පඤ්්ා ... ධෙං).

බලෝභය :
සිතට අසහෙය දුක නගෙ නෙෙ නකනලස් අතර නලෝභය අකුසල මූලයකි. නලෝභය අඩුකර
ගැෙීනම් ආරම්භක පියවරක් නලස පරිතයොගශීලීතව
් ය, ෙේදීම නමේ ම අසුභ භොවෙොව වැඩීම ෙ
උපකොරවත් නේ. නකනලස් දුරලෙ මොවනතහි ෙේදීම මූලික කරියොවක් නලස නෙොනහෝ නේශෙොවේහි
සඳහේ වෙනේ එෙැවිෙි. එමගිේ නලෝභය අවම කරගැෙීමට නමේ ම ආයු, වර්ණ, සැප, ෙල සහ
මිතුරේනග් විශ්වොසය දිෙො ගැෙීම යෙොදි නලෞකික සම්පත් ලෙො ගැෙීමට ෙ අවකොශ උදානේ. ‘පීතිමුදාරං
විේෙති දාතො’ යෙුනවේ දැක්නවෙ පරිදි ෙේ නෙෙ තැෙැත්තො උදාර සතුටක් භුක්ති විඳිෙ ෙව දැක්නේ. ‘ෙෙං
මිත්තොෙි ගන්ථති’ යෙුනවේ සඳහේ පරිදි ෙේදීනමේ මිතුරේ දිෙො ගැෙීමට ෙ හැකි නේ. ධර්ම මොර්ගය
ආරම්භනය් දී ම දැඩි නලෝභය හො නදාම්ෙස (විනෙයය නලොනක අභිජ්ඣො නදාමෙස්සං) දුරැ කර ගැෙීනම්
අවශයතොව ෙුදුෙහමිේ අවධොරණය නකනර්. ශරීරනය් පවත්ෙො නකස්, නලොම්, ෙිය, ෙත් ආදි නකොටස්
පිළිෙඳව ෙුවණිේ නමනෙහි කිරීනමේ මිෙිස් සිරැරට ඇති රොගය දුරැ කර ගැෙීමට අවකොශ සැලනස්.
රොගය සිත ෙවෙ ගිේෙක් නලස සඳහේ නේ (ෙන්ි රොගසනමො අග්ගි). රොගය හො නලෝභය දුරැීනමේ සිත
සිහිල් ෙවට පත්නේ.

ද්බේෂය :
ේනේෂය දුරැකරලීම සඳහො මමතරී වැඩීම උපකොරවත් නේ. මොෙසික සැෙසුම කරො යෙ
ගමනෙහි නමත් සිත දියුණු කරලීම මූලික පරතිපදාවක් නලස කරණීයනමත්ත සූතරය වැෙි අෙුශොසෙයේහි
අවධොරණය කර තිනේ. එමගිේ සිතට පීඩොව නගෙ නෙෙ ේනේෂය අවම කර ගැෙීමටත් තම කුසලය
ශක්තිමත් නකොට නලෞකික වශනයේ නෙොනහෝ අෙුසස් ලෙො ගැෙීමටත් හැකියොව ලැනේ. නමත්තොෙිසංස
සූතරනයහි දැක්නවෙ පරිදි සැපනස් ෙිේෙයොම, සැපනස් අවදිීම ආදි අෙුසස් රැසක් ලෙො ගැෙීමට ෙ
මමතරී භොවෙොව උපකොරවත් නේ. අකුසල මූල අතුරිේ වඩොත් අෙර්ථකොරී නමේ ම මහත් වූ කිලිට
වශනයේ ෙක්වො ඇත්නත් නමෝහය නහවත් අවිෙයොවයි. නමම අවිෙයොව දුරැනකොට පරඥාව නහවත්
සම්මොදිට්ඨිය ලෙො දීම ෙුදුරදුේ වදාළ හැම ෙහම් පෙයක ඉලක්කය ී තිනේ. නෙෝසතුේ වහේනස්ලො සසර
දිගුකලක් පොරමී පුරො සම්ෙුේධත්වයට පත්වේනේ තෘෂ්ණොනවේ නවළී අවිෙයොනවේ මුළොවට පත් ව සසර
අෙොදිමත් කොලයක් නලොව සැරිසරෙ සත්ත්වයේට මගනෙොමග පහදා දී ඔවුේ සසර කතරිේ එනතර
කරලීනම් මහත් වූ කරැණොධයොසනයෙි.

අවිදයාව (මිච්ඡාදිට්ඨි) :
ෙුදුරජොණේ වහේනස් පහළ ීමට නපර පවො නලොව නලෝභ, ේනේෂ නෙොනහෝ කලකට දුරැ කළ
මුෙිවරැ සිටියහ. ආලොරකොලොම, උේෙකරොමපුත්ත, අසිතකොලනේවල වැෙි අය ඊට ෙිෙසුේ ය. ඔවුහු
කොමච්ඡේදාදි පංචෙීවරණ කල්ප ෙහස් ගණෙකට යටපත් නකොට සිටියොහු ය. එකල නෙොනහෝ නෙෙො දැෙ
සිටිනය් කොමච්ඡේෙ, වයොපොෙ, ථීෙමිේධ, උේධච්චකුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡො යෙ ෙීවරණ පහ පිළිෙඳව පමණි.
අවිෙයො ෙීවරණයක් ඇති ෙව ඔවුහු දැෙ නෙොසිටියහ. එෙැවිේ මහොෙරහම
් යො පවො නලොව ෙිතය, ශොශ්වත
යැයි සිත අවිෙයොනවහි ගිලී සිටි ෙව සඳහේ නේ. සම්මො සම්ෙුදුරජොණේ වහේනස් ෙමක් නලොව
පහළීනමේ නලොවට අෙොවරණය වෙ පරධොෙ කරැණ ෙම් ‘පටිච්චසමුප්පොෙය පෙෙම් නකොටගත් අවිෙයො
ෙීවරණය පහදාදී එය දුරැකරලීනම් මොවතයි’. නලෝභ, ේනේෂ, නමෝහ යෙ තරිවිධ අකුසල මූල අතර පරෙල ම
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අකුසලය නහවත් මලය නලස සලකේනේ නමෝහය නහවත් අවිෙයොවයි (අවිජ්ජො පරමං මලං). අවිෙයොව
සියලු අකුසලයට පෙෙම නේ. ඊට අෙුව පේ කිරීමට ලැජ්ජො ෙැති (අහිරික) ෙව, බිය ෙැති
(අනෙොත්තප්ප) ෙව ෙ හටගෙී. සියලු කුසලයේට පෙෙම වේනේ විෙයොව, පරඥාව නහවත් සම්මොදිට්ඨියයි.
අවිෙයොව දුරැනකොට විෙයොව, සම්මොදිට්ඨිය ලෙොගත් පමණට නලෝභ, ේනේෂ නෙක ෙ ෙිරොයොසනයේ දුරැවෙු
ඇත.

‘අවිජ්ජො භික්ඛ්නව පුේෙංගමො අකුසලොෙං ධම්මොෙං සමොපත්තියො. අන්වනෙව අහිරිකං අනෙොත්තප්පං.
විජ්ජො ච නඛ්ො භික්ඛ්නව පුේෙංගමො කුසලොෙං ධම්මොෙං සමොපත්තියො අන්වනේව හිනරොත්තප්පේති.’
(විජ්ජො සුත්ත, ඉතිවු. 362)
නලොව පවත්ෙො සොමොෙය විගරහය වේනේ යමකු නලෝභ, ේනේෂ දුරැකළ පමණට සොර්ථක
යේෙයි. එනහත් ෙුදුෙහම නම් පිළිෙඳව ඊට වඩො ගැඹුරිේ විමසො ෙලයි. යමකුනග් සොර්ථකත්වය මැෙ
ෙලේනේ හුනෙක් ඔහු නලෝභ, ේනේෂ දුරැකළ පමණට නෙොව අවිෙයොව දුරැකළ පමණටයි. යමකු
පංචෙීවරණ කල්ප ෙහස් ගණෙකට දුරැ නකොට ෙඹනලොව ඉපිෙ සිටිය ෙ ඔහු යම් දිනෙක නෙේනලොව,
මිෙිස් නලොව යෙ පහළ භවයේහි ඉපිෙ තවත් කනලක (ෙිරය, තිරිසේ, නපර්ත, අසුර) අපොගත ීමට වුව ෙ
අවකොශ තිනේ. එනහත් යනමකු සක්කොයදිට්ඨිය දුරැවෙ පමණට නහෝ අවිෙයොව දුරැ කළනහොත් ඔහු කිසිදා
අපොගත නෙොනේ. ඔහු භවයේ හතකට වඩො සසර උපදිේනේ ෙ ෙැත. අවිෙයොව දුරැ කිරීනමේ ලැනෙෙ
නමම ආෙිසංසය සක්කොයදිට්ඨිය දුරැ නෙොනකොට හුනෙක් කොමච්ඡේදාදි ෙීවරණ පහ පමණක් දුරැ කර
ලෙෙ ෙරහ්ම සුවයට ෙ වඩො උසස් ය. එෙැවිේ මුළුපෘිවිනයහි රජීමටත් වඩො නෙේනලොව ඉපදීමටත් වඩො
මුළුනලොව රජීමටත් වඩො සක්කොයදිට්ඨිය දුරැනකොට නසෝවොේීම වැෙගත් ෙව ෙක්වො තිනේ.

‘පථවයො එකරජ්නජෙ සග්ගස්සගමනෙෙ වො,
සේෙනලොකොධිපච්නචෙ නසොතොපත්තිඵලං වරං.’ (ධම්මපෙ)
ෙුදුෙහනම් දැක්නවෙ පරිදි නමෝහ හො අවිජ්ජො (අවිෙයො) යෙ පෙ යුගලය සමොෙොර්ථවත් ව නමේ ම
නවේ අර්ථවත් ව ෙ ෙක්වො තිනෙෙු නපනේ. එනමේ ම අවිෙයොනවහි ෙැතනහොත් නමෝහනයහි විවිධ මට්ඨටම්
ෙ ෙක්වො තිනෙෙු නපනේ. නම් පෙ නෙක ම සඳහො මිච්ඡොදිට්ඨි (මිථයොෙෘෂ්ටි) යේෙ ෙ භොවිත කර තිනෙෙු
ෙක්ෙට ලැනේ. මීට විරැේධොර්ථවත් පෙ නලස අනමෝහ, විජ්ජො, සම්මොදිට්ඨි ආදි පෙ වයවහොර කර තිනේ.
අවිජ්ජො, නමෝහ ෙැතනහොත් මිච්ඡොදිට්ඨි යේනෙහි උපරිම තත්ත්වය ‘ෙියති මිච්ඡොදිට්ඨි’ යේනෙේ ෙ
වයවහොර කර ඇත. එෙම් ‘ෙන්ි දිේෙං (දුේ නෙනයහි = given විපොක ෙැත) ෙන්ි යිට්ඨඨං (යොගනයහි =
offered විපොක ෙැත) ෙන්ි හුතං (නහෝමනයහි = sacrificed විපොක ෙැත) ෙන්ි සුකට දුක්කටොෙං
කම්මොෙං ඵලං විපොනකො (නහොඳ-ෙරක නහවත් කුසල-අකුසලයේහි විපොක ෙැත) ෙන්ි අයං නලොනකො
(නමනලොවක් ෙැත) ෙන්ි පනරොනලොනකො (පරනලොවක් ෙැත) ෙන්ි මොතො (මවට සැලකීනමහි විපොක ෙැත)
ෙන්ි පිතො (පියොට සැලකීනමහි විපොක ෙැත) ෙන්ි සත්තො ඔපපොතිකො (ඕපපොතික සත්ත්වයේ ෙැත)
ෙන්ි නලොනක සමණෙරොහ්මණො සමග්ගතො සම්මොපටිපේෙො (යහපත් මගට පිළිපේ ශරමණ ෙරොහ්මණයේ
ෙැත)’ ආදි වශනයේ දැක්නවෙ ‘දුේ නෙනයහි විපොක ෙැත. යොගනයහි විපොක ෙැත... ’ ආදි වශනයේ
නලොව පවත්ෙො කිසිදු යහපත් නෙයක පරතිඵල විශ්වොස නෙොකරෙ දැඩිව නමොහොේධකොරනයහි ගිලී
පවත්ෙො මොෙසික ස්වභොවයයි. අේධකොර සූතරනයහි දැක්නවෙ පරිදි දැඩි අේධකොර ගරහනලෝකයේහි
(අේතරීක්ෂනයහි) පවත්ෙො අේධකොරයට ෙ වඩො නමම නමොහොේධකොරය පරෙල ෙව විස්තර නේ. නමනලස
දැඩි මිථයො ෙෘෂ්ටියක් ගත් අයකු එම ෙෘෂ්ටිය අත්නෙොහරිෙ නතක් ෙිරනයහි දුක් විඳිෙ ෙව සඳහේ නේ.
එය ආෙේතරිය අකුසල කර්මයේට ෙ වඩො පරෙල අකුසලයක් නලස ෙුදුෙහනමහි විස්තර නේ. නලොව
නවනසෙ අයනගේ ‘ෙේ දීනම් විපොක ෙැත. ... මවට සැලකීනම් ආෙිසංස ෙැත ආදි... ඉහත සඳහේ
කරැණු ෙහය තුළ ම දැඩිව මුලොවට පත් අය සිටිේනේ අතනලොස්සකි. මක් ෙිසොෙ යත් නෙොනහෝ නෙෙො
එම කරැණු අතරිේ කිහිපයක් පිළිෙඳව නහෝ ෙුවණිේ කරියො කරෙ ෙැවිෙි. ඇතැනමක් ෙියත මිථයො
ෙෘෂ්ටියට නෙොවැටී යහපත අයහපත ගැෙ විශ්වොසනයේ යුතුව තම යුතුකම් පිේකම් ආදිය සිදු නකොට
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සුගතිගොමී වෙ අවස්ථො ෙ ෙක්ෙට ලැනේ. ඔවුේ සම්පූර්ණ සම්මොදිට්ඨියට ෙ පත් නෙොවුණ ෙ
සුගතිගොමීීමට එය ෙොධොවක් නෙොනේ. තථොගත සම්ෙුදු උතුමකුනග් සේධර්මය ශරවණය කළ පමණට නමම
නමෝහොේධකොරය කරමනයේ දුරැ කරමිේ යම් කනලක සම්පූර්ණනයේ අවිෙයොනවේ දුරැ ීමට ෙ අවස්ථොව
සැලනස්.

සම්ම්ාදිට්ඨිබයෙි (විදයාබවෙි) ප්රබභ්ද :
මහොචත්තොරීසක සූතරනයහි (ම.ෙි.) දැක්නවෙ පරිදි සම්මොදිට්ඨිනයහි පරනභ්ෙ නෙකකි. එෙම්
1. සොසරව වූ පුණයභොගී වූ උපධි සම්පත් ලෙො නෙෙ ‘කම්ම්ස්සකතා සම්ම්ාදිට්ඨිය’
2. ආර්ය වූ අෙොශරව වූ නලෝනකෝත්තර වූ මොර්ගොංගයක් වූ ‘චතුසච්ච සම්ම්ාදිට්ඨිය’
වශනයෙි.
ධර්මශරවණනයේ ලැනෙෙ මූලික අවනෙෝධය ෙම් කර්මය හො කර්මඵල පිළිෙඳ ෙුවණ ෙම් වූ
‘කම්ම්ස්සකතා සම්ම්ාදිට්ඨියයි’. එෙම් තම සිත අපිරිසිදුව කයිේ, වචෙනයේ, සිතිේ කරියො කළනහොත් ඊට
අයහපත් විපොකත්, තම සිත පිරිසිදුව කයිේ, වචෙනයේ, සිතිේ කරියො කළනහොත් ඊට යහපත් විපොකත්
ලැනෙෙ ෙව පිළිෙඳ අවනෙෝධයයි, විශ්වොසයයි. නමම අවනෙෝධය ලෙ පමණට හැකිතොක් දුරට රොගොදී
පොපයේනගේ සිත මුෙවො ගැෙීමට (සේෙපොපස්ස අකරණං) උත්සොහවත් නේ. ඒ අතර හැකිතොක් තම
සිනතහි පරිතයොගශීලීත්වය, මමතරිය ආදි කුසල් දියුණු කර ගැෙීමට ෙ (කුසලස්ස උපසම්පදා) කරියො කරෙු
ඇත. නමනලස කම්මස්සකතො සම්මොදිට්ඨිය උපෙවො ගැෙීනමේ කිසියම් පමණකට අවිෙයොනවේ දුරැව
සම්මොදිට්ඨිය උපෙවො ගත හැකි වුව ෙ කර්මය පිළිෙඳ අවනෙෝධනයේ පමණක් ෙුදුෙහනම් සඳහේ
සම්මොදිට්ඨිය සම්පූර්ණ නෙොනේ. එයිේ පමණක් අවිෙයොනවේ සපුරො ෙිෙහස්විය හැකි නෙොනේ.
ඇතැනමක් දාෙ, සීල, භොවෙො යෙ තරිවිධ පුණය කරියො කළ ෙ ශොශ්වත ෙෘෂ්ටිනයහි පිහිටො අවිෙයොපොෙකව
ඒවො සිදු කිරීම ෙිසො සුගතිගොමී වුව ෙ තවදුරටත් භවනයහි සැරිසරති. ජරො, මරණොදි දුක්වලට ෙ මුහුණ
නෙති. ‘අවිජ්ජා ප්ච්චයා සංඛාරා’ යෙුනවේ දැක්නවෙ පරිදි ‘අප්ුඤ්්ාභිසංඛාර’ (පේ, අකුසල්) පමණක්
නෙොව ‘ප්ුඤ්්ාභිසංඛාර’ (කොමනලෝක, රෑපනලෝකයේහි ඉපදීමට නහ්තුවෙ පිේකම්) නමේ ම
‘ආබනඤ්්ජාභිසංඛාර’ (අරෑපොවචර නලෝකයේහි ඉපදීමට සිදුවෙ අරෑපොවචර ධයොෙ ඉපෙීම) ෙ
සිදුවේනේ අවිෙයොපොෙකවයි (අවිජ්ජො පච්චයො සංඛ්ොරො). නමනලස ඇතැනමක් කම්මස්සකතො සම්මොදිට්ඨිය
උපෙවො ධයොෙ, අභිඥා පවො උපෙවො සිටිය ෙ චතුසච්ච සම්මොදිට්ඨිය නෙොලැෙුවොහු නවති. සත්ති සූතරනයහි
(සං.ෙි.) දැක්නවෙ පරිදි වරක් ෙුදුරජොණේ වහේනස් නවත පැමිණි නෙවිනයකු උේවහේනස් අබියස
සඳහේ කනළ් සැතකිේ පහර ලේෙකු නමේ ෙ හිස ගිෙි ගත්තකු නමේ ෙ කොමරොගය දුරැකරලෙු සඳහො
අපරමොදීව කටයුතු කළ යුතු ෙවයි. නමහි දී භොගයවතුේ වහේනස් වඩොත් අගය කනළ් කොමරොගය
දුරැකිරීමට වඩො සක්කොය දිට්ඨිය දුරැකරලීම වැෙගත් ෙවයි. නමයිේ නපෙී යේනේ ුදුදෙමින් වඩාත්
අගය කරන්බන් සම්ම්ාදිට්ඨිබය් බදවන ප්ියවර වන ‘චතුසච්ච සම්ම්ාදිට්ඨියට’ ප්ියවර ත ා දුකින් සප්ුරා
නිදෙස්ීම් වයි.
‘චතුසච්ච සම්ම්ාදිට්ඨිය’ යෙු පටිච්චසමුප්පොෙය පෙෙම් නකොටගත් දුනකහි හටගැෙීම හො
ෙිරැේධීම පිළිෙඳ, එෙම් චතුරොර්ය සතයය පිළිෙඳ අවනෙෝධයයි. එෙම් හැම නමොනහොතක ම හටනගෙ
ෙිරැේධ වෙ රෑප, නේෙෙො, සඤ්්ා, සංඛ්ොර, විඤ්්ාණ යෙ ස්කේධ පංචකනය් යථො ස්වභොවය පිළිෙඳ
නෙොදැෙීම ෙිසො එය ෙිතය, සැප, ආත්ම, සුභ වශනයේ නගෙ දුකට පත්වෙ ෙවත් එය යථො පරිදි සමුෙය,
වය, අස්සොෙ, ආදීෙව, ෙිස්සරණ වශනයේ දැකීනමේ දුනකේ ෙිෙහස් විය හැකි ෙවත් පිළිෙඳ
අවනෙෝධයයි. නමම අවනෙෝධය මුලදී සුතමය ාණ වශනයේ දැෙ නගෙ ‘සතය ඥානය’ උපෙවො
චිේතොමය ාණ වශනයේ ෙිතර ෙුවණිේ නමනෙහි කරමිේ සීල, සමොධි, පඤ්්ා යෙ තරිවිධ ශික්ෂොව
වැඩීම ෙම් වූ ‘කෘතය ඥාන’ සම්පූර්ණ කරමිේ නකනලස්වලිේ සපුරො සිත මුෙවො, එනලස සිත මුෙවො ගත්
ෙවට ස්ථොවර අවනෙෝධයක් (නහවත් ‘කෘත ඥාන’) උපදාව ගැෙීම අවශය නකනර්. නමහිදී ධර්මශරවණය හො
නයෝෙිනසෝ මෙසිකොර ඔස්නස් සම්මොදිට්ඨිය උපෙවොනගෙ ආර්ය අෂ්ටොංගික මොර්ගය ඔස්නස් අපර මොදීව
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පිළිනවත් සම්පූර්ණ කර ගැෙීම පරධොෙ අවශයතොවකි. අභිඤ්්ා සූතරනයහි දැක්නවෙ පරිදි නුවණැති
ප්ුද්ගලයකු විසින් තම් විශිෂ්ට ඥානබයන් වැඩිය යුතු ප්රධාන ගුණාංග බලස ුදුදෙමින් අවධාරණය
කරන්බන් සම්ම්ාදිට්ඨිබයෙි ප්ිෙිටා සම්ථ, විදර්ශනා වැඩීම්යි. එනම් සිෙිය ො නුවණ දියුණු කිරීම්යි.

දුබකෙි ෙටගැනීම් ො නිබරෝධය ප්ිළි ඳ දැනුම් බෙවත් ප්ටිච්චසම්ුප්්ප්ාද ාණය :
මුලක් නෙොපැනෙෙ අතිදීර්ඝ සංසොරනයහි සත්ත්වයො අෙේත දුක් විඳිමිේ පැමිණිනය් දුනකහි
හටගැෙීම හො ෙිනරෝධය නෙොවැටහීම ෙිසයි. සත්ත්වයො සේතොගත දුනකහි ඇතිීම හො එහි ෙැතිීම
ෙුවණිේ දුටුව නහොත් එතැේ පටේ සසර දුකිේ ෙිෙහස්ීනම් ෙලවත් කැමැත්තක් හටගෙී. දුකිේ
ෙිෙහස්ීනම් මොවනතහි දැඩි ීර්යනයේ ගමේ කිරීනම් උෙේදුවක් ෙ නම් සමෙ ම ඇති නේ.
ෙුදුෙහනමහි දැක්නවෙ පරිදි අවිෙයොනවේ සම්පූර්ණනයේ ෙිෙහස්විය හැක්නක් දුනකහි හටගැෙීම
හො ෙිරැේධීම පිළිෙඳ පරිපූර්ණ අවනෙෝධය ලැබීමට නහ්තුවෙ පටිච්චසමුප්පොෙය පිළිෙඳ අවනෙෝධනයෙි.
ඒ අෙුව අපනග් ජීවිතනයහි කරියොකොරීත්වය යථො පරිදි නත්රැම් ගැෙීම නෙනහවිේ වැෙගත් නේ. අප ජීවත්
නවෙවො යෙු ඇස, කෙ, ෙොසය, දිව, කය, සිත යෙ ඉේරිය හය ඔස්නස් රෑප, ශේෙ, ගේධ, රස,
නඵොට්ඨඨේෙ, ධම්ම යෙ අරමුණු විඳ ගැෙීමයි. නමහි යථො ස්වභොවය නෙොදැෙීම ෙිසො ෙොහිර රෑප,
ශේදාදිනයහි සිත ෙැසනගෙ යළි යළිත් රෑප, ශේදාදිය නසොයො භවයට පිවිනසයි. ඇස්, කේ ආදි ඉේරිය
ඔස්නස් රෑප, ශේදාදිය ලැබීනම් දී සිදුවේනේ රෑප, නේෙෙො, සඤ්්ා, සංඛ්ොර, විඤ්්ාණ යෙ ස්කේධ
පංචකයක් නගොඩෙැෙීමයි. ඇස ෙල්වො අවිෙයොනවේ ෙොහිර ෙැලීනම් දී රෑපය ඒ නමොනහොතට හටගේෙො
වහො ෙිරැේධ වෙ අතර නම් පිළිෙඳව අෙවනෙෝධය ෙිසො තමො දුටු රෑපය කලිේ තිෙූ නෙයක් නලසත්
අේදැකීනමේ පසුව ෙ තවදුරටත් එය ඉතිරි වෙ ෙවත් පිළිෙඳ මුලොවට පත් නේ. එනහත් යථොර්ථ වශනයේ
එහි දී සිදුවේනේ ඇස, රෑප, චක්ඛ්ුවිඤ්්ාණ, චක්ඛ්ුසම්ඵස්ස, චක්ඛ්ුසම්ඵස්සජො නේෙෙො, රෑප
සංනච්තෙො, රෑප සඤ්්ා, රෑපතණ්හො, රෑප විතක්ක, රෑප විචොර යෙ නම් සියල්ල නපර නෙොතිබී (සිනතහි
පවත්ෙො අවිෙයොනේ පමණට) ඒ නමොනහොනතහි හටනගෙ ඉතිරි ෙැතිව ෙිරැේධීමයි (අහුත්වො සම්භුතං
හුත්වො ෙ භවිස්සති). එෙම් රෑපොදි ස්කේධ පංචකය ම එකවිට නහ්තු ඇතිවිට හටනගෙ එකවිට නහ්තු
ෙිරැේධීනමේ ෙිරැේධීමයි. නහ්තු ඇති විට නම්වො හටගේෙො (අස්මිං සති ඉෙං නහොති) අතර නහ්තු
ෙැති විට ඉතිරි ෙැතිව ෙිරැේධ නේ (අස්මිං අසති ඉෙං ෙ නහොති). නහ්තු ඇතිීනමේ අේදැකීමක්
හටගේෙො (ඉමස්ස උප්පොදා ඉෙං උප්පජ්ජති) අතර නහ්තු ෙැති ීනමේ අේදැකීම ඉතිරි ෙැතිව ෙිරැේධ
නේ (ඉමස්ස ෙිනරොධො ඉෙං ෙිරැජ්ඣති). නමනලස ස්කේධ පංචකනය් ඇතිීම (සමුෙය) දැකීනමේ ‘ෙැත’
(උච්නේෙ) යෙ අේතනයේ දුරැවෙ අතර ස්කේධ පංචනය් ෙැතිීම (ෙිනරෝධය-වය) දැකීනමේ ‘ඇත’
(ශොශ්වත) යෙ අේතනයේ ෙ දුරැනේ. බම් අනුව ‘ඇත’ සෙ ‘නැත’ යන අන්ත බදක ම් එක ම්
දර්ශනබයන් දුරැකරලීම්ට අවස්ථාව ලැබ න්බන් ප්ටිච්චසම්ුප්්ප්ාදය ප්ිළි ඳ ම්නා අවබ ෝධයක් ලැබීම්
තුළිනි. තවෙ නමහිදී ලැනෙෙ විනශ්ෂ අවනෙෝධයක් ෙම් අප් ‘ඇස්, කන් නාසාදිබයන් අත්විඳින රූප්,
ශබ්දාදිය ප්ිළි ඳ අවබ ෝධය ාෙිර බදයක් ම්ත ස්ිරව ප්වත්නා බදයක් බනාව අප්බග් චිත්ත සන්තානබය්
ප්වත්නා අවිදයා, කර්ම්, තෘෂ්ණා, නිබ්ද ත්ති ලක්ෂණ බනාදැනීම් (එෙි ෙටගැනීම් ප්ිළි ඳ අනවබ ෝධය)
යන කාරණාවන්ෙි එකතුවක් බලස ඒ බම්ාබොබතෙි ෙටගන්නා අද්දැකීම්ක් වයි . චිත්ත සේතොෙනය්
පවත්ෙො අවිෙයොනේ පරමොණයට ෙොහිර රෑප, ශේදාදිය අවනෙෝධය ලැනෙෙ අතර එපමණට ෙොහිර රෑපොදිය
මත විඤ්්ාණය පතිත ී එපමණට දුක ෙ තමො කරො එළනඹෙු ඇත.
පටිච්චසමුප්පොෙය නත්රැම් ගැෙීම සමස්ත ෙුේධවචෙය ම නත්රැම් ගැෙීමට උපකොරී නේ. ධර්මය
නත්රැම් ගැෙීම යෙු පටිච්චසමුප්පොෙය නත්රැම් ගැෙීමයි. ධර්මය හො පටිච්චසමුප්පොෙය යෙ නෙනක් ම
අවනෙෝධය ෙුදුරජොණේ වහේනස් හඳුෙො ගැෙීමට උපකොරී නේ.

‘නයො පටිච්චසමුප්පොෙං පස්සති නසො ධම්මං පස්සති,
නයො ධම්මං පස්සති නසො පටිච්ච සමුප්පොෙං පස්සති.’
(යනමක් පටිච්චසමුප්පොෙය ෙකියි ෙ ඔහු ධර්මය ෙකියි. යනමක් ධර්මය ෙකියි ෙ ඔහු පටිච්චසමුප්පොෙය ෙකියි.)
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‘නයො ධම්මං පස්සති නසො මං පස්සති,
නයො මං පස්සති නසො ධම්මං පස්සති.’
(යනමක් ධර්මය ෙකියි ෙ ඔහු මො (=ෙුදුහිමි) ෙකියි. යනමක් මො=ෙුදුහිමි ෙකියි ෙ ඔහු ධර්මය ෙකියි.)
පටිච්චසමුප්පොෙය පිළිෙඳ නමම අවනෙෝධයත් සමෙ ‘අවිෙයොව ඇති විට දුකට නහ්තුව වූ
තෘෂ්ණොව හටගේෙො ෙවත් අවිෙයොව ෙැති කිරීනමේ තෘෂ්ණොව පරහීණ ී ෙිවෙ සොක්ෂොත් වෙ ෙවත් ඊට
මොවත ආර්ය අෂ්ටොංගික මොර්ගය ෙවත් පිළිෙඳ ෙුවණ දියුණු නේ. නමනලස පටිච්චසමුප්පොෙය පිළිෙඳ
යථොවනෙෝධය චතුරොර්ය සතයොවනෙෝධයට නහ්තු වෙ අයුරැ ෙුදුෙහමිේ පැහැදිලි නකොට තිනේ. ඒ අනුව
ප්ටිච්චසම්ුප්්ප්ාද ඥානය ො චතුරාර්ය සතයාවබ ෝධය එකිබනකට ප්රති ද්ධව ගම්න් ගන්නා අයුරැ
ප්ැෙැදිලි බේ.

දුක ො දුක්ඛ සතයය :දුකිේ ෙිනවෙ සැෙනහෙ මොවනතහි ඉදිරියට යොනම් දී දුනකහි හටගැෙීම හො ෙිනරෝධය ගැෙ
පැහැදිලි අවනෙෝධයක් ඇති කර ගත යුතු ය. අප සසර නෙොනහෝ කලක් භවනයේ භවය සැරිසරමිේ
අෙේත දුක්වලට පත්වූනය් දුනකහි යථො ස්වභොවය නෙොදුටු ෙැවිෙි. එෙැවිේ භොගයවතුේ වහේනස් ෙිතර
උත්සොහ කනළ් ශරොවකයේට නමම අවනෙෝධය ලෙො දීමටයි. ෙුදුරජොණේ වහේනස් පුරො වසර 45ක්
නේශෙො කළ සියලු නේශෙොවේහි පෙෙම වේනේ දුනකහි හටගැෙීම හො ෙිනරෝධයයි.
දුක හො එහි ෙිනරෝධය වැටහීම චතුරොර්ය සතයනය් අංග හතරම අවනෙෝධ ීමට උපකොරී නේ.
එෙම්
1.
2.
3.
4.

දුක
දුකට නහ්තුව
දුක ෙැතිකිරීම
දුක ෙැතිකිරීනම් මොවත

දුක යෙු ඉපදීම, මහලුීම, නලඩීම, මරණය ආදියයි. එහි වඩොත් අවනෙෝධ කළ යුතු දුක්ඛ්
සතයය ෙම් පංචුපොෙෙස්කේධනය් හටගැෙීමයි (සංඛිත්නත්ෙ පඤ්්චුපොදාෙක්ඛ්ේධො දුක්ඛ්ො). එෙම් ඇස
ආදි ඉේරියයේනගේ රෑපොදී අරමුණු ලැනෙෙ විට ෙොහිර නෙයක් / පුේගලනයක් ඇත යැයි ගේෙො
ස්වභොවයයි. සිනතහි පවත්ෙො අවිෙයොව ෙිසො ඉේරියයේනගේ අරමුණු ලැනෙෙ විට සත්ත්ව පුේගල රවය
සඤ්්ානවේ ෙොහිර අරමුණු නකනරහි සිත ෙැස ගෙී. එනස් සිත ෙැස ගත් විට එම අරමුණ නකනරහි
ඇලුණ ෙ ගැටුණ ෙ මැෙහත් ව සිටිය ෙ ඔහු සිටිේනේ දුක තුළයි. එනස් සිතෙ තුරැ දුකිේ ෙිෙහස්ීමක්
ෙැත. අවිෙයො සහගතව යමක් නෙස ෙැලීනම් දී එම අරමුණු කලිේ තිබී තමොනග් අේදැකීමට පැමිණි ෙවත්
තමො එයිේ ඉවත් වුව ෙ එය ඒ අයුරිේ ම ඉතිරි නේ යැයි ෙ කල්පෙො කරයි. එනහත් නමහිදී සිදු වූ
යථොර්ථය ෙම් ඇස, රෑපය, චක්ඛ්ු විඤ්්ාණ ආදි නම් සියල්ල නපර නෙොතිබී හටනගෙ ඉතිරි ෙැතිව
ෙිරැේධ වූ ෙවයි (අහුත්වො සම්භුතං හුත්වො ෙ භවිස්සති).
දුකට නහ්තුව ෙම් තෘෂ්ණොවයි. එහි වඩොත් ගැඹුරැ අර්ථය වු දුක්ඛ් සතයය ෙම් තමො පිළිෙඳව
සිනතහි ෙැස නගෙ පවත්ෙො ෙේදිරොගයයි. ෙොහිර රෑපොදිය නහෝ තම සිත පිළිෙඳව නහෝ ඇලීමක්
ෙැතනහොත් ගැටීමක් හටගේනේ තමො පිළිෙඳව ඇති දැඩි ආශොව ෙිසයි.
දුක ෙැති කිරීම යෙු තෘෂ්ණොව ෙැති කිරීමයි. නමහි දී දුක්ඛ් ෙිනරෝධොර්ය සතයය වේනේ තම
චිත්තොභයේතරනයහි මුල්ෙැසනගෙ තිනෙෙ ෙේදිරොගය මුලිෙුපුටො දැමීමයි. දුකිේ ෙිෙහස්විය හැක්නක්
පරඥානවේ යුතු ෙර්ශෙනයේ අස්මිමොෙය සහිත තෘෂ්ණොව සම්පූර්ණනයේ දුරැ කරලීනමෙි.
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සිනතහි පවත්ෙො දැඩි තෘෂ්ණොව දුරැ කළ හැක්නක් නලෝනකෝත්තර ෙර්ශෙයකිෙි. එෙම්
පටිච්චසමුප්පොෙය පොෙකනකොට ගත් සම්මොදිට්ඨිය නපරටුනකොට ගත් මොර්ගයකිෙි. ආර්ය අෂ්ටොංගික
මොර්ගය නම් සඳහො මොවත වූ දුක්ඛ්ෙිනරෝධගොමිෙී පටිපදා ආර්ය සතයය වේනේ ය. ශීල, සමොධි, පරඥා යෙ
තරිවිධ ශික්ෂොනවේ ෙක්වො ඇත්නත් ෙ ආර්ය අෂ්ටොංගික මොර්ගයයි.
කලණ මිතුරැ ඇසුර හො සේධර්මශරවණය තුළිේ නමම අවනෙෝධය ලෙ පමණට සම්මො සංකප්ප
ආදි නසසු අංග සම්පූර්ණ කරමිේ ආර්ය අෂ්ටොංගික මොර්ගනය් ඉදිරියට ගමේ කරෙු ඇත. නම් අෙුව
නහ්තුඵල ෙහම නහවත් පටිච්චසමුප්පොෙය පෙෙම් නකොටගත් චතුරොර්ය සතයය පිළිෙඳ ශරැතමය ාණය
සතිපට්ඨඨොෙය ආරම්භනය්දී ම ඇති කර ගැෙීම නෙනහවිේ වැෙගත් නේ.

අවිදයාව ෙටගන්නා ො දුරැකරන ම්බගෙි ප්ියවර :
අවිෙයො සූතරනය් (අං.ෙි. ෙසකෙිපොත) දැක්නවෙ පරිදි අවිෙයොවට ෙලපොෙ ආසේෙතම නහ්තු නමේ
ම ඊට ෙලපොෙ මූල නහ්තූේ ෙ විස්තර කර තිනෙෙු ෙක්ෙට ලැනේ. නමහිදී භොගයවත් ෙුදුරජොණේ
වහේනස් අවිෙයොවට ෙලපොෙ නහ්තු එකිනෙක විස්තර කරති. ඒ අෙුව,
1. අවිෙයොවට නහ්තුව පංච ෙීවරණයි.
2. පංචෙීවරණවලට නහ්තුව තරිවිධ දුශ්චරිතයයි.
3. තරිවිධ දුශ්චරිතයට නහ්තුව ඉේරිය අසංවරයයි.
4. ඉේරිය අසංවරයට නහ්තු ව අසති අසම්පජඤ්්ඤ්යයි.
5. අසති අසම්පජඤ්්ඤ්යට නහ්තුව අනයෝෙිනසොමෙසිකොරයයි.
6. අනයෝෙිනසෝමෙසිකොරයට නහ්තුව අශරේධොවයි.
7. අශරේධොවට නහ්තුව අසේධර්මශරවණයයි.
8. අසේධර්මශරවණයට නහ්තුව අසත්පුරැෂ ආශරයයි.
අවිෙයොවට පවත්ෙො ආසේෙතම නහ්තුව පංචෙීවරණ ෙවත් ඊට ෙලපොෙ මූල නහ්තුව
අසත්පුරැෂ ආශරය තුළිේ අසේධර්ම ශරවණය ෙවත් නමහිදී විස්තර නකනර්.
ඉේපසු අවිෙයොව සහිත ඉහත නහ්තු සියල්ල දුරැ කිරීනම් මග ෙ අවිෙයො සූතරනයහි ම සඳහේ කර
ඇත. දුක් දුරැකරලීනමේ ලෙෙ ඉහළ ම තත්ත්වය වේනේ විෙයොමුක්තිය සොක්ෂොත් කර ගැෙීමයි. විෙයො
විමුක්තිය සොක්ෂොත් කර ගැෙීමට ෙලපොෙ නහ්තු සොධක අෙුපිළිනවළිේ අවිෙයො සූතරනයහි තවදුරටත්
විස්තර නේ. ඒ අෙුව,
1. විෙයොවිමුක්ති සොධෙයට නහ්තුව සත්තනෙොජඣංගයයි.
2. සත්තනෙොජ්ඣංගයට නහ්තුව සතර සතිපට්ඨඨොෙයයි.
3. සතර සතිපට්ඨඨොෙයට නහ්තුව තරිවිධ සුචරිතයයි.
4. තරිවිධ සුචරිතයට නහ්තුව ඉේරිය සංවරයයි.
5. ඉේරිය සංවරයට නහ්තුව සතිසම්පජඤ්්ඤ්යයි.
6. සතිසම්පජඤ්්ඤ්යට නහ්තුව නයෝෙිනසෝමෙසිකොරයයි.
7. නයෝෙිනසෝමෙසිකොරයට නහ්තුව ශරේධොවයි.
8. ශරේධොවට නහ්තුව සේධර්මශරවණයයි.
9. සේධර්මශරවණයට නහ්තුව සත්පුරැෂ ආශරයයි.
අවිෙයො සූතරනය් එෙ ඉහත විස්තරනයේ මෙොව පැහැදිලි වේනේ පරඥාව ලෙො ගැෙීමට නහ්තුවෙ
සතර නසෝතොපත්ති අංගයේහි පවත්ෙො වැෙගත්කමයි. ඒ අෙුව කලයොණමිතර ආශරනයේ හැකිතොක් දුරට
පටච්චසමුප්පොෙය පොෙක නකොටගත් අෙිතයතොව පරකට නකනරෙ ධර්මය ෙිරේතරනයේ ශරවණය කිරීම
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අතිශයිේ වැෙගත් නේ. අවිෙයොව සපුරො දුරැනකොට දුකිේ ෙිෙහස්වෙු සඳහො ඇසූ ධර්මය ෙුවණිේ
නමනෙහි කිරීමත් එම ධර්මය අෙුව තරිවිධ ශික්ෂොනවහි හැසිරීමත් අෙිවොර්යනයේ කළ යුතුව ඇත.
අභිඤ්්ා සූතරනයහි (අං.ෙි.) දැක්නවෙ පරිදි දුකිේ ෙිෙහස් වෙු රිසි ෙුවණැති නකනෙකු විසිේ
ලැබිය යුතු ඉහළ ම අධයොපෙය නස් ෙක්වො ඇත්නත් රෑප, නේෙෙො, සඤ්්ා, සංඛ්ොර, විඤ්්ාණ යෙ
පංචුපොදාෙස්කේධනය් යළි යළිත් හටගැෙීම (සමුෙය), ෙැතිීම (වය), ආස්වොෙ (අස්සොෙ), එහි භයොෙකෙව
(ආදීෙව), එහි නෙොඇලීම (ෙිස්සරණ) වශනයේ ෙුවණිේ නමනෙහි කිරීමයි. ආධයොත්මික ගමේ මනගහි
හැම ස්තරයක ම සිටිෙ අය විසිේ දිවිහිමිනයේ නමනලස විෙර්ශෙො කිරීම ෙුදුෙහමිේ අවධොරණය නකොට
තිනේ.
සම්මොදිට්ඨි සූතරනයහි (ම.ෙි.) දැක්නවෙ පරිදි පරඥාව නහවත් සම්මොදිට්ඨිය උපෙවො අවිෙයොව
දුරැකරලෙු සඳහො පටිච්චසමුප්පොෙ ෙර්ශෙනයහි පිහට
ි ො කර්ම, ආහොර, සච්ච, ජරො-මරණ, ජොති, භව,
උපොදාෙ, තණ්හො, නේෙෙො, ඵස්ස, සළොයතෙ, ෙොමරෑප, විඤ්්ාණ, සංඛ්ොරො, අවිජ්ජො, ආසව යෙ කරැණු
සහ ඒවොනය් සමුෙය, ෙිනරෝධය, ෙිනරෝධගොමිෙීපටිපදා අංග නත්රැම් ගැෙීනම් වැෙගත්කම අවධොරණය කර
තිනේ. නමනලස ෙුවණිේ කටයුතු කළ පමණට ඇස, කෙ ආදි ආයතෙයේහි හටගැෙීම ෙිරැේධීම
පිළිෙඳ පරඥාව තවදුරටත් දියුණු ී ආයතෙ කුසලතොව ෙ වර්ධෙය නේ. එෙම් හැම නමොනහොතක ම ඇස,
කෙ ආදි ආයතෙ නහ්තු ඇතිවිට හටගේෙො ෙවත් එක ආයතෙයකිේ කරෙ කොර්යය අෙික්
ආයතෙනයේ ඉටු නෙොවෙ ෙවත් තමො ලෙෙ අේදැකීම් ඇස, කෙ ආදි ආයතෙයේට අයිති නෙොවෙ
ෙවත් පිළිෙඳ අවනෙෝධයයි.
එහි අවසොෙ පරතිඵලය ෙම් ඇස, කෙ ආදි ඉේරියවලට රෑප, ශේදාදි අරමුණු පතිත වූ සැණිේ ම
ඒවොනය් ක්ෂණික හටගැෙීම හො ෙිනරෝධය පරතයක්ෂ ී දුටු නෙනයහි දැකීම් පමණක් ය (දිට්ඨනඨ
දිට්ඨඨමත්තං), ඇසූ නෙනයහි ඇසීම පමණක් ය (සුනත සුතමත්තං), හඳුෙොගත් නෙනයහි දැෙීම් පමණක් ය
(මුනත මුතමත්තං), දැෙගත් නෙනයහි දැෙගැෙීම් පමණක් ය (විඤ්්ානත විඤ්්ාතමත්තං) යෙ අවනෙෝධය
ලැනේ. ඒ අෙුව දුක පිරිසිඳ දැෙගත් ෙවත් දුකට නහ්තුව වූ තෘෂ්ණොව දුරැකළ ෙවත් , දුනක් ෙිනරෝධය වූ
ෙිවෙ සොක්ෂොත් කළ ෙවත්, දුක්ඛ් ෙිනරෝධගොමිෙී පටිපදාව ෙම් වූ ආර්ය අෂ්ටොංගික මොර්ගය වැඩූ ෙවත්
පිළිෙඳ අවනෙෝධය (කෘතය ඥාෙය) තහවුරැ නේ.

ඔෙ සැමට නතරැවේ සරණයි !
නවත්වො සේසත හැමකල් ෙිදුකී !
රිවර් සයිඩ්, නමොරිනෙෝ වැලිහි
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