
බුදුසමය ේ ඉගැනේයෙන අනුපූර්ෙ පරතිපදාෙ 
ක්රමයෙන් යක්යෙස් දුරුයක්ොට දුක්ින් නිදහස්ීයේ මොවත 

 

භොග්යවතුන් වහන්යස් වසර 45ක්් තිස්යස් යද්ශනො ක්ළ සිෙලු අනුශොසනොවෙින් යෙන්වො යදන්යන් 
දුක්ින් නිදහස්ීයේ මොවතෙි. ශරොවක්ෙන්යග් ්බුද්ි යේ හො උත්සොහයේ ෙමණට එම දහමින් ඵෙ යනෙො යග්න 
දුක්ින් නිදහස්ීමට අවක්ොශ උදායේ. දහමින් නිසි ඵෙ යනෙො යග්න දුක්ින් නදිහස්ිෙ හුක්්යක්් අවංක් 
උත්සොහෙක්් හො සුවචභොවෙක්් සහිත දැඩි ක්ුෙීමක්ින ්ෙුතු නුවණුති ෙුදග්්ෙෙනට්ෙි.  

අෙ සසර ග්තයක්ොට ඇති අතීත භවෙන්හි වුඩිෙුර වොසෙ යක්ොට ඇත්යත් දුග්තිග්ොමී තුන්වෙෙි. 
එනේ සතර අෙොයෙහිෙි. එහිදී අෙ ිඳ ඇති ක්ොෙික් මොනසික් දුක්් යේදනොවන්හ ිසීමොවක්් නුත. අෙොග්ත 
භවෙන්හි දී අෙයග්් යග්ෙ සිඳීයමන් ග්ෙො ග්ිෙ යේ මහසෙුයේ ජෙෙට වඩො අික් ෙ. මිනිස් භවෙන්හි උෙත 

ෙුබුව ද මව, ෙෙිො, දරුවන්, නෑමිතුරන් ආදීන්යග්් ියෙෝයවන් දුක්ට ෙත් ව අෙ යදයනතින් ග්ෙො ග්ිෙ ක්ඳුළු 
මහසෙුරට වඩො අික් බව සඳහන් යේ. එයෙස දැඩි දුක්් ෙඩීො ිඳිමින් ආ සසර ග්මයනහි අද අෙ යේ ග්ත 
ක්රන්යන් අතිශෙ භොග්යසේෙනන් අවස්ථොවක්ෙි. මිනසි් යෙොව බුද්යධෝත්ෙොද සමෙක් උෙත ෙුබීම වනොහි 
දුෂ්ක්ර ක්ොන්තොරෙක් ෙන අතරමග් මුණ ග්ුසුණ ක්්යෂ්ම භමූිෙක්් බඳුෙි.  

ධේමයෙහි සඳහන් වන්යන් යසෝතොෙන්න යනොවුණ තුනුත්තොට සතර අෙොෙ තම නිවස හො සමොන 
බවෙි. මක්් නිසොද අෙ නිතර නිවස යදසට හුරී සිටින්නොක්් යමන් සතර අෙොෙට වුටීමට ඇති අවක්ොශ 
වුඩි බවෙි. එබුින් යේ ෙුබූ දුේෙභ භොග්යසේෙන්න අවස්ථොව නිම ී මට ෙරථම සතර අෙොෙට යනොවුයටන 
යස් ස්ථොවර ෙදනමක්් දමො ග්ුනීම බුද්ිමත් සුමයග්් ෙරධොන ජීිත ෙුතුේ ිෙ ෙතුු ෙ. අද අෙ යමයෙස 
සුඛිතව ග්ත ක්ළ ද අයේ අතීත භවෙන්හි ක්රන ෙද ක්ේමෙන්හි ිෙොක් වශයෙන් යක්තරේ දුක්්ෙීඩො 
අනොග්තයෙහි අෙ යවත ඒ දැෙි අෙි නිශ්ිතව යනොදනිමු. එවුනි ක්ේම ිෙොක් අෙ යවත ෙුමිණීමට ෙරථම 
ඒවොෙින් මොනසික් දුක්ක්් ඇති යනොවන ෙරිදි ධේමෙ තුළින් ශක්්තිමත් මොනසික්ත්වෙක්් යග්ොඩනග්ො ග්ුනමී 
අෙ ිසින් යනොෙමොව ක්ළ ෙුත්තක්ි. යවන ක්ුමන යද් ක්ේ දැමුව ද යමම ක්ොේෙෙ ක්ේ දැමිෙ යනොහුක්ි 
අනිවොේෙ අංග්ෙක්.ි හිස ග්නිි ග්ත්තක්ු යමන් ද සුතක්ින් ෙහර ෙද්දක්ු යමන් ද අෙරමොදීව යෙොවට ඇති 
ඇේම, සක්්ක්ොෙදිට්ඨිෙ දුරු  ක්රනු සඳහො උත්සුක් ිෙ ෙුතු බව භොග්යවතුන් වහන්යස් අෙ යක්යරහි ඉමහත් 
ක්රුණොයවන් යද්ශනො ක්රන්යන් එනිසෙි.   

සද්ධේමෙ ශරවණෙ ක්රන්නටත් එහි යෙයදන්නටත් අවස්ථොව ෙුයබන්යන් සසර ක්රන ෙද මහඟු 
ෙුණය මහිෙමක් ආනිසංස වශයෙනි. එහි දුේෙභත්වෙ හො වටිනොක්ම වටහො ග්ත් ෙමණට ධේමෙ ශරවණෙ 
ක්ිරීමත් එහි නිෙුළීමත් ජීිතයේ ෙරධොනතම ක්ොේෙභොරෙ ක්ර ග්නු ඇත. මක්් නිසොද ෙත් දුක්ින් නිදහස්ී ම 
හුම යදනොයග්් ම ඒක්ොෙන ජීිත අභිෙොශෙ වන බුිනි. යේ යමොයහොයතහි ඇස, ක්න ආදි ඉන්රිෙෙන්ට 
රෑෙ, ශබ්දදාදි අරමුණු සේේශ ීයේදී ක්ිසිෙේ දුක්ක්් ිඳී නේ අනොග්තයේ ද ක්ේම ිෙොක් යහෝ යවනත් 
යහ්තුවක්් නිසො ක්ිසිෙේ ක්ොෙික් - මොනසික් දුක්ක්් ිඳී නේ ඒ සෙිලු දුක්ව්ෙින් නදිහස්ිෙ හුක්ි ඒක්ොෙන 
මොවත ශ්රී සදධ්ේමෙ තුළ ෙුහුදිෙිව ිස්තර යක්ොට ඇත. සතයොවයබෝධයෙන් දුක්ින ්නිදහස ්ව ූෙමණට එහි 
ආනිසංස යේ ජීිතෙ තළුදී ම ක්ේ යනොයග්ොස් අත්දැක්ීමට හුක්ිෙොව ෙුයබ්ද. මරණින් මතු ිමකු්්තිෙ හො 
ස්වේග්ෙ ෙනවන ආග්ේ හො දේශන සහිත යෙෝක්යෙහි බුදුදහයේ ෙවත්නො ියශ්ෂත්වෙ නේ ධේමයේ 
ෙවත්නො යමම සොංදෘෂ්ටික් හො අක්ොෙික් ග්ුණෙෙි. එනේ ධේමෙ ෙරග්ුණ ක්ළ ෙමණට යේ යමොයහොයතහිදී ම 
සිෙලු දුක්ින් නදිහස් ිෙ හුක්ි ීමෙි.  

බුදුදහයමහි සඳහන් ෙරිදි යමයෙොව උෙන් බුද්ිමත් වොසනොවන්ත මිනිසුනය්ග්් ෙරධොන ජීිත 
අභිෙොශෙ ිෙ ෙුත්යත් ිදයොිමුක්්තිෙ සොක්්ෂොත් ක්ර ග්ුනීමෙි. එනේ දුක්ින් මිදීමට අවශය ක්රන දැනමු 
ෙබොග්ුනමී හො එම දැනමු උෙයෙෝග්ී ක්ර ග්නමිින ්මොනසික් දුක් ්සමදුාෙයෙන් වහ වහො නිදහස් ීමෙි. ඒ 
සඳහො ක්ොෙයෙන් උෙරිම ෙරයෙෝජන ග්නමිින් අෙරමොදීව ක්ොෙෙ ග්ත ක්ළ ෙුතු ව ඇත.  



UD2 
 

ෙබ්දබතූෙම සූතරයේ දැක්්යවන ෙරිදි සිේයදස සිෙලු දෑ ිනොශ ක්රමින් තමො යවත යේග්යෙන් 
ෙුමියණන ෙේවත හතරක්් යමන් ජොති, ජරො, වයොි, මරණ ෙන ජීිත අභියෙෝග් නිරතුරුව අෙ යවත සමීෙ 
යවමින් සිටී. තව ද ිෂය ෝර සේෙෙන් සිේ යදයනක් ්නිරතුරුව අෙව ලුහුබඳිමින් එන්නොක්් යමන් ජරොව 
(මහලුබව), වයොි (යෙඩයරෝග්), මරණෙ හො ෙරිෙ ිෙරයෙෝග් නමුති සේෙෙන් සෑම යමොයහොතක්් ෙොසො ම 
අෙව දුක්ට ෙත් ක්ිරීමට අෙ යවත ළඟො යවමින් සිටිති. එම සේෙෙන ්සිේ යදනො නමුති දුක්ින් නිදහස් 
ීමට ධනෙ, අධයොෙනෙ, ඤාති මිතරොදීන් ඇතුළු ක්ිසිවක්ින් ෙිහිටක්් යනොමුත. ඒ සඳහො ඇති එක් ම මොවත 
සීෙ, සමොි, ෙඤ්්ඤා ෙන තරිිධ ශික්්ෂොව ඔස්යස් තම තුන්යදාර යමයහෙවමින ්අෙරමොදී ව සිහිෙ හො නුවණ 
දිෙුණුවන ක්රිෙොදාමෙක් නිරත ීමෙි. තමො ෙිහිටක්් ක්ර ග්නමිින් (අත්තදීෙො ිහරථ භික්්ඛයව, අත්තසරණො) 
අන් බොහිර යදෙක්් ෙිහිට ක්ර යනොග්නමිින් (න අඤ්ඤ්්සරණො), ධේමෙ ෙිහිටක්් ක්ර ග්නමිින් (ධේමදීෙො 
ිහරථ භික්්ඛයව, ධේමසරණො, මහොෙරිනිබ්දබොන සුතත්, දී.නි.2) ධේමෙ සරණක් ්ක්ර ග්නමිින් ඉන් බුහුර 
යදෙක්් ෙිහිට - ෙිළිසරණ ක්ර යනොග්නිමින් (න අඤ්්ඤ්සරණො) අෙරමොදීව ධේම මොේග්යෙහි හුසියරන යෙස 
බුදුරජොණන් වහන්යස් අෙව නිරතුරුව ධධේෙවත් ක්ළහ. අෙ යවනුයවන ් අනන්ත සසයරහි අෙමණ 
ක්ුෙීමක්් සදිු ක්ළ බුදුරජොණන් වහන්යස්ට අෙ දක්්වන සුබෑ යග්ෞරවෙ සුෙක්ෙි්ෙ නේ උන් වහන්යස් 
යද්ශනො ක්ළ ධේම මොේග්ෙ ඔස්යස් සිත, ක්ෙ, වචනෙ නිරතුරුව යමයහෙීමෙි. ඒ අතර අන් අෙට ද යමම 
ධේම මොේග්ෙ ක්ිෙො යදමින ්ඔවුන් ද යේ සදහේ මොවතට වහො වහොම ෙරයේශ ක්රීමෙි. 

 

ක්රමය නේ ගැඹුරැ ෙන සදහම් මග 

බුදුරජොණන් වහන්යස් යෙොව ෙහළීම නිසො සමොජයේ ිිධ ස්තරවෙ සිටින අෙට තම තමන්යග්් 
ඤාණයේ හො උත්සොහයේ ෙමණට උන්වහන්යස්යග්් ඇසුයරන් සහ සද්ධේමෙ ශරවණෙ ක්ිරීයමන් ක්ිසිෙේ 

ආක්ොරෙක්ට ෙරතිඵෙ ෙබො ග්ත හුක්ිෙ. ඊට යහ්තු ී ඇත්යත් බුදුරදුන් යද්ශනො ක්ළ ශ්රී සද්ධේමයේ ෙවත්නො 
අනුෙූේව ෙක්්ෂණෙ නිසෙි. ෙහොරොදා සූතරයෙහි දැක්්යවන ෙරිදි මහසෙුර යවරයළ ්සිට ක්රමයෙන් ග්ුඹරුු 
වන්නොක්් යමන් තථොග්ත යද්ශිත ධේමෙ අනුෙූේව ශකි්්ෂො, අනුෙූේව ක්රිෙො හො අනුෙූේව ෙරතිෙදා වශයෙන් 
ක්රමයෙන් ග්ුඹුරට ෙන්නක්ි. එබුින් දුේවෙ ක්ොෙික් හො මොනසික් යසෞඛයෙක්නි් සිටි මට්ඨටක්ුණ්ඩෙී, හදිසි 
අනතුරක්ට ෙත් ීමට සිටි ඡත්ත මොනවක් වුනි තුනුත්තන්යග්් ෙටන් මහොනුවණක්ින් හො උනනද්ුවක්ින් 
සිටි බොහිෙ දාරුචීරිෙ, උෙතසි්ස, ෙුක්ක්්ුසොති වුනන්වුන ්දක්ව්ො ිිධ ක්ොෙික් හො මොනසික් මට්ඨටේවෙනි් සිටි 

අෙ යමම දහමින් ඵෙ යනළො ග්ත්හ. යේ සඳහො මනොසිහිෙත්, සොවධොන ඇහුේක්න්දීමත් යබයහින් වුදග්ත ්
යේ.  

 

සි ලු බුදුෙරැනේයගේ අනුශාසන :- 

යෙොව ෙහළ වන සිෙලු සේමො සේබුදුරජොණන් වහන්යස්ෙො යෙොවට යද්ශනො ක්රන යෙොදු 
අවවොදයෙහි ෙවො ධේමයෙහි ෙවත්නො අනුෙූේවභොවෙ එනේ ක්රමයෙන් ග්ුඹුරට ෙන ස්වභොවෙ දැක් ග්ත 
හුක්ි ෙ.  

‘සබ්දබෙොෙස්ස අක්රණං ක්සුෙස්ස උෙසේෙදා, 
සිත්ත ෙරියෙෝදෙනං ඒතං බුද්ධොනසොසනං‘. (ධේමෙද) 

  

සද්ධේමෙ ශරවණෙ ක්ිරීයමන් ෙරථමයෙන් ෙුයබන අවයබෝධෙ නේ ක්ේමස්සක්තො ඤාණෙෙි. එනේ 

තම සිත මුේී ක්රන ක්ොෙකි්, වොචසික්, මොනසික් ක්රිෙොවන්ට සියතහි ස්වභොවෙ අනුව දුක්් යහෝ සුෙ ිෙොක් 
ෙුයබන බව ෙළිිබඳ අවයබෝධෙෙි. අෙරිිසිදු සිතින් ක්රන ක්රිෙොවන්ට දුක්් ිෙොක්ත් ෙිරිසිදු සිතනි් ක්රන 
ක්රිෙොවන්ට සුෙ ිෙොක්ත් ෙුයබන බව යමමග්නි් අවයබෝධෙ යේ. අෙිරිසිදු සිතනි් ක්රන ක්රිෙොවන්ට අනුව 
දුක්් ිෙොක් තමො ෙිටුෙස ෙුමියණන්යන් යග්ොනො ෙිටුෙස එන ක්රත්ත යරෝදෙ යමනි. ෙරිිසිදු සිතින් ක්රන 
ක්රිෙොවන්ට ෙුයබන සුෙ ිෙොක් තම යසවණුේෙ යමන් තමො අත යනොහුර ෙුමියණ්. යමම අවයබෝධෙත් 

සමඟ හුක්ිතොක්් ෙොෙෙන්යග්න් දුරුව දාන, සීෙ, භොවනො ෙන තරිිධ ෙුණය ක්රිෙොවන්හි නිරත යේ. ඒ අතර 
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දුයක්හි හටග්ුනමී හො නියරෝධෙ ෙළිිබඳ අවයබෝධයෙන ්ෙුතුව අිදයොයවන් සිත ෙරිිසිදු ක්ර සිෙලු දුක්්වෙනි් 
සදහට නිදහස්ීමට ද උත්සොහ දරනු ඇත. සබ්බපාපසසේස... ග්ොථොයවන් දැක්ය්වන ෙරිදි මුෙදී අෙොෙ 
මොවතින් මිදීමටත් ඉන්ෙසු ක්ුසේ වඩො සගු්තිග්ොමී මොවතට ෙිිස අනතුරුව තුන් භවයෙන් ම නිදහසව් සසර 
දුක්ින් මළුුමනින් ම මිදීයේ මොවත ද ක්රමයෙන් ිස්තර ක්රනු ඇත.  

 බුදුරදුන් ධේම යද්ශනො ක්ිරීයේ දී උෙයෙෝග්ී ක්රග්ත ් දානක්ථො,  සීෙක්ථො, සග්්ග්ක්ථො, ක්ොමොනං 
ආදීනවං, ඕක්ොරං සංක්ියෙස්ං, යනක්්ඛේයේ ච ආනිසංසං ... ආදි වශයෙන ්දැක්්යවන යද්ශනො ිෙොසයෙන් 
ද ෙරක්ට වන්යන් බුදුදහයේ අනුෙූේව ෙරතිෙදාවෙි. මුෙදී ශරොවක්ෙන්යග්් සිත දානෙ යවත නුඹරුු යක්ොට ඉන්ෙසු 
සීෙෙ ආදි වශයෙන් ක්රමයෙන් සිත මෘදු බවට ෙත් යක්ොට යක්යෙසුන්යග්න ්මිදීම දක්ව්ො ආධයොත්මික් 
සංවේධනෙ අනුශොසනො ක්රන අෙුරු දැක් ග්ත හුක්ිෙ.  

 

සම්මාදිට්ඨිය හි පරය ේද :- 

මහොචත්තොරීසක් සූතරයෙහි දැක්්යවන ෙරිදි සේමොදිට්ඨියෙහි ෙිෙවර යදක්ක්ි. එනේ  

1. අත්ථි භික්්ඛයේ සේමොදිට්ඨි, සොසවො ෙුඤ්්ඤ්භොග්ිෙො උෙියේෙක්්ඛො 
2. අත්ථි භික්්ඛයේ සේමොදිට්ඨි, අරිෙො අනොසවො යෙෝක්ුත්තරො මග්්ග්ංග්ො 

 යේ අනුව සේමොදිට්ඨියෙහ ිමුේ ෙිෙවර ක්ේඵෙ අදහන නුවණෙි. යමම සේමොදිට්ඨියෙන් සුග්තිෙට 
මග් යෙන්වෙි. එමඟින ්දුක්නි් සේෙූේණයෙන් නිදහස්ී මක් ්යනොමුත. අිදයොව තවදුරටත් ෙවතින බුිනි. 

සේමොදිට්ඨියේ යදවන ෙිෙවරින් දැක්්යවන්යන් ආේෙ වූ අනොසරව යෙෝයක්ෝත්තර සේමොදිට්ඨියෙන් එනේ 
ෙටිච්චසමුේෙොදෙ ෙදනේ යක්ොටග්ත් දුයක්හි හටග්ුනමී හො නියරෝධෙ ෙුහුදිෙි යක්යරන මනො නවුණෙි. 

යේ අනුව මුෙින් සුග්තියෙහි සිත ෙිහිටුවො ඉන්ෙසු අනිතය, දුක්්ඛ, අනොත්ම ෙන තරිෙක්්ෂණෙ අවයබෝධ ක්ර 
ග්ුනමී දක්්වො වූ මොවත අනුෙූේව වශයෙන් දක්්වො තියබ්ද.  

 

ඤාණය හි පරය ේද :-  

සුතමෙ, ින්තොමෙ, භොවනොමෙ වශයෙන් ඤාණෙ ෙෙිවර තුනක්් ෙටයත් ිස්තර යක්ොට තියබ්ද. ඒ 
අනුව ක්ෙයොණ මිතර ඇසුරින් ෙළමුයවන් ෙටිච්ච සමෙු්ෙොදෙ ෙදනේ යක්ොටග්ත් චතුරොේෙ සතයෙ මිශරිත 
ධේමෙ ශරවණෙ ක්රිීම සුතම  ඤාණෙෙි. ධේම මොේග්ෙ ආරේභයෙහි දී ම යමෙ අනිවොේෙ අංග්ෙක්් යෙස 

බුදුදහමින් අවධොරණෙ යක්යේ. ජොනයතෝ අහං භික්්ඛයේ, ෙස්සයතෝ ආසවොනං ඛෙං වදාමි යනො අජොනයතෝ 
යනො අෙස්සයතෝ.... ෙනුයවන් දැක්්යවන ෙරිදි යක්යෙසනු්යග්න ්සිත මදුවොයග්න දුක්ින් නිදහස්ි ෙ හුක්්යක්් 
ඒ ෙිළිබඳ මනො අවයබෝධෙක්් ෙුවුති ිටෙි. යමයෙස දහේ දැනමු ෙුබීම සුත ධනෙ වශයෙන් ද ෙේෙොේති 

ශොසනෙ වශයෙන් ද බුදුදහයමහි දක්්වො තියබ්ද. ශරවණෙ ක්ළ ධේමෙ ෙළි ෙළිත ්නුවණින් යමයනහි ක්ිරීම 
චිනේතාම  ඤාණෙෙි. තමො ෙුබූ දැනමු වඩොත් ස්ථොවර වන්යන් එෙ නුවත නුවත සිහි ක්ිරීයමනි. සමථ - 
ිදේශනො වශයෙන ්භොවනො වඩමින් තමො ෙුබූ දැනමු ජීිතෙ තුළනි් ග්ුඹුරින ්ෙසක් ්ක්ිරීම  ාෙනාම  
ඤාණෙ වශයෙන් සඳහන් යේ.  

 

ආධ්යාතේික් ගමනේ මග :- 

සත්ත්වෙන් ෙරධොන වශයෙන් දුක්ට ෙත් වන්යන් අිදයො සහග්ත සිතින් ඇස, ක්න, නොසෙ, දිව, ක්ෙ 

ෙන අභයන්තර ආෙතන ෙහ ඔස්යස් බොහිර රෑෙ, ශබ්දද, ග්න්ධ, රස, යෙොට්ඨඨබ්දබ ෙන අරමුණු යක්යරහි සිත 
බුස ග්ුනීම යහ්තුයවනි. එබුින් බුදුදහමින් ෙළමයුවන් මග් යෙන්යවන්යන ් ිඤ්්ඤාණෙ යවත තම 
අවධොනෙ යෙොමු යක්ොට බොහිර අරමුණුවෙනි් සිත මුදවො ග්ුනමීටෙි. එමග්නි් යක්යෙස් යබොයහොමක්ින් සිත 
රැක් ග්ුනමීට අවස්ථොව ෙුයබන අතර දුක්් රැසක්ින් මිදීමට ද අවස්ථොව උදායේ. සිත සමොිමත් යක්ොට 
ධයොන වඩන අෙ ෙළමුයවන් සිදු ක්රන්යන් බොහිර රෑෙ, ශබ්දදාදියෙන් සිත මුදා ග්ුනීමෙි. එමග්ින් යක්යෙස් 
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බර යබොයහොමෙක්ින ්සිත මුදවො ග්ත හුක්ි යේ. යමහදිී බොහිර දෑ නිසරු, ආදීනව යෙස දුටුව ද තම සිත 
නිතය, ආත්ම වශයෙන් සෙක්ෙි. එනිසො ෙරඥාව දිෙුණු යක්ොට සියතහි ද ෙවත්නො අනිතයොදී ෙක්්ෂණ යමයනහි 
යක්ොට සියතන් ද නිදහස්ීමට බුදුදහමින් අනුශොසනො යක්යේ. යේ සඳහො චතුරොේෙ සතයෙ ෙිළිබඳ මනො 
අවයබෝධෙක්් යමන් ම සතිසේෙජඤ්්ඤ්ෙ ද අවශය යක්යේ. එනේ සිහෙි හො නුවණෙි. යමමග්ින් ද ෙරක්ට 
වන්යන් බදුුදහයේ අනෙුූේව ෙරතිෙදාවෙි.  

 

නුෙණැති මනුෂ්ය ක්ුයගේ ජීවිත ක්ාර්  ාර :- 

අංග්ුත්තර නික්ොයෙහි අභිඤ්්ඤා සූතරයෙහි සදහේ මයග්හි සේෙූේණ ක්ළ ෙුතු ෙෙිවර ෙිළිබඳ ෙුහුදිෙි 
ිස්තරෙක් ්සඳහන් යේ. ඒ අනුව නුවණුත්තක්ු ිසනි් තම නුවණින් සිදු ක්ළ ෙුතු ෙරධොනතම ක්රුණු 
හතරක්් දක්්වො තියබ්ද. එනේ, 

1. නුවණින් අවයබෝධ ක්ළ ෙුත්යත් ෙංච උෙොදානස්ක්නධ්ෙෙි (රෑෙ, යේදනො, සඤ්්ඤා, සංඛොර, ිඤ්්ඤාණ ෙන අංග්). 

2. නුවණින් ෙරහීණ ක්ළ ෙතු්යත් අිජ්ජො හො භවතණ්හොවෙි.  
3. නුවණින් වුඩිෙ ෙුත්යත් සමථ - ිදේශනො යදක්ෙි.  
4. නුවණින්  සොක්්ෂොත් ක්ළ ෙුත්යත් ිජ්ජො ිමකු්්ති යදක්ෙි. 
 

ධේම ශරවණෙ ක්ිරීයේ දී හො එම දහම අෙ ජීිත තුළින් ක්රිෙොත්මක් ක්ිරීයේ දී යමම ක්රුණු යක්යතක්් 
දුරට ඉටු යවනවො ද ෙන්න ෙිළිබඳ ෙුහුදිෙි අවයබෝධෙක්් අෙ තුළ නිරතුරුව ෙවතව්ො ග්ුනමී වුදග්ත් යේ. 

බුදු දහමින ්නිබඳව අෙට අනුශොසනො ක්රන්යන් සුබෑ සතුට සුනසමු ෙබන ආක්ොරෙෙ.ි එනේ 
දුක්ින් නදිහස් ීයේ මොවතෙි. දුක්ින ්නදිහස් ීමට නේ ෙවත්නො දුක් හඳුනො ග්ුනමී මුෙින් ම සිදු ක්ළ ෙුතු 
ෙ. භොග්යවතුන් වහන්යස් ජොති, ජරො, වයොි, මරණ, ෙරිෙ ිෙරයෙෝග්, අෙරිෙ සංයෙෝග් ආදිෙ බුදුදහයේ දුක් 
වශයෙන් සරෙව දක්්වො තිබුණ ද දුයක්හි මූෙික් ෙදනම වශයෙන් දැක්්යවන්යන් ෙංචුෙොදානසක්්නධ්ෙෙි. 
එනේ අෙ ඇස්, ක්න්, නොසොදි ඉන්රිෙවෙනි් රෑෙ, ශබ්දද, ග්න්ධොදිෙ ඔස්යස් අත්දැක්ීේ ෙුබීයේදී රෑෙ, යේදනො, 
සඤ්්ඤා, සංඛොර, ිඤ්්ඤාණ ෙන ස්ක්නධ් ෙංචක්ෙ ක්්ෂණික්ව හටයග්න නරිුද්ධ වන බව යනොදන්නො 
ස්වභොවෙෙි. ස්ක්න්ධ ෙචංක්යේ ෙථො ස්වභොවෙ යනොදත යහොත් එහි අිදයො සහග්තව සිත ෙතිත ීයමන් 

ෙඤ්්චුෙොදානසක්්්ධෙ යග්ොඩනුයඟ්. එිට තෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි, මොන හටග්ුනමීත් දුක් නේිමොණෙ ීමත් 
යනොවුළුක්්ිෙ හුක්ක්්ක්.ි යමහි ෙථො ස්වභොවෙ වඩ වඩොත් යත්රුේ ග්ුනීම තුළනි් අිදයොව දුරුවන අතර 
එෙමණට යෙොවට ඇති ඇේම දුරු යේ. යමම අවයබෝධෙත් සමග් දුක්ින ්නදිහස්ී යේ මොවත හඳුනොයග්න 
සමථ - ිදේශනො නමුති මොවත ඔස්යස් ෙිළියවත් ෙරුමින් ිදයො ිමුක්්තිෙ සොක්්ෂොත් ක්ර ග්ුනීම සඳහො 
අෙරමොදීව ක්ටෙුත ුසිදු ක්රනු ඇත. තම ජීවිත ක්ුසුම සම්බුදු සසුන නමැති පි ුම් වියෙහි සදේධ්ර්ම  නමැති 
සූර් ායෙෝක්ය නේ වික්සිත ක්ර ගැනමීට උපරිම උතේසාහ  දරනු ඇත. තම ජීිතෙට ෙබො දිෙ හුක්ි උෙරිම 
යග්ෞරවෙ එෙෙි. තම යදමොෙිෙ ග්ුරුවරොදීන්ට ක්ළ හුක්ි උසස්ම යමයහවර එෙෙි. බුදුරදුන්ටත් 
සං රත්නෙටත් දැක්්ිෙ හුක්ි ඉහළම ක්ෘතඥතොව ද එෙ වනු ඇත. 

 යමයෙස දුක්ින් නදිහස් ීයේ දී අෙ ඊට අදාළ ෙරමොණවත් දැනුමක්් ෙුබිෙ ෙුතු ව ඇත. ඒ සඳහො 
ෙරඥාව වුඩීමට යහ්තු වන ක්රුණු වශයෙන් බුදුදහයමහි දැක්්යවන 

1. ක්ෙයොණ මිතර ආශරෙ 
2. සද්ධේමශරවණෙ 
3. යෙෝනියසෝ මනසකි්ොරෙ 
4. ධේමොනුධේම ෙරතිෙදාව  (වුඩ්ඪි සුත්ත, සං.නි.) 

 

ෙන ක්රුණු හතර හුක්ිතොක්් තම ජීිතෙ තුළ දිෙුණ ුක්ර ග්ුනමීට උත්සොහවත් ිෙ ෙුතු ෙ. ධේම 
මොේග්ෙ ආරේභයෙහ ිෙටන් අවසොනෙ දක්්වො ම යමම අංග් හුක්ිතොක්් දුරට වේධනෙ වන අෙුරින් තම 
ධදනකි් ජීවන රටොව ක්ළමනොක්රණෙ ක්ර ග්ුනීම අවශය යක්යේ. ඒ අතර (ක්රණීෙ)යමත්ත සූතරයෙහි 
දක්්යවන දක්ෂ් බව (සක්්යක්ෝ), ඍජු බව (උජූ ච), වඩොත් ඍජු බව (සූජූ ච) ආදි වශයෙන් සඳහන් ග්ුණොංග් 



UD5 
 

උෙරිම යෙස තම ජීිතෙ තුළින් ක්රිෙොතම්ක් ක්ිරීමට උනන්දු ිෙ ෙුතු ෙ. තව ද සතිෙට්ඨඨොන සූතරයෙහි 
දැක්්යවන ෙරිදි ක්ොෙ, යේදනො, ිත්ත, ධේම ෙන ස්ථොන හතයරහි නිතර සිහිෙ ෙිහිටුවො ග්නිමින් සතමිත් 
බව නිතිෙතො යමොයහොතක්් ෙොසො වුඩි දිෙුණු ක්ර ග්ුනමීට අෙ දක්්ෂ වවුයහොත් ෙරතිඵෙ ෙුබීම ඉක්්මන් යේ. 

 

 

පටිච්චසමුපේපාදය ේ අනුපූර්ෙ ක්රි ාක්ාරීතේෙ  :- 

යබෝසත් උතුමක්ු වශයෙන ් සසර යබොයහෝ ක්ෙක්් අෙරිමිත ෙරිතයොග්ෙක්් හො ක්ුෙීමක්් ක්ළ 
භොග්යවතුන් වහන්යස් අනොවරණෙ ක්ර ග්ුනමීට උත්සොහ ග්ත්යත් දුක්ින් නිදහස්ීයේ මොවතෙෙි. තමන්  ද 
දුක්ින් එයතරව සසර දුක් ් ිඳින අයනක්් සත්ත්වෙන් ද ඉන් මුදවොෙීම උනව්හන්යස්යග්් ෙුතුම ිෙ 
(මුත්යතෝහං යමෝචයේ ෙයේ). යමම ආධයොත්මික් ග්මයනහි ඉහළ ම අනොවරණෙ නේ දුයක්හි හටග්ුනීම හො 
නියරෝධෙ ෙිළිබඳ ක්රිෙොක්ොරීත්වෙ වූ ෙටිච්චසමුේෙොද ිවරණෙෙි. සත්ත්ව සනත්ොග්ත සිෙලු දුක්්වෙින් 
නිදහස්ීයේ ඒක්ොෙන මොවත ි වර වන්යන් ෙටිච්චසමෙු්ෙොදෙ ෙළිිබඳ අවයබෝධෙත් සමඟෙි. සේබුද්ධත්වෙට 
ෙත්වන දින රොතරියෙහි බුදධ්ග්ෙො ජෙශ්රීමහො යබෝි මූෙයෙහි දී සිදුහත් යබෝසතොණන් වහන්යස් ෙළි ෙළිත් 
නුවණින් යමයනහි ක්යළ් යමම ෙටිච්චසමුෙේොදයේ ක්රිෙොක්ොරීත්වෙ ෙළිිබඳවෙ.ි සේබුදධ්ත්වෙට ෙත් මුේ 
දින ක්ිහෙියෙහි ද තමන් වහන්යස් ෙද ආධයොත්මික් සවු ිඳිමින් ෙටිච්ච සමෙු්ෙොදෙ අනුයෙෝම ෙරතියෙෝම 
වශයෙන් ෙළි ෙළිත් නවුණින් සහ නිරොමිස ෙරීතියෙන් සිහිෙත් ක්ළහ. බුදුරදුන් ෙසක්් ක්ළ යෙෝක් ෙථොේථෙ 
වන යමම ෙටිච්ච සමුෙේොදයෙන් ද ෙරක්ට වන්යන් බදුුදහමින් ෙරක්ොශිත අනුයෙෝම ක්රමෙෙි.  

යග්ෝතම සූතරයෙහි (සං.නි.2, 16 ෙිට) දැක්්යවන ෙරිදි භොග්යවතුන් වහන්යස් සේබුදධ්ත්වෙට ෙත්ීමට 
ක්ෙින් ම සත්ත්වෙන් දුක්්ි ඳින ආක්ොරයේ අනෙුිළියවළ අවයබෝධ ක්ළහ. ඒ අනුව යෙෝසතුන් ජරො, 

වයොි, මරණොදි වශයෙන් ෙළි ෙළිත් දුක්ට ෙත් වන්යන ්ක්ුමක්් නිසොදැෙි ිමසො බුලූහ. එහිදී උන්වහන්යස්ට 
යෙනී ග්ියේ සතේතේෙ නේ යමයෙස දුක්ට පතේ ෙනේයනේ ජාති යහෙතේ ඉපදීම නිසා බවෙි. ඉෙදීමට යහ්තුව 

ක්ොම, රෑෙ, අරෑෙ වශයෙන ්භවෙ හටග්න්නො නිසො බවත් භවෙට යහ්තුව ක්ොම, දිට්ඨි, සීෙබ්දබත, අත්තවොද 
වශයෙන් ෙවතව්ො උෙොදාන නිසො බවත් තවදුරටත් අවයබෝධ ිෙ. උෙොදානෙන්ට යහ්තුව තණ්හොව බවත් 
තණ්හොවට යහ්තුව යේදනො බවත් යේදනොවට යහ්තුව ස්ෙේශෙ බවත් ස්ෙේශෙට යහ්තුව සළොෙතන බවත් 
සළොෙතනෙන්ට යහ්තුව නොමරෑෙ බවත් නොමරෑෙෙනට් යහ්තුව ිඤ්්ඤාණ බවත් ිඤ්්ඤාණෙට යහ්තුව 
සංඛොර බවත් සංඛොරෙන්ට යහ්තුව අිදයොව බවත් වශයෙන් දුයක්හි ආරේභෙ දක්ව්ො යහ්තු සිෙේෙ ෙරතයක්්ෂ 

ිෙ. සත්ත්වෙන් දැනට අත්ිඳින ජරො, වයොි, මරණ, ෙරිෙිෙරයෙෝග් ආදි ක්ිසිෙේ දුක්ක්් යේ නේ ඒ සිෙේයෙහි 
මූෙ යහ්තුව අිදයොව යහවත් දුයක්හි හටග්ුනීම හො නයිරෝධෙ ෙළිිබඳ යනොදැනීම බව මුනුින් අවයබෝධ 

ක්ළහ. එනේ රෑෙ, යේදනො, සඤ්්ඤා, සංඛොර, ිඤ්්ඤාණ ෙන ෙංචුෙොදානස්ක්නධ්යේ හටග්ුනීමෙි. යමම 
අවයබෝධෙ හුයදක්් අෙ යග්ෞතම සේමො සේබුදුරජොණන ්වහන්යස්ට ෙමණක්් යනොව ඊට ක්ෙින ්යෙොව ෙහළ 

ී සිටි ිෙස්සී, සිඛී, යවස්සභූ, ක්ක්ුසඳ, යක්ෝණොග්ම, ක්ස්සෙ ෙන සේමො සේබුදු රජොණන් වහන්යස්ෙොට ද   
ඒ අෙුරින් ම ෙුබුණු බව භොග්යවතුන් වහන්යස්ට යෙනීණ. එයස් නේ යමම සෙිලු දුක්්වෙින් නිදහස්ීයේ 
ඒක්ොෙන මොවත අිදයොව දුරු ක්ිරීම බවත් අිදයොව දුරු වන ිට සංඛොර, ිඤ්්ඤාණ, නොමරෑෙ, 

සළොෙතන, ඵස්ස, යේදනො, තණ්හො, උෙොදාන, භව, ජොති, ජරොමරණොදි සිෙලු දුක්් නමි වන බවත් මුනුින් 
ෙසක්් ිෙ.  

 

අවිදයාෙ සිඳබිඳ දමා පටිච්චසමුපේපාද  චක්රය නේ නිදහසේීම :- 

අිදයොව දුරු ක්ිරීම සඳහො චතුරොේෙ සතයෙ අවයබෝධයෙන් ෙුතු යහ්තුඵෙ දහම ෙළිිබඳ 
අවයබෝධෙක්් ෙුබීම අවශය යේ. ඒ අනුව සක්්නධ්, ආෙතන, ධොතු, නොමරෑෙ, ෙටිච්චසමුේෙොද ෙන ජීිතෙට 
සේබන්ධ සුබෑ ෙථොේථයෙහි ස්වභොවෙ යත්රුේ ග්ුනමී අවශය යක්යේ. එනේ සුබෑ යෙස අෙයග්් ජීිතෙට 



UD6 
 

සිදුවන්යන් ක්මුක්ද් ෙන්න ෙිළිබඳ අවයබෝධෙෙ.ි සසරග්ත දුක්ින් සෙුරො නදිහස්ීමට හුක්ිෙොව ෙුයබන්යන් 
යමම අවයබෝධෙ ෙද ෙමණටෙි.  

ෙමක් ුජීවත් යවනවො ෙනු ඇස, ක්ණ, නොසෙ, දිව, ක්ෙ, මන ෙන අභයන්තර ආෙතන හෙට රෑෙ, 
ශබ්දද, ග්නධ්, රස, යෙොට්ඨඨබ්දබ, ධේම ෙන අරමුණ ුෙතිත ීේ වශයෙන් අදද්ැක්ේී ෙුබීමෙි. යමහදිී සදිුවන 
සුබෑ තත්ත්වෙ නුවණින් යත්රුේ ග්ුනමී යබයහින් වුදග්ත් යේ. එක්් ියටක් අදද්ැක්ීේ ෙුයබන්යන් ඇස 
ආදි එක්් ආෙතනෙක්් මග්නි් ෙමණි. එයහත් ආෙතනෙන්හි ෙවත්නො යේග්වත් බව නිසො එක් ිට ආෙතන 
ක්ිහිෙෙක්් යහෝ සිෙේෙ ක්රිෙොත්මක් යවනවො ෙුෙි හුයඟ්. ක්ුමන ආෙතනෙ සක්රිෙ වුව ද රෑෙ, යේදනො, 
සඤ්්ඤා, සංඛොර, ිඤ්්ඤාණ ෙන ස්ක්නධ් ෙංචක්ෙ එක්ට ම හටයග්න එක්ට ම නිරුද්ධ යේ. ඇස ආදි 
ආෙතන යමන් ම රෑෙ ආදි ස්ක්නධ්ෙන්හි ස්වභොවෙ නේ ඒවො යෙර යනොතිබී හටයග්න ඉතිරි නුතිව 
නිරුද්ධීමෙ ි (අහුත්වො සේභුතං හුත්වො න භිස්සති). එයහත් අෙ තුළ ෙවතන්ො අිදයොව යහ්තුයවන් 
අද්දැක්මීක්් ෙුබීමට ෙරථම ඒවො නිතය වශයෙන් ෙුවුත අද්දැක්ීයමන් ෙසවු ද නතිය වශයෙන් ඉතිරි යේ 

ෙුෙ ිහුයඟ්. තවද ඇස, ක්න ආදි ඉන්රිෙ ඔස්යස් රෑෙ, ශබ්දදාදිෙ ෙිළිබඳ අද්දැක්ීමක්් ෙුයබන ි ට එම අදද්ැක්මී 
තියබන ආක්ොරයෙන් ම තමොට දැයනනවො ෙුෙි හුයඟ.් එිට බොහිර රෑෙ, ශබ්දදාදියෙහි සිත බුස ග්නී. එයස් 

සිත බුසග්ත් ක්ේහි සුෙ යහෝ දුක් තමො යවත ෙුමියණන්යන් බොහිර රෑෙ, ශබ්දදාදිෙ නිසො ෙුෙි සියත්. දුක් 
හට ග්න්යන් යමම අිදයොව යහවත් අනවයබෝධෙ යහ්තුයවනි.  

යමයෙස අෙ තුළ ෙවත්නො අිදයොව යහ්තුයවන් රෑෙොදි ක්ිසිෙේ අරමුණක්් ඇස ආදි ආෙතන හො 
සේබන්ධ ීයේ දී අයෙෝනයිසෝ මනසික්ොරයෙන් යත්රුේ ග්ත යහොත් ෙංචුෙොදානස්ක්න්ධෙ හටග්න්නො අතර 
එමඟින් ජරො, මරණොදියෙන් දුක්ට ෙත් යේ. දුක්ින ්නිදහස් ීයේ මූෙික් ෙදනම ෙවතින්යන ්යමම වුරදි 
අදහසින් දුරුීම මතෙි. ඇස, ක්ණ ආදි අභයන්තර ආෙතන යමන් ම රෑෙ, ශබ්දදාදි බොහිර ආෙතන ද යෙර 
යනොතිබී හටයග්න ඉතිරි නුතිව නිරුද්ධ වන ආක්ොරෙ නුවණින් දැක්මීට අෙ සමත් වුවයහොත් සංස්ක්ොර 
රැස් යනොයේ. යහ්තු ඇති ිට අද්දැක්මීක්් (නුතයහොත් ස්ක්න්ධ ෙංචක්ෙක්්) හටග්න්නො බවත් (අස්මිං සති 
ඉදං යහෝති), යහ්තු නුති ිට අද්දැක්මී නිරුද්ධ වන බවත් (අස්මිං අසති ඉදං න යහොති) යමහිදී අවයබෝධ 
යේ. තවද යහ්තු ඇති ීයමන් අද්දැක්ීමක්් හටග්නන්ො බවත් (ඉමස්ස උේෙොදා ඉදං උේෙජ්ජති), යහ්තු නිරුද්ධ 
ීයමන ්අද්දැක්ීම නරිුද්ධ වන බවත ්(ඉමස්ස නියරෝධො ඉදං නිරුජ්ඣති) ෙළිිබඳ අවයබෝධෙ ෙුයබ්ද. ඒ අතර 
රෑෙොදි ස්ක්න්ධ ෙංචක්යේ හටග්ුනීම දක්ින නුවණුති ශරොවක්ෙො ‘නුත’ ෙන උච්යේද අන්තයෙන් දුරු යේ. 
එයෙස හටග්න්නො ස්ක්න්ධ ෙංචක්ෙ යහ්තු නුති ීයමන් නිරුද්ධ වන බව දක්නි ශරොවක්ෙො ‘ඇත’ ෙන 
ශොශ්වත අන්තයෙන් ද මියද්. යමයෙස එක් ම සමයග් ්දේශනයෙන් ‘ඇත’, ‘නුත’ ෙන අන්ත යදක්ින ්ම 
දුරු ිෙ ෙුතු ෙ. ‘දිට්ඨිිං ච අනුපගම්ම සීෙො දසේසයනේන සම්පනේයනෝ’ ෙනුයවන ්සඳහන් වන්යන් ඉහත 
දැක්්වූ අන්ත යදක්නි් දුරුීයේ මොවතෙි. ෙටිච්චසමුෙේොදෙ ෙොදක් යක්ොටග්ත් හටග්ුනීම හො නිරුද්ධීම 
ෙිළිබඳ යමම දේශනෙ බුදුදහයේ අනිතයතොව නමින් හුඳින්යේ. අනිතයතොව යත්රුේ ග්ත් ෙමණට දුක්ත් 
අනොත්මතොවත් යත්රුේ ග්ත්යත් යේ (ෙදනිච්චං තං දුක්්ඛං. ෙං දුක්්ඛං තදනත්තො). අනිතයොදි යමම 
තරිෙක්්ෂණෙ අවයබෝධ ක්ළ ක්ේහි දුයක්හි ක්ෙක්ියරන අතර එෙ දුක්ින් නදිහස්ීයේ මොවතෙි (එස මග්්යග්ෝ 
ිසුද්ිෙො). ඒ අනුව රෑෙ, යේදනොදි ස්ක්න්ධ ෙංචක්ෙත්  ඇස, ක්ණ ආදි අභයන්තර ආෙතනත් රෑෙ, ශබ්දද 
ආදි බොහිර ආෙතනත් නොම - රෑෙ - ිඤ්්ඤාණත් ෙන සත්ත්ව ජීිතෙ හො සේබන්ධ සෙිලු ක්ොෙික් හො 
මොනසික් ක්රිෙොක්ොරීත්වෙනහ්ි ෙවත්නො අනිතයතොව මුනුින් වුටයහ්. ඒ සිෙෙේ හුම යමොයහොතක් ම 
හටයග්න නිරුද්ධ වන ආක්ොරෙ මුනුින් ෙරතයක්්ෂ යේ.  

යමම අවයබෝධෙ ෙද ෙමණට ඇස, ක්න, නොසෙ, දිව, ක්ෙ ෙන ෙංච ඉන්රිෙෙන්ට රෑෙ, 

ශබ්දද, ග්න්ධ, රස, සේේශ ෙුයබන ිට එෙ ක්්ෂණික්ව නිරුද්ධ ී එෙ හඳුනො ග්නය්න් මනයසහි ස්වභොවෙ 
අනුව බවත් එයෙස ෙබන අත්දැක්ීම යෙර යනොතිබී යහ්තු ඇති ි ට හටයග්න යහ්තු නිරුද්ධ ී යමන් නිරුද්ධ 
වන බවත් ෙිළිබඳ අවයබෝධෙ ෙුයබ්ද. යමම අවයබෝධෙ ෙද ෙමණට අිදයො සහග්ත සංස්ක්ොර හට 
යනොග්න්නො බවත් ඊට අනරුෑෙව අිදයො සහග්ත ිඤ්්ඤාණෙ හට යනොයග්න තණ්හො උෙොදානොදියෙන් දුරු 

වන ිට ජරො, වයොි, මරණොදි දුක්්වෙින් නිදහස් ිෙ හුක්ි බවත් ෙිළිබඳ මනො අවයබෝධෙක්් ෙුයබ්ද.  
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යමම අවයබෝධෙ මුෙදී සුතමෙ ඤාණයෙන් දැනයග්න ි න්තොමෙ ඤාණයෙන් ෙළි ෙළිත් සිහි ක්රමින් 
සමථ ිදේශනො වශයෙන් භොවනො වඩමින් ජීිතෙ තළු ස්ථොවර ක්ර ග්ත ෙුතු ව ඇත. ධේම ශරවණයෙන් 
ශරද්ධොව දිෙුණු ක්රග්ත් ශරොවක්ෙො භොග්යවතුන් වහන්යස්, ධේමෙ හො සං ෙො ෙන යතරුවන යක්යරහි බෙවත් 
ිශ්වොසයෙන් දුක්ින් නදිහස්ී යේ ඒක්ොෙන ෙරතිෙදාව යෙස සෙක්ො යමම මොවයතහි ස්ථොවරව ෙිහිටො සිටීමට 
අෙරමොදීව ක්රිෙො ක්රනු ඇත.  

අභිඤ්්ඤා සූතරයෙහි (අං.නි.) දැක්්යවන ෙරිදි දුක්ින් නදිහස් වනු රිසි නුවණුති යක්යනක්ු ිසින් 
ෙුබිෙ ෙුතු ඉහළ ම අධයොෙනෙ යස් දක්ව්ො ඇත්යත් රෑෙ, යේදනො, සඤ්්ඤා, සංඛොර, ිඤ්්ඤාණ ෙන 
ෙංචුෙොදානස්ක්න්ධෙ ෙළි ෙළිත් හටග්ුනමී (සමුදෙ), නුතිීම (වෙ), ආසව්ොද (අස්සොද), එහි භෙොනක්බව 
(ආදීනව), එහි යනොඇෙීම (නිස්සරණ) වශයෙන් නුවණින් යමයනහි ක්ිරීමෙි. ආධයොත්මික් ග්මන් මයග්හි 
හුම ස්තරෙක් ම සිටින අෙ ිසින් දිිහිමියෙන් යමයෙස ිදේශනො ක්රිීම බුදුදහමින් අවධොරණෙ යක්ොට 
තියබ්ද.  

සේමොදිට්ඨි සූතරයෙහි (ම.නි.) දැක්්යවන ෙරිදි ෙරඥාව යහවත් සේමොදිට්ඨිෙ උෙදවො අිදයොව 
දුරුක්රෙනු සඳහො ෙටිච්චසමුෙේොද දේශනයෙහි ෙිහිටො ක්ේම, ආහොර, සච්ච, ජරො-මරණ, ජොති, භව, උෙොදාන, 
තණ්හො, යේදනො, ඵස්ස, සළොෙතන, නොමරෑෙ, ි ඤ්්ඤාණ, සංඛොරො, අිජ්ජො, ආසව ෙන ක්රුණු සහ ඒවොයේ 
සමුදෙ, නියරෝධෙ, නියරෝධග්ොමිනෙීටිෙදා අංග් යත්රුේ ග්ුනීයේ වුදග්ත්ක්ම අවධොරණෙ ක්ර තියබ්ද. 
යමයෙස නුවණින් ක්ටෙුතු ක්ළ ෙමණට ඇස, ක්න ආදි ආෙතනෙන්හි හටග්ුනීම නිරුද්ධීම ෙළිිබඳ ෙරඥාව 
තවදුරටත් දිෙුණු ී ආෙතන ක්ුසෙතොව ද වේධනෙ යේ. එනේ හුම යමොයහොතක් ඇස, ක්න ආදි ආෙතන 
යහ්තු ඇතිිට හටග්න්නො බවත් එක් ආෙතනෙක්ින් ක්රන ක්ොේෙ අනික්් ආෙතනයෙන් ඉටු යනොවන බවත ්
තමො ෙබන අද්දැක්ීේ ඇස, ක්න ආදි ආෙතනෙන්ට අෙතිි යනොවන බවත් ෙළිිබඳ අවයබෝධෙෙි.  

යමම ෙරතිෙදායවහි අඛණ්ඩව නිෙුළීයේ ෙරතිඵෙ වශයෙන් ක්රමයෙන් සේමොදිට්ඨිෙ යහවත් ෙරඥාව 
දිෙුණු වන අතර එෙමණට ක්රමයෙන් අිදයොව ද දුරුයේ. අිදයොව දුරුවන ෙමණට යෙෝභ, ද්යේෂ ද 
ක්රමයෙන් දුරු වනු ඇත. එෙමණට ජරො, වයොි, මරණොදි දුක්ව්ෙින ්නදිහස්ීමට ද අවස්ථොව උදායේ. එහි 
අවසොන ෙරතිඵෙෙ නේ ඇස, ක්න ආදි ඉන්රිෙවෙට රෑෙ, ශබ්දදාදි අරමුණු ෙතිත වූ සුණින් ම ඒවොයේ 
ක්්ෂණික් හටග්ුනීම හො නයිරෝධෙ ෙරතයක්්ෂ ී දුට ුයදයෙහි දැක්ීේ ෙමණක්් ෙ (දිට්ඨයඨ දිට්ඨඨමත්තං), ඇසූ 
යදයෙහි ඇසීම ෙමණක්් ෙ (සුයත සුතමත්තං), හඳුනොග්ත් යදයෙහි දැනීේ ෙමණක්් ෙ (මුයත මුතමත්තං), 
දැනග්ත් යදයෙහි දැනග්ුනීේ ෙමණක්් ෙ (ිඤ්්ඤායත ිඤ්්ඤාතමත්තං) ෙන අවයබෝධෙ ෙුයබ්ද. ඒ අනුව දුක් 
ෙිරිසිඳ දැනග්ත් (ෙරිඤ්්ඤාත) බවත් දුක්ට යහ්තුව වූ තෘෂ්ණොව දුරුක්ළ (ෙහීන) බවත්, දුයක්් නියරෝධෙ වූ 
නිවන සොක්්ෂොත් ක්ළ බවත් (සච්ික්ත), දුක්්ඛ නියරෝධග්ොමින ීෙටිෙදාව නේ වූ ආේෙ අෂ්ටොංග්ික් මොේග්ෙ 
වුඩූ (භොිත) බවත් ෙිළිබඳ අවයබෝධෙ (ක්ෘතය ඥානෙ) තහවුරු යේ. ඒ සමඟ ම සද්ධො, ිරිෙ, සති, සමොි, 
ෙඤ්්ඤා ෙන ඉන්රිෙ ධේමෙන්හි ද ෙරිෙූේණත්වෙට ෙත් යේ. 

යෙොව ෙහළවන සිෙලු ම සේමො සේබුදුරජොණන් වහන්යස්ෙො හො ෙයස්බුදුරජොණන් වහන්යස්ෙො 
ෙටිච්චසමුේෙොදෙ ෙොදක් යක්ොට හටග්න්නො දුයක්හි හටග්ුනීම හො නියරෝධෙ තම නුවණින් ම ෙරතයක්්ෂ 
යක්ොට ෙටිච්චසමුේෙොද චක්රයෙන් අතමිඳී දුක්නි් නදිහස් යවති. ශරොවක්ෙන් දුක්ින් නිදහස් වන්යන් 
සේබුදුවරෙන් වහන්යස් නමක්යග්න් යහෝ ශරුතවත් ශරොවක්ෙක්ු යවතින් එම දහම ශරවණෙ ක්ිරීයමනි. එදා 
භොග්යවතුන් වහන්යස් ෙසව්ග් තවුසන්ට ‘ ිං ක්ිඤ්ේචි සමුද  ධ්ම්මිං සබ්බිං තිං නියරෝධ්ධ්ම්මිං‘ ෙනුයවන් 
යද්ශනො ක්යළ් යමම දේශනෙෙි. අස්සජි මහරහතන් වහන්යස් උෙතිස්ස ෙරිබරොජක්ෙොට ‘ය ේ ධ්ම්මා 
යහේතුපේප ො යතේසිං යහේතු තථාගයතෝ ආහ...‘ ෙනුයවන් යද්ශනො ක්යළ් ද යමම ෙථොේථෙෙි. බුදුරජොණන් 

වහන්යස් බොහිර දාරුචීරිෙට ‘එෙිං හියතේ බාහි  සික්ේිතබ්බිං, දිට්ඨයඨේ දිට්ඨඨමතේතිං සුයතේ සුතමතේතිං මුයතේ 
මුතමතේතිං විඤ්ේඤායතේ විඤ්ේඤාතමතේතිං ...‘ ෙනුයවන් යද්ශනො ක්යළ් ද යමම දහමෙි. යහ්තු ඇති ිට දුක් 
හටග්න්නො බවත් යහ්තු නිරුද්ධීයමන් දුක් නිරුද්ධ වන බවත් වශයෙන් දක්ව්ො ඇත්යත් ද යමම සතයෙෙි 
(යහ්තුං ෙටිච්චසේභුතං යහ්තුභංග්ො නිරුජ්ඣති). සුබෑ යෙස ශ්රී සද්ධේමෙ දැන දැක් ග්න්යන ්ෙටිච්චසමුෙේොද 
අවයබෝධෙ තුළිනි (යෙෝ ෙටිච්චසමුේෙොදං ෙස්සති යසෝ ධේමං ෙස්සති). ධේමෙ දැන දැක් ග්ත් ිට 
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බුදුරජොණන් වහන්යස් ද හඳුනො ග්ත්යත් යවෙ ි(යෙෝ ධේමං ෙස්සති යසෝ මං ෙස්සති). ඒ අනුව බුදුරජොණන් 
වහන්යස් යමන් ම සදධ්ේමෙ හඳුනො ග්ත හුක්ි මොවත වන්යන් ද ෙටිච්චසමුෙේොදෙ ෙිළිබඳ අවයබෝධෙෙි. 

යහ්තුඵෙ දහම ඔස්යස් ෙටිච්චසමුේෙොද අවයබෝධෙ තළුින් සුතමෙ ඤාණෙ ෙද තුනුත්තොට දුක්ින් 
නිදහස්ීයේ ඒක්ොෙන මොවත වශයෙන් බුදුදහයේ දැක්ය්වන්යන් සතර සතිෙට්ඨඨොනෙ වුඩීම යෙනී ෙෙ.ි 
එනේ තමොයග්් ක්ෙ හො සිත ෙිළිබඳ ෙරිෙූේණ අවධොනයෙන් සිටිමින් එහි අනතියතොව ෙරතයක්්ෂ ක්ිරීමෙි. 
සිස්තරව දක්ව්යතොත් වේතමොනයෙහි සිහිෙ ෙවත්වො ග්නිමින් ක්ෙ, යේදනො, සති හො සිතිිෙි ෙිළිබඳ සිත 
ෙිහිටුවමින් ඒවොයෙහි ඇතිීේ - නිරුද්ධීේ නවුණින් යමයනහි ක්ිරීමෙි. සතර සතිෙට්ඨඨොනෙ තුළින් ද ෙරක්ට 

වන්යන් බුදුදහයේ අනුෙූේව ෙරතිෙදාවෙි. ආේෙ අෂ්ටොංග්ික් මොේග්ෙ වශයෙන ් ද සීෙ, සමොි, ෙඤ්්ඤා 
නුතයහොත් ෙඤ්්ඤා, සීෙ, සමොි, ිමකු්්ති, ිමකු්්ති ඤාණ වශයෙන් ද යමම ෙරතිෙදාව ිස්තර යේ.    

 

සතේතිසේ යබෝධිපාක්ේෂ්ික් ධ්ර්ම 

චතුරොේෙ සතයොවයබෝධයෙන් නවින් සුව සොක්්ෂොත් ක්රෙනු සඳහො වුඩිෙ ෙුතු ධේම සිෙේෙ 
ඒක්රොශී යක්ොට සංග්රහ ක්රිීේ වශයෙන් දක්්වො ඇති ග්ණුොංග් 37 සත්තිස් යබෝිෙොක්්ෂික් ධේම වශයෙන් නේ 
යක්ොට තියබ්ද. මජ්ිම නකි්ොයෙහි (2, 346-348 ෙිට) මහොසක්ුලුදාෙී සූතරෙ, අංග්ුත්තර නකි්ොයෙහි (5, 82 ෙිට) 
ෙහොරොද සූතරෙ වුනි තුන්හ ියේ ෙිළිබඳව ිස්තර සඳහන් ව ඇත. තවද යමම ග්ුණොංග් 37ට අෙත් යක්ොටස් 
සමස්ත තරිෙිටක්ෙ ෙුරො ම යබොයහෝ තුන්හි ඒ ඒ ෙරයභ්ද ෙටයත් නිතර ෙුහුදිෙ ියක්ොට තියබනු දැක් ග්ත 
හුක්ිෙ. සේබුදු සසනු නමුති මහසෙුර ෙතුයෙහි තුනේත් ව ඇති රන් රුවන් බඳු මහොේ  වස්තු වශයෙන් 
යමම ක්රුණු බුදුදහයමහි ි ස්තර ක්ර තියබ්ද. සේබුදු සසුන යක්යරහි ශරොවක්ෙන් සිත අෙවො වොසෙ ක්රන්යන් 
සතර සතිෙට්ඨඨොනෙ, සතර සමයක්් ෙරධොන ීේෙ ආදි යමම අනේ  වස්තු යක්යරහ ිඅෙමණ ශරද්ධොයවන ්හො 
ෙරසොදයෙන් ෙුක්්තවෙි.  

බුදුරජොණන් වහන්යස් වදාළ හුම දහේ ෙදෙක්නි් ම ි සත්ර වන්යන් අිදයො අඳුර දුරු යක්ොට ි දයොව 
යහවත් ෙරඥායෙෝක්ෙ උෙදවො ග්ත හුක්ි මොවතෙි. එනේ ක්ෙයොණමිතර ආශරයෙන් ධේම ශරවණෙ යක්ොට එම 
දහම නවුණින් යමයනහි යක්ොට සේමොදිට්ඨිෙ උෙදවො ග්ුනමීෙ.ි ඇසූ ධේමෙ තවදුරටත් ි න්තොමෙ ෙරඥායවන් 
සේමේශනෙ යක්ොට සමථ ිදේශනො වශයෙන ්සිත හො ෙරඥාව දිෙුණ ුයක්ොට සේමොදිට්ඨියේ උෙරිම තෙෙට 
ෙත්ීම ශරොවක්ෙොයග් ්අභිෙොශෙ ිෙ ෙුතු ෙ. ‘ජානයතෝ අහිං  ික්ේඛයේ පසේසයතෝ ආසොනිං ඛ ිං ෙදාි. යනා 
අජානයතෝ යනා අපසේසයතෝ’ ෙනුයවන් දැක්්යවන ෙරිදි ආසරවෙන්යග්න් සිත මදුවොෙිෙ හුක්ි වන්යන් ඊට 
අදාළ දහේ මඟ මුනුින ්දන්නො දක්න්ො තුනුත්තොට බව භොග්යවතුන ්වහන්යස ්ෙුහුදිෙවි සඳහන් ක්රති. 
ඒ අනුව දුයක්හි හට ග්ුනීම හො එහි නියරෝධෙ සදිු වන ආක්ොරෙ ෙිළිබඳ ෙුහුදිෙි අවයබෝධෙක්් නවින් මඟ 
වුඩීම ආරේභයෙහි දී ම ඇති ක්ර ග්ුනීම අවශය යේ. ි ස්තරොත්මක් ව සඳහන් ක්ළයහොත් චතුරොේෙ සතයෙ 
ෙිළිබඳ ෙුහුදිෙ ිඅවයබෝධෙෙි. එනේ දුක්්ඛ, සමුදෙ, නියරෝධ, මොේග් ෙන ක්රුණු හතර ෙිළිබඳ වූ ආේෙ 
සතය හතර ෙිළිබඳ මනො වුටහීමෙි. ඒ අනුව දුක් ෙන ුක්වරක් ්ද ෙනන් මුෙින් ම අවයබෝධ ක්ර ග්ත ෙුතුව 
ඇත. ඇස, ක්න ආදි ඉන්රිෙ ඔස්යස් රෑෙ, ශබ්දදාදි අරමුණු ිෂෙයෙහි අද්දැක්ීේක්් ෙුයබන ිට එම රෑෙොදිෙ 
බොහිර ඇතුෙි අිදයො සහග්ත සිතින් ග්ුනමී දුක්්ඛ ආේෙ සතයෙෙි. එනේ රෑෙ, යේදනො, සඤ්්ඤා, සංඛොර, 
ිඤ්්ඤාණ ෙන සක්්න්ධ ෙංචක්ෙ යග්ොඩනුඟීමෙි. එම දුක් හටග්ුනමීට යහ්තුව නේ තම ජීිතෙ ෙළිිබඳ 
තෘෂ්ණො සහග්ත ව ඇතික්ර ග්නන්ො නනද්ි රොග්ෙෙි, නුතයහොත් ජීිත ආශොවෙි. දුක්්ඛ සමදුෙොේෙ සතයෙ 
ෙනු යමෙෙි. යමම ජීිත ආශොව යහවත් නන්දි රොග්ෙ ඇති ිට බොහිර දෑ ෙිළිබඳවත් තම සිත ෙිළිබඳවත් 
ආරක්්ෂොව උයදසො බොහිර යද් ළං ක්ර ග්න්නො අතර තම ජීිතෙට අභියෙෝග් වන දෑ ෙිළිබඳ ග්ුයටෙි, ද්යේෂ 
ක්රෙි. යමයෙස දුක් හො සමුදෙ ශරුතවක්් ශරොවක්ෙක්ු යවතින් අසො දැන ග්න්නො නුවණුති තුනුත්තො එම 
දුක් හට යනොග්න්නො ෙරිදි තම සිහිෙ හො නුවණ දිෙණුු ක්ර ග්නෙිි. එනේ තම ජීිතොශොව හටයනොග්න්නො 
ෙරිදි ඊට ඇති ඇේම සෙුරො දුරු ක්රෙි. යමෙ දුක්්ඛ නයිරෝධොේෙ සතයෙෙි. යමම අවයබෝධෙ ඇති ිට ඊට 
මොවත වූ ආේෙ අෂ්ටොංග්කි් මොේග්ෙ තමො ජීවත් වන ජීවන රටොව බවට ෙත් ක්ර ග්නෙිි. එෙ දුක්්ඛ 
නියරෝධග්ොමිනී ෙටිෙදාේෙ සතයෙෙි. සතය ඥාන යහවත් අවයබෝධොත්මක් මට්ඨටයේ දී ආේෙ අෂ්ටොංග්ික් 
මොේග්ෙ ආරේභ වන්යන් සේමොදිට්ඨියෙනි. එනේ චතුරොේෙ සතයෙ ෙළිිබඳ අවයබෝධයෙන් ෙුතු ෙරඥායවනි. 
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එයහත් එෙ ෙරතිෙදාවක්් යෙස වඩන ිට එනේ ක්ෘතය ඥාන වශයෙන් යෙදීයේ දී එෙ ආරේභ වන්යන් 
සීෙයෙනි. යේ අනුව එක්ම ආේෙ අෂ්ටොංග්කි් මොේග්ෙ සතය ඥානයේ දී ෙරඥායවන් ද ක්ෘතය ඥානයේ දී 
ශීෙයෙන් ද ආරේභ වන බව ෙුහුදිෙි යේ. ශරුතවත් ශරොවක්ෙක්ු යෙස ආේෙ අෂ්ටොංග්ික් මොේග්ෙ වුඩීයේ 
දී අංග් අටක්ින් ෙුක්්ත වන (අට්ඨඨංග් සමන්නොග්යතෝ යස්යඛෝ) යමම මොවත ෙරග්ුණ යක්ොට නිමොවට ෙත් වන 

ිට එනේ ක්ෘත ඥාන අවස්ථොයේ දී එෙ සේමොඤාණ හො සේමොිමුත්ති වශයෙන් අංග් දහෙක්් බවට ෙත් 
යේ (දසංග්සමනන්ොග්යතෝ අරහො). 

චතුරොේෙ සතයෙ ෙිළිබඳ යමයෙස ශරුතමෙ ඥානෙ ෙුබූ ශරොවක්ෙො ධේම මොේග්ෙ ආරේභයෙහි 
ෙටන් ිදයොිමුක්්තිෙ අවසන් යක්ොට ඇති සේෙූේණ ෙරතිෙදාව ම ෙළිිබඳ මනො දැනුමක්් ඇති ක්ර ග්නී. 
අංග්ුත්තර නික්ොයෙහි දශක් නිෙොතයෙහි අිදයො සූතරයෙහි සඳහන් වන ිමකු්්තගි්ොමී මොවයතහි අනුෙේූව 
ෙරතිෙදාව දැන සිටීම ද යමහෙිො වුදග්ත් යේ. ඒ අනුව 

1. ිදයොිමුක්්ති සොධනෙට යහ්තුව සත්තයබොජඣංග්ෙෙි. 

2. සත්තයබොජඣංග්ෙට යහ්තුව සතර සතිෙට්ඨඨොනෙෙි. 

3. සතර සතිෙට්ඨඨොනෙට යහ්තුව තරිිධ සුචරිතෙෙි. 

4. තරිිධ සුචරිතෙට යහ්තුව ඉන්රිෙ සංවරෙෙ.ි 

5. ඉන්රිෙ සංවරෙට යහ්තුව  සතිසේෙජඤ්්ඤ්ෙෙි. 

6. සතිසේෙජඤ්්ඤ්ෙට යහ්තුව යෙෝනියසෝමනසකි්ොරෙෙි. 

7. යෙෝනියසොමනසික්ොරෙට යහ්තුව ශරද්ධොවෙි. 

8. ශරද්ධොවට යහ්තුව සද්ධේමශරවණෙෙි. 

9. සද්ධේමශරවණෙට යහ්තුව සත්ෙුරුෂ ආශරෙෙ.ි 
 

අිදයො සූතරෙට අනුව සත්ෙුරුෂ ආශරෙ ෙුයබන ිට සද්ධේමෙ ශරවණෙ ක්ිරීමට අවස්ථොව උදායේ. 

සද්ධේම ශරවණයෙන් තථොග්තෙන් වහන්යස්යග්් සේබුද්ධත්වෙ ෙිළිබඳ ිශව්ොසෙ නේ වූ ශරද්ධො හටග්න.ී 

ශරද්ධොව හටග්ත් ක්ේහි අක්සුේ දුරු යක්ොට ක්ුසේ වුඩීයේ මොනසික්ත්වෙ නේ වූ යෙෝනියසෝ මනසික්ොරෙ 

දිෙුණු යේ. යෙෝනියසෝ මනසික්ොරෙ ඇති ිට සිහෙි හො නුවණ නේ වූ සතසිේෙජඤ්්ඤ්ෙ ඇති යේ. 

සතිසේෙජඤ්්ඤ්ෙ ඇති ිට ඇස, ක්න ආදි ඉන්රිෙෙන්හි සංවරෙ දිෙුණු යේ. ඉන්රිෙ සංවරෙ ඇති ිට 

ක්ෙ, වචනෙ, සිත ෙන තුන් යදායරහි සුචරිතවත ් බව ඇති යේ. තරිිධ සුචරිතෙ ඇති ිට 

ක්ොෙ, යේදනො, ිත්ත, ධේම ෙන සතර සතිෙට්ඨඨොනයෙහි සිත ෙිහිටෙි. එනේ තම ක්ෙ හො සිත ෙිළිබඳ මනො 
අවධොනයෙන් හො නුවණින් ක්රිෙො ක්ිරීමට යෙළයේ. සතර සතිෙට්ඨඨොනෙ නමුති භමූියෙහි ෙිහිටො සිටින ිට 

සති, ධේමිචෙ, ිරිෙ, ෙීත,ි ෙස්සද්ි, සමොි, උයෙක්ඛ්ො ෙන යබොජ්ඣංග් ධේම දිෙුණු යේ. යමම 
ආධයොත්මික් ග්මන් මග් යක්ළවර වන්යන් ිදයො ිමකු්්තිෙ සොක්්ෂොත් ක්ිරීයමනි.  

 

යමම ආධයොත්මික් ග්මන ්මග් ෙළිිබඳ මනො අවයබෝධෙත් සමඟ සතර සතිෙට්ඨඨොනෙ ෙොදක් යක්ොට 
ඇති සත්තිස් යබෝිෙොක්්ෂික් ධේම යක්යරහි ම වුටහීමක්් ඇති ක්ර ග්නී. එම ධේම 37 සංක්්ෂිේතව යමයෙස 
දැක්්ිෙ හුක්. 

සතර සතිපට්ඨඨාන (චතේතායරෝ සතිපට්ඨඨානා = The Fourfold Mindfulness) 

ක්ොෙොනුෙස්සනො 
යේදනොනුෙස්සනො 
ිත්තොනුෙස්සනො 
ධේමොනුෙස්සනො 
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සතර සමයක්ේපරධ්ාන ීර්  (චතේතායරෝ සම්මපේපධ්ානා = The Four Right Efforts) 

නූෙන් ෙිටු අක්ුසේ නෙූදීමට දරන ක්ුමුත්ත උත්සොහෙ 
උෙන් ෙිටු අක්ුසේ නුති ක්ිරීමට දරන උත්සොහෙ 
නූෙන් ක්ුසේ දහේ ඉෙදීමට දරන ක්ුමුත්ත උත්සොහෙ 
උෙන් ක්ුසේ දහේ වුඩිදිෙණුු ක්ිරීම සඳහො දරන උතස්ොහෙ 

 

සතර ඍදේධිපාද (චතේතායරෝ ඉදේධිපාදා = The Four Roads of Powers) 

ඡන්ද 
ිත්ත 
ිරිෙ  
ීමංසො 

 

පිංච ඉනේරි  (පඤ්ේච ඉනේරි ානි = The Five Spiritual Faculties) 

සද්ධො  
ිරිෙ 
සති 
සමොි 
ෙඤ්්ඤා 

 

පිංච බෙ (පඤ්ේච බොනි = The Five Spiritual Powers) 

සද්ධො  
ිරිෙ 
සති 
සමොි 
ෙඤ්්ඤා 
 

සතේත යබාජ්ඣිංග (සතේත යබාජ්ඣිංගා = The Seven Factors of Enlightenment) 

සති  
ධේමිචෙ 
ිරිෙ 
ෙීති 
ෙස්සද්ි 
සමොි 
උයෙක්්ඛො 

 

ආර්  අෂ්ේටාිංගික් මාර්ග (අරිය ෝ අට්ඨඨිංගියක්ෝ මගේයගෝ = The Nobe Eightfold Path) 

සේමොදිට්ඨි 
සේමොසංක්ෙේ 
සේමොවොචො 
සේමොක්ේමන්ත 
සේමොආජීව 
සේමොවොෙොම 
සේමොසති 
සේමොසමොි 
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දුක්ින් නිදහස්ී යේ ඒක්ොෙන මොවත යෙස භොග්යවතුන් වහන්යස් ෙනවො ඇත්යත් සතර 
සතිෙට්ඨඨොනෙෙි. එනේ ක්ොෙ, යේදනො, ිත්ත, ධේම ෙන ස්ථොන හතයරහි තම සිහිෙ හො නුවණ භොිත 
ක්ිරීමෙි. යමෙින් අයේක්ෂ්ො ක්රන්යන ්ක්ෙ හො සිතින් ෙුක්්ත තම ජීිතෙ ෙිළිබඳ සිහිෙ ෙිහිටුවො එහි ෙථො 
තත්ත්වෙ නුවණින් යමයනහි යක්ොට ජීිතෙ ෙිිරිසිඳ දැන දුක්ින් නිදහස්ීමෙ.ි අතීතෙට හො අනොග්තෙට 
නිතර දුවමින් ෙවතින සිත වේතමොනෙ තුළ ෙිහිටුවො අඛණ්ඩව සිදුවන රෑෙොදි සක්්න්ධ ෙංචක්යෙහි සමදුෙ 
වුෙ නුවණින් දැක්ීම යමහ ිදී සදිු යේ. දුක් හට ග්නය්න් යමම ෙථොේථෙ යනොදන්නො නිසො බව යත්රුේ 
ග්න්නො ශරොවක්ෙො සතර සතිෙට්ඨඨොනෙ තුළ නිතර හුසිරීමට උත්සොහවන්ත යවෙි. ෙේතොක්් සතර 
සතිෙට්ඨඨොනෙ තුළ හුසියරෙි ද ඒතොක්් තමොට දුක්් ෙීඩො ඇති යනොවන බවත් ෙේ ියටක් එෙනි් ෙිටතට 
ග්ිෙයහොත් තමොට දුක් එළයඹන බවත් ෙළිිබඳ මනො අවයබෝධෙක්් ෙුයබ්ද. යේ නිසො සතර සතිෙට්ඨඨොනෙ 
තුළ වොසෙ ක්ිරීම බුදුරජොණන් වහන්යස් නමුති ෙෙිොයග්් ිෂෙයෙහි වොසෙ ක්ිරීමක්් හො සමොනව දක්්වො 
තියබ්ද. ඉන් බුහුරව සිටීම මරුවොයග්් භමූියෙහි වොසෙ ක්ිරීමක්් යෙස දක්්වො තයිබ්ද. එබුින් තම ෙෙිො වූ 
බුදුෙෙිොණන් වහන්යස්යග්් ිෂෙ නමුති සතර සතිෙට්ඨඨොනෙ තුළ වොසෙ ක්ිරීමට භොග්යවතුන් වහන්යස් 
ශරොවක්ෙන් උනනද්ු ක්රවො තියබ්ද.  

සතර සතිෙට්ඨඨොනෙ තුළ නිතර හුසියරන ිට ධේමයෙහි සොංදෘෂ්ික්, ආක්ොෙික් ග්ුණොංග් තමොට 
ෙරක්ට වන අතර වහ වහො ම අක්ුසේ දුරු ක්ිරීමටත් ක්ුසේ වුඩීමටත් බෙවත් උනන්දුවක්් ඇති යේ. ඒ අනුව 
නූෙන් අක්ුසේ නෙුදීමටත් උෙන් අක්ුසේ දුරු ක්ිරීමටත් නූෙන් ක්ුසේ ඉෙදීමටත් උෙන් ක්ුසේ වුඩි 
දිෙුණු ක්ර ග්ුනීමටත් බෙවත් ක්ුමුත්තක්් හටග්නී. ධේමෙ ෙළිිබඳ ශරදධ්ොව ඇති වූ ෙමණට යමම ීේෙෙ 
වඩ වඩොත් තීවර යේ. සතර සමයක්් ෙරධොන ීේෙෙ නමින් දැක්්යවන්යන් යමෙෙි.  

බෙවත් ීේෙයෙන් ධේම මොේග්යෙහි ඉදිරිෙට ෙන ිට ඊළඟ ෙිෙවර වූ සතර ඍද්ිෙොදෙන්හි දී 
යමම ීේෙෙ තව දුරටත් ශක්්තිමත් යේ. ඒ අනුව ධේම මොේග්යෙහි ඉදිරිෙට ෙොමට බෙවත් ක්ුමුත්තක්් 
(ඡන්ද) හටග්න්නො අතර ඊට සමග්ොමීව සිත් යෙදීම (ිත්ත) ද ීේෙෙ (ිරිෙ) ද දිෙණුු යවමින ්මග් යනොමග් 
ෙිළිබඳ මනො ිමසේු නවුණක්් (ීමංසො) ද හටග්න.ී  

යමයෙස දහේ මයග්හි නිරන්තරව යෙදීම නිසො එහි දිට්ඨඨධේම සුඛිහරණ සිදුවන ිට යතරුවන 
යක්යරහි ශරද්ධොව වුඩිදිෙුණ ුී ීේෙෙ තවත් ශක්්තිමත ්යේ. ඒ අතර සතිමත්බව දිෙුණු ී සියතහි සමොිෙ 
ද වේධනෙ යේ. සිත සමොිමත් වූ ිට යහ්තුඵෙ දහයමහි සේබන්ධෙ වඩ වඩොත් ෙරක්ට යවමින් රෑෙොදී 
ස්ක්න්ධ ෙංචක්යේ හටග්ුනීේ (සමුදෙ) නිරුද්ධීේ (වෙ) දැක්ීේ සංඛයොත ෙරඥාව ද දිෙුණු යේ. යමමග්නි් 
සිදුවන්යන් ශරද්ධොදි ඉන්රිෙ ධේම ක්රමයෙන් වේධනෙ ීමෙි. ඉන්රිෙ ෙන ුඅිෙති බවෙි. ඒ අනවු යමහිදී 
තමන්යග්් ජීිතයේ අිෙත ිබව යහවත් ෙරමුඛත්වෙ ෙුයබන්යන් සදධ්ො, ිරිෙ, සති, සමොි, ෙඤ්්ඤා ෙන 
යමම ක්රුණුවෙටෙි.  

ශරද්ධොදි ඉන්රිෙ ධේම දිෙුණ ුවන ිට ඒවො තවදුරටත් ෙරබෙ ීේ වශයෙන් ශරද්ධොදි ග්ුණොංග්ෙන් ම 

බෙ ධේම බවට ෙත්යේ. සද්ධොබෙ, ිරිෙබෙ, සතිබෙ, සමොිබෙ, ෙඤ්්ඤාබෙ නමින් දැක්්යවන්යන් යමයෙස 

ශරද්ධොදි අංග් ෙරබෙතව්ෙට ෙත්ීමෙි. 

සතර සතිෙට්ඨඨොනෙ තුළ අඛණ්ඩව සිහිෙ හො නුවණ දිෙුණු ක්රමින ්ඉන්රිෙ, බෙ ධේම ෙරක්ට වන 
ිට එම ක්රුණු ම තවත් ශක්්තිමත් ීේ වශයෙන් සතර සතිෙට්ඨඨොනෙ (සති) ශක්්තිමත් ී සක්්නධ්, ධොතු, 
ආෙතන, නොමරෑෙ, ෙටිච්චසමුෙේොද ෙන ක්රුණු යමයනහි (ධේමිචෙ) ක්ිරීම, ීේෙෙ දිෙුණුීම (ිරිෙ), 
සියතහි සතුට (ෙීති), ිත්ත-ධචතසික්ෙන්යග්් හො ක්ොෙික් සුහුේලුව (ෙස්සද්ි ), සියතහි සමොිමත්බව 
(සමොි) හො මුදහත් බව (උයෙක්්ඛො) ෙන ක්රුණු යබෝි අංග් බවට ෙත් යේ. යේ අවස්ථොව වන ිට සතර 
සතිෙට්ඨඨොනෙ තුළ තම සිහෙි හො නුවණ යබයහින් භොිත ක්ර තියබනු දක්න්ට ෙුයබ්ද.  

යමම ආධයොත්මික් ග්මන ්මයග්හි වඩොත් උසස ්මට්ඨටමක්් ආේෙ අෂ්ටොංග්ික් මොේග්යෙන් ෙරක්ට යේ. 
එනේ අනිතය, දුක්්ඛ, අනොත්ම සංඛයොත තරිෙක්්ෂණෙ ෙිළිබඳ මනො වුටහීමක්නි් ෙතුු  ව සේමොදිට්ඨිෙ යෙරටු 
යක්ොට ග්ත් මොේග්ොංග්ෙනය්ග්න් ෙුක්්ත ීමෙි. යමහිදී ෙටිච්චසමුේෙොද දේශනයෙන් ෙුක්්ත චතුරොේෙ 
සතයොවයබෝධෙ සහිත මනො අවයබෝධයෙන් ෙුතු ධේමමොේග්ෙ තම ජීිතෙ බවට ෙත් යක්ොට යග්න සිටීයේ 



UD12 
 

ෙරතිඵෙෙක්් වශයෙන් සේමොදිට්ඨිෙ ආදි අංග් ඍජුව ම නිවන ඉෙක්ක්් යක්ොට ග්නමිින් තම ශරීරොංග් යමන් 
ක්රිෙොත්මක් වනු දක්න්ට ෙුයබ්ද. ඉන් බුහුර ජීිතෙක්් දැන් යමම ශරොවක්ෙොට නුත. යස්ඛ ෙුදග්්ෙෙක්ු 

වශයෙන් සේමොදිට්ඨි, සේමොසංක්ේෙ, සේමොවොචො, සේමොක්ේමන්ත, සේමොආජීව,සේමොවොෙොම,  සේමොසති, 
සේමොසමොි ෙන අංග් අටක්ින් සමන්ිත වන යමම ෙරතිෙදාව (අට්ඨඨංග්සමනන්ොග්යතෝ යස්යඛෝ) අේහත්වෙට 
ෙත්ීමත් සමග් සේමොිමුතත්ි, සේමොඤාණ ෙන අංග් යදක් ද එක්තුව අංග් දහෙක්් ව (දසංග්සමන්නොග්යතෝ 
අරහො) ෙරඥායේ ෙරිෙූේණතව්ෙට ෙත් යේ. 

ිදයොව යහවත් ෙරඥාව ඉහළ ම තෙෙට දිෙුණු ක්ළ ිට ඇස, ක්න ආදි අභයන්තර ආෙතනත් රෑෙ, 
ශබ්දදාදි බොහිර ආෙතනත්, රෑෙොදි ස්ක්න්ධ ෙංචක්ෙත්, චක්්ඛුධොතු - රෑෙධොතු - චක්්ඛුිඤ්්ඤාණධොතු ආදි 
ධොතූත්, නොමරෑෙ ිඤ්්ඤාණත් ආදි වශයෙන් සත්ත්ව ජීිතෙ සේබන්ධ සිෙලු ෙරඥේතීන්හි යෙර යනොතිබී 
හටයග්න නිරුදධ් වන අවයබෝධයෙහි තම සිහිෙ හො නුවණ සේෙූේණයෙන් ෙවතී. ඒ සමඟ ම ෙමක්් දුටු 
ිෙ එෙ දැක්ේී මොතරෙක් ්ෙමණක්් බව (දිට්ඨයඨ දිට්ඨඨමත්තං) ද, ෙමක්් ඇසු ිට එෙ ඇසීේ මොතරෙක් ්ෙමණක්් 
බව (සුයත සුතමත්තං) ද, ෙමක්් නොසෙ දිව ක්ෙ ෙන ඉඳුරන්යග්න් ිඳ ග්ත්යත් ද එෙ ිඳ ග්ුනීේ ෙමණක්් 
බව (මුයත මුතමත්තං) ද, ෙමක්් සිතින් දැන ග්ත්යත් ද එෙ දැනග්ුනේී මොතරෙක්් බව (ිඤ්්ඤායත 
ිඤ්්ඤාතමත්තං) ද ෙන අවයබෝධයෙහි නිරතුරුව තම නුවණ ෙවත්වො ග්ුනීමට අවස්ථොව උදායේ. යමෙ 
තමො දුක්ින් සෙුරො නදිහස් වූ බව ෙිළිබඳ සෙක්ුණක්ි. දුේෙභව ෙද යේ උතුේ බුද්යධෝත්ෙොදයෙන් හො වටිනො 
මිනිස් භවයෙන් අෙ ෙබො ග්න්නො ඉහළ ම ෙරතිඵෙෙ යමෙෙි.   

        

ඔබ සුමට යතරුවන් සරණෙි ! 

ක්ුෙිය ෝනිෙොයේ, ෙුසදිනොහි යෙොස් ඇන්ජෙිස් යබෞද්ධ  ිහොරස්ථොනෙ 

බු.ව. 2561 උදුවේ මස (2017 යදසුේබර 17 වන ඉරු දින) 

යග්ෞතම සේබදුු සසුයනහි සනොතන රැක්වරණෙ උයදසො ෙුවුත්යවන 

පැසදිනා  ාෙනා සම් ාෂ්ණ  5

 

යනතට  ඇති  සුෙෙ  බුදු  රුව  දැක්ීම ෙ 

සිතට  ඇති  සුෙෙ  බුදු  ග්ුණ  සිතීම ෙ 

ග්තට  ඇති  සුෙෙ  බුදු  හිමි  වුඳීම ෙ 

යමමට  ඇති  සුෙෙ  සසරින්  මිඳීම ෙ 


