
 

 

බුදුදහමින් පෙන්වා පදන 

ස්වර්ග මාර්ගය හා පමෝක්ෂ මාර්ගය 
 

මහාෙරඥාපවන ්පමන ්ම මහාකාරුණාපවන ්ද චිතත් සනත්ානය ඉහළට ම දියණු ුකළ භාගයවතුන් 

වහන්පස් ප ෝ සතනු් පකපරහි අෙරිමිත කරුණාධ්යාශපයන් යතුවු තමන් වහන්පස් අවපබෝධ් කළ දහම 

ප ාවට පද්ශනා කළහ. බදුුරජාණන ්වහන්පස් ධ්ර්ම පද්ශනා කරිීපේදී ශරාවකයන්පග් බදු්ිය හා ෙූර්වකෘත 

ෙුණය මහමිය විපශෂ්පයන ් ස කා බුලූහ. එහදිී නවින ් දකනි මාවත පමන ් ම මරණින ් මතු අොගත 

පනාවන ප ස සගුතගිාමී වන මාවත ද ප ෝවුසයින්ට ෙහදා දුනහ්. උනව්හනප්ස් පද්ශනා කළ පබාපහෝ 

පද්ශනාවනහ්ි පමම අනෙුිළපිවළ දැක ගත හුකයි. දානකථා සීලකථා සගග්කථා.... ආදි අනුෙිළිපවළ 

කථාපවහ ි දී පමම අනුෙූර්ව ෙරතෙිදාව දැක ගත හුක ිය. ඒ අනුව මු දී දානාදි ෙුණයකරියා සඳහා උනන්දු 

කරවා සගුතගිාමීවීමට මග මහදා දී ඉනේස ුසසර දුකනි ්සදහට නදිහස ්වන ප ෝපකෝත්තර දහම විස්තර 

කර දීම බදුුරජාණන ්වහන්පස්පග් පදශ්නා පබාපහාමයක දැක ගත හුකි අනුෙිළිපවළ  ක්ෂණයයි.  

 

දහම්මගට උපකාර ධර්ම 
 

බදුුරජාණන ් වහන්පස් පද්ශනා කළ සෑම අනශුාසනයකින ් ම උනව්හන්පස් අපෙක්්ෂා කපළ් 

ශරාවකයන්ට නවුණුස  බා දීමය.ි සතත්ව්යා පකපතක ් දුරට දුකින ් නදිහස ් පවනවා ද යන්න තීරණය 

පකපරන ෙරධ්ාන කරුණ නේ පකපතක ් දුරට ෙරඥාව  බා ඇදද් යන කරුණයි. ෙඤ්ා්වඩු්ඪි සූතරපයහි 

දැකප්වන ෙරිදි ෙරඥාව  බා අවිදයාව දුරුකර මීට පහත්වුන ෙරධ්ාන අංග හතරක ්සඳහන් පේ. ඒ අනවු, 

1. ක යාණමිතර ආශරය 

2. සදධ්්ර්මශරවණය 

3. පයානිපසෝ මනසකිාරය 

4. ධ්ර්මානධු්ර්ම ෙරතෙිදාව  

පමම කරුණ ුසතපරන් ෙරතඵි  පනළා ගත හුකප්ක් තමන් තළු ද ගණු නවුණ තබිුණ ුෙමණටයි. ඒ 

අනවු ෙරිතයාගශ ීතීව්ය, අවංකබව, නවුණුතබිව, සවුචබව යනාදි  කෂ්ණ තමා තළු ආරේභපය් ෙටන් ම 

උෙදවා ගුනීම අවශය පකපර්.  
 

නවුණුත ිතුනුතත්ාට ඉහත කරුණ ුහතර  ුබණු ුක හ් ිහුකතිාක ්ක ණ මිතරුන ්ඇසරුු කරමින් 

හුකතිාක ්ධ්ර්මශරවණය සඳහා කටයතු ුකරන ුඇත. ධ්ර්මශරවණය කළ ෙමණට ෙරඥාව දියණු ුවන අතර තමා 

හා ප ෝකය ෙිළබිඳ අවපබෝධ්ය කරමපයන ් දියණු ු වී දුකනි ් නදිහසව්ීමට අවකාශ සු පස්. පමය 

සේමාදිට්ඨිය නමින ්බදුුදහපමහ ිදකව්ා තිපේ. 
 

සම්මාදිට්ඨිය 
  

සේමාදිට්ඨිය යනු යමක ් ෙිළබිඳ ඇත ි සුටිපයන් දනන්ා නවුණය.ි මනා අවධ්ානපයන් යුතුව 

ධ්ර්මශරවණය කරිීම හා ඇසූ දහම අනවු නවුණින ්පමපනහි කරිීපමන ්සේමාදිට්ඨිය දියණු ුපේ. එනේ තමා 

ෙිළබිඳවත ්ප ෝකය ෙිළබිඳවත ්යථා තතත්ව්ය ඒ අයරුින ්ම පතර්ුේ ගුනමීයි. අෙ පකපතක ්දුරට දුකින් 

නදිහස් ව මානසකි සවුපයන් ෙසපුවනවා ද තෘේතිමත ්ජීවිතයක් ගත කරනවා ද යනන් තරීණය පකපරන 

ෙරධ්ාන සාධ්කය වනප්න් සේමා දිට්ඨිය පහවත ්නවිුරදි දැකම්ය.ි පමය ාණ, ෙඤ්ා්, චකඛ්,ු ආප ෝක, 

විජ්ජා ආදි සමාන වචන කහිෙියකින ්ම බදුුදහපමහ ිවිසත්ර පේ.  

 

බදුුරජාණන ්වහන්පසප්ග ්සෑම දහේ ෙදයක් ම ඉ කක් පකාට ඇතප්ත ්ශරාවකයන්ට සේමාදිට්ඨිය 

 බාදීම සඳහාය.ි අද අෙ මානසකි වශපයන ්අෙමණ දුක ්කේකපටාලු රැසකට මහුණු ො සටිින්පන් සේමා 

දිට්ඨිය නුතවිීම පහවත් අවිදයාව පහත්පුවනි. සේමාදිට්ඨිය දියණු ුවූ ෙමණට අවිදයාව (පහවත ්ප ෝකය හා 

තමා ෙිළබිඳ යථා ෙරිදි පනාදන්නා බව) අඩු වී අෙපග් කශු  කර්ම ශකත්යි ෙරබ තව්යට ෙත ්වන අතර 

ජරා, වයාි, මරණාදි දුකේීඩාව ින ්නදිහස ්ව ක  ්ගත කරිීමට ද අවකාශ සු පස.් සේමාදිට්ඨිය උෙදවා 



UD2 
 

ගුනමීට මු  ්වන පහත්ෙුරතය පමානවාද යනන් ෙිළබිඳව ද බදුුදහපමහ ිෙුහුදි වි සඳහන ්පේ. ඒ අනුව 

චතරුාර්ය සතයය මිශරිත ධ්ර්මය ශරවණය කරිීමත ්එපස් ඇසූ දහම නවුණින ්පමපනහි කරිීමත ්යන කරුණු 

පදක සේමාදිට්ඨියට ෙරතය පේ. පමපස් සද්ධ්ර්මය ශරවණය කරිීපමන් සතුමය ාණයත් එය නුවණින් 

පමපනහ ිකරිීපමන් චිනත්ාමය ාණයත ්පහ්ත ුවශපයන ් දියණු ුපවමින් කරමපයන් භාවනා වුඩීම තුළින් 

සේමා දිට්ඨිය පහවත් ෙරඥාපේ දියණුවුට ෙත ් පේ. පේ සඳහා සදධ්්ර්මය පදශ්නා කරන ක යාණ මිතර 

සේෙතත්යි ද අතයවශය සාධ්යක් පේ. 
 

සේමා දිට්ඨිය ෙිළිබඳ බදුුදහපමහ ිතරිෙිටකය තළු පනාපයක ්තුන කරුණ ුඇතළුත ්වන අතර ඉන් 

මජ්ිම නකිාපය ් මහාචතත්ාරීසක සූතරයත් සේමාදිට්ඨි සතූරයත් වඩාත ් වුදගත් පේ. මහාචත්තාරීසක 

සතූරපයහ ිදැකප්වන ෙරිදි,  

‘සේමාදිට්ඨිේෙහං භකිඛ්පේ දව්යං වදාමි. අත්ථි භකිඛ්පේ සේමාදිට්ඨි, සාසවා ෙුඤ්ඤ්්භාගියා 

උෙිපේෙකඛ්ා. අත්ථි භකිඛ්පේ, සේමාදිට්ඨි අරියා අනාසවා ප ෝකතුත්රා මග්ගංගා’. 
 

‘මහපණන,ි සේමාදිට්ඨිය පදවුදෑරුේ පකාට පදසමි. මහපණනි, සාසරව ව ූෙිනට 

නුමණු ුඋෙි සේෙත් පගන පදන සේමා දිට්ඨියක් ඇත. මහපණනි, ආර්ය වූ, අනාශරව 

ව,ූ ප ෝපකෝත්තර වූ, මාර්ගඵ  සඳහා අංගයක් වශපයන ්ෙවතන්ා සේමාදිට්ඨියක් ඇත.’ 

 

පින සහ කුසලය 
 

ෙින සහ කසු ය යන්න එකක ් ද නුත්නේ පදකක ් ද යනන් ෙිළබිඳ පබාපහෝ විට අෙ අතර 

ෙවතන්ා සංවාදයකි. බදුුදහපේ දැකප්වන ෙරිදි සේමාදිට්ඨිය යනු කසු යකි. මහචතත්ාරීසක සතූරයට අනුව 

සේමාදිට්ඨිපය ් ෙළම ු ෙියවර ප ස දකව්ා ඇතප්ත ් සාසරව වූ ෙුණයභාගයී වූ උෙිසේෙත ් පගන පදන 

සේමාදිට්ඨියය.ි එනේ ෙින පහවත ්ප ෞකික කසු යය.ි ඒ අනවු ෙින යන ුසේමාදිට්ඨියට අයත් ප ෞකික 

කසු යය.ි ෙින යනු සේමාදිට්ඨිය නමුත ිමහාක ුකයට අයත් වවූක.ි සේමාදිට්ඨිපය් පදවන ෙියවර වන්පන් 

ආර්ය ව ූ අනාසරව ව ූ ප ෝපකෝතත්ර ව ූ මාර්ගාංග ව ූ කසු යය.ි ඒ අනවු ප ෝපකෝත්තර කුස ය ද 

සේමාදිට්ඨියට ම අයත් වවූක.ි හුම ෙිනක ්ම සේමාදිට්ඨියයට අයත් (ප ෞකකි) ව ූකසු යක.ි එපහත් හුම 

කසු යක් ම ෙිනක ්යනපුවන ්පනාකයිුපේ. මක් නසිා ද යත ්ප ෝපකෝතත්ර කසු යක් ද ෙවතින බුවිනි. 

ප ෞකකි කසු ය පහවත ් ෙින අවිදයාව මත ෙදනේ වවූක ් (අවිජ්ජා ෙච්චයා සංඛාරා) වන අතර 

ප ෝපකෝතත්ර කසු ය විදයාව (මනා දැකම්) මත ෙදනේ වවූක.ි පමයනි් ෙරකට වන කරුණක ්වන්පන් ෙින 

හා කසු ය යනන් එකක ්ද? නුතපහාත ්පදකක ්ද? යන ෙරශ්න පදක ම පනාපයපදන බවය.ි 

 

 1. සේමාදිට්ඨිපය් ෙළමු ෙියවර - කේමස්සකතා සේමාදිට්ඨිය - ස්වර්ග මාර්ගය 
 

භාගයවතනු ් වහනප්ස් සේබදුධ්්තව්යට ෙතව්ීමත ් සමඟ උෙදවා ගත් චතුෙූොත ාණපයන් 

ප ෝසතනු ්ෙිළබිඳ පසායා බුලූහ. එහදිී උනව්හන්පස්ට පෙන ීගයි ෙරධ්ාන කරුණක ්නේ මරණයට ෙත්වන 

පබාපහෝ පදනා දුගතගිාමී වන බවය.ි ඒ සමඟ ම ප ෝසතනු ් පකපරහ ිමහත ්කරුණාවක ්හටගත ් අතර 

සතත්ව්යන් දුගතගිාමී වීපමන ්වුළුකව්ීම ෙිළිබඳ බ වත ්උනනද්ුවක ්ද උනව්හන්පස්ට ඇත ිවිය.  

 

මහාචතත්ාරීසක සතූරයට අනවු සේමාදිට්ඨිය පදවුදෑරුේ වන අතර එහ ි ෙළම ු ෙියවර වන්පන් 

කේමසස්කතා සේමාදිට්ඨිය පහවත ්කශු ාකශු  කර්මඵ  අදහන සේමාදිට්ඨියය.ි පකටිපයන් කවිපහාත් 

සගුතගිාමීවීමට අවශය මනා දැකම්යි. එනේ අෙිරිසදිු සතිනි ්කරන කායකි, වාචසකි, මානසකි කරියාව ට 

අයහෙත ් විොකත ් ෙිරිසදිු සතිනි ් කරන කායික, වාචසකි, මානසකි කරියාව ට යහෙත් ආනිසංසත් 

 ුපබනවා යන අවපබෝධ්යයි. ධ්ර්ම මාර්ගපයහ ිඉදිරිය කරා ගමන ්කරිීපේ දී යමකු තළු ඇත ිකර ගත යුතු 

ෙරධ්ානතම අවපබෝධ්ය පහවත ්විශ්වාසය පමයය.ි යපමක ුකර්මය හා ෙරතඵි  ෙිළබිඳ විශ්වාසයක් පනාමුති 

නේ ඉන ්ඉදිරියට ඔහ ුතළුින ්ආධ්යාතම්ික ගුණ දහේ අපෙක්ෂ්ා කරිීම අෙහස ුපේ. ෙින ්දහේ, කුස ් දහේ 

වඩමින ්ධ්ර්ම මාර්ගපයහ ිඉදිරියට ගමන ්කරිීපේ දී කර්මඵ  අදහන නවුණ පබපහවින ්වුදගත ්වන අතර 

එය සව්ර්ග මාර්ගය ද වනු ඇත.  



UD3 
 

 

 සව්ර්ග මාර්ගය යන ුඅපාගත නනාවී නදව් - මිනිස ්නලෝකයනහ් ිඉපදීමට නහත්වුන අයරුින ්නපන්වා 

දුන ්මාවතය.ි සගුතගිාමීවීපේ මාවත ප ස භාගයවතනු ්වහනප්ස් පද්ශනා කපළ් හුකතිාක ්ොෙයන්පගන් 

දුරුව (සේබොෙසස් අකරණං) දාන, ස ී, භාවනා යන තරිවිධ් ෙුණය කරියාවන ් (කසු සස් උෙසේෙදා) ය. 

ෙිරිසදිු සතිනි ් යතුවු නිතර ෙරිතයාගශ ීීතව්පයන්, කායකි වාචසකි සංවරපයන්, මමතරිය, බුදුගුණ ආදි 

භාවනාවකනි ්සති වඩමින ්ක  ්ගත කරිීම පමප ාව ජීවිතය සතුටින ්ගත කරිීමටත ් (ඉධ් නනද්ති), පේ 

ජීවිතය අවසානපය් සතටුින ් ක ් ගත කිරීමටත ් (ෙුඤ්ඤ්්ං සඛුං ජීවිතසංඛයේහි), ෙරප ාව සතුටට 

ෙතව්ීමටත ් (පෙච්ච නනද්ති) සුගතගිාමීව වඩාත ් සතටුට ෙතව්ීමටත් පහත්ු (භපීයයා නන්දති සුග්ගතිං 

ගපතෝ) ඇත. පේ අතර බදුධ්්, ධ්ේම, සංඝ යන පතරුවපනහ ි ගණු දැන ඒ පකපරහ ි ෙරසාදය පගෞරවය 

ශරදධ්්ාව වුපඩන අයරුින ්ක  ්ගත කරිීම ද සගුතගිාමී වීමට පබපහවින ්උෙකාරවත ්වනු ඇත. පතරුවන 

පකපරහ ිඇති කර ගත ්ශරදධ්්ා මාතරය ෙවා ෙරප ාව සගුතගිාමීවීමට පහත්වුන බව බදුුදහපමහ ිසඳහන් පේ. 

මට්ඨඨකණුඩ්  ීතරුණයාපග ්කථාව මීට නදිසුනක ්වශපයන ්දැකව්ිය හුක ිය. පතරුවන පවත පනාපවස්වන 

ෙුහුදීමක් ඇත ි කර ගුනමී මහා ෙුණය ගංගාවක ් බව අභසිනද් සතූරපයහි ෙුහුදි වි දැකප්ේ. තව ද 

ෙංචශී පයන ් යතුවු වාසය කරිීම ද පමප ාව යහෙතට පමන් ම ෙරප ාව සගුතයිට පහත් ු වනු ඇත. 

ෙරප ාව දුගතගිාමී පනාවන ප ස තම සති මුනුවින ්සරුකෂ්ිත කර ගුනමී යමකටු  ුබිය හුකි උසස් ම 

ආරකෂ්ාවයි, රැකවරණයයි, රකෂ්ණයය.ි 

 

කර්මනයහි ස්වභාවය 
 

කර්මය යන්පනහ ිසාමානය සර  අර්ථය යමක් කරිීම යන්නය.ි බදුුදහමට අනවු යමක ්කර්මයක් 

බවට ෙත ්වනප්න් සතිින ්සතිා කයනි ්වචනපයන ්සතිනි ්එය සදිු කරිීපමන ි(පචතනාහං භකි්ඛපව කේමං 

වදාමි, පචතයතිව්ා කේමං කපරාත ිකාපයන වාචාය මනසා, නේිපේික සතුත්, අං.නි. II, 208 ෙිට). කර්මය 

ව ූ ක  ි පහත්ඵු  දහම මත ෙදනේ ව ූ අනාතම් ව ූ ආධ්යාතම්ික ශකත් ි විපශෂ්යක.ි කර්ම ශක්තිය 

අදෘශයමාන නමදුු ඉන ් ජනිත වන කර්මඵ ය දෘශයමාන වවූක.ි කර්මයට අදාළ ව ූ පච්තනාව 

ෙටිච්චසමෙු්ෙනන් ව ූමචතසකි ධ්ර්මයක.ි එය සේර්ශ, පේදනා, සංඥා, මනසකිාර, චිතත් සමග සේබන්ිත 

ව ූධ්ර්මයක.ි යමක ්කර්මයක ්බවට ෙතව්නප්න ්එය සපච්තනාතම්කව කරිීපමන.ි එපස ්පනාවණුු විට ෙුණය 

ොෙ සදිු පනාපේ (නත්ි  ොෙං අකෙු්ෙපතා). කසු  -  අකසු  වශපයන් කර්මය පදවුදෑරුේ වන අතර 

ඊට අමතරව බදුුදහපමහ ි සතූර ෙිටකපයහි සකුට - දුකක්ට, පසවිතේබ - අපසවිතේබ,  සකුක්ධ්ේම - 

කණහ්ධ්ේම, ෙුඤ්ඤ්් - ොෙ,  භේබ - අභේබ යන ෙද වයවහාර පේ.   

 

 සර්වඥතා ඥානය සාකෂ්ාත ් කරිීමත ් සමග  ුබුණ ු චතුෙූොත ාණය මගනි ් සත්ත්වයා 

කර්මානරුෑෙව යළ ි භවයක ෙරතසින්ි ය  බන ආකාරය ෙිළබිඳව බදුුරජාණන ් වහන්පසට් ෙුහුදි ිව 

අවපබෝධ් විය. පගව ් පදකක් අතර සිටින ඇස ්ඇත ිෙුරුෂයකටු එක ්නවිසකනි ්නකිම් තවත් නිවසකට 

ෙිවිපසන තුනුතත්ක ු මුනුවින ් දර්ශනය වනන්ාක ් පමන ් බදුුරජාණන ් වහන්පස්ට සත්ත්වයන් එක් 

භවයකින් චයුත වී නුවත භවයක ෙරතසින්ි   බන ආකාරය මුනුවින ් ෙරතයකෂ් විය. එහ ි දී උෙදින 

සතත්ව්යන් පබාපහෝ පදනක ු දුගතගිාමී වන අයරුු දැක ප ෝක සතත්ව්යා පකපරහ ි බ වත ්සංපේගයක් 

හටගත ් බදුුරජාණන ් වහන්පස ් පේ තත්තව්ය ප ෝකයාට අවපබෝධ් කර මීට ඉමහත ් පවපහසක් දරමින් 

ධ්ර්ම පද්ශනා කළහ.  

 

උන ්වහන්පසප්ග් ම ූකි අපෙක්ෂ්ාව වපූය් සව්ර්ග මාර්ගය හා පමෝකෂ් මාර්ගය ප ාවට පද්ශනා 

කරිීමය.ි එහ ිා ෙෘථගජ්නයන් පසඛ්යන් කර මීත ් පසඛ්යන් අපසඛ්යන ් (රහතබ්වට ෙත්) කිරීමත්, 

අපසඛ්යන් (රහත ් වවූන)් ෙිරිනවින පතක ් සවුපස ් පවපසන ු දැකමීත ් බදුුරදුනප්ග ් අපෙක්ෂ්ාව විය. පේ 

සඳහා අොගත වීමට සිටියවනුට් කේමසස්කතා සේමා දිට්ඨිය  බා දී ඔවනු් සගුතිපයහ ි ෙිහිටුවීමට ද 

‘කේමසස්කතා සේමාදිට්ඨිය’  ුබවූනට් ‘චතසුච්ච (අරිය) සේමා දිට්ඨිය’  බා දී ඔවනු ් නිවපනහි 

හකිම්වීමට ද අනශුාසනා කළහ. බදුුරජාණන ්වහන්පස ්ප ාව ෙහළ වන සමය වන විට ද ඇතුමුන් යළි 

ඉෙදීම හා කර්මය ෙිළිබඳ විශව්ාස පකාට තබිණු ද ඔවනු ්එය විශ්වාස කපළ ්ශාශව්ත දෘෂ්ටිය මත ෙිහිටා 
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ය. එනේ දිගනි් දිගට ම පනාපවනස ්ව යන සතික ්තුළින ්කසු ාකසු  කර්මඵ  විඳිනවා යන අදහසයි. 

බදුුදහපමහ ිෙවතන්ා විපශෂ්තව්ය වනප්න ්ශාශ්වත හා උච්පේද යන දෘෂ්ටි පදපකහ ිම පනාෙිහටිා ෙටිච්ච 

සමෙු්ොදය පහවත ්පහත්ඵු  දහම මත ෙදනේ ව කර්මය විගරහ කරිීමය.ි එය ප ාව පවනත ්කසිදිු ආගමක 

පහෝ දර්ශනයක පනාමුත ිබදුුදහමට ෙමණක ්සවුිපශෂ්ී වූ විගරහයක.ි 
 

කර්මය හා ඉන ්ජනති වන ඵ ය ෙිළබිඳව ෙරපතරට සතිා අවසන ්කළ පනාහුක. එබුවින ්කර්ම 

සංක ේය ව ූක  ිඅචිනත්නයී වවූක ්බව සඳහන් පේ (අචිනප්තයය සතුත්, අ.නි.). රහත ්උතමුකුට වුව ද 

කර්මය ෙිරිසඳි දත පනාහුක. එය සේමා සේබදුුවරයකුට ම විෂය වවූක.ි එපස් වවු ද තමා කර්මය ස්වකීය 

පකාට ඇත්පතක්, කර්මය දායාද පකාට ඇත්පතක්, කර්මය ජනති පකාට ඇතප්තක්, කර්මය ාති පකාට 

ඇතප්තක්, කර්මය ෙිළිසරණ පකාට ඇතප්තක ්බවත ්යහෙත ්ව ූපහෝ අයහෙත ්ව ූපහෝ යේ කර්මයක් කරයි 

ද එය දායාද පකාට ඇතප්තක ්බවත ්ගහි ිෙුවිදි සුපවා ම නතිර සහිි කළ යතු ුබව අභණිහ් ෙච්චපවක්ඛණ 

සතූරපයහ ි සඳහන ් පේ (කේමසස්පකාේහි කේමදායාපදා කේමපයාන ි කේමබනධ්් ු කේමෙටිසරපණා යං 

කේමං කරිසස්ාමි ක යාණං වා ොෙකං වා තසස් දායාපදා භවිසස්ාමීති අභණිහ්ං ෙච්චපවක්ි තේබං...., 

අභණිහ්ෙච්චපවකඛ්ණ සතුත්, අං.න.ි III). 
 

බදුුරදුන ් දිවමන් සමපයහි කර්මය ෙිළබිඳව භාරතපයහි ෙරධ්ාන වාද තුනක ් ෙුවුතණුි. එනේ,  

ෙුේපේකතපහත්වුාදය, ඉසස්රනේිමාණවාදය හා අපහත් ුඅේෙච්චයවාදය (තතිථ්ායතන සුතත්, අං.නි. 310 

ෙිටවු) වශපයන.ි ෙුේපේකතපහත්වුාදය යනු සයි  ් පෙර කර්මපය් ෙරතඵි  වශපයන් සිදු පේය යන 

අදහසයි. පමම අදහස ගතත්වනු් අතර නගිණ්ඨ නාතෙුත්ත පහවත ් මජන මහාවීර ෙරධ්ාන ය. 

ඉසස්රනේිමාණවාදය යනු ප ෝක නරි්මාෙක ඊශ්වරයාපග ්කුමුතත් ෙරිදි සයිලු යහෙත - අයහෙත සිදු 

පේ ය යන අදහසයි. සයි ්  කසිදිු පහත්ඵු  දහමකින ්පතාරව ඉපේ ම සදිුපේ ය යන අදහස අපහ්තුක 

අේෙච්චයවාදපයන් කයිුපේ. මක්ඛ  ී පගෝසා  පමම අදහපසහි දැඩි ව එ ඹ් පගන සටිිපයකි. එබුවින් 

මක්ඛ  ීපගෝසා  තරේ අනර්ථකාරී අන ්කසිිවක ුපනාමුති බව බදුුසමපයහ ිසඳහන් පේ. පමම වාද තුනට 

ම ෙදනේ වී ඇතප්ත ්ශාශව්ත පහෝ උච්පේද දෘෂ්ටි ය. එබුවින් බදුුරජාණන ්වහන්පස ්පේ වාද තුන ම 

බුහුර පකාට පහත් ු ඵ  දහමට අනකු ූ ව අනාමතම්වාදය මත ෙදනේ ව ප ාව කරියාතම්ක වන 

කර්මඵ වාදයක් හඳුනව්ා දුනහ්. 

 

සත්ත්වයන්නග් විවිධතව්යන්ට බලපාන නහ්තු 
  

මජ්ිම නකිාපය ්ච ු ්කේමවිභංග සතූරයට අනවු දිනක ්බදුුරදුන ්පවත ෙුමිණි පතෝපදයය ෙුත්ත 

සභු මානවකයා අලප්ායකු - දීඝායකු, බව්හාබාධ - අප්පාබාධ, දුබ්බණණ් - වණණ්වනත්, අප්පසක්ක - 

මනහසකක්, අප්පනභාග - මහානභාග, නචීකුලනී - උච්චකලුනී, දුප්පඤ්ඤ - පඤ්ඤවනත් වශනයන් නලාව 

මිනිසනු ්අතර පවතන්ා නවනසට නහත්ු විමස ීය. ඊට බදුුරදුනප්ග ්ෙිළතිරු වපූය ්පමම උස ්ෙහත් පභ්දයට 

පහත්වු කර්මය බවත ් කර්මය සතත්ව්යා හීන ෙරණීත වශපයන ්පබදා ඇත ිබවත ්ය (කේමසස්කා මානව, 

සතත්ා කේමදායාදා, කේමපයාන ිකේමබනධ්්ු කේමෙටිසරණා. කේමං සතප්ත විභජති යදිදං හනීේෙණීතතා, 

ම.න.ි III, ච ු ්කේමවිභංග සුතත්, 432 ෙිට). අනතරුුව එම පවනසක්ේව ට පහත්ු සවිසත්රාත්මකව 

විසත්ර කළහ. ඒ අනවු, 
 

▲ ෙරාණඝාතය පහත්පුවන් ආයෂු අඩ ුවන බව ද 

▲ ෙරාණඝාතපයන ්වුළකීපමන ්ආයෂු වුඩි වන බව ද 

▲ සතනුට් හංිසා කරිීපමන ්පබාපහෝ ආබාධ් ඇත ිවන බව ද 

▲ සතනුට් හංිසා කරිීපමන ්වුළකීපමන ්ආබාධ් අඩ ුවන බව ද 

▲ පකරෝධ්ය බහ ු වීපමන ්දුර්වර්ණ වන බව ද 

▲ පකරෝධ් පනාකරිීපමන ්ෙරියජනක (වර්ණවත)් වන බව ද 

▲ ඊර්ෂයාව පහත්පුවන ්අ ප්ෙශ්ාකය වන බව ද 

▲ ඊර්ෂයා පනාකරිීපමන ්මපහශ්ාකය වන බව ද 

▲ දන ්පනාදීම පහත්පුවන ්අ ේපභෝග වන බව ද 



UD5 
 

▲ දන ්දීම පහත්පුවන් මහාපභෝග වන බව ද 

▲ මානාික වීපමන ්ෙහත ්ක ුයන්හ ිඋෙත සිදු වන බව ද 

▲ මානාික පනාවීපමන ්උසස් ක ුයන්හ ිඋෙත සදිු වන බව ද 

▲ විමසා බ ා කරියා පනාකරිීපමන ්නවුණ මද වන බව ද 

▲ විමසා බ ා කරියා කරිීපමන ්නවුණ ඇත ිවන බව ද 

         සඳහන් කර ඇත. 
 

පමප ස සත්තව්යාපග් ජීවන කරියාව යිට කර්මය සවුිපශෂ්ී බ ෙෑමක් සිදු කරන නමදුු කර්මපයන් 

සයි  ් සදිුපේ ය යන්නක ්බදුුදහමින ්පනාකියුපේ. එහි දී ප ෝකපය ්සජීවී - අජීවී සයි ්  සදිුවන නියාම 

ධ්ර්ම ෙහක් හඳුනව්ා දී ඇත. එනේ උත ුනියාම, බීජ නයිාම, කේම නයිාම, ධ්ේම නයිාම, චිතත් නියාම 

වශපයන.ි කර්මය යනු පමම නියාම ධ්ර්ම ෙපහන ්එකක ්ෙමණි. තවද සතත්ව්යන්ට සුෙදුක ්අත්විඳීමට 

පහත් ුඅටක් ෙිළිබඳව සංයකුත් නකිාපයහි පමාළයි සවීක සතූරපයහි (සං.නි. IV, 436 ෙිට) දැක්පේ. එනේ: 

වාතය, ෙිත, පසම, සනන්ෙිාතය (තනුප්දාස ් එකව්ීම), ඍත ු පවනසව්ීම, විෂම හුසරිීම, උෙකරම, බ වත් 

අකසු  කර්මයනහ්ි විොක වශපයනි. පමම පහත් ුඅට අතරුින ්සුෙදුක ්ජනති වීමට පහ්තවුන කරුණක් 

ප ස කර්මය දකව්ා ඇත ිඅතර එය එක ම පහත්වු පනාව එක ්පහත්ුවක ්ෙමණක ්බව ද වටහා ගත යුතුව 

ඇත. ගරිිමානන්ද සතූරපයහ ි (අ.න.ි VI, 198 ෙිට) පරෝග හටගුනමීට පහත් ුවශපයන් ද පමම කරුණු අට 

එප සනි ්ම දැකප්ේ. එයින ්ද ෙුහුදි  ිවනප්න ්පරෝගෙඩීා ඇතිවීමට බ ොන කරුණ ුඅතර කර්මය එක් 

කරුණක ්ෙමණක ්බවය.ි 
 

කර්මය පතවුදෑරුේ වශපයන ්බදුුසමපයහ ි විසත්ර පේ. එනේ කාය කර්ම, වචී කර්ම හා මපනෝ 

කර්ම වශපයන.ි බදුුරදුන ්සමපයහ ිඇතුේ ආගේව   පමය කාය දණඩ්, වචී දණඩ් මපනෝ දණඩ් වශපයන් 

විගරහය පකාට තබිණුි. බදුුරජාණන ්වහන්පස ් ‘දණඩ්’ යන්න බුහුර පකාට ඒ පවනවුට ‘කේම’ (කර්ම) 

යන්න හඳුනව්ා දුන ්අතර පමම කර්මතරය අතුරින ්මපනෝ කර්මය වඩාත ්ෙරබ  බව දීඝතෙසස් ීනේ මජන 

තුනුත්තාට පද්ශනා කළහ (ඉපමසං පඛා තෙසස් ීතණිණ්ං කේමානං........ මපනාකේමං මහාසාවජ්ජතරං 

ෙඤ්ා්පෙමි ොෙසස් කේමසස් කරිියාය ොෙසස් කේමසස් ෙවතන්තියා, පනා තථා කායකේමං පනා තථා 

වචීකේමං, ම.න.ිI). ඇතුේ කායකි හා වාචසික කරියාවනට් වඩා මපනෝ කර්මය බ වත ්බවත ්එහි ෙරතිඵ  

වශපයන ්ඇතුමුන ් ප ාවට මහත ් අනර්ථයන ්සදිු කළ බවත ් ධ්ර්මපයහ ි දැකප්ේ. තව ද සතත්්වයා සිදු 

කරන සයිලු කරියාවනට් මනස ෙරධ්ාන වන බව ද අවධ්ාරණය පකාට තපිේ. ෙරදුෂ්ඨ ව ූසිතින ්යුතු ව කරන 

කරියා හා කතා තළුින ්පගානා ෙිටෙුස එන රිය සක පමන් (චකක්ං’ව වහපතා ෙදං) සතත්්වයාට දුක් විඳීමට 

සදිු වන බවත්, ෙරසනන් සතිනි් යතු ු ව කරන කරියා හා කතා තළුින ් තමා ෙිටුෙස එන ඡායාව පමන් 

(ඡායා’ව අනොයනි)ී සතත්ව්යාට සුෙ විඳීමට හුක ි වන බවත ් ධ්ේමෙදපයහි සඳහන් පේ (ධ්.ෙ. යමක 

වගග්, 1-2 ගාථා). 
 

තවද අහපසහ ි සටිියත ් මහුුද මුද සටිියත් ෙර්වත කහුරයක සටිියත ් ප ාව පකාතුන සිටියත් 

කර්මපයන්  ුපබන විොකපයන ්පනාමිදිය හුක ිබව සඳහන් පේ. 
 

‘න අනත් කිප්ඛ න සමදු්දමජ්පෙ න ෙේබතානං විවරං ෙවිසස්, 

න විජ්ජත ිපසා ජගතෙි්ෙපදපස යතථ්ට්ඨිතං මඤු්ප්චයය ොෙකේමා’. (ධ්.ෙ.) 
  

බදුුදහපමහ ි සඳහන් පබාපහෝ ඉගුනව්ීේව ට කර්මය ඇතළුත ් ව තපිේ. ඒ අතර ෙුනර්භවය, 

ෙටිච්චසමෙු්ොදය, සක්නධ්් විගරහය, කසු  අකසු  විගරහය, නාම රෑෙ, සතර ආහාර, ආයතන, ආර්ය 

අෂ්ටාංගකි මාර්ගය, චතරුාර්ය සතයය, නවින ෙරධ්ාන ය. ෙුනර්භවයට පහ්තවුන ෙරතසින්ි චිත්තය සමඟ 

කර්මය සේබනධ්් ව ෙවත.ී ෙටිච්චසමෙු්ොදපයහි හා සක්නධ්් ෙංචක විගරහපයහි දී ‘සංඛාර’ නමින් 

දැකප්වනප්න් කර්මයය.ි ඊට අනවු සතත්ව්යා කර්ම සදිුකරනප්න් අවිදයාව නසියි. ෙංචඋොදානස්කන්ධ් 

විගරහපයහ ිසංඛාර සක්නධ්්යට කර්මය ඇතළුත ්පේ. ‘කසු  - අකසු ’ සත්තව්යා විසින ්සදිු කරනු  බන 

කර්මය පදකට පබදා තපිේ. නාම රෑෙ විගරහපයහ ි ා එය ‘නාම’ යටතට ඇතළුත ්පේ. සතර ආහාරපයහි ා 

මපනෝ සංපච්තනාහාරය යටතට ගුපන්. ආයතන විගරහපයහ ි ා බාහරි ආයතන වන රෑෙ, ශේද, ගන්ධ්, 



UD6 
 

රස, සේර්ශ, ධ්ර්ම ඇසුරින ් සංපච්තනය කරියාතම්ක පේ. ආර්ය අෂ්ටාංගකි මාර්ගය ව ූ ක  ි කර්මක්ෂය 

කරිීපේ ආර්ය මාර්ගයය.ි එහ ි සේමා දිට්ඨිපයහ ි විපශෂ්පයන ්කර්මය ෙිළබිඳව දැකප්ේ. ඉහත දැක්වූ ෙරිදි 

සේමාදිට්ඨිය ව ූ ක  ි පදවුදෑරුේ ය. එනේ සාසරව ව ූ ෙුණයාභාගයී සංඛයාත කර්මඵ  ඇදහමී ෙිළිබඳ 

ප ෞකික සේමාදිට්ඨිය හා චතසුච්ච සේමාදිට්ඨි නේ ව ූ ප ෝපකෝතත්ර සේමා දිට්ඨියය.ි මින් 

ෙළමවුුනප්නන ්කයිුපවනප්න් කර්මසස්කතා සේමාදිට්ඨියය.ි එනේ, දුන ්පදපයහ ිවිොක ඇත, යාගපයහි 

විොක ඇත..., ආදී වශපයන ්දැකප්වන කර්මඵ  විශ්වාස කරිීේ වශපයන ්ෙවතන්ා සේමාදිට්ඨිය මීට අයත් 

ය. 

 

සතත්ව්යා මිථයා දෘෂ්ටිපයන් මදුවා සේමා දිට්ඨිපයහ ි ෙිහිටවුා මී සඳහා බදුුදහම නිබඳව 

අනශුාසනා කරන ු දකන්ට  ුපේ. ඒ සඳහා පද්ශිත අනශුාසනා පෙළ දහපමහ ි නතිර හමපුේ. යහෙත 

කරනන්ාට යහෙත් ෙරතඵි  ද, අයහෙත කරනන්ාට අයහෙත ්ෙරතඵි  ද අතව්ිඳීමට සදිුවන බව බුදුසමය 

අවධ්ාරණය කරය ි (ක යාණකාරී ක යාණං - ොෙකාරී ච ොොකං, ඉසපයාසමදු්දක සතූරය, සං.නි.I, 404 

ෙිට). වෙුරනප්න් යේ බීජයක් ද ඵ  වශපයන්  ුපබනප්න් ඊට සමාන ඵ යි. එපමන් ම කරන කර්මයන්ට 

අනරුෑෙ ව ෙරතඵි   ුපේ (යාදිසං වෙපත බීජං - තාදිසං හරපත ඵ ං). තවද කර්මය නසිා ප ෝකය 

ෙවතන්ා බවත ්කර්මය නසිා ෙරජාව ජීවත ්වන බවත ්ගමන ්කරන රථයක පරෝදය පනාගුළවී තබන කඩ 

ඇණය ප සනි් සතත්ව්යා කර්මයට බුඳී ෙවතන්ා බව ද සඳහන් පේ. 

 

කේමනා වතත්තී ප ාපකා   -  කේමනා වත්තත ීෙජා, 

කේමනබිනධ්්නා සත්තා     - රථසස්ානවී යායපතා.  

(ස.ුන.ි වාපසට්ඨඨ සතුත්, 657 ගාථාව) 
 

පමබඳු තතත්ව්යක් මත කයනි්, වදනනි්, සතිනි ්කර්ම කරිීපේ දී යළ ියළති ්නවුණින ්විමසා බ ා එය  

සදිු කරන ප ස පෙළ දහපමහ ිනතිර අවධ්ාරණය කර ඇත (අේබ ට්ඨික රාහපු ාවාද සතුත්, ම.න.ි II, 

132 ෙිටවු). එහ ිදී යහෙපතහ ිපයපදන ප සත් අයහෙතනි් මිපදන ප සත ් දැකප්ේ (අභතිථ්පරථ ක යාපණ  

- ොො චිතත්ං නවිාරපය). දරුවන් හදන පදමාෙියන් විසනි් දරුවනට සදිු කළ යතුු යතුකුේ අතර ද 

ෙළමපුවන ් ම සඳහන් වනප්න් තම දරුවන ් ොෙපයන ් මුදවා යහෙපතහ ි පයාදවන ප සය ි (ොො 

නවිාපරනත්ි, ක යාපණ නපිවපසන්ති, සගිා  සතුත්, දී.නි.III).   

 
පුණය කර්ම පරනභ්ද  
 

ප ෞකකි වශපයන ්සදිු කළ හුක ි ෙිනක්ේ සයි  ් බදුුදහපමහ ි ෙරධ්ාන වශපයන ් පකාටස් තුනක් 

යටපත ් සංගරහ පකාට තපිේ. එනේ දාන, සී , භාවනා වශපයන.ි දාන යනු තමන ් සන්තක දෑ අන් අය 

පවනුපවන ් ෙූජා බදු්ි පයන් පහෝ අනගුරාහක බදු්ි පයන ් ෙරිතයාග කරිීමය.ි පමය ආමිස දාන, අභය 

දාන, ධ්ර්ම දාන වශපයන ්සදිු කළ හුකයි. ආමිස දාන යනු පභෞතකි වශපයන් සදිු කරන ෙරිතයාගයන් ය. 

අභය දාන යනු ජීවිත දානයයි. ධ්ර්ම දාන යනු අන ්අයට ධ්ර්මය අසනන්ට පහෝ කයිවනන්ට සු ුස්වීමයි. 

දානය විවිධ්ාකාරපයන ් සදිු කළ හුක ි අතර තරිිසනග්ත සතත්ව්යාපග් ෙටන් සේමා සේබදුු රජාණන් 

වහන්පස් දකව්ා විවිධ් සත්රව  සටිින සතත්්වයන්ට පෙෞද්ග කි වශපයන් ෙරිතයාග සදිු කළ හුකිය. ඒ 

සයි  ්ට වඩා සඟසත ුපකාට පදන දානපයහ ිආනසිංස උසස ්බව සඳහන් පේ. ස ී යන ුතමන්පග් කය 

හා සති සංවර කර ගුනේී වුරදිව නි ්දුරුවීේ වශපයන් සංවරභාවයට ෙතව්ීමය.ි විපශ්ෂපයන ්ෙංචසී පය් 

ෙටන් අටස ි ් දසස ි ්ආදි විවිධ් මට්ඨටමින ්පමය සේෙරූ්ණ කළ හුකිය. ස ීය ෙරප ාව සගුතිගාමීවීමට 

පමන ්ම පමප ාවදී කරී්තයි, ධ්නය, විශාරදබව ආදි උසස් ආනසිංස රැසක ්ළඟාකර ගුගීමට ඉවහ ් වන 

ෙුණය කර්මයක ්පනපහාත් කසු යක් වශපයන ්සඳහන් පේ. භාවනා යන ුමමතරී,  බදුුගණු ආදි වශපයන් 

කසියිේ කසු  අරමණුකු සති සමාිමත් කර ගුනේී වශපයන ් සදිු කරන කසු කර්මයක.ි දානාදි තරිවිධ් 

ෙුණය කරියා අතර භාවනාව උසස ්ම ආනසිංසදාය ීෙුණය කර්මය වශපයන ්බදුුදහපමහ ිදකව්ා තිපේ.  



UD7 
 

 

පුණය කර්මයන්හි ආනිසංස 
 

ෙුණය කර්මයනහ් ිනරිතරුුව නයිුපළන (කයරිා පත තං ෙුනේෙුනං) ප සත ්ෙිනට බිය පනාවන 

(මා ෙුඤ්ඤ්්ස්ස භාය)ී ප සත ් ෙිනක්ේ කරිීමට බ වත් කුමුතත්ක ් (තේහ ි ඡනද්ං කයිරාථ) ඇති කර 

ගන්නා ප සත් භාගයවතනු් වහන්පස් නබිඳව සතත්ව්යන් උනනද්ු කරවා තිපේ. ඊට පහ්තුව ෙින යනු 

සුෙයට කයින තවත ්නමක් (සුපඛා ෙුඤ්ඤ්්ස්ස උච්චපයා) වන පහයනිි. ෙින ්ක  තුනුත්තා පමප ාවදීත් 

සතටුට (ඉධ් නනද්ති) ෙත් ව ෙරප ාවදීත ් සතටුට (පෙච්ච නනද්ති) ෙත ් ව පදප ාවදීම සතුටට 

(කතෙුඤ්ප්ා උභයතථ් නන්දති) ෙත ් පවයි. තමා විසනි ් කරන  ද ෙිනක්ේහි ආනසිංස දැක ෙරප ාව 

දී ඔහු වඩාත ්ම සතටුට (භීපයයා නනද්ත ි සගුග්තංි ගපතා) ෙත ් පවයි. යමක ුබදුුබණ ඇසීපමන් ෙිරිසිදු 

සතික ්ඇති කර ගත් ක හ් ිඔහුපග ්කයින ්වදනනි ්සිතනි් නරිතරුුව ෙින් සදිු පේ. එය තමාටත් අන් අයටත් 

ඉමහත ්යහෙතක ්උදාකර  නු ඇත. ෙින් කරිීපේ ආනසිංස වශපයන් පමප ාවදී ම නීපරෝගබීව දිගාසිරි 

සේෙතත්යි සු පස්. ක ණ මිතරුන් මණු ගුසමීටත ්ඔවනු් පවතනි් සදහේ ශරවණය කරිීමටත ්ෙුණයකර්ම 

මපහෝෙකාරී පේ. තවද අතීත අකසු  කර්මයනහ් ි විොක වශපයන ් තමන ් පවත ෙුමිපණන ආදීනව 

මගහරවා පගන ජීවිතය යහමගට පයාම ු කර ගුනමීට ද ෙින පහ්තු පේ. තමා තළු ඇත ි කර ගන්නා 

මානසකි ොරිශුද්ි ය ශාරීරික සවුතාව දියණු ුකර ගුනමීට ද කසියිේ ෙරමාණයකින ්උෙපයෝග ීකර ගත හුකි 

පේ. බදුුදහනම් මගනපනව්ීම ඔසන්ස් පුණය කර්මයනහ් ි නයිැළීනමන ් ඇත ි කර ගන්නා ව ූ ආධයාත්මික 

ශකත්ිනයන ්නම් ජීවිතය තුළ දී ම පරතඵිල නපනනන විට නතරැවන නකනරහ ිනගෞරවය, ශරදධ්ාව හා පරසාදය 

දියණු ුනව්. එවිට නතිපිතා නතරැවන නකනරහ ිසිිහිිවන වාර ගණන කරමනයන ්වැඩි නව්. එමඟින් සිපතහි 

කසු ය දියුණු වන අතර ෙරප ාව සගුතගිාමී වීමට ද පමම ශරදධ්්ාව උෙකාරී පේ. නසිුකව ම ෙරප ාව 

සගුතගිාමීවීමට අවශය ආධ්යාතම්ික ශකත්යි ඇත ිකරගුනමී ප ෞකික කසු පය් අගරතම ඵ යය.ි 
 

නලෞකික සම්මාදිට්ඨිනයන් ඔබ්බට... 
 

කේමසස්කතා සේමාදිට්ඨිය මත ෙිහටිා ප ෞකකි කසු  ්රැස ්කළ ද ඉන ්සගුතිගාමී වීමට හුකියාව 

සහ විවිධ්ා ආනසිංස  ුබණු ද අවිදයාව ෙවතනි තරුු සංසාර චකරපයන ්නදිහසව්ීමක් පනාමුත. සසර 

සුරිසරන තරුු ජරා, මරණ, ජාති යන ජීවිත අභිපයෝගව ින ් නිදහසව්ීමක් පනාමුත. ෙුඤ්ා්භසිංඛාර, 

අෙුඤ්ා්භිසංඛාර, ආපනඤ්ජ්ාභසිංඛාර යන තරිවිධ් සංසක්ාර ම සදිුවනප්න් අවිදයාව ොදකවයි. පමහිදී 

ප ෝකය ඇත පහෝ නුත යන අනත්යක ෙිහටිාය.ි සංසාර චකරපයන ්නදිහස ් ව ජරා, මරණාදි දුක්ව ින් 

නදියහසව්ීමට අවකාශ  ුපබනප්න් පමක ී ඇත හා නුත අනත් පදකනි ් දුරු වූ  ප ෝපකාතත්ර සේමා 

දිට්ඨිපයන.ි එබුවින ්භාගයවතනු් වහන්පස් සේමාදිට්ඨිපය් පදවන ෙියවර පෙන්වා වදාළ පස්ක.  

 
2. සම්මාදිට්ඨිනය් නදවන පියවර - ආර්ය වූ අනාසරව වූ චතුසච්ච සම්මාදිට්ඨිය - නමෝක්ෂ මාර්ගය 

 

සගුතගිාමී මාවත ප ාව ක නි ් ක  ෙහළ වන සතේුරුෂ උතමුන් ප ාවට පෙන්වා පදන 

අනශුාසනයකි. එනේ මරණින ් මත ු සතර අොයට පනාවුපටන පස ් කසු ය තුළ ස්ථාවර වීමයි. එය 

යපමකුට ඇති ආරකෂ්ාවකි, රකෂ්ණයකි. එපහත ්ප ෞකකි මට්ඨටපේ සටි  බන සගුතිය ස්ථාවර තත්ත්වයක් 

පනාව යළි දුගතයිට වුටීපේ අවදානම තවදුරටත ් ෙවත.ී එබුවින ් බදුුසමය පමප ස සගුතගිාමී මාවත 

පද්ශනා කළ ද ඉන ් පනානුවත ී අවම වශපයන ් පසෝතාෙන්න පහෝ වී සුගතයි සථ්ාවර කර ගුනීමටත් 

සංසාර චකරපයන ්සෙුරා නදිහසව්ීමටත ්ෙරතෙිදාව ඉමහත් කරුණාපවන ්ප ාවට පද්ශනා කරත.ි එනේ දුකින් 

නදිහස ්ව සංසාර චකරපයන ්සෙුරා නදිහසව්ීම නේ ව ූපමෝකෂ් මාර්ගයය.ි සගුතගිාමී මාවත පවනත් ආගමික 

ශාසත්ෘවරුන ් කසියිේ ෙරමාණයකින ් පද්ශනා කරන අතර විමකුත්ගිාමී මාවත නවිුරදිව ප ාවට පද්ශනා 

කරනප්න් සේමා සේබදුු උතමුකු ෙමණි. සසර භවපයන ් භවයට සුරිසුරීමට පහ්තවුත් එම සසර ගමන 

නවතා න ඍජු මාවතත ් තථාගතයන ් වහනප්ස ් නමක් විසනි් ප ාවට අනාවරණය කර පදන මහඟු 
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උෙපදශ්යක.ි ධර්ම චකරය උපනයෝග ී කර ගනිමින් සසර සැරිසැරීමට නහත්වුන කර්ම චකරනයන් සපුරා 

නදිහසව්ීමට නමහ ිදී අනශුාසනා නකනර්. 

 

කේමනදිාන සතූරයට අනවු කර්මක්ෂය කරිීම සේබනධ්්ව සඳහන් පේ. ඒ අනවු ‘ප ෝභ, පදෝස, පමෝහ 

පච්තනා ම ු් වී හටගනන්ා කර්ම අකසු  නේ පේ. එම කර්ම සාවදයය,ි ඒ කර්මව ට දුක ්විොක විඳීමට සිදු 

පේ. පමම කර්ම ‘කර්මසමදුය’ (හටගුනමී) ෙිණිස ෙවත.ී පේ කර්ම කර්ම නපිරෝධ්ය ෙිණිස පහත්ු පනාපේ.’ 

‘අප ෝභ, අපදෝස, අපමෝහ පච්තනා ම ු් වී හටගන්නා කර්ම කසු යි. ඒ කර්ම නරිවදය වන අතර සුෙ 

විොක පගන පද්. එම කර්ම ‘කර්මනිපරෝධ්ය’ ෙිණිස  පහත්ු පේ. ඒ කර්ම කර්ම සමුදය ෙිණිස පහ්තු 

පනාපේ.’ 

 

පමම සතූරපයන ්ෙරකට වන ෙරධ්ාන අදහස නේ යළ ිකර්ම හට ගුනමීට පහත් ුවන කර්ම පමන් ම යළි 

කර්ම හටපනාගුනමීට ද පහත් ු වන කර්ම ෙවතන්ා බවය.ි බදුුසමපයන් විපශෂ්පයන ් අවධ්ාරණය 

පකපරනප්න් කර්මක්ෂය කරිීේ සංඛයාත කර්ම සඳහායි. එනේ නවින සඳහා පහත් ුවන ෙරපයෝගාභිසංස්කාර 

සංඛයාත කසු  කර්ම කරිීමට මග පෙන්වීමය.ි පමය පමය ඇතුේ තුපනක ‘අකණහ් අසකුඛ්ං අකණ්හි 

අසකුඛ් විොකං’ වශපයන ්කළුත ්පනාවන සුදුත ්පනාවන කර්ම වශපයන ්දකව්ා තපිේ. බදුුදහමට ෙමණක් 

සවුිපශෂ්ී ව ූ ඉගුනව්ීමකි. පයෝනපිසාමනසකිාරය අනවු නාමරෑෙ ධ්ර්ම ෙිළබිඳව නවුණින ් විමසා බ ා 

නවිුරදි කුස  කරියාවනහ් ිපයදීපේ හුකයිාව මිනිසා සතවු ෙවතී. පච්තනාතම්ක ව කරියා කරිීපේ හුකියාව 

ෙුදග් යා සත ුව ෙවතන්ා බව  බදුුරජාණන ්වහන්පස ්අවධ්ාරණය කරන පහයනි ්උන ්වහන්පස් කර්මවාදී 

හා කරියාවාදී බව සඳහන් පේ (සමපණා ඛලු පභා පගාතපමා කේමවාදී කරිියවාදී, ම.න.ි II) 

 

නේිපේික ෙරියාය සතූරපයහ ිකර්මය ෙිළබිඳ විිමත ් විසත්රයක් ඇතළුත ්  පේ. ඊට අනවු කර්මය 

පතම්ා පකාට ෙරශ්න හයක ් මතපුකාට ඊට ෙිළතිරුු සුෙපය.් පමහදිී කර්මය යනුපවන ් දැක්පවන්පන් 

සංපච්තනාවය.ි කර්මපය ්නිදානය වශපයන් සඳහන් වනප්න ්සඵ්ර්ශයයි (ඵසප්සා භකිඛ්පව කේමානං නිදාන 

සේභපවා). කර්මපය ්නිපරෝධ්ය සේර්ශ නපිරෝධ්යය ි(ඵසස්නපිරාපධ්ා භකිඛ්පව කේමානං නපිරාපධ්ා). එබඳු 

ව ූ කර්මය නපිරෝධ් කරන මාර්ගය ප ස පෙනන්ේු කර ඇත්පත ් ආර්ය අෂ්ටාංගකි මාර්ගයය ි (අයපමව 

අරිපයා අට්ඨඨංගපිකා මග්පගා කේමනපිරාධ්ගාමිනී ෙටිෙදා) 
 

කර්මයනට් අනරුෑෙ ව විොක  ුබීමක ්දකන්ට  ුබණු ද බදුුසමයට අනවු කර්මය කරනප්නක් පහෝ 

එහ ිඵ  විඳිනප්නක ්පහෝ පනාමුත. හපුදක ්ෙවතප්න් ශුදධ්් ධ්ර්ම ෙමණි. 
 

‘කේමසස්කාරපකා නත්ි    -  විොකසස් ච පේදනා, 

සදුධ්්ධ්ේමා ෙවතත්න්ත ි   -  එපවතං සේමදසස්නං’. 
 

සාමානය සේමුත ිසතයය අනවු කර්ම කරනන්ා ඊට අනරුෑෙව සුෙ දුක ්විොක විඳින බව සඳහන් වුව 

ද ෙරමාර්ථ සතයයට සාපෙක්ෂ්ව බ න ක හ් ි එය නවිුරදි අදහසක ් පනාපේ. ඒ අනවු කර්ම කරන 

සතත්ව්යා ම ඊට අනරුෑෙ සුෙ දුක ්විොක විඳී යය ියපමක ුසතිත් නේ එය දෘෂ්ටි විසකූයක ්දෘෂ්ටි ජා ාවක් 

වුරදි ආක ේයක් බව සේබාසව සතූරපයහ ි ෙුහුදි  ි සඳහන ් පේ. එය සඳහන් පකාට ඇතප්ත ් ෙරමාර්ථ 

සතයයට අනුවයි. එනේ ප ෝපකෝතත්ර සේමා දිට්ඨිය ෙදනේ කරපගනය.ි  
 

සේමතු ිසතයයට අනවු සත්තව්යා කර්මය දායාද පකාට කර්මය සව්කයී පකාට ඇතප්ත ්නමදුු කර්ම 

චකරයට ම නත ුවී එහ ිවහප ක ුපස ්හරි පකාට සංසාර සරිගත පකාට එය සුරිසුරීමට බදුුසමය උත්සාහ 

පනාකරය.ි කර්මය අභබිවා පගාස ් කර්මක්ෂය කරිීපේ මාර්ගය බදුුසමපයහ ි ෙුහුදි  ි ව පද්ශනා පකාට 

ඇතප්ත ්එබුවින.ි බදුුදහපේ ම ූකි ඉ කක්ය කර්මක්ෂය පකාට සතත්ව්යා සසර දුකනි ්නදිහස් කරවීමයි. 

සතව්යාට විමකුත්යි  ද හුකප්ක් කර්ම බනධ්්නපයන ් නිදහස ් වීපමන.ි පබෝසතනු ් පමප ාව උෙත  ද 

පමාපහාපතහ ි ‘පේ මාපග ්අවසන ්ජාතයි බවත ්නුවත භවයක් නුති බවත්’ (අයමනත්මිා ජාති නත්ි’දානි 

ෙුනේභපවා) ෙරකාශ කපළ ්පමක ීකර්මක්ෂය කරිීම අරභයා ය. 



UD9 
 

 

ඒ සඳහා විපේකනසිස්ති ව විරාගනිසස්ති ව නපිරාධ්නසිස්ති ව නවිනට බර ව සතත් පබාජ්ෙංග 

ධ්ර්ම වඩා තෘෂ්ණාව කෂ්ය කළ යතු ුව ෙවත.ී තෘෂ්ණාව ෙරහණී වීපමන ්කර්මක්ෂය වන අතර කර්මක්ෂය 

වීපමන ්දුක ්ෙරහණී පේ. තෘෂ්ණාව කෂ්ය කරිීපමන ්දුුඃඛකෂ්ය වන අතර දුුඃඛකෂ්ය කරිීපමන ්කර්මක්ෂය වන 

බව ඛය සතූරපයහ ි දැකප්ේ (තණහ්ාය ෙහානා කේමං ෙහයීත.ි කේමස්ස ෙහානා දුකඛ්ං ෙහයීත.ි ..... 

තණහ්ක්ඛයා කේමකඛ්පයා. කේමකඛ්යා දුකඛ්කඛ්පයාති, සං.න.ි V (1), 176 ෙිට). පමප ස තෘෂ්ණාව දුරු 

කරිීපමන ්කර්මක්ෂය කළ යතු ුබව බදුුසමපයහ ිඅනශුාසනාවයි. ඒ සඳහා කර්ම කෂ්ය කරිීම සඳහා පහ්තුවන 

සංසක්ාර දුරු කරමින් දස සඤ්්ා වඩමින් ෙරපයෝගාභිසංසක්ාර වුඩීමට බදුුදහමින ්අනශුාසනා පකපර්.  

 

දුකනි ්නදිහසව්ීම සඳහා බදුුරදුන ්වදාළ ෙරධ්ාන අනශුාසනය චතරුාර්ය සතයය නමින් හුඳින්පේ. එනේ 

දුක, දුකට පහත්වු, දුක නුති කරිීම හා දුක නුති කරිීපේ මාවත නේ ව ූ අංග හතරයි. පේ අංග හතරින් 

එකක ්මුනුවින ්දුටවුපහාත ්පසස ුඅංග තුන ද අවපබෝධ් වනු ඇත. පමහි  ා විපශෂ්පයන් දුක යනු කුමක්ද 

යන්න මනාව පතර්ුේ ගුනීම පබපහවින් වුදගත් පේ. ඉෙදීම, මහලුබව, ප ඩවීම, මරණය, ෙරියයන්පගන් 

පවනව්ීම, අෙරියයන ් හා එකව්ීම, කුමුත ි දෑ පනා ුබීම යන කරුණ ු දුක වශපයන් සඳහන් කරන 

භාගයවතනු ් වහන්පස ් ඒ සයි  ් කුටි පකාට ‘සංිතප්ත්න ෙංචෙුාදානකඛ්නධ්්ා දුකඛ්ා’ යනුපවන් 

ෙංචෙුාදානසක්නධ්්ය දුක වශපයන ්සවුිපශෂ්ී කරුණක ් ප ාවට පෙන්වා පදති. එනේ අෙ ඇස්, කන් ආදි 

ඉනර්ිය ඔස්පස ් රෑෙ, ශේදාදී අරමණු ු විෂයපයහ ි කසියිේ දැනමුක්, අදද්ැකමීක්  ුබීපේ දී රෑෙ, පේදනා, 

සඤ්ා්, සංඛාර, විඤ්ා්ණ යන සක්නධ්් ෙංචකපය ් හටගුනමී හා නරිුදධ්්වීම පනාදැනීපමන ් හටගන්නා 

ම ුාවය,ි එනේ අවිදයාවයි. පමම සක්න්ධ් ෙංචකපය ්යථා සව්භාවය නේ එය පෙර පනාතිබී හටපගන ඉතිරි 

නුතවි නරිුද්ධ් වීමය.ි පේ බව පනාදනන්ා ප ෝකයා නරිුදධ්් ව ූ සක්නධ්් ෙංචකය තවදුරටත් ෙවත්නා 

පදයක් පස ්නිතය, සුෙ, ආත්ම වශපයන ්ගුනමී නසිා ඊට ආශා පකාට එහ ිසති නමිග්න වීම නිසා දුක 

හටගනී. දුකඛ් සතයය නේ ව ූපේ ෙංච උොදානසක්න්ධ්පය් සව්භාවය මනාව පතර්ුේ ගත ්ෙමණට දුක්ඛ 

සමදුය නේ ව ූතෘෂ්ණාව දුරු වන ුඇත. අවිදයා ොදක පමම තෘෂ්ණාව දුරුව ූෙමණට දුකඛ් නපිරෝධ්ය නේ 

ව ූනවින සාකෂ්ාත ්වී සක්නධ්් ෙංචකය නේ ව ූදුකනි ්නදිහසව්ීපේ අවසථ්ාව උදාපේ. ඒ සඳහා මාවත නේ වූ 

දුකඛ් නපිරෝධ් ගාමීන ීමාවත වශපයන් දකව්ා ඇතප්ත ්සේමා දිට්ඨිය පෙරට ුපකාට ගත් ආර්ය අෂ්ටාංගික 

මාර්ගයය.ි  

 

චතරුාර්ය සතයය අවනබෝධයට පාදක වන මලූකි අවනබෝධය ලැනබන්නන් රූපාදී සක්නධ් පංචකනය් 

හටගැනමී නරිැදධ්වීම නපන්වා නදන පටිච්චසමපු්පාදය පිළබිඳ අවනබෝධය තළුනි.ි එනම් ඇස, කන, නාසය, 

දිව, ශරීරය, මනස යන ඉනර්ිය හය ඔසන්ස ්රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, නඵාට්ඨඨබ්භ, ධර්ම යන අරමණුු පිළිබඳ 

කසියිම් අදැ්කමීක් ලැබීනම් දී රූප, නව්දනා, සඤා්, සංඛාර, විඤා්ණ යන සක්න්ධ පංචකය නපර 

නනාතබිී හටනගන ඉතරිි නැතවි නරිැදධ් වන බව (අහතු්වා සම්භතුං හතු්වා න භවිසස්ති) පිළිබඳ අවනබෝධයයි. 

නහත් ුඇත ිවිට සක්න්ධ පංචකය හටගන්නා (අසම්ිං සත ිඉදං නහාති) බවත ්නහ්ත ුනැතවිීනමන් ස්කන්ධ 

පංචකය ඉතරිි නැතවි ම නරිැදධ් වන (අස්මිං අසත ි ඉදං න නහාති) බවත ්පිළබිඳ අවනබෝධය නමමගින් 

ලැනබ්. තවද නහත්ූනන්ග් පහළවීනමන ්සක්න්ධ පංචකය හටගනන්ා බවත ්(ඉමසස් උපප්ාදා ඉදං උප්පජ්ජති) , 

නහත් ු නැත ි වීනමන ් සක්න්ධ පංචකය නනිරෝධ වන බවත ් (ඉමසස් නනිරෝධා ඉදං නරිැජ්ඣත)ි නමමගින් 

පරතයකෂ් නව්. යනමක ුඅනතියතාව පිළබිඳ නමම නලෝක යථාර්ථය නනාැක වසර සයියක ්ජීවත ්නවනවාට 

වඩා නමම දර්ශනනයන් යතුවු එක දවසක ්ජීවතව්ීම උතමු් බවත ්ආනසිංසදාය ීබවත ්භාගයවතුන් වහන්නස් 

නද්ශනා කළහ. නකතරම් පරඥාවනත් වවු ද නමම අනශුාසනය නලාව කසිදිු නකනනකටු බුදුවරයකනුග් නහෝ 

බදුධ්ශරාවකයකනුග ් නහෝ මග නපන්වීමක් නැතවි තමානගම් ඥානනයන ් අවනබෝධ කර ගැනමීට නුපුළුවන. 

බදුුරදුනට් පමණක ් පරඥානවන ් නදවැන ි ව ූ සැරියතු ් (උපතසිස්) මාහමිියනට් පවා නමය අසස්ජි මහරහතන් 

වහන්නසන්ගන් අසා ැන ගැනමීට සදිුවිය. නමම අනශුාසනය ඇසමීට ලැබීමත් එනස ් ඇසනීම් දී නුවණ 

නමනහයවා එය නතර්ැම් ගැනමීත ් මහත ් ව ූ කශුලයක ඉෂ්ට විපාකයක.ි එය තම බදු්ි ය උරගා බලන 

ලකෂ්ණයක ්වශනයන ්ද හැඳිනව්ිය හැකයි. 
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ප ාව පවපසන කසියිේ නවුණුත ිපකපනකුට තමාපග ්විපශෂ් ඥානපයන ්යමක ්අවපබෝධ් කළ හුකි 

නේ අවපබෝධ් කළ යතු ුනේ ඒ උතේු ම ෙරධ්ානතම පදය වශපයන ්දකව්ා ඇතප්ත ්රෑෙ, පේදනා, සඤ්්ා, 

සංඛාර, විඤ්ා්ණ යන සක්න්ධ් ෙංචකපය ්හටගුනමී හා නපිරෝධ්ය (උදය වය) ෙිළබිඳ ඥානයය ි(අභිඤ්්ා 

සතුත්, අං.නි. චතකුක් නෙිාත). මුනුවින ් දුක ් දුරුකර මීට පහත්වුන සක්නධ්් ෙංචකපය ් හටගුනීම හා 

නපිරෝධ්ය ෙිළබිඳ ෙරඥාපවන ් යකුත්ව වාසය කරිීම මහා ෙුණය ගංගාවක ් - කසු  ගංගාවක් වශපයන් 

අභසිනද් සතූරපයහ ිසඳහන් පේ. යමකු තමාපග ්විපශෂ්ී ඥානපයන් සක්න්ධ් ෙංචකපය ්සමුදය හා නිපරෝධ්ය 

දුටවුපහාත ් ඉනේස ු තම නවුණින ් අවිදයාව හා භවතණහ්ාව දුරු කරිීමට සමත ් පේ. ඒ සඳහා සමථ 

විදර්ශනා යන අංග පදක තම විපශෂ් ඥානපයන් වුඩීමට ද ඔහු දකෂ් වනු ඇත. එහ ිෙරතිඵ  වශපයන් විදයා 

හා විමකුත් ියන අංග පදක තම විපශෂ් ඥානපයන ්සාකෂ්ාත ්කරිීමට ද හුකයිාව  ුපේ. 

 

චතසුච්ච සේමාදිට්ඨිය යන ුපහත්ඵු  දහම පනාපහාත ්ෙටිච්චසමෙු්ොද නවුණය.ි එනේ ඇස්, කන්, 

නාසාදි ඉන්රියයන්ට රෑෙ, ශේද, ගන්ධ්ාදි අරමණු ු සේර්ශ වීපේදී සක්නධ්් ෙංචකය හටගන්නා බවත් එය 

පෙර පනාතබිී හටපගන ඉතරිි නුතවි නිරුදධ්් වන බවත ් ෙිළබිඳ අවපබෝධ්යය.ි පමම යථාවපබෝධ්ය 

පනාමුති සක්න්ධ් ෙංචකය පෙර තබි ූපදයක් වශපයන් හා එහ ිඅදද්ැකමී  ද ෙසු එය එප ස ම තවදුරටත් 

ඉතරිි පේ ය යන නතිය සඤ්්ාවට ෙුමිණිය පහාත ්එක ීසක්නධ්් ෙංචකය ම උොදානසක්නධ්් ෙංචකයක් වී 

දුක හට ගන්නා ආකාරය ද පමහ ිදී පතර්ුේ ගත යතු ුය. අද්දැකපීමන ්ෙසු යමක ්නතිමිි වශපයන් ඉතිරි කර 

ගන්නා සව්භාවය කරමපයන ්අඩ ුපේ. පමම අවපබෝධ්ය  ද ෙමණට මානසකි දුක ්ෙීඩාව නි ්නිදහස්වීමට 

අවකාශ සු පස්. පමම අවපබෝධ්ය ම ුදී සතුමය ාණය වශපයන ් ඇසීපමන ්  බාපගන ෙසුව එය 

පයෝනපිසෝ මනසකිාරපයහි පයදීේ වශපයන් නතිර සතිමින් චිනත්ාමය ාණය දියණුු කර ගනිමින් සමථ 

විදර්ශනා භාවනා වඩමින් එය තවදුරටත ්ස්ථාවර කර ගුනමීට භාවනාමය ාණය දියුණ ුකර ගත යුතුව 

ඇත. පමහ ි ා විපශෂ්පයන ්සතර සතෙිට්ඨඨානපයහ ිනයිුළමී බදුුරජාණන ්වහන්පස ්පබපහවින ්අවධ්ාරණය 

පකාට ඇත.  
 

නහත්ඵුල දහම පිළබිඳ මනා අවනබෝධනයන ් යතුවු සතර සතපිට්ඨඨානනයහ ි නරිතරුැව නයදීනමන් 

නකනලසනුන්ගන් නදිහස් නවමින් නවින ්මාවනතහ ිඉදිරියට බලා පියවර නැඟමීට හැකයිාව ලැනබනු ඇත. 

‘ඇත’ (ශාශව්ත), ‘නුත’ (උච්පේද) යන දෘෂ්ටීන්ට පනාෙුමිණ අනිතයතාව ෙිළබිඳ මනා නවුණින් යුතුව 

යපමකු සතෙිට්ඨඨානය තළු වාසය කරිීම බදුුරජාණන ්වහන්පස ්නමුති ෙියාපග් භමූිපයහි (ෙිතෘ විෂයපයහි) 

වාසය කිරීමක් වශපයන ්දකව්ා තපිේ. පමප ස ෙිතෘ විෂය නේ ව ූසතෙිට්ඨඨානපයහ ිවාසය කළ ෙමණට 

මාරයාපගන ් මිදී මනා රැකවරණයක් ස සා ගත හුක ි පේ. යේතාක ් සතෙිට්ඨඨානය තුළ වාසය කරයි ද 

ඒතාක ්මාරයාට තමා පනාපෙපනන අතර තමාට මාරයා දර්ශනය පේ. යේ විපටක සතෙිට්ඨඨානපයන් පවන් 

ව නතිය, සභු, සුෙ, ආතම් සංඥාපවහ ිසිටී ද එවිට වාසය කරනප්න් මාරයාපග් භමූිය (මාර විෂය) තුළයි. 

එවිට තමාට මාරයා පනාපෙපනන අතර මාරයාට තමාව දර්ශනය පේ. එවිට මාරයාට කුමුත ි පදයක් 

කරිීපේ හුකයිාව ෙවත.ී සතෙිට්ඨඨානය භාවිත කරිීපේ දී කාය, පේදනා, චිතත්, ධ්ේම යන සතර තුන්හි තම 

සහියි ෙිහටිවුා ගනිමින් තම කය හා සති (නුතපහාත ්නාම-රෑෙ) මනාව සහියි ෙිහටිවුා ගනිමින් සමථය 

දියණු ුපකාට ෙරථමධ්යාන ආදි ධ්යානයනට් ෙතව්ීමට හුක ිවවුපහාත ්මාරයාපග ්දෑස අනධ්් කරිීමක් වශපයන් 

දකව්ා තපිේ (නවිාෙ සතුත්, ම.න.ි). තවදුරටත් සමථය තළු සති දියණු ුකරමින් සක්නධ් පංචකනය් හටගැනීම් 

(සමදුය) නරිැදධ් (වය) වීම් ැකමී් සංඛයාත උදයත්ථගාමී ාණය දියණු ුකරිීමට සමත ්වවුනහාත් කරමනයන් 

නකනලසනුන්ගන ්සිත සපුරා නදිහස ්කරගනිමින් දුකනි ්නදිහස් නවමින් නවින ්මනගහ ි ඉදිරියට යාමට ද 

අවසථ්ාව සැලනස.්  
 

ධර්ම මාර්ගනය ් ඉදිරියට යානම්දී කරණීය නමතත් සතූරනය ්ඇතළුත ්කරැණු නරිතරුැව සිහනිය් තබා 

ගනිමින් ඒවා අනගුමනය කරිීමට ද අවශය නකනර්. ඒ අනවු දකෂ්බව, ඍජුබව, වඩාත ්ඍජු බව, සවුචබව, 

මදුුබව, අනතමිානබීව,  ද පදයනි් සතටුවුීම, ෙහසපුවන් පෙෝෂණය කළ හුක ි බව, කටයතු ු අ ්ෙබව, 

සුහු ල්ු ගත ිඇතබිව, සනස්නු ් ඉදුරන ්ඇතබිව, නවුණුතබිව, දඩේබර නුතබිව, ක ුයන්හි පනාඇලුණු 

බව, නවුණුතත්න ්පදාස ්නගන සළුු පහෝ වරදක ්පනාකර සටිීම යන  කෂ්ණයන්පගන් යුත ුව නිතර පමත් 

සහගත සතිින ්ස ිව්තව් අනතියතාව දකන්ා නවුණින ්වාසය කරිීම අවශය පකපර්. 



UD11 
 

පරඥානවහි වැදගත්කම 
 

නවින ් මග ආරේභපය ් ෙටන් ම නවිුරදි ප ස ෙරඥාව ෙිහටිවුා ගුනමී බදුුදහමින ් විපශ්ෂපයන් 

අවධ්ාරණය පකපර්. ඒ අනවු ශරු තවත් ශරාවකයා කමුන කසු යක් වුඩවු ද ඔහ ුනතිර ම පහත්ඵු  දහපේ 

හටගුනමී නපිරෝධ්ය වඩ වඩාත් ෙරකට කර ගුනීම ඉ කක් පකාට ඒ සයි  ් සදිු කරය.ි ඇස්, කන්, 

නාසාදිපයන ්රෑෙ, ශේද, ගන්ධ්ාදිය ෙිළබිඳ තමා දැන්  බන අද්දැකමී පෙර පනාතබිී හටපගන ඉතරිි නුතිව 

නරිුදධ්් වවූක ්බවත ්එය එප ස නිතය ප ස අනාගතයට පනායන බවත ්ඔහ ුනවුණින් දකයි.ි පමම නුවණ 

වඩ වඩාත ්ෙරකට කර ගුනමී සඳහා නතිර ක ණ මිතරුන ්ඇසරුු කරමින් ඔවනු ්පවතින ්ධ්ර්මය ශරවණය 

කරමින් ඇස ූදහම නවුණින ්පමපනහ ිකරමින ්පනාෙමාව ස ී, සමාි වඩමින ්තම ෙරඥාව වඩ වඩාත් දියුණු 

කර ගනිය.ි  

 

ෙටිච්ච සමෙු්ොදය ෙිළබිඳ අවපබෝධ්පයන ් යතුවු ස ිව්ත ් වන ශරාවකයා ‘ඇත’ පහෝ ‘නුත’ යන 

අනත්යන්ට පනාවුටී තම ස ීය සෙුරා ගන.ී රෑොදි ෙංචසක්නධ්්යන්පග ්හටගුනමී දකනි ශරාවකයා ‘නුත’ 

යන අන්තයට පනාවුපට්ඨ. එම සක්නධ්් ෙංචකයා ඉතරිි නුතවි නරිුදධ්් වන අයරුු නුවණින් දකින ඔහු 

‘ඇත’ යන අනත්පයන් ද දුරුපේ. පමප ස එක ම ෙටිච්චසමෙු්ොද දර්ශනය තළුින ් ‘ඇත‘ සහ ‘නුත’ යන 

අංශ පදක ම එකවිට දුරු විය යතු ු ය. ‘දිට්ඨිං ච අනෙුගේම ස ීවා දසස්පන්න සේෙනප්නෝ’ යනුපවන් 

පමතත් සතූරපයහ ිඅවධ්ාරණය කරනප්න් පමම දර්ශනයය.ි 

 

ස ීයක ෙිහටිා සමාිය වඩන ශරාවකයා සති සමාිමත ්පවත ්ම සක්නධ්් ෙංචකපය ්සමදුය වය යළි 

යළනි ් නවුණින ් ෙරිකෂ්ා කරමින් අනතිය දුකඛ් අනාතම් නමුත ි තරි කෂ්ණය ෙරකට ගනී. ‘සමාහිපතෝ 

භකිඛ්පේ යථාභතූං ෙජානාති’ යනපුවන් දැකප්වනප්න් පමම අවපබෝධ්යයි. පමයනි් ෙුහුදි  ි වන ෙරධ්ාන 

කරුණක ්නේ බදුුදහමින ්ෙරකාශිත ශී ය නතිර ෙරඥාව සමග සමගාමීව යා යතුත්ක ්බවය.ි එපමන ්ම සමාිය 

ද නතිර ෙරඥාව ඉ කක් පකාට ඒ හා සේබන්ධ්ව යා යතු ුව ඇත. සුබෑ නවින ්මග සඵ  වනප්න්ත ්අවිදයාව 

ෙරහණී වී පකප සනුප්ගන ්සෙුරා සිත නිදහස් වනප්න්ත ්එවිටයි.  

 

මජ්ිම නකිානයහ ිසම්මාදිට්ඨි සතූරනයහ ිැකන්වන පරිදි සම්මාදිට්ඨිය සපුරා ගැනනීම් ආකාරය 16ක් 

දකව්ා තනිබ්. එනේ කේම, ආහාර, සච්ච, ජරාමරණ, ජාත,ි භව, උොදාන, තණහ්ා, පේදනා, ඵසස්, සළායතන, 

නාමරෑෙ, විඤ්ා්ණ, සංඛාර, අවිජ්ජා, ආසව වශපයන.ි පමම කරම 16න ්කමුන පහෝ කරමයක් අවපබෝධ් කර 

ගතත් ද සේමාදිට්ඨියට ෙුමිණීපේ අවකාශ උදාපේ. එමගින ්ආර්ය අෂ්ටාංගකි මාර්ගය නමුත ිනදියට බුස 

නවින නමුත ිසාගරය පවත ගමන ්කරිීපේ අවසථ්ාව උදාපේ. පමම කරම දහසය ගංගා 16ක ්පනාව ආර්ය 

අෂ්ටාංගකි මාර්ගය නමුත ිඑක ම ගඟට බුසමීට ඇත ිපතාටෙු ව ් 16ක ්වශපයන ්හුඳින්විය හුක ිය.  

  

පමහ ිදී  බන දැනමු සතය ඥාන, කෘතය ඥාන, කෘත ඥාන වශපයන ්පතවුදෑරුේ පේ. සතය ඥාන යනු 

දුකනි ්නදිහස ්වීමට කළ යතු ුවුඩෙිළපිවළ ෙළිබිඳ නවිුරදි දැනමු පහවත ්දැකම්ය.ි එනේ සක්න්ධ් ෙංචකපය් 

හටපගන නරිුදධ්්වීම ෙිළබිඳ අනවපබෝධ්ය පහත්පුවන් අතීත පහෝ අනාගත අනත් ෙිළබිඳ යථාර්ථය 

පනාදැනමී නිසා දුක හටගනන්ා බව පතර්ුේ ගුනමීයි. ඒ අනවු හුම පමාපහාතක ම ඇස, කණ ආදි  

ඉනර්ිය මගනි ් බන දැනමු හටපගන ඒ පමාපහාපතහ ිම නරිුදධ්් වන බව ෙිළබිඳ මනා දැකම්ක් ඇති කර 

ගත පහාත් දුකනි ්වීම සඳහා නරිුද්ධ් ව ූඅතීතය තව ම එප ස ම ඇත යන වුරදි දැකම් නවිුරදි කළ යුතු 

බවත ්ඒ සඳහා ශී , සමාි, ෙරඥා සංඛයාත ආර්ය අෂ්ටාංගකි මාර්ගය වුඩිය යතු ුබවත ්නවුණින ්පත්රුේ 

ගුනමී ‘සතය ඥාන’ නේ පේ. ඉන ්ෙසු එම ඥානයට අනවු දුකනි ්නදිහස ්වීම සඳහා කරියාතම්ක වීම පහවත් 

නවින ්මපගහ ිෙිළපිවත ්ෙිරීම ‘කෘතය ඥාන’ නේ පේ. පමහ ි දී බදුුදහම ඔසප්ස ්තම සිත හා කය ෙිළිබඳ 

මනා අවපබෝධ්යක්  බා පගන එමගනි් ප ෝකය ෙිළබිඳව ද නවුණ දියණු ුපකාට දුකනි ්නදිහසව්ීම සඳහා 

සතර සතෙිට්ඨඨානපයහ ිනරිත පවමින් අෙරමාදීව කටයතු ුසෙුරා ගනී. සේමාදිට්ඨිය  ුබණු ුතුනුත්තා දුකින් 

නදිහස් වී ඉහළම මානසකි තෘේතයි ළඟා කර ගුනමී සඳහා ව ූ මගට ෙිළෙින්පන් ආර්ය අෂ්ටාංගික 

මර්ගපයහ ි ගමන ් කරනප්නක ු බවට ෙතප්ේ. සේමාදිට්ඨිය  ුබණු ු ෙමණට සේමාසංකේෙ, සේමාවාචා, 
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සේමාකේමනත්, සේමාආජීව, සේමාවායාම, සේමාසති, සේමාසමාි යන අංග වඩමින් ධ්ර්ම මාර්ගපයහි 

තවදුරටත ් ඉදිරියට ගමන ් කරය.ි පමහ ි දී විපශෂ්පයන ් සමථ විදර්ශනා භාවනා වඩමින් සක්නධ්්, ධ්ාතු, 

ආයතන, නාමරෑෙ ආදි වශපයන් තම ජීවිතය ෙිළබිඳ විවිධ් නයාය ඔස්පස ් අනතිය, දුකඛ්, අනාත්ම යන 

තරි කෂ්ණය වඩය.ි පමප ස කරියාතම්ක වීම තළුනි් දුකනි ්නිදහස් වී එප ස දුකනි ්නිදහස ්වූ බව දක්නා 

නවුණ ‘කෘත ඥාන’ නේ පේ.  

 

පමප ස සේමාදිට්ඨිය  ුබීම පෙරදිගින ්සරූ්යාප ෝකය ොයා ප ාව අදුරු ප ාව ආප ෝකවත ්කරිීමක් 

ප ස දකව්ා තපිේ. සේමාදිට්ඨිය  ුබ ූ ෙමණට අවිදයාව දුරු වපූය ් තම කසු  කර්ම ශකත්යි ශක්තිමත් 

පකාට එක ්ෙපසකනි ්තමා පවත එළපඹන අකසු  කර්මයනහ් ිශකත්යි දුර්ව  පකාට අපනක ්අතින් තමන් 

පවත ෙවතනි කසු  කර්ම ශකත්යි ෙරබ  පකාට ගනී. ඒ අතර විපශෂ්පයන ්බාහරිින ්ෙුමිපණන ජරා, වයාි 

මරණ, පසෝක ෙරිපද්ව දුකඛ් පදාමනසස්, ෙරිය විෙරපයෝග, අෙරිය සේෙරපයෝග හමුපවහ ිකේො පනාවන දුක් 

පනාවන සතික ්ඇත ිකර ගනී. සේමා දිට්ඨිය ඇත ිකර ගුනපීමන් අෙ ජීවිතයට  ුපබන ඉහළම ෙරති ාභය 

දුකනි ්නදිහස ්වීපේ අවසථ්ාවයි. පමය මරණින ්මත ු ුපබන තතත්ව්යක් පනාව පේ ජීවිතපය ්දී අත්විඳිය 

හුක ිමානසකි සවුයකි. බදුුදහම ශරවණපයන ්ඒ ජීවිතයට සේබනධ්් කර ගුනපීමන ්අෙට  ුපබන ෙරධ්ානතම 

ආනසිංසය පමයය.ි අෙ  ද දුර් භ මිනිස ්ජීවිතපයන ් බන ඉහළම ජීවිත ෙරමාර්ථය ද පමයය.ි ඒ සඳහා 

නරිතරුුව තම දිවයනික ්පකාට ධ්ර්මය ෙහනක ්පකාට වාසය කරිීම බදුුරදුනප්ග් අනශුාසනයය.ි 

 

‘අත්තදීො භික්ඛපේ විහරථ අත්තසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා. 
ධ්ේමදීො භික්ඛපේ විහරථ ධ්ේමසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා.’ 

 

තමසිත ෙිළිසරණ පකාට වාසය කරන්න. අපනක් ෙිළිසරණක් පනාමුත. 

ධ්ර්මය ෙිළිසරණ පකාට වාසය කරන්න. අපනක් ෙිළිසරණක් පනාමුත. 

 

 

ඔබ සුමට පතරුවන් සරණයි ! 

 

එක්සත් රාජධ්ානිපය් ප ස්ටර් පබෞද්ධ් විහාරස්ථානපය් (EMBA) 
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