
සදහම් පණිවුඩය සිරිලක් දදරණට ලැබුණු 

ප ොප ොන් දිනය  
 

සම්බුදු දහම දලොවට ඇති උතුම් ම රත්නයකි, රැකවරණයකි (...ධම්මසරණො න අඤ්්ාසරණො). 
සත්ත්වයන්දග් සන්තොනගත දුක දුරැදකොට මොනසික දරෝග නිවොරණයට ශ්රී සද්ධර්මය හො සමොන ඖෂධයක් 
දනොමැත (ධම්දමෝසධ සමං නත්ථි). එය පොනය දකොට දුකින් නදිහස් වීමට බුද්ි මත් මනුෂයයන්ට දම් 
උතුම් ම කොලයයි (එතං පිවථ භික්ඛදවො). ධර්මය හැර අන් මවක දහෝ පියකු දනොමැත (ධම්මං විනො නත්ි 
පිතො ච මොතො). එම උතුම් ක්ෂණ සම්පත්තිය අහිමි කර දනොගන්නට අප විසනි් වහ වහො ම කරියො කළ 
යුතුව ඇත (ඛදණො දව මො උපච්චගො). සම්බුදු දහම ලක්ිවට සැපත්වීම හො එය ලක්ි ව තුළ මුල්බැස 
ගැනමී සිහිකරන ිනය දපොදසොන් දපොදහෝ ිනයයි.  

දමයින ්වසර 2327කට දපර අද වන ්ිදනක මිහදිු මහ රහතන් වහන්දස් සදහම් පනිවඩුය රැදගන 
ලක්ිවට වැඩම කළහ. සම්බුදධ් පරිනිර්වොණදයන් වසර 236කට පමණ පසුව සිදුකළ තුනව්න ධර්ම 
සංගොයනොදවහි පරතිඵලයක් වශදයන් ධර්මොදශෝක රජුදග් පුත් අනුබුදු මිහිදු මොහිමිපොදණෝ ලක්ිවට පැමිණ 
සම්බුදු සසනු ස්ථොවර පදනමක් සහිතව පිහිටවොලූහ. එම අමිල දමදහවදරහි පරතිඵල වශදයන් අද දදවියන් 
සහිත දලෝකයොට බුදුරජොණන් වහන්දස්දග් නිර්මල ධර්මය සුරකෂ්ිත වී තිදේ. දමහිලො ශ්රී ලොංකික භික්ෂූන් 
වහන්දස්ලො පරමුඛ  කොර්ය භොරයක් ඉටු කළහ. 

ඔබ අප අසන පළිිපින දහම දලොව පවතනි්දන් සිදධ්ොර්ථ දබෝසතොණන් වහන්දස් සොරොසංඛය 
කල්ප ලක්ෂයක කොලයක් මුළුල්දල් කරන ලද අපමණ පරිතයොගශීලීත්වයක පරතිඵල වශදයනි. බුදුරජොණන් 
වහන්දස්දග් හැම සදහම් පදයක ම උන්වහන්දස් උතක්ෘෂ්ට වශදයන් පරිතයොග කරන ලද ඇස්, හිස්, මස්, 
දල්, දහිය මුසු වී පවතී. ඒ අතර අවසන් භවදයහි බුදුරජොණන් වහන්දස් සදිු කළ වසර 45ක මහඟු 
දස්වය ද ඊට එක් දේ. මීට වසර 2560කට පමණ දපර සම්බුදු රජොණන් වහන්දස් අනුපිදස්ස නිර්වොණ 
ධොතුදවන් පිරිනිවන් පෑදමන් පසවු දමම උත්තරීතර දර්ශනය දනොනැසී පරපුදරන් පරපුරට දායොද කරිීදම් 
වගකමී ඉතො උසස් අයුරින් තම වගකමී දකොට සලකො ඉටු කරන ලද්දද් මහසඟ රැවන විසනිි. භොගයවතුන් 
වහන්දස් පිරිනිවන් පො දතවසකට පසුව රැස් වූ පන්සියයක් පමණ මහරහතන් වහන්දස්ලො මහොකොශයප 
මහරහතන් වහන්දස්දග් අනුශොසකත්වදයන ්අජොසත් රජුදග් පූර්ණ දායකත්වය හො අනුගරහ ඇතිව ආනන්ද 
මොහිමියන්දග් හො උපොලි මොහිමියන්දග් ධර්ම විනය මූලිකත්වදයන් ධර්ම විනය සජ්ඣොයනො දකොට අසූහොර 
දහසක් ධර්මස්කන්ධය ඒ ඒ රහතන් වහන්දස්ලොට හො උන්වහන්දස්ලොදග් ශිෂයොනුශිෂයන්ට දවත පවරො 
භොණක කරමයකට රැදගන යොදම් වගකීම ඉටු කළහ. එතැන් පටන් තවත් වසර 100ක් ගත වූ තැන යළිත් 
වතොවත් මහරහතන් වහන්දස්ලො 750 නමකදග් සහභොගීත්වදයන ්දදවන වරට ද ධර්ම විනය සංගොයනො 
දකොට සම්බුදු සසුන තවදුරටත් සුරක්ෂිත කළහ. සම්බුද්ධ පරිනිර්වොණදයන් වසර 236ක් ගත වූ තැන්හි 
දතවන වතොවට ද මහරහතන් වහන්දස්ලො 1000 නමක් රැසව් දමොගග්ලපීුත්ත තිස්ස මහරහතන් 
වහන්දස්දග් මූලිකත්වය ධර්ම - විනය සංගොයනො දකොට වසර 5000ක් යනතුරැ දනොනැදසන පරිි සම්බුදු 
සසුන වඩොත් ශක්තිමත ්කළහ. දමහි දී සදිු ව ූවිදශෂ් සිද්ි යක් නම් සංගොයනොදවන් පසවු ඉන්ි යොදේ 
පරදද්ශ කිහපියකටත් ඉන් බැහැර තවත් ස්ථොන කිහපියකටත් වශදයන් පරදද්ශ නවයකට ධර්ම දූතයන් 
වහන්දස්ලො පිටත් කර යැවීමය.ි දමදලස ධර්ම දූතයන් වහන්දස්ලො යැවූ පරදද්ශ සඳහො දතෝරො ගන ුලැබූ 
ධර්ම දූතයන් වහන්දස්ලො අතර තම්බපණ්ී නමින් එකල පරචලිතව පැවැති ලක්ි වට යැවීම සඳහො දතෝරො 
ගනු ලැබුදේ එවකට මහො අිරොජයයක් දගොඩනගො දගන සිටි දතවන ධර්ම සංගොයනොව සඳහො මූලික 
දායකත්වය දැකව්ූ අදශෝක රජතුමොදග් පුතරයො වූ මහනි්ද (මිහිදු) මහරහතන් වහන්දස් වීම දමහි සුවිදශ්ෂී 
වැදගතක්මක් උසුලයි. එවකට ලක්ිව රජකළ දද්වොනම්පයිතිස්ස හො අදශෝක රජතුමො අතර පැවැති සමීප 
සබඳතොව මීට දහ්තු වන්නට ඇත.  

මිහිදු මොහිමියන් වහන්දස ්ලක්ිවට පැමිීමට පරථම උන් වහන්දස් ධර්මදූත දස්වය සඳහො මූලික 
සුදුසුකම් හො සූදානම් වීම් සිදු දකොට ඉතො උචිත දමොදහොදතහි දමහි පැමිීම උන් වහන්දස් දූරදර්ශී 
භොවය පරකට කරන්නකි. දතවන ධර්ම සංගොයනොදවන් පසුව ලක්ිවට වැඩමවීමට මිහිදු මොහිමියන්ට 
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ඇරැයුම් ලැදබන විට ලක්ි ව රජකරනු ලැබුදේ මුටසීව රජු විසින.ි එතුමො දබදහවින් වියපත් ව සිටි බැවින් 
ඉන්පසු ශක්තිමත් රජකු බලයට පත්වන තුරැ මිහිදු මොහිමියන් මොස කිහියක් ඉන්ි යොදවහි වැඩ සිටියහ. ඒ 
අතර තම මව වොසය කළ දේිසොවට වැඩම දකොට ඇයදග් සත්කොර ලබමින ්ඇයට ද ධර්ම දද්ශනො 
කරමින් ලක්ි වට පැමිණ සිදු කරන දමදහවර සඳහො සූදානම් දවමින් කල් දගවූහ. ඒ අතර ලක්ිවට 
වැඩමවන දසස ුපරිිස සූදානම් කරවීම, ලක්ි ව එකල පැවැති භොෂොව පරගුණ කරිීම සමස්ත තරිපිටකය ම 
කටපොඩම් කරිීම, තරිපිටකයට අදාළ දසසු අටුවො සම්පරදාය ද උදග්රහණය කිරීම, ලක්ිවට වැඩම කළ පසුව 
සිදු කරන ධර්ම දද්ශනො මොතෘකො සඳහො සූදානම් වීම ආි සියලු පූර්ව කෘතය සම්පූර්ණ කළහ. ධර්ම දූතයන් 
වහන්දස්ලො පිටත් කර යැවූ දසසු පරදද්ශ අතර ලක්ිව එය වඩොත් සුරක්ෂිත වූදය්ත් දසසු පරදද්ශවල 
බුදුසසුන පිරිදහන සමයනහ්ි ලක්ිවිට එම පරදද්ශවලට බුදුසසුන යළිත් රැදගන යොමට හැකි වූදය්ත් මිහිදු 
මොහිමියන් වහන්දස්දග් දමම දූරදර්ශී පරඥාදගෝචර කරියොවලිදයහි පරතිඵල වශදයනි.  

මුටසීව රජුදග් අවෑදමන ් ඔහු පුත් දද්වොනම්පයිතසි්ස රොජයත්වයට පත්වීදමන් පසුව සුදුසු 
අවස්ථොව පැමිණි කල්හි මිහිදු මොහිමියන් වහන්දස් ලක්ිවට වැඩම කරිීමට තීරණය කළහ. උන් වහන්දස් 
සමග ඉත්තිය, උත්තිය, භද්ිය, සම්භල යන උපසපන් භික්ෂූන් වහන්දස්ලො ද සුමන සොමදණ්රයන් 
(සංඝමිත්තො දමදහණියදග් පුතො) වහන්දස් ද භණ්ඩකු නම් උපොසකයො ද වශදයන් හත්දදදනක් දමම 
පිරිසට ඇතුළත් වූහ. දමදලස පිරිස දතෝරොගනු ලැබුදේ දමම භොරදූර කොර්යයට ඉතො උචිත වන අයුරිනි. 
ඒ අනුව උපසපන් පස්නමක් ඇතුළත් කරගන ුලැබුදේ ලක්ි දවහි දී උපසම්පදා විනය කර්ම සිදු දකොට 
බුදුසසුන මැනැවින් මුල්බැස්වීමට සඳහොය.ි සොමදණ්ර නමක දතෝරොගනු ලැබුදේ ලක්ිදවහි දී සොමදණ්ර 
නමක උපසපන් කරවීදම් පූර්වොදර්ශය ලබොදීම සඳහොයි. ගිහ ි උපොසකයකු දතෝරොගනු ලැබුදේ 
උපොසකයකුදග් කොර්යභොරය ආදර්ශදයන් ලක්ිව වැසියන්ට දපන්වීමට හො ඔහ ුපැවිි කරවන ආකොරයක 
දැකීමට සැලැස්වීමටයි. දමදලස ඉතො විිමත් ව හො අර්ථවත් ව මුල පටන් ම කරියො කිරීම මිහදිු මොහිමියන් 
වහන්දස්දග් ධර්ම දූත දමදහවදරහි කැපී දපදනන අංගයක් විය.  

බුද්ධ වර්ෂ 236 (කරිස්තු පරූ්ව තුන්වන සයිවදස්) දී සපිරිවරින් ලක්ි වට වැඩම කළ මිහිදු මහ 
රහතන් වහන්දස් අනුරපුර අගනගරයට සැ.8ක ් දුරින් පිහිටි අම්බස්ථලදය් (මිහින්තලදය්) දී 
දද්වොනම්පියතිස්ස රජු හමු වී දැන හැඳිනදගන රජුට ධර්ම දද්ශනො කළහ. මීට කලින් ධර්මොදශෝක රජු 
ධර්මදූතයන් වහන්දස්ලො එවන බවට ලිපයික ්එවො තබිූ බැවින් දද්වොනම්පියතිස්ස රජුට මිහදිු මොහිමියන් 
හඳුනො ගැනමී අපහසු දනොවීය. ධර්මදද්ශනයට පරථම රජුදග් බුද්ි ය පරීක්ෂො කිරීමට විමසූ අඹ පැනය හො 
ාති පැනය මගින් රජතමුො බුද්ිමත් දකදනක් බවත් ඔහුට ධර්මය දත්රැම් ගත හැකි බවත් මිහිදු 
මොහිමියන්ට වැටහුණි. ඒ අනුව රජුට පරථමදයන් දද්ශනො කරන ලද්දද් චුල්ලහත්ි පදදෝපම සූතරයයි. බුද්ධ, 
ධම්ම, සංඝ යන දතරැවන හැඳින දගන ශරද්ධො පරතිලොභය තුළින් අර්හත්වය දක්වො ධර්මදයන් පරතිඵල 
දනළො ගන්නො අයුරැ කරමොනුකූලව දමම සූතරදයන් පැහැිලි දකදර්. ධර්මදද්ශනය අවසොනදයහි රජතුමො 
සපිරිවරින් බුදුදහම වැළඳ ගත්දත් ය. එින රොතරිදයහ ිමිහින්තලොදවහි ම වැඩසටිි මිහිදු මොහිමියන් ඇතුළු 
පිරිස පසුදා අනුරපුරයට වැඩම දකොට රජදගදර පිරිසට විමොනවතු්ථ - දප්තවත්ථු කථො පොදක කර ගනමිින් 
කම්මස්කතො සම්මොිට්ඨිය ියුණු වන අයුරින් ධර්ම දද්ශනො කළහ. ඉන්පසු සංයුත්ත නිකොදය් සච්ච 
සංයුත්තය, බොලපණ්ිත සූතරය, දද්වදූත සූතරය ආි මොතෘකො යටදත් ධර්මදද්ශනො කරමින් රජු ඇතුළු 
පිරිසට කර්මය, සසර, චතුරොර්ය සතයය, පටිච්චසමුප්පොදය, විමුක්තිය ආි දත්මො යටදත් කරමදයන ්ගැඹුරට 
ධර්ම දද්ශනො පැවැත්වූහ.  

ධර්ම ශරවණදයන් පැහැදීමට පත් රජතුමො මිහිදු මොහිමියන් ඇතළුු පිරිසට පහසදුවන් වැඩ සිටීම 
සඳහො මහදමවුනො උයන අතපැන් වත්දකොට සඟසතු දකොට පූජො කදළ් ය. දමය ලක්ි ව පරථම සඟසතු 
පූජොව වූ අතර පසකුොලීනව ලොංදක්ය දථරවොදී සම්පරදායදයහි දක්නර්ස්ථොනය වූ මහොවිහොරය ඉිවූදය් ද  
දමම මහදමවුනො උදනදයහි ය. මිහිදු මොහිමියන් ඇතළු පිරිස අනුරපරුදයහි ින 26ක් ගත දකොට නැවත 
මිහින්තලයට වැඩම කළ අතර එින ම රජුදග් බෑනණ ුදකදනක ුවූ මහො අරිට්ඨඨ ඇමැතියො තවත් පනස්පස් 
දදදනකු සමඟ පැවිි විය. දම් අනුව භකි්ෂනූ් වහන්දස්ලො සංඛයොව 62ක් දකව්ො වර්ධනය වූ අතර ඒ 
සැමට වැඩ දවදසනු සඳහො මිහින්තලය ආශරිතව කණට්ක දච්තිය අවට ගල්දලන් පවිතර දකොට භික්ෂූන්ට 
වැඩ සිටීමට අවශය පහසකුම් සැලැස්වීය. අරිට්ඨඨ ඇමැතියො ඇතුළු පිරිස පැවිි වූ පසු යුවරජුදග් බිසව වූ 
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අනුලො දද්විය ඇතුළු රොජකුමොරිකොවන ් පැවිි වීමට කැමැත්ත පළ කළ අතර ඒ සඳහො සංඝමිත්තො 
දමදහණිය වැඩමවීමට මිහදිු මොහිමිදයෝ කටයුත ුසම්පොදනය කළහ. සංඝමිත්තො දමදහණිය වින දතක් 
අනුලො දද්විය ඇතුළු කොන්තොදවෝ දසසිල් සමොදන් ව නගරය පදසක ඉිකළ උපොසිකො ආරොමදයහි වැඩ 
සිටියහ.  

වස්කොලය නමිවීදමන් පස ුසර්වඥධොතු නිධන් දකොට චචතයයක් ඉිකරවීදම් අවශයතොව රජුට 
දන්වො සිටි අතර ඊට අවශය ධොතූන් වහන්දස්ලො වැඩම කරවන ලද්දද් සුමන සොමදණ්රයන් වහන්දස් 
විසිනි. සමුන සොමදණ්රයන් වහන්දස් නැවත දඹිවට වැඩම දකොට තම මතු්තණුවන් වූ අදශෝක රජු 
දවතින් බුදුරදුන්දග් දකණුු අකුධොතුව, පොතරො ධොතුව ඇතුළු සර්වඥධොතු වැඩ කරවූහ. දමම ධොතූන් 
වහන්දස්ලො ටික කලක් මිස්සක පර්වතදයහි තැනප්ත් කළ අතර එතැන් පටන් එම ස්ථොනය දච්තියගිරි 
(සෑගිරි) නමින් පරකට විය. පසුව දකුණු අකුධොතුව තැන්පත් දකොට ථූපොරොමය ඉි කළ අතර එය ලක්ිව 
වොර්තොගත පරථම චචතයය වශදයන් මහොවංසදයහි දැක්දේ.  

මිහිදු මොහිමියන් ලක්ිවට වැඩම දකොට සමසකට පසු එනම් උදුවප් මස සංඝමිත්තො දමදහණිය 
ජය ශ්රී මහො දබෝධීන් වහන්දස්දග් ශොඛොවක් ද රැදගන ලක්බිමට වැඩම කළහ. දම් සමඟ ජයශ්රී මහො 
දබෝියට උපස්ථොන කරනු වස් විවිධ කුලයන්ට අයත් පිරිස් ද සංඝමිත්තො දමදහණිය සමඟ පැමිණි අතර 
ඔවුන ්නිසො දමරට විවිධ කලොශිල්ප හො වෘත්තීන ්ද බිහිවිය. ජයශ්රීමහො දබෝි දරෝපණයත් සමඟ ලක්ිවට 
අර්ථවත් වන්දනො කරමයක් ද හඳුනව්ො දදන ලි. ඒ සමඟ දතරැවන දකදරහි ශරද්ධොව පදනම් දකොටගත්  
මහොසංස්කෘතියක් ද නිර්මොණය විය. සංඝමිත්තො දමදහණියදග් වැඩමවීදමන් භික්ෂූණි ශොසනය ස්ථොපිත 
වීමත් සමඟ භික්ෂු - භික්ෂුී - උපොසක - උපොසිකො යන සිේවනක් පිරිදසන ්සැි දබෞද්ධ සමොජයක් 
ලක්ිව නිර්මොණය විය. මිහිදු මොහිමියන්දග් උදාර ශොසනික දමදහවර නිසො සමස්ත ලොංදක්ය සමොජය ම 
ශරද්ධොදවන් ඉපිල දගොස් තම ශොක්තිපරමොණදයන් සම්බුදු සසුදනහි උනන්තිය දවනුදවන් කරියො කළහ. 
ලක්ිව පොලනය කළ රජවරැ විටින් විට මළුු රොජයය ම සම්බුදු සසනුට පූජො කළ අතර එනිසො ලක්ිව 
‘බුදුන්දග් දද්ශය’,  ‘දතරැවනට අයිති රට’,  ‘ධර්මද්වීපය’ ආදී අන්වර්ථයන්දගන් හැඳින්විණ. ඒ අතර වැේ, 
කුඹුරැ, ඉඩකඩම් ආි විවිධ දෑ සම්බුදු සසුදනහි චිරපැවැත්ම උදදසො සැදැහැවත්හු සසුනට පජූො කරමින් 
සසුනට ිරි දුන්හ. රදට්ඨ සෑම තැන ම පොදහ් දවදහර විහොර ඉිකළ අතර සෑම ගමක ම අලංකොරවත් උස 
ම ස්ථොනය විහොරස්ථොනයට පූජො කරනන්ට විය. ‘ගමයි පන්සලයි - වැවයි දාගැබැයි’ යන සංදක්තය මත 
පිහිටො ධොර්මික ජීවන පැවැත්දමන් යුතු සැදැහැවත්, දැහැමි ජනසමොජයක් රට තුළ නිර්මොණය විය. 
විදශ්ෂදයන් ලක්ිව ‘ධර්මද්වීපය’ නමින් දලොව පරචලති විය. ලක්ිව මේපිදයෝ තමන්ට ලැදබන දරැවකු 
ශොසනයට පූජො කරිීම තම පරම වගකමීක ්- යුතුකමක් දමන් ම උදාර පුණය කර්මයක් දස් සලකො ඉටු 
කළහ. මිහිදු මොහිමියන්ට අවශය කදළ් හුදදක් දඹිවින් පැමිණි පිරිදසන් දමරටට ධර්ම කිරීම පමණක් 
දනොව ලක්ිව උපන් දරැවන් ලක්දදරදණහි ම පැවිි උපසම්පදා කරවො ඔවනු්ට ශොසනය භොරදීමය.ි 
බුදුසසුන සැබෑ දලස ලක් දදරණ මත මුල්බැස ගන්දන් එවිට බව උන් වහන්දස් අවධොරණය කළහ. ඒ 
අනුව සිය දහස් ගණනින ්භික්ෂු පිරිස වර්ධනය වූ අතර ඇතැදමක් දඹිවින් පවො දමරටට පැමිණ පැවිි 
වූ අතර දඹිව භිකෂ්ූහු ද දථරවොදී දබෞද්ධ දක්න්රස්ථොනය දස් සලසො දමරටට පැමිණ තම ආධයොත්මික 
ියුණුව වර්ධය කර ගත්හ. වයස අවරුැදු 32දී පමණ දමරටට වැඩම කළ මිහිදු මොහිමිදයෝ නැවත දඹිවට 
දනොවැි අතර වයස 80දී උත්තිය රජ දවස පරිිනිවන් පොනො දතක් ම ලක්ිව වැඩ දවදසමින් උදාර 
ශොසනික දමදහවරක් ඉටු කළහ. උන් වහන්දස්දග් අමිල දස්වොව දහ්තුදවන් ‘අනුබුදු’ (දදවන බුදුන්) යන 
අන්වර්ථ නොමදයන් උන් වහන්දස්ට ඇමැතීමට ලක්වැසිදයෝ හුරැ වූහ.   

පසුකොලීනව දද්වොනම්පියතසි්ස රජුදග් මුණුබුරකු වූ දුටුගැමුණු රජු දමිළයන්දගන් රට මුදවො මුළු 
රට එක්දස්සත් දකොට මහො දවදහර විහොර නරි්මොණය දකොට සම්බුදු සසනු ඒකොදලෝක කළහ. රැවන්වැලි 
සෑය, මිරිසවැටිය, දලෝවොමහො පරොසොදය වැනි නිර්මොණ දථරවොදී දබෞද්ධ දක්න්රසථ්ොන බවට පත්විය. මිහිදු 
මොහිමියන්දගන ්පැවැරැණු සම්බුදු සසුන පිළිබඳ වගකමී ලක්ි ව භකි්ෂනූ් වහන්දස ්මහත් වගකීදමන ්යුතුව 
තම හදවතට දගන ිවි දදවැනි දකොට සම්බුදු සසුන රකමිින් තමන් ද ආධයොත්මික ියුණවු පසක් කර 
ගත්හ. අනුරපුර සමදයහි ඍද්ිමත් රහතුන් ලක්ි ව අහදසහි දකතරම් සැරිසැරැදේ ද යත් මිනිසුන්ට වී 
ටිකක් දේලො ගැනීමට පවො දුෂ්කර වූ බව ලොංදක්ය දබෞද්ධ ඉතිහොසය සටහන් තබො ඇත. දමබඳු 
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ආධයොත්මික පිබිඳීමකින් යුතුව පැවැති ශ්රී ලංකොදවන් දලෝකයට දායොද කළ වටිනො ම දදය නම් ශ්රී 
සද්ධර්මයය.ි වළගම්බො රජසමදයහි 12 වසරක් පරුො පැවැති නියගය දහ්තුදවන ්හටගත් බැමිණිතියොසොය 
වැන ිඉතො ම දුෂ්කර කොල වකොවනුවල පවො ලොංදක්ය භික්ෂූන ්වහන්දස්ලො ජීවිත පරිතයොගදයන ්යුතුව ශ්රී 
සද්ධර්මය සුරක්ෂිත කළහ. බුද්ධවර්ෂ 440 දී ධර්මවිනය ගරන්ථොරෑඪ දකොට එය දනොනැසී වසර දහස් 
ගණනක් තවදුරටත් පවතව්ො ගැනමීට හැකි වූදය් ලොංදක්ය භික්ෂූන් වහන්දස්දග් කැපවීම, දුරදකන්ො 
නුවණ, ශරද්ධොව හො පරඥාව දහ්තුදවනි. එම භික්ෂූන් වහන්දස්ලො වසර දදදහසකට අික කොලයක් කරන 
ලද උදාර දමදහවර දමන් ම භොගයවතුන් වහන්දස් සොරොසංඛය කල්ප ලක්ෂයක් පුරො කළ අපමණ කැපවීම 
උදදසො වර්තමොනදය් සිටින අපට කළ හැකි උදාර කර්තවය නම් එම දහම ශරවණය දකොට සිත්හි දරො හැකි 
උපරිම අයුරින ්දම් ජීවිත කොලදයහි එහි පරතිඵල ලබො ගැනමීට කරියො කිරීමත් දමම උදාර දහම මතු පරපුරට 
දායොද කිරීම සඳහො කළ හැකි උපරිම දායකත්වය දැරීමත් ය. වත්මදනහි ජීවත් වන ඔබ අප දම් සම්බුදු 
සසුදනහි අවසොන පදු්ගලයො දනොවන දලස බුදුරජොණන් වහන්දස් අපට අවවොද කළහ. එනම් ඔබදගන් 
මදගන් පසු දම් අගනො දහම වියැකී යන්නට වර්තමොනදයහි ජීවත් වන අප ඉඩ දනොතැබිය යුතු ය.  

ලක්ිදවන් සම්බුදු සසුදනහි උන්නතිය දවනුදවන් සිදු වූ දමදහවර දහ්තුදවන් ලොංකිකයන් 
නිර්මොණය කළ දබෞද්ධ දකොි දලොව සියලු දබෞද්ධයන් විසනි් ඒකමතකි ව පිළිදගන ඇත. ඒ අතර 
පරධොන දබෞද්ධ උත්සවය සැමරීමට දයොදා ගනන්ො මැයි මස පුන ්දපොදහෝ ිනය ‘දවසක්’ නමින් සිංහල 
නොමය දලොව සැදවොම වයවහොර කරති. දම් කරැණු දදක ම උදදසො ශ්රී ලංකොවට පරමුඛස්ථොනය හිමි වී 
තිබීම ශ්රී ලොංකිකයන්ට මහත් අභිමොනයක.ි  

වර්තමොනදයහි ශ්රී ලංකොවට අමතරව බුරැමය, තොයිලන්තය, කොම්දබෝජය, ලොඕසය, බංගලිදද්ශය, 
දන්පොලය යන රටවල (දමන් ම වියට්ඨනොමදය් සළුුතරය) දථරවොදී මුල්බුදුසමය අනුගමනය කරන රටවල් 
දලස පරචලිත ය. මහොයොන රටවල් දලස චීනය, ජපොනය, දකොරියොව, තොයිවොනය, වියට්ඨනොමය, ටිබැටය 
යන රටවල් හැඳින්දේ. තවද ඇදමරිකොව, ඕස්දටර්ලයිොව, අපරිකොව, යුදරෝපය යන දසසු මහොද්වීපයන්හි 
පසුගයි අඩසියවස තුළ දේගදයන් පරචලිත වන ආගම බවට බුදුදහම පත් ව ඇත. විදශ්ෂදයන් බුදුදහදම් 
එන භොවනො කරම අත්හදා බැලීමටත් එය චදනකි ජීවිතදය් මොනසික පීඩො දුරැ කර ගැනීදම් නවීතම 
චවදය පරතිකොර කරමයක් දලසත් මදනෝ චවදයොවරැන් මදනෝවිදයො උපදද්ශකයන් තම පරීකෂ්ණවල 
පරතිඵල මගින ්නරි්දද්ශ කර තිදේ. හුදදක් පරදලොව සුගතිය දහෝ විමුක්තිය සඳහො දහෝ පමණක් දනොව 
දමදලොව ජීවිතදය් අභිවෘද්ිය සඳහො දබොදහෝ මැදහත් බුද්ිමතුන් කිසිදු ආගමික හො ජොතික දභ්දයකින් 
දතොරව බුදුදහදම් ඇතුළත් ඉගැනව්ීම් තම ජීවිතයට සම්බනධ් කර ගැනමීට දපළඹී ඇත. ඒ අතර 

විදශ්ෂදයන් මොනසික ආතතිය දුරැ කිරීම සඳහො සතිමත්බව (Mindfulness) සහ දමත්තො (Loving 

Kindness) භොවනොව අවධොරණය කර තිදබනු දක්නට ලැදේ.  

 විදශ්ෂදයන් දථරවොදී මුල්බුදුසමදය් ආභොසය ලද පරිිසක් වශදයන් අපදග් ආකල්ප මීට වඩො 
දවනස් විය යුතු ය. එනම් බුදුරජොණන් වහන්දස් අප දවතින් අදප්ක්ෂො කළ ඉහළ ම බුද්ි සොපලයතොව 
ළඟො කර ගැනමීට උත්සොහවත් විය යුතු ය. අප සිදුකරන කටයුතු අතර ධර්ම ශරවණයටත් ධර්මදයහි 
හැසිරීමටත් පරමුඛත්වය ලබො ිය යුතු ය. ඒ සඳහො මුලින් ධර්මය ශරවණය දකොට බුදුදහම කුමක්දැයි නිවැරි 
දැනුමක ්ලබො දගන ශරැතමය පරඥාවත්, එම දහම නිරතුරැව සිහකිිරීම් වශදයන් චින්තොමය පරඥාවත්, සමථ 
විදර්ශනො භොවනො වැඩීම් වශදයන් එම දහම තම ජීවිතයට ස්ථොවර කර ගනිමින ්භොවනොමය පරඥාව ියුණු 
කර ගැනීමටත් අපරමොදීව කරියො කළ යුතුව ඇත.  

  අප ජීවිතදය් දකදතක් දුරට සොර්ථක වූවො ද යන්න තීරණය දකදරන පරධොන සොධකය නම් තම 
චිත්ත සන්තොනගත දලෝභ, ද්දේෂ, දමෝහ දකදතක් ද දුරැ වූවො ද යන කරැණය.ි දවනත් අයුරකින් සඳහන් 
කළදහොත් තෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි, මොන දුරැකරලීමයි. දමකී අකුසල විතර්ක දුරැ කළ පමණට අප සිත්හි පවත්නො 
මොනසික දුක් පීඩො දුරැව මොනසික සවු සහනය උදාදේ. ඒ සඳහො ආරම්භදය් දී පරිතයොගශීලීත්වය, චමතරිය 
වැඩීම, සිල්වත්බව යන කරැණු සපරුො හැකිතොක ්අකුසලදයන ්වැළක ීකුසලයට බරව කරියො කළ යුතුව 
ඇත. ඒ අතර විදශ්ෂදයන් පටිච්චසමුප්පොදය පළිිබඳව නුවණ වැදඩන දැනමුකනි් හො දර්ශනයකින් කරියො 
කිරීම ද වැදගත් දේ.  



UD5 
 

 අප ජීවිතදය් යම්තොක් දුක ්සැප වින්දද ්ද, කිසියම් අදද්ැකීමක් ලැබුදණ් ද ඒ සියල්ලට මුල් වූදය් 
ඇස්, කන්, නොසොි ඉන්රිය හය ඔස්දස් රෑප, ශේද, ගනධ්ොි අරමුණු ලැබීමයි. ඇස, කන ආි ඉන්රිය ඔස්දස් 
කිසියම් දැනමුක ්ලැබුවො යනු රෑප, දේදනො, සඤ්්ා, සංඛොර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ පංචකය සකස් වීමයි. 
රෑපොි දමම ස්කන්ධ පංචකදය් ස්වභොවය නම් දපර දනොතිබී හටදගන ඉතිරි නැති නිරැදධ්වීමයි. දම් බව 
දනොදන්නො අවිදයොව දහ්තුදවන් තම අද්දැකීමට කලින් එය පැවැතියො යැයි ද අද්දැකීදමන් පසු එය ඉිරි 
වූවො යැයි ද යන හැඟීම හට ගනී. එනම් නරිැදධ් ව ූපංචස්කන්ධය නිතය, සුභ, සැප, ආත්ම වශදයන් 
ගැනමීය.ි දමම විපල්ලොස දහවත් වැරි සිතිවිලි දුරැ දකොට පංචුපොදානස්කන්ධදයහි පවත්නො අනිතය, 
අසුභ, දුක්, අනොත්ම ස්වභොවය දත්රැම් ගැනමීට අප දක්ෂ වුවදහොත් එපමණට දලෝභ, ද්දේෂ, 
දමෝහයන්දගන් අතමිඳීමට අවකොශ උදාදේ.  

 දම් සඳහො භොගයවතුන් වහන්දස් අපට නිතර අනුශොසනො කරන්දන් රෑප, දේදනො, සඤ්්ා, සංඛොර, 
විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ පංචකදය් යථො ස්වභොවය දත්රැම් ගැනීමටත් ඒවොදය් සමුදය (හටගැනීම), වය 
(නැති-ක්ෂයවීම), අස්සොද (ආස්වොදය), ආදීනව (අනිට ු විපොක), නිස්සරණ (ඉන ් මිදීම) නිතර දමදනහි 
කිරීමටත් ය. කොයික - වොචසික සංවරය පදනම් දකොටගත් ශීලයක පිහිටො, සමථ කමටහනකින් සිත 
සමොිමත් දකොට හැකිතොක් දුරට සක්නධ් පංචකදය් සමදුය වය දමදනහි කළ පමණට අවිදයොව දුරැ 
දකොට දුකින් නිදහස්වීමට අවකොශ උදාදේ.  

බුදුදහපේ  රධොන  ්තේභ පදක - මෛතරිය  හ  රඥාව 

බුදුරජොණන් වහන්දස් වසර 45ක් පුරො දද්ශනො කළ සියලු දද්ශනො කරැණු දදකක් නැතදහොත් 
ස්තම්භ දදකක් මත ඒකරොශී කළ හැක. එනම් චමතරිය හො පරඥාව වශදයනි. අප බුදුදහම අසො එය 
අනුගමනය කළ පමණට එක් අතකින ්අප තුළ චමතරිය ියුණු විය යුතු අතර අදනක් අතින ්පරඥාව ියුණු 

විය යුතු ය. දමම අංශ දදකින් ියුණ ුවූ පමණට අප තුළ පවත්නො දලෝභ, ද්දේෂ, දමෝහ යන අකුසල මූල 
දුරැවන අතර මොනසික් සතුට කරමදයන් වර්ධනය දේ.  

බුදුදහදම් දැක්දවන පළමු ආධයොත්මික ස්තම්භය වනද්න් චමතරී වැඩීමයි. දකදලසුන්දගන් සිත 
මුදවො දගන ආධයොත්මික සතුට ඉහළට ම ියුණු කර ගැනීමට මග දපන්වන බුදුහමින් මූලික වශදයන් 
දපන්වො දදන්දන් චමතරිය ියුණ ුකරන දලසයි. නිතර චමතරී භොවනොව පරුැදු කිරීදම් පරතිඵල වශදයන් 
අන් අය තමන්දග් ම දරැවන් දස් දැකමීට තරම් කොරැණික සිතක් ඇති දේ. තවද චමතරිය ියුණු වන 

පමණට කරැණො, මුි තො, උදපක්ඛො යන දසසු බරහ්ම විහොර ද සම්පූර්ණත්වයට පත් දේ. දාන, සීල, භොවනො 
යන තරිවිධ පුණය කරියො අතර දලෞකික කුසලය ියුණු කළ හැක ිඋසස් ම කරමය වශදයන් දක්වො ඇත්දත් 
චමතරිය පරගුණ කරිීමයි. සතර බරහ්ම විහරණ ියුණු කළ පමණට දමදලොව ජීවිතය ම බඹ දලොවක් කර 
ගැනමීට අවස්ථොව උදාදේ.  

දදවන ආධයොත්මික ස්තම්භය වන්දන් පරඥාව ියුණු කරළමීයි. එනම් කර්මය පළිිබඳවත් සත්ත්ව 
පැවැතම් පිළිබඳවත් යථො පරිි දන්නො නුවණයි. කලණ මිතුරන් ඇසුරැ දකොට සද්ධර්මය ශරවණය දකොට 

ඇසූ දහම් නුවණින් දමදනහි කරමින් සීල, සමොි, විදර්ශනො වැඩූ පමණට පරඥාව ියුණු දේ. සද්ධර්මය 
ශරවණය කළ පමණට කර්මය හො කර්මවිපොක පළිිබඳ අවදබෝධය ලැදේ. දමම අවදබෝධයත් සමඟ හැකිතොක් 

දුරට පොපයන්දගන් සිත මුදවො දගන (සේබපොපස්ස අකරණං),  දාන, සීල, භොවනො නමැති දලෞකකි කුසලය 

දවත දයොමු දේ (කුසලස්ස උපසම්පදා). තවදුරටත් ධර්ම ශරවණය කළ විට පටිච්ච සමුප්පොද පිළිබඳ 
අවදබෝධයත් සමඟ චතුරොර්ය සතයය අවදබෝධ වී සීල සමොි පඤ්්ා නමැති තරිවිධ ශික්ෂොව ඔස්දස් සිත 
පිරිසිදු කර ගැනීමට නැඹුරැ දේ (සචිත්තපරිදයොදපනං). සියලු බුදුවරැන්දග් මූලික අනුශොසනොව දමයයි 
(එතං බුද්ධොනසොසනං).  

 

 



UD6 
 

අවිදයොව දුරු කිරීපේදී වුඩිය යුතු ෛූලික අංග පදක 

පරමොර්ථ සතයය පරතයක්ෂ දකොට අවිදයොදවන් සපුරො නිදහස්වීදම් මොවදතහි වැිය යුතු පරධොන 
අංග දදකක් බුදුදහමින ්දපන්වො දී තිදේ. එනම් සමථ විදර්ශනො දදකක.ි දමය සති - සම්පජඤ්්ඤ් වශදයන් 
ද, සතිපට්ඨඨොන හො සතිපට්ඨඨොන භොවනො වශදයන් ද, චිත්ත භොවනො - පඤ්ා් භොවනො වශදයන ් ද 

භොගයවතුන් වහන්දස් අවස්ථොදවෝචිතව පුද්ගලොනරුෑපවී දද්ශනො දකොට තිදේ. දමහි දී එක් පදසකින් විසිරී 
පවත්නො සිත වර්තමොනය තුළ කිසියම් කුසල අරමුණක අඛණ්ඩව දනොවිසිරී පවත්වො ගනිමින් සිත 
සමොිමත් කිරීමත් එදස් සමොිමත් වූ සිතින් අනිතය දුක්ඛ අනොත්ම යන තරිලක්ෂණ දමදනහි කිරීමත් 
අවශය දේ. විසිරී පවත්නො සිත වර්තමොනදයහි කුසල අරමුණක තබො ගැනීම එක ්අතකින් දෑකැත්තකින් 
දගොයම් මිටක් අල්වො ගැනීමට උපමො දකොට තිදේ. අදනක් අතින් දෑ කැත්දතන් දගොයම් මිට කැපීම 

විදර්ශනො නුවණට උපමො දකොට තිදේ. එනම් ස්කන්ධ, ධොතු, ආයතන අනතියොි වශදයන් නුවණින් 

දමදනහි කිරීමයි. දමහිලො රෑප, දේදනො, සඤ්්ා, සංඛොර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ පංචකය මැනැවින් 
දත්රැම් ගැනීමත් එයනි් සපුරො නිදහස් වීමත් අවශය දේ. 

දුකින් නිදහස්වීදම් මොවත පැහැිලිව, නිවැරිව හො ස්ථොවරව දද්ශනො දකදරන පංච 
උපොදානස්කන්ධය පිළිබඳ විස්තරයට බුදුදහදමහි පරධොන තැනක් හිමි දේ. බදුුරදුන්දග් සෑම අනුශොසනයක් 
ම පංචුපොදානස්කන්ධය අවදබෝධ කර ගැනීමටත් එයින් නිදහසව්ීමටත් මග දපන්වයි. තරිපිටකය පුරො 
පංචුපොදානස්කන්ධය දත්මොදකොට දද්ශිත අනුශොසනො රොශියක් ඇතුළත් දේ. ඒ අතර සංයුත්ත නිකොදයහි 
ඛන්ධ සංයුත්තය නමින් දවනම දකොටසක් දම් සඳහො දවන් කර ඇත. විදශ්ෂදයන් භොගයවතුන් වහන්දස් 
දද්ශනො කරන පළමු දද්ශනොදේ දී ම පස්වග මහණනු්ට දසෝවොන්වීමට මග විවර කර දදමින් දම් පළිිබඳව 
සඳහන් කර තිදේ. ඒ අනුව ජොති, ජරො, වයොි ආි දුක් පිළිබඳව විස්තර දකොට ඒ සියල්ල ‘සංඛිත්දත්න 
පංචුපොදානක්ඛන්ධො දුක්ඛො’ යනුදවන් සංක්ෂිප්ත දකොට ඇත. බුදුරදුන් විසින් දද්ශති දදවන දද්ශනය වන 
අනන්ත ලක්ඛණ සූතරදයහි ද පංචුපොදානසක්නධ්ය පළිිබඳ තවදුරටත් දද්ශනො කරමින් පස්වග මහණුන්ට 
නිවන් මග එළි දපදහළි කර දුන්හ. ජීවිතය පුරො අප අත්විඳින දුක මැනැ වින ්දත්රැම් ගැනමීට නම් 
පංචුපොදානස්කන්ධය පිළිබඳ පැහැිලි අවදබෝධයක් ලබො ගැනීම අවශය දකදර්. මහො පහන් ටැඹක ්දමන් 
පංචුපොදානස්කන්ධය පිළිබඳ අවදබෝධය නවින ්මග එළි දපදහළි කර දදයි. අභඤි්්ා සූතරදයහි දැක්දවන 
පරිි කිසියම් බුද්ි මත් තැනැත්තකුට තම විශිෂ්ට ඥානදයන් යමක් අවදබෝධ කළ යුතු නම් ඒ අතර ඉහළ 
ම දදය වන්දන් පඤ්්චුපොදානස්කන්ධයයි. දබෞද්ධ අධයොපනදය් උසස් ම තත්ත්වය දමමඟින් දපන්නමු් 
දකදර්. සත්තට්ඨඨොන සූතරදයන් පැහැිලි දකදරනද්න් ජීවිතොවදබෝධදයන් දකදලස් දුරැවන පරිි 
පඤ්්චුපොදානසක්න්ධය නවුණින් පරීකෂ්ො කළ යුතු ආකොරයය.ි 

සත්තට්ඨඨොන සූතරදයහි දැකද්වන පරිි රෑපොි ස්කන්ධ පංචකය ආකොර හතකින ්දමදනහි කළ යුතු 
ආකොරය දක්වො තිදේ. එනම්, 

1. රෑපය දැන ගනියි (රෑපං පජොනොති). 
2. රෑපදය් හටගැනමී දනියි (රෑපසමුදයං පජොනොති). 
3. රෑපදය් නරිැදධ්වීම/ නැතවිීම දනියි (රෑපනිදරොධං පජොනොති). 
4. රෑපය නරිැද්ධ කරන මොවත දනියි (රෑපනිදරොධගොමිනී පටිපදං පජොනොති). 
5. රෑපදය් ආස්වොදය ිනියි (රෑපස්ස අස්සොදං පජොනොති). 
6. රෑපදය් ආදීනව දනියි (රෑපස්ස ආදීනවං පජොනොති). 
7. රෑපදය් නිස්සරණය/ මිදීම දනියි (රෑපස්ස නිස්සරණං පජොනොති). 

 

1. රූ ය දහවත් රෑපසක්නධ්ය යනු සතර මහො භූත රෑප හො ඒ ඇසුරැ දකොට පවතනි උපොදාය රෑප 24යි 
{(පරසොද රෑප 5 = චක්ඛු, දසෝත, ඝොණ, ජිේහො, කොය), දගෝචර රෑප 4 = රෑප, ශේද, ගන්ධ, රස), 
(භොවරෑප 2 = ඉත්ිභොව, පුරිසභොව), හදයවත්ථු රෑප, ජීවිදතන්රියරෑප, ආහොර රෑප, පරිච්දේද රෑප, 
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(විඤ්්ඤ්ත්ති රෑප 2 = කොයවිඤ්්ඤ්ත්ති, වචීවිඤ්්ඤ්ත්ති), (විකොරරෑප 3 = ලහුතො, මුදුතො, කම්මඤ්්ඤ්තො), 
(ලක්ෂණ රෑප 4 = උපචය, සන්තති, ජරතො, අනිච්චතො)}. 

  දමදලස දකොටස් 24කින් සමන්විත රෑපය සකස් වීමට දහ්තුව වන්දන් ආහොරයයි. ආහොර 
නැතිවීදමන් රෑපය නිරැද්ධ දේ. රෑපය නිදරෝධ කරන මොවත නම් සම්මොිට්ඨි ආි අංග අටකින් යුත් ආර්ය 
අෂ්ටොංගික මොර්ගයයි. මීට අමතරව රෑපයට අදාළ තවත් කරැණු තුනක් දත යුතු දේ. එනම් රෑපදය් 
ආස්වොදය - රෑපය නිසො හටගන්නො සැප සහගත මොනසික ස්වභොවය. එම රෑපය දවනස්වීමට භොජනය 
වීදමන ්හටගන්නො ව ූදුක නම් වූ ආදීනවය ද දත්රැම් ගත යුතු ය. එම රෑපදයහි ඡන්දරොගය දුරැකිරීම් 
වශදයන් ඇතිවන මිඳීම නම් වූ නිස්සරණය ද වටහො ගත යුතු ය. දමදලස රෑපයට අදාළ කරැණු 7 පිළිබඳ 
ස්ථොන හතක සිහිය පිහිටුවො ගැනමී සත්තට්ඨඨොන නමින් හැඳින්දේ.  

දම් අයුරින ්දේදනො, සඤ්ා්, සංඛොර, විඤ්්ාණ යන දසසු ස්ථොන හතර දකදරහි ද සිහිය පිහිටුවො 
ගනිමින ් නුවණින් දමදනහි කළ පමණට ස්කන්ධ පංචකය පිළිබඳ අවදබෝධය සැලසී වඩ වඩොත් 
ජීවිතොවදබෝධය ලැබීදමන් අවිදයොව දුරැදකොට දුක අවසන් කිරීමට අවකොශ සැලදස්.  

2. පේදනො යනු ඇස, කන, නොසය, ිව, කය, මනස යන ඉන්රිය හය රෑප, ශේද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, 
ධර්ම හො සම්බන්ධවීදමන් හටගන්නො සැප, දුක්, උදප්ක්ෂො ආි දේදනොවන් ය. එනම් චක්ඛුසම්ඵස්සජො 
දේදනො, දසෝතසම්ඵස්සජො දේදනො, ඝොනසම්ඵස්සජො දේදනො, ජිේහොසම්ඵස්සජො දේදනො, කොයසම්ඵස්සජො 
දේදනො, මදනෝසම්ඵස්සජො දේදනො වශදයන.ි 

3.  ඤ්්ා යනු ඇස, කන ආි ඉන්රිය මගින් රෑප, ශේදාදී අරමුණු ගැනීදම් දී හටගන්නො ඒ පළිිබඳ 
හඳුනො ගැනමීයි. ඒනම් රෑප සඤ්්ා, සද්ද සඤ්්ා, ගන්ධ සඤ්්ා, රස සඤ්්ා, දඵොට්ඨඨේබ සඤ්්ා, ධම්ම 
සඤ්්ා වශදයනි. 

4.  ංඛොර යනු සිතිවිලියි. ඇස, කන ආි ඉන්රිය ඔස්දස් රෑප, ශේදාිය අරභයො හටගන්නො සිතිවිලි 
මීට අයත් දේ. එනම් රෑප සඤ්්දච්තනො, සද්ද සඤ්්දච්තනො, ගන්ධ සඤ්්දච්තනො, රස සඤ්්දච්තනො, 
දඵොට්ඨඨේබ සඤ්්දච්තනො, ධම්ම සඤ්්දච්තනො වශදයනි. 

5. විඤ්්ාණ යනු ඇස, කන ආි ඉන්රිය ඔස්දස් රෑප, ශේදාිය දැන ගන්නො සව්භොවයය.ි දමය ද 
දකොටස් හයකට දබදද්. ඒනම් චක්ඛු විඤ්්ාණ, දසොත විඤ්්ාණ, ඝොන විඤ්්ාණ, ජිේහො විඤ්්ාණ, 
කොය විඤ්්ාණ, මදනෝ විඤ්්ාණ වශදයනි. 

රෑපොි දමම ස්කන්ධ පංචකදය් ස්වභොවය නම් අවිදයො, කර්ම, තෘෂ්ණො, ආහොර ආි දහ්තු ඇති 
කල්හි හැම දමොදහොතක ම හටදගන ඉතිරි නැතිව නරිැද්ධ වීමයි. තව ද දම් පහ ම එකට හටදගන එකට 
ම නිරැදධ් වීම දමහි පවත්නො ලක්ෂණයයි. දමය මැනැවින ්පරතයක්ෂ කළදහොත් ජරො, මරණොි සියලු 
දුක්වලනි් සපුරො නිදහස්වීමට අවකොශ සැලදස්.  

තරිවිධ උ  රීක්ෂො 

ඉහත දැක්වූ පරිි රෑපොි සක්න්ධ පංචකය හත් ආකොරකින ්නවුණින් දමදනහි කරන අතර තවත් 
ස්ථොන තුනක් පිළිබඳව අවධොනය දයොමු කිරීමට සත්තට්ඨඨොන සූතරය අපට කියො දදයි. එනම් ධොතු වශදයන් 
ආයතන වශදයන් හො පටිච්චසමුප්පොද වශදයන් පරීකෂ්ො කර බැලමීටයි. 

ඉධ භික්ඛදව, භික්ඛූ ධොතුදසො උපපරික්ඛති. ආයතනදසො උපපරික්ඛති. පටිච්චසමුප්පොදදසො 
උපපරික්ඛති. එවං දඛො භකි්ඛදව, භික්ඛූ තිවිධූපපරික්ී  දහොති. 

දම් සසුදනහි භික්ෂුව ධොත ුවශදයන්, ආයතන වශදයන්, පටිච්චසමුප්පොද වශදයන් විමසො බලයි. 
මහදණනි, දමදලස භිකෂ්ුව තරිවිධ උපපරීක්ෂොව ඇත්දත් දවයි. දුකින් නිදහස්වීම සඳහො බුදුරදුන් වදාළ 
දනොවරඳින මොවත දමයයි. අප විසින් ජීවිතදය් පරමුඛත්වය ලබො ිය යුත්දත් දම් සඳහොයි. 
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 බුදුදහපේ ෛූලික ඉගුන්ීේ 

❖ සියලු සම්බුදු උතුමන්දග් අනුශොසනය 

සේබපොපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා, 
සචිත්තපරිදයො දපනං එතං බුද්ධොනසොසනං. 

 

❖ ධර්ම මොර්ගය ආර්භදය්දීම උපදවො ගත යුතු ගුණොංග :- 

1. චමතරී සහගතබව 2. නුවණැතිබව 3. කපටි නැතබිව 4. මොයොකොරී දනොවන බව 5. ඍජුබව 

(එතු විඤ්්ූ පුරිදසො අසදඨො අමොයොවී උජු ජොතිදකො අහමනුසොසොමි. අහං ධම්මං දදදසමි.’  (දමත්ත 
සූතරදය් ද දම්වො ඇතුළත් බව) 

 1. දැි දලෝභය හො දදාම්නස දුරැ කරිීම (විදනයය දලෝදක් අභිඤ්්ා දදෝමනස්සං) 

❖ දතරැවන : බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ 

❖ පරඥාව ියුණු කිරීමට ඉවහල් වන කරැණු හතර : 

1. කලයොණ මිතර ඇසුර   2. සද්ධර්මශරවණය 
3. දයෝනිදසෝ මනසකිොරය  4. පරතිපදාව (ශීල, සමොි, පරඥා යන තරිශික්ෂොව)    

 

❖ දපෞරැෂීය ගුණොංග හො පරඥාව වර්ධනය කරලීම පදනම් කරගත් දබෞද්ධයොදග් දත්මො ගීතය 

(කරීය) දමත්ත සූතරය 

❖ සම්මො ිට්ඨිය දකොටස් දදකයි :- (1. කම්මස්සකතො සම්මො ිට්ඨිය, 2. ආර්ය සම්මො ිට්ඨිය) 

❖ මොර්ග දදක :  1. ස්වර්ග මොර්ගය - කම්මස්සකතො නුවණ (දාන, සීල, භොවනො),  
2. දමෝක්ෂ මොර්ගය - පටිච්චසමුප්පොද නුවණ (සීල, සමොි, පඤ්්ා) 

❖ පටිච්ච සමුප්පොදය :   

• ‘දයො දඛො වක්කලි ධම්මං පස්සති දසො මං පස්සති, දයො මං පස්සති දසො ධම්මං පස්සති, 
ධම්මං හි වක්කලි, පස්සනද්තො මං පස්ස ති. මං පස්සන්දතො ධම්මං පස්සති. ... ’  

වක්කලි සුත්ත, සං.නි. III, බු.ජ.තරි. 208 පිට  

‘වුත්තං දඛො පදනතං භගවතො: 
දයො පටිච්චසමුප්පොදං පස්සති, දසො ධම්මං පස්සති.  
දයො ධම්මං පස්සති දසො පටිච්චසමුප්පොදං පස්සති. 

• අස්මිං සති ඉදං දහොති, අස්මිං අසති ඉදං න දහොති 

• ඉමස්ස උප්පොදා ඉදං උප්පජ්ජති, ඉමස්ස නිදරොධො ඉදං නිරැජ්ඣති. 

• යං කිඤ්්චි සමුපදයධම්මං සේබං තං නිදරොධධම්මං.. 

• දය ධම්මො දහතුප්පභවො දතසං දහතුං තථොගදතො ආහ, 
දතසං ච දයො නිදරොදධො එවංවොි මහොසමදණො. 

❖ චතුරොර්ය සතයය (දුක්ඛ - සමුදය - නිදරෝධ - මොර්ග) 

      

අභිඤ්්ා  ූතරපය්  ොරොංශය :- 

1. තම විශිෂ්ට ඥානදයන් අවදබෝධ කළ යුත්ත - පඤ්්චුපොදානසක්න්ධය 
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2. තම විශිෂ්ට ඥානදයන් පරහණී කළ යුතු පරධොන කරැණු - අවිදයොව හො භවතණ්හො  
3. තම විශිෂ්ට ඥානදයන් වැිය යුතු පරධොන කරැණු - සමථ හො විදර්ශනො 
4. තම විශිෂ්ට ඥානදයන් සොක්ෂොත් කළ යුතු කරැණු - විදයො විමුක්තිය 

 

❖ පිරිසිදුබව, දසෝක පරිද්දව දුරැලීම, දුක්දදාම්නස් දුරැලමී, ාණය ලැබීම, නිවන සොක්ෂොත් කර ගැනීම 
සඳහො වූ ඒකොයන මොවත - සතර සතිපට්ඨඨොනය  

1. කොයොනුපස්සනො (කොදයො කොයොනුපස්සී විහරති ආතොපී සම්පජොදනො සතිමො.....) 
2. දේදනොනුපස්සනො (දේදනොසු දේදනොනුපස්සී විහරති ආතොපී සම්පජොදනො සතිමො.....) 
3. චිත්තොනුපස්සනො (චිත්දත් චිත්තොනුපස්සී විහරති ආතොපී සම්පජොදනො සතිමො.....) 
4. ධම්මොනුපස්සනො (ධම්දම්ස ුධම්මොනුපස්සී විහරති ආතොපී සම්පජොදනො සතිමො.....) 

  

❖ ඉන්රිය ධර්ම (සද්ධො, විරිය, සති, සමොි, පඤ්්ා) 

 

❖ විමුත්තොයතන  
1. ධර්ම ශරවණය   (ධම්මසවණ) 
2. ධර්ම දද්ශනය  (ධම්මදද්සනො) 
3. ධර්ම සජ්ඣොයනය  (ධම්මසජ්ඣොයන) 
4. ඇසූ ධර්මය නුවණින් ධර්ම දමදනහි කිරීම (ධම්මසම්මස්සන) 
5. භොවනොව  (භොවනො)  (විමුත්තොයතන සුත්ත, අං.නි. 3, 32-36 පිටු) 

 

❖ අවිදයො සූතරදය් අංග 10 

1. කලයොණ මිතර ආශරය 
2. සද්ධර්මශරවණය 
3. ශරද්ධොව 
4. දයෝනිදසෝ මනසකිොරය 
5. සතිසම්පජඤ්්ඤ්ය (සිහයි හො නුවණ) 
6. ඉන්රිය සංවරය 
7. තරිවිධ සුචරිතය 
8. සතර සතිපට්ඨඨොනය (කොය, දේදනො, චිත්ත, ධම්ම යන සිේ තැන්හි සිහයි පිහිටවුො ගැනමී) 
9. සත්ත දබොජ්ඣංග (සති, ධම්මවිචය, විරිය, පීති, පස්සද්ි, සමොි, උදපක්ඛො) 
10. විදයොවිමුක්තිය   

❖ චුල්ලහත්ථිපදදෝපම සූතරදය් සොරොංශය:- 
1. ක්ෂතරිය, බරොහ්මණ, ගහපති, ශරමණ අය බුදුරදුන් දවත  පැමිණ වොද දුරැලො ශරොවකත්වයට 

පත්වීම 
2. ඒ සතර පිරිස ගිහිදගයනි් නිකම් පැවිිව දුකනි් නිදහස්වීම 
3. ජොණුස්දසෝණි බරොහ්මණයො බුදුරදුන්ට ‘නදමො තස්ස භගවදතො අරහං සම්මො සම්බුද්ධස්ස’ 

වන්දනො කිරීම 
4. ඇතුන් වර්ග : වොමනිකො, උච්චො කොළොරිකො, උච්චො කදණ්රැකො, මහොනොගො 
5. බුදුරදුන් දවතින් ධර්මය ශරවණය කිරීම - ශරද්ධො පරතිලොභය - ගිහිදගයින් නික්ම පැවිිවීම - 

සිල්වත්වීම - පක්ෂයිකු දමන් සැහැල්ලුදවන් හැසිරීම - ඉන්රිය සංවරය - සතිසම්පජඤ්්ඤ්ය 
- පළඟක ්බැඳ සිත සමොිමත් කිරීම - පංච නීවරණ දුරැලමී - පරථම ධයොනය - ද්විතීය 
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ධයොනය - තෘතීය ධයොනය - චතුර්ථ ධයොනය - පුේදේනිවොසොනුස්සති ාණය - චුතූපපොත 
ාණය - ආසවක්ඛය ාණය - චතුරොර්ය සතයොවදබෝධය - විදයොවිමුත්ති සොක්ෂොත්කරණය. 

 

❖ පෘථග්ජන භමූිදය් සිට සෑම ආධයොත්මික ස්තරයක ම සිටින්නවුන් විසින් වැිය යුතු පරධොනතම 
තථොගත ඉගැන්වීම. 

රූ , පේදනො,  ඤ්්ා,  ංඛොර, විඤ්්ාණ  

යන සක්න්ධ පංචකය සමුදය, වය, අස්සොද, ආදීනව, නිස්සරණ වශදයන් දමදනහි කිරීම 

❖  ෛ තලි ් කෛටහන් :- 
1. දස කසිණ (පඨවි, ආදපෝ, දත්දජෝ, වොදයෝ, නීල, පීත, දලෝහිත, ඕදාත, ආදලෝක, ආකොස) 
2. දස අනුස්සති (බුදධ්, ධම්ම, සංඝ, සීල, චොග, දද්ව, උපසම, කොයගතො, මරණ, ආනොපොනසති) 
3. දස අසුභ (උද්ධුමොතක, විනීලක, විපුේබක, විච්ිද්දක, වික්ඛිත්තක, වික්ඛොයිතක, හතවික්ඛිත්තක, 

දලෝහිතක, පුලවක, අට්ඨඨක)  
4. සතර බරහ්ම විහරණ (දමත්තො, කරැණො, මුිතො, උදපක්ඛො) 
5. සතර ආරැප්පණ (ආකොසොනඤ්්චොයතන, විඤ්්ාණඤ්්චොයතන, අකිඤ්්චඤ්්ායතන, 

දන්වසඤ්්ානොසඤ්්ායතන) 
6. ආහොදර් පටික්කූල සඤ්්ා 
7. ධොතු මනසිකොර (පඨවි, ආදපෝ, දත්දජෝ, වොදයෝ) 

 

❖ පරධොන භොවනොවකට පිවිසමීට පරථම වැිය යුතු සතර ආරක්ෂක භොවනො කමටහන් - සතර කමටහන් 

(බුද්ධොනුස්සති, දමත්තො, අසුභ, මරණසති) 

❖ අවසන් බුදධ්ොවවොදය :  

‘හන්ද’දානි භික්ඛදව ආමනත්යොමි දවො වය ධම්මො සංඛොරො අප්පමොදදන භකි්ඛදව සම්පොදදථ ....’ 

❖ සනොතන රැකවරණය - තමසිත සහ ධර්මය පිළිසරණ කර ගැනීම 
අත්තදීපො භික්ඛදව විහරථ අත්තසරණො න අඤ්්ඤ්සරණ. 
ධම්මදීපො භික්ඛදව විහරථ ධම්මසරණො න අඤ්්ඤ්සරණො. 

 

❖ අවිදයොදවන් සිත පිරිසදිු කරිීම සඳහො දමදනහි කළ යතුු ආකොරය :- 
සේදේ සංඛොරො අනිච්චොති යදා පඤ්්ාය පස්සති අථ නිේබිනද්ති දුක්දේ එස මගද්ගො විසුද්ියො 
සේදේ සංඛොරො දුක්ඛොති යදා පඤ්්ාය පස්සති අථ නේිබින්දති දුක්දේ එස මග්දගො විසුද්ියො 
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