
ප ොප ොන් උදාවයි!  දහම් අමොවයි ! 
 

 ම්බුදු දහම ලක්්ිවට  ැ ත්්ීම හො එය ලක්්ිව ත්ුළ මුල්බැ  ගැනීම  ිහික්රන ිනය 
ප ොප ොන් ප ොපහෝ ිනයයි. පමයින් ව ර 2327ක්ට ප ර අද වැනි ිපනක් මිහිදු මහ රහත්න් 
වහන්ප ්  දහම්  නිවුඩය රැපගන ලක්්ිවට වැඩම ක්ළහ.  ම්බුද්ධ  රිනිර්වොණපයන් ව ර 
236ක්ට  මණ   ුව  ිදුක්ළ ත්ුන්වන ධර්ම  ංගොයනොපවහි  රත්ිඵලයක්් වශපයන් ධර්මොපශෝක් 
රජුපග්  ුත්් අනුබුදු මිහිදු මොහිමි ොපණෝ ලක්්ිවට  ැමිණ  ම්බුදු   ුන  ්ථොවර  දනමක්්  හිත්ව 
 ිහිටවොලූහ. එම අමිල පමපහවපරහි  රත්ිඵල වශපයන් අද පදවියන්  හිත්  ම ්ත් පලෝක්යොට 
බුදුරජොණන් වහන්ප ්පග් නිර්මල ධර්මය  ුරක්්ෂිත් ී ත්ිපේ. පමහිලො ශ්රී ලොංක්ික් භික්්ෂූන් 
වහන්ප ්ලො  රමුඛ  ක්ොර්ය භොරයක්් ඉටු ක්ළහ. මෙෙ උතුම් දර්ශනය ෙැනැවින් හැදෑරීෙත් උපරිෙ 
මෙස එය තෙ ජීවිතමයන් ක්රියාත්ෙක් ක්ිරීෙත් ෙතු පරපුරට එෙ දහෙ දායාද ක්ිරීෙත් අප සතු 
අනුේෙංඝනීය වගක්ීෙක්් ව පවතී. 

 ම්බුදු දහම පලොවට ඇත්ි උත්ුම් ම රත්්නයක්ි, රැක්වරණයක්ි (...ධම්ම රණො න 
අඤ්්ා රණො).  ත්්ත්්වයන්පග්  න්ත්ොනගත් දුක් දුරැපක්ොට මොන ික් පරෝග නිවොරණයට ශ්රී 
 ද්ධර්මය හො  මොන ඖෂධයක්් පනොමැත් (ධම්පමෝ ධ  මං නත්ථි). පලෝභපයන් හො ද්පේශපයන් 
ගිනිගත්් වත්්මන් පලොවට මමත්රිය හො  රඥාව  ොදක් පක්ොටගත්් පමම දහපම් අගය අද වඩොත්් 
අවපබෝධ ී ත්ිපේ. එය  ොනය පක්ොට දුක්ින් නිදහ ් ීමට බුද්ිමත්් මනුෂයයන්ට පම් උත්ුම් ම 
ක්ොලයයි (එත්ං  ිවථ භික්්ඛපවො). ධර්මය හැර අන් මවක් පහෝ  ියක්ු පනොමැත් (ධම්මං විනො 
නත්්ි  ිත්ො ච මොත්ො). එම උත්ුම් ක්්ෂණ  ම් ත්්ත්ිය අහිමි ක්ර පනොගන්නට අ  වි ින් වහ වහො 
ම ක්රියො ක්ළ යුත්ුව ඇත් (ඛපණො පව මො උ ච්චගො). බිපයන් හො මවරපයන් ත්ැත්ිගත්් පලොවට 
බුදුදහමින් ලැපබන  ැන ිල්ල අ මණ පේ. 

පලෝ වැ ි  ැමට  ැන ුම ලබො පදන පමම උත්ුම් දහම පලොවට හිමි වූපය්  ිද්ධොර්ථ 
පබෝ ත්ොණන් වහන්ප ්  ොරො ංඛය ක්ල්  ලක්්ෂයක් ක්ොලයක්් මුළුලප්ල් ක්රන ලද අ මණ 
 රිත්යොගශීලීත්්වයක්  රත්ිඵල වශපයනි. බුදුරජොණන් වහන්ප ්පග් හැම  දහම්  දයක් ම 
උන්වහන්ප ් උත්්ක්ෘෂ්ට වශපයන්  රිත්යොග ක්රන ලද ඇ ්, හි ්, ම ්, පල්, දහිය මු ු ී  වත්ී. 
ඒ අත්ර අව න් භවපයහි බුදුරජොණන් වහන්ප ්  ිදු ක්ළ ව ර 45ක් මහඟු ප ්වය ද ඊට එක්් 
පේ. මීට ව ර 2560ක්ට  මණ ප ර  ම්බුදු රජොණන් වහන්ප ් අනු ිප ්  නිර්වොණ ධොත්ුපවන් 
 ිරිනිවන්  ෑපමන්   ුව පමම උත්්ත්රීත්ර දර්ශනය පනොනැ ී  ර ුපරන්  ර ුරට දායොද ක්ිරීපම් 
වගක්ීම ඉත්ො උ  ් අයුරින් ත්ම වගක්ීම පක්ොට  ලක්ො ඉටු ක්රන ලද්පද් මහ ඟ රැවන වි ිනි. 
භොගයවත්ුන් වහන්ප ්  ිරිනිවන්  ො පත්ව ක්ට   ුව රැ ් වූ  න් ියයක්්  මණ මහරහත්න් 
වහන්ප ්ලො මහොක්ොශය  මහරහත්න් වහන්ප ්පග් අනුශො ක්ත්්වපයන් අජො ත්් රජුපග්  ූර්ණ 
දායක්ත්්වය හො අනුගරහ ඇත්ිව ආනන්ද මොහිමියන්පග් හො උ ොලි මොහිමියන්පග් ධර්ම විනය 
මූලික්ත්්වපයන් ධර්ම විනය  ජ්ඣොයනො පක්ොට අ ූහොර දහ ක්් ධර්ම ්ක්න්ධය ඒ ඒ රහත්න් 
වහන්ප ්ලොට හො උන්වහන්ප ්ලොපග් ශිෂයොනුශිෂයන්ට පවත්  වරො භොණක් ක්රමයක්ට රැපගන 
යොපම් වගක්ීම ඉටු ක්ළහ. එත්ැන්  ටන් ත්වත්් ව ර 100ක්් ගත් වූ ත්ැන යළිත්් වත්ොවත්් 
මහරහත්න් වහන්ප ්ලො 750 නමක්පග්  හභොගීත්්වපයන් පදවන වරට ද ධර්ම විනය  ංගොයනො 
පක්ොට  ම්බුදු   ුන ත්වදුරටත්්  ුරක්්ෂිත් ක්ළහ.  ම්බුද්ධ  රිනිර්වොණපයන් ව ර 236ක්් ගත් වූ 
ත්ැන්හි පත්වන වත්ොවට ද මහරහත්න් වහන්ප ්ලො 1000 නමක්් රැ ්ව පමොග්ගලී ුත්්ත් ත්ි ්  
මහරහත්න් වහන්ප ්පග් මූලික්ත්්වය ධර්ම - විනය  ංගොයනො පක්ොට ව ර 5000ක්් යනත්ුරැ 
පනොනැප න  රිි  ම්බුදු   ුන වඩොත්් ශක්්ත්ිමත්් ක්ළහ. පමහි දී  ිදු වූ විපශ්ෂ  ිද්ියක්් නම් 



UD2 
 

 ංගොයනොපවන්   ුව ඉන්ියොපේ  රපද්ශ ක්ිහි යක්ටත්් ඉන් බැහැර ත්වත්්  ්ථොන ක්ිහි යක්ටත්් 
වශපයන්  රපද්ශ නවයක්ට ධර්ම දූත්යන් වහන්ප ්ලො  ිටත්් ක්ර යැීමයි. පමපල  ධර්ම දූත්යන් 
වහන්ප ්ලො යැවූ  රපද්ශ  ඳහො පත්ෝරො ගනු ලැබූ ධර්ම දූත්යන් වහන්ප ්ලො අත්ර ත්ම්බ ණ්ී 
නමින් එක්ල  රචලිත්ව  ැවැත්ි ලක්්ිවට යැීම  ඳහො පත්ෝරො ගනු ලැබුපේ එවක්ට මහො 
අිරොජයයක්් පගොඩනගො පගන  ිටි පත්වන ධර්ම  ංගොයනොව  ඳහො මූලික් දායක්ත්්වය දැක්්වූ 
අපශෝක් රජත්ුමොපග්  ුත්රයො වූ මහින්ද (මිහිදු) මහරහත්න් වහන්ප ් ීම පමහි  ුවිපශ්ෂී 
වැදගත්්ක්මක්් උ ුලයි. එවක්ට ලක්්ිව රජක්ළ පද්වොනම් ියත්ි ්  හො අපශෝක් රජත්ුමො අත්ර 
 ැවැත්ි  මී   බඳත්ොව මීට පහ්ත්ු වන්නට ඇත්.  

මිහිදු මොහිමියන් වහන්ප ් ලක්්ිවට  ැමිීමට  රථම උන් වහන්ප ් ධර්මදූත් ප ්වය 
 ඳහො මූලික්  ුදු ුක්ම් හො  ූදානම් ීම්  ිදු පක්ොට ඉත්ො උචිත් පමොපහොපත්හි පමහි  ැමිීම උන් 
වහන්ප ් දූරදර්ශී භොවය  රක්ට ක්රන්නක්ි. පත්වන ධර්ම  ංගොයනොපවන්   ුව ලක්්ිවට 
වැඩමීමට මිහිදු මොහිමියන්ට ඇරැයුම් ලැපබන විට ලක්්ිව රජක්රනු ලැබුපේ මුට ීව රජු වි ිනි. 
එත්ුමො පබපහවින් විය ත්් ව  ිටි බැවින් ඉන්  ු ශක්්ත්ිමත්් රජක්ු බලයට  ත්්වන ත්ුරැ මිහිදු 
මොහිමියන් මො  ක්ිහියක් ් ඉන්ියොපවහි වැඩ  ිටියහ. ඒ අත්ර ත්ම මව වො ය ක්ළ පේි ොවට 
වැඩම පක්ොට ඇයපග්  ත්්ක්ොර ලබමින් ඇයට ද ධර්ම පද්ශනො ක්රමින් ලක්්ිවට  ැමිණ  ිදු 
ක්රන පමපහවර  ඳහො  ූදානම් පවමින් ක්ල් පගවූහ. ඒ අත්ර ලක්්ිවට වැඩමවන ප  ු  ිරි  
 ූදානම් ක්රීම, ලක්්ිව එක්ල  ැවැත්ි භොෂොව  රගුණ ක්ිරීම  ම ්ත් ත්රි ිටක්ය ම ක්ට ොඩම් ක්ිරීම, 
ත්රි ිටක්යට අදාළ ප  ු අටුවො  ම් රදාය ද උද්ගරහණය ක්ිරීම, ලක්්ිවට වැඩම ක්ළ   ුව  ිදු ක්රන 
ධර්ම පද්ශනො මොත්ෘක්ො  ඳහො  ූදානම් ීම ආි  ියලු  ූර්ව ක්ෘත්ය  ම් ූර්ණ ක්ළහ. ධර්ම දූත්යන් 
වහන්ප ්ලො  ිටත්් ක්ර යැවූ ප  ු  රපද්ශ අත්ර ලක්්ිව එය වඩොත්්  ුරක්්ෂිත් වූපය්ත්් ප  ු 
 රපද්ශවල බුදු  ුන  ිරිපහන  මයන්හි ලක්්ිවිට එම  රපද්ශවලට බුදු  ුන යළිත්් රැපගන යොමට 
හැක්ි වූපය්ත්් මිහිදු මොහිමියන් වහන්ප ්පග් පමම දූරදර්ශී  රඥාපගෝචර ක්රියොවලිපයහි  රත්ිඵල 
වශපයනි.   

මුට ීව රජුපග් අවෑපමන් ඔහු  ුත්් පද්වොනම් ියත්ි ්  රොජයත්්වයට  ත්්ීපමන්   ුව 
 ුදු ු අව ්ථොව  ැමිණි ක්ල්හි මිහිදු මොහිමියන් වහන්ප ් ලක්්ිවට වැඩම ක්ිරීමට ත්ීරණය ක්ළහ. 
උන් වහන්ප ්  මග ඉත්්ත්ිය, උත්්ත්ිය, භද්ිය,  ම්බල යන උ   න් භික්්ෂූන් වහන්ප ්ලො ද 
 ුමන  ොමපණ්රයන් වහන්ප ් ( ංඝමිත්්ත්ො පමපහණියපග්  ුත්ො) ද භණ්ඩුක් නම් උ ො ක්යො ද 
වශපයන් හත්්පදපනක්් පමම  ිරි ට ඇත්ුළත්් වූහ. පමපල   ිරි  පත්ෝරොගනු ලැබුපේ පමම 
භොරදූර ක්ොර්යයට ඉත්ො උචිත් වන අයුරිනි. ඒ අනුව උ   න්   ්නමක්් ඇත්ුළත්් ක්රගනු 
ලැබුපේ ලක්්ිපවහි දී උ  ම් දා විනය ක්ර්ම  ිදු පක්ොට බුදු  ුන මැනැවින් මුල්බැ ්ීමට 
 ඳහොයි.  ොමපණ්ර නමක් පත්ෝරොගනු ලැබුපේ ලක්්ිපවහි දී  ොමපණ්ර නමක් උ   න් ක්රීපම් 
 ූර්වොදර්ශය ලබොදීම  ඳහොයි. ගිහි උ ො ක්යක්ු පත්ෝරොගනු ලැබුපේ උ ො ක්යක්ුපග් ක්ොර්යභොරය 
ආදර්ශපයන් ලක්්ිව වැ ියන්ට ප න්ීමට හො ඔහු  ැවිි ක්රවන ආක්ොරයක් දැක්ීමට 
 ැලැ ්ීමටයි. පමපල  ඉත්ො විිමත්් ව හො අර්ථවත්් ව මුල  ටන් ම ක්රියො ක්ිරීම මිහිදු 
මොහිමියන් වහන්ප ්පග් ධර්ම දූත් පමපහවපරහි ක්ැ ී ප පනන අංගයක්් විය.  

බුද්ධ වර්ෂ 236 (ක්රි ්ත්ු  ූර්ව ත්ුන්වන  ියවප ්) දී   ිරිවරින් ලක්්ිවට වැඩම ක්ළ මිහිදු 
මහ රහත්න් වහන්ප ් අනුර ුර අගනගරයට  ැ.8ක්් දුරින්  ිහිටි අම්බ ්ථලපය් (මිහින්ත්ලපය්) දී 
පද්වොනම් ියත්ි ්  රජු හමු ී දැන හැඳිනපගන රජුට ධර්ම පද්ශනො ක්ළහ. මීට ක්ලින් 
ධර්මොපශෝක් රජු ධර්මදූත්යන් වහන්ප ්ලො එවන බවට ලි ියක්් එවො ත්ිබූ බැවින් 
පද්වොනම් ියත්ි ්  රජුට මිහිදු මොහිමියන් හඳුනො ගැනීම අ හ ු පනොීය. ධර්මපද්ශනයට  රථම 
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රජුපග් බුද්ිය  රීක්්ෂො ක්ිරීමට විම ූ අඹ  ැනය හො ාත්ි  ැනය මගින් රජත්ුමො බුද්ිමත්් 
පක්පනක්් බවත්් ඔහුට ධර්මය පත්්රැම් ගත් හැක්ි බවත්් මිහිදු මොහිමියන්ට වැටහුණි. ඒ අනුව 
රජුට  රථමපයන් පද්ශනො ක්රන ලද්පද් චුල්ලහත්්ි පදෝ ම  ූත්රයයි. බුද්ධ, ධම්ම,  ංඝ යන 
පත්රැවන හැඳින පගන ශරද්ධො  රත්ිලොභය ත්ුළින් අර්හත්්වය දක්්වො ධර්මපයන්  රත්ිඵල පනළො 
ගන්නො අයුරැ ක්රමොනුක්ූලව පමම  ූත්රපයන්  ැහැිලි පක්පර්. ධර්මපද්ශනය අව ොනපයහි 
රජත්ුමො   ිරිවරින් බුදුදහම වැළඳ ගත්්පත්් ය. එින රොත්රිපයහි මිහින්ත්ලොපවහි ම වැඩ ිටි මිහිදු 
මොහිමියන් ඇත්ුළු  ිරි    ුදා අනුර ුරයට වැඩම පක්ොට රජපගදර  ිරි ට විමොනවත්ථු - ප ්ත්වත්ථු 
ක්ථො  ොදක් ක්ර ගනිමින් ක්ම්ම ්ක්ත්ො  ම්මොිට්ඨිය ියුණු වන අයුරින් ධර්ම පද්ශනො ක්ළහ. 
ඉන්  ු  ංයුත්්ත් නික්ොපය්  ච්ච  ංයුත්්ත්ය, බොල ණ්ිත්  ූත්රය, පද්වදූත්  ූත්රය ආි මොත්ෘක්ො 
යටපත්් ධර්මපද්ශනො ක්රමින් රජු ඇත්ුළු  ිරි ට ක්ර්මය,   ර, චත්ුරොර්ය  ත්යය, 
 ටිච්ච මු ් ොදය, විමුක්්ත්ිය ආි පත්්මො යටපත්් ක්රමපයන් ගැඹුරට ධර්ම පද්ශනො  ැවැත්්වූහ.  

ධර්ම ශරවණපයන්  ැහැදීමට  ත්් රජත්ුමො මිහිදු මොහිමියන් ඇත්ුළු  ිරි ට  හ ුපවන් වැඩ 
 ිටීම  ඳහො මහපමවුනො උයන අත් ැන් වත්්පක්ොට  ඟ ත්ු පක්ොට  ූජො ක්පළ් ය. පමය ලක්්ිව 
 රථම  ඟ ත්ු  ූජොව වූ අත්ර   ුක්ොලීනව ලොංපක්්ය පථරවොදී  ම් රදායපයහි පක්්න්ර ්ථොනය වූ 
මහොවිහොරය ඉිවූපය් ද පමම මහපමවුනො උයනපයහි ය. මිහිදු මොහිමියන් ඇත්ුළ  ිරි  
අනුර ුරපයහි ින 26ක්් ගත් පක්ොට නැවත් මිහින්ත්ලයට වැඩම ක්ළ අත්ර එින ම රජුපග් 
බෑනණු පක්පනක්ු වූ මහො අරිට්ඨඨ ඇමැත්ියො ත්වත්්  න ්  ් පදපනක්ු  මඟ  ැවිි විය. පම් 
අනුව භික්්ෂූන් වහන්ප ්ලො  ංඛයොව 62ක්් දක්්වො වර්ධනය වූ අත්ර ඒ  ැමට වැඩ පවප නු 
 ඳහො මිහින්ත්ලය ආශරිත්ව ක්ණ්ටක් පච්ත්ිය අවට ගල්පලන්  විත්ර පක්ොට භික්්ෂූන්ට වැඩ  ිටීමට 
අවශය  හ ුක්ම්  ැලැ ්ීය. අරිට්ඨඨ ඇමැත්ියො ඇත්ුළු  ිරි   ැවිි වූ   ු යුවරජුපග් බි ව වූ 
අනුලො පද්විය ඇත්ුළු රොජක්ුමොරික්ොවන්  ැවිි ීමට ක්ැමැත්්ත්  ළ ක්ළ අත්ර ඒ  ඳහො 
 ංඝමිත්්ත්ො පමපහණිය වැඩමීමට මිහිදු මොහිමිපයෝ ක්ටයුත්ු  ම් ොදනය ක්ළහ.  ංඝමිත්්ත්ො 
පමපහණිය වින පත්ක්් අනුලො පද්විය ඇත්ුළු ක්ොන්ත්ොපවෝ ද  ිල්  මොදන් ව නගරය  ප ක් 
ඉික්ළ උ ො ික්ො ආරොමපයහි වැඩ  ිටියහ.  

ව ්ක්ොලය නිමීපමන්   ු  ර්වඥධොත්ු නිධන් පක්ොට මචත්යයක්් ඉික්රීපම් 
අවශයත්ොව රජුට දන්වො  ිටි අත්ර ඊට අවශය ධොත්ූන් වහන්ප ්ලො වැඩම ක්රවන ලද්පද්  ුමන 
 ොමපණ්රයන් වහන්ප ් වි ිනි.  ුමන  ොමපණ්රයන් වහන්ප ් නැවත් දඹිවට වැඩම පක්ොට 
ත්ම මුත්්ත්ණුවන් වූ අපශෝක් රජු පවත්ින් බුදුරදුන්පග් දක්ුණු අක්ු ධොත්ුව,  ොත්රො ධොත්ුව ඇත්ුළු 
 ර්වඥධොත්ු වැඩ ක්රවූහ. පමම ධොත්ූන් වහන්ප ්ලො ටික් ක්ලක්් මි ් ක්  ර්වත්පයහි ත්ැන් ත්් 
ක්ළ අත්ර එත්ැන්  ටන් එම  ්ථොනය පච්ත්ියගිරි ( ෑගිරි) නමින්  රක්ට විය.   ුව දක්ුණු 
අක්ුධොත්ුව ත්ැන් ත්් පක්ොට ථූ ොරොමය ඉි ක්ළ අත්ර එය ලක්්ිව වොර්ත්ොගත්  රථම මචත්යය 
වශපයන් මහොවං පයහි දැක්්පේ.  

මිහිදු මොහිමියන් ලක්්ිවට වැඩම පක්ොට  ම ක්ට   ු එනම් උදුව ් ම   ංඝමිත්්ත්ො 
පමපහණිය ජය ශ්රී මහො පබෝධීන් වහන්ප ්පග් ශොඛොවක්් ද රැපගන ලක්්බිමට වැඩම ක්ළහ. පම් 
 මඟ ජයශ්රී මහො පබෝියට උ  ්ථොන ක්රනු ව ් විවිධ ක්ුලයන්ට අයත්්  ිරි ් ද  ංඝමිත්්ත්ො 
පමපහණිය  මඟ  ැමිණි අත්ර ඔවුන් නි ො පමරට විවිධ ක්ලොශිල්  හො වෘත්්ත්ීන් ද බිහිවිය. 
ජයශ්රීමහො පබෝි පරෝ ණයත්්  මඟ ලක්්ිවට අර්ථවත්් වන්දනො ක්රමයක්් ද හඳුන්වො පදන ලි. ඒ 
 මඟ පත්රැවන පක්පරහි ශරද්ධොව  දනම් පක්ොටගත්්  මහො ං ්ක්ෘත්ියක්් ද නිර්මොණය විය. 
 ංඝමිත්්ත්ො පමපහණියපග් වැඩමීපමන් භික්්ෂූණි ශො නය  ්ථො ිත් ීමත්්  මඟ භික්්ෂු - 
භික්්ෂුී - උ ො ක් - උ ො ික්ො යන  ිේවනක්්  ිරිප න්  ැි පබෞද්ධ  මොජයක්් ලක්්ිව 
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නිර්මොණය විය. මිහිදු මොහිමියන්පග් උදාර ශො නික් පමපහවර නි ො  ම ්ත් ලොංපක්්ය  මොජය ම 
ශරද්ධොපවන් ඉ ිල පගො ් ත්ම ශොක්්ත්ි රමොණපයන්  ම්බුදු   ුපනහි උන්නත්ිය පවනුපවන් ක්රියො 
ක්ළහ. ලක්්ිව  ොලනය ක්ළ රජවරැ විටින් විට මුළු රොජයය ම  ම්බුදු   ුනට  ූජො ක්ළ අත්ර 
එනි ො ලක්්ිව ‘බුදුන්පග් පද්ශය’,  ‘පත්රැවනට අයිත්ි රට’,  ‘ධර්මද්ී ය’, ‘ ින්බිම’ ( ුණයභූමි) 
ආදී අන්වර්ථයන්පගන් හැඳින්විණ. ඒ අත්ර වැේ, ක්ුඹුරැ, ඉඩක්ඩම් ආි විවිධ දෑ  ම්බුදු 
  ුපනහි චිර ැවැත්්ම උපද ො  ැදැහැවත්්හු   ුනට  ූජො ක්රමින්   ුනට ිරි දුන්හ. රපට්ඨ  ෑම 
ත්ැන ම  ොපහ් පවපහර විහොර ඉික්ළ අත්ර  ෑම ගමක් ම අලංක්ොරවත්් උ  ම  ්ථොනය 
විහොර ්ථොනයට  ූජො ක්රන්නට විය. ‘ගමයි  න් ලයි - වැවයි දාගැබැයි’ යන  ංපක්්ත්ය මත් 
 ිහිටො ධොර්මික් ජීවන  ැවැත්්පමන් යුත්ු  ැදැහැවත්්, දැහැමි ජන මොජයක්් රට ත්ුළ නිර්මොණය 
විය. විපශ්ෂපයන් ලක්්ිව ‘ධර්මද්ී ය’ නමින් පලොව  රචලිත් විය. ලක්්ිව මේ ිපයෝ ත්මන්ට 
ලැපබන දරැවක්ු ශො නයට  ූජො ක්ිරීම ත්ම  රම වගක්ීමක්් - යුත්ුක්මක්් පමන් ම උදාර  ුණය 
ක්ර්මයක්් ප ්  ලක්ො ඉටු ක්ළහ. මිහිදු මොහිමියන්ට අවශය ක්පළ් හුපදක්් දඹිවින්  ැමිණි 
 ිරිප න් පමරටට ධර්ම ක්ිරීම  මණක්් පනොව ලක්්ිව උ න් දරැවන් ලක්්පදරපණහි ම  ැවිි 
උ  ම් දා ක්රවො ඔවුන්ට ශො නය භොරදීමයි. බුදු  ුන  ැබෑ පල  ලක්් පදරණ මත් මුල්බැ  
ගන්පන් එවිට බව උන් වහන්ප ් අවධොරණය ක්ළහ. ඒ අනුව  ිය දහ ් ගණනින් භික්්ෂු  ිරි  
වර්ධනය වූ අත්ර ඇත්ැපමක්් දඹිවින්  වො පමරටට  ැමිණ  ැවිි වූ අත්ර දඹිව භික්්ෂූහු ද 
පථරවොදී පබෞද්ධ පක්්න්ර ්ථොනය ප ්  ල ො පමරටට  ැමිණ ත්ම ආධයොත්්මික් ියුණුව වර්ධය 
ක්ර ගත්්හ. වය  අවුරැදු 32දී  මණ පමරටට වැඩම ක්ළ මිහිදු මොහිමිපයෝ නැවත් දඹිවට 
පනොවැි අත්ර වය  80දී උත්්ත්ිය රජ දව   ිරිනිවන්  ොනො පත්ක්් ම ලක්්ිව වැඩ පවප මින් 
උදාර ශො නික් පමපහවරක්් ඉටු ක්ළහ. උන් වහන්ප ්පග් අමිල ප ්වොව පහ්ත්ුපවන් ‘අනුබුදු’ 
(පදවන බුදුන්) යන අන්වර්ථ නොමපයන් උන් වහන්ප ්ට ඇමැත්ීමට ලක්්වැ ිපයෝ හුරැ වූහ.   

  ුක්ොලීනව පද්වොනම් ියත්ි ්  රජුපග් මුණුබුරක්ු වූ දුටුගැමුණු රජු දමිළයන්පගන් රට 
මුදවො මුළු රට එක්්ප ් ත්් පක්ොට මහො පවපහර විහොර නිර්මොණය පක්ොට  ම්බුදු   ුන 
ඒක්ොපලෝක් ක්ළහ. රැවන්වැලි  ෑය, මිරි වැටිය, පලෝවොමහො  රො ොදය වැනි නිර්මොණ පථරවොදී 
පබෞද්ධ පක්්න්ර ්ථොන බවට  ත්්විය. මිහිදු මොහිමියන්පගන්  ැවැරැණු  ම්බුදු   ුන  ිළිබඳ 
වගක්ීම ලක්්ිව භික්්ෂූන් වහන්ප ් මහත්් වගක්ීපමන් යුත්ුව ත්ම හදවත්ට පගන ිවි පදවැනි 
පක්ොට  ම්බුදු   ුන රක්ිමින් ත්මන් ද ආධයොත්්මික් ියුණුව   ක්් ක්ර ගත්්හ. අනුර ුර  මපයහි 
ඍද්ිමත්් රහත්ුන් ලක්්ිව අහප හි පක්ත්රම්  ැරි ැරැපේ ද යත්් මිනි ුන්ට ී ටික්ක්් පේලො 
ගැනීමට  වො දුෂ්ක්ර වූ බව ලොංපක්්ය පබෞද්ධ ඉත්ිහො ය  ටහන් ත්බො ඇත්. පමබඳු ආධයොත්්මික් 
 ිබිඳීමක්ින් යුත්ුව  ැවැත්ි ශ්රී ලංක්ොපවන් පලෝක්යට දායොද ක්ළ වටිනො ම පදය නම් ශ්රී 
 ද්ධර්මයයි. වළගම්බො රජ මපයහි 12 ව රක්්  ුරො  ැවැත්ි නියගය පහ්ත්ුපවන් හටගත්් 
බැමිණිත්ියො ොය වැනි ඉත්ො ම දුෂ්ක්ර ක්ොල වක්ොවනුවල  වො ලොංපක්්ය භික්්ෂූන් වහන්ප ්ලො 
ජීවිත්  රිත්යොගපයන් යුත්ුව ශ්රී  ද්ධර්මය  ුරක්්ෂිත් ක්ළහ. බුද්ධවර්ෂ 440 දී ධර්මවිනය 
ගරන්ථොරෑඪ පක්ොට එය පනොනැ ී ව ර දහ ් ගණනක්් ත්වදුරටත්්  වත්්වො ගැනීමට හැක්ි වූපය් 
ලොංපක්්ය භික්්ෂූන් වහන්ප ්පග් ක්ැ ීම, දුරදක්්නො නුවණ, ශරද්ධොව හො  රඥාව පහ්ත්ුපවනි. එම 
භික්්ෂූන් වහන්ප ්ලො ව ර පදදහ ක්ට අික් ක්ොලයක්් ක්රන ලද උදාර පමපහවර පමන් ම 
භොගයවත්ුන් වහන්ප ්  ොරො ංඛය ක්ල්  ලක්්ෂයක්්  ුරො ක්ළ අ මණ ක්ැ ීම උපද ො 
වර්ත්මොනපය්  ිටින අ ට ක්ළ හැක්ි උදාර ක්ර්ත්වය නම් එම දහම ශරවණය පක්ොට  ිත්්හි දරො 
හැක්ි උ රිම අයුරින් පම් ජීවිත් ක්ොලපයහි එහි  රත්ිඵල ලබො ගැනීමට ක්රියො ක්ිරීමත්් පමම උදාර 
දහම මත්ු  ර ුරට දායොද ක්ිරීම  ඳහො ක්ළ හැක්ි උ රිම දායක්ත්්වය දැරීමත්් ය. වත්්මපනහි ජීවත්් 
වන ඔබ අ  පම්  ම්බුදු   ුපනහි අව ොන  ුද්ගලයො පනොවන පල  බුදුරජොණන් වහන්ප ් 
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අ ට අවවොද ක්ළහ. එනම් ඔබපගන් මපගන්   ු පම් අගනො දහම වියැක්ී යන්නට 
වර්ත්මොනපයහි ජීවත්් වන අ  ඉඩ පනොත්ැබිය යුත්ු ය.  

ලක්්ිපවන්  ම්බුදු   ුපනහි උන්නත්ිය පවනුපවන්  ිදු වූ පමපහවර පහ්ත්ුපවන් 
ලොංක්ික්යන් නිර්මොණය ක්ළ පබෞද්ධ පක්ොි පලොව  ියලු පබෞද්ධයන් වි ින් ඒක්මත්ික් ව 
 ිළිපගන ඇත්. ඒ අත්ර  රධොන පබෞද්ධ උත්් වය  ැමරීමට පයොදා ගන්නො මැයි ම   ුන් 
ප ොපහෝ ිනය ‘මවසක්්’ නමින්  ිංහල නොමය පලොව  ැපවොම වයවහොර ක්රත්ි. පම් ක්රැණු පදක් 
ම උපද ො ශ්රී ලංක්ොවට  රමුඛ ්ථොනය හිමි ී ත්ිබීම ශ්රී ලොංක්ික්යන්ට මහත්් අභිමොනයක්ි.  

වර්ත්මොනපයහි ශ්රී ලංක්ොවට අමත්රව බුරැමය, ත්ොයිලන්ත්ය, ක්ොම්පබෝජය, ලොඕ ය, 
බංගලිපද්ශය, පන් ොලය යන රටවල (පමන් ම වියට්ඨනොමපය්  ුළුත්රය) පථරවොදී මුල්බුදු මය 
අනුගමනය ක්රන රටවල් පල   රචලිත් ය. මහොයොන රටවල් පල  චීනය, ජ ොනය, පක්ොරියොව, 
ත්ොයිවොනය, වියට්ඨනොමය, ටිබැටය යන රටවල් හැඳින්පේ. ත්වද ඇපමරික්ොව, ඕ ්පටර්ලියොව, 
අ රික්ොව, යුපරෝ ය යන ප  ු මහොද්ී යන්හි   ුගිය අඩ ියව  ත්ුළ පේගපයන්  රචලිත් වන 
ආගම බවට බුදුදහම  ත්් ව ඇත්. විපශ්ෂපයන් බුදුදහපම් එන භොවනො ක්රම අත්්හදා බැලීමටත්් එය 
මදනික් ජීවිත්පය් මොන ික්  ීඩො දුරැ ක්ර ගැනීපම් නීත්ම මවදය  රත්ික්ොර ක්රමයක්් පල ත්් 
මපනෝ මවදයොවරැන් මපනෝවිදයො උ පද්ශක්යන් ත්ම  රීක්්ෂණවල  රත්ිඵල මගින් නිර්පද්ශ ක්ර 
ත්ිපේ. හුපදක්්  රපලොව  ුගත්ිය පහෝ විමුක්්ත්ිය  ඳහො පහෝ  මණක්් පනොව පමපලොව ජීවිත්පය් 
අභිවෘද්ිය  ඳහො පබොපහෝ මැදහත්් බුද්ිමත්ුන් ක්ි ිදු ආගමික් හො ජොත්ික් පභ්දයක්ින් පත්ොරව 
බුදුදහපම් ඇත්ුළත්් ඉගැන්ීම් ත්ම ජීවිත්යට  ම්බන්ධ ක්ර ගැනීමට ප ළඹී ඇත්. ඒ අත්ර 

විපශ්ෂපයන් මොන ික් ආත්ත්ිය දුරැ ක්ිරීම  ඳහො ‘සතිෙත්බව’ (Mindfulness)  හ ‘මෙත්තා 

භාවනාව’ (Loving Kindness) අවධොරණය ක්ර ත්ිපබනු දක්්නට ලැපේ.  

 විපශ්ෂපයන් පථරවොදී මුල්බුදු මපය් ආභො ය ලද  ිරි ක්් වශපයන් අ පග් ආක්ල්  මීට 
වඩො පවන ් විය යුත්ු ය. එනම් බුදුරජොණන් වහන්ප ් අ  පවත්ින් අප ්ක්්ෂො ක්ළ ඉහළ ම බුද්ි 
 ො ලයත්ොව ළඟො ක්ර ගැනීමට උත්් ොහවත්් විය යුත්ු ය. අ   ිදුක්රන ක්ටයුත්ු අත්ර ධර්ම 
ශරවණයටත්් ධර්මපයහි හැ ිරීමටත්්  රමුඛත්්වය ලබො ිය යුත්ු ය. ඒ  ඳහො මුලින් ධර්මය ශරවණය 
පක්ොට බුදුදහම ක්ුමක්්දැයි නිවැරි දැනුමක්් ලබො පගන ශරැත්මය  රඥාවත්්, එම දහම නිරත්ුරැව 
 ිහික්ිරීම් වශපයන් චින්ත්ොමය  රඥාවත්්,  මථ විදර්ශනො භොවනො වැඩීම් වශපයන් එම දහම ත්ම 
ජීවිත්යට  ්ථොවර ක්ර ගනිමින් භොවනොමය  රඥාව ියුණු ක්ර ගැනීමටත්් අ රමොදීව ක්රියො ක්ළ යුත්ුව 
ඇත්.  

  අ  ජීවිත්පය් පක්පත්ක්් දුරට  ොර්ථක් වූවො ද යන්න ත්ීරණය පක්පරන  රධොන  ොධක්ය 
නම් ත්ම චිත්්ත්  න්ත්ොනගත් පලෝභ, ද්පේෂ, පමෝහ පක්පත්ක්් ද දුරැ වූවො ද යන ක්රැණයි. 
පවනත්් අයුරක්ින්  ඳහන් ක්ළපහොත්් ත්ෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි, මොන දුරැක්රලීමයි. පමක්ී අක්ු ල විත්ර්ක් 
දුරැ ක්ළ  මණට අ   ිත්්හි  වත්්නො මොන ික් දුක්්  ීඩො දුරැව මොන ික්  ුව  හනය උදාපේ. ඒ 
 ඳහො ආරම්භපය් දී  රිත්යොගශීලීත්්වය, මමත්රිය වැඩීම,  ිල්වත්්බව යන ක්රැණු   ුරො 
හැක්ිත්ොක්් අක්ු ලපයන් වැළක්ී ක්ු ලයට බරව ක්රියො ක්ළ යුත්ුව ඇත්. ඒ අත්ර විපශ්ෂපයන් 
 ටිච්ච මු ් ොදය  ිළිබඳව නුවණ වැපඩන දැනුමක්ින් හො දර්ශනයක්ින් ක්රියො ක්ිරීම ද වැදගත්් 
පේ.  

 අ  ජීවිත්පය් යම්ත්ොක්් දුක්්  ැ  වින්පද් ද, ක්ි ියම් අද්දැක්ීමක්් ලැබුපණ් ද ඒ  ියල්ලට 
මුල් වූපය් ඇ ්, ක්න්, නො ොි ඉන්රිය හය ඔ ්ප ් රෑ , ශේද, ගන්ධොි අරමුණු ලැබීමයි. ඇ , 
ක්න ආි ඉන්රිය ඔ ්ප ් ක්ි ියම් දැනුමක්් ලැබුවො යනු රෑ , පේදනො,  ඤ්්ා,  ංඛොර, විඤ්්ාණ 
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යන  ්ක්න්ධ  ංචක්ය  ක් ් ීමයි. රෑ ොි පමම  ්ක්න්ධ  ංචක්පය්  ්වභොවය නම් ප ර 
පනොත්ිබී හටපගන ඉත්ිරි නැත්ි නිරැද්ධීමයි. පම් බව පනොදන්නො අවිදයොව පහ්ත්ුපවන් ත්ම 
අද්දැක්ීමට ක්ලින් එය  ැවැත්ියො යැයි ද අද්දැක්ීපමන්   ු එය ඉිරි වූවො යැයි ද යන හැඟීම හට 
ගනී. එනම් නිරැද්ධ වූ  ංච ්ක්න්ධය නිත්ය,  ුභ,  ැ , ආත්්ම වශපයන් ගැනීමයි. පමම 
වි ල්ලො  පහවත්් වැරි  ිත්ිවිලි දුරැ පක්ොට  ංචු ොදාන ්ක්න්ධපයහි  වත්්නො අනිත්ය, අ ුභ, 
දුක්්, අනොත්්ම  ්වභොවය පත්්රැම් ගැනීමට අ  දක්්ෂ වුවපහොත්් එ මණට පලෝභ, ද්පේෂ, 
පමෝහයන්පගන් අත්මිඳීමට අවක්ොශ උදාපේ.  

 පම්  ඳහො භොගයවත්ුන් වහන්ප ් අ ට නිත්ර අනුශො නො ක්රන්පන් රෑ , පේදනො, 
 ඤ්්ා,  ංඛොර, විඤ්්ාණ යන  ්ක්න්ධ  ංචක්පය් යථො  ්වභොවය පත්්රැම් ගැනීමටත්් ඒවොපය් 
 මුදය (හටගැනීම), වය (නැත්ි-ක්්ෂයීම), අ ් ොද (ආ ්වොදය), ආදීනව (අනිටු වි ොක්), නි ් රණ 
(ඉන් මිදීම) නිත්ර පමපනහි ක්ිරීමටත්් ය. ක්ොයික් - වොච ික්  ංවරය  දනම් පක්ොටගත්් ශීලයක් 
 ිහිටො,  මථ ක්මටහනක්ින්  ිත්  මොිමත්් පක්ොට හැක්ිත්ොක්් දුරට  ්ක්න්ධ  ංචක්පය්  මුදය වය 
පමපනහි ක්ළ  මණට අවිදයොව දුරැ පක්ොට දුක්ින් නිදහ ්ීමට අවක්ොශ උදාපේ.  
 

බුදුදහමම් පරධාන ස්තම්භ මදක් - මෙතරිය සහ පරඥාව 

බුදුරජොණන් වහන්ප ් ව ර 45ක්්  ුරො පද්ශනො ක්ළ  ියලු පද්ශනො ක්රැණු පදක්ක්් 
නැත්පහොත්්  ්ත්ම්භ පදක්ක්් මත් ඒක්රොශී ක්ළ හැක්. එනම් මමත්රිය හො  රඥාව වශපයනි. අ  
බුදුදහම අ ො එය අනුගමනය ක්ළ  මණට එක්් අත්ක්ින් අ  ත්ුළ මමත්රිය ියුණු විය යුත්ු අත්ර 
අපනක්් අත්ින්  රඥාව ියුණු විය යුත්ු ය. පමම අංශ පදක්ින් ියුණු වූ  මණට අ  ත්ුළ  වත්්නො 
පලෝභ, ද්පේෂ, පමෝහ යන අක්ු ල මූල දුරැවන අත්ර මොන ික්්  ත්ුට ක්රමපයන් වර්ධනය පේ.  

 බුදුදහපම් දැක්්පවන  ළමු ආධයොත්්මික්  ්ත්ම්භය වන්පන් මමත්රී වැඩීමයි. 
පක්පල ුන්පගන්  ිත් මුදවො පගන ආධයොත්්මික්  ත්ුට ඉහළට ම ියුණු ක්ර ගැනීමට මග 
ප න්වන බුදුහමින් මූලික් වශපයන් ප න්වො පදන්පන් මමත්රිය ියුණු ක්රන පල යි. නිත්ර 
මමත්රී භොවනොව  ුරැදු ක්ිරීපම්  රත්ිඵල වශපයන් අන් අය ත්මන්පග් ම දරැවන් ප ් දැක්ීමට ත්රම් 
ක්ොරැණික්  ිත්ක්් ඇත්ි පේ. ත්වද මමත්රිය ියුණු වන  මණට ක්රැණො, මුිත්ො, උප ක්්ඛො යන 
ප  ු බරහ්ම විහොර ද  ම් ූර්ණත්්වයට  ත්් පේ. දාන,  ීල, භොවනො යන ත්රිවිධ  ුණය ක්රියො අත්ර 
පලෞක්ික් ක්ු ලය ියුණු ක්ළ හැක්ි උ  ් ම ක්රමය වශපයන් දක්්වො ඇත්්පත්් මමත්රිය  රගුණ 
ක්ිරීමයි.  ත්ර බරහ්ම විහරණ ියුණු ක්ළ  මණට පමපලොව ජීවිත්ය ම බඹ පලොවක්් ක්ර ගැනීමට 
අව ්ථොව උදාපේ.  

පදවන ආධයොත්්මික්  ්ත්ම්භය වන්පන්  රඥාව ියුණු ක්රළීමයි. එනම් ක්ර්මය  ිළිබඳවත්් 
 ත්්ත්්ව  ැවැත්්ම  ිළිබඳවත්් යථො  රිි දන්නො නුවණයි. ක්ලණ මිත්ුරන් ඇ ුරැ පක්ොට  ද්ධර්මය 
ශරවණය පක්ොට ඇ ූ දහම් නුවණින් පමපනහි ක්රමින්  ීල,  මොි, විදර්ශනො වැඩූ  මණට  රඥාව 
ියුණු පේ.  ද්ධර්මය ශරවණය ක්ළ  මණට ක්ර්මය හො ක්ර්මවි ොක්  ිළිබඳ අවපබෝධය ලැපේ. 
පමම අවපබෝධයත්්  මඟ හැක්ිත්ොක්් දුරට  ො යන්පගන්  ිත් මුදවො පගන ( ේබ ො  ්  
අක්රණං),  දාන,  ීල, භොවනො නමැත්ි පලෞක්ික් ක්ු ලය පවත් පයොමු පේ (ක්ු ල ්  උ  ම් දා). 
ත්වදුරටත්් ධර්ම ශරවණය ක්ළ විට  ටිච්ච  මු ් ොද  ිළිබඳ අවපබෝධයත්්  මඟ චත්ුරොර්ය  ත්යය 
අවපබෝධ ී  ීල  මොි  ඤ්්ා නමැත්ි ත්රිවිධ ශික්්ෂොව ඔ ්ප ්  ිත්  ිරි ිදු ක්ර ගැනීමට නැඹුරැ 
පේ ( චිත්්ත් රිපයොද නං).  ියලු බුදුවරැන්පග් මූලික් අනුශො නොව පමයයි (එත්ං 
බුද්ධොන ො නං).  
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අවිදයාව දුරැ ක්ිරීමම්දී වැඩිය යුතු ෙූෙික් අංග මදක් 

 රමොර්ථ  ත්යය  රත්යක්්ෂ පක්ොට අවිදයොපවන්   ුරො නිදහ ්ීපම් මොවපත්හි වැිය යුත්ු 
 රධොන අංග පදක්ක්් බුදුදහමින් ප න්වො දී ත්ිපේ. එනම් සෙථ - විදර්ශනා මදක්ක්ි. පමය සති - 
සම්පජඤ්ඤ වශපයන් ද, සතිපට්ඨාන හා සතිපට්ඨාන භාවනා වශපයන් ද, චිත්ත භාවනා - 
පඤ්ා භාවනා වශපයන් ද භොගයවත්ුන් වහන්ප ් අව ්ථොපවෝචිත්ව  ුද්ගලොනුරෑ ීව පද්ශනො 
පක්ොට ත්ිපේ. පමහි දී එක්්  ප ක්ින් වි ිරී  වත්්නො  ිත් වර්ත්මොනය ත්ුළ ක්ි ියම් ක්ු ල 
අරමුණක් අඛණ්ඩව පනොවි ිරී  වත්්වො ගනිමින්  ිත්  මොිමත්් ක්ිරීමත්් එප ්  මොිමත්් වූ 
 ිත්ින් අනිත්ය දුක්්ඛ අනොත්්ම යන ත්රිලක්්ෂණ පමපනහි ක්ිරීමත්් අවශය පේ. වි ිරී  වත්්නො  ිත් 
වර්ත්මොනපයහි ක්ු ල අරමුණක් ත්බො ගැනීම එක්් අත්ක්ින් දෑක්ැත්්ත්ක්ින් පගොයම් මිටක්් අල්වො 
ගැනීමට උ මො පක්ොට ත්ිපේ. අපනක්් අත්ින් දෑ ක්ැත්්පත්න් පගොයම් මිට ක්ැ ීම විදර්ශනො 
නුවණට උ මො පක්ොට ත්ිපේ. එනම්  ්ක්න්ධ, ධොත්ු, ආයත්න අනිත්යොි වශපයන් නුවණින් 
පමපනහි ක්ිරීමයි. පමහිලො රෑ , පේදනො,  ඤ්්ා,  ංඛොර, විඤ්්ාණ යන  ්ක්න්ධ  ංචක්ය 
මැනැවින් පත්්රැම් ගැනීමත්් එයින්   ුරො නිදහ ් ීමත්් අවශය පේ. 

දුක්ින් නිදහ ්ීපම් මොවත්  ැහැිලිව, නිවැරිව හො  ්ථොවරව පද්ශනො පක්පරන  ංච 
උ ොදාන ්ක්න්ධය  ිළිබඳ වි ්ත්රයට බුදුදහපමහි  රධොන ත්ැනක්් හිමි පේ. බුදුරදුන්පග්  ෑම 
අනුශො නයක්් ම  ංචු ොදාන ්ක්න්ධය අවපබෝධ ක්ර ගැනීමටත්් එයින් නිදහ ්ීමටත්් මග 
ප න්වයි. ත්රි ිටක්ය  ුරො  ංචු ොදාන ්ක්න්ධය පත්්මොපක්ොට පද්ශිත් අනුශො නො රොශියක්් ඇත්ුළත්් 
පේ. ඒ අත්ර  ංයුත්්ත් නික්ොපයහි ඛන්ධ  ංයුත්්ත්ය නමින් පවනම පක්ොට ක්් පම්  ඳහො පවන් 
ක්ර ඇත්. විපශ්ෂපයන් භොගයවත්ුන් වහන්ප ් පද්ශනො ක්රන  ළමු පද්ශනොපේ දී ම   ්වග 
මහණුන්ට ප ෝවොන්ීමට මග විවර ක්ර පදමින් පම්  ිළිබඳව  ඳහන් ක්ර ත්ිපේ. ඒ අනුව ජොත්ි, 
ජරො, වයොි ආි දුක්්  ිළිබඳව වි ්ත්ර පක්ොට ඒ  ියල්ල ‘ ංඛිත්්පත්්න  ංචු ොදානක්්ඛන්ධො දුක්්ඛො’ 
යනුපවන්  ංක්්ෂි ්ත් පක්ොට ඇත්. බුදුරදුන් වි ින් පද්ශිත් පදවන පද්ශනය වන අනන්ත් ලක්්ඛණ 
 ූත්රපයහි ද  ංචු ොදාන ්ක්න්ධය  ිළිබඳ ත්වදුරටත්් පද්ශනො ක්රමින්   ්වග මහණුන්ට නිවන් 
මග එළි ප පහළි ක්ර දුන්හ. ජීවිත්ය  ුරො අ  අත්්විඳින දුක් මැනැ වින් පත්්රැම් ගැනීමට නම් 
 ංචු ොදාන ්ක්න්ධය  ිළිබඳ  ැහැිලි අවපබෝධයක්් ලබො ගැනීම අවශය පක්පර්. මහො  හන් 
ටැඹක්් පමන්  ංචු ොදාන ්ක්න්ධය  ිළිබඳ අවපබෝධය නිවන් මග එළි ප පහළි ක්ර පදයි. 
අභිඤ්්ා  ූත්රපයහි දැක්්පවන  රිි ක්ි ියම් බුද්ිමත්් ත්ැනැත්්ත්ක්ුට ත්ම විශිෂ්ට ඥානපයන් යමක්් 
අවපබෝධ ක්ළ යුත්ු නම් ඒ අත්ර ඉහළ ම පදය වන්පන්  ඤ්්චු ොදාන ්ක්න්ධයයි. පබෞද්ධ 
අධයො නපය් උ  ් ම ත්ත්්ත්්වය පමමඟින් ප න්නුම් පක්පර්.  ත්්ත්ට්ඨඨොන  ූත්රපයන්  ැහැිලි 
පක්පරන්පන් ජීවිත්ොවපබෝධපයන් පක්පල ් දුරැවන  රිි  ඤ්්චු ොදාන ්ක්න්ධය නුවණින්  රීක්්ෂො 
ක්ළ යුත්ු ආක්ොරයයි. 

 ත්්ත්ට්ඨඨොන  ූත්රපයහි දැක්්පවන  රිි රෑ ොි  ්ක්න්ධ  ංචක්ය ආක්ොර හත්ක්ින් පමපනහි 
ක්ළ යුත්ු ආක්ොරය දක්්වො ත්ිපේ. එනම්, 

1. රෑ ය දැන ගනියි (රෑ ං  ජොනොත්ි). 

2. රෑ පය් හටගැනීම දනියි (රෑ  මුදයං  ජොනොත්ි). 

3. රෑ පය් නිරැද්ධීම/ නැත්ිීම දනියි (රෑ නිපරොධං  ජොනොත්ි). 

4. රෑ ය නිරැද්ධ ක්රන මොවත් දනියි (රෑ නිපරොධගොමිනී  ටි දං  ජොනොත්ි). 
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5. රෑ පය් ආ ්වොදය ිනියි (රෑ  ්  අ ් ොදං  ජොනොත්ි). 

6. රෑ පය් ආදීනව දනියි (රෑ  ්  ආදීනවං  ජොනොත්ි). 

7. රෑ පය් නි ් රණය/ මිදීම දනියි (රෑ  ්  නි ් රණං  ජොනොත්ි). 
 

1. රෑපය පහවත්් රෑ  ්ක්න්ධය යනු  ත්ර මහො භූත් රෑ  හො ඒ ඇ ුරැ පක්ොට  වත්ින 
උ ොදාය රෑ  24යි {( ර ොද රෑ  5 = චක්්ඛු, ප ෝත්, ඝොණ, ජිේහො, ක්ොය), පගෝචර රෑ  4 = 
රෑ , ශේද, ගන්ධ, ර ), (භොවරෑ  2 = ඉත්්ිභොව,  ුරි භොව), හදයවත්ථු රෑ , 
ජීවිපත්න්රියරෑ , ආහොර රෑ ,  රිච්පේද රෑ , (විඤ්්ඤ්ත්්ත්ි රෑ  2 = ක්ොයවිඤ්්ඤ්ත්්ත්ි, 
වචීවිඤ්්ඤ්ත්්ත්ි), (වික්ොරරෑ  3 = ලහුත්ො, මුදුත්ො, ක්ම්මඤ්්ඤ්ත්ො), (ලක්්ෂණ රෑ  4 = උ චය, 
 න්ත්ත්ි, ජරත්ො, අනිච්චත්ො)}. 

  පමපල  පක්ොට ් 24ක්ින්  මන්විත් රෑ ය  ක් ් ීමට පහ්ත්ුව වන්පන් ආහොරයයි. 
ආහොර නැත්ිීපමන් රෑ ය නිරැද්ධ පේ. රෑ ය නිපරෝධ ක්රන මොවත් නම්  ම්මොිට්ඨි ආි අංග 
අටක්ින් යුත්් ආර්ය අෂ්ටොංගික් මොර්ගයයි. මීට අමත්රව රෑ යට අදාළ ත්වත්් ක්රැණු ත්ුනක්් දත් 
යුත්ු පේ. එනම් රෑ පය් ආ ්වොදය - රෑ ය නි ො හටගන්නො  ැ   හගත් මොන ික්  ්වභොවය. 
එම රෑ ය පවන ්ීමට භොජනය ීපමන් හටගන්නො වූ දුක් නම් වූ ආදීනවය ද පත්්රැම් ගත් යුත්ු 
ය. එම රෑ පයහි ඡන්දරොගය දුරැක්ිරීම් වශපයන් ඇත්ිවන මිඳීම නම් වූ නි ් රණය ද වටහො ගත් 
යුත්ු ය. පමපල  රෑ යට අදාළ ක්රැණු 7  ිළිබඳ  ්ථොන හත්ක්  ිහිය  ිහිටුවො ගැනීම 
 ත්්ත්ට්ඨඨොන නමින් හැඳින්පේ.  

පම් අයුරින් පේදනො,  ඤ්්ා,  ංඛොර, විඤ්්ාණ යන ප  ු  ්ථොන හත්ර පක්පරහි ද 
 ිහිය  ිහිටුවො ගනිමින් නුවණින් පමපනහි ක්ළ  මණට  ්ක්න්ධ  ංචක්ය  ිළිබඳ අවපබෝධය 
 ැල ී වඩ වඩොත්් ජීවිත්ොවපබෝධය ලැබීපමන් අවිදයොව දුරැපක්ොට දුක් අව න් ක්ිරීමට අවක්ොශ 
 ැලප ්.  

2.  මේදනා යනු ඇ , ක්න, නො ය, ිව, ක්ය, මන  යන ඉන්රිය හය රෑ , ශේද, ගන්ධ, ර , 
 ් ර්ශ, ධර්ම හො  ම්බන්ධීපමන් හටගන්නො  ැ , දුක්්, උප ්ක්්ෂො ආි පේදනොවන් ය. 
එනම් චක්්ඛු ම්ඵ ් ජො පේදනො, ප ෝත් ම්ඵ ් ජො පේදනො, ඝොන ම්ඵ ් ජො පේදනො, 
ජිේහො ම්ඵ ් ජො පේදනො, ක්ොය ම්ඵ ් ජො පේදනො, මපනෝ ම්ඵ ් ජො පේදනො වශපයනි. 

3.  සඤ්ා යනු ඇ , ක්න ආි ඉන්රිය මගින් රෑ , ශේදාදී අරමුණු ගැනීපම් දී හටගන්නො ඒ 
 ිළිබඳ හඳුනො ගැනීමයි. ඒනම් රෑ   ඤ්්ා,  ද්ද  ඤ්්ා, ගන්ධ  ඤ්්ා, ර   ඤ්්ා, 
පඵොට්ඨඨේබ  ඤ්්ා, ධම්ම  ඤ්්ා වශපයනි. 

4. සංඛාර යනු  ිත්ිවිලියි. ඇ , ක්න ආි ඉන්රිය ඔ ්ප ් රෑ , ශේදාිය අරභයො හටගන්නො 
 ිත්ිවිලි මීට අයත්් පේ. එනම් රෑ   ඤ්්පච්ත්නො,  ද්ද  ඤ්්පච්ත්නො, ගන්ධ  ඤ්්පච්ත්නො, 
ර   ඤ්්පච්ත්නො, පඵොට්ඨඨේබ  ඤ්්පච්ත්නො, ධම්ම  ඤ්්පච්ත්නො වශපයනි. 

5. විඤ්ාණ යනු ඇ , ක්න ආි ඉන්රිය ඔ ්ප ් රෑ , ශේදාිය දැන ගන්නො  ්වභොවයයි. 
පමය ද පක්ොට ් හයක්ට පබපද්. ඒනම් චක්්ඛු විඤ්්ාණ, ප ොත් විඤ්්ාණ, ඝොන 
විඤ්්ාණ, ජිේහො විඤ්්ාණ, ක්ොය විඤ්්ාණ, මපනෝ විඤ්්ාණ වශපයනි. 
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රෑ ොි පමම  ්ක්න්ධ  ංචක්පය්  ්වභොවය නම් අවිදයො, ක්ර්ම, ත්ෘෂ්ණො, ආහොර ආි පහ්තු් 
ඇත්ි ක්ල්හි හැම පමොපහොත්ක් ම හටපගන ඉත්ිරි නැත්ිව නිරැද්ධ ීමයි. ත්ව ද පම්  හ ම එක්ට 
හටපගන එක්ට ම නිරැද්ධ ීම පමහි  වත්්නො ලක්්ෂණයයි. පමය මැනැවින්  රත්යක්්ෂ ක්ළපහොත්් 
ජරො, මරණොි  ියලු දුක්්වලින්   ුරො නිදහ ්ීමට අවක්ොශ  ැලප ්.  

තරිවිධ උපපරීක්්ෂා 

ඉහත් දැක්්වූ  රිි රෑ ොි  ්ක්න්ධ  ංචක්ය හත්් ආක්ොරක්ින් නුවණින් පමපනහි ක්රන 
අත්ර ත්වත්්  ්ථොන ත්ුනක්්  ිළිබඳව අවධොනය පයොමු ක්ිරීමට  ත්්ත්ට්ඨඨොන  ූත්රය අ ට ක්ියො 
පදයි. එනම් ධොත්ු වශපයන් ආයත්න වශපයන් හො  ටිච්ච මු ් ොද වශපයන්  රීක්්ෂො ක්ර 
බැලීමටයි. 

ඉධ භික්්ඛපව, භික්්ඛූ ධොත්ුප ො උ  රික්්ඛත්ි. ආයත්නප ො උ  රික්්ඛත්ි. 
 ටිච්ච මු ් ොදප ො උ  රික්්ඛත්ි. එවං පඛො භික්්ඛපව, භික්්ඛූ ත්ිවිධූ  රික්්ී පහොත්ි. 

පම්   ුපනහි භික්්ෂුව ධොත්ු වශපයන්, ආයත්න වශපයන්,  ටිච්ච මු ් ොද වශපයන් 
විම ො බලයි. මහපණනි, පමපල  භික්්ෂුව ත්රිවිධ උ  රීක්්ෂොව ඇත්්පත්් පවයි. දුක්ින් නිදහ ්ීම 
 ඳහො බුදුරදුන් වදාළ පනොවරඳින මොවත් පමයයි. අ  වි ින් ජීවිත්පය්  රමුඛත්්වය ලබො ිය යුත්්පත්් 
පම්  ඳහොයි. 

සම්බුදු සසුන :- 
 

 ම්බුදු   ුන පක්ොට ් ත්ුන්ක්ින් යුක්්ත් පේ. එනම්  ර්යො ්ත්ි ( රියත්්ත්ි),  රති් ත්්ත්ි ( ටි ත්්ත්ි), 

 රත්ිපේධ ( ටිපේධ) වශපයනි. භොගයවත්ුන් වහන්ප ් පද්ශනො ක්ළ අ ූහොර දහ ක්් ධර්ම ්ක්න්ධය 
 ර්යො ් ත්ි ශො නයයි.   ුන  ුරැක්ීම පහෝ ඉන්  රත්ිඵල ලැබීම පමම අංග ත්ුපන් ම එක්ත්ුපවන්  ිදු 
විය යුත්්ත්ක්ි. 

 

බුදු වහන්ප ් ව ර 45ක් විශිෂ්ඨ ශො නික් ප ්වයක්් නිම පක්ොට  ිරිනිවන්  ෑ පමොපහොපත්් 
 ිට ශ්රී  ද්ධර්මය ත්ම ජීවිත්යට  ම්බන්ධ ක්ර ගනිමින් එම දහම මත්ු පලෝක්යොපග් යහ ත් උපද ො 
ඉත්ිරි ක්ර එය  ර ුපරන්  ර ුරට දායොද ක්ිරීම උපද ො ක්ැ වූපය් මහො  ංඝ රත්්නයයි. බුදුරදුන් 
 ිරිනිවන්  ො පත්ම ක්ට   ුව රැ ්වූ  න් ියයක්්  මණ මහ රහත්න් වහන්ප ්ලො ධර්ම විනය 
 ංගොයනො පක්ොට එය භොණක් ක්රමයට ඉිරියට  වත්්වොපගන යොම  ඳහො  ්ථොවර  දනමක්් දැමූහ. 
එත්ැන්  ටන් ත්වත්් ව ර  ියයක්් යන ත්ුරැ දහම රැක්පගන ආ අත්ර බුද්ධ  රිනිර්වොණපයන් ව ර 
100ක්් ගත් ීපම් දී පදවන ධර්ම  ංගොයනොව ද  ිදු පක්ොට ත්වදුරටත්් ධර්මය ආරක්්ෂො ක්ර ගැනීමට 
ක්රියො ක්ළහ. අනත්ුරැව ත්වත්් ව ර 136ක්්, එනම් බුද්ධවර්ෂ 236 දක්්වො ධර්මය  වත්්වොපගන අවුත්් 
අපශෝක් රොජ  මපයහි දී පත්වනවරට ද ධර්ම විනය  ංගොයනො පක්ොට ශො න චිර ්ිත්ිය උපද ො 
 රපද්ශ නවයක්ට ධර්ම  රචොරය ද  ිදු ක්රන ලි. එහි  රත්ිඵලයක්් වශපයන් ශ්රී ලංක්ොවට  ම්බුදු 
  ුන උරැම වූ අත්ර එත්ැන්  ටන් ත්වත්් ව ර 200ක්්  මණ ධර්ම විනය ක්ට ොඩමින් රැක්පගන 
අවුත්් බුද්ධවර්ෂ 440දී වලගම්බො රොජ මපයහි  ම ්ත් බුද්ධවචනය ම ගරන්ථොරෑඪ පක්ොට නිර්මල 
බුද්ධවචනය වඩොත්්  ්ථොවර ක්රන ලි. වර්ත්මොනපය් පලොව පථ්රවොදී මුල් බුදු මය ඒ පල ින් ම 
 ුරක්්ෂිත් ී ඇත්ිනම් එහි වැි පගෞරවය හිමි වන්පන් ලොංක්ික් භික්්ෂූන් වහන්ප ්ලොටයි. පථ්රවොද, 
මහොයොන, ත්න්ත්රයොන යන  ියලු පබෞද්ධ  ම් රදායයන් නිපයෝජනය ක්රන  ියලු පබෞද්ධ භික්්ෂූන් 
වහන්ප ්ලො පමය අවිවොදපයන්  ිළිගන්නො ක්රැණක්් වන අත්ර  ම්බුදු   ුපනහි විපශ්ෂ 
ක්ොර්යභොරයක්්  ිදුවන අව ්ථොවක් ශ්රී ලංක්ොවට එහි මූලික්ත්්වය නිත්ැත්ින් ම හිමි වන්පන් එහි 
 රත්ිඵලයක්් වශපයනි. දැනට පබෞද්ධ පලෝක්යො ම ඒක්මත්ික්ව පබෞද්ධ  ංපක්්ත්ය වශපයන් වයවහොර 
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ක්රන පබෞද්ධ පක්ොිය ශ්රී ලංක්ොපේ දී නිර්මොණය ක්රන ලද්දක්ි.  ම්බුදු පත්මඟුල් ිනය හැඳින්ීමට 
වයවහොර පක්රන ‘පව ක්් පේ’ යන්පනහි ‘පව ක්්’ යන වචනය  ිංහල භොෂොපවන් පලෝක් 
වයවහොරයට එක්් වූ වචනයක්ි. ඒ අනුව බුදුදහම පවනුපවන් ශ්රී ලංක්ොපවන් ඉිරි ත්් පක්රැණු 
‘පව ක්්’  හ ‘පබෞද්ධ පක්ොිය’ යන අංග පදක් ම පලොව  ියලු පබෞද්ධ ජනත්ොව මහත්් 
පගෞරවපයන් ඒක්මත්ික්ව  ිළිපගන වයවහොර ක්රත්ි. පමය  ම්බුදු   ුපනහි චිර ්ිත්ිය හො ක්ැ ීම 
පවනුපවන් ශ්රී ලංක්ොව  ිදුක්ළ අමිල පමපහවරට පලෝක් මට්ඨටපමන් ක්රන ලද ඉහළ ම පගෞරවයක්් 
වශපයන්  ඳහන් ක්ළ හැක්ි ය.  

 

බුද්ධ, ධම්ම යන පදරැවන  ජීී ක්රන අ ට නිත්ර මුණ ගැප න රත්්නය නම් ‘ ංඝ 
රත්්නයයි’.  ංඝරත්්නය පලොවින් ත්ුරන් ීම බුද්ධ හො ධම්ම යන පදරැවන පලොවට අහිමිීපම් ප ර 
ලක්ුණයි. ඉන්දුනී ියොව, ඇෆ්ගනි ්ථොනය, ජොවො  ුමොත්රො, ඉරොනය, ඉරොක්ය,  ක්ි ්ථොනය ආි රටවල් 
මීට නිද ුන්   යයි. බංගලිපද්ශය, පන් ොලය වැනි රටවල පබෞද්ධ බලය ක්රමපයන් දුර්වල වන්පන් 
ඒ රටවල  ඟරැවපන් බලය දුර්වල බැවිනි. මහොයොන පබෞද්ධ රටවල් වශපයන්  ැවැත්ි චීනය, 
පක්ොරියොව වැනි රටවල ද පබෞද්ධ බලය ක්රමපයන් අඩුවන බවක්් ප පනන්නට ඇත්. එපහත්් 

ත්ොයිවොනය,  ිංග ් ූරැව, මැපල් ියොව, පහොංපක්ොං වැනි ප රිග පමන් ම යුපරෝ ය හො බටහරි 
රටවල ද ක්රමපයන් බුදුදහම වයො ්ත් ීම යහ ත්්  රවණත්ොවක්ි. පමහි නවත්ම  රවණත්ොව නම් 
ඕ ්පටරලියො හො අ රික්ො මහොද්ී පයහි ද වර්ත්මොනපයහි බුදුදහම වයො ්ත් ීමයි. පම් හැම රටක් ම 
බුදුදහම වයො ්ත් ක්රලීපමහි ලො අත්ීත්පය්  ටන් ම ලොංපක්්ය භික්්ෂූන් වහන්ප ්ලො පවත්ින් මහඟු 
ක්ොර්ය භොරයක්් ඉටු ී ත්ිපේ.  

 
පම්  ඳහො අත්ීත්පය්  ටන් ලංක්ොපේ වැඩ  ිටි මේ ියන්  ම්බුදු   ුපනහි  ුරක්්ෂිත්භොවය 

උපද ොත්් ත්මන්පග්  ුගත්ිය හො විමුක්්ත්ිය උපද ොත්් ත්ම දරැවන්   ුනට දන්දීම අනිවොර්ය අංගයක්් 
පක්ොට  ැවැත්ුණි. දරැවන් හදන මේ ියවරැ ත්මන්ට ලැපබන  ින්වත්් ම බුද්ිමත්් ම වො නොවන්ත් 
ම දරැවො බුදු  ුනට  ූජො ක්ළහ. ලංක්ොව ධර්මද්ී යක්් ීමටත්්  ම්බුදු   ුන  ුරක්්ෂිත් ීමටත්් එය 
පලෝක්පය් ත්වදුරටත්් වයො ්ත් ීමටත්් ලොංක්ික් මේ ියන්පග් පමම ක්ැ ීම පබපහවින් උ  ්ථම්භ 
විය. 

 

භොගයවත්් බුදුරජොණන් වහන්ප ්  ම්බුද්ධත්්වය උපද ො  ිදුක්ළ අ ීමිත් ක්ැ ීම පවනුපවන් 
උන් වහන්ප ්ට ක්ළ හැක්ි උ  ් ම ක්ෘත්පේදීත්්වය වන්පන් එම දහම ශරවණය ක්ිරීමත්් ත්මොට හැක්ි 
උ රිම අයුරින් ජීවිත්  රිත්යොගපයන් එම දහම ත්ම ජීවිත්යට  ම්බන්ධ ක්ර ගැනීමත්් ය. එය  ම්බුදු 
  ුපනහි චිර ්ිත්ිය උපද ො මහ ඟ රැවන දැි  රිත්යොගපයන්  ිදු ක්ළ පමපහවරට ක්රන 
 රත්යු ක්ොරයක්් ද වනු ඇත්. ධර්මය ජීවිත්යට  ම්බන්ධ ක්ර ගැනීපම් දී  රඥාව වැඩීමට පහ්ත්ුවන 
ක්රැණු හත්රක්්  ිළිබඳව  ඳහන් පේ.  ත්ර ප ෝත්ො ත්්ත්ි අංග පහවත්් ‘ ඤ්්ාවුේි’ ධර්ම නමින් 
හැඳින්පවන එම ක්රැණු හත්ර නම්, 
 

1. ක්ලයොණ මිත්ර ආශරය 
2.  ද්ධර්මශරවණය 
3. පයෝනිප ෝ මන ික්ොරය 
4. ධර්මොනුධර්ම  රත්ි ත්්ත්ිය 

 

 ද්ධර්ම මොර්ගය ඉිරියට යොපම් දී  ැබෑ ශ්රී  ද්ධර්මය පද්ශනො ක්රන ක්ලණ මිත්ුරන්පග් 
ඇ ුරත්් ඔවුන් පවත්ින් ධර්මය ශරවණය ක්ිරීමත්් ඇ ූ දහම අනුව අක්ු ල් දුරැවන පල ත්් ක්ු ල් 
වැපඩන පල ත්් ත්ම චින්ත්නය (පයොනිප ෝ මන ික්ොරය) පමපහයීමත්්  ීල,  මොි,  ඤ්්ා 
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ඔ ්ප ් දහම් මපගහි ඉිරියට යොමත්් අවශය පක්පර්. දහම් මපගහි අත්ිශය වැදගත්් ක්රැණක්් පල  
පයෝනිප ෝ මන ික්ොරය බුදුරජොණන් වහන්ප ් විපශ්ෂපයන් අවධොරණය ක්රන ලද්දක්ි. 
 
 ම්බුදු   ුනක් අවශයත්ොව :- 

 
  ආධයොත්්මික් ශො ්ත්ෘවරයක්ු පමන් ම එබඳු උත්ුමක්ුපග් දහමක්් පලොවට අවශය ීමටත්් එම 
දහම බැබලීමටත්් පහ්ත්ුවන  රධොන ක්රැණු ත්ුනක්්  ිළිබඳව ධර්මපයහි  ඳහන් පේ (ත්පයොධම්ම  ුත්ත්්, 
අං.නි.).  

එනම්,  
1. ජරො 
2. මරණ 
3. ජොත්ි 

 

 ජීවත්් වන  ැපවොම හැම පමොපහොත්ක්්  ො ො ම පේගපයන් ජරොවට  ත්් පවමින්  ිටිත්ි. ශරීර 
ශක්්ත්ිය ක්රමපයන් දුර්වල පවමින්  වත්ී. අ  පම් ගමන් ක්රමින්  ිටින්පන් හැරමිටිය ප ොයො යන 
ගමනක්ි. පමය උ න් හැම පක්පනක්ුට අත්්වන අනිවොර්ය ධර්මත්ොවක්ි. ධර්මපයහි හැ ිරීමට 
පහ්ත්ුවන මූලික් ක්රැණක්් වන්පන් පමපල  ජරොවට  ත්්ීම නි යි. ඒ අත්ර අ   ැපවොම  ු ොන 
භූමිය ක්රො යන ගමනක්ි. ඒ අනුව මරණයට  ත්්ීම ද දහපමහි හැ ිරීමට පහ්ත්ුවන ත්වත්් ක්රැණක්ි. 
උ න් හැම  ත්්ත්්වයක්ු ම පමොපහොත්ක්්  ො ො පේගපයන් මරණය ක්රො  මී  පවමින්  ිටී. පබොපහෝ 
පදනො ජීවිත්පය් බර ත්ල අභිපයෝග පදක්ක්් ප ් මහලුබව හො මරණය  ලක්ත්ි. බුදුදහපමහි ද ඒවො 
ජීවිත් අභිපයෝග ප ්  ලක්න අත්ර ඒ පදක්ට ම වඩො බර ත්ල අභිපයෝගය ප ්  ලක්න්පන් මරණින් 
මත්ු නැවත් ඉ දීමත්් එප ් ඉ දීපම් දී අ ොගත් ීමට ඇත්ි ඉඩ අවක්ොශයත්් ය.  ේබත්ූ ම  ූත්රපය් 
( ං.නි.) දැක්්පවන  රිි  ත්ර ිශොවන්පගන් ඒ ඒ ිශොවන්හි ඇත්ි  ියලු දෑ විනොශ ක්රමින් ත්මන් 
පවත් පේගපයන්  ැමිපණන මහො  ර්වත් හත්රක්් ප ් ජරො, වයොි, මරණ, ජොත්ි යන අභිපයෝග හත්ර 
පේගපයන් ත්මන් පවත්  ැමිපණමින්  ිටී. පමම අභිපයෝගයන්ට ධර්මපයන් හැර ආර්ික්ය, 
අධයො නය, ඥාත්ි,  ිරිවර ආි ක්ි ිදු බොහිර පදයක්ින්  ැබෑ  ිළි රණක්් ලබො ගත් පනොහැක්. පමබඳු 
ත්ත්්ත්්වයක්් මත් බුදුරජොණන් වහන්ප ් නිත්ර ත්ම ශරොවක්යන් උනන්දු ක්රමින් පද්ශනො ක්පළ්, ත්මො 
ත්මොට ිවයිනක්් පල ින් ජීවත්් වන පල යි. ධර්මය  හනක්් පක්ොට වො ය ක්රන පල යි. බොහිර 
 ිළි රණක්් පනො ත්න පල  ද උන්වහන්ප ් අ  පවත් ඉමහත්් ක්රැණොපවන් පද්ශනො ක්ළහ.  
 

ත්ම  ිපත්හි ආධයොත්්මික් ශක්්ත්ිය පක්පරහි විශ්වො ය ත්බො අ රමොදීව දහපමහි හැ ිපරන 
(අ ් මොපද්න  ම් ොපද්ථ) පල  භොගයවත්ුන් වහන්ප ් පමමඟින් අ ට උ පද ් පදත්ි. ත්මො ත්මොට 
 ැබෑ පල  ම ආදරය ක්රන්පන් නම් ත්ම  ිත් උ රිම පල  ක්ු ලපයහි  වත්්වො ගැනීමට පහ්ත්ු 
වන අයුරින්  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනපයහි හැ ිපරන පල  භොගයවත්ුන් වහන්ප ් ක්රැණොපවන් පලොවට 
අනුශො නො ක්රත්ි.  

 

 ුරො ව ර 45ක්් මහො ක්රැණොපවන් පලොවට දම් පද ූ භොගයවත්ුන් වහන්ප ්පග්  ියලු 
අනුශො නො  ැ ය ලැබීම ඉලක්්ක් පක්ොට  වත්ී. උන් වහන්ප ්පග් අනුශො නො පත්්රැම් ගත්්  මණට 
දුක්ින් අත්්මිදී  ුවප ් ජීවත්්ීපම් අවක්ොශ උදාපේ.  ැ ය ලැබීමට නම් දුක් ඇත්ිවන ආක්ොරය 
මැනැවින් පත්්රැම් පගන එයින් පවන්ීම අවශය පක්පර්. පලෝක්පය් පබොපහෝ පදනො  ැ  ලබො 
ගැනීපම් මොවත්  ිළිබඳ නිවැරිව පනොදනිත්ි. එබැවින්  ැ ය ලැබීම  ඳහො ක්රන පද් ත්ුළින් ම ත්ව 
ත්වත්් දුක් වර්ධනය පේ. නිද ුන් වශපයන් දුක්ින් නිදහ ්ීපම් අප ්ක්්ෂොපවන්  ිදු ක්රන විවොහීම, 
දරැවන් ත්ැනීම, පග්පදාර ඉඩක්ඩම් උ යො ගැනීම, රැක්ීරක්්ෂො ක්ිරීම ආිය පද  බැලීපමන් පම් බව 
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වටහො ගත් හැක්ිය. ජරො, මරණ, වයොි ආි දුක්්වලින් නිදහ ් ීපම් අදහ ින් රැ ්ක්ර ගන්නො පමම 
රැ ්ක්ර ගැනීම් අව ොනපය් දුක් ත්ව ත්වත්් වර්ධනය පේ. ගින්නක්් නිීපම් අදහ ින් ගින්දර  ුළුං, 
ක්ඩදා ි, වියළි පක්ොළ දර දමන්නොක්් පමන් දුක්් ගිනි නිීම  ඳහො දුක්ට පහ්ත්ුවන දෑ ම රැ ් ක්ිරීම 
 ොමොනය පලෝක්පය්  ්වභොවයයි.  

 
පමබඳු පලෝක්යක්් ත්ුළ  ැබෑ මොන ික්  ුවය ළඟො ක්ර ගන්පන් පක්ප ් ද යන්න  ිළිබඳ 

බුදුරජොණන් වහන්ප ්පග් අනුශො නො ඔ ්ප ් පත්්රැම් ගැනීම  රථමපයන් වැදගත්් පේ. දුපක්හි 
 ්වභොවයත්් ඉන් නිදහ ්ීමත්්  ිළිබඳ  ැබෑ අවපබෝධය ලැපබන්පන්  ම්මො ිට්ඨිය පහවත්් නිවැරි 
දැක්්ම ලද  මණටයි. ඒ  ඳහො උන් වහන්ප ්පග්  දහම්  ණිවුඩය ශරවණය ක්ිරීමත්් ඇ ූ දහම 
නුවණින් (පයෝනිප ෝ මන ික්ොරපයන්) පමපනහි ක්ිරීමත්් ඒ ඔ ්ප ් ක්රියො ක්ිරීමත්් අවශය පක්පර්. 
පමහිදී ආරම්භපයහි ක්ම්ම ් ක්ත්ො  ම්මොිට්ඨිය ත්ුළින් ක්ර්මය හො ක්ර්මඵල  ිළිබඳ අවපබෝධයත්් 
ඉන්  ු  ටිච්ච මු ් ොදය  දනම් පක්ොටගත්් අනිත්යත්ොව නුවණින් පමපනහි ක්ිරීමත්් අවශය පක්පර්. 
ක්ර්මඵල ාණය ත්ුළින් ක්ු ල ක්ර්ම ශක්්ත්ිය  රබල ක්ර ගැනීමත්් අනිත්යත්ොව පමපනහි ක්ිරීපමන් 
යථොර්ථයට ඍජුව මුහුණදීපම් ශක්්ත්ිය වර්ධනය ක්රලීමත්්  ිදු පේ. පබෞද්ධයන් වශපයන් අ  පමම 
ක්රම පදක් ඔ ්ප ් ම  ැ ය උදා ක්ර ගැනීමට උත්් ොහ ගත් යුත්ුව ඇත්. 

 
සම්බුදු ඔවදන :- 

 
දුක්ින් නිදහ ් ව නියම  ැ ය ලබො ගත් යුත්ු ආක්ොරය  ිළිබඳ බුදුරදුන්පග්  ියලු පද්ශනො 

 ංක්්ෂි ්ත් පක්ොට එක් ගොථොවක්් ත්ුළ අන්ත්ර්ගත් පක්ොට ත්ිපේ. එනම්, 
 

‘ ේබ ො  ්  අක්රණං ක්ු ල ්  උ  ම් දා, 
 චිත්්ත්  රිපයෝද නං එත්ං බුද්ධොන ො නං’. (ධම්ම ද) 

 

පලොව  හළ වන  ියලු බුදුවරැන්පග් අනුශො නය වන පමම ගොථොපවන්  ැබෑ  ැ ය  ඳහො 
මොවත් වි ්ත්ර පක්පර්. ඒ අනුව  ියලු  ේ පනොක්ිරීමත්් ක්ු ල් වැඩීමත්්  ිත්  ිරි ිදු ක්ිරීමත්් යන 
අනුශො නො ත්ුන මූලික් වශපයන් ඉිරි ත්් ක්ර ඇත්.  ේ පනොක්ිරීමට බුදුරදුන් අනුශො නො ක්රන්පන් 
එමගින්  ිත් අ ිරි ිදු ී ත්මො පවත් දුක්් පේදනො ක්ම්ක්පටොළු  ැමිපණන බැවිනි (දුක්්පඛෝ  ො  ්  
උච්චපයො). ක්ි ියම් අව ්ථොවක්  ිත්ට දුක්ක්්  ැමිපණ් නම් ඒ අව ්ථොපවහි  ිපත්හි පලෝභ, ද්පේශ, 
පමෝහ යන අක්ු ල විත්ර්ක් ක්රියොත්්මක් පේ. ඒ  මග අපයෝනිප ෝ මන ික්ොරය පහවත්් අනුවණින් 
පමපනහි ක්ිරීම නමැත්ි අක්ු ල  ්වභොවය ද  වත්ී. එනම් දුක් එන ආක්ොරයට  ිත්න වැරි  හගත් 
චින්ත්නයයි.  ිත් දුක්ින් මිදීමට නම් පයෝනිප ෝ මන ික්ොරපයන් යුත්ුව පමම පලෝභොි අක්ු ල 
විත්ර්ක් දුරැවන ආක්ොරයට  ිත්  වත්්වො ගැනීම අවශය පක්පර්. ඒ අත්ර නිත්ර ක්ු ලයන්හි පයදීමත්් 
අවිදයො නීවරණපයන්  ිත්  ිරි ිදු ක්ර ගැනීමත්් අවධොරණය ක්ර ත්ිපේ. 

 
බුදුරජොණන් වහන්ප ් පලොව ඉමහත්් ක්රැණොපවන් ධර්මය පද්ශනො ක්පළ් පලෝවැ ි 

 ත්්ත්්වයන් අ ො දුක්ින් මුදවො නිවන් මපගහි පයදීමටයි. ඒ අනුව උන් වහන්ප ්  ්වර්ග මොර්ගය 
( ග්ග මග්ග) හො පමෝක්්ෂ මොර්ගය (පමොක්්ඛ මග්ග) යන මොවත්් පදක් පලොවට ප න්වො දුන්හ.  ්වර්ග 
මොර්ගය යනු අ ොගත් පනොී පදේ මිනි ් පලෝක්යන්හි ඉ දීමට පහ්ත්ුවන අයුරින් ප න්වො දුන් 
මොවත්යි.  ුගත්ිගොමී ීපම් මොවත් පල  භොගයවත්ුන් වහන්ප ් පද්ශනො ක්පළ් දාන,  ීල, භොවනො යන 
ත්රිවිධ  ුණය ක්රියොවන් ය.  ිරි ිදු  ිත්ින් යුත්ුව නිත්ර  රිත්යොගශීලීත්්වපයන් ක්ොයික් වොච ික් 
 ංවරපයන් මමත්රිය, බුදුගුණ ආි භොවනොවක්ින්  ිත් වඩමින් ක්ල් ගත් ක්ිරීම පමපලොව ජීවිත්ය 
 ත්ුටින් ගත් ක්ිරීමටත්් (ඉධ නන්දත්ි), ජීවිත්ය අව ොනපය්  ත්ුටින් ක්ල් ගත් ක්ිරීමටත්් ( ුඤ්්ඤ්ං  ුඛං 
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ජීවිත් ංඛයම්හි),  රපලොව  ුගත්ිගොමීව  ත්ුටට  ත්්ීමටත්් පබපහවින් පහ්ත්ු වනු ඇත් (භීපයයො 
නන්දත්ි  ුග්ගත්ිං ගපත්ෝ). පම් අත්ර බුද්ධ, ධම්ම,  ංඝ යන පත්රැවපනහි ගුණ දැන ඒ පක්පරහි 
 ර ොදය පගෞරවය ශරද්ධොව වැපඩන අයුරින් ක්ල් ගත් ක්ිරීම ද  ුගත්ිගොමී ීමට පබපහවින් 
උ ක්ොරවත්් වනු ඇත්. පත්රැවන පක්පරහි ඇත්ි ක්ර ගත්් ශරද්ධො මොත්රය  වො  රපලොව 
 ුගත්ිගොමීීමට පහ්ත්ුවන බව බුදුදහපමහි  ඳහන් පේ. පත්රැවන පවත් පනොපව ්වන  ැහැදීමක්් 
ඇත්ි ක්ර ගැනීම මහො  ුණය ගංගොවක්් බව අභිසන්ද සූතරමයහි  ැහැිලිව දැක්්පේ. ත්ව ද 
 ංචශීලපයන් යුත්ුව වො ය ක්ිරීම ද පමපලොව යහ ත්ට පමන් ම  රපලොව  ුගත්ියට ද පහ්ත්ු වනු 
ඇත්.  රපලොව දුගත්ිගොමී පනොවන පල  ත්ම  ිත් මැනැවින්  ුරක්්ෂිත් ක්ර ගැනීම යමක්ුට ලැබිය 
හැක්ි උ  ් ම ආරක්්ෂොවයි, රැක්වරණයයි, රක්්ෂණයයි. 

 
  ුගත්ිගොමී මොවත් පලොව ක්ලින් ක්ල  හළ වන  ත්් ුරැෂ උත්ුමන් පලොවට ප න්වො පදන 
අනුශො නයක්ි. එපහත්් විමුක්්ත්ිගොමී මොවත් නිවැරිව පලොවට පද්ශනො ක්රන්පන්  ම්මො  ම්බුදු 
උත්ුමක්ු  මණි.   ර භවපයන් භවයට  ැරි ැරීමට පහ්ත්ුවත්් එම   ර ගමන නවත්ොලන ඍජු 
මොවත්ත්් ත්ථොගත්යන් වහන්ප ් නමක්් වි ින් පලොවට අනොවරණය ක්ර පදන මහඟු උ පද්ශයක්ි. එම 
අනුශො නය චත්ුරොර්ය  ත්යය නමින් හැඳින්පේ. එනම් දුක්, දුක්ට පහ්ත්ුව, දුක් නැත්ි ක්ිරීම හො දුක් 
නැත්ි ක්ිරීපම් මොවත් නම් වූ අංග හත්රයි. පම් අංග හත්රින් එක්ක්් මැනැවින් දුටුව පහොත්් ප  ු අංග 
ත්ුන ද අවපබෝධ වනු ඇත්. පමහි ලො විපශ්ෂපයන් දුක් යනු ක්ුමක්්ද යන්න මනොව පත්්රැම් ගැනීම 
පබපහවින් වැදගත්් පේ. ඉ දීම, මහලුබව, පලඩීම, මරණය,  රියයන්පගන් පවන්ීම, අ රියයන් හො 
එක්්ීම, ක්ැමැත්ි දෑ පනොලැබීම යන ක්රැණු දුක් වශපයන්  ඳහන් ක්රන භොගයවත්ුන් වහන්ප ් ඒ 
 ියල්ල ක්ැටි පක්ොට ‘ ංඛිත්්පත්්න  ංචු ොදානක්්ඛන්ධො දුක්්ඛො’ යනුපවන්  ංචු ොදාන ්ක්න්ධය දුක් 
වශපයන්  ුවිපශ්ෂී ක්රැණක්් පලොවට ප න්වො පදත්ි. එනම් අ  ඇ ්, ක්න් ආි ඉන්රිය ඔ ්ප ් රෑ , 
ශේදාදී අරමුණු විෂයපයහි ක්ි ියම් දැනුමක්්, අද්දැක්ීමක්් ලැබීපම් දී රෑ , පේදනො,  ඤ්්ා,  ංඛොර, 
විඤ්්ාණ යන  ්ක්න්ධ  ංචක්පය් හටගැනීම හො නිරැද්ධීම පනොදැනීපමන් හටගන්නො මුලොවයි, 
එනම් අවිදයොවයි. පමම  ්ක්න්ධ  ංචක්පය් යථො  ්වභොවය නම් එය ප ර පනොත්ිබී හටපගන ඉත්ිරි 
නැත්ිව නිරැද්ධ ීමයි. පම් බව පනොදන්නො පලෝක්යො නිරැද්ධ වූ  ්ක්න්ධ  ංචක්ය ත්වදුරටත්් 
 වත්්නො පදයක්් ප ් නිත්ය,  ැ , ආත්්ම වශපයන් ගැනීම නි ො ඊට ආශො පක්ොට එහි  ිත් නිමග්න 
ීම නි ො දුක් හටගනී. දුක්්ඛ  ත්යය නම් වූ පම්  ංච උ ොදාන ්ක්න්ධපය්  ්වභොවය මනොව පත්්රැම් 
ගත්්  මණට දුක්්ඛ  මුදය නම් වූ ත්ෘෂ්ණොව දුරැ වනු ඇත්. අවිදයො  ොදක් පමම ත්ෘෂ්ණොව දුරැවූ 
 මණට දුක්්ඛ නිපරෝධය නම් වූ නිවන  ොක්්ෂොත්් ී  ්ක්න්ධ  ංචක්ය නම් වූ දුක්ින් නිදහ ්ීපම් 
අව ්ථොව උදාපේ. ඒ  ඳහො මොවත් නම් වූ දුක්්ඛ නිපරෝධ ගොමීනී මොවත් වශපයන් දක්්වො ඇත්්පත්් 
 ම්මො ිට්ඨිය ප රටු පක්ොට ගත්් ආර්ය අෂ්ටොංගික් මොර්ගයයි. චත්ුරොර්ය  ත්යය අවපබෝධයට  ොදක් 
වන මූලික් අවපබෝධය ලැපබන්පන් රෑ ොදී  ්ක්න්ධ  ංචක්පය් හටගැනීම නිරැද්ධීම ප න්වො පදන 
 ටිච්ච මු ් ොදය  ිළිබඳ අවපබෝධය ත්ුළිනි. එනම් ඇ , ක්න, නො ය, ිව, ශරීරය, මන  යන 
ඉන්රිය හය ඔ ්ප ් රෑ , ශේද, ගන්ධ, ර , පඵොට්ඨඨේභ, ධර්ම යන අරමුණු  ිළිබඳ ක්ි ියම් 
අද්දැක්ීමක්් ලැබීපම් දී රෑ , පේදනො,  ඤ්්ා,  ංඛොර, විඤ්්ාණ යන  ්ක්න්ධ  ංචක්ය ප ර 
පනොත්ිබී හටපගන ඉත්ිරි නැත්ිව නිරැද්ධ වන බව (අහුත්වො  ම්භුත්ං හුත්වො න භවි ් ත්ි)  ිළිබඳ 
අවපබෝධයයි. පහ්ත්ු ඇත්ි විට  ්ක්න්ධ  ංචක්ය හටගන්නො (අ ්මිං  ත්ි ඉදං පහොත්ි) බවත්් පහ්ත්ු 
නැත්ිීපමන්  ්ක්න්ධ  ංචක්ය ඉත්ිරි නැත්ිව ම නිරැද්ධ වන (අ ්මිං අ ත්ි ඉදං න පහොත්ි) බවත්් 
 ිළිබඳ අවපබෝධය පමමගින් ලැපේ. ත්වද පහ්ත්ූන්පග්  හළීපමන්  ්ක්න්ධ  ංචක්ය හටගන්නො 
බවත්් (ඉම ්  උ ් ොදා ඉදං උ ් ජ්ජත්ි), පහ්ත්ු නැත්ි ීපමන්  ්ක්න්ධ  ංචක්ය නිපරෝධ වන බවත්් 
(ඉම ්  නිපරෝධො ඉදං නිරැජ්ඣත්ි) පමමගින්  රත්යක්්ෂ පේ. යපමක්ු අනිත්යත්ොව  ිළිබඳ පමම පලෝක් 
යථොර්ථය පනොදැක් ව ර  ියයක්් ජීවත්් පවනවොට වඩො පමම දර්ශනපයන් යුත්ුව එක් දව ක්් 
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ජීවත්්ීම උත්ුම් බවත්් ආනි ං දායී බවත්් භොගයවත්ුන් වහන්ප ් පද්ශනො ක්ළහ. පක්ත්රම්  රඥාවන්ත් 
වුව ද පමම අනුශො නය පලොව ක්ි ිදු පක්පනක්ුට බුදුවරයක්ුපග් පහෝ බුද්ධශරොවක්යක්ුපග් පහෝ මග 
ප න්ීමක්් නැත්ිව ත්මොපග්ම ඥානපයන් අවපබෝධ ක්ර ගැනීමට නු ුළුවන. බුදුරදුන්ට  මණක්් 
 රඥාපවන් පදවැනි වූ  ැරියුත්් (උ ත්ි ් ) මොහිමියන්ට  වො පමය අ ් ජි මහරහත්න් වහන්ප ්පගන් 
අ ො දැන ගැනීමට  ිදුවිය. පමම අනුශො නය ඇ ීමට ලැබීමත්් එප ් ඇ ීපම් දී නුවණ පමපහයවො 
එය පත්්රැම් ගැනීමත්් මහත්් වූ ක්ුශලයක් ඉෂ්ට වි ොක්යක්ි. එය ත්ම බුද්ිය උරගො බලන ලක්්ෂණයක්් 
වශපයන් ද හැඳින්විය හැක්ිය.  
 
  පලොව පවප න ක්ි ියම් නුවණැත්ි පක්පනක්ුට ත්මොපග් විපශ්ෂ ඥානපයන් යමක්් අවපබෝධ 
ක්ළ හැක්ි නම් අවපබෝධ ක්ළ යුත්ු නම් ඒ උත්ුම් ම  රධොනත්ම පදය වශපයන් දක්්වො ඇත්්පත්් රෑ ොි 
 ්ක්න්ධ  ංචක්පය් හටගැනීම හො නිපරෝධය (උදය - වය)  ිළිබඳ ඥානයයි (අභිඤ්්ා  ුත්්ත්, අං.නි. 
චත්ුක්්ක් නි ොත්). මැනැවින් දුක්් දුරැක්රලීමට පහ්ත්ුවන  ්ක්න්ධ  ංචක්පය් හටගැනීම හො නිපරෝධය 
 ිළිබඳ  රඥාපවන් යුක්්ත්ව වො ය ක්ිරීම මහො  ුණය ගංගොවක්් ක්ු ල ගංගොවක්් වශපයන් අභි න්ද 
 ූත්රපයහි  ඳහන් පේ. යමක්ු ත්මොපග් විපශ්ෂී ඥානපයන්  ්ක්න්ධ  ංචක්පය්  මුදය හො නිපරෝධය 
දුටුවපහොත්් ඉන්  ු ත්ම නුවණින් අවිදයොව හො භවත්ණ්හොව දුරැ ක්ිරීමට  මත්් පේ. ඒ  ඳහො  මථ 
විදර්ශනො යන අංග පදක් ත්ම විපශ්ෂ ඥානපයන් වැඩීමට ද ඔහු දක්්ෂ වනු ඇත්. එහි  රත්ිඵල 
වශපයන් විදයො හො විමුක්්ත්ි යන අංග පදක් ත්ම විපශ්ෂ ඥානපයන්  ොක්්ෂොත්් ක්ිරීමට ද හැක්ියොව 
ලැපබනු ඇත්.  
 
 බුදුරජොණන් වහන්ප ් අ  පවත් පද්ශනො ක්පළ් දුක්ින් නිදහ ්ීපම් මොවත්යි. එනම්  ිපත්හි 
ජනිත් පලෝභ, ද්පේෂ, පමෝහ දුරැ ක්රන ආක්ොරයයි. අ   ිත්්හි පක්පත්ක්් දුරට දුක් දුරැ වූවො ද  ිත් 
පක්පත්ක්් දුරට මොන ික්  ුවපයන්   ුවනවො ද යන්න ත්ීරණය පක්පරන  රධොන  ොධක්ය වන්පන් 
පලෝභොි අක්ු ල විත්ර්ක් දුරැ වූ  රමොණයයි. ඒ  ඳහො එක්් අත්ක්ින් අ   ිත්්හි මමත්රිය ියුණු විය 
යුත්ු අත්ර අපනක්් අත්ින්  රඥාව වර්ධනය විය යුත්ු ය. මොන ික්  ුවයක්් ක්රො  ිය නගන ගමන් 
මපගහි  රධොන  ලක්ුණක්් ප ් මමත්රිය වර්ධනය ීම දැක්්විය හැක්ි ය. ක්රීය පමත්්ත්  ූත්රපයහි 
නිවන් මග වි ්ත්ර ක්ිරීපම් දී මමත්රී වැඩීම මූලික් ක්රැණක්් වශපයන් දක්්වො ත්ිපේ. මමත්රී වැඩූ 
 මණට  ිපත්හි ඇත්ි ද්පේෂය ත්රහව දුරැී  ැලක්ිය යුත්ු මොන ික්  ුවයක්් ලබො ගත් හැක්ි පේ. 
පමහි  රත්ිඵල වශපයන් යපමක්් දුටු  ැණින් ඔහු ත්මොපග් එක් ම  ුත්ො යන හැඟීපමන් ප පනහ ින් 
 හ පමත්්  ිත්ින් දැක්ීමට හුරැ පේ. පමය උ  ් මොන ික් ියුණුවක්ි. මමත්රිය ඇත්ි  මණට 
ක්රැණොව, මුිත්ොව, උප ්ක්්ෂොව යන ප  ු බරහ්ම විහරණ ද නිරොයො පයන්  ිපත්හි වර්ධනය පේ. 
එක්් අත්ක්ින් මමත්රිය වැපඩන අත්ර අපනක්් අත්ින්  රඥාව ද ියුණු විය යුත්ු පේ. එනම් ක්ර්මය හො 
ක්ර්මඵල අදහන නුවණ (ක්ම්ම ් ක්ත්ො  ම්මොිට්ඨිය) හො චත්ුරොර්ය  ත්ය අවපබෝධපයන් යුත්ු (ආර්ය 
 ම්මො ිට්ඨියයි) නුවණයි.  රඥාපවහි මුල්  ියවර නම් ත්මො වි ින්  ිදු ක්රන ක්ු ලොක්ු ල ක්ර්මයන්ට 
අනුව වි ොක් ලැපබන බව  ිළිබඳ නුවණයි. එනම් ත්ම  ිත් අ ිරි ිදුව ක්ය, වචන,  ිත් යන ත්ිපදාරින් 
ක්රන ක්ර්මයන්ට අනුරෑ ව දුක්් වි ොක් ලැපබන බවත්්  ිත්  ිරි ිදුව ක්ය, වචන,  ිත් යන ත්ිපදාරින් 
ක්රන ක්රියොවන්ට අනුරෑ ව  ැ  වි ොක් ලැපබන බවත්් දක්්නො නුවණයි. පමම අවපබෝධය ලද 
 මණට අක්ු ලපයන් මිදී හැක්ිත්ොක්් ක්ු ල් රැ ් ක්ර ගනිමින් ත්ම පමපලොව  රපලොව ජීවිත්  ඵල 
ක්ර ගැනීමට යුහු ුලුව ක්රියො ක්රයි. චත්ු ච්ච  ම්මො ිට්ඨිය යනු පහ්ත්ුඵල දහම පනොපහොත්් 
 ටිච්ච මු ් ොද නුවණයි. එනම් ඇ ්, ක්න්, නො ොි ඉන්රියයන්ට රෑ , ශේද, ගන්ධොි අරමුණු 
 ් ර්ශ ීපම්දී  ංචු ොදාන ්ක්න්ධ හටගන්නො බවත්් එය ප ර පනොත්ිබී හටපගන ඉත්ිරි නැත්ිව 
නිරැද්ධ වන බවත්්  ිළිබඳ අවපබෝධයයි. පමම අවපබෝධය ලද  මණට මොන ික් දුක්්  ීඩොවලින් 
නිදහ ්ීමට අවක්ොශ  ැලප ්. පමම අවපබෝධය මුලදී  ුත්මය ාණය වශපයන් ඇ ීපමන් 



UD15 
 

ලබොපගන   ුව එය පයෝනිප ෝ මන ික්ොරපයහි පයදීම් වශපයන් නිත්ර  ිත්මින් චින්ත්ොමය ාණය 
ියුණු ක්ර ගනිමින්  මථ විදර්ශනො භොවනො වඩමින් එය ත්වදුරටත්්  ්ථොවර ක්ර ගැනීමට භොවනොමය 
ාණය ියුණු ක්ර ගත් යුත්ුව ඇත්. පමහි ලො විපශ්ෂපයන්  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනපයහි නියැළීම 
බුදුරජොණන් වහන්ප ් පබපහවින් අවධොරණය පක්ොට ඇත්. පහ්ත්ුඵල දහම  ිළිබඳ අවපබෝධපයන් 
යුත්ුව  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනපයහි නිරත්ුරැව පයදීපමන් පක්පල ුන්පගන් නිදහ ් පවමින් නිවන් 
මොවපත්හි ඉිරිය බලො  ියවර නැඟීමට හැක්ියොව ලැපබනු ඇත්. ‘ඇත්’ (ශොශ්වත්), ‘නැත්’ (උච්පේද) 
යන දෘෂ්ටීන්ට පනො ැමිණ අනිත්යත්ොව  ිළිබඳ මනො නුවණින් යුත්ුව යපමක්ු  ත්ි ට්ඨඨොනය ත්ුළ 
වො ය ක්ිරීම බුදුරජොණන් වහන්ප ් නමැත්ි  ියොපග් භූමිපයහි ( ිත්ෘ විෂයපයහි) වො ය ක්ිරීමක්් 
වශපයන් දක්්වො ත්ිපේ. පමපල   ිත්ෘ විෂය නම් වූ  ත්ි ට්ඨඨොනපයහි වො ය ක්ළ  මණට 
මොරයොපගන් මිදී මනො රැක්වරණයක්්  ල ො ගත් හැක්ි පේ. යම්ත්ොක්්  ත්ි ට්ඨඨොනය ත්ුළ වො ය ක්රයි 
ද ඒත්ොක්් මොරයොට ත්මො පනොප පනන අත්ර ත්මොට මොරයො දර්ශනය පේ. යම් විපටක් 
 ත්ි ට්ඨඨොනපයන් පවන් ව නිත්ය,  ුභ,  ැ , ආත්්ම  ංඥාපවහි  ිටී ද එවිට වො ය ක්රන්පන් 
මොරයොපග් භූමිය (මොර විෂය) ත්ුළයි. එවිට ත්මොට මොරයො පනොප පනන අත්ර මොරයොට ත්මොව 
දර්ශනය පේ. එවිට මොරයොට ක්ැමැත්ි පදයක්් ක්ිරීපම් හැක්ියොව  වත්ී.  ත්ි ට්ඨඨොනය භොවිත් ක්ිරීපම් දී 
ක්ොය, පේදනො, චිත්්ත්, ධම්ම යන  ත්ර ත්ැන්හි ත්ම  ිහිය  ිහිටුවො ගනිමින් ත්ම ක්ය හො  ිත් 
(නැත්පහොත්් නොම රෑ ) අවපබෝධය ලබමින්  ඒවොපයහි හටගැනීම් ( මුදය) නිරැද්ධ (වය) ීම් දැක්ීම් 
 ංඛයොත් උදයත්ථගොමී ාණය ියුණු ක්ිරීමට  මත්් වුවපහොත්් ත්මො නිරත්ුරැව පක්පල ුන්පගන් දුරැ 
පවමින් දුක්ින් නිදහ ් පවමින් නිවන් මපගහි ඉිරියට ගමන් ක්රනු ඇත්.  
 
 

චත්ුරොර්ය  ත්යය  
 
 ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනය නම් වූ ඒක්ොයන නිවන් මපගහි ආරම්භපයහි දීම චත්ුරොර්ය  ත්යය 

 ිළිබඳ නිවැරි දැනුමක්් ඇත්ි ක්ර ගැනීම පබපහවින් වැදගත්් පේ. පමහි දී දුක් හො දුක්්ඛ ආර්ය 

 ත්යය අත්ර පවන   ැහැිලිව හඳුනො ගත් යුත්ුය. ‘දුක්’ යනු ඉපදීෙ, ෙහලුබව, මෙඩවීෙ, ෙරණය 

ආදි වශමයන් දැක්්මවන ක්ායික් වූ ද ොනසික් වූ ද දුක්් සෙුදායයි. ‘දුක්්ඛ සතයය’ යනු ඇස, ක්න ආදි 

ඉන්රිය ඔස්මස් රෑප, ශබ්දදාදි අරෙුණු ස්පර්ශ වීමම් දී බාහිර රවය හා පුද්ගෙයන් ඇත යැයි අවිදයා 
සහගතව ගන්නා ස්වභාවයයි. ඇ ින් රෑ යක්් දක්ින විට ක්ි ියම් පදයක්් පහෝ  ුද්ගලපයක්් බොහිර 

ඇත් යැයි ඒ ත්ුළ  ිත් බැ  ගත් පහොත්් ජරො, මරණොි දුක්්  මුදාය ත්මො වැළඳ ගත්්පත්් පවයි.  මුදය 
යනු බොහිර  ුද්ගලයන්ට හො රවයයන්ට ඇත්ි ආශොවයි.  මුදය ආර්ය  ත්යය යනු ත්මො ජීවත්් 
ක්රවන්නට ත්ම ආධයොත්්මයට ඇත්ි ඇල්මයි. එනම් නික්ොන්ත්ි ත්ණ්හොවයි, නන්ිරොගයයි. බොහිර 
 ුද්ගලයන්ට හො රවයයන්ට ආශො ක්රන්පන්ත්් ද්පේෂ ක්රන්පන්ත්් පමපල  ත්ම අභයයන්ත්රපයහි 
ත්මො ජීවත්් ක්රවන්නට ත්මොට  ැ  ලබො ගන්නට ඇත්ි ආශොව පහ්ත්ුපවනි. අවිදයො  ොදක්ව ත්ම 
අභයන්ත්රයට ආශොව ඇත්ි විට ත්මො ක්ැමැත්ි පදයට ඇපලන අත්ර ත්මො අක්ැමැත්ි පදය හො ගැපටයි. 
නිපරෝධය යනු බොහිර පද්වලට ඇත්ි ආශොව නැත්ි ක්ිරීමයි. නිපරෝධ ආර්ය  ත්යය යනු ත්මොපග් 
නික්ොන්ත්ි ත්ෘෂ්ණොව පහවත්් නන්ි රොගය දුරැ ක්රලීමයි. පමපල  නන්ි රොගය දුරැ ක්ළ හැක්්පක්් 
ඊට අදාළ දර්ශනයක්ිනි. එනම්  ම්මොිට්ඨිය ප රටු පක්ොටගත්් ආර්ය අෂට්ොංගික් මොර්ගපයනි. එනම් 

බොහිර රෑ , ශේදාියක්් ඇ , ක්න ආි ඉන්රිය පවත්  ත්ිත් වන විට ම එහි හටගන්නො ආක්ොරය 

 ිළිබඳ මනො වැටහීමක්ින් යුත්ුව  ිටීපමනි. ඇ , ක්න ආි අභයන්ත්ර ආයත්නත්්, රෑ , ශේදාි බොහිර 

අරමුණුත්්, චක්්ඛු විඤ්්ාණ, ප ෝත් විඤ්්ාණ ආි දැන ගැනීමුත්් ප ර පනොත්ිබී හටපගන ඉත්ිරි 
නැත්ිව නිරැද්ධ වන බව  ිළිබඳ පයෝනිප ෝ මන ික්ොරපයන්   ුීපමනි. එවිට බොහිර අරමුණු 
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විෂයපයහි  ිත්  ත්ිත් පනොවන අත්ර අභයන්ත්ර  ිත් ත්ුළ ද ත්මො  ිහිටො පනො ිටී.  ම් ූර්ණපයන් ම 
 රඥාපවන් ක්රියො ක්රන්පනක්් බවට  ත්් පවයි.  

 
 ටිච්ච  මු ් ොද අවපබෝධය චත්ුරොර්ය  ත්යොවපබෝධයට මොවත්යි. 

 

චත්ුරොර්ය  ත්යොවපබෝධයට  දනම වන්පන් පහ්ත්ුඵල දහම පහවත්්  ටිච්ච මු ් ොදය  ිළිබඳ 
ාණයයි. එනම් පහ්ත්ු ඇත්ි විට ඵලය හටපගන (අ ්මිං  ත්ි ඉදං පහෝත්ි), පහ්ත්ු නිරැද්ධීපමන් 
ඵලය නිරැද්ධ වනවො (අ ්මිං අ ත්ි ඉදං න පහොත්ි) යන අවපබෝධයයි.  ත්්ත්්වයක්ුපග්  ම ්ත් 
ජීවිත්ය යනු රෑ , පේදනො,  ඤ්්ා,  ංඛොර, විඤ්්ාණ යන  ්ක්න්ධ  ංචක්පය්  ැවැත්්මයි. පමම 
 ්ක්න්ධ  ංචක්ය පහ්ත්ු ඇත්ි විට නිරත්ුරැව හටපගන පහ්ත්ු නිරැද්ධ ීපමන් ඉත්ිරි නැත්ි ව නිරැද්ධ 
පේ.  ංඛිත්්පත්්න  ංචු ොදානක්්ඛන්ධො දුක්්ඛො යනුපවන් දැක්්පවන  රිි ඇ , ක්න ආි ඉන්රිය ඔ ්ප ් 
රෑ , ශේදාදී අරමුණු විෂයපයහි විඤ්්ාණ  හළ ීපම් දී රෑ ොි  ්ක්න්ධ  ංචක්ය හටගන්නො 
ආක්ොරය නුවණින් අවපබෝධ ක්ර ගැනීම දුක්්ඛ ආර්ය  ත්යය පත්්රැම් ගැනීමට අවක්ොශ  ල යි. 
දුක්්ඛ  ත්යය අවපබෝධ ීම  මුදයොි ප  ු ආර්ය  ත්ය අවපබෝධ ක්ර ගැනීමට මග  ොදයි. ඒ අනුුව 
 ටිච්ච  මු ් ොද අවපබෝධය චත්ුරොර්ය  ත්යොවපබෝධයට  දනම පවයි. 

 
බුදුදහපම් ඇත්ුළත්්  ුවිපශ්ෂී ඉගැන්ීම අන්ත්ර්ගත් වන්පන්  ටිච්ච  මු ් ොද විගරහය ත්ුළයි. 

‘ ටිච්ච මු ් ොද’, ‘අරියාය’ (අනොථ ණි්ි ක්  ුත්්ත්,  ං.නි. 2, 212  ිට), ‘ඉද ් ච්චයත්ො’ (මහොනිදාන  තු්්ත්, 

දී.නි.2, 80), ‘උදයේභයගොමී  ඤ්්ා’ (වයග්ඝ ජ්ජ  ුත්්ත්), ‘අනිච්චත්ො’ ආි විවිධ නම්වලින් පමම 
නයොය බුදුදහපමහි වි ්ත්ර පක්ොට ත්ිපේ. භොගයවත්ුන් වහන්ප ්   ්වග මහණුන්ට ‘යං ක්ිඤ්්චි 
 මුදයධම්මං  ේබං ත්ං නිපරොධධම්මං...’ යනුපවන් පද්ශනො ක්පළ් ද, බොහිර දාරැචීරියට ‘ිට්ඨපඨ 
ිට්ඨඨමත්්ත්ං  ුපත්  ුත්මත්්ත්ං මුපත් මුත්මත්්ත්ං විඤ්්ාපත් විඤ්්ාත්මත්්ත්ං....’ යනුපවන්  ැහැිලි 
ක්පළ් ද, අනොථ ිණ්ික්  ිටුත්ුමොට ‘ඉත්ි ඉම ්මිං  ත්ි ඉදං පහොත්ි, ඉම ් ු ් ොදා ඉදං උ ් ජ්ජත්ි....’ 
යනුපවන් පද්ශනො ක්පළ් ද, අ ් ජි මහරහත්න් වහන්ප ් වහන්ප ් ‘පය ධම්මො පහ්ත්ු ් භවො පත් ං 
පහත්ුං ත්ථොගපත්ො ආහ....’ යනුපවන් උ ත්ි ්   රිබරොජක්යොට පද්ශනො ක්පළ් ද පමම එක් ම 
අනුශො නයයි. පමය පත්්රැම් ගත්්  මණට දුපක්හි හටගැනීම හො නිපරෝධය  ිළිබඳ වූ චත්ුරොර්ය 
 ත්යය  ිළිබඳ අවපබෝධය ියුණු පේ. විපශ්ෂපයන්  ත්්ත්්වයො නිර්මොණය ී ඇත්ි  ්ක්න්ධ, ධොත්ු, 
ආයත්න, නොමරෑ   ිළිබඳ දැනුම  ිරි ිදු පේ. එ මණට දුක්ින් නිදහ ්ීපම් ඒක්ොයන මොවත් වූ  ත්ර 
 ත්ි ට්ඨඨොනයට අනුව ජීවත්්ීපම් උනන්දුවක්් හටගනී.  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනය ත්ුළ වො ය ක්ළ  මණට 
අ ො දුක්ින් පමන් ම   ර දුක්ින් ද නිදහ ් ීමට අව ්ථොව ලැපේ. පමපලොව උ ත් ලැබූ අපයක්ුට 
ලද හැක්ි උ  ් ම රැක්වරණය වන්පන්  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනයයි. 

 
ිනක්් බුදුරජොණන් වහන්ප ් පවත්  ැමිණ ආනන්ද මොහිමියන් වහන්ප ්  ටිච්ච මු ් ොදය 

ගැඹුරැ ඉගැන්ීමක්් බවත්් එපහත්් එය අවපබෝධ ක්ර ගැනීම අ හ ු පනොවන බව  ඳහන් ක්ළහ. 
පමහි දී භොගයවත්ුන් වහන්ප ් අනඳ මොහිමියන්ට පද්ශනො ක්පළ් ආනන්ද එප ් පනො ව න පල යි. 
 ත්්ත්්වයන්   ර පබොපහෝ ක්ලක්් අවිදයො - ත්ෘෂ්ණො දැලට හ ු ී  ැටලී පමපල  ගමන් ක්රන්පන් 
පමම ආර්ය නයොය අවපබෝධ ක්ර පනොගැනීම නි ො බව අවධොරණය ක්ළහ (මහොනිදාන  තු්්ත්, දී.නි.2, 80). 

 

භොගයවත්ුන් වහන්ප ්  ටිච්ච  මු ් ොදය විවිධොක්ොරපයන් පද්ශනො ක්ර ඇත්ි ආක්ොරය 
ත්රි ිටක්ය විම ො බැලීපමන්  ැහැිලි පේ. ක්ුමන ආක්ොරපයන් එය වි ්ත්ර ක්ළ ද එහි ඇත්ි  ොරය 
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පනොපහොත්්  ැක්ැ ්ම  මොන වූවක්ි.  ංයුත්්ත් නික්ොපය් ප ෝත්ො ත්්ත්ි  ංයුත්්ත්පය්  ඳහන් ත්ත්ිය 
අනොථ ිණ්ික්  ූත්රපයහි  ටිච්ච මු ් ොදපය් පමම මූලධර්මය වි ්ත්ර ක්ර ත්ිපේ.  

 
‘ක්ත්පමො ච ්  අරිපයො ාපයො  ඤ්්ාය  ුිට්ඨපඨො පහොත්ි  ු ් විද්පධො? ඉධ ගහ ත්ි, 

අරිය ොවපක්ො  ටිච්ච මු ් ොදං පයව  ොධුක්ං පයොනිප ො මන ික්පරොත්ි, ‘ඉත්ි ඉම ්මිං  ත්ි ඉදං 
පහොත්ි, ඉම ් ු ් ොදා ඉදං උ ් ජ්ජත්ි, ඉත්ි ඉම ්මිං අ ත්ි ඉදං න පහොත්ි ඉම ්  නිපරොධො ඉදං 
නිරැජ්ඣත්ි.’ 

 
ක්වර නම් ආර්ය නයොයක්් ශරොවක්යක්ු වි ින්  රඥාපවන් මැනැවින් දැක්්ක් යුත්ු ද යන්න පමහි 

දැක්්පේ. ඒ අනුව  ටිච්ච මු ් ොදය මනො පක්ොට නුවණින් පමපනහි ක්ළ යුත්ු බව අවධොරණය ක්ර 
ත්ිපේ. එනම් පමපල  පහ්ත්ු ඇත්ි ක්ල්හි පමම  රත්ිඵලය පේ. පමය හටගැනීපමන් පමය උ දී. පමය 
නැත්ි ක්ල්හි පමය පනොපේ. පමය නිරැද්ධ ීපමන් පමය නිරැද්ධ පේ.  ටිච්ච  මු ් ොදය නයොය 
වි ්ත්ර පක්පරන  ංක්්ෂි ්ත්  ැහැිලික්ිරීම පමයයි. එය ම ‘අවිජ්ජො  ච්චයො  ංඛොරො ... ’ ආි 
වශපයන් අංග පදාළහක්ින් යුත්ුව මධයම වශපයන් ද ‘පහ්ත්ු, ආරම්මණ අි ත්ි.... ’  ආි වශපයන් 
 ූවි ි රත්ය ක්රමයට වි ්ථොරිත් වශපයන් ද පමය පද්ශනො පක්ොට ත්ිපේ. ශරොවක්යන්පග් බුද්ිපය් 
 මණට භොගයවත්ුන් වහන්ප ් පමපල  විවිධොක්ොරපයන්  ැහැිලි පක්ොට ත්ිපේ.  ටිච්ච මු ් ොදය 
පත්්රැම් ගත්්  මණට අනිත්ය, දුක්්ඛ, අනොත්්ම යන ත්රිලක්්ෂණ අවපබෝධ වනු ඇත්.  
 
 
සතර අපාමයහි මනාවැමටන බවට බුදුදහමින් ෙැමබන සහතික්ය :- 

 

බුද්ධශො නයට යමක්ු  ැබෑ පල   ්ථොවරව බැ  ගන්පන් බුදු  ුනට ම ආපේණික් වූ පලෝක් 
යථොර්ථය නිවැරි පල  ශරවණය ක්ිරීම් වශපයනි. එනම් පහ්ත්ු ඇත්ි ක්ල්හි ප ර පනොත්ිබී හටගන්නො 
පලෝක්ය පහ්ත්ු නිරැද්ධ ීපමන් ඉත්ිරි නැත්ිව නිරැද්ධ වන බව  ිළිබඳ යථොර්ථයයි (අහුත්්වො  ම්භුත්ං 
හුත්්වො න භවි ් ත්ි). අවිදයොව ඇත්ි ක්ල්හි පලෝක්යක්් ඇත්ැයි නිර්මොණය ක්ර ගන්නො අත්ර අවිදයොව 
නැත්ි ක්ල්හි අවිදයොපවන් හටගත්් පලෝක්ය ද නිරැද්ධ පේ. අත්ීත් ක්ර්මවි ොක් වශපයන් 
වර්ත්මොනපයහි නිර්මොණය වන  ංච ්ක්න්ධ පලෝක්ය නුවණින් පනොදක්ීම නි ො ඒ අරභයො පච්ත්නො 
( ුඤ්්ඤ්, අ ුඤ්්ඤ්, ආපනඤ්්ජ වශපයන්  ං ්ක්ොර) නිර්මොණය වුවපහොත්්  ංචු ොදාන ්ක්න්ධ 
පගොඩනැඟී ඊට අනුගත්ව ප  ු අංග නිර්මොණය ී දුක් හටගන්නො ආක්ොරය අනු ිළිපවළින් පමපල  
වි ්ත්ර ක්ර ඇත්. ඒ අනුව 

 
‘අවිජ්ජො ච්චයො  ංඛොරො,  ංඛොර  ච්චයො විඤ්්ාණං, විඤ්්ාණ  ච්චයො නොමරෑ ං, 

නොමරෑ   ච්චයො  ළොයත්නං,  ළොයත්න  ච්චයො ඵ ්ප ෝ, ඵ ්   ච්චයො පේදනො, පේදනො  ච්චයො 
ත්ණ්හො, ත්ණ්හො  ච්චයො උ ොදානං, උ ොදාන  ච්චයො භපවෝ, භව  ච්චයො ජොත්ි, ජොත්ි  ච්චයො 
ජරොමරණප ෝක් රිපද්ව දුක්්ඛපදෝමන ් ු ොයො ො  ම්භවන්ත්ි. එවපමත් ්  පක්වල ්  
දුක්්ඛක්්ඛන්ධ ්   මුදපයො පහොත්ි. අයං වුච්චත්ි භික්්ඛපව  ටිච්ච මු ් ොපදා.’ ( ටිච්ච මු ් ොද  ුත්්ත්, 
 ං.නි. 2, අභ ිමය  ංයුත්ත්්, 02  ිට)  

 
පමපල  අවිදයො  හගත්ව හටගන්නො පලෝක්ය නි ො ජරොමරණොි දුක්්  මුදාය නිර්මොණය පේ. 

යපමක්ු පමහි යථො  ්වභොවය දැන අවිදයොව ඉත්ිරි නැත්ිව හට පනොනැපගන අයුරින්  ිහිනුවණින් 
( ත්ි ම් ජඤ්්ඤ්පයන්) යුත්ුව වො ය ක්ළපහොත්් ජරොමරණ  ංඛයොත් පලෝක්යක්් ද නිර්මොණය 
පනොවනු ඇත්. එමඟින් ජරොමරණොි දුක්්  මුදායපයන්   ුරො නිදහ ්ීමට ද අව ්ථොව උදා පේ. එය 
පමපල  වි ්ත්ර පේ. 
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‘අවිජ්ජොයත්්පේව අප ් විරොගනිපරෝධො  ංඛොර නිපරෝපධෝ  ංඛොර නිපරෝධො විඤ්්ාණ 
නිපරෝපධෝ විඤ්්ාණ නිපරෝධො නොමරෑ  නිපරෝපධෝ නොමරෑ  නිපරෝධො  ළොයත්න නිපරෝපධෝ 
 ළොයත්න නිපරෝධො ඵ ්  නිපරෝපධෝ ඵ ්  නිපරෝධො පේදනො නිපරෝපධෝ පේදනො නිපරෝධො ත්ණ්හො 
නිපරෝපධෝ ත්ණ්හො නිපරෝධො උ ොදාන නිපරෝපධෝ උ ොදාන නිපරෝධො භව නිපරෝපධෝ භව නිපරෝධො ජොත්ි 
නිපරෝපධෝ ජොත්ි නිපරෝධො ජරොමරණප ෝක් රිපද්ව දුක්්ඛ පදාමන ් ු ොයො ො නිරැජ්ඣන්ත්ි. 
එවපම්ත් ්  පක්්වල ්  දුක්්ඛන්ධ ්  නිපරෝපධෝ පහොත්ී’ අයම ්  අරිපයෝ ාපයෝ  ඤ්්ාය 
 ුිට්ඨපඨෝ පහෝත්ි  ු ් විද්පධෝ’. 

 

අවිදයොව ඉත්ිරි නැත්ිව නිපරෝධ ක්ිරීම ජරොමරණොි  ියලු දුක්්වල නිපරෝධය පේ. පමපල  
දුපක්හි හටගගැනීම හො නිපරෝධය  ිළිබඳ ආර්ය නයොය වූ  ටිච්ච මු ් ොදය මැනැවින් අවපබෝධ ක්ර 
ගැනීම ප ෝත්ො න්න ීපම් මොවත්යි. යපමක්්  බිය හො මවරය පගනපදන  ංච දුශ්චරිත්යන් දුරැ 
ක්පළ් පේද  ත්ර ප ෝත්ො ත්්ත්ි අංගයන්පගන් යුක්්ත් වූපය් ද ඉහත් දැක්්වූ ආර්ය නයොය දක්්පන් පේ ද 
ඔහු ක්්ෂය ක්ළ නිරය ඇත්්පත්් (ීණනිරයපයොම්හි) පවමියි ද, ක්්ෂය ක්ළ ත්ිරි න් දුගත්ි වි ොක් 
ඇත්්පත්් පේ ද (ීණත්ිරච්ඡොනපයෝනිපයෝ), ක්්ෂය ක්ළ ප ර්ත් විෂය ඇත්්පත්් ද (ීණප ත්්ත්ිවි පයො), 
ක්්ෂය ක්ළ දුගත්ි ොක් ඇත්්පත්් ද (ීණො ොයදුග්ගත්ිවිනි ොපත්ො), ප ෝවොන් වූපයම් 
(ප ෝත්ො න්පනෝහම ්මි),  හළට පනොවැපටන  ්වභොවපයන් යුක්්ත් වූපය් (අවිනි ොත්ධම්පමෝ), නියත් 
වශපයන්  ම්පබෝි රොයණ වූපය් (නියපත්ෝ  ම්පබෝි රොයපණො) පවමි‘යි  ව න්පන් ය. පමය 
යමක්ුට පමපලොව ලැබිය හැක්ි උ  ් ම රැක්වරණය වනු ඇත්.  

 

ඉහත්  ොඨපයන් ඉත්ො  ැහැිලි වන යථොර්ථය නම් බිය - මවරය පගන පදන ක්රැණුවලින් 
මිදීමටත්්  ත්ර අ ොපයන් නිදහ ් ීමටත්් ප ෝත්ො න්න ීමටත්් පහ්ත්ුවන  රධොන  ොධක්ය  ටිච්ච 
 මු ් ොදය ඔ ්ප ් දුක් අවපබෝධ ක්ර ගැනීම බවයි. පමම අවපබෝධයත්්  මග  ත්ර ප ෝත්ො ත්්ති් 
අංගයන්හි  ්ථොවර ව බැ  ගනී. එනම් බුද්ධ, ධම්ම,   ංඝ යන පත්රැවන පක්පරහි  ්ථොවරව 
පනොප ල්පවන  ර ොදය  හ ආර්ය ක්ොන්ත් ශීලපයන් මන්විත් ීමයි. ආර්ය උත්ුමන් වි ින් අගය ක්ළ 
 ංච ීල පමහි දී  ිහිටො  ිටී. බිය හො මවරය දුරැ පක්ොට  ත්ර අ ොපයන් නිදහ ්ීපම් ඒක්ොයන 
මොවත් පමයයි.  ටිච්ච  මු ් ොදය මැනැවින් අවපබෝධ ක්ර ගැනීම ඇත් - නැත් අන්ත්යන්පගන් 
දුරැීමටත්් චත්ුරොර්ය  ත්යය වටහො ගැනීමටත්් ඒ ඔ ්ප ් මධයම  රත්ි දාව අනුගමනය ක්රමින් 
 ්ක්න්ධ, ධොත්ු, ආයත්න, නොමරෑ  ආි ජීවිත් යථොර්ථ  ිරි ිඳ දැන ගැනීමටත්් අව ්ථොව උදාපේ. 
එබැවින්  ටිච්ච  මු ් ොදය අවපබෝධ ක්ර ගැනීමට බුදුදහමට අනුව  ුගත්ිය හො විමුක්්ත්ිය  ොක්්ෂොත්් 
ක්ර ගැනීපම් මූලික්  දනම පල   ඳහන් ක්ළ හැක්ි ය. පමපල   ටිච්ච  මු ් ොදය පත්්රැම් 
ගැනීමට   රගත්  ුණය මහිමයක්් පමන් ම නුවණැත්ිබව, අවංක්බව හො  ුවචබව යන ගුණොංග ත්මො 
ත්ුළ ත්ිබීම අත්යවශය පේ. පමහිලො ක්ලයොණ මිත්ර ආශරය  ුවිශොල ක්ොර්යභොරයක්් ඉටු ක්රයි. 
 

 ටිච්ච  මු ් ොදය අවපබෝධ ක්ර ගැනීම චත්ුරොර්ය  ත්ය ධර්මොවපබෝධයට පමන් ම  ම්බුදු 
රජොණන් වහන්ප ් අවපබෝධ ක්ර ගැනීමට ද  දනම බව  ඳහන් පේ. 
 

පයො  ටිච්ච මු ් ොදං   ් ත්ි ප ො ධම්මං   ් ත්ි,  
පයො ධම්මං   ් ත්ි ප ො  ටිච්ච මු ් ොදයං   ් ත්ි. 

 

යපමක්්  ටිච්ච මු ් ොදය දක්ියි ද ඔහු ධර්මය දක්ියි. යපමක්් ධර්මය දක්ියි ද ඔහු 
 ටිච්ච මු ් ොදය දක්ියි. 
 

පයො ධම්මං   ් ත්ි ප ො මං   ් ත්ි, 
පයො මං   ් ත්ි ප ො ධම්මං   ් ත්ි. 

 

යපමක්් ධර්මය දක්ියි ද ඔහු මො දක්ියි. යපමක්් මො දක්ියි ද ඔහු ධර්මය දක්ියි. 
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පමයින්  ැහැිලි වන ක්රැණක්් නම් බුදුරදුන් හඳුනො ගැනීමටත්් ධර්මය පත්්රැම් ගැනීමටත්් 
ඇත්ි  රධොන මොවත්  ටිච්ච  මු ් ොදය පත්්රැම් ගැනීම බවයි. ක්ලයොණමිත්ර ආශරපය්  රත්ිඵල වශපයන් 
 ටිච්ච මු ් ොද  ංඛයොත් චත්ුරොර්ය  ත්යය  ිළිබඳ අවපබෝධය ලැබීමත්්  මඟ  ුත්මය ාණය ලද 
ශරොවක්යොට ත්මො අනුගමනය ක්ළ යුත්ු මොවත් මණු ගැප ්. එනම් ත්මො වො ය ක්ළ යුත්ු වූ  ුරක්්ෂිත් 
භූමිය වශපයන්  ැලපක්න  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනයයි.  

 
 ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනය 

 

බුදුරජොණන් වහන්ප ්  ුරො ව ර 45ක්් පලෝ ත්ුන් පවත් පද්ශනො ක්ළ  ද්ධර්මය නිවන 
ඉලක්්ක් පක්ොට වූවක්ි. මුහුදු ජලය පක්ොත්ැනින් ගත්්ත් ද එහි ඇත්්පත්් එක් ම ලුණු ර යයි. එපමන් ම 
ත්ථොගත් පද්ශිත්  ම ්ත් බුද්ධවචනය ත්ුළ ම අන්ත්ර්ගත් ව ඇත්්පත්් නිවන් පහවත්් විමුක්්ත්ි ර යයි.  
ඒ අත්ර ද මහො ත්ි ට්ඨඨොන  ූත්රය  ුවිපශ්ෂී අනුශො නොවක්ි. භොගයවත්ුන් වහන්ප ් ‘ ත්්ත්්වයන්පග් 
 ිරි ිදු බව  ිණි , පශෝක්  රිරවයන්පග් ඉක්්මීම  ිණි , දුක්්පදාම්න ් නිම ක්ිරීම  ිණි , ඥානය 
ලැබීම  ිණි , නිර්වොණොවපබෝධය  ොක්්ෂොත්් ක්ිරීම  ිණි ’ පද්ශනො ක්ළ ඒක්ොයන මොවත් පමම 

 ූත්රපයන් වි ්ත්ර පේ. එනම් ක්ොයොනු  ් නො, පේදනොනු  ් නො, චිත්්ත්ොනු  ් නො, ධම්මොනු  ් නො 
යන  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනය වැඩීමයි. භොගයවත්ුන් වහන්ප ් විවිධ අව ්ථොවන්හි නිවන් මග  හදා 
පදමින් පද්ශනො ක්ළ ක්රැණු රැ ක්් පමම එක් ම මහො ත්ි ට්ඨඨොන  ූත්රපයහි  අන්ත්ර්ගත් ව ඇත්. ඒ 
අත්ර  ්ක්න්ධ, ධොත්ු, පේදනො, විඤ්්ාණ, ආනො ොන ත්ි, ක්ොයගත්ො ත්ි, නීවරණ, ආයත්න, චත්ුරොර්ය 
 ත්යය, පබොජ්ඣංග, ආර්ය අෂ්ටොංගික් මොර්ගය, නිර්වොණය ආි ඉගැන්ීම් ඍජු ව ම දැක්්පවන අත්ර 
ත්රිලක්්ෂණය, ක්ර්මය,  ං ොරය, පහ්ත්ුඵලදහම ආිය වක්ර ව දැක්්පේ.  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනය වැඩූ 
 මණට  ත්ර ඍද්ි ොද,  ත්ර  මයක්්  රධොන ීර්ය,  ංච ඉන්රිය,  ංච බල,  ත්්ත් පබොජ්ඣංග, 
ආර්ය අෂ්ටොංගික් මොර්ය ආි ප  ු පබෝි  ොක්්ෂික් ධර්ම  ම් ූර්ණත්්වයට  ත්්ව විදයො විමුක්්ත්ි දක්්වො 
ම  ිත් ියුණුවට  ත්්පේ. 

 
 ත්්ත්්වයොපග්  ම ්ත් ජීවිත්  ැවැත්්ම පවත් ම අවධොනය පයොමු ක්රවො එහි යථොර්ථය 

අවපබෝධ ක්රවො ඊට ඇත්ි ඇල්ම දුරැපක්ොට   රගත් දුක්ින්  ත්්ත්්වයො මුදවොලීපම් 
ක්රැණොධයොශපයන් භොගයවත්ුන් වහන්ප ් පම්  ූත්රය පද්ශනො පක්ොට ඇත්.  ම ්ත්  ූත්රපයන් ම 
අවධොනය පයොමු ක්රවන්පන්  ිහිය මැනැවින්  ිහිටුීමට අවශය මගප න්ීම ලබො දීමටයි. 
 ත්්ත්්වයොපග්  ිත් හො ක්ය (නැත්පහොත්් නොමරෑ ,  ්ක්න්ධ, ධොත්ු, ආයත්න ආි) වශපයන් දැක්්පවන 
 ම ්ත් අද්දැක්ීම්  මුදාය  ිළිබඳ ව ම  රි ූර්ණ වශපයන් මනො  ත්ිමත්් බවක්් ඇත්ි ක්රලීම  ඳහො 
පමමගින් අනුශො නො පක්පර්.  
 
 

ජීවිත්පය්  නොත්න රැක්වරණය උපද ො... 
 

බුදුරදුන් පවත්  ැවිි වූ ශරොවක්යන්පග්  ිත්ෘවිෂය ( ියොපග් ව  රිය) පල  දක්්වො ඇත්්පත්් 
 ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනයයි (පගොචපර භික්්ඛපව, චරථ  පක් ප ත්්ත්ිපක් වි පය). ත්ම ශරොවක්යන්ට  ත්ර 
 ත්ි ට්ඨඨොනය නමැත්ි  ිය  ියොපග් විෂයපයහි හැ ිපරන පල ත්් එප ් හැ ිරීපමන් අනත්ුරක්ින් 
පත්ොරව ධර්මමොර්ගපයහි ගමන් ක්ළ හැක්ි බවත්් බුදුරදුන්පග් අනුශො නයයි.   ර ක්ත්පරහි ගමන් 
ක්රන අ රණ  ත්්ත්්වයන්ට ලැපබන ක්්පෂ්ම භූමිය වන්පන්  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනයයි. විපශ්ෂපයන් 
අලුත්ින්  ැවිි ව   ුන්වන් නවක්  ැවිද්දන් පමම  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනපයහි හික්්මවන පල   
භොගයවත්ුන් වහන්ප ් භික්්ෂූන් වහන්ප ්ට අනුශො නො ක්ළහ.  ම්බුදු   ුන විෂයපයහි ශරද්ධො බීජය 
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ජනිත් ී ත්ම ශීලයත්්  රඥාවත්් වැිියුණු ීමට පමම දහම් මග පබපහවින් උ ක්ොරී ීම මීට 
පහ්ත්ුවයි. ත්වද ක්ි ියම් භික්්ෂුවක්් ත්මො ත්මොට ම  රදී යක්් (පනොපහොත්් ිවයිනක්්)  රණක්් පක්ොට 
වි ීමට ක්ැමැත්ි නම් නම් ක්ළ යුත්්පත්් පමම  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනය වැඩීම බව  ඳහන් පේ. යපමක්ුට 
 ැබෑ රැක්වරණයක්්  ැලප න්පන්  ත්ි ට්ඨඨොනය වැඩීපමනි.  ත්්ත්්වයොපග් ඇ , ක්න ආි  ංච 
ඉන්රියයන්ට රැක්වරණය  ිත්යි. හුපදක්්  ිත්ක්් ත්ිබූ  මණින් එයට ආරක්්ෂොවක්් පනොමැත්.  ිත්ට 
රැක්වරණය පල  දක්්වො ඇත්්පත්්  ත්ිය පහවත්්  ත්ිමත්් බවයි. එම  ිහියට රැක්වරණයක්් 
ලැපබන්පන් පක්පල ුන්පගන්  ිත් මුදවො ගැනීම නම් වූ විමුක්්ත්ිය ත්ුළිනි. විමුක්්ත්ිය නිවන  ිළි රණ 
පක්ොට  වත්ී. එමනි ො  ත්ි ට්ඨඨොනය වැඩීම රොග, ද්පේෂ, පමෝහ දුරැක්ිරීම  ඳහො වූ අ ංඛත් මොර්ගය 
පල  වි ්ත්ර පේ ( ත්ි ට්ඨඨොන  ුත්්ත්,  ං.නි.  ළොයත්න වගග්)  

 
නිවන් මග විවරණය පක්පරන  ූත්ර ධර්ම අත්ර මහො ත්ි ට්ඨඨොන  ූත්රයට  රධොන ත්ැනක්් හිමි 

පේ.  ම් ූර්ණ නිවන් මග  වි ්ත්රොත්්මක් ව එහි  ඳහන් ව ඇත්. බුදුදහපමහි  රධොන ඉගැන්ීම් 
රැ ක්ට මහො ත්ි ට්ඨඨොන  ූත්රපය් ඇත්ුළත්් ක්රැණු  ම්බන්ධ ව  වත්ී.  ං ොරගත්  ත්්ත්්වයො 
අනොිමත්් ක්ොලයක්් ත්ි ්ප ් අ මණ දුක්් රැ ක්් විඳිමින්   ර  ැරි රන්පන් පලෝක්ය  ිළිබඳ වැරි 
ආක්ල්  හත්රක්් නි ොපවනි. පමය ‘ ත්ර වි ල්ලො ’ නමින් හැඳින්පේ.  

ඒවො නම් :- 
    1. අ ුපභ  ුභ ඤ්්ා (අ ුභ දෑ  ුභ වශපයන් හඳුනො පගන  ිටීම) 

2. දුක්්පඛ  ුඛ ඤ්්ා (දුක්් දෑ  ැ  වශපයන් හඳුනො පගන  ිටීම) 
3. අනිච්පච නිච්ච ඤ්්ා (අනිත්ය දෑ නිත්ය වශපයන් හඳුනො පගන  ිටීම) 
4. අනත්්පත් අත්්ත් ඤ්්ා (අනොත්්ම දෑ ආත්්ම වශපයන් හඳුනො පගන  ිටීම) 

 
හුපදක්් යමක්් අ ුභ පහෝ දුක්් පහෝ අනිත්ය පහෝ අනොත්්ම පහෝ වූ  මණින්  ත්්ත්්ව 

 න්ත්ොනයට දුක් හට පනොගනී. දුක් හටගන්පන් අ ුභ පද්  ුභ පල ත්් දුක්් පද්  ැ  පල ත්් අනිත්ය 
පද් නිත්ය පල ත්් අනොත්්ම පද් ආත්්ම පල ත්් වශපයන්  වත්්නො වැරි චින්ත්නය නි යි. 
මහො ත්ි ට්ඨඨොන  ූත්රපයහි  ඳහන්  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනපයන් ඉහත් දැක්්වූ  ත්ර වි ල්ලො  දුරැීමට 
මග ප න්වයි. ක්ොයොනු  ් නොපවන් ‘අ ුපභ  ුභ ඤ්්ාව’ ද පේදනොනු  ් නොපවන් ‘දුක්්පඛ 
 ුඛ ඤ්්ාව’ ද චිත්්ත්ොනු  ් නොපවන් ‘අනිච්පච නිච්ච ඤ්්ාව’ ද  ධම්මොනු  ් නොපවන් 
‘අනත්්පත් අත්්ත් ඤ්්ාව’ ද දුරැීමට අනුශො නො පක්පර්. පමපල   ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනය වැඩීපමන් 
 ත්ර වි ල්ලො  දුරැවන අත්ර,  ත්ර ආහොරය  ිරි ිඳ දැනීමට ද අවක්ොශ  ැලප ්. ක්ොයොනු  ් නොව 
වැඩීපමන් ‘ක්බලිඞික්ොර ආහොරය’  ිරි ිඳ දැනීමටත්් පේදනොනු  ් නොව වැඩීපමන් ‘ඵ ්  ආහොරය’ 
 ිරි ිඳ දැනීමටත්් චිත්්ත්ොනු  ් ොව වැඩීපමන් ‘විඤ්්ාණ ආහොරය’  ිරි ිඳ දැනීමටත්් 
ධම්මොනු  ් නොව වැඩීපමන් ‘මපනෝ ඤ්්පච්ත්නො ආහොරය’  ිරි ිඳ දැනීමටත්් හැක්ියොව ලැපේ. 

 
භොගයවත්ුන් වහන්ප ් දුක්  ිළිබඳ විගරහ ක්රමින් ජොත්ි, ජරො, මරණොි දුක්් දක්්වො ඒ  ියල්ලට 

ම  දනම පල  දැක්්වූපය් උ ොදාන ්ක්න්ධ  ංචක්යයි ( ංඛිත්්පත්්න  ඤ්්චු ොදානක්්ඛන්ධො දුක්්ඛො). 
 ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනය වැඩීම  ්ක්න්ධ ංචක්ය  ිරි ිඳ දැන ඊට ඇත්ි ඇල්ම දුරැක්ර දුක්ින් නිදහ ් ීමට 
පහ්ත්ු පේ. ඒ අනුව ක්ොයොනු  ් නොව වැඩීපමන් රෑ  ්ක්න්ධය  ිරි ිඳ දැනීමටත්් පේදනොනු  ් නොව 
වැඩීපමන් පේදනො ්ක්න්ධය  ිරි ිඳ දැනීමටත්් චිත්්ත්ොනු  ් නොව වැඩීපමන් විඤ්්ාණ ්ක්න්ධය 
 ිරි ිඳ දැනීමටත්් ධම්මොනු  ් නොව වැඩීපමන්  ඤ්්ා,  ංඛොර යන  ්ක්න්ධ  ිරි ිඳ දැනීමටත්් 
අවක්ොශ  ැලප ්. ත්වද  ම ්ත් බුද්ධවචනය නොමරෑ   ිරි ිඳ දැන ඒ පක්පරහි  වත්්නො ඇල්ම 
දුරැක්ිරීමට මග ප න්වන දහමක්ි. ක්ොයොනු  ් නොපවන් රෑ  ද ප  ු අනු  ් නො ත්ුපනන් නොම ද 
 ිරි ිඳ දැනීමට මග ප න්වයි. පමපල   ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොන වැඩීම  ම්මුත්ි වශපයන්  ත්්ත්්වයො 
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යනුපවන් වයවහොර පක්පරන  ියල්ල වටහො ගැනීමටත්් ත්ෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි, මොන වශපයන් ඒ  ිළිබඳව 
 වත්්නො  ියලු ආශරව දුරැ ක්ිරීමටත්් මොවත් පේ.  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනය වැඩීම  ම ්ත් බුද්ධවචනය 
අනුගමනය ක්ිරීමක්් වන අත්ර එය  ම්මො ිට්ඨිය ප රටු පක්ොටගත්් ආර්ය අෂ්ටොංගික් මොර්ගපය් 
 ම්මො  ත්ිය ත්ුළින්  රක්ට වන්නක්ි.  
 

පලොව පවප න ඕනෑම  ුද්ගලයක්ුපග් උ  ් අභිලො  ක්ිහි යක්් පමහි  ඳහන් ව ඇත්. පමක්ී 
 රත්ිඵල  ොක්්ෂොත්් ක්රගනු ව ් ආරම්භපය්දී ම ත්මො ත්ුළ ඇත්ි ක්ර ගත් යුත්ු ලක්්ෂණ ක්ිහි යක්් 
 ූත්රපයහි දැක්්පේ. එනම් පක්පල ් ත්වන ීර්යපයන්, නුවණින්  ිහිපයන් යුත්ු ව පලෝක්ය පහවත්් 
 ඤ්්ච ්ක්න්ධය  ිළිබඳව දැි පලෝභය හො පදාම්න  දුරැ පක්ොට (‘...ආත්ො ී  ම් ජොපනො  ත්ිමො 
විපනයය පලොපක් අභිජ්ඣො පදාමන ් ං....’)  ත්ි ට්ඨඨොනපයහි පයිය යුත්ු බව බුදුරජොණන් වහන්ප ් 
අනුශො නො ක්රත්ි.  ිපත්හි දැි පලෝභය හො පදාම්න  භොවනොවට බොධොවක්ි. එබැවින් පලෝභය 
හැක්ිත්ොක්් අවම පක්ොට පදාම්න ්  ිත්ිවිලිවලින් පත්ොර ව ධර්මොනුක්ූල  රීත්ියක්්  හිත් ව භොවනොවට 
 ූදානම් ීම අවශය පක්පර්.  ත්ි ට්ඨඨොනය වැඩීමට අප ්ක්්ෂො ක්රන්නක්ු වි ින් පමම ක්රැණු  ිළිබඳ 
ව මුල දී ම දැනුවත්් ව එය අනුගමනය ක්ළ යුත්ු ය.    
 

ත්වද  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනය වැිපම් දී ක්ු ල දහම්හි ආරම්භපය් දී  ොරිශුද්ධත්්වය ඇත්ි ක්ර ගත් 
යුත්ු බව  ඳහන් ව ඇත්.  පමහි ක්ු ල දහම්හි ආරම්භය වශපයන් දක්්වො ඇත්්පත්්  ීලපයන්  ිරි ිදු 
බවට  ත්් ව දෘෂ්ටිය ඍජු ක්ර ගැනීමයි. (... ආිපමව විප ොපධහි ක්ු පල ු ධම්පම ු. පක්ො ච ආි 
ක්ු ලොනං ධම්මොනං:  ීලං ච  ුවි ුද්ධං, ිට්ඨි ච උජුක්ො. භික්්ඛ ු  තු්්ත්,  ං.නි.5-1, 262  ිට). ඒ අනුව 
 ංචශීලය ආි ශීලයක් මැනැවින්  ිහිටො ශොශ්වත්, උච්පේද යන අන්ත්ද්වපයන් පත්ොර ව දර්ශන 
 ම් ත්්ත්ිපයන් යුත්ු ව  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනය භොවිත් ක්ළ යුත්ු ව ඇත්.  

 

විභංග  ූත්රපයහි ( ං.නි.5 (1), 326  ිට) දැක්්පවන  රිි පමහි දී  ත්ි ට්ඨඨොනය,  ත්ි ට්ඨඨොන 
භොවනොව හො  ත්ි ට්ඨඨොනගොමිනී  ටි දාව යන  රපභ්ද ත්ුන ම පත්්රැම් ගැනීම අවශය පේ. එය  ත්ර 
 ත්ි ට්ඨඨොනය වැඩීපම් මූලික්  දනම පේ.  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනය නි ිපල  වැපඩන්පන්ත්් එමගින් 
අප ්ක්්ෂිත් අරමුණු   ුරො දුක්ින් නිදහ ්ීමට අව ්ථොව ලැපබන්පන්ත්් පමම අවපබෝධය මත්යි.  

 
‘ ත්ි ට්ඨඨොනඤ්්ච පවො භික්්ඛපේ, පද් ි ් ොමි  ත්ි ට්ඨඨොනභොවනඤ්්ච 
 ත්ි ට්ඨඨොනභොවනොගොමිනිඤ්්ච  ටි දං.’ 

 
සතිපට්ඨානය :- 
  

‘ ත්ි’ යනු  ිහියයි. ‘ ට්ඨඨොන’ යනු නිවැරි පල   ිහිටුවො ගැනීමයි. ඒ අනුව ‘ ත්ි ට්ඨඨොන’ 
යනු අ පග් අවධොනය පහවත්්  ිහිය නිවැරි පල   ිහිටුවො ගත් යුත්ු ආක්ොරය  ිළිබඳ වි ්ත්ර වන 
අනුශො නයයි. පමම  ිහිය අ පග්  ම ්ත් ජීවිත්ය පක්පරහි ම පයොමු ක්රලීම පමහිදී  ිදු පේ. ඒ 
අනුව ක්ය (ක්ොය), පේදනො (පේදනො),  ිත් (චිත්්ත්),  ිත්ිවිලි (ධම්ම) යන  ්ථොන හත්පරහි  ිහිය හො 
නුවණ ියුණු ක්රලීම අවශය පක්පර්. පක්ටිපයන් ගත්පහොත්් අ පග් ක්ය හො  ිත්  ිළිබඳ අවධොනය 
 වත්්වො ගැනීමයි. නිත්ර වි ිරී  වත්්නො  ිත් වර්ත්මොනය ත්ුළ  වත්්වො ගනිමින් ත්ම ජීවිත් අද්දැක්ීම් 
පද   ිහිය හො නුවණ භොවිත් ක්ිරීම පමහිදී  ිදු පේ. බුදුරජොණන් වහන්ප ් වි ින් පද්ශිත් නිී 
 ැනැපහන මොවපත්හි වැිය යුත්ු ගුණොංග අත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනයට හිමි වන්පන්  ුවිපශ්ෂී  ්ථොනයක්ි. 
 ත්ි ම් ජඤ්්ඤ්,  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොන,  ත්ි ඉන්රිය,  ත්ි බල,  ත්ි  ම්පබොජ්ඣංග,  ම්මො  ත්ි ආි 
මූලික් ඉගැන්ීම් රැ ක්  රධොන ක්රැණක්් පල   ත්ිය වි ්ත්ර පක්ොට ඇත්්පත්් එබැවිනි. අ  පක්පත්ක්් 
දුර පක්පල ් දුරලමින් මොන ික්  ුවය ලබො ගැනීපමහි නිරත් ී  ිටිනවො ද යන්න ත්ීරණය පක්පරන 
 රධොන  ොධක්යක්් වන්පන්  ත්ි ට්ඨඨොනය පක්පත්ක්් දුරට වඩනවො ද යන ක්රැණයි.   



UD22 
 

සතිපට්ඨාන භාවනාව :- 
 
 ඉහත් දැක්්වූ  රිි ත්ම ක්ය, පේදනො,  ිත් හො  ිත්ිවිලි අනුව  ිහිය  ිහිටුවො ගැනීපමන් 
අනත්ුරැව  ඒවොපය් හටගැනීම ( මුදයධම්මොනු  ් ී විහරත්ි) හො එහි නිපරෝධය (වයධම්මොනු  ් ී 
විහරත්ි) පවන පවනමත්් හටැනීම හො නිපරෝධය එක්ටත්් ( මුදයවයධම්මොනු  ් ී විහරත්ි) නුවණින් 
පමපනහි ක්රමින් වො ය ක්ිරීම  ත්ි ට්ඨඨොන භොවනොවයි. එනම්  ටිච්ච මු ් ොද අවපබෝධය මත් 

 ිහිටො අනිත්යත්ොව නුවණින් පමපනහි ක්රමින් ත්රිලක්්ෂණය (අනිත්ය, දුක්්ඛ, අනත්්ත්)  රක්ට ක්ර 

ගැනීමයි. පමහි දී  ්ක්න්ධ, ධොත්ු, ආයත්න වශපයන් ත්ම ජීවිත්ය  ිළිබඳ  ම ්ත් අද්දැක්ීම්හි  වත්්නො 
 ැබෑ ත්ත්්ත්්වය නුවණින් පමපනහි පක්පර්. 
 

 
සතිපට්ඨානභාවනාගාමිනී පටිපදාව :- 
 

  ත්ි ට්ඨඨොනභොවනොගොමිනී  ටි දාව පල  පමහි දක්්වො ඇත්්පත්්  ම්මොිට්ඨිය ප රටු 
පක්ොටගත්් ආර්ය අෂ්ටොංගික් මොර්ගයයි. පමහි දී විපශ්ෂපයන් දුපක්හි හටගැනීම හො නිපරෝධය  ිළිබඳ 
අවපබෝධපයන් යුත්ු  ම්මොිට්ඨිය  ිළිබඳ  ැහැිලි අවපබෝධයක්් ත්ිබීම අවශය පක්පර්. එනම් ඇ , 
ක්න, නො ොි ඉන්රියවලට රෑ , ශේද, ගන්ධොිය  ත්ිත් ීපම් දී ඒ  ිළිබඳ අනවපබෝධපයන් 
(අවිදයොපවන්)  ිටි විට රෑ , පේදනො,  ඤ්්ා,  ංඛොර, විඤ්්ාණ යන  ංචු ොදනො ්ක්න්ධය 
පගොඩනැගී දුක් හටගන්නො බවත්්,  රඥාපවන් (විදයොපවන්) යුත්ුව එය දුටුව පහොත්්  ංචු ොදාන ්ක්න්ධය 
පගොඩපනොනැඟී දුක්ින් නිදහ ් වන බවත්්  ිළිබඳ අවපබෝධයයි. එවිට  ංච ්ක්න්ධය  මණක්් ඇත්ි 
එහි අවපබෝධය  මණක්් ලැපබන අත්ර  ංචු ොදාන ්ක්න්ධ නමැත්ි දුක් හට පනොනගී. ක්ලණ මිත්ුරැ 
ඇ ුර හො  ද්ධර්මශරවණය ත්ුළින් පමම අවපබෝධය ලද  මණට  ම්මො  ංක් ්  ආි ප  ු අංග 
 ම් ූර්ණ ක්රමින් ආර්ය අෂ්ටොංගික් මොර්ගපය් ඉිරියට ගමන් ක්රනු ඇත්. පම් අනුව පහ්ත්ුඵල දහම 
පහවත්්  ටිච්ච මු ් ොදය  දනම් පක්ොටගත්් චත්ුරොර්ය  ත්යය  ිළිබඳ ශරැත්මය ාණය  ත්ි ට්ඨඨොනය 
ආරම්භපය්දී ම ඇත්ි ක්ර ගැනීම පබපහවින් වැදගත්් පේ. 
 

   ක්ොයොනු  ් නොව 
 

 ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනපයහි මුල් ම  ියවර ක්පයහි ක්ය අනුව නුවණින් පමපනහි ක්ිරීමයි. එනම් 
ත්මොපග් පභෞත්ික් ක්ය  හ ඊට  ම්බන්ධ අංශයන්හි ක්රියොක්ොරීත්්වය  ිරි ිඳ දැනීම ඉලක්්ක් පක්ොට 
පගන ශරීරය  ිළිබඳ ඇත්ි ආත්්ම දෘෂ්ටිය දුරැක්රලනු  ඳහො  ිහිය වැඩීමයි. පමහි දී  ත්ර 
 ත්ි ට්ඨඨොනය  ඳහො ම ප ොදුපේ පදන උ පද ක්් නම් ‘ආත්ො ී’ පක්පල ් ත්වන වැර ඇත්ිව, 
‘ ම් ජොපනො’ නුවණින් පමපනහි පක්ොට ‘ ත්ිමො’  ිහිපයන් යුත්ුව ‘විපනයය පලොපක් අභිජ්ඣො 
පදාමන ් ං’ පලෝක්ය  ිළිබඳව දැි පලෝභය හො පදාම්න  දුරැපක්ොට පමම භොවනොව  රගුණ ක්ළ යුත්ු 
ය යන්නයි. ඒ අනුව  ිත්  ිහිටවිය යුත්්පත්් රොග, ද්පේෂ, පමෝහ යන පක්පල ් දුරැක්රලීම ඉලක්්ක් 
පක්ොට නුවණින් පමපනහි පක්ොට  ිහිපයන් යුත්ුව පලොවට ඇත්ි දැි ඇල්ම හො පදාම්න ් දුරැක්රලමින් 
බව ආරම්භපයහි දී ම අවධොරණය පක්ොට ත්ිපේ.  

 
1. ආනාපානසති :- ක්ොයොනු  ් නොපවහි මුල්  ියවර හු ්ම ගැනීම හො  ිටක්ිරීම  ිළිබඳ වූ  ිහිය 
නම් වූ ආනො ොන  ත්ියයි. දක්්ෂ ලී වඩුපවක්ු ලී ඉරන විට ත්ම ක්ියත් ඇදීපම් දී එහි ක්රියොක්ොරීත්්වය 
ගැන  ිහිපයන්  ිටින්නොක්් පමන් ත්ම ශරීරපයහි නිරත්ුරැව  ිදු වන හු ්ම ගැනීම හො පහළීම 
 ිළිබඳව  ිහිපයන්  ිටින පල  පමමගින් උ පද ් පද්. පමහි දී  ්වොභොවික්ව  ිදුවන  ්ව නයට 
අදාළව  ිහිපයන් හු ්ම ගනිමින් දීර්ඝව හු ්ම ගැනීපම් දී දීර්ඝව හු ්ම ගන්නො බවත්් හර ්වව හු ්ම 
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ගැනීපම් දී හර ්වව හු ්ම ගන්නො බවත්්  ියලු හු ්ම ක්ය  ිළිබඳවත්් හු ම්  ං ිඳුවමිනුත්් ගැනීමත්් 
වශපයන් හු ්ම ගැනීපම් දී හො පහළීපම් දී ක්ොයික්ව  ිදුවන ක්රියොක්ොරීත්්වය  ිළිබඳ මනො  ිහිපයන් 
ක්රියො ක්ිරීම අවධොරණය පක්ොට ත්ිපේ.   
 

පමපල   ිහිය  රගුණ ක්ිරීපම් දී ත්මොපග් ක්ය  ිළිබඳව  වැි අවධොනපයන් ක්රියො ක්රන 
අත්ර අන් අයක්ුපග් ශරීරයක්්  ිළිබඳව ප නී යොපම් දී ඒ  ිළිබඳව ද  ිහිය පයදීම දක්්වො ත්ිපේ. පමහි 
අව ොනයට  ඳහන් පක්ොට ඇත්්පත්් හු ්ම ගැනීම හො පහළීම ත්ුළින් ඇත්ිවන ශොරීරික් 
ක්රියොක්ොරීත්්වපය් හටගැනීපම් හො නිරැද්ධ ීපම්  ්වභොවය වූ අනිත්යත්ොව නුවණින් පමපනහි ක්රන 
පල යි. පමහි  රත්ිඵල වශපයන් ඇත්්පත්් ක්යක්්  මණක්් ය යනුපවන්  ත්්ත්්ව  ංඥාව දුරැපක්ොට 
දැක්ීපම් නුවණක්් හටගනී. එමගින් ශරීරය  ිළිබඳ ක්ි ිවක්් උ ොදාන වශපයන් පනොගනී. 
ක්ොයොනු  ් නොව වැඩීපමහි අරමුණ පමමගින්  ැහැිලි පේ. 
 
2. ඉරියාපථ :- යොම,  ටිීම, හිඳීම,  ැත් ීම යන  ිේ ඉරියේව ම  ිළිබඳ මනො  ිහිපයන්  ිටිමින් 
 ත්්ත්්ව  ංඥාව දුරැවන අයුරින් පමපනහි ක්රමින් පලොපවහි ක්ි ිවක්ට පනොඇලී  ිටීම ඉරියො ථ 
 ියවපර් දී  ිදු පක්පර්. 
 
3. සම්පජඤ්ඤය :- නිත්ි ත්ො අවි වූ පමොපහොපත්්  ටන් නින්දට යනත්ුරැ  ිදුවන ක්ෑම්, බීම්, 
 ැත් ීම්, හැඳීම්,  ිටීම් ආි  ියලු ශොරීරික් ක්රියොක්ොරීත්්වයන්  ිළිබඳ මනො  ිහිපයන්  ිටිමින් ඒ 
ක්ි ිවක්් ආත්්ම ක්ර පනොගනිමින් ඇත්්පත්් ක්යක්්  මණි යන නුවණ ඇත්ි ක්ර ගැනීම  ම් ජඤ්්ඤ් 
 ේබපයන්  ිදු පක්පර්. 
 
4. පටික්්ක්ූෙ ෙනසික්ාර :- ශරීරය නිර්මොණය ී ඇත්ි පක් ්, පලොම්, නිය, දත්්,  ම් ආි පදත්ි ් 
ක්ුණ යන්  ිළිබඳ  ිහිපයන්  ිටිමින් ක්ය  ිළිබඳ ත්වදුරටත්් නුවණින් බලමින් ආත්්ම  ංඥාව දුරැවන 
පල   ිහිය ියුණු ක්ිරීම පමහි දී  ිදුපේ. ක්ට ගැටගැ ූ විවිධ ධොනය වර්ගවලින්  මන්විත් මල්ලක්් 
පල  පමම ශරීරය බැලීමට පමමගින් හුරැ පක්පර්. 
 

5. ධාතු ෙනසික්ාර :- අ පග් පභෞත්ික් ශරීරය  ැි මූලික්  දාර්ථ හත්ර වන  ඨවි, ආප ෝ, පත්්පජෝ, 
වොපයෝ යන  ත්ර මහොභූත් රෑ යනට  ිත් ත්බො නුවණින් බැලීම පමහි දී  ිදු පක්පර්. එමගින් ද 
 ත්්ත්්ව  ංඥාව දුරැවන අයුරින් පමපනහි පක්පර්. ගවයක්ු ඝොත්නය පක්ොට  ත්ර මං හන්ියක් ත්බො 
ඇත්ි විට හරක්ො යන  ංඥාව දුරැව ඇත්්ත්ොක්් පමන් මිනි ් ශරීරය  ැි මූලික්  දාර්ථ වන පමම 
පක්ොට ් හත්රට හිත් ත්බො බලන විට ත්ම ශරීරය  ිළිබඳව ඇත්ි ආත්්ම දෘෂ්ටිය ක්රමපයන්  හව යයි. 
 

6. නවසීවථික් :- මිනි ් ශරීරය මරණයට  ත්් වූ විට එය ක්රමපයන් ඇට  ැක්ිල්ලක්් දක්්වො වික්ොශය 
වන අව ්ථො  ිළිබඳ නුවණින් පමපනහි ක්ිරීම පමමගින්  ිදු පක්පර්. ඒ අනුව  ිහිය ියුණු ක්ිරීපම් දී 
ද ශරීරය  ිළිබඳව ඇත්ි දැි ඇල්ම, ආත්්ම  ංඥාව දුරැපේ. 
 

ඉහත් දැක්්වූ ආක්ොරය හය අනුව ක්ය  ිළිබඳව පමපනහි ක්ිරීපම් දී ඇත්්පත්් ක්යක්්  මණක්් 
බවත්් නිත්ය වූ ආත්්ම වශපයන් ගත්හැක්ි ක්ි ිවක්් පම් ක්ය ත්ුළ නැත්ි බවත්් අවපබෝධ පේ. පමය ත්ම 
 ිරැර  ිළිබඳව පමන් අන් ශරීර පද ට ද අදාළ පක්ොට බලයි. එම අවපබෝධයත්්  මඟ ත්ම 
ආධයොත්්මික් පලෝක්ය  ිළිබඳ ක්ි ිවක්් ආත්්ම වශපයන් උ ි වශපයන් පනොගනී (අත්ථි ක්ොපයොත්ි වො 
 න ්   ත්ි  ච්චු ට්ඨිත්ො පහොත්ි. න ච ක්ිඤ්්චි පලොපක් උ ොියත්ි). ක්ය  ිළිබඳ පමබඳු අවපබෝධයක්් 
ලබො ත්වදුරටත්් ත්ම ජීවිත්ය  ිළිබඳ අවපබෝධය ලබො ගනු ව ්  ත්ි ට්ඨඨොනපයහි පයපදන ශරොවක්යො 
ත්ම පේදනො  ිළිබඳව ද  ිහිය හො නුවණ  ුහුණු ක්රයි.  

 



UD24 
 

පේදනොනු  ් නොව 
 

පේදනොනු  ් නොව යනු ඇ , ක්න, නො ය, ිව, ශරීරිය, මන  යන ඉන්රිය ඔ ්ප ් ත්මොට 
දැපනන  ුඛ, දුක්්ඛ, අදුක්්ඛම ුඛ,  ොමි   ුඛ, නිරොමි   ුඛ,  ොමි  දුක්්ඛ, නිරොමි  දුක්්ඛ,  ොමි  
අදුක්්ඛම ුඛ, නිරොමි  අදුක්්ඛම ුඛ යන පේදනො  ිළිබඳව මනොව  ිහිය  වත්්වො ගැනීමයි. එපල  
 ිහිපයන්  ිටින අත්ර මනො නුවණින් එහි හටගැනීම් නිරැද්ධීම්  ිළිබඳ අනිත්යත්ොව දැක්ීම ද පමහි දී 
 ිදු පේ. ඒ අනුව ඇත්්පත්් පේදනො  මණක්් බවත්්  ත්්ත්්වයක්ු වශපයන් ගත් හැක්ි ක්ි ිවක්් පනොමැත්ි 
බවත්්  රත්යක්්ෂ පේ. ත්වද  ් ර්ශය ඇත්ිවිට පේදනොව හටගන්නො බවත්්  ් ර්ශය නිරැද්ධ වන විට 
පේදනොව නිරැද්ධ වන බවත්් පමහි දී අවපබෝධ පේ. ඒ  මග ම පේදනො පලෝක්ය  ිළිබඳ ක්ි ිවක්් 
උ ි වශපයන් ත්ෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි, මොන වශපයන් පනොගනී (අත්ථි පේදනොත්ි වො  න ්   ත්ි 
 ච්චු ට්ඨිත්ො පහොත්ි. න ච ක්ිඤ්්චි පලොපක් උ ොියත්ි).   

 
පේදනොනු  ් නොපවහි  රත්ිඵල වශපයන්  ත්ර ආහොරයන් අත්ුරින් ඵ ් ොහොරය  රක්ට වන 

අත්ර  ්ක්න්ධ  ංචක්ය අත්ුරින් පේදනො ්ක්න්ධය  රත්යක්්ෂ ක්ර ගැනීපම් හැක්ියොව ඇත්ිපේ. ත්ම 
පේදනො  ිළිබඳව ද අන් අයපග් පේදනො  ිළිබඳව ද පමපල  නුවණින් පමපනහි ක්රයි. පමහි දී 
මුලින් ත්මොපග් පේදනො  ිළිබඳවත්්   ුව අන් අයපග් පේදනො  ිළිබඳවත්්  ිහිය හො නුවණ  වත්්වයි. 

 

    

චිත්්ත්ොනු  ් නොව 
 

 රොග, ීත්රොග,  පදා , ීත්පදා ,  පමොහ, ීත්පමොහ,  ංඛිත්්ත්, වික්්ඛිත්්ත්, මහග්ගත්, 
අමහග්ගත්,  උත්්ත්ර, අනුත්්ත්ර,  මොහිත්, අ මොහිත්, විමුත්්ත්, අවිමුත්්ත් වශපයන්  ිපත්හි  වත්්නො 
 ්වභොවයන්  ිළිබඳව  ිහිපයන්  ිටිමින් එහි හටගැනීම් හො නිරැද්ධීම්  ංඛයොත් අනිත්යත්ොව 
නුවණින් දක්ිමින් ඒ ක්ි ිවක්් ආත්්ම වශපයන් පනොපගන  ිටීම චිත්්ත්ොනු  ් නොපවන්  ිදු පක්පර්. 
පමපල  චිත්්ත්ොනු  ් නොව වැඩීපම්  රත්ිඵල වශපයන් ඇත්්පත්්  ිත්ක්්  මණක්් ය  ත්්ත්්ව  ුද්ගල 
වශපයන් ගත් හැක්ි ආත්්මීය යමක්් නැත් ය යන නුවණ  හළ ීපමන් ක්ි ිවක්්  ිළිබඳව උ ි හට 
පනොගනී. ත්ම  ිත්  ිළිබඳව  ිහිපයන් හො නුවණින් දක්ින ශරැත්වත්් ශරොවක්යො අන් අයපග් 
ක්රියොක්ොරීත්්වයන් ත්ුළින් ඒ අයපග්  ිත්්  ිළබිඳව ද පමබඳු නුවණක්් ඇත්ි ක්ර ගනී. පමම 
අවපබෝධයත්්  මග පලොපවහි ක්ි ිවක්ට පනොඇපලන  ිත්ක්් ඇත්ි ක්ර ගනී  (අත්ථි චිත්්ත්න්ත්ි වො 
 න ්   ත්ි  ච්චු ට්ඨිත්ො පහොත්ි. න ච ක්ිඤ්්චි පලොපක් උ ොියත්ි). 

 
චිත්්ත්ොනු  ් නොව වැඩීපම්  රත්ිඵල වශපයන්  ත්ර ආහොර අත්ුරින් විඤ්්ාණොහොරය  රක්ට 

වන අත්ර  ්ක්න්ධ  ංචක්ය අත්ුරින් විඤ්්ාණ ්ක්න්ධය  ිරි ිඳ දැක් ගැනීපම් හැක්ියොව උදාපේ. 
 
මහො ත්ි ට්ඨඨොන  ූත්රපය් දැක්්පවන  රිි ආනො ොන ත්ි, ඉරියො ථ,  ම් ජඤ්්ඤ්,  ටික්්ක්ූල, 

ධොත්ු, නව ීවික් වශපයන් ක්ය  ිළිබඳව ක්ොයොනු  ් නොව වැඩීපමන් ක්පයහි  වත්්නො නි රැ බව 
පමන් ම අ ුභ බව  රත්යක්්ෂ පේ.  වත්්පන් හුදු ක්යක්්  මණක්් බවත්් ඊට අයත්් ආත්්ම වශපයන් ගත් 
හැක්ි  රමොර්ථමය වූ  ත්්ත්්වපයක්්  ුද්ගලපයක්් පනොමැත්ි බවත්් අවපබෝධ ීපමන් ත්ම ආධයොත්්මික් 
ක්ය  ිළිබඳ ව පමන් ම බොහිර ක්පයහි ද  වත්්නො  ියලු ඇලීම් ක්රමපයන් දුරැීමට අවශය ඥානය 
ලැපේ. ක්ය  ිළිබඳ පමක්ී අවපබෝධය  හිත් ව ත්වදුරටත්්  ත්ි ට්ඨඨොනපයහි පයපදන ශරැත්වත්් 
ශරොවක්යො පේදනො  ිළිබඳ ව ද නුවණින් පමපනහි ක්රයි.  ුඛ, දුක්්ඛ, අදුක්්ඛම ුඛ වශපයන් අත්්විඳින 
ත්රිිවිධ දුක්්ඛය  ොමි , නිරොමි  වශපයන්  යොක්ොර ව ත්මො  ිළිබඳ ව පමන් ම බොහිර පේදනො 
 ිළිබඳව ද ඇත්ිීම් නැත්ිීම් අනුව නුවණින් පමපනහි ක්ිරීපමන්,  වත්්පන් පේදනො  මණක්් බවත්් 
 රමොර්ථ වශපයන් එහි විඳින්පනක්් පනොමැත්ි බවත්් නුවණින් අවපබෝධ පේ. එවිට ක්ි ිදු පේදනොවක්් 
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ත්ෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි, මොන වශපයන් ගරහණයට පනොයයි. ක්ය  ිළිබඳව පමන් ම පේදනො  ිළිබඳ ව ද 
නුවණින් බලන ශරොවක්යො ඉන් පනොනැවත්ී ත්වදුරටත්්  ත්ි ට්ඨඨොනපයහි පයපදමින්  ිපත්හි  ිත් 
අනුව නුවණින් බලමින් ක්ල් පගවයි.  පමහි දී  ිත්ට  හළ වන  රොග - ීත්රොග,  පදෝ  - ීත්පදා , 
 පමෝහ - ීත්පමෝහ,  ංඛිත්්ත් - වික්්ඛිත්්ත්, මහග්ගත් - අමහග්ගත්,  උත්්ත්ර - අනුත්්ත්ර,  මොහිත් - 
අ මොහිත්, විමුත්්ත් - අවිමුත්්ත් වශපයන්  ිපත්හි හටගන්නො ක්ු ලොක්ු ල  ිත්ිවිලි ඇත්ිීම් නැත්ිීම් 
වශපයන් චින්ත්නපයහි පයපදමින් චිත්්ත්ොනු  ් නොව වඩයි. පහ්ත්ුඵල දහමට අනුගත්  ිත්ක්්, 
 ිත්ීමක්්  ැවැත්ිය ද  ිත්න්පනක්් නැත් යන අවපබෝධය පමමගින් ලැබීමත්්  මග පනොඇලීම ියුණු 
පවයි. පමපල  ක්ය  ිළිබඳව  ිහිය හො නුවණ වැඩීම අරඹො පේදනො, චිත්්ත්  ිළිබඳ ව ද  ිත් භොවිත් 
ක්රන නුවණැත්ි ශරොවක්යො ත්ම භොවිත්  ිත් වඩොත්්  ංක්ීර්ණ අංශයක්් වූ ධම්මොනු  ් නොව පවත් 
පයොමු ක්රයි. ක්ොයොනු  ් නොි  ළමු  ත්ි ට්ඨඨොන ත්ුපනහි යළි යළිත්්  ිත් භොවිත් පක්ොට ත්ිබීම 
ධම්මොනු  ් නොව  ඵල ීමට පහ්ත්ු වන්නක්ි. 
 
 

ධම්මොනු  ් නො 
 

ඉහත්  ඳහන්  රිි ක්ොය, පේදනො, චිත්්ත්  ිළිබඳව  ිහිය හො නුවණ ියුණු ක්ිරීපමන් 
අනත්ුරැව ඊ ළඟට  ිවිප න්පන්  ිත්ිවිලි පහවත්්  ංඥා - පච්ත්නො අවපබෝධ ක්ර ගැනීම ඉලක්්ක් 
පක්ොට ගත්් ධම්මොනු  ් නොව පවත්යි. පමය වැඩීපමන්  ත්ර ආහොර අත්ුරින් මපනෝ ංපච්ත්නොහොරය 
 රක්ට පේ. 

 
‘ධම්ම’ ( ං.ධම්ම) යනු බුදුදහපමහි  ඳහන් විවිධ අර්ථ  ඳහො භොවිත්  ංක්ීර්ණ  දයක්ි. 

‘ ේපබ ධම්මො අනත්්ත්ො’  යන්පනන් පලෞක්ික් හො පලෝපක්ෝත්්ත්ර ධර්මත්ො දැක්්ීම  ඳහො ද ‘වය 
ධම්මො  ංඛොරො’  යන්පනන්  ංඛත් ධර්මයන් දැක්්ීම  ඳහො ද ‘පයො පඛො ආනන්ද මයො ධම්පමො ච 
විනපයො ච පද ිපත්ො  ඤ්්ඤ්ත්්පත්ො ප ො පවො මමච්චපයන  ත්්ථො’  යන්පනන් බුදුරදුන් වි ින් 
පද්ශිත්  ූත්ර ධර්ම දැක්්ීම  ඳහො ද ‘ධම්පමො’ ධ  මං නත්්ි එත්ං  ිවථ භික්්ඛපවො’ පමන් ම 
‘ ්වොක්්ඛොපත්ො භගවත්ො ධම්පමො’ යන්පනන්  ියලු බුද්ධවචනය දැක්්ීම  ඳහො ද ‘ධම්පම ු 
ධම්මොනු  ් ී විහරත්ි’ යන්පනන් ක්ු ලොක්ු ල ධර්ම දැක්්ීම  ඳහො ද ‘...බුද්පධ වො ධම්පම වො  ංපඝ 
වො මග්පග වො  ටි දාය වො ....’  යන්පනන් රත්්නත්රය අත්ුරින් ධර්ම රත්්නය දැක්්ීම  ඳහො ද ‘ධම්ම’ 
යන්න භොවිත් පක්ොට ඇත්. පම් අත්ර මහො ත්ි ට්ඨඨොන  ූත්රපයහි දැක්්පවන ‘ධර්මයන්  ිළිබඳව 
ධම්මොනු  ් ී ව වො ය ක්රන්න’ යනුපවන් පක්පරන අනුශො නොවට අනුව ධර්ම යන්පනන් 
විපශ්ෂපයන් අදහ ් පක්පරන්පන්  ොං ොරික්  ැවැත්්මට පහ්ත්ුවන නීවරණ,  ංචු ොදාන ්ක්න්ධ ආි 
අක්ු ල ධර්ම හො  ොං ොරික් නිර්වෘත්ියට පහ්ත්ුවන පබොජ්ඣංග, ආර්ය  ත්යය යනොි ක්ු ල දහම් 
 ිළිබඳවයි. ‘අනු  ් නො’ යනු යමක්් අනුව  ිත්ීමයි. ඒ අනුව ‘ධම්මොනු  ් නො’ යනු ක්ු ලොක්ු ල 
ධර්ම අනුව යළි යළිත්් නුවණින් පමපනහි ක්ිරීමයි. 

 
   ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනයන් අත්ුරින් වඩොත්් වැදගත්් පමන් ම  ංක්ීර්ණ අංගය වන්පන් අව ොනයට 
එන ධම්මොනු  ් නොවයි.  ඤ්්ා, පච්ත්නො යන මචත් ික් පමන් ම  ඤ්්ා,  ංඛොර යන 
 ්ක්න්ධද්වය ද මපනෝ ංපච්ත්නොහොරය ද  ිරි ිඳ දැනීමටත්් අනොත්්ම පදපයහි ආත්්ම  ංඥාව 
(අනත්්පත් අත්්ත් ඤ්්ා) නමැත්ි වි ල්ලො ය දුරැීමටත්් ධම්මොනු  ් නොව පබපහවින් උ ක්ොරී පේ. 
ධම්මොනු  ් නොව වඩමින් අක්ු ල  රහීණ වන ආක්ොරයත්් ක්ු ලය වැපඩන ආක්ොරයත්්  ොංදෘෂ්ටික් 
වශපයන් නුවණින් දක්ිමින් නිවන් මපගහි හික්්පමන්නො ක්රමපයන් දුක්ින් මිපදමින්  රම  ැ ත් පවත් 
 ියනගයි. 
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ධම්මොනු  ් නොව යටපත්් නීවරණ, ඛන්ධ, ආයත්න, පබොජ්ඣංග, ආර්ය  ත්ය යන අක්ු ල 
හො ක්ු ල යන පදඅංශය  ිළිබඳව ම යළි යළිත්් නුවණින් විම ො බැපල්. පමහි දී විපශ්ෂපයන් ආර්ය 
 ත්යය  ිළිබඳව  ුළුල් පල   ොක්ච්ඡො පක්පර්. 
 
1. නීවරණ :- 

නීවරණ යනු නිවන ආවරණය පක්පරන අක්ු ල  ොර්ශ්වය නිපයෝජනය පක්පරන පක්පල ් 
පහවත්්  ංපයෝජනයන් ය. එනම් ක්ොමච්ඡන්ද, වයො ොද, ථීනමිද්ධ, උද්ධච්ච ක්ුක්්ක්ුච්ච, විචික්ිච්ඡො  
යන  හයි. නුවණැත්ි ශරැත්වත්් ශරොවක්යො තො තුළ දැනට පවත්නා ක්ාෙච්ඡන්දමය් ඇති බව ද නැති 
ක්ාෙච්ඡන්දමය් නැති බව ද නුපන් ක්ාෙච්ඡන්දමය් ඉපදීෙ ද උපන් ක්ාෙච්ඡන්දමය් පරහාණය ද පරහීණ 
වූ ක්ාෙච්ඡන්දමය් යළි නූපදීෙ ද නුවණින් දක්ියි. 
 

වයො ොද ආි ප  ු නීවරණ  ිළිබඳව ද පමපල ින් ම යළි යළිත්් නුවණින් බලයි. ත්මො 
 ිළිබඳව පමන් ම පමරමො  ිළිබඳ ව ද පමපල  බැලීපමන්  මුදය (හටගැනීම්), අත්්ථංගම 
(නිරැද්ධීම්) ද නුවණින් දක්ිමින් අනිත්ය  ්වභොවය ද   ක්් ක්රයි. නීවරණ  ිළිබඳව පමපල  
නුවණින් බැලීපම්  රත්ිඵල වශපයන් පලොව ක්ි ිවක්් ත්ෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි, මොන වශපයන් පනොපගන 
පනොඇලී, ගැටීම්වලින් පත්ොර ව වි ිය හැක්ි පල   ිය මන   ක් ො ගනී. 

 

පමහිලො ත්ම  ිහිය පහවත්් අවධොනය නිරත්ුරැ ව  වත්්වො ගැනීම වැදගත්් පේ. පභෞත්ික් 
වශපයන් ත්මො  මී පයහි ඇත්ි පදයක්් ඇත්ැයි ද එය නැත්ි වූ විට නැත්ැයි ද  ළමු ව පනොත්ිබුණු 
පදයක්් ත්මො පවත්  ැමිීපම් දී එප ්  ැමිීම ද  ැමිණි පදයක් (නැවත් පනො ැමිපණන පල ) 
ඉවත්් ව යොම ද එපල  ඉවත්් ව ගිය පදයක්් යළි ක්ි ිදා පනො ැමිපණන්පන් යැයි ද යම් අවපබෝධයක්් 
පවයි ද එපමන් ම මොන ික්  ්වභොවයක්් වූ ක්ොමච්ඡන්දය  ිළිබඳ ව ද මනො  ත්ිමත්් බවක්ින්  ිටීම 
පමහි දී අවධොරණය පක්පර්. පමපල   ිහිපයන්  ිටීපමන් ක්ොමච්ඡන්දය ිගු ක්ලක්්  ිපත්හි 
පනොරින අත්ර එය වහො දුරැ ක්ර ගැනීමට අවක්ොශ  ැලප ්. ආරම්භපය් දී  ැමිණි ක්ොමච්ඡන්දය 
දුරැ ක්රන අත්ර ක්ල් යොපම් දී නිරත්ුරැව  ත්ි ට්ඨඨොනය භොවිත් ක්ිරීපම්  රත්ිඵල වශපයන්  ිත්ට එබඳු 
අදහ ක්්  ැමිපණත්් ම වහොම ඉන්  ිත් මුදවො ගැනීමට හැක්ියොව ලැපේ. ඉන්රිය භොවනො  ූත්රපයහි 
භොවිත්ින්රිය  ුද්ගලයොපග් ලක්්ෂණ දක්්වන අව ්ථොපවහි පම්  ිළිබඳව ක්රැණු  ඳහන් පේ. ඒ අනුව 
චක්්ඛු ඉන්රිය ඇ ුරින් රෑ  අරමුණු පක්ොට නීවරණයක්් ජනිත් ීපම් දී ඇ ි  ිය ග න ත්රම් 
ක්්ෂණයක් දී ද ප ෝත් ඉන්රිය ඇ ුරින් ශේද අරමුණු පක්ොට නීවරණයක්් ජනිත් ීපම් දී බලවත්් 
 ුරැෂපයක්් අ ුරැ ග න ත්රම් පේලොවක් දී ද ඝොන ඉන්රිය ඇ ුරින් ගන්ධය අරමුණු පක්ොට 
නීවරණයක්් ජනිත් ීපම් දී මඳක්් නැඹුරැ ක්ළ  ියුම් පත්හි ිය බිඳක්් ප රපළන ත්රම් ක්්ෂණයක් දී 
ද ජිේහො ඉන්රිය ඇ ුරින් ර  අරමුණු පක්ොට යම් නීවරණයක්් හට ගැනීපම් දී ිවගට  ත්් පක්ළ 
 ිඩක්් වහො ඉවත්් ක්රන ත්රම් පේලොවක් දී ද ක්ොය ඉන්රිය ඇ ුරින් පඵොට්ඨඨේබය අරමුණු පක්ොට යම් 
නීවරණයක්් ජනිත් ීපම් දී බලවත්්  ුරැෂපයන් හැක්ුළුැ අත්ක්් ිගු ක්රන පනොපහොත්් ිගු ක්ළ අත්ක්් 
හක්ුළන ත්රම් ක්්ෂණයක් දී ද මන ඉන්රිය ඇ ුරින් ධර්ම අරමුණු පක්ොට යම් නීවරණයක්් ඇත්ි ීපම් 
දී අික් පල  රත්් වූ යක්ඩ බඳුනක්ට ියබිඳක්් දැමූ විට එය  ිඳී යන ත්රම් ක්්ෂණයක් දී ද වශපයන් 
ඉත්ො  ්වල්  ක්ොලයක් දී  ිත්ට නැපගන නීවරණ දුරැ ව  ිත් උප ්ක්්ෂොපවහි  ිහිටන බව  ඳහන් 
පේ. 

ධම්මොනු  ් නොවට අනුව නීවරණ  ිළිබඳ ව  ත්ිමත්් බපවහි පයදීපම්  රත්ිඵල වශපයන් 
නීවරණ පහ්ත්ුපවන්  ිත්ට නැපගන  ීඩොව,  රිදාහය දුරැ ක්ර ගැනිමට අව ්ථොව උදාපේ. පක්පල ් 
දුරැ ක්ිරීපමන්  ිපත්හි  ර න්න බව ඇත්ි ීපමන් හටගන්නො  රීත්ිය නි ො ත්ව ත්වත්් ධර්මපයහි 
පයදීපම් නියැපලයි. 
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2. ස්ක්න්ධ :-  
 

බුදුදහපමහි  ත්්ත්්ව  ංයුත්්ත්ිය  ිළිබඳ  රධොන ඉගැන්ීම ‘ ්ක්න්ධ’ ( ො.ඛන්ධ) විගරහය මගින් 
ඉිරි ත්් පක්පර්. ‘ ්ක්න්ධ’ යනු ‘පගොඩ’, ‘ මූහය’, ‘රොශිය’ යන  දවලින්  ිංහලපයහි දැක්්පවන 
ඒක්රොශී වූ පදය යන අදහ  පගනපද්.  ිත්, ක්ය  හිත්  ත්්ත්්වයක්ුපග්  ම ්ත්  ංයුත්ිය  ්ක්න්ධ 
පහවත්්  මූහ  හක්් යටපත්් පමහි දක්්වො ත්ිපේ. එනම් රෑ  ්ක්න්ධ, පේදනො ්ක්න්ධ,  ංඥා ්ක්න්ධ, 
 ං ්ක්ොර ්ක්න්ධ, විඥාන ්ක්න්ධ යනුයි. දුක්  ිළිබඳ විගරහයක් පයපදන බුදුරජොණන් වහන්ප ් 
පබොපහෝ අව ්ථොවන්හි දී උ ොදාන ්ක්න්ධ  ංචක්ය  ිළිබඳව ක්රැණු පද්ශනො පක්ොට ඇත්. ඒ අත්ර 
මජ්ිම නික්ොපය් භද්පදක්රත්්ත්  හො මහො ුණ්ණම   ූත්ර,  ංයුත්්ත් නික්ොපය් ඛන්ධ  ූත්ර ,  ංයුත්්ත් 
නික්ොපය්  ම ්ත් ඛන්ධ වග්ගය  රධොන පේ.  

 
ක්ොයොනු  ් නො ආි  ත්ි ට්ඨඨොන  ත්ර වැඩීපම් දී රෑ ොි  ්ක්න්ධ  ිළිබඳ ව අනිත්ය දුක්්ඛ, 

අනොත්්ම, නිේබින්ද, විරජ්ජ, නිපරෝධ,  ටිනි ් ග්ග වශපයන් අනු  ් නො ක්ළ යුත්ු බව දැක්්පේ. එහි 
 රත්ිඵල වශපයන් නිත්ය,  ුඛ ආි මිථයො වි ල්ලො  දුරැවන අයුරැ ද  ඳහන් ව ඇත්. ‘ ංඛිත්්පත්න 
 ඤ්්චු ොදානක්්ඛන්ධො දුක්්ඛො’  යන දුක්  ිළිබඳ විගරහයට අනුව  ත්්ත්්වයො අත්්විඳින  ියලු දුක්්  මූහය 
 ංක්්ෂි ්ත් වශපයන් උ ොදාන ්ක්න්ධ  ඤ්්චක්ය ත්ුළට පගොනු ක්ළ හැක්ි ය.  ංයුත්්ත් නික්ොපය් ඛන්ධ 
 ූත්රයට අනුව ‘දුක්්ඛ ආර්ය  ත්යය’ යනුපවන් එක්ලොව ම දක්්වො ඇත්්පත්් ‘ ංචු ොදාන ්ක්න්ධය’ 
වශපයනි (ක්ථමඤ්්ච භික්්ඛපව, දුක්්ඛං අරිය ච්චං:  ංචු ොදාන ්ඛන්ධොත්ි ්  වචනීයං.) . රෑ ොි 
 ්ක්න්ධ මම, මපග්, මපග් ආත්්මය පල   ිත්ො ත්ෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි, මොන වශපයන් ගරහණය ක්ර ගැනීම 
පහ්ත්ුපවන්  ත්්ත්්වයො අ මණ දුක්ක්ට  ත්් ව අනන්ත්   පරහි ිගු ගමනක් පයපදමින්  ිටියි. 

 
 ්ක්න්ධ  ංචක්ය අත්ුරින් ‘රෑප’ යනු  ඨවි, ආප ෝ, පත්්පජො, වොපයෝ හො උ ොදාය රෑ  24 

{( ර ොද රෑ  5 (චක්්ඛු, ප ෝත්, ඝොණ, ජිේහො, ක්ොය), පගෝචර රෑ  4 (රෑ , ශේද, ගන්ධ, ර ), භොවරෑ  
2 ( ්ත්රීභොව,  ුරැෂභොව), හදයවත්්ථු රෑ , ජීවිත් රෑ ය, ක්බලිංක්ොර ආහොර, ආක්ොශ ධොත්ු, විඤ්්ඤ්ත්්ත්ි 
රෑ  2 (ක්ොය විඤ්්ඤ්ත්්ත්ි, වචී විඤ්්ඤ්ත්්ත්ි), වික්ොර රෑ  3 (ලහුත්ො, මුදුත්ො, ක්ම්මඤ්්ඤ්ත්ො), ලක්්ෂණ 
රෑ  4 (උ චය,  න්ත්ත්ි, ජරත්ො, අනිච්චත්ො)} යන අටවි ි රෑ යි. ‘මේදනා’ යනු චක්්ඛු ම්ඵ ් ජො 
පේදනො, ප ොත් ම්ඵ ් ජො පේදනො, ඝොන ම්ඵ ් ජො පේදනො, ජිේහො ම්ඵ ් ජො පේදනො, 
ක්ොය ම්ඵ ් ජො පේදනො, මපනො ම්ඵ ් ජො පේදනො යන පේදනො හයයි. ‘සඤ්ා’ යනු රෑ  ඤ්්ා, 
 ද්ද ඤ්්ා, ගන්ධ ඤ්්ා, ර  ඤ්්ා, පඵොට්ඨඨේබ ඤ්්ා, ධම්ම ඤ්්ා යන හයයි. ‘සංඛාර’ යනු 
රෑ  ඤ්්පච්ත්නො,  ද්ද ඤ්්පච්ත්නො, ගන්ධ ඤ්්පච්ත්නො, ර  ඤ්්පචත්නො, පඵොට්ඨඨේබ ඤ්්පච්ත්නො, 
ධම්ම ඤ්්පච්ත්නො යන හයයි. ‘විඤ්ාණ’ යනු චක්්ඛුවිඤ්්ාණ, ප ොත්විඤ්්ාණ, ඝොනවිඤ්්ාණ, 
ජිේහොවිඤ්්ාණ, ක්ොයවිඤ්්ාණ, මපනෝවිඤ්්ාණ යන හයයි.  ්ක්න්ධ  ංචක්ය හො එහි අනුපක්ොට ් 
 රමොර්ථ වශපයන් පමපල  පබදා දැක්්වුව ද  ිපයවි ඇ ට ප පනන්පන් පම්  ියල්ල ඒක්රොශී වූ  
 ිත් හො ක්ය  හිත්  ත්්ත්්වපයක්ි. නැත්පහොත්්  ිත්ින් පත්ොර වූ අජීී රෑ යක්ි.  ුද්ගලයො පහෝ 
 ත්්ත්්වයො යනුපවන් අ  වයවහොර ක්රන ත්ැනැත්්ත්ො පමක්ී  ්ක්න්ධ  ංචක්යක් එක්ත්ුවක්ි.  ්ක්න්ධ 
 ංචක්ය ත්නි  ුද්ගලපයක්් පල   ලක්ො බැලීපම් දී ගණ ංඥාව නි ො ඇත්ිවන පක්පල ් දුරැීමට 
නම් ඒවො විශ්පල්ෂණය පක්ොට ‘පම් රෑ ය ය, පම් රෑ පය් හටගැනීම ය, පම් රෑ පය් අ ්ත්ංගමය ය’ 
යනුපවන් නුවණින්  රත්යපේක්්ෂණය ක්ළ යුත්ු ය. පේදනොි ප  ු  ්ක්න්ධ  ිළිබඳ ව ද පමපල  
 රොමර්ශනය ක්ළ යුත්ු ය. එහි  රත්ිඵල වශපයන්  ත්්ත්්වයො පල  අ  වයවහොර ක්රන පම්  ිත්  හිත් 
රෑ ය ත්ුළ  ත්්ත්්ව වශපයන්  වත්්පන්  ්ක්න්ධ  ංචක්ය යන ධර්මයන්  මණක්් ය යන නුවණ 
 හළ ීපමන් එහි පක්පල ් දුරැපේ.  
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 ත්්ත්්ව  න්ත්ොනගත්  ංපයෝජන අත්ර  ක්්ක්ොය ිට්ඨිය දුරැ ක්ිරීමට අ හ ු  ංපයෝජනයක්ි. 
රෑ ොදී  ්ක්න්ධ  ංචක්ය  හිත් ත්ම ජීවිත්පයහි ත්මො ක්ැමැත්ි පල   ොලනය ක්ළ හැක්ි  ්වභොවයක්් 
ඇත්ැයි යන හැඟීම  ක්්ක්ොය ිට්ඨිය යන්පනන් අදහ ් පේ. ක්ොයොි අනු  ් නො  ත්රින් අප ්ක්්ෂො 
ක්රන්පන් පමම හැඟීම  න්ත්ොනපයන් ඉවත්් ක්ිරීමයි. විපශ්ෂපයන් ධම්මොනු  ් නොව පම්  ඳහො 
පබපහවින් වැදගත්් පේ. රෑ , පේදනොි  ්ක්න්ධ  ංචක්ය  ්ථොවර ව  වත්ී ය එය ත්ම ව ගපයහි 
 වත්්නො ගත් හැක් යන වැරි දෘෂ්ටිය මත්  ක්්ක්ොය ිට්ඨිය රඳා  වත්ී. එනම් රෑ ය ආත්්ම වශපයන් 
ද ආත්්මය රෑ වත්් යැයි ද ආත්්මපයහි රෑ ය ඇත්ැයි ද රෑ පයහි ආත්්මය ඇත්ැයි ද වරදවො පත්්රැම් 
පගන  ිටීමයි. පේදනොි ප  ු  ්ක්න්ධ  ිළිබඳව ද පමපල ින් ම  ිත්ො  ිටීම  ක්්ක්ොය ිට්ඨිපය් 
ලක්්ෂණයයි.  ත්ි ට්ඨඨොනපයහි  රත්ිඵල වශපයන් පමම මිථයො  ංක්ල් ය ක්රමපයන් ක්්ෂය ී යයි. 
 

3. ආයතන :- 
 

ධම්මොනු  ් නොපවහි ත්වදුරටත්් නියැපළන ශරැත්වත්් ශරොවක්යො චක්්ඛු, ප ෝත්, ඝොන, ජිේහො, 
ක්ොය, මන යන ආධයොත්ම්ික් ආයත්න හය  ිළිබඳ ව ද නුවණින්  ම්මර්ශනපයහි පයපදයි.  ත්්ත්්වයො 
 ිළිබඳ ත්වත්් විගරහයක්් පමහි දී ඉිරි ත්් පක්පර්. ඒ අනුව ඇ  ද රෑ ය ද ඒ පදක් නි ො හටගන්නො 
 ංපයෝජන ද නූ න්  ංපයෝජනයොපග් ඉ දීම ද උ න්  ංපයෝජනයොපග්  රහොණය ද  රහීණ වූ 
 ංපයෝජනයොපග් නැවත් නූ දීම ද නුවණින් බලයි. ප ෝත්, ඝොන ආි ප  ු ආයත්න  ිළිබඳව 
පමපල  බලයි. ආධයොත්්මික් ආයත්න  ිළිබඳව පමන් ම බොහිර ආයත්න  ිළිබඳව ද හටගැනීම් 
නිරැද්ධවිම් වශපයන් නුවණින්  ලක්ො බැලීපම් දී  ත්්ත්්ව  ංඥාපවන් පත්ොරව ආයත්න නමැති් 
 රමොර්ථ ධර්මයන්හි  ැවැත්්ම වැටහීමත්්  මග ක්ි ිවක්්  මග ත්ෘෂ්ණො, දෘෂ්ටි, මොන වශපයන් මිශර 
පනොී  ිටියි. ආයත්න  ිළිබඳව පමපල  නුවණින් දැක්ීම ආයත්න ක්ු ලත්ොව නමින් හැඳින්පේ. 
 

4. මබාජ්ඣංග :- 
 

නිර්වොණොවපබෝධයට අංග (පබෝි අංග) වූ  ත්ි, ධම්මවිචය, විරිය,  ීත්ි,   ් ද්ි,  මොි, 
උප ක්්ඛො යන පබොජ්ඣංග ධර්ම  ම්මර්ශනය ක්ිරීම පමහිි  ිදු පක්පර්. ඒ අනුව ත්මො ත්ුළ ඇත්ි 
 ත්ි ම්පබොජ්ඣංගය ඇත්ැයි ද ත්මන් ත්ුළ නැත්ි  ත්ි ම්පබොජ්ඣංගය නැත්ැයි ද නූ න් 
 ත්ි ම්පබොජ්ඣංගයොපග් ඉ ිම ද උ න්  ත්ි ම්පබොජ්ඣයොපග් වැඩීම හො  රි ූර්ණත්්වය ද යළි 
යළිත්්  ිහික්රමින් පවප යි.  ිහිය හො නුවණ වැපඩනු  ිණි  ධම්මවිචය, විරිය,  ීත්ි,   ් ද්ි, 
 මොි, උප ක්්ඛො යන ප  ු අංග  ිළිබඳව ද පමපල ින්  ම්මර්ශනපයහි පයපදයි. 

 

 ේබො ව  ූත්රයට  අනුව ‘භාවනා’ නමින් දක්්වො ඇත්්පත්් පබොජ්ඣංග ධර්ම වැිමයි. භොවනො 
නමින් වැිය යුත්ු අංග වශපයන් බුදුදහපමහි දක්්වො ඇත්ි ක්රැණු අත්ර  ත්්ත් පබොජ්ඣංගවලට 
 ුවිපශ්ෂී  ්ථොනයක්් හිමිපේ. විරොග නිශරිත් ව නිපරෝධ නිශරිත් ව නිවනට පයොමු වූවක්් පක්ොට වඩන 
පබොජ්ඣංග ධර්මයන් නි ො ක්ොමරොග,  ටිඝ යන  ංපයෝජන ආි පක්ොට ඇත්ි අවිදයොව අන්ත් පක්ොට 
ඇත්ි  ංපයෝජන ධර්ම ක්රමපයන්  රහීණ පේ. පමපල  නිර්වොණොවපබෝධයට පබපහවින් උ ක්ොරී වූ 
 ත්්ත් පබොජ්ඣංග ධර්ම ත්මො ත්ුළ වැපඩන අයුරැ නුවණින්  ම්මර්ශනය ක්ිරීම ධම්මොනු  ් නොපේ 
පමම අංගපය්  රමොර්ථය පේ.  ත්්ත් පබොජ්ඣංග ධර්ම වැපඩන්පන්  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොන නමැත්ි භූමිය 
ත්ුළයි. 

 

5. ආර්ය සතයය :- 
 

දුක්්ඛ,  මුදය, නිපරෝධ, මග්ග යන චත්ුරොර්ය  ත්යය  ිළිබඳ ව  වි ්ත්රොත්්මක් ව ත්ත්් වූ  රිි 
නුවණින්  ලක්ො බැලීම පමහිදී  ිදු පේ. දුක්  ිළිබඳ  රි ූර්ණ වැටහීමක්් ලැපබන පමම අව ්ථොව 
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ජීවිත්පය් යථො ත්ත්්ත්්වය අවපබෝධ ක්ර ගැනීමටත්් පහ්ත්ුඵල  ම්බන්ධය වටහො ගැනීමටත්් දුක්ින් 
නිදහ ් ීපම් මොවත් වූ ආර්ය අෂ්ටොංගික් මොර්ගය මැනැවින්   ක්් ක්ර ගැනීමටත්් මග ප න්වයි. 

 

දුක්්ඛ  ත්යය යටපත්්  රථමපයන් ජොත්ි, ජරො, වයොි, මරණ, පශෝක්,  රිපද්ව, දුක්්ඛ, 
පදෝමන ් , උ ොයො , අ රිය  ම් රපයෝග,  රිය වි රපයෝග, ක්ැමැත්ි දෑ පනොලැබීම  යනුපවන් දැක්්පවන 
දුපක්හි  රපභ්ද  ොක්ච්ඡො පක්පර්. පමහිදී අවධොරණය පක්පරන විපශ්ෂ ක්රැණක්් නම්  ත්්ත්්වයොට 
දුක් හටගන්පන් හුපදක්් ජොත්ි, ජරො, වයොි, මරණොි ක්රැණු ඉ දීම නි ො පනොව ජොත්ි, ජරො, වයොි, 
මරණොියට  ත්්වන පලෝක්පයහි එබඳු ත්ත්්ත්්වයක්ට  ත්් පනොී  ිටීමට ඇත්ි බලවත්් ක්ැමැත්්ත් හො 
 රොර්ථනය ත්මො ක්ැමැත්ි  රිි ඉටු පනොීම නි යි. පමක්ී වැරි  ංක්ල් නොව යමක්ු පවත්ින් දුරැ 
වුවපහොත්් ඔහුට ජරො, වයොි, මරණොි දුක්් එළඹිය ද ක්ොයික් ව යම් අ හ ුත්ොවක්් දැනුණ ද මොන ික් 
ව ඔහුට එම දුක් ඇත්ි පනොපේ. එම දුක් ත්මොපග් දුක්ක්් පල  පනො ලක්යි. බුදුදහමින් අනුශො නො 
ක්රන්පන් වැරි දෘෂ්ටිය දුරැ ක්රලීමට අවශය  ම්මො ිට්ඨිය ලබොදීමටයි. දුක්  ිළිබඳ විගරහය 
බුදුදහපම්  රධොන ඉගැන්ීමක්් වන අත්ර එය ශරද්ධොව වර්ධනය ීමට ද පහ්ත්ු (දුක්්ඛූ නි ො  ද්ධො) 
වන්නක්ි. ධම්මොනු  ් නොපවහි ආර්ය ත්යය විගරහපයහි දුක්්ඛ  ත්යය  ිළිබඳව පමපනහි ක්ිරීපම් දී 
ජොත්ි, ජරො ආි දුක්්ඛයන් ත්මො පවත්  ැමිපණන බවත්් ජොත්ි, ජරො ආිය ත්මො පවත් පනොපය්වො යැයි 
 රොර්ථනො ක්ළ ද එය ඉටු පනොීම නි ො දුක් හටගන්නො බව නුවණින් දක්ියි.  

 

දුක්්ඛ  ත්යය නුවණින්  ලක්ො බලො ඉන්  ු දුක්්ඛ  මුදය පහවත්් දුක්ට පහ්ත්ුව නුවණින් 
 ලක්ො බලයි. පමහිදී දුක්ට පහ්ත්ුව (දුක්්ඛ  මුදය) වන  ුනර්භවය ඇත්ි පක්පරන නන්ිරොගපයන් 
යුත්ු (ක්ොම, භව, විභව යන) ත්රිවිධ ත්ෘෂ්ණොව ජනිත් වන  ්ථොන 10ක්් යටපත්් ක්රැණු වි ්ත්ර පක්ොට 
ඇත්. එනම් :- 

 
1. චක්්ඛු, මසෝත, ඝාන, ජිේහා, ක්ාය, ෙන යන අභයන්තර ආයතන හය  

පලොව යම්  රිය  ්වභොවයක්්  ැ  (මධුර)  ්වභොවයක්් පේ නම් එය හටගන්පන්  ිහිටන්පන් 
ඇ , ක්ණ ආි ඉන්රියයන්හි ඇල්ම පහවත්් ත්ෘෂ්ණොව බව නුවණින් දක්ියි. ප ෝත්ොි ප  ු ඉන්රිය 
 ිළිබඳ ව ද පමපල   ම්මර්ශනපයහි පයපදයි.  
 
2. රෑප, ශබ්දද, ගන්ධ, රස, ම ාට්ඨබ්දබ, ධම්ෙ යන බාහිර රෑප හය 

පලොව යම්  රිය  ්වභොවයක්්  ැ  (මධුර)  ්වභොවයක්් පේ නම් එය හටගන්පන්  ිහිටන්පන් 
රෑ ොි බොහිර ඉන්රියයන්හි ආශොව නි ො බව නුවණින් දක්ියි. ශේද ආි ප  ු අරමුණු  ිළිබඳ ව ද 
පමපල ින් නුවණින් පමපනහි ක්රයි. 
 

3. චක්්ඛු විඤ්ාණ, මසෝත විඤ්ාණ, ඝාන විඤ්ාණ, ජිේහා විඤ්ාණ, ක්ාය විඤ්ාණ, ෙමනෝ 
විඤ්ාණ යන ඇස් ආදි ඉන්රිය විෂයමයහි පහළවන සිත් හය 

පලොව යම්  රිය  ්වභොවයක්් මධුර  ්වභොවයක්් පේ නම් එය හටගන්පන්  ිහිටන්පන් චක්්ඛු 
ආි විඤ්්ාණ හය විෂයපයහි ඇල්ම නි ො බව නුවණින් පමපනහි ක්රයි. 
 
4. චක්්ඛු සම් ස්ස, මසෝත සම් ස්ස, ඝාන සම් ස්ස, ජිේහා සම් ස්ස, ක්ාය සම් ස්ස, ෙමනෝ 
සම් ස්ස යන ස්පර්ශ හය 

ඇ , රෑ ය හො විඤ්්ාණය යන ක්රැණු ත්ුපනහි එක්ත්ුපවන් චක්්ඛු  ම්ඵ ් ය උ දී. 
ප ෝත්ොි ප  ු  ම්ඵ ්   ිළිබඳ ව  ද පමප ් ම ය. පලොව යම්  රිය  ්වභොවයක්්  ැ  (මධුර) 
 ්වභොවයක්් පේ නම් එය හටගන්පන්  ිහිටන්පන් චක්්ඛු  ම්ඵ ්  ආි  ් ර්ශ හපයහි ත්ෘෂ්ණොව 
නි ො බව නුවණින් පමපනහි ක්රයි. 
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5. චක්්ඛු සම් ස්සජා මේදනා, මසෝත සම් ස්සජා මේදනා, ඝාන සම් ස්සජා මේදනා, ජිේහා 
සම් ස්සජා මේදනා, ක්ාය සම් ස්සජා මේදනා, ෙමනෝ සම් ස්සජා මේදනා යන මේදනා හය 

පලොව යම්  රිය  ්වභොවයක්් මධුර  ්වභොවයක්් පේ නම් එය හටගන්පන්  ිහිටන්පන් ඇ , 
රෑ ය, විඤ්්ාණය හො  ් ර්ශය ඇ ුරින් හටගන්නො පේදනො  ිළිබඳ ත්ෘෂ්ණොව නි ො බව  නුවණින් 
පමපනහි ක්රයි. ප ෝත්  ම්ඵ ් ජො පේදනො ආි ප  ු පේදනො  ිළිබඳ ව ද පමප ් ය. 
 

6. රෑප සඤ්ා, සද්ද සඤ්ා, ගන්ධ සඤ්ා, රස සඤ්ා, ම ාට්ඨබ්දබ සඤ්ා, ධම්ෙ සඤ්ා යන 
හැඳිනීම් හය 

පලොව යම්  රිය  ්වභොවයක්් මධුර  ්වභොවයක්් පේ නම් එය හටගන්පන්  ිහිටන්පන් ඇ , 
රෑ , විඤ්්ාණ, ඵ ් , පේදනො ඇ ුරින් හටගන්නො රෑ   ඤ්්ා විෂයපයහි බව නුවණින් පමපනහි 
ක්රයි.  ද්ද  ඤ්්ා ආි ප  ු  ඤ්්ා  ිළිබඳව ද පමප ් ම දත් යුත්ු ය. 

 
7. රෑප සඤ්මචතනා, සද්ද සඤ්මච්තනා, ගන්ධ සඤ්මච්තනා, රස සඤ්මච්තනා, ම ාට්ඨබ්දබ 
සඤ්මච්තනා, ධම්ෙ සඤ්මච්තනා යන මච්තනා, සිතිවිෙි මහවත් සංස්ක්ාර හය 
 

ඇ , රෑ , විඤ්්ාණ, ඵ ් , පේදනො,  ඤ්්ා යන රෑ , පේදනො,  ඤ්්ා, විඤ්්ාණ 
ඇ ුරින් හටගන්නො පච්ත්නො පමයින් ක්ියැපේ. පලොව යම්  රිය  ්වභොවයක්්  ැ   ්වභොවයක්් පේ 
නම් එය හටගන්පන්  ිහිටන්පන්  ඤ්්පච්ත්නො විෂයපයහි බව නුවණින් පමපනහි ක්රයි.  ද්ද 
 ඤ්්පච්ත්නො ආි ප  ු පච්ත්නො  ිළිබඳ ව ද පමප ් ම ය. 
 
8. රෑප තණ්හා, සද්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, ම ාට්ඨබ්දබ තණ්හා, ධම්ෙ තණ්හා යන 
රෑපාදි බාහිර අරෙුණු පිළිබඳ ආශා හය 

පලොව යම්  රිය  ්වභොවයක්්  ැ  (මධුර)  ්වභොවයක්් පේ නම් එය හටගන්පන්  ිහිටො 
 ිටින්පන් රෑ ය  ිළිබඳ ආශොව නි ො බව නුවණින් පමපනහි ක්රයි.  ද්ද ත්ණ්හො ආි ප  ු 
ආශොවන්  ිළිබඳව ද එප ් ම ය. 
 
9. රෑප විතක්්ක්, සද්ද විතක්්ක්, ගන්ධ විතක්්ක්, රස විතක්්ක්, ම ාට්ඨබ්දබ විතක්්ක්, ධම්ෙ විතක්්ක් යන 
විතර්ක් හය 

පලොව යම්  රිය  ්වභොවයක්් මධුර  ්වභොවයක්් පේ නම් එය හටගන්පන්  ිහිටො  ිටින්පන් 
රෑ ොි විත්ර්ක් හය  ිළිබඳ ත්ෘෂ්ණොව නි ො බව නුවණින් යළි යළිත්් පමපනහි ක්රයි. 
 
10. රෑප විචාර, සද්ද විචාර, ගන්ධ විචාර, රස විචාර, ම ාට්ඨබ්දබ විචාර, ධම්ෙ විචාර යන විචාර හය 

පලොව යම්  රිය  ්වභොවයක්්  ැ  (මධුර)  ්වභොවයක්් පේ නම් එය හටගන්පන්  ිහිටො 
 ිටින්පන් රෑ  විචොර ආි විචොර හය විෂයපයහි ත්ෘෂ්ණොව පහවත්් ඇල්ම නි ො බව නුවණින් 
පමපනහි ක්රයි. 
 

යපමක්ුට පලොව  වත්්නො ඕනෑ ම පදයක්්  ිළිබඳ ත්ෘෂ්ණොවක්් හටගනී නම් ඊට මුල් වන්පන් 
ඉහත් ක්ී ක්රැණු හැපටන් ක්ි ියම් ක්රැණක්ට ය. පමමගින් චිත්්ත්  න්ත්ොනපයහි ත්ෘෂ්ණොව ජනිත් 
වන  ියලු ම ආක්ොර ඉත්ො  ැහැිලි ව පමන් ම  වි ්ත්රොත්්මක් ව  ඳහන් ව ඇත්. දුක්්ඛ  මුදය 
 ත්යය  ිළිබඳව දැක්්පවන පමම විගරහය මගින් බුදුදහපම් පහ්ත්ුඵල  ිද්ධොන්ත්ය ද  රක්ට පේ. එනම් 
දුක් හටගන්පන් ත්ෘෂ්ණොව නි ො ය යන අදහ යි. 

 

දුක්්ඛ නිපරොධ  ත්යපයන් දැක්්පවන්පන් දුක් නිරැද්ධ ක්ිරීමට අදාළ ක්රැණු ය. ඒ අනුව ඉහත් 
දැක්්වූ චක්්ඛු ආි ආධයොත්්මික් ආයත්න, රෑ ොි බොහිර ආයත්න, චක්්ඛු විඤ්්ාණය ආි විඤ්්ාණ 
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හය, චක්්ඛු  ම්ඵ ් ය ආි  ් ර්ශ, චක්්ඛු  ම්ඵ ් ජො පේදනොව ආි පේදනො, රෑ   ඤ්්ාව ආි 
 ඤ්්ා, රෑ   ඤ්්පච්ත්නොව ආි පච්ත්නො, රෑ  ත්ණ්හොව ආි ත්ෘෂ්ණො, රෑ  විත්ක්්ක්ය ආි විත්ර්ක්, 
රෑ  විචොරය ආි විචොර යන හය බැගින් වූ ක්රැණු දහය අරභයො හැට ත්ැපනක්්හි  වත්්නො 
ත්ෘෂ්ණොව නිරැද්ධ වන්පන් ද එක්ී  ්ථොනයන්හි ම බව අවධොරණය පක්පර්. මින් දැක්්පවන්පන් 
ත්ෘෂ්ණොව පහවත්් දුක් හට ගත්්පත්් යම් ත්ැපනක්්හි ද එම ත්ෘෂ්ණොව පහවත්් දුක් නිරැද්ධ වන්පන් ද 
එම  ්ථොනයන්හි ම බවයි. පමක්ී යථොර්ථය නුවණින් පමපනහි ක්ිරීමට පමමගින් අනුශො නො පක්පර්. 
 

දුක්්ඛනිපරෝධගොමිනී  ටි දා ආර්ය  ත්යය පහවත්් මොර්ග  ත්යය වශපයන් දැක්්පවන්පන් 
 ම්මො ිට්ඨි,  ම්මො  ංක් ් ,  ම්මො වොචො,  ම්මො ක්ම්මන්ත්,  ම්මො ආජීව,  ම්මො වොයොම,  ම්මො 
 ත්ි,  ම්මො  මොි යන අංග අපටන් යුත්් ආර්ය මොර්ගයයි. පමහි දී එම අංග එක්ිපනක්ක්් 
 වි ්ත්රොත්්මක් ව දක්්වො ත්ිපේ. නිර්වොණොවපබෝධය  ඳහො බුදුරදුන් වදාළ ඉගැන්ීම් රැ ක්් පමම අංග 
අපටහි ඇත්ුළත්් ව ඇත්.  ක්්ක්ොය ිට්ඨිය නමැත්ි  ළමු  ංපයෝජනය  ිරි ිඳ දැන ගැනීපම් මොවත් 
වශපයන් ද දක්්වො ඇත්්පත්් පමම ආර්ය අෂ්ටොොංගික් මොර්ගයයි. ‘ඇත, නැත’ පහවත්් ශොශ්වත්, 
උච්පේද යන අන්ත්ද්වය දුරැ පක්ොට මධයම  රත්ි දාව පල  ඉගැන්පවන මොර්ග  ත්යයට අයත්් 
ක්රැණු නුවණින්  ම්මර්ශනය ක්ිරීපමන් ධර්මයන් අරභයො ත්ව දුරටත්් ඥානය උ දී. එමගින්   ර 
අනොිමත්් ක්ොලයක්් වර්ධනය ක්රමින්  ැමිණි  ුභ,  ුඛ, නිත්ය, ආත්්ම යන  ත්ර වි ල්ලො  දුරැ ී 
දුක්ින් නිදහ ් ීම  ඳහො වූ ඥානය වර්ධනය පේ. 

 
ඉහත් දැක්්වූ චත්ුරොර්ය  ත්යයට අයත්් අංග  ත්ර අපනයොනය වශපයන්  ම්බන්ධත්ොවක්් 

දක්්වයි. එනම් දුක්  ිළිබඳ අවපබෝධය ලැබූ  මණට දුක්්ඛ  මුදය පහවත්් දුක්ට පහ්ත්ුව වූ ත්ෘෂ්ණොව 
 ිළිබඳ ව අවපබෝධ ී දුක්්ඛ නිපරෝධය වූ නිවන  ිළිබඳ අභිරැචියක්් ජනිත් ව මොර්ගය වූ ආර්ය 
අෂ්ටොංගික් මොවපත්හි ගමන් ක්ිරීම ද  ිදු පේ. චත්ුරොර්ය  ත්යපයහි දුක්  ිළිබඳ විගරහපය්දී පහ්ත්ුඵල 
 ිද්ධොන්ත්ය  ිළිබඳ  ංක්්ෂි ්ත් විගරහය ද ඇත්ළුත්් පේ. එනම් ‘ත්ෘෂ්ණොව ඇත්ි විට දුක් ඇත්ි පේ. 
ත්ෘෂ්ණොව නැත්ි ීපමන් දුක් නැත්ි පේ ය. ත්ෘෂ්ණොව ඉ දීපමන් දුක් උ දී, ත්ෘෂ්ණොව නිරැද්ධ ීපමන් 
ත්ෘෂ්ණොව නිරැද්ධ පේ ය  යන  ිද්ධොන්ත්යයි (අ ්මිං  ත්ි ඉදං පහොත්ි අ ්මිං අ ත්ි ඉදං න පහොත්ි. 
ඉම ්  උ ් ොදා ඉදං උ ් ජ්ජත්ි, ඉම ්  නිපරොධො ඉදං නිරැජ්ඣත්ි).   

 

1. අනිච්චපත්ො අනු  ් න්පත්ො නිච්ච ඤ්්ඤ්ං  ජහත්ි (අනිත්ය වශපයන් දක්්නහුපග් නිත්ය  ංඥාව දුරැපවයි). 

2. දුක්්ඛපත්ො අනු  ් න්පත්ො  ුඛ ඤ්්ඤ්ං  ජහත්ි (දුක්් වශපයන් දක්්නහුපග්  ුඛ ංඥාව දුරැපවයි). 

3. අනත්්ත්පත්ො අනු  ් න්පත්ො අත්්ත් ඤ්්ඤ්ං  ජහත්ි (අනොත්්ම වශපයන් දක්්නහුපග් ආත්්ම  ංඥාව දුරැපවයි). 

4. නිේබින්දපත්ො නන්ිං  ජහත්ි (අවපබෝධපයන් යුත්ු ක්ළක්ිරීපමන් යුත්ු වූවොහුපග් ත්ෘෂණ්ොව දුරැපවයි). 

5. විරජ්ජන්පත්ො රොගං  ජහත්ි (විරොගී වවූොහුපග් රොගය දුරැපවයි). 
6. නිපරොපධන්පත්ො  මුදයං  ජහත්ි (නිපරෝධය දක්ින්නොපග් හටගැනීම  ිළිබඳ අන්ත්ය දුරැපවයි). 

7.  ටිනි ් න්පත්ො ආදානං  ජහත්ි (නිවන දක්්නහුපග ්ආදානගරොහතී්්වය දුරැපවයි).  
 

 ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනයට අනුගත් ව රෑ ොි  ්ක්න්ධ අනිත්ය වශපයන් නුවණින් බැලීපමන් නිත්ය 
 ංඥාව ද දුක්් වශපයන් බැලීපමන්  ුඛ  ංඥාව ද අනොත්්ම වශපයන් බැලීපමන් ආත්්ම  ංඥාව ද 
නිේබිදා (ක්ළක්ිරීම්) වශපයන් බැලීපමන් නන්ිය (ඇලීම) ද විරජ්ජ (පනොඇලීම්) වශපයන් බැලීපමන් 
රොගය ද නිපරෝධ වශපයන් බැලීපමන්  මුදය (හටගැනීම) ද  ටිනි ් ග්ග (අත්්හැරීම්) වශපයන් 
බැලීපමන් ආදානය (දැි ව අල්වො ගැනීම) ද අත්්හරියි. අනිත්ය ආි  ත්් ආක්ොරපයන් ක්ොය, පේදනො, 
චිත්්ත්, ධම්ම  ිළිබඳ ව  ම්මර්ශනය ක්ිරීපමන්  ිහිය හො නුවණ වැපඩන අත්ර එම නුවණින් යළි 
යළිත්් ක්ොයොි  ්ක්න්ධ  ංචක්ය නුවණින් දක්ියි.  ්ක්න්ධ  ංචක්ය  ිරි ිඳ දැන ඊට ඇත්ි ඇල්ම   ුරො 
දුරැපක්ොට   ර දුක්ින් නිදහ ් ීපම් ඒක්ොයන මොවත් පමම  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනපයන්  ැහැිලි පක්ොට 
ඇත්. එම නි ො භොගයවත්ුන් වහන්ප ්  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනය ක්ුශලරොශිය වශපයන් ක්ු ලරො ි 



UD32 
 

 ූත්රපයහි දී හඳුන්වො පදත්ි (ක්ු ලරො ීත්ි භික්්ඛපව, වදමොපනො චත්්ත්ොපරො  ත්ි ට්ඨඨොපන  ම්මො 
වදමොපනො වපදයය.). 

 

ක්ය, පේදනො හො  ිත්  ිළිබඳව යළි යළිත්් පයොනිප ොමන ික්ොරපයහි පයදීපම්  රත්ිඵල 
වශපයන් ඒවොපය්  වත්්නො නි රැ බව යළි යළිත්්  රක්ට පවයි. ඒ අනුව ක්ය ප ණ ිඩක්් පමන් ද 
පේදනොව ියබුබුලක්් පමන් ද  ඤ්්ාව මිරිඟුවක්් පමන් ද  ංඛොර පක්ප ල් ක්ඳක්් පමන් ද  ිත් 
පහවත්් විඤ්්ාණය මොයොවක්් පල  ද දක්ිමින් ජීවිත්පය් යථොර්ථය   ක්් ක්ර ගනියි. ඇලීම් 
ගැටීම්වලින් මිදී උප ්ක්්ෂොපවන් යුත්ු ව ජීවිත්ය පද  යථොර්ථවොදී ව බැලීමට හුරැ පවයි. 

 

ඉන්රිය භොවනො  ූත්රපයහි (ම.නි.3) දැක්්පවන  රිි යපමක්් පමපල  නිත්ර  ිහිපයන් හො 
නුවණින් වො ය ක්ිරීමට  මත්් වුවපහොත්් ඔහු යළි යළිත්් අවිදයො  හගත් වූ  ්ක්න්ධ  ංචක්යක්් හට 
පනොගන්නො ප ් වහොම පක්පල ුන්පගන් ඉවත්් පවයි. ඒ අනුව ඇ ට රෑ යක්්  ත්ිත් වන විට 
ඇ ි ය ග න ත්රම් මඳ පේලොවක්දී ද ක්ණට ශේදයක්්  ත්ිත් ීපම් දී අ ුරැ  ැණක්් ත්රම්  ්වල්  
පේලොවක්දී ද නො යට ගන්ධයක්්  ත්ිත් ීපම් දී පනොළුම්  ත්ක් ඇත්ි ිය  බිඳක්් බිමට  ත්ිත් වන 
ත්රම් පේගපයන් ද ිවට ර යක්්  ත්ිත් වන විට ිව අග රැඳි පක්ළ  ිඩක්් බිමට  ත්ිත් වන ත්රම් 
මඳපේලොවක්දී ද ක්යට  ් ර්ශයක්්  ත්ිත් වන විට ශක්්ත්ිමත්්  ුරැෂයක්ු ිගු ක්ළ අත්ක්් නවන ත්රම් 
 ්වල්  පේලොවක්දී ද  ිත්ට ධර්මොලම්භනයක්්  ත්ිත් ීපම්දී රත්්ක්ළ යක්ඩ බඳුනක්ට ියබිඳක්් දැමන 
විට එය වියළී යන ත්රම්  ුළු පේලොවක් දී  ද වශපයන් දැක්්පවන  රිි ඉත්ො ඉක්්මනින් අරමුණු 
විෂයපයහි  රිය අ රිය බව දුරැ ී  ිත් උප ක්්ෂොපවහි  ිහිටයි. පමයින් දැක්්පවන්පන් දහම් දැනුපමන් 
පහබි  ිහි  නුවණින් යුත්ු ත්ැනැත්්ත්ො පක්ත්රම් දක්්ෂ අයුරින් දුක්ින් නිදහ ් ීමට  මත්් ද යන්නයි. 

 
නිවන් මගට  ්ිරව බැ ගත්් (ප ්ඛ)  ුද්ගලයොපග්  ්වභොවය ද ඉන්රිය භොවනො  ූත්රපයහි 

වැි දුරටත්් වි ්ත්ර ක්ර ඇත්. ඒ අනුව ප ්ඛ  ුද්ගලයො ඇ , ක්ණ ආි ඉන්රියයන්ට රෑ , ශේදාිය 
 ත්ිත් ීපම් දී එමගින්  ිපත්හි පක්පල ් හට ගැනීපම් දී  ිහිනුවණින්  ිටීපම් පහ්ත්ුපවන් එයින් 
ලජ්ජොවට  ිළික්ුළට  ත්් ව (අට්ඨීයත්ි හරොයත්ි ජිගුච්ඡත්ි) වහො ම එම අක්ු ලපයන්  ිත් මුදවො 
ගැනීමට දක්්ෂ පවයි.  ිරි ිදුව  ිටින ත්ැනැත්්ත්ොපග් ක්යට ක්ුණු ී ගිය  පත්ක්ුපග් මළ ක්ුණක්් දමන 
විට ඇත්ි වන  ිළික්ුලට බඳු  ිළික්ුලක්් පමයින් ඇත්ි ක්ර ගන්නො ශරැත්වත්් ශරොවක්යො වහොම එයින් 
ඉවත්් ීමට ක්ටයුත්ු ක්රයි. ඇ , ක්ණ ආදී ඉන්රිය  ිළිබඳව මනො  ිහිපයන්  ිටීපම් ආනි ං  
වශපයන් පමබඳු හැක්ියොවක්් උදාපේ. 

 

ඉන්රිය භොවනො  ූත්රයට අනුව ඉහළින් ම ඉඳුරන්  ංවර ක්ර ගත්්  ුද්ගලයොපග්  ්වභොවය 
වි ්ත්ර ක්ර ත්ිපේ. ඒ අනුව ඔහු ත්ම  ිත්   ුරො  ංවර ක්ර ගැනීම පහ්ත්ුපවන්  ිළික්ුල්  හගත් 
අරමුපණහි පනො ිළික්ුල්  හගත්ව ද පනො ිළික්ුල්  අරමුපණහි  ිළික්ුල ්  හගත්ව ද අවශය නම් 
 ිළික්ුල් පනො ිළික්ුල් බව යන පදක් ම දුරැ පක්ොට මැදහත්් ව ද  ිටීපම් හැක්ියොව ඔහුට ඇත්. ඒ 
අත්ර  ිළික්ුල් පදපයහි  ිළික්ුල්  හගත්ව ද පනො ිළික්ුල් පදපයහි පනො ිළික්ුල්  හගත්ව ද දැක්ීමට 
හැක්ියොව ඇත්. පමපලොව උ ත් ලද උත්්ත්ම මනුෂය රත්්නයක්ට ලද හැක්ි උත්්ත්රීත්ර භොගයය 
පමමඟින්  ැහැිලි පක්පර්.  

 

 

බුදුදහමට අනුව මනොව ත්ම ඉඳුරන්  ංවර ක්රගත්් (භොවිත්ින්රිය) ත්ැනැත්්ත්ොපග්  ්වභොවය 
ක්ිං ුපක්ෝ ම  ූත්රපයහි උ මොනු ොරපයන් මැනැවින් වි ්ත්ර ක්ර ත්ිපේ. ඒ අනුව පදාරටු හයක්්  හිත් 
 රොක්ොරයක්ින් වට වූ ක්ි ියම්  ිහිටො ත්ිපේ. එහි පදාරටු හපයහි පදාරටු ොලයන්  ිටින අත්ර නගරය 
මැද  ිේමං  පලහි නගර හිමියො වො ය ක්රයි. ක්ි ියම් දූත් යුවලක්් එක්්ත්රො  නිවුඩයක්් රැපගන එක්ී 
මොවත් ඔ ්ප ් ගමන් පක්ොට පදාරටු  ොලයොපග් අධීක්්ෂණය මත් ඇත්ුළු ී නගර මැද  ිටින නගර 
හිමියොට එම  නිවුඩය දී ආ මගින් ම නගරපයන් ඉවත්් ී යයි. පමම උ මොපවන් භොගයවත්ුන් 
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වහන්ප ් ඉිරි ත්් ක්රන්පන් මැනැවින් දහම  රගුණ පක්ොට උ රිම පල   ිහිය හො නුවණ  වත්්වො 
ගන්නො ශරොවක්යක්ු ක්රියො ක්රන ආක්ොරයයි. ඒ අනුව  මථ - විදර්ශනො නමැත්ි දහමින් යුත්ුව 
නිරත්ුරැව  ිහිනුවණින්  ිටින විට ඇ  ආි ඉන්රියයන්ට රෑ ොි අරමුණු  ත්ිත් වන විට එය 
 ිේමං ල නමැත්ි  ත්රමහො භූත්රෑ පයන් යුත්ු ගුහොපවහි පවප න විඤ්්ාණය නමැත්ි නගර 
හිමියොට යථො  රිි දන්වො ඇත්ුළු වූ මොවත්ින් (ආයත්නපයන්) ම ඉවත්් ව ගිය පහොත්් රෑ ොි ක්ි ිදු 
අරමුණක්  ිත් බැ  පනොගන්නො අත්ර ඒ පමොපහොපත්හි ම දුක්ින් නිදහ ්ීමට අව ්ථොව උදා පේ. 
බුදුදහමින් දැක්්පවන  රිි  ්ක්න්ධ  ංචක්ය නමැත්ි මහො බර බහො ත්ැබීපම්  රත්ිඵලය පමයයි.  

  
බොහිරය දාරැචීරයට බුදුරජොණන් වහන්ප ් පද්ශනො ක්පළ් ද භොවිත්ින්රිය  ුද්ගලයක්ු ක්ටයුත්ු 

ක්රන ආක්ොරයයි. ඒ අනුව යපමක්් උ රිම පල   ිහිය හො නුවණ ත්ුළ  ිටීමට දක්්ෂ වුවපහොත්් 
ඇ ින් රෑ යක්් දැක්ීපම් දී ඒ පමොපහොපත්හි ම එහි ක්රියොක්ොරීත්්වය, පහ්ත්ුඵල  ම්බන්ධය, අනිත්යත්ොව 
නුවණින් දැක් වහොම දුක්ින් නිදහ ්ීමට අව ්ථොව උදාපේ. ‘ිට්ඨපඨ ිට්ඨඨමත්්ත්ං  ුපත්  ුත්මත්්ත්ං 
මුපත් මුත්මත්්ත්ං විඤ්්ාපත් විඤ්්ාත්මත්්ත්ං’ වශපයන් භොගයවත්ුන් වහන්ප ් පද්ශනො ක්පළ් රෑ  
ශේදාිපයහි  ංවර විය යුත්ු ආක්ොරයයි.  
 
 

තථාගතයන් වහන්මස් විසින් මද්ශිත අනුපරූ්ව පරතිපදාව 
 

මහො ත්ි ට්ඨඨොන  ූත්රයට අනුව ඉත්ො  ැහැිලි ක්රැණක්් වන්පන් දුක්ින් නිදහ ් ීපම් 
 ම් ූර්ණ වැඩ ිළිපවළ රඳා  වත්්නො  ්ක්න්ධ  ංචක්ය  හිත්  ුද්ගලයො ත්ුළ බවයි. ක්ලයොණමිත්ර 
ආශරය,  ද්ධර්මශරවණය ආි  ොධක් බොහිරින් ලැබුණ ද   රින් මිදීමට අවශය ක්රියොක්ොරීත්්වය 
 ත්්ත්්වයො පවත්  වූවක්ි. බුදුරජොණන් වහන්ප ් පරෝහිත් ්  පදවියොට පද්ශනො ක්පළ් ‘මම් බඹයක්් 
පෙණ වූ සඤ්ා සහිත සිත සහිත ක්මයහි ෙ මෙෝක්යත්, මෙෝක් සෙුදයත්, මෙෝක් නිමරෝධයත්, 
මෙෝක් නිමරෝධගාමිනී පටිපදාවත් පනවන බවයි.’ භොගයවත්ුන් වහන්ප ් පද්ශනො ක්ළ  රිි දර්ශන 
 ම් ත්්ත්ිපයන් හො  ීලපයන් යුත්ුව  ත්ි ට්ඨඨොනය  ම් ූර්ණ ක්ළ  මණට  රඥාව ියුණු වන අත්ර 
එ මණට  ද්ධො, විරිය,  මොි ආි ප  ු ඉන්රිය ධර්මයන් ද  ම් ූර්ණත්්වයට  ත්් පේ.  
 

  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනය ඔ ්ප ් ධර්ම මොර්ගපය් ඉිරියට යොපම්දී ක්රීය පමත්්ත්  ූත්රපය් 
ඇත්ුළත්් ක්රැණු නිරත්ුරැව  ිහිපය් ත්බො ගනිමින් ඒවො අනුගමනය ක්ිරීමට ද අවශය පක්පර්. ඒ අනුව 
දක්්ෂබව, ඍජුබව, වඩොත්් ඍජුබව,  ුවචබව, මුදුබව, අනත්ිමොනීබව, ලද පදයින්  ත්ුටුීම,  හ ුපවන් 
ප ෝෂණය ක්ළ හැක්ි බව, ක්ටයුත්ු අල් බව,  ැහැල්ලු ගත්ි ඇත්ිබව,  න් ුන් ඉඳුරන් ඇත්ිබව, 
නුවණැත්ිබව, දඩේබර නැත්ිබව, ක්ුලයන්හි පනොඇලුණුබව, නුවණැත්්ත්න් පදා ් නගන  ුළු පහෝ 
වරදක්් පනොක්ර  ිටීම යන ලක්්ෂණයන්පගන් යුත්ු ව නිත්ර පමත්්  හගත්  ිත්ින්  ිල්වත්්ව 
අනිත්යත්ොව දක්්නො නුවණින් වො ය ක්ිරීම අවශය පක්පර්.  
 

  මිහිඳු මොහමිියන්පග් ශ්රී ලංක්ො ගමනය  ිහි ත්් ක්රන පමම ප ොප ොන් ප ොපහෝ ින උන් 
වහන්ප ් අ ට ලබො දුන් උත්ුම් දහම අනුගමනය පක්ොට ත්මො ත්මොට ිවයිනක්් පක්ොට ධර්මය ත්මොට 
ිවයිනක්් පක්ොට වො ය ක්ිරීමට අිටන් ක්ර ගනිමු. 
 

 

  ‘අත්්ත්දී ො භික්්ඛපේ විහරථ අත්්ත් රණො න අඤ්්ඤ් රණො’ 
ත්මො ත්මොට ිවයිනක්් ( හනක්්) පක්ොට වො ය ක්රන්න, අන්  රණක්් පනොමැත්. 

 

‘ධම්මදී ො භික්්ඛපේ විහරථ ධම්ම රණො න අඤ්්ඤ් රණො’ 
ධර්මය ිවයිනක්් ( හනක්්) පක්ොට වො ය ක්රන්න, අන්  රණක්් පනොමැත්.  
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පමපල  ත්මො ත්මොට  හනක්් ිවයිනක්් පක්ොට වො ය ක්ිරීපම් මොවත් පල  භොගයවත්ුන් 
වහන්ප ් පද්ශනො ක්ර වදාපළ්  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනය ත්ුළ වො ය ක්ිරීමයි. එනම් ත්ම ක්ය හො  ති් 
 ිළිබඳ මනො අවධොනපයන් යුත්ුව නිරත්ුරැව  ිදුවන අනිත්යත්ොව පමපනහි ක්ිරීමයි. යම් ක්පලක් 
යපමක්්  ත්ර  ත්ි ට්ඨඨොනය ත්ුළ වො ය ක්රයි ද එක්ල්හි බොහිර ක්ි ිදු පදයක්් පහෝ  ුද්ගලපයක්ු මත් 
ත්මො පනො ිහිටන අත්ර ත්ම  රඥාව ත්ුළ උ රිම පල   ිහිය හො නුවණ  වත්්වො ගනී. පමහිදී දක්්නට 
ලැපබන්පන්  ්ක්න්ධ  ංචක්පය්  මුදය (හටගැනීම) වය (නිපරෝධය)  මණි. එවිට බොහිර ක්ි ිදු පදයක්ින් 
පහෝ ත්ම  ිත් නි ො පහෝ දුක්ක්් ඇත්ි ීමට පහ්ත්ුවක්් නැත්.  ියලු දුක්්ඛයන්හි නිමොව පමයයි. පමම 
උත්ුම් දහම ත්මො අනුගමනය ක්රන අත්ර මත්ු  ර ුරට ද එය දායොද ක්ිරීම අ   ත්ු වගක්ීමක්ි. අද 

අ  පම් දහමින් ඵල ලබන්පන් අත්ීත් මුත්ුන් මිත්්ත්න් පම් දහම අ ට දායොද ක්ළ නිය ි. අ ි ද එම 
වගක්ීම නි ි පල  ඉටු ක්ර ගැනීමට ත්රපය් අිටන් ක්ර ගනිමු. 

 

    
 

ඔබ  ැමට පත්රැවන්  රණයි ! 

  

බු.ව. 2563 ප ොප ොන් ප ොපහොය නිමිත්්පත්න්  ැවැත්්පවන  

 

මපාමසාන් සීෙ සොදානය  

 ලංක්ොරොම පබෞද්ධ ආයත්නය, ලො ප ොන්පත්්, ක්ැලිප ෝනියො, එක්් ත්් ජන දය  

 

(වය.ව.2019 ජුනි ම  23 වන ඉරැින) 


