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ව්යග්ඝපජ්ජ සූත්රය 
(අං.නි.5, 234 පිට) 

 

  මහාකරුණාවව්න් හා මහාපරඥාවව්න් යුත්ුව් භාගයව්ත්නු් ව්හන්වස් ව ්ශනා කළ හුම  හම් ප යකින් 
ම උන ්ව්හන්වස් ඉදිරිපත්් කවළ් අපවග් ජීවිත් සාර්ථක කර ගන්නා කරමයය.ි දුකින ්න ිහස් ව් උපරිම වෙස 
මානසික සුව්ය සහනය ෙබන මාව්ත්යි. එම  හම අසා වත්්රුම් වගන ත්ම ජීවිත්යට අදාළ කර ගත්් පමණට 
ත්මාටත්් අන් අයටත්් වමවොව්ටත්් පරවොව්ටත්් මහත්් යහපත්ක් සිදු වේ.  
 

  සාමානය වෙෝක සත්්ව්යා ත්ම දියුණුව් වෙස සෙකන්වන් ත්මාවග් වභෞත්ික දියුණුව් වහෝ 
අධ්යාපනික පරගත්ියයි. නුත්වහාත්් ත්ම දූ රු ඥාත්ීන්වග් සංව්ර්ධ්නයයි. එහි අව්සානවයහි වබාවහෝ ව නා මිය 
යන්වන් අත්ෘප්ත්ිකරව්යි. බුදු හම   වභෞත්ික දියුණුව් හා අධ්යාපනික පරගත්ිය ෙුබීවම් අව්ශයත්ාව් වපන්ව්ා 
ව න අත්ර ව්ඩාත්් අගය කරන්වන් ආධ්යාත්්මික දියුණුව්යි. එනම් වෙෝභාදි අකුසෙ  හම්ව්ෙින් සිත් මු ව්ා 

වගන පරිත්යාගශීෙීත්්ව්ය, කරුණාව්, මමත්රිය, පරඥාව් ආදී ගුණ හම්ව්ෙින් මිනසි් සිත් ඉහළට ම දියුණු කර 
ගුනමීය.ි වෙෝභාදී වකවෙස්ව්ෙින් සිත් ම ුව්ා ගත්් පමණට සිවත්හි මානසික දියුණුව් ඇත්ිව්න අත්ර එපමණට 
බාහිර ද්රව්ය හා ප ු්ගෙයන් මත් යුවපන පරමාණය අව්ම වේ. ත්ම ආධ්යාත්්මික ශක්ත්ිය පිළිබඳ විශව්්ාසය ත්බා 
කටයුත්ු කිරීවම් දී බාහිර ව යින් ව්න දුකනි් සිත් මු ව්ා ගුනමීටත්් ත්ම වභෞත්ික ශරීරයට ව්ුව්   සදිුව්න ජරා, 
ව්යාධි, මරණාදී දුකව්්ෙදී පව්ා සිවත්හි දුකක් ඇත්ි වනාව්න පරිදි සිත් රැක ගුනමීට සමත්් වේ.  
 

  දුර්ෙභව් ෙ  මිනිස් භව්ය හා අත්ිදුර්ෙභව් ෙ  සම්බු ව්ධ්ෝත්්පා ය යන කරුණු ව ක ම එකව්ර හිමි 
වීම අත්ිශය භාගයසම්පනන් අව්ස්ථාව්කි. එබඳු අව්ස්ථාව්ක යවමකුවග් දියුණුව් ත්ීරණය වකවරන පරධ්ාන 
සාධ්කය ව්න්වන් ඔහු වකවත්ක් දුරට  හමට කුමුත් ි  යන කරුණයි. බුදුරජාණන් ව්හන්වස් ව ්ශනා කරන 
පරිදි යවමක් දියුණු වව්නව්ා   පිරිවහනව්ා   යන බව් වත්්රුම් ගුනමී පහසු ය. එනම් ධ්ර්මය කුමුත්ි ව්න 
ත්ුනුත්්ත්ා දියුණු ව්න අත්ර  හමට අකුමුත්ි ව්න ත්ුනුත්්ත්ා පිරිවහයි (ධ්ම්මකාවමා භව්ං වහාත්ි. 
ධ්ම්මව ස්සී පරාභවව්ා).  
 

භාගයව්ත්් බුදුරජාණන් ව්හන්වස් ව ්ශනා කළ ස ්ධ්ර්මවය් ගුණ හයක් සඳහන් වේ. ධ්ර්මවය් ගුණ 
දැක්වව්න පාෙි පාඨවයහි එය දැක්වේ.  

 
‘ස්වාක්ඛාතතා භගවතා ධමතමා සන්්ිට්ඨිතකා අකාලිතකා එහිපස්සිතකා ඔපන්යිතකා පච්චත්තං 
තවිතබතබා විඤ්්ූහි’ (පඨමවේරභය සූත්රය, අ.නි. 5, බු.ජ.ත්රි. 458 පිට/ මහාත්ණ්හාසංඛය සූත්රය, ම.නි. 1, බු.ජ.ත්රි. 622) 

 
1. ස්වාක්ඛාත :- භාගයව්ත්ුන් ව්හන්වස් ව ්ශනා කළ ධ්ර්මය මුෙ මු  අග යහපත්් අයුරින් මුනුවින් ව ්ශනා 

කළ වහයින් එය ස්ව්ාක්ඛාත් නම් වේ. එහි කිසිදු අඩුව්ක් අසත්යයක් නරිර්ථක බව්ක් කිසි වෙසකනි්ව්ත්් 
වනාමුත්. පරධ්ාන ව්ශවයන් සීෙ, සමාධි, පඤ්්ා යන ත්රිවිධ් ශික්ෂාව් එහි අන්ත්ර්ගත් ව්න අත්ර 
පටිච්චසමුප්පා ය ප නම් ව් සත්්ත්ිස්වබෝධිපාක්ෂික ධ්ර්ම එහි විස්ත්ර වකාට ත්ිවේ. 
 

2. සන්්ිට්ඨික :- එම ධ්ර්මවය් පරත්ිඵෙ වම් ජීවිත්ය ත්ුළ දී ම ෙ  හුක්කකි. යවමක ුඅව්ංකව් උත්්සාහවයන් 
වමම  හම සිය ජීවිත්යට සම්බන්ධ් කර ගත් වහාත්් මරණින් මත්ු පමණක ් වනාව් වමවොව්දීම එහ ි
ආනිසංස අත්්විඳිය හුකි වේ. ධ්ර්මය පිළිපුදීවම් පරධ්ාන ම ආනිසංසය නම් සිවත්හි පව්ත්්නා වෙෝභ, 
 ්වේෂ, වමෝහ යන ත්රිවිධ් අකුසෙ මූෙ දුරු වී මානසික අසහනය දුක දුරු වී සහනය සත්ුට ව්ර්ධ්නය 
වීමය.ි 
 

3. අකාලික :- කෙ ්වනායව්ා ආනිසංස ෙ  හුක ි හමක ්බුදුරදුන් වොව්ට ව ්ශනා වකාට ඇත්. සුපත් සුව්ය 
අවප්ක්ෂාවව්න් මිනිසා සිදු කරන වබාවහෝ කටයුත්ුව්ෙ පරත්ිඵෙ ෙුබීමට කෙක් බො ඉඳීමට සිදු වේ. 
එවහත්් ධ්ර්මවය් පව්ත්න්ා සුවිවශ්ෂත්්ව්යක් නම් එය අනුගමනය ආරම්භ කළ වමාවහාවත්් පටන් ම 
අනුසස් අත්්දැකීමට හුකි වීමයි.  

 

4. එහිපස්සික :- ‘එන්න, බෙන්න’ යනුවව්න ් ඕනෑම වකවනකුට විව්ෘත් ව් වම්  හම වව්ත් පුමිණීමට 
ආරාධ්නා කළ හුක. පරත්ිඵෙ වම් ජීවිත්ය ත්ුළදී කේ වනායව්ා ෙුබිය හුකි නිසා බු ්ධිමත්්, අව්ංක ඕනෑම 



UD2 
 

වකවනකුට පුමිණ වමය පිළිපු  එහි පරත්ිඵෙ ෙබා ගුනීමට පරකාශ කළ හුක. බුදු හවම් පව්ත්ින 
විවශ්ෂත්්ව්යක් නම් ‘එන්න, බෙන්න’ යනුවව්න් පරකාශ කරනව්ා මිස ‘එන්න, පිළගිනන්’ කිසිවිවටකත්් 
පරකාශ වනාකිරීමය.ි 

 

5. ඕපන්යික :- ත්මා වව්ත් උප ව්ා වගන පරත්ිඵෙ දැකිය යුත්්ත්ක් නිසා ‘ඕපනයික’ නම් වේ. බුදු හමින ්
ෙුවබන පරත්ිඵෙ වව්නත්් අයකු වව්ත්ින් වනාව් ත්මා ම අනුගමනය වකාට ත්ම ජීවිත්ය ත්ුළනි් ම එහි 
ආනිසංස අත්්විඳිය හුක. එම නිසා මාර්ගඵෙොභීන් වසායාවගන බාහිරට යාම වනාව් ත්මා වව්ත්ින් එම 
ගුණ අත්්හදා බුෙිය හුක. 
 

6. පච්චත්තං තේිතබතබා විඤ්්ූහි :- නුව්ණුත්්ත්න් විසින් වව්න වව්න ම අව්වබෝධ් කර ගත් යුත්්ත්කි. 
ධ්ර්මය වකත්රම් සත්ය ව්ුව්ත්් පරත්ිඵෙදායක ව්ුව්ත්් එය අසන්නා බු ්ධිමත්් වනාව්ුණවහාත්් ඉන් නිසි පරත්ිඵෙ 
ෙුබීම දුෂ්කර ය. එම නිසා ධ්ර්මය අසන, එය පිළපිදින ත්ුනුත්්ත්ා බු ්ධිමත්් ත්ුනුත්්ත්කු වීම අත්යව්ශය 
කරුණකි. බු ධ්ිමත්් බව් යනු ව්ර්ත්මානවය් පව්ත්්නා අධ්යාපනකි සුදුසුකම් වනාව් දුක 
(පඤ්්චුපාදානසක්න්ධ්ය) ඇත්ිවීම හා නුත්ිවීම පළිිබඳව් දැක්වව්න වහ්ත්ුඵෙ  හම වහව්ත්් පටිච්ච සමුප්පා ය 
නුව්ණින ්අව්වබෝධ් කර ගුනීවම් ත්ියුණු නවු්ණයි. ඇත්ුම් විට අධ්යාපන සුදුසකුම් නුත්්ත්කුට ව්ුව්   වමකී 
නුව්ණුත්ි බව් ත්ිබිය හුක ිය. එය සසර ව්ඩන ෙ  ඉන්ද්රිය ධ්ර්මයන්වග ්පරමාණය සහ වමවොව්දී ඇසුරු 
කරන පු ග්ෙයන්වග් ස්ව්භාව්ය අනුව් ත්ීරණය වේ. 

 
වමබඳු ගුණයන්වගන් වහබි  හමින් නිසි ඵෙ ෙුබීමට නම් ධ්ර්ම මාර්ගය ආරම්භවයහි පටන් ම කරුණු 

හත්රකින් උපකාරව්ත්් බව් ෙුබිය යුත්ු වේ.  
එනම් : 

1. කෙයාණමිත්ර ආශරය 
2. ස ්ධ්ර්ම ශරව්ණය 
3. වයෝනිවසෝ මනසිකාරය 
4. ධ්ර්මානුධ්ර්ම පරත්ිපදාව්  

 

වම් කරුණු සමීප කර ගුනීමටත්් ඒව්ායින් නිසිඵෙ වනළා ගුනමීටත්් හුකි ව්න්වන් ත්මා ත්ුළ   

කිසියම් ආකාරවය් පරාථමික ගුණාංග ත්ිබුවණාත්් පමණි. ඒ අත්ර පරිත්යාගශීෙීත්්ව්ය, කෘත්වේදීත්්ව්ය, 

සිේව්ත්්බව්, අව්ංකබව්, සුව්චබව්, මමත්රිය, නුව්ණුත්ිබව් ආදී ගුණාංග ව්ඩාත්් ව්ු ගත්් වේ.  
 

බුදුරජාණන් ව්හන්වස් ව්සර 45ක් පුරා ව ්ශනා කළ ධ්ර්මය ත්ුළනි් වමවොව් සාර්ථකත්්ව්ය වමන් ම 
පරවොව් සුගත්යි හා සසර දුකනි ්සපුරා න ිහස්වීවම් මාව්ත් පුහුදිෙවි් වපන්ව්ා දී ත්ිවේ. වමක ීඅංග ත්ුන ම 
ඉත්ා පුහුදිෙිව් පරකාශිත් සූත්රයක් වෙස අංගුත්්ත්ර නිකාවයහි අට්ඨක නිපාත්වයහි සඳහන් ව්යග්ඝපජ්ජ සූත්රය 
දැක්විය හුකයි.  

 

භාගයව්ත්ුන් ව්හන්වස් එක ්කවෙක වකෝෙිය ජනප වයහි කක්කරපත්්ත් නමුත්ි වකෝෙියයන්වග් නයිම් 
ගවමහි ව්ාසය කරන කෙහ්ි දීඝජාණු නම් වකෝෙිය පුත්රයා උනව්්හන්වස් වව්ත් පුමිණිවය් ය. බුදුරදුන්ට ව්ුඳ 
නමස්කාර වකාට එකත්්පවසක හිඳ ගත්් දීඝජාණු බුදුරජාණන් ව්හන්වස් වව්ත්ින් පරශ්නයක් විමසා සිටිවය් ය.  

 

“මයං භන්වත්්, ගිහී කාමවභෝගී පුත්්ත්සම්බාධ්සයනං අජ්ඣාව්සාම, කාසිකචන් නං පච්චනුවභෝම, 
මාොගන්ධ්විවේපනං ධ්ාරයාම, ජාත්රෑපරජත්ං සාදියාම. වත්්සං වනෝ භන්වත්්, භගව්ා ත්ථා ධ්ම්මං ව ්වස්ත්ු, 

වය් අම්හාකං අස්සු ධ්ම්මා දිට්ඨධ්ම්මහිත්ාය දිට්ඨධ්ම්මසුඛාය සම්පරායහිත්ාය සම්පරායසුඛායාත්ි.ˮ 
 

“ස්ව්ාමීනි, ගිහිකාමවභෝගී ව්න අපි  රුව්න් විසනි් සම්බාධ් සහිත්ව් සයනයන්හ ිව්සන්වනම.ු කසීසළු 
හා සඳුන් පරිහරණය කරමු. මේ සවු්ඳවිෙව්ුන ් රමු. රන් හා රිදී ඉව්සමු. සව්්ාමීනි, එබඳු ව්ූ අපට යම්  හම් 
වකවනක් අපවග් වමවොව් ජීවිත්යට හිත්සුව් පිණිස පව්ත්ී   පරවොව් හිත් සුප පිණිස පව්ත්ින්වන්   එබඳු 

 හමක් ව සනු මුනුවි ˮ යනුවව්නි.  
 



UD3 
 

වම් අනුව් දීඝජාණු වකෝෙියපුත්රයා භාගයව්ත්ුන් ව්හන්වස් වව්ත්ින් අසා සිටින්වන් ත්මාට වමවොව් හා 
පරවොව් පිණිස වහ්ත්ුව්න කරුණු වමානව්ා   කියායි. එහි දී බුදුරජාණන් ව්හන්වස් පළමුව් ව ්ශනා කරන්වන් 
වමවොව් හිත්සුව් පිණිස වහ්ත්ුව්න කරුණු පිළිබඳව්යි.  

 

චත්්ත්ාවරෝවම් ව්යග්ඝපජ්ජ, ධ්ම්මා කුෙපුත්්ත්ස්ස දිට්ඨධ්ම්මහිත්ාය සංව්ත්්ත්නත්්ි දිට්ඨධ්ම්මසුඛාය. 

කත්වම චත්්ත්ාවරෝ; උට්ඨානසම්පදා, අරක්ඛසම්පදා, කෙයාණමිත්්ත්ත්ා සමජීවිකත්ා. 
 

වමවොව් හිත්සුව් පිණිස වහ්ත්ුව්න කරුණු හත්රක් පළමුව් ව ්ශනා කර ත්ිවේ.  
එනම්: 

1.උට්ඨානසම්පදා 
2. ආරක්ඛසම්පදා 
3. කෙයාණමිත්්ත්ත්ා 
4. සමජීවිකත්ා 

 

1. උට්ඨඨාන්සමපදා: 
 

වමයින් දැක්වව්න්වන් උත්්සාහවයන් යුත්ුව් ත්ම ජීව්වනෝපා ය සඳහා දැහුමින් කටයුත්ු කරිීමයි. 

කෘෂිකර්මය, වව්වළදාම, ගව්පාෙනය, දුනුශිේපය, රාජය වස්ව්ය, වව්නත්් ශිේපශාස්ත්ර ආදි කටයුත්ුව්ෙ  ක්ෂව් 
අනෙස්ව් විමසුම් නුව්ණින් කටයුත්ු කරමින් ධ්නය ඉපුයීම වමමඟින් විස්ත්ර වකවර්.  

 

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගවය් සම්මා ආජීව් මගනි් කියුවව්න්වන්   වමයයි. මස් වව්වළඳාම, මසප්ිණිස  

සත්ුන් වව්වළඳාම, අවිආයුධ් වව්වළඳාම හා ව්සවිස වව්වළඳාම ආදි අදැහුමි ජීව්වනෝපායයන්වගන් වව්න්වී ඉහත් 
දැක්ව්ූ පරිදි කෘෂකිර්මාන්ත්ය ආදි දැහුමි ව්ෘත්්ත්ිය මගනි් උත්්සාහවයන්  ෑවත්් වීරිවයන්  හදිය ව්ගුරුව්ා දැහුමිව් 
ධ්නය ඉපුයමීට (උට්ඨානවිරියාධිගත්ා බාහාබෙපරිචිත්ා වසදාව්ක්ිත්්ත්ා ධ්ම්මිකා ධ්ම්මෙ ්ධ්ා) බුදු හමින් 
උනන්දු කර ත්ිවේ. වමවෙස උත්්සාහවයන් ධ්නය ඉපුයීම වමවොව් දිවිය සඵෙ කර ගුනීමට වහ්ත්ු වේ. 

 
2. ආරක්ඛසමපදා : 

 

උත්්සාහවයන් උපයාගත්් ධ්නය රජනු්වගන්, වසාරුන්වගන්, ගනි්වනන්, ජෙවයන් විනාශ වීමට ඉඩ 
වනාත්බා ආරක්ෂා කර ගුනමී වමමඟින් අව්ධ්ාරණය වකවර්. මහන්සිවයන් දැහුමින් උපයාගත්් ධ්නය 
නිකරුවණ් නාස්ත්ි කර වනාගුනමී වමඟනි් අව්ධ්ාරණය වකවර්. 

 
3. කලයාණමිත්තතා: 

 

ගුණ නුව්ණින් වහබි යහපත්් මිත්ුරන් ඇසුරු කිරීම කෙයාණමිත්්ත්ත්ා යන්වනන් අ හස් වේ. කිසියම් 

ගමකට නයිම්ගමකට ගිවය් එහි වව්වසන ව්ුඩිහිටි, ත්රුණ, බාෙ යන කව්ුරුන් වහෝ වේව්ා ශර ්ධ්ා, සීෙ, 

ත්යාග, පරඥා යන ගුණයන්වගන් වහබි අය ඇසුරු කරන වෙස වමහි  ක්ව්ා ත්ිවේ. කුමන ව්යස් මට්ටමක සටිිය 
  ත්මා ඇසුරු කරන්නව්නු් ත්ුළ ශර ්ධ්ා ආදි ගුණාංග ත්ිබීම ව්ු ගත්් වේ. ශර ධ්්ාදි ගුණයන්වගන් යුත්ු කෙණ 
මිත්ුරන් සුහ ව් සාකච්ඡා වකාට ඔව්ුන් ඇසුරු වකාට ඔව්ුන් ත්ළු ත්ිවබන ශර ්ධ්ාදි ගුණාංග ත්මන්   අනුගමනය 
කිරීම වමමඟින් අව්ධ්ාරණය කර ත්ිවේ.  

 
4. සමජීවිකතා : 

 

ත්මා උපයන ධ්නයට සරිෙන වෙස විය ම් කරිීම සමජීවිකත්ා නම් වේ. ත්මාවග් ආදායම විය ම් 
පියවීමට සරිෙන වෙස   විය ම ආදායම වනාඉක්මව්න වෙස   පව්ත්්ව්ා ගුනමී වමවොව් දිවිය සඵෙ කර 
ගුනමීට වහ්ත්ු වේ. යවමක් ආදායමට ව්ඩා අධික විය ම් වකවර් නම් ඔහ ුදිඹුේ අනුභව් කිරීම හා සමාන ය. 

එනම් දිඹුේ ගස දැඩිව් වසාෙව්ා වගඩි කුඩීමට ගියවහාත්් ගවසහි ඵෙ රැසක් නකිරුවණ් නාස්ත්ි වී හානි 
පුමිවණන බුවින.ි ත්ව්   ආදායමට ව්ඩා වබවහවින් අඩුවව්න් විය ම් කරිීම අනාථ මරණවයන් මිය යන්නකු 
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වෙස  ක්ව්ා ත්ිවේ. එනම් ධ්නය ත්ිබියදී සිඟන්වනකු වෙස මරණයට පත්් වීමය.ි වමම අන්ත් ව කට ම 
වනාවගාස් අධිකව් විය ම් වනාකර අධික වෙෝභවයන්   ව්ුළකී සමබෙ වෙස දිවි පුව්ුත්්ම සමජීවිකත්ා 
යන්වනන් අව්ධ්ාරණය වකවර්.  

 

ඉහත් කරුණු හත්ර සම්පූර්ණ කර ගත්් පමණට වමවොව් ජීවිත්ය වබවහවින් සඵෙ කර ගුනමීට 
හුකියාව් ෙුවේ. හුව ක් ආර්ථකවයන් පමණක ්වනාව් සමාජ මට්ටමින ්  දැහුමින ්දිවිවපවව්වත්න්   යතු්ුව් 
පසුත්ුවීම්ව්ෙින ් වත්ාරව් වමවොව් ජීවිත්ය ගත් කරිීමට වමම කරුණ ු උපකාරව්ත්් වේ. ඒ අත්ර කෙණ 
මිත්ුරන්වග් ඇසරුින් ත්ම දිවියට ආවෙෝකය සපයා ගුනීමට නිත්ර උත්්සාහව්ත්් වීම අත්ිශය ව්ු ගත්් ය.  

 
ඉන්පසු පුහුදිෙි කර ඇත්්වත්් අපායට ව්ුටීමට වහ්ත්ුව්න අපාය මුඛ හත්රක් පළිබිඳව්ය.ි  

   එනම්: 
1. ස්ත්රීන්ට වොේ වීම (ඉත්්ිධ්ුත්්වත්ෝ වහෝත්ි). 
2. සුරාව්ට වොේ වීම (සුරාධ්ුත්්වත්ෝ වහෝත්ි). 
3. සූදුව්ට වොේවීම (අක්ඛධ්ුත්්වත්ෝ වහෝත්ි). 
4. පවිටු මිත්ුරන් ඇත්ිබව්, පවිටු මිත්ුරන් සහාය වකාට පවිටුමිත්ුරන්ට අව්නත්වීම 

(පාපමිත්්වත්ෝ පාපසහාවයෝ පාපසම්පව්ංවකෝ) 
 

වමම කරුණු හත්ර සත්්ව්යා අපායට ඇ   මන කරුණු ව්ශවයන් බුදු හවමහි වනාවයක් ත්ුන (සිගාෙ, 

ව්සෙ, පරාභව් සුත්්ත්) සඳහන් ව් ත්ිවේ. වමම කරුණු ඇත්ි කේහි වමවොව් ආර්ිකවයන් වසෞඛයවයන ්වමන් 
ම සමාජ මට්ටමින ්  පිරිහීමට පත්් ව් පරවොව් දුගත්ිගාමී වීමට   සිදු වේ. එබුවින් වමම කරුණුව්ෙනි් 
සපුරා ඉව්ත්් වීමට බුදු හමින් අනුශාසනා වකවර්. උට්ඨානසම්පදා ආදි කරුණුව්ෙින් නිසි පරත්ිඵෙ වගන 
වමවොව් දිවිය නිසි වෙස සඵෙ කර ගත් හුකි ව්න්වන් ස්ත්රීන්ට වොේවීම ආදි කරුණුව්ෙනි් ව්ුළකී සිටිය 
වහාත්් පමණි. නුත්වහාත්් ත්මා උත්්සාහවයන් ෙබන ධ්නය විනාශ වී වමවොව්දී ම පරිහානියට පත්් ව්නු 
ඇත්. යවමක් එම කරුණුව්ෙින් ව්ුළකී කෙණ මිත්ුරන ්ඇසුරු කළ වහාත්් වමවොව්දී ම දියුණුව්ට පත්් ව්  

 

දීඝජාණු වකෝෙියපුත්රයා හුව ක් වමවොව් ජීවිත්වය් සාර්ථකත්්ව්ය සඳහා පමණක් වනාව් පරවොව් 
ජීවිත්වය් අභිව්ෘ ්ධිය සඳහා   බුදුරදුන්වගන් උපව ස් ඉේො සිටිවය් ය. එකෙ පව්ා ජනත්ාව් පරවොව් 
ජීවිත්යක් විශ්ව්ාස කළ බව්ට වමය වහාඳම නි සුනකි. වමවොව් ජීවිත්ය සාර්ථක ව්ූ පමණට වකවනකුවග් 
ජීවිත්ය සාර්ථක සම්පරූ්ණවයන් සාර්ථක ව්ූව්ා යුයි කිව් වනාහුක. මක් නසිා  යත්් පරවොව් දුගත්ගිාමී 
ව්ුව්වහාත්් වමවොව් ෙ  සියලු ව ් නිරර්ථක ව්න බුවිනි.  

 

වමවොව් ජීවිත්ය පමණක් සාර්ථක වීම බුදු හමින් සමාන කර ඇත්්වත්් එක් ඇසක් පමණක් වපවනන 
ත්ුනුත්්ත්කුටයි. එබඳු ත්ුනුත්්ත්ා දුරින ් ම දුරු කරන වෙස  ක්ව්ා ත්ිවේ (අන්ධ්ං ච එකචක්ඛුං ච ආරකා 
පරිව්ජ්ජවය). ශර ්ධ්ාදි ගුණ නුව්ණ සපිරි කෙණ මිත්ුරු ඇසුර අව්ශය ව්න්වන් පරවොව්ට අව්ශය මග වපන්වීම 
ෙබා ගුනමී සඳහායි.  

 

ඉන්පසු වකෝෙයිපුත්රයාවග් ඉේෙීම අනුව් පරවොව් හිත්සුව් පිණිස වහ්ත්ුව්න කරුණ ු බුදුරජාණන් 
ව්හන්වස් ව ්ශනා කරත්ි.  

 

චත්්ත්ාවරෝවම් ව්යග්ඝපජ්ජ, ධ්ම්මා කුෙපුත්්ත්ස්ස සම්පරායහිත්ාය සංව්ත්්ත්න්ත්ි සම්පරායසුඛාය. 
කත්වම චත්්ත්ාවරෝ ස ්ධ්ාසම්පදා, සීෙසම්පදා, චාගසම්පදා, පඤ්්ාසම්පදා. 

 

පරවොව් හිත්සුව් පිණිස වහ්ත්ුව්න කරුණු හත්රකි. 
එනම්:  

1. ස ්ධ්ාසම්පදා 
2. සීෙසම්පදා 
3. චාගසම්පදා 
4. පඤ්්ඤ්සම්පදා 



UD5 
 

වමම කරුණු හත්රින් හුව ක් ස්ව්ර්ග මාර්ගය පමණක ්වනාව් වමෝක්ෂ මාර්ගය   පුහුදිෙි කර ත්ිවේ. 
මුේ කරුණු ත්ුන සුගත්යිට වහ්ත්ුව්න අත්ර අව්සන් කරුණ නිව්නට උපනිශරය වේ.  

 
1.  සද්ධාසමපදා: 
 

වමහි ශර ්ධ්ා සම්පදාව් යනුවව්න්  කව්්ා ඇත්්වත්් ත්ථාගත්යන් ව්හන්වස්වග් සම්බු ්ධ්ත්්ව්ය 
(අව්වබෝධ්ය) පිළිබඳ විශව්්ාසයයි (ස ්වධ්ෝ වහෝත්ි ත්ථාගත්ස්ස වබෝධිං). ත්ථාගත්ත්්ව්ය පිළිබඳ වමම ශර ධ්්ාව් 
නිසි වෙස හටගන්වන් ධ්ර්මය අසා මුනුවින් වත්්රුම් ගත්් පමණටයි.  

 

වයෝ ධ්ම්මං පස්සත්ි වසෝ මං පස්සත්ි. වයෝ මං පස්සත් ිවසෝ ධ්ම්මං පස්සත්ි. 
(යවමක් ධ්ර්මය  කයිි   ඔහු මා  කයිි. යවමක් මා  කියි   ඔහු ධ්ර්මය  කයිි) 

 

වයෝ පටිච්චසමුප්පා ං පස්සත්ි වසෝ ධ්ම්මං පස්සත්ි.  
වයෝ ධ්ම්මං පස්සත්ි වසෝ පටිච්චසමුප්පා ං පස්සත්ි.  

(යවමක් පටිච්චසමපු්පා ය  කියි   ඔහු ධ්ර්මය  කියි. යවමක් ධ්ර්මය  කයිි   ඔහු පටිච්චසමුප්පා ය  කියි) 
 

වමයින් පුහුදිෙි ව්න කරුණක් නම් භාගයව්ත්ුන් ව්හන්වස් දැකමීටත්් ධ්ර්මය දැකීමටත්් වහ්ත්ුව්න 
පරධ්ාන සාධ්කය ව්න්වන් පටිච්චසමුප්පා ය වත්්රුම් ගුනමී බව්යි. වමම අව්වබෝධ්යත්් සමඟ බුදුරදුන ්ත්ුළ 
පුව්ුත්ි අරහං ආදි සම්බුදු ගුණ පිළිබඳව් විශ්ව්ාසය ශර ්ධ්ාව් ත්ව්දුරටත්් දියුණ ු වේ. ශර ්ධ්ාව් නිව්න් මගට 
වහ්ත්ුව්න කුසෙ බීජයක් වෙසත්් (ස ්ධ්ාබීජං), ධ්නයක් වෙසත්් (ස ්ධ්ා ධ්නං), ඉන්ද්රිය ධ්ර්මයක් වෙසත්් 
(ස ්ධ්ා ඉන්ද්රියං), බෙයක් වෙසත්් (ස ්ධ්ා බෙං) දැක්වව්න අත්ර එමඟින් සසර ඕඝය (ස ්ධ්ාය ත්රත්ී ඔඝං) 

ත්රණය කරන බව්ත්්  කව්්ා ත්ිවේ. බු ්ධ්, ධ්ම්ම, සංඝ යන වත්රුව්න වකවරහි ගුණ දැන ඇත්ි කර ගන්නා 
පුහුදීම මහා පුණය ගංගා ව්ශවයන් (පුඤ්්ාභිසන්  සූත්රය)  ක්ව්ා ත්ිවේ. සසර සුගත්ිගාමී වීමට  වමම 
ශර ්ධ්ාව් වබවහවින් උපනශිරය වේ. මට්ටකුණ්ඩෙී, ඡත්්ත්මානව්ක ව්ුනි කථා පුව්ත් ් මඟින් වමය ව්ඩාත්් 
පුහුදිෙි වේ.  

 
2. සීලසමපදා: 

 

පරාණඝාත්ය, වසාරකම, කාමයව්ර ව්ා හුසිරීම, වබාරුකීම, සුරාපානය යන පංච දුශ්චරිත්වයන් වව්න් 
ව් කායික ව්ාචසික සංව්රවයන් සිටීම වමහි ෙක්ෂණයයි. සීෙය සුගත්ිගාමී වීවම් පරධ්ාන මාව්ත්ක් ව්ශවයන් 

බුදු හමින් නිත්ර අව්ධ්ාරණය කර ත්ිවබනු  ක්නට ෙුවේ. එමඟින් වමවොව් ජීවිත්වය් දී වගෞරව්ාන්විත් ව් 
පසුත්ුවිෙිව්ෙනි් වත්ාරව් ජීව්ත්් වීමට වබවහවින් උපනිශරය වේ. මහලු ව්න ත්රුු ම  සිේව්ත්් බව් උත්ුම් 
ව යක් ව්ශවයන්  ක්ව්ා ත්ිවේ (සීෙං යාව් ජරා සාධ්ු). 

 
3.  චාග සමපදා: 
 

මසුරුමෙ දුරුවකාට පරිත්යාගී සිත්ිවිේවෙන් යුත්ුව් වසෝදාගත්් අත්් ඇත්ිව් යමක් ඉේෙීමට සුදුස්සකු 

ව්ශවයන් දානය වබදා දීවමහි ඇෙී ව්ාසය කිරීම වමමඟින් අව්ධ්ාරණය කර ත්ිවේ (කුෙපුත්්වත්ෝ 
ව්ගත්මෙමච්වේවරන වචත්සා අගාරං අජ්ඣාව්සත්ි මුත්්ත්චාවගෝ පයත්පාණී වව්ාස්සග්ගරවත්ෝ යාචවයෝවගෝ 
දානසංවිභාගරවත්ෝ). දානය බු ්ධ්ාදී සත්්පුරුෂයන් පණඩ්ිත්යන් විසින් උත්ුම් ව යක් ව්ශවයන් අගය කර ත්ිවේ 
(දානං භික්ඛවේ සප්පුරිසපඤ්්ඤ්ත්්ත්ං පණ්ඩිත්පඤ්්ඤ්ත්්ත්ං). ත්රිවිධ් පුණය කරියා අත්ර පළමු පින්කම වෙස 
දැක්වව්න දානය ධ්ර්ම දානය  ක්ව්ා ම විවිධ් මට්ටමින් දියුණු කළ හුකි ආකාර බුදු හවමහි  ක්ව්ා ඇත්. 

 

ඉහත්ින් දැක්ව්ූ ශර ්ධ්ාව්, සෙීය හා දානය සගුත්ිගාමී මාව්ත් වමන් ම වමවොව්දී ම සුප ෙබන 
ගුණාංග ව්ශවයන් බුදු හමින් නිත්ර අව්ධ්ාරණය වකවර්. ඒව්ා නිව්න් මගට   උපවයෝගී කර ගුනමීට 
පුළුව්න. ඉනප්සුව් දැක්වව්න පරඥා සම්පදාව් විවශ්ෂවයන ්වමෝක්ෂ මාර්ගය සඳහා ඉව්හේ ව්න්නකි. 

 



UD6 
 

4.  පඤ්්ාසමපදා: 
 

සියලු දුක් නිව්ාෙමීට වහ්ත්ුව්න වහ්ත්ුඵපෙ  හම පා ක වකාටගත්් සම ුය ව්ය  ක්නා නුව්ණ පඤ්්ා 

සම්පදා ව්ශවයන් වමහි  කව්්ා ත්ිවේ (පඤ්්ඤ්ව්ා වහෝත්ි උ යත්්ථගාමිනියා පඤ්ා්ය සමන්නාගවත්ෝ, අරියාය 

නිේවේධිකාය සම්මදුක්ඛක්ඛයගාමිනයිා). එනම් ස්කන්ධ්, ධ්ාත්ු,  ආයත්න,  නාමරෑප, පටිච්චසමුපප්ා ය 
ව්ශවයන් අපවග් ජීවිත්යට අදාළ මූෙික ඒකකයන්හි නිරත්ුරුව් සිදුව්න හටගුනමී හා නිරු ්ධ් වීම  කන්ා 
නුව්ණයි. වපර වනාත්ිබී වහ්ත්ු ඇත්ි කේහි හටවගන වහ්ත්ු නිරු ්ධ් වීවමන ් නිරු ්ධ් ව්න සක්න්ධ්ාදි 
ඒකකයන්හි පව්ත්්නා අනති්යත්ාව් දුටු පමණට එහි දුක්ඛ බව් හා අනාත්්ම බව් පසක් වේ. එමඟින් රාගාදී 
අකුසෙ මූෙයන්වගන් සිත් මිව ්. විශු ධ්ිය වහව්ත්් නිව්නට මාව්ත් ව්ශවයන්  ක්ව්ා ඇත්්වත්් ස්කන්ධ්ාදිය 
අනිත්යාදි ව්ශවයන් නවු්ණින් දැකමීය.ි වමවෙස වමවනහි කිරීම සසර දුකින් ස හට ම න ිහස්වීමට 
උපකාරව්ත්් වේ.  

 

පරඥාව් සම්පදාව්ක් වමන් ම ආවෙෝකයක් වෙස   බුදු හමින් ඉහළින් අගය කර ත්ිවේ. මිනිසාට ඇත්ි 
අගනාම රත්්නය වෙස පරඥාව් (පඤ්්ා නරානං රත්නං) දැක්වව්න අත්ර පරඥාවව්න් මානසික පාරිශු ්ධ්ත්්ව්ය 
ෙුවබන බව්   සඳහන් වේ (පඤ්්ාය පරිසුජ්ඣත්ි). පටිච්චසමුපප්ා ය පා ක වකාටගත්් චත්ුරාර්ය 
සත්යාව්වබෝධ්වයන් යුත්ු දුවකහි හටගුනීම හා නිවරෝධ්ය  ක්නා නුව්ණ පරඥාව්යි. වකවෙස් අත්ුරින ්පරබෙම 
ක්වේශය ව්න අවි යාව් වහව්ත්් වමෝහය දුරැෙිය හුක්වක් පරඥාව් මගනිි. කුසේ අත්ර ඉහළ ම කුසෙය වෙස 
බුදු හමින් වපනව්්ා ව න්වන් පරඥා මචත්සිකයයි. තමම පරඥාව උපදවා ගැන්ීමට කලණ මිතුරැ ඇසුරින්් 
ධර්මය ශ්රවණය කිරීමත් ඇසූ දහම න්වුණින්් තමතන්හි කිරීමත් සමථ විදර්ශ්න්ා න්මැති පරතිපදාව තළු 
තයදීමත් අවශ්ය තේ.  

 
 
 
 

ඔබ සුමට වත්රුව්න් සරණයි! 

බු.ව්. 2563 (ව්ය.ව්. 2019.12.01)   

ඉල් තපෝදා සීල සමාදාන්ය 

ෙංකාරාම වබෞ ්ධ් ආයත්නය, ො වපාන්වත්්, කුෙිව ෝනියා, එක්සත්් ජනප ය 
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Vyagghapajja (Dīghajāṇu) Sutta (AN,5, 234p) 

Buddhist Path to be Successful in this life and in future lives 
 

The main goal of Buddhism is to point out the path of happiness which is the main purpose of 

everyone. The supreme Buddha always describes the peaceful path for wellbeing of this life and 

hereafter. According to audience, the Buddha explains his message in short or in long. No matter 

whether the Buddha speaks to lay people or monks, he always points out the path of liberation from 

suffering. Vyagghapajja [Dīghajāṇu] Sutta which comes in Anguttara Nikaya clearly points out the 

path of happiness in this life and hereafter.  

On one occasion, when the Buddha was at kakkarapatta, Dighajanu (Vyagghapajja) came to 

visit the Buddha. After bowing down, Vyagghapajja, sitting on one side, said the Buddha; 

Tesaṃ no, bhante, bhagavā amhākaṃ tathā dhammaṃ desetu ye amhākaṃ assu dhammā 

diṭṭhadhammahitāya diṭṭhadhammasukhāya, samparāyahitāya samparāyasukhāyā”ti. 

 “We are lay people enjoying sensuality; living crowded with spouses and children; using 

Kasi fabrics and sandalwood; wearing garlands, scents, and creams; handling gold and silver. May 

the Blessed One teach the Dhamma for those like us, for our happiness and well-being in this life and 

in future lives.”  

Here the Buddha kindly explains the facts to his how to succeed in this life and hereafter.  

First, for this life;  

“Cattārome, vyagghapajja, dhammā kulaputtassa diṭṭhadhammahitāya saṃvattanti 

diṭṭhadhammasukhāya. Katame cattāro? Uṭṭhānasampadā, ārakkhasampadā, 

kalyāṇamittatā, samajīvitā.   

Four conditions, Vyagghapajja, conduce to a householder's wellbeing and happiness in this 

very life. They are;   

1. The accomplishment of determined effort (utthāna-sampadā) 

2. The accomplishment of watchfulness (ārakkha-sampadā) 

3. Good friendship (kalyānamittatā)  

4. Balanced livelihood (sama-jivikatā).  

 

1. The accomplishment of determined effort (utthāna-sampadā) 

This first one explains the importance of earning wealth in righteous way with effort for the 

wellbeing of this life. There is the case where a lay person, by whatever occupation he makes his 
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living—whether by farming or trading or cattle tending or archery or as a king’s man or by any other 

craft—is clever and untiring at it, endowed with discrimination in its techniques, enough to arrange 

and carry it out. This is called being consummate in initiative. Not only we can apply effort in earning 

money, but in education and other good works in our life.  

 

2. The accomplishment of Watchfulness (ārakkha-sampadā):  
 

This means the protection of wealth which is earned hard and righteously. There is the case 

when a lay person has righteous wealth—righteously gained, coming from his initiative, his striving, 

his making an effort, gathered by the strength of his arm, earned by his sweat—he manages to protect 

it through vigilance [with the thought], ‘How shall neither kings nor thieves make off with this 

property of mine, nor fire burn it, nor water sweep it away, nor hateful heirs make off with it?’ This is 

called being consummate in vigilance or watchfulness. 

 
  

3. Good friendship (kalyānamittatā):  

This says the associating good friends who explain the Dhamma which is useful for this life 

and future life. There is the case where a lay person, in whatever town or village he may dwell, 

spends time with householders or householders’ sons, young or old, who are advanced in virtue. He 

talks with them, engages them in discussions. He emulates consummate conviction in those who are 

consummate in conviction, consummate virtue in those who are consummate in virtue, consummate 

generosity in those who are consummate in generosity, and consummate discernment in those who 

are consummate in discernment. This is called admirable friendship. 

 

 

4. Balance livelihood (sama-jivikatā).  
 

This shows the way how to spend wealth according to income in the correct way. There is the 

case where a lay person, knowing the income and expenditure of his wealth, maintains a livelihood 

accordingly, neither a spendthrift nor a penny-pincher, [thinking], ‘Thus will my income exceeds my 

expenses, and my expenses will not exceed my income.’ Just as when a weightier or his apprentice, 

when holding the scales, knows, ‘It has tipped down so much or has tipped up so much,’ in the same 

way, the lay person, knowing the income and expenditure of his wealth, maintains a livelihood in 

tune, neither a spendthrift nor a penny-pincher, [thinking], ‘Thus will my income exceeds my 

expenses, and my expenses will not exceed my income.’ If a lay person has a small income but 

maintains a grand livelihood, it will be rumored of him, ‘This clansman devours his wealth like a 

fruit-tree eater.’ If a lay person has a large income but maintains a miserable livelihood, it will be 

rumored of him, ‘This clansman will die of starvation.’ But when a lay person, knowing the income 

and expenditure of his wealth, maintains a livelihood in tune, neither a spendthrift nor a penny-

pincher, [thinking], ‘Thus will my income exceeds my expenses, and my outflow will not exceed my 

income,’ this is called maintaining one’s livelihood in tune. 
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   Secondly, for future life; 

Cattārome, vyagghapajja, dhammā kulaputtassa samparāyahitāya saṃvattanti 

samparāyasukhāya. Katame cattāro? Saddhāsampadā, sīlasampadā, cāgasampadā, 

paññāsampadā. 

Four conditions, Vyagghapajja, conduce to a householder's weal and happiness in his future 

life. They are;  

1.  The accomplishment of confidence (saddhā-sampadā) 

2.  The accomplishment of virtue or morality (sīla-sampadā) 

3.   The accomplishment of charity or generosity (cāga-sampadā) 

4.   The accomplishment of wisdom or intelligence (paññā-sampadā)   

When someone comes to this level, he should have a clear understanding about the Karmic law 

and the dependent origination which is the very important understanding that a person can gain in a 

Buddha's time. With the understanding of listening to what Buddha taught, someone who wishes to 

go forward for the wellbeing of future life and the Sansaric journey can see the path he or she should 

practice. Here four conditions are kindly declared to follow by the blessed one. One's real success or 

happiness depends on how far he or she has achieved these qualities. These qualities are very useful 

for inner peace and liberation from suffering.  

 

1. The confidence (saddhā-sampadā): 

When someone hopes to go forward on the path of liberation at the very beginning, he 

should have some kind of confidence in the Buddha's message which is immediately effective and 

visible results. When someone practices what the Buddha taught, he or she can see the results. Then 

his or her confidence gradually increases in the Dhamma and the Sangha too. As the result of this 

practicing, the confidence in the triple gems highly increases.    

 

2. Virtue or Morality (sīla-sampadā): 

This quality indicates the discipline in speech and behavior. When someone is 

knowledgeable in the Karmic law and the dependent origination, he or she tries to control his or her 

speech and behavior as much as he or she can for their own wellbeing. Having good discipline helps 

to successful spiritual life with concentration and insight.  

 

3. Charity or Generosity (cāga-sampadā): 

When someone goes on the path of liberation, he or she practices loving kindness too. Then 

they are generous to offer something to others concerning their qualities and needs. Practicing three 

merits is one of the major characters in the heavenly path. The three meritorious deeds are generosity, 

virtue and meditation. Practicing generosity brings a great happiness.   
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4. Wisdom (paññā-sampadā): 
 

Wisdom or intelligence, which mainly helps us to overcome suffering and attain liberation 

from defilements, is highly praised in Buddhism. The main cause of our happiness is the level of our 

wisdom. Our real success depends on how much we have achieved wisdom.  Hence, wisdom has 

been compared to a gem (Paññā narānam ratanam). Wisdom brings purification (Paññāya 

varisujjhati පඤ්්ාය පරිසුජ්ඣත්ි). There is no other bright light like wisdom (Natthi paññā samā 

ābhā). Wisdom is used in several terms in Pali language such as Sammā Ditti (සම්මා දිට්ි), Paññā 

(පඤ්්ා), Amoha (අවමෝහ). Wisdom should be increased from the beginning till the end to the 

maximum level of the path of enlightenment. Therefore, Buddhism always guides us to gain wisdom 

through all kinds of advices that the supreme Buddha explained in his entire life.    
 

We usually experience through our senses such as eyes, ears, nose, tongue, body and mind. 

When objects such as forms, sounds, smell, taste reach senses, we experience about the world. The 

nature of this experience is arising at the moment and instantly ceases at once. Whatever we 

experience through six senses, five aggregates arise at that moment. Also, they immediately cease. 

Five aggregates are forms (Rupa), feelings (Vedanā), perception (Saññā), mental formations 

(Sankhāra) and consciousness (Viññāna). These five things arise together and cease together. They 

cannot be divided. We learn them by intelligence. These five aggregates, six internal senses or 

external objects are not permanent. They arise with the conditions at the moment, and they cease 

immediately when conditions separate. However, because of our ignorance we think they are 

permanent. Wisdom is against of this delusion. The nature of all conditions is that; Not being 

occurred (in the past) comes to an occurrence. Being occurred (at the present) will not come to (the 

future) occurrence. (ahutvā sambhutam hutvā na bhavissati). It means if we experience something 

now, it was not happened in the past in the same way like now.   

The Buddha explains the theory in his main teaching that in the dependent origination like 

this;  

"When this being, this comes to be"        (Asmim sati idam hoti) 

With the arising of this – this arises"      (Imassa uppada idam uppajjati) 

When this not being, this doesn't come to be (Asmim asati idam na hoti) 

With the cessation of this – this ceases" (Imassa nirodha idam nirujjati) 
 

Also, present experience doesn't go to the future in the same way. If somebody can understand 

this reality, he is ready to give up extremes about the past and the future. Also, he tries to live in the 

present moment seeing arising and ceasing wisely with fully awareness. Understanding of this 

impermanence is one of the qualities that we can practice for the wellbeing of future life.  
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