
බුදුදහමේ මූලික ඉගැන්වීේ හා එවවාම ව අමන්යාන්ය සේබන්වධතාව 

සසර අන්ාදිමතව කාල කව දාන්ාදි මෙරැේ දේ සෙරුන් මබෝසතව උතුමකු කට ුතු කරන්වමන්ව තමන්ව 
වහන්වමසව සසර දුකින්ව එමතර ව දුකව විඳින් අමන්කව සතවතවව න්ව ද සසර දුකින්ව එමතර කරීමේ 

මහාකරැණාධයාශම න්ි (තිණවමණා’හං තාර ිසවසාමි සංසාමරාඝා මහබ්භ ා). එහිලා ඇසව, හිසව, මසව මලව 
දන්වමදමින්ව අෙරමාණ ෙරිතයාග කව මකාට චතුරාර්  සතයාවමබෝධම න්ව උන්ව වහන්වමසව සේමා සේබුදවධතවව ට 
ෙතව මවති. එතැන්ව ෙටන්ව ෙිරින්වින් මතකව උන්ව වහන්වමසව කරි ා කරන්වමන්ව මලෝසතුන්වට සුගතිගාමී මාවත හා 
න්ිවන්ව මග මෙන්වවාදීම සඳහා ි. එම උතේු ශ්රී සදවධර්ම  ශරවණ  කරන් න්ුවණැති ශරාවක ා මමතරිම න්ව හා 
ෙරඥාමවන්ව තම චිතවත සන්වතාන්  මොමහාසතව කර ගැන්මීටතව ෙිරිසදිු කර ගැන්ීමටතව උෙරිම මලස කැෙ වි  
 ුතු . 

භාගයවතව බුදුරජාණන්ව වහන්වමසවමගව සදහේ ෙණිවුඩ  සතවතවව න්වමගව ෙිරිසුදුබව, මශෝක ෙරිද්රව න්වමගව 

ඉකවමීම, දුකවමදාේන්සව න්මිකිරීම, ඥාන්  ලැබීම, න්වින් සාකවෂාතව කිරීම ෙිණිස වූවකි (සතවතාන්ං විසුදවි  ා 
මසෝකෙරිදවදවාන්ං සමතකිවඛමා  දුකවඛමදෝමන්සවසාන්ං අිගමා  ඤා සවස අිගමා  න්ිබ්බාන්සවස 
සච්ඡිකිරි ා ). බුදුරදුන්වමගව මදවශන්ාමේ මූලික ඉලකවක  මලෝක සතවතවව න්ව දුකනි්ව න්දිහසව කරලීම ි. ෙවතවන්ා 
දුක විගරහ කිරීමතව එම දුකින්ව න්ිදහසව ීමේ සැබෑ මාවත ෙහදා දීමතව බුදුරදුන්වමගව ෙරමුඛ කාර් භාර  වි . 

‘මහණෙනි, මම අතීතණෙහිත් දැනුත් මතුවටත් කරුෙ ු ණෙකක් පමෙක් .ණේශනා කරමි. එනම්, දුකත් දුකනි් 
නිෙහස් වීමත් ෙ’   න් අන්ුශාසන්ාමවන්ව ඒ බව ෙැහැදිලි මේ. මමම කරැණු මදක තවදුරටතව විසවතර කරිීේ 

වශම න්ව චතුරාර්  සතය  මදවශන්ා කළහ. එන්ේ, 

1. දුක  ෙිළිබඳ ආර්  සතය    -  දුකවඛ සතය  
2. දුකට මහවතුව ෙළිිබඳ ආර්  සතය   -  සමුද  සතය  
3. දුක න්ැති කිරීම ෙළිිබඳ ආර්  සතය   -  න්ිමරෝධ සතය  
4. දුක න්ැති කිරීමේ මාවත ෙිළිබඳ ආර්  සතය   -  මාර්ග සතය    

 චතුරාර්  සතය  මදවශන්ාව බුදුදහමේ ෙරධාන්තම අන්ුශාසන්ාවකව මලස හැඳින්වවි  හැකි  . 
භාගයවතුන්ව වහන්වමසව ෙුරා වසර 45කව මදවශන්ා කළ සි ලු අන්ුශාසන්ා මමකී චතුරාර්  සතය  මදවශන්ාව තුළ 
අන්වතර්ගත මේ. තථාගත අර්හතව සමයකව සේබුදුවර කු මලාව ෙහළ වන්වමන්වතව උන්වවහන්වමසවමගව දහම මලාව 

බැබමලන්වමන්වතව කරැණු තුන්කව මහවතුමවන්ි. එන්ේ ඉෙදීම, ජරාව හා මරණ  ි. මේ අතුරින්ව ජරා, මරණාදී 
අමන්වකවිධ දුකවඛමදෝමන්සවස න්වට ෙරධාන් මහවතුව ඉෙදීම මහවතව ජාති  ි. බුදුදහමින්ව මූලික වශම න්ව මග 

මෙන්වවන්වමන්ව ජාති  න්රිැදවධ කිරීම උමදසා ි. ජාති  න්ිරැදවධ වූ කලවහි ජරා, මරණාදී මසසු දුකව දුරැ වන්වමන්ව 
න්ිරා ාසම න්.ි ජාති ට මහවතු රැසකව ෙවතනි් අතර ආසන්වන්තම මහවතුව භව  වන් අතර මූලික මහවතුව 
අවිදයාව ි. අවිදයාවටතව මහවතු කිහිෙ කව ෙවතවන්ා අතර ඉන්ව අසතවෙුරැෂ ඇසුර ෙරධාන් මේ. සිමතහි ෙවතවන්ා 
කාමාදි ආසරව ද මීට මහවතු මේ. 

 බුදවධධර්ම  = බුදුසම  (Buddhism) න්මින්ව වර්තමාන්ම ව අෙ වයවහාර කරන් බුදවධවචන්ම න්ව ෙරකාශ 
වන්වමන්ව මලෝක  හා සතවතවව ා සේබන්වධ ෙැවැතවම හා න්ිමරෝධ  ෙිළිබඳ  ථාර්ථ  ි. එ  මගෞතම 
බුදුරදුන්වමගව න්ිර්මාණ කව මහෝ මැීමකව මන්ාව අන්ාවරණ කි. තථාගත න්ව වහන්වමසවලා මලාව ෙහළ වවු ද 
මන්ාවුව ද බුදුරදුන්ව මදසූ අකාලික වූ  ථාර්ථවාදී දහම සැම කලට ම මොදු වූවක.ි කලින්ව කල මලාව 
ෙහළවන් සේමා සේබුදුරජාණන්ව වහන්වමසවලා තම න්ුවණින්ව ම මලාව ඇතිතතු ෙසකව මකාට මලාවට මදවශන්ා 
කරති. අෙ මගෞතම බුදුරජාණන්ව වහන්වමසව සිදු කමළව අතීත බුදුවරැන්ව විසනි්ව ද සදිු කරන්ු ලැබූ මමකී 
කාර් භාර  ි. එබැවින්ව එම දහේ මග ෙුරාණ මාර්ග කව මලස න්ගර සූතරම ව දී හඳුන්වවා දී තිමබ්. න්ටඹුන්ව වූ 
ෙැරණි න්ගර කව  ළි මසා ාමගන් න්ැවත මගාඩන්ගන්වන්ාකව මමන්ව කලින්ව කල මලාව ෙහළ වන් සේබුදු 
උතුමමෝ මමම දහම මහතව උතවසාහම න්ව අන්ාවරණ  මකාට මලාවට මදවශන්ා කරති.  



UD2 
 

 චතුරාර්  සතය  අන්ාවරණ  මකාට මලාවට මදවශන්ා කරන් සමම ක මලාව ඉෙදීමට ලැබීම දුර්ලභ 
භාගයසේෙන්වන් අවසවථාවකි (දුලවලමභෝ බුදවධුෙවොමදෝ මලෝකසවමිං). එබඳු සමම ක අඟෙසඟ විකලතවව කින්ව 
මතාරව මන්ා න්ුවණකින්ව  ුතුව ඉෙදීම අතිශ  දුර්ලභ අවසවථාවකි. එ  කවෂණ සේෙතවති  වශම න්ව වශම න්ව 
සඳහන්ව ව ති මබ් (දුලවලභා ඛණ සේෙතවති). මේ සි ලවල එකවිට ලද අවසවථාමවහි අෙරමාදීව කරි ා කරන් මලස 
බුදුරජාණන්ව වහන්වමසව න්ිතර අවධාරණ  කර තිමබ් (අෙවෙමාමදවන් භිකවඛමේ සේොමදවථ). 

තථාගත මදවශිත ශ්රී සදවධර්මම හි ෙරධාන් ලක්ෂණ හ කව ෙිළිබඳව සඳහන්ව මේ. මැන්ැවින්ව මදවශන්ා කළ 

(සවවාකවඛාත), මමමලාව දී ම ෙරතිඵල දැකි  හැක ි(සන්වදිට්ඨික), සැම කලට ම අදාළ (අකාලික), ‘එන්වන්, බලන්වන්’ 

 න්ුමවන්ව ෙැවැසි  හැකි (එහි ෙසවසික), තමන්ව මවත ෙමුණුවා ෙරතිඵල දැකි   තුු (ඔිෙන් කි), න්ුවණැතවතන්ව 
විසින්ව ෙරතයක්ෂ කට ුතු (ෙච්ඡචතවතං මවදිතබ්මබා විඤ්වූහි) වූ සදවධර්ම   මුල - මැද -අග  හෙතව අර්ථ සහිත 

වූ වයඤ්වජන් සහිත හාතවෙසින්ව ෙරිෙූර්ණ වූ අන්ුශාසන් කි. බුදුරදුන්ව විසනි්ව මන්ාමකාට මදවශන්ා කරන් ලද, 

ෙරකට කරන් ලද, විවෘත කරන් ලද, මහළිකරන් ලද, කඩමාලු සඳිහරින් ලද ‘ධර්ම ’ මකමරහි ශරදවධා මාතර කව 
ඇති කරගැන්ීම වවු ද සුගති ෙර ාණ ීමට මහවතු මේ. එ  තවදුරටතව භාවිත කිරීමමන්ව තම කුසල ශකවතමි ව 
හා උතවසාහම ව ෙරමාණ  අන්ුව දුකනි්ව න්දිහසව ීමේ අවකාශ සැලමසව. මමබඳු සවවභාව කනි්ව මහඹි දහමකව 

මලාවට ෙහදා දීමමන්ව බුදුරදුන්ව ෙරධාන් වශම න්ව අමෙවක්ෂා කමළව ෙෘථගවජන් න්ව මසවඛ න්ව බවට ෙතවකරලමීතව, 

මසවඛ න්ව අමසවඛ න්ව කිරීමතව, අමසවඛ මහවතව රහතුන්ව ෙිරින්වින් මතකව සුවමසව වාස  කරීමතව  .  

 අෂවටදුෂවටක්ෂණම න්ව  මතාර ව ඉෙිද දුර්ලභ වූ සදවධර්මශරවණ  කිරීමට ලැබීම  මකු සි  ජීවිතම ව 
ලබන් ඉහළ ම ෙරතිලාභ කි. තම මදසවණින්ව ලබන් උතවතරීතර ෙරතිඵල කි (සවණාන්ුතවතරි  - අන්වතරී  සුතවත, 

අං.න්ි.). සසර මබාමහෝ කලකව ෙුරන් ලද ෙුණයමහිම ක ඉෂවට විොක ක.ි මමබඳු වටින්ාකමකින්ව  ුතු ධර්ම  
ශරවණ  කිරීේ ෙමණින්ව එහ ිෙරතිඵල සෙුරා ඉටු කර ගත මන්ාහැකි අතර ධර්ම  තම ජීවිතම ව අංග කව මකාට 
එ  ජීවිත අංග කව බවට ෙමුණුවා ගත  ුතු  . බුදුදහමින්ව න්ිසි ඵල මන්ළා ගන්ුවසව  අන්ගුමන්  කළ  ුත ුඅංග 
ෙිළිබඳ මෙළ දහමමහි මබාමහෝ තැන්වහි ඇතුළතව ව තිමබ්. ඒ ෙිළිබඳ ව විමසා බැලීම මමහි දී අමෙවක්ෂා මකමර්. 

 මාන්සික සුව  අමෙවකවෂාමවන්ව බණ අසන් කලවහි ආරේභම හි ම තිබි   ුතු මූලික ලක්ෂණ කිහෙි කව 
ෙිළිබඳව මහාමවඛන්සවස සූතරම හි (ම.න්ි.2, 393 ෙිට) සඳහන්ව මේ. 

 ‘එතු විඤ්වූ ෙුරිමසා අසම ා අමා ාී උජු ජාතිමකා අහමන්ුසාසාමි. අහං ධේමං මදමසමි.’   

මමහි සඳහන්ව ෙරිදි කෙටි මන්ාවූ, මා ාකාරී මන්ාවූ, ඍජු ගති ඇති (අවංක) න්ුවණැති තැන්ැතවතාට 
තමන්ව වහන්වමසව මවත ෙැමිමණන් මලසතව ඔහුට තමන්ව වහන්වමසව අන්ුශාසන්ා කරන් බවතව තථාගත න්ව 
වහන්වමසව වදාරති. මමම ෙරකාශම න්ව ෙැහැදිල ි වන්වමන්ව සදවධර්මම න්ව ෙරතිඵල ලබන්ු රිසි ෙුරැෂ ා මකමරහි 
ධර්මශරවණ ට මෙර ම මමකී ගුණාංග තිබි   ුතු බව ි. න්ැතමහාතව කලයාණමිතර ඇසුරින්ව සදවධර්මශරවණ  
ලද ෙමණට මමම ගුණාංග තමා තුළ ඇති කර ගත  ුතු . මේ අතරින්ව න්ුවණැති බව වඩාතව ෙරධාන් මේ. 
අන්ුරැදවධ සූතර ට අන්වු සදවධර්ම  වූ කල ිෙරඥාවන්වත න්වට මිස  දුෂවෙරාඥ න්වට මන්ාවන් (ෙඤ්වඤ්වන්වතසවසා’ ං 
ධේමමා න්ා’ ං ධේමමා දුෙවෙඤ්වඤ්සවස) බව බුදුරජාණන්ව වහන්වමසව අවධාරණම න්ව ෙරකාශ කරති.  න්ුවණැති 
බව අතයවශය සාධක කව වුව ද එ  තිබූ ෙමණින්ව දහම අවමබෝධ කළ මන්ාහැක. න්වුණැති තැන්ැතවතා අවංක 

සතවෙුරැෂ කු වි   ුතු  . ඒ සඳහා කෙටිකම, මා ාකාරී බව හා වංක ගති න්ැතවතකු ීම අවශය මේ. මදේදතව 
හිමි වැන්වන්වුතව තුළ න්ුවණැති බව තිබුණු න්මුතව මසසු ලක්ෂණ මන්ාතිබි මහ ින්ව දහමින්ව න්ිසිඵල මන්ළා ගත 
මන්ාහැකි වි . 

භාගයවතව බුදුරජාණන්ව වහන්වමසව මලාවට මදවශන්ා කමළව දුකින්ව න්ිදහසවීමේ මාවත ි. එන්ේ අො 
දුකින්ව න්දිහසව ීමටතව සසර දුකනි්ව සෙුරා න්ිදහසවී මටතව  . මකටිම න්ව ක ිමතාතව සි ලු මාන්සකි දුකව 
කේකමටාලුවලනි්ව න්ිදහසවීමේ මාවත ි. ඒ සඳහා ෙරඥාව මහවතව විදයාව ලැබි   ුතු අතර එ  කරමාන්ුකලූව 
සාකවෂාතව කළ  ුතවතකව වශම න්ව බුදු රජාණන්ව වහන්වමසව මෙන්වවා දුන්වහ. ෙහාරාද සූතරම හි දැකවමවන් ෙරිදි 



UD3 
 

භාගයවතුන්ව වහන්වමසව ෙහාරාද අන්ුමරන්වද්ර ාට මදවශන්ා කමළව සාගර  මවරමළව ෙටන්ව කරමම න්ව ගැඹුරට 
 න්වන්ාකව මමන්ව ශාසන් බරහවමචර් ාව ද කරමම න්ව ගැඹරුට  න්වන්කව බව ි.  

 ‘මස යථාෙි මහාරාද මහාසමුදවමදා අන්ෙුුබ්බන්ින්වමන්ා අන්ුෙුබ්බමොමන්ා අන්ුෙුබ්බෙබ්භාමරා න් 
ආ තමකමන්ව ෙොමතා. එවමමව මඛා ෙහාරාද ඉමසවමිං ධේමවින්ම  අන්ුෙුබ්බසකිවඛා අන්ෙුුබ්බකිරි ා 
අන්ුෙුබ්බෙටිෙදා. න් ආ තමකමන්ව අඤ්වඤාෙටිමවමධා.’ 

බුදුදහමේ මන්ාම කව මදවශන්ා ෙරීකවෂා කර බැලීමේ දී මමම අන්ුෙරූ්ව ෙරතිෙදාව මැන්ැවින්ව ෙරකට මේ. 
ශරාවක න්වමගව බුදවිම ව හා උතවසාහම ව ෙරමාණ  මත විමුකවති  සාකවෂාතව කර ගැන්ීමේ කාලම හි මවන්සකව 
ෙැවැති  ද අන්ුෙූර්ව ෙරතිෙදාව මහවතව කරමම න්ව ගැඹරුට  න් සවවභාව  බුදවධ මදවශන්ාවන්වහි ෙවතවන්ා මොදු 
ලකවෂණ ක.ි  

‘අන්ුෙුබ්මබන් මේධාී මථෝක-මථෝකං ඛමණව ඛමණව,  
කේමාමරෝ රජතසවමසව’ව න්දිවධමේ මලමතවතමන්ෝ.’ 
 

 රන්වකරැමවකව ටිකින්ව ටික රන්වවල ඇති මල ඉවතව කරන්වන්ාකව මමන්ව න්වුණැතවතා ටිකින්ව ටික 
මමාමහාතින්ව මමාමහාත තම මකමලසව මල දුරලන්වමන්ව  . බුරදුජාණන්ව වහන්වමසව මමම ගාථාමවන්ව දකවවා 
ඇතවමතව ද කරමාන්ුකූලව සති වැඩි   ුතු මාවත ි.  

බුදුදහමට අන්ුව දුකින්ව න්දිහසව ීම මහෝ මන්ාීම රඳා ෙවතවන්ා ෙරධාන් කරැණකව වන්වමන්ව  තමා ඇසුරැ 
කරන් ෙුදවගල න්වමගව සවවභාව  ි. එබැවින්ව ෙරධාන් අන්ුශාසන්ා රැසක කලයාණ මිතරතවවම හි වැදගතවකම 
අවධාරණ  කර තිමබන්ු දකවන්ට ලැමබ්. මලෞකික ජීවිත  මමන්ව ම මලෝමකෝතවතර ජීවිත  ද සඵල වන්වමන්ව 
කලණ මිතුරැ ඇසුර තළුනි්ි. දීඝජාණුමකෝලි  ගෘහෙති ාට මමමලාව ජීවිතම ව අභිවෘදවි  සඳහා කරැණු 
මදවශන්ා කිරීමේ දී කලයාණ මිතරතවව  එකව කරැණකව මලස දකවවා තිමබ්. සිගාල සූතරම හි මිතුරැ මවසින්ව 
සිටින් මිතරෙරතිරෑෙක න්වමගන්ව සිදුවන් විෙතතව සුහද මිතුරන්වමගන්ව ලැමබන්  හෙතතව සවිසවතරාතවමක ව දකවවා 
තිමබ්. සංසාර විමුකවති  සාධන්  සඳහා ද කලයාණ මිතරතවව  සුවිමශවෂ දා කතවව කව සෙ  ි. වරකව 
බුදුරජාණන්ව වහන්වමසව මදවශන්ා කමළව ශාසන් බරහවමචර් ාව සේෙරූ්ණම න්ව ම රඳා ෙවතවමන්ව කලයාණ මිතරතවව  
මත බව .ි ෙෘථගවජන් භමූිම ව සිට අඛණවඩව වැඩි   ුතු ෙරඥාව දි ුණු කරලීමට ඉවහලවවන් කරැණු අතර ද 
කලයාණ මිතරතවව  මුලින්ව ම සඳහන්ව මේ. ඒවා න්ේ, 

1. කලයාණ මිතර ආශර  
2. සදවධර්ම ශරවණ  
3. ම ෝන්ිමසෝ මන්සිකාර  
4. ධර්මාන්ුධර්ම ෙරතිෙදාව (ෙඤ්වඤාවුඩ්ඪි සුතවත) 

දුකින්ව න්දිහසව ව න් ිම සැෙ  ලබා ගත  ුතු ආකාර  ෙිළිබඳ බුදුරදුන්වමගව ස ිලු මදවශන්ා සංකවෂෙිවත 
මකාට එක ගාථාවකව තුළ අන්වතර්ගත මකාට තිමබ්. එන්ේ, 

‘සබ්බොෙසවස අකරණං කසුලසවස උෙසේෙදා, 
සචිතවත ෙරිම ෝදෙන්ං එතං බුදවධාන්සාසන්ං.’ (ධේමෙද) 

 

මලාව ෙහළ වන් ස ිලු බුදුවරැන්වමගව අන්ුශාසන්  වන් මමම ගාථාමවන්ව සැබෑ සැෙ  සඳහා මාවත 
විසවතර මකමර්. ඒ අන්ුව සි ලු ෙේ මන්ාකරිීමතව කසුලව වැඩීමතව සිත ෙිරිසිදු කිරීමතව  න් අන්ුශාසන්ා තුන් 
මූලික වශම න්ව ඉදිරිෙතව කර ඇත. ෙේ මන්ාකිරීමට බුදුරදුන්ව අන්ුශාසන්ා කරන්වමන්ව එමගින්ව සිත අෙිරිසදිු ී 
තමා මවත දුකව මේදන්ා කේකමටාළු ෙැමිමණන් බැවින්ි (දුකවමඛෝ ොෙසවස උච්ඡචම ා). කිසි ේ අවසවථාවක 
සිතට දුකකව ෙැමිමණව න්ේ ඒ අවසවථාමවහි සිමතහි මලෝභ, දවමේශ, මමෝහ  න් අකුසල විතර්ක කරි ාතවමක මේ. 
ඒ සමග අම ෝන්ිමසෝ මන්සිකාර  මහවතව අන්වුණින්ව මමමන්හි කිරීම න්මැත ි අකුසල සවවභාව  ද ෙවතී. 
එන්ේ දුක එන් ආකාර ට සිතන් වැරදි සහගත චින්වතන්  .ි සිත දුකනි්ව මිදීමට න්ේ ම ෝන්මිසෝ 
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මන්සිකාරම න්ව  ුතවු මමම මලෝභාදි අකුසල විතර්ක දුරැවන් ආකාර ට සිත ෙවතවවා ගැන්මී අවශය මකමර්. 
මමම අන්ුශාසන්ම හි ද කරමාන්ුකූල ලකවෂණ  දැක ගත හැකි  .  

ඉහත ගාථාමවහි ‘සබ්බොෙසවස අකරණං’  න් ෙළමු ෙි වරින්ව භාගයවතුන්ව වහන්වමසව මලාවට මදවශන්ා 
කරන්වමන්ව අො දුකිින්ව න්ිදහසව වන් මාවත ි. ‘කුසලසවස උෙසේෙදා’  න් මදවන් ෙි වරින්ව ෙැහැදිලි කරන්වමන්ව 

සුගති ට ෙතවවන් ආකාර  ි. එන්ේ කේමසවසකතා සේමා දිට්ඨිම හි ෙිහිටා හැකිතාකව දුරට දාන්, සීල, භාවන්ා 
 න් තරිවිධ ෙුණයකරි ා සේෙූර්ණ කරිීම ි. න්රිතුරැව ෙරිතයාගශීලීතවව  ෙරගණු කිරීමතව, ෙසවෙවින්ව දුරැව 
ෙංචසීල ට අන්ුව වාස  කිරීමතව, සි ලු සතුන්ව මකමරහි මමතව සිත දි ුණු කරිීමතව මමමගින්ව අමෙකවෂා මකමර්.  

අංගුතවතර න්ිකාම ව දසක න්ිොතම ව අවිදයා සූතරම හි දැකවමවන් ෙරිදි අවිදයාවට ෙතවව සසර දුකව 
විඳීමට මමන්ව ම අවිදයාව දුරැ මකාට විමුකවති ට ෙතවීමට ද බලොන් ෙරධාන් සාධක  වන්වමන්ව මිතරත්ව  ි. 
මමහි දී ෙරථමම න්ව අවිදයාවට බලොන් ආසන්වන්තම මහවතු මමන්ව ම ඊට බලොන් මූල මහවතූන්ව ද විසවතර කර 
තිමබන්ු දකවන්ට ලැමබ්. මමහිදී භාගයවතව බුදුරජාණන්ව වහන්වමසව අවිදයාවට බලොන් මහවතු එකිමන්ක විසවතර 
කරති. ඒ අන්ුව, 

1. අවිදයාවට මහවතුව ෙංච න්ීවරණ .ි 

2. ෙංචන්ීවරණවලට මහවතුව තරිවිධ දුශවචරිත  ි. 

3. තරිවිධ දුශවචරිත ට මහවතුව ඉන්වද්රි  අසංවර  .ි 

4. ඉන්වද්රි  අසංවර ට මහවතු ව අසති අසේෙජඤ්වඤ්  .ි 

5. අසති අසේෙජඤ්වඤ් ට මහවතුව අම ෝන්ිමසාමන්සිකාර  .ි 

6. අම ෝන්ිමසෝමන්සිකාර ට මහවතුව අශරදවධාව ි. 

7. අශරදවධාවට මහවතුව අසදවධර්මශරවණ  ි.  

8. අසදවධර්මශරවණ ට මහවතුව අසතවෙුරැෂ ආශර  ි. 
 

 අවිදයාවට ෙවතවන්ා ආසන්වන්තම මහවතුව ෙංචන්වීරණ බවතව ඊට බලොන් මලූ මහවතුව අසතවෙුරැෂ 
ආශර  තුළින්ව අසදවධර්ම ශරවණ  බවතව මමහිදී විසවතර මකමර්. සතවෙුරැෂ කලයාණ මිතර ආශර  ලැබුණ විට 
ෙංච න්ීවරණ ෙමණකව මන්ාව අවිදයා න්ීවරණ  ද සහති සි ලු ආශරව දුරැලමීට අවසවථාව උදාමේ. 

  ඉන්වෙසු අවිදයාව සහිත ඉහත මහවතු සි ලවල දුරැ කිරීමේ මග ද අවිදයා සූතරම හි ම සඳහන්ව කර ඇත. 
දුකව දුරැකරලීමමන්ව ලබන් ඉහළ ම තතවතවව  වන්වමන්ව විදයාමුකවති  සාකවෂාතව කර ගැන්මී ි. විදයා විමුකවත ි 
සාකවෂාතව කර ගැන්ීමට බලොන් මහවතු සාධක අන්ෙුිළිමවළින්ව අවිදයා සූතරම හි තවදුරටතව විසවතර මේ. ඒ 
අන්ුව, 

1. විදයාවිමුකවති සාධන් ට මහවතුව සතවතමබාජඣංග  ි. 

2. සතවතමබාජ්ඣංග ට මහවතුව සතර සතිෙට්ඨ ාන්  ි. 

3. සතර සතිෙට්ඨ ාන් ට මහවතුව තරිවිධ සුචරිත  ි. 

4. තරිවිධ සුචරිත ට මහවතුව ඉන්වද්රි  සංවර  .ි 

5. ඉන්වද්රි  සංවර ට මහවතුව සතිසේෙජඤ්වඤ්  ි. 

6. සතිසේෙජඤ්වඤ් ට මහවතුව ම ෝන්ිමසෝමන්සකිාර  ි. 

7. ම ෝන්ිමසෝමන්සිකාර ට මහවතුව ශරදවධාව ි. 

8. ශරදවධාවට මහවතුව සදවධර්මශරවණ  ි. 

9. සදවධර්මශරවණ ට මහවතුව සතවෙුරැෂ ආශර  .ි 
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 මේ අන්ුව කලයාණ මිතර සතවෙුරැෂ ආශරව ලැබීම ධර්මමාර්ගම ව සුවිමශවෂී සන්වි සවථාන් කි. මමමලස 
කලයාණමිතර ආශර  ලැමබන්වමන්ව සසර කරන් ලද මහඟු ෙින්ක ආන්ිසංස වශම න්ි. මමහිලා හුමදකව 
කලයාණමිතර ආශර  ලැබීම (කලයාණමිතවතා) ෙමණකව මන්ාව කලයාණමිතර න්ව සහා  මකාට / මිතර මකාට 
සිටීමතව (කලයාණසහා තා), කලයාණමිතර න්ව මවත මදසවන්ව ම ාමු කිරීමතව (කලයාණසේෙවංකතා) අවශය 
මේ. මමමලස කලයාණමිතර ආශර  ඇති විට සදවධර්මශරවණ  ලැමබන් අතර එමගින්ව ශරදවධාව උෙදවා 

ම ෝන්ිමසෝමන්සිකාරම හි න්ි ැළීමට අවසවථාව සැලමසව. එකලවහි සති සේෙජඤ්වඤ් , ඉන්වද්රි  සංවර , තරිවිධ 

සුචරිත , සතර සතිෙට්ඨ ාන් , සතවත මබාජ්ඣංග ආදි මසසු කරැණු සේෙූර්ණ ී විදයා විමකුවති  දකවවා ගමන්ව 
කළ හැකි මේ. අවිදයා සූතරම ව එන් ඉහත විසවතරම න්ව බුදුදහමේ සඳහන්ව අන්ුෙූර්ව ෙරතිෙදාව මැන්ැවින්ව 
ෙැහැදිලි මේ. කන්වදකව මදුුන්ට වැසවස ලැබුණ විට හාතවෙස ෙහතව ෙරමදවශ සශරික වන්වන්ාකව මමන්ව කලණමිතුරැ 
ඇසුර ලැබුණු විට සි ලු ආධයාතවමික දි  ෙහර ෙරිී ඉතිරී  න්ු ඇත. ඉහත සඳහන්ව අංග අතර ශරදවධාව ද 
සුවිමශවෂී අංග කව මලස බුදුදහමමහි න්ිතර අවධාරණ  කර තිමබන්ු දකවන්ට ලැමබ්. ශරදවධාව සි ලු කුසල න්වට 
මූලික හර  වශම න්ව සඳහන්ව මේ (සදවධා මූලිකා සබ්මබ්’ෙි කුසලා ධේමා). තව ද ශරදවධාව ධන් කව (සදවධා 
ධන්ං) මලසතව බල කව මලසතව (සදවධා බලං) ශරදවධාව කුසල බීජ කව මලසතව (සදවධා බීජං) ශරදවධාමවන්ව සසර 
සැඩ ෙහර එමතර කරවන් බවතව (සදවධා  තරතී ඔිඝං) දකවවා තිමබ්. ශරදවධාව ඉන්වද්රි  ධර්ම කව වශම න්ව 

දැකවමවන් අතර ශරදවධාව ඇති විට විරි , සති, සමාි, ෙඤ්වඤා  න් මසසු ඉන්වද්රි  ධර්ම සේෙූර්ණ කර ගැන්ීමට ද 
හැකි ාව උදාමේ. විමුකවති  සාකවෂාතව කර ගත හැකි වන්වමන්ව මමම ඉන්වද්රි  ධර්ම ෙරිෙරූ්ණතවවම ව ෙරතඵිල 
වශම න්ි.  

 බුදුරජාණන්ව වහන්වමසව ධර්ම මදවශන්ා කිරීමේ දී ද මමකී අන්ුෙූර්ව ෙරතෙිදාව දැක ගත හැක ි. එන්ේ 
‘දාන්කථා, සීලකථා, සගවගකථා, කාමාන්ං ආදීන්වං, ඔකාමර ච සංකිමලසං, මන්කවඛේමම ච ආන්ිසංසං’..... 
 න්ාදි වශම න්ි. එන්ේ දාන්  ෙිළිබඳ, සීල  ෙිළිබඳ කථා, කාම න්වමගව ආදීන්ව, මකමලසවවල 

සවවභාව , මන්ෂවකරමයම හි ආන්ිසංස ආදී වශම න්ව මදවශන්ා මකාට සිත මෘදු වූ කලවහි චතුරාර්  සතය 
සංඛයාත ෙටිච්ඡච සමුෙවොද ධර්ම  මදවශන්ා කිරීම බුදුරජාණන්ව වහන්වමසවමගව මදවශන්ා විලාස  වි . 

  තව ද මුලදී කේමසවසකතා සේමාදිට්ඨි  ෙදන්ේ මකාට ගතව දාන්, සීල, භාවන්ා වශම න්ව සවවර්ග 
මාර්ග  මදවශන්ා මකාට ඉන්වෙසු ෙටිච්ඡචසමුෙවොද  ෙදන්ේ මකාටගතව චතුරාර්  සතය ධර්ම 

සංඛයාත  සීල, සමාි, ෙඤ්වඤා වශම න්ව මමෝකවෂ මාර්ග  මදවශන්ා කිරීම බුදුරජාණන්ව වහන්වමසවමගව 
මදවශන්ාමවහි ෙැවැති තවතව කරම කි. මමහිදී කේමසවසකතා සේමාදිට්ඨිම න්ව සේමුති සතය  ෙැහැදිලි මකාට 
චතුරාර්  සතය  මදවශන්ාමවන්ව ෙරමාර්ථ සතය  විසවතර කරති. 

 කරණී  මමතවත සූතර ට අන්ුව ශාන්වත සුව  කරා  න් මාවත අන්ුෙිළිමවළින්ව දකවවා තිමබ්. ඒ අන්ුව 

මුලදී සකවමකෝ, උජූ, සූජූ ආදි වශම න්ව ශීල සවකන්වධ  දකවවා ඉන්වෙසු ‘සබ්මබ් සතවතා භවන්වතු සුඛිතතවතා’ 
 න්ුමවන්ව මමතරී භාවන්ාව සංඛයාත සමාි  සවකන්වධ  විසවතර මකාට අන්තුරැව දිට්ඨිං ච අන්ුෙගේම...  න් 
ෙරකාශම න්ව ෙරඥා සවකන්වධ  දකවවා තිමබ්.  

 වයාගවඝෙජ්ජ සූතර ට අන්වු දීඝජාණු මකෝලි  ෙුතර ාට බුදුරජාණන්ව වහන්වමසව ෙළමවු මමමලාව 
ජීවිතම ව සාර්ථකතවව ට මහවතුවන් උට්ඨ ාන් සේෙදා, ආරකවඛ සේෙදා, කලයාණමිතවත, සමජීවිකතා  න් කරැණු 
හතර මදවශන්ා මකාට ඉන්වෙසු ෙරමලාව ජීවිතම ව සාර්ථකතවව ට මහවතුවන් සදවධා සේෙදා, සීල සේෙදා, චාග 
සේෙදා, උද බ්බ ගාමින්ී ෙඤ්වඤා  න් කරැණු හතර ඉදිරිෙතව කරිීම ද බුදුදහමේ අන්ුෙූර්ව ෙරතිෙදාවට න්ිදසුන්කි. 

සිමතහි සතුට ෙැහැර ගන්වන්ා ොෙී, අකුසල සිතිවිලි ෙැමිණි විට එ ින්ව සිත මදුවා අකුසලව දුරැවන් 
අ ුරින්ව සිත ෙිහිටුවා ගත  ුතු ආකාර ෙහකව ෙළිිබඳව විතකවක සණව ාන් සතූරම හි (ම.න්ි.I, බු.ජ.තරි. 300 ෙිට) 

අන්ුෙිළිමවළින්ව සඳහන්ව මේ.  

1. අඤ්ඤවිතක්ක :- සිතට මලෝභ, දවමේශ, මමෝහ  න් අකුසල විතර්ක ෙැමිණි විට ඊට ෙරතිවිරැදවධ 
සිතිවිලවලකින්ව එම අකුසලව සිතිවිලි දුරැකරිීම මමමගින්ව සිදු මකමර්. න්ිදසනු්කව වශම න්ව මලෝභ කව ෙැමිණි විට 
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ෙරිතයාග (අතවහැරීේ) සිතිවිලවලකින්ව ද දවමේශ කව ෙැමිණි විට මමතරී සිතවිිලවලකින්ව ද මමෝහ  ඇති විට 
ෙරඥාමවන්ව ද වශම න්ව අකසුලව දුරැකිරීම මමම කරමම න්ව විසවතර මේ. වඩු කාර්මිකම කව තම භාණවඩ සෑදීමේ දී 
ලී ක ඇණ කව ඉවතව කිරීමේ දී මවන්තව ඇණ කින්ව එ ට ගසා කලින්ව ඇණ  ඉවතව කරන්වන්ාකව මමන්ව කසුල 
සිතිවිලවලකින්ව අකුසල සිතවිිලවල දුරැකිරීම ‘අඤ්වඤ්විතකවක’  න්වමන්න්ව අදහසව මේ. 

2. ආදීනව :- සිතට මලෝභ, දවමේශ, මමෝහ  න් අකුසල සිතිවිලි ෙැමිණි විට එමගින්ව තම සිතට ක ට ඇතිවන් 
අදීන්ව ෙකවෂ  සිහිමකාට එම සිතිවිල ි දුරැ කිරීම මමම කරමම න්ව සිදු මේ. තම සිමතහි අකුසල සිතවිිලි 
ඇතිවිට සිත අෙිරිසිදු ීම මහවතුමවන්ව සිතට අසහන් , දුක, ෙීඩන් , අසතුට වැඩි මේ. එමගින්ව තම මාන්සික 
සුව  න්ැති වන් අතර කා ික වශම න්ව ද මහතව අෙහසුතාවකට ෙතව මේ. මමමලස අකුසල සිතිවිලිවල 
ෙවතවන්ා ආදීන්ව සලකා ඒවා ඉකවමන්ින්ව සිතින්ව දුරැමකාට සිත න්ිදහසවව තබා ගැන්මීට අෙ බුදවිමතව වි  
 ුතු .  ේ තරැණම කව මහෝ තරැණි කව න්ා ෙරිිසිදු ී අලංකාර ඇදුේ ඇඳ සුවඳවිලවනු්ව ගලවවා ඇති විමටක 
කිසි ේ මල සතකුමගව කණුු වූ මළ කුණකව තමාමගව කරට දැමුවමහාතව මහතව ෙිළකිුළකට, අෙරසාද කට ෙතව 
වන්වමන්ව  ේ මසව ද එමසව ම තම සිතට අෙිරිසිදු සිතිවිලි ෙැමිණි විට එම අ හෙතව සිතිවිලි ෙිළිබඳ බි කව, 
ෙිළකිුළකව, අෙරසාද කව ඇති කරමගන් වහා එම සිතිවිලිවලින්ව සිත මදුවා ගැන්මීට අෙ න්ිතර සැලකිලිමතව වි  
 ුතු . 

3. අසති :- සිතට මලෝභ, දවමේශ, මමෝහ  න් අකුසල සිතිවිලි ෙැමිණි විට එම අ හෙතව සිතිවිලි සිහි මන්ාකර 
සිටීම මමම ෙි වමරහි ලකවෂණ  ි. අකුසල සිතවිිලි දිගින්ව දිගටම සිහ ිකළමහාතව ඒවා තවදුරටතව වර්ධන්  ී 
සිත වඩ වඩාතව අෙරිිසිදු මේ. අකුසල  ෙරබල මේ. එමන්ිසා එවැන්ි සිතිවිල ිෙැමිණි විට වහා එ  මන්ාසතිීමට 
කරි ා කළ  ුත ු. මේ සඳහා දැඩි අවදාන් කව මමන්ව ම සහිින්ුවණකව අවශය මේ. ඒ සඳහා අෙ දකවෂ වි   ුත ු.  

4. විතක්කමූලණ ්ෙ :- සිතට මලෝභ, දවමේශ, මමෝහ  න් අකුසල සිතිවිලි ෙැමිණි විට ඒ සිතිවිලවමලව මුලට ම 
මගාසව එහි සවවභාව  වටහා මගන් එහි න්ිසරැබව මතවරැේ ගැන්ීමමන්ව එම සිතිවිලි දුරැ කිරීම මමහි දී සිදු මේ. 
මලෝභ කව සිතට එන්වමන්ව සුභ අරමුණකව සමග අම ෝන්ිමසෝ මන්සිකාර  ඇති විට ි. දවමේශ  හට ගන්වමන්ව 
ෙටිඝ/ අසුභ අරමුණකව සමග අම ෝන්ිමසෝමන්ිසාකාර  ඇති විට ි. මලෝභ කව ඇති විට තමා මලෝභ කළ 
මදම හි ෙවතවන්ා  ථා සවවභාව තව දවමේශ කව ඇත ි විට එම දවමේශ  හටගතව මදම හි ෙවතවන්ා න්ිරර්ථක 
බවකව මතවරැේ ගැන්ීම තුළනි්ව එම අකුසල විතර්කවලනි්ව සිත මුදවා ගැන්ීම මමම ෙි වමරන්ව සිදු මකමර්. 

5. අ ිනිග්ගේහන  :- සිතට මලෝභ, දවමේශ, මමෝහ  න් අකුසල සිතිවිලි ෙැමිණි විට දැඩි ීර්  කින්ව තම දිව 
දතව අතර සිරකර ගන්ිමින්ව මහෝ බලවතව උතවසාහ කින්ව එම සිතිවිලි දුරැවන් මතකව මන්ාෙසුබට උතවසාහම න්ව 
කරි ා කිරීම මමහදිී සිදු මේ. 

 කීටාගිරි සූතරම හි (ම.න්ි.2, බු.ජ.තරි. 236 ෙිට) දී භාගයවතුන්ව වහන්වමසව  මදවශන්ා කරන්වමන්ව ආරේභම හි දී ම 

රහතව බව මන්ාෙන්වන් බව ි. එ  අන්ුෙූර්වශකිවෂා, අන්ෙුූර්වකරි ා, අන්ෙුූර්වෙරතිෙදා මත ෙන්වන් බව ි.  

‘න්ාහං භිකවඛමව, ආදිමකමන්ව අඤ්වඤාරාධන්ං වදාමි. අෙි ච භිකවඛමව අන්ුෙුබ්බසිකවඛා අන්ුෙුබ්බකිරි ා 
අන්ුෙුබ්බෙටිෙදා අඤ්වඤාරාධන්ා මහාති.’ 

‘කථඤ්වච භිකවඛමව අන්ුෙබු්බසිකවඛා අන්ුෙබු්බකිරි ා අන්ුෙුබ්බෙටිෙදා අඤ්වඤාරාධන්ා මහාති. ඉධ 

භිකවඛමව, සදවධාජාමතා උෙසංකමති (ශරදවධාව ඇති විට ගුරැන්ව මවත එළමඹ )ි, උෙසංකමිතවවා ෙ ිරැොසති 
(එළඹ ඇසුරැ කර ි), ෙ ිරැො සන්වමතා මසාතං ඔදහති (ඇසුරැ කරන්වමන්ව මදසවන්ව න්තු 

කර ි), ඔහිතමසාමතා ධේමං සුණාති (න්තු කළ කන්ව ඇතවමතව ධර්ම  අස ි), සුතවවා ධේමං ධාමරති (අසා 

ධර්ම  දර ි), ධතාන්ං ධේමාන්ං අත්ථං උෙෙරිකවඛති (දැරෑ ධර්මම ව අර්ථ  ෙිරිකවස ි), අත්ථං උෙෙරිකවඛමතා 
ධේමා න්ිජ්ඣාන්ං ඛමන්වති (අර්ථ  ෙිරිකවසන්වන්ාට ධර්මම ෝ වටහතව), ධේමන්ජි්ඣාන්කවඛන්වත ිා සති ඡන්වමදා 
ජා ති (වැටහීම ඇති කලවහ ිකුසලච්ඡඡන්වද  උෙදී), ඡන්වදජාමතා උසවසහති (කුසලච්ඡඡන්වද  ඇතවමතව ීර්  වඩ )ි, 
උසවසහිත්වා තුමලති (වැර වඩා තරිලකවෂණ  තුලන්  මකමර ි), තුල ිතවා ෙදහති (තුලන්  මකාට ෙරධන්ව ීර්  
කර ි), ෙහිතතවමතා සමාමන්ා කාම න් මචව ෙරමං සච්ඡචං සච්ඡිකමරාති (න්ිවන්ට මමමහ වූ සිතව ඇතවමතව 
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න්ාම ක ින්ිදු ෙරමසතය  සාකවෂාතව කර ි), ෙඤ්වඤා  ච න්ං ෙටිවිජ්ඣ ෙසවසති’ (මාර්ග ෙරඥාමවන්ව ද න්වින් 
ෙරතිමේධ මකමර ි).   

ධර්මාන්ුධර්ම ෙරතෙිදාව  න්ු දුකනි්ව න්ිදහසව ීමේ වැඩෙළිිමවමළහි න්ිරත ීම ි. එන්ේ සංක්ෂිෙවත ව 
ගතමහාතව සශීල, සමාි, ෙරඥා සංඛයාත තරිවිධ ශික්ෂාව වැඩීම ි. විසවතරාතවමක ව ගතමහාතව සතවතිසව 
මබෝිොක්ෂික ධර්ම වැඩීම ි.  මමහිලා දුකවඛ සතය  මැන්ැවින්ව මතවරැේ ගැන්මී අතයවශය සාධක කව මේ. දුක 
න්ුවණින්ව අවමබෝධ කර ගැන්ීම මසසු ආර්  සතය  ෙරතයක්ෂ කර ගැන්ීමට ද ඉවහලව වන්වන්ක.ි  චතුරාර්  
සතය   න්ු සි ලු බුදවධවචන්ම ව ම සමසවත  මන්ාමහාතව සාරාංශ  වශම න්ව හැඳින්වවි  හැක. මීට අමතර ව 
ෙුදවගල සවවභාව  අන්ුව විවිධ කරමවලින්ව දුකනි්ව න්ිදහසව ීමේ මාවත මදවශන්ා කර තිමබ්. ෙුදවගල ා හා මලෝක  
අවමබෝධ මකාට දුකින්ව න්ිදහසව ීම සඳහා කළ අන්ුශාසන්ා අතර ෙඤ්වචුොදාන්සවකන්වධ විගරහ මබමහවින්ව 
දකවන්ට ලැමබ්. රෑෙ, මේදන්ා, සඤ්වඤා, සංඛාර, විඤ්වඤාණ  න් සවකන්වධ ෙංචක  ඉහත දැකවව ූෙරිදි හටගැන්ීේ 
(සමුද ං), න්ැතිීම (අත්ථංගමං), ආසවවාද (අසවසාදං), ආදීන්ව (ආදීන්වං), න්ිශවශරණ (න්ිසවසරණං) වශම න්ව ෙසව 
ආකාරම න්ව  ථා ෙරිදි න්වුණින්ව දැක උොදාන්ම න්ව සෙුරා මිදීම අර්හතවව ට ෙතවීමේ මාවතකව මලස සඳහන්ව 
ව ඇත.  ඒ අතර රෑෙ  මෙණෙිඩකව මලස ද මේදන්ාව දි බුබුලකව මලස ද, සඤ්වඤාව මිරිගුවකව මලස ද 
සංඛාර මකමසලව කඳකව මලස ද විඤ්වඤාණ  මා ාවකව මලස ද දැක ි  ුතු බව සඳහන්ව මේ.  මීට අමතර ව 
ෙ වි, ආමො, මතමජා, වාම ා, ආකාස, විඤ්වඤාණ  න් ධාතු හ   න්ුවණින්ව බැලමී ද, චකවඛා තන්, 
රෑො තන් ආදී අභයන්වතර හා බාහිර ආ තන් මදාමළාස න්ුවණින්ව දැකීම ද, චකවඛුධාතු, රෑෙධාතු, 
චකවඛුවිඤ්වඤාණ ධාතු ආදී අටමලාසව ධාතු  න්ුවණින්ව විමසමී ද දුකින්ව න්දිහසව ීමේ කරමමේද මලස දකවවා 
තිමබ්. ඒ අතර මහවතුෙරතයම න්ව හටගන්ව සි ලු සංසවකාර අන්ිතය හා  දුකවඛ  වශම න්ව ද සි ලු සංසවකාර 
මමන්ව ම අසංසවකෘත ව ූන්වින් ද සහිත සි ලු ධර්ම අන්ිතය, දුකවඛ හා අන්ාතවම  න් තරිලක්ෂණ වශම න්ව ද 
බැලීම දුකින්ව න්දිහසව ීමේ මාර්ග වශම න්ව තථාගත න්ව වහන්වමසව මදවශන්ා කරත.ි  

‘සබ්මබ සංඛාරා අන්ිච්ඡචා’ති  දා ෙඤ්වඤා  ෙසවසති, 
අථන්ිබ්බින්වදතී දුකවමඛ එස මගවමගා විසුදවි ා.’ 
 

‘සබ්මබ සංඛාරා දුකවඛා’ති  දා ෙඤ්වඤා  ෙසවසති, 
අථ න්ිබ්බින්වදතී දුකවමඛ එස මගවමගා විසුදවි ා.’ 
 

‘සබ්මබ ධේමා අන්තවතා’ති  දා ෙඤ්වඤා  ෙසවසති, 
අථ න්ිබ්බින්වදතී දුකවමඛ එස මගවමගා විසුදවි ා.’  

 

බුදුදහමමහි දිට්ඨ ධේම සුඛවිහරණ  මමන්ව ම සාේෙරා ික සුඛ විහරණ  ෙළිිබඳ ව කරැණ ුඇතුළතව 
 . මමකී මදඅංශම ව ම සාර්ථකත්ව  සඳහා අෙරමාද  මහවතව සතිමතවබව න්ිතර අවධාරණ  කර ඇත.  
අෙරමාද   න්වන් තන්ි ෙද කව වවු ද ඉන්ව ගමය මකමරන් අර්ථ  ෙුළුලව වූවකි. ශරැතවතව බවින්ව ලද දැන්ුමට 
අන්ුගත ව මන්ාෙසුබසවන්ා ීර් ම න්ව  ුතු ව සිහිම න්ව සිටීම මින්ව අදහසව මේ. කා , මේදන්ා, චිතවත, ධේම 
 න් සතර තැන්වහි අෙරමාදී ව සිහිම න්ව සිටීම මීට අ තව  . අෙරමාදම හි වැදගතවකම ෙිළිබඳ ව බුදුදහමමහි 
න්ිතර කරැණු සඳහන්ව මේ.  

 බුදවමධාතවොද , සදවධර්මශරවණ , සුදුසු මෙමදසක විසීම, කලණ මිතුරැ ඇසුර  න් සාධක සහිත ව 
ලැබුණු මින්ිසතව බව අතිශ  දුෂවකර ෙරතිලාභ කි. එහ ිවටින්ාකම මබාමහෝ මදන්ාට වැටමහන්වමන්ව මරණ  ළං 
වූ විට  . එවිට අෙ ෙරමාද වූවා වැඩි  . න්වුණැති සතවෙුරැෂ ාමගව ෙරධාන් කාර්  වි   ුතවමතව තමාට අ තව 
 ුතුකේ ඉටු කරන් අතර ෙමා මන්ාී මින්ිසව භව  අහිමි ීමට මෙර හැකිතාකව ඉකවමන්ින්ව දහමින්ව ෙල 
ලබාමගන් දුකනි්ව න්ිදහසව ීමට කට ුතු කරිීම ි. මමමලාව ෙරමලාව සකලවිධ අභිවෘදවි සාධන්ම ව දී අෙරමාද   
ෙරධාන් අවශයතාවකව මලස බුදුදහමින්ව අවධාරණ  මකමර්. න්ුවණැති තැන්ැතවතා අෙරමාදී බව මශරවෂව  ධන් කව 
මලස සලකා කරි ා කරන්වමන්ව මේ න්ිස .ි  ෙුරා වසර 45කව මලාවට දේ මදසූ භාගයවතුන්ව වහන්වමසව න්ිබද ව 
අෙරමාදීබව අග  කළ අතර අවසන්ව වරට ද ශරාවක න්ව අමතා අවවාද කමළව අෙරමාදී ව ෙිළිමවතව සෙරුා 
ගන්වන්ා මලස .ි 



UD8 
 

  ‘හන්වද’දාන්ි භිකවඛමව ආමන්වත ාමි මවා ව  ධේමා සංඛාරා අෙවෙමාමදන් භකිවඛමව සේොමදථ ....’   

 මමමලස කරමම න්ව ගැඹුරට  න් අන්ුෙූර්ව ෙරතිෙදාව බුදුදහමේ මන්ාම කව අන්ශුාසන්ාවල ෙැහැදිලවි 

ෙරකට වන් ලකවෂණ කි. මමහිලා විමශවෂම න්ව කලයාණ මිතරතවව , සදවධර්ම ශරවණ  මුලව ගණම හි ලා 
සැලමකන් ලකවෂණ මදකකව බව ෙැහැදිලිව දකවන්ට ලැමබ්. ඒ අන්වු ජීවිතම ව මාන්සික සුව  සඳහාතව දුකව 
ෙීඩාවලින්ව න්ිදහසවීම සඳහාතව කළ  ුතු මූලික කරැණ ුමදකකව අෙට මුණ ගැමසව. එන්ේ එකව අතකින්ව මමතරි  
දි ුණු කළ  ුතු අතර අමන්කව අතින්ව ෙරඥාව දි ුණු කළ  ුතු . මමතරි  වඩන් විට කරැණා, මුදිතා, උමෙකවඛා 
 න් මසසු බරහවම විහරණ ද සේෙරූ්ණ වන් අතර මමමලස බඹ මලාවකව බවට ෙතව කර ගැන්ීමට අවසවථාව 

උදාමේ. ෙරඥාව තුළින්ව කර්ම  ෙිළිබඳ අවමබෝධ  මමන්ව ම ෙටිච්ඡච සමුෙවොද  ොදක මකාට ගතව අන්ිතය, දුකවඛ, 
අන්තවත  න් තරිලකවෂණ  ෙරකට මේ. ඒ අන්වු හැකතිාකව මලෞකික කුසලව සිදු කරන් අතර සවකන්වධ ෙංචක  
අන්ිතයාදි වශම න්ව විදර්ශන්ා කිරීමට මෙළමේ. බුදුදහමින්ව ෙරකාශිත සි ලු ගුණදහේවල ෙදන්ේ මමතරි  හා 
ෙරඥාව  න් සවතේභ මදක මත ෙිහිටා තිමබ්. ණම් සෙිලු ගුොාංගවල පෙනම වන්ණන් සතර සතිපට්ඨානෙෙි. 
අනිතයාදි තරිලක්ෂෙෙ පිළබිඳ මනා වුටහීණමන් ෙුතවු සතර සතිපට්ඨානණෙහි පිහිටා සිටින විට සතර සමයග් 

පරධාන වීර්ෙ, සතර ඍේිපාෙ, පාංච ඉන්රිෙ, පාංචබල, සත්ත ණබාජ්ඣාංග, ආර්ෙ අෂ්ටාාංගික මාර්ග ෙන ණසසු 
ණබෝිපාක්ෂික ධර්ම සම්පූර්ෙ  ණවමින් කරමණෙන් දුකනි් නෙිහස්වීණම් මාවණතහි ඉදිරිෙට පිෙවර තබනු ඇත. 

ජීවිතම ව සි ලු කට ුතුවලට මූලිකව කරි ා කරන්වමන්ව සිත ි (මමන්ෝෙුබ්බංගමා ධේමා). විමශවෂම න්ව 
බුදුදහමින්ව මග මෙන්වවන්වමන්ව තම ෙිරිසිදු සිත කලයාණ මිතරතවව කව බවට ෙතව කරමගන් සැබෑ ෙළිිසරණ/ 
ආරකවෂාව / කලයාණ මිතරතවව  තමා තුළ ම උෙදවා ගැන්මීට ි. ඊට මහවතුව බාහිර මකාතරේ කලයාණ 
මිතර න්ව සිටි  ද අවසාන්ම හි තමා හුදකලා වන් බැවින්ි. එබැවින්ව තමාට න් ිම රැකවරණ  වන්වමන්ව තමාමගව 
සිත ම න්ැතමහාතව ශ්රී සදවධර්ම  ම ෙිහිටකව කර ගැන්ීම ි. ඒ සඳහා භාගයවතුන්ව වහන්වමසව තම ශරාවක න්ව 
මබමහවින්ව උන්න්වදු කරවා තිමබ්. 

‘අතවතදීො භිකවඛමේ විහරථ අතවතසරණා, න් අඤ්වඤ්සරණා’ 
‘ධේමදීො භකිවඛමේ විහරථ ධේමසරණා න් අඤ්වඤ්සරණා’ 

 
 

තමාට තමා ෙහන්කව / දිව ින්කව සරණකව කර ගන්වන්, මවන්තව සරණකව මන්ාමැත. 
ධර්ම  තමාට ෙහන්කව / දිව ින්කව සරණකව කර ගන්වන්, මවන්තව සරණකව මන්ාමැත. 

 
 

බුදුෙහණම් මූලික ඉගුන්වීම් 

ණතරුවන - බුදවධ, ධේම, සංඝ 

ආධයාත්මික ගමන් මණග් නිතර පවත්වා ගත ෙුතු අාංග : කලයාණමිතර ආශර , සදවධර්මශරවණ , ම ෝන්ිමසෝ 
මන්සිකාර , ධර්මාන්ුධර්ම ෙරතිෙදාව 

ස්වර්ග මාර්ගෙ - කේමසවසකතා සේමාදිට්ඨි  ොදක මකාටගතව දාන්, සීල, භාවන්ා තරිවිධ ෙුණයකරි ා 

පාංචසීලෙ - ෙරාණඝාත, මසාරකම, කාමමිථයාචාර, මුසාවාද, සුරාොන්  න් ෙංච දුශවචරිතම න්ව මතාරබව 

ණමෝක්ෂ මාර්ගෙ - චතුසච්ඡච සේමාදිට්ඨි  (ෙටිච්ඡචසමුෙවොද  හා චතුරාර්  සතය දැන්ුම) ොදක මකාටගතව 

සීල, සමාි, ෙඤ්වඤා  න් තරිවිධ ශිකවෂා.  

සත්ත ණබාජ්ඣාංග - සති, ධේමවිච , විරි , ෙීති, ෙසවසදවි, සමාි, උමෙකවඛා 

ඉන්රිෙ / බල ධර්ම - සදවධා, විරි , සති, සමාි, ෙඤ්වඤා 
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 ාවනා මාර්ගෙ - සමථ, විෙසවසන්ා 

තරිවිධ ශික්ෂාව විස්තර වශණෙන් - ආර්  අෂවටාංගික මාර්ග  

(සේමාදිට්ඨි, සේමාසංකෙවෙ, සේමාවාචා, සේමාකේමන්වත, සේමාආජිව, සේමාවා ාම, සේමාසති, සේමාසමාි) 

චතුරාර්ෙ සතය - දුකවඛ සච්ඡච, සමුද  සච්ඡච, න්ිමරෝධ සච්ඡච, මගවග සච්ඡච 

පටිච්චසමුප්පාෙණේ මූලික ස්ව ාවෙ - සවකන්වධ, ධාතු, ආ තන්, න්ාමරෑෙ වශම න්ව දැකවමවන් සතවතවව ා 
ෙිළිබඳ සි ලු අදවදැකේි මහවතු ඇති කලවහි හටමගන් (අසවමිං සති ඉදං මහාති) මහවතු න්ිරැදවධීමමන්ව න්ිරැදවධීම 
(අසවමිං අසති ඉදං න් මහාති). සවකන්වධාදි ඉහත ෙරමාර්ථ ධර්ම සි ලවල මහවත ුඇති කලවහි මෙර මන්ාතබිී 
හටමගන් මහවතු න්ිරැදවධීේ වශම න්ව ඉතිරි න්ැතිව න්ිරැදවධීමේ සවවභාවම න්ව  ුකවත ීම (අහුත්වා සේභතුං 
හුත්වා න් භවිසවසති). 

ඉහළ ම දැනුම - රෑෙ, මේදන්ා, සඤ්වඤා, සංඛාර, විඤ්වඤාණ  න් සවකන්වධ ෙංචක  ෙිළිබඳ අවමබෝධ  

ස්කන්ධ පාංචකෙ නුවණින් බුලිෙ ෙුතු ආකාර : සමුද , ව , අසවසාද, ආදීන්ව, න්ිසවසරණ 

දුරු කළ ෙුතු අාංග - අවිදයා සහ භවතණවහා 

වුඩිෙ ෙුතු අාංග - සමථ සහ විෙසවසන්ා 

සාක්ෂාත් කළ ෙුතු අාංග - විදයා සහ විමුකවති  

සතර සතිපට්ඨානෙ - කා ාන්ුෙසවසන්ා, මේදන්ානු්ෙසවසන්ා, චිතවතාන්ුෙසවසන්ා, ධේමාන්ුෙසවසන්ා 

සත්තිස් ණබෝිපාක්ෂික ධර්ම : සතර සතිෙට්ඨ ාන්, සතර ඍදවිොද, සතර සමයගවෙධාන් ීර් , ෙංච 

ඉන්වද්රි , ෙංච බල, සතවත මබාජ්ඣංග, අරි අට්ඨ ංගික මගවග 

පරඥාව දිෙුෙුකරලීමට ණහ්තුවන වුඩිෙ ෙුතු සඤ්ා - අන්ිච්ඡච, අන්තවත, අසුභ, ආදීන්ව, 

ෙහාන්, විරාග, න්ිමරෝධ, සබ්බමලෝමකව අන්භිරත, සබ්බසංඛාමරසු අන්ිච්ඡච, ආන්ාොන්සති 

 

ඔබ සැමට මතරැවන්ව සරණ ි ! 

එකවසතව ජන්ෙදම ව මකාීන්ාහි ණලාස් ඇන්ජලිස් ණබෞේධ  විහාරස්ථානණේ 

සත් දින ධර්ම සම් ාෂෙෙ 01 ණේශනෙ 

(2020 ජන්වාරි මස 31 වන් කිවි දින්)  (UD) 
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Buddhism in a Nutshell 

All the teachings of the Buddha's can be included into two levels which are the teachings   

cause us to be born in heaven and human worlds and, the teachings cause us to get rid of suffering 

and attain final bliss of liberation, enlightenment or Nirvana. 

          When the Buddha preached His teachings, He considered the listeners' intelligence and how 

long he or she can live. And He has an order in His speech which is generosity, virtue, renunciation 

etc. First, The Buddha normally preached the path of reaching heaven and human worlds because the 

biggest risk is the ability to fall into hell in next life. Hence, the Buddha preached the three 

meritorious deeds which are the importance of practicing generosity, morality and meditation to 

overcome rebirth in the hell. This is the first level in Buddhism. When someone practices this path, he 

or she can gain happiness in this life itself. The Buddha says clearly that practicing merits means 

gaining happiness. If someone has done a lot of meritorious deeds in his or her life, he or she has 

accumulated a lot of happiness in his life. This behavior causes happiness not only hereafter but in 

this short life itself. When we fulfill these three meritorious deeds, our mind is pure and calm. That 

pure mind can gain us longevity, good complexion, comfort, strength and finally happiness. When 

someone always does wholesome acts in his life, deities and departed relatives also bless him. All of 

these meritorious deeds cause him to be reborn in the heaven or human world. How every practicing 

merits is not enough to overcome the Sansaric Journey completely. That's why the Supreme Buddha 

kindly pointed out the next level. 

         The second level of the Buddha's teaching is the path for getting rid of all kinds of sufferings 

and to overcome Sansaric journey. Here the Buddha has pointed out three disciplines which are 

virtue, concentration (or tranquility) and wisdom. For this path, first we have to gain the knowledge 

about impermanence (Anicca) and the dependent origination (paticca samuppāda). If we have a clear 

knowledge about arising and ceasing of five aggregates, we are ready to practice this path 

perseveringly. Here, only knowledge is not enough, but reflection (Yoniso manasikāra) and practice 

(Dhammānudhamma patipatti) are also important according to the knowledge. When we practice this 

path, we can see the results as much as we practice. Visible result is the one of the results practicing 

this teaching.  

 When we do evil, our mind is polluted. That polluted mind causes suffering in this life and 

hereafter. That is why the Buddha said not to do any evil. Not doing evil is not enough for happiness, 

but also, we have to cultivate good for the real happiness with a meritorious mind. Buddhism 

emphasizes the three merits for the happiness. The three meritorious deeds of generosity (dāna), 

virtue (sīla) and meditation (bhāvanā) cause us to succeed in this life and hereafter. If a person has 

done a lot of meritorious deeds in this life, it means that his mind is rich in merits. A Meritorious 

mind can gain happiness. When we do good deeds, it means our mind is pure, calm and quiet. A pure 

mind can bring happiness to our life.  Further we have to understand the cause of suffering and 

getting rid of suffering in this life itself. That is why the Buddha explained how to purify one's mind. 
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Virtue, concentration or tranquility and wisdom with understanding of dependent origination cause us 

to get rid of all sufferings and develop real happiness. Virtue means a very high level of discipline in 

behavior and speech with right vision. With a good discipline, if a person focuses his mind in a 

particular meritorious object such as loving kindness or breathing meditation, he can concentrate his 

mind with pure thoughts. With that concentration, he can reflect on the world reality according to 

impermanence (anicca), suffering (dukkha) and selflessness (anatta) in the correct way. As a result, 

one can live without desire and hatred because there is no delusion. When he investigates that present 

moment, he has only present moment as nothing comes to the present from the past and nothing goes 

to the future from the present. The most valuable and interesting explanation in Buddhism is 

impermanence. It is said in Buddhism; Not being occurred (in the past) comes to an occurrence, 

being occurred (at the present) will not come to (the future) occurrence (අහුත්වා සම්භුතං හුත්වා න 

භවිස්සති). This is the nature of impermanence that Buddhism illustrates. He sees the arising and 

ceasing of all his experiences at the moment very well. Then he can live as a person seeing the truth 

of world reality in a new fresh way. This is the ultimate truth that Buddhism teaches us to be able to 

get rid of all sufferings.   

The Main Doctrines in Buddhism 
(To practice in our day to day life in the name of happiness) 

 

The Triple Gem :-   (The Most valuable things that we received as the result of previous merits) 
  

    The Buddha  (Buddha's Enlightenment) 

        The Dhamma  (Buddha's Teachings) 

       The Sangha  (Buddha's Noble Disciples) 
 

The Five Precepts : -1. Abstaining from taking lives   (Pānātipāta  veramani) 

     2. Abstaining from stealing    (Adinnādānā  veramani) 

      3. Abstaining from sexual misconduct  (Kāmesumiccācārā  veramani) 

      4. Abstaining from false speech  (Musāvādā veramani) 

        5. Abstaining from taking intoxication drinks and drugs causing heedlessness 

(Surāmeraya maddapamādattānā  veramani) 
 

The Three Levels of practicing Buddha's message  :-  

First level :– 
 

1.Education (sippam/ suta),   2.  Economy (dhanam),   3. Health (ārogya),  

4. Morality (samacariayā)   5.Good Assocition (Kalyanamitta)  
 

Second level  (Three Meritorious Deeds) :- 
 

1.Generosity (Dāna)   2. Virtue or Morality (Sīla)         3. Meditation (Bhāvanā)  

(The Three Friends those who put the treasure inside) 

 

Third Level  (Three Disciplines) - 

1. Virtue (Sīla) 2. Concentration (Samādhi)  3. Wisdom (Paññā) 
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The Vision in Buddhism – 1. Understanding of Karmic Law – Not to fall into hell 

2. Understanding of the Dependent Origination –To overcome Suffering at the moment 

 

The Mission in Buddhism - 1. Doing Good (Merits) : Generosity, Virtue and Meditation 

   2. Practicing Three Disciplines: Virtue, Concentration and Wisdom 

 

The Ultimate Goal of life :- Happiness (Keeping mind away from all defilements) 

 

The Best Friend – The Only Path to Liberation  -  Mindfulness (Sati) 

 

The Fourfold Mindfulness -  

1. The contemplation of matter or body  (Kāyanupassanā) 

2. The contemplation of feelings   (Vedanānupassanā) 

3. The contemplation of mind or consciousness (Cittānupassanā) 

4. The contemplation of mental formations  (Dhammanupassanā) 
 

Five Spiritual Faculties - 1. Confidence (Saddhā)   2. Energy (Viriya)      3. Mindfulness  (Sati)   

(Our real Heritage, Dowry)     4.Concentration  (Samādhi)   5. Wisdom (Paññā) 

 

The Highest knowledge that a person can gain for getting rid of suffering – 

1. The Knowledge about the law of the karmic law (Kammassakatā Sammāditti) 

2. The Knowledge of the Dependent Origination (Ariyasammāditti) 
   

Enemies that we should get rid of – Greed (Lobha), Hatred (Dosa), Delusion (Moha)  

(Defilements/ Unwholesomeness /the enemies those who steal our good internal human values) 

 

Dhamma Reflexion - Loving Kindness/Friendliness (Mettā),   Honesty (Uju),  Wisdom (Paññā) 

 

The Four Noble Truths –  1. The suffering    (Dukkha sacca)  

                     2. The cause of suffering   (Samudaya sacca)  

                                3. The cessation of suffering   (Nirodha sacca)  

    4. The path that leads to cessation of suffering (Magga sacca) 

 
The Noble Eight Fold Paths –  Right Understanding  (Sammā  ditthi)  

     Right Thoughts  (Sammā  samkappa) 
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Right Speech   (Sammā  vācā) 

Right Action   (Sammā  kammantha) 

Right Livelihood     (Sammā  ājiva) 

Right Effort   (Sammā  vāyāma) 

Right Mindfulness  (Sammā  sathi) 

Right Concentration  (Sammā  samādhi)  
 

Essence (the heart) of Buddhism - Dependent Origination/ Cause and effect (Paticcasamuppāda) 

   (The Foundation to understand impermanence) 

Five Aggregates :-   1. Matter (Rupa)    2. Feeling (Vedanā)  3. Perception (Saññā) 

4. Mental Formation (Sankhāra)     5.Consciousness (Viññāna) 

How to investigate these five aggregates? As; 

1. Arising (samudaya)      2. Ceasing (atthamgama)           3. Gratification (assāda)   

4. Dangers (ādinava)           5. Letting go = Liberation (nissarana) 

 

Causes to Develop Wisdom  – (Paññāvuddhi Kāranāni)  

1.   Association with a good friend who explains the Buddha's real message (Sappurisa sansevo) 

2.   Listening to the Buddha's Message  (Saddhamma savanam) 

3.   Wise Reflection     (Yoniso manasikāro) 

4.   Practice      (Dhammānudhamma patipatti) 
 

The Buddha's Message in a Nutshell - Get rid of all evil, do what is good, purify one's mind 

'Sabba pāpassa akaranam kusalassa upasampadā, 

Sacitta   pariyo   dapanam   etam  buddānasānam'. 
 

 All above doctrines can be ordered in a particle method. They are; 

1. Associating noble friends who explain the Buddha's message (Sappurisa samseva) 

2. Listening to Buddha's message, the Dhamma (Saddhammasavana) 

3. Confidence in Buddha's enlightenment (Saddhā) 

4. Wise investigation (Yonisa manasikāra) 

5. Mindfulness and clear comprehension. (Sati sampajañña) 

6. Discipline in senses (Indriya samvara) 

7. Three Disciplines in mental, virbal and behavioral acts (Thrividha sucarita) 

8.  The Fourfold Mindfulness (Satipatthāna) 

9. Seven Enlightenment factors (Satta bojjhanga) 

10. Gaining the full knowledge and liberation from all kinds of sufferings. (Vijjāvimutti) 


