
 

 

බුදුරදුන් පෙන්වා දුන් 

ස්වර්ග මාර්ගය හා පමෝක්ෂ මාර්ගය 
(සුගතියට සහ නිවනට මාවත) 

 

මහාෙරඥාපවන් පමන ්ම මහාකාරුණාපවන් ද චිත්ත සන්තානය ඉහළට ම දියණුු කළ භාගයවතුන් 
වහන්පස් ප ෝ සතුන් පකපරහි අෙරිමිත කරුණාධ්යාශපයන් යුතුව තමන් වහන්පස් අවපබෝධ් කළ දහම 
ප ාවට පද්ශනා කළහ. බුදුරජාණන් වහන්පස් ධ්ර්ම පද්ශනා කිරීපේදී ශරාවකයන්පග් බුද්ිය හා ෙූර්වකෘත 
ෙුණය මහිමය විපශ්ෂපයන් ස කා බුලූහ. එහිදී නිවන් දකනි මාවත පමන් ම මරණින් මතු අොගත 
පනාවන ප ස සගුතිගාමී වන මාවත ද ප ෝවුසියනට් ෙහදා දුන්හ. උන්වහන්පස් පද්ශනා කළ පබාපහෝ 
පද්ශනාවන්හි පමම අනුෙිළිපවළ දැක ගත හුකිය. දානකථා සීලකථා සග්ගකථා.... ආදි අනුෙළිිපවළ 

කථාපවහි දී පමම අනුෙූර්ව ෙරතිෙදාව දැක ගත හුක ිය. ඒ අනුව මු දී දානාදි ෙුණයකරියා සඳහා උනනද්ු 
කරවා සුගතගිාමීවීමට මග මහදා දී ඉන්ෙස ුසසර දුකින් සදහට නිදහස් වන ප ෝපකෝත්තර දහම විස්තර 
කර දීම බුදුරජාණන් වහන්පස්පග් පද්ශනා පබාපහාමයක දැක ගත හුකි අනුෙිළිපවළ  ක්ෂණයයි.  

 

දහම්මගට උපකාර ධර්ම 
 

බුදුරජාණන ් වහන්පස් පද්ශනා කළ සෑම අනුශාසනයකනි් ම උන්වහන්පස් අපේක්ෂා කපළ් 
ශරාවකයන්ට නුවණුස  බා දීමයි. සත්ත්වයා පකපතක් දුරට දුකින් නදිහස් පවනවා ද යන්න තීරණය 
පකපරන ෙරධ්ාන කරුණ නේ පකපතක ් දුරට ෙරඥාව  බා ඇද්ද යන කරුණයි. ෙඤ්්ාවුඩ්ඪි සූතරපයහි 
දැක්පවන ෙරිදි ෙරඥාව  බා අවිදයාව දුරුකර ීමට පහත්ුවන ෙරධ්ාන අංග හතරක් සඳහන් පේ. ඒ අනුව, 

1. ක යාණමිතර ආශරය 
2. සද්ධ්ර්මශරවණය 
3. පයානිපසෝ මනසිකාරය 
4. ධ්ර්මානුධ්ර්ම ෙරතිෙදාව  

පමම කරුණු සතපරන් ෙරතඵි  පනළා ගත හුක්පක් තමන් තුළ ද ගුණ නුවණ තිබුණු ෙමණටයි. ඒ 

අනුව ෙරිතයාගශී ීත්වය, අවංකබව, නුවණුතිබව, සුවචබව යනාදි  කෂ්ණ තමා තුළ ආරේභපය් ෙටන් ම 
උෙදවා ගුනමී අවශය පකපර්.  

 

නුවණුති තුනුත්තාට ඉහත කරුණු හතර  ුබුණු ක ්හි හුකිතාක් ක ණ මිතරුන් ඇසුරු කරමින් 
හුකිතාක් ධ්ර්මශරවණය සඳහා කටයුතු කරනු ඇත. ධ්ර්මශරවණය කළ ෙමණට ෙරඥාව දියුණු වන අතර තමා 
හා ප ෝකය ෙිළිබඳ අවපබෝධ්ය කරමපයන් දියුණ ු වී දුකින් නිදහස්වීමට අවකාශ සු පස්. පමය 
සේමාදිට්ඨිය නමින් බදුුදහපමහි දක්වා තිපේ. 

 

සම්මාදිට්ඨිය 
  

සේමාදිට්ඨිය යනු යමක් ෙිළිබඳ ඇති සුටිපයන් දන්නා නුවණයි. ෙරපතෝප ෝසය හා පයෝනිපසෝ 
මනසිකාරය සේමාදිට්ඨිය  ුබීමට පහ්තු පේ. එනේ මනා අවධ්ානපයන් යුතුව ධ්ර්මශරවණය කිරීම හා ඇසූ 
දහම අනවු නවුණින් පමපනහි කිරීපමන් සේමාදිට්ඨිය දියුණු පේ. තමා ෙිළබිඳවත් ප ෝකය ෙළිිබඳවත් 
යථා තත්ත්වය ඒ අයුරින් ම පත්රුේ ගුනමී පමහදිී සිදු පේ. අෙ පකපතක ්දුරට දුකනි් නිදහස ්ව මානසික 
සුවපයන් ෙසුපවනවා ද තෘේතිමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා ද යනන් තීරණය පකපරන ෙරධ්ාන සාධ්කය 
වන්පන් සේමා දිට්ඨිය පහවත් නිවුරදි දැක්මයි. පමය ාණ, ෙඤ්්ා, චක්ඛු, ආප ෝක, විජ්ජා ආදි සමාන 
වචන කිහිෙයකනි් ම බුදුදහපමහි විස්තර පේ.  
 

බුදුරජාණන් වහන්පස්පග් සෑම දහේ ෙදයක් ම ඉ ක්ක පකාට ඇත්පත් ශරාවකයන්ට සේමාදිට්ඨිය 
 බාදීම සඳහායි. අද අෙ මානසික වශපයන් අෙමණ දුක් කේකපටාලු රැසකට මහුුණ ො සිටින්පන් සේමා 
දිට්ඨිය නුතිවීම පහවත් අවිදයාව පහ්තුපවනි. සේමාදිට්ඨිය දියුණු වූ ෙමණට අවිදයාව (පහවත් ප ෝකය හා 
තමා ෙිළිබඳ යථා ෙරිදි පනාදනන්ා බව) අඩු වී අෙපග් කුශ  කර්ම ශක්තිය ෙරබ ත්වයට ෙත් වන අතර 
ජරා, වයාි, මරණාදි දුකේඩීාව ින් නිදහස් ව ක ් ගත කිරීමට ද අවකාශ සු පස්. සේමාදිට්ඨිය උෙදවා 
ගුනමීට මු ් වන පහ්තුෙරතය පමානවාද යන්න ෙළිබිඳව ද බුදුදහපමහි ෙුහුදි ිව සඳහන් පේ. ඒ අනුව 
චතුරාර්ය සතයය මිශ්රිත ධර්මය ශ්රවණය කරිීමත් එසස් ඇසූ දහම නවුණින් සමසනහි කිරීමත් යන කරුණු 
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සදක සම්මාදිට්ඨියට පරතය සේ. පමපස් සද්ධ්ර්මය ශරවණය කිරීපමන් සුතමය ාණයත් එය නුවණින් 
පමපනහි කිරීපමන් චින්තාමය ාණයත් පහ්තු වශපයන්  දියුණු පවමින් කරමපයන් භාවනා වුඩීම තුළින් 
සේමා දිට්ඨිය පහවත් ෙරඥාපේ දියුණුවට ෙත් පේ. පේ සඳහා සද්ධ්ර්මය පද්ශනා කරන ක යාණ මිතර 
සේෙත්තිය ද අතයවශය සාධ්යක් පේ. 

 

සේමා දිට්ඨිය ෙළිිබඳ බුදුදහපමහි තරිෙිටකය තුළ පනාපයක් තුන කරුණු ඇතුළත් වන අතර ඉන් 
මජ්ිම නකිාපය් මහාචත්තාරීසක සූතරයත් සේමාදිට්ඨි සූතරයත් වඩාත් වුදගත් පේ. මහාචත්තාරීසක 
සූතරපයහි දැක්පවන ෙරිදි,  

 

‘සේමාදිට්ඨිේෙහං භකි්ඛපේ ද්වයං වදාමි. අත්ථි භික්ඛපේ සේමාදිට්ඨි, සාසවා ෙුඤ්්ඤ්භාගියා 
උෙිපේෙක්ඛා. අත්ථි භික්ඛපේ, සේමාදිට්ඨි අරියා අනාසවා ප ෝකුත්තරා මග්ගංගා’. 
 

‘මහපණනි, සේමාදිට්ඨිය පදවුදෑරුේ පකාට පදසමි. මහපණනි, සාසරව වූ ෙිනට 
නුමුණු උෙි සේෙත් පගන පදන සේමා දිට්ඨියක් ඇත. මහපණනි, ආර්ය වූ, අනාශරව 
වූ, ප ෝපකෝත්තර වූ, මාර්ගඵ  සඳහා අංගයක් වශපයන් ෙවත්නා සේමාදිට්ඨියක ්ඇත.’ 

 

පින සහ කුසලය 
 

ෙින සහ කුස ය යනන් එකක ් ද නුත්නේ පදකක ් ද යන්න ෙිළිබඳ පබාපහෝ විට අෙ අතර 
ෙවත්නා සංවාදයක.ි බුදුදහපේ දැක්පවන ෙරිදි සේමාදිට්ඨිය යනු කුස යක.ි මහචත්තාරීසක සූතරයට අනුව 
සේමාදිට්ඨිපය් ෙළමු ෙයිවර ප ස දක්වා ඇත්පත් සාසරව වූ ෙුණයභාගීය වූ උෙි සේෙත් පගන පදන 
සේමාදිට්ඨියයි. එනේ ෙින පහවත් ප ෞකික කුස යයි. ඒ අනුව ෙින යනු සේමාදිට්ඨියට අයත් ප ෞකික 
කුස යයි. ෙනි යනු සේමාදිට්ඨිය නමුති මහාකු කයට (නුතපහාත් කුස  මූ යට) අයත් වූවකි. පමය 
සේමා දිට්ඨිපය් මූ ික අවස්ථාවකි. එනේ නයිත මිථයා දෘෂ්ටිපයන් මිදුණ එපහත් තවදුරත් අවිදයාව 
ෙවතින ෙුඤ්්ාභිසංඛාර පහෝ අෙුඤ්්ාභිසංඛාර රැස්වන අවස්ථාවයි (අවිජ්ජා ෙච්චයා සංඛාරා). 
සේමාදිට්ඨිපය ්පදවන ෙයිවර වන්පන් ආර්ය වූ අනාසරව වූ ප ෝපකෝත්තර වූ මාර්ගාංග ව ූකුස යයි. ඒ 
අනුව ප ෝපකෝත්තර කුස ය ද සේමාදිට්ඨියට ම අයත් වූවකි. හුම ෙිනක ් ම සේමාදිට්ඨියයට අයත් 
(ප ෞකික) වූ කුස යකි. එපහත් හුම කුස යක් ම ෙිනක් යනුපවන් පනාකයිුපේ. මක් නිසා ද යත් 
ප ෝපකෝත්තර කුස යක් ද ෙවතින බුවිනි. ප ෞකකි කුස ය පහවත් ෙින අවිදයාව මත ෙදනේ වවූක් 
(අවිජ්ජා ෙච්චයා සංඛාරා) වන අතර ප ෝපකෝත්තර කුස ය විදයාව (මනා දැක්ම) මත ෙදනේ වවූකි. එනේ 
ෙපයෝගාභිසංඛාර සිදු පකපරන කළුත් පනාවන සුදුත් පනාවන කර්මක්ෂය ෙණිිස පහ්තුවන කර්ම සිදු 
කරන අවස්ථාවයි (අත්ි භික්ඛපේ කේමං අකණ්හඅසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිොකං කේමක්ඛයාය 
සංවත්තති). පමයින් ෙරකට වන කරුණක් වන්පන් ෙින හා කුස ය යන්න එකක් ද? නුතපහාත් පදකක් ද? 
යන ෙරශන් පදක ම පනාපයපදන බවයි. 

 

 1. සේමාදිට්ඨිපය් ෙළමු ෙියවර - කේමස්සකතා සේමාදිට්ඨිය - ස්වර්ග මාර්ගය 
 

භාගයවතුන් වහන්පස් සේබුදධ්්ත්වයට ෙත්වීමත් සමඟ උෙදවා ගත් චුතෙූොත ාණපයන් 
ප ෝසතුන් ෙිළිබඳ පසායා බුලූහ. එහදිී උන්වහන්පස්ට පෙනී ගිය ෙරධ්ාන කරුණක් නේ මරණයට ෙත්වන 
පබාපහෝ පදනා දුගතිගාමී වන බවය.ි ඒ සමඟ ම ප ෝසතුන් පකපරහි මහත් කරුණාවක් හටගත් අතර 
සත්ත්වයන් දුගතිගාමී වීපමන් වුළුකව්ීම ෙිළිබඳ බ වත් උනන්දුවක් ද උන්වහන්පස්ට ඇති විය.  

 

මහාචත්තාරීසක සූතරයට අනුව සේමාදිට්ඨිය පදවුදෑරුේ වන අතර එහි ෙළමු ෙියවර වන්පන් 
කේමස්සකතා සේමාදිට්ඨිය පහවත් කුශ ාකුශ  කර්මඵ  අදහන සේමාදිට්ඨියයි. පකටිපයන ්කිවපහාත් 
සුගතිගාමීවීමට අවශය මනා දැක්මයි. එනේ අෙිරිසිදු සිතින් කරන කායික, වාචසික, මානසික කරියාව ට 
අයහෙත් විොකත් ෙිරිසදිු සිතින් කරන කායික, වාචසික, මානසික කරියාව ට යහෙත් ආනිසංසත් 
 ුපබනවා යන අවපබෝධ්යයි. ධ්ර්ම මාර්ගපයහි ඉදිරිය කරා ගමන් කිරීපේ දී යමකු තුළ ඇති කර ගත යුතු 
ෙරධ්ානතම අවපබෝධ්ය පහවත් විශ්වාසය පමයයි. යපමකු කර්මය හා ෙරතිඵ  ෙළිිබඳ විශ්වාසයක් පනාමුත ි
නේ ඉන් ඉදිරියට ඔහු තුළනි් ආධ්යාත්මික ගුණ දහේ අපේක්ෂා කිරීම අෙහසු පේ. ෙින් දහේ, කුස ් දහේ 
වඩමින් ධ්ර්ම මාර්ගපයහි ඉදිරියට ගමන් කිරීපේ දී කර්මඵ  අදහන නුවණ පබපහවින් වුදගත් වන අතර 
එය ස්වර්ග මාර්ගය ද වනු ඇත.  

 

 ස්වර්ග මාර්ගය යනු අපාගත සනාවී සදේ - මිනිස් සලෝකයන්හි ඉපදීමට සහ්තුවන අයුරින් සපනව්ා 
දුන් මාවතයි. සුගතගිාමීවීපේ මාවත ප ස භාගයවතුන් වහන්පස් පද්ශනා කපළ් හුකිතාක් ොෙයන්පගන ්
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දුරුව (සේබොෙස්ස අකරණං) දාන, සී , භාවනා යන තරිවිධ් ෙුණය කරියාවන් (කුස ස්ස උෙසේෙදා) ය. 
ෙිරිසිදු සිතින් යුතුව නිතර ෙරිතයාගශී ීත්වපයන්, කායික වාචසික සංවරපයන්, මමතරිය, බුදුගුණ ආදි 
භාවනාවකනි් සිත වඩමින ්ක ් ගත කිරීම පමප ාව ජීවිතය සතුටින් ගත කරිීමටත් (ඉධ් නනද්ති), පේ 
ජීවිතය අවසානපය ් සතුටින් ක  ් ගත කිරීමටත් (ෙුඤ්්ඤ්ං සුඛං ජීවිතසංඛයේහි), ෙරප ාව සතුටට 
ෙත්වීමටත් (පෙච්ච නන්දති) සුගතිගාමීව වඩාත් සතුටට ෙත්වීමටත් පහ්තු (භීපයයා නන්දති සුගග්තිං 
ගපතෝ) ඇත.  

 

මහාපුණය ගංගා අට 
 

පේ අතර බුද්ධ්, ධ්ේම, සං  යන පතරුවපනහි ගුණ දැන ඒ පකපරහි ෙරසාදය පගෞරවය ශරද්ධ්ාව 
වුපඩන අයුරින් ක ් ගත කිරීම ද සගුතිගාමී වීමට පබපහවින් උෙකාරවත් වන ුඇත. පතරුවන පකපරහි 
ඇති කර ගත් ශරද්ධ්ා මාතරය ෙවා ෙරප ාව සුගතිගාමීවීමට පහ්තුවන බව බුදුදහපමහි සඳහන් පේ. 
මට්ඨඨකුණ්ඩ ී තරුණයාපග ්කථාව මීට නිදසනුක් වශපයන් දැක්විය හුකි ය. පතරුවන පවත පනාපවස්වන 
ෙුහුදීමක් ඇති කර ගුනීම මහා ෙුණය ගංගාවක් බව අභිසන්ද සූතරපයහි ෙුහුදි ිව දැක්පේ. තව ද 
ෙංචශී පයන් යුතුව වාසය කිරීම ද පමප ාව යහෙතට පමන් ම ෙරප ාව සුගතියට පහ්තු වනු ඇත. 
ෙරප ාව දුගතිගාමී පනාවන ප ස තම සිත මුනුවින් සුරක්ෂිත කර ගුනමී යමකුට  ුබිය හුකි උසස් ම 
ආරක්ෂාවයි, රැකවරණයයි, රක්ෂණයයි. 

 

කර්මසයහි ස්වභාවය 
 

කර්මය යන්පනහි සාමානය සර  අර්ථය යමක ්කිරීම යන්නයි. බුදුදහමට අනවු යමක ්කර්මයක් 
බවට ෙත් වන්පන් සිතින් සිතා කයින් වචනපයන් සතිින් එය සිදු කිරීපමනි (පචතනාහං භික්ඛපව කේමං 
වදාමි, පචතයිත්වා කේමං කපරාති කාපයන වාචාය මනසා, නේිපේික සුත්ත, අං.නි. II, 208 ෙිට). කර්මය ව ූ
ක ි පහ්තුඵ  දහම මත ෙදනේ ව ූඅනාත්ම වූ ආධ්යාත්මික ශක්ත ිවිපශ්ෂයකි. කර්ම ශක්තිය අදෘශයමාන 
නමුදු ඉන් ජනිත වන කර්මඵ ය දෘශයමාන වවූකි. කර්මයට අදාළ වූ පච්තනාව ෙටිච්චසමුේෙන්න ව ූ
මචතසික ධ්ර්මයක.ි එය ස්ෙර්ශ, පේදනා, සංඥා, මනසිකාර, චිත්ත සමග සේබන්ිත වූ ධ්ර්මයකි. යමක් 
කර්මයක් බවට ෙත්වන්පන ්එය සපච්තනාත්මකව කිරීපමනි. එපස් පනාවුණු විට ෙුණය ොෙ සිදු පනාපේ 
(නත්ි ොෙං අකුේෙපතා). කුස  -  අකුස  වශපයන් කර්මය පදවුදෑරුේ වන අතර ඊට අමතරව 
බුදුදහපමහි සූතර ෙිටකපයහ ිසුකට - දුක්කට, සසවිතබ්බ - අසසවිතබ්බ,  සුක්කධම්ම - කණ්හධම්ම, පුඤ්ඤ 
- පාප,  භබ්බ - අභබ්බ යන ෙද වයවහාර පේ.   

 

 සර්වඥතා ඥානය සාක්ෂාත් කිරීමත් සමග  ුබුණු චුතූෙොත ාණය මගින් සත්ත්වයා 
කර්මානුරෑෙව යළි භවයක ෙරතිසන්ිය  බන ආකාරය ෙිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්පස්ට ෙුහුදි වි 
අවපබෝධ් විය. පගව ් පදකක් අතර සිටින ඇස් ඇති ෙුරුෂයකුට එක් නවිසකින් නිකම් තවත් නිවසකට 
ෙිවිපසන තුනුත්තකු මුනුවින් දර්ශනය වන්නාක් පමන් බුදුරජාණන ් වහන්පස්ට සත්ත්වයන් එක් 
භවයකනි් චයුත වී නුවත භවයක ෙරතිසන්ි  බන ආකාරය මුනුවින් ෙරතයක්ෂ විය. එහි දී උෙදින 
සත්ත්වයන් පබාපහෝ පදනකු දුගතගිාමී වන අයුරු දැක ප ෝක සත්ත්වයා පකපරහි බ වත් සංපේගයක් 
හටගත් බුදුරජාණන් වහන්පස් පේ තත්ත්වය ප ෝකයාට අවපබෝධ් කර ීමට ඉමහත් පවපහසක් දරමින් 
ධ්ර්ම පද්ශනා කළහ.  

 

උන් වහන්පස්පග ්මූ ික අපේක්ෂාව වූපය් සව්ර්ග මාර්ගය හා පමෝක්ෂ මාර්ගය ප ාවට පද්ශනා 
කිරීමයි. එහි ා ෙෘථග්ජනයන් පස්ඛයන් කර ීමත් පස්ඛයන් අපස්ඛයන් (රහත්බවට ෙත්) කිරීමත්, 
අපස්ඛයන් (රහත් වූවන්) ෙිරිනවින පතක් සුවපස් පවපසනු දැකමීත් බුදුරදුනප්ග් අපේක්ෂාව විය. පේ 
සඳහා අොගත වීමට සිටියවුන්ට කේමස්සකතා සේමා දිට්ඨිය  බා දී ඔවනු් සගුතිපයහි ෙිහිටුවීමට ද 
‘කේමස්සකතා සේමාදිට්ඨිය’  ුබූවන්ට ‘චතුසච්ච (අරිය) සේමා දිට්ඨිය’  බා දී ඔවුන් නවිපනහ ි
හික්මවීමට ද අනුශාසනා කළහ. බුදුරජාණන් වහන්පස් ප ාව ෙහළ වන සමය වන විට ද ඇතුමුන් යළ ි
ඉෙදීම හා කර්මය ෙිළිබඳ විශ්වාස පකාට තිබුණ ද ඔවුන් එය විශ්වාස කපළ් ශාශ්වත දෘෂ්ටිය මත ෙිහිටා 
ය. එනේ දිගනි් දිගට ම පනාපවනස් ව යන සිතක් තුළින් කුස ාකුස  කර්මඵ  විඳිනවා යන අදහසයි. 
බුදුදහපමහි ෙවත්නා විපශ්ෂත්වය වන්පන ්ශාශ්වත හා උච්පේද යන දෘෂ්ටි පදපකහි ම පනාෙිහිටා ෙටිච්ච 
සමුෙේාදය පහවත් පහ්තුඵ  දහම මත ෙදනේ ව කර්මය විගරහ කිරීමයි. එය ප ාව පවනත් කිසිදු ආගමක 
පහෝ දර්ශනයක පනාමුති බුදුදහමට ෙමණක් සුවිපශ්ෂී වූ විගරහයක.ි 
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කර්මය හා ඉන් ජනිත වන ඵ ය ෙළිිබඳව ෙරපතරට සිතා අවසන් කළ පනාහුක. එබුවින ්කර්ම 
සංක ්ෙය වූ ක ි අචින්තනීය වූවක් බව සඳහන් පේ (අචින්පතයය සුත්ත, අ.නි.). රහත් උතුමකුට වුව ද 
කර්මය ෙිරිසිඳ දත පනාහුක. එය සේමා සේබුදුවරයකුට ම විෂය වූවකි. එපස් වුව ද තමා කර්මය සව්කීය 
පකාට ඇත්පතක්, කර්මය දායාද පකාට ඇත්පතක්, කර්මය ජනිත පකාට ඇත්පතක්, කර්මය ාති පකාට 
ඇත්පතක්, කර්මය ෙිළිසරණ පකාට ඇත්පතක් බවත් යහෙත් වූ පහෝ අයහෙත් වූ පහෝ යේ කර්මයක් කරය ි
ද එය දායාද පකාට ඇත්පතක් බවත් ගිහි ෙුවිදි සුපවා ම නිතර සිහ ිකළ යුතු බව අභිණ්හ ෙච්චපවක්ඛණ 
සූතරපයහි සඳහන් පේ (කේමස්සපකාේහි කේමදායාපදා කේමපයානි කේමබන්ධ්ු කේමෙටිසරපණා යං 
කේමං කරිස්සාමි ක යාණං වා ොෙකං වා තස්ස දායාපදා භවිස්සාමීති අභණි්හං ෙච්චපවක්ිතේබං...., 
අභිණ්හෙච්චපවක්ඛණ සුත්ත, අං.නි. III). 

 

බුදුරදුන් දිවමන් සමපයහ ි කර්මය ෙළිිබඳව භාරතපයහි ෙරධ්ාන වාද තුනක ් ෙුවුතුණි. එනේ,  
ෙුේපේකතපහ්තුවාදය, ඉස්සරනිේමාණවාදය හා අපහ්තු අේෙච්චයවාදය (තිත්ථායතන සුත්ත, අං.නි. 310 
ෙිටුව) වශපයනි. ෙුේපේකතපහ්තුවාදය යනු සිය ්  පෙර කර්මපය් ෙරතිඵ  වශපයන් සදිු පේය යන 
අදහසයි. පමම අදහස ගත්තවුන් අතර නිගණ්ඨ නාතෙුත්ත පහවත් මජන මහාවීර ෙරධ්ාන ය. 
ඉස්සරනිේමාණවාදය යන ුප ෝක නිර්මාෙක ඊශ්වරයාපග් කුමුත්ත ෙරිදි සියලු යහෙත - අයහෙත සිදු 
පේ ය යන අදහසයි. සිය ්  කිසිදු පහ්තුඵ  දහමකින ්පතාරව ඉපේ ම සිදුපේ ය යන අදහස අපහ්තුක 
අේෙච්චයවාදපයන් කියුපේ. මක්ඛ ී පගෝසා  පමම අදහපසහි දැඩි ව එ ්ඹ පගන සිටිපයකි. එබුවින් 
මක්ඛ ී පගෝසා  තරේ අනර්ථකාරී අන් කිසිවකු පනාමුති බව බුදුසමපයහි සඳහන් පේ. පමම වාද තුනට 
ම ෙදනේ වී ඇත්පත් ශාශ්වත පහෝ උච්පේද දෘෂ්ටි ය. එබුවින් බුදුරජාණන් වහන්පස් පේ වාද තුන ම 
බුහුර පකාට පහ්තු ඵ  දහමට අනකුූ  ව අනාමත්මවාදය මත ෙදනේ ව ප ාව කරියාත්මක වන 
කර්මඵ වාදයක් හඳුන්වා දුන්හ. 
 
සත්ත්වයන්සග් විවිධත්වයන්ට බලපාන සහ්තු 

  

මජ්ිම නිකාපය් චු ් කේමවිභංග සූතරයට අනුව දිනක් බුදුරදුන් පවත ෙුමිණි පතෝපදයය ෙුත්ත 
සුභ මානවකයා අල්පායුක - දීඝායුක, බේහාබාධ - අප්පාබාධ, දුබ්බණ්ණ - වණ්ණවන්ත, අප්පසකක් - 
මසහසක්ක, අප්පසභාග - මහාසභාග, නීචකුලීන - උච්චකුලීන, දුප්පඤ්ඤ - පඤ්ඤවන්ත වශ්සයන් සලාව 
මිනිසුන් අතර පවත්නා සවනසට සහ්තු විමසී ය. ඊට බුදුරදුන්පග ්ෙළිිතුර වූපය් පමම උස ්ෙහත් පභ්දයට 
පහ්තුව කර්මය බවත්  කර්මය සත්ත්වයා හීන ෙරණීත වශපයන් පබදා ඇති බවත් ය (කේමස්සකා මානව, 
සත්තා කේමදායාදා, කේමපයානි කේමබන්ධ්ු කේමෙටිසරණා. කේමං සත්පත විභජති යදිදං හීනෙේණීතතා, 
ම.නි. III, චු ් කේමවිභංග සතු්ත, 432 ෙිට). අනතුරුව එම පවනස්කේව ට පහ්තු සවිස්තරාත්මකව විස්තර 
කළහ. ඒ අනුව, 

▲ ෙරාණ ාතය පහ්තුපවන් ආයුෂ අඩු වන බව ද 
▲ ෙරාණ ාතපයන් වුළකීපමන් ආයුෂ වුඩි වන බව ද 
▲ සතුන්ට හිංසා කිරීපමන් පබාපහෝ ආබාධ් ඇති වන බව ද 
▲ සතුන්ට හිංසා කිරීපමන් වුළකීපමන් ආබාධ් අඩු වන බව ද 
▲ පකරෝධ්ය බහු  වීපමන් දුර්වර්ණ වන බව ද 
▲ පකරෝධ් පනාකිරීපමන් ෙරියජනක (වර්ණවත්) වන බව ද 
▲ ඊර්ෂයාව පහ්තුපවන් අ ප්ේශාකය වන බව ද 
▲ ඊර්ෂයා පනාකිරීපමන් මපහ්ශාකය වන බව ද 
▲ දන් පනාදීම පහ්තුපවන් අ ්ෙපභෝග වන බව ද 
▲ දන් දීම පහ්තුපවන් මහාපභෝග වන බව ද 
▲ මානාික වීපමන් ෙහත් කු යන්හි උෙත සිදු වන බව ද 
▲ මානාික පනාවීපමන් උසස් කු යන්හි උෙත සිදු වන බව ද 
▲ විමසා බ ා කරියා පනාකිරීපමන් නුවණ මද වන බව ද 
▲ විමසා බ ා කරියා කිරීපමන් නුවණ ඇති වන බව ද 

         සඳහන් කර ඇත. 
 

පමප ස සත්ත්වයාපග් ජීවන කරියාව ියට කර්මය සුවිපශ්ෂී බ ෙෑමක් සිදු කරන නමදුු කර්මපයන් 
සිය ්  සදිුපේ ය යන්නක ්බුදුදහමින ්පනාකියුපේ. එහි දී ප ෝකපය් සජීවී - අජීවී සිය ්  සදිුවන නයිාම 
ධ්ර්ම ෙහක් හඳුනව්ා දී ඇත. එනේ උතු නියාම, බීජ නියාම, කේම නියාම, ධ්ේම නියාම, චිත්ත නයිාම 
වශපයනි. කර්මය යනු පමම නියාම ධ්ර්ම ෙපහන් එකක් ෙමණි. තවද සත්ත්වයන්ට සුෙදුක් අත්විඳීමට 



UD5 
 

පහ්තු අටක් ෙිළිබඳව සංයුක්ත නිකාපයහි පමාළිය සවීක සූතරපයහි (සං.නි. IV, 436 ෙිට) දැක්පේ. එනේ: වාතය, 
ෙිත, පසම, සන්නිොතය (තුන්පදාස් එක්වීම), ඍතු පවනස්වීම, විෂම හුසිරීම, උෙකරම, බ වත් අකුස  
කර්මයන්හි විොක වශපයනි. පමම පහ්තු අට අතුරින් සුෙදුක් ජනිත වීමට පහ්තුවන කරුණක් ප ස 
කර්මය දක්වා ඇති අතර එය එක ම පහ්තුව පනාව එක් පහ්තුවක් ෙමණක් බව ද වටහා ගත යුතුව ඇත. 
ගිරිමානන්ද සූතරපයහි (අ.නි. VI, 198 ෙිට) පරෝග හටගුනමීට පහ්තු වශපයන ්ද පමම කරුණු අට එප සින් ම 
දැක්පේ. එයනි් ද ෙුහුදි  ි වන්පන් පරෝගෙීඩා ඇතිවීමට බ ොන කරුණු අතර කර්මය එක් කරුණක් 
ෙමණක් බවයි. 

 

කර්මය පතවුදෑරුේ වශපයන් බුදුසමපයහි විස්තර පේ. එනේ කාය කර්ම, වචී කර්ම හා මපනෝ 
කර්ම වශපයනි. බුදුරදුන ්සමපයහි ඇතුේ ආගේව   පමය කාය දණ්ඩ, වචී දණඩ් මපනෝ දණඩ් වශපයන් 
විගරහය පකාට තිබුණි. බුදුරජාණන් වහන්පස්  ‘දණඩ්’ යන්න බුහුර පකාට ඒ පවනුවට ‘කේම’ (කර්ම) 
යන්න හඳුනව්ා දුන් අතර පමම කර්මතරය අතුරින් මපනෝ කර්මය වඩාත් ෙරබ  බව දී තෙස්සී නේ මජන 
තුනුත්තාට පද්ශනා කළහ (ඉපමසං පඛා තෙස්සී තිණ්ණං කේමානං........ මපනාකේමං මහාසාවජ්ජතරං 
ෙඤ්්ාපෙමි ොෙස්ස කේමස්ස කිරියාය ොෙස්ස කේමස්ස ෙවත්නතයිා, පනා තථා කායකේමං පනා තථා 
වචීකේමං, ම.නි.I). ඇතුේ කායික හා වාචසික කරියාවන්ට වඩා මපනෝ කර්මය බ වත් බවත් එහි ෙරතිඵ  
වශපයන් ඇතුමුන ් ප ාවට මහත් අනර්ථයන් සදිු කළ බවත් ධ්ර්මපයහි දැකප්ේ. තව ද සත්ත්වයා සිදු 
කරන සියලු කරියාවන්ට මනස ෙරධ්ාන වන බව ද අවධ්ාරණය පකාට තිපේ. ෙරදුෂ්ඨ වූ සිතින් යුතු ව කරන 
කරියා හා කතා තුළනි් පගානා ෙිටුෙස එන රිය සක පමන් (චක්කං’ව වහපතා ෙදං) සත්ත්වයාට දුක් විඳීමට 
සිදු වන බවත්, ෙරසන්න සිතින් යුතු ව කරන කරියා හා කතා තුළින් තමා ෙිටුෙස එන ඡායාව පමන් 
(ඡායා’ව අනොයිනී) සත්තව්යාට සුෙ විඳීමට හුකි වන බවත් ධ්ේමෙදපයහි සඳහන් පේ (ධ්.ෙ. යමක වග්ග, 

1-2 ගාථා). 
 

තවද අහපසහි සිටියත් මුහුද මුද සිටියත් ෙර්වත කුහරයක සිටියත් ප ාව පකාතුන සිටියත් 
කර්මපයන්  ුපබන විොකපයන් පනාමිදිය හුකි බව සඳහන් පේ. 

 

‘න අන්ත ික්පඛ න සමුද්දමජ්පෙ න ෙේබතානං විවරං ෙවිස්ස, 
න විජ්ජති පසා ජගතිෙේපදපස යත්ථට්ඨිතං මුඤ්්පචයය ොෙකේමා’. (ධ්.ෙ.) 

  

බුදුදහපමහි සඳහන් පබාපහෝ ඉගුන්වීේව ට කර්මය ඇතුළත් ව තිපේ. ඒ අතර ෙුනර්භවය, 
ෙටිච්චසමුේොදය, ස්කන්ධ් විගරහය, කුස  අකුස  විගරහය, නාම රෑෙ, සතර ආහාර, ආයතන, ආර්ය 
අෂ්ටාංගික මාර්ගය, චතුරාර්ය සතයය, නිවන ෙරධ්ාන ය. ෙනුර්භවයට පහ්තුවන ෙරතිසන්ි චිත්තය සමඟ 
කර්මය සේබන්ධ් ව ෙවතී. ෙටිච්චසමුේොදපයහි හා ස්කන්ධ් ෙංචක විගරහපයහි දී ‘සංඛාර’ නමින් 
දැක්පවන්පන් කර්මයයි. ඊට අනුව සත්ත්වයා කර්ම සිදුකරන්පන් අවිදයාව නිසයි. ෙංචඋොදානසක්නධ්් 
විගරහපයහි සංඛාර ස්කන්ධ්යට කර්මය ඇතුළත් පේ. ‘කුස  - අකුස ’ සත්ත්වයා විසින් සිදු කරනු  බන 
කර්මය පදකට පබදා තිපේ. නාම රෑෙ විගරහපයහි  ා එය ‘නාම’ යටතට ඇතුළත් පේ. සතර ආහාරපයහි ා 
මපනෝ සංපච්තනාහාරය යටතට ගුපන්. ආයතන විගරහපයහි  ා බාහිර ආයතන වන රෑෙ, ශේද, ගන්ධ්, 
රස, ස්ෙර්ශ, ධ්ර්ම ඇසුරින් සංපච්තනය කරියාත්මක පේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වූ ක ි කර්මක්ෂය 
කිරීපේ ආර්ය මාර්ගයයි. එහි සේමා දිට්ඨිපයහි විපශ්ෂපයන් කර්මය ෙිළිබඳව දැක්පේ. ඉහත දැක්වූ ෙරිදි 
සේමාදිට්ඨිය වූ ක ි පදවුදෑරුේ ය. එනේ සාසරව වූ ෙුණයාභාගීය සංඛයාත කර්මඵ  ඇදහීම ෙළිිබඳ 
ප ෞකික සේමාදිට්ඨිය හා චතුසච්ච සේමාදිට්ඨි නේ වූ ප ෝපකෝත්තර සේමා දිට්ඨියය.ි මින් 
ෙළමවුුන්පනන් කියුපවනප්න් කර්මස්සකතා සේමාදිට්ඨියයි. එනේ, දුන් පදපයහි විොක ඇත, යාගපයහි 
විොක ඇත..., ආදී වශපයන් දැක්පවන කර්මඵ  විශව්ාස කිරීේ වශපයන් ෙවතන්ා සේමාදිට්ඨිය මීට අයත් 
ය. 

 

සත්ත්වයා මිථයා දෘෂ්ටිපයන් මදුවා සේමා දිට්ඨිපයහි ෙිහිටුවා මී සඳහා බුදුදහම නිබඳව 
අනුශාසනා කරනු දක්නට  ුපේ. ඒ සඳහා පද්ශිත අනුශාසනා පෙළ දහපමහි නිතර හමුපේ. යහෙත 
කරනන්ාට යහෙත් ෙරතිඵ  ද, අයහෙත කරන්නාට අයහෙත් ෙරතිඵ  ද අත්විඳීමට සිදුවන බව බුදුසමය 
අවධ්ාරණය කරයි (ක යාණකාරී ක යාණං - ොෙකාරී ච ොොකං, ඉසපයාසමදු්දක සූතරය, සං.නි.I, 404 ෙිට). 

වෙුරන්පන් යේ බීජයක් ද ඵ  වශපයන්  ුපබන්පන් ඊට සමාන ඵ යි. එපමන් ම කරන කර්මයන්ට 
අනුරෑෙ ව ෙරතිඵ   ුපේ (යාදිසං වෙපත බීජං - තාදිසං හරපත ඵ ං). තවද කර්මය නිසා ප ෝකය 
ෙවත්නා බවත් කර්මය නසිා ෙරජාව ජීවත් වන බවත ්ගමන් කරන රථයක පරෝදය පනාගුළවී තබන කඩ 
ඇණය ප සින් සත්ත්වයා කර්මයට බුඳී ෙවත්නා බව ද සඳහන් පේ. 

 



UD6 
 

කේමනා වත්තතී ප ාපකා   -  කේමනා වත්තතී ෙජා, 
කේමනිබන්ධ්නා සත්තා     - රථස්සානීව යායපතා.  

(සු.නි. වාපසට්ඨඨ සුත්ත, 657 ගාථාව) 
 

පමබඳු තත්ත්වයක් මත කයින්, වදනනි්, සිතින් කර්ම කිරීපේ දී යළි යළිත් නුවණින් විමසා බ ා එය  
සිදු කරන ප ස පෙළ දහපමහි නිතර අවධ්ාරණය කර ඇත (අේබ ට්ඨික රාහුප ාවාද සුත්ත, ම.නි. II, 132 ෙිටුව). 

එහි දී යහෙපතහි පයපදන ප සත් අයහෙතින් මිපදන ප සත්  දැක්පේ (අභිතථ්පරථ ක යාපණ  - ොො 
චිත්තං නිවාරපය). දරුවන ්හදන පදමාෙියන් විසින් දරුවනට සිදු කළ යුතු යුතකුේ අතර ද ෙළමුපවන් ම 
සඳහන් වන්පන් තම දරුවන් ොෙපයන් මුදවා යහෙපතහි පයාදවන ප සයි (ොො නිවාපරන්ති, 
ක යාපණ නිපවපසන්ති, සිගා  සුත්ත, දී.නි.III).   

 

පුණය කර්ම පරසභ්ද  
 

ප ෞකික වශපයන් සිදු කළ හුකි ෙිනක්ේ සයි ්  බුදුදහපමහි ෙරධ්ාන වශපයන් පකාටස් තුනක් 

යටපත් සංගරහ පකාට තිපේ. එනේ දාන, සී , භාවනා වශපයනි. දාන යනු තමන් සන්තක දෑ අන් අය 

පවනුපවන් ෙූජා බුද්ිපයන් පහෝ අනුගරාහක බුද්ිපයන් ෙරිතයාග කිරීමයි. පමය ආමිස දාන, අභය 

දාන, ධ්ර්ම දාන වශපයන් සදිු කළ හුකිය. ආමිස දාන යනු පභෞතික වශපයන් සිදු කරන ෙරිතයාගයන් ය. 
අභය දාන යනු ජීවිත දානයයි. ධ්ර්ම දාන යනු අන් අයට ධ්ර්මය අසනන්ට පහෝ කියවන්නට සු ුස්වීමයි. 
දානය විවිධ්ාකාරපයන් සිදු කළ හුකි අතර තිරිසනග්ත සත්ත්වයාපග් ෙටන් සේමා සේබුදු රජාණන් 
වහන්පස් දකව්ා විවිධ් ස්තරව  සිටින සත්ත්වයන්ට පෙෞද්ග කි වශපයන් ෙරිතයාග සිදු කළ හුකිය. ඒ 
සිය ් ට වඩා සඟසතු පකාට පදන දානපයහි ආනිසංස උසස් බව සඳහන් පේ. සී  යනු තමන්පග් කය 
හා සිත සංවර කර ගුනේී වුරදිව නි් දුරුවීේ වශපයන් සංවරභාවයට ෙත්වීමයි. විපශ්ෂපයන් ෙංචසී පය් 
ෙටන් අටසි ් දසසි ් ආදි විවිධ් මට්ඨටමින් පමය සේෙූර්ණ කළ හුකිය. සී ය ෙරප ාව සුගතිගාමීවීමට 

පමන් ම පමප ාවදී කීර්තයි, ධ්නය, විශාරදබව ආදි උසස් ආනිසංස රැසක් ළඟාකර ගුගීමට ඉවහ ් වන 

ෙුණය කර්මයක් පනපහාත් කුස යක් වශපයන් සඳහන් පේ. භාවනා යනු මමතරී,  බුදුගුණ ආදි වශපයන් 
කිසියේ කුස  අරමුණකු සිත සමාිමත් කර ගුනේී වශපයන් සිදු කරන කසු කර්මයකි. දානාදි තරිවිධ් 

ෙුණය කරියා අතර භාවනාව උසස් ම ආනිසංසදායී ෙුණය කර්මය වශපයන් බදුුදහපමහි දක්වා තිපේ.  
  

පුණය කර්මයන්හි ආනිසංස 
 

ෙුණය කර්මයන්හි නිරතුරුව නියුපළන (කයිරා පත තං ෙුනේෙනුං) ප සත් ෙනිට බිය පනාවන 
(මා ෙුඤ්්ඤ්ස්ස භායී) ප සත් ෙින්කේ කිරීමට බ වත් කුමුත්තක් (තේහි ඡන්දං කයිරාථ) ඇති කර 
ගන්නා ප සත් භාගයවතනු් වහන්පස් නිබඳව සතත්්වයන් උනනද්ු කරවා තිපේ. ඊට පහ්තුව ෙින යන ු
සුෙයට කියන තවත් නමක් (සුපඛා ෙුඤ්්ඤ්ස්ස උච්චපයා) වන පහයිනි. ෙින් ක  තුනුත්තා පමප ාවදීත් 
සතුටට (ඉධ් නන්දති) ෙත් ව ෙරප ාවදීත් සතුටට (පෙච්ච නන්දති) ෙත් ව පදප ාවදීම සතුටට 
(කතෙුඤ්්පා උභයත්ථ නන්දති) ෙත් පවයි. තමා විසින් කරන  ද ෙින්කේහි ආනිසංස දැක ෙරප ාව 

දී ඔහු වඩාත් ම සතුටට (භීපයයා නන්දති සුගග්තිං ගපතා) ෙත් පවයි. යමකු බුදුබණ ඇසීපමන් ෙරිිසිදු 
සිතක් ඇති කර ගත ්ක ්හි ඔහුපග් කයින ්වදනින් සතිින් නරිතුරුව ෙනි් සිදු පේ. එය තමාටත් අන් අයටත් 
ඉමහත් යහෙතක් උදාකර  නු ඇත. ෙින් කිරීපේ ආනිසංස වශපයන් පමප ාවදී ම නීපරෝගීබව දිගාසිරි 

සේෙත්තිය සු පස්. ක ණ මිතුරන් මුණ ගුසමීටත් ඔවුන් පවතින් සදහේ ශරවණය කිරීමටත් ෙුණයකර්ම 
මපහෝෙකාරී පේ. තවද අතීත අකුස  කර්මයන්හි විොක වශපයන් තමන් පවත ෙුමිපණන ආදීනව 
මගහරවා පගන ජීවිතය යහමගට පයාමු කර ගුනමීට ද ෙින පහ්තු පේ. තමා තුළ ඇති කර ගනන්ා 
මානසික ොරිශුද්ි ය ශාරීරික සුවතාව දියුණු කර ගුනීමට ද කිසියේ ෙරමාණයකින් උෙපයෝගී කර ගත හුකි 
පේ. බුදුදහසම් මගසපනව්ීම ඔස්සස් පුණය කර්මයන්හි නියුළීසමන් ඇති කර ගන්නා වූ ආධයාත්මික 
ශ්ක්තිසයන් සම් ජීවිතය තුළ දී ම පරතිඵල සපසනන විට සතරුවන සකසරහි සගෞරවය, ශ්රද්ධාව හා පරසාදය 
දියුණු සේ. එවිට නිතපිතා සතරුවන සකසරහි සිිහිවින වාර ගණන කරමසයන් වුඩි සේ. එමඟින ්සිපතහි 
කුස ය දියුණු වන අතර ෙරප ාව සුගතිගාමී වීමට ද පමම ශරද්ධ්ාව උෙකාරී පේ. නිසුකව ම පරසලාව 
සුගතිගාමීවීමට අවශ්ය ආධයාත්මික ශ්ක්තිය ඇති කරගුනීම සලෞකකි කුසලසය් අගරතම ඵලයයි. 

 
 



UD7 
 

සත්ති සූතරය 
 

වපරක බුදුරදුන් පවත ෙුමිණි පදවිපයක් ෙනි් කිරීපමහි අවශයතාව දැඩිව අවධ්ාරණය කපළ් ය.  
 

සත්තියා විය ඔමිට්ඨපඨෝ ඩයහිමාපනෝ’ව මත්ථපක්, 
කාමරාගේෙහාණාය සපතෝ භික්ඛූ ෙරිේබපජ්ති. (සත්ති සූතරය, ස.නි.1, 24 ෙිට) 

 

සුතකින් ෙහර  ද්දකු පමන් ද හිස ගනිි ගත්තකු පමන් ද කාමරාගය දුරුකර  නු ෙිණිස සිහි ඇති ව 
වාසය කළ යුතු ය.  

 

පමහි දී භාගයවතුන් වහන්පස් සඳහන් කරන්පන් කාමරාගය ෙරහාණයට වඩා සක්කාය දිට්ඨිය 
දුරුකර ීපේ වුදගත්කමයි.  

 

 සත්තියා විය ඔමිට්ඨපඨෝ ඩයිහමාපනෝ’ව මත්ථපක්, 
 සක්කායදිට්ඨිේෙහාණාය සපතෝ භික්ඛූ ෙරිේබපජ්ති. 
 

පමයින් ෙුහුදි ි වන්පන් එම පදවියා ස්වර්ග මාර්ගය දක්වන ක ්හි බුදුරදුන් පමෝක්ෂ මාර්ගය 
ෙුහුදි ි කරන ආකාරයයි. මීට සමාන විස්තරයක් උෙනීයති සූතරපයහි දැ ඇතුළත් පේ.  

 
උපනීයති සූතරය  
 

දිනක් රාතරිපයහි බුදුරදුන් පවත ෙුමිණි එක්තරා පදවිපයක් ජීවිතපය් ෙවත්නා අස්ිර බව සඳහන් 
පකාට අෙරමාදීව සුෙ පගන පදන ෙනිර්ැස් කරන ප ස සඳහන් කපළ් ය.  

 

උෙනීයති ජීවිතමෙේමායු ජරෑෙනීතස්ස න සන්ති තාණා, 
එතං භයං මරපණ් පෙක්ඛමාපනෝ ෙුඤ්්ානි කයිරාථ සුඛාවහානි.    

 

එම පදවියා ෙනි් කිරීපමහි අවශයතාව සඳහන් කළ ක ්හි භාගයවතුන් වහන්පස් ඊට ෙිළිතුරු වශපයන් 
පද්ශනා කරන්පන් ප ාවට ඇති ඇ ්ම දුරු කිරීපමහි වුදගතක්මයි.  

 
උෙනීයති ජීවිතමෙේමායු ජරෑෙනීතස්ස න සන්ති තාණා, 
එතං භයං මරපණ් පෙක්ඛමාපනෝ ප ෝකාමිසං ෙජපය් සන්තිපෙක්පඛෝ. (ස.නි.1, 04 ෙිට) 

 

උෙනීයති සූතරපයහි සඳහන් ඉහත ගාථා පදක ෙිරික්සා බු ීපේ දී පෙනී යන්පන් එම පදවියා 
සුගතිගාමී මාවත සඳහන් කළ ක ්හි බුදුරදුන් විමුක්ත ිමාර්ගය අවධ්ාරණය කළ ආකාරයයි. එම ගාථා පදක 
විමසා බ න ඇතුපමකුට පෙනී යන්පන් බුදුරදුන් සුගතිගාමී මාවත ෙරතික්පෂ්ෙ පකාට නිවන් මග ෙමණක් 
පද්ශනා කරන බවයි. එපහත් සතය තත්ත්වය ඊට පවනස් වූවකි.  

 

වපරක බුදුරදුන් පවත ෙුමිණ එකසිය විසි හුවිරිදි වපයෝවෘද්ධ් බමුණන් පදපනක් තමන්පග් සසර 
ගමනට ෙිහිට වන කිසියේ අනුශාසනාවක් කරන ප ස ඉ ් ා සිටි අවස්ථාපවහි බුදුරදුන් පද්ශනා කපළ් 
ඉහත සඳහන් ගාථා පදක අතුරින් ෙළමු ගාථාවයි (අං.නි.1, 280 ෙිට). එනේ සුගතිගාමීවීමට අවශය 
අනුශාසනයකි.  

 

තවද කායික වාචසික සංවරපයන් යුතවු ෙනි් කරන ප ස දක්වා තිපේ. 
 

පයෝ’ධ් කාපය්න සඤ්්ඤ්පමෝ වාචාය උද පච්තසා, 
තං තස්ස පේතස්ස සුඛාය පහෝති යං ජීවමාපනෝ ෙකපරෝති ෙුඤ්්ඤ්න්ති. (අං.නි.1, 280 ෙිට). 

 

පමයින් ෙුහුදි ි වන කරුණක් නේ මහාෙරඥාපවන් යකු්ත භාගයවතුන් වහන්පස් අවස්ථාපවෝචිත ව 
මහාකරුණාපවන් යුතුව ඇතුපමකුට සුගතිගාමී මාවත ෙමණක් පද්ශනා කළ බවයි. ඡත්තමානවක, 
මට්ඨටකුණ්ඩ ී වුනි සදිුවීේ තුළින් පමය තවදුරටත් ෙරකට පේ.  

 

ඉහත සූතර පදපකන් ම ෙුහුදි ි වන කරුණක් නේ භාගයවතුන් වහන්පස්පග් මූ ික අභිෙරාය නිවන් 
මග පෙනව්ාදීම වවු ද උන් වහන්පස් පමෝක්ෂ මාර්ගය ෙරතික්පෂ්ෙ පනාකළ බවය.ි තත්ත්වය පමපස් වුව ද 
මගඵ   ුබීමට තරේ නවුණින් යුතු අය මුණ ගුසණුු ක ්හි බුදුරජාණන් වහන්පස් සසර සුරිසුරීපමහි 
ආදීනව පෙන්වා දී අෙරමාදීව මගඵ   ුබීමට උනනද්ු කළ අවස්ථා දැකගත හුකිය.  

 



UD8 
 

වයග්ඝපජ්ජ සූතරය  
 

දිනක් බුදුරජාණන් වහන්පස් පවත ෙුමිණි දී ජාණු පකෝ ිය ෙුතරයා තමාට පමප ාව ෙරප ාව 
යහෙත ෙිණිස පහ්තුවන කරුණු විමසා සිටිපය් ය. එහදිී භාගයවතුන් වහන්පස් පමප ාව ජීවිතපය් 
සාර්ථකත්වය සඳහා  

 
සලෞකික සම්මාදිට්ඨිසයන් ඔබ්බට... 
 

කේමස්සකතා සේමාදිට්ඨිය මත ෙිහිටා ප ෞකික කුස ් රැස් කළ ද ඉන් සුගතිගාමී වීමට හුකියාව 
සහ විවිධ් ආනිසංස  ුබුණ ද අවිදයාව ෙවතින තුරු සංසාර චකරපයන් නිදහස්වීමක් පනාමුත. සසර 

සුරිසරන තුරු ජරා, මරණ, ජාති යන ජීවිත අභිපයෝගව ින් නිදහස්වීමක ් පනාමුත. ෙුඤ්්ාභිසංඛාර, 

අෙුඤ්්ාභිසංඛාර, ආපනඤ්්ජාභිසංඛාර යන තරිවිධ් සංස්කාර ම සිදුවන්පන් අවිදයාව ොදකවයි. පමහිදී 
කටයුතු කරන්පන් ප ෝකය ඇත පහෝ නුත යන අන්තයක ෙිහිටායි. සංසාර චකරපයන් නිදහස් ව 

ජරා, මරණාදි දුක්ව නි් නදියහස්වීමට අවකාශ  ුපබන්පන් පමක ීඇත හා නුත අන්ත පදකනි් දුරු වූ  
ප ෝපකාත්තර සේමා දිට්ඨිපයනි. එබුවින් භාගයවතුන් වහන්පස් සේමාදිට්ඨිපය් පදවන ෙියවර පෙනව්ා 
වදාළ පස්ක.  

 
2. සම්මාදිට්ඨිසය් සදවන පියවර - ආර්ය වූ අනාසරව වූ චතුසච්ච සම්මාදිට්ඨිය - සමෝක්ෂ මාර්ගය 

 

සුගතිගාමී මාවත ප ාව ක ින් ක  ෙහළ වන සත්ෙුරුෂ උතමුන් ප ාවට පෙන්වා පදන 
අනුශාසනයක.ි එනේ මරණින් මතු සතර අොයට පනාවුපටන පස් කුස ය තුළ ස්ථාවර වීමයි. එය 
යපමකුට ඇති ආරක්ෂාවකි, රක්ෂණයකි. එපහත් ප ෞකික මට්ඨටපේ සිට  බන සුගතිය ස්ථාවර තත්ත්වයක් 
පනාව යළි දුගතියට වුටීපේ අවදානම තවදුරටත් ෙවතී. එබුවින් බුදුසමය පමප ස සුගතිගාමී මාවත 
පද්ශනා කළ ද ඉන් පනානුවතී අවම වශපයන් පසෝතාෙන්න පහෝ වී සුගතිය ස්ථාවර කර ගුනමීටත් 
සංසාර චකරපයන් සෙුරා නදිහස්වීමටත් ෙරතිෙදාව ඉමහත් කරුණාපවන් ප ාවට පද්ශනා කරති. එනේ දුකනි් 
නිදහස් ව සංසාර චකරපයන් සෙුරා නිදහස්වීම නේ වූ පමෝක්ෂ මාර්ගයයි. සුගතිගාමී මාවත පවනත් ආගමික 
ශාස්තෘවරුන් කිසියේ ෙරමාණයකින් පද්ශනා කරන අතර විමුක්තිගාමී මාවත නිවුරදිව ප ාවට පද්ශනා 
කරන්පන් සේමා සේබුදු උතුමකු ෙමණි. සසර භවපයන් භවයට සුරිසුරීමට පහ්තුවත් එම සසර ගමන 
නවතා න ඍජු මාවතත් තථාගතයන් වහන්පස ් නමක ් විසනි් ප ාවට අනාවරණය කර පදන මහඟු 
උෙපද්ශයක.ි ධර්ම චකරය උපසයෝග ී කර ගනිමින ් සසර සුරිසුරීමට සහ්තුවන කර්ම චකරසයන ් සපරුා 
නිදහස්වීමට සමහි දී අනුශ්ාසනා සකසර්. 

 

කම්මනිදාන සූතරයට අනුව කර්මක්ෂය කිරීම සේබන්ධ්ව සඳහන් පේ. ඒ අනුව ‘ප ෝභ, පදෝස, පමෝහ 
පච්තනා මු ් වී හටගන්නා කර්ම අකුස  නේ පේ. එම කර්ම සාවදයයි, ඒ කර්මව ට මතු දුක් විොක 
විඳීමට සදිු පේ. පමම කර්ම ‘කර්මසමුදය’ (හටගුනීම) ෙිණිස ෙවතී. එනේ මතු නුවත භවයක් පගන දීමට 
පහ්තුවන කර්ම සකස් කරිීම ෙිණිස පහ්තු වනන්කි. පේ කර්ම කර්ම නිපරෝධ්ය ෙිණිස පහ්තු පනාපේ.’ 
‘අප ෝභ, අපදෝස, අපමෝහ පච්තනා මු ් වී හටගනන්ා කර්ම කුස යි. ඒ කර්ම නිරවදය වන අතර සුෙ 
විොක පගන පද්. එම කර්ම ‘කර්මනිපරෝධ්ය’ ෙිණිස පහ්තු පේ. ඒ කර්ම කර්ම සමදුය ෙිණිස පහත්ු 
පනාපේ.’ 

 

පමම සූතරපයන් ෙරකට වන ෙරධ්ාන අදහස නේ යළි කර්ම හට ගුනීමට පහ්තු වන කර්ම පමන් ම යළි 
කර්ම හටපනාගුනීමට ද පහ්තු වන කර්ම ෙවත්නා බවයි. බුදුසමපයන ් විපශ්ෂපයන් අවධ්ාරණය 
පකපරන්පන් කර්මක්ෂය කරිීේ සංඛයාත කර්ම සඳහායි. එනේ නවින සඳහා පහ්තු වන ෙරපයෝගාභිසංස්කාර 
සංඛයාත කුස  කර්ම කිරීමට මග පෙනව්ීමයි. පමය පමය ඇතුේ තුපනක ‘අකණ්හ අසුක්ඛං අකණ්හි 
අසුක්ඛ විොකං’ වශපයන් කළුත් පනාවන සදුුත් පනාවන කර්ම වශපයන් දක්වා තිපේ. බුදුදහමට ෙමණක් 
සුවිපශ්ෂී වූ ඉගුනව්ීමකි. පයෝනිපසාමනසිකාරය අනුව නාමරෑෙ ධ්ර්ම ෙළිබිඳව නුවණින් විමසා බ ා 
නිවුරදි කුස  කරියාවන්හි පයදීපේ හුකියාව මිනිසා සතුව ෙවතී. පච්තනාත්මක ව කරියා කිරීපේ හුකියාව 
ෙුදග් යා සතු ව ෙවත්නා බව  බුදුරජාණන් වහන්පස් අවධ්ාරණය කරන පහයනි් උන් වහන්පස් කර්මවාදී 
හා කරියාවාදී බව සඳහන් පේ (සමපණා ඛලු පභා පගාතපමා කේමවාදී කිරියවාදී, ම.නි. II) 

 

නිේපේික ෙරියාය සූතරපයහි කර්මය ෙිළිබඳ විිමත් විස්තරයක ්ඇතුළත්  පේ. ඊට අනුව කර්මය 
පත්මා පකාට ෙරශ්න හයක් මතුපකාට ඊට ෙිළිතුරු සුෙපය්. පමහදිී කර්මය යනුපවන් දැක්පවන්පන් 
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සංපච්තනාවයි. කර්මපය් නිදානය වශපයන් සඳහන් වන්පන් ස්ඵර්ශයයි (ඵස්පසා භික්ඛපව කේමානං නිදාන 
සේභපවා). කර්මපය් නිපරෝධ්ය ස්ෙර්ශ නිපරෝධ්යයි (ඵස්සනිපරාපධ්ා භික්ඛපව කේමානං නිපරාපධ්ා). එබඳු 
වූ කර්මය නිපරෝධ් කරන මාර්ගය ප ස පෙන්නුේ කර ඇත්පත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි (අයපමව 
අරිපයා අට්ඨඨංගිපකා මග්පගා කේමනිපරාධ්ගාමිනී ෙටිෙදා) 

 

කර්මයන්ට අනුරෑෙ ව විොක  ුබීමක් දක්නට  ුබුණ ද බුදුසමයට අනුව කර්මය කරන්පනක් පහෝ 
එහි ඵ  විඳින්පනක් පහෝ පනාමුත. හුපදක් ෙවත්පන් ශුද්ධ් ධ්ර්ම ෙමණි. 

 

‘කේමස්සකාරපකා නත්ි   -  විොකස්ස ච පේදනා, 
සුද්ධ්ධ්ේමා ෙවත්තන්ති    -  එපවතං සේමදස්සනං’. 

 

සාමානය සේමුති සතයය අනුව කර්ම කරන්නා ඊට අනුරෑෙව සුෙ දුක් විොක විඳින බව සඳහන් වවු 
ද ෙරමාර්ථ සතයයට සාපේක්ෂව බ න ක ්හි එය නිවුරදි අදහසක් පනාපේ. ඒ අනුව කර්ම කරන 
සත්ත්වයා ම ඊට අනුරෑෙ සුෙ දුක් විොක විඳී යයි යපමකු සිතත් නේ එය දෘෂට්ි විසූකයක් දෘෂ්ටි ජා ාවක් 
වුරදි ආක ්ෙයක් බව සේබාසව සූතරපයහි ෙුහුදි ි සඳහන් පේ. එය සඳහන් පකාට ඇත්පත් ෙරමාර්ථ 
සතයයට අනුවයි. එනේ ප ෝපකෝත්තර සේමා දිට්ඨිය ෙදනේ කරපගනය.ි  

 

සේමුති සතයයට අනුව සත්ත්වයා කර්මය දායාද පකාට කර්මය ස්වකයී පකාට ඇත්පත් නමුදු කර්ම 
චකරයට ම නතු වී එහි වහප කු පස් හිර පකාට සංසාර සිරගත පකාට එය සුරිසුරීමට බුදුසමය උත්සාහ 
පනාකරයි. කර්මය අභිබවා පගාස් කර්මකෂ්ය කරිීපේ මාර්ගය බුදුසමපයහි ෙුහුදි ි ව පද්ශනා පකාට 
ඇත්පත් එබුවිනි. බුදුදහපේ මූ ික ඉ ක්කය කර්මක්ෂය පකාට සත්ත්වයා සසර දුකින් නිදහස් කරවීමයි. 
සත්වයාට විමුක්තිය  ද හුක්පක් කර්ම බන්ධ්නපයන් නදිහස් වීපමනි. පබෝසතුන් පමප ාව උෙත  ද 
පමාපහාපතහි ‘පේ මාපග් අවසන් ජාතිය බවත් නුවත භවයක් නුති බවත්’ (අයමන්තමිා ජාති නත්ි’දාන ි
ෙුනේභපවා) ෙරකාශ කපළ් පමකී කර්මකෂ්ය කිරීම අරභයා ය. 

 

ඒ සඳහා විපේකනිස්සිත ව විරාගනිස්සිත ව නිපරාධ්නිස්සිත ව නවිනට බර ව සත්ත පබාජ්ෙංග 
ධ්ර්ම වඩා තෘෂ්ණාව ක්ෂය කළ යුතු ව ෙවතී. තෘෂණ්ාව ෙරහීණ වීපමන් කර්මක්ෂය වන අතර කර්මක්ෂය 
වීපමන් දුක් ෙරහීණ පේ. තෘෂ්ණාව ක්ෂය කිරීපමන් දුුඃඛක්ෂය වන අතර දුුඃඛක්ෂය කිරීපමන් කර්මක්ෂය වන 
බව ඛය සූතරපයහි දැක්පේ (තණ්හාය ෙහානා කේමං ෙහීයති. කේමස්ස ෙහානා දුක්ඛං ෙහීයති. ..... 
තණ්හක්ඛයා කේමක්ඛපයා. කේමක්ඛයා දුක්ඛක්ඛපයාති, සං.නි. V (1), 176 ෙිට). පමප ස තෘෂ්ණාව දුරු 
කිරීපමන් කර්මක්ෂය කළ යුතු බව බුදුසමපයහි අනුශාසනාවයි. ඒ සඳහා කර්ම ක්ෂය කිරීම සඳහා පහ්තුවන 
සංස්කාර දුරු කරමින් දස සඤ්්ා වඩමින් ෙරපයෝගාභසිංස්කාර වුඩීමට බුදුදහමින් අනුශාසනා පකපර්.  

 

දුකින් නිදහස්වීම සඳහා බුදුරදුන් වදාළ ෙරධ්ාන අනුශාසනය චතුරාර්ය සතයය නමින් හුඳින්පේ. එනේ 
දුක, දුකට පහ්තුව, දුක නුති කිරීම හා දුක නුති කිරීපේ මාවත නේ වූ අංග හතරයි. පේ අංග හතරින් 
එකක් මුනුවින් දුටුවපහාත් පසසු අංග තුන ද අවපබෝධ් වනු ඇත. පමහි  ා විපශ්ෂපයන් දුක යනු කුමක්ද 
යන්න මනාව පත්රුේ ගුනීම පබපහවින් වුදගත් පේ. ඉෙදීම, මහලුබව, ප ඩවීම, මරණය, ෙරියයන්පගන ්
පවන්වීම, අෙරියයන් හා එක්වීම, කුමුති දෑ පනා ුබීම යන කරුණු දුක වශපයන් සඳහන් කරන 
භාගයවතුන් වහන්පස ් ඒ සිය ්  කුටි පකාට ‘සංිත්පත්න ෙංචුොදානකඛ්න්ධ්ා දුක්ඛා’ යනුපවන ්
ෙංචුොදානස්කන්ධ්ය දුක වශපයන් සුවිපශ්ෂී කරුණක ් ප ාවට පෙන්වා පදති. එනේ අෙ ඇස්, කන් ආදි 
ඉන්රිය ඔස්පස් රෑෙ, ශේදාදී අරමුණු විෂයපයහි කසිියේ දැනුමක්, අද්දැකීමක ්  ුබීපේ දී රෑෙ, පේදනා, 
සඤ්්ා, සංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ් ෙංචකපය් හටගුනීම හා නිරුදධ්්වීම පනාදැනීපමන් හටගනන්ා 
මු ාවයි, එනේ අවිදයාවය.ි පමම ස්කන්ධ් ෙංචකපය් යථා ස්වභාවය නේ එය පෙර පනාතිබී හටපගන ඉතිරි 
නුතිව නිරුද්ධ් වීමයි. පේ බව පනාදනන්ා ප ෝකයා නිරුද්ධ් වූ ස්කන්ධ් ෙංචකය තවදුරටත් ෙවත්නා 
පදයක ්පස් නිතය, සුෙ, ආත්ම වශපයන් ගුනමී නසිා ඊට ආශා පකාට එහ ිසිත නිමග්න වීම නිසා දුක 
හටගනී. දුක්ඛ සතයය නේ වූ පේ ෙංච උොදානස්කන්ධ්පය් ස්වභාවය මනාව පත්රුේ ගත් ෙමණට දුකඛ් 
සමුදය නේ වූ තෘෂ්ණාව දුරු වනු ඇත. අවිදයා ොදක පමම තෘෂ්ණාව දුරුව ූෙමණට දුක්ඛ නිපරෝධ්ය නේ 
වූ නිවන සාක්ෂාත් වී සක්න්ධ් ෙංචකය නේ වූ දුකනි ්නිදහස්වීපේ අවස්ථාව උදාපේ. ඒ සඳහා මාවත නේ වූ 
දුක්ඛ නිපරෝධ් ගාමීනී මාවත වශපයන් දක්වා ඇත්පත් සේමා දිට්ඨිය පෙරටු පකාට ගත් ආර්ය අෂ්ටාංගික 
මාර්ගයයි.  

 

චතුරාර්ය සතයය අවසබෝධයට පාදක වන මූලික අවසබෝධය ලුසබන්සන් රූපාදී ස්කන්ධ පංචකසය් 
හටගුනීම නිරුදධ්වීම සපන්වා සදන පටිච්චසමුප්පාදය පිළබිඳ අවසබෝධය තුළනිි. එනම් ඇස, කන, නාසය, 
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දිව, ශ්රීරය, මනස යන ඉන්රිය හය ඔස්සස් රූප, ශ්බ්ද, ගන්ධ, රස, සඵාට්ඨඨබ්භ, ධර්ම යන අරමුණු පිළබිඳ 
කිසියම් අදැ්කමීක් ලුබීසම් දී රූප, සේදනා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ යන ස්කන්ධ පංචකය සපර 
සනාතිබී හටසගන ඉතිරි නුතිව නිරුද්ධ වන බව (අහුත්වා සම්භුතං හුත්වා න භවිස්සති) පිළිබඳ අවසබෝධයය.ි 
සහ්තු ඇති විට සක්න්ධ පංචකය හටගනන්ා (අස්මිං සති ඉදං සහාති) බවත් සහ්තු නුතිවීසමන් සක්නධ් 
පංචකය ඉතිරි නුතිව ම නිරුද්ධ වන (අස්මිං අසති ඉදං න සහාති) බවත් පිළිබඳ අවසබෝධය සමමගින ්
ලුසබ්. තවද සහ්තූන්සග් පහළවීසමන් ස්කන්ධ පංචකය හටගන්නා බවත් (ඉමසස් උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති), 
සහ්තු නුති වීසමන් සක්න්ධ පංචකය නිසරෝධ වන බවත් (ඉමස්ස නිසරෝධා ඉදං නිරුජ්ඣති) සමමගින් 
පරතයක්ෂ සේ. යසමකු අනතියතාව පිළිබඳ සමම සලෝක යථාර්ථය සනාැක වසර සියයක ්ජීවත් සවනවාට 
වඩා සමම දර්ශ්නසයන් යතුුව එක දවසක් ජීවත්වීම උතුම් බවත් ආනිසංසදායී බවත් භාගයවතුන් වහන්සස් 
සද්ශ්නා කළහ. සකතරම් පරඥාවන්ත වුව ද සමම අනුශ්ාසනය සලාව කිසිදු සකසනකුට බුදුවරයකුසග් සහෝ 
බුද්ධශ්රාවකයකුසග් සහෝ මග සපන්වීමක් නුතිව තමාසග්ම ඥානසයන් අවසබෝධ කර ගුනමීට නුපළුුවන. 
බුදුරදුන්ට පමණක ් පරඥාසවන් සදවුනි වූ සුරියුත් (උපතිස්ස) මාහිමියන්ට පවා සමය අස්සජි මහරහතන් 
වහන්සස්සගන් අසා ැන ගුනීමට සිදුවිය. සමම අනුශ්ාසනය ඇසමීට ලුබීමත් එසස් ඇසීසම් දී නුවණ 
සමසහයවා එය සත්රුම් ගුනීමත් මහත් වූ කුශ්ලයක ඉෂ්ට විපාකයක.ි එය තම බුද්ිය උරගා බලන 
ලක්ෂණයක් වශ්සයන් ද හුඳින්විය හුකිය. 

 

ප ාව පවපසන කිසියේ නුවණුති පකපනකුට තමාපග් විපශ්ෂ ඥානපයන් යමක් අවපබෝධ් කළ හුකි 
නේ අවපබෝධ් කළ යුතු නේ ඒ උතුේ ම ෙරධ්ානතම පදය වශපයන් දකව්ා ඇත්පත් රෑෙ, පේදනා, සඤ්්ා, 
සංඛාර, විඤ්්ාණ යන සක්න්ධ් ෙංචකපය් හටගුනමී හා නිපරෝධ්ය (උදය වය) ෙිළබිඳ ඥානයය ි(අභිඤ්්ා 
සුත්ත, අං.නි. චතුක්ක නෙිාත). මුනුවින් දුක් දුරුකර ීමට පහ්තුවන ස්කනධ්් ෙංචකපය් හටගුනීම හා 
නිපරෝධ්ය ෙිළිබඳ ෙරඥාපවන් යුක්තව වාසය කරිීම මහා ෙුණය ගංගාවක් - කුස  ගංගාවක් වශපයන් 
අභිසන්ද සූතරපයහි සඳහන් පේ. යමකු තමාපග් විපශෂ්ී ඥානපයන් ස්කන්ධ් ෙංචකපය් සමදුය හා නිපරෝධ්ය 
දුටුවපහාත් ඉන්ෙසු තම නුවණින් අවිදයාව හා භවතණ්හාව දුරු කිරීමට සමත් පේ. ඒ සඳහා සමථ 
විදර්ශනා යන අංග පදක තම විපශ්ෂ ඥානපයන් වුඩීමට ද ඔහු දක්ෂ වන ුඇත. එහි ෙරතිඵ  වශපයන් විදයා 
හා විමුක්ති යන අංග පදක තම විපශ්ෂ ඥානපයන් සාක්ෂාත් කිරීමට ද හුකයිාව  ුපේ. 

 

චතුසච්ච සේමාදිට්ඨිය යනු පහ්තුඵ  දහම පනාපහාත් ෙටිච්චසමුේොද නවුණයි. එනේ ඇස්, කන්, 
නාසාදි ඉන්රියයන්ට රෑෙ, ශේද, ගන්ධ්ාදි අරමුණු ස්ෙර්ශ වීපේදී සක්නධ්් ෙංචකය හටගන්නා බවත් එය 
පෙර පනාතිබී හටපගන ඉතිරි නුතිව නිරුද්ධ් වන බවත ් ෙළිිබඳ අවපබෝධ්යයි. පමම යථාවපබෝධ්ය 
පනාමුති ස්කනධ්් ෙංචකය පෙර තිබූ පදයක් වශපයන් හා එහි අද්දැකීම  ද ෙසු එය එප ස ම තවදුරටත් 
ඉතිරි පේ ය යන නිතය සඤ්්ාවට ෙුමිණිය පහාත් එකී ස්කන්ධ් ෙංචකය ම උොදානසක්න්ධ් ෙංචකයක් වී 
දුක හට ගන්නා ආකාරය ද පමහි දී පත්රුේ ගත යුත ුය. අද්දැකීපමන් ෙසු යමක ්නිතිමි වශපයන් ඉතිරි කර 
ගන්නා ස්වභාවය කරමපයන් අඩු පේ. පමම අවපබෝධ්ය  ද ෙමණට මානසික දුක් ෙීඩාව ින් නිදහසව්ීමට 
අවකාශ සු පස්. පමම අවපබෝධ්ය මු දී සුතමය ාණය වශපයන් ඇසීපමන්  බාපගන ෙසුව එය 
පයෝනිපසෝ මනසකිාරපයහ ි පයදීේ වශපයන් නිතර සිතමින් චින්තාමය ාණය දියුණු කර ගනමිින ්සමථ 
විදර්ශනා භාවනා වඩමින් එය තවදුරටත් ස්ථාවර කර ගුනමීට භාවනාමය ාණය දියුණු කර ගත යුතුව 
ඇත. පමහි  ා විපශ්ෂපයන් සතර සතිෙට්ඨඨානපයහි නියුළීම බුදුරජාණන් වහන්පස් පබපහවින් අවධ්ාරණය 
පකාට ඇත.  

 

සහ්තුඵල දහම පිළිබඳ මනා අවසබෝධසයන් යුතුව සතර සතිපට්ඨඨානසයහි නිරතුරුව සයදීසමන් 
සකසලසුන්සගන් නිදහස් සවමින් නිවන් මාවසතහි ඉදිරියට බලා පියවර නුඟීමට හුකියාව ලුසබනු ඇත. 
‘ඇත’ (ශාශ්වත), ‘නුත’ (උච්පේද) යන දෘෂ්ටීන්ට පනාෙුමිණ අනිතයතාව ෙිළිබඳ මනා නවුණින් යතුුව 
යපමකු සතිෙට්ඨඨානය තුළ වාසය කිරීම බුදුරජාණන ්වහන්පස් නමුති ෙියාපග ්භූමිපයහි (ෙිතෘ විෂයපයහ)ි 
වාසය කිරීමක් වශපයන ්දක්වා තිපේ. පමප ස ෙිතෘ විෂය නේ වූ සතිෙට්ඨඨානපයහි වාසය කළ ෙමණට 
මාරයාපගන් මිදී මනා රැකවරණයක් ස සා ගත හුකි පේ. යේතාක් සතිෙට්ඨඨානය තුළ වාසය කරයි ද 
ඒතාක් මාරයාට තමා පනාපෙපනන අතර තමාට මාරයා දර්ශනය පේ. යේ විපටක සතිෙට්ඨඨානපයන් පවන ්
ව නිතය, සුභ, සුෙ, ආතම් සංඥාපවහි සිටී ද එවිට වාසය කරන්පන ්මාරයාපග් භමූිය (මාර විෂය) තුළයි. 
එවිට තමාට මාරයා පනාපෙපනන අතර මාරයාට තමාව දර්ශනය පේ. එවිට මාරයාට කුමුති පදයක් 
කිරීපේ හුකියාව ෙවතී. සතිෙට්ඨඨානය භාවිත කිරීපේ දී කාය, පේදනා, චිත්ත, ධ්ේම යන සතර තුන්හි තම 
සිහිය ෙිහිටුවා ගනමිින් තම කය හා සිත (නුතපහාත් නාම-රෑෙ) මනාව සිහයි ෙිහිටුවා ගනමිින් සමථය 
දියුණු පකාට ෙරථමධ්යාන ආදි ධ්යානයන්ට ෙත්වීමට හුකි වුවපහාත් මාරයාපග් දෑස අන්ධ් කරිීමක් වශපයන් 
දක්වා තිපේ (නිවාෙ සුත්ත, ම.නි.). තවදුරටත් සමථය තුළ සිත දියුණු කරමින් සක්න්ධ පංචකසය් හටගුනමී් 
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(සමුදය) නරිුද්ධ (වය) වීම් ැකීම් සංඛයාත උදයත්ථගාමී ාණය දියුණු කිරීමට සමත් වුවසහාත් කරමසයන ්
සකසලසුන්සගන ්සිත සපරුා නිදහස් කරගනමිින් දුකින් නිදහස ් සවමින් නිවන් මසගහ ි ඉදිරියට යාමට ද 
අවස්ථාව සුලසස්.  

 

ධර්ම මාර්ගසය් ඉදිරියට යාසම්දී කරණීය සමත්ත සූතරසය් ඇතුළත් කරුණු නරිතුරුව සිහිසය් තබා 
ගනිමින් ඒවා අනුගමනය කිරීමට ද අවශ්ය සකසර්. ඒ අනුව දක්ෂබව, ඍජුබව, වඩාත් ඍජු බව, සුවචබව, 
මුදුබව, අනතිමානීබව,  ද පදයනි් සතුටුවීම, ෙහසුපවන් පෙෝෂණය කළ හුකි බව, කටයුතු අ ්ෙබව, 
සුහු ්ලු ගති ඇතිබව, සන්සුන ් ඉදුරන් ඇතිබව, නවුණුතිබව, දඩේබර නුතබිව, කු යන්හි පනාඇලුණු 
බව, නුවණුත්තන් පදාස් නගන සුළු පහෝ වරදක් පනාකර සිටීම යන  ක්ෂණයන්පගන් යුතු ව නිතර පමත් 
සහගත සිතින් සි ්වත්ව අනිතයතාව දක්නා නුවණින ්වාසය කිරීම අවශය පකපර්. 

 

පරඥාසවහි වුදගත්කම 
 

නිවන් මග ආරේභපය් ෙටන් ම නිවුරදි ප ස ෙරඥාව ෙිහිටුවා ගුනීම බුදුදහමින් විපශ්ෂපයන් 
අවධ්ාරණය පකපර්. ඒ අනුව ශරුතවත් ශරාවකයා කමුන කුස යක් වුඩුව ද ඔහු නිතර ම පහ්තුඵ  දහපේ 
හටගුනීම නිපරෝධ්ය වඩ වඩාත් ෙරකට කර ගුනමී ඉ ක්ක පකාට ඒ සිය ්  සිදු කරය.ි ඇස්, කන්, 
නාසාදිපයන් රෑෙ, ශේද, ගන්ධ්ාදිය ෙිළිබඳ තමා දැන්  බන අද්දැකීම පෙර පනාතිබී හටපගන ඉතිරි නුතිව 
නිරුද්ධ් වූවක් බවත් එය එප ස නිතය ප ස අනාගතයට පනායන බවත් ඔහු නුවණින් දකයිි. පමම නවුණ 
වඩ වඩාත් ෙරකට කර ගුනීම සඳහා නිතර ක ණ මිතුරන් ඇසුරු කරමින් ඔවුන් පවතින් ධ්ර්මය ශරවණය 
කරමින් ඇසූ දහම නුවණින් පමපනහි කරමින් පනාෙමාව සී , සමාි වඩමින ්තම ෙරඥාව වඩ වඩාත් දියණුු 
කර ගනියි.  

 

ෙටිච්ච සමුේොදය ෙිළබිඳ අවපබෝධ්පයන් යුතුව ස ි්වත් වන ශරාවකයා ‘ඇත’ පහෝ ‘නුත’ යන 
අන්තයන්ට පනාවුටී තම සී ය සෙරුා ගනී. රෑොදි ෙංචස්කන්ධ්යන්පග ්හටගුනීම දකනි ශරාවකයා ‘නුත’ 
යන අන්තයට පනාවුපට්ඨ. එම සක්න්ධ් ෙංචකයා ඉතිරි නුතිව නිරුදධ්් වන අයුරු නුවණින ් දකින ඔහ ු
‘ඇත’ යන අන්තපයන් ද දුරුපේ. පමප ස එක ම ෙටිච්චසමුේොද දර්ශනය තුළින් ‘ඇත‘ සහ ‘නුත’ යන 
අංශ පදක ම එකවිට දුරු විය යුතු ය. ‘දිට්ඨිං ච අනුෙගේම සී වා දස්සපන්න සේෙන්පනෝ’ යනුපවන් 
පමත්ත සූතරපයහි අවධ්ාරණය කරන්පන් පමම දර්ශනයය.ි 

 

සී යක ෙිහිටා සමාිය වඩන ශරාවකයා සිත සමාිමත් පවත් ම ස්කනධ්් ෙංචකපය් සමදුය වය යළි 
යළින් නවුණින් ෙරික්ෂා කරමින් අනිතය දුක්ඛ අනාත්ම නමුති තරි ක්ෂණය ෙරකට ගනී. ‘සමාහිපතෝ 
භික්ඛපේ යථාභූතං ෙජානාති’ යනුපවන් දැක්පවන්පන් පමම අවපබෝධ්යයි. පමයින් ෙුහුදි ි වන ෙරධ්ාන 
කරුණක් නේ බුදුදහමින් ෙරකාශිත ශී ය නිතර ෙරඥාව සමග සමගාමීව යා යුත්තක් බවයි. එපමන් ම සමාිය 
ද නිතර ෙරඥාව ඉ ක්ක පකාට ඒ හා සේබන්ධ්ව යා යුතු ව ඇත. සුබෑ නිවන් මග සඵ  වන්පන්ත් අවිදයාව 
ෙරහීණ වී පකප සුන්පගන් සෙුරා සිත නිදහස් වන්පන්ත් එවිටයි.  

 

මජ්ිම නකිාසයහි සම්මාදිට්ඨි සූතරසයහි ැක්සවන පරිදි සම්මාදිට්ඨිය සපරුා ගුනීසම් ආකාරය 16ක් 
දක්වා තිසබ්. එනේ කේම, ආහාර, සච්ච, ජරාමරණ, ජාති, භව, උොදාන, තණ්හා, පේදනා, ඵස්ස, සළායතන, 
නාමරෑෙ, විඤ්්ාණ, සංඛාර, අවිජ්ජා, ආසව වශපයනි. පමම කරම 16න් කමුන පහෝ කරමයක් අවපබෝධ් කර 
ගත්ත ද සේමාදිට්ඨියට ෙුමිණීපේ අවකාශ උදාපේ. එමගින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නමුත ිනදියට බුස 
නිවන නමුති සාගරය පවත ගමන් කිරීපේ අවස්ථාව උදාපේ. පමම කරම දහසය ගංගා 16ක් පනාව ආර්ය 
අෂ්ටාංගික මාර්ගය නමුති එක ම ගඟට බුසීමට ඇති පතාටුෙ ව ් 16ක් වශපයන් හුඳින්විය හුකි ය.  

  

පමහි දී  බන දැනමු සතය ඥාන, කෘතය ඥාන, කෘත ඥාන වශපයන් පතවුදෑරුේ පේ. සතය ඥාන යනු 
දුකින් නදිහස් වීමට කළ යතුු වුඩෙළිිපවළ ෙළිිබඳ නවිුරදි දැනමු පහවත් දැක්මය.ි එනේ ස්කන්ධ් ෙංචකපය් 
හටපගන නිරුද්ධ්වීම ෙිළබිඳ අනවපබෝධ්ය පහ්තුපවන් අතීත පහෝ අනාගත අන්ත ෙිළිබඳ යථාර්ථය 
පනාදැනීම නිසා දුක හටගන්නා බව පත්රුේ ගුනමීයි. ඒ අනවු හුම පමාපහාතක ම ඇස, කණ ආදි  
ඉන්රිය මගින්  බන දැනමු හටපගන ඒ පමාපහාපතහි ම නිරුදධ්් වන බව ෙළිිබඳ මනා දැකම්ක් ඇති කර 
ගත පහාත් දුකින ්වීම සඳහා නිරුද්ධ් වූ අතීතය තව ම එප ස ම ඇත යන වුරදි දැකම් නිවුරදි කළ යතුු 
බවත් ඒ සඳහා ශී , සමාි, ෙරඥා සංඛයාත ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වුඩිය යුතු බවත් නවුණින් පත්රුේ 
ගුනමී ‘සතය ඥාන’ නේ පේ. ඉන් ෙසු එම ඥානයට අනුව දුකින ්නදිහස් වීම සඳහා කරියාත්මක වීම පහවත් 
නිවන් මපගහි ෙිළිපවත් ෙරිීම ‘කෘතය ඥාන’ නේ පේ. පමහි දී බුදුදහම ඔස්පස් තම සිත හා කය ෙිළබිඳ 
මනා අවපබෝධ්යක්  බා පගන එමගින් ප ෝකය ෙිළබිඳව ද නවුණ දියුණු පකාට දුකින ්නදිහස්වීම සඳහා 
සතර සතිෙට්ඨඨානපයහි නිරත පවමින් අෙරමාදීව කටයුතු සෙුරා ගනී. සේමාදිට්ඨිය  ුබුණු තුනුත්තා දුකින් 
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නිදහස් වී ඉහළම මානසකි තෘේතිය ළඟා කර ගුනීම සඳහා වූ මගට ෙළිිෙන්පන් ආර්ය අෂ්ටාංගකි 
මර්ගපයහි ගමන් කරන්පනකු බවට ෙත්පේ. සේමාදිට්ඨිය  ුබුණු ෙමණට සේමාසංකෙේ, සේමාවාචා, 
සේමාකේමන්ත, සේමාආජීව, සේමාවායාම, සේමාසති, සේමාසමාි යන අංග වඩමින් ධ්ර්ම මාර්ගපයහි 
තවදුරටත් ඉදිරියට ගමන ් කරය.ි පමහි දී විපශ්ෂපයන් සමථ විදර්ශනා භාවනා වඩමින් සක්නධ්්, ධ්ාතු, 
ආයතන, නාමරෑෙ ආදි වශපයන් තම ජීවිතය ෙළිිබඳ විවිධ් නයාය ඔස්පස් අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන 
තරි ක්ෂණය වඩයි. පමප ස කරියාත්මක වීම තුළින් දුකින් නිදහස් වී එප ස දුකින් නිදහස් වූ බව දක්නා 
නුවණ ‘කෘත ඥාන’ නේ පේ.  

 

පමප ස සේමාදිට්ඨිය  ුබීම පෙරදිගනි් සූර්යාප ෝකය ොයා ප ාව අදුරු ප ාව ආප ෝකවත් කිරීමක් 
ප ස දක්වා තිපේ. සේමාදිට්ඨිය  ුබූ ෙමණට අවිදයාව දුරු වූපය් තම කුස  කර්ම ශක්තිය ශක්තමිත් 
පකාට එක් ෙපසකින් තමා පවත එළපඹන අකුස  කර්මයන්හි ශක්තිය දුර්ව  පකාට අපනක් අතින් තමන් 
පවත ෙවතින කුස  කර්ම ශක්තිය ෙරබ  පකාට ගනී. ඒ අතර විපශ්ෂපයන් බාහිරින් ෙුමිපණන ජරා, වයාි 
මරණ, පසෝක ෙරිපද්ව දුකඛ් පදාමනස්ස, ෙරිය විෙරපයෝග, අෙරිය සේෙරපයෝග හමුපවහි කේො පනාවන දුක් 
පනාවන සිතක් ඇති කර ගනී. සේමා දිට්ඨිය ඇති කර ගුනීපමන් අෙ ජීවිතයට  ුපබන ඉහළම ෙරති ාභය 
දුකින් නිදහස් වීපේ අවසථ්ාවයි. පමය මරණින් මත ු ුපබන තත්ත්වයක් පනාව පේ ජීවිතපය් දී අත්විඳිය 
හුකි මානසික සුවයක.ි බුදුදහම ශරවණපයන් ඒ ජීවිතයට සේබන්ධ් කර ගුනීපමන් අෙට  ුපබන ෙරධ්ානතම 
ආනිසංසය පමයයි. අෙ  ද දුර් භ මිනිස් ජීවිතපයන්  බන ඉහළම ජීවිත ෙරමාර්ථය ද පමයයි. ඒ සඳහා 
නිරතුරුව තම දිවයිනක් පකාට ධ්ර්මය ෙහනක් පකාට වාසය කිරීම බුදුරදුන්පග් අනුශාසනයය.ි 

 

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

 

තම සිත ෙිළිසරණ පකාට වාසය කරන්න. අපනක් ෙිළිසරණක් පනාමුත. 

ධ්ර්මය ෙිළිසරණ පකාට වාසය කරන්න. අපනක් ෙිළිසරණක් පනාමුත. 

 

 

ඔබ සුමට පතරුවන් සරණයි ! 

 

එක්සත් ජනෙදපය් පකාවීනාහි ප ාස් ඇන්ජ ිස් පබෞද්ධ් විහාරස්ථානපය් 

 

සත් දින ධර්ම සම්භාෂණය 02 සද්ශ්නය 

 

(2020 පෙබරවාරි මස 07 වන කිවි දින) 
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The Heavenly Path & The Diliverance Path Taught by The Buddha 
  

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. The Supreme Buddha points out the heavenly path in the 

middle of the discourse and the diliverance path at the end too. 

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 

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 
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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. 

   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 
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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. The first three qualities are helpful for 

a blissful life here after. The last one directly helps to attain enlightenment.  

 

The Heavenly Path 

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.   
 

According to Puññābhisanda Sutta, confidence in the tripe gem and practicing five precepts 

are said as great meritorious streams. If someone can practice the five precepts having strong 

confidence in the triple gem with the quality of generosity, he or she has an assurance that never 

falling into hell. This is a great safety, refuge or insurance a person can gain in this life with the 

benefits of the Buddha sasana.  

 

The Diliverance Path 
 

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 පඤ්ඤාය පරිසුජ්ඣති). 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 දිට්ඨි), Paññā 

(පඤ්ඤා), Amoha (අමමෝහ). 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.    
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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. There 

after he lives reflecting on three characteristics; impermanecne, dissatisfactoriness and selflessness 

forever.  

සබ්මබ් සංඛාරා අනිච්චාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති, අථ නිබ්ින්දති දුක්මේ ඒස මගමගෝ විසුද්ධියා. 

“Sabbe saṅkhārā aniccā”ti  yadā paññāya passati; Atha nibbindati dukkhe  esa maggo visuddhiyā. 
 

“All conditioned things are impermanent”—when one sees this with wisdom, one turns away 

from suffering. This is the path to purification. 

 

සබ්මබ් සංඛාරා දුක්ඛාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති, අථ නිබ්ින්දති දුක්මේ ඒස මගමගෝ විසුද්ධියා. 

“Sabbe saṅkhārā dukkhā”ti yadā paññāya passati; Atha nibbindati dukkhe esa maggo visuddhiyā. 
 

“All conditioned things are unsatisfactory (suffering)”—when one sees this with wisdom, one 

turns away from suffering. This is the path to purification. 

 

සබ්මබ් ධම්මා අනත්තාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති, අථ නිබ්ින්දති දුක්මේ ඒස මගමගෝ විසුද්ධියා.   

“Sabbe dhammā anattā”ti  yadā paññāya passati; Atha nibbindati dukkha  esa maggo visuddhiyā.   
 

“All things are not-self”—when one sees this with wisdom, one turns away from suffering. 

This is the path to purification. 

 
May the Triple Gem Bless you! 
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