
ධම්මදායාද සූත්රය 
(ම.නි. 1, බු.ජ.ත්රි. 30 පිට) 

 
 භාග්යවත්ුන් වහන්්ස් සැවැත්්නුවර ් දව්රම් ් ව්හ්රහි වැඩ ් ව්සන සමයක ් ද්ශනා කළ ් මම 
සූත්ර්යන් පැහැදිලි ්ක්රන්්න් ආමිසයට (සිව්පසයට) වඩා ධර්මයට පරමුඛත්්වය දී කටයුත්ු කිරී්ම් 
වැදග්ත්ක්මයි. එනම් පරත්ිපත්්ත්ි පූජා්වන් බුදුරජාණන ්වහන්්ස් පිදී්ම් ඇත්ි වටිනාකමයි.  
 

 ්මහිදී බුදුරජාණන් වහන්්ස් භික්ෂනූ් වහන්්ස් අමත්ා ්ද්ශනා කරන්්න්,  
 

‘ධම්මදායාදා භික්ඛවෙ භෙථ, මා ආමිසදායාදා’  
මහ්ණනි, ධර්මයට දායාද වන්න, ආමිසයට දායාද ්නාවන්න. 

යනු්වනි. 
 

 ත්වදුරටත්් ්ම් පළිිබඳව අනුශාසනා කරන බුදුපයිාණන් වහන්්ස් ‘මහ්ණනි, මා්ග්් ශරාවක්යෝ 
්ක්ස් නම් ආමිසයට දායාද ්නාවන්නහු ධර්මයට දායාද වන්නහු ද යනන් පිළිබඳ නුඹලා ්ක්රහි මා්ග්් 
අනුකම්පාවක ්පවත්ී.’ ත්ව ද ය්මක් ආමිසදායාද ව (සිව්පසය උරැම ්කාට) ධර්මදායාද ්නාවී (ධර්මය 
උරැම ්නා්කාට) ්ව්ස් නම් එයනි් භකි්ෂනූ් ද ග්ැරහීමට ලකව්න අත්ර ්ම් ්හ්ත්ු්වන් ශාස්ත්ෘන් 
වහන්්ස් ද ග්ැරහමීට ලක ්වනන්ාහ. ය්මක් ධර්මය උරැම ්කාට සිව්පසය උරැම ්කාට ්නා්ග්න 
්ව්සත්් නම් එයනි් භිකෂ්ූන් ද ග්ැරහීමට ලක් ්නාවන අත්ර ශාස්ත්ෘ වූ භාග්යවත්ුන් වහන්්ස් ද ග්ැරහුමට 
ලක් ්නාවනන්ාහ. ’ 
 

 ්මහිදී බුදුරදුන් පැහැදිල ිකරිීමට උත්්සාහ කරන්්න් ය්මක් ධර්මයට වඩා ආමිසයට බර ව ්ව්ස් 
නම් එයනි් එම ශරාවකයාත්් ශාස්ත්ෘන් වහන්්ස්ත්් යන ්ද්දනා ම ග්ැරහුමට ලක්වන බවයි. ය්මක් 
ආමිසයට වඩා ධර්මයට පරමුඛත්්වය දී කටයුත්ු කරයි නම්, එමඟින් එම ශරාවකයාත්් ශාස්ත්ෘන් වහන්්ස්ත්් 
යන ්ද්දනා ම ග්ැරහුමට ලක් ්නාවන බවයි.  
 

 ්මහිලා බුදුරජාණන ්වහන්් ස් නිදසුනක ්ඇසුරින් ් මම කරැණ ත්වදුරටත්් පැහැදිලි කරත්ි. බුදුරදුන් 
දානය වළදා නිම ව ආහාර ද ඉත්ිරි ව ඇත්ි වි්ටක කසුග්ින්්නන් ්පළුණ භකි්ෂනූ් ්දනමක් පැමි්ණත්ි. 
භාග්යවත්ුන් වහන්්ස් ඔවනු් ්ද්දනා අමත්ා ්ම්ස ්වදාරත්ි. ‘මහවෙනි, මා ෙළඳා ඉතිරි ෙූ ආහාර ඇත, 
කැමැති නම් ෙළදනන්, එවස් නැතවහාත් මම වම් ඉතිරි ෙූ ආහාර නිල් තෙ මත දමන්වනමි, ජලවයහි පා 

කර වහෝ හරින්වනමි.’ බුදුරදුන් ්ම්ස් පරකාශ කළ කල්හි එක් භික්ෂුවක් භාග්යවත්ුන් වහන්්ස්්ග්් 
(ධම්මදායාදා ්ම භික්ඛ්ව භවථ මා ආමිසදායාදා යන) ධර්මාවවාදය සිහි්කාට ්මම පිණ්ඩපාත්ය ද 
ආමිසයක් ්ලසනි් සලකා එම දානය ්නාවළඳා ම කසුග්ින්්නන් ්ම් දහවල හා රාත්රිය ඉක්මවන්්නමි’යි 
සිත්ා නිරාහාර ව කල් ්ග්වීය. අ්නක් භිකෂ්ුව බුදුරදුන්්ග්් නිමන්ත්නය මත් එම දානය වළඳා කුසග්නිි 
නිවා්ග්න දිවාරෑ ඉක්වීය. ්ම් භික්ෂනූ් ්ද්දනා්ග්් එකි්නකට ්වනස් හැසිරීම් ්දක පිළිබඳව බුදු 
පියාණන් වහන්්ස් ත්මන් වහන්්ස්්ග්් ස්ථාවරය ්ද්ශනා කළහ.  
 

 ඒ අනුව එම භික්ෂූන් ්දනම අත්ුරින් ‘ධම්මදායාදා ්ම භික්ඛ්ව භවථ මා ආමිසදායාදා’ යන 

බුදුවදනට පරමුඛත්්වය දී නරිාහාරව දවස ග්ත් කළ භකි්ෂුව අ්නක ්භිකෂ්ුවට වඩා පදිිය යුත්ු (පූජ්ජත්්රා) 
බව ද පරශංසා කටයුත්ු (පාසංස්ත් ා) බව ද ්ද්ශනා කළහ. ඊට ්හ්ත්ුව එම භකි්ෂුව්ග්් හැසිරීම ්බා්හෝ 
කලක් අල්්ප්ච්ඡත්ාව / ආශාව අඩුකර ග්ැනීම (අප්පිච්ඡත්ාය), සංත්ෘෂ්ටිය / ලද ්දයින් සත්ුටුවීම 
(සන්ත්ුට්ඨියා), මනාව ්ක්ලස් සිඳලමී (සල්්ල්ඛාය), පහසු්වන් ්පෝෂණය කරනු ලැබීම / සු්පෝෂභාවය 
(සුභරත්ාය), වීර්ය ඇත්ි කර ග්ැනමී (විරියාරම්භාය) පිණිස ්හ්ත්ු වන බැවින.ි අප ්ක්රහි අනුකම්පා්වන් 
ධර්මදායාද වී ආමිසදායාද ්නාවී වාසය කරන ්ලස ත්වදුරටත්් ්ද්ශනා කළහ.  
 

්ම්ලස භාග්යවත්ුන් වහන්් ස් භික්ෂූන්ට අනුශාසනා ්කාට එත්ැනින් නැඟී සිට විහාරයට වැඩම 
කළ පසු සාරිපුත්්ත් මාහිමියන් වහන්්ස් එත්ැනට වැඩම ්කාට භික්ෂූන්ට අනුශාසනා කළහ. ්මහිලා උන් 
වහන්්ස් භික්ෂූන් ්වත්ින් පරශ්න ්දකක් විචාළහ. ඒ අනුව, 



UD2 
 

 ඇෙැත්නි, ශාස්තෘන් ෙහන්වස් පරවිවේකවයන ්යුතෙු ෙැඩ ොසය කරද්ී ශරාෙකවයෝ වකාපමෙකින් 
විවේකවයන් යුතුෙ ොසය වනාකරත් ද? 

 

ශාස්තෘන් ෙහන්වස් පරවිවේකවයන් යුතෙු ෙැඩ ොසය කරද්ී  ශරාෙකවයෝ වකාපමෙකින් 
විවේකවයන් යුතුෙ ොසය කරත් ද?  

යනු්වනි.  
 

්ම්ලස සැරියුත්් මහ රහත්න් වහන්්ස් ් සසු භික්ෂූන්් ග්න් විමසූ පැනයට භික්ෂහූු උන් වහන්්ස් 
්වත්ින් ම පළිිත්ුරැ ද අ්ප්ක්ෂා කළහ. ඒ අනවු සැරියුත්් මාහිමියන ්වහන්්ස ්භික්ෂනූ් අමත්ා ්මකරැණ 
පැහැදිලි කළහ.  

 

ඒ අනුව ශාස්ත්ෘන් වහන්්ස් පරවි්ව්ක්යන් යුත්ුව වාසය කරද්දී ශරාවක්යෝ වි්ව්ක්යන් යුතු්ව 
වාසය ්නාකිරීම පළිිබඳ කරැණු 3ක් දක්වත්ි.  

1. ශාස්ත්ෘන් වහන්්ස් උත්ුම් වි්ව්ක්යන් වාසය කරද්දී ඇත්ැම් භිකෂ්ූහු එය අනුග්මනය 
්නා්කාට වි්ව්කය පුහුණ ු්නාකරත්ි. 

2. ශාස්ත්ෘන් වහන්්ස් බැහැර කළ යුත්ු ්ලෝභාදි අකුසල විත්ර්කයන්්ග්් පරහානය ්ද්ශනා කළාහු 
ද ඇත්ැම් භිකෂ්ූහු එම අකසුල විත්ර්ක බැහැර ්නාකරත්ි. 

3. සිව්පසය බහුලව කැමැත් ි (බාහුලිකා) ්වත්ි, සසුන ලිහිල් ්කාට ග්නිත්ි (සාථලිකා), 
නීවරණයන්හි ඇලී වීර්ය අත්්හරිත්ි (ඔක්කම්න පුබ්බංග්මා පවි්ව්්ක නික්ිත්්ත්ධුරා). 
 

ඉහත් කරැණු ත්ුන සම්බනධ්්යන් ස්ථවිර භකි්ෂූහු ග්ැරහිර යුත්්්ත්ෝ ්වත්ි. ත්ව ද මජ්ිම නවක 
භික්ෂූහු ද ්මම කරැණුවලනි් යකු්ත් වූවාහු නම් ඔවුහ ුද ග්ැරහිර යුත්්්ත්ෝ ්වත්ි.   

 

ශාස්ත්ෘන් වහන්්ස් පරවි්ව්ක්යන් යුත්ුව වාසය කරදද්ී ශරාවක්යෝ ද වි්ව්ක්යන් යුත්ුව වාසය 
කිරීම පිළබිඳ කරැණු ත්ුනක් දක්වත්ි.  

ඒ අනුව  
1. ශාස්ත්ෘන් වහන්්ස් උත්ුම් වි්ව්ක්යන ්වාසය කරද්දී ඇත්ැම් භිකෂ්ූහු ද එය අනගු්මනය ් කාට 

වි්ව්කය පුහුණු කරත්ි. 
2. ශාස්ත්ෘන් වහන්්ස් බැහැර කළ යුත්ු ්ලෝභාදි අකුසල විත්ර්කයන්්ග්් පරහානය ්ද්ශනා කළාහු  

ද ඇත්ැම් භිකෂ්ූහු ද එම අකුසල විත්ර්ක බැහැර කරති්. 
3. සිව්පසය බහුලව කැමැත්ි (න ච බාහුලිකා) ්නා ්වත්ි, සසුන ලිහිල් ්කාට ්නා ග්නිත්ි (න 

ච සාථලිකා), නීවරණ බැහැර කරමින් වි්ව්කය ්පරටු ්කාට ඇත්්ත්ාහ. (ඔක්කම්න 
නික්ිත්්ත්ධුරා පවි්ව්්ක පුබ්බංග්මා).  

 

ඉහත් කරැණු ත්ුන සම්බනධ්්යන් ස්ථවිර, මධයම, නවක භිකෂ්ූහු පැසසිය යුත්්ත්ාහු ් වත්ි. ් ම්ලස 
ග්ැරහීමට සහ පරශංසාවට ලක්වන කරැණු පැහැදිලි කළ සැරියුත්් මාහිමියන් වහන්්ස් ඉන්පසු ්ලෝභාදී 
අකුසල විත්ර්ක දක්වා ඒවා දුරැකරලී්ම් ්බෞද්ධ පිළි් වත් ද විස්ත්ර කළහ. ඒ අනුව, 

 

1. ඇවැත්්නි,  වලෝභය සහ ද්වේෂය (වලාවභා ච වදාවසා ච - Greed & Hatred) යන අකුසල 

විත්ර්ක පවත්ී. ්මම  අකසුල සිත්ිවිලි දුරැකරලීම පණිිස, නුවණ දියුණු කරලන, උපසමය 

ඇත්ිකරලන, උසස් අව්බෝධය ලබා්දන, නවින සාක්ෂාත්් කර්දන මධයම පරත්පිදාවක් ඇත්. 
එනම් සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසංකප්ප, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්ත්, සම්මාආජීව, සම්මාවායාම, 
සම්මාසත්ි, සම්මාසමාධි යන ආර්ය අෂ්ටාංග්ික මාර්ග් යයි.  

  
2. ඇවැත්්නි, වකරෝධය සහ බද්ධ වෙරය (වකාවධා ච උපනාවහා ච - Anger & Hostility) 

යන අකුසල විත්ර්ක පවත්ී. ්මම  අකුසල සිත්ිවිලි දුරැකරලීම පිණිස නුවණ දියුණු කරලන, 
උපසමය ඇත්ිකරලන, උසස් අව්බෝධය ලබා්දන, නිවන සාක්ෂාත්් කර්දන මධයම 
පරත්ිපදාවක් ඇත්. එනම් සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසංකප්ප, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්ත්, සම්මාආජීව, 
සම්මාවායාම, සම්මාසත්ි, සම්මාසමාධි යන ආර්ය අෂ්ටාංග්ික මාර්ග්යයි.  
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3. ඇවැත්්නි, ගුෙමකු බෙ සහ ගුෙෙතකු වමන් වපනී සිටීම (මක්වකා ච පලාවසා ච -

Offensiveness & Contempt) යන අකුසල විත්ර්ක පවත්ී. ්මම  අකුසල සිත්ිවිලි දුරැකරලීම 
පිණිස නවුණ දියුණු කරලන, උපසමය ඇත්ිකරලන, උසස් අව්බෝධය ලබා්දන, නිවන 
සාක්ෂාත්් කර්දන මධයම පරත්ිපදාවක ්ඇත්. එනම් සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසංකප්ප, සම්මාවාචා, 
සම්මාකම්මන්ත්, සම්මාආජීව, සම්මාවායාම, සම්මාසත්ි, සම්මාසමාධි යන ආර්ය අෂ්ටාංග්ික 
මාර්ග්යයි.  

 

4. ඇවැත්්නි, ඊර්ෂ්ෂයාෙ සහ මසුරැ බෙ (ඉස්සා ච මච්වේරඤ්ච - Jealousy & Stinginess ) 
යන අකුසල විත්ර්ක පවත්ී. ්මම  අකුසල සිත්ිවිලි දුරැකරලීම පිණිස නුවණ දියුණු කරලන, 
උපසමය ඇත්ිකරලන, උසස් අව්බෝධය ලබා්දන, නිවන සාක්ෂාත්් කර්දන මධයම 
පරත්ිපදාවක් ඇත්. එනම් සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසංකප්ප, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්ත්, සම්මාආජීව, 
සම්මාවායාම, සම්මාසත්ි, සම්මාසමාධි යන ආර්ය අෂ්ටාංග්ික මාර්ග්යයි.  

 

5. ඇවැත්්නි, මායාකාරීබෙ / කළ පේ ෙසන බෙ සහ කපටිකම (මායා ච සාවෙයයඤ්ච -

Deceit & Deviousness) යන අකුසල විත්ර්ක පවත්ී. ්මම  අකුසල සිත්ිවිලි දුරැකරලීම පිණිස 
නුවණ දියුණු කරලන, උපසමය ඇත්ිකරලන, උසස් අව්බෝධය ලබා්දන, නිවන සාක්ෂාත්් 
කර්දන මධයම පරත්ිපදාවක් ඇත්. එනම් සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසංකප්ප, සම්මාවාචා, 
සම්මාකම්මන්ත්, සම්මාආජීව, සම්මාවායාම, සම්මාසත්ි, සම්මාසමාධි යන ආර්ය අෂ්ටාංග්ික 
මාර්ග්යයි.  

 

6. ඇවැත්්නි, දැඩි බෙ සහ එකට එක කිරීම (ථම්වභෝ ච සාරම්වභා ච - Obstinacy & 

Aggression) යන අකුසල විත්ර්ක පවත්ී. ්මම  අකසුල සිත්ිවිලි දුරැකරලීම පණිිස නුවණ 
දියුණු කරලන, උපසමය ඇත්ිකරලන, උසස් අව්බෝධය ලබා්දන, නිවන සාක්ෂාත්් කර්දන 
මධයම පරත්ිපදාවක් ඇත්. එනම් සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසංකප්ප, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්ත්, 
සම්මාආජීව, සම්මාවායාම, සම්මාසත්ි, සම්මාසමාධි යන ආර්ය අෂ්ටාංග්ික මාර්ග්යයි.  

 

7. ඇවැත්්නි, මානය සහ අධිකමානය (මාවනා ච අතිමාවනා ච - Conceit & Arrogance) 
යන අකුසල විත්ර්ක පවත්ී. ්මම  අකුසල සිත්ිවිලි දුරැකරලීම පිණිස නුවණ දියුණු කරලන, 
උපසමය ඇත්ිකරලන, උසස් අව්බෝධය ලබා්දන, නිවන සාක්ෂාත්් කර්දන මධයම 
පරත්ිපදාවක් ඇත්. එනම් සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසංකප්ප, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්ත්, සම්මාආජීව, 
සම්මාවායාම, සම්මාසත්ි, සම්මාසමාධි යන ආර්ය අෂ්ටාංග්ික මාර්ග්යයි.  

 

8. මදය සහ පරමාදය (මවදා ච පමාවදා ච - Vanity & Negligence) යන අකුසල විත්ර්ක පවත්ී. 
්මම  අකුසල සිත්ිවිලි දුරැකරලීම පිණිස නුවණ දියණුු කරලන, උපසමය ඇත්කිරලන, උසස් 
අව්බෝධය ලබා්දන, නිවන සාක්ෂාත්් කර්දන මධයම පරත්ිපදාවක් ඇත්. එනම් සම්මාදිට්ඨි, 
සම්මාසංකපප්, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්ත්, සම්මාආජීව, සම්මාවායාම, සම්මාසත්ි, 
සම්මාසමාධි යන ආර්ය අෂ්ටාංග්ික මාර්ග්යය.ි  

සැරියුත්් මාහිමියන්්ග් ්්මම අනුශාසනය අසා භකි්ෂනූ් වහන්්ස්ලා පරසාදය සත්ුට පල කළහ.   
  

්මම සූත්ර්යන් වි්ශ්ෂ්යන් පැහැදිලි ්ක්රන්්න් සිව්පස ලාබයට වඩා ධර්මය මූලිකත්ව්්යහි ලා 
කටයුත්ු කිරී්ම් වැදග්ත්ක්මය.ි අප සැබෑ ්ලස ශාස්ත්ෘන් වහන්්ස් පුදනවා නම් කළ යුත්්්ත්් 

ලාබ, සත්්කාර, කීර්ත්ි, පරශංසා හමු්වහි මුළාවට, පරමාදයට පත්් ්නාවී දදනික සියලු කටයුත්ු ධර්මය 
පරමුඛත්්ව්යහි ලා ධර්මග්රැකව විනයග්රැකව අපරමාදීව කරියා කිරීමයි. සමයග්් දර්ශනයකනි් යුත්ුව සයිලු 
චර්යා සත්ර සත්ිපට්ඨඨානය මත් පිහිටා කළමනාකරණය කර ග්ැනමී ්මහිලා ්බ්හ්වින් වැදග්ත්් ්ව්. එහි 
පරත්ිඵල වශ්යන් හැම ්මා්හාත්ක ම අප කරන දෑ ත්ෘෂ්ණා - දෘෂ්ටි - මාන නැත්්හාත්් 

්ලෝභ, ද්්ව්ෂ, ්මෝහ පරහීණ වන ආකාරයට පවත්්වා ග්ැනීමට සයිලු කටයුත්ු සංවිධානය වනු ඇත්.  



UD4 
 

බුද්ධාග්ම = බුද්ධධර්මය = බුදුසමය (Buddhism) නමින් වර්ත්මාන්ය් අප වයවහාර කරන 
බුද්ධවචන්යන් පරකාශ වන්්න් ්ලෝකය හා සත්්ත්්වයා සම්බනධ් පැවැත්ම් හා නි්රෝධය පළිිබඳ 
යථාර්ථයයි. එය ්ග්ෞත්ම බුදුරදුන්්ග්් නිර්මාණයක් ්හෝ මැවීමක් ්නාව අනාවරණයකි. ත්ථාග්ත්යන් 
වහන්්ස්ලා ්ලාව පහළ වවු ද ්නාවුව ද බුදුරදුන් ්දසූ අකාලික වූ යථාර්ථවාදී දහම සැම කලට ම ්පාදු 
වූවක.ි කලින ්කල ්ලාව පහළ වන සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්්ස්ලා ත්ම නුවණින් ම ්ලාව ඇත්ි ත්තු් 
පසක් ්කාට එය ්ලාවට ්ද්ශනා කරත්ි. අප ්ග්ෞත්ම බුදුරජාණන් වහන්්ස් සදිු ක්ළ් අත්ීත් බුදුවරැන් 
විසින් ද සිදු කරනු ලැබූ ් මකී කාර්යභාරයයි. එබැවින් එම දහම් මග් පුරාණ මාර්ග්යක් ් ලස නග්ර සූත්ර්ය් 
(සං.නි.2, 162 පිට) දී හඳුනව්ා දී ත්ි්බ්. නටඹුන ්වූ පැරණි නග්රයක් යළි ් සායා්ග්න නැවත් ් ග්ාඩනග්නන්ාක් 
්මන් කලින් කල ්ලාව පහළ වන සම්බුදු උත්ු්මෝ ්මම උත්ුම් දහම මහත්් උත්්සාහ්යන් අනාවරණය 
්කාට ්ලාවට ්ද්ශනා කරත්ි.  

 අඟපසඟ විකලත්්වයකින් ්ත්ාරව මනා බුද්ධියකනි් යුත්ුව මිනිස් ්ලාව ඉපදීමට ලැබීම දුර්ලභ 
කරැණක ි(දුල්ල්භෝ මනුස්සත්්ත්පටිලා්භෝ). සම්බුදු උත්ුමකු විසින ්අනාවරණය කරන ලද චත්ුරාර්ය සත්යය  
්ලාවට ්ද්ශනා කරන සම්යක ්ලාව ඉපදීමට ලැබීම දුර්ලභ භාග්යසම්පනන් අවස්ථාවකි (දුල්ල්භෝ 
බුද්ධපු්පා්දෝ ්ලෝකස්මිං). ්මම සම්පත්් ලබා ඉපදීම අත්ිශය දුර්ලභ අවස්ථාවකි. එය ක්ෂණ සම්පත්්ත්ිය 
වශ්යන් සඳහන් ව ත්ි ් බ් (දුල්ලභා ඛණ සම්පත්්ත්ි). ්ම් සියල්ල එකවිට ලද අවස්ථා්වහි අපරමාදීව කරියා 
කරන ්ලස බුදුරජාණන් වහන්්ස් නිත්ර අවධාරණය කර ත්ි්බ් (අප්පමා්දන් භකි්ඛ්ව් සම්පා්ද්ථ).  

ත්ථාග්ත් ්ද්ශිත් ශ්රී සද්ධර්ම්යහි පරධාන ලක්ෂණ හයක් පළිිබඳව සඳහන් ්ව්. මැනැවින් ්ද්ශනා 
කළ (සව්ාක්ඛාත්), ්ම්ලාව දී ම පරත්ිඵල දැකිය හැකි (සන්දිට්ඨික), සැම කලට ම අදාළ (අකාලකි), ‘එන්න, 
බලන්න’ යනු්වන් පැවැසයි හැකි (එහි පස්සික), ත්මන් ්වත් පමුණුවා පරත්ිඵල දැකිය යුත්ු (ඔිපනයකි), 
නුවණැත්්ත්න් විසින ්පරත්යක්ෂ කටයුත්ු (පච්චත්්ත්ං ්වදිත්බ්්බා විඤ්්ූහි) වූ සදධ්ර්මය  මුල - මැද -අග් 
යහපත්් අර්ථ සහිත් වූ වයඤ්්ජන සහිත් හාත්්පසින් පරිපූර්ණ වූ අනුශාසනයකි. බුදුරදුන් විසනි් මනා්කාට 
්ද්ශනා කරන ලද, පරකට කරන ලද, විවෘත් කරන ලද, ්හළිකරන ලද, කඩමාලු සිඳහරින ලද ‘ධර්මය’ 
්ක්රහි ශරද්ධා මාත්රයක් ඇත්ි කරග්ැනීම වුව ද සුග්ත්ි පරයාණ වීමට ්හ්ත්ු ්ව්. එය ත්වදුරටත්් භාවිත් 
කිරී්මන් ත්ම කුසල ශකත්්ි්ය් හා උත්්සාහ්ය් පරමාණය අනුව දුකනි් නිදහස ්වී්ම් අවකාශ සැල්ස්. 
්මබඳු සව්භාවයකින ් ්හබි දහමක් ්ලාවට පහදා දී්මන ් බුදුරදුන් පරධාන වශ්යන් අ්ප්ක්ෂා ක්ළ් 
පෘථග්්ජනයන් ්ස්ඛයන් බවට පත්්කරලීමත්්, ්ස්ඛයන් අ්ස්ඛයන් කිරීමත්්, අ්ස්ඛ ්හවත්් රහත්ුන් 
පිරිනවින ්ත්ක් සුව්ස් වාසය කරවීමත්් ය.   

 අෂ්ටදුෂ්ටක්ෂණ්යන් (සත්ර අපාය, අරෑප බඹ්ලාව, පරත්යන්ත් ජනපද, මිථයාදෘෂ්ටික පරිසර, 
මන්දබුදධ්ිකබව, අබුද්්ධාත්්පාද සමය ආදි්යන්) ්ත්ාර ව ඉපිද දුර්ලභ වූ සද්ධර්මශරවණය කිරීමට ලැබීම 
යමකු සයි ජීවිත්්ය් ලබන ඉහළ ම පරත්ිලාභයකි. ත්ම ්දසවණින් ලබන උත්්ත්රීත්ර පරත්ිඵලයකි 
(සවණානුත්්ත්රිය - අන්ත්රීය සුත්්ත්, අං.නි.). සසර ්බා්හෝ කලක් පුරන ලද පුණයමහිමයක ඉෂ්ට 
විපාකයකි. ්මබඳු වටිනාකමකනි් යුත්ු ධර්මය ශරවණය කිරීම් පමණින් එහි පරත්ිඵල සපුරා ඉටු කර ග්ත් 
්නාහැකි අත්ර ධර්මය ත්ම ජීවිත්්ය් අංග්යක් ්කාට එය ජීවිත් අංග්යක් බවට පමුණුවා ග්ත් යුත්ු ය. 
බුදුදහමින් නිසි ඵල ්නළා ග්නවුස්  අනුග්මනය කළ යුත්ු අංග් පිළිබඳ ්පළ දහ්මහි ්බා්හෝ ත්ැන්හි 
ඇත්ුළත්් ව ත්ි්බ්. ඒ පිළිබඳ ව විමසා බැලීම ්මහි දී අ්ප්ක්ෂා  ්ක්ර්. 

 මානසික සුවය අ්ප්ක්ෂා්වන් බණ අසන කල්හි ආරම්භ්යහි ම ත්ිබිය යතු්ු මූලික ලක්ෂණ 
කිහිපයක් පළිිබඳව මහා්වඛනස්ස සූත්ර්යහි (ම.නි.2, 393 පිට) සඳහන් ්ව්. 

 ‘එත්ු විඤ්්ූ පුරි්සා අස්ඨා අමායාවී උජු ජාත්ි්කා අහමනුසාසාමි. අහං ධම්මං ්ද්සමි.’    

්මහි සඳහන් පරිදි කපටි ්නාවූ, මායාකාරී ්නාවූ, ඍජු ග්ත්ි ඇත්ි (අවංක) නුවණැත්ි ත්ැනැත්්ත්ාට 
ත්මන් වහන්්ස් ්වත් පැමි්ණන ්ලසත්් ඔහුට ත්මන ්වහන්්ස් අනුශාසනා කරන බවත් ්ත්ථාග්ත්යන් 
වහන්්ස් වදාරත්ි. ්මම පරකාශ්යන් පැහැදිලි වන්්න් සද්ධර්ම්යන් පරත්ිඵල ලබනු රිසි පුරැෂයා ්ක්රහි 
ධර්මශරවණයට ්පර ම ්මකී ග්ුණාංග් ත්ිබිය යුත්ු බවය.ි නැත්්හාත්් කලයාණමිත්ර ඇසුරින් සද්ධර්මශරවණය 
ලද පමණට ්මම ග්ුණාංග් ත්මා ත්ුළ ඇත්ි කර ග්ත් යුත්ුය. ්ම් අත්රින් නුවණැත් ිබව වඩාත්් පරධාන ්ව්. 
අනුරැදධ් සූත්රයට අනවු සද්ධර්මය වූ කලි පරඥාවන්ත්යන්ට මිස දුෂ්පරාඥයන්ට ්නාවන 
(පඤ්්ඤ්වන්ත්ස්සා’යං ධම්්මා නා’යං ධම්්මා දුප්පඤ්ඤ්්ස්ස) බව බුදුරජාණන් වහන්්ස් අවධාරණ්යන් 



UD5 
 

පරකාශ කරත්ි.  නවුණැත්ි බව අත්යවශය සාධකයක් වවු ද එය ත්ිබූ පමණින් දහම අව්බෝධ කළ ්නාහැක. 
නුවණැත්ි ත්ැනැත්්ත්ා අවංක සත්්පුරැෂයකු විය යුත්ු ය. ඒ සඳහා කපටිකම, මායාකාරී බව හා වංක ග්ති් 
නැත්්ත්කු වීම අවශය ්ව්. ්දව්දත්් හමිි වැනන්වුත්් ත්ළු නුවණැත්ි බව ත්ිබුණු නමුත් ්්සසු ලක්ෂණ ්නාත්ිබි 
්හයින් දහමින් නිසිඵල ්නළා ග්ත් ්නාහැකි විය. 

භාග්යවත්් බුදුරජාණන් වහන්්ස් ්ලාවට ්ද්ශනා ක්ළ් දුකින් නිදහස්වී්ම් මාවත්යි. එනම් අපා 
දුකින් නිදහස් වීමටත්් සසර දුකින් සපුරා නිදහස්වීමටත්් ය. ්කටි්යන් කිය්ත්ාත්් සියලු මානසික දුක් 
කම්ක්ටාලුවලනි් නදිහස්වී්ම් මාවත්යි. ඒ සඳහා පරඥාව ්හවත්් විදයාව ලැබිය යුත්ු අත්ර එය කරමානුකූලව 
සාක්ෂාත්් කළ යුත්්ත්ක් වශ්යන් බදුු රජාණන ්වහන්්ස් ්පන්වා දුන්හ. පහාරාද සූත්ර්යහි දැක්්වන පරිදි 
භාග්යවත්ුන් වහන්්ස් පහාරාද අසු්ර්න්රයාට ්ද්ශනා ක්ළ් සාග්රය ්වර්ළ් පටන් කරම්යන් ග්ැඹුරට 
යන්නාක් ්මන් ශාසන බරහම්චර්යාව ද කරම්යන් ග්ැඹරුට යන්නක් බවයි.  

 ‘්සයයථාපි මහාරාද මහාසමුද්්දා අනුපුබ්බනනි්්නා අනුපුබ්බ්පා්නා අනුපබු්බපබ්භා්රා න 
ආයත්්ක්නව පපා්ත්ා. එව්මව ්ඛා පහාරාද ඉමස්මිං ධම්මවින්ය අනපුුබ්බසික්ඛා අනුපබු්බකිරියා 
අනුපුබ්බපටිපදා. න ආයත්්ක්නව අඤ්්ාපටි්ව්ධා.’ 

බුදුදහ්ම් ්නා්යක් ්ද්ශනා පරීක්ෂා කර බැලී්ම් දී ්මම අනුපරූ්ව පරත්ිපදාව මැනැවින් පරකට 
්ව්. ශරාවකයන්්ග්් බුද්ධි්ය් හා උත්්සාහ්ය් පරමාණය මත් විමුක්ත්යි සාක්ෂාත්් කර ග්ැනී්ම් කාල්යහි 
්වනසක් පැවැත්ිය ද අනපුූර්ව පරත්පිදාව ්හවත්් කරම්යන් ග්ැඹුරට යන ස්වභාවය බුදධ් ්ද්ශනාවන්හි 
පවත්්නා ්පාදු ලක්ෂණයක.ි  

‘අනුපුබ්්බන ්ම්ධාවී ්ථෝක-්ථෝකං ඛ්ණ් ඛ්ණ්,  
කම්මා්රෝ රජත්ස්්ස්’ව නදි්ධ්ම් මලමත්්ත්්නෝ.’ 

 

 රන්කරැ්වක් ටිකින් ටික රන්වල ඇත්ි මල ඉවත්් කරනන්ාක් ්මන් නුවණැත්්ත්ා ටිකින් ටික 
්මා්හාත්ින් ්මා්හාත් ත්ම ්ක්ලස් මල දුරලන්්න් ය. බුරදුජාණන් වහන්්ස් ්මම ග්ාථා්වන් දක්වා 
ඇත්්්ත්් ද කරමානුකූලව සති් වැඩිය යුත්ු මාවත්යි.  

බුදුදහමට අනුව දුකින් නිදහස් වීම ්හෝ ්නාවීම රඳා පවත්්නා පරධාන කරැණක් වන්්න් ත්මා 
ඇසුරැ කරන පුද්ග්ලයන්්ග්් ස්වභාවයයි. එබැවින් පරධාන අනුශාසනා රැසක කලයාණ මිත්රත්්ව්යහි 
වැදග්ත්ක්ම අවධාරණය කර ත්ි්බනු දක්නට ලැ්බ්. ්ලෞකික ජීවිත්ය ්මන ්ම ්ලෝ්කෝත්්ත්ර ජීවිත්ය ද 
සඵල වන්්න් කලණ මිත්රුැ ඇසුර ත්ුළනිි. දීඝජාණු්කෝලිය ග්ෘහපත්ියාට ්ම්ලාව ජීවිත්්ය් අභිවෘද්ධිය 
සඳහා කරැණු ්ද්ශනා කිරී්ම් දී කලයාණ මිත්රත්්වය එක් කරැණක් ්ලස දක්වා ත්ි්බ්. සිග්ාල සූත්ර්යහි 
මිත්ුරැ ්වසනි් සිටින මිත්රපරත්ිරෑපකයන්්ග්න් සදිුවන විපත්ත්් සුහද මිත්ුරන්්ග්න් ලැ්බන යහපත්ත්් 
සවිස්ත්රාත්්මක ව දකව්ා ත්ි්බ්. සංසාර විමුක්ත්ිය සාධනය සඳහා ද කලයාණ මිත්රත්්වය සුවි්ශ්ෂ 
දායකත්්වයක ්සපයයි. වරක ්බුදුරජාණන ්වහන්්ස් ්දශ්නා ක්ළ් ශාසන බරහ්මචර්යාව සම්පූර්ණ්යන් ම 
රඳා පවත්්්න් කලයාණ මිත්රත්්වය මත් බවය.ි පෘථග්ජ්න භූමි්ය් සිට අඛණ්ඩව වැඩිය යුත්ු පරඥාව දියුණු 
කරලීමට ඉවහල්වන කරැණු අත්ර ද කලයාණ මිත්රත්්වය මුලින් ම සඳහන් ්ව්. ඒවා නම්, 

1. කලයාණ මිත්ර ආශරය 
2. සද්ධර්ම ශරවණය 
3. ්යෝනි්සෝ මනසිකාරය 
4. ධර්මානුධර්ම පරත්ිපදාව (පඤ්්ාවුඩ්ඪි සුත්්ත්) 
 

දුකින් නිදහස් ව නියම සැපය ලබා ග්ත් යුත්ු ආකාරය පළිිබඳ බුදුරදුන්්ග්් සයිලු ් ද්ශනා සංක්ෂිප්ත් 
්කාට එක ග්ාථාවක් ත්ුළ අන්ත්ර්ග්ත් ්කාට ත්ි්බ්. එනම්, 

‘සබ්බපාපස්ස අකරණං කසුලස්ස උපසම්පදා, 
සචිත්්ත් පරි්යෝදපනං එත්ං බුද්ධානසාසනං.’ (ධම්මපද) 

 



UD6 
 

්ලාව පහළ වන සියලු බුදුවරැන්්ග්් අනුශාසනය වන ්මම ග්ාථා්වන් සැබෑ මානසික සුවය 
සඳහා මාවත් විස්ත්ර ්ක්ර්. ඒ අනුව සියලු පව් ්නාකිරීමත්් කුසල් වැඩීමත්් සිත් පිරිසිදු කිරීමත්් යන 
අනුශාසනා ත්ුන මූලික වශ්යන් ඉදිරිපත්් කර ඇත්. පව් ්නාකරිීමට බුදුරදුන ් අනුශාසනා කරන්්න් 
එමග්ින් සිත් අපිරිසදිු වී ත්මා ්වත් දුක් ්ව්දනා කම්ක්ටාළු පැමි්ණන බැවිනි (දුක්්ඛෝ පාපස්ස 
උච්ච්යා). කිසියම් අවස්ථාවක සිත්ට දුකක් පැමි්ණ් නම් ඒ අවස්ථා්වහි සි්ත්හි ්ලෝභ, ද්්ව්ශ, ්මෝහ 
යන අකුසල විත්ර්ක කරියාත්්මක ්ව්. ඒ සමග් අ්යෝනි්සෝ මනසිකාරය ්හවත්් අනුවණින ්්ම්නහි කිරීම 
නමැත්ි අකුසල ස්වභාවය ද පවත්ී. එනම් දුක එන ආකාරයට සිත්න වැරදි සහග්ත් චින්ත්නයයි. සිත් දුකින් 
මිදවීමට නම් ්යෝනි්සෝ මනසිකාර්යන් යුත්ුව ්මම ්ලෝභාදි අකුසල විත්ර්ක දුරැවන ආකාරයට සිත් 
පවත්්වා ග්ැනීම අවශය ්ක්ර්. ්මම අනුශාසන්යහි ද කරමානුකූල ලක්ෂණය දැක ග්ත් හැකි ය.  

ඉහත් ග්ාථා්වහි ‘සබ්බපාපස්ස අකරණං’ යන පළමු පයිවරින් භාග්යවත්ුන් වහන්්ස් ්ලාවට 
්ද්ශනා කරන්්න ්අපා දුකිින් නිදහස් වන මාවත්යි. ‘කුසලස්ස උපසම්පදා’ යන ්දවන පියවරින ්පැහැදිලි 
කරන්්න් සුග්ත්ියට පත්්වන ආකාරයයි. එනම් කම්මසස්කත්ා සම්මා දිට්ඨි්යහි පහිිටා හැකිත්ාක් දුරට දාන, 
සීල, භාවනා යන ත්රිවිධ පුණයකරියා සම්පූර්ණ කරිීමයි. නිරත්ුරැව පරිත්යාග්ශලීීත්්වය පරග්ුණ කිරීමත්්, 
පස්පවින් දුරැව පංචසීලයට අනුව වාසය කිරීමත්්, සියලු සත්ුන් ් ක්රහි ් මත්් සිත් දියුණු කිරීමත්් ් මමග්ින් 

අ්පක්ෂා ්ක්ර්. ්ලෝභ, ද්් ව්ෂ, ්මෝහ යන ත්රිවිධ අකුසල මූලයන්්ග්න ්සපරුා සිත් පිරිසිදු කර ග්ැනීම 
‘සචිත්්ත් පරි්යාදපනං’ යන්්නන් අර්ථවත්් ්ව්.  

මුලදී කම්මස්සකත්ා සම්මාදිට්ඨිය පදනම් ්කාට ග්ත්් දාන, සීල, භාවනා වශ්යන ්ස්වර්ග් මාර්ග්ය 

්ද්ශනා ්කාට ඉන්පසු පටිච්චසමුප්පාදය පදනම් ්කාටග්ත්් චත්ුරාර්ය සත්ය ධර්ම සංඛයාත්  සීල, සමාධි, 
පඤ්්ා වශ්යන් ්මෝක්ෂ මාර්ග්ය ්ද්ශනා කිරීම බුදුරජාණන් වහන්්ස්්ග් ්්ද්ශනා්වහි පැවැත්ි ත්වත්් 
කරමයකි. ්මහදිී කම්මස්සකත්ා සම්මාදිට්ඨි්යන් සම්මුත්ි සත්යය පැහැදිලි ්කාට චත්ුරාර්ය සත්යය 
්ද්ශනා්වන් පරමාර්ථ සත්යය විස්ත්ර කරත්ි. 

 කරණීය ්මත්්ත් සූත්රයට අනුව ශාන්ත් සුවය කරා යන මාවත් අනුපළිි්වළින ්දක්වා ත්ි්බ්. ඒ 

අනුව මුලදී සක්්කෝ, උජූ, සූජූ ආදි වශ්යන් ශීල ස්කන්ධය දක්වා ඉන්පසු ‘සබ්්බ් සත්්ත්ා භවන්තු් 
සුිත්ත්්ත්ා’ යනු්වන ්දමත්රී භාවනාව සංඛයාත් සමාධිය සක්න්ධය විස්ත්ර ්කාට අනත්ුරැව ‘දිට්ඨිං ච 
අනුපග්ම්ම...’ යන පරකාශ්යන් පරඥා ස්කන්ධය දක්වා ත්ි්බ්.  

 වයග්්ඝපජ්ජ සූත්රයට අනුව දීඝජාණු ්කෝලිය පුත්රයාට බුදුරජාණන් වහන්්ස් පළමවු ්ම්ලාව 

ජීවිත්්ය් සාර්ථකත්්වයට ්හ්ත්ුවන උට්ඨඨානසම්පදා, ආරක්ඛසම්පදා, කලයාණමිත්්ත්, සමජීවිකත්ා යන කරැණු 

හත්ර ්ද්ශනා ්කාට ඉන්පසු පර්ලාව ජීවිත්්ය් සාර්ථකත්්වයට ්හ්ත්ුවන සද්ධා සම්පදා, සීල සම්පදා, චාග් 

සම්පදා, උදයබ්බයග්ාමිනී පඤ්්ා යන කරැණු හත්ර ඉදිරිපත්් කරිීම ද බුදුදහ්ම් අනුපූර්ව පරත්පිදාවට 
නිදසනුකි.  

 කීටාග්ිරි සූත්ර්යහි (ම.නි.2, බු.ජ.ත්රි. 236 පිට) දී භාග්යවත්ුන් වහන්්ස්  ්ද්ශනා කරන්්න් ආරම්භ්යහි 

දී ම රහත්් බව ්නාපනවන බවය.ි එය අනුපරූ්වශිකෂ්ා, අනුපරූ්වකරියා, අනුපූර්වපරත්ිපදා මත් පනවන බවයි.  

‘නාහං භික්ඛ්ව, ආදි්ක්නව අඤ්්ාරාධනං වදාමි. අපි ච භික්ඛ්ව අනුපුබ්බසික්ඛා 
අනුපුබ්බකිරියා අනපුුබ්බපටිපදා අඤ්්ාරාධනා ්හාත්ි.’ 

‘කථඤ්්ච භික්ඛ්ව අනුපබු්බසික්ඛා අනුපුබ්බකරිියා අනුපුබ්බපටිපදා අඤ්්ාරාධනා ්හාත්ි. ඉධ 
භික්ඛ්ව, සද්ධාජා්ත්ා උපසංකමත්ි (ශරද්ධාව ඇත්ි විට ග්ුරැන් ්වත් එළ්ඹයි), උපසංකමිත්්වා පයිරැපාසති් 

(එළඹ ඇසුරැ කරයි), පයරිැපායසන්්ත්ා ්සාත්ං ඔදහත්ි (ඇසුරැ කරන්්න ් ්දසවන් නත්ු කරයි), 

ඔහිත්්සා්ත්ා ධම්මං සුණාත්ි (නත්ු කළ කන් ඇත්්්ත්් ධර්මය අසයි), සුත්්වා ධම්මං ධා්රත්ි (අසා ධර්මය 

දරයි), ධත්ානං ධම්මානං අත්ථං උපපරික්ඛත්ි (දැරෑ ධර්ම්ය් අර්ථය පිරික්සයි), අත්ථං උපපරික්ඛ්ත්ා ධම්මා 
නිජ්ඣානං ඛමන්ත්ි (අර්ථය පිරික්සනන්ාට ධර්ම්යෝ වටහත්්), ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්ත්ියා සත්ි ඡන්්දා ජායති් 

(වැටහීම ඇත්ි කල්හි කුසලච්ඡන්දය උපදී), ඡනද්ජා්ත්ා උස්සහත්ි (කුසලච්ඡන්දය ඇත්්්ත්් වීර්ය වඩයි), 

උස්සහිත්වා ත්ු්ලත්ි (වැර වඩා ත්රිලක්ෂණය ත්ුලනය ්ක්රයි), ත්ුලයිත්්වා පදහත්ි (ත්ුලනය ්කාට පරධන් 
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වීර්ය කරයි), පහිත්ත්්්ත්ා සමා්නා කා්යන ්චව පරමසච්චං සච්ික්රාත්ි (නිවනට ්ම්හයවූ සිත්් 

ඇත්්්ත්් නාම කයිනිදු පරමසත්යය සාක්ෂාත්් කරයි), පඤ්්ාය ච නං පටිවිජ්ඣ පස්සත්ි’ (මාර්ග් පරඥා්වන් 
ද නිවන පරත්ි්ව්ධ ්ක්රය)ි.   

ධර්මානුධර්ම පරත්පිදාව යන ුදුකින් නදිහස් වී්ම් වැඩපළිි්ව්ළහි නිරත් වීමයි. එනම් සංක්ෂිප්ත් ව 

ග්ත්්හාත්් සශීල, සමාධි, පරඥා සංඛයාත් ත්රිවිධ ශික්ෂාව වැඩීමයි. විස්ත්රාත්්මක ව ග්ත්්හාත්් සත්්ත්ිස් 
්බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩීමයි.  ්මහිලා දුක්ඛ සත්යය මැනැවින් ්ත්්රැම් ග්ැනීම අත්යවශය සාධකයක් ්ව්. 
දුක නවුණින් අව්බෝධ කර ග්ැනමී ් සසු ආර්ය සත්යය පරත්යක්ෂ කර ග්ැනමීට ද ඉවහල් වන්නකි.  චත්ුරාර්ය 
සත්යය යනු සියලු බුද්ධවචන්ය් ම සමස්ත්ය ්නා්හාත්් සාරාංශය වශ්යන් හැඳින්විය හැක. මීට අමත්ර 
ව පුදග්්ල ස්වභාවය අනුව විවිධ කරමවලින් දුකනි් නිදහස් වී්ම් මාවත් ්ද්ශනා කර ත්ි්බ්. පුද්ග්ලයා හා 
්ලෝකය අව්බෝධ ්කාට දුකින් නිදහස් වීම සඳහා කළ අනුශාසනා අත්ර පඤ්්චුපාදානස්කන්ධ විග්රහ 

්බ්හවින් දකන්ට ලැ්බ්. රෑප, ්ව්දනා, සඤ්්ා, සංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ පංචකය ඉහත් දැකව්ූ 

පරිදි හටග්ැනමී් (සමුදයං), නැත්ිවීම (අත්ථංග්මං), ආස්වාද (අස්සාදං), ආදීනව (ආදීනවං), නිශ්ශරණ 
(නිස්සරණං) වශ්යන් පස ්ආකාර්යන් යථා පරිදි නවුණින් දැක උපාදාන්යන් සපුරා මිදීම අර්හත්්වයට 
පත්්වී්ම් මාවත්ක් ්ලස සඳහන් ව ඇත්.  ඒ අත්ර රෑපය ්පණපිඩක් ්ලස ද ්ව්දනාව දියබුබුලක් ්ලස 

ද, සඤ්්ාව මිරිග්ුවක් ්ලස ද සංඛාර ්ක්සල් කඳක ්්ලස ද විඤ්්ාණය මායාවක් ්ලස ද දැකයි යුතු් 

බව සඳහන් ්ව්.  මීට අමත්ර ව පඨවි, ආ්පෝ, ්ත්්්ජෝ, වා්යෝ, ආකාස, විඤ්්ාණ යන ධාත්ු හය  නුවණින් 

බැලීම ද, චක්ඛායත්න, රෑපායත්න ආදී අභයන්ත්ර හා බාහිර ආයත්න ් දා්ළාස නුවණින් දැකමී ද, චක්ඛුධාතු්, 

රෑපධාත්ු, චක්ඛුවිඤ්්ාණ ධාත්ු ආදී අට්ලාස් ධාත්ු  නුවණින් විමසමී ද දුකින් නිදහස් වී්ම් කරම්ව්ද ් ලස 
දක්වා ත්ි්බ්. ඒ අත්ර ්හ්ත්ුපරත්ය්යන් හටග්න් සියලු සංස්කාර අනිත්ය හා  දුක්ඛ  වශ්යන් ද සයිලු 

සංස්කාර ්මන් ම අසංස්කෘත් වූ නිවන ද සහිත් සියලු ධර්ම අනිත්ය, දුක්ඛ හා අනාත්්ම යන ත්රිලක්ෂණ 
වශ්යන් ද බැලීම දුකනි් නිදහස් වී්ම් මාර්ග් වශ්යන් ත්ථාග්ත්යන් වහන්්ස් ්ද්ශනා කරත්ි.  

‘සබ්්බ සංඛාරා අනිච්චා’ත්ි යදා පඤ්්ාය පස්සත්ි, 
අථනිබ්බින්දත්ී දුක්්ඛ එස මග්්්ග්ා විසුද්ධියා.’ 
 

‘සබ්්බ සංඛාරා දුක්ඛා’ත්ි යදා පඤ්්ාය පස්සත්ි, 
අථ නිබ්බින්දත්ී දුක්්ඛ එස මග්්්ග්ා විසුද්ධියා.’ 

 

‘සබ්්බ ධම්මා අනත්්ත්ා’ත්ි යදා පඤ්්ාය පස්සත්ි, 
අථ නිබ්බින්දත්ී දුක්්ඛ එස මග්්්ග්ා විසුද්ධියා.’  (ධම්මපද)         

බුදුදහ්මහි දිට්ඨඨධම්ම සුඛවිහරණය ්මන් ම සාම්පරායික සුඛ විහරණය පිළබිඳව කරැණු ඇත්ුළත්් 
ය. ්මකී ්දඅංශ්ය් ම සාර්ථකත්වය සඳහා අපරමාදය ්හවත්් සත්ිමත්්බව නිත්ර අවධාරණය කර ඇත්.  
අපරමාදය යන්න ත්නි පදයක් වුව ද ඉන් ග්මය ්ක්රන අර්ථය පුළුල ්වවූකි. ශරැත්වත්් බවින ්ලද දැනමුට 

අනුග්ත් ව ්නාපසුබස්නා වීර්ය්යන් යුත්ු ව සිහි්යන් සිටීම මින් අදහස් ්ව්. කාය, ්ව්දනා, චිත්්ත්, ධම්ම 
යන සත්ර ත්ැන්හි අපරමාදී ව සිහි්යන් සිටීම මීට අයත්් ය. අපරමාද්යහි වැදග්ත්ක්ම පිළිබඳ ව බුදුදහ්මහි 
නිත්ර කරැණු සඳහන් ්ව්.  

සම්බුද්්ධාත්්පාදය, සද්ධර්මශරවණය, සුදුසු ්ප්දසක විසීම, කලණ මිත්ුරැ ඇසුර යන සාධක සහිත් 
ව ලැබුණු මිනිසත්් බව අත්ිශය දුෂ්කර පරත්ිලාභයකි. එහි වටිනාකම ් බා්හෝ ් දනාට වැට්හන්්න් මරණය 
ළං වූ විට ය. එවිට අප පරමාද වූවා වැඩි ය. නුවණැත්ි සත්්පුරැෂයා්ග්් පරධාන කාර්ය විය යුත්්්ත්් ත්මාට 
අයත්් යුත්ුකම් ඉටු කරන අත්ර පමා ්නාවී මිනිස් භවය අහිමි වීමට ්පර හැකිත්ාක් ඉක්මනින් දහමින් 
පල ලබා්ග්න දුකනි් නිදහස් වීමට කටයුත්ු කිරීමයි. ්ම්ලාව පර්ලාව සකලවිධ අභිවෘද්ධි සාධන්ය් දී 
අපරමාදය  පරධාන අවශයත්ාවක් ්ලස බුදුදහමින් අවධාරණය ්ක්ර්. නුවණැත් ිත්ැනැත්්ත්ා අපරමාදී බව 
්ශර්ෂ්ඨ ධනයක් ්ලස සලකා කරියා කරන්්න් ්ම් නසියි.  පුරා වසර 45ක් ්ලාවට දම් ්දසූ භාග්යවත්ුන් 
වහන්්ස් නිබද ව අපරමාදීබව අග්ය කළ අත්ර අවසන් වරට ද ශරාවකයන් අමත්ා අවවාද ක්ළ් අපරමාදී ව 
පිළි්වත්් සපුරා ග්න්නා ්ලසයි. 

  ‘හන්ද’දානි භික්ඛ්ව ආමනත්්යාමි ්වා වය ධම්මා සංඛාරා අප්පමා්දන භකි්ඛ්ව සම්පා්දථ ....’   
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 ්ම්ලස කරම්යන් ග්ැඹරුට යන අනුපූර්ව පරත්ිපදාව බුදුදහ්ම් ් නා්යක් අනුශාසනාවල පැහැදිලිව 

පරකට වන ලක්ෂණයකි. ්මහිලා වි්ශ්ෂ්යන් කලයාණ මිත්රත්්වය, සද්ධර්ම ශරවණය මුල් ග්ණ්යහි ලා 
සැල්කන ලක්ෂණ ්දකක ්බව පැහැදිලවි දකන්ට ලැ්බ්. ඒ අනුව ජීවිත්්ය් මානසික සුවය සඳහාත්් දුක් 
පීඩාවලින් නිදහස්වීම සඳහාත්් කළ යුත්ු මූලික කරැණු ්දකක ්අපට මුණ ග්ැ්ස්. එනම් එක් අත්කින් 

දමත්රිය දියුණු කළ යුත්ු අත්ර අ්නක් අත්ින් පරඥාව දියුණු කළ යුත්ුය. දමත්රිය වඩන විට කරැණා, මදුිත්ා, 
උ්පක්ඛා යන ්සසු බරහ්ම විහරණ ද සම්පූර්ණ වන අත්ර ්ම්ලස බඹ ්ලාවක් බවට පත්් කර ග්ැනීමට 
අවස්ථාව උදා්ව්. පරඥාව ත්ුළින් කර්මය පිළබිඳ අව්බෝධය ්මන් ම පටිච්ච සමුපප්ාදය පාදක ්කාට ග්ත්් 

අනිත්ය, දුක්ඛ, අනත්්ත් යන ත්රිලක්ෂණය පරකට ්ව්. ඒ අනුව හැකිත්ාක් ්ලෞකික කුසල් සදිු කරන අත්ර 
ස්කන්ධ පංචකය අනිත්යාදි වශ්යන් විදර්ශනා කිරීමට ්පළ්ේ. බුදුදහමින් පරකාශිත් සියලු ග්ුණදහම්වල 
පදනම් දමත්රිය හා පරඥාව යන ස්ත්ම්භ ්දක මත් පහිිටා ත්ි්බ්. ්ම් සියලු ග්ණුාංග්වල පදනම වන්්න් 
සත්ර සත්ිපට්ඨඨානයයි. අනිත්යාදි ත්රිලක්ෂණය පළිිබඳ මනා වැටහී්මන් යුත්ුව සත්ර සත්ිපට්ඨඨාන්යහි 

පිහිටා සිටින විට සත්ර සමයග්් පරධාන වීර්ය, සත්ර ඍද්ධිපාද, පංච ඉන්රිය, පංචබල, සත්්ත් ්බාජ්ඣංග්, 
ආර්ය අෂ්ටාංග්ික මාර්ග් යන ්සසු ්බෝධිපාක්ෂික ධර්ම සම්පූර්ණ  ්වමින් කරම්යන් දුකින් නිදහසව්ී්ම් 
මාව්ත්හි ඉදිරියට පියවර ත්බනු ඇත්. පහාරාද සූත්ර්යහි දැක්්වන පරිදි සම්බුදු සසුන නමැත්ි සයු්රහි 
අප ලද මුත්ුමැණික් බඳු උත්ුම් ම වස්ත්ුව නම් සත්ර සත්ිපට්ඨඨානය ආදි සත්්ත්ිස් ්බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් 
ය. එම මහාර්ඝ බුදධ්ාවවාද අප දිවිමග් ආ්ලෝකවත්් කර ග්ැනීම සඳහා නිබදව උප්යෝග්ී කර ග්නමිින් 
අපරමාදීව ්ම් ්ග්ෞත්ම සම්බුද්ධ ශාසන්යන් උපරිම පරත්ිඵල ්නළා ග්ැනමීට කරියා කරමු. ඒ සඳහා ඔබ 
සැමට ්ත්රැවන් ්බ්ලන් නිදුක් නී්රෝග්ී සුව දිග්ාසරිි සම්පත්් සැල්ස්වා!  

 

                                        

 
 
 

ඔබ සැමට ්ත්රැවන් සරණයි ! 

එක්සත්් ජනපද්ය් ්කාවීනාහි ්ලාස් ඇන්ජලිස් ්බෞද්ධ විහාරස්ථාන්ය් 

දසදින සූතරධර්ෂ්ම විෙරෙ ෙැඩසටහන  01 ෙන වද්ශනය 

(2020 ්නාවැම්බර මස 27 වන සිකුරාදා)  (UD) 
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Heirs in the Teaching – Dhammadāyada Sutta 
(Translated by Bhikkhu Sujāto) 

 

So, I have heard. At one time the Buddha was staying near Sāvatthī in Jeta’s Grove, 

Anāthapiṇḍika’s monastery. There the Buddha addressed the mendicants, “Mendicants!” 

 

“Venerable sir,” they replied. The Buddha said this: 

 

“Mendicants, be my heirs in the teaching, not in material things. Out of compassion for 

you, I think, ‘How can my disciples become heirs in the teaching, not in material things?’ 

 

If you become heirs in material things, not in the teaching, they’ll point to you, saying, 

‘The Teacher’s disciples live as heirs in material things, not in the teaching.’ And they’ll 

point to me, saying, ‘The Teacher’s disciples live as heirs in material things, not in the 

teaching.’ 

 

If you become heirs in the teaching, not in material things, they’ll point to you, saying, 

‘The Teacher’s disciples live as heirs in the teaching, not in material things.’ And they’ll 

point to me, saying, ‘The Teacher’s disciples live as heirs in the teaching, not in material 

things.’ 

 

So, mendicants, be my heirs in the teaching, not in material things. Out of compassion for 

you, I think, ‘How can my disciples become heirs in the teaching, not in material things?’ 

 

Suppose that I had eaten and refused more food, being full, and having had as much as I 

needed. And there was some extra alms-food that was going to be thrown away. Then two 

mendicants were to come who were weak with hunger. I’d say to them, ‘Mendicants, I 

have eaten and refused more food, being full, and having had as much as I need. And there 

is this extra alms-food that’s going to be thrown away. Eat it if you like. Otherwise I’ll 

throw it out where there is little that grows, or drop it into water that has no living 

creatures.’ 
 

Then one of those mendicants thought, ‘The Buddha has eaten and refused more food. And 

he has some extra alms-food that’s going to be thrown away. If we don’t eat it he’ll throw 

it away. But the Buddha has also said: “Be my heirs in the teaching, not in material things.” 

And alms-food is a kind of material thing. Instead of eating this alms-food, why don’t I 

spend this day and night weak with hunger?’ And that’s what they did. 
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Then the second of those mendicants thought, ‘The Buddha has eaten and refused more 

food. And he has some extra alms-food that’s going to be thrown away. If we don’t eat it 

he’ll throw it away. Why don’t I eat this alms-food, then spend the day and night having 

got rid of my hunger and weakness?’ And that’s what they did. 

 

Even though that mendicant, after eating the alms-food, spent the day and night rid of 

hunger and weakness, it is the former mendicant who is more worthy of respect and praise. 

Why is that? Because for a long time that will conduce to that mendicant being of few 

wishes, content, self-effacing, easy to look after, and energetic. 

 

So, mendicants, be my heirs in the teaching, not in material things. Out of compassion for 

you, I think, ‘How can my disciples become heirs in the teaching, not in material things?’” 

 

That is what the Buddha said. When he had spoken, the Holy One got up from his seat and 

entered his dwelling. 

 

Then soon after the Buddha left, Venerable Sāriputta said to the mendicants, “Reverends, 

mendicants!” 
 

“Reverend,” they replied. Sāriputta said this: 
 

“Reverends, how do the disciples of a Teacher who lives in seclusion not train in seclusion? 

And how do they train in seclusion?” 
 

“Reverend, we would travel a long way to learn the meaning of this statement in the 

presence of Venerable Sāriputta. May Venerable Sāriputta himself please clarify the 

meaning of this. The mendicants will listen and remember it.” 
 

“Well then, reverends, listen and pay close attention, I will speak.” 
 

“Yes, reverend,” they replied. Sāriputta said this: 
 

“Reverends, how do the disciples of a Teacher who lives in seclusion not train in seclusion? 

The disciples of a teacher who lives in seclusion do not train in seclusion. They don’t give 

up what the Teacher tells them to give up. They’re indulgent and slack, leaders in 

backsliding, neglecting seclusion. In this case, the senior mendicants should be criticized 

on three grounds. ‘The disciples of a teacher who lives in seclusion do not train in 

seclusion.’ This is the first ground. ‘They don’t give up what the Teacher tells them to give 

up.’ This is the second ground. ‘They’re indulgent and slack, leaders in backsliding, 
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neglecting seclusion.’ This is the third ground. The senior mendicants should be criticized 

on these three grounds. In this case, the middle mendicants and the junior mendicants 

should be criticized on the same three grounds. This is how the disciples of a Teacher who 

lives in seclusion do not train in seclusion. 
 

And how do the disciples of a teacher who lives in seclusion train in seclusion? The 

disciples of a teacher who lives in seclusion train in seclusion. They give up what the 

Teacher tells them to give up. They’re not indulgent and slack, leaders in backsliding, 

neglecting seclusion. In this case, the senior mendicants should be praised on three 

grounds. ‘The disciples of a teacher who lives in seclusion train in seclusion.’ This is the 

first ground. ‘They give up what the Teacher tells them to give up.’ This is the second 

ground. ‘They’re not indulgent and slack, leaders in backsliding, neglecting seclusion.’ 

This is the third ground. The senior mendicants should be praised on these three grounds. 

In this case, the middle mendicants and the junior mendicants should be praised on the 

same three grounds. This is how the disciples of a Teacher who lives in seclusion train in 

seclusion. 
 

The bad thing here is greed and hate. There is a middle way of practice for giving up greed 

and hate. It gives vision and knowledge, and leads to peace, direct knowledge, awakening, 

and extinguishment. And what is that middle way? It is simply this noble eightfold path, 

that is: right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, 

right mindfulness, and right immersion. This is that middle way, which gives vision and 

knowledge, and leads to peace, direct knowledge, awakening, and extinguishment. 

 

The bad thing here is anger and hostility. … offensiveness and contempt … jealousy and 

stinginess … deceit and deviousness … obstinacy and aggression … conceit and arrogance 

… vanity and negligence. There is a middle way of practice for giving up vanity and 

negligence. It gives vision and knowledge, and leads to peace, direct knowledge, 

awakening, and extinguishment. And what is that middle way? It is simply this noble 

eightfold path, that is: right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, 

right effort, right mindfulness, and right immersion. This is that middle way, which gives 

vision and knowledge, and leads to peace, direct knowledge, awakening, and 

extinguishment.” 

 

This is what Venerable Sāriputta said. Satisfied, the mendicants were happy with what 

Sāriputta said. 

 

(Translated by Bhikkhu Sujāto) 


