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ධම්මචක්කපවත්තන සූතරය 
(සං.නි.5.2, 270 පිට) 

චතුරාර්ය සතයය 
 

  භාග්යවතුන් වහන්්ස් තමන් වහන්්ස්්ග්් ම ඤාණ්යන් අව් ෝධ කර ග්ත්්ත් ් ාව පවත්නා 
යථාර්ථයයි. එය උන්වහන්්ස්්ග්් ්හෝ ්වනත් අදෘශ්යමාන ්දවියකු්ග්් ්හෝ නිර්මාණයක් ්නාව 
අනාවරණයකි. අවිදයා්වන් වැසී ් ා්හෝ ක ක ් පැවැති දුකනි් නිදහස්ී ්ම් ් ෝක යථාර්ථය ් ාව 
ක ින් ක  පහළවන  ුදුරජාණන් වහන්්ස් ා අනාවරණය ්කාට ් ාවට පහදා ්දති.  ුදුවරයකු ් ාව 
පහළ වවු ද ්නාවු ද ්මම යථාර්ථය ් ාව සැමදා පවතින්නකි. අප ්ග්ෞතම  ුදුරදුන්ට ග්රැකරන්්න් 
උන්වහන්්ස් ්ම් කා  පරිච්්ේදය තුළ තමන්්ග්් ම ඤාණ්යන් අව් ෝධ කරග්ත් පළමු උතුමා නිසය.ි 
උන්වහන්්ස්  ඳු සම් ුදු ්හෝ ප්ස් ුදු ්හෝ උතුමකු ්නාවන්නට ්වනත් ්ක්නකුට එය ග්රුැ උප්ද්ශ් 
රහිතව තනිව අව් ෝධ කළ ්නාහැක්කකි. භාග්යවතුන් වහන්්ස් අව් ෝධ කරන සහ ් ෝකයට 
්ද්ශ්නා කරන පරධාන කරැණ නම් දුක පිළ ිඳ යථාර්ථයයි. තමන් වහන්්ස් අතීත්ෙන් දැනුත් ් ෝකෙට 
්ේශනා කරන්්න් කරුණු ්ෙකක් පමණක් බව බුදුරජාණන් අවධාරණෙ කරති. එනම් දුකත් දු්කහි 

නි්රෝධයත් පමණක්  වය.ි ්වනත් ් සකනි් කිව්හාත් දුක්ඛ, සමුදය, නි්රෝධ, මාර්ග් යන චතුරාර්ය 
සතයයයි. තථාගත ්ේශිත සිෙලු ෙහම්හි පෙනම ්මම චතුරාර්ෙ සතයෙ ්ේශනාවෙි.  ුදුරදුන් ්ක්රහි 
සැ ෑ ් ස ශ්රද්ධාව  ැස ග්න්්න් ද දුක පිළි ඳ දැනමු  ද පමණටයි (දුක්ඛූපනසීා සද්ධා).  

තථාග්තයන් වහන්්ස් ්ද්ශ්නා කරන  ද ධර්මය ස ී, සමාධි, පඤ්්ඤා වශ්්යන් (ස්වාක්ඛා්තෝ 
භග්වතා ධම්්මෝ) මු  - මැද -අග් මනාව ්ද්ශ්නා කරන  ද්දකි. ්ම් ජීවිත්ය් දී ම පරතිඵ   ැබිය 
හැක්කකි (සන්ිට්ඨි්කෝ). ක ් ්නායවා එහි ආනිසංස දැකිය හැකක්කි (අකා ි්කෝ). එනන්,   න්න 
යනු්වන් ඕනෑම  ුද්ධිමත් තැනැත්තකුට විවෘතව ඉිරිපත් කළ හැකි දහමකි (එහ ිපස්සි්කෝ). තමා ්වත 
පමුණුවා ්ග්න පරතිඵ   ැ ිය යුතු දහමකි (ඕපනයි් කෝ). නුවණැත්තන් විසින ්තම ජීවිතය තුළින් ම 
පරතයක්ෂ කටයුත්තකු දහමකි (පච්චත්තං ්ේිතබ් ෝ විඤ්්ූහි).  ුදුදහ්ම් පවත්නා වි්ශ්්ෂත්වයක් නම් 
එය ඕනෑම ්ක්නකුට විවෘතව සාකච්ඡා කළ හැකි, අත්හදා  ැ ිය හැකි දර්ශ්නයක් ීමයි. එහි ග්ුප්ත වූ 
කිසිවක් නැත. සම්මාිට්ඨිය ්පරටුව යන ්මම උතුම් දහම සුතමය ඤාණ වශ්්යන් අසා දැන්ග්න 
චිත්තාමය ඤාණ වශ්්යන් නිතර නවුණින් ්ම්නහි ්කාට භාවනාමය ඤාණ වශ්්යන් සමථ - 
විදර්ශ්නා වශ්්යන් පරතිඵ  සාක්ෂාත් කළ යුත්තකි. නිවැරි ් ස සුතමය ඤාණය   ා ධර්මය පරග්ුණ 
කරන්්න් නම් සාංදෘෂ්ික හා අකා ික වශ්්යන් එහ ිපරතිඵ  දකිමින් ධර්ම මාර්ග්ය තුළ ඉිරියට ග්මන 
කළ හැකි ්ේ.  

ධර්ම මාර්ග්ය ආරම්භ්ය් සිට අවසානය ්තක් ම අඛණ්ඩව පවත්වා ග්ත යුත ුකරැණු හතරක් 
පිළි ඳව භාග්යවතුන ් වහන්්ස් නිතර අවධාරණය කරති. එනම් ක යාණමිතර  

ආශ්රය,  සදධ්ර්මශ්රවණය,  ්යෝනි්සෝ මනසිකාරය හා ධර්මානුධර්ම පරතිපදාවයි. ්මම කරැණු මැනැවින් 
සම්පාදනය කර ග්ත් පමණට නුවණැති - අවංක තැනැත්තාට දුකින් නදිහස්ී්ම් අවස්ථාව උදා්ේ. 

  ක යාණමිතර ආශ්රය   ා යමක ු තුළ සුවච  ව (සාවධාන ඇහුනක්ම්දීම) ඇති විට සද්ධර්ම 
පරති ාභය සැ ්ස්. ක යාණමිතරත්වය  ද විට යමකුට  ැ් න උසස් ම  ාභය ධර්මයයි. එහි දී 
පළමු්වන් කර්මය පිළි ඳ අව් ෝධය  ැ්බ. එනම් කම්මස්සකතා සම්මාිට්ඨියයි. තම සිත මු ් ී 

අපිරිසිදු සිතින් කරන කායික, වාචසික, මානසික කරියාවන්ට දුක් විපාකත් පිරිසිදු සිතින් කරන 

කායික, වාචසික, මානසික කරියාවන්ට සැප විපාකත්  ැ් න  ව පිළ ිඳ අව් ෝධය ඇති්ේ. 
පර්තෝ් ෝෂ්යන් ්මම අනුශ්ාසනය  ැ  එය නුවණින් ්ම්නහි කළ පමණට අකුස ්යන් මිදීමටත් 
කුස ්යහි ්යදීමටත් දැඩි උ්දයෝග්යක ්හටග්නී. ඒ අනුව හැකිතාක් පරාණ ාතාි අකුස ව නි් දුරැ ී 

දාන, සී , භාවනා යන තරිවිධ පුණය කරියාවන්හි ්ය්ද්. ්මම පින්කම්ව  පරතිඵ  වශ්්යන් ්ම් ාවදී ම 
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මහත් ආනිසංස  ැ්බ. නී්රෝග්ී ව, ිග්ාසිරි සම්පත්, ක ණ මිතුරැ ඇසුර, තම යහපත් කරියාවන්හි 
සාර්ථකත්වය ආිය තුළින ් ්ම් ාවදී ම මානසික සතුට ියුණු ්ේ. වැඩිපුර පින්කම් කළ පමණට 
වැඩිපරු සතුට ඇති ්ේ (සු්ඛෝ පුඤ්්ඤ්ස්ස උච්ච්යා).  

් ෞකික කුස ෙ තුළ දානාදි පිනක්ම් කිරී්ම් දී සි්තහි පවත්නා ස්වභාවෙ නම් බාහිර සත්ත්ව 
පුෙග් ෙන් ඇත ෙන හුඟීමෙි. අ් ෝභ, අ්දෝෂ යන කුස  ්ච්තනාව ින් හා කම්මස්සකතා 
සම්මාිට්ඨිය සහිත නුවණකින් පිනක්ම් ්කාට ඊට ආනිසංස වශ්්යන් කාම සගු්ති්යහි ඉපදීමට ්මහි දී 
අවකාශ්  ැ්බ. එ්හත් ්මහිදී අවිදයාව සම්පූර්ණ්යන් ම දුරැ වූ්ය් ්නා්ේ. ්මහි ඇති අවිදයාව නම් 

ඇස, කන, නාසය, ිව, කය යන පංච ඉන්රිය ඔස්්ස් රෑප, ශ්බද, ග්න්ධ, රස, ්ඵාට්ඨඨබ  යන අරමුණු 

 ැබී්ම් දී එම අරමුණු ඒ අයුරින ්ම වර්තමානය තළු අද්දකිනවා යන හැඟීමයි. තවද ඇස, කන ආි 
ඉන්රිය ඔස්්ස ්අරමුණු  ැබී්ම් දී එම අරමුණු ක නි් ති ුණු ්දයක ්් ස ද තම අදද්ැකී්මන් පසුව ද 
ඒවා එ් සින ් ම ඉතිරි ්ේ ය යන හැඟීමක ් ද පවතී. එනිසා ඇස, කන ආි පංච ඉන්රිය ඔස්්ස් 

අරමුණු  ැබී්ම් දී  ාහිර රෑපා, ශ්බදාි්යහි සිත  ැස ග්නී. එ් ස සිත  ැස ග්ත් විට එම අරමුණුව  

සතුටු වුව ද දුක් වවු ද උ්ප්ක්ෂකව සිිය ද ජරා, වයාධි, මරණ  ආි්යහි දී දුකට සන්තාපයට පත් ්ේ.  

 

කාම, රෑප, අරෑප භවයන් ඉක්මවා න  ුදුදහ්ම් පිවිතුරැ අනුශ්ාසනය 

 ුදුරදුන් වදාළ සදහම් මග් මහසයුර ්මන් කරම්යන් ග්ැඹුරට යන්නකි (අනුපුබ නින්්නෝ 
අනුපුබ ්පා්නෝ අනපුුබ පබභා්රෝ, පහාරාද සුත්ත, අ.නි.). අකුස යට  ර සත්ත්වයන් පරථම්යන් ඉන් 
මුදවා අපා දුකනි් නදිහස් ්කාට කරම්යන ්ආධයාත්මික වශ්්යන් ඉිරියට යාමට  ුදුදහමින් අනුශ්ාසනා 
්ක්ර්. කම්මස්සකතා සම්මාිට්ඨිය මත පිහිටා දානාි පිනද්හම් කළ ද රෑපාි්යහි අනව් ෝධ්යන් එහි 
ග්ැ ී සිින තාක් සත්ත්වයන්ට සැ ෑ මානසික සුවයක් නැත. එනිසා විඤ්්ඤාණය ්දසට අවධානය 
්යාමු ්කාට පංචායතනය ්ක්රහි ඇති සිත  ැස ග්ැනම් දුරැ කරිීමට මග් ්පන්වා ඇත. ඒ සඳහා 

මමතරී භාවනාව, ආනාපානසති භාවනාව ආි සමථ කමටහනක් උප්යෝග්ී කර ග්නිමින් වර්තමාන්යහි 

සිත පිහිටුවා වඩ වඩාත් සිත සමාධිමත් කරමින් ඇස, කන ආි පංචායතන්යන් ග්න්නා රෑප, ශ්බදාි 

අරමුණු ප්හන් සිත මුදවා ග්ත යුතුව ඇත. එවිට රෑප, ශ්බදාිය නිසා ඇති වන සි්තහි පීඩනය දුරැ ී 
යනු ඇත. ්ම් ස කාමභමූිය ඉක්මවා යාම  ුදුදහ්ම් දක්වා ඇත්්ත් මාරයා්ග්් ඇසට වැ ි ග්ැසමීක් 
හා සමානවයි. ඊට ්හ්තුව කාමභමූිය ඉක්මවා රෑප භූමිය ්වත පත්ී ම මාරයා්ග්් ක්්ෂ්තරය ඉක්මවා 
යාමක්  ැවිනි. එවිට මාරයාට කිසිදු ් සකින් පා නය කළ ්නාහැකි ්ේ.  

්ම් ස කාමභූමිය ඉක්මවා රෑප භමූිය ්වත සිත නැඹුරැ වන විට චතුරාර්ය සතයය අසා දැන 
සිින ශ්රාවකයකුට විදර්ශ්නාව ්දසට ්යාමු විය හැකිය. එ්ස් වුවත්  ුදුසසු්නන්  ැහැර ්ක්නකුට 
වුව ද කාමභමූිය ඉක්වමා රෑපභූමියට පත් වුව ද තවදුරටත් අවිදයාව තුළ ම සිරී සිටීමට සිදු ්ේ. ඊට 

්හ්තුව  ාහිර රෑප්ය් නිසරැ  ව දුටුව ද ඔහු විඤ්්ඤාණය නිතය, ආත්ම, සැප වශ්්යන් ග්න්නා  ැවිනි. 
ඔහු ඇතැම් විට රෑපභමූි්ය් ද ආදීනව සිහි්කාට ආකාසානඤ්්චායතන ආි අරෑප සඤ්්ඤා වඩා 
අරෑපාවචර භූමියකට පත් විය හැකයි. එ්ස් වුව ද ඔහු චතුරාර්ය සතයය මැනැවින් අසා ්නාසිිය 
්හාත් විඤ්්ඤාණ්ය් ආදීනව සිහි කළ ද එ් ස විඤ්්ඤාණය සිහිකරන නිතය ආත්මයක් පිළ ිඳ 

තවදුරටත් විශ්්වාසය පවතව්ා ග්නී. චතුරාර්ය සතයාව් ෝධ්යන් මග්ඵ  ්නා ැ ූ ශ්රාවකයා රෑප, අරෑප 
ධයාන වඩා සසර ් ා්හෝ ක ක් සුග්තිග්ාමීව සිිය ද එම කුස  කර්ම ශ්කත්ිය වැය වූ පසු නැවත 
කාම සුග්තියටත් එයින් ද පිරිහී දුග්තයිටත් යාමට තවදුරටත් අවකාශ් පවතී.  

එනිසා  ුදුදහමින් අපට අව් ෝධය   ා ්දන්්න් කාම, රෑප, අරෑප යන යන ්මම තත්ත්ව 
සිය ්  ඉක්මවා වඩාත් පරඥා්වන් ් ාව ්දස   ා දුකින් සම්පූර්ණ්යන් නිදහස්ීමටයි.  
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ඒ සඳහා තවදුරටත් ධර්මශ්රවණය කිරී්ම් පරතිඵ  වශ්්යන් දාන, සී , භාවනා යන පින්කම්ව නි් 
පමණක් ජය ග්ත ්නාහැකි ජරා, වයාධි, මරණ, පරියවිපර්යෝග් ආි ජීවිත අභි්යෝග් ඉිරි්ය් දුක් ්නාී 
සිටීම උ්දසා නුවණැති ශ්රාවකයා ආර්ය සම්මාිට්ඨිය ්වත පියවර ත යි. ්ම් ස කම්මස්සකතා 
සම්මාිට්ඨිය  ැබී්මන් පසු තවදුරටත් ධර්මය ශ්රවණය කරන විට දු්කහි හටග්ැනීම හා නි්රෝධය 

පිළි ඳ වැටහීමක් ඇති ්ේ. ඒ අනුව දුක්ඛ, සමුදය, නි්රෝධ, මග්්ග් යන චතුරාර්ය සතයය මිශ්රිත ශ්රී 
සද්ධර්මය ශ්රවණය කිරීමට අවස්ථාව  ැ්බ. 

් ාව පහළවන සම්මා සම් ුදු උතුමකු ්වතින ්් ාවට  ැ් න මහාර්  රත්නය නම් චතුරාර්ය 
සතයය මිශ්රිත ශ්රී සද්ධර්මයයි. සාමුකක්ංසික ්ද්ශ්නා නමින ්හැඳින්්වන ්මම අනුශ්ාසන්ය් දී අප දැනට 
විඳින සයිලු දුක්ව ින් නිදහස්වන මාවත පැහැි ි ්ක්ර්. අප සසර ් ා්හෝ ක ක් භව්යන් භවය 
සැරිසරමින් අනන්ත දුක්ව ට පත්වූ්ය් දු්කහි යථා ස්වභාවය ්නාදුටු  ැවිනි. එ ැවින් භාග්යවතුන් 
වහන්්ස් නිතර උත්සාහ ක්ළ් ශ්රාවකයන්ට ්මම අව් ෝධය   ා දීමටයි.  ුදුරජාණන් වහන්්ස් පුරා 
වසර 45ක් ්ද්ශ්නා කළ සියලු ්ද්ශ්නාවන්හි පදනම වන්්න් දු්කහි හටග්ැනමී හා නි්රෝධයයි. 
 ුදුදහ්ම් ් ා්හෝ ඉග්ැන්ීම්ව  පරධාන ්ත්මාව ී ඇත්්ත් චතුරාර්ය සතය ධර්මයයි. ඒ අතර 
ධම්මචකක් සූතරය, සච්චවිභංග් සූතරය, සංයුතත් නිකා්ය් සංච්චසංයුත්තයට අයත් සූතර, 
පිසම්භිදාමග්ග්්්ය් සච්චකථා, යමකප්පකරණ්ය් සච්චයමකය යනාි ්ද්ශ්නා පරධාන ්ේ. මහසයු්ර් 
ජ ය ්කාතැනනි් ග්ත්ත ද එහි ඇත්්ත් එක ම ලුණ ුරසයය.ි එ්මන් හැම  ුදධ් වචනයක ම පවත්්න් 
එකම විමුක්ති රසයය ි (පහාරාද සුත්ත, අං.නි.අට්ඨඨකනිපාත). එනම් දුකින ් නදිහස් ීමයි. ්මහි ා චතුරාර්ය 
සතයය මූ ික ඉග්ැන්ීමකි.  

. 

චතුරාර්ෙ සතයාව්බෝධ්ෙන් දුක්ඛ නි්රෝධෙ කරා... 

භාග්යවතුන් වහන්්ස් සම්මා සම් ුද්ධත්වයට පත්ී්ම් දී වි්ශ්්ෂ්යන් අනාවරණය කළ ් ෝක 

යථාර්ථය නම් චතුරාර්ය සතයයයි (අභිසම් ුද්ධ සුත්ත සං.නි.5.2., 288 පිට). එනම් දුක්ඛ, සමුදය, නි්රෝධ, මග්්ග් 
යන හතරයි. ්කි්යන් කිව්හාත් දු්කහි හටග්ැනීම හා නි්රෝධයයි.  ුදුරදුන් අතීත්යහිත් දැනුත් 
් ාවට ්ද්ශ්නා ක්ළ්ත් දුකත් දුකින් නිදහස්ී මත්  ව උන්වහන්්ස් ම අවධාරණය කළහ. දුකත් එහි 
නි්රෝධයත් අව් ෝධ කළ පමණට ආර්ය සතය සතර පිළි ඳ ම වැටහීම ඇති ්ේ. මහාචත්තාරීසක 
සූතර්යහි දැක්්වන පරිි ‘අරියා අනාසවා ් ෝකුත්තරා මග්ග්්ංග්ා’ යනු්වන් සඳහන් වන්්න් ආර්ය වූ 
අනාසරව වූ ් ෝ්කෝත්තර වූ ්මම සම්මා ිට්ඨිය උපදවාග්ැනීමයි. 

දුක හා එහි නි්රෝධය ්ත්රැම් ග්ැනමී චතුරාර්ය සතය්ය් අංග් හතර ම අව් ෝධ ීමට උපකාරී 
්ේ.  ුදුරජාණන් වහන්්ස ් ්ද්ශ්නා කළ අර්ථ සහිත වූත් ආි රහ්මචරියක වූත ්නිබබිදාව - විරාග්ය - 
නි්රෝධය - උපසමය - අභිඤ්්ඤාව - සම්් ෝධිය - නිවන පිණිස ්හ්තුව වනන්ාවූත් පරධාන ඉග්ැන්ී ම 
වන්්න් ද චතුරාර්ය සතයයයි (සිංසපා සුත්ත සං.නි.5.2., 294 පිට). ආසරව ක්ෂය කර ග්ැනීමට ‘දැනග්ත යුතු’ 
සහ ‘දැකග්ත යුතු’ යථාර්ථය ් ස  ුදුරජාණන ්වහන්් ස් ්ද්ශ්නා කරන්්න් ්මම චතුරාර්ය සතයය දැන 
දැක ග්ැනීමයි (ආසවක්ඛය සුතත්, සං.නි.5.2., 290 පිට).  ුදුදහ්ම්  අවිදයාව ් ස දැක්්වන්්න් චතුරාර්ය සතයය 
්නාදැනීමයි (අවිජ්ජා සුත්ත සං.නි.5.2., 282 පිට). ය්මක් චතුරාර්ය සතයය ්නාදන ී ද එය ් ාව පවත්නා 
් ෝකන්තරික අන්ධකාරයට ද වඩා   වත් වූ අන්ධකාරයක් වශ්්යන් සඳහන් ්ේ (අන්ධකාර සුත්ත 

සං.නි.5.2., 316 පිට). විදයාව ් ස දැක්්වන්්න් එම චතුරාර්ය දැන ග්ැනීමයි (විජ්ජා සුත්ත සං.නි.5.2., 284 පිට). 
්පරිග්නි් චතුරාර්ය සතයය නමැති හිරැ උදාවන ක ්හි ඊට ඇති අරැ්ණෝදය නම් සම්මාදට්ඨියයි 
(සුරියූපම සුත්ත සං.නි.5.2., 300 පිට). ක ණ මිතුරන් ්වතනි් සද්ධර්මය ශ්රවණය ්කාට එය නුවණින් ්ම්නහි 
කළ පමණට සම්මාිට්ඨිය ියුණු ්ේ. දුග්ති්යන් මිදී සුග්තියක්  ැබීමත් එහි දී  ුද්්ධෝත්පාද සමයක 
චතුරාර්ය සතයය අසන්නට  ැබීමත් කණ කැස් ෑවකු විය සඳිු්රන් අහස   න්නාක් ්මන් අතිශ්ය 
දුර් භ කරැණක් වශ්්යන් දැක්්ේ (ඡිග්්ග්  සුත්ත/ දුතිය ඡිග්්ග්  සුත්ත, සං.නි.5.2., 318-320 පිට). ්ම ඳු තත්ත්වයක් 
මත චතුරාර්ය සතයය ්ත්රැම් ග්ැනමී අප්ග්් ජීවිත්ය් පරධාන අභිමතාර්ථයක් විය යුතු ය.  



UD4 
 

ධම්මචක්කපවත්තන සූතරෙ   

සාරාසංඛය ක ්ප  ක්ෂයක් පුරා දානාි පාරමී දහම් පුරා උත්තරීතර  ුද්ධත්වය සාක්ෂාත් කළ 
 ුදුපයිාණන් වහන්්ස් ් ාවට ධර්ම ්ද්ශ්නා කළ පළම ුඅවස්ථා්වහි දී ම  ුදුදහ්ම් පරධාන ඉග්ැන්ීම 

වන චතුරාර්ය සතයය වදාළ ්ස්ක. එදා  රණැස ඉසිපතනාරාම්යහි විසූ පස්වග් මහණුන් උ්දසා 
්ද්ශ්නා කළ ්මම සූතර්යන් නිවන් මග් පිළි ඳ සම්මාසම් ුදු උතමුකු්ග්් උසස්තම අව් ෝධය ඉිරිපත් 
කර ති්බ.  

එහිදී පරථම්යන් අත්හළ යුතු කාමසුඛ ් කිානු්යෝග්ය හා අත්තකි මථානු්යෝග්ය යන අන්ත 
්දක දකව්ා ති්බ. කාමසඛු ් ිකානු්යෝග්ය යනු ‘සයි ්  ඇත’ යන ශ්ාශ්්වත දෘෂ්ි්ය් සිට ඉන්රිය 
සංඛයාත ් ෝකය මමායනය කරිීමයි. අත්තකි මථානු් යෝග්ය යන ුසිය ්  නැත යන අන්ත්ය් සිට තම 
ආත්මය පීඩාවට පත් කිරීමයි. ්ම් අන්ත ්දකට ම පත්වන්්න් අවිදයාව නිසය.ි එනම් ඇතිීම් නැතිීම් 
සංඛයාත පිච්චසමුප්පාදය ්හවත් චතුරාර්ය සතය්ය් අනව් ෝධයයි. රෑපාි ස්කන්ධ පංචකය ්හ්තු 
ඇති ක ්හි ඇතිවන  වත් ්හ්තු නිරැද්ධී්මන් එය නැතිවන  වත් පිළි ඳ ්හ්තුඵ  සම් න්ධය දැකමී 
්මම අන්ත ්දකින් අතමිදීමට ඉවහ ් ්ේ. නවින් මග් ්ද්ශ්නා කරන ් ා්හෝ තැන්ව දී ආරම්භ්ය් දී 
ම දැකම් ඍජු කර ග්ත යුතු ය (ිට්ඨිං ච උජුකා) යනු්වන් නිතර සඳහන් වන්්න් ්මයය.ි ඉහත අන්ත 
්දකින ් දුරැ ී මධයම පරතිපදා සංඛයාත ආර්ය අෂ්ටාංග්ික මාර්ග්ය ඔස්්ස් තමන් වහන්්ස් 
ධර්මාව් ෝධය  ැ ූ  ව භාග්යවතුන් වහන්්ස් ්මහිදී ්ද්ශ්නා කරති. 

ඉන්පසු චතුරාර්ය සතයය එකි්නක පැහැි ි කරති. එම ආර්ය සතය සතර සවිස්තරව නම්, 

1. දුක්ඛ අර්ය සතයය (දුක) 

2. දුක්ඛ සමදුය ආර්ය සතයය (දුකට ්හ්තුව - තෘෂ්ණාව) 

3. දුක්ඛ නි්රෝධ ආර්ය සතයය (දුක නිරැදධ් කිරීම - නිවන) 

4. දුක්ඛ නි්රෝධග්ාමිනී පිපදා ආර්ය සතයය (දුක නිරැද්ධ කරන මාවත - අරි අටඟි මග්) 
  

1. දුක්ඛ ආර්ෙ සතයෙ : 

දුක යනු ඉපදීම, මහලුීම, ් ඩීම, මරණය, අපරියයන් හා එක්ීම, පරියයන්්ග්න් ්වන්ීම 
ආියය.ි ්මම දුක ් ාව සාමානය තැනැත්තකුට වවු ද පරතයක්ෂ කළ හැකක්කි. සදිුහත් ් ෝසතාණන් 
වහන්්ස් ග්ිහි්ග්ය නික්මීමට ක ින් ම ්මය අව් ෝධ ්කාට ති ුණි. ් ාව ් ා්හෝ ක ක් දානාි 
පාරමිතා සපුරා පහළ වන සම්මා සම් ුදු උතුමකු ්ද්ශ්නා කරන දුක්ඛ ආර්ය සතයය ඊට වඩා ග්ැඹුරැ 
වූවක.ි එහි වඩාත් අව් ෝධ කළ යුතු දුක්ඛ සතයය නම් පංචුපාදනසක්නධ්්ය් හටග්ැනීමයි (සංඛිත්්ත්න 
පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා). එනම් ඇස ආි ඉන්රියයන්්ග්න් රෑපාදී අරමණුු  ැ් න විට  ාහිර 

්දයක් / පුදග්් ්යක ් ඇත යැය ි ග්න්නා සව්භාවයයි. තවද ඇස, කන ආි ඉන්රිය (ආයතන) ව ට 

 ක්වන රෑප, ශ්බදාි අරමණුු විෂය්යහි හටග්න්නා පළමු අදද්ැකමී ්හවත් ස්කන්ධ පංචක්ය් හටග්ැනීම 
ද දුක්ඛ සතයය වශ්්යන් දකව්ා ති්බ. එනම් අතීත කර්මඵ යන්හි විපාක වශ්්යන් පරතිසනධ්ි 
විඤ්්ඤාණය, භවාංග් සිත ආි කරැණුව  එකතු්වන ් ැ් න සක්න්ධ පංචකයයි. එය කුස යක් ්හෝ 
අකුස යක් ්හෝ ්නාව හුදු විපාක මාතරයක.ි ජරා මරණාි අ්න්කවිධ දුක්ව ට පාදක වන්්න් ්මම 
දුක්ඛ සතයයයි. එ්හත් දුකඛ් සතයය ති ූ පමණින් දුක හටග්න්්න ්නැත. ්ම් ස ආර්ය සතයය පිළි ඳ  
අව් ෝධ්යන් විදයා සහග්ත දර්ශ්න්යන් යුතුව සිහි්යන් නවුණින් සිිය ්හාත් ස්කන්ධ පංචකය 
පංචුපාදානස්කන්ධයක ්  වට පත් ්නාවන ්ස් කටයුතු කළ හැකිය. ්වාසස්ග්්ග් පරිණාමීව සතර 
සතිපට්ඨඨානය ආි සත්තිස් ් ෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩී්මන් ්ම් තත්ත්වයට පත් ීමට පුළුවනි. 
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සංයුත්ත නිකා්යහි සච්ච සංයුත්ත්යහි ග්වම්පති සූතර්යහි (සං.නි.5.2., 292 පිට) දැක්්වන පරිි 
චතුරාර්ෙ සතයෙ අතුරින් එකක ්්ත්රුම් ගුනීම ්සසු සතයෙන් ්ත්රුම් ගුනමීට ඉවහ ් ්ේ. එ ැවින් 
භාග්යවතුන් වහන්ස් ඇතැම් තැ්නක ආර්ය සතයය සතර ම ද තවත් වි්ටක තුනක් ද තවත් වි්ටක 
්දකක් ද තවත් වි්ටක එකක් ද වශ්්යන් ශ්රාවකයන්්ග්්  ුද්ධි මට්ඨටම අනවු ්ද්ශ්නා කර ති් නු 
දක්නට  ැ්බ. 

අභිධම්මපිටක්ය් යමකපප්කරණ්ය් සච්චයමක්ය් එක්තරා පර්යායකට අනවු දුක්ඛ සතයය 
යනු කායික දුක හා මචතසික දුක හැර ඉතිරි යමක් ඇත් ද එයයි (කායිකං දුක්ඛං ්චතසිකං දුක්ඛං 
ඨ්පත්වා අව්සසං දුක්ඛසච්චං - ය.ප.1, 438 පිට). තව ද කායික හා මචතසික යන සිය ්  දුක ්මන් ම 
දුක්ඛ සතයය වශ්්යන් ද දක්වා ති්බ (කායිකං දුක්ඛං ්චතසිකං දුක්ඛං දුක්ඛඤ්්්චව දුක්ඛසච්චඤ්්ච - ය.ප.1, 438 

පිට). අප කායික ්හෝ මානසික දුකක් විඳින හැම තැන්හි ම දුක, ්මන් ම දුක්ඛ සතයය ද පවතී. එ්හත් 
දුක්ඛ සතයය හැම වි්ටක ම දුක ඇසුරැ කරන්නක ්්නා්ේ. ඒ අනුව ආයතන හා අරමුණු සම් න්ධ 

ී්ම් දී මු දී හටග්නන්ා සක්න්ධ පංචකය දුක්ඛසතයෙෙි. එම දුක්ඛ සතයය මැනැවින් වටහා ්නාග්ැනීම 

නිසා වහා හට්ග්න නිරැද්ධ වන එම ස්කන්ධ පංචකය අරභයා හටග්න්නා සඤ්්ඤා, ්ේදනා පිළි ඳව 
අවිදයා සහග්ත මනස (තෘෂ්ණා දෘෂ්ි මාන) ්හ්තු්වන් එම සක්න්ධ පංචකය අරභයා 

පංචුපාදානස්කන්ධය හටග්නී. එනම්  ාහිර ් ෝක්යහි සත්ත්වයන්, පදු්ග් යන්, රවය පළිි ඳ 

සුභ, සුඛ, නිච්ච, අත්ත යන විප ් ාසයි. අප අත්විඳින දුක ්සමදුාය හටග්න්්න් ්මම පංචුපාදානසක්නධ්ය 
නිසයි.  

ඒ අනුව සි්තහි පවත්නා අවිදයාව නිසා ඉන්රියයන්් ග්න් අරමුණු  ැ් න විට සත්ත්ව, පුද්ග් , 

රවය සඤ්්ඤා්වන්  ාහිර අරමුණු ්ක්රහි සිත  ැස ග්ැනීම් වශ්්යන් රෑප, ්ේදනා, 

සඤ්්ඤා, සංඛාර, විඤ්්ඤාණ යන උපාදානස්කන්ධ පංචක්ය් හටග්නියි. එ්ස් සිත  ැස ග්ත් විට එම 
අරමුණ ්ක්රහි ඇලුණ ද ග්ැටුණ ද මැදහත් ව සිිය ද ඔහු සිින්්න් දුක තළුයි. තමා වටා ් ෝකයක් 
ඇතැයි නිතර අපට සි්තන්්න් ්ම් ස අවිදයා පාදකව පඤ්්චුපාදානස්කනධ්්ය් හටග්ැනීම නිසයි. 
භවය යනු්වන් හැඳින්්වන්්න් ද ්මයයි. එ්ස ්සිතන තුරැ දුකනි් නිදහස්ී මක ්නැත. අවිදයා සහග්තව 
යමක් ්දස  ැ ී්ම් දී එම අරමුණ ක ින් තිබී තමා්ග්් අද්දැකීමට පැමිණි  වත් තමා එයින් ඉවත් වවු ද 
එය ඒ අයුරින් ම ඉතිරි ්ේ යැයි ද ක ්පනා කරයි. එ්හත් ්මහිදී සිදු වූ යථාර්ථය නම් ඇස, රෑපය, 
චක්ඛු විඤ්්ඤාණ ආි ්ම් සිය ්  ්පර ්නාතිබී හට්ග්න ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ වූ  වයි (අහුත්වා 
සම්භුතං හුත්වා න භවිසස්ති). තථාග්ත ්ද්ශ්ිත දුක්ඛ සතයය පිළි ඳ ්මම යථාර්ථය අසා දැනග්ත 
තැනැත්තා ්මම දුක්ඛ සතයය පිරිසිඳ දැන ග්ැනමීට (පරිඤ්්්ඤ්යයං) ්නාපමාව කටයුතු කරනු ඇත. 
දුක්ඛ සතයය පිළි ඳ  ුදුදහ්ම් දක්වා ඇත්්ත් එය පිරිසිඳ දැන ග්ත යුතු ්දයක් වශ්්යනි (දුක්ඛසච්චං 
පරිඤ්්්ඤ්යයං).  

දුක්ඛ සතයය ඇතුළු චතුරාර්ය සතයය අව් ෝධ කිරී්මහි  ා  ුදුදහ්ම් මූ ික ඉග්ැන්ී මක් වන 
පිච්ච සමුප්පාදය ්ත්රැම් ග්ැනමී ් ්හවින් වැදග්ත් ්ේ. එනම් ්හ්තු ඇති ක ්හි ඵ ය හටග්න්නා 
 වත් ්හ්තු නිරැද්ධ ී්මන ් ඵ ය නිරැද්ධ වන  වත් පළිි ඳ යථාර්ථයය ි (්හ්තුං පිච්ච සම්භූතං 
්හ්තුභංග්ා නිරැජ්ජති). අවිදයාව ඇති ක ්හි පඤ්්චුපාදානස්කන්ධ සංඛයාත ් ෝකය හටග්න්නා (අවිජ්ජා 
පච්චයා සංඛාරා) අතර අවිදයාව නැති ක ්හි (අවිජ්ජා නි්රෝධා සංඛාර නි්රෝ්ධෝ) පඤ්්චුපාදානස්කන්ධ  
සංඛයාත ් ෝකය /  ර බිමින් ත ා (භාරනික්්ේප) නිදහස් විය හැකි  ව ්මමඟින් කයිැ්ේ (භාර සුත්ත). 

‘්යා පිච්චසමුප්පාදං පස්සති ්සා ධම්මං පස්සති, ්යා ධම්මං පස්සති ්සා පිච්චසමුප්පාදං පස්සති.’ 
ය්මක් පිච්චසමුප්පාදය දකියි ද ඔහු ධර්මය දකියි. ය්මක් ධර්මය දකයිි ද ඔහ ුපිිච්චසමුප්පාදය දකියි. 
 

‘්යා ධම්මං පස්සති ්සා මං පස්සති, ්යා මං පස්සති ්සා ධමමං පස්සති.’ 
ය්මක් ධර්මය දකයිි ද ඔහ ුමා දකයිි. ය්මක් මා දකයිි ද ඔහු ධර්මය දකියි. 



UD6 
 

්ම් ස පටිච්චසමුප්පාෙ ධර්ම සංඛයාත දුක්ඛ සතයෙ පිරිසිඳ දැනගත් පමණට තථාගතෙන් 
වහන්්ස්්ග් අව්බෝධෙ පිළිබඳ පුහුදීම / ශරේධාව හටගනී (දුක්ඛූපනිසා සෙධ්ා). එපමණට අපරමාදීව 
දුකින් නෙිහස්ීමට එනම් පඤ්චුපාදානසක්න්ධ්ෙන් බුහුර ීමට ීර්ෙෙ ඇත ි ්ේ. ඊට ්හ්තුව ්මම 
ෙථාර්ථෙ පරතයක්ෂ අව්බෝධෙකට පත් ්නාවුණ ්හාත් තමාට ජරාමරණාදි අ්න්කවිධ දුක් ස්පර්ශ 
කිරීමට සදිුවන බුවිනි. 

2. දුක්ඛ සමුෙෙ ආර්ෙ සතයෙ : 

දුකට ්හ්තුව නම් තෘෂ්ණාවයි. ් ාව ් ා්හෝ ්දනා තෘෂ්ණාව ්ස් දකනි්්න්  ාහිර රවය ්හෝ 
පුදග්් යන්ට ඇති ආශ්ාවයි. එ්හත්  ුදුදහමින් ්පනව්ා ්දන්්න්  ාහිර විසිතුරැ දෑ කාමයන් ්නාවන 
 වයි (න ්ත කාමා යානි චිතරානි ් ෝ්ක්, සංකප්පරා්ග්ෝ පුරිසස්ස කා්මෝ). කාමය හටග්න්්න් 
්ක් ස් සහිත පුදග්්  සන්තානය තුළයි. ආර්ය උතමුන් අනාවරණය කරන තෘෂ්ණා්ේ වඩාත් ග්ැඹුරැ 
අර්ථය වු දුක්ඛ සමුදය  සතයය නම් තමා පිළ ිඳව සි්තහි  ැස ්ග්න පවතන්ා නන්ි රාග්යයි.  ාහිර 
රෑපාිය ්හෝ තම සිත පළි ිඳව ්හෝ ඇ ීමක් නැත්හාත් ග්ැටීමක් හටග්න්්න ්තමා පිළ ිඳව ඇති දැඩි 
ආශ්ාව නිසයි. දුකට ්හ්තුව ්හවත් සමුදය නම් වූ තෘෂ්ණාව පහ කළ (පහාතබ ං) යුත්තකි. තෘෂ්ණාව 
පරහීණ කළයුතු යැයි පැව්සන්්න් විදයා් ෝකය පහළ ්කාට ්ග්න අවිදයාන්ධකාරය දුරැ ීමයි. 

3. දුක්ඛ නි්රෝධ ආර්ෙ සතයෙ : 

දුක නැති කරිීම (දුක්ඛ නි් රෝධය) යන ු තෘෂ්ණාව නැති කරිීමයි. එනම් නවින සාක්ෂාත් කර 
ග්ැනමීයි (සච්ඡිකාතබ ං). එය හු්දක්  ාහිර රවය ්හෝ පුද්ග් යන් ්ක්රහි පවත්නා ආශ්ාව දුරැ මී 
්නා්ේ. ්මහි දී දුක්ඛ නි් රෝධාර්ය සතයය වන්්න ්තම අභයන්තරය ්ක්රහි මු ් ැස්ග්න ති් න 
නන්ිරාග්ය මු ිනපුුටා දැමීමයි. දුකනි් නදිහස්විය හැක්්ක් පරඥා්වන් යුතු දර්ශ්න්යන් 
පංචුපාදනස්කන්ධ්ය් හටග්ැනමී නි්රෝධය නුවණින් දැකී්මනි. එය තව දුරටත් අඛණ්ඩව වැඩී්මන් 
අස්මිමානය සහිත තෘෂ්ණාව ්හවත් නන්ිරාග්ය සම්පූර්ණ්යන් දුරැ ්කාට සම්පූර්ණ්යන් දුකනි් 
නිදහස් විය හැක. එනම් රාග්ානුස්ය්, පි ානුස්ය්, ිට්ඨඨානුස්ය්, විචිකචි්ඡානුසය, මානානුසය, 

භවරාග්ානුසය, අවිජ්ජානුසය යන අනුසය (්ක් ස ් මු ්ව ) නමිාවයි (මධුපිණ්ඩික සුත්ත, ම.නි.1, 284 පිට). 

්ම් ස අනුසය වශ්්යන ්ම ්ක් ස් මු ් සඳි ීම හු්දක් දැඩි ආයාසයකින ් පමණක ්කළ හැක්කක් 
්නාව ් ෝ්කෝත්තර දර්ශ්නයකනි් යුතු සම්මාිට්ඨි්යන් කළ යුත්තකි. චතුරාර්ය සතයාව් ෝධයට ්පර 
්මම සම්මාිට්ඨිය ඇති කර ්ග්න තිබීම ් ්හවින් වැදග්ත් ්ේ. ්පරිග් අහ්ස් හිරැ ිස්ීමට ්පර 
අරැණ නැ්ග්නන්ාක් ්මනි. 

4. දුක්ඛ නි්රෝධගාමිනී පටිපදා ආර්ෙ සතයෙ : 

සි්තහි පවත්නා දැඩි තෘෂ්ණාව දුරැ කළ හැක්් ක් ් ෝ්කෝත්තර දර්ශ්නයකනිි. එනම් 
පිච්චසමුප්පාදය පාදක ්කාටග්ත් සම්මාිට්ඨිය ්පරටු්කාට ග්ත් මාර්ග්යකනිි. ් ෝකයක් ඇත ්හෝ 
නැත යන අන්ත ්දකින ් ම දුරැ වූ මාවත මධයම මාවතයි. ස්කන්ධ පංචක්ය් හටග්ැනමී දකින 
තැනැත්තා නැත යන (උච්්ේද) අන්ත්යන් දුරැ්ේ. හටග්න්නා ස්කන්ධ පංචකය වහා නිරැද්ධ වන  ව 
දකින තැනැත්තා ඇත යන (ශ්ාශ්්වත) අනත්්යන් ද මි්ද්. ආර්ය අෂ්ටාංග්ික මාර්ග්ය  
දුක්ඛනි්රෝධග්ාමිනී පිපදා ආර්ය සතයය වන්්න් ය. ශ්ී , සමාධි, පරඥා යන තරිවිධ ශ්ික්ෂා්වන ් දක්වා 
ඇත්්ත් ද ආර්ය අෂ්ටාංග්ික මාර්ග්යයි. ඉහත දර්ශ්න්යන් යුතවු කායාග්තාසති, සමථවිපස්සනා, පරථම -

ද්විතිය - තෘතීය ධයාන, සුඤ්්ඤ්ත සමාධිය, සතර සතිපට්ඨඨානය, සතර ඍද්ධිපාද, සතර සමයග්්පරධාන 

ීර්ය, පංච ඉන්රිය, පංච  , සත්ත් ාජ්ඣංග් යන කවර පරතිපදාව වුව ද අසංඛත මාවත වන්්න් ය 
(අසංඛත සංයුත්ත, සං.නි.4, 634-638 පිටු). ්මහි  ා ආර්ය දර්ශ්න්යන් යුතු ීමත් වි්ේක නිශ්රිත, විරාග් නිශ්රිත, 
නි්රෝධ නිශ්රිත, ්වාස්සග්ග්්පරිණාමී (නිවනට නැමී)  වින ් යුතවු ්ම් සිය  ් සිදු කිරීම  ුදුසසු්න් 
පවත්නා වි්ශ්්ෂත්වයයි. ් ාව ් ා්හෝ ්දනා  ාහිර පුද්ග් යන් ඇතැයි අවිදයා්වන් පනවා ග්ත් 
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් ෝකය අබියස සංවර ීමට උත්සාහ ග්නිති. එය මාර්ග්ය මිස මාර්ග් සතයය ්නා්ේ. මාර්ග් සතයය 
යනු ් ෝ්කෝත්තර සම්මා ිට්ඨි්යන් යුතුව  ාහිර පදුග්් යක ු්නාපැ්නන (්හත්ු ාතක) ්ස් ඇති කර 
ග්ත් දර්ශ්නයකනි් යුතුව තම අභයන්තරය තුළ ම සංයමයට පත්ීමයි. එය වැඩිය යුත ු පරතිපදාවකි 
(භා්ේතබ්බං). 

දුක්ඛ ආි ආර්ය සතය හතර පිළි ඳ කළ යුතු කටයුතු හතරකි. එනම් 

දුක්ඛ සතයෙ පිරිසිඳ ෙත ෙතුුෙ (දුක්ඛසච්චං පරිඤ්්ඤෙයං).  

සමුෙෙ සතයෙ පරහීණ කළ ෙුතුෙ (සමෙුෙසච්චං පහාතබ්බං) 

නි්රෝධ සතයෙ සාක්ෂාත් කළ ෙුතෙු (නි්රාධසච්චං සච්ිකාතබ්බං) 

මාර්ග සතයෙ වුඩිෙ ෙුතුෙ (මග්ගසච්චං භාවිතබ්බං) 

 

පටිඝ සම්ඵස්සෙ හා අධිවචන සම්ඵස්සෙ 

දී නකිාය මහානිදාන සූතර්යහි පිච්චසමුප්පාදය විස්තර කිරී්ම් දී  වි්ශ්්ෂ කරැණක් 
සාකච්ඡාවට භාජනය ්කාට ති්බ. එනම් පි සම්ඵස්සය හා අධිවචන සම්ඵසස්යයි. පටිඝ සම්ඵස්සෙ 
ෙනු ඇස, කන, නාසෙ, දිව, කෙ ෙන ආෙතන පහට රූප, ශබ්ෙ, ගන්ධ, රස, ්ඵාට්ඨබ්බ ෙන අරමුණු 
ස්පර්ශ ීමෙි. ්මෙ රළු (ඕ ාරික) ස්පර්ශෙ වශ්ෙන් සඳහන් ්ේ. අධිවචන සම්ඵස්සෙ ෙනු මනනි්රිෙට 
ධර්මා ම්භන අරමුණු ීමෙි. ්මෙ සිෙමු් (සුඛුම) ස්පර්ශෙ වශ්ෙන් දැක්්ේ. සාමානය්යන් ය්මකු 
ජීවත්ීම යනු ඇස, කන, නාසය, ිව, කය, මනස යන ඉන්රිය හයට රෑප, ශ්බද, ග්න්ධ, රස, ්ඵාට්ඨඨබ , 
ධම්ම යන අරමුණ ු ස්පර්ශ් ීම් වශ්්යන ් අදද්ැකමී්  ැබීමය.ි ්මම ආයතන හය හා ඊට ්ග්ෝචර වන 
 ාහිර අරමුණු හැර ජීවිත්යහි ්වනත් කිසිවක් ්නාමත. පදු්ග් යා්ග්් සමස්ත ජීවිතය ්මම ආයතන 
මත රඳා පවතී. 

මහානිදාන සූතර්ය් ‘නාමරෑපපච්චයා ඵස්්සෝ‘ යන විග්රහ්යහි දී දැක්්වන වි්ශ්්ෂ කරැණක් 
වන්්න් පි  සම්ඵස්සය අධිවචන සම්ඵස්සයටත් අධිවචන සම්ඵස්සය පි  සම්ඵස්සයටත් අ්නයෝනය 
වශ්්යන්   පාන ආකාරයයි.  

 

රූපකා්ෙ අධිවචනසම්ඵස්සෙ: 

‘්යහි ආනන්ද ආකා්රහි ්යහි  ිඞ්්ග්හි ්යහි නිමිත්්ත්හි ්යහි උද්්ද්්සහි නාමකායස්ස 
පඤ්්ඤ්ත්ති ්හාති, ්තසු ආකා්රසු ්තසු  ිඞ්්ග්සු ්තසු නිමිත්්තසු ්තසු උද්්දසු අසති අපි නු ්ඛෝ 
රෑපකා්ය අධිවචනසම්ඵස්්සා පඤ්්ඤා්යථාති? ‘්නා ්හතං භන්්ත‘ 

‘ආනනද්, යම් ආකාරයන්් ග්න් යම්  ඞි්ග්යන්්ග්න ් යම් නමිිතිව ින් යම් උද්්ද්සයන්්ග්න් 
නාමකයට පරඥප්ති ්ේද, ඒ ආකාර  ිඞ්ග් නිමිත ිඋද්් ද්ස නැත ික ්හ ිරෑපක්යහි අධිවචන සම්ඵස්සය 
පැනීමක් වන්්න් ද? ස්වාමීනි, එ්ස් ්නාවන්්න් ය.  

්මයින් පරකට ්ක්රන්්න ්ආයතන කුස තාව ඇති කර ග්ත යුතු ආකාරයයි. අවිදයා සහග්තව 
අපි ඇස, කන ආි කිසියම් ආයතනයකින් රෑප, ශ්බදාි අරමුණක් ග්ත් විට එය ්සසු ඉන්රියයන්ට 
සම් න්ධ කර   න්්නමු. නිදසුනක් ් ස ම ක් දුටු විට එය තමා්ග්් මන්ස් අතීත අද්දැකීම් සමඟ 
මුසු ්කාට නව සංස්කාරයක් ්ග්ාඩනඟා ග්නී. අවිදයා සහග්ත මන්ස් ස්වභාවය ්මයයි. එවිට ඉන්රිය 
මග්ින් ග්න්නා අරමුණු විෂය්යහි ඇ ීම්, ග්ැටීම් ්හෝ උ්ප්ක්ෂා හටග්න.ී ්ම් කුමක් ස්පර්ශ් කළ ද අපි 
දුකින් ්නාමිදුනාහු ්වමු. ආයතන කුස තාව යනු දුක හටග්නන්ා ්මම ආකාරය මැනැවින ්නුවණින් 
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දැක ඇස, කන ආි ඉන්රිය මග්ින් රෑප, ශ්බද ආි අරමුණ ග්නන්ා විට එය ්වනත් ආයතනයකට ග්ැට 
්නාග්සා ඒ ආයතනය තුළදී ම නිරැද්ධ වන දර්ශ්නයකනි් හා සිහියකින් යුතුව සිටීමයි. ්මහි දී 
වි්ශ්්ෂ්යන් රෑපකා්ය් අධිවචන සම්ඵස්සය පැනීම වශ්්යන් දක්වා ඇත්්ත් ඇස, කන, නාසය, ිව, 
කය යන ඉන්රිය පහට පි සම්ඵස්ස වශ්්යන් අරමුණු ්ග්ෝචරී්ම් දී එය මනින්රියට ග්ැට ග්ැසීම් 
ස්වභාවයයි. ය්මක ් ්මය නුවණින් දුටවු ්හාත් ඔහු ඇස, කන ආි පංච ඉන්රියයන්්ග්න් ග්නන්ා 
අරමුණු ඔස්්ස් මනසට  ැස ග්ැනීම ්නාකරය.ි එවිට ඔහු්ග්් අවිදයා සහග්ත ස්පර්ශ්ය දුරැවූ්ය් ්වයි. 
දුක නරි්මාණය වන පිච්චසමුපප්ාද නයාය්යන් ඉවත් වූ්ය් ්වයි.  

 

නාමකා්ේ පටිඝසම්ඵස්සෙ: 

‘්යහි ආනන්ද ආකා්රහ ි ්යහි  ිඞ්්ග්හි ්යහි නිමිත්්ත්හි ්යහි උද්්ද්්සහි රෑපකායස්ස 
පඤ්්ඤ්ත්ති ්හාති, ්තසු ආකා්රසු ්තසු  ිඞ්්ග්සු ්තසු නිමිත්්තසු ්තසු උද්්දසු අසති අපි නු ්ඛෝ 
නාමකා්ය පි සම්ඵස්්සා පඤ්්ඤා්යථාති? ‘්නා ්හතං භන්්ත‘ 

‘ආනනද්, යම් ආකාරයන්් ග්න් යම්  ඞි්ග්යන්්ග්න ් යම් නමිිතිව ින් යම් උද්්ද්සයන්්ග්න් 
රෑපකයට පරඥප්ති ්ේද, ඒ ආකාර  ිඞ්ග් නිමිත ි උද්්ද්ස රෑප කයට නැති ක ්හි නාමක්යහි 
පි සම්ඵස්සය පැනීමක ් වන්්න් ද?’ යනු්වන් භාග්යවතුන් වහන්්ස් පරශ්්න කළ විට ආනනද් 
මාහිමියන් පළිිතුරැ ්දන්්න් ‘ස්වාමීනි, එ්ස් ්නාවන්්න් ය’. යනු්වනි. 

්මයින් පැහැි ි ්ක්රන්් න් රෑපයන් පළිි ඳව  ිඞ්ග්, නිමිනි, උද්්ද්ස ආි වශ්්යන් පරඥප්ති 
ඇති විට සිතට ධම්මා ම් න අරමුණු වූ විට ඒ ඔස්්ස් රෑප, ශ්බදාි පංච විඤ්්ඤාණයට  ක්වන අරමුණු 
විෂය්යහි සිත  ැස ග්නන්ා  වයි. එනම් අවිදයා සහිග්තව සිින විට සතිට කිසියම් සිතිවි ් ක් 
පැමිණී්ම් දී එය  ාහිර රෑපයකට  ැඳ ග්න්නා  වයි. එවිට සිත  ාහිර අරමුණුව   ැස ග්නියි. 
නිදසනුක් වශ්්යන් තම මව සිහි වූ විට මව්ග්් රෑපය, ඇය්ග්් කටහඬ ආිය පළිි ඳව සිත  ැස 
ග්ැනමීය.ි ලුණු සිහිවූ විට ලුණු කැටයක් මැී ්ප්නන ස්වභාවයයි. ඍද්ධියක් සිහි වූ විට ඍද්ධි්යන් 
කටයුතු කරන පුද්ග් යකු සිහිපත් ්වයි. ්ම් ස සිතට සිතිවි ි නැ්ග්න විට ඒ ඔස්්ස් රෑප නිර්මාණය 
කිරීම් වශ්්යන් පි සම්ඵස්සය කරා යාම අවිදයා සහග්ත මන්ස් ස්වභාවයය.ි එවිට දුකින ්්නාමිඳු්න් 
ජරා, මරණාි දුක් සප්ර්ශ් කරමින් සිටී. එ්ස් ්නාීමට නම් සිතට සිතිවි ් ක ්පැමිණි සැණින් ම එය 
සිත තුළ ම නිරැද්ධ වන දර්ශ්නයකින් යතුුව නාම ධර්මයන්හි 

(ඵස්ස, ්ේදනා, සඤ්්ඤා, ්ච්තනා, මනසිකාර පිළි ඳ) අනිතයතාව දකිමින් සිටීම අවශ්ය ්ක්ර්. 
විඤ්්ඤා්ත විඤ්්ඤාතමත්තං යනු්වන් දැක්්වන්්න් ්මම ආයතන කුස තාවයි. එවිට සිතට නැ්ඟන 
අරමුණු  ාහිර රෑපයට  ැඳ,  ැස ග්නන්ා ස්වභාව්යන් මි්දය.ි විදයා සහග්තව ්ම් ස සිහි්යන් හා 
නුවණින් කරියා කිරී්මන් පිච්චසමුප්පාදය චකර්යන් මිඳී දුකින් නිදහස්ී මට අවකාශ් සැ ්ස්. 

්ම් සඳහා හැම ්මා්හාතක ම පිච්චසමුපප්ාද චකරය සකස්වන ආකාරය පළිි ඳ මනා 
අව් ෝධයකින් හා සතිසම්පජඤ්්ඤ්්යන් කරියා කරිීම අවශ්ය ්ක්ර්. කරම්යන් දුකින් නදිහස්ීමට 

අවකාශ්  ැ් න්්න් ්මහි අඛණ්ඩව ්යදී්ම් පරතිඵ  වශ්්යනි. එනම් අනතිය, දුක්ඛ, අනාත්ම ආි 

වශ්්යන් ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතන පිළි ඳ විදර්ශ්නා්වහි ්යදීමයි. එමඟින් කරම්යන් අවිදයා්වන් දුරැවන 
අයුරින් කර්මක්ෂය කිරීමට ්හ්තුවන ප්යෝග්ාභිසංඛාර ියුණු කර ග්ැනීමට අවසථ්ාව උදා්ේ. 

දුකින් නිදහස්ී්ම් ඒකායන පරතපිදාව ් ස ්මහි ා දක්වා ඇත්්ත් සතර සතිපට්ඨඨානයයි. සතර 
සතිපට්ඨඨානය වැඩූ ක ්හ ි අ්නක් සියලු ් ෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් කරම්යන් පරිපූර්ණත්වයට පත් ්ේ. 
සම්මාිට්ඨී්යන් යුතුව ආනාපානසතිය වැඩීම සතර සතිපට්ඨඨානය ම සම්පූර්ණ වන පරධාන භාවනා 
කමටහන් ් ස ධර්ම්යහි විස්තර ්ේ. 
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සතර සතිපට්ඨඨානය අඛණඩ්ව නියැළී්මහි පරතිඵ  වශ්්යන් මනාදැක්ම ආි ග්ණුාංග් මාර්ග්ාංග් 
වශ්්යන් සංවර්ධනය ්ේ. ්ස්ඛ පරතිපදාව තුළ අංග් අටකින් යුතු ආර්ය මාර්ග්ය ියුණු වන්්න් ්ම් 
අයුරිනි. එම අංග් අට නම්  

1. නිවැරි දැක්ම (සම්මාිට්ඨි) 
2. නිවැරි සංක ්ප (සම්මාසංකප්ප) 
3. නිවැරි වචන (සම්මාවාචා) 
4. නිවැරි කර්මාන්ත (සම්මාකම්මන්ත) 
5. නිවැරි ිවිපැවැත්ම (සම්මාආජීව) 
6. නිවැරි උත්සාහය (සම්මාවායාම) 
7. නිවැරි සතිමත් ව (සම්මාසති) 
8. නිවැරි සමාධිමත් ව (සම්මාසමාධි) 

එහි අවසාන පරතිඵ ය විදයාව හා විමුක්තිය සාක්ෂාත් ීම නම් වූ සසර දුකින් සපුරා 
නිදහස්ීමයි. එනම් අ්ස්ඛ ්හවත් අර්හත්වයට පත්ීමයි. එවිට ඉහත සඳහන් අංග් අටකින් යුතු ්ස්ඛ 
පරතිපදාවට (අට්ඨඨංග්සමන්නාග්්තා ්ස්්ඛා) තවත් අංග් ්දකක් එක් ීම් වශ්්යන් අංග් දහයකින් යුක්ත 
(දසංග්සමනන්ාග්්තා අරහා - මහාචත්තාරීසක සූතරය, ම.නි.3) ් ෝ්කෝත්තර භූමිය සාක්ෂාත් කරන ු ඇත. 
සසර අනාිමත් කා යක ් විඳි නරිය ආි අපමණ දුක් රැසින් නිදහස් ව මහා  රක් බිමින් තැබී්ම් 
මානසික සතුට භුක්තිවිඳී්ම් අවස්ථාව ්මමග්ින ් සැ ්ස්. ්මහි ා වි්ශ්්ෂ්යන් ධර්ම මාර්ග්ය 
ආරම්භ්ය් පටන් ම රෑප, ්ේදනා, සඤ්්ඤා, සංඛාර, විඤ්්ඤාණ යන පංචුපාදානස්කන්ධ්ය් සමුදය වැය 
පිළි ඳ මනා වැටහී්මන් කටයුතු කිරීම අතයවශ්ය සාධකයක් ්ේ. ඒ අතර  ුද්ධානුස්සති, ්මත්තා, 
අසුභ, මරණසති යන චතුරාරක්ඛා භාවනා කරම පරග්ණු ්කාට ඇති පමණට ආනාපානසති භාවනාව 
වඩාත් පහසු ්ක්ර්. තවද ආනාපානසති භාවනාව ආරම්භ්ය් දී ම සති නමිිතත් මැනැවින ්හඳුනා්ග්න 
නාස්ය් අග් ්හෝ උඩු්තා  ආසන්න්යහි (පරිමුඛං සතිං උපට්ඨඨ්පත්වා, නාසිකග්්්ග්් වා මුඛනමිිත්්ත් 
වා) සිහිය රඳවා ග්ැනීමට මනස හුරැ කර ග්ැනමී භාවනා්ේ සාර්ථකත්වයට ් ්හවින් ඉවහ ් ්ේ. 
මහාරාහු් ෝවාද සූතරය, ඣානවිභංග්, ඡප්පාණක සුත්ත වැනි ්ද්ශ්නා විමසී්ම් දී ්පනී යන්්න් සති 
නිමිත්ත හු්ෙක් ආනාපානසති භාවනාවට පමණක් ්නාව කුමන භාවනාවක් කළ ෙ භාවනා ්නාකළ ෙ 
ධර්ම මාර්ග්ෙහි නිෙු්ළන්නකු වශ්ෙන් නිතර පුහණුු කළ ෙුතු අංගෙක් වශ්්යනි. වර්තමාන්ය් සිහිය 
පිහිටුවා ග්නිමින් සතිමත ්ව පුහුණු කිරී්ම් සමාරම්භක පියවර සති නිමිතත්යි. නාස්ය් අග් ්හෝ 
උඩු්තා  ආශ්රිතව නිතර සිහිය පවත්වා ග්ැනී්මන් විසිරී යන සිත එක්තැන් කරිීමටත් වඩ වඩාත් සියමු් 
ධර්ම කරැණු භාවිත කිරීමටත් ්මමඟින්  ැ් න උපකාරය ් ්හවින් වැදග්ත් ්ේ.  

ධම්මචකක්පවත්තන සූතරය අවසාන්යහි චතුරාර්ය සතයය පිළි ඳ සුවි්ශ්්ෂී විග්රහයක් වන 

තිපරිවට්ඨට ද්වාදසාකාරය විස්තර කර  ැ්බ. චතුරාර්ය සතය්ය් අංග් හතර සතය ඥාන, කෘතය 

ඥාන, කෘතඥාන වශ්්යන් ් දී යන ්දා්ළාස් ආකාරය ්මහි දී පැහැි ි ්ක්ර්. ඒ අනුව  

1. දුක්ඛ සතයය දැනමී, එය පිරිසිඳ දත යුත්තක්  ව (පරි්ඤ්්ඤ්යය) සහ එය පරිිසිඳ දැන ග්ත් 
 ව (පරිඤ්්ඤාතං) යන තරිවිධාකාරය වැටහීමයි. 

2. දුක්ඛ සමුදය සතයය දැනමී, එය පරහාණය කළ යුත්තක ් ව (පහාතබ ං) සහ එය පරහීණ කළ 
 ව (පහීනං) යන තරිවිධාකාර වැටහීමය.ි 

3. දුක්ඛ නි්රෝධ සතයය දැනීම, එය සාක්ෂාත් කළ යුත්තක්  ව (සච්ඡිකාතබ ං) සහ එය 
සාක්ෂාත් කළ යුත්තක්  ව (සච්ඡිකතං) යන තරිවිධාකාර වැටහීමය.ි 

4. දුක්ඛ නි්රෝධග්ාමිනී පිපදා සතයය දැනමී, එය වැඩිය (භාවිත කළ) යතු්තක්  ව 
(භා්ේතබ ං) සහ එය භාවිත ්කාට නිම කළ  ව (භාවිතං) යන තරිවිධාකාර වැටහීමයි. 



UD10 
 

 ුදුරදුන්්ග්් අනුශ්ාසනය පරිි චතුරාර්ය සතයයට අදාළ කරියාව ිය නමිාවට පත් වන්්න් ඉහත 
දැක්වූ පියවර සිය ්  මැනැවින් සම්පූර්ණ ීම් වශ්්යනි. එවිට අංග් අටකින් යුතු ආර්ය අෂ්ටාංග්ික 

මාර්ග්යට සම්මාඤාණ, සම්මාවිමුත්ති වශ්්යන් තවත ් අංග් ්දකක් එක ් ී දසංග් සමනව්ාග්ත අ්ස්ඛ 
පරතිපදාවක්  වට පරිවර්තනය ්ේ. 

්මවැනි අතිදුර් භ  ුද්්ධෝත්පාද සමයක උපත  ද භාග්යසම්පනන්  ුද්ධිමත් මනෂුය 
රත්නයක්ග්් උත්තුංග් ජීවිත අභි ාශ්ය විය යුත්්ත් ්මම උත්තරීතර මානසික සුවය  ැබීම සඳහා වූ 
වැඩපළිි්වළ සම්පූර්ණ කර ග්ැනමීය.ි ඒ සඳහා හැකිතාක් ක යාණමිතර සම්පත්තිය   මින් 
පිච්චසමුප්පාද සංඛයාත ධර්මය ශ්රවණය කරමින ් ඇසූ දහම ඔස්්ස් ්යෝනි්සෝ මනසිකාර්යහි 
්ය්දමින් අපරමාදීව, අඛණ්ඩව, ීර්ය්යන් හා සතුින් සී , සමාධි, පඤ්්ඤා යන තරිවිධ ශ්ික්ෂාව 

සම්පූර්ණ ්කාට විමුක්ති, විමුක්තිඤාණ සාක්ෂාත් කර ග්ැනමී අවශ්ය ්ක්ර්. 

 

 

Rolling Forth the Wheel of Dhamma  

Dhammacakkapavattana Sutta 
(Translated by Bhikkhu Sujato) 

 

At one time the Buddha was staying near Benares, in the deer park at Isipatana. There the 

Buddha addressed the group of five mendicants: 

“Mendicants, these two extremes should not be cultivated by one who has gone forth. 

What two? Indulgence in sensual pleasures, which is low, crude, ordinary, ignoble, and pointless. 

And indulgence in self-mortification, which is painful, ignoble, and pointless. Avoiding these 

two extremes, the Realized One woke up by understanding the middle way, which 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. 

Now this is the noble truth of suffering. Rebirth is suffering; old age is suffering; illness 

is suffering; death is suffering; association with the disliked is suffering; separation from the 

liked is suffering; not getting what you wish for is suffering. In brief, the five grasping 

aggregates are suffering. 

Now this is the noble truth of the origin of suffering. It’s the craving that leads to future 

rebirth, mixed up with relishing and greed, taking pleasure in various different realms. That is, 

craving for sensual pleasures, craving to continue existence, and craving to end existence. 
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Now this is the noble truth of the cessation of suffering. It’s the fading away and 

cessation of that very same craving with nothing left over; giving it away, letting it go, releasing 

it, and not adhering to it. 

Now this is the noble truth of the practice that leads to the cessation of suffering. 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 the noble truth of suffering.’ Such was the vision, knowledge, wisdom, 

realization, and light that arose in me regarding teachings not learned before from another. ‘This 

noble truth of suffering should be completely understood.’ Such was the vision that arose in me 

… ‘This noble truth of suffering has been completely understood.’ Such was the vision that arose 

in me … 

‘This is the noble truth of the origin of suffering.’ Such was the vision that arose in me … 

‘This noble truth of the origin of suffering should be given up.’ Such was the vision that arose in 

me … ‘This noble truth of the origin of suffering has been given up.’ Such was the vision that 

arose in me … 

‘This is the noble truth of the cessation of suffering.’ Such was the vision that arose in me 

… ‘This noble truth of the cessation of suffering should be realized.’ Such was the vision that 

arose in me … ‘This noble truth of the cessation of suffering has been realized.’ Such was the 

vision that arose in me … 

‘This is the noble truth of the practice that leads to the cessation of suffering.’ Such was 

the vision that arose in me … ‘This noble truth of the practice that leads to the cessation of 

suffering should be developed.’ Such was the vision that arose in me … ‘This noble truth of the 

practice that leads to the cessation of suffering has been developed.’ Such was the vision, 

knowledge, wisdom, realization, and light that arose in me regarding teachings not learned 

before from another. 

As long as my true knowledge and vision about these four noble truths was not fully 

purified in these three perspectives and twelve respects, I didn’t announce my supreme perfect 

awakening in this world with its gods, Māras, and Brahmās, this population with its ascetics and 

brahmins, its gods and humans. 

But when my true knowledge and vision about these four noble truths was fully purified 

in these three perspectives and twelve respects, I announced my supreme perfect awakening in 

this world with its gods, Māras, and Brahmās, this population with its ascetics and brahmins, its 

gods and humans. 

Knowledge and vision arose in me: ‘My freedom is unshakable; this is my last rebirth; 

now there are no more future lives.’” 
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That is what the Buddha said. Satisfied, the group of five mendicants was happy with 

what the Buddha said. 

And while this discourse was being spoken, the stainless, immaculate vision of the 

Dhamma arose in Venerable Koṇḍañña: “Everything that has a beginning has an end.” 

And when the Buddha rolled forth the Wheel of Dhamma, the earth gods raised the cry: 

“Near Benares, in the deer park at Isipatana, the Buddha has rolled forth the supreme Wheel of 

Dhamma. And that wheel cannot be rolled back by any ascetic or brahmin or god or Māra or 

Brahmā or by anyone in the world.” 

Hearing the cry of the Earth Gods, the Gods of the Four Great Kings … the Gods of the 

Thirty-Three … the Gods of Yama … the Joyful Gods … the Gods Who Love to Create … the 

Gods Who Control the Creations of Others … the Gods of Brahmā’s Host raised the cry: “Near 

Benares, in the deer park at Isipatana, the Buddha has rolled forth the supreme Wheel of 

Dhamma. And that wheel cannot be rolled back by any ascetic or brahmin or god or Māra or 

Brahmā or by anyone in the world.”  

And so at that moment, in that instant, the cry soared up to the Brahmā realm. And this 

galaxy shook and rocked and trembled. And an immeasurable, magnificent light appeared in the 

world, surpassing the glory of the gods. 

Then the Buddha was inspired to exclaim: “Koṇḍañña has really understood! Koṇḍañña 

has really understood!” 

 

ඔ  සැමට ්තරැවන් සරණයි ! 

එක්සත් ජනපද්ය් ්කාීනාහි ් ාස් ඇන්ජ ිස් ් ෞද්ධ විහාරස්ථාන්ය් 

ෙසදින සූතරධර්ම විවරණ වුඩසටහන 08 වන ්ේශනෙ 

(2020 ්දසැම් ර මස 21 වන සඳුදා)  (UD) 


