බුදුදහමින් පෙන්වා පදන

ස්වර්ග මාර්ගය හා පමෝක්ෂ මාර්ගය
මහාෙරඥාපවන් පමන් ම මහාකාරුණාපවන් ද චිත්ත සන්තානය ඉහළට ම දියුණු 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 දකින මාවත පමන් ම මරණින් මතු අොගත
පනාවන ප ස සුගතිගාමී වන මාවත ද ප ෝවුසියන්ට ෙහදා දුන්හ. උන්වහන්පස් පද්ශනා කළ පබාපහෝ
පද්ශනාවන්හි පමම අනුෙිළිපවළ දැක ගත හුකිය. දානකථා සීලකථා සග්ගකථා.... ආදි අනුෙිළිපවළ
කථාපවහි දී පමම අනුෙූර්ව ෙරතිෙදාව දැක ගත හුකි ය. ඒ අනුව මු දී දානාදි ෙුණයකරියා සඳහා උනන්දු
කරවා සුගතිගාමීවීමට මග මහදා දී ඉන්ෙසු සසර දුකින් සදහට නිදහස් වන ප ෝපකෝත්තර දහම විස්තර
කර දීම බුදුරජාණන් වහන්පස්පග් පද්ශනා පබාපහාමයක දැක ගත හුකි අනුෙිළිපවළ ක්ෂණයයි.

දහම්මගට උපකාර ධර්ම
බුදුරජාණන් වහන්පස් පද්ශනා කළ සෑම අනුශාසනයකින් ම උන්වහන්පස් අපේක්ෂා කපළ්
ශරාවකයන්ට නුවණුස බා දීමයි. සත්ත්වයා පකපතක් දුරට දුකින් නිදහස් පවනවා ද යන්න තීරණය
පකපරන ෙරධ්ාන කරුණ නේ පකපතක් දුරට ෙරඥාව බා ඇද්ද යන කරුණයි. ෙඤ්්ාවුඩ්ඪි සූතරපයහි
දැක්පවන ෙරිදි ෙරඥාව බා අවිදයාව දුරුකර ීමට පහ්තුවන ෙරධ්ාන අංග හතරක් සඳහන් පේ. ඒ අනුව,
1. ක යාණමිතර ආශරය
2. සද්ධ්ර්මශරවණය
3. පයානිපසෝ මනසිකාරය
4. ධ්ර්මානුධ්ර්ම ෙරතිෙදාව
පමම කරුණු සතපරන් ෙරතිඵ පනළා ගත හුක්පක් තමන් තුළ ද ගුණ නුවණ තිබුණු ෙමණටයි. ඒ
අනුව ෙරිතයාගශී ීත්වය, අවංකබව, නුවණුතිබව, සුවචබව යනාදි
උෙදවා ගුනීම අවශය පකපර්.

ක්ෂණ තමා තුළ ආරේභපය් ෙටන් ම

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

සම්මාදිට්ඨිය
සේමාදිට්ඨිය යනු යමක් ෙිළබ
ි ඳ ඇති සුටිපයන් දන්නා නුවණයි. මනා අවධ්ානපයන් යුතුව
ධ්ර්මශරවණය කිරීම හා ඇසූ දහම අනුව නුවණින් පමපනහි කිරීපමන් සේමාදිට්ඨිය දියුණු පේ. එනේ තමා
ෙිළබ
ි ඳවත් ප ෝකය ෙිළබ
ි ඳවත් යථා තත්ත්වය ඒ අයුරින් ම පත්රුේ ගුනීමයි. අෙ පකපතක් දුරට දුකින්
නිදහස් ව මානසික සුවපයන් ෙසුපවනවා ද තෘේතිමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා ද යන්න තීරණය පකපරන
ෙරධ්ාන සාධ්කය වන්පන් සේමා දිට්ඨිය පහවත් නිවුරදි දැක්මයි. පමය ාණ, ෙඤ්්ා, චක්ඛු, ආප ෝක,
විජ්ජා ආදි සමාන වචන කිහෙ
ි යකින් 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 මුහණ
ු ො සිටින්පන් සේමා
දිට්ඨිය නුතිවීම පහවත් අවිදයාව පහ්තුපවනි. සේමාදිට්ඨිය දියුණු වූ ෙමණට අවිදයාව (පහවත් ප ෝකය හා
තමා ෙිළබ
ි ඳ යථා ෙරිදි පනාදන්නා බව) අඩු වී අෙපග් කුශ කර්ම ශක්තිය ෙරබ ත්වයට ෙත් වන අතර
ජරා, වයාි, මරණාදි දුක්ෙීඩාව ින් නිදහස් ව ක ් ගත කිරීමට ද අවකාශ සු පස්. සේමාදිට්ඨිය උෙදවා

UD2
ගුනීමට මු ් වන පහ්තුෙරතය පමානවාද යන්න ෙිළබ
ි ඳව ද බුදුදහපමහි ෙුහුදි ිව සඳහන් පේ. ඒ අනුව
චතුරාර්ය සතයය මිශරිත ධ්ර්මය ශරවණය කිරීමත් එපස් ඇසූ දහම නුවණින් පමපනහි කිරීමත් යන කරුණු
පදක සේමාදිට්ඨියට ෙරතය පේ. 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 ෙිළිබඳ බුදුදහපමහි තරිෙිටකය තුළ පනාපයක් තුන කරුණු ඇතුළත් වන අතර ඉන්
මජ්ිම නිකාපය් මහාචත්තාරීසක සූතරයත් සේමාදිට්ඨි සූතරයත් වඩාත් වුදගත් පේ. මහාචත්තාරීසක
සූතප
ර යහි දැක්පවන ෙරිදි,

‘සේමාදිට්ඨිේෙහං භික්ඛපේ 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 සේමාදිට්ඨියක් ඇත.’

පින සහ කුසලය
ෙින සහ කුස ය යන්න එකක් ද නුත්නේ පදකක් ද යන්න ෙිළබ
ි ඳ පබාපහෝ විට අෙ අතර
ෙවත්නා සංවාදයකි. බුදුදහපේ දැක්පවන ෙරිදි සේමාදිට්ඨිය යනු කුස යකි. මහචත්තාරීසක සූතර යට අනුව
සේමාදිට්ඨිපය් ෙළමු ෙියවර ප ස දක්වා ඇත්පත් සාසරව වූ ෙුණයභාගීය වූ උෙිසේෙත් පගන පදන
සේමාදිට්ඨියයි. එනේ ෙින පහවත් ප ෞකික කුස යයි. ඒ අනුව ෙින යනු සේමාදිට්ඨියට අයත් ප ෞකික
කුස යයි. ෙින යනු සේමාදිට්ඨිය නමුති මහාකු කයට අයත් වූවකි. සේමාදිට්ඨිපය් පදවන ෙියවර වන්පන්
ආර්ය වූ අනාසරව වූ ප ෝපකෝත්තර වූ මාර්ගාංග වූ කුස යයි. ඒ අනුව ප ෝපකෝත්තර කුස ය ද
සේමාදිට්ඨියට ම අයත් වූවකි. හුම ෙිනක් ම සේමාදිට්ඨියයට අයත් (ප ෞකික) වූ කුස යකි. එපහත් හුම
කුස යක් ම ෙිනක් යනුපවන් පනාකියුපේ. මක් නිසා ද යත් ප ෝපකෝත්තර කුස යක් ද ෙවතින බුවිනි.
ප ෞකික කුස ය පහවත් ෙින අවිදයාව මත ෙදනේ වූවක් (අවිජ්ජා ෙච්චයා සංඛාරා) වන අතර
ප ෝපකෝත්තර කුස ය විදයාව (මනා දැක්ම) මත ෙදනේ වූවකි. පමයින් ෙරකට වන කරුණක් වන්පන් ෙින
හා කුස ය යන්න එකක් ද? නුතපහාත් පදකක් ද? යන ෙරශ්න පදක ම පනාපයපදන බවයි.

1. සේමාදිට්ඨිපය් ෙළමු ෙියවර - කේමස්සකතා සේමාදිට්ඨිය - ස්වර්ග මාර්ගය
භාගයවතුන් වහන්පස් සේබුද්ධ්ත්වයට ෙත්වීමත් සමඟ උෙදවා ගත් චුතූෙොත ාණපයන්
ප ෝසතුන් ෙිළබ
ි ඳ පසායා බුලූහ. එහිදී උන්වහන්පස්ට පෙනී ගිය ෙරධ්ාන කරුණක් නේ මරණයට ෙත්වන
පබාපහෝ පදනා දුගතිගාමී වන බවයි. ඒ සමඟ ම ප ෝසතුන් පකපරහි මහත් කරුණාවක් හටගත් අතර
සත්ත්වයන් දුගතිගාමී වීපමන් වුළුක්වීම ෙි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. පකටිපයන් කිවපහාත්
සුගතිගාමීවීමට අවශය මනා දැක්මයි. එනේ අෙිරිසිදු සිතින් කරන කායික, වාචසික, මානසික කරියාව ට
අයහෙත් විොකත් ෙිරිසිදු 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 ෙිළබ
ි ඳ විශ්වාසයක් පනාමුති
නේ ඉන් ඉදිරියට ඔහු තුළින් 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.

UD3
ස්වර්ග මාර්ගය යනු අපාගත නනාවී නදව් - මිනිස් නලෝකයන්හි ඉපදීමට නහ්තුවන අයුරින් නපන්වා
දුන් මාවතයි. සුගතිගාමීවීපේ මාවත ප ස භාගයවතුන් වහන්පස් පද්ශනා කපළ් හුකිතාක් ොෙයන්පගන්
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
භාවනාවකින් සිත වඩමින් ක ් ගත කිරීම පමප ාව ජීවිතය සතුටින් ගත කිරීමටත් (ඉධ් නන්දති), පේ
ජීවිතය අවසානපය් සතුටින් ක ් ගත කිරීමටත් (ෙුඤ්්ඤ්ං සුඛං ජීවිතසංඛයේහි), ෙරප ාව සතුටට
ෙත්වීමටත් (පෙච්ච නන්දති) සුගතිගාමීව වඩාත් සතුටට ෙත්වීමටත් පහ්තු (භීපයයා නන්දති සුග්ගතිං
ගපතෝ) ඇත. පේ අතර බුද්ධ්, ධ්ේම, සංඝ යන පතරුවපනහි ගුණ දැන ඒ පකපරහි ෙර සාදය පගෞරවය
ශරද්ධ්ාව වුපඩන අයුරින් ක ් ගත කිරීම ද සුගතිගාමී වීමට පබපහවින් උෙකාරවත් වනු ඇත. පතරුවන
පකපරහි ඇති කර ගත් ශරද්ධ්ා මාතරය ෙවා ෙරප ාව සුගතිගාමීවීමට පහ්තුවන බව බුදුදහපමහි සඳහන් පේ.
මට්ඨඨකුණ්ඩ ී තරුණයාපග් කථාව මීට නිදසුනක් 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 ගුනීම යමකුට ුබිය හුකි උසස් ම
ආරක්ෂාවයි, රැකවරණයයි, රක්ෂණයයි.

කර්මනයහි ස්වභාවය
කර්මය යන්පනහි සාමානය සර අර්ථය යමක් කිරීම යන්නයි. බුදුදහමට අනුව යමක් කර්මයක්
බවට ෙත් වන්පන් සිතින් සිතා කයින් වචනපයන් සිතින් එය සිදු කිරීපමනි (පචතනාහං භික්ඛපව කේමං
වදාමි, පචතයිත්වා කේමං කපරාති කාපයන වාචාය මනසා, නිේපේික සුත්ත, අං.නි. II, 208 ෙිට). කර්මය
වූ ක ි පහ්තුඵ දහම මත ෙදනේ වූ අනාත්ම වූ ආධ්යාත්මික ශක්ති විපශ්ෂයකි. කර්ම ශක්තිය
අදෘශයමාන නමුදු ඉන් ජනිත වන කර්මඵ ය දෘශයමාන වූවකි. කර්මයට අදාළ වූ පච්තනාව
ෙටිච්චසමුේෙන්න වූ මචතසික ධ්ර්මයකි. එය ස්ෙර්ශ, පේදනා, සංඥා, මනසිකාර, චිත්ත සමග සේබන්ිත
වූ ධ්ර්මයකි. යමක් කර්මයක් බවට ෙත්වන්පන් එය සපච්තනාත්මකව කිරීපමනි. එපස් පනාවුණු විට ෙුණය
ොෙ සිදු පනාපේ (නත්ි ොෙං අකුේෙපතා). කුස - අකුස වශපයන් කර්මය පදවුදෑරුේ වන අතර
ඊට අමතරව බුදුදහපමහි සූතර ෙිටකපයහි සුකට - දුක්කට, පසවිතේබ - අපසවිතේබ, සුක්කධ්ේම කණ්හධ්ේම, ෙුඤ්්ඤ් - ොෙ, භේබ - අභේබ යන ෙද වයවහාර පේ.
සර්වඥතා ඥානය සාක්ෂාත් කිරීමත් සමග
ුබුණු චුතූෙොත ාණය මගින් සත්ත්වයා
කර්මානුරෑෙව යළි භවයක ෙරතිසන්ිය බන ආකාරය ෙිළබ
ි ඳව බුදුරජාණන් වහන්පස්ට ෙුහුදි ිව
අවපබෝධ් විය. පගව ් පදකක් අතර සිටින ඇස් ඇති ෙුරුෂයකුට එක් නිවසකින් නික්ම තවත් නිවසකට
ෙිවිපසන තුනුත්තකු මුනුවින් දර්ශනය වන්නාක් පමන් බුදුරජාණන් වහන්පස්ට සත්ත්වයන් එක්
භවයකින් චයුත වී නුවත භවයක ෙරතිසන්ි බන ආකාරය මුනුවින් ෙරතයක්ෂ විය. එහි දී උෙදින
සත්ත්වයන් පබාපහෝ පදනකු දුගතිගාමී 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 වහන්පස්පග් මූ ික අපේක්ෂාව වූපය් ස්වර්ග මාර්ගය හා පමෝක්ෂ මාර්ගය ප ාවට පද්ශනා
කිරීමයි. එහි ා ෙෘථග්ජනයන් පස්ඛයන් කර ීමත් පස්ඛයන් අපස්ඛයන් (රහත්බවට ෙත්) කිරීමත් ,
අපස්ඛයන් (රහත් වූවන්) ෙිරිනිවන පතක් සුවපස් පවපසනු දැකීමත් බුදුරදුන්පග් අපේක්ෂාව විය. පේ
සඳහා අොගත වීමට සිටියවුන්ට කේමස්සකතා සේමා දිට්ඨිය බා දී ඔවුන් සුගතිපයහි ෙිහිටුවීමට ද
‘කේමස්සකතා සේමාදිට්ඨිය’ ුබූවන්ට ‘චතුසච්ච (අරිය) සේමා දිට්ඨිය’ බා දී ඔවුන් නිවපනහි
හික්මවීමට ද අනුශාසනා කළහ. බුදුරජාණන් වහන්පස් ප ාව ෙහළ වන සමය වන විට ද ඇතුමුන් යළි
ඉෙදීම හා කර්මය ෙිළිබඳ විශ්වාස පකාට තිබුණ ද ඔවුන් එය විශ්වාස කපළ් ශාශ්වත දෘෂ්ටිය මත ෙිහිටා
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ය. එනේ දිගින් දිගට ම පනාපවනස් ව යන සිතක් තුළින් කුස ාකුස කර්මඵ විඳිනවා යන අදහසයි.
බුදුදහපමහි ෙවත්නා විපශ්ෂත්වය වන්පන් ශාශ්වත හා උච්පේද යන දෘෂ්ටි පදපකහි ම පනාෙිහට
ි ා ෙටිච්ච
සමුේොදය පහවත් පහ්තුඵ දහම මත ෙදනේ ව කර්මය විගරහ කිරීමයි. එය ප ාව පවනත් කිසිදු ආගමක
පහෝ දර්ශනයක පනාමුති බුදුදහමට ෙමණක් සුවිපශ්ෂී වූ විගරහයකි.
කර්මය හා ඉන් ජනිත වන ඵ ය ෙිළබ
ි ඳව ෙරපතරට සිතා අවසන් කළ පනාහුක. එබුවින් 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 ස්වකීය
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 කරයි
ද එය දායාද පකාට ඇත්පතක් බවත් ගිහි ෙුවිදි සුපවා ම නිතර සිහි කළ යුතු බව අභිණ්හ ෙච්චපවක්ඛණ
සූතප
ර යහි සඳහන් පේ (කේමස්සපකාේහි කේමදායාපදා කේමපයානි කේමබන්ධ්ු කේමෙටිසරපණා යං

කේමං කරිස්සාමි ක යාණං වා ොෙකං වා තස්ස දායාපදා භවිස්සාමීති අභිණ්හං ෙච්චපවක්ිතේබං....,
අභිණ්හෙච්චපවක්ඛණ සුත්ත, අං.නි. III).
බුදුරදුන් දිවමන් සමපයහි කර්මය ෙිළබ
ි ඳව භාරතපයහි ෙරධ්ාන වාද තුනක් ෙුවුතුණි . එනේ,
ෙුේපේකතපහ්තුවාදය, ඉස්සරනිේමාණවාදය හා අපහ්තු අේෙච්චයවාදය (තිත්ථායතන සුත්ත, අං.නි. 310
ෙිටව
ු ) වශපයනි. ෙුේපේකතපහ්තුවාදය යනු සිය ් පෙර කර්මපය් ෙරතිඵ වශපයන් සිදු පේය යන
අදහසයි. පමම අදහස ගත්තවුන් අතර නිගණ්ඨ නාතෙුත්ත පහවත් මජන මහාවීර ෙරධ්ාන ය.
ඉස්සරනිේමාණවාදය යනු ප ෝක නිර්මාෙක ඊශ්වරයාපග් කුමුත්ත ෙරිදි සියලු යහෙත - අයහෙත සිදු
පේ ය යන අදහසයි. සිය ් කිසිදු පහ්තුඵ දහමකින් 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 අනුකූ ව අනාමත්මවාදය මත ෙදනේ ව ප ාව කරියාත්මක වන
කර්මඵ වාදයක් හඳුන්වා දුන්හ.

සත්ත්වයන්නග් විවිධත්වයන්ට බලපාන නහ්තු
මජ්ිම නිකාපය් චු ් කේමවිභංග සූතරයට අනුව දිනක් බුදුරදුන් පවත ෙුමිණි පතෝපදයය ෙුත්ත
සුභ මානවකයා අල්පායුක - දීඝායුක, බව්හාබාධ - අප්පාබාධ, දුබ්බණ්ණ - වණ්ණවන්ත, අප්පසක්ක මනහසක්ක, අප්පනභාග - මහානභාග, නීචකුලීන - උච්චකුලීන, දුප්පඤ්ඤ - පඤ්ඤවන්ත වශනයන් නලාව
මිනිසුන් අතර පවත්නා නවනසට නහ්තු විමසී ය. ඊට බුදුරදුන්පග් ෙිළත
ි ුර වූපය් පමම උස් ෙ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 හීනේෙණීතතා,
ම.නි. III, චු ් කේමවිභංග සුත්ත, 432 ෙිට). අනතුරුව එම පවනස්කේව ට පහ්තු සවිස්තරාත්මකව
විස්තර කළහ. ඒ අනුව,
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

ෙරාණඝාතය පහ්තුපවන් ආයුෂ අඩු වන බව ද
ෙරාණඝාතපයන් 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 ්පේශාකය වන බව ද
ඊර්ෂයා පනාකිරීපමන් මපහ්ශාකය වන බව ද
දන් පනාදීම පහ්තුපවන් අ ්ෙපභෝග වන බව ද

UD5
▲
▲
▲
▲
▲

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 නමුදු කර්මපයන්
සිය ් සිදුපේ ය යන්නක් බුදුදහමින් පනාකියුපේ. එහි දී ප ෝකපය් සජීවී - අජීවී සිය ් සිදුවන නිය ාම
ධ්ර්ම ෙහක් හඳුන්වා දී ඇත. එනේ උතු නියාම, බීජ නියාම, කේම නියාම, ධ්ේම නියාම, චිත්ත නියාම
වශපයනි. කර්මය යනු පමම නියාම ධ්ර්ම ෙපහන් එකක් ෙමණි. තවද සත්ත්වයන්ට සුෙදුක් අත්විඳීමට
පහ්තු අටක් ෙිළිබඳව සංයුක්ත නිකාපයහි පමාළිය සීවක 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 හටගුනීමට පහ්තු වශපයන් ද පමම කරුණු අට
එප සින් ම දැක්පේ. එයින් 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. බුදුරදුන් සමපයහි ඇතුේ ආගේව පමය කාය දණ්ඩ , වචී දණ්ඩ මපනෝ දණ්ඩ වශපයන්
විගරහය පකාට තිබුණි. බුදුරජාණන් වහන්පස් ‘දණ්ඩ’ යන්න බුහුර පකාට ඒ පවනුවට ‘කේම’ (කර්ම)
යන්න හඳුන්වා දුන් අතර පමම කර්මතරය අතුරින් මපනෝ කර්මය වඩාත් ෙරබ බව දීඝතෙස්සී නේ මජන
තුනුත්තාට පද්ශනා කළහ (ඉපමසං පඛා තෙස්සී තිණ්ණං කේමානං........ මපනාකේමං මහාසාවජ්ජතරං

ෙඤ්්ාපෙමි ොෙස්ස කේමස්ස කිරියාය ොෙස්ස කේමස්ස ෙවත්නතියා, පනා තථා කායකේමං පනා තථා
වචීකේමං, ම.නි.I). ඇතුේ කායික හා වාචසික කරියාවන්ට වඩා මපනෝ කර්මය බ වත් බවත් එහි ෙර තිඵ
වශපයන් ඇතුමුන් ප ාවට මහත් අනර්ථයන් සිදු කළ බවත් ධ්ර්මපයහි දැක්පේ. තව ද සත්ත්වයා සිදු
කරන සියලු කරියාවන්ට මනස ෙරධ්ාන වන බව ද අවධ්ාරණය පකාට තිපේ. ෙරදුෂ්ඨ වූ සිතින් යුතු ව කරන
කරියා හා කතා තුළින් පගානා ෙිටෙ
ු ස 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) සත්ත්වයාට 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 ජගතිේෙපදපස 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. ෙුනර්භවයට 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. ෙංචඋොදානස්කන්ධ්
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,
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රස, ස්ෙර්ශ, ධ්ර්ම ඇසුරින් සංපච්තනය කරියාත්මක පේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වූ ක ි කර්මක්ෂය
කිරීපේ ආර්ය මාර්ගයයි. එහි සේමා දිට්ඨිපයහි විපශ්ෂපයන් කර්මය ෙිළබ
ි ඳව දැක්පේ. ඉහත දැක්වූ ෙරිදි
සේමාදිට්ඨිය වූ ක ි පදවුදෑරුේ ය. එනේ සාසරව වූ ෙුණයාභාගීය සංඛයාත කර්මඵ ඇදහීම ෙිළිබ ඳ
ප ෞකික සේමාදිට්ඨිය හා චතුසච්ච සේමාදිට්ඨි නේ වූ ප ෝපකෝත්තර සේමා දිට්ඨියයි. මින්
ෙළමුවුන්පනන් කියුපවන්පන් කර්මස්සකතා සේමාදිට්ඨියයි. එනේ, දුන් පදපයහි විොක ඇත, යාගපයහි
විොක ඇත..., ආදී වශපයන් දැක්පවන කර්මඵ විශ්වාස කිරීේ වශපයන් ෙවත්නා සේමාදිට්ඨිය මීට අයත්
ය.
සත්ත්වයා මිථයා දෘෂ්ටිපයන් මුදවා සේමා දිට්ඨිපයහි ෙිහිටව
ු ා ීම සඳහා බුදුදහම නිබ ඳව
අනුශාසනා කරනු දක්නට ුපේ. ඒ සඳහා පද්ශිත අනුශාසනා පෙළ දහපමහි නිතර හමුපේ. යහෙත
කරන්නාට යහෙත් ෙරතිඵ ද, අයහෙත කරන්නාට අයහෙත් ෙරතිඵ ද අත්විඳීමට සිදුවන බව බුදුසමය
අවධ්ාරණය කරයි (ක යාණකාරී ක යාණං - ොෙකාරී ච ොොකං, ඉසපයාසමුද්දක 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 නිසා ෙරජාව ජීවත් වන බවත් ගමන් කරන රථයක පරෝදය පනාගුළවී තබන කඩ
ඇණය ප සින් සත්ත්වයා කර්මයට බුඳී ෙවත්නා බව ද සඳහන් පේ.

කේමනා වත්තතී ප ාපකා - කේමනා වත්තතී ෙජා,
කේමනිබන්ධ්නා සත්තා
- රථස්සානීව යායපතා.
(සු.නි. වාපසට්ඨඨ සුත්ත, 657 ගාථාව)
පමබඳු තත්ත්වයක් මත කයින්, වදනින්, 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 ෙිටව
ු ). එහි දී යහෙපතහි පයපදන ප සත් අයහෙතින් මිපදන ප සත් දැක්පේ (අභිත්ථපරථ ක යාපණ
- ොො චිත්තං නිවාරපය). දරුවන් හදන පදමාෙියන් විසින් දරුවනට සිදු කළ යුතු යුතුකේ 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 පරනභ්ද
ප ෞකික වශපයන් සිදු කළ හුකි ෙින්කේ සිය ්

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 අනුගාර හක බුද්ිපයන් ෙරිතයාග කිරීමයි. පමය ආමිස දාන, අභය
දාන, ධ්ර්ම දාන වශපයන් සිදු කළ හුකිය. ආමිස දාන යනු පභෞතික වශපයන් සිදු කරන ෙරිතයාගයන් ය.
අභය දාන යනු ජීවිත දානයයි. ධ්ර්ම දාන යනු අන් අයට ධ්ර්මය අසන්නට පහෝ කියවන්නට සු ුස්වීමයි.
දානය විවිධ්ාකාරපයන් සිදු කළ හුකි අතර තිරිසන්ගත සත්ත්වයාපග් ෙටන් සේමා සේබුදු රජාණන්
වහන්පස් දක්වා විවිධ් ස්තරව සිටින සත්ත්වයන්ට පෙෞද්ග ික 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 ගුනීේ වුරදිව ින් 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 කීර්තිය, 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 අරමුණුක සිත සමාිමත් කර ගුනීේ වශපයන් සිදු කරන කුස කර්මයකි. දානාදි තරිවිධ්
ෙුණය කරියා අතර භාවනාව උසස් ම ආනිසංසදායී ෙුණය කර්මය වශපයන් බුදුදහපමහි දක්වා තිපේ.

UD7

පුණය කර්මයන්හි ආනිසංස
ෙුණය කර්මයන්හි නිරතුරුව නියුපළන (කයිරා පත තං ෙුනේෙුනං) ප සත් ෙිනට බිය පනාවන
(මා ෙුඤ්්ඤ්ස්ස භායී) ප සත් ෙින්කේ කිරීමට බ වත් කුමුත්තක් (තේහි ඡන්දං කයිරාථ) ඇති කර
ගන්නා ප සත් භාගයවතුන් වහන්පස් නිබඳව සත්ත්වයන් උනන්දු කරවා තිපේ. ඊට පහ්තුව ෙින යනු
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 සුගග
් තිං ගපතා) ෙත් පවයි. යමකු බුදුබණ ඇසීපමන් ෙිරිසිදු
සිතක් ඇති කර ගත් ක ්හි ඔහුපග් කයින් වදනින් සිතින් නිරතුරුව ෙින් 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 ගුසීමටත් ඔවුන් පවතින් සදහේ ශරවණය කිරීමටත් ෙුණයකර්ම
මපහෝෙකාරී පේ. තවද අතීත අකුස කර්මයන්හි විොක වශපයන් තමන් පවත ෙුමිපණන ආදීනව
මගහරවා පගන ජීවිතය යහමගට පයාමු කර ගුනීමට ද ෙින පහ්තු පේ. තමා තුළ ඇති කර ගන්නා
මානසික ොරිශුද්ිය ශාරීරික සුවතාව දියුණු කර ගුනීමට ද කිසියේ ෙරමාණයකින් උෙපයෝගී කර ගත හුකි
පේ. බුදුදහනම් මගනපන්වීම ඔස්නස් පුණය කර්මයන්හි නියැළීනමන් ඇති කර ගන්නා වූ ආධයාත්මික
ශක්තිනයන් නම් ජීවිතය තුළ දී ම පරතිඵල නපනනන විට නතරැවන නකනරහි නගෞරවය, ශරද්ධාව හා පරසාදය
දියුණු නව්. එවිට නිතිපතා නතරැවන නකනරහි සිිහිවන වාර ගණන කරමනයන් වැඩි නව්. එමඟින් සිපතහි
කුස ය දියුණු වන අතර ෙරප ාව සුගතිගාමී වීමට ද පමම ශරද්ධ්ාව උෙකාරී පේ. නිසුකව ම ෙරප ාව
සුගතිගාමීවීමට අවශය ආධ්යාත්මික ශක්තිය ඇති කරගුනීම ප ෞකික කුස පය් අගරතම ඵ යයි.

නලෞකික සම්මාදිට්ඨිනයන් ඔබ්බට...
කේමස්සකතා සේමාදිට්ඨිය මත ෙිහට
ි ා ප ෞකික කුස ් රැස් කළ ද ඉන් සුගතිගාමී වීමට හුකියාව
සහ විවිධ්ා ආනිසංස ුබුණ ද අවිදයාව ෙවතින තුරු සංසාර චකරපයන් නිදහස්වීමක් පනාමුත. සසර
සුරිසරන තුරු ජරා, මරණ, ජාති යන ජීවිත අභිපයෝගව ින් නිදහස්වීමක් පනාමුත. ෙුඤ්්ාභිසංඛාර,
අෙුඤ්්ාභිසංඛාර, ආපනඤ්්ජාභිසංඛාර යන තරිවිධ් සංස්කාර ම සිදුවන්පන් අවිදයාව ොදකවයි. පමහිදී
ප ෝකය ඇත පහෝ නුත යන අන්තයක ෙිහට
ි ායි. සංසාර චකරපයන් නිදහස් ව ජරා, මරණාදි දුක්ව ින්
නිදයහස්වීමට අවකාශ ුපබන්පන් පමකී ඇත හා නුත අන්ත පදකින් දුරු වූ ප ෝපකාත්තර සේමා
දිට්ඨිපයනි. එබුවින් භාගයවතුන් වහන්පස් සේමාදිට්ඨිපය් පදවන ෙියවර පෙන්වා වදාළ පස්ක.

2. සම්මාදිට්ඨිනය් නදවන පියවර - ආර්ය වූ අනාසරව වූ චතුසච්ච සම්මාදිට්ඨිය - නමෝක්ෂ මාර්ගය
සුගතිගාමී මාවත ප ාව ක ින් ක
ෙහළ වන සත්ෙුරුෂ උතුමන් ප ාවට පෙන්වා පදන
අනුශාසනයකි. 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 ගුනීමටත්
සංසාර චකරපයන් සෙුරා නිදහස්වීමටත් ෙරතිෙදාව ඉමහත් කරුණාපවන් ප ාවට පද්ශනා කරති. එනේ දුකින්
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 පද්ශ නා
කරන්පන් සේමා සේබුදු උතුමකු ෙමණි. සසර භවපයන් භවයට සුරිසුරීමට පහ්තුවත් එම සසර ගමන
නවතා න ඍජු මාවතත් තථාගතයන් වහන්පස් නමක් විසින් ප ාවට අනාවරණය කර පදන මහඟු
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උෙපද්ශයකි. ධර්ම චකරය උපනයෝගී කර ගනිමින් සසර සැරිසැරීමට නහ්තුවන කර්ම චකරනයන් සපුරා
නිදහස්වීමට නමහි දී අනුශාසනා නකනර්.
කේමනිදාන 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 දුක් විොක විඳීමට සිදු
පේ. පමම කර්ම ‘කර්මසමුදය’ (හටගුනීම) ෙිණිස ෙවතී. පේ කර්ම කර්ම නිපරෝධ්ය ෙිණිස පහ්තු පනාපේ.’
‘අප ෝභ, අපදෝස, අපමෝහ පච්තනා මු ් වී හටගන්නා කර්ම කුස යි. ඒ කර්ම නිරවදය වන අතර සුෙ
විොක පගන පද්. එම කර්ම ‘කර්මනිපරෝධ්ය’ ෙිණිස පහ්තු පේ. ඒ කර්ම කර්ම සමුදය ෙිණිස පහ්තු
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. බුදුසමපයන් විපශ්ෂපයන් අවධ්ාරණය
පකපරන්පන් කර්මක්ෂය කිරීේ සංඛයාත කර්ම සඳහායි. එනේ නිවන සඳහා පහ්තු වන ෙරපයෝගාභිසංස්කාර
සංඛයාත කුස කර්ම කිරීමට මග පෙන්වීමයි. පමය පමය ඇතුේ තුපනක ‘අකණ්හ අසුක්ඛං අකණ්හි
අසුක්ඛ විොකං’ වශපයන් කළුත් පනාවන සුදුත් පනාවන කර්ම වශපයන් දක්වා තිපේ. බුදුදහමට ෙමණක්
සුවිපශ්ෂී වූ ඉගුන්වීමකි. පයෝනිපසාමනසිකාරය අනුව නාමරෑෙ ධ්ර්ම ෙිළබ
ි ඳව නුවණින් විමසා බ ා
නිවුරදි කුස කරියාවන්හි පයදීපේ හුකියාව මිනිසා සතුව ෙවතී. පච්තනාත්මක ව කරියා කිරීපේ හුකියාව
ෙුද්ග යා සතු ව ෙවත්නා බව බුදුරජාණන් වහන්පස් අවධ්ාරණය කරන පහයින් උන් වහන්පස් කර්මවාදී
හා කරියාවාදී බව සඳහන් පේ (සමපණා ඛලු පභා පගාතපමා කේමවාදී කිරියවාදී, ම.නි. II)
නිේපේික ෙරියාය සූතරපයහි කර්මය ෙිළබ
ි ඳ විිමත් විස්තරයක් ඇතුළත් පේ. ඊට අනුව කර්මය
පත්මා පකාට ෙරශ්න හයක් මතුපකාට ඊට ෙිළත
ි ුරු සුෙපය්. පමහිදී කර්මය යනුපවන් දැක්පවන්පන්
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
සුද්ධ්ධ්ේමා ෙවත්තන්ති

- විොකස්ස ච පේදනා,
- එපවතං සේමදස්සනං’.

සාමානය සේමුති සතයය අනුව කර්ම කරන්නා ඊට අනුරෑෙව සුෙ දුක් විොක විඳින බව සඳහන් වුව
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 දෘෂ්ටි 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 කරපගනයි.
සේමුති සතයයට අනුව සත්ත්වයා කර්මය දායාද පකාට කර්මය ස්වකීය 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 කර්මක්ෂය කිරීපේ 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 නිදහස් වීපමනි. පබෝසතුන් පමප ාව උෙත ද
පමාපහාපතහි ‘පේ මාපග් අවසන් ජාතිය බවත් නුවත භවයක් නුති බවත්’ (අයමන්තිමා ජාති නත්ි’දානි
ෙුනේභපවා) ෙරකාශ කපළ් පමකී කර්මක්ෂය කිරීම අරභයා ය.

UD9
ඒ සඳහා විපේකනිස්සිත ව විරාගනිස්සිත ව නිපරාධ්නිස්සිත ව නිවනට බර ව සත්ත පබාජ්ෙංග
ධ්ර්ම වඩා තෘෂ්ණාව ක්ෂය කළ යුතු ව ෙවතී. තෘෂ්ණාව ෙරහණ
ී වීපමන් කර්මක්ෂය වන අතර කර්මක්ෂය
වීපමන් දුක් ෙරහණ
ී 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 පහ් තුව න
සංස්කාර දුරු කරමින් දස සඤ්්ා වඩමින් ෙරපයෝගාභිසංස්කාර 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, ෙරය
ි යන්පගන්
පවන්වීම, අෙරියයන් හා එක්වීම, කුමුති දෑ පනා ුබීම යන කරුණු දුක වශපයන් සඳහන් කරන
භාගයවතුන් වහන්පස් ඒ සිය ්
කුටි පකාට ‘සංිත්පත්න ෙංචුොදානක්ඛන්ධ්ා දුක්ඛා’ යනුපවන්
ෙංචුොදානස්කන්ධ්ය දුක වශපයන් සුවිපශ්ෂී කරුණක් ප ාවට පෙන්වා පදති. එනේ අෙ ඇස්, කන් ආදි
ඉන්රිය ඔස්පස් රෑෙ, ශේදාදී අරමුණු විෂයපයහි කිසියේ දැනුමක්, අද්දැකීමක් ුබීපේ දී රෑෙ, පේදනා,
සඤ්්ා, සංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ් ෙංචකපය් හටගුනීම හා නිරුද්ධ්වීම පනාදැනීපමන් හටගන්නා
මු ාවයි, එනේ අවිදයාවයි. පමම ස්කන්ධ් ෙංචකපය් යථා ස්වභාවය නේ එය පෙර පනාතිබී හටපගන ඉතිරි
නුතිව නිරුද්ධ් වීමයි. පේ බව පනාදන්නා ප ෝකයා නිරුද්ධ් වූ ස්කන්ධ් ෙංචකය තවදුරටත් ෙවත්නා
පදයක් පස් නිතය, සුෙ, ආත්ම වශපයන් ගුනීම නිසා ඊට ආශා පකාට එහි සිත නිමග්න වීම නිසා දුක
හටගනී. දුක්ඛ සතයය නේ වූ පේ ෙංච උොදානස්කන්ධ්පය් ස්වභාවය මනාව පත්රුේ ගත් ෙමණට දුක්ඛ
සමුදය නේ වූ තෘෂ්ණාව දුරු වනු ඇත. අවිදයා ොදක පමම තෘෂ්ණාව දුරුවූ ෙමණට දුක්ඛ නිපරෝධ්ය නේ
වූ නිවන සාක්ෂාත් වී ස්කන්ධ් ෙංචකය නේ වූ දුකින් 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 අවනබෝධයට පාදක වන මූලික අවනබෝධය ලැනබන්නන් රූපාදී ස්කන්ධ පංචකනය්
හටගැනීම නිරැද්ධවීම නපන්වා නදන පටිච්චසමුප්පාදය පිළබ
ි ඳ අවනබෝධය තුළන
ි ි. එනම් ඇස, කන, නාසය,
දිව, ශරීරය, මනස යන ඉන්රිය හය ඔස්නස් රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, නඵාට්ඨඨබ්භ, ධර්ම යන අරමුණු පිළිබඳ
කිසියම් අද්ැකීමක් ලැබීනම් දී රූප, නව්දනා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ යන ස්කන්ධ පංචකය නපර
නනාතිබී හටනගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ වන බව (අහුත්වා සම්භුතං හුත්වා න භවිස්සති) පිළිබඳ අවනබෝධයයි.
නහ්තු ඇති විට ස්කන්ධ පංචකය හටගන්නා (අස්මිං සති ඉදං නහාති) බවත් නහ්තු නැතිවීනමන් ස්කන්ධ
පංචකය ඉතිරි නැතිව ම නිරැද්ධ වන (අස්මිං අසති ඉදං න නහාති) බවත් පිළබ
ි ඳ අවනබෝධය නමමගින්
ලැනබ්. තවද නහ්තූන්නග් පහළවීනමන් ස්කන්ධ පංචකය හටගන්නා බවත් (ඉමස්ස උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති) ,
නහ්තු නැති වීනමන් ස්කන්ධ පංචකය නිනරෝධ වන බවත් (ඉමස්ස නිනරෝධා ඉදං නිරැජ්ඣති) නමමගින්
පරතයක්ෂ නව්. යනමකු අනිතයතාව පිළබ
ි ඳ නමම නලෝක යථාර්ථය නනාැක වසර සියයක් ජීවත් නවනවාට
වඩා නමම දර්ශනනයන් යුතුව එක දවසක් ජීවත්වීම උතුම් බවත් ආනිසංසදායී බවත් භාගයවතුන් වහන්නස්
නද්ශනා කළහ. නකතරම් පරඥාවන්ත වුව ද නමම අනුශාසනය නලාව කිසිදු නකනනකුට බුදුවරයකුනග් නහෝ
බුද්ධශරාවකයකුනග් නහෝ මග නපන්වීමක් නැතිව තමානග්ම ඥානනයන් අවනබෝධ කර ගැනීමට නුපුළුවන.
බුදුරදුන්ට පමණක් පරඥානවන් නදවැනි වූ සැරියුත් (උපතිස්ස) මාහිමියන්ට පවා නමය අස්සජි මහරහතන්
වහන්නස්නගන් අසා ැන ගැනීමට සිදුවිය. නමම අනුශාසනය ඇසීමට ලැබීමත් එනස් ඇසීනම් දී නුවණ
නමනහයවා එය නත්රැම් ගැනීමත් මහත් වූ කුශලයක ඉෂ්ට විපාකයකි. එය තම බුද්ි ය උරගා බලන
ලක්ෂණයක් වශනයන් ද හැඳින්විය හැකිය.

UD10
ප ාව පවපසන කිසියේ නුවණුති පකපනකුට තමාපග් විපශ්ෂ ඥානපයන් යමක් අවපබෝධ් කළ හුකි
නේ අවපබෝධ් කළ යුතු නේ ඒ උතුේ ම ෙරධ්ානතම පදය වශපයන් දක්වා ඇත්පත් රෑෙ, පේදනා, සඤ්්ා,
සංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ් ෙංචකපය් හටගුනීම හා නිපරෝධ්ය (උදය වය) ෙිළබ
ි ඳ ඥානයයි (අභිඤ්්ා
සුත්ත, අං.නි. චතුක්ක නිොත). මුනුවින් දුක් දුරුකර ීමට පහ්තුවන ස්කන්ධ් ෙංචකපය් හටගුනීම හා
නිපරෝධ්ය ෙිළබ
ි ඳ ෙරඥාපවන් යුක්තව වාසය කිරීම මහා ෙුණය ගංගාවක් - කුස ගංගාවක් වශපයන්
අභිසන්ද සූතරපයහි සඳහන් පේ. යමකු තමාපග් විපශ්ෂී ඥානපයන් ස්කන්ධ් ෙංචකපය් සමුදය 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 වනු ඇත. එහි ෙරතිඵ වශපයන් විදයා
හා විමුක්ති යන අංග පදක තම විපශ්ෂ ඥානපයන් සාක්ෂාත් කිරීමට ද හුකියාව ුපේ.
චතුසච්ච සේමාදිට්ඨිය යනු පහ්තුඵ දහම පනාපහාත් ෙටිච්චසමුේොද නුවණයි. එනේ ඇස් , කන්,
නාසාදි ඉන්රියයන්ට රෑෙ, ශේද, ගන්ධ්ාදි අරමුණු ස්ෙර්ශ වීපේදී ස්කන්ධ් ෙංචකය හටගන්නා බවත් එය
පෙර පනාතිබී හටපගන ඉතිරි නුතිව නිරුද්ධ් වන බවත් ෙිළබ
ි ඳ අවපබෝධ්යයි. පමම යථාවපබෝධ්ය
පනාමුති ස්කන්ධ් ෙං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 උොදානස්කන්ධ් ෙංචකයක් වී
දුක හට ගන්නා ආකාරය ද පමහි දී පත්රුේ ගත යුතු ය. අද්දැකීපමන් ෙසු යමක් නිතිමි වශපයන් ඉතිරි කර
ගන්නා ස්වභාවය කරමපයන් අඩු පේ. පමම අවපබෝධ්ය ද ෙමණට මානසික දුක් ෙීඩාව ින් නිදහස්වීමට
අවකාශ සු පස්. පමම අවපබෝධ්ය මු දී සුතමය ාණය වශපයන් ඇසීපමන් බාපගන ෙසුව එය
පයෝනිපසෝ මනසිකාරපයහි පයදීේ වශපයන් නිතර සිතමින් චින්තාමය ාණය දියුණු කර ගනිමින් සමථ
විදර්ශනා භාවනා වඩමින් එය තවදුරටත් ස්ථාවර කර ගුනීමට භාවනාමය ාණය දියුණු කර ගත යුතුව
ඇත. පමහි ා විපශ්ෂපයන් සතර සතිෙට්ඨඨානපයහි නියුළීම බුදුරජාණන් වහන්පස් පබපහවින් අවධ්ාරණය
පකාට ඇත.
නහ්තුඵල දහම පිළබ
ි ඳ මනා අවනබෝධනයන් යුතුව සතර සතිපට්ඨඨානනයහි නිරතුරැව නයදීනමන්
නකනලසුන්නගන් නිදහස් නවමින් නිවන් මාවනතහි ඉදිරියට බලා පියවර නැඟීමට හැකියාව ලැනබනු ඇත.
‘ඇත’ (ශාශ්වත), ‘නුත’ (උච්පේද) යන දෘෂ්ටීන්ට පනාෙුමිණ අනිතයතාව ෙිළබ
ි ඳ මනා නුවණින් යුතුව
යපමකු සතිෙට්ඨඨානය තුළ වාසය කිරීම බුදුරජාණන් වහන්පස් නමුති ෙියාපග් භූමිපයහි (ෙිතෘ විෂයපයහි)
වාසය කිරීමක් වශපයන් 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 පවන්
ව නිතය, සුභ, සුෙ, ආත්ම සංඥාපවහි සිටී ද එවිට වාසය කරන්පන් මාරයාපග් භූමිය (මාර විෂය) තුළ යි.
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
සිහය
ි ෙිහට
ි ව
ු ා ගනිමින් තම කය හා සිත (නුතපහාත් නාම-රෑෙ) මනාව සිහය
ි ෙිහට
ි ව
ු ා ගනිමින් සමථය
දියුණු පකාට ෙරථමධ්යාන ආදි ධ්යානයන්ට ෙත්වීමට හුකි වුවපහාත් මාරයාපග් දෑස අන්ධ් කිරීමක් වශපයන්
දක්වා තිපේ (නිවාෙ සුත්ත, ම.නි.). තවදුරටත් සමථය තුළ සිත දියුණු කරමින් ස්කන්ධ පංචකනය් හටගැනීම්
(සමුදය) නිරැද්ධ (වය) වීම් ැකීම් සංඛයාත උදයත්ථගාමී ාණය දියුණු කිරීමට සමත් වුවනහාත් කරමනයන්
නකනලසුන්නගන් සිත සපුරා නිදහස් කරගනිමින් දුකින් නිදහස් නවමින් නිවන් මනගහි ඉදිරියට යාමට ද
අවස්ථාව සැලනස්.
ධර්ම මාර්ගනය් ඉදිරියට යානම්දී කරණීය නමත්ත සූතරනය් ඇතුළත් කරැණු නිරතුරැව සිහන
ි ය් තබා
ගනිමින් ඒවා අනුගමනය කිරීමට ද අවශය නකනර්. ඒ අනුව දක්ෂබව, ඍජුබව, වඩාත් ඍජු බව, සුවචබව,
මුදුබව, අනතිමානීබව, ද පදයින් සතුටවී
ු ම, ෙහසුපවන් පෙෝෂණය කළ හුකි බව, කටයුතු අ ්ෙබව,
සුහු ්ලු ගති ඇතිබව, සන්සුන් ඉදුරන් ඇතිබව, නුවණුතිබව, දඩේබර නුතිබව, කු යන්හි පනාඇලුණු
බව, නුවණුත්තන් පදාස් නගන සුළු පහෝ වරදක් පනාකර සිටීම යන ක්ෂණයන්පගන් යුතු ව නිතර පමත්
සහගත සිතින් සි ්වත්ව අනිතයතාව දක්නා නුවණින් වාසය කිරීම අවශය පකපර්.

UD11

පරඥානවහි වැදගත්කම
නිවන් මග ආරේභපය් ෙටන් ම නිවුරදි ප ස ෙරඥාව ෙිහට
ි ව
ු ා ගුනීම බුදුදහමින් විපශ්ෂපයන්
අවධ්ාරණය පකපර්. ඒ අනුව ශරුතවත් ශරාවකයා කුමන කුස යක් වුඩුව ද ඔහු නිතර ම පහ්තුඵ දහපේ
හටගුනීම නිපරෝධ්ය වඩ වඩාත් ෙරකට කර ගුනීම ඉ ක්ක පකාට ඒ සිය ් සිදු කරයි. ඇස් , කන්,
නාසාදිපයන් රෑෙ, ශේද, ගන්ධ්ාදිය ෙිළබ
ි ඳ තමා දැන් බන අද්දැකීම පෙර පනාතිබී හටපගන ඉතිරි නුතිව
නිරුද්ධ් වූවක් බවත් එය එප ස නිතය ප ස අනාගතයට පනායන බවත් ඔහු නුවණින් දකිය.ි පමම නුවණ
වඩ වඩාත් ෙරකට කර ගුනීම සඳහා නිතර ක ණ මිතුරන් ඇසුරු කරමින් ඔවුන් පවතින් ධ්ර්මය ශර වණය
කරමින් ඇසූ දහම නුවණින් පමපනහි කරමින් පනාෙමාව සී , සමාි වඩමින් තම ෙරඥාව වඩ වඩාත් දියුණු
කර ගනිය.ි
ෙටිච්ච සමුේොදය ෙිළබ
ි ඳ අවපබෝධ්පයන් යුතුව සි ්වත් වන ශරාවකයා ‘ඇත’ පහෝ ‘නුත’ යන
අන්තයන්ට පනාවුටී තම සී ය සෙුරා ගනී. රෑොදි ෙංචස්කන්ධ්යන්පග් හටගුනීම දකින ශරාවකයා ‘නුත’
යන අන්තයට පනාවුපට්ඨ. එම ස්කන්ධ් ෙංචකයා ඉතිරි නුතිව නිරුද්ධ් වන අයුරු නුවණින් දකින ඔහු
‘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 දර්ශනයයි.
සී යක ෙිහට
ි ා සමාිය වඩන ශරාවකයා සිත සමාිමත් පවත් ම ස්කන්ධ් ෙංචකපය් සමුදය වය යළි
යළින් නුවණින් ෙරික්ෂා කරමින් අනිතය දුක්ඛ අනාත්ම නමුති තරි ක්ෂණය ෙරකට ගනී. ‘සමාහිපතෝ
භික්ඛපේ යථාභූතං ෙජානාති’ යනුපවන් දැක්පවන්පන් පමම අවපබෝධ්යයි. පමයින් ෙුහුදි ි වන ෙර ධ්ාන
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
ෙරහණ
ී වී පකප සුන්පගන් සෙුරා සිත නිදහස් වන්පන්ත් එවිටයි.
මජ්ිම නිකානයහි සම්මාදිට්ඨි සූතරනයහි ැක්නවන පරිදි සම්මාදිට්ඨිය සපුරා ගැනීනම් ආකාරය 16ක්
දක්වා තිනබ්. එනේ කේම, ආහාර, සච්ච, ජරාමරණ, ජාති, භව, උොදාන, තණ්හා, පේදනා, ඵස්ස, සළායතන,
නාමරෑෙ, විඤ්්ාණ, සංඛාර, අවිජ්ජා, ආසව වශපයනි. පමම කරම 16න් කුමන පහෝ කරමයක් අවපබෝධ් කර
ගත්ත ද සේමාදිට්ඨියට ෙුමිණීපේ අවකාශ උදාපේ. එමගින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නමුති 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 දැනුම සතය ඥාන, කෘතය ඥාන, කෘත ඥාන වශපයන් පතවුදෑරුේ පේ. සතය ඥාන යනු
දුකින් නිදහස් වීමට කළ යුතු වුඩෙිළප
ි වළ ෙිළබ
ි ඳ නිවුරදි දැනුම පහවත් දැක්මයි. එනේ ස්කන්ධ් ෙංචකපය්
හටපගන නිරුද්ධ්වීම ෙිළබ
ි ඳ අනවපබෝධ්ය පහ්තුපවන් අතීත පහෝ අනාගත අන්ත ෙිළබ
ි ඳ යථාර්ථය
පනාදැනීම නිසා දුක හටගන්නා බව පත්රුේ ගුනීමයි. ඒ අනුව හුම පමාපහාතක ම ඇස, කණ ආදි
ඉන්රිය මගින් බන දැනුම හටපගන ඒ පමාපහාපතහි ම නිරුද්ධ් වන බව ෙිළබ
ි ඳ මනා දැක්මක් ඇති කර
ගත පහාත් දුකින් වීම සඳහා නිරුද්ධ් වූ අතීතය තව ම එප ස ම ඇත යන වුරදි දැක්ම නිවුරදි කළ යුතු
බවත් ඒ සඳහා ශී , සමාි, ෙරඥා සංඛයාත ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වුඩිය යුතු බවත් නුවණින් පත්රුේ
ගුනීම ‘සතය ඥාන’ නේ පේ. ඉන් ෙසු එම ඥානයට අනුව දුකින් නිදහස් වීම සඳහා කරියාත්මක වීම පහවත්
නිවන් මපගහි ෙිළප
ි වත් ෙිරීම ‘කෘතය ඥාන’ නේ පේ. පමහි දී බුදුදහම ඔස්පස් තම සිත හා කය ෙිළිබ ඳ
මනා අවපබෝධ්යක් බා පගන එමගින් ප ෝකය ෙිළබ
ි ඳව ද නුවණ දියුණු පකාට දුකින් නිදහස්වීම සඳහා
සතර සතිෙට්ඨඨානපයහි නිරත පවමින් අෙරමාදීව කටයුතු සෙුරා ගනී. සේමාදිට්ඨිය ුබුණු තුනුත්තා දුකින්
නිදහස් වී ඉහළම මානසික තෘේතිය ළඟා කර ගුනීම සඳහා වූ මගට ෙිළෙ
ි න්පන් ආර්ය අෂ්ටාංගික
මර්ගපයහි ගමන් කරන්පනකු බවට ෙත්පේ. සේමාදිට්ඨිය ුබුණු ෙමණට සේමාසංකේෙ, සේමාවාචා,
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සේමාකේමන්ත, සේමාආජීව, සේමාවායාම, සේමාසති, සේමාසමාි යන අංග වඩමින් ධ්ර්ම මාර්ගපයහි
තවදුරටත් ඉදිරියට ගමන් කරයි. පමහි දී විපශ්ෂපයන් සමථ විදර්ශනා භාවනා වඩමින් ස්ක න්ධ්, ධ්ාතු,
ආයතන, නාමරෑෙ ආදි වශපයන් තම ජීවිතය ෙිළබ
ි ඳ විවිධ් නයාය ඔස්පස් අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන
තරි ක්ෂණය වඩයි. පමප ස කරියාත්මක වීම තුළන
ි ් දුකින් නිදහස් වී එප ස දුකින් නිදහස් වූ බව දක්නා
නුවණ ‘කෘත ඥාන’ නේ පේ.
පමප ස සේමාදිට්ඨිය ුබීම පෙරදිගින් 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 ශක්තිමත්
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 දුක්ඛ පදාමනස්ස, ෙරය
ි විෙරපයෝග, අෙරය
ි සේෙරපයෝග හමුපවහි කේො පනාවන දුක්
පනාවන සිතක් ඇති කර ගනී. සේමා දිට්ඨිය ඇති කර ගුනීපමන් අෙ ජීවිතයට ුපබන ඉහළම ෙර ති ාභය
දුකින් නිදහස් වීපේ අවස්ථාවයි. පමය මරණින් මතු ුපබන තත්ත්වයක් පනාව පේ ජීවිතපය් දී අත්වි ඳිය
හුකි මානසික සුවයකි. බුදුදහම ශරවණපයන් ඒ ජීවිතයට සේබන්ධ් කර ගුනීපමන් අෙට ුපබන ෙර ධ්ානතම
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 අනුශාසනයයි.

‘අත්තදීො භික්ඛපේ විහරථ අත්තසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා.
ධ්ේමදීො භික්ඛපේ විහරථ ධ්ේමසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා.’
තමසිත ෙිළිසරණ පකාට වාසය කරන්න. අපනක් ෙිළිසරණක් පනාමුත.
ධ්ර්මය ෙිළිසරණ පකාට වාසය කරන්න. අපනක් ෙිළිසරණක් පනාමුත.

ඔබ සුමට පතරුවන් සරණයි !
එක්සත් රාජධ්ානිපය් ප ස්ටර් පබෞද්ධ් විහාරස්ථානපය් (EMBA)
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