බුදුදහමේ මූලිකාාංග හා එහි අමයාය සේබ්ධතාව
මබෝසත් උතුමකු කටයුතු කර්ම් තම් වහ්මස් සසර දුකි් එමතර ව දුක් විඳි අමක්
සත්ත්වය් ද සසර දුකි් එමතර කරවීමේ මහාකරුණාධයාශමයි (තිණ්මණා‘හාං තාරයිස්සාමි සාංසාමරාඝා
මහබ්භයා). ඒ සඳහා සසර අාදිමත් කාලයක් දාාදි මෙරුේ දේ සෙුරා චතුරාර්ය සතයාවමබෝධමය් උ්
වහ්මස් සේමා සේබුද්ධත්වයට ෙත් මවති. එතු් ෙට් ෙිරිිව මතක් උ් වහ්මස් කරි යා කර්ම්
මලෝසතු්ට සුගතිගාමී මාවත හා ිව් මග මේවාදීම සඳහායි. එම උතුේ ශ්රී සද්ධර්මය ශරවණය කර
ුවණුති ශරාවකයා මමතරිමය් හා ෙරඥාමව් තම චිත්ත ස්තාය මොමහාසත් කර ගුීමටත් ෙිරිසිදු කර
ගුීමටත් උෙරිම මලස කුෙ විය යුතුය.
බුදුරජාණ් වහ්මස්මග් සදහේ ෙණිවුඩය සත්ත්වය්මග් ෙිරිසුදුබව, මශෝක ෙරිද්රවය්මග් ඉක්මවීම,
දුක්මදාේස් ිමකිරීම ෙිණිස වූවකි . උ් වහ්මස්මග් මද්ශාමේ මූලික ඉලක්කය මලෝක සත්ත්වය් දුකි්
ිදහස් කරලීමයි. ෙවත්ා දුක විගරහ කිරීමත් එම දුකි් ිදහස් වීමේ සුබෑ මාවත ෙහදා දීමත් බුදුරදු්මග්
ෙරමුඛ කාර්යභාරය විය. ‘මහමණි, මම අතීතමයහිත් දැුත් මතුවටත් කරුණු මදකක් ෙමණක් .මද්ශා කරමි.
එේ, දුකත් දුකි් ිදහස් වීමත් ය’ ය අුශාසාමව් ඒ බව ෙුහුදිලි මේ. මමම කරුණු මදක
තවදුරටත් විස්තර කිරීේ වශමය් චතුරාර්ය සතයය මද්ශා කළහ. එේ,
1. දුක
2. දුකට මහ්තුව
3. දුක ුති කිරීම
4. දුක ුති කිරීමේ මාවත

-

දුක්ඛ සතයය
සමුදය සතයය
ිමරාධ සතයය
මාර්ග සතයය

මේ අුව බුදුදහමේ ෙරධාතම අුශාසාවක් මලස චතුරාර්ය සතයය මද්ශාව හුඳි්විය හුකි ය.
භාගයවතු් වහ්මස් ෙුරා වසර 45ක් මද්ශා කළ සියලු අුශාසා මමකී චතුරාර්ය සතයය මද්ශාව තුළ
අ්තර්ගත මේ. තථාගත අර්හත් සමයක් සේබුදුවරයකු මලාව ෙහළ ව්ම්ත් උ්වහ්මස්මග් දහම මලාව
බුබමල්ම්ත් කරුණු තුක් මහ්තුමවි. එේ ඉෙදීම, ජරාව හා මරණයයි. මේ අතුරි් ජරා, මරණාදී
අම්කවිධ දුක්ඛමදෝමස්සය්ට ෙරධා මහ්තුව ඉෙදීම මහවත් ජාතියයි. බුදුදහමි් මූලික වශමය් මග
මේව්ම් ජාතිය ිරුද්ධ කිරීම උමදසායි. ජාතිය ිරුද්ධ වූ කල්හි ජරා, මරණාදී මසසු දුක් දුරු ව්ම්
ිරායාසමයි. ජාතියට මහ්තු රැසක් ෙවති අතර ආස්තම මහ්තුව භවය ව අතර මූලික මහ්තුව
අවිදයාවයි. අවිදයාවටත් මහ්තු කිහිෙයක් ෙවත්ා අතර ඉ් අසත්ෙුරුෂ ඇසුර ෙරධා මේ.
බුදුසමය මි් වර්තමාමය් අෙ වයවහාර කර බුද්ධවචමය් ෙරකාශ ව්ම් මලෝකය හා
සත්ත්වයා සේබ්ධ ෙුවුත්ම හා ිමරෝධය ෙිළිබඳ යථාර්ථයයි. එය මගෞතම බුදුරදු්මග් ිර්මාණයක් මහෝ
මුවීමක් මාව අාවරණයකි. තථාගතය් වහ්මස්ලා මලාව ෙහළ වුව ද මාවුව ද බුදුරදු් මදසූ
අකාලික වූ යථාර්ථවාදී දහම සුමකලට ම මොදු වූවකි. කලි් කල මලාව ෙහළව සේමා සේබුදුරජාණ්
වහ්මස්ලා තම ුවණි් ම මලාව ඇතිතතු ෙසක් මකාට මලාවට මද්ශා කරති. අෙ මගෞතම බුදුරජාණ්
වහ්මස් සිදු කමළ් අතීත බුදුවරු් විසි් ද සිදු කරු ලුබූ මමකී කාර්යභාරයයි. එබුවි් එම දහේ මග
ෙුරාණ මාර්ගයක් මලස හඳු්වා දී තිමබ්.
ධර්මමයහි ෙරධා ලක්ෂණ හයක් ෙිළිබඳව සඳහ් මේ. මුුවි් මද්ශා කළ (ස්වාක්ඛාත), මමමලාව
දී ම ෙරතිඵල දැකිය හුකි (ස්දිට්ඨික), සුම කලට ම අදාළ (අකාලික), ‘එ්, බල්’ යුමව් ෙුවුසිය
හුකි (එහි ෙස්සික), තම් මවත ෙමුණුවා ෙරතිඵල දැකිය යුතු (ඔෙයික), ුවණුත්ත් විසි් ෙරතයක්ෂ කටයුතු
(ෙච්චත්තාං මවදිතබ්මබා විඤ්්ූහි) වූ සද්ධර්මය මුල - මුද -අග යහෙත් අර්ථ සහිත වූ වයඤ්්ජ සහිත
හාත්ෙසි් ෙරිෙූර්ණ වූ අුශාසයකි . බුදුරදු් විසි් මාමකාට මද්ශා කර ලද, ෙරකට කර ලද, විවෘත
කර ලද, මහළිකර ලද, කඩමාලු සිඳහරි ලද ‘ධර්මය’ මකමරහි ශරද්ධා මාතරයක් ඇති කරගුීම වුව ද
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සුගති ෙරයාණ වීමට මහ්තු මේ. එය තවදුරටත් භාවිත කිරීමම් තම කුසල ශක්තිමය් හා උත්සාහමය්
ෙරමාණය අුව දුකි් ිදහස් වීමේ අවකාශ සුලමස්. මමබඳු ස්වභාවයකි් මහඹි දහමක් මලාවට ෙහදා
දීමම් බුදුරදු් ෙරධා වශමය් අමේක්ෂා කමළ් ෙෘථග්ජය් මස්ඛය් බවට ෙත්කරලීමත්, මස්ඛය්
අමස්ඛය් කිරීමත්, අමස්ඛ මහවත් රහතු් ෙිරිිව මතක් සුවමස් වාසය කරවීමත් ය.
අෂ්ටදුෂ්ටක්ෂණමය් මතාර ව ඉෙිද දුර්ලභ වූ සද්ධර්මශරවණය කිරීමට ලුබීම යමකු සිය ජීවිතමය්
ලබ ඉහළ ම ෙරතිලාභයකි. තම මදසවණි් ලබ උත්තරීතර ෙරතිඵලයකි . සසර මබාමහෝ කලක් ෙුර ලද
ෙුණයමහිමයක ඉෂ්ට විොකයකි. මමබඳු වටිාකමකි් යුතු ධර්මය ශරවණය කිරීේ ෙමණි් එහි ෙරතිඵල සෙුරා
ඉටු කර ගත මාහුකි අතර ධර්මය තම ජීවිතමය් අාංගයක් මකාට එය ජීවිත අාංගයක් බවට ෙමුණුවා ගත
යුතු ය. බුදුදහමි් ිසි ඵල මළා ගුවස් අුගමය කළ යුතු අාංග ෙිළිබඳ මෙළ දහමමහි මබාමහෝ තු්හි
ඇතුළත් ව තිමබ්. ඒ ෙිළිබඳ ව විමසා බුලීම මමහි දී අමේක්ෂා මකමර්.
සද්ධර්මශරවණය ආරේභමයහි ම තිබිය යුතු ලක්ෂණ කිහිෙයක් ෙිළිබඳ ව මහාමවඛස්ස සූතරමයහි
සඳහ් මේ.

‘එතු විඤ්්ූ ෙුරිමසා අසම ා අමායාවී උජු ජාතිමකා අහමුසාසාමි. අහාං ධේමාං මදමසමි.’
කෙටි මාවූ, මායාකාරී මාවූ, ඍජු ගති ඇති (අවාංක) ුවණුති තුුත්තාට තම් වහ්මස් මවත
ෙුමිමණ මලසත් ඔහුට තම් වහ්මස් අුශාසා කර බවත් තථාගතය් වහ්මස් වදාරති. මමම
ෙරකාශමය් ෙුහුදිලි ව්ම් සද්ධර්මමය් ෙරතිඵල ලබු රිසි ෙුරුෂයා මකමරහි ධර්මශරවණයට මෙර ම
මමකී ගුණාාංග තිබිය යුතු බවයි. ුතමහාත් කලයාණමිතර ඇසුරි් සද්ධර්මශරවණය ලද ෙමණට මමම
ගුණාාංග තමා තුළ ඇති කර ගත යුතුය. මේ අතරි් ුවණුති බව වඩාත් ෙරධා මේ. අුරුද්ධ සූතරයට අුව
සද්ධර්මය වූ කලි ෙරඥාව්තය්ට මිස දුෂ්ෙරාඥය්ට මාව (ෙඤ්්ඤ්ව්තස්සායාං ධේමමා ායාං ධේමමා
දුේෙඤ්්ඤ්ස්ස) බව බුදුරජාණ් වහ්මස් අවධාරණමය් ෙරකාශ කරති. ුවණුති බව අතයවශය සාධකයක්
වුව ද එය තිබූ ෙමණි් දහම අවමබෝධ කළ මාහුක. ුවණුති තුුත්තා අවාංක සත්ෙුරුෂයකු විය යුතු ය.
ඒ සඳහා කෙටිකම, මායාකාරී බව හා වාංක ගති ුත්තකු වීම අවශය මේ. මදේදත් හිමි වු්වුත් තුළ
ුවණුති බව තිබුණු මුත් මසසු ලක්ෂණ මාතිබි මහයි් දහමි් ිසිඵල මළා ගත මාහුකි විය.
භාගයවත් බුදුරජාණ් වහ්මස් මලාවට මද්ශා කමළ් දුකි් ිදහස්වීමේ මාවතයි. එේ අො
දුකි් ිදහස් වීමටත් සසර දුකි් සෙුරා ිදහස්වීමටත් ය. මකටිමය් කියමතාත් සියලු මාසික දුක්
කේකමටාලුවලි් ිදහස්වීමේ මාවතයි. ඒ සඳහා ෙරඥාව මහවත් විදයාව ලුබිය යුතු අතර එය කරමාුකූලව
සාක්ෂාත් කළ යුත්තක් වශමය් බුදු රජාණ් වහ්මස් මේවා දු්හ. ෙහාරාද සූතරමයහි දැක්මව ෙරිදි
භාගයවතු් වහ්මස් ෙහාරාද අුමර්ද්රයාට මද්ශා කමළ් සාගරය මවරමළ් ෙට් කරමමය් ගුඹුරට
ය්ාක් මම් ශාස බරහම
් චර්යාව ද කරමමය් ගුඹුරට ය්ක් බවයි.

මසයයථාෙි මහාරාද මහාසමුද්මදා අුෙුබ්බි්මා අුෙුබ්බමොමා අුෙුබ්බෙබ්භාමරා 
ආයතමකමව ෙොමතා. එවමමව මඛා ෙහාරාද ඉමස්මිාං ධේමවිමය අුෙුබ්බසික්ඛා අුෙුබ්බකිරියා
අුෙුබ්බෙටිෙදා.  ආයතමකමව අඤ්්ාෙටිමවමධා.
බුදුදහමේ මාමයක් මද්ශා ෙරීක්ෂා කර බුලීමේ දී මමම අුෙූර්ව ෙරතිෙදාව මුුවි් ෙරකට මේ.
ශරාවකය්මග් බුද්ිමය් හා උත්සාහමය් ෙරමාණය මත විමුක්තිය සාක්ෂාත් කර ගුීමේ කාලමයහි මවසක්
ෙුවුතිය ද අුෙූර්ව ෙරතිෙදාව මහවත් කරමමය් ගුඹුරට ය ස්වභාවය බුද්ධ මද්ශාව්හි ෙවත්ා මොදු
ලක්ෂණයකි.

‘අුෙුබ්මබ මේධාවී මථෝක-මථෝකාං ඛමණ් ඛමණ්,
කේමාමරෝ රජතස්මස්ව ිද්ධමේ මලමත්තමෝ.‘
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ර්කරුමවක් ටිකි් ටික ර්වල ඇති මල ඉවත් කර්ාක් මම් ුවණුත්තා ටිකි් ටික
මමාමහාති් මමාමහාත තම මකමලස් මල දුරල්ම් ය. බුරදුජාණ් වහ්මස් මමම ගාථාමව් දක්වා
ඇත්මත් ද කරමාුකූලව සිත වුඩිය යුතු මාවතයි.
බුදුදහමට අුව දුකි් ිදහස් වීම මහෝ මාවීම රඳා ෙවත්ා ෙර ධා කරුණක් ව්ම් තමා ඇසුරු
කර ෙුද්ගලය්මග් ස්වභාවයයි. එබුවි් ෙරධා අුශාසා රැසක කලයාණ මිතරත්වමයහි වුදගත්කම
අවධාරණය කර තිමබු දක්ට ලුමබ්. මලෞකික ජීවිතය මම් ම මලෝමකෝත්තර ජීවිතය ද සඵල ව්ම්
කලණ මිතුරු ඇසුර තුළිි. දීඝජාණුමකෝලිය ගෘහෙතියාට මමමලාව ජීවිතමය් අභිවෘද්ිය සඳහා කරුණු
මද්ශා කිරීමේ දී කලයාණ මිතරත්වය එක් කරුණක් මලස දක්වා තිමබ්. සිගාල සූතරමයහි මිතුරු මවසි්
සිටි මිතරෙරතිරෑෙකය්මග් සිදුව විෙතත් සුහද මිතුර්මග් ලුමබ යහෙතත් සවිස්තරාත්මක ව දක්වා
තිමබ්. සාංසාර විමුක්තිය සාධය සඳහා ද කලයාණ මිතරත්වය සුවිමශ්ෂ දායකත්වයක් සෙයයි. වරක්
බුදුරජාණ් වහ්මස් මද්ශා කමළ් ශාස බරහ්මචර්යාව සේෙූර්ණමය් ම රඳා ෙවත්ම් කලයාණ මිතරත්වය
මත බවයි. ෙෘථග්ජ භූමිමය් සිට අඛණ්ඩව වුඩිය යුතු කරුණු අතර ද කලයාණ මිතරත්වය මුලි් ම සඳහ්
මේ. ඒවා ේ,
1.
2.
3.
4.

කලයාණ මිතර ආශරය
සද්ධර්ම ශරවණය
මයෝිමසෝ මසිකාරය
ධර්මාුධර්ම ෙරතිෙදාව

දුකි් ිදහස් ව ියම සුෙය ලබා ගත යුතු ආකාරය ෙිළිබඳ බුදුරදු්මග් සියලු මද්ශා සාංක්ෂිේත
මකාට එක ගාථාවක් තුළ අ්තර්ගත මකාට තිමබ්. එේ,

සබ්බොෙස්ස අකරණාං කුසලස්ස උෙසේෙදා,
සචිත්ත ෙරිමයෝදොං එතාං බුද්ධාසාසාං. (ධේමෙද)
මලාව ෙහළ ව සියලු බුදුවරු්මග් අුශාසය ව මමම ගාථාමව් සුබෑ සුෙය සඳහා මාවත
විස්තර මකමර්. ඒ අුව සියලු ෙේ මාකිරීමත් කුසල් වුඩීමත් සිත ෙිරිසිදු කිරීමත් ය අුශාසා තු
මූලික වශමය් ඉදිරිෙත් කර ඇත. ෙේ මාකිරීමට බුදුරදු් අුශාසා කර්ම් එමගි් සිත අෙිරිසිදු වී
තමා මවත දුක් මේදා කේකමටාළු ෙුමිමණ බුවිි (දුක්මඛෝ ොෙස්ස උච්චමයා). කිසියේ අවස්ථාවක
සිතට දුකක් ෙුමිමණ් ේ ඒ අවස්ථාමවහි සිමතහි මලෝභ, ද්මේශ, මමෝහ ය අකුසල විතර්ක කරියාත්මක මේ.
ඒ සමග අමයෝිමසෝ මසිකාරය මහවත් අුවණි් මමමහි කිරීම මුති අකුසල ස්වභාවය ද ෙවතී.
එේ දුක එ ආකාරයට සිත වුරදි සහගත චි්තයයි. සිත දුකි් මිදවීමට ේ මයෝිමසෝ
මසිකාරමය් යුතව
ු මමම මලෝභාදි අකුසල විතර්ක දුරුව ආකාරයට සිත ෙවත්වා ගුීම අවශය මකමර්.
මමම අුශාසමයහි ද කරමාුකූල ලක්ෂණය දැක ගත හුකි ය.
ඉහත ගාථාමවහි ෙළමු ෙියවර මදකි් භාගයවතු් වහ්මස් මලාවට මද්ශා කර්ම් අො දුකිි්
ිදහස්ව සුගතියට ෙත්ව ආකාරයයි. එේ කේමස්සකතා සේමා දිට්ඨිමයහි ෙිහිටා ොෙය්මග් වුළකී
හුකිතාක් දුරට දා, සීල, භාවා ය තරිවිධ ෙුණයකරියා සේෙූර්ණ කිරීමයි. ිරතුරුව ෙරිතයාගශීලීත්වය ෙරගුණ
කිරීමත්, ෙස්ෙවි් දුරුව ොංචසීලයට අුව වාසය කිරීමත්, සියලු සතු් මකමරහි මමත් සිත දියුණු කිරීමත්
මමමගි් අමෙක්ෂා මකමර්.
අාංගුත්තර ිකාමය් දසක ිොතමය් අවිදයා සූතරමයහි දැක්මව ෙරිදි අවිදයාවට ෙත්ව සසර දුක්
විඳීමට මම් ම අවිදයාව දුරු මකාට විමුක්තියට ෙත්වීමට ද බලො ෙරධා සාධකය ව්ම් මිතරත්වයයි.
මමහි දී ෙරථමමය් අවිදයාවට බලො ආස්තම මහ්තු මම් ම ඊට බලො මූල මහ්තූ් ද විස්තර කර
තිමබු දක්ට ලුමබ්. මමහිදී භාගයවත් බුදුරජාණ් වහ්මස් අවිදයාවට බලො මහ්තු එකිමක විස්තර
කරති. ඒ අුව,
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1. අවිදයාවට මහ්තුව ොංච ීවරණයි.
2. ොංචීවරණවලට මහ්තුව තරිවිධ දුශ්චරිතයයි.
3. තරිවිධ දුශ්චරිතයට මහ්තුව ඉ්ද්රිය අසාංවරයයි.
4. ඉ්ද්රිය අසාංවරයට මහ්තු ව අසති අසේෙජඤ්්ඤ්යයි.
5. අසති අසේෙජඤ්්ඤ්යට මහ්තුව අමයෝිමසාමසිකාරයයි.
6. අමයෝිමසෝමසිකාරයට මහ්තුව අශරද්ධාවයි.
7. අශරද්ධාවට මහ්තුව අසද්ධර්මශරවණයයි.
8. අසද්ධර්මශරවණයට මහ්තුව අසත්ෙුරුෂ ආශරයයි.
අවිදයාවට ෙවත්ා ආස්තම මහ්තුව ොංචීවරණ බවත් ඊට බලො මූල මහ්තුව අසත්ෙුරුෂ
ආශරය තුළි් අසද්ධර්ම ශරවණය බවත් මමහිදී විස්තර මකමර්.
ඉ්ෙසු අවිදයාව සහිත ඉහත මහ්තු සියල්ල දුරු කිරීමේ මග ද අවිදයා සූතරමයහි ම සඳහ් කර ඇත.
දුක් දුරුකරලීමම් ලබ ඉහළ ම තත්ත්වය ව්ම් විදයාමුක්තිය සාක්ෂාත් කර ගුීමයි. විදයා විමුක්තය
ි
සාක්ෂාත් කර ගුීමට බලො මහ්තු සාධක අුෙිළිමවළි් අවිදයා සූතරමයහි තවදුරටත් විස්තර මේ. ඒ
අුව,
1. විදයාවිමුක්ති සාධයට මහ්තුව සත්තමබාජඣාංගයයි.
2. සත්තමබාජ්ඣාංගයට මහ්තුව සතර සතිෙට්ඨ ායයි.
3. සතර සතිෙට්ඨ ායට මහ්තුව තරිවිධ සුචරිතයයි.
4. තරිවිධ සුචරිතයට මහ්තුව ඉ්ද්රිය සාංවරයයි.
5. ඉ්ද්රිය සාංවරයට මහ්තුව සතිසේෙජඤ්්ඤ්යයි.
6. සතිසේෙජඤ්්ඤ්යට මහ්තුව මයෝිමසෝමසිකාරයයි.
7. මයෝිමසෝමසිකාරයට මහ්තුව ශරද්ධාවයි.
8. ශරද්ධාවට මහ්තුව සද්ධර්මශරවණයයි.
9. සද්ධර්මශරවණයට මහ්තුව සත්ෙුරුෂ ආශරයයි.
මේ අුව කලයාණ මිතර සත්ෙුරුෂ ආශරව ඇති විට සද්ධර්මශරවණය ලුමබ අතර එමගි් ශරද්ධාව
උෙදවා මයෝිමසෝමසිකාරමයහි ියුළීමට අවස්ථාව සුලමස්. එකල්හි සති සේෙජඤ්්ඤ්ය, ඉ්ද්රිය සාංවරය,
තරිවිධ සුචරිතය, සතර සතිෙට්ඨ ාය, සත්ත මබාජ්ඣාංග ආදි මසසු කරුණු සේෙූර්ණ වී විදයා විමුක්තිය දක්වා
ගම් කළ හුකි මේ. අවිදයා සූතරමය් එ ඉහත විස්තරමය් බුදුදහමේ සඳහ් අුෙූර්ව ෙරතිෙදාව
මුුවි් ෙුහුදිලි මේ.
බුදුරජාණ් වහ්මස් ධර්ම මද්ශා කිරීමේ දී ද මමකී අුෙූර්ව ෙර තිෙදාව දැක ගත හුකිය. එේ
දාකථා, සීලකථා, සග්ගකථා, කාමාාං ආදීවාං, ඔකාමර ච සාංකිමලසාං, මක්ඛේමම ච ආිසාංසාං..... යාදි
වශමයි. එේ දාය ෙිළිබඳ, සීලය ෙිළිබඳ කථා, කාමය්මග් ආදීව, මකමලස්වල
ස්වභාවය, මෂ්කරමයමයහි ආිසාංස ආදී වශමය් මද්ශා මකාට සිත මෘදු වූ කල්හි චතුරාර්ය සතය
සාංඛයාත ෙටිච්ච සමුේොද ධර්මය මද්ශා කිරීම බුදුරජාණ් වහ්මස්මග් මද්ශා විලාසය විය.
තව ද මුලදී කේමස්සකතා සේමාදිට්ඨිය ෙදේ මකාට ගත් දා, සීල, භාවා වශමය් ස්වර්ග
මාර්ගය මද්ශා මකාට ඉ්ෙසු ෙටිච්චසමුේොදය ෙදේ මකාටගත් චතුරාර්ය සතය ධර්ම
සාංඛයාත සීල, සමාි, ෙඤ්්ා වශමය් මමෝක්ෂ මාර්ගය මද්ශා කිරීම බුදුරජාණ් වහ්මස්මග්
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මද්ශාමවහි ෙුවුති තවත් කරමයකි. මමහිදී කේමස්සකතා සේමාදිට්ඨිමය් සේමුති සතයය ෙුහුදිලි මකාට
චතුරාර්ය සතයය මද්ශාමව් ෙරමාර්ථ සතයය විස්තර කරති.
කරණීය මමත්ත සූතරයට අුව ශා්ත සුවය කරා ය මාවත අුෙිළිමවළි් දක්වා තිමබ්. ඒ අුව
මුලදී සක්මකෝ, උජූ, සූජූ ආදි වශමය් ශීල ස්ක්ධය දක්වා ඉ්ෙසු සබ්මබ් සත්තා භව්තු සුඛිතත්තා
යුමව් මමතරී භාවාව සාංඛයාත සමාිය ස්ක්ධය විස්තර මකාට අතුරුව දිට්ඨිාං ච අුෙගේම... ය
ෙරකාශමය් ෙරඥා ස්ක්ධය දක්වා තිමබ්.
වයාග්ඝෙජ්ජ සූතරයට අුව දීඝජාණු මකෝලිය ෙුතරයාට බුදුරජාණ් වහ්මස් ෙළමුව මමමලාව
ජීවිතමය් සාර්ථකත්වයට මහ්තුව උට්ඨ ා සේෙදා, ආරක්ඛ සේෙදා, කලයාණමිත්ත, සමජීවිකතා ය කරුණු
හතර මද්ශා මකාට ඉ්ෙසු ෙරමලාව ජීවිතමය් සාර්ථකත්වයට මහ්තුව සද්ධා සේෙදා, සීල සේෙදා, චාග
සේෙදා, උදයබ්භයගාමිී ෙඤ්්ා ය කරුණු හතර ඉදිරිෙත් කිරීම ද බුදුදහමේ අුෙූර්ව ෙරතිෙදාවට ිදසුකි.
සිමතහි සතුට ෙුහුර ග්ා ොෙී, අකුසල සිතිවිලි ෙුමිණි විට එයි් සිත මුදවා අකුසල් දුරුව
අයුරි් සිත ෙිහිටුවා ගත යුතු ආකාර ෙහක් ෙිළිබඳව විතක්ක සණ් ා සූතර මයහි (ම.ි.I, බු.ජ.තරි. 300 ෙිට)
අුෙිළිමවළි් සඳහ් මේ.
1. අඤ්ඤවිතක්ක :- සිතට මලෝභ, ද්මේශ, මමෝහ ය අකුසල විතර්ක ෙුමිණි විට ඊට ෙරතිවිරුද්ධ
සිතිවිල්ලකි් එම අකුසල් සිතිවිලි දුරුකිරීම මමමගි් සිදු මකමර්. ිදසුක් වශමය් මලෝභයක් ෙුමිණි විට
ෙරිතයාග (අත්හුරීේ) සිතිවිල්ලකි් ද ද්මේශයක් ෙුමිණි විට මමතරී සිතවි
ි ල්ලකි් ද මමෝහය ඇති විට
ෙරඥාමව් ද වශමය් අකුසල් දුරුකිරීම මමම කරමමය් විස්තර මේ. වඩු කාර්මිකමයක් තම භාණ්ඩ සෑදීමේ දී
ලීයක ඇණයක් ඉවත් කිරීමේ දී මවත් ඇණයකි් එයට ගසා කලි් ඇණය ඉවත් කර්ාක් මම් කුසල
සිතිවිල්ලකි් අකුසල සිතිවිල්ල දුරුකිරීම ‘අඤ්්ඤ්විතක්ක’ ය්ම් අදහස් මේ.
2. ආදීනව :- සිතට මලෝභ, ද්මේශ, මමෝහ ය අකුසල සිතිවිලි ෙුමිණි විට එමගි් තම සිතට කයට ඇතිව
අදීව ෙක්ෂය සිහිමකාට එම සිතිවිලි දුරු කිරීම මමම කරමමය් සිදු මේ. තම සිමතහි අකුසල සිතවි
ි ලි
ඇතිවිට සිත අෙිරිසිදු වීම මහ්තුමව් සිතට අසහය, දුක, ෙීඩය, අසතුට වුඩි මේ. එමගි් තම මාසික
සුවය ුති ව අතර කායික වශමය් ද මහත් අෙහසුතාවකට ෙත් මේ. මමමලස අකුසල සිතිවිලිවල
ෙවත්ා ආදීව සලකා ඒවා ඉක්මි් සිති් දුරුමකාට සිත ිදහස්ව තබා ගුීමට අෙ බුද්ිමත් විය
යුතුය. යේ තරුණමයක් මහෝ තරුණියක් ා ෙිරිසිදු වී අලාංකාර ඇදුේ ඇඳ සුවඳවිලවු් ගල්වා ඇති විමටක
කිසියේ මල සතකුමග් කුණු වූ මළ කුණක් තමාමග් කරට දැමුවමහාත් මහත් ෙිළිකුළකට, අෙරසාදයකට ෙත්
ව්ම් යේ මස් ද එමස් ම තම සිතට අෙිරිසිදු සිතිවිලි ෙුමිණි විට එම අයහෙත් සිතිවිලි ෙිළිබඳ බියක් ,
ෙිළිකුළක්, අෙරසාදයක් ඇති කරමග වහා එම සිතිවිලිවලි් සිත මුදවා ගුීමට අෙ ිතර සුලකිලි මත් විය
යුතුය.
3. අසති :- සිතට මලෝභ, ද්මේශ, මමෝහ ය අකුසල සිතිවිලි ෙුමිණි විට එම අයහෙත් සිතිවිලි සිහි මාකර
සිටීම මමම ෙියවමරහි ලක්ෂණයයි. අකුසල සිතවි
ි ලි දිගි් දිගටම සිහි කළමහාත් ඒවා තවදුරටත් වර්ධය වී
සිත වඩ වඩාත් අෙිරිසිදු මේ. අකුසලය ෙරබල මේ. එමිසා එවුි සිතිවිලි ෙුමිණි විට වහා එය මාසිතීමට
කරියා කළ යුතය
ු . මේ සඳහා දැඩි අවදායක් මම් ම සිහිුවණක් අවශය මේ. ඒ සඳහා අෙ දක්ෂ විය යුතය
ු .
4. විතක්කමූලභ ්ද :- සිතට මලෝභ, ද්මේශ, මමෝහ ය අකුසල සිතිවිලි ෙුමිණි විට ඒ සිතිවිල්මල් මුලට ම
මගාස් එහි ස්වභාවය වටහා මග එහි ිසරුබව මත්රුේ ගුීමම් එම සිතිවිලි දුරු කිරීම මමහි දී සිදු මේ.
මලෝභයක් සිතට එ්ම් සුභ අරමුණක් සමග අමයෝිමසෝ මසිකාරය ඇති විටයි. ද්මේශය හට ග්ම්
ෙටිඝ/ අසුභ අරමුණක් සමග අමයෝිමසෝමිසාකාරය ඇති විටයි. මලෝභයක් ඇති විට තමා මලෝභ කළ
මදමයහි ෙවත්ා යථා ස්වභාවයත් ද්මේශයක් ඇති විට එම ද්මේශය හටගත් මදමයහි ෙවත්ා ිරර්ථක
බවක් මත්රුේ ගුීම තුළි් එම අකුසල විතර්කවලි් සිත මුදවා ගුීම මමම ෙියවමර් සිදු මකමර්.
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5. අ ිනිග්ගණ්හන :- සිතට මලෝභ, ද්මේශ, මමෝහ ය අකුසල සිතිවිලි ෙුමිණි විට දැඩි වීර්යයකි් තම දිව
දත් අතර සිරකර ගිමි් මහෝ බලවත් උත්සාහයකි් එම සිතිවිලි දුරුව මතක් මාෙසුබට උත්සාහමය්
කරියා කිරීම මමහිදී සිදු මේ.
කීටාගිරි සූතරමයහි දී භාගයවතු් වහ්මස්
මද්ශා කර්ම් ආරේභමයහි දී ම රහත් බව
මාෙව බවයි. එය අුෙූර්වශික්ෂා, අුෙූර්වකරියා, අුෙූර්වෙරතිෙදා මත ෙව බවයි.

ාහාං භික්ඛමව, ආදිමකමව අඤ්්ාරාධාං වදාමි. අෙි ච භික්ඛමව අුෙුබ්බසික්ඛා අුෙුබ්බකිරියා
අුෙුබ්බෙටිෙදා අඤ්්ාරාධා මහාති.
කථඤ්්ච භික්ඛමව අුෙුබ්බසික්ඛා අුෙුබ්බකිරියා අුෙුබ්බෙටිෙදා අඤ්්ාරාධා මහාති. ඉධ
භික්ඛමව, සද්ධාජාමතා උෙසාංකමති (ශරද්ධාව ඇති විට ගුරු් මවත එළමඹයි), උෙසාංකමිත්වා ෙයිරුොසති
(එළඹ ඇසුරු කරයි), ෙයිරුොයස්මතා මසාතාං ඔදහති (ඇසුරු කර්ම් මදසව් තු
කරයි), ඔහිතමසාමතා ධේමාං සුණාති (තු කළ ක් ඇත්මත් ධර්මය අසයි), සුත්වා ධේමාං ධාමරති (අසා
ධර්මය දරයි), ධතාාං ධේමාාං අත්ථාං උෙෙරික්ඛති (දැරෑ ධර්මමය් අර්ථය ෙිරික්සයි), අත්ථාං උෙෙරික්ඛමතා
ධේමා ිජ්ඣාාං ඛම්ති (අර්ථය ෙිරික්ස්ාට ධර්මමයෝ වටහත්), ධේමිජ්ඣාක්ඛ්තය
ි ා සති ඡ්මදා
ජායති (වුටහීම ඇති කල්හි කුසලච්ඡ්දය උෙදී), ඡ්දජාමතා උස්සහති (කුසලච්ඡ්දය ඇත්මත් වීර්ය වඩයි),
උස්සහිත්වා තුමලති (වුර වඩා තරිලක්ෂණය තුලය මකමරයි), තුලයිතවා ෙදහති (තුලය මකාට ෙරධ් වීර්ය
කරයි), ෙහිතත්මතා සමාමා කාමය මචව ෙරමාං සච්චාං සච්ිකමරාති (ිවට මමමහයවූ සිත් ඇත්මත්
ාම කයිිදු ෙරමසතයය සාක්ෂාත් කරයි), ෙඤ්්ාය ච ාං ෙටිවිජ්ඣ ෙස්සති (මාර්ග ෙරඥාමව් ද ිව
ෙරතිමේධ මකමරයි).
ධර්මාුධර්ම ෙරතිෙදාව යු දුකි් ිදහස් වීමේ වුඩෙිළිමවමළහි ිරත වීමයි. එේ සාංක්ෂි ේත ව
ගතමහාත් සශීල, සමාි, ෙරඥා සාංඛයාත තරිවිධ ශික්ෂාව වුඩීමයි. විස්තරාත්මක ව ගතමහාත් සත්තිස්
මබෝිොක්ෂික ධර්ම වුඩීමයි. මමහිලා දුක්ඛ සතයය මුුවි් මත්රුේ ගුීම අතයවශය සාධකයක් මේ. දුක
ුවණි් අවමබෝධ කර ගුීම මසසු ආර්ය සතයය ෙරතයක්ෂ කර ගුීමට ද ඉවහල් ව්කි. චතුරාර්ය
සතයය යු සියලු බුද්ධවචමය් ම සමස්තය මාමහාත් සාරාාංශය වශමය් හුඳි්විය හුක. මීට අමතර ව
ෙුද්ගල ස්වභාවය අුව විවිධ කරමවලි් දුකි් ිදහස් වීමේ මාවත මද්ශා කර තිමබ්. ෙුද්ගලයා හා මලෝකය
අවමබෝධ මකාට දුකි් ිදහස් වීම සඳහා කළ අුශාසා අතර ෙඤ්්චුොදාස්ක්ධ විගර හ මබමහවි්
දක්ට ලුමබ්. රෑෙ, මේදා, සඤ්්ා, සාංඛාර, විඤ්්ාණ ය ස්ක්ධ ොංචකය ඉහත දැක්වූ ෙරිදි හටගුීේ
(සමුදයාං), ුතිවීම (අත්ථාංගමාං), ආස්වාද (අස්සාදාං), ආදීව (ආදීවාං), ිශ්ශරණ (ිස්සරණාං) වශමය් ෙස්
ආකාරමය් යථා ෙරිදි ුවණි් දැක උොදාමය් සෙුරා මිදීම අර්හත්වයට ෙත්වීමේ මාවතක් මලස සඳහ්
ව ඇත. ඒ අතර රෑෙය මෙණෙිඩක් මලස ද මේදාව දියබුබුලක් මලස ද, සඤ්්ාව මිරිගුවක් මලස ද
සාංඛාර මකමසල් කඳක් මලස ද විඤ්්ාණය මායාවක් මලස ද දැකිය යුතු බව සඳහ් මේ. මීට අමතර ව
ෙ වි, ආමො, මතමජා, වාමයා, ආකාස, විඤ්්ාණ ය ධාතු හය ුවණි් බුලීම ද, චක්ඛායත,
රෑොයත ආදී අභය්තර හා බාහිර ආයත මදාමළාස ුවණි් දැකීම ද, චක්ඛුධාතු, රෑෙධාතු,
චක්ඛුවිඤ්්ාණ ධාතු ආදී අටමලාස් ධාතු ුවණි් විමසීම ද දුකි් ිදහස් වීමේ කරමමේද මලස දක්වා
තිමබ්. ඒ අතර මහ්තුෙරතයමය් හටග් සියලු සාංස්කාර අිතය හා දුක්ඛ වශමය් ද සියලු සාංස්කාර
මම් ම අසාංස්කෘත වූ ිව ද සහිත සියලු ධර්ම අිතය, දුක්ඛ හා අාත්ම ය තරිලක්ෂණ වශමය් ද
බුලීම දුකි් ිදහස් වීමේ මාර්ග වශමය් තථාගතය් වහ්මස් මද්ශා කරති.

‘සබ්මබ සාංඛාරා අිච්චා’ති යදා ෙඤ්්ාය ෙස්සති,
අථිබ්බි්දතී දුක්මඛ එස මග්මගා විසුද්ියා.
‘සබ්මබ සාංඛාරා දුක්ඛා’ති යදා ෙඤ්්ාය ෙස්සති,
අථ ිබ්බි්දතී දුක්මඛ එස මග්මගා විසුද්ියා.
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‘සබ්මබ ධේමා අත්තා’ති යදා ෙඤ්්ාය ෙස්සති,
අථ ිබ්බි්දතී දුක්මඛ එස මග්මගා විසුද්ියා.
බුදුදහමමහි දිට්ඨ ධේම සුඛවිහරණය මම් ම සාේෙරායික සුඛ විහරණය ෙිළිබඳ ව කරුණු ඇතුළත්
ය. මමකී මදඅාංශමය් ම සාර්ථකත්වය සඳහා අෙරමාදය මහවත් සතිමත්බව ිතර අවධාරණය කර ඇත.
අෙරමාදය ය් ති ෙදයක් වුව ද ඉ් ගමය මකමර අර්ථය ෙුළුල් වූවකි. ශරුතවත් බවි් ලද දැුමට
අුගත ව මාෙසුබස්ා වීර්යමය් යුතු ව සිහිමය් සිටීම මි් අදහස් මේ. කාය, මේදා, චිත්ත, ධේම
ය සතර තු්හි අෙරමාදී ව සිහිමය් සිටීම මීට අයත් ය. අෙරමාදමයහි වුදගත්කම ෙිළිබඳ ව බුදුදහමමහි
ිතර කරුණු සඳහ් මේ.
බුද්මධාත්ොදය, සද්ධර්මශරවණය, සුදුසු මෙමදසක විසීම, කලණ මිතුරු ඇසුර ය සාධක සහිත ව
ලුබුණු මිිසත් බව අතිශය දුෂ්කර ෙරතිලාභයකි. එහි වටිාකම මබාමහෝ මදාට වුටමහ්ම් මරණය ළාං
වූ විට ය. එවිට අෙ ෙරමාද වූවා වුඩි ය. ුවණුති සත්ෙුරුෂයාමග් ෙරධා කාර්ය විය යුත්මත් තමාට අයත්
යුතුකේ ඉටු කර අතර ෙමා මාවී මිිස් භවය අහිමි වීමට මෙර හුකිතාක් ඉක්මි් දහමි් ෙල
ලබාමග දුකි් ිදහස් වීමට කටයුතු කිරීමයි. මමමලාව ෙරමලාව සකලවිධ අභිවෘද්ි සාධමය් දී අෙර මාදය
ෙරධා අවශයතාවක් මලස බුදුදහමි් අවධාරණය මකමර්. ුවණුති තුුත්තා අෙරමාදී බව මශර්ෂ් ධයක්
මලස සලකා කරියා කර්ම් මේ ිසයි. ෙුරා වසර 45ක් මලාවට දේ මදසූ භාගයවතු් වහ්මස් ිබද ව
අෙරමාදීබව අගය කළ අතර අවස් වරට ද ශරාවකය් අමතා අවවාද කමළ් අෙරමාදී ව ෙිළිමවත් සෙුරා
ග්ා මලසයි.

‘හ්ද’දාි භික්ඛමව ආම්තයාමි මවා වය ධේමා සාංඛාරා අේෙමාමද භික්ඛමව සේොමදථ ....’
මමමලස කරමමය් ගුඹුරට ය අුෙූර්ව ෙරතිෙදාව බුදුදහමේ මාමයක් අුශාසාවල ෙුහුදිලිව
ෙරකට ව ලක්ෂණයකි. මමහිලා විමශ්ෂමය් කලයාණ මිතරත්වය, සද්ධර්ම ශරවණය මුල් ගණමයහි ලා
සුලමක ලක්ෂණ මදකක් බව ෙුහුදිලිව දක්ට ලුමබ්. ඒ අුව ජීවිතමය් මාසික සුවය සඳහාත් දුක්
ෙීඩාවලි් ිදහස්වීම සඳහාත් කළ යුතු මූලික කරුණු මදකක් අෙට මුණ ගුමස්. එේ එක් අතකි් මමතරිය
දියුණු කළ යුතු අතර අමක් අති් ෙරඥාව දියුණු කළ යුතුය. මමතරිය වඩ විට කරුණා, මුදිතා, උමෙක්ඛා
ය මසසු බරහ්ම විහරණ ද සේෙූර්ණ ව අතර මමමලස බඹ මලාවක් බවට ෙත් කර ගුීමට අවස්ථාව
උදාමේ. ෙරඥාව තුළි් කර්මය ෙිළිබඳ අවමබෝධය මම් ම ෙටිච්ච සමුේොදය ොදක මකාට ගත් අිතය, දුක්ඛ,
අත්ත ය තරිලක්ෂණය ෙරකට මේ. ඒ අුව හුකිතාක් මලෞකික කුසල් සිදු කර අතර ස්ක්ධ ොංචකය
අිතයාදි වශමය් විදර්ශා කිරීමට මෙළමේ. බුදුදහමි් ෙරකාශිත සියලු ගුණදහේවල ෙදේ මමතරිය හා
ෙරඥාව ය ස්තේභ මදක මත ෙිහිටා තිමබ්. භේ සියලු ගුණ ාංගවල පදනම වන්භන් සතර සතිපට්ඨ නයයි.
අනිතය දි තරිලක්ෂණය පිළිබඳ මන වැටහීභමන් යුතව
ු සතර සතිපට්ඨ නභයහි පිහිට සිටින විට සතර සමයග්
පරධ න වීර්ය, සතර ඍද්ිප ද, පාංච ඉන්රිය, පාංචබල, සත්ත භබ ජ්ඣාංග, ආර්ය අෂ්ට ාංගික ම ර්ග යන භසසු
භබෝිප ක්ෂික ධර්ම සේපූර්ණ භවමින් කරමභයන් දුකින් නිදහස්වීභේ ම වභතහි ඉදිරියට පියවර තබනු ඇත.
ජීවිතමය් සියලු කටයුතුවලට මූලිකව කරියා කර්ම් සිතයි (මමෝෙුබ්බාංගමා ධේමා). විමශ්ෂමය්
බුදුදහමි් මග මේව්ම් තම ෙිරිසිදු සිත කලයාණ මිතරත්වයක් බවට ෙත් කරමග සුබෑ ෙිළිසරණ/
ආරක්ෂාව / කලයාණ මිතරත්වය තමා තුළ ම උෙදවා ගුීමටයි. ඊට මහ්තුව බාහිර මකාතරේ කලයාණ
මිතරය් සිටිය ද අවසාමයහි තමා හුදකලා ව බුවිි. එබුවි් තමාට ියම රැකවරණය ව්ම් තමාමග්
සිත ම ුතමහාත් ශ්රී සද්ධර්මය ම ෙිහිටක් කර ගුීමයි. ඒ සඳහා භාගයවතු් වහ්මස් තම ශරාවකය්
මබමහවි් උ්දු කරවා තිමබ්.

අත්තදීො භික්ඛමේ විහරථ අත්තසරණා,  අඤ්්ඤ්සරණා
ධේමදීො භික්ඛමේ විහරථ ධේමසරණා  අඤ්්ඤ්සරණා
තමාට තමා ෙහක් / දිවයික් සරණක් කර ග්, මවත් සරණක් මාමුත.
ධර්මය තමාට ෙහක් / දිවයික් සරණක් කර ග්, මවත් සරණක් මාමුත.
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බුදුදහභේ මූලික ඉගැන්වීේ
භතරැවන - බුද්ධ, ධේම, සාංඝ
ස්වර්ග ම ර්ගය - කේමස්සකතා සේමාදිට්ඨිය ොදක මකාටගත් දා, සීල, භාවා තරිවිධ ෙුණයකරියා
පාංචසීලය - ෙරාණඝාත, මසාරකම, කාමමිථයාචාර, මුසාවාද, සුරාො ය ොංච දුශ්චරිතමය් මතාරබව
භමෝක්ෂ ම ර්ගය - චතුසච්ච සේමාදිට්ඨිය (ෙටිච්චසමුේොදය හා චතුරාර්ය සතය දැුම) ොදක මකාටගත්
සීල, සමාි, ෙඤ්්ා ය තරිවිධ ශික්ෂා.

සත්ත භබ ජ්ඣාංග - සති, ධේමවිචය, විරිය, ෙීති, ෙස්සද්ි, සමාි, උමෙක්ඛා
තරිවිධ

ශික්ෂ ව

විස්තර

වශභයන්

-

ආර්ය
අෂ්ටාාංගික
මාර්ගය
(සේමාදිට්ඨි, සේමාසාංකේෙ, සේමාවාචා, සේමාකේම්ත, සේමාආජිව, සේමාවායාම, සේමාසති, සේමාසමාි)

චතුර ර්ය සතය - දුක්ඛ සච්ච, සමුදය සච්ච, ිමරෝධ සච්ච, මග්ග සච්ච
පටිච්චසමුප්ප දභය් මූලික ස්ව වය - ස්ක්ධ, ධාතු, ආයත, ාමරෑෙ වශමය් දැක්මව සත්ත්වයා
ෙිළිබඳ සියලු අද්දැකිේ මහ්තු ඇති කල්හි හටමග (අස්මිාං සති ඉදාං මහාති) මහ්තු ිරුද්ධවීමම් ිරුද්ධවීම
(අස්මිාං අසති ඉදාං  මහාති). ස්ක්ධාදි ඉහත ෙරමාර්ථ ධර්ම සියල්ල මහ්තු ඇති කල්හි මෙර මාතිබී
හටමග මහ්තු ිරුද්ධවීේ වශමය් ඉතිරි ුතිව ිරුද්ධවීමේ ස්වභාවමය් යුක්ත වීම (අහුත්වා සේභුතාං
හුත්වා  භවිස්සති).
ඉහළ ම දැනුම - රෑෙ, මේදා, සඤ්්ා, සාංඛාර, විඤ්්ාණ ය ස්ක්ධ ොංචකය ෙිළිබඳ අවමබෝධය
දුරැ කළ යුතු අාංග - අවිදයා සහ භවතණ්හා
වැඩිය යුතු අාංග - සමථ සහ විෙස්සා
ස ක්ෂ ත් කළ යුතු අාංග - විදයා සහ විමුක්ති
සතර සතිපට්ඨ නය - කායාුෙස්සා, මේදාුෙස්සා, චිත්තාුෙස්සා, ධේමාුෙස්සා

ඔබ සුමට මතරුව් සරණයි !
එක්සත් රාජධාිමය්

භලස්ටර් භබෞද්ධ විහ රස්ථ නභය්

සත්දින සදහේ වැඩසටහන 01
(2019 මාර්තු මස 31 ව ඉරු දි) (UD)
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Buddhism in a Nutshell
All the teachings of the Buddha's can be included into two levels which are the teachings
cause us to be born in heaven and human worlds and, the teachings cause us to get rid of suffering
and attain final bliss of liberation, enlightenment or Nirvana.
When the Buddha preached His teachings, He considered the listeners' intelligence and how
long he or she can live. And He has an order in His speech which is generosity, virtue, renunciation
etc. First, The Buddha normally preached the path of reaching heaven and human worlds because the
biggest risk is the ability to fall into hell in next life. Hence, the Buddha preached the three
meritorious deeds which are the importance of practicing generosity, morality and meditation to
overcome rebirth in the hell. This is the first level in Buddhism. When someone practices this path, he
or she can gain happiness in this life itself. The Buddha says clearly that practicing merits means
gaining happiness. If someone has done a lot of meritorious deeds in his or her life, he or she has
accumulated a lot of happiness in his life. This behavior causes happiness not only hereafter but in
this short life itself. When we fulfill these three meritorious deeds, our mind is pure and calm. That
pure mind can gain us longevity, good complexion, comfort, strength and finally happiness. When
someone always does wholesome acts in his life, deities and departed relatives also bless him. All of
these meritorious deeds cause him to be reborn in the heaven or human world. How every practicing
merits is not enough to overcome the Sansaric Journey completely. That's why the Supreme Buddha
kindly pointed out the next level.
The second level of the Buddha's teaching is the path for getting rid of all kinds of sufferings
and to overcome Sansaric journey. Here the Buddha has pointed out three disciplines which are
virtue, concentration (or tranquility) and wisdom. For this path, first we have to gain the knowledge
about impermanence (Anicca) and the dependent origination (paticca samuppāda). If we have a clear
knowledge about arising and ceasing of five aggregates, we are ready to practice this path
perseveringly. Here, only knowledge is not enough, but reflection (Yoniso manasikāra) and practice
(Dhammānudhamma patipatti) are also important according to the knowledge. When we practice this
path, we can see the results as much as we practice. Visible result is the one of the results practicing
this teaching.
When we do evil, our mind is polluted. That polluted mind causes suffering in this life and
hereafter. That is why the Buddha said not to do any evil. Not doing evil is not enough for happiness,
but also, we have to cultivate good for the real happiness with a meritorious mind. Buddhism
emphasizes the three merits for the happiness. The three meritorious deeds of generosity (dāna),
virtue (sīla) and meditation (bhāvanā) cause us to succeed in this life and hereafter. If a person has
done a lot of meritorious deeds in this life, it means that his mind is rich in merits. A Meritorious
mind can gain happiness. When we do good deeds, it means our mind is pure, calm and quiet. A pure
mind can bring happiness to our life. Further we have to understand the cause of suffering and
getting rid of suffering in this life itself. That is why the Buddha explained how to purify one's mind.
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Virtue, concentration or tranquility and wisdom with understanding of dependent origination cause us
to get rid of all sufferings and develop real happiness. Virtue means a very high level of discipline in
behavior and speech with right vision. With a good discipline, if a person focuses his mind in a
particular meritorious object such as loving kindness or breathing meditation, he can concentrate his
mind with pure thoughts. With that concentration, he can reflect on the world reality according to
impermanence (anicca), suffering (dukkha) and selflessness (anatta) in the correct way. As a result,
one can live without desire and hatred because there is no delusion. When he investigates that present
moment, he has only present moment as nothing comes to the present from the past and nothing goes
to the future from the present. The most valuable and interesting explanation in Buddhism is
impermanence. It is said in Buddhism; Not being occurred (in the past) comes to an occurrence.
Being occurred (at the present) will not come to (the future) occurrence (අහුත්වා සම්භුතං හුත්වා න
භවිස්සති). This is the nature of impermanence that Buddhism illustrates. He sees the arising and
ceasing of all his experiences at the moment very well. Then he can live as a person seeing the truth
of world reality in a new fresh way. This is the ultimate truth that Buddhism teaches us to be able to
get rid of all sufferings.

The Main Doctrines in Buddhism
(To practice in our day to day life in the name of happiness)
The Triple Gem :- (The Most valuable things that we received as the result of previous merits)
The Buddha (Buddha's Enlightenment)
The Dhamma (Buddha's Teachings)
The Sangha (Buddha's Noble Disciples)
(Pānātipāta veramani)
(Adinnādānā veramani)
(Kāmesumiccācārā veramani)
(Musāvādā veramani)

The Five Precepts : -1. Abstaining from taking lives

2. Abstaining from stealing
3. Abstaining from sexual misconduct
4. Abstaining from false speech
5. Abstaining from taking intoxication drinks and drugs causing heedlessness
(Surāmeraya maddapamādattānā veramani)

The Three Levels of practicing Buddha's message :First level :–
1.Education (sippam/ suta), 2. Economy (dhanam), 3. Health (ārogya), 4. Morality (samacariayā)
Second level (Three Meritorious Deeds) :1.Generosity (Dāna) 2. Virtue or Morality (Sīla)
3. Meditation (Bhāvanā)
(The Three Friends those who put the treasure inside)
Third Level (Three Disciplines) 1.

Virtue (Sīla) 2. Concentration (Samādhi)

3. Wisdom (Paññā)
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The Vision in Buddhism – 1. Understanding of Karmic Law – Not to fall into hell
2. Understanding of the Dependent Origination –To overcome Suffering at the moment

The Mission in Buddhism - 1. Doing Good (Merits)

: Generosity, Virtue and Meditation

2. Practicing Three Disciplines: Virtue, Concentration and Wisdom

The Ultimate Goal of life :- Happiness (Keeping mind away from all defilements)
The Best Friend – The Only Path to Liberation - Mindfulness (Sati)
The Fourfold Mindfulness 1.
2.
3.
4.

The contemplation of matter or body (Kāyanupassanā)
The contemplation of feelings
(Vedanānupassanā)
The contemplation of mind or consciousness (Cittānupassanā)
The contemplation of mental formations (Dhammanupassanā)

Five Spiritual Faculties - 1. Confidence (Saddhā) 2. Energy (Viriya)
(Our real Heritage, Dowry)

3. Mindfulness (Sati)

4.Concentration (Samādhi) 5. Wisdom (Paññā)

The Highest knowledge that a person can gain for getting rid of suffering –
1. The Knowledge about the law of the karmic law (Kammassakatā Sammāditti)
2. The Knowledge of the Dependent Origination (Ariyasammāditti)

Enemies that we should get rid of – Greed (Lobha), Hatred (Dosa), Delusion (Moha)
(Defilements/ Unwholesomeness /the enemies those who steal our good internal human values)

Dhamma Reflexion - Loving Kindness/Friendliness (Mettā), Honesty (Uju), Wisdom (Paññā)
The Four Noble Truths – 1. The suffering

(Dukkha sacca)
2. The cause of suffering
(Samudaya sacca)
3. The cessation of suffering
(Nirodha sacca)
4. The path that leads to cessation of suffering (Magga sacca)

The Noble Eight Fold Paths –

Right Understanding (Sammā ditthi)
Right Thoughts
(Sammā samkappa)
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Right Speech
Right Action
Right Livelihood
Right Effort
Right Mindfulness
Right Concentration

(Sammā
(Sammā
(Sammā
(Sammā
(Sammā
(Sammā

vācā)
kammantha)
ājiva)
vāyāma)
sathi)
samādhi)

Essence (the heart) of Buddhism - Dependent Origination/ Cause and effect (Paticcasamuppāda)
(The Foundation to understand impermanence)

Five Aggregates :- 1. Matter (Rupa)

2. Feeling (Vedanā)

4. Mental Formation (Sankhāra)

3. Perception (Saññā)

5.Consciousness (Viññāna)

How to investigate these five aggregates? As;
1. Arising (samudaya)
4. Dangers (ādinava)

2. Ceasing (atthamgama)
3. Gratification (assāda)
5. Letting go = Liberation (nissarana)

Causes to Develop Wisdom – (Paññāvuddhi Kāranāni)
1.
2.
3.
4.

Association with a good friend who explains the Buddha's real message(Sappurisa sansevo)
Listening to the Buddha's Message
(Saddhamma savanam)
Wise Reflection
(Yoniso manasikāro)
Practice
(Dhammānudhamma patipatti)

The Buddha's Message in a Nutshell - Get rid of all evil, do what is good, purify one's mind
'Sabba pāpassa akaranam kusalassa upasampadā,
Sacitta pariyo dapanam etam buddānasānam'.
All above doctrines can be ordered in a particle method. They are;
1. Associating noble friends who explain the Buddha's message (Sappurisa samseva)
2. Listening to Buddha's message, the Dhamma (Saddhammasavana)
3. Confidence in Buddha's enlightenment (Saddhā)
4. Wise investigation (Yonisa manasikāra)
5. Mindfulness and clear comprehension. (Sati sampajañña)
6. Discipline in senses (Indriya samvara)
7. Three Disciplines in mental, virbal and behavioral acts (Thrividha sucarita)
8. The Fourfold Mindfulness (Satipatthāna)
9. Seven Enlightenment factors (Satta bojjhanga)
10. Gaining the full knowledge and liberation from all kinds of sufferings. (Vijjāvimutti)

