
සබ්බාසව සූත්රය 
(ම.නි. I, 18-28 පිටු) 

 

සියලු කෙකෙස් (ආසරව) පරහීණ ෙිරීකේ මාර්ගය පියවර හත්ේ යටකත්් විස්ත්ර කෙකරන සබ්බාසව 
සූත්රය භාගයවත්ුන් වහන්කස් සැවැත්් නුවර කෙව්රේ කවකහකරහි වැඩ කවකසන සමයෙ කේශනා ෙරන 
ෙේෙෙි. සියලු ආශරව සංවර ෙරන ෙරමය පැහැදිෙි ෙිරීම ආරේභ ෙරමින ් බුදුරජාණන් වහන්කස් එය 
මැනැවින් අසන කෙස පළමුව සඳහන් ෙරත්ි. 

‘සබ්බාසවසංවරපරියායං වවා භික්ඛවව වෙසිස්සාමි, තං සුණාථ, සාධුකං මනසිකවරාථ, භාසිස්සාමි’. 

කමහි දී බුදුරජාණන් වහන්කස් පළමුව කයෝනිකසෝ මනසිොරකයහි වැෙගත්්ෙම අවධාරණය ෙරත්ි. 
සියලු කෙකෙස් පරහීණ ෙළ හැේකේ කයෝනිකසෝ මනසිොරයත්් අකයෝනිකසෝ මනසිොරයත්් මැනැවින් ෙන්නා 
මැනැවින් ෙෙන්ා ත්ැනැත්ත්්ාට බව පරොශ ෙරත්ි. කයෝනිකසෝ මනසිොරය යනු අෙුසේ සිත්ිවිෙි ඇති් 
කනාවන කෙසත්් ෙුසේ සති්ිවිෙි වැඩිදියුණු වන කෙසත්් නුවණින ්කමකනහ ිකොට යමේ පිළිබඳව සිත්න 
ආොරයය.ි ආකයෝනිකසෝ මනසිොරය යනු අෙුසේ සිත්ිවිෙි වැඩිදියුණු වන කෙසත්් ෙුසේ සිත්ිවිෙි යටපත්් 
වන කෙසත්් අනුවණින් කමකනහි කොට යමේ පිළිබඳව සිත්න ආොරයයි. ඒ අනුව, නිත්ර දියුණු ෙළ යුත්ු, 

පුෙග්ෙයාකග් ආධයාත්්මිෙ දියුණු සඳහා කබකහවින් උපොරී වන, ඉත්ා උසස් ගුණාංගයේ කෙස ‘කයෝනිකසෝ 
මනසිොරය’ භාගයවත්ුන් වහන්කස් කබාකහෝ සූත්රයන්හි දී ඇගැයීමට ෙේ කොට ත්ිකබ්. අප ආධයාත්්මිෙ 
ගමන ් මකගහි කෙකත්ේ දුර යනවා ෙ යනන් ත්ීරණය කෙකරන පරධාන සාධෙයෙ ් කෙස කයෝනිකසෝ 
මනසිොරය හැඳින්විය හැෙි ය.  

ඉන්පසු ආසරව පරහීණ ෙරන ආොරය අනුපළිිකවළනි් කේශනා ෙරත්ි. ආසරව යනු ත්ම අත්ීත් 

අේැෙේී අවිෙයාව සමඟ මසුු වී පවත්්නා අෙුසෙ සිත්විිෙි ය. කමම අෙුසෙ සිත්ිවිෙි, ආසව, ඕඝ, කයෝග, ගන්ථ, 
නීවරණ, පරපඤ්ච ආදි නේවෙින් හඳුන්වා ත්ිකබ්. කමබඳු ආසරව පරධාන වශකයන් කොටස් හත්රේ බුදුෙහමින ්

විස්ත්ර කව්. ඒවා නේ ොමාසරව, භවාසරව, ෙෘෂ්්ි ආසරව, අවිෙයාසරව වශකයන.ි කමම ආසරව දුරැ  ෙළ යුත්ු ෙරම 
හත්ේ සබ්බාසව සූත්රකයහි පැහැදිෙි ෙර ත්ිකබ්. ඒවා නේ, 

1. අත්ථි භිේඛකව ආසවා ෙස්සනා පහාත්බ්බා (මහකණනි ෙර්ශනකයන් (ැේකමන්) දුරැ ෙළ යුත්ු ආසරව ඇත්.) 

2. අත්ථි භිේඛකව ආසවා සංවරා පහාත්බ්බා (මහකණනි සංවරකයන් දුරැ ෙළ යතු්ු ආසරව ඇත්.) 

3. අත්ථි භිේඛකව ආසවා පිකස්වනා පහාත්බ්බා (මහකණනි නුවණින් කමකනහි ෙිරීකමන් දුරැ ෙළ යතු්ු ආසරව ඇත්.) 

4. අත්ථි භිේඛකව ආසවා අධිවාසනා පහාත්බ්බා (මහකණනි ඉවසීකමන් දුරැ ෙළ යුත්ු ආසරව ඇත්.) 

5. අත්ථි භිේඛකව ආසවා පරිවජ්ජනා පහාත්බ්බා (මහකණනි දුරැෙිරීකමන් දුරැ ෙළ යුත්ු ආසරව ඇත්.) 

6. අත්ථි භිේඛකව ආසවා විකනාෙනා පහාත්බ්බා (මහකණනි බැහැර ෙරිීකමන් දුරැ ෙළ යුත්ු ආසරව ඇත්.) 

7. අත්ථි භිේඛකව ආසවා භාවනා පහාත්බ්බා (මහකණනි භාවනා වැඩීේ වශකයන ්දුරැ ෙළ යුත්ු ආසරව ඇත්.) 

 

ඉහත් සඳහන් ෙරම හත් ඔස්කස් ත්ම ැේම කවනස් ෙර ගැනීකේ පටන් භාවනා වඩා සියලු 
කෙකෙසුන්කගන් මිඳීම ෙෙව්ා වූ ආධයාත්්මිෙ ගමන ්මග විස්ත්ර කොට ත්ිකබ්. කමෙී පයිවර හත් ැන ගත්් 
පමණට අපකග් දෙනෙි ජීවිත්කයහි ෙරියාොරීත්වය මැනැවින් ෙළමනාෙරණය කොට වඩාත්් අර්ථවත්් 
කෙසත්් වඩාත්් නිවැරදි කෙසත්් නිවන් මකගහි ඉදිරිය බො පියවර එසවීමට හැෙ ිවනු ඇත්.  



UD2 
 

 

1. ෙර්ශනවයන් දුරු කළ යුතු ආසරව (ෙස්සවනන පහාතබ්බ) :- 

බුදුෙහකමහි ැේකවන දුෙනි් නෙිහස් වීකේ මාවකත්හි ආරේභෙ පයිවර කෙස ැේකවන්කන ්මනා 
ැේම කහවත්් සේමා දිට්ඨියයි. එනේ ෙර්මය හා ෙර්මඵෙ පිළිබඳ විශ්වාසයත් ් පිච්චසමුප්පාෙය පෙනේ 
කොටගත්් අනිත්යත්ාව විස්ත්ර වන චත්ුරාර්ය සත්ය කේශනාව පිළිබඳවත්් මනා ැෙම්ේ ඇත්ි ෙර ගැනමීයි. 
සේමා දිට්ඨිය ඇත්ි ෙර ගත්් පමණට ආර්ය අෂ්්ටාංගිෙ මාර්ගකයහි කසසු අංග දියුණු ෙර ගැනීකේ හැෙියාව 
ඇත්.  

කමම පියවර ආරේභ ෙරමින් බුදුරදුන් ෙේවනක්න් ආර්ය ධර්මකයහි අෙේෂ් අශරැත්වත්් 
පෘථග්ජනයා අකයෝනිකසෝ මනසිොරය කහ්ත්ුකවන් කමකනහි ෙළ යුත්ු ධර්ම කනාෙනන්ා අත්ර කමකනහි 
කනාෙළ යුත්ු ධර්ම ෙ කනාෙනී. කමකෙස කමකනහි ෙළ යුත්ු ධර්ම කනාැනීම නසිාත්් කමකනහි කනාෙළ යතු්ු 
ධර්ම කනාැනමී නිසාත්් ඔහුට නූපන් ොමාසරව, භවාසරව, අවිෙයාසරව උපදින අත්ර උපන් ොමාසරවාදිය 
වැඩිදියුණු කව්. ඊට කහ්ත්වු කමකනහි ෙළ යුත්ු හා කනාෙළ යුත්ු ධර්මත්ා පළිබිඳව පවත්්නා අකයෝනිකසෝ 
මනසිොරයයි, කනාැනීමය.ි අකයෝනිකසෝ මනසිොරකයන් යුත්ු කමබඳු ත්ත්්ත්්වයේ මත් ඔහු ත්ම ජීවිත්ය 
පිළිබඳ (අත්ීත්, වර්ත්මාන, අනාගත් යන) ත්ුන් ොෙය අරභයා වැරදි ෙෘෂ්්ිවෙ පිහිටා පරශ්න ඇත්ි ෙර ගනී. 
ඒවා නේ, 

මම අත්ීත්කයහි වූකයේ ෙ? 
අත්ීත්කයහි කනාවූකයේ ෙ? 
අත්ීත්කයහි ෙවරෙු වූකයේ ෙ? 
අත්ීත්කයහි කෙකස් වූකයේ ෙ? 
අත්ීත්කයහි ෙවකරේ ව සිට ෙවකරේ වූකයේ ෙ? 
මම අනාගත්කයහි කවේ ෙ? 
අනාගත්කයහි කනාකවේ ෙ? 
අනාගත්කයහි ෙවකරේ කවේ ෙ? 
අනාගත්කයහි  කෙකස් කවේ ෙ? 
අනාගත්කයහි ෙවකරේ ව සිට ෙවකරේ කවේ ෙ? 
මම වර්ත්මානකයහි කවේ ෙ? 
වර්ත්මානකයහි කනාකවේ ෙ? 
ෙවකරේ කවේ ෙ? 
කෙකස් කවේ ෙ? 
කේ සත්්ත්්ව කත්කේ කොත්ැනෙ සිට ආකය් ෙ කොත්ැනට යන්කන් ෙ? 

 

අප කබාකහෝ විට කමබඳු පරශ්න නඟන්කන් අත්ීත්කය් පටන් පැවැත් එන කනාකවනස්වන 
සත්්වයෙු ඇත් යන ශාශ්වත් ෙෘෂ්්ිය මත් පිහිටා ය. එකස්ත්් නැත්ිනේ සත්්ත්්වකයේ පුේගෙකයේ නැත් යන 
උච්කේෙ ෙෘෂ්්ිය මත් පිහිටා ය. එම නිසා කමම පරශ්න නැකගන්කන් ම වැරදි ෙෘෂ්්ි මත් සිටකගනයි. එම 
පරශ්නවෙට පළිිත්ුරැ දීම ෙ ත්වදුරටත්් එම වැරදි ෙෘෂ්්ි ත්හවුරැ ෙිරීමෙි. එබැවින ්බුදුසමය කමබඳු පරශ්නවෙට 
පිළිත්ුරැ දීකමන් වැළෙී සටිී. පිච්චසමුප්පාෙය මත් පිහිටා අනිත්යත්ාව විස්ත්ර ෙරන ෙහමේ වශකයන ්
බුදුසමය ‘ඇත් හා නැත්’ යන අන්ත් කෙෙ ම බැහැර ෙරයි. ඊට කහ්ත්ුව කහ්ත්ු ඇත්ි වන විට (අස්මිං සත්ි 
ඉෙං කහාත්ි) ෙිසියේ අත්්ැෙීමේ හටගන්නා නිසා ‘නැත්’ යන උච්කේෙ ෙෘෂ්්ි කයන් බැහැර කව්. කහ්තු් 
නිරැේධ වීමත්් සමග අත්්ැෙීම නරිැෙධ් වන කහයින ් (අස්මිං අසත්ි ඉෙං න කහාත්ි) ‘ඇත්’ යන ශාශ්වත් 
ෙෘෂ්්ිකයන් ෙ බැහැර කව්. 

   බුදුෙහකමහි ෙරැණු විගරහ ෙරන්කන් සේමුත්ි සත්යය හා පරමාර්ථ සත්යය යන පෙනේ කෙෙ මත් 
පිහිටා ය. සේමුත්ි සත්යයට අනුව සත්්ත්්වයන් යළි යළි ඉපකෙන බව පැවැකස්. ෙුසේ ෙහේ, පිනේේ ෙරන 
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කෙස බුදුසමය නිත්ර අවධාරණය ෙරන්කන් සේමතු්ි වශකයන් සසර උපදින සත්්ත්්වයෙු ගැන සෙො ය. 
එහි දී සසර උපදින භවකයන් භවය පළිිසිඳ ගන්නා සත්්ත්්වයෙු ගැන සාෙච්ඡා ෙරයි. එකහත්් පරමාර්ථ 
සත්යයට අනුව හැම කමාකහාත්ෙ ම අනිත්යත්ාවට පත්්වන ස්ෙන්ධ පංචෙයෙ ්ත්ුළ සත්්ත්්වයෙු පුේගෙයෙු 
කනාපනවයි. ඊට අනුව යළ ියළිත්් එෙ ම පෙු්ගෙයෙු පරත්ිසන්ධි ගන්නවා ය යන අෙහස් අර්ථ විරහිත් වූවෙ.ි 
මරණින් මත්ු ත්බා ජීවත්් වන ොෙය ත්ුළ පවා එෙ ්කමාකහාත්ෙ සිට ඊළඟ කමාකහාත්ට යන සත්්ත්්වයෙු 
කනාපනවන බුදුසමය පරමාර්ථ සත්යයට අනුව මරණින් මත්ු සසරට යන සත්්ත්්වයෙු කනාපනවයි. කමය 
ඉත්ා ම බුේධිමත්් ව ඉවසීකමන් කත්්රැේ ගත් යුත්ු ගැඹරුැ ත්ැනෙි. එකස ්කනාවුන කහාත්් ෙෘෂ්්ිවෙට පටෙැවී 
ෙහම වරෙවා ගනී. එය අවදානේ වූවෙි. 

ඉහත් ැේවූ පරිදි ත්ුන්ොෙය පළිිබඳව හටගනන්ා වැරදි ආෙෙප් කහ්ත්ුකවන් පහත් සඳහන් ෙෘෂ්්ි 
අත්ුරින් එෙෙට කහෝ ෙිහිපයට වැකට්ඨ.  

ඒවා නේ 

1. මාකග් ආත්්මය ඇත්ැයි සත්ය වශකයන් ස්ිර වශකයන් ඔහුට (ශාශ්වත්) ෙෘෂ්්ිය උපදී. 

2. මාකග් ආත්්මය නැත්ැයි සත්ය වශකයන් ස්ිර වශකයන් ඔහුට (උච්කේෙ) ෙෘෂ්්ිය උපදී. 

3. (ආත්්මයේ සහිත් වූ) ත්මා විසින් ම ත්මා හැඳින ගනිමියි යන ෙෘෂ්්ිය උපදී. 

4. (ආත්්මයේ සහිත් වූ) ත්මා විසින් ම අනාත්්මය හැඳින ගනිමියි ෙෘෂ්්ිය උපදී. 

5. අනාත්්ම වූ මම ම ආත්්මය හැඳින ගනමිියි ෙෘෂ්්ිය උපදී. 

6. මාකග් ආත්්මය යැයි ෙයින යේබඳු වූ කමකත්ම සවුදුේ විඳ ගනුකය් ඒ ඒ ත්ැන ෙුසොෙුසෙ 
විඳ ගනී ෙ මා සත්ු ඒ කේ ආත්්මය නිත්ය ය, ස්ිර ය, සදාෙේ ය, කනාකවනස්වන සව්භාව 
ඇත්්කත්් ය, ශාශ්වත් කමන් කනාකවනස් ව සිිකය් ය. 

‘යකමෙුට කමබඳු වූ ෙෘෂ්්ි ඇත්්කත්් ෙ කමය ෙෘෂ්්ිගත් යයි ෙ, ෙෘෂ්්ි ගහන යයි ෙ, ෙෘෂ්්ි ොන්ත්ාර 
යයි ෙ, ෙෘෂ්්ි විශෙූ යයි ෙ, ෙෘෂ්්ි සංකයෝජන යයි ෙ ෙියනු ෙැකබ්. කමබඳු ෙෘෂ්්ිකයන් යුත්් අශරැත්වත් ්
පෘථග්ජනයා ජාත්ිකයන්, ජරාකවන්, මරණකයන්, කශෝෙකයන්, වැළපීේවෙින්, ොයිෙ-මානසිෙ දුෙින් ැඩි 
ආයාසකයන් කනාමිකේ. සියලු සසර දුෙින් කනාමිකේ යයි’ යනුකවන් භාගයවත්ුන් වහන්කස් කේශනා ෙරත්ි.  

කමහි දී බුදුරජාණන් වහන්කස් ශරැත්වත්් ආර්ය ශරාවෙයාකග් ස්වභාවය විස්ත්ර ෙරමින් ‘ආර්යයන් 
ෙේනා සුලු ව ූආර්ය ධර්මකයහි මැනැවින් හෙි්මුණු, සත්්පුරැෂ්යන ්ෙේනා සලුු, සත්්පුරැෂ් ධර්මකයහි ෙේෂ්, 
සත්්පුරැෂ් ධර්මකයහි මැනැවින් හිේමුණු ශරැත්වත්් ආර්ය ශරාවෙයා කමකනහි ෙළ යුත්ු ධර්ම ෙනී. කමකනහි 
කනාෙළ යුත්ු ධර්ම ෙනී. කහකත්ම කමකනහි ෙළ යුත් ුධර්ම ෙන්කන් කමකනහ ිකනාෙළ යුත්ු ධර්ම ෙන්කන්, 
යේ ධර්මයේ කමකනහි කනාෙළ යුත්ු නේ එය කමකනහි කනාෙරයි. යේ ධර්මයේ කමකනහි ෙළ යුත්ු නේ 
එය කමකනහි ෙරය.ි’ යනුකවන් ෙේවත්ි. යේ ධර්මයේ කමකනහි ෙිරීකේ දී නූපන් ොමාසරව, භවාසරව, 
අවිෙයාසරව උපදී ෙ උපන් ආශරව වැකේ ෙ එවැනි ධර්ම කමකනහි කනාෙළ යුත්ු ය. යේ ධර්මයේ කමකනහි 
ෙිරීකේ දී නපූන් ොමාසරව, භවාසරව, අවිෙයාසරව නූපදී ෙ උපන් ආසරව පරහීණ කව් ෙ එබඳු ධර්ම කමකනහි ෙළ 
යුත්ු ය.  

කමකෙස කමකනහි කනාෙළ යුත්ු ධර්ම කමකනහ ි කනාෙිරීකමන්, කමකනහ ි ෙළ යුත්ු ධර්ම 
කමකනහි ෙිරීකමන් නූපන් ආසරව නපූදී. උපන් ආසරව පරහීණ කව්. ඒ අත්ර කේ දුෙ යැයි ෙ කේ දුේඛ සමුෙය 
යැයි ෙ කේ දුේඛ නිකරෝධය යැයි ෙ කේ දුේඛ නිකරෝධගාමිනී පිපදාව යැයි ෙ නුවණින් කමකනහි ෙරයි. 
කමකස් නුවණින් කමකනහි ෙරන ඔහුකග් සේොයදිට්ඨි, විචිෙිච්ඡා, සීෙබ්බත් පරාමාස යන ත්රිවිධ සංකයෝජන 
පරහීණ කව්. කමම සංකයෝජන ත්ුන ෙර්ශනකයන් පරහීණ ෙළ යුත්ු ආසරව යනුකවන් ැේකව්.  ෙර්ශනය ෙබා 
ගැනීකේ පරත්ිඵෙය වනුකය් කමම ත්රිවිධ සංකයෝජන පරහණී ෙිරීමයි.  
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2. සංවරවයන් දුරු කළ යුතු ආසරව (සංවරා පහාතබ්බ) :- 

ෙර්ශනකයන් පහ ෙළ යුත්ු (ත්රිවිධ සංකයෝජන) ආසරව පැහැදිළි ෙළ භාගයවත්ුන් වහන්කස් ඉන්පසු 
සංවරකයන් පහ ෙළ යුත් ුආසරව කමානවා ැයි කේශනා ෙරත්ි. ෙිසියේ ත්ැනැත්්කත්ේ නුවණින් කමකනහි 
කොට චේඛු ඉන්රිය සංවරකයන් යුත්ු ව කවකස් ෙ චේඛු ඉන්රිය සංවරකයන් කත්ාරව කවකසන ත්ැනැත්්ත්ාට 
එන මානසිෙ පීඩා පරිදාහ එබඳු සංවරශීෙී ත්ැනැත්ත්්ා ෙරා කනාපැමිකණ්. කසෝත් ඉන්රිය, ඝාන ඉන්රිය, 
ජිව්හා ඉන්රිය, ොය ඉන්රිය, මකනෝ ඉන්රිය යන කසස ුඉන්රියයන් පිළබිඳ ත්ත්්ත්්වය ෙ කමබඳු ම ය.  

අප කෙෝෙය පිළිබඳ ෙිසියේ ආශ්වාෙයෙ ්කහෝ පීඩාවේ වශකයන් ෙිසියේ අත්්ැෙීමේ ෙබනවා 
නේ එය සදිු වන්කන් ඇසනි් රූප ැෙීකමන්, ෙනනි් ශබ්ෙ ඇසීකමන්, නාසකයන ්ගඳ සවුඳ ැනීකමන්, දිකවන් 
රස විඳීකමන්, ශරීරකයන් පහස ෙැබීකමන්, මනසනි් සිත්ිවිෙි අරමුණු ෙිරීේ වශකයනි. කමම ඉන්රිය හකයන් 
කත්ාරව ෙිසිදු අත්්ැෙීමේ කනාෙැකබ්. කමහි දී ඇස්, ෙන් ආදි ඉන්රියවෙට සුභ අරමුණු පැමිකණන විට 
සත්ුටට, කසාේනසට පත්්වන අත්ර අසුභ, අෙැමැත් ි අරමුණු පැමිකණන විට දුෙට, සන්ත්ාපයට පත්්කව්. 
අකයෝනිකසෝ මනසිොරය නිසා හටගන්නා කේ අවසථ්ා කෙෙ ම මානසිෙ සහනය, ඒොගරත්ාව නැත්ිවීමට 
කහ්ත්ුවන අත්ර එහි අවසාන පරත්ිඵෙය දුෙ සහ අත්ෘප්ත්ිය බවයි. කමබඳු ත්ත්්ත්ව්යෙ ්ඇත්ිවීම වැළැේවීම 
සඳහා ඉඳුරන් සංවර ෙර ගැනීකේ වැෙගත්ේම බුදුෙහමින් අවධාරණය කෙකර්.  

ඉන්රිය සංවරය සඳහා නති්ර සිහිකයන් සිටීම අවශය කෙකර්. ඇසට රූප එළකඹන විට, ෙණට 
ශබ්ෙ පැමිකණන විට ආදි වශකයන් අරමුණු ඉන්රිය ෙරා ළඟාවීකේ දී මනා සත්ිමත්් බවෙ ්ත්ිබිය යුත්ු ය. 
නිෙසනුේ වශකයන් ෙිසියේ ස්ථානයෙ ඇත්ි ආරෙෂ්්ෙ කග්ට්ඨටුවෙ සිින මරුෙරැකවේ එම ස්ථානයට 
ඇත්ුළුවන අය පිළිබඳ මනා අවධානකයන් සිින්නාේ කමන් ඇස්, ෙන් ආදි ඉඳුරන් ළඟ සත්ිය නමැති් 
මුරෙරැ රඳවා සිිය යුත්ු ය. බුදුෙහකේ සඳහන් පරිදි ඇස්, ෙන් ආදි ඉන්රිය මගින් රූප, ශබ්දාදිය ගැනමී 
වරෙෙ ් කනාවන අත්ර හානිය වන්කන් එම අරමුණවුෙින් රාග, ේකව්ශාදි සිත්විිෙි ඇත්ි වීකමනි. එකස් 
කනාවීමට අප වග බො ගත් යුත්ු ය. ‘න වත කාමා යානි චිතරානි ව ාවක’ යනකුවන් ැේකවන පරිදි කොව 
පවත්්නා විසිත්ුරැ ෙූ ොමයන් කනාවන අත්ර ‘සංෙප්පරාකගා පුරිසස්ස ොකමා’ පුෙග්ෙ සන්ත්ානකයහි 
ජනිත් වන රාගාදි හැඟීේ ොමයන් වන බව ෙේවා ත්කිබ්. 

ඉන්රිය සංවරය පිළිබඳව බුදුෙහකමහි පරසංශාවට පත්් ස්වාමීන් වහන්කස් වශකයන් සැෙකෙන්කන් 
නන්ෙ මාහිමියන් ය. උන ් වහන්කස්කග් ඉන්රිය සංවරය පළිිබඳව ැේකවන්කන් ෙිසියේ දිශාවේ කෙස 
බැෙීකේදී රාග, ේකව්ශාදි අෙුසෙ විත්ර්ෙයෙ ්ඇත්ි වවුකහාත්් එම කෙසින් කවනත් ්දිශාවෙට ත්ම කනත් කයාමු 
ෙිරීමට පරථම එම දිශාකවහි දී ම ේෂ්ණිෙව එම අෙුසෙ විත්ර්ෙය දුරැ ෙරන බවයි. ශබ්දාදි කසසු අරමණුු 
පිළිබඳව ෙ නනේ මාහිමියන් වහන්කස්කග ් ෙේෂ්ත්ාව කමබඳු ය. ඉන් ගමය වන්කන් ඇස්, ෙන ් ආදි 
ඉන්රියවෙට රූප, ශබ්දාදි අරමුණු විෂ්කයහි අෙුසෙ විත්ර්ෙ හටකගන ඒවා ෙරියාත්්මෙ වීමට ෙිසිදු ආොරයෙ 
අවස්ථාවේ ෙබා කනාදීමට ත්රේ අප ෙේෂ් විය යුත්ු ය යන්නයි. එවිට රූප, ශබ්දාදි බාහිර අරමුණු ඇස්, ෙන් 
ආදි ඉන්රිය ත්ුළනි් ත්ම සති්ට ඇත්ුළු වී ත්ම ආධයාත්්මිෙ ගුණ රැවන ් පැහැර කගන යාමට අවස්ථාවෙ ්
කනාෙැකබ්.  

අප මනුෂ්යයන් වශකයන් කමබඳු බුේකධෝත්්පාෙ ොෙයෙ උපත් ෙබා සිින්කන ්සසර අනාදිමත්් 
ොෙයේ ත්ුළ පුරන ෙෙ මහත්් ගුණෙහේ සමුදායෙ ආනිසංස වශකයනි. එම ගුණෙහේ ත්වදුරටත්් රැෙ 
ගැනමීට ඉන්රිය සංවරය කබකහවින් උපොරවත්් කව්. ඒ අත්ර ඉන්රිය සංවර ෙර ගත්් පමණට ොයිෙ 
මානසිෙ වශකයන් උපදින ේකේශ පරිදාහ හට කනාගනී. අප සැමකග් ඒොයන අභිොශය මානසෙි 
සුවත්ාවයයි. ඒ සඳහා ඉන්රිය සංවරය කබකහවින් උපොරවත්් කව්. භාගයවත්ුන ්වහන්කස් කමම සබ්බාසව 
සූත්රකයහි දී කේශනා ෙරන්කන් ඇස්, ෙන්, නාසාදි ඉන්රිය සංවරය ෙ ආසරව ෙෂ්්ය ෙිරීකේ මාර්ගයේ 
වශකයනි.  
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3. නුවණින් වමවනහි කිරීවමන්  දුරු කළ යුතු ආසරව (පටිවස්වනා පහාතබ්බා) :- 

පරත්යකව්ේෂ්ා ෙිරීේ කහවත් ්නුවණින් කමකනහි කොට පරිහරණය ෙිරීේ වශකයන් දුරැෙළ යුතු් 
කෙකෙස් කමම පියවකර් දී සඳහන් කොට ඇත්. ඒ අනුව සිවරුැ කනාකහාත්් වස්ත්ර, පිණ්ඩපාත් කනාකහාත්් 
ආහාරපාන, ආවාස කනාකහාත්් නිවාස සහ කබකහත්් යන කෙකනෙුකග් ජීවිත්යට උවමනා ෙරන මූෙිෙ 
අවශයත්ා සත්ර (සිව්පස) පරිහරණකය් දී කෙකෙස් ඇත්ි කනාවන පරිදි පරිහරණය ෙිරීකේ අවශයත්ාව 
කමමගනි් අවධාරණය කොට ත්ිකබ්. වස්ත්ර, ආහාර, නිවාස ආදිය පරිහරණකය් දී ආඩේබරය, මෙය, මානය 
ආදි ේකේශ ධර්ම ඇත්ි කනාවන පරිදි මනා සිහිකයන් ඒවා පරිහරණය ෙිරීකේ වැෙගත්්ෙම කමම පයිවකර් දී 
කේශනා කොට ඇත්.  

 

4. ඉවසීවමන් දුරු කළ යුතු ආසරව (අධිවාසනා පහාතබ්බා) 

ඉවසීකමන් පරහීණ ෙළ යුත් ුආශරව කෙස සඳහන් ව ඇත්්කත්් ශීත්ෙ, උණුසුම, බඩගිනන්, පපිාසය, 
මැසිමඳුරැ සළුං, අවුව, නපුරැ වෙන් ආදිය නුවණින් කමකනහි කොට ඉවසීමයි. යමෙු කෙකෙස් ත්වන 
මාවකත්හි ෙටයුත්ු ෙිරීකේ දී එදිකනදා ජීවිත්කයහි මුහණුපාන ඉහත් සඳහන් ොයිෙ හා මානසිෙ පීඩාවෙට 
සිත් දුර්වෙ ෙරගත් කහාත්් ත්ම ආධයාත්්මිෙ දියුණුවට එය ඉමහත්් බාධාවෙි. ඒවා ඉවසීමට පුරැදු ව ූපමණට 
එය ම ත්ම ජීවිත්යට ශෙත්්ියේ ෙර ගනිමින් ත්වදුරටත්් ත්ම මානසිෙ දියුණුව වර්ධනය ෙර ගැනමීට ඒ 
සඳහා ෙැපවීමට අවස්ථාව උදාකව්.  

 

5. දුරුකිරීවමන් පරහණී කළ යුතු ආසරව (පරිවජ්ජනා පහාතබ්බා) 

කමහි ැේකවන්කන් නුවණින් සෙො නපරුැ ඇත්ුන්, අසුන්, කගානුන්, බේෙන්, සර්පයන් ආදිය 
සහිත් ස්ථාන දුරැ ෙිරීමයි. ත්ව ෙ ෙිසියේ අකගෝචර, නුසුදුසු කසනසුනෙ විසීකේ දී හැසිරීකේ දී පාප මිත්රයන් 
කවත්් නේ එබඳු නුසුදුස ුකසනසුන්, පාප මිත්රයන් නුවණින් සෙො බැහැර ෙළ යතු්ු ය. යේ කස ්එබඳු සත්ුන්, 
කසනසුන්, පුේගෙයන් බැහැර කනාෙරනන්හුට යේබඳු කවකහසේ, ැවිෙි සහිත් ේකේශයේ උපදී ෙ කමකස ්
දුරැෙරන්නහුට එබඳු කවකහස හා ැවිෙි සහිත් ආසරව නූපදී. එම නිසා ඉහත් ැෙව්ූ සත්ුන්, ස්ථාන, කසනසනු්, 
පාප පෙු්ගෙයන් නුවණින් සෙො දුරැෙළ යුත්ු බව භාගයවත්ුන් වහන්කස් කේශනා ෙරත්ි.  

 

6. බුහුර කිරීවමන් දුරු කළ යුතු ආසරව (විවනාෙනා පහාතබ්බා) 

කමහි දී බුදුරජාණන ්වහන්කස් කේශනා ෙරන්කන් කෙෝෂ් සැෙෙේී සහිත්ව වීර්යකයන ්පහ ෙළ 
යුත්ු ආශරවයන ් පළිිබඳව ය. උපන් ොමවිත්ර්ෙ, වයාපාෙ විත්ර්ෙ, විහිංසා විත්ර්ෙ නුවණින් සෙො දුරැ 
ෙිරීමට, බැහැර ෙිරීමට, විනාශ ෙිරීමට, නැවත් නපූදින ත්ත්්ත්්වයට පත්් ෙිරීමට ෙටයුත්ු ෙළ යුත්ු බව 
බුදුරජාණන ් වහන්කස් කමහි දී අනුශාසනා ෙරත්ි. එබඳු අෙුසෙ විත්ර්ෙ ඇත්්ත්න්ට ඇත්ිවන මානසිෙ 
දුේපීඩා අසහනය කමකෙස නුවණින් සෙො ොමාදි විත්ර්ෙ දුරැෙරන පුෙග්ෙයාට හටකනාගන්නා බව 
සඳහන් ව ඇත්.  

 

7. භාවනා වුඩීම් වශවයන් දුරු කළ යුතු ආසරව (භාවනා පහාතබ්බා) 

භාවනාකවන් පරහීණ ෙළ යතු්ු ආසරව වශකයන් කමම සූත්රකයහි ෙේවා ඇත්්කත්් සත්්ත් කබාජ්ඣංග 
වැඩීමයි. ෙර්ශනකයන් පරහණී ෙළ යුත්ු ආසරව පරහණී ෙළ ශරැත්වත්් ආර්ය ශරාවෙයා සංවරාදි කසසු ෙරම 



UD6 
 

අනුගමනය කොට අවසාන වශකයන් කබාජ්ඣංග ධර්ම වැඩීකේ අවශයත්ාව කමමගනි් අවධාරණය කොට 
ඇත්. ඒ අනුව සත්ි, ධේමවිජය, විරිය, පීත්ි, පස්සේධි, සමාධි, උකපක්ඛා යන අංග හත් කබෝධි අංග කහවත්් 
නිවන් ැෙීකේ අංග වශකයන් පරගුණ ෙළ යුත්ු ව ත්ිකබ්. කමෙී කබාජ්ඣංග වැඩිදියුණු වන්කන් සත්ර 
සත්ිපට්ඨඨානය නමැත්ි භූමිය ත්ුළ ෙටයුත්ු ෙිරීකමන් බව සූත්ර ධර්ම අධයයනකය් දී කපනී යය.ි නිෙසුනේ 
වශකයන් අංගුත්්ත්ර නිොකයහි ෙසෙ නපිාත්කයහි සඳහන් අවිජ්ජා සූත්රකයහ ි විස්ත්ර වන පරිදි සත්්ත් 
කබාජ්ඣංග සේපූර්ණ වීමට සත්ර සත්ිපට්ඨඨානය, ත්රිවිධ සුචරිත්ය, ඉන්රිය සංවරය, සත්ි සේපජඤ්ඤය, 
කයෝනිකසෝ මනසිොරය, ශරේධාව, සේධර්මශරවණය හා ෙෙයාණමිත්ර ආශරය යන කසසු අංග සේපූර්ණ ෙිරීකේ 
අවශයත්ාව ෙේවා ත්ිකබ්. ඒ ෙරැණු සේපූර්ණ ෙර ගනිමින් නිත්ර සත්ර සත්ිපට්ඨඨානය නමැත්ි පිය 
උරැමකයහි සැරිසරන විට සත්ි ආදි කබාජ්ඣංග ධර්ම වැඩීම සිදු කව්. 

ඉහත් හැම අංගයේ ම සේපූර්ණ ෙිරීකේ දී එය නවුණින් සෙො (කයානිකසෝ මනසිොරකයන් 
යුත්ුව) සිදු ෙළ යුත්ු බව අවධාරණය ෙර ත්ිකබ්. එකස් කනාවුණ කහාත්් කෙකෙස් පරහීණ ෙරමින් නිවන් 
මගට නිසි කෙස කයාමු වීමට අවොශ කනාෙැකබනු ඇත්.  

අප සැම ෙබා ඇත්ි කමම දුර්ෙභ බුේකධෝත්්පාෙය, සේධර්මය යන ෙරැණවුෙින් උපරිම ඵෙ 
කනෙමින් ෙැබූ උත්ුේ මිනසි් දිවිකයන් උපරිම පරත්ිඵෙ ෙැබීමට සබ්බාසව සූත්රකයහි ැේකවන පියවර හත් 
කබකහවින් උපොරවත්් කව්. හැෙිත්ාේ ධර්මශරවණය ෙරමින් සේමා දිට්ඨිය දියුණ ු ෙර ගනිමින් ධර්ම 
මාර්ගකයහි ඉදිරියට ගමන ් ෙිරීමට උත්්සාහවත්් කවමු. ඒ සඳහා ඔබ සැමට කත්රැවන් සරණින් නිදුේ 
නීකරෝගී සුව දිගාසිරි සේපත්් ෙැකබ්වා’යි ඉත් සිත්ින් පත්මි.  

 

 

පැසදිනාහි කොස් ඇන්ජෙිස් කබෞේධ විහාරස්ථානකයහි 

ස්වාමින් වහන්කස්ො විසින් කමකහයවනු ෙබන 
 

ධර්මචාරිො වැඩසටහන 
 

 

දායෙත්්වය 

අජන්ත් ශ්රීරමය මහත්්මා සහ චිත්රානි මහත්්මිය ඇත්ුළු ෙරැවන් විසිනි. 

 

 

04/28/2018 ශනි දින (බු.ව. 2561) 


