සංඛිත්ත සත්තබල සූතරය
(අං.නි.4, බු.ජ.තරි. 280 පිට)

ජීවිතයට ආධ්යාත්ික ශක්තිය උදාකරලන බලයන් හතක් පිළිබඳව භාග්යවතුන් වහන්්ස් ්ෙෙ
සූතර්යන් කරුණු පුහුදිලි කරති. ්ෙෙ ශක්තීන් දියුණු වූ පෙණට තෙ චිත්ත සන්තාග්ත ්ලෝභාදි අකුසල
විතර්ක දුරු වී සිත පවිතරත්වයට පත් ්ේ. ඒ අතර කුසල විතර්ක ශක්තෙ
ි ත් ව සියලු දුක් ්දාම්නස් අබියස
අකම්පිත ව සිටී්ම් ආධ්යත්ික ශක්තිය කරේයන් උදා ්ේ.

සත්තිොනි භික්ඛ්ව, බලානි. කතොනි සත්ත.
සද්ධ්ාබලං, විරියබලං, හිරිබලං, ඔත්තප්පබලං, සතිබලං, සොධිබලං, පඤ්්ාබලං.
ඉොනි ්ඛා භික්ඛ්ව සත්තබලානි.
්ෙෙ සූතර්යන් බුදුරජාණන් වහන්්ස් ්ද්ශනා කරන බල හත නම්,
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ශරද්ධ්ා බලය
විරිය බලය
හිරි බලය
ඔත්තප්ප බලය
සති බලය
සොධි බලය
පඤ්්ා බලය

අප ජීවිත්ය් ඇති කර ග්න්නා ආර්ික, සාොජීය, ශාරීරික හා වෘත්තීයෙය ශක්තන
ී ් වියපත් වීෙත්
සෙඟ කරේයන් හීනභාවයට පත් ්ේ. ඇතුම් විට අන් අයට ඒවා විනාශ කිරීෙට ද හුකියාව පවතී.
ෙරණින් පසු ඒවා අහිි ්ේ. එ්හත් බුදුරදුන් ්ද්ශනා කරන ඉහත සඳහන් ශරද්ධ්ාදි බලයන්හි පවත්නා
සුවි්ශ්ෂත්වය නම් ඒවා කිසි්වකුටත් පුහුර ග්ත ්නාහුකි අතර වියපත් වී්ම් දී ඒවා විනාශයට ද පත්
්නාවීෙයි. තව ද ඒවා තෙ ආධ්යාත්ික ශක්තිය සෙඟ එක් ව ෙරණින් ෙතු ද යහපත පිණිස පවතී.
අවසාන්යහි නිර්වාණාව්බෝධ්්ය් දී එෙ බල ධ්ර්ෙයන් ඉන්රිය හා ්බාජ්ඣංග් ධ්ර්ෙ බවට පත්ව
උපකාරවත් ්ේ.
ජීවිත්ය් සුබෑ සතුට සුනසුෙ උදා කරලන බලයන් හතක් පිළිබඳ දැක්්වන ්ෙෙ සූතරය අංග්ුත්තර
නිකා්යහි සත්තක නිපාත්යහි ඇතුළත් වන්නකි. ්ෙෙ බලයන් ආර්ය ධ්න වශ්යන් ද තවත් තු්නක
දක්වා ති්ේ. බලයකින් නුත්හාත් ධ්නයකින් අප පරධ්ාන වශ්යන් බලා්පා්රාත්තු වන්්න් ජීවිත්ය්
දුක් කම්ක්ටාලු දුරැලා සතුට සුනසුෙ අඛණ්ඩව පවත්වා ග්ුනීෙයි. එකී අභිලාශය ඇතිව අප ජීවිතය තුළ
ිලෙුදල්, ඉඩම්කඩම්, ්ග්්්දාර, දූදරුවන්, අධ්යාපනය, රැකීරක්ෂා, රෑප සම්පත්තිය, කායික නී්රෝග්ීබව,
කීර්තිය යනාදිය ්ග්ාඩනග්ා ග්ුනීෙට අඛණ්ඩ උත්සාහයක නිරත වන්්නෙු. ඒ සඳහා තෙ කාලය, ශරෙය,
බුද්ධිය උපරිෙ ්ලස කුප කරන්්නෙු. ්ෙෙ ධ්නයන් අප ජීවිතය සඵල කර ග්ුනීෙ සඳහා කිසියම්
පෙණකට උපකාරී ්ේ. එබුවින් එෙ ධ්නයන් අත්ි සුඛ වශ්යන් බුදුදහින් අග්ය ්කාට ති්ේ. ්ෙෙ
ධ්නයන් ථාවර නිධ්ාන, ජංග්ෙ නිධ්ාන, අංග්සෙ නිධ්ාන වශ්යන් ද දක්වා ඇත. එෙ ධ්නය දැහුිව උපයන
්ලස බුදුදහින් අනුශාසනා කර ති්ේ. ්ේලස උපයන ධ්නය කලකදී සුපත සම්පත උදාකර ්දන අතර
තවත් කලකදී ඒවා ෙ දුක - විපත පිණිස ද ්හ්තු ්ේ. ඒ අතර ඒවා ඕනෑෙ ්ෝහාතක විනාශ වීෙට
්හෝ තොට අහිි වීෙට ද පුළුවන. ෙරණින් ෙතු ඒවා නිසුකවෙ තොට අහිි ්ේ. ්භෞතික වශ්යන්
්ග්ාඩනග්ා ග්න්නා ධ්න්ය් පවත්නා ්ෙෙ යථාර්ථය අප නුවණින් සිහි කළ යුතුව පවතී. එෙග්ින් වඩාත්
ෙ අර්ථවත්, දිග්ුකාලීන ධ්නයන් අප ජීවිතය තුළ රැස් කර ග්ුනීෙට උත්සුක වනු ඇත.
ඉහත සඳහන් ශරද්ධ්ාදි බලයන්හි පවත්නා වි්ශ්ෂත්වය නම් ඒවා කිසි ක්ලකත් දුක, ්ේදනාව
පිණිස ්නාපවතින අතර එෙග්ින් ලු්බන ොනසික තෘප්තිය කිසි ක්ලකත් අඩු ්නාවී එය කර ේයන්
වුඩි ්වින් පුවතීෙයි. ජීවත් වන කාල්යහි දී ඒවා සතුට සුනසුෙ පිණිස ්හ්තු ්වනවා පෙණක් ්නාව
ෙරණින් ෙතු අනුග්ාික නිධ්ාන වශ්යන් ඒවා තො පිටුපස ්සවණුල්ලක් ්ෙන් ග්ෙන් කරින් සසර දී
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සුප සතුට යහපත උදා කර ්ද්. ්ෙෙ බලයන් තෙ ෙනස, සිත අලංකාර කරන අතර තෙ ආධ්යාත්ික
්පෞරුෂය ශක්තිෙත් ද ්ක්ර්. එය සුබෑ සතුට ලු්බන ොවත වශ්යන් දැක්්ේ.
්ෙබඳු තත්ත්වයක් ෙත ෙහා කාරුණා්වන් හා ෙහා පරඥා්වන් ්හබි භාග්යවත් බුදු රජාණන්
වහන්්ස් සුබෑ බලයන් නුත්හාත් ධ්නයන් කුෙක්දැයි අපට පුහුදිලි කර ්ද්. ඒ අනුව උන් වහන්්ස්
බල හතක් ්ෙහිලා ඉදිරිපත් කරති. එනම්

1. ශ්රද්ධාව බලය
ශරද්ධ්ාව යනු බුද්ධ්, ධ්ම්ෙ, සංඝ යන ්තරුවන ්ක්රහි පවත්නා පුහුදීෙයි, පරසන්න සහග්ත
හුඟීෙයි, විශ්වාසයයි ්ෙය බලයක් වන්්න් බුදුරදුන්්ග්් අව්බෝධ්ය, ධ්ර්ේයන් ස්වාක්ඛාතාදි ලක්ෂණ,
ආර්ය ෙහාසංඝ රත්න්ය් සුපටිපන්නාදි සඟග්ුණ සිතන ්ෝහාතක් පාසා සි්තහි අපෙණ සතුටක්
්සාම්නසක් පර්බෝධ්යක් හට ග්ුනීෙයි. එෙඟින් තෙ ආධ්යාත්ික ශක්තිය දියුණු ්ේ.
ශරද්ධ්ාව විවිධ් කරුණු ෙත ඇති ්ේ. බුදුරජාණන් වහන්්ස්්ග්් රෑපය දැකී්ෙන්, ස්වාමීන් වහන්්ස්
නෙක් දැකී්ෙන්, කවි බණක් ඇසී්ෙන්, ධ්ර්ෙ ්ද්ශනයක් ශරවණය කිරීම් ආදි වශ්යන් විවිධ් ්හ්තු ෙත
්තරුවන ්ක්රහි පරසාදය හටග්නී. ්ම් අතර වඩාත් වුදග්ත් වන්්න් තථාග්ත ශ්රී සද්ධ්ර්ෙය ශරවණය
කිරී්ෙන් ඇතිවන පරසාදයයි. යම් ්ද්ශනයක් තථාග්ත ශ්රී සද්ධ්ර්ෙය වන්්න් එය සතයය සම්ිශරිත
(සච්චානුසන්ී) ්ද්ශනයක් වුව්හාත් පෙණි. එනම් දු්කහි හටග්ුනීෙ නිරුද්ධ්වීෙ පිළිබඳ ෙග් දැක්්වන
චතුරාර්ය සතයය ඝටිත ධ්ර්ෙයක් විය යුතු ය. එබඳු ධ්ර්ෙයක් ඇසූ විට ශාස්තෘ ්ග්ෞරවය ඇති ්ේ.

්යා ධ්ම්ෙං පස්සති ්සා ෙං පස්සති, ්යා ෙං පස්සති ්සා ධ්ම්ෙං පස්සති.
යනු්වන් ය්ෙක් ධ්ර්ෙය දකී ද ඔහු ො දකියි. ය්ෙක් ො දකියි ද ඔහු ධ්ර්ෙය දකියි , යනු්වන්
භාග්යවතුන් වහන්්ස් ්ද්ශනා ක්ළ් එබුවිනි.
්ෙහිලා වඩාත් වුදග්ත් වන්්න් දුක හා දුක්ඛ සතයය අතර ්වනස හඳුනා ග්ුනීෙයි. දුක යනු ජාති,
ජරා, වයාධි, ෙරණ, අපරියයන් හා එක්වීෙ, පරියයන්්ග්න් ්වන්වීෙ ආදි වශ්යන් දැක්්වන සාොනය ්ලෝකය
තුළ ්ප්නන කරදර සම්බාධ්කයි. එය සාොනය ්ලෝකයාට ද වටහා ග්ත හුක්කකි. බුදුරජාණන් වහන්්ස්
ග්ිහි්ග්යින් නික්මීෙට කලින් ්ෙෙ දුක වටහා ්ග්න තිබුණි. පුේ්ේ අනනුස්සු්තසු ධ්ම්්ෙසු යනු්වන්
දැක්්වන පරිදි උන්වහන්්ස්ට ලුබුණු ්පර ්නාතිබුණ අව්බෝධ්ය නම් ‘සංඛිත්්තන
පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ධ්ා‘ යනු්වන් දැක්්වන දුක්ඛ ආර්ය සතයයයි. එනම් ඇස, කණ ආදි ආයතන ඔස්්ස්
රෑප, ශේදාදිය සම්බන්ධ් වී්ම් දී බාහිර රවය, පුද්ග්ලයන් වශ්යන් හෙුවන ස්වභාවයයි. ඇස ආදි කිසියම්
ආයතනයකට රෑපාදි අරෙුණු පතිත වී්ම් දී තො අද්දකින්්න් බාහිර ඇති ්දයක් ය යනු්වන් අවිදයා
සහග්තව බාහිර යෙක් ඇතුයි ග්ත ්හාත් ඒ සෙඟ ෙ පඤ්්චුපාදානස්කන්ධ්ය හටග්ත්්ත් ජරා, ෙරණාදි දුක
ද තුරුළු කර ග්ත්්ත් ්ේ. එ්ස් නම් ්ෙකී දුකින් නිදහස් විය හුක්්ක් බාහිර රවය ්හෝ පුද්ග්ලයන් ෙුණ
්නාග්ු්සන දර්ශනයක් තුළින් පෙණි. ඒ සඳහා පටිච්ච සෙුප්පාද සංඛයාත දු්කහි හටග්ුනීෙ හා නි්රෝධ්ය
පිළිබඳ අව්බෝධ්ය ලබා ග්ත යුතුව පවතී. එනම් අපට කිසියම් අද්දැකීෙක් ලු්බන්්න් තෝග්් සන්තානග්ත
අවිදයා, කර්ෙ, තෘෂ්ණා, හටග්ුනී්ම් ස්වභාවය ්නාදැනීෙ ආදි ්හ්තු සහිතව ඇස, රෑපය, චක්ඛු විඤ්්ාණ
ආදි ්හ්තු එක් වී්ෙනි. එෙ අද්දැකීෙ ්හ්තු ඇති විට හට්ග්න (අස්ිං සති ඉදං ්හාති) ්හ්තු
නිරුද්ධ්වී්ෙන් ඊළඟ සිතට බලපෑම් සිදු කර එතුන ෙ නිරුද්ධ් ්ේ (අස්ිං අසති ඉදං න ්හාති). ්හ්තු
ඉපදී්ෙන් ඇතිවන (ඉෙස්ස උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති) ්ෙෙ අද්දැකීෙ ්හ්තු නිරුද්ධ්වී්ෙන් නි්රෝධ්යට
(ඉෙස්ස නි්රාධ්ා ඉදං නිරුජ්ඣති) පත් ්ේ. ්හ්තු ඇති වී්ෙන් යෙක් හටග්නී ද එය ්හ්තු නිරුද්ධ්වී්ෙන්
නිරුද්ධ් ්ේ යුයි දක්වා ඇත්්ත් ද ්ෙෙ යථාර්ථයයි (යං කිඤ්්චි සෙුදයධ්ම්ෙං සේබං තං නි්රාධ්ධ්ම්ෙං).
පටිච්චසෙුප්පාදය පිළිබඳ ්ෙෙ අව්බෝධ්යත් සෙඟ තථාග්ත ධ්ර්ෙය පිළිබඳ අව්බෝධ්ය ලු්බන අතර ඒ
සෙඟ ශාස්තෘ ්ග්ෞරවය ද ඇති ්ේ.

්යා පටිච්චසෙුප්පාදං පස්සති ්සා ධ්ම්ෙං පස්සති,
්යා ධ්ම්ෙං පස්සති ්සා පටිච්චසෙුප්පාදං පස්සති.
බුද්ධ්, ධ්ම්ෙ, සංඝ යන ්තරුවන ්වත පුහුදීෙ ඇතිවී්ම් දී ෙුලින් එක් රුවනක් ්ක්රහි පරසාදය
හට්ග්න කරේයන් ්සසු ්දරුවන ්වත ද පරසාදය පුතිර යාෙ ස්වභාවයයි. එනම් ඇතු්ෙක් ෙුලින්
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බුදුරදුන් ්ක්රහි පරසාදය ඇති කර ්ග්න පසුව ධ්ර්ෙය අසා ඒ ඔස්්ස් සංඝ රත්නය ්වත ශරද්ධ්ාව ඇති
කර ග්නිති. අංග්ුලිොල, බාහිය දාරුචීරිය වුන්නවුන් ්ෙබඳු ය. පුක්කුසාති රජ වුනි තවත් සෙහ්රක් ෙුලින්
ධ්ර්ෙය අසා පසුව ශාස්තෘ ්ග්ෞරවය ඇති වී ඉන්පසු සංඝ රත්නය ්වත පහදිති. ඇතු්ෙක් ෙුලින් සංඝ
රත්නය දැක පරසාදය ඇති වී ඉන්පසු ධ්ර්ෙය අසා අනතුරුව ශාස්තෘ ්ග්ෞරවය ඇති කර ග්නිති. උපතිස්ස
(සාරිපුත්ත ොහිි) පරිබරාජකතුො ්ෙනි. ්ේලස එක් රත්නයක් ්ක්රහි හටග්න්නා පරසාදය ්සසු
රත්නයන් හඳුනා ග්ුනීෙටත් පරසාදය දියුණු කර ග්ුනීෙටත් ඉවහල් ්ේ. ්ෙහි වි්ශ්ෂ කරුණක් නම් වඩාත්
පරසාදය හටග්න්්න් ධ්ර්ෙ ශරවණය ්කාට දු්කහි හටග්ුනීෙ හා නි්රෝධ්ය පිළිබඳ අව්බෝධ්්යනි. එ්ලස
ඇති කර ග්න්නා ශරද්ධ්ාව වඩාත් තීවර වන අතර ධ්ර්ේය් පවත්නා ස්වක්ඛාතා, සන්දිට්ඨික, ආකාලික ආදි
ග්ුණ වුටහීෙත් සෙඟ ධ්ර්ෙ ොර්ග්ය ඉදිරිය කරා ්ේග්වත් ව යා යුතු බවට දැඩි වීර්යයක් හටග්නී. එෙ
වීර්යය තෙ සිරු්රහි සම්, ෙස්, නහර, ඇට, ඇටිදුළු කරා විනිවිද යාෙට තරම් පරබලව ්ේ.

2. විරිය බලය
විරිය යනු අකුසල විතර්ක යටපත් කිරීෙටත් කුසල විතර්ක දියුණු කරලීෙටත් ඇති හුකියාවයි. අප
ජීවිත්ය් ්ක්තක් දුරට සතුටින් සිටිනවා ද දුකින් නිදහස් ව සිටිනවා ද යන්න තීරණය ්ක්රන පරධ්ාන
සාධ්කය වන්්න් ්ක්තක් දුරට ්ලෝභාදි අකුසල විතර්ක දුරු කර ඇත්ත යන කරුණයි. සි්තහි ොනසික
සහනය පුහුර ග්න්නා සි්තහි තුන්පත් බව නුති කරන පරධ්ාන අකුසල ෙූල තුනකි. එනම් ්ලෝභ, ්දෝස
හා ්ෙෝහයි. අපට සිටින සුබෑ සතුරන් වන්්න් දුර සිටින්නවුන් ්නාව අප සි්තහි ෙ පවත්නා ්ෙෙ
අකුසල විතර්කයි. එබුවින් සුබෑ ්ලස ජීවිතය ජය ග්ුනීෙ යනු බාහිර දෑ ජය ග්ුනීෙ ්නාව තෙ සි්තහි
ෙ පවත්නා ්ෙෙ අකුසල විතර්ක පරාජය කිරීෙයි.
වීර්ය ්කාටස් හතරක් යට්ත් විස්තර කර ති්ේ. එනම්,
1.
2.
3.
4.

නුපන් අකුසල් ්නාඉපිදවීෙට ඇති වීර්ය
උපන් අකුසල් දුරැලීෙට ඇති වීර්ය
නූපන් කුසල් උපදවාලීෙට ඇති වීර්ය
උපන් කුසල් වුඩිදියුණු කරලීෙට ඇති වීර්ය
වශ්යනි.

3. හිරි බලය
හිරි යනු පාපයට ඇති ලුජ්ජාවයි. ්තරුවන ්ක්රහි ශරද්ධ්ාව හා අකුසල දුරුකිරී්ම් වීර්ය ඇති විට
කායාදි ද්වාරතර්යන් අකුසලයක් සිදුවී්ම් දී ඒ ්ක්රහි ලුජ්ජාවට පත් ්ේ. ්ෙෙ ග්ුණය ්හ්තු්වන් තො
අතින් වරදක් සිදු වීෙට ්පර ෙ එයින් ්වන් වී්ම් උනන්දුවක් හටග්නී. ඇතුම් විට තො අතින් වරදක්
වුව ද එය වහා නිවුරදි කර ග්ුනීෙටත් ආයති සංවර්යහි පිහිටා නුවත එබඳු වරදක් තො අතින් සිදු
්නාවීෙට අධිෂ්ඨාන කර ග්නී.

4. ඔත්තප්ප බලය
ඔත්තප්ප යනු පේ කිරීෙට ඇති බියයි. තො අතින් කිසියම් වරදක් / අකුසලයක් සිදු වී්ම් දී ඊට බියක්
ඇති කර ග්ුනීෙ ්ෙෙ ග්ුණාංග්්ය් ලක්ෂණයයි. තෙ සිත තොට ්දෝෂා්රෝපණය කරයි යන බිය
(අත්තානුවාදභය) නිසා ්හෝ අන් අය තොට ්දෝෂා්රෝපණය කරත් යන බිය (පරායනුවාදභය) නිසා ්හෝ
දඩුවෙට ඇති බිය (දණ්ඩභය) නිසා ්හෝ දුග්තිග්ාමී වී්ම් බිය (දුග්්ග්තිභය) නිසා ්හෝ ්ේලස ශික්ෂණයට
පත් ්ේ. පේ කිරීෙට බිය හා ලුජ්ජාව (හිරිඔත්තප්ප) යන ග්ුණාංග් ්දක ්ලෝක පාලක ධ්ර්ෙ වශ්යන්
සඳහන් ්ේ. ්ලෝකය ්ේලස සදාචාරවත්ව පාලනය වන්්න් ්ෙකී ග්ුණාංග් ්දක ්හ්තු්වනි.

5. සති බලය
සතිය යනු තෙ කය හා සිත පිළිබඳ අවධ්ානයයි, සතිෙත්බවයි. සවිස්තරාත්ෙකව ග්ත ්හාත්
කාය, ්ේදනා, චිත්ත, ධ්ම්ෙ යන ස්ථාන සත්රහි සිහිය පවත්වා ග්ුනීෙයි. බුදුදහ්ම් ්ක්න්රීය ඉග්ුන්වීෙ
වන්්න් සතර සතිපට්ඨඨානයයි. ්ෙය බුදුදහ්ම් හදවත වශ්යන් ද සඳහන් ්ේ. සත්ත්වයන්්ග්් චිත්ත
පාරිශුද්ධ්ත්වය (සත්තානං විසුද්ධියා), ්ශෝක පරිරවයන්්ග්් ඉක්ෙවීෙ (්සාකපරිද්දවානං සෙතික්ඛොය), දුක්
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අවසන්කිරීෙ (දුක්ඛ්දාෙනස්සානං අත්ථංග්ොය) හා ාණය ලබාග්ුනීෙ (ායස්ස
අධිග්ොය), නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ග්ුනීෙ (නිේබානස්ස සච්ිකිරියාය) සඳහා ඒකායන ොවත වශ්යන්
බුදුදහ්ම් දැක්්වන්්න් සතර සතිපට්ඨඨානය වුඩීෙයි. ්ෙහිලා හු්දක් සිත වර්තොනය තුළ කාය, ්ේදනාදි
ස්ථානයන්හි පවත්වා ග්ුනීෙ පෙණක් ්නාව ඒවා්යහි සෙුදය වය දැකීෙ ද නුවණින් සිහි කළ යුතු ්ේ.
්ෙෙ සතර සතිපට්ඨඨානය වඩන විට අ්නක් සියලු ්බෝධිපාක්ෂික ධ්ර්ෙ පූරණයට පත් ව විදයා විෙුක්තිය
සාක්ෂාත් වන අයුරු බුදුහ්ම් පුහුදිලිව සඳහන් කර ති්ේ.
්දාම්නස්

6. සමාධි බලය
සොධි යනු තෙ සි්තහි එකඟ බවයි. එනම් සිත වර්තොන්යහි පවත්වා ග්නිින් කිසියම් කුසල
අරෙුණක සිත භාවිත කිරීෙයි. මෙතරිය, ෙරණසති, ආනාපානසති, බුද්ධ්ානුස්සති ආදි සෙථ කෙටහන්
ඔස්්ස් යළි යළිත් සිත භාවිත කිරී්ෙන් සි්තහි ඇති වන එකඟබව සෙථ, සොධි ්හවත් චිත්තභාවනා
යනු්වන්
බුදුදහ්ෙහි
විස්තර
කර
ති්ේ.
්ේලස
සිත
එකඟ
වූ
පෙණට
කාෙච්ඡන්ද, වයාපාද, ථීනිද්ධ්, උද්ධ්ච්ච කුක්කුච්ඡ, විචිකිච්ඡා යන නීවරණ දුරු වී සිත පවිතරත්වයට පත්
්ේ. චතුරාර්ය සතයාව්බෝධ්ය පිළිබඳ සුතෙය ාණය සහිතව ්ේලස සිත එකඟ කළ ශරාවකයාට සිත
සොධිෙත් වීෙත් සෙඟ තො කලින් අසා තිබූ දු්කහි හටග්ුනීෙ නි්රෝධ්ය පිළිබඳ යථාර්ථය සාක්ෂාත් ව
අනිතයාදි තරිලක්ෂණ වඩාත් පරකට ්ේ. සොධිෙත් බව රෑපාවචර සතර ධ්යාන දක්වා ෙ දියුණු කරන
ආකාරය බුදුදහ්ෙහි විස්තර කර ති්ේ. ඉන් ඔේබට අරෑපාවචර ධ්යාන සතර ද බුදුදහ්ෙහි විස්තර කර
ඇත. ්ේලස සොධිය වුඩීෙ ්ලෞකික වශ්යන් ඉහළ ෙ කුසලය වන අතර ්ලෝ්කෝත්තර වශ්යන් එය
විදර්ශනාවට පදනෙ ද වනු ඇත.
රෑපාවචර ධ්යාන සතර නම්,
1.
2.
3.
4.

විතක්ක විචාර පීති සුඛ එකග්්ග්තා සහිත පඨෙජ්ඣානය
පීති සුඛ එකග්්ග්තා සහිත දුතියජ්ඣානය
සුඛ එකග්්ග්තා සහිත තතියජ්ඣානය
උ්පක්ඛා එකග්්ග්තා සහිත චතුත්ථජ්ඣානය

මීට අෙතරව අරෑපාවචර ධ්යාන සතර ද බුදුදහ්ෙහි විස්තර ්ේ. ඒවා නම්,
1. ආකාසානඤ්්චායතනය
2. විඤ්්ාණඤ්්චායතනය
3. ආකිඤ්්චඤ්්ායතනය
4. ්නවසඤ්්ානාසඤ්්ායතනය

7. පඤ්්ා බලය
පරඥා ධ්නය යනු සිත හා කය සම්බන්ධ් සියලු අත්දැකීම්වල අනිතයතාව නුවණින් ්ේනහි කිරීෙයි.
එනම් කය, සිත හා සිතිවිලිවල හටග්ුනීෙ හා නිරුද්ධ්වීෙ පිළිබඳ දැනුින් යුතු පටිච්ච සෙුප්පාදය පිළිබඳ
අව්බෝධ්යයි. වයග්්ඝපජ්ජ සූතරය වුනි තුන්හි උදයේබයග්ාමී පඤ්්ා නින් දක්වා ඇත්්ත් ද ස්කන්ධ්
පංචක්ය් සෙුදය වය දක්නා ්ෙෙ නුවණයි. ්ේලස හුෙ ්ෝහාතක ෙ සිදුවන පංච
උපාදානස්කන්ධ්්ය් හටග්ුනීෙ හා නිරුද්ධ්වීෙ පිළිබඳ වුටහීෙ ලද පෙණට ්ලෝකය ්ක්රහි ඇලීෙ දුරුවන
අතර එෙපණට ග්ුටීෙ ද දුරුවී දුකින් නිදහස්වී්ම් අවකාශ සුල්ස්. ්ෙෙ පරඥාව ිනිසාට ෙුණිකක් ්ලස
සඳහන් ව ති්ේ (පඤ්්ා නරානං රතනං). ්ෙෙ පරඥා්වන් තෙ ොනසික පාරිශුද්ධිය ඇති කරයි (පඤ්්ාය
පරිසුජ්ඣති). තෙ සි්තහි හටග්න්නා දුක් නෙුති අඳුර දුරැලීෙට ්ෙෙ පරඥාවට සෙ කළ හුකි ආ්ලෝකයක්
්නාෙුති (නත්ථි පඤ්්ා සො ආභා) බව දැක්්ේ.
්ෙෙ බල හ්තන් ්පා්හාසත් වූ පෙණට සි්තහි පවත්නා දුක් කම්ක්ටාළු දුරු වී වඩාත් සතුටින්
ජීවත් වීෙට අවස්ථාව උදා්ේ. ඊට ්හ්තුව ්ෙෙ බලවලින් යුක්ත වූ පෙණට තෝග්් සි්තහි කුසල ශක්තිය
පරබල වී තොට කුසල ආනිසංස ලු්බන අතර අතීත කර්ෙ ශක්ති වශ්යන් එළ්ෙන අකු සල කර්ෙ
ශක්තීන් දුර්වල කර ග්ුනීෙට ද ්ෙෙග්ින් හුකියාව ලු්ේ. ඒ අතර අනිතයතාව පරතයක්ෂ්යන් ්ලඩවීෙ,
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ෙහලුවීෙ, ෙරණය, පරිය විපර්යෝග් යන ජීවිත අභි්යෝග් හෙු්වහි ්නාසුලී සිටී්ම් ොනසික ශක්තිය ද
කරේයන් වර්ධ්නය ්ේ.
ඉහත දැක්වූ ශරද්ධ්ාදී බල පිළිබඳව සි්තන වාරයක් පාසා සි්තහි අපෙණ සතුටක් ජනිත වන අතර
එෙ සතුට කිසි්වකුට පුහුර ග්ුනීෙට ්නාහුකි අතර තො ෙහලු බවට පත් ්වත් ෙ එෙ සතුට කරේයන්
වර්ධ්නය ්ේ. බාහිර ්ලෝකය පිළිබඳව විශ්වාසය තබා රැස්කළ සියලු ධ්නය තොට පාලනය කළ ්නාහුකි
බුවින් තො කුෙුති ්ලස පවත්වා ග්ත ්නාහුකි අතර ශරද්ධ්ාදි අනුග්ාික නිධ්ාන තො කුෙුති ්ලස
පවත්වා ග්නිින් තෝග්් ්ේලාව හා පර්ලාව සුබෑ අභිවෘද්ධිය සඳහා ඒවා ්යාදා ග්ුනී්ම් හුකියාව
ද පවතී. එබුවින් ්ෙෙ ධ්න්යන් හුකිතාක් ්පා්හාසත් වන ්ලස භාග්යවතුන් වහන්්ස් අපට
අනුශාසනා කරති. කිසි්වකුටත් පුහුර ග්ත ්නාහුකි තො අත ්නාහුර යන සුබෑ බලයන් වන ්ම්වා
උතුම් ෙ ධ්නය ද වන අතර එය ආර්ය උතුෙන්්ග්් වර්ණනාවට ලක් වී ඇති බුවින් ඒවා ආර්ය ධ්න නින්
ද අනුග්ාික නිධ්ාන වශ්යන් ද හුඳින්්ේ.

සද්ධ්ාබලං විරියබලං හිරිඔත්තප්පියං බලං,
සතිබලං ච සොී ච පඤ්්ා ්ව සත්තෙං බලං,
එ්තහි බලවා භික්ඛු සුඛං ජීවති පණ්ඩි්තා.
(සද්ධ්ාබල, විරියබල, හිරිබල, ඔත්තප්පබල, සතිබල, සොධිබල, පඤ්්ාබල යනු්වන් බල
හතකි. ්ම් බල හ්තන් යුතු නුවණුති තුනුත්තා සුව්ස් ජීවත් ්වයි.)

්යානි්සා විචි්න ධ්ම්ෙං පඤ්්ඤ්ත්ථං විපස්සති,
පජ්්ජාතස්්සව නිේබානං වි්ොක්්ඛා ්හාති ්චත්සා‘ති.
(ඔහු ෙනාසිහි්යන් සිේසස් දහම් නුවණින් විදර්ශනා කරයි. පහනක් නිවුණ ්ලසින්
සි්ත් විෙුක්තියට පත් ්වයි.)

පුසදිනාහි ්ලාස් ඇන්ජලිස් ්බෞද්ධ් විහාරස්ථාන්යහි
ස්වාමීන් වහන්්ස්ලා විසින් ්ේහයවනු ලබන

ධ්ර්ෙ චාරිකා වුඩසටහන
දායකත්වය
නිශාන්ත වීරක්්කාඩි ෙහත්ො, වරුණී වීරක්්කාඩි ෙහත්ිය සහ
දිතු පුතා, අො දියණිය යන දරුවන් විසිනි.
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