
අභිඤ්ඤා සුතඤත 
බුද්ධිමතධ මිනිසකුගගධ උතධතුුංග ජීවිත කාර්ය 

 
පුරා වසර 45කධ බුදුරජාණනධ වහනධගසධ වදාළ සමසධත ගද්ධශනාවනධහ ි මූලික පද්නම වනධගනධ දුකනිධ 

නිද්හසධ වීගේ මාවතයි. අපාගත වීමට සිටින සතධතධවයනධට අපාදුකිනධ නිද්හසධවීගේ මග ගපනධවාදීම එහ ි පළමු 
පියවරයි. එනේ සුගතිගාමී වීගේ මාවත විවර කරදීමයි. කේමසධසකතා සේමාදිට්ඨිය ඇති කරවා පසධපවිනධ මදු්වා 

දාන, සීල, භාවනා යන තරිවිධ පුණය කරියාවනධහි ගයද්වීම ගමහිලා සිදු ගකරිණ. ගද්වැනධන නේ ජරාමරණාදි 

දුකධවලනිධ සද්හට නදි්හසධවීගේ මාවත ගපනධවාදීමයි. එනේ විමකුධති මාවතයි. පටිච්ච සමුපධපාද් සුංඛ්යාත ගහධතුඵල 

සිද්ධධානධතය මගිනධ දුගකහි හටගැනීම හා නිගරෝධය ගපනධවා දී සතර සතිපට්ඨඨානය මත පද්නේ ව සීල, සමාි 

පඤ්ධා යන තරිවිධ ශකිධෂාවනධහි නිරත කරලීම ගමහිදී සිදු ගකරිණ. මනා අවධානගයනධ යුතුව තථාගත ශ්රී 
සද්ධධර්මය ශරවණය කළ පමණට ගමම මාවතධ ගද්ක පිළිබඳ අවගබෝධයකධ ලැගබන අතර ඇසූ ද්හම නවුණිනධ 
ගමගනහි කළ පමණට එධ පිළිබඳ අවගබෝධය පුළුලධ ගේ. සමථ - විද්ර්ශනා වශගයනධ ධර්මය තම ජීවිතයට 
සේබනධධ කළ පමණට ධර්මගයහි සාුංද්ෘෂධටික බව පරකට වී තවතවතධ ද්හම ඔසධගසධ ඉදිරියට යාමට අපරමාදී බව 
ඇති ගේ. ඊට ගහධතුව ද්හම තම ජීවිතයට අවුංකව සේබනධධ කරගතධ පමණට එහි නිරාමිස සුවය ගේ ජීවිතගයධ 

දී අද්ධැකමීට ලැබීමයි. ගේ සඳහා සිලධවතධ බව, (කාය, වාගධ, මගනෝ යන) තරිවිධ සුචරිතය, ඉනධරිය සුංවරය, 

සතිසේපජඤ්ධඤ්ය, ගයෝනිගසෝ මනසිකාරය ආදි ගුණාුංග ගබගහවිනධ උපකාරවතධ ගේ. 
 

යමක ු ගකගතකධ දුරට බුද්ධධ ගද්ධශිත චතුරාර්ය සතයය ගතධරැේ ගනධනවා ද් ගකගතකධ දුරට දුකනිධ 
නිද්හසධ ගවනවා ද් යනධන තීරණය ගකගරන පරධාන සාධකය වනධගනධ යමකු සතු බුද්ධි (පරඥා) මහමියයි. එනේ 
ගලෝක යථාර්ය නියමාකාරගයනධ වටහා ගැනීගේ පරඥාවයි. ගමකී පරඥාව ධනයකධ වශගයනධ ද් (පඤ්ධා ගේ .... 

ධනුං), එය ඉනධරිය ධර්මයකධ වශගයනධ ද් බල ධර්මයකධ වශගයනධ ද්, තම චරිතගයනධ පරඥාව ගශෝභමාන වන බව ද් 

(අපදාන ගසාභින ීපඤ්ධා), පරඥාව මිනිසුනධට උතුේ මාණිකයයකධ වශගයනධ ද් (පඤ්ධා නරානුං රතනුං), පරඥාව හා 

සමාන ආභරණයකධ නැති (නත්ථි පඤ්ධා සමා ආභා) බව ද් බුදුද්හගමහි විසධතර කර ඇතධගතධ එබැවිනි. ශාසන 
බරහධමචර්යාගවහි පරඥාව සුවිශාල කාර්යභාරයකධ ඉටු කරයි. තථාගත සද්ධධර්මය සහිත සේබුදු සසුන 

පරඥාවනධතයනධට මිස දුශධපරාඥයනධට ගනාවන බව ද්කධවා ඇතධගතධ ද් එනිසයි (පඤ්ධඤ්වනධතසධසායුං ධේගමා, නායුං 

ධේගමා දුපධපඤ්ධඤ්සධස). චකධඛ්ු, ාණ, පඤ්ධා, විජ්ජා, ආගලෝගකෝ, සේමාදිට්ඨි ආදි විවිධ නේවලිනධ බුදුද්හගමහි 

පරඥාව නේ කර තිගබනු ද්කධනට ලැගේ. 
 

  ගමහිලා අතීත සසර භවයනධහි වඩන ලද් පඤ්ධා ඉනධරිය ගබගහවිනධ උපනිශරය වන අතර සද්ධධර්ම 
ශරවණය ආදි කරැණු මගිනධ ගමගලාවදී දියුණු කර ගනධනා පරඥාව ද් අතිශය වැද්ගතධ ගේ. ගේ ජීවිතය තුළ පරඥාව 
දියුණු කරලිමට ගහධතුවන කරැණු හතරකධ පඤ්ඤාවුඩ්ඪි සූතරගයහි (අුං.නි.) ද්කධවා තිගේ.  

එනේ  
1. කලයාණමිතර ආශරය 
2. සද්ධධර්මශරවණය 
3. ගයෝනිගසෝ මනසිකාරය 
4. ධර්මානුධර්ම පරතිපදාව 

 

යමකුගගධ ජීවිතයට ගමම කරැණු හතරිනධ උපකාර ලද් පමණට පරඥාව දියුණු ගේ. උපතිනධ ලද් පරඥාව 
ඉහළ ම තලයට පමුණුවාලීමට ඉහත කරැණු හතර අතයවශය සාධක ගලස බුදුද්හම අවධාරණය කරයි. ගමබඳු 
සමයක චතුරාර්ය සතයාවගබෝධගයනධ දුකිනධ නිද්හසධවිය හැකධගකධ කලයාණමිතර ඇසුරිනධ ඉහත කරැණු සපුරා 
ගැනමී මගිනි. එගසධ ගනාමැතිව ගසෝවානධ ආදි මගඵලයනධට පතධවිය ගනාහැකි බව බුද්ධධ ගද්ධශනාවනධහි පැහැදිලිව 



UD2 
 

 
 

ද්කධවා තිගේ. බදුුරදුනධ සමගයහි වැඩසිටි සැරියුතධ (උපතිසධස පරිබරාජක) මාහමිියනධ බඳු මහාපරාඥයනධට පවා 

කලණ මිතුරැ ඇසුරිනධ ගතාරව සැබෑ පරාඥයනධ වීමට ගනාහැකි වීගමනධ ඒ බව වඩාතධ පරකට ගේ. උපතිනධ ලද් 

පරඥාගවනධ සහ කලණ මිතුරැ ඇසුර ආදි කරැණු මගිනධ පරඥාව දියුණු කරගනධනා තැනැතධතාගගධ විශිෂධට ඥානගයනධ 

ගත යුතු පරගයෝජන පිළිබඳව අභිඤ්ධා සූතරගයනධ විසධතර ගේ. 
 

අත්ථි භිකධඛ්ගව ධේමා අභඤි්ධා පරිඤ්ධගඤ්යයා (මහගණනි, පරඥාගවනධ පිරිසඳි ද්ත යුතු ධර්ම ඇත).  
අත්ථි භික්ඛ්ගව ධේමා අභිඤ්ධා පහාතේබා (මහගණනි, පරඥාගවනධ පරහීණ කළ යුත ුධර්ම ඇත). 
අත්ථි භිකධඛ්ගව ධේමා අභඤි්ධා භාගවතේබා (මහගණනි, පරඥාගවනධ භාවිත කළ යුතු ධර්ම ඇත). 
අත්ථි භිකධඛ්ගව ධේමා අභඤි්ධා සච්ිකාතේබා (මහගණනි, පරඥාගවනධ සාකධෂාතධ කළ යුතු ධර්ම ඇත). 
 
භාගයවතුනධ වහනධගසධ ගමම සූතරගයනධ පැහැදිලි කරනධගනධ යමකු තම පරඥාගවනධ කළ යුතු කාර්ය 

පිළිබඳවයි. ඒ අනුව පරඥාගවනධ පරිිසිඳ ැන ගත යුතු ධර්ම තිගේ. එගලස අවගබෝධය ලද් විට පරඥාගවනධ දුරැ කළ 

යුතු ආශරව තිගේ. පරඥාගවනධ වැඩිය යුතු ධර්ම තිගේ. එගලස පරඥාගවනධ වැඩිය යුතු ධර්ම සේපරූ්ණ කළ කලධහි 

පරඥාගවනධ සාකධෂාතධ වන ධර්ම තිගේ.  
 

බුදුරජාණනධ වහනධගසධ ගමගලස පරඥාගවනධ කළ යතුු කාර්ය සුංකධෂිපධතව ද්කධවා ඒවා තව දුරටතධ සවිසධතරව 

පැහැදිලි කරති. ඒ අනුව, 
කතගම ධේමා අභිඤ්ධා පරිඤ්ධගඤ්යයා? පඤ්ධචුපාදානකධඛ්නධධා 

විශිෂධට ඥානගයනධ පිරිසඳි ද්ත යුතු ධර්ම කවගර් ද් යතධ පඤ්ධචුපාදානසධකනධධයය.ි 
කතගම ධේමා අභිඤ්ධා පහාතේබා? අවිජ්ජා ච භවතණධහා ච 

විශිෂධට ඥානගයනධ පහකළ යුතු ධර්ම කවගර් ද් යතධ අවිද්යාව හා භවතණධහාවයි. 
කතගම ධේමා අභිඤ්ධා භාගවතේබා? සමගථා ච විපසධසනා ච 

විශිෂධට ඥානගයනධ භාවිත කළ යුතු ධර්ම කවගර්ද් යතධ සමථ හා විද්ර්ශනාවයි. 
කතගම ධේමා අභිඤ්ධා සච්ිකාතේබා? විජ්ජා ච විමතුධති ච 

විශිෂධට ඥානගයනධ සාකධෂාතධ කළ යුතු ධර්ම කවගර් ද් යතධ විද්යා හා විමුකධතයිි. 
 

පංචුපාදානසඤකනඤධය 
පුංචුපාද්නසධකධධය යනු රෑප, ගේද්නා, සඤ්ධා, සුංඛ්ාර, විඤ්ධාණ යන සධකනධධ පුංචකගයධ එකතුවයි. 

සතධතධවයා යන ු ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස යන අභයනධතර ඉනධරිය (ආයතන) ඔසධගසධ රෑප, 

ශේද්, ගනධධ, රස, ගපාට්ඨඨේබ, ධමේ යන (බාහිර) අරමුණු ඔසධගසධ ජීවිත අද්ධැකේී ලබන තැනැතධතායි. එකධ වරකට 

කරියාතධමක වනධගනධ එකධ ඉනධරියයකධ පමණි. එකධ ඉනධරියයකධ සකරිය කලධහි අගනකධ ඉනධරිය කරියාතධමක ගනාගේ. 
එගහතධ ගමම ඉනධරියයනධගගධ කරියාකාරීතධවගයධ පවතධනා ගේගවතධ බව නිසා ඉනධරිය හය ම එක විට කරියාතධමක ගේ 

යැයි අපට සිගතධ. අවිද්යා පාද්කව ඇස (චකධඛ්ු) හටගතධ කලධහි රෑප, චකධඛ්ුවිඤ්ධාණ, චකධඛ්ුසේඵසධස, 

චකධඛ්ුසේඵසධසජාගේද්නා, රෑපතණධහා, රෑපසඤ්ධා, රෑපසඤ්ධගච්තනා, රෑපවිතකධක, රෑපවිචාර වශගයනධ රෑපය 

හඳුනා ගැනීමට අදාළ සියලු මානසික සධවභාව ඒ ගමාගහාතට සකසධ (නිර්මාණ) ගේ. එනේ පුංචුපාදානසධකනධධය 
නිර්මාණය ගේ.  



UD3 
 

 
 

ඇස ආදි ඉනධරිය ඔසධගසධ රෑපාදි කිසියේ අරමුණකධ පළිිබඳ අද්ධැකමීකධ ලැබීම යනු රෑපාදි 

සධකනධධ පුංචකගයධ හටගැනීමයි. ගමම රෑපාදි සධකනධධ පුංචකය අවිද්යා පාද්කව ගහධතු ඇති කලධහි හටගගන ගහධතු 

නිරැද්ධධවීගමනධ නිරැද්ධධ ගේ. ගමම පහ ගවනධ කළ ගනාහැක. එය අතීතගයනධ වර්තමානයට ගනාපැමිගණන අතර 
වර්තමානගයනධ අනාගතයට ද් ගනායයි. ගපර ගනාතිබී හටගගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධධ වන (අහුත්වා සේභුතුං 
හුත්වා න භවිසධසති) ගමම සධකනධධ පුංචකය සතධතධවයාගගධ සමසධත ජීවිතය පිළබිඳ අද්ධැකීම ගවයි. ගමය ගතධරැේ 
ගතධ කලධහි සමසධත ගලෝකය ම ගතධරැේ ගතධගතධ ගේ.  

 
යේ විගටක අවිද්යා මූලිකව සධකනධධ පුංචකය හටගතගහාතධ එම සධකනධධ පුංචකය ම උපාදානසධකනධධ 

පුංචකයකධ බවට පතධ ගේ. සුංඛිතධගතධන පුංචුපාදානකධඛ්නධධා දුකධඛ්ා යනුගවනධ භාගයවතුනධ වහනධගසධ ද්කධවා ඇතධගතධ 
ගමම යථාර්යයයි. දුකධඛ් සතයය යනුගවනධ ැකධගවනධගනධ ද් අවිද්යා මූලිකව හටගනධනා ගමම 
පඤ්ධචුපාදානසධකනධධයය.ි ගමගලස අවිද්යා පාද්කව පුංචුපාදානසධකනධධය නිර්මාණය වූ කලධහි එය ගකගරහි ඇලීේ 
ගැටීේ හටගැනමී සධවාභාවික ය. ඇතැේ විට ගේ ගමාගහාගතහි උගපකධෂකව සිටිය ද් මතු ඕනෑම අවසධථාවක 

ගලෝභ, ද්ධගේෂ හටගැනමීට පුළුවන.  
 

අභිඤ්ධා සූතරයට අනුව බුද්ධිමතධ මනුෂයයකුට තම විශිෂධට ඥානගයනධ ගමගලාවදී ලද් හැකි උසසධ ම 

අධයාපනය නේ තම ආධයාතධමික ගලෝකය නිර්මාණය වී ඇති ගමම සධකනධධ පුංචකය හැකිතාකධ ගතධරැේ ගැනීමයි. 

එය ගමගලාව ලබන අගනකධ සියලු ැනේු සේභාරයනධට වඩා උසසධ වූවකි. තවද් ගමම සධකනධධ පුංචකය ගතධරැේ 
ගත ගහාතධ අනධ සියලධල ගතධරැේ ගතධගතධ ගවයි. මකධ නිසා ද් යතධ අනධ සියලු අද්ධැකීේහ ිපද්නම ගමය වන ගහයිනි. 
පඤ්ධචුපාද්නසධකනධධය ගතධරැේ ගැනමී චතුරාර්ය සතයය ම ගතධරැේ ගැනීගේ පද්නම ද් වනු ඇත.  

 
කණුවක බැඳ සිටින බලධලකු එම කණුව වගට්ඨ ඇවිඳිමිනධ ඒ ඇසුගරහ ි ම තම සයිලු කාර්ය සිදු 

කරනධනාකධ ගමනධ ගමගලාව උපනධ සැගවාම තම සියලු කාර්ය රෑපාදි සධකනධධ පුංචකය ඇසුගරහි ම සදිු කරන බව  
බුදුරජාණනධ වහනධගසධ ගපනධවා ගද්ති (ගද්ධදුලබද්ධධ සුතධත).  

 

පෘථගධජන, ගසධඛ්, අගසධඛ් යන සියලු සධතරයනධහි හැම ගද්නාට ම විද්ර්ශනා වශගයනධ වඩන ගලස 

පරධාන වශගයනධ භාගයවතුනධ වහනධගසධ ගපනධවා දී ඇතධගතධ  ද් ගමයයි. ඒ අනුව පෘථගධජන අය ගසධඛ් තතධතධවයට 
පතධවීමටතධ ගසධඛ් අය අගසධඛ් (රහතධ) වීමටතධ අගසධඛ් (රහතධ) උතුමනධ  පිරිනිවන ගතකධ සුවදායවී වාසය කිරීමටතධ 

බුදුරදුනධ ගද්ධශනා කරනධගනධ රෑප, ගේද්නා, සඤ්ධා, සුංඛ්ාර, විඤ්ධාණ යන සඤකනඤධ පංචකය සමුදය, 
අත්ථංගම, අසඤසාද, ආදීනව, නිසඤසරණ වශයයනඤ වඩන යෙසයි. ගමගලස සධකනධධ වශගයනධ විද්ර්ශනා වැඩීම 

ආයතන, ධාතු, නාමරෑප-විඤ්ධාණ ආදි සතධතධවයා නිර්මාණය වී ඇති ගසසු සුංයුතීනධ ද් අවගබෝධ වීමට උපනිශරය 
ගේ.  

 
 

අවිජ්ජා භවතණධහා 
 ඉහත ැකධවූ සධකනධධ පුංචකගයධ  හටගැනීම හා නරිැද්ධධවීගේ යථා සධවභාවය ගනාැනීම අවිද්යාවයි. 

එනේ රෑප, ශේදාදිය පළිිබඳ අද්ධැකීේ ලැබීගේ දී ඒවාගයධ යථා සධවභාවය ගනාද්නධනා කලධහි සිත බාහිර රෑපාදිය 

ගකගරහි බැස ගනී. බාහිර ගලෝකය අතධවිඳීගේ දී එවිට එම රෑප, ශේදාදිය බාහරි ඇති ගද්ධ යැයි ද් දුකධසැප තමා 

ගවත එනධගනධ ඒවා ඔසධගසධ යැයි ද් විපලධලාස ඇති කර ගනී. ගමම අනවගබෝධය ඇති කලධහි එම රෑප, ශේදාදිය 



UD4 
 

 
 

ඔසධගසධ තෘෂධණාව හටගන.ී භවයට සිත බැස ගනධගනධ ගේ අයරුිනි. තෘෂධණා වශගයනධ බැසගතධ සිත තමා කැමැති 

පරිදි ගනාපවතිනා කලධහි දුකට පතධ ගේ. එවිට ජරා, මරණාදි දුකධ සමුදාය තමා ගවත ගලා එනධගනධ නිරායාසගයනි. 
 
අවිද්යාගේ සධවභාවය ගතධරැේ ගතධ පමණට තෘෂධණා ගහධතුගවනධ දුක හටගනධනා ආකාරය පිළිබඳ 

වැටහීමකධ ඇති ගේ. අවිද්යාව පවතධනා කලධහ ිතමා ගකායිතරේ දුකධ සමුදායකධ අතධවිඳිනවාද් යනධන අවගබෝධ ගේ. 

ගමම අවගබෝධය ලද් පමණට අවිද්යාව දුරැගකාට තෘෂධණාවට ගනාපැමිණ දුකිනධ නිද්හසධ විය යුතු ය යන බලවතධ 

වීර්යයකධ අපරමාදීබවකධ සිතධහි හටගනී. ගමගලස වැටහීම ඇති කලධහි දුකිනධ නදි්හසධවීගේ මාවත විවර ගේ. එනේ 

දුකිනධ නදි්හසධවීම සඳහා කළ යුතු කාර්යය නිවැරදිව හඳුනා ගනී.  

 
සමථ විපසධසනා 

බුද්ධිමතධ මනෂුයකුට ගමගලාව ජීවිතගයධ දී වැඩිය හැකි වැඩිය යුතු උසසධ ම ගද්ය නේ චිතධත සමථය හා 

විද්ර්ශනාවයි. එනේ චිතධත භාවනා හා පඤ්ධා භාවනායි. සමථය යනු විසිර පවතධනා සිත එකධ කුසල අරමුණක 
වර්තමානය තුළ ගබාගහෝ ගේලා පවතධවා ගැනමීය.ි ගමගලස කුසල අරමුණක සිත ගබාගහෝ ගේලා පවතධවා 

ගැනීගමනධ කාමච්ඡනධද්, වයාපාද්, ථීනමිද්ධධ, උද්ධධච්ච කුකධකුච්ඡ, විච්කිච්ඡා යන පුංචනීවරණයනධගගනධ සිත මිගද්ධ. 

එවිට සිගතහි බලවතධ පරීතයිකධ එකඟබවකධ හටගනී. ගලෞකික ජීවිතගයධ අතධවිඳින අනධ සියලු තෘපධතීනධට වඩා ගමම 
නිරාමිස සවුය උතුේ ය. පරබල ය. ගමගලස කුසල අරමුණක සිත සමාිමතධ වූ කලධහි තමා කලිනධ සුතමය 
ාණගයනධ ලද් ැනුම අනුව සිත විද්ර්ශනාවට ගයාමු ගේ (සමාහිගතා භිකධඛ්ගව යථාභූතුං පජානාති). එනේ 

අනිතය, දුකධඛ්, අනාතධම යන තරිලකධෂණ නවුණිනධ ද්කී. 

 

විජ්ජා විමුතධති 
 

විජ්ජා හා විමුකධති යන අුංග ගද්ක වැඩිය යුතධතකධ ගනාව ඉහත සඳහනධ පියවර තුන අනුගමනය කිරීේ 
වශගයනධ සාකධෂාතධ වන ධර්මතා ගද්කකි. විජ්ජා යනු ැනමුය.ි එනේ ගලෝකය පිළිබඳ සැබෑ තතධතධවය වන 

සධකනධධ, ධාතු, ආයතන පිළිබඳ යථාවගබෝධයය.ි ගමම අවගබෝධය පරතයකධෂ අවගබෝධයකධ බවට පතධවීම ගමහි 

දී සිදුගේ. එම අවගබෝධයතධ සමඟ උපාදානසධකනධධ පුංචකය ගලෝකගයනධ (දුකනිධ) නිද්හසධ ගේ. තමා ගමගතකධ ද්රා 

සිටි මහාදුකධ ගගාඩ බහා තබයි (භාරනිකධගේප). එනේ විමුකධතියට පතධ ගේ. බාහිර කිසිදු ගද්යක ගහෝ පුද්ධගලකු තුළ 

ගහෝ අවම වශගයනධ තම සිත ගකගරහි ගහෝ යැපීමට පතධ ගනාගේ. නිතය, සැප, ආතධම, සුභ වශගයනධ කිසිවකධ 

ගනාගනී. ගමම අවගබෝධයතධ සමඟ ඇසධ, කනධ ආදි ඉනධරිය ඔසධගසධ ලබන වර්තමාන අතධැකමී ඇති ව නැති ව යන 

ආකාරය මනා සිහිගයනධ හා නුවණිනධ ද්කිමිනධ හැම ගමාගහාතක ම නිද්හගසධ වාසය කිරීමට හැකියාව ලැගේ .  
 

ඔබ සැමට ගතරැවනධ සරණයි !  
 ධර්ම ගද්ධශනය 

 

(වය.ව.2018 ජුනි මස 29 වැනිදා) 
 

මිලධපීටසධහි ධර්මපාල ආයතනය 
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Abhiññā Sutta  
(Anguttara Nikaya, 4 Nipata) 

The Discourse of Supernormal Knowledges 
  

Buddhism always emphasizes the importance of intelligence or wisdom. Intelligence is like a 

gem (පඤ්ඤා නරානං රතනං). Intelligence brings purification of mind (පඤඤ්ාය පරිසුජ්ඣති). There is no light 

like intelligence (නත්ථි පඤ්ඤා සමා ආභා). That is why Buddhism encourages us to improve our wisdom to 

the maximum level to understand and get rid of suffering. To improve intelligence, we have to listen to 

the Buddha's message and reflect on wisely again and again as much as we can. Intelligence causes us to 

understand our entire life. 

All kinds of teachings that the Buddha explains, focus on the understanding about our body and 

mind.  That understanding results to overcome suffering and unsatisfactoriness. If we can listen to and 

read the Buddha's real message with confidence in the Buddha's enlightenment and investigate it wisely, 

we can get rid of suffering according to our understanding, intelligence and effort in this life. Because 

the Dhamma is with visible results, we are so fortunate, we can gain the results not only after death but 

while living.  In this discourse called Abhinna Sutta, the Buddha illustrates four kinds of qualities that 

we have to practice with supernormal knowledge in the name of real happiness.  

"Cattārome, bhikkhave, dhammā. Katame cattāro? Atthi, bhikkhave, dhammā abhiññā 

pariññeyyā; atthi, bhikkhave, dhammā abhiññā pahātabbā; atthi, bhikkhave, dhammā abhiññā 

bhāvetabbā; atthi, bhikkhave, dhammā abhiññā sacchikātabbā".   

Four types of things (Dhammas) are to be dealt with supernormal knowledge (abhiññā).          

They are; 

• The first thing that we comprehend with supernormal knowledge is the five aggregates 

• The second thing that we get rid of with supernormal knowledge is ignorance and desire. 

• The third thing that we develop with supernormal knowledge is tranquility and insight meditation.  

• The fourth thing that we achieve with supernormal knowledge practicing the Buddha's message is 

wisdom and liberation.  

 

• Five aggregates (Panca Upadanakkhanda - පඤ්ධචපුාදානකධඛ්නධධා):   

If we have any kind of experience through senses which are eyes, ears, nose, tongue, body and mind, 

five aggregates arise. As the result of arising five aggregates, we see, hear, smell, taste, touch or think. 

Every moment without any interval these five aggregates arise and cease. Because of ignorance or 

delusion, we think the experience still continues. Then we go to the real situation as soon as we think 

about it, and we desire or suffer according to that experience. The result of the ignorance of this reality 

is suffering. The five aggregates are; 



UD6 
 

 
 

i. The group of form    - රූප   (Rupa) 

ii. The group of feelings   - වේදනා (Vedana) 

iii. The group of perception   - සඤ්ඤා  (Sanna) 

iv. The group of mental formation  - සංඛාර  (Sankhara) 

v. The group of consciousness  - විඤ්ඤාණ  (Vinnana)  

 

Katame ca, bhikkhave, dhammā abhiññā pariññeyyā? Pañca upādānakkhandhā. Ime 

vuccanti, bhikkhave, dhammā abhiññā pariññeyyā. 

 If someone can understand these five things as they arise at the moment with conditions and they 

cease instantly, that person is ready to overcome suffering and unsatisfoctoriness. Further, he realizes all 

his experiences arise and cease at the moment, nothing comes to the present from the past and nothing 

goes to the future from the present.  

• Ignorance and desire (Avijja ca Bhavatanha- අවිජ්ජා ච භවතණ්හා) : 

As much as we have a clear knowledge about five aggregates, we further don't like to suffer. With 

this knowledge about the five aggregates, we know very well that if we think these five aggregates are 

permanent, we have to suffer and experience pain, sorrow and lamentation with our life. An intelligent, 

educated and faithful disciple never likes suffering. 

Katame ca, bhikkhave, dhammā abhiññā pahātabbā? Avijjā ca bhava·taṇhā ca. Ime vuccanti, 

bhikkhave, dhammā abhiññā pahātabbā. 

When we clean our knowledge according this teaching, we are able to overcome ignorance or 

delusion. Then we can get rid of all kinds of desire that we have attached as dear and near. As much as 

we reduce our strong attachment, we can overcome unsatisfactoriness. It doesn't mean that we don't 

fulfil our duties and responsibilities. With this knowledge, we do our all duties better than we did before 

because practicing the Buddha's teachings is very practicable and humane. It helps us to be successful 

our daily social life. 

• Tranquility and insight meditation (Samatho ca vipassanā ca- සමව ෝ ච විප්ස්සනා ච):  

With the knowledge of world reality, we hope to develop our mind. Practicing meditation is a main 

part of mental purification as the Buddha mentioned. Meditation in Buddhism is divided into two stages 

which are tranquility meditation and insight meditation.  

Katame ca, bhikkhave, dhammā abhiññā bhāvetabbā? Samatho ca vipassanā ca. Ime 

vuccanti, bhikkhave, dhammā abhiññā bhāvetabbā. 

The purpose of tranquility meditation is focusing our mind in a particular wholesome thought such 

as breathing or loving kindness. When we practice our mind again and again using some kinds of 

meditation techniques, we can concentrate our mind for a long time without defilements such as desire 

or anger. As its results, we gain peace of mind and purification of mind that causes our happiness.  With 
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the concentrated mind, if we can focus on impermanence according to arising and ceasing of five 

aggregates, it is insight meditation which is the speciality in Buddhism among all other religions and 

teachings. Both tranquility and insight meditations are very important for the purification of mind. If 

someone practices this message, he or she is able to get rid of all kinds of pain, sorrow and lamentation.   

• Wisdom and liberation (Vijjā ca vimutti ca - විජ්ජා ච විමුත්ථති ච). 

By practicing above three steps, it brings wisdom and liberation as results.   

Katame ca, bhikkhave, dhammā abhiññā sacchikātabbā? Vijjā ca vimutti ca. Ime vuccanti, 

bhikkhave, dhammā abhiññā sacchikātabbā. 

Wisdom means understanding of world reality and mind & body as it is. As much as we have 

this understanding, we are able to liberate from all defilements. Then we have a clear knowledge that 

how much freedom from suffering we have. This is a visible result that a person can gain in this life 

itself as the result of practicing Buddha's teaching. On this path, honesty, loving kindness, knowledge, 

wise reflection and meditation are very important and useful qualities that we have to develop gradually 

from beginning to the highest level. Especially, we have to cultivate mindfulness and intelligence (the 

knowledge about the dependent origination-paticcasamuppada) to the maximum level. If someone can 

go on this path correctly, he or she can reach real happiness overcoming all pain, sorrow, suffering and 

unsatisfactoriness. Buddhism always points out the path for this liberation. Our real success depends on 

how much we have overcome suffering not earning money or any other material things.  

As the result of practicing this path the Five Spiritual Faculties ('Panca Indriya Dhamma' in Pali) 

increase in our life. They are; 

1. Saddha   - සද්ධධා  (Faith)  

2. Viriya    - විරිය   (Energy)  

3. Sathi     - සති  (Mindfulness) 

4. Samadhi - සමාි (Concentration) 

5. Panna    - පඤ්ධා (Wisdom) 
 

Saddha means the faith or confidence that a person has about the supreme Buddha, his teachings 

and his noble disciples. Actually, this is not a blind faith, it is the confidence that understanding the 

qualities of the Buddha, his teachings and his noble disciples. As much as an intelligent person listens to 

the Buddha's message, consisting with the dependent origination consciously, his confidence about the 

triple gem increases gradually. 

Viriya means the energy to decrease evil or unwholesomeness and to develop goodness or 

wholesomeness. As a result of the knowledge of the world reality that is the karmic force and the 

dependent origination, the intelligent person is ready to practice the path that leads to real happiness. 

Then he doesn't like to suffer further. As his faith in the triple gem increases, he develops his courage to 

avoid unwholesome deeds and develop wholesome deeds. 
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Sathi means mindfulness or awareness. With faith and energy, the intelligent person tries to live 

every moment mindfully. Mindfulness is also divided into four categories as 1.the contemplation of 

body, 2.the contemplation of feelings, 3.the contemplation of mind, 4.the contemplation of mental 

conditions. According to 'Maha satipattana sutta' all our activities, thoughts, feelings and mental 

conditions can be included in mindfulness. If we are in right mindfulness, it means we are on the path of 

purification and we are on the path leading to the cessation of suffering.  

Samadhi means tranquility or concentration of mind. As a result of focusing our mind on a 

particular technique such as, loving kind meditation, we can purify our mind from defilements or lust. 

Then our mind is like pure, steady, calm water well. That pure mind can gain happiness and it causes to 

discover and see world reality with wisdom. The wisdom depends on concentration. Wisdom and 

concentration are interrelated which help each other.  

Panna means wisdom. The wisdom that comes in Buddhism is focused in understanding of 

dependent origination (or the cause and effect). It means the experience that we have through our senses 

arises and ceases at the same moment. Nothing comes to the present from the past and nothing goes to 

the future from the present. This is the only way to get rid of all sufferings. That means we are on the 

way to happiness. If we can always practice these five spiritual faculties, then every moment we are 

reaching for liberation from suffering. This is the way to attain a life with fresh perspectives. 

When a Supreme Buddha meets a person, the Buddha becomes aware of that person's spiritual 

power that he practiced in his previous lives. Then the Buddha decides how to explain the world reality 

to him. So, the Buddha searches through that person's mind with the Buddha's own mind. According to 

what he learns from this search, The Buddha understands the person's spirituality and explains his 

teachings to him. These five things are the real property which brings happiness in our Sansaric Journey.  

 

 

 

May the Triple Gem Bless You! 

 

(Dhamma Sermon at Dharmapala Institute in Milpitas – 06/29/2018) 

 


