වජිරා සූත්රය
(සං.නි. 1, භික්ඛුනී සංයුත්්ත්, බු.ජ.ත්රි.246 පිට)

වජිරා නමැත්ි රහත්් මමමහණින් වහන්මස් මාරයා අබියස සඳහන් දහම් කරැණු ඇත්ුළත්් මමම
සූත්රය ජීවිත්මය් යථා ස්වභාවය පැහැදිලි මකමරන මද්ශනාවකි. දිනක් වජිරා මමමහණිය මපරවරැමවහි
සිවුරැ පිරිකර මෙන පිණ්ඩපාත්ය සඳහා වැඩම කළාය. පස්වරැමවහි පිණ්ඩපාත්මයන් වැළකී සිටි
මමමහණිය දිවාවිහරණය සඳහා අන්ධ වනමයහි එක් ෙසක් මුල දිවාවිහරණය සඳහා වැඩ සිටියා ය. මම්
අත්ර වසවත්් මරැ මත්ම වජිරා භික්ෂුණිය බියට ත්ැත්ි ෙැනීමට පත්්කරන අදහසින් එත්ුමිය මවත් පැමිණ
ොථාවක් සඳහන් කමළ් ය.

මකනායං පකමත්ා සත්්මත්ා කුවං සත්්ත්ස්ස කාරමකා,
කුවං සත්්මත්ෝ සමුප්පන්මනා කුවං සත්්මත්ා නිරැජ්ඣත්ීත්ි.
මම් සත්්ත්්වයා කවරකු විසින් නිර්මාණය කරන ලද්මද් ද මම් සත්්ත්්වයා නිර්මාණය
කරන ලද ත්ැනැත්්ත්ා මකාහි ද? මම් සත්්ත්්වයා මකාහි හට ෙත්්මත්් ද? මම්
සත්්ත්්වයා මකාහි නිරැද්ධ මේ ද?
මාරයා මමමලස පරශ්න අසන විට වජිරා භික්ෂුණිය කල්පනා කමළ් ‘කිම මම් මනුෂයමයක් ද
අමනුෂයමයක් ද? කියායි. එවිට වජිරා භික්ෂුණියට මපනී ෙිමය් ත්මා බියට පත්්කරන අදහසින් ත්මා
සමාධිමයන් පහ කරන අදහසින් මම් මාරයා පරශ්න නෙන බවයි. වජිරා භික්ෂුණිය මම් පාපී වූ මාරයා බව
දැන පාපී මාරයාට ොථා කිහිපයකින් පිළිත්ුරැ දුන්නා ය.

‘කින්නු සත්්මත්ෝත්ි පච්මෙසි මාරදිට්ඨිෙත්න්නු මත්,
සුද්ධසංඛාරපුඤ්මජායං නයිධං සත්්ත්ූපලබ්භත්ි.’
මාරය, සත්්වමයකු යැයි කුමක් නම් අදහයි ද? එය ඔබමේ දෘෂ්ටියක් මනාමේ ද?
මම් හුදු සංස්කාර පිඩකි. මමහි සත්්වයකු මනාලැමබයි.

‘යථා හි අංෙසම්භාරා මහාත්ි සද්මො රමථා ඉත්ි,
එවං ඛන්මධසු සන්මත්සු මහාත්ි සත්්මත්ාත්ි සම්මුත්ි.’
යම් මස් වනාහි අංෙ සමූහය එක්වූ විට රථය යැයි ශබ්දයක් මේද, එමස් ස්කන්ධ එකත්ු වූ
කල්හි සත්්ත්්වමයක් යන වයවහාරය මේ.

‘දුක්ඛමමව හි සම්මභාත්ි දුක්ඛං ත්ිට්ඨඨත්ි මෙත්ි ෙ,
නාඤ්ඤත්ර දුක්ඛා සම්මභාත්ි නාඤ්ඤත්ර දුක්ඛා නිරැජ්ඣත්ි.’
දුක ම හටෙනියි. දුක ම පවත්ී. දුක හැර අමනකක් හටමනාෙනී . දුක හැර අමනකක්
නිරැද්ධ මනාමේ.
වජිරා මමමහණිය මමම සූත්රමයන් පරධාන වශමයන් විස්ත්ර කරන්මන් ජීවිත්මය් යථා ස්වභාවයයි.
රථයක නැත්මහාත්් කරත්්ත්යක මරෝද ආදි මකාටස් එක් වූ කල්හි කරත්්ත්ය යන නම වයවහාර කරන්නාක්
මමන් රූප, මේදනා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ යන ස්කන්ධ පංෙකය එක් වූ කල්හි සත්්ත්්වයා යනුමවන්
සම්මුත්ි වශමයන් වයවහාර මකමර්. ස්කන්ධ පංෙකය විනා ස්ිර වූ සත්්ත්්වයකු පුද්ෙලයකු මනාමැත්. එම
ස්කන්ධ පංෙකය ද ස්ිර වශමයන් පවත්්නා ස්වභාවයක් මනාව මහ්ත්ුඵල දහම මත් පටිච්ෙ සමුප්පන්නව
ඒ මමාමහාත්ට ඇත්ිවන ස්වභාවයකි. බුදුදහමමහි මූලික වශමයන් අවධානය මයාමු කරන්මන් ත්මා මහවත්්
සම්මුත්ි වශමයන් පවත්්නා සත්්ත්්වයා මත්්රැම් ෙැනීම සඳහායි. සත්්ත්්වයා මත්්රැම් ෙැනීම යනු දුක මත්්රැම්
ෙැනීම වන අත්ර දුක මත්්රැම් ෙත් පමණට ෙත්ුරාර්ය සත්යය ම අවමබෝධ වන අත්ර එපමණට දුකින්
නිදහස්විමට ද අවස්ථාව සැලමස්. වමරක භාෙයවත්ුන් වහන්මස් මරෝහිත්ස්ස නම් මදවියාට සඳහන් කමළ්

UD2

සමස්ත් මලෝකය ම මම් බඹයක් පමණ වූ සඤ්ා මච්ත්නා සහිත් වූ කය මත් ම පනවන බවයි. මමමලස
සත්්ත්්වයා මත්්රැම් ෙැනීම යනු සත්්ත්්වයා නිර්මාණය වූ පංෙුපාොනස්කන්ධය මත්්රැම් ෙැනීමයි. අප ජීවිතය
තුළ යමක් ඇතැයි ගනී නම් ඒ රැගගන ඇත්ගත් පඤ්චුපාදානස්කන්ධයයි. එනම් දුකයි. අවග ෝධගයන් යුතුව
යමක් නිරැද්ධ ගේ නම් එගෙස නිරැද්ධ වන්ගන් ද ගමගෙස නිතය වශගයන් ගන්නා වූ අවිදයාගේ
නිගරෝධයයි. පෘථග්ජන ගෙෝකයා තම අද්ැකීම් නිරැද්ධ වුව ද ඒවා අවිදයාගවන් සිහි කරන විට ඒවා සැ ෑ
වශගයන් පවතී යයි සිතයි. එබැවින් නිවන් දකින ත්ුරැ ත්ම අද්දැකීම් ත්ුළින් දුක් සැප විඳීමට හැකියාව
පවත්ී. මමය අවමබෝධ කර ෙත්් විට දුකින් නිදහස් වීමටත්් සැපමත්හි දී මැදහත්් ව සිටීමටත්් හැකියාව ඇත්.
දුකින් නිදහස්වීමම් මාවත් පැහැදිලිව, නිවැරදිව හා ස්ථාවරව මද්ශනා මකමරන පංෙ
උපාොනස්කන්ධය පිළිබඳ විස්ත්රයට බුදුදහමමහි පරධාන ත්ැනක් හිමි මේ. බුදුරදුන්මේ සූම අනුශාසනයක්
ම පංෙුපාොනස්කන්ධය අවමබෝධ කර ෙැනීමටත්් එයින් නිදහස්වීමටත්් මෙ මපන්වයි. ත්රි පිටකය පුරා
පංෙුපාොනස්කන්ධය මත්්මාමකාට මද්ශිත් අනුශාසනා රාශියක් ඇත්ුළත්් මේ. ඒ අත්ර සංයුත්්ත් නිකාමයහි
ඛන්ධ සංයුත්්ත්ය නමින් මවනම මකාටසක් මම් සඳහා මවන් කර ඇත්. විමශ්ෂමයන් භාෙයවත්ුන් වහන්මස්
මද්ශනා කරන පළමු මද්ශනාමේ දී ම පස්වෙ මහණුන්ට මසෝවාන්වීමට මෙ විවර කර මදමින් මම් පිළිබඳව
සඳහන් කර ත්ිමබ්. ඒ අනුව ජාත්ි, ජරා, වයාධි ආදි දුක් පිළිබඳව විස්ත්ර මකාට ඒ සියල්ල ‘සංඛිත්්මත්්න
පංෙුපාොනක්ඛන්ධා දුක්ඛා’ යනුමවන් සංක්ෂිප්ත් මකාට ඇත්. බුදුරදුන් විසින් මද්ශත්
ි මදවන මද්ශනය වන
අනන්ත් ලක්ඛණ සූත්රමයහි ද පංෙුපාොනස්කන්ධය පිළිබඳව අනිත්ය, දුක්ඛ, අනාත්්ම වශමයන් ත්වදුරටත්්
මද්ශනා කරමින් පස්වෙ මහණුන්ට නිවන් මෙ එළි මපමහළි කර දුන්හ. ජීවිත්ය පුරා අප අත්්විඳින දුක
මැනැවින් මත්්රැම් ෙැනීමට නම් පංෙුපාොනස්කන්ධය පිළිබඳ පැහැදිලි අවමබෝධයක් ලබා ෙැනීම අවශය
මකමර්. මහා පහන් ටැඹක් මමන් පංෙුපාොනස්කන්ධය පිළිබඳ අවමබෝධය නිවන් මෙ එළි මපමහළි කර
මදයි.
පංෙුපාොනස්කන්ධය යනු රූප, මේදනා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ යන පහයි. රූප යනු සත්ර
මහා භූත් රූප හා ඒ ඇසුරැ මකාට පවත්ින උපාොය රූප 24යි {(පරසාද රූප 5 = ෙක්ඛු, මසෝත්, ඝාණ,
ජිේහා, කාය), මෙෝෙර රූප 4 = රූප, ශබ්ද, ෙන්ධ, රස), (භාවරූප 2 = ඉත්්ිභාව, පුරිසභාව), හදයවත්ථු
රූප, ජීවිමත්න්රියරූප, ආහාර රූප, පරිච්මේද රූප, (විඤ්ඤත්්ත්ි රූප 2 = කායවිඤ්ඤත්්ත්ි, වචීවිඤ්ඤත්්ත්ි),
(විකාරරූප 3 = ලහුත්ා, මුදුත්ා, කම්මඤ්ඤත්ා), (ලක්ෂණ රූප 4 = උපෙය, සන්ත්ත්ි, ජරත්ා, අනිච්ෙත්ා)}.
මේදනා යනු ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස යන ඉන්රිය හය රූප, ශබ්ද, ෙන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ධර්ම
හා සම්බන්ධවීමමන් හටෙන්නා සැප, දුක්, උමප්ක්ෂා ආදි මේදනාවන් ය. සඤ්ා යනු ඇස, කන ආදි
ඉන්රිය මෙින් රූප, ශබ්ොදී අරමුණු ෙැනීමම් දී හටෙන්නා ඒ පිළිබඳ හඳුනා ෙැනීමයි. සංඛාර යනු ඇස,
කන ආදි ඉන්රිය රූප, ශබ්ොදී අරමුණු හා සම්බන්ධ වීමම් දී පහළ වන මච්ත්නාවන් ය. විඤ්ාණ යනු
ඇස, කන ආදි ඉන්රිය රූප, ශබ්ොදිය හා සම්බන්ධ වීමම් දී ඒවා දැන ෙන්නා ස්වභාවයයි.
අප මලෝකය පිළිබඳ සියලු ආකාරමය් දැන ෙැනීම් ඇත්ි කර ෙන්මන් ඇස, කන ආදී ඉන්රිය හයට
රූප, ශබ්ොදි අරමුණු හය ලබා ෙැනීම් වශමයනි. ඇස ආදි මමම අභයන්ත්ර ඉන්රිය හය හා රූපාදි බාහිර
අරමුණු හය හැරැණු මකාට මවනත්් අත්්දැකීමක් මනාමැත්. අත්ීත්, වර්ත්මාන, අනාෙත්, දුර, ළඟ, හීන,
පරණීත්, සුඛුම, ඕලාරීක, අභයන්ත්ර, බාහිර වශමයන් පවත්්නා සියලු අත්්දැකීම් මමම ඉන්රිය හය හා අරමුණු
හය ඔස්මස් ලබා ෙන්නා ඒවා ය. මමම අද්දැකීම්වල ස්වභාවය වන්මන් මහ්ත්ු එක් වූ විට එය වර්ත්මානමයහි
ක්ෂණිකව හටමෙන (අස්මිං සත්ි ඉදං මහාත්ි) මහ්ත්ු නිරැද්ධ වීමමන් එම අත්්දැකීම ක්ෂණික ව නිරැද්ධ
වීමයි (අස්මිං අසත්ි ඉදං න මහාත්ි). අත්ීත්මයන් වර්ත්මානයට මනාපැමිමණන වර්ත්මානමයන් අනාෙත්යට
මනායන මමම පංෙුපාොනස්කන්ධය (අහුත්්වා සම්භුත්ං හුත්්වා න භවිස්සත්ි) මම් මමාමහාමත්හි හටමෙන
මම් මමාමහාමත්හි ම නිරැද්ධ මේ. කිසියම් අත්්දැකීමක් ලැබුණු විෙස එම සිත්ිවිල්ල ත්වත්් සිත්කට
උපකාරවත්් මවමින් කිසිවක් ඉත්ිරි නැත්ිව එම මමාමහාමත්හි ම නිරැද්ධ මේ. හටමෙන නිරැද්ධ වීම සියලු
අද්දැකීම්වල ස්වභාවයයි (උප්පාද වය ධම්මිමනා). නිරැද්ධ වූ එම අත්්දැකීම නිරැද්ධ වූ බව මනාදැනීම මහවත්්
අවිදයාව මහ්ත්ුමවන් එම අද්දැකීම සිහිකරත්් ම එය ත්වම ඇත්ි මදයක් මලස නිත්ය, සැප, ආත්්ම, සුඛ
වශමයන් ෙැනීම මහ්ත්ුමවන් දුක හටෙනී. එය සිහිකරත්් ම වර්ත්මානමයහි නව අද්දැකීමක් මලස යළි එය
උපදී. එමහත්් අපට සිමත්න්මන් අත්ීත් අද්දැකීම ත්වම ස්ිර ව පවත්ින මදයක් වශමයනි. එම නිසා අප
ඇසින් දුටු කනින් ඇසූ රූප ශබ්ොදිය සිහිමකාට අමයෝනිමසෝ මනසිකාරමයන් අත්ීත්යට දිව මොස් ඒ පිළිබඳ
දුක් සැප විඳී. දුක හටෙන්නා මූලික ස්ථානය මමයයි.
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ඇස, කන ආදී කිසියම් ඉන්රියකින් රූප, ශබ්ොදි කිසියම් අරමුණක් ෙැනීමම් දී අප එක් විමටක එක
ඉන්රියයකින් ෙනු ලබන්මන් එක අරමුණක් පමණි. එමහත්් ඉන්රියයන්මේ හා සිමත්හි පවත්්නා මේෙවත්්
බව මහ්ත්ුමවන් මමය මවන්මකාට හඳුනා ෙැනීම පහසු මනාමේ. එය නුවණින් දත් යුත්්ත්කි. එමමන් ම
කිසියම් ඉන්රියයකින් රූපාදී කිසියම් අරමුණක් ලබා ෙැනීමම් දී අප එය දැන හඳුනා ෙන්නා අවස්ථාව වන
විට ක්ෂණිකව රූප, මේදනා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ යන ස්කන්ධ පංෙකය හට ෙනී. හට ෙන්නවා
පමණක් මනාව අප ඒ පිළිබඳව දැන ෙන්නා විට මුලින් හටෙත්් පංෙුපාොනස්කන්ධය නිරැද්ධ වී එය මමනෝ
විඤ්ාමයන් දැන ෙන්නා නව අත්්දැකීමක් බවට ද පත්් මේ. එත්රම් මේෙයකින් මමය කරියාත්්මක මේ.
අප ජීවිත්ය පිළිබඳව ලබන සකලවිධ අත්්දැකීම්වල ස්වභාවය මමයයි. අප ජීවත්් මවනවා යනු
එමමන් ම ජීවිත්ය පිළිබඳ ඕනූම අද්දැකීමක් ලබනවා යනු මමම පංෙුපාොනස්කන්ධමයහි ක්ෂණික
හටෙැනීමයි. නූදූ හිත්වත්ුන්, යාන වාහන, ෙරැ නම්බු, මිලමුදල්, ඉඩකඩම්, මේ මොර, අධයාපනය, රූප
සම්පත්්ත්ිය ආදි වශමයන් කිසියම් අත්්දැකීමක් ලබනවා යනු එක මමාමහාත්ක හටෙන්නා
පංෙුපාදනස්කන්ධය නමැත්ි ක්ෂණික අද්දැකීමයි. බාහිර රූප, ශබ්ොදිය ළඟා කර ෙනිමින් සැප, දුක් විඳිනවා
යනු පංෙුපාොනස්කන්ධයක එක මමාමහාත්ක අද්දැකීම් මාත්රයක් පමණි. මම් බව මනාදන්නා මහ්ත්ුමවන්
මේමොර, ඉඩකඩම්, දූදරැවන් ආදි වශමයන් නම් මකාට අප ඒවාට ඇලී ෙැලී කටයුත්ු කරයි. ඒවා මවනස්
වීමම් දී දුකට සන්ත්ාපයට පත්්මේ.
ජීවිත්ාවමබෝධයට ඉවහල් වන සැබූ දහමක පහස මනාලද අශරැත්වත්් පෘථේජනයා ත්ම ජීවිත්ය
පිළිබඳව පඤ්ෙුපාොනස්කන්ධය ඔස්මස් සිත්න ආකාරය අත්්ත්දීප සූත්රමයහි ආරම්භමයහි මමමලස දැක්මේ.
බුද්ධාදි උත්ුමන් අනුෙමනය කළ, මද්ශනා කළ ආර්ය ධර්මය මනාදකින ආර්ය දහමමහි අදක්ෂ ආර්ය
දහමමහි මනාහික්මුණු ත්ැනැත්්ත්ා රූප, මේදනා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ යන ත්ම ජීවිත් සැකැස්ම
පිළිබඳව මමමලස අනුවණින් කල්පනා කරයි. එනම්,

රූපං අත්්ත්මත්ා සමනුපස්සත්ි

{රූපය ආත්්ම (නිත්ය, මම, මාමේ) වශමයන් සිහිකරයි. = ෙිනිදැල්ල හා ෙින්දර}

රූපවන්ත්ං වා අත්්ත්ානං

{ආත්්මය රූප සහිත් වූවක් වශමයන් මහෝ සිත්යි. = ෙස සහ ෙමස් ඡායාව}

අත්්ත්නි වා රූපං

{ආත්්මමයහි රූපය ඇත්ැයි වශමයන් මහෝ සිත්යි. = මල් සුවඳ හා මල}

රූපස්මිං වා අත්්ත්ානං

{රූපමයහි ආත්්මය ඇත්ැයි වශමයන් මහෝ සිත්යි.= කරඩුව හා මැණික}

මමමලස විපරීත් ආකාරමයන් සිත්න ත්ැනැත්්ත්ාමේ රූපය මවනස් වීමම් දී ඔහුට මසෝක පරිමද්ව
දුක් මොම්නස් හටෙනී. මමම විපල්ලාසය නිසා ත්ම රූපය නිත්ය, සුඛ, සුභ, ආත්්ම වශමයන් දැඩිව ෙරහණය
කර මෙන සිටීම මහ්ත්ුමවන් එය මවනස්වීමම්දී ත්ම බලාමපාමරාත්්ත්ු කඩ වන විට අපමණ දුකකට
මශෝකයකට වැළපීමකට පත්් මේ. සැබූ දහමක පහස මනාලද මනා නුවණින් මත්ාර ත්ැනැත්්ත්ාට දුක
හටෙන්මන් මම් අයුරිනි. මේදනා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ යන මසසු ස්කන්ධ පිළිබඳව ද මම් අයුරින්
ම අනුවණින් සිත්යි. මමමලස ස්කන්ධ පංෙකය පිළිබඳ විපරීත් ආකාරමයන් සිත්න කරම 20ක් දැක්මේ. මමය
විසි ආකාර සක්කාය දිට්ඨිය වශමයන් දක්වා ත්ිමබ්. මම් අයුරින් සිත්න ත්ැනැත්්ත්ා ‘අත්්ත්දීපා’ ‘ධම්මදීපා’
යනුමවන් දැක්මවන ත්ම සිත්, සද්ධර්මය පහනක් (ආමලෝකයක්) මකාට මවමසන්මනක් මනාමේ.
ධර්මශරවණය හා මයෝනිමසෝ මනසිකාරය නැත්ි වීමමන් සිදුවන ජීවිත් වයසනය, සසමරහි අසරණබව
මමමෙින් සඳහන් මේ.
යම් මමාමහාත්ක රූප, මේදනාදි පංෙුපාොනස්කන්ධය පිළිබඳ යථා ස්වභාවය ධර්මානුකූලව
නුවණින් දැන එය පරත්යක්ෂ අවමබෝධයක් බවට පත්් කර ෙැනීමට හැකි වුවමහාත්් බාහිර සියලු දුක් ,
කම්කමටාළුවලින් පමණක් මනාව ත්මාමේ ශරීරය පිළිබඳ මලඩවීම්, මහලුවීම්, මරණය ආදී සියලු දුක්වලින්
ද මම් ජීවිත්ය ත්ුළදී ම නිදහස්වීමට අවස්ථාව උොමේ. බුදුදහමම් ඇත්ුළත්් සියලු අනුශාසනා ඉලක්ක මකාට
ඇත්්මත්් මමම පංෙුපාොනස්කන්ධය මැනැවින් මත්්රැම් ෙැනීම සඳහායි. ඒ සඳහා මාර්ෙය වශමයන් පනවා
ඇත්්මත්් සත්ර සත්ිපට්ඨඨානයයි.
කායානුපස්සනාව වැඩීමමන් රූපය පිරිසිඳ දැන ෙැනීමටත්්, මේදනානුපස්සනාව වැඩීමමන්
මේදනාස්කන්ධය දැන ෙැනීමටත්්, චිත්්ත්ානුපස්සනාව වැඩීමමන් විඤ්ාණස්කන්ධය අවමබෝධ කර
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ෙැනීමටත්් ධම්මානුපස්සනාව වැඩීමමන් සඤ්ා, සංඛාර යන ස්කන්ධ මදක පිරිසිඳ දැන ෙැනීමටත්්
අවස්ථාව උොමේ.
පෘථේජනයාට මස්ඛ (මසෝවාන්, සකොොමී, අනාොමී යන) ත්ත්්ත්්වයට පත්්වීමටත්්, මස්ඛයාට අමස්ඛ
(මහවත්් රහත්්) බවට පත්්වීමටත්් රහත්ුන්ට පිරිනිවන මත්ක් දිට්ඨඨධම්ම සුඛ විහරණමයන් විසීමටත්් ඒකායන
පරත්ිපාදව වශමයන් භාෙයවත්ුන් වහන්මස් පනවා ඇත්්මත්් රූප, මේදනා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ යන
පංෙ උපාොනස්කන්ධය සමුදය, අත්්ථංෙම, අස්සාද, ආදීනව, නිස්සරණ වශමයන් යළි යළින් නුවණින් වඩන
මලසයි. මමයින් පැහැදිලි වන පරධාන කරැණක් නම් ඕනූම බුද්ධිමට්ඨටමක සිටින ඕනූම ආධයාත්්මික
ත්ලයක් නිමයෝජනය කරන මකමනකුට බුදුදහමින් මෙ මපන්වන්මන් පංෙුපාොනස්කන්ධමය් සැබූ ත්ත්ු
අවමබෝධ වන අයුරින් ත්ම බුද්ධිය මමමහයවන මලසයි.
නඛසිමඛෝපම සූත්රමය්දී භාෙයවත්ුන් වහන්මස් මද්ශනා කමළ් රූප, මේදනා, සඤ්ා, සංඛාර,
විඤ්ාණ යන ස්කන්ධ පංෙකය අත්ර නිත්ය, ධුව, ශාශ්වත්, මවනස් මනාවන, සම ව පවත්ින වශමයන්
ෙත් හැකි කිසිවක් මනාමැත්ි බවයි. රූපාදි ස්කන්ධ පංෙකය ම අනිත්ය, අනියත්, අශාශ්වත්, විපරිනාම, සම
ව මනාපවත්ින ඒවා බව බුදුරජාණන් වහන්මස් වැඩිදුරටත්් පැහැදිලි කළහ.
ත්වදුරටත්් මමය පැහැදිලි කරන භාෙයවත්ුන් වහන්මස් නිය පිටට පස් ටිකක් මෙන එය මපන්වා
එපමණ වූ ද ස්වල්පයක් නමුදු නිත්ය, ධුව, ශාශ්වත්, අවිපරිනාම රූපයක් නැත්ි බව ද එමස් නිත්ය රූපයක්
වූමය් නම් මැනැවින් දුක් මෙවීම පිණිස බඹසර මනාපනවන බව ද මද්ශනා කළහ. මේදනා, සඤ්ා,
සංඛාර, විඤ්ාණ අත්ර ද නිත්ය වූ යමක් මනාමැත්ි බවත්් එමලස නිත්ය වූ යමක් වූමය් නම් බඹසර
මනාපනවන බවත්් පැහැදිලි කළහ. මමමලස මද්ශනා මකාට ‘රූපය නිත්ය ද අනිත්ය ද මේදනාව නිත්ය ද
අනිත්ය ද....‘ ආදි වශමයන් භික්ෂූන් වහන්මස් මවත්ින් ම පරත්ිපරශ්න නෙමින් ත්වදුරටත්් රූපාදි ස්කන්ධ
පංෙකමය් පවත්ින යථාර්ථය මද්ශනා කළහ.
මමමලස ත්ථාෙත් මද්ශනය ශරවණයත්් සමඟ අත්ීත්, අනාෙත්, වර්ත්මාන, ආධයාත්්මික, බාහිර,
සුඛම, ඕලාරික, හීන, පරණීත්, දුර, ළඟ වශමයන් යම් කිසි රූපයක්, මේදනාවක්, සඤ්ාවක්, සංඛාරයක්,
විඤ්ාණයක් මේ ද ඒ සියල්ල හිස්, මබාල්, හර නැත්ි දූ මලස ශරාවකයාට වැටහී යයි. ඒ අනුව ශරැත්වත්්
ආර්ය ශරාවකයාට රූපය මපණ පිඩක් මමන් ද, මේදනාව දිය බුබුලක් මමන් ද, සඤ්ාව මිරිඟුවක් මමන්
ද, සංස්කාර මකමසල් කඳක් මමන් ද, විඥානය මායාවක් මමන් ද නුවණින් වැටමහයි. මමමලස නුවණින්
සිහිකිරීම නිසා රූපාදි ස්කන්ධ පංෙකය පිළිබඳ කළකිරීමට පත්් මවයි. මනාඇලීමට පත්් මවයි. කලකිරීම
නිසා විරාෙී බවටත්් විරාෙී බව නිසා මිදීමටත්් මිදුණු පසු මිදුණා ය යනු අවමබෝධයටත්් පත්් මවයි.

එවං පස්සං භික්ඛමව, සුත්වා අරියසාවමකා රූපස්මිම්හි නිබ්බින්දත්ි මවදනායපි
නිබ්බින්දත්ි සඤ්ායපි නිබ්බින්දත්ි සංඛාමරසුපි නිබ්බින්දත්ි විඤ්ාණස්මිම්පි
නිබ්බින්දත්ි. නිබ්බින්දං විරජ්ජත්ි විරාො විමුච්ෙත්ි විමුත්්ත්ස්මිං විමුත්්ත්මිත්ි ාණං
මහාත්ි. ඛීණා ජාත්ි වුසිත්ං බරහ්මෙරියං කත්ා කරණීයං නාපරං ඉත්ථත්්ත්ායා‘ත්ි පජානාත්ි.
‘මඵණපිණ්ඩූපමං රූපං මවදනා බුබ්බුළුැපමා,
මරීචිකූපමා සඤ්ා සංඛාරා කදලූපමා,
මායූපමඤ්ෙ විඤ්ාණං දීපිත්ාදිච්ෙබන්ධුනා.‘
රූපය මපණපිඩක් මමන් ද මේදනාව දිය බුබුලක් මමන් ද සඤ්ාව
මිරිඟුවක් මමන් ද සංස්කාරය මකමසල් කඳක් මමන් ද විඤ්ාණය මායාවක්
මමන් ද ආදිච්ෙ බන්ධු වූ බුදුරජාණන් වහන්මස් විසින් මද්ශනා කරන ලදි.
මමම සූත්රමයන් පරධාන වශමයන් විස්ත්ර වන්මන් පුද්ෙලයා නිර්මාණය වූ මූලික ඒකකය වන
ස්කන්ධ පංෙකමය් ස්වභාවය පැහැදිලි මකාට දුකින් සදහට නිදහස් වීම සඳහා එම ස්කන්ධ පංෙකය
පිළිබඳව ඇත්ි කර ෙත් යුත්ු බුද්ධිමත්් ආකල්පය පැහැදිලි කිීරීමයි.
අපමේ ජීවිත්ය යනු ඇසින් රූප දැකීම, කණින් ශබ්ද ඇසීම, නාසමයන් ෙඳ සුවඳ විඳීම, දිමවන් රස
විඳීම, ශරීරමයන් පහස ලැබීම, සිත්ින් සිත්ිවිලි සිත්ීම යන කරියාවලියයි. මමකී අභයන්ත්ර ආයත්න හය සහ
බාහිර අරමුණු හය හැරැණු මකාට ජීවිත්ය කියා ෙත් හැකි අන් කිසිවක් නැත්. ඇස, කණ ආදි කුමන
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ආයත්නයකින් අරමුණක් ෙත්්ත් ද කිසියම් අද්දැකීමක් ලැබීම යනු රූපාදි ස්කන්ධ පංෙකමය් හටෙැනීමයි.
මමම ස්කන්ධ පහ මහ්ත්ූන්මේ එකත්ුමේ පරත්ිඵලයක් මලස එකට හටමෙන මහ්ත්ු නිරැද්ධ වීමමන් එකට ම
නිරැද්ධ මේ. ඒ අනුව අප ජීවත්් මවනවා යනු හැම මමාමහාත්ක ම සිදුවන ස්කන්ධ පංෙකමය් හටෙැනීම
හා නිමරෝධයයි. මම් බව මනාදන්නාකම මහවත්් අවිදයාව නිසා බාහිර රවය, පුද්ෙලයන් ඇත් යන හැඟීමමන්
ඒ මකමරහි විශ්වාසය ත්බා කරියා කරන දක්නට ලැමබ්. අවිදයාව ඇත්ි පමණට රාෙ, ද්මේෂ හටමෙන ජරා,
මරණ හමුමවහි දුකට පත්් ව මරණින් මත්ු ද නැවත් භවයක උපත් ලබයි. බුදුදහමින් අපට මපන්වා මදන්මන්
අවිදයාව දුරැ මකාට දුකින් නිදහස් වීමම් මාවත්යි.
ත්ව ද අභිඤ්ා සූත්රමයහි සඳහන් පරිදි කිසියම් නුවණැත්්ත්කු විසින් අවමබෝධ කර ෙත් යුත්ු
පරධානත්ම කරැණ වශමයන් දක්වා ඇත්්මත්් පංෙුපාොනස්කන්ධයයි. විවිධ විෂය ධාරා සඳහා අප ලබන
අධයාපනය කිසියම් රැකියාවක්, කීර්ත්ියක් නැත්මහාත්් මලෝකය මහෝ ත්මා පිළිබඳ කිසියම් දැනීමක් ලැබීමට
උපකාරවත්් විය හැකියි. එමහත්් ඒ කිසිවක් සැබූ මලස දුකින් නිදහස් වීමම් සැබූ දැනීමක් මනාමේ.
එබැවින් බුදුදහමින් අපට මෙ මපන්වන්මන් ජීවිත්මය් සැබූ සැනසුම සඳහා රූප, මේදනාදි
පංෙුපාොනස්කන්ධය අවමබෝධ කර ෙැනීමට හැකි වන අයුරින් ත්ම චින්ත්නය මමමහයවන මලසයි.
බුදුදහමට අනුව යමකු සැබූ පරඥාවන්ත්යකු දැයි පරීක්ෂා කර බලන මූලික ලක්ෂණ අත්ර පරධාන කරැණක්
වන්මන් ඔහු මකමත්ක් දුරට පංෙුපාොනස්කන්ධය පිළිබඳව දැනුවත්් ද සිටී ද යන්නයි. මම් පහ යථාර්ථ
වශමයන් සත්ය වුව ද සැබූ මලෝකමය් දී මවන් මකාට හඳුනාෙත් හැකි ඒවා මනාමේ. ඒවා පරමාර්ථ
වශමයන් විස්ත්ර කළ හැකි පරඥාමවන් දත් යුත්ු ධර්මත්ාවන් ය. දුකින් නිදහස් වීමම් ඒකායන පරත්ිපොව වැටී
ඇත්්මත්් පංෙුපාොනස්කන්ධය අවමබෝධ කර ෙැනීම ඔස්මස්යි.
පංෙුපාොස්කන්ධය පිරිසිඳ දැනීම සඳහා මුලින් සුත්මය පඤ්ා වශමයන් ධර්ම ශර වණය ත්ුළින්
දැනුවත්් බව ලබා චින්ත්ාමය පඤ්ා වශමයන් එය යළි යළිත්් මමමනහි කිරීමත්් සමථ විදර්ශනා භාවනා
ඔස්මස් සිත් ත්ැන්පත්් මකාට එකඟ වූ සිත්ින් භාවනාමය පඤ්ා වශමයන් එය නුවණින් මමමනහි කිරීමත්්
අවශය මේ. පංෙුපාොනස්කන්ධය පිළිබඳ උසස් ම අවමබෝධය ලබා දුකින් නිදහස්වීමට අවකාශ ලැමබන්මන්
මම් අනුපිළිමවළට කරියා කිරීමමනි.
අප ජීවත්් වනවා යනු එක මමාමහාත්ක පවත්්නා එක සිත්ිවිල්ලක් පමණි. එනම් ක්ෂණිකව
හටෙන්නා පංෙුපාොනස්කන්ධයක අද්දැකීමයි. අප අත්ීත්ය ෙැන මකත්රම් දුක් වුව ද ආඩම්බර වුව ද
අනාෙත්ය ෙැන මකත්රම් බලාමපාමරාත්්ත්ු ත්බා ත්ිබුණ ද සැබූ මලස ජීවිත්ය යනු වර්ත්මාන
මමාමහාමත්හි අත්්දැකීමයි. සමථ භාවනා ඔස්මස් සිත් ත්ැන්පත්් මකාට විදර්ශනා භාවනා මෙින් මමම
පංෙුපාොනස්කන්ධමය් යථාර්ථය නුවණින් දැක හැම මමාමහාත්ක ම සිහිය හා නුවණින් විසීමට අප සමත්්
වුවමහාත්් බාහිර කිසිදු පුද්ෙලයකුට මහෝ මදයකට අපව කම්පාවට පත්් කිරීමට මනාහැකි වනු ඇත්.
එපමණක් මනාව අප සත්ු රූපය ජරා, වයාධි, මරණයට පත්් වීමම් දී කිසිදු මානසික පීඩාවක් ඇත්ි මනාවන
පරිදි උසස් මානසික ඒකාෙරත්ාවකින් කල් ෙත් කිරීමට ද අවස්ථාව සැලමසනු ඇත්. මම් සඳහා මාවත්
වශමයන් බුදුදහමින් නිර්මද්ශ මකාට ඇත්ි බඹසර වන්මන් සීල, සමාධි, පඤ්ා යන ත්රිවිධ ශික්ෂාමවන්
යුත්් ආර්ය අෂ්ටාංෙික මාර්ෙයයි.

Vajirā Sutta
At Sāvatthī. Then, the nun, bhikkhuni Vajirā robed up in the morning and, taking her bowl
and robe, entered Sāvatthī for alms. She wandered for alms in Sāvatthī. After the meal, on her
return from alms-round, she went to the Dark Forest (the Blind Men’s Grove), plunged deep into
it, and sat at the root of a tree for the day’s meditation. Then Māra the Wicked, wanting to make
the nun Vajirā feel fear, terror, and goosebumps, wanting to make her fall away from immersion,
went up to her and addressed her in verse:
“Kenāyaṃ pakato satto, kuvaṃ sattassa kārako;
Kuvaṃ satto samuppanno, kuvaṃ satto nirujjhatī”ti.
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“Who created this sentient being?
Where is its maker?
Where has the being arisen?
And where does it cease?”
Then, the nun Vajirā thought: “Who’s speaking this verse, a human or a non-human?”
Then she thought: “This is Māra the Wicked, wanting to make me feel fear, terror, and
goosebumps, wanting to make me fall away from immersion!” Then Vajirā, knowing that this was
Māra the Wicked, replied to him in verse:
“Kiṃ nu sattoti paccesi, māra diṭṭhigataṃ nu te;
Suddhasaṅkhārapuñjoyaṃ, nayidha sattupalabbhati.
“Why now do you assume ‘a sentient being’?
Mara, is that your hypothetical view?
This is a heap of sheer formations:
Here no being is found.
Yathā hi aṅgasambhārā, hoti saddo ratho iti;
Evaṃ khandhesu santesu, hoti sattoti sammuti.
When the parts are assembled,
The word ‘chariot’ is used,
So, when the aggregates exist,
There is the convention ‘a sentient being.’
Dukkhameva hi sambhoti, dukkhaṃ tiṭṭhati veti ca;
Nāññatra dukkhā sambhoti, nāññaṃ dukkhā nirujjhatī”ti.
“It’s only suffering that comes to be,

Suffering that stands and falls away.
Nothing but suffering comes to be,
Nothing but suffering ceases.”
Then Mara the Evil One, realizing, “The bhikkhuni Vajira knows me,” sad and
disappointed, disappeared right there.
Beings in the world experience the world through his six senses like eye, ear, nose, tongue,
body and mind. Through these six internal senses or spheres beings experience external objects
like forms, sounds, smell, tastes, touch and thoughts. Beings have no other experiences except
these six senses and six objects. Being's entire life is these twelve things. Understanding these
twelve phenomena leads to understand one's entire life. Understanding these twelve things helps
to understand suffering and the cessation of suffering.
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When a sense arises with ignorance like eye, other conditions which are related to it form,
eye consciousness, eye touch etc. arise at the moment. These all things arise together and cease
together. When a sense arises with ignorance, other senses don't work at the moment. A sense
arises at once. Previous mental conditions influence the present sense and conditions, but present
sense and conditions arise at the moment. There aren't any ready-made things in this sensual world.
Everything arises when conditions are together, and they cease at the moment when conditions
separate. If someone can investigate this reality, his mind doesn't depend on anything or anyone.
It means he has overcome suffering. However, if someone is ignorant in this reality, his mind is
fixed in external things and persons. Then he is not away from suffering. When external things
and persons change, he suffers.
If we have any kind of experience through our senses, it means five aggregates arise at the
moment. Five aggregates are forms (රූප), feelings (වේදනා), perception (සඤ්ඤා), mental
formations (සංඛාර) and mind (විඤ්ඤාණ). These five aggregates arise together at the moment when
the conditions are together, and they cease when the conditions separate instantly. These five
things appear behind any kind of experiences in our life, but they are invisible. We can see only
experiences. We have to see these five aggregates by intelligence. The nature of these five
aggregates is arising and ceasing at the moment remaining nothing. Not being occurred (in the
past) comes to an occurrence. The most valuable and interesting explanation in Buddhism is
impermanence. It says 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 illuminates. This is not the Buddha's
creation; it is one of the Buddha's discoveries. Whether a Buddha appeared or not in the world,
this reality is there forever. However, because of our ignorance we think that our past experience
continues. This, unknowing of impermanence, is the cause of suffering. When we think about some
previous experience, we go to the past and we live with that experience. We suffer or enjoy in this
way. We mostly live in the past or future in delusion. Because of this wrong view, we lose the
fortune of living at the present moment. Also, we miss our real happiness. To overcome this
misconception, Buddhism always advises us to practice mindfulness and wisdom.
If we have an ability to understand all our experiences as the result of arising five
aggregates, that understanding causes to decrease ignorance. It means our desire and anger also
cease gradually as much as we have this understanding. Then our suffering also reduces little by
little. Our real happiness increases day by day if we are on this path. When we see the results, we
hurry to go on this way practicing virtue, tranquility and wisdom.
As the result of understanding impermanence as the Buddha explained, we can realize the
nature which are the three characteristics or signs (Tilakkhana) in all physical and mental our
experiences. They are;
1. Impermanence
(Anicca - අනිච්ච)
2. Unsatisfactoriness
(Dukkha - දුක්ඛ)
3. Egolessness or selflessness, non-self (Anatta - අනත්ත)
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Understanding of these three things is interrelated. If we have real understanding of
impermanence, we are able to understand unsatisfactoriness. If we have clear knowledge of
unsatisfactoriness through the understanding of impermanence, we are ready to emphasize the
non-self. Non-self or egolessness means we have nothing in our control. That is why we are subject
to sickness, old age and death. If we have something in our control in our life, we would have
overcome sickness, old age and death.
If we can reflect on these three phenomena about everything, we have nothing to attach or
get angry. Anicca means every experience arises and ceases every moment. Dukkha means
unsatisfactoriness in our experience because of impermanence. Anatta means there is nothing
which is in our control. If we have this investigation perfectly, nothing can disturb our peace of
mind because our mind is very pure, calm and strong with understanding of impermanence. We
are like a lotus which rises from mud in the pond. Even though we live in the society with the
people who have defilements, we have no lust in our mind. Day by day we go forward on the path
of purification.
Here we see that every moment the world or our experience arises and ceases with the
conditions. When conditions are together, we have experience. When conditions cease, experience
ceases. When we see, hear, smell, taste, touch or think, the internal world arises. When experience
ends, our internal world ceases. The real world that we have in our experience is instant. The world
is always fresh. Because of our delusion, we think the world is old. That is our fault. If we can
reflect the real world as fresh and renew, our mind is also fresh and pure without any defilement.
Buddhism always guides us to gain this understanding. We may try to practice this teaching,
achieve the results and get rid of suffering in this life itself.
On this way we have to develop our confidence in The Buddha's enlightenment,
knowledge, reflection according to knowledge, and meditation. Day by day we have to go forward
fast taking the maximum use of time.

සබ්මබ් සංඛාරා අනිච්ොත්ි යො පඤ්ාය පස්සත්ි,
අථ නිබ්බින්දත්ි දුක්මේ ඒස මේමෙෝ විසුද්ධියා.
“Sabbe saṅkhārā aniccā”ti yadā paññāya passati;
Atha nibbindati dukkhe esa maggo visuddhiyā.
“All conditioned things are impermanent”—when one sees this with
wisdom, one turns away from suffering. This is the path to purification.

සබ්මබ් සංඛාරා දුක්ඛාත්ි යො පඤ්ාය පස්සත්ි,
අථ නිබ්බින්දත්ි දුක්මේ ඒස මේමෙෝ විසුද්ධියා.
“Sabbe saṅkhārā dukkhā”ti yadā paññāya passati;
Atha nibbindati dukkhe esa maggo visuddhiyā.
“All conditioned things are unsatisfactory (suffering)”—when one sees this
with wisdom, one turns away from suffering. This is the path to purification.
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සබ්මබ් ධම්මා අනත්්ත්ාත්ි යො පඤ්ාය පස්සත්ි,
අථ නිබ්බින්දත්ි දුක්මේ ඒස මේමෙෝ විසුද්ධියා. (ධම්මපද, මේෙවේෙ)
“Sabbe dhammā anattā”ti yadā paññāya passati;
Atha nibbindati dukkha esa maggo visuddhiyā. (Dhammapada-Maggavagga)
“All things are not-self”—when one sees this with wisdom, one turns away
from suffering. This is the path to purification.
Every experience we receive through our senses is impermanent. Also, it is
unsatisfactoriness. Because we can't keep it as permanent, we worry when it changes. If we have
full awareness about our experience as it is, we can overcome suffering. We can face any kind of
good or bad experience without big attachment or anger. It means we are free from suffering. The
Buddha's effort was pointing out this path to the world. If we practice this path and get rid of
suffering, that is the real way to respect the Buddha. That is the only thing that the Buddha expected
from us.

මලාස් ඇන්ජලිස් මබෞද්ධ විහාරස්ථානමයහි
ස්වාමීන් වහන්මස්ලා විසින් මමමහයවනු ලබන

ධර්ම ොරිකා වැඩසටහන
ොයකත්්වය :
ෙනනාත්් විමජ්රත්්න මහත්්මා, නයනී විමජ්රත්්න මහත්්මිය, දරැවන් සහ
මදමාපියන් (මජෝර්ජ් විමජ්රත්්න මහත්්මා සහ කරැණා විමජ්රත්්න මහත්්මිය) විසිනි.
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