
මහාසළායතනික සූතරය  
(ම.නි., 3, 594 පිට) 

 
 අප ල ෝකය සමඟ  සම්බනධ් වන ඇස ආදි ආයතන හලයහි ස්වභාවය සවිස්තරාත්මකව පැහැදි ි 
ලකලරන ‘මහාසළායතනික සූතරය’ සූතර පිටකලය් මජ්ඣිම නකිායට අයත් ල ්ශනාවකි. ලමහිදී ඇස, කණ 
ආදි අභයන්තර ආයතන, රූප, ශබ්දාදි අරමුණු (බාහරි ආයතන), චක්ඛු විඤ්්ාණ ආදි විඤ්්ාණ, චක්ඛු 
සම්ඵස්ස ආදි සප්ර්ශ, ලේ නා ආදිලයහි ස්වභාවයත් ඒවා මැනැවින් දැන ලනාගැනීලමන් දුක් පැමිලණන 
ආකාරයත් ඒවා මැනැවින් වටහා ගැනීලමන් දුකින් න ිහස්විය හැකි ආකාරයත් විස්තර කර තිලබ්ද. 
 
 සූතරය ආරම්භ කරමින් භාගයවතුන් වහන්ලස් සඳහන් කරන්ලන් තමන් වහන්ලස් මහාසළායතන 
පර්යාය ල ්ශනා කරන බවත් එය මැනැවින් ශරවණය කරන ල සත් ය. 
 

 මහාසළායතනිකං ලවා භිකඛ්ලව ල සිස්සාමි. තං සුණාථ සාධුකං මනසිකලරාථ භාසිස්සාමීති 
  
 ඒ අනුව බුදු රජාණන් වහන්ලස ් පැහැදි ි කරන්ලන් ‘ඇස, රූපය, 
චක්ඛුවිඤ්්ාණය, චක්ඛුසම්ඵස්සය හා (එමඟින් උපදින සැප - දුක් - උලප්ක්ෂා ආදි) ලේ නා යන ලම්වා 
නුවණින් ලනාදැනමී, ලනාදැකීම නිසා සත්වයා ලේ නාවන්හි ඇල න බවයි. ලමල ස ඉන්රිය, 
අරමුණු, විඤ්්ාණ, ස්පර්ශ, ලේ නා ආදි ජීවිත අභයන්තර ස්වභාවය ලනාදැනමී ලහ්තුලවන් ආස්වා ය අනුව 
සිහිකිරීම නිසා පංචුපාානස්කන්ධය රැස් ලකාට තෘෂණ්ාලවන් ඒ ඒ තැන්හි ඇ  ීකායිකව සහ මානසිකව 
ලවලහසට පත් ව කායික සහ මානසික දුක් විඳින අයුරැ විස්තර කර ඇත. කණ, නාසය, දිව, කය, මන යන 
ලසසු ආයතන පිළිබඳව   ලමල ස අවි යා සහගතව කටයුතු කිරීලමන් සත්වයා දුකට පත් වන ආකාරය 
එකිලනක පැහැදි ි ලකලර්. අවි යාව නිසා තම ආයතන කරියාකාරීත්වය පළිිබඳ අනවලබෝධලයන් සත්ත්වයා 
සංසාර චකරලයහි හැසිලරන ආකාරය ලමහි දී  ක්වා ඇත. අවි යාව ඇති ක ්හි සංඛාරා, විඤ්්ාණ ආදි 
ලසසු පටිච්චසමුප්පා  අංග කරියාත්මක වන අයරුැ භාගයවතුන් වහන්ලස් ඉදිරිපත් කර ඇති එක්තරා 
ල ්ශනා පර්යායක් ලමමඟින් දැක ගත හැකිය. එනම් දුක්ඛ සමු ය නිර්මාණය වන ආකාරයයි. සම්මා සම්බුදු 
උතුමකුලග් ස ්ධර්මයක් අසන්නට ලනා ැබුණු පෘථග්ජන ල ෝකයා සංසාර චකරය තුළ කරියා කරන ආකාරය 
ලමයයි. 
 
 තව  යලමක් ‘ඇස, රූපය, චක්ඛුවිඤ්්ාණය, චක්ඛුසම්ඵස්සය හා (එමඟින් උපදින සැප - දුක් - 
උලප්ක්ෂා ආදි) ලේ නා යන ලම්වා නුවණින් දැනීම, දැකීම නිසා ලේ නාවන්හ ි ලනාඇල යි. ලමල ස 
ඉන්රිය, අරමුණු, විඤ්්ාණ, ස්පර්ශ, ලේ නා ආදි ජීවිත අභයන්තර ස්වභාවය මනාව දැනමී ලහ්තුලවන් 
ආදීනව අනවු සිහිකරිීම නිසා පංචුපාානස්කනධ්ය වැයවීමට යාම නිසා තෘෂ්ණාලවන් ඒ ඒ තැන්හි 
ලනාඇ ීලමන් කායිකව සහ මානසිකව ලවලහසට පත් ලනාවී කායික සහ මානසික නිරාමිස සුවය 
අත්විඳින අයුරැ විස්තර කර ඇත. කණ, නාසය, දිව, කය, මන යන ලසසු ආයතන පිළිබඳව   ලමල ස  
වි යා සහගතව නුවණින් කටයුතු කිරීලමන් සත්වයා දුකින් නි හස් වන ආකාරය එකිලනක පැහැදි ි කර 
තිලබ්ද. ලමම පරඥා සහගත කරියාකාරීත්වලය් පරතිඵ  වශලයන් සංඛාර, විඤ්්ාණ ආදි පටිච්චසමුප්පා ලය් 
ලසසු අංගව ින ්  ඉවත ්වී සංසාර චකරලයන ්නි හස්වීමට ඉවහ ් වන පලයෝගාභසිංඛාර උප වා ගැනීමට 
අවස්ථාව උාලේ. දුක්ඛ නිලරෝධය සිදුවන ආකාරය ලමමඟින ්පැහැදි ි ලකලර්. ලමම අවලබෝධය ල ෝකයට 
 ැලබන්ලන් සම්මා සම්බුදු උතුමකු ල ාව පහළ වීලම් පරතිඵ  වශලයනි. මමම නවිැරදි අවම ෝධයත් සමඟ 
සම්මාදිට්ඨි ආදි ආර්ය අෂ්් ාාංගික මාර්ගමය් මසසු අාංග සම්පූර්ණ වී සතර සතිපට්ඨඨාන, සතර සමයග් 

පරධාන වීර්ය, පාංච ඉන්රිය, පාංච  ල, සත්ත ම ාජ්ඣාංග යන මසසු ධර්ම පරිපරූ්ණත්වය් පත් වන අයුරැ 
දක්වා තිමේ.  

 ස ්ධර්මශරවණය ඔස්ලස්  ැලබන ලමම අවලබෝධයත් සමඟ ජීවිතය පිළිබඳ පිරිසිඳ අවලබෝධයට 
පත් වන අයුරැ ඉන්පසුව විස්තර කර ඇත. ඒ අනුව සමථ විපස්සනා යුගන ධ් වශලයන් ධර්ම මාර්ගලය් 
ඉදිරියට ගමන් කරන අයුරැ දැක්ලේ (තස්සිලම  ්ලේ ධම්මා යුගන ්ධා වත්තන්ති සමලථා ච විපස්සනා ච). 
එනම් සිත සමාධිමත් වීලමන් යථාවලබෝධයත ්යථාවලබෝධයට සිත තැබීලමන් සිත තැන්පත ්වීමත ්ය. ලමහි 
පරතිඵ  වශලයන්; 
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1. යම් ධර්මයක් මනා නුවණින් පිරිසිඳ දත යුතු නම් එය නුවණින් දැනගනී.  
(ලය ධම්මා අභිඤ්්ා පරිඤ්්ලඤ්යයා, ලත ධම්මා අභිඤ්්ා පරිජානාති) 

ලමහි ා පිරිසඳි  ත යුතු ධර්ම වශලයන්  කව්ා ඇත්ලත් රූප, ලේ නා, සඤ්්ා, සංඛාර විඤ්්ාණ 
යන උපාානසක්න්ධ පංචකයය.ි සත්වයා නිර්මාණය වූ මූ ික සැකැස්ම ලමයය.ි ධර්ම මාර්ගලය් ඉදිරියට 
යාලම් දී  ැලබන පරධාන අවලබෝධය ලම් පළිිබඳ නුවණ පුළු ් වීමය.ි දුක්ඛ සතයය නම් වූ ලමය දුරැ කළ 
යුත්තක් ලනාවන අතර එය පිරිසිඳ  ත යුතු ධර්මතාවකි. 

 

පඤ්චුපාදානසක්න්ධය 

ස්කන්ධ පංචකය යන ුරූප, ලේ නා, සඤ්්ා, සංඛාර හා විඤ්්ාණ යන ස්වභාව පහයි. ඇස්, කන් 
ආදි ආයතනව නි් අරමුණ ුගැනීලම් දී  ැලබන මූ ික අවලබෝධය පඤ්්චස්කන්ධයයි. එය කුස යක් ලහෝ 
අකුස යක් ලනාව හුදු විපාක මාතරයක් පමණි. ලමම සක්න්ධ පංචකය මැනැවින ්ලත්රැම් ලනාගත ලහාත් 
එය අරභයා අවි යා සහගතව හටගන්නා ඊළඟ අ ද්ැකීම් පඤ්්චුපාානසක්න්ධයයි. එවිට බාහිර ල ෝකයක් 
(භවය) නිර්මාණය වන අතර ඒ අරභයා ජරා මරණාදි අනන්ත දුක් විඳීමට සදිු ලේ.  

ස්කන්ධ පංචකය අතුරින්  

‘රූප’ යනු සතර මහාභූත රූප හා උපාාය රූපයි (චත්තාලරෝ ච මහාභූතා, චතුන්නඤ්්ච 
මහාභූතානං උපාායරූපං - ධම්මසංඝණිප්පකරණය, 256 පිට). ල ාව පවත්නා සියලු රූප (සබ්දබං රූපං) ලමම 
විගරහයට ඇතුළත් ලේ. එනම් පඨවි, ආලපෝ, ලත්ලජා, වාලයෝ හා උපාාය රූප 24 { (පරසා  රූප 5 (චක්ඛු, 
ලසෝත, ඝාණ, ජිේහා, කාය), ලගෝචර රූප 4 (රූප, ශබ්ද , ගන්ධ, රස), භාවරූප 2 (ස්තරීභාව, පුරැෂභාව), 
හ යවත්ථු රූප, ජීවිත රූපය, කබ ිංකාර ආහාර, ආකාශ ධාතු, විඤ්්ඤ්ත්ති රූප 2 (කාය විඤ්්ඤ්ත්ති, වචී 
විඤ්්ඤ්ත්ති), විකාර රූප 3 ( හුතා, මුදුතා, කම්මඤ්්ඤ්තා),  ක්ෂණ රූප 4 (උපචය, සන්තති, ජරතා, 
අනිච්චතා)} යන අටවිසි රූපයි. ලමකී රූපයන්හි පවතන්ා ලපාදු  ක්ෂණ රැසක් ධම්මසංගණිපප්කරණලයහි 
විගරහ ලකාට තිලබ්ද. ඒ අනුව සියලු රූප කුස  ලහෝ අකුස  වශලයන් දැකව්ිය ලනාහැකි බව එනම් 
අවයාකෘත බව එහි මු ින් ම සඳහන් ලේ. තව   

සේ ාං රූපාං න මහ්තු - සියලු රූප ල ෝභ, ල ෝස, ලමෝහ, අල ෝභ, අල ෝස, අලමෝහ යන ලහ්තු 
හලයන් එකකට ලහෝ ඇතුළත් ලනාලේ.  

අමහ්තුකාං - රූපයක කර්ම ලහෝ ලකල ස් වශලයන් ලහ්තු ලනාපවතී. 

මහ්තුවිප්පයුත්තාං - රූපයක ලහ්තු ලනාලයල ්. ලහ්තු ලයල ලතාත් ලයල න්ලන් සිලතහි මිස 
රූපලයහි ලනාලේ.  

සප්පච්චයාං - රූපය පඨවී, ආලපෝ, ලත්ලජෝ, වාලයෝ යන සතර මහාධාතුලවහි උපකාරය  බා 
අලනයෝනය වශලයන් උපසථ්ාන  බමිනුයි පවතින්ලන්.  

සාංඛතාං - රූපය සකස් කරන   ් කි. 

රූපී - රූපය රූපීවත් ය. එනම් ආරම්මණයක් ල ස ලනාව රූපවත් ල ස ම ඇස, කන, නාසය, 
දිව, කය ආයතනයන්ට මණු ගැලසන / ලගෝචර වන බැවිනි.  

මලෝකියාං - හැම රූපයක් ම ල ෞකිකයි. එනම් ල ෝකයට අයිති ඒවායි. 

සාසවාං - රූපය ආසරව සහති මනසකට ලගෝචර වනන්කි. රූපලයහි ආසරව ලනාමැත. 

සඤ්මඤෝජනීයාං - රූපය සංලයෝජනයන්ට හිතකර වූවකි. රූපය තුළ සංලයෝජන ලනාමැති අතර 
ලකල ස් සහිත මනසකට හිත වූවකි. 

ල ාව පවත්නා විසිතුරැ  ූ කාමයන් ලනාවන බව බුදුපියාණන් වහන්ලස් ල ්ශනා කලළ් එබැවිනි 
(න ලත් කාමා යානි චිතරාණි ල ෝලක්, සංකප්පරාලගෝ පුරිසස්ස කාලමෝ) කාමයන්හි ලයල න්ලන් 
පු ග් යාලග් සිත තුළයි (සංකප්පරාලගා පරුිසස්ස කාලමා). 
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ගන්ථනයීාං - රූපය වනාහි (අභිජ්ඣඣා, වයාපා , විචිකිච්ඡා, අවිජ්ඣජා යනුලවන් දැක්ලවන පරිදි) 
ල ෝභය,  ්ලේෂය, සැකය, ලමෝහය යන ලකල ස් ඇති ක ්හි කයක ම ලගතීලම් ස්වභාවලයන ්යකු්තයි. 
නාමකාලය් පටිඝසම්ඵස්සය යනුලවන් දැක්ලවන්ලන්   ලම් කරැණය.ි එනම් අවි යාදී ලකල ස්ව ින් යුතුව 
යමක් සිහි කරන විට ඊට අනුරූප වූ රූපයක / කයක සිත බැස ගනන්ා ස්වභාවයයි.  

ඔිඝනයීාං - රූපය කාම, භව, දිට්ඨි, අවි යා යන ඕඝයන්ට හිතකර වූවකි. 

මයෝගනයීාං - කාම, භව, දිට්ඨි, අවි යා යන ලය වීම්ව ට රූපය හිතකර වූවකි. 

නීවරණීයාං - රූපය කාමච්ඡන්ාදි නීවරණයන්ට හිත වූවක.ි 

පරාමට්ඨඨාං - තෘෂ්ණා,  ෘෂ්ටි, සී බ්දබත වශලයන් ස්පර්ශ කිරීමට / ඇසරුැ කරිීමට හිත වූවකි. 

උපාදානීයාං - කාමාදි උපාානයන්ට හිත වූවකි රූපය. 

සාංකිමල්සිකාං - රූපය ලකල ස්ව ට හිත වූවකි. 

අවයාකතාං - කුස  ලහෝ අකුස  වූවක් ලනාලේ. 

අනාරම්මණාං - රූපය යනු සිතට ආරම්මණයක් ලනාලේ. සිතට රූපය අරමුණ ුකළ ලනාහැකි අතර 
පඤ්්ච ආයතනයන් බිඳීලමන් හටගත් ලේ නා සඤ්ා් පමණක ්අරමුණ ුලේ. එබැවින් ලේ නා, සඤ්්ා, 
සංඛාර යන ස්කන්ධ සාරම්මණ බවත් (කතලම ධම්මා සාරම්මණා ලේ නාක්ඛන්ලධෝ සඤ්්ාක්ඛන්ලධෝ 
සංඛාරක්ඛන්ලධෝ) රූපය අනාරම්මණ බවත් කියැලවන්ලන් එබැවිනි. 

අමච්තසිකාං - රූපය චචතසිකයක් ලනාලේ.  

චිත්තවිප්පයුත්තාං - රූපය සිතින් ලතාර වූවකි. 

මනව විපාක න විපාක ධම්මධම්මා - රූප විපාකයක් ලනාලේ. විපාක ල න (කර්ම) ස්වභාවලයන් 
  යුක්ත වූවක් ලනාලේ.  

අසාංකිලිට්ඨඨ සාංකිමල්සිකාං - රූපය යනු කි ිටි ල යක් ලනාලේ. නමුත් සිත (අවි යා සහගත ක ්හි) 
කි ිටි වනන්ට රූපය හිතකර වූවකි.   

න සවිතක්ක විචාරමත්තාං - රූපය පැත්ලතන් ගත් ක  රූපය වූ ක ි විතකක් සහිත වූවක් ලහෝ 
විචාර සහිත වූවක්   ලනාලේ. සවිතක්ක සවිචාර වනල්න් සිතයි. 

න අවිතක්කවිචාරමත්තාං - බාහිර පැත්ලතන් ගත් ක  එය විතර්කනය කළ ලනාහැකි විචාර මාතර 
වූවක්   ලනාලේ.  

අවිතක්ක අවිචාරමත්තාං - විතක්ක ලහෝ විචාර වශලයන් ගත ලනාහැක්කකි. 

න පීතිසහගතාං - රූපය පතීිසහගත වූවක්   ලනාලේ. එනම් රූපලයන් පරීතයික් ලගන ලනාල යි. 

න සුඛසහගතාං - රූපය සඛුසහගත වූවක්   ලනාලේ. රූපලයන් සැපයක්   ලගන ලනාල යි. 

න උමපක්ඛා සහගතාං - රූපය උලප්කෂ්ා සහගත   ලනාලේ. එනම් රූපලයන් උලප්ක්ෂාවක්   
ලගන ලනාල ්. පරීතිය, සැපය ලහෝ උලප්ක්ෂාව රූපය ල සින් තමන් ලවත පැමිලණන්නක ්ලනාව සිත 
පැත්ලතන් උප වා ගනන්ක.ි  

මනව දස්සමනන් න භාවනාය පහාතේ ාං - රූපය යනු  ර්ශනලයන් ලහෝ භාවනාලවන් පහ කළ 
යුත්තක්   ලනාලේ. 

මනව දස්සමන්න න භාවනාය පහාතේ මහ්තුකාං - රූපය වනාහි ලසෝවාන ්මාර්ග  ර්ශනයකින් 
ලහෝ ලබාජ්ඣඣංග වැඩීම් සංඛයාත භාවනා මාර්ගයකනි ්ලහෝ පරහීණ කළ යුතු ලහ්තුවක්   ලනාලේ. 
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මනව ආචයගාමී න අපචයගාමී - රූපය යනු පරිිහීම පිණිස පවතින ල යක්වත් වැඩීම පිණිස 
ලහ්තුවන ල යක්වත් ලනාලේ. යලමකුලග් පිරිහීම ලහෝ දියුණුව වන්ලන් මානසික පැත්ලතන් මිස රූපය 
පැත්ලතන් ලනාලේ.  

මනව මසක්ඛාං නා මසක්ඛාං - රූපය යනු ලස්ඛ ලහෝ අලස්ඛ ලහෝ ලනාලේ. 

පරිත්තාං - රූපය යනු ස්ව ්ප වූ කුඩා වූ සව්භාවයකි. 

කාමාවචරාං - කාමාවචර මානසිකත්වයක් ඇසුරැ කරන ල යකි. 

න රූපාවචරාං - එය රූපාවචර වූවක් ලනාලේ. 

න අරූපාවචරාං - අරූපී භවයක ලනාහැසිලරන ස්වභාවයකි. 

න අපරියාපනන්ාං - අපරියාපන්න එනම් ල ෝලකෝත්තර වූවක් ලනාලේ රූපය. චුති, ගති, වට්ඨට, 
දුක්ඛ යන පරියාපන්න ස්වභාවයන් ඇසුරැ කරන ල යකි. 

අනියතාං - රූපය නියතයිකනි් පනවනන් බැහැ. එය අනියත වූ ධර්මතාවකි. 

අනියයානිකං - නිවනට පමුණුවන ධර්මතාවක් ලනාලේ.  

උප්පනන්ාං - උපන් ධර්මතාවකි. 

ඡහි විඤ්ාමණහි විඤ්මඤයයාං - රූපය යන ුචක්ඛු විඤ්්ාණ, ලසෝත විඤ්්ාණ, ඝාණ විඤ්්ාණ, 
ජිේහා විඤ්්ාණ, කාය විඤ්්ාණ, මලනෝ විඤ්්ාණ යන විඤ්්ාණ හලයන්  ත යුතු වූවකි. 

අනිච්චාං - අනිතය වූ එනම් හටලගන නිරැ ්ධ වන ස්වභාවලයන් යුතු වූවකි. 

ජරාභූතාං - දිරාවට පත්වන ධර්මතාවක්. (ධම්මසංගණිප්පකරණ, 256 පිට)   

ලමබඳු  ක්ෂණයන්ලගන ්යුතු රූපය අවි යා, සංඛාරාදියට අනවු සතර කබ ිංකාර ආහාරය නිසා 
නිර්මාණය වූවකි.  

‘ලේ නා’ යන ු චක්ඛුසම්ඵස්සජාලේ නා, ලසාතසම්ඵස්සජාලේ නා, ඝානසම්ඵස්සජාලේ නා,  
ජිේහාසම්ඵස්සජාලේ නා, කායසම්ඵස්සජාලේ නා, මලනාසම්ඵස්සජාලේ නා යන ලේ නා හයයි. 
ලේ නාවට ලහ්තුව නම් සප්ර්ශයය.ි  

‘සඤ්්ා’ යනු රූපසඤ්ා්, ස ් සඤ්්ා, ගන්ධසඤ්්ා, රසසඤ්්ා, ලඵාට්ඨඨබ්දබසඤ්්ා, 
ධම්මසඤ්්ා යන හයයි. සඤ්්ාවට ලහ්තුව වන්ලන් ස්පර්ශයයි. 

‘සංඛාර’ යනු රූපසඤ්ල්ච්තනා, ස ් සඤ්්ලච්තනා, ගන්ධසඤ්්ලච්තනා, රසසඤ්්ලචතනා, 
ලඵාට්ඨඨබ්දබසඤ්්ලච්තනා, ධම්මසඤ්්ලච්තනා යන හයය.ි ‘විඤ්්ාණ’ යනු චක්ඛුවිඤ්්ාණ, ලසාතවිඤ්්ාණ, 
ඝානවිඤ්්ාණ, ජිේහාවිඤ්්ාණ, කායවිඤ්්ාණ, මලනෝවිඤ්්ාණ යන හයයි. ස්කන්ධ පංචකය හා එහි 
අනුලකාටස් පරමාර්ථ වශලයන් ලමල ස ලබා දැක්වුව   පිලයවි ඇසට ලපලනන්ලන් ලම් සිය ්  ඒකරාශී 
වූ  සිත හා කය සහිත සත්ත්වලයකි. නැතලහාත් සිතින් ලතාර වූ අජීවී රූපයකි. පු ග් යා ලහෝ සත්ත්වයා 
යනුලවන් අප වයවහාර කරන තැනැත්තා ලමකී ස්කන්ධ පංචකයක එකතුවකි. ස්කන්ධ පංචකය තනි 
පු ග් ලයක් ල ස ස කා බැ ීලම් දී ගණසංඥාව නිසා ඇතිවන ලකල ස් දුරැවීමට නම් ඒවා විශ්ල ්ෂණය 
ලකාට ‘ලම් රූපය ය, ලම් රූපලය් හටගැනමී ය, ලම් රූපලය් අස්තංගමය ය’ යනුලවන් නුවණින් 
පරතයලේක්ෂණය කළ යුතු ය. ලේ නාදි ලසසු ස්කන්ධ පිළිබඳ ව   ලමල ස පරාමර්ශනය කළ යුතු ය. එහි 
පරතිඵ  වශලයන් සත්ත්වයා ල ස අප වයවහාර කරන ලම් සිත සහිත රූපය තුළ සත්ත්ව වශලයන් 
පවත්ලන් ස්කන්ධ පංචකය යන ධර්මයන් පමණක් ය යන නවුණ පහළ වීලමන් එහි ලකල ස් දුරැලේ.  

ස්කන්ධ පංචකලය් යථා සව්භාවය ලත්රැම් ගැනීමට වැඩිය යුතු මූ ික පරතිපාව ල ස බුදු හමින් 
ලපන්වා ල න්ලන් සතර සතිපට්ඨඨානය තුළ වාසය කරිීමයි. එනම් කාය, ලේ නා, චිත්ත, ධම්ම (සිතිවි ි) 
ස්ථාන හතලරහි සිහිය පිහිටුවා ගනිමින් ඒවාලයහි හටගැනමී් (සම ුය) නිරැ ්ධවීම් (වය) නිරතුරැව නවුණින් 
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ලමලනහි කිරීමයි. එපමණට ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතන, නාමරූප, නාමරූප - විඤ්්ාණ, ධාතු, 
පටිච්චසමුප්පා  යන අංග පිළිබඳ යථාවලබෝධය  ැලබ්ද. ස්කන්ධාදී ලමකී සියලු ධර්මයන්හි යථා ස්වභාවය 
නම් ලපර ලනාතිබී හටලගන ඉතිරි නැතිව නිරැ ධ් වීමයි (අහුත්වා සම්භුතං හුත්වා න භවිස්සති). අනිතය, 
දුක්ඛ, අනාත්ම වශලයන්   ලමම යථාර්ථය විස්තර ලකාට තිලබ්ද. ලමය නුවණින ්ලමලනහි කළ පමණට 
වඩ වඩාත් ම ජීවිත යථාර්ථය පසක් වනු ඇත. එහි ා විලශ්ෂලයන් නාමරූප ධර්ම පරකට වීම සදිු ලේ. 

2. යම් ධර්මයක් නුවණින් පරහීණ කළ යුතු නම් එය නුවණින් පරහීණ කරයි.  
(ලය ධම්මා අභිඤ්්ා පහාතබ්දබා, ලත ධම්මා අභිඤ්්ා පජහති) 

 නුවණින් පරහීණ කළ යුතු ධර්ම වශලයන් ලමහි සඳහන් වන්ලන් අවි යා හා භවතණ්හාවයි. ඉහත 
දැක්වූ දුක්ඛ සතයය පිරිසිඳ  ත් පමණට ඒ පිළිබඳව පවත්නා අවි යා හා භවතණ්හා පරහීණ කර ගැනීමට 
අවස්ථාව උාලේ. එනම් දුක්ඛ සම ුය සතයය දුරැකිරීමට හැකි ලේ. 

 
3.   යම් ධර්මයක් නුවණින් වැඩිය යුතු නම් එය නුවණින් වඩයි. 
(ලය ධම්මා අභිඤ්්ා භාලේතබ්දබා, ලත ධම්මා අභිඤ්්ා භාලවති)  

 ලමහි දී නුවණින් වැඩිය යතුු ධර්ම ල ස ලපන්වා ල න්ලන් සමථ සහ විපස්සනායි. එනම් දුක්ඛ 
නිලරෝධගාමිනී පටිපා ආර්ය සතයයයි. දුක හා ඊට ලහ්තුව  ත් පමණට වැඩිය යුතු ධර්මතා පරකට ලේ. 

වැඩිය යුතු පරතිපා වශලයන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය, සතර සතිපට්ඨඨාන, ලබාජ්ඣඣංග ආදි විවිධ ධර්මතා 
බුදු හමින් ලපන්වා දී තිලබ්ද. ඒ කුමන පරතිපාව වැඩවු   අවසාන වශලයන් සිදු වන්ලන් සිත තැනප්ත්වීම 

හා ඒ ඔස්ලස් නුවණින් බැ ීමයි, වි ර්ශනාවයි. 

 

4.  යම් ධර්මයක් නුවණින් සාක්ෂාත් කළ යුතු නම් එය නුවණින් සාක්ෂාත් කරයි.  
(ලය ධම්මා අභිඤ්්ා සච්ිකාතබ්දබා, ලත ධම්මා අභිඤ්්ා සච්ිකාතබ්දබා) 

 නුවණින් සාක්ෂාත් කළ යතුු ධර්ම වශලයන් දැක්ලවන්ලන් වි යා සහ විමුක්ත ි යි. එනම් දුක්ඛ 
නිලරෝධ සතයයයි. ඉහත සඳහන් පරිදි ධර්ම මාර්ගලයහි ගමන් කළ පමණට වි යාව ලහවත් සම්මාදිට්ඨිය 
පරකට වන අතර එපමණට දුකින් න ිහස්වීමට අවස්ථාව උාලේ.  
  
 මහාසළායතනික සූතරලයන ්පරධාන වශලයන් විස්තර ලකලරන්ලන් සත්ත්වයා නරි්මාණය වී ඇති 
පරධාන සැකැස්මක් වන ආයතන පිළිබඳය.ි ජීවිතාවලබෝධය  බා පරඥාල ෝකලයන් අවි යාන්ධකාරය දුරැ ීලම් 

පරතිපාලවහි දී වි ර්ශනා කළ යුතු ස්කන්ධ, ධාතු, නාමරූප - විඤ්්ාණ, පටිච්චසමුපප්ා  ආදි අංග අතර 
ආයතන   පරධාන ල ්ශනාවකි. නිවන්  කනිු රිසි නුවණැත්තකු විසින් තම චිත්ත සන්තානලය් උප වා ගත 
යුතු කුස තා අතර ආයතන කුස තාව පරධාන අංගයකි. එමගින ්දුලකහි හටගැනීම හා නිලරෝධය පරතයක්ෂ 
ලකාට වි යාව උප වා ලගන තෘෂ්ණාව නමැති සසර හ න වඩුවා පරාජය කිරීමට හැකියාව  ැලබ්ද. ලමහි ා 
චක්ඛු ආදි ආයතන හලයහි ස්වභාවය හා කරියාකාරීත්වය පළිිබඳ මනා අවලබෝධයක්  ැබීම ලබලහවින් 
වැ ගත් ලේ.  
 

1. චක්ඛායතනය - ඇස නමැති ආයතනය 
  

 යම් ඇසක් සතර මහා භූතයන් (පඨවි, ආලපෝ, ලත්ලජෝ, වාය ෝ) නිසා උපන්, සිත 
(ආත්මභාව) අනුව ගයි දැකයි ලනාහැකි සපප්ටිඝ වූ පරසා යක් ලේ  , අන ිස්සන වූ සපප්ටිඝ වූ 
යම් ඇසකින් සනි ස්සන වූ සපප්ටිඝ වූ රූපයක් දුටලුය් ලහෝ  කියි ලහෝ   කිනල්න් ලහෝ  ක්ලන් 
නම් ලහෝ එය චක්ඛු නම්   ලේ, චක්ඛායතන නම්   ලේ, චක්ඛුධාතු නම්   ලේ, චක්ඛුනර්ිය නම්   
ලේ, ල ෝක නම්   ලේ,  ්වාර නම්   ලේ, සමු  ් නම්   ලේ, පණඩ්ර නම්   ලේ, ලඛත්ත නම්   
ලේ, වත්ථු නම්   ලේ, ලනත්ත නම්   ලේ,  නයන නම්   ලේ, ඕරිමතීර නම්   ලේ, සුඤ්්ඤ්ගාම 
නම්   ලේ. ලමය චක්ඛායතනයයි (විභංගප්පකරණ 1, 124 පිට). 
 



UD6 
 

 ලමම චක්ඛායතනය සජීවී වන්ලන ් රූපය හා එක්වීම් වශලයනි. චක්ඛායතනය නමැති 
අභයන්තර ආයතනයට සම්බන්ධ වන බාහිර ආයතනය නම් රූපායතනයයි. එවිට විඤ්්ාණය හා 
ස්පර්ශය මීට සම්බන්ධ ලේ. රූපායතනය යනු සතර මහා භූතයන්ලගන ්හටගත් පැහැසටහන් ඇති 
සනි ර්ශන (ඇසින් දැකයි හැකි) ව ූසපප්ටිඝ වූ නි ්, කහ, රතු, සුදු, කළු, මඳට, ලකාළ, අඹ ලුපැහැ, 
උස්, මිටි, කදුු, මහත්, වට, පිරිමඬලුු, සතරැස්, සඇස්, අටැසි, ලසාළසැස්, වළ, ලගාඩ, ලසවණ, අවු, 
එළි, අඳුරැ, ව ා, හිම,  මු, රජස්, සඳමඬ පැහැ, හිරැමඬ පැහැ, තරැපැහැ, කැටපත් මඬල හි 
පැහැ, මිණි-සක්-මුතු-ලවරළුමිණි පැහැ, රන්-රිදී පැහැ, යළිදු අනය ව ූසතර මහාභූතරූප නිසා 
උපන් පැහැසටහන් ඇති සනි ර්ශන සප්පටිඝ යම් රූපයක් ඇති   සන ිර්ශන සප්පටිඝ රූපයක් 
අනි ර්ශන සප්පටිඝ වූ ඇසනි් දුටුලය ්ලහෝ  කයිි ලහෝ  කින්ලන් ලහෝ  ක්ලන් නම් ලහෝ ලේ   එය 
රූපායතනය නමදුු ලවයි. රූපධාතු නමුදු ලේ. ලම් රූපායතනයනයි.  (විභංගප්පකරණ 1, 128 පිට).  
 

 
2. මසෝතායතනය - කණ නමැති ආයතනය 

 

 යම් ලශරෝතරයක් (කණක්) සතර මහා භූතයන් නිසා උපන් සිත (ආත්මභාව) අනුව ගිය දැකිය 
ලනාහැකි සප්පටිඝ වූ පරසා යක් ලේ  , අන ිස්සන වූ සප්පටිඝ වූ යම් කණකනි් අනි ස්සන වූ 
සප්පටිඝ වූ ශබ්ද යක් ඇසලුය් ලහෝ අසයි ලහෝ  අසන්ලන් ලහෝ අසන්ලන් නම් ලහෝ එය ලශරෝතර 
(කණ) නම්   ලේ, ලසෝතායතන නම්   ලේ, ලසෝතධාතු නම්   ලේ, ලසෝතින්රිය නම්   ලේ, ල ෝක 
නම්   ලේ,  ්වාර නම්   ලේ, සමු ්  නම්   ලේ, පණ්ඩර නම්   ලේ, ලඛත්ත නම්   ලේ, වත්ථු 
නම්   ලේ,  ඕරිමතීර නම්   ලේ, සුඤ්්ඤ්ගාම නම්   ලේ. ලමය ලසෝතායතනයයි. 
 

 ලමම ලසෝතායතනය සජීවී වන්ලන ් එය ශබ්ද ය හා එක්වීම් වශලයනි. ලසෝතායතනය 
නමැති අභයන්තර ආයතනයට සම්බනධ් වන බාහිර ආයතනය නම් ශබ්දායතනයය.ි එවිට 
විඤ්්ාණය හා ස්පර්ශය මීට සම්බන්ධ ලේ. කිසියම් ශබ්ද යක් සතර මහාභූතයන් නිසා උපන් 
අනි ර්ශන සපප්ටිඝ වූලය ්   ලබරහඬ, මිහිඟුහඬ, සක්හඬ, පණාලබරහඬ, ගීහඬ, වැයුම්හඬ, 
කස්ත හඬ, අත්ත හඬ, සත්වයන්ලග් නිර්ලඝෝෂ (අවියත්) හඬ, ධාතූන්ලග් උනුන් ගැලටන හඬ, 
සුළං හඬ, දියහඬ, මිනිස්හඬ, ලනාමිනිස් හඬ, අනය වූ   සතර මහාභූතයන් නිසා හටගත් 
අනි ර්ශන සප්පටිඝ යම් ශබ්ද යක ්ඇ ්  අන ිර්ශන සප්පටිඝ යම් ශබ්ද යකුත් අන ිර්ශන සප්පටිඝ 
ලශරෝතරලයන් (කණින්) ඇසුලණ් ලහෝ අසයි ලහෝ අසන්ලන් ලහෝ අසන්ලන් නම් ලහෝ එය ශබ්ද යයි. 
එය ශබ්දායතනය   ලේ. ශබ්ද ධාතු   ලේ. ලම් ශබ්දායතනයයි කියනු  ැලබ්ද.  
 
 

3. ඝානායතනය - නාසය නමැති ආයතනය 
 

යම් ඝාණයක් (නාසයක්) සතර මහා භූතයන් නිසා උපන්, සිත (ආත්මභාව) අනුව ගයි 
දැකිය ලනාහැකි සප්පටිඝ ව ූපරසා යක් ලේ  , අනි ස්සන වූ සප්පටිඝ වූ යම් නාසයක් අනි ස්සන 
වූ සප්පටිඝ වූ ගන්ධයක් ආඝරාණය කලළ් ලහෝ ආඝරාණය කරයි ලහෝ  ආඝරාණය කරන්ලන් ලහෝ 
ආඝරාණය කරන්ලන් නම් ලහෝ එය ඝානය නම්   ලේ, ඝානායතන නම්   ලේ, ඝානධාතු නම්   
ලේ, ඝානින්රිය නම්   ලේ, ල ෝක නම්   ලේ,  ්වාර නම්   ලේ, සම ු්  නම්   ලේ, පණ්ඩර නම් 
  ලේ, ලඛත්ත නම්   ලේ, වත්ථු නම්   ලේ, ඕරිමතීර නම්   ලේ, සුඤ්්ඤ්ගාම නම්   ලේ. ලමය 
ඝානායතනයයි. 
 

ලමම ඝානායතනය සජීවී වන්ලන් එය ගන්ධය හා එකව්ීම් වශලයන.ි ඝානායතනය නමැති 
අභයන්තර ආයතනයට සම්බන්ධ වන බාහිර ආයතනය නම් ගන්ධායතනයයි. එවිට විඤ්්ාණය 
හා ස්පර්ශය මීට සම්බන්ධ ලේ. කිසියම් ගන්ධයක් සතර මහාභූතයන් නිසා උපන් අන ිර්ශන 

සප්පටිඝ වූලය ්  මු ්ගඳ, හරගඳ, ලපාතුගඳ, පත්ගඳ, ම ්ගඳ, ඵ ගඳ, අමුගඳ, කණුුගඳ, සුගඳ, දුගඳ, 
තව   අනය වූ සතර මහාභූතයන් නිසා හටගත් අනි ර්ශන සප්පටිඝ වූ යම් ගන්ධයක් ඇ ්  
අනි ර්ශන අපප්ටිඝ වූ ඝරානලයන් ගන්ධය වින්ල ් ලහෝ විඳියි ලහෝ විඳින්ලන් ලහෝ විඳින්ලන් නම් 
ලහෝ ලේ   ලමය ගන්ධය නම්, ලමය ගන්ධායතනය නම් ලේ ලමය ගන්ධධාතු නම් ලේ. ලමය 
ගන්ධායතනය යයි කයිනු  ැලබ්ද.  
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4. ජිව්හායතනය - දිව නමැති ආයතනය 
 

යම් ජිේහාවක් (දිවක්) සතර මහා භූතයන ්නිසා උපන්, සිත (ආත්මභාව) අනුව ගයි දැකිය 
ලනාහැකි සප්පටිඝ වූ පරසා යක් ලේ  , අන ිස්සන වූ සප්පටිඝ වූ යම් දිවකනි් අනි ස්සන වූ 
සප්පටිඝ වූ රසයක ්වින ්නය කලළ් ලහෝ වින් නය කරයි ලහෝ  වින් නය කරන්ලන් ලහෝ වින ්නය 
කරන්ලන ්නම් ලහෝ එය දිව (ජිේහා පරසා ය) නම්   ලේ, ජිේහායතන නම්   ලේ, ජිේහාධාතු නම් 
  ලේ, ජිේහින්රිය නම්   ලේ, ල ෝක නම්   ලේ,  ්වාර නම්   ලේ, සමු ්  නම්   ලේ, පණ්ඩර නම් 
  ලේ, ලඛත්ත නම්   ලේ, වත්ථු නම්   ලේ,  ඕරිමතීර නම්   ලේ, සුඤ්්ඤ්ගාම නම්   ලේ. ලමය 
ජිේහායතනයය.ි 

 

ලමම ජිේහායතනය සකරිය වන්ලන් එය රසය හා එකව්ීම් වශලයන.ි ජිේහායතනය නමැති 
අභයන්තර ආයතනයට සම්බන්ධ වන බාහිර ආයතනය නම් රසායතනයයි. එවිට විඤ්්ාණය හා 
ස්පර්ශය මීට සම්බන්ධ ලේ. කිසියම් රසයක් සතර මහාභූතයන් නිසා උපන් අනි ර්ශන සපප්ටිඝ 

වූලය් මු ්රස, කඳරස, ලපාතුරස, පත්රස, ම ්රස, ප රස, ඇඹු ්, මිහිරි, තිත්ත, කුළු, ලුණු, කර,  පි  

(දිවු ් ආදි කසට ඇඹු ), මිහිරි, ලනාමිහිරි, තව   අනය වූ සතර මහාභූතයන් නිසා උපන් අනි ර්ශන 
වූ සපප්ටිඝ ව ූයම් රසයක් ඇ ් , අනි ර්ශන අපප්ටිඝ වූ යම් රසයක් අන ිර්ශන සප්පටිඝ දිලවන් 
වින්ල ් ලහෝ විඳියි ලහෝ විඳින්ලන් ලහෝ විඳින්ලන් නම් ලහෝ එය රසය නම් ලේ. එය රසායතන නම් 
ලේ. එය රසධාතු නම් ලේ. ලමය රසායතනය යයි කියනු  ැලබ්ද.  

5. කායායතනය - කය නමැති ආයතනය 
 

 යම් කයක් සතර මහා භූතයන් නිසා උපන්, සිත (ආත්මභාව) අනුව ගිය දැකිය ලනාහැකි 
සප්පටිඝ වූ පරසා යක් ලේ  , අනි ස්සන වූ සප්පටිඝ වූ යම් කයකින් අනි ස්සන වූ සපප්ටිඝ වූ 
ස්පර්ශයක් වින් නය කලළ් ලහෝ වින් නය කරයි ලහෝ  වින් නය කරන්ලන් ලහෝ වින් නය කරන්ලන් 
නම් ලහෝ එය කය (කාය පරසා ය) නම්   ලේ, කායායතන නම්   ලේ, කායධාතු නම්   ලේ, 
කායිනර්ිය නම්   ලේ, ල ෝක නම්   ලේ,  ව්ාර නම්   ලේ, සමු ්  නම්   ලේ, පණ්ඩර නම්   ලේ, 
ලඛත්ත නම්   ලේ, වත්ථ ුනම්   ලේ,  ඕරිමතීර නම්   ලේ, සුඤ්්ඤ්ගාම නම්   ලේ. ලමය 
කායායතනයයි. 
 

ලමම කායායතනය සකරිය වන්ලන් එය ලඵාට්ඨඨබ්දබය හා එක්වීම් වශලයනි. කායායතනය 
නමැති අභයන්තර ආයතනයට සම්බන්ධ වන බාහිර ආයතනය නම් ලඵාට්ඨඨබ්දබායතනයය.ි එවිට 
විඤ්්ාණය හා ස්පර්ශය මීට සම්බන්ධ ලේ. ත  ව ුලමාල ාක් වු සලිුටු වූ රළු වූ සුව සප්ර්ශ ඇති, 

දුක් සප්ර්ශ ඇති, බර වූ, බර ලනාවූ, පඨවි - ආලපෝ - ලත්ලජෝ - වාලයෝ අනි ර්ශන වූ සප්පටිඝ වූ 
යම් ස්පර්ශයක් අනි ර්ශන සප්පටිඝ කයින් ස්පර්ශ කලළ් ලහෝ ස්පර්ශ කරයි ලහෝ ස්පර්ශ කරන්ලන් 
ලහෝ ස්පර්ශ කරන්ලන් නම් ලහෝ එය ලඵාට්ඨඨබ්දබය නම් ලේ. එය ලඵාට්ඨඨබ්දබායතනය නම්   ලේ. 
එය ලඵාට්ඨඨබ්දබධාතු නම්   ලේ. ලමය ලඵාට්ඨඨබ්දබායතන නම් ලේ.  

 

6. මනායතනය - මනස නමැති ආයතනය 
 

කිසියම් අරමුණක් දැනගන්නා (සිතන) මානසික ස්වභාවය මනායතනයයි. එනම් 
ධම්මා ම්භන නම් වූ සිතවිි ි දැනගන්නා ආයතනයයි. මනායතනයට සමාන වචන කිහපියක් 

බුදු හලමහි සඳහන් ලේ. චිත්ත, මලනෝ,  මානස, පණඩ්ර, මනනි්රිය, විඤ්්ාණ, විඤ්්ාණක්ඛන්ධ, 
මලනෝවිඤ්්ාණධාතු යන වචන මනායතන යනන්ට සමාන ප  වශලයන් 
ධම්මසංගණිපප්කරණලයහ ි  කව්ා තිලබ්ද. විභංගපප්කරණලයහි ආයතන විභංගයට අනුව 
මනායතනය ආකාර  හයක ්යටලත්  ක්වා තිලබ්ද.  

 

i. මනායතනය එක් ආකාර වශමයන් - ඵස්සසම්පයුත්ත ය. 
 

ii. මදයාකාර වශමයන් - සලහ්තුක, අලහ්තුක ය. 
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iii. තුන් ආකාර වශමයන් - කසු , අකුස , අවයාකත ය. 
 

iv. සතරාකර වශමයන් - කාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර, අපරියාපනන් ය. 
 

v. පස් ආකාර වශමයන් - සුඛින්රිය, දුක්ඛින්රිය, ලසෝමනස්සිනර්ිය, ල ෝමනසස්ින්රිය, 
උලපක්ඛිනර්ිය ය. 

 

vi. හයාකර වශමයන් - චකඛ්ුවිඤ්්ාණ, ලසෝතවිඤ්්ාණ, ඝානවිඤ්්ාණ, ජිේහාවිඤ්්ාණ, 
කායවිඤ්්ාණ, මලනෝවිඤ්්ාණ ය. 

 

vii. සත් ආකාර වශමයන් - චක්ඛුවිඤ්්ාණ, ලසෝතවිඤ්්ාණ, ඝානවිඤ්්ාණ, ජිේහාවිඤ්්ාණ, 

කායවිඤ්්ාණ, මලනෝධාතු, මලනෝවිඤ්්ාණධාතු ය 
 

viii. අ් ආකාර වශමයන් - චක්ඛුවිඤ්්ාණ, ලසෝතවිඤ්්ාණ, ඝානවිඤ්්ාණ, ජිේහාවිඤ්්ාණ, 
කායවිඤ්්ාණ සුඛසහගත, (කායවිඤ්්ාණ) දුක්ඛසහගතං, මලනෝධාතු, 
මලනෝවිඤ්්ාණධාතු ය. 

 

ix. නව ආකාර වශමයන් - චකඛ්ුවිඤ්්ාණ, ලසෝතවිඤ්්ාණ, ඝානවිඤ්්ාණ, ජිේහාවිඤ්්ාණ, 

කායවිඤ්්ාණ, මලනෝධාතු, මලනෝවිඤ්්ාණධාතු කුස , අකුස , අවයාකත ය. 
 

x. දස ආකාර වශමයන් - චක්ඛුවිඤ්්ාණ, ලසෝතවිඤ්්ාණ, ඝානවිඤ්්ාණ, ජිේහාවිඤ්්ාණ, 
කායවිඤ්්ාණ සුඛසහගත, (කායවිඤ්්ාණ) දුක්ඛසහගත, මලනෝධාතු, 
මලනෝවිඤ්්ාණධාතු කුස , (මලනෝවිඤ්්ාණධාතු) අකුස , (මලනෝවිඤ්්ාණධාතු) 
අවයාකත ය. 

 
ලමම මනායතනය ලහවත් සිත සකරිය වන්ලන ්ධර්මායතන හා ස්පර්ශ වීම් වශලයනි. එනම් 

ලේ නා, සඤ්්ා, සංඛාර යන චචතසික ධර්ම එකව්ීම් වශලයනි. තව  මනායතනයට ලසසු 

ආයතනයන්ට ලගෝචර වන අතීත, වර්තමාන, අනාගත ඕනූම අරමුණක් අරමුණ ුකිරීලම් විලශ්ෂ 
හැකියාවක් පවතී.  

 

 ඉහත දැක්වූ ආයතනයන්හ ිස්වභාවය නම් ඒවා ඒ ඒ පු ග් යාලග් මානසික මට්ඨටම අනුව 

ලවනස් වන බවයි. බාහිර රූප, ශබ්දාදිය සප්ර්ශ කිරීමටත් ඒවා විඳ ගැනීමටත් යමකුට හැකයිාව 

 ැලබන්ලන් අවි යා, කර්ම, තෘෂ්ණා ආදි ලහ්තු මත පු ්ග ානුබ ධ්ව නරි්මාණය ලකලරන 
ආයතනයන්ට සාලප්කෂ්වයි. මානසිකත්වය ලවනසව්ීම මත ලම් ජීවිත කා ය තුළ දී ම වුව අප 
අත්විඳින ල ෝකය ලවනස් විය හැකිය. ඒ අතර එම ආයතන සිය ්ල ් ම ස්වභාවය ඒවා ලපර 
ලනාතිබී හටලගන ඉතිරි නැතිව නිරැ ්ධ වීමයි. ලහ්තු නිසා හටගන්නා ඒවා ලහ්තු නිරැ ්ධ වීලමන් 
නිරැ ්ධ වන්ලන් ඉන්පසුව නිර්මාණය වන ධර්මතාවන්ට උපකාරවත් ලවමින.ි ගත වන හැම 
ලමාලහාතක් පාසා ම ලමම ආයතනව  ස්වභාවය ලවනස් ලවමින් පවතී.  

 

තව  ඇස ආදි කිසිදු අභයන්තර ආයතනයක් පියවි ඇසින් දැකිය ලනාහැකි ය. බාහිර 
ආයතන (අරමුණු) ව ිනදුු අපට දැකිය හැක්ලක් රූපායතනය පමණි. තව   (මනායතනය හැර) 
අභයන්තර පංචායතනයන් අතුරින් එක ආයතනයකින ්ලකලරන කාර්ය අනික් ආයතනලයන් සිදු 
ලනාලේ. එලමන් ම සළායතන අතුරින් එක් විලටක කරියාත්මක වන්ලන් එක් ආයතනයක ්පමණි. 
ලමම ආයතන ඇසුරින් ම ුින්  ැලබන අ ද්ැකමී හුදු විපාක මාතරයක් පමණි. එනම් සක්න්ධ 
පංචකලය් මු ් අවස්ථාවය.ි ලකල ස් හට ගන්ලන් ලමම මු ් අ ්දැකීම නිරැ ධ් වීම් වශලයන් 
ඉන්පසුව අවි යා සහගතව හටගන්නා උපාානස්කන්ධ ල ෝකය තුළයි.  

 

ඇස, රූපය හා චක්ඛුවිඤ්ා්ණය එක් වූ විට ස්පර්ශය හටලගන ඊට අාළ විපාක මලනෝධාතු 
හා විපාක මලනෝවිඤ්්ාණධාතු හටගැනීම් වශලයන් සක්නධ් පංචකයක ් හටගනී. ලමහදිී 
සිදුවන්ලන් ආයතනයන්ට අරමුණු ආපාතගත වීම පමණි. පංචවිඤ්්ාණයන්ලගන් කිසිවක් පිරිසිඳ 
ලනා ත හැකිය. පංචායතනයන්ට ලගෝචර වන රූපාදි අරමුණු පළිිබඳ සවිස්තරාත්මක ව දැන 
ගන්ලන් මනායතනය මඟිනි. ලමල ස මනායතනලයන් දැන ගනන්ා ක ්හි ම ුින් හටගත් ඇස, 

රූපය, චක්ඛුවිඤ්්ාණ ආදි අවස්ථා නිරැ ්ධ වී අවසන් ය. අප යමක් දැන ගනල්න් මනායතනය 
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ඔස්ලස් ධර්මා ම්භන අරමණුු වීලමන් මලනෝ විඤ්්ාණ ධාතුලවනි. ලමම අවලබෝධය   නිතය ලහෝ 
ආත්ම ස්වභාවයක් ලනාව පටිච්චසමුප්පන්න කරියාව ියක පරතිඵ යකි. ලමම තතත්්වය මනාව අසා 

දැනලගන චක්ඛායතන ආදි ආයතන, රූපාදී අරමුණු අනිතය -  දුක්ඛ - අනත්ත නැතලහාත් ඒවාලය් 

සමු ය වය අස්සා  ආදීනව නිස්සරණ නවුණින්  කිනන්ට අප  ක්ෂ වුවලහාත් අවි යාව අප තුළින් 
කරමලයන් පරහීණ වී ආයතන නිලරෝධය තුළ නුවණ පිහිටුවා ලගන දුකින ්න ිහස්වීමට අවස්ථාව 
උාලේ.  

චක්ඛායතන ආදි ආයතන, රූපාදි අරමුණු, චක්ඛුවිඤ්ා්ණ ආදි විඤ්්ාණ, චක්ඛුසම්ඵස්සය 
ආදි ස්පර්ශ, චක්ඛුසම්ඵසස් ලේ නා ආදි ලේ නා පිළිබඳ යථාවලබෝධයක් ලනාමැති වුවලහාත් 
චක්ඛායතන ආදිය සාර වශලයන් ගනියි. තව  ඒවා පිළිබඳව සතුටට පත්ව (අභනින් ති) ඒ ගැන 
ගුණ කියා (අභිව ති) ඒවාලයහි සිත බැසලගන (අජ්ඣලඣාසාය තිට්ඨඨති) තෘෂ්ණා සහගතව ආස්වා ය 
අනුව සිතා කායික මානසකි වශලයන් අපමණ  රථ, සන්තාප හා ලේ නාවන්ට පත් ලේ. ලමමඟින් 
පංචුපාානස්ක්ධලය් රැස් කරිීමට යයි (... පඤ්්චුපාානකඛ්න්ධා උපචයං ගච්ඡන්ති). ලම්වාලයහි යථා 
ස්වභාවය සුතමය ාණය වශලයන් අසා දැනලගන සමථ - වි ර්ශනා වශලයන් භාවනා වඩා එම 

දැනුම ස්ථාවර කර ගැනමීට සමත් වුවලහාත් ලමම ආයතන,  අරමුුණු, විඤ්්ාණ, සම්ඵස්ස, ලේ නා 
ආදිය සාර වශලයන් ලනාගනියි. තව  ඒවා පිළිබඳව සතුටු ලනාවී (නාභිනන් ති), ගුණ ලනාකියා 
(නාභිව ති), එහි සිත බැස ලනාගනිමින් (නාජ්ඣලඣාසාය තිට්ඨඨති) දුකින් නි හස්වීමට අවස්ථාව 
උාලේ (සක්කපඤ්්හසුත්ත, සං.නි.4, 212 පිට). එවිට චක්ඛායතනාදිලය් ආදීනව දැකීම ලහ්තුලවන් 

පඤ්්චුපාානසක්න්ධය වැයවීමට යයි (... පඤ්්චුපාානක්ඛන්ධා අපචයං ගච්ඡන්ති). තෘෂ්ණා,  රථ, 
සන්තාප දුරැලකාට දුකින් නි හස්වීලම් මාවත ලමයය.ි ලමහි ා දැක්වූ චක්ඛාදි ආයතන, රූපාදි 
අරමුණු සංලයෝජන ලහෝ උපාාන ලහෝ ලනාලේ. ඒවා හුල ක් සංලයෝජනීය (සංලයෝජනයන්ට හිත 
වූ), උපාානයී (උපාානයනට් හිත වූ) ධර්මතා පමණි (සංලයෝජන සුත්ත, උපාාන සුත්ත සං.නි.4, 212 පිට). 
සංලයෝජන ලහෝ උපාාන වන්ලන් ඒවා පළිිබඳව ඇතිවන ඡන් රාගයය.ි  ලමම මනා දැක්ම ලහවත් 
සම්මාදිට්ඨියත් සමඟ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගලය් සම්මාසංකපප් ආදි ලසසු අංග සපුරා ලගන 
සතිපට්ඨඨාන, ඉ ්ධිපා , සම්මප්පධාන විරිය, ඉන්රිය, බ , ලබාජ්ඣඣංග යන සත්තිස් ලබෝධිපාක්ෂික 
ධර්මයන් පරිපූර්ණ කර ගැනීමට අවස්ථාව  ැලබ්ද.  

 

ලමම සූතරය විමසීලම් දී ලපනී යන්ලන් ආයතන පිළබිඳ අවලබෝධය සත්ත්වයාලග් සමස්ත 
කරියාව ිය ලත්රැම් ගැනීමටත් එමඟින් බුදුරදුන් වාළ සයිලු ධර්ම කරැණු සපුරා ගැනීමටත් ඉවහ ් 
වන බවය.ි ලම් සිය ්ල හි ම ප නම චතුරාර්ය සතයය අවලබෝධය බව   ලත්රැම් ගත යුතු ලේ. 
එනම් ආයතන පළිිබඳ කරියාකාරීත්වය ‘දුක්ඛ සතයය’ වශලයනුත් අවි යා සහගතව ඒවාට තෘෂ්ණා 
කිරීම ‘දුක්ඛ සමු ය සතයය’ වශලයනුත් එහි තෘෂණ්ාව නිරැ ්ධ කිරීම ‘දුක්ඛ නිලරෝධ සතයය’ 
වශලයනුත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය (ලනාලහාත් සමථ, විප්සසනා භාවනා මාර්ගය) ‘මාර්ග 
සතයය’ වශලයනුත් ය.  
 

 

 

ඔබ සැමට ලතරැවන් සරණයි ! 

එක්සත් ජනප ලය් ලකාවීනාහි ල ාස් ඇන්ජ ිස් ලබෞ ්ධ විහාරස්ථානලය් 

දසදින සූතරධර්ම විවරණ වැඩස්හන 09 වන මද්ශනය 

(2020 ල සැම්බර මස 25 වන සිකුරාා)  (UD) 
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Mahāsalāyatanika Sutta 
The Great Discourse on the Six Sense Fields 

(Translated by Sujato) 

 

so i have heard. At one time the Buddha was staying near Sāvatthī in Jeta’s Grove, Anāthapiṇḍika’s 

monastery. There the Buddha addressed the mendicants, “Mendicants!” 

“Venerable sir,” they replied. The Buddha said this: 

“Mendicants, I shall teach you the great discourse on the six sense fields. Listen and pay close 

attention, I will speak.” 

“Yes, sir,” they replied. The Buddha said this: 

“Mendicants, when you don’t truly know and see the eye, sights, eye consciousness, eye contact, 

and what is felt as pleasant, painful, or neutral that arises conditioned by eye contact, you’re 

aroused by desire for these things. 

Someone who lives aroused like this—fettered, confused, concentrating on gratification—

accumulates the five grasping aggregates for themselves in the future. And their craving—which 

leads to future rebirth, mixed up with relishing and greed, looking for enjoyment in various 

different realms—grows. Their physical and mental stress, torment, and fever grow. And they 

experience physical and mental suffering. 

When you don’t truly know and see the ear … nose … tongue … body … mind, thoughts, mind 

consciousness, mind contact, and what is felt as pleasant, painful, or neutral that arises conditioned 

by mind contact, you’re aroused by desire for these things. 

Someone who lives aroused like this—fettered, confused, concentrating on gratification—

accumulates the five grasping aggregates for themselves in the future. And their craving—which 

leads to future rebirth, mixed up with relishing and greed, looking for enjoyment in various 

different realms—grows. Their physical and mental stress, torment, and fever grow. And they 

experience physical and mental suffering. 

When you do truly know and see the eye, sights, eye consciousness, eye contact, and what is felt 

as pleasant, painful, or neutral that arises conditioned by eye contact, you’re not aroused by desire 

for these things. 

Someone who lives unaroused like this—unfettered, unconfused, concentrating on drawbacks—

disperses the the five grasping aggregates for themselves in the future. And their craving—which 

leads to future rebirth, mixed up with relishing and greed, looking for enjoyment in various 

different realms—is given up. Their physical and mental stress, torment, and fever are given up. 

And they experience physical and mental pleasure. 
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The view of such a person is right view. Their intention is right intention, their effort is right effort, 

their mindfulness is right mindfulness, and their immersion is right immersion. And their actions 

of body and speech have already been fully purified before. So this noble eightfold path is fully 

developed. 

When the noble eightfold path is developed, the following are fully developed: the four kinds of 

mindfulness meditation, the four right efforts, the four bases of psychic power, the five faculties, 

the five powers, and the seven awakening factors. 

And these two qualities proceed in conjunction: serenity and discernment. They completely 

understand by direct knowledge those things that should be completely understood by direct 

knowledge. They give up by direct knowledge those things that should be given up by direct 

knowledge. They develop by direct knowledge those things that should be developed by direct 

knowledge. They realize by direct knowledge those things that should be realized by direct 

knowledge. 

And what are the things that should be completely understood by direct knowledge? You should 

say: ‘The five grasping aggregates.’ That is: form, feeling, perception, choices, and consciousness. 

These are the things that should be completely understood by direct knowledge. 

And what are the things that should be given up by direct knowledge? Ignorance and craving for 

continued existence. These are the things that should be given up by direct knowledge. 

And what are the things that should be developed by direct knowledge? Serenity and discernment. 

These are the things that should be developed by direct knowledge. 

And what are the things that should be realized by direct knowledge? Knowledge and freedom. 

These are the things that should be realized by direct knowledge. 

When you truly know and see the ear … nose … tongue … body … mind, thoughts, mind 

consciousness, mind contact, and what is felt as pleasant, painful, or neutral that arises conditioned 

by mind contact, you are not aroused by desire for these things. … 

These are the things that should be realized by direct knowledge.” 

That is what the Buddha said. Satisfied, the mendicants were happy with what the Buddha said. 

 


