
සළායතනවිභඞ්ග සූත්රය : මජ්ඣිමනිකාය

එවං මෙම සුතං එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති මෙ�තවමෙන 
අනාථපණි්ඩිකස්ස ආරාමෙම. තත්ර මෙ#ා භගවා භික්#ූ ආමමෙ&තසි භික්#මෙවාති. 
භදමෙ&තති මෙත භික්#ූ භගවමෙතා පච්චමෙස්සාසුං. භගවා එතදමෙවාච:
සළායතනවිභඞ්ගං මෙවා භික්#මෙව, මෙදසිස්සාමි. තං සුණාථ සාධකුං මනසි 
කමෙරාථ. භාසිස්සාමීති.
එවං භමෙ&තති මෙ#ා මෙත භික්#ූ භගවමෙතා පච්චමෙස්සාසුං. භගවා එතදමෙවාච:

ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි මෙවදිතබ්බානි. 
ඡ බාහිරානි ආයතනානි මෙවදිතබ්බානි. 
ඡ විඤ්ඤාණකායා මෙවදිතබ්බා. 
ඡ ඵස්සකායා මෙවදිතබ්බා. 
අට්ඨාරස මමෙනාපවිචාරා මෙවදිතබ්බා. 
ඡත්තිංස සත්තපදා මෙවදිතබ්බා. 
තත්රිදං නිස්සාය ඉදං ප�හථ 
තමෙයා සතිපට්ඨානා යදරිමෙයා මෙසවති, යදරිමෙයා මෙසවමාමෙනා සත්ථා 
ගණමනුසාසිතුමරහති, මෙසා වුච්චති මෙයාග්ගාචරියානං අනුත්තමෙරා පුරිසදම්
මසාරථී’ති. අයමුමෙDදමෙසා සළායතනවිභඞ්ගස්ස.

ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි මෙවදිතබ්බානීති ඉති මෙ#ා පමෙනතං වුත්තං, කිඤ්
මෙචතං පටිච්ච වුත්තං: චක්#ායතනං මෙසාතායතනං ඝානායතනං ජිව්හායතනං 
කායායතනං මනායතනං. ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි මෙවදිතබ්බානීති ඉති යං 
තං වුත්තං, ඉදමෙමතං පටිච්ච වුත්තං.

ඡ බාහිරානි ආයතනානි මෙවදිතබ්බානීති ඉති මෙ#ා පමෙනතං වුත්තං, කිමෙඤ්චතං 
පටිච්ච වුත්තං: රූපායතනං සDදායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං 
මෙඵාට්ඨබ්බායතනං ධම්මායතනං. ඡ බාහිරානි ආයතනානි මෙවදිතබ්බානීති ඉති යං
තං වුත්තං, ඉදමෙමතං පටිච්ච වුත්තං.

ඡ විඤ්ඤාණකායා මෙවදිතබ්බාති ඉති මෙ#ා පමෙනතං වුත්තං. කිමෙඤ්චතං පටිච්ච 
වුත්තං: චක්#වුිඤ්ඤාණං මෙසාතවිඤ්ඤාණං ඝානවිඤ්ඤාණං ජිව්හාවිඤ්ඤාණං 
කායවිඤ්ඤාණං මමෙනාවිඤ්ඤාණං. ඡ විඤ්ඤාණකායා මෙවදිතබ්බාති ඉති යං තං 
වුත්තං, ඉදමෙමතං පටිච්ච වුත්තං.

මා විසින් මෙමමෙස් අසනලද: එක් කමෙලක භාග්යවතුන් වහන්මෙස් සැවැත්නුවර සමීපමෙයහි වූ
අමෙන්පඬිු මහසිටුහුමෙග් මෙදව්රම් මෙවමෙහර වැඩවාස කරනමෙස්ක. එකල භාග්යවතුන් 
වහන්මෙස් ‘මහමෙණනි’ යි භික්ෂූන් ඇමතූමෙස්ක. ‘වහන්සැ’ යි ඒ භික්ෂූහු භාග්යවතුන් 
වහන්මෙස්ට පිළිවදන් දුන්හු. භාග්යවතුන් වහන්මෙස් මෙතල සූත්රය වදාළමෙස්ක:
‘මහමෙණනි, මෙතාපට ෂඩායතනවිභාගය මෙදසමි. ඒ අසව, මනාමෙකාට මෙමමෙනහි කරව, 
කියමි’ යි වදාමෙළෝ.
‘වහන්ස, එමෙස් යැ’ යි ඒ භික්ෂූහු භාග්යවතුන් වහන්මෙස්ට පිළිවදන් ඇස්වූහ. භාග්යවතුන් 
වහන්මෙස් මෙතල වදාළමෙස්ක.

සවැදූරැම් ආධ්යාත්මික ආයතනමෙයෝ දතයුත්තාහ. 
සවැදූරැම් බාහිර ආයතනමෙයෝ දතයුත්තාහ. 
සවැදූරැම් විඥානකායමෙයෝ දතයුත්තාහ. 
සවැදූරැම් ස්පර්ශ_කායමෙයෝ දතයුත්තාහ. 
අටමෙළාස් මමෙනෝපවිචාරමෙයෝ දතයුත්තාහ. 
සතිස් සත්ත්වපදමෙයෝ දතයුත්තාහ. 
එහි ‘මෙමය නිසා මෙමය දුරැ කරව’ යනු දතයුත්මෙත් යැ. 
ආය්ය_ මෙතමෙම් යම් සීවටනක් මෙසවුමෙන් මෙව් ද, ආය්ය_ මෙතමෙම් යම් සීවටනක් මෙසවුමෙන් 
ර්ශාස්තෘ වී ගණානුර්ශාසනාවට නිසි මෙව් ද, ඒ තුන් සීවටන්හු දතයුත්තාහ. මෙහ් ‘ආචාර 
ර්ශික්ෂණ කරන මෙයාග්ගාචාරීන් අතුරින් අනුත්තර වූ “පුරැෂදම්යසාරථි” යයි කියනු ලැමෙf, 
යනු දතයුත්මෙත් යැ. ෂඩායතනවිභාගයාමෙග් මෙම් උද්මෙද්ස යි.

‘සවැදූරැම් අධ්යාත්මික ආයතනමෙයෝ දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙස් මෙතල බමෙසක් කියන ලද ද, 
මෙතල කුමක් සඳහා කියන ලද යැ යත්: චක්ෂුරායතන යැ, මෙර්ශ්රෝත්රායතන යැ, ඝ්රාණායතන 
යැ, ජිහ්වායතන යැ, කායායතන යැ, මනායතන යි. ‘සවැදූරැම් අධ්යාත්මික ආයතනමෙයෝ 
දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙසයින් යම් බමෙසක් කියන ලද ද, මෙතල මෙමය සඳහා කියන ලදී.

‘සවැදූරැම් බාහිර ආයතනමෙයෝ දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙසයින් මෙතල බසක් කියන ලද ද, 
මෙතල කුමක් පිණිස කියනලද යැ යත්: රූපායතන යැ, ර්ශfදායතන යැ, ගන්ධායතන යැ, 
රසායතන යැ, ස්ප්රෂ්ටව්යායතන යැ, ධමා_යතන යි. ‘සවැදූරැම් බාහිර ආයතනමෙයෝ 
දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙස් යම් බමෙසක් කියන ලද ද, මෙතල මෙමය සඳහා කියන ලදී.

‘සවැදූරැම් විඥානකායමෙයෝ දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙසයින් මෙතල බසක් කියනලද ද, මෙතල 
කුමක් සඳහා කියනලද යැ යත්: චක්ෂුර්විඥාන යැ, මෙර්ශ්රෝත්රවිඥාන යැ, ඝ්රාණවිඥාන යැ, 
ජිව්හාවිඥාන යැ, කායවිඥාන යැ, මමෙනෝවිඥාන යි. ‘සවැදූරැම් විඥානකායමෙයෝ දතයුත්තාහ’
යි මෙමමෙසයින් යම් බමෙසක් කියනලද ද, මෙතල මෙමය සඳහා කියන ලදී.
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ඡ ඵස්සකායා මෙවදිතබ්බාති ඉති මෙ#ා පමෙනතං වුත්තං, කිමෙඤ්චතං පටිච්ච වුත්තං: 
චක්#ුසම්ඵමෙස්සා මෙසාතසම්ඵමෙස්සා ඝානසම්ඵමෙස්සා ජිව්හාසම්ඵමෙස්සා කායසම්
ඵමෙස්සා මමෙනාසම්ඵමෙස්සා. ඡ ඵස්සකායා මෙවදිතබ්බාති ඉති යං තං වුත්තං, 
ඉදමෙමතං පටිච්ච වුත්තං.

අට්ඨාරස මමෙනාපවිචාරා මෙවදිතබ්බාති ඉති මෙ#ා පමෙනතං වුත්තං, කිමෙඤ්චතං 
පටිච්ච වුත්තං: 
චක්#ුනා රූපං දිස්වා මෙසාමනස්සට්ඨානියං රූපං උපවිචරති, මෙදාමනස්සට්ඨානියං 
රූපං උපවිචරති, උමෙපක්#ට්ඨානියං රූපං උපවිචරති. 
මෙසාමෙතන සDදං සුත්වා -මෙප- ඝාමෙනන ගන්ධං ඝායිත්වා -මෙප- ජිව්හාය රසං 
සායිත්වා -මෙප- කාමෙයන මෙඵාට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා -මෙප- මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය 
මෙසාමනස්සට්ඨානීයං ධම්මං උපවිචරති, මෙදාමනස්සට්ඨානීයං ධම්මං උපවිචරති, 
උමෙපක්#ට්ඨානීයං ධම්මං උපවිචරති. 
ඉති ඡ මෙසාමනස්සූපවිචාරා, ඡ මෙදාමනස්සූපවිචාරා, ඡ උමෙපක්#පූවිචාරා, අට්ඨාරස
මමෙනාපවිචාරා මෙවදිතබ්බාති ඉති යං තං වුත්තං, ඉදමෙමතං පටිච්ච වුත්තං.

ඡත්තිංස සත්තපදා මෙවදිතබ්බාති ඉති මෙ#ා පමෙනතං වුත්තං. කිමෙඤ්ච තං පටිච්ච 
වුත්තං: 
ඡ මෙගහසිතානි මෙසාමනස්සානි, ඡ මෙනක්#ම්මසිතානි මෙසාමනස්සානි, 
ඡ මෙගහසිතානි මෙදාමනස්සානි, ඡ මෙනක්#ම්මසිතානි මෙදාමනස්සානි, 
ඡ මෙගහසිතා උමෙපක්#ා, ඡ මෙනක්#ම්මසිතා උමෙපක්#ා.

තත්ථ කතමානි ඡ මෙගහසිතානි මෙසාමනස්සානි: 
චක්#වුිමෙඤ්mය්යානං රූපානං ඉට්ඨානං ක&තානං මනාපානං මමෙනාරමානං 
මෙලාකාමිසපටිසංයුත්තානං පටිලාභං වා පටිලාභමෙතා සමනුපස්සමෙතා පුමෙබ්බ වා 
පටිලDධපුබ්බං අතීතං නිරැDධං විපරිණතං සමනුස්සරමෙතා උප්පජ්�ති මෙසාමනස්
සං. යං එවරූපං මෙසාමනස්සං ඉදං වුච්චති මෙගහසිතං මෙසාමනස්සං. 
මෙසාතවිමෙඤ්mය්යානං සDදානං -මෙප- ඝානවිමෙඤ්mය්යානං ගන්ධානං -මෙප- ජිව්
හාවිමෙඤ්mය්යානං රසානං -මෙප- කායවිමෙඤ්mය්යානං මෙඵාට්ඨබ්බානං -මෙප- 
මමෙනාවිමෙඤ්mය්යානං ධම්මානං ඉට්ඨානං ක&තානං මනාපානං මමෙනාරමානං 
මෙලාකාමිසපටිසංයුත්තානං පටිලාභං වා පටිලාභමෙතා සමනුපස්සමෙතා පුමෙබ්බ වා 
පටිලDධපුබ්බං අතීතං නිරැDධං විපරිණතං සමනුස්සරමෙතා උප්පජ්�ති මෙසාමනස්
සං. යං එවරූපං මෙසාමනස්සං, ඉදං වුච්චති මෙගහසිතං මෙසාමනස්සං. ඉමානි ඡ 
මෙගහසිතානි මෙසාමනස්සානි.

‘සවැදූරැම් ස්පර්ශ_කයමෙයෝ දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙසයින් මෙතල බමෙසක් කියනලද ද, මෙතල 
කුමක් සඳහා කියනලද යැ යත්: චක්ෂුස්සංස්පර්ශ_ යැ, මෙර්ශ්රෝත්රසංස්පර්ශ_ යැ, ඝ්රාණරසංස්පර්ශ_ යැ,
ජිව්හාසංස්පර්ශ_ යැ, කායසංස්පර්ශ_ යැ, මනඃසංස්පර්ශ_ යි. ‘සවැදූරැම් ස්පර්ශ_කයමෙයෝ 
දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙසයින් යම් බමෙසක් කියන ලද ද, මෙතල මෙමය සඳහා කියන ලදී.

‘අටමෙළාස් මමෙනෝපවිචාරමෙයෝ දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙසයින් මෙතල බමෙසක් කියන ලද ද, 
මෙතල කුමක් සඳහා කියනලද යැ යත්: ඇසින් මෙසෞමනස්යයට ප්රත්ය වූ රූප දැක 
රූමෙපෝපවිචාර මෙකමෙරයි. මෙදෞම_නස්යයට ප්රත්යය වූ රූප දැක රූමෙපෝපවිචාර මෙකමෙරයි. 
උමෙප්ක්ෂාවට ප්රත්යය වූ රූප දැක රූමෙපෝපවිචාර මෙකමෙරයි. මෙර්ශ්රෝත්රමෙයන් ර්ශfද අසා  ඝ් …
රාණමෙයන් ගන්ධාඝ්රාණ මෙකාට  ජිහ්වාමෙයන් රස ආස්වාදය මෙකාට  කයින් ස්ප්රෂ්ටව්ය … …
ස්පර්ශ_ මෙකාට  සිතින් මෙසෞමනස්යයට ප්රත්යය වූ ධම_ දැන ධර්මෙමාපවිචාර මෙකමෙරයි… . 
මෙදෞම_නස්යයට ප්රත්යය වූ ධම_ දැන ධර්මෙමාපවිචාර මෙකමෙරයි. උමෙප්ක්ෂාවට ප්රත්යය වූ ධම_ 
දැන ධර්මෙමාපවිචාර මෙකමෙර්. මෙමමෙස් මෙමාහු ෂට් මෙසෞමනමෙස්යෝපචාරමෙයෝ යැ ෂඩ් මෙදෞ_
මනමෙස්යෝපචාරමෙයෝ යැ, ෂඩ් උමෙපක්්මෙෂෝපචාරමෙයෝ යි. ‘අටමෙළාස් මමෙනෝපවිචාරමෙයෝ 
දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙසයින් යම් බමෙසක් කියනලද ද, මෙතල පිණිස කියන ලදී.

‘සතිස් සත්ත්වපදමෙයෝ දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙසයින් මෙතල බමෙසක් කියන ලද ද, මෙතල බස 
කුමක් පිණිස කියන ලද යැ යත්: මෙගහනිඃර්ශ්රිත මෙසෞමනස්යමෙයෝ සමෙදමෙනක, නෂි්කාමතා 
නඃිර්ශ්රිත මෙසෞමනස්යමෙයෝ සමෙදමෙනක, මෙගහනිඃර්ශ්රිත මෙදෞම_නස්යමෙයෝ සමෙදමෙනක, නෂි්කාමතා 
නඃිර්ශ්රිත මෙදෞම_නස්යමෙයෝ සමෙදමෙනක, මෙගහනිඃර්ශ්රිත උමෙප්ක්ෂාමෙවෝ සමෙදමෙනක, නෂි්කාමතා 
නඃිර්ශ්රිත උමෙප්ක්ෂාමෙවෝ සමෙදමෙනක.

එහි මෙගහනිඃශ්රීත මෙසෞමනස්යමෙයෝ සමෙදන කවරහ යත්: 
ඉෂ්ට වූ කාන්ත වූ මනාප වූ මමෙනෝරම වූ මෙලෝකාමිෂ ප්රතිසංයුක්ත වූ චක්ෂුර්විමෙu්ය රූපප් 
රතිලාභය ප්රතිලාභවර්ශමෙයන් දක්නහුට මෙහෝ ප්රතිලfධ බැවින් අතීත වූ නිරැද්ධ වූ ප්රකෘති 
වි�හනමෙයන් විපරිණාම වූ මෙපර ලැබූ විරූ රූපයක් මෙහෝ දක්නහුට මෙසෞමනස්යය උපදමෙන්
ය, මෙමබඳු යම් මෙසෞමනස්යමෙයක් ඇද්ද මෙම් ගෘහර්ශ්රිත මෙසෞමනස්ය යයි කියනු ලැමෙf. 

මෙර්ශ්රෝත්ර විමෙu්ය ර්ශfදප්රතිලාභය  ඝ්රාණවිමෙu්ය ගන්ධප්රතිලාභ  ජිව්හාවිමෙu්ය රසප් … …
රතිලාභ  කායවිමෙu්ය ස්ප්රෂ්ටව්යප්රතිලාභය  ඉෂ්ට වූ කාන්ත වූ මනාප වූ මමෙනෝරම … …
වූ තෘෂ්ණා 
ප්රතිසංයුක්ත වූ මමෙනෝවිමෙu්ය ධම_ප්රතිලාභ වර්ශමෙයන් දක්නහුට මෙහෝ අතීත වූ නිරැද්ධ වූ 
විපරිණත වූ මෙපර ලදවිරූ මෙහෝ ධම_යක් සිහි කරන්නහුට මෙසෞමනස්යය උපදමෙන් ය. 
මෙමබඳු යම් මෙසෞමනස්යමෙයක් ඇද්ද මෙම් ගෘහර්ශ්රිත මෙසෞමනස්ය යැයි කියනු ලැමෙf. මෙමාහු 
සවැදූරැම් ගෘහර්ශ්රිත මෙසෞමනස්යමෙයෝ යි.
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තත්ථ කතමානි ඡ මෙනක්#ම්මසිතානි මෙසාමනස්සානි: 
රූපානං මෙත්වව අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමවිරාගනිමෙරාධං, පුමෙබ්බ මෙචව රූපා 
එතරහි ච සමෙබ්බ මෙත රූපා අනිච්චා දුක්#ා විපරිණාමධම්මා’ති එවමෙමතං 
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සමෙතා උප්පජ්�ති මෙසාමනස්සං. යං එවරූපං 
මෙසාමනස්සං, ඉදං වුච්චති මෙනක්#ම්මසිතං මෙසාමනස්සං. 

සDදානං මෙත්වව -මෙප- ගන්ධානං මෙත්වව -මෙප- රසානං මෙත්වව -මෙප- මෙඵාට්ඨබ්බානං 
මෙත්වව -මෙප- ධම්මානං මෙත්වව අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමවිරාගනිමෙරාධං, පුමෙබ්බ
මෙචව ධම්මා, එතරහි ච සමෙබ්බ මෙත ධම්මා අනිච්චා දුක්#ා විපරිණාමධම්මා’ති 
එවමෙමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සමෙතා උප්පජ්�ති මෙසාමනස්සං. යං 
එවරූපං මෙසාමනස්සං, ඉදං වුච්චති මෙනක්#ම්මසිතං මෙසාමනස්සං. ඉමානි ඡ 
මෙනක්#ම්මසිතානි මෙසාමනස්සානි.

තත්ථ කතමානි ඡ මෙගහසිතානි මෙදාමනස්සානි: 
චක්#වුිමෙඤ්mය්යානං රූපානං ඉට්ඨානං ක&තානං මනාපානං මමෙනාරමානං 
මෙලාකාමිසපටිසංයුත්තානං අප්පටිලාභං වා අප්පටිලාභමෙතා සමනුපස්සමෙතා 
පුමෙබ්බ වා අප්පටිලDධපුබ්බං අතීතං නිරැDධං විපරිණතං සමනුස්සරමෙතා උප්පජ්
�ති මෙදාමනස්සං. යං එවරූපං මෙදාමනස්සං, ඉදං වුච්චති මෙගහසිතං මෙදාමනස්සං. 

මෙසාතවිමෙඤ්mය්යානං සDදානං -මෙප- ඝානවිමෙඤ්mය්යානං ගන්ධානං -මෙප- ජිව්
හාවිමෙඤ්mය්යානං රසානං -මෙප- කායවිමෙඤ්mය්යානං මෙඵාට්ඨබ්බානං -මෙප- 
මමෙනාවිමෙඤ්mය්යානං ධම්මානං ඉට්ඨානං ක&තානං මනාපානං මමෙනාරමානං 
මෙලාකාමිසපටිසංයුත්තානං අප්පටිලාභං වා අප්පටිලාභමෙතා සමනුපස්සමෙතා 
පුමෙබ්බ වා අප්පටිලDධපුබ්බං අතීතං නිරැDධං විපරිණතං සමනුපස්සමෙතා උප්පජ්
�ති මෙදාමනස්සං. යං එවරූපං මෙදාමනස්සං, ඉදං වුච්චති මෙගහසිතං මෙදාමනස්සං. 
ඉමානි ඡ මෙගහසිතානි මෙදාමනස්සානි.

තත්ථ කතමානි ඡ මෙනක්#ම්මසිතානි මෙදාමනස්සානි: 
රූපානං මෙත්වව අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමවිරාගනිමෙරාධං, පුමෙබ්බ මෙචව රූපා 
එතරහි ච සමෙබ්බ මෙත රූපා අනිච්චා දුක්#ා විපරිණාමධම්මාති. එවමෙමතං 
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා අනුත්තමෙරසු විමෙමාමෙක්#සු පිහං උපට්ඨාමෙපති: 
කුදස්සු නාමාහං තදායතනං උපසම්පජ්� විහරිස්සාමි. යදරියා එතරහි ආයතනං 
උපසම්පජ්� විහර&තී’ති. ඉති අනුත්තමෙරසු විමෙමාමෙක්#සු පිහං උපට්ඨාපයමෙතා 
උප්පජ්�ති පිහප්පච්චයා මෙදාමනස්සං. යං එවරූපං මෙදාමනස්සං, ඉදං වුච්චති 

එහි විදර්ශ_නා නඃිර්ශ්රිත මෙසෞමනස්යමෙයෝ සමෙදන කවරහ යත්: රූපයන්මෙග් මැ විපරිණාම 
විරාග නිමෙරෝධලක්ෂණ වූ අනිත්යාකාරය දැන මෙපර වූ මැ රූපමෙයෝ ඇද්ද ‘දැනුදු එහැම 
රූපමෙයෝ අනිත්යයහ, දුඃ#යහ, විපරිණාමධම_යහ’ යි මෙමමෙස් මෙතල යථාභූතය විදර්ශ_නා ප් 
රඥාමෙයන් දක්නහුට මෙසෞමනස්යය උපදමෙන් යැ. මෙමබඳු වූ යම් මෙසෞමනස්යමෙයක් මෙව් ද 
මෙමය ‘විදර්ශ_නාර්ශ්රිත මෙසෞමනස්ය’ යයි කියනු ලැමෙf. 

ර්ශfදයන්මෙග් මැ  ගන්ධයන්මෙග් මැ  ස්පර්ෂ්ටව්යයන්මෙග් මැ  ධම_යන්මෙග් මැ … … …
විපරිණාම විරාග නිමෙරෝධ ලක්ෂණ වූ අනිත්යාකාරය දැන මෙපර ද වූ මැ ධම_මෙයෝ ඇද්ද, දැනුදු
රූපමෙයෝ ඇද්ද, ‘එහැම ධම_මෙයෝ අනිත්යයහ, දුඃ#යහ, විපරිණාමධම_යහ’ යි මෙමමෙස් මෙතල 
යථාභූතය සම්යක්ප්රඥාමෙයන් දක්නහුට මෙසෞමනස්යය උපදමෙන් යැ. මෙමබඳු වූ යම් 
මෙසෞමනස්යමෙයක් මෙව් ද මෙම් විදර්ශ_නාර්ශ්රිත ‘මෙසෞමනස්ය’ යැයි කියනු ලැමෙf. මෙමාහු සමෙදන 
‘විදර්ශ_නාර්ශ්රිත මෙසෞමනස්යමෙයෝ’ මෙවති.

එහි ගෘහර්ශ්රිත මෙදෞම_නස්යමෙයෝ සමෙදන කවරහ යත්: ඉෂ්ට වූ කාන්ත වූ මනාප වූ මමෙනෝරම 
වූ තෘෂ්ණාප්රතිසංයුක්ත වූ චක්ෂුර්විමෙu්ය රූපයන්මෙග් අප්රතිලාභ අප්රතිලාභ වර්ශමෙයන් 
දක්නහුට මෙහෝ මෙපර අතීත වූ නිරැද්ධ වූ විපරිණත වූ මෙනාලදවිරූ රූපයක් සිහි 
කරන්නහුට මෙහෝ මෙදෞම_නස්ය උපදමෙන් යැ. මෙමබඳු වූ යම් මෙදෞම_නස්යමෙයක් මෙව් ද මෙමය 
‘ගෘහර්ශ්රිත මෙදෞම_නස්ය’ යයි කියනු ලැමෙf. 

මෙර්ශ්රෝත්රවිමෙu්ය ර්ශfදයන්මෙග්  ඝ්රාණවිමෙu්ය ගන්ධයන්මෙග් ජිව්හාවිමෙu්ය රසයන්මෙග්  … …
කායවිමෙu්ය ස්ප්රෂ්ටව්යයන්මෙග්  ඉෂ්ට වූ කාන්ත වූ මනාප වූ තෘෂ්ණාසංර්ශ්රිත වූ …
මමෙනෝවිමෙu්ය ධම_යන්මෙග් අප්රතිලාභ මෙහෝ අප්රතිලාභ වර්ශමෙයන් දක්නහුට අතීත වූ නිරැද්ධ 
වූ විපරිණත වූ මෙපර මෙනාලදවිරූ ධම_යක් මෙහෝ දක්නහුට මෙදාම්නස් උපදමෙන් යැ. මෙමබඳු 
යම් මෙදාම්නමෙසක් මෙව් ද මෙමය ‘ගෘහර්ශ්රිත වූ මෙදාම්නසැ’ යි කියනු ලැමෙf. මෙමාහු සමෙදන 
ගෘහර්ශ්රිත වූ මෙදාම්නස්හු මෙවති.

එහි විදර්ශ_නාර්ශ්රිත මෙදෞම_නස්යමෙයෝ සමෙදන කවරහ යත්: රූපයන්මෙග් මැ විපරිණාම විරාග 
නිමෙරෝධලක්ෂණ වූ අනිත්යාකාරය දැන මෙපර තුබූ රූපමෙයෝ ඇදද්, දැනුදු වූ රූපමෙයෝ ඇදද්, 
එහැම රූපමෙයෝ ‘අනිත්යයහ, දුඃ#යහ, විපරිණාමධම_යහ’ යි මෙමමෙස් මෙතල යථාභූතය සම් 
යක්ප්රඥාමෙයන් දැක අනුත්තර විමෙමෝක්ෂමෙයහි ස්පෘහා එළවයි. ආය්ය_මෙයෝ දැන් යම් 
ආයතනයකට පැමිණ විහරණ මෙකමෙරත් ද, මම කවර දිමෙනක නම් ඒ ආයතනයට පැමිණ 
වාස මෙකමෙරම් ද කියා යි. මෙමමෙස් අනුත්තර විමෙමෝක්ෂමෙයහි ස්පෘහා එළවන්නහුට ස්පෘහා 
මෙහ්තුමෙයන් මෙදාම්නස් උපදමෙන් යැ. මෙමබඳු යම් මෙදාම්නමෙසක් මෙව් ද, මෙමය විදර්ශ_නාර්ශ්රිත වූ 
මෙදාම්නස යයි කියනු ලැමෙf. 
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මෙනක්#ම්මසිතං මෙදාමනස්සං. 
සDදානං මෙත්වව -මෙප- ගන්ධානං මෙත්වව -මෙප- රසානං මෙත්වව -මෙප- මෙඵාට්ඨබ්බානං 
මෙත්වව -මෙප- ධම්මානං මෙත්වව අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමවිරාගනිමෙරාධං පුමෙබ්බ 
මෙචව ධම්මා එතරහි ච සමෙබ්බ මෙත ධම්මා අනචි්චා දුක්#ා විපරිණාමධම්මාති. 
එවමෙමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා අනුත්තමෙරසු විමෙමාමෙක්#සු පිහං උපට්
ඨාමෙපති. කුදස්සු නාමාහං තදායතනං උපසම්පජ්� විහරිස්සාමි යදරියා එතරහි 
ආයතනං උපසම්පජ්� විහර&තී’ති. ඉති අනුත්තමෙරසු විමෙමාමෙක්#සු පිහං උපට්
ඨාපයමෙතා උප්පජ්�ති පිහපච්චයා මෙදාමනස්සං. යං එවරූපං මෙදාමනස්සං ඉදං වුච්
චති මෙනක්#ම්මසිතං මෙදාමනස්සං. ඉමානි ඡ මෙනක්#ම්මසිතානි මෙදාමනස්සානි.

තත්ථ කතමා ඡ මෙගහසිතා උමෙපක්#ා: 
චක්#ුනා රූපං දිස්වා උප්පජ්�ති උමෙපක්#ා බාලස්ස මූළ්හස්ස පථුුජ්�නස්ස 
අමෙනාධිජිනස්ස අවිපාකජිනස්ස අනාදීනවදස්සාවිමෙනා අස්සුතවමෙතා පුථජු්�නස්ස.
යා එවරූපා උමෙපක්#ා, රූපං සා නාතිවත්තති. තස්මා සා උමෙපක්#ා මෙගහසිතාති 
වුච්චති. 
මෙසාමෙතන සDදං සුත්වා -මෙප- ඝාමෙනන ගන්ධං ඝායිත්වා -මෙප- ජිව්හාය රසං 
සායිත්වා -මෙප- කාමෙයන මෙඵාට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා -මෙප- මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය උප්පජ්
�ති උමෙපක්#ා බාලස්ස මූළ්හස්ස පුථජු්�නස්ස අමෙනාධිජිනස්ස අවිපාකජිනස්ස 
අනාදීනවදස්සාවිමෙනා අස්සුතවමෙතා පථුුජ්�නස්ස. යා එවරූපා උමෙපක්#ා, ධම්මං 
සා නාතිවත්තති. තස්මා සා උමෙපක්#ා මෙගහසිතාති වුච්චති. ඉමා ඡ මෙගහසිතා 
උමෙපක්#ා.

තත්ථ කතමා ඡ මෙනක්#ම්මසිතා උමෙපක්#ා: 
රූපානං මෙත්වව අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමවිරාගනිමෙරාධං, පුමෙබ්බ මෙචව රූපා 
එතරහි ච සමෙබ්බ මෙත රූපා අනිච්චා දුක්#ා විපරිණාමධම්මා’ති එවමෙමතං 
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සමෙතා උප්පජ්�ති උමෙපක්#ා. යා එවරූපා උමෙපක්#ා,
රූපං සා අතිවත්තති. තස්මා සා උමෙපක්#ා මෙනක්#ම්මසිතාති වුච්චති. 
සDදානං මෙත්වව -මෙප- ගන්ධානං මෙත්වව -මෙප- රසානං මෙත්වව -මෙප- මෙඵාට්ඨබ්බානං 
මෙත්වව -මෙප- ධම්මානං මෙත්වව අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමවිරාගනිමෙරාධං, පුමෙබ්බ
මෙචව ධම්මා එතරහි ච සමෙබ්බ මෙත ධම්මා අනචි්චා දුක්#ා විපරිණාමධම්මා’ති 
එවමෙමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සමෙතා උප්පජ්�ති උමෙපක්#ා. යා එවරූපා 
උමෙපක්#ා, ධම්මං සා අතිවත්තති. තස්මා සා උමෙපක්#ා මෙනක්#ම්මසිතාති වුච්චති. 
ඉමා ඡ මෙනක්#ම්මසිතා උමෙපක්#ා. 
ඡත්තිංස සත්තපදා මෙවදිතබ්බාති ඉති යං තං වුත්තං, ඉදමෙමතං පටිච්ච වුත්තං.

ර්ශfදයන්මෙග් මැ  ගන්ධයන්මෙග් මැ  රසයන්මෙග් මැ  ස්ප්රෂ්ටව්යයන්මෙග් මැ  ධ_… … … …
මයන්මෙග් මැ විපරිණාම විරාග නිමෙරෝධලක්ෂණ වූ අනිත්යාකාරය දැන මෙපරත් දැනුත් ධම_ 
මෙකමෙනක් ඇද්ද එහැම ධම_මෙයෝ ‘අනිත්යයහ දුඃ#යහ ප්රකෘති වි�හනස්වභාව ඇතියහ’ය යි 
මෙමමෙස් මෙතල ඇති සැටිය විදර්ශ_නාප්රඥාමෙයන් දැක අනුත්තර විමෙමෝක්ෂමෙයහි කැමැත්ත 
එළවයි. ආය්ය_මෙයෝ දැන් මෙම් ආයතනයකට එළඹ විහාර මෙකමෙරත් ද මම කවර දිමෙනක නම් 
ඒ ආයතන උපයාමෙගන වාස මෙකමෙරම්මෙදෝ’ කියා යි. මෙමමෙස් අනුත්තර විමෙමෝක්ෂමෙයහි 
ස්පෘහා උපයන්නහුට ස්පෘහාමෙහ්තුමෙයන් මෙදාම්නස උපදමෙන් යැ. මෙමබඳු යම් මෙදාම්නමෙසක් 
මෙව් ද මෙම් ‘විදර්ශ_නාර්ශ්රිත වූ මෙදාම්නස’ යයි කියනු ලැමෙf. මෙමාහු සමෙදන විදර්ශ_නාර්ශ්රිත වූ 
මෙදාම්නස්හු මෙවති.

එහි ගෘහර්ශ්රිත (කාමගුණනිඃර්ශ්රිත) උමෙප්ක්ෂාමෙවෝ සමෙදන කවරහ යත්: 
ඇසින් රූපයක් දැන් බාල වූ මුඪ වූ මෙබාමෙහෝ මෙකමෙලස් දනවන ක්මෙල්ර්ශාවධි මෙනා දිනූ 
ආයතිවිපාක මෙනා දිනූ ආදීනව මෙනා දක්නා අර්ශ්රැතවත් පෘථග්�නහට උමෙප්ක්ෂා උපදී. 
මෙමබඳු යම් උමෙප්ක්ෂාවක් ඇද්ද, ඒ උමෙප්ක්ෂාව රූපය මෙනා ඉක්ම පවතී. එමෙහයින් ඒ 
උමෙප්ක්ෂාව ‘ගෘහර්ශ්රිත’ යයි කියනු ලැමෙf. කනින් හඬක් අසා  නැහැමෙයන් ගඳක් ආඝ් …
රාණය මෙකාට  දිවින් රසක් විඳ  කයින් පැහැසියක් පැහැස  සිතින් දහමක් දැන බාල… … …
වූ මුඪ වූ මෙබාමෙහෝ මෙකමෙලස් දනවන මෙකමෙලස්හිම් මෙනා දිනූ ආයතිවිපාක මෙනා දිනූ 
ආදීනව මෙනා දක්නා ඇසූපිරූතැන් නැති පුහුදුන් පුඟුල්හට උමෙප්ක්ෂා උපදී. මෙමබඳු යම් 
උමෙප්ක්ෂාවක් ඇද්ද, ඒ උමෙප්ක්ෂාව දහම් මෙනා ඉක්ම පවතී. එයින් ඒ උමෙප්ක්ෂා ‘ගෘහර්ශ්රිත’ 
යයි කියනු ලැමෙf. මෙමාහු සමෙදන ගෘහර්ශ්රිත උමෙප්ක්ෂාමෙවෝ මෙවති.

එහි විදර්ශ_නාර්ශ්රිත උමෙප්ක්ෂාමෙවෝ සමෙදන කවරහ යත්: රූපයන්මෙග් මැ විපරිණාම විරාග ලක්
ෂණ වූ අනිත්යාකාරය දැන ‘මෙපරත් රූප මෙකමෙනක් වූහු ද, දැනුත් රූප මෙකමෙනක් ඇද්ද, 
එහැම රූපමෙයෝ අනිත්යයහ දුඃ#යහ විපරිණාමස්වභාව ඇතියහ’ යි මෙමමෙස් මෙතල 
ඇතිසැටිය සම්යක්ප්රඥාමෙයන් දක්නාහට උමෙප්ක්ෂා උපදී. මෙමබඳු යම් උමෙප්ක්ෂාවක් ඇද්ද, 
මෙහෝ රූපය ඉක්ම පවතී. එයින් ඒ උමෙප්ක්ෂාව ‘විදර්ශ_නාර්ශ්රිත’ යයි කියනු ලැමෙf. ර්ශfදයන්මෙග්
මැ  ගන්ධයන්මෙග් මැ  රසයන්මෙග් මැ  ස්ප්රෂ්ටව්යයන්මෙග් මැ  ධම_යන්මෙග් මැ … … … …
විපරිණාම විරාග නිමෙරෝධ ලක්ෂණ වූ අනිත්යාකාරය දැන් මෙපරත් ධම_ මෙකමෙනක් වූහු ද, 
දැනුත් ධම_ මෙකමෙනක් ඇදද්, එහැම ධම_මෙයෝ ‘අනිත්යයහ, දුඃ#යහ, විපරිණාමස්වභාව 
ඇතියහ’ යි මෙමමෙස් මෙතල යථාභූතය සම්යක්ප්රඥාමෙයන් දක්නාහට උමෙප්ක්ෂා උපදී. මෙමබඳු 
යම් උමෙප්ක්ෂාවක් ඇද්ද, මෙහෝ ධමා_ලම්බනය ඉක්ම පවතී. එයින් ඒ උමෙප්ක්ෂාව ‘විදර්ශ_නාර්ශ්රිත’
යයි කියනු ලැමෙf. මෙමාහු සමෙදන විදර්ශ_නාර්ශ්රිත උමෙප්ක්ෂාමෙවෝ’ යි. 

සතිස් සත්ත්වපදමෙයෝ දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙස් යමක් කියන ලද ද, මෙතල මෙම් සඳහා 
කියනලදී.
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තත්රිදං නිස්සාය ඉදං ප�හථාති ඉති මෙ#ා පමෙනතං වුත්තං, කිමෙඤ්චතං පටිච්ච වුත්
තං: 
තත්ර භික්#මෙව, යානි ඡ මෙනක්#ම්මසිතානි මෙසාමනස්සානි, තානි නිස්සාය තානි 
ආගම්ම, යානි ඡ මෙගහසිතානි මෙසාමනස්සානි, තානි ප�හථ, තානි සමතික්කමථ. 
එවමෙමමෙතසං පහානං මෙහාති, එවමෙමමෙතසං සමතික්කමෙමා මෙහාති. 

තත්ර භික්#මෙව යානි ඡ මෙනක්#ම්මසිතානි මෙදාමනස්සානි තානි නිස්සාය තානි 
ආගම්ම, යානි ඡ මෙගහසිතානි මෙදාමනස්සානි, තානි ප�හථ. තානි සමතික්කමථ. 
එවමෙමමෙතසං පහානං මෙහාති. එවමෙමමෙතසං සමතික්කමෙමා මෙහාති. 

තත්ර භික්#මෙව යා ඡ මෙනක්#ම්මසිතා උමෙපක්#ා, තා නිස්සාය තා ආගම්ම, යා ඡ 
මෙගහසිතා උමෙපක්#ා තා ප�හථ, තා සමතික්කමථ. එවමෙමතාසං පහානං මෙහාති, 
එවමෙමතාසං සමතික්කමෙමා මෙහාති. 

තත්ර භික්#මෙව, යානි ඡ මෙනක්#ම්මසිතානි මෙසාමනස්සානි, තානි නිස්සාය තානි 
ආගම්ම, යානි ඡ මෙනක්#ම්මසිතානි මෙදාමනස්සානි, තානි ප�හථ, තානි සමතික්
කමථ. එවමෙමමෙතසං පහානං මෙහාති, එවමෙමමෙතසං සමතික්කමෙමා මෙහාති. 

තත්ර භික්#මෙව, යා ඡ මෙනක්#ම්මසිතා උමෙපක්#ා, තා නිස්සාය තා ආගම්ම යානි ඡ
මෙනක්#ම්මසිතානි මෙසාමනස්සානි තානි ප�හථ, තානි සමතික්කමථ. 
එවමෙමමෙතසං පහානං මෙහාති, එවමෙමමෙතසං සමතික්කමෙමා මෙහාති.

අත්ථි භික්#මෙව, උමෙපක්#ා නානත්තා නානත්තසිතා. අත්ථි උමෙපක්#ා එකත්තා එකත්
තසිතා. 
කතමා ච භික්#මෙව, උමෙපක්#ා නානත්තා නානත්තසිතා: 
අත්ථි භික්#මෙව, උමෙපක්#ා රූමෙපසු, අත්ථි සමෙDදසු, අත්ථි ගමෙන්ධසු, අත්ථි රමෙසසු, 
අත්ථි මෙඵාට්ඨමෙබ්බසු. අයං භික්#මෙව උමෙපක්#ා නානත්තා නානත්තසිතා.

කතමා ච භික්#මෙව, උමෙපක්#ා එකත්තා එකත්තසිතා: 
අත්ථි භික්#මෙව, උමෙපක්#ා ආකාසානඤ්චායතනනිස්සිතා, 
අත්ථි විඤ්ඤාණඤ්චායතනනිස්සිතා, 
අත්ථි ආකිඤ්චඤ්ඤායතනනිස්සිතා, 
අත්ථි මෙනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනනිස්සිතා. 
අයං භික්#මෙව, උමෙපක්#ා එකත්තා එකත්තසිතා. 

එහි ‘මෙමය නිසා මෙමය දුරැ කරව’ යි යළි මෙමමෙස් මෙතල කියන ලදි. මෙතල කුමක් සඳහා 
කියන ලද යැ යත්: 
මහමෙණනි, එහි යම් විදර්ශ_නාර්ශ්රිත මෙසාම්නස්හු සමෙදමෙනක් ඇදද්, උන් නිසා උන් 
ඇසුරැමෙකාට යම් ගෘහර්ශ්රිත මෙසාම්නස්හු සමෙදමෙනක් ඇද්ද, උන් හැරපියව. උන් ඉක්මව. 
මෙමමෙස් තුලුන්මෙග් ප්රහාණ මෙවයි, මෙමමෙස් තුලුන්මෙග් සමතික්රමණ මෙව්. මහමෙණනි, එහි යම් 
විදර්ශ_නාර්ශ්රිත මෙදාම්නස්හු සමෙදමෙනක් ඇද්ද, උන් නිසා යම් ගෘහර්ශ්රිත මෙදාම්නස්හු සමෙදමෙනක් 
ඇද්ද, උන් හැරපියව, උන් ඉක්මව, මෙමමෙස් තුලුන්මෙග් ප්රහාණ මෙවයි, මෙමමෙස් තුලුන්මෙග් 
සමතික්රමණ මෙව්. මහමෙණනි, එහි යම් විදර්ශ_නාර්ශ්රිත උමෙප්ක්ෂාමෙවෝ සමෙදමෙනක් ඇද්ද, උන් 
නිසා යම් ගෘහර්ශ්රිත උමෙප්ක්ෂාමෙවෝ සමෙදමෙනක් ඇද්ද, උන් හැරපියව, උන් ඉක්මව, මෙමමෙස් 
තුලුන්මෙග් ප්රහාණ මෙවයි. මෙමමෙස් තුලුන්මෙග් සමතික්රමණ මෙව්. මහමෙණනි, එහි යම් විදර්ශ_නාර්ශ් 
රිත මෙසාම්නස්හු සමෙදමෙනක් ඇද්ද, උන් නිසා යම් විදර්ශ_නාර්ශ්රිත මෙදාම්නස්හු සමෙදමෙනක් 
ඇද්ද, උන් හැරපියව, උන් ඉක්මව. මෙමමෙස් තුලුන්මෙග් ප්රහාණ මෙවයි. මෙමමෙස් තුලුන්මෙග් 
සමතික්රමණ මෙව්. මහමෙණනි, එහි යම් විදර්ශ_නාර්ශ්රිත උමෙප්ක්ෂාමෙවෝ සමෙදමෙනක් ඇද්ද, උන් 
නිසා උන් ලබා යම් විදර්ශ_නාර්ශ්රිත මෙසාම්නස්හු සමෙදමෙනක් ඇදද්, උන් හැරපියව, උන් 
ඉක්මව. මෙමමෙස් තුලුන්මෙග් ප්රහාණ මෙවයි. මෙමමෙස් තුලුන්මෙග් සමතික්රමණ මෙව්.

මහමෙණනි, නානාලම්බන නිඃර්ශ්රිත වූ නානාත්ව (නානාප්රකාර) උමෙප්ක්ෂාවක් අත. 
ඒකාලම්බන නිඃර්ශ්රිත වූ ඒකත්ව උමෙප්ක්ෂාවක් ඇත. මහමෙණනි, නානාලම්බන නිඃර්ශ්රිත 
නානාත්වඋමෙප්ක්ෂා කවර යත්: මහමෙණනි, රූපාලම්බනයන්හි උමෙප්ක්ෂා ඇත. ර්ශfද 
ලම්බනයන්හි උමෙප්ක්ෂා ඇත. ගන්ධාලම්බනයන්හි උමෙප්ක්ෂා ඇත. රසාලම්බනයන්හි 
උමෙප්ක්ෂා ඇත. ස්ප්රෂ්ටව්යාලම්බනයන්හි උමෙප්ක්ෂා ඇත. මහමෙණනි, මෙම් නානාලම්බන 
නඃිර්ශ්රිත නානාත්වඋමෙප්ක්ෂා යි.

මහමෙණනි, ඒකාලම්බනනඃිර්ශ්රිත ඒකත්වඋමෙප්ක්ෂා කවර යත්: මහමෙණනි, 
ආකාසානmච්ායතන නිඃර්ශ්රිත වූ උමෙප්ක්ෂා ඇත. විm්ඤාණm්චායතන නිඃර්ශ්රිත වූ උමෙප්ක්ෂා 
ඇත. ආකිm්ඤායතන නිඃර්ශ්රිත වූ උමෙප්ක්ෂා ඇත. මෙන්වසm්ඤානාසm්ඤායතන නිඃර්ශ්රිත වූ 
උමෙප්ක්ෂා ඇත. මහමෙණනි, මෙම් ඒකාලම්බනනඃිර්ශ්රිත වූ ඒකත්ව උමෙප්ක්ෂා යි. මහමෙණනි, එහි 
ඒකාලම්බනනඃිර්ශ්රිත ඒකත්ව වූ යම් උමෙප්ක්ෂාවක් ඇද්ද, එය නිසා එයට පැමිණ 
නානාලම්බනනිඃර්ශ්රිත නානාත්ව වූ යම් උමෙප්ක්ෂාවක් ඇද්ද, එය දුරලව, එය ඉක්මව. මෙමමෙස් 
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තත්ර භික්#මෙව, යා’යං උමෙපක්#ා එකත්තා එකත්තසිතා, තං නිස්සාය තං ආගම්ම, 
යා’යං උමෙපක්#ා නානත්තා නානත්තසිතා, තං ප�හථ, තං සමතික්කමථ. 
එවමෙමතිස්සා පහානං මෙහාති, එවමෙමතිස්සා සමතික්කමෙමා මෙහාති. 

අතම්මයතං භික්#මෙව නිස්සාය අතම්මයතං ආගම්ම යා’යං උමෙපක්#ා එකත්තා 
එකත්තසිතා තං ප�හථ. තං සමතික්කමථ. එවමෙමතිස්සා පහානං මෙහාති, 
එවමෙමතිස්සා සමතික්කමෙමා මෙහාති. තත්රිදං නිස්සාය ඉදං ප�හථා’ති ඉති යං තං 
වුත්තං, ඉදමෙමතං පටිච්ච වුත්තං.

‘තමෙයා සතිපට්ඨානා යදරිමෙයා මෙසවති, යදරිමෙයා මෙසවමාමෙනා සත්ථා 
ගණමනුසාසිතුමරහතී’ති ඉති මෙ#ා පමෙනතං වුත්තං, කිමෙඤ්චතං පටිච්ච වුත්තං:

 ඉධ භික්#මෙව, සත්ථා සාවකානං ධම්මං මෙදමෙසති අනුකම්පමෙකා හිමෙතසී 
අනුකම්පං උපාදාය: ‘ඉදං මෙවා හිතාය, ඉදං මෙවා සු#ායා’ති. තස්ස සාවකා න 
සුස්සූස&ති, න මෙසාතං ඔදහ&ති, න අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨමෙප&ති. මෙවාක්කම්ම ච
සත්ථුසාසනං වත්ත&ති. තත්ර භික්#මෙව, තථාගමෙතා න මෙචව අත්තමමෙනා මෙහාති. 
න ච අත්තමනතං පටිසංමෙවමෙදති. අනවස්සුමෙතා ච විහරති සමෙතා සම්ප�ාමෙනා. 
ඉදං, භික්#මෙව, පඨමං සතිපට්ඨානං, යදරිමෙයා මෙසවති, යදරිමෙයා මෙසවමාමෙනා 
සත්ථා ගණමනුසාසිතුමරහති.
පනු චපරං භික්#මෙව, සත්ථා සාවකානං ධම්මං මෙදමෙසති අනුකම්පමෙකා හිමෙතසී 
අනුකම්පං උපාදාය: ‘ඉදං මෙවා හිතාය, ඉදං මෙවා සු#ායා’ති. තස්ස එකමෙච්ච 
සාවකා න සුස්සූස&ති, න මෙසාතං ඔදහ&ති, න අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨමෙප&ති, 
මෙවාක්කම්ම ච සත්ථුසාසනං වත්ත&ති. එකමෙච්ච සාවකා සුස්සූස&ති, මෙසාතං 
ඔදහ&ති, අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨමෙප&ති, න ච මෙවාක්කම්ම සත්ථුසාසනා වත්ත&ති.
තත්ර භික්#මෙව, තථාගමෙතා න මෙචව අත්තමමෙනා මෙහාති, න ච අත්තමනතං 
පටිසංමෙවමෙදති. න ච අනත්තමමෙනා මෙහාති, න ච අනත්තමනතං පටිසංමෙවමෙදති. 
අත්තමනතඤ්ච අනත්තමනතඤ්ච තදුභයං අභිනිවමෙජ්�ත්වා මෙසා උමෙපක්#මෙකා 
විහරති සමෙතා සම්ප�ාමෙනා. ඉදං වුච්චති භික්#මෙව, දුතියං සතිපට්ඨානං යදරිමෙයා
මෙසවති, යදරිමෙයා මෙසවමාමෙනා සත්ථා ගණමනුසාසිතුමරහති.

පනු චපරං භික්#මෙව, සත්ථා සාවකානං ධම්මං මෙදමෙසති අනුකම්පමෙකා හිමෙතසී 
අනුකම්පං උපාදාය: ‘ඉදං මෙවා හිතාය, ඉදං මෙවා සු#ායා’ති. තස්ස සාවකා 
සුස්සූස&ති, මෙසාතං ඔදහ&ති, අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨමෙප&ති, න ච මෙවාක්කම්ම 
සත්ථුසාසනං වත්ත&ති. තත්ර භික්#මෙව, තථාගමෙතා අත්තමමෙනා මෙචව මෙහාති, 

මෙතල උමෙප්ක්ෂාවමෙග් ප්රහාණ මෙවයි. මෙමමෙස් මෙතල උමෙප්ක්ෂාවමෙග් සමතික්රමණ මෙව්. 
මහමෙණනි, (තම්මයතා නම් වූ තෘෂ්ණාව මැඩලන ව්යුත්ථානගාමිනීවිදර්ශ_නා සං#්යාත) 
අතම්මයතාව නිසා අතම්මයතාවට පැමිණ ඒකාලම්බනනිඃර්ශ්රිත ඒකත්ව වූ යම් උමෙප්ක්ෂාවක්
ඇද්ද, එය දුරැ කරව, එය ඉක්මව. මෙමමෙස් මෙතල උමෙප්ක්ෂාවමෙග් ප්රහාණ මෙවයි. මෙමමෙස් 
මෙතල උමෙප්ක්ෂාවමෙග් සමතික්රමණ මෙව්. එහි ‘මෙමය නිසා මෙමය දුරැ කරව’ යි මෙමමෙස් යමක් 
කියනලද ද, මෙතල මෙමය සඳහා කියන ලදී.

‘යම් සීවටනයක් ආය්ය_ වූ සම්යක්සම්බුද්ධයන් වහන්මෙස් මෙසවුනාහු මෙවත් ද, යම් 
සීවටනයක් ආය්ය_ වූ සම්යක් සම්බුද්ධයන් වහන්මෙස් මෙසවුනාහු අනුර්ශාසක වැ 
ගණානුර්ශාසනයට නිසි මෙවත් ද, එබඳු සීවටන්හු තුන් මෙදමෙනකි’ යි මෙමමෙසයින් මෙතල 
බමෙසක් කියන ලද ද, මෙතල බස කුමක් පිණිස කියන ලද යැ යත්: 

මහමෙණනි, මෙමමෙලාවැ ර්ශාස්තෘන් වහන්මෙස් අනකුම්පා ඇති වැ හිතෛතෂී වැ අනුකම්පා නිසා සව්වනට දහම් 
මෙදසති: ‘මෙම් මෙතාපට හිත පිණිස යැ, මෙම් මෙතාපට සුව පිණිස යැ, කියා යි’. ඔබමෙග් බස සව්මෙවෝ අදහා 
අසනු මෙනා කැමැති මෙවති. කන් නතු මෙනා මෙකමෙරති. දැනගන්නට සිත් මෙනා එළවති. ර්ශාස්තෘන්මෙග් අනුසසුන්
ඉකම්වා වැමෙටත්. මහමෙණනි, එහිලා තථාගතයන් වහන්මෙස් සතුටු වූවාහු මෙනා මෙවති. සතුටු සිතැති බව මෙනා
දනව්ති. සම්ෘතිමත් වැ සම්ප්රඥාන ඇති වැ (ප්රතිඝ අවස්රවමෙයන්) අනවස්රැත වැ වාස මෙකමෙරත්. මහමෙණනි, 
ආය්ය_ වූ සම්යක් සම්බදු්ධයන් වහන්මෙස් යම් සීවටනයක් මෙසවනුාහු මෙවත් ද, ආය්ය_ වූ සම්යක් සම්බදු්ධයන් 
වහන්මෙස් යම් සීවටනයක් මෙසවනුාහු අනුර්ශාසක වැ ගණානුර්ශාසනයට නිසි වැ වාස මෙකමෙරත් ද, මෙම් ඒ 
පළමු වැනි සීවටන යි.
තවද මහමෙණනි, ර්ශාස්තෘන් වහන්මෙස් අනුකම්පා ඇති වැ හිතෛතෂී වැ අනකුම්පා සඳහා ර්ශ්රාවකයනට දහම් 
මෙදසති: මෙම් මෙතාපට හිත පිණිස යැ. මෙම් මෙතාපට සුව පිණිස යැ’ යි. ඔබමෙග් අනුර්ශාසනාව කිසි ර්ශ්රාවක 
මෙකමෙනක් මෙනා අසනු කැමැති මෙවති, කන් නතු මෙනා මෙකමෙරති. දැනගන්නට සිත් මෙනා එළවති. ර්ශාස්තෘන්මෙග්
අනුර්ශාසනාව ඉකම්වා වැමෙටත්. කිසි ර්ශ්රාවක මෙකමෙනක් අසනු කැමැති මෙවති. කන් නතු මෙකමෙරති. දැනගන්නට
සිත් එළවති. ර්ශාස්තෘර්ශාසනය ඉකම්වා මෙනා වැමෙටත්. මහමෙණනි, එහි ලා තථාගතයන් වහන්මෙස් සතුටු වූවාහු
මෙනා මෙවති. සතුටු සිතැති බව මෙනා ද දනව්ති. මෙනා සතුටු වවූාහු මෙනා ද මෙවති. මෙනා සතුටු සිතැති බව 
මෙනා ද දන්වති. සතුටු සිතැති බව ද මෙනා සතුටු සිතැති බව ද යන එමෙදක ව�_නය මෙකාට උන් වහන්මෙස් 
උමෙප්ක්ෂක වැ සම්ෘතිමත් වැ සම්යක්ප්රඥා ඇති වැ වාස මෙකමෙරත්. මහමෙණනි, ආය්ය_ වූ සම්යක් සම්බදු්ධයන් 
වහන්මෙස් යම් සීවටනක් මෙසවුනාහු මෙවත් ද ආය්ය_ වූ සම්යක් සම්බදු්ධයන් වහන්මෙස් යම් සවීටනක් 
මෙසවනුාහු අනුර්ශාසක වැ ගණානුර්ශාසනා කරනන්ට නිසි වැ වාස මෙකමෙරත් ද, මෙම් ඒ මෙදවන සීවටන යයි 
කියනු ලැමෙf.

තවද මහමෙණනි, ර්ශාස්තෘන් වහන්මෙස් අනුකම්පා ඇති වැ හිතෛතෂී වැ අනුකම්පා පණිිස 
සව්වනට දහම් මෙදසති: ‘මෙම් මෙතාපට හිත පිණිස යැ. මෙම් මෙතාපට සුව පිණිස යැ’ යි. 
ඔබමෙග් බස සව්මෙවෝ අසනු කැමැති මෙවති. කන් නතු මෙකමෙරති. දැනගන්නට සිත එළවති. 
ර්ශාස්තෘර්ශාසනය ඉක්මවා මෙනා ද වැමෙටත්. මහමෙණනි, එහිලා තථාගතයන් වහන්මෙස් සතුටු 
සිත් ඇත්තාහු මෙවති. සතුටු සිත් ඇති බව ද දන්වති. අනවස්රැත වැ ස්මෘතිමත් වැ 
සම්ප්රඥාන ඇති වැ වාස ද මෙකමෙරත්. මහමෙණනි, ආය්ය_ වූ සම්යක්සම්බුදධ්යන් වහන්මෙස් 
යම් සීවටනක් මෙස්වනය මෙකමෙරත් ද, ආය්ය_ වූ සම්යක් සම්බුද්ධයන් වහන්මෙස් යම් 
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අත්තමනතඤ්ච පටිසංමෙවමෙදති. අනවස්සුමෙතා ච විහරති සමෙතා සම්ප�ාමෙනා. ඉදං
වුච්චති භික්#මෙව, තතියං සතිපට්ඨානං යදරිමෙයා මෙසවති, යදරිමෙයා මෙසවමාමෙනා 
සත්ථා ගණමනුසාසිතුමරහති.
තමෙයා සතිපට්ඨානා යදරිමෙයා මෙසවති, යදරිමෙයා මෙසවමාමෙනා සත්ථා 
ගණමනුසාසිතුමරහතීති ඉති යං තං වුත්තං ඉදමෙමතං පටිච්ච වුත්තං.

මෙසා වුච්චති මෙයාග්ගාචරියානං අනුත්තමෙරා පුරිසදම්මසාරථීති ඉති මෙ#ා පමෙනතං 
වුත්තං, කිමෙඤ්චතං පටිච්ච වුත්තං: හත්ථිදමමෙකන භික්#මෙව, හත්ථිදමෙම්මා සාරිමෙතා 
එකංමෙයව දිසං ධාවති, පුරත්ථිමං වා පච්ඡිමං වා උත්තරං වා දක්ඛිණං වා. 
අස්සදමමෙකන භික්#මෙව, අස්සදමෙම්මා සාරිමෙතා එකංමෙයව දිසං ධාවති, පුරත්ථිමං 
වා පච්ඡිමං වා උත්තරං වා දක්ඛිණං වා. මෙගාදමමෙකන භික්#මෙව, මෙගාදමෙම්මා 
සාරිමෙතා එකංමෙයව දිසං ධාවති පුරත්ථිමං වා පච්ඡිමං වා උත්තරං වා දක්ඛිණං 
වා. 
තථාගමෙතන හි භික්#මෙව, අරහතා සම්මාසම්බුමෙDධන පුරිසදමෙම්මා සාරිමෙතා 
අට්ඨදිසා විධාවති 
1. රූපී රූපානි පස්සති. අයං පඨමා දිසා 
2. අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්mී බහිDධා රූපානි පස්සති. අයං දුතියා දිසා. 
3. සුභමෙ&ත්වව අධිමුමෙත්තා මෙහාති. අයං තතියා දිසා. 
4. සබ්බමෙසා රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා නානත්
තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනමෙ&තා ආකාමෙසා’ති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්
පජ්� විහරති. අයං චතුත්ථි දිසා. 
5. සබ්බමෙසා ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම අන&තං විඤ්ඤාණ&ති විඤ්
ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්� විහරති. අයං පඤ්චමී දිසා. 
6. සබ්බමෙසා විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම නත්ථි කඤි්චීති ආකිඤ්චඤ්
ඤායතනං උපසම්පජ්� විහරති. අයං ඡට්ඨී දිසා. 
7. සබ්බමෙසා ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම මෙනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
උපසම්පජ්� විහරති. අයං සත්තමී දිසා. 
8. සබ්බමෙසා මෙනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම සඤ්ඤාමෙවදයිතනිමෙරාධං
උපසම්පජ්� විහරති. අයං අට්ඨමී දිසා. 
තථාගමෙතන භික්#මෙව, අරහතා සම්මාසම්බුමෙDධන පුරිසදමෙම්මා සාරිමෙතා. ඉමා 
අට්ඨ දිසා විධාවති. මෙසා වුච්චති මෙයාග්ගාචරියානං අනුත්තමෙරා පුරිසදම්මසාරථීති
ඉති යං තං වුත්තං, ඉදමෙමතං පටිච්ච වුත්ත&ති.
ඉදමමෙවාච භගවා. අත්තමනා මෙත භික්#ූ භගවමෙතා භාසිතං අභිනන්දු&ති.
සළායතනවිභඞ්ගසුත්තං සත්තමං.

සීවටනක් මෙස්වනය කරන්නාහු අනුර්ශාසක වැ ගණානුර්ශාසනා කරන්නට නිසි වැ වාස 
මෙකමෙරත් ද, මෙම් ඒ මෙතවන සීවටන යයි කියනු ලැමෙf.
‘ආය්ය_ වූ සම්යක්සම්බුධයන් වහන්මෙස් යම් සීවටනක් මෙස්වනය මෙකමෙරත් ද, ආය්ය_ වූ සම් 
යක් සම්බුද්ධයන් වහන්මෙස් යම් සීවටනක් මෙස්වනය කරන්නාහු අනුර්ශාසක වැ 
ගණානුර්ශාසනා කරන්නට නිසි වැ වාස මෙකමෙරත් ද, ඒ සීවටන්හු තුන් මෙදමෙනක’ි යි මෙමමෙස්
යම් බමෙසක් කියනලද ද, මෙමය මෙතල සඳහා කියන ලදී.

මෙහ් මෙයාග්ගාචාරීන් අතුරින් ‘අනුත්තර වූ පුරැෂදම්යසාරථි යයි කියනු ලැමෙබති’ යි. 
මෙමමෙසයින් යම් බමෙසක් කියලද ද, මෙතල බස කුමක් පිණිස කියන ලද යැ යත්: මහමෙණනි,
හස්තිදමකයා විසින් නහඹු ඇත මෙමමෙහයන ලදුමෙය් මෙපරදිග මෙහෝ පැළදිග මෙහෝ උතුරැදිග 
මෙහෝ දකණුුදිග මෙහෝ එක් මැ දිගකට දුවයි. මහමෙණනි, අර්ශ්වදමකයා විසින් නහඹු අසු දමිත
වූමෙය් මෙපරදිග මෙහෝ පැළදිග මෙහෝ උතුරැදිග මෙහෝ දකුණදුිග මෙහෝ එක් මැ දිගකට දුවයි. 
මහමෙණනි, මෙගෝදමකයා විසින් නහඹු මෙගාන් මෙමමෙහයනලදුමෙය් මෙපරදිග මෙහෝ පැළදිග මෙහෝ 
උතුරැදිග මෙහෝ දකණුුදිග එක් මැ දිගකට දුවයි. 

මහමෙණනි, අහ_ත් සම්යක් සම්බුද්ධ තථාගතයන් වහන්මෙස් විසින් පුරැෂදම්යයා සාරිත වූමෙය්
අෂ්ටදිර්ශාවට දුවයි. 
1. රූපී වැ රූපයන් දක්මෙන් යැ. මෙම් පළමු දිග යි. 
2. අධ්යාත්මමෙයහි අරූපසංඥා ඇති වැ බැහැර රූපයන් දක්මෙන් යැ. මෙම් මෙදවන දිග යි. 
3. ර්ශුභ මැ යයි අධිමකු්ත මෙවයි. මෙම් මෙතවන දිග යි. 
4. හැමමෙස් රූපසංඥා සමතික්රමණමෙයන් ප්රතිඝසංඥාවන්මෙග් අස්තඞ්ගමමෙයන් 
නානාත්වසංඥාවන්මෙග් මෙනා මෙමමෙනහි කිරීමෙමන් ‘ආකාර්ශය අනන්ත යැ’ යි 
ආකාසානmච්ායතන උපයා වාස මෙකමෙරයි. මෙම් සතර වන දිග යි. 
5. හැම මෙස් ආකාසානm්චායතනය ඉක්ම ‘විඥානය අනන්ත යැ’ යි විm්ඤාණmච්ායතන 
උපයා වාස මෙකමෙරයි. මෙම් පස් වන දිග යි. 
6. හැම මෙස් විm්ඤාණm්චායතනය ඉක්ම ‘කිසිදු නැති’ යි ආකිm්චm්ඤායතනය උපයා 
වාස මෙකමෙරයි. මෙම් සවන දිග යි. 
7. හැම මෙස් ආකිmච්m්ඤායතනය ඉක්ම මෙන්වසm්ඤානාසm්ඤායතනය උපයා වාස 
මෙකමෙරයි. මෙම් සත් වන දිග යි. 
8. හැම මෙස් මෙන්වසm්ඤානාසm්ඤායතනය ඉක්ම සm්ඤාමෙව්දයිතනිමෙරෝධය උපයා වාස 
මෙකමෙරයි. මෙම් අට වැනි දිග යි. 

මහමෙණනි, අහ_ත් සම්යක් සම්බුද්ධ තථාගතයන් වහන්මෙස් විසින් පුරැෂදම්යයා මෙමමෙහයන 
ලදුමෙය් මෙම් අටදිගුන් කරා දිමෙවයි. ‘ඔහු මෙයාග්ගාචාරීන් අතුරින් අනුත්තරපුරැෂදම්යසරථී 
යයි කියනු ලැමෙබති’ යි මෙමමෙසයින් යම් බමෙසක් කියන ලද ද, මෙමය මෙතල පණිිස කියන 
ලදී.
භාග්යවතුන් වහන්මෙස් මෙම් සූත්රය වදාළමෙස්ක. සතුටු සිත් ඇති ඒ භික්ෂූන් භාග්යවතුන් 
වහන්මෙස්මෙග් භාෂිතය සතුටින් පිළිගත්හ.
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Saḷāyatana Vibhaṅga Sutta (MN 137)

ඇස කන නාසය දිව කය මනස

රූප ශබ්ද ගඳ රස ස්පර්ශ අරමුණු

චක්ඛුවිඤ්ඤාණ සසාතවිඤ්ඤාණ ඝානවිඤ්ඤාණ ජිව්හාවිඤ්ඤාණ කායවිඤ්ඤාණ මසනාවිඤ්ඤාණ

චක්ඛුසම්ඵස්ස සසාතසම්ඵස්ස ඝානසම්ඵස්ස ජිව්හාසම්ඵස්ස කායසම්ඵස්ස මසනාසම්ඵස්ස

ආධ්යාත්මික 
ආයතන 6

බාහිර ආයතන 6

විඤ්ඤාණ 6

ස්පශ. 6

රූප විමසීම

සසාම්නස

ස1ම්නස

උසපක්ෂා

ශබ්ද විමසීම

සසාම්නස

ස1ම්නස

උසපක්ෂා

ගන්ධ විමසීම

සසාම්නස

ස1ම්නස

උසපක්ෂා

රස විමසීම

සසාම්නස

ස1ම්නස

උසපක්ෂා

ස්පර්ශ විමසීම

සසාම්නස

ස1ම්නස

උසපක්ෂා

අරමුණු විමසීම

සසාම්නස

ස1ම්නස

උසපක්ෂා

මනසස් හැසිරීම් 18



Saḷāyatana Vibhaṅga Sutta (MN 137)

අතීත/අනාගත/වර්තමාන රූප සිහි කිරීම, පැතීම, ලැබීම 

සසාම්නස

ස�ම්නස

උසපක්ෂා 

සගහසිත

රූප මුල් කර ගත් විපස්සනාව

සසාම්නස ස�ම්නස උසපක්ෂා 

සනක්ඛම්මසිත

සසාම්නස උසපක්ෂා 

උසපක්ෂා 

උසපක්ඛා 
නානත්තසිතා 

උසපක්ඛා 
එකත්තසිතා  

අතම්මයතාව 

සමය නිසා සමය දුරැ කරව
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