
  

පංචුපාදානස්කන්ධය 
 

 බුදුරජාණන ්වහන්්ස් ් ාවට දහම් ්ද්ශනා ක් ් ් ෝවැසි සත්ත්වයන්ට උපරිම මානසික සුවය 
අත්කර දීමටයි. එනම් දුකින් නිදහස්ී ්ම් මාවත පහදාදීමටයි. සසර අනාදිමත් කා යක් අපමණ 
පරිතයාගයක් ් කාට චතුරාර්ය සතයය තම නුවණින් ම අව්බෝධ ් කාට සසර දුකින් නිදහස් වූ භාගයවතුන් 
වහන්්ස් මහා කරැණා්වන් යුතුව මහා පරඥා්වහි පිහිටා ්සසු ් ෝකයාට ද එම දහම් මග පැහැදි ි 
ක හ. මානසික සුවය  බා ගැනමී අ්ප්ක්ෂා කරනන්ක ුවිසින ්තම සිතට දුක හටගන්්න් ්ක්ස ්ද යනන් 
පි ිබඳව ප මු්වන් මනා වැටහීමක් (සතය ඥානය)  බා ගත යුතු අතර ඉන්පසු දුකින් නදිහස්ී්ම් 
මාව්තහි (කෘතය ඥාන වශ්යන්) ගමන ්ක  යුතු ය. එහි පරතිඵ  වශ්යන් දුකනි් නදිහස් ව එ්ස් දුකනි් 
නිදහස් වූ බව ප ිිබඳ අව්බෝධය (කෘත ඥාන)  බා ගත යුතු ය. 

 බුදුරදුන් වදා  මංග  ධර්ම ්ද්ශනාව වූ දම්සක් පැවැතුම් සූතර්ය් දී දුක මැනැවින් විස්තර ක  
අතර එහි දී ඉපදීම (ජාතිපි දුක්ඛා), මහලුීම (ජරාපි දුක්ඛා), ් ඩීම (වයාධිපි දුක්්ඛෝ), මරණය (මරණම්පි 
දුක්ඛං), අපරියයන් හා එක්ීම (අප්පි්ය්හි සම්ප්යෝ්ගෝ දුක්්ඛෝ), පරියයන්් ගන් ්වන්ී ම (පි්ය්හි 
විප්ප්යෝ්ගෝ දුක්්ඛෝ), කැමැති දෑ ්නා ැබීම (යම්පචි්චං න  භති දුක්ඛං) යනු්වන් දුක විස්තර ක  
භාගයවතුන් වහන්්ස් අනතුරැව ඒ සයි ්  ් කටි ් කාට සමස්තයක ්වශ්යන් ගත්ක  පංචුපාදානස්කන්ධය 
දුක (සංඛිත්්ත්න පංචුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා) බව ්පන්වා දුන්හ. මු ින් සඳහන් ක  ඉපදීම, මහලුබව, 
මරණය ආදි කරැණු ් ාව ්ව්සන සාමානය ්ක්නකුට වුව ද ්ත්රැම් ගැනීම අපහසු ්නා්ේ. 
සම්මාසම්බුදුවරයක ු් ාව පහ ී්මන් ් ාවට  ැ්බන ඉහ  ම දැනුම වන්් න්  පංචුපාදානස්කන්ධය 
දුක වශ්යන් දක්වන අනුශාසනයයි. එනම් රෑප, ් ේදනා, සඤ්්ා, සංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ පංචකය 
නිතය, සැප, ආත්ම, සුභ වශ්යන් වරදවා ් ත්රැම් ගැනමී දුක්ඛ සතයය බවයි. ඒවා අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම, 
අසුභ වශ්යන් ්ම්නහි කිරීම දුක්ඛ නි්රෝධගාමින ීපටිපදාව බවත් ය. ජාති, ජරා ආදි සයිලු දුක්ඛයන්හි 
පදනම වන්්න් පංචුපාදානස්කන්ධය වරදවා ්ත්රැම් ගැනමීය.ි ශරැතමය ඥාන්යන් ්මය අව්බෝධ ්කාට 
පංචුපාදානස්කන්ධ්යන් තම සිත සපුරා නිදහස්කර ගැනීමට හැකි වවු්හාත් ජරා, මරණාදි දුක් සමුදා්යන් 
නිරායාස්යන් නිදහස්ී මට අවස්ථාව සැ ්ස්.  

 සමස්ත බුද්ධ ්ද්ශනාව ම ඉ ක්ක ්කාට ඇත්්ත් පංචුපාදානස්කන්ධ්යන් නදිහස්ීමට මග 
්පන්ීමටයි. ධාතු, ආයතන, ඉන්රිය, නාමරෑප ආදි සෑම විගරහයක් තු ින ් ම පංචුපාදානසක්නධ්ය 
අව්බෝධයට අවස්ථාව  ැ්ේ. ඒ අනුව ස්කන්ධාදි්යහ ිපවත්නා අනිතයාදි සැබෑ ස්වභාවය ්ත්රැම් ්ගන 
ඒ අනුව තම අව්බෝධය පරතයක්ෂයක් බවට පත්කර ගැනී්ම් මාවත වශ්යන් ්ද්ශනා ක් ් සතර 
සතිපට්ඨානයයි. සතර සමයග්පරධාන ීර්ය, සතර ඍදධ්ිපාද, පංචඉන්රිය, පංචබ , සත්ත්බාජ්ඣංග, ආර්ය 
අෂ්ටාංගික මාර්ය යන ්සසු ්බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වර්ධනය වන්්න් ්හ්තුඵ  දහම පි ිබඳ මනා 
වැටහී්මන් යුතුව සතර සතිපට්ඨානය භාවිත කිරී්මනි. ආනාපානසති ආදි භාවනා කමටහන් මීට 
ම්හෝපකාරී ්ේ.  

 පංචුපාදනස්කන්ධය යනු, 

    1. රෑපස්කන්ධය 

    2. ්ේදනාසක්න්ධය 

    3. සඤ්්ාස්කන්ධය 

    4. සංඛාරස්කන්ධය 

    5. විඤ්්ාණස්කන්ධය 
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රෑපස්කන්ධය යනු පඨවි, ආ්පෝ, ්ත්්ජෝ, වා්යෝ යන සතර මහාභූතරෑප හා එය ඇසුරැ ්කාට 
පවත්නා උපාදාය රෑප වශ්යන් දැක්්වන රෑප සමදුායයි. ්ේදනාසක්න්ධ යනු චක්ඛු ආදි ඉන්රිය ඇසුරින් 
 ැ්බන සැප, දුක්, උ්පක්ෂ්ා ආදි ් ේදනා සමූහයයි, ් ගාඩයි. සඤ්්ා යනු චක්ඛු, ් සෝතාදි ඉන්රිය ඇසුරින් 
රෑප, ශේදාදිය හඳුනා ගැනමී් සමූහයයි. චක්ඛු ආදි ඉන්රිය ඇසුරින් ්ච්තනා පහ ීම සංඛාරස්කන්ධයය.ි 
විඤ්්ාණස්කන්ධය යනු චක්ඛු, ්සෝතාදි ඉන්රිය ඇසරුින් රෑප, ශේදාදිය දැන ගැනීමයි (සත්තට්ඨාන සුත්ත, 
සං.නි. 3, 108 පිට). ්මකී ස්කන්ධ පංචක්යහි පවතන්ා ස්වභාවය නම් ඒවා පහ ම ්පර ්නාතිබී එකට 
හට්ගන එකවිට නිරැද්ධීමයි (අහුත්වා සම්භුතං හුත්වා න භවිස්සති). ඒවා අතීත්යන් වර්තමානයට 
්නාපැමි්ණන අතර වර්තමාන්යන ්අනාගතයට ගමන් ්නාකරයි. එ්මන් ම චක්ඛු ආදි ඉන්රිය හ්යන් 
එක විට සකරිය වන්්න් එක ඉන්රියයක් පමණි. එම ඉන්රිය සජීී වන අ්නක ්ඉන්රිය කරියා ්නාකරයි. 
්මම ඉන්රියයන්්ග් පවතන්ා ්ේගවත් බව නිසා ඉන්රිය හය ම එකවිට කරියාත්මක ්ේ ය යන හැඟීමක් 
අප තු  හටගන.ී එ්හත් එක විට එක ඉන්රියයක් පමණක් කරියාත්මක වන අතර කුමන ඉන්රිය කරියාත්මක 
වුව ද හැම ්මා්හාතක ම පංචුපාදානසක්න්ධය සකස් ්වමින් පවතී. ්සෝවාන් ඵ යට පත්ව සිටි පසව්ග 
මහණුන් අර්හත්වය සාක්ෂාත් ක් ් රෑපාදි ස්කන්ධ පංචකය ප ිිබඳව අනිතය, දුක්ඛ, විපරිණාම වශ්යන් 
සිදුක  ්ද්ශනා්ේ ශරවණය කිරී්මනි (පංචවග්ගිය සුතත්, සං.නි. 3, 114-118 පිට). 

ඇස්, කන් ආදි ඉන්රිය ඔස්් ස් රෑප, ශේදාදි අරමුණු විෂය්යහි දැනුමක්  ැබුණු විට බාහිර රෑප, 
ශේදාදි්යහි තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන වශ්යන් සිත බැස ගත්හාත් ඒ සමඟ ම දුක ද හටගනී. එමගනි් ජරා, 
මරණාදි දුක්ඛයන්ට මුහුණදීමට සිදු ්ේ. එමනිසා චක්ඛු ආදි ඉන්රියයන්ට රෑපාදි අරමුණු පතිත ී්ම් දී 
එහි යථා ස්වභාවය නවුණින් ්ත්රැම් ්ගන සිහයි හා නුවණ උපරිම ් ස පවත්නා ගැනීමට දක්ෂ 
වුව්හාත් දුකනි් නිදහස්ීමට අවකාශ සැ ්ස්. බුදුදහමින් සයිලු මග්පන්ී ම් සිදු කරන්්න ්ඇස්, කන් 
ආදි ඉන්රියයන්ට රෑප, ශේදාදිය පතිත ී්ම් දී ඒ පි බිඳව අවිදයාව ්නානැ්ගන පරිදි සිත රැක ගැනී්ම් 
වැඩප ිි්ව යි.  

රෑපාදී ස්කන්ධයන් ්ක්රහි සිත බැසගන්නා ආකාරය පි ිබඳව ්ම් ස පැහැදි ි කර ති්ේ.  

1. රෑපය ආත්ම වශ්යන් සිහිකරයි (රෑපං අත්ත්තෝ සමනුපස්සති). 

2. ආත්මය රෑප සහිත වූවක් වශ්යන් සිහිකරයි (රෑපවන්තං වා අත්තානං). 

3. ආත්මය තු  රෑපය ඇති සිහිකරයි (අත්තනි වා රෑපං). 

4. රෑපය තු  ආත්මය ඇතැයි සිහි කරයි (රෑපස්මිං වා අත්තානං). 
 

රෑපස්කන්ධය පි ිබඳව ්ම් ස ඇතිවන මිථයා සංක ්පය ්ේදනා, සඤ්්ා, සංඛාර, විඤ්්ාණ 
යන ්සසු සක්නධ් ්ක්රහි ද බැස ගැනී්මන් රෑප, ශේදාදි අරමුණු විෂය්යහ ිතෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි, මාන 
හට්ගන සිත දු්කහි බැස ගනී. ය්මක් රෑපාදි සක්න්ධයන්හි සතුට ්ේ නම් ඔහු දුකට කැමැති විය 
යුත්්තක් බව (අභිනනද්න සුත්ත, සං.නි. 3, 54 පිට) සඳහන් වන්්න් එබැවිනි.  

 

්මම අනව්බෝධ්යන් සිත මුදවා ගැනමීට නම් රෑපාදි ස්කන්ධ පංචකය ඇති සැටි්යන් දැකී්ම් 
නුවණ පහ  කර ගත යුතවු පවතී. එනම්, 

  1. රෑපය අත්ම වශ්යන් සිහි ්නාකරයි (රෑපං අත්ත්තෝ න සමනුපස්සති). 

  2. ආත්මය රෑප සහිත වූවක් වශ්යන් සිහි ්නාකරය ි(න රෑපවන්තං වා අත්තානං). 

  3. ආත්මය තු  රෑපය ඇතැයි සිහි ්නාකරයි (න අතත්නි වා රෑපං). 

  4. රෑපය තු  ආත්මය ඇතැයි සිහි ්නාකරයි (න රෑපස්මිං වා අත්තානං). 

 



UD3 
 

 රෑපස්කන්ධය පි ිබඳව ්ම් ස යථා පරිදි සිහකිරන්නාක් ්මන ් ්ේදනා, සඤ්්ා, සංඛාර, 
විඤ්්ාණ යන ්සසු ස්කන්ධ පි බිඳව ද තම සිහිය හා නුවණ දිගු ක ක් භාවිත කිරී්මන් කරම්යන් 
්ක් සුන්්ගන් සිත මුදවා ගැනමීට අවස්ථාව  ැ්ේ.  

 ්ම් ස රෑපාදි ස්කන්ධයන් පි ිබඳව සිහිකරිී්ම් දී රෑපාදියට අදා ව ්ක් ස් හටගත හැකි හැම 
ආකාරයකනි් ම නුවණ පතරුැවා ීමට බුදුදහමින් අනුශාසනා ්ක්ර්. ඒ අනුව අතීත, වර්තමාන, අනාගත, 
අභයන්තර, බාහිර, හීන, පරණීත, සුඛුම, ඕ ාරික, දුර,  ඟ වශ්යන් රෑපාදි්යහි සිත ්ක් ස් වශ්යන් 
බැස ගත හැකි හැම ආකාරයක් ම සිහ ිකරිීම අවශය ්ක්ර් (රාධ සුත්ත, සං.න.ි 3, 138 පිට). ය්මක් ්මකී 
කුමන ්හෝ ආකාරයකනි් රෑපාදි ස්කන්ධයන් ්ක්රහ ිබැස ගනී ද එය මහා බරක් ් ස සඳහන් ්ේ. ඒ 
අනුව පංචුපාදානස්කන්ධය ‘බර’ (භාර) නමින ් හැඳින්්වන අතර ඊට අදා  පදු්ග යා ‘බර උසු න්නා’ 
(භාරහාර) ්ේ. එකී ස්කනධ් පංචකය ්ක්රහි කාම, භව, විභව වශ්යන් තෘෂ්ණාවක් ඇත්්ත් ද එය ‘බර 
ඇදීම’ (භාරාදාන) නමින් හැඳින්්ේ. ඒ ්ක්රහි තෘෂ්ණා ්නාකිරීම ‘බර බහාතැබීම’ (භාරනික්්ේප) නමින් 
හැඳින්්ේ (භාර සුත්ත, සං.නි. 3, 46 පිට). තවද ්මම ස්කන්ධ පංචකය ‘සක්කාය අන්තය’ නමින් 
හැඳින්්වන අතර ඊට තෘෂ්ණා කිරීම ‘සකක්ාය සමදුය අන්තය’ ්ේ. ඊට ඇති තෘෂ්ණා්වන් සපුරා ්වන් 
ීම ‘සක්කාය නි්රෝධ අන්තය’ වන අතර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ‘සකක්ාය නි්රෝධගාමිනී පටිපදා 
අන්තය’ නමින් හැඳින්්ේ (අන්ත සුත්ත, සං.නි. 3, 272 පිට). ය්මක් ්මම රෑපාදි ස්කන්ධ පංචක්ය් 
හටගැනීම, නි්රෝධය, නිස්සරණය මනාව ්නාදනී ද ඔහු ශරමණ්යක් ්හෝ බමු්ණක් ්හෝ පැවිද්්දක ්්හෝ 
වශ්යන් සම්මත ්නාවන බවත් ය්මක් ශරමණ්යක්, බරාහ්මණ්යක්, පැවිද්්දක් වශ්යන් වශ්යන් 
සම්මත වන්්න් ්මම පංචපුාදනසක්න්ධය සමදුය, අත්ථංගම, නිස්සරණ වශ්යන් නුවණින් දැකී්මන් බව 
බුදුරජාණන් වහන්්ස් අවධාරණය කරති (සමණ සුත්ත, සං.නි. 3, 278 පිට). 

ආධයාත්මික ගමන් ම්ගහ ි සෑම ස්තරයක ම සිටින අයට බුදුරජාණන ් වහන්් ස් අනුශාසනා 
කරන්්න ්ස්කන්ධ පංචකය සම්මර්ශනය කරන ් සයි. ඒ අනුව පෘථග්ජන අයට ්ස්ඛීමටත් ්ස්ඛ 
ශරාවකයන්ට අ්ස්ඛ (රහත්) ීමටත් අ්ස්ඛ - රහත් උතුමන්ට පිරිනිවන ්තක් සවුදායවී වාසය කිරීමටත් 
භාගයවතුන් වහන්්ස් පනවන එක ම මග නම් රෑප, ්ේදනා, සඤ්්ා, සංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ 
පංචකය සමුදය, අත්ථංගම, අස්සාද, ආදීනව, නිස්සරණ වශ්යන් පරගුණ කරන ් සයි.  බුදුරදුන් ්මම 
පරකාශ්යන් පංචුපාදානසක්න්ධය නුවණින් ්ම්නහි කිරී්ම් වැදගත්කම ්ක්තක් ද යනන් මැනැවින් 
්ත්රැම් ගත හැකි ්ේ.  

භාගයවතුන් වහන්්ස් වදා  ්හ්තුඵ  නයාය ප ිිබඳ මනා වැටහී්මන් යුතුව සතර සතිපට්ඨානය 
තු  නිතර සිහිය හා නුවණ භාවිත කිරීමට ය්මක ුසමත් වුව්හාත් ඔහු තු  සියලු ආධයාත්මික ගුණ 
රැවන ්වර්ධනය වන අතර පරාර්ථනා ්නාක  ද නිසි ක ්හි ්ක් සුන්්ග් සිත මි්ද්. නිසි දින ගණන 
තම බිජු රැක්කාවූ කික ියි පරාර්ථනා ්නාක  ද නිසි ්ව ාවට පැටවුන් බිජුවට ප ා්ගන එ ියට 
නික්්මන්නාක් ්මන් මනා ධර්ම මාර්ග්යහි සෑ්හන ක ක් වාසය කරිීම ්හ්තු්වන් ඒ ඒ ක ්හි තමා්ග් 
ක්ෂය වූ ්ක් ස් පරමාණය ්නාදැන සිටිය ද ්ක් ස ්ක්ෂය ීම සිදු වන බවත් අවසාන්යහි රහත්භාවය 
තු ින් සපුරා ඒ පි බිඳව ඥානය  ැ්බන බවත් සඳහන් ්ේ (වාසිජ්ටෝපම සුතත්, සං.නි. 3, 266 පිට). 

       

 

ඔබ සැමට ්තරැවන් සරණයි! 

 

  

 


