
නඛසිඛඛෝපම සූත්රය 
(සං.නි.iii, 252 පිට) 

 
සංයුත්්ත් නිකාඛයහි ඛන්ධ සංයුත්්ත්යට අයත්් නඛසිඛඛෝපම සූත්රය භාග්යවත්ුන් වහන්ඛස් නිය පිටට 

ග්ත්් පස් බිඳක් උපමා ඛකාට ඛ ්ශනා කරන ල  ්ක.ි දිනක් බුදුරජාණන් වහන්ඛස් ඛවත් පැමිණ එක්ත්රා 
භික්ෂනූ් වහන්ඛස් නමක් රූපාදි සක්න්ධ පංචකය පිළිබඳව බුදුරදුන ් ඛවත්ින ් පරශ්න විචාළහ. එ් අනුව 
‘භාග්යවතුන් වහන්ස, යම් රූපයක් නිතය (නිච්ච) ද නියත (ධුව) ද ශාශ්වත (සස්සත) ද නනානවනස් 
(අවිපරිනාම) වන, සම ව එනස් ම සිටිනා (තනෙව ඨස්සති) ස්වභාව ඇත්නත් ද‘ යනුඛවන් විමසූහ. ඛේ නා, 

සඤ්්ා, සංඛාර, විඤ්්ාණ යන ඛසසු ස්කන්ධ ඇත්ුළු ස්කන්ධ පංචකය පළිිබඳව   එඛස් ම විමසා සිටියහ.  

මීට පිළිත්ුරැ වශඛයන ් භාග්යවත්ුන් වහන්ඛස් ඛ ්ශනා කඛළ් රූප, ඛේ නා, සඤ්්ා, සංඛාර, 

විඤ්්ාණ යන සක්න්ධ පංචකය අත්ර නිත්ය, ධුව, ශාශ්වත්, ඛවනස් ඛනාවන, සම ව පවත්නි වශඛයන් ග්ත් 
හැකි කිසිවක ්ඛනාමැත්ි බවයි. රූපාදි සක්න්ධ පංචකය ම අනිත්ය, අනියත්, අශාශ්වත්, විපරිනාම, සම ව 
ඛනාපවත්ින ඒවා බව බුදුරජාණන් වහන්ඛස් පැහැදිලි කළහ.  

ත්වදුරටත්් ඛමය පැහැදිලි කරන භාග්යවත්ුන් වහන්ඛස් නිය පිටට පස් ටිකක් නග්න එය නපන්වා 

එපමණ වූ ද සව්ල්පයක් නමුදු නිතය, ධුව, ශාශ්වත, අවිපරිනාම රූපයක් නැති බව ද එනස් නිතය රූපයක් 

වූනය් නම් මැනැවින් දුක් නග්වීම පිණිස බඹසර නනාපනවන බව ද නද්ශනා කළහ. ඛේ නා, සඤ්්ා, සංඛාර, 
විඤ්්ාණ අත්ර   නිත්ය ව ූයමක් ඛනාමැත්ි බවත්් එඛලස නිත්ය ව ූයමක ්වූඛය් නම් බඹසර ඛනාපනවන 
බවත්් පැහැදිලි කළහ. ඛමඛලස ඛ ්ශනා ඛකාට ‘රූපය නිතය ද අනිතය ද නේදනාව නිතය ද අනිතය ද....‘ 
ආදි වශඛයන් භිකෂ්ූන් වහන්ඛස් ඛවත්ින් ම පරත්ිපරශන් නග්මින් ත්වදුරටත්් රූපාදි ස්කන්ධ පංචකඛය් පවත්ින 
යථාර්ථය ඛ ්ශනා කළහ.  

ත්ථාග්ත් ඛ ්ශනය ශරවණයත්් සමඟ අත්ීත්, අනාග්ත්, වර්ත්මාන, ආධයාත්්මික, බාහිර, සුඛම, ඕලාරික, 

හීන, පරණීත්, දුර, ළඟ වශඛයන් යම් කිසි රූපයක්, ඛේ නාවක්, සඤ්්ාවක්, සංඛාරයක්, විඤ්්ාණයක් ඛේ   

ඒ සියල්ල හිස්, ඛබාල්, හර නැත්ි  ූ ඛලස ශරාවකයාට වැටහී යය.ි ඒ අනුව ශරැත්වත්් ආර්ය ශරාවකයාට රූපය 

ඛපණ පිඩක් ඛමන්  , ඛේ නාව දිය බුබුලක් ඛමන්  , සඤ්්ාව මිරිඟුවක් ඛමන්  , සංස්කාර ඛකඛසල් කඳක් 

ඛමන්  , විඥානය මායාවක් ඛමන්   නවුණින් වැටඛහය.ි ඛමඛලස නවුණින් සිහිකරිීම නිසා රූපාදි ස්කන්ධ 
පංචකය පිළිබඳ කළකරිීමට පත්් ඛවයි. ඛනාඇලීමට පත්් ඛවයි. කලකිරීම නිසා විරාග්ී බවටත්් විරාග්ී බව 
නිසා මිදීමටත්් මිදුණු පසු මිදුණා ය යනු අවඛබෝධයටත්් පත්් ඛවයි.  

එවං පස්සං භික්ඛඛව, සතු්වා අරියසාවඛකා රූපස්මිම්හි නිබ්බබින් ත්ි ඛව නායපි නිබ්බබින් ත්ි 
සඤ්්ායපි නිබ්බබින් ත්ි සංඛාඛරසුපි නිබ්බබින් ත්ි විඤ්්ාණස්මිම්පි නිබ්බබින් ත්ි. නිබ්බබින ්ං විරජ්ජත්ි විරාග්ා 
විමුච්චත්ි විමුත්්ත්ස්මිං විමතු්්ත්මිත්ි ාණං ඛහාත්ි. ඛීණා ජාත්ි වුසිත්ං බරහ්මචරියං කත්ා කරණීයං නාපරං 
ඉත්ථත්්ත්ායා‘ත්ි පජානාත්ි. 

‘ඛෙණපිණ් ඩූපමං රූපං ඛව නා බුබ්බබුළුැපමා, 

මරීචිකූපමා සඤ්්ා සංඛාරා ක ලූපමා,  
මායූපමඤ්්ච විඤ්්ාණං දීපිත්ාදිච්චබන්ධුනා.‘ 

 
රූපය ඛපණපිඩක් ඛමන්   ඛේ නාව දිය බුබුලක් ඛමන්   සඤ්්ාව මිරිඟුවක් ඛමන්   සංස්කාරය 

ඛකඛසල් කඳක් ඛමන්   විඤ්්ාණය මායාවක් ඛමන්   ආදිච්ච බන්ධු වූ බුදුරජාණන් වහන්ඛස් විසින් 
ඛ ්ශනා කරන ලදි.  



UD2 
 

ඛමම සූත්රඛයන් පරධාන වශඛයන් විස්ත්ර වන්ඛන් පු ග්්ලයා නරි්මාණය වූ මලූික ඒකකය වන 
ස්කන්ධ පංචකඛය් ස්වභාවය පැහැදිල ි ඛකාට දුකනි් ස හට නි හස් වීම සඳහා එම ස්කන්ධ පංචකය 
පිළිබඳව ඇත්ි කර ග්ත් යුත්ු බු ්ිමත්් ආකල්පය පැහැදිලි කිීරීමයි.  

අපඛග්් ජීවිත්ය යනු ඇසින ්රූප දැකමී, කණින් ශබ්බ  ඇසීම, නාසඛයන් ග්ඳ සුවඳ විඳීම, දිඛවන් රස 

විඳීම, ශරීරඛයන් පහස ලැබීම, සිත්ින් සිත්ිවිලි සිත්මී යන කරියාවලියයි. ඛමකී අභයන්ත්ර ආයත්න හය සහ 

බාහිර අරමුණු හය හැරැණු ඛකාට ජීවිත්ය කියා ග්ත් හැකි අන් කිසිවක් නැත්. ඇස, කණ ආදි කුමන 
ආයත්නයකනි් අරමුණක ්ග්ත්්ත්   කිසියම් අ ්දැකමීක ්ලැබීම යනු රූපාදි ස්කන්ධ පංචකඛය් හටග්ැනීමයි. 
ඛමම ස්කන්ධ පහ ඛහ්ත්ූනඛ්ග්් එකත්ුඛේ පරත්ිෙලයක ්ඛලස එකට හටඛග්න ඛහ්ත්ු නිරැ ්ධ වීඛමන් එකට ම 
නිරැ ්ධ ඛේ. ඒ අනවු අප ජීවත්් ඛවනවා යනු හැම ඛමාඛහාත්ක ම සිදුවන ස්කන්ධ පංචකඛය් හටග්ැනීම 

හා නිඛරෝධයයි. ඛම් බව ඛනා නන්ාකම ඛහවත්් අවි යාව නිසා බාහිර ද්රවය, ප ු්ග්ලයන් ඇත් යන හැඟීඛමන ්

ඒ ඛකඛරහි විශ්වාසය ත්බා කරියා කරන  කන්ට ලැඛබ්බ. අවි යාව ඇත්ි පමණට රාග්,  ්ඛේෂ හටඛග්න ජරා, 
මරණ හමුඛවහි දුකට පත්් ව මරණින් මත්ු   නැවත් භවයක උපත් ලබයි. බුදු හමින් අපට ඛපන්වා ඛ න්ඛන් 
අවි යාව දුරැ ඛකාට දුකින් නි හස් වීඛම් මාවත්යි.  

 ම්වැලකින් බැඳ කණුවක ග්ැටග්සා  සිටින බල්ඛලක ්එම කණුව වටා ම දුවනන්ා ඛස් අශරැත්වත්් 
පෘථග්්ජනයා රූපය ආත්්ම වශඛයන් සිත්යි (රූපං අත්්ත්ඛත්ා සමනුපස්සත්ි), ආත්්මය රූප සහිත් වවූක් යැයි 
සිත්යි (රූපවන්ත්ං වා අත්්ත්ානං), ආත්්මය ත්ුළ රූපය ඇත්ැයි සිත්යි (අත්්ත්නි වා රූපං), රූපය ත්ුළ ආත්්මය 
ඇත්ැයි (රූපසම්ිං වා අත්්ත්ානං). ඛේ නා, සඤ්්ා, සංඛාර, විඤ්්ාණ ආදි ඛසසු ස්කනධ් පළිිබඳව   
ඛමඛලසින් ම සිත්යි. අවි යා සහග්ත් ඛමම චින්ත්නය නිසා අශරැත්වත්් පෘථග්්ජනයා රූපාදි ස්කන්ධ පංචකය 
වටාම කරකැඛවමින් පසුවඛවයි (ග් ද්ුලබ ්ධ සූත්රය, සං.නි.3, 256 පිට). දුකනි් සපුරා නි හස්විය හැක්ඛක් 
ඛමම අවි යා සහග්ත් චින්ත්නය සම්මා දිට්ඨිය මග්ින ්ඛවනස් කිරීම ත්ුළනිි. එවිට ඔහු රූපය ආත්්ම වශඛයන් 
ඛනාසිත්න අත්ර (න රූපං අත්්ත්ඛත්ා සමනුපස්සත්ි), ආත්්මය රූප සහිත් වවූක් වශඛයන් ඛනාග්නියි (න 
රූපවන්ත්ං වා අත්්ත්ානං). ආත්්මය ත්ුළ රූපය ඇත්ැය ිඛනාසිත්න අත්ර (න අත්්ත්නි වා රූපං), රූපඛයහි 
ආත්්මය ඇත්ැයි ඛනාග්නියි (න රූපසම්ිං වා අත්්ත්ානං). ඛමඛලස ඛයෝනිඛසෝ මනසිකාරඛයන් නිත්ර 
සිහිකරන ශරාවකයාට රූපය ඛවනස් වීඛම් දී ඛශෝක පරිඛ ්ව දුක් ඛොම්නම් හට ඛනාග්නියි. ‘න රූපං 
අත්්ත්ඛත්ා සමනුපස්සත්ි, න රූපවන්ත්ං වා අත්්ත්ානං, න අත්්ත්නි වා රූපං, න රූපස්මිං වා අත්්ත්ානං. අහං 
රූපං, මම රූප‘න්ත්ි න පරියුට්ඨඨට්ඨඨායී ඛහාත්ි. ත්ස්ස න අහං රූපං, මම රූප‘නත්්ි අපරියුට්ඨඨට්ඨඨායිඛනා ත්ං 
රූපං විපරිණමත්ි, අඤ්්ඤ්ත්ා ඛහාත්ි. ත්ස්ස රූපවිපරිණාමඤ්්ඤ්ථාභාවා නූප්පජ්ජනති්් 
ඛසාකපරිඛ ්වදුක්ඛඛොමනසස්ුපායාසා‘ (සං.නි. 3, 6 පිට). බුදුරදුන් වොළ දුකින් න ිහස්වීඛම් මාවත් ඛමයයි.  

බුදුරජාණන් වහන්ඛස් ඛලාවට  හම් ඛ ්ශනා කඛළ් ඛලෝවැසි සත්්ත්්වයන්ට උපරිම මානසික සවුය 
අත්්කර දීමටයි. එනම් දුකින ්නි හස්වීඛම් මාවත් පහොදීමටයි. සසර අනාදිමත්් කාලයක් අපමණ පරිත්යාග්යක් 
ඛකාට චත්ුරාර්ය සත්යය ත්ම නුවණින් ම අවඛබෝධ ඛකාට සසර දුකින් න ිහස් වූ භාග්යවත්ුන් වහන්ඛස් 
මහා කරැණාඛවන් යුත්ුව මහා පරඥාඛවහි පිහිටා ඛසසු ඛලෝකයාට   එම  හම් මග් පැහැදිලි කළහ. 
ඛලෝකාවඛබෝධය ල  බුදුරජාණන් වහන්ඛස් අන් අයඛග්් අවඛබෝධය සඳහා  හම් ඛ සූහ (බු ්ඛධෝ ඛසෝ භග්වා 
ඛබෝධාය ධම්මං ඛ ්ඛස්සි). ශාන්ත් භාවයට පත්් භාග්යවත්ුන් වහන්ඛස් අන් අයඛග්්   සංසුන්බව සඳහා 
ධර්මඛ ්ශනා කළහ (සන්ඛත්ෝ භග්වා සමත්ාය ධම්මං ඛ ්ඛස්සි). ඛකඛලස් පිරිනිවනට පත්් බුදුරජාණන් 
වහන්ඛස් අන ්අයඛග්් ඛකඛලස් පිරිනිවන සඳහා  හම් ඛ සූහ (පරිනිබ්බබුඛත්ෝ ඛසෝ භග්වා පරිනබි්බබානාය 
ධම්මං ඛ ඛසසි). මානසික සුවය ලබා ග්ැනමී අඛප්ක්ෂා කරනන්කු විසින ්ත්ම සිත්ට දුක හටග්න්ඛන් ඛකඛස් 
  යන්න පිළිබඳව පළමුඛවන් මනා වැටහීමක් (සත්ය ඥානය) ලබා ග්ත් යුත්ු අත්ර ඉන්පසු දුකනි් න ිහස්වීඛම් 
මාවඛත්හි (කෘත්ය ඥාන වශඛයන්) ග්මන් කළ යුත්ු ය. එහි පරත්ිෙල වශඛයන් දුකනි් නි හස් ව එඛස් දුකනි් 
නි හස් වූ බව පිළබිඳ අවඛබෝධය (කෘත් ඥාන) ලබා ග්ත් යුත්ු ය. ‘ජානඛත්ෝ අහං භික්ඛඛේ පස්සඛත්ෝ 
ආසවානං ඛයං වොමි’ යනඛුවන් සඳහන් ඛකාට ඇත්ි පරිදි භාග්යවත්ුන් වහන්ඛස ්‘ආශරවයන්නග්් ක්ෂය කිරීම 
පනවන්නන් දන්න නකනාට දකින නකනාට බව’ පැහැදිලිව ඛ ්ශනා කරත්ි. කමුක්  න්නා කමුක්  නන්ා 
ඛකනාට   රූපාදී ස්කනධ් පංචකඛය් හටග්ැනීම හා නිඛරෝධය  න්නා ත්ැනැත්්ත්ාට බව බුදුරජාණන් 
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වහන්ඛස් ඛ ්ශනා කරත්ි. එබැවින් සියලු දුක්වලට ප නම වූ පංචුපාොනස්කන්ධය පිළිබඳ සැලකිය යුතු් 
අවඛබෝධයක් ධර්ම මාර්ග්ය ආරම්භඛය්   ඇත්ි කර ග්ැනීම සසර දුකින ්න ිහස්වීමට ඛබඛහවින් උපකාරී 
ඛේ.  

බුදුරදුන් වොළ මංග්ල ධර්ම ඛ ්ශනාව වූ  ම්සක් පැවැත්ුම් සූත්රඛය් දී දුක මැනැවින් විස්ත්ර කළ 
අත්ර එහි දී ඉපදීම (ජාත්ිපි දුක්ඛා), මහලුවීම (ජරාපි දුක්ඛා), ඛලඩවීම (වයාිපි දුක්ඛඛෝ), මරණය (මරණම්පි 
දුක්ඛං), අපරියයන් හා එක්වීම (අපප්ිඛය්හි සම්පඛයෝඛග්ෝ දුක්ඛඛෝ), පරියයනඛ්ග්න් ඛවන්වීම (පිඛය්හි 
විප්පඛයෝඛග්ෝ දුක්ඛඛෝ), කැමැත්ි  ූ ඛනාලැබීම (යම්පචි්චං න ලභත්ි දුක්ඛං) යනුඛවන් දුක විස්ත්ර කළ 
භාග්යවත්ුන් වහන්ඛස් අනත්ුරැව ඒ සියල්ල ඛකටි ඛකාට සමස්ත්යක් වශඛයන් ග්ත්්කළ පංචුපාොනසක්නධ්ය 
දුක (සංඛිත්්ඛත්්න පංචුපාොනක්ඛන්ධා දුක්ඛා) බව ඛපන්වා දුන්හ. මුලින ්සඳහන් කළ ඉපදීම, මහලුබව, 
මරණය ආදි කරැණු ඛලාව ඛවඛසන සාමානය ඛකඛනකුට වුව   ඛත්්රැම් ග්ැනමී අපහසු ඛනාඛේ. සම්මා 
සම්බුදුවරයකු ඛලාව පහළවීඛමන් ඛලාවට ලැඛබන ඉහළ ම දැනුම වන්ඛන්  පංචුපාොනස්කන්ධය දුක 
වශඛයන්  ක්වන අනුශාසනයය.ි එනම් රූප, ඛේ නා, සඤ්්ා, සංඛාර, විඤ්්ාණ යන සක්න්ධ පංචකය 
නිත්ය, සැප, ආත්්ම, සුභ වශඛයන් වර වා ඛත්්රැම් ග්ැනීම දුක්ඛ සත්යය බවයි. ඒවා අනිත්ය, දුක්ඛ, අනාත්්ම, 
අසුභ වශඛයන ්ඛමඛනහි කිරීම දුක්ඛ නිඛරෝධග්ාමින ීපටිපොව බවත් ්ය. ජාත්ි, ජරා ආදි සියලු දුක්ඛයන්හි 
ප නම වන්ඛන් පංචුපාොනස්කන්ධය වර වා ඛත්්රැම් ග්ැනමීය.ි ශරැත්මය ඥානඛයන් ඛමය අවඛබෝධ ඛකාට 
පංචුපාොනස්කන්ධඛයන් ත්ම සිත් සපුරා නි හසක්ර ග්ැනීමට හැකි වුවඛහාත්් ජරා, මරණාදි දුක් සමුොඛයන් 
නිරායාසඛයන් නි හසව්ීමට අවස්ථාව සැලඛස්. 

රූපාදි ඛමම සක්නධ් පංචකය ඛත්්රැම් ග්ත් යුත්්ඛත්් නුවණිනි. ඒ සඳහා බුදුරදුන් වොළ අනුශාසනා 

නිත්ර නිත්ර ශරවණය කරමින් රූපාදි ස්කන්ධ පංචකඛය් නයිම සව්භාවය මැනැවින් වටහා ග්ත්  යුුත්ුව ඇත්. 

රූප යනු පඨවි, ආඛපෝ, ඛත්්ඛජෝ, වාඛයෝ යන සත්ර මහා භූත් රූප හා  ඒ ඇසුරැ ඛකාට පවත්්නා උපාොනය 
රූපයන ්ය. ඉහත් දැක්ව ූසත්ර මහාභූත් රූපයන්ට අමත්රව උපාොය රූප 24ක්  ක්වා ත්ිඛබ්බ. ඒවා නම් පරසා  

රූප 5 (චක්ඛු, ඛසෝත්, ඝාන, ජිේහා, කාය), විසය  = ඛග්ෝචර රූප 4 (රූප, ශබ්බ , ග්න්ධ, රස), භාව රූප 2 

(ඉත්ථිභාව, පුරිසභාව), හ යවත්ථු රූප, ජීවිඛත්්න්ද්රිය, ආහාර රූප, පරිච්ඛේ  = ආකාස රූප, විඤ්්ඤ්ත්්ත්ි රූප 

(කාය විඤ්්ඤ්ත්්ත්ි, වචී විඤ්්ඤ්ත්්ත්ි),  විකාර රූප 3 (ලහුත්ා, මුදුත්ා, කම්ඤ්්ඤ්ත්ා), ලක්ෂණ රූප 4 (උපචය, 

සන්ත්ත්ි, ජරත්ා, අනිච්චත්ා) වශඛයනි. ඛේ නා යන ු ඇස ආදි ආයත්න හය ඔස්ඛස් ලැඛබන චක්ඛු 

සම්ෙස්සජා ඛේ නා, ඛසෝත් සම්ෙස්සජා ඛේ නා, ඝාන සම්ෙස්සජා ඛේ නා, ජිේහා සම්ෙස්සජා ඛේ නා, 
කාය සම්ෙස්සජා ඛේ නා, මඛනෝ සම්ෙස්සජා ඛේ නා යන ඛේ නා හයයි. සඤ්ා් යනු ඇස ආදි ආයත්න 

ඔස්ඛස් යමක් හඳුනා ග්ැනමී් වශඛයන් ලැඛබන රූප සඤ්්ා, ස ්  සඤ්්ා, ග්න්ධ සඤ්්ා, රස සඤ්්ා, 

ඛොට්ඨඨබ්බබ සඤ්්ා, ධම්ම සඤ්්ා ය. සංඛාර යනු ඇස, කණ ආදි ඉන්ද්රිය ඔස්ඛස් ඛග්ාඩනැඛග්න සිත්විිලි 
ය. රූපසඤ්්ඛච්ත්නා, ස  ්සඤ්්ඛච්ත්නා, ග්න්ධසඤ්්ඛච්ත්නා, රසසඤ්්ඛච්ත්නා, ඛොට්ඨඨබ්බභසඤ්්ඛච්ත්නා, 

ධම්මසඤ්්ඛච්ත්නා ය. විඤ්්ාණ යනු ඇස, කණ ආදි ඉන්ද්රිය ඔස්ඛස් රූප, ශබ්බොදිය හඳුනා ග්ැනමී් වශඛයන් 

හටග්න්නා චක්ඛු විඤ්්ාණ, ඛසෝත්විඤ්්ාණ, ඝානවිඤ්්ාණ, ජිේහාවිඤ්්ාණ, කාය විඤ්්ාණ හා මඛනෝ 
විඤ්්ාණයි (සත්්ත්ට්ඨඨාන සුත්්ත්, සං.නි. 3, 108 පිට). ඛමකී ස්කන්ධ පංචකඛයහි පවත්්නා ස්වභාවය නම් 
ඒවා පහ ම ඛපර ඛනාත්ිබී එකට හටඛග්න එකවිට නරිැ ්ධවීමයි (අහුත්වා සම්භුත්ං හුත්වා න භවිස්සත්ි). ඒවා 
අත්ීත්ඛයන් වර්ත්මානයට ඛනාපැමිඛණන අත්ර වර්ත්මානඛයන ්අනාග්ත්යට ග්මන් ඛනාකරයි. එඛමන ්ම 
චක්ඛු ආදි ඉන්ද්රිය හඛයන් එක විට සකරිය වන්ඛන් එක ඉන්ද්රියයක් පමණි. එම ඉන්ද්රිය සජීවී වන අඛනක් 
ඉන්ද්රිය කරියා ඛනාකරයි. ඛමම ඉන්ද්රියයන්ඛග්් පවත්න්ා ඛේග්වත්් බව නිසා ඉන්ද්රිය හය ම එකවිට කරියාත්්මක 
ඛේ ය යන හැඟීමක් අප ත්ුළ හටග්නී. එඛහත්් එක විට එක ඉන්ද්රියයක ්පමණක් කරියාත්්මක වන අත්ර 
කුමන ඉන්ද්රිය කරියාත්්මක වුව   හැම ඛමාඛහාත්ක ම පංචුපාොනසක්නධ්ය සකස ්ඛවමින ්පවත්ී. ඛසෝවාන් 
ෙලයට පත්්ව සිටි පස්වග් මහණුන් අර්හත්්වය සාක්ෂාත්් කඛළ් රූපාදි ස්කන්ධ පංචකය පිළිබඳව අනිත්ය, 
දුක්ඛ, විපරිණාම වශඛයන ්සිදුකළ ඛ ්ශනාව ශරවණය ඛකාට එය වි ර්ශනා වශඛයන් ඛමඛනහි කිරීඛමනි 
(පංචවග්්ග්ිය සුත්්ත්, සං.නි. 3, 114-118 පිට). 
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අවි යා සහග්ත් සිත්ින් ඇස  ල්වා රූපය බැලූ සැණින ්පටිච්ච සමුප්පා ය චකරය ත්ුළ අඛප් සියලු 

පැවැත්ම් සිදු ඛේ. රූපය, විඤ්්ාණය, ස්පර්ශය, ඛේ නා, සංජානනය, විත්ර්කනය, පරපංච 

(ත්ෘෂ්ණා,  ෘෂ්ටි, මාන) ඛග්ාඩනඟා ග්ැනමී, අත්ීත්, වර්ත්මාන, අනාග්ත් අරභයා සිත්විිලි (සලකුණු) ඛග්ාඩනග්ා 
ග්ැනමී ආදි සයිල්ල අවි යාව මත් ම සිදු ඛේ (මධුපිණ්ික සුත්්ත්, ම.නි.). එනම් සක්න්ධ පංචකය ම අවි යාව 
ත්ුළ කරියාත්්මක ඛේ. ඒ සමඟින් ජරා මරණාදි දුක් සප්ර්ශ කරමින් සිටියි. කය ඛලඩ වන විට සිත්   ඛලඩ 
වීමට (ආත්ුරකාඛයා ඛචව ඛහාත්ි ආත්ුරචිත්්ඛත්ා ච) සිදු වන්ඛන් ඛමම අවි යා සහග්ත් චින්ත්නය නිසාඛවනි.  

ඇස්, කන් ආදි ඉන්ද්රිය ඔස්ඛස් රූප, ශබ්බොදි අරමුණ ුවිෂයඛයහි දැනමුක් ලැබුණු විට බාහිර රූප, 
ශබ්බොදිඛයහි ත්ෘෂ්ණා,  ෘෂ්ටි, මාන වශඛයන් අවි යා සහග්ත්ව සිත් බැස ග්ත්ඛහාත්් ඒ සමඟ ම දුක   හටග්න.ී 
අවි යා සහග්ත් ව සිදුකරන අපුඤ්්ාභිසංඛාර පමණක් ඛනාව පුඤ්්ාභිසංඛාර, ආඛනඤ්්ජාභිසංඛාර සහිත් 
ඛච්ත්නා ඇත්ි වුව   එය සංසාර චකරය ත්ුළ ම දුක ත්ළු ම පවත්ිනු ඇත්. එමග්නි ්ජරා, මරණාදි දුක්ඛයන්ට 
මුහුණදීමට සදිු ඛේ. අවි යා සහග්ත්ව කිසියම් අරමණුක් ඛ ස සිත් බැස ග්ත් ඛහාත්් ඒ සමඟ ම රූපාදි 
උපාොනස්කන්ධ පංචකයක ්ඛග්ාඩ නැඛග්න අත්ර පංචුපාොනස්කන්ධය ඛග්ාඩනැඟුණ ඛහාත්් ජරා, මරණාදි 
දුක්වලනි් න ිහස්වීමක් නැත්. එමනිසා චක්ඛු ආදි ඉන්ද්රියයන්ට රූපාදි අරමුණ ුපත්ිත් වීඛම් දී එහි යථා 
ස්වභාවය නුවණින් ඛත්්රැම් ඛග්න සිහිය හා නුවණ උපරිම ඛලස පවත්්නා ග්ැනමීට  ක්ෂ වුවඛහාත්් දුකින් 
නි හස්වීමට අවකාශ සැලඛස්. බුදු හමින් සයිලු මග්ඛපන්වීම් සිදු කරන්ඛන් ඇස්, කන් ආදි ඉන්ද්රියයන්ට 
රූප, ශබ්බොදිය පත්ිත් වීඛම් දී ඒ පළිිබඳව අවි යාව ඛනානැඛග්න පරිදි සිත් රැක ග්ැනීඛම් වැඩපිළිඛවළයි. 
වි යා සහග්ත්ව ඛහවත්් පරඥාඛවන් යුත්ුව ඇස්, කන්, නාසාදි ඉන්ද්රිය ඔස්ඛස් රූප, ශබ්බ , ග්නධ්ාදි කිසියම් 
අමුණක් දැනග්ත් ඛහාත්් ස්කන්ධ පංචකය ඛග්ාඩනැඟුණ   උපාොනසක්නධ් පංචකය ඛග්ාඩ ඛනානැඛඟ්. 
එමග්ින් අරමුණු හඳුනා ග්ැනීමට බාධාවක් ඛනාවන අත්ර දුකින් නි හසව්ීමට   අවස්ථාව උොඛේ. 

 අවි යා සහග්ත්ව පංචුපාොනස්කන්ධය හටඛග්න දුඛකහි නමිග්න් වීඛමන් මිඳීඛම් මාවත් වශඛයන් 
භාග්යවත්ුන් වහන්ඛස් අපට ඉමහත්් කරැණාඛවන ්ඛ ්ශනා කඛළ් සීලයක පිහිටා සිඛත්හි සමාිය ඇත්ි කර 

ග්නිමින් රූප, ඛේ නා, සඤ්්ා, සංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ පංචකය සම ුය (හටග්ැනමී), අත්්ථංග්ම 

(නිරැ ්ධවීම), අස්සා  (ආස්වා ය), ආදීනව, නිස්සරණ (මිදීම) නුවණින් ඛමඛනහ ිකරන ඛලසය.ි පෘථග්්ජන 
ත්ැනැත්්ත්ාට ආර්ය භූමියට (ඛස්ඛ බවට) පැමිණීමටත්් ඛස්ඛ ත්ැනැත්්ත්ාට රහත්් (අඛස්ඛ) වීමටත්් රහත්්වීඛමන් 
පසු පිරිනිවන ඛත්ක් සුවොයීව වාසය කිරීමටත්් ඒකායන පරත්ිපොව ඛලස භාග්යවත්ුන් වහන්ඛස් පනවන්ඛන් 
ඛමඛලස රූපාදි ස්කනධ් පංචකඛය් යථාර්ථය නවුණින් ඛමඛනහි කිරීමය.ි කය ඛලඩ වන කල්හි සිත් ඛලඩ 
ඛනාවන (ආත්ුරකාඛයා හි ඛඛා ඛහාත්ි, ඛනා ච ආත්ුරචිත්්ඛත්ා) සැබූ පිළිසරණක ්ඛග්ාඩනඟා ග්ත් හැක්ඛක් 
ඛමම චින්ත්නය භාවිත්ඛයනි.  

1. යඛමක් පඤ්්චුපා නසක්න්ධය දුක (දුක්ඛ සත්යය) වශඛයන් ඛත්්රැම් ග්ත්්ඛත්්   

2. ඔහු ත්ෘෂ්ණාව දුකට ඛහ්ත්ු (දුක්ඛ සම ුය) වශඛයන ්ඛත්්රැම් ග්ත්්ඛත්් ඛේ. 

3. ඒ සමඟ ත්ෘෂ්ණාව ඉත්ිරි නැත්ිව නරිැ ධ් කිරීම දුඛක් නැත්ි කිරීම (දුක්ඛ නිඛරෝධ සත්යය)  

         වශඛයන් ඛත්්රැම් ග්න.ී 

4. දුක නැත්ි කිරීඛම් මාවත් ඛලස ආර්ය අෂ්ටාංග්ික මාර්ග්ය (දුක්ඛනිඛරෝධග්ාමිනී පටිපො සත්යය)  

         ඛත්්රැම් ග්ත්්ඛත්් ඛේ. 

 
එනම් චත්ුරාර්ය සත්යය ම ඛත්්රැම් ග්ත්්ඛත්් ඛේ. ඛමම අවඛබෝධය මැනැවින් ලැඛබන්ඛන් පටිච්ච 

සමුපප්ා ය ප නම් ඛකාටග්ත්් අනිත්යත්ාව මැනැවින් ඛත්්රැම් ග්ත්් පමණටයි. එනම් රූපාදි ස්කන්ධ පංචකය 
ඛපර ඛනාත්ිබී හටඛග්න ඉත්ිරි නැත්ිව නිරැ ්ධ වන බව පළිිබඳ අවඛබෝධයය ි(අහුත්වා සම්භුත්ං හුත්වා න 
භවිස්සත්ි). ඇස්, කන් ආදි අභයන්ත්ර ඉන්ද්රිය ඔස්ඛස් රූප, ශබ්බොදි බාහිර අරමුණු විෂයඛයහි කිසියම් 
අවඛබෝධයක් ලැඛබ්බ   එහි දී සිදුවන්ඛන් පඤ්්චුපානස්කන්ධඛය් හටග්ැනමීයි. එය ක්ෂණිකව හටඛග්න ඉත්ිරි 
නැත්ිව නිරැ ්ධ ඛේ. දුක යනු අවි යාව මූලිකව පවත්න්ා ඛමම පඤ්්චුපාොනසක්න්ධඛය් ඛනාදැනීම නිසා එම 
ස්කන්ධ පංචකය නිත්ය, සැප, සුභ, ආත්්ම වශඛයන් ග්ැනමීය.ි දුකනි් නි හසව්ීඛම් ප නම වන්ඛන් ඛමම 
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යථාර්ථය මැනැවින් ඛත්්රැම් ඛග්න වි යාව ඛහවත්් නවුණ පහළ කර ඛග්න ඒ ඔස්ඛස් දුකින ්න ිහස් වීඛම් 
මාවඛත්හි අපරමාදීව ඛයදීමයි.  

ඛම් අනුව සමස්ත් බු ්ධ ඛ ශ්නාව ම ඉලක්ක ඛකාට ඇත්්ඛත්් පංචුපාොනස්කනධ්ඛයන් නි හස්වීමට 
මග් ඛපන්වීමටයි. ධාත්ු, ආයත්න, ඉන්ද්රිය, නාමරූප ආදි සූම විග්රහයක් ත්ළුින ් ම පංචුපාොනසක්නධ්ය 
අවඛබෝධයට අවස්ථාව ලැඛබ්බ. ඒ අනුව සක්න්ධාදිඛයහි පවත්්නා අනිත්යාදි සැබූ ස්වභාවය ඛත්්රැම් ඛග්න 
ඒ අනුව ත්ම අවඛබෝධය පරත්යක්ෂයක ් බවට පත්්කර ග්ැනීඛම් මාවත් වශඛයන් ඛ ්ශනා කඛළ් සත්ර 
සත්ිපට්ඨඨානයයි. සත්ර සමයග්්පරධාන වීර්ය, සත්ර ඍ ්ිපා , පංචඉන්ද්රිය, පංචබල, සත්්ත්ඛබාජ්ඣංග්, ආර්ය 
අෂ්ටාංග්ික මාර්ය යන ඛසසු ඛබෝිපාක්ෂික ධර්ම වර්ධනය වන්ඛන් ඛහ්ත්ුෙල  හම පළිිබඳ මනා වැටහීඛමන ්
යුත්ුව සත්ර සත්ිපට්ඨඨානය භාවිත් කිරීඛමනි. ආනාපානසත්ි ආදි භාවනා කමටහන් මීට මඛහෝපකාරී ඛේ. 

ඛමඛලස චත්ුරාර්ය සත්යාවඛබෝධය සහිත්ව ස්කන්ධ පංචකය යළ ියළිත්් නුවණින ්ඛමඛනහි කිරීඛම් 
පරත්ිෙල වශඛයන ්කරමඛයන ්ඇස ආදි ඉන්ද්රිය (ආයත්න) දියුණු කර ග්නමිින් දුකනි් නි හස්වීමට අවස්ථාව 
සැලඛස්. ඇසට රූපයක ් අරමුණු වූ සැණින ්ඇසිපයි ග්සන ත්රම් සුළු ඛමාඛහාත්ක දී බාහිර අරමුණ ු

විෂයඛයහි කැමැත්්ත්, අකැමැත්්ත් දුරැ වී සිත් උඛපකෂ්ාඛවහි පිහිටයි. ඛමය බුදුරදුන් වොළ අනුත්්ත්ර ඉන්ද්රිය 

භාවනාවයි. ත්වදුරටත්් ඛමම  හම් මඛග්හි ඉදිරියට යාඛම් පරත්ිෙල වශඛයන් ඇස, කණ ආදි ඉන්ද්රිය ඔස්ඛස් 

රූප, ශබ්බොදිය අරභයා පරිය, අපරිය බවක් හට ග්ත් ඛහාත්් එයින් ලජ්ජාවට, පළිිකුලට පත්් ව ඉක්මනින් සිත් 
උඛපක්ෂාඛවහි පිහිටයි. ඛමම  හම් මඛග්හි ඉහළ ම දියුණු වූ අර්හත්්වයට පත්්වීඛම් පරත්ිෙල ත්මා අත්්විඳින 
පිළකිුල් ඛනාපළිිකුල් සියලල් ත්මා කැමැත්ි පරිදි පළිකිුල්, ඛනාපිළකිුල් ඛහෝ උඛපක්ෂා සහග්ත් වශඛයන් 
දැකිය හැකි ඛලස ත්ම සිත් සම්පූර්ණඛයන් ම වසඟ කර ග්ැනීඛම් හැකියාවක් ඇත්ි කර ග්නී. බුදු හමින් 
පනවන ඉහළ ම ආධයාත්්මික දියුණුව ඛමයය.ි එවිට ලාභ අලාභ ආදි අටඛලෝ  හම අබියස අකම්පිත් මනසක් 
ඇත්ි කර ග්ැනීඛම් හැකයිාව නිරායාසඛයන් ඇත්ි ඛේ.  

ඛමකී සයිලු  හම් වැිඛම් ඉහළ ම අවඛබෝධය නම් යමක් දුටු විය එය දැකමී් මාත්රයක් පමණක් ය, 
යමක් ඇසුඛවාත්් එය ඇසමී් මාත්රයක් පමණක් ය (දිට්ඨඛඨ් දිට්ඨඨමත්්ත්ං, සුඛත්් සුත්මත්්ත්ං ...) ආදි වශඛයන් 
අවඛබෝධය දියුණු වීමයි. ඛමම අවඛබෝධයත්් සමඟ කරමඛයන් දුක නිරැ ්ධ වනු ඇත්. එමග්ින් පරඥා 
චචත්සිකය ඉහළ ම මට්ඨටමට දියුණ ුවීම ඊට ඛහ්ත්ුවය.ි පඤ්්ා ඉන්ද්රිය දියුණු වීම ස ්ධා, විරිය, සත්ි, සමාි 
යන ඛසසු ඉන්ද්රිය දියුණ ු වීම දැක ග්ත් හැකි ලකෂ්ණයයි. ඛමම පංච ඉන්ද්රියයන්ඛග්් දියුණුව කිසියම් 
පු ග්්ලයකුඛග්් සැබූ දියුණවුයි. ආධයාත්්මික ග්මන් මඛග්හි ත්මන් ග්මන් කරනන්කු බවට ත්මාට ම ත්මා 
ග්ැන පිරික්සා බැලිය හැකි ලක්ෂණ ඛම්වායි. ඛමඛලස පරිපූර්ණ අවඛබෝධයට පත්් ත්ැනැත්්ත්ා කිංසුඛකෝපම 
සූත්රඛයහි දැක්ඛවන පරිදි සමථ වි ර්ශනා නමැත්ි දූත් යුවල විසනි් රූපාදී ඛග්ෝචර රූප විෂයඛයහි ආර්ය 
අෂ්ටාංග්ික මාර්ග්ය ඔස්ඛස් සත්ිය නමැත්ි ඛොරටුපාලයාඛග්් අධීක්ෂණය යටඛත්් සත්ර මහාභූත් නමැත්ි සිේමං 
සඛලහි සිටින විඤ්්ාණය නමැත්ි නග්ර හිමියාට පණිවුඩය ලබා ඛ ය.ි එනම් ඇසින්  කින රූපය එම 
ආයත්නය ත්ුළදී ම නිරැ ්ධ වන  ර්ශනයට පත්් වීමයි. ඇසින්  කින රූපය කණ ආදි ඛසසු ඉන්ද්රිය ත්ුළට 
ග්ැට ඛනාග්ැඛසන දුකින ්විමුක්ත් වූ ත්ත්්ත්්වයකට පත් ්විය හැක්ඛක් බුදුරදුන් වොළ ඛමම  හම් මග් ඔස්ඛස් 
කටයුත්ු කිරීඛම් පරත්ිෙල වශඛයනි.  

අප ඔසවාඛග්න සිටින මහා බර වන්ඛන් අවි යාඛවන ්ඔසවා ග්ත්් ඛමම සක්න්ධ පංචකයය.ි එම 
බර ඔසවා ඛග්න යන ත්ැනැත්්ත්ා භාරහාර වන අත්ර බර ග්ැනීම ඛහවත්් භාරාොන යන ුත්ෘෂ්ණාවයි. වි යා 
සහග්ත් පරඥාඛවන් ඛමම බර බිම ත්ැබීම් වශඛයන් බරින් න ිහස්වීම යනු ත්ෘෂ්ණාව බිමින් ත්ැබීමයි. 

භාරා හඛව පඤ්්චක්ඛන්ධා භාරහාඛරා ච පුග්්ග්ඛලා, 
භාරාොනං දුඛං ඛලාඛක භාරනික්ඛඛපනං සුඛං. (සං.න.ි3, 46 පිට) 
 

ඛමඛලස ස්කන්ධ පංචකය පිළිබඳව යළි යළනි් නුවණින් ඛමඛනහි කිරීඛම් පරත්ිෙලය වන්ඛන් සුභ, 
සැප, නිත්ය, ආත්්ම යන සත්ර විපල්ලාස දුරැ වී පරඥාව දියුණු වීම ත්ුළින ්අසුභ, දුක්ඛ, අනිත්ය, අනාත්්ම 
යන යථාර්ථය පරත්යක්ෂ වී කරමඛයන් දුකනි් සිත් මිදීමයි. රූපාදි කිසිදු බාහිර අරමුණකින් ත්ම මානසික 
සංහිඳියාව පැහැර ග්ත් ඛනාහැකි අකම්පිත් මනසක ්ඇත්ි ඛේ. යහපත්් දිට්ඨිඛයන් ලැබිය හැකි ඉහළ ම 



UD6 
 

පරත්ිෙලය ඛමයය.ි එමඟින ්සම්පූර්ණඛයන් ත්ම සිඛත්හි දියුණුව මත් කරියා කරන සිත් පිළිසරණ ඛකාට 
ඛවඛසන ධර්මය පිළිසරණ ඛකාට ඛවඛසන ත්ැනැත්්ත්කු බවට පත්්ඛේ. බාහිර ඛලෝකඛය් කිසිදු ඛ යක් ත්ුළින් 
කම්පාවට පත්් ඛනාඛේ. බුදු හඛම් සඳහන් සැබූ පළිිසරණ ලබා ග්ත්් ත්ැනැත්්ත්කු බවට ඛමමග්ින් පත්් ඛේ. 

 

අත්්ත්දීපා භික්ඛඛේ විහරථ අත්්ත්සරණා න අඤ්්ඤ්සරණා ! 

ධම්මදීපා භික්ඛඛේ විහරථ ධම්මසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා ! 
 

 

 
 

පැසදිනාහි ඛලාස් ඇන්ජලිස් ඛබෞ ්ධ විහාරස්ථානඛයහි 

ස්වාමීන් වහන්ඛස්ලා විසින් ඛමඛහයවනු ලබන 

 

ධර්මචාරිකා වැඩසටහන 
 
 

දායකත්වය: 
අජිත්් මුණසිංහ මහත්්මා සහ මල්කි මුණසිංහ මහත්්මිය ඇත්ුළු  රැවන් විසිනි. 

01/12/2019 ශනි දින (බු.ව. 2562 දුරැත්ු)  


