පංචුපාදානස්කන්ධය ෙන්ෙඅතමිදීමටෙ-ෙමහාෙපුණ්ණමෙසූත්ර
මෙකල පංචුපාදානස්කන්ධය යන්න විවිධ ආකාරයට අර්ථකථනය කරන්මනෝ සිටිති. කුෙන අර්ථයක්
නිවැරදිද යන්න මබෞද්ධයන්ට ඇති ගැටළුවකි. එබැවින් ශ්රී මුඛ බුද්ධ මද්ශනාවට අනුව
පංචුපාදානස්කන්ධය යනු කුෙක්ද? එයින් අතමිමදන ක්රියා පිළිමවළ කුෙක්ද ? යන්න හඳුනා ගැනීෙට
ෙජ්ඣිෙ නිකාමේ ෙහා පුණ්ණෙ සූත්රය ඇසුරින් සකස් කරන ලද ලිපි එකතුවක් මෙමලස දිග හැමර්.

1. පංචස්කන්ධය, පංචුපාදානස්කන්ධය හා අනුපාදානීය ස්කන්ධ
යේෙලිපිය න්ෙඅපිෙශ්රීෙමුඛෙයේශනාවටෙඅනුවෙපංචුපාදානස්කන්ධ ෙ නුෙකුමක්දැයිෙවිස්තරෙකරමු.
භාග්යවත්ෙ බුදුරජාණන්ෙ වහන්යස් ධරමානෙ සමයේෙ එක්තරාෙ භික්ුවක්ෙ සැටක්ෙ පමණෙ භික්ූන්ෙ
වහන්යස්ලාටෙ සංඝෙ ස්ථවිරවෙ වනයේෙ වැඩෙ වාස ෙ කරයි.ෙ ඒෙ භික්ූහු දෙ ඒෙ යතරුන්වහන්යස්යග්න්ෙ
කර්මස්ථානෙ යග්නෙ මහත්ෙ වීරිය න්ෙ යුතුවෙ නිවයනහිෙ යනාපසුබස්නාෙ සුළුවෙ ශ්රේධායවන්මෙ ශ්රමණධර්මෙ
පුරත්.ෙඇතැේෙභික්ූහුෙසතරෙමහාෙභූතෙරූපෙපරිග්රහණ ෙ කරත්.ෙඇතැේහුෙඋපාදා ෙරූප දෙඇතැේහුෙනාමරූපෙ
යදයකාටසමෙදෙඇතැේහුෙප්රතයෙපරිග්රහණ දෙඇතැේහුෙත්රිලක්ෂණාරේමණෙවිපස්සනාව දෙවඩත්.ෙඉක්ිතිෙ
ඒෙ භික්ූහුෙ සන්ධයාභාග්ය හිෙ සංඝස්ථවිර න්ෙ වහන්යස්ෙ යවතෙ එළයෙනුයේෙ වැඳෙ එකත්පයසකෙ හිඳිත්.ෙ
එකත්පයසකෙහුන්ෙඒෙභික්ූන්යග්න්ෙසංඝස්ථවිර න්ෙවහන්යස්ෙ භාවනායේෙදියුණුවෙපිළිබඳවෙවිමසයි.ෙඒෙ
භික්ූන්ෙවහන්යස්ලාෙමහාභූතෙපරිග්රහණ ෙආදි ෙවිමසනෙකල්හහිෙඒෙසි ල්හලටෙපිළිතුරුෙදුන්ෙනමුත්ෙමාර්ග්ඵලෙ
නිවන්ෙ සාක්ෂාත්ෙ කරෙ ග්ැනීමෙ පිළිබඳවෙ නිහඬෙ යවත්.ෙ සංඝස්ථවිර න්ෙ වහන්යස් දෙ සිතනුයේ, මයේෙ
සමීපය හිෙයමාවුන්ටෙඅවවාදය නුදුෙඅඩුවක්ෙනැත.ෙයමාවුහු දෙඇරෙූෙවැරෙඇතිවමෙවාස ෙකරත්.ෙකුකුයළකුෙ
පැන්ෙ යබානෙ කාල ක්ෙ පමණවත්ෙ යමාවුනයග්න්ෙ ප්රමාදවීමක්ෙ නැත.ෙ එයස්ෙ ඇතිෙ කල්හහිදුෙ මාර්ග්ඵලෙ
උපදවන්නටෙ යනාහැකිෙ යවත්.ෙ මමෙ යමාවුන්යේෙ ආස ෙ අනුස ෙ යනාදනිමි.ෙ යමාවුහුෙ බුදුන්යග්න්මෙ
හික්යමන්නන්ෙ ැයිෙසිතාෙඒෙභික්ූන්ෙසමඟෙභාග්යවතුන්ෙවහන්යස්වෙදකිනුෙපිණිසෙසැවැත්නුවරෙමිග්ාරමාතුෙ
ප්රාසාද ෙ ැයිෙනේෙලත්ෙපූර්වාරාම ෙයවතෙඑළඹුයණ් .
භාග්යවතුන්ෙවහන්යස්දෙසවස්ෙභාග්ය හිෙආනන්දෙයතරුන්ෙවහන්යස්ෙවිසින්ෙසකසාෙදුන්ෙදිය න්ෙපැන්ෙපහසුෙ
වීෙයවයහයරහිෙඑළිමහයන්ෙපනවනෙලදෙඋතුේෙබුේධාසනය හිෙවැඩෙසිටිෙයස්ක.ෙභික්ුෙසංඝ ාදෙභාග්යවතුන්ෙ
වහන්යස්ෙපිරිවරාෙවැඩහුන්ෙයස්ක.
ඒෙ සන්ධයායවහිෙ හිරුෙ දෙ අස්තංග්ත ටෙ න්යන් .ෙ සඳුෙ දෙ නැෙයඟන්යන් .ෙ එයින්ෙ සඳුයේෙ ප්රභාව දෙ
යනාපැවතුණි.ෙහිරුයේෙප්රභාව දෙයනාපැවතුණි.ෙික්ෙසඟනෙපිරිවරාෙවැඩහුන්ෙභාග්යවතුන්ෙවහන්යස්ෙහිරුෙ
සඳුෙප්රභාෙමැඩෙ සවණක්ෙඝනෙබුදුරැසින්ෙහාත්පසෙ බබුළුවමින්ෙබ්රහ්මෙමණ්ඩල ෙමැදෙමහෙබඹුෙයස්ෙ දෙදිවයෙ
මණ්ඩල ෙ මැදෙ සක්ෙ යදේෙ යස්ෙ දෙ කංචනෙ පේවක්ෙ පලාෙ නැෙයඟන්නාෙ වූෙ චන්රෙ මණ්ඩල ෙ යස්ෙ දෙ නීලෙ
පීතාදීන්යග්න්ෙ යුත්ෙ මහයේරුවෙ පලාෙ නැෙයඟන්නාෙ වූෙ සූරි ෙ මණ්ඩල ෙ යස්ෙ දෙ අතියශෝභමානවත්වෙ
විරාජමානවෙවැඩෙහුන්ෙයස්ක.ෙඑදිනෙසඳෙපියරන්නාෙවූෙපුරෙපසයළාස්වකෙදින ෙවි .
ඒෙපිරියස්ෙ වැඩහුන්ෙයපරෙකීෙසංඝස්ථවිර න්ෙවහන්යස්ෙඅසුනින්ෙනැගිටෙසිවුරෙඒකාංශෙයකාටෙභාග්යවතුන්ෙ
වහන්යස්ෙ යදසටෙ ඇඟිලිෙ බැඳෙ “වහන්ස, ඉදින්ෙ භාග්යවතුන්ෙ වහන්යස්ෙ මටෙ පැනෙ පිළිවිසීමටෙ අවකාශෙ
කරන්යන්ෙ නේෙ මමෙ භාග්යවතුන්ෙ වහන්යස්යග්න්ෙ කිසි ේෙ දහේෙ පරි ා ක්ෙ විමසන්යනමි”ෙ ැයිෙ වදාළෙ
යස්ක.ෙබුදුහුෙදෙමහාෙකුළුණුෙඇතියේෙබුදුෙනුවණින්ෙදකිනුයේෙයමයස්ෙසිතූෙයස්ක.ෙ“ඉදින්ෙමාෙනැගීෙසිටි ාෙවූෙ
යේෙමහණෙඅවකාශෙයකයර්ෙනේෙයසසුෙමහණහුෙඅපයේෙආචාර් න්ෙවහන්යස්ෙසිටයග්නෙ ැයිෙසිතාෙනැගීෙ
සිටිත්.ෙඑයින්ෙතථාග්ත න්ටෙබුහුමන්ෙයනාකයළ්ෙවන්යන් .ෙඉදින්ෙවැඩහුන්නාහුමෙවීෙඒෙභික්ූහුෙබණෙඅසත්ෙ
නේෙසිටයග්නෙසිටි ාෙවූෙගුරුවර ාටෙග්රුෙයනාකයළ්ෙවන්යන් .ෙඑබැවින්ෙයේෙමහණෙහිඳුවමි”යිෙ නුයවනි.ෙ
එයස්ෙසිතූෙභාග්යවතුන්ෙවහන්යස්ෙ “එයස්ෙවීෙනේෙමහණෙස්වාසනය හිෙහිඳෙ මක්ෙරුචිෙයේෙනේෙවිමසව”ෙයිෙ
වදාළෙයස්ක.

පංචුපාදානස්කන්ධය ෝෙකවයර් ද?
යතරුන්ෙ වහන්යස්ෙ වනාහිෙ පංචුපාදානස්කන්ධ න්ෙ උද ෙ වැ ෙ වශය න්ෙ සේමර්ෂණ ෙ යකාටෙ
ක්ීණාස්රවභාව ටෙපැමිණිෙඋතුයමකි.ෙඋන්වහන්යස්ටෙපංචුපාදානස්කන්ධ න්හිෙලාෙකිසිදුෙසැක ක්ෙනැත.ෙ
නමුදුෙයලෝකයේෙපණ්ිතය ෝෙදැනයග්නමෙවිමසන්නහුටෙසැයකවින්ෙවටහාෙයදති.ෙයනාදැනෙවිමසන්නහුටෙ
හාත්පසින්ෙ යග්නෙ විස්තරෙ වශය න්ෙ වටහාෙ යදති.ෙ දන්යන්ෙ වුවදෙ යනාදන්නාක්ෙ යමන්ෙ විමසූෙ කල්හහිෙ
භාග්යවතුන්ෙ වහන්යස්ෙ හාත්පසින්ෙ යග්නෙ කරුණුෙ දක්වනෙ යස්ක.ෙ එයින්ෙ තමෙ සිසුෙ පිරිසට දෙ අර්ථ ක්මෙ
වන්යන්ෙ ැයිෙසිතා,ෙ
•

“ඉමෙ නු මඛා, භන්මත, පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ධා, මසයයථිදං – රූපුපාදානක්ඛන්මධා,
මවදනුපාදානක්ඛන්මධා,
සඤ්්ුපාදානක්ඛන්මධා,
සඞ්ඛාරුපාදානක්ඛන්මධා,
විඤ්්ඤ්ාණුපාදානක්ඛන්මධා”ති?ෙ

“වහන්ස,
යේෙ
රූපූපාදානස්කන්ධ ෙ
යේදනූපාදානස්කන්ධ ෙ
සංඥූපාදානස්කන්ධ ෙ
සංඛාරූපාදානස්කන්ධ ෙවිඤ්ඤානූපාදානස්කන්ධ ෙපංචස්ක්ධය ෝෙයනායේෙදැ”යිෙවිමසුයේ .ෙ

•

“ඉමෙ මඛා, භික්ු, පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ධා, මසයයථිදං
මවදනුපාදානක්ඛන්මධා,
සඤ්්ුපාදානක්ඛන්මධා,
විඤ්්ඤ්ාණුපාදානක්ඛන්මධා”ති.”ෙ

– රූපුපාදානක්ඛන්මධා,
සඞ්ඛාරුපාදානක්ඛන්මධා,

“මහණෙ පඤ්යචාපාදානස්කන්ධය ෝෙ යමාහුෙ
ැ, ඒෙ යමයස්ෙ
ැ:ෙ රූයපෝපාදානස්කන්ධ ෙ
යේදායනෝපාදානස්කන්ධ ෙ
සංය ෝපාදානස්කන්ධ ෙ
සංස්කායරෝපාදානස්කන්ධ ෙ
වි ායනෝපාදානස්කන්ධ ”ෙ යිෙභාග්යවතුන්ෙවහන්යස්ෙවදාළෙයස්ක.ෙ(මජ්.ෙනිකා ෙ3 – 116ෙපිටුව)
යමතැනදීෙ ධර්මකාමීහුෙ පංචුපාදානස්කන්ධ ෙ නුෙ කුමක්ද?, අනුපාදානී ෙ යහවත්ෙ උපාදාන න්ටෙ හසුෙ
යනාවනෙස්කන්ධය ෝෙකවරහුදැයිෙදතෙයුතුෙයවත්.ෙඒවාෙපිළිබඳෙඅර්ථෙවිග්රහ ෙයමයස් .
පංචස්කන්ධ ෙපංචුපාදානස්කන්ධ ෙහාෙඅනුපාදානී ෙස්කන්ධෙඅතරෙයවනස
අභිධර්මෙපිටකය හිෙවිභංග්ප්රකරණය හිෙපංචස්කන්ධ ෙදක්වාෙඇත්යත්ෙෙෙයමයස් .
•

පඤ්්චක්ඛන්ධා – රූපක්ඛන්මධා, මවදනාක්ඛන්මධා, සඤ්්ඤ්ාක්ඛන්මධා, සඞ්ඛාරක්ඛන්මධා,
විඤ්්ඤ්ාණක්ඛන්මධා. ස්කන්ධය ෝෙ පස්යදයනකි:ෙ රූපස්කන්ධෙ ැ, යේදනාස්කන්ධෙ ැ,
සං ාස්කන්ධෙ ැ, සංස්කාරස්කන්ධෙ ැ, වි ානස්කන්ධෙයි.ෙ

•

තතථ
කතමො
රූපක්ඛන්මධා?
එකවිමධන
රූපක්ඛන්මධා
–
සබබං
රූපං…………...උපාදානියං.....එහිෙරූපස්කන්ධ ෙකවයර්ෙ ත්:එක්ෙඅයුයරකින්ෙරූපස්කන්ධ ෙ
යවයි.ෙහැමෙරූප ෙ……….ෙඋපාදාන න්ටෙහිතෙ ,ෙ(විභඞ්ග්ෙප්රකරණ ෙ-ෙස්කන්ධෙවිභඞ්ග් -ෙපි.22)

•

තතථ කතමො මවදනාක්ඛන්මධා? දුවිමධන මවදනාක්ඛන්මධා - ……..අතථි උපාදානිමයා,
අතථි අනුපාදානිමයා. එහිෙයේදනාස්කන්ධ ෙකවයර්ෙ ත්:ෙේවිප්රකාරය කින්ෙයේදනාස්කන්ධ ෙ
යවයි:..........උපාදාන න්ටෙ හිතෙ වූය ක්ෙ ඇත, උපාදාන න්ටෙ හිතෙ යනාෙ වූය ක්ෙ ඇති.(විභඞ්ග්ෙ
ප්රකරණ ෙ-ෙස්කන්ධෙවිභඞ්ග් -ෙපි.26,30)

•

තතථ කතමො සඤ්්ඤ්ාක්ඛන්මධා? දුවිමධන සඤ්්ඤ්ාක්ඛන්මධා- ……..අතථි උපාදානිමයා,
අතථි අනුපාදානිමයා. එහිෙ සං ාස්කන්ධ ෙ කවයර්ෙ ත්:ෙ ේවිප්රකාරය කින්ෙ සං ාස්කන්ධ ෙ

යවයි:..........උපාදාන න්ටෙ හිතෙ වූය ක්ෙ ඇත, උපාදාන න්ටෙ හිතෙ යනාෙ වූය ක්ෙ ඇති.(විභඞ්ග්ෙ
ප්රකරණ ෙ-ෙස්කන්ධෙවිභඞ්ග් -ෙපි.46,50,52)
•

තතථ කතමො සඞ්ඛාරක්ඛන්මධා? දුවිමධන සඞ්ඛාරක්ඛන්මධා……..අතථි උපාදානිමයා,
අතථි අනුපාදානිමයා. එහිෙ සංස්කාරස්කන්ධ ෙ කවයර්ෙ
ත්:ෙ ේවිප්රකාරය කින්ෙ
සංස්කාරස්කන්ධ ෙ යවයි:..........උපාදාන න්ටෙ හිතෙ වූය ක්ෙ ඇත, උපාදාන න්ටෙ හිතෙ යනාෙ
වූය ක්ෙඇති.(විභඞ්ග්ෙප්රකරණ ෙ-ෙස්කන්ධෙවිභඞ්ග් -ෙපි.66,68,72)

•

තතථ කතමො විඤ්්ඤ්ාණක්ඛන්මධා? දුවිමධන විඤ්්ඤ්ාණක්ඛන්මධා……...අතථි
උපාදානිමයා, අතථි අනුපාදානිමයා. එහිෙ වි ානස්කන්ධෙ කවයර්ෙ ත්:ෙ ේවිප්රකාරය කින්ෙ
වි ානස්කන්ධ ෙයවයි:..........උපාදාන න්ටෙහිතෙවූය ක්ෙඇත, උපාදාන න්ටෙහිතෙයනාෙවූය ක්ෙ
ඇති.(විභඞ්ග්ෙප්රකරණ ෙ-ෙස්කන්ධෙවිභඞ්ග් -ෙපි.ෙ86,88,92)

ඉහතින්ෙ දක්වනෙ ලේයේෙ ස්කන්ධ න්ෙ ප්රධානෙ වශය න්ෙ යකාටස්ෙ පහක්ෙ බවත්ෙ එයින්ෙ රූපස්කන්ධ ෙ
උපාදානී ෙ බවත්ෙ ඉතිරිෙ ස්කන්ධෙ සතරෙ උපාදානී ෙ වූවකුත්ෙ අනුපාදානී ෙ වූවකුත්ෙ ඇතිෙ බවෙ
විභංග්ප්රකරණය හිෙදක්වාෙඇතිෙඅන්දම .ෙයමහිෙඋපාදානීයා යනු තණ්හා දිට්ඨි යන උපාදාන ධර්ෙයන්ට
අරමුණුවීම් වශමයන් හිතතෂී වනුයි “උපාදානීයා” මේ.ෙ එයස්ෙ තණ්හා දිට්ඨි ධර්ෙයන්ට අරමුණු
මනාවුණුයි “අනුපාදානීයා” මේ.
යේෙඅනුවෙසි ලුමෙරූපෙයේදනාෙසං ාෙසංඛාරෙවිඤ්ඤාණය ෝෙපංචස්කන්ධෙබවත්ෙඒවාෙඅතුරින්ෙතණ්හාෙ
දිට්ඨිෙ නෙ යකයලස්ෙ උපාදානෙ ධර්ම න්ටෙ අරමුණුෙ වනෙ ස්කන්ධ,ෙ උපාදානී ෙ ස්කන්ධෙ යහවත්ෙ
උපාදානාස්කන්ධෙ බවෙ වටහාෙ ග්තෙ යුතු .ෙ එයස්ෙ උපාදානයට හිතවන ස්කන්ධ පංචකයට
"පංචුපාදානස්කන්ධ" යයි කියනු ලැමබ.
යේෙපංචස්කන්ධ න්ෙඅතුරිනුත්ෙඋපාදාන න්ටෙහිතවන්යන්ෙයමානවාද, හිතෙයනාවන්යන්ෙයමානවාදැයිෙ
ධේමසංග්ණීප්රකරණය හිෙ දක්වාෙ ඇත්යත්ෙ යමයස් .ෙ එහිෙ නික්යෂපෙ කාණ්ඩයේෙ දුකෙ මාතිකාවන්හිෙ
උපාදානෙයග්ාච්ඡකය හිෙයමයස්ෙසඳහන්වෙඇත.
•

කතමෙ ධම්ො උපාදානියා? සාසවා කුසලාකුසලාබයාකතා ධම්ො කාොවචරා, රූපාවචරා,
අරූපාවචරා; රූපක්ඛන්මධා…මප.… විඤ්්ඤ්ාණක්ඛන්මධා – ඉමෙ ධම්ො උපාදානියා.ෙකවරෙ
ධර්මය ෝෙ උපාදානී ෙ යවතිෙ
ත්?ෙ කාමාවචරෙ රූපාවචරෙ අරූපාවචරෙ වූෙ සාස්රවෙ
කුශලාකුශලාවයාකෘතෙධර්මය ෝෙ ැෙරූපස්කන්ධෙ ැෙ...ෙවි ානස්කන්ධෙ ැෙ නෙයේෙධර්මය ෝෙ
උපාදානී ෙයවත්.ෙ(ධේමසඞ්ග්ණීෙප්රකරණ ෙ-ෙනික්යෂපකාණ්ඩ ෙ-ෙපි.454)

යම ෙඅට්ඨඨකථාෙකාණ්ඩයේෙදීෙතවදුරටත්ෙපැහැදිළිෙකරනුයේෙයමයස් .
•

කතමෙ ධම්ො උපාදානියා? තීසු භූමීසු කුසලං, අකුසලං, තීසු භූමීසු විපාමකා, තීසු භූමීසු
කිරියාබයාකතං, සබබඤ්්ච රූපං – ඉමෙ ධම්ො උපාදානියා. උපාදානී ෙ (උපාදන න්ටෙ හිත)ෙ
ධර්මය ෝෙ කවරහෙ ත්?ෙ ත්රත්රභූමකෙ කුශලෙ ැ, අකුශලෙ ැ, ත්රත්රභූමකෙ විපාකෙ ැ, ත්රත්රභූමකෙ
ක්රි ාවයාකෘතෙ ැ, හැමෙ රූප ෙ දැයිෙ යමහුෙ උපදානී ෙ ධර්මය ෝෙ යි.ෙ (ෙ ධේමසඞ්ග්ණීෙ ප්රකරණ ෙ -ෙ
අට්ඨඨකථාකාණ්ඩ ෙ-ෙපි.544)
(සැ.යු.ෙ :-බුේධෙ ජ න්තිෙ මුරණය හිෙ යේෙ පාඨය හිෙ අවසාන ටෙ "ඉයමෙ ධේමාෙ අනුපාදානී ා"ෙ
නුයවන්ෙදක්වාෙඇත්යත්ෙමුරණෙයදෝෂ කිනි.ෙඑ ෙ"ඉයමෙධේමාෙඋපාදානී ා"ෙ නුයවන්ෙනිවැරදිෙ
වි ෙයුතු .ෙ)

•

කතමෙ ධම්ො අනුපාදානියා? අපරියාපන්නා ෙගගා ච, ෙගගඵලානි ච, අසඞ්ඛතා ච ධාතු – ඉමෙ
ධම්ො අනුපාදානියා.ෙ කවරෙ ධර්මය ෝෙ අනුපාදානී ෙ යවතිෙ ත්:ෙ අප යාපන්නෙ වූෙ මාර්ග්ය ෝෙ දෙ

මාර්ග්ඵලය ෝෙ දෙ අසඞ්ඛතධාතුෙ දෙ නෙ යමාහුෙ අනුපාදානී ෙ ධර්මය ෝෙ යවත්.ෙ (ෙ ධේමසඞ්ග්ණීෙ
ප්රකරණ ෙ-ෙනික්යෂපකාණ්ඩ ෙ-ෙපි.454)
යම ෙඅට්ඨඨකථාෙකාණ්ඩයේෙදීෙතවදුරටත්ෙපැහැදිළිෙකරනුයේෙයමයස් .
•

කතමෙ ධම්ො අනුපාදානියා? චතතාමරා ෙගගා අපරියාපන්නා, චතතාරි ච සාෙඤ්්ඤ්ඵලානි,
නිබබානඤ්්ච – ඉමෙ ධම්ො අනුපාදානියා..ෙඅනුපාදනී ෙධර්මය ෝෙකවරහෙ ත්:අප යාපන්නෙවූෙ
සතරෙමාර්ගය ෝෙ ැ, සතරෙශ්රාමණයඵලය ෝෙද, නිර්වාණ ෙදැයිෙයමාහුෙඅනුපාදනී ෙධර්මය ෝෙයි.ෙ(ෙ
ධේමසඞ්ග්ණීෙප්රකරණ ෙ-ෙඅට්ඨඨකථාකාණ්ඩ ෙ-ෙපි.544)

සංක්මෂ්පමයන් පංචුපාදානස්කන්ධ හා අනුපාදානස්කන්ධ
යේෙඅනුවෙපංචස්කන්ධ ෙඅතුරින්,
(1) සි ලුෙරූපස්කන්ධ ෙඋපාදානී ෙයේ.ෙඑමනිසාෙසි ලුෙරූප ෙ"රූපූපාදානස්කන්ධ "ෙයේ.
(2) යේදනාස්කන්ධය න්ෙසි ලුෙකාමාවචරෙරූපාවචරෙඅරූපාවචරෙසිත්වලෙඋපදිනෙයේදනාවෙඋපාදානී ෙ
යේ.ෙඑමෙනිසාෙඒෙතුන්ෙභුමිය හිමෙසි ලුෙයේදනාෙ"යේදනූපාදානස්කන්ධ "ෙයේ. යලෝයකෝත්තරෙසිත්වලෙ
උපදිනෙයේදනාවෙඋපාදානී ෙයනාවනෙයහයින්ෙඑමෙසිත්වලෙයේදනාවෙයේදනූපාදානස්කන්ධ ෙයනායේ.
(3) සං ාස්කන්ධය න්ෙ සි ලුෙ කාමාවචරෙ රූපාවචරෙ අරූපාවචරෙ සිත්වලෙ සඤ්ඤාවෙ උපාදානී ෙ යේ.ෙ
එමනිසාෙ ඒෙ තුන්ෙ භූමිය හිමෙ සි ලුෙ සඤ්ඤාෙ "සඤ්ූපාදානස්කන්ධ "ෙ යේ. යලෝයකෝත්තරෙ සිත්වලෙ
උපදිනෙසඤ්ඤාවෙඋපාදානී ෙයනාවනෙයහයින්ෙඑමෙසිත්වලෙසඤ්ඤාවෙසඤ්ූපාදානස්කන්ධ ෙයනායේ.
(4) සංඛාරස්කන්ධය න්ෙසි ලුෙකාමාවචරෙරූපාවචරෙඅරූපාවචරෙසිත්වලෙසංඛාරෙඋපාදානී ෙයේ.ෙඑමනිසාෙ
ඒෙ තුන්ෙ භූමිය හිමෙ සි ලුෙ සංඛාරෙ "සංඛාරූපාදානස්කන්ධ "ෙ යේ. යලෝයකෝත්තරෙ සිත්වලෙ උපදිනෙ
සංඛාර ෙඋපාදානී ෙයනාවනෙයහයින්ෙඑමෙසිත්වලෙසංඛාර ෙසංඛාරූපාදානස්කන්ධ ෙයනායේ.
(5) විඤ්ඤාණස්කන්ධය න්ෙ සි ලුෙ කාමාවචරෙ රූපාවචරෙ අරූපාවචරෙ සිත්ෙ උපාදානී ෙ යේ.ෙ එමනිසාෙ ඒෙ
තුන්භූමිය හිෙසි ලුමෙසිත්ෙ"විඤ්ඤාණූපාදානස්කන්ධ "ෙයේ. යලෝයකෝත්තරෙසිත්ෙඋපාදානී ෙයනාවනෙ
යහයින්ෙසි ලුෙයලෝයකෝත්තරෙසිත්ෙවිඤ්ඤාණූපාදානස්කන්ධ ෙයනායේ.
අසංඛතෙධාතුෙනිර්වාණ දෙතණ්හාෙදිට්ඨිවලටෙඅරමුණුෙයනාවනෙයහයින්ෙඅනුපාදානී ෙයේ.
පංචඋපාදානස්කන්ධ න්යේෙයබදීමෙශ්රීෙමුඛෙබුේධෙයේශනාවටෙඅනුවෙඉහතෙපරිේයදන්ෙදතෙයුතු .ෙතවදෙ
බුදුෙපයස්බුදුෙමහරහතන්ෙවහන්යස්ලායේෙඇතුළුෙසි ලුෙආර් න්ෙවහන්යස්ලායේදෙරූප ෙඋපාදාන න්ටෙ
හිතෙබැවින්ෙ"රූපූපාදානස්කන්ධ "ෙටමෙඅ ත්ෙබවෙවටහාෙග්තෙයුතු . බුදුෙපයස්ෙබුදුෙමහරහතන්ෙ
වහන්යස්ලායේෙඇතුලුෙසි ලුෙආර් න්ෙවහන්යස්ලායේෙකාමාවචරෙරූපාවචරෙඅරූපාවචරෙසිතුත්ෙ
ඒවායේෙය යදනෙත්රචතසිකත්ෙඋපාදානස්කන්ධ න්ටමෙඅ ත්ෙබවෙදතයුතු .ෙසි ලුෙආර් න්ෙ
වහන්යස්ලායේෙමාර්ග්ඵලෙසිතුත්ෙඑහිෙය යදනෙත්රචතසිකෙධර්මත්,ෙනිර්වාණ ත්ෙකිසිදුෙ
උපාදානස්කන්ධ කටෙඅ ත්ෙයනාවනෙඅතරෙඒවාෙඅනුපාදානස්කන්ධෙබවෙවටහාෙග්තෙයුතු .ෙ
මීළඟ ලිපිමයන් අපි පංචුපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ වඩා විස්තර විග්රහයක් හා ඒවා හට ගැනීෙට මහ්තු
කවමර්ද යන්න විස්තර කරන්මනමු.

