2. පංචුපාදානස්කන්ධය හට ගැනීමට හහ්තු
පසුගිය ලිපිහයන් අපි ශ්රී මුඛ හේශනාවට අනුව පංචුපාදානස්කන්ධය යනු කුමක්දැයි විස්තර කහෙමු. හේ
ලිපිහයන් අපි පංචුපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ වඩා විස්තර විග්රහයක් හා ඒවා හට ගැනීමට හහ්තු කවහේද
යන්න විස්තර කරන්හනමු.
ඉන් අනතුරුව තෙරුන් වහන්තසේ පංචුපාදානසේකන්ධයන්තේ හටගැනීමට තහේතු විමසනුතේ “ඉතේ පන
භන්තේ පඤ්ේචුපාදානක්ඛන්ධා කිේූලකා - වහන්ස තේ පංචුපාදානසේකන්ධතයෝ කවරක් මුලතකාට
ඇේොහුදැ”යි විමසූ තසේක.
“ඉතේ තඛෝ භික්ූ පඤ්ේචුපාදානක්ඛන්ධා ඡන්දූලකා - මහණ තේ පංචුපාදානසේකන්ධතයෝ ඡන්දය තහවේ
ෙෘෂේණාව මුලතකාට සිටිේ” යයි භාගයවතුන් වහන්තසේ චතුරාර්ය සෙය ක්රමතයන් පංචුපාදානසේකන්ධතේ
හටගැනීමට තහේතුව ෙෘෂේණාව යැයි එක් පරියායකින් තහවේ ඒකතේශයකින් වදාළ තසේක.
තමෙැනදී ධර්මකාමීහු නානා ක්රමවලින්, නානා දහේ පර්යායන්තගන් පංචුපාදානසේකන්ධතේ හටගැනීමට
තහේතු දෙ යුතුය. ඒ තහේතු පිළිබඳ විග්රහය තමතසේය.
ශාසන ප්රතිපදාව තුළ පංචුපාදානසේකන්ධයන්තේ උේපේතියට තහේතුධර්ම තහවේ ප්රෙයධර්ම දක්වන විවිධ
පරියායන් විසේෙර තකතර්. ඒවා නේ,
1.
2.
3.
4.

චතුරාර්යසෙයය
පටිච්චසමුප්පාදය
සූවිසි ප්රෙයය
සෙර ආහාර යනාදී ක්රම තේ.

තමහි චතුරාර්ය සෙයය ක්රමතේදී දුක්ඛසෙයය තහවේ පංචුපාදානසේකන්ධය හටගැනීමට තහේතුව තහවේ
දුක්ඛසමුදය තලස දක්වනුතේ ෙෘෂේණාවයි. ආර්ය සෙයය විභාගය ෙවදුරටේ විසේෙර තකාට තේශනා කරන
භාගයවතුන් වහන්තසේ විභංගප්රකරණතයහි සච්චවිභංගතයහි අභිධර්මභාජනයට පැමිණ සියලු සාසව කුසල
අකුසල චිේෙ චචෙසිකයන් දුක්ඛ සමුදය සෙයතයහි සංග්රහ තකාට වදාළ තසේක. (විභංග ප්රකරණය සච්චවිභංගය - බුජමු 198) තේ අනුව තලෝතකෝේෙර කුසල සිේ හැර ඉතිරි කාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර
කුසලයද, අකුසලයද දුක්ඛසමුදය තහවේ පංචුපාදානසේකන්ධය හටගැනීමට තහේතු වන බව දෙ යුතුය.
එතසේම පටිච්චසමුප්පාද ක්රමතේදී පටිච්චසමුප්පාද අංගයන් පංචුපාදානසේකන්ධතයහි හටගැනීමට ප්රෙයවන
ආකාරය මහානිදාන, පටිච්චසමුප්පාද ආදී සූත්රයන්තගනුේ විභංගප්රකරණතයහි පටිච්චසමුප්පාද
විභංගතයනුේ විශුේිමාර්ගතයහි කංඛාවිෙරණ විසුේි නිර්තේශතයනුේ බලා දෙ යුතු තවේ.
සූවිසි ප්රෙය ක්රමතේදී සූවිසි ප්රෙය ධර්මතයෝ පංචුපාදානසේකන්ධතේ හටගැනීමට ප්රෙයවන ආකාරය පට්ඨාන
ප්රකරණතයහි නිේතේස වාරතයන් හා එහි අර්ථකොතවන් දෙ යුතු තවේ.
එතසේම සෙර ආහාර පංචුපාදානසේකන්ධය ඉපදීමට ප්රෙය වන බව භාගයවතුන් වහන්තසේ ආහාර සූත්රතයහි
තමතසේ වදාරා ඇෙ.
•

“චතතාහරාහම, භික්ඛහව, ආහාරා භූතානං වා සතතානං ඨිතියා සේභහවසීනං වා අනුගගහාය.
කතහම චතතාහරා? කබළිංකාහරා ආහාහරා ඔොරිහකා වා සුඛුහමා වා, ඵස්හසා දුතිහයා,
මහනාසඤ්හචතනා තතියා, විඤ්ඤාණං චතුතථං. ඉහම හඛා, භික්ඛහව, චතතාහරා ආහාරා භූතානං
වා සතතානං ඨිතියා සේභහවසීනං වා අනුගගහාය”

මහතණනි, උපන් සේේවයන්තේ පැවැේම පිණිසේ, උපදින්නා වූ සේේවයන්ට අනුග්රහ පිණිසේ
තේ ආහාර සෙතරකි: කවර සෙතරක් ද? යේ: දළ වූ තහෝ සියුේ වූ තහෝ කබලීකාර (=පිඩු තකාට
බුදින බේ ආදි) ආහාරය, සේපර්ශය තදවැන්න ය, මතනෝසඤ්ේතචෙනාව තෙවැන්න ය, විඥානය
සිවුවැන්න ය. මහතණනි, තේ සෙර ආහාරතයෝ උපන් සේේවයන්තේ පැවැේම පිණිසේ උපදින්නා
වූ සේේවයන්ට අනුග්රහ පිණිසේ තවති. (සංයුක්ෙ නිකාය 2 - ආහාරසූත්රය - බුජමු 20)
තමතලස සෙර ආහාර ක්රමයකින්ද පංචුපාදානසේකන්ධය උපදින බව භාගයවතුන් වහන්තසේ වදාරා ඇේතේය.
පටිසේභිදාමගගප්රකරණහයහි ස්කන්ධයන්හග හටගැනීමට හහ්තු
ෙවද පටිසේභිදාමේගප්රකරණතයහි උදයවයය ඥාන නිර්තේශය වදාරණ ධර්ම තසේනාිපති සාරිපුේෙ
මහරහෙන් වහන්තසේ එක් එක් සේකන්ධයක් ඉපදීමට තමතසේ තහේතු දක්වයි.
“රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සන්හතා කතමානි පඤ්ච ලක්ඛණානි පස්සති? අවිජ්ජාසමුදයා රූපසමුදහයාති
– පච්චයසමුදයට්හෙනරූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති. තණ්හාසමුදයා රූපසමුදහයාති – පච්චයසමුදයට්හෙ
න රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති. කේමසමුදයා රූපසමුදහයාති – පච්චයසමුදයට්හෙන රූපක්ඛන්ධස්ස
උදයං පස්සති. ආහාරසමුදයා රූපසමුදහයාති – පච්චයසමුදයට්හෙන රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති.
නිබබතතිලක්ඛණං පස්සන්හතාපි රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති. රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සන්හතා
ඉමානි පඤ්ච ලක්ඛණානි පස්සති.”
“රූපසේකන්ධයාතේ උදය දක්තන් කවර පඤ්ේචලක්ෂණයන් දකී ද යේ, අවිදයාසමුදතයන් රූපයාතේ ඉපැදීම
තේ යැ යි ප්රෙයය උපන් බැවින් රූපසේකන්ධයාතේ උදය දකී. ෙෘෂේණාසමුදතයන් රූපයාතේ ඉපැදීම තේ යැ යි
ප්රෙයය උපන් බැවින් රූපසේකන්ධයාතේ උදය (ඉපැදීම) දකී. කර්මසමුදතයන් රූපයාතේ ඉපැදීම තේ යැ යි
ප්රෙයය උපන් බැවින් රූපසේකන්ධයාතේ උදය දකී. ආහාරසමුදතයන් රූපයාතේ ඉපැදීම තේ යැ යි ප්රෙයය
උපන් බැවින් රූපසේකන්ධයාතේ උදය දකී. (අේධා-සන්ෙති-ඛණ වශතයන් රූපයාතේ) උේපාදලක්ෂණය
දක්තන් ද රූපසේකන්ධයාතේ ඉපැදීම දකී. රූපසේකන්ධයාතේ උදය දක්තන් තේ ලක්ෂණ පස
දකී.”(පටිසේභිදාමේගප්පකරණය - උදයබ්බයඤ්ාණං - බුජමු 104)
“හවදනාක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සන්හතා කතමානි පඤ්ච ලක්ඛණානි පස්සති? අවිජ්ජාසමුදයා
හවදනාසමුදහයාති – පච්චයසමුදයට්හෙන හවදනාක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති. තණ්හාසමුදයා
හවදනාසමුදහයාති – පච්චයසමුදයට්හෙන හවදනාක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති. කේමසමුදයා
හවදනාසමුදහයාති – පච්චයසමුදයට්හෙන හවදනාක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති. ඵස්සසමුදයා
හවදනාසමුදහයාති – පච්චයසමුදයට්හෙන හවදනාක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති.”
“තවදනාසේකන්ධයාතේ උදය දක්තන් කවර ලක්ෂණ පසක් දකී ද යේ: අවිදයාසමුදතයන් තවදනාවතේ ඉපැදීම
තේ යැ යි ප්රෙයය උපන් බැවින් තවදනාසේකන්ධයාතේ ඉපැදීම දකියි. ෙෘෂේණාසමුදතයන් තවදනාසමුදය තේ
යැ යි ප්රෙයය උපන් බැවින් තවදනාසේකන්ධයාතේ උදය දකියි. කර්මසමුදතයන් තවදනාසමුදය තේ යැ යි ප්රෙයය
උපන් බැවින් තවදනාසේකන්ධයාතේ උදය දකියි. සේපර්ශයාතේ සමුදතයන් තවදනාසමුදය තේ යැ යි ප්රෙයය
උපන් බැවින් තවදනාසේකන්ධයාතේ උදය දකියි.”
“සඤ්ඤාස්කන්ධස්ස උදයං ............” සංඥාසේකන්ධයාතේ
“සංඛාරක්ඛන්ධස්ස උදයං ...................” සංසේකාරසේකන්ධයාතේ
“විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සන්හතා කතමානි පඤ්ච ලක්ඛණානි පස්සති? අවිජ්ජාසමුදයා
විඤ්ඤාණසමුදහයාති – පච්චයසමුදයට්හෙන විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති. තණ්හාසමුදයා

විඤ්ඤාණසමුදහයාතිපච්චයසමුදයට්හෙන විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති.
විඤ්ඤාණසමුදහයාති – පච්චයසමුදයට්හෙන විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සති.”

කේමසමුදයා

“විඥානසේකන්ධයාතේ ... උදය දක්තන් කවර පඤ්ේචලක්ෂණයන් දකී ද යේ: අවිදයාසමුදතයන් විඥානයාතේ
ඉපැදීම තේ යැ යි ප්රෙයසමුදයභාවතයන් විඥානසේකන්ධයාතේ ඉපැදීම දකියි. ෙෘෂේණාසමුදතයන්
විඥානසමුදය තේ යැ යි ප්රෙයයසමුදයභාවතයන් විඥානසේකන්ධයාතේ ඉපැදීම දකියි. කර්මසමුදතයන්
විඥානසමුදය තේ යැ යි ප්රෙයය සමුදයභාවතයන් විඥානසේකන්ධයාතේ ඉපැදීම දකියි. නාමරූපසමුදතයන්
විඥානසමුදය තේ යැ යි ප්රෙයයසමුදයභාවතයන් විඥානසේකන්ධයාතේ ඉපැදීම දකියි.”
(පටිසේභිදාමේගප්පකරණය - උදයබ්බයඤ්ාණං - බුජමු 106)
තමතලස තමම පරියාතයන් ධර්ම තසේනාිපතින් වහන්තසේ ද පංචුපාදානසේකන්ධතයහි හට ගැනීමට තහේතු
වදාරා ඇේතේය. තමම ක්රමය භාගයවතුන් වහන්තසේ මහා පුණ්ණම සූත්රතයහි තේශනා කළ ආකාරය
ඉදිරිතයහි දැක්තවන්තන්ය.
තේ සියලු පරියාය විසේෙරතයන් වටහා ගෙ යුේතේ පංචුපාදානසේකන්ධතයහි හටගැනීමට ප්රෙය වන තහවේ
තහේතු වන ධර්ම ඇේතේ එකක් තදකක් තනාව තබාතහෝ තහේතු ඇති බවේ ඇෙැේ තහේතු ධර්ම පුේගල
අභයන්ෙරතයහිේ ඇෙැේ තහේතු පුේගල සන්ොනතයන් පරිබාහිරවේ ඇති බවේය. තමතලස
පංචුපාදානසේකන්ධය ප්රෙයයන්තගන් හටගන්නා බව දක්නා වූ ෙැනැේොට ඒ ප්රෙයයන් නිරුේධ කිරීතමන්
සියලු දුකින් අෙමිදීමට හැකි බවට ඥානයක් විශේවාසයක් ෙහවුරුවක් ඇතිවන්තන්ය. ඒ ඥානය ෙහවුරුව ඒ
ෙැනැේොට මතු නිවන් සාක්ෂාේ කිරීම පිණිස තහේතු වන්තන්ය.
පංචුපාදානස්කන්ධය හා උපාදානය යනු එකක්ද?
ඉන් අනතුරුව තෙරුන්වහන්තසේ ෙණ්හා දෘෂේටි වශතයන් උපාදානය බැසගනුතේද පංචුපාදානසේකන්ධය
තකතරහිම බවට අර්ථ දැක්ීම සඳහා
•

“තංහයව නු හඛා, භන්හත, උපාදානං හත පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා, උදාහු අඤ්ඤත්ර
පඤ්චුපාදානක්ඛන්හධහි උපාදාන’’න්ති
වහන්ස ඒ උපාදානයම එම පංචුපාදානසේකන්ධතයෝ ද නැෙතහාේ පංචුපාදානසේකන්ධයන්තගන්
තවන්ව උපාදානය තේ දැ”යි විචාළ තසේක.

•

“න හඛා, භික්ඛු, තංහයව උපාදානං හත පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා, නාපි අඤ්ඤත්ර
පඤ්චුපාදානක්ඛන්හධහි උපාදානං. හයා හඛා, භික්ඛු, පඤ්චසු උපාදානක්ඛන්හධසු ඡන්දරාහගා තං
තතථ උපාදාන’’න්ති.
මහණ ඒ උපාදානයම ඒ පංචුපාදානසේකන්ධතයෝ තනාතවේ. පංචුපාදානසේකන්ධයන්තගන් තවන්ව
ද උපාදානය තනාපවතියි. මහණ, පංචුපාදානසේකන්ධයන් තකතරහි යේ ඡන්දරාගයක් ෙෘෂේණාවක්
තේද, ෙණ්හා දෘෂේටි වශතයන් බැසගැනීමක් තේද එය එහිලා උපාදානය” යැයි භාගයවතුන් වහන්තසේ
එම පැනය විසඳාලමින් වදාළ තසේක.

භාගයවතුන් වහන්තසේතේ තේ ප්රකාශතයන් ජනිෙ වනුතේ උපාදානතයන් යුතුව බැස ගෙ හැක්තක් උපාදාන
වශතයන් අරමුණු කළ හැක්තක් පංචුපාදානසේකන්ධය පමණක් බවයි. ඉහෙ දැක්වූ අනුපාදානීය ධර්මයන්
තකතරහි උපාදානතයන් යුතුව බැස ගෙ හැකි බවක් අරමුණු කළ හැකි බවක් තනාමැති බව මින් ප්රකට කරයි.

තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි උපාදානයන්හග විවිධතවය
තලෝකතේ සේේවතයෝ නානා ආශාවල ඇේතෙෝය. නානා දෘෂේටි ඇේතෙෝය. ඇෙතමක් රූපයට වඩා ප්රිය
කරති. ඇෙතමක් ශබ්දයටය. ඇෙතමක් ගන්ධයටය. ඇෙතමක් රසයටය. ඇෙතමක් සියුමැලි පහසේ විඳීමටය.
තේ ආකාරයට සේේවයන්තේ ෙෘෂේණා වශතයන් විවිධේවයක් ඇේතේය.
ෙවද ඇෙතමක් නියෙ ආේමභාවයකට කැමතිය. නැවෙ නැවෙ සසර ඉපදීමට දිවයතලෝකවල යෑමට
කැමතිය. තමබන්තදෝ ශාසේවෙ දෘෂේටි ඇේතෙෝය. ඇෙතමක්ට ඇේතේ තේ ජීවිෙය පමණක්ය. මරණින් මතු
ජීවිෙයක් නැෙැයි තගන කුසලාකුසලයන්තේ විපාක නැෙැයි තගන වර්ෙමාන භවතයහි කා බී විතනෝද තවති.
තමාවුහු උච්තේදවෙ දෘෂේටි ඇේතෙෝය. තේ ආකාරයට සේේවයන්තේ දෘෂේටි නානාේවයක් ඇේතේය.
තමතලස සේේවතයෝ ෙෘෂේණා දෘෂේටන්තගන් අරමුණු දැඩිව ගන්තන්ය. තමය උපාදානයයි. තේ ආකාරයට
තලෝකතේ සේේවයන්තේ ෙෘෂේණා දෘෂේටි උපාදානයන්තේ නානාේවයක් ඇේතේය. තේ නානාේවය මතු
කර දක්වනු රිසි තෙරුන් වහන්තසේ “සියා පන භන්තේ පඤ්ේචුපාදානක්ඛන්තේසු ඡන්දරාගතේමේෙොති වහන්ස, පංචුපාදානසේකන්ධයන් තකතරහි ඇති ඡන්දරාගයන්තේ විවිධේවයක් ඇේදැ”යි ඇසූ තසේක.
ඊට පිළිතුරු දක්වන භාගයවතුන් වහන්තසේ “මහණ ඇේතේය.” යයි තේශනා තකාට
•

“ඉධ, භික්ඛු, එකච්චස්ස එවං හහාති – ‘එවංරූහපා සියං අනාගතමේධානං, එවංහවදහනා සියං
අනාගතමේධානං, එවංසඤ්හඤා සියං අනාගතමේධානං, එවංසඞඛාහරා සියං අනාගතමේධානං,
එවංවිඤ්ඤාහණා සියං අනාගතමේධාන’න්ති. එවං හඛා, භික්ඛු, සියා පඤ්චසු උපාදානක්ඛන්හධසු
ඡන්දරාගහේමතතතාති ”
“මහණ, තමතලාවැ කිසිවක්හට තමතසේ සිේ තවයි: අනාගෙකාලතයහි තමබඳු රූප ඇේතෙේ
වන්තනමි, අනාගෙ කාලතයහි තමබඳු තවදනා ඇේතෙේ වන්තනමි, අනාගෙකාලතයහි තමබඳු
සංඥා ඇේතෙේ වන්තනමි, අනාගෙ කාලතයහි තමබඳු සංසේකාර ඇේතෙේ වන්තනමි,
අනාගෙකාලතයහි තමබඳු විඥාන ඇේතෙේ වන්තනමි. තමතසේ පඤ්ේතචාපාදානසේකන්ධ විෂතයහි
ඡන්දරාගයාතේ විවිධේවය වන්තන් ය” යැයි වදාළ තසේක. තේ ආකාරයට භාගයවතුන් වහන්තසේ
සේේවයා තුළ ඇති වන උපාදානයන් නිසා සේේවයන් තලෝකයට ඇතලන බවේ ඒ ඇලීම නිසා
නැවෙ නැවෙ උප්පේති මරණ වශතයන් සසර සැරිසරන බවේ එබැවින්ම තේ දුකින් ගැලී ගෙ
තනාහැකි බවේ තමයින් වදාළ තසේක.

ඉන් අනතුරුව තෙරුන් වහන්තසේ නිර්වාණගාමී විපසේසනාව මතු කර දක්වනු පිණිස දෘෂේටි විශුේිතයහි පටන්
විශුේි පිළිතවළ දැක්ීම පිණිස අපට හමුවන සේේවයින් පුේගලයින් ගහතකාළ කඳුවැටි ගංගා සාගර
සංඛයාෙ තලෝකතේ සෙය වශතයන්ම ඇේතේ තමානවා දැයි දක්වනු පිණිස පැන විචාළ තසේක.
හලෝකහේ අවිඤ්ඤාණක සවිඤ්ඤාණක වස්තු හලස හපනී සිටිනුහේ කවර ධේමහයෝද? (නාමරූප පරිච්හේද
ඥානය හහවත දෘෂ්ටි විශුේිය)
•

“කිතතාවතා පන භන්හත ඛන්ධානං ඛන්ධාිවචනං හහෝති”
වහන්ස, කවර නේ සූහ වශතයන් පවතින පරමාර්ථ ධර්මයනට “සූහ වශතයන් පවතින පරමාර්ථ
ධර්මතයෝ යන නම තවයිද?”

ඊට පිළිතුරු තේශනා කරන භාගයවතුන් වහන්තසේ

•

“යං කිඤ්චි, භික්ඛු, රූපං – අතීතානාගතපච්චුපපන්නං අජ්ඣතතං වා බහිේධා වා, ඔොරිකං වා
සුඛුමං වා, හීනං වා පණීතං වා, යං දූහර සන්තිහක වා – අයං රූපක්ඛන්හධා. යා කාචි හවදනා –
අතීතානාගතපච්චුපපන්නා අජ්ඣතතං වා බහිේධා වා, ඔොරිකා වා සුඛුමා වා, හීනා වා පණීතා වා,
යා දූහර සන්තිහක වා – අයං හවදනාක්ඛන්හධා. යා කාචි සඤ්ඤා – අතීතානාගතපච්චුපපන්නා
අජ්ඣතතං වා බහිේධා වා, ඔොරිකා වා සුඛුමා වා, හීනා වා පණීතා වා, යා දූහර සන්තිහක වා –
අයං සඤ්ඤාක්ඛන්හධා. හය හකචි සඞඛාරා – අතීතානාගතපච්චුපපන්නා අජ්ඣතතං වා බහිේධා
වා, ඔොරිකා වා සුඛුමා වා, හීනා වා පණීතා වා, හය දූහර සන්තිහක වා – අයං සඞඛාරක්ඛන්හධා.
යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං – අතීතානාගතපච්චුපපන්නං අජ්ඣතතං වා බහිේධා වා, ඔොරිකං වා සුඛුමං
වා, හීනං වා පණීතං වා, යං දූහර සන්තිහක වා – අයං විඤ්ඤාණක්ඛන්හධා. එතතාවතා හඛා, භික්ඛු,
ඛන්ධානං ඛන්ධාිවචනං හහාති"
“මහණ, යේකිසි අතීෙ අනාගෙ වර්ෙමාන තුන්කාලයට අයේ වූ ආධයාේමික වූ තහෝ බාහිර වූ තහෝ
රළු වූ තහෝ සියුේ වූ තහෝ හීන වූ තහෝ ප්රණීෙ වූ තහෝ සූහ වශතයන් පවේනා වූ පරමාර්ථ රූපයක්
තේ ද යේ දුර තහෝ සමීපතයහි වූ රූපයක් තේ ද තමය සූහ වශතයන් පවේනා වූ පරමාර්ථ වූ
රූපසේකන්ධය තේ.
යේකිසි අතීෙ අනාගෙ වර්ෙමාන තුන්කාලයට අයේ වූ ආධයාේමික වූ තහෝ බාහිර වූ තහෝ රළු වූ
තහෝ සියුේ වූ තහෝ හීන වූ තහෝ ප්රණීෙ වූ තහෝ සූහ වශතයන් පවේනා වූ පරමාර්ථ තේදනාවක් තේ
ද යේ දුර තහෝ සමීපතයහි වූ තේදනාවක් තේ ද, තමය සූහ වශතයන් පවේනා වූ පරමාර්ථ වූ
තේදනාසේකන්ධය තේ.
යේකිසි අතීෙ අනාගෙ වර්ෙමාන තුන්කාලයට අයේ වූ ආධයාේමික වූ තහෝ බාහිර වූ තහෝ රළු වූ
තහෝ සියුේ වූ තහෝ හීන වූ තහෝ ප්රණීෙ වූ තහෝ සූහ වශතයන් පවේනා වූ පරමාර්ථ සංඥාවක් තේද
යේ දුර තහෝ සමීපතයහි වූ සංඥාවක් තේද, තමය සූහ වශතයන් පවේනා වූ පරමාර්ථ වූ
සංඥාසේකන්ධය තේ.
යේකිසි අතීෙ අනාගෙ වර්ෙමාන තුන්කාලයට අයේ වූ ආධයාේමික වූ තහෝ බාහිර වූ තහෝ රළු වූ
තහෝ සියුේ වූ තහෝ හීන වූ තහෝ ප්රණීෙ වූ තහෝ සූහ වශතයන් පවේනා වූ පරමාර්ථ
සංඛාරසේකන්ධයක් තේද යේ දුර තහෝ සමීපතයහි වූ සංඛාරසේකන්ධයක් තේද, තමය සූහ වශතයන්
පවේනා වූ පරමාර්ථ වූ සංඛාරසේකන්ධය තේ.
යේකිසි අතීෙ අනාගෙ වර්ෙමාන තුන්කාලයට අයේ වූ ආධයාේමික වූ තහෝ බාහිර වූ තහෝ රළු වූ
තහෝ සියුේ වූ තහෝ හීන වූ තහෝ ප්රණීෙ වූ තහෝ සූහ වශතයන් පවේනා වූ පරමාර්ථ
විඥානසේකන්ධයක් තේද යේ දුර තහෝ සමීපතයහි වූ විඥානසේකන්ධයක් තේද, තමය සූහ වශතයන්
පවේනා වූ පරමාර්ථ වූ විඥානසේකන්ධය තේ.
මහණ තේ ආකාරතයන් පවතින සූහ වශතයන් පවේනා වූ පරමාර්ථ වූ ධර්මයන්ට සූහ වශතයන්
පවේනා වූ පරමාර්ථ ධර්මතයෝ යන නම තවයි” යැයි වදාළ තසේක.

තේ ආකාරයට භාගයවතුන් වහන්තසේ පංචුපාදානසේකන්ධයන්තේ පරමාර්ථ සේවභාවය තේශනා තකාට වදාළ
තසේක. සේවයන් පුේගලයන් කඳුවැටි ආදිය තලස තපනීසිටිනුතේ ද පරමාර්ථ වූ සේකන්ධ ධර්මතයෝම බව ද
තමයින් වදාළ තසේක. එතසේම නාමරූප පරිච්තේද ඥානය සඳහා අවැසි පරමාර්ථ ධර්මතයෝ තේශනා කරමින්
සප්ෙ විශුේීන් අතුරින් දිට්ි විශුේිය තේශනා තකාට වදාළ තසේක.
ස්කන්ධයන්හග හටගැනීමට හහ්තු වන ප්රතයවන ධේම (ධේමට්ඨිති ඥානය හහවත කංඛාවිතරණ විශුේිය)
ඉන් අනතුරුව ධේමට්ිති ඥානය පිණිස පවතින සේකන්ධයන්තේ සංඛෙ පටිච්චසමුප්පන්න සේවභාවය
මතුකරනු කැමති වූ තෙරුන්වහන්තසේ
•

“හකා නු හඛා, භන්හත, හහතු හකා පච්චහයා රූපක්ඛන්ධස්ස පඤ්ඤාපනාය? හකා හහතු හකා
පච්චහයා හවදනාක්ඛන්ධස්ස පඤ්ඤාපනාය? හකා හහතු හකා පච්චහයා සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස

පඤ්ඤාපනාය? හකා හහතු හකා පච්චහයා සඞඛාරක්ඛන්ධස්ස පඤ්ඤාපනාය? හකා හහතු හකා
පච්චහයා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස පඤ්ඤාපනායා’’ති
“වහන්ස, රූපසේකන්ධයාතේ පැනැීමට තහේතු කවතර් ද, ප්රෙයය කවතර් ද, තවදනා සේකන්ධය
පැනැීමට තහේතු කවතර් ද, ප්රෙයය කවතර් ද, සංඥාසේකන්ධය පැනැීමට තහේතු කවතර් ද, ප්රෙයය
කවතර් ද, සංසේකාරසේකන්ධය පැනැීමට තහේතු කවතර් ද, ප්රෙයය කවතර් ද, විඥානසේකන්ධය
පැනැීමට තහේතු කවතර් ද, ප්රෙය කවතර් දැ’ යි” අසා වදාළ තසේක.
එයට පිළිතුරු සපයන භාගයවතුන් වහන්තසේ
•

“චතතාහරා හඛා, භික්ඛු, මහාභූතා හහතු, චතතාහරා මහාභූතා පච්චහයා රූපක්ඛන්ධස්ස
පඤ්ඤාපනාය. ඵස්හසා හහතු, ඵස්හසා පච්චහයා හවදනාක්ඛන්ධස්ස පඤ්ඤාපනාය. ඵස්හසා හහතු,
ඵස්හසා පච්චහයා සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස පඤ්ඤාපනාය. ඵස්හසා හහතු, ඵස්හසා පච්චහයා
සඞඛාරක්ඛන්ධස්ස පඤ්ඤාපනාය. නාමරූපං හඛා, භික්ඛු, හහතු, නාමරූපං පච්චහයා
විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස පඤ්ඤාපනායා’’ති.
මහණ, රූපසේකන්ධය පැනැීමට සෙර මහාභූෙතයෝ තහේතු තවති, සෙර මහාභූෙතයෝ ප්රෙයය තවති.
තේදනාසේකන්ධය පැනැීමට සේපර්ශය තහේතු තවයි, සේපර්ශය ප්රෙයය තවයි. සංඥාසේකන්ධය
පැනැීමට සේපර්ශය තහේතු තවයි, සේපර්ශය ප්රෙය තවයි. සංසේකාරසේකන්ධය පැනැීමට සේපර්ශය
තහේතු තවයි, සේපර්ශය ප්රෙය තවයි. මහණ, විඥානසේකන්ධය පැනැීමට නාමරූපය තහේතු තවයි,
නාමරූප ප්රෙයය තේ” යයි වදාළ තසේක.

තේ ආකාරයට භාගයවතුන් වහන්තසේ පංචුපාදනසේකන්ධතේ සංඛෙ පටිච්චසමුප්පන්න සේවභාවය වදාළ
තසේක. සැබවින්ම පවේනා වූ සේකන්ධ ධර්මතයෝ තහේතුඵල පරේපරා වශතයන් පවේනා බවේ ඇේතේ
සේකන්ධ පරේපරාව පමණක් විනා සසරින් සසරට යන සේේවතයකු පුේගලතයකු තනාමැති බව වටහා තගන
ශාසේවෙ දෘෂේටිතයන් මිතදනු පිණිසේ තහේතු ඵල වශතයන් පවතින්තන් එකම පරේපරාවකට අයිති ධර්ම
තහයින් පූර්වකෘෙ කුශලාකුශල කර්මයන්තේ විපාක විඳින්න තවනුතේ ඒ සේකන්ධ පරේපරාව අයේ සේමුති
පුේගලයාට තහයින් කර්මයන්තේ විපාක නැෙ යනාදී වශතයන් ගන්නා උච්තේදවෙ දෘෂේටිතයන් මුදවාලනු
පිණිසේ ප්රෙයධර්ම සිඳලීතමන් සේකන්ධ පරේපරාතේ ගලා යාම නවොලීතමන් ඒ සේකන්ධ පරේපරාව අයේ
සේමුති පුේගලයාට සදාෙනිකව දුකින් මිදීමට හැකි බව දක්වාලනු පිණිසේ කංඛාවිෙරණ විශුේිය
උපදවාතගන ධේමට්ිති ඥානයට පැමිණ චුලල තසෝොපන්නභාවයට පැමිණීමටේ භාගයවතුන් වහන්තසේ
තමම පංචුපාදානසේකන්ධතේ හටගැනීමට තහේතුවන ධර්ම වදාළ තසේක.
මීෙඟ අවසාන ලිපිහයන් අපි පංචුපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ සමාජ ගත වී ඇති මතයන් හා සතකාය දෘෂ්ටිය
දුරුකිරීමට භාගයවතුන් වහන්හස් හේශනා කෙ ක්රමය විස්තර කරන්හනමු.

