
ත්රිලක්ෂණ විනිශ්චය 

ත්රිලක්ෂණය පිළිබද සුගතවාදය හෙවත් හ ්රවාදී මො විොර මතය 
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II. මොනිදාන සූත්ර අර් ක ාව........................................................................................... 16 

III. විශුද්දධ මාර්ගය ........................................................................................................... 16 

IV. පටි ම්මිදාමේගප්පකරණ අර් ක ාව ............................................................................ 17 

නාමරූපයන්හේ ක්ෂණික නිහරෝධය පිළිබඳ ටීකාවන්ි අන්තර්ගතය ......................................... 18 

4. අනිත්යත්ාවය පිළිබඳව සුප්රකට මෑත්කාලීන ගථේ වාදී භාවනා ආචාර්යවරුන්වගේ මත් ................................. 20 
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හැඳින්වීම 

 

  අි දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ගල් සත්  අපා දුක් විඳිමින්ව අගන්වක ගසෝක පරිගේව දුක්ඛ 

ගදෝමනසේසයන්වගගන්ව ගැවසීගත් ගලෝක සත්වයාට ඇි එකම සැනසිල්ල බුේගධෝත්පාදය යි. බලවත් 

අකුශල කර්ම ඇි ඉත්ා බහුත් යක් සත්වගයෝ බුේගධෝත්පාදයකදී ධර්මශ්රවණය කළ ගනාහැකි බාි  

සක්වලවල්ි ගහෝ සත්  අපායන්වි උපදිත්. ඉත්ා බලවත් කුශල කර්ම ඇි අල්පත් යක් ම සත්වගයෝ 

බුේගධෝත්පාදගේ දී ගේ මංගල සක්වගලි සුගි ත්රිගහේතුක ප්රිසන්වියක් ලබි. එිදී සේූර්ණ ක න 

ලද ගබෝිසේභා  ධර්ම ඇි සත්වගයෝම ධර්මය අසා ගසෝවාන්ව ආදී සත්  මගඵලයන්වට පැමිණ සස  

දුකින්ව එගත්  ගවි. 

 නිර්වාණාිගමයට ප්රමාණවත් පා මී ධර්ම ගනාපිරුණු පෘථේජන සත්වගයෝ මතු මඟඵල 

පිණිස ගබෝිපාක්ික ධර්ම වඩි. එගසේ පා මී පු න්වනවුන්වට බුදුන්ව පිරිනිවි පසු ඇි එකම සැනසිල්ල 

පිරිසිදු විපසේසනා ප්රිපදාවත් කලයාණමිත්ර සේපත්ියත් පමණි. ඉදින්ව කලයාණ මිත්රයන්ව සිටිගේද 

නිවැ දි විපසේසනා ප්රිපදාවක් නැි වුවගහාත් ඒ සැනසිලි  මාත්රයද සිසේව යනු ඇත්. 

 ශාසනාන්වත්ර්ධානය දක්වා කාලය තුළ ගේ නිවන්ව මග වසාලනු පිණිස විවිධ අධර්මවාදී පිරිසේ 

සසුන තුළ බිි වන්වනාහ. ගදවැනි ධර්ම සංගායනාගවන්ව බැහැ  කළ විපරීත් දෘෂේටි දැරූ 

මහාසාංඝිකයන්ව ද ගත්වැනි ධර්ම සංගායනාගවන්ව බැහැ  කළ විපරීත් දෘෂේටි දැරූගවෝ ද ඉන්ව 

ඇත්ගමක්ය. ගමගලස වරින්වව  සසුන තුළ ගමබඳු පිළිල පහළ ීම සේවභාවික සංසිේියකි. 

අනිත්යත්ාගේ ප්රිඵලයකි. බුදු සසුන ද ගකදිනක ගහෝ අතුරුදහන්වව යා යුතුය. ගේ සේවභාවධර්ම 

නියාමය කිසිවකුට ඉක්මවා ලිය ගනාහැක. 

 නමුදු මතු වස  පන්වදහසක් කල් පවත්නා ගසේ සසුන පැවතීමට හැකිවන වන ගසේ සසුන්ව පිළිල 

ඉවත් කිරීමට සෑම විටම ගථ වාදීහු ක්රියා කළහ. ගදවන සංගීිගේ කාකණ්ඩපුත්ත් යස මහ හත්න්ව 

වහන්වගසේ ද ගත්වන සංගීිගේ  ගමාේගලීපුත්ත්ිසේස මහ හත්න්ව වහන්වගසේ ද ඊට නිදසුන්ව වූගවෝය. 

ගමකල ද සත්වයන්වගේ නිවන්ව මග වසාලමින්ව ශාසන විපසේසනා ප්රිපදාවට කටුගකාගහාල් 

ඇද ගහලන විවිධ විපරීත් දෘෂේටි මතුව ඇත්. විගශේෂගයන්වම අනිත්ය දුක්ඛ අනාත්ම යන ත්රිලක්ෂණ ධර්ම 

පිළිබඳව ගථ වාදී ආචාර්ය ප ේප ාගවන්ව රැගගන ආ ශ්රී මුඛ බුේධ ගේශනාගේ අර්ථ බිඳගහලන විපරීත් 

දෘෂේටි සමුදායක් ගේ වන විට මතුව ඇත්. 

 ත්රිපිටක ගපළ අර්ථකථා ටීකා ආදිය කියවා අර්ථ මතු ක  ගැනීමට අපහසු ශාසනමාමක 

ගබාගහෝ ගිි පැවිදි පිරිසේ එම විපරීත් අර්ථයන්ව ගයාදාගගන විපසේසනා භාවනා කිරීමට යාගමන්ව 

ත්මන්වගේ ගමෝක්ෂ මාර්ගය ආව ණය ක ගන්වගන්ව ය. භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ වදාළ පරිදිම ගවකිග න්ව 

අර්ථ ඇිගයක් ගදනකගේ අඟින්ව ගකාත් ේ ීරිය ගයාදා ගදේවද කිරි ලැගබන්වගන්ව නැත්. එගමන්වම 

ගකාපමණ ීරිය කළත් වැ දි අර්ථ ගයාදා ගනිමින්ව විපසේසනා ක න්වනවුන්වට ලැගබන මඟඵලයක් 

නැත්. 



5 
 

එබැවින්ව සේධර්මයාගේ චි සේිිය පිණිස ද සසුන්ව බඹස  හැසිග නවුන්වට අර්ථ පිණිස ද 

ගලෝක සත්වයාට නිවන්වමග පාදා ගදනු පිණිස ද ගථේ වාදීන්වට නිවැ දි ආචාර්යවාදය හඳුනා ගැනීම 

පිණිස ද ත්රිපිටක ගපළ අර්ථකථා ටීකා ආදිගයි පැමිණි අර්ථ වලට අනුව අනිත්ය දුක්ඛ අනාත්ම යන 

ත්රිලක්ෂණ ධර්මයන්වගේ අර්ථ පැවසීමට ගමම ලිපි ගපළ සකසේ ක න ලදී. 

ගමි අන්වත්ර්ගත්ය ගලස ගථ වාද අර්ථකත්ාගවි ත්රිලක්ෂණයන්වට දැක්වූ අර්ථ ගමානවාදැයි 

යන්වන ද, අනතුරුව අනිත්යත්ාවය පිළිබඳව ස ල අදහසක් දක්වා ත්රිපිටක පාලිගයි සූත්ර  නිදර්ශන ද 

අර්ථකථා පාඨ නිදර්ශන ද ටීකා නිදර්ශන ද මෑත් කාලීන බුරුම  ට හා ගම ට භාවනා 

ආචාර්යවරුන්වගේ ඉගැන්වීේ ද දක්වමින්ව අනිත්යත්ාව පිළිබඳ අර්ථ ගපළ ගසේවා ඇත්. ඉන්ව අනතුරුව 

දුක්ඛ අනාත්ම යන ලක්ෂණේවය පිළිබඳව ද ගපළ අර්ථකථාවන්වි පැමිණි දහේ අරුත් දැක්ගේ. 

ඊළඟට ගමම ත්රිලක්ෂණ අර්ථ අනුව විපසේසනාව වඩන ආකා ය භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ විසින්ව සූත්රවල 

ගේශනා ක න ලද අයුරු ගපළ උදාහ ණ සිත්ව දැක්ගේ. අනතුරුව මතු ක න ලද ත්රිලක්ෂණ 

අර්ථයන්ව සප්ත්විශුේිය තුළට බහා දක්වා ඇත්. අවසාන වශගයන්ව මතු ක න ලද ත්රිලක ෂණ අර්ථ 

සත් මහාපගේශයන්වට බහා ශ්රී මුඛ බුේධ ගේශනාව ගමයම බවට අර්ථ ත්හවුරු ක  ඇත්. 

ගමම ලිපි ගපළ සකසේ ක න ලේගේ කලක් ධර්මය සමඟ ඇසු ක් පැවැත්වූවන්වට අර්ථ 

වැටගහන පරිදිය. පු න ලද පා මී ඇි ඇත්ැේහු ත්මන්වගේ ශාසනික ප්රිපදාගේ මුල පටන්වම නිවැ දි 

ගැඹුරු දහේ අර්ථ වටහා ගගන සුවගසේ නිවැ දි  මාවගත් ගමන  යන්වගන්වය. ඇත්ැමුන්ව විවිධ දහේ මත් 

අධයයනය ක මින්ව ත්මන්වට වැටගහන ගලසින්ව අර්ථ ද ාගගන දුකගසේ නිවැ දි මාවගත් ගමන යන්වගන්ව 

ය. ඇත්ැමුන්වට ගකාත් ේ කීවත් අර්ථ වටහා ගත් ගනාහැකි ගහයින්ව ස ල අර්ථ ද ාගගන වැ දි මාවගත් 

යන්වගන්ව ය. එබැවින්ව ගමම ලිපි ගපළ පළමු පිරිසට ද ාගත් අර්ථ වඩා ශක්ිමත් ක  ගැනීමටත් ගදවන 

පිරිසට අර්ථ පිරිසිදු ක  ගැනීමටත් සකසන ලදී. 

එබැවින්ව දහේ අර්ථ දන්වගනෝ ගමය කියවා ගනාවැටගහන අයට වටහා ගදත්වා. 

ගනාවැටගහන්වගනෝ අර්ථ දතුවන්වගගන්ව විමසා අර්ථ වටහා ගනිත්වා. අර්ථ වටහාගතුගවෝ ගසසේසන්වට ද 

වටහා ගදත්වා. ත්රිපිටක ගපළ අර්ථකථා ටීකාවන්වි ආ ගේ ක්රමගයන්ව අර්ථ ගගන ිලකුණු ගමගනි 

ගකාට විපසේසනාඥාන මුහුකුරුවා ගගන සියලු සත්වගයෝ මඟඵල නිවනින්ව සැනගසත්වා. 

 

 -මහාවිහා ය- 
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1. අර්  ක ාවන්ි පැමිණි ත්රිලක්ෂණ වචනාර්  

 

සියලු ගලෝක සත්වයා ගකග ි පත්ල මහා කරුණා ඇි ත්ථාගත් ශාන්විනායකයාණන්ව වහන්වගසේ 

දහේ ගබ  වයා ගලෝ සත් සනහා නිවන්වපු  මංගපත් විව ක  දී සියළු දුකින්ව මුදවා සියළු 

සංසේකා යන්වගේ වැනසී යන සේවභාවය ගලෝ දනට පසක් ක වමින්ව අනුපාදිගශේෂ නිර්වාණ ධාතුගවන්ව 

පිරිනිවන්ව වැඩිගසේක. ඒ ආජාගනයය මනුෂ ත්නයාගේ  ඖ ස පුත්ර වූ මහා කාශයප මහ හත්න්වවහන්වගසේ 

ප්රමුඛ පන්වසියයක් වූ සිේපිළිසිඹියා පත් මහ හත්න්වවහන්වගසේලා සේවකීය පීත්ෘන්ව වහන්වගසේගේ ඒ 

ධර්මචක්රය වැනසී ගනායනු පිණිස සංගායනාවට නංවා පිරිනිවන්ව වැඩියහ. 

 ඉන්ව අනතුරුව ඒ ගශ්රේෂේඨ ශාසන ප ේප ාගවන්ව පැමිණි ගේ ධර්මමාණිකය  ත්නය සබ්බකාමී 

සංඝ ගශ්රේෂේඨයන්වවහන්වගසේ ප්රමුඛ ඒ සුගත්ත්ථාගත්යන්වගේම ධර්ම ගලයින්ව ජාත් වූ සත්සියයක් 

සිේපිළිසිඹියාපත් මහ හත්න්වවහන්වගසේලා මැනවින්ව ඔපදමා බබුලුවා ත්බා ත්මන්වවහන්වගසේලා ද 

පිරිනිවන්ව වැඩියාහුය. 

 එගසේ බැබලූ ධර්ම ත්නගේ  ශේමිධා ා වියැගකන්වනට ගනාදී ගමාේගලීපුත්ත්ිසේස 

මහාසංඝ ාජයාගණෝ ප්රමුඛ සිේපිළිසිඹියාපත් මහ හත්න්වවහන්වගසේලා දහසේනමක් එක්ව නැවත්ත් 

ගම මුදුන සුදිගලන සූර්ය මණ්ඩලය ගසේ බබලවා, ඒ  ශේමි මණ්ඩලගයන්ව ත්ව ත්වත් ගලෝදන 

සැනගහේවා යයි සිත්ා සිේ දිග දහේ බලගසන්ව යවා බුේධ ාජය පුළුල් ගකාට වදාළාහුය. එගමන 

ගමසිරිලක වැඩි ඒ අනුබුේධ මහාමගහේන්ද්ර මහා හත්න්ව වහන්වගසේ ප්රමුඛ ධර්ම දූත්ගයෝ ඒ බුේධ 

ගශ්රේෂේඨයන්වවහන්වගසේගේ දහේ ගබ ය ලක් ගපාගළාව මත් වයා වදාළාහුය. ගනාගයක් ව  සිරිලක්මහී 

ගත්ාගමෝ සාධු ප්රීි ගඝෝෂාගවන්ව කේපනය ගවමින්ව ඒ බුදුසසුන ගේ මහගපාගළාවට භා ගත්තීය. 

 එත්ැන්ව පටන්ව වස  ගදදහසේ තුන්වසියයකට අික කාලයක් ඒ මහාමගහේන්ද්ර සඟ  ජුන්ව පිිටවූ 

ලක්දිව බුදුසසුන මහාඅරිට්ඨ ආදී ගේ ධ ණීත්ලගයි ජාත් වූ මහා හත්න්ව වහන්වගසේලා විසින්ව රැගගන 

අවුත් අද දක්වා ගශේෂව පවින්වගන්වය. 

 සර්පගවදකම නේ ප ේප ානුයාත්ව පැමිණියවුන්ව සන්වත්කගයිම මනාව පවින්වගන්වය. මන්වද 

යත් ඉපැ ණි සර්ප ගවේදු එි මන්වත්ර ආදියත් ඖෂධ ආදියත් ඒවා මිශ්රක න ක්රමගේදයත් මැනවින්ව 

ද ාගගන විත් මතුප පු ට ලබාදුන්ව ගහයිනි. ඉදින්ව සර්ප ගවදකමින්ව අර්ථ ඇත්ත්ා වූ යේ පුරුෂගයක් 

සර්ප ගවදකම ඉගගනීමට යා යුත්ගත් ඒ ගවදප පුගර් අද සිටින ගවගදකු ගවත්ටය. එගමන්වම ඒ බුේධ 

ගශ්රේෂේඨයන්වවහන්වගසේගේ ශාසනගේ යේම කරුණක් උකහා ගැනීමට කැමි නුවණැි කුලපුත්රගයෝත් 

ගසවිය යුත්ගත් ද ඒ ප පුගර්ම ජාත් වූගවක් ය. ගනාගහාත් ඒ ඉපැ ණි මහාවිහාරීය ගථේ ප ේප ාගේ 

ආචාර්යවාද පිරිගනාගහලමින්ව දහේ අරුත් බහා ත්බා ඇි මිණිමංජුසාවන්ව බඳුවූ ගපළ අර්ථකථා ටීකා 

සංඛයාත් ත්රිපිටක බුේධ වචනය තුළය. 

 අනිත්ය දුක්ඛ අනාත්ම යන ගේ ත්රිලක්ෂණ ධර්මගයෝ වනාි සංසේකා යන්වගේ 

යථාභූත්සේවභාවය ගගනහැ  දක්වා සස  දුකින්ව එත් වනු රිසියන්වට තුන්වගලෝක ධාතුගවිම වූ සියළු 
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සංසේකා යන්ව ගකග ි කලකිරීම ඉපිදීම පිණිස ගපනී සිටින ධර්මගයෝ ය. මැනවින්ව  සස දුක් 

ගකළව  ක නු රිසි කුලපුත්රයන්ව විසින්ව ගේ ත්රිලක්ෂණ ධර්මගයෝ පිළිබඳව මනාව දත්යුත්ත්ාහ. එබැවින්ව 

එකී කුලපුතුන්වට සුවගසේ ඒ අර්ථ වටහා ගැනීමට ත්රිපිටක ගපළ අටුවාවන්වි ආ ක්රමගයන්ව ත්රිලක්ෂණ 

ධර්මයන්වගේ අර්ථ සැපයීමට ගේ සටහන්ව ගපල ත්බන්වගනමු. 

 

ත්රිලක්ෂණයන්හේ වචනාර්   

ත්රිලක්ෂණයන්ව යනු අනිත්ය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන ලක්ෂණයන්වය. ගහේතු ප්රත්යයන්වගගන්ව හටගත් සෑම 

ධර්මයක් ම ප්රධාන ලක්ෂණ ගදකකින්ව යුක්ත් ගේ. 

1. පච්චත්ත් ලක් ඛණ (ගපෞේගලික ලක්ෂණය) 

2. සාමානය ලක්ඛණ (ගපාදු ලක්ෂණය) 

 

• ගමි පච්චත්ත් ලක්ෂණය යනු ලක්ඛණ,  ස, පච්ුපට්ඨාන, පදට්ඨානාදී නයින්ව ගේශිත් ධාතූන්වගේ 

ලක්ෂණය, කෘත්ය ගහවත්  සය, වැටගහන ආකා ය, එම ධර්මයට ආසන්වන කා ණාව යන 

කරුණුය. උදාහ ණ වශගයන්ව, 

o පඨවිධාතුව  

▪ කක්ඛලත්ත් ලක්ඛණා (කර්කශභාවය ලක්ෂණය යි) 

▪ පිට්ඨාන  සා (අන්ව ධාතූන්වට පිිටීමට ආධා  වන බව කෘත්ය  සය යි) 

▪ සේපටිච්ඡන පච්ුපට්ඨානා (අන්ව ධාතූන්ව පිළිගන්වනා බව වැටගහන ආකා ය යි) 

▪ ගසසත්ත්ය පදට්ඨානා (ගසසු ධාතු තුන එනේ ආගපෝ ගත්ගජෝ වාගයෝ ආසන්වන 

කා ණාව යි.) 

 ගේ ආකා යට එකම ධාතුගේ විවිධ ගුණාංග දැක්ීම පච්චත්ත් ලක්ෂණය ගේ.  

• ගමි සාමානය ලක්ෂණය යනු සියළුම සංඛත් ධර්මයන්වගේ ගපාදු ලක්ෂණයි. ඒවා නේ ඉහත් කියන 

ලද අනිත්ය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන ලක්ෂණත්රය යි. එබැවින්ව භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ වදාගළේමැයි, 

I. ‘‘ බ හබ  ඞ ඛාරා අනිච චා’ති - යදා පඤ් ඤාය ප ්  ති 

           අ  නිබ බින් දති දුක් හඛ - එ  මේ හගා විසුද්ද ි යා.’’ 

[සියලු සංසේකා ගයෝ අනිත්යයහ යි යේ කගලක විදසුන්ව නුවණින්ව දක්ගන්ව ද එ කල්ි ගේ 

(සේකන්වධපරිහ ණය යැයි කියන ලද) දුගකි (මුදුන්ව පත් වුට්ඨානගාමිනීවිපසේසනා වශගයන්ව) 

කළකිග න්වගන්ව ය. (එගසේ කලකිරුගණ් දුුඃඛපරිඥානාදි විසින්ව සත්යප්රිගවධය ක න්වගන්ව ය. එ 

ගහයින්ව) ගේ සංසේකා යන්ව ගකග ි නිර්ගවදය, නිර්මල ීමට (ගනාගහාත් නිවනට) මඟ ය.] 
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II. ‘‘ බ හබ  ඞ ඛාරා දුක් ඛා’ති - යදා පඤ් ඤාය ප ්  ති 

   අ  නිබ බින් දති දුක් හඛ - එ  මේ හගා විසුද්ද ි යා.’’ 

 

[සියලු සංසේකා ගයෝ (උදයවයයගයන්ව ගපගළන ගහයින්ව) දුක්හ යි යේ කගලක විදසුන්ව නුවණින්ව දකී 

ද, එකලැ ගේ සේකන්වධ පරිහ ණගයි (දුගකි) කළකිග න්වගන්ව ය. (එගසේ කලකිරුගණ් සත්යයන්ව 

පිළිවිදුගන්ව ය.) ගේ සංසේකා යන්ව ගකග ි කළකිරීම, නිර්මල බවට (ගනාගහාත් නිවනට) මඟය 

(කා ණ ය).] 

III. ‘‘ බ හබ ධම්ම මා අනත් තා’ති - යදා පඤ් ඤාය ප ්  ති 

   අ  නිබ බින් දති දුක් හඛ - එ  මේ හගා විසුද්ද ි යා.’’ 

 

[සියලු පසේ කඳහු (ත්මා වසගයි ගනාපවත්නා ගහයින්ව) අනාත්මහ යි යේ කගලක විදසුන්ව නුවණින්ව 

දක්ගන්ව ද, එ කල්ි ගේ දුගකි (සේකන්වධපරිහ ණගයි) කළකිග න්වගන්ව ය. (එගසේ කළකිරුගන්ව 

සත්යප්රිගවධය ක න්වගන්ව ය.) එගහයින්ව ගේ සංසේකා යන්වි කලකිරීම, නිර්මල බවට (ගනාගහාත් 

නිවනට) මඟ ය. ( ධේමපදපාළි මේග වේගය - බු.ජ.මු පි.94 )] 
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හමකී ත්රිලක්ෂණයන්හේ පදගතාර් ය අර් ක ාවන්ි හමහ ් දැක්හේ. 

• අනිතය ලක්ෂණය 

 “තං ි හුත්වා අභාවට්හෙන අනිචචං, අනිචචන්ති කතාය ආදිඅන්තවන්තතාය වා අනිචචං” 

(පටිසේිදාමේග අ.ක. - සේමසේසන ඤාණනිේගදස වණ්ණනා - ගහේ.මු. 177) 

 “ඒ රූපාරූප ධර්මගයෝ ඉපිද අභාවයට යන අරුින්ව අනිච්චං ය. ඨිි ක්ෂණයට පැමිණියහුගේ 

අනිත්යත්ාව ඇි බැවින්ව ගහෝ උප්පාද වය සංඛයාත් ආදියකින්ව අන්වත්යකින්ව යුක්ත් බැවින්ව ගහෝ අනිච්චං 

ය.” 

• දුක්ඛ ලක්ෂණය 

 “දුක්ඛයතීති දුක්ඛං, ය ස්ුප්පජ්ජති තං දුක්ිතං කහරෝතීති අත්හ ෝ” (පටිසේිදාමේග අ.ක. - 

අිඤේගඤයය නිේගේසවණ්ණනා - ගහේ.මු. 55) 

“දුක් ක වන්වගන්වහු යි දුක්ඛං ගේ. යගමකුට උපදියි ද ඔහු දුක්ිත්ගයකු ක යි යන අර්ථය යි.’’ 

• අනාත්ම ලක්ෂණය 

 “අත්තනි වසීකාරහකා හවදහකා  යංවසීති එවං පරිකප්පිත ්  අත්ත ාර  ් අභාහවන 

අනත්තා” (පටිසේිදාමේග අ.ක. - ලක්ඛණත්ික නිේගදසවණ්ණනා - ගහේ.මු. 99) 

 “ත්මා ගකග ි වූ වශීකා කගයක් විඳින්වගනක් මැඩපවත්වන්වගනක් ඇත්ගත්ය යන ගමගසේ වූ 

පරිකල්පිත් ආත්මසා යකගේ අභාවගයන්ව අනත්ත්ා නේ ගේ.” 

 ත්රිලක්ෂණය පිළිබඳ ගථේ වාදී අර්ථ කථාවන්වි ගමගසේ සැගකවින්ව දක්වා ඇි අර්ථය වඩාත් 

ගැඹුරින්ව ත්රිපිටකගයි විසේත්  ගේ.  

 

එහෙයින් ඒ ගම්මීර වූ වි ්තරාත්මක අර්  වර්ණනාව ය ා ශක්තිහයන් මීළඟ ලිපිවලින් වි ්තර 

කරන්හනු. 
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2. අනිතයය පිළිබඳව දතයුතු කරුණු 

පසුගිය ලිපිහයන් අපි ත්රිලක්ෂණයන්  ඳො අර් ක ාවන්ි පැමිණි වචනාර්  වි ්තර කහළු. අද 

ලිපිහයන්  ැබවින්ම අනිතය වන්හන් හමානවා ද, අනිතයතාවය පිළිබඳව ත්රිපිටක පාළිහයි අර්  

දක්වා ඇත්හත් හකහ ්දැයි වි ්තර කරන්හනු. 

 ගලෝක වයවහා ය තුළ සාමානය සේමුි වසේතු වල විනාශීමට ගවනසේීමට ප්රකෘි සේවභාවය 

අත්හැරීමට ද අනිත්ය ගේ යැයි කියනු ලැගබ්. ඒ අනිත්යභාවය නේ වයසට යාමය ගකසේ සුදුීමය හම 

රැලි වැටීමය ගසේ ගකාළ විනාශී යාමය යනාදී වශගයන්ව කියනු ලබන සිදුීේ වලින්ව ප්රකාශයට පත් 

ගේ. 

 නමුදු සැබවින්වම ධර්මගේ සඳහන්ව වන විපසේසනා භාවනාගේදී කියනු ලබන අනිත්යභාවය ඊට 

වඩා මහත් ගැඹු කින්ව වූ අර්ථ ප්රකාශයකි. එම අනිත්යභාවය දැනගැනීමට ගප  සැබවින්වම අනිත්ය 

වන්වගන්ව ගමානවාදැයි ගසායා බැලිය යුතුය. එය ගමගසේ ය. 

 ගලෝකගේ ප්රධාන වශගයන්ව සත්ය ගදකක් ඇත්ත්ාහ. එනේ සේමුි සත්ය හා ප මාර්ථ සත්ය 

යනුගවනි. ඒ සත්යයන්ව පිළිබඳව ගමගසේ දැක්විය හැක. 

•  ම්මුති  තය 

 ගලෝකගේ සාමානය වයවහා ගේ පරිදි ඇත්ත්ා ගසේ සලකන මේ පිය දරු ඤාි ිත්මිත්රාදීන්ව 

සත්තු ගහ ගකාළ ගංඟා ඇල ගදාල ඉ  හඳ යනාදීන්වගගන්ව සැදුේ ලත් ගමම ගලෝකයට සේමුි 

ගලෝකය යයි කියනු ලැගබ්. ඒ ගලෝකය තුළ ජීවත්වන අපි ගලෝක සේමත්යන්වට අනුව ආචා  ධර්ම 

පේධි සකසා ගගන සමාජ සේබන්වධත්ා ගගාඩනගා ගගන ආර්ික සාමාජයීය ගේශපාලනික වශගයන්ව 

ජීවත් ගවමු. ගේ ආකා යට ඇත්ත්ා වූ ගලෝකය, සමාජය වැටගහන ආකා ගයන්ව ඇත්ැයි කියා 

පිළිගැනීම සේමුි සත්ය ගේ. 

• පරමාර්   තය 

 ඉහත් කී සියලු ගලෝක වයවහා  උපදිනුගේ යේ ප මාර්ථ ධර්ම සමූහයක් අ ඹයාය. එකී 

ප මාර්ථ ධර්මගයෝ නේ ගලෝකය තුළ සැබැවින්ව ම විදයාමානවන්වනා වූ පඨවි ආගපෝ ගත්ගජෝ වාගයෝ 

ආදී රූප ධර්මත් ගේදනා සංඥා ගච්ත්නා විඤේඤාණ යනාදී නාම ධර්මත් අසංඛත් නිර්වාණ ධාතුවත් 

යන ධර්මගයෝ ය. සැබැවින්වම ගමයින්ව නිර්වාණ ධාතුව යනු සත්  මග සත්  ඵලාදී ඥානයන්වගගන්වම දත් 

යුතු වූ ධර්මයකි. ගසසු නාම රූප ධර්මගයෝම අපට මේපිය දූ දරු ගහ ගකාළ සත්ා සිේපාවුන්ව ගලසට 

වැටගහන්වගනෝය. සැබැවින්ව විදයාමාන ගලසින්ව ඇත්ගත් ප මාර්ථ ධර්මගයෝම නිසාත් ඒ ප මාර්ථ ධර්ම 

නිසාම ගහගකාළ සත්ා සිේපාවුන්ව සිත් ගලෝකයක් ඇත්ත්ා ගසේ වැටගහන නිසාත් ඒ ප මාර්ථ 

ධර්මයන්වටම “ප මාර්ථ සත්ය” යයි කියනු ලැගබ්. ඒ ප මාර්ථ ත්ත්වය නුවණින්ව සේපර්ශ ක මින්ව 
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ජීවත්වන කලයාණ පෘථේජනගයකුට ගහෝ ආර්ය උත්ත්මගයකුටම ප මාර්ථ සත්ය දන්වගනක් යැයි 

කියනු ලැගබ්. ගේ සටහන්ව ගපළ ත්රිලක්ෂණ ධර්මයන්ව ගැන පැවසීමට සකසේ ක න්වනක් බැවින්ව ගමයින්ව 

ගැඹු ට ප මාර්ථ ධර්ම පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කිරීමට අගප්ක්ෂා ගනාක න්වගනමු. 

 සැබැවින්වම අනිත්යවන්වගන්ව ගමානවාදැයි ගප  නැගූ ප්රශේනයට පිළිතු  වනුගේ සැබැවින්වම 

අනිත්ය වන්වගන්ව ගහේතු ප්රත්යයන්වගගන්ව හටගන්වනා සංඛත් ප මාර්ථගයෝය යන්වනයි. 

 ගලෝකයාට වයසට යාමය, ගකසේ සුදුීමය හමරැලි වැටීමය ගහගකාළ විනාශ ීමය යනුගවන්ව 

වැටගහනුගේ ඉහත් කී නාම රූප ධර්ම ප ේප ා යේ කලක් තුළ පැවතී නැිී යාමය. නමුත් ප මාර්ථ 

ධර්මගයෝ නේ ඉත්ා දුර්වලගයෝය. ඔවුන්වට ඉපිද මහ ගේලාවක් පැවතීමට නුපුළුවන. ප මාර්ථගයෝ නේ 

ලක්ෂණ මාත්රයම දැක්ීේ වශගයන්ව ඉපිද වහා නිරුේධ වන සේවභාව ඇත්ගත්ෝය. එයිනුත් සිත් යන 

ධර්මය රූපයටත් වඩා අඩු ආයුෂයකින්ව විනාශ ී යන්වනාහ. රූපය සිගත් ආයුෂය ගමන්ව දහහත් 

ගුණයක කාලයක් පමණක් පවින්වනකි. එක් රූප ප ේප ාවක අසුරු සැණක කාලයක් තුලදී රූප 

ලක්ෂ ගණනින්ව එකිගනකට පසුව පසුව ඉපිද ඉපිද බිඳි බිඳී යන්වගන්වය. ප මාර්ථයන්වගේ ඇි ගේ වහා 

ගප ගලන සේවභාව ද ඉපිද බිගඳන සේවභාවද භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ ගමගසේ වදාළ ගසේක. 

• ‘‘නාෙං, ික් ඛහව, අඤ් ඤං එකධම්ම මම්ම පි  මනුප ්  ාමි යං එවං ලහුපරිවත් තං ය යිදං චිත් තං 

යාවඤ්චිදං ික් ඛහව, උපමාපි න සුකරා යාව ලහුපරිවත් තං චිත්ත'න්ති. 

 

මහගණනි, යගමක් ගමගසේ වහා ඉපිද නසේනා සුලු ගේ නේ, සිත් බඳු අන්ව එක ධර්මයකුදු මම ගනා 

දක්මි. මහගණනි, සිත් අත්යර්ථගයන්ව වහා ගප ගළන සුලු ගේ නේ, එයට උපමාවකුදු අිශය දුෂේක  

ගේ. (අංගුත්ත්  නිකාය 1 - ඒකක නිපාත්ය - බු.ජ.මු.18) 

 

• තීණිමානි, ික් ඛහව,  ඞ ඛත ්    ඞ ඛතලක් ඛණානි. කතමානි තීණි? උප් පාහදා පඤ් ඤායති, 

වහයා පඤ් ඤායති, ඨිත ්   අඤ් ඤ ත් තං පඤ් ඤායති. ඉමානි හඛා, ික් ඛහව, තීණි  ඞ ඛත ්   

 ඞ ඛතලක් ඛණානී’’ති . 

මහගණනි, ප්රත්යය සමවායගයන්ව සකසේ ක ණ ලේදහුගේ ගේ සඞ්ඛත් ලක්ෂණ තුගණකි. කව  තුගණක 

යත්: ඉපැදීම පැගණයි, නැසේම (බිඳීම) පැගණයි, සිටියහුගේ ගවනසේීම (නේ වූ ජ ාව) පැගණයි. 

මහගණනි, ප්රත්යය සමවායගයන්ව සකසේ ක ණ ලේදහුගේ ගේ සඞ්ඛත් ලක්ෂණ තුණයි. 

(අඞ් ගුත් ත් නිකාය 1 - ිකනිපාත්පාළි - බු.ජ.මු. පි.274) 

ත්වද භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ ප්රත්යයන්වගගන්ව හටගන්වනා සියලුම සඞ්ඛත් ධර්මයන්වගේ සඞ්ඛත් 

ලක්ෂණය ගේශනා ක නුගේ  සෑම සඞ්ඛත්යක්ම ඉපිද නිරුේධ වන බව ගේශනා කළ ගසේක.   

 ඉදින්ව ගලෝකය තුළ අසු  සැගණක කාලයක් තුලදී එකිගනකට පසුව ලක්ෂවා  ගකෝටිවා  

ගණනක් ඉපිද ඉපිද බිඳි බිඳී යන්වනා වූ මනුෂයයන්වට අ මුණු කළ හැකි ගදයක් වූගේ ී නේ භාගයවතුන්ව 
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වහන්වගසේ එය ගමිදී උපමාව ගලස දක්වන්වගන්ව ය. නමුදු ගේ ප මාර්ථයන්වගේ වහ වහා ඉපිද ඉපිද බිඳි 

බිඳී යන සේවභාවය නිසාම භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ උපමාවක් ඉදිරිපත් ගනාක න ලද ගසේක. එබැවින්ව 

ප මාර්ථයන්වගේ ඇි ගේ ක්ෂණයක් ක්ෂණයක් පාසා ඉපිද ඉපිද බිඳි බිඳී යන සේවභාවය භාගයවතුන්ව 

වහන්වගසේගේ ශ්රී මුඛගයන්ව ගේශනා ක න ලේදක් බව නුවණැිගයෝ වටහා ගත් යුත්ත්ාහ.  

නුවණැත්ගත්ෝ නේ උපමාගවනුදු කරුණු දැනගන්වනා සුල්ගලෝය. ප මාර්ථයන්වගේ වන ගේ 

ක්ෂණික ඉපිද බිඳී යාම අනුමාන ඤාණගයන්ව දැනගැනීමට ගමගලස උපමාවක් දැක්විය හැක. 

යගමක්  “බුේධං ස ණං ගච්ඡාමී” යන වාකය කියනු ලබන විට ගහගත්ගේ ‘බු’ කා යට 

අනතුරුව ‘ේ’ කා ය ද ඉන්ව අනතුරුව ‘ධ’ කා ය ද ආදී වශගයන්ව උසුරුවන්වගන්වය. එවිට ‘ේ’ කා ගේ 

ශබ්දය උපදින විට ඔහුගේ මුවින්ව නිකුත් වූ ‘බු’ කා  ශබ්දය නිරුේධ බව ද ‘ධ’ කා ගේ ශබ්දය උපදින 

විට ‘ේ කා ගේ ශබ්දය නිරුේධ බව ද යනාදී වශගයන්ව ඉදිරි ඉදිරි අක්ෂ යට අදාල ශබ්දය පිටවන විට 

පළමු පළමු අක්ෂ යට අදාල ශබ්දය නැිී ගගාසේ ඇි බව ද මනාව පරීක්ෂා ක න්වගනකුට 

වැටගහන්වගන්වය. ගේ අනුව බලන විට සෑම ශබ්දයක් ම උපදින විට ූර්ව ශබ්ද නිරුේධ ී ඇි බවත් 

පසු පසු ශබ්ද ඉපිද නැි බවත් වැටගහන්වගන්ව නේ එකී නුවණැියාට ගේ ශබ්ද රූපයාගේ ප ේප ා 

වශගයන්ව ක්ෂණයක් ක්ෂණයක් පාසා ඉපිද නිරුේධ වන බව ගමානවට වැටගහන්වගන්වය. උපදින ශබ්ද 

රූපය ගප  ගකාගහේවත් සැඟී ගනාසිට ඒ ගමාගහගත්ම ප්රත්ය සමවාගයන්ව ඉපිද, නිරුේධ ීගමන්ව පසුව 

ගකාගහේ ගහෝ සැඟී ගනාගගාසේ යලිදු නූපදින පරිදි බිඳී ගිය බව යගමකුගේ ියුණු නුවණට අ මුණු 

ගේ නේ “බුේධ ගේශනාගේ විපසේසනා කථාවට අදාල අනිත්යත්ාව” ගහගත්ගේ වටහාගත්ගත් යයි කිව 

හැක. 

අනිත්යත්ාව වටහා ගැනීමට ගේ සුළු උපමාව ඉදිරිපත් කගළේ නමුදු විපසේසනාගේ දී ගමම 

පියව  සාර්ථක ක ගැනීමට ගප ාතුව ගයෝගාවච යා විසින්ව අනිවාර්යගයන්ව නාම රූප පරිග්රහණය සහ 

ප්රත්ය පරිග්රහණය අවසන්ව ගකාට ිබිය යුතුය. ඒ ඥානගයන්ව ූ ණය ගනාගකාට නාමරූපගයෝ ගප  

ගනාිබීම ප්රත්යසමවාගයන්ව හටගන්වනා බව වටහා ගත් හැකිය යන කා ණය සිදුගනාවන්වනකි. ගේ 

සටහන්ව ගපළ ත්රිලක්ෂණය පිළිබඳව ගහයින්ව ඒ කරුණු ගමි සඳහන්ව කිරීමට අගප්ක්ෂා ගනාක මු. 
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නාමරූපයන්හේ ක්ෂණික නිහරෝධය පිළිබඳ තවත් ත්රිපිටක නිදර්ශන 

 

• ‘‘අනිච චා වත  ඞ ඛාරා - උප් පාදවයධම්ම මිහනා 

 උප් පජ් ජිත් වා නිරුජ් ඣන් ති - හත ං වූප හමා සුහඛා’’ති. 

[පසගයන්ව හටගත් සියලු දෑ ඒකාන්වත්ගයන්ව ඉපැගදන වැනැගසන සුලු ය. ඔහු ඉපැද නැගසත්. ඔවුන්වගේ 

සංසිඳීම සුව ගගන ගදයි. ( දීඝ නිකාය 02 , මහා පරිනිර්වාණ සූත්රය - බු.ජ.මු  පි.246 )] 

 මහාපරිනිර්වාණ සූත්රගයි එන භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ පිරිනිවිකල්ි සක්ගදේ  ජු විසින්ව කියූ 

ගේ ගාථාවද සංඛත් ධර්මයන්වගේ සේවභාවයට නිදර්ශණයකි. ගේ ගාථාගේ ද “උප්පාදවයධේමිගනා” 

යන පදයෙන් ඉපිද නැගසන බව ගමානවට මතු ක යි. ඒ අර්ථයාගේ දැඩි  කිරීම පිණිස මතු ද 

“උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ජඣන්වි” යනුගවන්ව ප්රකාශ කගළේය. ගේ දීඝනිකයෙහි නිදසුනින්ව ද සංඛත් 

ධර්මයාගේ වහ වහා ඉපිද බිගඳන බව බුදු වදනක් බවට ත්හවුරු ක යි. 

 ත්වද පටිසේිදාමේගප්පක ණය ගේශනා ක න ධර්මගසේනාිපි සාරිපුත්ත් 

මහ හත්න්ව වහන්වගසේ භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ වදාළ චිත්ත්යාගේ ලහුපරිවර්ත්ක භාවගයි අර්ථය තීේ  

ක මින්ව එනේ ගේ ගකබඳු ලහුපරිවර්ත්ක භාවයක් දැයි දක්වමින්ව ගමගසේ ගේශනා ගකාට වදාළ ගසේක. 

• “රූපාරම්ම මණතා චිත් තං උප් පජ් ජිත් වා ිජ් ජති. තං ආරම්ම මණං පටි ඞ ඛා ත ්   චිත් ත ්   භඞ ගං 

අනුප ්  ති.” 

[රූපය අ මුණු ගකාට සිත් ඉපැද බිගඳයි. ඒ අ මුණ ප්ර ත්යගවක්ෂා ගකාට ඒ චිත්ත්යාගේ භඞ්ගය 

(අප චිත්ත්ගයන්ව) පුනපුනා දකියි. (පටිසේිදාමේගප්පක ණය 1 - මහාවේගය - ඥානකථා - බු.ජ.මු. 

108)] 

භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ වදාළ උපමාවකිනිදු ප්රකට කළ ගනාහැකි චිත්ත්යාගේ අිසීඝ්ර ලහුපරිවත්ත්ක 

භාවය නේ ක්ෂණයක් ක්ෂණයක් පාසා ඉපදීේ බිඳීේ වලින්ව වන ලහුපරිවර්ත්ක භාවයක් බව බුේධමත්ඥ 

ධර්මගසේනාිපතීන්ව වහන්වගසේ ගමගසේ ගේශනා ගකාට වදාළ ගසේක. 

ත්වද සියලු රූපයන්වගේ ගපාදු ලක්ෂණයක් වූ ද විදයාමාන ප මාර්ථයක් ගනාවූද සියළු රූපයන්වගේ බිඳීේ 

ලක්ෂණය වූ අනිච්චත්ා රූපය පිළිබඳව දක්වන ධේමසංගණීපක ණ පාඨගයන්ව ද රූපධර්මයන්වගේ 

ක්ෂණික බිඳීම පිළිබඳව ගමගසේ දක්වයි. 
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• “කතමං තං රූපං රූප ්   අනිච චතා? හයා රූප ්   ඛහයා වහයා හභහදා පරිහභහදා අනිච චතා 

අන් තරධානං – ඉදං තං රූපං රූප ්   අනිච චතා. ” 

[ඒ රූපයාගේ අනිච්චත්ා රූපය කවගර් යත්: රූපයාගේ යේ ක්ෂය ීගමක් විනාශගයක් බිඳීගමක් 

පරිගභදගයක් අනිත්යත්ාගයක් අතුරුදහන්ව ීගමක් ගේ ද, ගේ ඒ රූපයාගේ අනිත්යත්ා රූප යි. 

(ධේමසංගණීපක ණය - රූප කාණ්ඩය - බු.ජ.මු. 302)]  

ගේ ධේමසංගණීප්රක ණ පාඨගයන්ව ද උපන්ව රූපයාගේ විනාශීම, බිඳීයාම අතුරුදහන්වීම යන 

පාඨයන්වගගන්ව අනිත්යත්ාවය දැක්ීගමන්ව ද බිගඳන්වනා වූ රූප ධර්මගයෝ කිසිත්ැනක ගනාසැඟී 

නි වගශේෂව නිරුේධ ී යන බව ප්රකාශිත්ය. ගමයින්ව ද සංඛත් ධර්මයන්වගේ අනිත්යත්ාවය යනු ඉපිද 

බිඳීයාම බව වටහාගත්යුත්ත්ාහ. ගමබඳු උදාහ ණ සූත්ර පාඨ ත්රිපිටක පාලිය පු ාවට ගබාගහෝ සූත්රවල 

සඳහන්ව ගේ. ගමකී ශ්රී මුඛ බුේධ ගේශනා නිදසුන්ව වලට අනුව අනිත්යත්ාව යනු ගත්ල අරුත්ම බව 

පැහැදිලිය. 

ත්වද කථාවත්ූපක ණගයි "එකම සිත්ක් ගබාගහෝ කල් පවතී" යන ප වාදය බිඳීම පිණිස දක්වන 

ලද "චිත්ත්ට්ඨිි කථා" ගකාටගසි ගමගසේ සඳහන්ව ගවයි.  

• ප.පු: ආකා ානඤ් චායතනූපගානං හදවානං චිත් තං ුහුත් තං ුහුත් තං උප් පජ් ජති, ුහුත් තං ුහුත් තං 

නිරුජ් ඣතීති?  

 .පටිඤ්ඤා: ආමන් තා. 

[ප.පු: ආකාසානඤේචායත්නූපග ගදවියන්වගේ සිත් ගමාගහාත්ක් පාසා උපදීද? ගමාගහාත්ක් පාසා 

නිරුේධ ගේද?  

ස.පටිඤේඤා: එගසේ යැ (කථාවත්ූපක ණය I - චිත්ත්ට්ඨිි කථා - බු.ජ.මු. 530)] 

 

ගමහීදී ගමාේගලීපුත්ත්ිසේස ිමි ප වාදියාගේ පැනයට, "අනිච්චා වත් සංඛා ා" ගාථාගවි එන 

"උප්පාද වය ධේමිගනෝ සූත්ර පාඨය සලකාගගන සිත් ගමාගහාත්ක් ගමාගහාත්ක්  පාසා ඉපිද නිරුේධ 

වන බව පිළිගත් ගසේක. එබැවින්ව කථාවත්ූපක ණයි එන ගමම පාඨගයන්වද සිත් ගමාගහාත්ක් 

ගමාගහාත්ක්  පාසා ඉපිද නිරුේධ වන බව දැක්ගවයි. 

 

මීළඟ ලිපිහයන් අනිතයතාවය යන්නට අර් ක ාවන් තුළ අර්  දක්වා ඇත්හත් හකහ ්දැයි වි ්තර 

කරන්හනු. 
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3. නාමරූපයන්හේ ක්ෂණික නිහරෝධය පිළිබඳව අර් ක ා  ාධක පාෙ 

 

පසුගිය ලිපිහයන් අපි අනිතයතාවය යනු කුමක්ද, ඒ  ඳො ත්රිපිටක පාළිහයි අර්  දක්වා ඇත්හත් 

හකහ ්දැයි වි ්තර කහළු. හමම ලිපිහයන් අර් ක ාවන් ො ටීකාවන් තුළ අනිතයතාවය  ඳො 

අර් ක නයන් දක්වා ඇත්හත් හකහ ්දැයි වි ්තර කරන්හනු. 

නාමරූප සංඛයාත් ගලෝකය ගකග ි සත්වයා තුළ ිගබන ආලය දුරුකිරීමට නේ ඒ ධර්මයන්වගේ යථා 

සේවභාවය සමයක් ප්රඥාගවන්ව දත් යුතුය. යගමක් සංසේකා යන්වගේ ඉපිද බිඳී යාම දකින්වගන්ව නේ 

ත්මාගේ පැවැත්මවත් රැක ගත් ගනාහැකි ගේ සංසේකා  ධර්මයන්වගගන්ව සේි   සැපයක් පිළිස ණක් 

ලබාගත් ගනාහැකි බව අවගබෝධීගමන්ව සංසේකා ගලෝකය ගකග ි කලකිරීම උපදින්වගන්වය. ඒ 

කලකිරීම ඒ පුේගලයාට සංසේකා යන්වගේ ගනාපිිටීම නේ වූ නිර්වාණය අ මුණු කිරීමට සෘජුව ගහේතු 

වන්වගන්වය. එම නිසා අර්ථකථාවන්විද ගේ සංඛා යන්වගේ ඉපිද බිඳී යාගේ අනිත්යත්ාව ගලස ගමගසේ 

දක්වා ඇත්. 

I. අලගද්දූපම සූත්ර අර් ක ාව 

• “අනිචචං භන්හතති භන්හත ය ්මා හුත්වා න හෙෝති. ත ්මා අනිචචං. උප්පාද-වයත්ත-තාවකාලික 

- නිචචපටික්හඛපට්හෙන චාති චතුි කාරණි අනිචචං.’’ 

[අනිච්චං භන්වගත් යනු වහන්වස යේගහයකින්ව රූපාදී සේකන්වධගයෝ ඇිී නැිී යයි ද එබැවින්ව 

අනිත්යය ය. ඉපදීම - විනාශීම - ත්ාවකාලික බව - නිත්යභාවය ප්රික්ගෂේප ක න අර්ථය යන සිේ 

කා ණයන්වගගන්ව අනිත්ය ය.(මජ්ජ.නිකාය අට්ඨකථා II - අලගේදූපම සුත්ත් වණ්ණනා - ගහේමු. 93 )] 

අලගේදූපම සූත්ර අර්ථකථාගවි දී රැසේව සිටි සඟ පිරිසගගන්ව භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ “මහගණනි, රූපය 

නිත්යගේදැයි” නැගූ ප්රශේනයට සඟ පිරිගසන්ව ලැබූ “අනිච්චං භන්වගත්” යන පිළිතු  විසේත්  ක මින්ව 

ඉහත් පාඨය සඳහන්ව ක න ලදී. එි ඉපිද බිගඳන ගහයින්ව ද උප්පාද වය ලක්ෂණයන්වගගන්ව යුක්ත් 

ගහයින්ව ද අනිත්ය යි යනුගවන්ව බුේධමත්ඥූ මහාකාශයප මහ හත්න්ව වහන්වගසේ ප්රමුඛ පන්වසියයක් 

චතුපටිසේිදාලාභී මහ හත්න්ව වහන්වගසේලා අර්ථ ත්ැබූහ. 
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II. මොනිදාන සූත්ර අර් ක ාව 

ත්වද දීඝනිකාගේ මහානිදාන සූත්රයට අර්ථ සපයා අර්ථකථාචාරීන්වවහන්වගසේලා ගමගසේ දක්වයි. 

• “අනිච චාදීසු හුත් වා අභාවහතා අනිච චා. හති හති කාරහණි  ඞ ගම්ම ම  මාගම්ම ම කතාති 

 ඞ ඛතා. තං තං පච චයං පටිච ච  ම්ම මා කාරහණහනව උප් පන් නාති පටිච ච ුප් පන් නා. 

ඛහයාතිආදි  බ බං භඞ ග ්   හවවචනං. යං  ි  ිජ් ජති, තං ඛීයතිපි වයතිපි විරජ්ජ තිපි නිරුජ් ඣතිපි, 

ත ් මා ඛයධම්ම මාතිආදි වුත් තං.” 

 [අනිච්ච ආදීන්වි ඉපිද අභාවයට පත්වන බැවින්ව ‘අනිච්චා’ ය. ඒ ඒ කා ණයන්ව එක්ව රැසේව ක න 

ලේගේනුයි. ‘සංඛත්ා’ ය. ඒ ඒ ප්රත්යය ගහේතුගවන්ව නිවැ දි කා ණයන්වගගන්වම උපන්වගන්වනුයි 

‘පටිච්චසමුප්පන්වනා’ ය. ‘ඛගයා’ යන ආදී සියල්ල සංඛත් ධර්මයන්වගේ ‘භංගයාගේ - බිඳීයාගේ 

ගුණයට සමාන අර්ථ හඟවන පදගයෝ ය. යමක් වනාි බිගඳයි ද එය ක්ෂයභාවයට ද විනාශභාවයටද බිඳී 

ගකාි ගහෝ සැඟව ගනායනභාවයට ද බිඳීයනුගේ නැවත් ගනාඑනභාවයට ද යයි. එබැවින්ව 

‘ඛයධේගමා’ යන ආදිය කියන ලදී. (දීඝනිකායට්ඨකථා I - මහානිදානසුත්ත්වණ්ණනා - ගහේ.මු.347)] 

ගේ අර්ථකථා පාඨගයන්ව ද නාමරූපයන්වගේ ගප  ගනාිබීම ඉපිද ඉිරි නැිව බිඳී යන බවම 

අනිච්චත්ාවය ගලසට අර්ථ ත්හවුරු ක යි. 

III. විශුද්දධ මාර්ගය 

 එගසේම ගථේ වාදී ග්රන්වථයන්ව අතුග ි ඉහළින්වම වැජගඹන, බුේධගඝෝෂාචාර්යන්ව වහන්වගසේ 

විසින්ව  චනා ක න ලද ‘විශුේධ මාර්ග’ අර්ථකථාගවි ද නාමරූපයන්වගේ ඉපිද බිඳීයාම පිළිබඳව 

ගමගසේ දක්වා ඇත්.  

• ‘‘ඉම ්   නාමරූප ්   උප් පත් තිහතා පුබ හබ අනුප් පන් න ්   රාසි වා නිචහයා වා නත් ථි, 

උප් පජ් ජමාන ්  ාපි රාසිහතා වා නිචයහතා වා ආගමනං නාම නත් ථි, නිරුජ් ඣමාන ්  ාපි 

දි ාවිදි ාගමනං නාම නත් ථි, නිරුද්ද ධ ්  ාපි එක ් මිං ොහන රාසිහතා නිචයහතා නිධානහතා 

අවට් ොනං නාම නත් ථි. ය ා පන වීණාය වාදියමානාය උප් පන් න ්    ද්ද ද ්   හනව උප් පත් තිහතා 

පුබ හබ  න් නිචහයා අත් ථි, න උප් පජ් ජමාහනා  න් නිචයහතා ආගහතා, න නිරුජ් ඣමාන ්   

දි ාවිදි ාගමනං අත් ථි, න නිරුද්ද හධා කත්  චි  න් නිචිහතා තිට් ෙති, අ  හඛා වීණඤ් ච උපවීණඤ් ච 

පුරි  ්   ච තජ් ජං වායාමං පටිච ච අහුත් වා  ම්ම හභාති, හුත් වා පතිහවති. එවං  බ හබපි 

රූපාරූපිහනා ධම්ම මා අහුත් වා  ම්ම හභාන් ති, හුත් වා පතිහවන් තී’’ති 

 [ගේ නූපන්ව නාමරූපයාගේ ඉපදීමට ගප   ාශියක් ගහෝ රැසේීිබීමක් ගහෝ නැත්. ගේ නාම රූපයන්ව 

ඉපගදනුගේ ද  ාශියකින්ව ගහෝ රැසේීිබූත්ැනකින්ව පැමිණීමක් නැත්. ගේ නාමරූපයන්ව නිරුේධවනුගේ ද 

ඒ ඒ දිශාවන්වට ගමන්ව කිරීමක් නැත්. ගේ නාමරූපයන්ව නිරුේධ වූගේ ද එක් සේථානගයක්ි  ාශිීේ 

වශගයන්ව රැසේීේ වශගයන්ව නිධන්වීේ වශගයන්ව සිටීමක් නැත්.යේගසේ වනාි ීණාව වාදනය ක නුගේ 
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උපන්ව ශබ්දයට උත්පත්ියට ගප  රැසේීමක් නැත්මය. උපදිනුගේ ද රැසේී ිබූ ත්ැනකින්ව ආගේද 

ගනාගේ. නිරුේධවනුගේ ද ඒ ඒ දිශාවට ගමන්ව කිරීමක් නැත්. නිරුේධ වූගේ ද කිසියේ ත්ැගනක්ි 

රැසේීේ වශගයන්ව ද ගනාසිටියි. එත්කුදු වුවත් ීණාවද ීණාදඬුව ද වාදක පුරුෂයාගේ වෑයම ද නිසා 

ීණා නාදය ගනාිබීම හටගනී. ඉපිද විනාශ ගවයි. ගමගසේ සියළු රූපාරූප ධර්මගයෝ ද ගනාිබීම 

හටගනිත්. ඉපිද නැගසත් (විශුේි මාර්ගය - මේගාමේග ඤාණදසේසන විසුේි නිේගේසය - ගහේ.මු. 

473)] 

 දක්වන ලද විශුේිමාර්ග පාඨගයි ද නාමරූප ධර්මගයෝ ගප  ගනාිබීම හටගගන ඉිරි 

නැිවම නිරුේධ ී යන බව දක්වයි. ගථේ වාදී විපසේසනා මාර්ගය දක්වන සුප්රසිේධ ගේ ග්රන්වථගයි 

බුේධ මත්ඥ මහාකාශයප ආදී මහ හත් ගථේ වාදී ආචාර්යන්වවහන්වගසේලා විසින්ව ත්බන ලද 

අර්ථකථාවන්වි ම පිිටා ක න ලද ගමම ප්රකාශය අනිත්යත්ාව යනු කුමක්ද යන්වනට මනාව අර්ථ ප්රකට 

ක යි. 

IV. පටි ම්මිදාමේගප්පකරණ අර් ක ාව 

එගසේම පටිසේිදාමේගප්පක ණයට අර්ථ සපයන අර්ථකථාචාර්ය මහානාම සේවාමීන්ව වහන්වගසේද 

නාමරූපයන්වගේ යථාභූත් සේවභාවය දැක්ීමට ගමගසේ නිදර්ශණ දක්වයි. 

• “එවං කිර නාමිහම ධම්ම මා අනුප් පන් නපුබ බා උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නා නිරුජ් ඣන් තී’’ති 

නිච චනවාව හුත් වා  ඞ ඛාරා උපට් ෙෙන් ති. න හකවලඤ් ච නිච චනවාව, සූරියුේ ගමහන 

උ ්  ාවබින් දු විය උදකබුබ බුහලා විය උදහක දණ ඩරාජි විය ආරේ හග  ා හපා විය විජ් ජුප් පාහදා 

විය ච පරිත් තට් ොයිහනා’’ 

[ගමගසේ නේ ගේ ධර්මගයෝ ගප  නූපන්වනාහු උපදිත්. උපන්වනාහු නිරුේධ ගවත් යයි නිත්ය වශගයන්ව 

නව (අලුත්) ධර්ම ගලසම සංසේකා ගයෝ වැටගහත්. හුගදක් නිත්ය වශගයන්ව නව ධර්ම ගලසට පමණක් 

ගනාව ිරු උදාවන කල්ි පිණිබිඳු ගමන්ව දිය බුබුල් බිගඳන්වනාක් ගමන්ව  දිගයි දඬුවකින්ව ඇඳි ඉ ක් 

වහා ගනාගපනීයන්වනාක් ගමන්ව ිදි තුඩ අබ ගමාගහාත්ක්ම  ඳන්වනාක් ගමන්ව විදුලි ගකටීමක් 

ගමාගහාත්ක්ම පැවත් නැිවන්වනාක් ගමන්ව ඉත්ා මද වූ කාලයක්ම ඨිිය ඇත්ත්ා වූ ධර්මගසේ ද 

වැටගහත්. (පටිසේිදාමේග අ.ක. - උදයබ්බය ඤාණ නිේගේසවණ්ණනා - ගහේ.මු. පි.180)] 

 දක්වන ලද අට්ඨකථා පාඨගයන්ව ද පැහැදිලි වනුගේ ගමාගහාත්ක් පාසාම ගප  ගනාිබූ 

සංසේකා ම ඉපිද නිරුේධ වන බවත් සෑම ගමාගහාත්කම උපදිනුගේ ද නව සංසේකා  බවත් යන්වනය. 

සංසේකා යන්වගේ ඨිිය පිළිබඳව අදහසේ දක්වන ආචාර්යන්ව වහන්වගසේ ගමාගහාත්කම ඨිියක් ගහවත් 

පැවතීමක් ඇි බව උපමා මගින්ව දක්වයි. ගමයින්ව ද ගමයවනුගේ ගප  නූපන්ව සංසේකා ගයෝම ඉපිද 

ගමාගහාත්ක් පැවත් නිරුේධ වන බවයි.  

දක්වන ලද අර්ථකථා සාධක පාඨ වලට අනුව භාගයවතුන්වවහන්වගසේගේ අදහස දන්වනා වූ 

සන්විකාවච  බුේධ පුත්රයන්වවහන්වගසේලා ත්ැබූ සියළු අර්ථකථා වලින්ව ද ගමයවනුගේ “අනිත්යත්ාවය 
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යනු ගප  නූපන්ව ධර්මගයෝම ඉපිද නි වගශේෂව නිරුේධවන බවය” එබැවින්ව ශ්රේධාගවන්ව පැවිදි වූ සියළු 

කුලපුත්රයන්ව විසිනුත් නිවන්ව සැපය ගසායන සත්පුරුෂයන්ව විසිනුත් අනිත්යත්ාවය පිළිබඳ ගේ දහේ 

අරුත් ගමගලසින්වම ද ාගත් යුතුය. 

 

නාමරූපයන්හේ ක්ෂණික නිහරෝධය පිළිබඳ ටීකාවන්ි අන්තර්ගතය 

 

I. අිධම්මමත් විකාසිනී ටීකාව 

“අිධම්මමාවතාර” ග්රන්වථයට ටීකාචාර්ය සාරිපුත්ත් සේවාමීන්වවහන්වගසේගේ ශිෂයගයක් වන 

සුමංගල සේවාමීන්වවහන්වගසේ විසින්ව ලියන ලද “අිධම්මමත් විකාසිනී” ටීකාගවි ගමගසේ සඳහන්ව ගේ. 

 

• “අයං ි පෙමං පචචයහතා උදයබබයං මනසිකහරාන්හතෝ පචඡා අවිජ්ජාදිහක පචචය ධම්මහම 

වි ් ජ්හජත්වා උදයබබයවන්හත ඛන්හධ ගහෙත්වා හත ං පචචයහතා උදයබබද ් න ුහඛන 

ඛණහතාපි උදබබයං මනසිකහරාති ත ්  යදා ඤාණං තික්ඛං විද ං හුත්වා පවත්තති, 

තදාරූපාරූප ධම්මමා ඛහණ ඛහණ උප්පජ්ජන්තා ිජජන්තා ච හුත්වා උපට්ෙොති” 

 

[ගේ ගයෝගාවච  ගත්ගේ පළමුව ප්රත්යවශගයන්ව උදයවැය මනසිකා  ක නුගේ පසුව අවිදයාදී 

ප්රත්ය ධර්ම හැ පියා උදයවැය ලක්ෂණයන්වගගන්ව යුත් සේකන්වධයන්ව ගගන ප්රත්යවශගයන්ව උදයවැය 

දැකීේ මූලගයන්ව ක්ෂණවශගයන්ව ද ඒ සේකන්වධයන්වගේ උදයවැය මනසිකා  ක යි. යේ කගලක ඒ 

ගයෝගාවච යාගේ ඤාණය ියුණුව විසදී පවතීද, එකල්ි රූපාරූප ධර්මගයෝ ක්ෂණයක් ක්ෂණයක් 

පාසා උපදින්වනාහු ද බිගඳන්වනාහුද ී වැටගහත්. (අිධේමත්ථවිකාසිනී ටීකා - 

මේගාමේගඤාණදසේසනවිසුේි කත්ා)] 

 

ගේ ටීකා පාඨගයන්ව කියැගවනුගේ උදයවැය ඤාණයට රූපාරූප ධර්මයන්ව අ මුණු වන 

ආකා ය ය. එිදී ටිකාචාර්යයන්වවහන්වගසේ රූපාරූප ධර්මයන්වගේ ක්ෂණයක් ක්ෂණයක් පාසා සිදුවන 

ඉපදීේ බිඳීේ සේවභාවයම මතුක  දක්වයි. ගමයිනිදු අනිත්යත්ාවගේ යථාසේවභාවය මැනවින්ව මතු ක  

දක්වයි. 
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II. විශුද්දිමාර්ග මොටීකාව 

ත්වද විශුේිමාර්ග මහාටීකාගේ ගමගසේ දැක්ගේ. 

 

• “ඛයට්හෙනාති ඛය  වභාවහතා, ය ්මා රූපං ඛය  වභාවං උපපජිත්වා ඛයං  වයං  හභදං ගචඡති 

ත ්මා අනිචචන්ති අත්හ ා” 

[ඛයට්ගඨන යනු ක්ෂය සේවභාවගයන්ව යන්වනයි. යේගහයකින්ව රූපය ක්ෂය සේවභාව ඇත්ගත් ද 

ඉපිද ක්ෂය භාවයට නැිීේ සේවභාවයට බිගඳන භාවයට යයි ද එගහයින්ව අනිච්චං යන අර්ථය යි. 

(විසුේිමේගමහාටීකා - මේගාමේගඤාණදසේසන විසුේි වණ්ණනා)] 

 

“අනිචචං ඛයට්හෙන” යන ත්න්වි “ඛයට්හෙන” පදයට අර්ථ විග්රහ ක න ටීකාචාරීන්ව වහන්වගසේ 

ද අනිත්යත්ාව යන්වන සඳහා ලබාගදනුගේ ඉපගදන බිගඳන භාවය යන අර්ථයමය. ටීකා යුගයට 

පැමිගණන විට ද ගථේ වාදී ආචාර්ය ප ේප ාව රැගගන ආ අනිත්යත්ාව පිළිබඳ දහේ අර්ථය, බුේධ 

මත්ය ත්වත්වත් අර්ථ දීප්ියට පැමිගණනුගේ විනා අර්ථ හානියක් ගනාවූ බව ගමනයින්වද දත් යුතු ය. 

එබැවින්ව ගථේ වාදී ආචාර්ය ප ේප ාගවන්ව පැමිණි පිරිසිදු දහේ අර්ථයම ගගන සමථ විපසේසනා වඩා 

මගඵල නිවන්ව සාක්ෂාත් ක ගැනීමට සුධීහු අප්රමාදී ගවත්වා! 

 

මීළඟ ලිපිහයන් හපළ අටුවා ටීකා වල  ඳෙන් වූ අර් යන් ම වර්තමාන කාලහේ හ ්රවාදී  ම්මප්රරදාය 

තුළ විප ් නා භාවනා ව පිණි  භාවිතා කරන්හන් දැයි වි ්තර කරන්හනු. 
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4. අනිතයතාවය පිළිබඳව සුප්රකට මෑතකාලීන හ ්රවාදී භාවනා ආචාර්යවරුන්හේ 

මත 

පසුගිය ලිපිහපළින් අපි ත්රිපිටක හපළ අටුව ටීකාවන්ි අනිතය යන්නට ලබාදුන් අර් ක නයන් 

වි ්තර කහළු. හම්ම ලිපිහයන් ඒ අර් ක නයන්ම හයාදාහගන වර්තමාන හ ්රීය ඇදුරන් විප ් නා 

භාවනාව සිදුකරන්හන්දැයි වි ්තර කරන්හනු. 

 ගමකල සමථ විපසේසනා භාවනාවන්වි ගකෝටිප්ප්රාප්ත් ආචාර්යවරු වැඩවාසය ක න්වගන්ව බුරුම 

 ගට් බව සියළු ගයෝගාවච යන්වගේ අවිවාදාත්මක පිළිගැනීමයි. එයිනුත් අද මුළු ගථේ වාදී ගලෝකය 

පු ා වයාප්ත් ී ඇි භාවනා ක්රම වනුගේ අිූජය මහා සී සයාගඩෝ සේවාමීන්වවහන්වගසේගේ උපගේශනය 

අනුව සැකසුණු “ මො-සී ” භාවනා ක්රමයත්, අිූජය පා අවුක් සයාගඩෝ සේවාමීන්වවහන්වගසේගේ 

උපගේශනය අනුව සැකසුණු “ පා-අවුක් ” භාවනා ක්රමයත්ය. අනිත්යත්ාවය පිළිබඳ ගේ සුප්රකට 

කර්මසේථානාචාර්යයන්ව වහන්වගසේලාගේ අදහසේ ගමගසේය. 

❖ මො සී භාවනා ක්රමය තුළින් අනිතයතාවය 

 මහා සී භාවනා ක්රමය සෘජුවම ගපළ අර්ථකථාව සහ විශුේධමාර්ගය පදනේ ගකාට බිි වූ 

භාවනා ක්රමයකි. අිූජය මහාසී සයාගඩෝ මහගත්රුන්ව වහන්වගසේ විසින්ව බුරුම බසින්ව  චිත් “විපසේසනා 

නයප්පක ණය” නමැි ග්රන්වථගයි ගපළ අටුවා ටීකාවන්වගගන්ව සාධක සූත්ර දක්වමින්ව ගමම භාවනා 

ක්රමය ගපළ අටුවා ටීකාවන්වට අනුගත්වම ලියූවක් බවට සාධනය ක යි. ගමම ග්රන්වථය සහ භාවනා 

ක්රමය බුරුම  ගට් ගමන්වම ගලාව පු ා භාවනා ගයෝගාවච යින්ව අිශයින්ව ගගෞ වූර්වකව පිළිගනී. 

 ගමම ග්රන්වථය බුරුම ජාික ූජය යූ. ඤාණීන්වද සයාගඩෝ මහ ගත්රුන්වවහන්වගසේත්, ූජය නා 

උයගන්ව අරියධේම සේවාමීන්වවහන්වගසේත් ූජය උඩඊරියගම ධේමජීව සේවාමීන්ව වහන්වගසේත් එකතුව 

සිංහලයට පරිවර්ත්නය ගකාට “මහා සී විපසේසනා භාවනා ක්රමය” යන නමින්ව මීිරිගල නිසේස ණ 

වනය සං ක්ෂණ මණ්ඩලගේ ප්රකාශනයක් ගලස එළි දක්වා ඇත්. එම සිංහල පරිවර්ත්නය ගකාටසේ 

කිිපයකින්ව යුක්ත් වන අත්  එි පරිච්ගේද අංක 06 ි “සේමසේසන ඤාණය” නේ අනු මාත්ෘකාව 

යටගත් ගමගසේ සඳහන්ව ගේ. 

 “තවදුරටත් ඉදිරි භවහේ පෙළ වන්නා වූ තාක් රූපහයෝ ද දැන් හමහනි හකාට වටොගත් 

රූපයන්ටම  මානය. හමම රූපයන් හමන්ම එක ක්ෂණයකින් නිරුද්දධවන්හනෝම ය. හවනත් භවයක් 

හතක් කිසිවක් ගමන් හනාකරන්හන්මය. පෙළ වූ තැනම එම භවහයිදීම නිරුද්දධ වීම සිදුවන බැවින් 

අනිතයයම යැයි වය ් ාපනය කරයි.  ම්මම ් න ොනයක්ම ය. තවදුරටත් මතු කාලහේ පෙළවන්නා 

වූ තාක් රූපයන් දැන් හම්ම හමහනි හකාට වටො ගත් රූපයන් හමන් නිරුද්දධ වනවා ම වන්හන් ය. 

හවනත් චිත්තක්ෂණයක් කරා කිසිම රූපයක් පවතිනවා හනාහේ. ඒවා පෙළ වූ තැනම එම ක්ෂණහයිම 

නිරුද්දධ වන්නා වූ බැවින් අනිතය වන්හන්මැයි පිරිසිඳින්හන් ය.  ම්මම ් න ොනයක් ම හේ. ”      
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 ග්රන්වථගයන්ව ගකාටසක් උපුටා දැක්ීම වශගයන්ව ගමම පාඨය දැක්වුවද ගමම පරිච්ගේදය 

පු ාවටම විවිධ ක්රම වලින්ව අනිත්ය ලක්ෂණය ගමගනි ක න ආකා ය දක්වා ඇත්. ගමයින්ව ද ජීවමාන 

බුදු ජාණන්වවහන්වගසේගේ ඒ ශ්රී මුඛ ගේශනාව අර්ථ ගනානසා පු ාණ මහ හත්න්වවහන්වගසේලාගේ පටන්ව 

වර්ත්මානය දක්වා ගථේ වාදී ආචාර්ය ප ේප ාගවන්ව පැමිණි බව වටහා ගත් යුතුය. 

❖ “පා-අවුක්” භාවනා ක්රමය තුළින් අනිතයතාවය 

ගථේ වාදීන්වගේ සුප්රකට භාවනා ග්රන්වථය වන “විශුේිමාර්ග”ගයි එන ධයාන අිඥා ූ ණය ගකාට 

ධයාන පාදක ගකාට ගගන විපසේසනාව වඩන “සමථ ූර්වාංගම විපසේසනාව” ඒ නයින්ව ම පුහුණු ක න 

භාවනා ක්රමය වනුගේ “පා-අවුක්” භාවනා ක්රමය යි. බුරුම  ට ගමෝලමයයන්ව පා-අවුක් චිත්ත්ල පබ්බත් 

භාවනා මධයසේථානාිපි අි ූජය පා-අවුක් සයාගඩෝ සේවාමීන්ව වහන්වගසේ ගමම භාවනා ක්රමය ත්ම 

ශිෂයයන්වට පුහුණු ක යි. 

 සියළු ගථේ වාදී ගලෝකයට ඉපැ ණි ගථේ වාදී ගබෞේධ භාවනා ක්රමය මතු ක  දක්වන ගමම 

භාවනා ක්රමය ද ගපළ අටුවා ටීකා වලට අනුගත්වම බිි වූ භාවනා ක්රමයකි. අිූජනීය පා-අවුක්  

සයාගඩෝ සේවාමීන්ව වහන්වගසේගේ ගේශනා ඇසුරින්ව ඉංග්රීසි බසින්ව  චිත්ව අිූජනීය නා උයගන්ව 

අරියධේම මහගත්රුන්වවහන්වගසේගේ ගප වදනක් සිත්ව “ප්රඥාගේ ආගලෝකය” නමින්ව ගමම ග්රන්වථය 

සිංහලයට පරිවර්ත්නය ගකාට ඇත්ගත් ගකාළඹ කාන්වත්ා විදයාලගේ විශ්රාමික ගුරුමාත්ාවක් වන 

සිල්වියා ගුණිලක මහත්මිය විසිනි. එම ග්රන්වථගයි 173 පිටුගේ ගමගසේ සඳහන්ව ගේ. 

 “අතීත අනාගත පචුප්පන්න රූප පෙළවීහමන් පසු නිරුද්දධ වන බැවින් අනිතය හේ. “ඛය” 

යනු තවදුරටත් හනාපවත්නා බවයි. රූප ෙටගැනීමට හපරත් නිරුද්දධ වීහමන් පසුත් හනාපවතී. ඒක් 

 ් ානයක හගාඩගැහ න මළකඳන් හමන් හගාඩගැහ න රූප නැත. පෙළවීමට හපරත් පෙළවීහමන් 

පසුත් හනාපැවතීම පරමත්ථ රූපයන්හේ  ්වභාවය යි.” 

ග්රන්වථගයි සඳහන්ව වන ගමම පාඨගයන්ව ද නාමරූපයන්වගේ සිදුවන ක්ෂණයක් ක්ෂණයක් පාසාම බිඳී 

යාම ගමානවට ත්හවුරු ගේ. මින්ව වස  ගදදහසේ හයසියයකට ගප තුව ගේශිත් බුේධ භාිත්යත් බුේධ 

පරිනිර්වාණගයන්ව තුන්ව මසකට අනතුරුව පැවි ප්රථම ධර්ම සංගායනාගවන්ව සංගීියට නැංවූ 

ආචාර්යවාදය ගහවත් අර්ථකථාවත් ඉන්ව වස  එක්දහසේ හයසීයකට පමණ අනතුරුව ගපාගළාන්වනරු 

යුගගයි ලියවුණු ටීකා ග්රන්වථත් අද සුප්රකට ගථේ වාදී මහා සේථවි යන්ව වහන්වගසේලාගේ භාවනා 

ප්රිපදාත්  අර්ථ වශගයන්ව සුළුගවන්ව ගහෝ ප සේප  භාවයක් ගනාමැි බැවින්ව හැගඟනුගේ 

ඒකාන්වත්ගයන්ව ගේ ගථේ වාදී ආචාර්යප ේප ාව ගේ නිර්මල ධර්ම විනය අරුත් ගනා නසා ප පුරින්ව 

ප පු ට රැගගන ආ බව ගනාගේද? ශ්රී සුගත් ශරී ගයන්ව ගලා ගිය දහේ රුි ය ගකාණ්ඩඤේඤ ආදී 

මහ හත් සඟ ප පුග න්ව ඇ ඹ සාරිපුත්ත් ගමාේගල්ලාන කසේසප ආනන්වද නන්වද  ාහුල උපාලි ආදී ඒ 

මහ හත්න්ව වහන්වගසේලාගේ ශරී  තුළින්ව ගලා විත් සබ්බකාමී ගමාේගලීපුත්ත් ිසේස ආදී මහ හත් ශරී  

සේපර්ශ ගකාට අනුබුදු මිිඳු මාිමිගේ සිරුරින්ව අරිට්ඨ ආදී ත්ේබපණ්ණී දීප මහ හත් ප පු  ලැබ ගලා 

ආ ඒ දහේ රුි ය අදටත් ගථේරීය ික්ෂු ප පුගර් සිරුරු තුළ ගලා බසේනා බවට ගමයට වඩා ත්වත් 
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නිදසුන්ව ගනාවුමනා ගනාගේද? එබැවින්ව නිර්මල බුදුසසුනක අඛණ්ඩ පැවැත්මක් ගසායන 

ශාසනසේිිකාමී සත්පුරුෂගයෝ ගේ ගථේ වාදී දහේ අරුත්ම සේවකීය සිත් සත්න්වවල  ඳා ගනිත්වා. 

 ගමගසේ ගථේරීය ඇදුරුප පුග න්ව පැමිණි ගේ දහේ අර්ථ ගමකලද ගේ පින්වබිගේ නිරුපද්රිත්වම 

පවතී. මහනුව  යුගගේ අවසන්ව සමගේ පිරිහී ිබූ ලාංකීය සසුන්ව ගකත් වැලිවිට ස ණංක  සඟ ජ 

ිමියන්වගේ දෑින්ව නැවත් අසේවේදා සියේ අම පු   ාමඤේඤ ත්රත්රයිනිකායික සුගප්ශල ශික්ෂාකාමී 

ධර්මධ  විනයධ  භාවනාගයෝගී මහාසංඝ ත්නගේ ආශීර්වාදගයන්ව අදටත් ගත්වලා දහේ අරුත් අටුවා 

ටීකා සිත්වම ද න්වනා වූ සුපටිපන්වන මහසඟ ගණ ගලෝ සත්ට නිවන්ව මග පාදමින්ව සසුන්ව පිළිගවත් 

පු නා බව සුධීහු දත්යුත්ත්ාහ. ගේ අනිත්යත්ාවය පිළිබඳව සමීප අතීත්ගේ වැඩ සිටි ලාංගක්ය 

මහගත්රුන්ව වහන්වගසේලාගේ අර්ථ දැක්ීේය. 

❖ විදර්ශනා භාවනා ක්රමය - හර්රුකාහන් චන්දවිමල මෙහතරුන් වෙන්හ ් 

 ගර්රුකාගන්ව චන්දවිමල මහගත්රුන්ව වහන්වගසේ යනු ලාංගක්ය ගථේ වාදී ික්ෂු ප පුගර් 

මෑත්කාලීනව පහළ වූ ගශ්රේෂේඨ ධර්මධ ගයකි. එගසේම ගයෝගාවච ගයකි. ගත්රුන්වවහන්වගසේ විසින්ව  චිත් 

ග්රන්වථ ගපළ සේවකීය ධර්මපටිභානය විදහාපාන කදිම නිදසුනකි. “සිල් ඇත්නේ ගර්රුකාගන්ව 

හාමුදුරුවන්වගේ ගපාත් ටික ගගන කැලයට ගියත් නිවන්ව දකින්වන පුළුවන්ව” යයි ගමකල ගථේරීය ඇදුරු 

ප පුගර් ජීවමාන ආචාර්යවරු පවසන්වගන්ව ගප  වචනය ත්හවුරු ක මිනි. 

 සේවාමීන්ව වහන්වගසේ විසින්ව  චිත් විදර්ශනා භාවනා ක්රමය ග්රන්වථගයි 114 පිටුගවි (2014 - 23 

ගවනි මුද්රණය)  අනිත්යත්ාවය පිළිබඳව ගමගසේ සඳහන්ව ගේ. 

 “වැසි ව ්නා කල්හි ජලාශ වල දිය බුබුළු නැගි නැගී වෙ වො බිඳී යන්නාක් හමන් ද 

හබරයකට ග න කල්හි ෙඬ නැගි නැගී වො අතුරුදෙන් වන්නාක් හමන්ද  ං ්කාරහයෝ ඉපිද ඉපිද වෙ 

වො නිරුද්දධ හවති. නිහරෝධ යනු කිසිවක් ඉතිරි හනාවී නැති වී යෑම ය. එයට බිඳීම යයි ද කියනු 

ලැහබ. ඇසිපිය හෙලීමට ගත වන කාලය තරම්ම වත් පවත්නා  ං ්කාරයන් ඇත්හත්ම නැත. එය 

හත්රුම්ම ගැනීමට අපෙසු කාරණයකි. වැඩි දුරටත් කරුණු හ ායා දන්නවුන් හගන් ද කරුණු අ ා බලා 

එය අවහබෝධ කර ගත යුතුය.  ං ්කාරයන්හේ ඒ වො නිරුද්දධවන්නා වූ  ්වභාවය බිහඳන්නා වූ 

 ්වභාවය අනිතය ලක්ෂණයයි” 

 මහගත්රුන්වවහන්වගසේගේ අර්ථ දැක්ීගමන්ව ද ප්රකට වනුගේ අනිත්යත්ාවය යනු 

සංසේකා යන්වගේ ඉපිද බිගඳන සේවභාවයම බවයි. ඒ අනුව ගථේ වාදී ප ේප ානුයාත් ධර්මාර්ථයම 

ගත්රුන්වවහන්වගසේ ද ද න බව ගමය ගේ. 

 ත්වද මෑත්කාලීනව වැඩ වාසය කළ ලක් සසුන්ව අඹගර් දීප්ිමත් ත්රු වූ ධර්මධ  විනයධ  

සුගප්ශල ශික්ෂාකාමී ගයෝගාවච  සේවාමීන්ව වහන්වගසේලා විශාල ප්රමාණයක් ගපළ අටුවා ටීකා වලට 

අනුවම යමින්ව ඉහත් දක්වන ලද අර්ථ විග්රහ සිත්වම අනිත්යත්ාවය පිළිබඳව දහේ අර්ථ ඉදිරිපත්ගකාට 

ඇත්ත්ාහ. ඒ අතුරින්ව ගදේනුව  ඥානාවාස මහනාිමි, පණ්ඩිත් මාත්  ශ්රී ඥානා ාම ිමි, නා උයගන්ව 
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අරියධේම නාිමි, කහටපිටිගේ සුමිපාල ිමි වැනි ගශ්රේෂේඨයිවරු ගයෝගාවච  

සංඝපීත්ෘන්වවහන්වගසේලා වූහ. එකී සේවාමීන්වවහන්වගසේලාගේ ද ග්රන්වථ ගේශනා ආදීන්වි ද අනිත්යත්ාව 

සඳහා දක්වන ලද අර්ථයම ඇි බව ගසායා බලන්වගනකුට මැනවින්ව වැටගහේ. 

 ගමතුවක් දක්වන ලේගේ අනිත්ය ලක්ෂණය යනු කුමක්ද යන්වනත් එි සැබෑ දහේ අර්ථය 

කුමක්ද යන්වනත් ජීවමාන බුදුන්ව කල සිට අද දක්වා ගථේ වාදී ආචාර්ය ප ේප ාව තුළින්ව ඒ අනිත්ය පදය 

අර්ථ ගනානසා රැගගන විත් වර්ත්මානගේ ගථේ වාදීන්ව ද ඒ දහේ අර්ථය ද මින්ව විපසේසනා භාවනාවන්ව 

සඳහා ගයාදා ගන්වනා ආකා යත්ය. ගේ සටහන දීර්ඝ වන බැවින්ව දුක්ඛ අනාත්ම යන ගදපදය ගයාදා 

ගනිමින්ව කරුණු ගනාදැක්වූගේ වුවත් එිලා ද අර්ථ සාධනය ගමගසේම යැයි දත්යුතුය. ඒවාගේ 

අර්ථයන්ව ආචාර්ය ප ේප ාගවන්ව පැමිණි ආකා ය සාධක සූත්ර දැක්වූ ග්රන්වථයන්වගගන්ව ම බලා දත් 

යුතුය. 

මීළඟ ලිපිහයන් දුක්ඛ ලක්ෂණය  ඳො හපළ අර් ක ා ටීකාවන්ි පැමිණි දෙම්ම අර් ය කුමක්ද යන්න 

වි ්තර කරන්හනු. 
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5. දුක්ඛ ලක්ෂණය පිළිබඳව දතයුතු කරුණු 

පසුගිය ලිපි හපලින් අපි ත්රිපිටක හපළ අටුවා ටීකාවන්ි අනිතය යන්නට දුන් අර් ක නයන් හමානවාද, 

වර්තමානහේ හ ්රීය ඇදුරන් ඒ අර් ක නයන් හයාදාහගනම විප ් නා භාවනාව සිදුකරන්හන්ද යන්න වි ්තර 

කහළු. හමම ලිපිහයන්  ං ්කාරයන්හේ දුක්ඛ ලක්ෂණය පිළිබඳව ත්රිපිටක හපළ අටුවාවන්ි පැමිණි 

අර් ක න වි ්තර කරන්හනු. 

 සෑම සත්වගයක් පාගහේම සැපයට කැමි ය. සැපය ලබා ගැනීම පිණිස සත්වගයෝ 

ගනාක න්වනා වූ ගදයක් නේ නැත්ත්ාහ. ඒ සඳහා ඔවුහු කුසල් ද අකුසල් ද ක න්වනාහ. නමුත් සැප 

ගසායන්වනා වූ සත්වයන්වට ගකාත් ේ සැප ලැබුගණ් ද නැවත් නැවත් දුකටම පත්වන්වගන්ව ය. එයට 

ගහේතුව වනුගේ සැප ගේදනාව ද ඇතුළුව සියළු සංඛත් ධර්මයන්ව තුළ දුක්ඛ ලක්ෂණය ඇි බැවිනි. 

කුමන අර්ථයකින්ව සංසේකා ගයෝ දුක්ඛගයෝ ද යන පැනයට ගපළ අර්ථකථාවන්වි සඳහන්ව පිළිතුරු 

ගමගසේ ය. 

I. පටි ම්මිදාප්රකරණය - අිහෙයය නිර්හද්දශය 

පටිසේිදාප්රක ණගයි අිගඥයය නිර්ගේශගයි දුක්ඛයාගේ දැනගත්යුතු අර්ථ පිළිබඳව ගමගසේ දැක්ගේ. 

• “දුක් ඛ ්   පීළනට් හො අිඤ් හඤහයයා; දුක් ඛ ්    ඞ ඛතට් හො අිඤ් හඤහයයා; දුක් ඛ ්   

 න් තාපට් හො අිඤ් හඤහයයා; දුක් ඛ ්   විපරිණාමට් හො අිඤ් හඤහයයා.” 

[දුුඃඛයාගේ පීඩනාර්ථය දත්යුතු යැ .දුුඃඛයාගේ සඞ්ඛත්ාර්ථය දත්යුතු යැ. දුුඃඛයාගේ සන්වත්ාපාර්ථය 

දත්යුතු යැ. දුුඃඛයාගේ විපරිණාමාර්ථය දත්යුතු. (පටිසේිදාමේගප්පක ණය - ඥානකථා - බු.ජ.මු. 

34)] 

පටිසේිදාමේග අට්ඨකථාගවි ඒ සිවුපදයන්ව සඳහා ගේ අර්ථ සපයා ඇත්. 

• “දුක් ඛද ්  හන්හන්ව පීළනට් හො. දුක් ඛායූෙන ුදයද ්  හනන  ඞ ඛතට් හො. 

 බ බකිහල  න් තාපෙරසුසීතලමේ ගද ්  හනන  න් තාපට් හො. 

අවිපරිණාමධම්ම මනිහරාධද ්  හනන විපරිණාමට් හො.” 

 [ඉපදීම බිඳීම ගදකින්ව වන දුක්ඛය දැක්ීේ වශගයන්ව ම ‘පීළනාර්ථය’ය. සංසේකා යන්ව 

ඉපිදීමට ප්රත්ය රැසේකිරීගේ ඇි දුක්ිත්භාවය දැක්ීේ වශගයන්ව 'සංඛත්ාර්ථය' ය. සියලු ගකගළසේ 

දාහයන්ව ගවත්ට ගගනයන මාර්ගය බව දැක්ීේ වශගයන්ව ‘සන්වත්ාපනාර්ථ’ය. සංසේකා  ධර්මයන්ව ගේ 

ජ ාව නේ වූ විපරිණාමයත් ම ණය නේ වූ නිග ෝධයත් දැක්ීේ වශගයන්ව ‘විපරිණාම ධේමා’ය. 

(පටිසේිදාමේගප්පක ණ අ.ක. - අිඤේගඤයය නිේගේසය - ගහේ.මු. 72)] 

 එි පීළනාර්ථය යනු පීඩිත් වන ගපගළන බවය. සත්වගයකු ඉපදුණු ක්ෂණගයි මියයන්වගන්ව 

නේ එම සත්වයා දුක්ිත්ගයකැයි කියි. යේ වසේතුවක් ලැබී වහා නැි ී යන්වගන්ව නේ එම වසේතුව 

දුක්ඛ සහගත් ගදයකි. ගමිදී අදහසේ ක නුගේ ඒ සත්වයා ගහෝ වසේතුව අයත් ක ගගන සිටින 
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ගකනාට උපදින දුක ගනාව ඒ සත්වයාගේ ගහෝ වසේතුගේ ඇි නැසීගමන්ව ගකළව  වන බව නමැි 

අවාසනාවන්වත් භාවයයි. දුක්සහගත්භාවයි එගමන්ව ම සියළු අවිඤේඤාණික සවිඤේඤාණික ධර්මගයෝම 

ක්ෂණයක් ක්ෂණයක් පාසා ඉපිද බිඳීයන බැවින්ව පීළනාර්ථගයන්ව දුක්ඛගයෝ ය. 

 එගසේම සංසේකා යන්ව ඉපගදනුගේ ප්රත්යයන්ව එක් රැසේීගමනි. ඉදින්ව යේම ගදයක් ලබාගැනීමට 

නේ ඒ ගදය ලැගබන ගහේතු ඒක ාශී කළ යුතුය. රැකියාවක් ලබාගැනීමට මහන්වසි ී ඉගගනගත් යුතුය. 

යහපත් ජීවිත්යක් ගත් කිරීමට ගවගහස ී මුදල් ඉපයිය යුතුය. ගමගසේ සංසේකා  ඉපදීමට කළ යුතු 

ප්රත්ය රැසේකිරීම දුකින්ව යුතුව ගවගහගසමින්ව කළ යුතු බැවින්ව සංඛත්ාර්ථගයන්ව සංසේකා ගයෝ දුක්ය හ. 

 ත්වද ගකගලසේදාහගයන්ව සත්වයන්ව ත්වන බැවින්ව පංුපාදානසේකන්වධ සංඛයාත් සියළු 

ආත්මභාව දුක්ඛසහගත්ය. එගසේම සියළු කාම වසේතු ගකගලසේ දාහය ඉපිදීමට ගහේතුවන බැවින්ව 

දුක්ඛගයෝ ය. ගමගසේ සියළු සංසේකා ගයෝ ගකගලසේ දාහගයන්ව ත්වන සන්වත්ාපාර්ථගයන්ව දුක්ඛගයෝ ය. 

 ගකාත් ේ ගවගහස ී ලබාගන්වනා ගදයක් වුවද කලකදී ගවනසේ ී නැිී යන්වගන්වය. 

සවිඤේඤාණක වසේතු ද ජ ාවට මහළුබවට ආදියට පැමිණ ම ණගයන්ව ගකළව  වන්වගන්ව ය. 

අවිඤේඤාණ වසේතු ද දි ායාමට පැමිණ විනාශ ී යන්වනාහ. ගමගසේ සියළු සංසේකා ගයෝ ජ ා ම ණ 

ගදකින්ව ගහවත් විපරිණාමයට පත්ව නිරුේධීම යන සේවභාවගයන්ව යුක්ත් ගහයින්ව විපරිණාමාර්ථගයන්ව 

දුක්ඛගයෝ ය. දක්වන ලද සත්  වැදෑරුේ ආකා යන්වගගන්ව ද සංසේකා ගයෝ දුක්වන්වනාහ. 

II.  ංයුක්තනිකාය - රාහුල  ංයුක්තය  

ත්වද සංයුක්ත්නිකාගයි  ාහුල සංයුක්ත්ගයි පළමු සූත්රයට ලියූ අර්ථකථාගවි ගමගසේ සඳහන්ව ගේ. 

❖ “දුක් ඛන් ති චතූි කාරහණි දුක් ඛං දුක් ඛමනට් හෙන දුක් ඛවත් ථුකට් හෙන  තත ම්ම පීළනට් හෙන 

සුඛපටිපක් හඛනාති” 

 [“දුක්ඛං යනු සිේකා ණයකින්ව ‘දුක් ඛං’ ගේ. දුක්ෂමනාර්ථගයන්ව, දුකට වසේතුවන අර්ථගයන්ව,  

නි න්වත් ගයන්ව ගපළන අර්ථගයන්ව, සුඛයට ප්රිපක්ෂ වන අර්ථගයන්ව ය” (සංයුක්ත් නිකාය අ.ක. II - 

 ාහුල සංයුක්ත්ය - ගහේ.මු.158)] 

I. සංසේකා ගයෝ දුකින්ව ඉවසියයුතු ගහයින්ව දුක් ඛගයෝ ය. සංසේකා යන්ව ගේ ඇි ජ ා 

ම ණ විපරිණාමය සංසේකා යන්ව සමග ගණුගදනු ක න්වනන්වට දුකින්ව යුතුව 

ඉවසන්වනට වන්වගන්වය. එබැවින්ව සංසේකා ගයෝ දුක්ඛගයෝ ය. 

II. සේකන්වධගයෝ දුකට වසේතු වන ගහයින්ව ද දුක්ඛය. දුක ඇිවන්වගන්ව සේකන්වධයන්ව නිසාය. 

සේකන්වධයන්ව පහළ වූ බැවින්ව ගනාගහාත් සත්වයන්ව උපන්ව බැවින්ව දුක උපදින්වගන්වය. 

සත්වයන්ව නූපන්වගන්ව නේ දුකක් නැත්. එබැවින්ව ම සේකන්වධයන්වගේ අනුප්පාද 

නිග ෝධයම සුවය යැයි කියි. ගමගලස දුක් ඛයන්වට වසේතුවන ගහයින්ව ආධා වන 

ගහයින්ව සේකන්වධගයෝ දුක්ඛගයෝ යයි දත් යුතුය. 
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III. සේකන්වධයන්ව විසින්ව සේකන්වධ සංඛයාත් ආත්මභාවය ගපළන ගහයින්ව ද දුක් ගේ. ජාි 

ජ ා වයාි ම ණයට පත්වන්වගන්ව සේකන්වධගයෝය. එගසේ ජාත්යාදීන්වගගන්ව 

නි න්වත් ගයන්ව ගපළන ගහයින්ව සේකන්වධගයෝ දුකය. 

IV. සේකන්වධගයෝ සුඛයට ප්රිපක්ෂ ගහයින්ව ද දුක්ඛගයෝය. සුඛය නේ සේකන්වධාදීන්වගගන්ව 

ගත්ා  නිවනයි. සේකන්වධගයෝ යේ ත්ැනක උපදිත් ද ඒ උපදිනුගේම දුක ය. ඒ නිසා 

සේකන්වධයන්වගේ ගනාපැවතීම නේ ප ම සුඛයට ප්රිපක්ෂ නිසා ද සේකන්වධයන්ව දුක්ඛ ය. 

ගමගසේ ද සංසේකා ගයෝ දුක්ඛගයෝ ය. 

III. පටි ම්මිදාමේගප්පකරණය  ම්මම ් න ොන නිර්හද්දශය 

ත්වද පටිසේිදාමේගප්පක ණගයි සේමසේසන ඥාන නිර්ගේශගයි ගමගසේ සඳහන්ව ගේ . 

❖ “දුක්ඛං භයට්හෙන”  

එි ගත්රුම නේ “භයාර්ථගයන්ව සංසේකා ගයෝ දුක්ඛ”ය යන්වනයි. (බු.ජ.මු. 102)  

සංසේකා ගයෝ භය ඉපදීමට වසේතු වන නිසාත් භය උපදවන නිසාත් භයාර්ථගයන්ව දුක්ඛ ගේ. ඉදින්ව 

පංචඋපාදානසේකන්වධයක් ගනාිබුගණ් ී නේ භය උපදින්වගන්ව නැත්. පංුපාදානසේකන්වධය වසේතු 

ක ගගනම භය උපදී. එගසේම සත්වයාට ජාි භය, ජ ා භය, වයාි භය, ම ණ භය උපේදවනුගේ 

සේකන්වධගයෝ ය. එබැවින්ව සේකන්වධගයෝ භය උපදවන්වගනෝය. ගේ ගදඅරුින්ව භයඅර්ථගයන්ව 

සේකන්වධගයෝ දුක් ගවි.  

 ගමගසේ සංසේකා ගයෝ විවිධ අර්ථයන්වගගන්ව දුක්ඛධර්මගයෝ ගවි. ගමගසේ නානාවිධ නයින්ව  

සංසේකා යන්වගේ දුක්ඛ ලක්ෂණය දැකීම සංසේකා යන්ව ගකග ි කලකිරීමක් ඇි ීමටත් ඉන්ව මිදීගේ 

බලවත් කැමැත්ත්ක් ඇිීමටත් නිවන ප ම සුවය ගසේ දැකීමටත් ගහේතුගේ. 

මීළඟ ලිපිහයන්  ං ්කාරයන්හේ අනාත්ම ලක්ෂණය පිළිබඳව වි ්තර කරන්හනු. 
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6. අනාත්ම ලක්ෂණය පිළිබඳව දත යුතු කරුණු 

පසුගිය ලිපිවලින් අපි ත්රිපිටක හපළ අර් ක ා ටීකාවන්ි අනිතය දුක්ඛ ලක්ෂණයන්  ඳො දක්වන ලද 

අර් ක නයන් වි ්තර කහළු. හමම ලිපිහයන් අපි අනාත්ම ලක්ෂණය පිළිබඳව ත්රිපිටක හපළ 

අර් ක ා ටීකාවන්ි දක්වන ලද අර් ක නයන් වි ්තර කරන්හනු. 

බුදු ජාණන්ව වහන්වගසේ ගලාව පහළ ගනාවූ කල්ි ද පණ්ඩිත් මනුසේසගයෝ සංසේකා යන්වගේ අනිත්ය 

දුක්ඛ ලක්ෂණයන්ව දැන ගැනීමට සමත් ගවි. නමුදු අනාත්ම ලක්ෂණය දැක ගැනීමට සමත් 

ගනාගවි. මහාගබෝිසත්වගයක් ම ගලෝක සත්වයා ගකග ි කරුණාගවන්ව ගලාේතු ා බුදු බවට 

පැමිණ අනාත්ම ලක්ෂණය ගලාවට ප්රකට ක වන්වගන්වය. ආත්ම දෘෂේටිගයි දැඩිව බැසගත් සත්වයාට 

අනාත්ම ලක්ෂණය දැකීමට දුෂේක ය. ආත්ම ලක්ෂණය පිළිබඳව ගපළ අර්ථකථාවන්වි ගමගසේ සඳහන්ව 

ගේ. 

I. පටි ම්මිදාමේගප්පකරණය - ලක්ඛණත්තික නිද්දහද්ද ය 

❖ “රූපං අනත්තා අ ාරකට්හෙන”  

[රූපය ආසා ක අර්ථගයන්ව අනාත්මය (පටිසේිදාමේගප්පක ණ - ලක්ඛණත්ික නිේගේසය - 

බු.ජ.මු. 68)] 

ගමයට අර්ථ සපයන පටිසේිදාමේග අට්ඨකථාචාරීන්ව වහන්වගසේ ගමගසේ දක්වයි 

❖ “අනත් තා අ ාරකට් හෙනාති ‘‘අත් තනි වසීකාරහකා හවදහකා  යංවසී’’ති එවං පරිකප් පිත ්   

අත් ත ාර ්   අභාහවන අනත් තා. යං  ි  අනිච චං දුක් ඛං, අත් තහනාපි අනිච චතං වා 

උදයබ බයපීළනං වා ධාහරතුං න  ක් හකාති, කුහතා ත ්   කාරකාදිභාහවා. වුත් තඤ් ච ‘‘රූපඤ් ච 

ිදං, ික් ඛහව, අත් තා අභවි ්  , නයිදං රූපං ආබාධාය  ංවත් හතයයා’’තිආදි. 

‘‘අත් ත ාරනිච ච ාරවිරිතත් තා අනත් තා’’ති එහක” 

[අනත්ත්ා අසා කට්ගඨන යනු ත්මා ගකග ි වූ වශීකා කගයක් විඳින්වගනක් 

මැඩපවත්වන්වනාවූ අගයක් ඇත්ගත්ය යන ගමගසේ වූ පරිකල්පිත් ආත්මසා යාගේ අභාවගයන්ව අනත්ත් 

නේ ගේ. යේ අනිත්ය වූ දුක් වූ ධර්මයක් ගත්ගේ ද අනිත්ය භාවය ගහෝ  හටගැනීේ බිඳීේ වලින්ව 

ගපලනභාවය ගහෝ ද න්වනට ගනාහැකිගවයි ද. ඒ අනාත්ම ධර්මයට කා ක ආදීභාවයක් ගකායින්වද? 

එගහයින්ව භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ විසින්ව “මහගණනි ගේ රූපය ආත්ම වන්වගන්ව නේ ගේ රූපය ආබාධීම 

පිණිස ගනාපවින්වගන්වය” යන ආදිය වදාළ ගසේක. එබැවින්ව ගමි අනත්ත් යනු ආත්මසා  නිත්යසා  

වි ිත් බැවිනි. (පටිකේිදාමේගඅට්ඨකථා - ලක්ඛණත්ික නිේගේසය - ගහේ.මු. 99)] 

ගලෝකගේ ත්මන්ව කැමි ගේ කැමි ගලස පවත්නා අයවළුන්වට වශීකා ක යයි කියි. 

ගලෝකගේ මන්වත්ර ගුරුකේ ආදිගයන්ව පුේගලයන්ව ත්මා කැමි විදිහට පවත්වන්වනවුන්වට වසීකා ක යයි 
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කියනු ලැගබ් ගේ පංචඋපාදානසේකන්වධය එගලස කැමි විදියට පවත්වන්වවූ අගයක් ගේ තුළ ගනාමැි 

බැවින්ව සේකන්වධයන්වට වසීකා ක ගනාවන අර්ථගයන්ව අනාත්ම යයි කියනු ලැගබ්. 

ගලෝකගේ සත්වගයෝ මම දුක් විඳිමි මම සැප විඳිමි යනාදී වශගයන්ව විඳින පුේගලයකුගේ 

 විදයාමාන බවක් ප්රකාශ ක ි. නමුදු ගේ පංචඋපාදානසේකන්වධය තුළ ගේදනූපාදානසේකන්වධයක් ඉපිද 

නිරුේධ වනවා මිස ඒ තුළ විඳීගේ ක්රියාව ක න පුේගලයකු නැි බැවින්ව සේකන්වධයන්වට විඳින්වගනකු 

ගනාවන අර්ථගයන්ව අනාත්ම යයි කියනු ලැගබ්. 

ගලෝකගේ ඇත්ැගමක් ගලෝකය මැවූ සියල්ලන්ව මැඩපවත්වන්වනාවූ සර්වබලධාරී ගදවිගයක් 

බ්රහේමගයක්  ඇත්ැයි කියන්වගන්වය. ගේ පංුපාදානසේකන්වධය තුළ එගසේ වූ සේකන්වධගයෝ 

මැඩපවත්වන්වගනක් නැි බැවින්ව මැඩ පවත්වන්වගනකු ගනාමැි අර්ථගයන්ව සේකන්වධයන්ව අනාත්ම යයි 

කියනු ලැගබ්. 

පංචසේකන්වධයන්වගේ ගේ අනාත්ම සේවභාවය දක්නාවූ ත්ථාගත්යන්වවහන්වගසේ ගේ 

පංුපාදානසේකන්වධය තුළ ත්මන්ව කැමි ගලස සේකන්වධයන්ව හසුරුවන්වනා වූ කා කගයක් සිටී නේ 

කායික මානසික ග ෝගයන්ව ඉපදීමට ගනාහැකි වන්වගන්ව යැයි වදාළගසේක. ඒ එබන්වගදක් සිටිගේ ී නේ 

ග ෝග ඇිීම වළක්වා ගත් හැකි බැවින.  

එබැවින්ව සියලු සංසේකා  ධර්මගයෝ වසීකා ක ගේදක මැඩපවත්වන සත්ව පුේගල ආත්ම 

සා ගයන්ව ද ඉපදීේ බිඳීේ ගදකින්ව ගනායුක්ත් ගනාගප ගළන සේවභාව සංඛයාත් නිත්ය සා ගයන්ව ද 

වි ිත් බැවින්ව අනාත්ම වන්වනාහ. 

II. විශුද්දිමාර්ගහේ මේගාමේගඤාණද ් න විසුද්දි නිර්හද්දශය 

ත්වද විශුේිමාර්ගගේ මේගාමේගඤාණදසේසන විසුේි නිර්ගේශගයි ගමගසේ සඳහන්ව ගේ. 

❖ “ය ් මා ච ‘‘උප් පන් නා  ඞ ඛාරා ඨිතිං පාපුණන් තු, ොනප් පත් තා මා ජීරන් තු, ජරප් පත් තා මා 

ිජ් ජන් තූ’’ති ඉහමසු තීසු ොහනසු ක ්  චි ව වත් තිභාහවා නත් ථි, සුඤ් ඤා හතන ව වත් තනාකාහරන, ත ් මා 

සුඤ් ඤහතා, අ ්  ාමිකහතා, අව වත් තිහතා, අත් තපටිපක් ඛහතා ච අනත් තාති”  

 

[එගසේම යේගහයකින්ව උපන්වනාවූ සංසේකා ගයෝ ඨිියට පැමිගණත්වා ඨිියට පැමිණි සංසේකා ගයෝ 

ජ ාවට ගනායත්වා, ජ ාවටගිය සංසේකා ගයෝ ගනාබිගඳත්වා යනුගවන්ව ගේ තුන්ව සේථානයන්වි කිසියේ 

ත්ම වසඟගයි පවත්වන බවක් නැත්. එබඳු වූ වසඟගයි පවත්වන බවකින්ව සේකන්වධගයෝ ශූනය හ. ිසේ 

ය. එබැවින්ව සියලු සංසේකා  ධර්මගයෝ ශුනය බවින්ව අසේවාමිකබවින්ව වසඟගයි ගනාපවත්වන්වනා 

බැවින්ව ආත්ම ප්රිපක්ෂ ගහයින්ව අනාත්මයහ. (විශුේිමාර්ගය - ගහේ.මු. 464)] 

ගේ අනුව සංසේකා ගයෝ වසඟගයි පවත්වන්වනාවූ අයවළුන්ව ගනාමැි බැවින්ව ශුනයහ. ිසේ ය. 

සංසේකා යන්ව තුළ සේවාමීභාවයක් නැි ගහයින්ව ගනාගහාත් දාසයන්වට සේවාමිගයකු ගමන්ව 

සංසේකා යන්වට සේවාමීභාවගයන්ව ක්රියාක න සත්වයකු පුේගලගයකු නැි ගහයින්ව සංසේකා ගයෝ 



29 
 

අසේවාමිකයහ. වසඟගයි පවත්වන සත්වයකු පුේගලගයකු නැි බැවිනි සංසේකා ගයෝ අවශවර්තීහුය. 

එබැවින්ව සත්ව පුේගල ආත්මභාවයනට ප්රිපක්ෂ ශූනය අසේවාමික අවශේ වර්ික සියළු සංසේකා ගයෝ 

අනාත්මයහ. 

III. ධම්මමපදාර් කතාව 

ත්වද ධේමපදාර්ථකත්ාගවි මේග වේගගයි “සබ්ගබ් ධේමා අනත්ත්ාි” යන ගාථාවට ලියන 

ලද විසේත්  වර්ණනාගවි ගමගසේ දැක්ගේ, 

❖ “අනත් තාති ‘‘මා ජීයන් තු මා මීයන් තූ’’ති වහ  වත් හතතුං න  ක් කාති  

  අව වත් තනට් හෙන අත් තසුඤ් ඤා අ ්  ාමිකා අනි ්  රාති අත් හ ා.” 

 

 [අනත්ත්ා යනු ගනා දි ාවා ගනා මිගේවා යනුගවන්ව වසඟගයි පැවැත්ීමට ගනාහැකිය යි අවසඟ 

පවත්වන අර්ථගයන්ව ආත්ම ශුනයයහ අසේවාමිකයහ අනීශේව යහ යන අර්ථයයි. (ධේමපදට්ඨකථා 2 - 

ගහේ.මු. 540)] 

ගප  කී ක්රමගයන්ව වසඟගයි පැවැත්විය ගනාහැකි ගහයින්ව සත්ව පුේගල ආත්ම 

සේවභාවයන්වගගන්ව ශුනය වූ සිසේ වූ සේවාමිභාව  ිත්වූ සංසේකා ධර්මගයෝ සර්වබලධාරී ගදවියකු 

මැවුේකා  බ්රහේමයකු සක්විි  ජකු ගසසේසන්වට අිපිකේ ඊශේව කේ ක න්වනා ගසේ අිපිබවත් 

ඊශේව බවත් ක න්වනාවූ සත්ව පුේගල ආත්ම සේවභාවයන්වගගන්ව යුක්ත් ගනාවන ගහයින්ව අනාත්මය 

යන්වන ගමයින්ව මතු ක යි. 

ගේ ආකා යට පංචඋපාදානසේකන්වධ ධර්මයන්ව විවිධ ක්රමගයන්ව අනාත්ම ගලස දකින්වනහුට 

මමය සත්වයාය පුේගලයාය කියා ද න්වනට කිසිවක් ගේ තුළ නැත්ැයි යන අවගබෝධයට පැමිගණ්. ගේ 

ඥාණ දර්ශණය ඒ පුේගලයාගේ සේකන්වධ ගකග ි බැසගගන ඇත්ත්ාවූ විසිවැදෑරුේ සක්කායදිට්ඨිය 

ප්රහාණයට ගහේතු ගේ. ගමගසේ ක්රමගයන්ව ආත්ම දිට්ඨිය ක්ෂය වන්වනා වූ ත්ැනැත්ත්ාට සංසේකා යන්වගගන්ව 

ඇි ශූනයත්ාවය ිසේබව වැටගහන්වනට පටන්වගනී. සංසේකා යන්වගේ ිසේ බවත් ආදීනවයත් දකින්වනහුට 

සංසේකා යන්ව ගකග ි කලකිරීම ගහවත් නිබ්බිදාව උපදී. ඒ ත්ැනැත්ත්ාට ඉන්වපසු සංසේකා යන්ව 

ගකග න්ව මිදීගේ බලවත් කැමැත්ත්ක් උපදී. ඒ බලවත් කැමැත්ත් ඒ පුේගලයාට සංසේකා යන්වගගන්ව 

ගත්ා වූ නිර්වාණය සාක්ෂාත් ක  ගැනීමට ගහේතු වන්වගන්වය. 

හමහතකින් ත්රිලක්ෂණය ගැන කළ  ංක්ිප්ත වි ්තරය අව න් වන්හන්ය. කියන ලද 

ක්රමහයන් ත්රිලක්ෂණයට නංවමින් නාම-රූප  ම්මමර්ශනය කරමින් නිවන් මාර්ගය වඩන ආකාරය 

භාගයවතුන්වෙන්හ ් විසින් විවිධ සූත්රවල හද්දශනා හකාට වදාළ ආකාරය මීළඟ ලිපිහයන් වි ්තර 

කරන්හනු.  
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7. සූත්ර හද්දශනා තුළින් නිවන් මග 

පසුගිය ලිපිවලින් අපි ත්රිපිටක හපළ අර්  ක ා ටීකාවන්ි ත්රිලක්ෂණයන්  ඳො ලබාදුන් 

අර් ක නයන් පිළිබඳව වි ්තර කහළු. එකී ත්රිලක්ෂණ අර් යන්ම හයාදාහගන විප ් නාව කිරීම 

භාගයවතුන් වෙන්හ ්හේ අිප්රාය වූ බව හම්ම ලිපිහයන් වි ්තර කරන්හනු. 

I. දීඝ නිකාය මො නිධාන සූත්රය 

දීඝ නිකාගේ මහා නිධාන සූත්රගයි භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ ගමගසේ වදාළ ගසේක. 

‘‘සුඛාපි ගඛා, ආනන්ව ද, ගවදනා අනිච් චා සඞ් ඛත්ා පටිච් චසමුප් පන්ව නා ඛයධේ මා වයධේ මා 

වි ාගධේ මා නිග ාධධේ මා. දුක් ඛාපි ගඛා, ආනන්ව ද, ගවදනා අනිච් චා සඞ් ඛත්ා පටිච් චසමුප් පන්ව නා 

ඛයධේ මා වයධේ මා වි ාගධේ මා නිග ාධධේ මා. අදුක් ඛමසුඛාපි ගඛා, ආනන්ව ද, ගවදනා අනිච් චා 

සඞ් ඛත්ා පටිච් චසමුප් පන්ව නා ඛයධේ මා වයධේ මා වි ාගධේ මා නිග ාධධේ මා. ත්සේ ස සුඛං ගවදනං 

ගවදයමානසේ ස ‘එගසා ගම අත් ත්ා’ි ගහාි. ත්සේ සාගයව සුඛාය ගවදනාය නිග ාධා ‘වයේගගා ගම 

අත් ත්ා’ි ගහාි. දුක් ඛං ගවදනං ගවදයමානසේ ස ‘එගසා ගම අත් ත්ා’ි ගහාි. ත්සේ සාගයව දුක් ඛාය 

ගවදනාය නිග ාධා ‘වයේගගා ගම අත් ත්ා’ි ගහාි. අදුක් ඛමසුඛං ගවදනං ගවදයමානසේ ස ‘එගසා ගම 

අත් ත්ා’ි ගහාි. ත්සේ සාගයව අදුක් ඛමසුඛාය ගවදනාය නිග ාධා ‘වයේගගා ගම අත් ත්ා’ි ගහාි. ඉි 

ගසා දිට් ගඨව ධේ ගම අනිච් චං සුඛං දුක් ඛං ගවාකිණ් ණං උප් පාදවයධේ මං අත් ත්ානං සමනුපසේ සමාගනා 

සමනුපසේ සි, ගයා ගසා එවමාහ – ‘ගවදනා ගම අත් ත්ා’ි. ත්සේ මාිහානන්ව ද, එගත්න ගපත්ං නක් ඛමි 

– ‘ගවදනා ගම අත් ත්ා’ි සමනුපසේ සිතුං. 

‘ත්ත්රානන්ව ද , ගයා ගසා එවමාහ ‘න ගහව ගඛා ගම ගවදනා අත් ත්ා, අප් පටිසංගවදගනා ගම 

අත් ත්ා’ි, ගසා එවමසේ ස වචනීගයා ‘යත් ථ පනාවුගසා, සබ් බගසා ගවදයිත්ං නත් ි  අපි නු ගඛා ත්ත් ථ 

‘‘අයමහමසේ මී’’ි සියා’’’ි? 

‘‘ගනා ගහත්ං, භන්ව ගත්’’. 

‘‘ත්සේ මාිහානන්ව ද, එගත්න ගපත්ං නක් ඛමි ‘න ගහව ගඛා ගම ගවදනා අත් ත්ා, අප් පටිසංගවදගනා 

ගම අත් ත්ා’ි සමනුපසේ සිතුං. 

‘ත්ත්රානන්ව ද , ගයා ගසා එවමාහ ‘න ගහව ගඛා ගම ගවදනා අත් ත්ා, ගනා'පි  අප් පටිසංගවදගනා ගම 

අත් ත්ා, අත්ත්ා ගම ගවදයි, ගවදනා ධේගමා ි ගම අත්ත්ා'ි,  ගසා එවමසේ ස වචනීගයා 'ගවදනා ච ි 

ආවුගසා සබ්ගබන සබ්බං සබ්බථා සබ්බං අපරිගසසා නිරුජ්ජගඣයයං,  සබ්බගසා ගවදනාය අසි 

ගවදනා නිග ාගධා අපි නු ගඛා ත්ත්ථ අයමහමසේමීි සියා?' ි.  

‘‘ගනා ගහත්ං, භන්ව ගත්’’. 

‘‘ත්සේ මාිහානන්ව ද, එගත්න ගපත්ං නක් ඛමි ‘න ගහව ගඛා ගම ගවදනා අත් ත්ා, ගනා'පි 

අප් පටිසංගවදගනා ගම අත් ත්ා, අත්ත්ා ගම ගවදයි, ගවදනා ධේගමා ි ගම අත්ත්ා'ි සමනුපසේ සිතුං.” 

‘‘යගත්ා ගඛා, පනානන්ව ද, ික් ඛු ගනව ගවදනං අත් ත්ානං සමනුපසේ සි, ගනාපි අප් පටිසංගවදනං 

අත් ත්ානං සමනුපසේ සි, ගනාපි ‘අත් ත්ා ගම ගවදයි, ගවදනාධේ ගමා ි ගම අත් ත්ා’ි සමනුපසේ සි. 
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ගසා එවං අසමනුපසේ සන්ව ගත්ා න ච කිඤේ චි ගලාගක උපාදියි, අනුපාදියං න පරිත්සේ සි, අපරිත්සේ සං 

පච් චත් ත්ත්ං ගයව පරිනිබ් බායිසේසි.  ‘ඛීණා ජාි, වුසිත්ං බ්රහේ මචරියං, කත්ං ක ණීයං, නාප ං 

ඉත් ථත් ත්ායා’ි පජානාි. 

 

සිංෙල අර් ය 

 

ආනන්වදය, සුඛගේදනාව ද අනිත්ය ය, සංසේකෘත් ය (ප්රත්යයයන්ව විසින්ව සකසේ වූගේ ය), 

ප්රතීත්යසමුත්පන්වන ය, ක්ෂයධර්මය (ක්ීණ වන සුලු ය), වයධර්මය, (වැනගසන සුලු ය), වි ාගධර්ම ය 

(පහ වන සුලු ය), නිග ෝධධර්මය (නිරුේධවන සුලු ය). ආනන්වදය, දුුඃඛගේදනාව ද අනිත්ය ය, 

සංසේකෘත් ය. ප්රතීත්යසමුත්පන්වන ය, ක්ෂයධර්මය, වයධර්මය, වි ාගධර්ම ය, නිග ෝධධර්මය. 

ආනන්වදය, අදුුඃඛාසුඛගේදනාව ද අනිත්ය ය, සංසේකෘත් ය, ප්රතීත්යසමුත්පන්වන ය, ක්ෂයධර්මය, 

වයධර්මය, වි ාගධර්ම ය, නිග ෝධධර්මය. සුඛගේදනාව විඳුනා හට ‘ගේ මගේ ආත්මය ගේ’ යැ යි 

සිගත්ක් ගවයි. ඒ සුඛගේදනාවගේ නිග ෝධගයන්ව ‘ගේ මගේ ආත්මය වයග්ර ී (විසි  ගිගේ යැ යි, පහ ව 

ගිගේ යැ)’ යි සිගත්ක් ගවයි. දුුඃඛගේදනාව විඳුනාහට ‘ගේ මගේ ආත්මය ගේ ’ යැ යි සිගත්ක් ගවයි. ඒ 

දුුඃඛගේදනාවගේ ම නිග ෝධගයන්ව ‘මගේ ආත්මය වයග්ර ී’ යැ යි සිගත්ක් ගවයි. අදුුඃඛාසුඛගේදනාව 

විදුනාහට ‘ගේ මගේ ආත්මය යැ’ යි සිගත්ක් ගවයි. ඒ අදුුඃඛාසුඛගේදනාව නිරුේධ ීගමන්ව ‘මගේ 

ආත්මය වයග්ර ී යැ’ යි සිගත්ක් ගවයි. ගමගසේ ගහ ගත්ම ගම අත්බේි ම ආත්මයක් දක්ගන්ව අනිත්ය වූ 

සුඛ වූ දුක් වු අනිත්යාදී ලක්ෂණයන්වගගන්ව මිශ්ර වූ (අදුුඃඛාසුඛ වූ) උපදනසුලු නැගසන සුලු රූපාදි 

සේකන්වධයක් දකී. එගහයින්ව ආනන්වදය, ‘ගේදනාව මගේ ආත්මයැ’ යි ගමය දක්නට ගමයිනුත් ගනා 

රිසිගයයි. 

ආනන්වදය, ඔවුන්ව අතුග න්ව යගමක් ‘ගේදනාව මගේ ආත්මය ගනාගේ ම ය, මගේ ආත්මය 

ප්රිසංගේදනා  ිත් යැ’ යි ගමගසේ කියා නේ, ‘ඇවැත්නි, යේ ත්ැගනක හැම අයුරින්ව ම විඳීගමක් නැත් 

නේ, එි ගේ මේ ගවමි’ යි කියැ යුතු කිසි සේකන්වධධර්මගයක් වන්වගන්ව දැ?’ යි ගහ ගත්ම කිය යුතු. 

(ඔහුගගන්ව ප්රශේන කළ යුතු). 

“වහන්වස, ගමය (මම ගවමි යි ගත් යුතු කිසි සේකන්වධගයක් එි) ගනාගේ ම යැ” යි (අනඳගත් ණුගවෝ 

වාදාළහ.) 

“ආනන්වදය, එගහයින්ව ‘ගේදනාව මගේ ආත්මය ගනාගේ ම ය, මගේ ආත්මය ප්රිසංගේදනා ිත් යැ’යි 

ගමය දක්නට ගමයිනුත් ගනා රිසිගය යි.” 

“ආනන්වදය, ඔවුන්ව අතුග න්ව යගමක් ‘ගේදනාව මගේ ආත්මය ගනා ගේ ම ය, මගේ ආත්මය 

ගේදනා ිත්ත් ගනා ගේ ම ය, මගේ ආත්මය විඳියි, මගේ ආත්මය විඳින සුලු යැ’ යි යගමක් ගමගසේ 

කියා නේ, ‘ඇවැත්නි, ගේදනාගවෝත් හැම අයුරින්ව ම හැම සැටිගයන්ව ම ගනා ඉිරි ව නිරුේධ වන්වනාහු 

නේ, හැම අයුරින්ව ම ගේදනාව නැි කල්ි, ගේදනාවගේ නිග ෝධගයන්ව එි ‘ගේ මේ ගවමි’ යි කියා 

යුතු කිසිදු සේකන්වධධර්මගයක් වන්වගන්ව දැ?යි ගමගසේ ගහ ගත්ම කියැ යුතු (ඔහුගගන්ව ප්රශේන කළයුතු). 

“වහන්වස, (‘ගේ මේ ගවමි’යි කිය යුතු කිසිත් වන්වගන්ව ය යන) ගමය ගනා ගේ ම ය.” ආනන්වදය, 
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එගහයින්ව ගමයිනුත් ගේදනාව මගේ ආත්මය ගනාගේ ම ය, ගේදනා ගනා වනුගේත් මගේ ආත්මය ගනා 

ගේ ම ය, (ගේදනාගයන්ව අනය ධර්මගයක් වූ) මගේ ආත්මය විඳියි, (එගසේ වූ) මගේ ආත්මය විඳින සුලු 

යැ’ යි ගමගසේ ගමය දක්නට ගනා රිසිගයයි. 

“ආනන්වදය, යේ කගලක මහණ ගේදනාව ආත්ම ගකාට ගනා දකී ද, ආත්මය ගේදනා ගනාවූවක් 

ගකාට ගහෝ ගනා දකී ද, ‘මගේ ආත්මය විඳියි, මගේ ආත්මය විඳුනා සුලු යැ’යි ගහෝ ගනා ම දකී ද, 

එගසේ ගනා දක්නා ගහ ගත්ම ගලාවැ කිසිත් (ආත්ම ආත්මීය වශගයන්ව) ගනා ගනුගේ ත්ෘෂේණා දෘෂේටි 

මාන යන තුන්ව පරිත්සේසනාගයන්ව පරිත්සේසනා ගනා ගකග යි. පරිත්සේසනා ගනා ක න්වගන්ව ගත්ගේ ම 

ගකගලසේ පිරිනිවනින්ව පිරිනිගවයි, ‘සස  ඉපැත්ම ක්ීන ීයැ යි, මග බඹස  වැස නිමැවිණැ යි, කළ 

යුතු දෑ ක න ලේගේ යැ යි, ගේ  හත් බව පිණිස කළයුතු අගනකක් නැත්ැ’ යි දැනගනී. 

 (දීඝනිකාය 2 - මහාවේගය - මහානිදාන සූත්රය - බු.ජ.මු. 100, 102) 

භාගයවතුන් වෙන්හ ් හමිලා පළුව සුඛ, දුක්ඛ අදුක්ඛමසුඛ හේදනාවන් ධර්මතාවන් බව 

ඛය ධම්මම, වය ධම්මම ආදී පදයන්හේ ‘ධම්මම’ යන පදහයන් වදාළහ ්ක. 

ධේම යන පදගේ අර්ථය ධේමසංගණීප්පක ණ අර්ථකථාගවි ගමගසේ දක්වයි. 

“අත්තහනෝ පන  ොවං ධාහරන්තීති ධම්මමා, ධාරියාති වා පචචහයි ධාරීයන්ති වා 

ය ා වභාවහතා ති ධම්මමා” 

[ත්මන්වගේ සේවභාවලක්ෂණය ද න්වගන්වනුයි ධේම ගේ. ත්වද ගත්ගේම ද න්වගනනුයි ගහෝ 

ප්රත්යයන්වගගන්ව ද න්වගන්වනුයි ගහෝ පවින සේවභාව ලක්ෂණවශගයනුයි ධේමා ගේ” 

(ධේමසංගණීප්පක ණ අ.ක. ගහේ.මු. 63)] 

ගේ අනුව ධේම යනු සේවභාව ලක්ෂණ මාත්රගයෝය. අර්ථකථාගවි ත්වදු ටත් නිසේසත්ත් 

නිජ්ජජීව ගහයින්වද ‘ධේම’ යයි ද දක්වයි. එබැවින්ව ගමි ත්රිවිධ ගේදනාගවෝ ධර්මත්ා වශගයන්වම වදාළ 

බැේ දත්යුතුය. ත්රිවිධ ගේදනා හා සේප්රයුක්ත් අගනකුත් නාම ධර්මගයෝ ද ඒ නාම ධර්මයන්වට උප්පත්ි 

සේථාන වූ කගයි රූප ධර්මගයෝ ද ත්රිවිධ ගේදනාවන්ව වදාළ කල්ි වදාළාහුම ගවත්. ගමගලස ගේ සියළු 

නාම රූප ධර්ම ධර්මත්ා ගලසම ගනාගහාත් සේවභාව ලක්ෂණ ගලසම වදා ණ ලේගේ ගවයි.  

එකී ත්රිවිධ ගේදනාගවෝ සංඛත්ය පටිච්චසමුප්පන්වන යැයි වදාළ බැවින්ව ඒ ධර්මගයෝ ද ඒ හා 

උපන්ව නාමගයෝ ද ඇසුරු ක ගත් රූපගයෝ ද සංඛත්ය පටිච්චසමුප්පන්වන යැයි වදාගළේම ගවත්. එයින්ව ඒ 

සියලු ධර්ම ප්රත්යයන්වගගන්ව උපදින බව දක්වයි. 

ත්රිවිධ ගේදනාගවෝ අනිච්චා, ඛයධේමා, වයධේමා, වි ාගධේමා, නිග ෝධධේමා යැයි වදාළ බැවින්ව 

“යන්නිචචං තං දුක්ඛං යංදුක්ඛං තදනත්තා” (යමක් අනිත්ය ගේද එය දුකය. යමක් දුක් ගේද එය 

අනාත්මයය) යන පාලියට අනුව ත්රිවිධ ගේදනාවන්වගේම අනිච්ච, දුක්ඛ, අනාත්ම වදාගළේම 

ගවත්.එබැවින්ව ඒ ගේදනාගවෝද එක්ව උපන්ව නාමගයෝද ඇසුරු ක  ගත් රූපගයෝද අනිච්ච, දුක්ඛ, 

අනාත්ම බැේ වදාගළේම ගවත්. 
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භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ ත්රිවිධ ගේදනාවන්ව ක ණය ගකාට සියලු නාමරූප ධර්මයන්වගේ ත්රිලක්ෂණගයන්ව 

යුක්ත් බව වදා ා ඉන්ව අනතුරුව “ත ්   සුඛං හවදනං හවදයමාන ්   එහ ා හම අත්තාති හොති ” යනුගවන්ව 

වදා මින්ව ඒ ගේදනාව ගකග ි " ගේදනාව මාගේ ආත්මය" යැයි ආත්ම දෘෂේටිය ගහවත් සක්කාය 

දෘෂේටිය ඇිවන ආකා ය දක්වයි. ගමගලස විදයාමාන වන්වනා වූ අනිත්ය දුක්ඛ අනාත්ම වූ  ගේදනාව 

ගකග ි විදයාමාන ගනාවන්වනා වූ ගහවත් සැබැවින්ව ම නැත්ත්ා වූ ආත්ම හැඟීමක් සත්වගයක් ඇත් 

පුේගලගයක් ඇත් මගමක් ඇත් යන වැ දි හැඟීමක් ගනාගහාත් ආත්ම දෘෂේටියක් ඇි වන බව 

“ගේදනාව මාගේ ආත්මය යැයි ගන්වගන්වය” යන්වගනන්ව වදා න ලේගේ ගවයි. 

මීළඟට ගේදනාව නිරුේධ වන කල්ි “වයේහගෝ හම අත්තා” (මාගේ ආත්මය විසිරුගණ්ය) යැයි 

සිගත්න බව කීගමන්ව ගමතුවක් ගවලා ගේදනාව ගකග ි ිබූ ආත්ම දෘෂේටිය ගවනත් සේකන්වධයක් 

ගකග ි ඇිවන බව දක්වයි.  

එගසේ ත්රිවිධ ගේදනාවට ම කරුණු දක්වා “ඉති හ ා දිට් හෙව ධම්ම හම අනිච චං සුඛං දුක් ඛං හවාකිණ ණං 

…..”යනාදී වශගයන්ව ගමගසේ ගේ පුේගලයා අනිත්ය සුඛ දුක්ඛ ආදී ලක්ෂණයන්වගගන්ව මිශ්ර වූ ඉපගදන 

බිගඳන සේවභාවය ඇත්ත්ාවූ ගේ ගේදනාව ආත්මය ගලස ගන්වනා බව වදා න ලේගේය. ත්වදු ටත් 

භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ “ආනන්වදගයනි, ගමබඳු වූ අනිත්ය ආදීන්ව ගගන්ව යුක්ත් වූ ගේදනාව ආත්ම 

වශගයන්ව ගන්වනට නුසුදුසු” යැයි වදා යි. 

 ඉදින්ව ඒ පුේගල ගත්ගේ ආත්ම දෘෂේටිය රූපසේකන්වධය ගකග ි බැසගත් විට “ගේදනාව මාගේ ආත්මය 

ගනාගේ,  මාගේ ආත්මය විඳින සේවභාවගයන්ව ගත්ා ” යැයි කියා නේ ඒ විඳීේ සේවභාවය  ිත් වූ 

අනිත්යාදී ලක්ෂණවලින්ව යුක්ත් වූ රූප සේකන්වධය ගකග ි, ගේදනාගේ බැසගත්ත්ා ගමන්වම ආත්ම 

දෘෂේටිගයන්ව බැසගගන “එි මම ගවමි” යයි කීමට සුදුසු දැයි ප්රශේන කළ යුතු යැයි භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ 

වදා යි. ආනන්වද ිමි එයට නුසුදුසු යැයි පිළිතුරු ගදයි. 

භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ නැවත්ත් ඒ පුේගල ගත්ගේ රූප, ගේදනා හැ  ගසසු ඛන්වධත්රය ගකග ි ආත්ම 

දෘෂේටිගයන්ව බැසගගන “ගේදනාව මගේ ආත්මයද ගනාගේ, මගේ ආත්මය ගේදනා විඳීේ  ිත්ගයක්ද 

ගනාගේ. මම ගේදනා විඳින සුළු ගවමි යනාදී වශගයන්ව කියයි නේ, ගේදනාව නිරුේධ වන විට ගසසු 

ඛන්වධත්රයද නිරුේධ වන බැවින්ව, ගේදනාව නිරුේධ වන විට “මම එි ගවමි” යි කීමට සුදුසු දැයි ප්රශේන 

කළ යුතු යැයි වදා ණ ගසේක. ආනන්වද ිමි එයටද නුසුදුසු යැයි පිළිතුරු ගදයි. 

අවසානගයිදී භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ යගමක් (ගේදනාව ආත්මය ගලස ගගන) ගේදනාව මගේ 

ආත්මය යැයි ද (රූපය ආත්මය ගලස ගගන) මගේ ආත්මය ගේදනා ගනාවිඳින්වගනක් යැයි ද (ගසසු 

ඛන්වධත්රය ආත්ම ගලස ගගන) මගේ ආත්මය ගේදනා විඳින සුල්ගලක් යැයි ද යන තුන්ව ත්න්වි ආත්ම 

වශගයන්ව බැස ගනාගන්වගන්ව නේ ගේ ගලෝකගේ කිසිවක් උපාදානය ගනාක  ගකගලසේ පිරිනිීගමන්ව 

පිරිනිගවන බව ගේශනා කළ ගසේක. 
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ඉෙතින් දක්වන ලද මොනිදාන සූත්ර පාෙහේ අර් ය හකටිහයන් දැක්වූහේ සූත්රය තුළින් හ ්රවාදී 

විප ් නා භාවනා ක්රමය මතු කර දැක්වීමයටය. 

 

එි පළුව ත්රිවිධ හේදනාදී නාමරූප ධර්ම ධර්මතා මාත්ර බව දැක්වීහමන් 

⋆ නාමරූප පරිග්රෙණය දක්වා වදාළ හ ්ක. 

 

හදවනුව නාමරූපහයෝ ප්රතයයන්හගන් උපදින බව දැක්වීහමන් 

⋆ ප්රතය පරිග්රෙණය දක්වා වදාළ හ ්ක.  

 

නාමරූප ධර්මහයෝ ත්රිලක්ෂණයන්හගන් යුක්ත බව දැක්වීහමන් 

⋆  ම්මම නඤාණහේ සිට ඉදිරි නව මො විදර්ශනාඤාණ දක්වන ලදී. 
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II.  ංයුක්ත නිකාය - භූත සූත්රය 

ත්වද ගේ ත්රිලක්ෂණ අර්ථ සිත් විපසේසනා පිළිගවළ ත්රිපිටකය පු ාවට   සූත්ර ගේශනාවල ගයදී ඇි 

අත්  සංයුක්ත් නිකාගයි  භූත් සූත්රගයි ගමගසේ දැක්ගේ.  

“කථඤේ ච, භන්ව ගත්, සඞ් ඛාත්ධේ ගමා ගහාි? භූත්මිදන්ව ි , භන්ව ගත්, යථාභූත්ං සේ මප් පඤේ ඤාය 

පසේ සි. භූත්මිදන්ව ි  යථාභූත්ං සේ මප් පඤේ ඤාය දිසේ වා භූත්සේ ස නිබ් බිදා වි ාගා නිග ාධා අනුපාදා 

විමුත් ගත්ා ගහාි. ත්දාහා සේ භවන්ව ි  යථාභූත්ං සේ මප් පඤේ ඤාය පසේ සි. ත්දාහා සේ භවන්ව ි  

යථාභූත්ං සේ මප් පඤේ ඤාය දිසේ වා ආහා සේ භවසේ ස නිබ් බිදා වි ාගා නිග ාධා අනුපාදා විමුත් ගත්ා 

ගහාි. ත්දාහා නිග ාධා යං භූත්ං ත්ං නිග ාධධේ මන්ව ි  යථාභූත්ං සේ මප් පඤේ ඤාය පසේ සි. 

ත්දාහා නිග ාධා යං භූත්ං ත්ං නිග ාධධේ මන්ව ි  යථාභූත්ං සේ මප් පඤේ ඤාය දිසේ වා නිග ාධධේ මසේ ස 

නිබ් බිදා වි ාගා නිග ාධා අනුපාදා විමුත් ගත්ා ගහාි. එවං ගඛා, භන්ව ගත්, සඞ් ඛාත්ධේ ගමා ගහාි. 

 

සිංෙල අර් ය  

 

වහන්වස, ගකගසේ නේ දන්වනා ලද දහේ ඇත්ගත් ගේ ද? වහන්වස, ගේ සේකන්වධපඤේචකය යි ත්තුගසේ මනා 

නුවණින්ව දකී. ගේ සේකන්වධපඤේචකය ත්තුගසේ මනා නුවණින්ව දැක සේකන්වධපඤේචකය පිළිබඳ 

කළකිරීගමන්ව ගනා ඇලීගමන්ව නිග ාධගයන්ව උපාදාන විසින්ව ගනා ගගණ මිදුගන්ව ගේ ගත්ල 

සේකන්වධපඤේචකය ආහා ගයන්ව හටගත්ගත් ය යි ත්තු ගසේ මනා නුවණින්ව දකී. එය ආහා ගයන්ව 

හටගත්ගත් යයි ත්තු ගසේ මනා නුවණින්ව දැක ආහා ගයන්ව හටගත් පඤේචසේකන්වධය පිළිබඳ 

කළකිරීගමන්ව ගනා ඇලීගමන්ව නිග ෝධගයන්ව උපාදාන විසින්ව ගනා ගගණ මිදුගන්ව ගේ. ඒ ආහා  

නිග ෝධගයන්ව - යමක් හටගත්ගත් ද එය නිග ෝධ සේවභාව ගකාට ඇත්ගත් ය යි ත්තු ගසේ මනා නුවණින්ව 

දකී. ඒ ආහා  නිග ෝධගයන්ව - යමක් හටගත්ගත්ද එය නිග ෝධ සේවභාව ගකාට ඇත්ගත් ය යි ත්තු ගසේ 

මනානුවණින්ව දැක නිග ෝධ සේවභාව ගකාට ඇි සේකන්වධපඤේචකය පිළිබඳ කළකිරීගමන්ව ගනා 

ඇලීගමන්ව නිග ෝධගයන්ව උපාදාන විසින්ව ගනා ගගණ මිදුගන්ව ගේ. වහන්වස, ගමගසේ දන්වනා ලද දහේ 

ඇත්ගත් ගේ. (ගමයින්ව  හත්හුගේ පිළිගවත් කියූ.) ( සංයුක්ත් නිකාය II - අිසමය සංයුක්ත්ය -  භූත්  

සූත්රය - බු.ජ.මු. 76) 

 

  භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ විසින්ව පා ායන වර්ගය අිත් ප්රශේනගයි ගාථාවකින්ව පැනයක් අසන 

ලදුව භාගයවතුන්ව වහන්වගසේගගන්ව ම නයාය ගත්  සාරිපුත්ත් සේවාමීන්ව වහන්වගසේ විසින්ව  පැන   විසඳාලීේ 

වශගයන්ව ගමම සූත්ර ගකාටස ගේශනා ගකාට වදා න ලදී.  ඒිදී භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ ත්රශක්ෂ 

අත්රශක්ෂ ප්රිපදාව අසා වදාළ ගසේක. එයින්ව අත්රශක්ෂ  ප්රිපදාව  දැක්ීේ වශගයන්ව  සාරිපුත්ත් 

සේවාමීන්ව වහන්වගසේ ගේ සූත්ර ගකාටස ගේශනා කළ ගසේක. 

 එිදී  ාරිපුත්ත  ්වාමීන් වෙන්හ ් පුද්දගලයා යනු භූත හෙවත්  ්කන්ධ පංචකයක් හෙවත් රූප 

හේදනා  ංො  ංඛාර විොනය යි වදාළ හ ්ක.  ඒ තුළින්  ත්ත්වයා යනු නාම-රූප බව දැක්වූ හ ්ක.  
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• එයින් නාම-රූප  පරිග්රෙණය වදාහළ්ය. 

  ඒ  ්කන්ධ පංචකය   තර වැදෑරුම්ම ආොරයන් හෙවත් කබලිංකාකාර ආොර, ඵ ් ාොර, 

මහනෝ ඤ්හචතනා ආොර,  විොන ආොර යන්හගන් ෙටගත් බව වදාළ හ ්ක. 

• ඒයින් ප්රතය පරිග්රෙණය වදාළ හ ්ක. 

 ඉන්පසු ඒ ආොර නිහරෝධහයන් යම්ම  ්කන්ධපඤච්ක භූතහයක් හේද  එය  ්කන්ධ පඤ්චකය 

නිරවහශ්ෂ නිහරෝධයට යන්හන් යයි වදාළ හ ්ක.  හමහ  ්  ්කන්ධ නිරවහශෂ් නිහරෝධ වන බව 

හද්දශනා කිරීහමන්  ්කන්ධයන්හේ අනිතය ලක්ෂණය හද්දශනා කරන බව දත යුතුය.  අනිතය 

ලක්ෂණය හද්දශනා කිරීහමන් අනිතය ලක්ෂණය පදනම්ම හකාට ගත් දුක්ඛ අනාත්ම ලක්ෂණයන්ද 

හද්දශනා කළ බව දත යුතුය. 

• හමහ ් අනිතය දුක්ඛ  අනාත්ම යන ත්රිලක්ෂණය හද්දශනා කිරීහමන්  ම්මමර්ශන ොනහේ 

පටන් නව මොවිදර්ශනා ොනයන්ම හද්දශනා කළ බව දත යුතුය. ඒ  ම්මමර්ශන ොනය ම 

පදනම්ම හකාට හගන ඉතිරි නව මොවිදර්ශනා ොන උපදින බැවිනි. 

 

 හමහ ් හම්ම භූත සුත්රය ඇසුරින්  ධම්මමහ ්නාිපතීන් වෙන්හ ් විසින් හ ්රවාදී විප ් නා 

ප්රතිපදාව හද්දශනා කළ බව නුවණැත්හතෝ දත යුතුත්තාෙ. නැවත භාගයවතුන් වෙන්හ ් විසින් 

 ාරිපුත්තයන් වෙන්හ ්හේ භාිතය අනුහමෝදන් වීහමන් හ ්රවාදී විප ් නා ප්රතිපදාව ශ්රී ුඛ බුද්දධ 

හද්දශනාව බවට පත්කළ බවද නුවණැත්හතෝ දත යුත්තාෙ. 

ගමතුවක් ගේ කා ණා ගගන හැ  දැක්වූගේ ගප  ලිපිවලින්ව දැක්වූ අර්ථවලින්ව යුක්ත් අනිත්ය, දුක්ඛ, 

අනාත්ම ත්රිලක්ෂණ වැඩීගමන්වම පමණක් නිවන්ව සාක්ෂාත් කළ හැකි බවත්, භාගයවතුන්ව වහන්වගසේගේ 

අිප්රාය වූගේ ත්රිලක්ෂණයන්ව එකී අර්ථ වලින්ව ගයාදා ගගන සේමර්ශණය කිරීම මඟින්ව නිවන්ව අවගබෝධ 

ක ීම බවත් පහදා දීමටය. එබැවින්ව නුවණැත්ගත්ෝ ගප  දක්වන ලද අර්ථ ගයාදා ගගන ත්රිලක්ෂණ 

භාවනා වඩා නිවන්ව සාක්ෂාත් ක  ගනිත්වා. 

 

හමකී ත්රිලක්ෂණ අර් යන්  ප්ත විශුද්දිහයි ො  තර මෙ අපහද්දශයන්ි බොලා අර්  මතු කර 

ගැනීම මීළඟ ලිපිහයන් දක්වන්හනු. 

 

 

 

 

 

 



37 
 

8.  ප්ත විශුද්දිය ො  තර මොපහද්දශ තුළින් ත්රිලක්ෂණය 

I. ගථේ වාදී විපසේසනා ප්රිපදාව -  සප්ත් විශුේිය 

පසුගිය ලිපිවලින් අපි ත්රිපිටක හපළ අටුවා ටීකාවන්ට අනුව ත්රිලක්ෂණයන්හේ අර්  හකබඳුද යන්නත් 

එකී ත්රිලක්ෂණ අර් යන් හයාදාහගන වර් මාන හ ්රීය ඇදුරන් විප ් නාව පුහුණු කරන ආකාරයද, 

ත්රිලක්ෂණයන්  ඳො එකී අර් යන් හයාදා ගැනීම සූත්ර හද්දශනාවලට අනුව භාගයවතුන් වෙන්හ ්හේ 

අිප්රාය වූ බවද වි ්තර කහළු. හම්ම ලිපි මාලාහේ අව න් ලිපිය වශහයන් හමි එකී ත්රිලක්ෂණ 

අර් යන්  ප්ත විශුද්දිහයි ො  තර මො අපහද්දශයන්ි බො ත්රිලක්ෂණය පිළිබඳව සුගතවාදය 

වූහේද හ ්රවාදී මොවිොර මතය වූහේද හමම අර් යන්ම බව මතු කර දක්වන්හනු. 

 

                       සප්ත් විශුේිය පිළිබඳ නයාය ගපළ ගේශනාගවි සඳහන්ව වනුගේ මජ්ජිම නිකාගේ 

 ථවිනීත් සූත්රගයි ය.  සාරිපුත්ත් මහ හත්න්ව වහන්වගසේ හා  පුණ්ණ මන්වත්ානි පුත්ත් මහ හත්න්ව 

වහන්වගසේ අත්  වූ ධර්ම සංවාදගේදී පුණ්ණ සේවාමීන්ව වහන්වගසේ විසින්ව ගේ සප්ත් විසුේිය ගගනහැ  

දක්වන ලදී. ගථ වාදීන්වගේ භාවනා ග්රන්වථ අතුරින්ව ගශ්රේෂේඨත්වයට පැමිණි විශුේි මාර්ගය ලියවුගන්ව ගේ 

සප්ත් විශුේිය පදනේ ක ගගනය. ගේ සප්ත් විශුේි නිවන්ව මාර්ගය තුලද ගයගදන්වගන්ව ඉහත් දක්වන 

ලද ත්රිලක්ෂණ අර්ථම බව ගමගසේ පැහැදිලි කළ හැක. 

                    ගමිදී විශුේි මාර්ගගයි මේගාමේග ඥාණ දර්ශනගයි පටන්ව ත්රිලක්ෂණය විසේත්  

ගකග න සේථානයන්වි පාළි පාඨ දක්වමින්ව සඳහන්ව කගළේද ගේ ත්රිලක්ෂණ අර්ථයන්වම බව පැහැදිලි 

කළ හැක. එය දැනගැනීමට කැමි භවත්හු විශුේි මාර්ගය බලත්වා. 

                         ගමිදී අපි ගවනත් ක්රමයක් අනුගමනය ක න්වගනමු. ගප  ලිපිගයන්ව අපි මහා නිධාන 

සූත්රගයි හා භූත් සූත්රගයි කියැගවනුගේද අප විසේත්  ක න ලද ත්රිලක්ෂණ අර්ථයන්වම බව පැහැදිලි 

කගළමු. එගසේම එම සූත්ර තුළ නාම රූප පරිග්රහණය, ප්රත්යය පරිග්රහණය හා ත්රිලක්ෂණ සේමර්ශනය 

ඇි බව පැහැදිලි කගළමු. එකී තුන්ව පියව කින්ව යුත් ප්රිපදාව තුළ සප්ත් විශුේිය ගැබ්ව ඇි බව 

ගමිදී අපි පැහැදිලි ක න්වගනමු. එමගින්ව සප්ත් විශුේිය තුළද ගැබ්ව ඇත්ගත් දක්වන ලද ත්රිලක්ෂණ 

අර්ථයන්වම බව පැහැදිලි වන්වගන්වය.   

                     සෑම ගයෝගාවච යකු විසින්වම ශීලයක පිිටා නීව ණ යටපත් ක ගගන විපසේසනාව 

ඇ ඹිය යුතුය. ඒ බැේ “ සීහල්හ පතිට්ොය නහරෝ  පඤ්හඤෝ චිත්තං පඤ්ඤංච භාවයං (  ත්රිහේතුක 

ප්රති න්ියක් ලැබූ ප්රොව  ිත හයෝගාවචර හතහම්ම ශීලහයි පිිටා  ම ය නම්ම චිත්තය ද 

විප ් නාව නම්ම ප්රොව ද වඩයි. )”  යන  සුප්රසිේධ ගාථා පාඨගයන්ව  දැක්ගේ. 
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ඒබැවින් ඉෙත ගා ා පාෙහයන්, 

 

1.  ශීල විසුේිය 

2.  චිත්ත් විසුේිය 

යන විශුේධීන්ව ගථේ වාදී විපසේසනා ප්රිපදාවට පළමු ගකාටම ඇතුලත්ගේ. 

 ඒ විශුේි ගදක පසුගිය ලිපිගයි දැක්වූ මහා නිදාන, භූත් යන සූත්ර ගදකින්ව 

මතුක ගත් ප්රිපදාගවි ඍජුවම ගනාකියැගවන්වගන්ව වුවද එි ූර්වගයි ද ඇි බව දත් යුතුය. 

ඒ සූත්ර ගදකින්ව ම මතු කළ නාම රූප පරිග්රහණය යනු, 

3.  දිට්ඨි විසුේිය  

 බව දත් යුතුය. 

එගසේම ඉන්ව අනතුරුව එම සූත්ර තුළ දක්වන ලද ප්රත්ය පරිග්රහය යනු, 

4.  කංඛාවිත් ණ විසුේිය 

  බව දත් යුතුය. 

  ඉන්ව අනතුරුව එි දක්වන ලද ත්රිලක්ෂණ සේමර්ශන මගින්ව,  විවිධ විවිධ නයින්ව වඩන ලද   

ත්රිලක්ෂණ සේමර්ශනගයන්ව ඉදිරි විසුේධීහු දැක්වූ බව දත් යුතුය. එිදී රූප සත්ත්ක අරූප සත්ත්ක  

චත්ත්ාළීසාකා  යනාදි නයින්ව  ත්රිලක්ෂණය සේමර්ශණය ගකාට දසවිධ  විදර්ශනා උපක්ගල්ශ 

දුරුගකාට ත්රුණ උදයවැය දර්ශනය ලබා ගැනීම 

5.   මේගාමේගඤාණදසේසන විසුේිය 

   බව දත් යුතුය. ඉන්ව අනතුරුව සංසේකා යන්වගේ හටගැනීමට ගහේතු වන ප්රත්ය ධර්ම 

සත්  ද උදය ලක්ෂණය ද සේකන්වධයන්වට නංවමින්ව සේමර්ශනය ක යි. එගසේම ප්රත්ය ධර්ම සත්  ද වය 

ලක්ෂණයද සේකන්වධයන්වට නංවමින්ව සේමර්ශනය ක යි.  ඉන්ව අනතුරුව ප්රත්ය වශගයන්ව සේමර්ශනය 

නවත්ා සේකන්වධයන්වගේ උදය වැය පමණක් බලමින්ව සේමර්ශනය ක යි. ගමයින්ව ශක්ිමත් උදය වැය 

දර්ශනයත් සමඟ බලවත් උදය වැය ඥානයක් උපදී.ඉන්ව අනතුරුව අගනකුත් ඉදිරි විපසේසනාඤාණ 

උගදසා සුදුසු භාවනා වාකය ගයාදාගගන සේමර්ශනය ක න අත් තු  නැවත් නැවත්ත් 

සේකන්වධයන්වගේ ත්රිලක්ෂණයන්වම සේමර්ශනය ක යි. ගමගසේ උදය වැය භංගානුපසේසනා, 

භයතුපට්ඨාන, ආදීනව, නිබ්බිදා, මුංචිතුකමයත්ා,  පටිසංඛානුපසේසනා, සංඛා උගපක්ඛා, ගගෝත්රභූ, 

දක්වා නව මහා විදර්ශනා ඥාන වැඩීම 

6. පටිපදා ඤාණ දර්ශන විශුේිය බව දත් යුතුය. 

අවසානගේ ගගෝත්රභූ ඥානයට අනතුරුව උපදින ගසෝවාන්ව ආදී ආර්යමාර්ග 

7.  ඤාණ දසේසන විසුේිය ගේ. 

                      ගේ අනුව ඉහත් මහා නිධාන ආදී සූත්රවල දක්වන ගලද ත්රිලක්ෂණ සේමර්ශනගයන්ව 

ප්රකාශ වනුගේ මේගාමේග ඥාණ දර්ශන විශුේිය ඇතුලු ගසසු විශුේිත්රය බව වටහාගත් යුතුය. ගේ 

අනුව සප්ත් විශුේි ක්රමය තුළ දැක්ගවන්වගන්වද අපි ගේ ලිපි ගපළින්ව දක්වන ත්රිලක්ෂණ අර්ථම බව 

නුවණැිගයෝ වටහා ගනිත්වා. 
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ගමගසේ ගප   පරිච්ගේදවලින්ව දක්වන ලද අර්ථ ඇි ත්රිලක්ෂණගයන්ව යුත් විපසේසනා ප්රිපදාව 

නාමරූපපරිේගහණාදී තුන්ව පියවරින්ව යුත් ප්රිපදාවක් ගසේ බහුත්  සූත්රයන්විත් සප්ත් විශුේිය ගලස 

 ථවිනීත් සූත්රගයිත් ගදයාකා  වූම  ප්රිපදාව නයායාත්මක වශගයන්ව අසූහා  දහසක් 

ධර්මසේකන්වධයන්විත් පැමිණියාහුය. ඒ අනුව ත්රිපිටකගයි ත්රිලක්ෂණය දක්වන සෑම ත්න්විම ගේ 

අර්ථගයන්වම ත්රිලක්ෂණය දැක්වූ බව නැණවත්හු දත්යුත්ත්ාහ. 

 

II.  තර මො අපහද්දශ  නයාහයන් ත්රිලක්ෂණය 

  අනාගත්ගයි පරියාප්ි ශාසනයට යේ යේ අධර්මානුකූල දුර්මත් ඇතුළු විය හැකි බව දත් 

භාගයවතුන්වවහන්වගසේ එබඳු අවසේථාවක ධර්මවිනය ගවන්ව ගකාට හඳුනා ගැනීම සඳහා සත්  මහා 

අපගේශයන්ව වදාළ ගසේක. ගමිදී ධර්ම පරියාය සඳහා එක් ක්රමයකුත් විනය පරියාය සඳහා එක් 

ක්රමයකුත් වදාළගසේක. ඒිදී ධර්ම පරියාය සඳහා වූ ක්රමය භාගයවතුන්වවහන්වගසේ මහා පරිනිබ්බාණ 

සූත්රගයි ගමගසේ වදාළ ගසේක. 

o මහා පරිනිබ්බාන සූත්රගයි - මහා අපගේශ 

“ඉධ, ික් ඛහව, ික් ඛු එවං වහදයය – ‘ ම්ම ු ඛා හමතං, ආවුහ ා, භගවහතා සුතං  ම්ම ු ඛා 

පටිේ ගිතං, අයං ධම්ම හමා අයං විනහයා ඉදං  ත් ථු ා න’න් ති. ත ්  , ික් ඛහව, ික් ඛුහනා භාසිතං 

හනව අිනන් දිතබ බං නප් පටික් හකාසිතබ බං. අනිනන් දිත් වා අප් පටික් හකාසිත් වා තානි 

පදබයඤ් ජනානි  ාධුකං උේ ගහෙත් වා සුත් හත ඔතාහරතබ බානි , විනහය  න් ද ් හ තබ බානි. තානි 

හච සුත් හත ඔතාරියමානානි විනහය  න් ද ් සියමානානි න හචව සුත් හත ඔතරන් ති, න ච විනහය 

 න් දි ්  න් ති, නිට් ෙහමත්   ගන් තබ බං – ‘අද්ද ධා, ඉදං න හචව ත ්   භගවහතා වචනං; ඉම ්   ච 

ික් ඛුහනා දුේ ගිත’න් ති. ඉතිහෙතං, ික් ඛහව, ඡඩ හඩයයා . තානි හච සුත් හත ඔතාරියමානානි 

විනහය  න් ද ් සියමානානි සුත් හත හචව ඔතරන් ති, විනහය ච  න් දි ්  න් ති, නිට් ෙහමත්   ගන් තබ බං 

– ‘අද්ද ධා, ඉදං ත ්   භගවහතා වචනං; ඉම ්   ච ික් ඛුහනා සුේ ගිත’න් ති. ඉදං, ික් ඛහව, පෙමං 

මොපහද ං ධාහරයයා .” 

 

එි දී භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ මහණුන්ව කැඳවා, “මහගණනි, සත්  මහා අපගේශයන්ව ගදසන්වගනමි. එය 

අසවු, ගමාගනාවට සිත්ි ක වු, කියන්වගනමි” යි වදාළ ගසේක. ‘එගසේ යැ වහන්වසැ ’ යි ඒ මහණහු 

භගවත් බුදු ජුනට පිළිවදන්ව දුන්වහ. භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ ගමය වදාළ ගසේක: “මහගණනි, ගමි 

මහගණක්, ‘ඇවැත්නි, ධර්මය ගේ යැ, විනය ගේ යැ, ශාසේත්ෘශාසනය ගේ යැ’ යි භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ 

හමුගයි සිට මා විසින්ව ගමය අසන ලේගේ ය, භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ හමුගයිදී පිළිගන්වනා ලේගේ යැ’ 

යි ගමගසේ කියන්වගන්ව නේ, මහගණනි, (එ පමණින්ව) එ මහණහුගේ වචනය ගනා ම පිළිගත් යුතු, ගනා ද 

පිළිගකවු කළ යුතු. ගනා ම පිළිගගන, ගනා ද පිළිගකවු ගකාට, ඒ පද වයංජන ගමාගනාවට ඉගගන 

සූත්රගයි බහා ලියැ යුතු, විනගයි සැසැඳියැ යුතු. ඉදින්ව සූත්රගයි බහාලනු ලබන්වනාහු, විනයගයි 

සසඳනු ලබන්වනාහු සූත්රගයි ගනා බසේනාහු ද, විනයගයි ගනා සැසැ ගඳන්වනාහු ද, එවිටැ 
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‘ඒකාන්වත්ගයන්ව ගමය ඒ භාගයවතුන්ව වහන්වගසේගේ වචන ගනා ගේ, ගමය ගේ මහණහු ව දවා ගත් 

දැගයකැ’ යි ගමි නිෂේඨාවට පැමිණියැ යුතු. මහගණනි, ගමගසේ ගමය බැහැරැ ක වු. ඉදින්ව ඒ පද 

වයඤේජනගයෝ සූත්රගයි බහාලනු ලබන්වනාහු, විනගයි සසඳනු ලබන්වනාහු, සූත්රගයිත් බැසැගනිත් ද 

විනගයිත් සැසැ ගඳත් ද, එ විටැ ‘ඒකාන්වත්ගයන්ව ගමය ඒ භාගයවතුන්ව වහන්වගසේගේ වචන යැ, යි ගේ 

මහණහු විසින්ව ගමය ගමාගනාවට උගන්වනා ලදැ’ යි නිෂේඨාවට යෑ යුතු. මහගණනි, ගමගසේ ගේ පළමු 

මහා අපගේශය සිත්ි ලා ද වු. (දීඝනිකාය II - මහා පරිනිබ්බාණ සූත්රය - බු.ජ.මු. 192) 

   ගේ සූත්ර පාඨයට අර්ථ සපයන, භාගයවතුන්ව වහන්වගසේගේ සංක්ිප්ත් ගේශනා අර්ථ වයඤේජන 

වශගයන්ව විසේත්  ක  දක්වන්වනවුන්ව අත්  අග්රසේථානයට පත් මහා කච්චායන මහ හත්න්ව වහන්වගසේ 

ගනත්ිප්පක ණගයි යුක්ිහා ගයි ගමගසේ වදාළ ගසේක. 

o ගනත්ිප්ප්රක ණය - මහා අපගේශ 

“ඉහම චත් තාහරා මොපහද ා, තානි පදබයඤ් ජනානි සුත් හත ඔතාරයිතබ බානි, විනහය 

 න් ද ්  යිතබ බානි, ධම්ම මතායං උපනික් ි පිතබ බානි. කතම ් මිං සුත් හත ඔතාරයිතබ බානි? චතූසු 

අරිය ච හචසු. කතම ් මිං විනහය  න් ද ්  යිතබ බානි? රාගවිනහය හදා විනහය හමාෙවිනහය. 

කතමියං ධම්ම මතායං උපනික් ි පිතබ බානි? පටිච ච ුප් පාහද. යදි චතූසු අරිය ච හචසු අවතරති, 

කිහල විනහය  න් දි ්  ති, ධම්ම මතඤ් ච න විහලාහමති, එවං ආ හව න ජහනති. චතූි මොපහදහ ි 

යං යං යුජ් ජති, හයන හයන යුජ් ජති, ය ා ය ා යුජ් ජති, තං තං ගහෙතබ බං.” 

 

ගමාහු සත්  මහා - අපගදසගයෝ යි. (කිසිවක්හු විසින්ව එළවනලද සූත්ර යක ගහෝ සංවර්ණකයා විසින්ව 

සංවර්ණනාවශගයන්ව ලබන සූත්ර යාගේ ගහෝ) ඒ අර්ථපද වයඤේජනපදගයෝ සූත්රගයි බහාලියැයුත්ත්ාහ 

විනගයි ලා සසඳාලියැයුත්ත්ාහ, ධර්මත්ාගයි බසේවාලියැයුත්ත්ාහ. කව  ස්රූත්රගයක  අවත් ණ කළ 

යුත්ත්ාහ යත්: සත්  ආයයසත්යසූත්රගයි යැ. කව  විනගයක සසඳාලියැ යුත්ත්ාහ යත්:  ාගවිනගයි 

ගදෝසවිනගයි ගමෝහවිනගයි යැ. කව  ධර්මත්ාගයක බසේවාලියැයුත්ත්ාහ යත්: ප්ර තීත්යසමූත්පාද 

ධර්මත්ාගයි යි. ඉදින්ව චතු ායයසත්යගයි බැසැගනී නේ, ක්ගල්ශවිනගයි ලා සැසැ ගඳේ නේ, 

ධර්මත්ාවට ද විරුේධ ගනාගේ නේ ගමගසේ කාමාදි ආස්ර වයන්ව නූපදවා නේ, සත්  මහාපගේසයන්ව හා 

යේ යේ අර්ථධර්ම, ජාත්ගයක් ගයගේද, යේ යේ කරුගණකින්ව ගයගේ ද, යේ යේ ප්ර කා ගයකින්ව ගයගේ 

ද ඒ ඒ අර්ථධර්මජාත්ය( සූත්රගයන්ව නඟා සංවර්ණනාවශගයන්ව) ගත්යුත්ගත් යි. (ගනත්ිප්පක ණය - 

යුත්ිහා  විභංගය - බු.ජ.මු. 38) 

 

 ගමිදී සංක්ිප්ත්ව ගේශනා කළ සුගත් නයාය විසේත්  ක න කච්චායන මහ හත්න්ව වහන්වගසේ 

“අසන ලද නව දහේ මත්ය සූත්රගයි බහාලිය යුතුය, විනගයි සැසඳිය යුතුය, ධර්මත්ාගයි එළවා 

බැලිය යුත්ගත්”යැයි ගේශනා ගකාට “කව  සූත්රගයක්ිද යත් චතු ාර්ය සත්යගයිය,  කව  

විනගයක්ි ද යත්  ාග ේගේශ ගමෝහ විනගයි ික්මීගමිය, කව  ධර්මත්ාගයක් ිද යත්  

පටිච්චසමුප්පාදගයි” යැයි ත්වදු ටත් අර්ථ විග්රහ කළ ගසේක. 
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o ගනත්ිප්ප්රක ණ අර්ථ කථාව - මහා අපගේශ 

 ගමම ගනත්ිප්පක ණ පාඨයට අර්ථ විග්රහ ක න අර්ථකථාචාරී බදි තීර්ථවාසි ධේමපාල 

සේවාමීන්ව වහන්වගසේ ත්ේබපණ්ණීදීපගයි මහාවිහා වාසී මහා හත්න්ව වහන්වගසේලාගේ මත්ය 

ගනාඉක්මවමින්ව ගනත්ිප්පක ණ අර්ථකථාගවි ගමගසේ දක්වයි. 

ධම්ම මතායන් තිපද ්   අත්  ං ද ් හ තුං ‘‘පටිච ච ුප් පාහද’’ති වුත් තං. පටිච ච ුප් පාහදා ි ඨිතාව  ා 

ධාතු ධම්ම මට් ඨිතතා ධම්ම මනියාමතාති  වුත් හතා. ‘‘ධම්ම මතායං උපනික් ි පිතබ බානී’’ති ඉදං පාළියං 

නත් ථි, අත්  ද ්  නවහ න පන ඉධ වුත් තන් ති දට් ෙබ බං. එත්   ච පවත් තිං නිවත් තිං තදුපායඤ් ච 

බාධකාදිභාහව නියතං පරිදීහපන් හතා සුත් හත ඔතරති නාම. එකන් හතන රාගාදිකිහල විනයං 

වදන් හතා විනහය  න් දි ්  ති නාම. ත ා   ්  තං උච හඡදඤ් ච වජ් හජත් වා එකත් තනයාදිපරිදීපහනන 

 භාවධම්ම මානං පච චයපච චයුප් පන් නභාවං විභාහවන් හතා ධම්ම මතං න විහලාහමති නාම. 

 

එවංවිහධා ච කාමා වාදිකං ආ වං න උප් පාහදතීති ඉමමත්  ං ද ් හ න් හතා ‘‘යදි චතූසු 

අරිය ච හචසූ’’ති ආදිමාෙ. නනු ච අනුහලාමහතා පටිච ච ුප් පාහදා පවත් ති, පටිහලාමහතා නිවත් තීති 

හ ා චත් තාරි අරිය ච චානි අනුපවිට් හො ක ් මා ඉධ විසුං ගිහතාති?  ච චහමතං. ඉධ පන විසුං 

ගෙණං ධම්ම මානං පච චයායත් තවුත් තිද ්  හනන අනිච චපච චයලක් ඛණං අ මත්  පච චයලක් ඛණං 

නිරීෙපච චයලක් ඛණඤ් ච විභාහවත් වා හත ං උදයවන් තතා තහතා එව වයවන් තතා තදුභහයන 

අනිච චතා උදයබ බයපටිපීළහනන දුක් ඛතා අනත් තතාති තිලක් ඛණ මාහයාගපරිදීපනී 

 බ බදිට් ඨිගතකුමතිවිද්ද ධං නී අනඤ් ඤ ාධාරණා  ා න ම්ම පත් ති පකාසිතා හොතීති ද ්  නත්  ං. 

 

‘ධම්මමතායං’ යන පදගේ අර්ථය දක්වන්වනට ‘පටිචච ුප්පාහද’ යයි වදා ණ ලදී.  පටිච්චසමුප්පාදය 

වනාි “  අවිදයාදී ප්රත්යන්වට  ආයත්ත්ව සංඛා ාදී  ප්රගත්යෝත්පන්වනයන්ව උපදින බැවින්ව ‘ධේමට්ඨිිත්ා’ 

ඇි බැවින්වද  අවිදයාදී  ප්රත්යයන්ව විසින්ව හසුරුවන ගහයින්ව ‘ධේමනියාමත්ා’ ඇි බැවින්ව ද බුදුන්ව උපන්ව 

කල්ි ද නූපන්ව කල්ි ද ඒ ප්රත්ය සේවභාවය සිටිගේ ම ය” යන ආකා ගයන්ව භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ 

විසින්ව වදා ණ ලේගේය. ‘ධේමත්ායං  උපනික්ිපිත්බ්බාි’ යන ගේ ගකාටස  දීඝනිකාගේ පරිනිබ්බාණ   

සූත්රගයි සත් මහාපගේශ වදා ණ ලද ත්ැන පාලිගයි නැත්. අර්ථය දීපනය කිරීේ වශගයන්ව ඒ 

ගකාටස කච්චායනමහ හත්න්ව වහන්වගසේ විසින්ව ගේ ගනත්ිප්පක ණගයි වදා ණ ලේගේ යයි 

දත්යුතුය. ගමිලා ද සංසා  ප්රවෘත්ිය සංසා  ප්රවෘත්ිගේ නැවතීම එය නවත්නු ලබන උපාය බාධක 

ආදීභාවගයි නියමය මනාව දීපනය ක නුගේ ‘සුත්ගත් ඔත් ි’ නේ ගේ. ඒකාන්වත්ගයන්ව  ාගාදී 

කිගලස විනයනය  කියනුගේ ‘විනගය සන්වදිසේසි’ නේ ගේ. එගසේම ශාසේවත් උච්ගේද වත්ය වර්ජනය 

ගකාට  ඒකත්ත්නය  ආදිය දැක්ීගමන්ව සේවභාව ධර්මයන්වගේ ප්රත්යය ප්රගත්යෝත්පන්වනභාවය 

බබලවනුගේ “ධේමත්ං න විගලාගමි” නේ ගේ. ගේ ආකා  වූ ද කාමස්රව ආදී ආස්රව ගනා උපදවයි 

යන ගේ අර්ථය දක්වනුගේ ‘යදි  අරියසච්ගච්සු’ යන ආදිය වදාගළේය. පටිච්චසමුප්පාදය  

අනුගලෝමගයන්ව සංසා  ප්රවෘත්ිය ද  පටිගලෝමගයන්ව සංසා  නිවෘිය ද කියනුගේ ගනාගේද?  ඒ 

පටිච්ච සමුප්පාදය චතු ාර්ය සත්යය තුළට පිවිසිගේ ය. කව  ගහයින්ව ගමි ගවනම ගන්වනා ලේගේ ද? 
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එය සත්යයකි. ගමි වනාි ගවනම ගැනීගමන්ව සේවභාවධර්මයන්වගේ ප්රත්යන්වට  ආයත්ත් වූ පැවතුේ 

දැක්ීේ වශගයන්ව   ප්රත්යයන්වගේ අනිත්ය ලක්ෂණය, ප්රත්යයන්වගේ අසමර්ථ ලක්ෂණය, අකර්මණය 

ලක්ෂණය ද බබුළුවා ඒ සේවභාව ධර්මයන්වගේ හටගැනීේ ලක්ෂණගයන්ව යුක්ත් බව එයින්වම බිගඳන 

ලක්ෂණගයන්ව යුක්ත් බව ඒ උදයවැය ගදක ක ණ ගකාට ගගන ‘අනිත්යත්ාව’  උදය වැය ගදකින්ව 

ගපගළන ගහයින්ව ‘දුක්ඛත්ා’ ව හා ‘අනාත්මත්ාව’ යන ත්රිලක්ෂණ සමාගයෝජනය දක්වනුගේ ඒ 

ත්රිලක්ෂණාදිය පිළිබඳව ඇි සියළු සාවදය දෘෂේටි දුර්මත් විධ්වංසනය ක නුගේ අනය ශාසේත්ෲ ශාසන 

හා අසාධා ණ වූ ශාසන සේපත්ිය දක්වන ලේගේ ගවයි යන්වන දැක්ීම පිණිස වදා ණ ලදී. 

(ගනත් ි ප් පක ණට් ඨකථා යුත්ිහා විභඞ්ගය-  පි . ගහේ .මු. 69) 

 ගමිදී ප්රසේතුත්යට බඳුන්ව ී ඇි කා ණාව වනුගේ අනිත්ය දුක්ඛ අනාත්ම යන ත්රිලක්ෂණ 

ධර්මයන්වගේ නිවැ දි ධර්මාර්ථය කුමක්ද යන්වනයි. සංක්ගශේපගයන්ව සංසේකා යන්වගේ ගප  ගනාිබීම 

ඉපිද නි වගශේෂගයන්ව නිරුේධ ීයාම අනිත්ය ගලස ද ඉපදීේ බිඳීේ ගදකින්ව ගපගළන ගහයින්ව දුක්ඛ 

ගලස ද වසඟගයි  ගනාපැවැත්විය හැකි බැවින්ව අනාත්ම ගලස ද අර්ථ දැක්විය හැක. 

o ත්රිලක්ෂණ අර්ථයන්ව සූත්රගයි බහාලීම 

 ඉහත් ගනත්ිප්පක ණ අර්ථ කත්ාගවි ‘සුත්ගත් ඔත්ග ත්බ්බා’ යන්වනට 

අර්ථකථාචාරීන්වවහන්වගසේලා ලබාදුන්ව චතු ාර්ය සත්යගයි බහාලා බැලිය යුතුය යන අර්ථය හා 

ත්රිලක්ෂණය පිළිබඳ අර්ථය ගමගසේ සැසදිය හැක. 

දුක්ඛ ආර්ය සත්ය හා සැසඳීම 

  ත්රිලක්ෂණයට නංවනුගේ නාම රූප ධර්මගයෝ ය. ත්රිලක්ෂණය ඇත්ගත් ද නාම රූප 

ධර්මයන්වට ය.  පංච උපාදානසේකන්වධය යැයි කියනුගේ ද නාම රූපයන්වට මය. “ සංිත්ගත්න 

පඤේුපාදානක්ඛන්වධා දුක්ඛා” යන බුේධ ගේශනාවට අනුව නාමරූපගයෝ දුක්ඛආර්ය සත්යයට ඇතුලත් 

ගවත්. ඉහත් ත්රිලක්ෂණය අර්ථදැක්ීගමි නාම රූපයන්ව පිළිබඳව ද දැක්ගවන ගහයින්ව ඉහත් 

ත්රිලක්ෂණ අර්ථ දැක්ීගමන්ව දුක්ඛ ආර්ය සත්ය නිරූපණය ගේ. 

දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්යය හා සැසඳීම 

 නාම රූපයන්ව ත්රිලක්ෂණයට නැංීගේදී ත්ෘෂේණාව ගහවත් ගලෝභ ත්රචත්සිකය ද ත්රිලක්ෂණයට 

නංවයි. එබැවින්ව ත්ෘෂේණාව දුක්ඛ සමුදය නිසා ඉහත් ත්රිලක්ෂණ අර්ථ දැක්ීගමන්ව දුක්ඛ සමුදය ආර්ය 

සත්යය නිරූපණය ගේ. 

දුක්ඛ නිග ෝධ ආර්ය සත්යය හා සැසඳීම 

ඉහත් විශුේි විසේත් ගේදී පටිපදා ඤාණ දසේසන විශුේිගේ දී ප්රත්ය ධර්මයන්ව සත්  වය ලක්ෂණය හා 

ගයාදා සේකන්වධයන්වට නංවමින්ව ප්රත්යයන්වගගන්ව නිග ෝධය ගමගනි කිරීගමන්ව ප්රත්යයන්වගේ අනුත්පාද 

නිග ෝධගයන්ව සේකන්වධයන්වගේ අනුත්පාද නිග ෝධය සිදුවන බව දැන සත්වන ඤාණදසේසන විශුේිගේ 
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දී නිවන අ මුණු කිරීගමන්ව නිග ෝධ සත්යය වන නිවන ද ගේ ත්රිලක්ෂණ අර්ථ දැක්ීගමන්ව නිරූපණය 

විය.  එගහයින්ව ගේ ලක්ෂණ අර්ථ දැක්ීම තුළින්ව දුක්ඛ  නිග ෝධාර්ය සත්යය ද නිරූපණය ගේ. 

දුක්ඛ  නිග ෝධගාමිණී ආර්ය සත්යය හා සැසඳීම 

 ඉහත් ගේදගයක්ි දක්වන ලද සප්ත් විශුේි ක්රමය තුළ ගේ ත්රිලක්ෂණ අර්ථ ඇතුලත් ගේ. 

ගමගසේ ගේ ත්රිලක්ෂණ ධර්ම විග්රහගේදී ඒ සංසා  නිවෘත්ියගේ උපාය ප්රිපදාව වන නිර්වාණගාමී 

විපසේසනා ප්රිපදාව නිරූපණය ගේ. එගහයින්ව ගේ ත්රිලක්ෂණ අර්ථ දැක්ීම තුළින්ව දුක්ඛ 

නිග ෝධගාමිණී ප්රිපදා ආර්ය සත්යය නිරූපණය ගේමය. 

  ගමගසේ දක්වන ලද ත්රිලක්ෂණයන්වගේ අර්ථය තුළින්ව චතු ාර්ය සත්යය නිරූපණය ගේ යන්වන 

පැහැදිලිය. එගමන්වම ගේ ආකා යට චතු ාර්ය සත්ය හා සැසඳූ කල මැනවින්ව එි බැස ගන්වනා බවද 

පැහැදිලිය. ගමගත්කින්ව සූත්රගයි බහාලූ කල මනාව සූත්රගයි බැසගන්වනා බැවින්ව ද භාගයවතුන්ව 

වහන්වගසේගේ වචනයට සම වන බැවින්ව ද ගේ ත්රිලක්ෂණ අර්ථ මැනවින්ව සූත්රගයි බැස ගන්වගන්ව යයි 

ද ා ගත් යුතුය. 

o විනගයි සංසන්වදනය කිරීම 

  ඉහත් සප්ත් විශුේි ක්රමගයන්ව ගමකී ත්රිලක්ෂණ අර්ථයන්ව ගයාදා ගගන නිවන්ව සාක්ෂාත් කළ 

හැකි බව ඉහත් දක්වන ලදී. (විසේත්  ගසායන්වනවුන්ව විසින්ව විශුේි මාර්ගය හා එි පරිවා  ටීකා සන්වන 

ආදී ග්රන්වථයන්වගගන්ව බලා දත් යුතුය) එයින්වගේ ත්රිලක්ෂණ අර්ථ ගයාදාගගන මාර්ගය වැඩීගමන්ව  ාග 

විනයනය ේගේශ විනයනය ගමෝහ විනයනය සිදුවන බව මැනවින්ව පැහැදිලිය. ගමගසේ  ාග විනයනය 

සිදුවන ගහයින්ව භාගයවතුන්ව වහන්වගසේගේ වචනයට ගේ ත්රිලක්ෂණ අර්ථ සම වන බව දත් යුතුය. 

එබැවින්ව විනය සමග මැනවින්ව ගේ ත්රිලක්ෂණ අර්ථ සැසගඳන බව පැහැදිලිය. 

o ධර්මත්ාගයි ගහවත් පටිච්ච සමුප්පාදගයි බහාලීම 

ගමම ත්රිලක්ෂණ අර්ථකථනය සප්ත් විසුේිය තුළට ඇතුළත්ගකාට කත්ා ගකග න බැවින්ව 

කංඛාවිත් ණ විශුේිය ගත්කළ ත්රිලක්ෂණය ගන්වනා ලේගේ ම ගවයි. යේ ගසේ දරුවාගේ අින්ව ගත් 

කල අත් දරුවාගේ ශරී ගේ ගකාටසක් බැවින්ව දරුවා ගත්ගත් යැයි කියන්වනා ගසේ සප්ත් විශුේිය තුළ 

ත්රිලක්ෂණය අඩංගු බැවින්ව ත්රිලක්ෂණය ගත්කළ සප්ත් විසුේිය ම ගන්වනා ලේගේ ගවයි. බැවින්ව 

ත්රිලක්ෂණය ගත් කල කංඛාවිත් ණ විශුේිය ද ගන්වනා ලේගේ ම ගවයි. කංඛාවිත් ණ විශුේිය යනු 

නාම රූප ධර්මයන්වගේ ප්රත්යන්වට ආයක්ත් වූ පැවතුේ ඇි බව දැක්ීමමය. අවිදයා පච්චයා සංඛා ා යයි 

කී කල්ි සංඛා යන්වගේ ඇි අවිදයාවට ආයක්ත් බව ප්රකටය. විඤේඤාණ පච්චයා නාම රූප යයි කී 

කල නාම රූපයන්වගේ ඇි විඤේඤාණයට ආයක්ත් බව මැනවින්ව පැහැදිලිය. ගේ අනුව ත්රිලක්ෂණය කී 

කල අපගේශගයි පැමිණි පටිච්චසමුප්පාදය නිරූපණය වන බව පැහැදිලිය. 

 ත්වද සමපනසේ උදය වැය පරීක්ෂාගවි දී ද නාම රූපයන්වගේ ඇි ප්රත්යන්වට ආයක්ත් බව 

මැනවින්ව ප්රකට ය. එිදී අවිදයා කර්ම ත්ෘෂේණා කබලිංකාකා  ආහා  යන ප්රත්යයන්වගේ ඉපදීගමන්ව රූප 
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උපදින බව ගමගනි ගකගර්. ඒ ගහේතූන්වගේ අනුත්පාද නිග ෝධගයන්ව රූප නිග ෝධ වන බව ගමගනි 

ගකගර්. ගේ අනුව රූප ධර්ම ප්රත්යන්වට යටහත් පැවතුේවලින්ව ගහවත් ආයක්ත්ව සිටින බව පැහැදිලිය. 

එගසේම අවිදයා කර්ම ත්ෘෂේණා ඵසේස යන   ප්රත්යන්වගේ ඉපදීගමන්ව නාම උපදින බව ගමගනි ගකගර්. ඒ 

ගහේතූන්වගේ අනුත්පාද නිග ෝධගයන්ව නාම නිග ෝධ ගවන බව ගමගනි ගකගර්. ගේ අනුව නාම ධර්මද 

ප්රත්යන්වට යටහත් පැවතුේවලින්ව ගහවත් ආයක්ත්ව සිටින බව පැහැදිලිය. 

 ඉහත් දක්වන ලද ත්රිලක්ෂණ අර්ථයන්ව සප්ත් විශුේිය තුළ අන්වත්ර්ගත් ගහයින්ව ගේ ත්රිලක්ෂණ 

අර්ථ විග්රහ කිරීගේදී කංඛාවිත් ණ විශුේිය ගහවත් පටිච්චසමුප්පාදයද මතුව ගපගන්ව. එබැවින්ව දක්වන 

ලද ත්රිලක්ෂණ අර්ථ ගයාදා ගගන විපසේසනාව වඩන ක්රමය තුලින්ව අපගේශගයි පැමිණි 

පටිච්චසමුප්පාදය නිරූපණය වන බව පැහැදිලිය. 

  ත්වද  ඉහත් අර්ථකථා පා ඨගයි පැමිණි “ගත්සං උදයවන්වත්ත්ා ත්ගත්ා එව වයවන්වත්ත්ා 

ත්දුහගයන අනිච්චත්ා උදයබ්බයපටිපීළගණන දුක්ඛත්ා අනත්ත්ාි ිලක්ඛණසමාගයාග පරිදීපනී” යන 

පාඨගයන්ව විවාදගයන්ව ගත්ා වම ත්රිලක්ෂණය සඳහා ගමි ඉදිරිපත් කළ අර්ථකථනය ම ගයාදා ගත් 

යුතු බව සක්සුදක් ගසේ පැහැදිලිය. ගමයින්ව ද ගේ ත්රිලක්ෂණ අර්ථකථනය තුළින්ව අපගේශගයි පැමිණි 

පටිච්චසමුප්පාදය නිරූපණය වන බව පැහැදිලිය. එබැවින්ව ත්රිලක්ෂණ සඳහා භාගයවතුන්ව වහන්වගසේගේ 

අර්ථකථනය වූගේ ද ගමය ම බව ඉත්ා මැනවින්ව පැහැදිලිය. ගමගසේ “ධේමත්ාය උපනික්ිපත්බ්බානි” 

යන ශ්රී මුඛ ගේශනාව හා ගේ ත්රිලක්ෂණ අර්ථකථනය සම වන බව දත් යුතුය. 

 ගමගසේ ගේ ත්රිලක්ෂණ අර්ථකථනය සත් මහාපගේශයන්ව අනුව සලකා බැලූ කල සූත්රගයි 

මනාව බැස ගනී. විනය හා මැනවින්ව සැසගඳේ. ධර්මත්ාගයි මනාව බැස ගනී.එබැවින්ව සැදැහැවත්හු ගේ 

ත්රිලක්ෂණ අර්ථකථනය ජීවමාන ශාසේත්ෘන්ව වහන්වගසේ සේමුඛගේ අසන්වන ලේදක් ගසේ ද ාගත් යුත්ත්ාහ. 

සංගීිකා ක මහ හත් බුේධ පුත්රයන්ව වහන්වගසේලා අිමුඛගයි අසන ලේදක් ගසේ ද ාගත් යුත්ත්ාහ. 

ආචාර්ය ප ේප ාගවන්ව පැමිණුනා වූ ධර්මාර්ථය ම බව ද ාගත් යුත්ත්ාහ. 

 

 

 

 

 

 



45 
 

III. අන්තර්ගතය  ැහකවින් 

 ගමගසේ ගේ ත්රිලක්ෂණ ධර්මයන්වගේ ගපළ අර්ථකථා ටීකා ආදිගයන්ව පැමිණි දහේ අර්ථය ලිපි 

මාලාවකින්ව දක්වන ලදී. එිදී ත්රිලක්ෂණයන්වගේ වචනාර්ථ ආදිය ද එකී අර්ථයන්ව ගපළ අර්ථකථා 

ආදිගයි දක්වා ඇි ආකා ය ද මෑත් යුගගේ බුරුම හා ලංකාේීපගේ ධර්මධ  විනයධ  ගයෝගාවච  

සේවාමීන්වද්රයන්ව වහන්වගසේලා විසින්ව එකී අර්ථ මතු ක මින්ව භාවනා ක්රම පුහුණු ක න ආකා ය ද නිදසුන්ව 

සිත්ව දැක්ීමු. 

  ඉන්ව අනතුරුව එකී ත්රිලක්ෂණ අර්ථයන්ව ගයාදාගගන භාවනා වඩා නිවන්ව සාක්ෂාත් කළ හැකි 

ආකා ය ද සූත්ර නිදසුන්ව දක්වමින්ව පැහැදිලි කගළමු. අනතුරුව එකී දහේ අර්ථයන්ව සප්ත් විශුේිය තුළට 

බහා මගඵල නිවන්ව සාක්ෂාත් කළ හැකි බව දැක්ීමු. අවසානගේ දී යේ දහේ අර්ථයක් ලැබුණු කළ 

එය ශාසේත්ෘ ගේශනාවදැයි නිගමනය ක  ගැනීම සඳහා භාගයවතුන්ව වහන්වගසේ විසින්ව වදාළ සත්  

මහාපගේශයන්වි බහා ගේ ත්රිලක්ෂණ ධර්මාර්ථය ශ්රී මුඛ බුේධ වචනය ම බව ත්හවුරු කගළමු. 

 ගමගසේ ගේ ක්රමගයන්ව ත්හවුරු ක නු ලැබූගේ අගනකක් ගනාව බුේධ ශාසනගේ හ යයි. කල්ප 

අනන්වත් අපරිමාණ කාලයක් ඇසේ ිසේ මසේ ගල්  ට  ාජය අඹු දරු දන්ව ගදමින්ව අප්රමාණ 

දුක්ඛසේකන්වධයක් විඳි මහගබෝසත්ාණන්ව වහන්වගසේලා උතුේ ගලාේතු ා බුදු පදවි ලබනුගේ අන්ව කිසිවක් 

පිණිස ගනාව ගේ ත්රිලක්ෂණ අර්ථය මතුක  දක්වා ගලෝසතුන්ව නිවන්වපු  හැ ලනු පිණිසය. ඉඳින්ව යේ 

කගලක ඒ දහේ අර්ථ වැළලී ගිය ගහාත් අනන්වත් සස  දුක් විඳින ගලෝ සතුන්වට සස  දුකින්ව මිදී 

යන්වනට ලැබුණු ගේ ශාසන ක්ෂණසේපත්ිය වැනසී යන්වගන්වය. අෂේඨ දුෂේක්ෂණයන්ව ගගන්ව ගවන්ව ව 

ලැබුණු උතුේ මනුසේස ප්රිලාභය නි ර්ථක වන්වගන්වය.එබැවින්ව සේධේමසේිිකාමීහු ගේ දහේ අර්ථ 

අසත්වා. ඇසූ දහේ අරුත් ද ාගනිත්වා. දහේ අර්ථ වලට අනුව භාවනා වඩත්වා. අන්ව සතුන්ව ගකග ි 

කරුණාගවන්ව පහදා ගදත්වා. 

   ගමගසේ ශාසනසේි ිය පිණිස ගේ ලිපි ගපළ සකසේ කිරීගමන්ව රැසේ වූ සියළු කුශල ධර්මයන්ව ගේ 

ආනුභාවගයන්ව ඒ ශාකයසිංහ සුගත් ත්ථාගත්යන්ව වහන්වගසේ පැවැත්වූ දහේ සක බබුළුවන්වනා වූ ගථේ වාදී 

මහාවිහා  ික්ු ප ේප ාව ශාසනන්වත්ර්ධානය ගත්ක් ගයගහන්ව වැජගේවා. ගේ නිර්මල බුේධ ශාසනය 

සියළු ගලෝ සතුනට ගදගලෝ වැඩ සාදමින්ව වස  පන්වදහසක් කල් බබලාවා. ගථේ වාදී නිර්මල බුේධ 

ශාසනයට පණගපාවන්වනා වූ ධර්මධ  විනයධ  ධර්මානුධේම ප්රිපන්වන ත්රත්නිකායික සියලු 

සුගප්ශල ශික්ෂාකාමී මහාසංඝ ත්නය එක්සිත්ව සමගිව සසුන්ව දේ පු ා බුදු සසුන බබුළුවා සේවාර්ථ 

ප ාර්ථ වැඩ සාදා බඹස  කිස නිමවා උතුේ නිවනින්ව සැනගසේවා. සියළු ගලෝක සත්වගයෝ ශීල සමාි 

ප්රඥා පිළිගවත් දේ පු ා සියළු දුක් ගකළව  ගකාට අත්යත්ත්ම වූ ශාන්වි ලක්ෂණ නිවනින්ව නිී 

සැනගසත්වා. ගමගසේ ගමගත්කින්ව ත්රිලක්ෂණය පිළිබඳ සුගත්වාදය වූ ත්රිලක්ෂණය පිළිබඳ ගථ වාදී 

මහාවිහා  මත්ය වූ “ත්රිලක්ෂණ විනිශේචය” නිමිගේය. 

-මහා විහා ය- 


