1 අර්ථ කථාවන්හි පැමිණි ත්රිලක්ෂණ ව වාරාර්ථ

සියලු ල ෝක සත්ත්වයා  ලකලහි  තල හාා  කුණාා  ති  ලාා තල ාා ්ි ාා යකයා ා් වා්ලසේ දාම්
ලෙහ වයා  ල ෝ සල සාාා  නිව්ුහ හංලතත්ත් විවහකහ දී සියළු දුකි් මුදවා  සියළු සංසේකා හය්ල
වැාසී යා සේවභා වය ල ෝ දාට තසක් කහවමි් අනුතා දිලාේෂ නිර්වා ා ධා තුලව් පිරිනිව් වැඩිලසේක.
ඒ ආජා ලායය හනුෂහත්ත්ායා ල ඖහස ුත්ර ූ  හාා  කා ායත හාහාල්වා්ලසේ ්රමු ත්සියයක් ූ 
සිව්පපිළිසිඹියා  තත්ත් හාහාල්වා්ලසේ ා  සේවකීය පීලෘ් වා්ලසේල

ඒ ධර්හචක්රය වැාසී ලාා යනු

පිණිස සංතා යාා වට ාංවා  පිරිනිව් වැඩියා.
ඉ් අාතුුණව ඒ ලරේෂේශ ාා සා තහම්තහා ලව් තැමිණි ලම් ධර්හහා ණිකය හත්ත්ාය ස්ෙකා ී
සංඝ ලරේෂේශය්වා්ලසේ ්රමු

ඒ ුගතලලාා තලය්ල හ ධර්හ ල යි් ජා ල ූ  සත්ත්සියයක්

සිව්පපිළිසිඹියා තත්ත් හාහාල්වා්ලසේ ා  හැාවි් ඔතදහා  ෙබුලුවා  ලො  ලහ්වා්ලසේ ා  ද පිරිනිව්
වැඩියා හුය.
එලසේ

ෙැෙලූ

ධර්හහත්ත්ාලේ

හාා සංඝහා ජයා ලාෝ ්රමු

හාේමිධා හා 

වියැලක්ාට

ලාා දී

ලහා  තලීුත්ත්ලි සේස

සිව්පපිළිසිඹියා තත්ත් හාහාල්වා්ලසේ ා  දාසේාහක් එක්ව ාැවලත්ත්

ලහහමුදුා ුගදිල ා සූර්ය හණ්ඩ ය ලසේ ෙෙ වා , ඒ හාේමි හණ්ඩ ලය් ලව ලවත්ත් ල ෝදා සැාලාේවා 
යයි සිලා  සිව්ප දිත දාම් ෙ ලස් යවා  බුද්ධහා ජය ුළු්  ලකා ට වදා ාා හුය. එතහා ලහසිරි ක වැඩි ඒ
අනුබුද්ධ හාා හලාේන්ද්ර හාා හාල් වා්ලසේ ්රමු ධර්හ ූතලලයෝ ඒ බුද්ධ ලරේෂේශය්වා්ලසේල දාම්
ලෙහය ක් ලතා ලාා ව හල වයා  වදා ාා හුය. ලාා ලයක් වහ සිරි ක්හහී ලලා ලහෝ සා ධු ප්රීි  ලඝෝෂා ලව්
කම්තාය ලවමි් ඒ බුදුසුගා ලම් හාලතා ලාා වට භා හතත්ත්ීය.
එලැ් තට් වසහ ලදදාසේ තු්සියයකට අධික කා  යක් ඒ හාා හලාේන්ද්ර සරහහුන් පිි ටූ 
ක්දිව බුදුසුගා හාා අරිට්ශ ආදී ලම් ධහණීල ලයි  ජා ල ූ  හාා හාල් වා්ලසේ ා  විසි් රැලතා
අවුත්ත් අද දක්වා  ලාේෂව තවි ්ල්ය.
සර්තලවදකහ ාම් තහම්තහා නුයා ලව තැමිණියවු් ස්ලකලයි හ හාා ව තවි ්ල්ය. හ්ද
යත්ත් ඉතැහණි සර්ත ලවද්දු එි  හ්ත්ර ආදියත්ත් ඖෂධ ආදියත්ත් ඒවා  මිරකහා ක්රහලව්පදයත්ත් හැාවි්
දහා ලතා විත්ත් හතුතහුහට ො දු් ලායිනි. ඉදි් සර්ත ලවදකමි් අර්ා තත්ත්ලා  ූ  යම් ුුණෂලයක් සර්ත
ලවදකහ ඉලතනීහට යා  යුත්ත්ලත්ත් ඒ ලවදතහුලර් අද සිටිා ලවලදකු ලවලටය. එලහ්හ ඒ බුද්ධ
ලරේෂේශය්වා්ලසේල

ාා සාලේ යම්හ කුණාක් හකාා  තැනීහට කැහි  නුවාැි  කු ුත්රලයෝත්ත්

ලසවිය යුත්ත්ලත්ත් ද ඒ තහුලර්හ ජා ල ූ ලවක් ය. ලාා ලාා ත්ත් ඒ ඉතැහණි හාා විාා රීය ලාේහතහම්තහා ලව්ප
ආචා ර්යවා ද පිරිලාා ලා මි් දාම් අුණත්ත් ොා  ලො  ති  මිණිහංුනසා ව් ෙඳුූ  ලතා අර්ාකාා  ටීකා 
සං යා ල රිපිටක බුද්ධ වචාය තුාය.

අනිලය දුක් අාා ත්ත්හ යා ලම් රි ක්ෂා ධර්හලයෝ වාා ි  සංසේකා හය්ල යාා තසලසේවභා වය
ලතාාැහ දක්වා  සසහ දුකි් එලහවනු රිසිය්ට තු්ල ෝක ධා තුලවි හ ූ  සියළු සංසේකා හය් ලකලහි 
ක කිරීහ ඉපිදවීහ පිණිස ලතනී සිටිා ධර්හලයෝ ය. හැාවි් සසහදුක් ලකාවහ කහනු රිසි කු ුත්රය්
විසි් ලම් රි ෂා ධර්හලයෝ පිළිෙඳව හාා ව දලයුත්ත්ලා ා. එෙැවි් එකී කු ුතු්ට ුගවලසේ ඒ අර්ා
වටාා  තැනීහට රිපිටක ලතා අවාවා ව්ි  ආ ක්රහලය් රි ෂා ධර්හය්ල

අර්ා සැතීහට ලම්

සටා් ලත ලේලාමු.

ත්රිලක්ෂවනන්හගේ  වාරාර්ථ
රි ෂාය් යනු අනිලය, දුක් , අාා ත්ත්හ යා

ෂාය්ය. ලාේතු ්රලයය්ලත් ාටතත්ත් සෑහ

ධර්හයක් හ ්රධා ා ෂා ලදකකි් යුක්ල ලව්ප.
1. තච්චත්ත්ල ක් ා පලත ද්තිකක ක්ෂාය
2. සා හා ාය ක් ා පලතා දු ක්ෂාය


ලහි  තච්චත්ත්ල ක්ෂාය යනු ක් ා, හස, තච්ුතට්ශා ා, තදට්ශා ාා දී ායි් ලද්ශිල ධා තූ්ල
ක්ෂාය, කෘලය ලාවත්ත් හසය, වැටලාා ආකා හය, එහ ධර්හයට ආස්ා කා හාා ව යා
කුණණුය. හදා ාහා වාලය්,
o තශවිධා තුව


කක්



ති ට්ශා ා හසා  පඅ් ධා තූ්ට පිි ටීහට ආධා හ වා ෙව කෘලය හසය යි



සම්තටිච්ඡා තච්ුතට්ශා ාා  පඅ් ධා තූ් පිළිත්ාා  ෙව වැටලාා ආකා හය යි



ලසසත්ත්ලය තදට්ශා ාා  පලසුග ධා තු තුා එාම් ආලතෝ ලත්ත්ලජෝ වා ලයෝ ආස්ා

ත්ත්ල ක් ාා  පකර්කාභා වය ක්ෂාය යි

කා හාා ව යි.
ලම් ආකා හයට එකහ ධා තුලව්ප විවිධ ගුාා ංත දැක්වීහ තච්චත්ත්ල ෂාය ලව්ප.


ලහි  සා හා ාය ෂාය යනු සියළුහ සං ල ධර්හය්ල ලතා දු ක්ෂායි. ඒවා  ාම් ඉාල කියා
ද අනිලය, දුක් , අාා ත්ත්හ යා ෂාත්රය යි. එෙැවි් භා තයවතු් වා්ලසේ වදා ලාේහැයි,

‘‘සබගෙ සඞඛාරා අනිචාා’ති - නදා පඤඤාන පසසති

I.

අථ නිබබින්හදති දුෂණගඛ - එස මේ ග ා විසුදධිනා.’’
[සියලු සංසේකා හලයෝ අනිලයයා යි යම් කල ක විදුග් නුවණි් දක්ල් ද එ ක් ි  ලම්
පසේක්ධතරිාහාය යැයි කියා

ද

දුලකි  පමුදු් තත්ත් වුට්ශා ාතා මිනීවිතසේසාා  වාලය්

කාකිලහ්ල් ය. පඑලසේ ක කිුණලණ් දුුඃ තරිඥා ාා දි විසි් සලය්රි ලවධය කහ්ල් ය. එ ලායි්
ලම් සංසේකා හය් ලකලහි  නිර්ලවදය, නිර්හ වීහට පලාා ලාා ත්ත් නිවාට හර ය.]
II.

‘‘සබගෙ සඞඛාරා දුෂණඛා’ති - නදා පඤඤාන පසසති
අථ නිබබින්හදති දුෂණගඛ - එස මේ ග ා විසුදධිනා.’’
[සියලු සංසේකා හලයෝ පහදයවයයලය් ලතලාා ලායි් දුක්ා යි යම් කල ක විදුග් නුවණි් දකී ද,
එක ැ ලම් සේක්ධ තරිාහාලයි  පදුලකි  කාකිලහ්ල් ය. පඑලසේ ක කිුණලණ් සලයය්
පිළිවිදුල් ය. ලම් සංසේකා හය් ලකලහි  කාකිරීහ, නිර්හ ෙවට පලාා ලාා ත්ත් නිවාට හරය පකා හා
ය .]

III.

‘‘සබගෙ ධමමා අරතතා’ති - නදා පඤඤාන පසසති
අථ නිබබින්හදති දුෂණගඛ - එස මේ ග ා විසුදධිනා.’’

[සියලු තසේ කඳහු පලහා  වසලයි  ලාා තවත්ත්ාා  ලායි් අාා ත්ත්හා යි යම් කල ක විදුග් නුවණි්
දක්ල් ද, එ ක් ි  ලම් දුලකි  පසේක්ධතරිාහාලයි  කාකිලහ්ල් ය. පඑලසේ කාකිුණල්
සලය්රි ලවධය කහ්ල් ය. එලායි් ලම් සංසේකා හය්ි  ක කිරීහ, නිර්හ
නිවාට හර ය. ප ධම්හතදතා ළි හ ත ව තය - බු.ජ.මු පි.94 ]

ෙවට පලාා ලාා ත්ත්

ගමකී ත්රිලක්ෂවනන්හගේ  පද තාර්ථන අර්ථකථාවන්හි ගමගස දැෂණගේ.


අනිතය ලක්ෂවන
“තං ි හුත්වා අවාවඨෙග ර අනිචාංඅ අනිචාන්හති කතාන ිඅනඅන්හතවන්හතතාන වා අනිචාං”

පතටිසම්ිදා හ ත අ.ක. - සම්හසේසා ඤා ානිද්ලදස වණ්ාාා  - ලාේ.මු. 177
“ඒ රූතා රූත ධර්හලයෝ ඉපිද අභා වයට යා අුණි ් අනිච්චං ය. ඨිි  ෂායට තැමිණියහුල
අනිලයලා ව ති  ෙැවි් ලාෝ හ්තා ද වය සං යා ල ආදියකි් අ්ලයකි් යුක්ල ෙැවි් ලාෝ අනිච්චං
ය.”


දුෂණඛ ලක්ෂවන
“දුෂණඛනතීති දුෂණඛංඅ නසසුප්පජ්ජති තං දුෂණිතං කගරෝතීති අතගථෝ” පතටිසම්ිදා හ ත අ.ක. -

අිඤේලඤයය නිද්ලද්සවණ්ාාා  - ලාේ.මු. 55
“දුක් කහව්ල්හු යි දුක් ං ලව්ප. යලහකුට හතදියි ද ඔහු දුක්ිලලයකු කහයි යා අර්ාය යි.’’


අරාතම ලක්ෂවන
“අතතනි වසීකාරගකා ගවදගකා සනංවසීති එවං පරිකප්ිතසස අතතසාරසස අවාගවර

අරතතා” පතටිසම්ිදා හ ත අ.ක. - ක් ාත්ත්ි ක නිද්ලදසවණ්ාාා  - ලාේ.මු. 99
“ලහා  ලකලහි  ූ  වශීකා හකලයක් විඳි්ලාක් හැඩතවත්ත්ව්ලාක් තත්ත්ලත්ත්ය යා ලහලසේ ූ 
තරික් පිල ආත්ත්හසා හයකල අභා වලය් අාත්ත්ලා  ාම් ලව්ප.”
රි ක්ෂාය පිළිෙඳ ලාේහවා දී අර්ා කාා ව්ි  ලහලසේ සැලකවි් දක්වා  ති  අර්ාය වඩා ත්ත්
තැඹුරි් රිපිටකලයි  විසේලහ ලව්ප.

එගෙයින්හ ඒ
කරන්හගරමු.

මීර වූ විසතරාතමක අර්ථ වර්වරාව නථා ශෂණතිගනන්හ මීළඟ ලිිවලින්හ විසතර

