
2. අනිත්යය පිළිබඳව දත්යුතු කරුණු 

පසුගිය ලිපියයන් අපි ත්රිලක්ෂණයන් සඳහා අර්ථකථාවන්ි පැමිණි වචනාර්ථ විස්ත්ර කයෙමු. අද ලිපියයන් 

සැබවින්ම අනිත්ය වන්යන් යමානවා ද, අනිත්යත්ාවය පිළිබඳව ත්රිපිටක පාළියයි අර්ථ දක්වා ඇත්යත් 

යකයස්දැයි විස්ත්ර කරන්යනමු. 

 ල ෝක ව්යව්හාරය තුළ සාමාන්ය සම්මුති ව්සතතු ව්  වින්ාශවීමට ලව්න්සතවීමට ප්රකෘති සතව්භාව්ය 

අත්හැරීමට ද අනිත්ය ලේ යැයි කියනු  ැලේ. ඒ අනිත්යභාව්ය න්ම්ම ව්යසට යාමය ලකසත සුදුවීමය හම රැලි 

ව්ැටීමය ගසත ලකාළ වින්ාශවී යාමය යන්ාදී ව්ශලයන් කියනු  බන් සිදුවීම්ම ව්ලින් ප්රකාශයට පත් ලේ. 

 න්ුදු සැබවින්ම ධර්මලේ සඳහන් ව්න් විපසතසන්ා භාව්න්ාලේදී කියනු  බන් අනිත්යභාව්ය ඊට ව්ඩා 

මහත් ගැඹුරකින් වූ අර්ථ ප්රකාශයකි. එම අනිත්යභාව්ය දැන්ගැනීමට ලපර සැබවින්ම අනිත්ය ව්න්ලන් 

ලමාන්ව්ාදැයි ලසායා බැලිය යුතුය. එය ලමලසත ය. 

 ල ෝකලේ ප්රධාන් ව්ශලයන් සත්ය ලදකක් ඇත්ත්ාහ. එන්ම්ම සම්මුති සත්ය හා පරමාර්ථ සත්ය 

යනුලව්නි. ඒ සත්යයන් පිළිබඳව් ලමලසත දැක්විය හැක. 

• සම්මමුති සත්ය 

 ල ෝකලේ සාමාන්ය ව්යව්හාරලේ පරිදි ඇත්ත්ා ලසත ස කන් මේ පිය දරු ඤාති හිත්මිත්රාදීන් සත්තු 

ගහ ලකාළ ගංඟා ඇ  ලදා  ඉර හඳ යන්ාදීන්ලගන් සැදුම්ම  ත් ලමම ල ෝකයට සම්මුති ල ෝකය යයි කියනු 

 ැලේ. ඒ ල ෝකය තුළ ජීව්ත්ව්න් අපි ල ෝක සම්මමත්යන්ට අනුව් ආචාර ධර්ම පද්ධති සකසා ලගන් සමාජ 

සම්මබන්ධත්ා ලගාඩන්ගා ලගන් ආර්ික සාමාජයීය ලද්ශපා නික ව්ශලයන් ජීව්ත් ලව්ු. ලම්ම ආකාරයට 

ඇත්ත්ා වූ ල ෝකය, සමාජය ව්ැටලහන් ආකාරලයන් ඇත්ැයි කියා පිළිගැනීම සම්මුති සත්ය ලේ. 

• පරමාර්ථ සත්ය 

 ඉහත් කී සියලු ල ෝක ව්යව්හාර උපදිනුලේ යම්ම පරමාර්ථ ධර්ම සමූහයක් අරඹයාය. එකී පරමාර්ථ 

ධර්මලයෝ න්ම්ම ල ෝකය තුළ සැබැවින් ම විදයාමාන්ව්න්න්ා වූ පඨවි ආලපෝ ලත්ලජෝ ව්ාලයෝ ආදී රූප ධර්මත් 

ලේදන්ා සංඥා ලේත්න්ා විඤතඤාණ යන්ාදී න්ාම ධර්මත් අසංඛත් නිර්ව්ාණ ධාතුව්ත් යන් ධර්මලයෝ ය. 

සැබැවින්ම ලමයින් නිර්ව්ාණ ධාතුව් යනු සත්ර මග සත්ර ඵ ාදී ඥාන්යන්ලගන්ම දත් යුතු වූ ධර්මයකි. ලසසු 

න්ාම රූප ධර්මලයෝම අපට මේපිය දූ දරු ගහ ලකාළ සත්ා සිේපාවුන් ල සට ව්ැටලහන්ලන්ෝය. සැබැවින් 

විදයාමාන් ල සින් ඇත්ලත් පරමාර්ථ ධර්මලයෝම නිසාත් ඒ පරමාර්ථ ධර්ම නිසාම ගහලකාළ සත්ා 

සිේපාවුන් සහිත් ල ෝකයක් ඇත්ත්ා ලසත ව්ැටලහන් නිසාත් ඒ පරමාර්ථ ධර්මයන්ටම “පරමාර්ථ සත්ය” යයි 



කියනු  ැලේ. ඒ පරමාර්ථ ත්ත්වය නුව්ණින් සතපර්ශ කරමින් ජීව්ත්ව්න් ක යාණ පෘථග්ජන්ලයකුට ලහෝ 

ආර්ය උත්ත්මලයකුටම පරමාර්ථ සත්ය දන්ලන්ක් යැයි කියනු  ැලේ. ලම්ම සටහන් ලපළ ත්රි ක්ෂණ ධර්මයන් 

ගැන් පැව්සීමට සකසත කරන්න්ක් බැවින් ලමයින් ගැඹුරට පරමාර්ථ ධර්ම පිළිබඳව් කරුණු පැහැදිලි කිරීමට 

අලේක්ෂා ලන්ාකරන්ලන්ු. 

 සැබැවින්ම අනිත්යව්න්ලන් ලමාන්ව්ාදැයි ලපර න්ැගූ ප්රශතන්යට පිළිතුර ව්නුලේ සැබැවින්ම අනිත්ය 

ව්න්ලන් ලහතතු ප්රත්යයන්ලගන් හටගන්න්ා සංඛත් පරමාර්ථලයෝය යන්න්යි. 

 ල ෝකයාට ව්යසට යාමය, ලකසත සුදුවීමය හමරැලි ව්ැටීමය ගහලකාළ වින්ාශ වීමය යනුලව්න් 

ව්ැටලහනුලේ ඉහත් කී න්ාම රූප ධර්ම පරම්මපරා යම්ම ක ක් තුළ පැව්තී න්ැතිවී යාමය. න්ුත් පරමාර්ථ 

ධර්මලයෝ න්ම්ම ඉත්ා දුර්ව් ලයෝය. ඔවුන්ට ඉපිද මහ ලේ ාව්ක් පැව්තීමට නුපුළුව්න්. පරමාර්ථලයෝ න්ම්ම 

 ක්ෂණ මාත්රයම දැක්වීම්ම ව්ශලයන් ඉපිද ව්හා නිරුද්ධ ව්න් සතව්භාව් ඇත්ලත්ෝය. එයිනුත් සිත් යන් ධර්මය 

රූපයටත් ව්ඩා අඩු ආයුෂයකින් වින්ාශ වී යන්න්ාහ. රූපය සිලත් ආයුෂය ලමන් දහහත් ගුණයක කා යක් 

පමණක් පව්තින්න්කි. එක් රූප පරම්මපරාව්ක අසුරු සැණක කා යක් තු දී රූප  ක්ෂ ගණනින් එකිලන්කට 

පසුව් පසුව් ඉපිද ඉපිද බිඳි බිඳී යන්ලන්ය. පරමාර්ථයන්ලග් ඇති ලම්ම ව්හා ලපරල න් සතව්භාව් ද ඉපිද බිලඳන් 

සතව්භාව්ද භාගයව්තුන් ව්හන්ලසත ලමලසත ව්දාළ ලසතක. 

• ‘‘නාහං, භික්්ඛයව, අඤ්්ඤං එකධම්ම්මම්ම්පි සමනුපස්්සාමි යං එවං ලහුපරිවත්්ත්ං යථයිදං චිත්්ත්ං යාවඤ්චිදං්

භික්්ඛයව, උපමාපි න සුකරා යාව ලහුපරිවත්්ත්ං චිත්ත්'න්ති. 

 

මහලණනි, යලමක් ලමලසත ව්හා ඉපිද න්සතන්ා සුලු ලේ න්ම්ම, සිත් බඳු අන් එක ධර්මයකුදු මම ලන්ා දක්මි. 

මහලණනි, සිත් අත්යර්ථලයන් ව්හා ලපරලළන් සුලු ලේ න්ම්ම, එයට උපමාව්කුදු අතිශය දුෂතකර ලේ. 

(අංගුත්ත්ර නිකාය 1 - ඒකක නිපාත්ය - බු.ජ.ු.18) 

 

• තීණිමානි, භික්්ඛයව, සඞ්ඛත්ස්්ස්සඞ්ඛත්ලක්්ඛණානි.්කත්මානි්තීණි? උප්පායදා් පඤ්්ඤායති, වයයා්

පඤ්්ඤායති, ඨිත්ස්්ස් අඤ්්ඤථත්්ත්ං් පඤ්්ඤායති.් ඉමානි් යඛා, භික්්ඛයව, තීණි් සඞ්ඛත්ස්්ස්

සඞ්ඛත්ලක්්ඛණානී’’ති . 

මහලණනි, ප්රත්යය සමව්ායලයන් සකසත කරණ  ද්දහුලග් ලම්ම සඞ්ඛත්  ක්ෂණ තුලණකි. කව්ර තුලණක යත්: 

ඉපැදීම පැලණයි, න්ැසතම (බිඳීම) පැලණයි, සිටියහුලග් ලව්න්සතවීම (න්ම්ම වූ ජරාව්) පැලණයි. මහලණනි, 

ප්රත්යය සමව්ායලයන් සකසත කරණ  ද්දහුලග් ලම්ම සඞ්ඛත්  ක්ෂණ තුණයි. (අඞ් ගුත් ත්රනිකාය 1 - 

තිකනිපාත්පාළි - බු.ජ.ු. පි.274) 



ත්ව්ද භාගයව්තුන් ව්හන්ලසත ප්රත්යයන්ලගන් හටගන්න්ා සියලුම සඞ්ඛත් ධර්මයන්ලග් සඞ්ඛත්  ක්ෂණය 

ලද්ශන්ා කරනුලේ  සෑම සඞ්ඛත්යක්ම ඉපිද නිරුද්ධ ව්න් බව් ලද්ශන්ා කළ ලසතක.   

 ඉදින් ල ෝකය තුළ අසුර සැලණක කා යක් තු දී එකිලන්කට පසුව්  ක්ෂව්ාර ලකෝටිව්ාර ගණන්ක් 

ඉපිද ඉපිද බිඳි බිඳී යන්න්ා වූ මනුෂයයන්ට අරුණු කළ හැකි ලදයක් වූලේ වී න්ම්ම භාගයව්තුන් ව්හන්ලසත එය 

ලමහිදී උපමාව් ල ස දක්ව්න්ලන් ය. න්ුදු ලම්ම පරමාර්ථයන්ලග් ව්හ ව්හා ඉපිද ඉපිද බිඳි බිඳී යන් සතව්භාව්ය 

නිසාම භාගයව්තුන් ව්හන්ලසත උපමාව්ක් ඉදිරිපත් ලන්ාකරන්  ද ලසතක. එබැවින් පරමාර්ථයන්ලග් ඇති ලම්ම 

ක්ෂණයක් ක්ෂණයක් පාසා ඉපිද ඉපිද බිඳි බිඳී යන් සතව්භාව්ය භාගයව්තුන් ව්හන්ලසතලග් ශ්රී ුඛලයන් ලද්ශන්ා 

කරන්  ද්දක් බව් නුව්ණැතිලයෝ ව්ටහා ගත් යුත්ත්ාහ.  

නුව්ණැත්ලත්ෝ න්ම්ම උපමාලව්නුදු කරුණු දැන්ගන්න්ා සුලල ෝය. පරමාර්ථයන්ලග් ව්න් ලම්ම ක්ෂණික 

ඉපිද බිඳී යාම අනුමාන් ඤාණලයන් දැන්ගැනීමට ලමල ස උපමාව්ක් දැක්විය හැක. 

යලමක්  “බුද්ධං සරණං ගේඡාමී” යන් ව්ාකය කියනු  බන් විට ලහලත්ලම්ම ‘බු’ කාරයට අන්තුරුව් 

‘ද්’ කාරය ද ඉන් අන්තුරුව් ‘ධ’ කාරය ද ආදී ව්ශලයන් උසුරුව්න්ලන්ය. එවිට ‘ද්’ කාරලේ ශේදය උපදින් 

විට ඔහුලග් ුවින් නිකුත් වූ ‘බු’ කාර ශේදය නිරුද්ධ බව් ද ‘ධ’ කාරලේ ශේදය උපදින් විට ‘ද් කාරලේ 

ශේදය නිරුද්ධ බව් ද යන්ාදී ව්ශලයන් ඉදිරි ඉදිරි අක්ෂරයට අදා  ශේදය පිටව්න් විට පළු පළු අක්ෂරයට 

අදා  ශේදය න්ැතිවී ලගාසත ඇති බව් ද මන්ාව් පරීක්ෂා කරන්ලන්කුට ව්ැටලහන්ලන්ය. ලම්ම අනුව් බ න් විට 

සෑම ශේදයක් ම උපදින් විට පූර්ව් ශේද නිරුද්ධ වී ඇති බව්ත් පසු පසු ශේද ඉපිද න්ැති බව්ත් ව්ැටලහන්ලන් 

න්ම්ම එකී නුව්ණැතියාට ලම්ම ශේද රූපයාලග් පරම්මපරා ව්ශලයන් ක්ෂණයක් ක්ෂණයක් පාසා ඉපිද නිරුද්ධ ව්න් 

බව් ලමාන්ව්ට ව්ැටලහන්ලන්ය. උපදින් ශේද රූපය ලපර ලකාලහතව්ත් සැඟවී ලන්ාසිට ඒ ලමාලහලත්ම ප්රත්ය 

සමව්ාලයන් ඉපිද, නිරුද්ධ වීලමන් පසුව් ලකාලහත ලහෝ සැඟවී ලන්ාලගාසත යලිදු නූපදින් පරිදි බිඳී ගිය බව් 

යලමකුලග් තියුණු නුව්ණට අරුණු ලේ න්ම්ම “බුද්ධ ලද්ශන්ාලේ විපසතසන්ා කථාව්ට අදා  අනිත්යත්ාව්” 

ලහලත්ලම්ම ව්ටහාගත්ලත් යයි කිව් හැක. 

අනිත්යත්ාව් ව්ටහා ගැනීමට ලම්ම සුළු උපමාව් ඉදිරිපත් කලළත න්ුදු විපසතසන්ාලේ දී ලමම පියව්ර 

සාර්ථක කරගැනීමට ලපරාතුව් ලයෝගාව්චරයා විසින් අනිව්ාර්යලයන් න්ාම රූප පරිග්රහණය සහ ප්රත්ය 

පරිග්රහණය අව්සන් ලකාට තිබිය යුතුය. ඒ ඥාන්ලයන් පූරණය ලන්ාලකාට න්ාමරූපලයෝ ලපර ලන්ාතිබීම 

ප්රත්යසමව්ාලයන් හටගන්න්ා බව් ව්ටහා ගත් හැකිය යන් කාරණය සිදුලන්ාව්න්න්කි. ලම්ම සටහන් ලපළ 

ත්රි ක්ෂණය පිළිබඳව් ලහයින් ඒ කරුණු ලමහි සඳහන් කිරීමට අලේක්ෂා ලන්ාකරු. 

 



නාමරූපයන්යේ ක්ෂණික නියරෝධය පිළිබඳ ත්වත් ත්රිපිටක නිදර්ශන 

 

• ‘‘අනිච්චා වත් සඞ්ඛාරා - උප්පාදවයධම්ම්මියනා 

 උප්පජ්ජිත්්වා නිරුජ්ඣන්්ති - යත්සං වූපසයමා සුයඛා’’ති. 

[පසලයන් හටගත් සියලු දෑ ඒකාන්ත්ලයන් ඉපැලදන් ව්ැන්ැලසන් සුලු ය. ඔහු ඉපැද න්ැලසත්. ඔවුන්ලග් 

සංසිඳීම සුව් ලගන් ලදයි. ( දීඝ නිකාය 02 , මහා පරිනිර්ව්ාණ සූත්රය - බු.ජ.ු  පි.246 )] 

 මහාපරිනිර්ව්ාණ සූත්රලයහි එන් භාගයව්තුන් ව්හන්ලසත පිරිනිවිකලහි සක්ලදේ රජු විසින් කියූ ලම්ම 

ගාථාව්ද සංඛත් ධර්මයන්ලග් සතව්භාව්යට නිදර්ශණයකි. ලම්ම ගාථාලේ ද “උේපාදව්යධම්මමිලන්ා” යන් 

පදයෙන් ඉපිද න්ැලසන් බව් ලමාන්ව්ට මතු කරයි. ඒ අර්ථයාලග් දැඩි  කිරීම පිණිස මතු ද “උේපජ්ජිත්ව්ා 

නිරුජ්ජඣන්ති” යනුලව්න් ප්රකාශ කලළතය. ලම්ම දීඝනිකයෙහි නිදසුනින් ද සංඛත් ධර්මයාලග් ව්හ ව්හා ඉපිද 

බිලඳන් බව් බුදු ව්දන්ක් බව්ට ත්හවුරු කරයි. 

 ත්ව්ද පටිසම්මිදාමග්ගේපකරණය ලද්ශන්ා කරන් ධර්මලසතන්ාධිපති සාරිපුත්ත් මහරහත්න් 

ව්හන්ලසත භාගයව්තුන් ව්හන්ලසත ව්දාළ චිත්ත්යාලග්  හුපරිව්ර්ත්ක භාව්ලයහි අර්ථය තීේර කරමින් එන්ම්ම ලම්ම 

ලකබඳු  හුපරිව්ර්ත්ක භාව්යක් දැයි දක්ව්මින් ලමලසත ලද්ශන්ා ලකාට ව්දාළ ලසතක. 

• “රූපාරම්ම්මණත්ා චිත්්ත්ං උප්පජ්ජිත්්වා භිජ්ජති. ත්ං ආරම්ම්මණං පටිසඞ්ඛා ත්ස්්ස චිත්්ත්ස්්ස භඞ්ගං 

අනුපස්්සති.” 

[රූපය අරුණු ලකාට සිත් ඉපැද බිලඳයි. ඒ අරුණ ප්ර ත්යලව්ක්ෂා ලකාට ඒ චිත්ත්යාලග් භඞ්ගය 

(අපරචිත්ත්ලයන්) පුන්පුන්ා දකියි. (පටිසම්මිදාමග්ගේපකරණය 1 - මහාව්ග්ගය - ඥාන්කථා - බු.ජ.ු. 108)] 

භාගයව්තුන් ව්හන්ලසත ව්දාළ උපමාව්කිනිදු ප්රකට කළ ලන්ාහැකි චිත්ත්යාලග් අතිසීඝ්ර  හුපරිව්ත්ත්ක භාව්ය 

න්ම්ම ක්ෂණයක් ක්ෂණයක් පාසා ඉපදීම්ම බිඳීම්ම ව්ලින් ව්න්  හුපරිව්ර්ත්ක භාව්යක් බව් බුද්ධමත්ඥ 

ධර්මලසතන්ාධිපතීන් ව්හන්ලසත ලමලසත ලද්ශන්ා ලකාට ව්දාළ ලසතක. 

ත්ව්ද සියලු රූපයන්ලග් ලපාදු  ක්ෂණයක් වූ ද විදයාමාන් පරමාර්ථයක් ලන්ාවූද සියළු රූපයන්ලග් බිඳීම්ම 

 ක්ෂණය වූ අනිේචත්ා රූපය පිළිබඳව් දක්ව්න් ධම්මමසංගණීපකරණ පාඨලයන් ද රූපධර්මයන්ලග් ක්ෂණික 

බිඳීම පිළිබඳව් ලමලසත දක්ව්යි. 

 

 



 

• “කත්මං ත්ං රූපං රූපස්්ස අනිච්චත්ා? යයා රූපස්්ස ඛයයා වයයා යභයදා පරියභයදා අනිච්චත්ා 

අන්්ත්රධානං – ඉදං ත්ං රූපං රූපස්්ස අනිච්චත්ා. ” 

[ඒ රූපයාලග් අනිේචත්ා රූපය කව්ලර් යත්: රූපයාලග් යම්ම ක්ෂය වීලමක් වින්ාශලයක් බිඳීලමක් 

පරිලභදලයක් අනිත්යත්ාලයක් අතුරුදහන් වීලමක් ලේ ද, ලම්ම ඒ රූපයාලග් අනිත්යත්ා රූප යි. 

(ධම්මමසංගණීපකරණය - රූප කාණ්ඩය - බු.ජ.ු. 302)]  

ලම්ම ධම්මමසංගණීප්රකරණ පාඨලයන් ද උපන් රූපයාලග් වින්ාශවීම, බිඳීයාම අතුරුදහන්වීම යන් 

පාඨයන්ලගන් අනිත්යත්ාව්ය දැක්වීලමන් ද බිලඳන්න්ා වූ රූප ධර්මලයෝ කිසිත්ැන්ක ලන්ාසැඟවී නිරව්ලශතෂව් 

නිරුද්ධ වී යන් බව් ප්රකාශිත්ය. ලමයින් ද සංඛත් ධර්මයන්ලග් අනිත්යත්ාව්ය යනු ඉපිද බිඳීයාම බව් 

ව්ටහාගත්යුත්ත්ාහ. ලමබඳු උදාහරණ සූත්ර පාඨ ත්රිපිටක පාලිය පුරාව්ට ලබාලහෝ සූත්රව්  සඳහන් ලේ. ලමකී 

ශ්රී ුඛ බුද්ධ ලද්ශන්ා නිදසුන් ව් ට අනුව් අනිත්යත්ාව් යනු ලත්  අරුත්ම බව් පැහැදිලිය. 

ත්ව්ද කථාව්ත්ූපකරණලයහි "එකම සිත්ක් ලබාලහෝ කල පව්තී" යන් පරව්ාදය බිඳීම පිණිස දක්ව්න්  ද 

"චිත්ත්ට්ඨිති කථා" ලකාටලසහි ලමලසත සඳහන් ලව්යි.  

• ප.පු:් ආකාසානඤ්්චායත්නූපගානං යදවානං් චිත්්ත්ං් මුහුත්්ත්ං් මුහුත්්ත්ං උප්පජ්ජති,් මුහුත්්ත්ං් මුහුත්්ත්ං්

නිරුජ්ඣතීති?  

ස.පටිඤ්ඤා:්ආමන්්ත්ා. 

[ප.පු: ආකාසාන්ඤතචායත්නූපග ලදවියන්ලග් සිත් ලමාලහාත්ක් පාසා උපදීද? ලමාලහාත්ක් පාසා නිරුද්ධ 

ලේද?  

ස.පටිඤතඤා: එලසත යැ (කථාව්ත්ූපකරණය I - චිත්ත්ට්ඨිති කථා - බු.ජ.ු. 530)] 

 

ලමහීදී ලමාග්ගලීපුත්ත්තිසතස හිමි පරව්ාදියාලග් පැන්යට, "අනිේචා ව්ත් සංඛාරා" ගාථාලව්හි එන් "උේපාද 

ව්ය ධම්මමිලන්ෝ සූත්ර පාඨය ස කාලගන් සිත් ලමාලහාත්ක් ලමාලහාත්ක්  පාසා ඉපිද නිරුද්ධ ව්න් බව් පිළිගත් 

ලසතක. එබැවින් කථාව්ත්ූපකරණයහි එන් ලමම පාඨලයන්ද සිත් ලමාලහාත්ක් ලමාලහාත්ක්  පාසා ඉපිද 

නිරුද්ධ ව්න් බව් දැක්ලව්යි. 

 

මීෙඟ ලිපියයන් අනිත්යත්ාවය යන්නට අර්ථකථාවන් තුෙ අර්ථ දක්වා ඇත්යත් යකයස්දැයි විස්ත්ර 

කරන්යනමු. 

 


