
3. නාමරූපයන්ගේ ක්ෂණික නිග ෝධය පිළිබඳව අර්ථකථා සාධක පාඨ 

 

පසුගිය ලිපිගයන් අපි අනිත්යත්ාවය යනු කුමක්ද, ඒ සඳහා ත්රිපිටක පාළිගයහි අර්ථ දක්වා ඇත්ගත් 

ගකගසේදැයි විසේත්  කගෙමු. ගමම ලිපිගයන් අර්ථකථාවන් හා ටීකාවන් තුෙ අනිත්යත්ාවය සඳහා 

අර්ථකථනයන් දක්වා ඇත්ගත් ගකගසේදැයි විසේත්  ක න්ගනමු. 

නාමරූප සංඛ්යාත ලලෝකය ලකලෙහි සත්වයා තුළ තිලෙන ආලය දුරුකිරීමට නම් ඒ ධර්මයන්ලේ යථා 

ස්වභාවය සමයක් ප්රඥාලවන් දත යුතුය. යලමක් සංසක්ාෙයන්ලේ ඉපිද බිඳී යාම දකින්ලන් නම් තමාලේ 

පැවැත්මවත් රැක ගත ලනාහැකි ලම් සංස්කාෙ ධර්මයන්ලගන් ස්ිෙ සැපයක් පිළිසෙණක් ලොගත ලනාහැකි 

ෙව අවලෙෝධවීලමන් සංසක්ාෙලලෝකය ලකලෙහි කලකිරීම උපදින්ලන්ය. ඒ කලකිරීම ඒ පුද්ගලයාට 

සංස්කාෙයන්ලේ ලනාපිහිටීම නම් වූ නිර්වාණය අෙමුණු කිරීමට සෘජුව ලහ්තු වන්ලන්ය. එම නිසා 

අර්ථකථාවන්හිද ලම් සංඛ්ාෙයන්ලේ ඉපිද බිඳී යාලම් අනිතයතාව ලලස ලමලස් දක්වා ඇත. 

I. අලගද්දූපම සූත්ර අර්ථකථාව 

• “අනිච්චං භන්ගත්ති භන්ගත් යසේමා හුත්වා න ගහෝති. ත්සේමා අනිච්චං. උප්පාද-වයත්ත්-ත්ාවකාලික - 

නිච්චපටික්ගෙපට්ගඨන චාති චතුහි කා ණහි අනිච්චං.’’ 

[අනිච්චං භන්ලත යනු වහන්ස යම්ලහයකින් රූපාදී ස්කන්ධලයෝ ඇතිවී නැතිවී යයි ද එෙැවින් අනිතයය ය. 

ඉපදීම - විනාශවීම - තාවකාලික ෙව - නිතයභාවය ප්රතික්ලෂ්ප කෙන අර්ථය යන සිව් කාෙණයන්ලගන් 

අනිතය ය.(මජ්.නිකාය අට්ඨකථා II - අලගද්ූපම සුත්ත වණ්ණනා - ලහ්මු. 93 )] 

අලගද්ූපම සූත්ර අර්ථකථාලවහි දී රැස්ව සිටි සඟ පිරිසලගන් භාගයවතුන් වහන්ලස් “මහලණනි, රූපය 

නිතයලව්දැයි” නැගූ ප්රශ්නයට සඟ පිරිලසන් ලැබූ “අනිච්චං භන්ලත” යන පිළිතුෙ විස්තෙ කෙමින් ඉහත 

පාඨය සඳහන් කෙන ලදී. එහි ඉපිද බිලඳන ලහයින් ද උප්පාද වය ලක්ෂණයන්ලගන් යුක්ත ලහයින් ද අනිතය 

යි යනුලවන් බුද්ධමතඥූ මහාකාශයප මහෙහතන් වහන්ලස් ප්රමුඛ් පන්සියයක් චතුපටිසම්ිදාලාභී 

මහෙහතන් වහන්ලස්ලා අර්ථ තැබූහ. 

 

 

 

 



II. මහානිදාන සූත්ර අර්ථකථාව 

තවද දීඝනිකාලේ මහානිදාන සූත්රයට අර්ථ සපයා අර්ථකථාචාරීන්වහන්ලස්ලා ලමලස් දක්වයි. 

• “අනිච් චාදීසු හුත් වා අභාවගත්ා අනිච් චා. ගත්හි ගත්හි කා ගණහි සඞ ගම ම සමාගම ම කත්ාති සඞ ෙත්ා. 

ත්ං ත්ං පච් චයං පටිච් ච සම මා කා ගණගනව උප් පන් නාති පටිච් චසමුප් පන් නා. ෙගයාතිආදි සබ බං 

භඞ ගසේ ස ගවවචනං. යං  හි භිජ ජති, ත්ං ඛීයතිපි වයතිපි වි ජජ තිපි නිරුජ ඣතිපි, ත්සේ මා ෙයධම මාතිආදි 

වුත් ත්ං.” 

 [අනිච්ච ආදීන්හි ඉපිද අභාවයට පත්වන ෙැවින් ‘අනිච්චා’ ය. ඒ ඒ කාෙණයන් එක්ව රැස්ව කෙන 

ලද්ලද්නුයි. ‘සංඛ්තා’ ය. ඒ ඒ ප්රතයය ලහ්තුලවන් නිවැෙදි කාෙණයන්ලගන්ම උපන්ලන්නුයි 

‘පටිච්චසමුප්පන්නා’ ය. ‘ඛ්ලයා’ යන ආදී සියල්ල සංඛ්ත ධර්මයන්ලේ ‘භංගයාලේ - බිඳීයාලම් ගුණයට 

සමාන අර්ථ හඟවන පදලයෝ ය. යමක් වනාහි බිලඳයි ද එය ක්ෂයභාවයට ද විනාශභාවයටද බිඳී ලකාහි ලහෝ 

සැඟව ලනායනභාවයට ද බිඳීයනුලේ නැවත ලනාඑනභාවයට ද යයි. එෙැවින් ‘ඛ්යධම්ලමා’ යන ආදිය කියන 

ලදී. (දීඝනිකායට්ඨකථා I - මහානිදානසුත්තවණ්ණනා - ලහ්.මු.347)] 

ලම් අර්ථකථා පාඨලයන් ද නාමරූපයන්ලේ ලපෙ ලනාතිබීම ඉපිද ඉතිරි නැතිව බිඳී යන ෙවම අනිච්චතාවය 

ලලසට අර්ථ තහවුරු කෙයි. 

III. විශුද්දධ මාර්ගය 

 එලස්ම ලථ්ෙවාදී ග්රන්ථයන් අතුලෙහි ඉහළින්ම වැජලෙන, බුද්ධලඝෝෂාචාර්යන් වහන්ලස් විසින් 

ෙචනා කෙන ලද ‘විශුද්ධ මාර්ග’ අර්ථකථාලවහි ද නාමරූපයන්ලේ ඉපිද බිඳීයාම පිළිෙඳව ලමලස් දක්වා 

ඇත.  

• ‘‘ඉමසේ ස නාමරූපසේ ස උප් පත් තිගත්ා පුබ ගබ අනුප් පන් නසේ ස  ාසි වා නිචගයා වා නත් ථි, 

උප් පජ ජමානසේ සාපි  ාසිගත්ා වා නිචයගත්ා වා ආගමනං නාම නත් ථි, නිරුජ ඣමානසේ සාපි 

දිසාවිදිසාගමනං නාම නත් ථි, නිරුද්ද ධසේ සාපි එකසේ මං ඨාගන  ාසිගත්ා නිචයගත්ා නිධානගත්ා අවට් ඨානං 

නාම නත් ථි. යථා පන වීණාය වාදියමානාය උප් පන් නසේ ස සද්ද දසේ ස ගනව උප් පත් තිගත්ා පුබ ගබ 

සන් නිචගයා අත් ථි, න උප් පජ ජමාගනා සන් නිචයගත්ා ආගගත්ා, න නිරුජ ඣමානසේ ස දිසාවිදිසාගමනං 

අත් ථි, න නිරුද්ද ගධා කත් ථචි සන් නිචිගත්ා තිට් ඨති, අථ ගො වීණඤේ ච උපවීණඤේ ච පුරිසසේ ස ච ත්ජ ජං 

වායාමං පටිච් ච අහුත් වා සම ගභාති, හුත් වා පතිගවති. එවං සබ ගබපි රූපාරූපිගනා ධම මා අහුත් වා 

සම ගභාන් ති, හුත් වා පතිගවන් තී’’ති 

 [ලම් නූපන් නාමරූපයාලේ ඉපදීමට ලපෙ ොශියක් ලහෝ රැස්වීතිබීමක් ලහෝ නැත. ලම් නාම රූපයන් 

ඉපලදනුලේ ද ොශියකින් ලහෝ රැස්වීතිබූතැනකින් පැමිණීමක් නැත. ලම් නාමරූපයන් නිරුද්ධවනුලේ ද ඒ 



ඒ දිශාවන්ට ගමන් කිරීමක් නැත. ලම් නාමරූපයන් නිරුද්ධ වූලේ ද එක් සථ්ානලයක්හි ොශිවීම් වශලයන් 

රැස්වීම් වශලයන් නිධන්වීම් වශලයන් සිටීමක් නැත.යම්ලස් වනාහි වීණාව වාදනය කෙනුලේ උපන් ශබ්දයට 

උත්පත්තියට ලපෙ රැස්වීමක් නැත්මය. උපදිනුලේ ද රැස්වී තිබූ තැනකින් ආලව්ද ලනාලව්. නිරුද්ධවනුලේ ද 

ඒ ඒ දිශාවට ගමන් කිරීමක් නැත. නිරුද්ධ වූලේ ද කිසියම් තැලනක්හි රැස්වීම් වශලයන් ද ලනාසිටියි. එතකුදු 

වුවත් වීණාවද වීණාදඬුව ද වාදක පුරුෂයාලේ වෑයම ද නිසා වීණා නාදය ලනාතිබීම හටගනී. ඉපිද විනාශ 

ලවයි. ලමලස් සියළු රූපාරූප ධර්මලයෝ ද ලනාතිබීම හටගනිත්. ඉපිද නැලසත් (විශුද්ි මාර්ගය - මේගාමේග 

ඤාණදස්සන විසුද්ි නිද්ලද්සය - ලහ්.මු. 473)] 

 දක්වන ලද විශුද්ිමාර්ග පාඨලයහි ද නාමරූප ධර්මලයෝ ලපෙ ලනාතිබීම හටලගන ඉතිරි නැතිවම 

නිරුද්ධ වී යන ෙව දක්වයි. ලථ්ෙවාදී විපස්සනා මාර්ගය දක්වන සුප්රසිද්ධ ලම් ග්රන්ථලයහි බුද්ධ මතඥ 

මහාකාශයප ආදී මහෙහත් ලථ්ෙවාදී ආචාර්යන්වහන්ලස්ලා විසින් තෙන ලද අර්ථකථාවන්හි ම පිහිටා කෙන 

ලද ලමම ප්රකාශය අනිතයතාව යනු කුමක්ද යන්නට මනාව අර්ථ ප්රකට කෙයි. 

IV. පටිසමභිදාමේගප්පක ණ අර්ථකථාව 

එලස්ම පටිසම්ිදාමේගප්පකෙණයට අර්ථ සපයන අර්ථකථාචාර්ය මහානාම ස්වාමීන් වහන්ලස්ද 

නාමරූපයන්ලේ යථාභූත සව්භාවය දැක්වීමට ලමලස් නිදර්ශණ දක්වයි. 

• “එවං කි  නාමගම ධම මා අනුප් පන් නපුබ බා උප් පජ ජන් ති, උප් පන් නා නිරුජ ඣන් තී’’ති නිච් චනවාව 

හුත් වා සඞ ො ා උපට් ඨහන් ති. න ගකවලඤේ ච නිච් චනවාව, සූරියුේ ගමගන උසේ සාවබින් දු විය 

උදකබුබ බුගලා විය උදගක දණ ඩ ාජි විය ආ ේ ගග සාසගපා විය විජ ජුප් පාගදා විය ච 

පරිත් ත්ට් ඨායිගනා’’ 

[ලමලස් නම් ලම් ධර්මලයෝ ලපෙ නූපන්නාහු උපදිත්. උපන්නාහු නිරුද්ධ ලවත් යයි නිතය වශලයන් නව 

(අලුත්) ධර්ම ලලසම සංසක්ාෙලයෝ වැටලහත්. හුලදක් නිතය වශලයන් නව ධර්ම ලලසට පමණක් ලනාව 

හිරු උදාවන කල්හි පිණිබිඳු ලමන් දිය බුබුල් බිලඳන්නාක් ලමන්  දිලයහි දඬුවකින් ඇඳි ඉෙක් වහා 

ලනාලපනීයන්නාක් ලමන් හිදි තුඩ අෙ ලමාලහාතක්ම ෙඳන්නාක් ලමන් විදුලි ලකටීමක් ලමාලහාතක්ම 

පැවත නැතිවන්නාක් ලමන් ඉතා මද වූ කාලයක්ම ඨිතිය ඇත්තා වූ ධර්මලස් ද වැටලහත්. (පටිසම්ිදාමේග 

අ.ක. - උදයබ්ෙය ඤාණ නිද්ලද්සවණ්ණනා - ලහ්.මු. පි.180)] 

 දක්වන ලද අට්ඨකථා පාඨලයන් ද පැහැදිලි වනුලේ ලමාලහාතක් පාසාම ලපෙ ලනාතිබූ සංස්කාෙම 

ඉපිද නිරුද්ධ වන ෙවත් සෑම ලමාලහාතකම උපදිනුලේ ද නව සංස්කාෙ ෙවත් යන්නය. සංස්කාෙයන්ලේ 

ඨිතිය පිළිෙඳව අදහස් දක්වන ආචාර්යන් වහන්ලස් ලමාලහාතකම ඨිතියක් ලහවත් පැවතීමක් ඇති ෙව 

උපමා මගින් දක්වයි. ලමයින් ද ගමයවනුලේ ලපෙ නූපන් සංස්කාෙලයෝම ඉපිද ලමාලහාතක් පැවත නිරුද්ධ 

වන ෙවයි.  



දක්වන ලද අර්ථකථා සාධක පාඨ වලට අනුව භාගයවතුන්වහන්ලස්ලේ අදහස දන්නා වූ 

සන්තිකාවචෙ බුද්ධ පුත්රයන්වහන්ලස්ලා තැබූ සියළු අර්ථකථා වලින් ද ගමයවනුලේ “අනිතයතාවය යනු 

ලපෙ නූපන් ධර්මලයෝම ඉපිද නිෙවලශ්ෂව නිරුද්ධවන ෙවය” එෙැවින් ශ්රද්ධාලවන් පැවිදි වූ සියළු 

කුලපුත්රයන් විසිනුත් නිවන් සැපය ලසායන සත්පුරුෂයන් විසිනුත් අනිතයතාවය පිළිෙඳ ලම් දහම් අරුත 

ලමලලසින්ම දොගත යුතුය. 

 

නාමරූපයන්ගේ ක්ෂණික නිග ෝධය පිළිබඳ ටීකාවන්හි අන්ත්ර්ගත්ය 

 

I. අභිධමමත්ථවිකාසිනී ටීකාව 

“අභිධමමාවත්ා ” ග්රන්ථයට ටීකාචාර්ය සාරිපුත්ත ස්වාමීන්වහන්ලස්ලේ ශිෂයලයක් වන සුමංගල 

ස්වාමීන්වහන්ලස් විසින් ලියන ලද “අභිධමමත්ථවිකාසිනී” ටීකාලවහි ලමලස් සඳහන් ලව්. 

 

• “අයං හි පඨමං පච්චයගත්ා උදයබබයං මනසිකග ාන්ගත්ෝ පච්ඡා අවිජජාදිගක පච්චය ධමගම 

විසේසජගජත්වා උදයබබයවන්ගත් ෙන්ගධ ගගහත්වා ගත්සං පච්චයගත්ා උදයබබදසේසන මුගෙන 

ෙණගත්ාපි උදබබයං මනසිකග ාති ත්සේස යදා ඤාණං තික්ෙං විදසං හුත්වා පවත්ත්ති, ත්දාරූපාරූප 

ධමමා ෙගණ ෙගණ උප්පජජන්ත්ා භිජජන්ත්ා ච හුත්වා උපට්ඨහාති” 

 

[ලම් ලයෝගාවචෙ ලතලම් පළමුව ප්රතයවශලයන් උදයවැය මනසිකාෙ කෙනුලේ පසුව අවිදයාදී ප්රතය 

ධර්ම හැෙපියා උදයවැය ලක්ෂණයන්ලගන් යුත් ස්කන්ධයන් ලගන ප්රතයවශලයන් උදයවැය දැකීම් මූලලයන් 

ක්ෂණවශලයන් ද ඒ ස්කන්ධයන්ලේ උදයවැය මනසිකාෙ කෙයි. යම් කලලක ඒ ලයෝගාවචෙයාලේ ඤාණය 

තියුණුව විසදවී පවතීද, එකල්හි රූපාරූප ධර්මලයෝ ක්ෂණයක් ක්ෂණයක් පාසා උපදින්නාහු ද බිලඳන්නාහුද 

වී වැටලහත්. (අිධම්මත්ථවිකාසිනී ටීකා - මේගාමේගඤාණදස්සනවිසුද්ි කතා)] 

 

ලම් ටීකා පාඨලයන් කියැලවනුලේ උදයවැය ඤාණයට රූපාරූප ධර්මයන් අෙමුණු වන ආකාෙය ය. 

එහිදී ටිකාචාර්යයන්වහන්ලස් රූපාරූප ධර්මයන්ලේ ක්ෂණයක් ක්ෂණයක් පාසා සිදුවන ඉපදීම් බිඳීම් 

ස්වභාවයම මතුකෙ දක්වයි. ලමයිනිදු අනිතයතාවලේ යථාස්වභාවය මැනවින් මතු කෙ දක්වයි. 

 

 

 

 



 

II. විශුද්දිමාර්ග මහාටීකාව 

තවද විශුද්ිමාර්ග මහාටීකාලව් ලමලස් දැක්ලව්. 

 

• “ෙයට්ගඨනාති ෙය සවභාවගත්ා, යසේමා රූපං ෙය සවභාවං උපපජිත්වා ෙයං  වයං  ගභදං ගච්ඡති ත්සේමා 

අනිච්චන්ති අත්ගථා” 

[ඛ්යට්ලඨන යනු ක්ෂය ස්වභාවලයන් යන්නයි. යම්ලහයකින් රූපය ක්ෂය ස්වභාව ඇත්ලත් ද ඉපිද 

ක්ෂය භාවයට නැතිවීම් ස්වභාවයට බිලඳන භාවයට යයි ද එලහයින් අනිච්චං යන අර්ථය යි. 

(විසුද්ිමේගමහාටීකා - මේගාමේගඤාණදස්සන විසුද්ි වණ්ණනා)] 

 

“අනිච්චං ෙයට්ගඨන” යන තන්හි “ෙයට්ගඨන” පදයට අර්ථ විග්රහ කෙන ටීකාචාරීන් වහන්ලස් ද 

අනිතයතාව යන්න සඳහා ලොලදනුලේ ඉපලදන බිලඳන භාවය යන අර්ථයමය. ටීකා යුගයට පැමිලණන විට 

ද ලථ්ෙවාදී ආචාර්ය පෙම්පොව රැලගන ආ අනිතයතාව පිළිෙඳ දහම් අර්ථය, බුද්ධ මතය තවතවත් අර්ථ 

දීප්තියට පැමිලණනුලේ විනා අර්ථ හානියක් ලනාවූ ෙව ලමනයින්ද දත යුතු ය. එෙැවින් ලථ්ෙවාදී ආචාර්ය 

පෙම්පොලවන් පැමිණි පිරිසිදු දහම් අර්ථයම ලගන සමථ විපස්සනා වඩා මගඵල නිවන් සාක්ෂාත් 

කෙගැනීමට සුධීහු අප්රමාදී ලවත්වා! 

 

මීෙඟ ලිපිගයන් ගපෙ අටුවා ටීකා වල සඳහන් වූ අර්ථයන් ම වර්ත්මාන කාලගේ ගථේ වාදී සමරදාය තුෙ 

විපසේසනා භාවනා ව පිණිස භාවිත්ා ක න්ගන් දැයි විසේත්  ක න්ගනමු. 

 

 


