
8. සප්ත විශුද්ධිය හා සතර මහාපදද්ධශ තුළින් ත්රිලක්ෂණය 

I. ථ ේරවාදී විපසේසනා ප්රතිපදාව -  සප්ත විශුද්ධිය 

පසුගිය ලිපිවලින් අපි ත්රිපිටක දපළ අටුවා ටීකාවන්ට අනුව ත්රිලක්ෂණයන්දේ අර්ථ දකබඳුද යන්නත් 

එකී ත්රිලක්ෂණ අර්ථයන් දයාදාදෙන වර්ථමාන දථේරීය ඇදුරන් විපසේසනාව පුහුණු කරන ආකාරයද, 

ත්රිලක්ෂණයන් සඳහා එකී අර්ථයන් දයාදා ෙැනීම සූත්ර දද්ධශනාවලට අනුව භාෙයවතුන් වහන්දසේදේ 

අභිප්රාය වූ බවද විසේතර කදළමු. දේ ලිපි මාලාදේ අවසන් ලිපිය වශදයන් දමහි එකී ත්රිලක්ෂණ 

අර්ථයන් සප්ත විශුද්ධිදයහි හා සතර මහා අපදද්ධශයන්හි බහා ත්රිලක්ෂණය පිළිබඳව සුෙතවාදය වූදේද 

දථේරවාදී මහාවිහාර මතය වූදේද දමම අර්ථයන්ම බව මතු කර දක්වන්දනමු. 

 

                       සප්ත විශුද්ධිය පිළිබඳ නයාය ථපළ ථද්ධශනාථවහි සඳහන් වනුථේ මජ්ඣිම නිකාථේ 

ර විනීත සූත්රථයහි ය.  සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්ථසේ හා  පුණ්ණ මන්තානි පුත්ත මහරහතන් වහන්ථසේ 

අතර වූ ධර්ම සංවාදථේදී පුණ්ණ සේවාමීන් වහන්ථසේ විසින් ථේ සප්ත විසුද්ධිය ථෙනහැර දක්වන ලදී. 

ථ රවාදීන්ථේ භාවනා ග්රන්  අතුරින් ථරේෂේඨත්වයට පැමිණි විශුද්ධි මාර්ෙය ලියවුථන් ථේ සප්ත 

විශුද්ධිය පදනේ කරථෙනය. ථේ සප්ත විශුද්ධි නිවන් මාර්ෙය තුලද ථයථදන්ථන් ඉහත දක්වන ලද 

ත්රිලක්ෂණ අර් ම බව ථමථසේ පැහැදිලි කළ හැක. 

                    ථමහිදී විශුද්ධි මාර්ෙථයහි මේොමේෙ ඥාණ දර්ශනථයහි පටන් ත්රිලක්ෂණය විසේතර 

ථකථරන සේ ානයන්හි පාළි පාඨ දක්වමින් සඳහන් කථළේද ථේ ත්රිලක්ෂණ අර් යන්ම බව පැහැදිලි කළ 

හැක. එය දැනෙැනීමට කැමති භවත්ු විශුද්ධි මාර්ෙය බලත්වා. 

                         ථමහිදී අපි ථවනත් ක්රමයක් අනුෙමනය කරන්ථනමු. ථපර ලිපිථයන් අපි මහා නිධාන 

සූත්රථයහි හා භූත සූත්රථයහි කියැථවනුථේද අප විසේතර කරන ලද ත්රිලක්ෂණ අර් යන්ම බව පැහැදිලි 

කථළමු. එථසේම එම සූත්ර තුළ නාම රූප පරිග්රහණය, ප්රතයය පරිග්රහණය හා ත්රිලක්ෂණ සේමර්ශනය ඇති 

බව පැහැදිලි කථළමු. එකී තුන් පියවරකින් යුත් ප්රතිපදාව තුළ සප්ත විශුද්ධිය ෙැබ්ව ඇති බව ථමහිදී අපි 

පැහැදිලි කරන්ථනමු. එමගින් සප්ත විශුද්ධිය තුළද ෙැබ්ව ඇත්ථත් දක්වන ලද ත්රිලක්ෂණ අර් යන්ම 

බව පැහැදිලි වන්ථන්ය.   

                     සෑම ථයෝොවචරයකු විසින්ම ශීලයක පිහිටා නීවරණ යටපත් කරථෙන විපසේසනාව 

ඇරඹිය යුතුය. ඒ බැව් “ සීදේ පතිට්ඨාය නදරෝ සපඤේදඤෝ චිත්තං පඤේඤංච භාවයං (  ත්රිදහේතුක 

ප්රතිසන්ියක් ලැබූ ප්රඥාව සහිත දයෝොවචර දතදේ ශීලදයහි පිහිටා සමථය නේ චිත්තය ද විපසේසනාව 

නේ ප්රඥාව ද වඩයි. )”  යන  සුප්රසිද්ධධ ො ා පාඨථයන්  දැක්ථව්. 
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ඒබැවින් ඉහත ොථා පාඨදයන්, 

 

1.  ශීල විසුද්ධිය 

2.  චිත්ත විසුද්ධිය 

යන විශුද්ධීන් ථ ේරවාදී විපසේසනා ප්රතිපදාවට පළමු ථකාටම ඇතුලත්ථව්. 

 ඒ විශුද්ධි ථදක පසුගිය ලිපිථයහි දැක්වූ මහා නිදාන, භූත යන සූත්ර ථදකින් 

මතුකරෙත් ප්රතිපදාථවහි ඍජුවම ථනාකියැථවන්ථන් වුවද එහි පූර්වථයහි ද ඇති බව දත යුතුය. 

ඒ සූත්ර ථදකින් ම මතු කළ නාම රූප පරිග්රහණය යනු, 

3.  දිට්ඨි විසුද්ධිය  

 බව දත යුතුය. 

එථසේම ඉන් අනතුරුව එම සූත්ර තුළ දක්වන ලද ප්රතය පරිග්රහය යනු, 

4.  කංඛාවිතරණ විසුද්ධිය 

  බව දත යුතුය. 

  ඉන් අනතුරුව එහි දක්වන ලද ත්රිලක්ෂණ සේමර්ශන මගින්,  විවිධ විවිධ නයින් වඩන ලද   

ත්රිලක්ෂණ සේමර්ශනථයන් ඉදිරි විසුද්ධීු දැක්වූ බව දත යුතුය. එහිදී රූප සත්තක අරූප සත්තක  

චත්තාළීසාකාර යනාදි නයින්  ත්රිලක්ෂණය සේමර්ශණය ථකාට දසවිධ  විදර්ශනා උපක්ථේශ දුරුථකාට 

තරුණ උදයවැය දර්ශනය ලබා ෙැනීම 

5.   මේොමේෙඤාණදසේසන විසුද්ධිය 

   බව දත යුතුය. ඉන් අනතුරුව සංසේකාරයන්ථේ හටෙැනීමට ථහේතු වන ප්රතය ධර්ම 

සතර ද උදය ලක්ෂණය ද සේකන්ධයන්ට නංවමින් සේමර්ශනය කරයි. එථසේම ප්රතය ධර්ම සතර ද වය 

ලක්ෂණයද සේකන්ධයන්ට නංවමින් සේමර්ශනය කරයි.  ඉන් අනතුරුව ප්රතය වශථයන් සේමර්ශනය 

නවතා සේකන්ධයන්ථේ උදය වැය පමණක් බලමින් සේමර්ශනය කරයි. ථමයින් ශක්තිමත් උදය වැය 

දර්ශනයත් සමඟ බලවත් උදය වැය ඥානයක් උපදී.ඉන් අනතුරුව අථනකුත් ඉදිරි විපසේසනාඤාණ 

උථදසා සුදුසු භාවනා වාකය ථයාදාථෙන සේමර්ශනය කරන අතරතුර නැවත නැවතත් සේකන්ධයන්ථේ 

ත්රිලක්ෂණයන්ම සේමර්ශනය කරයි. ථමථසේ උදය වැය භංොනුපසේසනා, භයතුපට්ඨඨාන, ආදීනව, 

නිබ්ිදා, මුංචිතුකමයතා,  පටිසංඛානුපසේසනා, සංඛාරඋථපක්ඛා, ථෙෝත්රභූ, දක්වා නව මහා විදර්ශනා 

ඥාන වැඩීම 

6. පටිපදා ඤාණ දර්ශන විශුද්ධිය බව දත යුතුය. 

අවසානථේ ථෙෝත්රභූ ඥානයට අනතුරුව උපදින ථසෝවාන් ආදී ආර්යමාර්ෙ 

7.  ඤාණ දසේසන විසුද්ධිය ථව්. 

                      ථේ අනුව ඉහත මහා නිධාන ආදී සූත්රවල දක්වන ථලද ත්රිලක්ෂණ සේමර්ශනථයන් 

ප්රකාශ වනුථේ මේොමේෙ ඥාණ දර්ශන විශුද්ධිය ඇතුලු ථසසු විශුද්ධිත්රය බව වටහාෙත යුතුය. ථේ 

අනුව සප්ත විශුද්ධි ක්රමය තුළ දැක්ථවන්ථන්ද අපි ථේ ලිපි ථපළින් දක්වන ත්රිලක්ෂණ අර් ම බව 

නුවණැතිථයෝ වටහා ෙනිත්වා. 
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ථමථසේ ථපර  පරිච්ථේදවලින් දක්වන ලද අර්  ඇති ත්රිලක්ෂණථයන් යුත් විපසේසනා ප්රතිපදාව 

නාමරූපපරිේෙහණාදී තුන් පියවරින් යුත් ප්රතිපදාවක් ථසේ බුතර සූත්රයන්හිත් සප්ත විශුද්ධිය ථලස 

ර විනීත සූත්රථයහිත් ථදයාකාර වූම  ප්රතිපදාව නයායාත්මක වශථයන් අසූහාර දහසක් 

ධර්මසේකන්ධයන්හිත් පැමිණියාුය. ඒ අනුව ත්රිපිටකථයහි ත්රිලක්ෂණය දක්වන සෑම තන්හිම ථේ 

අර් ථයන්ම ත්රිලක්ෂණය දැක්වූ බව නැණවත්ු දතයුත්තාහ. 

 

II. සතර මහා අපදද්ධශ  නයාදයන් ත්රිලක්ෂණය 

  අනාෙතථයහි පරියාප්ති ශාසනයට යේ යේ අධර්මානුකූල දුර්මත ඇතුළු විය හැකි බව දත් 

භාෙයවතුන්වහන්ථසේ එබඳු අවසේ ාවක ධර්මවිනය ථවන් ථකාට හඳුනා ෙැනීම සඳහා සතර මහා 

අපථද්ධශයන් වදාළ ථසේක. ථමහිදී ධර්ම පරියාය සඳහා එක් ක්රමයකුත් විනය පරියාය සඳහා එක් 

ක්රමයකුත් වදාළථසේක. ඒහිදී ධර්ම පරියාය සඳහා වූ ක්රමය භාෙයවතුන්වහන්ථසේ මහා පරිනිබ්බාණ 

සූත්රථයහි ථමථසේ වදාළ ථසේක. 

o මහා පරිනිබ්බාන සූත්රථයහි - මහා අපථද්ධශ 

“ඉධ, භික් ඛදව, භික් ඛු එවං වදදයය – ‘සේ මුඛා දමතං, ආවුදසා, භෙවදතා සුතං සේ මුඛා පටිේ ෙහිතං, 

අයං ධේ දමා අයං විනදයා ඉදං සත් ථුසාසන’න් ති. තසේ ස, භික් ඛදව, භික් ඛුදනා භාසිතං දනව 

අභිනන් දිතබ බං නප් පටික් දකාසිතබ බං. අනභිනන් දිත් වා අප් පටික් දකාසිත් වා තානි පදබයඤේ ජනානි 

සාධුකං උේ ෙදහත් වා සුත් දත ඔතාදරතබ බානි , විනදය සන් දසේ දසතබ බානි. තානි දච සුත් දත 

ඔතාරියමානානි විනදය සන් දසේ සියමානානි න දචව සුත් දත ඔතරන් ති, න ච විනදය සන් දිසේ සන් ති, 

නිට් ඨදමත් ථ ෙන් තබ බං – ‘අද්ධ ධා, ඉදං න දචව තසේ ස භෙවදතා වචනං; ඉමසේ ස ච භික් ඛුදනා 

දුේ ෙහිත’න් ති. ඉතිදහතං, භික් ඛදව, ඡඩ දඩයයාථ. තානි දච සුත් දත ඔතාරියමානානි විනදය 

සන් දසේ සියමානානි සුත් දත දචව ඔතරන් ති, විනදය ච සන් දිසේ සන් ති, නිට් ඨදමත් ථ ෙන් තබ බං – ‘අද්ධ ධා, 

ඉදං තසේ ස භෙවදතා වචනං; ඉමසේ ස ච භික් ඛුදනා සුේ ෙහිත’න් ති. ඉදං, භික් ඛදව, පඨමං මහාපදදසං 

ධාදරයයාථ.” 

 

එහි දී භාෙයවතුන් වහන්ථසේ මහණුන් කැඳවා, “මහථණනි, සතර මහා අපථද්ධශයන් ථදසන්ථනමි. එය 

අසවු, ථමාථනාවට සිත්හි කරවු, කියන්ථනමි” යි වදාළ ථසේක. ‘එථසේ යැ වහන්සැ ’ යි ඒ මහණු භෙවත් 

බුදුරජුනට පිළිවදන් දුන්හ. භාෙයවතුන් වහන්ථසේ ථමය වදාළ ථසේක: “මහථණනි, ථමහි මහථණක්, 

‘ඇවැත්නි, ධර්මය ථේ යැ, විනය ථේ යැ, ශාසේතෘශාසනය ථේ යැ’ යි භාෙයවතුන් වහන්ථසේ හමුථයහි සිට 

මා විසින් ථමය අසන ලද්ධථද්ධ ය, භාෙයවතුන් වහන්ථසේ හමුථයහිදී පිළිෙන්නා ලද්ධථද්ධ යැ’ යි ථමථසේ 

කියන්ථන් නේ, මහථණනි, (එ පමණින්) එ මහණුථේ වචනය ථනා ම පිළිෙත යුතු, ථනා ද පිළිථකවු 

කළ යුතු. ථනා ම පිළිථෙන, ථනා ද පිළිථකවු ථකාට, ඒ පද වයංජන ථමාථනාවට ඉථෙන සූත්රථයහි බහා 

ලියැ යුතු, විනථයහි සැසැඳියැ යුතු. ඉදින් සූත්රථයහි බහාලනු ලබන්නාු, විනයථයහි සසඳනු ලබන්නාු 

සූත්රථයහි ථනා බසේනාු ද, විනයථයහි ථනා සැසැ ථඳන්නාු ද, එවිටැ ‘ඒකාන්තථයන් ථමය ඒ 
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භාෙයවතුන් වහන්ථසේථේ වචන ථනා ථව්, ථමය ථේ මහණු වරදවා ෙත් දැථයකැ’ යි ථමහි නිෂේඨාවට 

පැමිණියැ යුතු. මහථණනි, ථමථසේ ථමය බැහැරැ කරවු. ඉදින් ඒ පද වයඤේජනථයෝ සූත්රථයහි බහාලනු 

ලබන්නාු, විනථයහි සසඳනු ලබන්නාු, සූත්රථයහිත් බැසැෙනිත් ද විනථයහිත් සැසැ ථඳත් ද, එ විටැ 

‘ඒකාන්තථයන් ථමය ඒ භාෙයවතුන් වහන්ථසේථේ වචන යැ, යි ථේ මහණු විසින් ථමය ථමාථනාවට 

උෙන්නා ලදැ’ යි නිෂේඨාවට යෑ යුතු. මහථණනි, ථමථසේ ථේ පළමු මහා අපථද්ධශය සිත්හි ලා දරවු.

 (දීඝනිකාය II - මහා පරිනිබ්බාණ සූත්රය - බු.ජ.මු. 192) 

   ථේ සූත්ර පාඨයට අර්  සපයන, භාෙයවතුන් වහන්ථසේථේ සංක්ිප්ත ථද්ධශනා අර්  වයඤේජන 

වශථයන් විසේතර කර දක්වන්නවුන් අතර අග්රසේ ානයට පත් මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්ථසේ 

ථනත්තිප්පකරණථයහි යුක්තිහාරථයහි ථමථසේ වදාළ ථසේක. 

o ථනත්තිප්ප්රකරණය - මහා අපථද්ධශ 

“ඉදම චත් තාදරා මහාපදදසා, තානි පදබයඤේ ජනානි සුත් දත ඔතාරයිතබ බානි, විනදය 

සන් දසේ සයිතබ බානි, ධේ මතායං උපනික් ඛිපිතබ බානි. කතමසේ මං සුත් දත ඔතාරයිතබ බානි? චතූසු 

අරියසච දචසු. කතමසේ මං විනදය සන් දසේ සයිතබ බානි? රාෙවිනදය දදාසවිනදය දමාහවිනදය. 

කතමයං ධේ මතායං උපනික් ඛිපිතබ බානි? පටිච චසමුප් පාදද. යදි චතූසු අරියසච දචසු අවතරති, 

කිදලසවිනදය සන් දිසේ සති, ධේ මතඤේ ච න විදලාදමති, එවං ආසදව න ජදනති. චතූහි මහාපදදදසහි 

යං යං යුජ ජති, දයන දයන යුජ ජති, යථා යථා යුජ ජති, තං තං ෙදහතබ බං.” 

 

ථමාු සතර මහා - අපථදසථයෝ යි. (කිසිවක්ු විසින් එළවනලද සූත්ර යක ථහෝ සංවර්ණකයා විසින් 

සංවර්ණනාවශථයන් ලබන සූත්ර යාථේ ථහෝ) ඒ අර් පද වයඤේජනපදථයෝ සූත්රථයහි බහාලියැයුත්තාහ 

විනථයහි ලා සසඳාලියැයුත්තාහ, ධර්මතාථයහි බසේවාලියැයුත්තාහ. කවර ස්රූත්රථයක  අවතරණ කළ 

යුත්තාහ යත්: සතර ආයයසතයසූත්රථයහි යැ. කවර විනථයක සසඳාලියැ යුත්තාහ යත්: රාෙවිනථයහි 

ථදෝසවිනථයහි ථමෝහවිනථයහි යැ. කවර ධර්මතාථයක බසේවාලියැයුත්තාහ යත්: ප්ර තීතයසමූත්පාද 

ධර්මතාථයහි යි. ඉදින් චතුරායයසතයථයහි බැසැෙනී නේ, ක්ථේශවිනථයහි ලා සැසැ ථඳේ නේ, 

ධර්මතාවට ද විරුද්ධධ ථනාථව් නේ ථමථසේ කාමාදි ආස්ර වයන් නූපදවා නේ, සතර මහාපථද්ධසයන් හා යේ 

යේ අර් ධර්ම, ජාතථයක් ථයථද්ධද, යේ යේ කරුථණකින් ථයථද්ධ ද, යේ යේ ප්ර කාරථයකින් ථයථද්ධ ද ඒ 

ඒ අර් ධර්මජාතය( සූත්රථයන් නඟා සංවර්ණනාවශථයන්) ෙතයුත්ථත් යි. (ථනත්තිප්පකරණය - 

යුත්තිහාර විභංෙය - බු.ජ.මු. 38) 

 

 ථමහිදී සංක්ිප්තව ථද්ධශනා කළ සුෙත නයාය විසේතර කරන කච්චායන මහරහතන් වහන්ථසේ 

“අසන ලද නව දහේ මතය සූත්රථයහි බහාලිය යුතුය, විනථයහි සැසඳිය යුතුය, ධර්මතාථයහි එළවා බැලිය 

යුත්ථත්”යැයි ථද්ධශනා ථකාට “කවර සූත්රථයක්හිද යත් චතුරාර්ය සතයථයහිය,  කවර විනථයක්හි ද යත් 

රාෙ ද්ධථව්ශ ථමෝහ විනථයහි හික්මවීථමහිය, කවර ධර්මතාථයක් හිද යත්  පටිච්චසමුප්පාදථයහි” යැයි 

තවදුරටත් අර්  විග්රහ කළ ථසේක. 
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o ථනත්තිප්ප්රකරණ අර්  ක ාව - මහා අපථද්ධශ 

 ථමම ථනත්තිප්පකරණ පාඨයට අර්  විග්රහ කරන අර් ක ාචාරී බදිරතීර් වාසි ධේමපාල 

සේවාමීන් වහන්ථසේ තේබපණ්ීදීපථයහි මහාවිහාරවාසී මහාරහතන් වහන්ථසේලාථේ මතය 

ථනාඉක්මවමින් ථනත්තිප්පකරණ අර් ක ාථවහි ථමථසේ දක්වයි. 

ධේ මතායන් තිපදසේ ස අත් ථං දසේ දසතුං ‘‘පටිච චසමුප් පාදද’’ති වුත් තං. පටිච චසමුප් පාදදා හි ඨිතාව සා 

ධාතු ධේ මට් ඨිතතා ධේ මනියාමතාති  වුත් දතා. ‘‘ධේ මතායං උපනික් ඛිපිතබ බානී’’ති ඉදං පාළියං නත් ථි, 

අත් ථදසේ සනවදසන පන ඉධ වුත් තන් ති දට් ඨබ බං. එත් ථ ච පවත් තිං නිවත් තිං තදුපායඤේ ච 

බාධකාදිභාදව නියතං පරිදීදපන් දතා සුත් දත ඔතරති නාම. එකන් දතන රාොදිකිදලසවිනයං 

වදන් දතා විනදය සන් දිසේ සති නාම. තථා සසේ සතං උච දඡදඤේ ච වජ දජත් වා එකත් තනයාදිපරිදීපදනන 

සභාවධේ මානං පච චයපච චයුප් පන් නභාවං විභාදවන් දතා ධේ මතං න විදලාදමති නාම. 

 

එවංවිදධා ච කාමාසවාදිකං ආසවං න උප් පාදදතීති ඉමමත් ථං දසේ දසන් දතා ‘‘යදි චතූසු 

අරියසච දචසූ’’ති ආදිමාහ. නනු ච අනුදලාමදතා පටිච චසමුප් පාදදා පවත් ති, පටිදලාමදතා නිවත් තීති 

දසා චත් තාරි අරියසච චානි අනුපවිට් දඨා කසේ මා ඉධ විසුං ෙහිදතාති? සච චදමතං. ඉධ පන විසුං ෙහණං 

ධේ මානං පච චයායත් තවුත් තිදසේ සදනන අනිච චපච චයලක් ඛණං අසමත් ථපච චයලක් ඛණං 

නිරීහපච චයලක් ඛණඤේ ච විභාදවත් වා දතසං උදයවන් තතා තදතා එව වයවන් තතා තදුභදයන 

අනිච චතා උදයබ බයපටිපීළදනන දුක් ඛතා අනත් තතාති තිලක් ඛණසමාදයාෙපරිදීපනී 

සබ බදිට් ඨිෙතකුමතිවිද්ධ ධංසනී අනඤේ ඤසාධාරණා සාසනසේ පත් ති පකාසිතා දහාතීති දසේ සනත් ථං. 

 

‘ධේමතායං’ යන පදථේ අර් ය දක්වන්නට ‘පටිචචසමුප්පාදද’ යයි වදාරණ ලදී.  පටිච්චසමුප්පාදය 

වනාහි “  අවිදයාදී ප්රතයන්ට  ආයත්තව සංඛාරාදී  ප්රථතයෝත්පන්නයන් උපදින බැවින් ‘ධේමට්ඨිතිතා’ 

ඇති බැවින්ද  අවිදයාදී  ප්රතයයන් විසින් හසුරුවන ථහයින් ‘ධේමනියාමතා’ ඇති බැවින් ද බුදුන් උපන් 

කේහි ද නූපන් කේහි ද ඒ ප්රතය සේවභාවය සිටිථේ ම ය” යන ආකාරථයන් භාෙයවතුන් වහන්ථසේ විසින් 

වදාරණ ලද්ධථද්ධය. ‘ධේමතායං  උපනික්ිපිතබ්බාති’ යන ථේ ථකාටස  දීඝනිකාථේ පරිනිබ්බාණ   

සූත්රථයහි සතරමහාපථද්ධශ වදාරණ ලද තැන පාලිථයහි නැත. අර් ය දීපනය කිරීේ වශථයන් ඒ ථකාටස 

කච්චායනමහරහතන් වහන්ථසේ විසින් ථේ ථනත්තිප්පකරණථයහි වදාරණ ලද්ධථද්ධ යයි දතයුතුය. 

ථමහිලා ද සංසාර ප්රවෘත්තිය සංසාර ප්රවෘත්තිථේ නැවතීම එය නවතනු ලබන උපාය බාධක ආදීභාවථයහි 

නියමය මනාව දීපනය කරනුථේ ‘සුත්ථත ඔතරති’ නේ ථව්. ඒකාන්තථයන් රාොදී කිථලස විනයනය  

කියනුථේ ‘විනථය සන්දිසේසති’ නේ ථව්. එථසේම ශාසේවත උච්ථේද වතය වර්ජනය ථකාට  ඒකත්තනය  

ආදිය දැක්වීථමන් සේවභාව ධර්මයන්ථේ ප්රතයය ප්රථතයෝත්පන්නභාවය බබලවනුථේ “ධේමතං න 

විථලාථමති” නේ ථව්. ථේ ආකාර වූ ද කාමස්රව ආදී ආස්රව ථනා උපදවයි යන ථේ අර් ය දක්වනුථේ ‘යදි  

අරියසච්ථච්සු’ යන ආදිය වදාථළේය. පටිච්චසමුප්පාදය  අනුථලෝමථයන් සංසාර ප්රවෘත්තිය ද  

පටිථලෝමථයන් සංසාර නිවෘතිය ද කියනුථේ ථනාථව්ද?  ඒ පටිච්ච සමුප්පාදය චතුරාර්ය සතයය තුළට 

පිවිසිථේ ය. කවර ථහයින් ථමහි ථවනම ෙන්නා ලද්ධථද්ධ ද? එය සතයයකි. ථමහි වනාහි ථවනම 
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ෙැනීථමන් සේවභාවධර්මයන්ථේ ප්රතයන්ට  ආයත්ත වූ පැවතුේ දැක්වීේ වශථයන්   ප්රතයයන්ථේ අනිතය 

ලක්ෂණය, ප්රතයයන්ථේ අසමර්  ලක්ෂණය, අකර්මණය ලක්ෂණය ද බබුළුවා ඒ සේවභාව ධර්මයන්ථේ 

හටෙැනීේ ලක්ෂණථයන් යුක්ත බව එයින්ම ිථඳන ලක්ෂණථයන් යුක්ත බව ඒ උදයවැය ථදක කරණ 

ථකාට ථෙන ‘අනිතයතාව’  උදය වැය ථදකින් ථපථළන ථහයින් ‘දුක්ඛතා’ ව හා ‘අනාත්මතාව’ යන 

ත්රිලක්ෂණ සමාථයෝජනය දක්වනුථේ ඒ ත්රිලක්ෂණාදිය පිළිබඳව ඇති සියළු සාවදය දෘෂේටි දුර්මත 

විධ්වංසනය කරනුථේ අනය ශාසේතෲ ශාසන හා අසාධාරණ වූ ශාසන සේපත්තිය දක්වන ලද්ධථද්ධ ථවයි 

යන්න දැක්වීම පිණිස වදාරණ ලදී. (ථනත් තිප් පකරණට්ඨ ඨක ා යුත්තිහාරවිභඞ්ෙය-  පි . ථහේ .මු. 69) 

 ථමහිදී ප්රසේතුතයට බඳුන් වී ඇති කාරණාව වනුථේ අනිතය දුක්ඛ අනාත්ම යන ත්රිලක්ෂණ 

ධර්මයන්ථේ නිවැරදි ධර්මාර් ය කුමක්ද යන්නයි. සංක්ථශේපථයන් සංසේකාරයන්ථේ ථපර ථනාතිබීම 

ඉපිද නිරවථශේෂථයන් නිරුද්ධධ වීයාම අනිතය ථලස ද ඉපදීේ ිඳීේ ථදකින් ථපථළන ථහයින් දුක්ඛ ථලස 

ද වසඟථයහි  ථනාපැවැත්විය හැකි බැවින් අනාත්ම ථලස ද අර්  දැක්විය හැක. 

o ත්රිලක්ෂණ අර් යන් සූත්රථයහි බහාලීම 

 ඉහත ථනත්තිප්පකරණ අර්  කතාථවහි ‘සුත්ථත ඔතථරතබ්බා’ යන්නට 

අර් ක ාචාරීන්වහන්ථසේලා ලබාදුන් චතුරාර්ය සතයථයහි බහාලා බැලිය යුතුය යන අර් ය හා 

ත්රිලක්ෂණය පිළිබඳ අර් ය ථමථසේ සැසදිය හැක. 

දුක්ඛ ආර්ය සතය හා සැසඳීම 

  ත්රිලක්ෂණයට නංවනුථේ නාම රූප ධර්මථයෝ ය. ත්රිලක්ෂණය ඇත්ථත් ද නාම රූප ධර්මයන්ට 

ය.  පංච උපාදානසේකන්ධය යැයි කියනුථේ ද නාම රූපයන්ට මය. “ සංිත්ථත්න පඤේුපාදානක්ඛන්ධා 

දුක්ඛා” යන බුද්ධධ ථද්ධශනාවට අනුව නාමරූපථයෝ දුක්ඛආර්ය සතයයට ඇතුලත් ථවත්. ඉහත 

ත්රිලක්ෂණය අර් දැක්වීථමහි නාම රූපයන් පිළිබඳව ද දැක්ථවන ථහයින් ඉහත ත්රිලක්ෂණ අර්  

දැක්වීථමන් දුක්ඛ ආර්ය සතය නිරූපණය ථව්. 

දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සතයය හා සැසඳීම 

 නාම රූපයන් ත්රිලක්ෂණයට නැංවීථේදී තෘෂේණාව ථහවත් ථලෝභ චචතසිකය ද ත්රිලක්ෂණයට 

නංවයි. එබැවින් තෘෂේණාව දුක්ඛ සමුදය නිසා ඉහත ත්රිලක්ෂණ අර්  දැක්වීථමන් දුක්ඛ සමුදය ආර්ය 

සතයය නිරූපණය ථව්. 

දුක්ඛ නිථරෝධ ආර්ය සතයය හා සැසඳීම 

ඉහත විශුද්ධි විසේතරථේදී පටිපදා ඤාණ දසේසන විශුද්ධිථේ දී ප්රතය ධර්මයන් සතර වය ලක්ෂණය හා 

ථයාදා සේකන්ධයන්ට නංවමින් ප්රතයයන්ථෙන් නිථරෝධය ථමථනහි කිරීථමන් ප්රතයයන්ථේ අනුත්පාද 

නිථරෝධථයන් සේකන්ධයන්ථේ අනුත්පාද නිථරෝධය සිදුවන බව දැන සත්වන ඤාණදසේසන විශුද්ධිථේ 

දී නිවන අරමුණු කිරීථමන් නිථරෝධ සතයය වන නිවන ද ථේ ත්රිලක්ෂණ අර්  දැක්වීථමන් නිරූපණය 

විය.  එථහයින් ථේ ලක්ෂණ අර්  දැක්වීම තුළින් දුක්ඛ  නිථරෝධාර්ය සතයය ද නිරූපණය ථව්. 
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දුක්ඛ  නිථරෝධොමිී ආර්ය සතයය හා සැසඳීම 

 ඉහත ථේදථයක්හි දක්වන ලද සප්ත විශුද්ධි ක්රමය තුළ ථේ ත්රිලක්ෂණ අර්  ඇතුලත් ථව්. ථමථසේ 

ථේ ත්රිලක්ෂණ ධර්ම විග්රහථේදී ඒ සංසාර නිවෘත්තියථේ උපාය ප්රතිපදාව වන නිර්වාණොමී විපසේසනා 

ප්රතිපදාව නිරූපණය ථව්. එථහයින් ථේ ත්රිලක්ෂණ අර්  දැක්වීම තුළින් දුක්ඛ නිථරෝධොමිී ප්රතිපදා 

ආර්ය සතයය නිරූපණය ථව්මය. 

  ථමථසේ දක්වන ලද ත්රිලක්ෂණයන්ථේ අර් ය තුළින් චතුරාර්ය සතයය නිරූපණය ථව් යන්න 

පැහැදිලිය. එථමන්ම ථේ ආකාරයට චතුරාර්ය සතය හා සැසඳූ කල මැනවින් එහි බැස ෙන්නා බවද 

පැහැදිලිය. ථමථතකින් සූත්රථයහි බහාලූ කල මනාව සූත්රථයහි බැසෙන්නා බැවින් ද භාෙයවතුන් 

වහන්ථසේථේ වචනයට සම වන බැවින් ද ථේ ත්රිලක්ෂණ අර්  මැනවින් සූත්රථයහි බැස ෙන්ථන් යයි දරා 

ෙත යුතුය. 

o විනථයහි සංසන්දනය කිරීම 

  ඉහත සප්ත විශුද්ධි ක්රමථයන් ථමකී ත්රිලක්ෂණ අර් යන් ථයාදා ථෙන නිවන් සාක්ෂාත් කළ 

හැකි බව ඉහත දක්වන ලදී. (විසේතර ථසායන්නවුන් විසින් විශුද්ධි මාර්ෙය හා එහි පරිවාර ටීකා සන්න 

ආදී ග්රන් යන්ථෙන් බලා දත යුතුය) එයින්ථේ ත්රිලක්ෂණ අර්  ථයාදාථෙන මාර්ෙය වැඩීථමන් රාෙ 

විනයනය ද්ධථව්ශ විනයනය ථමෝහ විනයනය සිදුවන බව මැනවින් පැහැදිලිය. ථමථසේ රාෙ විනයනය 

සිදුවන ථහයින් භාෙයවතුන් වහන්ථසේථේ වචනයට ථේ ත්රිලක්ෂණ අර්  සම වන බව දත යුතුය. එබැවින් 

විනය සමෙ මැනවින් ථේ ත්රිලක්ෂණ අර්  සැසථඳන බව පැහැදිලිය. 

o ධර්මතාථයහි ථහවත් පටිච්ච සමුප්පාදථයහි බහාලීම 

ථමම ත්රිලක්ෂණ අර් ක නය සප්ත විසුද්ධිය තුළට ඇතුළත්ථකාට කතා ථකථරන බැවින් කංඛාවිතරණ 

විශුද්ධිය ෙත්කළ ත්රිලක්ෂණය ෙන්නා ලද්ධථද්ධ ම ථවයි. යේ ථසේ දරුවාථේ අතින් ෙත් කල අත දරුවාථේ 

ශරීරථේ ථකාටසක් බැවින් දරුවා ෙත්ථත් යැයි කියන්නා ථසේ සප්ත විශුද්ධිය තුළ ත්රිලක්ෂණය අඩංගු 

බැවින් ත්රිලක්ෂණය ෙත්කළ සප්ත විසුද්ධිය ම ෙන්නා ලද්ධථද්ධ ථවයි. බැවින් ත්රිලක්ෂණය ෙත් කල 

කංඛාවිතරණ විශුද්ධිය ද ෙන්නා ලද්ධථද්ධ ම ථවයි. කංඛාවිතරණ විශුද්ධිය යනු නාම රූප ධර්මයන්ථේ 

ප්රතයන්ට ආයක්ත වූ පැවතුේ ඇති බව දැක්වීමමය. අවිදයා පච්චයා සංඛාරා යයි කී කේහි සංඛාරයන්ථේ 

ඇති අවිදයාවට ආයක්ත බව ප්රකටය. විඤේඤාණ පච්චයා නාම රූප යයි කී කල නාම රූපයන්ථේ ඇති 

විඤේඤාණයට ආයක්ත බව මැනවින් පැහැදිලිය. ථේ අනුව ත්රිලක්ෂණය කී කල අපථද්ධශථයහි පැමිණි 

පටිච්චසමුප්පාදය නිරූපණය වන බව පැහැදිලිය. 

 තවද සමපනසේ උදය වැය පරීක්ෂාථවහි දී ද නාම රූපයන්ථේ ඇති ප්රතයන්ට ආයක්ත බව 

මැනවින් ප්රකට ය. එහිදී අවිදයා කර්ම තෘෂේණා කබලිංකාකාර ආහාර යන ප්රතයයන්ථේ ඉපදීථමන් රූප 

උපදින බව ථමථනහි ථකථර්. ඒ ථහේතූන්ථේ අනුත්පාද නිථරෝධථයන් රූප නිථරෝධ වන බව ථමථනහි 

ථකථර්. ථේ අනුව රූප ධර්ම ප්රතයන්ට යටහත් පැවතුේවලින් ථහවත් ආයක්තව සිටින බව පැහැදිලිය. 



8 
 

එථසේම අවිදයා කර්ම තෘෂේණා ඵසේස යන   ප්රතයන්ථේ ඉපදීථමන් නාම උපදින බව ථමථනහි ථකථර්. ඒ 

ථහේතූන්ථේ අනුත්පාද නිථරෝධථයන් නාම නිථරෝධ ථවන බව ථමථනහි ථකථර්. ථේ අනුව නාම ධර්මද 

ප්රතයන්ට යටහත් පැවතුේවලින් ථහවත් ආයක්තව සිටින බව පැහැදිලිය. 

 ඉහත දක්වන ලද ත්රිලක්ෂණ අර් යන් සප්ත විශුද්ධිය තුළ අන්තර්ෙත ථහයින් ථේ ත්රිලක්ෂණ 

අර්  විග්රහ කිරීථේදී කංඛාවිතරණ විශුද්ධිය ථහවත් පටිච්චසමුප්පාදයද මතුව ථපථන්. එබැවින් දක්වන 

ලද ත්රිලක්ෂණ අර්  ථයාදා ථෙන විපසේසනාව වඩන ක්රමය තුලින් අපථද්ධශථයහි පැමිණි 

පටිච්චසමුප්පාදය නිරූපණය වන බව පැහැදිලිය. 

  තවද  ඉහත අර් ක ා පා ඨථයහි පැමිණි “ථතසං උදයවන්තතා තථතා එව වයවන්තතා 

තදුහථයන අනිච්චතා උදයබ්බයපටිපීළථණන දුක්ඛතා අනත්තාති තිලක්ඛණසමාථයාෙ පරිදීපනී” යන 

පාඨථයන් විවාදථයන් ථතාරවම ත්රිලක්ෂණය සඳහා ථමහි ඉදිරිපත් කළ අර් ක නය ම ථයාදා ෙත යුතු 

බව සක්සුදක් ථසේ පැහැදිලිය. ථමයින් ද ථේ ත්රිලක්ෂණ අර් ක නය තුළින් අපථද්ධශථයහි පැමිණි 

පටිච්චසමුප්පාදය නිරූපණය වන බව පැහැදිලිය. එබැවින් ත්රිලක්ෂණ සඳහා භාෙයවතුන් වහන්ථසේථේ 

අර් ක නය වූථේ ද ථමය ම බව ඉතා මැනවින් පැහැදිලිය. ථමථසේ “ධේමතාය උපනික්ිපතබ්බානි” 

යන ශ්රී මුඛ ථද්ධශනාව හා ථේ ත්රිලක්ෂණ අර් ක නය සම වන බව දත යුතුය. 

 ථමථසේ ථේ ත්රිලක්ෂණ අර් ක නය සතරමහාපථද්ධශයන් අනුව සලකා බැලූ කල සූත්රථයහි 

මනාව බැස ෙනී. විනය හා මැනවින් සැසථඳේ. ධර්මතාථයහි මනාව බැස ෙනී.එබැවින් සැදැහැවත්ු ථේ 

ත්රිලක්ෂණ අර් ක නය ජීවමාන ශාසේතෘන් වහන්ථසේ සේමුඛථේ අසන්න ලද්ධදක් ථසේ දරාෙත යුත්තාහ. 

සංගීතිකාරක මහරහත් බුද්ධධ පුත්රයන් වහන්ථසේලා අභිමුඛථයහි අසන ලද්ධදක් ථසේ දරාෙත යුත්තාහ. 

ආචාර්ය පරේපරාථවන් පැමිණුනා වූ ධර්මාර් ය ම බව දරාෙත යුත්තාහ. 
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III. අන්තර්ෙතය සැදකවින් 

 ථමථසේ ථේ ත්රිලක්ෂණ ධර්මයන්ථේ ථපළ අර් ක ා ටීකා ආදිථයන් පැමිණි දහේ අර් ය ලිපි 

මාලාවකින් දක්වන ලදී. එහිදී ත්රිලක්ෂණයන්ථේ වචනාර්  ආදිය ද එකී අර් යන් ථපළ අර් ක ා 

ආදිථයහි දක්වා ඇති ආකාරය ද මෑත යුෙථේ බුරුම හා ලංකාද්ධවීපථේ ධර්මධර විනයධර ථයෝොවචර 

සේවාමීන්රයන් වහන්ථසේලා විසින් එකී අර්  මතු කරමින් භාවනා ක්රම පුුණු කරන ආකාරය ද නිදසුන් 

සහිතව දැක්වීමු. 

  ඉන් අනතුරුව එකී ත්රිලක්ෂණ අර් යන් ථයාදාථෙන භාවනා වඩා නිවන් සාක්ෂාත් කළ හැකි 

ආකාරය ද සූත්ර නිදසුන් දක්වමින් පැහැදිලි කථළමු. අනතුරුව එකී දහේ අර් යන් සප්ත විශුද්ධිය තුළට 

බහා මෙඵල නිවන් සාක්ෂාත් කළ හැකි බව දැක්වීමු. අවසානථේ දී යේ දහේ අර් යක් ලැබුණු කළ එය 

ශාසේතෘ ථද්ධශනාවදැයි නිෙමනය කර ෙැනීම සඳහා භාෙයවතුන් වහන්ථසේ විසින් වදාළ සතර 

මහාපථද්ධශයන්හි බහා ථේ ත්රිලක්ෂණ ධර්මාර් ය ශ්රී මුඛ බුද්ධධ වචනය ම බව තහවුරු කථළමු. 

 ථමථසේ ථේ ක්රමථයන් තහවුරු කරනු ලැබූථේ අථනකක් ථනාව බුද්ධධ ශාසනථේ හරයයි. කේප 

අනන්ත අපරිමාණ කාලයක් ඇසේ හිසේ මසේ ථේ රට රාජය අඹු දරු දන් ථදමින් අප්රමාණ දුක්ඛසේකන්ධයක් 

විඳි මහථබෝසතාණන් වහන්ථසේලා උතුේ ථලාව්තුරා බුදු පදවි ලබනුථේ අන් කිසිවක් පිණිස ථනාව ථේ 

ත්රිලක්ෂණ අර් ය මතුකර දක්වා ථලෝසතුන් නිවන්පුර හැරලනු පිණිසය. ඉඳින් යේ කථලක ඒ දහේ 

අර්  වැළලී ගිය ථහාත් අනන්ත සසර දුක් විඳින ථලෝ සතුන්ට සසර දුකින් මිදී යන්නට ලැබුණු ථේ 

ශාසන ක්ෂණසේපත්තිය වැනසී යන්ථන්ය. අෂේඨ දුෂේක්ෂණයන් ථෙන් ථවන් ව ලැබුණු උතුේ මනුසේස 

ප්රතිලාභය නිරර් ක වන්ථන්ය.එබැවින් සද්ධධේමසේිතිකාමීු ථේ දහේ අර්  අසත්වා. ඇසූ දහේ අරුත් 

දරාෙනිත්වා. දහේ අර්  වලට අනුව භාවනා වඩත්වා. අන් සතුන් ථකථරහි කරුණාථවන් පහදා ථදත්වා. 

   ථමථසේ ශාසනසේි තිය පිණිස ථේ ලිපි ථපළ සකසේ කිරීථමන් රැසේ වූ සියළු කුශල ධර්මයන් ථේ 

ආනුභාවථයන් ඒ ශාකයසිංහ සුෙත ත ාෙතයන් වහන්ථසේ පැවැත්වූ දහේ සක බබුළුවන්නා වූ ථ ේරවාදී 

මහාවිහාර භික්ු පරේපරාව ශාසනන්තර්ධානය ථතක් ථයථහන් වැජථේවා. ථේ නිර්මල බුද්ධධ ශාසනය 

සියළු ථලෝ සතුනට ථදථලෝ වැඩ සාදමින් වසර පන්දහසක් කේ බබලාවා. ථ ේරවාදී නිර්මල බුද්ධධ 

ශාසනයට පණථපාවන්නා වූ ධර්මධර විනයධර ධර්මානුධේම ප්රතිපන්න චතනිකායික සියලු සුථප්ශල 

ශික්ෂාකාමී මහාසංඝරත්නය එක්සිත්ව සමගිව සසුන් දේ පුරා බුදු සසුන බබුළුවා සේවාර්  පරාර්  වැඩ 

සාදා බඹසර කිස නිමවා උතුේ නිවනින් සැනථසේවා. සියළු ථලෝක සත්වථයෝ ශීල සමාි ප්රඥා පිළිථවත් 

දේ පුරා සියළු දුක් ථකළවර ථකාට අතුත්තම වූ ශාන්ති ලක්ෂණ නිවනින් නිවී සැනථසත්වා. ථමථසේ 

ථමථතකින් ත්රිලක්ෂණය පිළිබඳ සුෙතවාදය වූ ත්රිලක්ෂණය පිළිබඳ ථ රවාදී මහාවිහාර මතය වූ 

“ත්රිලක්ෂණ විනිශේචය” නිමිථේය. 

-මහා විහාරය- 

 


