
4. අනිත්යත්ාවය පිළිබඳව සුප්රකට මෑත්කාලීන ථ ේරවාදී භාවනා ආචාර්යවරුන්ථේ මත් 

පසුගිය ලිපිථපළින් අපි ත්රිපිටක ථපළ අටුව ටීකාවන්ි අනිත්ය යන්නට ලබාදුන් අර් ක නයන් විසේත්ර 

කථළමු. ථේ ලිපිථයන් ඒ අර් ක නයන්ම ථයාදාථෙන වර්ත්මාන ථ ේරීය ඇදුරන් විපසේසනා භාවනාව 

සිදුකරන්ථන්දැයි විසේත්ර කරන්ථනමු. 

 මෙකල සෙථ විපස්සනා භාවනාවන්හි මකෝටිප්ප්රාප්ප්ත ආචාර්යවරු වැඩවාසය කරන්හමන්හ බුරුෙ රමේ 

බව සියළු මයෝගාවචරයන්හමේ අවිවාදාත්ෙක පිළිගැනීෙයි. එයිනුත් අද මුළු මථ්රවාදී මලෝකය පුරා වයාප්ප්ත 

වී ඇති භාවනා ක්රෙ වනුමේ අතිපූජ්ය ෙහා සී සයාමඩෝ සව්ාමීන්හවහන්හමස්මේ උපමේශනය අනුව සැකසුණු “ 

මහා-සී ” භාවනා ක්රෙයත්, අතිපූජ්ය පා අවුක් සයාමඩෝ ස්වාමීන්හවහන්හමස්මේ උපමේශනය අනුව සැකසුණු 

“ පා-අවුක් ” භාවනා ක්රෙයත්ය. අනිතයතාවය පිළිබඳ මේ සුරකට කර්ෙස්ථානාචාර්යයන්හ වහන්හමස්ලාමේ 

අදහස් මෙමස්ය. 

❖ මහා සී භාවනා ක්රමය තුළින් අනිත්යත්ාවය 

 ෙහා සී භාවනා ක්රෙය සෘජුවෙ මපළ අර්ථකථාව සහ විශුේධොර්ගය පදනේ මකාට බිි වූ භාවනා 

ක්රෙයකි. අතිපූජ්ය ෙහාසී සයාමඩෝ ෙහමතරුන්හ වහන්හමස් විසින්හ බුරුෙ බසින්හ රචිත “විපස්සනා 

නයප්ප්පකරණය” නෙැති ග්රන්හථමයි මපළ අටුවා ටීකාවන්හමගන්හ සාධක සූත්ර දක්වමින්හ මෙෙ භාවනා ක්රෙය 

මපළ අටුවා ටීකාවන්හට අනුගතවෙ ලියූවක් බවට සාධනය කරයි. මෙෙ ග්රන්හථය සහ භාවනා ක්රෙය බුරුෙ 

රමේ මෙන්හෙ මලාව පුරා භාවනා මයෝගාවචරයින්හ අතිශයින්හ මගෞරවපූර්වකව පිළිගනී. 

 මෙෙ ග්රන්හථය බුරුෙ ජ්ාතික පූජ්ය යූ. ඤාණීන්හද සයාමඩෝ ෙහ මතරුන්හවහන්හමස්ත්, පූජ්ය නා උයමන්හ 

අරියධේෙ ස්වාමීන්හවහන්හමස්ත් පූජ්ය උඩඊරියගෙ ධේෙජීව ස්වාමීන්හ වහන්හමස්ත් එකතුව සිිංහලයට 

පරිවර්තනය මකාට “ෙහා සී විපස්සනා භාවනා ක්රෙය” යන නමින්හ මීතිරිගල නිස්සරණ වනය සිංරක්ෂණ 

ෙණ්ඩලමේ රකාශනයක් මලස එළි දක්වා ඇත. එෙ සිිංහල පරිවර්තනය මකාටස් කිිපයකින්හ යුක්ත වන 

අතර එි පරිච්මේද අිංක 06 ි “සේෙස්සන ඤාණය” නේ අනු ොතෘකාව යටමත් මෙමස් සඳහන්හ මේ. 

 “ත්වදුරටත් ඉදිරි භවථේ පහළ වන්නා වූ ත්ාක් රූපථයෝ ද දැන් ථමථනි ථකාට වටහාෙත් 

රූපයන්ටම සමානය. ථමම රූපයන් ථමන්ම එක ක්ෂණයකින් නිරුද්ධවන්ථනෝම ය. ථවනත් භවයක් ථත්ක් 

කිසිවක් ෙමන් ථනාකරන්ථන්මය. පහළ වූ ත්ැනම එම භවථයිදීම නිරුද්ධ වීම සිදුවන බැවින් අනිත්යයම 

යැයි වයසේ ාපනය කරයි. සේමසේසන ඥානයක්ම ය. ත්වදුරටත් මතු කාලථේ පහළවන්නා වූ ත්ාක් රූපයන් 

දැන් ථේ ථමථනි ථකාට වටහා ෙත් රූපයන් ථමන් නිරුද්ධ වනවා ම වන්ථන් ය. ථවනත් චිත්ත්ක්ෂණයක් 



කරා කිසිම රූපයක් පවතිනවා ථනාථේ. ඒවා පහළ වූ ත්ැනම එම ක්ෂණථයිම නිරුද්ධ වන්නා වූ බැවින් 

අනිත්ය වන්ථන්මැයි පිරිසිඳින්ථන් ය. සේමසේසන ඥානයක් ම ථේ. ”      

 ග්රන්හථමයන්හ මකාටසක් උපුටා දැක්වීෙ වශමයන්හ මෙෙ පාඨය දැක්වුවද මෙෙ පරිච්මේදය පුරාවටෙ 

විවිධ ක්රෙ වලින්හ අනිතය ලක්ෂණය මෙමනි කරන ආකාරය දක්වා ඇත. මෙයින්හ ද ජීවොන 

බුදුරජ්ාණන්හවහන්හමස්මේ ඒ ශ්රී මුඛ මේශනාව අර්ථ මනානසා පුරාණ ෙහරහතන්හවහන්හමස්ලාමේ පටන්හ 

වර්තොනය දක්වා මථ්රවාදී ආචාර්ය පරේපරාමවන්හ පැමිණි බව වටහා ගත යුතුය. 

❖ “පා-අවුක්” භාවනා ක්රමය තුළින් අනිත්යත්ාවය 

මථ්රවාදීන්හමේ සුරකට භාවනා ග්රන්හථය වන “විශුේිොර්ග”මයි එන ධයාන අභිඥා පූරණය මකාට ධයාන 

පාදක මකාට මගන විපස්සනාව වඩන “සෙථ පූර්වාිංගෙ විපස්සනාව” ඒ නයින්හ ෙ පුහුණු කරන භාවනා 

ක්රෙය වනුමේ “පා-අවුක්” භාවනා ක්රෙය යි. බුරුෙ රට මෙෝලෙයයන්හ පා-අවුක් චිත්තල පබ්බත භාවනා 

ෙධයස්ථානාිපති අති පූජ්ය පා-අවුක් සයාමඩෝ ස්වාමීන්හ වහන්හමස් මෙෙ භාවනා ක්රෙය තෙ ශිෂ්යයන්හට 

පුහුණු කරයි. 

 සියළු මථ්රවාදී මලෝකයට ඉපැරණි මථ්රවාදී මබෞේධ භාවනා ක්රෙය ෙතු කර දක්වන මෙෙ භාවනා 

ක්රෙය ද මපළ අටුවා ටීකා වලට අනුගතවෙ බිි වූ භාවනා ක්රෙයකි. අතිපූජ්නීය පා-අවුක්  සයාමඩෝ ස්වාමීන්හ 

වහන්හමස්මේ මේශනා ඇසුරින්හ ඉිංග්රීසි බසින්හ රචිතව අතිපූජ්නීය නා උයමන්හ අරියධේෙ 

ෙහමතරුන්හවහන්හමස්මේ මපරවදනක් සිතව “රඥාමේ ආමලෝකය” නමින්හ මෙෙ ග්රන්හථය සිිංහලයට 

පරිවර්තනය මකාට ඇත්මත් මකාළඹ කාන්හතා විදයාලමේ විශ්රාමික ගුරුොතාවක් වන සිල්වවියා ගුණතිලක 

ෙහත්මිය විසිනි. එෙ ග්රන්හථමයි 173 පිටුමේ මෙමස් සඳහන්හ මේ. 

 “අතීත් අනාෙත් පච්චුප්පන්න රූප පහළවීථමන් පසු නිරුද්ධ වන බැවින් අනිත්ය ථේ. “ඛය” යනු 

ත්වදුරටත් ථනාපවත්නා බවයි. රූප හටෙැනීමට ථපරත් නිරුද්ධ වීථමන් පසුත් ථනාපවතී. ඒක් සේ ානයක 

ථොඩෙැථසන මළකඳන් ථමන් ථොඩෙැථසන රූප නැත්. පහළවීමට ථපරත් පහළවීථමන් පසුත් 

ථනාපැවතීම පරමත්ථ රූපයන්ථේ සේවභාවය යි.” 

ග්රන්හථමයි සඳහන්හ වන මෙෙ පාඨමයන්හ ද නාෙරූපයන්හමේ සිදුවන ක්ෂණයක් ක්ෂණයක් පාසාෙ බිඳී යාෙ 

මොනවට තහවුරු මේ. මින්හ වසර මදදහස් හයසියයකට මපරතුව මේශිත බුේධ භාෂිතයත් බුේධ 

පරිනිර්වාණමයන්හ තුන්හ ෙසකට අනතුරුව පැවති රථෙ ධර්ෙ සිංගායනාමවන්හ සිංගීතියට නැිංවූ ආචාර්යවාදය 

මහවත් අර්ථකථාවත් ඉන්හ වසර එක්දහස් හයසීයකට පෙණ අනතුරුව මපාමළාන්හනරු යුගමයි ලියවුණු 

ටීකා ග්රන්හථත් අද සුරකට මථ්රවාදී ෙහා ස්ථවිරයන්හ වහන්හමස්ලාමේ භාවනා රතිපදාත්  අර්ථ වශමයන්හ 

සුළුමවන්හ මහෝ පරස්පර භාවයක් මනාෙැති බැවින්හ හැමෙනුමේ ඒකාන්හතමයන්හ මේ මථ්රවාදී 



ආචාර්යපරේපරාව මේ නිර්ෙල ධර්ෙ විනය අරුත් මනා නසා පරපුරින්හ පරපුරට රැමගන ආ බව මනාමේද? 

ශ්රී සුගත ශරීරමයන්හ ගලා ගිය දහේ රුිරය මකාණ්ඩඤ්ඤ ආදී ෙහරහත් සෙ පරපුමරන්හ ඇරඹ සාරිපුත්ත 

මොේගල්වලාන කස්සප ආනන්හද නන්හද රාහුල උපාලි ආදී ඒ ෙහරහතන්හ වහන්හමස්ලාමේ ශරීර තුළින්හ ගලා 

විත් සබ්බකාමී මොේගලීපුත්ත තිස්ස ආදී ෙහරහත් ශරීර ස්පර්ශ මකාට අනුබුදු මිිඳු ොිමිමේ සිරුරින්හ 

අරිේඨ ආදී තේබපණ්ණී දීප ෙහරහත් පරපුර ලැබ ගලා ආ ඒ දහේ රුිරය අදටත් මථ්රීය භික්ෂු පරපුමර් 

සිරුරු තුළ ගලා බස්නා බවට මෙයට වඩා තවත් නිදසුන්හ මනාවුෙනා මනාමේද? එබැවින්හ නිර්ෙල බුදුසසුනක 

අඛණ්ඩ පැවැත්ෙක් මසායන ශාසනස්ිතිකාමී සත්පුරුෂ්මයෝ මේ මථ්රවාදී දහේ අරුත්ෙ ස්වකීය සිත් 

සතන්හවල රඳා ගනිත්වා. 

 මෙමස් මථ්රීය ඇදුරුපරපුමරන්හ පැමිණි මේ දහේ අර්ථ මෙකලද මේ පින්හබිමේ නිරුපද්රිතවෙ පවතී. 

ෙහනුවර යුගමේ අවසන්හ සෙමේ පිරිහී තිබූ ලාිංකීය සසුන්හ මකත වැලිවිට සරණිංකර සෙරජ් ිමියන්හමේ 

දෑතින්හ නැවත අස්වේදා සියේ අෙරපුර රාෙඤ්ඤ ත්රත්රයිනිකායික සුමප්ප්ශල ශික්ෂාකාමී ධර්ෙධර විනයධර 

භාවනාමයෝගී ෙහාසිංඝරත්නමේ ආශීර්වාදමයන්හ අදටත් මතවලා දහේ අරුත් අටුවා ටීකා සිතවෙ දරන්හනා 

වූ සුපටිපන්හන ෙහසෙ ගණ මලෝ සතට නිවන්හ ෙග පාදමින්හ සසුන්හ පිළිමවත් පුරනා බව සුධීහු දතයුත්තාහ. 

මේ අනිතයතාවය පිළිබඳව සමීප අතීතමේ වැඩ සිටි ලාිංමක්ය ෙහමතරුන්හ වහන්හමස්ලාමේ අර්ථ දැක්වීේය. 

❖ විදර්ශනා භාවනා ක්රමය - ථර්රුකාථන් චන්දවිමල මහථත්රුන් වහන්ථසේ 

 මර්රුකාමන්හ චන්දවිෙල ෙහමතරුන්හ වහන්හමස් යනු ලාිංමක්ය මථ්රවාදී භික්ෂු පරපුමර් ෙෑතකාලීනව 

පහළ වූ මශ්ර්ෂ්්ඨ ධර්ෙධරමයකි. එමස්ෙ මයෝගාවචරමයකි. මතරුන්හවහන්හමස් විසින්හ රචිත ග්රන්හථ මපළ ස්වකීය 

ධර්ෙපටිභානය විදහාපාන කදිෙ නිදසුනකි. “සිල්ව ඇත්නේ මර්රුකාමන්හ හාමුදුරුවන්හමේ මපාත් ටික මගන 

කැලයට ගියත් නිවන්හ දකින්හන පුළුවන්හ” යයි මෙකල මථ්රීය ඇදුරු පරපුමර් ජීවොන ආචාර්යවරු 

පවසන්හමන්හ මපර වචනය තහවුරු කරමිනි. 

 ස්වාමීන්හ වහන්හමස් විසින්හ රචිත විදර්ශනා භාවනා ක්රෙය ග්රන්හථමයි 114 පිටුමවි (2014 - 23 මවනි 

මුද්රණය)  අනිතයතාවය පිළිබඳව මෙමස් සඳහන්හ මේ. 

 “වැසි වසේනා කල්හි ජලාශ වල දිය බුබුළු නැගි නැගී වහ වහා බිඳී යන්නාක් ථමන් ද ථබරයකට 

ෙසන කල්හි හඬ නැගි නැගී වහා අතුරුදහන් වන්නාක් ථමන්ද සංසේකාරථයෝ ඉපිද ඉපිද වහ වහා නිරුද්ධ 

ථවති. නිථරෝධ යනු කිසිවක් ඉතිරි ථනාවී නැති වී යෑම ය. එයට බිඳීම යයි ද කියනු ලැථේ. ඇසිපිය ථහලීමට 

ෙත් වන කාලය ත්රේ වත් පවත්නා සංසේකාරයන් ඇත්ථත්ම නැත්. එය ථත්රුේ ෙැනීමට අපහසු කාරණයකි. 

වැඩි දුරටත් කරුණු ථසායා දන්නවුන් ථෙන් ද කරුණු අසා බලා එය අවථබෝධ කර ෙත් යුතුය. 

සංසේකාරයන්ථේ ඒ වහා නිරුද්ධවන්නා වූ සේවභාවය බිථඳන්නා වූ සේවභාවය අනිත්ය ලක්ෂණයයි” 



 ෙහමතරුන්හවහන්හමස්මේ අර්ථ දැක්වීමෙන්හ ද රකට වනුමේ අනිතයතාවය යනු සිංස්කාරයන්හමේ 

ඉපිද බිමඳන ස්වභාවයෙ බවයි. ඒ අනුව මථ්රවාදී පරේපරානුයාත ධර්ොර්ථයෙ මතරුන්හවහන්හමස් ද දරන 

බව ගෙය මේ. 

 තවද ෙෑතකාලීනව වැඩ වාසය කළ ලක් සසුන්හ අඹමර් දීප්ප්තිෙත් තරු වූ ධර්ෙධර විනයධර සුමප්ප්ශල 

ශික්ෂාකාමී මයෝගාවචර ස්වාමීන්හ වහන්හමස්ලා විශාල රොණයක් මපළ අටුවා ටීකා වලට අනුවෙ යමින්හ ඉහත 

දක්වන ලද අර්ථ විග්රහ සිතවෙ අනිතයතාවය පිළිබඳව දහේ අර්ථ ඉදිරිපත්මකාට ඇත්තාහ. ඒ අතුරින්හ 

මදේනුවර ඥානාවාස ෙහනාිමි, පණ්ිත ොතර ශ්රී ඥානාරාෙ ිමි, නා උයමන්හ අරියධේෙ නාිමි, 

කහටපිටිමේ සුෙතිපාල ිමි වැනි මශ්ර්ෂ්්ඨයතිවරු මයෝගාවචර සිංඝපීතෘන්හවහන්හමස්ලා වූහ. එකී 

ස්වාමීන්හවහන්හමස්ලාමේ ද ග්රන්හථ මේශනා ආදීන්හි ද අනිතයතාව සඳහා දක්වන ලද අර්ථයෙ ඇති බව මසායා 

බලන්හමනකුට ෙැනවින්හ වැටමහ්. 

 මෙතුවක් දක්වන ලේමේ අනිතය ලක්ෂණය යනු කුෙක්ද යන්හනත් එි සැබෑ දහේ අර්ථය කුෙක්ද 

යන්හනත් ජීවොන බුදුන්හ කල සිට අද දක්වා මථ්රවාදී ආචාර්ය පරේපරාව තුළින්හ ඒ අනිතය පදය අර්ථ 

මනානසා රැමගන විත් වර්තොනමේ මථ්රවාදීන්හ ද ඒ දහේ අර්ථය දරමින්හ විපස්සනා භාවනාවන්හ සඳහා 

මයාදා ගන්හනා ආකාරයත්ය. මේ සටහන දීර්ඝ වන බැවින්හ දුක්ඛ අනාත්ෙ යන මදපදය මයාදා ගනිමින්හ 

කරුණු මනාදැක්වූමේ වුවත් එිලා ද අර්ථ සාධනය මෙමස්ෙ යැයි දතයුතුය. ඒවාමේ අර්ථයන්හ ආචාර්ය 

පරේපරාමවන්හ පැමිණි ආකාරය සාධක සූත්ර දැක්වූ ග්රන්හථයන්හමගන්හ ෙ බලා දත යුතුය. 

මීළඟ ලිපිථයන් දුක්ඛ ලක්ෂණය සඳහා ථපළ අර් ක ා ටීකාවන්ි පැමිණි දහේ අර් ය කුමක්ද යන්න 

විසේත්ර කරන්ථනමු. 

 

 

 

 

 

 

 


