6. අනාත්ම ලක්ෂණය පිළිබඳව දත යුතු කරුණු
පසුගිය ලිපිවලින් අපි ත්රිපිටක පපළ අර්ථකථා ටීකාවන්ි අනිතය දුක්ඛ ලක්ෂණයන් සඳහා දක්වන ලද
අර්ථකථනයන් විස්තර කපළමු. පමම ලිපිපයන් අපි අනාත්ම ලක්ෂණය පිළිබඳව ත්රිපිටක පපළ අර්ථකථා
ටීකාවන්ි දක්වන ලද අර්ථකථනයන් විස්තර කරන්පනමු.
බුදුරජාණන් වහන්්සේ ් ාව පහළ ් ාවූ කල්හි ද පණ්ඩිත මනුසේස්යෝ සංසේකාරයන්්ේ අනිතය දුක්ඛ
ක්ෂණයන් දැ

ගැනීමට සමත් ්වති.

මුදු අ ාත්ම

ක්ෂණය දැක ගැනීමට සමත් ් ා්වති.

මහා් ෝධිසත්ව්යක් ම ් ෝක සත්වයා ්ක්රි කරුණා්වන් ් ාව්තුරා බුදු වට පැමිණ අ ාත්ම
ක්ෂණය ් ාවට ප්රකට කරවන්්න්ය. ආත්ම දෘෂේි්යි දැිව ැසගත් සත්වයාට අ ාත්ම

ක්ෂණය

දැකීමට දුෂේකරය. ආත්ම ක්ෂණය පිළි ඳව ්පළ අර්ථකථාවන්ි ්ම්සේ සඳහන් ්ව්ත.

I.

පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණය - ලක්ඛණත්ික නිද්පද්සය

❖ “රූපං අනත්තා අසාරකට්පෙන”
[රූපය ආසාරක අර්ථ්යන් අ ාත්මය (පිසම්භිදාමේගප්පකරණ - ක්ඛණත්තික නිද්්ද්සය - බු.ජ.මු.
68)]
්මයට අර්ථ සපය

පිසම්භිදාමේග අට්ඨකථාචාරීන් වහන්්සේ ්ම්සේ දක්වයි

❖ “අනත්තා අසාරකට්පෙනාි ‘‘අත්තනි වසීකාරපකා පවදපකා සයංවසී’’ි එවං පරිකප්පිතස්ස
අත්තසාරස්ස අභාපවන අනත්තා. යං ි අනිචචං දුක්ඛං, අත්තපනාපි අනිචචතං වා උදයබබයපීළනං වා
ධාපරතුං න සක්පකාි, කුපතා තස්ස කාරකාදිභාපවා. වුත්තඤ්ච ‘‘රූපඤ්ච ිදං, ික්ඛපව, අත්තා
අභවිස්ස, නයිදං රූපං ආබාධාය සංවත්පතයයා’’ිආදි. ‘‘අත්තසාරනිචචසාරවිරිතත්තා අනත්තා’’ි
එපක”
[අ ත්තා අසාරකට්්ඨ
අ්යක් ඇත්්ත්ය ය

යනු තමා ්ක්රි වූ වශීකාරක්යක් විඳින්් ක් මැඩපවත්වන් ාවූ

්ම්සේ වූ පරිකල්හපිත ආත්මසාරයා්ේ අභාව්යන් අ ත්ත

දුක් වූ ධර්මයක් ්ත්ම්භ ද අනිතය භාවය ්හෝ හටගැනීම්භ බිඳීම්භ වලින් ්ප

ම්භ ්ව්ත. යම්භ අනිතය වූ
භාවය ්හෝ දරන් ට

් ාහැකි්වයි ද. ඒ අ ාත්ම ධර්මයට කාරක ආදීභාවයක් ්කායින්ද? එ්හයින් භාගයවුන් වහන්්සේ
විසින් “මහ්ණනි ්ම්භ රූපය ආත්ම වන්්න්

ම්භ ්ම්භ රූපය ආ ාධවීම පිණිස ් ාපවතින්්න්ය” ය

ආදිය

වදාළ ්සේක. එ ැවින් ්මි අ ත්ත යනු ආත්මසාර නිතයසාර විරිත ැවිනි. (පිකම්භිදාමේගඅට්ඨකථා
- ක්ඛණත්තික නිද්්ද්සය - ්හේ.මු. 99)]

් ෝක්ේ තමන් කැමති ්ද් කැමති ් ස පවත් ා අයවළුන්ට වශීකාරක යයි කියති. ් ෝක්ේ
මන්ර ගුරුකම්භ ආදි්යන් පුද්ග යන් තමා කැමති විදිහට පවත්වන් වුන්ට වසීකාරක යයි කියනු ැ්ේ ්ම්භ
පංචඋපාදා සේකන්ධය එ් ස කැමති විදියට පවත්වන්වූ අ්යක් ්ම්භ ුළ ් ාමැති ැවින් සේකන්ධයන්ට
වසීකාරක ් ාව

අර්ථ්යන් අ ාත්ම යයි කියනු ැ්ේ.

් ෝක්ේ සත්ව්යෝ මම දුක් විඳිමි මම සැප විඳිමි ය ාදී වශ්යන් විඳි
වක් ප්රකාශ කරති.

පුද්ග යකු්ේ විදයාමා

මුදු ්ම්භ පංචඋපාදා සේකන්ධය ුළ ්ව්තදනූපාදා සේකන්ධයක් ඉපිද නිරුද්ධ ව වා

මිස ඒ ුළ විඳී්ම්භ ක්රියාව කර

පුද්ග යකු

ැති ැවින් සේකන්ධයන්ට විඳින්් කු ් ාව

අර්ථ්යන්

අ ාත්ම යයි කියනු ැ්ේ.
් ෝක්ේ ඇතැ්මක් ් ෝකය මැවූ සියල්හ න් මැඩපවත්වන් ාවූ සර්ව

ධාරී ්දවි්යක්

බ්රහේම්යක් ඇතැයි කියන්්න්ය. ්ම්භ පංචුපාදා සේකන්ධය ුළ එ්සේ වූ සේකන්ධ්යෝ මැඩපවත්වන්් ක්
ැති ැවින් මැඩ පවත්වන්් කු ් ාමැති අර්ථ්යන් සේකන්ධයන් අ ාත්ම යයි කියනු ැ්ේ.
පංචසේකන්ධයන්්ේ

්ම්භ

අ ාත්ම

සේවභාවය

දක් ාවූ

තථාගතයන්වහන්්සේ

්ම්භ

පංචුපාදා සේකන්ධය ුළ තමන් කැමති ් ස සේකන්ධයන් හසුරුවන් ා වූ කාරක්යක් සිටී

ම්භ කායික

මා සික ්රෝගයන් ඉපදීමට ් ාහැකි වන්්න් යැයි වදාළ්සේක. ඒ එ න්්දක් සිි්ේ වී

ම්භ ්රෝග

ඇතිවීම වළක්වා ගත හැකි ැවි .
එ ැවින් සියලු සංසේකාර ධර්ම්යෝ වසීකාරක ්ව්තදක මැඩපවත්ව
ද ඉපදීම්භ බිඳීම්භ ්දකින් ් ායුක්ත ් ා්පර්ළ

සත්ව පුද්ග ආත්ම සාර්යන්

සේවභාව සංඛයාත නිතය සාර්යන් ද විරිත

ැවින්

අ ාත්ම වන් ාහ.

II. විශුද්ිමාර්ගපේ මග්ගාමග්ගඤාණදස්සන විසුද්ි නිර්පද්ශය
තවද විශුද්ධිමාර්ග්ේ මේගාමේගඤාණදසේස
❖

විසුද්ධි නිර්්ද්ශ්යි ්ම්සේ සඳහන් ්ව්ත.

“යස්මා ච ‘‘උප්පන්නා සඞඛාරා ඨිිං පාපුණන්තු, ොනප්පත්තා මා ජීරන්තු, ජරප්පත්තා මා ිජජන්තූ’’ි

ඉපමසු තීසු ොපනසු කස්සචි වසවත්ිභාපවා නත්ථි, සුඤ්ඤා පතන වසවත්තනාකාපරන, තස්මා සුඤ්ඤපතා,
අස්සාමිකපතා, අවසවත්ිපතා, අත්තපටිපක්ඛපතා ච අනත්තාි”

[එ්සේම යම්භ්හයකින් උපන් ාවූ සංසේකාර්යෝ ඨිතියට පැමි්ණත්වා ඨිතියට පැමිණි සංසේකාර්යෝ ජරාවට
් ායත්වා, ජරාවටගිය සංසේකාර්යෝ ් ාබි්ඳත්වා යනු්වන් ්ම්භ ුන් සේථා යන්ි කිසියම්භ තම
වසඟ්යි පවත්ව

වක්

ැත. එ ඳු වූ වසඟ්යි පවත්ව

වකින් සේකන්ධ්යෝ ශූ ය හ. ිසේ ය.

එ ැවින් සියලු සංසේකාර ධර්ම්යෝ ශු ය වින් අසේවාමික වින් වසඟ්යි ් ාපවත්වන් ා ැවින් ආත්ම
ප්රතිපක්ෂ ්හයින් අ ාත්මයහ. (විශුද්ධිමාර්ගය - ්හේ.මු. 464)]
්ම්භ අනුව සංසේකාර්යෝ වසඟ්යි පවත්වන් ාවූ අයවළුන් ් ාමැති
සංසේකාරයන් ුළ සේවාමීභාවයක්
සේවාමීභාව්යන් ක්රියාකර
පවත්ව

ැවින් ශු යහ. ිසේ ය.

ැති ්හයින් ් ා්හාත් දාසයන්ට සේවාමි්යකු ්මන් සංසේකාරයන්ට

සත්වයකු පුද්ග ්යකු

සත්වයකු පුද්ග ්යකු

ැති

ැති ්හයින් සංසේකාර්යෝ අසේවාමිකයහ. වසඟ්යි

ැවිනි සංසේකාර්යෝ අවශවර්ීහුය. එ ැවින් සත්ව පුද්ග

ආත්මභාවය ට ප්රතිපක්ෂ ශූ ය අසේවාමික අවශේවර්තික සියළු සංසේකාර්යෝ අ ාත්මයහ.

III. ධම්භමපදාර්ථකතාව
තවද ධම්භමපදාර්ථකතා්වි මේග වේග්යි “සේ්ේ ධම්භමා අ ත්තාති” ය

ගාථාවට ලිය

ද

විසේතර වර්ණ ා්වි ්ම්සේ දැක්්ව්ත,
❖ “අනත්තාි ‘‘මා ජීයන්තු මා මීයන්තූ’’ි වපස වත්පතතුං න සක්කාි
අවසවත්තනට්පෙන අත්තසුඤ්ඤා අස්සාමිකා අනිස්සරාි අත්පථා.”
[අ ත්තා යනු ් ා දිරාවා ් ා මි්ේවා යනු්වන් වසඟ්යි පැවැත්වීමට ් ාහැකිය යි අවසඟ පවත්ව
අර්ථ්යන් ආත්ම ශු යයහ අසේවාමිකයහ අනීශේවරයහ ය

අර්ථයයි. (ධම්භමපදට්ඨකථා 2 - ්හේ.මු. 540)]

්පර කී ක්රම්යන් වසඟ්යි පැවැත්විය ් ාහැකි ්හයින් සත්ව පුද්ග ආත්ම සේවභාවයන්්ගන්
ශු ය වූ සිසේ වූ සේවාමිභාව රිතවූ සංසේකාරධර්ම්යෝ සර්ව

ධාරී ්දවියකු මැවුම්භකාර බ්රහේමයකු සක්විති

රජකු ්සසේසන්ට අධිපතිකම්භ ඊශේවරකම්භ කරන් ා ්සේ අධිපති වත් ඊශේවර වත් කරන් ාවූ සත්ව පුද්ග
ආත්ම සේවභාවයන්්ගන් යුක්ත ් ාව

්හයින් අ ාත්මය යන්

්මයින් මු කරයි.

්ම්භ ආකාරයට පංචඋපාදා සේකන්ධ ධර්මයන් විවිධ ක්රම්යන් අ ාත්ම ් ස දකින් හුට මමය
සත්වයාය පුද්ග යාය කියා දරන් ට කිසිවක් ්ම්භ ුළ
දර්ශණය ඒ පුද්ග යා්ේ සේකන්ධ ්ක්රි

ැස්ග

ැතැයි ය

අව් ෝධයට පැමි්ණ්ඩ. ්ම්භ ඥාණ

ඇත්තාවූ විසිවැදෑරුම්භ සක්කායදිට්ඨිය ප්රහාණයට

්හේු ්ව්ත. ්ම්සේ ක්රම්යන් ආත්ම දිට්ඨිය ක්ෂය වන් ා වූ තැ ැත්තාට සංසේකාරයන්්ගන් ඇති ශූ යතාවය
ිසේ ව වැට්හන් ට පටන්ගනී. සංසේකාරයන්්ේ ිසේ

වත් ආදී වයත් දකින් හුට සංසේකාරයන්

්ක්රි ක කිරීම ්හවත් නිේබිදාව උපදී. ඒ තැ ැත්තාට ඉන්පසු සංසේකාරයන් ්ක්රන් මිදී්ම්භ
කැමැත්තක් උපදී. ඒ

වත්

වත් කැමැත්ත ඒ පුද්ග යාට සංසේකාරයන්්ගන් ්තාරවූ නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර

ගැනීමට ්හේු වන්්න්ය.

පමපතකින් ත්රිලක්ෂණය ගැන කළ සංක්ිප්ත විස්තරය අවසන් වන්පන්ය. කියන ලද ක්රමපයන්
ත්රිලක්ෂණයට

නංවමින්

නාම-රූප

සම්භමර්ශනය

කරමින්

නිවන්

මාර්ගය

වඩන

ආකාරය

භාගයවතුන්වහන්පස් විසින් විවිධ සූත්රවල පද්ශනා පකාට වදාළ ආකාරය මීළඟ ලිපිපයන් විස්තර
කරන්පනමු.

