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පසක් කිරීමට ශ්රවශ්රහශ්රසන පිළිශ්රවත් සරු බුදුපුතුන්වටත්
ශ්රමම ග්රන්වථය උතුම් පූජාවක් ශ්රේවා.!!!
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හැඳින්වීම.
“මනුස්සලාභං ලද්ධාන සද්ධඡමම සුප්පඡවදිඡත
ඡය ඛණං නාධිගච්ඡන්තති අතිනාඡමන්තති ඡත ඛණං”
(අංගුත්තරනිකාය අක්ඛණ සූත්රය)
ඉහත බුදුවදශ්රන්ව සඳහන්ව පරිදි අතිදුර්ලභ බුද්ශ්රධෝත්පාද
කාලයක්, උතුම් මිනිසත්බවක් හා පිරිසිදු ශ්රී සද්ධර්මය පවතින
කාලයක් එශ්රමන්වම නිවැරදි ප්රතිපත්තිශ්රේ ශ්රයශ්රදන හා ඉන්ව ප්රතිඵල
ලබන සත්පුරුෂයන්ව සිටින කාලයක් යන ශ්රම් අති දුර්ලභ කරුණු
ඒකරාශී ූ ඉතාම වටිනා අවස්ථාවක් අපට ලැබී ඇත. ශ්රමම පරම
දුර්ලභ අවස්ථාශ්රවන්ව ප්රශ්රයෝජන ගැනීමට සෑම ශ්රදනාටම
අවස්ථාව ශ්රනා ලැශ්රබන්වශ්රන්වය. ඒ අවස්ථාව ලැශ්රබන්වශ්රන්ව ශ්රද්ධා ප්රඥාදී යහ ගුණයන්වශ්රගන්ව යුතු නුවණැති උතුමන්වට පමණි.
ඇතැම්ු ශ්රමතරම් ලාභයක් ලැබී තිබියදීත් භාවනා
ක්රමයන්වශ්රේ ඇති වැරදි ශ්රසායමින්ව ද ධර්ම ග්රන්වථයන්වශ්රේ වැරදි
අඩුපාඩු ශ්රසායමින්ව හා ඒවා නුුදුු පරිදි විශ්රේචනය කරමින්ව ද
අනයයන්වටද තමාශ්රේ වැරදි මත දක්වමින්ව අනුන්වශ්රේ නිවන්ව
මාර්ගයටද බාධා කරමින්ව ශ්රබාශ්රහෝ අකුසල් සිදුකර ශ්රගන
දුගතිගාමී ශ්රවත්. ශ්රමශ්රස් පිරිසිදු බුද්ධ ශ්රද්ශනාවන්ව විකෘති කිරීම, ඒ
නිවැරදි දහම් ග්රන්වථ ගැන අනයයන්ව අපැහැදීම හා එම
ධර්මග්රන්වථ මත පදනම් ූ භාවනාක්රම අනිසි ශ්රලස විශ්රේචනය
කිරීම ශ්රම් යුගශ්රේ බුල බැවින්ව නුවණැතියන්වශ්රේ දැනගැනීම
පිණිස ශ්රමම කරුණු දැක්ීම සිදු කරන්වශ්රනමු.
බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රකශ්රනකුන්වට වුවද සියලු
ශ්රදනාවම නිවැරදි කෙ ශ්රනාහැකි බව අපි දනිමු. මහාරජක්ඛ්,
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මුදින්වද්රිය, දුවාකාර, දුවිඤ්ඤාපය ආදී නුගුණ වලින්ව යුත් අය ද
ශ්රලෝකශ්රේ සිටින බව භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් දැන වදාෙ ශ්රස්ක.
එබැවින්ව අපශ්රේ ශ්රමම උත්සාහය ද සෑම ශ්රදනාටම කරුණු
අවශ්රබෝධ කරීමට ශ්රනාව, ප්රධානවම ශ්රමය අවස්ථාවක්
කරගනිමින්ව අපශ්රේ නිවන්ව ගමනට ශ්රේතු සපුරා ගැනීමත්,
නුවණැති පිරිසට කරුණු දැන නිවැරදි ීමට අවස්ථාවක්
ලබාදීමත්, අපට හැකි අයුරින්ව සාසනයට දිරිදීමත් පිණිසය. ශ්රමහි
ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රසයින්ව පැරණි ග්රන්වථයන්වශ්රගන්ව හා ශ්රේෂ්ඨ උතුමන්වශ්රේ
ප්රකාශයන්වශ්රගන්ව උදෘත දැක්ීමු. ුදුු පරිදි අපශ්රේ අදහස් ද
දැක්ීමු. අපට ඇතිූ ශ්රබාශ්රහෝ විනය ගැටළු නිරාකරණය
කරගැනීමට අතිශයින්ව උපකාර ූ “විමතිවිඡනෝදනී” ටීකාශ්රේ
නාමශ්රයන්ව ශ්රකාටසකුත් ශ්රගන “විමති - සැක සිඳදමන්වනා වූ ග්රන්වථ
මාලාව” යන අර්ථශ්රයන්ව ශ්රමම ග්රන්වථ මාලාවට “විමතිවිච්ඡේදනී”
යැයි නම ශ්රයදීමු.
පුරාණශ්රේ වැඩසිටි ශ්රේෂ්ට උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා
බැමිණිතියා සාය වැනි අති දුෂ්කර අවදි වලදී වැටඡක් යුෂ, මී
ඡපාතු, මාඡනල් දඬු ආදිය වළඳමින්ව, ක්ෂීණාශ්රව බැවින්ව තමාට
දහමින්ව ලැබිය යුතු තවත් ඡද් නැතත් භාණ්ඩාගාරික පරියත්ති
වශඡයන්ව ඡම් දහම සුරැකි ඡස්ක. ඒ ක්ෂීණාශ්රව උතුමන්ව විසින්ව ඡම්
නිවැරදි දහමත් එහි නිවැරදි අර්ථයත් රැකගැනීමට ගත් ඡවඡහස
සිහි කරමින්ව, ඒ උතුමන්ව අනුව යමින්ව, නිවැරදි ශ්රී සද්ධර්මය, එහි
නිවැරදි අර්ථ හා නිවැරදි භාවනා මාර්ග හඳුනාගනිමින්ව සීලසමාි-ප්රඥා ගුණධර්ම සපුරා ඉක්මණින්වම නිවන්ව අවශ්රබෝධය
පිණිස සියලුම සත්වයින්වට අපශ්රේ ශ්රමම කුඩා වයායාමයද ශ්රේතු
උපනිශ්රය ශ්රේවා යනු අපශ්රේ මමත්රී සහගත ප්රාර්ථනාවයි.
ශ්රමබඳු කාර්යයක් සිදු කිරීමට අවශය පුබිම සකසමින්ව
අපට පිරිසිදු පැවිදි උපසම්පදාවක් ලබාදීමට කටයුතු කෙ පුරාණ
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ඇදුරු පරම්පරාවටමත්, විශ්රේෂශ්රයන්වම මෑතකාලශ්රේ වැටීශ්රගන
යමින්ව තිබූ ප්රතිපත්ති සාසනය බැබෙීම පිණිස ශ්රී කලයාණී
ශ්රයෝගාශ්රම සංස්ථාව පිහිටුීමට මූළිකව කටයුතු කෙ අතිපූජනීය
මාතර ශ්රී ඤාණාරාම මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස් හා අතිපූජනීය
කඩවැද්දුශ්රේ ජිනවංස මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස් අතුලු ඊට
උපකාරක සියලු උතුමන්වටත්, අපශ්රේ උපාධයාශ්රයෝත්තම පරම
පූජනීය නාඋයශ්රන්ව අරියධම්ම මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස් හා සියලු
කර්මාචාර්ය උතුමන්වටත්, බුරුම රශ්රට්දී අපට කර්මස්ථාන
ලබාශ්රදන මෑත කාලශ්රේ මුළු ශ්රලාව පුරාම පිරිසිදු භාවනා මාර්ගය
ප්රතිපත්ති මාර්ගය ප්රචලිත කිරීමට කටයුතු කරන
අේගමහාකම්මට්ඨානාචාර්ය අතිපූජනීය ආචිණ්ණ (ඵා ඖක්
ශ්රසයාශ්රඩෝ) මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස්ටත්, නාඋයන ආරණයශ්රේ
අපශ්රේ නිශ්රයාචාර්ශ්රයෝත්තමයන්ව වහන්වශ්රස් වන අල්ශ්රප්තච්ඡ
සන්වතුෂ්ටි ගුණයන්වශ්රගන්ව යුතුව ශිෂය පිරිසට ආදර්ශ සපයන
අතිපූජනීය
මීශ්රගාඩ
ස්වාමින්ව
වහන්වශ්රස්,
අපශ්රේ
කර්මස්ථානාචාර්ශ්රයෝත්තමයන්ව වහන්වශ්රස් වන කරුණා මමත්රී
ගුණයන්වශ්රගන්ව ුශ්රපෝෂිත ූ ලක්දිව මෑතකාලීන ප්රතිපත්ති
සාසනය බැබෙීමට මහාශක්තියක් ලබාශ්රදන අතිපූජනීය
අඟුල්ගමුශ්රේ ස්වාමින්ව වහන්වශ්රස් ඇතුලු සියලු ආචාර්ය
උතුමන්වටත්, මූලික ධර්මවිනය ඤාණය, පාළි භාෂා ඤාණය හා
අටුවා ටීකා පරිශීලනය කෙයුතු අයුරු කියාශ්රදමින්ව අශ්රප්ත පැවිදි
දිවිශ්රේ අත්තිවාරම දැමූ, මෑත කාලශ්රේ විනය පරියත්තිය
නගාසිටුීමට මහත් ශ්රවශ්රහසක් ගන්වනා ූ අපශ්රේ
ආචාර්ශ්රයෝත්තම පූජනීය නුවරඑළිශ්රේ ඤාණසීල මාහිමිපාණන්ව
වහන්වශ්රස් ඇතුලු සියලුම
උපකාරක
සබ්රේමචාරීන්ව
වහන්වශ්රස්ලාටත්, බුරුමජාතික කර්මස්ථානාචාර්ය අතිපූජනීය
කුමාරාභිවංස මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස්ටත්, අවශය ශ්රපාතපත හා
viii

දහම් කරුණු වලින්ව අවවාද ශ්රදමින්ව අපව දිරිමත් කරන පූජනීය
හීනටිගල පඤ්ඤාරාම ස්වාමින්ව වහන්වශ්රස්ටත්, අශ්රප්ත අභිධර්ම
දැනීම දියුණු කරමින්ව අපට උපකාර කෙ පූජනීය දිගන ුගතවංස
ස්වාමින්ව වහන්වශ්රස්ටත්, නිරතුරුව අපට අවවාද ලබා ශ්රදමින්ව
අපශ්රේ පැවිදි ජීවිතශ්රේ දියුණුව පිණිස මගශ්රපන්වවන ගුරු උතුමන්ව
ශ්රදනමක් වන පූජනීය සීලගම ඤාණසිරි ස්වාමින්ව වහන්වශ්රස්ටත්,
පූජනීය ගශ්රල්ශ්රවල ඤාණදස්සන ස්වාමින්ව වහන්වශ්රස්ටත් එශ්රස්ම
ශ්රමම ග්රන්වථයට එකතු වියයුතු කරුණු ආදිය දක්වමින්ව අපව දිරිමත්
කරන අපශ්රේ කලයාණමිත්ර මහව ඤාණාශ්රලෝක ආයුෂ්මතුන්වට හා
කඩුශ්රවල අතුලඤාණ ආයුෂ්මතුන්වටත්, අවශය කරුණු සැකසීමට
උපකාර කෙ බත්තරමුල්ශ්රල් පදුමසිරි, මාකඩුවාශ්රේ
ුධම්මරක්ිත, නාවලපිටිශ්රේ නාරද, නුවරඑළිශ්රේ ඤාශ්රණෝපම,
කිරිවත්ශ්රත් ශ්රත්ජානන්වද, බිංගිරිශ්රේ අරියචිත්ත, ඇමටියශ්රගාඩ
චන්වදුමන, කිරිවත්තුඩුශ්රේ ධීරානන්වද, අක්මීමන ධම්මවිුද්ි
යන ආයුෂ්මතුන්ව වහන්වශ්රස්ලාටත් ගිහි ජීවිතශ්රේදී අපට උපකාර
සැලසූ පිංවත් ශ්රදමාපියන්ව ගුරුවරුන්ව සශ්රහෝදර-සශ්රහෝදරියන්ව
ඇතුලු උපකාරක ගිහි-පැවිදි සැමටත්, ශ්රම් කුසලය අනුශ්රමෝදන්ව
වන අනන්වත ශ්රලෝකවාසී සත්වයන්වටත් ඉක්මනින්වම
නිර්වාණාවශ්රබෝධය පිණිසත්, ඒතාක් මිසදිටු ශ්රනාශ්රගන පිරිසිදු
දහම හඳුනාගැනීම පිණිසත් ශ්රමම කුසලය ශ්රේතු උපනිශ්රය
ශ්රේවායි ශ්රමශ්රස් පුණයානුශ්රමෝදනා සිදුකරමු.
ශ්රමය මුද්රණය කිරීමට දායකත්වය දරණ සැමටත් ශ්රමය
මනාව මුද්රණය කර දුන්ව සෑම ශ්රදනාටමත් ඉතා ඉක්මනින්ව
ප්රාර්ථනීය ශ්රබෝියකින්ව නිවන්ව අවශ්රබෝධය පිණිසම ශ්රේතු ශ්රේවා
යැයි ආශිංසනය කරමු.

ix

ශ්රමම ශ්රදවන සංස්කරණශ්රේදී නව වන (09)
පරිච්ශ්රේදයට ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රසයින්ව අලුත් කරුණු අතුලත් කෙ අතර
එයට අනුමාතෘකා ශ්රදකක් ද එකතු කශ්රෙමු. ඊට අමතරව දහවන
(10) පරිච්ශ්රේදශ්රේ අගට අතීතශ්රේ ශ්රමරට වැඩසිටියා ූ ද ඡපළ
අටුවා ධරාඡගන පැමිණියා වූ ද අටුවාවන්වහි දැක්ඡවන
ආචාර්යවාද ඉදිරිපත් කළා වූ ද මහරහත් උතුමන්ව කීපඡදඡනකුඡේ
කථාවස්තු කීපයක් ඒ උතුමන්වශ්රේ තත්වය ශ්රකබඳුදැයි ශ්රත්රුම්
ගැනීම පිණිස දැක්ීමු.
එශ්රස්ම ශ්රමම ග්රන්වථයට අපශ්රේ අදහස් ද ඇතුලත් බැවින්ව
ඒවාශ්රේ යම් වරදක් අඩුපාඩුවක් ශ්රවශ්රතාත් එයද, ශ්රමයට එකතු
විය යුතු යැයි හැශ්රෙන යම් කරුණක් ශ්රවශ්රතාත් ඒවාද අපට දන්වවා
එවන්වශ්රන්ව නම් එය අපට කරන මහත් අනුග්රහයක් ශ්රකාට සලකමු.
තවද ශ්රමහි අඩංගු කරුණු විකෘති ශ්රනාකර කැමති අයුරින්ව උපුටා
ගැනීම ද වරදක් ශ්රනාශ්රේ.
සබ්ශ්රබ් සත්තා භවන්වතු ුිතත්තා!!!
චිරං තිට්ඨතු ශ්රලෝකස්මිං සම්මා සම්බුද්ධසාසනං.
ශ්රමයට,
සම්බුද්ධසාසනචිරස්ිතිකාමී,
දිද්ශ්රදණිශ්රේ අරියදස්සන හිමි,
නාඋයන අරණය ශ්රස්නාසනය,
පන්වසියගම.
2019-01-17
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ආරම්භක ගාථා
පඤ්ඤාඡසාභිතහදයං
කරුණාකරසුගතං

-

අනන්වතගුණසාගරං
නමාමි සිරසා අහං

(ප්රඥාශ්රවන්ව ශ්රශෝභමාන ූ චිත්තසන්වතානයකින්ව යුක්ත ූ,
අනන්වත ගුණ සාගරයක් ූ, කරුණා ආකර ූ ුගතයින්ව
වහන්වශ්රස්ව මම සිරසින්ව නමදිමි)
නාථස්ස හදඡය ජාතං
පරිපුණ්ණං සුනිම්මලං

-

සරඡතාපි සාරාවහං
ධම්මඤ්ච සරණං වඡජ

(නාථ ූ බුදුරජුන්වශ්රේ හදමඩශ්රෙහි හටගත්තා ූ, සිහිකරන්වනුට ද
සාර නිවන්ව ලබාශ්රදන්වනා ූ, පිරිපුන්ව ූ ඉතා නිර්මල ූ ධර්ම
රත්නය ද සරණ යමි.)
සඞ්ඝානං පවරුත්තමං
වන්වඡද සඛිලසම්භාසං

-

වන්වදතං සුඛසාධකං
සඞ්ඝඤ්ච තං ජිඡනාරසං

(සමූහයන්ව අතුරින්ව ශ්රේෂ්ඨ ූ උතුම් ූ, වන්වදනා කරන්වනවුනට ද
ශ්රලෞකික ශ්රලෝශ්රකෝත්තර ුව ලබා ශ්රදන්වනා ූ, මෘදුවචන හා
සමයක් වචන ඇත්තා ූ, ඒ ජිශ්රන්වන්වද්රයින්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ඖරසපුත්ර
මහා සං රත්නය ද මම වන්වදනා කරමි.)
පුබ්බාචරියසීහානං
සාසඡන කුලපුත්තානං
ගන්වථමිමං කරිස්සාමි

-

නඡමා කත්වා කතඤ්ජලී
ජාතවිමතිඡේදකං
ඡපාරාණමතිදීපකං

(පූර්වාචාර්ය මහරහත් උතුමන්වට අඳිලි බැඳ නමස්කාර ශ්රකාට,
සාසනට පැමිණි කුලපුත්රයින්වශ්රේ විමති දුරුකරන්වනා ූ ද, පුරාණ
මහරහත් උතුමන්වශ්රේ මත ද දක්වන්වනා ූ ශ්රම් ග්රන්වථය කරශ්රනමි.)
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01 ත්රිපිටක ශ්රී සද්ධර්මය
තුන්වශ්රලෝකාග්ර ූ භාගයවත් ූ අරිහත් ූ සර්වඥ
දශබලධාරීන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රසෝලසාසංඛ්ය කල්ප ප්රමාණයක්
මශ්රනෝවාේප්රණිධාන (සිතින්ව හා වචනශ්රයන්ව ශ්රපරුම් පිරීම්)
වශශ්රයන්ව හා සාරාසංඛ්ය කල්ප ලක්ෂයක් පුරාවට මහාප්රණිධාන
(ක්රියාශ්රවන්ව ශ්රපරුම් පිරීම්) වශශ්රයන්ව ද අනනයසාධාරණ ූ
ක්රියාවන්ව සිදු ශ්රකාට සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්ූ ශ්රස්ක් අප වැනි
අප්රමාණ සත්වයින්ව ශ්රකශ්රරහි ූ අසීමිත කරුණාව ශ්රේතුශ්රවනි.
බුද්ධත්වය ලැබ අනන්වත අපරිමාණ සත්වයින්වට නිවන්ව සාක්ෂාත්
කරවමින්ව, ශ්රබාශ්රහෝ පිරිසක් ුගතිගාමී කරවමින්ව පුරා හතලිස් පස්
වසක් දහම් අමාශ්රවන්ව මුලු විේවයම සනසවා පිරිනිවන්ව පා වදාෙ
ශ්රස්ක.
භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් පිරිනිවන්ව පා වදාෙ ද භාගයවතුන්ව
වහන්වශ්රස් විසින්ව ශ්රද්ශිත ශ්රී සද්ධර්මය පිරිසිදුව පවතින තාක් කල්
අපශ්රේ ශාස්තෘන්ව වහන්වශ්රස් ජීවමානය. ඒ බව භාගයවතුන්ව
වහන්වශ්රස් විසින්වම පරිනිර්වාණ සූත්රශ්රේදී ශ්රමශ්රස් වදාෙ ශ්රස්ක.
‘‘සියා ඡඛා පනානන්වද, තුම්හාකං එවමස්ස –
‘අතීතසත්ථුකං පාවචනං, නත්ථි ඡනා සත්ථා’ති. න ඡඛා පඡනතං,
ආනන්වද, එවං දටඨබ්බං. ඡයා ඡවා, ආනන්වද, මයා ධම්ඡමා ච
විනඡයා ච ඡදසිඡතා පඤ්ඤත්ඡතා, ඡසා ඡවා මමච්චඡයන
සත්ථා...”
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“ආනන්වදය, නුඹ වහන්වඡස්ලාට ‘ඡම් බුද්ධඡද්ශනාව
ඉක්ුණු (පිරිනිවුණු) ශාස්තෘවරඡයකු ඇති ඡද්ශනාවකි, අපඡේ
ශාස්තෲන්ව වහන්වඡස් නැත’යි ඡමඡස් අදහසක් ඇති වන්වඡන්ව නම්,
ආනන්වදය එය එඡස් ඡනාදත යුතුය. ආනන්වදය, මාවිසින්ව යම්
ධර්මයක් ද විනයක් ද ඡද්ශනා කරනා ලද්ඡද් ද පනවන ලද්ඡද් ද,
ඒ ධර්මවිනය මඡේ ඇවෑඡමන්ව නුඹ වහන්වඡස්ලාට ශාස්තෲන්ව
වහන්වඡස් වන්වඡන්වය” යනුඡවනි.
එබැවින්ව බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ පිරිනිීශ්රමන්ව පුව ශ්රී
සද්ධර්ම රත්නය අපශ්රේ ශාස්තෲන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රලස සැලකිය
යුතුය. එශ්රස්නම් පිරිසිදු ශ්රී සද්ධර්මය පවතින තාක් කල්
බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් ජීවමාන යැයි දත යුතුය. යම් ශ්රහයකින්ව
යශ්රමක් ඒ පිරිසිදු ශ්රී සද්ධර්ම ප්රතිශ්රේප කරන්වශ්රන්ව නම් ඔු
ශාස්තෲන්ව වහන්වඡස් ප්රතිශ්රේප කරන්වශ්රන්ව යැයි දත යුතුය. කරුණු
ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව පිරිසිදු ශ්රී සද්ධර්ම රත්නය හඳුනාගැනීමට අප
දක්ෂ වියයුතුය. ඒ සඳහා ප්රතිපත්තිගරුක ශ්රද්ධාවන්වත බහුශ්රැත ගුරු
උතුමන්ව ඇසුරු කිරීම අතිශඡයෝපකාරී ඡේ. එශ්රස් නැතිව තමාට
හැශ්රෙන ශ්රද් පමණක් නිවැරදිය යන දිට්ි - මාන - ථම්භාදී
ශ්රකශ්රලස් වලට හුී තීරණ ගැනීම නිසා තමාටත් අනුන්වටත්
ලැශ්රබන්වනට තිශ්රබන යහපත වෙකිනවා ශ්රමන්වම අතිශය බරපතල
පාපයන්ව සිදුශ්රකාට ශ්රගන මතු කටුක දුක් වලට හිමිකාරශ්රයක් වනු
ඇත. ඒබැවින්ව පිරිසිදු බුද්ධ ශ්රද්ශනාව කුමක් ද යන්වන හඳුනා
ගැනීශ්රම්දී රාග-ද්ශ්රේශ- ශ්රමෝහ දුරු කිරීමට ශ්රේතු ශ්රේද යන්වන
ප්රධාන සාධකයකි. තව ද පුරාණ පටිසම්භිදා ලාභී උතුමන්වශ්රේ
යුගශ්රේදී ඒ උතුශ්රමෝ පිළිගත් ආකාරය ද ප්රධාන සාධකයකි.
එබැවින්ව එම සාධක ශ්රනාසලකා තම තමාශ්රේ දැනීමට හා
දෘෂ්ටියට අනුව දක්වන නූතන මතවාද ශ්රමහිදී කිසිශ්රස්ත් ම
ප්රාමාණික ශ්රනාශ්රේ. ඒ අනුව විනය, සූත්ර, අභිධර්ම යන පිටක
තුනට අයත් ූ සමන්වතපාසාදිකා විනය අටුවාදී පුරාණ
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ග්රන්වථයන්වහි පිළිගත් ග්රන්වථ පිරිසිදු බුද්ධ ශ්රද්ශනා ශ්රලස පිළිගත
යුතුය. නමුත් දැන්ව දැන්ව ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදනා හරිහැටි කරුණු ශ්රනාදැන
ඇතැම් දහම් ග්රන්වථ විශ්රේචනය කරමින්ව අනල්ප අකුසල්
සිදුකරගන්වනා අයුරු දක්නා ලැශ්රබ්.
ඒ අතර ඇතැශ්රමක් “ත්රිපිටකශ්රේ ඇති අභිධර්මය ආදී සියලු
ධර්ම ශ්රකාටස් නිවන්ව දැකීමට අවශය නැත. සූත්රපිටකය පමණක්
බැලුවාම ඇති.” යැයි ද තවත් අය “සතිපට්ඨානසූත්රය පමණක්
දැනගත්තාම ඇති” යැයි ද ශ්රමශ්රස් විවිධ අධර්මවාද පතුරති. නිවන්ව
දැකීමට මුළු ත්රිපිටකයම දතයුතු යැයි අපිදු ශ්රනාකියමු.
ඇතැශ්රමකුට සප්තපාය ශ්රද්ශනාවක් තශ්රවශ්රකකුට සප්තපාය ශ්රනාවිය
හැකිය. විවිධ චරිත ඇති විවිධ අදහස් ඇති අයට ඒ ඒ චරිතයන්වට
ගැලශ්රපන ශ්රලස නිවැරදිවම දහම් ශ්රදසීශ්රම් හැකියාව ඇත්ශ්රත්
සර්වඥයන්ව වහන්වශ්රස් නමකටම පමණි. එබැවින්ව ශ්රම් ශ්රම්
ශ්රකනාට ගැලශ්රපන්වශ්රන්ව ශ්රම් ශ්රම් ශ්රද්ශනාවයි අශ්රනක්වා
ශ්රනාගැලශ්රප්ත යනුශ්රවන්ව දැක්ීශ්රම් හැකියාව ඇත්නම් ඒ බුදු
රජාණන්වවහන්වශ්රස්ම
පමණි,
ඒ
ආසයානුසයඤාණඉන්වද්රියපශ්රරාපරියත්ශ්රත ඤාණ ඇත්ශ්රත් සර්වඥයින්ව වහන්වශ්රස්
ශ්රකශ්රනකුන්වටම පමණක් බැවිනි. ඇතැම් උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා
අභිධර්මය සම්මර්ශනශ්රයන්ව නිවන්ව අවශ්රබෝධ කෙ අයුරු ද සලකා
බලත්වා. සාරිපුත්ත මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශිෂය භික්ෂූන්ව
වහන්වශ්රස්ලා පන්වසිය ශ්රදනා, නාගශ්රස්න මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්,
මහාගතිම්බය තිස්සදත්ත මහරහතන්ව වහන්වශ්රස් වැනි උතුමන්වශ්රේ
කථා ප්රවෘත්ති මීට නිදුන්ව ශ්රවති. ඒ ශ්රමශ්රස්ය;
සැරියුත් මාහිමියන්වශ්රේ ඒ ශිෂය භික්ෂූන්ව වහන්වශ්රස්ලා
පන්වසිය ශ්රදනා කාෂයප බුදුරජුන්වශ්රේ කාලශ්රේදී කිරි වවුලන්වව
උපත ලබා සිට අභිධර්මය සජ්ඣායනය කරන භික්ෂූන්ව
වහන්වශ්රස්ලා ශ්රදනමකශ්රේ හඬ අසා ඊට පැහැදී එම කුසලශ්රයන්ව
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මරණින්ව මතු ශ්රදේ ශ්රලාව උපන්වහ. එක් බුද්ධාන්වතරයක් එශ්රස්
ශ්රදේසැප විඳ එතැනින්ව චුතී සැවැත් නුවර කුල ශ්රගවල්හි උපන්වහ.
ගණ්ඩබ්බ වෘක්ෂ මූලශ්රේ පැවති බුදුරජුන්වශ්රේ යමාමහ ශ්රපෙහර
දැක පැහැදී සැරියුත් මාහිමියන්ව සමීපශ්රේ පැවිදිව මනුශ්රලාව
සියල්ලන්වටම පෙමුව ආභිධාර්මික භික්ෂූන්ව බවට පත් ූහ. අභිධර්ම
ශ්රද්ශනාව නිමවා බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් සංකස්ස පුරයට වැඩම
කරන අවස්ථාශ්රේදී පැවැත්ූ දම් ශ්රදුම් අසා එම පන්වසිය ශ්රදනා
වහන්වශ්රස්ම උතුම් අරිහත්වය ලැබූ ශ්රස්ක. ඡමඡස් ඡපර ජීවිතයකදී
අභිධර්මය අසා තිබීම එම භික්ෂූන්ව වහන්වඡස්ලා පන්වසිය ඡදනාට
සුගතිගාමී ීමටත්, පහසුඡවන්ව ධර්මය දැනගත හැකි තියුණු
නුවණක් ලැබීමටත්, ඉක්මණින්ව උතුම් අරිහත්වය ලැබීමටත් ඡේතු
උපනිශ්රය විය.1
නාගශ්රස්න මහරහතන්ව වහන්වශ්රස් ද පෙමුව අභිධර්ම
පිටකය පමණක් හදාරා මහඋපාසිකාවකට දහම් ශ්රද්ශනා කර
එතුමියව ශ්රසෝතාපත්ති ඵලයට පමුණුවා තමන්ව වහන්වශ්රස්ද
ශ්රසෝතාපත්ති ඵලයට පැමිණි ශ්රස්ක. අභිධර්මය හදාරා සිටි
පාටලීපුත්රශ්රේ සිටුතුමාට ද අභිධර්ම ශ්රද්ශනාවක් පවත්වා එතුමාව
ද ශ්රසෝතාපත්ති ඵලයට පැමිණූ ශ්රස්ක. පුව ඉතිරි පිටක ශ්රදකම
මාස තුනක් වැනි ශ්රකටි කශ්රලකදී හදාරා තවත් මාස තුනකදී අර්ථ
වශශ්රයන්ව ශ්රමශ්රනහි ශ්රකාට ඒ අවසන දී එක් දිනකදීම පටිසම්භිදා
ඤාණ සහිතව උතුම් අරිහත්වය සාක්ෂාත් කෙ ශ්රස්ක. ඡමඡස්
නාගඡස්න මහරහතන්ව වහන්වඡස් අභිධර්ම පිටකය පමණක්
හදාරා සිට තමන්ව වහන්වඡස්ත් මගඵල ලබා අනයයන්වට ද මගඵල
අවඡබෝධ කරවූ ඡස්ක.2
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ධම්මපද අටුවා 2 ක ාටස (ක .ේ මු.) 455-456 පිටු ඇසුරින්
මිලින්දප්රශේණය බාහිරනිදානය
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ශ්රම් ලක්දිව වැඩසිටි මහාගතිම්බය තිස්සදත්ත
මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස් මහාශ්රබෝධීන්ව වහන්වශ්රස් වන්වදනා කිරීමට
නැවකින්ව දඹදිව බලා වැඩම කරන ශ්රස්ක් නැශ්රේ උඩු මහශ්රල් වැඩ
හිඳිමින්ව ශ්රකලවරක් ශ්රනාශ්රපශ්රනන මුුද ශ්රදස බලා “ශ්රම් මුුශ්රද්
රෙ ශ්රේගය බලවත් ද නැතිනම් සමන්වත මහා පට්ඨාන ප්රකරණශ්රේ
නයායමුඛ්ය බලවත් ද” යැයි සිතූ ශ්රස්ක. ඉක්බිති ‘ශ්රම් ජල සාගරය
උඩින්ව අහසිනුත්, යටින්ව ශ්රපාශ්රොශ්රවනුත්, පශ්රසකින්ව ශ්රවරළිනුත්
යනාදී වශශ්රයන්ව සීමා ී ඇත. එයට පිරිසිඳීමක් ඇත. නමුත්
සමන්වත මහා පට්ඨාන ප්රකරණශ්රේ පිරිසිඳීමක් නැත.’ යැයි ඒ සියුම්
පට්ඨාන ධර්මයන්ව ප්රතයශ්රේක්ෂා කරන්වනා ූ උන්ව වහන්වශ්රස්ට
බලවත් ප්රීතියක් උපන්වශ්රන්වය. එම ප්රීතිය විේකම්භනය ශ්රකාට
විදුන්ව වඩා ඒ නැශ්රේ වැඩුන්ව අයුරින්ව වැඩහිඳිමින්වම උන්ව
වහන්වශ්රස් උතුම් අරිහත්වය සාක්ෂාත් කල ශ්රස්ක. ඡමඡස්
අභිධර්මය දැන සිටිම එතුමන්ව වහන්වඡස්ට බලවත් ප්රීතියක් උපදවා
ගැනීමටත්, පසුව එය විෂ්කම්භනය ඡකාට උතුම් අරිහත්වය
සාක්ෂාත් කරගැනීමටත් උපකාර විය.3
අභිධර්ම පිටකය හැදෑරීශ්රමන්ව ප්රශ්රයෝජන ලැබූ උතුමන්ව
ගැන ශ්රමශ්රස් දැක්ූශ්රේ “අභිධර්මය ශ්රදවියන්වට කෙ ශ්රද්ශනාවකි,
එයින්ව මිනිුන්වට ප්රශ්රයෝජන ගැනීම අපහුයි.” යනාදී වශශ්රයන්ව
ශ්රමකෙ සමාජශ්රේ පවතින මත වැරදි බව ඒත්තු ගැන්වීමටයි. ශ්රම්
දැක්ූශ්රේ කරුණු කීපයක් පමණි. තවත් එවැනි තැන්ව
ශ්රබාශ්රහෝමයක් ත්රිපිටකය පුරා පැතිරී පවතින නමුත්
නුවණැත්තන්වට කරුණු ශ්රත්රුම් ගැනීමට ශ්රමපමණක් සෑශ්රහන
බැවිනුත් ඒ පිළිබඳ වැඩිපුර කරුණු දතහැකි තැන්ව පිළිබඳ
ඉදිරිශ්රේදී දැක්ශ්රවන බැවිනුත් ශ්රමශ්රතකින්ව ඒ පිළිබඳ කරුණු
දැක්ීම අවසන්ව කරමු. අභිධර්ම පිටකය, අටුවා හා ටීකා පිළිබඳ
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අත්ථසාලිනී ධම්මසංගනී අටුවාව (ක ේ.මු.) 10 පිටුව ඇසුරින්
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තවත් එවැනි වැරදි මත පවතින අතර ඒවාට පිළිතුරු ඉදිරිශ්රේදී ඒ
ඒ මාතෘකා යටශ්රත් දක්වමු.
ශ්රමහිදී තවත් කරුණක් දැක්විය යුතුව ඇත. නීන
විදයාශ්රවන්ව ශ්රසායාගන්වනා ඇතැම් කරුණු හා ධර්මශ්රේ සඳහන්ව
ඇතැම් කරුණු එකෙ ශ්රනාශ්රේ. එබැවින්ව ඇතැම් ගිහි අය ශ්රමන්වම
ඇතැම් පැවිද්ශ්රදෝ ද ධර්මශ්රේ සඳහන්ව එබඳු තැන්ව පිලිගැනීමටත්
ශ්රද්ශනා කිරීමටත් මැලි ශ්රවති. ඒ ශ්රවනුවට ධර්මය හා නීන
විදයාව සසඳමින්ව දහම් ශ්රදසති. බටහිර ජාතිකයින්ව දහම පිළිගැනීම
නම් යහපත් ශ්රදයකි. නමුත් සියල්ල අවශ්රබෝධ කෙ සර්වඥයන්ව
වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශ්රාවකශ්රයෝ එම දහම තහවුරු කර ගැනීමට
අන්වධපෘථේජන උගතුන්ව බිහිකෙ නයායන්වශ්රේ පිහිට පැතීම මහත්
අභාගයයකි. ශ්රමශ්රස් ීමට ශ්රේතුව වන්වශ්රන්ව භික්ෂූු තම උරුමය
ගැන ශ්රනාදැනීමයි. අපශ්රේ උරුමය ූ සර්වඥශ්රද්ශනාව එශ්රස්
ශ්රමශ්රස් දහමක් ශ්රනාව. “ශ්රකවලපරිපුණ්ණං” යනාදී
ගුණයන්වශ්රගන්ව යුත් අති දුලබ ූ සර්ව සම්පූර්ණ ූ දහමකි.
විදයාඥයින්ව විසින්ව පිරවිය යුතු අඩුපාඩු කිසිවක් එහි නැත.
ශ්රලෝකශ්රේ පහල ූ අග්රගණය විදයාඥයා සර්වඥ භාගයවතුන්ව
වහන්වශ්රස්ය. ඉන්වපු ක්ෂීණාශ්රව උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලාය. ඒ උතුමන්ව
වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ අවශ්රබෝධය පසිඳුරන්වශ්රගන්ව දතහැකි ශ්රද්ට
පමණක් සීමා ී නැත. ෂඩ් අභිඥාදී පෘථේජනයන්වට අවිෂය ූ
උතුරුමිනිස්දම් මත පිහිටා ඇත. විශ්රේෂ ඤාණ මත පිහිටා ඇත.
ඇතැම් පඤ්ච ඉන්ද්රිය ශ්රගෝචර ශ්රද් පවා ශ්රමම විදයාඥයින්වට අවිෂය
ශ්රවත්. බර්මුඩා ත්රිශ්රකෝණය යැයි හඳුන්වවන ශ්රපශ්රදස ඊට
උදාහරණයකි. තවද ඇතැම් ශ්රද් වලින්ව පඤ්ච ඉන්ද්රි යයන්වට විෂය
වන්වශ්රන්ව ද ශ්රකාටසකි. අපට දක්නට ලැශ්රබන පෘථුවිය යනු
ශ්රපාශ්රලාශ්රේ ඇති මිනිස් ඇසට ශ්රගෝචර ප්රශ්රද්ශයයි. නමුත් සතය
ශ්රපාශ්රලාව මීට වඩා ප්රමාණශ්රයනුත් හැඩශ්රයනුත් ශ්රවනස් ූවකි.
මිනිස් ඇසටත් නීන උපකරණයන්වටත් අවිෂය භූමාටු ශ්රද්ව, යක්ෂ,
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ශ්රේතාදීන්වශ්රේ විමාන ද ශ්රපාශ්රලාවට සම්බන්වධය. ඒ බව ආලවක
සූත්රාදිශ්රයහි දැක්ශ්රේ. එබැවින්ව සැබෑ ශ්රපාශ්රලාව විදයාඥයින්ව දකින
ශ්රපාශ්රලාවට වඩා ශ්රවනස් ූවකි. කරුණු ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව භික්ෂුව
විසින්ව කෙ යුත්ශ්රත් බුදුදහම විදයාව සමග ගලපා බැලීම ශ්රනාව
තමා දන්වනා ස්වල්පය නමුත් ප්රාශ්රයෝගිකව තම ජීවිතයට එකතු කර
ගනිමින්ව දුකින්ව නිදහස් ීමට කටයුතු කිරීමයි.
ශ්රම් පිලිබඳ ශ්රමතරම් කරුණු දක්වන්වනට ශ්රයදුශ්රන්ව ඇතැම්
භික්ෂූන්ව වහන්වශ්රස්ලා අනවශය පරිදි විදයාවත් බුදුදහමත්
ගැලපීමටත්, විදයාවට අනුව ඇතැම් දහම් කරුණු වරදවා
දැක්ීමටත්, විදයාවට ශ්රනාගැලශ්රපන ඇතැම් දහම් කරුණු
ප්රතිශ්රේප කිරීමටත් ශ්රපෙඹී ඇති බැවින්ව ඒ අය පිළිබඳ
කරුණාශ්රවනුත් මහාකාරුණික භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ පිරිසිදු
ශ්රී සද්ධර්මය ශ්රලෝකසත්වයාට නිවන්ව මග ශ්රපන්වවමින්ව තවත්
ශ්රබාශ්රහෝ කාලයක් ශ්රලාව පවතීවා යන අදහසිනුත් යුතුවය.
ශ්රමකල ඇතැම් ධර්ම ග්රන්වථ පිළිබඳව ද විවිධ මිතයා මත ඇති
බැවින්ව ඒ පිළිබඳ කරුණු ස්වල්පයක් ද ශ්රමශ්රස් දක්වමු.

අභිධර්ම පිටකය
භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව ශ්රද්ශිත ස්කන්වධ, ධාතු,
ආයතන, ඉන්ද්රිය, චතුරාර්ය සතයය, පටිච්ච සමුප්තපාද ආදී
පරමාර්ථ ධර්මයන්ව පිලිබඳ සවිස්තර ශ්රද්ශනයන්ව අඩංගු පිටකය
අභිධර්ම පිටකයයි. අභිධර්ම පිටකය පිළිබඳ දීර් විස්තරයක්
විනය මහාවේගපාළි හා අභිධර්ම පිටක ග්රන්වථයන්වශ්රේ
බුද්ධජයන්වති පරිවර්තනශ්රේ සංඥාපනශ්රේ දක්වා ඇත. එබැවින්ව ඒ
පිළිබඳ වැඩියමක් පැවසීම අනවශයය. නමුත් දැනුදු ඇතැම් පිරිස්
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“අභිධර්මය බුද්ධශ්රද්ශනාවක් ශ්රනාශ්රේ” යන වැරදි මතය
සමාජගත කිරීමට උත්සාහ දරන බැවින්ව ධර්මානුකූලව කරුණු
විමසා බලන නුවණැත්තන්වශ්රේ යහපත උශ්රදසා ඊට කරුණු
කීපයක් එක් කිරීමට අදහස් කශ්රෙමු. නුවණැත්ශ්රතෝ පහත සඳහන්ව
කරුණු විමසා බලත්වා. අපශ්රේ අදහස් ➢ යන ලකුණ යටශ්රත්
දක්වමු.
1.
පඤ්හං පුච්ශ්රඡයයාති ුත්තන්වශ්රත ඔකාසං කාරාශ්රපත්වා
විනයං වා අභිධම්මං වා පුච්ඡති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. විනශ්රය
ඔකාසං කාරාශ්රපත්වා ුත්තන්වතං වා අභිධම්මං වා පුච්ඡති,
ආපත්ති පාචිත්තියස්ස. අභිධම්ඡම ඔකාසං කාරාශ්රපත්වා
ුත්තන්වතං වා විනයං වා පුච්ඡති, ආපත්ති පාචිත්තියස්ස.
පඤ්හං පුච්ඡඡයය යනු සූත්රපිටකශ්රයහි (ප්රේණ ඇසීමට)
අවසර ශ්රගන විනය ශ්රහෝ අභිධර්මය ශ්රහෝ අසයි නම් පචිති ඇවැත්
ශ්රේ. විනයපිටකශ්රයහි (ප්රේණ ඇසීමට) අවසර ශ්රගන සූත්ර ශ්රහෝ
අභිධර්මය ශ්රහෝ අසයි නම් පචිති ඇවැත් ශ්රේ. අභිධර්මපිටකඡයහි
(ප්රේණ ඇසීමට) අවසර ශ්රගන සූත්ර ශ්රහෝ විනය ශ්රහෝ අසයි නම්
පචිති ඇවැත් ශ්රේ. 4
2.
අනාපත්ති න විවණ්ශ්රණතුකාශ්රමා, ‘‘ඉඞ
ත්වං
ුත්තන්වශ්රත වා ගාථාශ්රයා වා අභිධම්මං වා පරියාපුණස්ු, පච්ඡා
විනයං
පරියාපුණිස්සසී’’ති
භණති,
උම්මත්තකස්ස,
ආදිකම්මිකස්සාති.
ශ්රනාගරහනු කැමැත්ශ්රත් ‘‘දැන්ව පෙමු ශ්රකාට සූත්රාන්වතයන්ව
ශ්රහෝ ගාථා ශ්රහෝ අභිධර්මය ශ්රහෝ හදාරව පුව විනය හදාරව’’ යැයි

4බුද්ධජයන්වති පාචිත්තියපාළි.2 -366-367 පිටු
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කියයි නම් ඇවැත් ශ්රනාශ්රේ. උමතු ූවුට, ආදිකර්මිකහට ඇවැත්
නැත.5
3.

පමුට්ඨම්හි ච ුත්තන්වශ්රත, අභිධම්ශ්රම ච තාවශ්රද;
විනශ්රය අවිනට්ඨම්හි, පුන තිට්ඨති සාසනං.

……සූත්රපිටකය පිරිහී ගියත් එශ්රස්ම අභිධර්ම පිටකය පිරිහී
ගියත් විනය පිටකය ශ්රනා නැසී පවත්නා තාක් සාසනය
පවත්ශ්රන්වය.6
4.

සබ්බසත්තුත්තශ්රමා සීශ්රහා, පිටඡක තීණි ඡදසයි;
සුත්තන්වතමභිධම්මඤ්ච, විනයඤ්ච මහාගුණං.
සියලු සත්ත්වයන්වට ම උතුම් ූ මුනි ශ්රේෂ්ඨයන්ව වහන්වශ්රස්
මහඅනුසස් ඇති සූත්රපිටකය ද අභිධර්ම පිටකය ද විනය
දැයි ත්රිපිටකය ශ්රදසූ ශ්රස්ක.7

5.

උපාලිං විනයං පුච්ඡි, ුත්තන්වතානන්වදපණ්ඩිතං;
පිටකං තීණි සඞ්ගීතිං, අකංු ජිනසාවකා.

උපාලි මහරහතන්වවහන්වශ්රස්ශ්රගන්ව විනය විචාල ශ්රස්ක.
නුවණැති ූ ආනන්වද මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රගන්ව සූත්රාන්වත විචාල

5 බුද්ධජයන්වති

පාචිත්තියපාළි 1- 386-387 පිටු
ශ්රකාටස, 244-245 පිටු
7 බුද්ධජයන්වති පරිවාර පාලි 1 ශ්රකාටස -304-305 පිටු
9
6 බුද්ධජයන්වති විනයපිටක මහාවේග 1

ශ්රස්ක. ජිනශ්රාවක ූ පෙමු සංගීතිකාරක මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ලා

පිටක තුනක් සංගායනා කළ ඡස්ක්හ.8
➢ විනයපිටක ශ්රපශ්රෙහි ඉතා පැහැදිලිව ශ්රමශ්රස් පිටක තුනක්
දක්වා තිබිය දී අභිධර්ම පිටකය බුද්ධ ශ්රද්ශිතයක් ශ්රනාශ්රේ යැයි
පැවසීම සැබවින්වම විේමයජනක ශ්රනාශ්රේ ද?

6.

‘‘ද්වාසීති බුද්ධශ්රතා ගණ්හිං, ද්ශ්රව සහස්සානි භික්ඛුශ්රතා;
චතුරාසීතිසහස්සානි, ශ්රය ශ්රම ධම්මා පවත්තිශ්රනා.”

ධර්මස්කන්වධ 82000 ක් බුදුරජාණන්වවහන්වශ්රස්ශ්රගන්ව අසා දරා
ගත්ශ්රතමි. 2000 ක් ශ්රාවක මහරහතන්වවහන්වශ්රස්ලාශ්රගන්ව අසා දරා
ගත්ශ්රතමි. යම් ධර්මස්කන්වධ ප්රමාණයක් මා ශ්රවත පවතිත් ද ඒ
ප්රමාණය 84000 ක් වන්වනාහ.9

➢ ශ්රම් දැක්ශ්රවන්වශ්රන්ව ආනන්වද මහ රහතුන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශ්රේර
ගාථාවකි. ඒ අනුව එතුමන්ව වහන්වශ්රස් ධර්මස්කන්වධ 84000 ක්
දරාගත් බව දැක්ශ්රේ. ධර්මශ්රයහි දැක්ශ්රවන්වශ්රන්ව විනශ්රයහි
21000, සූත්රයන්වහි 21000, අභිධර්මශ්රයහි 42000 වශශ්රයන්ව
ධර්මස්කන්වධ ශ්රබදී යන බවයි. අභිධර්මය බුද්ධ ශ්රද්ශිත
ශ්රනාවන්වශ්රන්ව නම් එම ඉතිරි 42000 ක් ධර්මස්කන්වධ
පිශ්රරන්වශ්රන්ව කුමන කරුණු වලින්ව දැයි “අභිධර්මය
බුද්ධශ්රද්ශනාවක් ශ්රනාශ්රේ” යැයි කියන්වශ්රනෝ සිතා බලත්වා.

8

බුද්ධජයන්වති විනයපිටක චුල්ල වේග 2ශ්රකාටස -564-565 පිටු

9 ශ්රේරගාථාපාළි 236 පිටුව
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7.

‘‘ුත්තන්වතං අභිධම්මඤ්ච, විනයඤ්චාපි ශ්රකවලං;
නවඞගං බුද්ධවචනං, එසා ධම්මසභා තව.
සූත්ර අභිධර්ම විනය යන සියලු නවාංග බුද්ධ වචනය ඔබ
වහන්වශ්රස්ශ්රේ (ධර්ම නගරශ්රයහි) ධර්මාිකරණ
සභාවයි.10

8.
‘ඉධාවුශ්රසා සාරිපුත්ත, ද්ශ්රව භික්ඛූ අභිධම්මකථං
කශ්රථන්වති. ශ්රත අඤ්ඤමඤ්ඤං පඤ්හං පුච්ඡන්වති,
අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස පඤ්හං පුට්ඨා විස්සජ්ශ්රජන්වති, ශ්රනා ච
සංසාශ්රදන්වති, ධම්මී ච ශ්රනසං කථා පවත්තිනී ශ්රහාති. එවරූශ්රපන
ශ්රඛ්ා, ආවුශ්රසා සාරිපුත්ත, භික්ඛුනා ශ්රගාසිඞගසාලවනං
ශ්රසාශ්රභයයා’ති. ‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත, යථා තං
ශ්රමාේගල්ලාශ්රනාව සම්මා බයාකරමාශ්රනා බයාකශ්රරයය.
ශ්රමාේගල්ලාශ්රනා හි, සාරිපුත්ත, ධම්මකිශ්රකා’’ති.
..‘‘ඇවැත් ශාරිපුත්රශ්රයනි, ශ්රම් සුශ්රනහි
ශ්රදශ්රදශ්රනක් අභිධර්මකථා ශ්රකශ්රරත් ද,’’……11

භික්ූු

9.
‘‘පුන චපරං, ආවුශ්රසා, භික්ඛු ධම්මකාශ්රමා ශ්රහාති
පියසමුදාහාශ්රරා, අභිධම්ඡම අභිවිනශ්රය උොරපාශ්රමාජ්ශ්රජා යංපාවුශ්රසා,
භික්ඛු
ධම්මකාශ්රමා
ශ්රහාති…ශ්රප.…
උොරපාශ්රමාජ්ශ්රජා -. අයම්පි ධම්ශ්රමා නාථකරශ්රණා.

10 උපාලිත්ශ්රථරඅපදානං,අපදාන පාලි 1 - 78 පිටුව- 542 ගාථාව
11 මහාශ්රගාසිඞගුත්තං, ම.නි.1 ශ්රකාටස -

522පිටුව
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තවද අශ්රනක් කරුණක් ශ්රේ, භික්ුවක් ධර්මය කැමති
ශ්රේද, සකසා දහම් ඇසීමත් අනුනට ශ්රද්ශනා කිරීශ්රම් රුචියත්
ඇත්ශ්රත් ශ්රේද, අභිධර්මඡයහි අභිවිනශ්රයහි බුල ප්රශ්රමෝදය
ඇත්ශ්රත් ශ්රේද, …ශ්රමයද නාථකරණ ධර්මයකි.12
10. ‘‘ආරඤ්ඤිශ්රකනාවුශ්රසා, භික්ඛුනා අභිධම්ඡම අභිවිනශ්රය
ශ්රයාශ්රගා කරණීශ්රයා. සන්වතාවුශ්රසා, ආරඤ්ඤිකං භික්ඛුං
අභිධම්ඡම අභිවිනශ්රය පඤ්හං පුච්ඡිතාශ්රරා.....
ඇවැත්නි, ආරණයක භික්ුව විසින්ව අභිධර්ම පිටකඡයහි ද
විනය පිටකශ්රයහි ද ශ්රපෙ වශශ්රයන්ව ද අර්ථ (අටුවා) වශශ්රයන්ව ද
ශ්රයදීම කටයුතුය. ඇවැත්නි, ආරණයක භික්ුවශ්රගන්ව අභිධර්ම
පිටකඡයහි ද විනය පිටකශ්රයහි ප්රේණ විචාරන්වනාු ශ්රවත්.13
➢ ශ්රම් දැක්ූශ්රේ සූත්ර පිටකශ්රයහි, අභිධර්ම පිටකය පිළිබඳ
දැක්ශ්රවන තැන්ව කීපයක් පමණි. තවත් එබඳු තැන්ව ශ්රබාශ්රහෝය.
තවද ශ්රම් ලක් දිශ්රවහිම පුරාණශ්රේ වැඩසිටි මහා ප්රාඥ රහත්
උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ නම් සඳහන්ව කිරීශ්රම්දී ත්රිපිටක
චූලාභයත්ඡේඡරෝ, ත්රිපිටක චූලනාගත්ඡේඡරෝ, ආභිධම්මික
ඡගාධත්තත්ඡේඡරෝ, ආභිධම්මික අභයත්ඡේඡරෝ යැයි දක්වා
තිශ්රබ්. අභිධර්ම පිටකය බුද්ධ ශ්රද්ශනාවක් ශ්රනාශ්රේ නම් ඒ
රහත් උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා බුද්ධ ශ්රද්ශනාව හා
අබුද්ධශ්රද්ශනාව හඳුනාගත ශ්රනාහැකිව ධර්මය යැයි සිතා
අධර්මයක් හැදෑරූ ශ්රස්ක් දැයි නුවණැත්ශ්රතෝ සිතා බලත්වා.

12 සඞගීතිුත්තං, දී.නි.3ශ්රකාටස - 458 පිට

13 ශ්රගාලියානි/ ගුලිස්සානිුත්තං, ම.නි.2 ශ්රකාටස - 232 පිට
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➢ ශ්රමතරම් ඉතා පැහැදිලිව ඉර-හඳ ශ්රමන්ව ප්රකටව අභිධර්ම
පිටකය පිළිබඳව විනය හා සූත්ර ශ්රපෙ ශ්රපාත් වලම දක්වා
තිබියදී එය ශ්රනාසලකා “අභිධර්මය බුද්ධඡද්ශනාවක්
ඡනාඡේ” යැයි පැවසීම ජින චක්රයට පහර ගැසීමකැයි
දහඡමහි දැක්ඡේ. එම පාපශ්රේ බරපතල කම කියා නිම කිරීමට
ද ශ්රනාහැකිය. ඒ බව දහම් ශ්රපාත් කියවා ශ්රත්රුම් ගනිත්වා.
අශ්රබෞද්ධයින්ව අතර පමණක් ශ්රනාව ශ්රබෞද්ධයින්ව අතර ද ශ්රමම
මත පැතිරීම ශ්රේදයකි. ඒ සෑම ශ්රදනාටම සම්මා දිට්ිය පහෙ
ශ්රේවා යැයි අපි මමත්රිශ්රයන්ව ප්රාර්ථනා කරමු.

අභිධර්ම පිටකය ගැන
මහඡතරවරුන්වඡේ අදහස්....

මෑතකාලීන

ඡේෂ්ඨ

1. අතිපූජනීය ඡර්රුකාඡන්ව චන්වදවිමල මාහිමිපාණන්ව
වහන්වඡස්
ශ්රඥය සාගර පාරගත ූ මහා කාරුණික ූ අප බුදු රජාණන්ව
වහන්වශ්රස් විසින්ව පරම සූක්ෂම පරම ගම්භීර චිත්ත මචතසිකාදී
පරමාර්ථ ධර්මයන්වශ්රේ තතු ශ්රලාවට ශ්රහළි කරනු පිණිස ශ්රද්ශනය
කෙ විශිෂ්ඨ ධර්මය අභිධර්ම පිටකයයි.14

2. අතිපූජනීය මාතර ශ්රී ඤාණාරාම මාහිමිපාණන්ව
වහන්වඡස්
(පර්යාප්තති ශාසනය) මහාකාරුණික බුදුපියාණන්ව
වහන්වශ්රස් වදාෙ අනුශාසනා සමූහයයි. ඒ වනාහි ශ්රපාදුශ්රේ
14

අභිධර්මකේ මූළි

රුණු සංඥාපනය
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ුගතියට ද විශ්රේෂශ්රයන්ව නිවනට ද මාර්ගය සලසා ශ්රදන පිළිශ්රවත
වදාෙ ුපිරිසිදු උපශ්රදස් රැසය. විනය පිටකය, සූත්රාන්වත පිටකය,
අභිධර්ම පිටකය යයි එය ඡකාටස් තුනකට ඡබදී ඇත්ඡත්ය. 15

3. අතිපූජනීය කඩවැද්දුඡේ ජිනවංස මාහිමිපාණන්ව
වහන්වඡස්
අභිධර්මය පිළිබඳ ශ්රනාශ්රයක් උගත්ු විවිධ මත පෙශ්රකශ්රරති.
ශ්රම් අතර අභිධර්මය ශ්රී බුද්ධ ශ්රද්ශනාවක් ශ්රනාශ්රේ යයි කියන්වශ්රනෝ
ද ශ්රවති. ඒ මති මතාන්වතර ඔවුන්වශ්රේ සඤ්ඤා විපල්ලාසයන්ව
හැටියට සලකන අපි උශ්රපක්ෂිත ශ්රවමු.....
අභිධර්මය ගැන සිතීශ්රම්දී මශ්රේ සිතට දැනී ගිශ්රේ
ධර්මනයායක් වශශ්රයනි. එනම් ධර්මශ්රේ ස්වභාවය ශ්රහවත් ඇතුල්
ස්වරූපය පිරිසිඳ අවශ්රබෝධකර ගැනීමට උපකාර වන ප්රමිති
තත්වයක් ශ්රලසිනි.
ඇත්ත වශශ්රයන්වම සර්වඥතා ඥානශ්රේ අසදෘශ සාධකය
අභිධර්මය යයි කියනු ුදුුමය.16

4. අතිපූජනීය නාඋයඡන්ව අරියධම්ම මාහිමිපාණන්ව
වහන්වඡස්
ශ්රතරුවන්ව සරණයි! ශ්රාවකයින්ව වහන්වශ්රස්ලාට විෂය
ශ්රනාවන සර්වඥයන්ව වහන්වශ්රස් නමක් විසින්වම ශ්රද්ශනා කෙ හැකි
ශ්රද්ශනාවකුයි අභිධර්ම ශ්රද්ශනාව. විනය පිටකයත් එශ්රහමමයි.
සූත්රාන්වත පිටකශ්රය පමණක් සමහර ශ්රද්ශනා ශ්රාවකයින්ව
15 විදර්ශනා පරපුර 2 පිටුව (අතිපූජනීය මාතර ශ්රී ඤාණාරාම මාහිමි) 2003
16
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වහන්වශ්රස්ලා විසින්ව විග්රහ කරල තිශ්රයනවා........ සියලු බුදුවරයන්ව
වහන්වශ්රස්ලාට තිශ්රයනවා සමාන ධර්ම තිහක්, අසමාන ධර්ම අටක්
තිශ්රයනවා. ඒ සමාන ධර්ම තිහ අතුරින්ව එකක් තමයි ශ්රලාවුතුරා බුදු
ීශ්රමන්ව හත්ශ්රවනි වසශ්රර් දී ශ්රදවියන්ව සහිත ශ්රලෝකයාට බුදු මහිමය
ශ්රපන්වවනු පිණිස යමාමහ ශ්රපෙහර පාලා තවුතිසා භවනට වැඩම
කරීම. තවුතිසා භවනට වැඩම කරවා මාතෘ දිවයරාජයා ප්රමුඛ්ව
දසදහසක් සක්වලින්ව පැමිශ්රණන ශ්රදවි බඹුන්වට ශ්රම් ගාම්භීර
අභිධර්ම ශ්රද්ශනාව පැවැත්ීම සියලු බුදුවරයන්ව වහන්වශ්රස්ලාට
සමාන ධර්මතාවක්..... ඒ නිසා බුදුරජානන්ව වහන්වශ්රස් විසින්වම
ශ්රද්ශනා කරන ලද ශ්රම් අභිධර්ම පිටකය, බුද්ධ ශ්රද්ශනාවක්
ශ්රනාශ්රේය - ශ්රාවකයන්ව විසින්ව සංග්රහ කරන ලද්දක්ය ආදී
වශශ්රයන්ව විග්රහ කරන්වන ගිශ්රයාත් ඒක ජිනචක්රයට පහර දීමක්
කියනවා, ඒ කියන්වශ්රන්ව සර්වඥතාක් ඥානයට පහරදීමක්
කියනවා. ධර්මය අධර්මය ශ්රකාට දැක්ීශ්රම් ශ්රේදකර වස්තුවකට
වැශ්රටනවා. ඒ වශ්රේම ශ්රමශ්රොව වශශ්රයන්ව ඔු ශ්රබාශ්රහෝ දුකට
පත්ශ්රවලා අපාගාමී ීමට ශ්රේතු ශ්රවනව. ඒ නිසා සර්වඥයන්ව
වහන්වඡස් විසින්වම ඡද්ශනා කරන ලද අභිධර්මය ඒ විදියටම
පිළිඡගන අනුගමනය කිරීඡමන්ව විපස්සනා ඥාන දියුණු කරගන්වන
ශක්තිය ලැඡබනවා. විඡේෂඡයන්වම අභිධර්මයට අදාල ඡද් තමයි
විපස්සනාවට ගැඡනන්වඡන්ව. ඒ නිසා අභිධර්ම ශ්රද්ශනාව ශ්රාවක
ශ්රකශ්රනකු විසින්ව වත් ශ්රවනත් ශ්රකශ්රනකුන්ව විසින්වවත් සංග්රහ කරන
ලද්දක් ශ්රනාව සවාසනා සකල ක්ශ්රල්ෂයන්ව ප්රහාණය කෙ
සර්වඥතාක් ඥානය ඇති සම්මා සම්බුදු රජාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශ්රී
මුඛ්ශ්රයන්වම ශ්රද්ශනා කරන ලද අභිධර්ම ශ්රද්ශනාවක් බව අපි
ශ්රදාශ්රහාත් මුදුනින්ව පිළිගන්වනවා.17
17

කබෞද්ධයා නාලි ාකේ පැවති අබිදම් නිම්කෙර සා ච්ඡාවක් ඇසුරිනි.
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අතිපූජනීය පානදුඡර් අරියධම්ම මාහිමිපාණන්ව වහන්වඡස්
මායා
ශ්රද්විය
දින
හතයි
සිද්ධාර්ථකුමාශ්රරෝත්පත්තිශ්රයන්ව පස්ශ්රස ජීවත්ව සිටිශ්රය. ඒ
සිරිතක්. මායාශ්රද්විය පිංවන්වත මාතාවක්. ශ්රම් ශ්රලෝශ්රකට දුන්වනා පිං
ඇති පුශ්රතක්. මායාශ්රද්විය ශ්රම් ශ්රලෝකයට දුන්වන පිං ඇති
පුතණුවන්ව තුන්ව ශ්රලෝශ්රකටම පිශ්රයක් කො.
ඉතිං ඒ කාරණය ගැන සලකලා, බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස්
මායාශ්රද්වියට - මෑණියන්ව වහන්වශ්රස්ටත් සැලකිළි දැක්වුවශ්රන.
බුදුබව ලැබුවට පස්ශ්රස අභිධර්ම පිටකය, විජම් බණ ශ්රද්ශනා
කරන්වනට බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස වැඩියශ්රන ශ්රදේශ්රලාව. බලන්වන
ශ්රකාච්චර වටින තැනක් ද ඒ. අභිධර්මය කියන්වඡන විජම් බණ
කියන්වඡන ධර්මඡයහි අමාකිර වාඡග සාරවත් ඡද්. ශ්රම් ශ්රලෝකශ්රේ
ශ්රකශ්රනකුට ලැශ්රබන ආහාර අතර මවුකිර තමයි උතුම්ම ආහාරය.
දින හතක් මවුකිරි දී ශ්රම් ශ්රලෝකශ්රේ තිශ්රයන ප්රණීතම ආහාරය ූ
මවු කිර දී තමන්ව වහන්වශ්රස්ව කුඩා කාලශ්රේදී ශ්රපෝෂණය කෙ මායා
ශ්රද්වියට ධර්මශ්රයහි අමාකිර බඳු අභිධර්මය ශ්රද්ශනා කරන්වන
ශ්රදේශ්රලාවට වැඩියා.18
ශ්රම් පිළිබඳ තවත් ශ්රබාශ්රහෝ සාක්ෂි ඇතත් නුවණැත්තන්වට
කරුණු ශ්රත්රුම් ගැනීමට ශ්රමපමණක් සෑශ්රේ යැයි සලකා කරුණු
දැක්ීම ශ්රමශ්රතකින්ව අවසන්ව කරමු.

විනයපිටකඡේ පරිවාරපාළිය
18 පානදුශ්රර් අරියධම්ම මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ මවුගුණ ශ්රද්ශනාවක් ඇුරින්ව
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භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශ්රීමුඛ් ශ්රද්ශනාවන්වශ්රගන්ව හා
උපාලි මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශ්රද්ශනාවන්වශ්රගන්ව ද යුක්ත ූ
පරිවාර පාළිය පෙමු සංගායනාශ්රේදීද සංගායනා කෙ බව ඉතා
පැරණි ධර්මග්රන්වථයන්වහි හා වංශකථාවන්වහි ද ඉපැහැදිලිව දක්වා
ඇත. එය එශ්රස්ම බව දැනටත් ප්රතිපත්තිගරුක ධර්මගරුක සියලුම
ශ්රේරවාදී පඬිවරු අවිවාදශ්රයන්ව පිළිගනිති. වයවහාර වර්ෂ 1900 ට
පමණ ශ්රපර එනම් ත්රිපිටකය පිලිබඳ හසල බුද්ිමතුන්ව වැඩසිටි
අතීතශ්රේ නිපදූ කිසිඳු ශ්රේරවාදී ග්රන්වථයක “පරිවාරපාළිය
බුද්ධශ්රද්ශනාවක් ශ්රනාශ්රේ” යැයි දක්වා නැත. ඒ ශ්රවනුවට එය
පෙමු සංගායනාශ්රේදී සංගායනා කෙ බව “එවං භික්ඛුනීවිභඞ්ගං
සඞ්ගහං ආඡරාඡපත්වා එඡතඡනව උපාඡයන ඛන්වධකපරිවාඡරපි
ආඡරාඡපසුං. එවඡමතං සඋභඡතාවිභඞ්ගඛන්වධකපරිවාරං
විනයපිටකං සඞ්ගහමාරූළහං සබ්බං මහාකස්සපත්ඡථඡරා
පුච්ඡි, උපාලිත්ඡථඡරා විස්සජඡජසි.” (ශ්රමශ්රස් භික්ෂුණී විභංගය
සංගායනාවට නංවා ඒ ක්රමශ්රයන්වම ඛ්න්වධක පරිවාරයන්ව ද
සංගායනාවට නැංූ ශ්රස්ක. ශ්රමශ්රස් ඒ උභශ්රතා විභංග ඛ්න්වධක
පරිවාර සහිත සංගායනාවට නංවන ලද සියලු විනය පිටකය
මහාකාශයප ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස් විචාල ශ්රස්ක. උපාලි ශ්රතරුන්ව
වහන්වශ්රස් විසඳූ ශ්රස්ක.)19 යනුශ්රවන්ව ඉතා පැහැදිළිව දක්වා ඇත.
නමුත් මෑතක සිට එබඳු බුද්ධ ශ්රද්ශනාවන්ව ගැන ද සැක
උපදීමට ඇතැම්ු උත්සාහ දරති. පරිවාර පාළිය ප්රතිශ්රේප
කිරීම මුලින්වම සිදුකශ්රල් ශ්රදවැනි සංගායනාශ්රේදී සාසනශ්රයන්ව
බැහැර කල අලජ්ජී වජ්ජිපුත්තක භික්ෂූන්ව බව වංශකථාවන්වහි
දැක්ශ්රේ. ඒගැන වැඩිදුර කරුණු “අභිධර්ම පිටකය, අටඨකථා හා
තවත් බුද්ධඡද්ශිත ග්රන්වථ පිළිබඳව ඡමඡස් වැරදි මත පැනනැගීඡම්
19

විනය අටුවා බාහිරනිදාන වර්ණනා (ක .ේ මු.) 8 පිටුව.
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ඡේතු ඡමානවාද? ” යන මාතෘකාව යටශ්රත් ඉදිරිශ්රේදී දක්වමු. එම
වජ්ජිපුත්තක භික්ෂූන්වශ්රේ මත පිලිගත් ඇතැම් නූතන උගත්ු ද
පරිවාරපාලිය පිලිබඳ වැරදි මත ප්රචාරය කරති. ඊට ද පිලිතුරු “එම
අධර්මවාදී මතවාදයන්වඡේ නූතන වයාප්තතිය” යන මාතෘකාව
යටශ්රත් ඉදිරිශ්රේදී දැක්ශ්රේ. වැඩිදුර ශ්රතාරතුරු විනය මහාවේග
පාලි බුද්ධජයන්වති පරිවර්තනශ්රේ සංඥාපනශ්රේ දක්වා ඇති බැවින්ව
ශ්රමහි ඒ සියල්ල දැක්ීමට අදහස් ශ්රනාකරමු. ශ්රම් කරුණු පිලිබඳ
සැකහැර දැනගනු කැමැත්ශ්රතෝ එය කියවා බලත්වා.

සූත්ර පිටකඡේ ඛුද්දක නිකායට අයත් ඇතැම් ඡපාත්
සියලු බුද්ධවචනය නිකාය වශශ්රයන්ව ශ්රබදීශ්රම්දී දී ,
මජ්ිම, සංයුක්ත, අංගුත්තර යන නිකාය හතරට අයත් ශ්රනාූ
සියලු බුද්ධ වචනය ඛුද්දක නිකායට ඇතුලත් කර ප්රථම
සංගීතිකාරක මහරහත් උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා සංග්රහ කල ශ්රස්ක.
එයට අයත් ග්රන්වථ අතුරින්ව සූත්ර පිටකයට අයත් ග්රන්වථ 15 ක් බව
අර්ථකථාවන්වහි දැක්ශ්රේ. ඒ ශ්රමශ්රස්ය;
ඛුද්දකපාඨ - ධම්මපද - උදාන - ඉතිවුත්තක - ුත්තනිපාත
- විමානවත්ථු - ශ්රපතවත්ථු - ශ්රථරගාථා - ශ්රථරීගාථා - ජාතක නිද්ශ්රදස - පටිසම්භිදා - අපදාන - බුද්ධවංස - චරියාපිටකවශ්රසන
පන්වනරසප්තපශ්රභශ්රදා ඛුද්දකනිකාශ්රයාති ඉදං සුත්තන්වතපිටකං
නාම. (විනයට්ඨකථා 10 පිටුව)
නමුත් “ශ්රමම ග්රන්වථයන්ව අතුරින්ව ඇතැම් ග්රන්වථ පිරිසිදු
බුද්ධශ්රද්ශනා ශ්රනාශ්රේය” යනාදී වැරදි මත මෑතක සිට අප රශ්රට් ද
පැතිශ්රරමින්ව පවතී. ශ්රමම වැරදි මතශ්රේ ද ආරම්භය අලජ්ජී ූ
මහාසංගීතික (වජ්ජිපුත්තක) භික්ෂූන්වශ්රේ කාලය දක්වා දිශ්රේ. ඔවුු
පරිවාරපාළිය,
අභිධර්මපිටකය,
මහානිද්ශ්රද්සපාළි,
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චුල්ලනිද්ශ්රද්සපාළි, පටිසම්භිදාමේගපාළි, ජාතකශ්රද්ශනා වලින්ව
ශ්රකාටසක් යනාදී ධර්ම ශ්රකාටස් ප්රතිශ්රේප කරමින්ව
සාසනවිශ්රලෝමයක් කෙ බව දීපවංසාදී ග්රන්වථයන්වහි දැක්ශ්රේ. ඒ
පිළිබඳ වැඩිදුර කරුණු ඉදිරිශ්රේදී හත්වන (07) පරිච්ශ්රේදශ්රේදී
දක්වමු. එබඳු පිරිස් ගත් මතම දැනුත් ප්රචාරය කරන අධර්මවාදී
පිරිස් වලට පිළිතුරු දීමටත් තමාශ්රේ ශ්රද්ධාදී ගුණ දියුණු
කරගැනීමටත් උපකාර ශ්රේ යැයි සලකා ශ්රමම කරුණු දැක්ීමු.
ශ්රම් පිළිබඳ වැඩිදුර කරුණු,
• අට්ඨකථා හා ටීකා ග්රන්වථ
• දීපවංසය,මහාවංසය ආදී වංසකථා
• නිකාය සංග්රහය
• විනය මහාවේග පාලි බුද්ධජයන්වති පරිවර්තනශ්රේ
සංඥාපනය ඇතුලු බුද්ධජයන්වති ග්රන්වථයන්වශ්රේ
සංඥාපනයන්ව.
යනාදී තැන්වහි දක්වා ඇති බැවින්ව ඒවා කියවා තමාශ්රේ
ශ්රද්ධාදී ගුණධර්ම තර කර ගනිමින්ව ප්රතිපත්තිශ්රයහි ශ්රයශ්රදමින්ව තම
ජීවිත දහමින්ව ශ්රපෝෂණය කර ගනිත්වා යනු අපශ්රේ මමත්රී
පූර්වාංගම ආරාධනයයි.

02 අර්ථකථා, අටඨකථා ඡනාඡහාත් අටුවා
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ශ්රමකල අටුවා ග්රන්වථ සම්බන්වධව ද විවිධ මිතයා මත
පෙශ්රවන බැවින්ව නුවණැතියන්වශ්රේ විමසීම පිණිස ශ්රමම කරුණු
දක්වමු.
අටුවාව යනු කුමක්දැයි පෙමුව දත යුතුය. යම් බුද්ධ
ශ්රද්ශනාවක ශ්රපෙ එශ්රස් නැතශ්රහාත් මාතෘකා ශ්රද්ශනාව පමණක්
කියීශ්රමන්ව එයින්ව බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් අදහස් කෙ සම්පූර්ණ
අර්ථය වටහාගැනීම අපහුය. ඒ සඳහා එම ශ්රද්ශනාශ්රේ අර්ථය ද
දතයුතුය. ඒ බව අංගුත්තර පංචක නිපාතශ්රේ ිප්තපනිසන්වති
සූත්රාදිශ්රයහි දක්වා ඇත. එහි “අත්ථකුසඡලා ඡහාති” යනු අර්ථය
නිවැරදිව දන්වශ්රන්වය යන අර්ථයි. එශ්රස් බුද්ධ ශ්රද්ශනාශ්රේ නිවැරදි
අර්ථය දක්වන ශ්රද්ශනාව අර්ථකථාවයි. ශ්රමම අටුවාවන්වහි ඇතැම්
ශ්රකාටස් බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් විසින්වම කෙ ශ්රද්ශනායි. ඇතැම්
ශ්රකාටස් සාරිපුත්තාදී සම්මුඛ් ශ්රාවක උතුමන්වශ්රේ ශ්රද්ශනායි. ඊට
අමතරව එම පුරාණ අටුවාශ්රේ විසඳා ශ්රනාතිබූ ප්රාශ්රයෝගික ගැටළු
වලට ඉන්ව පු කාලශ්රේ වැඩසිටි මහා ප්රාඥ රහත් උතුමන්ව
වහන්වශ්රස්ලා ලබා දුන්ව විනිේචයන්වද දක්වා ඇත. නමුත් එබඳු
විනිේචයන්ව අටුවාව ශ්රලස ශ්රනාව ආචරිය අදහස් ශ්රලස පැහැදිලිව
ශ්රවන්ව කර දක්වා ඇත. ඊට අමතරව සැසඳීම සඳහා ශ්රවනත් වැරදි
මතවාදත්, කරුණු පැහැදිලි කිරීම සඳහා කථා වස්තුත් දක්වා ඇත.
ඒවා මහාසං රත්නශ්රේ අනුමැතිය ඇතුව අටුවාවන්වට ඇතුලත්
කෙ බව “යානි පශ්රනත්ථ වත්ූනි, තානි සීහෙදීශ්රප ආචරිශ්රයහි
සඞ ාදීනමනුමතියා අට්ඨකථාු පක්ිත්තානි” යැයි වජිරබුද්ි
ටීකාශ්රේ පැහැදිලිව දක්වා ඇත. තවද ඒ සියල්ල ඉතා පැහැදිලිව
පුරාණ අටුවාශ්රවන්ව ශ්රවන්වකර දක්වා ඇත. ගුරුන්ව ඇුරු කර
පුරාණ සම්ප්රදායානුකූලව අටුවා උගත් ශ්රකශ්රනකුන්වට ශ්රමම මත
ශ්රවන්වකර ගැනීමට ශ්රහෝ පිළිගතයුතු මතය කුමක්දැයි ශ්රතෝරා
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ගැනීමට ශ්රහෝ අපහුවක් නැත. ඊට අවශය නයායන්ව අටුවාශ්රේම
දක්වා ඇති බැවිනි. ඒ සඳහා උදාහරණයක් අපි ශ්රමශ්රස් දක්වමු.
මත කීපයක් දක්වා ඇති විශ්රටකදී අවසන්ව මතයම ප්රාමාණික බව
“යථා ඡචත්ථ, එවං සබ්බත්ථ ඡයා ඡයා අටඨකථාවාඡදා වා
ඡථරවාඡදා වා පච්ඡා වුච්චති ඡසා පමාණඡතා දටඨබ්ඡබා.” යැයි
විනය අටුවාශ්රේ දක්වා ඇත. එබැවින්ව නියම ක්රමයට ධර්මය
හදාරන අයට ඉහත දැක්ූ වැරදි මත ඇති ශ්රනාවන බවත්
අටුවාශ්රේ ඇති අතිශශ්රයෝපකාරිත්වය හා වටිනාකම ශ්රත්රුම්
ගැනීමට හැකි බවත් ශ්රේතුසාධක ඇතිව ශ්රමශ්රස් දන්වවා සිටිමු.
බුද්ධකාලශ්රේ පටන්ව මුඛ් පරම්පරාශ්රවන්ව රැකශ්රගන අවුත්
මිහිඳු මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රගන්ව අපට ලැබුණු එම අටුවා ශ්රවනත්
වැරදි මත හා මිශ්ර ශ්රනාී පැවතීම සඳහා සිංහල භාෂාශ්රවන්ව
රැකශ්රගනවිත් බුද්ධවර්ෂ 433 දී20 මාතශ්රල් අළුශ්රලශ්රන්ව පැවති
හතරවන ධර්ම සංගායනාශ්රේදී ත්රිපිටකය ග්රන්වථාරූඪ කිරීශ්රමන්ව
අනතුරුව, චතුපටිසම්භිදා - ෂඩ් අභිඤ්ඤා ලාභී ූ අටුවා සහිත
පිටකත්රය ධාරී ූ මහරහත් උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා 500 නමක් විසින්ව
ග්රන්වථාරූඪ කරනලදි. බුද්ධවර්ෂ 953 දී පමණ ලක් දිවට වැඩම කෙ
මහාප්රාඥ ූ අනුබුද්ධ බුද්ධශ්ර ෝෂ මහා ඇදුරුපාණන්ව වහන්වශ්රස්
විසින්ව නැවතත් එම සිංහල අටුවා විශ්රද්ශීය ධර්මකාමීන්වශ්රේ
ප්රශ්රයෝජනය පිණිසත්, නිකායාන්වතර මත හා මිශ්රීම වලකනු
සඳහාත් පාළි භාෂාවට නගන ලදි. එහිදී කරුණු පැහැදිලි කිරීම
සඳහා මහා ප්රාඥ ූ පිටකත්රය ධර ූ පුරාණ ශ්රතරුන්ව
වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ මත හා කථා වස්තු ද ඇතුලත් කරන ලදි.
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එබැවින්ව දැනුත් අප සතුව ඇත්ශ්රත් කරුණු පැහැදිලි කිරීම
සඳහා දැක්ූ ශ්රේරවාද හා කථා වස්තූන්වශ්රගන්ව අලංකාර කරන ලද
බුද්ධකාලශ්රේ පටන්ව පැවති අටුවාම බව ශ්රත්රුම් ගත යුතුය.
බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව දුන්ව නයායන්ව අනුව ශ්රද්ශිත බැවින්ව
මධුපිණ්ඩික සූත්රාදිය බුද්ධභාෂිත ූවාක් ශ්රමන්ව ශ්රමම අටුවාවද
බුද්ධභාෂිත බවට පත්ශ්රේ. බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ
නයායන්වශ්රගන්ව ශ්රතාරව ශ්රමම අර්ථ විවරණ කෙ ශ්රනාහැකි බැවිනි.
ඒ බව “වුත්ඡතාති පාළිඡතා ච අත් ථඡතා ච බුද්ඡධන භගවතා

වුත්ඡතා. න හි භගවතා අබයාකතං නාම තන්ව තිපදං අත්ථි,
සබ්ඡබසංඡයව අත්ඡථා කථිඡතා, තස්මා සම්මාසම්බුද්ඡධඡනව
තිණ්ණං පිටකානං අත්ථවණ්ණනාක්කඡමාපි භාසිඡතාති
දටඨබ්බං.
තත්ථ
තත්ථ
භගවතා
පවත්තිතා
පකිණ්ණකඡදසනාඡයව හි අටඨකථා.”
(“වදාරණ ලද්ඡද්ය යනු ඡපළ වශඡයන්වද අර්ථ වශඡයන්ව ද
භාගයවත් බුදුරජාණන්ව වහන්වඡස් විසින්ව වදාරණ ලද්ඡද්ය.
භාගයවතුන්ව වහන්වඡස් විසින්ව ඡනාවදාළ තන්වතිපදයක්
(දහම්පදයක්) නම් නැත. සියල්ලන්වඡේම අර්ථය වදාරණ ලද්ඡද්ය.
එබැවින්ව සම්මා සම්බුදුරජාණන්ව වහන්වඡස් විසින්වම ත්රිපිටකඡේ
අර්ථවර්ණනා ක්රමය ද වදාරණ ලද්ඡද් යැයි දතයුතුයි. ඒ ඒ තැනදී
භාගයවතුන්ව වහන්වඡස් විසින්ව පවත්වන ලද ප්රකීර්ණක ඡද්ශනාවම
අටඨකථා නම් ඡේ.)”21යැයි එක් වරක් ඇසූ පමණින්ව බණවර
හතරකටත් වඩා ඒකශ්රැතිශ්රයන්ව දැරීමට තරම් මහාප්රාඥ ූ පුරාණ
ටීකා ඇදුරුවරු ද දක්වා ඇත.
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අටුවාව දැනගැනීඡම් ඇති වැදගත්කම පිළිබඳ
ඡපඡළහි දැක්ඡවන උදෘත කීපයක් ඡමඡස් දක්වු.
1.

‘‘සගාරශ්රවා වුඩ්ඪතශ්රරු භික්ඛුු;
ආඡචරකම්හි ච සඡක විසාරඡදා;
අලං පශ්රමතුං පගුශ්රණා කශ්රථතශ්රව;
පච්චත්ිකානඤ්ච විරද්ිශ්රකාවිශ්රදා.

වැඩිමහලු මහණුන්ව ශ්රකශ්රරහි ශ්රගෞරව සහිත ූශ්රේ වාසය
කරයි. ස්වකීය ආචාර්යවාදඡයහි විශාරද ඡවයි. ඒ ඒ කරුණු
නුවණින්ව ප්රමාණ කරන්වනට (විනිේචය කරන්වනට) සමර්ථ ශ්රවයි.
කියයුත්ශ්රතහි කෙ පරිචය ඇත්ශ්රත් ශ්රවයි. පසමිතුරන්ව (වැරදි
මතධාරීු) වැරැද්ද ූ තැන්ව දැක්ශ්රමහි දක්ෂ ශ්රවයි. 22
➢ ශ්රමම සාසනයට අනුබල දීමටත් විනය විනිේචයාදිය
සිදුකිරීමටත් ුදුු වන්වශ්රන්ව කවර ගුණ වලින්ව යුත්
භික්ුවක්දැයි උපාලි මහ රහතන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව
භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රගන්ව විචාරණ ලදුව එම ුදුුකම්
දක්වමින්ව වදාෙ ගාථා අතුරින්ව එක් ගාථාවක් හා එහි ශ්රත්රුම
ඉහත දක්වන ලදි. ශ්රමහි ආචාර්යවාදය යනු බුද්ධකාලශ්රේ
පටන්ව පැවතුණු අර්ථ විවරණයි. එනම් අටුවායි.
2.
‘‘ද්ශ්රවශ්රම, භික්ඛ්ශ්රව, ධම්මා සද්ධම්මස්ස සම්ශ්රමාසාය
අන්වතරධානාය සංවත්තන්වති. කතශ්රම ද්ශ්රව? දුන්වනික්ිත්තඤ්ච
පදබයඤ්ජනං අත්ඡථා ච දුන්වනීඡතා. දුන්වනික්ිත්තස්ස,
භික්ඛ්ශ්රව, පදබයඤ්ජනස්ස අත්ශ්රථාපි දුන්වනශ්රයා ශ්රහාති. ඉශ්රම
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ශ්රඛ්ා, භික්ඛ්ශ්රව, ද්ශ්රව ධම්මා සද්ධම්මස්ස සම්ශ්රමාසාය
අන්වතරධානාය සංවත්තන්වතී’’ති.
මහශ්රණනි, ශ්රම් ධර්මශ්රයෝ ශ්රදශ්රදශ්රනක් සද්ධර්මයාශ්රේ
විනාශය පිණිස අතුරුදන්වීම පිණිස පවත්නාහ. කවර
ශ්රදශ්රදශ්රනක් ද යත්: උපිලිශ්රවලින්ව වරදවා ගත් (පද පිළිශ්රවල
මාරුකර ගත්) ශ්රපෙ ද වරදවා ඡපරළා ගත් (පරිවර්තනය කළ)
අටුවා ද යන ඡදකය. යනු එහි ශ්රත්රුමයි. 23
➢ ශ්රී සද්ධර්මය අතුරුදන්ව ීමට බලපාන කරුණු ශ්රදකින්ව එකක්
ශ්රලස දක්වා ඇත්ශ්රත් අර්ථය වරදවා ගැනීමයි. බුද්ධකාලශ්රේ
පටන්ව මහරහත් උතුමන්ව අතින්ව අපට ලැබුණු අර්ථ විවරණ
අඩංගු අටුවා තිබියදීත් ශ්රමකෙ ශ්රමතරම් අර්ථ වරදවන්වශ්රන්ව
නම් එම අටුවා ශ්රනාතිබුශ්රන්ව නම් කුමන තත්වයක් උද්ගත
ශ්රේදැයි නුවණැත්ශ්රතෝ සිතා බලත්වා.
3.
‘‘ඉධාවුශ්රසා සාරිපුත්ත, භික්ඛු අත්ථකුසඡලා ච ඡහාති,
ධම්මකුසශ්රලා ච, බයඤ්ජනකුසශ්රලා ච, නිරුත්තිකුසශ්රලා ච,
පුබ්බාපරකුසශ්රලා ච. එත්තාවතා ශ්රඛ්ා, ආවුශ්රසා සාරිපුත්ත, භික්ඛු
ිප්තපනිසන්වති ච ශ්රහාති කුසශ්රලු ධම්ශ්රමු, ුේගහිතේගාහී ච,
බුඤ්ච ගණ්හාති, ගහිතඤ්චස්ස නප්තපමුස්සතී’’ති.
ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්රශ්රයනි, ශ්රම් සුශ්රනහි භික්ුවක්
අර්ථඡයහි (අටුවාඡවහි) ද දක්ෂ ඡවයි. පාළි ධර්මශ්රයහි ද දක්ෂ
ශ්රවයි. නිරුක්ති වචනශ්රයහි ද දක්ෂ ශ්රවයි. පුර්ව අපරය ගැලපීශ්රමහි
ද දක්ෂ ශ්රවයි. ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්රශ්රයනි, ශ්රමපමණකින්වම භික්ුවක්
23
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කුසල ධර්මශ්රයහි ඉක්මණින්ව අසා නිවැරදිව දරන්වශ්රන්වද, මනාව
ඉශ්රගන ගන්වශ්රන්වද, ශ්රබාශ්රහෝ ඉශ්රගන ගන්වශ්රන්වද, ඉශ්රගන ගත් ශ්රදය
ශ්රනානැසී පවත්ශ්රන්ව ද වන්වශ්රන්වය. යනු එහි ශ්රත්රුමයි.24
අත්ථකුසඡලාති අටඨකථාය ඡඡඡකා. ධම්මකුසශ්රලාති පාළියං
ශ්රඡශ්රකා. (අත්ථකුසශ්රලා යනු අටුවාශ්රවහි දක්ෂ යනාර්ථයි,
ධම්මකුසශ්රලා යනු ශ්රපශ්රෙහි දක්ෂ යනාර්ථයි.) (අං.නි.අටුවා)

අටුවා යනුඡවන්ව හඳුන්වවන්වඡන්ව ඡමානවාද?
අටුවා යනු ශ්රමානවාදැයි පැරණි උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා
පහත ශ්රමශ්රස් දැක්ූ ශ්රස්ක.
දීඝස්ස දීඝසුත්තඞ්කිතස්ස, නිපුණස්ස ආගමවරස්ස;
බුද්ධානුබුද්ධසංවණ්ණිතස්ස, සද්ධාවහගුණස්ස.
දීර් සූත්රයන්වශ්රගන්ව අංකිත ූ පටිච්චසමුප්තපාදාදී ඉතා සියුම්
කරුණු වලින්ව යුතු බැවින්ව නිපුණ ූ, ශ්රද්ධාව උපදවන ගුණශ්රයන්ව
යුතු ූ, බුදුරජුන්ව විසිනුත් අනුබුද්ධ නම් ූ අග්රශ්රාවකාදී ආර්යන්ව
වහන්වශ්රස්ලා විසිනුත් සංවර්ණනා කරනා ලද දී නිකාශ්රේ
අත්ථප්තපකාසනත්ථං, අටඨකථා ආදිඡතා වසිසඡතහි;
පඤ්චහි යා සඞ්ගීතා, අනුසඞ්ගීතා ච පච්ඡාපි.
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අර්ථ ප්රකාශකිරීම පිණිස පෙමු සංගායනාශ්රේදී පන්වසියයක්
මහරහත් උතුමන්ව විසින්ව සංගායනා කරන ලදුව, ඉන්ව පුව ද
ශ්රදවන සංගායනාදිශ්රේදී නැවත නැවතත් සංගායනා කරන ලදුව
සීහළදීපං පන ආභතාථ, වසිනා මහාමහින්වඡදන;
ඨපිතා සීහළභාසාය, දීපවාසීනමත්ථාය.
චිත්තවශීභාවශ්රයන්ව යුතු මහමිහිඳු මාහිමි පාණන්ව විසින්ව සිංහල
ද්ීපයට ශ්රගශ්රනන ලදුව සිංහල දීපශ්රේ වැසියන්වශ්රේ යහපත
පිණිස (පුව සිංහල මහ ශ්රතරවරුන්ව විසින්ව) සිංහල භාෂාශ්රවන්ව
තබන ලදී.25
අටුවාව සැකුශ්රන්ව ශ්රකශ්රස් ද, එයට ආචරියවාද යැයි
කියන්වශ්රන්ව කුමක් නිසාද යන කරුණු ටීකාචාරීන්ව වහන්වශ්රස්ලා
ශ්රමශ්රස් දක්වන ශ්රස්ක.
යදිපි තත්ථ තත්ථ භගවතා පවත්තිතපකිණ්ණකශ්රදසනාව
අට්ඨකථා, සා පන ධම්මසඞගාහශ්රකහි පඨමං තීණි පිටකානි
සඞගායිත්වා තස්ස අත්ථවණ්ණනානුරූශ්රපශ්රනව වාචනාමේගං
ආශ්රරාපිතත්තා ‘‘ආචරියවාඡදා’’ති වුච්චති ආචරියා වදන්වති
සංවණ්ශ්රණන්වති පාළිං එශ්රතනාති. ශ්රතනාහ ‘‘ආචරියවාඡදා නාම
අටඨකථා’’ති. තිස්ශ්රසා සඞගීතිශ්රයා ආරුළශ්රහා එව ච
බුද්ධවචනස්ස
අත්ථසංවණ්ණනාභූශ්රතා
කථාමේශ්රගා
මහින්වදත්ඡථඡරන
තම්බපණ්ණිදීපං
ආභශ්රතා
පච්ඡා
තම්බපණ්ණිශ්රයහි මහාශ්රථශ්රරහි සීහළභාසාය ඨපිශ්රතා
නිකායන්වතරලද්ිසඞකරපරිහරණත්ථං.
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(ඉඳින්ව ඒ ඒ තැන භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව පැවැත්ූ
ප්රකීර්ණක ශ්රද්ශනාවම අටුවාව නම් ශ්රේ. ධර්ම සංගායක
මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ලා විසින්ව පෙමුව ත්රිපිටකය සංගායනා කර
එහි අර්ථ වර්ණනාකිරීම් වශශ්රයන්ව ඒ අටුවාව වාචනා මාර්ගයට
නැංූ බැවින්ව ‘ආචාර්යන්ව වහන්වශ්රස්ලා ශ්රමය කරණශ්රකාට ශ්රගන
ශ්රපෙ සංවර්ණනා කරත්’ යන අරුතින්ව ශ්රම් අටුවාවට ආචරියවාද
යැයි කියනු ලැශ්රබ්. එබැවින්ව ‘ආචරියවාද නම් අටුවායි’ යනුශ්රවන්ව
කීහ. සංගායනා තුනට නැගුනා ූම බුද්ධ වචනශ්රේ
අර්ථසංවරණනාව ූ කථාමාර්ගය මහමිහිදු මහරහතන්ව වහන්වඡස්
විසින්ව ලක්දිවට ශ්රගශ්රනන ලදුව ශ්රවනත් නිකායන්වශ්රේ පැවති
වැරදි මත හා මිශ්ර ශ්රනාීම පිණිස
පුව ලක්දිේවාසී
මහශ්රතරවරුන්ව විසින්ව සිංහළ භාෂාඡවන්ව (එම අටුවා) තබන
ලදී.)26
ශ්රමම අටුවා පෙමු සංගායනාශ්රේදී සංගායනා ූ බව ඉහත
දැක්ීමු. එහිදී විනය අටුවාව බුදුරජුන්වශ්රේ අදහස දැන උපාලි
මහරහතන්ව වහන්වශ්රස් ආදී උතුමන්ව විසින්ව සංගායනා ශ්රකාට තැබූ
බව “භගවඡතා හි අධිප්තපායං ඤත්වා උපාලිත්ඡථරාදීහි අටඨකථා
ඨපිතා.”27 යැයි දක්වා ඇත.
කරුණු ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව අටුවාව යනු බුදුරජුන්වශ්රේ
ශ්රද්ශනාශ්රේම අර්ථය බවත්, බුදුරජුන්වශ්රේ අදහස දන්වනා සම්මුඛ්
ශ්රාවක මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ලා විසින්ව එම අටුවා සංගායනා කෙ
බවත්, ඒවා මිහිඳු මාහිමියන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව ලක්දිවට ශ්රගශ්රනන
ලදුව පුව වැරදි මත හා මිශ්රීම වැලකීමට සිංහල මහරහතන්ව
වහන්වශ්රස්ලා විසින්ව සිංහල භාෂාවට නගා තිබූ බවත් නැවතත් ඒවා
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සියලු ශ්රලෝකවාසීන්වශ්රේ යහපත පිණිස බුදුශ්රගාස් ඇදුරිඳු විසින්ව
පාළි භාෂාවට නැගූ බවත් සැලකිය යුතුය.

පූර්වාචාරීන්ව වහන්වඡස්ලා
දක්වන්වඡන්ව කවුරුන්වද?

යැයි

අටුවා

වල

සම්බුද්ධ ශ්රද්ශිතයන්වශ්රේ නිවැරදි අර්ථ දරාගනිමින්ව ඒවාට
විවරණ සැපයූ උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා පූර්වාචාරීන්ව වහන්වශ්රස්ලා
නම් ශ්රේයැයි අටුවාවන්වහි දැක්ශ්රේ. ඒ උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා
ශ්රකබඳුදැයි අනුබුද්ධ බුද්ධශ්ර ෝෂ මහ ඇදුරුපාණන්ව වහන්වශ්රස්
විනය අටුවාව ආරම්භශ්රේදීම ශ්රමශ්රස් දක්වා ඇත.
කාමඤ්ච පුබ්බාචරියාසශ්රභහි; ඤාණම්බුනිද්ශ්රධාතමලාසශ්රවහි;
විුද්ධවිජ්ජාපටිසම්භිශ්රදහි; සද්ධම්මසංවණ්ණනශ්රකාවිශ්රදහි.
සල්ශ්රලිශ්රය ශ්රනා ුලභූපශ්රමහි;
මහාවිහාරස්ස ධජූපශ්රමහි;
සංවණ්ණිශ්රතායං විනශ්රයා නශ්රයහි;
චිත්ශ්රතහි සම්බුද්ධවරන්වවශ්රයහි.

ඒකාන්වතඡයන්වම මාර්ගඥාන නමැති ජලඡයන්ව මනාව
ඡසෝදා හරිනලද ඡකඡලස් මළ ඇත්තා වූ, විශුද්ධ ත්රිවිධයාප්රතිසම්භිදාඥාන ඇත්තා වූ, සද්ධර්මය සංවර්ණනා කිරීඡමහි
අතිදක්ෂ වූ, සල්ඡල්ඛ ප්රතිපදාඡවහි සුලභ උපමා නැත්තා වූ,
මහාවිහාරයට ධ්වජ (ඡකාඩි) බඳු වූ (සාරිපුත්ත - මහුගලන්ව මහාකාශයපාදී මහරහතන්ව වහන්වඡස්ලා ආදිඡකාට ඇති) අති
ඡේෂ්ඨ පූර්වාචාරී මහරහතන්ව වහන්වඡස්ලා විසින්ව ඡම් විනය උතුම්
සම්බුදුරජාණන්ව වහන්වඡස්ඡේ (අදහස) අනුවගියා වූ විචිත්ර
නයායන්වඡගන්ව මනාව වර්ණනා කරනා ලද්ඡද්ය.
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ශ්රමශ්රස් භාගයවත් බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව ලබාදුන්ව
නයායන්ව මත පිහිටා පූර්වාචාරී උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා අර්ථ
වර්ණනා කෙ බැවින්ව එම අටුවාද බුද්ධශ්රද්ශිතම වන බව ඉහතින්ව
දැක්වුශ්රවමු. බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ නයායන්වශ්රගන්ව ශ්රතාරව
අටුවාවක් ශ්රනාපවතින බව ශ්රත්රුම් ගැනීමට උදාහරණ කීපයක්
අපි ශ්රමශ්රස් දක්වමු.
1.
ධුතංග නාමයන්ව හා ධුතංග සමාදානඡේ වටිනාකම ආදී
කරුණු දැක්ශ්රවන ශ්රද්ශනා ශ්රපෙ ශ්රපාත්වල ශ්රබාශ්රහෝ ඇතත් එම
ධුතංග යනු ශ්රමානවාද, ඒවා සමාදන්ව වන විදිය, බිශ්රඳන විදිය, එහිදී
පිළිපැදිය යුතු කරුණු ආදී විස්තර අඩංගු වන්වශ්රන්ව අටුවාශ්රේය.
බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් හැර ශ්රමම කරුණු විස්තර කිරීමට
සමශ්රතක් ශ්රකාහිද? නැත්ශ්රත්මය. බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ
අදහස මත පිහිටා ශ්රමම විවරණ කෙ බවට ශ්රමය එක් සාධකයකි.
2.
දී නිකාශ්රේ සංගීතිසූත්රය, දුත්තරසූත්රය යනාදී තැන්ව
වලත් මජ්ිමනිකාශ්රේ මහා සකුළුදායි සූත්රය යනාදී තැන්ව වලත්
කසිණසමාපත්ති යන වචනය දැක්ශ්රවතත් එම කසිණමණ්ඩලය
නිවැරදිව සකසා ගන්වශ්රන්ව ශ්රකශ්රස්ද, එය වැඩීශ්රම්දී ඇති
අනුපිළිශ්රවල හා එක් එක් ධයාන වැඩීශ්රම් ක්රමශ්රේදය, නිවැරදිව
ධයානය යනු කුමක්දැයි හඳුනාගන්වනා ක්රම යනාදී සියල්ල දක්වා
ඇත්ශ්රත් අටුවාශ්රේය. එම කරුණු නිවැරදිව විස්තර කිරීමට
බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් හැර කවශ්රරක් නම් සමත් ශ්රේද?
ශ්රනාශ්රේමය. එබැවින්ව බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ අදහස මත
පිහිටා ශ්රමම අටුවා විවරණ කෙ බවට ශ්රමය ද එක් සාධකයකි.
3.
“අස්සද්ශ්රධා අකතඤ්ූ ච” යනාදී ධම්මපද ගාථාත්,
“ඡන්වනමතිවස්සති, විවටං නාතිවස්සති” යනාදී විනය පිටකාදිශ්රේ
පවතින ගාථාත් අටුවාව නැතිනම් විවිධාකාරශ්රයන්ව අරුත් දිය
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හැකිය. ශ්රමපමණක් ශ්රනාව ධර්මශ්රේ විනශ්රේ ඇතිතාක්
අපැහැදිලි, අප්රකට වචන සියල්ල පැහැදිලි කරන්වශ්රන්ව අටුවාශ්රේය.
4.
අභිධර්ම පිටකශ්රේ ධම්මසංගනීප්රකරණශ්රේ චිත්ත
කාණ්ඩශ්රේ පදභාජනිශ්රේදී ධම්මවවත්ථාන වාරශ්රේ දී ඒ ඒ සිශ්රත්
ශ්රයශ්රදන ධර්ම (නාමධර්ම) දක්වා එහි අගදී “ශ්රය වා පන තස්මිං
සමශ්රය....” යනාදී ශ්රලස ශ්රයවාපනක ධර්ම දැක්ූ ශ්රස්ක. ඒ
එකිශ්රනක සිතක ශ්රයශ්රදන ශ්රේවාපනක ධර්ම ශ්රමානවාදැයි
දක්වන්වශ්රන්ව අටුවාශ්රේදීය. අටුවාව නැතිව ශ්රම්වා පැහැදිලි කරගත
ශ්රනාහැක.
➢ අටුවාශ්රවන්ව ශ්රතාරව දහම ශ්රත්රුම්ගත හැකියැයි පවසමින්ව
දහම ශ්රනාදන්වනා අයව ශ්රනාමග යවන ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදනාද
අපැහැදිලි තැන්ව ශ්රතෝරාගන්වශ්රන්ව බුද්ධජයන්වති ත්රිපිටක
පරිවර්තන ආදිශ්රේ ශ්රහෝ ශබ්දශ්රකෝෂයන්වහි ශ්රහෝ දක්වා තිශ්රබන
අටුවා පාඨ භාවිතශ්රයනි. එම ශබ්දශ්රකෝෂ වල ඇති වචනයන්වට
අර්ථ ගන්වශ්රන්වත් ශ්රමම අටුවා ටීකා වලිනි. එශ්රස් නැතිව පාළි
පාඨයන්වශ්රේ නිවැරදි අරුත් දත ශ්රනාහැකිය. කරුණු ශ්රමශ්රස්
ශ්රහයින්ව උපාශ්රයන්ව බුදුදහම
විනාශකරනු කැමති
ඇතැමුන්වශ්රේත්, ප්රාශ්රයෝගිකව ශ්රමම දහම උපශ්රයෝගී කරශ්රගන
දුකින්ව මිදීශ්රම් අරමුණකින්ව ශ්රතාරව ුශ්රදක් ශ්රපාතපත තුලින්වම
දහම දකින තමාට ලැශ්රබන තාන්වන-මාන්වන උපාි පිණිස
දහම හදාරණ අයශ්රේත්, ඇතැම්විට තිසරණශ්රේවත් පිහිටා
නැතිව විශ්රනෝදයට ශ්රමන්ව තමාට හරිහැටි විෂය ශ්රනාවන
ධර්මග්රන්වථ පිළිබඳ විශ්රේචන කරන ඇතැමුන්වශ්රේත් මත
පිළිගැනීමට ශ්රපර ශ්රදතුන්ව වතාවක් ශ්රනාව සියදහස් වරක්
සිතා බලත්වා යනු අපශ්රේ ආරාධනයයි.
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අටුවා ඡනාතිබුනා නම්....
අටුවා පැවතීම නිසා ුරැකුණු අර්ථ එම අටුවා
ශ්රනාතිශ්රබන්වනට ශ්රම් වන විටත් විනාශ ී ශ්රගාස්ය. විවිධ අය තම
තමන්වට කැමති පරිදි පද වල අර්ථ ශ්රතෝරනු ඇත. අටුවා
ශ්රනාතිශ්රබන්වනට ශ්රපෙ ශ්රපාත් පිළිබඳ පවා විේවාසය ගිලිහී යන
බව පහත කරුණු අනුව නුවණැත්ශ්රතෝ සිතා බලත්වා.
1.
ශ්රබාශ්රහෝ සූත්ර ශ්රද්ශනා ආරම්භශ්රේම ඇති “එවං ශ්රම ුතං”
“මා විසින්ව ශ්රමශ්රස් අසන ලදි” යන පාඨය ආනන්වද මහ රහතන්ව
වහන්වශ්රස්ශ්රේ ප්රකාශයක් බව කියන්වශ්රන්ව අටුවාශ්රේය. එය
ශ්රනාවන්වනට “ශ්රම්වා පුකශ්රලක කවුරුන්ව ශ්රහෝ තමාට ඇුණු
ජනප්රවාද අනුව ලියූ ග්රන්වථ” යැයි අනයාගමිකශ්රයෝ ශ්රචෝදනා කරනු
ඇත. එය වෙකින්වශ්රන්ව අටුවාව නිසයි.
2.
රතනසූත්රාදී ඇතැම් සූත්ර වලත්, ධම්මපද, ජාතකශ්රද්ශනා
ආදී ඇතැම් ගාථා වලත් නිදානකථා, පද වල අරුත් ආදී කරුණු
දක්වා ඇත්ශ්රත් අටුවාශ්රේය. අටුවාශ්රවන්ව ශ්රතාරව ශ්රම් කිසිවක
ශ්රද්ශනා කිරීශ්රම් ශ්රේතුව, ශ්රදුශ්රේ කවුද, කාටද, ශ්රකාශ්රේදිද යනාදී
කිසි ශ්රතාරතුරක් දැනගත ශ්රනාහැකිය.
3.
සම්මුති - පරමාර්ථ, නාම - රූප, ස්කන්වධ - ආයතන - ධාතු
- ශ්රදවිසි ඉන්වද්රිය - චතුරාර්ය සතය - පටිච්චසමුප්තපාද ආදී ගැඹුරු
කරුණු වල අර්ථ ප්රකට කරන්වශ්රන්ව අටුවාශ්රවනි. අටුවාවන්වශ්රගන්ව
ශ්රතාරව ශ්රමබඳු ශ්රබාශ්රහෝ තැනක අරුත් ගත ශ්රනාහැක. ශ්රමකල
ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදශ්රනක් ශ්රමම අරුත් පටලවා ගන්වශ්රන්ව අටුවා-ටීකා
භාවිත ශ්රනාකිරීම හා ඒවා භාවිතයට ශ්රනාදන්වනා නිසාශ්රවනි.
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තමන්ව ගන්වනා වැරදි අදහස තවත් බුද්ධශ්රද්ශනා සමග එකෙ
ශ්රනාවන බව ඇතැමුන්වට ශ්රත්රුම් යන්වශ්රන්ව කලක් ගතවන විටය.
එවිට තමාශ්රේ තත්වය රැකගැනීමට එම බුද්ධශ්රද්ශනා ද ප්රතිශ්රේප
කිරීමට තරම් ඇතැම්ු සැහැසි ශ්රවති. ශ්රමයින්ව අපමණ අකුසල්
රැස්ශ්රකාට ශ්රගන අපාගාමී ශ්රවති. එබැවින්ව පුරාණ උතුමන්ව දැක්ූ
අයුරින්ව අරුත් විමසා බලන්වශ්රන්ව නම් ශ්රමබඳු ගැටලු සියල්ල
විසශ්රඳනු ඇත.
4.
“සබ්බිත්ිශ්රයා කශ්රර පාපං ලභමාශ්රන නිවාතශ්රක” (ඉඩක්
ලබන කල්හි සියලු ස්ත්රීු පවු කරන්වනාුය) යනාදී ජාතක ගාථා
අනුව
රහත්
භික්ෂුණීන්ව
වහන්වශ්රස්ලාත්
ශ්රමශ්රස්දැයි
අනයාගමිකාදීන්වට වාදකෙ හැකිය. නමුත් ශ්රමහි අටුවාශ්රේ
දක්වන්වශ්රන්ව
“සබ්බිත්ථිඡයාති
ඨශ්රපත්වා
විපස්සනාය
තනුකතකිශ්රලසා ශ්රසසා සබ්බා ඉත්ිශ්රයා පාපං කශ්රරයුං.”
(සබ්බිත්ථිඡයා යනු විපස්සනාශ්රවන්ව ශ්රකශ්රලස් තුනීකෙ ස්ත්රීු
හැර ශ්රසු ස්ත්රීු පවු කරන්වනාහ) යනුශ්රවනි. “සබ්ශ්රබ තසන්වති
දණ්ඩස්ස” ආදී ගාථාවන්වහි ද ශ්රමබඳු විග්රහ දක්වා ඇත. ශ්රමබඳු
අටුවා පාඨ ශ්රනාවන්වනට ශ්රබාශ්රහෝ දහම්පාඨ විකෘති කරමින්ව අරුත්
දක්වනු ඇත.
5.
ශ්රදවන පරිජි සිකපදශ්රේ දක්වන පාදය යනු කුමක්ද? එහි
වටිනාකම කීයද? යනාදී ගැටලු විසශ්රඳන්වශ්රන්ව අටුවා හා ටීකා
වලිනි.
6.
විනයපිටක මහාවේග පාළිශ්රයහිදී සීමා සඳහා නිමිති
අනුදැනීශ්රම්දී පබ්බතනිමිත්ත, පාසාණනිමිත්ත ආදී නිමිති අටක්
දක්වන අතර එයින්ව පබ්බත හා පාසාණ යන ශ්රදශ්රක් ශ්රවනස
දතහැකි වන්වශ්රන්ව අටුවාශ්රවන්ව හා ටීකා වලිනි. ශ්රසු නිමිති
පිළිබඳව ද කිය යුත්ශ්රත් ශ්රමබඳු ූම ශ්රදයකි. ශ්රමබඳු තැන්ව ශ්රවන්වකර
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ශ්රද්ශනාකිරීමට බුදුරජුන්ව හැර ශ්රවන කිසිශ්රවක් සමත් ශ්රනාශ්රේ.
එබැවින්ව ශ්රමබඳු ශ්රද්ශනා ඒකාන්වතශ්රයන්ව බුද්ධශ්රද්ශනාම බව
සැලකිය යුතුය.
7.
විතක්කසණ්ඨාන සූත්රශ්රේදී ශ්රයෝගීන්වට ඇතිවන අකුසල්
විතර්ක දුරුකර ගැනීමට උපශ්රදස් ශ්රදන භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස්
“ඉධ, භික්ඛ්ශ්රව, භික්ඛුශ්රනා යං නිමිත්තං ආගම්ම යං නිමිත්තං
මනසිකශ්රරාශ්රතා උප්තපජ්ජන්වති පාපකා අකුසලා විතක්කා
ඡන්වදූපසංහිතාපි ශ්රදාසූපසංහිතාපි ශ්රමාහූපසංහිතාපි, ශ්රතන,
භික්ඛ්ශ්රව, භික්ඛුනා තම්හා නිමිත්තා අඤ්ඤං නිමිත්තං මනසි
කාතබ්බං කුසලූපසංහිතං.” යනාදී ශ්රලස උපශ්රදස් ශ්රදන ශ්රස්ක.
(යම් භික්ෂුවකට යම් නිමිත්තක් ශ්රමශ්රනහි කිරීශ්රම්දී අකුසල් විතර්ක
ඇතිශ්රේද, එයින්ව අනය ූ කුසල් විතර්කයක් ශ්රමශ්රනහි කෙ යුතුය
යනු එහි සරල අර්ථයයි).
ශ්රමහිදී සියලු කුසලධර්ම සියලු අකුසලයන්වට ප්රතිවිරුද්ධ
බැවින්ව කුමක් ශ්රහෝ කුසලයක් ශ්රමශ්රනහි කලහැකි නමුත්
සවිඤ්ඤාණක (පණ ඇති) ශ්රද්කට රාගයක් ඇති ූ විට අුභ
මනසිකාරයත්, එබන්වදකට ද්ශ්රේෂය ඇති ූ විට මමත්රී
මනසිකාරයත්, අවිඤ්ඤාණක ශ්රද්කට ඇල්ම ඇතිවිට අනිතය
සඤ්ඤාවත් එබන්වදකට ගැටීම ඇති විට ධාතුමනසිකාරයත්
කුමන ශ්රද්කට ශ්රහෝ ශ්රමෝහය අික විට “ගරූසංවාශ්රසා” (ගුරුන්ව
ඇුරු කිරීම) ආදී කරුණු පහක් පිළිපැදීශ්රමන්ව එය දුරුවන බවත්
ඒ එකිශ්රනකක් සිදුකරන අයුරුත් ඉතා පැහැදිලිව අටුවාශ්රේ දක්වා
ඇත. බුදුරජුන්වශ්රේ නයායන්වශ්රගන්ව ශ්රතාරව කිසිශ්රස්ත් ශ්රමබඳු
උපශ්රදස් ලබාදිය ශ්රනාහැකි බැවින්ව ශ්රමබඳු අටුවා පාඨ සියල්ල
බුද්ධශ්රද්ශනාම බව දතයුතුය.
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8.
අටුවා නැති නම් ධුතංග සමාදානාදිය නිවැරදිව කෙ
ශ්රනාහැක, කසිණ වැඩීමාදිය ද නිවැරදිව කෙ ශ්රනාහැක, ඒවාශ්රේ
විස්තර ඇත්ශ්රත් අටුවාවන්වහි බැවිනි.
තවත් ශ්රමබඳු තැන්ව අතිවිශාල ප්රමාණයක් මුළු ත්රිපිටකය
පුරාම දක්නට ඇත. නමුත් නුවණින්ව විමසන්වනන්වට ශ්රමපමණක්
සෑශ්රහන්වශ්රන්ව යැයි සිතමු. දැනටත් ශ්රවනත් ශ්රබෞද්ධ රටවල පිරිස්
ශ්රී ලංකාවට ගරු කිරීමට එක් ශ්රේතුවක් වන්වශ්රන්ව සියලු ශ්රපෙ, අටුවා
ග්රන්වථත් ශ්රබාශ්රහෝ ටීකා ග්රන්වථත් ශ්රමරට වැඩසිටි උතුමන්ව අතින්ව
ලියැවුණු බැවිනි. අටුවා සහිත ත්රිපිටකය කටපාඩමින්ව ධරාශ්රගන
පැමිණි උතුමන්ව වන දී භාණක අභය, ත්රිපිටක චූලාභය,
ත්රිපිටකචූෙනාග, මජ්ිමභාණක ශ්රදව ආදී ක්ෂීණාශ්රව උතුමන්වශ්රේ
විේමයජනක ප්රඥාදී ගුණ අටුවාවන්වශ්රගන්ව ප්රකට ීමාදිය ශ්රමම
ශ්රගෞරවය ඇතිීමට තවත් ශ්රේතුවකි. එශ්රස් අප රටට
අනයයන්වශ්රේ ශ්රගෞරවය ශ්රගනදුන්ව අටුවා අප රශ්රට් අය අතින්වම
පහරකෑමට ලක්ීම ශ්රකතරම් ශ්රේදජනකදැයි සිතාබලත්වා.

අටුවා ගැන වංසකථා වල දැක්ඡවන අයුරු
පිටකත්තයපාළිඤ්ච, තස්ස අටඨකථම්පි ච;
ුඛපාඡඨන ආඡනසුං, පුබ්ඡබ භික්ඛූ මහාමති.
ශ්රපර වැඩසිටියා ූ මහාප්රාඥ භික්ූන්ව වහන්වශ්රස්ලා (ත්රිපිටකය
දරාශ්රගන පැමිණි මහරහත් උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා) ත්රිපිටක
පාලියත් ඒ ත්රිපිටකශ්රේ අටුවාවත් මුඛ්පාඨ වශශ්රයන්ව (කටපාඩමින්ව)
රැශ්රගන ආ ශ්රස්ක්හ. (මහාවංස පරිවර්තනය)
හානිං දිස්වාන සත්තානං, තදා භික්ඛූ සමාගතා;
චිරටඨිතත්ථං ධම්මස්ස, ඡපාත්ථඡකසු ලිඛාපයුං.
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එකල්හි සත්වයින්වශ්රේ හානිය (අනාගතශ්රයහි නුවණ අඩුවන බව)
දැක, ධර්මශ්රේ චිරස්ිතිය පිණිස පුස්තකයන්වහි ලියූ ශ්රස්ක්හ.
(මහාවංස පරිවර්තනය)
සීහළාටඨකථා සුද්ධා, මහින්වඡදන මතීමතා;
සංගීතිත්තයමාරූළහං, සම්මාසම්බුද්ධඡදසිතං.
සාරිපුත්තාදිගීතඤ්ච, කථාමේගං සඡමක්ඛිය;
එකා සීහළභාසාය, සීහඡළසු පවත්තති. (මහාවංස)
සම්මාසම්බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව ශ්රද්ශනා කරන ලද, සංගීති
තුනට නැංවුනා ූ, මිහිඳු මහ රහතන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව (ශ්රී
ලංකාවට) ශ්රගන යන ලද, සාරිපුත්ත මහරහතන්වවහන්වශ්රස් ආදී
අටුවාචාරී මහරහත් උතුමන්වශ්රේ වාචනා මාර්ගය ද බලා (ඒ අනුව
තැබූ) පිරිසිදු ූ සිංහල අටුවාව එකක් ූ සිංහල භාෂාශ්රවන්ව
(සිංහශ්රලන්ව පමණක්) සිංහලයන්ව ශ්රකශ්රරහි පවතී. (මහාවංස
පරිවර්තනය)

අටුවා ගැන මෑතකාලීන ඡේෂ්ඨ මහඡතරවරුන්වඡේ
අදහස්....
අතිපූජනීය පරවාහැර වජිරඤාණ
වහන්වඡස්
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මාහිමිපාණන්ව

ශතවර්ෂ ගණනකින්ව පු ග්රන්වථාරූඪ ූ ධර්මවිනය පිළිබඳ
කවර විශ්රේචනයකදී වුවත් පූර්වාචාර්යයන්ව විසින්ව අනුගමනය
කරන ලද ආප්තතවචනය හා තදර්ථකථා ද ප්රමාණ වශඡයන්ව ගත
යුතුය. ඒ ප්රමාණයන්ව ශ්රනාදැන ශ්රහෝ ශ්රනාශ්රගන තර්කශ්රයන්ව ශ්රහෝ
‘ශ්රමය ශ්රමශ්රස් වන්වනට ඇත’ යන ‘ඉති-කිරා’ශ්රවන්ව ශ්රහෝ ධර්මවිනය
විනිේචය කිරීශ්රමන්ව නැශ්රගන වාදශ්රයෝ අශ්රේතුකවිවාද වනු මිස
සශ්රේතුක වාදශ්රයෝ ශ්රනාශ්රවති. 28

අතිපූජනීය ලබුගම ලංකානන්වද මාහිමිපාණන්ව වහන්වඡස්
එහිදී ස්ථවිරභික්ෂූු ඒ ධර්මවිනය පිටකාදි වශශ්රයන්ව
විභාගශ්රකාට සඞගායනාවට නැගූහ. ශ්රමශ්රස් පාලිධර්මය
සඞගායනා ශ්රකාට භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව ම ඒ ඒ තැන්වහිදී
වදාෙ ප්රකීර්ණක ධර්මශ්රකාට්ඨාශයන්ව ශ්රගන ත්රිපිටක අර්ථකථාව ද
සඞගායනා කෙහ. එශ්රහයින්ව සියලු අර්ථකථා තථාගතයන්ව
වහන්වඡස් විසින්ව වදාළාහු යයි සැලකිය යුතුයි. 29

අතිපූජනීය බලංඡගාඩ ආනන්වද මමත්රී මාහිමිපාණන්ව
වහන්වඡස්
ශ්රම් විනය පිටකය පුුණු කරන්වනවුන්වශ්රේ පහුව තකා
සංගීතිකාරක මහරහතුන්ව විසින්ව තැබූ අර්ථවාචනා මාර්ගය මිහිඳු
මහරහතුන්ව විසින්ව ලක්දිවට ශ්රගශ්රනන ලදුව විනයාචාර්ය
පරම්පරාශ්රයහි ආශ්රේය. කලකට පු ගැටලු තැන්ව ලිහීම් විසින්ව
කැරුණු වර්ණනා සහිතව ඒ අර්ථකථා ග්රන්වථාරූඪ විය. එයින්ව මෑත
28 විනය මහවග සඤ්ඤාපනය XXV පිටුව

29ප්රපඤ්චදීපිකා නම් මජ්ිමනිකාය අටුවා පරිවර්තනය සඤ්ඤාපනශ්රේ II පිටුව
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බුදුශ්රගාස් ශ්රතරණුවන්ව විසින්ව ඒ පැරණි ශ්රහෙ අටුවා ඇුරු ශ්රකාට
පාළිශ්රයන්ව සමන්වතපාසාදිකා විනයත්ථ වර්ණනාව ද, තවත්
ඇදුරන්ව විසින්ව එයට සාරත්ථදීපනී, විමතිවිශ්රනෝදනී, වජිරබුද්ි
යන තුන්ව ටීකා ද උභයපාතිශ්රමාක්ඛ්යට බුදුශ්රගාස් ශ්රතරුන්ව විසින්ව
කංඛ්ාවිතරණිය ද එයට අන්ව ශ්රතරශ්රකශ්රනකුන්ව කෙ
විනයත්ථමංජුසා ටීකාව ද විනය පිටකශ්රයහි ආ දෑ විස්තර කැරුම්
විසින්ව කරන ලදහ. එයින්ව පු තවත් ඇදුශ්රරෝ විනයවිනිච්ඡය,
පාළිමුත්තක විනයවිනිච්ඡය, විනයසංගහ,
මූලසික්ඛ්ා,
ඛුද්දකසික්ඛ්ාදී තවත් ග්රන්වථ රචනා කෙහ.30

අතිපූජනීය ඡර්රුකාඡන්ව චන්වදවිමල මාහිමිපාණන්ව
වහන්වඡස්
1
ඈත අතීතශ්රේ එතරම් ුලභව බුද්ධප්රතිමා ශ්රනාතිබුණත්
ඒවා තුබුණු බව අටුවා ශ්රපාත් වලින්ව ශ්රපශ්රන්ව. අටුවා ද බුදුන්ව
වහන්වඡස් වැඩසිටි කාලඡේ පටන්වම පැවැත්ඡත්ය.
මිහිඳු මාහිමියන්ව විසින්ව ශ්රම් දිවයිනට ශ්රගනා අටුවා
සිංහලට නො තුබුශ්රණ්ය. කල් යාශ්රමන්ව දඹදිව තුබූ අටුවා
අභාවප්රාප්තත විය. එබැවින්ව බුදුශ්රගාස් මාහිමිශ්රයෝ ශ්රම් දිවයිනට
පැමිණ සකල ශ්රලෝකයාශ්රේම ප්රශ්රයෝජනය සලකා නැවත ඒ ශ්රහල
අටුවා පාලි භාෂාවට පරිවර්තනය කෙහ. ඒවා විශ්රද්ශ වලට ගිය
බැවින්ව අද දක්වා ශ්රනානැසී පවතී. විශ්රද්ශවලට ශ්රනාගිය බැවින්ව
ශ්රහල අටුවා ශ්රමහිම අභාවප්රාප්තත විය. දැනට පවත්නා පාලි අටුවා
30

කුදුසි

විවරණය 1953 (වැලිගම සිරි ඤාණරෙන ම නාහිමි) ප්රසේොවනාව
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පසු කඡලකදී බුදුඡගාස් හිමියන්ව විසින්ව ලියන ලද ඒවා වුවත්
බුද්ධකාලඡේ පටන්වම පැවැති පැරණි අටුවා බව කිය යුතුය.
රහතන්ව වහන්වශ්රස්ලා වැඩ විසූ ඈත අතීතකාලශ්රේ බුදුපිළිම
ශ්රනාතිබුණා නම් අටුවාවල බුදුපිළිම ගැන සඳහන්ව ශ්රනාවිය
හැකිය.31
2
ශ්රමශ්රස් අටුවා-ටීකා වල ශ්රනාශ්රයක් තැන්වවල දායකයන්ව
විසින්ව කලින්ව කපා, මසා, පඬුශ්රපාවා පුදන ලද චීවරය ද කිනයට
ුදුු බව දක්වා තිශ්රබන්වශ්රන්ව “න අඤ්ඤත්ර .....අත්ථතං ශ්රහාති
කිනං” යන බුද්ධවචනය ඡත්රුම් ගන්වනට නුපුළුවන්ව ීඡමන්ව
ඡහෝ වරදවා ඡත්රුම් ගැනීඡමන්ව ඡහෝ ඡනාව, එහි අර්ථය බුදුන්ව
වහන්වඡස්ඡේ අදහඡස් හැටියට හරියටම ඡත්රුම් ගැනීඡමනි.
ඡම් අටුවාටීකාවන්ව ලියා තිඡබන්වඡන්ව ද ඡමකල ඡමන්ව
භික්ූන්ව විනයට එතරම් ඡගෞරවයක් ඡනාදක්වන, විනය ඡපාතපත භාවිත ඡනාකරන කාලයකදී ඡනාව, ඉතා ආදරඡයන්වඡගෞරවඡයන්ව විනය සිකපද අකුරටම පිළිපදින, විනය උඡගනීමඋගැන්වීම ආදරඡයන්ව කරන භික්ූන්ව විසූ කාලඡේදීය...........
“කිනය සඳහා කලින්ව මැසූ සිවුරු ගතයුතු බවක්
බුද්ධශ්රද්ශනාශ්රේ නැත. එය අටුවා මතයකැ”යි ඇතැම් ශ්රකශ්රනක්
කියති. විනය පිළිබඳව අටුවා මතයය-බුද්ධමතයය කියා ඡදකක්
නැත්ඡත්ය. විනය අඩු-වැඩි කිරීඡම් ඡහෝ ඡවනස් කිරීඡම් බලයක්
අටුවාචාරීන්වවහන්වඡස්ලාට නැත. උන්ව වහන්වඡස්ලා බුද්ධමතයට
31 ධර්මවිනිේචය 29 -30 පිටු
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විරුද්ධ ඡදයක් ඡනා පවසන්වනාහ. අටුවාඡවන්ව කරන්වඡන්ව ඒ ඒ
කරුණු පිළිබඳ වූ බුද්ධමතය පැහැදිලි කිරීමය. 32
3
සංශ්රේපශ්රයන්ව විනය පිටකශ්රයහි දැක්ශ්රවන ශ්රබාශ්රහෝ
කරුණු ඒ ග්රන්වථ වලින්වම ශ්රත්රුම් ගත ශ්රනාශ්රහන බැවින්ව
බුද්ධමතය ශ්රත්රුම් ගැනීමට සමත් මහාකාෂයපාදී මහරහත්ු
එයට අර්ථවර්ණණාවක් ද තැබූහ. අටුවාවය යි කියනුශ්රේ ඒ
අර්ථවර්ණණාවටය. එය බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ‘ප්රකීර්ණක
ඡද්ශනාවය’යි ද කියා ඇත. එබැවින්ව ඒ අර්ථකථාවත් විනයපාළිය
ඡස්ම ගරු කළ යුතුය........
විමතිවිඡනෝදනී ටීකාවය, සාරත්ථදීපනී ටීකාවය,
වජිරබුද්ධි ටීකාවය කියා සමන්වතපාසාදිකාශ්රේ (විනය අටුවාශ්රේ)
දුර්ශ්රබෝධ තැන්ව විස්තර කරන ටීකා ග්රන්වථ තුනක් ඇත්ශ්රත්ය.
සිංහල ශ්රතරවරුන්ව විසින්ව ඒ ශ්රපාත් (විනයටීකා) සිංහලශ්රයන්ව
ශ්රනාකර පාළිභාෂාශ්රවන්ව ම සපයා ඇත්ශ්රත් විනය වර්ණනාවට
ශ්රයෝගය භාෂාව පාළිභාෂාව වන නිසාය. .........
ග්රන්වථප්රමාණඡයන්ව විශාලවූ ද ගැඹුරු වූ ද ඡම් විනය,
දැනගැනීම පිණිස අටුවාටීකා සහිත විනය පිටකය විනය විශාරද
ආචාර්යවරයන්ව ඇසුරු කරමින්ව පරිශීලනය කෙ යුතුය.33

අතිපූජනීය මඩිඡේ පඤ්ඤාසීහ මාහිමිපාණන්ව වහන්වඡස්
පුරාණාචාර්යයන්ව වහන්වශ්රස් මුළු ත්රිපිටකය ආරක්ෂා කැරැ
ශ්රගන ආශ්රේ කටපාඩමින්වය. ප්රථම ධර්මසංගායනාශ්රවහි විනයට
32

විනයකර්ම ශ්රපාත 101 පිටුව (1997 මුද්රණය)

33 උපසම්පදා ශීලය ශ්රපාත 22-23 පිටු (6 වන මුද්රණය)
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මුල් ූශ්රේ උපාලි මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ය. උන්වවහන්වශ්රස්ශ්රේ ශිෂය
ප්රශිෂයශ්රයෝ ශ්රතවැනි ධර්මසංගායනාව දක්වා විනය පිටකය
ආරක්ෂා කැරැ ශ්රගන ආහ. .......
ශ්රතවැනි ධර්මසංගායනාශ්රවන්ව පු මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්
ධර්මදූත ශ්රස්වයක් සම්මත කෙහ. ඒ අනුව ශ්රහෙදිවට වැඩම කශ්රළ
මිහිඳු මහරහතන්ව වහන්වශ්රස් ප්රධාන පස් නමකි. උන්වවහන්වශ්රස්ලා
වාශ්රචෝද්ගත ශ්රකාට ශ්රගන ආ ත්රිපිටකය සිංහල භික්ෂූන්වට ශ්රපෙ
බසින්වම ඉගැන්වූවා. අටුවා නමින්ව ශ්රගන ආ විස්තර කථා ශ්රහෙ
බසින්ව ඉගැන්වූවා. .....
ශ්රහෙදිවැ භික්ෂූන්ව දඹදිවින්ව පැමිණි භික්ෂූන්ව ඉගැන්වූ අටුවා
නමින්ව පැවති ධර්ම විස්තරය ශ්රහෙ බසින්ව වහරණ ලද ශ්රහයින්ව
ශ්රහෙ අටුවා නමින්ව පෙ විය. මහපඬි බුදුශ්රගාස් මාහිමියන්ව
වහන්වශ්රස් පුව ශ්රහෙ අටුවා ශ්රපෙ බසට නගන ලදුව අද තිශ්රබන
අට්ඨකථා පහෙ විය. ..
පාළිශ්රයහි ගැඹුරු එශ්රහයින්වම ශ්රනා පැහැදිලි ධර්මවිනය
පද පැහැදිලි කැරැ දීම අටුවා කෙ ශ්රස්වයයි. අටුවාවන්වහි
ශ්රනාපැහැදිලි ධර්මවිනය පැහැදිලි කැරැ දීමට ටීකා නමින්ව ග්රන්වථ
සමූහයක් පහෙ විය. එයින්ව සාරත්ථදීපනී විනය ටීකාව හැමට වඩා
විශාල ශ්රේ. විනය අටුවාවට විමතිවිශ්රනෝදනී ටීකා, වජිරබුද්ි ටීකා
නමින්ව තවත් ටීකා ශ්රදකක් ඇත. ගැටපද ද ඇත. 34

34

කුදුසි

විවරණය 1953 (වැලිගම සිරි ඤාණරෙන ම නාහිමි) ැඳින්ීම ii

40

අතිපූජනීය
වහන්වඡස්

ඡබන්වතර

සද්ධාතිස්ස

මාහිමිපාණන්ව

ශ්රම් ශ්රපාත වනාහි අර්ථකථාචාර්ය අනුබුද්ධ බුද්ධඡඝෝෂ
මහා ස්වාමින්වර ප්රණීත “විසුද්ධිමේග, විසුද්ධිමේගටඨකථා,
විසුද්ධිමේගටඨකථා පාළි” යන අභිධානාන්වතරයන්වඡගන්ව සමස්ථ
ඡබෞද්ධ සාහිතයඡයහි ප්රචලිත ප්රශස්තතර මහා ග්රන්වථරත්නයත්
තදර්ථවර්ණනා ද්වාරශ්රයන්ව ...... ප්රතිපාදිත මහා සනයයත් යන
මහා ග්රන්වථ ද්වය එකතු කිරීශ්රමන්ව සකස් ශ්රකාට මුද්රණශ්රයන්ව
ප්රසිද්ියට පමුණුවන ලද්ශ්රදකි.35

අතිපූජනීය පුණුඡේ බුද්ධදත්ත මාහිමිපාණන්ව වහන්වඡස්
සිරිමතා ශ්රතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මා
සම්බුද්ශ්රධන
......
සකලනවඞගපරියත්තිසාසනස්ස
අත්ථප්තපකාසනද්වාශ්රරන සයඤ්ඡචව නිජසාවඡකහි ච
ධම්මඡසනාපති - සාරිපුත්තත්ඡථර - පුඡඛහි පටිසම්භිදාප්තපත්ත
- මහාඛීණාසඡවහි නිද්ඡදස - පටිනිද්ඡදස - විභඞ්ග පදභාජනීයවඡසන
තත්ථ
තත්ථ
පකාසිතා
පකිණ්ණකවිනිච්ඡයකථා සඞ්ඛාතා ඡදසනා අටඨකථා නාඡමන
ධම්මසඞගාහශ්රකහි මහාකස්සප - මහාඛීණාසවප්තපමුශ්රඛ්හි
පඤ්චසතාරහන්වශ්රතහි සඞගීතිමාශ්රරාපිතා සමානා සිරිජම්බුදීශ්රප
යාව තතියසඞගීති ආචරියපරම්පරාභතා....
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ම ාසනය සහිෙ විශුද්ිමාර්ගය 1949, i පිටුව

41

(සියල්ල දන්වනා ූ සියල්ල දක්නා ූ ඒ භාගයවත් ූ අරිහත්
ූ ශ්රී සම්මා සම්බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව .... සියලු නවාංග
පරිත්ති සාසනශ්රේ අර්ථ ප්රකාශනද්වාරශ්රයන්ව තමන්ව වහන්වඡස්
විසින්වමත් නිජශ්රාවක වූ ධර්ම ඡස්නාපති සැරියුත් මහඡතරුන්ව
ප්රුඛ ප්රතිසම්භිදාප්රාප්තත මහාක්ෂීණාශ්රව උතුමන්ව විසිනුත්
නිර්ඡද්ශ, ප්රතිනිර්ඡද්ශ, විභංග, පදභාජනීය වශඡයන්ව ඒ ඒ තැනදී
ප්රකාශ කළ ප්රකීර්ණක විනිේචයකථා සංඛයාත ඡද්ශනාඡවෝ
අර්ථකථා නාමඡයන්ව මහාකාශයප මහරහතුන්ව වහන්වශ්රස් ප්රමුඛ්
පන්වසියයක් ධර්මසංග්රාහක මහරහතුන්ව වහන්වශ්රස්ලා විසින්ව
සංගායනාවට නංවන ලදුව දඹදිශ්රවහි ශ්රතවන සංගායනාව දක්වා
පරම්පරාශ්රවන්ව ශ්රගශ්රනනා ලද්ශ්රද්ය.)36

අතිපූජනීය ඉඳුරුඡේ උත්තරානන්වද
වහන්වඡස්

මාහිමිපාණන්ව

ශ්රමහි කර්තෘවරශ්රයෝ අනුබුද්ධ බුද්ධශ්ර ෝෂ මහා ස්වාමීු
ශ්රවති...
ශ්රම් විශුද්ිමාර්ගය වනාහි ශ්රහෙ අටුවා මැනැවින්ව ඉශ්රගන
මහාවිහාරිකයන්වශ්රේ ුවිශුද්ධ විනිේචය මැනැවින්ව දැනැ ශ්රහෙ
බසින්ව පැවැති මහ අටුවාශ්රවහි ගැබ් ූ කරුණු උපශ්රයෝග ශ්රකාට
ශ්රගන ගුරුමුඛ්ශ්රයන්ව හා මහශ්රවශ්රහරැ වැසි උගත්
ශ්රතරවරුන්වශ්රගන්ව අසා දැනගත් ඇතැම් මහශ්රතරවරුන්ව හා උවැු
උවැසියන්ව පිළිබඳ කථාප්රවෘත්තීන්ව ඒ ඒ තැනට සාධක වශශ්රයන්ව
ඇරැපාමින්ව මහශ්රවශ්රහරැ වැසි සං යා ශක්ති විමසනු සඳහා
36

විසුද්ිමග්ග (ක ේවාවිොරණ මුද්රණය 1920) සඤේඤාපනය
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ඉදිරිපත් කෙ “අන්වඡතා ජටා බහි ජටා” යනාදී ගාථා ශ්රදක මාතෘකා
ශ්රකාට ශ්රගන අනුබුදු බුදුශ්රගාස් මාහිමියන්ව විසින්ව ස්වබුද්ි
මවභවයය ද විදහා පාමින්ව සම්පාදනය කරන ලද චතුරාගම
සංවර්ණනාශ්රේෂ ග්රන්වථශ්රයකි......... ශ්රමශ්රස් ශ්රම් ග්රන්වථය
සැපයීශ්රමන්ව බුදුශ්රගාස් හිමිශ්රයෝ තමන්වශ්රේ පරිවර්තන ශක්තිය ද,
පරමත දූෂණශ්රයහි හා ස්වමත භූෂණශ්රයහි ශ්රපාශ්රහාසත් බව
දැක්ීශ්රමන්ව මහාවිහාරිකයන්වශ්රේ මත මැනැවින්ව ඉශ්රගන එහි
ස්ිරවැ පිහිටා සිටින බවට ප්රතිඥාප්රදානය ද ශ්රහෙ අටුවා පාළියට
ශ්රපරැළීශ්රමන්ව මහාවිහාරික මතය මැනැවින්ව සංරක්ෂණය ී
ශ්රද්ශාන්වතරශ්රයහි පවා පැතිරී යන අයුරු ද ශ්රහළි කෙහ. කරුණු
ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව මහාවිහාරිකයන්වඡේ සම්පූර්ණ විේවාසය
දිනාගැනීමට බුදුඡගාස් හිමිතුමන්ව සමර්ථ වූඡේ ඡම්
විශුද්ධිමාර්ගඡයහි එයට සරිලන ශක්තිය අනූනවැ පවත්නා
බැවිනි.37

පිළිඡවත් සරු ඡයෝගාශ්රමීය මාහිමිපාණන්ව
වහන්වඡස්ලා අටුවා-ටීකාදිය පිළිබඳ දරණ අදහස
1. පරියත්ති ශාසනය නම්:
(පර්යාප්තති ශාසනය) මහාකාරුණික බුදුපියාණන්ව
වහන්වශ්රස් වදාෙ අනුශාසනා සමූහයයි. ඒ වනාහි ශ්රපාදුශ්රේ
ුගතියට ද විශ්රේෂශ්රයන්ව නිවනට ද මාර්ගය සලසා ශ්රදන
විසේෙරාර්ථ සන්න සහිෙ විශුද්ිමාර්ගය 2004 (මාෙර ධර්මවංශ හිමි)
ප්රසේොවනාව iv, xi පිටු
37
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පිළිශ්රවත වදාෙ ුපිරිසිදු උපශ්රදස් රැසය. විනය පිටකය,
සූත්රාන්වත පිටකය, අභිධර්ම පිටකය යයි එය ඡකාටස් තුනකට
ඡබදී ඇත්ඡත්ය. එහි ගැඹුරු තැන්ව ලිහිල් ඡකාට ඡත්රුම් කර
ගැනීමට පහසු මග දක්වන අටුවාඡවෝ ඇත. එහි විස්තරය
පහළ ඡනාවූ ගැටළු ඡනාලිහුණු තැන්ව එළිඡපඡහළි කරන ටීකා
අනුටීකාඡවෝ ඇත. ඒ හැමතැන්ව පහසුඡවන්ව හිතට ගන්වනා
නියාඡයන්ව සකස් කළ සංග්රහ ධර්මග්රන්වථඡයෝ ඇත. රාගවිනය,
ඡදෝෂවිනය, ඡමෝහවිනය සලසන නය අනුව චතුස්සතයය
ප්රකාශක ක්රම අනුව අමාමහ නිවන්ව රසින්ව රසවත් වූ නය අනුව
ඒ හැම බුදුවදන්ව පිරිසිදු සැදැහැ සිතින්ව උගතයුතු වන්වඡන්වය.38
2. ශ්රම් අවස්ථාව පටිසම්භිදාමේග ශ්රද්ශනා පාළිශ්රයහි සඳහන්ව
වන්වශ්රන්ව “චිත්තං විවටටති උඡපක්ඛා සණ්ඨාති” යනුශ්රවනි.
පටිසම්භිදාමේග අට්ඨකථාව ශ්රම් අවස්ථාව විස්තර
කරන්වශ්රන්ව “අස්සාසපස්සාසාපි ......” යනුශ්රවනි.39
3. අට්ඨකථාචරිය බුද්ධශ්ර ෝස ස්වාමීන්වද්රයන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ
සම්ප්රාප්තතිය සිදුූශ්රේ ශ්රමබඳු තත්වයකින්ව යුත් කාලශ්රයකය.
උන්වවහන්වශ්රස් විුද්ිමේගශ්රේදී කර්මස්ථාන පිළිබඳ සියලු
විස්තර
ශ්රනාපිරිශ්රහලා
විස්තර
කෙ
බව,
“සබ්බකම්මටඨානානඤ්හි
භාවනාවිධානං
සබ්බං
අටඨකථානඡයන ගඡහත්වා විසුද්ධිමේඡග විත්ථාරිතං.”යි
කමටහන්ව පිළිබඳ සියලු භාවනා විධානය අටුවාශ්රේ ආනයින්ව
විුද්ිමාර්ගශ්රේ විස්තර කරන ලදී. ශ්රමයින්ව විුද්ිමාර්ගය
38 විදර්ශනා පරපුර 2 පිටුව (අතිපූජනීය මාතර ශ්රී ඤාණාරාම මාහිමි) 2003

39 ආනාපානසති භාවනාව 15 පිටුව (2009) (අතිපූජනීය මාතර ශ්රී ඤාණාරාම මාහිමි)
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සම්පූර්ණ භාවනා විධානශ්රේ විස්තර කෙ ග්රන්වථය බව
ප්රකාශිතයි.40
4. මිහිඳු මාහිමිපාණන්ව වහන්වඡස්ඡගන්ව ඇරඹුණු ශාසන
පරම්පරාව දිගටම සඳහන්ව කිරීමට ශ්රබාශ්රහෝ උත්සාහ ගත්තත්
ශ්රනාශ්රයක් විදිශ්රේ අතුරු අනතුරු නිසා වැලකී ගිශ්රේය.
මහාවිහාර භික්ෂු පරම්පරාව යැයි නියමශ්රයන්ව දැක්ීමට
පරපුරක් ශ්රනාමැති විය. භාවනා පරම්පරාව ද ශ්රම් සමග දුබල
ූ බව සිතිය හැකිය. ශ්රම් දුබල ීම පලාබත්ගල විසූ ධර්මකීර්ති
ස්වාමීන්ව වහන්වඡස්ඡේ කාලශ්රයන්ව පුව යැයි කිය යුතුය.
ලක් බුදුසුන පිහිටි මුල් කාලශ්රේ විදර්ශනා භාවනා
උපශ්රද්ශ දීමට ඒ කාලශ්රේ සිටිය ප්රමුඛ් පිරිස ශ්රහාඳටම සමර්ථ
ූහ. එශ්රහයින්ව බුද්ධකාලශ්රේ ශ්රමන්ව ඒ කාලශ්රේ ද අිගම ලාභය
පිළිබඳ කථා අර්ථකථා වංශකථාවන්වහි විස්තර කරනලද බැේ
හැශ්රේ. ප්රතිශ්රේධ ශාසනය වශශ්රයන්ව ගැශ්රනන ශ්රම් අිගම
සම්පත්තිය වර්ෂ දහසකට වඩා නිරුපද්රිතව ශ්රම් රශ්රට්ම පැවති
බව ශ්රපශ්රන්ව.41
5. ඇත්ත වශශ්රයන්ව ඉතිං අට්ඨකථාශ්රව කියැශ්රවන්වශ්රන්ව ශ්රද්ශනා
පාළිශ්රේ කියන්වන ඕන එකශ්රන. දැන්ව අට්ඨකථාව කියන එක
රහතන්ව වහන්වශ්රස්ලා පමණක්ම තීරණය කරපු එකක්
ශ්රනශ්රවයි. බුදුරජාණන්ව වහන්වඡස්ඡේ ඡද්ශනාවකම අදහස. ඒ
කියන්වශ්රන්ව දැන්ව ඔය අට්ඨකථා ගැන ලස්සන පිළිතුරක් දීල
තිශ්රයනව මහාවංශ්රස. තිස් හත්වැනි පරිච්ශ්රේශ්රද මං
40 විදර්ශනා පරපුර 9 පිටුව (අතිපූජනීය මාතර ශ්රී ඤාණාරාම මාහිමි) 2003
41

විදර්ශනා පරපුර 11-12 පිටු (අතිපූජනීය මාෙර ශ්රී ඤාණාරාම මාහිමි) 2003
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කිශ්රයේවා. කිශ්රයවුවම ශ්රහාඳට තිශ්රයනවා පිළිතුරක්. දැන්ව
අදකාශ්රල ශ්රබාශ්රහෝ උගත් අය පිළිගන්වශ්රන්ව ශ්රම්ක පුකාශ්රලක
හදපු එකක් කියලශ්රන. නෑ පු කාශ්රලක වුශ්රන්ව පරිවර්තනයක්
විතරයි. ඒ කියන්වශ්රන්ව භාෂා පරිවර්තනය.42
6.

අතිගරු පූජය රාජකීය පණ්ඩිත කඩවැද්දුශ්රේ සිරි ජිනවංස
මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස් ද ........ ත්රිපිටක ධර්මය ඡපළ - අටුවා
- ටීකා සමග හදාරා වයාකරණ, ශබ්ද ශාස්ත්ර, භාෂා
නිපුණත්වශ්රයන්ව රාජකීය පණ්ඩිත උපාිය ලබා ගත්හ.
ඒ අනුව 1951 වර්ෂශ්රේ ජූනි මස 18 වන දින ශ්රී කලයාණී
ශ්රයෝගාශ්රම සංස්ථාශ්රේ ප්රථම ප්රවෘජයා සම්පත්තිය ලබාගත්
මහා පුණයවන්වත ශ්රදාශ්රොස් ශ්රදනා වහන්වශ්රස්, ඡපළ - අටුවා ටීකා - සංස්කෘත භාෂා - වයාකරණ - ශබ්දශාස්ත්ර - ධර්මවිනය
පිළිබඳ හසල දැනුමක් ඇති කුශාග්ර බුද්ිශ්රයන්ව යුතු අතිගරු
ප්රධානාචාර්යය මාතර සිරි ඤාණාරාම හිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස්
ශ්රවතින්ව මූළික අධයාපනය ලබා ගත්හ.43

7.

ත්රිපිටක පාලිශ්රයහි දැක්ශ්රවන සමථ කර්මස්ථාන භාවනා
සියල්ල එක්රැස් ශ්රකාට විසුද්ධි මාර්ග අර්ථකථාඡවහි
සවිස්තරව දක්වා ඇත්ශ්රත් සමථ කර්මස්ථාන සතළිසක්
වශශ්රයනි.44

අතිපූජනීය නාඋයශ්රන්ව අරියධම්ම මාහිමිපානන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව 2010.6.12 දින
නාඋයන ආරණයශ්රේදී පැවැත්ූ සාකච්ඡාවක් ඇුරින්ව
42

43 ශ්රී කලයාණී ශ්රයෝගාශ්රම සංස්ථා ඉතිහාසය (ප්රථම-දුතියභාග) 210 පිටුව.

44 සමසතළිස් කමටහන්ව (2014) හැඳින්වීම X පිට (අතිපූජනීය නාඋයශ්රන්ව අරියධම්ම

මාහිමි)
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8. සතරබණවර - සතිපට්ඨාන සූත්රය - සූත්රසංග්රහය - ධම්මපදය
- කායවිරති ගාථා ශ්රපාත - අභිධර්මාර්ථ සංග්රහය බාලාවතාරය සම්පූර්ණ ශ්රකාට වාශ්රචෝද්ගත කරන ලද්ශ්රද්
නාථගශ්රන්වදීය.45
9. ටික දිනකට නාඋයනට වැඩම කෙ පූජය උත්තරවංස ස්වාමීන්ව
වහන්වඡස්ත් ඇුරට ලැබිණ. එම ස්වාමීන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රගන්ව
අභිධර්මාර්ථ සංග්රහශ්රේ ප්රකීර්ණක කාණ්ඩය ශ්රතක් අර්ථ
අස්වාගතිමි. 46
10. අිශීශ්රලෝපසම්පදාශ්රේදී උපාධයායන්ව වහන්වශ්රස් වශශ්රයන්ව පත්
ූ
ශ්රස්ක්
අතිපූජනීය
විදර්ශනාචාර්ය
මඩවල
ධම්මතිලකාභිධාන නිමලව ශ්රලාකු ස්වාමීන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රවති.
එහිදී කර්මාචාර්යයන්ව වහන්වශ්රස්ලා වශශ්රයන්ව. අතිපූජනීය
රාජකීය පණ්ඩිත මාතර සිරි ඤාණාරාම මාහිමියන්ව වහන්වඡස්
ද, අතිපූජනීය රාජකීය පණ්ඩිත කඩවැද්දුව ශ්රී ජිනවංස
මාහිමියන්ව වහන්වඡස් ද, අතිපූජනීය පණ්ඩිත ගැටමාන්වඡන්ව ශ්රී
විමලවංස මාහිමියන්ව වහන්වඡස් ද, අතිපූජනීය ුනගම
සිරිසුමන මාහිමියන්ව වහන්වඡස් ද, අතිපූජනීය ඡද්වඡගාඩ
මංගලසිරි මාහිමියන්ව වහන්වඡස් ද, පත් ූ ශ්රස්ක.
අධයයන සමශ්රේදී ඉහත සඳහන්ව උපසම්පදාශ්රේදී
උපාධයාය කර්මාචාර්යවර මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස්ලාද,
45 අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන්ව (2017) (අතිපූජනීය නාඋයශ්රන්ව අරියධම්ම මාහිමි

චරිතාපදානය) 42 පිට
46 එම 43 පිට
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අතිපූජය ඡර්රුකාඡන්ව චන්වදවිමල මහානායක මාහිමියන්ව
වහන්වඡස් ද, අතිපූජය ඡදවිනුවර ඤාණාවාසාභිධාන
මහානායක මාහිමියන්ව වහන්වඡස්ද ආචාර්යත්වයට පත්ූ
ශ්රස්ක.47
11. .. පූජනීය ගැටමාන්වශ්රන්ව ශ්රී විමලවංස මාහිමියන්ව වහන්වශ්රස්
ශ්රවතින්ව සිංහල - පාලි, පාලිනි ණ්ඩුව, සංස්කෘත - ඡන්වදස් අලංකාර, විනය ප්රාතිශ්රමෝක්ෂ - කංඛ්ාවිතරණී - ප්රාතිශ්රමෝක්ෂ
වර්ණණාව, සිඛ්වෙඳ - සිඛ්වෙඳ විනිස - සූත්ර පිටකශ්රේ සඟි
ශ්රපාත්, ආදියත් ......... අතිගරු පූජනීය රාජකීය පණ්ඩිත
කඩවැද්දුව ශ්රී ජිනවංස ස්වාමීන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රවතින්ව හා
අතිපූජනීය ශ්රද්වශ්රගාඩ මංගලසිරි ස්වාමීන්ව වහන්වශ්රස් ද
ශ්රවතින්ව වැඩිදුරටත් පාලිභාෂාව - අර්ථකථා, විනය පිටකය,
සූත්රාන්වත පිටකය ද අධයයන ශ්රකරිණි.48

47 එම

46 පිටුව

48 එම 47 – 48 පිටු
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03 බුද්ධඡඝෝස මහාස්වාමිපාදයන්ව
වහන්වඡස් යනු කවුද?
අට්ඨකථා යන වචනය කීශ්රම්දී නිතැතින්වම සිහිවන
නාමයකි බුද්ධශ්ර ෝෂ ඇදුරුපාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ නාමය. අටුවා
ග්රන්වථ පිළිබඳ වැරදි මත පලශ්රවන්වනාක් ශ්රමන්වම එම ග්රන්වථ පාළි
භාෂාවට පරිවර්තනය කෙ බුදුශ්රගාස් මාහිමියන්ව ගැන ද වැරදි මත
ශ්රබාශ්රහෝවක් පැතිශ්රරමින්ව පවතී. එය එශ්රස් ීම පුදුමයට කරුණක්
ශ්රනාශ්රේ. බුදු දහමට විරුද්ධව එය වනසන අදහසින්ව කරුණු
දක්වන යශ්රමක් ශ්රේ නම් ඔු බුදු දහශ්රම් උන්වනතිය, දියුණුව
උශ්රදසා කටයුතු කෙ උතුමන්ව සියලු ශ්රදනාටම ශ්රදාස් නගනු ඇත.
බුද්ධශ්ර ෝෂ මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස් පිළිබඳ සැබෑ ශ්රතාරතුරු
දැනගනු කැමති අය මහාවංසය, බුරුමසාසනවංශය, බුරුමශ්රේ
පැවති
ඡට්ඨ
(හයවැනි)
සංගායනාශ්රේදී
එහි
භාරනිත්ථාරකසං සමිතිය විසින්ව ප්රකාශිත විශුද්ිමාර්ග
නිදානකථාව ද, ටීකා ග්රන්වථ හා විශුද්ිමාර්ග සන්වන ආදී ග්රන්වථ
කියවා බැලීම වටී. දැනගැනීම පිණිස ඉන්ව කරුණු ස්වල්පයක්
ශ්රමශ්රස් දක්වමු.
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ලක්දිවට වැඩමකිරීමට ඡපර අවදිය
බුද්ධශ්ර ෝෂ මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ උත්පත්තිය ආදී
කරුණු මහාවංශ, සාසනවංශ ආදී ග්රන්වථයන්වහි දැක්ශ්රේ. එම
කරුණු වල සාරාංශයක් අපි ශ්රමශ්රස් දක්වමු.
බුද්ධශ්ර ෝෂ මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස් ඉන්වදියාශ්රේ බ්රාේමණ
පවුලක උත්පත්තිය ලැබූ බවත් කුඩා අවදිශ්රේදීම ත්රිශ්රේදශ්රේ
පරශ්රතරට පැමිණි බවත් කුඩා කාලශ්රේ පටන්වම විශ්රේෂ
බුද්ිප්රභාවක් ශ්රපන්වනුම් කල බවත් එම පුවත දක්වන සෑම
ඉතිහාස ග්රන්වථයකම පාශ්රේ දක්වා ඇත. එකල දඹදිව වැඩසිටි
අභිඤ්ඤාලාභී රහතන්ව වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ හා සක් ශ්රදේ රජතුමාශ්රේ
ඉල්ලීම පරිදි දිවය ශ්රලෝකශ්රයන්ව චුතව ශ්රමශ්රලාව උප්තපත්තිය ලැබූ
බව බුරුම සාසනවංශය ආදී ග්රන්වථයන්වහි දක්වා ඇත. ශ්රර්වත නම්
ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස් එතුමන්වශ්රේ උපාධයායන්ව වහන්වශ්රස් බව
මහාවංශශ්රේ දැක්ශ්රවන අතර බුරුම සාසනවංශාදිශ්රේ නමක්
ශ්රනාදක්වා අභිඤ්ඤාලාභී රහතන්ව වහන්වශ්රස් නමක් බව පමණක්
දක්වා ඇත. දඹදිවදීම ඉතා ශ්රකටි කලකින්ව ත්රිපිටකට කටපාඩම්
කෙ බවත් ඉන්ව පු උපාධයායන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ඉල්ලීම පරිදි අටුවා
පරිවර්තනයට ලක්දිවට වැඩම කල බව මහාවංශශ්රේ දැක්ශ්රවන
අතර මහාසං රත්නශ්රේ ඉල්ලීම පරිදි වැඩම කල බව ඇතැම්
ග්රන්වථයන්වහි දැක්ශ්රේ. ඒ අනුව උපාධයායන්ව වහන්වශ්රස් ප්රධාන
මහාසං රත්නශ්රේ ඉල්ලීම පරිදි වැඩම කල බව සිතිය හැකිය.
එශ්රස් වැඩම කරන අතරතුර බුද්ධවංශ අටුවාව පාළියට
පරිවර්තනය කෙ බුද්ධදත්ත ඇදුරුපාණන්ව වහන්වශ්රස්ව අතරමගදී
මුණගැුන බවත් ශ්රදශ්රදනාශ්රේ සාකච්ඡාශ්රවන්ව පු බුද්ධශ්ර ෝෂ
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මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ප්රඥාප්රභාව හැඳිනශ්රගන පරමදිලිඳු
තැනැත්ශ්රතකුට රතනාකරයක් ලැබුනාක් ශ්රමන්ව බුද්ධදත්ත
ඇදුරුපාණන්ව වහන්වශ්රස් සතුටු ූ බවත් අප රටට මහත් කීර්තියක්
එක් කො ූ ද සාරිපුත්ත සං රාජයන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශිෂය ූ
විනයවිනිේචය ටීකාව රචනාකො ූ වාචිස්සර ඇදුරුපාණන්ව
වහන්වශ්රස් දක්වන ශ්රස්ක. ශ්රමශ්රස් බුද්ධශ්ර ෝෂ ඇදුරුපාණන්ව
වහන්වශ්රස් ශ්රදස්විශ්රදස් පඬිවරුන්වශ්රේ කීර්තියට ලක් ූ අයුරු
පැහැදිලිය.

ලක්දිවදී සිදුකළ සාසන ඡමඡහවර
ශ්රමරටට
සපැමිණි
එතුශ්රමෝ
මහාවිහාරවාසී
මහාසං රත්නය ශ්රවතින්ව පිරිසිදු ශ්රේරවාදය අටුවා සහිතව හදාරා
අටුවා පරිවර්තනයට අවසර ඉල්ලූ අවස්ථාශ්රේදී එතුමන්වශ්රේ
හැකියාව විමසීමට සංයුක්ත නිකාශ්රේ සඳහන්ව “අන්වශ්රතා ජටා” ආදී
ගාථා ශ්රදක ලබාදුන්ව අතර ඒවා විස්තර කරමින්ව මුළු ත්රිපිටකශ්රේම
හා එහි අර්ථ සම්පිණ්ඩනය කරමින්ව අනුපිළිශ්රවලින්ව නිවන්ව මග
දක්වමින්ව අමෘත ආකරයක් බඳු “විශුද්ිමාර්ගය” රචනා කෙ ශ්රස්ක.
පිරිසිදු ශ්රේරවාදී බුදුසුන චිරකාලයක් පැවැත්ීමට සමත්
කටයුත්තක් කරන ලදැයි කියන්වනාක් ශ්රමන්ව මහශ්රපාශ්රොව
කම්පාශ්රවමින්ව සාධුකාර දුන්ව බව මහාවංශාදී ඉතිහාස ග්රන්වථයන්වහි
දැක්ශ්රේ. ශ්රමතුමන්වශ්රේ අසහාය පාණ්ඩිත්වය දුටු මහාවිහාරවාසී
මහසෙරුවන “ශ්රම් නම් නිසැකවම මමත්රී ශ්රබෝසතාණන්ව
වහන්වශ්රස්යි” යනුශ්රවන්ව තුති පුදා තම දිවි ශ්රදශ්රවනි ශ්රකාට ුරැකි
අටුවා ග්රන්වථ පරිවර්තනය සඳහා බුදුශ්රගාස් හිමියන්වට ලබා දුන්ව
ශ්රස්ක. බුද්ධශ්ර ෝෂ ඇදුරුපාණන්ව වහන්වශ්රස් සියලු අභිධර්මපිටක
අටුවා ද විනයපිටක අටුවා ද සූත්ර පිටකශ්රේ මුල් නිකාය හතශ්රර්
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සියලු අටුවා ද ඛුද්දක නිකාශ්රේ සූත්රනිපාතාදී ග්රන්වථ කිහිපයක
අටුවා ද පාළි භාෂාවට නගමින්ව මහත් සාසන අනුග්රහයක් සිදුකෙ
ශ්රස්ක. ඉන්ව පු එතුශ්රමෝ ආපු දඹදිවට වැඩම කෙ බව දැක්ශ්රේ.
එතුශ්රමෝ ශ්රමම අටුවා පරිවර්තනශ්රයන්ව ලක්දිව දඹදිව පමණක්
ශ්රනාව මුළු පෘථුවි තලය පුරාම සිංහල අටුවාවන්වශ්රේ වටිනාකම
ප්රකට කරවා පුරාණ සිංහල මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ ශ්රී
නාමයන්ව ශ්රලාව පුරා ප්රකට කරවා සිංහල දීපශ්රේ ශ්රත්ජස ශ්රලාවට
කියා පෑ ශ්රස්ක. දැනටත් ඇතැම් තායි භික්ූන්ව වහන්වශ්රස්ලා ලක්දිව
ශ්රදසට හිස දමා ගරුශ්රකාට සැතශ්රපන බව ද බුරුමජාතික භික්ූන්ව
වහන්වශ්රස්ලා ශ්රමම ලක්දිව ඉපදීමට පතන බව ද අසන්වනට ලැශ්රබ්.
ශ්රමම ගරුත්වය අපට ලැබුශ්රන්ව බුද්ධශ්ර ෝෂ ඇදුරුපාණන්ව
වහන්වශ්රස් විසින්ව අටුවා පාළියට පරිවර්තනය කෙ නිසා බව
සැලකිය යුතුය.

එතුමන්වට කරන ඡදෝෂාඡරෝපන හා ඒවාට පිළිතුරු
1. ප්රේණය : එතුමන්ව වහන්වශ්රස් තමාශ්රේ මත අටුවාවන්වට එකතු
කො ද?
පිළිතුර:
එතුමන්ව වහන්වශ්රස් තමන්වශ්රේ අදහස් අටුවා මත
ශ්රලස ඇතුලත් කෙැයි යශ්රමක් කියශ්රතාත් ඒ කියන්වශ්රන්ව අටුවා
හරිහැටි කියවා ශ්රනාමැතිකම නිසාය. අටුවාවක ආචරිය මත
කීපයක් දක්වන විට එයින්ව ගතයුත්ශ්රත් කුමක්ද යනාදී නයායන්ව
අටුවාශ්රේම දක්වා ඇත. ඒ පිළිබඳ අපි ඉදිරිශ්රේදී දක්වමු. එම
නයායන්ව ශ්රනාදන්වශ්රනෝ අටුවාව පරිහරණය කරන අයුරු
ශ්රනාදැන අටුවාවන්වටත් අටුවා ඇදුරුවරුන්වටත් ශ්රදාස් නගති.
බුද්ධශ්ර ෝෂ ඇදුරුපාණන්ව වහන්වශ්රස් කිසිවිශ්රටක පුරාණ අටුවා
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මතය යට ශ්රකාට තම මතය ඉස්මතු කිරීමට උත්සාහ ශ්රනාගත්
අතර පුරාණ අටුවා මත ද අතීතශ්රේ වැඩසිටි ශ්රේෂ්ඨ සිංහල
මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ මත ද අතිශය ගරුත්වශ්රයන්ව පිළිගත්
බව අටුවා පරිශීලනශ්රේදී දත හැකිය. යම් මතයක් පිළිගැනීමට
ශ්රහෝ බැහැරකිරීමට උන්වවහන්වශ්රස්ට ස්වාධීන බලයක් ලබා
ශ්රනාදුන්ව බවත් මහාවිහාරීය මහරහත් පරපුශ්රර් අධීක්ෂණය
යටශ්රත් පුරාණ අටුවාවන්වශ්රේ විනිේචයන්ව කිසිම ශ්රවනසක්
ශ්රනාකර ඒ කරුණු පැහැදිලි කිරීම සඳහා අමතර කථා වස්තු හා
වියරණ දක්වමින්ව ුදුු පරිදි කරුණු සංග්රහ කරමින්ව
පරිවර්තනයක් පමණක් කෙ බව එතුමන්ව වහන්වශ්රස්ම විනය
අටුවාදිය ආරම්භශ්රේදීම දක්වා ඇත. එශ්රස් අර්ථ ශ්රවනස්
කිරීමාදියක් උන්ව වහන්වශ්රස් සිදු කශ්රළ යැයි යශ්රමක් කියන්වශ්රන්ව නම්
එයින්ව පහර වදින්වශ්රන්ව උන්ව වහන්වශ්රස්ට වඩා ඒ ග්රන්වථ හිස් මුදුනින්ව
පිළිගත් සිංහල භික්ූන්ව වහන්වශ්රස්ලාටයි. එකෙ වැඩසිටි
මහශ්රතරවරු යශ්රමක් කියන කියන සියල්ල පිළිගන්වනා නූගතුන්ව
ශ්රහෝ අණුවණයින්ව යැයි ශ්රනාසිතිය යුතුය. පටිසම්භිදාලාභී
උතුමන්ව පහෙවන යුගශ්රේ ශ්රමම අටුවා පරිවර්තනය සිදුූ බව ද
සිතිය යුතුය.
යම් විදියකින්ව එශ්රස් ශ්රවනස් මත අටුවාවන්වට එකතු කො
නම් එකෙ හා ඉන්ව පු කෙ වැඩසිටි ශ්රේෂ්ඨ සිංහල මහශ්රතරුන්ව
වහන්වශ්රස්ලා නිහඬ ශ්රනාවන්වනාුමය. ඊට විරුද්ධව නිසැකවම
කරුණු දක්වන්වනාුමය. නමුත් සිදුූශ්රේ ඊට හාත්පසින්වම
ශ්රවනස් ශ්රදයකි. එම පාළි අටුවා ග්රන්වථ ශ්රපෙ ශ්රපාත් ශ්රමන්ව
පිළිගනිමින්ව ඒවා මුල් කරශ්රගන ඒවාට සම්භාවනා කිරීම්
වශශ්රයන්ව විවිධ ටීකා, අනුටීකා, සන්වන, ගැටපද ග්රන්වථ
මහාරාශියක් ශ්රේෂ්ඨ සිංහල බුද්ධපුත්රයින්ව වහන්වශ්රස්ලා අතින්ව
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ලියැවිණි. එපමණක් ශ්රනාව බුද්ධශ්ර ෝෂ මාහිමියන්ව වහන්වශ්රස්ට
ශ්රනාශ්රයක් අයුරින්ව තුති කරමින්ව ගරුත්වය දැක්ූහ, තමන්වශ්රේ
ආචාර්යත්වශ්රයහි ලා සැලකූහ. ඊට උදාහරණ කීපයක් අපි
ශ්රමශ්රස් දක්වමු.

බුදුඡගාස් ඇදුරිඳු ගැන පුරාණ ඡේෂ්ඨ උතුමන්වඡේ
අදහස් කිහිපයක්...
I. සමන්වතපාසාදිකසඤ්ඤිතාය; සම්බුද්ධශ්ර ාසාචරිශ්රයාදිතාය;
සමාසශ්රතා ලීනපශ්රද ලිිස්සං; සමාසශ්රතා ලීනපශ්රද ලිඛීතං.
(බුද්ධශ්ර ෝෂ ආචාර්යන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව මනාව රචිත
සමන්වතපාසාදිකා නම් ූ අටුවාශ්රේ අපැහැදිලි පද ශ්රකටිශ්රයන්ව
ලියන්වශ්රනමි.) යැයි වජිරබුද්ි ටීකාව රචනා කෙ වජිරබුද්ධි
ඇදුරුපාඡණෝ දැක්ූ ශ්රස්ක.
II.

අනාකුලවචඡනා ච භදන්වතබුද්ධඡඝාසාචරිඡයා. න හි ශ්රසා
එවමාකුලං
කත්වා
වත්තුමරහති,
තස්මා
යථාිප්තශ්රපතමත්ථමනාකුලං ුවිඤ්ශ්රඤයයඤ්ච කත්වා
යථාිතස්ස සම්බන්වධවශ්රසශ්රනව දස්සයිස්සාම.
(බුද්ධශ්ර ෝෂ ආචාර්යන්ව වහන්වශ්රස් ආකූල වචන නැති
උතුශ්රමකි. .......)
යනුශ්රවන්ව සාරත්ථදීපනීටීකාව රචනා කො ූ ද
ශ්රපාශ්රොන්වනරු යුගශ්රේදී ලක්දිව ප්රඥාශ්රවන්ව බැබළුණා ූ ද
සාරිපුත්ත සංඝරාජයන්ව වහන්වඡස් දක්වන ශ්රස්ක.
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III.

සමන්වතපාසාදිකායං
විනයසංවණ්ණනායං
මහාශ්රවයයාකරණස්ස පාළිනයවිදුශ්රනා බුද්ධඡඝාසාචරියස්ස
එවං සද්දරචනා දිස්සති...
(සමන්වතපාසාදිකා
විනය
සංවර්ණනාඡවහි
මහාවයාකරණඥ වූ පාළි නයායන්වහි දක්ෂ වූ බුද්ධශ්ර ෝෂ
ආචාර්යන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශ්රමශ්රස් ශබ්දරචනාවක් ශ්රපශ්රන්ව. )
යැයි සද්දනීති වියරණය නිපද වූ ඡතවැනි අේගමහාපණ්ඩිත
අේගවංස ඇදුරුපාඡණෝ දක්වන ශ්රස්ක.

IV.

එකල විශුද්ධ බුද්ීන්ව ප්රසිද්ධ වූ බුද්ධඡඝෝස නම් අටුවා කර්තෲන්ව
වහන්වඡස් දඹදිවින්ව ශ්රමරට වැඩි ශ්රස්ක්, බුදුන්ව වදාල ශ්රදලක්ෂ
පන්ව සැත්තෑදහස් ශ්රදසීය පනස් ග්රන්වථ සංඛ්යාවක් ඇති
ත්රිපිටක පාළි ධර්මයට තුන්ව ලක්ෂ එක් සැටදහස් සත්සිය පනස්
ග්රන්වථ සංඛ්යාවක් පමණ අටුවා ලියා, පාළි ධර්ම බැබැෙ ූ
ශ්රස්ක. (නිකායසංග්රහය 71 පිටුව)
යැයි නිකායසංග්රහය නම් සාසන ඉතිහාසය
දැක්ඡවන ග්රන්වථය රචනා කළ ඡදවැනි (ජයබාහු) ධර්මකීර්ති
සංඝරාජයන්ව වහන්වඡස් දක්වන ඡස්ක.

V.

ඔු මල් මහානාම නම් රජ ශ්රදවිසි හවුරුද්දක් රාජයය
ශ්රකශ්රළය. එකෙ බුද්ධශ්ර ෝෂ නම් අටුවා කර්තෲන්ව වහන්වශ්රස්
දඹදිව සිට ශ්රම් ශ්රී ලංකාද්ීපයට වැඩ බුදුන්ව වදාල ශ්රදලක්ෂ පන්ව
සැත්තෑදහස් ශ්රදසීය පනස් ග්රන්වථ සංඛ්යාවක් ඇති ආගමයට
තුන්ව ලක්ෂ එක් සැටදහස් සත්සිය පනස් ග්රන්වථ සංඛ්යාවක්
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පමණ අටුවා කථා ලියා ආගමශ්රයහි පහන්ව නැගූ ශ්රස්කැයි
දතයුතු. (පූජාවලිය 778 පිටුව)

VI.

යැයි පූජාවලිය රචනා කෙ මයුරපාද
පරිශ්රේණාිපති බුද්ධපුත්රයන්ව වහන්වඡස් දක්වන ශ්රස්ක.
නුවර යුගශ්රේදී අන්වතයටම පිරිහී තිබුණු සාසනය නැවතත්
පිහිටුීම පිණිස අප්රතිහත මධර්යශ්රයන්ව කටයුතු කො ූ ද
අවවාදශ්රයන්ව පමණක් ශ්රනාව ආදර්ශශ්රයනුත් ත්රිවිධ
සාසනයම දියුණු කිරීමට කැප වුනා ූ ද ශ්රබෝිසත්ව
ගුශ්රණෝශ්රප්තත අසරණ සරණ සරණංකර සඞ්ඝරාජයන්ව
වහන්වඡස්
බුදුරජාණන්ව
වහන්වඡස්ටත්
බුද්ධඡඝෝෂ
මාහිමිපාණන්ව වහන්වඡස්ටත් වන්වදනා කරන්වඡන්ව ඡමඡස්ය.
සකලුරනරානං චුම්බිතං ශ්රමාලිපාදං
සකලනරුරානං ධම්මසඞඛ්ං ධමන්වතං
සකලනරුරානං සබ්බදුක්ඛ්ං හනන්වතං
සකලනරුරානං ශ්රසඛ්රං තං නමාමි
(සියලු ශ්රදේමිනිුන්වශ්රේ හිස්මුදුණින්ව සිඹිනාලද පාද
ඇත්තා ූ, සියලු ශ්රදේමිනිුන්වට දහම් සක පිඹින්වනා ූ, සියලු
ශ්රදේමිනිුන්වශ්රේ සියලු දුක් නසන්වනා ූ සියලු ශ්රදේමිනිුන්ව
අතර මුදුන්ව මල්කඩ ූ භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් මම නමදිමි.)
ශ්රසා බුද්ධරාජුගශ්රතා සකලාය අත්ථං
ශ්රදශ්රසසි ධම්මමමතං පිටකත්තයං යං
තං තන්වතිධම්මසකලං විවිශ්රධයය අත්ථං
ශ්රජාශ්රතසි ශ්රසා නමථ තං මුනිබුද්ධශ්ර ාසං
(ඒ බුද්ධරාජ ුගතයින්ව වහන්වශ්රස් සියලු ශ්රදනාශ්රේ යහපත
පිණිස ත්රිපිටක සංඛ්යාත යම් දහම් අමාවක් ශ්රද්ශනා කෙ ශ්රස්ක්
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ද, ඒ බුද්ධශ්ර ෝෂ මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස් විශ්රේෂශ්රයන්ව එම
ධර්මශ්රේ අර්ථ විධානශ්රකාට එය බැබෙූහ. ඔබ සියලු ශ්රදනා
එම බුද්ධඡඝෝෂ ුනිතුමන්ව වන්වදනා කරවු)49

එතුමන්ව ගැන අතිපූජනීය නාඋයඡන්ව අරියධම්ම
මාහිමිපාණන්ව වහන්වඡස් දැක්වූ අදහස
බුද්ධශ්ර ෝෂ
ආචාරීන්ව
වහන්වශ්රස්
ත්රිපිටකධාරීව
අට්ඨකථාධාරීව ඉන්වන ශ්රවලාශ්රේ සතර බණවරට අට්ඨකථාවක්
ලියුවලු. ඊලෙට අභිධර්මශ්රේ අත්ථසාලිනියටත් අට්ඨකථාවක්
ලියුවලු, ඒ කියන්වශ්රන්ව උන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ අවශ්රබෝධශ්රයන්ව, කලින්ව
තිබුණු අට්ඨකථා අනුව. ඊට පස්ශ්රස ශ්රර්වත කියන ආචාර්යන්ව
වහන්වශ්රස් කීවලු ඕක ඔශ්රහාම කරලා බැහැ, අශ්රප්ත දඹදිව අට්ඨකථා
සියල්ල අසම්පූර්ණයි, ලංකාශ්රව තිශ්රයනවා. ඒක ගැන
කියනශ්රකාට කියනවා බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව ශ්රද්ශනා
කරන ලද අට්ඨකථාව සංගායනා තුශ්රන්වදීම සංගීති වුනා. ලංකාවට
මිහිඳු මහරහතන්ව වහන්වශ්රස් ඒක ශ්රගනල්ලා ඉගැන්වනුවා. ඒක ශ්රහෙ
අටුවා වශශ්රයන්ව දැන්ව තියනවා. ඒක පාළි භාෂාවට හරවලා
ලියාශ්රගන එන්වන කීවා. .....
ඒ ස්වාමින්ව වහන්වශ්රස්ලා මහාවිහාරයට ශ්රවලා සං යාශ්රේ
අවසර පරිද්ශ්රදන්ව ඉස්ශ්රසල්ලාම ශ්රහෙ බස සම්පූර්ණශ්රයන්වම
පුුණු කො. ශ්රහෙබස පුුණු කරශ්රගන සං සභාශ්රවන්ව අවසර
ඉල්ලුවා අශ්රප්ත ආචාර්යන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ අවසරය පරිද්ශ්රදන්ව අපි
ආශ්රව ශ්රම් වැඩයටයි. අපිට අවසර ශ්රදනව නම් ශ්රහෙ අටුවා
පාළිභාෂාවට පරිවර්තනය කරන්වන පුළුවනි කියලා. පස්ශ්රස
49 සාරාර්ථදීපනී සතර බණවර සන්වනය 25 පිටුව - (අත්තුඩාශ්රේ සිරි රාුල මාහිමි)
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සං සභාවත් ප්රධාන නායක ස්වාමින්ව වහන්වශ්රස්ත් කියලා
තිශ්රයනවා, “එශ්රස් නම් ඔශ්රබ් දැනුම අපි පරීක්ෂා කරන්වන ඕශ්රන”
කියලා. ඒ සඳහා මුළු ත්රිපිටකයම සම්බන්වධ ශ්රකාට පරිකථාවක්
ලියන්වන දුන්වනා ගාථා ශ්රදකක්. “සීශ්රල පතිට්ඨාය” කියන එකත් ඊට
මුළින්ව තිශ්රයන “අන්වශ්රතාජටා බහිජටා” කියන ශ්රද්වපුත්ත
සංයුක්තශ්රේ තිශ්රයන ගාථා. ඒක තමයි විශුද්ිමාර්ගය හැටියට
උන්වවහන්වශ්රස් ලීශ්රව, සම්පූර්ණශ්රයන්වම සීල - සමාි- ප්රඥාව
සම්පූර්ණ විවරණය කරමින්ව මුළු ත්රිපිටක අට්ඨකථාවටම තිශ්රයන
අර්ථ සාරාංශය එකතු කො. ඉතිං උන්වවහන්වශ්රස්ශ්රේ දක්ෂතාව
ුදුුතාව ශ්රපන්වවන්වන ශ්රද්වතාශ්රවා තමයි ඒක අතුරුදන්ව කශ්රළ.
ආශ්රයමත් ලීවා. ආශ්රයමත් අතුරුදන්ව වුනා. තුන්වශ්රවනි එක ලියලා
ඉවර ශ්රවන ශ්රකාට (ශ්රපාත්) තුනම එක ලෙ තිබුනා. පස්ශ්රස එ්ක
සං යාට ඉදිරිපත් කො. කියවලා බැලුවම (ශ්රපාත්) තුශ්රන්වම එක
අකුරකවත් ශ්රවනසක් නෑ. ඒශ්රකන්ව ඒ ස්වාමින්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ
තිශ්රයන සතිය ධාරණ ශක්තිය ශ්රහාඳින්ව ශ්රත්රුම් ගත්තා. ඊලෙට
වයාකරණ කුශලතා පුදුමයි. .....
උන්වවහන්වශ්රස් දිග විස්තරයක් ශ්රකටිශ්රයන්ව කියනවා.
ශ්රබාශ්රහාම ලස්සනට පද සම්බන්වධතාව ඇති කරනවා. ඒක නිසා
ඒක කිශ්රයවුවයින්ව පස්ඡස සංඝ සභාව කීවලු “ඡම් බුද්ධ සාසනය
පවත්වාඡගන යන්වන මමත්රී ඡබෝසතුන්ව වහන්වඡස් ඡවන්වන ඇති
ඡම් බුද්ධඡඝෝෂ ආචාර්යන්ව වහන්වඡස් විදියට ආඡව” කියලා.
සමහර විට ඡමඡහම එකක් තිඡයනවා, ඡවන ඡකඡනක් එක
අකුරක් ලියන විට උන්ව වහන්වඡස්ට වචන අටක් ලියන්වන පුළුවන්ව.
ඒ තරම් චිත්ත සන්වතතිය ඡේගඡයන්ව ක්රියා කරනවා, ජවන්ව ීථි,
කිසි අකුරක් වරදින්වඡන්ව නැතිව. ඉතිං ඒ නිසා තමයි මුළු විනය
පිටකයට (අටුවා) ලියුවා. අභිධර්ම පිටකයට (අටුවා) ලීවා. සඟි
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පශ්රහන්ව සඟි හතරකටම උන්ව වහන්වශ්රස් අටුවා ලීවා. ඛුද්දක
නිකාශ්රේ ශ්රපාත් පහෙශ්රවන්ව වැඩි හරියකට උන්ව වහන්වශ්රස් අටුවා
ලීවා. .....
පරිවර්තනශ්රේදී හැම අට්ඨකථාවකම මුළිනුයි අගිනුයි
ප්රතිඥාවක් ශ්රදනව, “බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව ශ්රද්ශනා කරන
ලද, ආචාර්ය පරම්පරාශ්රවන්ව ශ්රගන එන ලද, ලංකාශ්රේ ශ්රහෙ බසින්ව
භාවිතා කරන ලද අට්ඨකථා මහාවිහාරවාසී සං යාශ්රේ
අනුමැතිය පරිද්ශ්රදන්ව ඒ වාචනා මාර්ගය ඉක්මවා ශ්රනාශ්රගාස්
ශ්රම්ක මම පරිවර්තනය කො” කියල ශ්රබාශ්රහාම ලස්සනට ඒ
ප්රතිඥාව දීල තමයි උන්ව වහන්වශ්රස් පරිවර්තනය කරන්වශ්රන්ව.
අතිශ්රර්ක ශ්රදයක් ලියන්වශ්රන්ව නෑ, ලියනව නම් ඒක සටහන්ව කරනව.
ඒ කාශ්රල තිබුනශ්රන්ව අභයගිරි නිකාශ්රය ශ්රජ්තවන නිකාශ්රය යම් යම්
අදහස්, ඒවා සමහර තැනක උන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රකටිශ්රයන්ව සටහන්ව
කරනවා, “අඤ්ශ්රඤ වදන්වති, ශ්රකචි වදන්වති, අපශ්රර වදන්වති” අන්වන
ඒ වශ්රේ වචන වලින්ව. යම් කාරණයකට තමන්වශ්රේ අදහසක්
දක්වනව නම් “අයං අම්හාකං ඛ්න්වති” (ශ්රම් අශ්රප්ත කැමැත්තයි)
කියල කියනවා.50
ඉහත ප්රකාශ අනුව ඡපනී යන්වඡන්ව පාළි අටුවා රචනඡයන්ව
පසු යුගඡේ සිටි ග්රන්වථ රචනා කළ සිංහල උතුමන්ව වහන්වඡස්ලා
සෑම සියලු ඡදනාම පාඡේ එම පාළි අටුවා අතිශය සම්භාවනාවට
ලක් කළා පමණක් ඡනාව බුද්ධඡඝෝෂ ආචාර්යන්ව වහන්වඡස්ව
ආචාර්යත්වඡයහි ලා සැලකූ බවයි. කරුණු ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව
යශ්රමක් බුද්ධශ්ර ෝෂ ආචාර්යන්ව වහන්වශ්රස්ට ශ්රදෝෂාශ්රරෝපනය
අතිපූජනීය නාඋයශ්රන්ව අරියධම්ම මාහිමිපානන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව 2010.6.12 දින
නාඋයන
ආරණයශ්රේදී පැවැත්ූ සාකච්ඡාවක් ඇුරින්ව
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කරන්වශ්රන්ව නම් ශ්රහශ්රතම පැරණි සිංහල ඇදුරුවරුන්වට පහර
ගසන්වශ්රන්ව ශ්රවයි. ශ්රමම ග්රන්වථ රචනා නිසා අප රටටත් සිංහල
පැරණි උතුමන්වටත් ලැබුණු කීර්තිය වැනසීමට කටයුතු කරන්වශ්රන්ව
ශ්රවයි. බුද්ධසාසනයත් සිංහෙ සංස්කෘතියත් වැනසීමට මාන
බලන අහිතයින්වට අනුබල ශ්රදන්වශ්රන්ව ශ්රවයි. අපශ්රේ උරුමයන්ව
හෑල්ලුවට ලක් කරන්වශ්රන්ව ශ්රවයි. එබැවින්ව යමක් ප්රකාශ කිරීමට
ශ්රපර සිය දහස් වරක් සිතා බලා ප්රකාශ කරත්වා යැයි අපි
කරුණාශ්රවන්ව ඉල්ලා සිටිමු.
බුද්ධශ්ර ෝෂ ආචාර්යන්ව වහන්වශ්රස් මහාවිහාරීය
සම්ප්රදායටත් පුරාණ සිංහෙ ඇදුරුවරුන්වටත් ගරුකෙ අයුරු
ශ්රත්රුම් ගැනීමට පහත කරුණු ද කියවා බලත්වා.

බුදුඡගාස් මාහිමි තමාඡේ අදහස් අටුවාවන්වහි දැක්වූ
අයුරු
බුද්ධශ්ර ෝෂ ඇදුරුපාණන්ව වහන්වශ්රස් තම අදහස්
අටුවාවන්වහි දක්වන තැන්වහි ඉතා පැහැදිලිව එය “ඡමය අපඡේ
අදහසයි” යනුශ්රවන්ව දැක්ූ ශ්රස්ක. ඊට උදාහරණ කීපයක් අපි
ශ්රමශ්රස් දක්වමු.
I.

සශ්රච පන එකාහද්ීහාදිවශ්රසන යාව දසාහානාගතාය
වස්සූපනායිකාය අන්වශ්රතාවස්ශ්රස වා ලද්ධා ශ්රචව නිට්ිතා ච, කදා
අිට්ඨාතබ්බාති එතං අට්ඨකථාු න විචාරිතං. ලද්ධදිවසශ්රතා
පට්ඨාය අන්වශ්රතාදසාශ්රහ නිට්ිතා පන තස්මිංශ්රයව
අන්වශ්රතාදසාශ්රහ අිට්ඨාතබ්බා. දසාහාතික්කශ්රම නිට්ිතා
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තදශ්රහව අිට්ඨාතබ්බා. දසාශ්රහ අප්තපශ්රහාන්වශ්රත චීවරකාලං
නාතික්කශ්රමතබ්බාති අයං ඡනා අත්තඡනාමති. කස්මා?………
තස්මා යථාවුත්තශ්රමව ගශ්රහතබ්බං, අඤ්ඤං වා අචලං කාරණං
ලභිත්වා ඡඩ්ශ්රඩතබ්බං.
(ඉඳින්ව ......ශ්රකදිනක අදිටන්ව කෙ යුතු ද යන ශ්රමය අටුවාවන්වහි
විචාරණය ශ්රනාකරන ලදි. ........ චීවරකාලය ශ්රනායික්ම විය යුතුය
යන ඡමය අපඡේ අදහසයි. .. කවර ශ්රහයින්වද යත්..... එබැවින්ව කියූ
පරිදි අරුත් ගතයුතුය. නැතඡහාත් අනය වූ අචල කාරණාවක් ලැබ
අපඡේ මතය හැරදැමිය යුතුය.) 51
II.

පහරිත්වා නිේගශ්රත අට්ඨකථාු ශ්රදාශ්රසා න දස්සිශ්රතා.
මයං පන යං ඨානං පහටං, තශ්රතා සයංපතිතශ්රමව ශ්රහාතීති
තක්කයාම.
(යම් ආහාරයක් නිස්සේගිය ක්රමයට පිළිගැන්වීශ්රම්දී යමක වැදී
බැහැරගිය කල්හි එහි ශ්රදෝෂයක් අටුවාවන්වහි ඡනාදක්වන ලදි. අපි
වනාහි එය යමක හැපුශ්රණ් ද එතැනින්ව ශ්රතශ්රම්ම වැටුශ්රන්ව ශ්රේ යැයි
තර්ක කරමු.)52

III.

තස්මා ශ්රයා ශ්රයා පටිේගණ්හාති, තස්ස තස්ස තප්තපච්චයා
ආපත්තිශ්රයවාති අයඡමත්ථ අම්හාකං ඛන්වති.

51
52

සමන්වතපාසාදිකා 525 පිට
සමන්වතපාසාදිකා 627 පිට
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(එබැවින්ව යම් යම් භික්ෂුවක් පිළිගනී ද ඒ ඒ භික්ෂුවට ඒ
ශ්රේතුශ්රවන්ව ආපත්ති ශ්රේ යනු ඡමහිලා අපඡේ අදහසයි.)53
IV.

අථ ශ්රඛ්ා සබ්බඅට්ඨකථාු වුත්තත්තා අට්ඨකථාචරියාව
එත්ථ පමාණං, න අඤ්ඤා විචාරණා. පුබ්ශ්රබපි ච ආශ්රවාචුම්හ –
‘‘බුද්ශ්රධන ධම්ශ්රමා විනශ්රයා ච වුත්ශ්රතා, ශ්රයා තස්ස පුත්ශ්රතහි
තශ්රථව ඤාශ්රතා’’තිආදි. අටඨකථාචරියා හි බුද්ධස්ස අධිප්තපායං
ජානන්වති.
(තවද සියලු අටුවාවන්වහි කියූ බැවින්ව අටුවාචාරීන්ව
වහන්වශ්රස්ලාම ශ්රමහිලා ප්රමාණය. අනය විචාරණයක් ප්රාමාණික
ශ්රනාශ්රේ. ග්රන්වථාරම්භශ්රේදීම අපි “බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව
යම් ධර්මයක් විනයක් වදාරණ ලද්ශ්රද්ද, එය උන්වවහන්වශ්රස්ශ්රේ පුත්ර
ූ අටුවාචාරීන්ව වහන්වශ්රස්ලා විසින්ව එයාකාරශ්රයන්වම දැනගන්වනා
ලද්ශ්රද්ය” යනාදී වශශ්රයන්ව කීශ්රවමු. අටුවාචාරීන්ව වහන්වඡස්ලා
බුදුරජාණන්ව වහන්වඡස්ඡේ අදහස දන්වනා ඡස්ක.) 54

V.

සබ්බඅට්ඨකථාු පන වුත්තත්තා න සක්කා
පටිශ්රසශ්රධතුං. ගශ්රවසිතබ්බා එත්ථ යුත්ති. අටඨකථාචරියානං වා
සද්ධාය ගන්වතබ්බන්වති.
(සියලු අටුවාවන්වහි කියූ බැවින්ව ප්රතිශ්රේප කිරීමට ශ්රනාහැකිය.
ශ්රමහි යුක්තිය ශ්රසවිය යුතුය. තවද අටුවාචාරීන්ව වහන්වඡස්ලාට
ශ්රද්ධාඡවන්ව ඡහෝ යායුතුය. (කියූ පරිදි අරුත් ගත යුතුය.) ) 55
සමන්වතපාසාදිකා 322 පිට
සමන්වතපාසාදිකා 549 පිට
55
සමන්වතපාසාදිකා 561 පිට
53
54
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VI.

සශ්රච පන නියමිශ්රතාකාසශ්රතා අඤ්ඤත්ර මාශ්රරති,
ආණාපශ්රකා මුච්චතීති අයං නශ්රයා මහාඅට්ඨකථායං ුට්ඨු දළහං
කත්වා වුත්ශ්රතා. තස්මා එත්ථ න අනාදරියං කාතබ්බන්වති.
(ඉඳින්ව නියමිත අවකාශශ්රයන්ව අන්ව තැනකදී මරයි ද අණකරු
ඇවතින්ව මිශ්රද් යන ශ්රමම නයාය මහාට්ඨකථාශ්රවහි මනාව දැඩි
ශ්රකාට කියන ලදි. එබැවින්ව ශ්රමහි අනාදරියක් ශ්රනාකෙ යුතුය.) 56
බුදුශ්රගාස් මාහිමිපාශ්රණෝ තම අදහස් දැක්ූ අයුරින්ව හා
ශ්රවනත් ුදුු කරුණක් ලදශ්රහාත් එතුමන්වශ්රේ අදහස අත්හරින
ශ්රලස දැක්ීශ්රමන්ව එතුමන්ව තුෙ පැවති ධර්ම ගරුත්වය හා
නිහතමානිත්වය ප්රකට ශ්රේ. තවද අටුවාව හා එම සිංහල
ඇදුරුවරු ශ්රකශ්රරහි දැක්ූ ගරුත්වය iv – vi යන උදෘතයන්වශ්රගන්ව
ප්රකට ශ්රේ. ඉහත උදෘත සියල්ලම විනය අටුවාශ්රවනි. ශ්රසු
අටුවාවන්වශ්රගන්ව ද ශ්රමබඳු තැන්ව රාශියක් දැකගත හැකිය. එක්
උදාහරණයක් ශ්රමශ්රස් දක්වමු.

VII.

ඉශ්රම පන තශ්රයාපි ශ්රථරා පණ්ඩිතා, ‘තිණ්ණම්පි වාශ්රද
කාරණං දිස්සතී’ති තිණ්ණම්පි වාදං තන්වතිං කත්වා ඨපයිංු.

(තිපිටකචූළනාගත්ඡථර, තිපිටක මහාධම්මරක්ඛිත ඡථර,
තිපිටකචූළාභයත්ඡථර යන ශ්රම් ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස්ලා තිශ්රදනාම
මහානුවණැති උතුශ්රමෝය. තිශ්රදනාශ්රේම වාදශ්රයහි කාරණයක්
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සමන්වතපාසාදිකා 320 පිට
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ඇතැයි තිශ්රදනාශ්රේම වාදය තන්වතිය (ශ්රපෙ ශ්රමන්ව) ශ්රකාට
තැබූහ.)57
ශ්රමහිදී “උභඡතාභාගවිුත්ත” යන පදය පිළිබඳ ඉහත නම්
සඳහන්ව ඇදුරුපාණන්ව වහන්වශ්රස්ලා තිශ්රදනාශ්රේ අදහස් තුනක්
දක්වා ඒ කිසිවක් ප්රතිශ්රේප ශ්රනාශ්රකාට ඒ උතුමන්ව ශ්රකශ්රරහි ඉතා
ගරුත්වශ්රයන්ව කරුණු දක්වා ඇත.
බුදුශ්රගාස් හිමියන්වශ්රේ කාර්යය හා ස්වාභාවය ශ්රත්රුම්
ගැනීමට නුවණැත්ශ්රතකුට ඉහත කරුණු ස්වල්පය වුවත් සෑශ්රහන
බැවින්ව ඒ පිළිබඳ කරුණු දැක්ීම ශ්රමශ්රතකින්ව අවසන්ව කරමු. තවත්
කරුණු දැනගනු කැමත්ශ්රතෝ එතුමන්වශ්රේ ග්රන්වථ පරිශීලනය
කරත්වා යනු අපශ්රේ ආරාධනයයි.
2. ප්රේණය : එතුමන්ව වහන්වශ්රස් සිංහල අටුවා ගිණිබත් කො ද?
පිළිතුර:
ශ්රමය ද හරිහැටි කරුණු විමසා බැලීමකින්ව ශ්රතාරව
ුශ්රදක් බුදුශ්රගාස් ඇදුරුපාණන්වශ්රේ හා පුරාණ සිංහෙ
ඇදුරුවරුන්වශ්රේ ගුණ මැකීමටත් පිරිසිදු බුද්ධ ශ්රද්ශනාවන්ව විකෘති
ශ්රකාට බුද්ධසාසනය පිරිශ්රහෙීමට ඉඩ ලබාගැනීමටත් සිදුකරන
ඉතාමත් අසතය ූ ප්රකාශයකි. ශ්රමම මතය පැතිරීශ්රම් ශ්රේතු හා එහි
සතය අසතය බව දැන්ව අපි විමසා බලමු.
ශ්රමම වැරදි මතය හටගැනීශ්රම් එකම ශ්රේතුව වන්වශ්රන්ව
“බුද්ධශ්ර ාුප්තපත්ති” නම් ූ මෑත කාලශ්රේ ලියැවුණු ග්රන්වථයක
ශ්රමවැනි අසතය සටහනක් තිබීමයි. එය කටකතා මත පදනම් ූ
ග්රන්වථයක් මිස ඉතිහාසාදී සාක්ෂි මත පදනම් ූවක් ශ්රනාවන බව ඒ
ගැන පරීක්ෂණ කෙ උගතුන්වශ්රේ ද අදහසයි. ශ්රමම ග්රන්වථයට පු
57 පඤ්චප්තපකරණඅටුවා 30 පිට
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කශ්රලකදී සියම් රශ්රටහි දී ලියැවුණු “ජිනකාලමාලි” නම් ග්රන්වථශ්රේ
ද ශ්රමම “බුද්ධශ්ර ාුප්තපත්ති” ග්රන්වථශ්රේ ඇති ඇතැම් කරුණු වැරදි
බව දක්වා ඇත. එම “බුද්ධශ්ර ාුප්තපත්ති” නම් ග්රන්වථය හරිහැටි
කියූ කිසිම ශ්රකශ්රනකු එහි අඩංගු කරුණු සියල්ල නිවැරදි යැයි
විේවාස ශ්රනාකරනු ඇත. සිංහෙ භික්ෂූන්ව වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ
කීර්තියට හානි වන ආකාරශ්රේ කරුණු රාශියක් එහි අඩංගු ශ්රේ.
දැනගැනීම පිණිස එශ්රස් දැක්ූ අසතය අදහස් කීපයක් ශ්රමශ්රස්
දක්වමු.
I. විශුද්ිමාර්ගය ශ්රපාත් තුනක් එකම දිනකදී ලියූ බව හා සියලු
අටුවා මාස තුනකින්ව ලියූ බව
ශ්රමය අතිශ්රශයෝක්තිශ්රයන්ව කියූවක් මිස සතය
ශ්රනාවන බව බුදුශ්රගාස් ඇදුරුපාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේම
ප්රකාශයන්වශ්රගන්ව තහවුරු ශ්රේ. “උපද්දවාකුශ්රල ශ්රලාශ්රක,
නිරුපද්දවශ්රතා අයං; එකසංවච්ඡශ්රරශ්රනව, යථා නිට්ඨං උපාගතා.
(උපද්රවයන්වශ්රගන්ව ආකුල ූ ශ්රලෝකශ්රයහි උපද්රවයන්වශ්රගන්ව ශ්රතාරව
ශ්රමය (විනය අටුවාව) යම් ශ්රස් එක් වර්ෂයකින්වම නිමාවට
ගිශ්රේද,)” යැයි විනය අටුවාව ලිීමට පමණක් අවුරුද්දක් ගතූ
බව විනය අටුවාව අග දක්වා ඇත.
II. උන්ව වහන්වශ්රස් පිණ්ඩපාතශ්රේ වඩින අතර ගස්යට වැටී තිබුණු
තල් ශ්රකාෙ අුලා ශ්රගනැවිත් අටුවා ලියූ බව
ශ්රමය ද අසතය ප්රකාශයකි. ගස්යට වැටී තිශ්රබන තල්
ශ්රකාෙ වල ලිීමට ශ්රනාහැකිය. ලක්දිව සිටි භික්ෂූන්ව
වහන්වශ්රස්ලාශ්රගන්ව එතුමන්වට අනුග්රහයක් ශ්රනාලැබුණු බව ප්රකට
කිරීමට ශ්රමන්ව දක්වා ඇති ශ්රමම කරුණ වැරදිය. එතුමන්වට ශ්රමරට
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භික්ෂූන්ව වහන්වශ්රස්ලා ශ්රබාශ්රහෝ අනුග්රහ කෙ බවට ශ්රබාශ්රහෝ සාක්ෂි
තිශ්රබ්. එබැවින්ව ශ්රමවැනි වැරදි කරුණු ශ්රනාපිළිගත යුතුය.
III. බුදුශ්රගාස් මාහිමිශ්රයෝ ලක්දිව සං රාජ හිමියන්වව මුණගැුණු බව
ශ්රමම කාලය වනවිට ලක්දිව සං රාජ තනතුරක්
පැවතිශ්රේ නැත. එය ආරම්භ වන්වශ්රන්ව ශ්රපාශ්රොන්වනරු යුගශ්රේ
මහපැරකුම් රජුශ්රේ කාලශ්රේදීය. එබැවින්ව ශ්රමය ද සතය ශ්රනාවන
ප්රකාශයකි.
IV. තමාට අටුවා පරිවර්තනය කරන්වනට ශ්රනාලැබුණු බවත් එබැවින්ව
ජිනාලංකාර, ධාතුවංස, ශ්රබාිවංස යනග්රන්වථ පමණක් ලියාශ්රගන
පැමිණි බවත් බුද්ධදත්ත ආචාර්යන්ව වහන්වශ්රස් පැවුශ්රේ යැයි
දැක්ශ්රේ.
නමුත් ශ්රමය වැරදිය. බුද්ධදත්ත ආචාර්යන්ව වහන්වශ්රස්
බුද්ධවංස අටුවාව කෙ බවත් විනයවිනිච්ඡය, උත්තරවිනිච්ඡය ආදී
ග්රන්වථ කෙ බවත් පැහැදිළිව දක්වා ඇත. තව ද ධාතුවංස,
ශ්රබාිවංස යන පාළි ග්රන්වථ වල කතුවරයා බුද්ධදත්ත
ඇදුරුපාශ්රණෝ ශ්රනාශ්රේ. ශ්රබාිවංසය උපතිස්ස නම් මාහිමියන්ව
විසින්ව ද දාඨාවංසය ධර්මකීර්ති මාහිමියන්ව විසින්ව ද කෙ බව
දැක්ශ්රේ.
V. බුදුශ්රගාස් මාහිමිශ්රයෝ ලක්දිව සං රාජ හිමියන්ව බැහැදැක උන්ව
වහන්වශ්රස් ශිෂයයන්වට උගන්වවන විට පිටුපසින්ව වාඩි ී සිටි බවත්
එක් දිනක් සං රාජ හිමි උගන්වවන අතර අභිධර්ම පදයක ශ්රත්රුම
ශ්රනාදැන ශිෂයයින්ව පිටත් කර කාමරයකට ී සිතමින්ව සිටින අතර
බුදුශ්රගාස් මාහිමි ඒ පදශ්රේ අර්ථය සං රාජ හිමිශ්රේ ශ්රේත්තු වන
ලෑල්ශ්රල් ලියා තැබූ බවත් පුව එය බුදුශ්රගාස් හිමියන්ව ලියූ බව
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දැන ශිෂයයන්වව බුදුශ්රගාස් හිමියන්වට භාරදුන්ව බවත් ශ්රමම
“බුද්ධශ්ර ාුප්තපත්ති” ග්රන්වථශ්රේ දැක්ශ්රේ.
නමුත් ශ්රමම කිසිඳු පුවතක් කිසිම පිළිගතහැකි ඉතිහාස
ග්රන්වථයක දක්වා ශ්රනාමැත. ඒ ශ්රවනුවට බුද්ධශ්ර ෝෂ මාහිමිපාණන්ව
වහන්වශ්රස් සිංහෙ භික්ෂූන්ව ශ්රවතින්ව අටුවා උගත් බවත් සිංහෙ ඇදුරු
වරුන්වව ගුරුතැන්වහි ලා සැලකූ බවත් මහාවංශාදී පැරණි වංශකතා
වලින්ව ශ්රමන්වම බුදුශ්රගාස් හිමියන්වශ්රේම ග්රන්වථ වලින්ව කියැශ්රේ.
විනය අටුවා නිගමන ගාථා වලදී “බුද්ධමිත්ත” නම් ශ්රතරුන්ව
ශ්රවතින්ව සිංහල අටුවා උගත් බව
“මහාඅට්ඨකථඤ්ශ්රචව, මහාපච්චරිශ්රමව ච;
කුරුන්වදිඤ්චාති තිස්ශ්රසාපි, සීහෙට්ඨකථා ඉමා.
බුද්ධමිත්ශ්රතාති නාශ්රමන, විස්ුතස්ස යසස්සිශ්රනා;
විනයඤ්ඤුස්ස ධීරස්ස, ුත්වා ශ්රථරස්ස සන්වතිශ්රක”
(මහාඅට්ඨකථාව, මහාපච්චරිය හා කුරුන්වදි අටුවාව යන
සිංහල අටුවා තුනම බුද්ධමිත්ත යන නමින්ව ප්රසිද්ධ ූ කීර්තිමත් ූ
විනයධර මහාප්රාඥ ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ සමීපශ්රේ අසා...)
යැයි පැහැදිලිව දක්වා තිශ්රබ්. එශ්රස් තිබියදීත් පුරාණ
සිංහල ඇදුරුවරුන්වට ද අශ්රගෞරව වන අයුරින්ව අසතය කරුණු
රාශියක් ශ්රමම “බුද්ධශ්ර ාුප්තපත්ති” ග්රන්වථශ්රේ ඇතුලත්ව ඇත.
කරුණු ඡමඡස් ඡහයින්ව එම ග්රන්වථඡේ දැක්වූ ඡබාඡහෝ
කරුණු වැරදි බව ඡමඡස් නිගමනය කළ හැක. එබැවින්ව එම
“බුද්ධඡඝාසුප්තපත්ති” ග්රන්වථඡේ පමණක් සඳහන්ව වන සිංහල
අටුවා ගිණිතැබීඡම් සිදුීම ද ඉහත සිදුීම් ඡස්ම අසතයයක් බව
ඡමඡස් නිගමනය කරු.
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ශ්රමම කරුණ හා සම්බන්වධ ජනප්රවාදයක් ද පවතී. ඒ
ශ්රමශ්රස්ය: ශ්රමරට මහනුවර ප්රශ්රද්ශශ්රේ උපන්ව දරුශ්රවක් කුඩා
කලදීම පාන්වදර නැගිට පරියංකශ්රයන්ව හිඳීමටත් කටපාඩමින්ව පිරිත්
කීමටත් පටන්ව ගත්ශ්රත්ය. ශ්රම් බව දැනගත් ස්වාමින්ව වහන්වශ්රස්
නමක් පැමිණ ශ්රම් දරුවා සමග සාකච්ඡා කෙ අතර එහිදී ශ්රමම
දරුවා, තමා ශ්රපර ජීවිතයක බුද්ධශ්ර ෝෂ මාහිමිපාණන්ව
වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශිෂයශ්රයකු ූ බවත් නමින්ව “අමිතශ්ර ාස” ූ බවත්
අටුවා පරිවර්තන කාර්යශ්රේදීද උපකාර කෙ බවත් පැවසීය. ශ්රම්
අවස්ථාශ්රේදී “බුද්ධශ්ර ෝෂ මාහිමිශ්රයෝ සිංහල අටුවා ගිණි තැබුශ්රේ
යැයි කියන කථාව ඇත්තද?” යැයි විමසා ඇති අතර ඊට පිළිතුරු
ශ්රලස “අපි කවදාවත් ඒ වශ්රේ ශ්රදයක් නම් කරන්වශ්රන්ව නෑ. නමුත්
අටුවා පරිවර්තනයට භාවිතා කෙ කටුසටහන්ව ලියූ ශ්රකාෙ නම්
ඉවත් කො” යැයි කීශ්රේය. ශ්රමම සිදුීම එශ්රස්ම නම් එශ්රස්
කටුසටහන්ව ශ්රකාෙ ඉවත් කිරීශ්රම් සිදුීම සිංහල අටුවා ගිණි
තැබීමක් ශ්රලස බුද්ධශ්ර ාුප්තපත්ති ශ්රපාතට ඇතුලත් ීමට
ශ්රහාඳටම අවකාශ තිශ්රබ්.
තවද තමාට උපකාරක ූ තමා අතිශයින්ව ගරු කෙ ග්රන්වථ
විනාශ කිරීමක් වැනි අකටයුත්තක් කිසිශ්රස්ත්ම බුද්ධශ්ර ෝෂ
මාහිමියන්ව වැනි ධර්මවිනයධර ශ්රද්ධාබුද්ි සම්පන්වන උතුශ්රමක්
සිහිශ්රනකින්වවත් සිදු ශ්රනාකරන බව එතුමන්වශ්රේ කෘති
විමසිලිමත්ව කියවන්වශ්රනකුට නිතැතින්වම හැශ්රේ. පාරිශ්රභෝගික
මචතය නම් වන ශ්රබෝධීන්ව වහන්වශ්රස්ලා විනාශ කිරීශ්රම් ආදීනව
දක්වන එතුමන්ව වහන්වශ්රස් “භාරියං කම්මං ඡහාති
ආනන්වතරියසදිසං” (එය ඉතා බැරෑරුම් ූ ආනන්වතරිය කර්මයක්
හා සමාන ූ කර්මයක් බව) මජ්ිමනිකාශ්රේ බුධාතුකසූත්ර
අටුවාශ්රේ දක්වා ඇත. ශ්රමශ්රස් කරුණු දක්වන එතුමන්ව වහන්වශ්රස්
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ග්රන්වථ විනාශ කිරීමක් වැනි ශ්රදයක් කිසිශ්රස්ත් ශ්රනාකරන බව නම්
ශ්රහාඳටම විේවාසය. ඒ බවට තවත් සාධක අපි ශ්රමශ්රස් දක්වමු.
I. බුදුශ්රගාස් මාහිමියන්වට පුකාලීන ග්රන්වථ වල සිංහල අටුවා
ගැන සඳහන්ව ීම හා ඉන්ව පු ශ්රබාශ්රහෝ කලක් යනතුරු සිංහල
අටුවා පැවති බව
බුදුශ්රගාස් මාහිමියන්වශ්රේ ග්රන්වථ රචනාවට ශ්රබාශ්රහෝ
කාලයකට පුව රචනා ූ ග්රන්වථ වලට ද සිංහල අටුවාවන්වශ්රගන්ව
කරුණු උපුටාගැනීශ්රමන්ව ශ්රපනී යන්වශ්රන්ව එයින්ව ශ්රබාශ්රහෝ කාලයක්
යන තුරු සිංහල අටුවා ශ්රේෂව තිබුණු බවයි. ඊට උදාහරණ
කීපයක් ශ්රමශ්රස් දක්වමු.
• ශ්රතන වුත්තං සීහළටඨකථායං ‘‘මනුස්සමංශ්රස වා ශ්රකශ්රස වා
නශ්රඛ් වා අට්ිම්හි වා ශ්රලාහිශ්රත වා ථුල්ලච්චයශ්රමවා’’ති
වුත්තං.
(මිනිස් මශ්රසහි ශ්රහෝ ශ්රකස්වල ශ්රහෝ නිශ්රයහි ශ්රහෝ ඇටවල ශ්රහෝ
ශ්රලශ්රයහි ශ්රහෝ ථුලැසිම ශ්රේයැයි එබැවින්ව සිංහල අටුවාඡවහි
කියන ලදී.)58
• ුවිුද්ධසමාචාශ්රරා, විුද්ධනයමණ්ඩිතං;
විුද්ිමේගං ශ්රලාකස්ස, යදච්චන්වතවිුද්ියා.
අභාසි කරුණාශ්රවග-සමුස්සාහිතමානශ්රසා;
මශ්රහසි විපුශ්රලාදාත-විුද්ිමතිපාටශ්රවා.
තස්ස අත්ථං පකාශ්රසතුං, කථාමේගං පුරාතනං;
නිස්සාය යා සමාරද්ධා, අත්ථසංවණ්ණනා මයා.

58 වජිරබුද්ිටීකා
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(ුවිුද්ධසමාචාර ඇත්තා ූ විපුල-ුවිශුද්ධඤාණයකින්ව
හා ප්රඥාපාටවයකින්ව යුක්ත ූ ..... කරුණාශ්රවන්ව මනාව
උත්සාහවත්ූ සිතක් ඇති මහාර්ශීන්ව වහන්වශ්රස් යම් ... නිවන්ව
මගක් වදාෙ ශ්රස්ක් ද එහි අරුත් ප්රකාශකිරීම සඳහා පුරාතන
අටුවාකතා මාර්ගය ඇසුරු ඡකාට මවිසින්ව යම් අර්ථ
වර්ණනාවක් මනාව ඇරඹී ද..) 59
• ‘‘ශ්රසා කිරා’’තිආදි ශ්රපාරාණට්ඨකථාය ආගතනශ්රයා. (‘‘ශ්රසා
කිර” යනාදිය පුරාණ අටුවාශ්රේ පැමිණි ක්රමයයි.)60
• (ක්රි.ව.) 10 වැනි සියවස දක්වා ශ්රහෙටුවා පැවති බව පස්වන
කාශයප මහරජුන්ව විසින්ව රචිත ධම්පියා අටුවා ගැටපදශ්රයන්ව
ඉඳුරා ම ඔප්තපු ශ්රේ. ධම්පියා අටුවා ගැටපදශ්රයහි මහටුවා යි 5,
80 (පිටු) යන තන්වහි ද, ශ්රහෙටුවා නැතශ්රහාත් ශ්රහළුඅටුවා යි
7, 8, 51, 79, 103, 105, 112 (පිටු) යන තන්වහි ද සඳහන්ව ශ්රේ.
.............. ශ්රදාරකවුළු ඇයි පැශ්රනන තාක් දැව වසා රන්වකුකම්
ශ්රකශ්රළ ශ්රයති මහ අටුවාශ්රයහි 121 (පිටුව), ලකුණ්ටශ්රකා
වදානි කිරස්සනැමි යන ශ්රහෙටුවායි 148 (පිටුව) 61
ධම්පියා අටුවා ගැටපද ආදී ග්රන්වථ කියැීශ්රමන්ව ශ්රම්
පිළිබඳ තවත් කරුණු දැනගත හැකිය. ශ්රමතරම් කරුණු
දක්වන්වනට ශ්රයදුශ්රණ් “බුදුශ්රගාස් මාහිමිශ්රයෝ සිංහල අටුවා
ගිණිතැබුශ්රේය” යන කීම ශ්රබාරුවක් බවත් එතුමන්වශ්රේ කාලයට
අවුරුදු 500 කට පමණ පුවත් සිංහල අටුවා තිබූ බවත් ඔප්තපු

විසුද්ිමග්ගටී ා
දීඝනි ායටී ා
61
ධම්පියා අටුවා ගැටපදය (ම ාචාර්ය ඩී.ඊ. ක ට්ටිආරච්ි) xviii පිටුව ා අදාල පිටු
59
60
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කිරීමටය. ඒ සඳහා ශ්රමශ්රතක් දැක්ූ කරුණු ප්රමාණවත් යැයි
සිතමු.
II.

මහාවිහාරීය සිංහල භික්ෂූන්ව වහන්වශ්රස්ලා සිය ජීවිතය ශ්රමන්ව
ශ්රගෞරවශ්රයන්ව ුරැකි අටුවා එශ්රස් ශ්රවනත් ශ්රකශ්රනකුන්වට
විනාශකිරීමට දීමට ඉඩ දීමට තරම් උන්ව වහන්වශ්රස්ලා අනුවණ
පිරිසක් යැයි ශ්රනාසිතිය යුතුය. සාසන ප්රතිපත්ති අකුරටම
පිළිපදින මහාප්රාඥ උතුමන්ව වැඩසිටි යුගයක් වන එකල කිසි
ශ්රලසකින්ව එවැනි විනාශයකට ඉඩ ශ්රනාශ්රදන බව ද සැලකිය
යුතුය.

III.

තවද බුදුශ්රගාස් මාහිමිශ්රයෝ එශ්රස් කශ්රළ නම් පුකාලීන සිංහෙ
භික්ෂූු කිසිශ්රස්ත් උන්ව වහන්වශ්රස්ව අගය ශ්රනාකරනු ඇත. ඒ
ශ්රවනුවට සාසන නාශකශ්රයකු ශ්රලස සලකා ගර්හා කරනු
ඇත. නමුත් සිදුූශ්රේ අනිකකි. බුදුශ්රගාස් මාහිමියන්ව
වහන්වශ්රස්ට “අනුබුදු” යන ශ්රගෞරව නාමශ්රයන්ව බුුමන්ව කො
පමණක් ශ්රනාව එතුමන්වශ්රේ ග්රන්වථ ශ්රපෙ ශ්රමන්ව පිළිගත් බව
ග්රන්වථයන්වහි
දැක්ශ්රේ.
තවද
“පරමවිුද්ධසද්ධාබුද්ිවිරියපතිමණ්ඩිශ්රතන”
යනාදී
ගුණනාම ශ්රයාදාශ්රගන උන්ව වහන්වශ්රස්ට ශ්රගෞරව දැක්ූහ.
එබැවින්ව සැශ්රවාම ඉහත කරුණු ද විමසා බලත්වා යනු අපශ්රේ
ආරාධනයයි.
3. ප්රේණය : ප්රතිපත්තිකාමී උතුමන්ව වැඩසිටි යුගයක් ූ එකෙ
ශ්රවනත් ශ්රකශ්රනක් ශ්රමම ග්රන්වථ ශ්රනාලියා බුදුශ්රගාස්
හිමියන්වටම භාරකශ්රල් ඇයි?
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පිළිතුර:
යමක් කිරීම සඳහා ුදුුම ශ්රකනාට පැවරීම
සාසන ක්රමයයි. ඒ බව ශ්රමාේගලීපුත්තතිස්ස මහරහතන්ව
වහන්වශ්රස්ශ්රේ කතාප්රවෘත්තිශ්රයන්ව ද ප්රකට ශ්රේ. ඒ අයුරින්වම ශ්රමම
අටුවා පරිවර්තනය සඳහා ද ඉතාම ුදුස්සා බුදුශ්රගාස් හිමියන්ව ූ
බව සැලකිය යුතුය. එනිසාම “බුදුශ්රගාස් මාහිමි ශ්රමශ්රලාව පහෙ
ූශ්රේ අටුවා පරිවර්තනය ශ්රකාට සාසනය නගාසිටුීමටයි” යැයි ද
“එකෙ වැඩසිටි රහතන්ව වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ හා සක්ශ්රදවිඳුශ්රේ
ආරාධනශ්රයන්ව සාසනය නගාසිටුීමට උපන්ව ශ්රස්ක” යැයි ද ග්රන්වථ
අතරත් මහජනයා අතරත් දැනුත් කියැශ්රේ, ලියැශ්රේ. එබැවින්ව
ශ්රමම කටයුත්තට ඉතාම ුදුස්සා ූ බැවින්ව එම කාර්යය එතුමාට
පැවරූ බව සැලකිය යුතුය.
4. ප්රේණය : එම ග්රන්වථරචනය සඳහා උන්ව වහන්වශ්රස්ට විශ්රේෂ
හැකියාවක් ීද?
පිළිතුර: ග්රන්වථරචනයට උන්ව වහන්වශ්රස් සතුව විශ්රේෂ කුසලතාවක්
පැවති බවත් එබැවින්වම ශ්රවනත් කිසිඳු ග්රන්වථ කතුවරශ්රයකුට ලබා
ශ්රනාදුන්ව
ආකාරශ්රේ
ශ්රගෞරවයක්
ලබා
ශ්රදමින්ව
“පරමවිුද්ධසද්ධාබුද්ිවිරියපතිමණ්ඩිශ්රතන” යනාදී වශශ්රයන්ව
ගුණනාම රාශියක් එතුමන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ සෑම ග්රන්වථයක් අගම
ශ්රයාදා ගරුත්වය දැක්ූ බවත් සැලකිය යුතුය. දැනගැනීම පිණිස
එම පාඨශ්රේ පරිවර්තනය ශ්රමශ්රස් දක්වමු. (ශ්රමය ශ්රගෞරව නාම
මහාවිහාරීය මහශ්රතරවරුන්වශ්රේ අනුමැතිශ්රයන්ව බුද්ධමිත්ත නම්
ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස් ලියූ බව විුද්ිමාර්ග සන්වන ආදිශ්රේ දැක්ශ්රවන
කරුණු වලින්ව ප්රකට ශ්රේ.)
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❖
පරමවිසුද්ධසද්ධාබුද්ධිීරියපටිමණ්ඩිඡතන;
අතයන්වතශ්රයන්ව පිරිසිදු ශ්රද්ධා බුද්ි ීර්යශ්රයන්ව යුක්ත ූවු විසින්ව,
සීලාචාරජජවමද්දවාදිගුණසුදයසුදිඡතන; ශීලය ආචාරය
ඍජුබව මෘදුබව යනාදී ගුණරාශිශ්රයන්ව ශ්රපාශ්රහාසත් ූවු විසින්ව,
සකසමයසමයන්වතරගහනජඡ ාගාහණසමත්ඡථන; ස්වසමය
පරසමය දැනගැනීශ්රමහි හා කීශ්රමහි සමර්ථ ූවු විසින්ව,
පඤ්ඤාඡවයයත්තියසමන්වනාගඡතන; ප්රඥාපාටවශ්රයන්ව යුක්ත
ූවු
විසින්ව,
තිපිටකපරියත්තිප්තපඡභඡද
සාටඨකඡථ
සත්ථුසාසඡන
අප්තපටිහතඤ්ඤාණප්තපභාඡවන;
ත්රිපිටක
පර්යාප්තති ප්රශ්රේද ඇති අටුවා සහිත ශාස්තෲ සාසනශ්රයහි
පුශ්රනාබසිනා
ප්රඥාප්රභාව
ඇත්තු
විසින්ව,
මහාඡවයයාකරඡණන; මහාවයාකරණඥ ූවු විසින්ව,
කරණසම්පත්තිජනිත - සුඛවිනිේගත - මධුඡරාදාර වචනලාවණ්ණ -යුත්ඡතන; කරණසම්පත්තිශ්රයන්ව උපදවන ලද
ුවශ්රස් නික්ශ්රමන මිහිරි උදාර සිත්කලු වචනයන්වශ්රගන්ව යුක්ත
ූවු විසින්ව, යුත්තුත්තවාදිනා; යුතු අයුතු බව හා පවත්නා
තැනට ුදුු වදන්ව ඇත්තු විසින්ව, වාදිවඡරන; වාදීන්ව අතර උතුම්
ූවු විසින්ව, මහාකවිනා; මහා කවි ූවු විසින්ව,
පභින්වනපටිසම්භිදා - පරිවාඡර ඡළභිඤ්ඤාදිපඡභද ගුණපටිමණ්ඩිඡත උත්තරිමනුස්සධම්ඡම සුප්තපතිටඨිතබුද්ීනං
ඡථරවංසප්තපදීපානං
ඡථරානං
මහාවිහාරවාසීනං
වංසාලඞ්කාරභූඡතන; ප්රශ්රේදගත ප්රතිසම්භිදා ඥාණ පිරිවර
ශ්රකාට ඇති ෂඩ් අභිඤ්ඤාදී ගුණයන්වශ්රගන්ව අලංකාරවත් ූ උතුරු
මිනිස් දහම්හි ප්රතිශ්රේධ වශශ්රයන්ව මනාව පිහිටි බුද්ි ඇති ශ්රේරවාදී
ආචාර්ය පරම්පරාවට ප්රදීප බඳු ූ මහාවිහාරවාසී අටුවාකාරාදී
ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ පරම්පරාවට ආභරණයක් බඳු ූවු
විසින්ව, විපුලවිසුද්ධබුද්ධිනා; මහත් පිරිසිදු බුද්ි ඇත්තු විසින්ව,
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බුද්ධඡඝාඡසාති ගරූහි ගහිතනාමඡධඡයයන ඡථඡරන; (අප
විසින්ව නම් කිව ශ්රනාහැකි ගුරු බැවින්ව) එතුමන්වශ්රේ ගුරුවරුන්ව
විසින්ව “බුද්ධශ්ර ාස” යැයි කියන ලද නම් ඇති ශ්රතරුන්ව විසින්ව,
කතා අයං සමන්වතපාසාදිකා නාම විනයසංවණ්ණනා; කරන
ලද්දා ූ ශ්රම් සමන්වතපාසාදිකා නම් ූ විනය සංවර්ණනාවයි.

එතුමන්ව වහන්වඡස්ඡේ හැකියාව ගැන නූතන ග්රන්වථ
කර්තෘවරුන්වඡේ අදහස්
❖
අටුවා ශ්රපාත් වලින්ව අඩකටත් වඩා සපයා ඇත්ශ්රත්
බුද්ධශ්ර ාස හිමියන්ව විසින්ව බව ශ්රම් ශ්රල්ඛ්නශ්රයන්ව (අටුවා
රචනාකල ඇදුරුවරුන්වශ්රේ නාමශ්රල්ඛ්නශ්රයන්ව) ශ්රපනී යයි. එතුමා
ඡබෞද්ධ අටඨකථාචාරීන්ව අතුඡරන්ව ඡේෂ්ඨතමයා යයි
අවිවාදඡයන්ව පිළිගත හැකිය. ඒ ශ්රේතුශ්රවන්ව ම ඔුශ්රේ ජීවන
චරිතය වටා ශ්රගතුණු ජනප්රවාද රාශියක් ද ශ්රේ. එතුමා ඡමඡලාව
පහළ වූඡේ බුදුන්වඡේ පර්යාප්තති ශාසනය දීර්ඝ කාලයක් නිර්මලව
පවත්වාඡගන යාම සඳහා පාලි අටුවා ලිීම පිණිසය යන
ජනප්රවාදයක් අද පවා ශ්රමරට පවතී.62
❖
ත්රිපිටකය සඳහා අර්ථකථන සම්පාදනයට ශ්රයෝගය
තත්වයට පත්ීමට අපරිමිත ශාස්ත්රීය ශ්රමශ්රහවරක් මැනවින්ව
ඉටුකෙ යුතුය. එනම්, අර්ථකථාචාර්යවරයකු බවට පත්ීම ඉතා
දුෂ්කර කර්තවයයකි. ත්රිපිටකශ්රයහි එක් ග්රන්වථයක් සඳහා අටුවා
සැපයීම, එකී කෘතිය පිළිබඳ පමණක් ලද පරිචශ්රයන්ව ශ්රනා කෙ
හැක්කකි. ඒ සඳහා සමස්ත ත්රිපිටකයම සාවධානව, විශ්රේක
බුද්ිශ්රයන්ව අවිනිර්මුක්තව අධයයනයට ලක් කෙ යුතුය. එහි විවිධ
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පැරණි ලක්ිව කබෞද්ධ ඉති ාසය (2013) (ආචාර්ය ඊ.ඩබ්.අි ාරම්) 3වන පිටුව
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ස්ථානයන්වහි විදයමාන වන සියුම් අරුත් සිය නැණින්ව පිළිවිදිය
යුතුය. එමතු ශ්රනාව ත්රිපිටකයට පරිබාහිරව ශ්රනාශ්රයක්
භාෂාන්වතර, සමයාන්වතර විශ්රේෂඥතාව ද අට්ඨකථාකරුවා
අතයවශයශ්රයන්ව ස්ීකරණය ශ්රකාටගත යුතුය. අට්ඨකථාකරණය
එක් අශ්රතකින්ව කාවය නිර්මාණීකරණයට සම ශ්රවයි. කවියා සතුව
ඡෂෝඩශ ඥානයක් වියයුතු යැයි ඡපරදිග මතයයි. ඒ ඥානය
අටුවාචාරීන්ව වහන්වඡස් ඡකඡරහි ද වූ බවට පාලි අටඨකථා
සඤ්චයම පැහැදිලි නිදර්ශන සපයයි. පාලි අට්ඨකථා සම්පාදනය
මගින්ව අටුවාචාරීන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රවතින්ව සිදු ූ කාර්යභාරය හඳුනා
ගැනීමට එහිම දක්නට ලැශ්රබන අසම්භින්වනපද, අභින්වනකපද
යන ප්රශ්රයෝගයන්ව (ත්රිපිටකශ්රේ එක් තැනක පමණක් ශ්රයශ්රදන
ප්රශ්රයෝග) පිළිබඳ අවධානය ශ්රයාමු කිරීම ම ප්රමාණවත්ය. මන්වද
යත් එයින්ව උන්වවහන්වශ්රස් ශ්රකශ්රරහි ූ ත්රිපිටකාගත ධර්ම
ඥානශ්රයහි ුවිශාරදත්වය ප්රකට වන ශ්රහයිනි. අසම්භින්වනපද
යන්වශ්රනහි අර්ථය ත්රිපිටකශ්රයහි එකම ස්ථානයක පමණක් දක්නට
ලැශ්රබන වචනය යන්වනයි. ඉතා පෘථුල සාහිතයයක් වන පාලි
ත්රිපිටකඡයහි එකම සූත්රය විවිධ තන්වහි ද එකම භාෂා ප්රඡයෝග, පද
ඡබාඡහෝ තන්වහි ද විස්තෘතව ඇත. ඡම් අතුරින්ව එක් ස්ථානයක
පමණක් ඡයඡදන විඡේෂ අදහසක් ඡහෝ ඡයදුමක් ඡවන්ව ඡකාට
ගැනීම සුදුෂ්කර කාර්යභාරයකි. නිදුනක් ශ්රලස........ සංයුක්ත
නිකාශ්රයහිම පැශ්රණන සම්මසන සූත්රශ්රේදී බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස්
නිවැරදි ශ්රමශ්රනහි කිරීම පිළිබඳ අනඳ හිමියන්ව අමතා කරුණු
පැහැදිලි කරති. එහි දී බුදුරදුන්ව අනඳ හිමියන්ව අමතන්වශ්රන්ව බු
වචනශ්රයනි. (ශ්රතනහානන්වද ුනාථ). ශ්රමශ්රස් බුදුරදුන්ව එක්
පුද්ගලයකු බු වචනශ්රයන්ව ආමන්වත්රණය කෙ එකම අවස්ථාව
ශ්රමය පමණක් යැයි බුද්ධශ්ර ෝස පාදශ්රයෝ අවධාරණය කරති. (ඉදං
ශ්රතපිටශ්රක බුද්ධවචශ්රන අභින්වනකං පදං. අඤ්ඤත්ථ හි එවං
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වුත්තං නාම නත්ි). ශ්රමයින්ව පැහැදිලි වන්වශ්රන්ව
අර්ථකථාචාර්යවරුන්ව පාලි ත්රිපිටකය පිළිබඳ සුවිශාරදත්වයකින්ව
යුක්තව අටඨකථාකරණය ඉතා වගකීඡමන්ව හා විඡේක බුද්ධිඡයන්ව
සිදුකරන ලද්දක් බවයි. ඉහත දැක්වූ අයුරින්ව සිංහනාද
පැවැත්ීමට පුද්ගලයකු විසින්ව පරිපූර්ණ කළ යුතු ශාස්ත්රීය
කාර්යභාරය අප්රඡම්ය එකක් විය යුතුය.63
❖
අදාෙ අධයයන ක්ශ්රෂ්ත්රශ්රයහි ූ පරිචය සම්බන්වධශ්රයන්ව
විමසන විට අර්ථකථාචාර්යවරුන්වශ්රේ කාර්යභාරය අප්රශ්රම්ය
ූවක් බව පැහැදිලි ශ්රේ. ....... ත්රිපිටකඡයහි අන්වතර්ගතය
සම්බන්වධඡයන්ව නිර්ීත ඡලස අත්තඡනා මතියක් විද්වත් ඡලෝකය
හුඡේ ඡගනහැර පෑඡම් ශකයතාව අර්ථකථාචාර්යවරුන්ව විසින්ව
ස්ීකරණය ඡකාට ගන්වනා ලද්ඡද් ද බුද්ධ ධර්මය සම්බන්වධඡයන්ව
වූ සුවිචක්ෂණ ප්රතිභාණඡයහි ප්රතිඵලයක් වශඡයනි.64
අටුවා හා එම ඇදුරුවරුන්ව පිළිබඳ හරිහැටි කරුණු
ශ්රනාදැනීම නිසා ශ්රබාශ්රහෝ වැරදි විශ්රේචන සිදුකිරීම ශ්රවන
කවදාටත් වඩා ශ්රමකෙ දක්නට ලැශ්රබ්. ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදනා එශ්රස්
කරන්වශ්රන්ව ඒවා කියැීම තබා ඒවා දකින්වශ්රන්වවත් නැතිවය. එයින්ව
ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදනා පිරිසිදු ධර්ම මාර්ගශ්රයන්ව ඉවත්ීමට ශ්රේතු වන
බැවින්ව අපි ශ්රමශ්රස් කරුණු දැක්ීමු. නුවණැත්තන්වට ශ්රමශ්රතක්
ප්රමාණවත් ශ්රේ යැයි සිතමු. විස්තර දැනගනු කැමැත්ශ්රතෝ අටුවා ටීකා - පැරණි වංශකථා හා ඒ ඇුරින්ව ලියැවුණු විේවාසනීය
ග්රන්වථ කියවා බලත්වා යනු අපශ්රේ ආරාධනයයි.

63 ශ්රථරවාදී අර්ථකථන සිද්ධාන්වත (කිකාචාර්ය අරුණ ශ්රක්. ගමශ්රේ) 46-48 පිටු
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ශ්රථරවාදී අර්ථකථන සිද්ධාන්වත (කිකාචාර්ය අරුණ ශ්රක්. ගමශ්රේ) 290-291 පිටු
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04 ටීකා ග්රන්වථ හා ටීකා ඇදුරුපාණන්ව
වහන්වඡස්ලා
ටීකා යනු ඡමානවාද?
අටුවාවන්වශ්රේ ඇති අප්රකට වචන පැහැදිලි
කිරීමටත් අටුවාශ්රේ ශ්රනාදැක්ූ ශ්රපෙ පාඨ පැහැදිලි කිරීමටත් ටීකා
ග්රන්වථ රචනා විය. ටීකා ඇදුරුපාණන්ව වහන්වශ්රස්ලා සිදුකශ්රල් තම
පුද්ගලික මත ශ්රපාත්වල ලිීම ශ්රනාව බුද්ධ මතය පැහැදිලිව
ඉදිරිපත් කිරීමයි. ශ්රපශ්රලහි හා අටුවාශ්රේ ඇතුලත් ශ්රනාූ නමුත්
ආචාර්ය පරම්පරාශ්රවන්ව පැමිණි ධර්මවිනය පිළිබඳ විනිේචයන්ව
බුදුරජුන්වශ්රේ අදහස පරිදිම දැක්ීම ටීකාචාර්යන්ව වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ
අරමුණයි. ශ්රමම ග්රන්වථ රචනා කශ්රළ ද ශ්රපෙ - අටුවා පිළිබඳ හසල
දැනුමක් ඇති ත්රිපිටකධාරී උතුමන්ව විසිනි. ප්රධාන ටීකා ග්රන්වථ
වලිනුත් ශ්රබාශ්රහාමයක් ශ්රමම ලක්දිවදී ලියැීම ශ්රමරටට කීර්තියක්
ලබාදුන්ව තවත් කරුණකි. අටුවාශ්රවන්ව ශ්රතාරව ශ්රපෙ හරිහැටි
ශ්රත්රුම්ගත ශ්රනාහැකි වන්වනා ශ්රස්ම අටුවාව ශ්රත්රුම් ගැනීශ්රම්දී ද
77

ටීකාශ්රේ ප්රශ්රයෝජනය අතිමහත්ය. අඛ්ණ්ඩ ආචාර්ය පරම්පරාවක්
දැක්ීමට ශ්රනාමැති ශ්රමවන්ව යුගයක, දහම් කරුණු නිවැරදිව
ශ්රත්රුම් ගැනීශ්රම්දී ඉතා ශක්තිමත්ව ත්රිවිධ ශාසනයම පිහිටි යුග
වලදී ලියැවුණු ටීකාදී ග්රන්වථවලින්ව ලැශ්රබන පිහිට අතිවිශාලය. ඊට
උදාහරණ කීපයක් ශ්රමශ්රස් දක්වමු.
1. විනය පිටකශ්රේ ශ්රදවැනි පාරාජිකාව ගැන දක්වන තැන
ශ්රපශ්රෙහි පරිජි වටිනාකම දක්වන්වශ්රන්ව “තථාරූපං නාම පාදං
වා පාදාරහං වා අතිශ්රරකපාදං වා” (එබඳු පරිජිවන අගය නම්
පාදයක් ශ්රහෝ පාදයක අගය ඇති යමක් ශ්රහෝ පාදයකට වැඩි
අගය ඇති යමක් ශ්රහෝ). යනුශ්රවනි. ශ්රමතැනදී ශ්රපශ්රෙහි පාදය
යනු කුමක්දැයි දක්වා නැත.
විනය අටුවාශ්රේදී පාදය යනු නීලකහාපනශ්රයන්ව හතශ්රරන්ව
ශ්රකාටසක් බව (එශ්රතන ලක්ඛ්ශ්රණන සබ්බජනපශ්රදු
කහාපණස්ස චතුත්ශ්රථා භාශ්රගා ‘‘පාශ්රදා’’ති ශ්රවදිතබ්ශ්රබා.
ශ්රසා ච ශ්රඛ්ා ශ්රපාරාණස්ස නීලකහාපණස්ස වශ්රසන) දක්වා
ඇතත්. එහි වටිනාකම ගණනය කරන අයුරු දක්වා නැත.
නමුත් විමතිවිශ්රනාදනී ටීකාශ්රේදී එහි වටිනාකම ගණනය
කරන අයුරු පැහැදිලිව දක්වා ඇත. එනම් පිරිසිදු රන්ව මදටිය
පහක බර පාදය ශ්රලස ශ්රගන ගණනය කෙ යුතු බවයි.
(කාෙකවිරහිතස්ස
නිද්ධන්වතුවණ්ණස්ස
පඤ්චමාසේ නශ්රකන
භණ්ශ්රඩන
පාදපරිච්ශ්රඡශ්රදා
කාතබ්ශ්රබා). ශ්රමම ටීකා පාඨය ශ්රනාතිශ්රබන්වනට ශ්රදවැනි
පරිජිශ්රේ අගය විනිේචය කිරීම ඉතා අපහු වනු ඇත.
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2. සෑම පැවිදි අශ්රපක්ෂකශ්රයකුම පාශ්රේ පැවිද්ද ඉල්ීමට
භාවිතාකරන “සබ්බදුක්ඛනිස්සරණ” ආදී පාඨය ශ්රපෙ
අටුවාවන්වහි දක්වා නැත. ශ්රමය විමතිවිශ්රනෝදනී,
විනයාලංකාර යන ටීකාවන්වහි දක්වා ඇති පාඨයකි. ශ්රමහිදී දත
යුත්ශ්රත් ශ්රමය කිසිශ්රස්ත්ම එම ටීකා ඇදුරුවරුන්වශ්රේ
නිර්මාණයක් ශ්රනාව ඇදුරුපරම්පරාශ්රවන්ව බුද්ධකාලශ්රේ
පටන්ව පවත්වාශ්රගන ආ ක්රමය බවයි, එම ටීකා ඇදුරුවරු ද
පැවිදි ීශ්රම්දී භාවිතා කෙ ක්රමය බවයි.
3. සීමා
සම්මතය
හා
සමූහනනය
දක්වන
උශ්රපාසථක්ඛ්න්වධකශ්රේදී සීමාවක් සමූහනනයට අනුදත්
නමුත් එය සිදුකරන අයුරු විස්තර ශ්රපෙට ඇතුලත් ී
ශ්රනාමැත.
අටුවාශ්රේ දක්වන්වශ්රන්ව පැරණි සීමාව ශ්රනාදන්වනවුන්ව විසින්ව
සීමා සමූහනනය ශ්රනාකෙ යුතු බවයි.
නමුත් මඤ්චප්රමාණ (ඇඳකපමණ) ශ්රකාටු ගසා එය
සමූහනනය කෙ යුතු අයුරු විස්තර ඇතිව දක්වන්වශ්රන්ව
විමතිවිශ්රනෝදනී ආදී ටීකාවන්වහිය. දැනුත් විනයධරශ්රයෝ ශ්රමම
විනයකර්ම
සිදුකරන්වශ්රන්ව
ශ්රමම
ටීකාපාඨයන්වට
පිංසිදුවන්වනටය. ඒවා ශ්රනාතිබුනා නම් ශ්රබාශ්රහෝ ගැටලු
මතුවන බව පැහැදිලිය.
4. සීමාවක් සම්මත කිරීශ්රම්දී පබ්බතනිමිත්ත ආදී නිමිතිවර්ග
අටක් ශ්රයාදාගත හැකි බවත් එයින්ව නිමිති කීර්තනය ශ්රකාට
සීමාවක් සම්මත කරගන්වනා ශ්රලසත් ශ්රපශ්රලහි දක්වා ඇත.
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නමුත් ඒ නිමිති වල ප්රමාණ ශ්රහෝ සම්මතය කරන පිළිශ්රවල
ශ්රහෝ ශ්රපශ්රෙහි ඇතුලත්ව නැත.
එම නිමිති වල ප්රමාණාදිය අටුවාශ්රේ දක්වා ඇත.
උදාහරණයක් ශ්රලස රුක්ඛ්නිමිත්ශ්රත් අවම ප්රමාණය උසින්ව
අටඟුල් ූශ්රේ වටින්ව සූචිදණ්ඩක ප්රමාණය ද ඇත්ශ්රත් නම්
ප්රමාණවත් යැයි දැක්ශ්රේ. නමුත් ශ්රමම සූචිදණ්ඩ යනු
කුමක්දැයි එකෙ ප්රකට වුවත් ශ්රමකෙ එහි අරුත අප්රකටය.
එය විස්තර කරන්වශ්රන්ව ටීකාශ්රේය. සූචිදණ්ඩ යනු පන්වහිඳ
බවත් එය අශ්රත් කුඩා ඇඟිල්ශ්රල් පමණ ඇති බවත් පැහැදිලි
කර දැක්ශ්රේ. ශ්රසු විනය කරුණු පිළිබඳ තත්වය ද ශ්රමශ්රස්ය.
5. අභිධර්මශ්රයහි හා ශ්රවනත් ශ්රපෙ ශ්රපාත් වල දැක්ශ්රවන
පරමාර්ථ පදශ්රේ අරුත සියල්ශ්රලන්ව සියල්ල ශ්රපශ්රෙහි දක්වා
නැත.
අටුවාශ්රේදී එය පැහැදිලි කරන්වශ්රන්ව වුව ද ටීකාශ්රේ
දැක්ශ්රවන “පරශ්රමා උත්තශ්රමා අවිපරීශ්රතා අත්ශ්රථා ......
පරමත්ශ්රථා” යන පාඨශ්රයන්ව එය වඩාත් පැහැදිලි ශ්රේ.
ශ්රමශ්රස් දැක්විය හැකි කරුණු අතිවිශාල ප්රමාණයක්
ත්රිපිටකය පුරා ඇති නමුත් නුවණැත්තන්වට කරුණු ශ්රත්රුම්
ගැනීමට ශ්රම් ප්රමාණවත් බැවින්ව ඒ ගැන දැක්ීම ශ්රමශ්රතකින්ව
අවසන්ව කරමු.
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ටීකා ඇදුරුපාණන්ව වහන්වඡස්ලා යනු කවුද?
ශ්රමම ටීකා රචනා කශ්රළ ද අටුවා සහිතව ත්රිපිටකධර ූ
උතුමන්ව බව ශ්රපර අපි දැක්ීමු. එම ඇදුරුපාණන්ව වහන්වශ්රස්ලා
කීපශ්රදශ්රනකුන්ව පිළිබඳව නිවැරදි අවශ්රබෝධය පිණිස කරුණු
ස්වල්පයක් ශ්රමශ්රස් දක්වමු.

1. බදරතිත්ථවාසී ධම්මපාල ඇදුරුපාණන්ව වහන්වශ්රස්
ශ්රමතුමන්ව වහන්වශ්රස් ටීකා පමණක් ශ්රනාව අටුවා කීපයක් ද
පරිවර්තනය කෙ ශ්රස්ක. උදාන - ඉතිවුත්තක - ශ්රපතවත්ථු විමානවත්ථු - ශ්රථරශ්රථරීගාථා චරියාපිටක ශ්රනත්තිප්තපකරණ යන ග්රන්වථයන්වශ්රේ පාලි අටුවා ශ්රමතුමන්ව
වහන්වශ්රස් සම්පාදනය කෙ බව දැක්ශ්රේ. ඊට අමතරව දී මජ්ිම - සංයුක්ත යන නිකාය තුශ්රන්ව ටීකාද විුද්ිමේග
ටීකාව ද ශ්රමතුමන්වශ්රේ රචනාය. දකුණු ඉන්වදියාශ්රේ
කාඤ්චිපුරශ්රේ විුශ්රේ යැයි සැලශ්රකන ශ්රමතුමන්ව වහන්වශ්රස් ද
දක්ෂ ග්රන්වථ කතුවරශ්රයකු ශ්රලස ප්රකටය. එබැවින්වම පු
කාලීනව ග්රන්වථ රචනා කෙ සිංහල මහශ්රතරවරුද ශ්රමතුමන්ව
වහන්වශ්රස්ව ආචාර්යත්වශ්රයහි ලා සැලකූ අතර ශ්රමතුමන්වශ්රේ
අදහස් ප්රාමාණික වශශ්රයන්ව සැලකූහ. ඒ බව “ශ්රතශ්රනව
ආචරියධම්මපාලත්ශ්රථශ්රරන
ශ්රථරගාථාසංවණ්ණනාය
වුත්තං” (එබැවින්වම ආචාර්ය ධර්මපාල ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස්
විසින්ව ශ්රේරගාථා සංවර්ණනාශ්රේදී (ශ්රමශ්රස්) කියනා ලදි.)
යනාදී ශ්රලස අංගුත්තරනිකාය ටීකාදිශ්රේ දැක්ශ්රවන පාඨ
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වලින්ව පැහැදිලි ශ්රේ. එතුමන්ව පිළිබඳ වැඩිදුර ශ්රතාරතුරු
ග්රන්වථයන්වහි දක්වා නැතත් ඉතා ශ්රේෂ්ඨ ග්රන්වථ කතුවරශ්රයකු
බවත් එම ග්රන්වථ රචනා මහාවිහාරවාසී සං රත්නශ්රේ
අනුදැනුම මත පරවාදී මත ඛ්ණ්ඩනය කරමින්ව ද ශ්රේරවාදී මත
මණ්ඩනය කරමින්ව ද බදරතීර්ථ විහාරශ්රේදී ලියූ බවත් දැක්ශ්රේ.

2. වජිරබුද්ි ටීකාචාර්යන්ව වහන්වශ්රස්
විනය පිටකයට ලියූ ටීකා ග්රන්වථ අතුරින්ව පැරණිම ටීකාව
වජිරබුද්ි ටීකාවයි. එය රචනා කෙ ආචාර්යන්ව වහන්වශ්රස්ව ද
එම නමින්වම හඳුන්වවන අතර ටීකාශ්රේ අග ශ්රමතුමන්වශ්රේ නම
දක්වා නැත. ශ්රමතුමන්ව වහන්වශ්රස් ද ශ්රද්ධා - සීලාදී
ගුණයන්වශ්රගන්ව සුන බැබෙ ූ අටුවා සහිත මුළු ත්රිපිටකයම
දරාගත් ශ්රේෂ්ඨ උතුශ්රමක් බව එම ටීකාව පරිශීලනශ්රේදී ශ්රපනී
යයි. ශ්රමම ටීකාශ්රවන්ව පුකාලීනව රචනා කෙ ටීකා
ග්රන්වථයන්වහි දී ද යම් කරුණක් සනාථ කිරීම සඳහා ශ්රමම
ටීකාශ්රේ සඳහන්ව කරුණු ප්රාමාණිකත්වශ්රයන්ව දක්වා ඇති
බැවින්ව ශ්රමය ඉතා සම්භාවිත ග්රන්වථයක් බව පැහැදිළි ශ්රේ.
තම ජීවිතයටත් වඩා ප්රතිපත්තියට ගරු කෙ උතුමන්ව
වැඩසිටි යුගයක එබඳු ශ්රේෂ්ඨ උතුමන්ව අතින්වම ලියැවුණු
ටීකාදී ග්රන්වථ පරිශීලනශ්රයන්ව අපට මහත් ආදර්ශ රාශියක්
ශ්රමන්වම අවවාද රාශියක් ද ලැශ්රබ්. නිවැරදිව දහම හැදෑරිය යුතු
අයුරු, ධර්ම - විනය විනිේචයන්ව ලබා දිය යුතු අයුරු ශ්රමම
ග්රන්වථයන්වහි දක්වා ඇත. වජිරබුද්ි ටීකාචාර්යන්ව වහන්වශ්රස්
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දැක්ූ එවැනි වටිනා අවවාද කීපයක් ශ්රමශ්රස් සටහන්ව
කරනුශ්රේ එකෙ වැඩසිටි උතුමන්වශ්රේ පැවති ශ්රද්ධාදී ගුණ
ප්රකට කිරීම සඳහාත් එම උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා කිසිශ්රස්ත් ම
තම මතය ඉස්මතු කිරීමට උත්සාහ ශ්රනාගත් බවත් පිරිසිදු
බුද්ධ මතයම ඉස්මතු කිරීමට උත්සාහ ගත් බවත් ප්රකට
කිරීමටත්ය. එතුමන්ව වහන්වශ්රස් අපට ශ්රමශ්රස් අවවාද කරන
ශ්රස්ක.
I.

එවරූඡපසු ඨාඡනසු ඡපාරාණාචරියානං කථාමේ ගං සුටඨු
ආචරියකුලඡසවනාය සඤ්ජානිත්වා ඡතන සංසන්වදිත්වා
සඡතා සම්පජාඡනා හුත්වා ඡසාතූනඤ්ච චිත්තං
අවිඡමාඡහත්වා කඡථතබ්බං. එසා අම්හාකං ආයාචනා.
(ශ්රමබඳු තැන්වහිදී පුරාණ ආචාර්යන්ව වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ කථා
මාර්ගය මනාව ඇදුරුකුල ශ්රස්වනශ්රයන්ව දැනශ්රගන එය හා
සසඳා සිහිශ්රයනුත් නුවණිනුත් යුක්ත ී අසන්වනන්වශ්රේ සිත
මුොවට පත් ශ්රනාශ්රකාට කිය යුතුය. ශ්රම් අපශ්රේ ආයාචනයයි.)
( පළු කඨින සිකපද වර්ණනාව අවසානඡේ)

II.

එත්තාවතා සමිකසත්තීසතිසහස්ස - පරිමාණාය
සමන්වතපාසාදිකසඤ්ඤිතාය විනයටඨකථාය සබ්බපශ්රදු
විනිච්ඡයජාතං සඞිපිත්වා ගණ්ඨිටඨානවිකාසනා කතා
ශ්රහාති, තථාපි යං එත්ථ ලිිතං, තං ුට්ඨු විචාශ්රරත්වා
පාළිඤ්ච අටඨකථඤ්ච සල්ලක්ශ්රඛ්ත්වා ශ්රය ආචරියා
බුද්ධස්ස භගවශ්රතා මහානුභාවං, විනයපිටකස්ස ච
විචිත්රනයගම්භීරත්ථතං සල්ලක්ශ්රඛ්ත්වා ශ්රපාරාණානං
කථාමේගං අවිනාශ්රසත්වා අත්තශ්රනා මතිං පහාය ශ්රකවලං
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සද්ධම්මට්ිතියා, පරානුේගහකාමතාය ච විනයපිටකං
පකාශ්රසන්වතා ිතා, ශ්රතසං පාදමූශ්රල වන්වදිත්වා
ඛ්න්වතිශ්රසාරච්චාදිගුණසමන්වනාගශ්රතන
ුත්වා
වත්තසම්පත්තියා ශ්රතසං චිත්තං ආරාශ්රධත්වා පශ්රවණියා
ආගතං විනිච්ඡයං කථාශ්රපත්වා උපධාශ්රරත්වා යං ශ්රතන
සංසන්වදති, තං ගශ්රහතබ්බං, ඉතරං ඡඩ්ශ්රඩතබ්බං. ඉතරථා
තුණ්හීභූශ්රතන භවිතබ්බං. විනිච්ඡයසඞකරකශ්රරන පන න
භවිතබ්බශ්රමව. කස්මා? සාසනස්ස නාසශ්රහතුත්තා.

(ශ්රමපමණකින්ව අිකයක් සහිත ග්රන්වථ විසිහත් දහසක්
ප්රමාණය ඇති සමන්වතපාසාදිකා යන නම ඇති විනය
අට්ඨකථාශ්රේ සියලු පදයන්වහි විනිේචය හකුළුවා ගැටළු තැන්ව
ලිහා දැක්ීම කරන ලද්ශ්රද් ශ්රවයි. එශ්රස් වුව ද ශ්රමහි (ශ්රමම
වජිරබුද්ි ටීකාශ්රවහි) යමක් ලියන ලදද, එය මනාව විචාරා
ශ්රපෙත් අටුවාවත් සලකා බලා, යම් ආචාර්යන්ව වහන්වශ්රස්ලා
භාගයවත් බුදු රජාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ මහානුභාවයත්, විනය
පිටකශ්රේ විචිත්ර නයායන්ව හා ගැඹුරු අර්ථ ඇති බවත් සලකා
ශ්රපෞරාණික කථාමාර්ගය විනාශ ශ්රනාශ්රකාට තමාශ්රේ මතය
හැරපියා ුශ්රදක්ම සද්ධර්මශ්රේ ස්තිිය පිණිසත් අනුන්වට
අනුග්රහ කිරීම පිණිසත් විනය පිටකය ප්රකාශ කරමින්ව සිටියාු
ශ්රවත් ද, ඒ ආචාර්යන්ව වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ පාද මූලයන්ව වන්වදනා
ශ්රකාට ක්ෂාන්වති (ඉවසීම) ුරතබව (අනයයන්වශ්රේ වචන
පිළිගන්වනා බව) ආදී ගුණයන්වශ්රගන්ව සමන්වවිත ී
වත්තසම්පත්තිශ්රයන්ව ඒ උතුමන්වශ්රේ සිත සතුටු ශ්රකාට
ප්රශ්රේණිශ්රයන්ව පැමිණි විනිේචය කියවා බලා යම් කරුණක් ඒ
(පුරාණ විනිේචය) හා සැසශ්රේ ද එය ගත යුතුය, එශ්රස් (පුරාණ
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විනිේචය හා) ශ්රනා සැසශ්රඳන යමක් ශ්රේ ද එය බැහැර කෙ
යුතුය. එශ්රස්ත් නැතශ්රහාත් නිහඬ විය යුතුය. විනිේචයන්ව
සංකර කරන්වශ්රනකු (වැරදි විනිේචයන්ව ශ්රදන්වශ්රනකු) ශ්රනාවිය
යුතුමය. කවර ශ්රහයින්වද යත්, (එශ්රස් වැරදි විනිේචයන්ව ලබා
දීම) සුන නැසීමට ශ්රේතු වන බැවිනි.) (ටීකාඡේ අග)

ශ්රම් උතුමන්ව සතුව පැවති ශ්රද්ධාදී උසස් ගුණ ඉහත
ප්රකාශයන්වශ්රගන්ව ප්රකට ශ්රේ. තවද තමාශ්රේ මතය ුවා දැක්ීම
ශ්රවනුවට පිරිසිදු බුද්ධ මතය ඉස්මතු කිරීමට ගත් උත්සාහය ද
ප්රකට ශ්රේ. එබැවින්ව අපිත් ඒ උතුමන්ව අනුව යමින්ව අපට වඩා
බුදු රජාණන්ව වහන්වශ්රස්ටත් ක්ෂීණාශ්රව උතුමන්වටත් සමීප ූ ඒ
පැරණි උතුමන්වශ්රේ අවවාද අනුව හික්මීමට ඉටා ගනිමු.

3. දිඹුලාගල

සාරිපුත්ත

සඞ රාජ

මාහිමිපාණන්ව

වහන්වශ්රස්
ශ්රමරට වැඩසිටි ශ්රේෂ්ඨ ග්රන්වථකාරක ඇදුරුපාණන්ව
වහන්වශ්රස්ලා අතර ශ්රමතුමන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ නම ද ඉතා
ප්රසිද්ධය. මහපැරකුම් රජුශ්රේ අනුග්රහශ්රයන්ව සිදුකෙ සාසන
ශ්රශෝධනයට මූළික ූ දිඹුලාගල කස්සප මාහිමිපාණන්ව
වහන්වශ්රස් ශ්රමතුමන්වශ්රේ ගුරුවරයාය. ශ්රමතුමන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ
පාණ්ඩිත්වය විශ්රද්ශයන්වහි ද ප්රකට ූ බව බුරුමශ්රද්ශශ්රේ රචිත
විනයාලංකාරටීකාශ්රේ දැක්ශ්රවන පහත පාඨශ්රයන්ව ප්රකට ශ්රේ.
එනම්
“ආචරිශ්රයා
පන
සබ්බපරියත්තිධශ්රරා
අශ්රනකගන්වථකාරශ්රකා
අශ්රනශ්රකසං
ගන්වථකාරකානං
ශ්රථරානං ආචරියපාචරියභූශ්රතා” (ශ්රම් සාරිපුත්ත සඞ රාජ
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ආචාර්යන්ව වහන්වශ්රස් සියලු පරියත්තිධර උතුශ්රමකි. ශ්රනාශ්රයක්
ග්රන්වථ රචනා කෙ උතුශ්රමකි. ශ්රනාශ්රයක් ග්රන්වථකාරක ශ්රතරුන්ව
වහන්වශ්රස්ලාට ආචාර්ය ප්රාචාර්ය ූ උතුශ්රමකි), යනුශ්රවන්ව
සම්භාවනා කරත්.
ශ්රමතුමන්ව වහන්වශ්රස් විශ්රේෂ ධාරණශක්තියකින්ව යුතු
උතුශ්රමක් බව ග්රන්වථයන්වහි දැක්ශ්රේ. එකවර එක ඇසීමකින්ව
ග්රන්වථ දහස් ගණනක් (ග්රන්වථ දහසක් යනු බණවර 4කි)
ධරාගැනීශ්රම් හැකියාව තිබුණු බව ග්රන්වථයන්වහි දැක්ශ්රේ. ඒ
ශ්රමශ්රස්ය;
I. “එශ්රස්ම ඒකශ්රැතීන්ව මනකසහස්ර ග්රන්වථ ධාරණයට සමර්ථ ූ
වජ්රඥාන ඇති ශාරිපුත්ර මහා ස්වාමිපාදයන්ව පටන්ව සං රක්ෂිත ය,
ුමඞගල ය, වාගීේවර ය, ධර්මකීර්ති ය, නාගශ්රසන ය, ආනන්වද
ය, ශ්රවශ්රදහ ය, බුද්ධප්රිය ය, අනවමදර්ශී ය, යනාදී
මහාස්ථවිරශ්රයෝ ශ්රනාශ්රයක් ටීකාර්ථකථා හා තත්ප්රශ්රේශ්රශෝපාය
ූ අශ්රන්වකප්රකාර ධර්ම ප්රබන්වධ හා සන්වන ගැටපද පිටපත් ආදිය
උපදවා බුදුන්වශ්රේ පර්යාප්තති ශාසනය බැබැෙැූහ.”65
II. “යං චන්වශ්රද චන්වදභූතං නිසිතතරමතිං පාණිනිං පාණිනීශ්රය.....”
(චාන්වද්ර වයාකරණය කෙ චාන්වද්ර ආචාර්යන්ව බඳු ූ ද පාණිනී
වියරණශ්රයහි පාණිනී ඍෂිවරයා බඳු ූ ද ඉතා තියුණු නුවණක්
ඇති (සාරිපුත්ත මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස්).....) 66

65 නිකාය සංග්රහය (1966) (ඩී.පී.ආර්. සමරනායක) 81 පිටුව

අභිධර්මාර්ථසංග්ර පුරාණ සන්නය (1960) (වලකගදර කසාමාකලා තිසේස හිමි)
283 පිටුව
66
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ශ්රමතුමන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ කෘති අතර අංගුත්තරනිකාය
ටීකාව, සාරත්ථදීපනී විනය ටීකාව හා අභිධර්මාර්ථ සංග්රහ පුරාණ
සන්වනය දැනට විදයමානය. දැනට දක්නට නැති තවත් ග්රන්වථ
කීපයක් ද ශ්රමතුමන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව රචිත බව දැක්ශ්රේ. ශ්රමතුමන්ව
වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශිෂය ූ සඞ රක්ිත ආදී ඇදුරුවරන්වශ්රේ
ග්රන්වථයන්වහි ද ශ්රමතුමන්ව වහන්වශ්රස්ව ඉතා ඉහලින්ව වර්ණනා කර
ඇත.

4. ශ්රචාළිය කස්සප ඇදුරුපාණන්ව වහන්වශ්රස්
ශ්රමතුමන්ව වහන්වශ්රස් දකුණු ඉංදියාශ්රේ ශ්රචෝෙ ශ්රද්ශශ්රේ
වැඩසිටි බව දැක්ශ්රේ. ශ්රමතුමන්ව පිළිබඳ ශ්රතාරතුරු ග්රන්වථයන්වහි
එතරම් සඳහන්වව නැත. නමුත් එම දැක්ශ්රවන ශ්රතාරතුරු අනුව
අටුවා සහිත සියලු ත්රිපිටක පරියත්තිධර ූ මනා විචක්ෂණ
නුවණකින්ව යුත්ත ූ සීලාදී ප්රතිපත්තිශ්රයහි මනාව පිහිටියා ූ
මහාප්රාඥ උතුශ්රමකු බව ප්රකට ශ්රේ. ශ්රමතුමන්ව රචිත ග්රන්වථ අතර
විමතිවිශ්රනෝදනී විනය ටීකාව හා ශ්රමෝහවිච්ශ්රේදනී නම් අභිධර්ම
මාතිකා අටුවාව ප්රධාන ශ්රේ. එතුමන්ව වහන්වශ්රස් අපරශ්රට් සිංහල
භික්ෂූන්ව වහන්වශ්රස්ලා සමගත් සමීප සම්බන්වධතා පැවති බව ශ්රමරට
ලියැවුණු ග්රන්වථයන්වහි දැක්ශ්රවන කරුණු වලින්ව ප්රකට ශ්රේ. ඉහතින්ව
දැක්ූ සාරිපුත්ත සං රාජ මාහිමියන්වශ්රේ ශිෂය ූ විනයවිනිේචය
ටීකාව ලියූ වාචිස්සර මාහිමියන්වට එම ග්රන්වථය ලිීමට ආරාධනා
කෙ අය අතර ශ්රමම ශ්රචෝළිය කස්සප මාහිමිශ්රයෝ ද ශ්රවති. ඒ බව
වාචිස්සර මාහිමිශ්රයෝ ශ්රමශ්රස් දක්වන ශ්රස්ක.
තථා මහාකස්සපඅේහශ්රයන; ශ්රථශ්රරන සික්ඛ්ාු සගාරශ්රවන;
කුදිට්ිමත්ශ්රතභවිදාරශ්රකන; සීශ්රහන ශ්රචාොවනිපූජිශ්රතන.
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(ශ්රසාලී රශ්රටහි පූජිත ූ, සික්ෂාවන්වහි මනා ගරුත්වයක්
ඇත්තා ූ, මිතයාදෘෂ්ි නමැති මත් ඇතුන්ව විදාරණය කරන - පලා
විනාශකර දමන සිංහශ්රයකු බඳු ූ මහාකස්සප නමැති ශ්රතරුන්ව
විසින්ව ද එශ්රස්ම ආරාිත ූශ්රේ...)
ශ්රමතුමන්ව වහන්වශ්රස් පිළිබඳ තවත් කරුණු රාශියක්
ශ්රමාහවිච්ශ්රේදනී ග්රන්වථශ්රේ සඳහන්ව ශ්රේ. නාගජ්ජුන නම් විහාරශ්රේ
වැඩසිටි බව ද එහි දැක්ශ්රේ. ඉන්ව ගාථා කීපයක් ශ්රමශ්රස් දක්වමු.
නාශ්රමන ශ්රයා ධුතධරේගසමානනාශ්රමා,
චන්වශ්රදාව පාකටනශ්රභාදිතීතපඤ් ශ්රඤා;
සත්ථන්වතශ්රරු නිපුශ්රණා පිටකත්තශ්රය ච,
වාදීභයූථවිපිශ්රන මිගරාජලීශ්රලා.
(ධුතඞගධාරීන්වට අග්ර ූ මහාකාශයප ශ්රතරුන්වශ්රේ නාමයට
සමාන නමක් ඇත්තා ූ යම් ශ්රතරනමක්, අහශ්රසහි සඳ ශ්රමන්ව
සුශ්රනහි ප්රසිද්ධ ූශ්රේ ද, විවිධ ශාස්ත්රයන්වහි හා ත්රිපිටකශ්රයහි දක්ෂ
ූ ශ්රස්ක් ද, පරවාදීන්ව නමැති ඇතුන්ව සිටින කැලශ්රයහි
සිංහරාජශ්රයකු බඳු ූ ද,)
ශ්රයා සාගශ්රරාව න විලඞ ති සීලශ්රවලමප්තපිච්ඡතාදිගුණසාරවිභූසිතත්ශ්රතා;
ශ්රජාශ්රතති සාසනමලං නිිලං ජහන්වශ්රතා,
සක්කච්ච ධම්මවිනයං පරිදීපයන්වශ්රතා.
(සාගරය ශ්රවරෙ ඉක්මවා ශ්රනායන්වනා ශ්රස් යම් ශ්රතර
ශ්රකශ්රනක් සීලය ඉක්මවා ශ්රනායයි ද, අල්ශ්රප්තච්ඡතාදී
ගුණසාරයන්වශ්රගන්ව අලංකාරවත් ූ ආත්මභාවයක් ඇත්ශ්රත් ද,
සාසන මල දුරුකරමින්ව මනාව ධර්මවිනය දක්වමින්ව සාසනය
බබුළුවන ශ්රස්ක් ද,)
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ශ්රතනාභිධම්මපිටකණ්ණවවිප්තපකිණ්ණසාරත්ථරත්නනිකශ්රරව සමුද්ධරිත්වා;
සම්මාපජානගෙලඞකරණාය ශ්රමාහවිච්ශ්රඡදනී විරචිතා රතනාවලී යා.
(ඒ මහාකාශයප මාහිමියන්ව විසින්ව අභිධර්මපිටකය නමැති
සාගරශ්රයහි විසිරී පැවති රත්න සමූහය ශ්රගාඩනගා ශිෂයප්රජාවශ්රේ
ශ්රගල සැරසීම පිණිස රත්නමාලාවක් බඳු ූ ශ්රමෝහවිච්ශ්රේදනී නම්
ූ යම් ග්රන්වථයක් රචනා කරන ලදද...)
ඉහත දැක්ූ කරුණු අනුව ශ්රමතුමන්ව වහන්වශ්රස් වැරදි මත
දුරුකිරීශ්රමහි අති සමර්ථ ූ ඉතා විචක්ෂණ උතුශ්රමකු බව ප්රකට
ශ්රේ. තවද ශ්රමතුමන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව රචිත විමතිවිශ්රනෝදනී ටීකාව
අපරශ්රට් ප්රතිපත්තිකාමී විනයධර භික්ෂූන්ව අතර ඉතා සම්භාවිත
ග්රන්වථයකි. එබැවින්වම විනය විනිේචයන්වහිදී ශ්රමම ටීකාවට
ප්රමුඛ්ත්වයක් ශ්රදනු ලැශ්රබ්. තවද “ඔය ආයුෂ්මතුන්ව
වහන්වඡස්ලාඡේ ගුරුවරයා කවුදැයි ඇසුඡවාත් විමතිවිඡනෝදනී
ටීකාචාර්යන්ව වහන්වඡස් යැයි කියන්වන” යනුශ්රවන්ව විනයධර
උතුශ්රමෝ පවසන බව ද අසන්වනට ලැශ්රබ්.

5. විනයාලංකාර ඇදුරුපාණන්ව වහන්වශ්රස්
ටීකාචාර්ය සාරිපුත්ත සං රාජ මාහිමිපාණන්ව විසින්ව රචිත
“පාළිමුත්තකවිනයවිනිච්ඡය” නම් ූ විනයසංග්රහ අටුවාවට ලියූ
ටීකාව විනයාලංකාර ටීකාවයි. එහි කතුතුමන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ
සාමශ්රණ්ර නාමය “ුනින්වදඡඝාස” බවත් උපසම්පදාශ්රේදී “උපාලි”
යන නාමය ලබාදුන්ව බවත් රජු ලබාදුන්ව ගරු නාමය
“තිශ්රපටකාලඞකාර” බවත් වාසය කෙ ආරණයශ්රේ නාමශ්රයන්ව
“තිරියපබ්බතත්ශ්රථශ්රරා” යනුශ්රවන්ව ද හැඳින්ව ූ බවත් බුරුම
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සාසනවංශශ්රේ දැක්ශ්රේ. එකල එරට වැසි මහාප්රාඥ උතුශ්රමකු ූ
ශ්රමතුමන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ නාමය ශ්රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකාශ්රේ
ආචරියපරම්පරාශ්රවහි ද දැක්ශ්රේ. එබැවින්ව ඡමතුමන්ව වහන්වඡස්
ඡයෝගාශ්රමීය භික්ෂූන්ව වහන්වඡස්ලාඡේ අදුරුපරම්පරාව බැබළවූ
පූර්වාචාරීන්ව වහන්වඡස් ඡකඡනක් බව ද සැලකිය යුතුය. නිවැරදි
ධර්ම-විනය විනිේචයක් ගතයුතු අයුරු එතුමන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රමශ්රස්
දක්වන ශ්රස්ක.
මහාකාරුණිශ්රකා
භගවා
මහාකරුණාය
සඤ්ශ්රචාදිතමානශ්රසා අශ්රනශ්රකහි නශ්රයහි ආපත්තිශ්රතා
වුට්ඨානං කත්වා සේගශ්රමාක්ඛ්ුශ්රඛ් පතිට්ඨශ්රපති, භගවඡතා
අධිප්තපායඤ්ඤුඡනා අටඨකථාචරියාපි අශ්රනශ්රකහි කාරශ්රණහි
භගවශ්රතා වචනස්ස අත්ථං පකාශ්රසත්වා විුද්ධකාමානං නයං
ශ්රදන්වති, තථා ටීකාචරියාදඡයාපි. එවං දින්වශ්රන පන නශ්රය
ශ්රයානිශ්රසා මනසි කාතුං සක්ශ්රකාන්වතා පණ්ඩිතා යථානුසිට්ඨං
පටිපජ්ජන්වති, අසක්ශ්රකාන්වතා අඤ්ඤථා අත්ථං ගශ්රහත්වා න
යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජන්වති, ශ්රතසං දිට්ඨානුගතිං අනුගච්ඡන්වතා
සිස්සාදශ්රයාපි තශ්රථව කශ්රරාන්වති, තස්මා භගවශ්රතා වචනඤ්ච
පුබ්ශ්රබනාපරං සංසන්වදිත්වා අට්ඨකථාටීකාදිවචනඤ්ච සම්මා
තුලයිත්වා තථශ්රතා භගවශ්රතා අිප්තපායං ඤත්වා යථානුසිට්ඨං
පටිපජ්ජන්වශ්රතහි ගරුකාපත්තිශ්රතා වුට්ඨහනත්ථං ශ්රයාශ්රගා
කරණීශ්රයා.
මහාකාරුණික
වූ
භාගයවතුන්ව
වහන්වඡස්
මහාකරුණාඡවන්ව ඡපළඹ වූ සිත් ඇති ඡස්ක් ඡනාඡයක් නයායන්ව
මගින්ව ඇවැත් වලින්ව නැගීසිටීම සිදුඡකාට සගඡමාක්සුවඡයහි
පිහිටුවන ඡස්ක, භාගයවතුන්ව වහන්වඡස්ඡේ අදහස දන්වනා වූ
(සාරිපුත්ත මහරහතන්ව වහන්වඡස් ආදී) අටුවාචාරීන්ව වහන්වඡස්ලා
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ද ඡනාඡයක් නයායන්ව මගින්ව භාගයවතුන්ව වහන්වඡස්ඡේ වචනඡේ
අර්ථ ප්රකාශ ඡකාට විශුද්ධිය කැමැත්තවුන්වට නයක්රම ලබා ඡදත්.
ටීකාචාරී උතුමන්ව වහන්වඡස්ලා ද එඡස්මය. ඡමඡස් නයායන්ව දුන්ව
කල්හි නුවණින්ව ඡමඡනහි කිරීමට හැක්කා වූ නුවණැත්ඡතෝ
අනුශාසනාව පරිදි පිලිපදිත්. (එඡස් නුවණින්ව ඡමඡනහි කිරීමට)
ඡනාහැකිවන්වනාහු අන්ව අයුරකින්ව අර්ථය ඡගන අනුශාසනාව
පරිදි ඡනාම පිලිපදිත්, ඔවුන්වඡේ දිටඨානුගතියට අනුව යන්වනා වූ
ශිෂය ආදීහු ද එඡස්ම (වැරදි අයුරින්ව) කරත්. එබැවින්ව භාගයවතුන්ව
වහන්වඡස්ඡේ වචනය ද පූර්වය හා අපරය සසඳා අටුවා-ටීකාදී
වචනය ද මනාව තුලනය ඡකාට තත් පරිදි
(නිවැරදිව)
භාගයවතුන්ව වහන්වඡස්ඡේ අදහස දැන අනුශාසනාව පරිදි
පිලිපදින්වනවුන්ව විසින්ව ගරු ඇවතකින්ව මිදීම පිණිස ඡයදීම
කටයුතුය.67

යම් අදහසක් පිළිගැනීම ඡහෝ ප්රතිඡේපය කළ යුත්ඡත්
ඡකඡස් ද යන නයාය විනයාලංකාර ටීකාචාරීන්ව වහන්වඡස්
දක්වන අයුරු.
“ඉණපරිඡභාගටඨාඡන තිටඨතීති එත්ථ ‘‘හිඡයයා යං මයා
චීවරං පරිභුත්තං ආදිනා සඡච අතීතපරිඡභාගපච්චඡවක්ඛණං න
කඡරයය,
ඉණපරිඡභාගටඨාඡන
තිටඨතීති’’
වදන්වති,
ීමංසිතබ්බං.” (ඉණපරිශ්රභෝගස්ථානශ්රයහි සිටියි යන ශ්රමහි
“මාවිසින්ව ඊශ්රේ යම් සිවුරක් පරිශ්රභෝග කශ්රළ ද” යනාදී වශශ්රයන්ව
අතීතපරිශ්රභෝග
ප්රතයශ්රේක්ෂාව
ශ්රනාකරන්වශ්රන්ව
නම්
ඉණපරිශ්රභෝගස්ථානශ්රයහි සිටියි යැයි කියත්, ශ්රමය විමසිය
67
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යුතුය.) යන සාරත්ථදීපනී ටීකා පාඨය විචාරණයට ලක් කරමින්ව
වටිනා උපශ්රද්ශයක් ශ්රමශ්රස් ලබා ශ්රදන ශ්රස්ක.
කිං ඉදං වචනං පාළිවචනං වා අට්ඨකථාවචනං වා
ටීකාවචනං වා ගන්වථන්වතරවචනං වාති. තත්ථ න තාව පාළිවචනං,
න අට්ඨකථාවචනං, න ගන්වථන්වතරවචනං, අථ ශ්රඛ්ා
ටීකාවචනන්වති. ශ්රහාතු ටීකාවචනං, සකවචනං වා පරවචනං වා
අිප්තශ්රපතවචනං වා අනිප්තශ්රපතවචනං වාති. තත්ථ න
සකවචනං ශ්රහාති, අථ ශ්රඛ්ා පරවචනං. ශ්රතනාහ ‘‘වදන්වතී’’ති. න
ටීකාචරිශ්රයන
අිප්තශ්රපතවචනං
ශ්රහාති,
අථ
ශ්රඛ්ා
අනිප්තශ්රපතවචනං. ශ්රතනාහ ‘‘තං ීමංසිතබ්බ’’න්වති. ... තස්මා
අට්ඨකථාවචනශ්රමව පමාණං කාතබ්බං.
• කිශ්රමක් ද ශ්රමය ශ්රපශ්රෙහි ූ වචනයක් ද, අටුවාවචනයක් ද,
ටීකා වචනයක් ද, ග්රන්වථාන්වතරශ්රයහි ූ කීමක් දැයි (බලන්වන).
එහිලා පෙමුව ශ්රමය පාළිවචනයක් ශ්රනාශ්රේ,
අටුවාවචනයක් ද ශ්රනාශ්රේ, ග්රන්වථාන්වතරශ්රයහි ූ වචනයක් ද
ශ්රනාශ්රේ, එශ්රතකුදු වුවත් ටීකා වචනයකි.
• ටීකා වචනයක් නම් එය එශ්රස් ශ්රේවා. එය ස්වකීය වචනයක් ද
(ටීකාචාරීන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේම වචනයක් ද), නැතශ්රහාත් ශ්රවනත්
අශ්රයකුශ්රේ කීමක් ද, (ටීකාචාරීන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව) අදහස් කෙ
වචනයක් ද, අදහස් ශ්රනාකෙ වචනයක් දැයි (බලන්වන)
එහිලා ශ්රමය ටීකාචාරීන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ (ස්වකීය) වචනයක්
ශ්රනාශ්රේ, ශ්රවනත් අශ්රයකුශ්රේ වචනයකි. එබැවින්ව “වදන්වති”
(ඇතැම්ු කියත්) යැයි කී ශ්රස්ක.
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• ශ්රමය ටීකාචාරීන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව අදහස් කරන ලද වචනයක්
ද ශ්රනාශ්රේ, අදහස් ශ්රනාකෙ වචනයකි. එබැවින්ව “තං
ීමංසිතබ්බං” (එය විමසිය යුතුය) යැයි වදාෙ ශ්රස්ක.
• එබැවින්ව අටුවා වචනයම ප්රාමාණික කෙ යුතුය. (එනම් අද දින
පරිශ්රභෝග කෙ සියල්ල අද දිනම එනම් ඊෙෙ අරුණට ශ්රපර
ප්රතයශ්රේක්ෂා කෙ යුතුය).
ඡමඡස් ග්රන්වථයක ආ පමණින්ව යමක් පිළිගැනීම ඡහෝ
ප්රතිඡේපය ඡනාඡකාට ඉහත පරිදි එය ග්රන්වථ කර්තෘන්ව
වහන්වඡස්ට අභිමත අදහසක් ද යනාදී ඡලස විමසා ඡවනත්
ප්රාමාණික ග්රන්වථ හා සසඳා බලාම තීරණයකට ආ යුතු බව
විනයාලංකාර ඇදුරුපාණන්ව වහන්වඡස්ඡේ අවවාදයයි.
“අටුවා ටීකා වල විවිධ අදහස් තිශ්රබනවා, හරි විනිේචය
ශ්රසායා ගන්වන බැහැ” යැයි ඇතැම්ු පවසන්වශ්රන්ව ශ්රමවැනි
නයායන්ව ශ්රනාදන්වනාකම නිසයි. ුදුු ගුරුවරුන්ව ඇුශ්රර් ධර්මය
හදාරන්වශ්රන්ව නම් එබඳු ගැටළු විසශ්රඳනු ඇත. ගත යුත්ශ්රත් කුමන
විනිේචය ද යනාදී විමති පහවනු ඇත.

ටීකා පිළිබඳ ඇති දුර්මත කීපයක් හා ඊට පිළිතුරු
1. ප්රේණය : බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශ්රද්ශනාවන්වට විස්තර
සැපයීමට ටීකාචාර්යන්ව වහන්වශ්රස්ලා සමත් ද?
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පිළිතුර: ශ්රමම ප්රේණය නගන්වශ්රන්ව ටීකා යනු කුමක්දැයි
හරිහැටි ශ්රත්රුම් ශ්රනාගැනීම නිසයි. ටීකාචාරීන්ව වහන්වශ්රස්ලා
කිසි විශ්රටක තම මතය බුද්ධමතය ශ්රලස ශ්රනාදක්වන ශ්රස්ක.
ඇදුරු පරම්පරාශ්රවන්ව තමන්ව දැනගත් විනිේචය ශ්රබාශ්රහෝ
කාලයක් පුරාවට ධර්මවිනය හා සසඳා බලා ශ්රබාශ්රහෝ ශිෂය
පිරිසකට උගන්වවා ඉන්වපු ශ්රමම ටීකාදී ග්රන්වථ රචනා කෙ බව
දත යුතුය. එබැවින්ව බුදුරජුන්වශ්රේ පටන්ව අඛ්ණ්ඩ ඇදුරු
පරම්පරාවකින්ව පැමිණි විනිේචයන්වම ටීකා වලින්ව තවත් ප්රකට
කරනවා හැර ශ්රපෙ අටුවාවන්වට ශ්රවනස් අරුතක් ටීකාවන්වශ්රේ
දක්වා නැත. යම් කරුණක් පිළිබඳ ටීකාචාරීන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ
අදහස දක්වන විට ඒ සෑම තැනකදීම “අයං අම්හාකං ඛ්න්වති,
ීමංසිත්වා යුත්තතරං ගශ්රහතබ්බං” (ශ්රම් අපශ්රේ අදහසයි,
විමසා වඩා යුතු අදහස ගතයුතුයි) යනුශ්රවන්ව ඉතා
නිහතමානීව ධර්මගරුත්වශ්රයන්ව යුතුව දක්වන ශ්රස්ක. එම
ග්රන්වථ ශ්රනාකියවා එහි වටිනාකම ශ්රනාදැන ශ්රමශ්රස්
විශ්රේචනය කිරීම තමන්වටත් අනුන්වටත් සාසනයටත් කරන්වනා
ූ විශාල අනර්ථයක් බව සලකා තමන්ව ශ්රනාදන්වනා විෂයන්ව
පිළිබඳව ශ්රනාදන්වනා බව කියන්වශ්රන්ව නම් ශ්රමබඳු හානි සිදු
ශ්රනාවන බව සැලකිය යුතුය.
2. ප්රේණය : ටීකා ලියුශ්රේ රහතන්ව වහන්වශ්රස්ලාමද?
පිළිතුර: ශ්රමම ප්රේණය අසන අය අදහස් කරන්වශ්රන්ව “රහත්
ශ්රනාූ අයශ්රේ විස්තර විවරණ අපට අවශය නැත” යන්වනයි.
ශ්රම් ප්රකාශ කරන්වශ්රන්ව ද ටීකා ගැන හරි වැටහීමක් නැතිව
සිංහල පරිවර්තන ආදිශ්රයන්ව ධර්මවිනය කියවන අයයි. ටීකා
නිපද ූ ඇතැම් ආචාර්යන්ව වහන්වශ්රස්ලා රහතන්ව වහන්වශ්රස්ලා
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යැයි ද පිළිගැශ්රන්ව. තවද ඒ උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා අටුවා සහිත
ත්රිපිටකශ්රේ පාරගත උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා යැයි අවිවාදශ්රයන්ව
පිළිගනී. එම සිංහල පරිවර්තන කිරීශ්රම්දී ද අටුවා-ටීකාවන්වහි
දැක්ූ අරුත් අනුවම පරිවර්තන කර ඇති බව ඔවුු
ශ්රනාදනිති. ටීකාචාරීන්ව වහන්වශ්රස්ලා තම මත බුද්ධමතය ශ්රලස
ශ්රනාදැක්ූ බවත් පිරිසිදු බුද්ධ මතයම ඉස්මතු කිරීමට
ශ්රවශ්රහුණු බවත් ශ්රපර අපි දැක්ීමු. ශ්රමහිදී අපටද
නැගියහැකි තවත් ප්රශණයක් වන්වශ්රන්වය. එනම් “ශ්රමම සිංහල
පරිවර්තන ඔබට ලැබුශ්රන්ව බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රගන්ව ද?
නැතිනම් රහතන්ව වහන්වශ්රස්ලාශ්රගන්ව ද?” යන්වනයි. අශ්රනක්
අවධාරණය කෙ යුතු කරුණ වන්වශ්රන්ව කිසිම ශ්රේරවාදී ටීකාදී
ග්රන්වථයක සීල සමාි ප්රඥාවන්වට බාධක වන වැරදි කරුණු,
උපශ්රදස් නැති බවයි. ඒ ශ්රවනුවට ඊට උපකාරක කරුණුම
පැහැදිලි ශ්රකශ්රර්. කරුණු ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව ග්රන්වථයන්වට ශ්රදාස්
නගමින්ව ශ්රනාසිට ඒවා හදාරා බලා තම ජීවිතයට යමක්
ගතහැකි නම් එය ගැනීම නුවණැති ක්රියාවක් බව සැශ්රවාම
සලකත්වා.
3. ප්රේණය : එකම ග්රන්වථයට ටීකා කීපයක් ලියැශ්රවන්වශ්රන්වත්
ඒවා අතර ඇතැම් විට ශ්රවනස් මත පවතින්වශ්රන්වත් ඇයි?
පිළිතුර: ශ්රමශ්රස් එකම කරුණ සම්බන්වධව ටීකා කීපයක්
ලියැවුශ්රන්ව විශ්රේෂශ්රයන්වම විනය පිටකය සඳහාය. එශ්රස් ටීකා
අතර ශ්රවනස් මත ඇතැයි කියන ශ්රබාශ්රහෝ අවස්ථා වලදී එශ්රස්
කියන්වශ්රන්ව ටීකාවන්වහි නිවැරදි අදහස ශ්රනාදැනීම නිසයි. යම්
විදියකින්ව එශ්රස් ශ්රවනස් අර්ථ ඇතැයි හැශ්රෙන තැනක්
ශ්රවශ්රතාත් ශ්රේරවාදී ප්රශ්රේණිය හඳුනන සැදැහැති පිළිශ්රවත්
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සරු ගුරු උතුමන්ව හා සාකච්ඡා ශ්රකාට වඩාත් ගරු ූ මතය
පිළිගත යුතුය යනු විනය නයායයි. ශ්රමහිදී කියයුතු විශ්රේෂ
කරුණක් ඇත. එනම් විනය බුද්ධවිෂය බවත් එබැවින්ව
ශ්රමවැනි කරුණු සම්බන්වධව ශ්රපෙ අටුවාහි සඳහන්ව ශ්රනාූ
කරුණු ගැන රහතන්ව වහන්වශ්රස්ලා අතර පවා ශ්රවනස් අදහස්
පැවතිය හැකිය යන්වනයි. ඒ බව විනය අටුවාදිය කියැීශ්රමන්ව
දත හැකිය. බුද්ධකාලශ්රේදී අග්රශ්රාවක උතුමන්වශ්රේ පවා ඇතැම්
තැනකදී අදහස් සම ී නැත. චාතුම සූත්රය ඊට නිදුනකි.
නමුත් ශ්රමහිදී විශ්රේෂශ්රයන්ව දත යුත්ශ්රත් නිවන්ව මාර්ගයට අදාල
මූළික නයායන්ව සම්බන්වධව ප්රතිපදාවට බාධක ශ්රවනස් මත
කිසිශ්රස්ත් ශ්රනාපවතින බවයි. ටීකා අතර ඇතැයි සලකන
ශ්රමබඳු තැන්ව පිළිබඳවද ශ්රම් අයුරින්ව දතයුතුය. එබඳු ශ්රවනස්
මතයක් ශ්රවශ්රතාත් එය දක්වා නිවැරදි කිරීම පුරාණ
උතුමන්වශ්රේ ලක්ෂණයකි. එය සාසනශ්රේ චිරස්තිිය පිණිසම
කෙ බව ග්රන්වථ පරිශීලනශ්රේදී වැටශ්රේ. කරුණු ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව
ග්රන්වථ අතර විශ්රරෝධයන්ව ඇත්තාක් ශ්රමන්ව බැලූ බැල්මට
ශ්රපනුන ද එකවර එශ්රස් විනිේචයකට ශ්රනායා ුදුු ගුරුවරුන්ව
ඇුරින්ව දහම මනාව හදාරන්වශ්රන්ව නම් ගැටලු සියල්ලම පාශ්රේ
විසඳී යනු ඇත. වැරදියට හදාරන්වඡන්ව නම් ඡපළ ග්රන්වථ අතර
පවා විඡරෝධයන්ව දකිනු ඇත.
4. ප්රේණය : ටීකා රචනා කශ්රළත් ශ්රමකල භික්ෂූන්ව වැනි
සාමානය භික්ෂූන්ව වහන්වශ්රස්ලාම ද?
පිළිතුර: ඇතැම්ු සිතන්වශ්රන්ව ශ්රමම ටීකා ලියුශ්රේ ශ්රමකෙ
සිටින උපාිධාරී භික්ෂූන්ව වැනි උගතුන්ව විසින්ව බවයි. එය ඉතා
වැරදි අදහසකි. ශ්රමම ටීකා ලියැවුණු යුගය යනු ඉතාමත්
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ගරුත්වශ්රයන්ව ධර්මය හදාරණ ඒ අයුරින්වම ඒවා පිළිපදින
ප්රතිපත්තිගරුක භික්ෂූන්ව වැඩසිටි රහතන්ව වහන්වශ්රස්ලා යැයි
සැලශ්රකන උතුමන්ව වැඩසිටි කාලයකි. ඒ ඒ කාල වල වැඩසිටි
ශ්රේෂ්ඨතර ූ සැබෑවටම අටුවා සහිතව ත්රිපිටකධර ූ සීලාදී
ප්රතිපත්ති අකුරටම පිළිපදින උතුමන්ව අතින්ව ශ්රමම ටීකාදී ග්රන්වථ
රචනා ූ බව ද දතයුතුය. එබැවින්ව ශ්රමකල සිටින උගතුන්ව හා
ඒ උතුමන්ව කිසිශ්රස්ත් සැසඳිය හැකි ශ්රනාශ්රේ. එතුමන්ව
වහන්වශ්රස්ලා කිසිශ්රස්ත්ම වැරදි මත සමාජගතීමට ඉඩ
ශ්රනාතැබූ ශ්රස්ක. කිසිශ්රස්ත් වැරදි මත හිතාමතා නිවැරදි යැයි
ශ්රනාදැක්ූ ශ්රස්ක. දිවි ශ්රදවැනි ශ්රකාට ධර්මය රැකගත් ශ්රස්ක.
ශ්රපෙ අටුවාවන්වහි ශ්රනාදැක්ූ කරුණක් සම්බන්වධ
විනිේචයකදී එකරුණ සම්බන්වධ පිරිසිදු බුද්ධ මතය ශ්රගනහැර
පෑමට උත්ුක ූ ශ්රස්ක. ප්රතිපත්තිගරුක සෙ පරම්පරාව
ශ්රබාශ්රහෝ
කාලයක්
නිරුපද්රිතව
පැවැත්ීමට
ආචාර්යත්වශ්රයන්ව උපකාර ූ ශ්රස්ක. අදටත් ශ්රමපමණකින්ව
ශ්රහෝ ප්රතිපත්තිගරුක සෙ පරපුරක් ුරැකී තිශ්රබන්වශ්රන්වත්
ත්රිපිටක සද්ධර්මය ුරැකී තිශ්රබන්වශ්රන්වත් එවැනි පුරාණ ඇදුරු
පරම්පරාව නිසා බව සලකා ඒ උතුමන්ව ශ්රකශ්රරහි
ගරුත්වශ්රයන්ව දහම හදාරන්වශ්රන්ව නම් ත්රිවිධ සාසනයම දැනට
වඩා බබෙන බව අපශ්රේ අදහසයි.
ටීකා ග්රන්වථ හා එම ඇදුරුවරු ගැන ශ්රමතරම් කරුණු
දැක්ූශ්රේ ඒවාශ්රේ ඇති වටිනාකම ඒත්තු ගැන්වීමටය. ශ්රපෙ අටුවා ග්රන්වථ පිළිශ්රවලට හදාරන්වනවුන්වට ටීකාවන්වශ්රේ අගය
මැනවින්ව වැටශ්රහනු ඇත. කරුණු ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව ශ්රපෙ - අටුවා ටීකා අනුව බුදුරජුන්වශ්රේ අදහස නිවැරදිව දැන පිළිපැදීශ්රමන්ව
නිවන්ව මාර්ගය ශ්රහළිකර ගනිත්වා යනු අපශ්රේ ආරාධනයයි.
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05 බුදුරජාණන්වවහන්වඡස් දහම් ඡදසූ
භාෂාව හා ඒ ගැන ඇති මතවාද
භාෂා :
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“භාසන්වති අත්ථං එතායාති භාසා.68 (ශ්රමය කරණශ්රකාට
ශ්රගන අර්ථය එනම් කියයුතු ූ ශ්රදය ප්රකාශ කරන්වශ්රන්වනුයි භාෂා
නම් ශ්රේ.)” යනු භාෂා පදශ්රේ නිරුක්තියයි. එබැවින්ව යම් ශ්රකශ්රනක්
යමක් උපකාර කරශ්රගන “ගසක් ඇත, මල ුවඳයි” ආදී ූ පැවසිය
යුතු අර්ථ පවසත් ද එය භාෂාවක් නම් ශ්රේ.

පාළි භාෂාව :
“සම්මා සම්බුද්ඡධාපි ඡතපිටකං බුද්ධවචනං තන්වතිං
ආඡරාඡපන්වඡතා මාගධභාසාය එව ආඡරාඡපසි. 69 (සම්මා
සම්බුදු රජාණන්ව වහන්වශ්රස් ද ත්රිපිටක බුද්ධ වචනය තන්වතියට
නගන ශ්රස්ක් මාගධ භාෂාශ්රවන්ව ම නැංූ ශ්රස්ක) “සකාය
නිරුත්තියාති එත්ථ සකානිරුත්ති නාම සම්මාසම්බුද්ඡධන
වුත්තප්තපකාඡරා මාගධිඡකා ඡවාහාඡරා.”70 (‘සකාය නිරුත්තියා’
යන ශ්රමහි ‘සකානිරුත්ති-ස්වකීය නිරුක්තිය’ යනු සම්මා සම්බුදු
රජාණන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව ශ්රද්ශනා කරන ලද ආකාර ඇති මාගික
වයවහාරයයි.)”
ඉහත දැක්ූ ඉපැරණි සාසනික ප්රකාශ අනුව දැන්ව පාළි
භාෂාව ශ්රලස භාවිත වන පදයම ශ්රපර “අරියභාසා, තන්වතිභාසා,
මාගධභාසා, මාගිකශ්රවාහාර, ධම්මනිරුත්ති, සකානිරුත්ති,
සභාවනිරුත්ති” යනාදී වචන වලින්ව කියැශ්රවන බව දත යුතුය.
එබැවින්ව සම්මා සම්බුදු රජාණන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව ධර්මය ශ්රදසූ
භාෂාව වර්තමානශ්රේ පාළි භාෂාව ශ්රලස හඳුන්වවත්.

68 මහාසද්දනීති

69 විභඞග අටුවා
70 විනය අටුවා
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එය “පකටඨානං ආළීති පාළි, උත්තමානං වචනානං
අනුක්කඡමාති අත්ඡථා. අථ වා අත්තත්ථපරත්ථාදිඡභදං අත්ථං
පාඡලති රක්ඛතීති පාළි.” 71 යනාදී සාසනික නිරුක්ති අනුව
ප්රකෘෂ්ට (ඉතා උසස්) වචනයන්වඡේ ඡපළ නුයි පාළි නමි, උතුම්
වචනයන්වඡේ අනුක්රමය යන අර්ථයි. නැතඡහාත් ආත්මාර්ථපරාර්ථ ආදී ඡේද ඇති අර්ථය පාලනය කරයි රකියිනුයි පාළි නමි
යැයි පරියත්ති ශ්රී සද්ධර්මය පාළි නම් ශ්රේ යැයි අර්ථ ගත යුතුය.
උපචාර වශශ්රයන්ව ඒ පරියත්ති සද්ධර්මය ශ්රදසූ භාෂාව ද පාළි නම්
ශ්රේ. එබැවින්ව පාළි ච සා භාසා චාති පාළි භාසා (පාළි ූශ්රේත් ඕ ය
භාෂාව ූශ්රේත් ඕ යැයි පාළිභාෂා නමි) යැයි නිරුක්තිය ගත
හැකිය.

පාළි භාෂාව හැදෑරීඡම් ඇති වැදගත් කම
භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශ්රි සද්ධර්මය ශ්රද්ශනා කෙ
භාෂාව පාළි භාෂාව බැවින්ව එම දහශ්රම් නිවැරදිම අරුත දතහැකි
වන්වශ්රන්ව පාළි භාෂාව දැනගැනීශ්රමනි. එය ශ්රවනත් භාෂාවකින්ව
දැක්ීමට යාශ්රම්දී ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රසයින්ව අරුත් හානි විය හැකිය.
මෑතකදී ද සිංහලයට පරිවර්තන සිදු වුවත් ඒවාශ්රේ ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදෝෂ
දක්නට ලැශ්රබ්. එම පරිවර්තන හරිහැටි අධීක්ෂණයකට ලක්වන
බවක් ද ශ්රනාශ්රපශ්රන්ව. මෑතදී සිදුශ්රකරුණු දහම් ග්රන්වථ පරිවර්තන
පිළිබඳව ධර්මධර උතුශ්රමෝ අසතුටු වන්වශ්රන්ව එශ්රහයිනි. දැනගැනීම
පිණිස එවන්ව වැරදි කීපයක් ශ්රමශ්රස් සටහන්ව කරමු.

සිංහල පරිවර්තන වල අපට හුවූ වැරදි කීපයක්
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විනයාලඞ් ාරටී ා
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1 ‘‘කතශ්රමා ච, භික්ඛ්ශ්රව, පුේගශ්රලා සද්ධානුසාරී? ඉධ, භික්ඛ්ශ්රව,
එකච්ශ්රචා පුේගශ්රලා ශ්රය ශ්රත සන්වතා විශ්රමාක්ඛ්ා අතික්කම්ම
රූශ්රප ආරුප්තපා ශ්රත න කාශ්රයන ඵුසිත්වා විහරති, පඤ්ඤාය චස්ස
දිස්වා එකච්ඡච ආසවා පරික්ඛීණා ඡහාන්වති,..... (කීටාගිරි සූත්රය ඡට්ඨසංගායනා සංස්කරණය)
ශ්රම් කීටාගිරි සූත්රශ්රේ සද්ධානුසාරී යන පදය විස්තර කෙ
අයුරුයි. එහි ශ්රත්රුම “මහශ්රණනි, සද්ධානුසාරී පුද්ගලයා යනු
කවශ්රරක් ද? මහශ්රණනි ශ්රම් සාසනශ්රයහි ඇතැශ්රමක්
රූපසමාපත්තීන්ව ඉක්මවා ආරුපය (අරූප) ූ යම් ශාන්වත
විශ්රමෝක්ෂයන්ව ඇත්ද, ඒවා නාමකයින්ව ස්ඵර්ශ ශ්රකාට
ශ්රනාශ්රවශ්රසයි. එඡස්ම ඔහු විසින්ව ප්රඥාඡවන්ව චතුරාර්ය සතය දැක
ඇතැම් ආශ්රව ක්ෂය කරන ලද්දාහු ද ඡවති....” යන්වනයි. ඉහත කළු
අකුරින්ව දැක්ූ පාඨය ශ්රවනුවට සිංහල පරිවර්තනශ්රේ ඇත්ශ්රත්
“ඔහු විසින්ව ප්රඥාඡයනුදු සිවුසස් දැක ආශ්රව ක්ෂය කරන ලද්දාහු
ඡනාඡවති” යනුශ්රවනි.
ශ්රමශ්රස් ීමට ශ්රේතුව ඇතැම් සිංහල අකුශ්රරන්ව ලියැවුණු
පාළි ශ්රපාත් වල ශ්රමම පාළි පාඨය වැරදීමකින්ව “පඤ්ඤාය චස් ස
දිස්වා ආසවා අපරික්ඛීණා ඡහාන්වති” යැයි වැටී තිබීමයි. නමුත්
තායි හා බුරුම ශ්රපාත් වල එය නිවැරදිව දක්වා ඇත. ශ්රම් ලක්දිව
ශ්රබාශ්රහෝ කාලයක් (සීතාවක, මහනුවර යුග වලදී) අවියත්
ශ්රල්ඛ්කයන්ව අතින්ව ශ්රමම ශ්රපාත් ලියැීම ඊට ශ්රේතුවයි. එය
හයවැනි සංගායනාශ්රේදී නිවැරදි කර ඇති අයුරු දැකගත හැකිය.
ශ්රමම වැරදි පාඨය අනුව අරුත් කියුව ශ්රහාත් ශ්රද්ධානුසාරී
උතුශ්රමක් යනු ආශ්රව ක්ෂය ශ්රනාකෙ, තාමත් මාර්ගඥාන ශ්රනාලැබූ
ශ්රකශ්රනකැයි අර්ථය ලැශ්රබ්. මාර්ගඥානශ්රේදී ආශ්රව ක්ෂය වන
බව දක්වා ඇති බැවිනි. නමුත් ශ්රද්ධානුසාරී උතුශ්රමක් යනු ඇතැම්
ආශ්රව ක්ෂය කෙ ශ්රසෝතාපන්වන මාර්ග අවස්ථාශ්රේදී ශ්රද්ධා ඉන්ද්රි ය
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බලවත් ූ මාර්ගස්ථ ආර්යන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රකශ්රනක් බව ඉතා
පැහැදිලිව “අනිච්චඡතා මනසිකඡරාඡතා සද්ධින්වද්රියං අධිමත්තං
ඡහාති, සද්ධින්වද්රියස්ස අධිමත්තත්තා ඡසාතාපත්තිමේගං
පටිලභති; ඡතන වුච්චති – ‘‘සද්ධානුසාරී’’.... ඡය හි ඡකචි
සද්ධින්වද්රියස්ස වඡසන ඡසාතාපත්තිමේගං පටිලභන්වති, සබ්ඡබ
ඡත සද්ධානුසාරිඡනා..” (අනිතය වශශ්රයන්ව ශ්රමශ්රනහි කරන්වනුට
ශ්රද්ධා ඉන්ද්රිය අික ශ්රවයි, ශ්රද්ධා ඉන්ද්රිය අික ීශ්රමන්ව ශ්රසෝතාපත්ති
මාර්ගය ලබයි. එබැවින්ව ශ්රද්ධානුසාරී යැයි කියනු ලැශ්රබ්. යම්
කිසිශ්රවක් ශ්රද්ධා ඉන්ද්රියශ්රේ වශශ්රයන්ව ශ්රසෝතාපත්ති මාර්ගය ලබයි
ද ඒ සියලු ශ්රදනා ශ්රද්ධානුසාරීුය) යි පටිසම්භිදාමේගඡේදී වදාරා
ඇත. එකරුණ “ශ්රයා භික්ඛු ...... සද්ධං ධුරං කත්වා
ශ්රසාතාපත්තිමේගං නිබ්බත්ශ්රතති, ශ්රසා මේගක්ඛ්ශ්රණ
සද්ධානුසාරී නාම ශ්රහාති” (යම් භික්ෂුවක් ශ්රද්ධාව ධුරය ශ්රකාට
ශ්රසෝතාපත්ති මාර්ගය උපදවාද, උන්ව වහන්වශ්රස් මාර්ගක්ෂණඡයහි
ශ්රද්ධානුසාරී නම් ශ්රවයි) යනාදී ශ්රලස සංයුක්ත නිකාය
අටුවාදිශ්රයහි ඉතා පැහැදිලිව දක්වා ඇත. එබැවින්ව නුවණැත්ශ්රතෝ
කරුණු විමසා ඉහත පාඨය නිවැරදි කර ගනිත්වා. එම සූත්රශ්රේම
ධම්මානුසාරී පදය සම්බන්වධව ද ශ්රමම වරදම සිදු ී ඇත.
2.
තත්ථ අම්බලට්ිකායං විහරතීති ...... අම්බලට්ිකාති
එවංනාමශ්රක පාසාශ්රද පවිශ්රවකං බ්රෑහයන්වශ්රතා විහරති.
කණ්ටඡකා නාම ජාතකාලඡතා පටඨාය තිඛිඡණාව ඡහාති,
එවශ්රමවං අයම්පි ආයස්මා සත්තවස්සිකසාමශ්රණරකාශ්රලශ්රයව
පවිශ්රවකං බ්රෑහයමාශ්රනා තත්ථ විහාසි.72
ඉහත දක්වා ඇත්ශ්රත් කුඩා රාුල සාමශ්රණ්රයින්ව
වහන්වශ්රස් තනිව ප්රාසාදයක වැඩසිටි ආකාරයයි. එම පාඨශ්රේ
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මජ්ඣිමනි ාය පාළි අටුවා 3 ක ාටස 85 පිටුව
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පරිවර්තනය විය යුත්ශ්රත් ශ්රමශ්රස්ය. “අම්බලට්ිකායං විහරති
යනු.... අම්බලට්ික යන නමින්ව යුතු ප්රාසාදශ්රයහි පවිශ්රේකය
වඩමින්ව වාසය කරන ශ්රස්ක. (ගසක) කටුව හටගත් දින පටන්ව
තියුණුම ඡවයි. ශ්රමශ්රස්ම ශ්රමතුමන්ව වහන්වශ්රස් ද සත් වයස්
සාමශ්රණ්ර කාලශ්රේදීම පවිශ්රේකය වඩමින්ව එහි වාසය කෙ ශ්රස්ක.”
යනුශ්රවනි.
නමුත් එම කලු අකුරින්ව දක්වා ඇති ශ්රකාටස සිංහල
පරිවර්තනශ්රේ දක්වා ඇත්ශ්රත් “කණ්ටක නැමැත්තා උපන්ව කල
පටන්ව තීක්ෂණය” යන කිසිම ගැලපීමක් නැති පාඨයකි. ශ්රමම
සිදුීමට කණ්ඨක නැමැත්ශ්රතකුශ්රේ කිසිම සම්බන්වධයක් නැත.
“කණ්ටක” යන පාළි පාඨශ්රේ ප්රධාන හා ශ්රමම ස්ථානයට
ගැලශ්රපන අරුත වන “කටුව” යන්වන පශ්රසක දමා කිසිම
සම්බන්වධයක් නැති “කණ්ටක නැමැත්තා” යන අරුතක්
ගැනීශ්රමන්ව විහිළු අරුතක් ලැබී ඇත. මීට අදාල ටීකාශ්රේ
“තිඛිඡණාව ඡහාති, න තස්ස තිිණභාශ්රවා ශ්රකනචි කාතබ්ශ්රබා
සභාවසිද්ධත්තා” (තිිශ්රණාව ශ්රහාති යනු ඒ කටුශ්රේ තියුණු බව
ස්වභාවශ්රයන්ව සිදුූ බැවින්ව කිසිවකු විසින්ව සිදුකෙ යුතු ශ්රනාශ්රේ.)
යනාදී ශ්රලස පැහැදිළිව දක්වා ඇත. එය බැලුවා නම් ශ්රමවැනි
වැරදි සිදු ශ්රනාවනු ඇත.
3.
රුක්ශ්රඛ්ා ජීවන්වශ්රතාශ්රයව අන්වශ්රතාසාශ්රරා භූමියං
පතිට්ිශ්රතා, අන්වතමශ්රසා උබ්ශ්රබධශ්රතා අට්ඨඞගුශ්රලා,
පරිණාහශ්රතා සූචිදණ්ඩකප්තපමාඡණාපි නිමිත්තුපශ්රගා.....73
ශ්රමහිදී කියැශ්රවන්වශ්රන්ව සීමාවක් සම්මත කිරීශ්රම්දී නිමිති
වශශ්රයන්ව ගතහැකි ගසක අවම විශාලත්වයයි. එහි පරිවර්තනය
73
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“ගස ජීවත් වන්වශ්රන්වම, ඇතුලත හරය ඇත්ශ්රත්, බිම පිහිටිශ්රේ, අවම
තරමින්ව උසින්ව අංගුල අටක් ූශ්රේ, වට ප්රමාණඡයන්ව පන්වහිඳක
මිටක් (ඡමය සුලැඟිල්ඡල් පමණට සමය) පමණ වූඡේ ද නිමිත්තට
ුදුු ශ්රේ.” යනුශ්රවන්ව විය යුතුය.
නමුත් ශ්රමහි සිංහෙ පරිවර්තනයක ශ්රමම කලු අකුරින්ව
දැක්ූ පාඨය “වටින්ව ඉඳිකටුවක් පමණ වූඡේ ද” යනුශ්රවන්ව
පරිවර්තනය කර ඇත. එම පාඨශ්රේ අරුත ප්රාශ්රයෝගිකව ද
ශ්රනාගැලශ්රප්ත, ඉඳිකටුවක වටප්රමාණ ඇති අංගුල අටක් උස ඇති
ඇතුලත අරටුව හටගන්වනා වර්ගශ්රේ පැෙ විදයමාන ශ්රනාවන
බැවිනි. ටීකාවන්වහි දැක්ූ අරුත හා ද ශ්රනාගැලශ්රප්ත. “සූචිදණ්ඩ”
යන පාළි පාඨයට “ඉඳිකටුව” යන පරිවර්තනය කිසිශ්රස්ත්
ශ්රනාගැලශ්රප්ත. ඉඳිකටුවට පාළිශ්රයන්ව කියනුශ්රේ “සූචි” යනුශ්රවනි.
මීට අදාල ටීකාපාඨය වන්වශ්රන්ව “සූචිදණ්ඩකප්තපමාඡණාති
සීහෙදීශ්රප ශ්රලඛ්නිදණ්ඩප්තපමාශ්රණාති වදන්වති, ශ්රසා ච
කනිට්ඨඞගුලිපරිමාශ්රණාති දට්ඨබ්බං” (සූචිදණ්ඩප්තපමාශ්රණා යනු
ශ්රහෙදිව පන්වහිද් දණ්ඩක පමණ යැයි කියත්. එය ද කුඩා ඇඟිල්ශ්රල්
පමණ යැයි දත යුතුයි) යනුශ්රවනි. “කඞ්ඛාවිතරණී පිටඡපාත”
නමැති පැරණි ග්රන්වථශ්රේද ශ්රමම පාඨය “සූචිදණ්ඩප්තපමාඡණාපි ශ්රහෙදිවැහි පන්වහිද්දඬක් සා ද ූ” යැයි පැහැදිලිව දක්වා ඇත.
ශ්රමවැනි පැහැදිලි කිරීම් තිබියදී එම ටීකා සන්වන ග්රන්වථ භාවිතා
ශ්රනාකර පරිවර්තනය කිරීම නිසා ශ්රමවැනි වැරදි පරිවර්තන
සිදුශ්රේ. එබැවින්ව ධර්මග්රන්වථ පරිශීලනය කෙ යුතු පිළිශ්රවල දැන
එම දහම් පාඨ වල නිවැරදි අරුත් ගැනීමට සැශ්රවාම උත්ුක
ශ්රවත්වා.
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4. සශ්රච හි ඡල්ලිම්පි අනපඡනත්වා සකශ්රලශ්රනව
නාළිශ්රකරඵශ්රලන සද්ිං පානකං පටිේගහිතං ශ්රහාති,
නාළිශ්රකරං අපශ්රනත්වා තං විකාශ්රලපි කප්තපති.74
ශ්රමය ශ්රේසජ්ජක්ඛ්න්වධකශ්රයහි දැක්ශ්රවන කාලිකමිශ්රීම
පිළිබඳ පාඨයක් විස්තර කිරීම සඳහා විනය අටුවාශ්රේ පැමිණි
පාඨයකි. ශ්රමයින්ව අදහස් කරන්වශ්රන්ව යාවකාලික ශ්රදයක් සමග
ශ්රවනත් කාලිකයක් මිශ්ර ීශ්රම්දී මිශ්ර රසයක් ඇති වුශ්රවාත් එම
මිශ්රණය අඩුකාලයක් ඇති කාලිකයට පැමිශ්රණන බවයි. එබැවින්ව
ඉහත පාඨශ්රේ පරිවර්තනය “ඉඳින්ව ශ්රපාත්ත ද ඉවත් ශ්රනාකර
සම්පූර්ණ ශ්රපාල් ශ්රගඩියක් සමග (අඹ යුෂ ආදී) පානකයක්
පිළිගන්වනා ලද්ශ්රද් ශ්රේ ද, එම ශ්රපාල් ශ්රගඩිය ඉවත්කර එම පානකය
විකාලශ්රයහි ද කැප ශ්රේ.” ශ්රලස විය යුතුය.
නමුත් ශ්රමහි සිංහෙ පරිවර්තනයක ශ්රමම පාඨය “ඡලලි
හැරදමා මුළුමනින්වම ශ්රපාල්ඵලය සමග පැන්ව පිළිගන්වනා ශ්රේද, ඒ
පැන්ව ශ්රපාල් ඵලය බැහැර ශ්රකාට විකාලශ්රයහි ද කැප ශ්රේ.” ශ්රලස
දක්වා ඇත. ශ්රමහි අරුත නිවැරදි අරුතට ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රසයින්ව
ශ්රවනස්ය. ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදශ්රනක් ශ්රමම පාඨය නිසා “හවසට ශ්රපාල්
වතුර කැපය” යන වැරදි නිගමනයකට ද පැමිණ ඇත. ඊට ශ්රේතුව
වන්වශ්රන්ව ශ්රමම පාඨශ්රේ කළු අකුරින්ව දක්වා ඇති වචන වැරදි ශ්රලස
පරිවර්තනය කර තිබීමයි. “ඡල්ලිම්පි අනපඡනත්වා” යන තැන
“ඡලලි හැරදමා” යයි පරිවර්තනය වැරදිය. එය “ශ්රලලි ඉවත්
ශ්රනාකර” යන අර්ථය ලබා ශ්රදයි. මීලෙට “පානකං” යන පදය
“පැන්ව” යැයි පරිවර්තනය වැරදිය. පැන්ව යැයි ගත්විට ශ්රපාල්වතුර
යන අරුත ද ලැශ්රබ්. ශ්රපාල් වතුර හවසට අකැපය. ඒ බව ටීකාදී
ග්රන්වථයන්වහි පැහැදිලිව සකාරණව දක්වා ඇත. “උදකං, පානීයං”
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යන වචන සඳහා “පැන්ව” යන පරිවර්තනය ගැලශ්රප්ත. නමුත්
“පානකං” යනුශ්රවන්ව ශ්රමහිදී අදහස් කර ඇත්ශ්රත් “අඹයුෂ ආදී”
පානකයකි. ශ්රම් බව සාරත්ථදීපනී ටීකාශ්රේ “පානකං පටිේගහිතං
ඡහාතීති අම්බපානාදිපානකං පටිේගහිතං ශ්රහාති, තං විකාශ්රලපි
කප්තපති අසම්භින්වනරසත්තා.” (පානකං පටිේගහිතං ඡහාති යනු
අඹයුෂ ආදී පානකයක් පිළිගන්වනා ලද්ශ්රද් ශ්රවයි. එම පානකය
ශ්රපාල් ශ්රගඩිශ්රේ රසය (යුෂ) හා මිශ්ර ශ්රනාූ බැවින්ව විකාලශ්රයහි ද
කැපය.) යැයි ඉතා පැහැදිලිව දක්වා ඇත. එබැවින්ව ශ්රමවැනි විනය
කරුණු විනිේචශ්රේදී ටීකාදී ප්රාමාණික ග්රන්වථ ද භාවිතා ශ්රකාට ම
විනිේචයන්වට පැමිශ්රණන්වශ්රන්ව නම් ශ්රමවැනි වැරදි සිදු ශ්රනාවනු
ඇත.
5. ධුතඞගශ්රතචීවරිකස්ස
පන
චතුත්ථං
වත්තමානං
අංසකාසාවශ්රමව වට්ටති. තඤ්ච ශ්රඛ්ා විත්ථාරඡතා විදත්ථි,
දී ශ්රතා තිහත්ථශ්රමව වට්ටති.75
ශ්රම් දක්වා ඇත්ශ්රත් විුද්ිමේගශ්රේ ධුතංගනිද්ශ්රද්සශ්රේ
තිචීවරිකාංගය දක්වන තැන ධුතංගතිචීවරික භික්ෂුවට ගැලශ්රපන
අංසකඩශ්රේ ප්රමාණයයි. එම පාඨය “ධුතංගශ්රතචීවරික භික්ෂුවට
ගැලශ්රපන්වශ්රන්ව රියන්ව තුනක් දිග එක් වියතක් පළල අංසකඩයක්
පමණි” යැයි පරිවර්තනය විය යුතුය. නමුත් සිංහල පරිවර්තන
ග්රන්වථයක එම කළු අකුරින්ව දැක්ූ පාඨය “එක් රියන්ව පුළුල්” යැයි
දක්වා ඇත. එය වැරදීමකි. “විත්ථාරඡතා විදත්ථි” යන පාඨය
“පෙලින්ව වියතක් ූ” යනාර්ථය ලබා ශ්රද්. පැරකුම්බා සන්වනශ්රේ
ශ්රමම පාඨය “තඤ්ච ශ්රඛ්ා, ශ්රහ ද; විත්ථාරශ්රතා, පෙලින්ව; විදත්ි,
වියශ්රතක් ම”76 යැයි දක්වා ඇත. ශ්රමවැනි තැන්ව වලදී කියවන්වනා
විසුද්ිමග්ග ධුෙඞ්ග නිද්කද්ස 49 පිටුව (ශ්රේවාවිතාරණ මුද්රණ)
ම ාසන්න සහිෙ විශුද්ිමාර්ගය 161 පිටුව (කබන්ෙර ශ්රද්ධාතිෂ්ය හිමි
සංසේ රණ)
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ශ්රනාමග යා හැකි බැවින්ව මූලාශ්ර පාළිග්රන්වථත්, පැරණි ටීකා හා
සන්වන ආදියත් කියැීමට ුරුීම නිවැරදි අර්ථ දැනගැනීමට
මශ්රහෝපකාරී ශ්රේ.
6. එදිසා ච භික්ඛූ යාගුං පිවිත්වා විපස්සනං ආරභිත්වා
බුද්ධසාසශ්රන අරහත්තප්තපත්තා නාම ගණනපථං ීතිවත්තා.
සීහෙදීශ්රපශ්රයව ශ්රතු ශ්රතු ගාශ්රමු ආසනසාලායං වා න
තං ආසනමත්ථි, යත්ථ යාගුං පිවිත්වා අරහත්තප්තපත්තා භික්ඛූ
නත්ථීති.77
ශ්රම් දක්වා ඇත්ශ්රත් දී නිකාය සාමඤ්ඤඵල සූත්ර
අටුවාශ්රේ පාඨයකි. “සතිසම්පජඤ්ඤකථා” යන මාතෘකාව
යටශ්රත් පුරාණශ්රේ ලක්දිව වැඩසිටි ප්රතිපත්තිගරුක භික්ෂූන්ව
වහන්වශ්රස්ලා පිණ්ඩපාතශ්රේ වැඩම කෙ අයුරු ශ්රමහි දැක්ශ්රේ. ශ්රමම
පාඨශ්රේ සිංහල පරිවර්තනය “ශ්රමබඳු (සිහිනුවණින්ව කමටහන්ව
මනසිකාරශ්රයන්ව පිඬුසිො වඩින) භික්ෂූන්ව වහන්වශ්රස්ලා කැඳ වෙඳා
විදර්ශනාව අරඹා බුදු සුශ්රනහිදී අර්හත්වයට පැමිණි උතුමන්ව
වහන්වශ්රස්ලා ගණන්වපථය ඉක්මවා සිටියාුය. සිංහල දීපශ්රයහිම
පමණක් ඒ ඒ ග්රාමයන්වහි ආසනශාලාඡවහි යම් අසුනකදී කැඳ
වළඳා අරහත්වයට පත් භික්ෂූන්ව වහන්වඡස්ලා නැතැයි දැක්ීමට
එබඳු අසුනක් නැත. (සෑම අසුනකම එඡස් අවම වශඡයන්ව එක්
භික්ෂුවක් ඡහෝ අර්හත්වය ලබා ඇත.)” ශ්රලස විය යුතුය.
නමුත් සිංහල පරිවර්තනයක ශ්රමය “ශ්රමබඳු භික්ෂූු කැඳ බී
විදර්ශනා අරඹා බුදු සුශ්රනහි රහත් බවට පත් ූශ්රවෝ ගණනපථය
ඉක්මවා ගිශ්රයෝය. සිංහල ද්ීපශ්රයහි ද ඒ ඒ ගම්වල අසුන්ව හඡලහි
ඒ ආසනය නැත. කැඳ බී රහත් බවට පත් භික්ෂූහුද නැත.” යැයි
77

දී නිකාය අටුවා 131 පිටුව (ශ්රේවාවිතාරණ මුද්රණ)
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අර්ථය උඩු යටිකුරු කරමින්ව සම්පූර්ණ වැරදි පරිවර්තනයක් දී
තිශ්රබ්. ශ්රමය සිදු ී තිශ්රබන්වශ්රන්ව එකට සම්බන්වධ වාකයකණ්ඩ
ශ්රදකක් වාකය ශ්රදකක් වශශ්රයන්ව සලකා පරිවර්තනය කිරීම නිසයි.
පූර්ව අපර සම්බන්වධයත් වැකිශ්රේ අරුතත් හරිහැටි ශ්රනාසලකා
ශ්රමම පරිවර්තනය සිදුකර ඇත. එබැවින්ව ශ්රමවැනි තැන්ව
කියවන්වශ්රනෝ ද ශ්රහාඳ විමසීමකින්ව යුතුව පූර්ව අපරයන්ව ගලපමින්ව
අරුත් ගැනීමට දක්ෂ විය යුතුය.
කරුණු ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව නිවැරදිව දහම් අර්ථ දැනගනු
කැමැති නම් පාළිභාෂාවම ප්රගුණ කෙ යුතුය. පාළි භාෂාව
දැනගැනීශ්රම් වටිනාකම පිළිබඳව මෑත කාලශ්රේ වැඩසිටි ශ්රේෂ්ඨ
මහශ්රතරවරුන්ව කීපශ්රදශ්රනකුන්වශ්රේ අදහස් පාඨකයින්වශ්රේ
දැනගැනීම පිණිස ශ්රමශ්රස් දක්වමු.

අතිපූජනීය ඡර්රුකාඡන්ව චන්වදවිමල මාහිමිපාණන්ව
වහන්වඡස්
i
මාගධභාෂාශ්රවන්ව ඇති ත්රිපිටක ශ්රපාත් හා අටුවා ශ්රපාත්
අන්වබසකට ශ්රපරළූ කල්හි එහි රසය ශ්රබාශ්රහෝ දුරට හීන ශ්රේ.
දැනට සිංහලට ශ්රපරලා ඇති ත්රිපිටක ශ්රපාත් කියීමට ප්රිය
නැත්ශ්රත් ඒවාශ්රේ රසය හීන නිසාය. නියම රසය ඇතිවන ශ්රලස
ත්රිපිටක ශ්රපාත් අන්ව බසකට ශ්රපරළිය ශ්රනාහැකිය. ........
විමතිවිශ්රනෝදනීටීකාවය,
සාරත්ථදීපනීටීකාවය,
වජිරබුද්ිටීකාවය කියා සමන්වතපාසාදිකාශ්රේ දුර්ශ්රබෝධ තැන්ව
විස්තර කරන ටීකාග්රන්වථ තුනක් ඇත්ශ්රත්ය. සිංහල ශ්රතරවරුන්ව
විසින්ව ඒ ශ්රපාත් සිංහලශ්රයන්ව ශ්රනාකර පාළිභාෂාශ්රවන්වම සපයා
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ඇත්ශ්රත් විනය වර්ණනාවට ශ්රයෝගය භාෂාව පාළිභාෂාව වන
නිසාය.78
ii
සාමශ්රණ්ර සරණගමනය එක්තරා විනයකර්මයකි. එයින්ව
සිදුවන්වශ්රන්ව සාමශ්රණ්රභාවයට පැමිණීමය. පාලිභාෂාශ්රවන්වම මිස
අන්ව
බසකින්ව
සිකපද
කීශ්රමන්ව
සාමශ්රණ්රභාවය
79
ශ්රනාපිහිටන්වශ්රන්වය.

අතිපූජනීය
වහන්වඡස්

නාඋයඡන්ව

අරියධම්ම

මාහිමිපාණන්ව

i ප්රේණය:
ස්වාමීන්ව වහන්වස දැන්ව ඔය ශ්රබෞද්ධ
සංස්කෘතික මධයස්ථානය මගින්ව ප්රකාශයට පත් කරන (සිංහල)
විශුද්ි මාර්ගයත්, පරණ ඒවත් අතර ශ්රවනස්කම් තිශ්රයනවද? දැන්ව
තිශ්රයන එක විේවාශ්රසන්ව අපිට කියවන්වන පුළුවන්වද?
පිළිතුර:
මම නං ඒක කියවලා නෑ. මං අලුත් ඒවා කියවන්වන
කැමතිත් නෑ. ශ්රබාශ්රහෝ වශශ්රයන්ව අර්ථ ශ්රවනස්කම් තිශ්රයනවා.
සමහරවිට නිවැරදි තැන්ව ඇති. ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රසයින්ව අර්ථ ශ්රවනස්කම්
ඇති කරනවා, අද කාශ්රල් අලුත් අලුත් වචන දාන්වන ගිහිල්ලා. ශ්රකටි
කරනශ්රකාට අර්ථය පැහැදිලි කරන්වන බැරි ශ්රවනවා. ඒ නිසා මං
අලුත් ශ්රපාත් වැඩිය කියවන්වශ්රන නෑ.
පාලි ශ්රපාත් තමයි වැඩිශ්රයන්ව කියවන්වශ්රන. තවතවත් පාලි
දැනුමත් වැඩිශ්රවනවා. ඒශ්රක් අර්ථය නිවැරදිව ශ්රත්රුම් ගන්වනව

78
79

උපසම්පදා සීලය 22 පිටුව (ප්රසේොවනා)
ශාසනාවෙරණය 46 පිටුව
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නම් නිවැරදියි. ශ්රත්ශ්රරන්වනැති වචනයක් තිබුශ්රනාත් ඒක
ශ්රහායනවා. නි ණ්ඩුශ්රේ තිශ්රයනවා, තවත් තැන්වවල තිශ්රයනවා.
ඒ නිසා අලුත් ශ්රපාත් සම්පාදනය එච්චර සාර්ථක බව මං
නං හිතන්වනෑ. අනික දැන්ව ඔය අට්ඨකතා ආදිය සිංහලටම
නගනවා. කිසිම රසයක් නෑ. ඒක තිශ්රයන්වන ඕනි එශ්රහමනං අර
ජයන්වති ශ්රපාත්වල වාශ්රේ (එක්පිටක) පාලිය, (එක්පිටක) සිංහල.
එශ්රහම තිශ්රයනව නම් යම්කිසි නිවැරදි ශ්රත්රුමක් හදාගන්වන
පුළුවන්ව. එක පිටක පාලි. අනිත් පිටුශ්රව සිංහල. ඒශ්රක තිශ්රයනවා
ුදුුකමක්. තනිකර සිංහශ්රලන්ව ලිේවහම ඒක එච්චර
ශ්රසෝභමානත් නෑ. රස අතුරුදන්ව ශ්රවනවා. පාලි දැනුම
අත්හරිනවා, ඇයි සිංහල ශ්රපාත් තිශ්රයනවශ්රන. බුද්ධ ධර්මය ඉතින්ව
නිවැරදිව තිශ්රයන්වන ඕනෑ. බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් ම අර විනය
පිටකශ්රේ ශ්රද්ශනා කරලා තිශ්රයන්වශ්රන්ව යශ්රම්ළු, ශ්රත්කුල කියන
සශ්රහෝදර බ්රාේමණ පැවිද්ශ්රදා ශ්රදන්වශ්රනක් ත්රිපිටකධාරී ශ්රවලා
අවසර ඉල්ලූවා බුද්ධ ධර්මය සංස්කෘත භාෂාශ්රවන්ව පරිවර්තනය
කරලා ලියලා තියන්වන ද කියලා. පස්ශ්රස බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස්
ශ්රදාස් කිේවා.
“ශ්රමෝ පුරුෂය , එශ්රහම හිතන්වන එපා” කිේවා. බුද්ධ
ධර්මය “සකාය නිරුත්තියා ඨශ්රපතබ්බං” කිේවා. ස්වකීය
භාෂාශ්රවන්ව ම තිශ්රයන්වන ඕනි. ස්වකීය භාෂාව කියන්වශ්රන්ව පාලි
භාෂාවට. බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් තමයි “සකාය නිරුත්ති” කිේශ්රේ.
බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේම භාෂාශ්රවන්ව තිශ්රයන්වන ඕනි. නැත්නම්
පු කාශ්රලකට ුොක් ඔය වයාකරණ ආකූල ශ්රවනවා80
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ii
ඒ නිසා සම්බුද්ධ ශාසනශ්රයහි අද පමණක් ශ්රනශ්රමයි.
අතීත, අනාගත, වර්තමාන තුන්වකාලශ්රයම බුද්ධ ධර්මශ්රයහි නියම
ආශ්රේනිික භාෂාව පාලි භාෂාවයි, මූලභාෂාව. සිංහලත් ශ්රනශ්රමයි.
ඒකට ශ්රවනම අකුරු විශ්රේෂයක් ඇත්ශ්රත් නෑ. ඒ ඒ භාෂාවලින්ව
පාලි භාෂාව හුරුවනවා. ...... ඒ නිසා ශ්රම් චීන භාෂාව ශ්රහෝ ජපන්ව
භාෂාව ශ්රහෝ පුකාශ්රලක ඇතිශ්රවච්ච ශ්රද්වල් විනා සර්වඥයන්ව
වහන්වශ්රස්ශ්රේ බුද්ධ ධර්මය ශ්රනාශ්රවයි. බුද්ධ ධර්මය නම් සැබෑ
පාලි භාෂාවයි. ඒ කියන්වශ්රන්ව සියලු බුදුවරයන්ව වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ
භාෂාව පාලි භාෂාවයි.81
iii
බුදු රජාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ධර්මය තම තමන්වශ්රේ භාෂා
වලින්ව අධයයනය කරන්වනට පුළුවනි. ඒ කියන්වශ්රන්ව ශ්රත්රුම්
ගැනීශ්රම් පහුව පිණිස. හැශ්රමෝටම පාලි භාෂාව ශ්රනාශ්රත්ශ්රරන
නිසා තමන්වශ්රේ භාෂාශ්රවන්ව ඒ අර්ථ හදාරන්වන පුළුවන්ව. නමුත් ශ්රම්
පාලි භාෂාශ්රවන්ව තිශ්රයන පිරිත් ශ්රද්ශනා සර්වඥයන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ
ශ්රී මුඛ්ශ්රයන්ව ශ්රද්ශිත ශ්රද්ශනා. ඒවා සමහර විට ශ්රලාව පහෙ ී වදාෙ
අසංශ්රඛ්යය, අප්රශ්රමයය සර්වඥයන්ව වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ ශ්රී මුඛ්ශ්රයන්ව
නිකුත් ූ ශුද්ධ ූ බුද්ධ වචන. අශ්රප්ත බුදු රජාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රගන්ව
පුවත් ශ්රකෝටි ප්රශ්රකෝටි අසංඛ්ය ගණන්ව නික්ශ්රල්ශි රහතන්ව
වහන්වශ්රස්ලා භාවිතා කෙ වචන. ඒවා සිද්ි බවට පත්ශ්රවලා
තිශ්රයනවා. ඒ ශබ්ද වල තිශ්රයනවා පුදුම විදිශ්රේ ආකර්ශන
ශක්තියක්. ඒ නිසා පාලි භාෂාශ්රවන්ව තිශ්රයන පිරිත් ශ්රද්ශනා, සූත්ර
ශ්රද්ශනා ආදිය සජ්ඣායනා කිරීම පාලි භාෂාශ්රවන්වම කෙ යුතුයි.
ශ්රත්රුම් ගැනීම සඳහා තමන්වශ්රේ භාෂාශ්රවන්ව භාවිතාවට ගැනීම
වරදක් නෑ.82
81
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“ඡම් පාළි වචනඡයන්ව තිඡයන සූත්ර පාඨ, ගාථා
ඡද්ශනා ඇඡහනඡකාට, කියනඡකාට අර්ථය ඡනාදන්වනා
අයට ඥාන සම්ප්රයුත්ත සිත් පහළ ඡවයිද? ” යනුඡවන්ව
මාඡහෝ සුඡම්ධ මාහිමියන්ව විසින්ව නාඋයඡන්ව මාහිමියන්ව
ඡවත ලියා එවූ ප්රේණයකට ලබාදුන්ව පිළිතුර
iv

බුද්ධ ධර්මය කියන එක පාලි භාෂාශ්රවන්ව තිබුණට අර්ථය
ශ්රනාදැන හිටියත්, කරුණු ක්රම හතරකින්ව ඥාන සම්ප්රයුක්ත
ශ්රවනවා. ක්රම 04 කියන්වශ්රන සමහර ශ්රකශ්රනක් ශ්රම්ශ්රක අර්ථ
දන්වශ්රන නෑ. ශ්රම්ක ඇශ්රහනශ්රකාට “අශ්රන්ව.... සාධු සාධු ශ්රමක නම්
හරි වටිනා ශ්රසෞමය සද්දයක්ශ්රන්ව. ශ්රම්ක හරි වටිනා ශ්රදයක්ශ්රන්ව.”
කියලා හිත පැහැශ්රදනවා. ඔුට ධර්මය අරමුණු කරශ්රගන ඥාන
සම්ප්රයුක්ත ශ්රවනවා. ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රසයින්ව තිරිසන්ව සතුන්වට ශ්රවලා
තිශ්රයන්වශ්රන්ව එශ්රහමයි. සමහර ශ්රකශ්රනකුට අර්ථයත් වැටශ්රහනවා.
එතශ්රකාට ඔුට අර්ථය අරමුණු කරශ්රගන ඥාන සම්ප්රයුක්ත
ශ්රවනවා ඔුශ්රග සිත. සමහර ශ්රකශ්රනකුට වයාකරශ්රණත්
වැටශ්රහනවා ශ්රම් පාඨශ්රය. ඔුට නිරුක්ති වශශ්රයනුත් ඥාන
සම්ප්රයුක්ත ය ශ්රවනවා. සමහර ශ්රකශ්රනකුට තුනම වැටශ්රහනවා.
අර්ථය, ධර්මය, නිරුක්තියයි තුනම වැටශ්රහනවා. ශ්රකාටසක් ඒ
තුන්ව ආකාරශ්රයන්ව ම ඥාන සම්ප්රයුක්ත ශ්රවනවා. ඉතින්ව ඒකට
නිදුන්ව කරුණු මම කියා පෑවා. ඒ ස්වාමීන්ව වහන්වශ්රස් (මාශ්රහෝ
ුශ්රම්ධ මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස්) ශ්රබාශ්රහෝම සතුටු ශ්රවලා මට
ස්තුති කො. ඉතින්ව ඒකට සාධක වශශ්රයනුත් මං කිහිපයක් ලියලා
යැේවා. ඉතින්ව ඒ අනුව මං සලකාගන්වනවා අද කාශ්රල වුණත්
ඕනම අර්ථය ශ්රනාදන්වනා ශ්රකශ්රනකු පාලි භාෂාවට ඇුම්කන්ව
දීශ්රමන්ව, කියීශ්රමන්ව, ප්රසාදශ්රයන්ව යුතුව සවන්ව ශ්රදනවනම්,
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හිතනවානම් ඔුශ්රේ සිත ඥාන සම්ප්රයුක්ත ශ්රවනවා ඒශ්රක
ආනිශංස අනිවාර්ශ්රයන්වම ලැශ්රබනවා.83
ඉහත කරුණු සියල්ල සලකා බැලූ විට පාළි භාෂාව
හැදෑරීශ්රම් ඇති වටිනාකම පැහැදිළි වනු ඇත. එබැවින්ව ශ්රමරට
වැසියන්වට ලැබුණු වටිනාම උරුමයක් වන බුදුදහම නිවැරදිව
භාවිතා කිරීමට අතිශය උපකාරී වන පාළි භාෂාව හැදෑරීමට
විශ්රේෂශ්රයන්වම භික්ෂූන්ව වහන්වශ්රස්ලාත් සියලු සිංහල ජනතාවත්
උත්ුක වන්වශ්රන්ව නම් දැනට වඩා දහමින්ව ප්රශ්රයෝජන ලැබිය හැකි
වනු ඇත.

පාළි භාෂාව පිලිබඳ ඇති මතවාද :
ඉපැරණි ග්රන්වථයන්වහි දැක්ශ්රවන “බුදු රජානන්ව වහන්වශ්රස්
දහම් ශ්රදුශ්රේ පාළි භාෂාශ්රවනි” යනාදී ශ්රමම අදහස් පිළිගැනීමට
අකමැති ූ ද ශ්රබෞද්ධයින්වශ්රේ ශ්රද්ධාදී ගුණ උපාශ්රයන්ව පිරිශ්රහලනු
කැමති ූ ද ඇතැම් බටහිර උගත්තු “බුදු රජාණන්ව වහන්වශ්රස්
මගධරට වැසිශ්රයකු ශ්රනාව ශ්රකෝසල වැසිශ්රයකි. එබැවින්ව එතුමන්ව
ධර්මය ශ්රදසූ භාෂාව ශ්රකෝසල රශ්රට් භාෂාව විය යුතුය.” යනාදී
විවිධ මත පලකරති. ඒ පිලිබඳ අපශ්රේ අදහස ශ්රමශ්රස් දක්වමු.
තිස්සදත්ත මහරහතන්ව වහන්වශ්රස් ආදී ශ්රාවක උතුමන්ව
වහන්වශ්රස්ලා පවා ප්රකෘතිශ්රයන්ව ම (ප්රතිසම්භිදාවන්ව භාවිතා
ශ්රනාශ්රකාට) භාෂා 18 ක් පමණ භාවිතා කරමින්ව දහම් ශ්රදසූ බව
ග්රන්වථාගත කරුණු වලින්ව කියැශ්රේ.84 තවද සතුන්වශ්රේ භාෂා පවා
ඇතැමුන්ව දැන සිටි බව ග්රන්වථයන්වහි දැක්ශ්රේ. එශ්රස් නම් මුලු මහත්
විේවයටම පහෙ ූ අද්විතීය ප්රඥාවන්වත උතුමන්ව වහන්වශ්රස් වන
83

මාහිමිපාණන් ව න්කසේකග් ගුවන්විදුලි කද්ශනයක් ඇසුරින්

84 විභංගඅටුවා 272 පිටුව (ශ්රේවාවිතාරණ මුද්රණ)
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භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් දැන සිටිශ්රේ තම මවු බස පමණක් දැයි
නුවණැත්ශ්රතෝ සිතා බලත්වා. “භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් දැන සිටිශ්රේ
තම මවු බස ූ ශ්රකෝසල භාෂාව පමණකැ”යි දැක්ීමට ශ්රමන්ව
බුද්ධවිෂය පිලිබඳ ශ්රනාදැන ඇතැමුන්ව පලකරන අමූලික ූද ුදු
මතිමාත්ර පමණක් ූද සාසනික මතයන්වට පටහැනි ූද මත වලින්ව
කවර ප්රශ්රයෝජනයක් ද? චතුපටිසම්භිදා ෂඩ් අභිඤ්ඤාදී ගුණ
වලින්ව ශ්රපෝෂිත ක්ෂීණාශ්රව උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා විසින්ව මහත්
ඉහලින්ව පිලිගන්වනා ලද ග්රන්වථ වල “භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් මගධ
බසින්ව දහම් ශ්රදසූ ශ්රස්ක” යන කරුණ සනාථ කිරීමට ඕනෑ තරම්
සාක්ෂි තිබියදී ශ්රමවැනි අමූලික ූ මතිමාත්ර වලින්ව ප්රශ්රයෝජනයක්
ශ්රනාශ්රේමය. තවද දතයුත්තක් ඇත. එනම් භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස්
මගධ බසින්ව දහම් ශ්රදසන විට අසා සිටින සියලු ශ්රදනාටම
තමතමාශ්රේ භාෂාශ්රවන්ව වැටශ්රේ.
ඒ බව “එඡකා එව භගවඡතා ධම්මඡදසනාඡඝාඡසා,
එකස්මිං ඛඡණ පවත්තමාඡනා නානාභාසානං සත්තානං
අත්තඡනා අත්තඡනා භාසාවඡසන අපුබ්බං අචරිමං ගහණූපඡගා
ඡහාති. අචින්වඡතඡයයා හි බුද්ධානං බුද්ධානුභාඡවාති
සබ්බසත්තානං සකසකභාසානුරූපඡතා ඡසාතපථං ආගච්ඡතීති
ඡවදිතබ්බං.”85
(එකක් ූ භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ධර්මශ්රද්ශනා හඬ,
එක ශ්රේලාවක පවත්ශ්රන්ව ශ්රනාශ්රයක් භාෂා දන්වනා සත්වයන්වට තම
තමන්වශ්රේ භාෂා වශශ්රයන්ව ගතහැකි - ඇසියහැකි ශ්රේ. බුදුරජාණන්ව
වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ බුද්ධානුභාවය අචින්වතනීය ශ්රේනුයි සියලු
සත්වයන්වට තමතමන්වශ්රේ භාෂාවන්වට අනුරූපව ශ්රශ්රෝතපථයට
පැමිශ්රණ් යැයි දතයුතුය.) යැයි උදාන හා ඉතිවුත්තක අටුවාවන්වහි
85

උදාන අටුවා, ඉතිවුත්ෙ
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දැක්ශ්රේ. එබැවින්ව පාළි භාෂාව යනු භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව
දහම් ශ්රදසීමට භාවිතා කෙ මගධ ශ්රද්ශශ්රේ බස බව ශ්රමශ්රස්
සකාරණව තහවුරු කර දක්වමු.

පාළි වියරණය :
පාළි භාෂාවට මුළින්වම වියරණයක් නිපදූශ්රේ සිවු
පිළිසිඹියා ෂඩ් අභිඤ්ඤා ලාභී ූ “එතදේගං භික්ඛ්ශ්රව මම
සාවකානං භික්ඛූනං සඞිත්ශ්රතන භාසිතස්ස විත්ථාශ්රරන අත්ථං
විභජන්වතානං යදිදං මහාකච්චාශ්රනා”යි භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස්
විසින්ව අග්රස්ථානශ්රේ තැබුවා ූ මහා ශ්රාවක මහාකච්චායන
මහරහතන්ව වහන්වශ්රස් විසිනි. මහාකච්චායන මහරහතන්ව
වහන්වශ්රස් ගිහි කලදී ත්රිශ්රේදශ්රේ පාරප්රාප්තතව චණ්ඩපජ්ශ්රජෝත
රජුශ්රේ පුශ්රරෝහිත තනතුර දැරීය. එබැවින්ව ගිහි කාලශ්රේදීම
සංස්කෘත වියරණාදී විෂයන්ව ඉහළින්වම ප්රගුණ කල බව ප්රකටය.
ශ්රමම මහාකච්චායන මහරහතන්ව වහන්වශ්රස් විසින්වම
ශ්රනත්තිප්තපකරණ, මහානිරුත්ති, කච්චායනය යනාදී ග්රන්වථ
නිපදූ බව පුරාණ ග්රන්වථයන්වහි ප්රකටව දක්වා ඇත. ඒ ශ්රමශ්රස්ය ;
1. ඡථඡරා.....අත්තශ්රනා
කච්චායනප්තපකරණං
ශ්රනත්තිප්තපකරණන්වති
බයාකාසි86.

පුබ්බපත්ථනාවශ්රසන
මහානිරුත්තිප්තපකරණං
පකරණත්තයං
සඞ මජ්ශ්රඣ

(කච්චායන මහඡතරුන්ව වහන්වඡස්...... තමාශ්රේ පූර්ව
ප්රාර්ථනා වශශ්රයන්ව කච්චායන ප්රකරණය, මහානිරුත්ති
86 අපදාන අටුවා 2 ශ්රකාටස 417 පිටුව
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ප්රකරණය, ශ්රනත්ති ප්රකරණය යන ප්රකරණ තුන සෙමැද
වදාෙ ශ්රස්ක)
2. ශ්රනත්ති-නිරුත්ති-ශ්රපටශ්රකාපශ්රදස-කච්චායනප්තපකරණකාරශ්රකන ආයස්මතා මහාකච්චායනත්ඡථඡරන වා ...87
(ශ්රනත්ති,
නිරුක්ති,
ශ්රපටශ්රකාපශ්රදස,
කච්චායනප්රකරණ කර්තෘ වූ මහාකච්චායන මහඡතරුන්ව
විසින්ව ශ්රහෝ කියන ලද්දක් ද...)
3. කච්චායනඤ්චාචරියං නමිත්වා..... 88
(කච්චායන ආචාර්යන්ව වහන්වඡස්ට ද නමස්කාර ශ්රකාට....)
4. තත්ථ කච්චායනඤ්චාති භගවතා සංිත්ශ්රතන භාසිතස්ස
විත්ථාශ්රරන අත්ථං විභජන්වතානං සාවකානං එතදේශ්රග
ඨපිතං
මහාසාවකං
නිරුත්තිලක්ඛ්ණාචරියභූතං
මහාකච්චායන-ඡථරඤ්ච, නමිත්වා නමස්සිත්වා89
(එහි කච්චායනඤ්ච යනු සංක්ෂිප්තතව වදාෙ කරුණක්
විස්තර වශශ්රයන්ව අර්ථ ශ්රබදා දක්වන ශ්රාවකයින්ව අතර අග්ර
යැයි භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව අග්රස්ථානශ්රේ තබන ලද
මහාශ්රාවක වූ නිරුක්තිලක්ෂණාචාර්ය වූ මහාකච්චායන
ඡතරුන්වට ද නමිත්වා නමස්කාර ශ්රකාට)
5. i කච්චායනඤ්ච මුනිවණ්ණිතබුද්ිමස්ස.......

87 විනයාලංකාර ටීකා
88 රූපසිද්ි

89 රූපසිද්ි ටීකා
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ii කත්තා නාම “එතදේගං භික්ඛ්ශ්රව මම සාවකානං භික්ඛූනං
සඞිත්ශ්රතන භාසිතස්ස විත්ථාශ්රරන අත්ථං විභජන්වතානං
යදිදං මහාකච්චාශ්රනා”ති භගවතා එතදේශ්රග ඨපිශ්රතා
ආයස්මා මහාකච්චාශ්රනා. .......
iii ඉධ පන ඛීණාසවත්තා විගතශ්රඤයයාවරණත්තා ..... ධීමතා
මහාකච්චායනත්ශ්රථශ්රරන.....
iv තිශ්රලාකතිලශ්රකා භද්දන්වතමහාකච්චායශ්රනා කම්මනි
දුතියායමිතයාහ.....90
(i බුදුරජුන්ව විසින්ව වර්ණනා කරන ලද බුද්ිමත් ූ කච්චායන
මහශ්රතරුන්වව ද .......
ii ඡමම කච්චායන වියරණඡේ කර්තෘ නම් “මහඡණනි
සංක්ෂිප්තතව වදාළ කරුණක් විස්තර වශඡයන්ව අර්ථ ඡබදා
දක්වන මාඡේ ශ්රාවකයින්ව අතර ඡම් කච්චායන මහාස්ථවිර
ඡතඡම් අග්ර ඡේ” යැයි අග්රස්ථානඡේ තැබූ ආයුෂ්මත්
මහාකච්චායන මහාස්ථවිරයින්ව වහන්වඡස්යි.....
iii ශ්රමහිදී ක්ෂීණාශ්රව බැවිනුත් පහකෙ ශ්රඤයයාවරණ ඇති
බැවිනුත් මහාප්රාඥ මහකසයින්ව මහශ්රතරුන්ව විසින්ව.....
iv තිශ්රලාවට තිලකයක් ූ භදන්වත මහකසයින්ව මහරහතන්ව
වහන්වශ්රස් “කම්මනි දුතියායං” යැයි වදාෙ ශ්රස්ක.)
6. i ඨපිතං එතදේගම්හි එශ්රසා අේශ්රගාති තාදිනා, නත්වා තඤ්ච
මහාශ්රථරං.......
90 මුඛ්මත්තදීපනී කච්චායන ටීකා.
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ii තං ඤත්වා මහාකච්චායඡනා භගවන්වතං යාචිත්වා
හිමවන්වතං ගන්වත්වා මශ්රනාසිලාතශ්රල දක්ිණදිසාභාගං සීසං
කත්වා
පුරත්ිමදිසාභිමුශ්රඛ්ා
ුත්වා
“අත්ශ්රථා
අක්ඛ්රසඤ්ඤාශ්රතා”තයාදිකං කච්චායනප්තපකරණං විරචි... 91
(i ශ්රමශ්රතශ්රම් අග්ර යැයි තාදී බුදුරජුන්ව විසින්ව අග්රස්ථානශ්රේ
තැබූ ඒ මහශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස්ට ද නමස්කාර ශ්රකාට ......
ii එය දැන මහාකච්චායන මහරහතන්ව වහන්වඡස් භාගයවතුන්ව
වහන්වඡස් යැද හිමාලයට ශ්රගාස් මශ්රනෝසිලා තලශ්රයහි දකුණු
ශ්රදසට හිස තබා නැශ්රගනහිර දිශාභිමුඛ් ී “අත්ශ්රථා
අක්ඛ්රසඤ්ඤාශ්රතා” යනාදී ූ කච්චායන ප්රකරණය රචනා
කළ ඡස්ක.)
7. ආචරියං; නිරුක්තිලක්ෂණාචාර්ය වූ, කච්චායනඤ්ච;
(ආගමාධිගම සම්පන්වන) මහා කාතයායන ස්ථවිරයන්ව ද, ...92
8. ආචරියං; නිරුක්තිලක්ෂණාචාර්ය වූ,
කාතයායන මහා ස්ථවිරපාදයා ද, ....93

කච්චායනඤ්ච;

ඉහත ප්රකාශ අනුව කච්චායනවියරණය මහාශ්රාවක
කච්චායන මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේම කෘතියක් බව පැරණි
ග්රන්වථකාරක උතුශ්රමෝ දැක්ූ අයුරු ප්රකට ශ්රේ. ශ්රමහිදී කච්චායන
මහරහතන්ව වහන්වශ්රස් රචනා කශ්රල් සූත්ර පමණක් බවත් වෘත්ති හා
උදාහරණ පිළිශ්රවලින්ව සඞ නන්වදි, බ්රේමපුත්ත යන
මහශ්රතරවරුන්ව විසින්ව කෙ බවත් දැක්ශ්රේ. ශ්රමම වියරණය කශ්රල්
91 කච්චායනවණ්ණනා
92 රූපසිද්ි සන්වන
93 සන්වශ්රදහවි

ාතනී රූපසිද්ි සන්වන
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ශ්රවනත් ඇදුරුවරශ්රයකු යැයි පැවසූ කිසිඳු පැරණි ග්රන්වථයක්ද
නැත. තවද දැනට වඩා අතිශයින්වම සීලාදී ප්රතිපත්ති ගරුකරන
යුගයකදී ලියැවුණු ඉහත ග්රන්වථ වල අසතය කරුණු හිතාමතා
ඇතුලත් කිරීමක් ද කිසිශ්රස්ත් ශ්රනාවිය හැකිය. අසතය කරුණු
ඇතුලත් විණි නම් ශ්රමම ග්රන්වථ ශ්රමශ්රස් සම්භාවනාවට ද පාත්ර
ශ්රනාවනු ඇත. ඒ ශ්රවනුවට එම කරුණු ශ්රපන්වවා නිග්රහ කරනු ඇත.
කරුණු ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව කච්චායන වියරණය කච්චායන
මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේම කෘතියක්ය යන කීම පිළිගැනීමට
සාධාරණ ශ්රේතු ඇති බව සැලකිය යුතුය.
නමුත් ඉහත දැක්ූ සාම්ප්රදායික මතය පිළිගැනීමට
අකමැති ඇතැම්ු ශ්රමම ග්රන්වථය පුකාලීන බව දැක්ීමට පහත
කරුණු දක්වති.
A. කච්චායන සූත්ර හා කාතන්වත්ර සූත්ර අතර සමතාවක් පැවතීම
නිසා ශ්රමම කච්චායනය කාතන්වත්ර වියරණය අනුගමනය
කරමින්ව එයට පු කශ්රලක නිපදූවක් විය යුතුය.
B. “පරසමඤ්ඤා පශ්රයාශ්රග” යන සූත්රශ්රයන්ව ුදුු තැන්වහිදී
සංස්කෘත සංඥා ශ්රයාදාගැනීමට ශ්රදාර විවරකර තිබීම
මහරහත් උතුශ්රමකුට ශ්රනාගැලශ්රපන බව.
C. කච්චායනශ්රේදී විභක්ති නාම වශශ්රයන්ව දැක්ූ “පඨමා, දුතියා”
ආදී නාම අටුවා කරණශ්රේදී ශ්රනාශ්රගන “පච්චත්තවචන,
උපශ්රයාගවචන” යනාදී ශ්රවනත් විභක්තිනාම ක්රමයක්
ශ්රයාදාගැනීම.
D. කච්චායන මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ම තවත් වියරණ
කෘතියක් යැයි ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදනා අවිවාදශ්රයන්ව පිළිගන්වනා
මහානිරුක්තිශ්රේ දැක්ූ ඇතැම් වචන කච්චායනශ්රේදී දක්වා
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ශ්රනාතිබීම නිසා ප්රතිසම්භිදා ලාභී උතුශ්රමකු අතින්ව
ශ්රමවැන්වනක් විය ශ්රනාහැකි බව.
E. කච්චායන වයාකරණ ග්රන්වථය කච්චායන මහරහතන්ව
වහන්වශ්රස්ශ්රේම නම් “එහි ඇතැම් වචනයන්වශ්රේ පද සිද්ි දක්වා
නැත. ඇතැම් සූත්රයන්වශ්රගන්ව කරන වැලැක්ම ඇතැම් පද
සාධනශ්රේදී ශ්රනාශ්රයශ්රද් ” යනාදී ශ්රලස ශ්රතාටගමුශ්රේ ශ්රී රාුල
මාහිමි ආදී පැරණි ග්රන්වථ කතුවරු ශ්රනාදක්වනු ඇත. යනුයි
F. “ අනුපදිට්ඨානං වුත්තශ්රයාගශ්රතා, යදනුප්තපන්වනා නිපාතනා
සිජ්ඣන්වති ” ආදී සූත්ර කච්චායනශ්රේ ශ්රයදීම ශාස්ත්රීය ශ්රනාවන
බවත් එය මහරහතන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රකශ්රනකුන්වට
ශ්රනාගැලශ්රපන බව.
ඉහත කරුණු එකිශ්රනකක් අපි ශ්රමශ්රස් විචාරයට ලක් කරමු.
A. ප්රේණය : “කච්චායන සූත්ර හා කාතන්වත්ර සූත්ර අතර සමතාවක්
පැවතීම නිසා ශ්රමම කච්චායනය කාතන්වත්ර වියරණය
අනුගමනය කරමින්ව එයට පු කශ්රලක නිපදූවක් විය යුතුයි
ශ්රන්වද?
අඡප්ත පිළිතුර : කාතන්වත්ර වියරණශ්රේ සූත්ර සමග පමණක්
ශ්රනාව, ක්රි.පූ 4 වන සියවශ්රස් දී පමණ රචිත යැයි සැලශ්රකන
ඉතා ප්රසිද්ධ සකු වියරණ ග්රන්වථයක් වන පාණිනී වියරණශ්රයහි
ඇතැම් සූත්ර සමග ද කච්චායනශ්රේ ඇතැම් සූත්ර වල සමතාවක්
පවතී. එයිනුදු කච්චායනය පාණිනිය ඇුරු කශ්රල්යැයි
ශ්රනාකිය යුතුය. එශ්රස් නම් ශ්රමම සූත්ර සමතාවය ශ්රකශ්රස්
සිදුීදැයි විමසා බලමු.
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බුද්ධකාලය වනවිටත් බ්රාේමණයින්ව සතුව ප්රකට
වියරණයක් තිබූ බවත් වයාකරණඥයින්ව යැයි හැඳින්වූ වියරණ
දන්වනා පිරිසක් සිටි බවත් සූත්ර ශ්රද්ශනා ශ්රබාශ්රහෝ ගණනක සඳහන්ව
ශ්රේ. ඊට උදාහරණ කීපයක් ශ්රමශ්රස්ය;
I.

අම්බට්ශ්රඨා නාම මාණශ්රවා..... ශ්රවයයාකරශ්රණා.... 94
(අම්බට්ඨ මානවක ශ්රතශ්රම් වියරණ දන්වශ්රනකි.)

II.

භවඤ්හි ශ්රසාණදණ්ශ්රඩා ...... ශ්රවයයාකරශ්රණා..... 95
(භවත් ශ්රසෝණදණ්ඩ ශ්රතශ්රම් වියරණ දන්වශ්රනකි.)

III.

භවඤ්හි කූටදන්වශ්රතා ...... ශ්රවයයාකරශ්රණා..... 96
(භවත් කූටදන්වත ශ්රතශ්රම් වියරණ දන්වශ්රනකි.)

IV.

බ්රේමායුබ්රාේමශ්රණා ...... ශ්රවයයාකරශ්රණා..... 97
(බ්රේමායු බ්රාේමණ ශ්රතශ්රම් වියරණ දන්වශ්රනකි.)

එබැවින්ව බුද්ධකාලය වනවිටත් පැවති ශ්රමම වියරණයන්වහි
බලපෑම අනිවාර්යශ්රයන්වම පාණිනී, කාතන්වත්ර වියරණයන්වටද
බලපාන්වශ්රන්වය. එම පැරණි වියරණ රීති මත පිහිටා ශ්රමම ග්රන්වථ
සිදුකෙ බැවිනි. කරුණු ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව පාණිනී,කාතන්වත්ර යන
ග්රන්වථ සමග කච්චායනශ්රේ පවතින ශ්රමම සාමයය බුද්ධ කාලයට
ශ්රපර පැවති සකු වියරණ රීති සමගද තිබිය යුතුය. එනිසා
කාතන්වත්ර සූත්ර හා කච්චායන සූත්ර සමූ පමණින්වම කච්චායනය
කාතන්වත්රය පූර්වාදර්ශ ශ්රකාට නිපදීය යැයි ශ්රහෝ කච්චායනය
94 දී.නි. අම්බට්ඨ ු.
95 දී.නි. ශ්රසාණදණ්ඩ ු.
96 දී.නි. කූටදන්වත ු.
97 ම.නි. බ්රේමායු ු.
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කාතන්වත්රයට පුව නිපදීය යැයි ශ්රහෝ නිගමනයකට ශ්රනායා
යුතුය. එශ්රස් කරන්වශ්රන්ව නම් එය නුවණින්ව විමසීශ්රම් ලක්ෂණයක්
ශ්රනාශ්රේ. ශ්රමම කරුණු මත පිහිටා අපට ශ්රමබඳු නිගමනයකට
පැමිණිය හැකිය. එනම් කච්චායන වියරණය නිපදීශ්රම්දී
බුද්ධකාලයටත් ශ්රපරාතුව පැවති ඇතැම් වියරණ රීති හා
වයවහාරයන්ව බුද්ධ ශ්රද්ශනාවට ගැලශ්රපන අයුරින්ව හා
වයවහාරයට පහු අයුරිනුත්, ඒ වනවිටත් පැවති වයවහාරයන්ව
(ජනපදනිරුක්ති) හා ගැලශ්රපන අයුරිනුත් ශ්රයාදාගත් බව
නිගමනය කෙ හැකිය.
B. ප්රේණය : කච්චායනය එම මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ කෘතියක්
නම් “පරසමඤ්ඤා පශ්රයාශ්රග” යන සූත්රශ්රයන්ව ුදුු තැන්වහිදී
සංස්කෘත සංඥා ශ්රයාදාගැනීමට ශ්රදාර විවරකර තිබීම
මහරහත් උතුශ්රමකුට ගැලශ්රප්ත ද?
අඡප්ත පිළිතුර :
ශ්රවනත් භාෂාවක ශ්රයශ්රදන වචන බුද්ධ
ශ්රද්ශනාව පැහැදිලි කිරීශ්රම්දී ද ුදුු පරිදි ශ්රවනස් ශ්රකාට
ශ්රයාදාගැනීම මහරහත් උතුශ්රමකුට ශ්රනාගැලශ්රප්ත යැයි
කිසිශ්රස්ත් ශ්රනාකිය හැකිය. එශ්රස් ශ්රනාගැලශ්රප්ත යැයි
කියන්වශ්රන්ව නම් ඒ රහත් විෂය පිළිබඳ ශ්රනාදැනීම නිසා
කියන්වනකි. භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් ද එකල බ්රාේමණ ආගශ්රම්
භාවිත ූ “ධයාන, කසිණ, අට්ඨසමාපත්ති, අභිඤ්ඤා” යනාදී
වචන එශ්රලසම ශ්රද්ශනා කෙ අයුරු ද සලකා බැලිය යුතුය. මීට
අමතරව මහාභාරත, මනුස්මෘති, උත්තරජ්ඣාන ආදී ශ්රවනත්
ආගමික ග්රන්වථයන්වහි ඇති ේශ්රලෝක හා ධම්මපද ගාථාදිය අතර
සමතා පැවතීම ද සැලකිය යුතුය. එකල ශ්රපාදුශ්රේ භාවිත ූ
ුභාෂිත බැවින්ව ශ්රමම සමතාවය ූ බවත් එම ග්රන්වථ පූර්වාදර්ශ
ශ්රකාටශ්රගන භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් දහම් ශ්රනාශ්රදසූ බවත්
සැලකිය යුතුය. ශ්රමශ්රස් එකල වයවහාරශ්රේ පැවති උපමා,
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ුභාෂිතාදිය ධර්මකරුණු පැහැදිලි කිරීශ්රම්දී ශ්රයාදාගැනීම
බුදුරජුන්වශ්රේ සර්වඥතාවයට මදිපුංචිකමක්ද ශ්රනාශ්රේ. තවද
අරණවිභඞග සූත්රාදී ශ්රද්ශනාවන්වශ්රගන්ව ‘ජනපදනිරුත්තිං
නාභිනිශ්රවශ්රසයය සමඤ්ඤං නාතිධාශ්රවයය’ (ශ්රමම
වයවහාරයම සතය යැයි දැඩිව ශ්රගන වයවහාර
ශ්රනාකරන්වශ්රන්වය, ශ්රලෝකප්රඥප්තතිය- ශ්රපාදු වයවහාරය
ශ්රනායික්ම වන්වශ්රන්වය) යනුශ්රවන්ව ශ්රදසූ බැවින්ව එකල
භාවිතශ්රේ පැවති වියරණයට සම්බන්වධ වචන පාළි
වියරණශ්රේදී ශ්රයාදාගැනීම කච්චායන මහශ්රතරුන්වශ්රේ
අර්හත්වයට මදිපුංචිකමක් ශ්රනාශ්රේ. ශ්රමශ්රස් එකල සකු
වියරණශ්රේ භාවිත ූ වචන එශ්රස්ම ශ්රහෝ මදක් ශ්රවනස් කර
ශ්රහෝ ශ්රයාදාගැනීශ්රම් ශ්රේතු කීපයක් ශ්රමශ්රස් දැක්විය හැකිය.
I.

පාළි හා සකු යන භාෂා ශ්රදශ්රකහි භාෂා ප්රශ්රයෝග, වාකය
රටා, වචන ආදිශ්රේ ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රසයින්ව සමතාවක් තිබීම.

II.

අළුතින්වම වියරණ රීති හඳුන්වවා දීමට වඩා පවතින රීතියක්
සංස්කරණය කර ශ්රයාදාගැනීම එය හදාරන්වනන්වශ්රේ
පහුව පිණිස ීම.

III.

අරණවිභඞග සූත්රාදිශ්රේ
ශ්රනායික්මීම පිණිස.

IV.

දැක්ූ

පරිදි

වයවහාරය

ඒ වන විටත් සකු වියරණය ප්රචලිතව තිබූ බැවිනුත් එහි
ප්රගුණතාව ඇති ශ්රබාශ්රහෝ භික්ෂු පිරිසක් වැඩසිටි ශ්රහයිනුත්
එම සඤ්ඤාදිය භාවිතය හැම අතින්වම පහුවක් ීම.
ඉහත කරුණු අනුව සකු
වියරණශ්රේ භාවිතවන සඤ්ඤාදිය පාළි වියරණශ්රේදී ශ්රයාදා
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ගැනීමට අනුදැනීම කිසිශ්රස්ත්ම කච්චායන මහරහතන්ව
වහන්වශ්රස්ට මදිපුංචිකමක් ශ්රනාවන බවද නිගමනය කෙ හැකිය.
C. ප්රේණය : කච්චායනශ්රේදී විභක්ති නාම වශශ්රයන්ව දැක්ූ
“පඨමා, දුතියා” ආදී නාම අටුවා කරණශ්රේදී ශ්රනාශ්රගන
“පච්චත්තවචන, උපශ්රයාගවචන” යනාදී ශ්රවනත් විභක්තිනාම
ක්රමයක් ශ්රයාදාගත්ශ්රත් ඇයි?
I.

ශ්රමහිදී ඇතැමුන්ව නගන ප්රේණයක් නම් “කච්චායන
වියරණය කච්චායන මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ නම් අටුවා
රචනශ්රේදී එහි සඳහන්ව විභක්ති නාම ශ්රනාශ්රගන පච්චත්ත
ආදී ශ්රවනත් නම් ශ්රයාදාගත්ශ්රත් ඇයි? කච්චායන
වියරණය කච්චායන මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ නම්
අටුවාචාරීන්ව වහන්වශ්රස්ලා අනිවාර්ශ්රයන්වම එහි සඳහන්ව
විභක්ති නාම ශ්රයාදාගන්වනවා ඇත.” යන්වනයි. ඊට අපි
ශ්රමශ්රස් පිළිතුරු සපයමු.

ශ්රමම ප්රේණය නගන්වශ්රන්ව එම කරුණ පිළිබඳ හරිහැටි
විමසීමක් ශ්රනාකිරීම නිසාය. ශ්රමම පච්චත්ත ආදී විභක්ති වචනද
කච්චායන මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේම ශ්රද්ශනාවක් ූ
මහානිරුක්ති නමැති වියරණ ග්රන්වථශ්රේ සඳහන්ව සඤ්ඤා
නාමශ්රයෝය. ඒ බව රූපසිද්ි ටීකාදී ග්රන්වථයන්වහි ඉතා පැහැදිලිව
දක්වා ඇත. රූපසිද්ි කාරක කාණ්ඩය අගදී ශ්රමම පච්චත්ත ආදී
විභක්ති නාම සඳහන්ව සංග්රහ ගාථාවක් දක්වන අතර රූපසිද්ි
ටීකාශ්රේදී එම ගාථාව මහානිරුක්තිශ්රයහි වදාෙ බව දැක්ශ්රේ. ඒ
ශ්රමශ්රස්ය
විභත්තිශ්රයා පන පච්චත්තවචනාදිවශ්රසන අට්ඨවිධා භවන්වති.
යථාහ
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‘‘පච්චත්තමුපශ්රයාගඤ්ච, කරණං සම්පදානියං;
නිස්සක්කං සාමිවචනං, භුම්මාලපනමට්ඨම’’න්වති. 98
යථාහ; මහානිරුත්තියං පච්චත්තන්වති ආදිනා විභත්තීනං
සංගහගාථා වුත්තා.99 (මහානිරුක්තිශ්රයහි පච්චත්තං යනාදී
වශශ්රයන්ව විභක්තීන්වශ්රේ සංග්රහ ගාථාවක් ශ්රමශ්රස් වදාරණ
ලද්ශ්රද්ය.)
පච්චත්තං, ප්රථමාවචනය; උපශ්රයාගඤ්ච, ද්විතීයාවචනය;
කරණං, තෘතීයාවචනය; සම්පදානියං, සම්ප්රදානවචනය;
නිස්සක්ක, අවිභූත පඤ්චමී වචනය; සාමිවචනං, ෂෂ්ිවචනය;
භුම්ම, සප්තතමීවචනය; අට්ඨමං, අටවනු ූ; ආලපනං,
ආමන්වත්රණයයි; ඒ විභක්තීු අෂ්ටප්රකාර ශ්රවති; යථාහ,
මහානිරුක්ති ප්රකරණශ්රයහි කීශ්රේමැයි.100
රූපසිද්ි ටීකාව රචනා කශ්රල්ද රූපසිද්ිය රචනා කල
ශ්රචෝළිය බුද්ධප්තපිය ඇදුරුපාණන්ව වහන්වශ්රස්ම බවද ශ්රමහිදී
දතයුතුය. කරුණු ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව අටුවාකරණශ්රේදීද අටුවාචාරීන්ව
වහන්වශ්රස්ලා ශ්රයාදාශ්රගන ඇත්ශ්රත් කච්චායන මහරහතන්ව
වහන්වශ්රස් විසින්ව දැක්ූ විභක්ති නාමම බව දත යුතුය. ශ්රමහිදී
ඇතැශ්රමක් තවත් ප්රේණයක් නගනු ඇත. එනම්

98 රූපසිද්ි 134 පිටුව

99 රූපසිද්ි ටීකා 395 පිටුව

100 රූපසිද්ි පුරාණ සන්වන 200 පිටුව
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II.

ශ්රමම ග්රන්වථ ශ්රදකම කච්චායන මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේම
නම් විභක්ති සඤ්ඤා දැක්ීශ්රම්දී ග්රන්වථ ශ්රදශ්රකහි
ශ්රදවිදියකින්ව දැක්ූශ්රේ ඇයි? යනු එශ්රස් විමසන තවත්
ප්රේණයකි. ඊට අපි ශ්රමශ්රස් පිළිතුරු සපයමු.
කච්චායන මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශ්රද්ශනා යැයි
සැලශ්රකන මහානිරුක්තිය හා කච්චායන වියරණය යන
ග්රන්වථ ශ්රදකම මුල් කාලශ්රේදී මුඛ්පාඨ වශශ්රයන්ව පැවතී පුව
ග්රන්වථාරූඪ වන්වනට ඇති බව අපශ්රේ අදහසයි. එහිදී
මහානිරුක්තිශ්රයහි විභක්ති නාම දැක්ීශ්රම්දී පච්චත්ත,
උපශ්රයාග ආදී විභක්ති නාම සඤ්ඤා ශ්රමන්වම පඨමා, දුතියාදී
සඤ්ඤා ද ශ්රයාදාගත් බවට සාධක ඇත. මහානිරුක්තිශ්රයන්ව
උපුටා මහාසද්දනීතිශ්රයහි “වුත්තඤ්හි නිරුත්තිපිටඡක
නිපාතපදපරිච්ඡඡඡද ‘‘තුං ඉති චතුත්ථියා’’ති. තත්රායමත්ඡථා
‘‘තුං ඉති එතදන්වඡතා නිපාඡතා චතුත්ථියා අත්ඡථ
වත්තතී’’ති.101
(නිරුක්තිපිටකශ්රයහි
නිපාත
පද
පරිච්ශ්රේදශ්රයහි ‘‘තුං ඉති චතුත්ියා’’යැයි කියන ලද්ශ්රද්ය. “තුං
යන ශ්රම් අන්වතය ඇති නිපාතය චතුර්ි අර්ථශ්රයහි වැශ්රට්” යනු
එහිලා ශ්රම් අර්ථයයි.) යැයි දක්වා ඇත. ශ්රමහි “චතුත්ථියා” යැයි
ශ්රපශ්රනන බැවින්ව මහානිරුක්තිශ්රයහි පඨමා, දුතියා ආදී
සඤ්ඤා නාමද භාවිතා ූ බව තහවුරු ශ්රේ. පච්චත්ත,
උපශ්රයාග ආදී සඤ්ඤා ශ්රයාදාගත් බව ඉහත දැක්ීමු.
මහාසද්දනීතිශ්රයහි මහානිරුක්තිශ්රයන්ව ගත් ශ්රබාශ්රහෝ උදෘත
දක්නා ලැශ්රබ්.

101 සද්දනීති 278 පිටුව 4-6 ශ්රපෙ
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එබැවින්ව
මහාසද්දනීතිශ්රයහි
දැක්ශ්රවන
“ඉදශ්රමත්ථ නිරුත්තිලක්ඛණං දට්ඨබ්බං – පච්චත්තවචඡන
පඨමා විභත්ති භවති, උපඡයාගවචඡන දුතියා විභත්ති භවති,
කරණවචඡන තතියා විභත්ති භවති, සම්පදානවචඡන චතුත්ථී
විභත්ති භවති, නිස්සක්කවචඡන පඤ්චමී විභත්ති භවති,
සාමිවචඡන ඡටඨී විභත්ති භවති, භුම්මවචඡන සත්තමී
විභත්ති භවති, ආමන්වතනවචඡන අටඨමී විභත්ති භවති.
තත්රැද්දානං –
පච්චත්තමුපශ්රයාගඤ්ච, කරණං සම්පදානියං;
නිස්සක්කං සාමිවචනං, භුම්මමාලපනට්ඨමං.
තත්ර පච්චත්තවචනං නාම තිවිධලිඞගවවත්ථානගතානං
ඉත්ිපුමනපුංසකානං
පච්චත්තසභාවනිද්ශ්රදසත්ශ්රථා.
උපඡයාගවචනං නාම ශ්රයා යං කශ්රරාති, ශ්රතන
තදුපයුත්තපරිදීපනත්ශ්රථා.
කරණවචනං
නාම
තජ්ජාපකතනිබ්බත්තකපරිදීපනත්ශ්රථා.
සම්පදානවචනං
නාම තප්තපදානපරිදීපනත්ශ්රථා. නිස්සක්කවචනං නාම
තන්වනිස්සටතදපගමපරිදීපනත්ශ්රථා. සාමිවචනං නාම
තදිස්සරපරිදීපනත්ශ්රථා.
භුම්මවචනං
නාම
තප්තපතිට්ඨාපරිදීපනත්ශ්රථා.
ආමන්වතනවචනං
නාම
තදාමන්වතනපරිදීපනත්ශ්රථා. එවං ඤත්වා පශ්රයාගානි
අසම්මුේහන්වශ්රතන ශ්රයාශ්රජතබ්බානි.102” යන පාඨය ද
මහානිරුක්තිය අනුසාරශ්රයන්ව දැක්ූ බව පැහැදිලිය. ශ්රම්
අනුව ද මහානිරුක්තිශ්රයහි පඨමා, දුතියා ආදී සඤ්ඤා
102 සද්දනීති
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ශ්රමන්වම පච්චත්ත, උපශ්රයාග යනාදී සඤ්ඤා ද භාවිත කෙ බව
පැහැදිලි ශ්රේ.
මහානිරුක්තිය හැඳින්වීම සඳහා “මහානිරුත්ති, නිරුත්ති,
නිරුත්තිපිටක” යනාදී නම් කීපයක් භාවිතා ූ බව ශ්රපශ්රන්ව. ඒ
බව
a) යස්මා ‘‘නිරුත්තිපිටකං නාම පභින්වනපටිසම්භිඡදන
මහාඛීණාසඡවන මහාකච්චායඡනන කත’’න්වති ඡලාඡක
පසිද්ධං, 103
(නිරුක්තිපිටකය ප්රභින්වන ප්රතිසම්භිදාවන්වශ්රගන්ව යුත්
මහාක්ෂීණාශ්රව මහාකච්චායන මහරහතන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව
කරන ලදැයි යම් ශ්රහයකින්ව ශ්රලෝකශ්රයහි ප්රසිද්ධ ද .....)
b) අයමායස්මතා මහාකච්චාඡනන පභින්වනපටිසම්භිඡදන
කතස්මා නිරුත්තිපිටකඡතා උද්ධරිශ්රතා පුරිසඉච්ශ්රචතස්ස
පකතිරූපස්ස නාමිකපදමාලානශ්රයා.104
(ප්රභින්වන ප්රතිසම්භිදාවන්වශ්රගන්ව යුත් ආයුෂ්මත්
මහාකච්චායන මහරහතන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව කරන ලද
නිරුක්තිපිටකශ්රයන්ව උදෘතකෙ පුරිස යන ශ්රම් ප්රකෘතිරූපශ්රේ
නාමපදමාලා නයායයි.)

103 සද්දනීති
104 සද්දනීති

128

c) යදිපි (ශ්රභාති) කඤ්ඤාති රූපමිදං න නිද්දිට්ඨං කච්චාශ්රනන,
තථාපි නිරුත්තියං නිද්දිට්ඨත්තා එත්ථාපි සඞගහිතං.105
d) නිරුත්තියං නිද්දිටඨත්තා ; (ප්රභින්වන ප්රතිසම්භිදාශ්රවන්ව යුත්ත
ූ මහාශ්රාවක කසයින්ව මහශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව)
මහානිරුක්තිඡයහි (“ශ්රභාති සබ්බා”යි ඒකවචනශ්රයහි
ආකාරාන්වත රූපය) නිර්දිෂ්ට බැවින්ව _ ශ්රභා බ්රේමා යන
පදයැ .......106 යනාදී උදෘත වලින්ව ප්රකට ශ්රේ.
නමුත් කච්චායන වියරණය ග්රන්වථාරූඪ කිරීශ්රම්දී එවකට
ප්රකටව භාවිතා ූ පඨමා, දුතියා ආදී විභක්ති සඤ්ඤා පමණක්
ශ්රයාදාගන්වනට ඇත යනු අපශ්රේ අදහසයි.
ශ්රමහිදී ඇතැශ්රමක් තවත් ප්රේණයක් නගනු ඇත. එනම්
III. එවකට ප්රකටව භාවිතා ූශ්රේ පඨමා, දුතියා ආදී විභක්ති නාම
නම් අටුවා කරණශ්රේදී එම නාම ශ්රනාශ්රගන පච්චත්ත,
උපශ්රයාග ආදී නාම ශ්රයාදාගත්ශ්රත් ඇයි? යනුශ්රවනි. ඊට අපි
ශ්රමශ්රස් පිළිතුරු සපයමු.
එම අටුවා පරිවර්තන යුගය වන විට අභයගිරික භික්ෂූු
සංස්කෘත භාෂාශ්රවන්ව ලියැවුණු මහායාන ත්රිපිටකයත්, මවතුලය
පිටකාදී ූ ශ්රනාශ්රයක් විපරීත අදහස් සහිත ග්රන්වථත් පිළිශ්රගන
හදාල බව ඉතිහාස ග්රන්වථයන්වහි දැක්ශ්රේ. ශ්රම් අනුව ඔවුන්වශ්රේ
ග්රන්වථ ද සකු බසට නැඹුරුව රචනා වන්වනට ඇත. එහිදී විභක්ති

105 ශ්රමාේගල්ලාන පඤ්චිකා 87 පිට, 2-62 ුතුර
106 ශ්රමාේගල්ලාන

පඤ්චිකාප්රදීප 82 පිටුව
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නාමාදිය ද සකු බසට නැඹුරුව ප්රථමා, දුතියා ආදී ශ්රලස ශ්රයාදා
ගන්වනට ඇත.
අටුවා පරිවර්තනය කෙ ඇදුරුපාණන්ව වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ හා
මහාවිහාරීය සඞ රත්නශ්රේ ප්රධාන අරමුණක් ූශ්රේ ශ්රවනත් වැරදි
මත හා මිශ්ර ශ්රනාවන ශ්රලස පිරිසිදු ශ්රේරවාදී දහම ආරක්ෂා කිරීමයි.
එබැවින්ව ශ්රේරවාදී ධර්ම ග්රන්වථයන්වශ්රේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා
කරගැනීම සඳහා අභයගිරිකාදී අනය නිකායික භික්ෂූන්ව භාවිතා
ශ්රනාකරන විභක්ති සඤ්ඤාවන්ව ූ පච්චත්ත, උපශ්රයාග ආදී
විභක්ති නාම ශ්රයාදාගන්වනට ඇතැයි නිගමනය කෙ හැක.
D. ප්රේණය : “කච්චායන මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ම තවත්
වියරණ කෘතියක් යැයි ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදනා අවිවාදශ්රයන්ව
පිළිගන්වනා මහානිරුක්තිශ්රේ දැක්ූ ඇතැම් වචන
කච්චායනශ්රේදී දක්වා නැත. ඒ නිසා ප්රතිසම්භිදා ලාභී
උතුශ්රමකු අතින්ව ශ්රමවැන්වනක් විය හැකි ද?
අඡප්ත පිළිතුර : ශ්රමම මතය ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදනා ඉදිරිපත් කරන්වශ්රන්ව
ශ්රමාේගල්ලාන පඤ්චිකාශ්රේ හා පඤ්චිකාප්රදීපාදිශ්රේ දැක්ශ්රවන
“යදිපි (ශ්රභාති) කඤ්ඤාති රූපමිදං න නිද්දිට්ඨං
කච්චාශ්රනන, තථාපි නිරුත්තියං නිද්දිට්ඨත්තා එත්ථාපි
සඞගහිතං.107
නිරුත්තියං නිද්දිටඨත්තා ; (ප්රභින්වන ප්රතිසම්භිදාශ්රවන්ව
යුත්ත ූ මහාශ්රාවක කසයින්ව මහශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව)
107 ශ්රමාේගල්ලාන

පඤ්චිකා 87 පිට, 2-62 ුතුර
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මහානිරුක්තිඡයහි (“ශ්රභාති සබ්බා”යි ඒකවචනශ්රයහි ආකාරාන්වත
රූපය) නිර්දිෂ්ට බැවින්ව _ ශ්රභා බ්රේමා යන පදයැ ......”108
යනාදී පාඨ පදනම් කරශ්රගනය. නමුත් ශ්රමවැනි අඩුවැඩි
තැන්ව තිබූ පමණින්වම ශ්රමම ග්රන්වථ ශ්රදක ශ්රවනස් කර්තෘ වරුන්වශ්රේ
යැයි පැවසීම යුක්තිසහගත ශ්රනාශ්රේ. ශ්රමහිදී ශ්රමම ශ්රවනස
ඇතිීමට ශ්රේතු ශ්රසවිය යුතුය. එකම කර්තෘවරශ්රයකු අරමුණු
ශ්රදකකින්ව රචිත ග්රන්වථ ශ්රදකක ශ්රමබඳු ශ්රවනස්කම් ඇතිවිය හැකි
බැවිනි. උදාහරණ ශ්රලස බුද්ධ ශ්රද්ශනාශ්රවන්වම කරුණු ශ්රපන්වවිය
හැක. චුල්ලවේග පාළිශ්රේදී අවන්වදිය පුද්ගලයින්ව දක්වන තැනදී 10
ශ්රදශ්රනකු ශ්රලසත්, පරිවාර පාළිශ්රේදී අවන්වදිය පුද්ගලයින්ව 25
ශ්රදශ්රනකු බවත් දැක්ශ්රේ. නමුත් ශ්රමහිදී චුල්ලවේගශ්රේදී
ආපත්තිකර පුද්ගලයින්ව වශශ්රයනුත්, පරිවාරශ්රේදී නුුදුු සියලු
ශ්රදනාශ්රේ වශශ්රයනුත් දැක්ශ්රේ. ශ්රමබඳු යුක්තීන්ව ශ්රමම වියරණ
ග්රන්වථ සම්බන්වධවද තිබිය හැකිය. උදාහරණයක් ශ්රලස
මහානිරුක්තිශ්රේදී ස්ත්රීලිංග ආලපන ඒකවචනශ්රේ ශ්රමම
ආකාරාන්වත රූපය එකල වයවහාරශ්රේ පැවති බැවින්ව ශ්රහෝ
ග්රන්වථවලට ඇතුලත් ශ්රනාූ බුද්ධ ශ්රද්ශනාවන්වහි පැවති නිසා ශ්රහෝ
මහානිරුක්තියට ඇතුලත් කශ්රල්යැයි ද දැනට භාවිත ත්රිපිටක
ධර්මශ්රේ අභාවිත බැවින්ව කච්චායන වියරණශ්රේදී ශ්රනාදැක්ූ බවද
සැලකිය හැකිය.
තවද මහානිරුක්තිශ්රයන්ව ගත් උදෘත සලකා බැලීශ්රම්දී
ශ්රපනීයන්වශ්රන්ව මහානිරුක්තිය යනු බුලව භාවිතා වන පදයන්වට
උදාහරණ සපයමින්ව සැකුණු ග්රන්වථයක් බවයි. කච්චායනශ්රේදී
ඊට වඩා පද දක්වා ඇති බවද ශ්රපශ්රන්ව. ඒ බව පහත උදෘතයන්වශ්රගන්ව
දත හැකිය.
108 ශ්රමාේගල්ලාන
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a) නිරුත්තිපිටකාදීු ‘‘රාජා’’ති බුවචනං න ආගතං,
චූෙනිරුත්තියං පන ආගතං. කිඤ්චාපි නිරුත්තිපිටකාදීු න
ආගතං, තථාපි ‘‘ශ්රනතාදිසා සඛ්ා ශ්රහාන්වති, ලබ්භා ශ්රම
ජීවශ්රතා සඛ්ා’’ති පාළියං බුවචශ්රනකවචනවශ්රසන ‘‘සඛ්ා’’ති
පදස්ස දස්සනශ්රතා ‘‘රාජා’’ති බුවචනං ඉච්ඡිතබ්බශ්රමව.
තථා ‘‘බ්රේමා, අත්තා’’ ඉච්චාදීනිපි බුවචනානි තේගතිකත්තා
විනා ශ්රකනචි රූපවිශ්රසශ්රසන. (සද්දනීති.)
b) යමකමහාශ්රථශ්රරන කතාය පන චූළනිරුත්තියං ‘‘ශ්රභා
පුරිස’’ඉති රස්සවශ්රසන ආලපශ්රනකවචනං වත් වා ‘‘ශ්රභා
පුරිසා’’ඉති දී වශ්රසන ආලපනබුවචනං වුත්තං. කිඤ්චාපි
තාදිශ්රසා නශ්රයා නිරුත්තිපිටඡක නත්ි, තථාපි
බහූනමාලපනවිසශ්රය ‘‘ශ්රභා යක්ඛ්ා’’ ඉති ආදීනං
ආලපනබුවචනානං
ජාතකටඨකථාදීු
දිස්සනශ්රතා
පසත්ථතශ්රරාව ශ්රහාති විඤ්ූනං පමාණඤ්ච, තස්මා ඉමිනා
යමකමහාශ්රථරමශ්රතනපි ‘‘පුරිශ්රසා පුරිසා පුරිස’’න්වති ආදීනි
වත්වා ආමන්වතශ්රන ‘‘ශ්රභා පුරිස, ශ්රභා පුරිසා, භවන්වශ්රතා
පුරිසා’’ති නාමිකපදමාලා ශ්රයාශ්රජතබ්බා. (සද්දනීති.)
c) නිරුත්තිපිටඡක පච්චත්තාලපනට්ඨාශ්රන ‘‘මහන්වශ්රතා,
භවන්වශ්රතා, චරන්වශ්රතා’’තිආදීනං බුවචනත්තශ්රමව කිතං,
න එකවචනත්තං. තථා හි තත්ථ ‘‘මහං භවං චරං තිට්ඨ’’න්වති
ගාථං වත්වා ‘‘මහං තිට්ඨති, මහන්වශ්රතා තිට්ඨන්වතී’’ති ච, “ශ්රභා
මහා, භවන්වශ්රතා මහන්වශ්රතා’’ති ච, “භවං තිට්ඨති, භවන්වශ්රතා
තිට්ඨන්වතී’’ති ච ආදි වුත්තං. (සද්දනීති.)
d) එත්ථ “කඤ්ඤා’’ති එකවචනබුවචනවශ්රසන වුත්තං,
නිරුත්තිපිටඡක බුවචනවශ්රසන වුත්ශ්රතා නශ්රයා නත්ි.
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තථා හි තත්ථ ‘‘සද්ධා තිට්ඨති, සද්ධාශ්රයා තිට්ඨන්වති. සද්ධං
පස්සති, සද්ධාශ්රයා පස්සතී’’ති එත්තකශ්රමව වුත්තං,
“සද්ධා’’ති බුවචනං න ආගතං. කිඤ්චාපි නාගතං, තථාපි
‘‘බාහා පේගේහ පක්කන්වදුං, සිවිකඤ්ඤා සමාගතා. අශ්රහතු
අප්තපච්චයා
පුරිසස්ස
සඤ්ඤා
උප්තපජ්ජන්වතිපි
නිරුජ්ඣන්වතිපී’’ති ආදිපාළිදස්සනශ්රතා බාහාකඤ්ඤා
සඤ්ඤාසද්දාදීනං බුවචනතා ගශ්රහතබ්බා. චූළනිරුත්තියං
“ශ්රභාති කඤ්ශ්රඤ, ශ්රභාති කඤ්ඤා’’ති ද්ශ්රව එකවචනානි
වත්වා ‘‘ශ්රභාතිශ්රයා කඤ්ඤාශ්රයා’’ති එකං බුවචනං වුත්තං.
නිරුත්තිපිටඡක පන ‘‘ශ්රභාති සද්ධා’’ති එකවචනං වත්වා
“ශ්රභාතිශ්රයා සද්ධාශ්රයා’’ති එකං බුවචනං වුත්තං. මයං
පශ්රනත්ථ ‘‘එහි බාශ්රල ඛ්මාශ්රපහි, කුසරාජං මහබ්බලං. ඵුස්සතී
වරවණ්ණාශ්රභ.
එහි
ශ්රගාශ්රධ
නිවත්තස්සූ’’ති
ආදිපාළිදස්සනශ්රතා “ශ්රභාති කඤ්ශ්රඤ, ශ්රභාතිශ්රයා කඤ්ඤා,
කඤ්ඤාශ්රයා’’ති
එවංපකාරානිශ්රයව
ආලපශ්රනකවචනබුවචනානි ඉච්ඡාම. එත්ථ ‘‘ශ්රභාති
කඤ්ශ්රඤ’’ති අයං නශ්රයා අම්මාදීු මාතාදීු ච න ලබ්භති.
(සද්දනීති.)
ශ්රමම කරුණු අනුව ශ්රපනී
යන්වශ්රන්ව
මහානිරුක්තිශ්රේ ශ්රනාදැක්ූ
ශ්රබාශ්රහෝ පදසැකසීම්
කච්චායනශ්රේ දක්වා ඇති බවයි. මහානිරුක්තිය අභාවිතව
යාමට ශ්රේතුවද ශ්රමහිදී විමසිය යුතුය. එහි ූ ශ්රබාශ්රහෝ ප්රශ්රයෝග
කච්චායනශ්රේ ඇතුලත් ූ බැවිනුත් පුව රචනා ූ
ශ්රමාේගල්ලාන , සද්දනීති ආදී වියරණ ග්රන්වථයන්වහි ශ්රසු
කරුණු ද දැක්ූ බැවිනුත් අභාවිත වන්වනට ඇති බව අපශ්රේ
අදහසයි. එක් රටකදී විනාශ වුව ද සියලු ශ්රබෞද්ධ රාජයයන්වහිම
ශ්රමය විනාශ ීමටද කරුණු ශ්රනාශ්රපශ්රන්ව. ඉහත දැක්ූ කරුණු
හැර මහාකච්චායන මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ කෘතියකැයි
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අවිවාදශ්රයන්ව පිලිගන්වනා ශ්රමබඳු ශ්රේෂ්ට ග්රන්වථයක නාමය
පමණක් ශ්රේෂ ීමට ශ්රවනත් කරුණු ශ්රනාශ්රපශ්රන්ව.
E. ප්රේණය : කච්චායන වියරණය කච්චායන මහරහතන්ව
වහන්වශ්රස්ශ්රේම නම් “එහි (කච්චායනශ්රයහි) ඇතැම්
වචනයන්වශ්රේ පද සිද්ි දක්වා නැත. එහි ඇතැම් සූත්රයන්වශ්රගන්ව
කරන වැලැක්ම ඇතැම් පද සාධනශ්රේදී ශ්රනාශ්රයශ්රද් ” යනාදී
ශ්රලස පැරණි ග්රන්වථ කතුවරු ශ්රනාදක්වනු ඇත. එශ්රස්
දක්වන්වශ්රන්ව ඇයි?
අඡප්ත පිළිතුර : ශ්රමම ප්රකාශය කරන්වශ්රන්ව කච්චායනශ්රේදී
ඇතැම් සූත්රයන්වශ්රගන්ව වැලැක්ූ පද කීපයක් ඉතා කලාතුරකින්ව
ශ්රද්ශනා පාලිශ්රේදී හමුවන බැවින්ව එබඳු තැන්ව සද්දනීති,
ශ්රමාේගල්ලාන ආදී ග්රන්වථයන්වහි දක්වා ඇති බැවිනි. ශ්රමබඳු
තැන්ව ශ්රමාේගල්ලායනාදී ග්රන්වථයන්වහි ද දක්නා ලැශ්රබ්. එබඳු
තැන්වහි එම වැලැක්ීම බුල පැවැත්ම අනුව (බාුල්ලවුත්ති)
බව පඤ්චිකාප්රදීපාදිශ්රයහි ශ්රමශ්රස් දක්වා ඇත.
• චූෙනිරුත්තිශ්රයහි ස්ත්රීලිඟු කියන තැනැ “චතුන්වනං” කියා ද,
නිරුක්තිපිටකඡයහි “චතුන්වනං කඤ්ඤානං” කියා ද,
ශ්රසාණදණ්ඩසූත්රාදිශ්රයහි “චතුන්වනං පරිසානං පිශ්රයා
මනාශ්රපා” කියා ද ......ස්ත්රීලිඟුශ්රවහි “චතුන්වනං” යන පදයැ
සාක්ෂාත් ප්රශ්රයෝග කෙ ශ්රහයින්ව ස්ත්රීලිඟු විෂශ්රයහි නැතැයි
ප්රතුදාහරණ ශ්රකාටැ දැක්ීම භූඡයෝවෘත්තයාශ්රඡයනැයි
දතයුතු. (ශ්රමාේගල්ලාන පඤ්චිකාප්රදීප 88 පිටුව)
තවද
මහානිරුක්තිය
කච්චායන
මහරහතන්ව
වහන්වශ්රස්ශ්රේම යැයි පවසන ශ්රමාේගල්ලාන ශ්රයහි හා
සද්දනීතිශ්රයහිද ඇතැම් තැනකදී මහානිරුක්තිශ්රේ ශ්රනාදැක්ූ
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නමුත් ත්රිපිටකශ්රේ දක්නා ලැශ්රබන පද පිලිබඳ දක්වයි. කරුණු
ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව සෑම වියරණ ග්රන්වථයකදීම රීති දැක්ීශ්රම්දී ශ්රමම
බුල පැවැත්ම අනුව දැක්ීයැයි ගත් විට කිසි විශ්රරෝධයක් ඇති
ශ්රනාශ්රේ.
F. ප්රේණය : “ අනුපදිට්ඨානං වුත්තශ්රයාගශ්රතා, යදනුප්තපන්වනා
නිපාතනා සිජ්ඣන්වති ” ආදී සූත්ර කච්චායනශ්රේ ශ්රයදීම
ශාස්ත්රීය ද? එය මහරහතන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රකශ්රනකුන්වට ගැලශ්රප්ත
ද?
අඡප්ත පිළිතුර : ශ්රමශ්රස් පවසන්වශ්රන්ව නම් ඒ කරුණු හරිහැටි
විමසා ශ්රනාබැලීම ශ්රේතුශ්රවනි. මහරහතන්ව වහන්වශ්රස් නමකශ්රේ
ශ්රද්ශනාවක් ඇුරින්ව සැකුණු ග්රන්වථයක වුවද එබඳු ශ්රදයක් විය
හැකිය. ඊට ශ්රේතුව වන්වශ්රන්ව අවශ්රබෝධ කෙ සියල්ල ශ්රද්ශනා
කිරීමත්, ශ්රද්ශනා කෙ සියල්ල රචනා කිරීමත් ප්රාශ්රයෝගික
ශ්රනාීමයි. යම් ග්රන්වථයක සියල්ශ්රලන්ව සියල්ල ඇතුලත් ශ්රනාූ
පමණින්ව එම ඇතුලත් ශ්රනාූ කරුණු එම ශ්රද්ශකයින්ව වහන්වශ්රස්
ශ්රනාශ්රදුශ්රේ යැයි ශ්රහෝ උන්ව වහන්වශ්රස් එය අවශ්රබෝධ ශ්රනාකශ්රල්
යැයි ශ්රහෝ කිසිශ්රස්ත්ම කිව ශ්රනාහැකිය. සංයුත්තනිකාශ්රේ සීසපා
සූත්රය ඊට සාධකයි. ශ්රමහිදී භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් දක්වන්වශ්රන්ව
තමන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රද්ශනාකෙ ධර්මය අතට ගත් ඇට්ශ්රට්රිය ශ්රකාල
කීපය තරම් අල්ප බවත් අවශ්රබෝධ කර ශ්රනාශ්රදසූ ප්රමාණය
ඇට්ශ්රට්රිය කැලශ්රේ ගස්වල ඇති ශ්රකාෙ ශ්රමන්ව ශ්රබාශ්රහෝ බවත්ය.
ඉහත දැක්ූ කච්චායන වියරණය පිළිබඳවද ශ්රමශ්රස් දතයුතුය.
බුද්ධශ්රද්ශනාශ්රේ එන සියලු පද සැකසීමට සූත්ර රචනා කරන්වශ්රන්ව
නම් ඒවා දහස් ගණනක් වනු ඇත. එවිට ද ඉශ්රගනීම, ධාරණය
අපහු ශ්රේ. එබැවින්ව බුලව භාවිතාවන පද සැකසීම සඳහා
අවශය රීතීු ධාරණයට හා හැදෑරීමට පහු ප්රමාණයට සකස්
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කරනු ලදුව එම රීති වලින්ව සැකසීමට ශ්රනාහැකි ූ ඉතා
කලාතුරකින්ව දක්නා ලැශ්රබන පද සැකසීම සඳහා
අනුපදිට්ඨානං..., යදනුප්තපන්වනා ..., යනාදී සූත්ර රචිත බව සැලකිය
යුතුය.

පාළි භාෂාව පිළිබඳ නිගමනය
ඉහත කරුණු අනුව කච්චායනය පිලිබඳව ඇති
සාම්ප්රදායික මතය තහවුරු වන අතර ඊට විරුද්ධව දක්වන මත
ප්රතිෂ්ඨා විරහිත ශ්රේ. එබැවින්ව විශ්රේෂශ්රයන්වම බුද්ධශ්රද්ශනාවට
සම්බන්වධ සාම්ප්රදායික මත ප්රතිශ්රේප කිරීමට ශ්රපර ශ්රබාශ්රහෝ
කරුණු සිතා බැලිය යුතුය. ඊට ශ්රේතු කීපයක් අපි ශ්රමශ්රස් දක්වමු.
1. පැරණි උතුශ්රමෝ දැන දැන කිසිශ්රස්ත්ම අසතය ප්රකාශ
ශ්රනාකරන ඉතා සිල්වත් උතුශ්රමෝ ීම හා එම පුරාණ මත
ප්රතිශ්රේප කරන ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදනා එශ්රස් සතයවාදී ශ්රනාීම.
2. එම පැරණි ග්රන්වථ ශ්රම් තාක් කාලයක් ඉතා සිල්වත් ූ ද
ප්රතිපත්ති ගරුක ූ ද පණ්ඩිත ූ ද පිරිසක් අතර සම්භාවනාවට
ශ්රමන්වම කරුණු විනිේචශ්රේදී ප්රාමාණිකත්වයට පත්ීම.
3. ශ්රමම වියරණය සම්බන්වධ කරුශ්රණ්දී එම පැරණි උතුමන්ව
වහන්වශ්රස්ලා කච්චායනය හා මහානිරුත්තිය යන ග්රන්වථ
ශ්රදකම හදාරා, ඒවා සියසින්ව දැක තිශ්රබන අතර එම පැරණි
උතුමන්වශ්රේ මත ශ්රනාපිලිගන්වනා නූතන උගත්තු
මහානිරුක්තිය තබා එහි එක පිටුවකුදු දැක නැති බව.
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4. රූපසිද්ි, නයාස ආදී පැරණි ග්රන්වථයන්වහි දක්වන ඇතැම් රීති
ඊට ශ්රවනස් ශ්රලස විග්රහ කරන ශ්රමාේගල්ලායනය හා එහි
පරිවාර ග්රන්වථ කිසිවක ශ්රහෝ “කච්චායනය කච්චායන
මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේම” යැයි එම පැරණි ග්රන්වථයන්වහි කෙ
සඳහන ප්රතිශ්රේප ශ්රනාකරයි.
5. එම පැරණි උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා තම අදහස් ඉදිරිපත් කශ්රල්
ත්රිපිටකපාළිය, එහි සියලු අට්ඨකථා, පාළිභාෂාව ඇතුලු
ශ්රබාශ්රහෝ භාෂාවන්ව ද තම ආචරිය පරපුශ්රරන්ව ලැබුණු නයායන්ව
අනුව ගුරුන්ව ඇුරු ශ්රකාට උශ්රගන ශ්රබාශ්රහෝ දහස් ගණන්ව
ශිෂයයින්වට උගන්වවා ඉන්ව පුවය. නමුත් එම මත ප්රතිශ්රේප
කරන නූතන උගතුන්ව සතු වන්වශ්රන්ව ඉහත ුදුුකම් වලින්ව
ශ්රමානවාද? ඒ ශ්රකාතරම් ප්රතිශතයක්ද? යැයි සිතා බලනු වටී.
6. එම පැරණි උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා නිවන්ව අරමුණ ශ්රපරදැරිව
ඉශ්රගනීම, ඉගැන්වීම හා එම ග්රන්වථ රචනාදිය කෙහ. එබැවින්ව
කරන ඉශ්රගනීමාදිය ශ්රහාඳින්ව කරුණු විමසාම සිදුකෙහ. නමුත්
ඇතැම් නූතන උගත්තු තම ඉශ්රගනීම උපාියක් ශ්රහෝ
රැකියාවක් ඉලක්ක කරශ්රගන සිදුකරන බැවින්ව ඇතැම් විට
අලුත් ග්රන්වථයක් නිපදවමුයි කියමින්ව හරිහැටි කරුණු ශ්රත්රුම්
ශ්රනාශ්රගන පැරණි ග්රන්වථ විශ්රේචනයට බැස ඒවාශ්රේ නැති
වැරදි දක්වන්වනට තැත්කරති.
කරුණු ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව නූතනයින්ව කියනා සියලු ශ්රද්
අවිචාරවත්ව පිළිගැනීමට ප්රථම ශ්රහාඳින්ව සිතා බැලිය යුතුය. ශ්රම්
පිළිබඳව ශ්රමතරම් කරුණු දැක්ූශ්රේ ශ්රේතු කීපයක් නිසාය. එනම්
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1) පැරණි ග්රන්වථකාරක උතුමන්වශ්රේ කීම් හෑල්ලුවට ලක්කිරීම
නිසා ඒ උතුමන්ව හරහා අපට ලැබුණු ත්රිපිටක ධර්මය ගැන පවා
සැක ඇතිවිය හැකි ශ්රේ.
2) ඒ මාහිමිවරුන්වශ්රගන්ව අප ලද පැවිදි උපසම්පදාවන්ව ගැනද
සැක ඇති ශ්රේ.
3) ශ්රමකල ප්රකට භාවනාක්රම සියල්ලම පාශ්රේ අටුවා ටීකාදී
ග්රන්වථයන්වහි සඳහන්ව විවරණාදිය ගරු වශශ්රයන්ව පිලිශ්රගන ඇති
නිසා එම භාවනාක්රම ගැන ද සැක ඇති ශ්රේ.
4) ශ්රමශ්රස් වැරදි දැක්ීශ්රමන්ව කිසිශ්රවකුශ්රේ ශ්රද්ධාදී ගුණ
ශ්රනාවැශ්රඩන අතර ඒ ශ්රවනුවට සැක සංකා බුල ීම නිසා
සාසනික ගුණ පිරීමට ද මන්වශ්රදෝත්සාහී ශ්රේ.
5) ශ්රමවැනි සාසනයට අහිතකර මතවාදයන්වට පිලිතුරු ලබාදීමට
නම් ශ්රමකල විේවවිදයාල ආදී උසස් අධයාපනය ලබන පිරිස්
අතර සැබෑ සාසන මාමක ප්රතිපත්තිකාමී පිරිසක් බිහිකිරීම
සඳහා තර්කයට වඩා සතයයට ගරුකරන අධයාපන
ප්රතිපත්තියක් ද අතයාවශයය යන කරුණු අවධාරණය කිරීමට
අවශය විය.
එබැවින්ව සාසනශ්රේ පැවැත්මට
අහිතකර මතවාද දුරුකර එය නගාසිටුීමට අදහස් කරන්වශ්රන්ව නම්
එබඳු අය කල යුත්ශ්රත් අශ්රප්ත සම්ප්රදාය මුලින්ව ඉශ්රගන ඉන්වපු
බාහිර මතවාද විමසා බැලීමයි. එශ්රස් ශ්රනාමැතිව මුලින්ව බාහිර
මතවාද කරපින්වනා ශ්රගන ඒ මත පිහිටා සාසනය ශ්රදස බැලීම
ශ්රනාශ්රේ. පැරණි ග්රන්වථ ආදිශ්රේ ඇතැයි ඇතැමුන්ව කියන
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ශ්රනාගැලශ්රපන තැන්ව ශ්රසීම ශ්රවනුවට එම ග්රන්වථ ශ්රගෞරවශ්රයන්ව
හදාරන්වශ්රන්ව නම් එබඳු ශ්රබාශ්රහෝ තැන්ව වැරදීම් ශ්රනාව අපශ්රේ වැරදි
වැටහීම් බව වැටශ්රහනු ඇත. කරුණු ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව සෑම සියලු
ශ්රදනාටම නිස්සරණ අධයාශශ්රයන්ව ධර්මය හදාරන්වනට සිත් පහල
ශ්රේවා යනු අපශ්රේ මමත්රී පූර්වාංගම ප්රාර්ථනයයි.

06 විශුද්ධිමාර්ගය, අප රඡට ප්රචලිත
භාවනා ක්රම, ඒ පිළිබඳ ඇති දුර්මත හා ඊට
පිළිතුරු
විශුද්ධිමාර්ගය
බුද්ධකාලශ්රේ පටන්ව අඛ්ණ්ඩව පැවතුනා ූ ද මහාවිහාරීය
මහරහත් පරම්පරාශ්රවන්ව ුරැකුණා ූ ද ඉපැරණි භාවනා මාර්ගය
දක්වමින්ව මහාවිහාරවාසී මහාසඞ රත්නශ්රේ අධීක්ෂණය යටශ්රත්
අනුබුද්ධ බුද්ධශ්ර ෝස මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව රචිත
අතිප්රශස්ත ග්රන්වථය විශුද්ිමාර්ගයයි. ත්රිපිටකය පුරා විසිරී ඇති
නිවන්ව මග දක්වන බුද්ධශ්රද්ශනාවන්වශ්රේ සාරය අනුපිළිශ්රවලින්ව
සකසා, ත්රිපිටකශ්රේ ඇතුලත් ශ්රනාූ නමුත් පැරණි ශ්රහෙ
අටුවාවන්වහි දැක්ූ ප්රාශ්රයෝගික භාවනා උපශ්රදස් ද ඇතුලත්
කරමින්ව රචිත විශුද්ිමාර්ගය යනු නිවන්ව මග අනුපිළිශ්රවලින්ව ඉතා
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පැහැදිළිව දක්වන ප්රමුඛ්ම ග්රන්වථය බව බුශ්රැත ප්රතිපත්තිකාමී
ශ්රේරවාදී සං පීතෘන්ව වහන්වශ්රස්ලා සෑම ශ්රදනාම පාශ්රේ
අවිවාදශ්රයන්වම පිළිගනිති. දැනට ශ්රලෝකශ්රේ ප්රචලිත භාවනා ක්රම
සෑම එකකම පාශ්රේ විශුද්ිමාර්ගශ්රේ දැක්ශ්රවන කරුණු ඉතා
ගරුතැන්වහි ලා දක්වා ඇත.
ශ්රමම නිවන්ව මාර්ගය ඉතා ශ්රලශ්රහසි පහු යැයි ලු ශ්රකාට
ශ්රනාසිතිය යුතුය. එය සෑම ශ්රදනාටම විෂය ූවක් ද ශ්රනාශ්රේ.
භාවිත චිත්තසන්වතාන ඇති ීර්යවන්වත ූ ප්රඥාවන්වත ූ එහි
මැනවින්ව ශ්රයශ්රදන්වනා ූ අයටම පමණක් විෂය ූවකි. ශ්රමකල
ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදනා නිවැරදි නිවන්ව මග යැයි සලකා ශ්රනාශ්රයක් වැරදි
ක්රම අනුගමනය කරති, වැරදි ක්රම දක්වා නිවැරදි මාර්ගයට පහර
ගසමින්ව ලාභ සත්කාර ලැබීමට මාන බලන මකරාටිකයින්වට
හුව ඒ අනුව ශ්රගාස් ශ්රබාශ්රහෝ පේ සිදුකර ශ්රගන තමන්වශ්රේ ුගති
මාර්ගය ද අුරා ගනිති. එශ්රස් ීමට ශ්රේතු කීපයක් ශ්රමශ්රස්ය.
I.
II.

මූළික දහම් දැනීමවත් ශ්රනාමැතිකම
ප්රතිපදාව පිළිබඳ මූළික කරුණුවත් ශ්රනාදැන සිටීම

III.

තමා ගතකරන පස්පේ දස අකුසල් වලින්ව පිරුණු පාපී
ජීවිතය අත් ශ්රනාහැර එශ්රස්ම සිට නිවන්ව ලැබිය හැකිය
යන අඥාණ අදහස

IV.

දුෂ්කර ූ සැබෑ ප්රතිපදාව පිරීශ්රම් අකමැත්ත හා
ශ්රනාහැකියාව

V.

ශ්රමම නිවන්ව ගමශ්රන්ව ප්රතිඵලත් හරියට ආපනශාලාවකින්ව
භාණ්ඩ ලබා ගන්වනාක් ශ්රමන්ව පහුශ්රවන්ව හා ඉක්මනින්ව
කෙ හැකි ශ්රදයකි යන මුොව
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එය ඉතාමත්ම ීර්යශ්රයන්ව ඉතාමත් ක්රමාණුකූලව වැඩිය
යුතු මාර්ගයක් බවත් ඉතා අපහුශ්රවන්ව අවශ්රබෝධ කෙයුත්තක්
බවත් බුද්ධශ්රද්ශනාශ්රේ දක්වා ඇත. ඊට උදාහරණ කීපයක් ශ්රමශ්රස්
දක්වමු.
I.

‘‘කිච්ශ්රඡන ශ්රම අිගතං, හලං දානි පකාසිතුං;
රාගශ්රදාසපශ්රරශ්රතහි, නායං ධම්ශ්රමා ුසම්බුශ්රධා.
‘‘පටිශ්රසාතගාමිං නිපුණං, ගම්භීරං දුද්දසං අණුං;
රාගරත්තා න දක්ඛ්න්වති, තශ්රමාඛ්න්වශ්රධන ආවුටා

(මා විසින්ව දුකශ්රස් අවශ්රබෝධ කෙ චතුරාර්ය සතය ධර්මය දැන්ව
ප්රකාශ කිරීශ්රමන්ව වැඩක් නැත්ශ්රත්ය. රාගද්ශ්රේෂයන්වශ්රගන්ව
ශ්රපළුණවුන්ව විසින්ව ශ්රම් ධර්මය අවශ්රබෝධ කෙ ශ්රනාහැක.
උඩුගං බලා එනම් නිවන කරා යන්වනා ූ නිපුණ ූ ගැඹුරු ූ
දුකශ්රස් දැක්ක යුතු ූ සියුම් ූ චතුරාර්ය සතය ධර්මය රාගශ්රයන්ව
රත් ූ අවිදයාස්කන්වධශ්රයන්ව වැුනා ූ සත්වශ්රයෝ ශ්රනාදකිති.)109
II.

‘‘ුකරානි අසාධූනි, අත්තශ්රනා අහිතානි ච;
යං ශ්රව හිතඤ්ච සාධුඤ්ච, තං ශ්රව පරමදුක්කරං

(අපායට පමුණුවන්වනා ූ ද එබැවින්ව තමාට අහිතවත් ූ ද
වැරදි ශ්රද් කිරීම පහුය. ුගතියටත් නිවනටත් පමුණුවන්වනා ූ
එබැවින්වම තමාට හිතවත් ූ යහපත් ශ්රද් කිරීම හරියට නැශ්රගනහිර
ශ්රදසට ගලන ගෙක් වලක්වා බටහිර ශ්රදසට ආපු හැරීමක්
ශ්රමන්ව ඉතාමත් අපහුය.)110
109 විනය මහාවේග 10-11 පිටු (බ්රේමායාචනකථා)
110

ධම්මපද 163 ගාථාව (අත්ෙවග්ග)
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III. වාල සූත්රශ්රයහි දැක්ශ්රවන පරිදි, කුඩා සිදුරකින්ව දුරසිට
ශ්රනාවරදවා ඊතෙ විදින ලිච්ඡී කුමාරවරුන්වව දිනක් පිඬුසිො
වඩින ආනන්වද මාහිමිශ්රයෝ දුටු ශ්රස්ක. පුව බුදුරජුන්ව හමුී ශ්රමම
කරුණ දන්වවා ඔවුු මනාව හික්මුණු පිරිසකැයි දැක්ූ විට
භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ආනන්වද, කතමං නු ඡඛා
දුක්කරතරං වා දුරභිසම්භවතරං වා – ඡයා දූරඡතාව සුඛුඡමන
තාළච්ඡිේගඡළන අසනං අතිපාඡතයය ඡපාඞ්ඛානුඡපාඞ්ඛං
අවිරාධිතං, ඡයා වා සත්තධා භින්වනස්ස වාලස්ස ඡකාටියා ඡකාටිං
පටිවිජඡ යයා’’ති?
(ආනන්වදශ්රයනි එශ්රස් ඊතල විදීමද දුෂ්කර, නැතිනම් අස්
ශ්රලෝමයක් හතට පලා එයින්ව එකක් උෂභයක් (රියන්ව 140ක්) දුරින්ව
එල්වා තවත් එකක් ඊතලයක ශ්රයාදා ශ්රනාවරදවා විදීම දුෂ්කරදැයි
විචාල ශ්රස්ක)
‘‘එතඡදව, භන්වඡත, දුක්කරතරඤ්ඡචව දුරභිසම්භවතරඤ්ච
ඡයා වා සත්තධා භින්වනස්ස වාලස්ස ඡකාටියා ඡකාටිං
පටිවිජඡ යයා’’ති.
(එශ්රස් අස්ශ්රලාම් පලුශ්රවන්ව විදීම දුෂ්කරයැයි ආනන්වද හිමිශ්රයෝ
පිළිතුරු දුන්ව ශ්රස්ක.)
‘‘අථ ඡඛා, ආනන්වද, දුප්තපටිවිජ තරං පටිවිජ න්වති, ඡය
‘ඉදං දුක්ඛ’න්වති යථාභූතං පටිවිජ න්වති…ඡප.… ‘අයං
දුක්ඛනිඡරාධගාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං පටිවිජ න්වති’’.
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(යශ්රමක් චතුරාර්ය සතය අවශ්රබෝධ කරන්වශ්රන්ව නම් ඔු අර අස්
ශ්රලාම් පලුශ්රවන්ව විදීමටත් වඩා ඉතා දුෂ්කර ූවක් කරන බව
බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් වදාෙ ශ්රස්ක.)111
නිවන්ව අවශ්රබෝධය යනු පහු ශ්රදයක් ශ්රනාවන බව ඉහත
ශ්රද්ශනා අනුව පසක් වන්වනට ඇත. රටඨපාල, මහාසීව,ඡසෝණ
ආදී මහරහත් උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ උත්සාහයන්ව සලකා
බැලීශ්රමන්ව ද එය ප්රකට ශ්රේ. ශ්රම් කරුණු දැක්ූශ්රේ ශ්රමය අපහු
යැයි කියා අනයයන්වව අමධර්යයට පත් කිරීමට ශ්රනාව දහශ්රම්
ඇති සැබෑ ගැඹුර ශ්රපන්වීමට හා අලස ශ්රනාී උනන්වදුශ්රවන්ව එහි
ශ්රයදීමට ශ්රපෙඹීම පිණිසය. එබැවින්ව ශ්රලශ්රහසි ක්රම ශ්රසායනවා
ශ්රවනුවට විුද්ිමේගාදී ග්රන්වථයන්වහි දැක්ශ්රවන අනුපිළිශ්රවල
ශ්රනායික්ම මැනවින්ව පිළිශ්රවත් පුරන්වශ්රන්ව නම් නිවැරදි ප්රතිඵල
ලැශ්රබනු ඇත. ඒ පිළිබඳ සාක්ෂි කීපයක් ශ්රමශ්රස් දක්වමු.
1. රුවන්වගිරිකන්වද ආරණයශ්රේ වැඩසිටි අතිපූජනීය මාතඡල්
සීලරක්ඛිත මාහිමිපාණන්ව වහන්වඡස් යනු ඉතා උත්කෘෂ්ට
අයුරින්ව ධුතංගාදී පිළිශ්රවත් පිරුවා ූ අතිෂය සිල්වත් උතුශ්රමකි.
අහසින්ව ගමන්වකිරීම, වැසි වැස්සීම, යම් යම් ශ්රද් මවා ගැනීම
ආදී ඍද්ිවිධ ඤාණයන්ව ලබාසිටියා ූ ද නාඋයශ්රන්ව
අරියධම්ම මාහිමියන්ව වැනි ශිෂයයන්වට එම ක්රම කියාදුන්වනා ූ
ද ශ්රේෂ්ට ශ්රයෝගීවරශ්රයකි. ඉතා අල්ශ්රප්තච්ඡ ූ එතුමන්ව
වහන්වශ්රස් එම ආරණයයට පැමිශ්රණන විට රැශ්රගන ආශ්රේ
පරිෂ්කාර කීපයක් පමණි. එනම් තුන්ව සිවුරත්, පාත්රයත්, ඡගාටු
අත්තත්, විශුද්ධිමාර්ගය ඡපාතත් පමණක් බව කියැඡේ.
එතුමන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රමශ්රස් විසුද්ධිමේගය භාවිතශ්රයන්ව
111 සංයුත්තනිකාය 5 හි 2 ශ්රකාටස 316 පිටුව වාලසූත්රය
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අභිඤ්ඤා දක්වා සමථයත් උසස් අයුරින්ව විදර්ශනාවත් දියුණු
කෙ බව අසන්වනට ලැශ්රබ්.
2. ශ්රී කලයාණී ශ්රයෝගාශ්රම සංස්ථාව පිහිටුීමට මූළිකත්වය ශ්රගන
කටයුතු කෙ උතුමන්ව වහන්වශ්රස් නමක් වන අතිපූජනීය මාතර
ඤාණාරාම මාහිමිපාණන්ව වහන්වඡස් යනු මෑත කාලශ්රේ
වැඩසිටි
ඉතා
ශ්රේෂ්ඨ
භාවනා
ගුරුවරශ්රයකි,
ජීවිතපරිතයාගශ්රයන්ව පිළිශ්රවශ්රතහි ශ්රයදුණු උතුශ්රමකි, මගඵල
ලාභී උතුශ්රමකැයි ප්රසිද්ධ ූ යතිවරශ්රයකි. එතුමන්ව පිළිබඳව
අේගමහා පණ්ඩිත බලංශ්රගාඩ ආනන්වද මමත්රි මාහිමිපාශ්රණෝ
දක්වන්වශ්රන්ව “ශ්රමකී සියලු පැවිදි උතුමන්ව අතුශ්රරහි
විශ්රේෂශ්රයන්ව කැපී ශ්රපණුන උතුශ්රමකි, ශ්රනාශ්රබෝදා අපවත් ී
වදාෙ මාතර ඥාණාරාම හිමිපාශ්රණෝ......... මෑශ්රතක ශ්රමරටැ
වැඩ ුන්ව ගුණවෘද්ධ තශ්රපෝවෘද්ධ මහශ්රතරුන්ව අතරැ උන්ව
වහන්වශ්රස් අග්රම තැන ශ්රගන සිටියහයි මශ්රේ හැඟීමයි. අද ශ්රම්
ශ්රහෙදිශ්රවහි භාවනා මධයස්ථාන ශ්රබාශ්රහෝ තැන ඇත. ඒ
අතින්ව සස්ශ්රනහි දියුණුවක් ශ්රපශ්රන්ව. භාවනානුශ්රයෝගී ගිහි
පැවිදි පිරිස ද වසක් පාසා ගණනින්ව නැශ්රගත්. එය ුභ
ලකුශ්රණකි. ශ්රම් ශ්රයෝගාවචරයන්ව අතර මාර්ගඵල ලාභීු ද
ඇතැයි සිතමි. අපවත් වූ ඥානාරාම හිමියන්ව ගැන මා
සලකනුඡේ අනාගාමී ඵලයට පැමිණි ඡකනකු හැටියට ය.”112
යනුශ්රවනි. මාතර මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස් රචනා කෙ ග්රන්වථ
හා උන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ දිනශ්රපාත් සටහන්ව කියැීශ්රමන්ව ශ්රම්
කරුණු තවත් පසක් වනු ඇත.

112 අමාබින්වදු 3 පිටුව
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ශ්රමම මාතර මාහිමියන්ව රචනා කෙ භාවනා ග්රන්වථයන්වහි ද
විුද්ිමේගයට ලබා දී ඇත්ශ්රත් ඉතා ප්රමුඛ්ස්ථානයකි. උපුටා
ගැනීම් දැක්ීශ්රම්දී ශ්රමය ඉතා ප්රාමාණික ග්රන්වථයක් ශ්රස්
දැක්ශ්රේ. ඒ බව එම ග්රන්වථ හා ඒවාශ්රේ උදෘත පාඨත් ආශ්රිත
ග්රන්වථ නාමාවලියත් කියැීශ්රමන්ව දත හැකිය.
එතුමන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ අපවත් ීමට ආසන්වන කාලශ්රේදී
එක් ශිෂය ස්වාමින්ව වහන්වශ්රස් නමක් පැමිණ “අවසරයි
ස්වාමින්ව වහන්වස! ස්වාමින්ව වහන්වශ්රස් වැඩූ භාවනා මාර්ගය
කුමක්දැයි අපි දැනගන්වන කැමතියි” යැයි විචාල විට “අපි
වැඩුඡේ විශුද්ධිමාර්ග භාවනා ක්රමයයි” යනුශ්රවන්ව වදාෙ බව ද
පැවශ්රස්.
3. මෑත කාලශ්රේ ලක්දිව බුදුසුශ්රන්ව මුදුන්ව මල්කඩ ශ්රස් වැඩසිටි
අතිපූජනීය නාඋයඡන්ව අරියධම්ම මාහිමිපාණන්ව වහන්වඡස්
යනු සීල සමාි ප්රඥා ගුණධර්ම ඉතා උසස් අයුරින්ව දියුණු කෙ
උතුශ්රමකි, ශ්රලාවපුරා ප්රචලිත ූ භාවනා ගුරුවරශ්රයකි,
ත්රිපිටකධර උතුශ්රමකි. එතුමන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ග්රන්වථයන්වහි ද
විශුද්ධිමාර්ගයට ලබා දී ඇත්ශ්රත් විශ්රේෂ ගරුත්වයකි. ඒ බව
එතුමන්ව වහන්වශ්රස් රචනා කෙ ග්රන්වථත් ඒවාශ්රේ උදෘතපාඨත්
ආශ්රිත ග්රන්වථ නාමාවලීන්ව හා ලියූ ශ්රපරවදන්ව ආදියත්
කියැීශ්රමන්ව දත හැකිය. එබඳු උදෘත කීපයක් ඉදිරිශ්රේදී
දැක්ශ්රේ.
විුද්ිමේගය පිළිබඳ ශ්රමතරම් කරුණු දැක්ූශ්රේ ශ්රමකෙ
ඇතැම්ු හරිහැටි කරුණු ශ්රනාදැන එයට ශ්රදාස් පවරන බැවිනි.
ශ්රමකෙ ශ්රලාවපුරා ප්රචලිත භාවනා ක්රමයන්ව දක්වන ශ්රපාත් වලට
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උදෘතපාඨ ලබා ගත් ශ්රපාත් අතර විුද්ිමේගයට ලැශ්රබන්වශ්රන්ව
ප්රමුඛ්ස්ථානයකි. ශ්රමකෙ ශ්රී ලංකාශ්රේ ද භාවනා ක්රම කීපයක්ම
ප්රචලිතව පවතී. ඒ ක්රම විස්තර කරන ශ්රබාශ්රහෝමයක් ග්රන්වථයන්වට
ද විුද්ිමේගය ගුරුශ්රපාතක් ී ඇත. ඇතැශ්රමක් ශ්රම්වා අත්හදා
ශ්රනාබලා ශ්රනාවිමසා තමාශ්රේ අදහසට ශ්රනාගැලශ්රපන ශ්රහයින්ව
ප්රතිශ්රේප කරති. ඇතැම්ු බුදුදහශ්රම් කිසිශ්රස්ත් දක්වා නැති වැරදි
ක්රම නිවැරදි ක්රම ශ්රස් දක්වති. යම් භාවනා ක්රමයක් නිවැරදි දැයි
දැන ගැනීමට එය බුද්ධ ශ්රද්ශනාව හා සසඳා බැලිය යුතුය. ඒ
සැසඳීම ද ඉතා ප්රතිබල උතුමන්ව විසින්වම කෙ යුතුය. එශ්රස් ශ්රනාකර
නිවැරදි මාර්ග ප්රතිශ්රේප කිරීමත් වැරදි ක්රම ප්රචලිත කිරීමත් ඉතා
භයානක ප්රතිඵල ඇතිකරන බව සලකා විමසිලිමත්ව කටයුතු
කරත්වා යනු අපශ්රේ මමත්රී පූර්වාංගම දැන්වීමයි. දැනගැනීම
පිණිස දැනට ප්රචලිත භාවනා ක්රම කීපයක් ගැන ශ්රමශ්රස් කරුණු
ස්වල්පයක් දක්වමු.

I

ශ්රී කලයාණී ඡයෝගාශ්රමඡේ භාවිත කරන
භාවනා ක්රම

ප්රතිපත්ති ගරුක නිවන්ව ශ්රපරදැරි කරගත් භික්ෂූන්ව
වහන්වශ්රස්ලා බිහිකිරීශ්රම් අරමුණින්ව ආරම්භ කෙ ශ්රී කලයාණී
ශ්රයෝගාශ්රම සංස්ථාව දැනටත් එම අරමුණ මනාව ඉටු කරමින්ව සිටී.
එය පිහිටුීම පිණිස අපරිමිත කැපකිරීම් සිදුකෙ එහි සමුත්පාදක
ූ අතිපූජනීය කඩවැද්දුශ්රේ ශ්රී ජිනවංස මාහිමිපාණන්ව වහහන්වශ්රස්
යනු මෑත කාලශ්රේ පිරිහී යමින්ව තිබුණු ප්රතිපත්ති, ප්රතිශ්රේධ
සාසනයන්ව නගාසිටුීමටත් ඊට සරිලන ශ්රලස පරියත්ති සාසනය
නගාසිටුීමටත් පහෙ ූ බුද්ධාංකුරයාණන්ව වහන්වශ්රස් නමකි.
ශ්රමම ශ්රයෝගාශ්රමීය භික්ෂූන්වශ්රේ භාවනා මාර්ගය පිළිශ්රවලකට
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සිදුකරීම පිණිස අතිපූජනීය මාතර සිරි ඤාණාරාම මාහිමියන්ව
වහන්වඡස් ශ්රගන ඇති සදුත්සාහය අපරිමිතය. එය ශ්රත්රුම්
ගැනීමට එතුමන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව රචිත ග්රන්වථ ඉතා
සැලකිල්ශ්රලන්ව කියැවිය යුතුය. පිරිසිදු භාවනා මාර්ගයන්ව
එළිශ්රපශ්රහලි කරගැනීමට එතුමන්ව වහන්වශ්රස් ගත් උත්සාහය
“විදර්ශනා පරපුර” ග්රන්වථය පමණක් කියැීශ්රමන්ව වුවද දත හැකිය.
ශ්රම් උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා ශ්රදනමශ්රේ ඇුශ්රර් හැදීවැඩුණු
අතිපූජනීය නාඋයශ්රන්ව අරියධම්ම අනුනායක මාහිමිපාණන්ව
වහන්වශ්රස් යනු මෑතකාලීන බුදුසුශ්රන්ව පුන්වසඳක් ශ්රමන්ව බැබළුණු
ත්රිපිටකධාරී ූ ත්රිවිධ සාසනයම නගාසිටුීමට තම දිවියම ශ්රයදූ
නියතවිවරණ ලාභී යැයි සලකන බුද්ධාංකුරයාණන්ව වහන්වශ්රස්
නමකි. ශ්රම් උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ ග්රන්වථ කියැීශ්රමන්ව
ශ්රයෝගාශ්රමීය භික්ෂූන්ව වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ භාවනා ක්රමය කුමක්දැයි
මනාව හඳුනාගත හැකිය.
ශ්රමහිදී ශ්රයෝගාශ්රමීය භික්ෂූන්ව වහන්වශ්රස්ලාට යැූ භාවනා
උපශ්රදස් පත්රිකාවන්වශ්රේ එකතුවක් වන “කර්මස්ථාන ප්රදීපය”
ග්රන්වථශ්රයන්ව ද අතිපූජනීය මාතර මාහිමියන්ව වහන්වශ්රස් විසින්ව රචිත
“සප්තත විශුද්ි සහ විදර්ශනා ඥාන, ආනාපානසති භාවනාව, සත්
අනුපස්සනා” ආදී ග්රන්වථයන්වශ්රගන්ව ද අතිපූජනීය නාඋයඡන්ව
අරියධම්ම මාහිමිපාණන්ව වහන්වඡස් විසින්ව රචිත “සමසතලිස්
කර්මස්ථාන භාවනා, ශ්රතරුවන්ව ගුණ භාවනා, විපස්සනා
භාවනාව, සතිපට්ඨාන භාවනාව, විශ්රේෂ අභිධර්ම භාවනාව” ආදී
ූ ශ්රබාශ්රහෝ ග්රන්වථයන්වශ්රගන්ව ද ශ්රයෝගාශ්රමීය භික්ෂූන්ව භාවිත කරන
භාවනා ක්රම ප්රකට ශ්රේ. ප්රධාන වශශ්රයන්ව එහිදී භාවිතයට ශ්රගන
ඇති මූලාශ්ර ශ්රමශ්රස් දැක්විය හැකිය.
• ත්රිපිටක ග්රන්වථ
147

• එහි අටුවා ග්රන්වථ
• විසුද්ධිමේග ග්රන්වථය
• ටීකා ග්රන්වථ
ශ්රම් බව එම ග්රන්වථයන්වහි එන උදෘත
කීපයකින්ව ශ්රමශ්රස් දක්වමු.
I.

විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳ අත්දැකීම් ද පිටක ග්රන්වථාගත
සාරවත් ශ්රද්ශනා ද අතිපූජනීය පණ්ඩිත මාතර සිරි
ඤාණාරාමාභිධාන
මශ්රහෝපාධයාය
මාහිමිපාණන්ව
වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශ්රද්ශනා හා සදුපශ්රද්ශයන්ව ද සංකලනය
කිරීශ්රමන්ව ශ්රමම විදර්ශනා භාවනා ග්රන්වථය සකස් ී ඇත. ශ්රපෙ
- අටුවා - ටීකා ග්රන්වථයන්වහි පැතිරී - විසිරී තිශ්රබන විදර්ශනා
ක්රම සහ සාධක කරුණු රාශියක් මිණිරුවන්ව වැලක් ශ්රස් ශ්රමහි
එක්තැන්ව ශ්රකාට ශ්රගාතා ඇති නිපැයුම් අතිශයින්වම
ප්රශංසනීයය.113

II.

විසුද්ධිමේගඡයහි ඇතුළත් වන්වනා වූ ශමථ කර්මස්ථාන
සතළිසම බුද්ධඡද්ශනාඡවහි සඳහන්ව ී ඇත්ඡත්ය. එශ්රහත්
ත්රිපිටකශ්රයහි ශ්රමම කමටහන්ව පිළිබඳ විස්තර අඩංගු වන්වශ්රන්ව
ුළු වශශ්රයනි. විශුද්ිමාර්ගය ශ්රම් කමටහන්ව සියල්ල සංග්රහ
ශ්රකාට පුළුල් ශ්රලසින්ව විවරණය කරයි. ඉඳින්ව විශුද්ධිමාර්ගය
ඡනාී නම්, ඡම් කමටහන්ව ඡතාරතුරු අද වන විට අභාවයට
පත් වන්වනට ඡහාඳටම ඉඩ තිබුණි. එහි විදර්ශනා කර්මස්ථාන
විස්තරය ගැන ද කීමට ඇත්ඡත් ඡමයමැයි........
සත් අනුපසේසනා ග්රන්ථකේ සංඥාපනය (අතිපූජනීය නාඋයකන් අරියධම්ම
මාහිමි)
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.... එශ්රහත් විසුද්ධිමේගඡයහි අඩංගු වන්වඡන්ව ලක්දිව
මහාවිහාරීය සම්ප්රදාය බව නම් පැහැදිලිය. පැරණි ශ්රහෙ
අටුවාවන්ව හි ූ භාවනා ශ්රතාරතුරු ශ්රබාශ්රහාමයක් ශ්රමම
ග්රන්වථයට ද එක් වන්වනට ඇත. ඉඳින්ව එදා විදයමාන ූ
මහාවිහාර භාවනා සම්ප්රදායට පටහැනි ූ යමක් විශුද්ි
මාර්ගශ්රයහි ඇතුෙත් ූශ්රේ නම් එය සම්භාවනීය ග්රන්වථයක්
ශ්රලසින්ව මහාවිහාරය විසින්ව පිළිගනු ලබන්වශ්රන්ව නැත. ශ්රම්
අනුව, එහි එන කර්මස්ථාන විභාගයන්ව ශ්රවනත් ඉන්වදීය
දර්ශනශ්රයකින්ව ශ්රකලින්වම උපුටාගත් දෑ ශ්රනාව සමකාලීන
මහාවිහාරීය ශ්රබෞද්ධ සම්ප්රදායශ්රයන්ව ගත් දෑ වශශ්රයන්ව
සැලකීම යුක්ති යුක්ත වන්වශ්රන්වය.....
ශ්රකශ්රස් ශ්රහෝ අද අපශ්රේ යුතුකම වියයුත්ශ්රත් ශ්රමශ්රතක්
කලක්, ශ්රමතරම් දුරට ශ්රහෝ ශ්රම් කර්මස්ථාන විභාගය
ඡනානැසී රැකදීම ගැන විසුද්ධිමේගයට හා බුද්ධඡඝෝෂ
ආචාර්යන්ව වහන්වඡස්ට පින්ව ඡදමින්ව, විශුද්ි මාර්ගශ්රයන්ව අපට
යම් වැඩක් ගතහැකි වන්වශ්රන්ව නම් එය සලසා ගැනීමය. අපට
රුචි ශ්රනාවන යමක් එහි වන්වශ්රන්ව නම් අපි උශ්රප්තක්ෂක
වන්වශ්රනමු. එය ශ්රවනත් ශ්රකශ්රනකුට ප්රශ්රයෝජනවත් වියහැකි
ශ්රහයිනි.
ධයාන ශ්රනාලබා විදර්ශනාව කෙ ශ්රනාහැකි යැයි
ඇතැශ්රමකු පවසද්දී සමථය මුළුමනින්වම ප්රතිශ්රේප ශ්රකාට
විදර්ශනාවම කෙ යුතුයයි තවත් අශ්රයක් කියති. ශ්රම් මත
ශ්රදකම ධර්මය හා භාවනා මාර්ගය පුළුල්ව ශ්රනාදත්කම නිසා
හටගත් දෘෂ්ටීුය. තම පුද්ගලික රුචිය අනුව
ප්රතයක්ෂාවශ්රබෝධයකින්ව ශ්රතාරව ශ්රපාතපතට හා තර්කයට
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වහල් ීමත්, එක්තරා සීමිත ප්රතයක්ෂයක් ලැබුවත් එයම
පමණක් ප්රමාණ ශ්රකාට ශ්රගන ශ්රපාදු නිගමනවලට එෙඹීමට
තැත් කිරීමත් යන කරුණු මුල් ශ්රකාට ශ්රගන ශ්රමබඳු අන්වතගාමී
දෘෂ්ටීන්ව හටගන්වනා බව ශ්රපශ්රනයි.
සාර්ථකව භාවනාව ශ්රගනයාම පිණිස පරියත්ති ඤාණය
ශ්රහවත් ුතමය ඤාණය එක්තරා ප්රමාණයකින්ව අවශය
වන්වශ්රන්වය. පටිපත්තියට තුඩුශ්රදන පරියත්තිය යනුශ්රවන්ව අප
මුලදීම අවධාරණය කශ්රළ ශ්රමම කාරණයයි..... ගුරු
ඇුශ්රරහිම හිඳ කමටහන්ව වඩන ශ්රයෝගාවචරශ්රයකු හට තම
ුතමය ඤාණය පිළිබඳව එතරම් කරදර ීමට සිදු
ශ්රනාවන්වශ්රන්වය. අවශය අවස්ථා වලදී අදාල වන්වනා ූ දහම්
දැනුම කර්මස්ථානාචාර්යතුමන්ව ශ්රවතින්ව ලැශ්රබන බැවිනි.
(කර්මස්ථානාචාර්යවරශ්රයකුට ධර්මය පිළිබඳ හසෙ දැනුමක්
තිබිය යුතු ශ්රවයි).
පෙපුරුදු සම්භාවය කර්මස්ථානාචාර්යන්ව වහන්වශ්රස්ලා
කීප නමකශ්රේ කමටහන්ව උපශ්රදස් ශ්රමම පත්රිකාවන්වහි අඩංගු ී
ඇත්ශ්රත්ය. ඊට අමතරව විශුද්ධිමාර්ගය, ඡපළ, අටුවා, ටීකා සහ
නූතන භාවනා ඡපාත්පත් කීපයක් ද ඡමහිලා ඇසුරු කරන
ලද්ඡද්ය.114
ශ්රමශ්රස් ඉහත දැක්වුණු උදෘතත් ඉහත නම් සඳහන්ව කෙ
උතුමන්වශ්රේ භාවනා ග්රන්වථයන්වට උදෘත ලබාගත් ග්රන්වථ
සමූහයත් සෙකා බලන විට ත්රිපිටක ශ්රපෙ, අටුවා, ටීකා හා
114 කර්මස්ථාන ප්රදීපය (හඳුන්වවාලීම) vi-x පිටු
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විුද්ිමේග ආදී ග්රන්වථ සමූහයක් මූලිකත්වශ්රේ තබාශ්රගන
ශ්රයෝගාශ්රමීය භාවනා මාර්ගය සැකසී ඇති බව ප්රකට ශ්රේ.
දැනට මහාසී, ඵාඖ(ක්), ශ්රගාඑන්වකා ආදී තවත් භාවනා ක්රම
කීපයක් ශ්රයෝගාශ්රමීය භික්ෂූන්ව පුරුදු-පුුණු කරන අතර ඒ සෑම
ක්රමයක්මත් ත්රිපිටක ශ්රපෙ, අටුවා, ටීකා හා විුද්ිමේග ආදී
ග්රන්වථ මත පදනම් ී තිබීම ද විශ්රේෂයකි.

II

මහාසී භාවනා ක්රමය
ශ්රමනමින්ව හඳුන්වවන භාවනා ක්රමය බුරුම රශ්රටහිදී ප්රචලිත
ී ශ්රමරටට ලැබුණු භාවනා ක්රමයකි. ශ්රමම ක්රමය දැක්ශ්රවන
ග්රන්වථය රචනා කෙ මහශ්රතරුන්වශ්රේ නමින්ව “මහාසී භාවනා
ක්රමය” යැයි ශ්රමය හැඳින්වවුව ද එතුමන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රමය
තමාශ්රේ ක්රමයක් යැයි කිසිශ්රස්ත් ශ්රනාදක්වන ශ්රස්ක. ශ්රමය
ශුද්ධවිපස්සනා වශශ්රයන්ව දක්වන ක්රමයක් වන අතර බුද්ධ
ශ්රද්ශනාශ්රවන්ව බැහැර ූවක් ශ්රනාශ්රේ. සතිපට්ඨාන සූත්රශ්රේ
දැක්ශ්රවන “යථා යථා වා පනස්ස කාශ්රයා පණිහිශ්රතා ශ්රහාති,
තථා තථා නං පජානාති.” (යම් යම් අයුරකින්ව කය පිහිටුවන ලද
ද ඒ ඒ අයුරින්ව මනාව දැනගනී) යන පාඨය අනුව ප්රකට කාය
චලනයක් වන උදරශ්රේ පිම්බීම හා හැකිලීමට අවධානය
ශ්රයාමු ශ්රකාට භාවනා වැඩීම ශ්රමම ක්රමශ්රේ ආරම්භයයි. ශ්රමය
ධර්මයට එකෙ ක්රමයක් බව ශ්රනාදැන ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදනා එයට
ශ්රදාස් නගති. ශ්රමම භාවනා ග්රන්වථය රචනාකෙ මහාසී මහ
ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස් යනු මගඵල ලාභී උතුශ්රමකැයි එරට ප්රසිද්ධ
ූ බුරුමශ්රේ පැවති හයවන සංගායනාශ්රේදී ප්රේණපුච්ඡක
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(ප්රේණ විචාරන්වනා) යන ප්රධානම තනතුරක් දැරූ අටුවා ටීකා සහිතව ත්රිපිටකයම ශ්රහාඳින්ව ප්රගුණ කෙ උතුශ්රමකි. තවද
ශ්රමම ග්රන්වථය රචනා කිරීශ්රම්දී දහමට ගලපමින්ව උදෘතපාඨ
බුද්ධශ්රද්ශනාශ්රවන්ව දක්වමින්ව රචනාකර ඇත. එශ්රමන්වම ශ්රමම
ක්රමශ්රයන්ව ප්රතිඵල ලද ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදශ්රනක් අදත් සිටිති. ශ්රමම
ක්රමය ගැන ඇති වැරදි මත වලට පිළිතුරු ශ්රර්රුකාශ්රන්ව
චන්වදවිමල මහනා හිමියන්වශ්රේ සතිපට්ඨාන විශ්රේචනය හා
තවත් කෘති යන ග්රන්වථශ්රේ දැක්ශ්රවන බැවින්ව විස්තර
කැමැත්ශ්රතෝ එය කියවා බලත්වා. විශ්රේචනය කරමින්ව කල්
ශ්රනායවා තමාට ගැලශ්රපන්වශ්රන්වදැයි දැනගැනීමට ශ්රමබඳු
විේවාසවන්වත භාවනා ක්රමයන්ව අත්හදා බලත්වා යනු අපශ්රේ
ආරාධනයයි.

III

ඵා ඖ භාවනා ක්රමය
ශ්රමම භාවනා ක්රමය ද බුරුමරශ්රට් ප්රචලිත ී අප රටට
ලැබුණු වටිනා භාවනා ක්රමයකි. සමථ පූර්වාංගම විපස්සනා
භාවනා ක්රමයක් වන ශ්රමය විශ්රේෂශ්රයන්වම විශුද්ිමාර්ගය
අනුව යමින්ව ත්රිපිටකශ්රයහි දැක්ූ භාවනා ක්රම ඉස්මතුකර
දක්වයි. ශ්රමම ක්රමය ශ්රලාවපුරා වයාප්තත කෙ අතිපූජනීය
ආචිණ්ණ (ඵාඖ ශ්රසයාශ්රඩෝ) මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස් “ශ්රම්
අළුත් භාවනා ක්රමයක් ශ්රනාශ්රවයි. ඔයශ්රගාල්ලන්වශ්රේ
විශුද්ිමාර්ගශ්රේ දැක්වුණු භාවනා ක්රමයයි” යනුශ්රවන්ව ඉතා
නිහතමානීව දක්වන බව කියැශ්රේ. තවද ශ්රමතුමන්ව වහන්වශ්රස්
මහාසී ශ්රසයාශ්රඩෝ නමින්ව හඳුන්වවන මාහිමියන්ව ඇතුලු
ශ්රබාශ්රහෝ භාවනා ගුරුවරුන්ව ඇුරු කර ඇති අතර වසර
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විස්සක් පමණ පරියත්තිය හැදෑරීශ්රමන්ව පු ධම්මාචරිය නමින්ව
හඳුන්වවන විභාගශ්රයන්ව ද සමත්ව ඉන්ව පු වසර විස්සකට වැඩි
කාලයක් භාවනාව ප්රගුණ ශ්රකාට ඉන්වපු අනයයන්වට
භාවනාව කියාදීමට ඇරඹූ බව එතුමන්ව වහන්වශ්රස්ම දක්වන
ශ්රස්ක. ශ්රමකෙ පැවිදි ී ඉතා ශ්රනාශ්රබෝ කලකින්ව හරිහැටි
පරියත්ති දැනීමක් ද නැතිව හරි ගුරු ඇුරක් ද නැතිව
අනයයන්වට භාවනාදිය කියාදීමට උත්සාහවත් වන්වනවුනට
ශ්රමම ප්රකාශය ශ්රහාඳ පාඩමක් වනු ඇත.
අතිපූජනීය නාඋයශ්රන්ව අරියධම්ම මාහිමිපාණන්ව
වහන්වශ්රස් ශ්රමම භාවනා ක්රමය පිළිබඳවත් ඵා ඖක් ශ්රසයාශ්රඩෝ
මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස් පිළිබඳවත් හඳුන්වවා ශ්රදන්වශ්රන්ව
ශ්රමශ්රස්ය,
1

ඈත අතීතශ්රයහි ශ්රී ලංකාද්ීපශ්රයහි භාවිතා ූ ශමථවිදර්ශනා භාවනා ක්රම විශුද්ි මාර්ගය වැනි ග්රන්වථවල සඳහන්ව
ී ඇතත්, ප්රාශ්රයෝගික වශශ්රයන්ව එහි ශ්රයදී අත්දැකීම් ලත්
කර්මස්ථානාචාර්යයන්ව වහන්වශ්රස්ලා ුලභව ශ්රනාමැති බව
ශ්රනාරහසකි.
බුරුම රට ඓරාවරි ජනපදශ්රයහි හිිංතාට නම් උප
නගරශ්රයහි, ශ්රල-ශ්රචෞං ගම් පියශ්රසහි ජනිතව ෙමා වයශ්රසහි
සුන්වගතව ශ්රය-ජී නිකාශ්රයහි ගරු උපසම්පදා ලාභීව
ධම්මාචරිය විභාගය සමත් ී රැන්වගුන්ව නුවර පර්යාප්තති
තක්ෂිලාශ්රවහි ඉංග්රීසි භාෂා සහිත පර්යාප්තති ධර්මය සම්පූර්ණ
ශ්රලස පස් වසරක් තිස්ශ්රස් හදාරා ඉක්බිතිව විසි වසරක් පමණ
මුළුල්ශ්රල් කෘතහස්ත විශාරද ආචාර්යයන්ව වහන්වශ්රස්ලා ශ්රවත
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නැවතී ශමථ-විදර්ශනාශ්රවහි පරශ්රතරටම ප්රගුණ ශ්රකාටගත්
අතිපූජය ආචිණ්ණ ශ්රසයාශ්රඩෝ ශ්රහවත් ඵා-ඖක් ශ්රසයාශ්රඩෝ
නාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස් අද ඓතිහාසික විශුද්ි මාර්ගශ්රයහි
එන භාවනා ක්රමය අතිවිශිෂ්ඨ ශ්රලස සිය-දහස් ගණන්ව ගිහිපැවිදි ශ්රයෝගීන්වහට පුුණු කරමින්ව වැඩ සිටිනශ්රස්ක. උත්කෘෂ්ට
ශ්රලස ශික්ෂා ගරුත්වශ්රයහි පිහිටි ආදර්ශවත් ඒ මාහිමිශ්රයෝ දිවා
රාත්රී අප්රමාදව ශාසනාභිවෘද්ිශ්රයහි ශ්රයදී සිටින ශ්රස්ක් ජීවිත
පරිතයාගශ්රයනි......
අතිපූජනීය මහා කර්මස්ථානාචාර්ය ආචිණ්ණ ශ්රසයාශ්රඩෝ
මාහිමියන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රී ලංකාව ගැන දක්වනුශ්රේ අසීමිත
ශ්රගෞරවයකි. ශ්රමම ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය සකල
ශ්රබෞද්ධ ශ්රලෝකයට ශ්රබදා හැරීමට ුදුු එකම ශ්රබෞද්ධ රට ශ්රී
ලංකාද්ීපය යයි අවධාරණශ්රයන්ව පවසන ශ්රස්ක් කෘතඥතා
පූර්වක ශ්රගෞරවශ්රයනි.
එශ්රස් ශ්රහයින්ව ශ්රමම භාවනා මාර්ගය ශ්රී ලංකා
ද්ීපවාසීන්වහට පුුණු කරවනු පිණිසත් ස්වකීය පේචිම කාලය
විශ්රේකීව ගත කරණු පිණිසත් ශ්රී ලංකාවට යථා කාලශ්රේදී
වැඩම කරීමට අශ්රප්තක්ෂා කරන පූජනීය ආචිණ්ණාභිධාන ඵාඖක් ශ්රසයාශ්රඩෝ මාහිමියන්ව වහන්වශ්රස්ට නිදුක් නිශ්රරෝගී
ුවශ්රයන්ව ශතවර්ෂාික කාලයක් දීර් ායු ශ්රී අත්ශ්රේවා!115
2

ඈත අතීතශ්රේදී ධයාන අභිඥා මාර්ගඵල අිගම ලාභීන්වශ්රේ
ජයභූමිය ූ සිරිලක්දිව තුෙ නැවතත් ප්රතිපත්ති ප්රතිශ්රේධ

කමාක්පුර රන්කදාර 1 ක ාටස කපරවදන (අතිපූජනීය නාඋයකන් අරියධම්ම
මාහිමි)
115
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ශාසනයට පුනරාශ්රලෝකය උදාපත් ීශ්රම් ඒකායන මාර්ගය
විවෘත ී ඇත. සිරිලක්දිශ්රවන්ව ස්වර්ණභූමි නම් ූ බුරුම රටට
ශ්රගන යන ලද පරියත්ති පටිපත්ති පටිශ්රේධ ශාසනය එරට
දිදුෙමින්ව බැබශ්රෙමින්ව දැනටත් පවතී.
බුරුම රට ශ්රමෝලමිශ්රයන්ව - මූශ්රඩෝන්ව නගර ශ්රදකට අතශ්රරහි
රමණීය වනශ්රපතක පිහිටා තිශ්රබන ඵා-ඖක් චිත්තලපබ්බත
භාවනා
මධයස්ථානශ්රේ
ප්රධානාචාර්යය
අේගමහා
කම්මට්ඨානාචරිය අතිපූජනීය ආචිණ්ණ- ඵා - ඖක් සයාශ්රඩෝ
මාහිමියන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ආචාර්යත්වශ්රයන්ව උගැන්වශ්රවන සමථ
- විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය වනාහි සිරිලක්දිව ඉහත දී අිගම
ලාභීන්ව පහෙ කෙ නිර්වාණ ගාමිනී ඒකායන මාර්ගයයි සඳහන්ව
කිරීම ුදුු ශ්රේ.
පාලි - අට්ඨකථා - ටීකා සහිත ත්රිපිටක පර්යාප්තතිශ්රයහි
පරශ්රතර පැමිණියා ූ, ශික්ෂා ගරුත්වශ්රයහි මුදුනට පත් ූ, සමථ
භාවනා විදර්ශනා භාවනාශ්රවහි ශ්රකෙවරට පත් ූ, දස දහස්
ගණන්ව ගිහි පැවිදි ශ්රයෝගීන්ව හට භාවනා මාර්ගය පුුණු කරූ,
ධයාන අභිඥා මාර්ගඵල ලාභීන්ව පහෙ කරූ අතිපූජනීය
ආචිණ්ණ සයාශ්රඩෝ මාහිමියන්ව වහන්වශ්රස් අතින්ව බුරුම බසින්ව
සම්පාදිත කාණ්ඩ හතකින්ව (7) යුක්ත ූ භාවනා ග්රන්වථාවලිය
නිබ්බාන ගාමිනී පටිපදා නමින්ව හැඳින්වශ්රේ.116
3

සමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගශ්රයහි මුදුනට පත්ී, ශ්රද්ශීය
විශ්රද්ශීය ගිහි පැවිදි විශාල පිරිසකට සමථ විදර්ශනා භාවනා

කමාක්පුර රන්කදාර 6 ක ාටස, කපරවදන (අතිපූජනීය නාඋයකන් අරියධම්ම
මාහිමි)
116
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මාර්ගය පුුණු කරවන, ත්රිපිටක ධර්මශ්රයහි ශ්රතර පැමිණි,
අේගමහා කම්මට්ඨානාචරිය සම්මාන ලද, බුරුම රට ඵා-ඖක්
චිත්තලපබ්බත භාවනා මධයස්ථානාධීේවර අතිපූජනීය ඵා ඖක් ශ්රසයාශ්රඩෝ ඌ. ආචිණ්ණ මාහිමියන්ව වහන්වශ්රස් අතින්ව
බුරුම බසින්ව සම්පාදිත “නිබ්බාන ගාමිනී පටිපදා” ග්රන්වථ සත
අතුශ්රරන්ව සත්වැනි කාණ්ඩය සිංහෙ බසින්ව “ශ්රමාක්පුර
රන්වශ්රදාර 7” - නමින්ව භාවනාභිලාෂීන්ව අතට පත්ීශ්රම් භාගයය
උදාපත් ී ඇත.
ඈත අතීතශ්රයහි ශ්රස්ම ධයාන අභිඥා මාර්ගඵල ලාභීන්ව
ුලභව බුදුසුන බැබශ්රල්වා, ශ්රලාවපුරා පැතිශ්රරන මිසදිටු
ගණඅඳුර විධමනය ශ්රේවා! ශ්රී ලංකාද්ීපය කසාවතින්ව නිරතුරු
ශ්රේවා! සිල් ුවඳින්ව ගුණ ුවඳින්ව සදහම් ුවඳින්ව නිවන්ව අමා
ුවඳින්ව ඒක ුගන්විත ශ්රේවා! ජීවමාන සර්වඥයන්ව
වහන්වශ්රස්ශ්රේ සමශ්රේ ශ්රස්ම ශ්රලාවට රටට ජනතාවට ශ්රසතක්
ශාන්වතියක් ආරක්ෂාවක් ආශිර්වාදයක් උදාපත් ශ්රේවා! 117
හැඳින්වීශ්රම් පහුව පිණිස ශ්රමම භාවනා ක්රමයන්ව ඒ ඒ
නම් වලින්ව හැඳින්වවුව ද එම ක්රම ප්රචාරය කෙ මාහිමිවරු
කිසිවිශ්රටක ඒවා තමන්වශ්රේ ක්රම ශ්රලස ශ්රනාදක්වන අතර
බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රද්ශනා කෙ නිවැරදි භාවනා මාර්ග
ඉස්මතු කර ඒවා ප්රාශ්රයෝගිකව පුුණු කරීම ඒ
මාහිමිවරුන්වශ්රේ එකම අභිලාශයයි. එබැවින්ව ශ්රබාශ්රහෝ
ශ්රදශ්රනක් දැනටත් ඉතා උසස් ශ්රලස ප්රතිඵල ලබන ශ්රමම

කමාක්පුර රන්කදාර 7 ක ාටස, කපරවදන (අතිපූජනීය නාඋයකන් අරියධම්ම
මාහිමි)
117
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භාවනා ක්රමය ද තම ජීවිතයට එක්කර ශ්රගන නිවන්ව මග
ශ්රහළිකර ගනිත්වා යනු අපශ්රේ කාරුණික ආරාධනයයි.

IV

ඡගාඑන්වකා භාවනා ක්රමය
ආනාපානසතිශ්රයන්ව
ආරම්භ
කර
ඉන්ව
පු
ශ්රේදනානුපස්සනාව හරහා විපස්සනාවට ශ්රයාමු කිරීම ශ්රමම
ක්රමශ්රේදී සිදුශ්රේ. ඉන්වදියානු ජාතික ගිහි පිංවශ්රතකු වන
ශ්රගාඑන්වකා තුමා විසින්ව ශ්රමම ක්රමය ශ්රලාව පුරා ප්රචලිත කෙ
බැවින්ව එතුමාශ්රේ නමින්ව ශ්රමම ක්රමය හැඳින්වශ්රේ. නමුත් එතුමා
ද ශ්රමම ක්රමය බුරුමජාතික ගුරුවරශ්රයකු හමුශ්රේ උගත් බව
දැක්ශ්රේ. ශ්රමශ්රස් ශ්රමම ක්රමශ්රේ ඉතිහාසය බැලීශ්රම්දී ශ්රබාශ්රහෝ
පැරණි බවත් සතිපට්ඨාන සූත්රශ්රේ ශ්රේදනානුපස්සනා
ශ්රද්ශනාව ඇුරින්ව ප්රගුණ කරවන බවත් පැහැදිලි ශ්රේ. අප
රශ්රට් ගිහි පැවිදි ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදශ්රනක් අතර ප්රචලිත ශ්රමම
ක්රමශ්රයන්ව ද ශ්රබාශ්රහෝ යහපත් ප්රතිඵල ලැශ්රබන බව එය
අනුගමනය කරන ශ්රයෝගීන්වශ්රේ අදහසයි.

ඡමම භාවනා ක්රම පිළිබඳ ඡපාදුඡේ පවතින වැරදි
මත කීපයක් හා ඊට පිළිතුරු
1. පිරිසිදු බුද්ධ ශ්රද්ශනාව වන ශ්රපෙ තිබියදී අටුවා ටීකා වල
අදහස් ශ්රගන කරන භාවනාවන්ව අනවශය බව.
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ශ්රමම ප්රකාශය කරන්වශ්රන්ව අටුවා ටීකා යනු ශ්රමානවාදැයි
හරිහැටි ශ්රනාදැනීශ්රමනි. ඒ ගැන කරුණු ශ්රපර දැක්ීමු. අදහස්
කීපයක් මතුවිය හැකි තැනකදී නිවැරදි බුද්ධමතයම ඉස්මතු
කර දැක්ීම අටුවා ටීකා වලින්ව සිදු ශ්රේ. සිංහල පරිවර්තන
ශ්රනාකියවා පාළිශ්රයන්වම දහම හදාරන්වශ්රන්ව නම් අටුවා
ටීකාවන්වශ්රේ වැදගත් කම පැහැදිළි වනු ඇත. ඒවාශ්රයන්ව
ශ්රතාරව ධර්ම-විනය විනිේචයන්ව ගත ශ්රනාහැකි බව ප්රතයක්ෂ
වනු ඇත. ඒ බව හරිහැටි දන්වනා ූ සල්ශ්රල්ඛ් ප්රතිපත්තිශ්රයහි
ශ්රයදුණු සීලාදී ගුණයන්වශ්රගන්ව ුශ්රපෝෂිත වයක්ත විශාරද
උතුමන්ව අතින්වම ශ්රමම නිවැරදි භාවනා ක්රම සියල්ලම ප්රචාරය
ූ බව ද දත යුතුය. නිවැරදි නිවන්ව මාර්ගය ශ්රසීමට මුළු
ජීවිතයම කැපකෙ උතුමන්ව බව ප්රකට වනු ඇත. එම
මාහිමිවරුන්ව පිළිබඳ තවදුරටත් ශ්රතාරතුරු ශ්රසායා බලන්වශ්රන්ව
නම් ශ්රම් කීම තහවුරු වනු ඇත.
2. බුද්ධ ශ්රද්ශනාව තිබියදී එක එක්ශ්රකනාශ්රේ භාවනා ක්රම
අනවශය බව
ශ්රම් ප්රකාශය කරන්වශ්රන්ව භාවනා ක්රම හැඳින්වීමට ශ්රයාදන
නම් පමණක් සැලකීශ්රමනි, අවම වශශ්රයන්ව එම භාවනා ක්රම
පිළිබඳ හරිහැටි කියීශ්රමන්ව වත් දැනීමක් නැති බැවිනි.
හරිහැටි කියවා බැලුශ්රේ නම් ශ්රමම භාවනා ක්රම බුද්ධ ශ්රද්ශිතම
බව තහවුරු වනු ඇත.
3. විශ්රද්ශ රටවලින්ව අපට ලැබුණු භාවනා ක්රම අනවශය බව
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ශ්රමය ද හරිහැටි සාසන ඉතිහාසාදිය ශ්රනාදන්වනාකමින්ව
කරන වැරදි ප්රකාශයකි. බුදුදහම යනු ද අපරශ්රට් ඇති ූවක්
ශ්රනාශ්රේ. තවද කුමන රටක ශ්රහෝ යම් නිවැරදි ශ්රදයක් ශ්රේ නම්
එය පිළිපැදීශ්රමන්ව අයහපතක් ශ්රනාශ්රේ. අපරශ්රට් ශ්රදයක් වුවත්
එය වැරදි නම් එය පිළිපැදීශ්රමන්ව අයහපතක් ශ්රේ. එබැවින්ව එය
බැහැර කෙ යුතුය. දහම සම්බන්වධශ්රයන්ව රට - ජාති - කුලවාද
ඈඳාගත ශ්රහාත් එයින්ව අනර්ථයක් මිස යහපතක් ශ්රනාශ්රේ.
කරුණු ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව කුමන රටින්ව ලැබුණත් එය දහමට
එකෙ නම් එය අත්හදා බලා තම නිවන්ව මග විවරකර ගැනීම
ප්රඥාශ්රගෝචර ශ්රේ යනු අපශ්රේ අදහසයි.
ඉහත දැක්ූ වැරදි මත දරන හා ඒවා ප්රචාරය කරන අය
පිළිබඳ විමසීශ්රම්දී ශ්රපනීගිශ්රේ ඒ ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදශ්රනක් හරිහැටි
ගුරු ඇුරක් ශ්රනාලබූ, සැබෑ නිවන්ව අරමුණක් ශ්රනාමැති
තර්ක වාද පිණිස දහමට බැසගත් පිරිසක් බවයි. ඇතැශ්රමක්
සීලාදී ප්රතිපත්ති පිරීමට ඇති අකමැත්ත නිසාම ඇතැම්
භාවනා ක්රමයන්වට ශ්රදාස් කියති. නිවන්ව ලැබීමට ශ්රල්සික්රම
ශ්රසායති. සැබෑ නිවන්ව අරමුණ ඇති තැනැත්තා වාද විවාද
කරමින්ව කාලය ගත ශ්රනාකර සැබෑ දහම ශ්රසායමින්ව
ප්රතිපදාශ්රේ ශ්රයශ්රදයි. අතීතශ්රේ ද සතයගශ්රේශී ූ උතුමන්වශ්රේ
චරිත කියැීශ්රමන්ව එය තහවුරු ශ්රේ. සිදුහත් ශ්රබෝසතාණන්ව
වහන්වශ්රස්ත් උපතිස්ස ශ්රකෝලිත ආදී උතුශ්රමෝත් සතය
ගශ්රේශනය කෙ අයුරු සිතා බලනු වටී. දැන්ව අපට එශ්රස්
ගශ්රේශනය කරන්වනට ශ්රදයක් නැත. භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස්
එය ඉතා පැහැදිළිව දක්වා ඇත. අපට තිශ්රබන්වශ්රන්ව එය
ශ්රද්ධාශ්රවන්ව පිළිපැදීමයි. එය ද දින ගණනකින්ව අත් ශ්රනාහෙ
යුතුය. අසූ මහාශ්රාවක උතුමන්ව අතර වූ කල්ප ලක්ෂයක් ඒ
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සඳහා පිරූ පාරමී ඇත්තා වූ බුද්ධ ශාසනඡේ ප්රඥාවන්වත
උතුමන්ව අසූඡදනා අතරට අයත් වූ රටඨපාල මහරහතන්ව
වහන්වඡස්ට ද අර්හත්වයට පත්ීමට වසර ඡදාළහක් ගත වූ බව
දැක්ඡේ. ත්රිපිටක පාරගත දැනීමක් ඇති රහත් ශිෂයයන්වම හැට
දහසක් සිටියා වූ මහාසීව මහඡතරුන්ව වහන්වඡස්ට
අර්හත්වයට පත්ීමට වසර තිහක් (30) ගත වූ බව ද දැක්ඡේ.
කරුණු ඡමඡස් ඡහයින්ව දින කීපයකින්ව, සති කීපයකින්ව, මාස
කීපයකින්ව ප්රතිඵල බලාඡපාඡරාත්තු ඡනාී නිවනට ඡල්සි ක්රම
ඡසායන්වනට ඡනායා ඡතරුවන්ව පිළිබඳ ඡහාඳ ශ්රද්ධාවක්
පිහිටුවා ඡගන භාවනා ක්රම අත්හදා බලන්වඡන්ව නම් වසර
ගණනකින්ව ඡහෝ ප්රතිඵල ලැබිය හැකි වනු ඇත. එබැවින්ව තර්ක
වාද කරමින්ව ඡනාසිට දහම පිළිපැද බලත්වා යනු අපඡේ
ආරාධනයයි.
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07 අභිධර්ම පිටකය, අටඨකථාදිය පිළිබඳව
ඡමඡස් වැරදි මත පැනනැගීඡම් ඡේතු
ඡමානවාද?
ශ්රමශ්රස් ධර්මය සම්බන්වධව වැරදි මතවාද ඇතිීම අද
පමණක් ශ්රනාව භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් ජීවමාන කාලශ්රේද සිදු ූ
බව සාති, අරිටඨ, කණ්ඨක ආදී පැවිද්දන්වශ්රේ කථා ප්රවෘත්ති මගින්ව
ප්රකට ශ්රේ. සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණශ්රයන්ව පු ශ්රමම තත්වය වඩා උග්ර
ූ බව ශ්රදවන ධර්ම සංගායනාවට අදාල සිදුීශ්රමන්ව දතහැක. ශ්රම්
සෑම අවස්ථාවකදීම සාසන භාරධාරී උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා එම
තත්ත්ව විසඳා සාසනය ආරක්ෂා කල ශ්රස්ක. එනමුත් වැරදි මත
ඇති ඒ සෑම ශ්රදනාවම නිවැරදි කිරීම ප්රාශ්රයෝගිකව කල හැකි
ශ්රනාශ්රේ. ගැටළුව විසඳූ පුවද ඇතැම්ු එම වැරදි මතශ්රේම එල්බ
සිටිති. ඊට අමතරව සාසනයට හානිකර කටයුතු ද සිදු කරති. ඊට
ශ්රහාඳම නිදුනක් ශ්රදවන ධර්ම සංගායනාවට අදාල සිදුීශ්රමන්ව
දත හැකිය. ඒ ශ්රමශ්රස්ය;
දස අකැප වස්තු දැක්ීම මුල්කරශ්රගන පැවැත්ූ ශ්රමම
ශ්රදවන සංගායනාශ්රේදී එම කරුණු දහය අකැප බවත්
වජ්ජිපුත්තක භික්ූන්වශ්රේ මත වැරදි බවත් දක්වා එම අලජ්ජී
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භික්ූන්ව 10000 ක් පමණ සුශ්රනන්ව ශ්රනරපා හැර ධර්මවිනය
ස්ථාපිත කලශ්රස්ක. එශ්රස් ශ්රදවන සංගායනාශ්රේදී සුශ්රනන්ව
ශ්රනරපූ, සුශ්රනන්ව පලිගනු කැමති ූ අලජ්ජී වජ්ජිපුත්තක භික්ූු
ශ්රවනම මහාසංගීති නම් ූ සංගායනාවක් පැවැත්ූහ. ඡමම
මහාසංගීතික භික්ූන්වඡගන්ව මහායාන යන නිකාය බිහිවිය. ශ්රමම
සංගායනාශ්රේදී අතිශය බරපතල ශ්රලස සුන විකෘති කලහ.
විශ්රේෂශ්රයන්වම අභිධර්ම පිටකය ද, පටිසම්භිදාමේග,
චුල්ලනිද්ශ්රද්ස, මහානිද්ශ්රද්ස යන ප්රඥාශ්රවන්ව අග්ර ූ සාරිපුත්ත
මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශ්රද්ශනාශ්රවෝ ප්රතික්ශ්රෂ්ප කරමින්ව ඒවා
විකෘති කලහ. ඊට අමතරව විනය පිටකශ්රේ පරිවාර පාලිය ද
සිකපද වල විභංගය ද විකෘති කලහ. ජාතක ශ්රද්ශනා වල
ශ්රකාටසක් ප්රතික්ශ්රෂ්ප කලහ. ශ්රමශ්රස් සුනට අති විශාල
විනාශයක් කලහ. ශ්රම් පිලිබඳව අශ්රප්ත පුරාණම ශ්රමන්වම ඉතා
විේවාසවන්වත ශ්රතාරතුරු වලින්ව යුත් ඉතිහාස ග්රන්වථයක් වන
දීපවංසඡේ ශ්රමශ්රස් සඳහන්ව ශ්රේ. පඤ්චප්තපකරණ අට්ඨකථාශ්රේ හා
සාරත්ථදීපනී ටීකාශ්රේ ද ශ්රම් ගැන තවත් ශ්රතාරතුරු දැක්ශ්රේ.
‘‘මහාසඞ්ගීතිකා භික්ඛූ, විඡලාමං අකංසු සාසඡන;
භින්වදිත්වා මූලසඞ්ගහං, අඤ්ඤං අකංසු සඞ්ගහං.
මහාසංගීතික භික්ූු සුශ්රනහි විශ්රලෝමයක් (සුනට
එකෙ ශ්රනාවන ප්රතිපක්ෂ ූවක්) කලහ. මුල් ත්රිපිටක සංග්රහය
බිඳ ශ්රවනත් සංග්රහයක් කලහ.
‘‘අඤ්ඤත්ර සඞ්ගහිතං සුත්තං, අඤ්ඤත්ර අකරිංසු ඡත;
අත්ථං ධම්මඤ්ච භින්වදිංසු, විනඡය නිකාඡයසු ච පඤ්චසු.
ශ්රවනත් තැනක සංග්රහ කෙ සූත්ර ඔවුු ශ්රවනත් තැනක
සංග්රහ කලහ. විනශ්රයහි ද පංචනිකායන්වහි ද අරුත ද ධර්මය ද
බින්වදාහ. (ශ්රවනස් කලහ.)
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‘‘පරියායඡදසිතඤ්චාපි, අඡථා නිප්තපරියායඡදසිතං;
නීතත්ථඤ්ඡචව ඡනයයත්ථං, අජානිත්වාන භික්ඛඡවා.
ඒ (මහාසංගිතිකාරක) භික්ූු පරියාය (පරමාර්ථ
ශ්රනාවන බැවින්ව විවරණ අවශයවන) ශ්රද්ශනාව ද නිෂ්පරියාය
(සාධන/ ප්රතිපාදන අනවශය වු ශ්රවනස් කල ශ්රනාශ්රහන)
ශ්රද්ශනාව ද නීත (අරුත්පරිදි දතයුතු) අර්ථය ද ශ්රනයය
(උදුරාගතයුතු) අර්ථය ද ශ්රනාදැන,
‘‘අඤ්ඤං සන්වධාය භණිතං, අඤ්ඤං අත්ථං ඨපයිංසු ඡත;
බයඤ්ජනච්ඡායාය ඡත භික්ඛූ, බහුං අත්ථං විනාසයුං.
අශ්රනකක් සඳහා ශ්රදසූ ශ්රදයට ශ්රවනත් අරුතක් තැබූහ.
ඔවුු වයඤ්ජන ඡායාශ්රවන්ව (පද පමණක් සලකා අරුත
ශ්රනාසලකා) ශ්රබාශ්රහෝ අර්ථ විනාශ කලහ.
‘‘ඡඩඡඩත්වාන එකඡදසං, සුත්තං විනයගම්භිරං;
පතිරූපං සුත්තං විනයං, තඤ්ච අඤ්ඤං කරිංසු ඡත.
ගැඹුරු ූ විනශ්රේ ද සූත්ර වලද ශ්රකාටසක් ඉවත් ශ්රකාට, ඒ
ප්රතිරූප සූත්රවිනයක් ීද එයත් ශ්රවනස් කලහ.
‘‘පරිවාරං අත්ථුද්ධාරං, අභිධම්මං ඡප්තපකරණං;
පටිසම්භිදඤ්ච නිද්ඡදසං, එකඡදසඤ්ච ජාතකං;
එත්තකං විස්සජඡජත්වාන, අඤ්ඤානි අකරිංසු ඡත.
ඔවුු විනයපිටකශ්රේ පරිවාර පාලිය ද, විනය සිකපද වල
අර්ශ්රථෝද්ධාරය (විභංගය/ පදභාජනීය), අභිධර්ම ප්රකරණ හය
(ශ්රම් වන විට කථාවත්ථුප්තපකරණය ග්රන්වථයක් වශශ්රයන්ව
සැකසී ශ්රනාතිබිණි.) ද, පටිසම්භිදාමේග පාලිය ද,
චුල්ලනිද්ශ්රද්ස, මහානිද්ශ්රද්ස යන ශ්රදක ද, ජාතක ශ්රද්ශනා වල
ශ්රකාටසක් ද යන ශ්රමපමණ ධර්ම ශ්රකාටස් ඉවත් ශ්රකාට
(ධර්මය) ශ්රවනස් කලහ.
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‘‘නාමං ලිඞ්ගං පරික්ඛාරං, ආකප්තපකරණානි ච;
පකතිභාවං විජහිත්වා, තඤ්ච අඤ්ඤං අකංසු ඡත.
ඔවුු භික්ු නාමය ද , ශ්රමණ ලිංගය (පැවිදි ශ්රේශය) ද,
ශ්රමණ පිරිකර ද , ශ්රමණ ආකල්ප ද, ශ්රමණප්රකෘතිය ද අත්හැර
එය ද ශ්රවනස් කලහ.
ශ්රමශ්රස් ශ්රවනස් කෙ (මහායාන) ධර්මය පිලිගත් ශ්රී
ලංකාශ්රේ සිටි අභයගිරිවාසී භික්ූන්ව ආදී පිරිස් නිසා ඉහත සඳහන්ව
පිරිසිදු ධර්ම ශ්රකාටස් බුද්ධ ශ්රද්ශනා ශ්රනාශ්රේය යන සුනට
විරුද්ධවාදී මත අප රශ්රට් ද වයාප්තත විය.

මහාවිහාර, අභයගිරි හා ඡජතවන යන නිකාය ආරම්භය
හා එම භික්ූන්ව අතර පැවති මත විවිධත්වය
1.

මහාවිහාරවාසී භික්ෂූන්වශ්රේ ශ්රේරිය නිකාය හා
ශ්රේරවාදය

ධර්ම සංගායනා වලින්ව ුරක්ෂිත ූ පිරිසිදු බුද්ධවචනය හා
එහි අටුවා රහත් උතුමන්ව ශ්රවතින්ව ම මිහිඳු මාහිමියන්ව ශ්රවත
ලැබිණි. එතුමන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රවතින්ව සිංහල රහත් පරපුරට එම
ධර්මය ලැබුණු අතර එතුමන්ව
වහන්වශ්රස්ලා එය
අතයන්වතශ්රගෞරවශ්රයන්ව මාතශ්රල් අළුවිහාරශ්රේ පැවති පුස්තකසංගායනාව දක්වා කටපාඩමින්ව දැරූ ශ්රස්ක. ග්රන්වථාරූඪ කළ ඡමම
පිරිසිදු ධර්මවිනය හා එහි අටුවා, මහාකාශයපාදී මහරහත් උතුමන්ව
පිළිගත් වාද බැවින්ව “ඡේරවාද” නම් විය. ඒ බව ‘‘සඡථරවාද’’න්වතිපි
ලිඛන්වති. තත්ථ ‘‘අටඨකථාසු ආගතඡථරවාදසහිතං සාටඨකථං
තිපිටකසඞ්ගහිතං බුද්ධවචන’’න්වති ආඡනත්වා ඡයාඡජතබ්බං.
(“සශ්රථරවාදං” යැයි ලියත්. එහිදී “අටුවාවන්වහි පැමිණි ශ්රේරවාද
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සහිත අටුවා සහිත ත්රිපිටකශ්රේ සංග්රහ කරන ලද බුද්ධ වචනය”
යැයි ශ්රගන අර්ථ ශ්රයදිය යුතුය.)118 යැයි දක්වා ඇත. ශ්රමම පිරිසිදු
දහම දැරූ භික්ෂු සමූහය ඡේරවාදීන්ව යැයි ද, ඡේරියනිකාය යැයි ද
දැක්ශ්රේ. ශ්රමම දහම ශ්රලෝකය පුරා ප්රචලිත ූශ්රේ අනුරාධපුර
මහශ්රමවුනා උයශ්රන්ව පිහිටි මහාවිහාරය නමැති විහාරය මුල්
කරශ්රගන බැවින්ව එම ශ්රේරවාදී දහම පිළිගත් භික්ෂු පරපුර
මහාවිහාර වාසීන්ව ශ්රලස ද හැඳින්වශ්රේ. ඒ බව මහාවිහාරවාසීනන්වති
මහාඡමඝවනුයයානභූමිභාඡග
පතිටඨිඡතා
විහාඡරා
මහාවිහාඡරා, ඡයා සත්ථුඡනා මහාඡබාධිනා විභූසිඡතා, තත්ථ
වසන්වති සීඡලනාති මහාවිහාරවාසිඡනා,119 (මහාවිහාරවාසීනං
යනු මහශ්රමවුනා උයන්ව බිශ්රමහි පිහිටි ශාස්තෲන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශ්රි
මහා ශ්රබෝිශ්රයන්ව අලංකාරවත් ූ විහාරය මහාවිහාරය නමි. එහි
ස්වභාවශ්රයන්ව වාසය කරත්නුයි මහාවිහාරවාසීු නම් ශ්රවති.) යැයි
දැක්ශ්රේ.

2.

අභයගිරිවිහාරවාසීන්වශ්රේ
මවතුලය වාදය

ධම්මරුචි

නිකාය

හා

ශ්රමණසාරුපය ශ්රනාවන ශ්රලස රජුන්ව ඇුරු කිරීමාදී
කරුණු මත විනයානුකූලව මහාවිහාරශ්රයන්ව ශ්රනරපූ මහාතිස්ස
ශ්රතරුන්ව හා එම ශ්රතරුන්ව නිවැරදිය යන මතය ගත් මහදැලියා
තිස්ස යන ශ්රතරවරු විසින්ව වලගම්බා රජු දවස ඇරඹූ අලුත්
නිකාය අභයගිරි විහාරය නිශ්රයශ්රකාට පැවති නිසා අභයගිරි
නිකාය නම් විය. එම විහාරශ්රයහි විසූ භික්ෂූු අභයගිරිවිහාරවාසීහු
නම් ූහ. ඔවුු ශ්රේරියනිකාශ්රයන්ව ශ්රවන්වව ස්ව යැපීම හා
මහාවිහාරය පරයා සිටීශ්රම් අදහස ද නිසා ශ්රපර සඳහන්ව කෙ
වජ්ජිපුත්තක පරම්පරාශ්රේ ූ ධම්මරුචි නිකාශ්රේ (මහායාන)
118
119

විමතිවිකනෝදනී ටී ා
ංඛාවිෙරණී ටී ා
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අදහස් පිළිගත් බැවින්ව ධම්මරුචි නිකායිකයින්ව ශ්රලස ද හැඳින්වශ්රේ.
ධර්මාශ්රශෝක රජු විසින්ව සුශ්රනන්ව ශ්රනරපූ භික්ෂු ශ්රවස්ශ්රගන සිටි
තීර්ථකශ්රයෝ පුව මහායානාදී අනය නිකායන්වට එක්ව
මවතුලයවාදාදී අධර්මවාදී අලුත් මත ඉපදූහ. අභයගිරික
භික්ෂූු ශ්රමම මතද පිළිගත් බැවින්ව ඔවුන්ව මවතුලයවාදීන්ව ශ්රලස ද
හැඳින්වශ්රේ. (ශ්රේරවාදී විනය හැටියට භික්ෂුවක් ස්ත්රියක හා
ශ්රමවුන්වදම් ශ්රස්වනය කශ්රලාත් පරිජි ඇවත ශ්රේ. භික්ෂුභාවය
අහිමිශ්රේ.
නමුත් මවතුලයවාදීන්වට අනුව ශ්රදශ්රදනාශ්රේ
කැමැත්ශ්රතන්ව එය සිදුශ්රේ නම් එහි වරදක් නැත.) ශ්රමශ්රස් සීලය
පමණවත් ශ්රනාසලකා යන්වත්ර-මන්වත්ර හදාරමින්ව ශ්රමම භික්ෂූන්ව
හැසිරුණු බව දැක්ශ්රේ.

3.

ශ්රජ්තවනවිහාරවාසීන්වශ්රේ
මවතුලය වාදය

සාගලියනිකාය

හා

ශ්රගෝඨාභය රජු දවස අභයගිරිවිහාරවාසීන්ව අතුරින්ව පිරිසක්
ශ්රවන්වී දක්ිණගිරිවිහාරය නිශ්රයශ්රකාට වාසය කෙහ.
පුව ඔවුන්ව මහශ්රසන්ව රජු විසින්ව කරූ අනුරාධපුර
ශ්රජ්තවනාරාමශ්රේ
වාසය
කෙ
බැවින්ව
ඡජතවනවිහාරවාසීන්ව යැයි ද, එම පරපුශ්රර් සිටි සාගල
නම් ශ්රතර ශ්රකශ්රනකුන්ව විසින්ව සැකසූ ධර්මග්රන්වථ පිළිගත්
බැවින්ව ඔවුන්ව සාගලියනිකායිකඡයෝ යැයි ද පුව
මවතුලයපිටකය ද පිළිගත් බැවින්ව මවතුලයවාදීන්ව යැයි
ද හැඳින්වශ්රේ.
ශ්රමශ්රස් මහාවිහාරවාසී ූ ශ්රේරවාදී ශ්රතරවරුන්වශ්රගන්ව
ශ්රවන්වව ඉතිරි නිකාය ශ්රදක බිහිීම පිළිබඳව මහාවංශශ්රේ 33 වන
පරිච්ශ්රේදශ්රේ ශ්රමශ්රස් සඳහන්ව ශ්රේ.
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තඡතාප්තපභුති ඡත භික්ඛූ, මහාවිහාරනාගුං;
එවං ඡත’භයගිරිකා, නිේගතා ඡථරවාදඡතා.
(එතැන්ව පටන්ව ඒ බහලමස්ුතිස්ස ශ්රතරුන්ව ප්රමුඛ් භික්ෂූු
මහාවිහාරයට ශ්රනාආහ. ශ්රමශ්රස් ඒ අභයගිරික භික්ෂූු
ශ්රේරවාදශ්රයන්ව බැහැර ූවාුය. )

පභින්වනා’භයගිරිඡකහි, දක්ඛිණවිහාරිකායති;
එවං ඡත ඡථරවාදීහි, පභින්වනා භික්ඛඡවා ද්විධා
(පුව අභයගිරික භික්ෂූන්වශ්රගන්ව දක්ෂිණවිහාර වාසීු
ශ්රබදුනාහ. ශ්රමශ්රස් ඒ භික්ෂූු ශ්රේරවාදීන්වශ්රගන්ව ශ්රවන්වව
ශ්රදයාකාරයකට ශ්රබදුනාහ.)
ශ්රමශ්රස් ශ්රේරිය නිකාශ්රයන්ව පිරිසක් ශ්රවන්ව ී වැරදි මත
ගන්වනා අතර මහාවිහාරවාසී උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා ශ්රනාශ්රයක්
තාඩන-පීඩන මධයශ්රේ පිරිසිදු බුද්ධධර්මය දිවිහිමිශ්රයන්ව ුරැකි
බව ඉතිහාස ග්රන්වථයන්වහි සඳහන්ව ශ්රේ. සාසන ඉතිහාසය පිළිබඳ
කරුණු රාශියක් නිකාය සංග්රහඡයහි දැක්ශ්රවන බැවින්ව එම විස්තර
ද කියවා බැලීම වටී. එයින්ව උපුටා ශ්රගන ශ්රමම කරුණු ස්වල්පය
ශ්රමශ්රස් දැක්ීමු. රඡටත් ජාතිඡයත් සාසනඡයත් දියුණුව
ඡවනුඡවන්ව පැරණි රජදරුවන්ව හා මහා සංඝරත්නය කැප ී
කටයුතු කළ අයුරු ඉතා මැනවින්ව නිකාය සංග්රහඡයහි දැක්ඡේ.
ශ්රපාත්පත් ශ්රනාතිබුණු ඒ යුගශ්රේ තල්පත් වල ධර්මය ලියමින්ව
ඇතැම්විට රජවරුන්වශ්රේ පවා ශ්රකශ්රනශ්රහලි මධයශ්රේ ශ්රමශ්රස්
පිරිසිදු ශ්රේරවාදී ශ්රී සද්ධර්මය ුරැකීම පිලිබඳව අපි එම
මහාවිහාරවාසී උතුමන්වට ණයගැති ශ්රවමු.
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08 එම අධර්මවාදී මතවාදයන්වඡේ නූතන
වයාප්තතිය
ඉහත සඳහන්ව අධර්මවාදී මත දැනුදු ඇතැම් පිරිස් අතින්ව
වයාප්තතව යාම සුශ්රන්ව අභාගයයකි. 19 වන සියවස අගභාගශ්රේ
හා 20 වන සියවස මුල භාගශ්රේ යුශ්රරෝපීය ශ්රබාශ්රහෝ පිරිසක් ද
බුද්ධ ධර්මය ශ්රසීමට උත්ුක ූහ. ඒ අතරින්ව සමහශ්රරක් එය
කශ්රළ බුදුදහශ්රම් වැරදි ශ්රසීශ්රම් අදහසින්ව බව ශ්රපශ්රන්ව. බුද්ධ
කාලශ්රේද එබඳු අය පැවිද්දන්ව අතරද ූ බව අංගුත්තර තික
නිපාතශ්රේ දැක්ශ්රවන ‘‘සරභ” නැමති පරිබ්බාජකයාශ්රේ පැවිදිීම
සම්බන්වධ කථා වස්තුශ්රවන්ව (සරභුත්ත) දත හැක. එබැවින්ව එය
පුදුමයට කරුණක් ශ්රනාශ්රේ. ගැටළුව වන්වශ්රන්ව සාසනය රැකීමට
සිටින භික්ූන්ව වහන්වශ්රස්ලා අතිනුත් එබඳු වැරදි මත ප්රචලිත
ීමයි.
පුගිය සියවශ්රස් භික්ූන්ව වහන්වශ්රස්ලා අතින්ව ලියැවුණු
එබඳු ග්රන්වථ කීපයක් නිසාද ශ්රමබඳු වැරදි මත ප්රචලිත ූ බව
කිවයුතුය. විචාරාත්මක ග්රන්වථ යැයි සලකා එබඳු ග්රන්වථ උසස්
විභාග සඳහාද අනුමත කර තිබීම ශ්රේදජනකය. උගත් භික්ූන්ව
අතින්ව ලියැවුණු බැවිනුත්, ඒවාශ්රේ ඇති වැරදි දක්වා ඊට විරුද්ධව
ශ්රපාත්පත් ශ්රනාලියීම නිසාත්, තම මතය නිවැරදි යැයි ශ්රපශ්රනන
ශ්රස් එම ග්රන්වථයන්වහි වැරදි තර්ක ඉදිරිපත් කර ඇති බැවිනුත්
ධර්මය ගැඹුරින්ව ශ්රනාවිමසන ආධුනික පිරිස මුලාවට පත්ශ්රේ. එම
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වැරදි කිහිපයක් ශ්රමහිදී දක්වා නිවැරදි කිරීමට අදහස් කශ්රළ එම
ග්රන්වථ වල කියැශ්රවන සියල්ල නිවැරදි යැයි ශ්රනාගත යුතුය යන
බව දැක්ීමටය. තවද යශ්රමක් දහම ශ්රදස වැරදි ශ්රකෝණයකින්ව
බලන විට නැති වැරදිද ශ්රපශ්රනන බව දැක්ීමටය. පුද්ගල
විශ්රේචනයකට අකමැති අපි ශ්රමහිදී එම ග්රන්වථ නාම පමණක්
දක්වන අතර එම මතඡේ ඇති වැරද්ද මිස පුද්ගලයින්වඡේ
වැරැද්දක් දැක්ීමට අදහස් ඡනාකරු.
භික්ූන්ව අතරත්, බුද්ධධර්මය-පාළිභාෂාව-ශ්රබෞද්ධ
ඉතිහාසය ආදී විෂයන්ව හදාරන සිුන්ව අතරත් ප්රචලිත ග්රන්වථ ූ
“අටුවා පරීක්ෂණය, පාලි සාහිතයය, ලක්දිව බුදු සමඡේ
ඉතිහාසය, අසිරිමත් ඉංදියාව” යනාදී ග්රන්වථ වලින්ව ද ඉහත දැක්ූ
පරිදි වැරදි මත ප්රචලිත විය. එම ග්රන්වථවල අඩංගු වන වැරදි
කරුණු කිහිපයක් අපි ශ්රමශ්රස් නිවැරදි කිරීමට ලක් කරමු.
1.
වැරදි මතය
; පරිවාර පාළි - ශ්රමහි ඇතුලත් වන්වශ්රන්ව
පෙමු කී විනය ශ්රපාත් සතශ්රර් තිශ්රබන ශික්ෂාවන්ව පිළිබඳ විශ්රේෂ
විභාගාදියයි. ප්රථම පාරාජික ශික්ෂාපදය ශ්රකාහි පනවන
ලද්ශ්රද්ද?........ යනාදී ප්රේණ අසා ඒවාට උත්තර සැපයීම ශ්රමහි
ශ්රපශ්රන්ව. ඒනිසා ඡමය විනය ඉගනීමට උපකාර ඡවන ඡස් පසු
කලක සම්පාදිත වූ ඡපාතකි. අුතු විනය ශික්ෂාපද එකක්වත් එහි
නැත. (පාලි සාහිතයය, 2002 නව මුද්රණය, 116 පිටුව, 2වන
ශ්රේදය)
➢ අපඡේ පිළිතුර ; පරිවාරපාළි යන මාතෘකාව යටශ්රත් දක්වන
ශ්රමය සම්පූර්ණශ්රයන්වම වැරදි ප්රකාශයකි. ‘‘කති නු ඡඛා,

භන්වඡත, අධම්මිකා දිටඨාවිකම්මාති’’? ‘‘පඤ්චිඡම, උපාලි,
අධම්මිකා දිටඨාවිකම්මා කතඡම පඤ්ච? - අනාපත්තියා
දිටඨිං ආවි කඡරාති, අඡදසනාගාමිනියා ආපත්තියා දිටඨිං
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ආවි කඡරාති, ඡදසිතාය ආපත්තියා දිටඨිං ආවි කඡරාති, චතූහි
පඤ්චහි දිටඨිං ආවි කඡරාති, මඡනා මානඡසන දිටඨිං ආවි
කඡරාති, ඉඡම ඡඛා උපාලි පඤ්ච අධම්මිකා දිටඨාවිකම්මා.
යනාදී ූ ශ්රබාශ්රහෝ බුද්ධශ්රද්ශනා ද අත්ථාපත්ති තිටඨන්වඡත
භගවති ආපජජති, ඡනා පරිනිබ්බුඡත; අත්ථාපත්ති
පරිනිබ්බුඡත භගවති ආපජජති, ඡනා තිටඨන්වඡත;
අත්ථාපත්ති තිටඨන්වඡතපි භගවති ආපජජති පරිනිබ්බුඡතපි.
යන පාඨය පැහැදිලි කරමින්ව පරිවාර අටුවාහි දැක්ශ්රවන පරිදි

‘‘එතරහි ඡඛා පනානන්වද, භික්ඛූ අඤ්ඤමඤ්ඤං
ආවුඡසාවාඡදන සුදාචරන්වති, න ඡවා මමච්චඡයන එවං
සුදාචරිතබ්බං, නවඡකන, ආනන්වද, භික්ඛුනා ඡථඡරා භික්ඛූ
‘භන්වඡත’ති වා ‘ආයස්මා’ති වා සුදාචරිතබ්ඡබා’’ති
වචනඡතා ඡථරං ආවුඡසාවාඡදන සුදාචරණපච්චයා
ආපත්තිං පරිනිබ්බුඡත භගවති ආපජජති, ඡනා තිටඨන්වඡත.
යන පාඨ අනුව ආවුශ්රසාවාදශ්රයන්ව වැඩිහිටියන්ව ඇමතීශ්රම්
ආපත්ති ද ශ්රවන කිසිම විනය ශ්රපාතක දක්වා නැත. එබඳු ූ
ශ්රවන ශ්රපාත් වල නැති පැණීම් ශ්රබාශ්රහෝමයක් පරිවාර
පාළිශ්රේ දක්නට ඇත. පරිවාර පාළිය බුද්ධශ්රද්ශනාවක්
ශ්රනාශ්රේය යන මතය මහාසංගීතිකයින්වශ්රේ වැරදි මතයක් බව
දීපවංසය අනුව අපි ශ්රපර දැක්ීමු. ශ්රමය සංගායනා කෙ බව
දැක්ශ්රවන උදෘත ද ශ්රපර දැක්ීමු.
2.
වැරදි මතය ; ඡනත්තිප්තපකරණය - .....අභිධර්මය ගැන
කිසිවක් ශ්රම් ශ්රපාශ්රත් සඳහන්ව ශ්රනාශ්රේ එයින්ව උද්ධෘත පාඨ කිසිවක්
ද දක්නට නැත ,එබැවින්ව ඡමය අභිධර්මය සකස් කිරීමට මත්ඡතන්ව
සම්පාදිත වූවක් යයි කිවයුතුයි. (පාලිසාහිතයය නවමුද්රණය 2002,
126 පිටුව, 3වන ශ්රේදය)
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➢ අපඡේ පිළිතුර
; ත්රිපිටකයටත් අටුවා කාලයටත් අතර
ලියැවුණු ශ්රපාත් යන මැශ්රයන්ව ආරම්භ කර
ශ්රනත්තිප්තපකරණය යන අනු මාතෘකාව යටශ්රත් ඉහත
ප්රකාශය දක්නට ලැශ්රබ්. ශ්රම් ප්රකාශය අනුව පිටක ග්රන්වථ
සැකසීශ්රමන්ව පු කශ්රලක ශ්රනත්තිප්රකරණය සැකුණු බවත්
අභිධර්ම පිටකය සැකසී ඇත්ශ්රත් ශ්රනත්තිප්රකරණයටත් පුව
බවත් දැක්ශ්රේ. ශ්රමයද ඉතා බරපතල වැරදි ප්රකාශයකි. මීට
පිළිතුරු අභිධර්මපිටකය යන මාතෘකාව යටශ්රත් ඉහත දක්වා
ඇත.
3.
වැරදි මතය ; කඞ්ඛාවිතරණී මාතිකටඨකථාව - ......යන
ගාථා වලින්ව ශ්රපනී යන්වශ්රන්ව ශ්රමය පාලි විනය අටුවාව ආශ්රය
ශ්රනාශ්රකාට සිංහල අටුවා ආශ්රශ්රයන්ව ලියූ බවයි. එය එශ්රස් නම්
ශ්රමය බුද්ධශ්ර ෝෂ ආචාර්යයන්ව විනය අටුවාව ලියන්වනට ශ්රපර
සම්පාදිත ූවක් විය යුතුයි. සමන්වතපාසාදිකාව ලියූ පු ශ්රමය
සම්පාදනය කලා නම් සිංහල අටුවා බැලීමට ඕනෑ කමක් නැත.

එඡස්ම විස්තර බලාගත යුතු තැනදී සමන්වතපාසාදිකාඡවන්ව
බලාගත යුතුයයි කීමක්ද ඡමහි ඡපඡනන්වනට නැත. එබැවින්ව ශ්රමය
බුද්ධශ්ර ෝෂ කාලයට ශ්රපර තිබුණු අටුවාවක් විය යුතු.

ශ්රමයට ටීකාවක් ලියූ බුද්ධනාග ශ්රතරනම ශ්රමය
බුද්ධශ්ර ෝෂ ආචාර්යයන්වශ්රේ කෘතියකැයි පිළිගනී. (පාලි
සාහිතයය,194-195 පිටු)
➢

අපඡේ පිළිතුර ; ශ්රම් කඞඛ්ාවිතරණී මාතිකට්ඨකථාව ගැන
දැක්ූ ඉතා වැරදි මතයකි. ටීකාචාර්යන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ මතය ද
ගරු ශ්රනාකරමින්ව පවසන ශ්රමම කරුණ හාසයජනකය.
මාතිකට්ඨකථාශ්රේ ඇති සමන්වතපාසාදිකාව ගැන දැක්ීම්
දැනට අපට හමු ූ තැන්ව පමණක් 14 කි. උදාහරණ- විත්ථාඡරා
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පන සමන්වතපාසාදිකායං (චූළව. අටඨ. 102) වුත්ඡතා,
(සං ාදිශ්රස්සකණ්ඩවණ්ණනාහි අග ශ්රේද ශ්රදශ්රකහි පමණක්
තැන්ව පහක සමන්වතපාසාදිකා යන නම දැක්ශ්රේ.) භික්ෂුවක්
විසින්ව හදාෙ යුතු මූළික විනය ග්රන්වථයක් ූ මාතිකට්ඨකථාව
පිළිබඳව පවා ඡමවැනි අසතය ප්රකාශ ග්රන්වථ වල පළකිරීඡම්
ඡේතුව කුමක්දැයි සිතා බලත්වා.
4.
වැරදි මතය
; ශ්රබෞද්ධාගම - ....බුද්ධභාෂිතයම සඳහන්ව
ශ්රවතැයි කියනු ලබන ත්රිපිටකඡේ ඡකාටස් වල බුදුන්ව ගැන සඳහන්ව
වන ඡද් ඡකඡරහි පවා එතරම් විේවාසය තැබිය ඡනාහැකිය.
ශ්රවශ්රනකක් තබා බුදුන්ව බුද්ධත්වය ලැබීශ්රමන්ව පු ශ්රද්ශනා කරන
ලද පෙමු වන ධර්ම ශ්රද්ශනය යැයි කියනු ලබන, සියලු ශ්රබෞද්ධ
වාද වල මූළික ධර්මයක් ූ, “ධම්මචක්කප්තපවත්තන සූත්රය” පවා
බුදුන්ව විසින්වම ඡදසූ ධර්මයක් ද යන්වන සැක සහිතය. (අසිරිමත්
ඉංදියාව, 2012 හතරවන මුද්රණය, 331 පිටුව, 2 වන ශ්රේදය)
➢ අපඡේ පිළිතුර
; රාජය වයවස්ථාශ්රවන්වම බුදුදහම රැකීමට
බැඳී සිටින රටක අධයාපන ප්රකාශන ශ්රදපාර්තශ්රම්න්වතුශ්රවන්ව
ප්රකාශිත ග්රන්වථයක ශ්රමබඳු මත ඇතුලත් ීම ශ්රේදජනකය.
ශ්රමම ග්රන්වථශ්රේ කතුවරයා ශ්රබෞද්ධශ්රයකු ශ්රනාවන බව
ශ්රපශ්රන්ව. එබැවින්ව කිසිම සාධක පාඨයකින්ව ශ්රතාරව පවසන
ශ්රමවැනි කරුණු පිළිබඳ පිළිතුරු දීමද අනවශයය.
5.
වැරදි මතය
; ලක්දිව බුදු සමශ්රේ ඉතිහාසය
- ....ශ්රලශ්රඩකුට ශ්රවදකම් කරන්වට නැතශ්රහාත් ශ්රබශ්රහත් සාදා
ශ්රදන්වට කියා ගිහිශ්රයකු භික්ුවකශ්රගන්ව ඉල්ලා සිටිශ්රයාත් භික්ුව
ඒ ඉල්ලීම ඉටු ශ්රනාකෙ යුතුයි.... එශ්රහත් එක්තරා භික්ුවකට එම
ශ්රලඩම සෑදුණු විටක දුන්ව ශ්රබශ්රහත ගැන භික්ූන්ව තම තමන්ව අතර
කතාබහ කරන්වට පටන්වගත හැකිය..... ශ්රම් බවට නිදුනක්
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හැටියට සමන්වතපාසාදිකාශ්රවහි එන අපූරු කථාවක් ශ්රමශ්රස්ය.
(ක්රි.ව.127-171) වසභ රජුශ්රේ බිසවට ශ්රරෝගයක් වැෙඳුණු විට,
ශ්රස්වක ස්ත්රියක් මහාපදුම ස්ථවිරයන්ව ශ්රවත ශ්රගාස්
“ශ්රද්ීන්වවහන්වශ්රස්ට ශ්රබශ්රහතක් නියම කරන්වනැ”යි අයැද සිටියාය.
විනශ්රයහි විශාරදශ්රයකු ූ ස්ථවිරශ්රයෝ තමන්ව ශ්රවදකම් ශ්රනාදන්වනා
බවක් ශ්රනාකියාම, යටකී පිළිශ්රවෙට භික්ූන්ව සමග කතාබහක්
පටන්ව ගත්හ. ස්ත්රිය උන්වවහන්වශ්රස්ලාශ්රේ කතාබශ්රහන්ව ශ්රබශ්රහත
දැන ගත්ශ්රතන්ව, එම ශ්රබශ්රහතම ශ්රරෝගී බිසවට ශ්රදන ලද්ශ්රද්ය.
ශ්රද්වියට ුව වුණු පු, ඔවුු සිවුරු තුනක් හා කහවණු 300 ක්
ශ්රගනවුත් ශ්රතරුන්ව පාමුල තබා “ස්වාමින්වවහන්වස, ඡම් කහවණු
මල් පිදීම සඳහා ඡයාදන්වනැ”යි කියා සිටිඡයෝය. මහාපදුම
ස්ථවිරඡයෝ ඡමය ආචාර්යභාගයැයි සිතා, කහවණු තුන්වසියය
භාරගන්වට නියම ඡකාට, එම මුදල මල් පිදීමට ශ්රයදුශ්රවෝයA.
A මහාපදුම ශ්රතරුන්වශ්රේ ශ්රම් මුදල් පිළිගැනීම විනශ්රයහි දැක්ශ්රවන

රූපිය සික්ඛ්ාපදය කඩකිරීමක් ද? භික්ුවක් යම්කිසි මුදලක් (රන්ව
ශ්රහෝ රිදී) පිළිගැනීම ශ්රහෝ පිළිගන්වනට ශ්රයදීම ශ්රහෝ තමා
ශ්රවනුශ්රවන්ව තැන්වපත් කරීම ශ්රහෝ ශ්රනාකෙ යුතු බව නීතියය........
මහාපදුම ශ්රතරුන්ව වරක් උත්තර රාජපුත්ත විසින්ව එවනලද රන්ව
කරඬුවක් (ුවණ්ණශ්රචතිය) අකැපයයි (න කප්තපතීති)
ප්රතික්ශ්රෂ්ප කර තිබීම ගැන සලකා බලන විට ඡමහි පැහැදිලිවම
ඡපඡනන සිකපදය කඩකිරීම ආේචර්යවත්ය. (ලක්දිව බුදු සමශ්රේ
ඉතිහාසය, 174-175 පිටු සහ අශ්රධෝලිපි)
අපඡේ පිළිතුර ; ඉහත කළු අකුරින්ව දක්වා ඇති තැන්ව වල
වැරදි ඇත. ශ්රමහි මහාපදුම මහශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස් මුදල් පිළිශ්රගන
සිකපදය කැඩුශ්රේයැයි ඒත්තු ගැන්වීමට දැක්ූ උද්ධෘත වල
පරිවර්තනශ්රේ ද ශ්රදෝෂ ඇත. එහි පාළි පාඨය ශ්රමශ්රස්ය.
“ූපසන්වශ්රත ච ශ්රරාශ්රග තිචීවශ්රරන තීහි ච කහාපණසශ්රතහි සද්ිං
➢
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ශ්රභසජ්ජචඞශ්රකාටකං පූශ්රරත්වා ආහරිත්වා ශ්රථරස්ස පාදමූශ්රල
ඨශ්රපත්වා ‘‘භන්වඡත, පුප්තඵපූජං කඡරාථාති’’ ආහංු. ශ්රථශ්රරා
“ආචරියභාශ්රගා නාමාය”න්වති කප්තපියවඡසන ගාහාඡපත්වා
පුප්තඵපූජං අකාසි. (ශ්රරෝගය සන්වසිඳුන කල්හි තුන්ව සිවුරකුත්
කහවනු තුන්වසියයකුත් සමග ශ්රබශ්රහත් මංජුසාවක් පුරවා
ශ්රගනවිත් ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ පාමුෙ තබා “ස්වාමීනි, මල්
පූජාවක් කරනු මැනවි”යැයි කීහ. ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස් “ශ්රමය
ආචාර්යභාගය නම් වන්වශ්රන්වය”යි කැපවශඡයන්ව ගන්වවාඡගන මල්
පූජාව කෙ ශ්රස්ක.)120 ශ්රමහි “ස්වාමීනි! මල්පූජාවක් කරනු මැනවි.”
යැයි දැක්ූවා මිස කහවණු ගැන සඳහනක් කර නැත. තවද ඡම්වා
කැප ක්රමඡයන්ව ගන්වවාඡගන පූජාව කළ බව “කප්තපියවඡසන
ගාහාඡපත්වා” යැයි ඉතා පැහැදිලිව දක්වා තිඡබ්. ඊට අදාල
ටීකාශ්රේද “කප්තපියවශ්රසන ගාහාශ්රපත්වාති’’, ‘‘අම්හාකං රූපියං න
වට්ටති, පුප්තඵපූජනත්ථං පුප්තඵං වට්ටතී”ති ආදිනා පටික්ිපිත්වා
කප්තපිශ්රයන කශ්රමන ගාහාශ්රපත්වාති අත්ශ්රථා.” (“කප්තපියවශ්රසන
ගාහාශ්රපත්වා” යනු “අපට මුදල් කැප නැත. මල්පූජාව සඳහා මල්
නම් කැපයි” යනාදී ක්රමශ්රයන්ව ප්රතිශ්රේප ශ්රකාට කැප ක්රමශ්රයන්ව
ගන්වවාශ්රගන යන අර්ථයි.) යනාදී ශ්රලස එය කැප අයුරින්ව
(කැපකරුවන්ව ලවා) කෙ අයුරු ඉතා පැහැදිලිව දක්වා තිශ්රබ්. තවද
මචතයයට විහාරයට ලබාශ්රදන මුදල් ප්රතික්ශ්රෂ්ප ශ්රනාකර අන්ව
අය ශ්රවත ශ්රයාමුකෙයුතු අයුරු සමන්වතපාසාදිකාශ්රේ 489 පිටුශ්රේ
දක්වා ඇත. කරුණු ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව මහාපදුම මහශ්රතරුන්ව ආදී
ක්ෂීණාශ්රව උතුමන්ව යැයි දක්වා ඇති උතුමන්ව ශ්රකශ්රරහි
ශ්රද්ධාශ්රවන්ව ශ්රතාරව දක්වා ඇති ශ්රමබඳු වැරදි ප්රකාශ නිසා එය
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විනය අටුවා ක ේවාවිොරණ මුද්රණ 337 පිටුව
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කියවන අයශ්රේද ශ්රද්ධාදී ගුණ පිරිශ්රහන බැවින්ව අපි ශ්රමශ්රස් ශ්රමම
නිවැරදි කිරීම් සිදු කශ්රෙමු.
6.

වැරදි මතය

; ‘රහත්’ යන්වන පිළිබඳ ආදිකාලීන අදහස

වැරදි මතය

; ලක්දිව බුදු සමශ්රේ ඉතිහාසය - ....රහත්

කුමක් වුවත් එය කලින්ව කලට පළින්ව පළට ඡවනස් වුණු බවට නම්
සැකයක් නැත. (ලක්දිව බුදු සමශ්රේ ඉතිහාසය, 227 පිටුව, 3 වන
ශ්රේදය)
7.

ඡවන්වට හැකිව තිබියදීම රහත් ඡනාී, ඡගට ඡනාවැදී ඡදාරකඩ
සිටින්වනා ඡස්, එම අධිගමය පවා යටපත් කරඡගන සිටින්වනට
පුළුවන්ව කමක් ඉතා සිල්වත් ගුණවත් ඇතැම් පෘථේජන භික්ූන්වට
ඇතැයි යන විේවාසයක් ද පැවතුඡන්වය. මහා සං රක්ිත
ස්ථවිරශ්රයෝ .......... “මා විදුන්ව ශ්රනාවැඩුශ්රේ ශ්රමශ්රත් බුදුන්ව දක්නා
රිසිශ්රයනි. එශ්රහත් ඔශ්රහාම නම්, මට හිඳින්වනට උදවු ී ශ්රමතැනින්ව
අයින්ව වන්වනැ” යි ස්ථවිරශ්රයෝ වදාෙහ. උපස්ථායක භික්ුව
ස්ථවිරයන්වට හිඳින්වනට උදවු ී, එතැනින්ව පිට විය. උපස්ථායක
භික්ුව වැඩි දුරක් යන්වනට කලින්ව, මහා සං රක්ිත ස්ථවිරශ්රයෝ
රහත් ී, උපස්ථායකයාට ඒ බව අෙවන්වනට අුරුසන්ව ගැසූහ.

.............. රහත්බව වනාහි යමකු විසින්ව, ඊට අත ශ්රපාවන තරම්
ලෙට පැමිණ, එහි ශ්රනාවැද සිට, වුවමනා වූ විඡටක

ඡමාඡහාතකින්ව වාඡේ අත්පත් කරගත හැකි ඡදයකැයි යටත්
පිරිඡසයින්ව 5 වන ශත වර්ෂඡේ අර්ථකථාචාර්ය වරයන්වඡේ මතය
වූ බව ශ්රම් නිදුන්ව වලින්ව ශ්රපශ්රන්ව. (ලක්දිව බුදු සමශ්රේ ඉතිහාසය,
231 පිටුව අග ශ්රේදය- 232, 3 වන ශ්රේදය)
➢
අපඡේ පිළිතුර ; තමාට අවිෂය ූ රහතන්ව වහන්වශ්රස්ලා
පිළිබඳ දක්වන්වනට යාශ්රමන්ව ශ්රමම ග්රන්වථකර්තෘතුමා සිදුකරශ්රගන
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ඇත්ශ්රත් විශාල අකුසලයකි. මහා සං රක්ිත මාහිමියන්වශ්රේ කථා
වස්තුශ්රේ දී ශ්රමශ්රස් ඉතා ඉක්මණින්ව මගඵල ලබාගැනීමට
හැකිූශ්රේ කුමක් නිසාද යැයි ඉතා පැහැදිලිව දක්වා තිබියදී
කථාශ්රේ එම ශ්රකාටස ඉවත්කර ඇත්ශ්රත් එය දැක්වුශ්රවාත් තම
මතයට පහරක් වදින බැවින්ව විය යුතුය. ඒ ශ්රකාටස ශ්රමශ්රස්ය.
සඞ්ඡඝා සන්වනිපතිත්වා ආහ – ‘‘භන්වඡත, එවරූඡප මරණකාඡල
ඡලාකුත්තරධම්මං නිබ්බත්ඡතන්වතා දුක්කරං කරිත්ථා’’ති.
නාවුඡසා එතං දුක්කරං, අපිච ඡවා දුක්කරං ආචික්ඛිස්සාමි –
‘‘අහං, ආවුඡසා, පබ්බජිතකාලඡතා පටඨාය අසතියා
අඤ්ඤාණපකතං කම්මං නාම න පස්සාමී’’ති. (සං රත්නය
රැස්ී “ස්වාමීනි, ශ්රමබඳු මරණාසන්වන කාලශ්රේදී ශ්රලෝශ්රකෝත්තර
ධර්මයක් උපදවාගනිමින්ව දුෂ්කර කාර්යයක් කෙ ශ්රස්ක” යැයි කීහ.
ඇවැත්නි, ශ්රමය නම් දුෂ්කරක්රියාවක් ශ්රනාශ්රේ. නමුත් අපි කෙ
දුෂ්කර කාර්යයක් ඔබ වහන්වශ්රස්ලාට කියමි “ඇවැත්නි, මම පැවිදි
ූ කාලශ්රේ පටන්ව අසිහිශ්රයන්ව අනුවණින්ව කෙ කිසි කටයුත්තක්
ශ්රනා දකිමි” යැයි මහා සං රක්ිත මාහිමිපාශ්රනෝ කරුණ පහදා
දුන්ව ශ්රස්ක.)121 ඒ අනුව ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස් පැවිදි වූ කාලඡේ පටන්ව
අසතිඡයන්ව, ුළාී සිදුකළ කිසි කටයුත්තක් සිහි කිරීමට නැතැයිද,
ඡමම දුෂ්කර ක්රියාව තමන්ව කළ බවත් මමත්රී බුදුසුශ්රන්ව දී රහත්
ීමට තමාශ්රේ තිබූ අදහස ඉවත් කිරීශ්රමන්ව පු ශ්රමශ්රස් ඉක්මණින්ව
රහත් ඵලය ලැබූ බවත් ඉතා පැහැදිලිව දක්වා තිබියදී ශ්රමශ්රස්
කියවන්වනන්ව ශ්රනාමග යවන ශ්රමබඳු ප්රකාශ කිරීම ඉතා සාහසික
බවත් ඒවාට කටුක විපාක විඳීමට සිදුවිය හැකි බවත් ශ්රමශ්රස්
කරුණාශ්රවන්ව දන්වවමු.
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8.
වැරදි මතය
; ලක්දිව බුදු සමශ්රේ ඉතිහාසය
- .....ශ්රන්වවාසික භික්ූන්ව නිසි ගරුබුුමන්ව ශ්රකාට තමන්ව වහන්වශ්රස්
ශ්රනාපිළිගැනීම ගැන ධම්මදින්වන ස්ථවිරයන්ව වහන්වඡස් අමනාප වූ
බවත් තරමක් උදහස් වූ බවත් ශ්රම් කථාශ්රවන්ව ඇෙශ්රවතැයි සිතිය
හැකිය..........
.......... රහතන්ව වහන්වශ්රස් භික්ූන්ව ශ්රදනමට කමටහන්ව ශ්රනාදී ඔවුන්ව
පිටත්කර යැවුශ්රේ අමනාප ීම නිසා බව පැහැදිලිය.
......ශ්රම් රහතන්ව වහන්වශ්රස් අමුතුම පිළිශ්රවෙකට පිරිනිවන්ව පෑශ්රමන්ව
කීර්තිනාමයක් ඇතිකරගන්වට අදහස් කළා ඡස් ඡපඡන්ව.
...... මහාවයේඝ ස්ථවිරයන්ව වහන්වඡස් ප්රදර්ශනයට කැමති
ඡකඡනකු බවත් විශිෂ්ට අවමංගල උත්සවයකට ප්රිය කෙ බවත්
ශ්රම් කථාශ්රවන්ව ඇශ්රේ.
......... ස්ථවිරශ්රයෝ මල් පිළිශ්රගන “ශ්රපාඩිතැන, මල් ටිකයි
ශ්රනාශ්රේදැ”යි කීහ. ස්ථවිරයන්ව ශ්රමශ්රස් කීශ්රමන්ව ඇශ්රෙන්වශ්රන්ව
අතශ්රොස්සක් පමණ මල් ලැබීශ්රමන්ව උන්ව වහන්වශ්රස් තරමක්
කලකිරුණු බවත් තවත් ඇත්නම් ඡහාඳයයි සිතූ බවත්ය. එකම
මලක්වත් නැතුව සිටි ස්ථවිරයන්ව මල් අතශ්රොස්සක් පමණ වත්
ලැබීම ගැන සතුටු ී සාමශ්රණ්ර නමට කෘතඥ වියයුතු තැන,
උන්වවහන්වශ්රස් ශ්රකශ්රළ ‘මල් ටිකයි’ කියා මදිපාඩු කීමය.
(ලක්දිව බුදු සමශ්රේ ඉතිහාසය, 232-235 පිටු)
අති පුරාණශ්රේ පටන්වම - කිසිම සැකයක් නැතිව පාලි
අට්ඨකථා කාලශ්රේ රහත් යන පදශ්රයහි සම්මත අදහස නියම
ශ්රකාට සීමා පනවා ශ්රනාතිබුණු බවත්, එම පදය බුරුලට වයවහාර
වුණු බවත් යට සඳහන්ව කථාවලින්ව අපට නිගමනය කරගත හැකිය.
....(ලක්දිව බුදු සමශ්රේ ඉතිහාසය, 238 පිටුව, 3 වන ශ්රේදය)
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අපඡේ පිළිතුර ; ඉහත ප්රකාශ සියල්ලශ්රගන්වම හැශ්රෙන්වශ්රන්ව
ශ්රමම කර්තෘතුමා හරිහැටි රහත් විෂය පිළිබඳ කියීශ්රමන්ව වත්
දැනශ්රගන නැති බවයි. ශ්රමෝ පුරිසවාදශ්රයන්ව භික්ූන්වට
අමතන භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස්ව ශ්රමතුමා දුටුවා නම්
භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස්ද බුදුී නැතැයි පවසනු ඇත. ඉහත
දැක් ූ කිසිම තැනක ඒ උතුමන්වට ශ්රකශ්රෙස් සිතක් හටගත්
බවට කිසිඳු සලකුණක් නැත. තවද ධම්මදින්වන මහරහතන්ව
වහන්වශ්රස් උදහස් ී අහසින්ව වැඩි බව ශ්රමහි දක්වයි. ශ්රක්න්වති
ගිය විට අභිඤ්ඤා පිරිශ්රහන බව වත් ශ්රමම ග්රන්වථකර්තෘතුමා
දැන ශ්රනාසිටි බව මින්ව හැශ්රේ. ශ්රමම සියලු සිදුීම් වලට
පිළිතුරු උදානපාළිඡේ පිළින්වදිවච්ඡ සූත්රඡයන්ව ලැශ්රබ්. එහි
අථ ඡඛා භගවා ආයස්මඡතා පිලින්වදවච්ඡස්ස පුබ්ඡබනිවාසං
මනසි කරිත්වා භික්ඛූ ආමන්වඡතසි – ‘‘මා ඡඛා තුම්ඡහ,
භික්ඛඡව, වච්ඡස්ස භික්ඛුඡනා උජ ායිත්ථ. න, භික්ඛඡව,
වච්ඡඡා ඡදාසන්වතඡරා භික්ඛූ වසලවාඡදන සුදාචරති.
වච්ඡස්ස, භික්ඛඡව, භික්ඛුඡනා පඤ්ච ජාතිසතානි
අබ්ඡබාකිණ්ණානි බ්රාේමණකුඡල පච්චාජාතානි. ඡසා තස්ස
වසලවාඡදා දීඝරත්තං සුදාචිණ්ඡණා . ඡතනායං වච්ඡඡා
භික්ඛූ වසලවාඡදන සුදාචරතී’’ති. යැයි කිසිඳු ක්ශ්රල්ශ
මාත්රයකුදු නැතත් ශ්රපර පුරුදු ආදී ශ්රේතු නිසා පිළින්වදිවච්ඡ
මහ රහතන්ව වහන්වශ්රස් වැනි මහාශ්රාවක තනතුරු ලැබූ රහත්
උතුමන්ව අතින්ව ද වසලවාදශ්රයන්ව කථාකිරීම ආදී සාමානය
සමාජශ්රේ වැරදි යැයි සම්මත ුළු සිදුීම් සිදුවිය හැකි බව
ශ්රමහි දැක්ශ්රේ. පෘතේජනයින්වට අවිෂය ූ ශ්රමබඳු තැන්ව
විනිේචයට යාශ්රමන්ව භයානක විපාක ලැබිය හැකි බැවින්ව
පාඨකශ්රයෝ විමසිලිමත්ව ශ්රමබඳු තැන්ව කියවත්වා යනු අපශ්රේ
මමත්රී පූර්වාංගම ඉල්ලීමයි.
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9.
වැරදි මතය ; අටුවා ප්රකීර්ණක ශ්රද්ශනාවද? - ....ශ්රමශ්රස්
මුල් අටුවාවල ලක් සුන්ව පිහිටීමට පු සිදු ූ ශ්රදයක් ඇතුලත්
ශ්රනාවිය හැකි බවට අර්ථකථාචාර්ය ටීකාචාර්ය ඡදපක්ෂයම
සාක්ෂය ඡදන නුත් ශ්රකායි ආකාරයකින්ව ශ්රහෝ ශ්රමකල විදයමාන
සියලු අටුවා වල ලක් සුන්ව පිහිටියාට පු සිදු ූ ප්රවෘත්ති
ඇතුෙත්ව තිශ්රබත්,...
දැන්ව “අටුවාව නම් ප්රකීර්ණක ශ්රද්ශනාවය”යි දැක්ූ ටීකාචාර්ය
වචනය ගැන තව දුර පරීක්ෂණය කරමු:- අටුවා වල දැක්ශ්රවන
පඤ්ච අන්වතර්ධානයන්වශ්රේ විස්තරය පිටකත්රඡේ කිසි තැනක
ශ්රනාශ්රපශ්රන්ව.....විමානවත්ථු අටුවාවන්වහි දැක්ශ්රවන කථාවලින්ව
යමක් ඡපළ ඡපාත්වල දකින්වට ලැශ්රබ් නම් ශ්රේ අතිවිරල වශශ්රයනි.
මිලිඳු-නාගශ්රස්න කථාවන්වශ්රගන්ව ශ්රල්ශමාත්රයක්වත් පිටකත්රඡයහි
ඇතුෙත් විය ශ්රනාහැක. ශ්රම් නිසා වැඩිකරුණු ශ්රනාදක්වාම ඒ කීම
(“අටුවාව නම් ප්රකීර්ණක ශ්රද්ශනාවය”යි දැක්ූ ටීකාචාර්ය
වචනය) ප්රතිශ්රේප කෙ හැක......... (අටුවාපරීක්ෂණය 2-3 පිටු)
➢ අපඡේ පිළිතුර ; ශ්රමම ප්රකාශ සියල්ලම අටුවා හා ටීකා වල
දැක් ූ අදහස නිවැරදිව ශ්රත්රුම් ශ්රනාශ්රගන කෙ
ප්රකාශශ්රයෝය. පාළි අටුවා සැකසීශ්රම්දී පැරණි අටුවාවන්වට
ශ්රේරවාදාදිය ඇතුලත් ශ්රකාට සංවර්ණනාව කරන බව විනය
අටුවාශ්රේ ආරම්භක ගාථා වලදීම ඉතා පැහැදිලිව දක්වා ඇත.
ඒ ශ්රමශ්රස්ය- තඡතාපි අන්වඡතාගධඡථරවාදං; සංවණ්ණනං
සම්ම සමාරභිස්සං. (මහාපදුම ආදී මහරහතන්ව
වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ ශ්රේරවාද ද ඇතුලත් ශ්රකාට විනය
සංවර්ණනාව මනාව අරඹන්වශ්රනමි.)
එහි ටීකාශ්රේද ‘‘අටඨකථංඡයව ගඡහත්වා සංවණ්ණනං
කරිස්සාමී’’ති වුත්ඡත අටඨකථාසු වුත්තත්ඡථරවාදානං
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බාහිරභාඡවා
සියාති
ඡතපි
අන්වඡතාකත්තුකාඡමා
‘‘අන්වඡතාගධඡථරවාද’’න්වති
ආහ,
ඡථරවාඡදපි
අන්වඡතාකත්වාති වුත්තං ඡහාති. (අටුවාවම ශ්රගන
සංවර්ණනාව කරන්වශ්රනමි යැයි කී කල්හි අටුවාවන්වහි වදාල
ශ්රේරවාදයන්වශ්රේ බාහිරබව වන්වශ්රන්වයැයි එම ශ්රේරවාද ද
ඇතුලත් කරනු කැමැත්ශ්රත් “අන්වශ්රතාගධශ්රථරවාදං” යැයි
වදාෙ ශ්රස්ක. ශ්රේරවාද ද ඇතුලත් ශ්රකාට යැයි කියන ලද්ශ්රද්
ශ්රවයි.) යැයි එය තවදුරටත් පැහැදිලි කර ඇත.
පැහැදිලි කිරීම් සඳහා කථාවස්තු දක්වන විට ශ්රමය
නිදර්ශනයක් බව ඉතා පැහැදිලිව දක්වා ඇත. ඒ කිසිම තැනක
ඒවා ප්රකීර්ණක ශ්රද්ශනා යැයි දක්වා නැත. තවද “ප්රකීර්ණක
ඡද්ශනා යනු පිටකත්රඡේ ඇති ඡද්ශනායි.” යන වැරදි
වැටහීමක සිට ඉහත තර්ක ශ්රගාඩනගා ඇති බව හැශ්රේ.
පිටකත්රශ්රේ කිසි තැනක ශ්රනාූ පමණින්ව එය ප්රකීර්ණක
ශ්රද්ශනාවක් ශ්රනාශ්රේ යැයි කිය ශ්රනාහැකිය. සියළු ප්රකීර්ණක
ශ්රද්ශනාව සංගායනාවට ශ්රනානැංූ බව ශ්රද්ශනා පාළිය
ඇුරින්වම පැහැදිලි ශ්රේ. තවද ත්රිපිටකශ්රේ තිශ්රබන සියලු වචන
ද බුද්ධශ්රද්ශනා ශ්රනාශ්රේ. “එවං ශ්රම ුතං” යනාදී පාඨ ද,
නිදානකථාදිය ද, සූත්ර නාම ද බුද්ධ වචනම ශ්රනාශ්රේ. පෙමු
සංගායනාවට සහභාගී ූ ආනන්වද මහරහතන්ව වහන්වශ්රස් වැනි
උතුමන්වශ්රේ වචනයි. තවද ත්රිපිටකශ්රේ අඩංගු ශ්රනාූ
බුද්ධශ්රද්ශනා ශ්රබාශ්රහෝ ඇති බව ද ශ්රපෙපාඨ වලින්වම දැක්විය
හැකිය. අථ ඡඛා භගවා .......... තදනුච්ඡවිකං තදනුඡලාමිකං
ධම්මිං කථං කත්වා භික්ඛූ ආමන්වඡතසි- (ඉක්බිති භාගයවතුන්ව
වහන්වශ්රස් ඊට ුදුු ඊට අනුශ්රලාම් ූ දැහැමි කථාවක් ශ්රකාට
භික්ෂූන්ව ඇමතූ ශ්රස්ක.) (විනයපිටකශ්රේ තැන්ව 230 කට වැඩි)
යනාදී තැන්ව වල දැක්ූ දැහැමි කථාව ශ්රපශ්රළ නැත. ඒ
පිළිබඳව විනය අටුවාශ්රේ ශ්රමශ්රස් දැක්ශ්රේ,
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භගවා කිර ඊදිඡසසු ඨාඡනසු පඤ්චවණ්ණකුසුමමාලං
කඡරාන්වඡතා විය, රතනදාමං සජඡජන්වඡතා විය, ච ඡය
පටික්ඛිපනාධිප්තපායා අසංවරාභිරතා ඡත සම්පරායිඡකන
වටටභඡයන තජඡජන්වඡතා අඡනකප්තපකාරං ආදීනවං
දස්ඡසන්වඡතා, ඡය සික්ඛාකාමා සංවඡර ඨිතා ඡත
අප්තඡපකච්ඡච අරහත්ඡත පතිටඨඡපන්වඡතා අප්තඡපකච්ඡච
අනාගාමි-සකදාගාමි-ඡසාතාපත්තිඵඡලසු
උපනිස්සයවිරහිඡතපි
සේගමේඡග
පතිටඨඡපන්වඡතා
දීඝනිකායප්තපමාණම්පි
මජඣිමනිකායප්තපමාණම්පි
ධම්මඡදසනං කඡරාති. තං සන්වධාඡයතං වුත්තං – ‘‘භික්ඛූනං
තදනුච්ඡවිකං තදනුඡලාමිකං ධම්මිං කථං කත්වා’’ති.
එනම් මගඵල ලැබීමට ශ්රේතු සම්පත් ඇති අයට මගඵල
ලැබීමට තරම් ශ්රේතුවන දීර් ශ්රද්ශනාවක් කරන බවයි. ශ්රමබඳු
ූ ශ්රපශ්රෙන්ව මිදුනා ූ, ශ්රපශ්රළ සඳහන්ව ශ්රනාූ
බුද්ධශ්රද්ශනාවන්වශ්රේ සාරය ශ්රගන, ඒ පිළිබඳ ශ්රකෝටිප්රාප්තත
දැනීමක් ඇති සාරිපුත්තාදී සම්මුඛ්ශ්රාවක උතුමන්වශ්රේ
විවරණයන්වටද අනුකූලව අටුවා සංගෘහිත බැවින්ව අටුවා
ප්රකීර්ණක ශ්රද්ශනා නම් ශ්රේ යනු අටුවා-ටීකාවන්වහි දැක්ූ
අදහසයි. ඒ බව සම්මාසම්බුද්ඡධඡනව හි තිණ්ණං පිටකානං
අත්ථවණ්ණනාක්කඡමා
භාසිඡතා,
යා
‘‘පකිණ්ණකඡදසනා’’ති වුච්චති. (සම්මා සම්බුදුරජුන්ව විසින්ව ම
යම් ඒ ප්රකීර්ණක ශ්රද්ශනා යැයි කියනු ලබන ත්රිපිටකශ්රේ
අර්ථවර්ණනාක්රමය වදාරණ ලද්ශ්රද්ය.)122 යනාදී ටීකා
පාඨයන්වශ්රගන්ව පැහැදිලි ශ්රේ.

122 අංගුත්තරනිකාය ටීකා
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මීට අමතරව මජ්ිම නිකාශ්රේ ගහපති වර්ගශ්රේ ශ්රස්ඛ්
සූත්රශ්රයහි “අථ ඡඛා භගවා කාපිලවත්ථඡව සඡකය බහුඡදව
රත්තිං ධම්මියා කථාය සන්වදස්ඡසත්වා සමාදඡපත්වා
සුත්ඡතඡජත්වා සම්පහංඡසත්වා ආයස්මන්වතං ආනන්වදං
ආමන්වඡතසි. (ඉක්බිති භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් කපිලවස්තු වාසී
සාකයයන්ව හට රාත්රිශ්රේ ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රේලාවක් දැහැමි කථාශ්රවන්ව
කරුණු දක්වා සමාදන්ව කරවා ශ්රතදගන්වවා සතුටු ශ්රකාට
ආයුෂ්මත් ආනන්වද ශ්රතරුන්වව ඇමතූ ශ්රස්ක.)”123 යනාදී
තැන්වහි දැක්ශ්රවන රාත්රිශ්රේ ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රේලාවක් සිදුකල දැහැමි
කථාව දක්වා නැත. එබඳු තැන්වහි අටුවාශ්රේ “තත්ථ ඉමා ගාථාව
සඞ්ගහං ආරුළහා, පකිණ්ණකධම්මඡදසනා පන සඞ්ගහං න
ආඡරාහති. (එහිදී ශ්රම් (සීතං උණ්හං පටිහන්වති) යනාදී ගාථා
පමණක් සංගායනාවට නැගුශ්රන්වය. ප්රකීර්ණක ධර්ම ශ්රද්ශනාව
සංගායනාවට ශ්රනා නැංශ්රේ.)” යනුශ්රවන්ව පැහැදිළි කර ඇත.
ප්රකීර්ණක ශ්රද්ශනා යන පදශ්රේ ශ්රමම නියම අරුත
ශ්රනාදැනශ්රදෝ ශ්රමම ශ්රපාශ්රත් කර්තෘතුමා අටුවා ටීකා
ඇදුරුවරුන්වට
කරන
ශ්රදෝෂාශ්රරෝපනය
තමන්වටම
පාරාවෙල්ලක් වන හැටි ශ්රමයින්ව ප්රකට ශ්රේ. එබැවින්ව
ත්රිපිටකශ්රේ හා අටුවාවන්වහි ද පාරප්රාප්තත දැනීමක් ඇති
එශ්රමන්වම ඒවා ප්රාශ්රයෝගිකව පුුණුකෙ ුශ්රප්තශල ශික්ෂාකාමී
එම ඇදුරුවරුන්වශ්රේ වචන ප්රතික්ශ්රෂ්ප කිරීමට ශ්රපර ශ්රදතුන්ව
වරක් ශ්රනාව ශ්රබාශ්රහෝ වරක් සිතා බැලිය යුතු බවත්, එම
උතුමන්ව ශ්රමන්ව ප්රාශ්රයෝගිකව ධර්මය ුරුකිරීම ශ්රකශ්රස්
ශ්රවතත් අවම වශශ්රයන්ව එම අටුවා-ටීකාචාර්ය උතුමන්ව සතුව
තිබූ දැනුශ්රමන්ව දශම ගණනක තරම් දැනීමක්වත් නැති

123 මජ්ිමනිකාය 2 ශ්රකාටස 28 පිටුව
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පිරිසක් එම අටුවා-ටීකා විශ්රේචනය කරන්වනට යාම විහිළුවට
පාත්රීමක් බවත් ශ්රමශ්රස් කරුණාශ්රවන්ව මතක්කර සිටිමු.
10. වැරදි මතය
; එක අටුවාශ්රේම ශ්රත්රුම් ශ්රදකක් - ....ඒ ඒ
තැනට නියමිතාර්ථය කුමක්දැයි ශ්රනාදත් නිසාම අර්ථ ශ්රදක තුන
බැගින්ව ශ්රදන්වට සිදුවිය.... (අටුවාපරීක්ෂණය 6 පිටුව)
➢

අපඡේ පිළිතුර ; ශ්රමහිදී ද පැවසිය යුත්ශ්රත් එකම වචනයට
විවිධ අර්ථ ඇති නිරුත්ති කීපයක් පැවතිය හැකි බවයි. එවැනි
විශ්රටක එම අරුත් සියල්ලම ගැලශ්රප්ත. එශ්රස් එකම වචනයට
විවිධ අරුත් ශ්රපශ්රෙහිම දැක්ූ තැන්ව කීපයක් ශ්රමශ්රස් උද්ධෘත
වශශ්රයන්ව දක්වමු.
බුද්ශ්රධාති ශ්රකනට්ශ්රඨන බුද්ශ්රධා? බුජ්ිතා සච්චානීති
බුද්ශ්රධා, ශ්රබාශ්රධතා පජායාති බුද්ශ්රධා, සබ්බඤ්ඤුතාය
බුද්ශ්රධා, සබ්බදස්සාවිතාය බුද්ශ්රධා, අනඤ්ඤශ්රනයයතාය
බුද්ශ්රධා, විසවිතාය බුද්ශ්රධා, ඛීණාසවසඞඛ්ාශ්රතන බුද්ශ්රධා,
නිරුපක්කිශ්රලසසඞඛ්ාශ්රතන බුද්ශ්රධා, එකන්වතීතරාශ්රගාති
බුද්ශ්රධා,
එකන්වතීතශ්රදාශ්රසාති
බුද්ශ්රධා,
එකන්වතීතශ්රමාශ්රහාති බුද්ශ්රධා, එකන්වතනික්කිශ්රලශ්රසාති
බුද්ශ්රධා........
(බුද්ධ යනු කවර අර්ථයකින්ව බුද්ධ නම් ශ්රේද? චතුරාර්ය
සතයය අවශ්රබෝධ කෙ ශ්රහයින්ව බුද්ධ නම් ශ්රේ, ප්රජාවට එය
අවශ්රබෝධ කරූ බැවින්ව බුද්ධ නම් ශ්රේ,.......ඒකාන්වත නික්ශ්රල්ෂී
බැවින්ව බුද්ධ නම් ශ්රේ.)124

124 මහා නිද්ශ්රද්ස
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භික්ඛූති භික්ඛ්ශ්රකාති භික්ඛු, භික්ඛ්ාචරියං අජ්ඣුපගශ්රතාති
භික්ඛු, භින්වනපටධශ්රරාති භික්ඛු, සමඤ්ඤාය භික්ඛු,
පටිඤ්ඤාය භික්ඛු, එහි භික්ඛූති භික්ඛු, තීහි සරණගමශ්රනහි
උපසම්පන්වශ්රනාති භික්ඛු,.... (පාරාජිකා පාළි)
ශ්රමබඳු තැන්ව තව ශ්රබාශ්රහෝ ඇතත් විමසන්වනන්වට ශ්රමය
ප්රමාණවත්ය. දැනුදු එකම ගමට නම සැදුණු ක්රම කීපයක්
තිශ්රබනු අසන්වනට ලැශ්රබ්. ඒ සියල්ලම අරුත් වශශ්රයන්ව
නිවැරදිය. ශ්රමම අටුවා අර්ථ දැක්ීම්ද ශ්රම් අයුරින්ව වියහැකි
බව දතයුතුය.
11.
වැරදි මතය
; අික වර්ණනා - ....ක්ෂත්රිය කුලශ්රයන්ව
පැවිදි ූවන්ව ජාතිය නිසා මානය උපදවන බැවින්ව ද බමුණන්ව
ශ්රේදමන්වත්ර නිසා මානය උපදවන බැවින්ව ද මහණකමට
අඡයෝගයයයි ඒ ඡදතැන්වහිම කියඡේ. (අටුවාපරීක්ෂණය 10 පිටුව)
➢ අපඡේ පිළිතුර
; ශ්රමය ද වැරදි ප්රකාශයකි. ශ්රමම තැන්ව
ශ්රදශ්රක්දීම ක්ෂත්රිය බ්රාේමණ කුලවල අය මහණකමට නුුදුු
යැයි කියා නැත. ඒ අය ඡබාඡහෝ ඡසයින්ව මානය උපදවන බව
පමණක් (ඡයභුඡයයන හි ඛත්තියකුලඡතා පබ්බජිතා ජාතිං
නිස්සාය මානං කඡරාන්වති.) දැක්ශ්රේ. එයින්ව එම සියලු ශ්රදනා
මානය උපදවන්වශ්රන්ව යැයි ශ්රහෝ ඔවුන්ව පැවිද්දට නුුදුු යැයි
ශ්රහෝ ශ්රනාකියැශ්රේ. ඊට අදාල පාළිපාඨය ශ්රමශ්රස්ය.
ඡයභුඡයයන හි ඛත්තියකුලඡතා පබ්බජිතා ජාතිං නිස්සාය
මානං කඡරාන්වති. බ්රාේමණකුලා පබ්බජිතා මන්වඡත නිස්සාය
මානං කඡරාන්වති. හීනජච්චකුලා පබ්බජිතා අත්තඡනා
අත්තඡනා විජාතිතාය පතිටඨාතුං න සක්ඡකාන්වති.
ගහපතිදාරකා පන කච්ඡඡහි ඡසදං ුඤ්චන්වඡතහි පිටඨියා
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ඡලාණං පුප්තඵමානාය භූමිං කසිත්වා තාදිසස්ස මානස් ස
අභාවඡතා නිහතමානදප්තපා ඡහාන්වති. ඡත පබ්බජිත්වා මානං
වා දප්තපං වා අකත්වා යථාබලං සකලබුද්ධවචනං
උේගඡහත්වා විපස්සනාය කම්මං කඡරාන්වතා සක්ඡකාන්වති
අරහත්ඡත පතිටඨාතුං. ඉතඡරහි ච කුඡලහි නික්ඛමිත්වා
පබ්බජිතා නාම න බහුකා, ගහපතිකාව බහුකා. ඉති
නිහතමානත්තා උස්සන්වනත්තා ච පඨමං ගහපතිං නිද්දිසතීති.
(දී.නි.අ. 125 පිටුව)
තවද බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස්ත්, ආනන්වද, අනුරුද්ධ,
භද්දිය,භගු,කිම්බිල, මහාකප්තපින ආදී මහරහත් උතුශ්රමෝත්
ක්ෂත්රිය කුලශ්රයන්ව නික්ම පැවිදි ූ බවත් සාරිපුත්තමහමුගලන්ව ආදී මහරහත් උතුශ්රමෝ බ්රාේමණ කුලශ්රයන්ව නික්ම
පැවිදි ූ බවත් අටුවාචාරී උතුශ්රමෝ ශ්රනාදන්වශ්රන්ව ශ්රනාශ්රේ.
බුද්ධශ්ර ෝෂ මහ ඇදුරුපාශ්රණෝ ද බ්රාේමණ කුලශ්රයන්ව නික්ම
පැවිදි ූ උතුශ්රමකි. එතුමන්ව වහන්වශ්රස්ට තම කුලය අමතක
ූවා විය ශ්රනාහැක. එබැවින්ව ශ්රමබඳු තැන්ව විචාරයට ලක්
කිරීශ්රම්දී දහශ්රමහි පිහිටා, ගුරුන්ව ඇුරුශ්රකාට, ධර්ම
ශ්රගෞරවය උපදවාශ්රගන විමසා බලන්වශ්රන්ව නම් ශ්රමබඳු වැරදි
සිදු ශ්රනාවනු ඇත.
12.
වැරදි මතය
; ශ්රපෞරාණිකශ්රයෝ කවරුද? - ....අටුවා
වලදීම “අටුවාචාරීු ශ්රමශ්රස් කීහ”යි කරුණු ශ්රගනහැර දක්වන විට
ශ්රම් වර්තමාන අටුවා අලුත් ඒවා බවත් පුරාණ අටුවා ඊට ඡවනස්
අදහස් ඇතිව පැවති බවත් කාට නම් පැහැදිලි ශ්රනාශ්රේද?....
(අටුවාපරීක්ෂණය 15 පිටුව)
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➢ අපඡේ පිළිතුර
; ශ්රමතැන ද සිතාගත ශ්රනාහැකි අයුරින්ව
අරුත් පටලවාගත් තැනකි. “ ශ්රතනාු අට්ඨකථාචරියා” යැයි
ශ්රමශ්රස් දක්වන්වශ්රන්ව පැරණි අටුවාශ්රේ අරුත දැන්ව පැවසූ
ශ්රදයට විරුද්ධ බව දැක්ීමට ශ්රනාව. දැන්ව පැවසූ අදහස
සනාථ කිරීම, තහවුරු කිරීම පිණිසය. ඊට උදාහරණ ශ්රමශ්රස්
දක්වමු.
I.

ඡයාඡපස
යථාවුත්තප්තපකාරාය
එතාය
ධම්මසාමේගියා බුජ තීති කත්වා අරියසාවඡකා
‘‘ඡබාී’’ති වුච්චති, තස්ස ඡබාධිස්ස අඞ්ඡගාතිපි
ඡබාජ ඞ්ඡගා, ඡසනඞ්ගරථඞ්ගාදඡයා විය. ඡතනාහු
අටඨකථාචරියා ‘‘බුජ නකස්ස පුේගලස්ස අඞ්ගාති
වා ඡබාජ ඞ්ගා’’ති.125

(යම් ඒ ශ්රකශ්රනක් ‘කියූ ආකාර ඇති ශ්රම් ධර්මසාමග්රිශ්රයන්ව
සතය අවශ්රබෝධ කරයි’ යැයි ශ්රගන අරියශ්රාවක ශ්රතශ්රම් ‘ශ්රබෝි’
යැයි කියනු ලැශ්රබ්. ඒ ශ්රබෝි නම් ූ ආර්යශ්රාවකයින්ව
වහන්වශ්රස්ශ්රේ අංග බැවින්ව ද “ශ්රබාජ්ඣඞග” නමි. ශ්රස්නාංග,
රථාංග ශ්රමනි. [ශ්රස්නාශ්රේ අංග ශ්රස්නාංග යනුශ්රවන්ව ද රථශ්රේ
අංග රථාංග යැයි ද හඳුන්වවන්වනාක් ශ්රමන්ව ශ්රබෝි නමින්ව
හඳුන්වවන ආර්ය ශ්රාවකයින්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ අංග ශ්රබාජ්ඣංග
යැයි හැඳින්වශ්රේ.] එබැවින්ව අටුවාචාරීන්ව වහන්වශ්රස්ලා
“අවශ්රබෝධකරන පුද්ගලයාශ්රේ අංග බැවින්ව ශ්රහෝ ශ්රබාජ්ඣංග
නම් ශ්රවත්” යැයි වදාල ශ්රස්ක.)

125

මජ්ඣිමනි ායට්ටඨ ථා 1 සබ්බාසවසූත්ර අටුවා (ක ේවාවිොරණ මුද්රණ) 77 පිටුව
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II.

තත්ථ ඉතිවුත්තකඞ්ගස්ස අඤ්ඤං කිඤ්චි න
පඤ්ඤායති
තබ්භාවනිමිත්තං
ඨඡපත්වා
‘‘වුත්තඤ්ඡහතං…ඡප.… ඡම සුත’’න්වති ඉදං වචනං.
ඡතනාහු අටඨකථාචරියා ‘‘වුත්තඤ්ඡහතං භගවතාති
ආදිනයප්තපවත්තා
ද්වාදසුත්තරසතසුත්තන්වතා
ඉතිවුත්තක’’න්වති.126

(ඒ නවාංග අතුරින්ව ඉතිවුත්තක අංගයට ඒ නම අතිීමට
නිමිත්ත ූ “වුත්තඤ්ශ්රහතං ... ශ්රප.... ශ්රම ුතං” යන ශ්රම්
වචනය හැර අන්ව කිසි ලක්ෂණයක් ශ්රනාශ්රපශ්රන්ව. එබැවින්ව
අටුවාචාරීන්ව වහන්වශ්රස්ලා “වුත්තඤ්ඡහතං භගවතා යනාදී
වශශ්රයන්ව පැවති එක්සිය ශ්රදාෙහක් සූත්රශ්රයෝ ඉතිවුත්තක නමි”
යැයි වදාෙ ශ්රස්ක.)
අටුවාචාරීන්ව වහන්වශ්රස් දක්වන අදහස සනාථ කිරීමට
පුරාණපාඨ දැක්ූ බව ශ්රමයින්ව තහවුරු ශ්රේ. තවත් ශ්රමබඳු
තැන්ව කීපයක්ම ඇතත් ලිපිය දික්වන බැවිනුත්,
නුවණැත්තන්වට ශ්රමපමණක් සෑශ්රහන බැවිනුත්, නව
තාක්ෂණික ශ්රමවලම් මගින්ව දැන්ව එබඳු තැන්ව පහුශ්රවන්ව
ශ්රසායාගත හැකි බැවිනුත් ශ්රසු තැන්ව ශ්රනාදක්වමු. ශ්රමබඳු
මූළික නයායන්ව වරද්දා ගන්වනා කල්හි ත්රිපිටකශ්රේ හා
අටුවාවන්වහි ද පාරප්රාප්තත දැනීමක් ඇති උතුමන්ව කෙ අටුවාටීකා ග්රන්වථ විශ්රේචනය ශ්රකශ්රස් කරන්වශ්රන්වදැයි නුවණැත්ශ්රතෝ
සිතා බලත්වා.
126

ඉතිවුත්ෙ ට්ටඨ ථා නිදානවණ්ණනා (ක ේවාවිොරණ මුද්රණ) 25 පිටුව
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13. වැරදි මතය
; වරද්දාගත් වචනයක් - ....අංගුත්තර
පාළිශ්රේ කියශ්රවන්වශ්රන්ව සල් පැලයක ලක්ෂණයි. ඒ සල්පැලය ගැන
“වන්වශ්රන්ව ද ශ්රනාවන්වශ්රන්ව දැ”යි ඉපදවිය යුතු සැකය කුමක් දැයි
අටුවාව විස්තර ශ්රනාකරයි.... “ඡේද ඡනාඡේ දැ”යි සැකයක් සල්
ගඡස් විඡේෂණයක් වශඡයන්ව ඡකඡස් ඡයදිය හැකිදැයි ඡමය
කියවන්වඡනෝ සිතා බලත්වා. (අටුවාපරීක්ෂණය 23-24 පිටු)
➢ අපඡේ පිළිතුර
; වරද්දාගත් වචනයක් යන මාතෘකාව
යටශ්රත් දැක්ූ ශ්රමම පාඨය ගැන ශ්රහාඳින්ව සිතා බැලූවිට සල්
ගශ්රස් විශ්රේෂණයක් වශශ්රයන්ව “වන්වශ්රන්ව ද ශ්රනාවන්වශ්රන්ව දැ”යි
සැකයක් ඇතිීම සිදුවිය හැක්කකි. පැලයක් කුඩා කල දී
“ශ්රමය ජීවත් ශ්රේවි ද මැශ්රර්වි දැ”යි සැකයක් විය හැකිය. එය
වැඩී තරුණ ගසක් ූ විට ශ්රමම සැකය දුරු ශ්රේ. ශ්රමම
අටුවාශ්රේදී කියැශ්රවන්වශ්රන්ව තරුණ සල් පැෙයක් ගැනයි. ඒ බව
නවන්වති තරුණං යන පාඨශ්රයන්ව කියැශ්රේ. එබැවින්ව ඉහත පරිදි
ජීවත්ීම පිළිබඳ සැක දුරුී තරුණ තත්වයට පත්ී ඇති
බැවින්ව සල් පැෙයට අකුක්කුච්චකජාතං (නිසැක බවට පත්)
යැයි දැක්ශ්රේ. එබැවින්ව අටුවාශ්රේ දැක්ූ අරුශ්රත් කිසිම
විශ්රරෝධයක් ශ්රහෝ ශ්රනාගැලපීමක් ශ්රහෝ නැත.
ශ්රමශ්රස් වරද්දාශ්රගන ඇත්ශ්රත් අටුවාචාරීන්ව
වහන්වශ්රස්ලා ශ්රනාව, ශ්රද්ධාශ්රවන්ව ශ්රතාරව, ශ්රහාඳ පදනමක
ශ්රනාපිහිටා ඒවා විශ්රේචනයට යන අය බව ශ්රමම කරුණු වලින්ව
ද සනාථ ශ්රේ.
14. වැරදි මතය
; අඡපන්ව අසන ප්රේණයක් - .....“තමාශ්රේ
නමට ගුණපද ශ්රයාදාගන්වශ්රනෝ ආත්ම ශ්රගෞරව නැති පුු මිනිස්ු”
යයි ද “එබැවින්ව බුද්ධශ්ර ෝෂ මාහිශ්රයෝ එශ්රස් ශ්රනාකලාහ”යි ද
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ඇල්පිටිශ්රේ ුමනසිරි ස්ථවිරතුමා කියයි....ඒ අටුවාශ්රේ ශ්රහෝ
උන්වවහන්වශ්රස්ශ්රේ අන්ව අටුවාවක අග බැලුවා නම් බුද්ධඡඝෝෂ
මාහිමිතුමන්ව පමණ තමන්වඡේ නමට ගුණපද ඡයාදාගත් ඡවන
ඡකඡනකු ඡම් සාසනඡේ නැතිබව ඡපනී යායුතුයි.... දැන්ව ශ්රම්
“පුු මිනිස්” කතාව කවුරුන්ව කරා ගිශ්රේදැයි සලකා බලනු
ශ්රයශ්රහකි... (අටුවාපරීක්ෂණය 28 පිටුව)
➢ අපඡේ පිළිතුර
; ශ්රමම ප්රකාශය ද වැරදිය. ශ්රමම ගුණපද
අටුවාවන්වට ඇතුලත් කශ්රළ බුද්ධශ්ර ෝෂ මාහිමිශ්රයෝ ශ්රනාශ්රේ,
බුද්ධමිත්ර නමැති ශ්රතර ශ්රකශ්රනකැයි ශ්රබාශ්රහෝ පැරණි ශ්රපාතක්
ූ විුද්ිමාර්ග පැරකුම්බා සන්වනශ්රේ අග දැක්ශ්රේ. ශ්රමම
බුද්ධමිත්ර ශ්රතරණුශ්රවෝ බුද්ධශ්ර ෝෂ මාහිමියන්වශ්රේ ද ශිෂයශ්රයකු
බැවින්ව එතුමන්වශ්රේ නම ඍජුව ශ්රනාකියා “ගුරුවරුන්ව විසින්ව
බුද්ධශ්ර ෝෂ යැයි නම් කෙ ශ්රතරුන්ව විසින්ව ශ්රමම විශුද්ිමාර්ගය
නමැති ශ්රපාත කශ්රළ ”යැයි දැක්ූ බව එම සන්වනශ්රේ දැක්ශ්රේ.
(විුද්ිමේග සන්වනය 1755 පිටුව- ශ්රබන්වතර ශ්රද්ධාතිස්ස
හිමිශ්රේ සංස්කරණය)
15.
වැරදි මතය
; “මාරයා මනඃකල්පිත ඡදවිඡයකැ”යි
දිනමිණ ශ්රවසක් කලාපශ්රේ පෙ ූ මාශ්රේ ලිපිශ්රයහි ඇතුෙත් විය....
ශ්රමයින්ව ඒ කාරණය පහදා දීමට උත්සාහ ගනු ලැශ්රබ්....
(අටුවාපරීක්ෂණය 45 පිටුව)
16. වැරදි මතය
; මාරයා මනඃකල්පිත ශ්රදවිශ්රයකි
- ....ශ්රදවිශ්රයක් මිනිශ්රසකුශ්රේ ආමාශයට ඇතුල්ව සිටිශ්රේ යැයි කීම
සඟියකට ඇතුළත්ව තිබුණත් පිළිගැනීම ඉතා අපහසුයි....
(අටුවාපරීක්ෂණය 53 පිටුව)
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➢ අපඡේ පිළිතුර
; මාරයා යැයි දැක්ශ්රවන ශ්රදවිශ්රයක්
සැබවින්වම නැතැයි ඔප්තපුකිරීමට පිටු 15 ක් තරම් කරුණු ලියා
ඇතත් ඒ සියල්ලම අනුමාන වශශ්රයන්ව තමාශ්රේ වැරදි
දෘෂ්ටියට අනුව දැක්ූ කරුණු මිස බලවත් සාක්ෂි ශ්රනාශ්රේ.
මාරයා යැයි හඳුන්වවන ශ්රදවිශ්රයක් ඇතැයි දැක්ීමට
ශ්රපෙශ්රපාත් වලින්වම ඕනෑතරම් බලවත් සාක්ෂි ශ්රසායාගත
හැකිය. ඉන්ව කීපයක් ශ්රමශ්රස් දක්වමු.
I. අථ ඡඛා මාඡරා පාපිමා, අචිරපක්කන්වඡත ආයස්මන්වඡත
ආනන්වඡද, ඡයන භගවා ඡතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්වතං එතදඡවාච – ‘‘පරිනිබ්බාතු දානි, භන්වඡත, භගවා,
පරිනිබ්බාතු දානි සුගඡතා.....
ඉක්බිති පාපී මාරශ්රතශ්රම් ආනන්වද මාහිමියන්ව පිටත්ව
ශ්රගාස් ශ්රනාශ්රබෝ ශ්රේලාවකින්ව භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් යම්
තැනක ද එතැනට එෙඹිශ්රේය. එෙඹ භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස්ට
“ස්වාමීනි! භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස් දැන්ව පිරිනිශ්රවන ශ්රස්ක්වා.
ුගතයන්ව වහන්වශ්රස් දැන්ව පිරිනිශ්රවන ශ්රස්ක්වා.” යන ශ්රමය
කීය. 127

II. අථ ඡඛා මාඡරා පාපිමා භගවඡතා ඡචතසා
ඡචඡතාපරිවිතක්කමඤ්ඤාය ඡයන භගවා ඡතනුපසඞ්කමි;
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්වතං ගාථාය අජ භාසි ..

127 (දී

නිකාය 2 , 162-163 පිටු ../මජ්ිම/සංයු. නි.)
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ඉක්බිති පාපී මාරශ්රතශ්රම් තමාශ්රේ සිතින්ව භාගයවතුන්ව
වහන්වශ්රස්ශ්රේ චිත්තපරිවිතර්කය දැන භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස්
යම් තැනක ද එතැනට එෙඹිශ්රේය. එෙඹ භාගයවතුන්ව
වහන්වශ්රස්ට ගාථාවකින්ව (ශ්රමය) කීය. 128
III. අථ ඡඛා මාඡරා පාපිමා වජිරාය භික්ඛුනියා භයං ඡම්භිතත්තං
ඡලාමහංසං උප්තපාඡදතුකාඡමා සමාධිම්හා චාඡවතුකාඡමා
ඡයන වජිරා භික්ඛුනී ඡතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා වජිරං
භික්ඛුනිං ගාථාය අජ භාසි...
ඉක්බිති පාපී මාරශ්රතශ්රම් වජිරා භික්ෂුණීන්ව වහන්වශ්රස්ට
භයක්, තැතිගැන්වමක්, ශ්රලාමු ඩැහැගැන්වමක් උපදවනු
කැමැත්ශ්රත්, සමාිශ්රයන්ව පහකරනු කැමැත්ශ්රත් වජිරා
භික්ෂුණීන්ව වහන්වශ්රස් යම් තැනක ද එතැනට එෙඹිශ්රේය. එෙඹ
වජිරා භික්ෂුණීන්ව වහන්වශ්රස්ට ගාථාවකින්ව (ශ්රමය) කීය. 129

ශ්රමබඳු තැන්ව සිය ගණනක් ත්රිපිටකය පුරා සඳහන්ව ී ඇත.
ශ්රමශ්රස් ඉතා පැහැදිලිව දිවයපුත්ර මාරශ්රයකු පිලිබඳ දක්වා
තිබියදී එය ප්රතිශ්රේප කිරීම විේමයට කරුණකි. මාරයා
ජීවිශ්රයකු ශ්රනාශ්රේ නම් භාගයවතුන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ සිත සිතින්ව
දකින්වශ්රන්වත්, ශ්රවත එෙඹ ප්රේණ විචාරීම, ගාථාකීම, ඉල්ලීම්
කිරීමාදිය සිදුවන්වශ්රන්වත් ශ්රකශ්රස්දැයි නුවණැත්ශ්රතෝ විමසත්වා.
අපට ප්රතයක්ෂ ශ්රනාවන සියල්ල ශ්රබාරු ශ්රනාවන බවත්, එබඳු
සතය ශ්රබාශ්රහෝවක් ශ්රලෝකශ්රේ ඇති බවත්, බුදුදහම ප්රචලිත
128 සංයුත්ත නිකාය 1 ශ්රකාටස 188-189 පිටු.
129 සංයුත්ත නිකාය 1 ශ්රකාටස 246-247 පිටු.
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නැති බටහිර රට වල පවා ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදශ්රනක් දැන්ව
අමනුෂයාදීන්වව විේවාස කරන බවත් දතයුතුය. එශ්රස් තිබියදී
බුදුදහම ඇති රටක ශ්රබෞද්ධ පිරිස අතර “ශ්රදවියන්ව, මාරයන්ව
නැත” යනාදී ශ්රමබඳු මිතයා මත පවතින්වශ්රන්ව නම් එය
අභාගයකි.

09 ඡමකල පවතින වැරදි මතවාද කීපයක්
හා එඡස් ධර්මය වරදවා දැක්ීඡමන්ව වන
අනතුර
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ශ්රමකල ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදශ්රනක් තම තමන්වට හිතු මනාපශ්රේ
දහම විස්තර කරනු දක්නට ලැශ්රබ්, අසන්වනට ලැශ්රබ්. එශ්රස් කරන
ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදශ්රනක් හරිහැටි සීලයකවත් ශ්රනාපිහිටි දහම පිළිබඳ
හරි ශ්රද්ධාවකින්ව ශ්රතාර ූ ආත්මය ුවා දැක්ීම පිණිස වෑයම්
කරන ලාභ සත්කාර ලැබීශ්රම් ආශාව ආදී පාපී අදහස් වලින්ව යුක්ත
අය බව විමසීශ්රම්දී පැහැදිලි ශ්රේ. ඔවුු ‘ඡමඡතක් කාලයක් දහඡම්
නිවැරදි අර්ථය යටපත් ී තිබුඡණ්ය. එය මම ඡසායාගත්ඡතමි.’
යනාදී ශ්රලස ආත්ම දෘෂ්ටිශ්රයන්ව මත්ී, මාන්වනශ්රයන්ව ඉදිමී ධර්මය
අධර්මය ශ්රලසත්, අධර්මය ධර්මය ශ්රලසත් දක්වති. එය පිළිගන්වනා
ූ දහම ශ්රනාදන්වනා ගිහි පිරිස ද ඒ අනුව යති. එයින්ව ශ්රබාශ්රහෝ
අකුසල් සිදු කරශ්රගන ශ්රදපිරිසම අපාගාමී ශ්රවති.
ශ්රමහිදී ශ්රාවක පිරිසද බුද්ිමත් විය යුතුය. ඔවුන්ව විසින්ව
“ශ්රම් ස්වාමින්ව වහන්වශ්රස් කියන පරිදි අතීතශ්රේ පටන්ව ශ්රමශ්රතක්
කල් දහශ්රම් අර්ථ වැරදී තිබුණා නම් ශ්රපර අතීතශ්රේ මගඵල ලාභීන්ව
බිහිූශ්රේ ශ්රකශ්රස්ද? දැනුත් එම පැරණි ක්රම අනුගමනය කරන අය
අතර ප්රතිඵල ලාභීන්ව සිටින්වශ්රන්ව ශ්රකශ්රස්ද? එම පැරණි ක්රම
අනුදැන වදාෙ දහස් ගණන්ව ලක්ෂ ගණන්ව පැරණි උතුමන්ව
වහන්වශ්රස්ලා ශ්රම් කරුණු වැරදි යැයි ශ්රනාශ්රත්රී මුො ූවාුද?
ශ්රමශ්රස් අළුත් අදහස් කියන දහම් දැනීමත් අඩු ප්රතිපදාශ්රේත්
හරිහැටි ශ්රනාශ්රයශ්රදන එක් ශ්රකශ්රනකුට ශ්රහෝ කීපශ්රදශ්රනකුට
පමණක් හරි දහම වැටහීමටත් ලක්ෂ ගණන්ව ශ්රකෝටි ගණන්ව
ධර්මධර විනයධර ප්රතිපත්තිකාමී උතුමන්වට වැරදීමටත් ශ්රේතු
තිශ්රබ්ද? ශ්රමය ශ්රමාවුන්වශ්රේම වැරදි දෘෂ්ටි විය ශ්රනාහැකි ද?”
යනුශ්රවන්ව ශ්රමශ්රස් සිතා බැලිය යුතුය. විමසිය යුතුය. ශ්රමම පිරිසිදු
දහම ශ්රපෙ හා අටුවා වශශ්රයන්ව ධරාශ්රගන පැමිණිශ්රේ එශ්රස්
ශ්රමශ්රස් පිරිසක් විසින්ව ශ්රනාශ්රේ. චතුපටිසම්භිදා ෂඩ්අභිඥාලාභී
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උතුමන්ව විසිනි. එම උතුමන්ව වහන්වශ්රස්ලා ශ්රකබඳුදැයි ශ්රපර (පිටු
අංක 29) අපි දැක්ීමු. එබැවින්ව දැන්ව ශ්රම් අළුත් දහමක් දක්වන
පැරණි දහම වැරදියැයි දක්වන අය ඒ පැරණි උතුමන්වශ්රේ පා
දුුවිල්ලක් පමණවත් වටීදැයි නුවණැත්ශ්රතෝ සිතා බලත්වා.
ශ්රමශ්රස් දහම වරදවා කියන ඇතැමුන්ව තමන්ව මගඵල ලාභීන්ව යැයි
ද හඳුන්වවා ගනිති. එශ්රස් කීවද එය එකවර පිළිගත යුතු ශ්රනාශ්රේ.
තමාශ්රේ උමතුබව ආදී විවිධ ශ්රේතු නිසා ඇතැම්ු අරිහත්වය
ප්රකාශ කරති. ඒ බව බුදුරජානන්ව වහන්වශ්රස්ම ශ්රමශ්රස් වදාෙ ශ්රස්ක;
‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛඡව, අඤ්ඤාබයාකරණානි. කතමානි
පඤ්ච? මන්වදත්තා ඡමාමූහත්තා අඤ්ඤං බයාකඡරාති; පාපිච්ඡඡා
ඉච්ඡාපකඡතා අඤ්ඤං බයාකඡරාති; උම්මාදා චිත්තක්ඡඛපා
අඤ්ඤං බයාකඡරාති; අධිමාඡනන අඤ්ඤං බයාකඡරාති;
සම්මඡදව අඤ්ඤං බයාකඡරාති. ඉමානි ඡඛා, භික්ඛඡව, පඤ්ච
අඤ්ඤාබයාකරණානි”
(මහශ්රණනි! අරිහත්වය ප්රකාශ කිරීම් පහකි. කවර පහක්ද
යත්;
I.
II.
III.
IV.
V.

අඥාණභාවශ්රයන්ව ඉතා ශ්රමෝඩ බැවින්ව අරිහත්වය ප්රකාශ කරයි.
එයින්ව ලාභ ලැබීශ්රම් පහත් ආශාශ්රවන්ව යුතුව අරිහත්වය ප්රකාශ
කරයි.
තමාශ්රේ උමතුබව චිත්තවිශ්රේපය ශ්රේතුශ්රවන්ව අරිහත්වය
ප්රකාශ කරයි.
අිමානශ්රයන්ව තමා රහත් යැයි රැවටී අරිහත්වය ප්රකාශ කරයි.
සතය වශශ්රයන්වම අරිහත්වය සාක්ෂාත් ශ්රකාට අරිහත්වය
ප්රකාශ කරයි.
මහශ්රණනි! ශ්රම් ඒ අරිහත්වය ප්රකාශ කිරීම් පහයි.)
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යනුශ්රවනි. ශ්රමවැනි අවස්ථාවකදී සැබෑ ආර්යන්ව
වහන්වශ්රස්ලා ශ්රකබඳුදැයි විමසීමට නුවණ තිබිය යුතුය. ඒ සැබෑ
ආර්ය උතුමන්වශ්රේ ස්වභාවය ධර්මශ්රේ සඳහන්ව ශ්රේ. අවම වශශ්රයන්ව
ශ්රසෝතාපන්වන ආර්ය උතුශ්රමක් වුවත් කිසි විශ්රටක කිසිම
ශ්රේතුවකින්ව දැන දැන ඇවතකට පත් ශ්රනාශ්රේ. ඒ බව “ද්ඡව
පුේගලා අභබ්බා සඤ්චිච්ච ආපත්තිං ආපජජිතුං – භික්ඛූ ච
භික්ඛුනිඡයා ච අරියපුේගලා. (ආර්ය පුද්ගල ූ භික්ෂූුත්
භික්ෂුණීුත් යන පුද්ගලයින්ව ශ්රදශ්රදශ්රනක් දැන දැන ඇවතට
පත්ීමට අභවය ශ්රවති. )”130 යනුශ්රවන්ව විනයපිටක ශ්රපශ්රෙහි
දැක්ශ්රේ.
මීට අමතරව ආර්ය උතුශ්රමකුට බශ්රලන්ව මදය (මත් වන දෑ)
ශ්රපවුවද ුරා උගුරට ශ්රනාපිවිශ්රසයි, එබැවින්ව මත් ශ්රනාශ්රේ. ඒ බවද
අටුවාදී ග්රන්වථයන්වහි “භවන්වතඡරපි හි අරියසාවඡකා ජීවිතඡහතුපි
ඡනව පාණං හනති න සුරං පිවති. සඡචපිස්ස සුරඤ්ච ඛීරඤ්ච
මිස්ඡසත්වා ුඡඛ පක්ඛිපන්වති, ඛීරඡමව පවිසති, න සුරා. යථා
කිං? ඡකාඤ්චසකුණානං ඛීරමිස්සඡක උදඡක ඛීරඡමව පවිසති?
න උදකං. ඉදං ඡයානිසිද්ධන්වති ඡච, ඉදං ධම්මතාසිද්ධන්වති ච
ඡවදිතබ්බං.”
(භවාන්වතරඡයහිදී එනම් මගඵල ලැබූ භවඡයන්ව අනය
භවයකදීවත් ආර්ය ශ්රාවක උතුඡමක් ජීවිතය ඡේතුඡවන්වවත්
ප්රාණයක් ඡනානසන්වඡන්වමය, සුරා පානය ඡනාකරන්වඡන්වමය.
ඉඳින්ව සුරා හා කිරි මිශ්රකර ඒ ආර්යන්ව වහන්වඡස්ඡේ ුඛඡයහි
දමන්වඡන්ව නම් කිරි පමණක්ම උගුරට පිවිඡසයි, සුරා
ඡනාපිවිඡසයි. ඒ ඡකඡස්ද යත්, ඡකාස්වා ලිහිණින්වඡේ131
130
131

පරිවාරපාළි 2 ක ාටස 16 පිටුව
ඇෙැම් ග්රන්ථයන්හි ංසයන්කග් යැයි දක්වා ඇෙ. එ ම සත්වයා නම් කද කින්
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ුඛඡයහි කිරි මිශ්ර ජලය දැමූ කල්හි කිරි පමණක් උගුරට පිවිඡසයි.
ජලය ඡනාපිවිඡසයි. ඡමය (ඡකාස්වා ලිහිණින්වඡේ උගුරට කිරි
පමණක් පිවිසීම) ජාතිය නිසා සිදු වූවකි. (ආර්යන්වඡේ උගුරට සුරා
ඡනාපිවිසීම යන) ඡමය ආර්ය මාර්ගඥානඡේ ආනුභාවය නමැති
ධර්මතාව අනුව සිදු වූවක් යැයි ද දත යුතුය.)132 යනුශ්රවන්ව දක්වා
ඇත.
රහතන්ව වහන්වශ්රස්ලා නම් කිසිම ශ්රේතුවකට බිය ශ්රනාවන,
තැති ශ්රනාගන්වනා, ශ්රක්න්වති ශ්රනාගන්වනා උතුශ්රමෝ ශ්රවති. තවද
සියලු දත් ශ්රපශ්රනන ශ්රලස සිනාසීම් ආදියක් රහත් උතුශ්රමකුශ්රගන්ව
සිදු ශ්රනාශ්රේ. සිත (කිසිශ්රස්ත්ම දත් ශ්රනාශ්රපශ්රනන ශ්රස් සිනාසීම)
හා හසිත (දන්වතයන්වශ්රේ අග පමණක් ශ්රපශ්රනන ශ්රස් සිනාසීම)
යන සිනා වර්ග ශ්රදක පමණක් රහතන්ව වහන්වශ්රස්ට ඇති බව
දැක්ශ්රේ. සිතහසිතද්වයං උත්තශ්රම133 යනාදී පාඨ වලින්ව ඒ බව
දැක්ශ්රේ. එබැවින්ව යශ්රමක් කියූ පමණින්වම ඔුශ්රේ ආර්ය භාවය
තීරණය ශ්රනාකර ශ්රම් කරුණු අනුව විමසා බලා තීරණ ගතයුතුය.
නමුත් මෑතක සිට ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදශ්රනක් තමන්ව මගඵල
ලාභීන්ව ශ්රලස දක්වමින්ව ශ්රබාශ්රහෝ දහම් කරුණු ද විකෘති කරමින්ව
හැසිශ්රරන බව දක්නට ලැශ්රබ්. ඇතැම්ු ශ්රමශ්රස් කරන්වශ්රන්ව
තමන්වට ලාභ ලබා ගැනීශ්රම් පවිටු අරමුණින්ව යුතුවය. ශ්රමශ්රස්
කරනා තැනැත්තා ශ්රමම බුද්ධ සාසනශ්රේ සිටින මහම මහශ්රහාරා
බව බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රමශ්රස් වදාෙ ශ්රස්ක.
‘‘පඤ්චිශ්රම, භික්ඛ්ශ්රව, මහාශ්රචාරා සන්වශ්රතා සංවිජ්ජමානා
ශ්රලාකස්මිං. කතශ්රම පඤ්ච? ....... ‘‘සශ්රදවශ්රක, භික්ඛ්ශ්රව, ශ්රලාශ්රක
ැඳින්ූවා විය ැකිය.
දීඝනි ාය කූටදන්ෙ සූත්ර අටුවාව
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සමාරශ්රක
සබ්රේමශ්රක
සස්සමණබ්රාේමණියා
පජාය
සශ්රදවමනුස්සාය අයං අේශ්රගා මහාශ්රචාශ්රරා ශ්රයා අසන්වතං
අභූතං උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපති. තං කිස්ස ශ්රහතු?
ශ්රථයයාය ශ්රවා, භික්ඛ්ශ්රව, රට්ඨපිණ්ශ්රඩා භුත්ශ්රතා’’ති.134
ඉහත ශ්රද්ශනාව මදක් දීර් බැවින්ව එහි සම්පූර්ණ
පරිවර්තනය ශ්රමහි ශ්රනාදක්වමු. සාසනශ්රේද ශ්රහාරු පස්ශ්රදශ්රනක්
සිටින බව ශ්රමහිදී බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් දැක්ූ ශ්රස්ක. ඒ
පස්ශ්රදනා ශ්රමශ්රස්ය.
1. සිවුපසය ලැබීශ්රම් හා පිරිස පිරිවරාශ්රගන හැසිරීශ්රම් පහත්
ආශාශ්රවන්ව යුතුව කටයුතු කරන භික්ෂුව ශ්රම් ශ්රලෝකශ්රේ පෙමු
මහශ්රහාරායි.
2. බුද්ධශ්රද්ශනාව ඉශ්රගන ශ්රගන එය තමාශ්රේ හැකියාශ්රවන්වම
දැනගත්තාක් ශ්රමන්ව දක්වන පහත් අදහස් ඇති භික්ෂුව ශ්රම්
ශ්රලෝකශ්රේ ශ්රදවන මහශ්රහාරායි.
3. පිරිසිදු සිල් ඇති භික්ෂුවකට ශ්රබාරු පාරාජිකාවකින්ව ශ්රචෝදනා
කරන භික්ෂුව ශ්රම් ශ්රලෝකශ්රේ ශ්රතවන මහශ්රහාරායි.
4. සංෂයාට අයත් ඇඳපුටු ආදී ගරුභාණ්ඩ ගිහියන්වට ලබා
ශ්රදමින්ව ගිහිසංග්රහ කරන භික්ෂුව ශ්රම් ශ්රලෝකශ්රේ හතරවන
මහශ්රහාරායි.
5. තමාට නැති ධයාන-අභිඥා-මාර්ගඵල ආදී උතුරු මිනිස්දම්
තමාට ඇතැයි ප්රකාශ කරන භික්ෂුව ශ්රම් ශ්රලෝකශ්රේ අග්රම
මහශ්රහාරායි, යනුශ්රවනි.
ශ්රමශ්රස් තමාට නැති ගුණ ශ්රපන්වවමින්ව, අවම වශශ්රයන්ව
මූළික සීලයකවත් ශ්රනාපිහිටා, මිෙමුදල් භාවිතා කරමින්ව,
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විකාලශ්රභෝජනාදී සිකපද ගණනකටවත් ශ්රනාගනිමින්ව ශ්රලෝකය
රවටන අතර එයින්ව ශ්රනානැවතී පිරිසිදු ධර්මය ද විකෘති කරමින්ව
කටයුතු කිරීම පමණ කෙ ශ්රනාහැකි පාපයකි. ශ්රමම ක්රියාශ්රේ ඇති
අනතුර ුළුපටු ශ්රනාශ්රේ. ඒ බව බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රමශ්රස් ද
වදාෙ ශ්රස්ක.
‘‘ඡය ඡත, භික්ඛඡව, භික්ඛූ අධම්මං ධම්ඡමාති දීඡපන්වති
.......ඡත, භික්ඛඡව, භික්ඛූ බහුජනඅහිතාය පටිපන්වනා
බහුජනඅසුඛාය, බහුඡනා ජනස්ස අනත්ථාය අහිතාය දුක්ඛාය
ඡදවමනුස්සානං. බහුඤ්ච ඡත, භික්ඛඡව, භික්ඛූ අපුඤ්ඤං
පසවන්වති, ඡත චිමං සද්ධම්මං අන්වතරධාඡපන්වති”
(මහශ්රණනි! යම් භික්ෂූු අධර්මය ධර්මය යැයි ප්රකාශ
කරත් ද, ඔවුු ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදනාට අහිත පිණිස, ශ්රනා ුව පිණිස,
අනර්ථය පිණිස, ශ්රදේමිනිුන්වට අහිත පිණිස දුක් පිණිස කටයුතු
කරන්වනාු ශ්රවති. ඒ භික්ෂූු ශ්රබාශ්රහෝ පේ ද රැස්කර ගනිති. ඔවුු
ශ්රම් සද්ධර්මය අතුරුදන්ව කරති.)135
ශ්රමශ්රස් ධර්මය අධර්මය ශ්රස්ත්, අධර්මය ධර්මය ශ්රස්ත්,
විනය අවිනය ශ්රස්ත්, අවිනය විනය ශ්රස්ත් දැක්ීම යනාදී ශ්රලස
සං ශ්රේදයට ශ්රේතුවන කරුණු 18 ක් පිළිබඳව දහශ්රමහි දැක්ශ්රේ.
යශ්රමක් අභිධර්මය ආදී පිරිසිදු දහම් ප්රතිශ්රේප කරයි නම්
ශ්රහශ්රතම “ධර්මය අධර්මය ශ්රලස දැක්ීම” යන කරුණ යටශ්රත්
මහත් අකුසල් සිදුකර ගනී. එබන්වශ්රදකුට වන අනතුර ගැන
තවදුරටත් දහශ්රමහි ශ්රමශ්රස් දැක්ශ්රේ.
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“අභිධම්මං පටිබාඡහන්වඡතා ඉමස්මිං ජිනචක්ඡක පහාරං
ඡදති,
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං
පටිබාහති,
සත්ථු
ඡවසාරජජඤ්ඤාණං පටිනිවත්ඡතති, ඡසාතුකාමං පරිසං
විසංවාඡදති, අරියමේඡග ආවරණං බන්වධති, අටඨාරසසු
ඡභදකරවත්ථූසු එකස්මිං සන්වදිස්සති උක්ඡඛපනීයකම්මතජජනීයකම්මාරඡහා ඡහාති. තං තං කම් මං කත්වා
උඡයයාඡජතබ්ඡබා ‘ගච්ඡ විඝාසාඡදා හුත්වා ජීවිස්සසී’ති.”
(අභිධර්මය ප්රතිබාහනය කරන අවලංගු කරන තැනැත්තා
ශ්රම් ජිනචක්රය නම් ූ බුදුදහමට පහර ගසන්වශ්රන්ව ශ්රවයි,
සර්වඥතාඥාණය අවලංගු කරන්වශ්රන්ව ශ්රවයි, ශාස්තෲන්ව
වහන්වශ්රස්ශ්රේ විශාරද ඥානය නවත්වන්වශ්රන්වය, දහම් අසනු කැමති
පිරිස රවටන්වශ්රන්වය, ආර්ය මාර්ගය හරහා වැටක් බඳින්වශ්රන්වය,
දහඅට වැදෑරුම් ශ්රේදකර වස්තු අතුරින්ව එකක ශ්රපනී සිටින්වශ්රන්වය,
උක්ශ්රේපනීය - තජ්ජනීය ආදී දඬුවම් විනයකර්මයන්ව ලබන්වනට
ුදුස්ශ්රසක් වන්වශ්රන්වය, ඒ ඒ විනය කර්ම සිදු ශ්රකාට “සිෙන්වශ්රනක්
ී ජීවත් ශ්රවවයි” සුශ්රනන්ව බැහැර කෙ යුත්ශ්රතක් වන්වශ්රන්වය.)136
විනඡය පන දුප්තපටිපන්වඡනා ...... තඡතා දුස්සීලභාවං
පාපුණාති. සුත්ඡත දුප්තපටිපන්වඡනා ..... තඡතා මිච්ඡාදිටඨිතං
පාපුණාති.
අභිධම්ඡම
දුප්තපටිපන්වඡනා
ධම්මචින්වතං
අතිධාවන්වඡතා
අචින්වඡතයයානිපි
චින්වඡතති,
තඡතා
චිත්තක්ඡඛපං පාපුණාති.

136 අත්ථසාලිනී අටුවාව (ශ්රේවාවිතාරණ මුද්රණ 1940) 24 පිටුව
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(විනශ්රයහි වැරදියට පිළිපන්ව තැනැත්තා ...එයින්ව දුසිල්
බවට පැමිශ්රණයි. සූත්ර පිටකශ්රයහි වැරදියට පිළිපන්ව තැනැත්තා
...එයින්ව මිසදිටු බවට පැමිශ්රණයි. අභිධර්ම පිටකශ්රයහි වැරදියට
පිළිපන්ව තැනැත්තා ධර්මචින්වතාව අතිධාවනය කරමින්ව ශ්රනාසිතිය
යුතු ශ්රද්ද සිතයි, එයින්ව චිත්ත විශ්රේපයට පැමිශ්රණයි.)137
කරුණු ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව තමාශ්රේ ගුරුවරයා වුවත් කියන
ශ්රද් ධර්මවිනයට ශ්රනාගැලශ්රප්ත නම් එය ශ්රනාපිළිගත යුතුය. එබඳු
අවස්ථාවක දී නුවණැති ශිෂයශ්රයකු සිතනා ආකාරය පිළිබඳ
බ්රේමජාල සූත්ර නිදානශ්රයහි දැක්ශ්රේ. ඒ ශ්රමශ්රස්ය: ුප්තපිය
පරිබ්රාජක ශ්රතශ්රම් ද ඔුශ්රේ අතවැසි (ශිෂය) බ්රේමදත්ත මාණවක
තුමා ද මාර්ගයට පිළිපන්වහ. එහිදී ුප්තපිය පරිබ්රාජකයා ශ්රනාශ්රයක්
අයුරින්ව ශ්රතරුවනශ්රේ නුගුණ කියයි. බ්රේමදත්ත මාණවක තුමා
එය ශ්රනාපිළිශ්රගන ශ්රතරුවනශ්රේ ගුණ කියයි. ශ්රම් අවස්ථාශ්රේදී
බ්රේමදත්ත මාණවක තුමා සිතූ ආකාරය අටුවාශ්රේ ශ්රමශ්රස්
දැක්ශ්රේ.
‘‘අම්හාකං ආචරිශ්රයා අපරාමසිතබ්බං පරාමසති,
අනක්කමිතබ්බං අක්කමති, ස්වායං අේගිං ගිලන්වශ්රතා විය,
හත්ශ්රථන අසිධාරං පරාමසන්වශ්රතා විය, මුට්ිනා සිශ්රනරුං
පදාශ්රලතුකාශ්රමා විය, කකචදන්වතපන්වතියං කීෙමාශ්රනා විය,
පභින්වනමදං චණ්ඩහත්ිං හත්ශ්රථන ගණ්හන්වශ්රතා විය ච
වණ්ණාරහස්ශ්රසව රතනත්තයස්ස අවණ්ණං භාසමාශ්රනා
අනයබයසනං පාපුණිස්සති. ආචරිශ්රය ශ්රඛ්ා පන ගූථං වා අේගිං වා
කණ්ටකං වා කණ්හසප්තපං වා අක්කමන්වශ්රත, සූලං වා
අභිරූහන්වශ්රත, හලාහලං වා විසං ඛ්ාදන්වශ්රත, ඛ්ාශ්රරාදකං වා
137 විනය අටුවා (ශ්රේ.මු.) 14 පිටුව
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පක්ඛ්ලන්වශ්රත, නරකපපාතං වා පපතන්වශ්රත, න අන්වශ්රතවාසිනා
තං සබ්බමනුකාතබ්බං ශ්රහාති. කම්මස්සකා හි සත්තා අත්තශ්රනා
කම්මානුරූපශ්රමව ගතිං ගච්ඡන්වති. ශ්රනව පිතා පුත්තස්ස
කම්ශ්රමන ගච්ඡති, න පුත්ශ්රතා පිතු කම්ශ්රමන, න මාතා පුත්තස්ස,
න පුත්ශ්රතා මාතුයා, න භාතා භගිනියා, න භගිනී භාතු, න
ආචරිශ්රයා අන්වශ්රතවාසිශ්රනා, න අන්වශ්රතවාසී ආචරියස්ස
කම්ශ්රමන ගච්ඡති. මේහඤ්ච ආචරිශ්රයා තිණ්ණං රතනානං
අවණ්ණං භාසති, මහාසාවජ්ශ්රජා ශ්රඛ්ා පනාරියූපවාශ්රදාති. එවං
ශ්රයානිශ්රසා
උම්මුජ්ජිත්වා
ආචරියවාදං
මද්දමාශ්රනා
සම්මාකාරණශ්රමව
කාරණශ්රතා
අපදිසන්වශ්රතා
අශ්රනකපරියාශ්රයන
තිණ්ණං
රතනානං
වණ්ණං
භාසිතුමාරද්ශ්රධා,
(“අශ්රප්ත ගුරුතුමා ස්ඵර්ෂ ශ්රනාකෙ යුත්තක් ස්ඵර්ෂ කරයි.
පා ශ්රනාතැබිය යුත්තකට පා තබයි. ශ්රමතුමා ගින්වනක් ගිලින්වනාක්
ශ්රමන්ව, කඩුමුවහතක් අතින්ව පිරිමදින්වනාක් ශ්රමන්ව, අත්මිටින්ව
මහශ්රමර පලනු කැමැත්තාක් ශ්රමන්ව, කියත් දැති ශ්රප්තලියක ක්රීඩා
කරන්වනාක් ශ්රමන්ව, මදකිපුණු සැඩ ඇශ්රතකු අතින්ව අල්ලන්වනාක්
ශ්රමන්ව ගුණ කීමටම ුදුු ූ ශ්රතරුවනශ්රේ නුගුණ කියමින්ව විපතට
පැමිශ්රණන්වශ්රන්වය. ගුරුවරයා අුචියක් ශ්රහෝ ගින්වනක් ශ්රහෝ කටුවක්
ශ්රහෝ විෂ සර්පශ්රයක් ව පාගන කල්හි ශ්රහෝ උලකට නගිද්දී ශ්රහෝ
එශ්රකශ්රණහි මැශ්රරන විෂක් අනුභව කරද්දී ශ්රහෝ ඉතාසැර ලුණු
දියක් කටට ගනිද්දී ශ්රහෝ ශ්රසාරුන්ව ශ්රහලන ප්රපාතයකට පනිත්දී
ශ්රහෝ අතවැසියා විසින්ව ඔු අනුව ඒ සියල්ල කෙ යුතු ශ්රනාශ්රේ.
කර්මය ස්වකීය ශ්රකාට ඇති සත්වශ්රයෝ තමාශ්රේ කර්මයට අනුරූප
ූ ම ගතියකට යත්. පියා පුතුශ්රේ කර්මශ්රයන්ව උපතකට ශ්රනායයි. ...
අතවැසි ශිෂයයා ගුරුවරයාශ්රේ කර්මශ්රයන්ව උපතකට ශ්රනායයි.
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මශ්රේ ගුරුවරයා ශ්රතරුවනශ්රේ නුගුණ කියයි. ආර්ශ්රයෝපවාදය
මහාසාවදය
ශ්රවයි.”
යනුශ්රවන්ව
ශ්රමශ්රස්
නුවණින්ව
ආර්ශ්රයෝපවාදශ්රයන්ව ශ්රබ්රී ගුරුවරයාශ්රේ වාදය මඩිමින්ව නිවැරදි
කරුණම කාරණය වශශ්රයන්ව දක්වමින්ව ශ්රනාශ්රයක් ආකාරශ්රයන්ව
ශ්රතරුවනශ්රේ ගුණ කීමට ඇරඹීය.)138
ඉහත කරුණු සිත තබාශ්රගන දහමට එකෙ ශ්රනාවන මත
කවුරුන්ව කීවත් එකවර පිළිශ්රනාශ්රගන වැරදි මත ඉවත දමමින්ව
සීලාදී ප්රතිපත්ති පුරන්වනට ශ්රයශ්රදත්වා යනු අපශ්රේ ආරාධනයයි.

එඡස් මෑතකාලඡේ පැනනැගුණු වැරදි මතවාද
කීපයක් හා ඊට පිළිතුරු
දහමට පටහැනි මත ඉදිරිපත් ූශ්රේ අද ඊශ්රේ පටන්ව ශ්රනාව
බුද්ධකාලශ්රේ පටන්වය. අරිට්ඨ, සාති, ුනක්ඛ්ත්ත ආදී භික්ෂූන්වශ්රේ
කතා ප්රවෘත්ති ඊට නිදුන්ව ශ්රවති. දැනුදු එවැනි වැරදි මත ඉතා
විශාල ප්රමාණයක් සමාජගතශ්රවමින්ව පවතී. ඒ සියල්ල නිවැරදි
කිරීමට හැකි ශ්රවතැයි අපි ශ්රනාසිතමු. නුවණැත්තන්වශ්රේ
දැනගැනීම පිණිස එවැනි වැරදි මත කීපයක් ශ්රමශ්රස් නිවැරදි
ශ්රකාට දක්වමු. එම වැරදි මත උදෘත ශ්රලස කළු අකුරින්ව දක්වමු.
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1 වැරදි මතය: ඇතැම් ශ්රද්ශකශ්රයෝ “දැනට පවතින ඡපළ
ඡපාත්වල ඡමන්වම අටුවා වලත් බුණු මත මිශ්රව ඇති බවත්, වැරදි
ඇති බවත්, තමන්ව නිවැරදි දහම ඡසායාගත් බවත්” පවසති.
පිළිතුර : ඇතැම්ු ශ්රමශ්රස් පවසන්වශ්රන්ව ඒ අයශ්රේ උමතුබව ආදී
ශ්රේතු නිසාශ්රවනි. ඇතැම්ු අළුත් යමක් පවසා සමාජශ්රේ කැපී
ශ්රපශ්රනන විශ්රේෂ ශ්රකශ්රනක් ීශ්රම් පහත් අදහස නිසා ද ශ්රමශ්රස්
පවසති.
ශ්රමවැනි අවස්ථාවකදී ශ්රාවක පිරිස බුද්ිමත්ව කරුණු
විමසා බැලිය යුතුය. “එඡස් දහම ඡවනස් කඡල් නම් ඒ කවුද?
කවදාද? කුමන ඡේතුවකින්ව ද? එඡස් කිරීමට ඉඩදී එකල සිටි
උතුමන්ව වහන්වඡස්ලා නිහඬව සිටි ඡස්ක් ද? එම පැරණි දහම වැරදි
නම් ඡමඡතක් කල් මගඵල ලාීන්ව බිහි වූඡේ ඡකඡස්ද? ඡමඡතක්
කාලයක් පහළ වූ ලක්ෂ ගණන්ව ඡකෝටි ගණන්ව සිල්වත් ගුණවත්
බහුශෘත ධර්මධර විනයධර ඡද්ශීය ඡමන්වම විඡද්ශීය කිසිම
ඡකඡනකුට ඡම් වැරදි ඡනාඡපනී එබඳු ගුණවලින්ව අඩු ඡම්
ඡකනාට පමණක් එය වැටහීමට ඡේතු තිඡබ්ද? ඡමය නම්
ඡමාහුඡේම වරදවා ගැනීමක් විය යුතුය.” යනාදී ශ්රලස කරුණු
ශ්රසායා බැලිය යුතුය. එශ්රස් බැලීශ්රම්දී හා දහම සමග සසඳා
බැලීශ්රම්දී ශ්රමය ශ්රමාවුන්වශ්රේම වැරදි වැටහීමක් ශ්රහෝ ලාභ ලැබීම
සඳහා හිතාමතාම කරන පහත් ක්රියාවක් බව මනාව වැටහී යනු
ඇත.

2
වැරදි මතය : ඇතැම්ු “දැනට පවතින පටිච්ච සුප්තපාදය
විස්තර කරන ක්රමය වැරදි බවත්, කාල තුනකටත් ආකාර
විස්සකටත් ආදී ඡලස ඡබදීමක් ඡපළ ඡපාත් වල නැති බවත් ඒවා
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පසුව එකතු වූ කරුණු බවත් එබැවින්ව විශුද්ධිමාර්ග ආදී ඡපාත්වල
දැක්ඡවන ක්රමය වැරදි බවත්” පවසති.
පිළිතුර : ශ්රමම මතයද හරිහැටි ගුරු උතුමන්ව හමුශ්රේ ධර්මය
ඉශ්රගන ශ්රනාගත් ඇතැම් නූතන ශ්රද්ශකයින්ව කීපශ්රදශ්රනකුශ්රේ
වැරදි මතයකි. හරිහැටි දහම දැන ශ්රනාසිටීම ශ්රමවැනි වැරදි මත
ඇතිීශ්රම් ප්රධාන ශ්රේතුවකි. ඔවුන්වශ්රේ දිට්ි - මාන ආදී ශ්රකශ්රලස්
තවත් ප්රධාන ශ්රේතුවකි.
ඉහත දැක්ූ පරිදි පටිච්ච සමුප්තපාදය කාල තුනකටත්
සංශ්රේප හතරකට, අර්ධ තුනකට, සන්වි තුනකට හා ආකාර
විස්සකට ශ්රබදීම පුකාලීන මතයක් ශ්රනාව සැරියුත් මහරහතන්ව
වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශ්රද්ශනාවක් වන පටිසම්භිදාමාර්ග ශ්රපෙ ශ්රපාශ්රතහි
පවා දැක්ශ්රවන අදහසකි. එබැවින්ව විශුද්ිමාර්ග ආදී ග්රන්වථයන්වහි
දැක්ශ්රවන්වශ්රන්ව ද එම ශ්රපෙ ශ්රපාත්වල දැක්ූ ශ්රද්ශනාවම නිවැරදි
බුද්ධමතය අනුව විස්තර කිරීමක් මිසක අමුතු ශ්රද්ශනාවක්
ශ්රනාශ්රේ. පැරණි උතුශ්රමෝ එශ්රස් අළුත් ධර්ම නයායන්ව මැීමක්
සිහිශ්රනකින්වවත් සිදු ශ්රනාකරන ශ්රස්ක. පටිසම්භිදාමාර්ග ආදිශ්රේ
එන එවැනි ගැඹුරු ශ්රද්ශනා හරිහැටි කියවා ශ්රනාමැතිකම නිසා
ශ්රහෝ එය නිවැරදිව ශ්රත්රුම් ශ්රනාගැනීම නිසා ශ්රමවැනි වැරදි මත
බිහිශ්රේ. පටිසම්භිදාමාර්ගශ්රේ එන එම ශ්රද්ශනාව හා එහි ශ්රත්රුම
ශ්රමශ්රස්ය.
පුරිමකම්මභවස්මිං ශ්රමාශ්රහා අවිජ්ජා, ආයූහනා සඞඛ්ාරා,
නිකන්වති තණ්හා, උපගමනං උපාදානං, ශ්රචතනා භශ්රවා. ඉශ්රම
පඤ්ච ධම්මා පුරිමකම්මභවස්මිං ඉධ පටිසන්වධියා පච්චයා.
204

ඉධ පටිසන්වි විඤ්ඤාණං, ඔක්කන්වති නාමරූපං, පසාශ්රදා
ආයතනං, ඵුට්ශ්රඨා ඵස්ශ්රසා, ශ්රවදයිතං ශ්රවදනා. ඉශ්රම පඤ්ච
ධම්මා ඉධුපපත්තිභවස්මිං පුඡරකතස්ස කම්මස්ස පච්චයා.
ඉධ පරිපක්කත්තා ආයතනානං ශ්රමාශ්රහා අවිජ්ජා,
ආයූහනා සඞඛ්ාරා, නිකන්වති තණ්හා උපගමනං උපාදානං,
ශ්රචතනා භශ්රවා. ඉශ්රම පඤ්ච ධම්මා ඉධ කම්මභවස්මිං ආයතිං
පටිසන්වධියා පච්චයා.
ආයතිං පටිසන්වධි විඤ්ඤාණං, ඔක්කන්වති නාමරූපං,
පසාශ්රදා ආයතනං, ඵුට්ශ්රඨා ඵස්ශ්රසා, ශ්රවදයිතං ශ්රවදනා. ඉශ්රම
පඤ්ච ධම්මා ආයතිං උපපත්තිභවස්මිං ඉධ කතස්ස කම්මස්ස
පච්චයා. ඉතිඡම චතුසඞ්ඡඛඡප තඡයා අද්ඡධ තිසන්වධිං ීසතියා
ආකාඡරහි පටිච්චසුප්තපාදං ජානාති පස්සති අඤ්ඤාති
පටිවිජ ති. තං ඤාතට්ශ්රඨන ඤාණං, පජානනට්ශ්රඨන පඤ්ඤා.
ශ්රතන වුච්චති – ‘‘පච්චයපරිේගශ්රහ පඤ්ඤා ධම්මට්ිතිඤාණං’’.
පූර්ව කර්මභවය කරන කල්හි පැවති ශ්රමෝහය අවිදයාව
නම් ශ්රේ. ආයූහන ශ්රච්තනාශ්රවෝ
සංස්කාරශ්රයෝය. 139
භවනිකාන්වතිය (භවයට ඇති ඇල්ම) තෘෂ්ණාව නම් ශ්රේ. ඒ ඒ
කාමයන්ව, භවයන්ව ආදිය දැඩිව ගැනීම උපාදානයයි. ශ්රච්තනාව
භවයයි. ශ්රම් ධර්ම පස ඡපර කර්මභවය කරන කල්හි පැවතුනාහු
වර්තමාන ප්රතිසන්වධියට ප්රතයය වූවාහුය.

139 ශ්රමහිදී එක් නයායකින්ව පූර්ව ශ්රච්තනාශ්රවෝ ද තවත් නයායකින්ව ශ්රච්තනාව හා සම්ප්රයුක්ත

ධර්මශ්රයෝ ද ආයූහනසංස්කාර නම් ශ්රේ. වැඩි විස්තර කියවා දතයුතුයි.

205

වර්තමාන භවශ්රයහි ප්රතිසන්විය විඤ්ඤාණය නම් ශ්රේ.
රූපාරූප ධර්මයන්වශ්රේ අවක්රාන්වතිය එනම් බැසගැනීම නාමරූප
නම් ශ්රේ. ප්රසාදය ආයතන නම් ශ්රේ. අරමුණු ස්පර්ශ කරමින්ව
උපන්වශ්රන්ව ස්පර්ශය නම් ශ්රේ. විපාක ශ්රේදයිතය ශ්රේදනා නම් ශ්රව.
ශ්රම් ධර්ම පස ඡපර කළ කර්මයාඡේ ප්රතයඡයන්ව වර්තමාන විපාක
භවඡයහි පවත්නාහුයි.
වර්තමාන භවශ්රයහි ආයතනයන්ව මුුකුරා ගිය බැවින්ව
ශ්රමෝහය අවිදයාව නම් ශ්රේ. ආයූහන ශ්රච්තනාශ්රවෝ
සංස්කාරශ්රයෝය. භවනිකාන්වතිය (භවයට ඇති ඇල්ම) තෘෂ්ණාව
නම් ශ්රේ. ඒ ඒ කාමයන්ව, භවයන්ව ආදිය දැඩිව ගැනීම උපාදානයයි.
ශ්රච්තනාව භවයයි. ශ්රම් ධර්ම පස වර්තමාන කර්මභවඡයහි
පැවතුනාහු අනාගත ප්රතිසන්වධියට ප්රතයය ඡවත්.
අනාගත භවඡයහි ප්රතිසන්වධිය විඤ්ඤාණය නම් ශ්රේ.
රූපාරූප ධර්මයන්වශ්රේ අවක්රාන්වතිය එනම් බැසගැනීම නාමරූප
නම් ශ්රේ. ප්රසාදය ආයතන නම් ශ්රේ. අරමුණු ස්පර්ශ කරමින්ව
උපන්වශ්රන්ව ස්පර්ශය නම් ශ්රේ. විපාක ශ්රේදයිතය ශ්රේදනා නම් ශ්රව.
ශ්රම් ධර්ම පස වර්තමාන භවඡයහි කළ කර්මයාඡේ ප්රතයඡයන්ව
මතු භවඡයහි පවතිත්.
ශ්රමශ්රස් ශ්රම් සංඡේප හතරක් ද කාල තුනක් ද සන්වධි
තුනක් ද
ඇති පටිච්චසුප්තපාදය විසි ආකාරයකින්ව
ශ්රැතානුසාරශ්රයන්ව දනී නම් නුවණින්ව දකී නම් නුවණින්ව දැනගනී
නම් එනම් ප්රතිශ්රේධ ශ්රකශ්රර් නම් ඒ දැනීම ඥාතාර්ථශ්රයන්ව
(දැනගත් යන අර්ථශ්රයන්ව) ඤාණ නම් ශ්රේ. ප්රජානනාර්ථශ්රයන්ව
(ප්රතිශ්රේධකිරීම්, මනාව දැනීම් යන අර්ථශ්රයන්ව) ප්රඥාව නම් ශ්රේ.
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එබැවින්ව “පච්චයපරිේගශ්රහ පඤ්ඤා ධම්මට්ිතිඤාණං” යැයි
කියනු ලැශ්රබ්. (පටිසම්භිදාමේග 1 ශ්රපාත 98-101 පිටු)
කරුණු ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව වැරදී ඇත්ශ්රත් පැරණි ග්රන්වථයන්වට
ශ්රහෝ ඒවා රචනා කෙ පුරාණ උතුමන්වට ශ්රනාව තණ්හා, මාන, දිට්ි
යනාදී ශ්රකශ්රලස් වලට හු ී ක්රියා කරන හරිහැටි ගුරු ඇුරක්
ශ්රනාලැබූ දහම වරදවා කියන නූතනයින්වට බව ශ්රහාඳින්ව ශ්රත්රුම්
ගත යුතුය.
3
වැරදි මතය : ඇතැම් ශ්රද්ශකශ්රයෝ “දැනට පටිච්ච
සුප්තපාදය උගන්වවන ක්රමයට අවිජජා - සංඛාර යන අංග ඡදක
අතීතයට දානවා. එවිට ඡපර භවයට ඡගාස් බැලුවාම ඒ අංග ඡදක
ඊටත් එහාට යනවා. ඡම් විදියට ඒ අංග ඡදක අතීතයට දැම්මාම
බුද්ධ ඡද්ශනාඡේ එන සත්සැත්තෑ ඤාණ හැඡදන්වඡන්ව ඡකඡස්දැයි
පුළුවන්වනම් ඡපන්වවන්වන.” යනාදී ශ්රලස කියමින්ව අසන්වනන්ව
ශ්රනාමග යවති.
පිළිතුර : ශ්රමය ද පටිච්ච සමුප්තපාද නයාය හරිහැටි ශ්රත්රුම්
ශ්රනාගැනීම නිසා ගත් වැරදි මතයකි. අවිජ්ජා - සංඛ්ාර යන අංග
ශ්රදක අතීත අර්ධය යැයි දැක්ූ පමණින්ව වර්තමාන භවශ්රේ ශ්රමම
අංග ශ්රදක ශ්රනාශ්රයශ්රදන්වශ්රන්ව යැයි කිසිශ්රස්ත්ම කියා නැත. ඒ
ශ්රවනුවට
“තණ්ුපාදානභවේගහශ්රණන
අවිජ්ජාසඞඛ්ාරා
ගහිතාව ශ්රහාන්වතීති ඉශ්රම පඤ්ච ධම්මා එතරහි කම්මවට්ටං,
(තණ්හා - උපාදාන - භව යන අංග තුන ගැනීශ්රමන්ව අවිජ්ජා සංඛ්ාර යන අංග ශ්රදක ගන්වනා ලද්දාුම ශ්රවත්නුයි ශ්රම් ධර්ම පස
වර්තමාන භවශ්රයහි කර්මවට්ටය නම් ශ්රේ.)” යනුශ්රවන්ව ඉතා
පැහැදිලිව දැක්ූ ශ්රස්ක.
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තවද කුසලයක් කරන විට ඉහත අංග පහ අතුරින්ව අවිජ්ජා තණ්හා - උපාදාන යන අංග අනුශය වශශ්රයන්ව ශ්රයශ්රදන බවත්,
ශ්රලෝභ සහගත සිතක ඉහත පහම සම්ප්රයුක්තව ශ්රයශ්රදන අයුරුත්,
ද්ශ්රේෂ සහගත සිතක තණ්හා - උපාදාන අංග ශ්රදක අනුශය
වශශ්රයනුත් ඉතිරි අංග තුන සම්ප්රයුක්තවත් ශ්රයශ්රදන අයුරු ඉතා
පැහැදිලිව දක්වා ඇත. වර්තමානශ්රේ ශ්රමම අංග පහ ශ්රයශ්රදන බව
පටිසම්භිදාමේග ආදී ශ්රපෙ ශ්රපාත්වලම දක්වා ඇත. ඒ අනුව සත්
සැත්තෑ ඤාණ පහුශ්රවන්ව සකසාගත හැකිය. එහි කිසිම
විශ්රරෝධයක් නැත. එබැවින්ව කරුණු වරදවාශ්රගන ඇත්ශ්රත් පුරාණ
මහරහත් උතුමන්ව ශ්රකශ්රරහිවත් ශ්රද්ධාවක් නැති නූතනයින්වට බව
ශ්රත්රුම්ගත යුතුය.
4
වැරදි මතය : ඇතැම් ශ්රද්ශකශ්රයෝ “රූපකලාප කඩල
කඩලා බැලුඡවාත් නිවනට ලං ඡවනවා ඡනඡවයි, නිවනින්ව තව
දුරට යනව කියල දැනගන්වන. එ්කයි ඒක උච්ඡේදවාදයට
පැඡනේඡේ.” යනුශ්රවන්ව ද “රූපකලාප ඡේගඡයන්ව බිඳිබිඳී බිඳිබිඳී
යනව නම් අවිදයා - කර්ම - තණ්හා - ආහාරඡයන්ව හටගත්ත
සතරමහාධාතු රූපයක් අවඡබෝධ කරගන්වඡන්ව ඡකාඡහාමද? තව
යමක් හදන්වන එපා. රූපකලාප බිඳිබිඳී යන්වනා වූ රූපයක් දකින්වන
හදන්වන එපා. වූ ඡදය වූ විදියට ඡපන්වනන්වන. සම්මාදිටඨිය
කියන්වඡන්ව වූ ඡදය වූ විදියට බලනවා මිසක හදල බලනවා කියන
එකක් ඡනඡවයි. ඡම්ඡක රූපකලාප බිඳිබිඳී යනව නම්
ඡපඡනන්වඡන නැහැ. පිංවතුන්ව හදලයි බලන්වඡන්ව. කඩල කඩල
බිඳල නම් බලන්වඡන ඡපඡනන ඡද් බලනව ඡනඡවයි, පිංවතුන්ව
කඩල කඩල බිඳල බිඳල බලන ඡදයක් හදලයි බලන්වඡන්ව.”
යනුශ්රවන්ව ද කියා “උදාහරණ වශඡයන්ව ඡම් පුටුව බිඳිබිඳී යනව
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නම් ඡප්තන්වඡන්ව නෑ” යනාදී අසන්වනන්ව ශ්රනාමග යවන උදාහරණද
දක්වති.
පිළිතුර : I ශ්රම් සියල්ලම ධර්ම අවශ්රබෝධය නැතිකම නිසා ඇති ූ
වැරදි අදහස්ය. එම වැරදි මත එකිශ්රනක ශ්රමශ්රස් විමසා බලමු.
රූපකලාප ආදී වශශ්රයන්ව ශ්රබද ශ්රබදා බැලීම උච්ශ්රේදවාදයක් යැයි
ඇතැම්ු කියති. එය උච්ශ්රේදවාදයත් විභජ්ජවාදයත් ගැන
ශ්රනාදැනීම නිසා කී වැරදි කියමනකි. යමක් ඡබදා දැක්ීම
විභජජවාදයක් මිස උච්ඡේදවාදයක් ඡනාඡේ. ශ්රමශ්රස් ශ්රබදා
බැලීම ඉගැන්වූශ්රේ බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස්ය. චිත්තසන්වතානශ්රේ
ඇති මචතසික ධර්ම ආදිය බුදුරජුන්ව විසින්ව ශ්රබදා ශ්රනාදැක්ූවා
නම් ඒවා ශ්රකශ්රස් ශ්රත්රුම් ගන්වශ්රන්වදැයි සිතා බලන්වන. නාමරූප
සියල්ල එක්ව ශ්රගන සත්වශ්රයක් පුද්ගලශ්රයක් ඇතැයි ගැනීම
වැරදි බවත් ත්රිලක්ෂණයට යටත් නාමරූප පරම්පරාවක
පැවැත්මක් ඇති බවත් ඒ නාමරූප ශ්රදක ස්කන්වධ පහකටත්
ආයතන ශ්රදාෙහකටත් ධාතු දහඅටකටත් ඡබදා විපස්සනා කරන
අයුරුත් ශ්රද්ශනා කශ්රළ බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් බව දත යුතුය.
මිතයාදෘෂ්ටියක් යැයි දහශ්රම් දැක්ූ උච්ශ්රේදවාදය යනු
අශ්රනකකි. එය “ඉධ, භික්ඛඡව, එකච්ඡචා සමඡණා වා බ්රාේමඡණා
වා එවංවාදී ඡහාති එවංදිටඨි – ‘යඡතා ඡඛා, ඡභා, අයං අත්තා රූපී
චාතුමහාභූතිඡකා මාතාඡපත්තිකසම්භඡවා කායස්ස ඡභදා
උච්ඡිජජති විනස්සති, න ඡහාති පරං මරණා, එත්තාවතා ඡඛා,
ඡභා, අයං අත්තා සම්මා සුච්ඡින්වඡනා ඡහාතී’ති. ඉත්ඡථඡක
සඡතා සත්තස්ස උච්ඡඡදං විනාසං විභවං පඤ්ඤඡපන්වති.
(මහශ්රණනි, ශ්රම් ශ්රලෝකශ්රයහි ඇතැම් මහශ්රණක් ශ්රහෝ බමුශ්රණක්
ශ්රහෝ ශ්රමබඳු වාද ඇත්ශ්රත් ශ්රමබඳු දෘෂ්ටි ඇත්ශ්රත් ශ්රේ. ශ්රකශ්රස්ද
යත්, ‘පින්වවත, යම් ශ්රහයකින්ව ශ්රම් ආත්මභාවය රූපවත්ද, සතර
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මහාභූතයන්වශ්රගන්ව හටගත්ශ්රත් ශ්රේද...., කය බිඳී මරණින්ව පු සිශ්රේ
ද, වැනශ්රස් ද, මරණින්ව මත්ශ්රතහි ශ්රනාශ්රේ ද, පින්වවත,
ශ්රමපමණකින්වම ශ්රම් ආත්මභාවය මුළුමණින්වම සිඳී ගිශ්රේ ශ්රේ.’
යනුයි. ශ්රමශ්රස් සමහරු විදයමාන සත්වයාශ්රේ උච්ශ්රේදය,
විනාශය, භවවිගමය පණවත්.)”140 යැයි දැක්ූ ශ්රස්ක. එයින්ව
අදහස් කරන්වශ්රන්ව මරණින්ව මතු නාමරූප සන්වතතිශ්රේ පැවැත්ම
අවසන්ව වන බවයි. නමුත් සතයය නම් මරණින්ව පුවත් අරිහත්වය
ශ්රනාලැබුශ්රවාත් නාමසන්වතතිය ශ්රනාසිශ්රඳන බවයි. 141 ශ්රම් දහම්
කරුණ පටලවාශ්රගන ඉහත වැරදි මතය දක්වා ඇත.
II ඊලෙට දැක්ූ “සම්මාදිටඨිය කියන්වඡන්ව වූ ඡදය වූ විදියට
බලනවා මිසක හදල බලනවා කියන එකක් ඡනඡවයි. ඡම්ඡක
රූපකලාප බිඳිබිඳී යනව නම් ඡපඡනන්වඡන නැහැ. පිංවතුන්ව
හදලයි බලන්වඡන්ව.” යන්වනද ඉතා වැරදි කීමකි. එශ්රස් රූපකලාප
බිඳී යනබව ප්රකෘති ඇසට නම් ශ්රපශ්රනන්වශ්රන්ව නැති බව සතයයකි.
ධර්මශ්රේදී දක්වන්වශ්රන්ව එය ප්රකෘති ඇසින්ව බලන්වනට ශ්රනාශ්රේ.
විදර්ශනා නුවණින්ව දකින්වනටය. ප්රකෘති ඇසට නාම ධර්ම
ශ්රපශ්රනන්වශ්රන්ව ද නැත. ඒවාශ්රේද ත්රිලක්ෂණය දකින්වනට බුදුරජුන්ව
වදාෙ ශ්රස්ක.
‘‘සබ්ශ්රබ සඞඛ්ාරා අනිච්චා’’ති, යදා පඤ්ඤාය පස්සති;
අථ නිබ්බින්වදති දුක්ශ්රඛ්, එස මේශ්රගා විුද්ියා.”

දීඝනි ාය 1 කපාෙ 60 – 61පිටු (බ්ර ේමජාලසූත්රය)
අසඤේඤසත්ෙකේදී ොව ාලි ව නාම සන්ෙතිය කනාමැතිව රූප පමණක්
පවතී. නිකරෝධසමාපත්තිකේදීද ොව ාලි ව නාමසන්ෙතිය නිරුද්ධ කේ.
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‘සියලු සංස්කාර අනිතය යැයි යම් කශ්රලක විදර්ශනා
නුවණින්ව දකියි නම් එකල දුශ්රකහි කලකිශ්රරයි, ශ්රමය නිවනට
මගයි’142 යනාදී ශ්රද්ශනා අනුවත්
ඉධාවුශ්රසා, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුශ්රනා අනිච්චශ්රතා සබ්ශ්රබ
සඞඛ්ාරා යථාභූතං සම්මප්තපඤ්ඤාය ුදිට්ඨා ශ්රහාන්වති.
(ඇවැත්නි, ශ්රම් සාසනශ්රයහි ක්ෂීණාශ්රව භික්ෂුව විසින්ව
සියලු සංස්කාර තත් ූ පරිදි විදර්ශනා ඥානශ්රයන්ව මනාව දක්නා
ලද්දාු ශ්රවත්.)143
යනාදී ශ්රද්ශනා අනුවත් සියලු සංස්කාර දකින්වශ්රන්ව
ශ්රකශ්රස්දැයි සිතා බලන්වන. එබැවින්වම ධම්මපද අටුවාදිශ්රේදී
“අනිච්චාති යදා විපස්සනාපඤ්ඤාය පස්සති” යැයි ද,
“සම්මප්තපඤ්ඤාය සුදිටඨා ඡහාන්වතීති ශ්රහතුනා නශ්රයන
විපස්සනාඤාශ්රණන ුදිට්ඨා ශ්රහාන්වති.” යැයි ද විදුන්ව නුවණින්ව
දැකිය යුතු බව
දැක්ූ ශ්රස්ක. පටිසම්භිදාමාර්ග
උදයබ්බයානුපස්සනා ඤාණකථා ආදී තැන්වහි ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර
කරුණු අඩංගු ශ්රේ. එබැවින්ව රූපකලාප බිඳිබිඳී යන බව ප්රකෘති
ඇසට ශ්රනාශ්රපනුනාට විදර්ශනා නුවණින්ව දැකගත හැකි බවත්
එශ්රස් දකින අය ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදශ්රනක් දැනටත් ශ්රලෝකශ්රේ සිටින
බවත් දතයුතුය. අන්වීක්ෂීය සත්වයන්ව දැකීමට අන්වීක්ෂයක්
වුවමනා වනවා ශ්රමන්වම රූපාදිශ්රේ අනිතයාදී ඉතා සියුම් කරුණු
ශ්රත්රුම් ගැනීමට ඉතාමත් තියුණු විදුන්ව නුවණක් අවශයය. එය
ශ්රනාලබා ධර්මය විශ්රේචනයට බැසීම මහත් අනර්ථකර බව ඒ
ශ්රද්ශකයින්වට දන්වවනු කැමැත්ශ්රතමු. තමාට ශ්රනාශ්රපශ්රනන
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ධම්මපදපාළි
දීඝනි ාය දසුත්ෙර සූත්රය 502 – 503 පිටු
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ශ්රනාදැශ්රනන ශ්රනාවැටශ්රහන සියල්ල ශ්රබාරු ශ්රනාවන බවත්
ශ්රහාඳින්ව සීලාදී ප්රතිපත්ති පුරමින්ව ඊට සමර්ථ ගුරුවරුන්වශ්රේ
උපශ්රදස් ලබාශ්රගන උත්සාහ කරන්වශ්රන්ව නම් අන්ව අයටද ශ්රම්
කරුණු ප්රතයක්ෂ කරගත හැකි බවත් ඊට උත්සාහවත් වන
ශ්රලසටත් එම ශ්රද්ශකයින්වට කරුණාශ්රවන්ව දන්වවා සිටිමු.
III මීලෙට දැක්ූ පුටුශ්රේ උදාහරණය ද වැරදිය. පුටුව යනු
සම්මුතියක් මිස පරමාර්ථයක් ශ්රනාශ්රේ. අනිතයාදී ත්රිලක්ෂණ
ඇත්ශ්රත් පරමාර්ථයන්වහිය. විදර්ශනාවට ගන්වශ්රන්වත් පරමාර්ථ මිස
සම්මුති ශ්රනාශ්රේ. එබැවින්වම බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස්ත් සත්වයා
අනිතයයි යනාදී ශ්රලස ශ්රනාදක්වා රූපාදී පරමාර්ථ විදර්ශනා
කරන්වනට දැක්ූ ශ්රස්ක. එබැවින්ව දැකිය යුත්ශ්රත් පුටුව සෑදී ඇති
පරමාර්ථයන්වශ්රේ ශ්රවනස්ීමාදියයි. සියලු සංස්කාරයන්වශ්රේ
ත්රිලක්ෂණය විදුන්ව නුවණින්ව දකින්වන යැයි බුදුරජුන්ව දැක්ූ බැවින්ව
බාහිර රූපාදිශ්රයහිත් පරමාර්ථයන්වශ්රේ අනිතයාදී ලක්ෂණ විදුන්ව
නුවණින්ව බැලිය යුතු බවත් එය සිදුකරන ආකාරයත් ධර්මශ්රයහි
පැහැදිලිව දක්වා ඇත. ඒවා ප්රතයක්ෂ කිරීමට සැමටම හැකියාව
ලැශ්රබ්වා යනු අපශ්රේ මමත්රී පූර්වාංගම ප්රාර්ථනයයි.
5
වැරදි මතය : ඇතැම් ශ්රද්ශකශ්රයෝ “ආර්ය අෂ්ටාංගික
මාර්ගඡේ ුලින්ව සීලය ඡද්ශනා කරලා නෑ. සම්මා දිටඨිය කියන
ප්රඥාවයි ුලින්ව ඡද්ශනා කඡල්. ඒ නිසා ුලින්ව ප්රඥාවයි තිඡයන්වන
ඕන. සීලය ඡනඡවයි. ඒ නිසා සීලය ුලට ඡගන කීම වැරදියි.”
යනාදී ශ්රලස කරුණු වරදවා කියා අසන්වනන්ව ශ්රනාමග යවති.
පිළිතුර : ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගශ්රේදී දැක්ූශ්රේ නිවන්ව මශ්රගහි
පියවර ශ්රනාශ්රේ. මාර්ග සිශ්රත් එකවර ශ්රයශ්රදන මචතසික අටකි.
ඒවා එකවර පහෙ වුනත් ලිීශ්රම්දී කුමක් ශ්රහෝ මුලින්ව ලිවිය යුතුය.
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එහිදී ප්රඥාශ්රවන්ව විශ්රේෂ කෘතයයක් ශ්රකශ්රරන බැවින්ව එය මුලට
ශ්රගන ඇත. නිවන්ව මාර්ගශ්රේ අනුපිළිශ්රවල දැක්ූ ශ්රද්ශනාවන්වහි
ඉතා පැහැදිළිව සීල - සමාි - ප්රඥා යන අනුපිළිශ්රවල දක්වා ඇත.
ඒ බව
I.

එවශ්රමව ශ්රඛ්ා, ආවුශ්රසා, සීලවිසුද්ධි
චිත්තවිුද්ධත්ථා,
චිත්තවිසුද්ධි
දිටඨිවිසුද්ධත්ථා,.....
ඤාණදස්සනවිුද්ි
අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථා....

යාවශ්රදව
යාවශ්රදව
යාවශ්රදව

(ඇවැත්නි, ශ්රමපරිද්ශ්රදන්වම සීලවිුද්ිය චිත්තවිුද්ිය
දක්වාම ශ්රවයි, චිත්තවිුද්ිය දිට්ිවිුද්ිය දක්වාම
ශ්රවයි,........
ඤාණදස්සනවිුද්ිය
අනුපාදිශ්රස්ස
144
නිර්වාණධාතුව දක්වාම ශ්රවයි,)
II. ‘‘සීශ්රල පතිට්ඨාය නශ්රරා සපඤ්ශ්රඤා,
චිත්තං පඤ්ඤඤ්ච භාවයං;
ආතාපී නිපශ්රකා භික්ඛු, ශ්රසා ඉමං විජටශ්රය ජටං.
(සීලශ්රයහි පිහිටි නුවණැති භික්ෂුව සමාියත් විදර්ශනා
නුවණත් වඩන්වශ්රන්වය...... ) 145
යනාදී ශ්රලස ඉතා පැහැදිලිව දක්වා ඇත. එබැවින්ව එම වැරදි
මත ශ්රනාසලකා ත්රිශික්ෂා පිරීශ්රමහි උත්ුක ශ්රවත්වා යැයි සැමට
ආරාධනා කරමු.
6
වැරදි මතය : ඇතැම් ශ්රද්ශකශ්රයෝ “ඔය භංගඤාණ
භයඤාණ ආදී ඤාණපිළිඡවලක් කිසිම බුද්ධ ඡද්ශනාවක හුී
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මජ්ඣිමනි ාය 1 කපාෙ 370 පිටුව (රථවිනීෙ සූත්රය)
සංයුත්ෙනි ාය 1 කපාෙ 26 පිටුව (ජටාසූත්රය)
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නැත. ඕවා පසුකාඡලක එකතු වූ ඡද්වල්.” යනාදී ශ්රලස විදර්ශනා
ඤාණ ප්රතිශ්රේප කරති.
පිළිතුර : ශ්රමයද ධර්ම දැනීම අඩුකම නිසා ඇති ූ තවත් වැරදි
මතයකි. පටිසම්භිදාමේග ශ්රපෙ ශ්රපාශ්රත්ම “ආරම්මණං පටිසඞඛ්ා
භඞ්ගානුපස්සඡන පඤ්ඤා විපස්සශ්රන ඤාණං. භයතුපටඨාඡන
පඤ්ඤා ආදීනශ්රව ඤාණං. (රූපාදී ආරම්මණ ප්රතයශ්රේක්ෂා
ශ්රකාට භංගවශශ්රයන්ව එනම් බිඳීම් වශශ්රයන්ව දැකීශ්රමහි ප්රඥාව
විදර්ශනා ඤාණයකි. සංස්කාරයන්වශ්රේ ඉපදීම් ආදිය භය
වශශ්රයන්ව වැටහීශ්රමහි ප්රඥාව ආදීනව ඥානය නම් ශ්රේ.)”146 යනාදී
ශ්රලස ඉතා පැහැදිලිව දක්වා ඇත. ශ්රමය අග්රශ්රාවක සැරියුත්
මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශ්රද්ශනාවකි. එතුමන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රදසූ
සච්චවිභංග සූත්ර ආදිය බුද්ධ අනුමැතිශ්රයන්ව පු බුද්ධශ්රද්ශනා
ශ්රලස හැඳින්වූවා ශ්රස්ම ශ්රමම පටිසම්භිදාමේගය ද බුද්ධ
අනුමැතිශ්රයන්ව පු බුද්ධශ්රද්ශනා ශ්රලසම හැඳින්වශ්රේ. ශ්රමය
ශ්රනාදැන ශ්රහෝ තමාශ්රේ මතයට ශ්රනාගැලශ්රපන නිසා ඇතැම්ු
ශ්රමය ප්රතිශ්රේප කරති. සැදැහැහැවත්ු සැබෑ කරුණ
ශ්රත්රුම්ගනු ඇත.
7
වැරදි මතය : ඇතැම් ශ්රද්ශකශ්රයෝ “ඇතැම් අය කියනවා
සත්වඡයක් පුද්ගලඡයක් නැත, ඇත්ඡත් බිඳිබිඳී යන නාමරූප
පරම්පරාවක් පමණයි කියලා. ඒක අනවඡබෝධඡයන්ව කියන
කතාවක්” යැයි ද “ඔය සත්වඡයක් පුද්ගලඡයක් නෑ කියන වැරදි
මතය ආඡව බුද්ධඡද්ශනාඡව නැති, පසුකාඡලක හදාගත්ත අතීත
ප්රතයඡේක්ෂාවක් නිසයි. සත්වඡයක් පුද්ගලඡයක් ඉන්වනවා.
146

පිසම්භිදාමග්ග 1 කපාෙ 2 - 3 පිටු
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නැත්ඡත් ආත්මයක් විතරයි. ඡම් (භාර) සූත්රඡේදී ස්කන්වධ බර
අරඡගන යන පුද්ගලඡයක් ගැන ඡද්ශනාකරලා තිඡයනවා ” යැයි
ද කරුණු වරදවා කියති.
පිළිතුර : ශ්රමය ද සූත්රපිටකය පමණවත් හරිහැටි කියවා නැතිකම
නිසා ඇති ූ ඉතා වැරදි දෘෂ්ටියකි. සත්වශ්රයක් පුද්ගලශ්රයක් නැති
බවත්, ඇත්ශ්රත් බිඳිබිඳී යන නාමරූප පරම්පරාවක් පමණක් බවත්
ඉතා පැහැදිලිව දහශ්රමහි දක්වා ඇත. සම්ුති හා පරමාර්ථ ධර්ම
ගැන හරිහැටි වැටහීමක් නැතිකම නිසා ශ්රමවැනි වැරදි මත ඇති
ශ්රේ. පරමාර්ථ වශශ්රයන්ව සත්වශ්රයක් පුද්ගලශ්රයක් නැත. ශ්රමම
වැරදි මතයට පිළිතුරු සංයුක්ත නිකාශ්රේ වජිරා සූත්රශ්රේ දක්වා
ඇත. මාරයා විසිනි “ශ්රම් සත්වයාව නිර්මාණය කශ්රල් කවුද? ඔු
සිටින්වශ්රන්ව ශ්රකාහිද? ...” යනාදී වශශ්රයන්ව ඇසූ ප්රේණ වලට වජිරා
භික්ෂුණීන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රමශ්රස් පිළිතුරු දුන්ව ශ්රස්ක.

‘‘කිං නු සත්ශ්රතාති පච්ශ්රචසි, මාර දිට්ිගතං නු ශ්රත;
ුද්ධසඞඛ්ාරපුඤ්ශ්රජායං, නයිධ සත්තුපලබ්භති.
‘‘යථා හි අඞගසම්භාරා, ශ්රහාති සද්ශ්රදා රශ්රථා ඉති;
එවං ඛ්න්වශ්රධු සන්වශ්රතු, ශ්රහාති සත්ශ්රතාති සම්මුති
(මාරය, කිම සත්වශ්රයක්යැයි අදහන්වශ්රනහිද? එය නුඹශ්රේ
මාරදෘෂ්ටියක් ශ්රනාශ්රේද? ශ්රම් ුදු (තනිකර) සංස්කාර පිණ්ඩයකි.
ශ්රමහි සත්වශ්රයක් ශ්රනාලැශ්රබ්.
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ශ්රරෝද, වියගහ ආදී අවයව සමූහය ශ්රේතුශ්රකාට ශ්රගන යම්ශ්රස් රථය
යන ශබ්දයක් ශ්රේද? එශ්රස්ම ස්කන්වධ පහ ඇති කල්හි සත්වයා යන
සම්මුතිය (ශ්රලෝක වයවහාරය) ශ්රේ.)147
ඉහත සූත්ර පාඨයම ශ්රගන මිලින්වද ප්රේණශ්රේදීද සම්මුති පරමාර්ථ ප්රේණය විසඳා ඇත. ශ්රමම උදාහරණශ්රයන්වම ඉහත
වැරදි මතයට පිළිතුරු ලැශ්රබන බැවින්ව ඒ ගැන වැඩිදුර කීමට
අවශය නැත. එබැවින්ව නීනයන්ව කියනා අලුත් මත පිළිගැනීමට
ප්රථම ශ්රහාඳින්ව සිතාබැලිය යුතු බව ඉහත කරුණු අනුව ශ්රත්රුම්
ගත යුතුය.
8
වැරදි මතය : ඇතැම්ු “බුද්ධඡඝෝෂ ස්වාමින්ව වහන්වඡස්ටත්
ඡනාඡත්රුණු පටිච්ච සුප්තපාදය අපි ඡත්රුම් ගන්වඡන්ව
ඡකාඡහාමද කියලා හිතන්වන එපා” යනාදී ප්රකාශ කරමින්ව
“බුදුශ්රගාස් මාහිමිපාණන්ව වහන්වශ්රස්ට පටිච්ච සමුප්තපාදය හරිහැටි
ශ්රත්රී නැත” යැයි අෙවති.
පිළිතුර : ශ්රමය ද කරුණු හරිහැටි ශ්රත්රුම් ශ්රනාගැනීම නිසා
පවසන වැරදි මතයකි. එතුමන්ව වහන්වශ්රස්ට පටිච්ච සමුප්තපාදය
ශ්රනාශ්රත්රුශ්රණ් යැයි කිසිම තැනක පවසා නැත. ධර්මශ්රේ ඇති
ගම්භීරත්වය දැක්ීම පිණිසත් තමන්වශ්රේ නිහතමානිත්වය හා
පූර්වාචාර්යන්ව වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ අතිශය සමර්ථ භාවයත් ප්රකට
කිරීම පිණිස දැක් ූ ගාථා පාඨයක් වරදවා ශ්රත්රුම් ශ්රගන ශ්රමශ්රස්
පවසති. ඒ පාඨය හා එහි ශ්රත්රුම ශ්රමශ්රස්ය.
වත්තුකාඡමා අහං අජජ, පච්චයාකාරවණ්ණනං;
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පතිටඨං නාධිගච්ඡාමි, අජඡ

ාගාළඡහාව සාගරං.

සාසනං පනිදං නානා-ඡදසනානයමණ්ඩිතං;
පුබ්බාචරියමේඡගා ච, අබ්ඡබාච්ඡින්වඡනා පවත්තති.
යස්මා තස්මා තදුභයං, සන්වනිස්සායත්ථවණ්ණනං;
ආරභිස්සාමි එතස්ස, තං සුණාථ සමාහිතා.
ශ්රම් අවස්ථාශ්රවහි පටිච්ච සමුප්තපාදශ්රේ අර්ථ වර්ණනාව
කරනු කැමැත්තා ූ බුද්ධශ්ර ෝෂ නම් ූ මම, මහමුුදට බැසගත්
පුරුෂශ්රයක් පිහිටක් ශ්රනාලබන්වනාක් ශ්රමන්ව තමාශ්රේම
හැකියාශ්රවන්ව වර්ණනාව කරන්වනට පිහිටක් ශ්රනාලබමි.
තමාශ්රේම නුවණ බලශ්රයන්ව පිහිටක් ලබන්වනට ශ්රනාහැකි
වන නමුත් අනුශ්රලෝම ප්රතිශ්රලෝම ආදී ූ ශ්රනාශ්රයක් ශ්රද්ශනා
නයායන්වශ්රගන්ව සැරසූ ශ්රම් ශ්රපෙ ධර්මය ද පූර්වාචාර්යන්ව
වහන්වශ්රස්ලාශ්රේ අර්ථකථා මාර්ගය ද ශ්රනාසිඳ ශ්රගන යම්
ශ්රහයකින්ව පවතී ද, එබැවින්ව ඒ ශ්රපෙ අටුවා යන උපකාර ශ්රදක
මනාව ඇුරු ශ්රකාට ශ්රම් පටිච්ච සමුප්තපාදශ්රේ අර්ථ වර්ණනාව
අරඹමි. එකෙ සිත් ඇති ඔබ වහන්වශ්රස්ලා එය අසන ශ්රස්ක්වා.148
ශ්රමහි ඇති “පතිටඨං නාධිගච්ඡාමි, අජඡ ාගාළඡහාව
සාගරං.” යන පාඨය එශ්රස් අරුත් වරදවාගත් පාඨයයි. ශ්රමයින්ව
එතුමන්ව වහන්වශ්රස්ට එය ශ්රනාශ්රත්රුශ්රණ් යැයි කිසිශ්රස්ත්ම
ශ්රනාපැවශ්රස්. තමාශ්රේම නුවණින්ව එය ශ්රත්රුම් ශ්රනාගත් බවත්
ශ්රපෙ අටුවාවන්වහි ආ නයායන්ව නිසා ශ්රත්රුම් ශ්රගන වර්ණනාව
කරන බවත් දක්වන ශ්රස්ක. එබැවින්වම ඊට අදාල ටීකාශ්රේ ද
148
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“පතිටඨං නාධිගච්ඡාමීති යත්ථ ිතස්ස වණ්ණනා ුකරා ශ්රහාති,
තං නයං අත්තශ්රනාශ්රයව ඤාණබශ්රලන නාිගච්ඡාමීති අත්ශ්රථා.
(පතිටඨං නාධිගච්ඡාමි යනු යම් නයායක පිහිටියුට පටිච්ච
සමුප්තපාද වර්ණනාව පහු ශ්රේද, ඒ නයාය තමාශ්රේම ඥාන
බලශ්රයන්ව ශ්රනාලැබුශ්රවමි යන අර්ථයි.)” යැයි දැක්ූහ.
ශ්රමශ්රස්
ධර්ම
ගරුත්වය
පිණිසත්
තමාශ්රේ
නිහතමානිත්වය පිණිසත් තමා එතරම් ශ්රනාදන්වනා බව දැක්ීම
බුදුශ්රගාස් ඇදුරුතුමන්වශ්රේ පමණක් ශ්රනාව බුදුරජුන්වශ්රේ සම්මුඛ්
ශ්රාවක උතුමන්වශ්රේ ද සිරිතකි. ඒ බව පහත උදෘත වලින්ව ප්රකට වනු
ඇත.
I.

‘‘ශ්රසයයථාපි, ආවුශ්රසා, පුරිශ්රසා සාරත්ිශ්රකා සාරගශ්රවසී
සාරපරිශ්රයසනං චරමාශ්රනා මහශ්රතා රුක්ඛ්ස්ස තිට්ඨශ්රතා
සාරවශ්රතා අතික්කම්ශ්රමව මූලං අතික්කම්ම ඛ්න්වධං
සාඛ්ාපලාශ්රස සාරං පරිශ්රයසිතබ්බං මඤ්ශ්රඤයය; එවං
සම්පදමිදං ආයස්මන්වතානං සත්ථරි සම්මුඛීභූශ්රත තං
භගවන්වතං අතිසිත්වා අම්ශ්රහ එතමත්ථං පටිපුච්ඡිතබ්බං
මඤ්ඤථ. ශ්රසා හාවුශ්රසා, භගවා ජානං ජානාති, පස්සං
පස්සති, චක්ඛුභූශ්රතා ඤාණභූශ්රතා ධම්මභූශ්රතා බ්රේමභූශ්රතා
වත්තා පවත්තා අත්ථස්ස නින්වශ්රනතා අමතස්ස දාතා
ධම්මස්සාමී තථාගශ්රතා. ශ්රසා ශ්රචව පශ්රනතස්ස කාශ්රලා
අශ්රහාසි යං භගවන්වතංශ්රයව එතමත්ථං පටිපුච්ශ්රඡයයාථ, යථා
ශ්රවා භගවා බයාකශ්රරයය තථා නං ධාශ්රරයයාථා’’ති.
(ඇවැත්නි, යම් ශ්රස් අරටුශ්රවන්ව ප්රශ්රයෝජන ඇති අරටු
ශ්රසායන අරටු ශ්රසායා ඇවිදින පුරුෂශ්රයක් අරටු ඇති ශ්රනාවැටී
පිහිටි මහගසක මුල ඉක්මවා කඳ ඉක්මවා අතු ශ්රකාෙ වල අරටුව
ශ්රසවිය යුතුයැයි සිතන්වශ්රන්ව ද, ඔබ වහන්වශ්රස්ලාත් බුදුරජුන්ව හමු ූ
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කල්හි ඒ බුදුරජුන්ව ඉක්මවා අප අතින්ව ශ්රම් අර්ථය ඇසිය යුතු යැයි
සිතන්වනාු නම් ශ්රම් කාරණයත් එබඳුය......)
යනාදී ශ්රලස මහාශ්රාවක කච්චායන මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්,
ආනන්වද මහරහතන්ව වහන්වශ්රස් වැනි පටිසම්භිදාලාභී උතුමන්ව
විසින්ව ද මධුපිණ්ඩික සූත්රය, අංගුත්තර නිකාශ්රේ දසක නිපාතශ්රේ
දුතිය හා තතිය අධම්ම සූත්ර ආදිශ්රේ දක්වා ඇත.
II.

ශ්රථශ්රරා චින්වශ්රතසි – ‘‘ඉශ්රම පරිබ්බාජකා නාම සාසනස් ස
පටිපක්ඛ්භූතා,
ඉමස්ස
සාසනස්ස
ගම්භීරතං
දස්ශ්රසස්සාමී’’ති. අත්තශ්රනා නවකභාවං දස්ශ්රසන්වශ්රතා ආහ
– ‘‘අහං ශ්රඛ්ා, ආවුශ්රසා, නශ්රවා අචිරපබ්බජිශ්රතා, අධුනාගශ්රතා
ඉමං ධම්මවිනයං, න තාවාහං සක්ිස්සාමි විත්ථාශ්රරන ධම්මං
ශ්රදශ්රසතු’’න්වති.
(අස්සජී මහරහතන්ව වහන්වශ්රස් “ශ්රම් පරිබ්රාජකශ්රයෝ නම්
සුනට ප්රතිපක්ෂ ූවාුය. ශ්රමාුට සුශ්රන්ව ගැඹුරු බව
දක්වන්වශ්රනමි” යැයි සිතූ ශ්රස්ක. තමන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ නවක බව
දක්වමින්ව “ඇවැත්නි, මම නවකය, පැවිදිව වැඩි කලක් නැත. ශ්රම්
සුනට අළුතින්ව පැමිණි ශ්රකශ්රනක්මි. තාම විස්තර වශශ්රයන්ව දහම්
ශ්රදසීමට ශ්රනාහැක්ශ්රකමි” යැයි වදාෙ ශ්රස්ක.)149
ශ්රමශ්රස් පවසන්වශ්රන්ව ද පටිසම්භිදාලාභී රහතන්ව වහන්වශ්රස්
නමකි. එබැවින්ව බුදුශ්රගාස් ඇදුරුපාණන්ව වහන්වශ්රස් ද එම සිරිත
අනුගමනය කරමින්ව ධර්ම ගරුත්වය හා තමාශ්රේ නිහතමානිත්වය
දැක්ීමට ඉහත ප්රකාශය කෙ බව දත යුතුය. එශ්රස් තිබියදී
149

ධම්මපද අටුවා යම

වග්ගය, සාරිපුත්ෙත්කථේරවත්ු
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අතිශ්රේෂ්ඨ ූ රහතන්ව වහන්වශ්රස්ලා වැඩසිටි යුගශ්රේ
මහාසං රත්නශ්රේ ගරුත්වයට ලක් ූ උතුමන්ව වහන්වශ්රස් නමක්
වන බුද්ධශ්ර ෝෂ මාහිමියන්ව වහන්වශ්රස්ට පටිච්ච සමුප්තපාද දහම
ශ්රනාශ්රත්රුශ්රන්ව යැයි හැෙීමට උත්සාහ කිරීම මහත් පාපයකි.
කරුණු වරදවා දැක්ීමකි. එවැනි රහත් උතුමන්ව සිටි යුගශ්රේ
“පරමවිුද්ධසද්ධාබුද්ිීරියපටිමණ්ඩිශ්රතන (අතිශයින්ව පිරිසිදු
ශ්රද්ධා බුද්ි ීර්යශ්රයන්ව යුක්ත ූ ශ්රම් බුද්ධශ්ර ෝෂ මහශ්රතරුන්ව
විසින්ව)” යනාදී ශ්රලස සං රත්නශ්රේ ගරුත්වයට පත් ූ උතුශ්රමකුට
ශ්රනාශ්රත්රුණා නම් බුද්ධ පරිනිර්වාණශ්රයන්ව වසර 2500 කටත්
වඩා ඉක්ම ශ්රගාස් බුද්ිය පිරිහීගිය යුගයක් වන ශ්රමකල සිටින
අයට ඊට වඩා කරුණු ශ්රත්ශ්රරන්වශ්රන්ව ශ්රකශ්රස්දැයි නුවණැත්ශ්රතෝ
සිතා බලත්වා.
9
වැරදි මතය : ඇතැම් ශ්රද්ශකශ්රයෝ “ශ්රද්ධානුසාරී හා
ධම්මානුසාරී උතුඡමෝ යනු ආර්ය මාර්ගයට පත් ඡනාවූ නුත්
පෘථේජන තත්වය ඉක්ම වූ ආර්ය මාර්ගයට පත්ීමට නියත
පිරිසකි.” යනාදී ධර්ම විශ්රරෝධී අදහස් පවසති.
පිළිතුර : මීට පිළිතුරු ශ්රපර “සිංහල පරිවර්තන වල අපට හුවූ
වැරදි කීපයක්” යන මාතෘකාව යටශ්රත් දක්වා ඇති බැවින්ව
ශ්රමතැනදී කරුණු ශ්රනාදක්වමු.
10
වැරදි මතය : ඇතැම් ශ්රද්ශකශ්රයෝ “අනිච්ච යන පදය
වැරදියි. එය අනිච්ඡ ඡලස විය යුතුයි.” යනාදී ශ්රලස දහශ්රම් ඇති
පද වරදවා දක්වති.
පිළිතුර : ඇතැශ්රමක් ශ්රමශ්රස් කරන්වශ්රන්ව ඔවුන්වශ්රේ උමතුබව ආදී
කරුණු නිසා බව ශ්රපර දැක්ීමු. එබැවින්ව ඒ සියලු වැරදි මත දක්වා
නිවැරදි කිරීම කෙ ශ්රනාහැකිය. එම වචනයන්වශ්රේ නිවැරදි අර්ථ
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අටුවාදී ග්රන්වථයන්වහි “න නිච්චන්වති අනිච්චං. (නිතය ශ්රනාවන
බැවින්ව අනිතය නම් ශ්රේ.)”150 යනාදී ශ්රලස ඉතා පැහැදිලිව දක්වා
ඇත. නිවැරදි දහම් කරුණු දැනගන්වනා විදිය ශ්රපර අපි දැක්ීමු.
එබැවින්ව ඒ අයුරින්ව නිවැරදි දහම දැන වැරැද්ද බැහැර ශ්රකාට
පිළිශ්රවත්හි ශ්රයදී නිවන්ව පසක් කිරීමට සැමට භාගය සැලශ්රස්වා
යැයි ආශිර්වාද කරමු.
11
වැරදි මතය : ඇතැම්ු “දැන්ව බුද්ධකාලඡේ වඡේ සිල්පද
රකින්වන බැහැ. ඡම් කාලඡේ හැටියට ුදල් එඡහම පාවිච්චි
ඡනාකර, රෑට ආහාර ඡනාඡගන ජීවත් ඡවන්වන බැහැ. බුදුරජාණන්ව
වහන්වඡස්ම පරිනිර්වාණ සූත්රඡේදී කුඩා අනුකුඩා සිල්පද ඡවනස්
කරගත්තාට කමක් නැහැ කියලා ඡද්ශනා කළාඡන්ව. ” යනාදිය
පවසමින්ව අනයයන්වව මුො කරති.
පිළිතුර : ශ්රම් කරුණද හරිහැටි ධර්මවිනය ශ්රනාදැනීම නිසාත්
තමාට නිවන්ව මාර්ගශ්රේ ගමන්ව කිරීශ්රම් වුවමනාව අඩුකම නිසාත්
ආදී කරුණු නිසා කියන වැරදි කථාවකි. මුලින්වම දැනගත යුත්ශ්රත්
බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් සර්වඥ බැවින්ව ශ්රම් කාලශ්රේ ශ්රවන ශ්රද්වල්
ද දුටු බවයි. ශ්රමකල එම සිකපද රකින්වනට බැරි නම් ඒවා
ශ්රනාපණවනු ඇත. තවද ශ්රම් කාලශ්රේත් එම සියලු සිකපද ඉතා
ගරුත්වශ්රයන්ව ආරක්ෂා කරන භික්ෂූන්ව වහන්වශ්රස්ලා ශ්රමරට පමණක්
ශ්රනාව ශ්රවනත් ශ්රබෞද්ධ රටවලත් සිටින බව දතයුතුය. එබැවින්ව
ශ්රම් කාලශ්රේ ඒවා රකින්වනට බැහැ යැයි කීම වැරදිය.
බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් පරිනිර්වාණ සූත්රශ්රේදී “කුඩා
අනුකුඩා සිල්පද ශ්රවනස් කරගන්වන” යැයි ශ්රනාවදාෙ ශ්රස්ක.
වදාශ්රළ “ආකඞඛ්මාශ්රනා, ආනන්වද, සඞශ්ර ා මමච්චශ්රයන
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ඛුද්දානුඛුද්දකානි සික්ඛ්ාපදානි සමූහනතු. (ආනන්වදශ්රයනි,
මහාසංඝරත්නය කැමතිවන්වඡන්ව නම් මශ්රේ ඇවෑශ්රමන්ව කුඩා
අනුකුඩා සිකපද සමූහනනය එනම් අවලංගු කිරීම කරගනීවා)”
යනුශ්රවනි. එතනදී පැහැදිලිවම මහාසං රත්නය කැමති නම් යැයි
දැකූ ශ්රස්ක. සංගීතිකාරක මහරහතන්ව වහන්වශ්රස්ලා එම සිකපද
අවලංගු ශ්රනාකරන බව දැක බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රකශ්රරහි
මහාසං රත්නශ්රේ ඇති ගරුත්වය ශ්රලාවට ප්රකට කිරීමට ශ්රමම
ප්රකාශය කෙ බවත් එම අටුවාශ්රේ පැහැදිලි කර ඇත.
තවද පෙමු සංගායනාශ්රේදී මහාසං රත්නය ශ්රමම කරුණ
සාකච්ඡා ශ්රකාට කිසිඳු සිකපදයක් අවලංගු ශ්රනාකරන බවට
ඤත්ති දුතිය විනයකර්මයකින්ව සම්මත කෙ ශ්රස්ක. එහිදී “සඞශ්ර ා
අප්තපඤ්ඤත්තං නප්තපඤ්ඤශ්රපති, පඤ්ඤත්තං න සමුච්ඡින්වදති,
යථාපඤ්ඤත්ශ්රතු සික්ඛ්ාපශ්රදු සමාදාය වත්තති. ඛ්මති
සඞ ස්ස, තස්මා තුණ්හී, එවශ්රමතං ධාරයාමි. (මහාසංඝරත්නය
ඡනාපැණවූ සිකපදයක් ඡනාපණවන්වඡන්වය. පැණවූ සිකපද
අවලංගු ඡනාකරන්වඡන්වය. පැනවූ පරිදි සිකපදයන්වහි සමාදන්වව
පවතින්වඡන්වය. ඡම් කරුණ සංඝයාට රුචිය. නිහඬ එබැවිනි. ඡම්
කරුණ ඡමඡස් ධරාගනිමි.)” යැයි මහාකාෂයප මහරහතන්ව
වහන්වශ්රස් සං යාට දන්වවා සම්මත කෙ ශ්රස්ක. ඒ ගැන වැඩි
ශ්රතාරතුරු
විනය
පිටකශ්රේ
චුල්ලවේගපාළිශ්රේ
151
පංචසතිකක්ඛ්න්වධකශ්රයන්ව බලාගත හැකිය.
තවද බුදුරජාණන්ව වහන්වශ්රස් වදාෙ “යාවකීවඤ්ච,
භික්ඛ්ශ්රව, භික්ඛූ අපඤ්ඤත්තං න පඤ්ඤාශ්රපස්සන්වති,
පඤ්ඤත්තං න සමුච්ඡින්වදිස්සන්වති, යථාපඤ්ඤත්ශ්රතු
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සික්ඛ්ාපශ්රදු සමාදාය වත්තිස්සන්වති; වුද්ිශ්රයව, භික්ඛ්ශ්රව,
භික්ඛූනං පාටිකඞඛ්ා, ශ්රනා පරිහානි. (මහඡණනි, යම්තාක් භික්ෂූහු
ඡනාපැණවූ සිකපදයක් ඡනාපණවත් ද, පැණවූ සිකපදයක්
අවලංගු ඡනාකරත් ද, පැනවූ පරිදි සිකපදයන්වහි සමාදන්වව පවතිත්
ද, මහඡණනි, භික්ෂූන්වට දියුණුවක්ම මිස පිරිහීමක් ඡනාකැමැති
විය යුතුය.)”152
යන අවවාදය ද සිහිකරමින්ව, කිසිශ්රස්ත්ම සිකපද ඉහිල්
කරගැනීමට ඉඩක් ශ්රනාමැති බවත් එශ්රස් පැවසීම තමාටත්
අනුන්වටත් සාසනයටත් මුළු මහත් ශ්රලෝකයටමත් අනර්ථයක්
බවත්, සිලාදී ප්රතිපත්ති හරියට රකින එක් භික්ෂුවකශ්රගන්ව වුවත්
ශ්රලෝකයට මහත් ශ්රසතක් සැලශ්රසන බවත් සලකා ඉතා
ගරුත්වශ්රයන්ව සීලාදී ප්රතිපත්ති පිරීමට උත්ුක ශ්රවත්වා යනු
අපශ්රේ කාරුණික ආරාධනයයි.

මෑත කාලඡේ ඡමඡස් ධර්මය විකෘති කළ අයට
ලැබුණු විපාක
ශ්රමම සිදුීම් කිහිපය අපි දක්වන්වශ්රන්ව ඒ අයට ූ එම විපත
අසා සතුටු ීමට ශ්රහෝ එය අනුශ්රමෝදන්ව ීමට ශ්රනාව ධර්මය විකෘති
කිරීශ්රම් ආදීනව දැනශ්රගන එවැනි අකුසල් වලින්ව වැලකීම
පිණිසය. එබැවින්වම එම වැරදි කෙ අයශ්රේ නම් ශ්රනාදක්වන අතර
ඒ අය සිදුකෙ වරද පමණක් දක්වා එයින්ව ලද විපාකය ශ්රකටිශ්රයන්ව
දක්වමු.
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1. අන්වතරාභව වාදය ඡමරට වයාප්තත කිරීමට උත්සුක වූ
උගත් මහඡතර නමක්
ශ්රමම මහශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස් මහායාන දහමත් හදාරා
ඇතැම් ශ්රපාත් සිංහලටද පරිවර්තනය කශ්රල්ය. අන්වතරාභවයක්
නැතැයි කථාවත්ථුප්තපකරණ ආදී ශ්රපෙ ශ්රපාත්වල පැහැදිළිව
දක්වා තිබියදීත් එය ශ්රනාතකා අන්වතරාභවයක් ඇතැයි යන තම
මතය ප්රචලිත කිරීමට ශ්රපාත්පත් රචනා කරමින්ව හා ශ්රද්ශනා
පවත්වමින්ව කටයුතු කශ්රල්ය.
ගුවන්වවිදුලිශ්රේ ප්රචාරය සඳහා එවැනි වැරදි අදහස් සහිත
ශ්රද්ශනාවක් පටිගත කෙ අතර එදිනම කථා කිරීමට ශ්රනාහැකි
තත්වයට (ශ්රගාළු බවට) පත් ූ බවත් ටික දිනකින්වම අපවත් ූ
බවත් දැනගන්වනට ලැබුණා. උන්ව වහන්වශ්රස් අපවත් ූ බවට කිසිම
සලකුණක් දැන ශ්රනාසිටි තවත් සිල්වත් ගුණවත් මහශ්රතරුන්ව
වහන්වශ්රස් නමකට එම රාත්රිශ්රේ සිහිනයක් ශ්රපනී තිබුණා.
යමපල්ලන්ව පිරිසක් පැමිණ කිහිප ශ්රදශ්රනක්ව අපායට ශ්රගනයන
බවත් ඒ අය අතර ශ්රපර සඳහන්ව කෙ මහශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස්ත්
සිටින බවත් සිහිනශ්රයන්ව ශ්රපනී තිබුණා. පුදා අවදි ූ පු එම
මහශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රපරදින රාත්රිශ්රේ අපවත් ූ බව
දැනගන්වනට ලැබී තිබුනා. කරුණු ශ්රමශ්රස් ශ්රහයින්ව ධර්ම
ගරුත්වශ්රයන්ව කටයුතු කරත්වා යැයි සැමටම කරුණාශ්රවන්ව
දන්වවමු.

2. ඉහත සඳහන්ව කළ ඡතරුන්වඡේ ශිෂය හිමිනම
ශ්රපර දැක්ූ මහශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ අපවත් ීශ්රමන්ව පු
උන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශිෂය භික්ෂූන්ව වහන්වශ්රස් නමක් එම වැරදි මතම
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ප්රචාරය කරමින්ව ග්රන්වථ රචනා කරන්වනට පටන්වගත් අතර ටික
කශ්රලකින්ව උන්ව වහන්වශ්රස් උමතුබවට පත් ූ බව දැනගන්වනට
ලැබුණා.

3. අටුවාවන්වට හා අභිධර්ම පිටකයට ගරු ඡනාකළ
කමටහන්ව ගුරුවරඡයකු යැයි ප්රසිද්ධ වූ හිමිනමක්.
භාවනා ගුරුවරශ්රයකු යැයි ප්රසිද්ධව සිටි තවත් භික්ෂූන්ව
වහන්වශ්රස් නමක් අභිධර්ම පිටකය හා අට්ඨකථාවන්වට ගරු
ශ්රනාකරමින්ව ඒවාට අපහාස වන අයුරින්ව කරුණු දක්වමින්ව
ශ්රබාශ්රහෝ ග්රන්වථ ආදියත් රචනා කරන්වනට ශ්රයදුනා. පු කශ්රලකදී
උන්වවහන්වශ්රස් වැඩසිටි ශ්රස්නාසනයත් අහිමි ී හරිහැටි උපස්ථාන
කිරීමට ශ්රකශ්රනකුත් ශ්රනාමැතිව, ශරීරයත් ඉතා දුර්වල බවට පත්
ී, උමතු ශ්රරෝගයට ප්රතිකාරත් ලබා අපවත් ීමට සිදු ූ බව
දැනගන්වනට ලැබුණා.

4. අටුවාවන්වට ඡදාස් නැගූ අභිධර්ම පිටකය පසුකාලීන
යැයි පැවසූ උගත් මහනාහිමි නමක්
මහාචාර්ය තනතුරක් පවා ලබාසිටි භාෂා ගණනාවක්
දැනසිටි ශ්රමම උගත් නායක ස්වාමින්ව වහන්වශ්රස් “අභිධර්ම පිටකය
පුකශ්රලක රචනා කරන ලද්දකි”, “අටුවා ග්රන්වථයන්වශ්රේ වැරදි
ඇත” යනාදී වැරදි ප්රකාශ කරමින්ව තවත් ශ්රබාශ්රහෝ වැරදි කරුණු
ඇතුලත් කරමින්ව ග්රන්වථ රචනා කශ්රල්ය. උන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ එම
ග්රන්වථ නිසා ශ්රනාමග ගිය පිරිසද ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදශ්රනකි. උන්ව
වහන්වශ්රස්ශ්රේ එම අදහස් වැරදි බව දක්වා තවත් ශ්රබාශ්රහෝ
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මාහිමිවරු කරුණු දැක්වුවද ඒවා ගණනකට ශ්රනාශ්රගන තමාශ්රේ
වැරදි දෘෂ්ටිශ්රේම සිටිශ්රේය. උන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ අවසන්ව කාලශ්රේදී
“ගිහියන්වට නම් පන්වසිල් හරි තිශ්රයනවා, මට පන්වසිල්වත් නෑ” යැයි
කියමින්ව සිට අපවත් ූ බව අසන්වනට ලැශ්රබ්.

5. දහම් පදයන්වට අළුතින්ව නිරුක්ති හැදූ භික්ෂුවක්
එක් භික්ෂුවක් මෑතකදී දහශ්රම් සඳහන්ව වචනයන්වශ්රේ දැනට
තිශ්රබන නිරුක්තිය හා අර්ථය වැරදි බවත් තමන්ව නිවැරදි නිරුක්ති
හා අර්ථ ශ්රසායාගත් බවත් පවසමින්ව එම දහම් කරුණු විකෘති
කරමින්ව ශ්රපාත් ලිීමට හා ශ්රද්ශනා පැවැත්ීමට පටන්වගත්ශ්රත්ය.
ටික කශ්රලකින්ව උන්ව වහන්වශ්රස් අපවත් ූ අතර අපවත් ීමට
ආසන්වන කාලශ්රේදී උමතු බවට පත්ව ීනාවක් වාදනය
කරනවාක් දක්වමින්ව නටමින්ව සිට සිහිවිකල්ව මරණයට පත්ූ බව
දැනගන්වනට ලැබුණා.

6. දහමට හා සංඝරත්නයට ගැරහූ ගිහි ධර්මකථිකඡයෝ
දහම විනය වැරදි ශ්රලස ශ්රගන වාදවිවාද කරමින්ව කටයුතු
කරන එක්තරා ප්රසිද්ධ කණ්ඩායමක් ඇත. මැල්සිරිපුර නගරයට
ආසන්වන ගමක ද ශ්රමම වැරදි මත පිළිගත් පිරිසක් ශ්රවති. ඒ අතරින්ව
එක් අශ්රයක් එම වැරදි බණ අනයයන්වට කීමට ශ්රත්රී පත්විය. ඒ
පිරිස “බුද්ධපූජා තැබීශ්රම් ශ්රත්රුමක් නැත. මැටි පිළිම වලට
වැන්වදාට ශ්රත්රුමක් නැත. ශ්රම් කාලශ්රේ උපසම්පදා භික්ෂූන්ව නැත.”
යනාදී ශ්රබාශ්රහෝ වැරදි මත දැරූහ. ටික කශ්රලකින්ව එම වැරදි බණ
කියූ තැනැත්තාට මුඛ් පිළිකාවක් ඇති ී එයින්ව මරණයට පත් විය.
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එයින්ව පු තවත් අශ්රයක් ඒ සඳහා පත් ූ අතර ඔු ද ශ්රපර
ශ්රස්ම මුඛ් පිළිකාවක් වැෙඳී මිය ගිය බව දැනගන්වනට ලැබුණා.
ශ්රමම කරුණු දැක්ූශ්රේ “ධම්මකාඡමා භවං ඡහාති,
ධම්මඡදස්සී පරාභඡවා” යන බුද්ධ ශ්රද්ශනාව සනාථ කිරීමටය.
එබැවින්ව ශ්රම් පිරිසිදු දහමින්ව ප්රශ්රයෝජන ශ්රගන තමාශ්රේ විමුක්තිය
සලසා ගැනීමට සැම ශ්රදනාටම අවස්ථාව සැලශ්රස්වා යැයි ද
සැමට සම්මා දිට්ිය පහෙ ශ්රේවා යැයි ද අපි මමත්රිශ්රයන්ව
ප්රාර්ථනා කරමු.

10 නිගමනය
සර්වඥයින්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ ශ්රී මුඛ් ශ්රද්ශනාවන්වශ්රේ සාරයත්,
ඇතැම් ඒවාශ්රේ නිදානාදී විස්තරාදියත් අඩංගු වන්වශ්රන්ව දැන්ව ශ්රපෙ
ශ්රපාත් වශශ්රයන්ව හඳුන්වවන ග්රන්වථවල බව ප්රකටය. ඒවා ධර්මවිනය
විනිේචයකදී මූලික සාධක බව ශ්රනාකිවමනාය. එම බුද්ධ
ඡද්ශනාවන්වඡේ අප්රකට අර්ථ දැක්ීමත්, ඡසසු නිදානකථා, පද
ගැලපීම්, උදාහරණ දැක්ීම් ආදියත් අඩංගු වන්වඡන්ව අටුවාවන්වහි
ය. ධර්මවිනය විනිේචයකදී ශ්රමම අටුවාද අතයාවශය බව කරුණු
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සහිතව ඉහත දැක්වුශ්රවමු. ක්ෂීණාශ්රව උතුමන්ව වැඩසිටි අනුරාධපුර
යුගශ්රේදී ශ්රපෙ දහමට වශ්රේම ප්රමුඛ්ත්වයක් අටුවාවට ද ලැබුණු
බව පැරණි කථා වස්තු වලින්ව ප්රකට ශ්රේ. ඒ සඳහා උදාහරණයක්
ඉතා ශ්රකටිශ්රයන්ව ශ්රමශ්රස් දක්වමු.
ත්රිපිටකය කටපාඩමින්ව රැශ්රගන ආ ක්ෂීණාශ්රව උතුමන්වශ්රේ
පරම්පරාශ්රේ ශ්රේෂ්ඨ පුරුකක් ූද, ශ්රමරට වැඩසිටි ස්මෘතිමත්
උතුමන්ව අතර ආේචර්යවත් මතකශක්තියකින්ව ශ්රහබි උතුශ්රමකු
යැයි ප්රකට ූ ද මහශ්රතරනමකි ත්රිපිටක චූළාභය මහඇදුරුපාණන්ව
වහන්වඡස්. එතුමන්වශ්රේ පැවිද්ශ්රද් මුල්කාලශ්රේ, ශ්රපෙ දහම පමණක්
හදාරා දරාශ්රගන එය භික්ෂූන්ව ඉදිරිශ්රේ සිංහලට පරිවර්තනය
ශ්රකාට බණ කීම පිණිස මහාවිහාරශ්රයහි රන්ව ශ්රබරය නාද කරූ
ශ්රස්ක. නමුත් භික්ෂුසං යා “කවර ගුරුවරශ්රයකුශ්රගන්ව උගත් අර්ථ
(අටුවා) ඇත්ශ්රත් ද? ඇදුරු පරම්පරාව ප්රකාශ ශ්රනාශ්රකාට අර්ථ
කියන්වනට ශ්රනාශ්රදමු” යැයි කියා එය වැලැක්ූහ. (ශ්රම් වන විට
එතුමන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රසෝතාපන්වනව සිටිබව ද දැක්ශ්රේ.) පුව ඒ
පුවත එතුමන්වශ්රේ උපාධයායන්ව වහන්වශ්රස් දැනශ්රගන කරුණු
විමසා අටුවා හැදෑරීම පිණිස රුුණට පිටත්කර යැීය. ශ්රමශ්රස්
එතුමන්ව වහන්වශ්රස් පුව අති ශ්රේෂ්ඨ මහඇදුරුතුශ්රමක් ූ බව
විශුද්ධිමාර්ගඡේ කර්මස්ථාන නිර්ඡද්ශඡේ දැක්ශ්රේ.
එබඳු විශිෂ්ට හැකියාවන්වශ්රගන්ව යුක්ත ූ ත්රිපිටක ශ්රපෙ
දහම දරාශ්රගන සිටි ආර්යශ්රාවක උතුශ්රමකුට වුවත් අටුවා උශ්රගන
ශ්රනාතිබූ බැවින්ව බණ කීමට ශ්රනාදීශ්රමන්ව එකල උතුමන්ව තුෙ පැවති
ධර්මගරුත්වය ද මනාව ප්රකට ශ්රේ. එශ්රමන්වම අටුවාවන්වට හිමිව
තිබූ තත්වය ද ප්රකට ශ්රේ.
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ශ්රමකල ඇතැමුන්ව ත්රිපිටකශ්රේ ඇතැම් ග්රන්වථ ප්රතිශ්රේප
කරන්වශ්රන්වත්, අටුවා-ටීකා ශ්රනාසලකා හරින්වශ්රන්වත් කුමන ශ්රේතු
නිසාදැයි විමසන අපට පහත ශ්රේතු කීපය දක්නට ලැබිණි.
බුදුදහම තම ජීවිතයට ුරුකරශ්රගන සීල-සමාි-ප්රඥා
ගුණ ධර්ම වැඩීශ්රම් අරමුණින්ව ශ්රනාව, තමාශ්රේ උගත්කම ශ්රපන්වීම
පිණිසත් උපාි ආදී නම්බු නාම පිණිසත් දහම හැදෑරීම. ඇතැම්
භික්ෂූන්ව වහන්වශ්රස්ලා ද දහම ප්රාශ්රයෝගිකව ුරුකරනු ශ්රවනුවට
ගිහිජීවිතශ්රේදී අත්හෙ උපාි - නම්බුනාම, කීර්ති-ප්රශංසා ලැබීශ්රම්
මාර්ගයක් ශ්රලස සලකා ධර්මය හැදෑරීම ශ්රේදයකි. ශ්රමය අලගද්ද
පරියත්තියක් වන බව ද සැලකීම වටී.
1.

දහම හැදෑරීශ්රම්දී සිල්වත් ගුණවත් ශ්රද්ධාවත් ගුරුවරුන්ව
ඇුරු කරශ්රගන ශ්රනාම හැදෑරීම.
2.

ඇතැම්ු අභිධර්මාදී ගැඹුරු දහම් ශ්රකාටස් ද අටුවා ටීකාදී ග්රන්වථ ද ප්රතිශ්රේප කරන්වශ්රන්ව ඒවා තමාට ශ්රනාශ්රත්ශ්රරන
බැවිනි. නැතිනම් ඒවාශ්රේ අර්ථ ගන්වනා ක්රමය ශ්රනාදන්වනා බැවිනි.
ඇතැම්ු තමා කරන වැරදි වසා ගැනීමට ද ඇතැම් දහම් ශ්රකාටස්
ප්රතිශ්රේප කරති. ඇතැම්ු තමාට ඇති මානසික ශ්රරෝගයක් නිසා
ද එශ්රස් කරති. ඇතැම්ු ශ්රවනස් අදහසක් ශ්රලාවට කියා පා ප්රසිද්ධ
ීශ්රම් පවිටු අදහසිනුත් එශ්රස් කරති. ශ්රම් සැශ්රමකකින්වම මහා
අනර්ථයක් තමාටත් ශ්රලෝකයාටත් සිදුවන බව සලකා නුවණැතිව
කටයුතු කිරීමට සැශ්රවාම අදිටන්ව කර ගනිත්වා.
3.

පාලි භාෂාව පිළිබඳ ශ්රනාසලකා සිංහශ්රලන්ව පමණක් දහම
හැදෑරීමට ශ්රයාමුීම හා පාළි භාෂාව හැදෑරුව ද ප්රමාණවත්
දැනුමක් නැති බව. සිංහල පරිවර්තන වල ඇත්තාූ ද පාළි
4.
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ශබ්දශ්රකෝෂ වල ඇත්තාූ ද ශ්රබාශ්රහාමයක් ම අර්ථ අටුවාටීකාවන්වහි විස්තර කර ඇති වචනාර්ථ බව ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදනා
ශ්රනාදැන සිටීම.
තමා ශ්රමම අටුවාදී ග්රන්වථ පරිශීලනය ශ්රනාශ්රකාට උගතුන්ව
යැයි සම්මත ශ්රවන කවුරුන්ව ශ්රහෝ කියූ කරුණක් නිසා එම ග්රන්වථ
ඡනාවිමසාම බැහැර කිරීමාදී ප්රඥාශ්රගෝචර ශ්රනාවන ක්රියා නිසා.
5.

අවම වශශ්රයන්ව නිශ්රසන්ව මිදීමට අවශය අවම ුදුුකම් වත්
නැති භික්ෂූු දහම්ශ්රදසීම් ග්රන්වථරචනාදියට ශ්රයාමු ීම.
6.

7.

ගැඹුරින්ව දහම ශ්රසීමට ඇති උනන්වදුශ්රේ අඩුකම.

අවුරුදු දහස් ගණනක් පරම්පරාශ්රවන්ව පරම්පරාවට
රැකශ්රගන පැමිණි ශ්රමම ධර්ම ග්රන්වථ සීතාවක, මහනුවර යුග වැනි
ඇතැම් කාල වලදී එතරම් උගත් කමක් නැති අය අතින්ව ද පිටපත්
ීම සිදුවිය. එබඳු අවස්ථා වලදීත් ප්රමාද ලිිත ආදී වශශ්රයනුත් නම්
ගම් ආදී ූ දහම් කරුණු වශශ්රයන්ව එතරම් වැදගත් ශ්රනාවන
ඇතැම් කරුණු වල ුළු ුළු ශ්රවනස්කම් ග්රන්වථ අතර පැවතිය
හැකි වුවත් එශ්රමන්ව සියදහස් ගුණයකටත් වඩා වැඩි ූ එම
ග්රන්වථශ්රේ සඳහන්ව නිවැරදි කරුණු වල අගය ශ්රනාසලකා හැරීම.
එශ්රමන්වම පවතින ඉතා ුළු ූද එම වැරදි පමණක් ඉස්මතුකර
දැක්ීම. (ශ්රමශ්රස් වැරදි යැයි සලකන ශ්රබාශ්රහෝවක් ද කරුණු
නිවැරදිව ශ්රත්රුම් ශ්රනාගැනීම නිසා ූ වැරදි වැටහීම් බව ද
දතයුතුය.)
8.
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ධර්මය විකෘතිකිරීශ්රම් ආදීනව පිළිබඳ ශ්රබාශ්රහෝ
ශ්රදශ්රනකුට අවශ්රබෝධයක් ශ්රනාතිබීම. ඒ පිළිබඳ අමතර ශ්රතාරතුරු
ශ්රර්රුකාශ්රන්ව චන්වදවිමල මාහිමියන්වශ්රේ අභිධර්මශ්රේ මූලික කරුණු
හා පටිච්චසමුප්තපාද විවරණය යන ග්රන්වථයන්වශ්රේ අග දැක්ශ්රේ.
9.

ශ්රබාශ්රහෝ කාලයක් ශ්රමරට විශ්රද්ශීයයන්වට නතුව
පැවතීශ්රමන්ව දහම හැදෑරීශ්රම් පුරාණ සම්ප්රදාය ගිලිහීයාම
ශ්රේතුශ්රවන්ව නිවැරදිව ශ්රපෙ-අටුවා-ටීකා අනුසාරශ්රයන්ව දහම
හදාරන්වශ්රන්ව ශ්රකශ්රස් ද යන බව ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදනා ශ්රනාදැන සිටීමත්,
එම ක්රමය ශ්රහෝ එහි වටිනාකම දක්වන ග්රන්වථ ුලභ ශ්රනාීමත්
තවත් කරුණකි.
10.

ශ්රමම වැරදි මත ඛ්ණ්ඩනය කරමින්ව ඉතා වටිනා ලිපි පලී
ඇතත් ඒවා ඇතැම් විට ශ්රවනම ග්රන්වථ ශ්රලස ශ්රනාලියීම නිසා
ඒවා එතරම් අවධානයට ලක් ශ්රනාීම ද අවාසනාවකි.
බුද්ධජයන්වති ත්රිපිටක ග්රන්වථයන්වශ්රේ සඤ්ඤාපන ශ්රලස ලියැවුණු
ලිපි ඒ අතර ප්රධාන ශ්රේ. විශ්රේෂශ්රයන්වම එහි විනය පිටක මහාවේග
පාලි පළු ග්රන්වථඡේ සඤ්ඤාපනය කියවන්වශ්රන්ව නම් ඉහත වැරදි
මත ශ්රබාශ්රහෝමයකට පිළිතුරු ලැශ්රබනු ඇත.
11.

ශ්රමම ත්රිපිටකය හා අටුවා ද කටපාඩමින්ව ධරාශ්රගන
පැමිණිශ්රේත් අටුවාවන්වහි පැමිශ්රණන ආචාර්යමත ඉදිරිපත්
කශ්රල්ත් අප වැනි අය ශ්රනාව විේමයජනක මතකයක් තිබුණු සති
ශ්රේපුල්ලප්තපත්ත (සතිශ්රේ උපරිම තත්වයට පැමිණි) රහත්
උතුමන්ව බව ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රදනා ශ්රනාදනිති. ශ්රපරදින කෙ කී ශ්රදයවත්
හරිහැටි සිහිකෙ ශ්රනාහැකි ශ්රමකල සිටින්වශ්රනෝ එම උතුමන්වව
සැක කිරීම විහිළුවකි. එකල උතුමන්වශ්රේ විේමිත මතකය ආදී
12.
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කරුණු
දැන
ගැනීමට
විශුද්ධිමාර්ගඡේ
කම්මටඨානගහණනිද්ඡද්සඡේ එන කරුළියගිරිවාසීනාගත්ඡේර,
මජඣිමභාණකඡද්වත්ඡේර යන උතුමන්වඡේත් දීඝනිකාය
අටුවාඡේ (365 පිටුඡේ) එන මහාගතිම්බ අභය, දීඝභාණක අභය,
ත්රිපිටක චූලාභය යන උතුමන්වඡේත් කථාවස්තු කියීම වටී.
දැනගැනීම පිණිස එම කථාවස්තු කීපයක් ශ්රකටිශ්රයන්ව ශ්රමශ්රස්
දක්වමු.
I.

මජ්ිමභාණක ශ්රද්ව ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස් මලියශ්රද්ව
ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස් ශ්රවත පැමිණ කමටහන්ව ඉල්ලූ ශ්රස්ක.
“ඇවැත්නි! ඔබ වහන්වශ්රස් පරියත්තිශ්රයහි ශ්රකබඳු
ශ්රකශ්රනක්ද?” යැයි මලියශ්රද්ව ශ්රතරුන්ව විසින්ව විමසනු
ලදුව “ස්වාමීනි! මට මජ්ිමනිකාය ප්රගුණයි” යැයි
මජ්ිමභාණක ශ්රද්ව ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස් පිළිතුරු දුන්ව
ශ්රස්ක. එවිට “ඇවැත්නි! මජ්ිමනිකාය පරිහරණය
(මතකශ්රේ රඳවා ගැනීම) අපහුය. මූලපණ්ණාසකය
සජ්ඣායනා කරද්දී මජ්ිම පණ්ණාසකය (සජ්ඣායනා
කෙයුතු කාලය) පැමිශ්රණන්වශ්රන්වය, එය සජ්ඣායනා
කරද්දී උපරි පණ්ණාසකය (සජ්ඣායනා කෙයුතු කාලය)
පැමිශ්රණන්වශ්රන්වය, ඔබ වහන්වශ්රස්ට කමටහනක් (වැඩීමට
කාලයක්) ශ්රකායින්වද?” යැයි මලියශ්රද්ව ශ්රතරුන්ව විමසූ විට
“ස්වාමීනි! ඔබ වහන්වශ්රස්ශ්රගන්ව කමටහනක් ලබාශ්රගන
නැවත මජ්ිමනිකාය ශ්රනාබලන්වශ්රනමි” යැයි
මජ්ිමභාණක ශ්රද්ව ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස් පිළිතුරු දුන්ව
ශ්රස්ක. ඉන්වපු වසර දහනවයක් සජ්ඣායනා ශ්රනාකර
අඛ්ණ්ඩව කමටහන්ව වඩා විසිවැනි වර්ෂශ්රේදී උතුම්
අරිහත්වය සාක්ෂාත් කෙ ශ්රස්ක. ඉන්ව පු සජ්ඣායනාව
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පිණිස පැමිණි භික්ෂූන්වට “ඇවැත්නි! මම වසර විස්සකින්ව
පරියත්තිය ශ්රනාබැලුශ්රවමි. එශ්රහත් මම ශ්රම්
මජ්ිමනිකාය ප්රගුණ කර ඇත්ශ්රතමි. අරඹනු මැනවි”
යැයි කියා පටන්ව ගත් ශ්රස්ක. උන්ව වහන්වශ්රස්ට මුෙ පටන්ව
අග දක්වාම (ශ්රමය වරදීද යනුශ්රවන්ව) එකම වචනයකවත්
සැකයක් ශ්රනාීය.153
II.

කරුළියගිරිවාසී නාග ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස් ද වසර දහඅටක්
පරියත්තිය අත්හැර සිට භික්ෂූන්වට ධාතුකථාප්තපකරණය
ඉගැන්වූ ශ්රස්ක. ඒ ශිෂය භික්ෂූු තමන්ව උගත් ශ්රද් ග්රාමවාසී
ශ්රතරවරුන්ව හා සසඳන්වනාු එකම ප්රේණයක්වත්
පිළිශ්රවෙ මාරුී උගන්වවා තිබීමක් ශ්රනාදැක්කාහ.154

III.

මහාගතිම්බය අභය ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස් උපත ලබා
පස්වැනි දිනශ්රේදී, මංගල කිරිබශ්රත් ශ්රහාට ගසන්වනට
සූදානම් වන කපුශ්රටකු දැක ‘ුං ුං’ යැයි ශබ්ද කශ්රල්ය.
පුව උන්ව වහන්වශ්රස් ස්ථවිර කාලශ්රේදී භික්ෂූන්ව විසින්ව
“ස්වාමීනි! කවදා පටන්ව කෙ කී දෑ සිහිකෙ හැකිද?” යැයි
විමසූ විට “ඇවැත්නි! ඉපදී පස්වැනි දිනශ්රේදී කෙ
ශබ්දශ්රේ පටන්ව සියල්ල සිහිකෙ හැකියි.” යනුශ්රවන්ව
පිළිතුරු දුන්ව ශ්රස්ක.155

IV.

දී භාණක අභය ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස් උපත ලබා නව වන
දිනශ්රේදී උන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ මවුතුමිය තම දරුවාව

විසුද්ිමග්ග ම්මට්ටඨානග න-නිද්කද්සය
විසුද්ිමග්ග ම්මට්ටඨානග න-නිද්කද්සය
155
දීඝනි ාය අටුවාව 365 පිටුව
153
154
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සිඹින්වනට පහත් ශ්රවද්දී ඇශ්රේ හිස පැෙඳ සිටි මල්කලඹ
ලිුශ්රණ්ය. එයින්ව මල් ලාහක් පමණ දරුවාශ්රේ
(දී භාණක අභය ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ) පපුවට
වැටුශ්රන්වය. එයින්ව ශ්රේදනාවක් උපන්වශ්රන්වය. පුව උන්ව
වහන්වශ්රස් ස්ථවිර කාලශ්රේදී භික්ෂූන්ව විසින්ව “ස්වාමීනි!
කවදා පටන්ව කෙ කී දෑ සිහිකෙ හැකිද?” යැයි විමසූ විට
“ඇවැත්නි! ඉපදී නවවැනි දිනශ්රේදී ඒ ශ්රේදනාව දැනුණු
තැන්ව පටන්ව සියල්ල සිහිකෙ හැකියි.” යනුශ්රවන්ව පිළිතුරු
දුන්ව ශ්රස්ක.156
V.

ත්රිපිටක චූොභය ශ්රතරුන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රගන්ව “ස්වාමීනි!
ශ්රකාපමණ දෑ සිහිකෙ හැකිද?” යැයි භික්ෂූන්ව විසින්ව විමසූ
විට “ඇවැත්නි! අනුරාධපුර රාජධානිශ්රේ ප්රධාන ශ්රදාරටු
හතශ්රරන්ව තුනක් වසා එක ශ්රදාරටුවකින්ව සියලු මිනිුන්ව
පිට වන්වනට සලස්වා ‘නුඹශ්රේ නම කුමක්ද? නුඹශ්රේ නම
කුමක්ද?’ යැයි එකිශ්රනකාශ්රගන්ව විමසා හවස නැවත
ශ්රනාවිමසාම රාජධානිශ්රේ සිටින ඒ සියලු ශ්රදනාශ්රේම
නම් නිවැරදිව කීමට හැකියි.” යනුශ්රවන්ව පිළිතුරු දුන්ව
ශ්රස්ක.157
ඉහත කරුණු අනුව දහම රැකශ්රගන පැමිණි
පුරාණ උතුමන්වශ්රේ තත්වය සලකාගත හැකිය. තවද ඡපළ
දහම ධරාඡගන පැමිණිඡේත් අටුවා ධරාඡගන පැමිණි
උතුමන්වමය. අටුවා ශ්රවනස් කො යැයි කියනවා නම් ශ්රපෙ
දහමද ශ්රවනස් කෙ හැකිව තිබිණි. ඒ උතුශ්රමෝ
සිහිශ්රනකින්වවත් ඒවා දැන දැන ශ්රවනස් ශ්රනාකරන බව
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දීඝනි ාය අටුවාව 365 පිටුව
දීඝනි ාය අටුවාව 365 පිටුව
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නම් ස්ිරය. තවද දැන්ව සිටින සියලු භික්ෂූන්වට පැවිදි
උපසම්පදාවන්ව ලැබුශ්රණ් ද ඒ උතුමන්ව ශ්රවතින්ව බවද
සිහිකරනු වටී.
ඇතැමුන්ව පවසන්වශ්රන්ව යමක් ශ්රපශ්රළ නැතිනම් එය
බුද්ධභාෂිතයැයි පිළිගත ශ්රනාහැකි බවයි. සියලු බුද්ධභාෂිත
ශ්රපශ්රළ අඩංගු ශ්රනාවන බවට කරුණු ශ්රපර දැක්වුශ්රවමු. ඡපඡළ
නැති නුත් බුදුරජාණන්ව වහන්වඡස් විසින්වම ඡදසූ දහම් පාඨ
ඕනෑතරම් අටුවාවලින්ව ඡසායාගත හැක. ආවුඡසෝවාදඡයන්ව
වැඩිහිටියන්ව ඇමතීම ඡනාකළ යුතුයි දක්වන පරිවාර අටුවා පාඨය,
ආනන්වදඡබෝධිය ඡරෝපනයට අවසර ලබාදීම ආදී අවස්ථා ඊට
උදාහරණ ඡවත්. තවද රතනසූත්රාදියත්, ධම්මපද ගාථාදියත්
ඡදසීමට ඡපර ඡවන කිසිම සංවාදයක් බුදුරජුන්ව එම ශ්රාවක පිරිස
හා සිදු ඡනාකඡළ යැයි කියන්වඡන්ව නම් එය ද විහිළුවකි. ඒ
ඡද්ශනාවන්ව සිදුකිරීමට ඡේතු ආදිය ඇත්ඡත් අටුවාඡේය. තවද
සියලු ුභාෂිත බුද්ධභාෂිත ශ්රේ යැයි අංගුත්තර අට්ඨකනිපාතශ්රේ
උත්තරවිපත්ති සූත්රශ්රේ දැක්ශ්රවන පහත සඳහන ද සලකා බලනු
වටී.
13.

‘‘එවඡමවං ඡඛා, ඡදවානමින්වද, යං කිඤ්චි සුභාසිතං සබ්බං තං
තස්ස භගවඡතා වචනං අරහඡතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස. තඡතා
උපාදායුපාදාය මයඤ්ච අඤ්ඡඤච වදාම. (එශ්රස්ම
ශ්රදේරජතුමනි! යම්කිසි ුභාෂිතයක් ශ්රේ නම් ඒ සියල්ල ඒ
භාගයවත් ූ අරිහත් ූ සම්මා සම්බුදු රජාණන්ව වහන්වශ්රස්ශ්රේ
වචනයකි. ඒ බුද්ධවචනශ්රයන්ව රැශ්රගන අනයශ්රයෝත් අපිත් ශ්රද්ශනා
කරමු). යනු එහි අරුතයි.
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14. දහමට සම්බන්වධ යමක් ශ්රද්ධාශ්රවන්ව පිළිගැනීම
ශ්රමෝඩකමකැයි වර්තමානශ්රේ ඇතැමුන්ව අතර තිශ්රබන දුර්මතය ද
ශ්රමශ්රස් වැරදි මත පැතිරීමට එක් ශ්රේතුවකි. “දහම පිලිබඳ මධයස්ථ
මත” යැයි පවසමින්ව සතය කණපිට ඡපරලීම ඡහෝ නැති වැරදි
ඡපන්වීම ඡහෝ සැබෑ මධයස්ථ බව ඡනාවන බව ද ඒ අය ශ්රත්රුම්
ගන්වශ්රන්ව නම් යහපති. අපට විෂයවන ශ්රද් පමණක් පිළිගැනීමට
සිටියශ්රහාත් බුදු දහශ්රම් පමණක් ශ්රනාව ශ්රවනත් විෂයන්ව වලද
ශ්රබාශ්රහෝ ශ්රකාටස් බැහැර කෙ යුතු ශ්රේ. ඒවා හැදෑරීමට ද හැකි
ශ්රනාශ්රේ. ශ්රවනත් ශාස්ත්රාදිය ඉශ්රගනීම ආරම්භ කරන්වශ්රන්ව ද ඒ
සියල්ල ප්රතයක්ෂ කරශ්රගන ශ්රනාශ්රේ. කර්මවිපාකාදී ඇතැම්
කරුණු අපට සම්පූර්ණශ්රයන්ව විෂය ශ්රනාවන බව අචින්වශ්රතයය
සූත්රාදිශ්රේදී බුදුරජුන්වම වදාරා තිශ්රබ්. ආරම්භශ්රේදී බුදුරජාණන්ව
වහන්වශ්රස් ශ්රකශ්රරහිත් ශ්රාවක උතුමන්ව ශ්රකශ්රරහිත් ශ්රද්ධාව පිහිටුවා
ශ්රගන ධර්මය පිළිපැදීශ්රමන්ව එහි සතය අසතය තමන්වටම දතහැකි
වනු ඇත.
තවද ග්රන්වථ කර්තෘවරු ධර්ම ග්රන්වථ වල වැරදි ඡසීමට
උත්සුක ීම ඡවනුවට ඒවායින්ව ප්රඡයෝජන ගන්වනා ආකාරය පිළිබඳ
ඡපාත් ලියන්වඡන්ව නම් එය පාඨකයාශ්රේ ශ්රද්ධාදී ගුණ වර්ධනයට
ඉවහල් ශ්රේ. වැරදි දැක්ීශ්රමන්ව ඔවුන්වශ්රේ ශ්රද්ධාව අඩුීම හැර
කුමන ලාභයක් වන්වශ්රන්වදැයි සිතා බලනු වටී. ශ්රමය තම මවශ්රේ
ශ්රබාශ්රහෝ ගුණ තිබියදී ශරීරශ්රේ ඇති කුඩා ලප කැෙලක් නිසා මවට
නිගා කිරීම වැනි අනුවණකමකැයි සිතිය යුතුය. එයින්ව තමාටත්
අනුන්වටත් ලැශ්රබන්වනට තිශ්රබන පිහිට ද අහිමි ශ්රේ.
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ඇතැම්හු සිතන්වඡන්ව ඡමකළ මගඵල ලාීන්ව අඩුීමට
ඡේතුව දහඡම් අර්ථ අතීතඡේදී වැරදීම නිසා බවයි. කිසිඡස්ත්
එබන්වඳක් ී ඡනාමැත. මගඵල ලාීන්ව අඩුීමට ප්රධානම ඡේතුව
නිවරදිව පිළිඡවත් පුරන භික්ෂූන්ව අඩු ීමයි. සීලාදී ප්රතිපත්ති
ඡනාපුරන ඇතැම්හු විදර්ශනා කරු යැයි කියමින්ව උත්සාහ කළ ද
ඉන්ව ප්රතිඵල ඡනාලැඡබන බව දත යුතුය. එඡස්ම නිවරදිව ඡපළ අටුවා - ටීකා අනුව සීලාදී පිළිඡවත් ඡගෞරවඡයන්ව පුරන උතුමන්ව
අතර ඡමකලත් ප්රතිඵල ලාීන්ව සිටින බව ද දතයුතුය. ඡපළ අටුවා - ටීකාදී ධර්ම ග්රන්වථ පිළිබඳවත් භාවනාක්රම ගැනත් සැක
ඉපදීඡමන්ව වන්වඡන්ව භාවනා වශඡයන්ව එම දහම වැඩීමට
බලාඡපාඡරාත්තු වන ආධුනිකයින්ව ද ඡනාමග යාමයි. එයින්ව
ඇතැම් අය ශ්රද්ධාව අඩු ී සිවුරු හැරයාමට ද හැකිය. මිසදිටු
ගැනීමට ද හැකිය. එබැවින්ව ඡමම විඡේචන නවත්වා සෑම ඡදනාම
වයක්ත විශාරද ප්රතිපත්තිකාමී ගුරු උතුමන්ව හුඡේ ධර්මය හා
භාවනා ක්රම හදාරා ඒවා නිවැරදිව පිළිපැද බලත්වා යනු අපඡේ
ආරාධනයයි. එඡස් නිවැරදිව පිළිඡවත් පුරන පිරිසක් බිහි ී ඡම්
ලක්දිව නැවතත් ධයාන - අභිඤ්ඤා - මාර්ගඵල ලාී
උතුමන්වඡගන්ව ගැවසීගත් ධර්මද්ීපයක් ඡේවා යනු අපඡේ
පැතුමයි.
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චිරං තිට්ඨතු ශ්රලාකස්මිං, සම්මාසම්බුද්ධසාසනං!
සම්බුදු සුන ශ්රලාව ශ්රබාශ්රහෝ කල් පවතීවා!
සබ්ශ්රබ සත්තා භවන්වතු ුිතත්තා!
සියලු සත්වශ්රයෝ ුවපත් ූ ආත්ම ඇත්ශ්රතෝ
ශ්රවත්වා!
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