සංස්කාර ල ෝකලෙහි තණ්හා දෘෂ්්ි වශලෙන් බැසගත් සත්වලෙෝ සංස්කාරෙන්ලේ ෙථා ස්වභාවෙ වටහා
ගත ලොහී ලතර ලොලෙලෙෙ සසලරහි සතර අොදුක් විඳිමින් අලන්ක ලසෝක ෙරිලේව දුක්ඛ
ලදෝමෙස්සෙන්ලගන් ලෙලෙමින් සැරිසරන්ොහ. ස්කන්ධ සංඛයාත ල ෝකලඅ අත්තය දුක්ඛභාවෙ දක්ො ූ
අන් ලතාටුලවෝද ඉන් මිලදනු රිසිව ලොලෙක් මාර්ග දක්වන්ොහ. ෙමුදු ඒ කිසිවක් ෙරම ත්ෂ්්ඨාව ූ
ත්ර්වාණෙ ලොවීෙ. පුරෙ ද ොරමීදම් ඇති මහා ලබෝධිසත්ත්වලෙෝ ම මාරවිජෙ ලකාට උතුම් ල ාව්තතුරා
බුේධත්වෙට ෙැමිණ එකී ෙරම ත්ර්වාණෙත් ත්ර්වාණගාමී ප්රතිෙදාවත් ලේශො ලකාට ල ෝ සතුන් ත්වන්
පුර හැර න්ොහ.
ඒ ත්ර්වාණගාමී ආර්ෙ අෂ්්ඨාංගික මාර්ග ප්රතිෙදාලවහි ප්රඥා ස්කන්ධෙ ූරරණෙ කරමින් වනන්ොූ
විෙස්සො භාවොලව්තදී සංස්කාර ධර්මෙන්ලේ ෙථා ස්වභාවෙ අවලබෝධ වන්ලන්ෙ. සිෙලු සංස්කාරෙන්ලේ
ලොදු ක්ෂ්ණත්රෙ වන්ලන් අඅත්්ච  දුක්ඛ අෙත්තඅෙෙ ක්ෂ්ණලෙෝෙ. ලමක ලම් ්රි ක්ෂ්ණලෙහි
දක්වෙ අඅෙත්තඅ ෙෙ බුේධ වච ෙෙට අසාම්ප්රදාිකක අර්ථෙ හා ූතතෙ අර්ථෙඅ ෙනුලවන් අර්ථ ලදකක්
විග්රහ වන්ොහ. ඒ ෙද ේවෙ ිළිවලවිවන් අඅෙත්තඅ හා අඅෙත්ථඅ ෙනුලවන් විග්රහ කරන්ලන්ෙ. ලම් ෙද
ේවලෙන් කුමක් ෙම් බුේධ වච ෙෙට අනුකූ වන්ලන්දැික ෙරීක්ෂ්ා කිරීම ලම් ලිිළලෙහි අරමුණ වන්ලන්ෙ.
එිකනුත් ූතතෙ මතවාදීන්ලේ මතවාදෙන් ෙෙමුව ලෙෙ ගස්වමු.

අනාත්මය පිළිබඳව නූතන මතවාදීන්ගේ අදහස්
1. මජ්ඣිම ත්කාලඅ සබ්බාසව සූත්රලෙහි අලෙෝත්ලසෝ මෙසිකාරලෙන් උෙිනෙ සවැදරුමම් දෘෂ්්නන්
ිළිවබඳව ලමලස් ලේශො ලකාට ඇත.
“තස්ස එවං අලොත්ලසා මෙසිකලරාලතා ඡන්ෙං ිනටඨීෙං අඤ්ඤතරා ිනටඨි උපෙජ්ඣජති. ‘අත්ථි ලම
අත්තා’ති වා අස්ස ස්ච ලතා ලථතලතා ිනටඨි උපෙජ්ඣජති; ‘ෙත්ථි ලම අත්තා’ති වා අස්ස ස්ච ලතා ලථතලතා
ිනටඨි උපෙජ්ඣජති; ‘අත්තොව අත්තාෙං සඤ්ජාොමී’ති වා අස්ස ස්ච ලතා ලථතලතා ිනටඨි උපෙජ්ඣජති; ‘
අත්තනාව අනත්තානං සඤ්ජානාමී ’ති වා අස්ස ස්ච ලතා ලථතලතා ිනටඨි උපෙජ්ඣජති; ‘අෙත්තොව
අත්තාෙං සඤ්ජාොමී’ති වා අස්ස ස්ච ලතා ලථතලතා ිනටඨි උපෙජ්ඣජති;” (මජ්ඣිම ත්කාෙ 01, සබ්බාසව
සූත්රෙ-ිළ.22)
“ලමලස් නුනුවණින් ලමලෙහි කරණ ඔහුට සවැදරුමම් දෘෂ්්නන් අතුලරන් එක්තරා දෘෂ්්ිලෙක් උෙදී: මාලේ
ආත්මෙ ඇතැික සතයවශලෙන් ස්ීරවශලෙන් ඔහුට (ශාශ්වත) දෘෂ්්ිෙ උෙදී. මාලේ ආත්මෙ ෙැතැික
සතයවශලෙන් ස්ීරවශලෙන් ඔහුට (උ්ලදද) දෘෂ්්ිෙ උෙදී. (සංඥාස්කන්ධසකකයාත) මම් ම
(තදෙයස්කන්ධසකකයාත) ආත්මෙ හැඳිෙ ගත්ම්ික සතයවශලෙන් ස්ීරවශලෙන් ඔහුට දෘෂ්්ිෙ උෙදී.
(සංඥාස්කන්ධසකකයාත) මම් ම (තදෙයස්කන්ධසකකයාත) අොත්මෙ හැඳිෙ ගත්ම්ික සතයවශලෙන්
ස්ීරවශලෙන් ඔහුට දෘෂ්්ිෙ උෙදී.අොත්ම ූ (සංඥාසකකයාත) මම් ම (තදෙයස්කන්ධසකකයාත) ආත්මෙ
හැඳිෙ ගත්ම්ික සතයවශලෙන් ස්ීරවශලෙන් ඔහුට දෘෂ්්ිෙ උෙදී.”
ගමහි “අනාත්මය හැඳිනගනිමියි සතයය වයගයන් ස්ර වයගයන් ඔහුට දෘෂ්්ිය උපදී” යනාදී වයගයන්
ගේයනා කළ බැවින් ඉදින් කිසිගවකු සංස්කා "අනාත්ම ගේ" යි කියන්ගන් නම් ගහගතගම්
මිථ්යාදෘෂ්්ිය ව වැළඳගත් අගය ව ගේ යන්න නූතන මතවාදීන්ගේ අදහසකි
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(2) තවද මහා පුණ්ණම සූත්රලෙහි ද භාගයවතුන් වහන්ලස් අොත්ම දෘෂ්්ිෙ වැෙඳගත් ිකක්ෂුවකට ලමලස්
ලේශො ලකාට ඇත.
“අථ ලඛා අඤ්ඤතරස්ස ිකක්ඛුලො එවං ලච තලසා ෙරිවිතක්ලකා උදොින – ‘‘ඉති කිර, ලභා, රූෙං අෙත්තා,
ලවදො අෙත්තා, සඤ්ඤා අෙත්තා, සඞඛාරා අෙත්තා, විඤ්ඤාණං අෙත්තා; අෙත්තකතාත් කම්මාත්
කමත්තාෙං ඵුසිස්සන්තී’’ති? අථ ලඛා භගවා තස්ස ිකක්ඛුලො ලච තසා ලච ලතාෙරිවිතක්කමඤ්ඤාෙ ිකක්ඛූ
ආමන්ලතසි – ‘‘ඨාෙං ලඛා ෙලෙතං, ිකක්ඛලව, විජ්ඣජති ෙං ඉලධක්ලච ා ලමාඝපුරිලසා අවිේවා
අවිජ්ඣජාගලතා තණ්හාධිෙලතලෙයෙ ලච තසා සත්ථු සාසෙං අතිධාවිතබ්බං මඤ්ලඤෙය – ‘ඉති කිර, ලභා,
රූෙං අෙත්තා, ලවදො අෙත්තා, සඤ්ඤා අෙත්තා, සඞඛාරා අෙත්තා, විඤ්ඤාණං අෙත්තා;
අෙත්තකතාත් කම්මාත් කමත්තාෙං ඵුසිස්සන්තී’ති. ෙි්ච  විනීතා ලඛා ලම තුම්ලහ, ිකක්ඛලව, තත්ර තත්ර
ධම්ලමසු තං. කිං මඤ්ඤථ, ිකක්ඛලව, රූෙං ත්්ච ං වා අත්්ච ං වාති?” (මජ්ඣිම ත්කාෙ 03, මහාපුණ්ණම
සූත්රෙ-ිළ.122)
එකල්හහි එක්තරා මහණක්හට ලමබඳු චිත්තෙරිවිතර්කලෙක් උෙෙ: ‘භවත්ත්, ලමලස් කලි රූෙෙ අොත්ම
ෙැ, ලව්තදොව අොත්ම ෙැ, සංඥාව අොත්ම ෙැ, සංස්කාරලෙෝ අොත්මලෙෝ ෙැ, විඥාෙෙ අොත්ම ෙැ,
අොත්මලෙහි සිට කෙ කර්මලෙෝ කවර ආත්මලෙකැ සිට විොක ලදන්ොහුදැ’ික.එකල්හහි භාගයවතුන්
වහන්ලස් ඒ මහණහුලේ චිත්තෙරිවිතර්කෙ තමන් වහන්ලස්ලේ සිතින් දැෙ ිකක්ූන් ඇමැතූ ලස්ක:
‘මහලණත්, ලත කුමණ වැලිත් විදයමාෙ ලවික, ෙම් කුමලණකින් ලමල ාවැ ඇතැම් ලමෝඝපුුමෂ්ලෙක්
අවිේවේ ූලඅ අවිදයාවට ෙැමිණිලඅ තෘෂ්්ණාව අධිෙති ලකාට ඇති සිතින් ක්ක්ත වැ ශාස්තෘශාසෙෙ
ඉක්මැොක්තු ලකාට සිතන්ලන් ෙ: ‘භවත්ත්, ලමලස් කලි රූෙෙ අොත්ම ෙැ, ලව්තදොව අොත්ම ෙැ, සංඥාව
අොත්ම ෙැ, සංස්කාරලෙෝ අොත්මලෙෝ ෙැ, විඥාෙෙ අොත්ම ෙැ, අොත්මලෙහි සිට කෙ කර්මලෙෝ කවර
ආත්මලෙකැ සිට විොක ලදන්ොහුදැ’ික. මහලණත්, මා විසින් ලතිළ ඒ ඒ දහම්හි (දහම්) ිළණිස විනීතෙහ.
මහලණත්, ඒ කිමැික සිතවු ද, රූෙෙ ත්තය ලහෝ අත්තය ලහෝ ලව්ත දැ’ික.
ගමගස් භාගයවුනන් වහන්ගස් “ගමග ාවැ ඇතැම් ගමෝඝපුරුෂ්ගය ව අවිේවේ වූගේ අවිදයාවට පැමියේගේ
තෘෂ්්ණාව අධිපති ගකාට ඇති සිතින් යු වත වැ යාස්තෘයාසනය ඉ වමැයායුුන ගකාට සිතන්ගන් ය ” යැයි
ගේයනා ගකාට වදාළ බැවින් යගම ව සංස්කා යන් අනාත්මය යි කියන්ගන් නම් ගහගතගම් අවිදයාවට
පැමියේගයකි යන්න නූතන මතවාදීන්ගේ අදහසකි
(3) ඒ ෙංච උොදාෙස්කන්ධලෙෝ දුක් උෙදවෙ බැවින් සාරසහිත ලදෙක් ලොලවික. එෙම් අර්ථ සහිත ලදෙක්
ලොලව්ත. ‘අර්ථ’ ෙන්ලෙහි ොලි ෙදෙ ‘අත්ථ’ බැවින් ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙ අර්ථ සාරෙක් ෙැති ලහිකන්
අඅත්ථඅ සහිත ලොලව්ත. එබැවින්,
න + අත්ථ් = අන + අත්ථ් = අනත්ථ් ග ස විය යුුනය යන්න නූතන මතවාදීන්ගේ අදහසකි
(4) භාගයවතුන් වහන්ලස් විසින් ෙංච ස්කන්ධෙ හා ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙ අතර ලවෙස මහාපුණ්ණම
සූත්රලෙහි ලමලස් ලේශො ලකාට වදාෙ ලස්ක.
‘‘ඉලම ලඛා, ිකක්ඛු, ෙඤ්චුොදාෙක්ඛන්ධා, ලසෙයථිදං – රූූරොදාෙක්ඛන්ලධා, ලව්තදූතොදාෙක්ඛන්ලධා,
සඤ්ඤූොදාෙක්ඛන්ලධා, සඞඛාරූොදාෙක්ඛන්ලධා, විඤ්ඤාණූොදාෙක්ඛන්ලධා’’ති. ‘‘සාධු, භන්ලත’’ති
ලඛා ලසා ිකක්ඛු භගවලතා භාසිතං අිකෙන්ිනත්වා අනුලමාිනත්වා භගවන්තං උත්තරිං ෙඤ්හං පු්ඡි –‘‘ඉලම
ෙෙ, භන්ලත, ෙඤ්චුොදාෙක්ඛන්ධා කිංමූ කා’’ති?‘‘ඉලම ලඛා, ිකක්ඛු, ෙඤ්චුොදාෙක්ඛන්ධා
ඡන්දමූ කා’’ති.‘‘තංලෙව නු ලඛා, භන්ලත, උොදාෙං ලත ෙඤ්චුොදාෙක්ඛන්ධා, උදාහු අඤ්ඤත්ර
ෙඤ්ච හුොදාෙක්ඛන්ලධහි උොදාෙ’’න්ති?‘‘ෙ ලඛා, ිකක්ඛු, තංලෙව උොදාෙං ලත ෙඤ්චුොදාෙක්ඛන්ධා,
ොිළ අඤ්ඤත්ර ෙඤ්ච හුොදාෙක්ඛන්ලධහි උොදාෙං. ලො ලඛා, ිකක්ඛු, ෙඤ්ච සු උොදාෙක්ඛන්ලධසු
ඡන්දරාලගා තං තත්ථ උොදාෙ’’න්ති. (මජ්ඣිම ත්කාෙ 03, මහාපුණ්ණම සූත්රෙ-ිළ.116)
මහණ ෙඤ්ලච ාොදාෙස්කන්ධලෙෝ ලමාහු ෙැ, ඒ ලමලස් ෙැ: රූලොොදාෙස්කන්ධ ලව්තදලොොදාෙස්කන්ධ
සංලඥාොදාෙස්කන්ධ සංස්කාලරාොදාෙස්කන්ධ විඥාලොොදාෙස්කන්ධ ික. ‘මැෙැවැ වහන්සැ’ ික ඒ
මහණ භාගයවතුන් වහන්ලස්ලේ භාිතතෙ අිකේදො ලකාට අනුලමාදන් වැ බුදුරදුන් මත්ලතහි ෙැෙ
ිළිවවිත්: ෙිව වහන්සැ, ලම් ෙඤ්ලච ාොදාෙස්කන්ධලෙෝ කුමක් මුල්හ ලකාට ඇත්තාහු දැ’ික. මහණ, ලම්
ෙඤ්ලච ාොදාෙස්කන්ධලෙෝ තෘෂ්්ණාව මුල්හ ලකාට ඇත්තාහ’ික. වහන්ස, එ මැ උොදාෙ ඒ
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ෙඤ්ච ස්කන්ධලෙෝ ලවත් ද, ලොලහාත් ෙඤ්ලච ාොදාෙස්කන්ධලෙන් ලවන් වැ උොදාෙ ලව්ත දැ’ික. ‘මහණ,
එ මැ උොදාෙෙ ඒ ෙඤ්ලච ාොදාෙස්කන්ධලෙෝ ලො ලවති, ෙඤ්ලච ාොදාෙස්කන්ධලෙන් ලවන් වැ ලො ද
උොදාෙ ලවික. මහණ ෙඤ්ලච ාොදාෙස්කන්ධලෙහි ෙම් ඡ්දරාගලෙක් ඇේද, ඒ එහි උොදාෙ ික.
ගම් අනුව පංචස්කන්ධ යනු රූප ගේදනා සංඥා සංඛා විඥානයි ඒ ඒ ස්කන්ධ ගකග හි ඇති වන
ඡන්ද ාගය උපාදානස්කන්ධගයෝය රූපය ගකග හි උපදින ඡන්ද ාගය රූපූපාදානස්කන්ධයයි ගේදනාව
ගකග හි උපදින ඡන්ද ාගය ගේදනූපාදානස්කන්ධයයි සංඥාව ගකග හි උපදින ඡන්ද ාගය
සඤ්ූපාදානස්කන්ධයයි සංඛා ගකග හි උපදින ඡන්ද ාගය සංඛාරූපාදානස්කන්ධයයි විඥානය
ගකග හි උපදින ඡන්ද ාගය විඥානූපාදානස්කන්ධයයි යන්න නූතන මතවාදීන්ගේ අදහසකි
(5) සත්කාෙත් සත්කාෙ ිනටඨිෙත් අතර ලවෙස චුල්හ ලව්තදල්හ සූත්රලෙහි ලමලස් ලේශො ලකාට ඇත.
‘‘සක්කාලො සක්කාලො’ති, අලෙය, වු්ච ති. කතලමා නු ලඛා, අලෙය, සක්කාලො වුත්ලතා
භගවතා’’ති?‘‘ෙඤ්ච  ලඛා ඉලම, ආවුලසා විසාඛ, උොදාෙක්ඛන්ධා සක්කාලො වුත්ලතා භගවතා,
ලසෙයථිදං – රූපුොදාෙක්ඛන්ලධා, ලවදනුොදාෙක්ඛන්ලධා, සඤ්ඤුොදාෙක්ඛන්ලධා,
සඞඛාුමොදාෙක්ඛන්ලධා, විඤ්ඤාණුොදාෙක්ඛන්ලධා. ඉලම ලඛා, ආවුලසා විසාඛ, ෙඤ්චුොදාෙක්ඛන්ධා
සක්කාලො වුත්ලතා භගවතා’’ති. (මජ්ඣිම ත්කාෙ 03, චූෙලවදල්හ සූත්රෙ- ිළ.702)
ආෙයාලවත්, ‘සත්කාෙ, සත්කාෙ’ ික කිෙනු ැලබ්. භාගයවතුන් වහන්ලස් විසින් කවර දහලමක් ‘සත්කාෙ’
ික වදාරෙ ේලේ ද? ඇවැත විසාඛලෙත්, භාගයවතුන් වහන්ලස් විසින් ලම් උොදාෙෙෙට ප්රතයෙ ූ ස්ක්ධ
ෙස ‘සත්කාෙ’ික වදාරෙ ේලේෙ. ලහ ලකලස්ෙ ෙත්: රූලොොදාෙස්ක්ධෙ, ලවදලොොදාෙස්ක්ධෙ,
සංලඥාොදාෙස්ක්ධෙ, සංස්කාලරාොදාෙස්ක්ධෙ, විඥාලොොදාෙස්ක්ධික. ඇවැත විසාඛලෙත්,
භාගයවතුන් වහන්ලස් විසින් ලම් ෙලඤච ාොදාෙස්ක්ධ ‘සත්කාෙ’ ික වදාරෙ දී.
එකමන්තං ත්සින්ලො ලඛා ලසා ිකක්ඛු භගවන්තං එතදලවාච  – ‘‘කථං නු ලඛා, භන්ලත, ජාෙලතා කථං
ෙස්සලතා සක්කාෙිනටඨි ෙහීෙතී’’ති? ‘‘ච ක්ඛුං ලඛා, ිකක්ඛු, දුක්ඛලතා ජාෙලතා ෙස්සලතා සක්කාෙිනටඨි
ෙහීෙති. රූලෙ දුක්ඛලතා ජාෙලතා ෙස්සලතා සක්කාෙිනටඨි ෙහීෙති. ච ක්ඛුවිඤ්ඤාණං දුක්ඛලතා ජාෙලතා
ෙස්සලතා සක්කාෙිනටඨි ෙහීෙති. ච ක්ඛුසම්ඵස්සං දුක්ඛලතා ජාෙලතා ෙස්සලතා සක්කාෙිනටඨි ෙහීෙති,
ෙම්ිළදං ච ක්ඛුසම්ඵස්සේච ො උපෙජ්ඣජති ලවදිකතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්ිළ දුක්ඛලතා
ජාෙලතා ෙස්සලතා සක්කාෙිනටඨි ෙහීෙති. (සංක්ක්ත ත්කාෙ 04, සක්කාෙිනටඨිපෙහාෙ සූත්රෙ- ිළ.292)
එකත්ෙස් ව හුන් ඒ මහණ භාගයවතුන් වහන්ලස්ට ලත සැ ලකලේ ෙ: වහන්ස, ලකලස් දන්ෙහුලේ
ලකලස් දක්ෙහුලේ සත්කාෙදෘෂ්්ිෙ ප්රහීණ ලව්ත දැ? ික. මහණ, ඇස දුක් විසින් දන්ෙහුලේ දක්ෙහුලේ
සත්කාෙදෘෂ්්ිෙ ප්රහීණ ලව්ත. රූ දුක් විසින් දන්ෙහුලේ දක්ෙහුලේ සත්කාෙදෘෂ්්ිෙ ප්රහීණ ලව්ත.
ච ක්ෂුර්විඥාෙෙ දුක් විසින් දන්ෙහුලේ දක්ෙහුලේ සත්කාෙදෘෂ්්ිෙ ප්රහීණ ලව්ත. ඇස්ෙහස දුක් විසින්
දන්ෙහුලේ දක්ෙහුලේ සත්කාෙදෘෂ්්ිෙ ප්රහීණ ලව්ත. ඇස්ෙහස ත්සා සුව ූ ලහෝ දුක් ූ ලහෝ ලොදුක් ලොසුව
ූ ලහෝ ෙම් ලම් ලවදොලෙක් උෙදී ෙම් ලහ ද දුක් විසින් දන්ෙහුලේ දක්ෙහුලේ සත්කාෙදෘෂ්්ිෙ ප්රහීණ ලව්ත.
ගම් අනුව පංචස්කන්ධයන් ගකග හි උපදින ඡන්ද ාගයන්ටම; එනම් රූපූපාදානස්කන්ධය,
ගේදනූපාදානස්කන්ධය, සඤ්ූපාදානස්කන්ධය, සංඛාරූපාදානස්කන්ධය, විඥානූපාදානස්කන්ධය ගහවත්
පංචඋපාදානස්කන්ධයටම ‘සත්කාය, කාමය, අස්සාද’ යයි හඳුන්වමු ඒ ආය්වාද කාය
ගහවත් පංචඋපාදානස්කන්ධ කාය වින එක ව නැතිනම් 'සත්' කිය ස කනවානම් 'කාය සත්' යැයි
ද න දිට්ඨිය 'සත්කාය දිට්ඨිය' ගේ ඒ ආය්වාද කාය ‘සත්’ යැයි ගනාගගන දු ව යයි අවගබෝධ ක ගත්විට
'සත්කාය දිට්ඨිය' ප්රහාණය ගේ යන්න නූතන මතවාදීන්ගේ අදහසකි
ඉහතින් සඳහන් කරෙ ද සාධක සූත්ර ොඨ හා කුමණුව ට අනුව ූතතෙ මතවාදීන් ෙවසනුලඅ
අොත්මවාදෙ මිථයා දෘෂ්්ිෙක් බවත් එෙ ්රිිළටකෙට අනුකූ ලොවෙ බවත්ෙ. ලම් ිළිවබඳව සාම්ප්රදාිකක
මතෙ ලමලස්ෙ.

අනාත්මවාදය පිළිබඳව සාම්ප්රදායික මතවාදය
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ූතතෙ මතවාදීන් ඉහත අංක එක කුමණ ෙටලත් අඅොත්මවාදෙ මිතයාදෘෂ්්ිෙක්ෙඅ ෙැික දක්වෙ ද
මතෙට ිළිවතුර ලමලස්ෙ.
සබ්බාස්රව සූත්රෙ ලේශො කරෙ තථාගතෙන් වහන්ලස් සුභාිතතෙක් ම ලේශො ලකාට වදාෙ ලස්ක. එහි
අොත්මවාදෙ ෙමණක් ලොව ආත්මවාදෙද මිතයාදෘෂ්්ිෙක් බව ලේශො ලකාට ඇත. එම ත්සා සත්ත්විකන්
තුෙ ආත්මදෘෂ්්ිෙක් ඇති බව භාගයවතුන් වහන්ලස් ලේශො කෙ බව ිළිවගත ක්තුෙ. 'සත්කාෙ ිනටඨිෙ' ෙනුද
ලම් ආත්ම ිනටඨිෙටම සමාෙ වච ෙෙකි. ෙමුත් ූතතෙ මතවාදීන් ඉහත සතරවෙ සත්කාෙිනටඨි වාදලෙන්ද
කිෙනුලඅ ඡන්දරාගෙ ෙහෙත්ලදෙක් ල ස ගැනීම 'සත්කාෙ ිනටඨිෙ' බවික. ලමිකන් ඔවුහු අසත්කාෙ ිනටඨිඅ
ෙදෙට සාම්ප්රදාිකක මතලෙහි ලදෙ අආත්ම දෘෂ්්ිෙඅ ෙෙ අුමත ප්රතික්ලෂ්්ෙ ලකාට ඇත. ලමිකන්
ලෙලෙනුලඅ ූතතෙ මතවාදීන් ලරෝගෙට ප්රතිකාර දීම තබා ලරෝගෙද හඳුොලගෙ ලොමැති බවික. ලමාවුන්
ඡන්දරාගෙ දුුම කිරීම ිළණිස දහම් කුමණු දක්වික. ෙමුත් අආත්ම ිනටඨිෙඅ ිළිවගන්ලන් ෙැත. ඡන්දරාගෙ
ප්රහාණෙ වනුලඅ අරිහත් මාර්ගලෙත්. අසක්කාෙ ිනටඨිෙඅ ලහවත් 'ආත්ම ිනටඨිෙ' ප්රහාණෙ වනුලඅ ලසෝවාන්
මාර්ගලෙත්. ඉිනන් ෙලමක් අආත්ම ිනටඨිඅ කථාව ප්රතික්ලෂ්්ෙ කරන්ලන් ෙම් ඔවුන් දක්වෙ මාර්ග ප්රතිෙදාව
ත්වැරින ද ෙන්ෙ ගැටළුවකි.
කුමණු ලමලස් ලහිකන් ූතතෙ මතවාදීන් සබ්බාස්රව සූත්ර ොඨෙට දුන් අර්ථකථෙෙ ිළිවබඳව ෙරීක්ෂ්ා කෙ
ක්තුෙ.
භාගයවතුන්වහන්ලස් එහි ලේශො ලකාට තිලබන්ලන් අඅත්තොව අෙත්තාෙං සඤ්ජාොමීති වාස්ස
ස්ච ලතෝ ලථ්තලතෝ ිනටඨි උපෙජ්ඣජතිඅ ෙනුලවත්. එහි සිංහ ලත්ුමම අඅොත්ම ූ (සංඥාසකකයාත) මම් ම
(තදෙයස්කන්ධසකකයාත) ආත්මෙ හැඳිෙ ගත්ම්ික සතයවශලෙන් ස්තීරවශලෙන් ඔහුට දෘෂ්්ිෙ උෙදී. "
ෙන්ෙික. ලමහි අඅත්තොව - මම ම කිෙෙ ෙදලෙන් ලම් ලතලම් අොත්මික කිෙනුලඅ ආත්ම දෘෂ්්ිලෙහි
ිළහිටා සිටම, ආත්ම දෘෂ්්ිලෙහි බැසලගෙම බව මැෙවින් ලත්ුමම් ගත ක්තුෙ. ලමල ස ආත්ම දෘෂ්්ිෙ දැඩිව
ලගෙ ආත්ම දෘෂ්්ිලෙහි ිළහිටා ෙලමක් අොත්මික කිො ෙම් සැබවින්ම එෙ ශාස්වතවාදී මිථයා දෘෂ්්ිලෙකි.
අඅත්තොව අෙත්තාෙං සඤ්ජාොමීතිඅ ෙෙ ලමහි ලම් අනුවණ ලතලම් සඤ්ඤාස්කන්ධෙ ආත්මෙ
වශලෙන් ලහවත් රූෙ කෙ තු ජීවත්වෙ සත්වො ල ස සෙකා ලගෙ ඉතිරි ස්කන්ධ සතර සත්ව පුේග
ලොවෙ අොත්ම ල ස සෙකා ලගෙ ඇත.එිකන් ලම් ලතලම් ආත්ම දෘෂ්්ිෙ වනාත් දැඩිව ලගෙ ශාස්වත
දෘෂ්්ිෙට ෙැමිණ ඇත.
ෙමුදු සාම්ප්රදාිකක විෙස්සො මාර්ගෙ තුෙ අොත්මෙ දක්වන්ලන් එලස් ලොලව්ත. එහි විෙස්සො මාර්ගෙ
ල ස සපතවිශුේධිෙක් දක්වික. එහිදී ිළරිපුන් ශී ෙක් ඇති කල්හහි සී විශුේධිෙ සම්ොදෙෙ ලව්ත.උෙච ාර
අර්ෙණා වශලෙන් ලහෝ ඛණික වශලෙන්ලහෝ සමාධිෙක් උෙදවා ගැනීලමන් චිත්ත විශුේධිෙ සම්ොදෙෙ ලව්ත.
ඉන් අෙතුුමව තමන් හැිෙට ස කෙ රූෙ ලව්තදොදී උොදාෙස්කන්ධ ෙංච කෙ ොමරූෙ ලදකක් ෙමණක්
බව අවලබෝධ කිරීලමන් දෘෂ්්ි විශුේධිෙට ෙැමිලණික. ඉන් අෙතුුමව ඒ ොම රූෙලෙෝ අවිදයාදී ප්රතයෙන්ලේ
වශලෙන් ෙි්ච සමුපොද ක්රමලෙන් ලහ්තුඵ වශලෙන් ෙවතිෙ බව වටහා ගැනීලමන්
කංඛාවිතරණවිශුේධිෙ සම්ොදෙෙ ලව්ත. ඉන් අෙතුුමව සම්ොදෙෙ කර ගත ක්තු මේගාමේග ඥාණ
දස්සෙවිශුේධිෙ උලදසා භාවො කරෙ ලෙෝගාවච රොටම තුමණ උදෙවයෙ ඥාෙෙ උෙදවා ගැනීම සඳහා
ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙ අත්තය දුක්ඛ අොත්ම වශලෙන් බැීමමට උෙලදස් ලදති. ලම් කංඛාවිතරණ විශුේධිෙ
දක්වා ෙැමිණි ලෙෝගාවච රොට ආත්ම දෘෂ්්ිෙ ප්රහාණ ලොූවත් සැබවින් ආත්මෙ කිො ලදෙක් ෙැතැික
ලබලහවින් ආත්ම දෘෂ්්ිෙ ෙටෙත් වී ඇත.
ලමහිදී ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙ අොත්මික කිෙනුලඅ කංඛාවිතරණ විශුේධිෙ වැත් මහා ඥාෙෙකින් ලහ
අලෙක් බැවින් ඒ ලෙෝගාවච ර ලතලම්, සබ්බාස්රව සූත්ර ොඨලෙහි කිෙෙ ද ආත්ම ිනටඨිෙට බැසගත්
අන්ධෙෘථේජෙො අොත්මික කිො ශාස්වත දාෂ්්ිෙක් ප්රකාශ කො ලමන් අොත්මෙ ප්රකාශ
ලොකරන්ලේ් ෙ. සැබැවින් ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙ තුෙ ආත්මෙක් ෙැත ලහ්තුඵ අනුව ෙවතිෙ ොමරූෙ
ධර්ම ෙරම්ෙරාවක් ෙමණක් ඇත ෙෙ මහා සමයක් දෘෂ්්ිෙක ිළහිටෙ ද ලෙෝගාවච රලෙකුම ලමහිදී
අඅොත්මෙඅ ප්රකාශ කරනු බෙ බැවින් ඒ ප්රකාශෙ මිථයාදෘෂ්්ිෙක් ලොලව්ත.
තවද සූත්රලෙහි කී ෙරිින ූ අන්ධෙෘථේජෙ ලතලම් එල ස අමම ම අොත්මෙ හැඳිෙ ගන්ෙලෙමිඅික ශාස්වත
මිථයාදෘෂ්්ිෙකට ෙැමිණ මරණින් මතු අොගත විෙ හැක.
ෙමුදු ලෙර කී ල සින් කංඛාවිතරණ විශුේධිෙක් සම්ොදෙෙ කර ගත් ලෙෝගාවච ර ලතලම් මොව සංසාර
ප්රවෘත්තිෙ හැඳිෙලගෙ කුස ාකුස කර්මෙන්ලේ විොක දැෙ දැඩි කර්මඵ විශ්වාසෙකින් ක්තුව
www.mahaviharaya.lk

ෙංච උොදාෙස්කන්ධලෙහි අොත්මෙ හැඳිෙ ඒ ලකලරහි ඡන්දරාග වශලෙන් ඇළුම් ලොලකාට ඉිනරි
විෙස්සො ඥාෙ ූරරණෙ ලකාට ලසෝවාන් මගඵ ත්වන් සාක්ෂ්ාත් කරන්ලන්ෙ.
ලමහිදී කංඛාවිතරණ විශුේධිෙ සම්ොදෙෙ කරගත් ලෙෝගාවච ර ලතලම් ලම් ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙ අවිදයා,
තෘෂ්්ණා, කර්ම ආදී ලහ්තූන්ලගන් උෙිනෙ ලදෙක් බව අවලබෝධ කරගැනීලමන් ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙ
කැමති කැමති ිළරිින ෙවත්වෙ සසරින් සසරට ෙෙ සත්ත්වලෙක් පුේග ලෙක් ආත්මෙක් ෙැති බව
වටහාලගෙ උොදාෙස්කන්ධ ෙංච කෙ අොත්ම බව අවලබෝධ ලකාට ගනී. එිකන් ඒ ලෙෝගාවච රොලේ
ශාස්වත දෘෂ්්ඨිෙ ඳී ෙන්ලන්ෙ. තවද අවිදයා, තෘෂ්්ණා, කර්ම ආදී ලහ්තු ඇතිතාක් ලම් ෙංච උොදාෙස්කන්ධ
ෙරම්ෙරාව ෙවතිෙ බව අවලබෝධ කර ගැනීලමන් මතු භවෙක් ෙැත, භවලෙහි ෙැවැත්ම ෙැත, කුස ාකුස
ධර්මෙන්ලේ විොක ෙැතැික ෙොදී වශලෙන් උෙිනෙ උ්ලදදවත දෘෂ්්ිෙද ඳී ෙන්ලේ් ෙ. එිකන් ඒ
ලෙෝගාවච ර ලතලම් අවිදයා, තෘෂ්්ණා, කර්ම ආදී ප්රතයෙන් ක්ෂ්ෙ කිරීලමන්, ත්රවලශ්ෂ්ව ත්ුමේධ කිරීලමන්
ෙංච උොදාෙස්කන්ධ ෙරම්ෙරාව ෙවතා මතු ඉෙදීම වෙක්වා සිෙලු ජාති ජරා වයාධි මරණෙන්ලගන් මිිනෙ
හැකි බව අවලබෝධ කර ගන්ලේ් ෙ. ්රිිළටක ොිවලෙහිද ෙංච උොදාෙස්කන්ධලඅ අොත්මෙ ලම් අක්රින්
දක්වා ඇත.

ත්රිපිටක පායෙගයහි ස්කන්ධයන්ගේ අනාත්මය ද වවා ඇති අයුරු
(1)" අිළ ච  ේවාදසහාකාලර්හි සුඤ්ඤලතෝ ල ෝකං අලවක්ඛති: රූෙං ෙ සත්ලතෝ ෙ ජීලවෝ ෙ ෙලරෝ ෙ
මාෙලවෝ ෙ ඉත්ථි ෙ පුරිලසෝ ෙ අත්තා ෙ අත්තත්ෙං. ොහං ෙ මම ෙ ලකෝචි ෙ කස්සවි. ලව්තදො සඤ්ඤා- සඞඛාරා - විඤ්ඤාණං ෙ සත්ලතෝ ෙ ජීලවෝ ෙ ෙලරෝ ෙ මාෙලවෝ ෙ ඉත්ථි ෙ පුරිලසෝ ෙ අත්තා
ෙ අත්තත්ෙං ොහං ෙ මම ෙ ලකෝචි ෙ කස්සවි. ඒවං ේවාදසහාකාලර්හි සුඤ්ඤලතෝ ල ෝකං අලවක්ඛති.
වුත්තං ලහ්තං භගවතා: “ ොෙං ිකක්ඛලව්ත, කාලෙෝ තුම්හාකං, ෙිළ අඤ්ලඤ්සං, පුරාණමිදං ිකක්ඛලව්ත, කම්මං
අිකසඞඛතං අිකසඤ්ලඤ්තිකතං ලව්තදනීෙං දටඨබ්බං තත්ර ිකක්ඛලව්ත සුතවා අරිෙසාවලකෝ ෙි්ච සමුපොදං
ලඅව සාධුකං ලෙෝත්ලසෝ මෙසිකලරෝති: ‘ඉති ඉමස්මිං සති ඉදං ලහෝති,ඉමස්සුපොදා ඉදං උපෙජ්ඣජති,
ඉමස්මිං අසති ඉදං ෙ ලහෝති, ඉමස්ස ත්ලරෝධා ඉදං ත්ුමජ්ඣඣති, ෙිනදං අවිජ්ඣජාේච ො සංඛාරා, සඞඛාර
ේච ො විඤ්ඤාණං -ලෙ- ඒවලම්තස්ස ලක්ව ස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදලෙෝ ලහෝති. අවිජ්ඣජාෙත්ලව්තව
අලස්සවිරාගත්ලරෝධා සංඛාරත්ලරෝලධෝ සංඛාරත්ලරෝධා විඤ්ඤාණත්ලරෝලධෝ -ලෙ- ඒවලම්තස්ස
ලක්ව ස්ස දුක්ඛකන්ධස්ස ත්ලරෝලධෝ ලහෝතී” ති. ඒවම්ිළ සුඤ්ඤලතෝ ල ෝකං අලවක්ඛති”(චුල්හ ත්ේලේස
ොලිෙ , ලමාඝරාජ සූත්ර ත්ර්ලේශෙ- ිළ. 388)
තවද ලදාලොස් අක්ලරකින් ශූෙය ලහිකන් ල ෝකෙ බ ික: රූෙෙ සත්ත්ව ලොලවික, ජීව ලොලවික, ෙර
ලොලවික, මාෙව ලොලවික, ස්ී ලොලවික, පුුමෂ් ලොලවික, ආත්ම ලොලවික, ආත්මනීෙ ලොලවික, මම්
ලොලවමි, මාලේ ලොලවික, කිසිලවක් ලොලවික, කිසිලවකුලේ ලොලව්ත. ලමලස් ලදාලොස් අක්රින් ශූෙය
ලහිකන් ල ාව බ ික. ලත වදාරෙ ද මැ ික භාගයවතුන් විසින්: “මහලණත්, ලම් කෙ ලතාෙලේ
ලොලවික. අනුන්ලේ ලො මැ ලවික, මහලණත්, ලම් රූෙෙ පුරාණ කර්මලෙන් උෙෙ, ප්රතයලෙන් සකස්
කරෙ ද, ල්තො වස්තුක ෙැ ලව්තදොවට වස්තු ෙැ ික දත ක්තු ෙැ. මහලණත්, එහි ා ශ්රැතවත් ආර්ෙශ්රාවක
ලතම ප්රතිතයසමුත්ොදෙ මැ ලමාලොවට නුවණින් ලමලෙහි ලකලරික: ‘ලමලස් ලමෙ ඇති කල්හහි ලම් ලවික.
ලමාහුලේ උෙැත්ලමන් ලම් උෙදී. ලමෙ ෙැති කල්හහි ලම් ලොලවික. ලමාහුලේ ත්ලරෝධලෙන් ලම් ත්ුමේධ
ලවික.’ “ලම් අවිදයාප්රතයලෙන් සංස්කාරලෙෝ ලවති, සංස්කාර ප්රතයලෙන් විඥාෙෙ ලවික…...
දුක්ඛස්කන්ධොලේ සමුදෙ ලව්ත. අවිදයාවලේ මැ අලශ්ශ විරාග සංඛයාත ත්ලරෝධලෙන් සංස්කාර ත්ලරෝධෙ
ලවික. සංස්කාරත්ලරෝධලෙන් විඥාෙත්ලරෝධෙ ලවික.... ලමලසිකන් ලම් අමිශ්ර දුක්ඛස්කන්ධොලේ
ත්ලරෝධෙ ලව්ත” ෙික ලමලස්ත් ශූෙය ලහිකන් ල ෝකෙ බ ා….
(2)‘‘කිං නු සත්ලතාති ේලච සි, මාර ිනටඨිගතං නු ලත;සුේධසඞඛාරපුඤ්ලජාෙං, ෙිකධ සත්තුෙ බ්භති.”
‘‘ෙථා හි අඞගසම්භාරා, ලහාති සේලදා රලථා ඉති;එවං ඛන්ලධසු සන්ලතසු, ලහාති සත්ලතාති
සම්මුති” (සංක්ක්ත ත්කාෙ 04, වජිරා සූත්රෙ- ිළ.246)
මුමව, කිම සත්වලෙකැ ික අදහන්ලන්හි ද? තාලේ මාරදෘෂ්්ිලෙක් ලො ලව්ත ද? ලම් හුදු සංස්කාර
ිළණ්නලෙකි. ලමහි සලතක් ලො ැලබ්. අවෙව සමූහෙ ලහ්තු ලකාට ලගණ ෙම්ලස් රථෙ ෙෙ ශබ්දලෙක්
ලව්ත ද? එලස් ම ෙඤ්ච ස්කන්ධෙන් ඇති කල්හහි සත්වො ෙ ෙෙ ල ාකවයවහාරෙ ලව්ත.
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ඉහත දක්වෙ ද ලමෝඝරාජ සූත්ර ත්ර්ලේශලෙහි ොඨලෙන් ද කිෙලවනුලඅ ෙංච ස්කන්ධ ධර්මලෙෝ සත්ව
පුේග ආත්ම භාවලෙන් ලතාර බවික. එහි ෙැහැිනිවවම රූෙෙ සත්වලෙක් ලොලව්තෙ, ජීවිලෙක් ලොලව්ත,
මනුෂ්යලෙක් ලොලව්ත, මාෙවලෙක් ලොලව්ත, ස්්රිෙක ලොලව්ත, පුුමෂ්ලෙක් ලොලව්ත ෙොදී වශලෙන්
රූෙලෙහි කිසිදු සත්ව පුේග ආත්ම භාවෙක් ෙැති බව ලේශො කරික. ලව්තදො, සංඥා, සංඛාර. විඥාෙ
ලකලරහි ද එලස්ම දක්වා ඇත. එබැවින් එම සූත්ර ොඨලෙන් ෙංච ස්කන්ධලඅ අොත්ම බව මොව ෙැහැිනලි
ලව්ත. එලස්ම ලදවෙ වජිරා සූත්ර ොඨලෙහි ද පුේග ො ෙනු හුදු සංස්කාර ිළණ්නෙක් බවත් එහි සත්වලෙක්
ලො ැලබෙ බවත් ලේශො ලකාට ඇත. එබැවින් එම සූත්ර ොඨලෙන් ද ෙංච ස්කන්ධලඅ අොත්ම බව
මොව ෙැහැිනලි ලව්ත.
(3) අිකධර්මිළටකලෙහි කථාවත්ථුපෙකරණලෙහි අපුේග කථා - පුේගල ෝ උෙ බ්භති ස්ඡිකටඨ
ෙරමත්ලථ්ො තිඅ ආදී වශලෙන් ෙෙමුවෙ පුේග කථාලවහි ෙරමාර්ථ වශලෙන් සත්ත්වලෙක් පුේග ලෙක්
ආත්මෙක් ෙැති බවත් එබඳු සම්මුති ඇති බවත් විස්තර කරමින් කුමණු දක්වා ඇත. අර්ථ ලසාෙන්ෙවුන්
විසින් එහි බ ා අර්ථ දත ක්තු.
ඉහත සිෙලු කුමණු ස කා බැීමලමන් සබ්බාස්රව සූත්රලෙහි ලේශො ලකාට වදාලේ ශාස්වත දෘෂ්්ිෙට ෙැමිණි
අන්ධ ෙෘථේජෙලෙකුලේ අොත්මෙ හැඳිෙ ගැනීමක් බව මැෙවින් අවලබෝධ ලකාට ගත ක්තුෙ. එබැවින්
ක යාණ ෙෘථේජෙ සුහුහු සාම්ප්රදාිකක ක්රමලෙන් විෙස්සොව වනා ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙන් අත්තය දුක්ඛ
අොත්ම වශලෙන් අවලබෝධ ලකාට සපත විශුේධි ූරරණලෙන් ආත්ම දෘෂ්්ිෙ ලදදෙෙ ලකාට ලසෝවාන්
මගඵ ත්වන් සාක්ෂ්ාත් කර ගැනීමට උත්සාහ කටක්ත්තාහ. ලම් අනුව ූතතෙ මතවාදීන්ලේ අඅොත්මෙ
මිථයාදෘෂ්්ිෙක්අ ෙෙ ෙෙමු වාදෙ ලමාෙවට ඳී ෙන්ලන්ෙ.

සංස්කා යන් අනාත්ම යැයි කියනුගේ අවිදයාවට පැමියේගය ව ද?
ඉහත ලදවෙ මතවාදලෙහිද භාගයවතුන් වහන්ලස් අලමහි ඇතැම් ලමෝඝ පුරිෂ්ලෙෝ........ රූෙෙ අොත්මෙ,
ලව්තදොව අොත්මෙ .......අ ෙොදීන් ලමෝඝපුරිෂ්ලෙෝ ෙැික ආමන්ත්රණෙ කලේ ද ඉහත ෙෙමු වාදලෙහි කී
ආකාර ඇති අන්ධෙෘථේජෙෙන්ට මිස කංඛාවිතරණ විශුේධි ආිනෙ සම්ොදෙෙ ලකාට සංස්කාරෙන්
අොත්මාදී වශලෙන් දුටු ක යාණ ෙෘථේජෙො හට ලොවෙ බව ඉහත වාදෙ සඳහා දැක්ූ
කාරණෙන්ලගන් ස්ඵුට වන්ලන්ෙ. ලමම සූත්රලෙහි ලම් ිකක්ෂුව ෙඤ්ච ස්කන්ධෙ අොත්ම ෙම් එකී
ස්කන්ධෙන් විසින් රැස් කෙ කර්මලෙෝ කවර ආත්මෙක් විොක වශලෙන් විඳින්ලන්ද ෙනුලවන් ශාස්වත
වාදෙ ප්රතික්ලෂ්්ෙ ලකාට උ්ලදද වාදලෙහි ිළහිටා ප්රශ්ෙ කරික. ලහලතලම් මොව නුවණින් ෙි්ච 
සමුපොදෙ ලොදැක කඬ්ඛාවිතරණ විශුේධිෙක් ලොම සම්ොදෙෙ ලකාට ලගෙ උ්ලදද වාදලෙහි
ිළහිිලඅෙ. එබැවින් භාගයවතුන් වහන්ලස් ඒ ිකක්ෂුවට ලමෝඝපුරිස වාදලෙන් ඇමතූ ලස්ක. එතකුදු වුවත්
කඬ්ඛාවිතරණ විශුේධිෙක් ලොම සම්ොදෙෙ කරගත් කෙයාණ ෙෘථේජෙලෙක් වුවද ශාස්තෘන් වහන්ලස්
ලකලරහි ශ්රේධාලවන් සේධර්මෙ ලකලරහි ශ්රේධාලවන් , මහසඟුමවෙ ලකලරහි ශ්රේධාලවන්
ෙඤච ස්කන්ධලඅ අොත්මෙ ප්රකාශ කරික ෙම් ලහලතලම් ද ලමකී ලමෝඝ පුුමෂ් වාදෙට අෙත් ලොවෙ බව
ද වටහාගත ක්තුෙ. මක් ත්සාද ෙත් ඒ තැෙැත්තා ශ්රේධාලවහි ිළහිටා ඉහෙ විෙස්සො ඥාෙ මුහුකුරවා
ගැනීමට ලවර දරන්ලෙක් බැවිත්.
තවද ූතතෙ මතවාදීහු ලමම සූත්ර ොඨෙ තමන්ලේ වාසිෙ ිළණිසම ලොදා අර්ථ සෙකා ගත් බව මැෙවින්
ලෙලන්. ඒ ලකලස්ද ෙත් සරම විටම අඅෙත්තඅ ෙදෙට අඅෙත්ථඅ ෙැික අර්ථ ගතක්තු ෙැික කිෙෙ ලමාවුහු
ලමම සූත්ර ොඨලෙහි දී 'අෙත්ත' ෙදෙ 'අෙත්ත' ල සම තබාලගෙ අර්ථ කිෙති. එබැවින් ලමම සූත්රෙට
ෙැමිණ ෙව මතවාදීහු ස්වකීෙ වාදලෙහිම සිරවී ඇති බව මොව ලෙලන්. එබැවින් ෙව මතවාදෙට අනුව
ලමම සූත්ර ොඨලෙහි අර්ථ ගතලහාත් සූත්රාර්ථෙ විෙරීත වෙ බැවින් එකී වැරින අර්ථකථෙෙ හැර ිළො ලමම
සූත්රෙ පුරාවට ම 'අෙත්ත' ෙදෙ සඳහා 'අොත්ම' ල සටම අර්ථ ගත ක්තුෙ. ලම් අනුව ූතතෙ මතවාදීන්ලේ
ලදවෙ වාදෙද මැෙවින් ඳී ෙන්ලන්ෙ.

"අනත්ත" ද "අනත්ථ්" ද ?
ඉහත තුන්වෙ අඅෙත්තඅ ද අඅෙත්ථඅ ද ෙෙ ෙදෙන් ිළිවබඳ මතවාදලෙහි ා කිවක්ත්ලත් ලමලස්ෙ.
භාගයවතුන් වහන්ලස් අෙත්ත ක්ඛණ, මහාපුණ්ණම, මහාරාහුල ෝවාදාදී සූත්ර ිළටකලෙහි පුරාවටම විවධ
සූත්රව ලමලස් ලේශො ලකාට වදාෙ ලස්ක.
www.mahaviharaya.lk

‘‘තස්මාතිහ, ිකක්ඛලව, ෙං කිඤ්චි රූෙං අතීතාොගතේචුපෙන්ෙං අජ්ඣඣත්තං වා බහිේධා වා ඔොරිකං වා
සුඛුමං වා හීෙං වා ෙණීතං වා ෙං දූලර සන්තිලක වා, සබ්බං රූෙං - ‘ලෙතං මම, ලෙලසාහමස්මි, ෙ ලමලසා
අත්තා’ති එවලමතං ෙථාභූතං සම්මපෙඤ්ඤාෙ දටඨබ්බං.” (සංක්ක්ත ත්කාෙ 03, අෙත්ත ක්ඛණ සූත්රෙිළ.116)
මහලණත්, එලහිකන් ලමහි ා අතීතාොගත ප්රතුත්ෙන්ෙ ූ, අධයාත්ම ලව්තවික බාහිර ලව්තවික රදරික
ලව්තවික සූක්ෂ්ම ලව්තවික හීෙ ලව්තවික ප්රණීත ලව්තවික ෙම්කිසි රූෙෙක් ඇත් ද, දුර ලහෝ ෙඟ ලහෝ ෙම් රූෙෙකුත්
ඇත් ද, එ සිෙලු රූෙෙ “ලතල මාලේ ලො ලවික, ලතල මම ලො ලවමි, ලතල මාලේ ආත්මෙ ලො
ලව්ත” ික ලමලස් ලත තතු ලස් සමයක් ප්රඥාලෙන් (විදර්ශොඥාෙලෙන්) දැක්ක ක්තු ික.
ලමහිදී භාගයවතුන් වහන්ලස් ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙ අලන්තං මම අ ෙොදී වශලෙන් ෙථාභූතෙ සමයක්
ප්රඥාලවන් දත ක්තු බව ලේශො කරෙ ලස්ක. ලමහි අලන්තං මම ඒතං මම ෙ ලත ස්කන්ධලෙෝ මාලේ
ලොලව්තඅ එලස්ම, "ලන්ලසෝ හමස්මි ඒලසෝ අහං අස්මි ෙ ලත ස්කන්ධලෙෝ මම ලොලවමිඅ එලස්ම,
"ෙ ලම් ලසෝ අත්තා ඒලසෝ ලම් අත්තා ෙ ලත ස්කන්ධලෙෝ මාලේ ආත්මෙ ලොලව්ත.අ ෙෙ අර්ථ බා
ලදික.
ලමහි මුල්හෙදලෙන් කිෙැලවනුලඅ මම ෙික දරෙ ආත්ම ිනටඨිෙ මුල්හලකාට ලගෙ ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙ
මලේෙ කිො තණ්හා වශලෙන් උොදාෙෙ කර ලොගන්ො ල සික. ලදවැත් ෙදලෙන් කිෙැලවනුලඅ මම
ෙික දරෙ ආත්ම ිනටඨිෙ මුල්හලකාටලගෙ ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙ අමම ෙඅ කිො ිනටඨි වශලෙන් උොදාෙෙ
කර ලොගන්ො ල සික. තුන්වෙ ෙදලෙන් කිෙැලවනුලඅ මම ෙික දරෙ ආත්ම මාෙෙ මුල්හකරලගෙ
ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙ සත්වලෙක් ෙ පුේග ලෙක් ෙ ඉතා විො උසස් ලදෙක් ෙැික මාෙලෙන් ක්තුව ලම්
ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙ මාලේ ආත්මෙ ෙික කිො ලොගන්ො ල සෙ. ලම් ෙද වාර තුලෙහිම කිෙැලවනුලඅ
පුේග භාවෙට, සත්ත්වභාවෙට, ආත්මභාවෙට ප්රති ක්ෂ්ණ අර්ථෙ. එමත්සා ඒ තුන්වෙ අර්ථෙ ස කා,
ආත්ම ලොවෙ ලහිකන් ෙ + අත්ත අෙ + අත්ත අෙත්ත
ෙෙ ෙදෙ ලමහි අර්ථ වශලෙන් ලොදා ගත ක්තු බව මැෙවින් ලෙලන්. ලම් අනුව අආත්ම ලොවෙ ලහිකන්
අෙත්තඅ ෙික ගැනීම භාගයවතුන් වහන්ලස්ලේ අිකප්රාෙ බවද මැෙවින් ලෙලන්. ලම් සූත්රොඨෙ ්රිිළටකෙ
පුරාවටම දැකිෙ හැකි බැවින් ගමය වන්ලන් ආත්ම ලොවෙ අුමතින් අඅෙත්තෙඅ ෙික ගැනීම ආත්ම
ිනටඨිෙත් ආත්ම මාෙෙත් ෙෙ ක්ලල්හශ ප්රහාණෙ කිරීමට අත්වාර්ෙලෙන් අවශය බවෙ.

ත්රිපිටකගයහි අනත්ත පදය සඳහා ද වවා ඇති අර්ථ්
තවද ලපටලකාෙලේශලෙහි අෙත්ත ෙදෙ සඳහා අර්ථ දක්වා ඇත්ලත් ලමලස්ෙ. “තත්ථ කතලමා
අෙත්තටලඨා. අත්ස්සරිෙටලඨා අෙත්තටලඨා, අවසවත්තෙටලඨා, අකාමකාරිටලඨා ෙරිවිදටලඨා, අෙං
අෙත්තටලඨාති.” (ලපටලකෝෙලේසෙ, සුත්තත්ථසමු්ච ෙභූමි- ිළ.178)
“එහි අොත්මාර්ථ කවලර ෙත් : ඓශ්ච ෙය රහිතාර්ථෙ අොත්මාර්ථ ෙැ වශලෙහි ලො ෙවත්ො ස්වභාව,
කැමැතිලස් ලො කෙහැකි බව, ෙරිවිදාර්ථෙ අොත්මාර්ථ ෙැ. ලම් අොත්මාර්ථ ලව්ත ෙික.”
ලමහි අත්ස්සරිෙ, අවසවත්තෙ, අකාමකාරිෙ, ෙරිවිදර්ථ ෙෙ සිෙලු අර්ථෙන් දක්වා ඇත්ලත් අඅෙත්තඅ ෙදෙ
තුෙෙ. ලමහි වසඟලෙහි ලොෙවතිෙ ලහිකන් අඅවසවත්තෙඅ ෙෙ ෙදලෙනුත් කැමති ල ස කැමති ලදෙක්
කෙ ලොහැකි ලහිකන් අඅකාමකාරිතඅ ෙෙ ෙද ේවලෙන් ඍජුවම සත්ත්ව පුේග ආත්මභාවෙට ප්රතිෙක්ෂ් ූ
ආත්මලොවෙ අඅොත්මඅ අර්ථෙ හඟවික. එබැවින් ඉහත සිෙළු අර්ථ ද ෙිසම්ිකදාලවහි අ සත්ව පුේග
ආත්ම සාරෙක් ෙැති ලහිකන් අසාරකෙ අෙැික ලේශො කෙ අ අෙත්තා අසාරකටලඨ්ෙඅ ෙෙ අසාරක
අර්ථෙ ද අඅෙත්තඅ ෙදෙ තුෙටම ගැබ් ලකාට ලේශො කෙ බව අවලබෝධ ලකාට ගත ක්තුෙ. එබැවින් ශ්රී මුඛ
බුේධ ලේශොවට අනුව අඅසාරකටලඨ්ෙ අෙත්ථාඅ ෙික ලොලගෙ අඅසාරකටලඨ්ෙ අෙත්තඅ ෙික ගැනීම
ශාසෙස්ථිතිකාමීහු කෙ ක්ත්තාහ. ලම් අනුව ූතතෙ මතවාදීන්ලේ තුන්වෙ මතෙද ලමාෙවට ඳී ෙන්ලන්ෙ.

පංචස්කන්ධය හා පංචඋපාදානස්කන්ධය අත ගවනස
ඉහත සතරවෙ ෙංච ස්කන්ධ ෙංච උොදාෙස්කන්ධ ිළිවබඳ ූතතෙ මතවාදෙ ිළිවබඳව කිවක්ත්ලත් ලමලස්ෙ.
අිකධර්ම ිළටකලෙහි විභංගප්රකරණලෙහි ෙංච ස්කන්ධෙ දක්වා ඇත්ලත් ලමලස්ෙ.
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ෙඤ්ච ක්ඛන්ධා – රූෙක්ඛන්ලධා, ලවදොක්ඛන්ලධා, සඤ්ඤාක්ඛන්ලධා, සඞඛාරක්ඛන්ලධා,
විඤ්ඤාණක්ඛන්ලධා.

තත්ථ කතලමා රූෙක්ඛන්ලධා? එකවිලධෙ රූෙක්ඛන්ලධා – සබ්බං රූෙං…………...උොදාත්ෙං...(විභඞග
ප්රකරණෙ - ස්කන්ධ විභඞගෙ- ිළ.22)
ස්කන්ධලෙෝ ෙස්ලදලෙකි: රූෙස්කන්ධ ෙැ, ලව්තදොස්කන්ධ ෙැ, සංඥාස්කන්ධ ෙැ, සංස්කාරස්කන්ධ ෙැ,
විඥාෙස්කන්ධ ික. එහි රූෙස්කන්ධෙ කවලර් ෙත්:එක් අක්ලරකින් රූෙස්කන්ධෙ ලවික. හැම රූෙෙ ……….
උොදාෙෙන්ට හිත ෙ,


තත්ථ කතලමා ලවදොක්ඛන්ලධා? දුවිලධෙ ලවදොක්ඛන්ලධා - ……..අත්ථි උොදාත්ලො, අත්ථි
අනුොදාත්ලො

එහි ලව්තදොස්කන්ධෙ කවලර් ෙත්: ේවිප්රකාරලෙකින් ලව්තදොස්කන්ධෙ ලවික:..........උොදාෙෙන්ට හිත
ූලෙක් ඇත, උොදාෙෙන්ට හිත ලො ූලෙක් ඇති.(විභඞග ප්රකරණෙ - ස්කන්ධ විභඞගෙ- ිළ.26,30)


තත්ථ කතලමා සඤ්ඤාක්ඛන්ලධා? දුවිලධෙ සඤ්ඤාක්ඛන්ලධා- ……..අත්ථි උොදාත්ලො, අත්ථි
අනුොදාත්ලො

එහි සංඥාස්කන්ධෙ කවලර් ෙත්: ේවිප්රකාරලෙකින් සංඥාස්කන්ධෙ ලවික:..........උොදාෙෙන්ට හිත ූලෙක්
ඇත, උොදාෙෙන්ට හිත ලො ූලෙක් ඇති.(විභඞග ප්රකරණෙ - ස්කන්ධ විභඞගෙ- ිළ.46,50,52)


තත්ථ කතලමා සඞඛාරක්ඛන්ලධා? දුවිලධෙ සඞඛාරක්ඛන්ලධා……..අත්ථි උොදාත්ලො, අත්ථි
අනුොදාත්ලො

එහි සංස්කාරස්කන්ධ කවලර් ෙත්: ේවිප්රකාරලෙකින් සංස්කාරස්කන්ධ ලවික:..........උොදාෙෙන්ට හිත
ූලෙක් ඇත, උොදාෙෙන්ට හිත ලො ූලෙක් ඇති.(විභඞග ප්රකරණෙ - ස්කන්ධ විභඞගෙ- ිළ.66,68,72)


තත්ථ කතලමා විඤ්ඤාණක්ඛන්ලධා? දුවිලධෙ විඤ්ඤාණක්ඛන්ලධා……...අත්ථි උොදාත්ලො,
අත්ථි අනුොදාත්ලො

එහි විඥාෙස්කන්ධ කවලර් ෙත්: ේවිප්රකාරලෙකින් විඥාෙස්කන්ධ ලවික:..........උොදාෙෙන්ට හිත ූලෙක්
ඇත, උොදාෙෙන්ට හිත ලො ූලෙක් ඇති.(විභඞග ප්රකරණෙ - ස්කන්ධ විභඞගෙ- ිළ. 86,88,92 )
ඉහතින් දක්වෙ ේලේ ස්කන්ධෙන් ප්රධාෙ වශලෙන් ලකාටස් ෙහක් බවත් එිකන් රූෙස්කන්ධෙ උොදානීෙ
බවත් ඉතිරි ස්කන්ධ සතර උොදානීෙ ූවකුත් අනුොදානීෙ ූවකුත් ඇති බව විභංගප්රකරණලෙහි දක්වා ඇති
අන්දමෙ. ලමහි උොදානීො ෙනු තණ්හා ිනටඨි ෙෙ උොදාෙ ධර්මෙන්ට අරමුණුවීම් වශලෙන් හිතතෂී
වනුික උොදානීො ලව්ත. එලස් තණ්හා ිනටඨි ධර්මෙන්ට අරමුණු ලොවුණුික අනුොදානීො ලව්ත.
ලම් අනුව සිෙලුම රූෙ ලව්තදො සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාණලෙෝ ෙංච ස්කන්ධ බවත් ඒවා අතුරින් තණ්හා ිනටඨි
ෙෙ ලකල ස් උොදාෙ ධර්මෙන්ට අරමුණු වෙ ස්කන්ධ උොදානීෙ ස්කන්ධ ලහවත් උොදාොස්කන්ධ බව
වටහා ගත ක්තුෙ. එලස් උොදාෙෙට හිතවෙ ස්කන්ධ ෙංච කෙට අෙංචුොදාෙස්කන්ධාඅ ෙික කිෙනු ැලබ්.
ලම් ෙංච ස්කන්ධෙන් අතුරිනුත් උොදාෙෙන්ට හිතවන්ලන් ලමාෙවාද, හිත ලොවන්ලන් ලමාෙවාදැික
ධම්මසංගණීප්රකරණලෙහි දක්වා ඇත්ලත් ලමලස්ෙ. එහි ත්ක්ලෂ්ෙකාණ්නලඅ දුක මාතිකාවන්හි උොදාෙ
ලගා්ඡකලෙහි ලමලස් සඳහන්ව ඇත.


කතලම ධම්මා උොදාත්ො? සාසවා කුස ාකුස ාබයාකතා ධම්මා කාමාවච රා, රූොවච රා,
අරූොවච රා; රූෙක්ඛන්ලධා…ලෙ.… විඤ්ඤාණක්ඛන්ලධා – ඉලම ධම්මා
උොදාත්ො. (ධම්මසඞගණී ප්රකරණෙ - ත්ක්ලෂ්ෙකාණ්නෙ - ිළ.454)
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කවර ධර්මලෙෝ උොදානීෙ ලවති ෙත්:කාමාවච ර රූොවච ර අරූොවච ර ූ සාස්රව කුශ ාකුශ ාවයාකෘත
ධර්මලෙෝ ෙැ රූෙස්කන්ධ ෙැ ... විඥාෙස්කන්ධ ෙැ ෙෙ ලම් ධර්මලෙෝ උොදානීෙ ලවත්.
ලමෙ අටඨකථා කාණ්නලඅ දී තවදුරටත් ෙැහැිනිව කරනුලඅ ලමලස්ෙ.


කතලම ධම්මා උොදාත්ො? තීසු භූමීසු කුස ං, අකුස ං, තීසු භූමීසු විොලකා, තීසු භූමීසු
කිරිොබයාකතං, සබ්බඤ්ච  රූෙං – ඉලම ධම්මා උොදාත්ො.( ධම්මසඞගණී ප්රකරණෙ අටඨකථාකාණ්නෙ - ිළ.544)

උොදානීෙ (උොදෙෙන්ට හිත) ධර්මලෙෝ කවරහ ෙත්:
තත්රභූමක කුශ ෙැ, අකුශ ෙැ, තත්රභූමක විොක ෙැ, තත්රභූමක රිොවයාකෘත ෙැ, හැම රූෙෙ දැික
ලමහු උෙදානීෙ ධර්මලෙෝ ික.
(සැ.ක්. :-බුේධ ජෙන්ති මුද්රණලෙහි ලම් ොඨලෙහි අවසාෙෙට අඉලම ධම්මා අනුොදානීොඅ ෙනුලවන් දක්වා
ඇත්ලත් මුද්රණ ලදෝෂ්ෙකිත්. එෙ අඉලම ධම්මා උොදානීොඅ ෙනුලවන් ත්වැරින විෙ ක්තුෙ. )


කතලම ධම්මා අනුොදාත්ො? අෙරිොෙන්ො මේගා ච , මේගඵ ාත් ච , අසඞඛතා ච  ධාතු – ඉලම
ධම්මා අනුොදාත්ො. ( ධම්මසඞගණී ප්රකරණෙ - ත්ක්ලෂ්ෙකාණ්නෙ - ිළ.454)

කවර ධර්මලෙෝ අනුොදානීෙ ලවති ෙත්: අෙෙයාෙන්ෙ ූ මාර්ගලෙෝ ද මාර්ගඵ ලෙෝ ද අසඞඛතධාතු ද ෙෙ
ලමාහු අනුොදානීෙ ධර්මලෙෝ ලවත්.
ලමෙ අටඨකථා කාණ්නලඅ දී තවදුරටත් ෙැහැිනිව කරනුලඅ ලමලස්ෙ.


කතලම ධම්මා අනුොදාත්ො? ච ත්තාලරා මේගා අෙරිොෙන්ො, ච ත්තාරි ච  සාමඤ්ඤඵ ාත්,
ත්බ්බාෙඤ්ච  – ඉලම ධම්මා අනුොදාත්ො.. ( ධම්මසඞගණී ප්රකරණෙ - අටඨකථාකාණ්නෙ ිළ.544)

අනුොදනීෙ ධර්මලෙෝ කවරහ ෙත්:අෙෙයාෙන්ෙ ූ සතර මාගලෙෝ ෙැ, සතර ශ්රාමණයඵ ලෙෝ ද, ත්ර්වාණෙ
දැික ලමාහු අනුොදනීෙ ධර්මලෙෝ ික.
ලම් අනුව ෙංච ස්කන්ධෙ අතුරින්,
(1)සිෙලු රූෙස්කන්ධෙ උොදානීෙ ලව්ත. එමත්සා සිෙලු රූෙෙ අරූූරොදාෙස්කන්ධෙඅ ලව්ත.
(2) ලව්තදොස්කන්ධලෙන් සිෙලු කාමාවච ර රූොවච ර අරූොවච ර සිත්ව උෙිනෙ ලව්තදොව උොදානීෙ ලව්ත.
එම ත්සා ඒ තුන් භුමිලෙහිම සිෙලු ලව්තදො අලව්තදූතොදාෙස්කන්ධෙඅ ලව්ත.ල ෝලකෝත්තර සිත්ව උෙිනෙ
ලව්තදොව උොදානීෙ ලොවෙ ලහිකන් එම සිත්ව ලව්තදොව ලව්තදූතොදාෙස්කන්ධෙ ලොලව්ත.
(3) සංඥාස්කන්ධලෙන් සිෙලු කාමාවච ර රූොවච ර අරූොවච ර සිත්ව සඤ්ඤාව උොදානීෙ ලව්ත. එමත්සා
ඒ තුන් භූමිලෙහිම සිෙලු සඤ්ඤා අසඤ්ඤූොදාෙස්කන්ධෙඅ ලව්ත.ල ෝලකෝත්තර සිත්ව උෙිනෙ සඤ්ඤාව
උොදානීෙ ලොවෙ ලහිකන් එම සිත්ව සඤ්ඤාව සඤ්ඤූොදාෙස්කන්ධෙ ලොලව්ත.
(4) සංඛාරස්කන්ධලෙන් සිෙලු කාමාවච ර රූොවච ර අරූොවච ර සිත්ව සංඛාර උොදානීෙ ලව්ත. එමත්සා ඒ
තුන් භූමිලෙහිම සිෙලු සංඛාර අසංඛාරූොදාෙස්කන්ධෙඅ ලව්ත. ල ෝලකෝත්තර සිත්ව උෙිනෙ සංඛාරෙ
උොදානීෙ ලොවෙ ලහිකන් එම සිත්ව සංඛාරෙ සංඛාරූොදාෙස්කන්ධෙ ලොලව්ත.
(5) විඤ්ඤාණස්කන්ධලෙන් සිෙලු කාමාවච ර රූොවච ර අරූොවච ර සිත් උොදානීෙ ලව්ත. එමත්සා ඒ
තුන්භූමිලෙහි සිෙලුම සිත් අවිඤ්ඤාණූොදාෙස්කන්ධෙඅ ලව්ත. ල ෝලකෝත්තර සිත් උොදානීෙ ලොවෙ
ලහිකන් සිෙලු ල ෝලකෝත්තර සිත් විඤ්ඤාණූොදාෙස්කන්ධෙ ලොලව්ත.
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අසංඛත ධාතු ත්ර්වාණෙද තණ්හා ිනටඨිව ට අරමුණු ලොවෙ ලහිකන් අනුොදානීෙ ලව්ත.
ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙන්ලේ ලබදීම ශ්රී මුඛ බුේධ ලේශොවට අනුව ඉහත ෙරිේලදන් දත ක්තුෙ. තවද බුදු
ෙලස්බුදු මහරහතන් වහන්ලස් ාලේ ඇතුළු සිෙලු ආර්ෙෙන් වහන්ලස් ාලේද රූෙෙ උොදාෙෙන්ට හිත
බැවින් අරූූරොදාෙස්කන්ධෙඅ ටම අෙත් බව වටහා ගත ක්තුෙ. සිෙලු ආර්ෙෙන් වහන්ලස් ාලේ මාර්ගඵ
සිතුත් එහි ලෙලදෙ තච තසික ධර්මත් ත්ර්වාණෙත් කිසිදු උොදාෙස්කන්ධෙකට අෙත් ලොවෙ බව වටහා
ගත ක්තුෙ.

චුල් ගේදල් සූත්රගයහි උපාදාන ස්කන්ධ ගබදීම.
ඒ ිළිවබඳ චූ ලව්තදල්හ සූත්රලෙහි ලමලස් දක්වා ඇත.
‘‘තඤ්ලඤව නු ලඛා, අලෙය, උොදාෙං ලතව ෙඤ්චුොදාෙක්ඛන්ධා උදාහු අඤ්ඤං නු ලඛා
ෙඤ්ච හුොදාෙක්ඛන්ලධහි උොදාෙ’’න්ති?‘‘ෙ ලඛා, ආවුලසා විසාඛ, තඤ්ලඤව උොදාෙං ලතව
ෙඤ්චුොදාෙක්ඛන්ධා, ෙිළ අඤ්ඤත්ර ෙඤ්ච හුොදාෙක්ඛන්ලධහි උොදාෙං. ලො ලඛා, ආවුලසා විසාඛ,
ෙඤ්ච සු උොදාෙක්ඛන්ලධසු ඡන්දරාලගා තං තත්ථ උොදාෙ’’න්ති.(මජ්ඣිම ත්කාෙ 03, චූෙලවදල්හ
සූත්රෙ- ිළ.704)
ආෙයාලවත්, ඒ උොදාෙ හා ඒ ෙඤලච ෝොදාෙස්කන්ධහා එක් ම ලව්ත ද? ලොලහාත්
ෙඤලච ෝොදාෙස්කන්ධිළො උොදාෙ අලෙලකක් ලව්ත ද?ඇවැත විශාඛලෙත්, ඒ උොදාෙ හා ඒ
ෙඤලච ෝොදාෙස්කන්ධ එලකක් ම ලොලව්ත. ෙඤලච ෝොදාෙස්කන්ධ ිළො උොදාෙ ලො ද අලෙලකක්
ලවික. ෙඤලච ෝොදාෙස්කන්ධ ලකලරහි ෙම් ඡ්දරාගලෙක් ඇේද, ඒ එහි උොදාෙ ෙම් ලවික.
ලමහි විසාඛ උොසක විමසනුලඅ, "ආර්ොලවත්, ඒ උොදාෙෙ හා ඒ ෙඤ්ච උොදාෙස්කන්ධෙ එකක්ම ද
ෙැතලහාත් උොදාෙෙ, ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙන්ලගන් අලෙකක්ද ෙනුලවත්.එෙට ිළිවතුුම ලදෙ
ධම්මිනන්ො ලතරණිෙ ෙවසනුලඅ විසාඛලෙත්, ඒ උොදාෙෙම ඒ උොදාෙස්කන්ධලෙෝ ලොලවත්.
ෙංච උොදාෙස්කධෙන්ම හැර ලහවත් ලතාරව ලහවත් ලවන්ව උොදාෙෙ ලොලවික. ඒ
ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙ ලකලරහි ෙම් ඡන්දරාගෙක් ලව්තද ඒ ඡන්දරාගෙ එහි උොදාෙෙ ික ෙනුලවත්.
ලම් අනුව ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙ ෙනු අලෙකක් බවත් උොදාෙ සංඛයාත ඡන්දරාගෙ ෙනු අලෙකක් බවත්
මොව වැටලහ්.

ව දවා ගත් මහා පුණ්ණම සූත්ර පායය
ෙව මතවාදීන් විසින් මහාපුණ්ණම සූත්රලෙහි ලම් ආකාරෙටම දක්වා ඇති දහම් ොඨෙ වරදවා ගැනීලමන්
ලම් දෘෂ්්ි විෙරීතෙට ෙැමිණ ඇත. ඒ සූත්ර ොඨෙ ඉහත සතරවෙ මතවාදෙ ෙටලත් දක්වා ඇත. එහි අලෙෝ
ලඛෝ ිකක්ඛූ, ෙඤ්චුොදාෙස්කන්ලේසු ඡන්දරාලගෝ, තං තත්ථ උොදාෙන්තිඅ ෙෙ ොඨෙ වරදවා ගත් ෙව
මතධාරීහු රූෙෙ ලකලරහි ඇති ඡන්ද රාගෙ රූූරොදාෙස්ඛන්ධෙික ෙොදී වශලෙන් වැරින ආකාරෙට
ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙට අර්ථ ෙවසත්. ෙමුත් භාගයවතුන් වහන්ලස් ලමහි ෙංච උොදාෙස්කන්ධ ෙදෙ වදාරා
ඇත්ලත් අෙඤ්චුොදාෙකන්ලේසුඅ ෙනුලවන් සත්තමි විභක්ති අර්ථලෙත්. එිකන් කිෙැලවනුලඅ
අෙංච උොදාෙස්කන්ධෙන් ලකලරහිඅ ෙෙ අර්ථෙික. ඒ අනුව අරූූරොදාෙස්කන්ධෙ ලකලරහි උෙිනෙ
ඡන්දරාගෙ එහි උොදාෙෙික, ලව්තදූතොදාෙස්කන්ධෙ ලකලරහි උෙිනෙ ඡන්දරාගෙ එහි උොදාෙෙික ෙොදී
වශලෙන් අර්ථ ගත ක්තුෙ. ලම් අනුව ෙවමතධාරීන් දක්වෙ එක් එක් උොදාෙස්කන්ධෙක් අරබො උෙිනෙ
එකම ඡන්දරාගෙට ෙම් ෙහක් දීලම් අර්ථකථෙෙ සාවදය බව ලමාෙවට තහවුුම ලව්ත. එබැවින්
නුවණැත්ලතෝ එකම ඡන්දරාගෙට ෙම් ෙසක් වශලෙන් දක්වෙ ෙවමතධාරීන්ලේ අර්ථක්රමෙ හැරිළො ලෙර
දක්වෙ ද ෙිකන් ලවන් ලවන් ක්ෂ්ණ ෙසක් ඇති උොදාෙස්කන්ධෙන් ෙසක් දක්වෙ අර්ථක්රමෙ ලගෙ
විෙස්සො වනා ත්වන් සාක්ෂ්ාත් කර ගැනීමට උත්සාහ විෙ ක්ත්තාහ. ලම් අනුව ෙවමතධාරීන්ලේ ඉහත
දක්වෙ ද සතරවෙ මතෙද මැෙවින් ඳී ෙන්ලන්ෙ.

සත්කායත් සත්කාය දිට්ඨියත් අත ගවනස
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ඉහත ෙස්වෙ සක්කාෙ ිනටඨි කථාව සම්බන්ධලෙන් කිවක්ත්ලත් ලමලස්ෙ. එහිදී ෙවමතධාරීන් ඔවුන්ලේ
ක්රමලෙන් ෙංච උොදාෙස්කන්ධ ෙසටම ලහවත් ඡන්දරාග ෙසටම අසත්කාෙඅ ෙෙ ෙදෙ ලොදෙ බව කීලමන්
සාම්ප්රදාිකක මතලෙහි එෙ අසක්කාෙ ිනටඨිෙ ෙනු ආත්ම ිනටඨිෙඅ ෙ ෙෙ අර්ථෙ ප්රතික්ලෂ්්ෙ කරනු බික.
සාම්ප්රදාිකක මතලඅ සක්කාෙ ිනටඨිෙට අර්ථකථෙෙ ඉිනරිෙත් කරන්ලන් ලමලස්ෙ.


තත්ථ කතමා සක්කාෙිනටඨි? ඉධ අස්සුතවා පුථුජ්ඣජලො අරිොෙං අදස්සාවී අරිෙධම්මස්ස
අලකාවිලදා අරිෙධම්ලම අවිනීලතා සපපුරිසාෙං අදස්සාවී සපපුරිසධම්මස්ස අලකාවිලදා
සපපුරිසධම්ලම අවිනීලතා රූෙං අත්තලතා සමනුෙස්සති, රූෙවන්තං වා අත්තාෙං, අත්තත් වා
රූෙං, රූෙස්මිං වා අත්තාෙං. ලවදෙං අත්තලතා සමනුෙස්සති, ලවදොවන්තං වා අත්තාෙං, අත්තත්
වා ලවදෙං, ලවදොෙ වා අත්තාෙං. සඤ්ඤං අත්තලතා සමනුෙස්සති, සඤ්ඤාවන්තං වා අත්තාෙං,
අත්තත් වා සඤ්ඤං, සඤ්ඤාෙ වා අත්තාෙං. සඞඛාලර අත්තලතා සමනුෙස්සති, සඞඛාරවන්තං වා
අත්තාෙං, අත්තත් වා සඞඛාලර, සඞඛාලරසු වා අත්තාෙං. විඤ්ඤාණං අත්තලතා සමනුෙස්සති,
විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තාෙං, අත්තත් වා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිං වා අත්තාෙං. ො එවරූො
ිනටඨි ිනටඨිගතං ිනටඨිගහෙං ිනටඨිකන්තාලරා ිනටඨිවිසූකාිකකං ිනටඨිවිපඵන්ිනතං ිනටඨිසංලොජෙං
ගාලහා ෙිේගාලහා අිකත්ලවලසා ෙරාමාලසා කුම්මේලගා මි්ඡාෙලථා මි්ඡත්තං තිත්ථාෙතෙං
විෙරිලෙසේගාලහා – අෙං වු්ච ති සක්කාෙිනටඨි. ( ධම්මසඞගණී ප්රකරණෙ - ත්ක්ලෂ්ෙකාණ්නෙ ිළ.386)

එහි සත්කාෙදෘෂ්්ි කවලර ෙත්:
ලමල ාවැ අශ්රැතවත් ෙෘථේජෙ ලතලම් ආෙයෙන් ලො දක්ොසුලු ූලඅ ආෙයධර්මලෙහි අලකාවිද (අදක්ෂ්)
ූලඅ ආෙයධර්මලෙහි අවිනීත ූලඅ, සත්පුුමෂ්ෙන් ලො දක්ොසුලු ූලඅ සත්පුුමෂ්ධර්මලෙහි අලකාවිද ූලඅ
සත්පුුමෂ්ධර්මලෙහි අවිනීත ූලඅ රූෙෙ ආත්මෙික (ද්රෂ්්ිවශලෙන්) දකී. (ලසවණ ඇති ුමකක් ලමන්)
ආත්මෙ රූෙවත් ලකාට ලහෝ, (මල හි සුවඳ ලමන්) ආත්මලෙහි රූෙෙ ලහෝ, (කරඬුලෙහි මැණික ලමන්)
රූෙලෙහි ආත්මෙ ලහෝ දකී. ලව්තදොව ආත්මීෙ ික (ද්රෂ්්ිද්ශෙලෙන්) දකී. ආත්මෙ ලව්තදොවත් ලකාට ලහෝ,
ආත්මලෙහි ලව්තදොව ලහෝ, ලව්තදොලෙහි ආත්මෙ ලහෝ දකී. සංඥාව ආත්මෙික දකී. ආත්මෙ සංඥාවත්
ලකාට ලහෝ, ආත්මලෙහි සංඥාව ලහෝ, සංඥලෙහි ආත්මෙ ලහෝ දකී. සංස්කාරෙන් ආත්මෙ ික දකී. ආත්මෙ
සංස්කාරවත් ලකාට ලහෝ, ආත්මලෙහි සංස්කාරෙන් ලහෝ, සංස්කාරෙන්හි ආත්මෙ ලහෝ දකී. විඥාෙෙ
ආත්මෙ ික දකී. ආත්මෙ විඥෙවත් ලකාට ලහෝ, ආත්මලෙහි විඥාෙෙ ලහෝ, විඥාෙලෙහි ආත්මෙ ලහෝ දකී.
ලමබඳු ූ ෙම් ද්රෂ්්ිෙක ද්රෂ්්ිගතලෙක් ද්රෂ්්ිගහෙලෙක් ද්රෂ්්ිකාන්තාරලෙක් ද්රෂ්්ිවිසූකාිකකලෙක්
ද්රෂ්්ිවිෂ්්ෙන්ිනතලෙක් ද්රෂ්්ිසංලොජෙලෙක්, (දැඩිව) ගැනීලමක් ිළහිටාගැනීලමක් (ත්තයාින විසින්)
අිකත්ලවශලෙක් ෙරාමෂ්ෂලෙක් කුත්සිතමාගගිලෙක් මිත්ථයාෙථලෙක්, මිත්ථයාස්වභාවලෙක්
තීත්ථයාෙතෙලෙක් විෙෙයාසග්රාහලෙක් ලව්ත ද, ලම් සත්කාෙදෘෂ්්ි ෙික කිෙනු ැලබ්.
ලමහි කිෙෙ ද අඅත්තඅ කිෙෙ ොලි ෙදෙට අආත්මඅ ෙෙ අර්ථෙ ලොදා ගත ක්තුෙ ෙන්ෙ සාම්ප්රදාිකක
මතෙික. එම අර්ථෙ ලොදා ගැනීලම් සාධාරණභාවෙ ෙවමතධාරීන්ලේ ෙෙමු මතෙ ඳිමින් දක්වෙ ද
ිළිවතුලරන් සාධෙෙ වන්ලන්ෙ. එලස්ම ලමාවුන්ලේ උොදාෙස්කන්ධ කථාවද ලෙර සතරවෙ මතෙට
දක්වෙ ද ිළිවතුලරන් ප්රතික්ලෂ්්ෙව ගිෙ ලහිකන්, ඔවුන්ලේ ක්රමලෙන් කී ෙංච උොදාෙස්කන්ධෙ “සත්”
ලහවත් ෙහෙත් ෙැික ගැනීම අසක්කාෙ ිනටඨිෙඅ ෙැික කිෙෙ ඔවුන්ලේ , සත්කාෙ ිනටඨි කථාවද එිකන්ම ඳී
ෙන්ලන්ෙ. එම ත්සා අසක්කාෙ ිනටඨිෙඅ ෙනු අආත්ම ිනටඨිෙඅ බවට ත්වැරින අර්ථෙ සෙෙෙ සාම්ප්රදාිකක
මතෙම බව නුවණැත්ලතෝ දරා ගත ක්ත්තාහ. ලම් අනුව ෙවමතධාරීන්ලේ ෙස්වෙ මතෙද මැෙවින් ඳී
ෙන්ලේ් ෙ.
ලමක ලම් ආකාරෙට ්රිිළටක ගත සූත්රව ට ොො අර්ථ සැෙීමම ත්සා සිදුව ඇති ශාසත්කහාත්ෙ සුළු ෙටු
ලොලව්ත. එලස්ම ඒ හරහා සමාජලඅ අලෙක් පුේග ලෙෝද වැරින දහම් අර්ථ ලගෙ කටක්තු කිරීලමන් ස්වර්ග
ලමෝක්ෂ් ආවරණෙ කර ගන්ොහ. ලමලස් ලම් ආකාරෙට උෙිනෙ සිෙලු මතව ට ිළිවතුුම සැෙීමම කා ෙද
අෙලත් ෙෙ ලවලහසකර රිොවකි. එබැවින් ස්ථවිරවාදීහු ලමවැත් ගැටළු ඉිනරිලඅ ලබාලහෝවිට ත්හඬ
වන්ොහ. අර්ථකථා නකා ආිනලෙහි එෙ දහම් මත විකෘති කරමින් දක්වෙ ලමවැත් අදහස්ව ට ඇතැම් විට
ලථරවාදීන් ිළිවතුුම ලොසැෙීමම ත්සා සාම්ප්රදාිකක දහම් අර්ථ වැරින බවට ඇතැම්හු ත්ගමෙෙ කරන්ොහ.
එෙ එලස් ලොලව්ත. ඉහත ලහ්තුව ත්සාම ත්හඬ වන්ොහ.
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භාගයවතුන් වහන්ලස් ලේශො කරනු ැබූලඅ අසේධාෙ තරති ඕඝං සේධාෙ තරති අණ්ණවංඅ, "සේධා බීජං
තලෙෝ වුටඨිඅ ෙොදී ල සින් ලම් ත්ර්වාණගමලන්දී ශ්රේධාවම ූරර්වාංගම වෙ බවික. ධර්ම සංගාෙක
ක්ෂීණාස්රවෙන් වහන්ලස් ාලේ ෙටන් ලථරවාදී ඇදුුම ෙරපුර ලම් ත්ර්ම ධර්මෙ ආරක්ෂ්ා කරලගෙ
ෙැමිණිලඅ, වසර ගණන් ෙැවති මහා සාගත ත්ෙං කා ව දී වැටලකිකො ෙත්ර ක්ෂ්වෙඳමින්, ලෙළුම් දඬු
වෙඳමින්, අප්රාණික කිකන් සක්ුම ලතර එකිලෙකා හිසින් හිස තබා ලගෙ වැතිරී සූත්ර සජ්ඣඣාෙො කරමින්,
මිනී කන්ෙන්ලගන් ජීවිත ආරක්ෂ්ා කර ගත්මින්, ආක්රමණ කා ව දී සිවුුම හැඳිෙවුන් මරණ ලහිකන් ගිහි
වස්ත්ර ෙවා හැඳලගෙ ආදී අප්රමාණ දුක් කම්කටළු දරාලගෙ ිනවි ෙරදුවට තබාලගෙෙ.
සිංහලත ෙම් ඉතා සිත්ඳුෙ. ඉතා සික්ම් සිදුලරනුදු කාන්දු වන්ලන්ෙ. තවද ෙම් ද්රවයෙන් අතුරින් මැණික් හා
ස්වර්ණ වලින් තැූත බඳුන්ව දැමූ ලත ක්ම කිසිවිලටක කාන්දු ලොවන්ලන්ෙ. ෙම් ලස් එබඳු මිණි
බඳුලෙහි කෙක බඳුලෙහි බහාළු එබඳු ූ සිංහ ලත ෙවා කාන්දු ලොවන්ලන්ද, ආරක්ෂ්ා වන්ලන්ද, එලස්ම
ලම් ලථරවාදී ආච ාර්ෙන් වහන්ලස් ා ලම් දහම් අර්ථ මඳකිත්දු ලවෙස් ලොලකාටම රැලගෙ ආහ. එබැවින්
ශ්රේධාසම්ෙන්ෙ කු පුත්රලෙෝ ලමබඳු ල සින් ඇදුුම ෙරපුලරන් ෙරපුරට රැලගෙ ආ ඒ ්රිිළටක අර්ථකථා
නකා ිපෙණි සන්ෙ ගැටෙද සංග්රහ ග්රන්ථ ආිනලෙහි ග්රන්ථාරූ ූ දහම් අර්ථෙම ලගෙ එෙිකන් සමථ
විෙස්සො වනා අඛීණා ජාති වුසිතං බ්රහ්මච රිෙං කතං කරණීෙං ොෙරං ඉත්ථත්ථාොති අබ්භඤ්ඤාසිංඅ
ෙනුලවන් සිහිලකාට අනුොිනලස්ස ත්ර්වාණ ධාතුලවන් ිළරිත්වී සසර දුකින් එලතර වීමට අධිෂ්්ඨාෙ ිළහිටුවා
ගත ක්ත්තාහ.
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