බුදු දහමේ මූලික කරුණු
හැඳින්වීම
තථාගතයන්ව වහන්ව්සේ විසින්ව අව් ෝධ ්කාට වදාළා වූ නිවන්ව මාර්ගය වනාහි උසසේ ් ෞකික
් ෝ්කෝත්තර සැප විපාක ්ගන ්දන්වනා වූ නිවැරදි මාර්ගය ්ේ. එය අව් ෝධ්යන්ව යා යුතු
ගමනකි. එ්සේම ඒ නිවන්ව මාර්ග්ේ ගමන්ව කිරීම බුදුරජාණන්ව වහන්ව්සේ වදාළ ආකාර්යන්වම විය යුතු.
ඒ සඳහා නිවැරදි මඟ්පන්වීම අතයවශ්ය ්ේ. එදා ්මදා තුර ගිහි පැවිදි සම් න්වධතාවය වූ්ේ ්මම
මඟ්පන්වීම හරහා ්ේ. ් ෞද්ධයන්ව සිය කුදුමහත් සියලු කටයුතු ව දී පැවිදි උතුමන්ව වහන්ව්සේ ා්ේ
අවවාද අනුශ්ාසනා මත පිහිටා කටයුතු කළ අතර පැවිදි උතුමන්ව වහන්ව්සේ ා ද නිරතුරු සියලුම
කටයුතු ව දී බුදුරජාණන්ව වහන්ව්සේ්ේ අනුශ්ාසන්ේ පරිද්්දන්ව ගිහි පින්වවතුන්ව නිවන්ව මාර්ග්යහි
්යදවූහ. එ්හත් කාර්ය හු සංකීර්ණ සමාජයක් නිර්මාණය ීමත් සමඟ ්මම සම් න්වධතාවය ගිලිහී
ගිය ව පැහැදිලිව ්ප්නන්වනට ති්ේ. ඒ නිසා්වන්ව ම වර්තමාන්ේ ් ෞද්ධයන්ව ්වත නිවැරදි
ධර්මඥාණ්යහි අඩුවක් දක්නට ැ්ේ.
්පර විසූ ගිහි පින්වවතුන්ව පවා මනා ධර්ම විනය දැනුමකින්ව යුතු වූ
ව අතීත
කථාන්වතරයන්ව්ගන්ව ්හළි ්ේ. පැවිදි උතුමන්ව පිළි ඳ කියනුම කිම. ධර්ම දැනුම පිළි ඳ සමාජ්ේ
අවම මට්ටම ‘හය හතර දැනීම’ ්සේ වයවහාර ්ේ. සාමානය එදි්නදා කටයුතු පිළි ඳවවත්
අව් ෝධයක් ්නාමැති දරුවකුට ‘හය හතර ්නා්ත්්රණ අ්යක්’ යැයි වයවහාර වූ්ේ එ ැවිනි. එහි
කිය්වන ‘හය’ නම් ස්දේ ් ාකයන්ව ්ේ. ‘හතර’ නම් සතර අපායයන්ව ්ේ. සුගතිගාමී විපාක ්ගන
්දන ්හාඳ වැඩ ්හෝ දුගතිගාමී විපාක ්ගන ්දන නරක වැඩ පිළි ඳවවත් අව් ෝධයක් ්නාමැති
ව ්මම ‘හය හතර ්නාදැනීම’ යන්ව්නන්ව අදහසේ විය. ්මයින්ව ්හළි වන්ව්න්ව අතීත්ේ විසූ
සියලු්දනා පා්හේ අඩුම තර්ම් කුස ය හා අකුස ය පිළි ඳව ්හෝ මනා වැටහීමකින්ව සිටි වයි. ්මම
දැනීම ්ගාඩනැගු්ේ ගිහි පැවිදි සම් න්වධතාවය මැනවින්ව ආරක්ෂා ීම නිසාය. වර්තමාන සමාජ්ේ
්ව්සන්වනන්ව ්මම අවම දහම් දැනුමවත් ්නාමැති ව ඇතැම් විට ්ප්නන්වනට ති්ේ. ඒ
නිසා්වන්වම ධර්ම්ේ මුවා්වන්ව ්නා්යක් අධර්මයන්ව සමාජයට පිවි්සන්වනට පටන්ව්ගන ති්ේ.
් ාව ්ව්සන සියලු්දනා පා්හේ වර්තමාන ජීවිතය සැපවත්ව ගත කිරීමට කල්පනා කරති.
ඒ අතර ් ෞද්ධ නුවණැතියන්ව මරණින්ව මතු සුගතිගාමී ීමටද උතුම් නිර්වාණ විමුක්තිය සාක්ෂාත්
කරගැනීමට ද කල්පනා කරති. ඒ සියලු්දනා්ේ එදි්නදා කටයුතු ධර්මානුකූ වියයුතු ්ේ.
අධර්ම්යන්ව ජීවත් වන තැනැත්තා ්ම් ාව දී සැපවත් ජීවිතයක් ගත ්නාකරනවා ්මන්වම පර් ාව
දී ද දුකට පත්්ේ. එ ැවින්ව බුදුදහ්ම් උගැන්ව්වන නිවැරදි ප්රතිපදාව සියලුම ්දනාට වැදගත් ්ේ. ඒ
ප්රතිපදා්ේ ගමන්ව කිරීම නිවැරදිව දැන්ගනම කළයුත්තක් ්ේ. මන්වද ධර්මය වුවද වරදවා ගැනී්මන්ව
්නා්යක් දුර්විපාක ඇති වන ැවිනි. වර්තමාන්ේ ඇතැම් ් ෞද්ධයන්ව පින්ව පේ පිළි ඳ පවා නිවැරදි
දැනුමක් ්නාමැති ී්මන්ව ධර්මය වරදවා ගනිති. ඇතැම් විට කුස ය යැයි සිතා අකුස ය කරති.
අකුස ය යැයි සිතා කුස ය අත්හැර දමති. එ ැවින්ව බුදුරජාණන්ව වහන්ව්සේ්ේ නිවන්ව මාර්ග්ේ ගමන්ව
කරන පුද්ග යකු සතුව නිවැරදි ධර්ම දැනුමක් තිබීම ්මක අතිශ්ය වැදගත් ්ේ.
බුදුදහම පිළි ඳ මූලික අව් ෝධයක්
ා්දන ්නා්යක් ්පාත් පත් පැවතිය ද වර්තමාන
සමාජය තුළ ඇතැම් ධර්මකරුණු පිළි ඳ ්නා්යක් වාද විවාද ඇති වනු දක්නට ැ්ේ. එ ැවින්ව
ධර්මය පිළි ඳ උනන්වදුවක් දක්වන්වනන්ව්ේ ධර්ම දැනුම උ්දසා ්මම ලිපි මා ාව සකසේ කරනු ැ්ේ.
ඒ අනුව බුදුදහ්ම් එන මූලික කරුණු පිළි ඳව ්ථරවාදී ත්රිපිටකාගත මූ ාශ්ර ඔසේ්සේ පිළි්ව ට කරුණු
ඉදිරිපත් කිරීමක් ්මයින්ව සිදු ්ේ. ්මහි දී අති පූජනීය ්ර්රුකා්න්ව චන්වදවිම මහනාහිමියන්ව විසින්ව
රචිත ‘් ෞද්ධයා්ේ අත්්පාත’ ග්රන්වථය ගුරු තැන්වහි ත ාගත් ව පැවසිය යුතු ්ේ. එහි එන
තවදුරටත් පැහැදිලි කළයුතු කරුණු ්මහි විසේතරාත්මකව දක්වා ති්ේ. ඇතැම් ් ා්හෝ ්දනා

්නාදන්වනා අළුත් කරුණු එක් ්කාට ති්ේ. එ්සේම ් ා්හෝ ්දනා දන්වනා ප්රකට කරුණු ්මහි විසේතර
්නා්ේ.
තවද සෑම ් ෞද්ධයකුම පා්හේ නිවන්ව දැකීම අරමුණු කරගතයුතු ැවින්ව ත්රිපිටකාගත නිර්වාණ
මාර්ගය අනුපිළි්වලින්ව විසේතර කිරීමක් වශ්්යන්ව ්මම ලිපිමා ාව ්පළගැ්සේ. එහිදී අර්ථකථා සහිත
්ථරවාදි ත්රිපිටකය ඇසු්රන්ව ම ඒ ඒ ධර්මවිනය විනිශ්ේචයන්ව ඉදිරිපත් කරනු ැ්ේ. වර්තමාන්ේ
ඇතැම් ධර්ම ්ද්ශ්කයන්ව වහන්ව්සේ ා ්පළ අර්ථකථාවන්වහි ්නාපැ්ණන හුදු සිය මතිමතාන්වතර
ධර්මය ් ස හුවා දක්වන ව ්ප්නන්වනට ති්ේ. එ්හත් ්මම ලිපිමා ා්වහි හු්දක්
්ල්ඛකයන්ව්ේ මතිමතාන්වතර ඇතුළත් ්නාවන ව ද, ත්රිපිටකාගත ්පළ අර්ථකථාවන්වහි එන කරුණු
පමණක්ම දක්වන ව ද වගකී්මන්ව යුතුව පැවසිය යුතු ්ේ.
චිරං තිට්ඨතු සද්ධම්්මා, ධම්්ම ්හාන්වතු සගාරවා;
සේ් පි සත්තා කා් න, සම්මා ්ද්වා පවසේසතු. (අත්ථසාලිනී)

බුදු දහම හඳුනාගනිමු
තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන්ව වහන්ව්සේ ් ෝමු අරා වැඩ හිඳ, සාරාසං්ඛයය කල්ප
ක්ෂයක් පුරාවට පුරණ ද ් ෝධි සම්භාර
්යන්ව මාර පරාජය ්කාට අව් ෝධ ්කාට වදාළා වූ
ද, මුල්ම බුද්ධවචනය වන ‘අ්න්වකජාති සංසාරං’ යනාදි ගාථා්ේ පටන්ව අවසාන්ේ පිරිනිවන්ව ඇ්ඳේ
වැඩහිඳ වදාළ ‘වයධම්මා සංඛාරා’ යනාදි අවසන්ව බුද්ධවචනය දක්වා පන්වසාලිසේ වසරක් මුළුල්්ල්
්ද්ශ්නා කර වදාළා වූ ද සුවාසූ දහසක් ධර්මසේකන්වධය සහ සතරමාර්ග සතරඵ නිර්වාණ සංඛයාත
නව ් ෝ්කෝත්තර ශ්රී සද්ධර්මය ‘බුද්ධ ධර්මය’ ් ස හැඳින්ව්ේ. ඒ බුද්ධ ධර්මය තථාගතයන්ව
වහන්ව්සේ්ේ පරිනිර්වාණ්යන්ව පසු ශ්රාවකයන්වට ශ්ාසේතෘන්ව වහන්ව්සේ වන ව බුදුරජාණන්ව වහන්ව්සේම
මහාපරිනිර්වාණ සූත්ර්ේ වදාළ ්සේක. එ ැවින්ව ් ෞද්ධ සියලූම ්දනා තථාගතයන්ව වහන්ව්සේ්ේ
්ද්ශ්නා සංඛයාත බුද්ධ ධර්මය ්ක්රහි ශ්රද්ධා ්ගෞරව ්පරදැරිව පිළි්ගන සාවධානව අසා පිළිපැදිය
යුතු.

බුද්ධ ධර්ම්ේ ් දීම්
තථාගත ශ්රී සද්ධර්මය ධර්මය, විනය වශ්්යන්ව ්දවැදෑරුම් ්ේ. පිටක වශ්්යන්ව සූත්රපිටකය,
විනය පිටකය, අභිධර්ම පිටකය වශ්්යන්ව ්තවැදෑරුම් ්ේ. නිකාය වශ්්යන්ව දීඝනිකාය,
මජ්ඣිමනිකාය, සංයුත්තනිකාය, අංගුත්තරනිකාය, ඛුද්දකනිකාය වශ්්යන්ව පසේ වැදෑරුම් ්ේ. අංග
වශ්්යන්ව නවාංග ශ්ාසේතෘ ශ්ාසනයක් ්ේ. ධර්මසේකන්වධ වශ්්යන්ව අසූහාරදහසක් ්ේ.

ධර්මය විනය වශ්්යන්ව
ධර්මය, විනය වශ්්යන්ව බුද්ධ ්ද්ශ්නය වර්ගකිරී්ම් දී සූත්ර පිටකය හා අභිධර්ම පිටකය යන
පිටක ්දකම ධර්මය ් ස හැඳින්ව්වන අතර විනය පිටකය, විනය ් ස හැඳින්ව්ේ. එහි සූත්ර පිටකයට
දීඝනිකාය, මජ්ඣිමනිකාය, සංයුත්තනිකාය, අංගුත්තරනිකාය, ඛුද්දකනිකාය යනු්වන්ව ්කාටසේ
පසකි. අභිධර්මපිටක්ේ ධම්මසඞ්ගණී ප්රකරණය, විභංග ප්රකරණය, ධාතුකථා ප්රකරණය, පුේග
පඤේඤත්ති ප්රකරණය, කථාවත්ු ප්රකරණය, යමක ප්රකරණය, පට්ඨාන ප්රකරණය යනු්වන්ව ප්රකරණ
නාම්යන්ව හඳුන්වවන ග්රන්වථ සතකි. විනය පිටක්ේ පාරාජිකපාළි, පාචිත්තියපාළි, මහාවේගපාළි,
චුල් වේගපාළි, පරිවාරපාළි යනු්වන්ව ්කාටසේ පසකි.

නිකාය වශ්්යන්ව
නිකාය වශ්්යන්ව ් දී්ම් දී සූත්ර පිටක්ේ එන පිළි්ව ට දීඝනිකාය, මජ්ඣිමනිකාය,
සංයුත්තනිකාය, අංගුත්තරනිකාය හා ඛුද්දකනිකාය යනු්වන්ව සියළු බුද්ධ වචනය ්කාටසේ පසකට
් ්ද්. එහි දීඝනිකායාදි වශ්්යන්ව මුල් නිකාය සතර සූත්රපිටක්ේ පිළි්ව ට වන අතර සූත්ර පිටකයට
අයත් ්සසු ග්රන්වථ සියල් ත් විනය හා අභිධර්ම පිටක ්දකත් ඛුද්දකනිකායට අයත් ්ේ. ප්රමාණ්යන්ව
දීර්ඝ වූ සූත්ර තිසේ හතරක් (34) දීඝනිකා්යහි සංග්රහකර ඇති අතර ප්රමාණ්යන්ව මධයම ප්රමාණ වූ සූත්ර
එකසිය පණසේ ්දකක් (152) මජ්ඣිමනිකාය නම් ්ේ. සූත්ර හත්දහසේ හත්සිය හැට ්දකක් (7762)
සමාන ්ද්ශ්නා ක්ෂණයන්ව අනුව සංයුක්ත ් ස වර්ග ්කාට ඇත්්ත් සංයුත්තනිකාය නම් ්ේ. එක්
එක් අංගයක් වැඩි ීම් වශ්්යන්ව අංග අනුව සූත්ර වර්ගකරමින්ව දක්වන ද සූත්ර නවදහසේ පන්වසිය පණසේ
හත (9557) අංගුත්තරනිකාය නම් ්ේ. සූත්ර පිටක්ේ ්සසු ග්රන්වථ වන ඛුද්දකපාඨ, ධම්මපද, උදාන,
ඉතිවුත්තක, සුත්තනිපාත, විමානවත්ු, ්පතවත්ු, ්ථරගාථා, ්ථරිගාථා, ජාතක, නිද්්ද්ස,
පටිසම්භිදා, අපදාන, බුද්ධවංශ්, චරියාපිටක යන පස් ාස (15) ද විනය හා අභිධර්මය යන පිටක
්දකම ද ඛුද්දකනිකාය ් ස හැඳින්ව්ේ. ඒ ව සුමංග වි ාසිනී දීඝනිකාය අටුවා්ේ
“ඨමෙත්වා චතුම ාමෙමෙ - නිකාමෙ දීඝආදිමක
ෙදඤ්ඤං බුද්ධවචනං - නිකාමො ඛුද්දමකා මමො (සුමංග වි ාසිනී, 18 පි)” යැයි කියන දී.

නවාංග ශ්ාසේතෘ ශ්ාසනය
අංග වශ්්යන්ව බුද්ධ ධර්ම්යහි නවාංගශ්ාසේතෘ ශ්ාසනයක් ්ේ. එනම් සුත්ත, ්ගයය,
්වයාකරණ, ගාථා, උදාන, ඉතිවුත්තක, ජාතක, අේූතධම්ම, ්වදල් යනු්වනි. එහි ා
1. සුත්ෙ : සියලු විනයපිටකයත්, සුත්තනිපාත්ේ මංග සූත්රය යනාදී ් ස සූත්ර යන නාම්යන්ව
හඳුන්වවන තථාගත ්ද්ශ්නත් සුත්ත යන ්කාටසට අයත් ්ේ.
2. මෙෙය : වි්ශ්ේෂ්යන්ව සංයුත්ත නිකා්ේ සගාථක වේගය ඇතුළු ගාථා සහිත සූත්ර ්ගයය නම්
්ේ.
3. මවෙයාක ණ : සියලු අභිධර්ම පිටකයත්, ගාථා රහිත සූත්රත් ්සසු අංග අටට අයත් ්නාවන
යම් ්ද්ශ්නයක් ්ේද ඒ සියල් ත් ්වයාකරණ නම් ්ේ.
4. ොථා : ධම්මපදය, ්ථර-්ථරී ගාථා, සුත්තනිපාත්ේ සූත්ර යන නාම්යන්ව හඳුන්වවා ්නාමැති
ගාථා ද මීට අයත් ්ේ.
5. උදාන : ්සාමනසේස සහගත ඤාණ්යන්ව යුතුව උදන්ව ඇනීම් වශ්්යන්ව වදාළ උදාන පාළි්යහි
එන සූත්ර උදාන නම් ්ේ.
6. ඉතිවුත්ෙක : ‘වුත්තං ්හතං භගවතා’ යනාදි ් ස වදාළ 112කට වැඩි්යන්ව ඇති සූත්ර
ඉතිවුත්තක නම් ්ේ.
7. ජාෙක : අපේණකජාතකය ආදී වූ පන්වසිය පණසක් පමණ වූ ජාතක ්ද්ශ්නා්වෝ ජාතක නම්
්ේ.
8. අබ්භූෙධේම : ‘චත්තා්රා්ම භික්ඛ්ව අච්ඡරියා අේූතා ධම්මා ආනන්ව්ද’ යනාදී ් ස
්ද්ශ්නා කර වදාළ බුද්ධවචනය අේූතධම්ම යන්වනට අයත්්ේ.
9. මවදල්ල : නුවණත්, සතුටත් ැ
ැ විචාරා පිළිතුරු දුන්ව චුල් ්වදල් සූත්රය, මහා්වදල්
සූත්රය, සම්මාදිට්ි සූත්රය, සක්කපඤේහ සූත්රය ආදී වූ සූත්රාන්වත්යෝ ්වදල් නම් ්ේ.
්ම්සේ සමසේථ බුදු දහම නවාංග ශ්ාසේතෘ ශ්ාසනයක් වන ව “ඉධ, භිකඛමව, එකචමචා පුගෙමලා
ධේමං ෙරිොපුණාති සුත්ෙං, මෙෙයං, මවෙයාක ණං....(අංගුත්තර චතුක්ක නිපාතය)”, “ඉධ ෙන,
භිකඛමව,
එකචමච
කුලපුත්ො
ධේමං
ෙරිොපුණනති
සුත්ෙං,
මෙෙයං,
මවෙයාක ණං....(මජ්ඣිමනිකාය, අ ගද්ූපම සූත්රය)” යනාදි වූ බුදුවදනින්ව පැහැදිලි ්ේ.

ත්රිවිධ ශ්ාසනය
බුද්ධ ශ්ාසනය ්කාටසේ තුනකින්ව සමන්වවිත ්ේ. එනම් පරියත්ති, ප්රතිපත්ති, ප්රති්ේධ යන
ත්රිවිධ ශ්ාසනයයි. ඇතැම් විට බුද්ධාගම පිළි ඳව ් ෞද්ධයන්ව තුළ ඇත්්ත් විහාරසේථාන, භික්ූන්ව
වහන්ව්සේ ා, දහම් ්පාත්පත් පිළි ඳව පමණක් වන හැඟීමකි. ඒ ටික පමණක් ආරක්ෂා වන්ව්න්ව නම්
බුදු සසුන සුරක්ිත වූවා යැයි හැඟීමක් ඇතැමුන්ව තුළ පවතී. එ්හත් ශ්ාසනය සුරක්ිත වන්ව්න්ව ්මම
ත්රිවිධ ්කාට්ඨාසයන්වම ආරක්ෂා කිරී්මනි.
පරියත්තිය යනු ත්රිපිටක ධර්මයයි. ශී , සමාධි, විපසේසනා්වෝ, ්ත්ළසේ (13) ධුතාංග, තුදුසේ
(14) කඳුවත් ආදිය ප්රතිපත්තියයි. ප්රති්ේධය යනු ආර්යසතය ප්රති්ේධයයි. එනම් මඟඵ නිවනයි. ඒ
අනුව ත්රිපිටක ධර්මය සුරක්ිත ්ේ ද එයින්ව පරියත්ති ශ්ාසනය ආරක්ෂා වූවා ්ේ. ප්රාති්මෝක්ෂ සංවර
ශී ය ආදී සතරසංවර ශී යද, සමාධි, විපසේසනා ආදී භාවනාවන්ව ද, ධුතාංග, වත්පිළි්වත් ආදිය ද
්නාපිරි්හළා ඉටු කිරී්මන්ව ප්රතිපත්ති ශ්ාසනය ද ආරක්ෂා ්ේ. ඒ ප්රතිපත්තිය මැනවින්ව ආරක්ෂා
කරන්ව්න්ව නම් ්නාපිරි්හළා මඟඵ නිවන්ව සාක්ෂාත් කළහැකි ැවින්ව ප්රති්ේධ ශ්ාසනය ද සුරක්ිත
්ේ. යම් ක්ළක නැණවත් භික්ුවක් ්වයි ද, ්හ්ත්ම් පරියත්තිය උ්ගන ප්රතිපත්ති, ප්රති්ේධයන්ව ද
සාක්ෂාත් කරගන්වනා ව සුමංග වි ාසිනී දීඝනිකායාර්ථකථා්ේ සඳහන්ව ්ේ.

“ෙඤ්ඤවා භිකඛු ෙරිෙත්තිං සුත්වා ද්මවපි පූම ති. ෙස්මා ෙරිෙත්තිො ඨිොෙ සාසනං ඨිෙං මහාති
(සුමංෙලවිලාසිනී, 654පි)” යනු්වනි. එ ැවින්ව පරියත්ති ශ්ාසනය ආරක්ෂා ී්මන්ව ප්රතිපත්ති,
ප්රති්ේධ ශ්ාසනයන්ව ආරක්ෂා ීමට ද උපකාරයක් ්ේ. ත්රිපිටක ධර්මය ්හාඳින්ව දන්වනා භික්ූන්ව්ගන්ව
්තාරව කිසිදු ් සකින්ව ශ්ාසන්ේ පැවැත්මක් ්නාමැති ව ්මයින්ව අදහසේ ්ේ. එ්හත්
එපමණකින්වම ශ්ාසනය ආරක්ෂා වූ්ේ ්නා්ේ. ත්රිපිටක ධර්ම සංඛයාත පරියත්තිය සමඟ ශී ාදි
ප්රතිපත්තිය ද අත්නාහැර සිටිනා භික්ුව පමණක්ම මගඵ නිවන්ව සාක්ෂාත් කරගන්ව්න්වය.

