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v

හැඳිේීම.
“මනුස්සලාභං ලද්ධාන සද්ධනමම සුප්පනවදිනත
නය ඛණං නාධිගච්ඡන්තති අතිනානමන්තති නත ඛණං”
(අංගුත්තරනිකාය අක්ඛණ සූත්රය)
ඉහත බුදුවදයන්ව සඳහන්ව පරිදි අතිදුර්ලභ බුද්යධෝත්පාද
කාලයක්, උතුම් මිනිසත්බවක් හා පිරිසිදු ශ්රී සද්ධර්මය පවතින
කාලයක් එයමන්වම නිවැරදි ප්රතිපත්තියේ යයයදන හා ඉන්ව
ප්රතිඵල ලබන සත්පුරුෂයන්ව සිටින කාලයක් යන යම් අති දුර්ලභ
කරුණු ඒකරාශී ූ ඉතාම වටිනා අවේථාවක් අපට ලැබී ඇත.
යමම පරම දුර්ලභ අවේථායවන්ව ප්රයයෝජන ගැනීමට සෑම
යදනාටම අවේථාව යනා ලැයබන්වයන්වය. ඒ අවේථාව
ලැයබන්වයන්ව ශ්රද්ධා - ප්රඥාදී යහ ගුණයන්වයගන්ව යුතු නුවණැති
උතුමන්වට පමණි.
ඇතැම්ු යමතරම් ලාභයක් ලැබී තිබියදීත් භාවනා
ක්රමයන්වයේ ඇති වැරදි යසායමින්ව ද ධර්ම ග්රන්වථයන්වයේ වැරදි
අඩුපාඩු යසායමින්ව හා ඒවා නුුදුු පරිදි වියේචනය කරමින්ව ද
අනයයන්වටද තමායේ වැරදි මත දක්වමින්ව අනුන්වයේ නිවන්ව
මාර්ගයටද බාධා කරමින්ව යබායහෝ අකුසල් සිදුකර යගන
දුගතිගාමී යවත්. යමයේ පිරිසිදු බුද්ධ යද්ශනාවන්ව විකෘති කිරීම,
ඒ නිවැරදි දහම් ග්රන්වථ ගැන අනයයන්ව අපැහැදීම හා එම
ධර්මග්රන්වථ මත පදනම් ූ භාවනාක්රම අනිසි යලස වියේචනය
කිරීම යම් යුගයේ බුල බැවින්ව නුවණැතියන්වයේ දැනගැනීම
පිණිස යමම කරුණු දැක්ීම සිදු කරන්වයනමු.
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බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ යකයනකුන්වට වුවද සියලු
යදනාවම නිවැරදි කෙ යනාහැකි බව අපි දනිමු. මහාරජක්ඛ්,
මුදින්වද්රිය, දුවාකාර, දුවිඤ්ඤාපය ආදී නුගුණ වලින්ව යුත් අය ද
යලෝකයේ සිටින බව භාගයවතුන්ව වහන්වයේ දැන වදාෙ යේක.
එබැවින්ව අපයේ යමම උත්සාහය ද සෑම යදනාටම කරුණු
අවයබෝධ කරීමට යනාව, ප්රධානවම යමය අවේථාවක්
කරගනිමින්ව අපයේ නිවන්ව ගමනට යේතු සපුරා ගැනීමත්,
නුවණැති පිරිසට කරුණු දැන නිවැරදි ීමට අවේථාවක්
ලබාදීමත්, අපට හැකි අයුරින්ව සාසනයට දිරිදීමත් පිණිසය.
කරුණු යමයේ යහයින්ව ධර්මය පිළිබඳ විමසීයම්දී යමම ග්රන්වථයේ
සඳහන්ව කරුණුද විමසා බලා තීරණ ගනිත්වා යනු
ද
වියේෂයයන්වම භාවනාව යනු අධයාත්මික ක්රියාවලියක් බැවින්ව
තමන්ව එහි යනායයදී ප්රතිඵල යනාලබා ඒවා වියේචනයට
යනාබසිත්වා යනු ද අපයේ කාරුණික ආයාචනයයි.
පුරාණයේ වැඩසිටි යේෂ්ට උතුමන්ව වහන්වයේලා
බැමිණිතියා සාය වැනි අති දුෂ්කර අවදි වලදී වැටනක් යුෂ, මී
නපාතු, මානනල් දඬු ආදිය වළඳමිේ, ක්ෂීණාශ්රව බැවිේ තමාට
දහමිේ ලැබිය යුතු තවත් නද් නැතත් භාණ්ඩාගාරික පරියත්ති
වශනයේ නම් දහම සුරැකි නස්ක. ඒ ක්ෂීණාශ්රව උතුමේ විසිේ නම්
නිවැරදි දහමත් එහි නිවැරදි අර්ථයත් රැකගැනීමට ගත් නවනහස
සිහි කරමිේ, ඒ උතුමන්ව අනුව යමින්ව, නිවැරදි ශ්රී සද්ධර්මය හා
එහි නිවැරදි අර්ථ හඳුනා ගනිමින්ව සීල-සමාි-ප්රඥා ගුණධර්ම
සපුරා ඉක්මණින්වම නිවන්ව අවයබෝධය පිණිස සියලුම සත්වයින්වට
අපයේ යමම කුඩා වයායාමයද යේතු උපනිශ්රය යේවා යනු
අපයේ මමත්රී සහගත ප්රාර්ථනාවයි.
යමබඳු කාර්යයක් සිදු කිරීමට අවශය පුබිම සකසමින්ව
අපට පිරිසිදු පැවිදි උපසම්පදාවක් ලබාදීමට කටයුතු කෙ පුරාණ
vii

ඇදුරු පරම්පරාවටමත්, වියේෂයයන්වම මෑතකාලයේ වැටීයගන
යමින්ව තිබූ ප්රතිපත්ති සාසනය බැබෙීම පිණිස ශ්රී කලයාණී
යයෝගාශ්රම සංේථාව පිහිටුීමට මූළිකව කටයුතු කෙ අතිපූජනීය
මාතර ශ්රී ඤාණාරාම මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේ හා අතිපූජනීය
කඩවැද්දුයේ ජිනවංස මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේ අතුලු ඊට
උපකාරක සියලු උතුමන්වටත්, අපයේ උපාධයායයෝත්තම පරම
පූජනීය නාඋයයන්ව අරියධම්ම මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේ හා සියලු
කර්මාචාර්ය උතුමන්වටත්, නාඋයන ආරණයයේ අපයේ
නිශ්රයාචාර්යයෝත්තමයන්ව වහන්වයේ වන මීයගාඩ ේවාමින්ව
වහන්වයේ, අපයේ කර්මේථානාචාර්යයෝත්තමයන්ව වහන්වයේ වන
අඟුල්ගමුයේ ේවාමින්ව වහන්වයේ ඇතුලු සියලු ආචාර්ය
උතුමන්වටත්, මූලික ධර්මවිනය ඤාණය හා අටුවා ටීකා
පරිශීලනය කෙයුතු අයුරු කියායදමින්ව අයප්ත පැවිදි දිවියේ
අත්තිවාරම දැමූ අපයේ ආචාර්යයෝත්තම නුවරඑළියේ
ඤාණසීල මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේ ඇතුලු සියලුම උපකාරක
සබ්රේමචාරීන්ව වහන්වයේලාටත්, අවශය යපාතපත හා දහම්
කරුණු වලින්ව අවවාද යදමින්ව අපව දිරිමත් කරන හීනටිගල
පඤ්ඤාරාම ේවාමින්ව වහන්වයේටත්, අවශය කරුණු සැකසීමට
උපකාර කෙ බත්තරමුල්යල් පදුමසිරි, නාවලපිටියේ නාරද,
නුවරඑළියේ
ඤායණෝපම,
කිරිවත්යත්
යත්ජානන්වද,
ඇමටියයගාඩ චන්වදුමන, කිරිවත්තුඩුයේ ධීරානන්වද යන
ආයුෂ්මතුන්ව වහන්වයේලාටත් ගිහි ජීවිතයේදී අපට උපකාර
සැලසූ පිංවත් යදමාපියන්ව ගුරුවරුන්ව සයහෝදර-සයහෝදරියන්ව
ඇතුලු උපකාරක ගිහි-පැවිදි සැමටත්, යම් කුසලය අනුයමෝදන්ව
වන අනන්වත යලෝකවාසී සත්වයන්වටත් ඉක්මනින්වම
නිර්වාණාවයබෝධය පිණිසත්, ඒතාක් මිසදිටු යනායගන පිරිසිදු
viii

දහම හඳුනාගැනීම පිණිසත් යමම කුසලය යේතු උපනිශ්රය
යේවායි යමයේ පුණයානුයමෝදනා සිදුකරමු.
එයේම මාකඩුවායේ ුධම්මරක්ිත ආයුෂ්මතුන්ව
වහන්වයේ යමම ග්රන්වථය මුද්රණය කිරීයම් වටිනාකම දැන ඒ සඳහා
දායකත්වය දරන ඒ.පී. දිසානායක මහත්මයාටද යමම
කාර්යයයහි වටිනාකම පහදා දී යමයට සම්බන්වධ කරීය. යමම
කුසලය එම ආයුෂ්මතුන්ව වහන්වයේටත් එම දායක මහත්මාටත්
ඉතා ඉක්මනින්ව ප්රාර්ථනීය යබෝියකින්ව නිවන්ව අවයබෝධය
පිණිසම යේතු යේවා යැයි ආශංසනය කරමු.
එයේම යමම ග්රන්වථයට අපයේ අදහේ ද ඇතුලත් බැවින්ව
ඒවායේ යම් වරදක් අඩුපාඩුවක් යවයතාත් එයද, යමයට එකතු
විය යුතු යැයි හැයෙන යම් කරුණක් යවයතාත් ඒවාද අපට
දන්වවා එවන්වයන්ව නම් එය අපට කරන මහත් අනුග්රහයක් යකාට
සලකමු. තවද යමහි අඩංගු කරුණු විකෘති යනාකර කැමති
අයුරින්ව උපුටා ගැනීම ද වරදක් යනායේ.
සබ්යබ් සත්තා භවන්වතු ුිතත්තා!!!
චිරං තිට්ඨතු යලෝකේමිං සම්මා සම්බුද්ධසාසනං.
යමයට,
සම්බුද්ධසාසනචිරේිතිකාමී,
දිද්යදණියේ අරියදේසන හිමි,
නාඋයන අරණය යේනාසනය,
පන්වසියගම.
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01 ත්රිපිටක ශ්රී සද්ධර්මය
තුන්වයලෝකාග්ර ූ භාගයවත් ූ අරිහත් ූ සර්වඥ
දශබලධාරීන්ව වහන්වයේ යසෝලසාසංඛ්ය කල්ප ප්රමාණයක්
මයනෝවාේප්රණිධාන (සිතින්ව හා වචනයයන්ව යපරුම් පිරීම්)
වශයයන්ව හා සාරාසංඛ්ය කල්ප ලක්ෂයක් පුරාවට මහාප්රණිධාන
(ක්රියායවන්ව යපරුම් පිරීම්) වශයයන්ව ද අනනයසාධාරණ ූ
ක්රියාවන්ව සිදු යකාට සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්ූ යේක් අප වැනි
අප්රමාණ සත්වයින්ව යකයරහි ූ අසීමිත කරුණාව යේතුයවනි.
බුද්ධත්වය ලැබ අනන්වත අපරිමාණ සත්වයින්වට නිවන්ව සාක්ෂාත්
කරවමින්ව, යබායහෝ පිරිසක් ුගතිගාමී කරවමින්ව පුරා හතලිේ
පේ වසක් දහම් අමායවන්ව මුලු විේවයම සනසවා පිරිනිවන්ව පා
වදාෙ යේක.
භාගයවතුන්ව වහන්වයේ පිරිනිවන්ව පා වදාෙ ද භාගයවතුන්ව
වහන්වයේ විසින්ව යද්ශත ශ්රී සද්ධර්මය පිරිසිදුව පවතින තාක් කල්
අපයේ ශාේතෘන්ව වහන්වයේ ජීවමානය. ඒ බව භාගයවතුන්ව
වහන්වයේ විසින්වම පරිනිර්වාණ සූත්රයේදී යමයේ වදාෙ යේක.
‘‘සියා නඛා පනානේද, තුම්හාකං එවමස්ස –
‘අතීතසත්ථුකං පාවචනං, නත්ථි නනා සත්ථා’ති. න නඛා
පනනතං, ආනේද, එවං දටඨබබං. නයා නවා, ආනේද, මයා
ධම්නමා ච විනනයා ච නදසිනතා පඤඤත්නතා, නසා නවා
මමච්චනයන සත්ථා...”

1

“ආනේදය, නුඹ වහේනස්ලාට ‘නම් බුද්ධනද්ශනාව
ඉක්ුණු (පිරිනිවුණු) ශාස්තෘවරනයකු ඇති නද්ශනාවකි, අපනේ
ශාස්තෲේ වහේනස් නැත’යි නමනස් අදහසක් ඇති වේනේ නම්,
ආනේදය එය එනස් නනාදත යුතුය. ආනේදය, මාවිසිේ යම්
ධර්මයක් ද විනයක් ද නද්ශනා කරනා ලද්නද් ද පනවන ලද්නද් ද,
ඒ ධර්මවිනය මනේ ඇවෑනමේ නුඹ වහේනස්ලාට ශාස්තෲේ
වහේනස් වේනේය” යනුනවනි.
එබැවින්ව බුදුරජාණන්ව වහන්වයේයේ පිරිනිීයමන්ව පුව ශ්රී
සද්ධර්ම රත්නය අපයේ ශාේතෲන්ව වහන්වයේ යලස සැලකිය
යුතුය. එයේනම් පිරිසිදු ශ්රී සද්ධර්මය පවතින තාක් කල්
බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ ජීවමාන යැයි දත යුතුය. යම් යහයකින්ව
යයමක් ඒ පිරිසිදු ශ්රී සද්ධර්ම ප්රතියේප කරන්වයන්ව නම් ඔු
ශාස්තෲේ වහේනස් ප්රතියේප කරන්වයන්ව යැයි දත යුතුය.
කරුණු යමයේ යහයින්ව පිරිසිදු ශ්රී සද්ධර්ම රත්නය
හඳුනාගැනීමට අප දක්ෂ වියයුතුය. ඒ සඳහා ප්රතිපත්තිගරුක
ශ්රද්ධාවේත බහුශ්රැත ගුරු උතුමේ ඇසුරු කිරීම අතිශනයෝපකාරී
නේ. එයේ නැතිව තමාට හැයෙන යද් පමණක් නිවැරදිය යන
දිට්ි - මාන - ථම්භාදී යකයලේ වලට හුී තීරණ ගැනීම නිසා
තමාටත් අනුන්වටත් ලැයබන්වනට තියබන යහපත වෙකිනවා
යමන්වම අතිශය බරපතල පාපයන්ව සිදුයකාට යගන මතු කටුක
දුක් වලට හිමිකාරයයක් වනු ඇත. ඒබැවින්ව පිරිසිදු බුද්ධ
යද්ශනාව කුමක් ද යන්වන හඳුනා ගැනීයම්දී රාග-ද්යේශ- යමෝහ
දුරු කිරීමට යේතු යේද යන්වන ප්රධාන සාධකයකි. තව ද පුරාණ
පටිසම්භිදා ලාභී උතුමන්වයේ යුගයේදී ඒ උතුයමෝ පිළිගත්
ආකාරය ද ප්රධාන සාධකයකි. එබැවින්ව එම සාධක යනාසලකා
තම තමායේ දැනීමට හා දෘෂ්ටියට අනුව දක්වන නූතන මතවාද
යමහිදී කිසියේත් ම ප්රාමාණික යනායේ. ඒ අනුව විනය, සූත්ර,
අභිධර්ම යන පිටක තුනට අයත් ූ සමන්වතපාසාදිකා විනය
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අටුවාදී පුරාණ ග්රන්වථයන්වහි පිළිගත් ග්රන්වථ පිරිසිදු බුද්ධ යද්ශනා
යලස පිළිගත යුතුය. නමුත් දැන්ව දැන්ව යබායහෝ යදනා හරිහැටි
කරුණු යනාදැන ඇතැම් දහම් ග්රන්වථ වියේචනය කරමින්ව අනල්ප
අකුසල් සිදුකරගන්වනා අයුරු දක්නා ලැයබ්.
ඒ අතර ඇතැයමක් “ත්රිපිටකයේ ඇති අභිධර්මය ආදී
සියලු ධර්ම යකාටේ නිවන්ව දැකීමට අවශය නැත. සූත්රපිටකය
පමණක් බැලුවාම ඇති.” යැයි ද තවත් අය “සතිපට්ඨානසූත්රය
පමණක් දැනගත්තාම ඇති” යැයි ද යමයේ විවිධ අධර්මවාද
පතුරති. නිවන්ව දැකීමට මුළු ත්රිපිටකයම දතයුතු යැයි අපිදු
යනාකියමු. ඇතැයමකුට සප්තපාය යද්ශනාවක් තයවයකකුට
සප්තපාය යනාවිය හැකිය. විවිධ චරිත ඇති විවිධ අදහේ ඇති
අයට ඒ ඒ චරිතයන්වට ගැලයපන යලස නිවැරදිවම දහම් යදසීයම්
හැකියාව ඇත්යත් සර්වඥයන්ව වහන්වයේ නමකටම පමණි.
එබැවින්ව යම් යම් යකනාට ගැලයපන්වයන්ව යම් යම් යද්ශනාවයි
අයනක්වා යනාගැලයප්ත යනුයවන්ව දැක්ීයම් හැකියාව ඇත්නම්
ඒ බුදු රජාණන්වවහන්වයේම පමණි, ඒ ආසයානුසයඤාණඉන්වද්රියපයරාපරියත්යත ඤාණ ඇත්යත් සර්වඥයින්ව වහන්වයේ
යකයනකුන්වටම පමණක් බැවිනි. ඇතැම් උතුමන්ව වහන්වයේලා
අභිධර්මය සම්මර්ශනයයන්ව නිවන්ව අවයබෝධ කෙ අයුරු ද
සලකා බලත්වා. සාරිපුත්ත මහරහතන්ව වහන්වයේයේ ශෂය
භික්ෂූන්ව වහන්වයේලා පන්වසිය යදනා, නාගයේන මහරහතන්ව
වහන්වයේ, මහාගතිම්බය තිේසදත්ත මහරහතන්ව වහන්වයේ වැනි
උතුමන්වයේ කථා ප්රවෘත්ති මීට නිදුන්ව යවති.
යමහිදී තවත් කරුණක් දැක්විය යුතුව ඇත. නීන
විදයායවන්ව යසායාගන්වනා ඇතැම් කරුණු හා ධර්මයේ සඳහන්ව
ඇතැම් කරුණු එකෙ යනායේ. එබැවින්ව ඇතැම් ගිහි අය යමන්වම
ඇතැම් පැවිද්යදෝ ද ධර්මයේ සඳහන්ව එබඳු තැන්ව පිලිගැනීමටත්
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යද්ශනා කිරීමටත් මැලි යවති. ඒ යවනුවට ධර්මය හා නීන
විදයාව සසඳමින්ව දහම් යදසති. බටහිර ජාතිකයින්ව දහම
පිළිගැනීම නම් යහපත් යදයකි. නමුත් සියල්ල අවයබෝධ කෙ
සර්වඥයන්ව වහන්වයේයේ ශ්රාවකයයෝ එම දහම තහවුරු කර
ගැනීමට අන්වධපෘථේජන උගතුන්ව බිහිකෙ නයායන්වයේ පිහිට
පැතීම මහත් අභාගයයකි. යමයේ ීමට යේතුව වන්වයන්ව භික්ෂූු
තම උරුමය ගැන යනාදැනීමයි. අපයේ උරුමය ූ
සර්වඥයද්ශනාව
එයේ
යමයේ
දහමක්
යනාව.
“යකවලපරිපුණ්ණං” යනාදී ගුණයන්වයගන්ව යුත් අති දුලබ ූ සර්ව
සම්පූර්ණ ූ දහමකි. විදයාඥයින්ව විසින්ව පිරවිය යුතු අඩුපාඩු
කිසිවක් එහි නැත. යලෝකයේ පහල ූ අග්රගණය විදයාඥයා
සර්වඥ භාගයවතුන්ව වහන්වයේය. ඉන්වපු ක්ෂීණාශ්රව උතුමන්ව
වහන්වයේලාය. ඒ උතුමන්ව වහන්වයේලායේ අවයබෝධය
පසිඳුරන්වයගන්ව දතහැකි යද්ට පමණක් සීමා ී නැත. ෂඩ් අභිඥාදී
පෘථේජනයන්වට අවිෂය ූ උතුරුමිනිේදම් මත පිහිටා ඇත.
වියේෂ ඤාණ මත පිහිටා ඇත. ඇතැම් පඤ්ච ඉන්ද්රි ය යගෝචර යද්
පවා යමම විදයාඥයින්වට අවිෂය යවත්. බර්මුඩා ත්රියකෝණය
යැයි හඳුන්වවන යපයදස ඊට උදාහරණයකි. තවද ඇතැම් යද්
වලින්ව පඤ්ච ඉන්ද්රියයන්වට විෂය වන්වයන්ව ද යකාටසකි. අපට
දක්නට ලැයබන පෘථුවිය යනු යපායලායේ ඇති මිනිේ ඇසට
යගෝචර ප්රයද්ශයයි. නමුත් සතය යපායලාව මීට වඩා
ප්රමාණයයනුත් හැඩයයනුත් යවනේ ූවකි. මිනිේ ඇසටත්
නීන උපකරණයන්වටත් අවිෂය භූමාටු යද්ව, යක්ෂ, යේතාදීන්වයේ
විමාන ද යපායලාවට සම්බන්වධය. ඒ බව ආලවක සූත්රාදියයහි
දැක්යේ. එබැවින්ව සැබෑ යපායලාව විදයාඥයින්ව දකින
යපායලාවට වඩා යවනේ ූවකි. කරුණු යමයේ යහයින්ව භික්ෂුව
විසින්ව කෙ යුත්යත් බුදුදහම විදයාව සමග ගලපා බැලීම යනාව
තමා දන්වනා ේවල්පය නමුත් ප්රායයෝගිකව තම ජීවිතයට එකතු
කර ගනිමින්ව දුකින්ව නිදහේ ීමට කටයුතු කිරීමයි.
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යම් පිලිබඳ යමතරම් කරුණු දක්වන්වනට යයදුයන්ව
ඇතැම් භික්ෂූන්ව වහන්වයේලා අනවශය පරිදි විදයාවත් බුදුදහමත්
ගැලපීමටත්, විදයාවට අනුව ඇතැම් දහම් කරුණු වරදවා
දැක්ීමටත්, විදයාවට යනාගැලයපන ඇතැම් දහම් කරුණු
ප්රතියේප කිරීමටත් යපෙඹී ඇති බැවින්ව ඒ අය පිළිබඳ
කරුණායවනුත් මහාකාරුණික භාගයවතුන්ව වහන්වයේයේ පිරිසිදු
ශ්රී සද්ධර්මය යලෝකසත්වයාට නිවන්ව මග යපන්වවමින්ව තවත්
යබායහෝ කාලයක් යලාව පවතීවා යන අදහසිනුත් යුතුවය.
යමකල ඇතැම් ධර්ම ග්රන්වථ පිළිබඳව ද විවිධ මිතයා මත ඇති
බැවින්ව ඒ පිළිබඳ කරුණු ේවල්පයක් ද යමයේ දක්වමු.

අභිධර්ම පිටකය
භාගයවතුන්ව වහන්වයේ විසින්ව යද්ශත ේකන්වධ, ධාතු,
ආයතන, ඉන්ද්රිය, චතුරාර්ය සතයය, පටිච්ච සමුප්තපාද ආදී
පරමාර්ථ ධර්මයන්ව පිලිබඳ සවිේතර යද්ශනයන්ව අඩංගු පිටකය
අභිධර්ම පිටකයයි. අභිධර්ම පිටකය පිළිබඳ දීර් විේතරයක්
විනය මහාවේගපාළි හා අභිධර්ම පිටක ග්රන්වථයන්වයේ
බුද්ධජයන්වති පරිවර්තනයේ සංඥාපනයේ දක්වා ඇත. එබැවින්ව
ඒ පිළිබඳ වැඩියමක් පැවසීම අනවශයය. නමුත් දැනුදු ඇතැම්
පිරිේ “අභිධර්මය බුද්ධයද්ශනාවක් යනායේ” යන වැරදි මතය
සමාජගත කිරීමට උත්සාහ දරන බැවින්ව ධර්මානුකූලව කරුණු
විමසා බලන නුවණැත්තන්වයේ යහපත උයදසා ඊට කරුණු
කීපයක් එක් කිරීමට අදහේ කයෙමු. නුවණැත්යතෝ පහත
සඳහන්ව කරුණු විමසා බලත්වා. අපයේ අදහේ ➢ යන ලකුණ
යටයත් දක්වමු.
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1.
පඤ්හං පුච්යෙයයාති ුත්තන්වයත ඔකාසං කාරායපත්වා
විනයං වා අභිධම්මං වා පුච්ෙති, ආපත්ති පාචිත්තියේස. විනයය
ඔකාසං කාරායපත්වා ුත්තන්වතං වා අභිධම්මං වා පුච්ෙති,
ආපත්ති පාචිත්තියේස. අභිධම්නම ඔකාසං කාරායපත්වා
ුත්තන්වතං වා විනයං වා පුච්ෙති, ආපත්ති පාචිත්තියේස.
පඤහං පුච්නඡයය යනු සූත්රපිටකයයහි (ප්රේණ ඇසීමට)
අවසර යගන විනය යහෝ අභිධර්මය යහෝ අසයි නම් පචිති
ඇවැත් යේ. විනයපිටකයයහි (ප්රේණ ඇසීමට) අවසර යගන සූත්ර
යහෝ අභිධර්මය යහෝ අසයි නම් පචිති ඇවැත් යේ.
අභිධර්මපිටකනයහි (ප්රේණ ඇසීමට) අවසර යගන සූත්ර යහෝ
විනය යහෝ අසයි නම් පචිති ඇවැත් යේ. 1
2.
අනාපත්ති න විවණ්යණතුකායමා, ‘‘ඉඞ
ත්වං
ුත්තන්වයත වා ගාථායයා වා අභිධම්මං වා පරියාපුණේු, පච්ො
විනයං
පරියාපුණිේසසී’’ති
භණති,
උම්මත්තකේස,
ආදිකම්මිකේසාති.
යනාගරහනු කැමැත්යත් ‘‘දැන්ව පෙමු යකාට
සූත්රාන්වතයන්ව යහෝ ගාථා යහෝ අභිධර්මය යහෝ හදාරව පුව
විනය හදාරව’’ යැයි කියයි නම් ඇවැත් යනායේ. උමතු ූවුට,
ආදිකර්මිකහට ඇවැත් නැත.2
3.

පමුට්ඨම්හි ච ුත්තන්වයත, අභිධම්යම ච තාවයද;
විනයය අවිනට්ඨම්හි, පුන තිට්ඨති සාසනං.

1බුද්ධජයන්වති පාචිත්තියපාළි.2 -366-367 පිටු
2 බුද්ධජයන්වති

පාචිත්තියපාළි 1- 386-387 පිටු
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……සූත්රපිටකය පිරිහී ගියත් එයේම අභිධර්ම පිටකය පිරිහී
ගියත් විනය පිටකය යනා නැසී පවත්නා තාක් සාසනය
පවත්යන්වය.3
4.

සබ්බසත්තුත්තයමා සීයහා, පිටනක තීණි නදසයි;
සුත්තේතමභිධම්මඤච, විනයඤ්ච මහාගුණං.
සියලු සත්ත්වයන්වට ම උතුම් ූ මුනි යේෂ්ඨයන්ව වහන්වයේ
මහඅනුසේ ඇති සූත්රපිටකය ද අභිධර්ම පිටකය ද විනය
දැයි ත්රිපිටකය යදසූ යේක.4

5.

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

උපාලි මහරහතන්වවහන්වයේයගන්ව විනය විචාල යේක.
නුවණැති ූ ආනන්වද මහරහතන්ව වහන්වයේයගන්ව සූත්රාන්වත
විචාල යේක. ජිනශ්රාවක ූ පෙමු සංගීතිකාරක මහරහතන්ව
වහන්වයේලා පිටක තුනක් සංගායනා කළ නස්ක්හ. 5
➢ විනයපිටක යපයෙහි ඉතා පැහැදිලිව යමයේ පිටක තුනක්
දක්වා තිබිය දී අභිධර්ම පිටකය බුද්ධ යද්ශතයක් යනායේ
යැයි පැවසීම සැබවින්වම විේමයජනක යනායේ ද?

3 බුද්ධජයන්වති විනයපිටක මහාවේග 1

යකාටස, 244-245 පිටු

4 බුද්ධජයන්වති පරිවාර පාලි 1 යකාටස -304-305 පිටු
5

බුද්ධජයන්වති විනයපිටක චුල්ල වේග 2යකාටස -564-565 පිටු
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6.

‘‘ද්වාසීති බුද්ධයතා ගණ්හිං, ද්යව සහේසානි භික්ඛුයතා;
චතුරාසීතිසහේසානි, යය යම ධම්මා පවත්තියනා.”

ධර්මේකන්වධ 82000 ක් බුදුරජාණන්වවහන්වයේයගන්ව අසා දරා
ගත්යතමි. 2000 ක් ශ්රාවක මහරහතන්වවහන්වයේලායගන්ව අසා
දරා ගත්යතමි. යම් ධර්මේකන්වධ ප්රමාණයක් මා යවත පවතිත් ද
ඒ ප්රමාණය 84000 ක් වන්වනාහ.6

➢ යම් දැක්යවන්වයන්ව ආනන්වද මහ රහතුන්ව වහන්වයේයේ යේර
ගාථාවකි. ඒ අනුව එතුමන්ව වහන්වයේ ධර්මේකන්වධ 84000 ක්
දරාගත් බව දැක්යේ. ධර්මයයහි දැක්යවන්වයන්ව විනයයහි
21000, සූත්රයන්වහි 21000, අභිධර්මයයහි 42000 වශයයන්ව
ධර්මේකන්වධ යබදී යන බවයි. අභිධර්මය බුද්ධ යද්ශත
යනාවන්වයන්ව නම් එම ඉතිරි 42000 ක් ධර්මේකන්වධ
පියරන්වයන්ව කුමන කරුණු වලින්ව දැයි “අභිධර්මය
බුද්ධයද්ශනාවක් යනායේ” යැයි කියන්වයනෝ සිතා බලත්වා.
7.

‘‘ුත්තන්වතං අභිධම්මඤච, විනයඤ්චාපි යකවලං;
නවඞගං බුද්ධවචනං, එසා ධම්මසභා තව.
සූත්ර අභිධර්ම විනය යන සියලු නවාංග බුද්ධ වචනය ඔබ
වහන්වයේයේ (ධර්ම නගරයයහි) ධර්මාිකරණ සභාවයි.7

6 යේරගාථාපාළි 236 පිටුව
7 උපාලිත්යථරඅපදානං,අපදාන පාලි 1 - 78 පිටුව- 542 ගාථාව
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8.
‘ඉධාවුයසා සාරිපුත්ත, ද්යව භික්ඛූ අභිධම්මකථං
කයථන්වති. යත අඤ්ඤමඤ්ඤං පඤ්හං පුච්ෙන්වති,
අඤ්ඤමඤ්ඤේස පඤ්හං පුට්ඨා විේසජයජන්වති, යනා ච
සංසායදන්වති, ධම්මී ච යනසං කථා පවත්තිනී යහාති. එවරූයපන
යඛ්ා, ආවුයසා සාරිපුත්ත, භික්ඛුනා යගාසිඞගසාලවනං
යසායභයයා’ති. ‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත, යථා තං
යමාේගල්ලායනාව සම්මා බයාකරමායනා බයාකයරයය.
යමාේගල්ලායනා හි, සාරිපුත්ත, ධම්මකියකා’’ති.
..‘‘ඇවැත් ශාරිපුත්රයයනි, යම් සුයනහි
යදයදයනක් අභිධර්මකථා යකයරත් ද,’’……8

භික්ූු

9.
‘‘පුන චපරං, ආවුයසා, භික්ඛු ධම්මකායමා යහාති
පියසමුදාහායරා, අභිධම්නම අභිවිනයය උොරපායමාජයජා යංපාවුයසා,
භික්ඛු
ධම්මකායමා
යහාති…යප.…
උොරපායමාජයජා -. අයම්පි ධම්යමා නාථකරයණා.
තවද අයනක් කරුණක් යේ, භික්ුවක් ධර්මය කැමති
යේද, සකසා දහම් ඇසීමත් අනුනට යද්ශනා කිරීයම් රුචියත්
ඇත්යත් යේද, අභිධර්මනයහි අභිවිනයයහි බුල ප්රයමෝදය
ඇත්යත් යේද, …යමයද නාථකරණ ධර්මයකි.9
10. ‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසා, භික්ඛුනා අභිධම්නම අභිවිනයය
යයායගා කරණීයයා. සන්වතාවුයසා, ආරඤ්ඤිකං භික්ඛුං
අභිධම්නම අභිවිනයය පඤ්හං පුච්ඡිතායරා.....
8 මහායගාසිඞගුත්තං, ම.නි.1 යකාටස -

522පිටුව

9 සඞගීතිුත්තං, දී.නි.3යකාටස - 458 පිට
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ඇවැත්නි, ආරණයක භික්ුව විසින්ව අභිධර්ම පිටකනයහි
ද විනය පිටකයයහි ද යපෙ වශයයන්ව ද අර්ථ (අටුවා) වශයයන්ව ද
යයදීම කටයුතුය. ඇවැත්නි, ආරණයක භික්ුවයගන්ව අභිධර්ම
පිටකනයහි ද විනය පිටකයයහි ප්රේණ විචාරන්වනාු යවත්.10
➢ යම් දැක්ූයේ සූත්ර පිටකයයහි, අභිධර්ම පිටකය පිළිබඳ
දැක්යවන තැන්ව කීපයක් පමණි. තවත් එබඳු තැන්ව
යබායහෝය. තවද යම් ලක් දියවහිම පුරාණයේ වැඩසිටි මහා
ප්රාඥ රහත් උතුමන්ව වහන්වයේලායේ නම් සඳහන්ව කිරීයම්දී
ත්රිපිටක චූලාභයත්නේනරෝ, ත්රිපිටක චූලනාගත්නේනරෝ,
ආභිධම්මික නගාධත්තත්නේනරෝ, ආභිධම්මික අභයත්නේනරෝ
යැයි දක්වා තියබ්. අභිධර්ම පිටකය බුද්ධ යද්ශනාවක්
යනායේ නම් ඒ රහත් උතුමන්ව වහන්වයේලා බුද්ධ යද්ශනාව
හා අබුද්ධයද්ශනාව හඳුනාගත යනාහැකිව ධර්මය යැයි සිතා
අධර්මයක් හැදෑරූ යේක් දැයි නුවණැත්යතෝ සිතා බලත්වා.
➢ යමතරම් ඉතා පැහැදිලිව ඉර-හඳ යමන්ව ප්රකටව අභිධර්ම
පිටකය පිළිබඳව විනය හා සූත්ර යපෙ යපාත් වලම දක්වා
තිබියදී එය යනාසලකා “අභිධර්මය බුද්ධනද්ශනාවක්
නනානේ” යැයි පැවසීම ජින චක්රයට පහර ගැසීමකැයි
දහනමහි දැක්නේ. එම පාපයේ බරපතල කම කියා නිම
කිරීමට ද යනාහැකිය. ඒ බව දහම් යපාත් කියවා යත්රුම්
ගනිත්වා. අයබෞද්ධයින්ව අතර පමණක් යනාව යබෞද්ධයින්ව
අතර ද යමම මත පැතිරීම යේදයකි. ඒ සෑම යදනාටම සම්මා
දිට්ිය පහෙ යේවා යැයි අපි මමත්රියයන්ව ප්රාර්ථනා කරමු.
10 යගාලියානි/ ගුලිේසානිුත්තං, ම.නි.2 යකාටස - 232 පිට
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අභිධර්ම පිටකය ගැන
මහනතරවරුේනේ අදහස්....

මෑතකාලීන

නේෂ්ඨ

1. අතිපූජනීය නර්රුකානේ චේදවිමල මාහිමිපාණේ
වහේනස්
යඥය සාගර පාරගත ූ මහා කාරුණික ූ අප බුදු
රජාණන්ව වහන්වයේ විසින්ව පරම සූක්ෂම පරම ගම්භීර චිත්ත
මචතසිකාදී පරමාර්ථ ධර්මයන්වයේ තතු යලාවට යහළි කරනු
පිණිස යද්ශනය කෙ විශෂ්ඨ ධර්මය අභිධර්ම පිටකයයි. 11

2. අතිපූජනීය මාතර ශ්රී ඤාණාරාම මාහිමිපාණේ
වහේනස්
(පර්යාප්තති ශාසනය) මහාකාරුණික බුදුපියාණන්ව
වහන්වයේ වදාෙ අනුශාසනා සමූහයයි. ඒ වනාහි යපාදුයේ
ුගතියට ද වියේෂයයන්ව නිවනට ද මාර්ගය සලසා යදන
පිළියවත වදාෙ ුපිරිසිදු උපයදේ රැසය. විනය පිටකය,
සූත්රාේත පිටකය, අභිධර්ම පිටකය යයි එය නකාටස් තුනකට
නබදී ඇත්නත්ය.12

3. අතිපූජනීය කඩවැද්දුනේ ජිනවංස මාහිමිපාණේ
වහේනස්
අභිධර්මය පිළිබඳ යනායයක් උගත්ු විවිධ මත පෙයකයරති.
යම් අතර අභිධර්මය ශ්රී බුද්ධ යද්ශනාවක් යනායේ යයි
11

අභිධර්මයේ මූළික කරුණු සංඥාපනය

12 විදර්ශනා පරපුර 2 පිටුව (අතිපූජනීය මාතර ශ්රී ඤාණාරාම මාහිමි) 2003

11

කියන්වයනෝ ද යවති. ඒ මති මතාන්වතර ඔවුන්වයේ සඤ්ඤා
විපල්ලාසයන්ව හැටියට සලකන අපි උයපක්ෂිත යවමු.....
අභිධර්මය ගැන සිතීයම්දී මයේ සිතට දැනී ගියේ
ධර්මනයායක් වශයයනි. එනම් ධර්මයේ ේවභාවය යහවත්
ඇතුල් ේවරූපය පිරිසිඳ අවයබෝධකර ගැනීමට උපකාර වන
ප්රමිති තත්වයක් යලසිනි.
ඇත්ත වශයයන්වම සර්වඥතා ඥානයේ අසදෘශ සාධකය
අභිධර්මය යයි කියනු ුදුුමය.13

4. අතිපූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම මාහිමිපාණේ
වහේනස්
යතරුවන්ව සරණයි! ශ්රාවකයින්ව වහන්වයේලාට විෂය
යනාවන සර්වඥයන්ව වහන්වයේ නමක් විසින්වම යද්ශනා කෙ හැකි
යද්ශනාවකුයි අභිධර්ම යද්ශනාව. විනය පිටකයත් එයහමමයි.
සූත්රාන්වත පිටකයය පමණක් සමහර යද්ශනා ශ්රාවකයින්ව
වහන්වයේලා විසින්ව විග්රහ කරල තියයනවා........ සියලු බුදුවරයන්ව
වහන්වයේලාට තියයනවා සමාන ධර්ම තිහක්, අසමාන ධර්ම
අටක් තියයනවා. ඒ සමාන ධර්ම තිහ අතුරින්ව එකක් තමයි
යලාවුතුරා බුදු ීයමන්ව හත්යවනි වසයර් දී යදවියන්ව සහිත
යලෝකයාට බුදු මහිමය යපන්වවනු පිණිස යමාමහ යපෙහර පාලා
තවුතිසා භවනට වැඩම කරීම. තවුතිසා භවනට වැඩම කරවා
මාතෘ දිවයරාජයා ප්රමුඛ්ව දසදහසක් සක්වලින්ව පැමියණන යදවි
බඹුන්වට යම් ගාම්භීර අභිධර්ම යද්ශනාව පැවැත්ීම සියලු
බුදුවරයන්ව වහන්වයේලාට සමාන ධර්මතාවක්..... ඒ නිසා
බුදුරජානන්ව වහන්වයේ විසින්වම යද්ශනා කරන ලද යම් අභිධර්ම
13

අභිධර්ම භාවනා 1 යකාටස
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පිටකය, බුද්ධ යද්ශනාවක් යනායේය - ශ්රාවයන්ව විසින්ව සංග්රහ
කරන ලද්දක්ය ආදී වශයයන්ව විග්රහ කරන්වන ගියයාත් ඒක
ජිනචක්රයට පහර දීමක් කියනවා, ඒ කියන්වයන්ව සර්වඥතාක්
ඥානයට පහරදීමක් කියනවා. ධර්මය අධර්මය යකාට දැක්ීයම්
යේදකර වේතුවකට වැයටනවා. ඒ වයේම යමයොව වශයයන්ව
ඔු යබායහෝ දුකට පත්යවලා අපාගාමී ීමට යේතු යවනව. ඒ
නිසා සර්වඥයේ වහේනස් විසිේම නද්ශනා කරන ලද
අභිධර්මය ඒ විදියටම පිළිනගන අනුගමනය කිරීනමේ විපස්සනා
ඥාන දියුණු කරගේන ශක්තිය ලැනබනවා. විනේෂනයේම
අභිධර්මයට අදාල නද් තමයි විපස්සනාවට ගැනනේනේ. ඒ නිසා
අභිධර්ම යද්ශනාව ශ්රාවක යකයනකු විසින්ව වත් යවනත්
යකයනකුන්ව විසින්වවත් සංග්රහ කරන ලද්දක් යනාව සවාසනා
සකල ක්යල්ෂයන්ව ප්රහාණය කෙ සර්වඥතාක් ඥානය ඇති
සම්මා සම්බුදු රජාණන්ව වහන්වයේයේ ශ්රී මුඛ්යයන්වම යද්ශනා
කරන ලද අභිධර්ම යද්ශනාවක් බව අපි යදායහාත් මුදුනින්ව
පිළිගන්වනවා.14
යම් පිළිබඳ තවත් යබායහෝ සාක්ෂි ඇතත් නුවණැත්තන්වට
කරුණු යත්රුම් ගැනීමට යමපමණක් සෑයේ යැයි සලකා කරුණු
දැක්ීම යමයතකින්ව අවසන්ව කරමු.

14

ය ෞද්ධයා නාලිකායේ පැවති අබිදම් නිම්යෙර සාකච්ඡාවක් ඇසුරිනි.
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විනයපිටකනේ පරිවාරපාළිය
භාගයවතුන්ව වහන්වයේයේ ශ්රීමුඛ් යද්ශනාවන්වයගන්ව හා
උපාලි මහරහතන්ව වහන්වයේයේ යද්ශනාවන්වයගන්ව ද යුක්ත ූ
පරිවාර පාළිය පෙමු සංගායනායේදීද සංගායනා කෙ බව ඉතා
පැරණි ධර්මග්රන්වථයන්වහි හා වංශකථාවන්වහි ද ඉපැහැදිලිව දක්වා
ඇත. එය එයේම බව දැනටත් ප්රතිපත්තිගරුක ධර්මගරුක
සියලුම යේරවාදී පඬිවරු අවිවාදයයන්ව පිළිගනිති. වයවහාර වර්ෂ
1900 ට පමණ යපර එනම් ත්රිපිටකය පිලිබඳ හසල බුද්ිමතුන්ව
වැඩසිටි අතීතයේ නිපදූ කිසිඳු යේරවාදී ග්රන්වථයක
“පරිවාරපාළිය බුද්ධයද්ශනාවක් යනායේ” යැයි දක්වා නැත.
නමුත් මෑතක සිට එබඳු බුද්ධ යද්ශනාවන්ව ගැන ද සැක
උපදීමට ඇතැම්ු උත්සාහ දරති. පරිවාර පාළිය ප්රතියේප
කිරීම මුලින්වම සිදුකයල් යදවැනි සංගායනායේදී සාසනයයන්ව
බැහැර කල අලජජී වජජිපුත්තක භික්ෂූන්ව බව වංශකථාවන්වහි
දැක්යේ. ඒගැන වැඩිදුර කරුණු “අභිධර්ම පිටකය, අටඨකථා හා
තවත් බුද්ධනද්ශිත ග්රේථ පිළිබඳව නමනස් වැරදි මත
පැනනැගීනම් නේතු නමානවාද? ” යන මාතෘකාව යටයත්
ඉදිරියේදී දක්වමු. එම වජජිපුත්තක භික්ෂූන්වයේ මත පිලිගත්
ඇතැම් නූතන උගත්ු ද පරිවාරපාලිය පිලිබඳ වැරදි මත ප්රචාරය
කරති. ඊට ද පිලිතුරු “එම අධර්මවාදී මතවාදයේනේ නූතන
වයාප්තතිය” යන මාතෘකාව යටයත් ඉදිරියේදී දැක්යේ. වැඩිදුර
යතාරතුරු විනය මහාවේග පාලි බුද්ධජයන්වති පරිවර්තනයේ
සංඥාපනයේ දක්වා ඇති බැවින්ව යමහි ඒ සියල්ල දැක්ීමට
අදහේ යනාකරමු. යම් කරුණු පිලිබඳ සැකහැර දැනගනු
කැමැත්යතෝ එය කියවා බලත්වා.
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සූත්ර පිටකනේ ඛුද්දක නිකායට අයත් ඇතැම්
නපාත්
සියලු බුද්ධවචනය නිකාය වශයයන්ව යබදීයම්දී දී ,
මජිම, සංයුක්ත, අංගුත්තර යන නිකාය හතරට අයත් යනාූ
සියලු බුද්ධ වචනය ඛුද්දක නිකායට ඇතුලත් කර ප්රථම
සංගීතිකාරක මහරහත් උතුමන්ව වහන්වයේලා සංග්රහ කල යේක.
එයට අයත් ග්රන්වථ අතුරින්ව සූත්ර පිටකයට අයත් ග්රන්වථ 15 ක් බව
අර්ථකථාවන්වහි දැක්යේ. ඒ යමයේය;
ඛුද්දකපාඨ - ධම්මපද - උදාන - ඉතිවුත්තක ුත්තනිපාත - විමානවත්ථු - යපතවත්ථු - යථරගාථා - යථරීගාථා
- ජාතක - නිද්යදස - පටිසම්භිදා - අපදාන - බුද්ධවංස චරියාපිටකවයසන පන්වනරසප්තපයභයදා ඛුද්දකනිකායයාති ඉදං
සුත්තේතපිටකං නාම. (විනයට්ඨකථා 10 පිටුව)
නමුත් “යමම ග්රන්වථයන්ව අතුරින්ව ඇතැම් ග්රන්වථ පිරිසිදු
බුද්ධයද්ශනා යනායේය” යනාදී වැරදි මත මෑතක සිට අප රයට් ද
පැතියරමින්ව පවතී. යමම වැරදි මතයේ ද ආරම්භය අලජජී ූ
මහාසංගීතික (වජජිපුත්තක) භික්ෂූන්වයේ කාලය දක්වා දියේ.
ඔවුු පරිවාරපාළිය, අභිධර්මපිටකය, මහානිද්යද්සපාළි,
චුල්ලනිද්යද්සපාළි, පටිසම්භිදාමේගපාළි, ජාතකයද්ශනා වලින්ව
යකාටසක් යනාදී ධර්ම යකාටේ ප්රතියේප කරමින්ව
සාසනවියලෝමයක් කෙ බව දීපවංසාදී ග්රන්වථයන්වහි දැක්යේ. එබඳු
පිරිේ ගත් මතම දැනුත් ප්රචාරය කරන අධර්මවාදී පිරිේ වලට
පිළිතුරු දීමටත් තමායේ ශ්රද්ධාදී ගුණ දියුණු කරගැනීමටත්
උපකාර යේ යැයි සලකා යමම කරුණු දැක්ීමු. යම් පිළිබඳ
වැඩිදුර කරුණු,
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• අට්ඨකථා හා ටීකා ග්රන්වථ
• දීපවංසය,මහාවංසය ආදී වංසකථා
• නිකාය සංග්රහය
• විනය මහාවේග පාලි බුද්ධජයන්වති පරිවර්තනයේ
සංඥාපනය ඇතුලු බුද්ධජයන්වති ග්රන්වථයන්වයේ
සංඥාපනයන්ව.
යනාදී තැන්වහි දක්වා ඇති බැවින්ව ඒවා කියවා තමායේ
ශ්රද්ධාදී ගුණධර්ම තර කර ගනිමින්ව ප්රතිපත්තියයහි යයයදමින්ව
තම ජීවිත දහමින්ව යපෝෂණය කර ගනිත්වා යනු අපයේ මමත්රී
පූර්වාංගම ආරාධනයයි.
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02 අර්ථකථා, අටඨකථා නනානහාත් අටුවා
යමකල අටුවා ග්රන්වථ සම්බන්වධව ද විවිධ මිතයා මත
පෙයවන බැවින්ව නුවණැතියන්වයේ විමසීම පිණිස යමම කරුණු
දක්වමු.
අටුවාව යනු කුමක්දැයි පෙමුව දත යුතුය. යම් බුද්ධ
යද්ශනාවක යපෙ එයේ නැතයහාත් මාතෘකා යද්ශනාව පමණක්
කියීයමන්ව එයින්ව බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ අදහේ කෙ සම්පූර්ණ
අර්ථය වටහාගැනීම අපහුය. ඒ සඳහා එම යද්ශනායේ අර්ථය ද
දතයුතුය. ඒ බව අංගුත්තර පංචක නිපාතයේ ිප්තපනිසන්වති
සූත්රාදියයහි දක්වා ඇත. එහි “අත්ථකුසනලා නහාති” යනු අර්ථය
නිවැරදිව දන්වයන්වය යන අර්ථයි. එයේ බුද්ධ යද්ශනායේ නිවැරදි
අර්ථය දක්වන යද්ශනාව අර්ථකථාවයි. යමම අටුවාවන්වහි
ඇතැම් යකාටේ බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ විසින්වම කෙ යද්ශනායි.
ඇතැම් යකාටේ සාරිපුත්තාදී සම්මුඛ් ශ්රාවක උතුමන්වයේ
යද්ශනායි. ඊට අමතරව එම පුරාණ අටුවායේ විසඳා යනාතිබූ
ප්රායයෝගික ගැටළු වලට ඉන්ව පු කාලයේ වැඩසිටි මහා ප්රාඥ
රහත් උතුමන්ව වහන්වයේලා ලබා දුන්ව විනිේචයන්වද දක්වා ඇත.
නමුත් එබඳු විනිේචයන්ව අටුවාව යලස යනාව ආචරිය අදහේ
යලස පැහැදිලිව යවන්ව කර දක්වා ඇත. ඊට අමතරව සැසඳීම
සඳහා යවනත් වැරදි මතවාදත්, කරුණු පැහැදිලි කිරීම සඳහා
කථා වේතුත් දක්වා ඇත. ඒවා මහාසං රත්නයේ අනුමැතිය
ඇතුව අටුවාවන්වට ඇතුලත් කෙ බව “යානි පයනත්ථ වත්ූනි,
තානි සීහෙදීයප ආචරියයහි සඞ ාදීනමනුමතියා අට්ඨකථාු
පක්ිත්තානි” යැයි වජිරබුද්ි ටීකායේ පැහැදිලිව දක්වා ඇත.
තවද ඒ සියල්ල ඉතා පැහැදිලිව පුරාණ අටුවායවන්ව යවන්වකර
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දක්වා ඇත. ගුරුන්ව ඇුරු කර පුරාණ සම්ප්රදායානුකූලව අටුවා
උගත් යකයනකුන්වට යමම මත යවන්වකර ගැනීමට යහෝ
පිළිගතයුතු මතය කුමක්දැයි යතෝරා ගැනීමට යහෝ අපහුවක්
නැත. ඊට අවශය නයායන්ව අටුවායේම දක්වා ඇති බැවිනි. ඒ
සඳහා උදාහරණයක් අපි යමයේ දක්වමු. මත කීපයක් දක්වා ඇති
වියටකදී අවසන්ව මතයම ප්රාමාණික බව “යථා නචත්ථ, එවං

සබබත්ථ නයා නයා අටඨකථාවානදා වා නථරවානදා වා පච්ඡා
වුච්චති නසා පමාණනතා දටඨබනබා.” යැයි විනය අටුවායේ
දක්වා ඇත. එබැවින්ව නියම ක්රමයට ධර්මය හදාරන අයට ඉහත
දැක්ූ වැරදි මත ඇති යනාවන බවත් අටුවායේ ඇති
අතිශයයෝපකාරිත්වය හා වටිනාකම යත්රුම් ගැනීමට හැකි
බවත් යේතුසාධක ඇතිව යමයේ දන්වවා සිටිමු.
බුද්ධකාලයේ පටන්ව මුඛ් පරම්පරායවන්ව රැකයගන අවුත්
මිහිදු මහරහතන්ව වහන්වයේයගන්ව අපට ලැබුණු එම අටුවා
යවනත් වැරදි මත හා මිශ්ර යනාී පැවතීම සඳහා සිංහල
භාෂායවන්ව රැකයගනවිත් මාතයල් අළුයලයන්ව පැවති හතරවන
ධර්ම සංගායනායේදී ත්රිපිටකය ග්රන්වථාරූඪ කිරීයමන්ව අනතුරුව,
චතුපටිසම්භිදා - ෂඩ් අභිඤ්ඤා ලාභී ූ අටුවා සහිත පිටකත්රය
ධාරී ූ මහරහත් උතුමන්ව වහන්වයේලා 500 නමක් විසින්ව
ග්රන්වථාරූඪ කරනලදි. බුද්ධවර්ෂ 953 දී පමණ ලක් දිවට වැඩම
කෙ මහාප්රාඥ ූ අනුබුද්ධ බුද්ධය ෝෂ මහා ඇදුරුපාණන්ව
වහන්වයේ විසින්ව නැවතත් එම සිංහල අටුවා වියද්ශීය
ධර්මකාමීන්වයේ ප්රයයෝජනය පිණිසත්, නිකායාන්වතර මත හා
මිශ්රීම වලකනු සඳහාත් පාළි භාෂාවට නගන ලදි. එහිදී කරුණු
පැහැදිලි කිරීම සඳහා මහා ප්රාඥ ූ පිටකත්රය ධර ූ පුරාණ
යතරුන්ව වහන්වයේලායේ මත හා කථා වේතු ද ඇතුලත් කරන
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ලදි. එබැවින්ව දැනුත් අපසතුව ඇත්යත් කරුණු පැහැදිලි කිරීම
සඳහා දැක්ූ යේරවාද හා කථා වේූන්වයගන්ව අලංකාර කරන ලද
බුද්ධකාලයේ පටන්ව පැවති අටුවාම බව යත්රුම් ගත යුතුය.
බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ විසින්ව දුන්ව නයායන්ව අනුව යද්ශත බැවින්ව
මධුපිණ්ඩික සූත්රාදිය බුද්ධභාෂිත ූවාක් යමන්ව යමම අටුවාවද
බුද්ධභාෂිත බවට පත්යේ. බුදුරජාණන්ව වහන්වයේයේ
නයායන්වයගන්ව යතාරව යමම අර්ථ විවරණ කෙ යනාහැකි
බැවිනි. ඒ බව “වුත්නතාති පාළිනතා ච අත්ථනතා ච බුද්නධන

භගවතා වුත්නතා. න හි භගවතා අබයාකතං නාම තේතිපදං
අත්ථි,
සබනබසංනයව
අත්නථා
කථිනතා,
තස්මා
සම්මාසම්බුද්නධනනව
තිණ්ණං
පිටකානං
අත්ථවණ්ණනාක්කනමාපි භාසිනතාති දටඨබබං. තත්ථ තත්ථ
භගවතා පවත්තිතා පකිණ්ණකනදසනානයව හි අටඨකථා.”
“වදාරණ ලද්නද්ය යනු නපළ වශනයේද අර්ථ වශනයේ ද
භාගයවත් බුදුරජාණේ වහේනස් විසිේ වදාරණ ලද්නද්ය.
භාගයවතුේ වහේනස් විසිේ නනාවදාළ තේතිපදයක්
(දහම්පදයක්) නම් නැත. සියල්ලේනේම අර්ථය වදාරණ
ලද්නද්ය. එබැවිේ සම්මා සම්බුදුරජාණේ වහේනස් විසිේම
ත්රිපිටකනේ අර්ථවර්ණනා ක්රමය ද වදාරණ ලද්නද් යැයි දතයුතුයි.
ඒ ඒ තැනදී භාගයවතුේ වහේනස් විසිේ පවත්වන ලද ප්රකීර්ණක
නද්ශනාවම අටඨකථා නම් නේ.”15යැයි එක් වරක් ඇසූ පමණින්ව
බණවර හතරකටත් වඩා ඒකශ්රැතියයන්ව දැරීමට තරම් මහාප්රාඥ
ූ පුරාණ ටීකා ඇදුරුවරු ද දක්වා ඇත.

15
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අටුවාව දැනගැනීනම් ඇති වැදගත්කම පිළිබඳ
නපනළහි දැක්නවන උදෘත කීපයක් නමනස් දක්වු.
1.

‘‘සගාරයවා වුඩ්ඪතයරු භික්ඛුු;
ආනචරකම්හි ච සනක විසාරනදා;
අලං පයමතුං පගුයණා කයථතයව;
පච්චත්ිකානඤ්ච විරද්ියකාවියදා.

වැඩිමහලු මහණුන්ව යකයරහි යගෞරව සහිත ූයේ වාසය
කරයි. ස්වකීය ආචාර්යවාදනයහි විශාරද නවයි. ඒ ඒ කරුණු
නුවණින්ව ප්රමාණ කරන්වනට (විනිේචය කරන්වනට) සමර්ථ යවයි.
කියයුත්යතහි කෙ පරිචය ඇත්යත් යවයි. පසමිතුරන්ව (වැරදි
මතධාරීු) වැරැද්ද ූ තැන්ව දැක්යමහි දක්ෂ යවයි. 16
➢ යමම සාසනයට අනුබල දීමටත් විනය විනිේචයාදිය
සිදුකිරීමටත් ුදුු වන්වයන්ව කවර ගුණ වලින්ව යුත්
භික්ුවක්දැයි උපාලි මහ රහතන්ව වහන්වයේ විසින්ව
භාගයවතුන්ව වහන්වයේයගන්ව විචාරණ ලදුව එම ුදුුකම්
දක්වමින්ව වදාෙ ගාථා අතුරින්ව එක් ගාථාවක් හා එහි යත්රුම
ඉහත දක්වන ලදි. යමහි ආචාර්යවාදය යනු බුද්ධකාලයේ
පටන්ව පැවතුණු අර්ථ විවරණයි. එනම් අටුවායි.
2.
‘‘ද්යවයම, භික්ඛ්යව, ධම්මා සද්ධම්මේස සම්යමාසාය
අන්වතරධානාය සංවත්තන්වති. කතයම ද්යව? දුන්වනික්ිත්තඤ්ච
පදබයඤ්ජනං අත්නථා ච දුේනීනතා. දුන්වනික්ිත්තේස,
භික්ඛ්යව, පදබයඤ්ජනේස අත්යථාපි දුන්වනයයා යහාති. ඉයම
16
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යඛ්ා, භික්ඛ්යව, ද්යව ධම්මා සද්ධම්මේස සම්යමාසාය
අන්වතරධානාය සංවත්තන්වතී’’ති.
මහයණනි, යම් ධර්මයයෝ යදයදයනක් සද්ධර්මයායේ
විනාශය පිණිස අතුරුදන්වීම පිණිස පවත්නාහ. කවර
යදයදයනක් ද යත්: උපිලියවලින්ව වරදවා ගත් (පද පිළියවල
මාරුකර ගත්) යපෙ ද වරදවා නපරළා ගත් (පරිවර්තනය කළ)
අටුවා ද යන නදකය. යනු එහි යත්රුමයි. 17
➢ ශ්රී සද්ධර්මය අතුරුදන්ව ීමට බලපාන කරුණු යදකින්ව එකක්
යලස දක්වා ඇත්යත් අර්ථය වරදවා ගැනීමයි. බුද්ධකාලයේ
පටන්ව මහරහත් උතුමන්ව අතින්ව අපට ලැබුණු අර්ථ විවරණ
අඩංගු අටුවා තිබියදීත් යමකෙ යමතරම් අර්ථ වරදවන්වයන්ව
නම් එම අටුවා යනාතිබුයන්ව නම් කුමන තත්වයක් උද්ගත
යේදැයි නුවණැත්යතෝ සිතා බලත්වා.
3.
‘‘ඉධාවුයසා සාරිපුත්ත, භික්ඛු අත්ථකුසනලා ච නහාති,
ධම්මකුසයලා ච, බයඤ්ජනකුසයලා ච, නිරුත්තිකුසයලා ච,
පුබ්බාපරකුසයලා ච. එත්තාවතා යඛ්ා, ආවුයසා සාරිපුත්ත, භික්ඛු
ිප්තපනිසන්වති ච යහාති කුසයලු ධම්යමු, ුේගහිතේගාහී ච,
බුඤ්ච ගණ්හාති, ගහිතඤ්චේස නප්තපමුේසතී’’ති.
ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්රයයනි, යම් සුයනහි භික්ුවක්
අර්ථනයහි (අටුවානවහි) ද දක්ෂ නවයි. පාළි ධර්මයයහි ද දක්ෂ
යවයි. නිරුක්ති වචනයයහි ද දක්ෂ යවයි. පුර්ව අපරය
ගැලපීයමහි ද දක්ෂ යවයි. ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්රයයනි,
17
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යමපමණකින්වම භික්ුවක් කුසල ධර්මයයහි ඉක්මණින්ව අසා
නිවැරදිව දරන්වයන්වද, මනාව ඉයගන ගන්වයන්වද, යබායහෝ ඉයගන
ගන්වයන්වද, ඉයගන ගත් යදය යනානැසී පවත්යන්ව ද වන්වයන්වය.
යනු එහි යත්රුමයි.18
අත්ථකුසනලාති අටඨකථාය නඡනකා. ධම්මකුසයලාති පාළියං
යෙයකා. (අත්ථකුසයලා යනු අටුවායවහි දක්ෂ යනාර්ථයි,
ධම්මකුසයලා යනු යපයෙහි දක්ෂ යනාර්ථයි.) (අං.නි.අටුවා)

පූර්වාචාරීේ වහේනස්ලා
දක්වේනේ කවුරුේද?

යැයි

අටුවා

වල

සම්බුද්ධ යද්ශතයන්වයේ නිවැරදි අර්ථ දරාගනිමින්ව ඒවාට
විවරණ සැපයූ උතුමන්ව වහන්වයේලා පූර්වාචාරීන්ව වහන්වයේලා
නම් යේයැයි අටුවාවන්වහි දැක්යේ. ඒ උතුමන්ව වහන්වයේලා
යකබඳුදැයි අනුබුද්ධ බුද්ධය ෝෂ මහ ඇදුරුපාණන්ව වහන්වයේ
විනය අටුවාව ආරම්භයේදීම යමයේ දක්වා ඇත.
කාමඤ්ච පුබ්බාචරියාසයභහි; ඤාණම්බුනිද්යධාතමලාසයවහි;
විුද්ධවිජජාපටිසම්භියදහි; සද්ධම්මසංවණ්ණනයකාවියදහි.
සල්යලියය යනා ුලභූපයමහි; මහාවිහාරේස ධජූපයමහි;
සංවණ්ණියතායං විනයයා නයයහි; චිත්යතහි
සම්බුද්ධවරන්වවයයහි.

ඒකාේතනයේම මාර්ගඥාන නමැති ජලනයේ මනාව නසෝදා
හරිනලද නකනලස් මළ ඇත්තා වූ, විශුද්ධ ත්රිවිධයා18

බුද්ධජයන්වති-අංගුත්තර නිකාය 3.-ිප්තපනිසන්වති ු. 326,327 පිටු
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ප්රතිසම්භිදාඥාන ඇත්තා වූ, සද්ධර්මය සංවර්ණනා කිරීනමහි
අතිදක්ෂ වූ, සල්නල්ඛ ප්රතිපදානවහි සුලභ උපමා නැත්තා වූ,
මහාවිහාරයට ධ්වජ (නකාඩි) බඳු වූ (සාරිපුත්ත - මහුගලේ මහාකාශයපාදී මහරහතේ වහේනස්ලා ආදිනකාට ඇති) අති
නේෂ්ඨ පූර්වාචාරී මහරහතේ වහේනස්ලා විසිේ නම් විනය
උතුම් සම්බුදුරජාණේ වහේනස්නේ (අදහස) අනුවගියා වූ විචිත්ර
නයායේනගේ මනාව වර්ණනා කරනා ලද්නද්ය.
යමයේ භාගයවත් බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ විසින්ව ලබාදුන්ව
නයායන්ව මත පිහිටා පූර්වාචාරී උතුමන්ව වහන්වයේලා අර්ථ
වර්ණනා කෙ බැවින්ව එම අටුවාද බුද්ධයද්ශතම වන බව ඉහතින්ව
දැක්වුයවමු. බුදුරජාණන්ව වහන්වයේයේ නයායන්වයගන්ව යතාරව
අටුවාවක් යනාපවතින බව යත්රුම් ගැනීමට උදාහරණ කීපයක්
අපි යමයේ දක්වමු.
1.
ධුතංග නාමයේ හා ධුතංග සමාදානනේ වටිනාකම ආදී
කරුණු දැක්යවන යද්ශනා යපෙ යපාත්වල යබායහෝ ඇතත් එම
ධුතංග යනු යමානවාද, ඒවා සමාදන්ව වන විදිය, බියඳන විදිය,
එහිදී පිළිපැදිය යුතු කරුණු ආදී විේතර අඩංගු වන්වයන්ව
අටුවායේය. බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ හැර යමම කරුණු විේතර
කිරීමට සමයතක් යකාහිද? නැත්යත්මය. බුදුරජාණන්ව
වහන්වයේයේ අදහස මත පිහිටා යමම විවරණ කෙ බවට යමය
එක් සාධකයකි.
2.
දී නිකායේ සංගීතිසූත්රය, දුත්තරසූත්රය යනාදී තැන්ව
වලත් මජිමනිකායේ මහා සකුළුදායි සූත්රය යනාදී තැන්ව වලත්
කසිණසමාපත්ති යන වචනය දැක්යවතත් එම කසිණමණ්ඩලය
නිවැරදිව සකසා ගන්වයන්ව යකයේද, එය වැඩීයම්දී ඇති
අනුපිළියවල හා එක් එක් ධයාන වැඩීයම් ක්රමයේදය, නිවැරදිව
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ධයානය යනු කුමක්දැයි හඳුනාගන්වනා ක්රම යනාදී සියල්ල දක්වා
ඇත්යත් අටුවායේය. එම කරුණු නිවැරදිව විේතර කිරීමට
බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ හැර කවයරක් නම් සමත් යේද?
යනායේමය. එබැවින්ව බුදුරජාණන්ව වහන්වයේයේ අදහස මත
පිහිටා යමම අටුවා විවරණ කෙ බවට යමය ද එක් සාධකයකි.
3.
“අේසද්යධා අකතඤ්ූ ච” යනාදී ධම්මපද ගාථාත්,
“ෙන්වනමතිවේසති, විවටං නාතිවේසති” යනාදී විනය පිටකාදියේ
පවතින ගාථාත් අටුවාව නැතිනම් විවිධාකාරයයන්ව අරුත් දිය
හැකිය. යමපමණක් යනාව ධර්මයේ විනයේ ඇතිතාක්
අපැහැදිලි, අප්රකට වචන සියල්ල පැහැදිලි කරන්වයන්ව
අටුවායේය.
4.
අභිධර්ම පිටකයේ ධම්මසංගනීප්රකරණයේ චිත්ත
කාණ්ඩයේ පදභාජනියේදී ධම්මවවත්ථාන වාරයේ දී ඒ ඒ සියත්
යයයදන ධර්ම (නාමධර්ම) දක්වා එහි අගදී “යය වා පන තේමිං
සමයය....” යනාදී යලස යයවාපනක ධර්ම දැක්ූ යේක. ඒ
එකියනක සිතක යයයදන යේවාපනක ධර්ම යමානවාදැයි
දක්වන්වයන්ව අටුවායේදීය. අටුවාව නැතිව යම්වා පැහැදිලි කරගත
යනාහැක.
➢ අටුවායවන්ව යතාරව දහම යත්රුම්ගත හැකියැයි පවසමින්ව
දහම යනාදන්වනා අයව යනාමග යවන යබායහෝ යදනාද
අපැහැදිලි තැන්ව යතෝරාගන්වයන්ව බුද්ධජයන්වති ත්රිපිටක
පරිවර්තන ආදියේ යහෝ ශබ්දයකෝෂයන්වහි යහෝ දක්වා
තියබන අටුවා පාඨ භාවිතයයනි. කරුණු යමයේ යහයින්ව
උපායයන්ව බුදුදහම විනාශකරනු කැමති ඇතැමුන්වයේත්,
ප්රායයෝගිකව යමම දහම උපයයෝගී කරයගන දුකින්ව මිදීයම්
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අරමුණකින්ව යතාරව ුයදක් යපාතපත තුලින්වම දහම දකින
තමාට ලැයබන තාන්වන-මාන්වන උපාි පිණිස දහම හදාරණ
අයයේත්, ඇතැම්විට තිසරණයේවත් පිහිටා නැතිව
වියනෝදයට යමන්ව තමාට හරිහැටි විෂය යනාවන ධර්මග්රන්වථ
පිළිබඳ වියේචන කරන ඇතැමුන්වයේත් මත පිළිගැනීමට
යපර යදතුන්ව වතාවක් යනාව සියදහේ වරක් සිතා බලත්වා
යනු අපයේ ආරාධනයයි.

අටුවා නනාතිබුනා නම්....
අටුවා පැවතීම නිසා ුරැකුණු අර්ථ එම අටුවා
යනාතියබන්වනට යම් වන විටත් විනාශ ී යගාේය. විවිධ අය තම
තමන්වට කැමති පරිදි පද වල අර්ථ යතෝරනු ඇත. අටුවා
යනාතියබන්වනට යපෙ යපාත් පිළිබඳ පවා විේවාසය ගිලිහී යන
බව පහත කරුණු අනුව නුවණැත්යතෝ සිතා බලත්වා.
1.
යබායහෝ සූත්ර යද්ශනා ආරම්භයේම ඇති “එවං යම ුතං”
“මා විසින්ව යමයේ අසන ලදි” යන පාඨය ආනන්වද මහ රහතන්ව
වහන්වයේයේ ප්රකාශයක් බව කියන්වයන්ව අටුවායේය. එය
යනාවන්වනට “යම්වා පුකයලක කවුරුන්ව යහෝ තමාට ඇුණු
ජනප්රවාද අනුව ලියූ ග්රන්වථ” යැයි අනයාගමිකයයෝ යචෝදනා
කරනු ඇත. එය වෙකින්වයන්ව අටුවාව නිසයි.
2.
රතනසූත්රාදී ඇතැම් සූත්ර වලත්, ධම්මපද, ජාතකයද්ශනා
ආදී ඇතැම් ගාථා වලත් නිදානකථා, පද වල අරුත් ආදී කරුණු
දක්වා ඇත්යත් අටුවායේය. අටුවායවන්ව යතාරව යම් කිසිවක
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යද්ශනා කිරීයම් යේතුව, යදුයේ කවුද, කාටද, යකායේදිද
යනාදී කිසි යතාරතුරක් දැනගත යනාහැකිය.
3.
සම්මුති - පරමාර්ථ, නාම - රූප, ේකන්වධ - ආයතන ධාතු - යදවිසි ඉන්වද්රිය - චතුරාර්ය සතය - පටිච්චසමුප්තපාද ආදී
ගැඹුරු කරුණු වල අර්ථ ප්රකට කරන්වයන්ව අටුවායවනි.
අටුවාවන්වයගන්ව යතාරව යමබඳු යබායහෝ තැනක අරුත් ගත
යනාහැක. යමකල යබායහෝ යදයනක් යමම අරුත් පටලවා
ගන්වයන්ව අටුවා-ටීකා භාවිත යනාකිරීම හා ඒවා භාවිතයට
යනාදන්වනා නිසායවනි. තමන්ව ගන්වනා වැරදි අදහස තවත්
බුද්ධයද්ශනා සමග එකෙ යනාවන බව ඇතැමුන්වට යත්රුම්
යන්වයන්ව කලක් ගතවන විටය. එවිට තමායේ තත්වය
රැකගැනීමට එම බුද්ධයද්ශනා ද ප්රතියේප කිරීමට තරම්
ඇතැම්ු සැහැසි යවති. යමයින්ව අපමණ අකුසල් රැේයකාට
යගන අපාගාමී යවති. එබැවින්ව පුරාණ උතුමන්ව දැක්ූ අයුරින්ව
අරුත් විමසා බලන්වයන්ව නම් යමබඳු ගැටලු සියල්ල විසයඳනු
ඇත.
4.
“සබ්බිත්ියයා කයර පාපං ලභමායන නිවාතයක” (ඉඩක්
ලබන කල්හි සියලු ේත්රීු පවු කරන්වනාුය) යනාදී ජාතක ගාථා
අනුව
රහත්
භික්ෂුණීන්ව
වහන්වයේලාත්
යමයේදැයි
අනයාගමිකාදීන්වට වාදකෙ හැකිය. නමුත් යමහි අටුවායේ
දක්වන්වයන්ව
“සබබිත්ථිනයාති
ඨයපත්වා
විපේසනාය
තනුකතකියලසා යසසා සබ්බා ඉත්ියයා පාපං කයරයුං.”
(සබබිත්ථිනයා යනු විපේසනායවන්ව යකයලේ තුනීකෙ ේත්රීු
හැර යසු ේත්රීු පවු කරන්වනාහ) යනුයවනි. “සබ්යබ තසන්වති
දණ්ඩේස” ආදී ගාථාවන්වහි ද යමබඳු විග්රහ දක්වා ඇත. යමබඳු
අටුවා පාඨ යනාවන්වනට යබායහෝ දහම්පාඨ විකෘති කරමින්ව
අරුත් දක්වනු ඇත.
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5.
යදවන පරිජි සිකපදයේ දක්වන පාදය යනු කුමක්ද? එහි
වටිනාකම කීයද? යනාදී ගැටලු විසයඳන්වයන්ව අටුවා හා ටීකා
වලිනි.
6.
විනයපිටක මහාවේග පාළියයහිදී සීමා සඳහා නිමිති
අනුදැනීයම්දී පබ්බතනිමිත්ත, පාසාණනිමිත්ත ආදී නිමිති අටක්
දක්වන අතර එයින්ව පබ්බත හා පාසාණ යන යදයක් යවනස
දතහැකි වන්වයන්ව අටුවායවන්ව හා ටීකා වලිනි. යසු නිමිති
පිළිබඳව ද කිය යුත්යත් යමබඳු ූම යදයකි. යමබඳු තැන්ව
යවන්වකර යද්ශනාකිරීමට බුදුරජුන්ව හැර යවන කිසියවක් සමත්
යනායේ. එබැවින්ව යමබඳු යද්ශනා ඒකාන්වතයයන්ව බුද්ධයද්ශනාම
බව සැලකිය යුතුය.
7.
විතක්කසණ්ඨාන සූත්රයේදී යයෝගීන්වට ඇතිවන අකුසල්
විතර්ක දුරුකර ගැනීමට උපයදේ යදන භාගයවතුන්ව වහන්වයේ
“ඉධ, භික්ඛ්යව, භික්ඛුයනා යං නිමිත්තං ආගම්ම යං නිමිත්තං
මනසිකයරායතා උප්තපජජන්වති පාපකා අකුසලා විතක්කා
ෙන්වදූපසංහිතාපි යදාසූපසංහිතාපි යමාහූපසංහිතාපි, යතන,
භික්ඛ්යව, භික්ඛුනා තම්හා නිමිත්තා අඤ්ඤං නිමිත්තං මනසි
කාතබ්බං කුසලූපසංහිතං.” යනාදී යලස උපයදේ යදන යේක.
(යම් භික්ෂුවකට යම් නිමිත්තක් යමයනහි කිරීයම්දී අකුසල්
විතර්ක ඇතියේද, එයින්ව අනය ූ කුසල් විතර්කයක් යමයනහි
කෙ යුතුය යනු එහි සරල අර්ථයයි).
යමහිදී සියලු කුසලධර්ම සියලු අකුසලයන්වට ප්රතිවිරුද්ධ
බැවින්ව කුමක් යහෝ කුසලයක් යමයනහි කලහැකි නමුත්
සවිඤ්ඤාණක (පණ ඇති) යද්කට රාගයක් ඇති ූ විට අුභ
මනසිකාරයත්, එබන්වදකට ද්යේෂය ඇති ූ විට මමත්රී
මනසිකාරයත්, අවිඤ්ඤාණක යද්කට ඇල්ම ඇතිවිට අනිතය
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සඤ්ඤාවත් එබන්වදකට ගැටීම ඇති විට ධාතුමනසිකාරයත්
කුමන යද්කට යහෝ යමෝහය අික විට “ගරූසංවායසා” (ගුරුන්ව
ඇුරු කිරීම) ආදී කරුණු පහක් පිළිපැදීයමන්ව එය දුරුවන බවත්
ඒ එකියනකක් සිදුකරන අයුරුත් ඉතා පැහැදිලිව අටුවායේ දක්වා
ඇත. බුදුරජුන්වයේ නයායන්වයගන්ව යතාරව කිසියේත් යමබඳු
උපයදේ ලබාදිය යනාහැකි බැවින්ව යමබඳු අටුවා පාඨ සියල්ල
බුද්ධයද්ශනාම බව දතයුතුය.
8.
අටුවා නැති නම් ධුතංග සමාදානාදිය නිවැරදිව කෙ
යනාහැක, කසිණ වැඩීමාදිය ද නිවැරදිව කෙ යනාහැක, ඒවායේ
විේතර ඇත්යත් අටුවාවන්වහි බැවිනි.
තවත් යමබඳු තැන්ව අතිවිශාල ප්රමාණයක් මුළු ත්රිපිටකය
පුරාම දක්නට ඇත. නමුත් නුවණින්ව විමසන්වනන්වට යමපමණක්
සෑයහන්වයන්ව යැයි සිතමු. දැනටත් යවනත් යබෞද්ධ රටවල පිරිේ
ශ්රී ලංකාවට ගරු කිරීමට එක් යේතුවක් වන්වයන්ව සියලු යපෙ,
අටුවා ග්රන්වථත් යබායහෝ ටීකා ග්රන්වථත් යමරට වැසි උතුමන්ව අතින්ව
ලියැවුණු බැවිනි. අටුවාවන්වහි දැක්යවන සිංහල භික්ෂූන්වයේ ගුණ
පිළිබඳ ඇති යගෞරවයද තවත් කරුණකි. අටුවා සහිත ත්රිපිටකය
කටපාඩමින්ව ධරායගන පැමිණි උතුමන්ව වන දී භාණක අභය,
ත්රිපිටක චූලාභය, ත්රිපිටකචූෙනාග ආදී ක්ෂීණාශ්රව උතුමන්වයේ
විේමයජනක ප්රඥාදී ගුණ අටුවාවන්වයගන්ව ප්රකට ීමාදිය යමම
යගෞරවය ඇතිීමට තවත් යේතුවකි. එයේ අප රටට
අනයයන්වයේ යගෞරවය යගනදුන්ව අටුවා අප රයට් අය අතින්වම
පහරකෑමට ලක්ීම යකතරම් යේදජනකදැයි සිතාබලත්වා.
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අටුවා ගැන වංසකථා වල දැක්නවන අයුරු
පිටකත්තයපාළිඤච, තස්ස අටඨකථම්පි ච;
ුඛපානඨන ආනනසුං, පුබනබ භික්ඛූ මහාමති.
යපර වැඩසිටියා ූ මහාප්රාඥ භික්ූන්ව වහන්වයේලා (ත්රිපිටකය
දරායගන පැමිණි මහරහත් උතුමන්ව වහන්වයේලා) ත්රිපිටක
පාලියත් ඒ ත්රිපිටකයේ අටුවාවත් මුඛ්පාඨ වශයයන්ව
(කටපාඩමින්ව) රැයගන ආ යේක්හ. (මහාවංස පරිවර්තනය)
හානිං දිස්වාන සත්තානං, තදා භික්ඛූ සමාගතා;
චිරටඨිතත්ථං ධම්මස්ස, නපාත්ථනකසු ලිඛාපයුං.
එකල්හි සත්වයින්වයේ හානිය (අනාගතයයහි නුවණ අඩුවන බව)
දැක, ධර්මයේ චිරේිතිය පිණිස පුේතකයන්වහි ලියූ යේක්හ.
(මහාවංස පරිවර්තනය)
සීහළාටඨකථා සුද්ධා, මහිේනදන මතීමතා;
සංගීතිත්තයමාරූළ්හං, සම්මාසම්බුද්ධනදසිතං.
සාරිපුත්තාදිගීතඤච, කථාමේගං සනමක්ඛිය;
එකා සීහළභාසාය, සීහනළසු පවත්තති. (මහාවංස)
සම්මාසම්බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ විසින්ව යද්ශනා කරන ලද,
සංගීති තුනට නැංවුනා ූ, මිහිදු මහ රහතන්ව වහන්වයේ විසින්ව (ශ්රී
ලංකාවට) යගන යන ලද, සාරිපුත්ත මහරහතන්වවහන්වයේ ආදී
අටුවාචාරී මහරහත් උතුමන්වයේ වාචනා මාර්ගය ද බලා (ඒ අනුව
තැබූ) පිරිසිදු ූ සිංහල අටුවාව එකක් ූ සිංහල භාෂායවන්ව
(සිංහයලන්ව පමණක්) සිංහලයන්ව යකයරහි පවතී. (මහාවංස
පරිවර්තනය)
29

අටුවා
ගැන
මෑතකාලීන
මහනතරවරුේනේ අදහස්....
අතිපූජනීය පරවාහැර වජිරඤාණ
වහේනස්

නේෂ්ඨ

මාහිමිපාණේ

ශතවර්ෂ ගණනකින්ව පු ග්රන්වථාරූඪ ූ ධර්මවිනය පිළිබඳ
කවර වියේචනයකදී වුවත් පූර්වාචාර්යයන්ව විසින්ව අනුගමනය
කරන ලද ආප්තතවචනය හා තදර්ථකථා ද ප්රමාණ වශනයේ ගත
යුතුය. ඒ ප්රමාණයන්ව යනාදැන යහෝ යනායගන තර්කයයන්ව යහෝ
‘යමය යමයේ වන්වනට ඇත’ යන ‘ඉති-කිරා’යවන්ව යහෝ
ධර්මවිනය විනිේචය කිරීයමන්ව නැයගන වාදයයෝ අයේතුකවිවාද
වනු මිස සයේතුක වාදයයෝ යනායවති. 19

අතිපූජනීය ලබුගම ලංකානේද මාහිමිපාණේ වහේනස්
එහිදී ේථවිරභික්ෂූු ඒ ධර්මවිනය පිටකාදි වශයයන්ව
විභාගයකාට සඞගායනාවට නැගූහ. යමයේ පාලිධර්මය
සඞගායනා යකාට භාගයවතුන්ව වහන්වයේ විසින්ව ම ඒ ඒ තැන්වහිදී
වදාෙ ප්රකීර්ණක ධර්මයකාට්ඨාශයන්ව යගන ත්රිපිටක අර්ථකථාව
ද සඞගායනා කෙහ. එයහයින්ව සියලු අර්ථකථා තථාගතයේ
වහේනස් විසිේ වදාළාහු යයි සැලකිය යුතුයි. 20

19 විනය මහවග සඤ්ඤාපනය XXV පිටුව

20ප්රපඤ්චදීපිකා නම් මජිමනිකාය අටුවා පරිවර්තනය සඤ්ඤාපනයේ II පිටුව
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අතිපූජනීය බලංනගාඩ ආනේද මමත්රී මාහිමිපාණේ
වහේනස්
යම් විනය පිටකය පුුණු කරන්වනවුන්වයේ පහුව තකා
සංගීතිකාරක මහරහතුන්ව විසින්ව තැබූ අර්ථවාචනා මාර්ගය මිහිඳු
මහරහතුන්ව විසින්ව ලක්දිවට යගයනන ලදුව විනයාචාර්ය
පරම්පරායයහි ආයේය. කලකට පු ගැටලු තැන්ව ලිහීම් විසින්ව
කැරුණු වර්ණනා සහිතව ඒ අර්ථකථා ග්රන්වථාරූඪ විය. එයින්ව
මෑත බුදුයගාේ යතරණුවන්ව විසින්ව ඒ පැරණි යහෙ අටුවා ඇුරු
යකාට පාළියයන්ව සමන්වතපාසාදිකා විනයත්ථ වර්ණනාව ද,
තවත් ඇදුරන්ව විසින්ව එයට සාරත්ථදීපනී, විමතිවියනෝදනී,
වජිරබුද්ි යන තුන්ව ටීකා ද උභයපාතියමාක්ඛ්යට බුදුයගාේ
යතරුන්ව විසින්ව කංඛ්ාවිතරණිය ද එයට අන්ව යතරයකයනකුන්ව
කෙ විනයත්ථමංජුසා ටීකාව ද විනය පිටකයයහි ආ දෑ විේතර
කැරුම් විසින්ව කරන ලදහ. එයින්ව පු තවත් ඇදුයරෝ
විනයවිනිච්ෙය, පාළිමුත්තක විනයවිනිච්ෙය, විනයසංගහ,
මූලසික්ඛ්ා, ඛුද්දකසික්ඛ්ාදී තවත් ග්රන්වථ රචනා කෙහ.21

අතිපූජනීය නර්රුකානේ චේදවිමල මාහිමිපාණේ
වහේනස්
1
ඈත අතීතයේ එතරම් ුලභව බුද්ධප්රතිමා යනාතිබුණත්
ඒවා තුබුණු බව අටුවා යපාත් වලින්ව යපයන්ව. අටුවා ද බුදුේ
වහේනස් වැඩසිටි කාලනේ පටේම පැවැත්නත්ය.
21

කුදුසික විවරණය 1953 (වැලිගම සිරි ඤාණරෙන මහනාහිමි) ප්රස්ොවනාව
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මිහිඳු මාහිමියන්ව විසින්ව යම් දිවයිනට යගනා අටුවා
සිංහලට නො තුබුයණ්ය. කල් යායමන්ව දඹදිව තුබූ අටුවා
අභාවප්රාප්තත විය. එබැවින්ව බුදුයගාේ මාහිමියයෝ යම් දිවයිනට
පැමිණ සකල යලෝකයායේම ප්රයයෝජනය සලකා නැවත ඒ යහල
අටුවා පාලි භාෂාවට පරිවර්තනය කෙහ. ඒවා වියද්ශ වලට ගිය
බැවින්ව අද දක්වා යනානැසී පවතී. වියද්ශවලට යනාගිය බැවින්ව
යහල අටුවා යමහිම අභාවප්රාප්තත විය. දැනට පවත්නා පාලි අටුවා
පසු කනලකදී බුදුනගාස් හිමියේ විසිේ ලියන ලද ඒවා වුවත්
බුද්ධකාලනේ පටේම පැවැති පැරණි අටුවා බව කිය යුතුය.
රහතන්ව වහන්වයේලා වැඩ විසූ ඈත අතීතකාලයේ බුදුපිළිම
යනාතිබුණා නම් අටුවාවල බුදුපිළිම ගැන සඳහන්ව යනාවිය
හැකිය.22
2
යමයේ අටුවා-ටීකා වල යනායයක් තැන්වවල දායකයන්ව
විසින්ව කලින්ව කපා, මසා, පඬුයපාවා පුදන ලද චීවරය ද කිනයට
ුදුු බව දක්වා තියබන්වයන්ව “න අඤ්ඤත්ර .....අත්ථතං යහාති
කිනං” යන බුද්ධවචනය නත්රුම් ගේනට නුපුළුවේ ීනමේ
නහෝ වරදවා නත්රුම් ගැනීනමේ නහෝ නනාව, එහි අර්ථය බුදුේ
වහේනස්නේ අදහනස් හැටියට හරියටම නත්රුම් ගැනීනමනි.
නම් අටුවාටීකාවේ ලියා තිනබේනේ ද නමකල නමේ
භික්ූේ විනයට එතරම් නගෞරවයක් නනාදක්වන, විනය නපාතපත භාවිත නනාකරන කාලයකදී නනාව, ඉතා ආදරනයේ-

22 ධර්මවිනිේචය 29 -30 පිටු
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නගෞරවනයේ විනය සිකපද අකුරටම පිළිපදින, විනය උනගනීමඋගැේීම ආදරනයේ කරන භික්ූේ විසූ කාලනේදීය...........
“කිනය සඳහා කලින්ව මැසූ සිවුරු ගතයුතු බවක්
බුද්ධයද්ශනායේ නැත. එය අටුවා මතයකැ”යි ඇතැම් යකයනක්
කියති. විනය පිළිබඳව අටුවා මතයය-බුද්ධමතයය කියා නදකක්
නැත්නත්ය. විනය අඩු-වැඩි කිරීනම් නහෝ නවනස් කිරීනම් බලයක්
අටුවාචාරීේවහේනස්ලාට නැත. උේ වහේනස්ලා බුද්ධමතයට
විරුද්ධ නදයක් නනා පවසේනාහ. අටුවානවේ කරේනේ ඒ ඒ
කරුණු පිළිබඳ වූ බුද්ධමතය පැහැදිලි කිරීමය. 23
3
සංයේපයයන්ව විනය පිටකයයහි දැක්යවන යබායහෝ
කරුණු ඒ ග්රන්වථ වලින්වම යත්රුම් ගත යනායහන බැවින්ව
බුද්ධමතය යත්රුම් ගැනීමට සමත් මහාකාෂයපාදී මහරහත්ු
එයට අර්ථවර්ණණාවක් ද තැබූහ. අටුවාවය යි කියනුයේ ඒ
අර්ථවර්ණණාවටය. එය බුදුරජාණන්ව වහන්වයේයේ ‘ප්රකීර්ණක
නද්ශනාවය’යි ද කියා ඇත. එබැවින්ව ඒ අර්ථකථාවත්
විනයපාළිය යේම ගරු කෙ යුතුය........ සිංහල යතරවරුන්ව විසින්ව
ඒ යපාත් (විනයටීකා) සිංහලයයන්ව යනාකර පාළිභාෂායවන්ව ම
සපයා ඇත්යත් විනය වර්ණනාවට යයෝගය භාෂාව පාළිභාෂාව
වන නිසාය. .........
ග්රේථප්රමාණනයේ විශාලවූ ද ගැඹුරු වූ ද නම්
විනය, දැනගැනීම පිණිස අටුවාටීකා සහිත විනය පිටකය විනය
විශාරද ආචාර්යවරයේ ඇසුරු කරමිේ පරිශීලනය කෙ යුතුය.24
23

විනයකර්ම යපාත 101 පිටුව (1997 මුද්රණය)

24 උපසම්පදා ශීලය යපාත 22-23 පිටු (6 වන මුද්රණය)
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අතිපූජනීය මඩිනේ පඤඤාසීහ මාහිමිපාණේ වහේනස්
පුරාණාචාර්යයන්ව වහන්වයේ මුළු ත්රිපිටකය ආරක්ෂා කැරැ
යගන ආයේ කටපාඩමින්වය. ප්රථම ධර්මසංගායනායවහි විනයට
මුල් ූයේ උපාලි මහරහතන්ව වහන්වයේය. උන්වවහන්වයේයේ ශෂය
ප්රශෂයයයෝ යතවැනි ධර්මසංගායනාව දක්වා විනය පිටකය
ආරක්ෂා කැරැ යගන ආහ. .......
යතවැනි ධර්මසංගායනායවන්ව පු මහරහතන්ව වහන්වයේ
ධර්මදූත යේවයක් සම්මත කෙහ. ඒ අනුව යහෙදිවට වැඩම
කයේ මිහිඳු මහරහතන්ව වහන්වයේ ප්රධාන පේ නමකි.
උන්වවහන්වයේලා වායචෝද්ගත යකාට යගන ආ ත්රිපිටකය සිංහල
භික්ෂූන්වට යපෙ බසින්වම ඉගැන්වූවා. අටුවා නමින්ව යගන ආ
විේතර කථා යහෙ බසින්ව ඉගැන්වූවා. .....
යහෙදිවැ භික්ෂූන්ව දඹදිවින්ව පැමිණි භික්ෂූන්ව ඉගැන්වූ අටුවා
නමින්ව පැවති ධර්ම විේතරය යහෙ බසින්ව වහරණ ලද යහයින්ව
යහෙ අටුවා නමින්ව පෙ විය. මහපඬි බුදුයගාේ මාහිමියන්ව
වහන්වයේ පුව යහෙ අටුවා යපෙ බසට නගන ලදුව අද තියබන
අට්ඨකථා පහෙ විය. ..
පාළියයහි ගැඹුරු එයහයින්වම යනා පැහැදිලි ධර්මවිනය
පද පැහැදිලි කැරැ දීම අටුවා කෙ යේවයයි. අටුවාවන්වහි
යනාපැහැදිලි ධර්මවිනය පැහැදිලි කැරැ දීමට ටීකා නමින්ව ග්රන්වථ
සමූහයක් පහෙ විය. එයින්ව සාරත්ථදීපනී විනය ටීකාව හැමට
වඩා විශාල යේ. විනය අටුවාවට විමතිවියනෝදනී ටීකා, වජිරබුද්ි
ටීකා නමින්ව තවත් ටීකා යදකක් ඇත. ගැටපද ද ඇත.25
25

කුදුසික විවරණය 1953 (වැලිගම සිරි ඤාණරෙන මහනාහිමි) හැඳින්වීම ii
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අතිපූජනීය
වහේනස්

නබේතර

සද්ධාතිස්ස

මාහිමිපාණේ

යම් යපාත වනාහි අර්ථකථාචාර්ය අනුබුද්ධ බුද්ධන ෝෂ
මහා ස්වාමිේර ප්රණීත “විසුද්ධිමේග, විසුද්ධිමේගටඨකථා,
විසුද්ධිමේගටඨකථා පාළි” යන අභිධානාේතරයේනගේ සමස්ථ
නබෞද්ධ සාහිතයනයහි ප්රචලිත ප්රශස්තතර මහා ග්රේථරත්නයත්
තදර්ථවර්ණනා ද්වාරයයන්ව ...... ප්රතිපාදිත මහා සනයයත් යන
මහා ග්රන්වථ ද්වය එකතු කිරීයමන්ව සකේ යකාට මුද්රණයයන්ව
ප්රසිද්ියට පමුණුවන ලද්යදකි.26

අතිපූජනීය පුණුනේ බුද්ධදත්ත මාහිමිපාණේ වහේනස්
සිරිමතා යතන භගවතා ජානතා පේසතා අරහතා සම්මා
සම්බුද්යධන
......
සකලනවඞගපරියත්තිසාසනේස
අත්ථප්තපකාසනද්වායරන සයඤනචව නිජසාවනකහි ච
ධම්මනසනාපති
සාරිපුත්තත්නථර
පුනඛහි
පටිසම්භිදාප්තපත්ත - මහාඛීණාසනවහි නිද්නදස - පටිනිද්නදස විභඞග - පදභාජනීයවනසන තත්ථ තත්ථ පකාසිතා
පකිණ්ණකවිනිච්ඡයකථා සඞඛාතා නදසනා අටඨකථා නානමන
ධම්මසඞගාහයකහි මහාකේසප - මහාඛීණාසවප්තපමුයඛ්හි
පඤ්චසතාරහන්වයතහි සඞගීතිමායරාපිතා සමානා සිරිජම්බුදීයප
යාව තතියසඞගීති ආචරියපරම්පරාභතා....

26

මහාසනය සහිෙ විශුද්ිමාර්ගය 1949, i පිටුව
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(සියල්ල දන්වනා ූ සියල්ල දක්නා ූ ඒ භාගයවත් ූ
අරිහත් ූ ශ්රී සම්මා සම්බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ විසින්ව .... සියලු
නවාංග පරිත්ති සාසනයේ අර්ථ ප්රකාශනද්වාරයයන්ව තමේ
වහේනස් විසිේමත් නිජශ්රාවක වූ ධර්ම නස්නාපති සැරියුත්
මහනතරුේ ප්රුඛ ප්රතිසම්භිදාප්රාප්තත මහාක්ෂීණාශ්රව උතුමේ
විසිනුත් නිර්නද්ශ, ප්රතිනිර්නද්ශ, විභංග, පදභාජනීය වශනයේ ඒ
ඒ තැනදී ප්රකාශ කළ ප්රකීර්ණක විනිේචයකථා සංඛයාත
නද්ශනානවෝ අර්ථකථා නාමනයේ මහාකාශයප මහරහතුන්ව
වහන්වයේ ප්රමුඛ් පන්වසියයක් ධර්මසංග්රාහක මහරහතුන්ව
වහන්වයේලා විසින්ව සංගායනාවට නංවන ලදුව දඹදියවහි
යතවන සංගායනාව දක්වා පරම්පරායවන්ව යගයනනා
ලද්යද්ය.)27

අතිපූජනීය ඉඳුරුනේ උත්තරානේද
වහේනස්

මාහිමිපාණේ

යමහි කර්තෘවරයයෝ අනුබුද්ධ බුද්ධය ෝෂ මහා ේවාමීු
යවති...
යම් විශුද්ිමාර්ගය වනාහි යහෙ අටුවා මැනැවින්ව
ඉයගන මහාවිහාරිකයන්වයේ ුවිශුද්ධ විනිේචය මැනැවින්ව දැනැ
යහෙ බසින්ව පැවැති මහ අටුවායවහි ගැබ් ූ කරුණු උපයයෝග
යකාට යගන ගුරුමුඛ්යයන්ව හා මහයවයහරැ වැසි උගත්
යතරවරුන්වයගන්ව අසා දැනගත් ඇතැම් මහයතරවරුන්ව හා
උවැු උවැසියන්ව පිළිබඳ කථාප්රවෘත්තීන්ව ඒ ඒ තැනට සාධක
27

විසුද්ිමග්ග (යහ්වාවිොරණ මුද්රණය 1920) සඤ්ඤාපනය
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වශයයන්ව ඇරැපාමින්ව මහයවයහරැ වැසි සං යා ශක්ති විමසනු
සඳහා ඉදිරිපත් කෙ “අේනතා ජටා බහි ජටා” යනාදී ගාථා යදක
මාතෘකා යකාට යගන අනුබුදු බුදුයගාේ මාහිමියන්ව විසින්ව
ේවබුද්ි මවභවයය ද විදහා පාමින්ව සම්පාදනය කරන ලද
චතුරාගම සංවර්ණනායේෂ ග්රන්වථයයකි......... යමයේ යම්
ග්රන්වථය සැපයීයමන්ව බුදුයගාේ හිමියයෝ තමන්වයේ පරිවර්තන
ශක්තිය ද, පරමත දූෂණයයහි හා ේවමත භූෂණයයහි
යපායහාසත් බව දැක්ීයමන්ව මහාවිහාරිකයන්වයේ මත මැනැවින්ව
ඉයගන එහි ේිරවැ පිහිටා සිටින බවට ප්රතිඥාප්රදානය ද යහෙ
අටුවා පාළියට යපරැළීයමන්ව මහාවිහාරික මතය මැනැවින්ව
සංරක්ෂණය ී යද්ශාන්වතරයයහි පවා පැතිරී යන අයුරු ද යහළි
කෙහ. කරුණු යමයේ යහයින්ව මහාවිහාරිකයන්වයේ සම්පූර්ණ
විේවාසය දිනාගැනීමට බුදුයගාේ හිමිතුමන්ව සමර්ථ ූයේ යම්
විශුද්ිමාර්ගයයහි එයට සරිලන ශක්තිය අනූනවැ පවත්නා
බැවිනි.28

පිළිනවත් සරු නයෝගාශ්රමීය මාහිමිපාණේ
වහේනස්ලා අටුවා-ටීකාදිය පිළිබඳ දරණ අදහස
1. පරියත්ති ශාසනය නම්:
(පර්යාප්තති ශාසනය) මහාකාරුණික බුදුපියාණන්ව
වහන්වයේ වදාෙ අනුශාසනා සමූහයයි. ඒ වනාහි යපාදුයේ
ුගතියට ද වියේෂයයන්ව නිවනට ද මාර්ගය සලසා යදන
පිළියවත වදාෙ ුපිරිසිදු උපයදේ රැසය. විනය පිටකය,
විස්ෙරාර්ථ සන්වන සහිෙ විශුද්ිමාර්ගය 2004 (මාෙර ධර්මවංශ හිමි)
ප්රස්ොවනාව iv, xi පිටු
28
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සූත්රාේත පිටකය, අභිධර්ම පිටකය යයි එය නකාටස් තුනකට
නබදී ඇත්නත්ය. එහි ගැඹුරු තැේ ලිහිල් නකාට නත්රුම් කර
ගැනීමට පහසු මග දක්වන අටුවානවෝ ඇත. එහි විස්තරය
පහළ නනාවූ ගැටළු නනාලිහුණු තැේ එළිනපනහළි කරන
ටීකා අනුටීකානවෝ ඇත. ඒ හැමතැේ පහසුනවේ හිතට
ගේනා නියානයේ සකස් කළ සංග්රහ ධර්මග්රේථනයෝ ඇත.
රාගවිනය, නදෝෂවිනය, නමෝහවිනය සලසන නය අනුව
චතුස්සතයය ප්රකාශක ක්රම අනුව අමාමහ නිවේ රසිේ
රසවත් වූ නය අනුව ඒ හැම බුදුවදේ පිරිසිදු සැදැහැ සිතිේ
උගතයුතු වේනේය.29
2. යම් අවේථාව පටිසම්භිදාමේග යද්ශනා පාළියයහි සඳහන්ව
වන්වයන්ව “චිත්තං විවටටති උනපක්ඛා සණ්ඨාති” යනුයවනි.
පටිසම්භිදාමේග අට්ඨකථාව යම් අවේථාව විේතර
කරන්වයන්ව “අේසාසපේසාසාපි ......” යනුයවනි.30
3. අට්ඨකථාචරිය බුද්ධය ෝස ේවාමීන්වද්රයන්ව වහන්වයේයේ
සම්ප්රාප්තතිය සිදුූයේ යමබඳු තත්වයකින්ව යුත් කාලයයකය.
උන්වවහන්වයේ විුද්ිමේගයේදී කර්මේථාන පිළිබඳ සියලු
විේතර
යනාපිරියහලා
විේතර
කෙ
බව,
“සබබකම්මටඨානානඤහි
භාවනාවිධානං
සබබං
අටඨකථානනයන ගනහත්වා විසුද්ධිමේනග විත්ථාරිතං.”යි
කමටහන්ව පිළිබඳ සියලු භාවනා විධානය අටුවායේ ආනයින්ව
විුද්ිමාර්ගයේ විේතර කරන ලදී. යමයින්ව විුද්ිමාර්ගය
29 විදර්ශනා පරපුර 2 පිටුව (අතිපූජනීය මාතර ශ්රී ඤාණාරාම මාහිමි) 2003

30 ආනාපානසති භාවනාව 15 පිටුව (2009) (අතිපූජනීය මාතර ශ්රී ඤාණාරාම මාහිමි)
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සම්පූර්ණ භාවනා විධානයේ විේතර කෙ ග්රන්වථය බව
ප්රකාශතයි.31
4. මිහිඳු මාහිමිපාණේ වහේනස්නගේ ඇරඹුණු ශාසන
පරම්පරාව දිගටම සඳහන්ව කිරීමට යබායහෝ උත්සාහ ගත්තත්
යනායයක් විදියේ අතුරු අනතුරු නිසා වැලකී ගියේය.
මහාවිහාර භික්ෂු පරම්පරාව යැයි නියමයයන්ව දැක්ීමට
පරපුරක් යනාමැති විය. භාවනා පරම්පරාව ද යම් සමග දුබල
ූ බව සිතිය හැකිය. යම් දුබල ීම පලාබත්ගල විසූ
ධර්මකීර්ති ස්වාමීේ වහේනස්නේ කාලයයන්ව පුව යැයි කිය
යුතුය.
ලක් බුදුසුන පිහිටි මුල් කාලයේ විදර්ශනා භාවනා
උපයද්ශ දීමට ඒ කාලයේ සිටිය ප්රමුඛ් පිරිස යහාඳටම සමර්ථ
ූහ. එයහයින්ව බුද්ධකාලයේ යමන්ව ඒ කාලයේ ද අිගම
ලාභය පිළිබඳ කථා අර්ථකථා වංශකථාවන්වහි විේතර
කරනලද බැේ හැයේ. ප්රතියේධ ශාසනය වශයයන්ව ගැයනන
යම් අිගම සම්පත්තිය වර්ෂ දහසකට වඩා නිරුපද්රිතව යම්
රයට්ම පැවති බව යපයන්ව.32
5. ඇත්ත වශයයන්ව ඉතිං අට්ඨකථායව කියැයවන්වයන්ව යද්ශනා
පාළියේ කියන්වන ඕන එකයන. දැන්ව අට්ඨකථාව කියන එක
රහතන්ව වහන්වයේලා පමණක්ම තීරණය කරපු එකක්
යනයවයි. බුදුරජාණේ වහේනස්නේ නද්ශනාවකම අදහස. ඒ
කියන්වයන්ව දැන්ව ඔය අට්ඨකථා ගැන ලේසන පිළිතුරක් දීල
31 විදර්ශනා පරපුර 9 පිටුව (අතිපූජනීය මාතර ශ්රී ඤාණාරාම මාහිමි) 2003
32

විදර්ශනා පරපුර 11-12 පිටු (අතිපූජනීය මාෙර ශ්රී ඤාණාරාම මාහිමි) 2003
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තියයනව මහාවංයස. තිේ හත්වැනි පරිච්යේයද මං
කියයේවා. කියයවුවම යහාඳට තියයනවා පිළිතුරක්. දැන්ව
අදකායල යබායහෝ උගත් අය පිළිගන්වයන්ව යම්ක පුකායලක
හදපු එකක් කියලයන. නෑ පු කායලක වුයන්ව
පරිවර්තනයක් විතරයි. ඒ කියන්වයන්ව භාෂා පරිවර්තනය.33
6.

අතිගරු පූජය රාජකීය පණ්ඩිත කඩවැද්දුයේ සිරි ජිනවංස
මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේ ද ........ ත්රිපිටක ධර්මය නපළ - අටුවා
- ටීකා සමග හදාරා වයාකරණ, ශබ්ද ශාේත්ර, භාෂා
නිපුණත්වයයන්ව රාජකීය පණ්ඩිත උපාිය ලබා ගත්හ.
ඒ අනුව 1951 වර්ෂයේ ජූනි මස 18 වන දින ශ්රී කලයාණී
යයෝගාශ්රම සංේථායේ ප්රථම ප්රවෘජයා සම්පත්තිය ලබාගත්
මහා පුණයවන්වත යදායොේ යදනා වහන්වයේ, නපළ - අටුවා ටීකා - සංස්කෘත භාෂා - වයාකරණ - ශබ්දශාේත්ර ධර්මවිනය පිළිබඳ හසල දැනුමක් ඇති කුශාග්ර බුද්ියයන්ව
යුතු අතිගරු ප්රධානාචාර්යය මාතර සිරි ඤාණාරාම
හිමිපාණන්ව වහන්වයේ යවතින්ව මූළික අධයාපනය ලබා
ගත්හ.34

7.

ත්රිපිටක පාලියයහි දැක්යවන සමථ කර්මේථාන භාවනා
සියල්ල එක්රැේ යකාට විසුද්ධි මාර්ග අර්ථකථානවහි

අතිපූජනීය නාඋයයන්ව අරියධම්ම මාහිමිපානන්ව වහන්වයේ විසින්ව 2010.6.12 දින
නාඋයන ආරණයයේදී පැවැත්ූ සාකච්ොවක් ඇුරින්ව
33

34 ශ්රී කලයාණී යයෝගාශ්රම සංේථා ඉතිහාසය (ප්රථම-දුතියභාග) 210 පිටුව.
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සවිේතරව දක්වා ඇත්යත් සමථ කර්මේථාන සතළිසක්
වශයයනි.35
8. සතරබණවර - සතිපට්ඨාන සූත්රය - සූත්රසංග්රහය - ධම්මපදය
- කායවිරති ගාථා යපාත - අභිධර්මාර්ථ සංග්රහය බාලාවතාරය සම්පූර්ණ යකාට වායචෝද්ගත කරන ලද්යද්
නාථගයන්වදීය.36
9. ටික දිනකට නාඋයනට වැඩම කෙ පූජය උත්තරවංස
ස්වාමීේ වහේනස්ත් ඇුරට ලැබිණ. එම ේවාමීන්ව
වහන්වයේයගන්ව අභිධර්මාර්ථ සංග්රහයේ ප්රකීර්ණක කාණ්ඩය
යතක් අර්ථ අේවාගතිමි. 37
10. අිශීයලෝපසම්පදායේදී උපාධයායන්ව වහන්වයේ වශයයන්ව
පත් ූ යේක් අතිපූජනීය විදර්ශනාචාර්ය මඩවල
ධම්මතිලකාභිධාන නිමලව යලාකු ේවාමීන්ව වහන්වයේ යවති.
එහිදී කර්මාචාර්යයන්ව වහන්වයේලා වශයයන්ව. අතිපූජනීය
රාජකීය පණ්ඩිත මාතර සිරි ඤාණාරාම මාහිමියේ වහේනස්
ද, අතිපූජනීය රාජකීය පණ්ඩිත කඩවැද්දුව ශ්රී ජිනවංස
මාහිමියේ වහේනස් ද, අතිපූජනීය පණ්ඩිත ගැටමාේනේ ශ්රී
විමලවංස මාහිමියේ වහේනස් ද, අතිපූජනීය ුනගම
සිරිසුමන මාහිමියේ වහේනස් ද, අතිපූජනීය නද්වනගාඩ
මංගලසිරි මාහිමියේ වහේනස් ද, පත් ූ යේක.
35 සමසතළිේ කමටහන්ව (2014) හැඳින්වීම X පිට (අතිපූජනීය නාඋයයන්ව අරියධම්ම

මාහිමි)
36 අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන්ව (2017) (අතිපූජනීය නාඋයයන්ව අරියධම්ම මාහිමි
චරිතාපදානය) 42 පිට
37 එම 43 පිට
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අධයයන සමයේදී ඉහත සඳහන්ව උපසම්පදායේදී
උපාධයාය කර්මාචාර්යවර මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේලාද,
අතිපූජය නර්රුකානේ චේදවිමල මහානායක මාහිමියේ
වහේනස් ද, අතිපූජය නදවිනුවර ඤාණාවාසාභිධාන
මහානායක මාහිමියේ වහේනස්ද ආචාර්යත්වයට පත්ූ
යේක.38
11. .. පූජනීය ගැටමාන්වයන්ව ශ්රී විමලවංස මාහිමියන්ව වහන්වයේ
යවතින්ව සිංහල - පාලි, පාලිනි ණ්ඩුව, සංේකෘත - ෙන්වදේ අලංකාර, විනය ප්රාතියමෝක්ෂ - කංඛ්ාවිතරණී - ප්රාතියමෝක්ෂ
වර්ණණාව, සිඛ්වෙඳ - සිඛ්වෙඳ විනිස - සූත්ර පිටකයේ සඟි
යපාත්, ආදියත් ......... අතිගරු පූජනීය රාජකීය පණ්ඩිත
කඩවැද්දුව ශ්රී ජිනවංස ේවාමීන්ව වහන්වයේ යවතින්ව හා
අතිපූජනීය යද්වයගාඩ මංගලසිරි ේවාමීන්ව වහන්වයේ ද
යවතින්ව වැඩිදුරටත් පාලිභාෂාව - අර්ථකථා, විනය පිටකය,
සූත්රාන්වත පිටකය ද අධයයන යකරිණි.39

38 එම

46 පිටුව

39 එම 47 – 48 පිටු
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03 බුද්ධන ෝස මහාස්වාමිපාදයේ
වහේනස් යනු කවුද?
අට්ඨකථා යන වචනය කීයම්දී නිතැතින්වම සිහිවන
නාමයකි බුද්ධය ෝෂ ඇදුරුපාණන්ව වහන්වයේයේ නාමය. අටුවා
ග්රන්වථ පිළිබඳ වැරදි මත පලයවන්වනාක් යමන්වම එම ග්රන්වථ පාළි
භාෂාවට පරිවර්තනය කෙ බුදුයගාේ මාහිමියන්ව ගැන ද වැරදි
මත යබායහෝවක් පැතියරමින්ව පවතී. එය එයේ ීම පුදුමයට
කරුණක් යනායේ. බුදු දහමට විරුද්ධව එය වනසන අදහසින්ව
කරුණු දක්වන යයමක් යේ නම් ඔු බුදු දහයම් උන්වනතිය,
දියුණුව උයදසා කටයුතු කෙ උතුමන්ව සියලු යදනාටම යදාේ
නගනු ඇත. බුද්ධය ෝෂ මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේ පිළිබඳ සැබෑ
යතාරතුරු දැනගනු කැමති අය මහාවංසය, බුරුමසාසනවංශය,
බුරුමයේ පැවති ෙට්ඨ (හයවැනි) සංගායනායේදී එහි
භාරනිත්ථාරකසං සමිතිය විසින්ව ප්රකාශත විශුද්ිමාර්ග
නිදානකථාව ද, ටීකා ග්රන්වථ හා විශුද්ිමාර්ග සන්වන ආදී ග්රන්වථ
කියවා බැලීම වටී. දැනගැනීම පිණිස ඉන්ව කරුණු ේවල්පයක්
යමයේ දක්වමු.

ලක්දිවට වැඩමකිරීමට නපර අවදිය
බුද්ධය ෝෂ මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේයේ උත්පත්තිය ආදී
කරුණු මහාවංශ, සාසනවංශ ආදී ග්රන්වථයන්වහි දැක්යේ. එම
කරුණු වල සාරාංශයක් අපි යමයේ දක්වමු.
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බුද්ධය ෝෂ මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේ ඉන්වදියායේ
බ්රාේමණ පවුලක උත්පත්තිය ලැබූ බවත් කුඩා අවදියේදීම
ත්රියේදයේ පරයතරට පැමිණි බවත් කුඩා කාලයේ පටන්වම
වියේෂ බුද්ිප්රභාවක් යපන්වනුම් කල බවත් එම පුවත දක්වන
සෑම ඉතිහාස ග්රන්වථයකම පායේ දක්වා ඇත. එකල දඹදිව
වැඩසිටි අභිඤ්ඤාලාභී රහතන්ව වහන්වයේලායේ හා සක් යදේ
රජතුමායේ ඉල්ලීම පරිදි දිවය යලෝකයයන්ව චුතව යමයලාව
උප්තපත්තිය ලැබූ බව බුරුම සාසනවංශය ආදී ග්රන්වථයන්වහි දක්වා
ඇත. යර්වත නම් යතරුන්ව වහන්වයේ එතුමන්වයේ උපාධයායන්ව
වහන්වයේ බව මහාවංශයේ දැක්යවන අතර බුරුම
සාසනවංශාදියේ නමක් යනාදක්වා අභිඤ්ඤාලාභී රහතන්ව
වහන්වයේ නමක් බව පමණක් දක්වා ඇත. දඹදිවදීම ඉතා යකටි
කලකින්ව ත්රිපිටකට කටපාඩම් කෙ බවත් ඉන්ව පු උපාධයායන්ව
වහන්වයේයේ ඉල්ලීම පරිදි අටුවා පරිවර්තනයට ලක්දිවට වැඩම
කල බව මහාවංශයේ දැක්යවන අතර මහාසං රත්නයේ
ඉල්ලීම පරිදි වැඩම කල බව ඇතැම් ග්රන්වථයන්වහි දැක්යේ. ඒ
අනුව උපාධයායන්ව වහන්වයේ ප්රධාන මහාසං රත්නයේ ඉල්ලීම
පරිදි වැඩම කල බව සිතිය හැකිය.
එයේ වැඩම කරන අතරතුර බුද්ධවංශ අටුවාව පාළියට
පරිවර්තනය කෙ බුද්ධදත්ත ඇදුරුපාණන්ව වහන්වයේව අතරමගදී
මුණගැුන බවත් යදයදනායේ සාකච්ොයවන්ව පු බුද්ධය ෝෂ
මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේයේ ප්රඥාප්රභාව හැඳිනයගන පරමදිලිඳු
තැනැත්යතකුට රතනාකරයක් ලැබුනාක් යමන්ව බුද්ධදත්ත
ඇදුරුපාණන්ව වහන්වයේ සතුටු ූ බවත් අප රටට මහත් කීර්තියක්
එක් කො ූ ද සාරිපුත්ත සං රාජයන්ව වහන්වයේයේ ශෂය ූ
විනයවිනිේචය ටීකාව රචනාකො ූ වාචිේසර ඇදුරුපාණන්ව
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වහන්වයේ දක්වන යේක. යමයේ බුද්ධය ෝෂ ඇදුරුපාණන්ව
වහන්වයේ යදේවියදේ පඬිවරුන්වයේ කීර්තියට ලක් ූ අයුරු
පැහැදිලිය.

ලක්දිවදී සිදුකළ සාසන නමනහවර
යමරටට
සපැමිණි
එතුයමෝ
මහාවිහාරවාසී
මහාසං රත්නය යවතින්ව පිරිසිදු යේරවාදය අටුවා සහිතව හදාරා
අටුවා පරිවර්තනයට අවසර ඉල්ලූ අවේථායේදී එතුමන්වයේ
හැකියාව විමසීමට සංයුක්ත නිකායේ සඳහන්ව “අන්වයතා ජටා”
ආදී ගාථා යදක ලබාදුන්ව අතර ඒවා විේතර කරමින්ව මුළු
ත්රිපිටකයේම හා එහි අර්ථ සම්පිණ්ඩනය කරමින්ව අනුපිළියවලින්ව
නිවන්ව මග දක්වමින්ව අමෘත ආකරයක් බඳු “විශුද්ිමාර්ගය”
රචනා කෙ යේක. පිරිසිදු යේරවාදී බුදුසුන චිරකාෙයක්
පැවැත්ීමට සමත් කටයුත්තක් කරන ලදැයි කියන්වනාක් යමන්ව
මහයපායොව කම්පායවමින්ව සාධුකාර දුන්ව බව මහාවංශාදී
ඉතිහාස ග්රන්වථයන්වහි දැක්යේ. යමතුමන්වයේ අසහාය
පාණ්ඩිත්වය දුටු මහාවිහාරවාසී මහසෙරුවන “යම් නම්
නිසැකවම මමත්රී යබෝසතාණන්ව වහන්වයේයි” යනුයවන්ව තුති
පුදා තම දිවි යදයවනි යකාට ුරැකි අටුවා ග්රන්වථ පරිවර්තනය
සඳහා බුදුයගාේ හිමියන්වට ලබා දුන්ව යේක. බුද්ධය ෝෂ
ඇදුරුපාණන්ව වහන්වයේ සියලු අභිධර්මපිටක අටුවා ද
විනයපිටක අටුවා ද සූත්ර පිටකයේ මුල් නිකාය හතයර් සියලු
අටුවා ද ඛුද්දක නිකායේ සූත්රනිපාතාදී ග්රන්වථ කිහිපයක අටුවා ද
පාළි භාෂාවට නගමින්ව මහත් සාසන අනුග්රහයක් සිදුකෙ යේක.
ඉන්ව පු එතුයමෝ ආපු දඹදිවට වැඩම කෙ බව දැක්යේ.
එතුයමෝ යමම අටුවා පරිවර්තනයයන්ව ලක්දිව දඹදිව පමණක්
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යනාව මුළු පෘථුවි තලය පුරාම සිංහල අටුවාවන්වයේ වටිනාකම
ප්රකට කරවා පුරාණ සිංහල මහරහතන්ව වහන්වයේලායේ ශ්රී
නාමයන්ව යලාව පුරා ප්රකට කරවා සිංහල දීපයේ යත්ජස යලාවට
කියා පෑ යේක. දැනටත් ඇතැම් තායි භික්ූන්ව වහන්වයේලා
ලක්දිව යදසට හිස දමා ගරුයකාට සැතයපන බව ද බුරුමජාතික
භික්ූන්ව වහන්වයේලා යමම ලක්දිව ඉපදීමට පතන බව ද
අසන්වනට ලැයබ්. යමම ගරුත්වය අපට ලැබුයන්ව බුද්ධය ෝෂ
ඇදුරුපාණන්ව වහන්වයේ විසින්ව අටුවා පාළියට පරිවර්තනය කෙ
නිසා බව සැලකිය යුතුය.

එතුමේට කරන නදෝෂානරෝපන හා ඒවාට පිළිතුරු
1. ප්රේණය : එතුමන්ව වහන්වයේ තමායේ මත අටුවාවන්වට එකතු
කො ද?
පිළිතුර:
එතුමන්ව වහන්වයේ තමන්වයේ අදහේ අටුවා මත
යලස ඇතුලත් කෙැයි යයමක් කියයතාත් ඒ කියන්වයන්ව අටුවා
හරිහැටි කියවා යනාමැතිකම නිසාය. අටුවාවක ආචරිය මත
කීපයක් දක්වන විට එයින්ව ගතයුත්යත් කුමක්ද යනාදී නයායන්ව
අටුවායේම දක්වා ඇත. ඒ පිළිබඳ අපි ඉදිරියේදී දක්වමු. එම
නයායන්ව යනාදන්වයනෝ අටුවාව පරිහරණය කරන අයුරු
යනාදැන අටුවාවන්වටත් අටුවා ඇදුරුවරුන්වටත් යදාේ නගති.
බුද්ධය ෝෂ ඇදුරුපාණන්ව වහන්වයේ කිසිවියටක පුරාණ අටුවා
මතය යට යකාට තම මතය ඉේමතු කිරීමට උත්සාහ යනාගත්
අතර පුරාණ අටුවා මත ද අතීතයේ වැඩසිටි යේෂ්ඨ සිංහල
මහරහතන්ව වහන්වයේලායේ මත ද අතිශය ගරුත්වයයන්ව පිළිගත්
බව අටුවා පරිශීලනයේදී දත හැකිය. යම් මතයක් පිළිගැනීමට
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යහෝ බැහැරකිරීමට උන්වවහන්වයේට ේවාධීන බලයක් ලබා
යනාදුන්ව බවත් මහාවිහාරීය මහරහත් පරපුයර් අධීක්ෂණය
යටයත් පුරාණ අටුවාවන්වයේ විනිේචයන්ව කිසිම යවනසක්
යනාකර ඒ කරුණු පැහැදිලි කිරීමට අමතර කථා වේතු හා
වියරණ දක්වමින්ව ුදුු පරිදි කරුණු සංග්රහ කරමින්ව
පරිවර්තනයක් පමණක් කෙ බව එතුමන්ව වහන්වයේම විනය
අටුවාදිය ආරම්භයේදීම දක්වා ඇත. එයේ අර්ථ යවනේ
කිරීමාදියක් උන්ව වහන්වයේ සිදු කයේ යැයි යයමක් කියන්වයන්ව
නම් එයින්ව පහර වදින්වයන්ව උන්ව වහන්වයේට වඩා ඒ ග්රන්වථ හිේ
මුදුනින්ව පිළිගත් සිංහල භික්ූන්ව වහන්වයේලාටයි. එකෙ වැඩසිටි
මහයතරවරු යයමක් කියන කියන සියල්ල පිළිගන්වනා නූගතුන්ව
යහෝ අණුවණයින්ව යැයි යනාසිතිය යුතුය. පටිසම්භිදාලාභී
උතුමන්ව පහෙවන යුගයේ යමම අටුවා පරිවර්තනය සිදුූ බව ද
සිතිය යුතුය.
යම් විදියකින්ව එයේ යවනේ මත අටුවාවන්වට එකතු කො
නම් එකෙ හා ඉන්ව පු කෙ වැඩසිටි යේෂ්ඨ සිංහල මහයතරුන්ව
වහන්වයේලා නිහඬ යනාවන්වනාුමය. ඊට විරුද්ධව නිසැකවම
කරුණු දක්වන්වනාුමය. නමුත් සිදුූයේ ඊට හාත්පසින්වම
යවනේ යදයකි. එම පාළි අටුවා ග්රන්වථ යපෙ යපාත් යමන්ව
පිළිගනිමින්ව ඒවා මුල් කරයගන ඒවාට සම්භාවනා කිරීම්
වශයයන්ව විවිධ ටීකා, අනුටීකා, සන්වන, ගැටපද ග්රන්වථ
මහාරාශයක් යේෂ්ඨ සිංහල බුද්ධපුත්රයින්ව වහන්වයේලා අතින්ව
ලියැවිණි. එපමණක් යනාව බුද්ධය ෝෂ මාහිමියන්ව වහන්වයේට
යනායයක් අයුරින්ව තුති කරමින්ව ගරුත්වය දැක්ූහ, තමන්වයේ
ආචාර්යත්වයයහි ලා සැලකූහ. ඊට උදාහරණ කීපයක් අපි
යමයේ දක්වමු.
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බුදුනගාස් ඇදුරිඳු ගැන පුරාණ නේෂ්ඨ උතුමේනේ
අදහස් කිහිපයක්...
I. සමන්වතපාසාදිකසඤ්ඤිතාය; සම්බුද්ධය ාසාචරියයාදිතාය;
සමාසයතා ලීනපයද ලිිේසං; සමාසයතා ලීනපයද ලිඛීතං.
(බුද්ධය ෝෂ ආචාර්යන්ව වහන්වයේ විසින්ව මනාව රචිත
සමන්වතපාසාදිකා නම් ූ අටුවායේ අපැහැදිලි පද යකටියයන්ව
ලියන්වයනමි.) යැයි වජිරබුද්ි ටීකාව රචනා කෙ වජිරබුද්ධි
ඇදුරුපානණෝ දැක්ූ යේක.
II.

අනාකුලවචනනා ච භදේතබුද්ධන ාසාචරිනයා. න හි යසා
එවමාකුලං
කත්වා
වත්තුමරහති,
තේමා
යථාිප්තයපතමත්ථමනාකුලං ුවිඤ්යඤයයඤ්ච කත්වා
යථාිතේස සම්බන්වධවයසයනව දේසයිේසාම.
(බුද්ධය ෝෂ ආචාර්යන්ව වහන්වයේ ආකූල වචන නැති
උතුයමකි. .......)
යනුයවන්ව සාරත්ථදීපනීටීකාව රචනා කො ූ ද
යපායොන්වනරු යුගයේදී ලක්දිව ප්රඥායවන්ව බැබළුණා ූ ද
සාරිපුත්ත සං රාජයේ වහේනස් දක්වන යේක.

III.

සමේතපාසාදිකායං
විනයසංවණ්ණනායං
මහායවයයාකරණේස පාළිනයවිදුයනා බුද්ධන ාසාචරියේස
එවං සද්දරචනා දිේසති...
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(සමේතපාසාදිකා
විනය
සංවර්ණනානවහි
මහාවයාකරණඥ වූ පාළි නයායේහි දක්ෂ වූ බුද්ධය ෝෂ
ආචාර්යන්ව වහන්වයේයේ යමයේ ශබ්දරචනාවක් යපයන්ව. )
යැයි සද්දනීති වියරණය නිපද වූ නතවැනි අේගමහාපණ්ඩිත
අේගවංස ඇදුරුපානණෝ දක්වන යේක.
IV.

එකල විශුද්ධ බුද්ීේ ප්රසිද්ධ වූ බුද්ධන ෝස නම් අටුවා
කර්තෲේ වහේනස් දඹදිවින්ව යමරට වැඩි යේක්, බුදුන්ව වදාල
යදලක්ෂ පන්ව සැත්තෑදහේ යදසීය පනේ ග්රන්වථ සංඛ්යාවක්
ඇති ත්රිපිටක පාළි ධර්මයට තුන්ව ලක්ෂ එක් සැටදහේ සත්සිය
පනේ ග්රන්වථ සංඛ්යාවක් පමණ අටුවා ලියා, පාළි ධර්ම
බැබැෙ ූ යේක. (නිකායසංග්රහය 71 පිටුව)
යැයි නිකායසංග්රහය නම් සාසන ඉතිහාසය
දැක්නවන ග්රේථය රචනා කළ නදවැනි (ජයබාහු) ධර්මකීර්ති
සං රාජයේ වහේනස් දක්වන නස්ක.

V.

ඔු මල් මහානාම නම් රජ යදවිසි හවුරුද්දක් රාජයය
යකයේය. එකෙ බුද්ධය ෝෂ නම් අටුවා කර්තෲන්ව වහන්වයේ
දඹදිව සිට යම් ශ්රී ලංකාද්ීපයට වැඩ බුදුන්ව වදාල යදලක්ෂ
පන්ව සැත්තෑදහේ යදසීය පනේ ග්රන්වථ සංඛ්යාවක් ඇති
ආගමයට තුන්ව ලක්ෂ එක් සැටදහේ සත්සිය පනේ ග්රන්වථ
සංඛ්යාවක් පමණ අටුවා කථා ලියා ආගමයයහි පහන්ව නැගූ
යේකැයි දතයුතු. (පූජාවලිය 778 පිටුව)
යැයි පූජාවලිය රචනා කෙ මයුරපාද
පරියේණාිපති බුද්ධපුත්රයේ වහේනස් දක්වන යේක.
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VI.

නුවර යුගයේදී අන්වතයටම පිරිහී තිබුණු සාසනය නැවතත්
පිහිටුීම පිණිස අප්රතිහත මධර්යයයන්ව කටයුතු කො ූ ද
අවවාදයයන්ව පමණක් යනාව ආදර්ශයයනුත් ත්රිවිධ
සාසනයම දියුණු කිරීමට කැප වුනා ූ ද යබෝිසත්ව
ගුයණෝයප්තත අසරණ සරණ සරණංකර සඞ රාජයේ
වහේනස්
බුදුරජාණේ
වහේනස්ටත්
බුද්ධන ෝෂ
මාහිමිපාණේ වහේනස්ටත් වේදනා කරේනේ නමනස්ය.
සකලුරනරානං චුම්බිතං යමාලිපාදං
සකලනරුරානං ධම්මසඞඛ්ං ධමන්වතං
සකලනරුරානං සබ්බදුක්ඛ්ං හනන්වතං
සකලනරුරානං යසඛ්රං තං නමාමි
(සියලු යදේමිනිුන්වයේ හිේමුදුණින්ව සිඹිනාලද පාද
ඇත්තා ූ, සියලු යදේමිනිුන්වට දහම් සක පිඹින්වනා ූ, සියලු
යදේමිනිුන්වයේ සියලු දුක් නසන්වනා ූ සියලු යදේමිනිුන්ව
අතර මුදුන්ව මල්කඩ ූ භාගයවතුන්ව වහන්වයේ මම නමදිමි.)
යසා බුද්ධරාජුගයතා සකලාය අත්ථං
යදයසසි ධම්මමමතං පිටකත්තයං යං
තං තන්වතිධම්මසකලං විවියධයය අත්ථං
යජායතසි යසා නමථ තං මුනිබුද්ධය ාසං
(ඒ බුද්ධරාජ ුගතයින්ව වහන්වයේ සියලු යදනායේ
යහපත පිණිස ත්රිපිටක සංඛ්යාත යම් දහම් අමාවක් යද්ශනා
කෙ යේක් ද, ඒ බුද්ධය ෝෂ මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේ
වියේෂයයන්ව එම ධර්මයේ අර්ථ විධානයකාට එය බැබෙූහ.
ඔබ සියලු යදනා එම බුද්ධන ෝෂ ුනිතුමේ වේදනා කරවු)40
40 සාරාර්ථදීපනී සතර බණවර සන්වනය 25 පිටුව - (අත්තුඩායේ සිරි රාුල මාහිමි)
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එතුමේ ගැන අතිපූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම
මාහිමිපාණේ වහේනස් දැක්වූ අදහස
බුද්ධය ෝෂ
ආචාරීන්ව
වහන්වයේ
ත්රිපිටකධාරීව
අට්ඨකථාධාරීව ඉන්වන යවලායේ සතර බණවරට අට්ඨකථාවක්
ලියුවලු. ඊලෙට අභිධර්මයේ අත්ථසාලිනියටත් අට්ඨකථාවක්
ලියුවලු, ඒ කියන්වයන්ව උන්ව වහන්වයේයේ අවයබෝධයයන්ව, කලින්ව
තිබුණු අට්ඨකථා අනුව. ඊට පේයස යර්වත කියන ආචාර්යන්ව
වහන්වයේ කීවලු ඕක ඔයහාම කරලා බැහැ, අයප්ත දඹදිව
අට්ඨකථා සියල්ල අසම්පූර්ණයි, ලංකායව තියයනවා. ඒක ගැන
කියනයකාට කියනවා බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ විසින්ව යද්ශනා
කරන ලද අට්ඨකථාව සංගායනා තුයන්වදීම සංගීති වුනා.
ලංකාවට මිහිදු මහරහතන්ව වහන්වයේ ඒක යගනල්ලා ඉගැන්වනුවා.
ඒක යහෙ අටුවා වශයයන්ව දැන්ව තියනවා. ඒක පාළි භාෂාවට
හරවලා ලියායගන එන්වන කීවා. .....
ඒ ේවාමින්ව වහන්වයේලා මහාවිහාරයට යවලා සං යායේ
අවසර පරිද්යදන්ව ඉේයසල්ලාම යහෙ බස සම්පූර්ණයයන්වම
පුුණු කො. යහෙබස පුුණු කරයගන සං සභායවන්ව අවසර
ඉල්ලුවා අයප්ත ආචාර්යන්ව වහන්වයේයේ අවසරය පරිද්යදන්ව අපි
ආයව යම් වැඩයටයි. අපිට අවසර යදනව නම් යහෙ අටුවා
පාළිභාෂාවට පරිවර්තනය කරන්වන පුළුවනි කියලා. පේයස
සං සභාවත් ප්රධාන නායක ේවාමින්ව වහන්වයේත් කියලා
තියයනවා, “එයේ නම් ඔයබ් දැනුම අපි පරීක්ෂා කරන්වන ඕයන”
කියලා. ඒ සඳහා මුළු ත්රිපිටකයම සම්බන්වධ යකාට පරිකථාවක්
ලියන්වන දුන්වනා ගාථා යදකක්. “සීයල පතිට්ඨාය” කියන එකත්
ඊට මුළින්ව තියයන “අන්වයතාජටා බහිජටා” කියන යද්වපුත්ත
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සංයුක්තයේ තියයන ගාථා. ඒක තමයි විශුද්ිමාර්ගය හැටියට
උන්වවහන්වයේ ලීයව, සම්පූර්ණයයන්වම සීල - සමාි- ප්රඥාව
සම්පූර්ණ විවරණය කරමින්ව මුළු ත්රිපිටක අට්ඨකථාවටම තියයන
අර්ථ සාරාංශය එකතු කො. ඉතිං උන්වවහන්වයේයේ දක්ෂතාව
ුදුුතාව යපන්වවන්වන යද්වතායවා තමයි ඒක අතුරුදන්ව කයේ.
ආයයමත් ලීවා. ආයයමත් අතුරුදන්ව වුනා. තුන්වයවනි එක ලියලා
ඉවර යවන යකාට තුනම එක ලෙ තිබුනා. පේයස එක සං යාට
ඉදිරිපත් කො. කියවලා බැලුවම තුයන්වම එක අකුරකවත්
යවනසක් නෑ. ඒයකන්ව ඒ ේවාමින්ව වහන්වයේයේ තියයන සතිය
ධාරණ ශක්තිය යහාඳින්ව යත්රුම් ගත්තා. ඊලෙට වයාකරණ
කුශලතා පුදුමයි. .....
උන්වවහන්වයේ දිග විේතරයක් යකටියයන්ව කියනවා.
යබායහාම ලේසනට පද සම්බන්වධතාව ඇති කරනවා. ඒක නිසා
ඒක කියයවුවයින්ව පස්නස සං සභාව කීවලු “නම් බුද්ධ සාසනය
පවත්වානගන යේන මමත්රී නබෝසතුේ වහේනස් නවේන ඇති
නම් බුද්ධන ෝෂ ආචාර්යේ වහේනස් විදියට ආනව” කියලා.
සමහර විට නමනහම එකක් තිනයනවා, නවන නකනනක් එක
අකුරක් ලියන විට උේ වහේනස්ට වචන අටක් ලියේන පුළුවේ.
ඒ තරම් චිත්ත සේතතිය නේගනයේ ක්රියා කරනවා, ජවේ ීථි,
කිසි අකුරක් වරදිේනේ නැතිව. ඉතිං ඒ නිසා තමයි මුළු විනය
පිටකයට ලියුවා. අභිධර්ම පිටකයට ලීවා. සඟි පයහන්ව සඟි
හතරකටම උන්ව වහන්වයේ අටුවා ලීවා. ඛුද්දක නිකායේ යපාත්
පහෙයවන්ව වැඩි හරියකට උන්ව වහන්වයේ අටුවා ලීවා. .....
පරිවර්තනයේදී හැම අට්ඨකථාවකම මුළිනුයි අගිනුයි
ප්රතිඥාවක් යදනව, “බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ විසින්ව යද්ශනා කරන
ලද, ආචාර්ය පරම්පරායවන්ව යගන එන ලද, ලංකායේ යහෙ
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බසින්ව භාවිතා කරන ලද අට්ඨකථා මහාවිහාරවාසී සං යායේ
අනුමැතිය පරිද්යදන්ව ඒ වාචනා මාර්ගය ඉක්මවා යනායගාේ
යම්ක මම පරිවර්තනය කො” කියල යබායහාම ලේසනට ඒ
ප්රතිඥාව දීල තමයි උන්ව වහන්වයේ පරිවර්තනය කරන්වයන්ව.
අතියර්ක යදයක් ලියන්වයන්ව නෑ, ලියනව නම් ඒක සටහන්ව
කරනව. ඒ කායල තිබුනයන්ව අභයගිරි නිකායය යජතවන
නිකායය යම් යම් අදහේ, ඒවා සමහර තැනක උන්ව වහන්වයේ
යකටියයන්ව සටහන්ව කරනවා, “අඤ්යඤ වදන්වති, යකචි වදන්වති,
අපයර වදන්වති” අන්වන ඒ වයේ වචන වලින්ව. යම් කාරණයකට
තමන්වයේ අදහසක් දක්වනව නම් “අයං අම්හාකං ඛ්න්වති” (යම්
අයප්ත කැමැත්තයි) කියල කියනවා.41
ඉහත ප්රකාශ අනුව නපනී යේනේ පාළි අටුවා රචනනයේ
පසු යුගනේ සිටි ග්රේථ රචනා කළ සිංහල උතුමේ වහේනස්ලා
සෑම සියලු නදනාම පානේ එම පාළි අටුවා අතිශය සම්භාවනාවට
ලක් කළා පමණක් නනාව බුද්ධන ෝෂ ආචාර්යේ වහේනස්ව
ආචාර්යත්වනයහි ලා සැලකූ බවයි. කරුණු යමයේ යහයින්ව
යයමක් බුද්ධය ෝෂ ආචාර්යන්ව වහන්වයේට යදෝෂායරෝපනය
කරන්වයන්ව නම් යහයතම පැරණි සිංහල ඇදුරුවරුන්වට පහර
ගසන්වයන්ව යවයි. යමම ග්රන්වථ රචනා නිසා අප රටටත් සිංහල
පැරණි උතුමන්වටත් ලැබුණු කීර්තිය වැනසීමට කටයුතු කරන්වයන්ව
යවයි. බුද්ධසාසනයත් සිංහෙ සංේකෘතියත් වැනසීමට මාන
බලන අහිතයින්වට අනුබල යදන්වයන්ව යවයි. අපයේ උරුමයන්ව
හෑල්ලුවට ලක් කරන්වයන්ව යවයි. එබැවින්ව යමක් ප්රකාශ කිරීමට
අතිපූජනීය නාඋයයන්ව අරියධම්ම මාහිමිපානන්ව වහන්වයේ විසින්ව 2010.6.12 දින
නාඋයන
ආරණයයේදී පැවැත්ූ සාකච්ොවක් ඇුරින්ව
41
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යපර සිය දහේ වරක් සිතා බලා ප්රකාශ කරත්වා යැයි අපි
කරුණායවන්ව ඉල්ලා සිටිමු.
බුද්ධය ෝෂ ආචාර්යන්ව වහන්වයේ මහාවිහාරීය
සම්ප්රදායටත් පුරාණ සිංහෙ ඇදුරුවරුන්වටත් ගරුකෙ අයුරු
යත්රුම් ගැනීමට පහත කරුණු ද කියවා බලත්වා.

බුදුනගාස් මාහිමි තමානේ අදහස් අටුවාවේහි
දැක්වූ අයුරු
බුද්ධය ෝෂ ඇදුරුපාණන්ව වහන්වයේ තම අදහේ
අටුවාවන්වහි දක්වන තැන්වහි ඉතා පැහැදිලිව එය “නමය අපනේ
අදහසයි” යනුයවන්ව දැක්ූ යේක. ඊට උදාහරණ කීපයක් අපි
යමයේ දක්වමු.
I.

සයච පන එකාහද්ීහාදිවයසන යාව දසාහානාගතාය
වේසූපනායිකාය අන්වයතාවේයස වා ලද්ධා යචව නිට්ිතා ච,
කදා අිට්ඨාතබ්බාති එතං අට්ඨකථාු න විචාරිතං.
ලද්ධදිවසයතා පට්ඨාය අන්වයතාදසායහ නිට්ිතා පන
තේමිංයයව අන්වයතාදසායහ අිට්ඨාතබ්බා. දසාහාතික්කයම
නිට්ිතා තදයහව අිට්ඨාතබ්බා. දසායහ අප්තපයහාන්වයත
චීවරකාලං නාතික්කයමතබ්බාති අයං නනා අත්තනනාමති.
කේමා?……… තේමා යථාවුත්තයමව ගයහතබ්බං, අඤ්ඤං වා
අචලං කාරණං ලභිත්වා ෙඩ්යඩතබ්බං.
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(ඉඳින්ව ......යකදිනක අදිටන්ව කෙ යුතු ද යන යමය
අටුවාවන්වහි විචාරණය යනාකරන ලදි. ........ චීවරකාෙය
යනායික්ම විය යුතුය යන නමය අපනේ අදහසයි. .. කවර
යහයින්වද යත්..... එබැවින්ව කියූ පරිදි අරුත් ගතයුතුය. නැතනහාත්
අනය වූ අචල කාරණාවක් ලැබ අපනේ මතය හැරදැමිය යුතුය.)
42

II.

පහරිත්වා නිේගයත අට්ඨකථාු යදායසා න දේසියතා.
මයං පන යං ඨානං පහටං, තයතා සයංපතිතයමව යහාතීති
තක්කයාම.
(යම් ආහාරයක් නිේසේගිය ක්රමයට පිළිගැන්වීයම්දී යමක වැදී
බැහැරගිය කල්හි එහි යදෝෂයක් අටුවාවේහි නනාදක්වන ලදි. අපි
වනාහි එය යමක හැපුයණ් ද එතැනින්ව යතයම්ම වැටුයන්ව යේ
යැයි තර්ක කරමු.)43

III.

තේමා යයා යයා පටිේගණ්හාති, තේස තේස තප්තපච්චයා
ආපත්තියයවාති අයනමත්ථ අම්හාකං ඛේති.
(එබැවින්ව යම් යම් භික්ෂුවක් පිළිගනී ද ඒ ඒ භික්ෂුවට ඒ
යේතුයවන්ව ආපත්ති යේ යනු නමහිලා අපනේ අදහසයි.)44

IV.

අථ යඛ්ා සබ්බඅට්ඨකථාු වුත්තත්තා අට්ඨකථාචරියාව
එත්ථ පමාණං, න අඤ්ඤා විචාරණා. පුබ්යබපි ච ආයවාචුම්හ –
සමන්වතපාසාදිකා 525 පිට
සමන්වතපාසාදිකා 627 පිට
44
සමන්වතපාසාදිකා 322 පිට
42
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‘‘බුද්යධන ධම්යමා විනයයා ච වුත්යතා, යයා තේස පුත්යතහි
තයථව ඤායතා’’තිආදි. අටඨකථාචරියා හි බුද්ධස්ස අධිප්තපායං
ජානේති.
(තවද සියලු අටුවාවන්වහි කියූ බැවින්ව අටුවාචාරීන්ව
වහන්වයේලාම යමහිලා ප්රමාණය. අනය විචාරණයක් ප්රාමාණික
යනායේ. ග්රන්වථාරම්භයේදීම අපි “බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ විසින්ව
යම් ධර්මයක් විනයක් වදාරණ ලද්යද්ද, එය උන්වවහන්වයේයේ
පුත්ර ූ අටුවාචාරීන්ව වහන්වයේලා විසින්ව එයාකාරයයන්වම
දැනගන්වනා ලද්යද්ය” යනාදී වශයයන්ව කීයවමු. අටුවාචාරීේ
වහේනස්ලා බුදුරජාණේ වහේනස්නේ අදහස දේනා නස්ක.) 45
V.

සබ්බඅට්ඨකථාු පන වුත්තත්තා න සක්කා
පටියසයධතුං. ගයවසිතබ්බා එත්ථ යුත්ති. අටඨකථාචරියානං වා
සද්ධාය ගේතබබේති.
(සියලු අටුවාවන්වහි කියූ බැවින්ව ප්රතියේප කිරීමට
යනාහැකිය. යමහි යුක්තිය යසවිය යුතුය. තවද අටුවාචාරීේ
වහේනස්ලාට ශ්රද්ධානවේ නහෝ යායුතුය. (කියූ පරිදි අරුත් ගත
යුතුය.) ) 46

VI.

සයච පන නියමියතාකාසයතා අඤ්ඤත්ර මායරති,
ආණාපයකා මුච්චතීති අයං නයයා මහාඅට්ඨකථායං ුට්ඨු දේහං
කත්වා වුත්යතා. තේමා එත්ථ න අනාදරියං කාතබ්බන්වති.

45
46

සමන්වතපාසාදිකා 549 පිට
සමන්වතපාසාදිකා 561 පිට
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(ඉඳින්ව නියමිත අවකාශයයන්ව අන්ව තැනකදී මරයි ද අණකරු
ඇවතින්ව මියද් යන යමම නයාය මහාට්ඨකථායවහි මනාව දැඩි
යකාට කියන ලදි. එබැවින්ව යමහි අනාදරියක් යනාකෙ යුතුය.) 47
බුදුයගාේ මාහිමිපායණෝ තම අදහේ දැක්ූ අයුරින්ව හා
යවනත් ුදුු කරුණක් ලදයහාත් එතුමන්වයේ අදහස අත්හරින
යලස දැක්ීයමන්ව එතුමන්ව තුෙ පැවති ධර්ම ගරුත්වය හා
නිහතමානිත්වය ප්රකට යේ. තවද අටුවාව හා එම සිංහල
ඇදුරුවරු යකයරහි දැක්ූ ගරුත්වය iv – vi යන
උදෘතයන්වයගන්ව ප්රකට යේ. ඉහත උදෘත සියල්ලම විනය
අටුවායවනි. යසු අටුවාවන්වයගන්ව ද යමබඳු තැන්ව රාශයක්
දැකගත හැකිය. එක් උදාහරණයක් යමයේ දක්වමු.
VII.

ඉයම පන තයයාපි යථරා පණ්ඩිතා, ‘තිණ්ණම්පි වායද
කාරණං දිේසතී’ති තිණ්ණම්පි වාදං තන්වතිං කත්වා ඨපයිංු.

(යම් යතරුන්ව වහන්වයේලා තියදනාම මහානුවණැති
උතුයමෝය. තියදනායේම වාදයයහි කාරණයක් ඇතැයි
තියදනායේම වාදය තන්වතිය (යපෙ යමන්ව) යකාට තැබූහ.) 48
බුදුයගාේ හිමියන්වයේ කාර්යය හා ේවාභාවය යත්රුම්
ගැනීමට නුවණැත්යතකුට ඉහත කරුණු ේවල්පය වුවත්
සෑයහන බැවින්ව ඒ පිළිබඳ කරුණු දැක්ීම යමයතකින්ව අවසන්ව
කරමු. තවත් කරුණු දැනගනු කැමතියන්ව එතුමන්වයේ ග්රන්වථ
පරිශීලනය කරත්වා යනු අපයේ ආරාධනයයි.

47

සමන්වතපාසාදිකා 320 පිට

48 පඤ්චප්තපකරණඅටුවා 30 පිට
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2. ප්රේණය : එතුමන්ව වහන්වයේ සිංහල අටුවා ගිණිබත් කො ද?
පිළිතුර:
යමය ද හරිහැටි කරුණු විමසා බැලීමකින්ව
යතාරව ුයදක් බුදුයගාේ ඇදුරුපාණන්වයේ හා පුරාණ සිංහෙ
ඇදුරුවරුන්වයේ ගුණ මැකීමටත් පිරිසිදු බුද්ධ යද්ශනාවන්ව විකෘති
යකාට බුද්ධසාසනය පිරියහෙීමට ඉඩ ලබාගැනීමටත් සිදුකරන
ඉතාමත් අසතය ූ ප්රකාශයකි. යමම මතය පැතිරීයම් යේතු හා
එහි සතය අසතය බව දැන්ව අපි විමසා බලමු.
යමම වැරදි මතය හටගැනීයම් එකම යේතුව වන්වයන්ව
“බුද්ධය ාුප්තපත්ති” නම් ූ මෑත කාෙයේ ලියැවුණු ග්රන්වථයක
යමවැනි අසතය සටහනක් තිබීමයි. එය කටකතා මත පදනම් ූ
ග්රන්වථයක් මිස ඉතිසාහාදී සාක්ෂි මත පදනම් ූවක් යනාවන බව
ඒ ගැන පරීක්ෂණ කෙ උගතුන්වයේ ද අදහසයි. යමම ග්රන්වථයට
පු කයලකදී සියම් රයටහි දී ලියැවුණු “ජිනකාලමාලි” නම්
ග්රන්වථයේ ද යමම “බුද්ධය ාුප්තපත්ති” ග්රන්වථයේ ඇති ඇතැම්
කරුණු වැරදි බව දක්වා ඇත. එම ග්රන්වථය හරිහැටි කියූ කිසිම
යකයනකු එහි අඩංගු කරුණු සියල්ල නිවැරදි යැයි විේවාස
යනාකරනු ඇත. සිංහෙ භික්ෂූන්ව වහන්වයේලායේ කීර්තියට හානි
වන ආකාරයේ කරුණු රාශයක් එහි අඩංගු යේ. දැනගැනීම
පිණිස එයේ දැක්ූ අසතය අදහේ කීපයක් යමයේ දක්වමු.

I. විශුද්ිමාර්ගය යපාත් තුනක් එකම දිනකදී ලියූ බව හා සියලු
අටුවා මාස තුනකින්ව ලියූ බව
යනාවන

යමය අතියශයෝක්තියයන්ව කියූවක් මිස සතය
බව බුදුයගාේ ඇදුරුපාණන්ව වහන්වයේයේම
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ප්රකාශයන්වයගන්ව තහවුරු යේ. “උපද්දවා කුයල යලායක,
නිරුපද්දවයතා අයං; එකසංවච්ෙයරයනව, යථා නිට්ඨං
උපාගතා.” යැයි විනය අටුවාව ලිීමට පමණක් අවුරුද්දක් ගතූ
බව විනය අටුවාව අග දක්වා ඇත.
II. උන්ව වහන්වයේ පිණ්ඩපාතයේ වඩින අතර ගේයට වැටී තිබුණු
තල් යකාෙ අුලා යගනැවිත් අටුවා ලියූ බව
යමය ද අසතය ප්රකාශයකි. ගේයට වැටී තියබන තල්
යකාෙ වල ලිීමට යනාහැකිය. ලක්දිව සිටි භික්ෂූන්ව
වහන්වයේලායගන්ව එතුමන්වට අනුග්රහයක් යනාලැබුණු බව ප්රකට
කිරීමට යමන්ව දක්වා ඇති යමම කරුණ වැරදිය. එතුමන්වට යමරට
භික්ෂූන්ව වහන්වයේලා යබායහෝ අනුග්රහ කෙ බවට යබායහෝ සාක්ෂි
තියබ්. එබැවින්ව යමවැනි වැරදි කරුණු යනාපිළිගත යුතුය.
III. බුදුයගාේ මාහිමියයෝ ලක්දිව සං රාජ හිමියන්වව මුණගැුණු බව
යමම කාෙය වනවිට ලක්දිව සං රාජ තනතුරක්
පැවතියේ නැත. එය ආරම්භ වන්වයන්ව යපායොන්වනරු යුගයේ
මහපැරකුම් රජුයේ කාෙයේදීය. එබැවින්ව යමය ද සතය යනාවන
ප්රකාශයකි.
IV. තමාට අටුවා පරිවර්තනය කරන්වනට යනාලැබුණු බවත්
එබැවින්ව ජිනාලංකාර, ධාතුවංස, යබාිවංස යනග්රන්වථ පමණක්
ලියායගන පැමිණි බවත් බුද්ධදත්ත ආචාර්යන්ව වහන්වයේ
පැවුයේ යැයි දැක්යේ.
නමුත් යමය වැරදිය. බුද්ධදත්ත ආචාර්යන්ව වහන්වයේ
බුද්ධවංස අටුවාව කෙ බවත් විනයවිනිච්ෙය, උත්තරවිනිච්ෙය
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ආදී ග්රන්වථ කෙ බවත් පැහැදිළිව දක්වා ඇත. තව ද ධාතුවංස,
යබාිවංස යන පාළි ග්රන්වථ වල කතුවරයා බුද්ධදත්ත
ඇදුරුපායණෝ යනායේ. යබාිවංසය උපතිේස නම් මාහිමියයෝ ද
දාඨාවංසය ධර්මකීර්ති මාහිමියයෝ ද කෙ බව දැක්යේ.
V. බුදුයගාේ මාහිමියයෝ ලක්දිව සං රාජ හිමියන්ව බැහැදැක උන්ව
වහන්වයේ ශෂයයන්වට උගන්වවන විට පිටුපසින්ව වාඩි ී සිටි බවත්
එක් දිනක් සං රාජ හිමි උගන්වවන අතර අභිධර්ම පදයක
යත්රුම යනාදැන ශෂයයින්ව පිටත් කර කාමරයකට ී සිතමින්ව
සිටින අතර බුදුයගාේ මාහිමි ඒ පදයේ අර්ථය සං රාජ හිමියේ
යේත්තු වන ලෑල්යල් ලියා තැබූ බවත් පුව එය බුදුයගාේ
හිමියන්ව ලියූ බව දැන ශෂයයන්වව බුදුයගාේ හිමියන්වට භාරදුන්ව
බවත් යමම “බුද්ධය ාුප්තපත්ති” ග්රන්වථයේ දැක්යේ.
නමුත් යමම කිසිඳු පුවතක් කිසිම පිළිගතහැකි ඉතිහාස
ග්රන්වථයක දක්වා යනාමැත. ඒ යවනුවට බුද්ධය ෝෂ
මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේ සිංහෙ භික්ෂූන්ව යවතින්ව අටුවා උගත්
බවත් සිංහෙ ඇදුරු වරුන්වව ගුරුතැන්වහි ලා සැලකූ බවත්
මහාවංශාදී පැරණි වංශකතා වලින්ව යමන්වම බුදුයගාේ
හිමියන්වයේම ග්රන්වථ වලින්ව කියැයේ. විනය අටුවා නිගමන ගාථා
වලදී “බුද්ධමිත්ත” නම් යතරුන්ව යවතින්ව සිංහල අටුවා උගත් බව
“මහාඅට්ඨකථඤ්යචව, මහාපච්චරියමව ච;
කුරුන්වදිඤ්චාති තිේයසාපි, සීහෙට්ඨකථා ඉමා.
බුද්ධමිත්යතාති නායමන, විේුතේස යසේසියනා;
විනයඤ්ඤුේස ධීරේස, ුත්වා යථරේස සන්වතියක”
යැයි පැහැදිලිව දක්වා තියබ්.
කරුණු නමනස් නහයිේ “බුද්ධන ාසුප්තපත්ති” ග්රේථනේ දැක්වූ
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නබානහෝ කරුණු වැරදි බව නමනස් නිගමනය කළ හැක. එබැවිේ
එහි පමණක් සඳහේ වන සිංහල අටුවා ගිණිතැබීනම් සිදුීම ද
ඉහත සිදුීම් නස්ම අසතයයක් බව නමනස් නිගමනය කරු.
යමම කරුණ හා සම්බන්වධ ජනප්රවාදයක් ද පවතී. ඒ
යමයේය: යමරට මහනුවර ප්රයද්ශයේ උපන්ව දරුයවක් කුඩා
කලදීම පාන්වදර නැගිට පරියංකයයන්ව හිඳීමටත් කටපාඩමින්ව
පිරිත් කීමටත් පටන්ව ගත්යත්ය. යම් බව දැනගත් ේවාමින්ව
වහන්වයේ නමක් පැමිණ යම් දරුවා සමග සාකච්ො කෙ අතර
එහිදී යමම දරුවා, තමා යපර ජීවිතයක බුද්ධය ෝෂ
මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේයේ ශෂයයයකු ූ බවත් නමින්ව
“අමිතය ාස” ූ බවත් අටුවා පරිවර්තන කාර්යයේදීද උපකාර
කෙ බවත් පැවසීය. යම් අවේථායේදී “බුද්ධය ෝෂ මාහිමියයෝ
සිංහල අටුවා ගිණි තැබුයේ යැයි කියන කථාව ඇත්තද?” යැයි
විමසා ඇති අතර ඊට පිළිතුරු යලස “අපි කවදාවත් ඒ වයේ
යදයක් නම් කරන්වයන්ව නෑ නමුත් අටුවා පරිවර්තනයට භාවිතා
කෙ කටුසටහන්ව ලියූ යකාෙ නම් ඉවත් කො” යැයි කීයේය. යමම
සිදුීම එයේම නම් එයේ කටුසටහන්ව යකාෙ ඉවත් කිරීයම්
සිදුීම සිංහල අටුවා ගිණි තැබීමක් යලස බුද්ධය ාුප්තපත්ති
යපාතට ඇතුලත් ීමට යහාඳටම අවකාශ තියබ්.
තවද තමාට උපකාරක ූ තමා අතිශයින්ව ගරු කෙ ග්රන්වථ
විනාශ කිරීමක් වැනි අකටයුත්තක් කිසියේත්ම බුද්ධය ෝෂ
මාහිමියන්ව වැනි ධර්මවිනයධර ශ්රද්ධාබුද්ි සම්පන්වන උතුයමක්
සිහියනකින්වවත් සිදු යනාකරන බව එතුමන්වයේ කෘති
විමසිලිමත්ව කියවන්වයනකුට නිතැතින්වම හැයේ. පාරියභෝගික
මචතය නම් වන යබෝධීන්ව වහන්වයේලා විනාශ කිරීයම් ආදීනව
දක්වන එතුමන්ව වහන්වයේ “භාරියං කම්මං නහාති
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ආනේතරියසදිසං” (එය ඉතා බැරෑරුම් ූ ආනන්වතරිය කර්මයක්
හා සමාන ූ කර්මයක් බව) මජිමනිකායේ බුධාතුකසූත්ර
අටුවායේ දක්වා ඇත. යමයේ කරුණු දක්වන එතුමන්ව වහන්වයේ
ග්රන්වථ විනාශ කිරීමක් වැනි යදයක් කිසියේත් යනාකරන බව නම්
යහාඳටම විේවාසය. ඒ බවට තවත් සාධක අපි යමයේ දක්වමු.
I. බුදුයගාේ මාහිමියන්වට පුකාලීන ග්රන්වථ වල සිංහල අටුවා
ගැන සඳහන්ව ීම හා ඉන්ව පු යබායහෝ කලක් යනතුරු
සිංහල අටුවා පැවති බව
බුදුයගාේ මාහිමියන්වයේ ග්රන්වථ රචනාවට යබායහෝ
කාලයකට පුව රචනා ූ ග්රන්වථ වලට ද සිංහල අටුවාවන්වයගන්ව
කරුණු උපුටාගැනීයමන්ව යපනී යන්වයන්ව එයින්ව යබායහෝ
කාෙයක් යන තුරු සිංහල අටුවා යේෂව තිබුණු බවයි. ඊට
උදාහරණ කීපයක් යමයේ දක්වමු.
• යතන වුත්තං සීහළටඨකථායං ‘‘මනුේසමංයස වා යකයස වා
නයඛ් වා අට්ිම්හි වා යලාහියත වා ථුල්ලච්චයයමවා’’ති
වුත්තං. (මිනිේ මයසහි යහෝ යකේවල යහෝ නියයහි යහෝ
ඇටවල යහෝ යලයයහි යහෝ ථුලැසිම යේයැයි එබැවින්ව
සිංහල අටුවානවහි කියන ලදී.)49
• ුවිුද්ධසමාචායරා, විුද්ධනයමණ්ඩිතං;
විුද්ිමේගං යලාකේස, යදච්චන්වතවිුද්ියා.
අභාසි කරුණායවග-සමුේසාහිතමානයසා;
මයහසි විපුයලාදාත-විුද්ිමතිපාටයවා.
තේස අත්ථං පකායසතුං, කථාමේගං පුරාතනං;
නිේසාය යා සමාරද්ධා, අත්ථසංවණ්ණනා මයා.
49 වජිරබුද්ිටීකා
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(ුවිුද්ධසමාචාර ඇත්තා ූ විපුල-ුවිශුද්ධඤාණයකින්ව හා
ප්රඥාපාටවයකින්ව යුක්ත ූ ..... කරුණායවන්ව මනාව
උත්සාහවත්ූ සිතක් ඇති මහාර්ශීන්ව වහන්වයේ යම් ... නිවන්ව
මගක් වදාෙ යේක් ද එහි අරුත් ප්රකාශකිරීම සඳහා පුරාතන
අටුවාකතා මාර්ගය ඇසුරු නකාට මවිසින්ව යම් අර්ථ වර්ණනාවක්
මනාව ඇරඹී ද..) 50
• ‘‘යසා කිරා’’තිආදි යපාරාණට්ඨකථාය ආගතනයයා. (‘‘යසා
කිර” යනාදිය පුරාණ අටුවායේ පැමිණි ක්රමයයි.)51
• (ක්රි.ව.) 10 වැනි සියවස දක්වා යහෙටුවා පැවති බව පේවන
කාශයප මහරජුන්ව විසින්ව රචිත ධම්පියා අටුවා ගැටපදයයන්ව
ඉඳුරා ම ඔප්තපු යේ. ධම්පියා අටුවා ගැටපදයයහි මහටුවා යි 5,
80 (පිටු) යන තන්වහි ද, යහෙටුවා නැතයහාත් යහළුඅටුවා යි
7, 8, 51, 79, 103, 105, 112 (පිටු) යන තන්වහි ද සඳහන්ව යේ.
.............. යදාරකවුළු ඇයි පැයනන තාක් දැව වසා
රන්වකුකම් යකයේ යයති මහ අටුවායයහි 121 (පිටුව),
ලකුණ්ටයකා වදානි කිරේසනැමි යන යහෙටුවායි 148
(පිටුව)52
ධම්පියා අටුවා ගැටපද ආදී ග්රන්වථ කියැීයමන්ව
යම් පිළිබඳ තවත් කරුණු දැනගත හැකිය. යමතරම් කරුණු
දක්වන්වනට යයදුයණ් “බුදුයගාේ මාහිමියයෝ සිංහල අටුවා
ගිණිතැබුයේය” යන කීම යබාරුවක් බවත් එතුමන්වයේ කාලයට
අවුරුදු 500 කට පමණ පුවත් සිංහල අටුවා තිබූ බවත් ඔප්තපු
විසුද්ිමග්ගටීකා
දීඝනිකායටීකා
52
ධම්පියා අටුවා ගැටපදය (මහාචාර්ය ඩී.ඊ. යහට්ටිආරච්ි) xviii පිටුව හා අදාල පිටු
50
51
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කිරීමටය. ඒ සඳහා යමයතක් දැක්ූ කරුණු ප්රමාණවත් යැයි
සිතමු.
II.

මහාවිහාරීය සිංහල භික්ෂූන්ව වහන්වයේලා සිය ජීවිතය යමන්ව
යගෞරවයයන්ව ුරැකි අටුවා එයේ යවනත් යකයනකුන්වට
විනාශකිරීමට දීමට ඉඩ දීමට තරම් උන්ව වහන්වයේලා අනුවණ
පිරිසක් යැයි යනාසිතිය යුතුය. සාසන ප්රතිපත්ති අකුරටම
පිළිපදින මහාප්රාඥ උතුමන්ව වැඩසිටි යුගයක් වන එකල කිසි
යලසකින්ව එවැනි විනාශයකට ඉඩ යනායදන බව ද සැලකිය
යුතුය.

III.

තවද බුදුයගාේ මාහිමියයෝ එයේ කයේ නම් පුකාලීන
සිංහෙ භික්ෂූු කිසියේත් උන්ව වහන්වයේව අගය යනාකරනු
ඇත. ඒ යවනුවට සාසන නාශකයයකු යලස සලකා ගර්හා
කරනු ඇත. නමුත් සිදුූයේ අනිකකි. බුදුයගාේ මාහිමියන්ව
වහන්වයේට “අනුබුදු” යන යගෞරව නාමයයන්ව බුුමන්ව කො
පමණක් යනාව එතුමන්වයේ ග්රන්වථ යපෙ යමන්ව පිළිගත් බව
ග්රන්වථයන්වහි
දැක්යේ.
තවද
“පරමවිුද්ධසද්ධාබුද්ිවිරියපතිමණ්ඩියතන”
යනාදී
ගුණනාම යයාදායගන උන්ව වහන්වයේට යගෞරව දැක්ූහ.
එබැවින්ව සැයවාම ඉහත කරුණු ද විමසා බලත්වා යනු
අපයේ ආරාධනයයි.
3. ප්රේණය : ප්රතිපත්තිකාමී උතුමන්ව වැඩසිටි යුගයක් ූ එකෙ
යවනත් යකයනක් යමම ග්රන්වථ යනාලියා බුදුයගාේ
හිමියන්වටම භාරකයල් ඇයි?

64

පිළිතුර:
යමක් කිරීම සඳහා ුදුුම යකනාට පැවරීම
සාසන ක්රමයයි. ඒ බව යමාේගලීපුත්තතිේස මහරහතන්ව
වහන්වයේයේ කතාප්රවෘත්තියයන්ව ද ප්රකට යේ. ඒ අයුරින්වම යමම
අටුවා පරිවර්තනය සඳහා ද ඉතාම ුදුේසා බුදුයගාේ හිමියන්ව ූ
බව සැලකිය යුතුය. එනිසාම “බුදුයගාේ මාහිමි යමයලාව පහෙ
ූයේ අටුවා පරිවර්තනය යකාට සාසනය නගාසිටුීමටයි” යැයි
ද “එකෙ වැඩසිටි රහතන්ව වහන්වයේලායේ හා සක්යදවිඳුයේ
ආරාධනයයන්ව සාසනය නගාසිටුීමට උපන්ව යේක” යැයි ද
ග්රන්වථ අතරත් මහජනයා අතරත් දැනුත් කියැයේ, ලියැයේ.
එබැවින්ව යමම කටයුත්තට ඉතාම ුදුේසා ූ බැවින්ව එම කාර්යය
එතුමාට පැවරූ බව සැලකිය යුතුය.
4. ප්රේණය : එම ග්රන්වථරචනය සඳහා උන්ව වහන්වයේට වියේෂ
හැකියාවක් ීද?
පිළිතුර: ග්රන්වථරචනයට උන්ව වහන්වයේ සතුව වියේෂ
කුසලතාවක් පැවති බවත් එබැවින්වම යවනත් කිසිඳු ග්රන්වථ
කතුවරයයකුට ලබා යනාදුන්ව ආකාරයේ යගෞරවයක් ලබා
යදමින්ව “පරමවිුද්ධසද්ධාබුද්ිවිරියපතිමණ්ඩියතන” යනාදී
වශයයන්ව ගුණනාම රාශයක් එතුමන්ව වහන්වයේයේ සෑම
ග්රන්වථයක් අගම යයාදා ගරුත්වය දැක්ූ බවත් සැලකිය යුතුය.
දැනගැනීම පිණිස එම පාඨයේ පරිවර්තනය යමයේ දක්වමු.
(යමය යගෞරව නාම මහාවිහාරීය මහයතරවරුන්වයේ
අනුමැතියයන්ව බුද්ධමිත්ත නම් යතරුන්ව වහන්වයේ ලියූ බව
විුද්ිමාර්ග සන්වන ආදියේ දැක්යවන කරුණු වලින්ව ප්රකට යේ.)
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❖
පරමවිසුද්ධසද්ධාබුද්ධිීරියපටිමණ්ඩිනතන;
අතයන්වතයයන්ව පිරිසිදු ශ්රද්ධා බුද්ි ීර්යයයන්ව යුක්ත ූවු විසින්ව,
සීලාචාරජජවමද්දවාදිගුණසුදයසුදිනතන; ශීලය ආචාරය
ඍජුබව මෘදුබව යනාදී ගුණරාශයයන්ව යපායහාසත් ූවු විසින්ව,
සකසමයසමයේතරගහනජන ාගාහණසමත්නථන; ේවසමය
පරසමය දැනගැනීයමහි හා කීයමහි සමර්ථ ූවු විසින්ව,
පඤඤානවයයත්තියසමේනාගනතන; ප්රඥාපාටවයයන්ව යුක්ත
ූවු
විසින්ව,
තිපිටකපරියත්තිප්තපනභනද
සාටඨකනථ
සත්ථුසාසනන
අප්තපටිහතඤඤාණප්තපභානවන;
ත්රිපිටක
පර්යාප්තති ප්රයේද ඇති අටුවා සහිත ශාේතෲ සාසනයයහි
පුයනාබසිනා
ප්රඥාප්රභාව
ඇත්තු
විසින්ව,
මහානවයයාකරනණන; මහාවයාකරණඥ ූවු විසින්ව,
කරණසම්පත්තිජනිත - සුඛවිනිේගත - මධුනරාදාර වචනලාවණ්ණ -යුත්නතන; කරණසම්පත්තියයන්ව උපදවන ලද
ුවයේ නික්යමන මිහිරි උදාර සිත්කලු වචනයන්වයගන්ව යුක්ත
ූවු විසින්ව, යුත්තුත්තවාදිනා; යුතු අයුතු බව හා පවත්නා
තැනට ුදුු වදන්ව ඇත්තු විසින්ව, වාදිවනරන; වාදීන්ව අතර
උතුම් ූවු විසින්ව, මහාකවිනා; මහා කවි ූවු විසින්ව,
පභිේනපටිසම්භිදා - පරිවානර ඡළභිඤඤාදිපනභද ගුණපටිමණ්ඩිනත උත්තරිමනුස්සධම්නම සුප්තපතිටඨිතබුද්ීනං
නථරවංසප්තපදීපානං
නථරානං
මහාවිහාරවාසීනං
වංසාලඞකාරභූනතන; ප්රයේදගත ප්රතිසම්භිදා ඥාණ පිරිවර
යකාට ඇති ෂඩ් අභිඤ්ඤාදී ගුණයන්වයගන්ව අලංකාරවත් ූ
උතුරු මිනිේ දහම්හි ප්රතියේධ වශයයන්ව මනාව පිහිටි බුද්ි ඇති
යේරවාදී ආචාර්ය පරම්පරාවට ප්රදීප බඳු ූ මහාවිහාරවාසී
අටුවාකාරාදී යතරුන්ව වහන්වයේලායේ පරම්පරාවට ආභරණයක්
බඳු ූවු විසින්ව, විපුලවිසුද්ධබුද්ධිනා; මහත් පිරිසිදු බුද්ි ඇත්තු
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විසින්ව, බුද්ධන ානසාති ගරූහි ගහිතනාමනධනයයන නථනරන;
(අප විසින්ව නම් කිව යනාහැකි ගුරු බැවින්ව) එතුමන්වයේ
ගුරුවරුන්ව විසින්ව “බුද්ධය ාස” යැයි කියන ලද නම් ඇති යතරුන්ව
විසින්ව, කතා අයං සමේතපාසාදිකා නාම විනයසංවණ්ණනා;
කරන ලද්දා ූ යම් සමන්වතපාසාදිකා නම් ූ විනය
සංවර්ණනාවයි.

එතුමේ වහේනස්නේ හැකියාව ගැන නූතන ග්රේථ
කර්තෘවරුේනේ අදහස්
❖
අටුවා යපාත් වලින්ව අඩකටත් වඩා සපයා ඇත්යත්
බුද්ධය ාස හිමියන්ව විසින්ව බව යම් යල්ඛ්නයයන්ව (අටුවා
රචනාකල ඇදුරුවරුන්වයේ නාමයල්ඛ්නයයන්ව) යපනී යයි.
එතුමා නබෞද්ධ අටඨකථාචාරීේ අතුනරේ නේෂ්ඨතමයා යයි
අවිවාදනයේ පිළිගත හැකිය. ඒ යේතුයවන්ව ම ඔුයේ ජීවන
චරිතය වටා යගතුණු ජනප්රවාද රාශයක් ද යේ. එතුමා නමනලාව
පහළ වූනේ බුදුේනේ පර්යාප්තති ශාසනය දීර් කාලයක් නිර්මලව
පවත්වානගන යාම සඳහා පාලි අටුවා ලිීම පිණිසය යන
ජනප්රවාදයක් අද පවා යමරට පවතී.53
❖
ත්රිපිටකය සඳහා අර්ථකථන සම්පාදනයට යයෝගය
තත්වයට පත්ීමට අපරිමිත ශාේත්රීය යමයහවරක් මැනවින්ව
ඉටුකෙ යුතුය. එනම්, අර්ථකථාචාර්යවරයකු බවට පත්ීම ඉතා
දුෂ්කර කර්තවයයකි. ත්රිපිටකයයහි එක් ග්රන්වථයක් සඳහා අටුවා
සැපයීම, එකී කෘතිය පිළිබඳ පමණක් ලද පරිචයයන්ව යනා කෙ
හැක්කකි. ඒ සඳහා සමේත ත්රිපිටකයම සාවධානව, වියේක
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බුද්ියයන්ව අවිනිර්මුක්තව අධයයනයට ලක් කෙ යුතුය.එහි විවිධ
ේථානයන්වහි විදයමාන වන සියුම් අරුත් සිය නැණින්ව පිළිවිදිය
යුතුය. එමතු යනාව ත්රිපිටකයට පරිබාහිරව යනායයක්
භාෂාන්වතර, සමයාන්වතර වියේෂඥතාව ද අට්ඨකථාකරුවා
අතයවශයයයන්ව ේීකරණය යකාටගත යුතුය. අට්ඨකථාකරණය
එක් අයතකින්ව කාවය නිර්මාණීකරණයට සම යවයි. කවියා සතුව
නෂෝඩශ ඥානයක් වියයුතු යැයි නපරදිග මතයයි. ඒ ඥානය
අටුවාචාරීේ වහේනස් නකනරහි ද වූ බවට පාලි අටඨකථා
සඤචයම පැහැදිලි නිදර්ශන සපයයි. පාලි අට්ඨකථා
සම්පාදනය මගින්ව අටුවාචාරීන්ව වහන්වයේ යවතින්ව සිදු ූ
කාර්යභාරය හඳුනා ගැනීමට එහිම දක්නට ලැයබන
අසම්භින්වනපද, අභින්වනකපද යන ප්රයයෝගයන්ව (ත්රිපිටකයේ එක්
තැනක පමණක් යයයදන ප්රයයෝග) පිළිබඳ අවධානය යයාමු
කිරීම ම ප්රමාණවත්ය. මන්වද යත් එයින්ව උන්වවහන්වයේ යකයරහි ූ
ත්රිපිටකාගත ධර්ම ඥානයයහි ුවිශාරදත්වය ප්රකට වන යහයිනි.
අසම්භින්වනපද යන්වයනහි අර්ථය ත්රිපිටකයයහි එකම ේථානයක
පමණක් දක්නට ලැයබන වචනය යන්වනයි. ඉතා පෘථුල
සාහිතයයක් වන පාලි ත්රිපිටකනයහි එකම සූත්රය විවිධ තේහි ද
එකම භාෂා ප්රනයෝග, පද නබානහෝ තේහි ද විස්තෘතව ඇත. නම්
අතුරිේ එක් ස්ථානයක පමණක් නයනදන විනේෂ අදහසක් නහෝ
නයදුමක් නවේ නකාට ගැනීම සුදුෂ්කර කාර්යභාරයකි. නිදුනක්
යලස........ සංයුක්ත නිකායයහිම පැයණන සම්මසන සූත්රයේදී
බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ නිවැරදි යමයනහි කිරීම පිළිබඳ අනඳ
හිමියන්ව අමතා කරුණු පැහැදිලි කරති. එහි දී බුදුරදුන්ව අනඳ
හිමියන්ව අමතන්වයන්ව බු වචනයයනි. (යතනහානන්වද ුනාථ).
යමයේ බුදුරදුන්ව එක් පුද්ගලයකු බු වචනයයන්ව ආමන්වත්රණය
කෙ එකම අවේථාව යමය පමණක් යැයි බුද්ධය ෝස පාදයයෝ
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අවධාරණය කරති. (ඉදං යතපිටයක බුද්ධවචයන අභින්වනකං
පදං. අඤ්ඤත්ථ හි එවං වුත්තං නාම නත්ි). යමයින්ව පැහැදිලි
වන්වයන්ව අර්ථකථාචාර්යවරුන්ව පාලි ත්රිපිටකය පිළිබඳ
සුවිශාරදත්වයකිේ යුක්තව අටඨකථාකරණය ඉතා වගකීනමේ
හා විනේක බුද්ධිනයේ සිදුකරන ලද්දක් බවයි. ඉහත දැක්වූ
අයුරිේ සිංහනාද පැවැත්ීමට පුද්ගලයකු විසිේ පරිපූර්ණ කළ
යුතු ශාස්ත්රීය කාර්යභාරය අප්රනම්ය එකක් විය යුතුය.54
❖
අදාෙ අධයයන ක්යෂ්ත්රයයහි ූ පරිචය සම්බන්වධයයන්ව
විමසන විට අර්ථකථාචාර්යවරුන්වයේ කාර්යභාරය අප්රයම්ය
ූවක් බව පැහැදිලි යේ. ....... ත්රිපිටකනයහි අේතර්ගතය
සම්බේධනයේ නිර්ීත නලස අත්තනනා මතියක් විද්වත්
නලෝකය
හුනේ
නගනහැර
පෑනම්
ශකයතාව
අර්ථකථාචාර්යවරුේ විසිේ ස්ීකරණය නකාට ගේනා ලද්නද් ද
බුද්ධ ධර්මය සම්බේධනයේ වූ සුවිචක්ෂණ ප්රතිභාණනයහි
ප්රතිඵලයක් වශනයනි.55
අටුවා හා එම ඇදුරුවරුන්ව පිළිබඳ හරිහැටි කරුණු
යනාදැනීම නිසා යබායහෝ වැරදි වියේචන සිදුකිරීම යවන
කවදාටත් වඩා යමකෙ දක්නට ලැයබ්. යබායහෝ යදනා එයේ
කරන්වයන්ව ඒවා කියැීම තබා ඒවා දකින්වයන්වවත් නැතිවය. එයින්ව
යබායහෝ යදනා පිරිසිදු ධර්ම මාර්ගයයන්ව ඉවත්ීමට යේතු වන
බැවින්ව අපි යමයේ කරුණු දැක්ීමු. නුවණැත්තන්වට යමයතක්
ප්රමාණවත් යේ යැයි සිතමු. විේතර දැනගනු කැමැත්යතෝ අටුවා ටීකා - පැරණි වංශකථා හා ඒ ඇුරින්ව ලියැවුණු විේවාසනීය
ග්රන්වථ කියවා බලත්වා යනු අපයේ ආරාධනයයි.
54 යථරවාදී අර්ථකථන සිද්ධාන්වත (කිකාචාර්ය අරුණ යක්. ගමයේ) 46-48 පිටු
55
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04 ටීකා ග්රේථ හා ටීකා ඇදුරුපාණේ
වහේනස්ලා
ටීකා යනු නමානවාද?
ප්රධාන වශයයන්වම අටුවාවන්වයේ ඇති අප්රකට
වචන පැහැදිලි කිරීමටත් අටුවායේ යනාදැක්ූ යපෙ පාඨ
පැහැදිලි කිරීමටත් ටීකා ග්රන්වථ රචනා විය. ටීකා ඇදුරුපාණන්ව
වහන්වයේලා සිදුකයල් තම පුද්ගලික මත යපාත්වල ලිීම යනාව
බුද්ධ මතය පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කිරීමයි. යපයලහි හා අටුවායේ
ඇතුලත් යනාූ නමුත් ආචාර්ය පරම්පරායවන්ව පැමිණි
ධර්මවිනය පිළිබඳ විනිේචයන්ව බුදුරජුන්වයේ අදහස පරිදිම
දැක්ීම ටීකාචාර්යන්ව වහන්වයේලායේ අරමුණයි. යමම ග්රන්වථ
රචනා කයේ ද යපෙ - අටුවා පිළිබඳ හසල දැනුමක් ඇති
ත්රිපිටකධාරී උතුමන්ව විසිනි. ප්රධාන ටීකා ග්රන්වථ වලිනුත්
යබායහාමයක් යමම ලක්දිවදී ලියැීම යමරටට කීර්තියක්
ලබාදුන්ව තවත් කරුණකි. අටුවායවන්ව යතාරව යපෙ හරිහැටි
යත්රුම්ගත යනාහැක්කාක් යමන්වම අටුවාව යත්රුම් ගැනීයම්දී ද
ටීකායේ ප්රයයෝජනය අතිමහත්ය. අඛ්ණ්ඩ ආචාර්ය පරම්පරාවක්
දැක්ීමට යනාමැති යමවන්ව යුගයක, දහම් කරුණු නිවැරදිව
යත්රුම් ගැනීයම්දී ඉතා ශක්තිමත්ව ත්රිවිධ ශාසනයම පිහිටි යුග
වලදී ලියැවුණු ටීකාදී ග්රන්වථවලින්ව ලැයබන පිහිට අතිවිශාලය.
ඊට උදාහරණ කීපයක් යමයේ දක්වමු.
1. විනය පිටකයේ යදවැනි පාරාජිකාව ගැන දක්වන තැන
යපයෙහි පරිජි වටිනාකම දක්වන්වයන්ව “තථාරූපං නාම පාදං
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වා පාදාරහං වා අතියරකපාදං වා” (එබඳු පරිජිවන අගය නම්
පාදයක් යහෝ පාදයක අගය ඇති යමක් යහෝ පාදයකට වැඩි
අගය ඇති යමක් යහෝ). යනුයවනි. යමතැනදී යපයෙහි පාදය
යනු කුමක්දැයි දක්වා නැත.
විනය අටුවායේදී පාදය යනු නීලකහාපනයයන්ව
හතයරන්ව යකාටසක් බව (එයතන ලක්ඛ්යණන
සබ්බජනපයදු කහාපණේස චතුත්යථා භායගා ‘‘පායදා’’ති
යවදිතබ්යබා. යසා ච යඛ්ා යපාරාණේස නීලකහාපණේස
වයසන) දක්වා ඇතත්. එහි වටිනාකම ගණනය කරන අයුරු
දක්වා නැත.
නමුත් විමතිවියනාදනී ටීකායේදී එහි වටිනාකම ගණනය
කරන අයුරු පැහැදිලිව දක්වා ඇත. එනම් පිරිසිදු රන්ව මදටිය
පහක බර පාදය යලස යගන ගණනය කෙ යුතු බවයි.
(කාෙකවිරහිතේස
නිද්ධන්වතුවණ්ණේස
පඤ්චමාසේ නයකන
භණ්යඩන
පාදපරිච්යෙයදා
කාතබ්යබා). යමම ටීකා පාඨය යනාතියබන්වනට යදවැනි
පරිජියේ අගය විනිේචය කිරීම ඉතා අපහු වනු ඇත.
2. සෑම පැවිදි අයපක්ෂකයයකුම පායේ පැවිද්ද ඉල්ීමට
භාවිතාකරන “සබබදුක්ඛනිස්සරණ” ආදී පාඨය යපෙ
අටුවාවන්වහි දක්වා නැත. යමය විමතිවියනෝදනී,
විනයාලංකාර යන ටීකාවන්වහි දක්වා ඇති පාඨයකි. යමහිදී
දත යුත්යත් යමය කිසියේත්ම එම ටීකා ඇදුරුවරුන්වයේ
නිර්මාණයක් යනාව ඇදුරුපරම්පරායවන්ව බුද්ධකාලයේ
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පටන්ව පවත්වායගන ආ ක්රමය බවයි, එම ටීකා ඇදුරුවරු ද
පැවිදි ීයම්දී භාවිතා කෙ ක්රමය බවයි.
3. සීමා
සම්මතය
හා
සමූහනනය
දක්වන
උයපාසථක්ඛ්න්වධකයේදී සීමාවක් සමූහනනයට අනුදත්
නමුත් එය සිදුකරන අයුරු විේතර යපෙට ඇතුලත් ී
යනාමැත.
අටුවායේ දක්වන්වයන්ව පැරණි සීමාව යනාදන්වනවුන්ව
විසින්ව සීමා සමූහනනය යනාකෙ යුතු බවයි.
නමුත් මඤ්චප්රමාණ (ඇඳකපමණ) යකාටු ගසා එය
සමූහනනය කෙ යුතු අයුරු විේතර ඇතිව දක්වන්වයන්ව
විමතිවියනෝදනී ආදී ටීකාවන්වහිය. දැනුත් විනයධරයයෝ යමම
විනයකර්ම
සිදුකරන්වයන්ව
යමම
ටීකාපාඨයන්වට
පිංසිදුවන්වනටය. ඒවා යනාතිබුනා නම් යබායහෝ ගැටලු
මතුවන බව පැහැදිලිය.
4. සීමාවක් සම්මත කිරීයම්දී පබ්බතනිමිත්ත ආදී නිමිතිවර්ග
අටක් යයාදාගත හැකි බවත් එයින්ව නිමිති කීර්තනය යකාට
සීමාවක් සම්මත කරගන්වනා යලසත් යපයලහි දක්වා ඇත.
නමුත් ඒ නිමිති වල ප්රමාණ යහෝ සම්මතය කරන පිළියවල
යහෝ යපයෙහි ඇතුලත්ව නැත.
එම නිමිති වල ප්රමාණාදිය අටුවායේ දක්වා ඇත.
උදාහරණයක් යලස රුක්ඛ්නිමිත්යත් අවම ප්රමාණය උසින්ව
අටඟුල් ූයේ වටින්ව සූචිදණ්ඩක ප්රමාණය ද ඇත්යත් නම්
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ප්රමාණවත් යැයි දැක්යේ. නමුත් යමම සූචිදණ්ඩ යනු
කුමක්දැයි එකෙ ප්රකට වුවත් යමකෙ එහි අරුත අප්රකටය.
එය විේතර කරන්වයන්ව ටීකායේය. සූචිදණ්ඩ යනු පන්වහිඳ
බවත් එය අයත් කුඩා ඇඟිල්යල් පමණ ඇති බවත් පැහැදිලි
කර දැක්යේ. යසු විනය කරුණු පිළිබඳ තත්වය ද යමයේය.
5. අභිධර්මයයහි යවනත් යපෙ යපාත් වල දැක්යවන පරමාර්ථ
පදයේ අරුත සියල්යලන්ව සියල්ල යපයෙහි දක්වා නැත.
අටුවායේදී එය පැහැදිලි කරන්වයන්ව වුව ද ටීකායේ
දැක්යවන “පරයමා උත්තයමා අවිපරීයතා අත්යථා ......
පරමත්යථා” යන පාඨයයන්ව එය වඩාත් පැහැදිලි යේ.
යමයේ දැක්විය හැකි කරුණු අතිවිශාල ප්රමාණයක්
ත්රිපිටකය පුරා ඇති නමුත් නුවණැත්තන්වට කරුණු යත්රුම්
ගැනීමට යම් ප්රමාණවත් බැවින්ව ඒ ගැන දැක්ීම යමයතකින්ව
අවසන්ව කරමු.

ටීකා ඇදුරුපාණේ වහේනස්ලා යනු කවුද?
යමම ටීකා රචනා කයේ ද අටුවා සහිතව ත්රිපිටකධර ූ
උතුමන්ව බව යපර අපි දැක්ීමු. එම ඇදුරුපාණන්ව
වහන්වයේලා කීපයදයනකුන්ව පිළිබඳව නිවැරදි අවයබෝධය
පිණිස කරුණු ේවල්පයක් යමයේ දක්වමු.
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1. බදරතිත්ථවාසී ධම්මපාල ඇදුරුපාණන්ව වහන්වයේ
යමතුමන්ව වහන්වයේ ටීකා පමණක් යනාව අටුවා කීපයක්
ද පරිවර්තනය කෙ යේක. උදාන - ඉතිවුත්තක - යපතවත්ථු විමානවත්ථු චරියාපිටක - යනත්තිප්තපකරණ යන
ග්රන්වථයන්වයේ පාලි අටුවා යමතුමන්ව වහන්වයේ සම්පාදනය
කෙ බව දැක්යේ. ඊට අමතරව දී - මජිම - සංයුක්ත යන
නිකාය තුයන්ව ටීකාද විුද්ිමේග ටීකාව ද යමතුමන්වයේ
රචනාය. දකුණු ඉන්වදියායේ කාඤ්චිපුරයේ විුයේ යැයි
සැලයකන යමතුමන්ව වහන්වයේ ද දක්ෂ ග්රන්වථ කතුවරයයකු
යලස ප්රකටය. එබැවින්වම පු කාලීනව ග්රන්වථ රචනා කෙ
සිංහල
මහයතරවරුද
යමතුමන්ව
වහන්වයේව
ආචාර්යත්වයයහි ලා සැලකූ අතර යමතුමන්වයේ අදහේ
ප්රාමාණික වශයයන්ව සැලකූහ. ඒ බව “යතයනව
ආචරියධම්මපාලත්යථයරන
යථරගාථාසංවණ්ණනාය
වුත්තං” යනාදී යලස අංගුත්තරනිකාය ටීකාදියේ දැක්යවන
පාඨ වලින්ව පැහැදිලි යේ. එතුමන්ව පිළිබඳ වැඩිදුර යතාරතුරු
ග්රන්වථයන්වහි දක්වා නැතත් ඉතා යේෂ්ඨ ග්රන්වථ කතුවරයයකු
බවත් එම ග්රන්වථ රචනා මහාවිහාරවාසී සං රත්නයේ
අනුදැනුම මත යේරවාදී මත මණ්ඩනය කරමින්ව බදරතීර්ථ
විහාරයේදී ලියූ බවත් දැක්යේ.

2. දිඹුලාගල

සාරිපුත්ත

සඞ රාජ

මාහිමිපාණන්ව

වහන්වයේ
යමරට වැඩසිටි යේෂ්ඨ ග්රන්වථකාරක ඇදුරුපාණන්ව
වහන්වයේලා අතර යමතුමන්ව වහන්වයේයේ නම ද ඉතා
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ප්රසිද්ධය. මහපැරකුම් රජුයේ අනුග්රහයයන්ව සිදුකෙ සාසන
යශෝධනයට මූළික ූ දිඹුලාගල කේසප මාහිමිපාණන්ව
වහන්වයේ යමතුමන්වයේ ගුරුවරයාය. යමතුමන්ව වහන්වයේයේ
පාණ්ඩිත්වය වියද්ශයන්වහි ද ප්රකට ූ බව බුරුමයද්ශයේ රචිත
විනයාලංකාරටීකායේ දැක්යවන පහත පාඨයයන්ව ප්රකට යේ.
එනම්
“ආචරියයා
පන
සබ්බපරියත්තිධයරා
අයනකගන්වථකාරයකා
අයනයකසං
ගන්වථකාරකානං
යථරානං ආචරියපාචරියභූයතා” (යම් සාරිපුත්ත සඞ රාජ
ආචාර්යන්ව වහන්වයේ සියලු පරියත්තිධර උතුයමකි.
යනායයක් ග්රන්වථ රචනා කෙ උතුයමකි. යනායයක්
ග්රන්වථකාරක යතරුන්ව වහන්වයේලාට ආචාර්ය ප්රාචාර්ය ූ
උතුයමකි), යනුයවන්ව සම්භාවනා කරත්.
යමතුමන්ව වහන්වයේ වියේෂ ධාරණශක්තියකින්ව යුතු
උතුයමක් බව ග්රන්වථයන්වහි දැක්යේ. එකවර එක ඇසීමකින්ව
ග්රන්වථ දහේ ගණනක් (ග්රන්වථ දහසක් යනු බණවර 4කි)
ධරාගැනීයම් හැකියාව තිබුණු බව ග්රන්වථයන්වහි දැක්යේ. ඒ
යමයේය;
I. “එයේම ඒකශ්රැතීන්ව මනකසහස්ර ග්රන්වථ ධාරණයට
සමර්ථ ූ වජ්රඥාන ඇති ශාරිපුත්ර මහා ේවාමිපාදයන්ව
පටන්ව සං රක්ෂිත ය, ුමඞගල ය, වාගීේවර ය,
ධර්මකීර්ති ය, නාගයසන ය, ආනන්වද ය, යවයදහ ය,
බුද්ධප්රිය ය, අනවමදර්ශී ය, යනාදී මහාේථවිරයයෝ
යනායයක් ටීකාර්ථකථා හා තත්ප්රයේයශෝපාය ූ
අයන්වකප්රකාර ධර්ම ප්රබන්වධ හා සන්වන ගැටපද පිටපත්
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ආදිය උපදවා
බැබැෙැූහ.”56

බුදුන්වයේ

පර්යාප්තති

ශාසනය

II. “යං චන්වයද චන්වදභූතං නිසිතතරමතිං පාණිනිං
පාණිනීයය.....” (චාන්වද්ර වයාකරණය කෙ චාන්වද්ර
ආචාර්යන්ව බඳු ූ ද පාණිනී වියරණයයහි පාණිනී
ඍෂිවරයා බඳු ූ ද ඉතා තියුණු නුවණක් ඇති (සාරිපුත්ත
මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේ).....)57
යමතුමන්ව වහන්වයේයේ කෘති අතර අංගුත්තරනිකාය
ටීකාව, සාරත්ථදීපනී විනය ටීකාව හා අභිධර්මාර්ථ සංග්රහ
පුරාණ සන්වනය දැනට විදයමානය. දැනට දක්නට නැති තවත්
ග්රන්වථ කීපයක් ද දැක්යේ. යමතුමන්ව වහන්වයේයේ ශෂය ූ
සඞ රක්ිත ආදී ඇදුරුවරන්වයේ ග්රන්වථයන්වහි ද යමතුමන්ව
වහන්වයේව ඉතා ඉහලින්ව වර්ණනා කර ඇත.

3. යචාළිය කේසප ඇදුරුපාණන්ව වහන්වයේ
යමතුමන්ව වහන්වයේ දකුණු ඉංදියායේ යචෝෙ යද්ශයේ
වැඩසිටි බව දැක්යේ. යමතුමන්ව පිළිබඳ යතාරතුරු ග්රන්වථයන්වහි
එතරම් සඳහන්වව නැත. නමුත් එම දැක්යවන යතාරතුරු අනුව
අටුවා සහිත සියලු ත්රිපිටක පරියත්තිධර ූ මනා විචක්ෂණ
නුවණකින්ව යුත්ත ූ සීලාදී ප්රතිපත්තියයහි මනාව පිහිටියා ූ
මහාප්රාඥ උතුයමකු බව ප්රකට යේ. යමතුමන්ව රචිත ග්රන්වථ අතර
විමතිවියනෝදනී විනය ටීකාව හා යමෝහවිච්යේදනී නම් අභිධර්ම
56 නිකාය සංග්රහය (1966) (ඩී.පී.ආර්. සමරනායක) 81 පිටුව

අභිධර්මාර්ථසංග්රහ පුරාණ සන්වනය (1960) (වලයගදර යසාමායලාකතිස්ස හිමි)
283 පිටුව
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මාතිකා අටුවාව ප්රධාන යේ. එතුමන්ව වහන්වයේ අපරයට් සිංහල
භික්ෂූන්ව වහන්වයේලා සමගත් සමීප සම්බන්වධතා පැවති බව
යමරට ලියැවුණු ග්රන්වථයන්වහි දැක්යවන කරුණු වලින්ව ප්රකට යේ.
ඉහතින්ව දැක්ූ සාරිපුත්ත සං රාජ මාහිමියන්වයේ ශෂය ූ
විනයවිනිේචය ටීකාව ලියූ වාචිේසර මාහිමියන්වට එම ග්රන්වථය
ලිීමට ආරාධනා කෙ අය අතර යමම යචෝළිය කේසප
මාහිමියයෝ ද යවති. ඒ බව වාචිේසර මාහිමියයෝ යමයේ දක්වන
යේක.
තථා මහාකේසපඅේහයයන; යථයරන සික්ඛ්ාු සගාරයවන;
කුදිට්ිමත්යතභවිදාරයකන; සීයහන යචාොවනිපූජියතන.
(යසාලී රයටහි පූජිත ූ, සික්ෂාවන්වහි මනා ගරුත්වයක් ඇත්තා ූ
, මිතයාදෘෂ්ි නමැති මත් ඇතුන්ව විදාරණය කරන - පලා
විනාශකර දමන සිංහයයකු බඳු ූ මහාකේසප නමැති යතරුන්ව
විසින්ව ද එයේම ආරාිත ූයේ...)
යමතුමන්ව වහන්වයේ පිළිබඳ තවත් කරුණු රාශයක්
යමාහවිච්යේදනී ග්රන්වථයේ සඳහන්ව යේ. නාගජජුන නම්
විහාරයේ වැඩසිටි බව ද එහි දැක්යේ. ඉන්ව ගාථා කීපයක් යමයේ
දක්වමු.
නායමන යයා ධුතධරේගසමානනායමා,
චන්වයදාව පාකටනයභාදිතීතපඤ් යඤා;
සත්ථන්වතයරු නිපුයණා පිටකත්තයය ච,
වාදීභයූථවිපියන මිගරාජලීයලා.
(ධුතඞගධාරීන්වට අග්ර ූ මහාකාශයප යතරුන්වයේ නාමයට සමාන
නමක් ඇත්තා ූ යම් යතරනමක්, අහයසහි සඳ යමන්ව සුයනහි
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ප්රසිද්ධ ූයේ ද, විවිධ ශාේත්රයන්වහි හා ත්රිපිටකයයහි දක්ෂ ූ යේක්
ද, පරවාදීන්ව නමැති ඇතුන්ව සිටින කැලයයහි සිංහරාජයයකු බඳු
ූ ද,)
යයා සාගයරාව න විලඞ ති සීලයවලමප්තපිච්ෙතාදිගුණසාරවිභූසිතත්යතා;
යජායතති සාසනමලං නිිලං ජහන්වයතා,
සක්කච්ච ධම්මවිනයං පරිදීපයන්වයතා.
(සාගරය යවරෙ ඉක්මවා යනායන්වනා යේ යම් යතර යකයනක්
සීලය ඉක්මවා යනායයි ද, අල්යප්තච්ෙතාදී ගුණසාරයන්වයගන්ව
අලංකාරවත් ූ ආත්මභාවයක් ඇත්යත් ද, සාසන මල
දුරුකරමින්ව මනාව ධර්මවිනය දක්වමින්ව සාසනය බබුළුවන
යේක් ද,)
යතනාභිධම්මපිටකණ්ණවවිප්තපකිණ්ණසාරත්ථරත්නනිකයරව සමුද්ධරිත්වා;
සම්මාපජානගෙලඞකරණාය යමාහවිච්යෙදනී විරචිතා රතනාවලී යා.
(ඒ මහාකාශයප මාහිමියන්ව විසින්ව අභිධර්මපිටකය නමැති
සාගරයයහි විසිරී පැවති රත්න සමූහය යගාඩනගා
ශෂයප්රජාවයේ යගල සැරසීම පිණිස රත්නමාලාවක් බඳු ූ
යමෝහවිච්යේදනී නම් ූ යම් ග්රන්වථයක් රචනා කරන ලදද...)
ඉහත දැක්ූ කරුණු අනුව යමතුමන්ව වහන්වයේ වැරදි මත
දුරුකිරීයමහි අති සමර්ථ ූ ඉතා විචක්ෂණ උතුයමකු බව ප්රකට
යේ. තවද යමතුමන්ව වහන්වයේ විසින්ව රචිත විමතිවියනෝදනී
ටීකාව අපරයට් ප්රතිපත්තිකාමී විනයධර භික්ෂූන්ව අතර ඉතා
සම්භාවිත ග්රන්වථයකි. එබැවින්වම විනය විනිේචයේහිදී යමම
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ටීකාවට ප්රමුඛ්ත්වයක් යදනු ලැයබ්. තවද “ඔය ආයුෂ්මතුේ
වහේනස්ලානේ ගුරුවරයා කවුදැයි ඇසුනවාත් විමතිවිනනෝදනී
ටීකාචාර්යේ වහේනස් යැයි කියේන” යනුයවන්ව විනයධර
උතුයමෝ පවසන බව ද අසන්වනට ලැයබ්.

4. විනයාලංකාර ඇදුරුපාණන්ව වහන්වයේ
ටීකාචාර්ය සාරිපුත්ත සං රාජ මාහිමිපාණන්ව විසින්ව
රචිත “පාළිමුත්තකවිනයවිනිච්ෙය” නම් ූ විනයසංග්රහ අටුවාවට
ලියූ ටීකාව විනයාලංකාර ටීකාවයි. එහි කතුතුමන්ව වහන්වයේයේ
සාමයණ්ර නාමය “ුනිේදන ාස” බවත් උපසම්පදායේදී
“උපාලි” යන නාමය ලබාදුන්ව බවත් රජු ලබාදුන්ව ගරු නාමය
“තියපටකාලඞකාර” බවත් වාසය කෙ ආරණයයේ නාමයයන්ව
“තිරියපබ්බතත්යථයරා” යනුයවන්ව ද හැඳින්ව ූ බවත් බුරුම
සාසනවංශයේ දැක්යේ. එකල එරට වැසි මහාප්රාඥ උතුයමකු ූ
යමතුමන්ව වහන්වයේයේ නාමය ශ්රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ
ආචරියපරම්පරායවහි ද දැක්යේ. එබැවිේ නමතුමේ වහේනස්
නයෝගාශ්රමීය භික්ෂූේ වහේනස්ලානේ අදුරුපරම්පරාව බැබළවූ
පූර්වාචාරීේ වහේනස් නකනනක් බව ද සැලකිය යුතුය. නිවැරදි
ධර්ම-විනය විනිේචයක් ගතයුතු අයුරු එතුමන්ව වහන්වයේ යමයේ
දක්වන යේක.
මහාකාරුණියකා
භගවා
මහාකරුණාය
සඤ්යචාදිතමානයසා අයනයකහි නයයහි ආපත්තියතා
වුට්ඨානං කත්වා සේගයමාක්ඛ්ුයඛ් පතිට්ඨයපති, භගවනතා
අධිප්තපායඤඤුනනා අටඨකථාචරියාපි අයනයකහි කාරයණහි
භගවයතා වචනේස අත්ථං පකායසත්වා විුද්ධකාමානං නයං
යදන්වති, තථා ටීකාචරියාදනයාපි. එවං දින්වයන පන නයය
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යයානියසා මනසි කාතුං සක්යකාන්වතා පණ්ඩිතා යථානුසිට්ඨං
පටිපජජන්වති, අසක්යකාන්වතා අඤ්ඤථා අත්ථං ගයහත්වා න
යථානුසිට්ඨං පටිපජජන්වති, යතසං දිට්ඨානුගතිං අනුගච්ෙන්වතා
සිේසාදයයාපි තයථව කයරාන්වති, තේමා භගවයතා වචනඤ්ච
පුබ්යබනාපරං සංසන්වදිත්වා අට්ඨකථාටීකාදිවචනඤ්ච සම්මා
තුලයිත්වා තථයතා භගවයතා අිප්තපායං ඤත්වා යථානුසිට්ඨං
පටිපජජන්වයතහි ගරුකාපත්තියතා වුට්ඨහනත්ථං යයායගා
කරණීයයා.
මහාකාරුණික
වූ
භාගයවතුේ
වහේනස්
මහාකරුණානවේ නපළඹ වූ සිත් ඇති නස්ක් නනානයක් නයායේ
මගිේ ඇවැත් වලිේ නැගීසිටීම සිදුනකාට සගනමාක්සුවනයහි
පිහිටුවන නස්ක, භාගයවතුේ වහේනස්නේ අදහස දේනා වූ
(සාරිපුත්ත මහරහතේ වහේනස් ආදී) අටුවාචාරීේ වහේනස්ලා
ද නනානයක් නයායේ මගිේ භාගයවතුේ වහේනස්නේ වචනනේ
අර්ථ ප්රකාශ නකාට විශුද්ධිය කැමැත්තවුේට නයක්රම ලබා නදත්.
ටීකාචාරී උතුමේ වහේනස්ලා ද එනස්මය. නමනස් නයායේ දුේ
කල්හි නුවණිේ නමනනහි කිරීමට හැක්කා වූ නුවණැත්නතෝ
අනුශාසනාව පරිදි පිලිපදිත්. (එනස් නුවණිේ නමනනහි කිරීමට)
නනාහැකිවේනාහු අේ අයුරකිේ අර්ථය නගන අනුශාසනාව
පරිදි නනාම පිලිපදිත්, ඔවුේනේ දිටඨානුගතියට අනුව යේනා වූ
ශිෂය ආදීහු ද එනස්ම (වැරදි අයුරිේ) කරත්. එබැවිේ
භාගයවතුේ වහේනස්නේ වචනය ද පූර්වය හා අපරය සසඳා
අටුවා-ටීකාදී වචනය ද මනාව තුලනය නකාට තත් පරිදි
(නිවැරදිව) භාගයවතුේ වහේනස්නේ අදහස දැන අනුශාසනාව

80

පරිදි පිලිපදිේනවුේ විසිේ ගරු ඇවතකිේ මිදීම පිණිස නයදීම
කටයුතුය.58
යම් අදහසක් පිළිගැනීම හහෝ ප්රතිහෂේපය කළ යුත්හත්
හකහසේ ද යන නයාය විනයාලංකාර ටීකාචාරීන් වහන්හසේ
දක්වන අයුරු.
“ඉණපරිනභාගටඨානන තිටඨතීති එත්ථ ‘‘හිනයයා යං මයා
චීවරං පරිභුත්තං ආදිනා සනච අතීතපරිනභාගපච්චනවක්ඛණං
න කනරයය, ඉණපරිනභාගටඨානන තිටඨතීති’’ වදේති,
ීමංසිතබබං.” (ඉණපරියභෝගේථානයයහි සිටියි යන යමහි
“මාවිසින්ව ඊයේ යම් සිවුරක් පරියභෝග කයේ ද” යනාදී වශයයන්ව
අතීතපරියභෝග
ප්රතයයේක්ෂාව
යනාකරන්වයන්ව
නම්
ඉණපරියභෝගේථානයයහි සිටියි යැයි කියත්, යමය විමසිය
යුතුය.) යන සාරත්ථදීපනී ටීකා පාඨය විචාරණයට ලක් කරමින්ව
වටිනා උපයද්ශයක් යමයේ ලබා යදන යේක.
කිං ඉදං වචනං පාළිවචනං වා අට්ඨකථාවචනං වා
ටීකාවචනං වා ගන්වථන්වතරවචනං වාති. තත්ථ න තාව
පාළිවචනං, න අට්ඨකථාවචනං, න ගන්වථන්වතරවචනං, අථ යඛ්ා
ටීකාවචනන්වති. යහාතු ටීකාවචනං, සකවචනං වා පරවචනං වා
අිප්තයපතවචනං වා අනිප්තයපතවචනං වාති. තත්ථ න
සකවචනං යහාති, අථ යඛ්ා පරවචනං. යතනාහ ‘‘වදන්වතී’’ති. න
ටීකාචරියයන
අිප්තයපතවචනං
යහාති,
අථ
යඛ්ා
අනිප්තයපතවචනං. යතනාහ ‘‘තං ීමංසිතබ්බ’’න්වති. ... තේමා
අට්ඨකථාවචනයමව පමාණං කාතබ්බං.
58
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• කියමක් ද යමය යපයෙහි ූ වචනයක් ද, අටුවාවචනයක් ද,
ටීකා වචනයක් ද, ග්රන්වථාන්වතරයයහි ූ කීමක් දැයි (බලන්වන).
එහිලා පෙමුව යමය පාළිවචනයක් යනායේ,
අටුවාවචනයක් ද යනායේ, ග්රන්වථාන්වතරයයහි ූ වචනයක් ද
යනායේ, එයතකුදු වුවත් ටීකා වචනයකි.
• ටීකා වචනයක් නම් එය එයේ යේවා. එය ේවකීය වචනයක් ද
(ටීකාචාරීන්ව වහන්වයේයේම වචනයක් ද), නැතයහාත්
යවනත් අයයකුයේ කීමක් ද, (ටීකාචාරීන්ව වහන්වයේ විසින්ව)
අදහේ කෙ වචනයක් ද, අදහේ යනාකෙ වචනයක් දැයි
(බලන්වන)
එහිලා යමය ටීකාචාරීන්ව වහන්වයේයේ (ේවකීය) වචනයක්
යනායේ, යවනත් අයයකුයේ වචනයකි. එබැවින්ව “වදන්වති”
(ඇතැම්ු කියත්) යැයි කී යේක.
• යමය ටීකාචාරීන්ව වහන්වයේ විසින්ව අදහේ කරන ලද
වචනයක් ද යනායේ, අදහේ යනාකෙ වචනයකි. එබැවින්ව
“තං ීමංසිතබ්බං” (එය විමසිය යුතුය) යැයි වදාෙ යේක.
• එබැවින්ව අටුවා වචනයම ප්රාමාණික කෙ යුතුය. (එනම් අද
දින පරියභෝග කෙ සියල්ල අද දිනම එනම් ඊෙෙ අරුණට
යපර ප්රතයයේක්ෂා කෙ යුතුය).
නමනස් ග්රේථයක ආ පමණිේ යමක් පිළිගැනීම නහෝ
ප්රතිනේපය නනානකාට ඉහත පරිදි එය ග්රේථ කර්තෘේ
වහේනස්ට අභිමත අදහසක් ද යනාදී නලස විමසා නවනත්
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ප්රාමාණික ග්රේථ හා සසඳා බලාම තීරණයකට ආ යුතු බව
විනයාලංකාර ඇදුරුපාණේ වහේනස්නේ අවවාදයයි.
“අටුවා ටීකා වල විවිධ අදහේ තියබනවා, හරි විනිේචය
යසායා ගන්වන බැහැ” යැයි ඇතැම්ු පවසන්වයන්ව යමවැනි
නයායන්ව යනාදන්වනාකම නිසයි. ුදුු ගුරුවරුන්ව ඇුයර් ධර්මය
හදාරන්වයන්ව නම් එබඳු ගැටළු විසයඳනු ඇත. ගත යුතුයත් කුමන
විනිේචය ද යනාදී විමති පහවනු ඇත.

ටීකා පිළිබඳ ඇති දුර්මත කීපයක් හා ඊට පිළිතුරු
1. ප්රේණය : බුදුරජාණන්ව වහන්වයේයේ යද්ශනාවන්වට විේතර
සැපයීමට ටීකාචාර්යන්ව වහන්වයේලා සමත් ද?
පිළිතුර: යමම ප්රේණය නගන්වයන්ව ටීකා යනු කුමක්දැයි
හරිහැටි යත්රුම් යනාගැනීම නිසයි. ටීකාචාරීන්ව වහන්වයේලා
කිසි වියටක තම මතය බුද්ධමතය යලස යනාදක්වන යේක.
ඇදුරු පරම්පරායවන්ව තමන්ව දැනගත් විනිේචය යබායහෝ
කාලයක් පුරාවට ධර්මවිනය හා සසඳා බලා යබායහෝ ශෂය
පිරිසකට උගන්වවා ඉන්වපු යමම ටීකාදී ග්රන්වථ රචනා කෙ බව
දත යුතුය. එබැවින්ව බුදුරජුන්වයේ පටන්ව අඛ්ණ්ඩ ඇදුරු
පරම්පරාවකින්ව පැමිණි විනිේචයන්වම ටීකා වලින්ව තවත් ප්රකට
කරනවා හැර යපෙ අටුවාවන්වට යවනේ අරුතක් ටීකාවන්වයේ
දක්වා නැත. යම් කරුණක් පිළිබඳ ටීකාචාරීන්ව වහන්වයේයේ
අදහස දක්වන විට ඒ සෑම තැනකදීම “අයං අම්හාකං ඛ්න්වති,
ීමංසිත්වා යුත්තතරං ගයහතබ්බං” (යම් අපයේ අදහසයි,
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විමසා වඩා යුතු අදහස ගතයුතුයි) යනුයවන්ව ඉතා
නිහතමානීව ධර්මගරුත්වයයන්ව යුතුව දක්වන යේක. එම
ග්රන්වථ යනාකියවා එහි වටිනාකම යනාදැන යමයේ
වියේචනය කිරීම තමන්වටත් අනුන්වටත් සාසනයටත් කරන්වනා
ූ විශාල අනර්ථයක් බව සලකා තමන්ව යනාදන්වනා විෂයන්ව
පිළිබඳව යනාදන්වනා බව කියන්වයන්ව නම් යමබඳු හානි සිදු
යනාවන බව සැලකිය යුතුය.
2. ප්රේණය : ටීකා ලියුයේ රහතන්ව වහන්වයේලාමද?
පිළිතුර: යමම ප්රේණය අසන අය අදහේ කරන්වයන්ව “රහත්
යනාූ අයයේ විේතර විවරණ අපට අවශය නැත” යන්වනයි.
යම් ප්රකාශ කරන්වයන්ව ද ටීකා ගැන හරි වැටහීමක් නැතිව
සිංහල පරිවර්තන ආදියයන්ව ධර්මවිනය කියවන අයයි. ටීකා
නිපද ූ ඇතැම් ආචාර්යන්ව වහන්වයේලා රහතන්ව වහන්වයේලා
යැයි ද පිළිගැයන්ව. තවද ඒ උතුමන්ව වහන්වයේලා අටුවා සහිත
ත්රිපිටකයේ පාරගත උතුමන්ව වහන්වයේලා යැයි අවිවාදයයන්ව
පිළිගනී. එම සිංහල පරිවර්තන කිරීයම්දී ද අටුවා-ටීකාවන්වහි
දැක්ූ අරුත් අනුවම පරිවර්තන කර ඇති බව ඔවුු
යනාදනිති. ටීකාචාරීන්ව වහන්වයේලා තම මත බුද්ධමතය
යලස යනාදැක්ූ බවත් පිරිසිදු බුද්ධ මතයම ඉේමතු කිරීමට
යවයහුණු බවත් යපර අපි දැක්ීමු. යමහිදී අපටද
නැගියහැකි තවත් ප්රශණයක් වන්වයන්වය. එනම් “යමම සිංහල
පරිවර්තන ඔබට ලැබුයන්ව බුදුරජාණන්ව වහන්වයේයගන්ව ද?
නැතිනම් රහතන්ව වහන්වයේලායගන්ව ද?” යන්වනයි. අයනක්
අවධාරණය කෙ යුතු කරුණ වන්වයන්ව කිසිම යේරවාදී ටීකාදී
ග්රන්වථයක සීල සමාි ප්රඥාවන්වට බාධක වන වැරදි කරුණු,
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උපයදේ නැති බවයි. ඒ යවනුවට ඊට උපකාරක කරුණුම
පැහැදිලි යකයර්. කරුණු යමයේ යහයින්ව ග්රන්වථයන්වට යදාේ
නගමින්ව යනාසිට ඒවා හදාරා බලා තම ජීවිතයට යමක්
ගතහැකි නම් එය ගැනීම නුවණැති ක්රියාවක් බව සැයවාම
සලකත්වා.
3. ප්රේණය : එකම ග්රන්වථයට ටීකා කීපයක් ලියැයවන්වයන්වත්
ඒවා අතර ඇතැම් විට යවනේ මත පවතින්වයන්වත් ඇයි?
පිළිතුර: යමයේ එකම කරුණ සම්බන්වධව ටීකා කීපයක්
ලියැවුයන්ව වියේෂයයන්වම විනය පිටකය සඳහාය. එයේ ටීකා
අතර යවනේ මත ඇතැයි කියන යබායහෝ අවේථා වලදී
එයේ කියන්වයන්ව ටීකාවන්වහි නිවැරදි අදහස යනාදැනීම
නිසයි. යම් විදියකින්ව එයේ යවනේ අර්ථ ඇතැයි හැයෙන
තැනක් යවයතාත් යේරවාදී ප්රයේණිය හඳුනන සැදැහැති
පිළියවත් සරු ගුරු උතුමන්ව හා සාකච්ො යකාට වඩාත් ගරු ූ
මතය පිළිගත යුතුය යනු විනය නයායයි. යමහිදී කියයුතු
වියේෂ කරුණක් ඇත. එනම් විනය බුද්ධවිෂය බවත් එබැවින්ව
යමවැනි කරුණු සම්බන්වධව යපෙ අටුවාහි සඳහන්ව යනාූ
කරුණු ගැන රහතන්ව වහන්වයේලා අතර පවා යවනේ අදහේ
පැවතිය හැකිය යන්වනයි. ඒ බව විනය අටුවාදිය කියැීයමන්ව
දත හැකිය. බුද්ධකාලයේදී අග්රශ්රාවක උතුමන්වයේ පවා
ඇතැම් තැනකදී අදහේ සම ී නැත. චාතුම සූත්රය ඊට
නිදුනකි. නමුත් යමහිදී වියේෂයයන්ව දත යුත්යත් නිවන්ව
මාර්ගයට අදාල මූළික නයායන්ව සම්බන්වධව ප්රතිපදාවට
බාධක යවනේ මත කිසියේත් යනාපවතින බවයි. ටීකා අතර
ඇතැයි සලකන යමබඳු තැන්ව පිළිබඳවද යම් අයුරින්ව
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දතයුතුය. එබඳු යවනේ මතයක් යවයතාත් එය දක්වා නිවැරදි
කිරීම පුරාණ උතුමන්වයේ ලක්ෂණයකි. එය සාසනයේ
චිරේතිිය පිණිසම කෙ බව ග්රන්වථ පරිශීලනයේදී වැටයේ.
කරුණු යමයේ යහයින්ව ග්රන්වථ අතර වියරෝධයන්ව ඇත්තාක්
යමන්ව බැලූ බැල්මට යපනුන ද එකවර එයේ විනිේචයකට
යනායා ුදුු ගුරුවරුන්ව ඇුරින්ව දහම මනාව හදාරන්වයන්ව
නම් ගැටලු සියල්ලම පායේ විසඳී යනු ඇත. වැරදියට
හදාරේනේ නම් නපළ ග්රේථ අතර පවා විනරෝධයේ දකිනු
ඇත.
4. ප්රේණය : ටීකා රචනා කයේත් යමකල භික්ෂූන්ව වැනි
සාමානය භික්ෂූන්ව වහන්වයේලාම ද?
පිළිතුර: ඇතැම්ු සිතන්වයන්ව යමම ටීකා ලියුයේ යමකෙ
සිටින උපාිධාරී භික්ෂූන්ව වැනි උගතුන්ව විසින්ව බවයි. එය ඉතා
වැරදි අදහසකි. යමම ටීකා ලියැවුණු යුගය යනු ඉතාමත්
ගරුත්වයයන්ව ධර්මය හදාරණ ඒ අයුරින්වම ඒවා පිළිපදින
ප්රතිපත්තිගරුක භික්ෂූන්ව වැඩසිටි රහතන්ව වහන්වයේලා යැයි
සැලයකන උතුමන්ව වැඩසිටි කාලයකි. ඒ ඒ කාල වල වැඩසිටි
යේෂ්ඨ සැබෑවටම අටුවා සහිතව ත්රිපිටකධර ූ සීලාදී
ප්රතිපත්ති අකුරටම පිළිපදින උතුමන්ව අතින්ව යමම ටීකාදී
ග්රන්වථ රචනා ූ බව ද දතයුතුය. එබැවින්ව යමකල සිටින
උගතුන්ව හා ඒ උතුමන්ව කිසියේත් සැසඳිය හැකි යනායේ.
එතුමන්ව වහන්වයේලා කිසියේත්ම වැරදි මත සමාජගතීමට
ඉඩ යනාතැබූ යේක. කිසියේත් වැරදි මත හිතාමතා නිවැරදි
යැයි යනාදැක්ූ යේක. දිවි යදවැනි යකාට ධර්මය රැකගත්
යේක. යපෙ අටුවාවන්වහි යනාදැක්ූ කරුණක් සම්බන්වධ
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විනිේචයකදී එකරුණ සම්බන්වධ පිරිසිදු බුද්ධ මතය
යගනහැර පෑමට උත්ුක ූ යේක. ප්රතිපත්තිගරුක සෙ
පරම්පරාව යබායහෝ කාලයක් නිරුපද්රිතව පැවැත්ීමට
ආචාර්යත්වයයන්ව උපකාර ූ යේක. අදටත් යමපමණකින්ව
යහෝ ප්රතිපත්තිගරුක සෙ පරපුරක් ුරැකී තියබන්වයන්වත්
ත්රිපිටක සද්ධර්මය ුරැකී තියබන්වයන්වත් එවැනි පුරාණ ඇදුරු
පරම්පරාව නිසා බව සලකා ඒ උතුමන්ව යකයරහි
ගරුත්වයයන්ව දහම හදාරන්වයන්ව නම් ත්රිවිධ සාසනයම දැනට
වඩා බබෙන බව අපයේ අදහසයි.
ටීකා ග්රන්වථ හා එම ඇදුරුවරු ගැන යමතරම් කරුණු
දැක්ූයේ ඒවායේ ඇති වටිනාකම ඒත්තු ගැන්වීමටය. යපෙ අටුවා ග්රන්වථ පිළියවලට හදාරන්වනවුන්වට ටීකාවන්වයේ අගය
මැනවින්ව වැටයහනු ඇත. කරුණු යමයේ යහයින්ව යපෙ - අටුවා ටීකා අනුව බුදුරජුන්වයේ අදහස නිවැරදිව දැන පිළිපැදීයමන්ව
නිවන්ව මාර්ගය යහළිකර ගනිත්වා යනු අපයේ ආරාධනයයි.
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05 බුදුරජාණේවහේනස් දහම් නදසූ
භාෂාව හා ඒ ගැන ඇති මතවාද
භාෂා :
“භාසන්වති අත්ථං එතායාති භාසා.59 (යමය කරණයකාට
යගන අර්ථය එනම් කියයුතු ූ යදය ප්රකාශ කරත් ද එය භාෂාවක්
නම් යේ.)” යනු භාෂා පදයේ නිරුක්තියයි. එබැවින්ව යම්
යකයනක් යමක් උපකාර කරයගන “ගසක් ඇත, මල ුවඳයි” ආදී
ූ පැවසිය යුතු අර්ථ පවසත් ද එය භාෂාවක් නම් යේ.

පාළි භාෂාව :
“සම්මා සම්බුද්නධාපි නතපිටකං බුද්ධවචනං තේතිං
ආනරානපේනතා මාගධභාසාය එව ආනරානපසි. 60 (සම්මා
සම්බුදු රජාණන්ව වහන්වයේ ද ත්රිපිටක බුද්ධ වචනය තන්වතියට
නගන යේක් මාගධ භාෂායවන්ව ම නැංූ යේක) “සකාය
නිරුත්තියාති එත්ථ සකානිරුත්ති නාම සම්මාසම්බුද්නධන
වුත්තප්තපකානරා මාගධිනකා නවාහානරා.”61 (‘සකාය නිරුත්තියා’
යන යමහි ‘සකානිරුත්ති-ේවකීය නිරුක්තිය’ යනු සම්මා සම්බුදු
රජාණන්ව වහන්වයේ විසින්ව යද්ශනා කරන ලද ආකාර ඇති
මාගික වයවහාරයයි.)”

59 මහාසද්දනීති

60 විභඞග අටුවා
61 විනය අටුවා
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ඉහත දැක්ූ ඉපැරණි සාසනික ප්රකාශ අනුව දැන්ව පාළි
භාෂාව යලස භාවිත වන පදයම යපර “අරියභාසා, තන්වතිභාසා,
මාගධභාසා, මාගිකයවාහාර, ධම්මනිරුත්ති, සකානිරුත්ති,
සභාවනිරුත්ති” යනාදී වචන වලින්ව කියැයවන බව දත යුතුය.
එබැවින්ව සම්මා සම්බුදු රජාණන්ව වහන්වයේ විසින්ව ධර්මය යදසූ
භාෂාව වර්තමානයේ පාළි භාෂාව යලස හඳුන්වවත්.
එය “පකටඨානං ආළීති පාළි, උත්තමානං වචනානං
අනුක්කනමාති අත්නථා. අථ වා අත්තත්ථපරත්ථාදිනභදං අත්ථං
පානලති රක්ඛතීති පාළි.” 62 යනාදී සාසනික නිරුක්ති අනුව
ප්රකෘෂ්ට (ඉතා උසස්) වචනයේනේ නපළ නුයි පාළි නමි, උතුම්
වචනයේනේ අනුක්රමය යන අර්ථයි. නැතනහාත් ආත්මාර්ථපරාර්ථ ආදී නේද ඇති අර්ථය පාලනය කරයි රකියිනුයි පාළි නමි
යැයි පරියත්ති ශ්රී සද්ධර්මය පාළි නම් යේ යැයි අර්ථ ගත යුතුය.
උපචාර වශයයන්ව ඒ පරියත්ති සද්ධර්මය යදසූ භාසාව ද පාළි නම්
යේ. එබැවින්ව පාළි ච සා භාසා චාති පාළි භාසා (පාළි ූයේත් ඕ ය
භාෂාව ූයේත් ඕ යැයි පාළිභාෂා නමි) යැයි නිරුක්තිය ගත
හැකිය.

පාළි භාෂාව හැදෑරීනම් ඇති වැදගත් කම
භාගයවතුන්ව වහන්වයේයේ ශ්රි සද්ධර්මය යද්ශනා කෙ
භාෂාව පාළි භාෂාව බැවින්ව එම දහයම් නිවැරදිම අරුත දතහැකි
වන්වයන්ව පාළි භාෂාව දැනගැනීයමනි. එය යවනත් භාෂාවකින්ව
දැක්ීමට යායම්දී යබායහෝ යසයින්ව අරුත් හානි විය හැකිය.
මෑතකදී ද සිංහලයට පරිවර්තන සිදු වුවත් ඒවායේ යබායහෝ
යදෝෂ දක්නට ලැයබ්. එම පරිවර්තන හරිහැටි අධීක්ෂණයකට
ලක්වන බවක් ද යනායපයන්ව. මෑතදී සිදුයකරුණු දහම් ග්රන්වථ
62
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පරිවර්තන පිළිබඳව ධර්මධර උතුයමෝ අසතුටු වන්වයන්ව එයහයිනි.
දැනගැනීම පිණිස එවන්ව වැරදි කීපයක් යමයේ සටහන්ව කරමු.

සිංහල පරිවර්තන වල අපට හුවූ වැරදි කීපයක්
1 ‘‘කතයමා ච, භික්ඛ්යව, පුේගයලා සද්ධානුසාරී? ඉධ, භික්ඛ්යව,
එකච්යචා පුේගයලා යය යත සන්වතා වියමාක්ඛ්ා අතික්කම්ම
රූයප ආරුප්තපා යත න කායයන ඵුසිත්වා විහරති, පඤඤාය
චස්ස දිස්වා එකච්නච ආසවා පරික්ඛීණා නහාේති,..... (කීටාගිරි
සූත්රය - ෙට්ඨසංගායනා සංේකරණය)
යම් කීටාගිරි සූත්රයේ සද්ධානුසාරී යන පදය විේතර කෙ
අයුරුයි. එහි යත්රුම “මහයණනි, සද්ධානුසාරී පුද්ගලයා යනු
කවයරක් ද? මහයණනි යම් සාසනයයහි ඇතැයමක්
රූපසමාපත්තීන්ව ඉක්මවා ආරුපය ූ යම් ශාන්වත වියමෝක්ෂයන්ව
ඇත්ද, ඒවා නාමකයින්ව ේඵර්ශ යකාට යනායවයසයි. එනස්ම ඔහු
විසිේ ප්රඥානවේ චතුරාර්ය සතය දැක ඇතැම් ආශ්රව ක්ෂය කරන
ලද්දාහු ද නවති....” යන්වනයි. ඉහත කළු අකුරින්ව දැක්ූ පාඨය
යවනුවට සිංහල පරිවර්තනයේ ඇත්යත් “ඔහු විසිේ ප්රඥානයනුදු
සිවුසස් දැක ආශ්රව ක්ෂය කරන ලද්දාහු නනානවති” යනුයවනි.
යමයේ ීමට යේතුව ඇතැම් සිංහල අකුයරන්ව ලියැවුණු
පාළි යපාත් වල යමම පාළි පාඨය වැරදීමකින්ව “පඤඤාය චස් ස
දිස්වා ආසවා අපරික්ඛීණා නහාේති” යැයි වැටී තිබීමයි. නමුත්
තායි හා බුරුම යපාත් වල එය නිවැරදිව දක්වා ඇත. යම් ලක්දිව
යබායහෝ කාලයක් (සීතාවක, මහනුවර යුග වලදී) අවියත්
යල්ඛ්කයන්ව අතින්ව යමම යපාත් ලියැීම ඊට යේතුවයි. එය
හයවැනි සංගායනායේදී නිවැරදි කර ඇති අයුරු දැකගත හැකිය.
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යමම වැරදි පාඨය අනුව අරුත් කියුව යහාත් ශ්රද්ධානුසාරී
උතුයමක් යනු ආශ්රව ක්ෂය යනාකෙ, තාමත් මාර්ගඥාන
යනාලැබූ යකයනකැයි අර්ථය ලැයබ්. මාර්ගඥානයේදී ආශ්රව
ක්ෂය වන බව දක්වා ඇති බැවිනි. නමුත් ශ්රද්ධානුසාරී උතුයමක්
යනු ඇතැම් ආශ්රව ක්ෂය කෙ යසෝතාපන්වන මාර්ග අවේථායේදී
ශ්රද්ධා ඉන්ද්රිය බලවත් ූ මාර්ගේථ ආර්යන්ව වහන්වයේ යකයනක්
බව ඉතා පැහැදිලිව “අනිච්චනතා මනසිකනරානතා සද්ධිේද්රියං
අධිමත්තං
නහාති,
සද්ධිේද්රියස්ස
අධිමත්තත්තා
නසාතාපත්තිමේගං පටිලභති; නතන වුච්චති – ‘‘සද්ධානුසාරී’’....
නය හි නකචි සද්ධිේද්රියස්ස වනසන නසාතාපත්තිමේගං
පටිලභේති, සබනබ නත සද්ධානුසාරිනනා..” (අනිතය වශයයන්ව
යමයනහි කරන්වනුට ශ්රද්ධා ඉන්ද්රිය අික යවයි, ශ්රද්ධා ඉන්ද්රිය
අික ීයමන්ව යසෝතාපත්ති මාර්ගය ලබයි. එබැවින්ව ශ්රද්ධානුසාරී
යැයි කියනු ලැයබ්. යම් කිසියවක් ශ්රද්ධා ඉන්ද්රියයේ වශයයන්ව
යසෝතාපත්ති මාර්ගය ලබයි ද ඒ සියලු යදනා ශ්රද්ධානුසාරීුය) යි
පටිසම්භිදාමේගයේදී වදාරා ඇත. එකරුණ “යයා භික්ඛු ......
සද්ධං ධුරං කත්වා යසාතාපත්තිමේගං නිබ්බත්යතති, යසා
මේගක්ඛ්යණ සද්ධානුසාරී නාම යහාති” (යම් භික්ෂුවක් ශ්රද්ධාව
ධුරය යකාට යසෝතාපත්ති මාර්ගය උපදවාද, උන්ව වහන්වයේ
මාර්ගක්ෂණනයහි ශ්රද්ධානුසාරී නම් යවයි) යනාදී යලස සංයුක්ත
නිකාය අටුවාදියයහි ඉතා පැහැදිලිව දක්වා ඇත. එබැවින්ව
නුවණැත්යතෝ කරුණු විමසා ඉහත පාඨය නිවැරදි කර ගනිත්වා.
2.
තත්ථ අම්බලට්ිකායං විහරතීති ...... අම්බලට්ිකාති
එවංනාමයක පාසායද පවියවකං බ්රෑහයන්වයතා විහරති.
කණ්ටනකා නාම ජාතකාලනතා පටඨාය තිඛිනණාව නහාති,

91

එවයමවං අයම්පි ආයේමා සත්තවේසිකසාමයණරකායලයයව
පවියවකං බ්රෑහයමායනා තත්ථ විහාසි.63
ඉහත දක්වා ඇත්යත් කුඩා රාුල සාමයණ්රයින්ව
වහන්වයේ තනිව ප්රාසාදයක වැඩසිටි ආකාරයයි. එම පාඨයේ
පරිවර්තනය යමයේ විය යුත්යත් යමයේය. “අම්බලට්ිකායං
විහරති යනු.... අම්බලට්ික යන නමින්ව යුතු ප්රාසාදයයහි
පවියේකය වඩමින්ව වාසය කරන යේක. (ගසක) කටුව හටගත්
දින පටේ තියුණුම නවයි. යමයේම යමතුමන්ව වහන්වයේ ද සත්
වයේ සාමයණ්ර කාලයේදීම පවියේකය වඩමින්ව එහි වාසය කෙ
යේක.” යනුයවනි.
නමුත් එම කලු අකුරින්ව දක්වා ඇති යකාටස සිංහල
පරිවර්තනයේ දක්වා ඇත්යත් “කණ්ටක නැමැත්තා උපේ කල
පටේ තීක්ෂණය” යන කිසිම ගැලපීමක් නැති පාඨයකි. යමම
සිදුීමට කණ්ඨක නැමැත්යතකුයේ කිසිම සම්බන්වධයක් නැත.
“කණ්ටක” යන පාළි පාඨයේ ප්රධාන හා යමම ේථානයට
ගැලයපන අරුත වන “කටුව” යන්වන පයසක දමා කිසිම
සම්බන්වධයක් නැති “කණ්ටක නැමැත්තා” යන අරුතක්
ගැනීයමන්ව විහිළු අරුතක් ලැබී ඇත. මීට අදාල ටීකායේ
“තිඛිනණාව නහාති, න තේස තිිණභායවා යකනචි කාතබ්යබා
සභාවසිද්ධත්තා” (තිියණාව යහාති යනු ඒ කටුයේ තියුණු බව
ේවභාවයයන්ව සිදුූ බැවින්ව කිසිවකු විසින්ව සිදුකෙ යුතු යනායේ.)
යනාදී යලස පැහැදිළිව දක්වා ඇත. එය බැලුවා නම් යමවැනි
වැරදි සිදු යනාවනු ඇත.
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3.
රුක්යඛ්ා ජීවන්වයතායයව අන්වයතාසායරා භූමියං
පතිට්ියතා, අන්වතමයසා උබ්යබධයතා අට්ඨඞගුයලා,
පරිණාහයතා සූචිදණ්ඩකප්තපමානණාපි නිමිත්තුපයගා.....64
යමහිදී කියැයවන්වයන්ව සීමාවක් සම්මත කිරීයම්දී නිමිති
වශයයන්ව ගතහැකි ගසක අවම විශාලත්වයයි. එහි පරිවර්තනය
“ගස ජීවත් වන්වයන්වම, ඇතුලත හරය ඇත්යත්, බිම පිහිටියේ,
අවම තරමින්ව උසින්ව අංගුල අටක් ූයේ, වට ප්රමාණනයේ
පේහිඳක මිටක් (නමය සුලැඟිල්නල් පමණට සමය) පමණ වූනේ
ද නිමිත්තට ුදුු යේ.” යනුයවන්ව විය යුතුය.
නමුත් යමහි සිංහෙ පරිවර්තනයක යමම කලු අකුරින්ව
දැක්ූ පාඨය “වටිේ ඉඳිකටුවක් පමණ වූනේ ද” යනුයවන්ව
පරිවර්තනය කර ඇත. එම පාඨයේ අරුත ප්රායයෝගිකව ද
යනාගැලයප්ත, ඉඳිකටුවක වටප්රමාණ ඇති අංගුල අටක් උස ඇති
ඇතුලත අරටුව හටගන්වනා වර්ගයේ පැෙ විදයමාන යනාවන
බැවිනි. ටීකාවන්වහි දැක්ූ අරුත හා ද යනාගැලයප්ත. “සූචිදණ්ඩ”
යන පාළි පාඨයට “ඉඳිකටුව” යන පරිවර්තනය කිසියේත්
යනාගැලයප්ත. ඉඳිකටුවට පාළියයන්ව කියනුයේ “සූචි” යනුයවනි.
මීට අදාල ටීකාපාඨය වන්වයන්ව “සූචිදණ්ඩකප්තපමානණාති
සීහෙදීයප යලඛ්නිදණ්ඩප්තපමායණාති වදන්වති, යසා ච
කනිට්ඨඞගුලිපරිමායණාති දට්ඨබ්බං” (සූචිදණ්ඩප්තපමායණා යනු
යහෙදිව පන්වහිද් දණ්ඩක පමණ යැයි කියත්. එය ද කුඩා
ඇඟිල්යල් පමණ යැයි දත යුතුයි) යනුයවනි. “කඞඛාවිතරණී
පිටනපාත”
නමැති පැරණි ග්රන්වථයේද යමම පාඨය
“සූචිදණ්ඩප්තපමානණාපි - යහෙදිවැහි පන්වහිද්දඬක් සා ද ූ” යැයි
පැහැදිලිව දක්වා ඇත. යමවැනි පැහැදිලි කිරීම් තිබියදී එම ටීකා
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සන්වන ග්රන්වථ භාවිතා යනාකර පරිවර්තනය කිරීම නිසා යමවැනි
වැරදි පරිවර්තන සිදුයේ. එබැවින්ව ධර්මග්රන්වථ පරිශීලනය කෙ
යුතු පිළියවල දැන එම දහම් පාඨ වල නිවැරදි අරුත් ගැනීමට
සැයවාම උත්ුක යවත්වා.
4. සයච හි ඡල්ලිම්පි අනපනනත්වා සකයලයනව
නාළියකරඵයලන සද්ිං පානකං පටිේගහිතං යහාති,
නාළියකරං අපයනත්වා තං විකායලපි කප්තපති.65
යමය යේසජජක්ඛ්න්වධකයයහි දැක්යවන කාලිකමිශ්රීම
පිළිබඳ පාඨයක් විේතර කිරීම සඳහා විනය අටුවායේ පැමිණි
පාඨයකි. යමයින්ව අදහේ කරන්වයන්ව යාවකාලික යදයක් සමග
යවනත් කාලිකයක් මිශ්ර ීයම්දී මිශ්ර රසයක් ඇති වුයවාත් එම
මිශ්රණය අඩුකාලයක් ඇති කාලිකයට පැමියණන බවයි. එබැවින්ව
ඉහත පාඨයේ පරිවර්තනය “ඉඳින්ව යපාත්ත ද ඉවත් යනාකර
සම්පූර්ණ යපාල් යගඩියක් සමග (අඹ යුෂ ආදී) පානකයක්
පිළිගන්වනා ලද්යද් යේ ද, එම යපාල් යගඩිය ඉවත්කර එම
පානකය විකාලයයහි ද කැප යේ.” යලස විය යුතුය.
නමුත් යමහි සිංහෙ පරිවර්තනයක යමම පාඨය “නලලි
හැරදමා මුළුමනින්වම යපාල්ඵලය සමග පැේ පිළිගන්වනා යේද, ඒ
පැේ යපාල් ඵලය බැහැර යකාට විකාලයයහි ද කැප යේ.” යලස
දක්වා ඇත. යමහි අරුත නිවැරදි අරුතට යබායහෝ යසයින්ව
යවනේය. යබායහෝ යදයනක් යමම පාඨය නිසා “හවසට යපාල්
වතුර කැපය” යන වැරදි නිගමනයකට ද පැමිණ ඇත. ඊට
යේතුව වන්වයන්ව යමම පාඨයේ කළු අකුරින්ව දක්වා ඇති වචන
වැරදි යලස පරිවර්තනය කර තිබීමයි. “ඡල්ලිම්පි අනපනනත්වා”
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යන තැන “නලලි හැරදමා” යයි පරිවර්තනය වැරදිය. එය “යලලි
ඉවත් යනාකර” යන අර්ථය ලබා යදයි. මීලෙට “පානකං” යන
පදය “පැේ” යැයි පරිවර්තනය වැරදිය. පැන්ව යැයි ගත්විට
යපාල්වතුර යන අරුත ද ලැයබ්. යපාල් වතුර හවසට අකැපය. ඒ
බව ටීකාදී ග්රන්වථයන්වහි පැහැදිලිව සකාරණව දක්වා ඇත.
“උදකං, පානීයං” යන වචන සඳහා “පැන්ව” යන පරිවර්තනය
ගැලයප්ත. නමුත් “පානකං” යනුයවන්ව යමහිදී අදහේ කර ඇත්යත්
“අඹයුෂ ආදී” පානකයකි. යම් බව සාරත්ථදීපනී ටීකායේ
“පානකං පටිේගහිතං නහාතීති අම්බපානාදිපානකං පටිේගහිතං
යහාති, තං විකායලපි කප්තපති අසම්භින්වනරසත්තා.” (පානකං
පටිේගහිතං නහාති යනු අඹයුෂ ආදී පානකයක් පිළිගන්වනා
ලද්යද් යවයි. එම පානකය යපාල් යගඩියේ රසය (යුෂ) හා මිශ්ර
යනාූ බැවින්ව විකාලයයහි ද කැපය.) යැයි ඉතා පැහැදිලිව දක්වා
ඇත. එබැවින්ව යමවැනි විනය කරුණු විනිේචයේදී ටීකාදී
ප්රාමාණික ග්රන්වථ ද භාවිතා යකාට ම විනිේචයන්වට
පැමියණන්වයන්ව නම් යමවැනි වැරදි සිදු යනාවනු ඇත.
5. ධුතඞගයතචීවරිකේස
පන
චතුත්ථං
වත්තමානං
අංසකාසාවයමව වට්ටති. තඤ්ච යඛ්ා විත්ථාරනතා විදත්ථි,
දී යතා තිහත්ථයමව වට්ටති.66
යම් දක්වා ඇත්යත් විුද්ිමේගයේ ධුතංගනිද්යද්සයේ
තිචීවරිකාංගය දක්වන තැන ධුතංගතිචීවරික භික්ෂුවට ගැලයපන
අංසකඩයේ ප්රමාණයයි. එම පාඨය “ධුතංගයතචීවරික භික්ෂුවට
ගැලයපන්වයන්ව රියන්ව තුනක් දිග එක් වියතක් පළල අංසකඩයක්
පමණි” යැයි පරිවර්තනය විය යුතුය. නමුත් සිංහල පරිවර්තන
ග්රන්වථයක එම කළු අකුරින්ව දැක්ූ පාඨය “එක් රියේ පුළුල්” යැයි
66
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දක්වා ඇත. එය වැරදීමකි. “විත්ථාරනතා විදත්ථි” යන පාඨය
“පෙලින්ව වියතක් ූ” යනාර්ථය ලබා යද්. පැරකුම්බා සන්වනයේ
යමම පාඨය “තඤ්ච යඛ්ා, යහ ද; විත්ථාරයතා, පෙලින්ව; විදත්ි,
වියයතක් ම”67 යැයි දක්වා ඇත. යමවැනි තැන්ව වලදී කියවන්වනා
යනාමග යා හැකි බැවින්ව මූලාශ්ර පාළිග්රන්වථත්, පැරණි ටීකා හා
සන්වන ආදියත් කියැීමට ුරුීම නිවැරදි අර්ථ දැනගැනීමට
මයහෝපකාරී යේ.
6. එදිසා ච භික්ඛූ යාගුං පිවිත්වා විපේසනං ආරභිත්වා
බුද්ධසාසයන අරහත්තප්තපත්තා නාම ගණනපථං ීතිවත්තා.
සීහෙදීයපයයව යතු යතු ගායමු ආසනසාලායං වා න
තං ආසනමත්ථි, යත්ථ යාගුං පිවිත්වා අරහත්තප්තපත්තා
භික්ඛූ නත්ථීති.68
යම් දක්වා ඇත්යත් දී නිකාය සාමඤ්ඤඵල සූත්ර
අටුවායේ පාඨයකි. “සතිසම්පජඤ්ඤකථා” යන මාතෘකාව
යටයත් පුරාණයේ ලක්දිව වැඩසිටි ප්රතිපත්තිගරුක භික්ෂූන්ව
වහන්වයේලා පිණ්ඩපාතයේ වැඩම කෙ අයුරු යමහි දැක්යේ.
යමම පාඨයේ සිංහල පරිවර්තනය “යමබඳු (සිහිනුවණින්ව
කමටහන්ව මනසිකාරයයන්ව පිඬුසිො වඩින) භික්ෂූන්ව වහන්වයේලා
කැඳ වෙඳා විදර්ශනාව අරඹා බුදු සුයනහිදී අර්හත්වයට පැමිණි
උතුමන්ව වහන්වයේලා ගණන්වපථය ඉක්මවා සිටියාුය. සිංහල
දීපයයහිම පමණක් ඒ ඒ ග්රාමයන්වහි ආසනශාලානවහි යම්
අසුනකදී කැඳ වළඳා අරහත්වයට පත් භික්ෂූේ වහේනස්ලා
නැතැයි දැක්ීමට එබඳු අසුනක් නැත. (සෑම අසුනකම එනස්

මහාසන්වන සහිෙ විශුද්ිමාර්ගය 161 පිටුව (ය න්වෙර ශ්රද්ධාතිෂ්ය හිමි
සංස්කරණ)
68
දී නිකාය අටුවා 131 පිටුව (යේවාවිතාරණ මුද්රණ)
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අවම වශනයේ එක් භික්ෂුවක් නහෝ අර්හත්වය ලබා ඇත.)” යලස
විය යුතුය.
නමුත් සිංහල පරිවර්තනයක යමය “යමබඳු භික්ෂූු කැඳ
බී විදර්ශනා අරඹා බුදු සුයනහි රහත් බවට පත් ූයවෝ
ගණනපථය ඉක්මවා ගියයෝය. සිංහල ද්ීපයයහි ද ඒ ඒ ගම්වල
අසුේ හනලහි ඒ ආසනය නැත. කැඳ බී රහත් බවට පත් භික්ෂූහුද
නැත.” යැයි අර්ථය උඩු යටිකුරු කරමින්ව සම්පූර්ණ වැරදි
පරිවර්තනයක් දී තියබ්. යමය සිදු ී තියබන්වයන්ව එකට සම්බන්වධ
වාකයකණ්ඩ යදකක් වාකය යදකක් වශයයන්ව සලකා
පරිවර්තනය කිරීම නිසයි. පූර්ව අපර සම්බන්වධයත් වැකියේ
අරුතත් හරිහැටි යනාසලකා යමම පරිවර්තනය සිදුකර ඇත.
එබැවින්ව යමවැනි තැන්ව කියවන්වයනෝ ද යහාඳ විමසීමකින්ව යුතුව
පූර්ව අපරයන්ව ගලපමින්ව අරුත් ගැනීමට දක්ෂ විය යුතුය.
කරුණු යමයේ යහයින්ව නිවැරදිව දහම් අර්ථ දැනගනු
කැමැති නම් පාළිභාෂාවම ප්රගුණ කෙ යුතුය. පාළි භාෂාව
දැනගැනීයම් වටිනාකම පිළිබඳව මෑත කාෙයේ වැඩසිටි යේෂ්ඨ
මහයතරවරුන්ව කීපයදයනකුන්වයේ අදහේ පාඨකයින්වයේ
දැනගැනීම පිණිස යමයේ දක්වමු.

අතිපූජනීය නර්රුකානේ චේදවිමල මාහිමිපාණේ
වහේනස්
මාගධභාෂායවන්ව ඇති ත්රිපිටක යපාත් හා අටුවා යපාත්
අන්වබසකට යපරළූ කල්හි එහි රසය යබායහෝ දුරට හීන යේ.
දැනට සිංහලට යපරලා ඇති ත්රිපිටක යපාත් කියීමට ප්රිය
නැත්යත් ඒවායේ රසය හීන නිසාය. නියම රසය ඇතිවන යලස
ත්රිපිටක යපාත් අන්ව බසකට යපරළිය යනාහැකිය. ........
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විමතිවියනෝදනීටීකාවය,
සාරත්ථදීපනීටීකාවය,
වජිරබුද්ිටීකාවය කියා සමන්වතපාසාදිකායේ දුර්යබෝධ තැන්ව
විේතර කරන ටීකාග්රන්වථ තුනක් ඇත්යත්ය. සිංහල යතරවරුන්ව
විසින්ව ඒ යපාත් සිංහලයයන්ව යනාකර පාළිභාෂායවන්වම සපයා
ඇත්යත් විනය වර්ණනාවට යයෝගය භාෂාව පාළිභාෂාව වන
නිසාය.69
සාමයණ්ර සරණගමනය එක්තරා විනයකර්මයකි. එයින්ව
සිදුවන්වයන්ව සාමයණ්රභාවයට පැමිණීමය. පාලිභාෂායවන්වම මිස
අන්ව
බසකින්ව
සිකපද
කීයමන්ව
සාමයණ්රභාවය
70
යනාපිහිටන්වයන්වය.

අතිපූජනීය
වහේනස්

නාඋයනේ

අරියධම්ම

මාහිමිපාණේ

ප්රේණය:
ේවාමීන්ව වහන්වස දැන්ව ඔය යබෞද්ධ
සංේකෘතික මධයේථානය මගින්ව ප්රකාශයට පත් කරන (සිංහල)
විශුද්ි මාර්ගයත්, පරණ ඒවත් අතර යවනේකම් තියයනවද?
දැන්ව තියයන එක විේවායසන්ව අපිට කියවන්වන පුළුවන්වද?
පිළිතුර:
මම නං ඒක කියවලා නෑ. මං අලුත් ඒවා
කියවන්වන කැමතිත් නෑ. යබායහෝ වශයයන්ව අර්ථ යවනේකම්
තියයනවා. සමහරවිට නිවැරදි තැන්ව ඇති. යබායහෝ යසයින්ව
අර්ථ යවනේකම් ඇති කරනවා, අද කායල් අලුත් අලුත් වචන
දාන්වන ගිහිල්ලා. යකටි කරනයකාට අර්ථය පැහැදිලි කරන්වන
බැරි යවනවා. ඒ නිසා මං අලුත් යපාත් වැඩිය කියවන්වයන නෑ.
69
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උපසම්පදා සීලය 22 පිටුව (ප්රස්ොවනා)
ශාසනාවෙරණය 46 පිටුව
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පාලි යපාත් තමයි වැඩියයන්ව කියවන්වයන. තවතවත් පාලි
දැනුමත් වැඩියවනවා. ඒයක් අර්ථය නිවැරදිව යත්රුම් ගන්වනව
නම් නිවැරදියි. යත්යරන්වනැති වචනයක් තිබුයනාත් ඒක
යහායනවා. නි ණ්ඩුයේ තියයනවා, තවත් තැන්වවල තියයනවා.
ඒ නිසා අලුත් යපාත් සම්පාදනය එච්චර සාර්ථක බව මං
නං හිතන්වනෑ. අනික දැන්ව ඔය අට්ඨකතා ආදිය සිංහලටම
නගනවා. කිසිම රසයක් නෑ. ඒක තියයන්වන ඕනි එයහමනං අර
ජයන්වති යපාත්වල වායේ පාලිය, සිංහල. එයහම තියයනව නම්
යම්කිසි නිවැරදි යත්රුමක් හදාගන්වන පුළුවන්ව. එක පිටක පාලි.
අනිත් පිටුයව සිංහල. ඒයක තියයනවා ුදුුකමක්. තනිකර
සිංහයලන්ව ලිේවහම ඒක එච්චර යසෝභමානත් නෑ. රස අතුරුදන්ව
යවනවා. පාලි දැනුම අත්හරිනවා, ඇයි සිංහල යපාත්
තියයනවයන. බුද්ධ ධර්මය ඉතින්ව නිවැරදිව තියයන්වන ඕනෑ.
බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ ම අර විනය පිටකයේ යද්ශනා කරලා
තියයන්වයන්ව යයම්ළු, යත්කුල කියන සයහෝදර බ්රාේමණ
පැවිද්යදා යදන්වයනක් ත්රිපිටකධාරී යවලා අවසර ඉල්ලූවා බුද්ධ
ධර්මය සංේකෘත භාෂායවන්ව පරිවර්තනය කරලා ලියලා තියන්වන
ද කියලා. පේයස බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ යදාේ කිේවා.
—
යමෝ පුරුෂය , එයහම හිතන්වන එපා” කිේවා. බුද්ධ
ධර්මය — සකාය නිරුත්තියා ඨයපතබ්බං— කිේවා. ේවකීය
භාෂායවන්ව ම තියයන්වන ඕනි. ේවකීය භාෂාව කියන්වයන්ව පාලි
භාෂාවට. බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ තමයි “සකාය නිරුත්ති
කිේයේ”. බුදුරජාණන්ව වහන්වයේයේම භාෂායවන්ව තියයන්වන ඕනි.
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නැත්නම් පු කායලකට ුොක් ඔය වයාකරණ ආකූල
යවනවා71
ඒ නිසා සම්බුද්ධ ශාසනයයහි අද පමණක් යනයමයි.
අතීත, අනාගත, වර්තමාන තුන්වකාලයයම බුද්ධ ධර්මයයහි නියම
ආයේනිික භාෂාව පාලි භාෂාවයි, මූලභාෂාව. සිංහලත් යනයමයි.
ඒකට යවනම අකුරු වියේෂයක් ඇත්යත් නෑ. ඒ ඒ භාෂාවලින්ව
පාලි භාෂාව හුරුවනවා. ...... ඒ නිසා යම් චීන භාෂාව යහෝ
ජපන්ව භාෂාව යහෝ පුකායලක ඇතියවච්ච යද්වල් විනා
සර්වඥයන්ව වහන්වයේයේ බුද්ධ ධර්මය යනායවයි. බුද්ධ ධර්මය
නම් සැබෑ පාලි භාෂාවයි. ඒ කියන්වයන්ව සියලු බුදුවරයන්ව
වහන්වයේලායේ භාෂාව පාලි භාෂාවයි.72
බුදු රජාණන්ව වහන්වයේයේ ධර්මය තම තමන්වයේ භාෂා
වලින්ව අධයයනය කරන්වනට පුළුවනි. ඒ කියන්වයන්ව යත්රුම්
ගැනීයම් පහුව පිණිස. හැයමෝටම පාලි භාෂාව යනායත්යරන
නිසා තමන්වයේ භාෂායවන්ව ඒ අර්ථ හදාරන්වන පුළුවන්ව. නමුත් යම්
පාලි භාෂායවන්ව තියයන පිරිත් යද්ශනා සර්වඥයන්ව වහන්වයේයේ
ශ්රී මුඛ්යයන්ව යද්ශත යද්ශනා. ඒවා සමහර විට යලාව පහෙ ී
වදාෙ අසංයඛ්යය, අප්රයමයය සර්වඥයන්ව වහන්වයේලායේ ශ්රී
මුඛ්යයන්ව නිකුත් ූ ශුද්ධ ූ බුද්ධ වචන. අයප්ත බුදු රජාණන්ව
වහන්වයේයගන්ව පුවත් යකෝටි ප්රයකෝටි අසංඛ්ය ගණන්ව
නික්යල්ශ රහතන්ව වහන්වයේලා භාවිතා කෙ වචන. ඒවා සිද්ි
බවට පත්යවලා තියයනවා. ඒ ශබ්ද වල තියයනවා පුදුම විදියේ
ආකර්ශන ශක්තියක්. ඒ නිසා පාලි භාෂායවන්ව තියයන පිරිත්
යද්ශනා, සූත්ර යද්ශනා ආදිය සජඣායනා
කිරීම පාලි
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භාෂායවන්වම කෙ යුතුයි. යත්රුම් ගැනීම සඳහා තමන්වයේ
භාෂායවන්ව භාවිතාවට ගැනීම වරදක් නෑ.73
බුද්ධ ධර්මය කියන එක පාලි භාෂායවන්ව තිබුණට අර්ථය
යනාදැන හිටියත්, කරුණු ක්රම හතරකින්ව ඥාන සම්ප්රයුත්ත
යවනවා. ක්රම 04 කියන්වයන සමහර යකයනක් යම්යක අර්ථ
දන්වයන නෑ. යම්ක ඇයහනයකාට — අයන්ව.... සාධු සාධු යමක
නම් හරි වටිනා යසෞමය සද්දයක්යන්ව. යම්ක හරි වටිනා
යදයක්යන්ව.˜ කියලා හිත පැහැයදනවා. ඔුට ධර්මය අරමුණු
කරයගන ඥාන සම්ප්රයුත්ත යවනවා. යබායහෝ යසයින්ව තිරිසන්ව
සතුන්වට යවලා තියයන්වයන්ව එයහමයි. සමහර යකයනකුට
අර්ථයත් වැටයහනවා. එතයකාට ඔුට අර්ථය අරමුණු කරයගන
ඥාන සම්ප්ර යුත්ත යවනවා ඔුයග සිත. සමහර යකයනකුට
වයාකරයණත් වැටයහනවා යම් පාඨයය. ඔුට නිරුක්ති
වශයයනුත් ඥාන සම්ප්රයුත්තය යවනවා. සමහර යකයනකුට
තුනම වැටයහනවා. අර්ථය, ධර්මය, නිරුක්තියයි තුනම
වැටයහනවා. යකාටසක් ඒ තුන්ව ආකාරයයන්ව ම ඥාන
සම්ප්රයුත්ත යවනවා. ඉතින්ව ඒකට නිදුන්ව කරුණු මම කියා
පෑවා. ඒ ේවාමීන්ව වහන්වයේ (මායහෝ ුයම්ධ මාහිමිපාණන්ව
වහන්වයේ) යබායහෝම සතුටු යවලා මට ේතුති කො. ඉතින්ව ඒකට
සාධක වශයයනුත් මං කිහිපයක් ලියලා යැේවා. ඉතින්ව ඒ අනුව
මං සලකාගන්වනවා අද කායල වුණත් ඕනම අර්ථය යනාදන්වනා
යකයනකු පාලි භාෂාවට ඇුම්කන්ව දීයමන්ව, කියීයමන්ව,
ප්රසාදයයන්ව යුතුව සවන්ව යදනවනම්, හිතනවානම් ඔුයේ සිත
ඥාන සම්ප්රයුත්ත යවනවා ඒයක ආනිශංස අනිවාර්යයන්වම
ලැයබනවා.74
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ඉහත කරුණු සියල්ල සලකා බැලූ කල පාළි භාෂාව
හැදෑරීයම් ඇති වටිනාකම පැහැදිළි වනු ඇත. එබැවින්ව යමරට
වැසියන්වට ලැබුණු වටිනාම උරුමයක් වන බුදුදහම නිවැරදිව
භාවිතා කිරීමට අතිශය උපකාරී වන පාළි භාෂාව හැදෑරීමට
වියේෂයයන්වම භික්ෂූන්ව වහන්වයේලාත් සියලු සිංහල ජනතාවත්
උත්ුක වන්වයන්ව නම් දැනට වඩා දහමින්ව ප්රයයෝජන ලැබිය හැකි
වනු ඇත.

පාළි භාෂාව පිලිබඳ ඇති මතවාද :
ඉපැරණි ග්රන්වථයන්වහි දැක්යවන යමම අදහේ
පිළිගැනීමට අකමැති ූ ද යබෞද්ධයින්වයේ ශ්රද්ධාදී ගුණ
උපායයන්ව පිරියහලනු කැමති ූ ද ඇතැම් බටහිර උගත්තු “බුදු
රජාණන්ව වහන්වයේ මගධරට වැසියයකු යනාව යකෝසල
වැසියයකි. එබැවින්ව එතුමන්ව ධර්මය යදසූ භාෂාව යකෝසල රයට්
භාෂාව විය යුතුය.” යනාදී විවිධ මත පලකරති. ඒ පිලිබඳ අපයේ
අදහස යමයේ දක්වමු.
තිේසදත්ත මහරහතන්ව වහන්වයේ ආදී ශ්රාවක උතුමන්ව
වහන්වයේලා පවා ප්රකෘතියයන්ව ම (ප්රතිසම්භිදාවන්ව භාවිතා
යනායකාට) භාෂා 18 ක් පමණ භාවිතා කරමින්ව දහම් යදසූ බව
ග්රන්වථාගත කරුණු වලින්ව කියැයේ.75 තවද සතුන්වයේ භාෂා පවා
ඇතැමුන්ව දැන සිටි බව ග්රන්වථයන්වහි දැක්යේ. එයේ නම් මුලු
මහත් විේවයටම පහෙ ූ අද්විතීය ප්රඥාවන්වත උතුමන්ව වහන්වයේ
වන භාගයවතුන්ව වහන්වයේ දැන සිටියේ තම මවු බස පමණක්
දැයි නුවණැත්යතෝ සිතා බලත්වා. “භාගයවතුන්ව වහන්වයේ දැන
සිටියේ තම මවු බස ූ යකෝසල භාෂාව පමණකැ”යි දැක්ීමට
75 විභංගඅටුවා 272 පිටුව (යේවාවිතාරණ මුද්රණ)
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යමන්ව බුද්ධවිෂය පිලිබඳ යනාදැන ඇතැමුන්ව පලකරන අමූලික
ූද ුදු මතිමාත්ර පමණක් ූද සාසනික මතයන්වට පටහැනි ූද
මත වලින්ව කවර ප්රයයෝජනයක් ද? චතුපටිසම්භිදා ෂඩ්
අභිඤ්ඤාදී ගුණ වලින්ව යපෝෂිත ක්ෂීණාශ්රව උතුමන්ව වහන්වයේලා
විසින්ව මහත් ඉහලින්ව පිලිගන්වනා ලද ග්රන්වථ වල “භාගයවතුන්ව
වහන්වයේ මගධ බසින්ව දහම් යදසූ යේක” යන කරුණ සනාථ
කිරීමට ඕනෑ තරම් සාක්ෂි තිබියදී යමවැනි අමූලික ූ මතිමාත්ර
වලින්ව ප්රයයෝජනයක් යනායේමය. තවද දතයුත්තක් ඇත. එනම්
භාගයවතුන්ව වහන්වයේ මගධ බසින්ව දහම් යදසන විට අසා සිටින
සියලු යදනාටම තමතමායේ භාෂායවන්ව වැටයේ. ඒ බව “එනකා
එව භගවනතා ධම්මනදසනාන ානසා, එකස්මිං ඛනණ
පවත්තමානනා නානාභාසානං සත්තානං අත්තනනා අත්තනනා
භාසාවනසන අපුබබං අචරිමං ගහණූපනගා නහාති.
අචිේනතනයයා හි බුද්ධානං බුද්ධානුභානවාති සබබසත්තානං
සකසකභාසානුරූපනතා නසාතපථං ආගච්ඡතීති නවදිතබබං.”76
(එකක් ූ භාගයවතුන්ව වහන්වයේයේ ධර්මයද්ශනා හඬ, එක
යේලාවක පවත්යන්ව යනායයක් භාෂා දන්වනා සත්වයන්වට තම
තමන්වයේ භාෂා වශයයන්ව ගතහැකි - ඇසියහැකි යේ.
බුදුරජාණන්ව වහන්වයේලායේ බුද්ධානුභාවය අචින්වතනීය යේනුයි
සියලු සත්වයන්වට තමතමන්වයේ භාෂාවන්වට අනුරූපව
යශ්රෝතපථයට පැමියණ් යැයි දතයුතුය.) යැයි උදාන හා
ඉතිවුත්තක අටුවාවන්වහි දැක්යේ. එබැවින්ව පාළි භාෂාව යනු
භාගයවතුන්ව වහන්වයේ විසින්ව දහම් යදසීමට භාවිතා කෙ මගධ
යද්ශයේ බස බව යමයේ සකාරණව තහවුරු කර දක්වමු.

76

උදාන අටුවා, ඉතිවුත්ෙක අටුවා
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පාළි වියරණය :
පාළි භාෂාවට මුළින්වම වියරණයක් නිපදූයේ සිවු
පිළිසිඹියා ෂඩ් අභිඤ්ඤා ලාභී ූ “එතදේගං භික්ඛ්යව මම
සාවකානං භික්ඛූනං සඞිත්යතන භාසිතේස විත්ථායරන
අත්ථං විභජන්වතානං යදිදං මහාකච්චායනා”යි භාගයවතුන්ව
වහන්වයේ විසින්ව අග්රේථානයේ තැබුවා ූ මහා ශ්රාවක
මහාකච්චායන මහරහතන්ව වහන්වයේ විසිනි. මහාකච්චායන
මහරහතන්ව වහන්වයේ ගිහි කලදී ත්රියේදයේ පාරප්රාප්තතව
චණ්ඩපජයජෝත රජුයේ පුයරෝහිත තනතුර දැරීය. එබැවින්ව ගිහි
කාලයේදීම සංේකෘත වියරණාදී විෂයන්ව ඉහළින්වම ප්රගුණ කල
බව ප්රකටය. යමම මහාකච්චායන මහරහතන්ව වහන්වයේ විසින්වම
යනත්තිප්තපකරණ, මහානිරුත්ති, කච්චායනය යනාදී ග්රන්වථ
නිපදූ බව පුරාණ ග්රන්වථයන්වහි ප්රකටව දක්වා ඇත. ඒ යමයේය ;
1. නථනරා.....අත්තයනා
කච්චායනප්තපකරණං
යනත්තිප්තපකරණන්වති
බයාකාසි77.

පුබ්බපත්ථනාවයසන
මහානිරුත්තිප්තපකරණං
පකරණත්තයං
සඞ මජයඣ

(කච්චායන මහනතරුේ වහේනස්...... තමායේ පූර්ව
ප්රාර්ථනා වශයයන්ව කච්චායන ප්රකරණය, මහානිරුත්ති
ප්රකරණය, යනත්ති ප්රකරණය යන ප්රකරණ තුන සෙමැද
වදාෙ යේක)

77 අපදාන අටුවා 2 යකාටස 417 පිටුව
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2. යනත්ති-නිරුත්ති-යපටයකාපයදස-කච්චායනප්තපකරණකාරයකන ආයස්මතා මහාකච්චායනත්නථනරන වා ...78
(යනත්ති,
නිරුක්ති,
යපටයකාපයදස,
කච්චායනප්රකරණ කර්තෘ වූ මහාකච්චායන මහනතරුේ
විසින්ව යහෝ කියන ලද්දක් ද...)
3. කච්චායනඤචාචරියං නමිත්වා..... 79
(කච්චායන ආචාර්යේ වහේනස්ට ද නමේකාර යකාට....)
4. තත්ථ කච්චායනඤචාති භගවතා සංිත්යතන භාසිතේස
විත්ථායරන අත්ථං විභජන්වතානං සාවකානං එතදේයග
ඨපිතං
මහාසාවකං
නිරුත්තිලක්ඛ්ණාචරියභූතං
මහාකච්චායන-නථරඤච, නමිත්වා නමේසිත්වා80
(එහි කච්චායනඤච යනු සංක්ෂිප්තතව වදාෙ කරුණක්
විේතර වශයයන්ව අර්ථ යබදා දක්වන ශ්රාවකයින්ව අතර අග්ර
යැයි භාගයවතුන්ව වහන්වයේ විසින්ව අග්රේථානයේ තබන ලද
මහාශ්රාවක වූ නිරුක්තිලක්ෂණාචාර්ය වූ මහාකච්චායන
නතරුේට ද නමිත්වා නමේකාර යකාට)
5. කච්චායනඤ්ච මුනිවණ්ණිතබුද්ිමේස....... කත්තා නාම
“එතදේගං භික්ඛ්යව මම සාවකානං භික්ඛූනං සඞිත්යතන
භාසිතේස විත්ථායරන අත්ථං විභජන්වතානං යදිදං
මහාකච්චායනා”ති භගවතා එතදේයග ඨපියතා ආයේමා
මහාකච්චායනා.
.......
ඉධ
පන
ඛීණාසවත්තා
විගතයඤයයාවරණත්තා
.....
ධීමතා
78 විනයාලංකාර ටීකා
79 රූපසිද්ි

80 රූපසිද්ි ටීකා
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මහාකච්චායනත්යථයරන.....
තියලාකතිලයකා
භද්දන්වතමහාකච්චායයනා කම්මනි දුතියායමිතයාහ.....81
(බුදුරජුන්ව විසින්ව වර්ණනා කරන ලද බුද්ිමත් ූ
කච්චායන මහයතරුන්වව ද .......නමම කච්චායන වියරණනේ
කර්තෘ නම් “මහනණනි සංක්ෂිප්තතව වදාළ කරුණක් විස්තර
වශනයේ අර්ථ නබදා දක්වන මානේ ශ්රාවකයිේ අතර නම්
කච්චායන මහාස්ථවිර නතනම් අග්ර නේ” යැයි අග්රස්ථානනේ
තැබූ
ආයුෂ්මත්
මහාකච්චායන
මහාස්ථවිරයිේ
වහේනස්යි.....යමහිදී
ක්ෂීණාශ්රව
බැවිනුත්
පහකෙ
යඤයයාවරණ ඇති බැවිනුත් මහාප්රාඥ මහකසයින්ව
මහයතරුන්ව විසින්ව.....තියලාවට තිලකයක් ූ භදන්වත
මහකසයින්ව මහරහතන්ව වහන්වයේ “කම්මනි දුතියායං” යැයි
වදාෙ යේක.)
6. ඨපිතං එතදේගම්හි එයසා අේයගාති තාදිනා, නත්වා තඤ්ච
මහායථරං....... තං ඤත්වා මහාකච්චායනනා භගවේතං
යාචිත්වා
හිමවන්වතං
ගන්වත්වා
මයනාසිලාතයල
දක්ිණදිසාභාගං සීසං කත්වා පුරත්ිමදිසාභිමුයඛ්ා ුත්වා
“අත්යථා
අක්ඛ්රසඤ්ඤායතා”තයාදිකං
82
කච්චායනප්තපකරණං විරචි.....
(යමයතයම් අග්ර යැයි තාදී බුදුරජුන්ව විසින්ව
අග්රේථානයේ තැබූ ඒ මහයතරුන්ව වහන්වයේට ද නමේකාර
යකාට ...... එය දැන මහාකච්චායන මහරහතේ වහේනස්
භාගයවතුේ වහේනස් යැද හිමාලයට යගාේ මයනෝසිලා
තලයයහි දකුණු යදසට හිස තබා නැයගනහිර දිශාභිමුඛ් ී
81 මුඛ්මත්තදීපනී කච්චායන ටීකා.
82 කච්චායනවණ්ණනා
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“අත්යථා අක්ඛ්රසඤ්ඤායතා”
ප්රකරණය රචනා කළ නස්ක.)

යනාදී

ූ

කච්චායන

7. ආචරියං; නිරුක්තිලක්ෂණාචාර්ය වූ, කච්චායනඤ්ච;
(ආගමාධිගම සම්පේන) මහා කාතයායන ස්ථවිරයේ ද, ....
(රූපසිද්ි සන්වන)
8. ආචරියං; නිරුක්තිලක්ෂණාචාර්ය වූ, කච්චායනඤ්ච;
කාතයායන මහා ස්ථවිරපාදයා ද, .... (සන්වයදහවි ාතනී
රූපසිද්ි සන්වන)
ඉහත ප්රකාශ අනුව කච්චායනවියරණය මහාශ්රාවක
කච්චායන මහරහතන්ව වහන්වයේයේම කෘතියක් බව පැරණි
ග්රන්වථකාරක උතුයමෝ දැක්ූ අයුරු ප්රකට යේ. යමහිදී කච්චායන
මහරහතන්ව වහන්වයේ රචනා කයල් සූත්ර පමණක් බවත් වෘත්ති හා
උදාහරණ පිළියවලින්ව සඞ නන්වදි, බ්රේමපුත්ත යන
මහයතරවරුන්ව විසින්ව කෙ බවත් දැක්යේ. යමම වියරණය කයල්
යවනත් ඇදුරුවරයයකු යැයි පැවසූ කිසිඳු පැරණි ග්රන්වථයක්ද
නැත. තවද දැනට වඩා අතිශයින්වම සීලාදී ප්රතිපත්ති ගරුකරන
යුගයකදී ලියැවුණු ඉහත ග්රන්වථ වල අසතය කරුණු හිතාමතා
ඇතුලත් කිරීමක් ද කිසියේත් යනාවිය හැකිය. අසතය කරුණු
ඇතුලත් විණි නම් යමම ග්රන්වථ යමයේ සම්භාවනාවට ද පාත්ර
යනාවනු ඇත. ඒ යවනුවට එම කරුණු යපන්වවා නිග්රහ කරනු
ඇත. කරුණු යමයේ යහයින්ව කච්චායන වියරණය කච්චායන
මහරහතන්ව වහන්වයේයේම කෘතියක්ය යන කීම පිළිගැනීමට
සාධාරණ යේතු ඇති බව සැලකිය යුතුය.
නමුත් ඉහත දැක්ූ සාම්ප්රදායික මතය පිළිගැනීමට
අකමැති ඇතැම්ු යමම ග්රන්වථය පුකාලීන බව දැක්ීමට පහත
කරුණු දක්වති.
107

A. කච්චායන සූත්ර හා කාතන්වත්ර සූත්ර අතර සමතාවක් පැවතීම
නිසා යමම කච්චායනය කාතන්වත්ර වියරණය අනුගමනය
කරමින්ව එයට පු කයලක නිපදූවක් විය යුතුය.
B. “පරසමඤ්ඤා පයයායග” යන සූත්රයයන්ව ුදුු තැන්වහිදී
සංේකෘත සංඥා යයාදාගැනීමට යදාර විවරකර තිබීම
මහරහත් උතුයමකුට යනාගැලයපන බව.
C. කච්චායනයේදී විභක්ති නාම වශයයන්ව දැක්ූ “පඨමා,
දුතියා” ආදී නාම අටුවා කරණයේදී යනායගන
“පච්චත්තවචන,
උපයයාගවචන”
යනාදී
යවනත්
විභක්තිනාම ක්රමයක් යයාදාගැනීම.
D. කච්චායන මහරහතන්ව වහන්වයේයේ ම තවත් වියරණ
කෘතියක් යැයි යබායහෝ යදනා අවිවාදයයන්ව පිළිගන්වනා
මහානිරුක්තියේ දැක්ූ ඇතැම් වචන කච්චායනයේදී දක්වා
යනාතිබීම නිසා ප්රතිසම්භිදා ලාභී උතුයමකු අතින්ව
යමවැන්වනක් විය යනාහැකි බව.
E. කච්චායනය කච්චායන මහරහතන්ව වහන්වයේයේම නම් “එහි
ඇතැම් වචනයන්වයේ පද සිද්ි දක්වා නැත. ඇතැම්
සූත්රයන්වයගන්ව කරන වැලැක්ම ඇතැම් පද සාධනයේදී
යනායයයද් ” යනාදී යලස පැරණි ග්රන්වථ කතුවරු
යනාදක්වනු ඇත. යනුයි
F. “ අනුපදිට්ඨානං වුත්තයයාගයතා, යදනුප්තපන්වනා නිපාතනා
සිජඣන්වති ” ආදී සූත්ර කච්චායනයේ යයදීම ශාේත්රීය
යනාවන බවත් එය මහරහතන්ව වහන්වයේ යකයනකුන්වට
යනාගැලයපන බව.
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ඉහත කරුණු එකියනකක් අපි යමයේ විචාරයට ලක් කරමු.
A. ප්රේණය : “කච්චායන සූත්ර හා කාතන්වත්ර සූත්ර අතර සමතාවක්
පැවතීම නිසා යමම කච්චායනය කාතන්වත්ර වියරණය
අනුගමනය කරමින්ව එයට පු කයලක නිපදූවක් විය යුතුයි
යන්වද?
අනප්ත පිළිතුර : කාතන්වත්ර වියරණයේ සූත්ර සමග පමණක්
යනාව, ක්රි.පූ 4 වන සියවයේ දී පමණ රචිත යැයි සැලයකන
ඉතා ප්රසිද්ධ සකු වියරණ ග්රන්වථයක් වන පාණිනී
වියරණයයහි ඇතැම් සූත්ර සමග ද කච්චායනයේ ඇතැම් සූත්ර
වල සමතාවක් පවතී. එයිනුදු කච්චායනය පාණිනිය ඇුරු
කයල්යැයි යනාකිය යුතුය. එයේ නම් යමම සූත්ර සමතාවය
යකයේ සිදුීදැයි විමසා බලමු.
බුද්ධකාලය වනවිටත් බ්රාේමණයින්ව සතුව ප්රකට
වියරණයක් තිබූ බවත් වයාකරණඥයින්ව යැයි හැඳින්වූ වියරණ
දන්වනා පිරිසක් සිටි බවත් සූත්ර යද්ශනා යබායහෝ ගණනක
සඳහන්ව යේ. ඊට උදාහරණ කීපයක් යමයේය;
I.

අම්බට්යඨා නාම මාණයවා..... යවයයාකරයණා.... 83
(අම්බට්ඨ මානවක යතයම් වියරණ දන්වයනකි.)

II.

භවඤ්හි යසාණදණ්යඩා ...... යවයයාකරයණා..... 84
(භවත් යසෝණදණ්ඩ යතයම් වියරණ දන්වයනකි.)
භවඤ්හි කූටදන්වයතා ...... යවයයාකරයණා..... 85

III.

83 දී.නි. අම්බට්ඨ ු.

84 දී.නි. යසාණදණ්ඩ ු.
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(භවත් කූටදන්වත යතයම් වියරණ දන්වයනකි.)
IV.

බ්රේමායුබ්රාේමයණා ...... යවයයාකරයණා..... 86
(බ්රේමායු බ්රාේමණ යතයම් වියරණ දන්වයනකි.)

එබැවින්ව බුද්ධකාලය වනවිටත් පැවති යමම
වියරණයන්වහි බලපෑම අනිවාර්යයයන්වම පාණිනී, කාතන්වත්ර
වියරණයන්වටද බලපාන්වයන්වය. එම පැරණි වියරණ රීති මත
පිහිටා යමම ග්රන්වථ සිදුකෙ බැවිනි. කරුණු යමයේ යහයින්ව
පාණිනී,කාතන්වත්ර යන ග්රන්වථ සමග කච්චායනයේ පවතින යමම
සාමයය බුද්ධ කාලයට යපර පැවති සකු වියරණ රීති සමගද
තිබිය යුතුය. එනිසා කාතන්වත්ර සූත්ර හා කච්චායන සූත්ර සමූ
පමණින්වම කච්චායනය කාතන්වත්රය පූර්වාදර්ශ යකාට නිපදීය
යැයි යහෝ කච්චායනය කාතන්වත්රයට පුව නිපදීය යැයි යහෝ
නිගමනයකට යනායා යුතුය. එයේ කරන්වයන්ව නම් එය නුවණින්ව
විමසීයම් ලක්ෂණයක් යනායේ. යමම කරුණු මත පිහිටා අපට
යමබඳු නිගමනයකට පැමිණිය හැකිය. එනම් කච්චායන
වියරණය නිපදීයම්දී බුද්ධකාලයටත් යපරාතුව පැවති ඇතැම්
වියරණ රීති හා වයවහාරයන්ව බුද්ධ යද්ශනාවට ගැලයපන
අයුරින්ව හා වයවහාරයට පහු අයුරිනුත්, ඒ වනවිටත් පැවති
වයවහාරයන්ව (ජනපදනිරුක්ති) හා ගැලයපන අයුරිනුත්
යයාදාගත් බව නිගමනය කෙ හැකිය.
B. ප්රේණය : කච්චායනය එම මහරහතන්ව වහන්වයේයේ
කෘතියක් නම් “පරසමඤ්ඤා පයයායග” යන සූත්රයයන්ව
ුදුු තැන්වහිදී සංේකෘත සංඥා යයාදාගැනීමට යදාර
විවරකර තිබීම මහරහත් උතුයමකුට ගැලයප්ත ද?
85 දී.නි. කූටදන්වත ු.
86 ම.නි. බ්රේමායු ු.
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අනප්ත පිළිතුර :
යවනත් භාෂාවක යයයදන වචන බුද්ධ
යද්ශනාව පැහැදිලි කිරීයම්දී ද ුදුු පරිදි යවනේ යකාට
යයාදාගැනීම මහරහත් උතුයමකුට යනාගැලයප්ත යැයි
කිසියේත් යනාකිය හැකිය. එයේ යනාගැලයප්ත යැයි
කියන්වයන්ව නම් ඒ රහත් විෂය පිළිබඳ යනාදැනීම නිසා
කියන්වනකි. භාගයවතුන්ව වහන්වයේ ද එකල බ්රාේමණ ආගයම්
භාවිත ූ “ධයාන, කසිණ, අට්ඨසමාපත්ති, අභිඤ්ඤා” යනාදී
වචන එයලසම යද්ශනා කෙ අයුරු ද සලකා බැලිය යුතුය.
මීට අමතරව මහාභාරත, මනුේමෘති, උත්තරජඣාන ආදී
යවනත් ආගමික ග්රන්වථයන්වහි ඇති ේයලෝක හා ධම්මපද
ගාථාදිය අතර සමතා පැවතීම ද සැලකිය යුතුය. එකල
යපාදුයේ භාවිත ූ ුභාෂිත බැවින්ව යමම සමතාවය ූ බවත්
එම ග්රන්වථ පූර්වාදර්ශ යකාටයගන භාගයවතුන්ව වහන්වයේ
දහම් යනායදසූ බවත් සැලකිය යුතුය. යමයේ එකල
වයවහාරයේ පැවති උපමා, ුභාෂිතාදිය ධර්මකරුණු
පැහැදිලි කිරීයම්දී යයාදාගැනීම බුදුරජුන්වයේ සර්වඥතාවයට
මදිපුංචිකමක්ද යනායේ. තවද අරණවිභඞග සූත්රාදී
යද්ශනාවන්වයගන්ව ‘ජනපදනිරුත්තිං නාභිනියවයසයය
සමඤ්ඤං නාතිධායවයය’ (යමම වයවහාරයම සතය යැයි
දැඩිව යගන වයවහාර යනාකරන්වයන්වය, යලෝකප්රඥප්තතියයපාදු වයවහාරය යනායික්ම වන්වයන්වය) යනුයවන්ව යදසූ
බැවින්ව එකල භාවිතයේ පැවති වියරණයට සම්බන්වධ වචන
පාළි වියරණයේදී යයාදාගැනීම කච්චායන මහයතරුන්වයේ
අර්හත්වයට මදිපුංචිකමක් යනායේ. යමයේ එකල සකු
වියරණයේ භාවිත ූ වචන එයේම යහෝ මදක් යවනේ කර
යහෝ යයාදාගැනීයම් යේතු කීපයක් යමයේ දැක්විය හැකිය.
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I.

පාළි හා සකු යන භාෂා යදයකහි භාෂා ප්රයයෝග, වාකය
රටා, වචන ආදියේ යබායහෝ යසයින්ව සමතාවක් තිබීම.
II. අළුතින්වම වියරණ රීති හඳුන්වවා දීමට වඩා පවතින රීතියක්
සංේකරණය කර යයාදාගැනීම එය හදාරන්වනන්වයේ
පහුව පිණිස ීම.
III. අරණවිභඞග සූත්රාදියේ දැක්ූ පරිදි වයවහාරය
යනායික්මීම පිණිස.
IV. ඒ වන විටත් සකු වියරණය ප්රචලිතව තිබූ බැවිනුත් එහි
ප්රගුණතාව ඇති යබායහෝ භික්ෂු පිරිසක් වැඩසිටි
යහයිනුත් එම සඤ්ඤාදිය භාවිතය හැම අතින්වම
පහුවක් ීම.
ඉහත කරුණු අනුව සකු
වියරණයේ භාවිතවන සඤ්ඤාදිය පාළි වියරණයේදී යයාදා
ගැනීමට අනුදැනීම කිසියේත්ම කච්චායන මහරහතන්ව
වහන්වයේට මදිපුංචිකමක් යනාවන බවද නිගමනය කෙ හැකිය.
C. ප්රේණය : කච්චායනයේදී විභක්ති නාම වශයයන්ව දැක්ූ
“පඨමා, දුතියා” ආදී නාම අටුවා කරණයේදී යනායගන
“පච්චත්තවචන,
උපයයාගවචන”
යනාදී
යවනත්
විභක්තිනාම ක්රමයක් යයාදාගත්යත් ඇයි?
I.

යමහිදී ඇතැමුන්ව නගන ප්රේණයක් නම් “කච්චායන
වියරණය කච්චායන මහරහතන්ව වහන්වයේයේ නම් අටුවා
රචනයේදී එහි සඳහන්ව විභක්ති නාම යනායගන
පච්චත්ත ආදී යවනත් නම් යයාදාගත්යත් ඇයි?
කච්චායන වියරණය කච්චායන මහරහතන්ව වහන්වයේයේ
නම් අටුවාචාරීන්ව වහන්වයේලා අනිවාර්යයන්වම එහි
සඳහන්ව විභක්ති නාම යයාදාගන්වනවා ඇත.” යන්වනයි. ඊට
අපි යමයේ පිළිතුරු සපයමු.
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යමම ප්රේණය නගන්වයන්ව එම කරුණ පිළිබඳ හරිහැටි
විමසීමක් යනාකිරීම නිසාය. යමම පච්චත්ත ආදී විභක්ති වචනද
කච්චායන මහරහතන්ව වහන්වයේයේම යද්ශනාවක් ූ
මහානිරුක්ති නමැති වියරණ ග්රන්වථයේ සඳහන්ව සඤ්ඤා
නාමයයෝය. ඒ බව රූපසිද්ි ටීකාදී ග්රන්වථයන්වහි ඉතා පැහැදිලිව
දක්වා ඇත. රූපසිද්ි කාරක කාණ්ඩය අගදී යමම පච්චත්ත ආදී
විභක්ති නාම සඳහන්ව සංග්රහ ගාථාවක් දක්වන අතර රූපසිද්ි
ටීකායේදී එම ගාථාව මහානිරුක්තියයහි වදාෙ බව දැක්යේ. ඒ
යමයේය
විභත්තියයා පන පච්චත්තවචනාදිවයසන අට්ඨවිධා භවන්වති.
යථාහ
‘‘පච්චත්තමුපයයාගඤ්ච, කරණං සම්පදානියං;
නිේසක්කං සාමිවචනං, භුම්මාලපනමට්ඨම’’න්වති. 87
යථාහ; මහානිරුත්තියං පච්චත්තන්වති ආදිනා විභත්තීනං
සංගහගාථා වුත්තා.88 (මහානිරුක්තියයහි පච්චත්තං යනාදී
වශයයන්ව විභක්තීන්වයේ සංග්රහ ගාථාවක් යමයේ වදාරණ
ලද්යද්ය.)
පච්චත්තං, ප්රථමාවචනය; උපයයාගඤ්ච, ද්විතීයාවචනය;
කරණං, තෘතීයාවචනය; සම්පදානියං, සම්ප්රදානවචනය;
නිේසක්ක, අවිභූත පඤ්චමී වචනය; සාමිවචනං, ෂෂ්ිවචනය;
87 රූපසිද්ි 134 පිටුව

88 රූපසිද්ි ටීකා 395 පිටුව
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භුම්ම, සප්තතමීවචනය; අට්ඨමං, අටවනු ූ; ආලපනං,
ආමන්වත්රණයයි; ඒ විභක්තීු අෂ්ටප්රකාර යවති; යථාහ,
මහානිරුක්ති ප්රකරණයයහි කීයේමැයි.89
රූපසිද්ි ටීකාව රචනා කයල්ද රූපසිද්ිය රචනා කල
යචෝළිය බුද්ධප්තපිය ඇදුරුපාණන්ව වහන්වයේම බවද යමහිදී
දතයුතුය. කරුණු යමයේ යහයින්ව අටුවාකරණයේදීද
අටුවාචාරීන්ව වහන්වයේලා යයාදායගන ඇත්යත් කච්චායන
මහරහතන්ව වහන්වයේ විසින්ව දැක්ූ විභක්ති නාමම බව දත යුතුය.
යමහිදී ඇතැයමක් තවත් ප්රේණයක් නගනු ඇත. එනම්
II.

යමම ග්රන්වථ යදකම කච්චායන මහරහතන්ව
වහන්වයේයේම නම් විභක්ති සඤ්ඤා දැක්ීයම්දී ග්රන්වථ
යදයකහි යදවිදියකින්ව දැක්ූයේ ඇයි? යනු එයේ විමසන
තවත් ප්රේණයකි. ඊට අපි යමයේ පිළිතුරු සපයමු.
කච්චායන මහරහතන්ව වහන්වයේයේ යද්ශනා
යැයි සැලයකන මහානිරුක්තිය හා කච්චායන වියරණය යන
ග්රන්වථ යදකම මුල් කාලයේදී මුඛ්පාඨ වශයයන්ව පැවතී පුව
ග්රන්වථාරූඪ වන්වනට ඇති බව අපයේ අදහසයි. එහිදී
මහානිරුක්තියයහි විභක්ති නාම දැක්ීයම්දී පච්චත්ත,
උපයයාග ආදී විභක්ති නාම සඤ්ඤා යමන්වම පඨමා, දුතියාදී
සඤ්ඤා ද යයාදාගත් බවට සාධක ඇත. මහානිරුක්තියයන්ව
උපුටා මහාසද්දනීතියයහි “වුත්තඤහි නිරුත්තිපිටනක
නිපාතපදපරිච්නඡනද ‘‘තුං ඉති චතුත්ථියා’’ති. තත්රායමත්නථා

89 රූපසිද්ි පුරාණ සන්වන 200 පිටුව
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‘‘තුං ඉති එතදේනතා නිපානතා චතුත්ථියා අත්නථ
වත්තතී’’ති.90
(නිරුක්තිපිටකයයහි
නිපාත
පද
පරිච්යේදයයහි ‘‘තුං ඉති චතුත්ියා’’යැයි කියන ලද්යද්ය. “තුං
යන යම් අන්වතය ඇති නිපාතය චතුර්ි අර්ථයයහි වැයට්”
යනු එහිලා යම් අර්ථයයි.) යැයි දක්වා ඇත. යමහි
“චතුත්ථියා” යැයි යපයනන බැවින්ව මහානිරුක්තියයහි
පඨමා, දුතියා ආදී සඤ්ඤා නාමද භාවිතා ූ බව තහවුරු යේ.
පච්චත්ත, උපයයාග ආදී සඤ්ඤා යයාදාගත් බව ඉහත
දැක්ීමු. මහාසද්දනීතියයහි මහානිරුක්තියයන්ව ගත්
යබායහෝ උදෘත දක්නා ලැයබ්.
එබැවින්ව
මහාසද්දනීතියයහි
දැක්යවන
“ඉදයමත්ථ නිරුත්තිලක්ඛණං දට්ඨබ්බං – පච්චත්තවචනන
පඨමා විභත්ති භවති, උපනයාගවචනන දුතියා විභත්ති භවති,
කරණවචනන තතියා විභත්ති භවති, සම්පදානවචනන
චතුත්ථී විභත්ති භවති, නිස්සක්කවචනන පඤචමී විභත්ති
භවති, සාමිවචනන ඡටඨී විභත්ති භවති, භුම්මවචනන
සත්තමී විභත්ති භවති, ආමේතනවචනන අටඨමී විභත්ති
භවති. තත්රැද්දානං –
පච්චත්තමුපයයාගඤ්ච, කරණං සම්පදානියං;
නිේසක්කං සාමිවචනං, භුම්මමාලපනට්ඨමං.
තත්ර පච්චත්තවචනං නාම තිවිධලිඞගවවත්ථානගතානං
ඉත්ිපුමනපුංසකානං
පච්චත්තසභාවනිද්යදසත්යථා.
90 සද්දනීති 278 පිටුව 4-6 යපෙ

115

උපනයාගවචනං නාම යයා යං කයරාති, යතන
තදුපයුත්තපරිදීපනත්යථා.
කරණවචනං
නාම
තජජාපකතනිබ්බත්තකපරිදීපනත්යථා.
සම්පදානවචනං
නාම තප්තපදානපරිදීපනත්යථා. නිස්සක්කවචනං නාම
තන්වනිේසටතදපගමපරිදීපනත්යථා. සාමිවචනං නාම
තදිේසරපරිදීපනත්යථා.
භුම්මවචනං
නාම
තප්තපතිට්ඨාපරිදීපනත්යථා.
ආමේතනවචනං
නාම
තදාමන්වතනපරිදීපනත්යථා. එවං ඤත්වා පයයාගානි
අසම්මුේහන්වයතන යයායජතබ්බානි.91” යන පාඨය ද
මහානිරුක්තිය අනුසාරයයන්ව දැක්ූ බව පැහැදිලිය. යම්
අනුව ද මහානිරුක්තියයහි පඨමා, දුතියා ආදී සඤ්ඤා
යමන්වම පච්චත්ත, උපයයාග යනාදී සඤ්ඤා ද භාවිත කෙ
බව පැහැදිලි යේ.
මහානිරුක්තිය හැඳින්වීම සඳහා “මහානිරුත්ති, නිරුත්ති,
නිරුත්තිපිටක” යනාදී නම් කීපයක් භාවිතා ූ බව යපයන්ව. ඒ
බව
a) යේමා ‘‘නිරුත්තිපිටකං නාම පභිේනපටිසම්භිනදන
මහාඛීණාසනවන මහාකච්චායනනන කත’’ේති නලානක
පසිද්ධං, 92
(නිරුක්තිපිටකය ප්රභින්වන ප්රතිසම්භිදාවන්වයගන්ව යුත්
මහාක්ෂීණාශ්රව මහාකච්චායන මහරහතන්ව වහන්වයේ විසින්ව
කරන ලදැයි යම් යහයකින්ව යලෝකයයහි ප්රසිද්ධ ද .....)
91 සද්දනීති
92

සද්දනීති
116

b) අයමායස්මතා මහාකච්චානනන පභිේනපටිසම්භිනදන
කතස්මා නිරුත්තිපිටකනතා උද්ධරියතා පුරිසඉච්යචතේස
පකතිරූපේස නාමිකපදමාලානයයා.93
(ප්රභින්වන ප්රතිසම්භිදාවන්වයගන්ව යුත් ආයුෂ්මත්
මහාකච්චායන මහරහතන්ව වහන්වයේ විසින්ව කරන ලද
නිරුක්තිපිටකයයන්ව උදෘතකෙ පුරිස යන යම් ප්රකෘතිරූපයේ
නාමපදමාලා නයායි.)
c) යදිපි (යභාති) කඤ්ඤාති රූපමිදං න නිද්දිට්ඨං කච්චායනන,
තථාපි නිරුත්තියං නිද්දිට්ඨත්තා එත්ථාපි සඞගහිතං.
(යමාේගල්ලාන පඤ්චිකා 87 පිට, 2-62 ුතුර)
d) නිරුත්තියං නිද්දිටඨත්තා ; (ප්රභින්වන ප්රතිසම්භිදායවන්ව යුත්ත
ූ මහාශ්රාවක කසයින්ව මහයතරුන්ව වහන්වයේ විසින්ව)
මහානිරුක්තිනයහි (“යභාති සබ්බා”යි ඒකවචනයයහි
ආකාරාන්වත රූපය) නිර්දිෂ්ට බැවින්ව _ යභා බ්රේමා යන
පදයැ ....... (යමාේගල්ලාන පඤ්චිකාප්රදීප 82 පිටුව) යනාදී
උදෘත වලින්ව ප්රකට යේ.
නමුත් කච්චායන වියරණය ග්රන්වථාරූඪ කිරීයම්දී එවකට
ප්රකටව භාවිතා ූ පඨමා, දුතියා ආදී විභක්ති සඤ්ඤා පමණක්
යයාදාගන්වනට ඇත යනු අපයේ අදහසයි.
යමහිදී ඇතැයමක් තවත් ප්රේණයක් නගනු ඇත. එනම්
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III. එවකට ප්රකටව භාවිතා ූයේ පඨමා, දුතියා ආදී විභක්ති නාම
නම් අටුවා කරණයේදී එම නාම යනායගන පච්චත්ත,
උපයයාග ආදී නාම යයාදාගත්යත් ඇයි? යනුයවනි. ඊට අපි
යමයේ පිළිතුරු සපයමු.
එම අටුවා පරිවර්තන යුගය වන විට අභයගිරික භික්ෂූු
සංේකෘත භාෂායවන්ව ලියැවුණු මහායාන ත්රිපිටකයත්, මවතුලය
පිටකාදී ූ යනායයක් විපරීත අදහේ සහිත ග්රන්වථත් පිළියගන
හදාල බව ඉතිහාස ග්රන්වථයන්වහි දැක්යේ. යම් අනුව ඔවුන්වයේ
ග්රන්වථ ද සකු බසට නැඹුරුව රචනා වන්වනට ඇත. එහිදී විභක්ති
නාමාදිය ද සකු බසට නැඹුරුව ප්රථමා, දුතියා ආදී යලස යයාදා
ගන්වනට ඇත.
අටුවා පරිවර්තනය කෙ ඇදුරුපාණන්ව වහන්වයේලායේ
හා මහාවිහාරීය සඞ රත්නයේ ප්රධාන අරමුණක් ූයේ යවනත්
වැරදි මත හා මිශ්ර යනාවන යලස පිරිසිදු යේරවාදී දහම ආරක්ෂා
කිරීමයි. එබැවින්ව යේරවාදී ධර්ම ග්රන්වථයන්වයේ ේවාධීනත්වය
ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා අභයගිරිකාදී අනය නිකායික භික්ෂූන්ව
භාවිතා යනාකරන විභක්ති සඤ්ඤාවන්ව ූ පච්චත්ත, උපයයාග
ආදී විභක්ති නාම යයාදාගන්වනට ඇතැයි නිගමනය කෙ හැක.
D. ප්රේණය : “කච්චායන මහරහතන්ව වහන්වයේයේ ම තවත්
වියරණ කෘතියක් යැයි යබායහෝ යදනා අවිවාදයයන්ව
පිළිගන්වනා මහානිරුක්තියේ දැක්ූ ඇතැම් වචන
කච්චායනයේදී දක්වා නැත. ඒ නිසා ප්රතිසම්භිදා ලාභී
උතුයමකු අතින්ව යමවැන්වනක් විය හැකි ද?
118

අනප්ත පිළිතුර : යමම මතය යබායහෝ යදනා ඉදිරිපත් කරන්වයන්ව
යමාේගල්ලාන පඤ්චිකායේ හා පඤ්චිකාප්රදීපාදියේ දැක්යවන
“යදිපි (යභාති) කඤ්ඤාති රූපමිදං න නිද්දිට්ඨං කච්චායනන,
තථාපි නිරුත්තියං නිද්දිට්ඨත්තා එත්ථාපි සඞගහිතං.
(යමාේගල්ලාන පඤ්චිකා 87 පිට, 2-62 ුතුර)
නිරුත්තියං නිද්දිටඨත්තා ; (ප්රභින්වන ප්රතිසම්භිදායවන්ව
යුත්ත ූ මහාශ්රාවක කසයින්ව මහයතරුන්ව වහන්වයේ විසින්ව)
මහානිරුක්තිනයහි
(“යභාති
සබ්බා”යි
ඒකවචනයයහි
ආකාරාන්වත රූපය) නිර්දිෂ්ට බැවින්ව _ යභා බ්රේමා යන
පදයැ ....... (යමාේගල්ලාන පඤ්චිකාප්රදීප 82 පිටුව)”
යනාදී පාඨ පදනම් කරයගනය. නමුත් යමවැනි
අඩුවැඩි තැන්ව තිබූ පමණින්වම යමම ග්රන්වථ යදක යවනේ කර්තෘ
වරුන්වයේ යැයි පැවසීම යුක්තිසහගත යනායේ. යමහිදී යමම
යවනස ඇතිීමට යේතු යසවිය යුතුය. එකම කර්තෘවරයයකු
අරමුණු යදකකින්ව රචිත ග්රන්වථ යදකක යමබඳු යවනේකම්
ඇතිවිය හැකි බැවිනි. උදාහරණ යලස බුද්ධ යද්ශනායවන්වම
කරුණු යපන්වවිය හැක. චුල්ලවේග පාළියේදී අවන්වදිය
පුද්ගලයින්ව දක්වන තැනදී 10 යදයනකු යලසත්, පරිවාර
පාළියේදී අවන්වදිය පුද්ගලයින්ව 25 යදයනකු බවත් දැක්යේ. නමුත්
යමහිදී චුල්ලවේගයේදී ආපත්තිකර පුද්ගලයින්ව වශයයනුත්,
පරිවාරයේදී නුුදුු සියලු යදනායේ වශයයනුත් දැක්යේ.
යමබඳු යුක්තීන්ව යමම වියරණ ග්රන්වථ සම්බන්වධවද තිබිය හැකිය.
උදාහරණයක් යලස මහානිරුක්තියේදී ේත්රීලිංග ආලපන
ඒකවචනයේ යමම ආකාරාන්වත රූපය එකල වයවහාරයේ පැවති
බැවින්ව යහෝ ග්රන්වථවලට ඇතුලත් යනාූ බුද්ධ යද්ශනාවන්වහි
පැවති නිසා යහෝ ඇතුලත් කයල්යැයි ද දැනට භාවිත ත්රිපිටක
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ධර්මයේ අභාවිත බැවින්ව කච්චායන වියරණයේදී යනාදැක්ූ
බවද සැලකිය හැකිය.
තවද මහානිරුක්තියයන්ව ගත් උදෘත සලකා බැලීයම්දී
යපනීයන්වයන්ව මහානිරුක්තිය යනු බුලව භාවිතා වන පදයන්වට
උදාහරණ සපයමින්ව සැකුණු ග්රන්වථයක් බවයි. කච්චායනයේදී
ඊට වඩා පද දක්වා ඇති බවද යපයන්ව. ඒ බව පහත
උදෘතයන්වයගන්ව දත හැකිය.
a) නිරුත්තිපිටකාදීු ‘‘රාජා’’ති බුවචනං න ආගතං,
චූෙනිරුත්තියං පන ආගතං. කිඤ්චාපි නිරුත්තිපිටකාදීු න
ආගතං, තථාපි ‘‘යනතාදිසා සඛ්ා යහාන්වති, ලබ්භා යම
ජීවයතා සඛ්ා’’ති පාළියං බුවචයනකවචනවයසන ‘‘සඛ්ා’’ති
පදේස දේසනයතා ‘‘රාජා’’ති බුවචනං ඉච්ඡිතබ්බයමව.
තථා ‘‘බ්රේමා, අත්තා’’ ඉච්චාදීනිපි බුවචනානි
තේගතිකත්තා විනා යකනචි රූපවියසයසන. (සද්දනීති.)
b) යමකමහායථයරන කතාය පන චූළනිරුත්තියං ‘‘යභා
පුරිස’’ඉති රේසවයසන ආලපයනකවචනං වත් වා ‘‘යභා
පුරිසා’’ඉති දී වයසන ආලපනබුවචනං වුත්තං. කිඤ්චාපි
තාදියසා නයයා නිරුත්තිපිටනක නත්ි, තථාපි
බහූනමාලපනවිසයය ‘‘යභා යක්ඛ්ා’’ ඉති ආදීනං
ආලපනබුවචනානං
ජාතකටඨකථාදීු
දිේසනයතා
පසත්ථතයරාව යහාති විඤ්ූනං පමාණඤ්ච, තේමා ඉමිනා
යමකමහායථරමයතනපි ‘‘පුරියසා පුරිසා පුරිස’’න්වති ආදීනි
වත්වා ආමන්වතයන ‘‘යභා පුරිස, යභා පුරිසා, භවන්වයතා
පුරිසා’’ති නාමිකපදමාලා යයායජතබ්බා. (සද්දනීති.)

120

c) නිරුත්තිපිටනක පච්චත්තාලපනට්ඨායන ‘‘මහන්වයතා,
භවන්වයතා, චරන්වයතා’’තිආදීනං බුවචනත්තයමව කිතං,
න එකවචනත්තං. තථා හි තත්ථ ‘‘මහං භවං චරං තිට්ඨ’’න්වති
ගාථං වත්වා ‘‘මහං තිට්ඨති, මහන්වයතා තිට්ඨන්වතී’’ති ච, “යභා
මහා, භවන්වයතා මහන්වයතා’’ති ච, “භවං තිට්ඨති, භවන්වයතා
තිට්ඨන්වතී’’ති ච ආදි වුත්තං. (සද්දනීති.)
d) එත්ථ “කඤ්ඤා’’ති එකවචනබුවචනවයසන වුත්තං,
නිරුත්තිපිටනක බුවචනවයසන වුත්යතා නයයා නත්ි.
තථා හි තත්ථ ‘‘සද්ධා තිට්ඨති, සද්ධායයා තිට්ඨන්වති. සද්ධං
පේසති, සද්ධායයා පේසතී’’ති එත්තකයමව වුත්තං,
“සද්ධා’’ති බුවචනං න ආගතං. කිඤ්චාපි නාගතං, තථාපි
‘‘බාහා පේගේහ පක්කන්වදුං, සිවිකඤ්ඤා සමාගතා. අයහතු
අප්තපච්චයා
පුරිසේස
සඤ්ඤා
උප්තපජජන්වතිපි
නිරුජඣන්වතිපී’’ති ආදිපාළිදේසනයතා බාහාකඤඤා
සඤඤාසද්දාදීනං බුවචනතා ගයහතබ්බා. චූළනිරුත්තියං
“යභාති කඤ්යඤ, යභාති කඤ්ඤා’’ති ද්යව එකවචනානි
වත්වා ‘‘යභාතියයා කඤ්ඤායයා’’ති එකං බුවචනං වුත්තං.
නිරුත්තිපිටනක පන ‘‘යභාති සද්ධා’’ති එකවචනං වත්වා
“යභාතියයා සද්ධායයා’’ති එකං බුවචනං වුත්තං. මයං
පයනත්ථ ‘‘එහි බායල ඛ්මායපහි, කුසරාජං මහබ්බලං.
ඵුේසතී වරවණ්ණායභ. එහි යගායධ නිවත් තේසූ’’ති
ආදිපාළිදේසනයතා “යභාති කඤ්යඤ, යභාතියයා කඤ්ඤා,
කඤ්ඤායයා’’ති
එවංපකාරානියයව
ආලපයනකවචනබුවචනානි ඉච්ොම. එත්ථ ‘‘යභාති
කඤ්යඤ’’ති අයං නයයා අම්මාදීු මාතාදීු ච න ලබ්භති.
(සද්දනීති.)
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යමම කරුණු අනුව යපනී
යන්වයන්ව
මහානිරුක්තියේ යනාදැක්ූ
යබායහෝ පදසැකසීම්
කච්චායනයේ දක්වා ඇති බවයි. මහානිරුක්තිය අභාවිතව
යාමට යේතුවද යමහිදී විමසිය යුතුය. එහි ූ යබායහෝ
ප්රයයෝග කච්චායනයේ ඇතුලත් ූ බැවිනුත් පුව රචනා ූ
යමාේගල්ලාන , සද්දනීති ආදී වියරණ ග්රන්වථයන්වහි යසු
කරුණු ද දැක්ූ බැවිනුත් අභාවිත වන්වනට ඇති බව අපයේ
අදහසයි. එක් රටකදී විනාශ වුව ද සියලු යබෞද්ධ
රාජයයන්වහිම යමය විනාශ ීමටද කරුණු යනායපයන්ව. ඉහත
දැක්ූ කරුණු හැර මහාකච්චායන මහරහතන්ව වහන්වයේයේ
කෘතියකැයි අවිවාදයයන්ව පිලිගන්වනා යමබඳු යේෂ්ට
ග්රන්වථයක නාමය පමණක් යේෂ ීමට යවනත් කරුණු
යනායපයන්ව.
E. ප්රේණය : කච්චායනය කච්චායන මහරහතන්ව වහන්වයේයේම
නම් “එහි (කච්චායනයයහි) ඇතැම් වචනයන්වයේ පද සිද්ි
දක්වා නැත. එහි ඇතැම් සූත්රයන්වයගන්ව කරන වැලැක්ම
ඇතැම් පද සාධනයේදී යනායයයද් ” යනාදී යලස පැරණි
ග්රන්වථ කතුවරු යනාදක්වනු ඇත. එයේ දක්වන්වයන්ව ඇයි?
අනප්ත පිළිතුර : යමම ප්රකාශය කරන්වයන්ව කච්චායනයේදී
ඇතැම් සූත්රයන්වයගන්ව වැලැක්ූ පද කීපයක් ඉතා
කලාතුරකින්ව යද්ශනා පාලියේදී හමුවන බැවින්ව එබඳු තැන්ව
සද්දනීති, යමාේගල්ලාන ආදී ග්රන්වථයන්වහි දක්වා ඇති
බැවිනි. යමබඳු තැන්ව යමාේගල්ලායනාදී ග්රන්වථයන්වහි ද
දක්නා ලැයබ්. එබඳු තැන්වහි එම වැලැක්ීම බුල පැවැත්ම
අනුව (බාුල්ලවුත්ති) බව පඤ්චිකාප්රදීපාදියයහි යමයේ
දක්වා ඇත.
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• චූෙනිරුත්තියයහි ේත්රීලිඟු කියන තැනැ “චතුන්වනං” කියා ද,
නිරුක්තිපිටකනයහි “චතුන්වනං කඤ්ඤානං” කියා ද,
යසාණදණ්ඩසූත්රාදියයහි “චතුන්වනං පරිසානං පියයා
මනායපා” කියා ද ......ේත්රීලිඟුයවහි “චතුන්වනං” යන පදයැ
සාක්ෂාත් ප්රයයෝග කෙ යහයින්ව ේත්රීලිඟු විෂයයහි නැතැයි
ප්රතුදාහරණ යකාටැ දැක්ීම භූනයෝවෘත්තයාශ්රනයනැයි
දතයුතු. (යමාේගල්ලාන පඤ්චිකාප්රදීප 88 පිටුව)
තවද
මහානිරුක්තිය
කච්චායන
මහරහතන්ව
වහන්වයේයේම යැයි පවසන යමාේගල්ලාන යයහි හා
සද්දනීතියයහිද ඇතැම් තැනකදී මහානිරුක්තියේ යනාදැක්ූ
නමුත් ත්රිපිටකයේ දක්නා ලැයබන පද පිලිබඳ දක්වයි. කරුණු
යමයේ යහයින්ව සෑම වියරණ ග්රන්වථයකදීම රීති දැක්ීයම්දී යමම
බුල පැවැත්ම අනුව දැක්ීයැයි ගත් විට කිසි වියරෝධයක් ඇති
යනායේ.
F. ප්රේණය : “ අනුපදිට්ඨානං වුත්තයයාගයතා, යදනුප්තපන්වනා
නිපාතනා සිජඣන්වති ” ආදී සූත්ර කච්චායනයේ යයදීම
ශාේත්රීය ද? එය මහරහතන්ව වහන්වයේ යකයනකුන්වට
ගැලයප්ත ද?
අනප්ත පිළිතුර : යමයේ පවසන්වයන්ව නම් ඒ කරුණු හරිහැටි
විමසා යනාබැලීම යේතුයවනි. මහරහතන්ව වහන්වයේ නමකයේ
යද්ශනාවක් ඇුරින්ව සැකුණු ග්රන්වථයක වුවද එබඳු යදයක් විය
හැකිය. ඊට යේතුව වන්වයන්ව අවයබෝධ කෙ සියල්ල යද්ශනා
කිරීමත්, යද්ශනා කෙ සියල්ල රචනා කිරීමත් ප්රායයෝගික
යනාීමයි. යම් ග්රන්වථයක සියල්යලන්ව සියල්ල ඇතුලත් යනාූ
පමණින්ව එම ඇතුලත් යනාූ කරුණු එම යද්ශකයින්ව වහන්වයේ
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යනායදුයේ යැයි යහෝ උන්ව වහන්වයේ එය අවයබෝධ යනාකයල්
යැයි යහෝ කිසියේත්ම කිව යනාහැකිය. සංයුත්තනිකායේ සීසපා
සූත්රය ඊට සාධකයි. යමහිදී භාගයවතුන්ව වහන්වයේ දක්වන්වයන්ව
තමන්ව වහන්වයේ යද්ශනාකෙ ධර්මය අතට ගත් ඇට්යට්රිය
යකාල කීපය තරම් අල්ප බවත් අවයබෝධ කර යනායදසූ
ප්රමාණය ඇට්යට්රිය කැලයේ ගේවල ඇති යකාෙ යමන්ව
යබායහෝ බවත්ය. ඉහත දැක්ූ කච්චායන වියරණය පිළිබඳවද
යමයේ දතයුතුය. බුද්ධයද්ශනායේ එන සියලු පද සැකසීමට සූත්ර
රචනා කරන්වයන්ව නම් ඒවා දහේ ගණනක් වනු ඇත. එවිට ද
ඉයගනීම, ධාරණය අපහු යේ. එබැවින්ව බුලව භාවිතාවන පද
සැකසීම සඳහා අවශය රීතීු ධාරණයට හා හැදෑරීමට පහු
ප්රමාණයට සකේ කරනු ලදුව එම රීති වලින්ව සැකසීමට
යනාහැකි ූ ඉතා කලාතුරකින්ව දක්නා ලැයබන පද සැකසීම
සඳහා අනුපදිට්ඨානං..., යදනුප්තපන්වනා ..., යනාදී සූත්ර රචිත බව
සැලකිය යුතුය.

නිගමනය
ඉහත කරුණු අනුව කච්චායනය පිලිබඳව ඇති
සාම්ප්රදායික මතය තහවුරු වන අතර ඊට විරුද්ධව දක්වන මත
ප්රතිෂ්ඨා විරහිත යේ. එබැවින්ව වියේෂයයන්වම බුද්ධයද්ශනාවට
සම්බන්වධ සාම්ප්රදායික මත ප්රතියේප කිරීමට යපර යබායහෝ
කරුණු සිතා බැලිය යුතුය. ඊට යේතු කීපයක් අපි යමයේ දක්වමු.
1. පැරණි උතුයමෝ දැන දැන කිසියේත්ම අසතය ප්රකාශ
යනාකරන ඉතා සිල්වත් උතුයමෝ ීම හා එම පුරාණ මත
ප්රතියේප කරන යබායහෝ යදනා එයේ සතයවාදී යනාීම.
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2. එම පැරණි ග්රන්වථ යම් තාක් කාලයක් ඉතා සිල්වත් ූ ද
ප්රතිපත්ති ගරුක ූ ද පණ්ඩිත ූ ද පිරිසක් අතර
සම්භාවනාවට
යමන්වම
කරුණු
විනිේචයේදී
ප්රාමාණිකත්වයට පත්ීම.
3. යමම වියරණය සම්බන්වධ කරුයණ්දී එම පැරණි උතුමන්ව
වහන්වයේලා කච්චායනය හා මහානිරුත්තිය යන ග්රන්වථ
යදකම හදාරා, ඒවා සියසින්ව දැක තියබන අතර එම පැරණි
උතුමන්වයේ මත යනාපිලිගන්වනා නූතන උගත්තු
මහානිරුක්තිය තබා එහි එක පිටුවකුදු දැක නැති බව.
4. රූපසිද්ි, නයාස ආදී පැරණි ග්රන්වථයන්වහි දක්වන ඇතැම් රීති
ඊට යවනේ යලස විග්රහ කරන යමාේගල්ලායනය හා එහි
පරිවාර ග්රන්වථ කිසිවක යහෝ “කච්චායනය කච්චායන
මහරහතන්ව වහන්වයේයේම” යැයි එම පැරණි ග්රන්වථයන්වහි
කෙ සඳහන ප්රතියේප යනාකරයි.
5. එම පැරණි උතුමන්ව වහන්වයේලා තම අදහේ ඉදිරිපත් කයල්
ත්රිපිටකපාළිය, එහි සියලු අට්ඨකථා, පාළිභාෂාව ඇතුලු
යබායහෝ භාෂාවන්ව ද තම ආචරිය පරපුයරන්ව ලැබුණු
නයායන්ව අනුව ගුරුන්ව ඇුරු යකාට උයගන යබායහෝ දහේ
ගණන්ව ශෂයයින්වට උගන්වවා ඉන්ව පුවය. නමුත් එම මත
ප්රතියේප කරන නූතන උගතුන්ව සතු වන්වයන්ව ඉහත
ුදුුකම් වලින්ව යමානවාද? ඒ යකාතරම් ප්රතිශතයක්ද? යැයි
සිතා බලනු වටී.
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6. එම පැරණි උතුමන්ව වහන්වයේලා නිවන්ව අරමුණ යපරදැරිව
ඉයගනීම, ඉගැන්වීම හා එම ග්රන්වථ රචනාදිය කෙහ. එබැවින්ව
කරන ඉයගනීමාදිය යහාඳින්ව කරුණු විමසාම සිදුකෙහ.
නමුත් ඇතැම් නූතන උගත්තු තම ඉයගනීම උපාියක් යහෝ
රැකියාවක් ඉලක්ක කරයගන සිදුකරන බැවින්ව ඇතැම් විට
අලුත් ග්රන්වථයක් නිපදවමුයි කියමින්ව හරිහැටි කරුණු යත්රුම්
යනායගන පැරණි ග්රන්වථ වියේචනයට බැස ඒවායේ නැති
වැරදි දක්වන්වනට තැත්කරති.
කරුණු යමයේ යහයින්ව නූතනයින්ව කියනා සියලු යද්
අවිචාරවත්ව පිළිගැනීමට ප්රථම යහාඳින්ව සිතා බැලිය යුතුය. යම්
පිළිබඳව යමතරම් කරුණු දැක්ූයේ යේතු කීපයක් නිසාය. එනම්
1) පැරණි ග්රන්වථකාරක උතුමන්වයේ කීම් හෑල්ලුවට ලක්කිරීම
නිසා ඒ උතුමන්ව හරහා අපට ලැබුණු ත්රිපිටක ධර්මය ගැන
පවා සැක ඇතිවිය හැකි යේ.
2) ඒ මාහිමිවරුන්වයගන්ව අප ලද පැවිදි උපසම්පදාවන්ව ගැනද
සැක ඇති යේ.
3) යමකල ප්රකට භාවනාක්රම සියල්ලම පායේ අටුවා ටීකාදී
ග්රන්වථයන්වහි සඳහන්ව විවරණාදිය ගරු වශයයන්ව පිලියගන
ඇති නිසා එම භාවනාක්රම ගැන ද සැක ඇති යේ.
4) යමයේ වැරදි දැක්ීයමන්ව කිසියවකුයේ ශ්රද්ධාදී ගුණ
යනාවැයඩන අතර ඒ යවනුවට සැක සංකා බුල ීම නිසා
සාසනික ගුණ පිරීමට ද මන්වයදෝත්සාහී යේ.
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5) යමවැනි සාසනයට අහිතකර මතවාදයන්වට පිලිතුරු
ලබාදීමට නම් යමකල විේවවිදයාල ආදී උසේ අධයාපනය
ලබන පිරිේ අතර සැබෑ සාසන මාමක ප්රතිපත්තිකාමී පිරිසක්
බිහිකිරීම සඳහා තර්කයට වඩා සතයයට ගරුකරන අධයාපන
ප්රතිපත්තියක් ද අතයාවශයය යන කරුණු අවධාරණය
කිරීමට අවශය විය.
එබැවින්ව සාසනයේ පැවැත්මට
අහිතකර මතවාද දුරුකර එය නගාසිටුීමට අදහේ කරන්වයන්ව
නම් එබඳු අය කල යුත්යත් අයප්ත සම්ප්රදාය මුලින්ව ඉයගන
ඉන්වපු බාහිර මතවාද විමසා බැලීමයි. එයේ යනාමැතිව මුලින්ව
බාහිර මතවාද කරපින්වනා යගන ඒ මත පිහිටා සාසනය යදස
බැලීම යනායේ. පැරණි ග්රන්වථ ආදියේ ඇතැයි ඇතැමුන්ව කියන
යනාගැලයපන තැන්ව යසීම යවනුවට එම ග්රන්වථ යගෞරවයයන්ව
හදාරන්වයන්ව නම් එබඳු යබායහෝ තැන්ව වැරදීම් යනාව අපයේ
වැරදි වැටහීම් බව වැටයහනු ඇත. කරුණු යමයේ යහයින්ව සෑම
සියලු යදනාටම නිේසරණ අධයාශයයන්ව ධර්මය හදාරන්වනට
සිත් පහල යේවා යනු අපයේ මමත්රී පූර්වාංගම ප්රාර්ථනයයි.
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06 විශුද්ධිමාර්ගය, අප රනට ප්රචලිත
භාවනා ක්රම, ඒ පිළිබඳ ඇති දුර්මත හා ඊට
පිළිතුරු
විශුද්ධිමාර්ගය
බුද්ධකාලයේ පටන්ව අඛ්ණ්ඩව පැවතුනා ූ ද මහාවිහාරීය
මහරහත් පරම්පරායවන්ව ුරැකුණා ූ ද ඉපැරණි භාවනා මාර්ගය
දක්වමින්ව මහාවිහාරවාසී මහාසඞ රත්නයේ අධීක්ෂණය යටයත්
අනුබුද්ධ බුද්ධය ෝස මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේ විසින්ව රචිත
අතිප්රශේත ග්රන්වථය විශුද්ිමාර්ගයයි. ත්රිපිටකය පුරා විසිරී ඇති
නිවන්ව මග දක්වන බුද්ධයද්ශනාවන්වයේ සාරය අනුපිළියවලින්ව
සකසා, ත්රිපිටකයේ ඇතුලත් යනාූ නමුත් පැරණි යහෙ
අටුවාවන්වහි දැක්ූ ප්රායයෝගික භාවනා උපයදේ ද ඇතුලත්
කරමින්ව රචිත විශුද්ිමාර්ගය යනු නිවන්ව මග අනුපිළියවලින්ව ඉතා
පැහැදිළිව දක්වන ප්රමුඛ්ම ග්රන්වථය බව බුශ්රැත ප්රතිපත්තිකාමී
යේරවාදී සං පීතෘන්ව වහන්වයේලා සෑම යදනාම පායේ
අවිවාදයයන්වම පිළිගනිති. දැනට යලාකයේ ප්රචලිත භාවනා ක්රම
සෑම එකකම පායේ විශුද්ිමාර්ගයේ දැක්යවන කරුණු ඉතා
ගරුතැන්වහි ලා දක්වා ඇත.
යමම නිවන්ව මාර්ගය ඉතා යලයහසි පහු යැයි ලු
යකාට යනාසිතිය යුතුය. එය සෑම යදනාටම විෂය ූවක් ද
යනායේ. භාවිත චිත්තසන්වතාන ඇති ීර්යවන්වත ූ ප්රඥාවන්වත ූ
එහි මැනවින්ව යයයදන්වනා ූ අයටම පමණක් විෂය ූවකි.
යමකල යබායහෝ යදනා නිවැරදි නිවන්ව මග යැයි සලකා
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යනායයක් වැරදි ක්රම අනුගමනය කරති, වැරදි ක්රම දක්වා
නිවැරදි මාර්ගයට පහර ගසමින්ව ලාභ සත්කාර ලැබීමට මාන
බලන මකරාටිකයින්වට හුව ඒ අනුව යගාේ යබායහෝ පේ
සිදුකර යගන තමන්වයේ ුගති මාර්ගය ද අුරා ගනිති. එයේ
ීමට යේතු කීපයක් යමයේය.
I.
II.
III.
IV.

මූළික දහම් දැනීමවත් යනාමැතිකම
ප්රතිපදාව පිළිබඳ මූළික කරුණුවත් යනාදැන සිටීම
තමා ගතකරන පේපේ දස අකුසල් වලින්ව පිරුණු පාපී
ජීවිතය අත් යනාහැර එයේම සිට නිවන්ව ලැබිය හැකිය
යන අඥාණ අදහස
දුෂ්කර ූ සැබෑ ප්රතිපදාව පිරීයම් අකමැත්ත හා
යනාහැකියාව

V.

යමම නිවන්ව ගමයන්ව ප්රතිඵලත් හරියට ආපනශාලාවකින්ව
භාණ්ඩ ලබා ගන්වනාක් යමන්ව පහුයවන්ව හා ඉක්මනින්ව
කෙ හැක්කකැයි යන මුොව

එය ඉතාමත්ම ීර්යයයන්ව ඉතාමත් ක්රමාණුකූලව වැඩිය
යුතු මාර්ගයක් බවත් ඉතා අපහුයවන්ව අවයබෝධ කෙයුත්තක්
බවත් බුද්ධයද්ශනායේ දක්වා ඇත. ඊට උදාහරණ කීපයක්
යමයේ දක්වමු.
I.

‘‘කිච්යෙන යම අිගතං, හලං දානි පකාසිතුං;
රාගයදාසපයරයතහි, නායං ධම්යමා ුසම්බුයධා.
‘‘පටියසාතගාමිං නිපුණං, ගම්භීරං දුද්දසං අණුං;
රාගරත්තා න දක්ඛ්න්වති, තයමාඛ්න්වයධන ආවුටා
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(මා විසින්ව දුකයේ අවයබෝධ කෙ චතුරාර්ය සතය ධර්මය දැන්ව
ප්රකාශ කිරීයමන්ව වැඩක් නැත්යත්ය. රාගද්යේෂයන්වයගන්ව
යපළුණවුන්ව විසින්ව යම් ධර්මය අවයබෝධ කෙ යනාහැක.
උඩුගං බලා එනම් නිවන කරා යන්වනා ූ නිපුණ ූ ගැඹුරු ූ
දුකයේ දැක්ක යුතු ූ සියුම් ූ චතුරාර්ය සතය ධර්මය රාගයයන්ව
රත් ූ අවිදයාේකන්වධයයන්ව වැුනා ූ සත්වයයෝ යනාදකිති.)94
II.

‘‘ුකරානි අසාධූනි, අත්තයනා අහිතානි ච;
යං යව හිතඤ්ච සාධුඤ්ච, තං යව පරමදුක්කරං

(අපායට පමුණුවන්වනා ූ ද එබැවින්ව තමාට අහිතවත් ූ ද
වරදි යද් කිරීම පහුය. ුගතියටත් නිවනටත් පමුණුවන්වනා ූ
එබැවින්වම තමාට හිතවත් ූ යහපත් යද් කිරීම හරියට
නැයගනහිර යදසට ගලන ගෙක් වලක්වා බටහිර යදසට ආපු
හැරීමක් යමන්ව ඉතාමත් අපහුය.)95
III. වාල සූත්රයයහි දැක්යවන පරිදි, කුඩා සිදුරකින්ව දුරසිට
යනාවරදවා ඊතෙ විදින ලිච්ෙී කුමාරවරුන්වව දිනක් පිඬුසිො
වඩින ආනන්වද මාහිමියයෝ දුටු යේක. පුව බුදුරජුන්ව හමුී යමම
කරුණ දන්වවා ඔවුු මනාව හික්මුණු පිරිසකැයි දැක්ූ විට
භාගයවතුන්ව වහන්වයේ ‘‘තං කිං මඤඤසි, ආනේද, කතමං නු
නඛා දුක්කරතරං වා දුරභිසම්භවතරං වා – නයා දූරනතාව
සුඛුනමන
තාළච්ඡිේගනළන
අසනං
අතිපානතයය
නපාඞඛානුනපාඞඛං අවිරාධිතං, නයා වා සත්තධා භිේනස්ස
වාලස්ස නකාටියා නකාටිං පටිවිජන යයා’’ති? (ආනන්වදයයනි
94 විනය මහාවේග 10-11 පිටු (බ්රේමායාචනකථා)
95

ධම්මපද 163 ගාථාව (අත්ෙවග්ග)
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එයේ ඊතල විදීමද දුෂ්කර, නැතිනම් අේ යලෝමයක් හතට පලා
එයින්ව එකක් උෂභයක් (රියන්ව 140ක්) දුරින්ව එල්වා තවත් එකක්
ඊතලයක යයාදා යනාවරදවා විදීම දුෂ්කරදැයි විචාල යේක)
‘‘එතයදව, භන්වයත, දුක්කරතරඤ්යචව දුරභිසම්භවතරඤ්ච යයා
වා සත්තධා භින්වනේස වාලේස යකාටියා යකාටිං
පටිවිජයඣයයා’’ති. (එයේ අේයලාම් පලුයවන්ව විදීම දුෂ්කරයැයි
ආනන්වද හිමියයෝ පිළිතුරු දුන්ව යේක.) ‘‘අථ යඛ්ා, ආනන්වද,
දුප්තපටිවිජඣතරං පටිවිජඣන්වති, යය ‘ඉදං දුක්ඛ්’න්වති යථාභූතං
පටිවිජඣන්වති…යප.… ‘අයං දුක්ඛ්නියරාධගාමිනී පටිපදා’ති
යථාභූතං පටිවිජඣන්වති’’. (යයමක් චතුරාර්ය සතය අවයබෝධ
කරන්වයන්ව නම් ඔු අර අේ යලාම් පලුයවන්ව විදීමටත් වඩා ඉතා
දුෂ්කර ූවක් කරන බව බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ වදාෙ යේක.) 96
නිවන්ව අවයබෝධය යනු පහු යදයක් යනාවන බව ඉහත
යද්ශනා අනුව පසක් වන්වනට ඇත. රටඨපාල, මහාසීව,නසෝණ
ආදී මහරහත් උතුමන්ව වහන්වයේලායේ උත්සාහයන්ව සලකා
බැලීයමන්ව ද එය ප්රකට යේ. යම් කරුණු දැක්ූයේ යමය අපහු
යැයි කියා අනයයන්වව අමධර්යයට පත් කිරීමට යනාව දහයම්
ඇති සැබෑ ගැඹුර යපන්වීමට හා අලස යනාී උනන්වදුයවන්ව එහි
යයදීමට යපෙඹීම පිණිසය. එබැවින්ව යලයහසි ක්රම යසායනවා
යවනුවට විුද්ිමේගාදී ග්රන්වථයන්වහි දැක්යවන අනුපිළියවල
යනායික්ම මැනවින්ව පිළියවත් පුරන්වයන්ව නම් නිවැරදි ප්රතිඵල
ලැයබනු ඇත. ඒ පිළිබඳ සාක්ෂි කීපයක් යමයේ දක්වමු.

96 සංයුත්තනිකාය 5 හි 2 යකාටස 316 පිටුව වාලසූත්රය
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1. රුවන්වගිරිකන්වද ආරණයයේ වැඩසිටි අතිපූජනීය මාතනල්
සීලරක්ඛිත මාහිමිපාණේ වහේනස් යනු ඉතා උත්කෘෂ්ට
අයුරින්ව ධුතංගාදී පිළියවත් පිරුවා ූ අතිෂය සිල්වත්
උතුයමකි. අහසින්ව ගමන්වකිරීම, වැසි වැේසීම, යම් යම් යද්
මවා ගැනීම ආදී ඍද්ිවිධ ඤාණයන්ව ලබාසිටියා ූ ද
නාඋයයන්ව අරියධම්ම මාහිමියන්ව වැනි ශෂයයන්වට එම ක්රම
කියාදුන්වනා ූ ද යේෂ්ට යයෝගීවරයයකි. ඉතා අල්යප්තච්ෙ ූ
එතුමන්ව වහන්වයේ එම ආරණයයට පැමියණන විට රැයගන
ආයේ පරිෂ්කාර කීපයක් පමණි. එනම් තුේ සිවුරත්, පාත්රයත්,
නගාටු අත්තත්, විශුද්ධිමාර්ගය නපාතත් පමණක් බව කියැනේ.
එතුමන්ව වහන්වයේ යමයේ විසුද්ධිමේගය භාවිතයයන්ව
අභිඤ්ඤා දක්වා සමථයත් උසේ අයුරින්ව විදර්ශනාවත් දියුණු
කෙ බව අසන්වනට ලැයබ්.
2. ශ්රී කලයාණී යයෝගාශ්රම සංේථාව පිහිටුීමට මූළිකත්වය
යගන කටයුතු කෙ උතුමන්ව වහන්වයේ නමක් වන අතිපූජනීය
මාතර ඤාණාරාම මාහිමිපාණේ වහේනස් යනු මෑත
කාලයේ වැඩසිටි ඉතා යේෂ්ඨ භාවනා ගුරුවරයයකි,
ජීවිතපරිතයාගයයන්ව පිළියවයතහි යයදුණු උතුයමකි, මගඵල
ලාභී උතුයමකැයි ප්රසිද්ධ ූ යතිවරයයකි. එතුමන්ව පිළිබඳව
අේගමහා පණ්ඩිත බලංයගාඩ ආනන්වද මමත්රි
මාහිමිපායණෝ දක්වන්වයන්ව “යමකී සියලු පැවිදි උතුමන්ව
අතුයරහි වියේෂයයන්ව කැපී යපණුන උතුයමකි, යනායබෝදා
අපවත් ී වදාෙ මාතර ඥාණාරාම හිමිපායණෝ......... මෑයතක
යමරටැ වැඩ ුන්ව ගුණවෘද්ධ තයපෝවෘද්ධ මහයතරුන්ව අතරැ
උන්ව වහන්වයේ අග්රම තැන යගන සිටියහයි මයේ හැඟීමයි. අද
යම් යහෙදියවහි භාවනා මධයේථාන යබායහෝ තැන ඇත. ඒ
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අතින්ව සේයනහි දියුණුවක් යපයන්ව. භාවනානුයයෝගී ගිහි
පැවිදි පිරිස ද වසක් පාසා ගණනින්ව නැයගත්. එය ුභ
ලකුයණකි. යම් යයෝගාවචරයන්ව අතර මාර්ගඵල ලාභීු ද
ඇතැයි සිතමි. අපවත් වූ ඥානාරාම හිමියේ ගැන මා
සලකනුනේ අනාගාමී ඵලයට පැමිණි නකනකු හැටියට ය.”97
යනුයවනි. මාතර මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේ රචනා කෙ ග්රන්වථ
හා උන්ව වහන්වයේයේ දිනයපාත් සටහන්ව කියැීයමන්ව යම්
කරුණු තවත් පසක් වනු ඇත.
යමම මාතර මාහිමියන්ව රචනා කෙ භාවනා ග්රන්වථයන්වහි ද
විුද්ිමේගයට ලබා දී ඇත්යත් ඉතා ප්රමුඛ්ේථානයකි. උපුටා
ගැනීම් දැක්ීයම්දී යමය ඉතා ප්රාමාණික ග්රන්වථයක් යේ
දැක්යේ. ඒ බව එම ග්රන්වථ හා ඒවායේ උදෘත පාඨත් ආශ්රින
ග්රන්වථ නාමාවලියත් කියැීයමන්ව දත හැකිය.
එතුමන්ව වහන්වයේයේ අපවත් ීමට ආසන්වන කාලයේදී
එක් ශෂය ේවාමින්ව වහන්වයේ නමක් පැමිණ “අවසරයි
ේවාමින්ව වහන්වස! ේවාමින්ව වහන්වයේ වැඩූ භාවනා මාර්ගය
කුමක්දැයි අපි දැනගන්වන කැමතියි” යැයි විචාල විට “අපි
වැඩුනේ විශුද්ධිමාර්ග භාවනා ක්රමයයි” යනුයවන්ව වදාෙ බව ද
පැවයේ.
3. මෑත කාලයේ ලක්දිව බුදුසුයන්ව මුදුන්ව මල්කඩ යේ වැඩසිටි
අතිපූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම මාහිමිපාණේ වහේනස්
යනු සීල සමාි ප්රඥා ගුණධර්ම ඉතා උසේ අයුරින්ව දියුණු
කෙ උතුයමකි, යලාවපුරා ප්රචලිත ූ භාවනා ගුරුවරයයකි,
97 අමාබින්වදු 3 පිටුව
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ත්රිපිටකධර උතුයමකි. එතුමන්ව වහන්වයේයේ ග්රන්වථයන්වහි ද
විශුද්ධිමාර්ගයට ලබා දී ඇත්යත් වියේෂ ගරුත්වයකි. ඒ බව
එතුමන්ව වහන්වයේ රචනා කෙ ග්රන්වථත් ඒවායේ උදෘතපාඨත්
ආශ්රිත ග්රන්වථ නාමාවලීන්ව හා ලියූ යපරවදන්ව ආදියත්
කියැීයමන්ව දත හැකිය. එබඳු උදෘත කීපයක් ඉදිරියේදී
දැක්යේ.
විුද්ිමේගය පිළිබඳ යමතරම් කරුණු දැක්ූයේ යමකෙ
ඇතැම්ු හරිහැටි කරුණු යනාදැන එයට යදාේ පවරන බැවිනි.
යමකෙ යලාවපුරා ප්රචලිත භාවනා ක්රමයන්ව දක්වන යපාත් වලට
උදෘතපාඨ ලබා ගත් යපාත් අතර විුද්ිමේගයට ලැයබන්වයන්ව
ප්රමුඛ්ේථානයකි. යමකෙ ශ්රී ලංකායේ ද භාවනා ක්රම කීපයක්ම
ප්රචලිතව පවතී. ඒ ක්රම විේතර කරන යබායහෝමයක් ග්රන්වථයන්වට
ද විුද්ිමේගය ගුරුයපාතක් ී ඇත. ඇතැයමක් යම්වා අත්හදා
යනාබලා යනාවිමසා තමායේ අදහසට යනාගැලයපන යහයින්ව
ප්රතියේප කරති. ඇතැම්ු බුදුදහයම් කිසියේත් දක්වා නැති
වැරදි ක්රම නිවැරදි ක්රම යේ දක්වති. යම් භාවනා ක්රමයක් නිවැරදි
දැයි දැන ගැනීමට එය බුද්ධ යද්ශනාව හා සසඳා බැලිය යුතුය. ඒ
සැසඳීම ද ඉතා ප්රතිබල උතුමන්ව විසින්වම කෙ යුතුය. එයේ
යනාකර නිවැරදි මාර්ග ප්රතියේප කිරීමත් වැරදි ක්රම ප්රචලිත
කිරීමත් ඉතා භයානක ප්රතිඵල ඇතිකරන බව සලකා
විමසිලිමත්ව කටයුතු කරත්වා යනු අපයේ මමත්රී පූර්වාංගම
දැන්වීමයි. දැනගැනීම පිණිස දැනට ප්රචලිත භාවනා ක්රම කීපයක්
ගැන යමයේ කරුණු ේවල්පයක් දක්වමු.
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භාවනා ක්රම

ප්රතිපත්ති ගරුක නිවන්ව යපරදැරි කරගත් භික්ෂූන්ව
වහන්වයේලා බිහිකිරීයම් අරමුණින්ව ආරම්භ කෙ ශ්රී කලයාණී
යයෝගාශ්රම සංේථාව දැනටත් එම අරමුණ මනාව ඉටු කරමින්ව
සිටී. එය පිහිටුීම පිණිස අපරිමිත කැපකිරීම් සිදුකෙ එහි
සමුප්තපාදක ූ අතිපූජනීය කඩවැද්දුයේ ශ්රී ජිනවංස මාහිමිපාණන්ව
වහහන්වයේ යනු මෑත කාෙයේ පිරිහී යමින්ව තිබුණු ප්රතිපත්ති,
ප්රතියේධ සාසනයන්ව නගාසිටුීමටත් ඊට සරිලන යලස පරියත්ති
සාසනය නගාසිටුීමටත් පහෙ ූ බුද්ධාංකුරයාණන්ව වහන්වයේ
නමකි. යමම යයෝගාශ්රමීය භික්ෂූන්වයේ භාවනා මාර්ගය
පිළියවලකට සිදුකරීම පිණිස අතිපූජනීය මාතර සිරි
ඤාණාරාම මාහිමියේ වහේනස් යගන ඇති සදුත්සාහය
අපරිමිතය. එය යත්රුම් ගැනීමට එතුමන්ව වහන්වයේ විසින්ව රචිත
ග්රන්වථ ඉතා සැලකිල්යලන්ව කියැවිය යුතුය. පිරිසිදු භාවනා
මාර්ගයන්ව එළියපයහලි කරගැනීමට එතුමන්ව වහන්වයේ ගත්
උත්සාහය “විදර්ශනා පරපුර” ග්රන්වථය පමණක් කියැීයමන්ව වුවද
දත හැකිය. යම් උතුමන්ව වහන්වයේලා යදනමයේ ඇුයර්
හැදීවැඩුණු අතිපූජනීය නාඋයයන්ව අරියධම්ම අනුනායක
මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේ යනු මෑතකාලීන බුදුසුයන්ව පුන්වසඳක්
යමන්ව බැබළුණු ත්රිපිටකධාරී ූ ත්රිවිධ සාසනයම නගාසිටුීමට
තම දිවියම යයදූ නියතවිවරණ ලාභී යැයි සලකන
බුද්ධාංකුරයාණන්ව වහන්වයේ නමකි. යම් උතුමන්ව වහන්වයේලායේ
ග්රන්වථ කියැීයමන්ව යයෝගාශ්රමීය භික්ෂූන්ව වහන්වයේලායේ භාවනා
ක්රමය කුමක්දැයි මනාව හඳුනාගත හැකිය.
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යමහිදී යයෝගාශ්රමීය භික්ෂූන්ව වහන්වයේලාට යැූ භාවනා
උපයදේ පත්රිකාවන්වයේ එකතුවක් වන “කර්මේථාන ප්රදීපය”
ග්රන්වථයයන්ව ද අතිපූජනීය මාතර මාහිමියන්ව වහන්වයේ විසින්ව
රචිත “සප්තත විශුද්ි සහ විදර්ශනා ඥාන, ආනාපානසති
භාවනාව, සත් අනුපේසනා” ආදී ග්රන්වථයන්වයගන්ව ද අතිපූජනීය
නාඋයනේ අරියධම්ම මාහිමිපාණේ වහේනස් විසින්ව රචිත
“සමසතලිේ කර්මේථාන භාවනා, යතරුවන්ව ගුණ භාවනා,
විපේසනා භාවනාව, සතිපට්ඨාන භාවනාව, වියේෂ අභිධර්ම
භාවනාව” ආදී ූ යබායහෝ ග්රන්වථයන්වයගන්ව ද යයෝගාශ්රමීය
භික්ෂූන්ව භාවිත කරන භාවනා ක්රම ප්රකට යේ. ප්රධාන වශයයන්ව
එහිදී භාවිතයට යගන ඇති මූලාශ්ර යමයේ දැක්විය හැකිය.
• ත්රිපිටක ග්රේථ
• එහි අටුවා ග්රේථ
• විසුද්ධිමේග ග්රේථය
• ටීකා ග්රේථ
යම් බව එම ග්රන්වථයන්වහි එන උදෘත
කීපයකින්ව යමයේ දක්වමු.
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විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳ අත්දැකීම් ද පිටක ග්රන්වථාගත
සාරවත් යද්ශනා ද අතිපූජනීය පණ්ඩිත මාතර සිරි
ඤාණාරාමාභිධාන
මයහෝපාධයාය
මාහිමිපාණන්ව
වහන්වයේයේ යද්ශනා හා සදුපයද්ශයන්ව ද සංකලනය
කිරීයමන්ව යමම විදර්ශනා භාවනා ග්රන්වථය සකේ ී ඇත.
යපෙ - අටුවා - ටීකා ග්රන්වථයන්වහි පැතිරී - විසිරී තියබන
විදර්ශනා ක්රම සහ සාධක කරුණු රාශයක් මිණිරුවන්ව වැලක්
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යේ යමහි එක්තැන්ව යකාට යගාතා ඇති නිපැයුම් අතිශයින්වම
ප්රශංසනීයය.98
II.

විසුද්ධිමේගනයහි ඇතුළත් වේනා වූ ශමථ කර්මස්ථාන
සතළිසම බුද්ධනද්ශනානවහි සඳහේ ී ඇත්නත්ය. එයහත්
ත්රිපිටකයයහි යමම කමටහන්ව පිළිබඳ විේතර අඩංගු වන්වයන්ව
ුළු වශයයනි. විශුද්ිමාර්ගය යම් කමටහන්ව සියල්ල සංග්රහ
යකාට පුළුල් යලසින්ව විවරණය කරයි. ඉඳිේ විශුද්ධිමාර්ගය
නනාී නම්, නම් කමටහේ නතාරතුරු අද වන විට අභාවයට
පත් වේනට නහාඳටම ඉඩ තිබුණි. එහි විදර්ශනා කර්මස්ථාන
විස්තරය ගැන ද කීමට ඇත්නත් නමයමැයි........
.... එයහත් විසුද්ධිමේගනයහි අඩංගු වේනේ ලක්දිව
මහාවිහාරීය සම්ප්රදාය බව නම් පැහැදිලිය. පැරණි යහෙ
අටුවාවන්ව හි ූ භාවනා යතාරතුරු යබායහාමයක් යමම
ග්රන්වථයට ද එක් වන්වනට ඇත. ඉඳින්ව එදා විදයමාන ූ
මහාවිහාර භාවනා සම්ප්රදායට පටහැනි ූ යමක් විශුද්ි
මාර්ගයයහි ඇතුෙත් ූයේ නම් එය සම්භාවනීය ග්රන්වථයක්
යලසින්ව මහාවිහාරය විසින්ව පිළිගනු ලබන්වයන්ව නැත. යම්
අනුව, එහි එන කර්මේථාන විභාගයන්ව යවනත් ඉන්වදීය
දර්ශනයයකින්ව යකලින්වම උපුටාගත් දෑ යනාව සමකාලීන
මහාවිහාරීය යබෞද්ධ සම්ප්රදායයයන්ව ගත් දෑ වශයයන්ව
සැලකීම යුක්ති යුක්ත වන්වයන්වය.....

සත් අනුපස්සනා ග්රන්වථයේ සංඥාපනය (අතිපූජනීය නාඋයයන්ව අරියධම්ම
මාහිමි)
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යකයේ යහෝ අද අපයේ යුතුකම වියයුත්යත් යමයතක්
කලක්, යමතරම් දුරට යහෝ යම් කර්මේථාන විභාගය
නනානැසී රැකදීම ගැන විසුද්ධිමේගයට හා බුද්ධන ෝෂ
ආචාර්යේ වහේනස්ට පිේ නදමිේ, විශුද්ි මාර්ගයයන්ව අපට
යම් වැඩක් ගතහැකි වන්වයන්ව නම් එය සලසා ගැනීමය. අපට
රුචි යනාවන යමක් එහි වන්වයන්ව නම් අපි උයප්තක්ෂක
වන්වයනමු. එය යවනත් යකයනකුට ප්රයයෝජනවත් වියහැකි
යහයිනි.
ධයාන යනාලබා විදර්ශනාව කෙ යනාහැකි යැයි
ඇතැයමකු පවසද්දී සමථය මුළුමනින්වම ප්රතියේප යකාට
විදර්ශනාවම කෙ යුතුයයි තවත් අයයක් කියති. යම් මත
යදකම ධර්මය හා භාවනා මාර්ගය පුළුල්ව යනාදත්කම නිසා
හටගත් දෘෂ්ටීුය. තම පුද්ගලික රුචිය අනුව
ප්රතයක්ෂාවයබෝධයකින්ව යතාරව යපාතපතට හා තර්කයට
වහල් ීමත්, එක්තරා සීමිත ප්රතයක්ෂයක් ලැබුවත් එයම
පමණක් ප්රමාණ යකාට යගන යපාදු නිගමනවලට එෙඹීමට
තැත් කිරීමත් යන කරුණු මුල් යකාට යගන යමබඳු
අන්වතගාමී දෘෂ්ටීන්ව හටගන්වනා බව යපයනයි.
සාර්ථකව භාවනාව යගනයාම පිණිස පරියත්ති ඤාණය
යහවත් ුතමය ඤාණය එක්තරා ප්රමාණයකින්ව අවශය
වන්වයන්වය. පටිපත්තියට තුඩුයදන පරියත්තිය යනුයවන්ව අප
මුලදීම අවධාරණය කයේ යමම කාරණයයි..... ගුරු
ඇුයරහිම හිඳ කමටහන්ව වඩන යයෝගාවචරයයකු හට තම
ුතමය ඤාණය පිළිබඳව එතරම් කරදර ීමට සිදු
යනාවන්වයන්වය. අවශය අවේථා වලදී අදාල වන්වනා ූ දහම්
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දැනුම කර්මේථානාචාර්යතුමන්ව යවතින්ව ලැයබන බැවිනි.
(කර්මේථානාචාර්යවරයයකුට ධර්මය පිළිබඳ හසෙ දැනුමක්
තිබිය යුතු යවයි).
පෙපුරුදු සම්භාවය කර්මේථානාචාර්යන්ව වහන්වයේලා
කීප නමකයේ කමටහන්ව උපයදේ යමම පත්රිකාවන්වහි අඩංගු
ී ඇත්යත්ය. ඊට අමතරව විශුද්ධිමාර්ගය, නපළ, අටුවා, ටීකා
සහ නූතන භාවනා නපාත්පත් කීපයක් ද නමහිලා ඇසුරු
කරන ලද්නද්ය.99
යමයේ ඉහත දැක්වුණු උදෘතත් ඉහත නම් සඳහන්ව කෙ
උතුමන්වයේ භාවනා ග්රන්වථයන්වට උදෘත ලබාගත් ග්රන්වථ
සමූහයත් සෙකා බලන විට ත්රිපිටක යපෙ, අටුවා, ටීකා හා
විුද්ිමේග ආදී ග්රන්වථ සමූහයක් මූලිකත්වයේ තබායගන
යයෝගාශ්රමීය භාවනා මාර්ගය සැකසී ඇති බව ප්රකට යේ.
දැනට මහාසී, ඵාඖ(ක්), යගාඑන්වකා ආදී තවත් භාවනා ක්රම
කීපයක් යයෝගාශ්රමීය භික්ෂූන්ව පුරුදු-පුුණු කරන අතර ඒ
සෑම ක්රමයක්මත් ත්රිපිටක යපෙ, අටුවා, ටීකා හා විුද්ිමේග
ආදී ග්රන්වථ මත පදනම් ී තිබීම ද වියේෂයකි.

II

මහාසී භාවනා ක්රමය
යමනමින්ව හඳුන්වවන භාවනා ක්රමය බුරුම රයටහිදී
ප්රචලිත ී යමරටට ලැබුණු භාවනා ක්රමයකි. යමම ක්රමය
දැක්යවන ග්රන්වථය රචනා කෙ මහයතරුන්වයේ නමින්ව “මහාසී

99 කර්මේථාන ප්රදීපය (හඳුන්වවාලීම) vi-x පිටු
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භාවනා ක්රමය” යැයි යමය හැඳින්වවුව ද එතුමන්ව වහන්වයේ
යමය තමායේ ක්රමයක් යැයි කිසියේත් යනාදක්වන යේක.
යමය ශුද්ධවිපේසනා වශයයන්ව දක්වන ක්රමයක් වන අතර
බුද්ධ යද්ශනායවන්ව බැහැර ූවක් යනායේ. සතිපට්ඨාන
සූත්රයේ දැක්යවන “යථා යථා වා පනේස කායයා පණිහියතා
යහාති, තථා තථා නං පජානාති.” (යම් යම් අයුරකින්ව කය
පිහිටුවන ලද ද ඒ ඒ අයුරින්ව මනාව දැනගනී) යන පාඨය
අනුව ප්රකට කාය චලනයක් වන උදරයේ පිම්බීම හා
හැකිලීමට අවධානය යයාමු යකාට භාවනා වැඩීම යමම
ක්රමයේ ආරම්භයයි. යමය ධර්මයට එකෙ ක්රමයක් බව
යනාදැන යබායහෝ යදනා එයට යදාේ නගති. යමම භාවනා
ග්රන්වථය රචනාකෙ මහාසී මහ යතරුන්ව වහන්වයේ යනු මගඵල
ලාභී උතුයමකැයි එරට ප්රසිද්ධ ූ බුරුමයේ පැවති හයවන
සංගායනායේදී ප්රේණපුච්ෙක (ප්රේණ විචාරන්වනා) යන
ප්රධානම තනතුරක් දැරූ අටුවා - ටීකා සහිතව ත්රිපිටකයම
යහාඳින්ව ප්රගුණ කෙ උතුයමකි. තවද යමම ග්රන්වථය රචනා
කිරීයම්දී දහමට ගලපමින්ව උදෘතපාඨ බුද්ධයද්ශනායවන්ව
දක්වමින්ව රචනාකර ඇත. එයමන්වම යමම ක්රමයයන්ව ප්රතිඵල
ලද යබායහෝ යදයනක් අදත් සිටිති. යමම ක්රමය ගැන ඇති
වැරදි මත වලට පිළිතුරු යර්රුකායන්ව චන්වදවිමල මහනා
හිමියන්වයේ සතිපට්ඨාන වියේචනය හා තවත් කෘති යන
ග්රන්වථයේ දැක්යවන බැවින්ව විේතර කැමැත්යතෝ එය කියවා
බලත්වා. වියේචනය කරමින්ව කල් යනායවා තමාට
ගැලයපන්වයන්වදැයි දැනගැනීමට යමබඳු විේවාසවන්වත
භාවනා ක්රමයන්ව අත්හදා බලත්වා යනු අපයේ ආරාධනයයි.

140

III

ඵා ඖ භාවනා ක්රමය
යමම භාවනා ක්රමය ද බුරුමරයට් ප්රචලිත ී අප රටට
ලැබුණු වටිනා භාවනා ක්රමයකි. සමථ පූර්වාංගම විපේසනා
භාවනා ක්රමයක් වන යමය වියේෂයයන්වම විශුද්ිමාර්ගය
අනුව යමින්ව ත්රිපිටකයයහි දැක්ූ භාවනා ක්රම ඉේමතුකර
දක්වයි. යමම ක්රමය යලාවපුරා වයාප්තත කෙ අතිපූජනීය
ආචිණ්ණ (ඵාඖ යසයායඩෝ) මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේ “යම්
අළුත් භාවනා ක්රමයක් යනායවයි. ඔයයගාල්ලන්වයේ
විශුද්ිමාර්ගයේ දැක්වුණු භාවනා ක්රමයයි” යනුයවන්ව ඉතා
නිහතමානීව දක්වන බව කියැයේ. තවද යමතුමන්ව වහන්වයේ
මහාසී යසයායඩෝ නමින්ව හඳුන්වවන මාහිමියන්ව ඇතුලු
යබායහෝ භාවනා ගුරුවරුන්ව ඇුරු කර ඇති අතර වසර
විේසක් පමණ පරියත්තිය හැදෑරීයමන්ව පු ධම්මාචරිය
නමින්ව හඳුන්වවන විභාගයයන්ව ද සමත්ව ඉන්ව පු වසර
විේසකට වැඩි කාෙයක් භාවනාව ප්රගුණ යකාට ඉන්වපු
අනයයන්වට භාවනාව කියාදීමට ඇරඹූ බව එතුමන්ව
වහන්වයේම දක්වන යේක. යමකෙ පැවිදි ී ඉතා යනායබෝ
කලකින්ව හරිහැටි පරියත්ති දැනීමක් ද නැතිව හරි ගුරු
ඇුරක් ද නැතිව අනයයන්වට භාවනාදිය කියාදීමට
උත්සාහවත් වන්වනවුනට යමම ප්රකාශය යහාඳ පාඩමක් වනු
ඇත.
අතිපූජනීය නාඋයයන්ව අරියධම්ම මාහිමිපාණන්ව
වහන්වයේ යමම භාවනා ක්රමය පිළිබඳවත් ඵා ඖක්
යසයායඩෝ මාහිමිපාණන්ව වහන්වයේ පිළිබඳවත් හඳුන්වවා
යදන්වයන්ව යමයේය,
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ඈත අතීතයයහි ශ්රී ලංකාද්ීපයයහි භාවිතා ූ ශමථවිදර්ශනා භාවනා ක්රම විශුද්ි මාර්ගය වැනි ග්රන්වථවල සඳහන්ව
ී ඇතත්, ප්රායයෝගික වශයයන්ව එහි යයදී අත්දැකීම් ලත්
කර්මේථානාචාර්යයන්ව වහන්වයේලා ුලභව යනාමැති බව
යනාරහසකි.
බුරුම රට ඓරාවරි ජනපදයයහි හිිංතාට නම් උප
නගරයයහි, යල-යචෞං ගම් පියයසහි ජනිතව ෙමා වයයසහි
සුන්වගතව යය-ජී නිකායයහි ගරු උපසම්පදා ලාභීව
ධම්මාචරිය විභාගය සමත් ී රැන්වගුන්ව නුවර පර්යාප්තති
තක්ෂිලායවහි ඉංග්රීසි භාෂා සහිත පර්යාප්තති ධර්මය සම්පූර්ණ
යලස පේ වසරක් තිේයේ හදාරා ඉක්බිතිව විසි වසරක් පමණ
මුළුල්යල් කෘතහේත විශාරද ආචාර්යයන්ව වහන්වයේලා යවත
නැවතී ශමථ-විදර්ශනායවහි පරයතරටම ප්රගුණ යකාටගත්
අතිපූජය ආචිණණ යසයායඩෝ යහවත් ඵා-ඖක් යසයායඩෝ
නාහිමිපාණන්ව වහන්වයේ අද ඓතිහාසික විශුද්ි මාර්ගයයහි
එන භාවනා ක්රමය අතිවිශෂ්ඨ යලස සිය-දහේ ගණන්ව ගිහිපැවිදි යයෝගීන්වහට පුුණු කරමින්ව වැඩ සිටිනයේක.
උත්කෘෂ්ට යලස ශක්ෂා ගරුත්වයයහි පිහිටි ආදර්ශවත් ඒ
මාහිමියයෝ දිවා රාත්රී අප්රමාදව ශාසනාභිවෘද්ියයහි යයදී
සිටින යේක් ජීවිත පරිතයාගයයනි......
අතිපූජනීය මහා කර්මේථානාචාර්ය ආචිණ්ණ යසයායඩෝ
මාහිමියන්ව වහන්වයේ ශ්රී ලංකාව ගැන දක්වනුයේ අසීමිත
යගෞරවයකි. යමම ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය සකල
යබෞද්ධ යලෝකයට යබදා හැරීමට ුදුු එකම යබෞද්ධ රට ශ්රී
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ලංකාද්ීපය යයි අවධාරණයයන්ව පවසන යේක් කෘතඥතා
පූර්වක යගෞරවයයනි.
එයේ යහයින්ව යමම භාවනා මාර්ගය ශ්රී ලංකා
ද්ීපවාසීන්වහට පුුණු කරවනු පිණිසත් ේවකීය පේචිම කාලය
වියේකීව ගත කරණු පිණිසත් ශ්රී ලංකාවට යථා කාලයේදී
වැඩම කරීමට අයප්තක්ෂා කරන පූජනීය ආචිණ්ණාභිධාන
ඵා-ඖක් යසයායඩෝ මාහිමියන්ව වහන්වයේට නිදුක් නියරෝගී
ුවයයන්ව ශතවර්ෂාික කාලයක් දීර් ායු ශ්රී අත්යේවා!100
2

ඈත අතීතයේදී ධයාන අභිඥා මාර්ගඵල අිගම ලාභීන්වයේ
ජයභූමිය ූ සිරිලක්දිව තුෙ නැවතත් ප්රතිපත්ති ප්රතියේධ
ශාසනයට පුනරායලෝකය උදාපත් ීයම් ඒකායන මාර්ගය
විවෘත ී ඇත. සිරිලක්දියවන්ව ේවර්ණභූමි නම් ූ බුරුම රටට
යගන යන ලද පරියත්ති පටිපත්ති පටියේධ ශාසනය එරට
දිදුෙමින්ව බැබයෙමින්ව දැනටත් පවතී.
බුරුම රට යමෝලමියයන්ව - මූයඩෝන්ව නගර යදකට අතයරහි
රමණීය වනයපතක පිහිටා තියබන ඵා-ඖක් චිත්තලපබ්බත
භාවනා
මධයේථානයේ
ප්රධානාචාර්යය
අේගමහා
කම්මට්ඨානාචරිය අතිපූජනීය ආචිණ්ණ- ඵා - ඖක් සයායඩෝ
මාහිමියන්ව වහන්වයේයේ ආචාර්යත්වයයන්ව උගැන්වයවන සමථ
- විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය වනාහි සිරිලක්දිව ඉහත දී අිගම
ලාභීන්ව පහෙ කෙ නිර්වාණ ගාමිනී ඒකායන මාර්ගයයි සඳහන්ව
කිරීම ුදුු යේ.

යමාක්පුර රන්වයදාර 1 යකාටස යපරවදන (අතිපූජනීය නාඋයයන්ව අරියධම්ම
මාහිමි)
100
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පාලි - අට්ඨකථා - ටීකා සහිත ත්රිපිටක පර්යාප්තතියයහි
පරයතර පැමිණියා ූ, ශක්ෂා ගරුත්වයයහි මුදුනට පත් ූ,
සමථ භාවනා විදර්ශනා භාවනායවහි යකෙවරට පත් ූ, දස
දහේ ගණන්ව ගිහි පැවිදි යයෝගීන්ව හට භාවනා මාර්ගය පුුණු
කරූ, ධයාන අභිඥා මාර්ගඵත ලාභීන්ව පහෙ කරූ අතිපූජනීය
ආචිණ්ණ සයායඩෝ මාහිමියන්ව වහන්වයේ අතින්ව බුරුම බසින්ව
සම්පාදිත කාණ්ඩ හතකින්ව (7) යුක්ත ූ භාවනා ග්රන්වථාවලිය
නිබබාන ගාමිනී පටිපදා නමින්ව හැඳින්වයේ.101
3

සමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගයයහි මුදුනට පත්ී, යද්ශීය
වියද්ශීය ගිහි පැවිදි විශාල පිරිසකට සමථ විදර්ශනා භාවනා
මාර්ගය පුුණු කරවන, ත්රිපිටක ධර්මයයහි යතර පැමිණි,
අේගමහා කම්මට්ඨානාචරිය සම්මාන ලද, බුරුම රට ඵාඖක් චිත්තලපබ්බත භාවනා මධයේථානාධීේවර අතිපූජනීය
ඵා - ඖක් යසයායඩෝ ඌ. ආචිණ්ණ මාහිමියන්ව වහන්වයේ
අතින්ව බුරුම බසින්ව සම්පාදිත “නිබ්බාන ගාමිනී පටිපදා”
ග්රන්වථ සත අතුයරන්ව සත්වැනි කාණ්ඩය සිංහෙ බසින්ව
“යමාක්පුර රන්වයදාර 7” - නමින්ව භාවනාභිලාෂීන්ව අතට
පත්ීයම් භාගයය උදාපත් ී ඇත.
ඈත අතීතයයහි යේම ධයාන අභිඥා මාර්ගඵල ලාභීන්ව
ුලභව බුදුසුන බැබයල්වා, යලාවපුරා පැතියරන මිසදිටු
ගණඅඳුර විධමනය යේවා! ශ්රී ලංකාද්ීපය කසාවතින්ව නිරතුරු

යමාක්පුර රන්වයදාර 6 යකාටස, යපරවදන (අතිපූජනීය නාඋයයන්ව අරියධම්ම
මාහිමි)
101
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යේවා! සිල් ුවඳින්ව ගුණ ුවඳින්ව සදහම් ුවඳින්ව නිවන්ව අමා
ුවඳින්ව ඒක ුගන්විත යේවා! ජීවමාන සර්වඥයන්ව
වහන්වයේයේ සමයේ යේම යලාවට රටට ජනතාවට යසතක්
ශාන්වතියක් ආරක්ෂාවක් ආශර්වාදයක් උදාපත් යේවා! 102
හැඳින්වීයම් පහුව පිණිස යමම භාවනා ක්රමයන්ව ඒ ඒ
නම් වලින්ව හැඳින්වවුව ද එම ක්රම ප්රචාරය කෙ මාහිමිවරු
කිසිවියටක ඒවා තමන්වයේ ක්රම යලස යනාදක්වන අතර
බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ යද්ශනා කෙ නිවැරදි භාවනා මාර්ග
ඉේමතු කර ඒවා ප්රායයෝගිකව පුුණු කරීම ඒ
මාහිමිවරුන්වයේ එකම අභිලාශයයි. එබැවින්ව යබායහෝ
යදයනක් දැනටත් ඉතා උසේ යලස ප්රතිඵල ලබන යමම
භාවනා ක්රමය ද තම ජීවිතයට එක්කර යගන නිවන්ව මග
යහළිකර ගනිත්වා යනු අපයේ කාරුණික ආරාධනයයි.

IV

නගාඑේකා භාවනා ක්රමය
ආනාපානසතියයන්ව
ආරම්භ
කර
ඉන්ව
පු
යේදනානුපේසනාව හරහා විපේසනාවට යයාමු කිරීම යමම
ක්රමයේදී සිදුයේ. ඉන්වදියානු ජාතික ගිහි පිංවයතකු වන
යගාඑන්වකා තුමා විසින්ව යමම ක්රමය යලාව පුරා ප්රචලිත කෙ
බැවින්ව එතුමායේ නමින්ව යමම ක්රමය හැඳින්වයේ. නමුත් එතුමා
ද යමම ක්රමය බුරුමජාතික ගුරුවරයයකු හමුයේ උගත් බව
දැක්යේ. යමයේ යමම ක්රමයේ ඉතිහාසය බැලීයම්දී යබායහෝ

යමාක්පුර රන්වයදාර 7 යකාටස, යපරවදන (අතිපූජනීය නාඋයයන්ව අරියධම්ම
මාහිමි)
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පැරණි බවත් සතිපට්ඨාන සූත්රයේ යේදනානුපේසනා
යද්ශනාව ඇුරින්ව ප්රගුණ කරවන බවත් පැහැදිලි යේ. අප
රයට් ගිහි පැවිදි යබායහෝ යදයනක් අතර ප්රචලිත යමම
ක්රමයයන්ව ද යබායහෝ යහපත් ප්රතිඵල ලැයබන බව එය
අනුගමනය කරන යයෝගීන්වයේ අදහසයි.

නමම භාවනා ක්රම පිළිබඳ නපාදුනේ පවතින වැරදි
මත කීපයක් හා ඊට පිළිතුරු
1. පිරිසිදු බුද්ධ යද්ශනාව වන යපෙ තිබියදී අටුවා ටීකා වල
අදහේ යගන කරන භාවනාවන්ව අනවශය බව.
යමම ප්රකාශය කරන්වයන්ව අටුවා ටීකා යනු යමානවාදැයි
හරිහැටි යනාදැනීයමනි. ඒ ගැන කරුණු යපර දැක්ීමු.
අදහේ කීපයක් මතුවිය හැකි තැනකදී නිවැරදි බුද්ධමතයම
ඉේමතු කර දැක්ීම අටුවා ටීකා වලින්ව සිදු යේ. සිංහල
පරිවර්තන යනාකියවා පාළියයන්වම දහම හදාරන්වයන්ව නම්
අටුවා ටීකාවන්වයේ වැදගත් කම පැහැදිළි වනු ඇත.
ඒවායයන්ව යතාරව ධර්ම-විනය විනිේචයන්ව ගත යනාහැකි
බව ප්රතයක්ෂ වනු ඇත. ඒ බව හරිහැටි දන්වනා ූ සල්යල්ඛ්
ප්රතිපත්තියයහි යයදුණු සීලාදී ගුණයන්වයගන්ව ුයපෝෂිත
වයක්ත විශාරද උතුමන්ව අතින්වම යමම නිවැරදි භාවනා ක්රම
සියල්ලම ප්රචාරය ූ බව ද දත යුතුය. නිවැරදි නිවන්ව මාර්ගය
යසීමට මුළු ජීවිතයම කැපකෙ උතුමන්ව බව ප්රකට වනු ඇත.
එම මාහිමිවරුන්ව පිළිබඳ තවදුරටත් යතාරතුරු යසායා
බලන්වයන්ව නම් යම් කීම තහවුරු වනු ඇත.
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2. බුද්ධ යද්ශනාව තිබියදී එක එක්යකනායේ භාවනා ක්රම
අනවශය බව
යම් ප්රකාශය කරන්වයන්ව භාවනා ක්රම හැඳින්වීමට යයාදන
නම් පමණක් සැලකීයමනි, අවම වශයයන්ව එම භාවනා ක්රම
පිළිබඳ හරිහැටි කියීයමන්ව වත් දැනීමක් නැති බැවිනි.
හරිහැටි කියවා බැලුයේ නම් යමම භාවනා ක්රම බුද්ධ
යද්ශතම බව තහවුරු වනු ඇත.
3. වියද්ශ රටවලින්ව අපට ලැබුණු භාවනා ක්රම අනවශය බව
යමය ද හරිහැටි සාසන ඉතිහාසාදිය යනාදන්වනාකමින්ව
කරන වැරදි ප්රකාශයකි. බුදුදහම යනු ද අපරයට් ඇති ූවක්
යනායේ. තවද කුමන රටක යහෝ යම් නිවැරදි යදයක් යේ නම්
එය පිළිපැදීයමන්ව අයහපතක් යනායේ. අපරයට් යදයක්
වුවත් එය වැරදි නම් එය පිළිපැදීයමන්ව අයහපතක් යේ.
එබැවින්ව එය බැහැර කෙ යුතුය. දහම සම්බන්වධයයන්ව රට ජාති - කුලවාද ඈඳාගත යහාත් එයින්ව අනර්ථයක් මිස
යහපතක් යනායේ. කරුණු යමයේ යහයින්ව කුමන රටින්ව
ලැබුණත් එය දහමට එකෙ නම් එය අත්හදා බලා තම නිවන්ව
මග විවරකර ගැනීම ප්රඥායගෝචර යේ යනු අපයේ අදහසයි.
ඉහත දැක්ූ වැරදි මත දරන හා ඒවා ප්රචාරය කරන අය
පිළිබඳ විමසීයම්දී යපනීගියේ ඒ යබායහෝ යදයනක් හරිහැටි
ගුරු ඇුරක් යනාලබූ, සැබෑ නිවන්ව අරමුණක් යනාමැති
තර්ක වාද පිණිස දහමට බැසගත් පිරිසක් බවයි. ඇතැයමක්
147

සීලාදී ප්රතිපත්ති පිරීමට ඇති අකමැත්ත නිසාම ඇතැම්
භාවනා ක්රමයන්වට යදාේ කියති. නිවන්ව ලැබීමට යල්සික්රම
යසායති. සැබෑ නිවන්ව අරමුණ ඇති තැනැත්තා වාද විවාද
කරමින්ව කාෙය ගත යනාකර සැබෑ දහම යසායමින්ව
ප්රතිපදායේ යයයදයි. අතීතයේ ද සතයගයේශී ූ උතුමන්වයේ
චරිත කියැීයමන්ව එය තහවුරු යේ. සිදුහත් යබෝසතාණන්ව
වහන්වයේත් උපතිේස යකෝලිත ආදී උතුයමෝත් සතය
ගයේශනය කෙ අයුරු සිතා බලනු වටී. දැන්ව අපට එයේ
ගයේශනය කරන්වනට යදයක් නැත. භාගයවතුන්ව වහන්වයේ
එය ඉතාපැහැදිළිව දක්වා ඇත. අපට තියබන්වයන්ව එය
ශ්රද්ධායවන්ව පිළිපැදීමයි. එය ද දින ගණනකින්ව අත් යනාහෙ
යුතුය. අසූ මහාශ්රාවක උතුමේ අතර වූ කල්ප ලක්ෂයක් ඒ
සඳහා පිරූ පාරමී ඇත්තා වූ බුද්ධ ශාසනනේ ප්රඥාවේත
උතුමේ අසූනදනා අතරට අයත් වූ රටඨපාල මහරහතේ
වහේනස්ට ද අර්හත්වයට පත්ීමට වසර නදාළහක් ගත වූ
බව දැක්නේ. ත්රිපිටක පාරගත දැනීමක් ඇති රහත් ශිෂයයේම
හැට දහසක් සිටියා වූ මහාසීව මහනතරුේ වහේනස්ට
අර්හත්වයට පත්ීමට වසර තිහක් (30) ගත වූ බව ද දැක්නේ.
කරුණු නමනස් නහයිේ දින කීපයකිේ, සති කීපයකිේ, මාස
කීපයකිේ ප්රතිඵල බලානපානරාත්තු නනාී නිවනට නල්සි
ක්රම නසායේනට නනායා නතරුවේ පිළිබඳ නහාඳ ශ්රද්ධාවක්
පිහිටුවා නගන භාවනා ක්රම අත්හදා බලේනේ නම් වසර
ගණනකිේ නහෝ ප්රතිඵල ලැබිය හැකි වනු ඇත. එබැවිේ
තර්ක වාද කරමිේ නනාසිට දහම පිළිපැද බලත්වා යනු
අපනේ ආරාධනයයි.
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07 අභිධර්ම පිටකය, අටඨකථාදිය පිළිබඳව
නමනස් වැරදි මත පැනනැගීනම් නේතු
නමානවාද?
යමයේ ධර්මය සම්බන්වධව වැරදි මතවාද ඇතිීම අද
පමණක් යනාව භාගයවතුන්ව වහන්වයේ ජීවමාන කාලයේද සිදු ූ
බව සාති,අරිටඨ,කණ්ඨක ආදී පැවිද්දන්වයේ කථා ප්රවෘත්ති මගින්ව
ප්රකට යේ. සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණයයන්ව පු යමම තත්වය වඩා
උග්ර ූ බව යදවන ධර්ම සංගායනාවට අදාල සිදුීයමන්ව දතහැක.
යම් සෑම අවේථාවකදීම සාසන භාරධාරී උතුමන්ව වහන්වයේලා
එම තත්ත්ව විසඳා සාසනය ආරක්ෂා කල යේක. එනමුත් වැරදි
මත ඇති ඒ සෑම යදනාවම නිවැරදි කිරීම ප්රායයෝගිකව කල හැකි
යනායේ. ගැටළුව විසඳූ පුවද ඇතැම්ු එම වැරදි මතයේම
එල්බ සිටිති. ඊට අමතරව සාසනයට හානිකර කටයුතු ද සිදු
කරති. ඊට යහාඳම නිදුනක් යදවන ධර්ම සංගායනාවට අදාල
සිදුීයමන්ව දත හැකිය. ඒ යමයේය;
දස අකැප වේතු දැක්ීම මුල්කරයගන පැවැත්ූ යමම
යදවන සංගායනායේදී එම කරුණු දහය අකැප බවත්
වජජිපුත්තක භික්ූන්වයේ මත වැරදි බවත් දක්වා එම අලජජී
භික්ූන්ව 10000 ක් පමණ සුයනන්ව යනරපා හැර ධර්මවිනය
ේථාපිත කලයේක. එයේ යදවන සංගායනායේදී සුයනන්ව
යනරපූ, සුයනන්ව පලිගනු කැමති ූ අලජජී වජජිපුත්තක
භික්ූු යවනම මහාසංගීති නම් ූ සංගායනාවක් පැවැත්ූහ.
නමම මහාසංගීතික භික්ූේනගේ මහායාන යන නිකාය බිහිවිය.
යමම සංගායනායේදී අතිශය බරපතල යලස සුන විකෘති
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කලහ. වියේෂයයන්වම අභිධර්ම පිටකය ද, පටිසම්භිදාමේග,
චුල්ලනිද්යද්ස, මහානිද්යද්ස යන ප්රඥායවන්ව අග්ර ූ සාරිපුත්ත
මහරහතන්ව වහන්වයේයේ යද්ශනායවෝ ප්රතික්යෂ්ප කරමින්ව ඒවා
විකෘති කලහ. ඊට අමතරව විනය පිටකයේ පරිවාර පාලිය ද
සිකපද වල විභංගය ද විකෘති කලහ. ජාතක යද්ශනා වල
යකාටසක් ප්රතික්යෂ්ප කලහ. යමයේ සුනට අති විශාල
විනාශයක් කලහ. යම් පිලිබඳව අයප්ත පුරාණම යමන්වම ඉතා
විේවාසවන්වත යතාරතුරු වලින්ව යුත් ඉතිහාස ග්රන්වථයක් වන
දීපවංසනේ යමයේ සඳහන්ව යේ. පඤ්චප්තපකරණ අට්ඨකථායේ
හා සාරත්ථදීපනී ටීකායේ ද යම් ගැන තවත් යතාරතුරු දැක්යේ.
‘‘මහාසඞගීතිකා භික්ඛූ, වියලාමං අකංු සාසයන;
භින්වදිත්වා මූලසඞගහං, අඤ්ඤං අකංු සඞගහං.
මහාසංගීතික භික්ූු සුයනහි වියලෝමයක් (සුනට එකෙ
යනාවන ප්රතිපක්ෂ ූවක්) කලහ. මුල් ත්රිපිටක සංග්රහය බිඳ
යවනත් සංග්රහයක් කලහ.
‘‘අඤ්ඤත්ර සඞගහිතං ුත්තං, අඤ්ඤත්ර අකරිංු යත;
අත්ථං ධම්මඤ්ච භින්වදිංු, විනයය නිකායයු ච පඤ්චු.
යවනත් තැනක සංග්රහ කෙ සූත්ර ඔවුු යවනත් තැනක
සංග්රහ කලහ. විනයයහි ද පංචනිකායන්වහි ද අරුත ද ධර්මය
ද බින්වදාහ. (යවනේ කලහ.)
‘‘පරියායයදසිතඤ්චාපි, අයථා නිප්තපරියායයදසිතං;
නීතත්ථඤ්යචව යනයයත්ථං, අජානිත්වාන භික්ඛ්යවා.
ඒ (මහාසංගිතිකාරක) භික්ූු පරියාය (පරමාර්ථ යනාවන
බැවින්ව විවරණ අවශයවන) යද්ශනාව ද නිෂ්පරියාය (සාධන/
ප්රතිපාදන අනවශය වු යවනේ කල යනායහන) යද්ශනාව ද
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නීත (අරුත්පරිදි දතයුතු) අර්ථය ද යනයය (උදුරාගතයුතු)
අර්ථය ද යනාදැන,
‘‘අඤ්ඤං සන්වධාය භණිතං, අඤ්ඤං අත්ථං ඨපයිංු යත;
බයඤ්ජනච්ොයාය යත භික්ඛූ, බුං අත්ථං විනාසයුං.
අයනකක් සඳහා යදසූ යදයට යවනත් අරුතක් තැබූහ. ඔවුු
වයඤ්ජන ොයායවන්ව (පද පමණක් සලකා අරුත
යනාසලකා) යබායහෝ අර්ථ විනාශ කලහ.
‘‘ෙඩ්යඩත්වාන එකයදසං, ුත්තං විනයගම්භිරං;
පතිරූපං ුත්තං විනයං, තඤ්ච අඤ්ඤං කරිංු යත.
ගැඹුරු ූ විනයේ ද සූත්ර වලද යකාටසක් ඉවත් යකාට, ඒ
ප්රතිරූප සූත්රවිනයක් ීද එයත් යවනේ කලහ.
‘‘පරිවාරං අත්ථුද්ධාරං, අභිධම්මං ෙප්තපකරණං;
පටිසම්භිදඤ්ච නිද්යදසං, එකයදසඤ්ච ජාතකං;
එත්තකං විේසජයජත්වාන, අඤ්ඤානි අකරිංු යත.
ඔවුහු විනයපිටකනේ පරිවාර පාලිය ද, විනය සිකපද වල
අර්නථෝද්ධාරය (විභංගය/ පදභාජනීය), අභිධර්ම ප්රකරණ
හය (නම් වන විට කථාවත්ථුප්තපකරණය ග්රේථයක් වශනයේ
සැකසී නනාතිබිණි.) ද, පටිසම්භිදාමේග පාලිය ද,
චුල්ලනිද්නද්ස, මහානිද්නද්ස යන නදක ද, ජාතක නද්ශනා වල
නකාටසක් ද යන නමපමණ ධර්ම නකාටස් ඉවත් නකාට
(ධර්මය) නවනස් කලහ.
‘‘නාමං ලිඞගං පරික්ඛ්ාරං, ආකප්තපකරණානි ච;
පකතිභාවං විජහිත්වා, තඤ්ච අඤ්ඤං අකංු යත.
ඔවුු භික්ු නාමය ද , ශ්රමණ ලිංගය (පැවිදි යේශය) ද, ශ්රමණ
පිරිකර ද , ශ්රමණ ආකල්ප ද, ශ්රමණප්රකෘතිය ද අත්හැර එය ද
යවනේ කලහ.
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යමයේ යවනේ කෙ (මහායාන) ධර්මය පිලිගත් ශ්රී
ලංකායේ සිටි අභයගිරිවාසී භික්ූන්ව ආදී පිරිේ නිසා ඉහත
සඳහන්ව පිරිසිදු ධර්ම යකාටේ බුද්ධ යද්ශනා යනායේය යන
සුනට විරුද්ධවාදී මත අප රයට් ද වයාප්තත විය.

මහාවිහාර, අභයගිරි හා නජතවන යන නිකාය ආරම්භය
හා එම භික්ූේ අතර පැවති මත විවිධත්වය
1.

මහාවිහාරවාසී භික්ෂූන්වයේ යේරිය නිකාය හා
යේරවාදය

ධර්ම සංගායනා වලින්ව ුරක්ෂිත ූ පිරිසිදු බුද්ධවචනය හා
එහි අටුවා රහත් උතුමන්ව යවතින්ව ම මිහිදු මාහිමියන්ව යවත
ලැබිණි. එතුමන්ව වහන්වයේ යවතින්ව සිංහල රහත් පරපුරට එම
ධර්මය ලැබුණු අතර එතුමන්ව
වහන්වයේලා එය
අතයන්වතයගෞරවයයන්ව මාතයල් අළුවිහාරයේ පැවති පුේතකසංගායනාව දක්වා කටපාඩමින්ව දැරූ යේක. ග්රේථාරූඪ කළ
නමම පිරිසිදු ධර්මවිනය හා එහි අටුවා, මහාකාශයපාදී මහරහත්
උතුමේ පිළිගත් වාද බැවිේ “නේරවාද” නම් විය. ඒ බව
‘‘සනථරවාද’’ේතිපි
ලිඛේති.
තත්ථ
‘‘අටඨකථාසු
ආගතනථරවාදසහිතං
සාටඨකථං
තිපිටකසඞගහිතං
බුද්ධවචන’’ේති ආනනත්වා නයානජතබබං. (“සයථරවාදං” යැයි
ලියත්. එහිදී “අටුවාවන්වහි පැමිණි යේරවාද සහිත අටුවා සහිත
ත්රිපිටකයේ සංග්රහ කරන ලද බුද්ධ වචනය” යැයි යගන අර්ථ
යයදිය යුතුය.)103 යැයි දක්වා ඇත. යමම පිරිසිදු දහම දැරූ භික්ෂු
සමූහය නේරවාදීේ යැයි ද, නේරියනිකාය යැයි ද දැක්යේ. යමම
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විමතිවියනෝදනී ටීකා
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දහම යලෝකය පුරා ප්රචලිත ූයේ අනුරාධපුර මහයමවුනා
උයයන්ව පිහිටි මහාවිහාරය නමැති විහාරය මුල් කරයගන බැවින්ව
එම යේරවාදී දහම පිළිගත් භික්ෂු පරපුර මහාවිහාර වාසීේ යලස
ද
හැඳින්වයේ.
ඒ
බව
මහාවිහාරවාසීනේ ති
මහානම වනුයයානභූමිභානග
පතිටඨිනතා
විහානරා
මහාවිහානරා, නයා සත්ථුනනා මහානබාධිනා විභූසිනතා, තත්ථ
වසේති සීනලනාති මහාවිහාරවාසිනනා,104 යැයි දැක්යේ.

2.

අභයගිරිවිහාරවාසීන්වයේ
මවතුලය වාදය

ධම්මරුචි

නිකාය

හා

ශ්රමණසාරුපය යනාවන යලස රජුන්ව ඇුරු කිරීමාදී
කරුණු මත විනයානුකූලව මහාවිහාරයයන්ව යනරපූ මහාතිේස
යතරුන්ව හා එම යතරුන්ව නිවැරදිය යන මතය ගත් මහදැලියා
තිේස යන යතරවරු විසින්ව වලගම්බා රජු දවස ඇරඹූ අලුත්
නිකාය අභයගිරි විහාරය නිශ්රයයකාට පැවති නිසා
අභයගිරිවිහාරවාසීේ නම් විය. ඔවුන්ව යේරියනිකායයන්ව යවන්වව
ේව යැපීම හා මහාවිහාරය පරයා සිටීයම් අදහස ද නිසා යපර
සඳහන්ව කෙ වජජිපුත්තක පරම්පරායේ ූ ධම්මරුචි නිකායේ
(මහායාන) අදහේ පිළිගත් බැවින්ව ධම්මරුචි නිකායිකයිේ යලස
ද හැඳින්වයේ. ධර්මායශෝක රජු විසින්ව සුයනන්ව යනරපූ භික්ෂු
යවේයගන සිටි තීර්ථකයයෝ පුව මහායානාදී අනය නිකායන්වට
එක්ව මවතුලයවාදාදී අධර්මවාදී අලුත් මත ඉපදූහ. අභයගිරික
භික්ෂූු යමම මතද පිළිගත් බැවින්ව ඔවුන්ව මවතුලයවාදීේ යලස
ද හැඳින්වයේ. (යේරවාදී විනය හැටියට භික්ෂුවක් ේත්රියක හා
යමවුන්වදම් යේවනය කයලාත් පරිජි ඇවත යේ. භික්ෂුභාවය
අහිමියේ.
නමුත් මවතුලයවාදීන්වට අනුව යදයදනායේ
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කැමැත්යතන්ව එය සිදුයේ නම් එහි වරදක් නැත.) යමයේ සීලය
පමණවත් යනාසලකා යන්වත්ර-මන්වත්ර හදාරමින්ව යමම භික්ෂූන්ව
හැසිරුණු බව දැක්යේ.

3.

යජතවනවිහාරවාසීන්වයේ
මවතුලය වාදය

සාගලියනිකාය

හා

යගාඨාභය රජු දවස අභයගිරිවිහාරවාසීන්ව අතුරින්ව
පිරිසක් යවන්වී දක්ිණගිරිවිහාරය නිශ්රයයකාට වාසය කෙහ.
පුව ඔවුන්ව මහයසන්ව රජු විසින්ව කරූ අනුරාධපුර
යජතවනාරාමයේ වාසය කෙ බැවින්ව නජතවනවිහාරවාසීේ යැයි
ද, එම පරපුයර් සිටි සාගල නම් යතර යකයනකුන්ව විසින්ව සැකසූ
ධර්මග්රන්වථ පිළිගත් බැවින්ව ඔවුන්ව සාගලියනිකායිකනයෝ යැයි ද
පුව මවතුලයපිටකය ද පිළිගත් බැවින්ව මවතුලයවාදීේ යැයි
ද හැඳින්වයේ.
යමයේ මහාවිහාරවාසී ූ යේරවාදී යතරවරුන්වයගන්ව
යවන්වව ඉතිරි නිකාය යදක බිහිීම පිළිබඳව මහාවංශයේ 33 වන
පරිච්යේදයේ යමයේ සඳහන්ව යේ.
තනතාප්තපභුති නත භික්ඛූ, මහාවිහාරනාගුං;
එවං නත’භයගිරිකා, නිේගතා නථරවාදනතා.
(එතැන්ව පටන්ව ඒ බහලමේුතිේස යතරුන්ව ප්රමුඛ් භික්ෂූු
මහාවිහාරයට යනාආහ. යමයේ ඒ අභයගිරික භික්ෂූු
යේරවාදයයන්ව බැහැර ූවාුය. )
පභිේනා’භයගිරිනකහි, දක්ඛිණවිහාරිකායති;
එවං නත නථරවාදීහි, පභිේනා භික්ඛනවා ද්විධා
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(පුව අභයගිරික භික්ෂූන්වයගන්ව දක්ෂිණවිහාර වාසීු යබදුනාහ.
යමයේ ඒ භික්ෂූු යේරවාදීන්වයගන්ව යවන්වව යදයාකාරයකට
යබදුනාහ.)
යමයේ යේරිය නිකායයන්ව පිරිසක් යවන්ව ී වැරදි මත
ගන්වනා අතර මහාවිහාරවාසී උතුමන්ව වහන්වයේලා යනායයක්
තාඩන-පීඩන මධයයේ පිරිසිදු බුද්ධධර්මය දිවිහිමියයන්ව ුරැකි
බව ඉතිහාස ග්රන්වථයන්වහි සඳහන්ව යේ. සාසන ඉතිහාසය පිළිබඳ
කරුණු රාශයක් නිකාය සංග්රහනයහි දැක්යවන බැවින්ව එම
විේතර ද කියවා බැලීම වටී. එයින්ව උපුටා යගන යමම කරුණු
ේවල්පය යමයේ දැක්ීමු. රනටත් ජාතිනයත් සාසනනයත්
දියුණුව නවනුනවේ පැරණි රජදරුවේ හා මහා සං රත්නය
කැප ී කටයුතු කළ අයුරු ඉතා මැනවිේ නිකාය සංග්රහනයහි
දැක්නේ. යපාත්පත් යනාතිබුණු ඒ යුගයේ තල්පත් වල ධර්මය
ලියමින්ව ඇතැම්විට රජවරුන්වයේ පවා යකයනයහලි මධයයේ
යමයේ පිරිසිදු යේරවාදී ශ්රී සද්ධර්මය ුරැකීම පිලිබඳව අපි එම
මහාවිහාරවාසී උතුමන්වට ණයගැති යවමු.
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08 එම අධර්මවාදී මතවාදයේනේ නූතන
වයාප්තතිය
ඉහත සඳහන්ව අධර්මවාදී මත දැනුදු ඇතැම් පිරිේ අතින්ව
වයාප්තතව යාම සුයන්ව අභාගයයකි. 19 වන සියවස අගභාගයේ
හා 20 වන සියවස මුල භාගයේ යුයරෝපීය යබායහෝ පිරිසක් ද
බුද්ධ ධර්මය යසීමට උත්ුක ූහ. ඒ අතරින්ව සමහයරක් එය
කයේ බුදුදහයම් වැරදි යසීයම් අදහසින්ව බව යපයන්ව. බුද්ධ
කාලයේද එබඳු අය පැවිද්දන්ව අතරද ූ බව අංගුත්තර තික
නිපාතයේ දැක්යවන ‘‘සරභ” නැමති පරිබ්බාජකයායේ පැවිදිීම
සම්බන්වධ කථා වේතුයවන්ව (සරභුත්ත) දත හැක. එබැවින්ව එය
පුදුමයට කරුණක් යනායේ. ගැටළුව වන්වයන්ව සාසනය රැකීමට
සිටින භික්ූන්ව වහන්වයේලා අතිනුත් එබඳු වැරදි මත ප්රචලිත
ීමයි.
පුගිය සියවයේ භික්ූන්ව වහන්වයේලා අතින්ව ලියැවුණු
එබඳු ග්රන්වථ කීපයක් නිසාද යමබඳු වැරදි මත ප්රචලිත ූ බව
කිවයුතුය. විචාරාත්මක ග්රන්වථ යැයි සලකා එබඳු ග්රන්වථ උසේ
විභාග සඳහාද අනුමත කර තිබීම යේදජනකය. උගත් භික්ූන්ව
අතින්ව ලියැවුණු බැවිනුත්, එම වැරදි දක්වා ඊට විරුද්ධව
යපාත්පත් යනාලියීම නිසාත්, තම මතය නිවැරදි යැයි
යපයනන යේ එම ග්රන්වථයන්වහි වැරදි තර්ක ඉදිරිපත් කර ඇති
බැවිනුත් ධර්මය ගැඹුරින්ව යනාවිමසන ආධුනික පිරිස මුලාවට
පත්යේ. එම වැරදි කිහිපයක් යමහිදී දක්වා නිවැරදි කිරීමට
අදහේ කයේ එම ග්රන්වථ වල කියැයවන සියල්ල නිවැරදි යැයි
යනාගත යුතුය යන බව දැක්ීමටය. තවද යයමක් දහම යදස
වැරදි යකෝණයකින්ව බලන විට නැති වැරදිද යපයනන බව
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දැක්ීමටය. පුද්ගල වියේචනයකට අකමැති අපි යමහිදී එම
ග්රේථ නාම පමණක් දක්වන අතර එම මතනේ ඇති වැරද්ද මිස
පුද්ගලයිේනේ වැරැද්දක් දැක්ීමට අදහස් නනාකරු.
භික්ූන්ව අතරත්, බුද්ධධර්මය-පාළිභාෂාව-යබෞද්ධ
ඉතිහාසය ආදී විෂයන්ව හදාරන සිුන්ව අතරත් ප්රචලිත ග්රන්වථ ූ
“අටුවා පරීක්ෂණය, පාලි සාහිතයය, ලක්දිව බුදු සමනේ
ඉතිහාසය, අසිරිමත් ඉංදියාව” යනාදී ග්රන්වථ වලින්ව ද ඉහත දැක්ූ
පරිදි වැරදි මත ප්රචලිත විය. එම ග්රන්වථවල අඩංගු වන වැරදි
කරුණු කිහිපයක් අපි යමයේ නිවැරදි කිරීමට ලක් කරමු.
1.
වැරදි මතය
; පරිවාර පාළි - යමහි ඇතුලත් වන්වයන්ව
පෙමු කී විනය යපාත් සතයර් තියබන ශක්ෂාවන්ව පිළිබඳ වියේෂ
විභාගාදියයි. ප්රථම පාරාජික ශක්ෂාපදය යකාහි පනවන
ලද්යද්ද?........ යනාදී ප්රේණ අසා ඒවාට උත්තර සැපයීම යමහි
යපයන්ව. ඒනිසා නමය විනය ඉගනීමට උපකාර නවන නස් පසු
කලක සම්පාදිත වූ නපාතකි. අුතු විනය ශික්ෂාපද එකක්වත් එහි
නැත. (පාලි සාහිතයය, 2002 නව මුද්රණය, 116 පිටුව, 2වන
යේදය)
➢ අපනේ පිළිතුර ; පරිවාරපාළි යන මාතෘකාව යටයත් දක්වන
යමය සම්පූර්ණයයන්වම වැරදි ප්රකාශයකි. ‘‘කති නු නඛා,

භේනත, අධම්මිකා දිටඨාවිකම්මාති’’? ‘‘පඤචිනම, උපාලි,
අධම්මිකා දිටඨාවිකම්මා කතනම පඤච? - අනාපත්තියා
දිටඨිං ආවි කනරාති, අනදසනාගාමිනියා ආපත්තියා දිටඨිං
ආවි කනරාති, නදසිතාය ආපත්තියා දිටඨිං ආවි කනරාති,
චතූහි පඤචහි දිටඨිං ආවි කනරාති, මනනා මානනසන දිටඨිං
ආවි කනරාති, ඉනම නඛා උපාලි පඤච අධම්මිකා
දිටඨාවිකම්මා. යනාදී ූ යබායහෝ බුද්ධයද්ශනා ද අත්ථාපත්ති
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තිටඨේනත භගවති ආපජජති, නනා පරිනිබබුනත;
අත්ථාපත්ති පරිනිබබුනත භගවති ආපජජති, නනා
තිටඨේනත; අත්ථාපත්ති තිටඨේනතපි භගවති ආපජජති
පරිනිබබුනතපි. යන පාඨය පැහැදිලි කරමින්ව පරිවාර අටුවාහි
දැක්යවන පරිදි ‘‘එතරහි නඛා පනානේද, භික්ඛූ
අඤඤමඤඤං ආවුනසාවානදන සුදාචරේති, න නවා
මමච්චනයන එවං සුදාචරිතබබං, නවනකන, ආනේද,
භික්ඛුනා නථනරා භික්ඛූ ‘භේනත’ති වා ‘ආයස්මා’ති වා
සුදාචරිතබනබා’’ති වචනනතා නථරං ආවුනසාවානදන
සුදාචරණපච්චයා ආපත්තිං පරිනිබබුනත භගවති
ආපජජති, නනා තිටඨේනත. යන පාඨ අනුව
ආවුයසාවාදයයන්ව වැඩිහිටියන්ව ඇමතීයම් ආපත්ති ද යවන
කිසිම විනය යපාතක දක්වා නැත. එබඳු ූ යවන යපාත් වල
නැති පැණීම් යබායහෝමයක් පරිවාර පාළියේ දක්නට ඇත.
පරිවාර පාළිය බුද්ධයද්ශනාවක් යනායේය යන මතය
මහාසංගීතිකයින්වයේ වැරදි මතයක් බව දීපවංසය අනුව අපි
යපර දැක්ීමු.
2.
වැරදි මතය
; නනත්තිප්තපකරණය - .....අභිධර්මය
ගැන කිසිවක් යම් යපායත් සඳහන්ව යනායේ එයින්ව උද්ධෘත පාඨ
කිසිවක් ද දක්නට නැත ,එබැවිේ නමය අභිධර්මය සකස් කිරීමට
මත්නතේ සම්පාදිත වූවක් යයි කිවයුතුයි. (පාලිසාහිතයය
නවමුද්රණය 2002, 126 පිටුව, 3වන යේදය)
➢ අපනේ පිළිතුර
; ත්රිපිටකයටත් අටුවා කාලයටත් අතර
ලියැවුණු යපාත් යන මැයයන්ව ආරම්භ කර
යනත්තිප්තපකරණය යන අනු මාතෘකාව යටයත් ඉහත
ප්රකාශය දක්නට ලැයබ්. යම් ප්රකාශය අනුව අභිධර්ම පිටකය
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සැකසී ඇත්යත් යනත්තිප්රකරණයටත් පුව යැයි දැක්යේ.
යමයද ඉතා බරපතල වැරදි ප්රකාශයකි. මීට පිළිතුරු
අභිධර්මපිටකය යන මාතෘකාව යටයත් ඉහත දක්වා ඇත.
3.
වැරදි මතය
; කඞඛාවිතරණී මාතිකටඨකථාව ......යන ගාථා වලින්ව යපනී යන්වයන්ව යමය පාලි විනය අටුවාව
ආශ්රය යනායකාට සිංහල අටුවා ආශ්රයයන්ව ලියූ බවයි. එය එයේ
නම් යමය බුද්ධය ෝෂ ආචාර්යයන්ව විනය අටුවාව ලියන්වනට
යපර සම්පාදිත ූවක් විය යුතුයි. සමන්වතපාසාදිකාව ලියූ පු
යමය සම්පාදනය කලා නම් සිංහල අටුවා බැලීමට ඕනෑ කමක්
නැත.
එනස්ම
විස්තර
බලාගත
යුතු
තැනදී

සමේතපාසාදිකානවේ බලාගත යුතුයයි කීමක්ද නමහි
නපනනේනට නැත. එබැවින්ව යමය බුද්ධය ෝෂ කාලයට යපර
තිබුණු අටුවාවක් විය යුතු.

යමයට ටීකාවක් ලියූ බුද්ධනාග යතරනම යමය
බුද්ධය ෝෂ ආචාර්යයන්වයේ කෘතියකැයි පිළිගනී. (පාලි
සාහිතයය,194-195 පිටු)
➢

අපනේ පිළිතුර ; යම් කඞඛ්ාවිතරණී මාතිකට්ඨකථාව ගැන
දැක්ූ ඉතා වැරදි මතයකි. ටීකාචාර්යන්ව වහන්වයේයේ මතය ද
ගරු යනාකරමින්ව පවසන යමම කරුණ හාසයජනකය.
මාතිකට්ඨකථායේ ඇති සමන්වතපාසාදිකාව ගැන දැක්ීම්
දැනට අපට හමු ූ තැන්ව පමණක් 14 කි. උදාහරණවිත්ථානරා පන සමේතපාසාදිකායං (චූළව. අටඨ. 102)
වුත්නතා, (සං ාදියේසකණ්ඩවණ්ණනාහි අග යේද යදයකහි
පමණක් තැන්ව පහක සමන්වතපාසාදිකා යන නම දැක්යේ.)
භික්ෂුවක් විසින්ව හදාෙ යුතු මූළික විනය ග්රන්වථයක් ූ
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මාතිකට්ඨකථාව පිළිබඳව පවා නමවැනි අසතය ප්රකාශ ග්රේථ
වල පළකිරීනම් නේතුව අපට නම් යනායත්යර්.
4.
වැරදි මතය
; යබෞද්ධාගම - ....බුද්ධභාෂිතයම සඳහන්ව
යවතැයි කියනු ලබන ත්රිපිටකනේ නකාටස් වල බුදුේ ගැන
සඳහේ වන නද් නකනරහි පවා එතරම් විේවාසය තැබිය
නනාහැකිය. යවයනකක් තබා බුදුන්ව බුද්ධත්වය ලැබීයමන්ව පු
යද්ශනා කරන ලද පෙමු වන ධර්ම යද්ශනය යැයි කියනු ලබන,
සියලු
යබෞද්ධ
වාද
වල
මූළික
ධර්මයක්
ූ,
“ධම්මචක්කප්තපවත්තන සූත්රය” පවා බුදුේ විසිේම නදසූ
ධර්මයක් ද යේන සැක සහිතය. (අසිරිමත් ඉංදියාව, 2012
හතරවන මුද්රණය, 331 පිටුව, 2 වන යේදය)
➢ අපනේ පිළිතුර
; රාජය වයවේථායවන්වම බුදුදහම රැකීමට
බැඳී සිටින රටක අධයාපන ප්රකාශන යදපාර්තයම්න්වතුයවන්ව
ප්රකාශත ග්රන්වථයක යමබඳු මත ඇතුලත් ීම යේදජනකය.
යමම ග්රන්වථයේ කතුවරයා යබෞද්ධයයකු යනාවන බව
යපයන්ව. එබැවින්ව කිසිම සාධක පාඨයකින්ව යතාරව පවසන
යමවැනි කරුණු පිළිබඳ පිළිතුරු දීමද අනවශයය.
5.
වැරදි මතය
; ලක්දිව බුදු සමයේ ඉතිහාසය ....යලයඩකුට යවදකම් කරන්වට නැතයහාත් යබයහත් සාදා
යදන්වට කියා ගිහියයකු භික්ුවකයගන්ව ඉල්ලා සිටියයාත් භික්ුව
ඒ ඉල්ලීම ඉටු යනාකෙ යුතුයි.... එයහත් එක්තරා භික්ුවකට එම
යලඩම සෑදුණු විටක දුන්ව යබයහත ගැන භික්ූන්ව තම තමන්ව
අතර කතාබහ කරන්වට පටන්වගත හැකිය..... යම් බවට නිදුනක්
හැටියට සමන්වතපාසාදිකායවහි එන අපූරු කථාවක් යමයේය.
(ක්රි.ව.127-171) වසභ රජුයේ බිසවට යරෝගයක් වැෙඳුණු විට,
යේවක ේත්රියක් මහාපදුම ේථවිරයන්ව යවත යගාේ
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“යද්ීන්වවහන්වයේට යබයහතක් නියම කරන්වනැ”යි අයැද
සිටියාය. විනයයහි විශාරදයයකු ූ ේථවිරයයෝ තමන්ව යවදකම්
යනාදන්වනා බවක් යනාකියාම, යටකී පිළියවෙට භික්ූන්ව සමග
කතාබහක් පටන්ව ගත්හ. ේත්රිය උන්වවහන්වයේලායේ කතාබයහන්ව
යබයහත දැන ගත්යතන්ව, එම යබයහතම යරෝගී බිසවට යදන
ලද්යද්ය. යද්වියට ුව වුණු පු, ඔවුු සිවුරු තුනක් හා කහවණු
300 ක් යගනවුත් යතරුන්ව පාමුල තබා “ස්වාමිේවහේස, නම්
කහවණු මල් පිදීම සඳහා නයාදේනැ”යි කියා සිටිනයෝය.
මහාපදුම ස්ථවිරනයෝ නමය ආචාර්යභාගයැයි සිතා, කහවණු
තුේසියය භාරගේට නියම නකාට, එම මුදල මල් පිදීමට
යයදුයවෝයA.
A මහාපදුම යතරුන්වයේ යම් මුදල් පිළිගැනීම විනයයහි දැක්යවන

රූපිය සික්ඛ්ාපදය කඩකිරීමක් ද? භික්ුවක් යම්කිසි මුදලක් (රන්ව
යහෝ රිදී) පිළිගැනීම යහෝ පිළිගන්වනට යයදීම යහෝ තමා
යවනුයවන්ව තැන්වපත් කරීම යහෝ යනාකෙ යුතු බව නීතියය........
මහාපදුම යතරුන්ව වරක් උත්තර රාජපුත්ත විසින්ව එවනලද රන්ව
කරඬුවක් (ුවණ්ණයචතිය) අකැපයයි (න කප්තපතීති)
ප්රතික්යෂ්ප කර තිබීම ගැන සලකා බලන විට නමහි පැහැදිලිවම
නපනනන සිකපදය කඩකිරීම ආේචර්යවත්ය. (ලක්දිව බුදු
සමයේ ඉතිහාසය, 174-175 පිටු සහ අයධෝලිපි)
අපනේ පිළිතුර
; ඉහත කළු අකුරින්ව දක්වා ඇති තැන්ව
වල වැරදි ඇත. යමහි මහාපදුම මහයතරුන්ව වහන්වයේ මුදල්
පිළියගන සිකපදය කැඩුයේයැයි ඒත්තු ගැන්වීමට දැක්ූ උද්ධෘත
වල පරිවර්තනයේ ද යදෝෂ ඇත. එහි පාළි පාඨය යමයේය.
“ූපසන්වයත ච යරායග තිචීවයරන තීහි ච කහාපණසයතහි
සද්ිං යභසජජචඞයකාටකං පූයරත්වා ආහරිත්වා යථරේස
➢
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පාදමූයල ඨයපත්වා ‘‘භේනත, පුප්තඵපූජං කනරාථාති’’ ආහංු.
යථයරා
“ආචරියභායගා
නාමාය”න්වති
කප්තපියවනසන
ගාහානපත්වා පුප්තඵපූජං අකාසි. (යරෝගය සන්වසිඳුන කල්හි තුන්ව
සිවුරකුත් කහවනු තුන්වසියයකුත් සමග යබයහත් මංජුසාවක්
පුරවා යගනවිත් යතරුන්ව වහන්වයේයේ පාමුෙ තබා “ේවාමීනි,
මල් පූජාවක් කරනු මැනවි”යැයි කීහ. යතරුන්ව වහන්වයේ “යමය
ආචාර්යභාගය නම් වන්වයන්වය”යි කැපවශනයේ ගේවානගන මල්
පූජාව කෙ යේක.)105 යමහි “ේවාමීනි! මල්පූජාවක් කරනු
මැනවි.” යැයි දැක්ූවා මිස කහවණු ගැන සඳහනක් කර නැත.
තවද නම්වා කැප ක්රමනයේ ගේවානගන පූජාව කළ බව
“කප්තපියවනසන ගාහානපත්වා” යැයි ඉතා පැහැදිලිව දක්වා
තිනබ. ඊට අදාල ටීකායේද “කප්තපියවයසන ගාහායපත්වාති’’,
‘‘අම්හාකං රූපියං න වට්ටති, පුප්තඵපූජනත්ථං පුප්තඵං වට්ටතී”ති
ආදිනා පටික්ිපිත්වා කප්තපියයන කයමන ගාහායපත්වාති
අත්යථා.” (“කප්තපියවයසන ගාහායපත්වා” යනු “අපට මුදල් කැප
නැත. මල්පූජාව සඳහා මල් නම් කැපයි” යනාදී ක්රමයයන්ව
ප්රතියේප යකාට කැප ක්රමයයන්ව ගන්වවායගන යන අර්ථයි.)
යනාදී යලස එය කැප අයුරින්ව (කැපකරුවන්ව ලවා) කෙ අයුරු
ඉතා පැහැදිලිව දක්වා තියබ්. තවද මචතයයට විහාරයට
ලබායදන මුදල් ප්රතික්යෂ්ප යනාකර අන්ව අය යවත
යයාමුකෙයුතු අයුරු සමන්වතපාසාදිකායේ 489 පිටුයේ දක්වා
ඇත. කරුණු යමයේ යහයින්ව මහාපදුම මහයතරුන්ව ආදී
ක්ෂීණාශ්රව උතුමන්ව යැයි දක්වා ඇති උතුමන්ව යකයරහි
ශ්රද්ධායවන්ව යතාරව දක්වා ඇති යමබඳු වැරදි ප්රකාශ නිසා එය

105

විනය අටුවා යහ්වාවිොරණ මුද්රණ 337 පිටුව
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කියවන අයයේද ශ්රද්ධාදී ගුණ පිරියහන බැවින්ව අපි යමයේ යමම
නිවැරදි කිරීම් සිදු කයෙමු.
6.

වැරදි මතය

; ‘රහත්’ යේන පිළිබඳ ආදිකාලීන

අදහස කුමක් වුවත් එය කලිේ කලට පළිේ පළට නවනස් වුණු
බවට නම් සැකයක් නැත. (ලක්දිව බුදු සමයේ ඉතිහාසය, 227
පිටුව, 3 වන යේදය)
7.

වැරදි මතය

; ලක්දිව බුදු සමයේ ඉතිහාසය - ....රහත්

නවේට හැකිව තිබියදීම රහත් නනාී, නගට නනාවැදී නදාරකඩ
සිටිේනා නස්, එම අධිගමය පවා යටපත් කරනගන සිටිේනට
පුළුවේ කමක් ඉතා සිල්වත් ගුණවත් ඇතැම් පෘථේජන
භික්ූේට ඇතැයි යන විේවාසයක් ද පැවතුනේය. මහා
සං රක්ිත ේථවිරයයෝ .......... “මා විදුන්ව යනාවැඩුයේ යමයත්
බුදුන්ව දක්නා රිසියයනි. එයහත් ඔයහාම නම්, මට හිඳින්වනට උදවු
ී යමතැනින්ව අයින්ව වන්වනැ” යි ේථවිරයයෝ වදාෙහ. උපේථායක
භික්ුව ේථවිරයන්වට හිඳින්වනට උදවු ී, එතැනින්ව පිට විය.
උපේථායක භික්ුව වැඩි දුරක් යන්වනට කලින්ව, මහා සං රක්ිත
ේථවිරයයෝ රහත් ී, උපේථායකයාට ඒ බව අෙවන්වනට
අුරුසන්ව ගැසූහ.

.............. රහත්බව වනාහි යමකු විසින්ව, ඊට අත යපාවන තරම්
ලෙට පැමිණ, එහි යනාවැද සිට, වුවමනා වූ විනටක

නමානහාතකිේ වානේ අත්පත් කරගත හැකි නදයකැයි යටත්
පිරිනසයිේ 5 වන ශත වර්ෂනේ අර්ථකථාචාර්ය වරයේනේ මතය
වූ බව යම් නිදුන්ව වලින්ව යපයන්ව. (ලක්දිව බුදු සමයේ ඉතිහාසය,
231 පිටුව අග යේදය- 232, 3 වන යේදය)
➢
අපනේ පිළිතුර ; තමාට අවිෂය ූ රහතන්ව වහන්වයේලා
පිළිබඳ දක්වන්වනට යායමන්ව යමම ග්රන්වථකර්තෘතුමා සිදුකරයගන
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ඇත්යත් විශාල අකුසලයකි. මහා සං රක්ිත මාහිමියන්වයේ
කථා වේතුයේ දී යමයේ ඉතා ඉක්මණින්ව මගඵල ලබාගැනීමට
හැකිූයේ කුමක් නිසාද යැයි ඉතා පැහැදිලිව දක්වා තිබියදී
කථායේ එම යකාටස ඉවත්කර ඇත්යත් එය දැක්වුයවාත් තම
මතයට පහරක් වදින බැවින්ව විය යුතුය. ඒ යකාටස යමයේය.
සඞන ා සේනිපතිත්වා ආහ – ‘‘භේනත, එවරූනප මරණකානල
නලාකුත්තරධම්මං නිබබත්නතේතා දුක්කරං කරිත්ථා’’ති.
නාවුනසා එතං දුක්කරං, අපිච නවා දුක්කරං ආචික්ඛිස්සාමි –
‘‘අහං, ආවුනසා, පබබජිතකාලනතා පටඨාය අසතියා
අඤඤාණපකතං කම්මං නාම න පස්සාමී’’ති. (සං රත්නය
රැේී “ේවාමීනි, යමබඳු මරණාසන්වන කාලයේදී යලෝයකෝත්තර
ධර්මයක් උපදවාගනිමින්ව දුෂ්කර කාර්යයක් කෙ යේක” යැයි
කීහ. ඇවැත්නි, යමය නම් දුෂ්කරක්රියාවක් යනායේ. නමුත් අපි
කෙ දුෂ්කර කාර්යයක් ඔබ වහන්වයේලාට කියමි “ඇවැත්නි, මම
පැවිදි ූ කාලයේ පටන්ව අසිහියයන්ව අනුවණින්ව කෙ කිසි
කටයුත්තක් යනා දකිමි” යැයි මහා සං රක්ිත මාහිමිපායනෝ
කරුණ පහදා දුන්ව යේක.)106 ඒ අනුව යතරුන්ව වහන්වයේ පැවිදි වූ
කාලනේ පටේ අසතිනයේ, ුළාී සිදුකළ කිසි කටයුත්තක් සිහි
කිරීමට නැතැයිද, නමම දුෂ්කර ක්රියාව තමේ කළ බවත් මමත්රී
බුදුසුයන්ව දී රහත් ීමට තමායේ තිබූ අදහස ඉවත් කිරීයමන්ව
පු යමයේ ඉක්මණින්ව රහත් ඵලය ලැබූ බවත් ඉතා පැහැදිලිව
දක්වා තිබියදී යමයේ කියවන්වනන්ව යනාමග යවන යමබඳු ප්රකාශ
කිරීම ඉතා සාහසික බවත් ඒවාට කටුක විපාක විඳීමට සිදුවිය
හැකි බවත් යමයේ කරුණායවන්ව දන්වවමු.
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8.
වැරදි මතය
; ලක්දිව බුදු සමයේ ඉතිහාසය .....යන්වවාසික භික්ූන්ව නිසි ගරුබුුමන්ව යකාට තමන්ව වහන්වයේ
යනාපිළිගැනීම ගැන ධම්මදිේන ස්ථවිරයේ වහේනස් අමනාප
වූ බවත් තරමක් උදහස් වූ බවත් යම් කථායවන්ව ඇෙයවතැයි
සිතිය හැකිය..........
.......... රහතන්ව වහන්වයේ භික්ූන්ව යදනමට කමටහන්ව යනාදී
ඔවුන්ව පිටත්කර යැවුයේ අමනාප ීම නිසා බව පැහැදිලිය.
......යම් රහතන්ව වහන්වයේ අමුතුම පිළියවෙකට පිරිනිවන්ව
පෑයමන්ව කීර්තිනාමයක් ඇතිකරගේට අදහස් කළා නස් නපනේ.
...... මහාවයේ ස්ථවිරයේ වහේනස් ප්රදර්ශනයට කැමති
නකනනකු බවත් විශෂ්ට අවමංගල උත්සවයකට ප්රිය කෙ බවත්
යම් කථායවන්ව ඇයේ.
......... ේථවිරයයෝ මල් පිළියගන “යපාඩිතැන, මල් ටිකයි
යනායේදැ”යි කීහ. ේථවිරයන්ව යමයේ කීයමන්ව ඇයෙන්වයන්ව
අතයොේසක් පමණ මල් ලැබීයමන්ව උන්ව වහන්වයේ තරමක්
කලකිරුණු බවත් තවත් ඇත්නම් නහාඳයයි සිතූ බවත්ය. එකම
මලක්වත් නැතුව සිටි ේථවිරයන්ව මල් අතයොේසක් පමණ වත්
ලැබීම ගැන සතුටු ී සාමයණ්ර නමට කෘතඥ වියයුතු තැන,
උන්වවහන්වයේ යකයේ ‘මල් ටිකයි’ කියා මදිපාඩු කීමය.
(ලක්දිව බුදු සමයේ ඉතිහාසය, 232-235 පිටු)
අති පුරාණයේ පටන්වම - කිසිම සැකයක් නැතිව පාලි
අට්ඨකථා කාලයේ රහත් යන පදයයහි සම්මත අදහස නියම
යකාට සීමා පනවා යනාතිබුණු බවත්, එම පදය බුරුලට වයවහාර
වුණු බවත් යට සඳහන්ව කථාවලින්ව අපට නිගමනය කරගත
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හැකිය. ....(ලක්දිව බුදු සමයේ ඉතිහාසය, 238 පිටුව, 3 වන
යේදය)
➢

අපනේ පිළිතුර
; ඉහත ප්රකාශ සියල්ලයගන්වම
හැයෙන්වයන්ව යමම කර්තෘතුමා හරිහැටි රහත් විෂය පිළිබඳ
කියීයමන්ව වත් දැනයගන නැති බවයි. යමෝ පුරිසවාදයයන්ව
භික්ූන්වට අමතන භාගයවතුන්ව වහන්වයේව යමතුමා දුටුවා
නම් භාගයවතුන්ව වහන්වයේද බුදුී නැතැයි පවසනු ඇත.
ඉහත දැක් ූ කිසිම තැනක ඒ උතුමන්වට යකයෙේ සිතක්
හටගත් බවට කිසිඳු සලකුණක් නැත. තවද ධම්මදින්වන
මහරහතන්ව වහන්වයේ උදහේ ී අහසින්ව වැඩි බව යමහි
දක්වයි. යක්න්වති ගිය විට අභිඤ්ඤා පිරියහන බව වත් යමම
ග්රන්වථකර්තෘතුමා දැන යනාසිටි බව මින්ව හැයේ. යමම සියලු
සිදුීම් වලට පිළිතුරු උදානපාළිනේ පිළිේදිවච්ඡ සූත්රනයේ
ලැයබ්. එහි අථ නඛා භගවා ආයස්මනතා පිලිේදවච්ඡස්ස
පුබනබනිවාසං මනසි කරිත්වා භික්ඛූ ආමේනතසි – ‘‘මා නඛා
තුම්නහ, භික්ඛනව, වච්ඡස්ස භික්ඛුනනා උජ ායිත්ථ. න,
භික්ඛනව, වච්නඡා නදාසේතනරා භික්ඛූ වසලවානදන
සුදාචරති. වච්ඡස්ස, භික්ඛනව, භික්ඛුනනා පඤච
ජාතිසතානි අබනබාකිණ්ණානි බ්රාේමණකුනල පච්චාජාතානි.
නසා තස්ස වසලවානදා දී රත්තං සුදාචිණ්නණා .
නතනායං වච්නඡා භික්ඛූ වසලවානදන සුදාචරතී’’ති. යැයි
කිසිඳු ක්යල්ශ මාත්රයකුදු නැතත් යපර පුරුදු ආදී යේතු නිසා
පිළින්වදිවච්ෙ මහ රහතන්ව වහන්වයේ වැනි මහාශ්රාවක තනතුරු
ලැබූ රහත් උතුමන්ව අතින්ව ද වසලවාදයයන්ව කථාකිරීම ආදී
සාමානය සමාජයේ වැරදි යැයි සම්මත ුළු සිදුීම් සිදුවිය
හැකි බව යමහි දැක්යේ. පෘතේජනයින්වට අවිෂය ූ යමබඳු
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තැන්ව විනිේචයට යායමන්ව භයානක විපාක ලැබිය හැකි
බැවින්ව පාඨකයයෝ විමසිලිමත්ව යමබඳු තැන්ව කියවත්වා යනු
අපයේ මමත්රී පූර්වාංගම ඉල්ලීමයි.
9.
වැරදි මතය
; අටුවා ප්රකීර්ණක යද්ශනාවද? ....යමයේ මුල් අටුවාවල ලක් සුන්ව පිහිටීමට පු සිදු ූ යදයක්
ඇතුලත් යනාවිය හැකි බවට අර්ථකථාචාර්ය ටීකාචාර්ය
නදපක්ෂයම සාක්ෂය නදන නුත් යකායි ආකාරයකින්ව යහෝ
යමකල විදයමාන සියලු අටුවා වල ලක් සුන්ව පිහිටියාට පු සිදු
ූ ප්රවෘත්ති ඇතුෙත්ව තියබත්,...
දැන්ව “අටුවාව නම් ප්රකීර්ණක යද්ශනාවය”යි දැක්ූ
ටීකාචාර්ය වචනය ගැන තව දුර පරීක්ෂණය කරමු:- අටුවා වල
දැක්යවන පඤ්ච අන්වතර්ධානයන්වයේ විේතරය පිටකත්රනේ කිසි
තැනක යනායපයන්ව.....විමානවත්ථු අටුවාවන්වහි දැක්යවන
කථාවලින්ව යමක් නපළ නපාත්වල දකින්වට ලැයබ් නම් යේ
අතිවිරල
වශයයනි.
මිලිඳු-නාගයේන
කථාවන්වයගන්ව
යල්ශමාත්රයක්වත් පිටකත්රනයහි ඇතුෙත් විය යනාහැක. යම් නිසා
වැඩිකරුණු යනාදක්වාම ඒ කීම (“අටුවාව නම් ප්රකීර්ණක
යද්ශනාවය”යි දැක්ූ ටීකාචාර්ය වචනය) ප්රතියේප කෙ
හැක......... (අටුවාපරීක්ෂණය 2-3 පිටු)
➢ අපනේ පිළිතුර ; යමම ප්රකාශ සියල්ලම අටුවා හා ටීකා වල
දැක් ූ අදහස නිවැරදිව යත්රුම් යනායගන කෙ
ප්රකාශයයෝය. පාළි අටුවා සැකසීයම්දී පැරණි අටුවාවන්වට
යේරවාදාදිය ඇතුලත් යකාට සංවර්ණනාව කරන බව විනය
අටුවායේ ආරම්භක ගාථා වලදීම ඉතා පැහැදිලිව දක්වා ඇත.
ඒ යමයේය- තනතාපි අේනතාගධනථරවාදං; සංවණ්ණනං
සම්ම සමාරභිස්සං. එහි ටීකායේද ‘‘අටඨකථංනයව ගනහත්වා
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සංවණ්ණනං
කරිස්සාමී’’ති
වුත්නත
අටඨකථාසු
වුත්තත්නථරවාදානං
බාහිරභානවා
සියාති
නතපි
අේනතාකත්තුකානමා ‘‘අේනතාගධනථරවාද’’ේති ආහ,
නථරවානදපි අේනතාකත්වාති වුත්තං නහාති. යැයි එය
තවදුරටත් පැහැදිලි කර ඇත.

පැහැදිලි කිරීම් සඳහා කථාවේතු දක්වන විට
යමය නිදර්ශනයක් බව ඉතා පැහැදිලිව දක්වා ඇත. ඒ කිසිම
තැනක ඒවා ප්රකීර්ණක යද්ශනා යැයි දක්වා නැත. තවද
“ප්රකීර්ණක නද්ශනා යනු පිටකත්රනේ ඇති නද්ශනායි.” යන
වැරදි වැටහීමක සිට ඉහත තර්ක යගාඩනගා ඇති බව
හැයේ. පිටකත්රයේ කිසි තැනක යනාූ පමණින්ව එය
ප්රකීර්ණක යද්ශනාවක් යනායේ යැයි කිය යනාහැකිය. තවද
ත්රිපිටකයේ තියබන සියලු වචන ද බුද්ධයද්ශනා යනායේ.
“එවං යම ුතං” යනාදී පාඨ ද, නිදානකථාදිය ද, සූත්ර නාම ද
බුද්ධ වචනම යනායේ. ත්රිපිටකයේ අඩංගු යනාූ
බුද්ධයද්ශනා යබායහෝ ඇති බව ද යපෙපාඨ වලින්වම දැක්විය
හැකිය. අථ නඛා භගවා .......... තදනුච්ඡවිකං තදනුනලාමිකං
ධම්මිං කථං කත්වා භික්ඛූ ආමේනතසි- (විනයපිටකයේ
තැන්ව 230 කට වැඩි) යනාදී තැන්ව වල දැක්ූ දැහැමි කථාව
යපයේ නැත. ඒ පිළිබඳව විනය අටුවායේ යමයේ දැක්යේ,-

භගවා කිර ඊදිනසසු ඨානනසු පඤචවණ්ණකුසුමමාලං
කනරාේනතා විය, රතනදාමං සජනජේනතා විය, ච නය
පටික්ඛිපනාධිප්තපායා අසංවරාභිරතා නත සම්පරායිනකන
වටටභනයන තජනජේනතා අනනකප්තපකාරං ආදීනවං
දස්නසේනතා, නය සික්ඛාකාමා සංවනර ඨිතා නත
අප්තනපකච්නච අරහත්නත පතිටඨනපේනතා අප්තනපකච්නච
අනාගාමි-සකදාගාමි-නසාතාපත්තිඵනලසු
උපනිස්සයවිරහිනතපි
සේගමේනග
පතිටඨනපේනතා
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දී නිකායප්තපමාණම්පි
මජඣිමනිකායප්තපමාණම්පි
ධම්මනදසනං කනරාති. තං සේධානයතං වුත්තං – ‘‘භික්ඛූනං
තදනුච්ඡවිකං තදනුනලාමිකං ධම්මිං කථං කත්වා’’ති. එනම්

මගඵල ලැබීමට යේතු සම්පත් ඇති අයට මගඵල ලැබීමට
තරම් යේතුවන දීර් යද්ශනාවක් කරන බවයි. යමබඳු ූ
යපයෙන්ව මිදුනා ූ, යපයේ සඳහන්ව
යනාූ
බුද්ධයද්ශනාවන්වයේ සාරය යගන, ඒ පිළිබඳ යකෝටිප්රාප්තත
දැනීමක් ඇති සාරිපුත්තාදී සම්මුඛ්ශ්රාවක උතුමන්වයේ
විවරණයන්වටද අනුකූලව අටුවා සංගෘහිත බැවින්ව අටුවා
ප්රකීර්ණක යද්ශනා නම් යේ යනු අටුවා-ටීකාවන්වහි දැක්ූ
අදහසයි. ඒ බව සම්මාසම්බුද්නධනනව හි තිණ්ණං පිටකානං

අත්ථවණ්ණනාක්කනමා
භාසිනතා,
යා
‘‘පකිණ්ණකනදසනා’’ති වුච්චති. යනාදී ටීකා පාඨයන්වයගන්ව
පැහැදිලි යේ.

ප්රකීර්ණක යද්ශනා යන පදයේ යමම නියම අරුත
යනාදැනයදෝ යමම යපායත් කර්තෘතුමා අටුවා ටීකා
ඇදුරුවරුන්වට
කරන
යදෝෂායරෝපනය
තමන්වටම
පාරාවෙල්ලක් වන හැටි යමයින්ව ප්රකට යේ. එබැවින්ව
ත්රිපිටකයේ හා අටුවාවන්වහි ද පාරප්රාප්තත දැනීමක් ඇති
එයමන්වම ඒවා ප්රායයෝගිකව පුුණුකෙ ුයප්තශල ශක්ෂාකාමී
එම ඇදුරුවරුන්වයේ වචන ප්රතික්යෂ්ප කිරීමට යපර යදතුන්ව
වරක් යනාව යබායහෝ වරක් සිතා බැලිය යුතු බවත්, එම
උතුමන්ව යමන්ව ප්රායයෝගිකව ධර්මය ුරුකිරීම යකයේ
යවතත් අවම වශයයන්ව එම අටුවා-ටීකාචාර්ය උතුමන්ව සතුව
තිබූ දැනුයමන්ව දශම ගණනක තරම් දැනීමක්වත් නැති
පිරිසක් එම අටුවා-ටීකා වියේචනය කරන්වනට යාම විහිළුවට
පාත්රීමක් බවත් යමයේ කරුණායවන්ව මතක්කර සිටිමු.
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10. වැරදි මතය
; එක අටුවායේම යත්රුම් යදකක් - ....ඒ
ඒ තැනට නියමිතාර්ථය කුමක්දැයි යනාදත් නිසාම අර්ථ යදක
තුන බැගින්ව යදන්වට සිදුවිය.... (අටුවාපරීක්ෂණය 6 පිටුව)
➢

අපනේ පිළිතුර ; යමහිදී ද පැවසිය යුත්යත් එකම වචනයට
විවිධ අර්ථ ඇති නිරුත්ති කීපයක් පැවතිය හැකි බවයි. එවැනි
වියටක එම අරුත් සියල්ලම ගැලයප්ත. එයේ එකම වචනයට
විවිධ අරුත් යපයෙහිම දැක්ූ තැන්ව කීපයක් යමයේ උද්ධෘත
වශයයන්ව දක්වමු.
බුද්යධාති යකනට්යඨන බුද්යධා? බුජිතා සච්චානීති
බුද්යධා, යබායධතා පජායාති බුද්යධා, සබ්බඤ්ඤුතාය
බුද්යධා, සබ්බදේසාවිතාය බුද්යධා, අනඤ්ඤයනයයතාය
බුද්යධා, විසවිතාය බුද්යධා, ඛීණාසවසඞඛ්ායතන බුද්යධා,
නිරුපක්කියලසසඞඛ්ායතන බුද්යධා, එකන්වතීතරායගාති
බුද්යධා,
එකන්වතීතයදායසාති
බුද්යධා,
එකන්වතීතයමායහාති බුද්යධා, එකන්වතනික්කියලයසාති
බුද්යධා........(මහා නිද්යද්ස)
භික්ඛූති භික්ඛ්යකාති භික්ඛු, භික්ඛ්ාචරියං අජඣුපගයතාති
භික්ඛු, භින්වනපටධයරාති භික්ඛු, සමඤ්ඤාය භික්ඛු,
පටිඤ්ඤාය භික්ඛු, එහි භික්ඛූති භික්ඛු, තීහි සරණගමයනහි
උපසම්පන්වයනාති භික්ඛු,.... (පාරාජිකා පාළි)
යමබඳු තැන්ව තව යබායහෝ ඇතත් විමසන්වනන්වට යමය
ප්රමාණවත්ය. දැනුදු එකම ගමට නම සැදුණු ක්රම කීපයක්
තියබනු අසන්වනට ලැයබ්. ඒ සියල්ලම අරුත් වශයයන්ව
නිවැරදිය. එකම වේතුවක් එකම කාලයකදී විවිධ පිරිේ
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අතර විවිධ නම් වලින්ව හැඳින්වීම විය හැක්කකි. යමම අටුවා
අර්ථ දැක්ීම්ද යම් අයුරින්ව වියහැකි බව දතයුතුය.
11.
වැරදි මතය
; අික වර්ණනා - ....ක්ෂත්රිය කුලයයන්ව
පැවිදි ූවන්ව ජාතිය නිසා මානය උපදවන බැවින්ව ද බමුණන්ව
යේදමන්වත්ර නිසා මානය උපදවන බැවින්ව ද මහණකමට
අනයෝගයයයි ඒ නදතැේහිම කියනේ. (අටුවාපරීක්ෂණය 10 පිටුව)
➢ අපනේ පිළිතුර ; යමම ප්රකාශයද ඕනෑවට වඩා තදින්ව කෙ
ප්රකාශයකි. යමම තැන්ව යදයක්දීම ක්ෂත්රිය බ්රාේමණ කුලවල
අය මහණකමට නුුදුු යැයි කියා නැත. ඒ අය නබානහෝ
නසයිේ මානය උපදවන බව පමණක් දැක්යේ. එයින්ව එම
සියලු යදනා මානය උපදවන්වයන්ව යැයි යහෝ ඔවුන්ව පැවිද්දට
නුුදුු යැයි යහෝ යනාකියැයේ. ඊට අදාල පාළිපාඨය
යමයේය.
නයභුනයයන හි ඛත්තියකුලනතා පබබජිතා

ජාතිං නිස්සාය මානං කනරාේති. බ්රාේමණකුලා පබබජිතා
මේනත නිස්සාය මානං කනරාේති. හීනජච්චකුලා පබබජිතා
අත්තනනා අත්තනනා විජාතිතාය පතිටඨාතුං න
සක්නකාේති. ගහපතිදාරකා පන කච්නඡහි නසදං
ුඤචේනතහි පිටඨියා නලාණං පුප්තඵමානාය භූමිං කසිත්වා
තාදිසස්ස මානස්ස අභාවනතා නිහතමානදප්තපා නහාේති.
නත පබබජිත්වා මානං වා දප්තපං වා අකත්වා යථාබලං
සකලබුද්ධවචනං උේගනහත්වා විපස්සනාය කම්මං
කනරාේතා සක්නකාේති අරහත්නත පතිටඨාතුං. ඉතනරහි ච
කුනලහි නික්ඛමිත්වා පබබජිතා නාම න බහුකා, ගහපතිකාව
බහුකා. ඉති නිහතමානත්තා උස්සේනත්තා ච පඨමං
ගහපතිං නිද්දිසතීති. (දී.නි.අ. 125 පිටුව)
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තවද බුදුරජාණන්ව වහන්වයේත්, ආනන්වද, අනුරුද්ධ,
භද්දිය,භගු,කිම්බිල, මහාකප්තපින ආදී මහරහත් උතුයමෝත්
ක්ෂත්රිය කුලයයන්ව නික්ම පැවිදි ූ බවත් සාරිපුත්තමහමුගලන්ව ආදී මහරහත් උතුයමෝ බ්රාේමණ කුලයයන්ව
නික්ම පැවිදි ූ බවත් අටුවාචාරී උතුයමෝ යනාදන්වයන්ව
යනායේ. බුද්ධය ෝෂ මහ ඇදුරුපායණෝ ද බ්රාේමණ
කුලයයන්ව නික්ම පැවිදි ූ උතුයමකි. එතුමන්ව වහන්වයේට
තම කුලය අමතක ූවා විය යනාහැක. එබැවින්ව යමබඳු
තැන්ව විචාරයට ලක් කිරීයම්දී දහයමහි පිහිටා, ගුරුන්ව
ඇුරුයකාට, ධර්ම යගෞරවය උපදවායගන විමසා
බලන්වයන්ව නම් යමබඳු වැරදි සිදු යනාවනු ඇත.
12.
වැරදි මතය
; යපෞරාණිකයයෝ කවරුද? - ....අටුවා
වලදීම “අටුවාචාරීු යමයේ කීහ”යි කරුණු යගනහැර දක්වන
විට යම් වර්තමාන අටුවා අලුත් ඒවා බවත් පුරාණ අටුවා ඊට
නවනස් අදහස් ඇතිව පැවති බවත් කාට නම් පැහැදිලි
යනායේද?.... (අටුවාපරීක්ෂණය 15 පිටුව)
➢ අපනේ පිළිතුර
; යමතැන ද සිතාගත යනාහැකි අයුරින්ව
අරුත් පටලවාගත් තැනකි. “ යතනාු අට්ඨකථාචරියා” යැයි
යමයේ දක්වන්වයන්ව පැරණි අටුවායේ අරුත දැන්ව පැවසූ
යදයට විරුද්ධ බව දැක්ීමට යනාව. දැන්ව පැවසූ අදහස
සනාථ කිරීම, තහවුරු කිරීම පිණිසය. ඊට උදාහරණ යමයේ
දක්වමු.
I.

නයානපස
යථාවුත්තප්තපකාරාය
එතාය
ධම්මසාමේගියා බුජ තීති කත්වා අරියසාවනකා
‘‘නබාී’’ති වුච්චති, තස්ස නබාධිස්ස අඞනගාතිපි
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නබාජ ඞනගා, නසනඞගරථඞගාදනයා විය. නතනාහු
අටඨකථාචරියා ‘‘බුජ නකස්ස පුේගලස්ස අඞගාති
වා නබාජ ඞගා’’ති.107
(යම් ඒ යකයනක් ‘කියූ ආකාර ඇති යම් ධර්මසාමග්රියයන්ව
සතය අවයබෝධ කරයි’ යැයි යගන අරියශ්රාවක යතයම්
‘යබෝි’ යැයි කියනු ලැයබ්. ඒ යබෝි නම් ූ ආර්යශ්රාවකයින්ව
වහන්වයේයේ අංග බැවින්ව ද “යබාජඣඞග” නමි. යේනාංග,
රථාංග යමනි. [යේනායේ අංග යේනාංග යනුයවන්ව ද රථයේ
අංග රථාංග යැයි ද හඳුන්වවන්වනාක් යමන්ව යබෝි නමින්ව
හඳුන්වවන ආර්ය ශ්රාවකයින්ව වහන්වයේයේ අංග යබාජඣංග
යැයි හැඳින්වයේ.] එබැවින්ව අටුවාචාරීන්ව වහන්වයේලා
“අවයබෝධකරන පුද්ගලයායේ අංග බැවින්ව යහෝ යබාජඣංග
නම් යවත්” යැයි වදාල යේක.)
II.

107
108

තත්ථ ඉතිවුත්තකඞගස්ස අඤඤං කිඤචි න
පඤඤායති
තබභාවනිමිත්තං
ඨනපත්වා
‘‘වුත්තඤනහතං…නප.… නම සුත’’ේති ඉදං වචනං.
නතනාහු අටඨකථාචරියා ‘‘වුත්තඤනහතං භගවතාති
ආදිනයප්තපවත්තා
ද්වාදසුත්තරසතසුත්තේතා
108
ඉතිවුත්තක’’ේති.

මජ්ඣිමනිකායට්ටඨකථා 1 සබ් ාසවසූත්ර අටුවා (යහ්වාවිොරණ මුද්රණ) 77 පිටුව
ඉතිවුත්ෙකට්ටඨකථා නිදානවණ්ණනා (යහ්වාවිොරණ මුද්රණ) 25 පිටුව

173

(ඒ නවාංග අතුරින්ව ඉතිවුත්තක අංගයට ඒ නම අතිීමට
නිමිත්ත ූ “වුත්තඤ්යහතං ... යප.... යම ුතං” යන යම්
වචනය හැර අන්ව කිසි ලක්ෂණයක් යනායපයන්ව. එබැවින්ව
අටුවාචාරීන්ව වහන්වයේලා “වුත්තඤනහතං භගවතා යනාදී
වශයයන්ව පැවති එක්සිය යදාෙහක් සූත්රයයෝ ඉතිවුත්තක
නමි” යැයි වදාෙ යේක.)
තවත් යමබඳු තැන්ව කීපයක්ම ඇතත් ලිපිය දික්වන
බැවිනුත්, නුවණැත්තන්වට යමපමණක් සෑයහන බැවිනුත්,
නව තාක්ෂණික යමවලම් මගින්ව දැන්ව එබඳු තැන්ව පහුයවන්ව
යසායාගත හැකි බැවිනුත් යසු තැන්ව යනාදක්වමු. යමබඳු
මූළික නයායන්ව වරද්දා ගන්වනා කල්හි ත්රිපිටකයේ හා
අටුවාවන්වහි ද පාරප්රාප්තත දැනීමක් ඇති උතුමන්ව කෙ අටුවාටීකා ග්රන්වථ වියේචනය යකයේ කරන්වයන්වදැයි නුවණැත්යතෝ
සිතා බලත්වා.
13. වැරදි මතය
; වරද්දාගත් වචනයක් - ....අංගුත්තර
පාළියේ කියයවන්වයන්ව සල් පැලයක ලක්ෂණයි. ඒ සල්පැලය
ගැන “වන්වයන්ව ද යනාවන්වයන්ව දැ”යි ඉපදවිය යුතු සැකය කුමක්
දැයි අටුවාව විේතර යනාකරයි.... “නේද නනානේ දැ”යි සැකයක්
සල් ගනස් විනේෂණයක් වශනයේ නකනස් නයදිය හැකිදැයි නමය
කියවේනනෝ සිතා බලත්වා. (අටුවාපරීක්ෂණය 23-24 පිටු)
➢ අපනේ පිළිතුර
; වරද්දාගත් වචනයක් යන මාතෘකාව
යටයත් දැක්ූ යමම පාඨය ගැන යහාඳින්ව සිතා බැලූවිට සල්
ගයේ වියේෂණයක් වශයයන්ව “වන්වයන්ව ද යනාවන්වයන්ව දැ”යි
සැකයක් ඇතිීම සිදුවිය හැක්කකි. පැලයක් කුඩා කල දී
“යමය ජීවත් යේවි ද මැයර්වි දැ”යි සැකයක් විය හැකිය. එය
වැඩී තරුණ ගසක් ූ විට යමම සැකය දුරු යේ. යමම
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අටුවායේදී කියැයවන්වයන්ව තරුණ සල් පැෙයක් ගැනයි. ඒ
බව නවේති තරුණං යන පාඨයයන්ව කියැයේ. එබැවින්ව ඉහත
පරිදි ජීවත්ීම පිළිබඳ සැක දුරුී තරුණ තත්වයට පත්ී
ඇති බැවින්ව සල් පැෙයට අකුක්කුච්චකජාතං (නිසැක බවට
පත්) යැයි දැක්යේ.
යමයේ වරද්දායගන ඇත්යත් අටුවාචාරීන්ව
වහන්වයේලා යනාව, ශ්රද්ධායවන්ව යතාරව, යහාඳ පදනමක
යනාපිහිටා ඒවා වියේචනයට යන අය බව යමම කරුණු
වලින්ව ද සනාථ යේ.
14. වැරදි මතය
; අනපේ අසන ප්රේණයක් - .....“තමායේ
නමට ගුණපද යයාදාගන්වයනෝ ආත්ම යගෞරව නැති පුු
මිනිේු” යයි ද “එබැවින්ව බුද්ධය ෝෂ මාහියයෝ එයේ
යනාකලාහ”යි ද ඇල්පිටියේ ුමනසිරි ේථවිරතුමා කියයි....ඒ
අටුවායේ යහෝ උන්වවහන්වයේයේ අන්ව අටුවාවක අග බැලුවා නම්
බුද්ධන ෝෂ මාහිමිතුමේ පමණ තමේනේ නමට ගුණපද
නයාදාගත් නවන නකනනකු නම් සාසනනේ නැතිබව නපනී
යායුතුයි.... දැන්ව යම් “පුු මිනිේ” කතාව කවුරුන්ව කරා ගියේදැයි
සලකා බලනු යයයහකි... (අටුවාපරීක්ෂණය 28 පිටුව)
➢ අපනේ පිළිතුර
; යමම ප්රකාශය ද වැරදිය. යමම ගුණපද
අටුවාවන්වට ඇතුලත් කයේ බුද්ධය ෝෂ මාහිමියයෝ යනායේ,
බුද්ධමිත්ර නමැති යතර යකයනකැයි යබායහෝ පැරණි යපාතක්
ූ විුද්ිමාර්ග පැරකුම්බා සන්වනයේ අග දැක්යේ. යමම
බුද්ධමිත්ර යතරණුයවෝ බුද්ධය ෝෂ මාහිමියන්වයේ ද ශෂයයයකු
බැවින්ව එතුමන්වයේ නම ඍජුව යනාකියා “ගුරුවරුන්ව විසින්ව
බුද්ධය ෝෂ යැයි නම් කෙ යතරුන්ව විසින්ව යමම විශුද්ිමාර්ගය
නමැති යපාත කයේ ”යැයි දැක්ූ බව එම සන්වනයේ දැක්යේ.
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(විුද්ිමේග සන්වනය 1755 පිටුව- යබන්වතර ශ්රද්ධාතිේස
හිමියේ සංේකරණය)
15.
වැරදි මතය
; “මාරයා මනඃකල්පිත නදවිනයකැ”යි
දිනමිණ යවසක් කලාපයේ පෙ ූ මායේ ලිපියයහි ඇතුෙත්
විය.... යමයින්ව ඒ කාරණය පහදා දීමට උත්සාහ ගනු ලැයබ්....
(අටුවාපරීක්ෂණය 45 පිටුව)
16. වැරදි මතය
; මාරයා මනඃකල්පිත යදවියයකි ....යදවියයක් මිනියසකුයේ ආමාශයට ඇතුල්ව සිටියේ යැයි කීම
සඟියකට ඇතුළත්ව තිබුණත් පිළිගැනීම ඉතා අපහසුයි....
(අටුවාපරීක්ෂණය 53 පිටුව)
➢ අපනේ පිළිතුර
; මාරයා යැයි දැක්යවන යදවියයක්
සැබවින්වම නැතැයි ඔප්තපුකිරීමට පිටු 15 ක් තරම් කරුණු ලියා
ඇතත් ඒ සියල්ලම අනුමාන වශයයන්ව දැක්ූ කරුණු මිස
බලවත් සාක්ෂි යනායේ. මාරයා යැයි හඳුන්වවන යදවියයක්
ඇතැයි දැක්ීමට යපෙයපාත් වලින්වම ඕනෑතරම් බලවත්
සාක්ෂි යසායාගත හැකිය. ඉන්ව කීපයක් යමයේ දක්වමු.
I. අථ නඛා මානරා පාපිමා, අචිරපක්කේනත ආයස්මේනත
ආනේනද, නයන භගවා නතනුපසඞකමි; උපසඞකමිත්වා
භගවේතං එතදනවාච – ‘‘පරිනිබබාතු දානි, භේනත, භගවා,
පරිනිබබාතු දානි සුගනතා.....
ඉක්බිති පාපී මාරයතයම් ආනන්වද මාහිමියන්ව පිටත්ව
යගාේ යනායබෝ යේලාවකින්ව භාගයවතුන්ව වහන්වයේ යම්
තැනක ද එතැනට එෙඹියේය. එෙඹ භාගයවතුන්ව වහන්වයේට
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“ේවාමීනි! භාගයවතුන්ව වහන්වයේ දැන්ව පිරිනියවන යේක්වා.
ුගතයන්ව වහන්වයේ දැන්ව පිරිනියවන යේක්වා.” යන යමය
කීය. 109

II. අථ නඛා මානරා පාපිමා භගවනතා නචතසා
නචනතාපරිවිතක්කමඤඤාය නයන භගවා නතනුපසඞකමි;
උපසඞකමිත්වා භගවේතං ගාථාය අජ භාසි ..
ඉක්බිති පාපී මාරයතයම් තමායේ සිතින්ව භාගයවතුන්ව
වහන්වයේයේ චිත්තපරිවිතර්කය දැන භාගයවතුන්ව වහන්වයේ
යම් තැනක ද එතැනට එෙඹියේය. එෙඹ භාගයවතුන්ව
වහන්වයේට ගාථාවකින්ව (යමය) කීය. 110
III. අථ නඛා මානරා පාපිමා වජිරාය භික්ඛුනියා භයං ඡම්භිතත්තං
නලාමහංසං උප්තපානදතුකානමා සමාධිම්හා චානවතුකානමා
නයන වජිරා භික්ඛුනී නතනුපසඞකමි; උපසඞකමිත්වා වජිරං
භික්ඛුනිං ගාථාය අජ භාසි...
ඉක්බිති පාපී මාරයතයම් වජිරා භික්ෂුණීන්ව වහන්වයේට
භයක්, තැතිගැන්වමක්, යලාමු ඩැහැගැන්වමක් උපදවනු
කැමැත්යත්, සමාියයන්ව පහකරනු කැමැත්යත් වජිරා
භික්ෂුණීන්ව වහන්වයේ යම් තැනක ද එතැනට එෙඹියේය. එෙඹ
වජිරා භික්ෂුණීන්ව වහන්වයේට ගාථාවකින්ව (යමය) කීය. 111

109 (දී

නිකාය 2 , 162-163 පිටු ../මජිම/සංයු. නි.)
110 සංයුත්ත නිකාය 1 යකාටස 188-189 පිටු.
111 සංයුත්ත නිකාය 1 යකාටස 246-247 පිටු.
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යමබඳු තැන්ව සිය ගණනක් ත්රිපිටකය පුරා සඳහන්ව ී ඇත.
යමයේ ඉතා පැහැදිලිව දිවයපුත්ර මාරයයකු පිලිබඳ දක්වා
තිබියදී එය ප්රතියේප කිරීම විේමයට කරුණකි. මාරයා
ජීවියයකු යනායේ නම් භාගයවතුන්ව වහන්වයේයේ සිත සිතින්ව
දකින්වයන්වත්, යවත එෙඹ ප්රේණ විචාරීම, ගාථාකීම, ඉල්ලීම්
කිරීමාදිය සිදුවන්වයන්වත් යකයේදැයි නුවණැත්යතෝ
විමසත්වා. අපට ප්රතයක්ෂ යනාවන සියල්ල යබාරු යනාවන
බවත්, එබඳු සතය යබායහෝවක් යලෝකයේ ඇති බවත්,
බුදුදහම ප්රචලිත නැති බටහිර රට වල පවා යබායහෝ
යදයනක් දැන්ව අමනුෂයාදීන්වව විේවාස කරන බවත් දතයුතුය.
එයේ තිබියදී බුදුදහම ඇති රටක යබෞද්ධ පිරිස අතර
“යදවියන්ව, මාරයන්ව නැත” යනාදී යමබඳු මිතයා මත
පවතින්වයන්ව නම් එය අභාගයකි.
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09 ධර්මය වරදවා දැක්ීනමේ වන අනතුර
‘‘යය යත, භික්ඛ්යව, භික්ඛූ අධම්මං ධම්යමාති දීයපන්වති
.......යත, භික්ඛ්යව, භික්ඛූ බුජනඅහිතාය පටිපන්වනා
බුජනඅුඛ්ාය, බුයනා ජනේස අනත්ථාය අහිතාය දුක්ඛ්ාය
යදවමනුේසානං. බුඤ්ච යත, භික්ඛ්යව, භික්ඛූ අපුඤ්ඤං
පසවන්වති, යත චිමං සද්ධම්මං අන්වතරධායපන්වති”
(මහයණනි! යම් භික්ෂූු අධර්මය ධර්මය යැයි ප්රකාශ
කරත් ද, ඔවුු යබායහෝ යදනාට අහිත පිණිස, යනා ුව පිණිස,
අනර්ථය පිණිස, යදේමිනිුන්වට අහිත පිණිස දුක් පිණිස කටයුතු
කරන්වනාු යවති. ඒ භික්ෂූු යබායහෝ පේ ද රැේකර ගනිති. ඔවුු
යම් සද්ධර්මය අතුරුදන්ව කරති.)112
යමයේ ධර්මය අධර්මය යේත්, අධර්මය ධර්මය යේත්,
විනය අවිනය යේත්, අවිනය විනය යේත් දැක්ීම යනාදී යලස
සං යේදයට යේතුවන කරුණු 18 ක් පිළිබඳව දහයමහි
දැක්යේ. යයමක් අභිධර්මය ආදී පිරිසිදු දහම් ප්රතියේප කරයි
නම් යහයතම “ධර්මය අධර්මය යලස දැක්ීම” යන කරුණ
යටයත් මහත් අකුසල් සිදුකර ගනී. එබන්වයදකුට වන අනතුර
ගැන තවදුරටත් දහයමහි යමයේ දැක්යේ.
“අභිධම්මං පටිබායහන්වයතා ඉමේමිං ජිනචක්යක පහාරං
යදති,
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං
පටිබාහති,
සත්ථු
යවසාරජජඤ්ඤාණං පටිනිවත්යතති, යසාතුකාමං පරිසං
විසංවායදති, අරියමේයග ආවරණං බන්වධති, අට්ඨාරසු
112

අංගුත්ෙරනිකාය 1, 38-39 පිටු
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යභදකරවත්ූු
එකේමිං
සන්වදිේසති
උක්යඛ්පනීයකම්මතජජනීයකම්මාරයහා යහාති. තං තං කම්මං
කත්වා උයයයායජතබ්යබා ‘ගච්ෙ වි ාසායදා ුත්වා
ජීවිේසසී’ති.”
(අභිධර්මය ප්රතිබාහනය කරන අවලංගු කරන
තැනැත්තා යම් ජිනචක්රය නම් ූ බුදුදහමට පහර ගසන්වයන්ව
යවයි, සර්වඥතාඥාණය අවලංගු කරන්වයන්ව යවයි, ශාේතෲන්ව
වහන්වයේයේ විශාරද ඥානය නවත්වන්වයන්වය, දහම් අසනු
කැමති පිරිස රවටන්වයන්වය, ආර්ය මාර්ගය හරහා වැටක්
බඳින්වයන්වය, දහඅට වැදෑරුම් යේදකර වේතු අතුරින්ව එකක යපනී
සිටින්වයන්වය, උක්යේපනීය - තජජනීය ආදී දඬුවම්
විනයකර්මයන්ව ලබන්වනට ුදුේයසක් වන්වයන්වය, ඒ ඒ විනය
කර්ම සිදු යකාට “සිෙන්වයනක් ී ජීවත් යවවයි” සුයනන්ව
බැහැර කෙ යුතුයතක් වන්වයන්වය.)113
කරුණු යමයේ යහයින්ව තමායේ ගුරුවරයා වුවත් කියන
යද් ධර්මවිනයට යනාගැලයප්ත නම් එය යනාපිළිගත යුතුය. එබඳු
අවේථාවක දී නුවණැති ශෂයයයකු සිතනා ආකාරය පිළිබඳ
බ්රේමජාල සූත්ර නිදානයයහි දැක්යේ. ඒ යමයේය: ුප්තපිය
පරිබ්රාජක යතයම් ද ඔුයේ අතවැසි (ශෂය) බ්රේමදත්ත මාණවක
තුමා ද මාර්ගයට පිළිපන්වහ. එහිදී ුප්තපිය පරිබ්රාජකයා යනායයක්
අයුරින්ව යතරුවනයේ නුගුණ කියයි. බ්රේමදත්ත මාණවක තුමා
එය යනාපිළියගන යතරුවනයේ ගුණ කියයි. යම් අවේථායේදී
බ්රේමදත්ත මාණවක තුමා සිූ ආකාරය අටුවායේ යමයේ
දැක්යේ.
113 අත්ථසාලිනී අටුවාව (යේවාවිතාරණ

මුද්රණ 1940) 24 පිටුව
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‘‘අම්හාකං
ආචරියයා
අපරාමසිතබ්බං
පරාමසති,
අනක්කමිතබ්බං අක්කමති, ේවායං අේගිං ගිලන්වයතා විය,
හත්යථන අසිධාරං පරාමසන්වයතා විය, මුට්ිනා සියනරුං
පදායලතුකායමා විය, කකචදන්වතපන්වතියං කීෙමායනා විය,
පභින්වනමදං චණ්ඩහත්ිං හත්යථන ගණ්හන්වයතා විය ච
වණ්ණාරහේයසව රතනත්තයේස අවණ්ණං භාසමායනා
අනයබයසනං පාපුණිේසති. ආචරියය යඛ්ා පන ගූථං වා අේගිං
වා කණ්ටකං වා කණ්හසප්තපං වා අක්කමන්වයත, සූලං වා
අභිරූහන්වයත, හලාහලං වා විසං ඛ්ාදන්වයත, ඛ්ායරාදකං වා
පක්ඛ්ලන්වයත, නරකපපාතං වා පපතන්වයත, න අන්වයතවාසිනා
තං සබ්බමනුකාතබ්බං යහාති. කම්මේසකා හි සත්තා අත්තයනා
කම්මානුරූපයමව ගතිං ගච්ෙන්වති. යනව පිතා පුත්තේස
කම්යමන ගච්ෙති, න පුත්යතා පිතු කම්යමන, න මාතා පුත්තේස,
න පුත්යතා මාතුයා, න භාතා භගිනියා, න භගිනී භාතු, න
ආචරියයා අන්වයතවාසියනා, න අන්වයතවාසී ආචරියේස
කම්යමන ගච්ෙති. මේහඤ්ච ආචරියයා තිණ්ණං රතනානං
අවණ්ණං භාසති, මහාසාවජයජා යඛ්ා පනාරියූපවායදාති. එවං
යයානියසා
උම්මුජජිත්වා
ආචරියවාදං
මද්දමායනා
සම්මාකාරණයමව
කාරණයතා
අපදිසන්වයතා
අයනකපරියායයන
තිණ්ණං
රතනානං
වණ්ණං
භාසිතුමාරද්යධා,
(“අයප්ත ගුරුතුමා ේඵර්ෂ යනාකෙ යුත්තක් ේඵර්ෂ කරයි.
පා යනාතැබිය යුත්තකට පා තබයි. යමතුමා ගින්වනක් ගිලින්වනාක්
යමන්ව, කඩුමුවහතක් අතින්ව පිරිමදින්වනාක් යමන්ව, අත්මිටින්ව
මහයමර පලනු කැමැත්තාක් යමන්ව, කියත් දැති යප්තලියක ක්රීඩා
කරන්වනාක් යමන්ව, මදකිපුණු සැඩ ඇයතකු අතින්ව අල්ලන්වනාක්
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යමන්ව ගුණ කීමටම ුදුු ූ යතරුවනයේ නුගුණ කියමින්ව විපතට
පැමියණන්වයන්වය. ගුරුවරයා අුචියක් යහෝ ගින්වනක් යහෝ
කටුවක් යහෝ විෂ සර්පයයක් ව පාගන කල්හි යහෝ උලකට නගිද්දී
යහෝ එයකයණහි මැයරන විෂක් අනුභව කරද්දී යහෝ ඉතාසැර
ලුණු දියක් කටට ගනිද්දී යහෝ යසාරුන්ව යහලන ප්රපාතයකට
පනිත්දී යහෝ අතවැසියා විසින්ව ඔු අනුව ඒ සියල්ල කෙ යුතු
යනායේ. කර්මය ේවකීය යකාට ඇති සත්වයයෝ තමායේ
කර්මයට අනුරූප ූ ම ගතියකට යත්. පියා පුතුයේ කර්මයයන්ව
උපතකට යනායයි. ............ අතවැසි ශෂයයා ගුරුවරයායේ
කර්මයයන්ව උපතකට යනායයි. මයේ ගුරුවරයා යතරුවනයේ
නුගුණ කියයි. ආර්යයෝපවාදය මහාසාවදය යවයි.” යනුයවන්ව
යමයේ නුවණින්ව ආර්යයෝපවාදයයන්ව යබ්රී ගුරුවරයායේ වාදය
මඩිමින්ව නිවැරදි කරුණම කාරණය වශයයන්ව දක්වමින්ව
යනායයක් ආකාරයයන්ව යතරුවනයේ ගුණ කීමට ඇරඹීය.)114
ඉහත කරුණු සිත තබායගන දහමට එකෙ යනාවන මත
කවුරුන්ව කීවත් එකවර පිළියනායගන වරදි මත ඉවත දමමින්ව
සීලාදී ප්රතිපත්ති පුරන්වනට යයයදත්වා යනු අපයේ ආරාධනයයි.

114

දී නිකාය අටුවාව (යේවාවිතාරණ මුද්රණ 1918) 28-29 පිටු

182

10 අපනේ අදහස.....
සර්වඥයින්ව වහන්වයේයේ ශ්රී මුඛ් යද්ශනාවන්වයේ සාරයත්,
ඇතැම් ඒවායේ නිදානාදී විේතරාදියත් අඩංගු වන්වයන්ව දැන්ව
යපෙ යපාත් වශයයන්ව හඳුන්වවන ග්රන්වථවල බව ප්රකටය. ඒවා
ධර්මවිනය විනිේචයකදී මූලික සාධක බව යනාකිවමනාය. එම
බුද්ධ නද්ශනාවේනේ අප්රකට අර්ථ දැක්ීමත්, නසසු නිදානකථා,
පද ගැලපීම්, උදාහරණ දැක්ීම් ආදියත් අඩංගු වේනේ
අටුවාවේහි ය. ධර්මවිනය විනිේචයකදී යමම අටුවාද අතයාවශය
බව කරුණු සහිතව ඉහත දැක්වුයවමු. ක්ෂීණාශ්රව උතුමන්ව
වැඩසිටි අනුරාධපුර යුගයේදී යපෙ දහමට වයේම ප්රමුඛ්ත්වයක්
අටුවාවට ද ලැබුණු බව පැරණි කථා වේතු වලින්ව ප්රකට යේ. ඒ
සඳහා උදාහරණයක් ඉතා යකටියයන්ව යමයේ දක්වමු.
ත්රිපිටකය කටපාඩමින්ව රැයගන ආ ක්ෂීණාශ්රව උතුමන්වයේ
පරම්පරායේ යේෂ්ඨ පුරුකක් ූද, යමරට වැඩසිටි ේමෘතිමත්
උතුමන්ව අතර ආේචර්යවත් මතකශක්තියකින්ව යහබි උතුයමකු
යැයි ප්රකට ූ ද මහයතරනමකි ත්රිපිටක චූළාභය
මහඇදුරුපාණේ වහේනස්. එතුමන්වයේ පැවිද්යද් මුල්කාලයේ,
යපෙ දහම පමණක් හදාරා දරායගන එය භික්ෂූන්ව ඉදිරියේ
සිංහලට පරිවර්තනය යකාට බණ කීම පිණිස මහාවිහාරයයහි
රන්ව යබරය නාද කරූ යේක. නමුත් භික්ෂුසං යා “කවර
ගුරුවරයයකුයගන්ව උගත් අර්ථ (අටුවා) ඇත්යත් ද? ඇදුරු
පරම්පරාව ප්රකාශ යනායකාට අර්ථ කියන්වනට යනායදමු” යැයි
කියා එය වැලැක්ූහ. (යම් වන විට එතුමන්ව වහන්වයේ
යසෝතාපන්වනව සිටිබව ද දැක්යේ.) පුව ඒ පුවත එතුමන්වයේ
උපාධයායන්ව වහන්වයේ දැනයගන කරුණු විමසා අටුවා
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හැදෑරීම පිණිස රුුණට පිටත්කර යැීය. යමයේ එතුමන්ව
වහන්වයේ පුව අති යේෂ්ඨ මහඇදුරුතුයමක් ූ බව
විශුද්ධිමාර්ගනේ කර්මස්ථාන නිර්නද්ශනේ දැක්යේ.
එබඳු විශෂ්ට හැකියාවන්වයගන්ව යුක්ත ූ ත්රිපිටක යපෙ
දහම දරායගන සිටි ආර්යශ්රාවක උතුයමකුට වුවත් අටුවා උයගන
යනාතිබූ බැවින්ව බණ කීමට යනාදීයමන්ව එකල උතුමන්ව තුෙ
පැවති ධර්මගරුත්වය ද මනාව ප්රකට යේ. එයමන්වම අටුවාවන්වට
හිමිව තිබූ තත්වය ද ප්රකට යේ.
යමකල ඇතැමුන්ව ත්රිපිටකයේ ඇතැම් ග්රන්වථ ප්රතියේප
කරන්වයන්වත්, අටුවා-ටීකා යනාසලකා හරින්වයන්වත් කුමන යේතු
නිසාදැයි විමසන අපට පහත යේතු කීපය දක්නට ලැබිණි.
බුදුදහම තම ජීවිතයට ුරුකරයගන සීල-සමාි-ප්රඥා
ගුණ ධර්ම වැඩීයම් අරමුණින්ව යනාව, තමායේ උගත්කම
යපන්වීම පිණිසත් උපාි ආදී නම්බු නාම පිණිසත් දහම
හැදෑරීම. ඇතැම් භික්ෂූන්ව වහන්වයේලා ද දහම ප්රායයෝගිකව
ුරුකරනු යවනුවට ගිහිජීවිතයේදී අත්හෙ උපාි - නම්බුනාම,
කීර්ති-ප්රශංසා ලැබීයම් මාර්ගයක් යලස සලකා ධර්මය හැදෑරීම
යේදයකි. යමය අලගද්ද පරියත්තියක් වන බව ද සැලකීම වටී.
1.

දහම හැදෑරීයම්දී සිල්වත් ගුණවත් ශ්රද්ධාවත් ගුරුවරුන්ව
ඇුරු කරයගන යනාම හැදෑරීම.
2.

ඇතැම්ු අභිධර්මාදී ගැඹුරු දහම් යකාටේ ද අටුවා ටීකාදී ග්රන්වථ ද ප්රතියේප කරන්වයන්ව ඒවා තමාට යනායත්යරන
බැවිනි. නැතිනම් ඒවායේ අර්ථ ගන්වනා ක්රමය යනාදන්වනා
බැවිනි. ඇතැම්ු තමා කරන වැරදි වසා ගැනීමට ද ඇතැම් දහම්
3.
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යකාටේ ප්රතියේප කරති. ඇතැම්ු තමාට ඇති මානසික
යරෝගයක් නිසා ද එයේ කරති. ඇතැම්ු යවනේ අදහසක්
යලාවට කියා පා ප්රසිද්ධ ීයම් පවිටු අදහසිනුත් එයේ කරති. යම්
සැයමකකින්වම මහා අනර්ථයක් තමාටත් යලෝකයාටත් සිදුවන
බව සලකා නුවණැතිව කටයුතු කිරීමට සැයවාම අදිටන්ව කර
ගනිත්වා.
පාලි භාෂාව පිළිබඳ යනාසලකා සිංහයලන්ව පමණක්
දහම හැදෑරීමට යයාමුීම හා පාළි භාෂාව හැදෑරුව ද ප්රමාණවත්
දැනුමක් නැති බව. සිංහල පරිවර්තන වල ඇත්තාූ ද පාළි
ශබ්දයකෝෂ වල ඇත්තාූ ද යබායහාමයක් ම අර්ථ අටුවාටීකාවන්වහි විේතර කර ඇති වචනාර්ථ බව යබායහෝ යදනා
යනාදැන සිටීම.
4.

තමා යමම අටුවාදී ග්රන්වථ පරිශීලනය යනායකාට උගතුන්ව
යැයි සම්මත යවන කවුරුන්ව යහෝ කියූ කරුණක් නිසා එම ග්රන්වථ
නනාවිමසාම බැහැර කිරීමාදී ප්රඥායගෝචර යනාවන ක්රියා නිසා.
5.

අවම වශයයන්ව නියසන්ව මිදීමට අවශය අවම ුදුුකම්
වත් නැති භික්ෂූු දහම්යදසීම් ග්රන්වථරචනාදියට යයාමු ීම.
6.

7.

ගැඹුරින්ව දහම යසීමට ඇති උනන්වදුයේ අඩුකම.

අවුරුදු දහේ ගණනක් පරම්පරායවන්ව පරම්පරාවට
රැකයගන පැමිණි යමම ධර්ම ග්රන්වථ ඇතැම් කාල වලදී එතරම්
උගත් කමක් නැති අය අතින්ව ද පිටපත් ීම සිදුවිය. එබඳු අවේථා
වලදීත් ප්රමාද ලිිත ආදී වශයයනුත් නම් ගම් ආදී ූ දහම් කරුණු
8.
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වශයයන්ව එතරම් වැදගත් යනාවන ඇතැම් කරුණු වල ුළු ුළු
යවනේකම් ග්රන්වථ අතර පැවතිය හැකි වුවත් එයමන්ව සියදහේ
ගුණයකටත් වඩා වැඩි ූ එම ග්රන්වථයේ සඳහන්ව නිවැරදි කරුණු
වල අගය යනාසලකා හැරීම. එයමන්වම පවතින ඉතා ුළු ූද එම
වැරදි පමණක් ඉේමතුකර දැක්ීම. (යමයේ වැරදි යැයි සලකන
යබායහෝවක් ද කරුණු නිවැරදිව යත්රුම් යනාගැනීම නිසා ූ
වැරදි වැටහීම් බව ද දතයුතුය.)
ධර්මය විකෘතිකිරීයම් ආදීනව පිළිබඳ යබායහෝ
යදයනකුට අවයබෝධයක් යනාතිබීම. ඒ පිළිබඳ අමතර යතාරතුරු
යර්රුකායන්ව චන්වදවිමල මාහිමියන්වයේ අභිධර්මයේ මූලික
කරුණු හා පටිච්චසමුප්තපාද විවරණය යන ග්රන්වථයන්වයේ අග
දැක්යේ.
9.

යබායහෝ කාලයක් යමරට වියද්ශීයයන්වට නතුව
පැවතීයමන්ව දහම හැදෑරීයම් පුරාණ සම්ප්රදාය ගිලිහීයාම
යේතුයවන්ව නිවැරදිව යපෙ-අටුවා-ටීකා අනුසාරයයන්ව දහම
හදාරන්වයන්ව යකයේ ද යන බව යබායහෝ යදනා යනාදැන
සිටීමත්, එම ක්රමය යහෝ එහි වටිනාකම දක්වන ග්රන්වථ ුලභ
යනාීමත් තවත් කරුණකි.
10.

යමම වැරදි මත ඛ්ණ්ඩනය කරමින්ව ඉතා වටිනා ලිපි
පලී ඇතත් ඒවා ඇතැම් විට යවනම ග්රන්වථ යලස යනාලියීම
නිසා ඒවා එතරම් අවධානයට ලක් යනාීම ද අවාසනාවකි.
බුද්ධජයන්වති ත්රිපිටක ග්රන්වථයන්වයේ සඤ්ඤාපන යලස ලියැවුණු
ලිපි ඒ අතර ප්රධාන යේ. වියේෂයයන්වම එහි විනය පිටක
11.
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මහාවේග පාලි පළු ග්රේථනේ සඤඤාපනය කියවන්වයන්ව නම්
ඉහත වැරදි මත යබායහෝමයකට පිළිතුරු ලැයබනු ඇත.
යමම ත්රිපිටකය හා අටුවා ද කටපාඩමින්ව ධරායගන
පැමිණියේ අප වැනි අය යනාව විේමයජනක මතකයක් තිබුණු
සති යේපුල්ලප්තපත්ත (සතියේ උපරිම තත්වයට පැමිණි) රහත්
උතුමන්ව බව යබායහෝ යදනා යනාදනිති. යපරදින කෙ කී
යදයවත් හරිහැටි සිහිකෙ යනාහැකි යමකල සිටින්වයනෝ එම
උතුමන්වව සැක කිරීම විහිළුවකි. එකල උතුමන්වයේ විේමිත
මතකය ආදී කරුණු දැන ගැනීමට විශුද්ධිමාර්ගනේ
කම්මටඨානගහණනිද්නද්සනේ එන කරුළියගිරිවාසීනාගත්නේර,
මජඣිමභාණකනද්වත්නේර යන උතුමේනේත් දී නිකාය
අටුවානේ (365 පිටුනේ) එන මහාගතිම්බ අභය, දී භාණක
අභය, ත්රිපිටක චූලාභය යන උතුමේනේත් කථාවේතු කියීම වටී.
ලිපිය දික්වන බැවින්ව එම කථාවේතු යනාදක්වමු.
12.

තවද නපළ දහම ධරානගන පැමිණිනේත්
අටුවා
ධරානගන පැමිණි උතුමේමය. අටුවා යවනේ කො යැයි කියනවා
නම් යපෙ දහමද යවනේ කෙ හැකිව තිබිණි. ඒ උතුයමෝ
සිහියනකින්වවත් ඒවා දැන දැන යවනේ යනාකරන බව නම්
ේිරය. තවද දැන්ව සිටින සියලු භික්ෂූන්වට පැවිදි උපසම්පදාවන්ව
ලැබුයණ් ද ඒ උතුමන්ව යවතින්ව බවද සිහිකරනු වටී.
ඇතැමුන්ව පවසන්වයන්ව යමක් යපයේ නැතිනම් එය
බුද්ධභාෂිතයැයි පිළිගත යනාහැකි බවයි. සියලු බුද්ධභාෂිත
යපයේ අඩංගු යනාවන බවට කරුණු යපර දැක්වුයවමු. නපනළ්
නැති නුත් බුදුරජාණේ වහේනස් විසිේම නදසූ දහම් පාඨ
ඕනෑතරම් අටුවාවලිේ නසායාගත හැක. ආවුනසෝවාදනයේ
13.
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වැඩිහිටියේ ඇමතීම නනාකළ යුතුයි දක්වන පරිවාර අටුවා
පාඨය, ආනේදනබෝධිය නරෝපනයට අවසර ලබාදීම ආදී අවස්ථා
ඊට උදාහරණ නවත්. තවද රතනසූත්රාදියත්, ධම්මපද ගාථාදියත්
නදසීමට නපර නවන කිසිම සංවාදයක් බුදුරජුේ එම ශ්රාවක පිරිස
හා සිදු නනාකනළ් යැයි කියේනේ නම් එය ද විහිළුවකි. තවද
සියලු ුභාෂිත බුද්ධභාෂිත යේ යැයි අංගුත්තර අට්ඨකනිපාතයේ
උත්තරවිපත්ති සූත්රයේ දැක්යවන පහත සඳහන ද සලකා බලනු
වටී.

‘‘එවනමවං නඛා, නදවානමිේද, යං කිඤචි සුභාසිතං සබබං තං
තස්ස භගවනතා වචනං අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස. තනතා
උපාදායුපාදාය මයඤච අඤනඤච වදාම. (එයේම
යදේරජතුමනි! යම්කිසි ුභාෂිතයක් යේ නම් ඒ සියල්ල ඒ
භාගයවත් ූ අරිහත් ූ සම්මා සම්බුදු රජාණන්ව වහන්වයේයේ
වචනයකි. ඒ බුද්ධවචනයයන්ව රැයගන අනයයයෝත් අපිත් යද්ශනා
කරමු). යනු එහි අරුතයි.
14. දහමට සම්බන්වධ යමක් ශ්රද්ධායවන්ව පිළිගැනීම
යමෝඩකමකැයි වර්තමානයේ ඇතැමුන්ව අතර තියබන දුර්මතය ද
යමයේ වැරදි මත පැතිරීමට එක් යේතුවකි. “දහම පිලිබඳ
මධයේථ මත” යැයි පවසමින්ව සතය කණපිට නපරලීම නහෝ නැති
වැරදි නපේීම නහෝ සැබෑ මධයස්ථ බව නනාවන බව ද ඒ අය
යත්රුම් ගන්වයන්ව නම් යහපති. අපට විෂයවන යද් පමණක්
පිළිගැනීමට සිටියයහාත් බුදු දහයම් පමණක් යනාව යවනත්
විෂයන්ව වලද යබායහෝ යකාටේ බැහැර කෙ යුතු යේ. ඒවා
හැදෑරීමට ද හැකි යනායේ. යවනත් ශාේත්රාදිය ඉයගනීම ආරම්භ
කරන්වයන්ව ද ඒ සියල්ල ප්රතයක්ෂ කරයගන යනායේ.
කර්මවිපාකාදී ඇතැම් කරුණු අපට සම්පූර්ණයයන්ව විෂය
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යනාවන බව අචින්වයතයය සූත්රාදියේදී බුදුරජුන්වම වදාරා තියබ්.
ආරම්භයේදී බුදුරජාණන්ව වහන්වයේ යකයරහිත් ශ්රාවක උතුමන්ව
යකයරහිත් ශ්රද්ධාව පිහිටුවා යගන ධර්මය පිළිපැදීයමන්ව එහි
සතය අසතය තමන්වටම දතහැකි වනු ඇත.
තවද ග්රන්වථ කර්තෘවරු ධර්ම ග්රේථ වල වැරදි නසීමට
උත්සුක ීම නවනුවට ඒවායිේ ප්රනයෝජන ගේනා ආකාරය
පිළිබඳ නපාත් ලියේනේ නම් එය පාඨකයායේ ශ්රද්ධාදී ගුණ
වර්ධනයට ඉවහල් යේ. වැරදි දැක්ීයමන්ව ඔවුන්වයේ ශ්රද්ධාව
අඩුීම හැර කුමන ලාභයක් වන්වයන්වදැයි සිතා බලනු වටී. යමය
තම මවයේ යබායහෝ ගුණ තිබියදී ශරීරයේ ඇති කුඩා ලප
කැෙලක් නිසා මවට නිගා කිරීම වැනි අනුවණකමකැයි සිතිය
යුතුය. එයින්ව තමාටත් අනුන්වටත් ලැයබන්වනට තියබන පිහිට ද
අහිමි යේ.
ඇතැම්හු සිතේනේ නමකළ මගඵල ලාීේ අඩුීමට
නේතුව දහනම් අර්ථ අතීතනේදී වැරදීම නිසා බවයි. කිසිනස්ත්
එබේඳක් ී නනාමැත. මගඵල ලාීේ අඩුීමට ප්රධානම නේතුව
නිවරදිව පිළිනවත් පුරන භික්ෂූේ අඩු ීමයි. සීලාදී ප්රතිපත්ති
නනාපුරන ඇතැම්හු විදර්ශනා කරු යැයි කියමිේ උත්සාහ කළ
ද ඉේ ප්රතිඵල නනාලැනබන බව දත යුතුය. එනස්ම නිවරදිව
නපළ - අටුවා - ටීකා අනුව සීලාදී පිළිනවත් නගෞරවනයේ පුරන
උතුමේ අතර නමකලත් ප්රතිඵල ලාීේ සිටින බව ද දතයුතුය.
නපළ - අටුවා - ටීකාදී ධර්ම ග්රේථ පිළිබඳවත් භාවනාක්රම ගැනත්
සැක ඉපදීනමේ වේනේ භාවනා වශනයේ එම දහම වැඩීමට
බලානපානරාත්තු වන ආධුනිකයිේ ද නනාමග යාමයි. එයිේ
ඇතැම් අය ශ්රද්ධාව අඩු ී සිවුරු හැරයාමට ද හැකිය. මිසදිටු
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ගැනීමට ද හැකිය. එබැවිේ නමම විනේචන නවත්වා සෑම
නදනාම වයක්ත විශාරද ප්රතිපත්තිකාමී ගුරු උතුමේ හුනේ
ධර්මය හා භාවනා ක්රම හදාරා ඒවා නිවැරදිව පිළිපැද බලත්වා
යනු අපනේ ආරාධනයයි. එනස් නිවැරදිව පිළිනවත් පුරන පිරිසක්
බිහි ී නම් ලක්දිව නැවතත් ධයාන - අභිඤඤා - මාර්ගඵල ලාී
උතුමේනගේ ගැවසීගත් ධර්මද්ීපයක් නේවා යනු අපනේ
පැතුමයි.

චිරං තිට්ඨතු යලාකේමිං, සම්මාසම්බුද්ධසාසනං!
සම්බුදු සුන යලාව යබායහෝ කල් පවතීවා!
සබ්යබ සත්තා භවන්වතු ුිතත්තා!
සියලු සත්වයයෝ ුවපත් ූ ආත්ම ඇත්යතෝ
යවත්වා!
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