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හැ���ම.
“ම��සලාභං ල�ධාන ස�ධෙ�ම ��පෙව�ෙත
ෙය ඛණං නා�ග�ඡ�� අ�නාෙම�� ෙත ඛණං”
(අං��තර�කාය අ�ඛණ ��ය)
ඉහත ��වදෙ� සඳහ� ප�� අ���ලභ ��ෙධ��පාද
කාලය�, උ�� ��ස�බව� හා ���� � ස�ධ�මය පව�න
කාලය� එෙම�ම �වැර� ��ප��ෙ� ෙයෙදන හා ඉ�
��ඵල ලබන ස���ෂය� ��න කාලය� යන ෙ� අ� ��ලභ
ක�� ඒකරා� � ඉතාම ව�නා අව�ථාව� අපට ලැ� ඇත.
ෙමම පරම ��ලභ අව�ථාෙව� �ෙය�ජන ගැ�මට සෑම
ෙදනාටම අව�ථාව ෙනා ලැෙබ�ෙ�ය. ඒ අව�ථාව
ලැෙබ�ෙ� ��ධා - �ඥා� යහ �ණය�ෙග� �� �වණැ�
උ�ම�ට පම�.
ඇතැ�� ෙමතර� ලාභය� ලැ� ��ය�� භාවනා
�මය�ෙ� ඇ� වැර� ෙසාය�� ද ධ�ම ��ථය�ෙ� වැර�
අ�පා� ෙසාය�� හා ඒවා ���� ප�� �ෙ�චනය කර�� ද
අන�ය�ටද තමාෙ� වැර� මත ද�ව�� අ��ෙ� �ව�
මා�ගයටද බාධා කර�� ෙබාෙහ� අ�ස� ��කර ෙගන
�ග�ගා� ෙව�. ෙමෙ� ���� ��ධ ෙ�ශනාව� �කෘ� ��ම,
ඒ �වැර� දහ� ��ථ ගැන අන�ය� අපැහැද�ම හා එම
ධ�ම��ථ මත පදන� � භාවනා�ම අ�� ෙලස �ෙ�චනය
��ම ෙ� �ගෙ� බ�ල බැ�� �වණැ�ය�ෙ� දැනගැ�ම
��ස ෙමම ක�� දැ��ම �� කර�ෙන�.
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��රජාණ� වහ�ෙ� ෙකෙන��ට �වද �ය�
ෙදනාවම �වැර� කළ ෙනාහැ� බව අ� ද��. මහාරජ�ඛ,
����ය, �වාකාර, ���ඤාපය ආ� ��ණ ව�� �� අය ද
ෙල�කෙ� ��න බව භාග�ව�� වහ�ෙ� දැන වදාළ ෙ�ක.
එබැ�� අපෙ� ෙමම උ�සාහය ද සෑම ෙදනාටම ක��
අවෙබ�ධ කර�මට ෙනාව, �ධානවම ෙමය අව�ථාව�
කරග��� අපෙ� �ව� ගමනට ෙ�� ස�රා ගැ�ම�,
�වණැ� ��සට ක�� දැන �වැර� �මට අව�ථාව�
ලබා�ම�, අපට හැ� අ��� සාසනයට ���ම� ��සය. ෙම�
ෙබාෙහ� ෙස�� පැර� ��ථය�ෙග� හා ෙ��ඨ උ�ම�ෙ�
�කාශය�ෙග� උ�ත දැ���. ��� ප�� අපෙ� අදහ� ද
දැ��. අපට ඇ�� ෙබාෙහ� �නය ගැට� �රාකරණය
කරගැ�මට අ�ශ�� උපකාර � “�ම��ෙන�ද�” �කාෙ�
නාමෙය� ෙකාටස�� ෙගන “�ම� - සැක �ඳදම�නා �
��ථ මාලාව” යන අ�ථෙය� ෙමම ��ථ මාලාවට
“�ම���ෙ�ද�” යැ� නම ෙය��.
�රාණෙ� වැඩ�� ෙ��ට උ�ම� වහ�ෙ�ලා
බැ���යා සාය වැ� අ� ��කර අව� වල� වැටෙ� �ෂ, �
ෙපා�, මාෙන� ද� ආ�ය වළඳ��, �ණා�ව බැ�� තමාට
දහ�� ලැ�ය �� තව� ෙ� නැත� භා�ඩාගා�ක ප�ය��
වශෙය� ෙ� දහම ��� ෙ�ක. ඒ �ණා�ව උ�ම� ��� ෙ�
�වැර� දහම� එ� �වැර� අ�ථය� �කගැ�මට ග� ෙවෙහස
�� කර��, ඒ උ�ම� අ�ව ය��, �වැර� � ස�ධ�මය, එ�
�වැර� අ�ථ හා �වැර� භාවනා මා�ග හ�නාග��� �ලසමා�-�ඥා �ණධ�ම ස�රා ඉ�ම��ම �ව� අවෙබ�ධය
��ස �ය�ම ස�ව��ට අපෙ� ෙමම �ඩා ව�ායාමයද ෙ��
උප��ය ෙ�වා ය� අපෙ� ෛම� සහගත �ා�ථනාව�.
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ෙමබ� කා�යය� �� ��මට අවශ� ප��ම සකස��
අපට ���� පැ�� උපස�පදාව� ලබා�මට කට�� කළ �රාණ
ඇ�� පර�පරාවටම�, �ෙ�ෂෙය�ම මෑතකාලෙ� වැ�ෙගන
ය�� �� ��ප�� සාසනය බැබළ�ම ��ස � කල�ා�
ෙය�ගා�ම සං�ථාව ����මට ��කව කට�� කළ අ��ජ�ය
මාතර � ඤාණාරාම මා��පාණ� වහ�ෙ� හා අ��ජ�ය
කඩවැ��ෙ� �නවංස මා��පාණ� වහ�ෙ� අ�� ඊට
උපකාරක �ය� උ�ම�ට�, අපෙ� උපාධ�ාෙය��තම පරම
�ජ�ය නාඋයෙ� අ�යධ�ම මා��පාණ� වහ�ෙ� හා �ය�
ක�මාචා�ය උ�ම�ට�, නාඋයන ආරණ�ෙ� අපෙ�
��යාචා�ෙය��තමය� වහ�ෙ� වන �ෙගාඩ �වා��
වහ�ෙ�, අපෙ� ක�ම�ථානාචා�ෙය��තමය� වහ�ෙ� වන
අ��ග�ෙ� �වා�� වහ�ෙ� ඇ�� �ය� ආචා�ය
උ�ම�ට�, ��ක ධ�ම�නය ඤාණය හා අ�වා �කා
ප��ලනය කළ�� අ�� �යාෙද�� අෙ� පැ�� ��ෙ�
අ��වාරම දැ� අපෙ� ආචා�ෙය��තම �වරඑ�ෙ�
ඤාණ�ල මා��පාණ� වහ�ෙ� ඇ�� �ය�ම උපකාරක
ස��මචා�� වහ�ෙ�ලාට�, අවශ� ෙපාතපත හා දහ�
ක�� ව�� අවවාද ෙද�� අපව ��ම� කරන �න�ගල
ප�ඤාරාම �වා�� වහ�ෙ�ට�, අවශ� ක�� සැක�මට
උපකාර කළ බ�තර��ෙ� ප�ම��, නාවල��ෙ� නාරද,
�වරඑ�ෙ�
ඤාෙණ�පම,
��ව�ෙ�
ෙ�ජාන�ද,
ඇම�යෙගාඩ ච�ද�මන, ��ව���ෙ� �රාන�ද යන
ආ��ම�� වහ�ෙ�ලාට� �� ��තෙ�� අපට උපකාර
සැල� �ංව� ෙදමා�ය� ��ව�� සෙහ�දර-සෙහ�ද�ය�
ඇ�� උපකාරක ��-පැ�� සැමට�, ෙ� �සලය අ�ෙම�ද�
වන අන�ත ෙල�කවා� ස�වය�ට� ඉ�ම��ම
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��වාණාවෙබ�ධය ��ස�, ඒතා� �ස�� ෙනාෙගන ����
දහම හ�නාගැ�ම ��ස� ෙමම �සලය ෙ�� උප��ය
ෙ�වා� ෙමෙ� �ණ�ා�ෙම�දනා ��කර�.
එෙ�ම මාක�වාෙ� �ධ�මර��ත ආ��ම��
වහ�ෙ� ෙමම ��ථය ��ණය ��ෙ� ව�නාකම දැන ඒ සඳහා
දායක�වය දරන ඒ.�. �සානායක මහ�මයාටද ෙමම
කා�යෙය� ව�නාකම පහදා � ෙමයට ස�බ�ධ කර�ය. ෙමම
�සලය එම ආ��ම�� වහ�ෙ�ට� එම දායක මහ�මාට�
ෙමය මනාව ��ණය කර �� ��� ��ණාලෙ� අ�ප��මා
ඇ�� සෑම ෙදනාටම� ඉතා ඉ�ම�� �ා�ථ�ය ෙබ��ය��
�ව� අවෙබ�ධය ��සම ෙ�� ෙ�වා යැ� ආ�ංසනය කර�.
එෙ�ම ෙමම ��ථයට අපෙ� අදහ� ද ඇ�ල� බැ��
ඒවාෙ� ය� වරද� අ�පා�ව� ෙවෙතා� එයද, ෙමයට එක�
�ය �� යැ� හැෙඟන ය� ක�ණ� ෙවෙතා� ඒවාද අපට
ද�වා එව�ෙ� න� එය අපට කරන මහ� අ��හය� ෙකාට
සලක�. තවද ෙම� අඩං� ක�� �කෘ� ෙනාකර කැම�
අ��� උ�ටා ගැ�ම ද වරද� ෙනාෙ�.
ස�ෙ� ස�තා භව�� ��ත�තා!!!
�රං ��ඨ� ෙල�ක��ං ස�මා ස���ධසාසනං.
ෙමයට,
ස���ධසාසන�ර���කා�,
��ෙද�ෙ� අ�යද�සන ��,
නාඋයන අරණ� ෙ�නාසනය,
ප��යගම.
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ආර�භක ගාථා
ප�ඤාෙසා�තහදයං
ක�ණාකර�ගතං

-

අන�ත�ණසාගරං
නමා� �රසා අහං

(�ඥාෙව� ෙශ�භමාන � ��තස�තානය�� ��ත �,
අන�ත �ණ සාගරය� �, ක�ණා ආකර � �ගත��
වහ�ෙ�ව මම �ර�� නම��)
නාථ�ස හදෙය ජාතං
ප���ණං ���මලං

-

සරෙතා� සාරාවහං
ධ�ම�ච සරණං වෙජ

(නාථ � ��ර��ෙ� හදමඩෙළ� හටග�තා �, ��කර�න�ට
ද සාර �ව� ලබාෙද�නා �, ���� � ඉතා ��මල � ධ�ම
ර�නය ද සරණ ය�.)
ස�ඝානං පව��තමං
ව�ෙද ස�ලස�භාසං

-

ව�දතං �ඛසාධකං
ස�ඝ�ච තං �ෙනාරසං

(ස�හය� අ��� ෙ��ඨ � උ�� �, ව�දනා කර�න�නට ද
ෙලෟ�ක ෙල�ෙක��තර �ව ලබා ෙද�නා �, මෘ�වචන හා
සම�� වචන ඇ�තා �, ඒ �ෙ����� වහ�ෙ�ෙ�
ඖරස�� මහා සංඝර�නය ද මම ව�දනා කර�.)
��බාච�ය�හානං
සාසෙන �ල��තානං
ග�ථ�මං ක��සා�

-

නෙමා ක�වා කත�ජ�
ජාත�ම�ෙ�දනං
ෙපාරාණම��පකං

(��වාචා�ය මහරහ� උ�ම�ට අ�� බැඳ නම�කාර ෙකාට,
සාසනට පැ�� �ල����ෙ� �ම� ��කර�නා � ද, �රාණ
මහරහ� උ�ම�ෙ� මත ද ද�ව�නා � ෙ� ��ථය කරෙන�.)
x
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01 ��ටක � ස�ධ�මය
��ෙල�කා� � භාග�ව� � අ�හ� � ස�වඥ
දශබලධා�� වහ�ෙ� ෙස�ලසාසංඛ� ක�ප �මාණය�
මෙන�වා���ධාන (��� හා වචනෙය� ෙප�� ���)
වශෙය� හා සාරාසංඛ� ක�ප ල�ය� �රාවට මහා��ධාන
(�යාෙව� ෙප�� ���) වශෙය� ද අනන�සාධාරණ �
�යාව� �� ෙකාට ස�මා ස���ධ�වයට ප�� ෙ�� අප වැ�
අ�මාණ ස�ව�� ෙකෙර� � අ��ත ක�ණාව ෙ��ෙව�.
��ධ�වය ලැබ අන�ත අප�මාණ ස�ව��ට �ව� සා�ා�
කරව��, ෙබාෙහ� ��ස� �ග�ගා� කරව�� �රා හත��
ප� වස� දහ� අමාෙව� �� ��වයම සනසවා ���ව� පා
වදාළ ෙ�ක.
භාග�ව�� වහ�ෙ� ���ව� පා වදාළ ද භාග�ව��
වහ�ෙ� ��� ෙ��ත � ස�ධ�මය ����ව පව�න තා� ක�
අපෙ� ශා�තෘ� වහ�ෙ� �වමානය. ඒ බව භාග�ව��
වහ�ෙ� ���ම ප���වාණ ��ෙ�� ෙමෙ� වදාළ ෙ�ක.
‘‘�යා ෙඛා පනාන�ද, ��හාකං එවම�ස –
‘අ�තස��කං පාවචනං, න�� ෙනා ස�ථා’�. න ෙඛා
පෙනතං, ආන�ද, එවං ද�ඨ�බං. ෙයා ෙවා, ආන�ද, මයා
ධ�ෙමා ච �නෙයා ච ෙද�ෙතා ප�ඤ�ෙතා, ෙසා ෙවා
මම�චෙයන ස�ථා...”

1

“ආන�දය, �ඹ වහ�ෙ�ලාට ‘ෙ� ��ධෙ�ශනාව
ඉ��� (�����) ශා�තෘවරෙය� ඇ� ෙ�ශනාව�, අපෙ�
ශා�තෲ� වහ�ෙ� නැත’� ෙමෙ� අදහස� ඇ� ව�ෙ� න�,
ආන�දය එය එෙ� ෙනාදත ��ය. ආන�දය, මා��� ය�
ධ�මය� ද �නය� ද ෙ�ශනා කරනා ල�ෙ� ද පනවන ල�ෙ� ද,
ඒ ධ�ම�නය මෙ� ඇවෑෙම� �ඹ වහ�ෙ�ලාට ශා�තෲ�
වහ�ෙ� ව�ෙ�ය” ය�ෙව�.
එබැ�� ��රජාණ� වහ�ෙ�ෙ� ����ෙම� ප�ව �
ස�ධ�ම ර�නය අපෙ� ශා�තෲ� වහ�ෙ� ෙලස සැල�ය
��ය. එෙ�න� ���� � ස�ධ�මය පව�න තා� ක�
��රජාණ� වහ�ෙ� �වමාන යැ� දත ��ය. ය� ෙහය��
යෙම� ඒ ���� � ස�ධ�ම ��ෙ�ප කර�ෙ� න� ඔ�
ශා�තෲ� වහ�ෙ� ��ෙ�ප කර�ෙ� යැ� දත ��ය.
ක�� ෙමෙ� ෙහ�� ���� � ස�ධ�ම ර�නය
හ�නාගැ�මට අප ද� �ය��ය. ඒ සඳහා ��ප��ග�ක
��ධාව�ත බ��ැත �� උ�ම� ඇ�� ��ම අ�ශෙය�පකා�
ෙ�. එෙ� නැ�ව තමාට හැෙඟන ෙ� පමණ� �වැර�ය යන
��� - මාන - ථ�භා� ෙකෙල� වලට හ�� �රණ ගැ�ම �සා
තමාට� අ��ට� ලැෙබ�නට �ෙබන යහපත වළ�නවා
ෙම�ම අ�ශය බරපතල පාපය� ��ෙකාට ෙගන ම� ක�ක
�� වලට ��කාරෙය� ව� ඇත. ඒබැ�� ���� ��ධ
ෙ�ශනාව �ම� ද ය�න හ�නා ගැ�ෙ�� රාග-�ෙ�ශ- ෙම�හ
�� ��මට ෙ�� ෙ�ද ය�න �ධාන සාධකය�. තව ද �රාණ
ප�ස��දා ලා� උ�ම�ෙ� �ගෙ�� ඒ උ�ෙම� ��ග�
ආකාරය ද �ධාන සාධකය�. එබැ�� එම සාධක ෙනාසලකා
තම තමාෙ� දැ�මට හා ���යට අ�ව ද�වන �තන මතවාද
ෙම�� ��ෙ�� ම �ාමා�ක ෙනාෙ�. ඒ අ�ව �නය, ��,
අ�ධ�ම යන �ටක �නට අය� � සම�තපාසා�කා �නය
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අ�වා� �රාණ ��ථය�� ��ග� ��ථ ���� ��ධ ෙ�ශනා
ෙලස ��ගත ��ය. න�� දැ� දැ� ෙබාෙහ� ෙදනා හ�හැ�
ක�� ෙනාදැන ඇතැ� දහ� ��ථ �ෙ�චනය කර�� අන�ප
අ�ස� ��කරග�නා අ�� ද�නා ලැෙ�.
ඒ අතර ඇතැෙම� “��ටකෙ� ඇ� අ�ධ�මය ආ�
�ය� ධ�ම ෙකාට� �ව� දැ�මට අවශ� නැත. ���ටකය
පමණ� බැ�වාම ඇ�.” යැ� ද තව� අය “ස�ප�ඨාන��ය
පමණ� දැනග�තාම ඇ�” යැ� ද ෙමෙ� ��ධ අධ�මවාද
ප�ර�. �ව� දැ�මට �� ��ටකයම දත�� යැ� අ��
ෙනා�ය�. ඇතැෙම�ට ස�පාය ෙ�ශනාව� තෙවෙක�ට
ස�පාය ෙනා�ය හැ�ය. ��ධ ච�ත ඇ� ��ධ අදහ� ඇ�
අයට ඒ ඒ ච�තය�ට ගැලෙපන ෙලස �වැර�වම දහ� ෙද�ෙ�
හැ�යාව ඇ�ෙ� ස�වඥය� වහ�ෙ� නමකටම පම�.
එබැ�� ෙ� ෙ� ෙකනාට ගැලෙප�ෙ� ෙ� ෙ� ෙ�ශනාව�
අෙන�වා ෙනාගැලෙ� ය�ෙව� දැ��ෙ� හැ�යාව ඇ�න�
ඒ �� රජාණ�වහ�ෙ�ම පම�, ඒ ආසයා�සයඤාණඉ��යපෙරාප�ය�ෙත ඤාණ ඇ�ෙ� ස�වඥ�� වහ�ෙ�
ෙකෙන��ටම පමණ� බැ��. ඇතැ� උ�ම� වහ�ෙ�ලා
අ�ධ�මය ස�ම�ශනෙය� �ව� අවෙබ�ධ කළ අ�� ද
සලකා බල�වා. සා���ත මහරහත� වහ�ෙ�ෙ� �ෂ�
��� වහ�ෙ�ලා ප��ය ෙදනා, නාගෙ�න මහරහත�
වහ�ෙ�, මහාග��බය ��සද�ත මහරහත� වහ�ෙ� වැ�
උ�ම�ෙ� කථා �වෘ�� �ට �ද�� ෙව�.
ෙම�� තව� ක�ණ� දැ��ය ��ව ඇත. න�න
�ද�ාෙව� ෙසායාග�නා ඇතැ� ක�� හා ධ�මෙ� සඳහ�
ඇතැ� ක�� එකඟ ෙනාෙ�. එබැ�� ඇතැ� �� අය ෙම�ම
ඇතැ� පැ��ෙද� ද ධ�මෙ� සඳහ� එබ� තැ� ��ගැ�මට�
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ෙ�ශනා ��මට� මැ� ෙව�. ඒ ෙව�වට ධ�මය හා න�න
�ද�ාව සසඳ�� දහ� ෙදස�. බට�ර ජා�ක�� දහම
��ගැ�ම න� යහප� ෙදය�. න�� �ය�ල අවෙබ�ධ කළ
ස�වඥය� වහ�ෙ�ෙ� �ාවකෙය� එම දහම තහ�� කර
ගැ�මට අ�ධපෘථ�ජන උග�� ��කළ න�ාය�ෙ� ��ට
පැ�ම මහ� අභාග�ය�. ෙමෙ� �මට ෙ��ව ව�ෙ� ���
තම උ�මය ගැන ෙනාදැ�ම�. අපෙ� උ�මය �
ස�වඥෙ�ශනාව
එෙ�
ෙමෙ�
දහම�
ෙනාව.
“ෙකවලප���ණං” යනා� �ණය�ෙග� �� අ� �ලබ � ස�ව
ස���ණ � දහම�. �ද�ාඥ�� ��� �ර�ය �� අ�පා�
��ව� එ� නැත. ෙල�කෙ� පහල � අ�ගණ� �ද�ාඥයා
ස�වඥ භාග�ව�� වහ�ෙ�ය. ඉ�ප� �ණා�ව උ�ම�
වහ�ෙ�ලාය. ඒ උ�ම� වහ�ෙ�ලාෙ� අවෙබ�ධය
ප��ර�ෙග� දතහැ� ෙ�ට පමණ� �මා � නැත. ෂ� අ�ඥා�
පෘථ�ජනය�ට අ�ෂය � උ�����ද� මත ��ටා ඇත.
�ෙ�ෂ ඤාණ මත ��ටා ඇත. ඇතැ� ප�ච ඉ�ි ය ෙග�චර ෙ�
පවා ෙමම �ද�ාඥ��ට අ�ෂය ෙව�. බ�ම�ඩා �ෙක�ණය
යැ� හ��වන ෙපෙදස ඊට උදාහරණය�. තවද ඇතැ� ෙ�
ව�� ප�ච ඉ�ියය�ට �ෂය ව�ෙ� ද ෙකාටස�. අපට
ද�නට ලැෙබන පෘ��ය ය� ෙපාෙලාෙ� ඇ� ��� ඇසට
ෙග�චර �ෙ�ශය�. න�� සත� ෙපාෙලාව �ට වඩා
�මාණෙය�� හැඩෙය�� ෙවන� �ව�. ��� ඇසට�
න�න උපකරණය�ට� අ�ෂය �මා� ෙ�ව, ය�, ෙ�තා��ෙ�
�මාන ද ෙපාෙලාවට ස�බ�ධය. ඒ බව ආලවක ��ා�ෙය�
දැ�ෙ�. එබැ�� සැබෑ ෙපාෙලාව �ද�ාඥ�� ද�න
ෙපාෙලාවට වඩා ෙවන� �ව�. ක�� ෙමෙ� ෙහ�� ��ව
��� කළ ��ෙ� ��දහම �ද�ාව සමග ගලපා බැ�ම ෙනාව
තමා ද�නා �ව�පය න�� �ාෙය��කව තම ��තයට එක�
කර ග��� ��� �දහ� �මට කට�� ��ම�.
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ෙ� ��බඳ ෙමතර� ක�� ද�ව�නට ෙය�ෙ�
ඇතැ� ��� වහ�ෙ�ලා අනවශ� ප�� �ද�ාව� ��දහම�
ගැල�මට�, �ද�ාවට අ�ව ඇතැ� දහ� ක�� වරදවා
දැ��මට�, �ද�ාවට ෙනාගැලෙපන ඇතැ� දහ� ක��
��ෙ�ප ��මට� ෙපළ� ඇ� බැ�� ඒ අය ��බඳ
ක�ණාෙව�� මහාකා��ක භාග�ව�� වහ�ෙ�ෙ� ����
� ස�ධ�මය ෙල�කස�වයාට �ව� මග ෙප�ව�� තව�
ෙබාෙහ� කාලය� ෙලාව පව�වා යන අදහ��� ��වය.
ෙමකල ඇතැ� ධ�ම ��ථ ��බඳව ද ��ධ �ත�ා මත ඇ�
බැ�� ඒ ��බඳ ක�� �ව�පය� ද ෙමෙ� ද�ව�.

අ�ධ�ම �ටකය
භාග�ව�� වහ�ෙ� ��� ෙ��ත �ක�ධ, ධා�,
ආයතන, ඉ�ිය, ච�රා�ය සත�ය, ප��ච ස��පාද ආ�
පරමා�ථ ධ�මය� ��බඳ ස��තර ෙ�ශනය� අඩං� �ටකය
අ�ධ�ම �ටකය�. අ�ධ�ම �ටකය ��බඳ ��ඝ ��තරය�
�නය මහාව�ගපා� හා අ�ධ�ම �ටක ��ථය�ෙ�
��ධජය�� ප�ව�තනෙ� සංඥාපනෙ� ද�වා ඇත. එබැ��
ඒ ��බඳ වැ�යම� පැව�ම අනවශ�ය. න�� දැ�� ඇතැ�
��� “අ�ධ�මය ��ධෙ�ශනාව� ෙනාෙ�” යන වැර� මතය
සමාජගත ��මට උ�සාහ දරන බැ�� ධ�මා��ලව ක��
�මසා බලන �වණැ�ත�ෙ� යහපත උෙදසා ඊට ක��
�පය� එ� ��මට අදහ� කෙළ�. �වණැ�ෙත� පහත
සඳහ� ක�� �මසා බල�වා. අපෙ� අදහ�  යන ල�ණ
යටෙ� ද�ව�.
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1.
ප�හං ��ෙඡය�ා� ��ත�ෙත ඔකාසං කාරාෙප�වා
�නයං වා අ�ධ�මං වා ��ඡ�, ආප�� පා���ය�ස. �නෙය
ඔකාසං කාරාෙප�වා ��ත�තං වා අ�ධ�මං වා ��ඡ�,
ආප�� පා���ය�ස. අ�ධ�ෙම ඔකාසං කාරාෙප�වා
��ත�තං වා �නයං වා ��ඡ�, ආප�� පා���ය�ස.
ප�හං ��ෙඡය� ය� ���ටකෙය� (��ණ ඇ�මට)
අවසර ෙගන �නය ෙහ� අ�ධ�මය ෙහ� අස� න� ප��
ඇවැ� ෙ�. �නය�ටකෙය� (��ණ ඇ�මට) අවසර ෙගන ��
ෙහ� අ�ධ�මය ෙහ� අස� න� ප�� ඇවැ� ෙ�.
අ�ධ�ම�ටකෙය� (��ණ ඇ�මට) අවසර ෙගන �� ෙහ�
�නය ෙහ� අස� න� ප�� ඇවැ� ෙ�. 1
2.
අනාප�� න �ව�ෙණ�කාෙමා, ‘‘ඉ�ඝ �වං
��ත�ෙත වා ගාථාෙයා වා අ�ධ�මං වා ප�යා�ණ��, ප�ඡා
�නයං
ප�යා���ස�’’�
භණ�,
උ�ම�තක�ස,
ආ�ක��ක�සා�.
ෙනාගරහ� කැමැ�ෙ� ‘‘දැ� පළ� ෙකාට
��ා�තය� ෙහ� ගාථා ෙහ� අ�ධ�මය ෙහ� හදාරව ප�ව
�නය හදාරව’’ යැ� �ය� න� ඇවැ� ෙනාෙ�. උම� �ව�ට,
ආ�ක��කහට ඇවැ� නැත.2
3.

ප��ඨ�� ච ��ත�ෙත, අ�ධ�ෙම ච තාවෙද;
�නෙය අ�න�ඨ��, �න ��ඨ� සාසනං.

1��ධජය�� පා���යපා�.2 -366-367 ��
2 ��ධජය��

පා���යපා� 1- 386-387 ��
6

……���ටකය ��� �ය� එෙ�ම අ�ධ�ම �ටකය ���
�ය� �නය �ටකය ෙනා නැ� පව�නා තා� සාසනය
පව�ෙ�ය.3
4.

ස�බස���තෙමා �ෙහා, �ටෙක �� ෙදස�;
��ත�තම�ධ�ම�ච, �නය�ච මහා�ණං.
�ය� ස��වය�ට ම උ�� � �� ෙ��ඨය� වහ�ෙ�
මහඅ�ස� ඇ� ���ටකය ද අ�ධ�ම �ටකය ද �නය
දැ� ��ටකය ෙද� ෙ�ක.4

5.

උපා�ං �නයං ���, ��ත�තාන�දප��තං;
�ටකං �� ස���ං, අකං� �නසාවකා.

උපා� මහරහත�වහ�ෙ�ෙග� �නය �චාල ෙ�ක.
�වණැ� � ආන�ද මහරහත� වහ�ෙ�ෙග� ��ා�ත
�චාල ෙ�ක. �න�ාවක � පළ� සං��කාරක මහරහත�
වහ�ෙ�ලා �ටක �න� සංගායනා කළ ෙ��හ. 5
 �නය�ටක ෙපෙළ� ඉතා පැහැ��ව ෙමෙ� �ටක �න�
ද�වා ��ය � අ�ධ�ම �ටකය ��ධ ෙ��තය� ෙනාෙ�
යැ� පැව�ම සැබ��ම ��මයජනක ෙනාෙ� ද?

3 ��ධජය�� �නය�ටක මහාව�ග 1

ෙකාටස, 244-245 ��

4 ��ධජය�� ප�වාර පා� 1 ෙකාටස -304-305 ��
5

��ධජය�� �නය�ටක ��ල ව�ග 2ෙකාටස -564-565 ��
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6.

‘‘�වා�� ��ධෙතා ග��ං, �ෙව සහ�සා� ���ෙතා;
ච�රා��සහ�සා�, ෙය ෙම ධ�මා පව��ෙනා.”

ධ�ම�ක�ධ 82000 � ��රජාණ�වහ�ෙ�ෙග� අසා දරා
ග�ෙත�. 2000 � �ාවක මහරහත�වහ�ෙ�ලාෙග� අසා
දරා ග�ෙත�. ය� ධ�ම�ක�ධ �මාණය� මා ෙවත පව�� ද
ඒ �මාණය 84000 � ව�නාහ.6

 ෙ� දැ�ෙව�ෙ� ආන�ද මහ රහ�� වහ�ෙ�ෙ� ෙ�ර
ගාථාව�. ඒ අ�ව එ�ම� වහ�ෙ� ධ�ම�ක�ධ 84000 �
දරාග� බව දැ�ෙ�. ධ�මෙය� දැ�ෙව�ෙ� �නෙය�
21000, ��ය�� 21000, අ�ධ�මෙය� 42000 වශෙය�
ධ�ම�ක�ධ ෙබ� යන බව�. අ�ධ�මය ��ධ ෙ��ත
ෙනාව�ෙ� න� එම ඉ�� 42000 � ධ�ම�ක�ධ
�ෙර�ෙ� �මන ක�� ව�� දැ� “අ�ධ�මය
��ධෙ�ශනාව� ෙනාෙ�” යැ� �ය�ෙන� �තා බල�වා.
7.

‘‘��ත�තං අ�ධ�ම�ච, �නය�චා� ෙකවලං;
නව�ගං ��ධවචනං, එසා ධ�මසභා තව.
�� අ�ධ�ම �නය යන �ය� නවාංග ��ධ වචනය ඔබ
වහ�ෙ�ෙ� (ධ�ම නගරෙය�) ධ�මා�කරණ සභාව�.7

6 ෙ�රගාථාපා� 236 ��ව
7 උපා��ෙථරඅපදානං,අපදාන පා� 1 - 78 ��ව- 542 ගාථාව
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8.
‘ඉධා�ෙසා සා���ත, �ෙව ��� අ�ධ�මකථං
කෙථ��. ෙත අ�ඤම�ඤං ප�හං ��ඡ��,
අ�ඤම�ඤ�ස ප�හං ��ඨා ��ස�ෙජ��, ෙනා ච
සංසාෙද��, ධ�� ච ෙනසං කථා පව��� ෙහා�. එව�ෙපන
ෙඛා, ආ�ෙසා සා���ත, ���නා ෙගා��ගසාලවනං
ෙසාෙභය�ා’�. ‘‘සා� සා�, සා���ත, යථා තං
ෙමා�ග�ලාෙනාව ස�මා බ�ාකරමාෙනා බ�ාකෙරය�.
ෙමා�ග�ලාෙනා �, සා���ත, ධ�මක�ෙකා’’�.
..‘‘ඇවැ� ශා���ෙය�, ෙ� ස�ෙන�
ෙදෙදෙන� අ�ධ�මකථා ෙකෙර� ද,’’……8

����

9.
‘‘�න චපරං, ආ�ෙසා, ��� ධ�මකාෙමා ෙහා�
�යස�දාහාෙරා, අ�ධ�ෙම අ��නෙය උළාරපාෙමා�ෙජා යංපා�ෙසා,
���
ධ�මකාෙමා
ෙහා�…ෙප.…
උළාරපාෙමා�ෙජා -. අය�� ධ�ෙමා නාථකරෙණා.
තවද අෙන� ක�ණ� ෙ�, ���ව� ධ�මය කැම�
ෙ�ද, සකසා දහ� ඇ�ම� අ�නට ෙ�ශනා ��ෙ� ��ය�
ඇ�ෙ� ෙ�ද, අ�ධ�මෙය� අ��නෙය� බ�ල �ෙම�දය
ඇ�ෙ� ෙ�ද, …ෙමයද නාථකරණ ධ�මය�.9
10. ‘‘ආර��ෙකනා�ෙසා, ���නා අ�ධ�ෙම අ��නෙය
ෙයාෙගා කර�ෙයා. ස�තා�ෙසා, ආර��කං ���ං
අ�ධ�ෙම අ��නෙය ප�හං ���තාෙරා.....
8 මහාෙගා��ග��තං, ම.�.1 ෙකාටස -

522��ව

9 ස�����තං, �.�.3ෙකාටස - 458 �ට
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ඇවැ��, ආරණ�ක ���ව ��� අ�ධ�ම �ටකෙය�
ද �නය �ටකෙය� ද ෙපළ වශෙය� ද අ�ථ (අ�වා) වශෙය� ද
ෙය�ම කට��ය. ඇවැ��, ආරණ�ක ���වෙග� අ�ධ�ම
�ටකෙය� ද �නය �ටකෙය� ��ණ �චාර�නා� ෙව�.10
 ෙ� දැ��ෙ� �� �ටකෙය�, අ�ධ�ම �ටකය ��බඳ
දැ�ෙවන තැ� �පය� පම�. තව� එබ� තැ�
ෙබාෙහ�ය. තවද ෙ� ල� �ෙව�ම �රාණෙ� වැඩ�� මහා
�ාඥ රහ� උ�ම� වහ�ෙ�ලාෙ� න� සඳහ� ��ෙ��
��ටක �ලාභය�ෙ�ෙර�, ��ටක �ලනාග�ෙ�ෙර�,
ආ�ධ��ක ෙගාධ�ත�ෙ�ෙර�, ආ�ධ��ක අභය�ෙ�ෙර�
යැ� ද�වා �ෙ�. අ�ධ�ම �ටකය ��ධ ෙ�ශනාව�
ෙනාෙ� න� ඒ රහ� උ�ම� වහ�ෙ�ලා ��ධ ෙ�ශනාව
හා අ��ධෙ�ශනාව හ�නාගත ෙනාහැ�ව ධ�මය යැ� �තා
අධ�මය� හැදෑ� ෙ�� දැ� �වණැ�ෙත� �තා බල�වා.
 ෙමතර� ඉතා පැහැ��ව ඉර-හඳ ෙම� �කටව අ�ධ�ම
�ටකය ��බඳව �නය හා �� ෙපළ ෙපා� වලම ද�වා
��ය� එය ෙනාසලකා “අ�ධ�මය ��ධෙ�ශනාව�
ෙනාෙ�” යැ� පැව�ම �න ච�යට පහර ගැ�මකැ�
දහෙම� දැ�ෙ�. එම පාපෙ� බරපතල කම �යා �ම
��මට ද ෙනාහැ�ය. ඒ බව දහ� ෙපා� �යවා ෙ���
ග��වා. අෙබෟ�ධ�� අතර පමණ� ෙනාව ෙබෟ�ධ��
අතර ද ෙමම මත පැ��ම ෙ�දය�. ඒ සෑම ෙදනාටම ස�මා
���ය පහළ ෙ�වා යැ� අ� ෛම�ෙය� �ා�ථනා කර�.
10 ෙගා�යා�/ ���සා���තං, ම.�.2 ෙකාටස - 232 �ට
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අ�ධ�ම �ටකය ගැන
මහෙතරව��ෙ� අදහ�....

මෑතකා�න

ෙ��ඨ

1. අ��ජ�ය ෙ��කාෙ� ච�ද�මල මා��පාණ�
වහ�ෙ�
ෙඥය සාගර පාරගත � මහා කා��ක � අප ��
රජාණ� වහ�ෙ� ��� පරම ��ම පරම ග��ර ��ත
ෛචත�කා� පරමා�ථ ධ�මය�ෙ� ත� ෙලාවට ෙහ� කර�
��ස ෙ�ශනය කළ ���ඨ ධ�මය අ�ධ�ම �ටකය�. 11

2. අ��ජ�ය මාතර � ඤාණාරාම මා��පාණ�
වහ�ෙ�
(ප�යා�� ශාසනය) මහාකා��ක ���යාණ�
වහ�ෙ� වදාළ අ�ශාසනා ස�හය�. ඒ වනා� ෙපා�ෙ�
�ග�යට ද �ෙ�ෂෙය� �වනට ද මා�ගය සලසා ෙදන
��ෙවත වදාළ ����� උපෙද� �සය. �නය �ටකය,
��ා�ත �ටකය, අ�ධ�ම �ටකය ය� එය ෙකාට� �නකට
ෙබ� ඇ�ෙ�ය.12

3. අ��ජ�ය කඩවැ��ෙ� �නවංස මා��පාණ�
වහ�ෙ�
අ�ධ�මය ��බඳ ෙනාෙය� උග�� ��ධ මත පළෙකෙර�.
ෙ� අතර අ�ධ�මය � ��ධ ෙ�ශනාව� ෙනාෙ� ය�
11

අ�ධර්මෙය් ��ක ක�� සංඥාපනය

12 �ද�ශනා පර�ර 2 ��ව (අ��ජ�ය මාතර � ඤාණාරාම මා��) 2003
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�ය�ෙන� ද ෙව�. ඒ ම� මතා�තර ඔ��ෙ� ස�ඤා
�ප�ලාසය� හැ�යට සලකන අ� උෙප�ත ෙව�.....
අ�ධ�මය ගැන ��ෙ�� මෙ� �තට දැ� �ෙ�
ධ�මන�ාය� වශෙය�. එන� ධ�මෙ� �වභාවය ෙහව�
ඇ�� �ව�පය ���ඳ අවෙබ�ධකර ගැ�මට උපකාර වන
��� ත�වය� ෙල��.
ඇ�ත වශෙය�ම ස�වඥතා ඥානෙ� අස�ශ සාධකය
අ�ධ�මය ය� �ය� ���මය.13

4. අ��ජ�ය නාඋයෙ� අ�යධ�ම මා��පාණ�
වහ�ෙ�
ෙත�ව� සරණ�! �ාවක�� වහ�ෙ�ලාට �ෂය
ෙනාවන ස�වඥය� වහ�ෙ� නම� ���ම ෙ�ශනා කළ හැ�
ෙ�ශනාව�� අ�ධ�ම ෙ�ශනාව. �නය �ටකය� එෙහමම�.
��ා�ත �ටකෙය පමණ� සමහර ෙ�ශනා �ාවක��
වහ�ෙ�ලා ��� ��හ කරල �ෙයනවා........ �ය� ��වරය�
වහ�ෙ�ලාට �ෙයනවා සමාන ධ�ම �හ�, අසමාන ධ�ම
අට� �ෙයනවා. ඒ සමාන ධ�ම �හ අ��� එක� තම�
ෙලා��රා �� �ෙම� හ�ෙව� වසෙ� � ෙද�ය� ස�ත
ෙල�කයාට �� ම�මය ෙප�ව� ��ස යමාමහ ෙපළහර පාලා
ත��සා භවනට වැඩම කර�ම. ත��සා භවනට වැඩම කරවා
මාතෘ �ව�රාජයා ��ඛව දසදහස� ස�ව�� පැ�ෙණන ෙද�
බ��ට ෙ� ගා��ර අ�ධ�ම ෙ�ශනාව පැවැ��ම �ය�
��වරය� වහ�ෙ�ලාට සමාන ධ�මතාව�..... ඒ �සා
��රජාන� වහ�ෙ� ���ම ෙ�ශනා කරන ලද ෙ� අ�ධ�ම
13

අ�ධ�ම භාවනා 1 ෙකාටස
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�ටකය, ��ධ ෙ�ශනාව� ෙනාෙ�ය - �ාවකය� ��� සං�හ
කරන ල�ද�ය ආ� වශෙය� ��හ කර�න �ෙයා� ඒක
�නච�යට පහර �ම� �යනවා, ඒ �ය�ෙ� ස�වඥතා�
ඥානයට පහර�ම� �යනවා. ධ�මය අධ�මය ෙකාට දැ��ෙ�
ෙ�දකර ව��වකට වැෙටනවා. ඒ වෙ�ම ෙමෙළාව වශෙය�
ඔ� ෙබාෙහ� �කට ප�ෙවලා අපාගා� �මට ෙ�� ෙවනව. ඒ
�සා ස�වඥය� වහ�ෙ� ���ම ෙ�ශනා කරන ලද
අ�ධ�මය ඒ ��යටම ��ෙගන අ�ගමනය ��ෙම� �ප�සනා
ඥාන ��� කරග�න ශ��ය ලැෙබනවා. �ෙ�ෂෙය�ම
අ�ධ�මයට අදාල ෙ� තම� �ප�සනාවට ගැෙන�ෙ�. ඒ �සා
අ�ධ�ම ෙ�ශනාව �ාවක ෙකෙන� ��� ව� ෙවන�
ෙකෙන�� ���ව� සං�හ කරන ල�ද� ෙනාව සවාසනා
සකල �ෙ�ෂය� �හාණය කළ ස�වඥතා� ඥානය ඇ�
ස�මා ස��� රජාණ� වහ�ෙ�ෙ� � �ඛෙය�ම ෙ�ශනා
කරන ලද අ�ධ�ම ෙ�ශනාව� බව අ� ෙදාෙහා� ����
��ග�නවා.14
ෙ� ��බඳ තව� ෙබාෙහ� සා� ඇත� �වණැ�ත�ට
ක�� ෙ��� ගැ�මට ෙමපමණ� සෑෙ� යැ� සලකා ක��
දැ��ම ෙමෙත�� අවස� කර�.

14

ෙබෟද්ධයා නා�කාෙව් පැව� අ�දම් �ම්ෙතර සාකච්ඡාවක් ඇ���.
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�නය�ටකෙ� ප�වාරපා�ය
භාග�ව�� වහ�ෙ�ෙ� ��ඛ ෙ�ශනාව�ෙග� හා
උපා� මහරහත� වහ�ෙ�ෙ� ෙ�ශනාව�ෙග� ද ��ත �
ප�වාර පා�ය පළ� සංගායනාෙ��ද සංගායනා කළ බව ඉතා
පැර� ධ�ම��ථය�� හා වංශකථාව�� ද ඉපැහැ��ව ද�වා
ඇත. එය එෙ�ම බව දැනට� ��ප��ග�ක ධ�මග�ක
�ය�ම ෙ�රවා� ප�ව� අ�වාදෙය� ��ග��. ව�වහාර ව�ෂ
1900 ට පමණ ෙපර එන� ��ටකය ��බඳ හසල ���ම��
වැඩ�� අ�තෙ� �පද� ��� ෙ�රවා� ��ථයක
“ප�වාරපා�ය ��ධෙ�ශනාව� ෙනාෙ�” යැ� ද�වා නැත.
න�� මෑතක �ට එබ� ��ධ ෙ�ශනාව� ගැන ද සැක
උපද�මට ඇතැ�� උ�සාහ දර�. ප�වාර පා�ය ��ෙ�ප
��ම ���ම ��කෙ� ෙදවැ� සංගායනාෙ�� සාසනෙය�
බැහැර කල අල�� ව����තක ��� බව වංශකථාව��
දැ�ෙ�. ඒගැන වැ��ර ක�� “අ�ධ�ම �ටකය, අ�ඨකථා හා
තව� ��ධෙ��ත ��ථ ��බඳව ෙමෙ� වැර� මත
පැනනැ�ෙ� ෙ�� ෙමානවාද? ” යන මාතෘකාව යටෙ�
ඉ��ෙ�� ද�ව�. එම ව����තක ���ෙ� මත ��ග�
ඇතැ� �තන උග�� ද ප�වාරපා�ය ��බඳ වැර� මත �චාරය
කර�. ඊට ද ���� “එම අධ�මවා� මතවාදය�ෙ� �තන
ව�ා��ය” යන මාතෘකාව යටෙ� ඉ��ෙ�� දැ�ෙ�. වැ��ර
ෙතාර�� �නය මහාව�ග පා� ��ධජය�� ප�ව�තනෙ�
සංඥාපනෙ� ද�වා ඇ� බැ�� ෙම� ඒ �ය�ල දැ��මට
අදහ� ෙනාකර�. ෙ� ක�� ��බඳ සැකහැර දැනග�
කැමැ�ෙත� එය �යවා බල�වා.
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�� �ටකෙ� ��දක �කායට අය� ඇතැ�
ෙපා�
�ය� ��ධවචනය �කාය වශෙය� ෙබ�ෙ�� �ඝ,
ම��ම, සං��ත, අං��තර යන �කාය හතරට අය� ෙනා�
�ය� ��ධ වචනය ��දක �කායට ඇ�ල� කර �ථම
සං��කාරක මහරහ� උ�ම� වහ�ෙ�ලා සං�හ කල ෙ�ක.
එයට අය� ��ථ අ��� �� �ටකයට අය� ��ථ 15 � බව
අ�ථකථාව�� දැ�ෙ�. ඒ ෙමෙ�ය;
��දකපාඨ - ධ�මපද - උදාන - ඉ���තක ��ත�පාත - �මානව�� - ෙපතව�� - ෙථරගාථා - ෙථ�ගාථා
- ජාතක - ��ෙදස - ප�ස��දා - අපදාන - ��ධවංස ච�යා�ටකවෙසන ප�නරස�පෙභෙදා ��දක�කාෙයා� ඉදං
��ත�ත�ටකං නාම. (�නය�ඨකථා 10 ��ව)
න�� “ෙමම ��ථය� අ��� ඇතැ� ��ථ ����
��ධෙ�ශනා ෙනාෙ�ය” යනා� වැර� මත මෑතක �ට අප රෙ� ද
පැ�ෙර�� පව�. ෙමම වැර� මතෙ� ද ආර�භය අල�� �
මහාසං��ක (ව����තක) ���ෙ� කාලය ද�වා �ෙ�.
ඔ�� ප�වාරපා�ය, අ�ධ�ම�ටකය, මහා��ෙ�සපා�,
��ල��ෙ�සපා�, ප�ස��දාම�ගපා�, ජාතකෙ�ශනා ව��
ෙකාටස� යනා� ධ�ම ෙකාට� ��ෙ�ප කර��
සාසන�ෙල�මය� කළ බව �පවංසා� ��ථය�� දැ�ෙ�. එබ�
��� ග� මතම දැ�� �චාරය කරන අධ�මවා� ��� වලට
���� �මට� තමාෙ� ��ධා� �ණ ��� කරගැ�මට�
උපකාර ෙ� යැ� සලකා ෙමම ක�� දැ���. ෙ� ��බඳ
වැ��ර ක��,
15

 අ�ඨකථා හා �කා ��ථ
 �පවංසය,මහාවංසය ආ� වංසකථා
 �කාය සං�හය
 �නය මහාව�ග පා� ��ධජය�� ප�ව�තනෙ�
සංඥාපනය ඇ�� ��ධජය�� ��ථය�ෙ�
සංඥාපනය�.
යනා� තැ�� ද�වා ඇ� බැ�� ඒවා �යවා තමාෙ�
��ධා� �ණධ�ම තර කර ග��� ��ප��ෙය� ෙයෙද��
තම ��ත දහ�� ෙප�ෂණය කර ග��වා ය� අපෙ� ෛම�
��වාංගම ආරාධනය�.
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02 අ�ථකථා, අ�ඨකථා ෙනාෙහා� අ�වා
ෙමකල අ�වා ��ථ ස�බ�ධව ද ��ධ �ත�ා මත
පළෙවන බැ�� �වණැ�ය�ෙ� �ම�ම ��ස ෙමම ක��
ද�ව�.
අ�වාව ය� �ම�දැ� පළ�ව දත ��ය. ය� ��ධ
ෙ�ශනාවක ෙපළ එෙ� නැතෙහා� මාතෘකා ෙ�ශනාව පමණ�
�ය�ෙම� එ�� ��රජාණ� වහ�ෙ� අදහ� කළ ස���ණ
අ�ථය වටහාගැ�ම අපහ�ය. ඒ සඳහා එම ෙ�ශනාෙ� අ�ථය ද
දත��ය. ඒ බව අං��තර පංචක �පාතෙ� ��ප�ස��
��ා�ෙය� ද�වා ඇත. එ� “අ�ථ�සෙලා ෙහා�” ය� අ�ථය
�වැර�ව ද�ෙ�ය යන අ�ථ�. එෙ� ��ධ ෙ�ශනාෙ� �වැර�
අ�ථය ද�වන ෙ�ශනාව අ�ථකථාව�. ෙමම අ�වාව��
ඇතැ� ෙකාට� ��රජාණ� වහ�ෙ� ���ම කළ ෙ�ශනා�.
ඇතැ� ෙකාට� සා���තා� ස��ඛ �ාවක උ�ම�ෙ�
ෙ�ශනා�. ඊට අමතරව එම �රාණ අ�වාෙ� �සඳා ෙනා��
�ාෙය��ක ගැට� වලට ඉ� ප� කාලෙ� වැඩ�� මහා �ාඥ
රහ� උ�ම� වහ�ෙ�ලා ලබා �� ���චය�ද ද�වා ඇත.
න�� එබ� ���චය� අ�වාව ෙලස ෙනාව ආච�ය අදහ�
ෙලස පැහැ��ව ෙව� කර ද�වා ඇත. ඊට අමතරව සැස�ම
සඳහා ෙවන� වැර� මතවාද�, ක�� පැහැ�� ��ම සඳහා
කථා ව��� ද�වා ඇත. ඒවා මහාසංඝර�නෙ� අ�මැ�ය
ඇ�ව අ�වාව�ට ඇ�ල� කළ බව “යා� පෙන�ථ ව���,
තා� �හළ�ෙප ආච�ෙය� ස�ඝා�නම�ම�යා අ�ඨකථා�
ප���තා�” යැ� ව�ර��� �කාෙ� පැහැ��ව ද�වා ඇත.
තවද ඒ �ය�ල ඉතා පැහැ��ව �රාණ අ�වාෙව� ෙව�කර
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ද�වා ඇත. ��� ඇ�� කර �රාණ ස��දායා��ලව අ�වා
උග� ෙකෙන��ට ෙමම මත ෙව�කර ගැ�මට ෙහ�
��ගත�� මතය �ම�දැ� ෙත�රා ගැ�මට ෙහ� අපහ�ව�
නැත. ඊට අවශ� න�ාය� අ�වාෙ�ම ද�වා ඇ� බැ��. ඒ
සඳහා උදාහරණය� අ� ෙමෙ� ද�ව�. මත �පය� ද�වා ඇ�
�ෙටක� අවස� මතයම �ාමා�ක බව “යථා ෙච�ථ, එවං

ස�බ�ථ ෙයා ෙයා අ�ඨකථාවාෙදා වා ෙථරවාෙදා වා ප�ඡා
��ච� ෙසා පමාණෙතා ද�ඨ�ෙබා.” යැ� �නය අ�වාෙ�
ද�වා ඇත. එබැ�� �යම �මයට ධ�මය හදාරන අයට ඉහත
දැ�� වැර� මත ඇ� ෙනාවන බව� අ�වාෙ� ඇ�
අ�ශෙය�පකා��වය හා ව�නාකම ෙ��� ගැ�මට හැ�
බව� ෙ��සාධක ඇ�ව ෙමෙ� ද�වා ���.
��ධකාලෙ� පට� �ඛ පර�පරාෙව� �කෙගන අ��
��� මහරහත� වහ�ෙ�ෙග� අපට ලැ�� එම අ�වා
ෙවන� වැර� මත හා �� ෙනා� පැව�ම සඳහා �ංහල
භාෂාෙව� �කෙගන�� මාතෙ� අ�ෙලෙ� පැව� හතරවන
ධ�ම සංගායනාෙ�� ��ටකය ��ථා�ඪ ��ෙම� අන��ව,
ච�ප�ස��දා - ෂ� අ��ඤා ලා� � අ�වා ස�ත �ටක�ය
ධා� � මහරහ� උ�ම� වහ�ෙ�ලා 500 නම� ���
��ථා�ඪ කරනල�. ��ධව�ෂ 953 � පමණ ල� �වට වැඩම
කළ මහා�ාඥ � අ���ධ ��ධෙඝ�ෂ මහා ඇ��පාණ�
වහ�ෙ� ��� නැවත� එම �ංහල අ�වා �ෙ��ය
ධ�මකා��ෙ� �ෙය�ජනය ��ස�, �කායා�තර මත හා
���ම වලක� සඳහා� පා� භාෂාවට නගන ල�. එ�� ක��
පැහැ�� ��ම සඳහා මහා �ාඥ � �ටක�ය ධර � �රාණ
ෙත�� වහ�ෙ�ලාෙ� මත හා කථා ව�� ද ඇ�ල� කරන
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ල�. එබැ�� දැ�� අපස�ව ඇ�ෙ� ක�� පැහැ�� ��ම
සඳහා දැ�� ෙ�රවාද හා කථා ව���ෙග� අලංකාර කරන ලද
��ධකාලෙ� පට� පැව� අ�වාම බව ෙ��� ගත ��ය.
��රජාණ� වහ�ෙ� ��� �� න�ාය� අ�ව ෙ��ත බැ��
ම����ක ��ා�ය ��ධභා�ත �වා� ෙම� ෙමම අ�වාවද
��ධභා�ත බවට ප�ෙ�. ��රජාණ� වහ�ෙ�ෙ�
න�ාය�ෙග� ෙතාරව ෙමම අ�ථ �වරණ කළ ෙනාහැ�
බැ��. ඒ බව “��ෙතා� පා�ෙතා ච අ�ථෙතා ච ��ෙධන

භගවතා ��ෙතා. න � භගවතා අබ�ාකතං නාම ත��පදං
අ��,
ස�ෙබසංෙයව
අ�ෙථා
ක�ෙතා,
ත�මා
ස�මාස���ෙධෙනව
��ණං
�ටකානං
අ�ථව�ණනා�කෙමා� භා�ෙතා� ද�ඨ�බං. ත�ථ ත�ථ
භගවතා පව��තා ප��ණකෙදසනාෙයව � අ�ඨකථා.”
“වදාරණ ල�ෙ�ය ය� ෙපළ වශෙය�ද අ�ථ වශෙය� ද
භාග�ව� ��රජාණ� වහ�ෙ� ��� වදාරණ ල�ෙ�ය.
භාග�ව�� වහ�ෙ� ��� ෙනාවදාළ ත��පදය�
(දහ�පදය�) න� නැත. �ය�ල�ෙ�ම අ�ථය වදාරණ
ල�ෙ�ය. එබැ�� ස�මා ස���රජාණ� වහ�ෙ� ���ම
��ටකෙ� අ�ථව�ණනා �මය ද වදාරණ ල�ෙ� යැ� දත���.
ඒ ඒ තැන� භාග�ව�� වහ�ෙ� ��� පව�වන ලද ���ණක
ෙ�ශනාවම අ�ඨකථා න� ෙ�.”15යැ� එ� වර� ඇ� පම��
බණවර හතරකට� වඩා ඒක�ැ�ෙය� දැ�මට තර� මහා�ාඥ
� �රාණ �කා ඇ��ව� ද ද�වා ඇත.
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අ�වාව දැනගැ�ෙ� ඇ� වැදග�කම ��බඳ
ෙපෙළ� දැ�ෙවන උ�ත �පය� ෙමෙ� ද�ව�.
1.

‘‘සගාරෙවා ��ඪතෙර� ����;
ආෙචරක�� ච සෙක �සාරෙදා;
අලං පෙම�ං ප�ෙණා කෙථතෙව;
ප�ච��කාන�ච �ර��ෙකා�ෙදා.

වැ�මහ� මහ�� ෙකෙර� ෙගෟරව ස�ත �ෙ� වාසය
කර�. �ව�ය ආචා�යවාදෙය� �ශාරද ෙව�. ඒ ඒ ක��
�ව�� �මාණ කර�නට (���චය කර�නට) සම�ථ ෙව�.
�ය��ෙත� කළ ප�චය ඇ�ෙ� ෙව�. පස��ර� (වැර�
මතධා��) වැ��ද � තැ� දැ�ෙම� ද�ෂ ෙව�. 16
 ෙමම සාසනයට අ�බල �මට� �නය ���චයා�ය
����මට� ��� ව�ෙ� කවර �ණ ව�� ��
���ව�දැ� උපා� මහ රහත� වහ�ෙ� ���
භාග�ව�� වහ�ෙ�ෙග� �චාරණ ල�ව එම ���ක�
ද�ව�� වදාළ ගාථා අ��� එ� ගාථාව� හා එ� ෙ��ම
ඉහත ද�වන ල�. ෙම� ආචා�යවාදය ය� ��ධකාලෙ�
පට� පැව�� අ�ථ �වරණ�. එන� අ�වා�.
2.
‘‘�ෙවෙම, ��ඛෙව, ධ�මා ස�ධ�ම�ස ස�ෙමාසාය
අ�තරධානාය සංව�ත��. කතෙම �ෙව? ������ත�ච
පදබ��ජනං අ�ෙථා ච ���ෙතා. ������ත�ස,
��ඛෙව, පදබ��ජන�ස අ�ෙථා� ��නෙයා ෙහා�. ඉෙම
16
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ෙඛා, ��ඛෙව, �ෙව ධ�මා ස�ධ�ම�ස ස�ෙමාසාය
අ�තරධානාය සංව�ත��’’�.
මහෙණ�, ෙ� ධ�මෙය� ෙදෙදෙන� ස�ධ�මයාෙ�
�නාශය ��ස අ��ද��ම ��ස පව�නාහ. කවර
ෙදෙදෙන� ද ය�: උ��ෙව�� වරදවා ග� (පද ��ෙවල
මා�කර ග�) ෙපළ ද වරදවා ෙපරළා ග� (ප�ව�තනය කළ)
අ�වා ද යන ෙදකය. ය� එ� ෙ��ම�. 17
 � ස�ධ�මය අ��ද� �මට බලපාන ක�� ෙද�� එක�
ෙලස ද�වා ඇ�ෙ� අ�ථය වරදවා ගැ�ම�. ��ධකාලෙ�
පට� මහරහ� උ�ම� අ�� අපට ලැ�� අ�ථ �වරණ
අඩං� අ�වා ��ය�� ෙමකළ ෙමතර� අ�ථ වරදව�ෙ�
න� එම අ�වා ෙනා��ෙ� න� �මන ත�වය� උ�ගත
ෙ�දැ� �වණැ�ෙත� �තා බල�වා.
3.
‘‘ඉධා�ෙසා සා���ත, ��� අ�ථ�සෙලා ච ෙහා�,
ධ�ම�සෙලා ච, බ��ජන�සෙලා ච, �����සෙලා ච,
��බාපර�සෙලා ච. එ�තාවතා ෙඛා, ආ�ෙසා සා���ත, ���
��ප�ස�� ච ෙහා� �සෙල� ධ�ෙම�, ��ග�ත�ගා� ච,
බ��ච ග�හා�, ග�ත�ච�ස න�ප��ස�’’�.
ආ��ම� ශා���ෙය�, ෙ� ස�ෙන� ���ව�
අ�ථෙය� (අ�වාෙව�) ද ද�ෂ ෙව�. පා� ධ�මෙය� ද ද�ෂ
ෙව�. ���� වචනෙය� ද ද�ෂ ෙව�. ��ව අපරය
ගැල�ෙම� ද ද�ෂ ෙව�. ආ��ම� ශා���ෙය�,
17
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ෙමපමණ��ම ���ව� �සල ධ�මෙය� ඉ�ම�� අසා
�වැර�ව දර�ෙ�ද, මනාව ඉෙගන ග�ෙ�ද, ෙබාෙහ� ඉෙගන
ග�ෙ�ද, ඉෙගන ග� ෙදය ෙනානැ� පව�ෙ� ද ව�ෙ�ය.
ය� එ� ෙ��ම�.18
අ�ථ�සෙලා� අ�ඨකථාය ෙඡෙකා. ධ�ම�සෙලා� පා�යං
ෙඡෙකා. (අ�ථ�සෙලා ය� අ�වාෙව� ද� යනා�ථ�,
ධ�ම�සෙලා ය� ෙපෙළ� ද� යනා�ථ�.) (අං.�.අ�වා)

��වාචා�� වහ�ෙ�ලා
ද�ව�ෙ� ක���ද?

යැ�

අ�වා

වල

ස���ධ ෙ��තය�ෙ� �වැර� අ�ථ දරාග��� ඒවාට
�වරණ සැප� උ�ම� වහ�ෙ�ලා ��වාචා�� වහ�ෙ�ලා
න� ෙ�යැ� අ�වාව�� දැ�ෙ�. ඒ උ�ම� වහ�ෙ�ලා
ෙකබ�දැ� අ���ධ ��ධෙඝ�ෂ මහ ඇ��පාණ� වහ�ෙ�
�නය අ�වාව ආර�භෙ��ම ෙමෙ� ද�වා ඇත.
කාම�ච ��බාච�යාසෙභ�; ඤාණ����ෙධාතමලාසෙව�;
���ධ��ජාප�ස��ෙද�; ස�ධ�මසංව�ණනෙකා�ෙද�.
ස�ෙල�ෙය ෙනා �ල�පෙම�; මහා�හාර�ස ධ�පෙම�;
සංව��ෙතායං �නෙයා නෙය�; ��ෙත�
ස���ධවර�වෙය�.

ඒකා�තෙය�ම මා�ගඥාන නමැ� ජලෙය� මනාව ෙස�දා
හ�නලද ෙකෙල� මළ ඇ�තා �, ���ධ ��ධ�ා18

��ධජය��-අං��තර �කාය 3.-��ප�ස�� �. 326,327 ��
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��ස��දාඥාන ඇ�තා �, ස�ධ�මය සංව�ණනා ��ෙම�
අ�ද�ෂ �, ස�ෙ�ඛ ��පදාෙව� �ලභ උපමා නැ�තා �,
මහා�හාරයට �වජ (ෙකා�) බ� � (සා���ත - මහ�ගල� මහාකාශ�පා� මහරහත� වහ�ෙ�ලා ආ�ෙකාට ඇ�) අ�
ෙ��ඨ ��වාචා� මහරහත� වහ�ෙ�ලා ��� ෙ� �නය
උ�� ස���රජාණ� වහ�ෙ�ෙ� (අදහස) අ�ව�යා � ���
න�ාය�ෙග� මනාව ව�ණනා කරනා ල�ෙ�ය.
ෙමෙ� භාග�ව� ��රජාණ� වහ�ෙ� ��� ලබා��
න�ාය� මත ��ටා ��වාචා� උ�ම� වහ�ෙ�ලා අ�ථ
ව�ණනා කළ බැ�� එම අ�වාද ��ධෙ��තම වන බව ඉහ��
දැ��ෙව�. ��රජාණ� වහ�ෙ�ෙ� න�ාය�ෙග� ෙතාරව
අ�වාව� ෙනාපව�න බව ෙ��� ගැ�මට උදාහරණ �පය�
අ� ෙමෙ� ද�ව�.
1.
�තංග නාමය� හා �තංග සමාදානෙ� ව�නාකම ආ�
ක�� දැ�ෙවන ෙ�ශනා ෙපළ ෙපා�වල ෙබාෙහ� ඇත� එම
�තංග ය� ෙමානවාද, ඒවා සමාද� වන ��ය, �ෙඳන ��ය,
එ�� ��පැ�ය �� ක�� ආ� ��තර අඩං� ව�ෙ�
අ�වාෙ�ය. ��රජාණ� වහ�ෙ� හැර ෙමම ක�� ��තර
��මට සමෙත� ෙකා�ද? නැ�ෙ�මය. ��රජාණ�
වහ�ෙ�ෙ� අදහස මත ��ටා ෙමම �වරණ කළ බවට ෙමය
එ� සාධකය�.
2.
�ඝ�කාෙ� සං����ය, ද��තර��ය යනා� තැ�
වල� ම��ම�කාෙ� මහා ස��දා� ��ය යනා� තැ� වල�
ක�ණසමාප�� යන වචනය දැ�ෙවත� එම ක�ණම�ඩලය
�වැර�ව සකසා ග�ෙ� ෙකෙ�ද, එය වැ�ෙ�� ඇ�
අ���ෙවල හා එ� එ� ධ�ාන වැ�ෙ� �මෙ�දය, �වැර�ව
23

ධ�ානය ය� �ම�දැ� හ�නාග�නා �ම යනා� �ය�ල ද�වා
ඇ�ෙ� අ�වාෙ�ය. එම ක�� �වැර�ව ��තර ��මට
��රජාණ� වහ�ෙ� හැර කවෙර� න� සම� ෙ�ද?
ෙනාෙ�මය. එබැ�� ��රජාණ� වහ�ෙ�ෙ� අදහස මත
��ටා ෙමම අ�වා �වරණ කළ බවට ෙමය ද එ� සාධකය�.
3.
“අ�ස�ෙධා අකත�� ච” යනා� ධ�මපද ගාථා�,
“ඡ�නම�ව�ස�, �වටං නා�ව�ස�” යනා� �නය �ටකා�ෙ�
පව�න ගාථා� අ�වාව නැ�න� ��ධාකාරෙය� අ�� �ය
හැ�ය. ෙමපමණ� ෙනාව ධ�මෙ� �නෙ� ඇ�තා�
අපැහැ��, අ�කට වචන �ය�ල පැහැ�� කර�ෙ�
අ�වාෙ�ය.
4.
අ�ධ�ම �ටකෙ� ධ�මසංග��කරණෙ� ��ත
කා�ඩෙ� පදභාජ�ෙ�� ධ�මවව�ථාන වාරෙ� � ඒ ඒ �ෙ�
ෙයෙදන ධ�ම (නාමධ�ම) ද�වා එ� අග� “ෙය වා පන ත��ං
සමෙය....” යනා� ෙලස ෙයවාපනක ධ�ම දැ�� ෙ�ක. ඒ
එ�ෙනක �තක ෙයෙදන ෙ�වාපනක ධ�ම ෙමානවාදැ�
ද�ව�ෙ� අ�වාෙ��ය. අ�වාව නැ�ව ෙ�වා පැහැ�� කරගත
ෙනාහැක.
 අ�වාෙව� ෙතාරව දහම ෙ���ගත හැ�යැ� පවස��
දහම ෙනාද�නා අයව ෙනාමග යවන ෙබාෙහ� ෙදනාද
අපැහැ�� තැ� ෙත�රාග�ෙ� ��ධජය�� ��ටක
ප�ව�තන ආ�ෙ� ෙහ� ශ�දෙක�ෂය�� ෙහ� ද�වා
�ෙබන අ�වා පාඨ භා�තෙය�. ක�� ෙමෙ� ෙහ��
උපාෙය� ��දහම �නාශකර� කැම� ඇතැ��ෙ��,
�ාෙය��කව ෙමම දහම උපෙය�� කරෙගන ��� ��ෙ�
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අර�ණ�� ෙතාරව �ෙද� ෙපාතපත ���ම දහම ද�න
තමාට ලැෙබන තා�න-මා�න උපා� ��ස දහම හදාරණ
අයෙ��, ඇතැ��ට �සරණෙ�ව� ��ටා නැ�ව
�ෙන�දයට ෙම� තමාට හ�හැ� �ෂය ෙනාවන ධ�ම��ථ
��බඳ �ෙ�චන කරන ඇතැ��ෙ�� මත ��ගැ�මට
ෙපර ෙද�� වතාව� ෙනාව �යදහ� වර� �තා බල�වා
ය� අපෙ� ආරාධනය�.

අ�වා ෙනා��නා න�....
අ�වා පැව�ම �සා ���� අ�ථ එම අ�වා
ෙනා�ෙබ�නට ෙ� වන �ට� �නාශ � ෙගා�ය. ��ධ අය තම
තම�ට කැම� ප�� පද වල අ�ථ ෙත�ර� ඇත. අ�වා
ෙනා�ෙබ�නට ෙපළ ෙපා� ��බඳ පවා ��වාසය ��� යන
බව පහත ක�� අ�ව �වණැ�ෙත� �තා බල�වා.
1.
ෙබාෙහ� �� ෙ�ශනා ආර�භෙ�ම ඇ� “එවං ෙම �තං”
“මා ��� ෙමෙ� අසන ල�” යන පාඨය ආන�ද මහ රහත�
වහ�ෙ�ෙ� �කාශය� බව �ය�ෙ� අ�වාෙ�ය. එය
ෙනාව�නට “ෙ�වා ප�කෙලක ක��� ෙහ� තමාට ඇ��
ජන�වාද අ�ව �� ��ථ” යැ� අන�ාග�කෙය� ෙච�දනා
කර� ඇත. එය වළ��ෙ� අ�වාව �ස�.
2.
රතන��ා� ඇතැ� �� වල�, ධ�මපද, ජාතකෙ�ශනා
ආ� ඇතැ� ගාථා වල� �දානකථා, පද වල අ�� ආ� ක��
ද�වා ඇ�ෙ� අ�වාෙ�ය. අ�වාෙව� ෙතාරව ෙ� ��වක
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ෙ�ශනා ��ෙ� ෙ��ව, ෙද�ෙ� ක�ද, කාටද, ෙකාෙ��ද
යනා� �� ෙතාර�ර� දැනගත ෙනාහැ�ය.
3.
ස��� - පරමා�ථ, නාම - �ප, �ක�ධ - ආයතන ධා� - ෙද�� ඉ��ය - ච�රා�ය සත� - ප��චස��පාද ආ�
ගැ�� ක�� වල අ�ථ �කට කර�ෙ� අ�වාෙව�.
අ�වාව�ෙග� ෙතාරව ෙමබ� ෙබාෙහ� තැනක අ�� ගත
ෙනාහැක. ෙමකල ෙබාෙහ� ෙදෙන� ෙමම අ�� පටලවා
ග�ෙ� අ�වා-�කා භා�ත ෙනා��ම හා ඒවා භා�තයට
ෙනාද�නා �සාෙව�. තම� ග�නා වැර� අදහස තව�
��ධෙ�ශනා සමග එකඟ ෙනාවන බව ඇතැ��ට ෙ���
ය�ෙ� කල� ගතවන �ටය. එ�ට තමාෙ� ත�වය
�කගැ�මට එම ��ධෙ�ශනා ද ��ෙ�ප ��මට තර�
ඇතැ�� සැහැ� ෙව�. ෙම�� අපමණ අ�ස� ��ෙකාට
ෙගන අපාගා� ෙව�. එබැ�� �රාණ උ�ම� දැ�� අ���
අ�� �මසා බල�ෙ� න� ෙමබ� ගැට� �ය�ල �සෙඳ�
ඇත.
4.
“ස����ෙයා කෙර පාපං ලභමාෙන �වාතෙක” (ඉඩ�
ලබන ක�� �ය� ��� ප� කර�නා�ය) යනා� ජාතක ගාථා
අ�ව
රහ�
����
වහ�ෙ�ලා�
ෙමෙ�දැ�
අන�ාග�කා��ට වාදකළ හැ�ය. න�� ෙම� අ�වාෙ�
ද�ව�ෙ�
“ස����ෙයා�
ඨෙප�වා
�ප�සනාය
ත�කත�ෙලසා ෙසසා ස�බා ඉ��ෙයා පාපං කෙරය�ං.”
(ස����ෙයා ය� �ප�සනාෙව� ෙකෙල� ��කළ ���
හැර ෙස� ��� ප� කර�නාහ) ය�ෙව�. “ස�ෙබ තස��
ද�ඩ�ස” ආ� ගාථාව�� ද ෙමබ� ��හ ද�වා ඇත. ෙමබ�
අ�වා පාඨ ෙනාව�නට ෙබාෙහ� දහ�පාඨ �කෘ� කර��
අ�� ද�ව� ඇත.
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5.
ෙදවන ප�� �කපදෙ� ද�වන පාදය ය� �ම�ද? එ�
ව�නාකම �යද? යනා� ගැට� �සෙඳ�ෙ� අ�වා හා �කා
ව��.
6.
�නය�ටක මහාව�ග පා�ෙය�� �මා සඳහා ���
අ�දැ�ෙ�� ප�බත���ත, පාසාණ���ත ආ� ��� අට�
ද�වන අතර එ�� ප�බත හා පාසාණ යන ෙදෙ� ෙවනස
දතහැ� ව�ෙ� අ�වාෙව� හා �කා ව��. ෙස� ���
��බඳව ද �ය ��ෙ� ෙමබ� �ම ෙදය�. ෙමබ� තැ�
ෙව�කර ෙ�ශනා��මට ��ර�� හැර ෙවන ��ෙව� සම�
ෙනාෙ�. එබැ�� ෙමබ� ෙ�ශනා ඒකා�තෙය� ��ධෙ�ශනාම
බව සැල�ය ��ය.
7.
�ත�කස�ඨාන ��ෙ�� ෙය���ට ඇ�වන අ�ස�
�ත�ක ��කර ගැ�මට උපෙද� ෙදන භාග�ව�� වහ�ෙ�
“ඉධ, ��ඛෙව, ���ෙනා යං ���තං ආග�ම යං ���තං
මන�කෙරාෙතා උ�ප�ජ�� පාපකා අ�සලා �ත�කා
ඡ��පසං�තා� ෙදා�පසං�තා� ෙමා�පසං�තා�, ෙතන,
��ඛෙව, ���නා ත�හා ���තා අ�ඤං ���තං මන�
කාත�බං �ස�පසං�තං.” යනා� ෙලස උපෙද� ෙදන ෙ�ක.
(ය� ��වකට ය� ���ත� ෙමෙන� ��ෙ�� අ�ස�
�ත�ක ඇ�ෙ�ද, එ�� අන� � �ස� �ත�කය� ෙමෙන�
කළ ��ය ය� එ� සරල අ�ථය�).
ෙම�� �ය� �සලධ�ම �ය� අ�සලය�ට �����ධ
බැ�� �ම� ෙහ� �සලය� ෙමෙන� කලහැ� න��
ස��ඤාණක (පණ ඇ�) ෙ�කට රාගය� ඇ� � �ට අ�භ
මන�කාරය�, එබ�දකට �ෙ�ෂය ඇ� � �ට ෛම�
මන�කාරය�, අ��ඤාණක ෙ�කට ඇ�ම ඇ��ට අ�ත�
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ස�ඤාව� එබ�දකට ගැ�ම ඇ� �ට ධා�මන�කාරය�
�මන ෙ�කට ෙහ� ෙම�හය අ�ක �ට “ග�සංවාෙසා” (���
ඇ�� ��ම) ආ� ක�� පහ� ��පැ�ෙම� එය ��වන බව�
ඒ එ�ෙනක� ��කරන අ��� ඉතා පැහැ��ව අ�වාෙ� ද�වා
ඇත. ��ර��ෙ� න�ාය�ෙග� ෙතාරව ��ෙ�� ෙමබ�
උපෙද� ලබා�ය ෙනාහැ� බැ�� ෙමබ� අ�වා පාඨ �ය�ල
��ධෙ�ශනාම බව දත��ය.
8.
අ�වා නැ� න� �තංග සමාදානා�ය �වැර�ව කළ
ෙනාහැක, ක�ණ වැ�මා�ය ද �වැර�ව කළ ෙනාහැක, ඒවාෙ�
��තර ඇ�ෙ� අ�වාව�� බැ��.
තව� ෙමබ� තැ� අ��ශාල �මාණය� �� ��ටකය
�රාම ද�නට ඇත. න�� �ව�� �මස�න�ට ෙමපමණ�
සෑෙහ�ෙ� යැ� �ත�. දැනට� ෙවන� ෙබෟ�ධ රටවල ���
� ලංකාවට ග� ��මට එ� ෙ��ව� ව�ෙ� �ය� ෙපළ,
අ�වා ��ථ� ෙබාෙහ� �කා ��ථ� ෙමරට වැ� උ�ම� අ��
�යැ�� බැ��. අ�වාව�� දැ�ෙවන �ංහල ���ෙ� �ණ
��බඳ ඇ� ෙගෟරවයද තව� ක�ණ�. අ�වා ස�ත ��ටකය
කටපාඩ�� ධරාෙගන පැ�� උ�ම� වන �ඝභාණක අභය,
��ටක �ලාභය, ��ටක�ළනාග ආ� �ණා�ව උ�ම�ෙ�
��මයජනක �ඥා� �ණ අ�වාව�ෙග� �කට �මා�ය ෙමම
ෙගෟරවය ඇ��මට තව� ෙ��ව�. එෙ� අප රටට
අන�ය�ෙ� ෙගෟරවය ෙගන�� අ�වා අප රෙ� අය අ��ම
පහරකෑමට ල��ම ෙකතර� ෙ�දජනකදැ� �තාබල�වා.
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අ�වා ගැන වංසකථා වල දැ�ෙවන අ��
�ටක�තයපා��ච, ත�ස අ�ඨකථ�� ච;
�ඛපාෙඨන ආෙන�ං, ��ෙබ ��� මහාම�.
ෙපර වැඩ��යා � මහා�ාඥ ���� වහ�ෙ�ලා (��ටකය
දරාෙගන පැ�� මහරහ� උ�ම� වහ�ෙ�ලා) ��ටක
පා�ය� ඒ ��ටකෙ� අ�වාව� �ඛපාඨ වශෙය�
(කටපාඩ��) �ෙගන ආ ෙ��හ. (මහාවංස ප�ව�තනය)
හා�ං ��වාන ස�තානං, තදා ��� සමාගතා;
�ර��ත�ථං ධ�ම�ස, ෙපා�ථෙක� �ඛාප�ං.
එක�� ස�ව��ෙ� හා�ය (අනාගතෙය� �වණ අ�වන බව)
දැක, ධ�මෙ� �ර���ය ��ස ��තකය�� �ය� ෙ��හ.
(මහාවංස ප�ව�තනය)
�හළා�ඨකථා ��ධා, ම��ෙදන ම�මතා;
සං���තයමා��හං, ස�මාස���ධෙද�තං.
සා���තා��ත�ච, කථාම�ගං සෙම��ය;
එකා �හළභාසාය, �හෙළ� පව�ත�. (මහාවංස)
ස�මාස���රජාණ� වහ�ෙ� ��� ෙ�ශනා කරන ලද,
සං�� �නට නැං�නා �, ��� මහ රහත� වහ�ෙ� ��� (�
ලංකාවට) ෙගන යන ලද, සා���ත මහරහත�වහ�ෙ� ආ�
අ�වාචා� මහරහ� උ�ම�ෙ� වාචනා මා�ගය ද බලා (ඒ අ�ව
තැ�) ���� � �ංහල අ�වාව එක� � �ංහල භාෂාෙව�
(�ංහෙල� පමණ�) �ංහලය� ෙකෙර� පව�. (මහාවංස
ප�ව�තනය)
29

අ�වා
ගැන
මෑතකා�න
මහෙතරව��ෙ� අදහ�....
අ��ජ�ය පරවාහැර ව�රඤාණ
වහ�ෙ�

ෙ��ඨ

මා��පාණ�

ශතව�ෂ ගණන�� ප� ��ථා�ඪ � ධ�ම�නය ��බඳ
කවර �ෙ�චනයක� �ව� ��වාචා�යය� ��� අ�ගමනය
කරන ලද ආ�තවචනය හා තද�ථකථා ද �මාණ වශෙය� ගත
��ය. ඒ �මාණය� ෙනාදැන ෙහ� ෙනාෙගන ත�කෙය� ෙහ�
‘ෙමය ෙමෙ� ව�නට ඇත’ යන ‘ඉ�-�රා’ෙව� ෙහ�
ධ�ම�නය ���චය ��ෙම� නැෙගන වාදෙය� අෙ��ක�වාද
ව� �ස සෙ��ක වාදෙය� ෙනාෙව�. 19

අ��ජ�ය ල�ගම ලංකාන�ද මා��පාණ� වහ�ෙ�
එ�� �ථ�ර��� ඒ ධ�ම�නය �ටකා� වශෙය�
�භාගෙකාට ස�ගායනාවට නැ�හ. ෙමෙ� පා�ධ�මය
ස�ගායනා ෙකාට භාග�ව�� වහ�ෙ� ��� ම ඒ ඒ තැ���
වදාළ ���ණක ධ�මෙකා�ඨාශය� ෙගන ��ටක අ�ථකථාව
ද ස�ගායනා කළහ. එෙහ�� �ය� අ�ථකථා තථාගතය�
වහ�ෙ� ��� වදාළා� ය� සැල�ය ���. 20

19 �නය මහවග ස�ඤාපනය XXV ��ව

20�ප�ච��කා න� ම��ම�කාය අ�වා ප�ව�තනය ස�ඤාපනෙ� II ��ව
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අ��ජ�ය බලංෙගාඩ ආන�ද ෛම� මා��පාණ�
වහ�ෙ�
ෙ� �නය �ටකය ��� කර�න��ෙ� පහ�ව තකා
සං��කාරක මහරහ�� ��� තැ� අ�ථවාචනා මා�ගය ���
මහරහ�� ��� ල��වට ෙගෙනන ල�ව �නයාචා�ය
පර�පරාෙය� ආෙ�ය. කලකට ප� ගැට� තැ� ��� ���
කැ�� ව�ණනා ස�තව ඒ අ�ථකථා ��ථා�ඪ �ය. එ��
මෑත ��ෙගා� ෙතර�ව� ��� ඒ පැර� ෙහළ අ�වා ඇ��
ෙකාට පා�ෙය� සම�තපාසා�කා �නය�ථ ව�ණනාව ද,
තව� ඇ�ර� ��� එයට සාර�ථ�ප�, �ම��ෙන�ද�,
ව�ර��� යන �� �කා ද උභයපා�ෙමා�ඛයට ��ෙගා�
ෙත�� ��� කංඛා�තර�ය ද එයට අ� ෙතරෙකෙන��
කළ �නය�ථමං�සා �කාව ද �නය �ටකෙය� ආ දෑ ��තර
කැ�� ��� කරන ලදහ. එ�� ප� තව� ඇ�ෙර�
�නය���ඡය, පා���තක �නය���ඡය, �නයසංගහ,
�ල��ඛා, ��දක��ඛා� තව� ��ථ රචනා කළහ.21

අ��ජ�ය ෙ��කාෙ� ච�ද�මල මා��පාණ�
වහ�ෙ�
1
ඈත අ�තෙ� එතර� �ලභව ��ධ��මා ෙනා��ණ�
ඒවා ��� බව අ�වා ෙපා� ව�� ෙපෙ�. අ�වා ද ���
වහ�ෙ� වැඩ�� කාලෙ� පට�ම පැවැ�ෙ�ය.
21

���ක �වරණය 1953 (වැ�ගම �� ඤාණරතන මහනා��) �ස්තාවනාව
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��� මා��ය� ��� ෙ� �ව�නට ෙගනා අ�වා
�ංහලට නඟා ��ෙ�ය. ක� යාෙම� දඹ�ව �� අ�වා
අභාව�ා�ත �ය. එබැ�� ��ෙගා� මා��ෙය� ෙ� �ව�නට
පැ�ණ සකල ෙල�කයාෙ�ම �ෙය�ජනය සලකා නැවත ඒ ෙහල
අ�වා පා� භාෂාවට ප�ව�තනය කළහ. ඒවා �ෙ�ශ වලට �ය
බැ�� අද ද�වා ෙනානැ� පව�. �ෙ�ශවලට ෙනා�ය බැ��
ෙහල අ�වා ෙම�ම අභාව�ා�ත �ය. දැනට පව�නා පා� අ�වා
ප� කෙලක� ��ෙගා� ��ය� ��� �යන ලද ඒවා �ව�
��ධකාලෙ� පට�ම පැවැ� පැර� අ�වා බව �ය ��ය.
රහත� වහ�ෙ�ලා වැඩ �� ඈත අ�තකාලෙ� ����ම
ෙනා��ණා න� අ�වාවල ����ම ගැන සඳහ� ෙනා�ය
හැ�ය.22
2
ෙමෙ� අ�වා-�කා වල ෙනාෙය� තැ�වල දායකය�
��� ක�� කපා, මසා, ප�ෙපාවා �දන ලද �වරය ද ක�නයට
��� බව ද�වා �ෙබ�ෙ� “න අ�ඤ� .....අ�ථතං ෙහා�
ක�නං” යන ��ධවචනය ෙ��� ග�නට ���ව� �ෙම�
ෙහ� වරදවා ෙ��� ගැ�ෙම� ෙහ� ෙනාව, එ� අ�ථය ���
වහ�ෙ�ෙ� අදහෙ� හැ�යට හ�යටම ෙ��� ගැ�ෙම�.
ෙ� අ�වා�කාව� �යා �ෙබ�ෙ� ද ෙමකල ෙම�
���� �නයට එතර� ෙගෟරවය� ෙනාද�වන, �නය ෙපාතපත භා�ත ෙනාකරන කාලයක� ෙනාව, ඉතා ආදරෙය�-

22 ධ�ම���චය 29 -30 ��
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ෙගෟරවෙය� �නය �කපද අ�රටම ��ප�න, �නය උෙග�මඋගැ��ම ආදරෙය� කරන ���� �� කාලෙ��ය...........
“ක�නය සඳහා ක�� මැ� ��� ගත�� බව�
��ධෙ�ශනාෙ� නැත. එය අ�වා මතයකැ”� ඇතැ� ෙකෙන�
�ය�. �නය ��බඳව අ�වා මතයය-��ධමතයය �යා ෙදක�
නැ�ෙ�ය. �නය අ�-වැ� ��ෙ� ෙහ� ෙවන� ��ෙ� බලය�
අ�වාචා��වහ�ෙ�ලාට නැත. උ� වහ�ෙ�ලා ��ධමතයට
���ධ ෙදය� ෙනා පවස�නාහ. අ�වාෙව� කර�ෙ� ඒ ඒ
ක�� ��බඳ � ��ධමතය පැහැ�� ��මය. 23
3
සංෙ�පෙය� �නය �ටකෙය� දැ�ෙවන ෙබාෙහ�
ක�� ඒ ��ථ ව��ම ෙ��� ගත ෙනාෙහන බැ��
��ධමතය ෙ��� ගැ�මට සම� මහාකාෂ�පා� මහරහ��
එයට අ�ථව�ණණාව� ද තැ�හ. අ�වාවය � �ය�ෙ� ඒ
අ�ථව�ණණාවටය. එය ��රජාණ� වහ�ෙ�ෙ� ‘���ණක
ෙ�ශනාවය’� ද �යා ඇත. එබැ�� ඒ අ�ථකථාව�
�නයපා�ය ෙ�ම ග� කළ ��ය........ �ංහල ෙතරව�� ���
ඒ ෙපා� (�නය�කා) �ංහලෙය� ෙනාකර පා�භාෂාෙව� ම
සපයා ඇ�ෙ� �නය ව�ණනාවට ෙය�ග� භාෂාව පා�භාෂාව
වන �සාය. .........
��ථ�මාණෙය� �ශාල� ද ගැ�� � ද ෙ�
�නය, දැනගැ�ම ��ස අ�වා�කා ස�ත �නය �ටකය �නය
�ශාරද ආචා�යවරය� ඇ�� කර�� ප��ලනය කළ ��ය.24
23

�නයක�ම ෙපාත 101 ��ව (1997 ��ණය)

24 උපස�පදා �ලය ෙපාත 22-23 �� (6 වන ��ණය)
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අ��ජ�ය ම�ෙ� ප�ඤා�හ මා��පාණ� වහ�ෙ�
�රාණාචා�යය� වහ�ෙ� �� ��ටකය ආර�ා කැ�
ෙගන ආෙ� කටපාඩ��ය. �ථම ධ�මසංගායනාෙව� �නයට
�� �ෙ� උපා� මහරහත� වහ�ෙ�ය. උ�වහ�ෙ�ෙ� �ෂ�
��ෂ�ෙය� ෙතවැ� ධ�මසංගායනාව ද�වා �නය �ටකය
ආර�ා කැ� ෙගන ආහ. .......
ෙතවැ� ධ�මසංගායනාෙව� ප� මහරහත� වහ�ෙ�
ධ�ම�ත ෙ�වය� ස�මත කළහ. ඒ අ�ව ෙහළ�වට වැඩම
කෙ� ��� මහරහත� වහ�ෙ� �ධාන ප� නම�.
උ�වහ�ෙ�ලා වාෙච��ගත ෙකාට ෙගන ආ ��ටකය �ංහල
���ට ෙපළ බ��ම ඉගැ��වා. අ�වා න�� ෙගන ආ
��තර කථා ෙහළ බ�� ඉගැ��වා. .....
ෙහළ�වැ ��� දඹ��� පැ�� ��� ඉගැ�� අ�වා
න�� පැව� ධ�ම ��තරය ෙහළ බ�� වහරණ ලද ෙහ��
ෙහළ අ�වා න�� පළ �ය. මහප� ��ෙගා� මා��ය�
වහ�ෙ� ප�ව ෙහළ අ�වා ෙපළ බසට නගන ල�ව අද �ෙබන
අ�ඨකථා පහළ �ය. ..
පා�ෙය� ගැ�� එෙහ��ම ෙනා පැහැ�� ධ�ම�නය
පද පැහැ�� කැ� �ම අ�වා කළ ෙ�වය�. අ�වාව��
ෙනාපැහැ�� ධ�ම�නය පැහැ�� කැ� �මට �කා න�� ��ථ
ස�හය� පහළ �ය. එ�� සාර�ථ�ප� �නය �කාව හැමට
වඩා �ශාල ෙ�. �නය අ�වාවට �ම��ෙන�ද� �කා, ව�ර���
�කා න�� තව� �කා ෙදක� ඇත. ගැටපද ද ඇත. 25
25

���ක �වරණය 1953 (වැ�ගම �� ඤාණරතන මහනා��) හැ�න්�ම ii
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අ��ජ�ය
වහ�ෙ�

ෙබ�තර

ස�ධා��ස

මා��පාණ�

ෙ� ෙපාත වනා� අ�ථකථාචා�ය අ���ධ ��ධෙඝ�ෂ
මහා �වා��� ��ත “����ම�ග, ����ම�ග�ඨකථා,
����ම�ග�ඨකථා පා�” යන අ�ධානා�තරය�ෙග� සම�ථ
ෙබෟ�ධ සා�ත�ෙය� �ච�ත �ශ�තතර මහා ��ථර�නය�
තද�ථව�ණනා �වාරෙය� ...... ��පා�ත මහා සන�ය� යන
මහා ��ථ �වය එක� ��ෙම� සක� ෙකාට ��ණෙය�
����යට ප��වන ල�ෙද�.26

අ��ජ�ය ප��ෙ� ��ධද�ත මා��පාණ� වහ�ෙ�
��මතා ෙතන භගවතා ජානතා ප�සතා අරහතා ස�මා
ස���ෙධන
......
සකලනව�ගප�ය��සාසන�ස
අ�ථ�පකාසන�වාෙරන සය�ෙචව �ජසාවෙක� ච
ධ�මෙසනාප�
සා���ත�ෙථර
ප�ෙඛ�
ප�ස��දා�ප�ත - මහා�ණාසෙව� ��ෙදස - ප���ෙදස �භ�ග - පදභාජ�යවෙසන ත�ථ ත�ථ පකා�තා
ප��ණක���ඡයකථා ස�ඛාතා ෙදසනා අ�ඨකථා නාෙමන
ධ�මස�ගාහෙක� මහාක�සප - මහා�ණාසව�ප�ෙඛ�
ප�චසතාරහ�ෙත� ස���මාෙරා�තා සමානා ��ජ���ෙප
යාව ත�යස��� ආච�යපර�පරාභතා....

26

මහාසන� ස�ත ��ද්�මාර්ගය 1949, i ��ව
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(�ය�ල ද�නා � �ය�ල ද�නා � ඒ භාග�ව� �
අ�හ� � � ස�මා ස���රජාණ� වහ�ෙ� ��� .... �ය�
නවාංග ප��� සාසනෙ� අ�ථ �කාශන�වාරෙය� තම�
වහ�ෙ� ���ම� �ජ�ාවක � ධ�ම ෙ�නාප� සැ���
මහෙත�� ��ඛ ��ස��දා�ා�ත මහා�ණා�ව උ�ම�
���� ��ෙ�ශ, ����ෙ�ශ, �භංග, පදභාජ�ය වශෙය� ඒ
ඒ තැන� �කාශ කළ ���ණක ���චයකථා සංඛ�ාත
ෙ�ශනාෙව� අ�ථකථා නාමෙය� මහාකාශ�ප මහරහ��
වහ�ෙ� ��ඛ ප��යය� ධ�මසං�ාහක මහරහ��
වහ�ෙ�ලා ��� සංගායනාවට නංවන ල�ව දඹ�ෙව�
ෙතවන සංගායනාව ද�වා පර�පරාෙව� ෙගෙනනා
ල�ෙ�ය.)27

අ��ජ�ය ඉ��ෙ� උ�තරාන�ද
වහ�ෙ�

මා��පාණ�

ෙම� ක�තෘවරෙය� අ���ධ ��ධෙඝ�ෂ මහා �වා��
ෙව�...
ෙ� ����මා�ගය වනා� ෙහළ අ�වා මැනැ��
ඉෙගන මහා�හා�කය�ෙ� ����ධ ���චය මැනැ�� දැනැ
ෙහළ බ�� පැවැ� මහ අ�වාෙව� ගැ� � ක�� උපෙය�ග
ෙකාට ෙගන ���ඛෙය� හා මහෙවෙහ� වැ� උග�
ෙතරව��ෙග� අසා දැනග� ඇතැ� මහෙතරව�� හා
උවැ� උවැ�ය� ��බඳ කථා�වෘ��� ඒ ඒ තැනට සාධක
27

��ද්�මග්ග (ෙහ්වා�තාරණ ��ණය 1920) සඤ්ඤාපනය
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වශෙය� ඇ�පා�� මහෙවෙහ� වැ� සංඝයා ශ�� �මස�
සඳහා ඉ��ප� කළ “අ�ෙතා ජටා බ� ජටා” යනා� ගාථා ෙදක
මාතෘකා ෙකාට ෙගන අ��� ��ෙගා� මා��ය� ���
�ව��� ෛවභව�ය ද �දහා පා�� ස�පාදනය කරන ලද
ච�රාගම සංව�ණනාෙ�ෂ ��ථෙය�......... ෙමෙ� ෙ�
��ථය සැප�ෙම� ��ෙගා� ��ෙය� තම�ෙ� ප�ව�තන
ශ��ය ද, පරමත �ෂණෙය� හා �වමත �ෂණෙය�
ෙපාෙහාස� බව දැ��ෙම� මහා�හා�කය�ෙ� මත මැනැ��
ඉෙගන එ� ��රවැ ��ටා ��න බවට ��ඥා�දානය ද ෙහළ
අ�වා පා�යට ෙප��ෙම� මහා�හා�ක මතය මැනැ��
සංර�ණය � ෙ�ශා�තරෙය� පවා පැ�� යන අ�� ද ෙහ�
කළහ. ක�� ෙමෙ� ෙහ�� මහා�හා�කය�ෙ� ස���ණ
��වාසය �නාගැ�මට ��ෙගා� ���ම� සම�ථ �ෙ� ෙ�
����මා�ගෙය� එයට ස�ලන ශ��ය අ�නවැ පව�නා
බැ��.28

අ��ජ�ය පාන�ෙ� අ�යධ�ම මා��පාණ� වහ�ෙ�
මායා ෙ��ය �න හත� ��ධා�ථ�මාෙර��ප��ෙය�
ප�ෙස �ව�ව ��ෙය. ඒ ��ත�. මායාෙ��ය �ංව�ත
මාතාව�. ෙ� ෙල�ෙකට ��නා �ං ඇ� �ෙත�. මායාෙ��ය
ෙ� ෙල�කයට ��න �ං ඇ� �ත�ව� �� ෙල�ෙකටම
�ෙය� කළා.
28

�ස්තරාර්ථ සන්න ස�ත ��ද්�මාර්ගය 2004 (මාතර ධර්මවංශ ��)
�ස්තාවනාව iv, xi ��
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ඉ�ං ඒ කාරණය ගැන සලකලා, ��රජාණ� වහ�ෙ�
මායාෙ��යට - මෑ�ය� වහ�ෙ�ට� සැල�� දැ��වෙන.
��බව ලැ�වට ප�ෙස අ�ධ�ම �ටකය, �ජ� බණ ෙ�ශනා
කර�නට ��රජාණ� වහ�ෙස වැ�යෙන ෙද�ෙලාව. බල�න
ෙකා�චර ව�න තැන� ද ඒ. අ�ධ�මය �ය�ෙන �ජ� බණ
�ය�ෙන ධ�මෙය� අමා�ර වාෙග සාරව� ෙ�. ෙ� ෙල�කෙ�
ෙකෙන�ට ලැෙබන ආහාර අතර ම��ර තම� උ��ම
ආහාරය. �න හත� ම��� � ෙ� ෙල�කෙ� �ෙයන ��තම
ආහාරය � ම� �ර � තම� වහ�ෙ�ව �ඩා කාලෙ��
ෙප�ෂණය කළ මායා ෙ��යට ධ�මෙය� අමා�ර බ� අ�ධ�මය
ෙ�ශනා කර�න ෙද�ෙලාවට වැ�යා.29

��ෙව� ස� ෙය�ගා��ය මා��පාණ�
වහ�ෙ�ලා අ�වා-�කා�ය ��බඳ දරණ අදහස
1. ප�ය�� ශාසනය න�:
(ප�යා�� ශාසනය) මහාකා��ක ���යාණ�
වහ�ෙ� වදාළ අ�ශාසනා ස�හය�. ඒ වනා� ෙපා�ෙ�
�ග�යට ද �ෙ�ෂෙය� �වනට ද මා�ගය සලසා ෙදන
��ෙවත වදාළ ����� උපෙද� �සය. �නය �ටකය,
��ා�ත �ටකය, අ�ධ�ම �ටකය ය� එය ෙකාට� �නකට
ෙබ� ඇ�ෙ�ය. එ� ගැ�� තැ� ��� ෙකාට ෙ��� කර
ගැ�මට පහ� මග ද�වන අ�වාෙව� ඇත. එ� ��තරය
29 පාන�ෙ� අ�යධ�ම මා��පාණ� වහ�ෙ�ෙ� ම��ණ ෙ�ශනාව� ඇ���
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පහළ ෙනා� ගැට� ෙනා��� තැ� එ�ෙපෙහ� කරන
�කා අ��කාෙව� ඇත. ඒ හැමතැ� පහ�ෙව� �තට
ග�නා �යාෙය� සක� කළ සං�හ ධ�ම��ථෙය� ඇත.
රාග�නය, ෙද�ෂ�නය, ෙම�හ�නය සලසන නය අ�ව
ච��සත�ය �කාශක �ම අ�ව අමාමහ �ව� ර��
රසව� � නය අ�ව ඒ හැම ��වද� ���� සැදැහැ ���
උගත�� ව�ෙ�ය.30
2. ෙ� අව�ථාව ප�ස��දාම�ග ෙ�ශනා පා�ෙය� සඳහ�
ව�ෙ� “��තං �ව�ට� උෙප�ඛා ස�ඨා�” ය�ෙව�.
ප�ස��දාම�ග අ�ඨකථාව ෙ� අව�ථාව ��තර
කර�ෙ� “අ�සාසප�සාසා� ......” ය�ෙව�.31
3. අ�ඨකථාච�ය ��ධෙඝ�ස �වා���ය� වහ�ෙ�ෙ�
ස��ා��ය ���ෙ� ෙමබ� ත�වය�� �� කාලෙයකය.
උ�වහ�ෙ� ����ම�ගෙ�� ක�ම�ථාන ��බඳ �ය�
��තර
ෙනා��ෙහලා
��තර
කළ
බව,
“ස�බක�ම�ඨානාන��
භාවනා�ධානං
ස�බං
අ�ඨකථානෙයන ගෙහ�වා ����ම�ෙග ��ථා�තං.”�
කමටහ� ��බඳ �ය� භාවනා �ධානය අ�වාෙ� ආන��
����මා�ගෙ� ��තර කරන ල�. ෙම�� ����මා�ගය
ස���ණ භාවනා �ධානෙ� ��තර කළ ��ථය බව
�කා�ත�.32
30 �ද�ශනා පර�ර 2 ��ව (අ��ජ�ය මාතර � ඤාණාරාම මා��) 2003

31 ආනාපානස� භාවනාව 15 ��ව (2009) (අ��ජ�ය මාතර � ඤාණාරාම මා��)
32 �ද�ශනා පර�ර 9 ��ව (අ��ජ�ය මාතර � ඤාණාරාම මා��) 2003
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4. ��� මා��පාණ� වහ�ෙ�ෙග� ඇර�� ශාසන
පර�පරාව �ගටම සඳහ� ��මට ෙබාෙහ� උ�සාහ ග�ත�
ෙනාෙය� ��ෙ� අ�� අන�� �සා වැල� �ෙ�ය.
මහා�හාර �� පර�පරාව යැ� �යමෙය� දැ��මට
පර�ර� ෙනාමැ� �ය. භාවනා පර�පරාව ද ෙ� සමග �බල
� බව ��ය හැ�ය. ෙ� �බල �ම පලාබ�ගල ��
ධ�ම��� �වා�� වහ�ෙ�ෙ� කාලෙය� ප�ව යැ� �ය
��ය.
ල� ��ස�න ��� �� කාලෙ� �ද�ශනා භාවනා
උපෙ�ශ �මට ඒ කාලෙ� ��ය ��ඛ ��ස ෙහාඳටම සම�ථ
�හ. එෙහ�� ��ධකාලෙ� ෙම� ඒ කාලෙ� ද අ�ගම
ලාභය ��බඳ කථා අ�ථකථා වංශකථාව�� ��තර
කරනලද බැ� හැෙ�. ��ෙ�ධ ශාසනය වශෙය� ගැෙනන
ෙ� අ�ගම ස�ප��ය ව�ෂ දහසකට වඩා ��ප�තව ෙ�
රෙ�ම පැව� බව ෙපෙ�.33
5. ඇ�ත වශෙය� ඉ�ං අ�ඨකථාෙව �යැෙව�ෙ� ෙ�ශනා
පා�ෙ� �ය�න ඕන එකෙන. දැ� අ�ඨකථාව �යන එක
රහත� වහ�ෙ�ලා පමණ�ම �රණය කර� එක�
ෙනෙව�. ��රජාණ� වහ�ෙ�ෙ� ෙ�ශනාවකම අදහස. ඒ
�ය�ෙ� දැ� ඔය අ�ඨකථා ගැන ල�සන ���ර� �ල
�ෙයනව මහාවංෙස. �� හ�වැ� ප��ෙ�ෙද මං
�ෙය�වා. �ෙය�වම ෙහාඳට �ෙයනවා ���ර�. දැ�
අදකාෙල ෙබාෙහ� උග� අය ��ග�ෙ� ෙ�ක ප�කාෙලක
33

�දර්ශනා පර�ර 11-12 �� (අ��ජ�ය මාතර � ඤාණාරාම මා��) 2003
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හද� එක� �යලෙන. නෑ ප� කාෙලක �ෙ�
ප�ව�තනය� �තර�. ඒ �ය�ෙ� භාෂා ප�ව�තනය.34
6.

අ�ග� �ජ� රාජ�ය ප��ත කඩවැ��ෙ� �� �නවංස
මා��පාණ� වහ�ෙ� ද ........ ��ටක ධ�මය ෙපළ - අ�වා
- �කා සමග හදාරා ව�ාකරණ, ශ�ද ශා��, භාෂා
��ණ�වෙය� රාජ�ය ප��ත උපා�ය ලබා ග�හ.
ඒ අ�ව 1951 ව�ෂෙ� �� මස 18 වන �න � කල�ා�
ෙය�ගා�ම සං�ථාෙ� �ථම �වෘජ�ා ස�ප��ය ලබාග�
මහා �ණ�ව�ත ෙදාෙළා� ෙදනා වහ�ෙ�, ෙපළ - අ�වා �කා - සං�කෘත භාෂා - ව�ාකරණ - ශ�දශා�� ධ�ම�නය ��බඳ හසල දැ�ම� ඇ� �ශා� ���ෙය�
�� අ�ග� �ධානාචා�යය මාතර �� ඤාණාරාම
��පාණ� වහ�ෙ� ෙව�� ��ක අධ�ාපනය ලබා
ග�හ.35

7.

��ටක පා�ෙය� දැ�ෙවන සමථ ක�ම�ථාන භාවනා
�ය�ල එ��� ෙකාට ���� මා�ග අ�ථකථාෙව�
ස��තරව ද�වා ඇ�ෙ� සමථ ක�ම�ථාන සත�ස�
වශෙය�.36

34

අ��ජ�ය නාඋයෙ� අ�යධ�ම මා��පාන� වහ�ෙ� ��� 2010.6.12 �න
නාඋයන ආරණ�ෙ�� පැවැ�� සාක�ඡාව� ඇ���

35 � කල�ා� ෙය�ගා�ම සං�ථා ඉ�හාසය (�ථම-��යභාග) 210 ��ව.

36 සමසත�� කමටහ� (2014) හැ���ම X �ට (අ��ජ�ය නාඋයෙ� අ�යධ�ම

මා��)
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8. සතරබණවර - ස�ප�ඨාන ��ය - ��සං�හය - ධ�මපදය
- කාය�ර� ගාථා ෙපාත - අ�ධ�මා�ථ සං�හය බාලාවතාරය ස���ණ ෙකාට වාෙච��ගත කරන ල�ෙ�
නාථගෙ��ය.37
9. �ක �නකට නාඋයනට වැඩම කළ �ජ� උ�තරවංස
�වා�� වහ�ෙ�� ඇ�රට ලැ�ණ. එම �වා��
වහ�ෙ�ෙග� අ�ධ�මා�ථ සං�හෙ� ���ණක කා�ඩය
ෙත� අ�ථ අ�වාග��. 38
10. අ��ෙල�පස�පදාෙ�� උපාධ�ාය� වහ�ෙ� වශෙය�
ප� � ෙ�� අ��ජ�ය �ද�ශනාචා�ය මඩවල
ධ�ම�ලකා�ධාන �මලව ෙලා� �වා�� වහ�ෙ� ෙව�.
එ�� ක�මාචා�යය� වහ�ෙ�ලා වශෙය�. අ��ජ�ය
රාජ�ය ප��ත මාතර �� ඤාණාරාම මා��ය� වහ�ෙ�
ද, අ��ජ�ය රාජ�ය ප��ත කඩවැ��ව � �නවංස
මා��ය� වහ�ෙ� ද, අ��ජ�ය ප��ත ගැටමා�ෙ� �
�මලවංස මා��ය� වහ�ෙ� ද, අ��ජ�ය �නගම
���මන මා��ය� වහ�ෙ� ද, අ��ජ�ය ෙ�වෙගාඩ
මංගල�� මා��ය� වහ�ෙ� ද, ප� � ෙ�ක.
අධ�යන සමෙ�� ඉහත සඳහ� උපස�පදාෙ��
උපාධ�ාය ක�මාචා�යවර මා��පාණ� වහ�ෙ�ලාද,
අ��ජ� ෙ��කාෙ� ච�ද�මල මහානායක මා��ය�
37 අ��ම� ��මග �යසටහ� (2017) (අ��ජ�ය නාඋයෙ� අ�යධ�ම මා��

ච�තාපදානය) 42 �ට

38 එම 43 �ට

42

වහ�ෙ� ද, අ��ජ� ෙද��වර ඤාණාවාසා�ධාන
මහානායක මා��ය� වහ�ෙ�ද ආචා�ය�වයට ප��
ෙ�ක.39
11. .. �ජ�ය ගැටමා�ෙ� � �මලවංස මා��ය� වහ�ෙ�
ෙව�� �ංහල - පා�, පා��ඝ��ව, සං�කෘත - ඡ�ද� අලංකාර, �නය �ා�ෙම�� - කංඛා�තර� - �ා�ෙම��
ව�ණණාව, �ඛවළඳ - �ඛවළඳ ��ස - �� �ටකෙ� ස�
ෙපා�, ආ�ය� ......... අ�ග� �ජ�ය රාජ�ය ප��ත
කඩවැ��ව � �නවංස �වා�� වහ�ෙ� ෙව�� හා
අ��ජ�ය ෙ�වෙගාඩ මංගල�� �වා�� වහ�ෙ� ද
ෙව�� වැ��රට� පා�භාෂාව - අ�ථකථා, �නය �ටකය,
��ා�ත �ටකය ද අධ�යන ෙක��.40

39 එම

46 ��ව

40 එම 47 – 48 ��
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03 ��ධෙඝ�ස මහා�වා�පාදය�
වහ�ෙ� ය� ක�ද?
අ�ඨකථා යන වචනය �ෙ�� �තැ��ම ��වන
නාමය� ��ධෙඝ�ෂ ඇ��පාණ� වහ�ෙ�ෙ� නාමය. අ�වා
��ථ ��බඳ වැර� මත පලෙව�නා� ෙම�ම එම ��ථ පා�
භාෂාවට ප�ව�තනය කළ ��ෙගා� මා��ය� ගැන ද වැර�
මත ෙබාෙහ�ව� පැ�ෙර�� පව�. එය එෙ� �ම ��මයට
ක�ණ� ෙනාෙ�. �� දහමට ���ධව එය වනසන අදහ��
ක�� ද�වන යෙම� ෙ� න� ඔ� �� දහෙ� උ�න�ය,
���ව උෙදසා කට�� කළ උ�ම� �ය� ෙදනාටම ෙදා�
නග� ඇත. ��ධෙඝ�ෂ මා��පාණ� වහ�ෙ� ��බඳ සැබෑ
ෙතාර�� දැනග� කැම� අය මහාවංසය, ��මසාසනවංශය,
��මෙ� පැව� ඡ�ඨ (හයවැ�) සංගායනාෙ�� එ�
භාර��ථාරකසංඝස��ය ��� �කා�ත ����මා�ග
�දානකථාව ද, �කා ��ථ හා ����මා�ග ස�න ආ� ��ථ
�යවා බැ�ම ව�. දැනගැ�ම ��ස ඉ� ක�� �ව�පය�
ෙමෙ� ද�ව�.

ල��වට වැඩම��මට ෙපර අව�ය
��ධෙඝ�ෂ මා��පාණ� වහ�ෙ�ෙ� උ�ප��ය ආ�
ක�� මහාවංශ, සාසනවංශ ආ� ��ථය�� දැ�ෙ�. එම
ක�� වල සාරාංශය� අ� ෙමෙ� ද�ව�.
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��ධෙඝ�ෂ මා��පාණ� වහ�ෙ� ඉ��යාෙ�
�ා�මණ ප�ලක උ�ප��ය ලැ� බව� �ඩා අව�ෙ��ම
�ෙ�දෙ� පරෙතරට පැ�� බව� �ඩා කාලෙ� පට�ම
�ෙ�ෂ ����භාව� ෙප��� කල බව� එම �වත ද�වන
සෑම ඉ�හාස ��ථයකම පාෙ� ද�වා ඇත. එකල දඹ�ව
වැඩ�� අ��ඤාලා� රහත� වහ�ෙ�ලාෙ� හා ස� ෙද�
රජ�මාෙ� ඉ��ම ප�� �ව� ෙල�කෙය� �තව ෙමෙලාව
උ�ප��ය ලැ� බව ��ම සාසනවංශය ආ� ��ථය�� ද�වා
ඇත. ෙ�වත න� ෙත�� වහ�ෙ� එ�ම�ෙ� උපාධ�ාය�
වහ�ෙ� බව මහාවංශෙ� දැ�ෙවන අතර ��ම
සාසනවංශා�ෙ� නම� ෙනාද�වා අ��ඤාලා� රහත�
වහ�ෙ� නම� බව පමණ� ද�වා ඇත. දඹ�ව�ම ඉතා ෙක�
කල�� ��ටකට කටපාඩ� කළ බව� ඉ� ප� උපාධ�ාය�
වහ�ෙ�ෙ� ඉ��ම ප�� අ�වා ප�ව�තනයට ල��වට වැඩම
කල බව මහාවංශෙ� දැ�ෙවන අතර මහාසංඝර�නෙ�
ඉ��ම ප�� වැඩම කල බව ඇතැ� ��ථය�� දැ�ෙ�. ඒ
අ�ව උපාධ�ාය� වහ�ෙ� �ධාන මහාසංඝර�නෙ� ඉ��ම
ප�� වැඩම කල බව ��ය හැ�ය.
එෙ� වැඩම කරන අතර�ර ��ධවංශ අ�වාව පා�යට
ප�ව�තනය කළ ��ධද�ත ඇ��පාණ� වහ�ෙ�ව අතරමග�
�ණගැ�න බව� ෙදෙදනාෙ� සාක�ඡාෙව� ප� ��ධෙඝ�ෂ
මා��පාණ� වහ�ෙ�ෙ� �ඥා�භාව හැ�නෙගන පරම���
තැනැ�ෙත�ට රතනාකරය� ලැ�නා� ෙම� ��ධද�ත
ඇ��පාණ� වහ�ෙ� ස�� � බව� අප රටට මහ� ���ය�
එ� කළා � ද සා���ත සංඝරාජය� වහ�ෙ�ෙ� �ෂ� �
�නය���චය �කාව රචනාකළා � වා��සර ඇ��පාණ�
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වහ�ෙ� ද�වන ෙ�ක. ෙමෙ� ��ධෙඝ�ෂ ඇ��පාණ�
වහ�ෙ� ෙද��ෙද� ප�ව��ෙ� ���යට ල� � අ��
පැහැ��ය.

ල��ව� ��කළ සාසන ෙමෙහවර
ෙමරටට
සපැ��
එ�ෙම�
මහා�හාරවා�
මහාසංඝර�නය ෙව�� ���� ෙ�රවාදය අ�වා ස�තව හදාරා
අ�වා ප�ව�තනයට අවසර ඉ�� අව�ථාෙ�� එ�ම�ෙ�
හැ�යාව �ම�මට සං��ත �කාෙ� සඳහ� “අ�ෙතා ජටා”
ආ� ගාථා ෙදක ලබා�� අතර ඒවා ��තර කර�� ��
��ටකෙ�ම හා එ� අ�ථ ස���ඩනය කර�� අ���ෙව��
�ව� මග ද�ව�� අමෘත ආකරය� බ� “����මා�ගය”
රචනා කළ ෙ�ක. ���� ෙ�රවා� ��ස�න �රකාලය�
පැවැ��මට සම� කට��ත� කරන ලදැ� �ය�නා� ෙම�
මහෙපාෙළාව ක�පාෙව�� සා�කාර �� බව මහාවංශා�
ඉ�හාස ��ථය�� දැ�ෙ�. ෙම�ම�ෙ� අසහාය
පා���වය �� මහා�හාරවා� මහසඟ�වන “ෙ� න�
�සැකවම ෛම� ෙබ�සතාණ� වහ�ෙ��” ය�ෙව� ��
�දා තම �� ෙදෙව� ෙකාට ��� අ�වා ��ථ ප�ව�තනය
සඳහා ��ෙගා� ��ය�ට ලබා �� ෙ�ක. ��ධෙඝ�ෂ
ඇ��පාණ� වහ�ෙ� �ය� අ�ධ�ම�ටක අ�වා ද
�නය�ටක අ�වා ද �� �ටකෙ� �� �කාය හතෙ� �ය�
අ�වා ද ��දක �කාෙ� ���පාතා� ��ථ ��පයක අ�වා ද
පා� භාෂාවට නග�� මහ� සාසන අ��හය� ��කළ ෙ�ක.
ඉ� ප� එ�ෙම� ආප� දඹ�වට වැඩම කළ බව දැ�ෙ�.
එ�ෙම� ෙමම අ�වා ප�ව�තනෙය� ල��ව දඹ�ව පමණ�
46

ෙනාව �� පෘ�� තලය �රාම �ංහල අ�වාව�ෙ� ව�නාකම
�කට කරවා �රාණ �ංහල මහරහත� වහ�ෙ�ලාෙ� �
නාමය� ෙලාව �රා �කට කරවා �ංහල �පෙ� ෙ�ජස ෙලාවට
�යා පෑ ෙ�ක. දැනට� ඇතැ� තා� ���� වහ�ෙ�ලා
ල��ව ෙදසට �ස දමා ග�ෙකාට සැතෙපන බව ද ��මජා�ක
���� වහ�ෙ�ලා ෙමම ල��ව ඉප�මට පතන බව ද
අස�නට ලැෙ�. ෙමම ග��වය අපට ලැ�ෙ� ��ධෙඝ�ෂ
ඇ��පාණ� වහ�ෙ� ��� අ�වා පා�යට ප�ව�තනය කළ
�සා බව සැල�ය ��ය.

එ�ම�ට කරන ෙද�ෂාෙර�පන හා ඒවාට ����
1. ��ණය : එ�ම� වහ�ෙ� තමාෙ� මත අ�වාව�ට එක�
කළා ද?
���ර:
එ�ම� වහ�ෙ� තම�ෙ� අදහ� අ�වා මත
ෙලස ඇ�ල� කළැ� යෙම� �යෙතා� ඒ �ය�ෙ� අ�වා
හ�හැ� �යවා ෙනාමැ�කම �සාය. අ�වාවක ආච�ය මත
�පය� ද�වන �ට එ�� ගත��ෙ� �ම�ද යනා� න�ාය�
අ�වාෙ�ම ද�වා ඇත. ඒ ��බඳ අ� ඉ��ෙ�� ද�ව�. එම
න�ාය� ෙනාද�ෙන� අ�වාව ප�හරණය කරන අ��
ෙනාදැන අ�වාව�ට� අ�වා ඇ��ව��ට� ෙදා� නග�.
��ධෙඝ�ෂ ඇ��පාණ� වහ�ෙ� ���ෙටක �රාණ අ�වා
මතය යට ෙකාට තම මතය ඉ�ම� ��මට උ�සාහ ෙනාග�
අතර �රාණ අ�වා මත ද අ�තෙ� වැඩ�� ෙ��ඨ �ංහල
මහරහත� වහ�ෙ�ලාෙ� මත ද අ�ශය ග��වෙය� ��ග�
බව අ�වා ප��ලනෙ�� දත හැ�ය. ය� මතය� ��ගැ�මට
47

ෙහ� බැහැර��මට උ�වහ�ෙ�ට �වා�න බලය� ලබා
ෙනා�� බව� මහා�හා�ය මහරහ� පර�ෙ� අ��ෂණය
යටෙ� �රාණ අ�වාව�ෙ� ���චය� ��ම ෙවනස�
ෙනාකර ඒ ක�� පැහැ�� ��මට අමතර කථා ව�� හා
�යරණ ද�ව�� ��� ප�� ක�� සං�හ කර��
ප�ව�තනය� පමණ� කළ බව එ�ම� වහ�ෙ�ම �නය
අ�වා�ය ආර�භෙ��ම ද�වා ඇත. එෙ� අ�ථ ෙවන�
��මා�ය� උ� වහ�ෙ� �� කෙ� යැ� යෙම� �ය�ෙ�
න� එ�� පහර ව��ෙ� උ� වහ�ෙ�ට වඩා ඒ ��ථ ��
���� ��ග� �ංහල ���� වහ�ෙ�ලාට�. එකළ වැඩ��
මහෙතරව� යෙම� �යන �යන �ය�ල ��ග�නා �ග��
ෙහ� අ�වණ�� යැ� ෙනා��ය ��ය. ප�ස��දාලා�
උ�ම� පහළවන �ගෙ� ෙමම අ�වා ප�ව�තනය ��� බව ද
��ය ��ය.
ය� ��ය�� එෙ� ෙවන� මත අ�වාව�ට එක� කළා
න� එකළ හා ඉ� ප� කළ වැඩ�� ෙ��ඨ �ංහල මහෙත��
වහ�ෙ�ලා �හඬ ෙනාව�නා�මය. ඊට ���ධව �සැකවම
ක�� ද�ව�නා�මය. න�� ���ෙ� ඊට හා�ප��ම
ෙවන� ෙදය�. එම පා� අ�වා ��ථ ෙපළ ෙපා� ෙම�
��ග��� ඒවා �� කරෙගන ඒවාට ස�භාවනා ���
වශෙය� ��ධ �කා, අ��කා, ස�න, ගැටපද ��ථ
මහාරා�ය� ෙ��ඨ �ංහල ��ධ���� වහ�ෙ�ලා අ��
�යැ��. එපමණ� ෙනාව ��ධෙඝ�ෂ මා��ය� වහ�ෙ�ට
ෙනාෙය� අ��� �� කර�� ග��වය දැ��හ, තම�ෙ�
ආචා�ය�වෙය� ලා සැල�හ. ඊට උදාහරණ �පය� අ�
ෙමෙ� ද�ව�.
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��ෙගා� ඇ��� ගැන �රාණ ෙ��ඨ උ�ම�ෙ�
අදහ� ��පය�...
I. සම�තපාසා�කස��තාය; ස���ධෙඝාසාච�ෙයා�තාය;
සමාසෙතා �නපෙද ���සං; සමාසෙතා �නපෙද ��තං.
(��ධෙඝ�ෂ ආචා�ය� වහ�ෙ� ��� මනාව ර�ත
සම�තපාසා�කා න� � අ�වාෙ� අපැහැ�� පද ෙක�ෙය�
�ය�ෙන�.) යැ� ව�ර��� �කාව රචනා කළ ව�ර���
ඇ��පාෙණ� දැ�� ෙ�ක.
II.

අනා�ලවචෙනා ච භද�ත��ධෙඝාසාච�ෙයා. න � ෙසා
එවමා�ලං
ක�වා
ව��මරහ�,
ත�මා
යථා��ෙපතම�ථමනා�ලං ���ෙඤය��ච ක�වා
යථා�ත�ස ස�බ�ධවෙසෙනව ද�ස��සාම.
(��ධෙඝ�ෂ ආචා�ය� වහ�ෙ� ආ�ල වචන නැ�
උ�ෙම�. .......)
ය�ෙව� සාර�ථ�ප��කාව රචනා කළා � ද
ෙපාෙළා�න� �ගෙ�� ල��ව �ඥාෙව� බැබ�ණා � ද
සා���ත සංඝරාජය� වහ�ෙ� ද�වන ෙ�ක.

III.

සම�තපාසා�කායං
�නයසංව�ණනායං
මහාෙවය�ාකරණ�ස පා�නය��ෙනා ��ධෙඝාසාච�ය�ස
එවං ස�දරචනා ��ස�...
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(සම�තපාසා�කා
�නය
සංව�ණනාෙව�
මහාව�ාකරණඥ � පා� න�ාය�� ද�ෂ � ��ධෙඝ�ෂ
ආචා�ය� වහ�ෙ�ෙ� ෙමෙ� ශ�දරචනාව� ෙපෙ�. )
යැ� ස�ද�� �යරණය �පද � ෙතවැ� අ�ගමහාප��ත
අ�ගවංස ඇ��පාෙණ� ද�වන ෙ�ක.
IV.

එකල ���ධ ���� ���ධ � ��ධෙඝ�ස න� අ�වා
ක�ෲ� වහ�ෙ� දඹ��� ෙමරට වැ� ෙ��, ��� වදාල
ෙදල� ප� සැ�තෑදහ� ෙද�ය පන� ��ථ සංඛ�ාව�
ඇ� ��ටක පා� ධ�මයට �� ල� එ� සැටදහ� ස��ය
පන� ��ථ සංඛ�ාව� පමණ අ�වා �යා, පා� ධ�ම
බැබැළ � ෙ�ක. (�කායසං�හය 71 ��ව)
යැ� �කායසං�හය න� සාසන ඉ�හාසය
දැ�ෙවන ��ථය රචනා කළ ෙදවැ� (ජයබා�) ධ�ම���
සංඝරාජය� වහ�ෙ� ද�වන ෙ�ක.

V.

ඔ� ම� මහානාම න� රජ ෙද�� හ���ද� රාජ�ය
ෙකෙ�ය. එකළ ��ධෙඝ�ෂ න� අ�වා ක�ෲ� වහ�ෙ�
දඹ�ව �ට ෙ� � ලංකා��පයට වැඩ ��� වදාල ෙදල�
ප� සැ�තෑදහ� ෙද�ය පන� ��ථ සංඛ�ාව� ඇ�
ආගමයට �� ල� එ� සැටදහ� ස��ය පන� ��ථ
සංඛ�ාව� පමණ අ�වා කථා �යා ආගමෙය� පහ� නැ�
ෙ�කැ� දත��. (�ජාව�ය 778 ��ව)
යැ� �ජාව�ය රචනා කළ ම�රපාද
ප�ෙ�ණා�ප� ��ධ��ය� වහ�ෙ� ද�වන ෙ�ක.
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VI.

�වර �ගෙ�� අ�තයටම ��� ��� සාසනය නැවත�
����ම ��ස අ��හත ෛධ�යෙය� කට�� කළා � ද
අවවාදෙය� පමණ� ෙනාව ආද�ශෙය�� ��ධ
සාසනයම ��� ��මට කැප �නා � ද ෙබ��ස�ව
�ෙණ�ෙ�ත අසරණ සරණ සරණංකර ස�ඝරාජය�
වහ�ෙ�
��රජාණ�
වහ�ෙ�ට�
��ධෙඝ�ෂ
මා��පාණ� වහ�ෙ�ට� ව�දනා කර�ෙ� ෙමෙ�ය.
සකල�රනරානං ���තං ෙමා�පාදං
සකලනර�රානං ධ�මස�ඛං ධම�තං
සකලනර�රානං ස�බ��ඛං හන�තං
සකලනර�රානං ෙසඛරං තං නමා�
(�ය� ෙද�����ෙ� ������ ��නාලද පාද
ඇ�තා �, �ය� ෙද�����ට දහ� සක ���නා �, �ය�
ෙද�����ෙ� �ය� �� නස�නා � �ය� ෙද�����
අතර ��� ම�කඩ � භාග�ව�� වහ�ෙ� මම නම��.)
ෙසා ��ධරාජ�ගෙතා සකලාය අ�ථං
ෙදෙස� ධ�මමමතං �ටක�තයං යං
තං ත��ධ�මසකලං ��ෙධය� අ�ථං
ෙජාෙත� ෙසා නමථ තං ����ධෙඝාසං
(ඒ ��ධරාජ �ගත�� වහ�ෙ� �ය� ෙදනාෙ�
යහපත ��ස ��ටක සංඛ�ාත ය� දහ� අමාව� ෙ�ශනා
කළ ෙ�� ද, ඒ ��ධෙඝ�ෂ මා��පාණ� වහ�ෙ�
�ෙ�ෂෙය� එම ධ�මෙ� අ�ථ �ධානෙකාට එය බැබළ�හ.
ඔබ �ය� ෙදනා එම ��ධෙඝ�ෂ ���ම� ව�දනා කර�)41
41 සාරා�ථ�ප� සතර බණවර ස�නය 25 ��ව - (අ��ඩාෙ� �� රා�ල මා��)
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එ�ම� ගැන අ��ජ�ය නාඋයෙ� අ�යධ�ම
මා��පාණ� වහ�ෙ� දැ�� අදහස
��ධෙඝ�ෂ
ආචා��
වහ�ෙ�
��ටකධා�ව
අ�ඨකථාධා�ව ඉ�න ෙවලාෙ� සතර බණවරට අ�ඨකථාව�
��ව�. ඊලඟට අ�ධ�මෙ� අ�ථසා��යට� අ�ඨකථාව�
��ව�, ඒ �ය�ෙ� උ� වහ�ෙ�ෙ� අවෙබ�ධෙය�, ක��
��� අ�ඨකථා අ�ව. ඊට ප�ෙස ෙ�වත �යන ආචා�ය�
වහ�ෙ� �ව� ඕක ඔෙහාම කරලා බැහැ, අෙ� දඹ�ව
අ�ඨකථා �ය�ල අස���ණ�, ලංකාෙව �ෙයනවා. ඒක ගැන
�යනෙකාට �යනවා ��රජාණ� වහ�ෙ� ��� ෙ�ශනා
කරන ලද අ�ඨකථාව සංගායනා �ෙ��ම සං�� �නා.
ලංකාවට ��� මහරහත� වහ�ෙ� ඒක ෙගන�ලා
ඉගැ��වා. ඒක ෙහළ අ�වා වශෙය� දැ� �යනවා. ඒක පා�
භාෂාවට හරවලා �යාෙගන එ�න �වා. .....
ඒ �වා�� වහ�ෙ�ලා මහා�හාරයට ෙවලා සංඝයාෙ�
අවසර ප��ෙද� ඉ�ෙස�ලාම ෙහළ බස ස���ණෙය�ම
��� කළා. ෙහළබස ��� කරෙගන සංඝසභාෙව� අවසර
ඉ��වා අෙ� ආචා�ය� වහ�ෙ�ෙ� අවසරය ප��ෙද� අ�
ආෙව ෙ� වැඩයට�. අ�ට අවසර ෙදනව න� ෙහළ අ�වා
පා�භාෂාවට ප�ව�තනය කර�න ��ව� �යලා. ප�ෙස
සංඝසභාව� �ධාන නායක �වා�� වහ�ෙ�� �යලා
�ෙයනවා, “එෙ� න� ඔෙ� දැ�ම අ� ප��ා කර�න ඕෙන”
�යලා. ඒ සඳහා �� ��ටකයම ස�බ�ධ ෙකාට ප�කථාව�
�ය�න ��නා ගාථා ෙදක�. “�ෙල ප��ඨාය” �යන එක�
ඊට ��� �ෙයන “අ�ෙතාජටා බ�ජටා” �යන ෙ�ව��ත
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සං��තෙ� �ෙයන ගාථා. ඒක තම� ����මා�ගය හැ�යට
උ�වහ�ෙ� �ෙව, ස���ණෙය�ම �ල - සමා�- �ඥාව
ස���ණ �වරණය කර�� �� ��ටක අ�ඨකථාවටම �ෙයන
අ�ථ සාරාංශය එක� කළා. ඉ�ං උ�වහ�ෙ�ෙ� ද�තාව
���තාව ෙප�ව�න ෙ�වතාෙවා තම� ඒක අ��ද� කෙ�.
ආෙයම� �වා. ආෙයම� අ��ද� �නා. ��ෙව� එක �යලා
ඉවර ෙවන ෙකාට �නම එක ලඟ ��නා. ප�ෙස එක සංඝයාට
ඉ��ප� කළා. �යවලා බැ�වම �ෙ�ම එක අ�රකව�
ෙවනස� නෑ. ඒෙක� ඒ �වා�� වහ�ෙ�ෙ� �ෙයන ස�ය
ධාරණ ශ��ය ෙහා�� ෙ��� ග�තා. ඊලඟට ව�ාකරණ
�ශලතා ��ම�. .....
උ�වහ�ෙ� �ග ��තරය� ෙක�ෙය� �යනවා.
ෙබාෙහාම ල�සනට පද ස�බ�ධතාව ඇ� කරනවා. ඒක �සා
ඒක �ෙය�ව�� ප�ෙස සංඝ සභාව �ව� “ෙ� ��ධ සාසනය
පව�වාෙගන ය�න ෛම� ෙබ�ස�� වහ�ෙ� ෙව�න ඇ�
ෙ� ��ධෙඝ�ෂ ආචා�ය� වහ�ෙ� ��යට ආෙව” �යලා.
සමහර �ට ෙමෙහම එක� �ෙයනවා, ෙවන ෙකෙන� එක
අ�ර� �යන �ට උ� වහ�ෙ�ට වචන අට� �ය�න ��ව�.
ඒ තර� ��ත ස�ත�ය ෙ�ගෙය� �යා කරනවා, ජව� ��,
�� අ�ර� වර��ෙ� නැ�ව. ඉ�ං ඒ �සා තම� �� �නය
�ටකයට ��වා. අ�ධ�ම �ටකයට �වා. ස� පෙහ� ස�
හතරකටම උ� වහ�ෙ� අ�වා �වා. ��දක �කාෙ� ෙපා�
පහළෙව� වැ� හ�යකට උ� වහ�ෙ� අ�වා �වා. .....
ප�ව�තනෙ�� හැම අ�ඨකථාවකම ���� අ���
��ඥාව� ෙදනව, “��රජාණ� වහ�ෙ� ��� ෙ�ශනා කරන
ලද, ආචා�ය පර�පරාෙව� ෙගන එන ලද, ලංකාෙ� ෙහළ
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බ�� භා�තා කරන ලද අ�ඨකථා මහා�හාරවා� සංඝයාෙ�
අ�මැ�ය ප��ෙද� ඒ වාචනා මා�ගය ඉ�මවා ෙනාෙගා�
ෙ�ක මම ප�ව�තනය කළා” �යල ෙබාෙහාම ල�සනට ඒ
��ඥාව �ල තම� උ� වහ�ෙ� ප�ව�තනය කර�ෙ�.
අ�ෙ�ක ෙදය� �ය�ෙ� නෑ, �යනව න� ඒක සටහ�
කරනව. ඒ කාෙල ��නෙ� අභය�� �කාෙය ෙ�තවන
�කාෙය ය� ය� අදහ�, ඒවා සමහර තැනක උ� වහ�ෙ�
ෙක�ෙය� සටහ� කරනවා, “අ�ෙඤ වද��, ෙක� වද��,
අපෙර වද��” අ�න ඒ වෙ� වචන ව��. ය� කාරණයකට
තම�ෙ� අදහස� ද�වනව න� “අයං අ�හාකං ඛ��” (ෙ�
අෙ� කැමැ�ත�) �යල �යනවා.42
ඉහත �කාශ අ�ව ෙප� ය�ෙ� පා� අ�වා රචනෙය�
ප� �ගෙ� �� ��ථ රචනා කළ �ංහල උ�ම� වහ�ෙ�ලා
සෑම �ය� ෙදනාම පාෙ� එම පා� අ�වා අ�ශය ස�භාවනාවට
ල� කළා පමණ� ෙනාව ��ධෙඝ�ෂ ආචා�ය� වහ�ෙ�ව
ආචා�ය�වෙය� ලා සැල� බව�. ක�� ෙමෙ� ෙහ��
යෙම� ��ධෙඝ�ෂ ආචා�ය� වහ�ෙ�ට ෙද�ෂාෙර�පනය
කර�ෙ� න� ෙහෙතම පැර� �ංහල ඇ��ව��ට පහර
ගස�ෙ� ෙව�. ෙමම ��ථ රචනා �සා අප රටට� �ංහල
පැර� උ�ම�ට� ලැ�� ���ය වැන�මට කට�� කර�ෙ�
ෙව�. ��ධසාසනය� �ංහළ සං�කෘ�ය� වැන�මට මාන
බලන අ�ත��ට අ�බල ෙද�ෙ� ෙව�. අපෙ� උ�මය�
හෑ��වට ල� කර�ෙ� ෙව�. එබැ�� යම� �කාශ ��මට
42

අ��ජ�ය නාඋයෙ� අ�යධ�ම මා��පාන� වහ�ෙ� ��� 2010.6.12 �න
නාඋයන
ආරණ�ෙ�� පැවැ�� සාක�ඡාව� ඇ���
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ෙපර �ය දහ� වර� �තා බලා �කාශ කර�වා යැ� අ�
ක�ණාෙව� ඉ�ලා ���.
��ධෙඝ�ෂ ආචා�ය� වහ�ෙ� මහා�හා�ය
ස��දායට� �රාණ �ංහළ ඇ��ව��ට� ග�කළ අ��
ෙ��� ගැ�මට පහත ක�� ද �යවා බල�වා.

��ෙගා� මා�� තමාෙ� අදහ� අ�වාව��
දැ�� අ��
��ධෙඝ�ෂ ඇ��පාණ� වහ�ෙ� තම අදහ�
අ�වාව�� ද�වන තැ�� ඉතා පැහැ��ව එය “ෙමය අපෙ�
අදහස�” ය�ෙව� දැ�� ෙ�ක. ඊට උදාහරණ �පය� අ�
ෙමෙ� ද�ව�.
I.

සෙච පන එකාහ��හා�වෙසන යාව දසාහානාගතාය
ව��පනා�කාය අ�ෙතාව�ෙස වා ල�ධා ෙචව ���තා ච,
කදා අ��ඨාත�බා� එතං අ�ඨකථා� න �චා�තං.
ල�ධ�වසෙතා ප�ඨාය අ�ෙතාදසාෙහ ���තා පන
ත��ංෙයව අ�ෙතාදසාෙහ අ��ඨාත�බා. දසාහා��කෙම
���තා තදෙහව අ��ඨාත�බා. දසාෙහ අ�පෙහා�ෙත
�වරකාලං නා��කෙමත�බා� අයං ෙනා අ�තෙනාම�.
ක�මා?……… ත�මා යථා��තෙමව ගෙහත�බං, අ�ඤං වා
අචලං කාරණං ල��වා ඡ�ෙඩත�බං.
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(ඉ�� ......ෙක�නක අ�ට� කළ �� ද යන ෙමය
අ�වාව�� �චාරණය ෙනාකරන ල�. ........ �වරකාලය
ෙනා��ම �ය ��ය යන ෙමය අපෙ� අදහස�. .. කවර
ෙහ��ද ය�..... එබැ�� �� ප�� අ�� ගත��ය. නැතෙහා�
අන� � අචල කාරණාව� ලැබ අපෙ� මතය හැරදැ�ය ��ය.)
43

II.

පහ��වා ��ගෙත අ�ඨකථා� ෙදාෙසා න ද��ෙතා.
මයං පන යං ඨානං පහටං, තෙතා සයංප�තෙමව ෙහා��
ත�කයාම.
(ය� ආහාරය� ��ස��ය �මයට ��ගැ��ෙ�� යමක වැ�
බැහැර�ය ක�� එ� ෙද�ෂය� අ�වාව�� ෙනාද�වන ල�. අ�
වනා� එය යමක හැ�ෙ� ද එතැ�� ෙතෙ�ම වැ�ෙ� ෙ�
යැ� ත�ක කර�.)44

III.

ත�මා ෙයා ෙයා ප��ග�හා�, ත�ස ත�ස ත�ප�චයා
ආප��ෙයවා� අයෙම�ථ අ�හාකං ඛ��.
(එබැ�� ය� ය� ��ව� ��ග� ද ඒ ඒ ��වට ඒ
ෙ��ෙව� ආප�� ෙ� ය� ෙම�ලා අපෙ� අදහස�.)45

IV.

අථ ෙඛා ස�බඅ�ඨකථා� ��ත�තා අ�ඨකථාච�යාව
එ�ථ පමාණං, න අ�ඤා �චාරණා. ��ෙබ� ච ආෙවා��හ –
43

සම�තපාසා�කා 525 �ට
සම�තපාසා�කා 627 �ට
45
සම�තපාසා�කා 322 �ට
44
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‘‘��ෙධන ධ�ෙමා �නෙයා ච ��ෙතා, ෙයා ත�ස ��ෙත�
තෙථව ඤාෙතා’’�ආ�. අ�ඨකථාච�යා � ��ධ�ස අ��පායං
ජාන��.
(තවද �ය� අ�වාව�� �� බැ�� අ�වාචා��
වහ�ෙ�ලාම ෙම�ලා �මාණය. අන� �චාරණය� �ාමා�ක
ෙනාෙ�. ��ථාර�භෙ��ම අ� “��රජාණ� වහ�ෙ� ���
ය� ධ�මය� �නය� වදාරණ ල�ෙ�ද, එය උ�වහ�ෙ�ෙ�
�� � අ�වාචා�� වහ�ෙ�ලා ��� එයාකාරෙය�ම
දැනග�නා ල�ෙ�ය” යනා� වශෙය� �ෙව�. අ�වාචා��
වහ�ෙ�ලා ��රජාණ� වහ�ෙ�ෙ� අදහස ද�නා ෙ�ක.) 46
V.

ස�බඅ�ඨකථා� පන ��ත�තා න ස�කා
ප�ෙසෙධ�ං. ගෙව�ත�බා එ�ථ ���. අ�ඨකථාච�යානං වා
ස�ධාය ග�ත�බ��.
(�ය� අ�වාව�� �� බැ�� ��ෙ�ප ��මට
ෙනාහැ�ය. ෙම� ���ය ෙස�ය ��ය. තවද අ�වාචා��
වහ�ෙ�ලාට ��ධාෙව� ෙහ� යා��ය. (�� ප�� අ�� ගත
��ය.) ) 47

VI.

සෙච පන �ය�ෙතාකාසෙතා අ�ඤ� මාෙර�,
ආණාපෙකා ��ච�� අයං නෙයා මහාඅ�ඨකථායං ��� ද�හං
ක�වා ��ෙතා. ත�මා එ�ථ න අනාද�යං කාත�බ��.
46
47

සම�තපාසා�කා 549 �ට
සම�තපාසා�කා 561 �ට
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(ඉ�� �ය�ත අවකාශෙය� අ� තැනක� මර� ද අණක�
ඇව�� �ෙ� යන ෙමම න�ාය මහා�ඨකථාෙව� මනාව දැ�
ෙකාට �යන ල�. එබැ�� ෙම� අනාද�ය� ෙනාකළ ��ය.) 48
��ෙගා� මා��පාෙණ� තම අදහ� දැ�� අ��� හා
ෙවන� ��� ක�ණ� ලදෙහා� එ�ම�ෙ� අදහස අ�හ�න
ෙලස දැ��ෙම� එ�ම� �ළ පැව� ධ�ම ග��වය හා
�හතමා��වය �කට ෙ�. තවද අ�වාව හා එම �ංහල
ඇ��ව� ෙකෙර� දැ�� ග��වය iv – vi යන
උ�තය�ෙග� �කට ෙ�. ඉහත උ�ත �ය�ලම �නය
අ�වාෙව�. ෙස� අ�වාව�ෙග� ද ෙමබ� තැ� රා�ය�
දැකගත හැ�ය. එ� උදාහරණය� ෙමෙ� ද�ව�.
VII.

ඉෙම පන තෙයා� ෙථරා ප��තා, ‘��ණ�� වාෙද
කාරණං ��ස�’� ��ණ�� වාදං ත��ං ක�වා ඨප�ං�.

(ෙ� ෙත�� වහ�ෙ�ලා �ෙදනාම මහා�වණැ�
උ�ෙම�ය. �ෙදනාෙ�ම වාදෙය� කාරණය� ඇතැ�
�ෙදනාෙ�ම වාදය ත��ය (ෙපළ ෙම�) ෙකාට තැ�හ.) 49
��ෙගා� ��ය�ෙ� කා�යය හා �වාභාවය ෙ���
ගැ�මට �වණැ�ෙත�ට ඉහත ක�� �ව�පය �ව�
සෑෙහන බැ�� ඒ ��බඳ ක�� දැ��ම ෙමෙත�� අවස�
කර�. තව� ක�� දැනග� කැම�ය� එ�ම�ෙ� ��ථ
ප��ලනය කර�වා ය� අපෙ� ආරාධනය�.

48

සම�තපාසා�කා 320 �ට

49 ප�ච�පකරණඅ�වා 30 �ට
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2. ��ණය : එ�ම� වහ�ෙ� �ංහල අ�වා ��බ� කළා ද?
���ර:
ෙමය ද හ�හැ� ක�� �මසා බැ�ම��
ෙතාරව �ෙද� ��ෙගා� ඇ��පාණ�ෙ� හා �රාණ �ංහළ
ඇ��ව��ෙ� �ණ මැ�මට� ���� ��ධ ෙ�ශනාව� �කෘ�
ෙකාට ��ධසාසනය ��ෙහළ�මට ඉඩ ලබාගැ�මට� ��කරන
ඉතාම� අසත� � �කාශය�. ෙමම මතය පැ��ෙ� ෙ�� හා
එ� සත� අසත� බව දැ� අ� �මසා බල�.
ෙමම වැර� මතය හටගැ�ෙ� එකම ෙ��ව ව�ෙ�
“��ධෙඝා��ප��” න� � මෑත කාලෙ� �යැ�� ��ථයක
ෙමවැ� අසත� සටහන� ��ම�. එය කටකතා මත පදන� �
��ථය� �ස ඉ�හාසා� සා� මත පදන� �ව� ෙනාවන බව
ඒ ගැන ප��ණ කළ උග��ෙ� ද අදහස�. ෙමම ��ථයට
ප� කෙලක� �ය� රෙට� � �යැ�� “�නකාලමා�” න�
��ථෙ� ද ෙමම “��ධෙඝා��ප��” ��ථෙ� ඇ� ඇතැ�
ක�� වැර� බව ද�වා ඇත. එම ��ථය හ�හැ� �ය� ��ම
ෙකෙන� එ� අඩං� ක�� �ය�ල �වැර� යැ� ��වාස
ෙනාකර� ඇත. �ංහළ ��� වහ�ෙ�ලාෙ� ���යට හා�
වන ආකාරෙ� ක�� රා�ය� එ� අඩං� ෙ�. දැනගැ�ම
��ස එෙ� දැ�� අසත� අදහ� �පය� ෙමෙ� ද�ව�.

I. ����මා�ගය ෙපා� �න� එකම �නක� �� බව හා �ය�
අ�වා මාස �න�� �� බව
ෙනාවන

ෙමය අ�ෙශ����ෙය� ��ව� �ස සත�
බව ��ෙගා� ඇ��පාණ� වහ�ෙ�ෙ�ම
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�කාශය�ෙග� තහ�� ෙ�. “උප�දවා �ෙල ෙලාෙක,
��ප�දවෙතා අයං; එකසංව�ඡෙරෙනව, යථා ��ඨං
උපාගතා.” යැ� �නය අ�වාව ��මට පමණ� අ���ද� ගත�
බව �නය අ�වාව අග ද�වා ඇත.
II. උ� වහ�ෙ� ��ඩපාතෙ� ව�න අතර ග�යට වැ� ���
ත� ෙකාළ අ�ලා ෙගනැ�� අ�වා �� බව
ෙමය ද අසත� �කාශය�. ග�යට වැ� �ෙබන ත�
ෙකාළ වල ��මට ෙනාහැ�ය. ල��ව �� ���
වහ�ෙ�ලාෙග� එ�ම�ට අ��හය� ෙනාලැ�� බව �කට
��මට ෙම� ද�වා ඇ� ෙමම ක�ණ වැර�ය. එ�ම�ට ෙමරට
��� වහ�ෙ�ලා ෙබාෙහ� අ��හ කළ බවට ෙබාෙහ� සා�
�ෙ�. එබැ�� ෙමවැ� වැර� ක�� ෙනා��ගත ��ය.
III. ��ෙගා� මා��ෙය� ල��ව සංඝරාජ ��ය�ව �ණගැ�� බව
ෙමම කාලය වන�ට ල��ව සංඝරාජ තන�ර�
පැව�ෙ� නැත. එය ආර�භ ව�ෙ� ෙපාෙළා�න� �ගෙ�
මහපැර�� ර�ෙ� කාලෙ��ය. එබැ�� ෙමය ද සත� ෙනාවන
�කාශය�.
IV. තමාට අ�වා ප�ව�තනය කර�නට ෙනාලැ�� බව�
එබැ�� �නාලංකාර, ධා�වංස, ෙබා�වංස යන��ථ පමණ�
�යාෙගන පැ�� බව� ��ධද�ත ආචා�ය� වහ�ෙ�
පැව�ෙ� යැ� දැ�ෙ�.
න�� ෙමය වැර�ය. ��ධද�ත ආචා�ය� වහ�ෙ�
��ධවංස අ�වාව කළ බව� �නය���ඡය, උ�තර���ඡය
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ආ� ��ථ කළ බව� පැහැ��ව ද�වා ඇත. තව ද ධා�වංස,
ෙබා�වංස යන පා� ��ථ වල ක�වරයා ��ධද�ත
ඇ��පාෙණ� ෙනාෙ�. ෙබා�වංසය උප��ස න� මා��ෙය� ද
දාඨාවංසය ධ�ම��� මා��ෙය� ද කළ බව දැ�ෙ�.
V. ��ෙගා� මා��ෙය� ල��ව සංඝරාජ ��ය� බැහැදැක උ�
වහ�ෙ� �ෂ�ය�ට උග�වන �ට ��ප�� වා� � �� බව�
එ� �න� සංඝරාජ �� උග�වන අතර අ�ධ�ම පදයක
ෙ��ම ෙනාදැන �ෂ��� �ට� කර කාමරයකට � �ත��
��න අතර ��ෙගා� මා�� ඒ පදෙ� අ�ථය සංඝරාජ ��ෙ�
ෙ��� වන ලෑ�ෙ� �යා තැ� බව� ප�ව එය ��ෙගා�
��ය� �� බව දැන �ෂ�ය�ව ��ෙගා� ��ය�ට භාර��
බව� ෙමම “��ධෙඝා��ප��” ��ථෙ� දැ�ෙ�.
න�� ෙමම ��� �වත� ��ම ��ගතහැ� ඉ�හාස
��ථයක ද�වා ෙනාමැත. ඒ ෙව�වට ��ධෙඝ�ෂ
මා��පාණ� වහ�ෙ� �ංහළ ��� ෙව�� අ�වා උග�
බව� �ංහළ ඇ�� ව��ව ��තැ�� ලා සැල� බව�
මහාවංශා� පැර� වංශකතා ව�� ෙම�ම ��ෙගා�
��ය�ෙ�ම ��ථ ව�� �යැෙ�. �නය අ�වා �ගමන ගාථා
වල� “��ධ��ත” න� ෙත�� ෙව�� �ංහල අ�වා උග� බව
“මහාඅ�ඨකථ�ෙචව, මහාප�ච�ෙමව ච;
�����චා� ��ෙසා�, �හළ�ඨකථා ඉමා.
��ධ��ෙතා� නාෙමන, ���ත�ස යස��ෙනා;
�නය���ස �ර�ස, ��වා ෙථර�ස ස��ෙක”
යැ� පැහැ��ව ද�වා �ෙ�.
ක�� ෙමෙ� ෙහ�� “��ධෙඝා��ප��” ��ථෙ� දැ��
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ෙබාෙහ� ක�� වැර� බව ෙමෙ� �ගමනය කළ හැක. එබැ��
එ� පමණ� සඳහ� වන �ංහල අ�වා ��තැ�ෙ� ���ම ද
ඉහත ���� ෙ�ම අසත�ය� බව ෙමෙ� �ගමනය කර�.
ෙමම ක�ණ හා ස�බ�ධ ජන�වාදය� ද පව�. ඒ
ෙමෙ�ය: ෙමරට මහ�වර �ෙ�ශෙ� උප� ද�ෙව� �ඩා
කල�ම පා�දර නැ�ට ප�යංකෙය� ��මට� කටපාඩ��
��� �මට� පට� ග�ෙ�ය. ෙ� බව දැනග� �වා��
වහ�ෙ� නම� පැ�ණ ෙ� ද�වා සමග සාක�ඡා කළ අතර
එ�� ෙමම ද�වා, තමා ෙපර ��තයක ��ධෙඝ�ෂ
මා��පාණ� වහ�ෙ�ෙ� �ෂ�ෙය� � බව� න��
“අ�තෙඝාස” � බව� අ�වා ප�ව�තන කා�යෙ��ද උපකාර
කළ බව� පැව�ය. ෙ� අව�ථාෙ�� “��ධෙඝ�ෂ මා��ෙය�
�ංහල අ�වා �� තැ�ෙ� යැ� �යන කථාව ඇ�තද?” යැ�
�මසා ඇ� අතර ඊට ���� ෙලස “අ� කවදාව� ඒ වෙ�
ෙදය� න� කර�ෙ� නෑ න�� අ�වා ප�ව�තනයට භා�තා
කළ ක�සටහ� �� ෙකාළ න� ඉව� කළා” යැ� �ෙ�ය. ෙමම
���ම එෙ�ම න� එෙ� ක�සටහ� ෙකාළ ඉව� ��ෙ�
���ම �ංහල අ�වා �� තැ�ම� ෙලස ��ධෙඝා��ප��
ෙපාතට ඇ�ල� �මට ෙහාඳටම අවකාශ �ෙ�.
තවද තමාට උපකාරක � තමා අ�ශ�� ග� කළ ��ථ
�නාශ ��ම� වැ� අකට��ත� ��ෙ��ම ��ධෙඝ�ෂ
මා��ය� වැ� ධ�ම�නයධර ��ධා��� ස�ප�න උ�ෙම�
��ෙන��ව� �� ෙනාකරන බව එ�ම�ෙ� කෘ�
�ම��ම�ව �යව�ෙන�ට �තැ��ම හැෙ�. පා�ෙභ��ක
ෛචත� න� වන ෙබ��� වහ�ෙ�ලා �නාශ ��ෙ� ආ�නව
ද�වන එ�ම� වහ�ෙ� “භා�යං ක�මං ෙහා�
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ආන�ත�යස�සං” (එය ඉතා බැ��� � ආන�ත�ය ක�මය�
හා සමාන � ක�මය� බව) ම��ම�කාෙ� බ�ධා�ක��
අ�වාෙ� ද�වා ඇත. ෙමෙ� ක�� ද�වන එ�ම� වහ�ෙ�
��ථ �නාශ ��ම� වැ� ෙදය� ��ෙ�� ෙනාකරන බව න�
ෙහාඳටම ��වාසය. ඒ බවට තව� සාධක අ� ෙමෙ� ද�ව�.
I. ��ෙගා� මා��ය�ට ප�කා�න ��ථ වල �ංහල අ�වා
ගැන සඳහ� �ම හා ඉ� ප� ෙබාෙහ� කල� යන��
�ංහල අ�වා පැව� බව
��ෙගා� මා��ය�ෙ� ��ථ රචනාවට ෙබාෙහ�
කාලයකට ප�ව රචනා � ��ථ වලට ද �ංහල අ�වාව�ෙග�
ක�� උ�ටාගැ�ෙම� ෙප� ය�ෙ� එ�� ෙබාෙහ�
කාලය� යන �� �ංහල අ�වා ෙ�ෂව ��� බව�. ඊට
උදාහරණ �පය� ෙමෙ� ද�ව�.
 ෙතන ��තං �හළ�ඨකථායං ‘‘ම��සමංෙස වා ෙකෙස වා
නෙඛ වා අ���� වා ෙලා�ෙත වා ��ල�චයෙමවා’’�
��තං. (��� මෙස� ෙහ� ෙක�වල ෙහ� �ෙය� ෙහ�
ඇටවල ෙහ� ෙලෙය� ෙහ� �ලැ�ම ෙ�යැ� එබැ��
�ංහල අ�වාෙව� �යන ල�.)50
 ����ධසමාචාෙරා, ���ධනයම��තං;
����ම�ගං ෙලාක�ස, යද�ච�ත����යා.
අභා� ක�ණාෙවග-ස��සා�තමානෙසා;
මෙහ� ��ෙලාදාත-����ම�පාටෙවා.
ත�ස අ�ථං පකාෙස�ං, කථාම�ගං �රාතනං;
��සාය යා සමාර�ධා, අ�ථසංව�ණනා මයා.
50 ව�ර����කා
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(����ධසමාචාර ඇ�තා � ��ල-����ධඤාණය�� හා
�ඥාපාටවය�� ��ත � ..... ක�ණාෙව� මනාව
උ�සාහව�� �ත� ඇ� මහා��� වහ�ෙ� ය� ... �ව�
මග� වදාළ ෙ�� ද එ� අ�� �කාශ��ම සඳහා �රාතන
අ�වාකතා මා�ගය ඇ�� ෙකාට ම��� ය� අ�ථ ව�ණනාව�
මනාව ඇර� ද..) 51
 ‘‘ෙසා �රා’’�ආ� ෙපාරාණ�ඨකථාය ආගතනෙයා. (‘‘ෙසා
�ර” යනා�ය �රාණ අ�වාෙ� පැ�� �මය�.)52
 (�.ව.) 10 වැ� �යවස ද�වා ෙහළ�වා පැව� බව ප�වන
කාශ�ප මහර�� ��� ර�ත ධ��යා අ�වා ගැටපදෙය�
ඉ�රා ම ඔ�� ෙ�. ධ��යා අ�වා ගැටපදෙය� මහ�වා � 5,
80 (��) යන ත�� ද, ෙහළ�වා නැතෙහා� ෙහ�අ�වා �
7, 8, 51, 79, 103, 105, 112 (��) යන ත�� ද සඳහ� ෙ�.
.............. ෙදාරක�� ඇ� පැෙනන තා� දැව වසා
ර�ක�ක� ෙකෙ� ෙය� මහ අ�වාෙය� 121 (��ව),
ල��ටෙකා වදා� �ර�සනැ� යන ෙහළ�වා� 148
(��ව)53
ධ��යා අ�වා ගැටපද ආ� ��ථ �යැ�ෙම�
ෙ� ��බඳ තව� ක�� දැනගත හැ�ය. ෙමතර� ක��
ද�ව�නට ෙය�ෙ� “��ෙගා� මා��ෙය� �ංහල අ�වා
��තැ�ෙ�ය” යන �ම ෙබා�ව� බව� එ�ම�ෙ� කාලයට
අ��� 500 කට පමණ ප�ව� �ංහල අ�වා �� බව� ඔ��
51

��ද්�මග්ග�කා
�ඝ�කාය�කා
53
ධම්�යා අ�වා ගැටපදය (මහාචාර්ය �.ඊ. ෙහට්�ආරච්�) xviii ��ව හා අදාල ��
52
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��මටය. ඒ සඳහා ෙමෙත� දැ�� ක�� �මාණව� යැ�
�ත�.
II.

මහා�හා�ය �ංහල ��� වහ�ෙ�ලා �ය ��තය ෙම�
ෙගෟරවෙය� ��� අ�වා එෙ� ෙවන� ෙකෙන��ට
�නාශ��මට �මට ඉඩ �මට තර� උ� වහ�ෙ�ලා අ�වණ
��ස� යැ� ෙනා��ය ��ය. සාසන ��ප�� අ�රටම
��ප�න මහා�ාඥ උ�ම� වැඩ�� �ගය� වන එකල ��
ෙලස�� එවැ� �නාශයකට ඉඩ ෙනාෙදන බව ද සැල�ය
��ය.

III.

තවද ��ෙගා� මා��ෙය� එෙ� කෙ� න� ප�කා�න
�ංහළ ��� ��ෙ�� උ� වහ�ෙ�ව අගය ෙනාකර�
ඇත. ඒ ෙව�වට සාසන නාශකෙය� ෙලස සලකා ග�හා
කර� ඇත. න�� ���ෙ� අ�ක�. ��ෙගා� මා��ය�
වහ�ෙ�ට “අ���” යන ෙගෟරව නාමෙය� ��ම� කළා
පමණ� ෙනාව එ�ම�ෙ� ��ථ ෙපළ ෙම� ��ග� බව
��ථය��
දැ�ෙ�.
තවද
“පරම���ධස�ධා�����යප�ම��ෙතන”
යනා�
�ණනාම ෙයාදාෙගන උ� වහ�ෙ�ට ෙගෟරව දැ��හ.
එබැ�� සැෙවාම ඉහත ක�� ද �මසා බල�වා ය�
අපෙ� ආරාධනය�.
3. ��ණය : ��ප��කා� උ�ම� වැඩ�� �ගය� � එකළ
ෙවන� ෙකෙන� ෙමම ��ථ ෙනා�යා ��ෙගා�
��ය�ටම භාරකෙ� ඇ�?
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���ර:
යම� ��ම සඳහා ���ම ෙකනාට පැව�ම
සාසන �මය�. ඒ බව ෙමා�ග���ත��ස මහරහත�
වහ�ෙ�ෙ� කතා�වෘ��ෙය� ද �කට ෙ�. ඒ අ���ම ෙමම
අ�වා ප�ව�තනය සඳහා ද ඉතාම ���සා ��ෙගා� ��ය� �
බව සැල�ය ��ය. එ�සාම “��ෙගා� මා�� ෙමෙලාව පහළ
�ෙ� අ�වා ප�ව�තනය ෙකාට සාසනය නගා���මට�” යැ�
ද “එකළ වැඩ�� රහත� වහ�ෙ�ලාෙ� හා ස�ෙද��ෙ�
ආරාධනෙය� සාසනය නගා���මට උප� ෙ�ක” යැ� ද
��ථ අතර� මහජනයා අතර� දැ�� �යැෙ�, �යැෙ�.
එබැ�� ෙමම කට��තට ඉතාම ���සා � බැ�� එම කා�යය
එ�මාට පැව� බව සැල�ය ��ය.
4. ��ණය : එම ��ථරචනය සඳහා උ� වහ�ෙ�ට �ෙ�ෂ
හැ�යාව� �ද?
���ර: ��ථරචනයට උ� වහ�ෙ� ස�ව �ෙ�ෂ
�සලතාව� පැව� බව� එබැ��ම ෙවන� ��� ��ථ
ක�වරෙය�ට ලබා ෙනා�� ආකාරෙ� ෙගෟරවය� ලබා
ෙද�� “පරම���ධස�ධා�����යප�ම��ෙතන” යනා�
වශෙය� �ණනාම රා�ය� එ�ම� වහ�ෙ�ෙ� සෑම
��ථය� අගම ෙයාදා ග��වය දැ�� බව� සැල�ය ��ය.
දැනගැ�ම ��ස එම පාඨෙ� ප�ව�තනය ෙමෙ� ද�ව�.
(ෙමය ෙගෟරව නාම මහා�හා�ය මහෙතරව��ෙ�
අ�මැ�ෙය� ��ධ��ත න� ෙත�� වහ�ෙ� �� බව
����මා�ග ස�න ආ�ෙ� දැ�ෙවන ක�� ව�� �කට ෙ�.)
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පරම���ධස�ධා�����යප�ම��ෙතන;
අත��තෙය� ���� ��ධා ��� ��යෙය� ��ත �ව� ���,
�ලාචාර�ජවම�දවා��ණස�දයස��ෙතන; �ලය ආචාරය
ඍ�බව මෘ�බව යනා� �ණරා�ෙය� ෙපාෙහාස� �ව� ���,
සකසමයසමය�තරගහන�ෙඣාගාහණසම�ෙථන; �වසමය
පරසමය දැනගැ�ෙම� හා �ෙම� සම�ථ �ව� ���,
ප�ඤාෙවය���යසම�නාගෙතන; �ඥාපාටවෙය� ��ත
�ව�
���,
��ටකප�ය���පෙභෙද
සා�ඨකෙථ
ස��සාසෙන
අ�ප�හත�ඤාණ�පභාෙවන;
��ටක
ප�යා�� �ෙ�ද ඇ� අ�වා ස�ත ශා�තෲ සාසනෙය�
ප�ෙනාබ�නා
�ඥා�භාව
ඇ�ත�
���,
මහාෙවය�ාකරෙණන; මහාව�ාකරණඥ �ව� ���,
කරණස�ප��ජ�ත - �ඛ���ගත - ම�ෙරාදාර වචනලාව�ණ -��ෙතන; කරණස�ප��ෙය� උපදවන ලද
�වෙ� ��ෙමන ��� උදාර ��ක� වචනය�ෙග� ��ත
�ව� ���, ��ත��තවා�නා; �� අ�� බව හා පව�නා
තැනට ��� වද� ඇ�ත� ���, වා�වෙරන; වා�� අතර
උ�� �ව� ���, මහාක�නා; මහා ක� �ව� ���,
ප��නප�ස��දා - ප�වාෙර ඡළ��ඤා�පෙභද �ණප�ම��ෙත උ�ත�ම��සධ�ෙම ��ප���ත���නං
ෙථරවංස�ප�පානං
ෙථරානං
මහා�හාරවා�නං
වංසාල�කාර�ෙතන; �ෙ�දගත ��ස��දා ඥාණ ��වර
ෙකාට ඇ� ෂ� අ��ඤා� �ණය�ෙග� අලංකාරව� �
උ�� ��� දහ�� ��ෙ�ධ වශෙය� මනාව ��� ��� ඇ�
ෙ�රවා� ආචා�ය පර�පරාවට ��ප බ� � මහා�හාරවා�
අ�වාකාරා� ෙත�� වහ�ෙ�ලාෙ� පර�පරාවට ආභරණය�
බ� �ව� ���, ��ල���ධ���නා; මහ� ���� ��� ඇ�ත�
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���, ��ධෙඝාෙසා� ග�� ග�තනාමෙධෙය�න ෙථෙරන;
(අප ��� න� �ව ෙනාහැ� �� බැ��) එ�ම�ෙ�
��ව�� ��� “��ධෙඝාස” යැ� �යන ලද න� ඇ� ෙත��
���, කතා අයං සම�තපාසා�කා නාම �නයසංව�ණනා;
කරන ල�දා � ෙ� සම�තපාසා�කා න� � �නය
සංව�ණනාව�.

එ�ම� වහ�ෙ�ෙ� හැ�යාව ගැන �තන ��ථ
ක�ෘව��ෙ� අදහ�

අ�වා ෙපා� ව�� අඩකට� වඩා සපයා ඇ�ෙ�
��ධෙඝාස ��ය� ��� බව ෙ� ෙ�ඛනෙය� (අ�වා
රචනාකල ඇ��ව��ෙ� නාමෙ�ඛනෙය�) ෙප� ය�.
එ�මා ෙබෟ�ධ අ�ඨකථාචා�� අ�ෙර� ෙ��ඨතමයා ය�
අ�වාදෙය� ��ගත හැ�ය. ඒ ෙ��ෙව� ම ඔ�ෙ� �වන
ච�තය වටා ෙග�� ජන�වාද රා�ය� ද ෙ�. එ�මා ෙමෙලාව
පහළ �ෙ� ���ෙ� ප�යා�� ශාසනය ��ඝ කාලය� ��මලව
පව�වාෙගන යාම සඳහා පා� අ�වා ��ම ��සය යන
ජන�වාදය� අද පවා ෙමරට පව�.54

��ටකය සඳහා අ�ථකථන ස�පාදනයට ෙය�ග�
ත�වයට ප��මට අප��ත ශා��ය ෙමෙහවර� මැන��
ඉ�කළ ��ය. එන�, අ�ථකථාචා�යවරය� බවට ප��ම ඉතා
��කර ක�තව�ය�. ��ටකෙය� එ� ��ථය� සඳහා අ�වා
සැප�ම, එ� කෘ�ය ��බඳ පමණ� ලද ප�චෙය� ෙනා කළ
හැ�ක�. ඒ සඳහා සම�ත ��ටකයම සාවධානව, �ෙ�ක
54

පැර� ලක්�ව ෙබෟද්ධ ඉ�හාසය (2013) (ආචාර්ය ඊ.ඩබ්.අ�කාරම්) 3වන ��ව
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���ෙය� අ�����තව අධ�යනයට ල� කළ ��ය.එ� ��ධ
�ථානය�� �ද�මාන වන ��� අ�� �ය නැ�� ����ය
��ය. එම� ෙනාව ��ටකයට ප�බා�රව ෙනාෙය�
භාෂා�තර, සමයා�තර �ෙ�ෂඥතාව ද අ�ඨකථාක�වා
අත�වශ�ෙය� ��කරණය ෙකාටගත ��ය. අ�ඨකථාකරණය
එ� අෙත�� කාව� ��මා�කරණයට සම ෙව�. ක�යා ස�ව
ෙෂ�ඩශ ඥානය� �ය�� යැ� ෙපර�ග මතය�. ඒ ඥානය
අ�වාචා�� වහ�ෙ� ෙකෙර� ද � බවට පා� අ�ඨකථා
ස�චයම පැහැ�� �ද�ශන සපය�. පා� අ�ඨකථා
ස�පාදනය ම�� අ�වාචා�� වහ�ෙ� ෙව�� �� �
කා�යභාරය හ�නා ගැ�මට එ�ම ද�නට ලැෙබන
අස���නපද, අ��නකපද යන �ෙය�ගය� (��ටකෙ� එ�
තැනක පමණ� ෙයෙදන �ෙය�ග) ��බඳ අවධානය ෙයා�
��ම ම �මාණව�ය. ම�ද ය� එ�� උ�වහ�ෙ� ෙකෙර� �
��ටකාගත ධ�ම ඥානෙය� ��ශාරද�වය �කට වන ෙහ��.
අස���නපද ය�ෙන� අ�ථය ��ටකෙය� එකම �ථානයක
පමණ� ද�නට ලැෙබන වචනය ය�න�. ඉතා පෘ�ල
සා�ත�ය� වන පා� ��ටකෙය� එකම ��ය ��ධ ත�� ද
එකම භාෂා �ෙය�ග, පද ෙබාෙහ� ත�� ද ��තෘතව ඇත. ෙ�
අ��� එ� �ථානයක පමණ� ෙයෙදන �ෙ�ෂ අදහස� ෙහ�
ෙය�ම� ෙව� ෙකාට ගැ�ම ���කර කා�යභාරය�. �ද�න�
ෙලස........ සං��ත �කාෙය�ම පැෙණන ස�මසන ��ෙ��
��රජාණ� වහ�ෙ� �වැර� ෙමෙන� ��ම ��බඳ අනඳ
��ය� අමතා ක�� පැහැ�� කර�. එ� � ��ර�� අනඳ
��ය� අමත�ෙ� බ� වචනෙය�. (ෙතනහාන�ද �නාථ).
ෙමෙ� ��ර�� එ� ��ගලය� බ� වචනෙය� ආම��ණය
කළ එකම අව�ථාව ෙමය පමණ� යැ� ��ධෙඝ�ස පාදෙය�
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අවධාරණය කර�. (ඉදං ෙත�ටෙක ��ධවචෙන අ��නකං
පදං. අ�ඤ�ථ � එවං ��තං නාම න��). ෙම�� පැහැ��
ව�ෙ� අ�ථකථාචා�යව�� පා� ��ටකය ��බඳ
��ශාරද�වය�� ��තව අ�ඨකථාකරණය ඉතා වග�ෙම�
හා �ෙ�ක ���ෙය� ��කරන ල�ද� බව�. ඉහත දැ��
අ��� �ංහනාද පැවැ��මට ��ගලය� ��� ප���ණ කළ
�� ශා��ය කා�යභාරය අ�ෙ�ය එක� �ය ��ය.55

අදාළ අධ�යන �ෙ��ෙය� � ප�චය ස�බ�ධෙය�
�මසන �ට අ�ථකථාචා�යව��ෙ� කා�යභාරය අ�ෙ�ය
�ව� බව පැහැ�� ෙ�. ....... ��ටකෙය� අ�ත�ගතය
ස�බ�ධෙය� ���ත ෙලස අ�තෙනා ම�ය� ��ව�
ෙල�කය
හ�ෙ�
ෙගනහැර
පෑෙ�
ශක�තාව
අ�ථකථාචා�යව�� ��� ��කරණය ෙකාට ග�නා ල�ෙ� ද
��ධ ධ�මය ස�බ�ධෙය� � ��ච�ෂණ ��භාණෙය�
��ඵලය� වශෙය�.56
අ�වා හා එම ඇ��ව�� ��බඳ හ�හැ� ක��
ෙනාදැ�ම �සා ෙබාෙහ� වැර� �ෙ�චන ����ම ෙවන
කවදාට� වඩා ෙමකළ ද�නට ලැෙ�. ෙබාෙහ� ෙදනා එෙ�
කර�ෙ� ඒවා �යැ�ම තබා ඒවා ද��ෙ�ව� නැ�වය. එ��
ෙබාෙහ� ෙදනා ���� ධ�ම මා�ගෙය� ඉව��මට ෙ�� වන
බැ�� අ� ෙමෙ� ක�� දැ���. �වණැ�ත�ට ෙමෙත�
�මාණව� ෙ� යැ� �ත�. ��තර දැනග� කැමැ�ෙත� අ�වා �කා - පැර� වංශකථා හා ඒ ඇ��� �යැ�� ��වාස�ය
��ථ �යවා බල�වා ය� අපෙ� ආරාධනය�.
55 ෙථරවා� අ�ථකථන ��ධා�ත (ක�කාචා�ය අ�ණ ෙ�. ගමෙ�) 46-48 ��
56

ෙථරවා� අ�ථකථන ��ධා�ත (ක�කාචා�ය අ�ණ ෙ�. ගමෙ�) 290-291 ��
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04 �කා ��ථ හා �කා ඇ��පාණ�
වහ�ෙ�ලා
�කා ය� ෙමානවාද?
�ධාන වශෙය�ම අ�වාව�ෙ� ඇ� අ�කට
වචන පැහැ�� ��මට� අ�වාෙ� ෙනාදැ�� ෙපළ පාඨ
පැහැ�� ��මට� �කා ��ථ රචනා �ය. �කා ඇ��පාණ�
වහ�ෙ�ලා ��කෙ� තම ��ග�ක මත ෙපා�වල ��ම ෙනාව
��ධ මතය පැහැ��ව ඉ��ප� ��ම�. ෙපෙල� හා අ�වාෙ�
ඇ�ල� ෙනා� න�� ආචා�ය පර�පරාෙව� පැ��
ධ�ම�නය ��බඳ ���චය� ��ර��ෙ� අදහස ප��ම
දැ��ම �කාචා�ය� වහ�ෙ�ලාෙ� අර�ණ�. ෙමම ��ථ
රචනා කෙ� ද ෙපළ - අ�වා ��බඳ හසල දැ�ම� ඇ�
��ටකධා� උ�ම� ���. �ධාන �කා ��ථ ව���
ෙබාෙහාමය� ෙමම ල��ව� �යැ�ම ෙමරටට ���ය�
ලබා�� තව� ක�ණ�. අ�වාෙව� ෙතාරව ෙපළ හ�හැ�
ෙ���ගත ෙනාහැ�කා� ෙම�ම අ�වාව ෙ��� ගැ�ෙ�� ද
�කාෙ� �ෙය�ජනය අ�මහ�ය. අඛ�ඩ ආචා�ය පර�පරාව�
දැ��මට ෙනාමැ� ෙමව� �ගයක, දහ� ක�� �වැර�ව
ෙ��� ගැ�ෙ�� ඉතා ශ��ම�ව ��ධ ශාසනයම ��� �ග
වල� �යැ�� �කා� ��ථව�� ලැෙබන ��ට අ��ශාලය.
ඊට උදාහරණ �පය� ෙමෙ� ද�ව�.
1. �නය �ටකෙ� ෙදවැ� පාරා�කාව ගැන ද�වන තැන
ෙපෙළ� ප�� ව�නාකම ද�ව�ෙ� “තථා�පං නාම පාදං
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වා පාදාරහං වා අ�ෙරකපාදං වා” (එබ� ප��වන අගය න�
පාදය� ෙහ� පාදයක අගය ඇ� යම� ෙහ� පාදයකට වැ�
අගය ඇ� යම� ෙහ�). ය�ෙව�. ෙමතැන� ෙපෙළ� පාදය
ය� �ම�දැ� ද�වා නැත.
�නය අ�වාෙ�� පාදය ය� �ලකහාපනෙය�
හතෙර� ෙකාටස� බව (එෙතන ල�ඛෙණන
ස�බජනපෙද� කහාපණ�ස ච��ෙථා භාෙගා ‘‘පාෙදා’’�
ෙව�ත�ෙබා. ෙසා ච ෙඛා ෙපාරාණ�ස �ලකහාපණ�ස
වෙසන) ද�වා ඇත�. එ� ව�නාකම ගණනය කරන අ��
ද�වා නැත.
න�� �ම��ෙනාද� �කාෙ�� එ� ව�නාකම ගණනය
කරන අ�� පැහැ��ව ද�වා ඇත. එන� ���� ර� මද�ය
පහක බර පාදය ෙලස ෙගන ගණනය කළ �� බව�.
(කාළක�ර�ත�ස
��ධ�ත�ව�ණ�ස
ප�චමාස�ඝනෙකන
භ�ෙඩන
පාදප��ෙඡෙදා
කාත�ෙබා). ෙමම �කා පාඨය ෙනා�ෙබ�නට ෙදවැ�
ප��ෙ� අගය ���චය ��ම ඉතා අපහ� ව� ඇත.
2. සෑම පැ�� අෙප�කෙය�ම පාෙ� පැ��ද ඉ��මට
භා�තාකරන “ස�බ��ඛ��සරණ” ආ� පාඨය ෙපළ
අ�වාව�� ද�වා නැත. ෙමය �ම��ෙන�ද�,
�නයාලංකාර යන �කාව�� ද�වා ඇ� පාඨය�. ෙම��
දත ��ෙ� ෙමය ��ෙ��ම එම �කා ඇ��ව��ෙ�
��මාණය� ෙනාව ඇ��පර�පරාෙව� ��ධකාලෙ�
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පට� පව�වාෙගන ආ �මය බව�, එම �කා ඇ��ව� ද
පැ�� �ෙ�� භා�තා කළ �මය බව�.
3. �මා
ස�මතය
හා
ස�හනනය
ද�වන
උෙපාසථ�ඛ�ධකෙ�� �මාව� ස�හනනයට අ�ද�
න�� එය ��කරන අ�� ��තර ෙපළට ඇ�ල� �
ෙනාමැත.
අ�වාෙ� ද�ව�ෙ� පැර� �මාව ෙනාද�න��
��� �මා ස�හනනය ෙනාකළ �� බව�.
න�� ම�ච�මාණ (ඇඳකපමණ) ෙකා� ගසා එය
ස�හනනය කළ �� අ�� ��තර ඇ�ව ද�ව�ෙ�
�ම��ෙන�ද� ආ� �කාව��ය. දැ�� �නයධරෙය� ෙමම
�නයක�ම
��කර�ෙ�
ෙමම
�කාපාඨය�ට
�ං��ව�නටය. ඒවා ෙනා��නා න� ෙබාෙහ� ගැට�
ම�වන බව පැහැ��ය.
4. �මාව� ස�මත ��ෙ�� ප�බත���ත ආ� ���ව�ග
අට� ෙයාදාගත හැ� බව� එ�� ��� ��තනය ෙකාට
�මාව� ස�මත කරග�නා ෙලස� ෙපෙල� ද�වා ඇත.
න�� ඒ ��� වල �මාණ ෙහ� ස�මතය කරන ��ෙවල
ෙහ� ෙපෙළ� ඇ�ල�ව නැත.
එම ��� වල �මාණා�ය අ�වාෙ� ද�වා ඇත.
උදාහරණය� ෙලස ��ඛ���ෙ� අවම �මාණය උ��
අට�� �ෙ� ව�� ��ද�ඩක �මාණය ද ඇ�ෙ� න�
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�මාණව� යැ� දැ�ෙ�. න�� ෙමම ��ද�ඩ ය�
�ම�දැ� එකළ �කට �ව� ෙමකළ එ� අ�ත අ�කටය.
එය ��තර කර�ෙ� �කාෙ�ය. ��ද�ඩ ය� ප��ඳ
බව� එය අෙ� �ඩා ඇ��ෙ� පමණ ඇ� බව� පැහැ��
කර දැ�ෙ�. ෙස� �නය ක�� ��බඳ ත�වය ද ෙමෙ�ය.
5. අ�ධ�මෙය� ෙවන� ෙපළ ෙපා� වල දැ�ෙවන පරමා�ථ
පදෙ� අ�ත �ය�ෙල� �ය�ල ෙපෙළ� ද�වා නැත.
අ�වාෙ�� එය පැහැ�� කර�ෙ� �ව ද �කාෙ�
දැ�ෙවන “පරෙමා උ�තෙමා අ�ප�ෙතා අ�ෙථා ......
පරම�ෙථා” යන පාඨෙය� එය වඩා� පැහැ�� ෙ�.
ෙමෙ� දැ��ය හැ� ක�� අ��ශාල �මාණය�
��ටකය �රා ඇ� න�� �වණැ�ත�ට ක�� ෙ���
ගැ�මට ෙ� �මාණව� බැ�� ඒ ගැන දැ��ම ෙමෙත��
අවස� කර�.

�කා ඇ��පාණ� වහ�ෙ�ලා ය� ක�ද?
ෙමම �කා රචනා කෙ� ද අ�වා ස�තව ��ටකධර �
උ�ම� බව ෙපර අ� දැ���. එම ඇ��පාණ�
වහ�ෙ�ලා �පෙදෙන�� ��බඳව �වැර� අවෙබ�ධය
��ස ක�� �ව�පය� ෙමෙ� ද�ව�.
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1. බදර��ථවා� ධ�මපාල ඇ��පාණ� වහ�ෙ�
ෙම�ම� වහ�ෙ� �කා පමණ� ෙනාව අ�වා �පය�
ද ප�ව�තනය කළ ෙ�ක. උදාන - ඉ���තක - ෙපතව�� �මානව�� - ෙථරෙථ�ගාථා ච�යා�ටක ෙන���පකරණ යන ��ථය�ෙ� පා� අ�වා ෙම�ම�
වහ�ෙ� ස�පාදනය කළ බව දැ�ෙ�. ඊට අමතරව �ඝ ම��ම - සං��ත යන �කාය �ෙ� �කාද ����ම�ග
�කාව ද ෙම�ම�ෙ� රචනාය. ද�� ඉ��යාෙ�
කා���රෙ� ��ෙ� යැ� සැලෙකන ෙම�ම� වහ�ෙ� ද
ද�ෂ ��ථ ක�වරෙය� ෙලස �කටය. එබැ��ම ප�
කා�නව ��ථ රචනා කළ �ංහල මහෙතරව�ද ෙම�ම�
වහ�ෙ�ව ආචා�ය�වෙය� ලා සැල� අතර ෙම�ම�ෙ�
අදහ� �ාමා�ක වශෙය� සැල�හ. ඒ බව “ෙතෙනව
ආච�යධ�මපාල�ෙථෙරන
ෙථරගාථාසංව�ණනාය
��තං” යනා� ෙලස අං��තර�කාය �කා�ෙ� දැ�ෙවන
පාඨ ව�� පැහැ�� ෙ�. එ�ම� ��බඳ වැ��ර ෙතාර��
��ථය�� ද�වා නැත� ඉතා ෙ��ඨ ��ථ ක�වරෙය�
බව� එම ��ථ රචනා මහා�හාරවා� සංඝර�නෙ�
අ�දැ�ම මත ෙ�රවා� මත ම�ඩනය කර�� බදර��ථ
�හාරෙ�� �� බව� දැ�ෙ�.

2. ව�ර��� �කාචා�ය� වහ�ෙ�
�නය �ටකයට �� �කා ��ථ අ��� පැර�ම �කාව
ව�ර��� �කාව�. එය රචනා කළ ආචා�ය� වහ�ෙ�ව ද
එම න��ම හ��වන අතර �කාෙ� අග ෙම�ම�ෙ� නම
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ද�වා නැත. ෙම�ම� වහ�ෙ� ද ��ධා - �ලා�
�ණය�ෙග� ස�න බැබළ � අ�වා ස�ත �� ��ටකයම
දරාග� ෙ��ඨ උ�ෙම� බව �එම �කාව ප��ලනෙ��
ෙප� ය�. ෙමම �කාෙව� ප�කා�නව රචනා කළ �කා
��ථය�� � ද ය� ක�ණ� සනාථ ��ම සඳහා ෙමම
�කාෙ� සඳහ� ක�� �ාමා�ක�වෙය� ද�වා ඇ�
බැ�� ෙමය ඉතා ස�භා�ත ��ථය� බව පැහැ�� ෙ�.
තම ��තයට� වඩා ��ප��යට ග� කළ උ�ම�
වැඩ�� �ගයක එබ� ෙ��ඨ උ�ම� අ��ම �යැ��
�කා� ��ථ ප��ලනෙය� අපට මහ� ආද�ශ රා�ය�
ෙම�ම අවවාද රා�ය� ද ලැෙ�. �වැර�ව දහම හැදෑ�ය
�� අ��, ධ�ම - �නය ���චය� ලබා �ය �� අ��
ෙමම ��ථය�� ද�වා ඇත. ව�ර��� �කාචා�ය�
වහ�ෙ� දැ�� එවැ� ව�නා අවවාද �පය� ෙමෙ�
සටහ� කර�ෙ� එකළ වැඩ�� උ�ම�ෙ� පැව� ��ධා�
�ණ �කට ��ම සඳහා� එම උ�ම� වහ�ෙ�ලා ��ෙ��
ම තම මතය ඉ�ම� ��මට උ�සාහ ෙනාග� බව� ����
��ධ මතයම ඉ�ම� ��මට උ�සාහ ග� බව� �කට
��මට�ය. එ�ම� වහ�ෙ� අපට ෙමෙ� අවවාද කරන
ෙ�ක.
I.

එව�ෙප� ඨාෙන� ෙපාරාණාච�යානං කථාම� ගං ���
ආච�ය�ලෙසවනාය ස�ජා��වා ෙතන සංස���වා
සෙතා ස�පජාෙනා ��වා ෙසා�න�ච ��තං
අ�ෙමාෙහ�වා කෙථත�බං. එසා අ�හාකං ආයාචනා.
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(ෙමබ� තැ��� �රාණ ආචා�ය� වහ�ෙ�ලාෙ� කථා
මා�ගය මනාව ඇ���ල ෙ�වනෙය� දැනෙගන එය හා
සසඳා ��ෙය�� �ව��� ��ත � අස�න�ෙ� �ත
�ළාවට ප� ෙනාෙකාට �ය ��ය. ෙ� අපෙ�
ආයාචනය�.) ( පළ� ක�න �කපද ව�ණනාව අවසානෙ�)
II.

එ�තාවතා සම�කස�ත�ස�සහ�ස - ප�මාණාය
සම�තපාසා�කස��තාය �නය�ඨකථාය ස�බපෙද�
���ඡයජාතං ස����වා ග���ඨාන�කාසනා කතා
ෙහා�, තථා� යං එ�ථ ��තං, තං ��� �චාෙර�වා
පා��ච අ�ඨකථ�ච ස�ල�ෙඛ�වා ෙය ආච�යා
��ධ�ස භගවෙතා මහා�භාවං, �නය�ටක�ස ච
���නයග��ර�ථතං ස�ල�ෙඛ�වා ෙපාරාණානං
කථාම�ගං අ�නාෙස�වා අ�තෙනා ම�ං පහාය ෙකවලං
ස�ධ�ම���යා, පරා��ගහකාමතාය ච �නය�ටකං
පකාෙස�තා �තා, ෙතසං පාද�ෙල ව���වා
ඛ��ෙසාර�චා��ණසම�නාගෙතන
��වා
ව�තස�ප��යා ෙතසං ��තං ආරාෙධ�වා පෙව�යා
ආගතං ���ඡයං කථාෙප�වා උපධාෙර�වා යං ෙතන
සංස�ද�, තං ගෙහත�බං, ඉතරං ඡ�ෙඩත�බං. ඉතරථා
����ෙතන භ�ත�බං. ���ඡයස�කරකෙරන පන න
භ�ත�බෙමව. ක�මා? සාසන�ස නාසෙහ��තා.

(ෙමපමණ�� අ�කය� ස�ත ��ථ ��හ� දහස�
�මාණය ඇ� සම�තපාසා�කා යන නම ඇ� �නය
අ�ඨකථාෙ� �ය� පදය�� ���චය හ��වා ගැට� තැ�
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�හා දැ��ම කරන ල�ෙ� ෙව�. එෙ� �ව ද ෙම� යම�
�යන ලදද, එය මනාව �චාරා ෙපළ� අ�වාව� සලකා බලා,
ය� ආචා�ය� වහ�ෙ�ලා භාග�ව� �� රජාණ�
වහ�ෙ�ෙ� මහා�භාවය�, �නය �ටකෙ� ��� න�ාය�
හා ගැ�� අ�ථ ඇ� බව� සලකා ෙපෟරා�ක කථාමා�ගය
�නාශ ෙනාෙකාට තමාෙ� මතය හැර�යා �ෙද�ම
ස�ධ�මෙ� ���ය ��ස� අ��ට අ��හ ��ම ��ස�
�නය �ටකය �කාශ කර�� ��යා� ෙව� ද, ඒ ආචා�ය�
වහ�ෙ�ලාෙ� පාද �ලය� ව�දනා ෙකාට �ා��
(ඉව�ම) �රතබව (අන�ය�ෙ� වචන ��ග�නා බව) ආ�
�ණය�ෙග� සම��ත � ව�තස�ප��ෙය� ඒ
උ�ම�ෙ� �ත ස�� ෙකාට �ෙ��ෙය� පැ��
���චය �යවා බලා ය� ක�ණ� ඒ (�රාණ ���චය) හා
සැසෙ� ද එය ගත ��ය, එෙ� (�රාණ ���චය හා) ෙනා
සැසෙඳන යම� ෙ� ද එය බැහැර කළ ��ය. එෙ��
නැතෙහා� �හඬ �ය ��ය. ���චය� සංකර
කර�ෙන� (වැර� ���චය� ෙද�ෙන�) ෙනා�ය
��මය. කවර ෙහ��ද ය�, (එෙ� වැර� ���චය� ලබා
�ම) ස�න නැ�මට ෙ�� වන බැ��.) (�කාෙ� අග)

ෙ� උ�ම� ස�ව පැව� ��ධා� උස� �ණ ඉහත
�කාශය�ෙග� �කට ෙ�. තවද තමාෙ� මතය �වා දැ��ම
ෙව�වට ���� ��ධ මතය ඉ�ම� ��මට ග� උ�සාහය ද
�කට ෙ�. එබැ�� අ�� ඒ උ�ම� අ�ව ය�� අපට වඩා
�� රජාණ� වහ�ෙ�ට� �ණා�ව උ�ම�ට� ස�ප � ඒ
පැර� උ�ම�ෙ� අවවාද අ�ව ���මට ඉටා ග��.
78

3. ��ලාගල

සා���ත

ස�ඝරාජ

මා��පාණ�

වහ�ෙ�
ෙමරට වැඩ�� ෙ��ඨ ��ථකාරක ඇ��පාණ�
වහ�ෙ�ලා අතර ෙම�ම� වහ�ෙ�ෙ� නම ද ඉතා
���ධය. මහපැර�� ර�ෙ� අ��හෙය� ��කළ සාසන
ෙශ�ධනයට ��ක � ��ලාගල ක�සප මා��පාණ�
වහ�ෙ� ෙම�ම�ෙ� ��වරයාය. ෙම�ම� වහ�ෙ�ෙ�
පා���වය �ෙ�ශය�� ද �කට � බව ��මෙ�ශෙ� ර�ත
�නයාලංකාර�කාෙ� දැ�ෙවන පහත පාඨෙය� �කට ෙ�.
එන�
“ආච�ෙයා
පන
ස�බප�ය��ධෙරා
අෙනකග�ථකාරෙකා
අෙනෙකසං
ග�ථකාරකානං
ෙථරානං ආච�යපාච�ය�ෙතා” (ෙ� සා���ත ස�ඝරාජ
ආචා�ය� වහ�ෙ� �ය� ප�ය��ධර උ�ෙම�.
ෙනාෙය� ��ථ රචනා කළ උ�ෙම�. ෙනාෙය�
��ථකාරක ෙත�� වහ�ෙ�ලාට ආචා�ය �ාචා�ය �
උ�ෙම�), ය�ෙව� ස�භාවනා කර�.
ෙම�ම� වහ�ෙ� �ෙ�ෂ ධාරණශ��ය�� ��
උ�ෙම� බව ��ථය�� දැ�ෙ�. එකවර එක ඇ�ම��
��ථ දහ� ගණන� (��ථ දහස� ය� බණවර 4�)
ධරාගැ�ෙ� හැ�යාව ��� බව ��ථය�� දැ�ෙ�. ඒ
ෙමෙ�ය;
I. “එෙ�ම ඒක�ැ�� ෛනකසහ� ��ථ ධාරණයට සම�ථ �
ව�ඥාන ඇ� ශා��� මහා �වා�පාදය� පට� සංඝර�ත
ය, �ම�ගල ය, වා��වර ය, ධ�ම��� ය, නාගෙසන ය,
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ආන�ද ය, ෙවෙදහ ය, ��ධ�ය ය, අනවමද�� ය, යනා�
මහා�ථ�රෙය� ෙනාෙය� �කා�ථකථා හා ත��ෙ�ෙශ�පාය
� අෙ�ක�කාර ධ�ම �බ�ධ හා ස�න ගැටපද �ටප� ආ�ය
උපදවා ���ෙ� ප�යා�� ශාසනය බැබැළැ�හ.”57
II. “යං ච�ෙද ච�ද�තං ��තතරම�ං පා��ං පා��ෙය.....”
(චා�� ව�ාකරණය කළ චා�� ආචා�ය� බ� � ද පා��
�යරණෙය� පා�� ඍ�වරයා බ� � ද ඉතා ��� �වණ�
ඇ� (සා���ත මා��පාණ� වහ�ෙ�).....) 58
ෙම�ම� වහ�ෙ�ෙ� කෘ� අතර අං��තර�කාය
�කාව, සාර�ථ�ප� �නය �කාව හා අ�ධ�මා�ථ සං�හ
�රාණ ස�නය දැනට �ද�මානය. දැනට ද�නට නැ� තව�
��ථ �පය� ද දැ�ෙ�. ෙම�ම� වහ�ෙ�ෙ� �ෂ� �
ස�ඝර��ත ආ� ඇ��වර�ෙ� ��ථය�� ද ෙම�ම�
වහ�ෙ�ව ඉතා ඉහ�� ව�ණනා කර ඇත.

4. ෙචා�ය ක�සප ඇ��පාණ� වහ�ෙ�
ෙම�ම� වහ�ෙ� ද�� ඉං�යාෙ� ෙච�ළ ෙ�ශෙ�
වැඩ�� බව දැ�ෙ�. ෙම�ම� ��බඳ ෙතාර�� ��ථය��
එතර� සඳහ�ව නැත. න�� එම දැ�ෙවන ෙතාර�� අ�ව
අ�වා ස�ත �ය� ��ටක ප�ය��ධර � මනා �ච�ණ
�වණ�� ��ත � �ලා� ��ප��ෙය� මනාව ���යා �
මහා�ාඥ උ�ෙම� බව �කට ෙ�. ෙම�ම� ර�ත ��ථ අතර
57 �කාය සං�හය (1966) (�.�.ආ�. සමරනායක) 81 ��ව
58

අ�ධර්මාර්ථසං�හ �රාණ සන්නය (1960) (වලෙගදර ෙසාමාෙලාක�ස්ස ��)
283 ��ව
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�ම��ෙන�ද� �නය �කාව හා ෙම�හ��ෙ�ද� න� අ�ධ�ම
මා�කා අ�වාව �ධාන ෙ�. එ�ම� වහ�ෙ� අපරෙ� �ංහල
��� වහ�ෙ�ලා සමග� ස�ප ස�බ�ධතා පැව� බව
ෙමරට �යැ�� ��ථය�� දැ�ෙවන ක�� ව�� �කට ෙ�.
ඉහ�� දැ�� සා���ත සංඝරාජ මා��ය�ෙ� �ෂ� �
�නය���චය �කාව �� වා��සර මා��ය�ට එම ��ථය
��මට ආරාධනා කළ අය අතර ෙමම ෙච��ය ක�සප
මා��ෙය� ද ෙව�. ඒ බව වා��සර මා��ෙය� ෙමෙ� ද�වන
ෙ�ක.
තථා මහාක�සපඅ�හෙයන; ෙථෙරන ��ඛා� සගාරෙවන;
����ම�ෙතභ�දාරෙකන; �ෙහන ෙචාළාව���ෙතන.
(ෙසා� රෙට� ��ත �, ��ෂාව�� මනා ග��වය� ඇ�තා �
, �ත�ා��� නමැ� ම� ඇ�� �දාරණය කරන - පලා
�නාශකර දමන �ංහෙය� බ� � මහාක�සප නමැ� ෙත��
��� ද එෙ�ම ආරා�ත �ෙ�...)
ෙම�ම� වහ�ෙ� ��බඳ තව� ක�� රා�ය�
ෙමාහ��ෙ�ද� ��ථෙ� සඳහ� ෙ�. නාග��න න�
�හාරෙ� වැඩ�� බව ද එ� දැ�ෙ�. ඉ� ගාථා �පය� ෙමෙ�
ද�ව�.
නාෙමන ෙයා �තධර�ගසමානනාෙමා,
ච�ෙදාව පාකටනෙභා�ත�තප� ෙඤා;
ස�ථ�තෙර� ��ෙණා �ටක�තෙය ච,
වා�භ�ථ��ෙන �ගරාජ�ෙලා.
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(�ත�ගධා��ට අ� � මහාකාශ�ප ෙත��ෙ� නාමයට සමාන
නම� ඇ�තා � ය� ෙතරනම�, අහෙස� සඳ ෙම� ස�ෙන�
���ධ �ෙ� ද, ��ධ ශා��ය�� හා ��ටකෙය� ද� � ෙ��
ද, පරවා�� නමැ� ඇ�� ��න කැලෙය� �ංහරාජෙය� බ�
� ද,)
ෙයා සාගෙරාව න �ල�ඝ� �ලෙවලම���ඡතා��ණසාර���ත�ෙතා;
ෙජාෙත� සාසනමලං ��ලං ජහ�ෙතා,
ස�ක�ච ධ�ම�නයං ප��පය�ෙතා.
(සාගරය ෙවරළ ඉ�මවා ෙනාය�නා ෙ� ය� ෙතර ෙකෙන�
�ලය ඉ�මවා ෙනාය� ද, අ�ෙ��ඡතා� �ණසාරය�ෙග�
අලංකාරව� � ආ�මභාවය� ඇ�ෙ� ද, සාසන මල
��කර�� මනාව ධ�ම�නය ද�ව�� සාසනය බ��වන
ෙ�� ද,)
ෙතනා�ධ�ම�ටක�ණව��ප��ණසාර�ථර�න�කෙරව ස��ධ��වා;
ස�මාපජානගළල�කරණාය ෙමාහ��ෙඡද� �ර�තා රතනාව� යා.
(ඒ මහාකාශ�ප මා��ය� ��� අ�ධ�ම�ටකය නමැ�
සාගරෙය� ��� පැව� ර�න ස�හය ෙගාඩනගා
�ෂ��ජාවෙ� ෙගල සැර�ම ��ස ර�නමාලාව� බ� �
ෙම�හ��ෙ�ද� න� � ය� ��ථය� රචනා කරන ලදද...)
ඉහත දැ�� ක�� අ�ව ෙම�ම� වහ�ෙ� වැර� මත
����ෙම� අ� සම�ථ � ඉතා �ච�ණ උ�ෙම� බව �කට
ෙ�. තවද ෙම�ම� වහ�ෙ� ��� ර�ත �ම��ෙන�ද�
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�කාව අපරෙ� ��ප��කා� �නයධර ��� අතර ඉතා
ස�භා�ත ��ථය�. එබැ��ම �නය ���චය��� ෙමම
�කාවට ��ඛ�වය� ෙද� ලැෙ�. තවද “ඔය ආ��ම��
වහ�ෙ�ලාෙ� ��වරයා ක�දැ� ඇ�ෙවා� �ම��ෙන�ද�
�කාචා�ය� වහ�ෙ� යැ� �ය�න” ය�ෙව� �නයධර
උ�ෙම� පවසන බව ද අස�නට ලැෙ�.

5. �නයාලංකාර ඇ��පාණ� වහ�ෙ�
�කාචා�ය සා���ත සංඝරාජ මා��පාණ� ���
ර�ත “පා���තක�නය���ඡය” න� � �නයසං�හ අ�වාවට
�� �කාව �නයාලංකාර �කාව�. එ� ක��ම� වහ�ෙ�ෙ�
සාමෙ�ර නාමය “���දෙඝාස” බව� උපස�පදාෙ��
“උපා�” යන නාමය ලබා�� බව� ර� ලබා�� ග� නාමය
“�ෙපටකාල�කාර” බව� වාසය කළ ආරණ�ෙ� නාමෙය�
“��යප�බත�ෙථෙරා” ය�ෙව� ද හැ�� � බව� ��ම
සාසනවංශෙ� දැ�ෙ�. එකල එරට වැ� මහා�ාඥ උ�ෙම� �
ෙම�ම� වහ�ෙ�ෙ� නාමය � ලංකා රාම�ඤ මහා�කාෙ�
ආච�යපර�පරාෙව� ද දැ�ෙ�. එබැ�� ෙම�ම� වහ�ෙ�
ෙය�ගා��ය ��� වහ�ෙ�ලාෙ� අ��පර�පරාව බැබළ�
��වාචා�� වහ�ෙ� ෙකෙන� බව ද සැල�ය ��ය. �වැර�
ධ�ම-�නය ���චය� ගත�� අ�� එ�ම� වහ�ෙ� ෙමෙ�
ද�වන ෙ�ක.
මහාකා��ෙකා
භගවා
මහාක�ණාය
ස�ෙචා�තමානෙසා අෙනෙක� නෙය� ආප��ෙතා
��ඨානං ක�වා ස�ගෙමා�ඛ�ෙඛ ප��ඨෙප�, භගවෙතා
අ��පාය��ෙනා අ�ඨකථාච�යා� අෙනෙක� කාරෙණ�
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භගවෙතා වචන�ස අ�ථං පකාෙස�වා ���ධකාමානං නයං
ෙද��, තථා �කාච�යාදෙයා�. එවං ��ෙන පන නෙය
ෙයා�ෙසා මන� කා�ං ස�ෙකා�තා ප��තා යථා���ඨං
ප�ප�ජ��, අස�ෙකා�තා අ�ඤථා අ�ථං ගෙහ�වා න
යථා���ඨං ප�ප�ජ��, ෙතසං ��ඨා�ග�ං අ�ග�ඡ�තා
��සාදෙයා� තෙථව කෙරා��, ත�මා භගවෙතා වචන�ච
��ෙබනාපරං සංස���වා අ�ඨකථා�කා�වචන�ච ස�මා
�ල��වා තථෙතා භගවෙතා අ��පායං ඤ�වා යථා���ඨං
ප�ප�ජ�ෙත� ග�කාප��ෙතා ��ඨහන�ථං ෙයාෙගා
කර�ෙයා.
මහාකා��ක
�
භාග�ව��
වහ�ෙ�
මහාක�ණාෙව� ෙපළඹ � �� ඇ� ෙ�� ෙනාෙය� න�ාය�
ම�� ඇවැ� ව�� නැ���ම ��ෙකාට සගෙමා��වෙය�
���වන ෙ�ක, භාග�ව�� වහ�ෙ�ෙ� අදහස ද�නා �
(සා���ත මහරහත� වහ�ෙ� ආ�) අ�වාචා�� වහ�ෙ�ලා
ද ෙනාෙය� න�ාය� ම�� භාග�ව�� වහ�ෙ�ෙ� වචනෙ�
අ�ථ �කාශ ෙකාට ����ය කැමැ�ත��ට නය�ම ලබා ෙද�.
�කාචා� උ�ම� වහ�ෙ�ලා ද එෙ�මය. ෙමෙ� න�ාය� ��
ක�� �ව�� ෙමෙන� ��මට හැ�කා � �වණැ�ෙත�
අ�ශාසනාව ප�� ��ප��. (එෙ� �ව�� ෙමෙන� ��මට)
ෙනාහැ�ව�නා� අ� අ�ර�� අ�ථය ෙගන අ�ශාසනාව
ප�� ෙනාම ��ප��, ඔ��ෙ� ��ඨා�ග�යට අ�ව ය�නා �
�ෂ� ආ�� ද එෙ�ම (වැර� අ���) කර�. එබැ��
භාග�ව�� වහ�ෙ�ෙ� වචනය ද ��වය හා අපරය සසඳා
අ�වා-�කා� වචනය ද මනාව �ලනය ෙකාට ත� ප��
(�වැර�ව) භාග�ව�� වහ�ෙ�ෙ� අදහස දැන අ�ශාසනාව
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ප�� ��ප��න�� ��� ග� ඇවත�� ��ම ��ස ෙය�ම
කට��ය.59
යම් අදහසක් ��ගැ�ම ෙහ� ��ෙ�්පය කළ ��ෙ�
ෙකෙස් ද යන න�ාය �නයාලංකාර �කාචා�න් වහන්ෙස්
දක්වන අ��.
“ඉණප�ෙභාග�ඨාෙන ��ඨ�� එ�ථ ‘‘�ෙය�ා යං මයා
�වරං ප���තං ආ�නා සෙච අ�තප�ෙභාගප�චෙව�ඛණං
න කෙරය�, ඉණප�ෙභාග�ඨාෙන ��ඨ��’’ වද��,
�මං�ත�බං.” (ඉණප�ෙභ�ග�ථානෙය� ��� යන ෙම�
“මා��� ඊෙ� ය� ��ර� ප�ෙභ�ග කෙ� ද” යනා� වශෙය�
අ�තප�ෙභ�ග
�ත�ෙ��ාව
ෙනාකර�ෙ�
න�
ඉණප�ෙභ�ග�ථානෙය� ��� යැ� �ය�, ෙමය �ම�ය
��ය.) යන සාර�ථ�ප� �කා පාඨය �චාරණයට ල� කර��
ව�නා උපෙ�ශය� ෙමෙ� ලබා ෙදන ෙ�ක.
�ං ඉදං වචනං පා�වචනං වා අ�ඨකථාවචනං වා
�කාවචනං වා ග�ථ�තරවචනං වා�. ත�ථ න තාව
පා�වචනං, න අ�ඨකථාවචනං, න ග�ථ�තරවචනං, අථ ෙඛා
�කාවචන��. ෙහා� �කාවචනං, සකවචනං වා පරවචනං වා
අ��ෙපතවචනං වා අන��ෙපතවචනං වා�. ත�ථ න
සකවචනං ෙහා�, අථ ෙඛා පරවචනං. ෙතනාහ ‘‘වද��’’�. න
�කාච�ෙයන
අ��ෙපතවචනං
ෙහා�,
අථ
ෙඛා
අන��ෙපතවචනං. ෙතනාහ ‘‘තං �මං�ත�බ’’��. ... ත�මා
අ�ඨකථාවචනෙමව පමාණං කාත�බං.
59

�නයාලංකාර �කා

85

 �ෙම� ද ෙමය ෙපෙළ� � වචනය� ද, අ�වාවචනය� ද,
�කා වචනය� ද, ��ථා�තරෙය� � �ම� දැ� (බල�න).
එ�ලා පළ�ව ෙමය පා�වචනය� ෙනාෙ�,
අ�වාවචනය� ද ෙනාෙ�, ��ථා�තරෙය� � වචනය� ද
ෙනාෙ�, එෙත�� �ව� �කා වචනය�.
 �කා වචනය� න� එය එෙ� ෙ�වා. එය �ව�ය වචනය� ද
(�කාචා�� වහ�ෙ�ෙ�ම වචනය� ද), නැතෙහා�
ෙවන� අෙය�ෙ� �ම� ද, (�කාචා�� වහ�ෙ� ���)
අදහ� කළ වචනය� ද, අදහ� ෙනාකළ වචනය� දැ�
(බල�න)
එ�ලා ෙමය �කාචා�� වහ�ෙ�ෙ� (�ව�ය) වචනය�
ෙනාෙ�, ෙවන� අෙය�ෙ� වචනය�. එබැ�� “වද��”
(ඇතැ�� �ය�) යැ� � ෙ�ක.
 ෙමය �කාචා�� වහ�ෙ� ��� අදහ� කරන ලද
වචනය� ද ෙනාෙ�, අදහ� ෙනාකළ වචනය�. එබැ��
“තං �මං�ත�බං” (එය �ම�ය ��ය) යැ� වදාළ ෙ�ක.
 එබැ�� අ�වා වචනයම �ාමා�ක කළ ��ය. (එන� අද
�න ප�ෙභ�ග කළ �ය�ල අද �නම එන� ඊළඟ අ�ණට
ෙපර �ත�ෙ��ා කළ ��ය).
ෙමෙ� ��ථයක ආ පම�� යම� ��ගැ�ම ෙහ�
��ෙ�පය ෙනාෙකාට ඉහත ප�� එය ��ථ ක�තෘ�
වහ�ෙ�ට අ�මත අදහස� ද යනා� ෙලස �මසා ෙවන�
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�ාමා�ක ��ථ හා සසඳා බලාම �රණයකට ආ �� බව
�නයාලංකාර ඇ��පාණ� වහ�ෙ�ෙ� අවවාදය�.
“අ�වා �කා වල ��ධ අදහ� �ෙබනවා, හ� ���චය
ෙසායා ග�න බැහැ” යැ� ඇතැ�� පවස�ෙ� ෙමවැ�
න�ාය� ෙනාද�නාකම �ස�. ��� ��ව�� ඇ�ෙ� ධ�මය
හදාර�ෙ� න� එබ� ගැට� �සෙඳ� ඇත. ගත ��ෙ� �මන
���චය ද යනා� �ම� පහව� ඇත.

�කා ��බඳ ඇ� ��මත �පය� හා ඊට ����
1. ��ණය : ��රජාණ� වහ�ෙ�ෙ� ෙ�ශනාව�ට ��තර
සැප�මට �කාචා�ය� වහ�ෙ�ලා සම� ද?
���ර: ෙමම ��ණය නග�ෙ� �කා ය� �ම�දැ�
හ�හැ� ෙ��� ෙනාගැ�ම �ස�. �කාචා�� වහ�ෙ�ලා
�� �ෙටක තම මතය ��ධමතය ෙලස ෙනාද�වන ෙ�ක.
ඇ�� පර�පරාෙව� තම� දැනග� ���චය ෙබාෙහ�
කාලය� �රාවට ධ�ම�නය හා සසඳා බලා ෙබාෙහ� �ෂ�
��සකට උග�වා ඉ�ප� ෙමම �කා� ��ථ රචනා කළ බව
දත ��ය. එබැ�� ��ර��ෙ� පට� අඛ�ඩ ඇ��
පර�පරාව�� පැ�� ���චය�ම �කා ව�� තව� �කට
කරනවා හැර ෙපළ අ�වාව�ට ෙවන� අ�ත� �කාව�ෙ�
ද�වා නැත. ය� ක�ණ� ��බඳ �කාචා�� වහ�ෙ�ෙ�
අදහස ද�වන �ට ඒ සෑම තැනක�ම “අයං අ�හාකං ඛ��,
�මං��වා ��තතරං ගෙහත�බං” (ෙ� අපෙ� අදහස�,
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�මසා වඩා �� අදහස ගත���) ය�ෙව� ඉතා
�හතමා�ව ධ�මග��වෙය� ��ව ද�වන ෙ�ක. එම
��ථ ෙනා�යවා එ� ව�නාකම ෙනාදැන ෙමෙ�
�ෙ�චනය ��ම තම�ට� අ��ට� සාසනයට� කර�නා
� �ශාල අන�ථය� බව සලකා තම� ෙනාද�නා �ෂය�
��බඳව ෙනාද�නා බව �ය�ෙ� න� ෙමබ� හා� ��
ෙනාවන බව සැල�ය ��ය.
2. ��ණය : �කා ��ෙ� රහත� වහ�ෙ�ලාමද?
���ර: ෙමම ��ණය අසන අය අදහ� කර�ෙ� “රහ�
ෙනා� අයෙ� ��තර �වරණ අපට අවශ� නැත” ය�න�.
ෙ� �කාශ කර�ෙ� ද �කා ගැන හ� වැට�ම� නැ�ව
�ංහල ප�ව�තන ආ�ෙය� ධ�ම�නය �යවන අය�. �කා
�පද � ඇතැ� ආචා�ය� වහ�ෙ�ලා රහත� වහ�ෙ�ලා
යැ� ද ��ගැෙ�. තවද ඒ උ�ම� වහ�ෙ�ලා අ�වා ස�ත
��ටකෙ� පාරගත උ�ම� වහ�ෙ�ලා යැ� අ�වාදෙය�
��ග�. එම �ංහල ප�ව�තන ��ෙ�� ද අ�වා-�කාව��
දැ�� අ�� අ�වම ප�ව�තන කර ඇ� බව ඔ��
ෙනාද��. �කාචා�� වහ�ෙ�ලා තම මත ��ධමතය
ෙලස ෙනාදැ�� බව� ���� ��ධ මතයම ඉ�ම� ��මට
ෙවෙහ�� බව� ෙපර අ� දැ���. ෙම�� අපටද
නැ�යහැ� තව� �ශණය� ව�ෙ�ය. එන� “ෙමම �ංහල
ප�ව�තන ඔබට ලැ�ෙ� ��රජාණ� වහ�ෙ�ෙග� ද?
නැ�න� රහත� වහ�ෙ�ලාෙග� ද?” ය�න�. අෙන�
අවධාරණය කළ �� ක�ණ ව�ෙ� ��ම ෙ�රවා� �කා�
��ථයක �ල සමා� �ඥාව�ට බාධක වන වැර� ක��,
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උපෙද� නැ� බව�. ඒ ෙව�වට ඊට උපකාරක ක��ම
පැහැ�� ෙකෙ�. ක�� ෙමෙ� ෙහ�� ��ථය�ට ෙදා�
නග�� ෙනා�ට ඒවා හදාරා බලා තම ��තයට යම�
ගතහැ� න� එය ගැ�ම �වණැ� �යාව� බව සැෙවාම
සලක�වා.
3. ��ණය : එකම ��ථයට �කා �පය� �යැෙව�ෙ��
ඒවා අතර ඇතැ� �ට ෙවන� මත පව��ෙ�� ඇ�?
���ර: ෙමෙ� එකම ක�ණ ස�බ�ධව �කා �පය�
�යැ�ෙ� �ෙ�ෂෙය�ම �නය �ටකය සඳහාය. එෙ� �කා
අතර ෙවන� මත ඇතැ� �යන ෙබාෙහ� අව�ථා වල�
එෙ� �ය�ෙ� �කාව�� �වැර� අදහස ෙනාදැ�ම
�ස�. ය� ��ය�� එෙ� ෙවන� අ�ථ ඇතැ� හැෙඟන
තැන� ෙවෙතා� ෙ�රවා� �ෙ��ය හ�නන සැදැහැ�
��ෙව� ස� �� උ�ම� හා සාක�ඡා ෙකාට වඩා� ග� �
මතය ��ගත ��ය ය� �නය න�ාය�. ෙම�� �ය��
�ෙ�ෂ ක�ණ� ඇත. එන� �නය ��ධ�ෂය බව� එබැ��
ෙමවැ� ක�� ස�බ�ධව ෙපළ අ�වා� සඳහ� ෙනා�
ක�� ගැන රහත� වහ�ෙ�ලා අතර පවා ෙවන� අදහ�
පැව�ය හැ�ය ය�න�. ඒ බව �නය අ�වා�ය �යැ�ෙම�
දත හැ�ය. ��ධකාලෙ�� අ��ාවක උ�ම�ෙ� පවා
ඇතැ� තැනක� අදහ� සම � නැත. චා�ම ��ය ඊට
�ද�න�. න�� ෙම�� �ෙ�ෂෙය� දත ��ෙ� �ව�
මා�ගයට අදාල ��ක න�ාය� ස�බ�ධව ��පදාවට
බාධක ෙවන� මත ��ෙ�� ෙනාපව�න බව�. �කා අතර
ඇතැ� සලකන ෙමබ� තැ� ��බඳවද ෙ� අ���
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දත��ය. එබ� ෙවන� මතය� ෙවෙතා� එය ද�වා �වැර�
��ම �රාණ උ�ම�ෙ� ල�ණය�. එය සාසනෙ�
�ර���ය ��සම කළ බව ��ථ ප��ලනෙ�� වැටෙ�.
ක�� ෙමෙ� ෙහ�� ��ථ අතර �ෙර�ධය� ඇ�තා�
ෙම� බැ� බැ�මට ෙප�න ද එකවර එෙ� ���චයකට
ෙනායා ��� ��ව�� ඇ��� දහම මනාව හදාර�ෙ�
න� ගැට� �ය�ලම පාෙ� �ස� ය� ඇත. වැර�යට
හදාර�ෙ� න� ෙපළ ��ථ අතර පවා �ෙර�ධය� ද��
ඇත.
4. ��ණය : �කා රචනා කෙ�� ෙමකල ��� වැ�
සාමාන� ��� වහ�ෙ�ලාම ද?
���ර: ඇතැ�� �ත�ෙ� ෙමම �කා ��ෙ� ෙමකළ
��න උපා�ධා� ��� වැ� උග�� ��� බව�. එය ඉතා
වැර� අදහස�. ෙමම �කා �යැ�� �ගය ය� ඉතාම�
ග��වෙය� ධ�මය හදාරණ ඒ අ���ම ඒවා ��ප�න
��ප��ග�ක ��� වැඩ�� රහත� වහ�ෙ�ලා යැ�
සැලෙකන උ�ම� වැඩ�� කාලය�. ඒ ඒ කාල වල වැඩ��
ෙ��ඨ සැබෑවටම අ�වා ස�තව ��ටකධර � �ලා�
��ප�� අ�රටම ��ප�න උ�ම� අ�� ෙමම �කා�
��ථ රචනා � බව ද දත��ය. එබැ�� ෙමකල ��න
උග�� හා ඒ උ�ම� ��ෙ�� සැස�ය හැ� ෙනාෙ�.
එ�ම� වහ�ෙ�ලා ��ෙ��ම වැර� මත සමාජගත�මට
ඉඩ ෙනාතැ� ෙ�ක. ��ෙ�� වැර� මත �තාමතා �වැර�
යැ� ෙනාදැ�� ෙ�ක. �� ෙදවැ� ෙකාට ධ�මය �කග�
ෙ�ක. ෙපළ අ�වාව�� ෙනාදැ�� ක�ණ� ස�බ�ධ
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���චයක� එක�ණ ස�බ�ධ ���� ��ධ මතය
ෙගනහැර පෑමට උ��ක � ෙ�ක. ��ප��ග�ක සඟ
පර�පරාව ෙබාෙහ� කාලය� ��ප�තව පැවැ��මට
ආචා�ය�වෙය� උපකාර � ෙ�ක. අදට� ෙමපමණ��
ෙහ� ��ප��ග�ක සඟ පර�ර� ��� �ෙබ�ෙ��
��ටක ස�ධ�මය ��� �ෙබ�ෙ�� එවැ� �රාණ ඇ��
පර�පරාව �සා බව සලකා ඒ උ�ම� ෙකෙර�
ග��වෙය� දහම හදාර�ෙ� න� ��ධ සාසනයම දැනට
වඩා බබළන බව අපෙ� අදහස�.
�කා ��ථ හා එම ඇ��ව� ගැන ෙමතර� ක��
දැ��ෙ� ඒවාෙ� ඇ� ව�නාකම ඒ�� ගැ��මටය. ෙපළ අ�වා ��ථ ��ෙවලට හදාර�න��ට �කාව�ෙ� අගය
මැන�� වැටෙහ� ඇත. ක�� ෙමෙ� ෙහ�� ෙපළ - අ�වා �කා අ�ව ��ර��ෙ� අදහස �වැර�ව දැන ��පැ�ෙම�
�ව� මා�ගය ෙහ�කර ග��වා ය� අපෙ� ආරාධනය�.
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05 ��රජාණ�වහ�ෙ� දහ� ෙද�
භාෂාව හා ඒ ගැන ඇ� මතවාද
භාෂා :
“භාස�� අ�ථං එතායා� භාසා.60 (ෙමය කරණෙකාට
ෙගන අ�ථය එන� �ය�� � ෙදය �කාශ කර� ද එය භාෂාව�
න� ෙ�.)” ය� භාෂා පදෙ� ����ය�. එබැ�� ය�
ෙකෙන� යම� උපකාර කරෙගන “ගස� ඇත, මල �වඳ�” ආ�
� පැව�ය �� අ�ථ පවස� ද එය භාෂාව� න� ෙ�.

පා� භාෂාව :
“ස�මා ස���ෙධා� ෙත�ටකං ��ධවචනං ත��ං
ආෙරාෙප�ෙතා මාගධභාසාය එව ආෙරාෙප�. 61 (ස�මා
ස��� රජාණ� වහ�ෙ� ද ��ටක ��ධ වචනය ත��යට
නගන ෙ�� මාගධ භාෂාෙව� ම නැං� ෙ�ක) “සකාය
����යා� එ�ථ සකා���� නාම ස�මාස���ෙධන
��ත�පකාෙරා මාග�ෙකා ෙවාහාෙරා.”62 (‘සකාය ����යා’
යන ෙම� ‘සකා����-�ව�ය ����ය’ ය� ස�මා ස���
රජාණ� වහ�ෙ� ��� ෙ�ශනා කරන ලද ආකාර ඇ�
මාග�ක ව�වහාරය�.)”

60 මහාස�ද��
61 �භ�ග අ�වා
62 �නය අ�වා
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ඉහත දැ�� ඉපැර� සාස�ක �කාශ අ�ව දැ� පා�
භාෂාව ෙලස භා�ත වන පදයම ෙපර “අ�යභාසා, ත��භාසා,
මාගධභාසා, මාග�කෙවාහාර, ධ�ම����, සකා����,
සභාව����” යනා� වචන ව�� �යැෙවන බව දත ��ය.
එබැ�� ස�මා ස��� රජාණ� වහ�ෙ� ��� ධ�මය ෙද�
භාෂාව ව�තමානෙ� පා� භාෂාව ෙලස හ��ව�.
එය “පක�ඨානං ආ�� පා�, උ�තමානං වචනානං
අ��කෙමා� අ�ෙථා. අථ වා අ�ත�ථපර�ථා�ෙභදං අ�ථං
පාෙල� ර�ඛ�� පා�.” 63 යනා� සාස�ක ���� අ�ව
�කෘ�ට (ඉතා උස�) වචනය�ෙ� ෙපළ �� පා� න�, උ��
වචනය�ෙ� අ��මය යන අ�ථ�. නැතෙහා� ආ�මා�ථපරා�ථ ආ� ෙ�ද ඇ� අ�ථය පාලනය කර� ර���� පා� න�
යැ� ප�ය�� � ස�ධ�මය පා� න� ෙ� යැ� අ�ථ ගත ��ය.
උපචාර වශෙය� ඒ ප�ය�� ස�ධ�මය ෙද� භාෂාව ද පා� න�
ෙ�. එබැ�� පා� ච සා භාසා චා� පා� භාසා (පා� �ෙ�� ඕ ය
භාෂාව �ෙ�� ඕ යැ� පා�භාෂා න�) යැ� ����ය ගත
හැ�ය.

පා� භාෂාව හැදෑ�ෙ� ඇ� වැදග� කම
භාග�ව�� වහ�ෙ�ෙ� � ස�ධ�මය ෙ�ශනා කළ
භාෂාව පා� භාෂාව බැ�� එම දහෙ� �වැර�ම අ�ත දතහැ�
ව�ෙ� පා� භාෂාව දැනගැ�ෙම�. එය ෙවන� භාෂාව��
දැ��මට යාෙ�� ෙබාෙහ� ෙස�� අ�� හා� �ය හැ�ය.
මෑතක� ද �ංහලයට ප�ව�තන �� �ව� ඒවාෙ� ෙබාෙහ�
ෙද�ෂ ද�නට ලැෙ�. එම ප�ව�තන හ�හැ� අ��ණයකට
ල�වන බව� ද ෙනාෙපෙ�. මෑත� ��ෙක�� දහ� ��ථ
63

�නයාල�කාර�කා
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ප�ව�තන ��බඳව ධ�මධර උ�ෙම� අස�� ව�ෙ� එෙහ��.
දැනගැ�ම ��ස එව� වැර� �පය� ෙමෙ� සටහ� කර�.

�ංහල ප�ව�තන වල අපට හ�� වැර� �පය�
1 ‘‘කතෙමා ච, ��ඛෙව, ��ගෙලා ස�ධා�සා�? ඉධ, ��ඛෙව,
එක�ෙචා ��ගෙලා ෙය ෙත ස�තා �ෙමා�ඛා අ��ක�ම
�ෙප ආ��පා ෙත න කාෙයන ���වා �හර�, ප�ඤාය
ච�ස ��වා එක�ෙච ආසවා ප���ණා ෙහා��,..... (�ටා��
��ය - ඡ�ඨසංගායනා සං�කරණය)
ෙ� �ටා�� ��ෙ� ස�ධා�සා� යන පදය ��තර කළ
අ���. එ� ෙ��ම “මහෙණ�, ස�ධා�සා� ��ගලයා ය�
කවෙර� ද? මහෙණ� ෙ� සාසනෙය� ඇතැෙම�
�පසමාප��� ඉ�මවා ආ�ප� (අ�ප) � ය� ශා�ත
�ෙම��ය� ඇ�ද, ඒවා නාමක�� �ඵ�ශ ෙකාට
ෙනාෙවෙස�. එෙ�ම ඔ� ��� �ඥාෙව� ච�රා�ය සත�
දැක ඇතැ� ආ�ව �ය කරන ල�දා� ද ෙව�....” ය�න�. ඉහත
ක� අ��� දැ�� පාඨය ෙව�වට �ංහල ප�ව�තනෙ�
ඇ�ෙ� “ඔ� ��� �ඥාෙය�� ��ස� දැක ආ�ව �ය කරන
ල�දා� ෙනාෙව�” ය�ෙව�.
ෙමෙ� �මට ෙ��ව ඇතැ� �ංහල අ�ෙර� �යැ��
පා� ෙපා� වල ෙමම පා� පාඨය වැර�ම�� “ප�ඤාය ච� ස
��වා ආසවා අප���ණා ෙහා��” යැ� වැ� ��ම�. න��
තා� හා ��ම ෙපා� වල එය �වැර�ව ද�වා ඇත. ෙ� ල��ව
ෙබාෙහ� කාලය� (�තාවක, මහ�වර �ග වල�) අ�ය�
ෙ�ඛකය� අ�� ෙමම ෙපා� �යැ�ම ඊට ෙ��ව�. එය
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හයවැ� සංගායනාෙ�� �වැර� කර ඇ� අ�� දැකගත හැ�ය.
ෙමම වැර� පාඨය අ�ව අ�� ��ව ෙහා� ��ධා�සා�
උ�ෙම� ය� ආ�ව �ය ෙනාකළ, තාම� මා�ගඥාන
ෙනාලැ� ෙකෙනකැ� අ�ථය ලැෙ�. මා�ගඥානෙ�� ආ�ව
�ය වන බව ද�වා ඇ� බැ��. න�� ��ධා�සා� උ�ෙම�
ය� ඇතැ� ආ�ව �ය කළ ෙස�තාප�න මා�ග අව�ථාෙ��
��ධා ඉ�ිය බලව� � මා�ග�ථ ආ�ය� වහ�ෙ� ෙකෙන�
බව ඉතා පැහැ��ව “අ��චෙතා මන�කෙරාෙතා ස����යං
අ�ම�තං
ෙහා�,
ස����ය�ස
අ�ම�ත�තා
ෙසාතාප��ම�ගං ප�ලභ�; ෙතන ��ච� – ‘‘ස�ධා�සා�’’....
ෙය � ෙක� ස����ය�ස වෙසන ෙසාතාප��ම�ගං
ප�ලභ��, ස�ෙබ ෙත ස�ධා�සා�ෙනා..” (අ�ත� වශෙය�
ෙමෙන� කර�න�ට ��ධා ඉ�ිය අ�ක ෙව�, ��ධා ඉ�ිය
අ�ක �ෙම� ෙස�තාප�� මා�ගය ලබ�. එබැ�� ��ධා�සා�
යැ� �ය� ලැෙ�. ය� ��ෙව� ��ධා ඉ�ියෙ� වශෙය�
ෙස�තාප�� මා�ගය ලබ� ද ඒ �ය� ෙදනා ��ධා�සා��ය) �
ප�ස��දාම�ගෙ�� වදාරා ඇත. එක�ණ “ෙයා ��� ......
ස�ධං �රං ක�වා ෙසාතාප��ම�ගං ��බ�ෙත�, ෙසා
ම�ග�ඛෙණ ස�ධා�සා� නාම ෙහා�” (ය� ��ව� ��ධාව
�රය ෙකාට ෙස�තාප�� මා�ගය උපදවාද, උ� වහ�ෙ�
මා�ග�ණෙය� ��ධා�සා� න� ෙව�) යනා� ෙලස සං��ත
�කාය අ�වා�ෙය� ඉතා පැහැ��ව ද�වා ඇත. එබැ��
�වණැ�ෙත� ක�� �මසා ඉහත පාඨය �වැර� කර ග��වා.
2.
ත�ථ අ�බල��කායං �හර�� ...... අ�බල��කා�
එවංනාමෙක පාසාෙද ප�ෙවකං �ෑහය�ෙතා �හර�.
ක�ටෙකා නාම ජාතකාලෙතා ප�ඨාය ��ෙණාව ෙහා�,
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එවෙමවං අය�� ආය�මා ස�තව��කසාමෙණරකාෙලෙයව
ප�ෙවකං �ෑහයමාෙනා ත�ථ �හා�.64
ඉහත ද�වා ඇ�ෙ� �ඩා රා�ල සාමෙ�ර��
වහ�ෙ� ත�ව �ාසාදයක වැඩ�� ආකාරය�. එම පාඨෙ�
ප�ව�තනය ෙමෙ� �ය ��ෙ� ෙමෙ�ය. “අ�බල��කායං
�හර� ය�.... අ�බල��ක යන න�� �� �ාසාදෙය�
ප�ෙ�කය වඩ�� වාසය කරන ෙ�ක. (ගසක) ක�ව හටග�
�න පට� ���ම ෙව�. ෙමෙ�ම ෙම�ම� වහ�ෙ� ද ස�
වය� සාමෙ�ර කාලෙ��ම ප�ෙ�කය වඩ�� එ� වාසය කළ
ෙ�ක.” ය�ෙව�.
න�� එම ක� අ��� ද�වා ඇ� ෙකාටස �ංහල
ප�ව�තනෙ� ද�වා ඇ�ෙ� “ක�ටක නැමැ�තා උප� කල
පට� ��ණය” යන ��ම ගැල�ම� නැ� පාඨය�. ෙමම
���මට ක�ඨක නැමැ�ෙත�ෙ� ��ම ස�බ�ධය� නැත.
“ක�ටක” යන පා� පාඨෙ� �ධාන හා ෙමම �ථානයට
ගැලෙපන අ�ත වන “ක�ව” ය�න පෙසක දමා ��ම
ස�බ�ධය� නැ� “ක�ටක නැමැ�තා” යන අ�ත�
ගැ�ෙම� ��� අ�ත� ලැ� ඇත. �ට අදාල �කාෙ�
“��ෙණාව ෙහා�, න ත�ස ��ණභාෙවා ෙකන� කාත�ෙබා
සභාව��ධ�තා” (��ෙණාව ෙහා� ය� ඒ ක�ෙ� ��� බව
�වභාවෙය� ��� බැ�� ��ව� ��� ��කළ �� ෙනාෙ�.)
යනා� ෙලස පැහැ��ව ද�වා ඇත. එය බැ�වා න� ෙමවැ�
වැර� �� ෙනාව� ඇත.
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මජ්�ම�කාය පා� අ�වා 3 ෙකාටස 85 ��ව
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3.
��ෙඛා �ව�ෙතාෙයව අ�ෙතාසාෙරා ��යං
ප���ෙතා, අ�තමෙසා උ�ෙබධෙතා අ�ඨ��ෙලා,
ප�ණාහෙතා ��ද�ඩක�පමාෙණා� ����පෙගා.....65
ෙම�� �යැෙව�ෙ� �මාව� ස�මත ��ෙ�� ���
වශෙය� ගතහැ� ගසක අවම �ශාල�වය�. එ� ප�ව�තනය
“ගස �ව� ව�ෙ�ම, ඇ�ලත හරය ඇ�ෙ�, �ම ���ෙ�,
අවම තර�� උ�� අං�ල අට� �ෙ�, වට �මාණෙය�
ප��ඳක �ට� (ෙමය �ලැ��ෙ� පමණට සමය) පමණ �ෙ�
ද ���තට ��� ෙ�.” ය�ෙව� �ය ��ය.
න�� ෙම� �ංහළ ප�ව�තනයක ෙමම ක� අ���
දැ�� පාඨය “ව�� ඉ�ක�ව� පමණ �ෙ� ද” ය�ෙව�
ප�ව�තනය කර ඇත. එම පාඨෙ� අ�ත �ාෙය��කව ද
ෙනාගැලෙ�, ඉ�ක�වක වට�මාණ ඇ� අං�ල අට� උස ඇ�
ඇ�ලත අර�ව හටග�නා ව�ගෙ� පැළ �ද�මාන ෙනාවන
බැ��. �කාව�� දැ�� අ�ත හා ද ෙනාගැලෙ�. “��ද�ඩ”
යන පා� පාඨයට “ඉ�ක�ව” යන ප�ව�තනය ��ෙ��
ෙනාගැලෙ�. ඉ�ක�වට පා�ෙය� �ය�ෙ� “��” ය�ෙව�.
�ට අදාල �කාපාඨය ව�ෙ� “��ද�ඩක�පමාෙණා�
�හළ�ෙප ෙලඛ�ද�ඩ�පමාෙණා� වද��, ෙසා ච
ක��ඨ���ප�මාෙණා� ද�ඨ�බං” (��ද�ඩ�පමාෙණා ය�
ෙහළ�ව ප��� ද�ඩක පමණ යැ� �ය�. එය ද �ඩා
ඇ��ෙ� පමණ යැ� දත ���) ය�ෙව�. “ක�ඛා�තර�
�ටෙපාත”
නමැ� පැර� ��ථෙ�ද ෙමම පාඨය
“��ද�ඩ�පමාෙණා� - ෙහළ�වැ� ප���දඬ� සා ද �” යැ�
පැහැ��ව ද�වා ඇත. ෙමවැ� පැහැ�� ��� ��ය� එම �කා
65

ක�ඛා�තර� මා�කට්ඨකථාව 5 ��ව
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ස�න ��ථ භා�තා ෙනාකර ප�ව�තනය ��ම �සා ෙමවැ�
වැර� ප�ව�තන ��ෙ�. එබැ�� ධ�ම��ථ ප��ලනය කළ
�� ��ෙවල දැන එම දහ� පාඨ වල �වැර� අ�� ගැ�මට
සැෙවාම උ��ක ෙව�වා.
4. සෙච � ඡ���� අනපෙන�වා සකෙලෙනව
නා�ෙකරඵෙලන ස��ං පානකං ප��ග�තං ෙහා�,
නා�ෙකරං අපෙන�වා තං �කාෙල� ක�ප�.66
ෙමය ෙ�ස�ජ�ඛ�ධකෙය� දැ�ෙවන කා�ක���ම
��බඳ පාඨය� ��තර ��ම සඳහා �නය අ�වාෙ� පැ��
පාඨය�. ෙම�� අදහ� කර�ෙ� යාවකා�ක ෙදය� සමග
ෙවන� කා�කය� �� �ෙ�� �� රසය� ඇ� �ෙවා� එම
��ණය අ�කාලය� ඇ� කා�කයට පැ�ෙණන බව�. එබැ��
ඉහත පාඨෙ� ප�ව�තනය “ඉ�� ෙපා�ත ද ඉව� ෙනාකර
ස���ණ ෙපා� ෙග�ය� සමග (අඹ �ෂ ආ�) පානකය�
��ග�නා ල�ෙ� ෙ� ද, එම ෙපා� ෙග�ය ඉව�කර එම
පානකය �කාලෙය� ද කැප ෙ�.” ෙලස �ය ��ය.
න�� ෙම� �ංහළ ප�ව�තනයක ෙමම පාඨය “ෙල�
හැරදමා ��ම��ම ෙපා�ඵලය සමග පැ� ��ග�නා ෙ�ද, ඒ
පැ� ෙපා� ඵලය බැහැර ෙකාට �කාලෙය� ද කැප ෙ�.” ෙලස
ද�වා ඇත. ෙම� අ�ත �වැර� අ�තට ෙබාෙහ� ෙස��
ෙවන�ය. ෙබාෙහ� ෙදෙන� ෙමම පාඨය �සා “හවසට ෙපා�
ව�ර කැපය” යන වැර� �ගමනයකට ද පැ�ණ ඇත. ඊට
ෙ��ව ව�ෙ� ෙමම පාඨෙ� ක� අ��� ද�වා ඇ� වචන
වැර� ෙලස ප�ව�තනය කර ��ම�. “ඡ���� අනපෙන�වා”
66

�නයට්ඨකථා 819 ��ව
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යන තැන “ෙල� හැරදමා” ය� ප�ව�තනය වැර�ය. එය “ෙල�
ඉව� ෙනාකර” යන අ�ථය ලබා ෙද�. �ලඟට “පානකං” යන
පදය “පැ�” යැ� ප�ව�තනය වැර�ය. පැ� යැ� ග��ට
ෙපා�ව�ර යන අ�ත ද ලැෙ�. ෙපා� ව�ර හවසට අකැපය. ඒ
බව �කා� ��ථය�� පැහැ��ව සකාරණව ද�වා ඇත.
“උදකං, පා�යං” යන වචන සඳහා “පැ�” යන ප�ව�තනය
ගැලෙ�. න�� “පානකං” ය�ෙව� ෙම�� අදහ� කර ඇ�ෙ�
“අඹ�ෂ ආ�” පානකය�. ෙ� බව සාර�ථ�ප� �කාෙ�
“පානකං ප��ග�තං ෙහා�� අ�බපානා�පානකං ප��ග�තං
ෙහා�, තං �කාෙල� ක�ප� අස���නරස�තා.” (පානකං
ප��ග�තං ෙහා� ය� අඹ�ෂ ආ� පානකය� ��ග�නා
ල�ෙ� ෙව�. එම පානකය ෙපා� ෙග�ෙ� රසය (�ෂ) හා ��
ෙනා� බැ�� �කාලෙය� ද කැපය.) යැ� ඉතා පැහැ��ව ද�වා
ඇත. එබැ�� ෙමවැ� �නය ක�� ���චෙ�� �කා�
�ාමා�ක ��ථ ද භා�තා ෙකාට ම ���චය�ට
පැ�ෙණ�ෙ� න� ෙමවැ� වැර� �� ෙනාව� ඇත.
5. �ත�ගෙත�ව�ක�ස
පන
ච��ථං
ව�තමානං
අංසකාසාවෙමව ව�ට�. ත�ච ෙඛා ��ථාරෙතා �ද��,
�ඝෙතා �හ�ථෙමව ව�ට�.67
ෙ� ද�වා ඇ�ෙ� ����ම�ගෙ� �තංග��ෙ�සෙ�
��ව�කාංගය ද�වන තැන �තංග��ව�ක ��වට ගැලෙපන
අංසකඩෙ� �මාණය�. එම පාඨය “�තංගෙත�ව�ක ��වට
ගැලෙප�ෙ� �ය� �න� �ග එ� �යත� පළල අංසකඩය�
පම�” යැ� ප�ව�තනය �ය ��ය. න�� �ංහල ප�ව�තන
��ථයක එම ක� අ��� දැ�� පාඨය “එ� �ය� ���” යැ�
67

��ද්�මග්ග �ත�ග �ද්ෙද්ස 49 ��ව (ෙ�වා�තාරණ ��ණ)
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ද�වා ඇත. එය වැර�ම�. “��ථාරෙතා �ද��” යන පාඨය
“පළ�� �යත� �” යනා�ථය ලබා ෙ�. පැර��බා ස�නෙ�
ෙමම පාඨය “ත�ච ෙඛා, ෙහ ද; ��ථාරෙතා, පළ��; �ද��,
�යෙත� ම”68 යැ� ද�වා ඇත. ෙමවැ� තැ� වල� �යව�නා
ෙනාමග යා හැ� බැ�� �ලා� පා���ථ�, පැර� �කා හා
ස�න ආ�ය� �යැ�මට ���ම �වැර� අ�ථ දැනගැ�මට
මෙහ�පකා� ෙ�.
6. එ�සා ච ��� යා�ං ���වා �ප�සනං ආර��වා
��ධසාසෙන අරහ�ත�ප�තා නාම ගණනපථං ��ව�තා.
�හළ�ෙපෙයව ෙත� ෙත� ගාෙම� ආසනසාලායං වා න
තං ආසනම��, ය�ථ යා�ං ���වා අරහ�ත�ප�තා
��� න���.69
ෙ� ද�වා ඇ�ෙ� �ඝ�කාය සාම�ඤඵල ��
අ�වාෙ� පාඨය�. “ස�ස�පජ�ඤකථා” යන මාතෘකාව
යටෙ� �රාණෙ� ල��ව වැඩ�� ��ප��ග�ක ���
වහ�ෙ�ලා ��ඩපාතෙ� වැඩම කළ අ�� ෙම� දැ�ෙ�.
ෙමම පාඨෙ� �ංහල ප�ව�තනය “ෙමබ� (���ව��
කමටහ� මන�කාරෙය� ���ඟා ව�න) ��� වහ�ෙ�ලා
කැඳ වළඳා �ද�ශනාව අරඹා �� ස�ෙන�� අ�හ�වයට පැ��
උ�ම� වහ�ෙ�ලා ගණ�පථය ඉ�මවා ��යා�ය. �ංහල
�පෙය�ම පමණ� ඒ ඒ �ාමය�� ආසනශාලාෙව� ය�
අ�නක� කැඳ වළඳා අරහ�වයට ප� ��� වහ�ෙ�ලා
නැතැ� දැ��මට එබ� අ�න� නැත. (සෑම අ�නකම එෙ�

68

මහාසන්න ස�ත ��ද්�මාර්ගය 161 ��ව (ෙබන්තර �ද්ධා�ෂ� ��
සංස්කරණ)
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�ඝ�කාය අ�වා 131 ��ව (ෙ�වා�තාරණ ��ණ)

100

අවම වශෙය� එ� ��ව� ෙහ� අ�හ�වය ලබා ඇත.)” ෙලස
�ය ��ය.
න�� �ංහල ප�ව�තනයක ෙමය “ෙමබ� ��� කැඳ
� �ද�ශනා අරඹා �� ස�ෙන� රහ� බවට ප� �ෙව�
ගණනපථය ඉ�මවා �ෙය�ය. �ංහල ��පෙය� ද ඒ ඒ ග�වල
අ�� හෙල� ඒ ආසනය නැත. කැඳ � රහ� බවට ප� ���ද
නැත.” යැ� අ�ථය උ� ය��� කර�� ස���ණ වැර�
ප�ව�තනය� � �ෙ�. ෙමය �� � �ෙබ�ෙ� එකට ස�බ�ධ
වාක�ක�ඩ ෙදක� වාක� ෙදක� වශෙය� සලකා
ප�ව�තනය ��ම �ස�. ��ව අපර ස�බ�ධය� වැ�ෙ�
අ�ත� හ�හැ� ෙනාසලකා ෙමම ප�ව�තනය ��කර ඇත.
එබැ�� ෙමවැ� තැ� �යව�ෙන� ද ෙහාඳ �ම�ම�� ��ව
��ව අපරය� ගලප�� අ�� ගැ�මට ද� �ය ��ය.
ක�� ෙමෙ� ෙහ�� �වැර�ව දහ� අ�ථ දැනග�
කැමැ� න� පා�භාෂාවම ��ණ කළ ��ය. පා� භාෂාව
දැනගැ�ෙ� ව�නාකම ��බඳව මෑත කාලෙ� වැඩ�� ෙ��ඨ
මහෙතරව�� �පෙදෙන��ෙ� අදහ� පාඨක��ෙ�
දැනගැ�ම ��ස ෙමෙ� ද�ව�.

අ��ජ�ය ෙ��කාෙ� ච�ද�මල මා��පාණ�
වහ�ෙ�
මාගධභාෂාෙව� ඇ� ��ටක ෙපා� හා අ�වා ෙපා�
අ�බසකට ෙපර� ක�� එ� රසය ෙබාෙහ� �රට �න ෙ�.
දැනට �ංහලට ෙපරලා ඇ� ��ටක ෙපා� �ය�මට �ය
නැ�ෙ� ඒවාෙ� රසය �න �සාය. �යම රසය ඇ�වන ෙලස
��ටක ෙපා� අ� බසකට ෙපර�ය ෙනාහැ�ය. ........
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�ම��ෙන�ද��කාවය,
සාර�ථ�ප��කාවය,
ව�ර����කාවය �යා සම�තපාසා�කාෙ� ��ෙබ�ධ තැ�
��තර කරන �කා��ථ �න� ඇ�ෙ�ය. �ංහල ෙතරව��
��� ඒ ෙපා� �ංහලෙය� ෙනාකර පා�භාෂාෙව�ම සපයා
ඇ�ෙ� �නය ව�ණනාවට ෙය�ග� භාෂාව පා�භාෂාව වන
�සාය.70
සාමෙ�ර සරණගමනය එ�තරා �නයක�මය�. එ��
��ව�ෙ� සාමෙ�රභාවයට පැ��මය. පා�භාෂාෙව�ම �ස
අ�
බස��
�කපද
�ෙම�
සාමෙ�රභාවය
71
ෙනා��ට�ෙ�ය.

අ��ජ�ය
වහ�ෙ�

නාඋයෙ�

අ�යධ�ම

මා��පාණ�

��ණය:
�වා�� වහ�ස දැ� ඔය ෙබෟ�ධ
සං�කෘ�ක මධ��ථානය ම�� �කාශයට ප� කරන (�ංහල)
���� මා�ගය�, පරණ ඒව� අතර ෙවන�ක� �ෙයනවද?
දැ� �ෙයන එක ��වාෙස� අ�ට �යව�න ��ව�ද?
���ර:
මම නං ඒක �යවලා නෑ. මං අ�� ඒවා
�යව�න කැම�� නෑ. ෙබාෙහ� වශෙය� අ�ථ ෙවන�ක�
�ෙයනවා. සමහර�ට �වැර� තැ� ඇ�. ෙබාෙහ� ෙස��
අ�ථ ෙවන�ක� ඇ� කරනවා, අද කාෙ� අ�� අ�� වචන
දා�න ���ලා. ෙක� කරනෙකාට අ�ථය පැහැ�� කර�න
බැ� ෙවනවා. ඒ �සා මං අ�� ෙපා� වැ�ය �යව�ෙන නෑ.
70
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උපසම්පදා �ලය 22 ��ව (�ස්තාවනා)
ශාසනාවතරණය 46 ��ව
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පා� ෙපා� තම� වැ�ෙය� �යව�ෙන. තවතව� පා�
දැ�ම� වැ�ෙවනවා. ඒෙ� අ�ථය �වැර�ව ෙ��� ග�නව
න� �වැර��. ෙ�ෙර�නැ� වචනය� ��ෙනා� ඒක
ෙහායනවා. �ඝ��ෙ� �ෙයනවා, තව� තැ�වල �ෙයනවා.
ඒ �සා අ�� ෙපා� ස�පාදනය එ�චර සා�ථක බව මං
නං �ත�නෑ. අ�ක දැ� ඔය අ�ඨකතා ආ�ය �ංහලටම
නගනවා. ��ම රසය� නෑ. ඒක �ෙය�න ඕ� එෙහමනං අර
ජය�� ෙපා�වල වාෙ� (එ��ටක) පා�ය, (එ��ටක) �ංහල.
එෙහම �ෙයනව න� ය��� �වැර� ෙ��ම� හදාග�න
��ව�. එක �ටක පා�. අ�� ��ෙව �ංහල. ඒෙක �ෙයනවා
���කම�. ත�කර �ංහෙල� ��වහම ඒක එ�චර
ෙස�භමාන� නෑ. රස අ��ද� ෙවනවා. පා� දැ�ම
අ�හ�නවා, ඇ� �ංහල ෙපා� �ෙයනවෙන. ��ධ ධ�මය
ඉ�� �වැර�ව �ෙය�න ඕනෑ. ��රජාණ� වහ�ෙ� ම අර
�නය �ටකෙ� ෙ�ශනා කරලා �ෙය�ෙ� යෙ��, ෙ��ල
�යන සෙහ�දර �ා�මණ පැ��ෙදා ෙද�ෙන� ��ටකධා�
ෙවලා අවසර ඉ��වා ��ධ ධ�මය සං�කෘත භාෂාෙව�
ප�ව�තනය කරලා �යලා �ය�න ද �යලා. ප�ෙස
��රජාණ� වහ�ෙ� ෙදා� ��වා.
—
ෙම�ඝ ��ෂය , එෙහම �ත�න එපා” ��වා. ��ධ
ධ�මය — සකාය ����යා ඨෙපත�බං— ��වා. �ව�ය
භාෂාෙව� ම �ෙය�න ඕ�. �ව�ය භාෂාව �ය�ෙ� පා�
භාෂාවට. ��රජාණ� වහ�ෙ� තම� “සකාය ����
��ෙ�”. ��රජාණ� වහ�ෙ�ෙ�ම භාෂාෙව� �ෙය�න ඕ�.
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නැ�න� ප� කාෙලකට �ඟා� ඔය ව�ාකරණ ආ�ල
ෙවනවා72
ඒ �සා ස���ධ ශාසනෙය� අද පමණ� ෙනෙම�.
අ�ත, අනාගත, ව�තමාන ��කාලෙයම ��ධ ධ�මෙය� �යම
ආෙ��ික භාෂාව පා� භාෂාව�, �ලභාෂාව. �ංහල� ෙනෙම�.
ඒකට ෙවනම අ�� �ෙ�ෂය� ඇ�ෙ� නෑ. ඒ ඒ භාෂාව��
පා� භාෂාව හ��වනවා. ...... ඒ �සා ෙ� �න භාෂාව ෙහ�
ජප� භාෂාව ෙහ� ප�කාෙලක ඇ�ෙව�ච ෙ�ව� �නා
ස�වඥය� වහ�ෙ�ෙ� ��ධ ධ�මය ෙනාෙව�. ��ධ ධ�මය
න� සැබෑ පා� භාෂාව�. ඒ �ය�ෙ� �ය� ��වරය�
වහ�ෙ�ලාෙ� භාෂාව පා� භාෂාව�.73
�� රජාණ� වහ�ෙ�ෙ� ධ�මය තම තම�ෙ� භාෂා
ව�� අධ�යනය කර�නට ��ව�. ඒ �ය�ෙ� ෙ���
ගැ�ෙ� පහ�ව ��ස. හැෙම�ටම පා� භාෂාව ෙනාෙ�ෙරන
�සා තම�ෙ� භාෂාෙව� ඒ අ�ථ හදාර�න ��ව�. න�� ෙ�
පා� භාෂාෙව� �ෙයන ��� ෙ�ශනා ස�වඥය� වහ�ෙ�ෙ�
� �ඛෙය� ෙ��ත ෙ�ශනා. ඒවා සමහර �ට ෙලාව පහළ �
වදාළ අසංෙඛ�ය, අ�ෙම�ය ස�වඥය� වහ�ෙ�ලාෙ� �
�ඛෙය� ��� � ��ධ � ��ධ වචන. අෙ� �� රජාණ�
වහ�ෙ�ෙග� ප�ව� ෙක�� �ෙක�� අසංඛ� ගණ�
��ෙ�� රහත� වහ�ෙ�ලා භා�තා කළ වචන. ඒවා ���
බවට ප�ෙවලා �ෙයනවා. ඒ ශ�ද වල �ෙයනවා ��ම ��ෙ�
ආක�ශන ශ��ය�. ඒ �සා පා� භාෂාෙව� �ෙයන ���
ෙ�ශනා, �� ෙ�ශනා ආ�ය ස�ඣායනා
��ම පා�
72
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2010-6-12 �න නාඋයන ෙසන�ෙන් පැව� ධර්මසාකච්ඡාවක් ඇ��න්
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භාෂාෙව�ම කළ ���. ෙ��� ගැ�ම සඳහා තම�ෙ�
භාෂාෙව� භා�තාවට ගැ�ම වරද� නෑ.74
��ධ ධ�මය �යන එක පා� භාෂාෙව� ��ණට අ�ථය
ෙනාදැන ��ය�, ක�� �ම හතර�� ඥාන ස����ත
ෙවනවා. �ම 04 �ය�ෙන සමහර ෙකෙන� ෙ�ෙක අ�ථ
ද�ෙන නෑ. ෙ�ක ඇෙහනෙකාට — අෙ�.... සා� සා� ෙමක
න� හ� ව�නා ෙසෟම� ස�දය�ෙ�. ෙ�ක හ� ව�නා
ෙදය�ෙ�.˜ �යලා �ත පැහැෙදනවා. ඔ�ට ධ�මය අර��
කරෙගන ඥාන ස����ත ෙවනවා. ෙබාෙහ� ෙස�� ��ස�
ස��ට ෙවලා �ෙය�ෙ� එෙහම�. සමහර ෙකෙන�ට
අ�ථය� වැටෙහනවා. එතෙකාට ඔ�ට අ�ථය අර�� කරෙගන
ඥාන ස�� ��ත ෙවනවා ඔ�ෙග �ත. සමහර ෙකෙන�ට
ව�ාකරෙණ� වැටෙහනවා ෙ� පාඨෙය. ඔ�ට ����
වශෙය�� ඥාන ස����තය ෙවනවා. සමහර ෙකෙන�ට
�නම වැටෙහනවා. අ�ථය, ධ�මය, ����ය� �නම
වැටෙහනවා. ෙකාටස� ඒ �� ආකාරෙය� ම ඥාන
ස����ත ෙවනවා. ඉ�� ඒකට �ද�� ක�� මම �යා
පෑවා. ඒ �වා�� වහ�ෙ� (මාෙහ� �ෙ�ධ මා��පාණ�
වහ�ෙ�) ෙබාෙහ�ම ස�� ෙවලා මට ��� කළා. ඉ�� ඒකට
සාධක වශෙය�� මං ��පය� �යලා යැ�වා. ඉ�� ඒ අ�ව
මං සලකාග�නවා අද කාෙල �ණ� ඕනම අ�ථය ෙනාද�නා
ෙකෙන� පා� භාෂාවට ඇ��ක� �ෙම�, �ය�ෙම�,
�සාදෙය� ��ව සව� ෙදනවන�, �තනවාන� ඔ�ෙ� �ත
ඥාන ස����ත ෙවනවා ඒෙක ආ�ශංස අ�වා�ෙය�ම
ලැෙබනවා.75
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ඉහත ක�� �ය�ල සලකා බැ� කල පා� භාෂාව
හැදෑ�ෙ� ඇ� ව�නාකම පැහැ�� ව� ඇත. එබැ�� ෙමරට
වැ�ය�ට ලැ�� ව�නාම උ�මය� වන ��දහම �වැර�ව
භා�තා ��මට අ�ශය උපකා� වන පා� භාෂාව හැදෑ�මට
�ෙ�ෂෙය�ම ��� වහ�ෙ�ලා� �ය� �ංහල ජනතාව�
උ��ක ව�ෙ� න� දැනට වඩා දහ�� �ෙය�ජන ලැ�ය හැ�
ව� ඇත.

පා� භාෂාව ��බඳ ඇ� මතවාද :
ඉපැර� ��ථය�� දැ�ෙවන ෙමම අදහ�
��ගැ�මට අකමැ� � ද ෙබෟ�ධ��ෙ� ��ධා� �ණ
උපාෙය� ��ෙහල� කැම� � ද ඇතැ� බට�ර උග�� “��
රජාණ� වහ�ෙ� මගධරට වැ�ෙය� ෙනාව ෙක�සල
වැ�ෙය�. එබැ�� එ�ම� ධ�මය ෙද� භාෂාව ෙක�සල රෙ�
භාෂාව �ය ��ය.” යනා� ��ධ මත පලකර�. ඒ ��බඳ අපෙ�
අදහස ෙමෙ� ද�ව�.
��සද�ත මහරහත� වහ�ෙ� ආ� �ාවක උ�ම�
වහ�ෙ�ලා පවා �කෘ�ෙය� ම (��ස��දාව� භා�තා
ෙනාෙකාට) භාෂා 18 � පමණ භා�තා කර�� දහ� ෙද� බව
��ථාගත ක�� ව�� �යැෙ�.76 තවද ස��ෙ� භාෂා පවා
ඇතැ�� දැන �� බව ��ථය�� දැ�ෙ�. එෙ� න� ��
මහ� ��වයටම පහළ � අ���ය �ඥාව�ත උ�ම� වහ�ෙ�
වන භාග�ව�� වහ�ෙ� දැන ��ෙ� තම ම� බස පමණ�
දැ� �වණැ�ෙත� �තා බල�වා. “භාග�ව�� වහ�ෙ� දැන
��ෙ� තම ම� බස � ෙක�සල භාෂාව පමණකැ”� දැ��මට
76 �භංගඅ�වා 272 ��ව (ෙ�වා�තාරණ ��ණ)
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ෙම� ��ධ�ෂය ��බඳ ෙනාදැන ඇතැ�� පලකරන අ��ක
�ද �� ම�මා� පමණ� �ද සාස�ක මතය�ට පටහැ� �ද
මත ව�� කවර �ෙය�ජනය� ද? ච�ප�ස��දා ෂ�
අ��ඤා� �ණ ව�� ෙප��ත �ණා�ව උ�ම� වහ�ෙ�ලා
��� මහ� ඉහ�� ��ග�නා ලද ��ථ වල “භාග�ව��
වහ�ෙ� මගධ බ�� දහ� ෙද� ෙ�ක” යන ක�ණ සනාථ
��මට ඕනෑ තර� සා� ��ය� ෙමවැ� අ��ක � ම�මා�
ව�� �ෙය�ජනය� ෙනාෙ�මය. තවද දත��ත� ඇත. එන�
භාග�ව�� වහ�ෙ� මගධ බ�� දහ� ෙදසන �ට අසා ��න
�ය� ෙදනාටම තමතමාෙ� භාෂාෙව� වැටෙ�. ඒ බව “එෙකා
එව භගවෙතා ධ�මෙදසනාෙඝාෙසා, එක��ං ඛෙණ
පව�තමාෙනා නානාභාසානං ස�තානං අ�තෙනා අ�තෙනා
භාසාවෙසන අ��බං අච�මං ගහ�පෙගා ෙහා�.
අ��ෙතෙය�ා � ��ධානං ��ධා�භාෙවා� ස�බස�තානං
සකසකභාසා��පෙතා ෙසාතපථං ආග�ඡ�� ෙව�ත�බං.” 77
(එක� � භාග�ව�� වහ�ෙ�ෙ� ධ�මෙ�ශනා හඬ, එක
ෙ�ලාවක පව�ෙ� ෙනාෙය� භාෂා ද�නා ස�වය�ට තම
තම�ෙ� භාෂා වශෙය� ගතහැ� - ඇ�යහැ� ෙ�.
��රජාණ� වහ�ෙ�ලාෙ� ��ධා�භාවය අ��ත�ය ෙ���
�ය� ස�වය�ට තමතම�ෙ� භාෂාව�ට අ��පව
ෙ��තපථයට පැ�ෙ� යැ� දත��ය.) යැ� උදාන හා
ඉ���තක අ�වාව�� දැ�ෙ�. එබැ�� පා� භාෂාව ය�
භාග�ව�� වහ�ෙ� ��� දහ� ෙද�මට භා�තා කළ මගධ
ෙ�ශෙ� බස බව ෙමෙ� සකාරණව තහ�� කර ද�ව�.

77

උදාන අ�වා, ඉ��ත්තක අ�වා
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පා� �යරණය :
පා� භාෂාවට ���ම �යරණය� �පද�ෙ� ��
����යා ෂ� අ��ඤා ලා� � “එතද�ගං ��ඛෙව මම
සාවකානං ���නං ස���ෙතන භා�ත�ස ��ථාෙරන
අ�ථං �භජ�තානං ය�දං මහාක�චාෙනා”� භාග�ව��
වහ�ෙ� ��� අ��ථානෙ� තැ�වා � මහා �ාවක
මහාක�චායන මහරහත� වහ�ෙ� ���. මහාක�චායන
මහරහත� වහ�ෙ� �� කල� �ෙ�දෙ� පාර�ා�තව
ච�ඩප�ෙජ�ත ර�ෙ� �ෙර��ත තන�ර දැ�ය. එබැ�� ��
කාලෙ��ම සං�කෘත �යරණා� �ෂය� ඉහ��ම ��ණ කල
බව �කටය. ෙමම මහාක�චායන මහරහත� වහ�ෙ� ���ම
ෙන���පකරණ, මහා����, ක�චායනය යනා� ��ථ
�පද� බව �රාණ ��ථය�� �කටව ද�වා ඇත. ඒ ෙමෙ�ය ;
1. ෙථෙරා.....අ�තෙනා
ක�චායන�පකරණං
ෙන���පකරණ��
බ�ාකා�78.

��බප�ථනාවෙසන
මහා�����පකරණං
පකරණ�තයං
ස�ඝම�ෙඣ

(ක�චායන මහෙත�� වහ�ෙ�...... තමාෙ� ��ව
�ා�ථනා වශෙය� ක�චායන �කරණය, මහා����
�කරණය, ෙන�� �කරණය යන �කරණ �න සඟමැද
වදාළ ෙ�ක)

78 අපදාන අ�වා 2 ෙකාටස 417 ��ව
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2. ෙන��-����-ෙපටෙකාපෙදස-ක�චායන�පකරණකාරෙකන ආය�මතා මහාක�චායන�ෙථෙරන වා ...79
(ෙන��,
����,
ෙපටෙකාපෙදස,
ක�චායන�කරණ ක�තෘ � මහාක�චායන මහෙත��
��� ෙහ� �යන ල�ද� ද...)
3. ක�චායන�චාච�යං න��වා..... 80
(ක�චායන ආචා�ය� වහ�ෙ�ට ද නම�කාර ෙකාට....)
4. ත�ථ ක�චායන�චා� භගවතා සං��ෙතන භා�ත�ස
��ථාෙරන අ�ථං �භජ�තානං සාවකානං එතද�ෙග
ඨ�තං
මහාසාවකං
����ල�ඛණාච�ය�තං
මහාක�චායන-ෙථර�ච, න��වා නම���වා81
(එ� ක�චායන�ච ය� සං��තව වදාළ ක�ණ�
��තර වශෙය� අ�ථ ෙබදා ද�වන �ාවක�� අතර අ�
යැ� භාග�ව�� වහ�ෙ� ��� අ��ථානෙ� තබන ලද
මහා�ාවක � ����ල�ණාචා�ය � මහාක�චායන
ෙත��ට ද න��වා නම�කාර ෙකාට)
5. ක�චායන�ච ��ව��ත���ම�ස....... ක�තා නාම
“එතද�ගං ��ඛෙව මම සාවකානං ���නං ස���ෙතන
භා�ත�ස ��ථාෙරන අ�ථං �භජ�තානං ය�දං
මහාක�චාෙනා”� භගවතා එතද�ෙග ඨ�ෙතා ආය�මා
මහාක�චාෙනා.
.......
ඉධ
පන
�ණාසව�තා
�ගතෙඤය�ාවරණ�තා
.....
�මතා
79 �නයාලංකාර �කා
80 �ප���

81 �ප��� �කා
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මහාක�චායන�ෙථෙරන.....
�ෙලාක�ලෙකා
භ�ද�තමහාක�චායෙනා ක�ම� ��යාය�ත�ාහ.....82
(��ර�� ��� ව�ණනා කරන ලද ���ම� �
ක�චායන මහෙත��ව ද .......ෙමම ක�චායන �යරණෙ�
ක�තෘ න� “මහෙණ� සං��තව වදාළ ක�ණ� ��තර
වශෙය� අ�ථ ෙබදා ද�වන මාෙ� �ාවක�� අතර ෙ�
ක�චායන මහා�ථ�ර ෙතෙ� අ� ෙ�” යැ� අ��ථානෙ�
තැ�
ආ��ම�
මහාක�චායන
මහා�ථ�ර��
වහ�ෙ��.....ෙම��
�ණා�ව
බැ���
පහකළ
ෙඤය�ාවරණ ඇ� බැ��� මහා�ාඥ මහකස��
මහෙත�� ���.....�ෙලාවට �ලකය� � භද�ත
මහකස�� මහරහත� වහ�ෙ� “ක�ම� ��යායං” යැ�
වදාළ ෙ�ක.)
6. ඨ�තං එතද�ග�� එෙසා අ�ෙගා� තා�නා, න�වා ත�ච
මහාෙථරං....... තං ඤ�වා මහාක�චායෙනා භගව�තං
යා��වා
�මව�තං
ග��වා
මෙනා�ලාතෙල
ද��ණ�සාභාගං �සං ක�වා �ර��ම�සා��ෙඛා ��වා
“අ�ෙථා
අ�ඛරස�ඤාෙතා”ත�ා�කං
83
ක�චායන�පකරණං �ර�.....
(ෙමෙතෙ� අ� යැ� තා� ��ර�� ���
අ��ථානෙ� තැ� ඒ මහෙත�� වහ�ෙ�ට ද නම�කාර
ෙකාට ...... එය දැන මහාක�චායන මහරහත� වහ�ෙ�
භාග�ව�� වහ�ෙ� යැද �මාලයට ෙගා� මෙන��ලා
තලෙය� ද�� ෙදසට �ස තබා නැෙගන�ර �ශා��ඛ �
82 �ඛම�ත�ප� ක�චායන �කා.
83 ක�චායනව�ණනා
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“අ�ෙථා අ�ඛරස�ඤාෙතා”
�කරණය රචනා කළ ෙ�ක.)

යනා�

�

ක�චායන

7. ආච�යං; ����ල�ෂණාචා�ය �, ක�චායන�ච;
(ආගමා�ගම ස�ප�න) මහා කාත�ායන �ථ�රය� ද, ....
(�ප��� ස�න)
8. ආච�යං; ����ල�ෂණාචා�ය �, ක�චායන�ච;
කාත�ායන මහා �ථ�රපාදයා ද, .... (ස�ෙදහ�ඝාත�
�ප��� ස�න)
ඉහත �කාශ අ�ව ක�චායන�යරණය මහා�ාවක
ක�චායන මහරහත� වහ�ෙ�ෙ�ම කෘ�ය� බව පැර�
��ථකාරක උ�ෙම� දැ�� අ�� �කට ෙ�. ෙම�� ක�චායන
මහරහත� වහ�ෙ� රචනා කෙ� �� පමණ� බව� වෘ�� හා
උදාහරණ ��ෙව�� ස�ඝන��, ��ම��ත යන
මහෙතරව�� ��� කළ බව� දැ�ෙ�. ෙමම �යරණය කෙ�
ෙවන� ඇ��වරෙය� යැ� පැව� ��� පැර� ��ථය�ද
නැත. තවද දැනට වඩා අ�ශ��ම �ලා� ��ප�� ග�කරන
�ගයක� �යැ�� ඉහත ��ථ වල අසත� ක�� �තාමතා
ඇ�ල� ��ම� ද ��ෙ�� ෙනා�ය හැ�ය. අසත� ක��
ඇ�ල� �� න� ෙමම ��ථ ෙමෙ� ස�භාවනාවට ද පා�
ෙනාව� ඇත. ඒ ෙව�වට එම ක�� ෙප�වා ��හ කර�
ඇත. ක�� ෙමෙ� ෙහ�� ක�චායන �යරණය ක�චායන
මහරහත� වහ�ෙ�ෙ�ම කෘ�ය�ය යන �ම ��ගැ�මට
සාධාරණ ෙ�� ඇ� බව සැල�ය ��ය.
න�� ඉහත දැ�� සා��දා�ක මතය ��ගැ�මට
අකමැ� ඇතැ�� ෙමම ��ථය ප�කා�න බව දැ��මට පහත
ක�� ද�ව�.
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A. ක�චායන �� හා කාත�� �� අතර සමතාව� පැව�ම
�සා ෙමම ක�චායනය කාත�� �යරණය අ�ගමනය
කර�� එයට ප� කෙලක �පද�ව� �ය ��ය.
B. “පරසම�ඤා පෙයාෙග” යන ��ෙය� ��� තැ���
සං�කෘත සංඥා ෙයාදාගැ�මට ෙදාර �වරකර ��ම
මහරහ� උ�ෙම�ට ෙනාගැලෙපන බව.
C. ක�චායනෙ�� �භ�� නාම වශෙය� දැ�� “පඨමා,
��යා” ආ� නාම අ�වා කරණෙ�� ෙනාෙගන
“ප�ච�තවචන,
උපෙයාගවචන”
යනා�
ෙවන�
�භ��නාම �මය� ෙයාදාගැ�ම.
D. ක�චායන මහරහත� වහ�ෙ�ෙ� ම තව� �යරණ
කෘ�ය� යැ� ෙබාෙහ� ෙදනා අ�වාදෙය� ��ග�නා
මහා����ෙ� දැ�� ඇතැ� වචන ක�චායනෙ�� ද�වා
ෙනා��ම �සා ��ස��දා ලා� උ�ෙම� අ��
ෙමවැ�න� �ය ෙනාහැ� බව.
E. ක�චායන ව�ාකරණ ��ථය ක�චායන මහරහත�
වහ�ෙ�ෙ�ම න� “එ� ඇතැ� වචනය�ෙ� පද ���
ද�වා නැත. ඇතැ� ��ය�ෙග� කරන වැලැ�ම ඇතැ�
පද සාධනෙ�� ෙනාෙයෙ� ” යනා� ෙලස පැර� ��ථ
ක�ව� ෙනාද�ව� ඇත. ය��
F. “ අ�ප��ඨානං ��තෙයාගෙතා, යද��ප�නා �පාතනා
��ඣ�� ” ආ� �� ක�චායනෙ� ෙය�ම ශා��ය
ෙනාවන බව� එය මහරහත� වහ�ෙ� ෙකෙන��ට
ෙනාගැලෙපන බව.
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ඉහත ක�� එ�ෙනක� අ� ෙමෙ� �චාරයට ල� කර�.
A. ��ණය : “ක�චායන �� හා කාත�� �� අතර සමතාව�
පැව�ම �සා ෙමම ක�චායනය කාත�� �යරණය
අ�ගමනය කර�� එයට ප� කෙලක �පද�ව� �ය ���
ෙ�ද?
අෙ� ���ර : කාත�� �යරණෙ� �� සමග පමණ�
ෙනාව, �.� 4 වන �යවෙ� � පමණ ර�ත යැ� සැලෙකන
ඉතා ���ධ ස� �යරණ ��ථය� වන පා��
�යරණෙය� ඇතැ� �� සමග ද ක�චායනෙ� ඇතැ� ��
වල සමතාව� පව�. එ��� ක�චායනය පා��ය ඇ��
කෙ�යැ� ෙනා�ය ��ය. එෙ� න� ෙමම �� සමතාවය
ෙකෙ� ���දැ� �මසා බල�.
��ධකාලය වන�ට� �ා�මණ�� ස�ව �කට
�යරණය� �� බව� ව�ාකරණඥ�� යැ� හැ��� �යරණ
ද�නා ��ස� �� බව� �� ෙ�ශනා ෙබාෙහ� ගණනක
සඳහ� ෙ�. ඊට උදාහරණ �පය� ෙමෙ�ය;
I.

අ�බ�ෙඨා නාම මාණෙවා..... ෙවය�ාකරෙණා.... 84
(අ�බ�ඨ මානවක ෙතෙ� �යරණ ද�ෙන�.)

II.

භව�� ෙසාණද�ෙඩා ...... ෙවය�ාකරෙණා..... 85
(භව� ෙස�ණද�ඩ ෙතෙ� �යරණ ද�ෙන�.)

84 �.�. අ�බ�ඨ �.

85 �.�. ෙසාණද�ඩ �.

113

III.

භව�� �ටද�ෙතා ...... ෙවය�ාකරෙණා..... 86
(භව� �ටද�ත ෙතෙ� �යරණ ද�ෙන�.)

IV.

��මා��ා�මෙණා ...... ෙවය�ාකරෙණා..... 87
(��මා� �ා�මණ ෙතෙ� �යරණ ද�ෙන�.)

එබැ�� ��ධකාලය වන�ට� පැව� ෙමම
�යරණය�� බලපෑම අ�වා�යෙය�ම පා��, කාත��
�යරණය�ටද බලපා�ෙ�ය. එම පැර� �යරණ �� මත
��ටා ෙමම ��ථ ��කළ බැ��. ක�� ෙමෙ� ෙහ��
පා��,කාත�� යන ��ථ සමග ක�චායනෙ� පව�න ෙමම
සාම�ය ��ධ කාලයට ෙපර පැව� ස� �යරණ �� සමගද
��ය ��ය. එ�සා කාත�� �� හා ක�චායන �� සම�
පම��ම ක�චායනය කාත��ය ��වාද�ශ ෙකාට �පද�ය
යැ� ෙහ� ක�චායනය කාත��යට ප�ව �පද�ය යැ� ෙහ�
�ගමනයකට ෙනායා ��ය. එෙ� කර�ෙ� න� එය �ව��
�ම�ෙ� ල�ණය� ෙනාෙ�. ෙමම ක�� මත ��ටා අපට
ෙමබ� �ගමනයකට පැ��ය හැ�ය. එන� ක�චායන
�යරණය �පද�ෙ�� ��ධකාලයට� ෙපරා�ව පැව� ඇතැ�
�යරණ �� හා ව�වහාරය� ��ධ ෙ�ශනාවට ගැලෙපන
අ��� හා ව�වහාරයට පහ� අ����, ඒ වන�ට� පැව�
ව�වහාරය� (ජනපද����) හා ගැලෙපන අ����
ෙයාදාග� බව �ගමනය කළ හැ�ය.
B. ��ණය : ක�චායනය එම මහරහත� වහ�ෙ�ෙ�
කෘ�ය� න� “පරසම�ඤා පෙයාෙග” යන ��ෙය�
86 �.�. �ටද�ත �.
87 ම.�. ��මා� �.
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��� තැ��� සං�කෘත සංඥා ෙයාදාගැ�මට ෙදාර
�වරකර ��ම මහරහ� උ�ෙම�ට ගැලෙ� ද?
අෙ� ���ර :
ෙවන� භාෂාවක ෙයෙදන වචන ��ධ
ෙ�ශනාව පැහැ�� ��ෙ�� ද ��� ප�� ෙවන� ෙකාට
ෙයාදාගැ�ම මහරහ� උ�ෙම�ට ෙනාගැලෙ� යැ�
��ෙ�� ෙනා�ය හැ�ය. එෙ� ෙනාගැලෙ� යැ�
�ය�ෙ� න� ඒ රහ� �ෂය ��බඳ ෙනාදැ�ම �සා
�ය�න�. භාග�ව�� වහ�ෙ� ද එකල �ා�මණ ආගෙ�
භා�ත � “ධ�ාන, ක�ණ, අ�ඨසමාප��, අ��ඤා” යනා�
වචන එෙලසම ෙ�ශනා කළ අ�� ද සලකා බැ�ය ��ය.
�ට අමතරව මහාභාරත, ම��මෘ�, උ�තර�ඣාන ආ�
ෙවන� ආග�ක ��ථය�� ඇ� �ෙල�ක හා ධ�මපද
ගාථා�ය අතර සමතා පැව�ම ද සැල�ය ��ය. එකල
ෙපා�ෙ� භා�ත � �භා�ත බැ�� ෙමම සමතාවය � බව�
එම ��ථ ��වාද�ශ ෙකාටෙගන භාග�ව�� වහ�ෙ�
දහ� ෙනාෙද� බව� සැල�ය ��ය. ෙමෙ� එකල
ව�වහාරෙ� පැව� උපමා, �භා�තා�ය ධ�මක��
පැහැ�� ��ෙ�� ෙයාදාගැ�ම ��ර��ෙ� ස�වඥතාවයට
ම��ං�කම�ද ෙනාෙ�. තවද අරණ�භ�ග ��ා�
ෙ�ශනාව�ෙග� ‘ජනපද����ං නා��ෙවෙසය�
සම�ඤං නා�ධාෙවය�’ (ෙමම ව�වහාරයම සත� යැ�
දැ�ව ෙගන ව�වහාර ෙනාකර�ෙ�ය, ෙල�ක�ඥ��යෙපා� ව�වහාරය ෙනා��ම ව�ෙ�ය) ය�ෙව� ෙද�
බැ�� එකල භා�තෙ� පැව� �යරණයට ස�බ�ධ වචන
පා� �යරණෙ�� ෙයාදාගැ�ම ක�චායන මහෙත��ෙ�
අ�හ�වයට ම��ං�කම� ෙනාෙ�. ෙමෙ� එකල ස�
�යරණෙ� භා�ත � වචන එෙ�ම ෙහ� මද� ෙවන� කර
ෙහ� ෙයාදාගැ�ෙ� ෙ�� �පය� ෙමෙ� දැ��ය හැ�ය.
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I.

පා� හා ස� යන භාෂා ෙදෙක� භාෂා �ෙය�ග, වාක�
රටා, වචන ආ�ෙ� ෙබාෙහ� ෙස�� සමතාව� ��ම.
II. අ���ම �යරණ �� හ��වා �මට වඩා පව�න ��ය�
සං�කරණය කර ෙයාදාගැ�ම එය හදාර�න�ෙ�
පහ�ව ��ස �ම.
III. අරණ�භ�ග ��ා�ෙ� දැ�� ප�� ව�වහාරය
ෙනා��ම�ම ��ස.
IV. ඒ වන �ට� ස� �යරණය �ච�තව �� බැ��� එ�
��ණතාව ඇ� ෙබාෙහ� �� ��ස� වැඩ��
ෙහ��� එම ස�ඤා�ය භා�තය හැම අ��ම
පහ�ව� �ම.
ඉහත ක�� අ�ව ස�
�යරණෙ� භා�තවන ස�ඤා�ය පා� �යරණෙ�� ෙයාදා
ගැ�මට අ�දැ�ම ��ෙ��ම ක�චායන මහරහත�
වහ�ෙ�ට ම��ං�කම� ෙනාවන බවද �ගමනය කළ හැ�ය.
C. ��ණය : ක�චායනෙ�� �භ�� නාම වශෙය� දැ��
“පඨමා, ��යා” ආ� නාම අ�වා කරණෙ�� ෙනාෙගන
“ප�ච�තවචන,
උපෙයාගවචන”
යනා�
ෙවන�
�භ��නාම �මය� ෙයාදාග�ෙ� ඇ�?
I.

ෙම�� ඇතැ�� නගන ��ණය� න� “ක�චායන
�යරණය ක�චායන මහරහත� වහ�ෙ�ෙ� න� අ�වා
රචනෙ�� එ� සඳහ� �භ�� නාම ෙනාෙගන
ප�ච�ත ආ� ෙවන� න� ෙයාදාග�ෙ� ඇ�?
ක�චායන �යරණය ක�චායන මහරහත� වහ�ෙ�ෙ�
න� අ�වාචා�� වහ�ෙ�ලා අ�වා�ෙය�ම එ�
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සඳහ� �භ�� නාම ෙයාදාග�නවා ඇත.” ය�න�. ඊට
අ� ෙමෙ� ���� සපය�.
ෙමම ��ණය නග�ෙ� එම ක�ණ ��බඳ හ�හැ�
�ම�ම� ෙනා��ම �සාය. ෙමම ප�ච�ත ආ� �භ�� වචනද
ක�චායන මහරහත� වහ�ෙ�ෙ�ම ෙ�ශනාව� �
මහා���� නමැ� �යරණ ��ථෙ� සඳහ� ස�ඤා
නාමෙය�ය. ඒ බව �ප��� �කා� ��ථය�� ඉතා පැහැ��ව
ද�වා ඇත. �ප��� කාරක කා�ඩය අග� ෙමම ප�ච�ත ආ�
�භ�� නාම සඳහ� සං�හ ගාථාව� ද�වන අතර �ප���
�කාෙ�� එම ගාථාව මහා����ෙය� වදාළ බව දැ�ෙ�. ඒ
ෙමෙ�ය
�භ��ෙයා පන ප�ච�තවචනා�වෙසන අ�ඨ�ධා භව��.
යථාහ
‘‘ප�ච�ත�පෙයාග�ච, කරණං ස�පදා�යං;
��ස�කං සා�වචනං, ��මාලපනම�ඨම’’��. 88
යථාහ; මහා����යං ප�ච�ත�� ආ�නා �භ��නං
සංගහගාථා ��තා.89 (මහා����ෙය� ප�ච�තං යනා�
වශෙය� �භ���ෙ� සං�හ ගාථාව� ෙමෙ� වදාරණ
ල�ෙ�ය.)

88 �ප��� 134 ��ව

89 �ප��� �කා 395 ��ව
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ප�ච�තං, �ථමාවචනය; උපෙයාග�ච, ���යාවචනය;
කරණං, තෘ�යාවචනය; ස�පදා�යං, ස��දානවචනය;
��ස�ක, අව��ත ප�ච� වචනය; සා�වචනං, ෂ��වචනය;
��ම, ස�ත�වචනය; අ�ඨමං, අටව� �; ආලපනං,
ආම��ණය�; ඒ �භ��� අ�ට�කාර ෙව�; යථාහ,
මහා���� �කරණෙය� �ෙ�මැ�.90
�ප��� �කාව රචනා කෙ�ද �ප���ය රචනා කල
ෙච��ය ��ධ��ය ඇ��පාණ� වහ�ෙ�ම බවද ෙම��
දත��ය. ක�� ෙමෙ� ෙහ�� අ�වාකරණෙ��ද
අ�වාචා�� වහ�ෙ�ලා ෙයාදාෙගන ඇ�ෙ� ක�චායන
මහරහත� වහ�ෙ� ��� දැ�� �භ�� නාමම බව දත ��ය.
ෙම�� ඇතැෙම� තව� ��ණය� නග� ඇත. එන�
II.

ෙමම ��ථ ෙදකම ක�චායන මහරහත�
වහ�ෙ�ෙ�ම න� �භ�� ස�ඤා දැ��ෙ�� ��ථ
ෙදෙක� ෙද��ය�� දැ��ෙ� ඇ�? ය� එෙ� �මසන
තව� ��ණය�. ඊට අ� ෙමෙ� ���� සපය�.
ක�චායන මහරහත� වහ�ෙ�ෙ� ෙ�ශනා
යැ� සැලෙකන මහා����ය හා ක�චායන �යරණය යන
��ථ ෙදකම �� කාලෙ�� �ඛපාඨ වශෙය� පැව� ප�ව
��ථා�ඪ ව�නට ඇ� බව අපෙ� අදහස�. එ��
මහා����ෙය� �භ�� නාම දැ��ෙ�� ප�ච�ත,
උපෙයාග ආ� �භ�� නාම ස�ඤා ෙම�ම පඨමා, ��යා�

90 �ප��� �රාණ ස�න 200 ��ව
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ස�ඤා ද ෙයාදාග� බවට සාධක ඇත. මහා����ෙය�
උ�ටා මහාස�ද��ෙය� “��ත�� �����ටෙක
�පාතපදප��ෙඡෙද ‘‘�ං ඉ� ච���යා’’�. ත�ායම�ෙථා
‘‘�ං ඉ� එතද�ෙතා �පාෙතා ච���යා අ�ෙථ
(�����ටකෙය�
�පාත
පද
ව�ත�’’�.91
ප��ෙ�දෙය� ‘‘�ං ඉ� ච���යා’’යැ� �යන ල�ෙ�ය. “�ං
යන ෙ� අ�තය ඇ� �පාතය ච��� අ�ථෙය� වැෙ�”
ය� එ�ලා ෙ� අ�ථය�.) යැ� ද�වා ඇත. ෙම�
“ච���යා” යැ� ෙපෙනන බැ�� මහා����ෙය�
පඨමා, ��යා ආ� ස�ඤා නාමද භා�තා � බව තහ�� ෙ�.
ප�ච�ත, උපෙයාග ආ� ස�ඤා ෙයාදාග� බව ඉහත
දැ���. මහාස�ද��ෙය� මහා����ෙය� ග�
ෙබාෙහ� උ�ත ද�නා ලැෙ�.
එබැ��
මහාස�ද��ෙය�
දැ�ෙවන
“ඉදෙම�ථ ����ල�ඛණං ද�ඨ�බං – ප�ච�තවචෙන
පඨමා �භ�� භව�, උපෙයාගවචෙන ��යා �භ�� භව�,
කරණවචෙන ත�යා �භ�� භව�, ස�පදානවචෙන
ච��� �භ�� භව�, ��ස�කවචෙන ප�ච� �භ��
භව�, සා�වචෙන ඡ�� �භ�� භව�, ��මවචෙන
ස�ත� �භ�� භව�, ආම�තනවචෙන අ�ඨ� �භ��
භව�. ත�ැ�දානං –
ප�ච�ත�පෙයාග�ච, කරණං ස�පදා�යං;
��ස�කං සා�වචනං, ��මමාලපන�ඨමං.
91 ස�ද�� 278 ��ව 4-6 ෙපළ
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ත� ප�ච�තවචනං නාම ��ධ��ගවව�ථානගතානං
ඉ���මන�ංසකානං
ප�ච�තසභාව��ෙදස�ෙථා.
උපෙයාගවචනං නාම ෙයා යං කෙරා�, ෙතන
ත�ප��තප��පන�ෙථා.
කරණවචනං
නාම
ත�ජාපකත��බ�තකප��පන�ෙථා.
ස�පදානවචනං
නාම ත�පදානප��පන�ෙථා. ��ස�කවචනං නාම
ත���සටතදපගමප��පන�ෙථා. සා�වචනං නාම
ත��සරප��පන�ෙථා.
��මවචනං
නාම
ත�ප��ඨාප��පන�ෙථා.
ආම�තනවචනං
නාම
තදාම�තනප��පන�ෙථා. එවං ඤ�වා පෙයාගා�
අස���හ�ෙතන ෙයාෙජත�බා�.92” යන පාඨය ද
මහා����ය අ�සාරෙය� දැ�� බව පැහැ��ය. ෙ�
අ�ව ද මහා����ෙය� පඨමා, ��යා ආ� ස�ඤා
ෙම�ම ප�ච�ත, උපෙයාග යනා� ස�ඤා ද භා�ත කළ
බව පැහැ�� ෙ�.
මහා����ය හැ���ම සඳහා “මහා����, ����,
�����ටක” යනා� න� �පය� භා�තා � බව ෙපෙ�. ඒ
බව
a) ය�මා ‘‘�����ටකං නාම ප��නප�ස��ෙදන
මහා�ණාසෙවන මහාක�චායෙනන කත’’�� ෙලාෙක
ප��ධං, 93
92 ස�ද��
93

ස�ද��
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(�����ටකය ���න ��ස��දාව�ෙග� ��
මහා�ණා�ව මහාක�චායන මහරහත� වහ�ෙ� ���
කරන ලදැ� ය� ෙහය�� ෙල�කෙය� ���ධ ද .....)
b) අයමාය�මතා මහාක�චාෙනන ප��නප�ස��ෙදන
කත�මා �����ටකෙතා උ�ධ�ෙතා ��සඉ�ෙචත�ස
පක��ප�ස නා�කපදමාලානෙයා.94
(���න ��ස��දාව�ෙග� �� ආ��ම�
මහාක�චායන මහරහත� වහ�ෙ� ��� කරන ලද
�����ටකෙය� උ�තකළ ��ස යන ෙ� �කෘ��පෙ�
නාමපදමාලා න�ා�.)
c) ය�� (ෙභා�) ක�ඤා� �ප�දං න ����ඨං ක�චාෙනන,
තථා� ����යං ����ඨ�තා එ�ථා� ස�ග�තං.
(ෙමා�ග�ලාන ප��කා 87 �ට, 2-62 ��ර)
d) ����යං ����ඨ�තා ; (���න ��ස��දාෙව� ��ත
� මහා�ාවක කස�� මහෙත�� වහ�ෙ� ���)
මහා����ෙය� (“ෙභා� ස�බා”� ඒකවචනෙය�
ආකාරා�ත �පය) ����ට බැ�� _ ෙභා ��මා යන
පදයැ ....... (ෙමා�ග�ලාන ප��කා��ප 82 ��ව) යනා�
උ�ත ව�� �කට ෙ�.
න�� ක�චායන �යරණය ��ථා�ඪ ��ෙ�� එවකට
�කටව භා�තා � පඨමා, ��යා ආ� �භ�� ස�ඤා පමණ�
ෙයාදාග�නට ඇත ය� අපෙ� අදහස�.
94
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ෙම�� ඇතැෙම� තව� ��ණය� නග� ඇත. එන�
III. එවකට �කටව භා�තා �ෙ� පඨමා, ��යා ආ� �භ�� නාම
න� අ�වා කරණෙ�� එම නාම ෙනාෙගන ප�ච�ත,
උපෙයාග ආ� නාම ෙයාදාග�ෙ� ඇ�? ය�ෙව�. ඊට අ�
ෙමෙ� ���� සපය�.
එම අ�වා ප�ව�තන �ගය වන �ට අභය��ක ���
සං�කෘත භාෂාෙව� �යැ�� මහායාන ��ටකය�, ෛව�ල�
�ටකා� � ෙනාෙය� �ප�ත අදහ� ස�ත ��ථ� ��ෙගන
හදාල බව ඉ�හාස ��ථය�� දැ�ෙ�. ෙ� අ�ව ඔ��ෙ�
��ථ ද ස� බසට නැ��ව රචනා ව�නට ඇත. එ�� �භ��
නාමා�ය ද ස� බසට නැ��ව �ථමා, ��යා ආ� ෙලස ෙයාදා
ග�නට ඇත.
අ�වා ප�ව�තනය කළ ඇ��පාණ� වහ�ෙ�ලාෙ�
හා මහා�හා�ය ස�ඝර�නෙ� �ධාන අර�ණ� �ෙ� ෙවන�
වැර� මත හා �� ෙනාවන ෙලස ���� ෙ�රවා� දහම ආර�ා
��ම�. එබැ�� ෙ�රවා� ධ�ම ��ථය�ෙ� �වා�න�වය
ආර�ා කරගැ�ම සඳහා අභය��කා� අන� �කා�ක ���
භා�තා ෙනාකරන �භ�� ස�ඤාව� � ප�ච�ත, උපෙයාග
ආ� �භ�� නාම ෙයාදාග�නට ඇතැ� �ගමනය කළ හැක.
D. ��ණය : “ක�චායන මහරහත� වහ�ෙ�ෙ� ම තව�
�යරණ කෘ�ය� යැ� ෙබාෙහ� ෙදනා අ�වාදෙය�
��ග�නා මහා����ෙ� දැ�� ඇතැ� වචන
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ක�චායනෙ�� ද�වා නැත. ඒ �සා ��ස��දා ලා�
උ�ෙම� අ�� ෙමවැ�න� �ය හැ� ද?
අෙ� ���ර : ෙමම මතය ෙබාෙහ� ෙදනා ඉ��ප� කර�ෙ�
ෙමා�ග�ලාන ප��කාෙ� හා ප��කා��පා�ෙ� දැ�ෙවන
“ය�� (ෙභා�) ක�ඤා� �ප�දං න ����ඨං ක�චාෙනන,
තථා� ����යං ����ඨ�තා එ�ථා� ස�ග�තං.
(ෙමා�ග�ලාන ප��කා 87 �ට, 2-62 ��ර)
����යං ����ඨ�තා ; (���න ��ස��දාෙව�
��ත � මහා�ාවක කස�� මහෙත�� වහ�ෙ� ���)
මහා����ෙය�
(“ෙභා�
ස�බා”�
ඒකවචනෙය�
ආකාරා�ත �පය) ����ට බැ�� _ ෙභා ��මා යන
පදයැ ....... (ෙමා�ග�ලාන ප��කා��ප 82 ��ව)”
යනා� පාඨ පදන� කරෙගනය. න�� ෙමවැ�
අ�වැ� තැ� �� පම��ම ෙමම ��ථ ෙදක ෙවන� ක�තෘ
ව��ෙ� යැ� පැව�ම ���සහගත ෙනාෙ�. ෙම�� ෙමම
ෙවනස ඇ��මට ෙ�� ෙස�ය ��ය. එකම ක�තෘවරෙය�
අර�� ෙදක�� ර�ත ��ථ ෙදකක ෙමබ� ෙවන�ක�
ඇ��ය හැ� බැ��. උදාහරණ ෙලස ��ධ ෙ�ශනාෙව�ම
ක�� ෙප��ය හැක. ��ලව�ග පා�ෙ�� අව��ය
��ගල�� ද�වන තැන� 10 ෙදෙන� ෙලස�, ප�වාර
පා�ෙ�� අව��ය ��ගල�� 25 ෙදෙන� බව� දැ�ෙ�. න��
ෙම�� ��ලව�ගෙ�� ආප��කර ��ගල�� වශෙය��,
ප�වාරෙ�� ���� �ය� ෙදනාෙ� වශෙය�� දැ�ෙ�.
ෙමබ� ���� ෙමම �යරණ ��ථ ස�බ�ධවද ��ය හැ�ය.
උදාහරණය� ෙලස මහා����ෙ�� ���ංග ආලපන
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ඒකවචනෙ� ෙමම ආකාරා�ත �පය එකල ව�වහාරෙ� පැව�
බැ�� ෙහ� ��ථවලට ඇ�ල� ෙනා� ��ධ ෙ�ශනාව��
පැව� �සා ෙහ� ඇ�ල� කෙ�යැ� ද දැනට භා�ත ��ටක
ධ�මෙ� අභා�ත බැ�� ක�චායන �යරණෙ�� ෙනාදැ��
බවද සැල�ය හැ�ය.
තවද මහා����ෙය� ග� උ�ත සලකා බැ�ෙ��
ෙප�ය�ෙ� මහා����ය ය� බ�ලව භා�තා වන පදය�ට
උදාහරණ සපය�� සැක�� ��ථය� බව�. ක�චායනෙ��
ඊට වඩා පද ද�වා ඇ� බවද ෙපෙ�. ඒ බව පහත
උ�තය�ෙග� දත හැ�ය.
a) �����ටකා�� ‘‘රාජා’’� බ�වචනං න ආගතං,
�ළ����යං පන ආගතං. ��චා� �����ටකා�� න
ආගතං, තථා� ‘‘ෙනතා�සා සඛා ෙහා��, ල�භා ෙම
�වෙතා සඛා’’� පා�යං බ�වචෙනකවචනවෙසන ‘‘සඛා’’�
පද�ස ද�සනෙතා ‘‘රාජා’’� බ�වචනං ඉ��ත�බෙමව.
තථා ‘‘��මා, අ�තා’’ ඉ�චා��� බ�වචනා�
ත�ග�ක�තා �නා ෙකන� �ප�ෙසෙසන. (ස�ද��.)
b) යමකමහාෙථෙරන කතාය පන �ළ����යං ‘‘ෙභා
��ස’’ඉ� ර�සවෙසන ආලපෙනකවචනං ව� වා ‘‘ෙභා
��සා’’ඉ� �ඝවෙසන ආලපනබ�වචනං ��තං. ��චා�
තා�ෙසා නෙයා �����ටෙක න��, තථා�
බ�නමාලපන�සෙය ‘‘ෙභා ය�ඛා’’ ඉ� ආ�නං
ආලපනබ�වචනානං
ජාතක�ඨකථා��
��සනෙතා
පස�ථතෙරාව ෙහා� ���නං පමාණ�ච, ත�මා ඉ�නා
යමකමහාෙථරමෙතන� ‘‘��ෙසා ��සා ��ස’’�� ආ��
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ව�වා ආම�තෙන ‘‘ෙභා ��ස, ෙභා ��සා, භව�ෙතා
��සා’’� නා�කපදමාලා ෙයාෙජත�බා. (ස�ද��.)
c) �����ටෙක ප�ච�තාලපන�ඨාෙන ‘‘මහ�ෙතා,
භව�ෙතා, චර�ෙතා’’�ආ�නං බ�වචන�තෙමව ක�තං,
න එකවචන�තං. තථා � ත�ථ ‘‘මහං භවං චරං ��ඨ’’��
ගාථං ව�වා ‘‘මහං ��ඨ�, මහ�ෙතා ��ඨ��’’� ච, “ෙභා
මහා, භව�ෙතා මහ�ෙතා’’� ච, “භවං ��ඨ�, භව�ෙතා
��ඨ��’’� ච ආ� ��තං. (ස�ද��.)
d) එ�ථ “ක�ඤා’’� එකවචනබ�වචනවෙසන ��තං,
�����ටෙක බ�වචනවෙසන ��ෙතා නෙයා න��.
තථා � ත�ථ ‘‘ස�ධා ��ඨ�, ස�ධාෙයා ��ඨ��. ස�ධං
ප�ස�, ස�ධාෙයා ප�ස�’’� එ�තකෙමව ��තං,
“ස�ධා’’� බ�වචනං න ආගතං. ��චා� නාගතං, තථා�
‘‘බාහා ප�ග�හ ප�ක��ං, ��ක�ඤා සමාගතා. අෙහ�
අ�ප�චයා
��ස�ස
ස�ඤා
උ�ප�ජ���
���ඣ���’’� ආ�පා�ද�සනෙතා බාහාක�ඤා
ස�ඤාස�දා�නං බ�වචනතා ගෙහත�බා. �ළ����යං
“ෙභා� ක�ෙඤ, ෙභා� ක�ඤා’’� �ෙව එකවචනා�
ව�වා ‘‘ෙභා�ෙයා ක�ඤාෙයා’’� එකං බ�වචනං ��තං.
�����ටෙක පන ‘‘ෙභා� ස�ධා’’� එකවචනං ව�වා
“ෙභා�ෙයා ස�ධාෙයා’’� එකං බ�වචනං �� තං. මයං
පෙන�ථ ‘‘එ� බාෙල ඛමාෙප�, �සරාජං මහ�බලං.
��ස� වරව�ණාෙභ. එ� ෙගාෙධ �ව� ත��’’�
ආ�පා�ද�සනෙතා “ෙභා� ක�ෙඤ, ෙභා�ෙයා ක�ඤා,
ක�ඤාෙයා’’�
එවංපකාරා�ෙයව
ආලපෙනකවචනබ�වචනා� ඉ�ඡාම. එ�ථ ‘‘ෙභා�
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ක�ෙඤ’’� අයං නෙයා අ�මා�� මාතා�� ච න ල�භ�.
(ස�ද��.)
ෙමම ක�� අ�ව ෙප�
ය�ෙ�
මහා����ෙ� ෙනාදැ��
ෙබාෙහ� පදසැක��
ක�චායනෙ� ද�වා ඇ� බව�. මහා����ය අභා�තව
යාමට ෙ��වද ෙම�� �ම�ය ��ය. එ� � ෙබාෙහ�
�ෙය�ග ක�චායනෙ� ඇ�ල� � බැ��� ප�ව රචනා �
ෙමා�ග�ලාන , ස�ද�� ආ� �යරණ ��ථය�� ෙස�
ක�� ද දැ�� බැ��� අභා�ත ව�නට ඇ� බව අපෙ�
අදහස�. එ� රටක� �නාශ �ව ද �ය� ෙබෟ�ධ
රාජ�ය��ම ෙමය �නාශ �මටද ක�� ෙනාෙපෙ�. ඉහත
දැ�� ක�� හැර මහාක�චායන මහරහත� වහ�ෙ�ෙ�
කෘ�යකැ� අ�වාදෙය� ��ග�නා ෙමබ� ෙ��ට
��ථයක නාමය පමණ� ෙ�ෂ �මට ෙවන� ක��
ෙනාෙපෙ�.
E. ��ණය : ක�චායනය ක�චායන මහරහත� වහ�ෙ�ෙ�ම
න� “එ� (ක�චායනෙය�) ඇතැ� වචනය�ෙ� පද ���
ද�වා නැත. එ� ඇතැ� ��ය�ෙග� කරන වැලැ�ම
ඇතැ� පද සාධනෙ�� ෙනාෙයෙ� ” යනා� ෙලස පැර�
��ථ ක�ව� ෙනාද�ව� ඇත. එෙ� ද�ව�ෙ� ඇ�?
අෙ� ���ර : ෙමම �කාශය කර�ෙ� ක�චායනෙ��
ඇතැ� ��ය�ෙග� වැලැ�� පද �පය� ඉතා
කලා�ර�� ෙ�ශනා පා�ෙ�� හ�වන බැ�� එබ� තැ�
ස�ද��, ෙමා�ග�ලාන ආ� ��ථය�� ද�වා ඇ�
බැ��. ෙමබ� තැ� ෙමා�ග�ලායනා� ��ථය�� ද
ද�නා ලැෙ�. එබ� තැ�� එම වැලැ��ම බ�ල පැවැ�ම
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අ�ව (බා��ල���) බව ප��කා��පා�ෙය� ෙමෙ�
ද�වා ඇත.
 �ළ����ෙය� ���� �යන තැනැ “ච��නං” �යා ද,
�����ටකෙය� “ච��නං ක�ඤානං” �යා ද,
ෙසාණද�ඩ��ා�ෙය� “ච��නං ප�සානං �ෙයා
මනාෙපා” �යා ද ......����ෙව� “ච��නං” යන පදයැ
සා�ෂා� �ෙය�ග කළ ෙහ�� ���� �ෂෙය� නැතැ�
�ත�දාහරණ ෙකාටැ දැ��ම �ෙය�වෘ�ත�ා�ෙයනැ�
දත��. (ෙමා�ග�ලාන ප��කා��ප 88 ��ව)
තවද
මහා����ය
ක�චායන
මහරහත�
වහ�ෙ�ෙ�ම යැ� පවසන ෙමා�ග�ලාන ෙය� හා
ස�ද��ෙය�ද ඇතැ� තැනක� මහා����ෙ� ෙනාදැ��
න�� ��ටකෙ� ද�නා ලැෙබන පද ��බඳ ද�ව�. ක��
ෙමෙ� ෙහ�� සෑම �යරණ ��ථයක�ම �� දැ��ෙ�� ෙමම
බ�ල පැවැ�ම අ�ව දැ��යැ� ග� �ට �� �ෙර�ධය� ඇ�
ෙනාෙ�.
F. ��ණය : “ අ�ප��ඨානං ��තෙයාගෙතා, යද��ප�නා
�පාතනා ��ඣ�� ” ආ� �� ක�චායනෙ� ෙය�ම
ශා��ය ද? එය මහරහත� වහ�ෙ� ෙකෙන��ට
ගැලෙ� ද?
අෙ� ���ර : ෙමෙ� පවස�ෙ� න� ඒ ක�� හ�හැ�
�මසා ෙනාබැ�ම ෙ��ෙව�. මහරහත� වහ�ෙ� නමකෙ�
ෙ�ශනාව� ඇ��� සැක�� ��ථයක �වද එබ� ෙදය� �ය
හැ�ය. ඊට ෙ��ව ව�ෙ� අවෙබ�ධ කළ �ය�ල ෙ�ශනා
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��ම�, ෙ�ශනා කළ �ය�ල රචනා ��ම� �ාෙය��ක
ෙනා�ම�. ය� ��ථයක �ය�ෙල� �ය�ල ඇ�ල� ෙනා�
පම�� එම ඇ�ල� ෙනා� ක�� එම ෙ�ශක�� වහ�ෙ�
ෙනාෙද�ෙ� යැ� ෙහ� උ� වහ�ෙ� එය අවෙබ�ධ ෙනාකෙ�
යැ� ෙහ� ��ෙ��ම �ව ෙනාහැ�ය. සං��ත�කාෙ� �සපා
��ය ඊට සාධක�. ෙම�� භාග�ව�� වහ�ෙ� ද�ව�ෙ�
තම� වහ�ෙ� ෙ�ශනාකළ ධ�මය අතට ග� ඇ�ෙ��ය
ෙකාල �පය තර� අ�ප බව� අවෙබ�ධ කර ෙනාෙද�
�මාණය ඇ�ෙ��ය කැලෙ� ග�වල ඇ� ෙකාළ ෙම�
ෙබාෙහ� බව�ය. ඉහත දැ�� ක�චායන �යරණය ��බඳවද
ෙමෙ� දත��ය. ��ධෙ�ශනාෙ� එන �ය� පද සැක�මට ��
රචනා කර�ෙ� න� ඒවා දහ� ගණන� ව� ඇත. එ�ට ද
ඉෙග�ම, ධාරණය අපහ� ෙ�. එබැ�� බ�ලව භා�තාවන පද
සැක�ම සඳහා අවශ� ��� ධාරණයට හා හැදෑ�මට පහ�
�මාණයට සක� කර� ල�ව එම �� ව�� සැක�මට
ෙනාහැ� � ඉතා කලා�ර�� ද�නා ලැෙබන පද සැක�ම
සඳහා අ�ප��ඨානං..., යද��ප�නා ..., යනා� �� ර�ත බව
සැල�ය ��ය.

�ගමනය
ඉහත ක�� අ�ව ක�චායනය ��බඳව ඇ�
සා��දා�ක මතය තහ�� වන අතර ඊට ���ධව ද�වන මත
���ඨා �ර�ත ෙ�. එබැ�� �ෙ�ෂෙය�ම ��ධෙ�ශනාවට
ස�බ�ධ සා��දා�ක මත ��ෙ�ප ��මට ෙපර ෙබාෙහ�
ක�� �තා බැ�ය ��ය. ඊට ෙ�� �පය� අ� ෙමෙ� ද�ව�.
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1. පැර� උ�ෙම� දැන දැන ��ෙ��ම අසත� �කාශ
ෙනාකරන ඉතා ��ව� උ�ෙම� �ම හා එම �රාණ මත
��ෙ�ප කරන ෙබාෙහ� ෙදනා එෙ� සත�වා� ෙනා�ම.
2. එම පැර� ��ථ ෙ� තා� කාලය� ඉතා ��ව� � ද
��ප�� ග�ක � ද ප��ත � ද ��ස� අතර
ස�භාවනාවට
ෙම�ම
ක��
���චෙ��
�ාමා�ක�වයට ප��ම.
3. ෙමම �යරණය ස�බ�ධ ක�ෙ�� එම පැර� උ�ම�
වහ�ෙ�ලා ක�චායනය හා මහා����ය යන ��ථ
ෙදකම හදාරා, ඒවා �ය�� දැක �ෙබන අතර එම පැර�
උ�ම�ෙ� මත ෙනා��ග�නා �තන උග��
මහා����ය තබා එ� එක ��ව�� දැක නැ� බව.
4. �ප���, න�ාස ආ� පැර� ��ථය�� ද�වන ඇතැ� ��
ඊට ෙවන� ෙලස ��හ කරන ෙමා�ග�ලායනය හා එ�
ප�වාර ��ථ ��වක ෙහ� “ක�චායනය ක�චායන
මහරහත� වහ�ෙ�ෙ�ම” යැ� එම පැර� ��ථය��
කළ සඳහන ��ෙ�ප ෙනාකර�.
5. එම පැර� උ�ම� වහ�ෙ�ලා තම අදහ� ඉ��ප� කෙ�
��ටකපා�ය, එ� �ය� අ�ඨකථා, පා�භාෂාව ඇ��
ෙබාෙහ� භාෂාව� ද තම ආච�ය පර�ෙර� ලැ��
න�ාය� අ�ව ��� ඇ�� ෙකාට උෙගන ෙබාෙහ� දහ�
ගණ� �ෂ���ට උග�වා ඉ� ප�වය. න�� එම මත
��ෙ�ප කරන �තන උග�� ස� ව�ෙ� ඉහත
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���ක� ව�� ෙමානවාද? ඒ ෙකාතර� ��ශතය�ද? යැ�
�තා බල� ව�.
6. එම පැර� උ�ම� වහ�ෙ�ලා �ව� අර�ණ ෙපරදැ�ව
ඉෙග�ම, ඉගැ��ම හා එම ��ථ රචනා�ය කළහ. එබැ��
කරන ඉෙග�මා�ය ෙහා�� ක�� �මසාම ��කළහ.
න�� ඇතැ� �තන උග�� තම ඉෙග�ම උපා�ය� ෙහ�
��යාව� ඉල�ක කරෙගන ��කරන බැ�� ඇතැ� �ට
අ�� ��ථය� �පදව�� �ය�� හ�හැ� ක�� ෙ���
ෙනාෙගන පැර� ��ථ �ෙ�චනයට බැස ඒවාෙ� නැ�
වැර� ද�ව�නට තැ�කර�.
ක�� ෙමෙ� ෙහ�� �තන�� �යනා �ය� ෙ�
අ�චාරව�ව ��ගැ�මට �ථම ෙහා�� �තා බැ�ය ��ය. ෙ�
��බඳව ෙමතර� ක�� දැ��ෙ� ෙ�� �පය� �සාය. එන�
1) පැර� ��ථකාරක උ�ම�ෙ� �� හෑ��වට ල���ම
�සා ඒ උ�ම� හරහා අපට ලැ�� ��ටක ධ�මය ගැන
පවා සැක ඇ��ය හැ� ෙ�.
2) ඒ මා��ව��ෙග� අප ලද පැ�� උපස�පදාව� ගැනද
සැක ඇ� ෙ�.
3) ෙමකල �කට භාවනා�ම �ය�ලම පාෙ� අ�වා �කා�
��ථය�� සඳහ� �වරණා�ය ග� වශෙය� ��ෙගන
ඇ� �සා එම භාවනා�ම ගැන ද සැක ඇ� ෙ�.
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4) ෙමෙ� වැර� දැ��ෙම� ��ෙව�ෙ� ��ධා� �ණ
ෙනාවැෙඩන අතර ඒ ෙව�වට සැක සංකා බ�ල �ම �සා
සාස�ක �ණ ��මට ද ම�ෙද��සා� ෙ�.
5) ෙමවැ� සාසනයට අ�තකර මතවාදය�ට ����
ලබා�මට න� ෙමකල ��ව�ද�ාල ආ� උස� අධ�ාපනය
ලබන ��� අතර සැබෑ සාසන මාමක ��ප��කා� ��ස�
����ම සඳහා ත�කයට වඩා සත�යට ග�කරන අධ�ාපන
��ප��ය� ද අත�ාවශ�ය යන ක�� අවධාරණය
��මට අවශ� �ය.
එබැ�� සාසනෙ� පැවැ�මට
අ�තකර මතවාද ��කර එය නගා���මට අදහ� කර�ෙ�
න� එබ� අය කල ��ෙ� අෙ� ස��දාය ��� ඉෙගන
ඉ�ප� බා�ර මතවාද �මසා බැ�ම�. එෙ� ෙනාමැ�ව ���
බා�ර මතවාද කර��නා ෙගන ඒ මත ��ටා සාසනය ෙදස
බැ�ම ෙනාෙ�. පැර� ��ථ ආ�ෙ� ඇතැ� ඇතැ�� �යන
ෙනාගැලෙපන තැ� ෙස�ම ෙව�වට එම ��ථ ෙගෟරවෙය�
හදාර�ෙ� න� එබ� ෙබාෙහ� තැ� වැර�� ෙනාව අපෙ�
වැර� වැට�� බව වැටෙහ� ඇත. ක�� ෙමෙ� ෙහ�� සෑම
�ය� ෙදනාටම ��සරණ අධ�ාශෙය� ධ�මය හදාර�නට
�� පහල ෙ�වා ය� අපෙ� ෛම� ��වාංගම �ා�ථනය�.
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06 ����මා�ගය, අප රෙ� �ච�ත
භාවනා �ම, ඒ ��බඳ ඇ� ��මත හා ඊට
����
����මා�ගය
��ධකාලෙ� පට� අඛ�ඩව පැව�නා � ද මහා�හා�ය
මහරහ� පර�පරාෙව� ���ණා � ද ඉපැර� භාවනා මා�ගය
ද�ව�� මහා�හාරවා� මහාස�ඝර�නෙ� අ��ණය යටෙ�
අ���ධ ��ධෙඝ�ස මා��පාණ� වහ�ෙ� ��� ර�ත
අ��ශ�ත ��ථය ����මා�ගය�. ��ටකය �රා ��� ඇ�
�ව� මග ද�වන ��ධෙ�ශනාව�ෙ� සාරය අ���ෙව��
සකසා, ��ටකෙ� ඇ�ල� ෙනා� න�� පැර� ෙහළ
අ�වාව�� දැ�� �ාෙය��ක භාවනා උපෙද� ද ඇ�ල�
කර�� ර�ත ����මා�ගය ය� �ව� මග අ���ෙව�� ඉතා
පැහැ��ව ද�වන ��ඛම ��ථය බව බ��ැත ��ප��කා�
ෙ�රවා� සංඝ�තෘ� වහ�ෙ�ලා සෑම ෙදනාම පාෙ�
අ�වාදෙය�ම ��ග��. දැනට ෙල�කෙ� �ච�ත භාවනා �ම
සෑම එකකම පාෙ� ����මා�ගෙ� දැ�ෙවන ක�� ඉතා
ග�තැ�� ලා ද�වා ඇත.
ෙමම �ව� මා�ගය ඉතා ෙලෙහ� පහ� යැ� ල�
ෙකාට ෙනා��ය ��ය. එය සෑම ෙදනාටම �ෂය �ව� ද
ෙනාෙ�. භා�ත ��තස�තාන ඇ� ��යව�ත � �ඥාව�ත �
එ� මැන�� ෙයෙද�නා � අයටම පමණ� �ෂය �ව�.
ෙමකල ෙබාෙහ� ෙදනා �වැර� �ව� මග යැ� සලකා
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ෙනාෙය� වැර� �ම අ�ගමනය කර�, වැර� �ම ද�වා
�වැර� මා�ගයට පහර ගස�� ලාභ ස�කාර ලැ�මට මාන
බලන ෛකරා�ක��ට හ�ව ඒ අ�ව ෙගා� ෙබාෙහ� ප�
��කර ෙගන තම�ෙ� �ග� මා�ගය ද අ�රා ග��. එෙ�
�මට ෙ�� �පය� ෙමෙ�ය.
I.
II.
III.
IV.

��ක දහ� දැ�මව� ෙනාමැ�කම
��පදාව ��බඳ ��ක ක��ව� ෙනාදැන ��ම
තමා ගතකරන ප�ප� දස අ�ස� ව�� ��� පා�
��තය අ� ෙනාහැර එෙ�ම �ට �ව� ලැ�ය හැ�ය
යන අඥාණ අදහස
��කර � සැබෑ ��පදාව ��ෙ� අකමැ�ත හා
ෙනාහැ�යාව

V.

ෙමම �ව� ගමෙ� ��ඵල� හ�යට ආපනශාලාව��
භා�ඩ ලබා ග�නා� ෙම� පහ�ෙව� හා ඉ�ම��
කළ හැ� ෙදය� යන �ළාව

එය ඉතාම�ම ��යෙය� ඉතාම� �මා��ලව වැ�ය
�� මා�ගය� බව� ඉතා අපහ�ෙව� අවෙබ�ධ කළ��ත�
බව� ��ධෙ�ශනාෙ� ද�වා ඇත. ඊට උදාහරණ �පය�
ෙමෙ� ද�ව�.
I.

‘‘��ෙඡන ෙම අ�ගතං, හලං දා� පකා��ං;
රාගෙදාසපෙරෙත�, නායං ධ�ෙමා �ස��ෙධා.
‘‘ප�ෙසාතගා�ං ��ණං, ග��රං ��දසං අ�ං;
රාගර�තා න ද�ඛ��, තෙමාඛ�ෙධන ආ�ටා
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(මා ��� �කෙ� අවෙබ�ධ කළ ච�රා�ය සත� ධ�මය දැ�
�කාශ ��ෙම� වැඩ� නැ�ෙ�ය. රාග�ෙ�ෂය�ෙග�
ෙප�ණ�� ��� ෙ� ධ�මය අවෙබ�ධ කළ ෙනාහැක.
උ�ගං බලා එන� �වන කරා ය�නා � ��ණ � ගැ�� �
�කෙ� දැ�ක �� � ��� � ච�රා�ය සත� ධ�මය රාගෙය�
ර� � අ�ද�ා�ක�ධෙය� වැ�නා � ස�වෙය� ෙනාද��.)95
II.

‘‘�කරා� අසා��, අ�තෙනා අ�තා� ච;
යං ෙව �ත�ච සා��ච, තං ෙව පරම��කරං

(අපායට ප��ව�නා � ද එබැ�� තමාට අ�තව� � ද
වැර� ෙ� ��ම පහ�ය. �ග�යට� �වනට� ප��ව�නා �
එබැ��ම තමාට �තව� � යහප� ෙ� ��ම හ�යට
නැෙගන�ර ෙදසට ගලන ගඟ� වල�වා බට�ර ෙදසට ආප�
හැර�ම� ෙම� ඉතාම� අපහ�ය.) 96
III. වාල ��ෙය� දැ�ෙවන ප��, �ඩා ��ර�� �ර�ට
ෙනාවරදවා ඊතළ ��න ��ඡ� �මාරව��ව �න� ���ඟා
ව�න ආන�ද මා��ෙය� �� ෙ�ක. ප�ව ��ර�� හ�� ෙමම
ක�ණ ද�වා ඔ�� මනාව ���� ��සකැ� දැ�� �ට
භාග�ව�� වහ�ෙ� ‘‘තං �ං ම�ඤ�, ආන�ද, කතමං �
ෙඛා ��කරතරං වා �ර�ස�භවතරං වා – ෙයා �රෙතාව
��ෙමන
තාළ���ගෙළන
අසනං
අ�පාෙතය�
ෙපා�ඛා�ෙපා�ඛං අ�රා�තං, ෙයා වා ස�තධා ��න�ස
වාල�ස ෙකා�යා ෙකා�ං ප���ෙඣය�ා’’�? (ආන�දෙය�
95 �නය මහාව�ග 10-11 �� (��මායාචනකථා)
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එෙ� ඊතල ��මද ��කර, නැ�න� අ� ෙල�මය� හතට පලා
එ�� එක� උෂභය� (�ය� 140�) ��� එ�වා තව� එක�
ඊතලයක ෙයාදා ෙනාවරදවා ��ම ��කරදැ� �චාල ෙ�ක)
‘‘එතෙදව, භ�ෙත, ��කරතර�ෙචව �ර�ස�භවතර�ච ෙයා
වා ස�තධා ��න�ස වාල�ස ෙකා�යා ෙකා�ං
ප���ෙඣය�ා’’�. (එෙ� අ�ෙලා� ප�ෙව� ��ම ��කරයැ�
ආන�ද ��ෙය� ���� �� ෙ�ක.) ‘‘අථ ෙඛා, ආන�ද,
��ප���ඣතරං ප���ඣ��, ෙය ‘ඉදං ��ඛ’�� යථා�තං
ප���ඣ��…ෙප.… ‘අයං ��ඛ�ෙරාධගා�� ප�පදා’�
යථා�තං ප���ඣ��’’. (යෙම� ච�රා�ය සත� අවෙබ�ධ
කර�ෙ� න� ඔ� අර අ� ෙලා� ප�ෙව� ��මට� වඩා ඉතා
��කර �ව� කරන බව ��රජාණ� වහ�ෙ� වදාළ ෙ�ක.) 97
�ව� අවෙබ�ධය ය� පහ� ෙදය� ෙනාවන බව ඉහත
ෙ�ශනා අ�ව පස� ව�නට ඇත. ර�ඨපාල, මහා�ව,ෙස�ණ
ආ� මහරහ� උ�ම� වහ�ෙ�ලාෙ� උ�සාහය� සලකා
බැ�ෙම� ද එය �කට ෙ�. ෙ� ක�� දැ��ෙ� ෙමය අපහ�
යැ� �යා අන�ය�ව අෛධ�යයට ප� ��මට ෙනාව දහෙ�
ඇ� සැබෑ ගැ�ර ෙප��මට හා අලස ෙනා� උන��ෙව� එ�
ෙය�මට ෙපළඹ�ම ��සය. එබැ�� ෙලෙහ� �ම ෙසායනවා
ෙව�වට ����ම�ගා� ��ථය�� දැ�ෙවන අ���ෙවල
ෙනා��ම මැන�� ��ෙව� �ර�ෙ� න� �වැර� ��ඵල
ලැෙබ� ඇත. ඒ ��බඳ සා� �පය� ෙමෙ� ද�ව�.

97 සං��ත�කාය 5 � 2 ෙකාටස 316 ��ව වාල��ය
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1. �ව���ක�ද ආරණ�ෙ� වැඩ�� අ��ජ�ය මාතෙ�
�ලර��ත මා��පාණ� වහ�ෙ� ය� ඉතා උ�කෘ�ට
අ��� �තංගා� ��ෙව� ��වා � අ�ෂය ��ව�
උ�ෙම�. අහ�� ගම���ම, වැ� වැ�ස�ම, ය� ය� ෙ�
මවා ගැ�ම ආ� ඍ���ධ ඤාණය� ලබා��යා � ද
නාඋයෙ� අ�යධ�ම මා��ය� වැ� �ෂ�ය�ට එම �ම
�යා��නා � ද ෙ��ට ෙය��වරෙය�. ඉතා අ�ෙ��ඡ �
එ�ම� වහ�ෙ� එම ආරණ�යට පැ�ෙණන �ට �ෙගන
ආෙ� ප��කාර �පය� පම�. එන� �� ��ර�, පා�ය�,
ෙගා� අ�ත�, ����මා�ගය ෙපාත� පමණ� බව �යැෙ�.
එ�ම� වහ�ෙ� ෙමෙ� ����ම�ගය භා�තෙය�
අ��ඤා ද�වා සමථය� උස� අ��� �ද�ශනාව� ���
කළ බව අස�නට ලැෙ�.
2. � කල�ා� ෙය�ගා�ම සං�ථාව ����මට ��ක�වය
ෙගන කට�� කළ උ�ම� වහ�ෙ� නම� වන අ��ජ�ය
මාතර ඤාණාරාම මා��පාණ� වහ�ෙ� ය� මෑත
කාලෙ� වැඩ�� ඉතා ෙ��ඨ භාවනා ��වරෙය�,
��තප�ත�ාගෙය� ��ෙවෙත� ෙය�� උ�ෙම�, මගඵල
ලා� උ�ෙමකැ� ���ධ � ය�වරෙය�. එ�ම� ��බඳව
අ�ගමහා ප��ත බලංෙගාඩ ආන�ද ෛම�
මා��පාෙණ� ද�ව�ෙ� “ෙම� �ය� පැ�� උ�ම�
අ�ෙර� �ෙ�ෂෙය� කැ� ෙප�න උ�ෙම�, ෙනාෙබ�දා
අපව� � වදාළ මාතර ඥාණාරාම ��පාෙණ�......... මෑෙතක
ෙමරටැ වැඩ �� �ණවෘ�ධ තෙප�වෘ�ධ මහෙත�� අත�
උ� වහ�ෙ� අ�ම තැන ෙගන ��යහ� මෙ� හැ�ම�. අද
ෙ� ෙහළ�ෙව� භාවනා මධ��ථාන ෙබාෙහ� තැන ඇත. ඒ
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අ�� ස�ෙන� ���ව� ෙපෙ�. භාවනා�ෙය�� ��
පැ�� ��ස ද වස� පාසා ගණ�� නැෙග�. එය �භ
ල�ෙණ�. ෙ� ෙය�ගාවචරය� අතර මා�ගඵල ලා�� ද
ඇතැ� �ත�. අපව� � ඥානාරාම ��ය� ගැන මා
සලක�ෙ� අනාගා� ඵලයට පැ�� ෙකන� හැ�යට ය.”98
ය�ෙව�. මාතර මා��පාණ� වහ�ෙ� රචනා කළ ��ථ
හා උ� වහ�ෙ�ෙ� �නෙපා� සටහ� �යැ�ෙම� ෙ�
ක�� තව� පස� ව� ඇත.
ෙමම මාතර මා��ය� රචනා කළ භාවනා ��ථය�� ද
����ම�ගයට ලබා � ඇ�ෙ� ඉතා ��ඛ�ථානය�. උ�ටා
ගැ�� දැ��ෙ�� ෙමය ඉතා �ාමා�ක ��ථය� ෙ�
දැ�ෙ�. ඒ බව එම ��ථ හා ඒවාෙ� උ�ත පාඨ� ආ�ත
��ථ නාමාව�ය� �යැ�ෙම� දත හැ�ය.
එ�ම� වහ�ෙ�ෙ� අපව� �මට ආස�න කාලෙ��
එ� �ෂ� �වා�� වහ�ෙ� නම� පැ�ණ “අවසර�
�වා�� වහ�ස! �වා�� වහ�ෙ� වැ� භාවනා මා�ගය
�ම�දැ� අ� දැනග�න කැම��” යැ� �චාල �ට “අ�
වැ�ෙ� ����මා�ග භාවනා �මය�” ය�ෙව� වදාළ බව ද
පැවෙ�.
3. මෑත කාලෙ� ල��ව ��ස�ෙ� ��� ම�කඩ ෙ� වැඩ��
අ��ජ�ය නාඋයෙ� අ�යධ�ම මා��පාණ� වහ�ෙ�
ය� �ල සමා� �ඥා �ණධ�ම ඉතා උස� අ��� ���
98 අමා��� 3 ��ව
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කළ උ�ෙම�, ෙලාව�රා �ච�ත � භාවනා ��වරෙය�,
��ටකධර උ�ෙම�. එ�ම� වහ�ෙ�ෙ� ��ථය�� ද
����මා�ගයට ලබා � ඇ�ෙ� �ෙ�ෂ ග��වය�. ඒ බව
එ�ම� වහ�ෙ� රචනා කළ ��ථ� ඒවාෙ� උ�තපාඨ�
ආ�ත ��ථ නාමාව�� හා �� ෙපරවද� ආ�ය�
�යැ�ෙම� දත හැ�ය. එබ� උ�ත �පය� ඉ��ෙ��
දැ�ෙ�.
����ම�ගය ��බඳ ෙමතර� ක�� දැ��ෙ� ෙමකළ
ඇතැ�� හ�හැ� ක�� ෙනාදැන එයට ෙදා� පවරන බැ��.
ෙමකළ ෙලාව�රා �ච�ත භාවනා �මය� ද�වන ෙපා� වලට
උ�තපාඨ ලබා ග� ෙපා� අතර ����ම�ගයට ලැෙබ�ෙ�
��ඛ�ථානය�. ෙමකළ � ලංකාෙ� ද භාවනා �ම �පය�ම
�ච�තව පව�. ඒ �ම ��තර කරන ෙබාෙහ�මය� ��ථය�ට
ද ����ම�ගය ��ෙපාත� � ඇත. ඇතැෙම� ෙ�වා අ�හදා
ෙනාබලා ෙනා�මසා තමාෙ� අදහසට ෙනාගැලෙපන ෙහ��
��ෙ�ප කර�. ඇතැ�� ��දහෙ� ��ෙ�� ද�වා නැ�
වැර� �ම �වැර� �ම ෙ� ද�ව�. ය� භාවනා �මය� �වැර�
දැ� දැන ගැ�මට එය ��ධ ෙ�ශනාව හා සසඳා බැ�ය ��ය. ඒ
සැස�ම ද ඉතා ��බල උ�ම� ���ම කළ ��ය. එෙ�
ෙනාකර �වැර� මා�ග ��ෙ�ප ��ම� වැර� �ම �ච�ත
��ම� ඉතා භයානක ��ඵල ඇ�කරන බව සලකා
�ම��ම�ව කට�� කර�වා ය� අපෙ� ෛම� ��වාංගම
දැ��ම�. දැනගැ�ම ��ස දැනට �ච�ත භාවනා �ම �පය�
ගැන ෙමෙ� ක�� �ව�පය� ද�ව�.
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I

� කල�ා� ෙය�ගා�මෙ� භා�ත කරන
භාවනා �ම

��ප�� ග�ක �ව� ෙපරදැ� කරග� ���
වහ�ෙ�ලා ����ෙ� අර��� ආර�භ කළ � කල�ා�
ෙය�ගා�ම සං�ථාව දැනට� එම අර�ණ මනාව ඉ� කර��
��. එය ����ම ��ස අප��ත කැප��� ��කළ එ�
ස��පාදක � අ��ජ�ය කඩවැ��ෙ� � �නවංස මා��පාණ�
වහහ�ෙ� ය� මෑත කාලෙ� ��� ය�� ��� ��ප��,
��ෙ�ධ සාසනය� නගා���මට� ඊට ස�ලන ෙලස ප�ය��
සාසනය නගා���මට� පහළ � ��ධාං�රයාණ� වහ�ෙ�
නම�. ෙමම ෙය�ගා��ය ���ෙ� භාවනා මා�ගය
��ෙවලකට ��කර�ම ��ස අ��ජ�ය මාතර ��
ඤාණාරාම මා��ය� වහ�ෙ� ෙගන ඇ� ස��සාහය
අප��තය. එය ෙ��� ගැ�මට එ�ම� වහ�ෙ� ��� ර�ත
��ථ ඉතා සැල��ෙල� �යැ�ය ��ය. ���� භාවනා
මා�ගය� එ�ෙපෙහ� කරගැ�මට එ�ම� වහ�ෙ� ග�
උ�සාහය “�ද�ශනා පර�ර” ��ථය පමණ� �යැ�ෙම� �වද
දත හැ�ය. ෙ� උ�ම� වහ�ෙ�ලා ෙදනමෙ� ඇ�ෙ�
හැ�වැ�� අ��ජ�ය නාඋයෙ� අ�යධ�ම අ�නායක
මා��පාණ� වහ�ෙ� ය� මෑතකා�න ��ස�ෙ� ��සඳ�
ෙම� බැබ�� ��ටකධා� � ��ධ සාසනයම නගා���මට
තම ��යම ෙයද� �යත�වරණ ලා� යැ� සලකන
��ධාං�රයාණ� වහ�ෙ� නම�. ෙ� උ�ම� වහ�ෙ�ලාෙ�
��ථ �යැ�ෙම� ෙය�ගා��ය ��� වහ�ෙ�ලාෙ� භාවනා
�මය �ම�දැ� මනාව හ�නාගත හැ�ය.
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ෙම�� ෙය�ගා��ය ��� වහ�ෙ�ලාට යැ� භාවනා
උපෙද� ප�කාව�ෙ� එක�ව� වන “ක�ම�ථාන ��පය”
��ථෙය� ද අ��ජ�ය මාතර මා��ය� වහ�ෙ� ���
ර�ත “ස�ත ���� සහ �ද�ශනා ඥාන, ආනාපානස�
භාවනාව, ස� අ�ප�සනා” ආ� ��ථය�ෙග� ද අ��ජ�ය
නාඋයෙ� අ�යධ�ම මා��පාණ� වහ�ෙ� ��� ර�ත
“සමසත�� ක�ම�ථාන භාවනා, ෙත�ව� �ණ භාවනා,
�ප�සනා භාවනාව, ස�ප�ඨාන භාවනාව, �ෙ�ෂ අ�ධ�ම
භාවනාව” ආ� � ෙබාෙහ� ��ථය�ෙග� ද ෙය�ගා��ය
��� භා�ත කරන භාවනා �ම �කට ෙ�. �ධාන වශෙය�
එ�� භා�තයට ෙගන ඇ� �ලා� ෙමෙ� දැ��ය හැ�ය.
 ��ටක ��ථ
 එ� අ�වා ��ථ
 ����ම�ග ��ථය
 �කා ��ථ
ෙ� බව එම ��ථය�� එන උ�ත
�පය�� ෙමෙ� ද�ව�.
I.

�ද�ශනා භාවනාව ��බඳ අ�දැ�� ද �ටක ��ථාගත
සාරව� ෙ�ශනා ද අ��ජ�ය ප��ත මාතර ��
ඤාණාරාමා�ධාන
මෙහ�පාධ�ාය
මා��පාණ�
වහ�ෙ�ෙ� ෙ�ශනා හා ස�පෙ�ශය� ද සංකලනය
��ෙම� ෙමම �ද�ශනා භාවනා ��ථය සක� � ඇත.
ෙපළ - අ�වා - �කා ��ථය�� පැ�� - ��� �ෙබන
�ද�ශනා �ම සහ සාධක ක�� රා�ය� ���ව� වැල�
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ෙ� ෙම� එ�තැ� ෙකාට ෙගාතා ඇ� �පැ�� අ�ශ��ම
�ශංස�යය.99
����ම�ගෙය� ඇ�ළ� ව�නා � ශමථ ක�ම�ථාන
සත�සම ��ධෙ�ශනාෙව� සඳහ� � ඇ�ෙ�ය. එෙහ�
��ටකෙය� ෙමම කමටහ� ��බඳ ��තර අඩං� ව�ෙ�
�� වශෙය�. ����මා�ගය ෙ� කමටහ� �ය�ල සං�හ
ෙකාට ��� ෙල�� �වරණය කර�. ඉ�� ����මා�ගය
ෙනා� න�, ෙ� කමටහ� ෙතාර�� අද වන �ට අභාවයට
ප� ව�නට ෙහාඳටම ඉඩ ���. එ� �ද�ශනා ක�ම�ථාන
��තරය ගැන ද �මට ඇ�ෙ� ෙමයමැ�........

II.

.... එෙහ� ����ම�ගෙය� අඩං� ව�ෙ� ල��ව
මහා�හා�ය ස��දාය බව න� පැහැ��ය. පැර� ෙහළ
අ�වාව� � � භාවනා ෙතාර�� ෙබාෙහාමය� ෙමම
��ථයට ද එ� ව�නට ඇත. ඉ�� එදා �ද�මාන �
මහා�හාර භාවනා ස��දායට පටහැ� � යම� ����
මා�ගෙය� ඇ�ළ� �ෙ� න� එය ස�භාව�ය ��ථය�
ෙල�� මහා�හාරය ��� ��ග� ලබ�ෙ� නැත. ෙ�
අ�ව, එ� එන ක�ම�ථාන �භාගය� ෙවන� ඉ��ය
ද�ශනෙය�� ෙක��ම උ�ටාග� දෑ ෙනාව සමකා�න
මහා�හා�ය ෙබෟ�ධ ස��දායෙය� ග� දෑ වශෙය�
සැල�ම ��� ��ත ව�ෙ�ය.....

99

සත් අ�පස්සනා �න්ථෙය් සංඥාපනය (අ��ජ�ය නාඋයෙන් අ�යධම්ම
මා��)
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ෙකෙ� ෙහ� අද අපෙ� ��කම �ය��ෙ� ෙමෙත�
කල�, ෙමතර� �රට ෙහ� ෙ� ක�ම�ථාන �භාගය
ෙනානැ� �ක�ම ගැන ����ම�ගයට හා ��ධෙඝ�ෂ
ආචා�ය� වහ�ෙ�ට �� ෙද��, ���� මා�ගෙය� අපට
ය� වැඩ� ගතහැ� ව�ෙ� න� එය සලසා ගැ�මය. අපට
�� ෙනාවන යම� එ� ව�ෙ� න� අ� උෙ��ක
ව�ෙන�. එය ෙවන� ෙකෙන�ට �ෙය�ජනව� �යහැ�
ෙහ��.
ධ�ාන ෙනාලබා �ද�ශනාව කළ ෙනාහැ� යැ�
ඇතැෙම� පවස�� සමථය ��ම��ම ��ෙ�ප ෙකාට
�ද�ශනාවම කළ ��ය� තව� අෙය� �ය�. ෙ� මත
ෙදකම ධ�මය හා භාවනා මා�ගය ���ව ෙනාද�කම �සා
හටග� ����ය. තම ��ග�ක ��ය අ�ව
�ත��ාවෙබ�ධය�� ෙතාරව ෙපාතපතට හා ත�කයට
වහ� �ම�, එ�තරා ��ත �ත��ය� ලැ�ව� එයම
පමණ� �මාණ ෙකාට ෙගන ෙපා� �ගමනවලට එළ�මට
තැ� ��ම� යන ක�� �� ෙකාට ෙගන ෙමබ�
අ�තගා� ���� හටග�නා බව ෙපෙන�.
සා�ථකව භාවනාව ෙගනයාම ��ස ප�ය�� ඤාණය
ෙහව� �තමය ඤාණය එ�තරා �මාණය�� අවශ�
ව�ෙ�ය. ප�ප��යට ��ෙදන ප�ය��ය ය�ෙව� අප
�ල�ම අවධාරණය කෙ� ෙමම කාරණය�..... ��
ඇ�ෙර�ම �ඳ කමටහ� වඩන ෙය�ගාවචරෙය� හට තම
�තමය ඤාණය ��බඳව එතර� කරදර �මට ��
ෙනාව�ෙ�ය. අවශ� අව�ථා වල� අදාල ව�නා � දහ�
142

දැ�ම ක�ම�ථානාචා�ය�ම� ෙව�� ලැෙබන බැ��.
(ක�ම�ථානාචා�යවරෙය�ට ධ�මය ��බඳ හසළ දැ�ම�
��ය �� ෙව�).
පළ��� ස�භාව� ක�ම�ථානාචා�ය� වහ�ෙ�ලා
�ප නමකෙ� කමටහ� උපෙද� ෙමම ප�කාව�� අඩං�
� ඇ�ෙ�ය. ඊට අමතරව ����මා�ගය, ෙපළ, අ�වා, �කා
සහ �තන භාවනා ෙපා�ප� �පය� ද ෙම�ලා ඇ��
කරන ල�ෙ�ය.100
ෙමෙ� ඉහත දැ��� උ�ත� ඉහත න� සඳහ� කළ
උ�ම�ෙ� භාවනා ��ථය�ට උ�ත ලබාග� ��ථ
ස�හය� සළකා බලන �ට ��ටක ෙපළ, අ�වා, �කා හා
����ම�ග ආ� ��ථ ස�හය� ��ක�වෙ� තබාෙගන
ෙය�ගා��ය භාවනා මා�ගය සැක� ඇ� බව �කට ෙ�.
දැනට මහා�, ඵාඖ(�), ෙගාඑ�කා ආ� තව� භාවනා �ම
�පය� ෙය�ගා��ය ��� ���-��� කරන අතර ඒ
සෑම �මය�ම� ��ටක ෙපළ, අ�වා, �කා හා ����ම�ග
ආ� ��ථ මත පදන� � ��ම ද �ෙ�ෂය�.

II

මහා� භාවනා �මය
ෙමන�� හ��වන භාවනා �මය ��ම රෙට��
�ච�ත � ෙමරටට ලැ�� භාවනා �මය�. ෙමම �මය
දැ�ෙවන ��ථය රචනා කළ මහෙත��ෙ� න�� “මහා�

100 ක�ම�ථාන ��පය (හ��වා�ම) vi-x ��
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භාවනා �මය” යැ� ෙමය හැ���ව ද එ�ම� වහ�ෙ�
ෙමය තමාෙ� �මය� යැ� ��ෙ�� ෙනාද�වන ෙ�ක.
ෙමය ��ධ�ප�සනා වශෙය� ද�වන �මය� වන අතර
��ධ ෙ�ශනාෙව� බැහැර �ව� ෙනාෙ�. ස�ප�ඨාන
��ෙ� දැ�ෙවන “යථා යථා වා පන�ස කාෙයා ප��ෙතා
ෙහා�, තථා තථා නං පජානා�.” (ය� ය� අ�ර�� කය
���වන ලද ද ඒ ඒ අ��� මනාව දැනග�) යන පාඨය
අ�ව �කට කාය චලනය� වන උදරෙ� ���ම හා
හැ��මට අවධානය ෙයා� ෙකාට භාවනා වැ�ම ෙමම
�මෙ� ආර�භය�. ෙමය ධ�මයට එකඟ �මය� බව
ෙනාදැන ෙබාෙහ� ෙදනා එයට ෙදා� නග�. ෙමම භාවනා
��ථය රචනාකළ මහා� මහ ෙත�� වහ�ෙ� ය� මගඵල
ලා� උ�ෙමකැ� එරට ���ධ � ��මෙ� පැව� හයවන
සංගායනාෙ�� ��ණ��ඡක (��ණ �චාර�නා) යන
�ධානම තන�ර� දැ� අ�වා - �කා ස�තව ��ටකයම
ෙහා�� ��ණ කළ උ�ෙම�. තවද ෙමම ��ථය රචනා
��ෙ�� දහමට ගලප�� උ�තපාඨ ��ධෙ�ශනාෙව�
ද�ව�� රචනාකර ඇත. එෙම�ම ෙමම �මෙය� ��ඵල
ලද ෙබාෙහ� ෙදෙන� අද� ���. ෙමම �මය ගැන ඇ�
වැර� මත වලට ���� ෙ��කාෙ� ච�ද�මල මහනා
��ය�ෙ� ස�ප�ඨාන �ෙ�චනය හා තව� කෘ� යන
��ථෙ� දැ�ෙවන බැ�� ��තර කැමැ�ෙත� එය �යවා
බල�වා. �ෙ�චනය කර�� ක� ෙනායවා තමාට
ගැලෙප�ෙ�දැ� දැනගැ�මට ෙමබ� ��වාසව�ත
භාවනා �මය� අ�හදා බල�වා ය� අපෙ� ආරාධනය�.
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III

ඵා ඖ භාවනා �මය
ෙමම භාවනා �මය ද ��මරෙ� �ච�ත � අප රටට
ලැ�� ව�නා භාවනා �මය�. සමථ ��වාංගම �ප�සනා
භාවනා �මය� වන ෙමය �ෙ�ෂෙය�ම ����මා�ගය
අ�ව ය�� ��ටකෙය� දැ�� භාවනා �ම ඉ�ම�කර
ද�ව�. ෙමම �මය ෙලාව�රා ව�ා�ත කළ අ��ජ�ය
ආ��ණ (ඵාඖ ෙසයාෙඩ�) මා��පාණ� වහ�ෙ� “ෙ�
අ�� භාවනා �මය� ෙනාෙව�. ඔයෙගා�ල�ෙ�
����මා�ගෙ� දැ��� භාවනා �මය�” ය�ෙව� ඉතා
�හතමා�ව ද�වන බව �යැෙ�. තවද ෙම�ම� වහ�ෙ�
මහා� ෙසයාෙඩ� න�� හ��වන මා��ය� ඇ��
ෙබාෙහ� භාවනා ��ව�� ඇ�� කර ඇ� අතර වසර
��ස� පමණ ප�ය��ය හැදෑ�ෙම� ප� ධ�මාච�ය
න�� හ��වන �භාගෙය� ද සම�ව ඉ� ප� වසර
��සකට වැ� කාලය� භාවනාව ��ණ ෙකාට ඉ�ප�
අන�ය�ට භාවනාව �යා�මට ඇර� බව එ�ම�
වහ�ෙ�ම ද�වන ෙ�ක. ෙමකළ පැ�� � ඉතා ෙනාෙබ�
කල�� හ�හැ� ප�ය�� දැ�ම� ද නැ�ව හ� ��
ඇ�ර� ද නැ�ව අන�ය�ට භාවනා�ය �යා�මට
උ�සාහව� ව�න�නට ෙමම �කාශය ෙහාඳ පාඩම� ව�
ඇත.
අ��ජ�ය නාඋයෙ� අ�යධ�ම මා��පාණ�
වහ�ෙ� ෙමම භාවනා �මය ��බඳව� ඵා ඖ�
ෙසයාෙඩ� මා��පාණ� වහ�ෙ� ��බඳව� හ��වා
ෙද�ෙ� ෙමෙ�ය,
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ඈත අ�තෙය� � ලංකා��පෙය� භා�තා � ශමථ�ද�ශනා භාවනා �ම ���� මා�ගය වැ� ��ථවල සඳහ�
� ඇත�, �ාෙය��ක වශෙය� එ� ෙය� අ�දැ�� ල�
ක�ම�ථානාචා�යය� වහ�ෙ�ලා �ලභව ෙනාමැ� බව
ෙනාරහස�.
��ම රට ඓරාව� ජනපදෙය� �ිංතාට න� උප
නගරෙය�, ෙල-ෙචෟං ග� �යෙස� ජ�තව ළමා වයෙස�
ස��ගතව ෙය-� �කාෙය� ග� උපස�පදා ලා�ව
ධ�මාච�ය �භාගය සම� � ���� �වර ප�යා��
ත��ලාෙව� ඉං�� භාෂා ස�ත ප�යා�� ධ�මය ස���ණ
ෙලස ප� වසර� ��ෙ� හදාරා ඉ���ව �� වසර� පමණ
���ෙ� කෘතහ�ත �ශාරද ආචා�යය� වහ�ෙ�ලා ෙවත
නැව� ශමථ-�ද�ශනාෙව� පරෙතරටම ��ණ ෙකාටග�
අ��ජ� ආ�ණණ ෙසයාෙඩ� ෙහව� ඵා-ඖ� ෙසයාෙඩ�
නා��පාණ� වහ�ෙ� අද ඓ�හා�ක ���� මා�ගෙය�
එන භාවනා �මය අ����ඨ ෙලස �ය-දහ� ගණ� ��පැ�� ෙය���හට ��� කර�� වැඩ ��නෙ�ක.
උ�කෘ�ට ෙලස ��ෂා ග��වෙය� ��� ආද�ශව� ඒ
මා��ෙය� �වා රා� අ�මාදව ශාසනා�වෘ��ෙය� ෙය�
��න ෙ�� ��ත ප�ත�ාගෙය�......
අ��ජ�ය මහා ක�ම�ථානාචා�ය ආ��ණ ෙසයාෙඩ�
මා��ය� වහ�ෙ� � ලංකාව ගැන ද�ව�ෙ� අ��ත
ෙගෟරවය�. ෙමම ශමථ �ද�ශනා භාවනා මා�ගය සකල
ෙබෟ�ධ ෙල�කයට ෙබදා හැ�මට ��� එකම ෙබෟ�ධ රට �
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ලංකා��පය ය� අවධාරණෙය� පවසන ෙ�� කෘතඥතා
��වක ෙගෟරවෙය�.
එෙ� ෙහ�� ෙමම භාවනා මා�ගය � ලංකා
��පවා��හට ��� කරව� ��ස� �ව�ය ප��ම කාලය
�ෙ��ව ගත කර� ��ස� � ලංකාවට යථා කාලෙ��
වැඩම කර�මට අෙ��ෂා කරන �ජ�ය ආ��ණා�ධාන
ඵා-ඖ� ෙසයාෙඩ� මා��ය� වහ�ෙ�ට ��� �ෙර��
�වෙය� ශතව�ෂා�ක කාලය� ��ඝා� � අ�ෙ�වා!101
2

ඈත අ�තෙ�� ධ�ාන අ�ඥා මා�ගඵල අ�ගම ලා��ෙ�
ජය��ය � ��ල��ව �ළ නැවත� ��ප�� ��ෙ�ධ
ශාසනයට �නරාෙල�කය උදාප� �ෙ� ඒකායන මා�ගය
�වෘත � ඇත. ��ල��ෙව� �ව�ණ�� න� � ��ම රටට
ෙගන යන ලද ප�ය�� ප�ප�� ප�ෙ�ධ ශාසනය එරට
��ළ�� බැබෙළ�� දැනට� පව�.
��ම රට ෙම�ල�ෙය� - �ෙඩ�� නගර ෙදකට අතෙර�
රම�ය වනෙපතක ��ටා �ෙබන ඵා-ඖ� ��තලප�බත
භාවනා
මධ��ථානෙ�
�ධානාචා�යය
අ�ගමහා
ක�ම�ඨානාච�ය අ��ජ�ය ආ��ණ- ඵා - ඖ� සයාෙඩ�
මා��ය� වහ�ෙ�ෙ� ආචා�ය�වෙය� උගැ�ෙවන සමථ
- �ද�ශනා භාවනා මා�ගය වනා� ��ල��ව ඉහත � අ�ගම
ලා�� පහළ කළ ��වාණ ගා�� ඒකායන මා�ගය� සඳහ�
��ම ��� ෙ�.

101

ෙමාක්�ර රන්ෙදාර 1 ෙකාටස ෙපරවදන (අ��ජ�ය නාඋයෙන් අ�යධම්ම
මා��)
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පා� - අ�ඨකථා - �කා ස�ත ��ටක ප�යා��ෙය�
පරෙතර පැ��යා �, ��ා ග��වෙය� ��නට ප� �,
සමථ භාවනා �ද�ශනා භාවනාෙව� ෙකළවරට ප� �, දස
දහ� ගණ� �� පැ�� ෙය��� හට භාවනා මා�ගය ���
කර�, ධ�ාන අ�ඥා මා�ගඵත ලා�� පහළ කර� අ��ජ�ය
ආ��ණ සයාෙඩ� මා��ය� වහ�ෙ� අ�� ��ම බ��
ස�පා�ත කා�ඩ හත�� (7) ��ත � භාවනා ��ථාව�ය
��බාන ගා�� ප�පදා න�� හැ��ෙ�.102
3

සමථ �ද�ශනා භාවනා මා�ගෙය� ��නට ප��, ෙ��ය
�ෙ��ය �� පැ�� �ශාල ��සකට සමථ �ද�ශනා භාවනා
මා�ගය ��� කරවන, ��ටක ධ�මෙය� ෙතර පැ��,
අ�ගමහා ක�ම�ඨානාච�ය ස�මාන ලද, ��ම රට ඵාඖ� ��තලප�බත භාවනා මධ��ථානා��වර අ��ජ�ය
ඵා - ඖ� ෙසයාෙඩ� ඌ. ආ��ණ මා��ය� වහ�ෙ�
අ�� ��ම බ�� ස�පා�ත “��බාන ගා�� ප�පදා”
��ථ සත අ�ෙර� ස�වැ� කා�ඩය �ංහළ බ��
“ෙමා��ර ර�ෙදාර 7” - න�� භාවනා�ලා�� අතට
ප��ෙ� භාග�ය උදාප� � ඇත.
ඈත අ�තෙය� ෙ�ම ධ�ාන අ�ඥා මා�ගඵල ලා��
�ලභව ��ස�න බැබෙ�වා, ෙලාව�රා පැ�ෙරන �ස��
ගණඅ�ර �ධමනය ෙ�වා! � ලංකා��පය කසාව�� �ර��
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ෙ�වා! �� �ව�� �ණ �ව�� සදහ� �ව�� �ව� අමා
�ව�� ඒක �ග��ත ෙ�වා! �වමාන ස�වඥය�
වහ�ෙ�ෙ� සමෙ� ෙ�ම ෙලාවට රටට ජනතාවට ෙසත�
ශා��ය� ආර�ාව� ආ��වාදය� උදාප� ෙ�වා! 103
හැ���ෙ� පහ�ව ��ස ෙමම භාවනා �මය� ඒ ඒ
න� ව�� හැ���ව ද එම �ම �චාරය කළ මා��ව�
���ෙටක ඒවා තම�ෙ� �ම ෙලස ෙනාද�වන අතර
��රජාණ� වහ�ෙ� ෙ�ශනා කළ �වැර� භාවනා මා�ග
ඉ�ම� කර ඒවා �ාෙය��කව ��� කර�ම ඒ
මා��ව��ෙ� එකම අ�ලාශය�. එබැ�� ෙබාෙහ�
ෙදෙන� දැනට� ඉතා උස� ෙලස ��ඵල ලබන ෙමම
භාවනා �මය ද තම ��තයට එ�කර ෙගන �ව� මග
ෙහ�කර ග��වා ය� අපෙ� කා��ක ආරාධනය�.

IV

ෙගාඑ�කා භාවනා �මය
ආනාපානස�ෙය�
ආර�භ
කර
ඉ�
ප�
ෙ�දනා�ප�සනාව හරහා �ප�සනාවට ෙයා� ��ම ෙමම
�මෙ�� ��ෙ�. ඉ��යා� ජා�ක �� �ංවෙත� වන
ෙගාඑ�කා �මා ��� ෙමම �මය ෙලාව �රා �ච�ත කළ
බැ�� එ�මාෙ� න�� ෙමම �මය හැ��ෙ�. න�� එ�මා
ද ෙමම �මය ��මජා�ක ��වරෙය� හ�ෙ� උග� බව
දැ�ෙ�. ෙමෙ� ෙමම �මෙ� ඉ�හාසය බැ�ෙ�� ෙබාෙහ�
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පැර� බව� ස�ප�ඨාන ��ෙ� ෙ�දනා�ප�සනා
ෙ�ශනාව ඇ��� ��ණ කරවන බව� පැහැ�� ෙ�. අප
රෙ� �� පැ�� ෙබාෙහ� ෙදෙන� අතර �ච�ත ෙමම
�මෙය� ද ෙබාෙහ� යහප� ��ඵල ලැෙබන බව එය
අ�ගමනය කරන ෙය���ෙ� අදහස�.

ෙමම භාවනා �ම ��බඳ ෙපා�ෙ� පව�න වැර�
මත �පය� හා ඊට ����
1. ���� ��ධ ෙ�ශනාව වන ෙපළ ��ය� අ�වා �කා වල
අදහ� ෙගන කරන භාවනාව� අනවශ� බව.
ෙමම �කාශය කර�ෙ� අ�වා �කා ය� ෙමානවාදැ�
හ�හැ� ෙනාදැ�ෙම�. ඒ ගැන ක�� ෙපර දැ���.
අදහ� �පය� ම��ය හැ� තැනක� �වැර� ��ධමතයම
ඉ�ම� කර දැ��ම අ�වා �කා ව�� �� ෙ�. �ංහල
ප�ව�තන ෙනා�යවා පා�ෙය�ම දහම හදාර�ෙ� න�
අ�වා �කාව�ෙ� වැදග� කම පැහැ�� ව� ඇත.
ඒවාෙය� ෙතාරව ධ�ම-�නය ���චය� ගත ෙනාහැ�
බව �ත�� ව� ඇත. ඒ බව හ�හැ� ද�නා � ස�ෙ�ඛ
��ප��ෙය� ෙය�� �ලා� �ණය�ෙග� �ෙප��ත
ව��ත �ශාරද උ�ම� අ��ම ෙමම �වැර� භාවනා �ම
�ය�ලම �චාරය � බව ද දත ��ය. �වැර� �ව� මා�ගය
ෙස�මට �� ��තයම කැපකළ උ�ම� බව �කට ව� ඇත.
එම මා��ව�� ��බඳ තව�රට� ෙතාර�� ෙසායා
බල�ෙ� න� ෙ� �ම තහ�� ව� ඇත.
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2. ��ධ ෙ�ශනාව ��ය� එක එ�ෙකනාෙ� භාවනා �ම
අනවශ� බව
ෙ� �කාශය කර�ෙ� භාවනා �ම හැ���මට ෙයාදන
න� පමණ� සැල�ෙම�, අවම වශෙය� එම භාවනා �ම
��බඳ හ�හැ� �ය�ෙම� ව� දැ�ම� නැ� බැ��.
හ�හැ� �යවා බැ�ෙ� න� ෙමම භාවනා �ම ��ධ
ෙ��තම බව තහ�� ව� ඇත.
3. �ෙ�ශ රටව�� අපට ලැ�� භාවනා �ම අනවශ� බව
ෙමය ද හ�හැ� සාසන ඉ�හාසා�ය ෙනාද�නාක��
කරන වැර� �කාශය�. ��දහම ය� ද අපරෙ� ඇ� �ව�
ෙනාෙ�. තවද �මන රටක ෙහ� ය� �වැර� ෙදය� ෙ� න�
එය ��පැ�ෙම� අයහපත� ෙනාෙ�. අපරෙ� ෙදය�
�ව� එය වැර� න� එය ��පැ�ෙම� අයහපත� ෙ�.
එබැ�� එය බැහැර කළ ��ය. දහම ස�බ�ධෙය� රට ජා� - �ලවාද ඈඳාගත ෙහා� එ�� අන�ථය� �ස
යහපත� ෙනාෙ�. ක�� ෙමෙ� ෙහ�� �මන ර��
ලැ�ණ� එය දහමට එකඟ න� එය අ�හදා බලා තම �ව�
මග �වරකර ගැ�ම �ඥාෙග�චර ෙ� ය� අපෙ� අදහස�.
ඉහත දැ�� වැර� මත දරන හා ඒවා �චාරය කරන අය
��බඳ �ම�ෙ�� ෙප��ෙ� ඒ ෙබාෙහ� ෙදෙන� හ�හැ�
�� ඇ�ර� ෙනාල�, සැබෑ �ව� අර�ණ� ෙනාමැ�
ත�ක වාද ��ස දහමට බැසග� ��ස� බව�. ඇතැෙම�
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�ලා� ��ප�� ��මට ඇ� අකමැ�ත �සාම ඇතැ�
භාවනා �මය�ට ෙදා� �ය�. �ව� ලැ�මට ෙ���ම
ෙසාය�. සැබෑ �ව� අර�ණ ඇ� තැනැ�තා වාද �වාද
කර�� කාලය ගත ෙනාකර සැබෑ දහම ෙසාය��
��පදාෙ� ෙයෙද�. අ�තෙ� ද සත�ගෙ�� � උ�ම�ෙ�
ච�ත �යැ�ෙම� එය තහ�� ෙ�. ��හ� ෙබ�සතාණ�
වහ�ෙ�� උප��ස ෙක��ත ආ� උ�ෙම�� සත�
ගෙ�ශනය කළ අ�� �තා බල� ව�. දැ� අපට එෙ�
ගෙ�ශනය කර�නට ෙදය� නැත. භාග�ව�� වහ�ෙ�
එය ඉතා පැහැ��ව ද�වා ඇත. අපට �ෙබ�ෙ� එය
��ධාෙව� ��පැ�ම�. එය ද �න ගණන�� අ� ෙනාහළ
��ය. අ� මහා�ාවක උ�ම� අතර � ක�ප ල�ය� ඒ
සඳහා �� පාර� ඇ�තා � ��ධ ශාසනෙ� �ඥාව�ත
උ�ම� අ�ෙදනා අතරට අය� � ර�ඨපාල මහරහත�
වහ�ෙ�ට ද අ�හ�වයට ප��මට වසර ෙදාළහ� ගත �
බව දැ�ෙ�. ��ටක පාරගත දැ�ම� ඇ� රහ� �ෂ�ය�ම
හැට දහස� ��යා � මහා�ව මහෙත�� වහ�ෙ�ට
අ�හ�වයට ප��මට වසර �හ� (30) ගත � බව ද දැ�ෙ�.
ක�� ෙමෙ� ෙහ�� �න �පය��, ස� �පය��, මාස
�පය�� ��ඵල බලාෙපාෙරා�� ෙනා� �වනට ෙ��
�ම ෙසාය�නට ෙනායා ෙත�ව� ��බඳ ෙහාඳ ��ධාව�
���වා ෙගන භාවනා �ම අ�හදා බල�ෙ� න� වසර
ගණන�� ෙහ� ��ඵල ලැ�ය හැ� ව� ඇත. එබැ��
ත�ක වාද කර�� ෙනා�ට දහම ��පැද බල�වා ය�
අපෙ� ආරාධනය�.
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07 අ�ධ�ම �ටකය, අ�ඨකථා�ය ��බඳව
ෙමෙ� වැර� මත පැනනැ�ෙ� ෙ��
ෙමානවාද?
ෙමෙ� ධ�මය ස�බ�ධව වැර� මතවාද ඇ��ම අද
පමණ� ෙනාව භාග�ව�� වහ�ෙ� �වමාන කාලෙ�ද �� �
බව සා�,අ��ඨ,ක�ඨක ආ� පැ��ද�ෙ� කථා �වෘ�� ම��
�කට ෙ�. ස���ධ ප���වාණෙය� ප� ෙමම ත�වය වඩා
උ� � බව ෙදවන ධ�ම සංගායනාවට අදාල ���ෙම� දතහැක.
ෙ� සෑම අව�ථාවක�ම සාසන භාරධා� උ�ම� වහ�ෙ�ලා
එම ත��ව �සඳා සාසනය ආර�ෂා කල ෙ�ක. එන�� වැර�
මත ඇ� ඒ සෑම ෙදනාවම �වැර� ��ම �ාෙය��කව කල හැ�
ෙනාෙ�. ගැට�ව �ස� ප�වද ඇතැ�� එම වැර� මතෙ�ම
එ�බ ���. ඊට අමතරව සාසනයට හා�කර කට�� ද ��
කර�. ඊට ෙහාඳම �ද�න� ෙදවන ධ�ම සංගායනාවට අදාල
���ෙම� දත හැ�ය. ඒ ෙමෙ�ය;
දස අකැප ව�� දැ��ම ��කරෙගන පැවැ�� ෙමම
ෙදවන සංගායනාෙ�� එම ක�� දහය අකැප බව�
ව����තක ����ෙ� මත වැර� බව� ද�වා එම අල��
���� 10000 � පමණ ස�ෙන� ෙනරපා හැර ධ�ම�නය
�ථා�ත කලෙ�ක. එෙ� ෙදවන සංගායනාෙ�� ස�ෙන�
ෙනර�, ස�ෙන� ප�ග� කැම� � අල�� ව����තක
���� ෙවනම මහාසං�� න� � සංගායනාව� පැවැ��හ.
ෙමම මහාසං��ක ����ෙග� මහායාන යන �කාය ���ය.
ෙමම සංගායනාෙ�� අ�ශය බරපතල ෙලස ස�න �කෘ�
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කලහ. �ෙ�ෂෙය�ම අ�ධ�ම �ටකය ද, ප�ස��දාම�ග,
��ල��ෙ�ස, මහා��ෙ�ස යන �ඥාෙව� අ� � සා���ත
මහරහත� වහ�ෙ�ෙ� ෙ�ශනාෙව� ���ෙ�ප කර�� ඒවා
�කෘ� කලහ. ඊට අමතරව �නය �ටකෙ� ප�වාර පා�ය ද
�කපද වල �භංගය ද �කෘ� කලහ. ජාතක ෙ�ශනා වල
ෙකාටස� ���ෙ�ප කලහ. ෙමෙ� ස�නට අ� �ශාල
�නාශය� කලහ. ෙ� ��බඳව අෙ� �රාණම ෙම�ම ඉතා
��වාසව�ත ෙතාර�� ව�� �� ඉ�හාස ��ථය� වන
�පවංසෙ� ෙමෙ� සඳහ� ෙ�. ප�ච�පකරණ අ�ඨකථාෙ�
හා සාර�ථ�ප� �කාෙ� ද ෙ� ගැන තව� ෙතාර�� දැ�ෙ�.
‘‘මහාස���කා ���, �ෙලාමං අකං� සාසෙන;
����වා �ලස�ගහං, අ�ඤං අකං� ස�ගහං.
මහාසං��ක ���� ස�ෙන� �ෙල�මය� (ස�නට එකඟ
ෙනාවන ��ප�ෂ �ව�) කලහ. �� ��ටක සං�හය �ඳ
ෙවන� සං�හය� කලහ.
‘‘අ�ඤ� ස�ග�තං ��තං, අ�ඤ� අක�ං� ෙත;
අ�ථං ධ�ම�ච ���ං�, �නෙය �කාෙය� ච ප�ච�.
ෙවන� තැනක සං�හ කළ �� ඔ�� ෙවන� තැනක
සං�හ කලහ. �නෙය� ද පංච�කාය�� ද අ�ත ද ධ�මය
ද ��දාහ. (ෙවන� කලහ.)
‘‘ප�යායෙද�ත�චා�, අෙථා ��ප�යායෙද�තං;
�ත�ථ�ෙචව ෙනය��ථං, අජා��වාන ��ඛෙවා.
ඒ (මහාසං��කාරක) ���� ප�යාය (පරමා�ථ ෙනාවන
බැ�� �වරණ අවශ�වන) ෙ�ශනාව ද ��ප�යාය (සාධන/
��පාදන අනවශ� � ෙවන� කල ෙනාෙහන) ෙ�ශනාව ද
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�ත (අ��ප�� දත��) අ�ථය ද ෙනය� (උ�රාගත��)
අ�ථය ද ෙනාදැන,
‘‘අ�ඤං ස�ධාය භ�තං, අ�ඤං අ�ථං ඨප�ං� ෙත;
බ��ජන�ඡායාය ෙත ���, බ�ං අ�ථං �නාස�ං.
අෙනක� සඳහා ෙද� ෙදයට ෙවන� අ�ත� තැ�හ. ඔ��
ව��ජන ඡායාෙව� (පද පමණ� සලකා අ�ත
ෙනාසලකා) ෙබාෙහ� අ�ථ �නාශ කලහ.
‘‘ඡ�ෙඩ�වාන එකෙදසං, ��තං �නයග��රං;
ප��පං ��තං �නයං, ත�ච අ�ඤං ක�ං� ෙත.
ගැ�� � �නෙ� ද �� වලද ෙකාටස� ඉව� ෙකාට, ඒ
���ප ���නය� �ද එය� ෙවන� කලහ.
‘‘ප�වාරං අ���ධාරං, අ�ධ�මං ඡ�පකරණං;
ප�ස��ද�ච ��ෙදසං, එකෙදස�ච ජාතකං;
එ�තකං ��ස�ෙජ�වාන, අ�ඤා� අක�ං� ෙත.
ඔ�� �නය�ටකෙ� ප�වාර පා�ය ද, �නය �කපද වල
අ�ෙථ��ධාරය (�භංගය/ පදභාජ�ය), අ�ධ�ම �කරණ
හය (ෙ� වන �ට කථාව���පකරණය ��ථය� වශෙය�
සැක� ෙනා���.) ද, ප�ස��දාම�ග පා�ය ද,
��ල��ෙ�ස, මහා��ෙ�ස යන ෙදක ද, ජාතක ෙ�ශනා වල
ෙකාටස� ද යන ෙමපමණ ධ�ම ෙකාට� ඉව� ෙකාට
(ධ�මය) ෙවන� කලහ.
‘‘නාමං ��ගං ප��ඛාරං, ආක�පකරණා� ච;
පක�භාවං �ජ��වා, ත�ච අ�ඤං අකං� ෙත.
ඔ�� ��� නාමය ද , �මණ �ංගය (පැ�� ෙ�ශය) ද, �මණ
��කර ද , �මණ ආක�ප ද, �මණ�කෘ�ය ද අ�හැර එය ද
ෙවන� කලහ.
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ෙමෙ� ෙවන� කළ (මහායාන) ධ�මය ��ග� �
ලංකාෙ� �� අභය��වා� ���� ආ� ��� �සා ඉහත
සඳහ� ���� ධ�ම ෙකාට� ��ධ ෙ�ශනා ෙනාෙ�ය යන
ස�නට ���ධවා� මත අප රෙ� ද ව�ා�ත �ය.

මහා�හාර, අභය�� හා ෙ�තවන යන �කාය ආර�භය
හා එම ���� අතර පැව� මත ��ධ�වය
1.

මහා�හාරවා� ���ෙ� ෙ��ය �කාය හා
ෙ�රවාදය

ධ�ම සංගායනා ව�� �ර�ත � ���� ��ධවචනය හා
එ� අ�වා රහ� උ�ම� ෙව�� ම ��� මා��ය� ෙවත
ලැ��. එ�ම� වහ�ෙ� ෙව�� �ංහල රහ� පර�රට එම
ධ�මය ලැ�� අතර එ�ම�
වහ�ෙ�ලා එය
අත��තෙගෟරවෙය� මාතෙ� අ��හාරෙ� පැව� ��තකසංගායනාව ද�වා කටපාඩ�� දැ� ෙ�ක. ��ථා�ඪ කළ
ෙමම ���� ධ�ම�නය හා එ� අ�වා, මහාකාශ�පා� මහරහ�
උ�ම� ��ග� වාද බැ�� “ෙ�රවාද” න� �ය. ඒ බව
‘‘සෙථරවාද’’���
�ඛ��.
ත�ථ
‘‘අ�ඨකථා�
ආගතෙථරවාදස�තං
සා�ඨකථං
��ටකස�ග�තං
��ධවචන’’�� ආෙන�වා ෙයාෙජත�බං. (“සෙථරවාදං” යැ�
�ය�. එ�� “අ�වාව�� පැ�� ෙ�රවාද ස�ත අ�වා ස�ත
��ටකෙ� සං�හ කරන ලද ��ධ වචනය” යැ� ෙගන අ�ථ
ෙය�ය ��ය.)104 යැ� ද�වා ඇත. ෙමම ���� දහම දැ� ��
ස�හය ෙ�රවා�� යැ� ද, ෙ��ය�කාය යැ� ද දැ�ෙ�. ෙමම
104

�ම��ෙන�ද� �කා
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දහම ෙල�කය �රා �ච�ත �ෙ� අ�රාධ�ර මහෙම�නා
උයෙ� ��� මහා�හාරය නමැ� �හාරය �� කරෙගන බැ��
එම ෙ�රවා� දහම ��ග� �� පර�ර මහා�හාර වා�� ෙලස
ද
හැ��ෙ�.
ඒ
බව
මහා�හාරවා�න��
මහාෙමඝව�ය�ාන��භාෙග
ප���ෙතා
�හාෙරා
මහා�හාෙරා, ෙයා ස��ෙනා මහාෙබා�නා ���ෙතා, ත�ථ
වස�� �ෙලනා� මහා�හාරවා�ෙනා,105 යැ� දැ�ෙ�.

2.

අභය���හාරවා��ෙ�
ෛව�ල� වාදය

ධ�ම��

�කාය

හා

�මණසා�ප� ෙනාවන ෙලස ර�� ඇ�� ��මා�
ක�� මත �නයා��ලව මහා�හාරෙය� ෙනර� මහා��ස
ෙත�� හා එම ෙත�� �වැර�ය යන මතය ග� මහදැ�යා
��ස යන ෙතරව� ��� වලග�බා ර� දවස ඇර� අ��
�කාය අභය�� �හාරය ��යෙකාට පැව� �සා
අභය���හාරවා�� න� �ය. ඔ�� ෙ��ය�කාෙය� ෙව�ව
�ව යැ�ම හා මහා�හාරය පරයා ��ෙ� අදහස ද �සා ෙපර
සඳහ� කළ ව����තක පර�පරාෙ� � ධ�ම�� �කාෙ�
(මහායාන) අදහ� ��ග� බැ�� ධ�ම�� �කා�ක�� ෙලස
ද හැ��ෙ�. ධ�මාෙශ�ක ර� ��� ස�ෙන� ෙනර� ��
ෙව�ෙගන �� ��ථකෙය� ප�ව මහායානා� අන� �කාය�ට
එ�ව ෛව�ල�වාදා� අධ�මවා� අ�� මත ඉපද�හ. අභය��ක
��� ෙමම මතද ��ග� බැ�� ඔ�� ෛව�ල�වා�� ෙලස
ද හැ��ෙ�. (ෙ�රවා� �නය හැ�යට ��ව� ��යක හා
ෙම��ද� ෙ�වනය කෙලා� ප�� ඇවත ෙ�. ��භාවය
අ��ෙ�.
න�� ෛව�ල�වා��ට අ�ව ෙදෙදනාෙ�
105

කංඛා�තර� �කා
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කැමැ�ෙත� එය ��ෙ� න� එ� වරද� නැත.) ෙමෙ� �ලය
පමණව� ෙනාසලකා ය��-ම�� හදාර�� ෙමම ���
හැ��� බව දැ�ෙ�.

3.

ෙ�තවන�හාරවා��ෙ�
ෛව�ල� වාදය

සාග�ය�කාය

හා

ෙග�ඨාභය ර� දවස අභය���හාරවා�� අ���
��ස� ෙව�� ද��ණ���හාරය ��යෙකාට වාසය
කළහ. ප�ව ඔ�� මහෙස� ර� ��� කර� අ�රාධ�ර
ෙ�තවනාරාමෙ�
වාසය
කළ
බැ��
ෙ�තවන�හාරවා�� යැ� ද, එම පර�ෙ� �� සාගල
න� ෙතර ෙකෙන�� ��� සැක� ධ�ම��ථ ��ග�
බැ�� ඔ�� සාග�ය�කා�කෙය� යැ� ද ප�ව
ෛව�ල��ටකය ද ��ග� බැ�� ෛව�ල�වා��
යැ� ද හැ��ෙ�.
ෙමෙ� මහා�හාරවා� � ෙ�රවා� ෙතරව��ෙග�
ෙව�ව ඉ�� �කාය ෙදක ���ම ��බඳව මහාවංශෙ� 33 වන
ප��ෙ�දෙ� ෙමෙ� සඳහ� ෙ�.
තෙතා�ප�� ෙත ���, මහා�හාරනාග�ං;
එවං ෙත’භය��කා, ��ගතා ෙථරවාදෙතා.
(එතැ� පට� ඒ බහලම����ස ෙත�� ��ඛ ���
මහා�හාරයට ෙනාආහ. ෙමෙ� ඒ අභය��ක ���
ෙ�රවාදෙය� බැහැර �වා�ය. )
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ප��නා’භය��ෙක�, ද��ණ�හා�කාය�;
එවං ෙත ෙථරවා��, ප��නා ��ඛෙවා ��ධා
(ප�ව අභය��ක ���ෙග� ද�ණ�හාර වා�� ෙබ�නාහ.
ෙමෙ� ඒ ��� ෙ�රවා��ෙග� ෙව�ව ෙදයාකාරයකට
ෙබ�නාහ.)
ෙමෙ� ෙ��ය �කාෙය� ��ස� ෙව� � වැර� මත
ග�නා අතර මහා�හාරවා� උ�ම� වහ�ෙ�ලා ෙනාෙය�
තාඩන-�ඩන මධ�ෙ� ���� ��ධධ�මය ����ෙය� ���
බව ඉ�හාස ��ථය�� සඳහ� ෙ�. සාසන ඉ�හාසය ��බඳ
ක�� රා�ය� �කාය සං�හෙය� දැ�ෙවන බැ�� එම
��තර ද �යවා බැ�ම ව�. එ�� උ�ටා ෙගන ෙමම ක��
�ව�පය ෙමෙ� දැ���. රෙට� ජා�ෙය� සාසනෙය�
���ව ෙව�ෙව� පැර� රජද�ව� හා මහා සංඝර�නය
කැප � කට�� කළ අ�� ඉතා මැන�� �කාය සං�හෙය�
දැ�ෙ�. ෙපා�ප� ෙනා��� ඒ �ගෙ� ත�ප� වල ධ�මය
�ය�� ඇතැ��ට රජව��ෙ� පවා ෙකෙනෙහ� මධ�ෙ�
ෙමෙ� ���� ෙ�රවා� � ස�ධ�මය ���ම ��බඳව අ� එම
මහා�හාරවා� උ�ම�ට ණයගැ� ෙව�.
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08 එම අධ�මවා� මතවාදය�ෙ� �තන
ව�ා��ය
ඉහත සඳහ� අධ�මවා� මත දැ�� ඇතැ� ��� අ��
ව�ා�තව යාම ස�ෙ� අභාග�ය�. 19 වන �යවස අගභාගෙ�
හා 20 වන �යවස �ල භාගෙ� �ෙර��ය ෙබාෙහ� ��ස� ද
��ධ ධ�මය ෙස�මට උ��ක �හ. ඒ අත�� සමහෙර� එය
කෙ� ��දහෙ� වැර� ෙස�ෙ� අදහ�� බව ෙපෙ�. ��ධ
කාලෙ�ද එබ� අය පැ��ද� අතරද � බව අං��තර �ක
�පාතෙ� දැ�ෙවන ‘‘සරභ” නැම� ප��බාජකයාෙ� පැ���ම
ස�බ�ධ කථා ව��ෙව� (සරභ��ත) දත හැක. එබැ�� එය
��මයට ක�ණ� ෙනාෙ�. ගැට�ව ව�ෙ� සාසනය ��මට
��න ���� වහ�ෙ�ලා අ��� එබ� වැර� මත �ච�ත
�ම�.
ප��ය �යවෙ� ���� වහ�ෙ�ලා අ�� �යැ��
එබ� ��ථ �පය� �සාද ෙමබ� වැර� මත �ච�ත � බව
�ව��ය. �චාරා�මක ��ථ යැ� සලකා එබ� ��ථ උස�
�භාග සඳහාද අ�මත කර ��ම ෙ�දජනකය. උග� ����
අ�� �යැ�� බැ���, එම වැර� ද�වා ඊට ���ධව
ෙපා�ප� ෙනා�ය�ම �සා�, තම මතය �වැර� යැ�
ෙපෙනන ෙ� එම ��ථය�� වැර� ත�ක ඉ��ප� කර ඇ�
බැ��� ධ�මය ගැ��� ෙනා�මසන ආ��ක ��ස �ලාවට
ප�ෙ�. එම වැර� ��පය� ෙම�� ද�වා �වැර� ��මට
අදහ� කෙ� එම ��ථ වල �යැෙවන �ය�ල �වැර� යැ�
ෙනාගත ��ය යන බව දැ��මටය. තවද යෙම� දහම ෙදස
වැර� ෙක�ණය�� බලන �ට නැ� වැර�ද ෙපෙනන බව
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දැ��මටය. ��ගල �ෙ�චනයකට අකමැ� අ� ෙම�� එම
��ථ නාම පමණ� ද�වන අතර එම මතෙ� ඇ� වැර�ද �ස
��ගල��ෙ� වැ��ද� දැ��මට අදහ� ෙනාකර�.
���� අතර�, ��ධධ�මය-පා�භාෂාව-ෙබෟ�ධ
ඉ�හාසය ආ� �ෂය� හදාරන ��� අතර� �ච�ත ��ථ �
“අ�වා ප��ෂණය, පා� සා�ත�ය, ල��ව �� සමෙ�
ඉ�හාසය, අ��ම� ඉං�යාව” යනා� ��ථ ව�� ද ඉහත දැ��
ප�� වැර� මත �ච�ත �ය. එම ��ථවල අඩං� වන වැර�
ක�� ��පය� අ� ෙමෙ� �වැර� ��මට ල� කර�.
1.
වැර� මතය
; ප�වාර පා� - ෙම� ඇ�ල� ව�ෙ�
පළ� � �නය ෙපා� සතෙ� �ෙබන ��ෂාව� ��බඳ �ෙ�ෂ
�භාගා�ය�. �ථම පාරා�ක ��ෂාපදය ෙකා� පනවන
ල�ෙ�ද?........ යනා� ��ණ අසා ඒවාට උ�තර සැප�ම ෙම�
ෙපෙ�. ඒ�සා ෙමය �නය ඉග�මට උපකාර ෙවන ෙ� ප�
කලක ස�පා�ත � ෙපාත�. අ�� �නය ��ෂාපද එක�ව� එ�
නැත. (පා� සා�ත�ය, 2002 නව ��ණය, 116 ��ව, 2වන
ෙ�දය)
 අපෙ� ���ර ; ප�වාරපා� යන මාතෘකාව යටෙ� ද�වන
ෙමය ස���ණෙය�ම වැර� �කාශය�. ‘‘ක� � ෙඛා,

භ�ෙත, අධ��කා ��ඨා�ක�මා�’’? ‘‘ප��ෙම, උපා�,
අධ��කා ��ඨා�ක�මා කතෙම ප�ච? - අනාප��යා
���ං ආ� කෙරා�, අෙදසනාගා��යා ආප��යා ���ං
ආ� කෙරා�, ෙද�තාය ආප��යා ���ං ආ� කෙරා�,
ච�� ප�ච� ���ං ආ� කෙරා�, මෙනා මානෙසන ���ං
ආ� කෙරා�, ඉෙම ෙඛා උපා� ප�ච අධ��කා
��ඨා�ක�මා. යනා� � ෙබාෙහ� ��ධෙ�ශනා ද අ�ථාප��
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��ඨ�ෙත භගව� ආප�ජ�, ෙනා ප����ෙත;
අ�ථාප�� ප����ෙත භගව� ආප�ජ�, ෙනා
��ඨ�ෙත; අ�ථාප�� ��ඨ�ෙත� භගව� ආප�ජ�
ප����ෙත�. යන පාඨය පැහැ�� කර�� ප�වාර අ�වා�
දැ�ෙවන ප�� ‘‘එතර� ෙඛා පනාන�ද, ���
අ�ඤම�ඤං ආ�ෙසාවාෙදන ස�දාචර��, න ෙවා
මම�චෙයන එවං ස�දාච�ත�බං, නවෙකන, ආන�ද,
���නා ෙථෙරා ��� ‘භ�ෙත’� වා ‘ආය�මා’� වා
ස�දාච�ත�ෙබා’’� වචනෙතා ෙථරං ආ�ෙසාවාෙදන
ස�දාචරණප�චයා ආප��ං ප����ෙත භගව�
ආප�ජ�, ෙනා ��ඨ�ෙත. යන පාඨ අ�ව
ආ�ෙසාවාදෙය� වැ���ය� ඇම�ෙ� ආප�� ද ෙවන
��ම �නය ෙපාතක ද�වා නැත. එබ� � ෙවන ෙපා� වල
නැ� පැණ�� ෙබාෙහ�මය� ප�වාර පා�ෙ� ද�නට ඇත.
ප�වාර පා�ය ��ධෙ�ශනාව� ෙනාෙ�ය යන මතය
මහාසං��ක��ෙ� වැර� මතය� බව �පවංසය අ�ව අ�
ෙපර දැ���.
2.
වැර� මතය
; ෙන���පකරණය - .....අ�ධ�මය
ගැන ��ව� ෙ� ෙපාෙ� සඳහ� ෙනාෙ� එ�� උ�ධෘත පාඨ
��ව� ද ද�නට නැත ,එබැ�� ෙමය අ�ධ�මය සක� ��මට
ම�ෙත� ස�පා�ත �ව� ය� �ව���. (පා�සා�ත�ය
නව��ණය 2002, 126 ��ව, 3වන ෙ�දය)
 අපෙ� ���ර
; ��ටකයට� අ�වා කාලයට� අතර
�යැ�� ෙපා� යන මැෙය� ආර�භ කර
ෙන���පකරණය යන අ� මාතෘකාව යටෙ� ඉහත
�කාශය ද�නට ලැෙ�. ෙ� �කාශය අ�ව අ�ධ�ම �ටකය
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සැක� ඇ�ෙ� ෙන���කරණයට� ප�ව යැ� දැ�ෙ�.
ෙමයද ඉතා බරපතල වැර� �කාශය�. �ට ����
අ�ධ�ම�ටකය යන මාතෘකාව යටෙ� ඉහත ද�වා ඇත.
3.
වැර� මතය
; ක�ඛා�තර� මා�ක�ඨකථාව ......යන ගාථා ව�� ෙප� ය�ෙ� ෙමය පා� �නය අ�වාව
ආ�ය ෙනාෙකාට �ංහල අ�වා ආ�ෙය� �� බව�. එය එෙ�
න� ෙමය ��ධෙඝ�ෂ ආචා�යය� �නය අ�වාව �ය�නට
ෙපර ස�පා�ත �ව� �ය ���. සම�තපාසා�කාව �� ප�
ෙමය ස�පාදනය කලා න� �ංහල අ�වා බැ�මට ඕනෑ කම�
එෙ�ම
��තර
බලාගත
��
තැන�
නැත.

සම�තපාසා�කාෙව� බලාගත ��ය� �ම�ද ෙම�
ෙපෙන�නට නැත. එබැ�� ෙමය ��ධෙඝ�ෂ කාලයට ෙපර
��� අ�වාව� �ය ��.

ෙමයට �කාව� �� ��ධනාග ෙතරනම ෙමය
��ධෙඝ�ෂ ආචා�යය�ෙ� කෘ�යකැ� ��ග�. (පා�
සා�ත�ය,194-195 ��)


අපෙ� ���ර ; ෙ� ක�ඛා�තර� මා�ක�ඨකථාව ගැන
දැ�� ඉතා වැර� මතය�. �කාචා�ය� වහ�ෙ�ෙ� මතය ද
ග� ෙනාකර�� පවසන ෙමම ක�ණ හාස�ජනකය.
මා�ක�ඨකථාෙ� ඇ� සම�තපාසා�කාව ගැන දැ���
දැනට අපට හ� � තැ� පමණ� 14 �. උදාහරණ��ථාෙරා පන සම�තපාසා�කායං (�ළව. අ�ඨ. 102)
��ෙතා, (සංඝා�ෙ�සක�ඩව�ණනා� අග ෙ�ද ෙදෙක�
පමණ� තැ� පහක සම�තපාසා�කා යන නම දැ�ෙ�.)
��ව� ��� හදාළ �� ��ක �නය ��ථය� �
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මා�ක�ඨකථාව ��බඳව පවා ෙමවැ� අසත� �කාශ ��ථ
වල පළ��ෙ� ෙ��ව අපට න� ෙනාෙ�ෙ�.
4.
වැර� මතය
; ෙබෟ�ධාගම - ....��ධභා�තයම සඳහ�
ෙවතැ� �ය� ලබන ��ටකෙ� ෙකාට� වල ��� ගැන
සඳහ� වන ෙ� ෙකෙර� පවා එතර� ��වාසය තැ�ය
ෙනාහැ�ය. ෙවෙනක� තබා ��� ��ධ�වය ලැ�ෙම� ප�
ෙ�ශනා කරන ලද පළ� වන ධ�ම ෙ�ශනය යැ� �ය� ලබන,
�ය�
ෙබෟ�ධ
වාද
වල
��ක
ධ�මය�
�,
“ධ�මච�ක�පව�තන ��ය” පවා ��� ���ම ෙද�
ධ�මය� ද ය�න සැක ස�තය. (අ��ම� ඉං�යාව, 2012
හතරවන ��ණය, 331 ��ව, 2 වන ෙ�දය)
 අපෙ� ���ර
; රාජ� ව�ව�ථාෙව�ම ��දහම ��මට
බැ� ��න රටක අධ�ාපන �කාශන ෙදපා�තෙ���ෙව�
�කා�ත ��ථයක ෙමබ� මත ඇ�ල� �ම ෙ�දජනකය.
ෙමම ��ථෙ� ක�වරයා ෙබෟ�ධෙය� ෙනාවන බව
ෙපෙ�. එබැ�� ��ම සාධක පාඨය�� ෙතාරව පවසන
ෙමවැ� ක�� ��බඳ ���� �මද අනවශ�ය.
5.
වැර� මතය
; ල��ව �� සමෙ� ඉ�හාසය ....ෙලෙඩ�ට ෙවදක� කර�ට නැතෙහා� ෙබෙහ� සාදා
ෙද�ට �යා ��ෙය� ���වකෙග� ඉ�ලා ��ෙයා� ���ව
ඒ ඉ��ම ඉ� ෙනාකළ ���.... එෙහ� එ�තරා ���වකට එම
ෙලඩම සෑ�� �ටක �� ෙබෙහත ගැන ���� තම තම�
අතර කතාබහ කර�ට පට�ගත හැ�ය..... ෙ� බවට �ද�න�
හැ�යට සම�තපාසා�කාෙව� එන අ�� කථාව� ෙමෙ�ය.
(�.ව.127-171) වසභ ර�ෙ� �සවට ෙර�ගය� වැළ�� �ට,
ෙ�වක ��ය� මහාප�ම �ථ�රය� ෙවත ෙගා�
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“ෙ���වහ�ෙ�ට ෙබෙහත� �යම කර�නැ”� අයැද
��යාය. �නෙය� �ශාරදෙය� � �ථ�රෙය� තම� ෙවදක�
ෙනාද�නා බව� ෙනා�යාම, යට� ��ෙවළට ���� සමග
කතාබහ� පට� ග�හ. ��ය උ�වහ�ෙ�ලාෙ� කතාබෙහ�
ෙබෙහත දැන ග�ෙත�, එම ෙබෙහතම ෙර�� �සවට ෙදන
ල�ෙ�ය. ෙ��යට �ව �� ප�, ඔ�� ��� �න� හා කහව�
300 � ෙගන�� ෙත�� පා�ල තබා “�වා��වහ�ස, ෙ�
කහව� ම� ��ම සඳහා ෙයාද�නැ”� �යා ��ෙය�ය.
මහාප�ම �ථ�රෙය� ෙමය ආචා�යභාගයැ� �තා, කහව�
���යය භාරග�ට �යම ෙකාට, එම �දල ම� ��මට
ෙය�ෙව�යA.
A මහාප�ම ෙත��ෙ� ෙ� �ද� ��ගැ�ම �නෙය� දැ�ෙවන

��ය ��ඛාපදය කඩ��ම� ද? ���ව� ය��� �දල� (ර�
ෙහ� ��) ��ගැ�ම ෙහ� ��ග�නට ෙය�ම ෙහ� තමා
ෙව�ෙව� තැ�ප� කර�ම ෙහ� ෙනාකළ �� බව ��යය........
මහාප�ම ෙත�� වර� උ�තර රාජ��ත ��� එවනලද ර�
කර�ව� (�ව�ණෙච�ය) අකැපය� (න ක�ප��)
���ෙ�ප කර ��ම ගැන සලකා බලන �ට ෙම� පැහැ��වම
ෙපෙනන �කපදය කඩ��ම ආ�ච�යව�ය. (ල��ව ��
සමෙ� ඉ�හාසය, 174-175 �� සහ අෙධ���)
අපෙ� ���ර
; ඉහත ක� අ��� ද�වා ඇ� තැ�
වල වැර� ඇත. ෙම� මහාප�ම මහෙත�� වහ�ෙ� �ද�
��ෙගන �කපදය කැ�ෙ�යැ� ඒ�� ගැ��මට දැ�� උ�ධෘත
වල ප�ව�තනෙ� ද ෙද�ෂ ඇත. එ� පා� පාඨය ෙමෙ�ය.
“�පස�ෙත ච ෙරාෙග ��වෙරන �� ච කහාපණසෙත�
ස��ං ෙභස�ජච�ෙකාටකං �ෙර�වා ආහ��වා ෙථර�ස
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පාද�ෙල ඨෙප�වා ‘‘භ�ෙත, ��ඵ�ජං කෙරාථා�’’ ආහං�.
ක��යවෙසන
ෙථෙරා
“ආච�යභාෙගා
නාමාය”��
ගාහාෙප�වා ��ඵ�ජං අකා�. (ෙර�ගය ස���න ක�� ��
��ර�� කහව� ���යය�� සමග ෙබෙහ� මං�සාව�
�රවා ෙගන�� ෙත�� වහ�ෙ�ෙ� පා�ළ තබා “�වා��,
ම� �ජාව� කර� මැන�”යැ� �හ. ෙත�� වහ�ෙ� “ෙමය
ආචා�යභාගය න� ව�ෙ�ය”� කැපවශෙය� ග�වාෙගන ම�
�ජාව කළ ෙ�ක.)106 ෙම� “�වා��! ම��ජාව� කර�
මැන�.” යැ� දැ��වා �ස කහව� ගැන සඳහන� කර නැත.
තවද ෙ�වා කැප �මෙය� ග�වාෙගන �ජාව කළ බව
“ක��යවෙසන ගාහාෙප�වා” යැ� ඉතා පැහැ��ව ද�වා
�ෙ�. ඊට අදාල �කාෙ�ද “ක��යවෙසන ගාහාෙප�වා�’’,
‘‘අ�හාකං ��යං න ව�ට�, ��ඵ�ජන�ථං ��ඵං ව�ට�”�
ආ�නා ප�����වා ක��ෙයන කෙමන ගාහාෙප�වා�
අ�ෙථා.” (“ක��යවෙසන ගාහාෙප�වා” ය� “අපට �ද� කැප
නැත. ම��ජාව සඳහා ම� න� කැප�” යනා� �මෙය�
��ෙ�ප ෙකාට කැප �මෙය� ග�වාෙගන යන අ�ථ�.)
යනා� ෙලස එය කැප අ��� (කැපක�ව� ලවා) කළ අ��
ඉතා පැහැ��ව ද�වා �ෙ�. තවද ෛචත�යට �හාරයට
ලබාෙදන �ද� ���ෙ�ප ෙනාකර අ� අය ෙවත
ෙයා�කළ�� අ�� සම�තපාසා�කාෙ� 489 ��ෙ� ද�වා
ඇත. ක�� ෙමෙ� ෙහ�� මහාප�ම මහෙත�� ආ�
��ණා�ව උ�ම� යැ� ද�වා ඇ� උ�ම� ෙකෙර�
��ධාෙව� ෙතාරව ද�වා ඇ� ෙමබ� වැර� �කාශ �සා එය

106

�නය අ�වා ෙහ්වා�තාරණ ��ණ 337 ��ව
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�යවන අයෙ�ද ��ධා� �ණ ��ෙහන බැ�� අ� ෙමෙ� ෙමම
�වැර� ��� �� කෙළ�.
6.

වැර� මතය

; ‘රහ�’ ය�න ��බඳ ආ�කා�න

අදහස �ම� �ව� එය ක�� කලට ප�� පළට ෙවන� ��
බවට න� සැකය� නැත. (ල��ව �� සමෙ� ඉ�හාසය, 227
��ව, 3 වන ෙ�දය)
7.

වැර� මතය

; ල��ව �� සමෙ� ඉ�හාසය - ....රහ�

ෙව�ට හැ�ව ��ය�ම රහ� ෙනා�, ෙගට ෙනාවැ� ෙදාරකඩ
���නා ෙ�, එම අ�ගමය පවා යටප� කරෙගන ���නට
��ව� කම� ඉතා ��ව� �ණව� ඇතැ� පෘථ�ජන
����ට ඇතැ� යන ��වාසය� ද පැව�ෙ�ය. මහා

සංඝර��ත �ථ�රෙය� .......... “මා �ද�� ෙනාවැ�ෙ� ෙමෙ�
��� ද�නා ��ෙය�. එෙහ� ඔෙහාම න�, මට ���නට උද�
� ෙමතැ�� අ�� ව�නැ” � �ථ�රෙය� වදාළහ. උප�ථායක
���ව �ථ�රය�ට ���නට උද� �, එතැ�� �ට �ය.
උප�ථායක ���ව වැ� �ර� ය�නට ක��, මහා සංඝර��ත
�ථ�රෙය� රහ� �, උප�ථායකයාට ඒ බව අඟව�නට
අ��ස� ගැ�හ.
.............. රහ�බව වනා� යම� ���, ඊට අත ෙපාවන තර�
ලඟට පැ�ණ, එ� ෙනාවැද �ට, �වමනා � �ෙටක

ෙමාෙහාත�� වාෙ� අ�ප� කරගත හැ� ෙදයකැ� යට�
��ෙස�� 5 වන ශත ව�ෂෙ� අ�ථකථාචා�ය වරය�ෙ� මතය
� බව ෙ� �ද�� ව�� ෙපෙ�. (ල��ව �� සමෙ� ඉ�හාසය,
231 ��ව අග ෙ�දය- 232, 3 වන ෙ�දය)

අපෙ� ���ර ; තමාට අ�ෂය � රහත� වහ�ෙ�ලා
��බඳ ද�ව�නට යාෙම� ෙමම ��ථක�තෘ�මා ��කරෙගන
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ඇ�ෙ� �ශාල අ�සලය�. මහා සංඝර��ත මා��ය�ෙ�
කථා ව��ෙ� � ෙමෙ� ඉතා ඉ�ම�� මගඵල ලබාගැ�මට
හැ��ෙ� �ම� �සාද යැ� ඉතා පැහැ��ව ද�වා ��ය�
කථාෙ� එම ෙකාටස ඉව�කර ඇ�ෙ� එය දැ��ෙවා� තම
මතයට පහර� ව�න බැ�� �ය ��ය. ඒ ෙකාටස ෙමෙ�ය.
ස�ෙඝා ස��ප��වා ආහ – ‘‘භ�ෙත, එව�ෙප මරණකාෙල
ෙලා��තරධ�මං ��බ�ෙත�තා ��කරං ක��ථා’’�.
නා�ෙසා එතං ��කරං, අ�ච ෙවා ��කරං ආ����සා� –
‘‘අහං, ආ�ෙසා, ප�බ�තකාලෙතා ප�ඨාය අස�යා
අ�ඤාණපකතං ක�මං නාම න ප�සා�’’�. (සංඝර�නය
��� “�වා��, ෙමබ� මරණාස�න කාලෙ�� ෙල�ෙක��තර
ධ�මය� උපදවාග��� ��කර කා�යය� කළ ෙ�ක” යැ�
�හ. ඇවැ��, ෙමය න� ��කර�යාව� ෙනාෙ�. න�� අ�
කළ ��කර කා�යය� ඔබ වහ�ෙ�ලාට �ය� “ඇවැ��, මම
පැ�� � කාලෙ� පට� අ��ෙය� අ�ව�� කළ ��
කට��ත� ෙනා ද��” යැ� මහා සංඝර��ත මා��පාෙන�
ක�ණ පහදා �� ෙ�ක.)107 ඒ අ�ව ෙත�� වහ�ෙ� පැ�� �
කාලෙ� පට� අස�ෙය�, �ළා� ��කළ �� කට��ත� ��
��මට නැතැ�ද, ෙමම ��කර �යාව තම� කළ බව� ෛම�
��ස�ෙ� � රහ� �මට තමාෙ� �� අදහස ඉව� ��ෙම�
ප� ෙමෙ� ඉ�ම�� රහ� ඵලය ලැ� බව� ඉතා පැහැ��ව
ද�වා ��ය� ෙමෙ� �යව�න� ෙනාමග යවන ෙමබ� �කාශ
��ම ඉතා සාහ�ක බව� ඒවාට ක�ක �පාක ��මට ���ය
හැ� බව� ෙමෙ� ක�ණාෙව� ද�ව�.
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����ම�ග
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8.
වැර� මතය
; ල��ව �� සමෙ� ඉ�හාසය .....ෙ�වා�ක ���� �� ග���ම� ෙකාට තම� වහ�ෙ�
ෙනා��ගැ�ම ගැන ධ�ම��න �ථ�රය� වහ�ෙ� අමනාප
� බව� තරම� උදහ� � බව� ෙ� කථාෙව� ඇඟෙවතැ�
��ය හැ�ය..........
.......... රහත� වහ�ෙ� ���� ෙදනමට කමටහ� ෙනා�
ඔ�� �ට�කර යැ�ෙ� අමනාප �ම �සා බව පැහැ��ය.
......ෙ� රහත� වහ�ෙ� අ��ම ��ෙවළකට ���ව�
පෑෙම� ���නාමය� ඇ�කරග�ට අදහ� කළා ෙ� ෙපෙ�.
...... මහාව��ඝ �ථ�රය� වහ�ෙ� �ද�ශනයට කැම�
ෙකෙන� බව� ���ට අවමංගල උ�සවයකට �ය කළ බව�
ෙ� කථාෙව� ඇෙ�.
......... �ථ�රෙය� ම� ��ෙගන “ෙපා�තැන, ම� �ක�
ෙනාෙ�දැ”� �හ. �ථ�රය� ෙමෙ� �ෙම� ඇෙඟ�ෙ�
අතෙළා�ස� පමණ ම� ලැ�ෙම� උ� වහ�ෙ� තරම�
කල��� බව� තව� ඇ�න� ෙහාඳය� �� බව�ය. එකම
මල�ව� නැ�ව �� �ථ�රය� ම� අතෙළා�ස� පමණ ව�
ලැ�ම ගැන ස�� � සාමෙ�ර නමට කෘතඥ �ය�� තැන,
උ�වහ�ෙ� ෙකෙ� ‘ම� �ක�’ �යා ම�පා� �මය.
(ල��ව �� සමෙ� ඉ�හාසය, 232-235 ��)
අ� �රාණෙ� පට�ම - ��ම සැකය� නැ�ව පා�
අ�ඨකථා කාලෙ� රහ� යන පදෙය� ස�මත අදහස �යම
ෙකාට �මා පනවා ෙනා��� බව�, එම පදය ��ලට ව�වහාර
�� බව� යට සඳහ� කථාව�� අපට �ගමනය කරගත
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හැ�ය. ....(ල��ව �� සමෙ� ඉ�හාසය, 238 ��ව, 3 වන
ෙ�දය)


අපෙ� ���ර
; ඉහත �කාශ �ය�ලෙග�ම
හැෙඟ�ෙ� ෙමම ක�තෘ�මා හ�හැ� රහ� �ෂය ��බඳ
�ය�ෙම� ව� දැනෙගන නැ� බව�. ෙම�ඝ��සවාදෙය�
����ට අමතන භාග�ව�� වහ�ෙ�ව ෙම�මා ��වා
න� භාග�ව�� වහ�ෙ�ද ��� නැතැ� පවස� ඇත.
ඉහත දැ� � ��ම තැනක ඒ උ�ම�ට ෙකෙළ� �ත�
හටග� බවට ��� සල�ණ� නැත. තවද ධ�ම��න
මහරහත� වහ�ෙ� උදහ� � අහ�� වැ� බව ෙම�
ද�ව�. ෙ��� �ය �ට අ��ඤා ��ෙහන බව ව� ෙමම
��ථක�තෘ�මා දැන ෙනා�� බව �� හැෙ�. ෙමම �ය�
���� වලට ���� උදානපා�ෙ� ����ව�ඡ ��ෙය�
ලැෙ�. එ� අථ ෙඛා භගවා ආය�මෙතා ���දව�ඡ�ස
��ෙබ�වාසං මන� ක��වා ��� ආම�ෙත� – ‘‘මා ෙඛා
��ෙහ, ��ඛෙව, ව�ඡ�ස ���ෙනා උ�ඣා��ථ. න,
��ඛෙව, ව�ෙඡා ෙදාස�තෙරා ��� වසලවාෙදන
ස�දාචර�. ව�ඡ�ස, ��ඛෙව, ���ෙනා ප�ච
ජා�සතා� අ�ෙබා��ණා� �ා�මණ�ෙල ප�චාජාතා�.
ෙසා ත�ස වසලවාෙදා �ඝර�තං ස�දා��ෙණා .
ෙතනායං ව�ෙඡා ��� වසලවාෙදන ස�දාචර�’’�. යැ�
��� �ෙ�ශ මා�ය�� නැත� ෙපර ��� ආ� ෙ�� �සා
����ව�ඡ මහ රහත� වහ�ෙ� වැ� මහා�ාවක තන��
ලැ� රහ� උ�ම� අ�� ද වසලවාදෙය� කථා��ම ආ�
සාමාන� සමාජෙ� වැර� යැ� ස�මත �� ���� ���ය
හැ� බව ෙම� දැ�ෙ�. පෘත�ජන��ට අ�ෂය � ෙමබ�
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තැ� ���චයට යාෙම� භයානක �පාක ලැ�ය හැ�
බැ�� පාඨකෙය� �ම��ම�ව ෙමබ� තැ� �යව�වා ය�
අපෙ� ෛම� ��වාංගම ඉ��ම�.
9.
වැර� මතය
; අ�වා ���ණක ෙ�ශනාවද? ....ෙමෙ� �� අ�වාවල ල� ස�� ���මට ප� �� � ෙදය�
ඇ�ල� ෙනා�ය හැ� බවට අ�ථකථාචා�ය �කාචා�ය
ෙදප�ෂයම සා�ෂ� ෙදන න�� ෙකා� ආකාරය�� ෙහ�
ෙමකල �ද�මාන �ය� අ�වා වල ල� ස�� ���යාට ප� ��
� �වෘ�� ඇ�ළ�ව �ෙබ�,...
දැ� “අ�වාව න� ���ණක ෙ�ශනාවය”� දැ��
�කාචා�ය වචනය ගැන තව �ර ප��ණය කර�:- අ�වා වල
දැ�ෙවන ප�ච අ�ත�ධානය�ෙ� ��තරය �ටක�ෙ� ��
තැනක ෙනාෙපෙ�.....�මානව�� අ�වාව�� දැ�ෙවන
කථාව�� යම� ෙපළ ෙපා�වල ද��ට ලැෙ� න� ෙ�
අ��රල
වශෙය�.
���-නාගෙ�න
කථාව�ෙග�
ෙ�ශමා�ය�ව� �ටක�ෙය� ඇ�ළ� �ය ෙනාහැක. ෙ� �සා
වැ�ක�� ෙනාද�වාම ඒ �ම (“අ�වාව න� ���ණක
ෙ�ශනාවය”� දැ�� �කාචා�ය වචනය) ��ෙ�ප කළ
හැක......... (අ�වාප��ණය 2-3 ��)
 අපෙ� ���ර ; ෙමම �කාශ �ය�ලම අ�වා හා �කා වල
දැ� � අදහස �වැර�ව ෙ��� ෙනාෙගන කළ
�කාශෙය�ය. පා� අ�වා සැක�ෙ�� පැර� අ�වාව�ට
ෙ�රවාදා�ය ඇ�ල� ෙකාට සංව�ණනාව කරන බව �නය
අ�වාෙ� ආර�භක ගාථා වල�ම ඉතා පැහැ��ව ද�වා ඇත.
ඒ ෙමෙ�ය- තෙතා� අ�ෙතාගධෙථරවාදං; සංව�ණනං
ස�ම සමාර��සං. එ� �කාෙ�ද ‘‘අ�ඨකථංෙයව ගෙහ�වා
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සංව�ණනං
ක��සා�’’�
��ෙත
අ�ඨකථා�
��ත�ෙථරවාදානං
බා�රභාෙවා
�යා�
ෙත�
අ�ෙතාක��කාෙමා ‘‘අ�ෙතාගධෙථරවාද’’�� ආහ,
ෙථරවාෙද� අ�ෙතාක�වා� ��තං ෙහා�. යැ� එය
තව�රට� පැහැ�� කර ඇත.
පැහැ�� ��� සඳහා කථාව�� ද�වන �ට
ෙමය �ද�ශනය� බව ඉතා පැහැ��ව ද�වා ඇත. ඒ ��ම
තැනක ඒවා ���ණක ෙ�ශනා යැ� ද�වා නැත. තවද
“���ණක ෙ�ශනා ය� �ටක�ෙ� ඇ� ෙ�ශනා�.” යන
වැර� වැට�මක �ට ඉහත ත�ක ෙගාඩනගා ඇ� බව
හැෙ�. �ටක�ෙ� �� තැනක ෙනා� පම�� එය
���ණක ෙ�ශනාව� ෙනාෙ� යැ� �ය ෙනාහැ�ය. තවද
��ටකෙ� �ෙබන �ය� වචන ද ��ධෙ�ශනා ෙනාෙ�.
“එවං ෙම �තං” යනා� පාඨ ද, �දානකථා�ය ද, �� නාම ද
��ධ වචනම ෙනාෙ�. ��ටකෙ� අඩං� ෙනා�
��ධෙ�ශනා ෙබාෙහ� ඇ� බව ද ෙපළපාඨ ව��ම දැ��ය
හැ�ය. අථ ෙඛා භගවා .......... තද��ඡ�කං තද�ෙලා�කං
ධ��ං කථං ක�වා ��� ආම�ෙත�- (�නය�ටකෙ�
තැ� 230 කට වැ�) යනා� තැ� වල දැ�� දැහැ� කථාව
ෙපෙ� නැත. ඒ ��බඳව �නය අ�වාෙ� ෙමෙ� දැ�ෙ�,-

භගවා �ර ඊ�ෙස� ඨාෙන� ප�චව�ණ��මමාලං
කෙරා�ෙතා �ය, රතනදාමං ස�ෙජ�ෙතා �ය, ච ෙය
ප���පනා��පායා අසංවරා�රතා ෙත ස�පරා�ෙකන
ව�ටභෙයන ත�ෙජ�ෙතා අෙනක�පකාරං ආ�නවං
ද�ෙස�ෙතා, ෙය ��ඛාකාමා සංවෙර �තා ෙත
අ�ෙපක�ෙච අරහ�ෙත ප��ඨෙප�ෙතා අ�ෙපක�ෙච
අනාගා�-සකදාගා�-ෙසාතාප��ඵෙල�
උප��සය�ර�ෙත�
ස�ගම�ෙග
ප��ඨෙප�ෙතා
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�ඝ�කාය�පමාණ��
ම��ම�කාය�පමාණ��
ධ�මෙදසනං කෙරා�. තං ස�ධාෙයතං ��තං – ‘‘���නං
තද��ඡ�කං තද�ෙලා�කං ධ��ං කථං ක�වා’’�. එන�
මගඵල ලැ�මට ෙ�� ස�ප� ඇ� අයට මගඵල ලැ�මට
තර� ෙ��වන ��ඝ ෙ�ශනාව� කරන බව�. ෙමබ� �
ෙපෙළ� ��නා �, ෙපෙ� සඳහ�
ෙනා�
��ධෙ�ශනාව�ෙ� සාරය ෙගන, ඒ ��බඳ ෙක���ා�ත
දැ�ම� ඇ� සා���තා� ස��ඛ�ාවක උ�ම�ෙ�
�වරණය�ටද අ��ලව අ�වා සංගෘ�ත බැ�� අ�වා
���ණක ෙ�ශනා න� ෙ� ය� අ�වා-�කාව�� දැ��
අදහස�. ඒ බව ස�මාස���ෙධෙනව � ��ණං �ටකානං

අ�ථව�ණනා�කෙමා
භා�ෙතා,
යා
‘‘ප��ණකෙදසනා’’� ��ච�. යනා� �කා පාඨය�ෙග�
පැහැ�� ෙ�.

���ණක ෙ�ශනා යන පදෙ� ෙමම �යම අ�ත
ෙනාදැනෙද� ෙමම ෙපාෙ� ක�තෘ�මා අ�වා �කා
ඇ��ව��ට
කරන
ෙද�ෂාෙර�පනය
තම�ටම
පාරාවළ�ල� වන හැ� ෙම�� �කට ෙ�. එබැ��
��ටකෙ� හා අ�වාව�� ද පාර�ා�ත දැ�ම� ඇ�
එෙම�ම ඒවා �ාෙය��කව ���කළ �ෙ�ශල ��ෂාකා�
එම ඇ��ව��ෙ� වචන ���ෙ�ප ��මට ෙපර ෙද��
වර� ෙනාව ෙබාෙහ� වර� �තා බැ�ය �� බව�, එම
උ�ම� ෙම� �ාෙය��කව ධ�මය ����ම ෙකෙ�
ෙවත� අවම වශෙය� එම අ�වා-�කාචා�ය උ�ම� ස�ව
�� දැ�ෙම� දශම ගණනක තර� දැ�ම�ව� නැ�
��ස� එම අ�වා-�කා �ෙ�චනය කර�නට යාම ���වට
පා��ම� බව� ෙමෙ� ක�ණාෙව� මත�කර ���.
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10. වැර� මතය
; එක අ�වාෙ�ම ෙ��� ෙදක� - ....ඒ
ඒ තැනට �ය�තා�ථය �ම�දැ� ෙනාද� �සාම අ�ථ ෙදක
�න බැ�� ෙද�ට ���ය.... (අ�වාප��ණය 6 ��ව)


අපෙ� ���ර ; ෙම�� ද පැව�ය ��ෙ� එකම වචනයට
��ධ අ�ථ ඇ� ���� �පය� පැව�ය හැ� බව�. එවැ�
�ෙටක එම අ�� �ය�ලම ගැලෙ�. එෙ� එකම වචනයට
��ධ අ�� ෙපෙළ�ම දැ�� තැ� �පය� ෙමෙ� උ�ධෘත
වශෙය� ද�ව�.
��ෙධා� ෙකන�ෙඨන ��ෙධා? ���තා ස�චා��
��ෙධා, ෙබාෙධතා පජායා� ��ෙධා, ස�බ��තාය
��ෙධා, ස�බද�සා�තාය ��ෙධා, අන�ඤෙනය�තාය
��ෙධා, �ස�තාය ��ෙධා, �ණාසවස�ඛාෙතන ��ෙධා,
��ප��ෙලසස�ඛාෙතන ��ෙධා, එක�ත�තරාෙගා�
��ෙධා,
එක�ත�තෙදාෙසා�
��ෙධා,
එක�ත�තෙමාෙහා� ��ෙධා, එක�ත���ෙලෙසා�
��ෙධා........(මහා ��ෙ�ස)
���� ��ඛෙකා� ���, ��ඛාච�යං අ��පගෙතා�
���, ��නපටධෙරා� ���, සම�ඤාය ���,
ප��ඤාය ���, එ� ���� ���, �� සරණගමෙන�
උපස�ප�ෙනා� ���,.... (පාරා�කා පා�)
ෙමබ� තැ� තව ෙබාෙහ� ඇත� �මස�න�ට ෙමය
�මාණව�ය. දැ�� එකම ගමට නම සැ�� �ම �පය�
�ෙබ� අස�නට ලැෙ�. ඒ �ය�ලම අ�� වශෙය�
�වැර�ය. එකම ව��ව� එකම කාලයක� ��ධ ��� අතර
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��ධ න� ව�� හැ���ම �ය හැ�ක�. ෙමම අ�වා අ�ථ
දැ���ද ෙ� අ��� �යහැ� බව දත��ය.
11.
වැර� මතය
; අ�ක ව�ණනා - ....��ය �ලෙය�
පැ�� �ව� ජා�ය �සා මානය උපදවන බැ�� ද බ�ණ�
ෙ�දම�� �සා මානය උපදවන බැ�� ද මහණකමට
අෙය�ග�ය� ඒ ෙදතැ��ම �යෙ�. (අ�වාප��ණය 10 ��ව)
 අපෙ� ���ර ; ෙමම �කාශයද ඕනෑවට වඩා ත�� කළ
�කාශය�. ෙමම තැ� ෙදෙ��ම ��ය �ා�මණ �ලවල
අය මහණකමට ���� යැ� �යා නැත. ඒ අය ෙබාෙහ�
ෙස�� මානය උපදවන බව පමණ� දැ�ෙ�. එ�� එම
�ය� ෙදනා මානය උපදව�ෙ� යැ� ෙහ� ඔ�� පැ��දට
���� යැ� ෙහ� ෙනා�යැෙ�. ඊට අදාල පා�පාඨය
ෙමෙ�ය.
ෙය�ෙය�න � ඛ��ය�ලෙතා ප�බ�තා

ජා�ං ��සාය මානං කෙරා��. �ා�මණ�ලා ප�බ�තා
ම�ෙත ��සාය මානං කෙරා��. �නජ�ච�ලා ප�බ�තා
අ�තෙනා අ�තෙනා �ජා�තාය ප��ඨා�ං න
ස�ෙකා��. ගහප�දාරකා පන ක�ෙඡ� ෙසදං
��ච�ෙත� ���යා ෙලාණං ��ඵමානාය ��ං ක��වා
තා�ස�ස මාන�ස අභාවෙතා �හතමානද�පා ෙහා��.
ෙත ප�බ��වා මානං වා ද�පං වා අක�වා යථාබලං
සකල��ධවචනං උ�ගෙහ�වා �ප�සනාය ක�මං
කෙරා�තා ස�ෙකා�� අරහ�ෙත ප��ඨා�ං. ඉතෙර� ච
�ෙල� ��ඛ��වා ප�බ�තා නාම න බ�කා, ගහප�කාව
බ�කා. ඉ� �හතමාන�තා උ�ස�න�තා ච පඨමං
ගහප�ං ���ස��. (�.�.අ. 125 ��ව)
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තවද ��රජාණ� වහ�ෙ��, ආන�ද, අ���ධ,
භ��ය,භ�,���ල, මහාක��න ආ� මහරහ� උ�ෙම��
��ය �ලෙය� ��ම පැ�� � බව� සා���තමහ�ගල� ආ� මහරහ� උ�ෙම� �ා�මණ �ලෙය�
��ම පැ�� � බව� අ�වාචා� උ�ෙම� ෙනාද�ෙ�
ෙනාෙ�. ��ධෙඝ�ෂ මහ ඇ��පාෙණ� ද �ා�මණ
�ලෙය� ��ම පැ�� � උ�ෙම�. එ�ම� වහ�ෙ�ට
තම �ලය අමතක �වා �ය ෙනාහැක. එබැ�� ෙමබ�
තැ� �චාරයට ල� ��ෙ�� දහෙම� ��ටා, ���
ඇ��ෙකාට, ධ�ම ෙගෟරවය උපදවාෙගන �මසා
බල�ෙ� න� ෙමබ� වැර� �� ෙනාව� ඇත.
12.
වැර� මතය
; ෙපෟරා�කෙය� කවර�ද? - ....අ�වා
වල�ම “අ�වාචා�� ෙමෙ� �හ”� ක�� ෙගනහැර ද�වන
�ට ෙ� ව�තමාන අ�වා අ�� ඒවා බව� �රාණ අ�වා ඊට
ෙවන� අදහ� ඇ�ව පැව� බව� කාට න� පැහැ��
ෙනාෙ�ද?.... (අ�වාප��ණය 15 ��ව)
 අපෙ� ���ර
; ෙමතැන ද �තාගත ෙනාහැ� අ���
අ�� පටලවාග� තැන�. “ ෙතනා� අ�ඨකථාච�යා” යැ�
ෙමෙ� ද�ව�ෙ� පැර� අ�වාෙ� අ�ත දැ� පැව�
ෙදයට ���ධ බව දැ��මට ෙනාව. දැ� පැව� අදහස
සනාථ ��ම, තහ�� ��ම ��සය. ඊට උදාහරණ ෙමෙ�
ද�ව�.
I.

ෙයාෙපස
යථා��ත�පකාරාය
එතාය
ධ�මසාම��යා ��ඣ�� ක�වා අ�යසාවෙකා
‘‘ෙබා�’’� ��ච�, ත�ස ෙබා��ස අ�ෙගා��
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ෙබා�ඣ�ෙගා, ෙසන�ගරථ�ගාදෙයා �ය. ෙතනා�
අ�ඨකථාච�යා ‘‘��ඣනක�ස ��ගල�ස අ�ගා�
වා ෙබා�ඣ�ගා’’�.108
(ය� ඒ ෙකෙන� ‘�� ආකාර ඇ� ෙ� ධ�මසාම�ෙය�
සත� අවෙබ�ධ කර�’ යැ� ෙගන අ�ය�ාවක ෙතෙ�
‘ෙබ��’ යැ� �ය� ලැෙ�. ඒ ෙබ�� න� � ආ�ය�ාවක��
වහ�ෙ�ෙ� අංග බැ�� ද “ෙබා�ඣ�ග” න�. ෙ�නාංග,
රථාංග ෙම�. [ෙ�නාෙ� අංග ෙ�නාංග ය�ෙව� ද රථෙ�
අංග රථාංග යැ� ද හ��ව�නා� ෙම� ෙබ�� න��
හ��වන ආ�ය �ාවක�� වහ�ෙ�ෙ� අංග ෙබා�ඣංග
යැ� හැ��ෙ�.] එබැ�� අ�වාචා�� වහ�ෙ�ලා
“අවෙබ�ධකරන ��ගලයාෙ� අංග බැ�� ෙහ� ෙබා�ඣංග
න� ෙව�” යැ� වදාල ෙ�ක.)
II.

108
109

ත�ථ ඉ���තක�ග�ස අ�ඤං ��� න
ප�ඤාය�
ත�භාව���තං
ඨෙප�වා
‘‘��ත�ෙහතං…ෙප.… ෙම �ත’’�� ඉදං වචනං.
ෙතනා� අ�ඨකථාච�යා ‘‘��ත�ෙහතං භගවතා�
ආ�නය�පව�තා
�වාද��තරසත��ත�තා
109
ඉ���තක’’��.

මජ්�ම�කායට්ඨකථා 1 සබ්බාසව�� අ�වා (ෙහ්වා�තාරණ ��ණ) 77 ��ව
ඉ��ත්තකට්ඨකථා �දානවණ්ණනා (ෙහ්වා�තාරණ ��ණ) 25 ��ව
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(ඒ නවාංග අ��� ඉ���තක අංගයට ඒ නම අ��මට
���ත � “��ත�ෙහතං ... ෙප.... ෙම �තං” යන ෙ�
වචනය හැර අ� �� ල�ණය� ෙනාෙපෙ�. එබැ��
අ�වාචා�� වහ�ෙ�ලා “��ත�ෙහතං භගවතා යනා�
වශෙය� පැව� එ��ය ෙදාළහ� ��ෙය� ඉ���තක
න�” යැ� වදාළ ෙ�ක.)
තව� ෙමබ� තැ� �පය�ම ඇත� ��ය ��වන
බැ���, �වණැ�ත�ට ෙමපමණ� සෑෙහන බැ���,
නව තා��ක ෙමවල� ම�� දැ� එබ� තැ� පහ�ෙව�
ෙසායාගත හැ� බැ��� ෙස� තැ� ෙනාද�ව�. ෙමබ�
��ක න�ාය� වර�දා ග�නා ක�� ��ටකෙ� හා
අ�වාව�� ද පාර�ා�ත දැ�ම� ඇ� උ�ම� කළ අ�වා�කා ��ථ �ෙ�චනය ෙකෙ� කර�ෙ�දැ� �වණැ�ෙත�
�තා බල�වා.
13. වැර� මතය
; වර�දාග� වචනය� - ....අං��තර
පා�ෙ� �යෙව�ෙ� ස� පැලයක ල�ණ�. ඒ ස�පැලය
ගැන “ව�ෙ� ද ෙනාව�ෙ� දැ”� ඉපද�ය �� සැකය �ම�
දැ� අ�වාව ��තර ෙනාකර�.... “ෙ�ද ෙනාෙ� දැ”� සැකය�
ස� ගෙ� �ෙ�ෂණය� වශෙය� ෙකෙ� ෙය�ය හැ�දැ� ෙමය
�යව�ෙන� �තා බල�වා. (අ�වාප��ණය 23-24 ��)
 අපෙ� ���ර
; වර�දාග� වචනය� යන මාතෘකාව
යටෙ� දැ�� ෙමම පාඨය ගැන ෙහා�� �තා බැ��ට ස�
ගෙ� �ෙ�ෂණය� වශෙය� “ව�ෙ� ද ෙනාව�ෙ� දැ”�
සැකය� ඇ��ම ���ය හැ�ක�. පැලය� �ඩා කල �
“ෙමය �ව� ෙ�� ද මැෙ�� දැ”� සැකය� �ය හැ�ය. එය
වැ� ත�ණ ගස� � �ට ෙමම සැකය �� ෙ�. ෙමම
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අ�වාෙ�� �යැෙව�ෙ� ත�ණ ස� පැළය� ගැන�. ඒ
බව නව�� ත�ණං යන පාඨෙය� �යැෙ�. එබැ�� ඉහත
ප�� �ව��ම ��බඳ සැක ��� ත�ණ ත�වයට ප��
ඇ� බැ�� ස� පැළයට අ����චකජාතං (�සැක බවට
ප�) යැ� දැ�ෙ�.
ෙමෙ� වර�දාෙගන ඇ�ෙ� අ�වාචා��
වහ�ෙ�ලා ෙනාව, ��ධාෙව� ෙතාරව, ෙහාඳ පදනමක
ෙනා��ටා ඒවා �ෙ�චනයට යන අය බව ෙමම ක��
ව�� ද සනාථ ෙ�.
14. වැර� මතය
; අෙප� අසන ��ණය� - .....“තමාෙ�
නමට �ණපද ෙයාදාග�ෙන� ආ�ම ෙගෟරව නැ� ��
����” ය� ද “එබැ�� ��ධෙඝ�ෂ මා�ෙය� එෙ�
ෙනාකලාහ”� ද ඇ���ෙ� �මන�� �ථ�ර�මා �ය�....ඒ
අ�වාෙ� ෙහ� උ�වහ�ෙ�ෙ� අ� අ�වාවක අග බැ�වා න�
��ධෙඝ�ෂ මා���ම� පමණ තම�ෙ� නමට �ණපද
ෙයාදාග� ෙවන ෙකෙන� ෙ� සාසනෙ� නැ�බව ෙප�
යා���.... දැ� ෙ� “�� ���” කතාව ක��� කරා �ෙ�දැ�
සලකා බල� ෙයෙහ�... (අ�වාප��ණය 28 ��ව)
 අපෙ� ���ර
; ෙමම �කාශය ද වැර�ය. ෙමම �ණපද
අ�වාව�ට ඇ�ල� කෙ� ��ධෙඝ�ෂ මා��ෙය� ෙනාෙ�,
��ධ�� නමැ� ෙතර ෙකෙනකැ� ෙබාෙහ� පැර� ෙපාත�
� ����මා�ග පැර��බා ස�නෙ� අග දැ�ෙ�. ෙමම
��ධ�� ෙතර�ෙව� ��ධෙඝ�ෂ මා��ය�ෙ� ද �ෂ�ෙය�
බැ�� එ�ම�ෙ� නම ඍ�ව ෙනා�යා “��ව�� ���
��ධෙඝ�ෂ යැ� න� කළ ෙත�� ��� ෙමම ����මා�ගය
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නමැ� ෙපාත කෙ� ”යැ� දැ�� බව එම ස�නෙ� දැ�ෙ�.
(����ම�ග ස�නය 1755 ��ව- ෙබ�තර ��ධා��ස
��ෙ� සං�කරණය)
15.
වැර� මතය
; “මාරයා මනඃක��ත ෙද�ෙයකැ”�
�න�ණ ෙවස� කලාපෙ� පළ � මාෙ� ��ෙය� ඇ�ළ�
�ය.... ෙම�� ඒ කාරණය පහදා �මට උ�සාහ ග� ලැෙ�....
(අ�වාප��ණය 45 ��ව)
16. වැර� මතය
; මාරයා මනඃක��ත ෙද�ෙය� ....ෙද�ෙය� ��ෙස�ෙ� ආමාශයට ඇ��ව ��ෙ� යැ� �ම
ස�යකට ඇ�ළ�ව ��ණ� ��ගැ�ම ඉතා අපහ��....
(අ�වාප��ණය 53 ��ව)
 අපෙ� ���ර
; මාරයා යැ� දැ�ෙවන ෙද�ෙය�
සැබ��ම නැතැ� ඔ����මට �� 15 � තර� ක�� �යා
ඇත� ඒ �ය�ලම අ�මාන වශෙය� දැ�� ක�� �ස
බලව� සා� ෙනාෙ�. මාරයා යැ� හ��වන ෙද�ෙය�
ඇතැ� දැ��මට ෙපළෙපා� ව��ම ඕනෑතර� බලව�
සා� ෙසායාගත හැ�ය. ඉ� �පය� ෙමෙ� ද�ව�.
I. අථ ෙඛා මාෙරා පා�මා, අ�රප�ක�ෙත ආය�ම�ෙත
ආන�ෙද, ෙයන භගවා ෙත�පස�ක�; උපස�ක��වා
භගව�තං එතදෙවාච – ‘‘ප���බා� දා�, භ�ෙත, භගවා,
ප���බා� දා� �ගෙතා.....
ඉ��� පා� මාරෙතෙ� ආන�ද මා��ය� �ට�ව
ෙගා� ෙනාෙබ� ෙ�ලාව�� භාග�ව�� වහ�ෙ� ය�
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තැනක ද එතැනට එළ�ෙ�ය. එළඹ භාග�ව�� වහ�ෙ�ට
“�වා��! භාග�ව�� වහ�ෙ� දැ� ���ෙවන ෙ��වා.
�ගතය� වහ�ෙ� දැ� ���ෙවන ෙ��වා.” යන ෙමය
�ය. 110

II. අථ ෙඛා මාෙරා පා�මා භගවෙතා ෙචතසා
ෙචෙතාප��ත�කම�ඤාය ෙයන භගවා ෙත�පස�ක�;
උපස�ක��වා භගව�තං ගාථාය අ�ඣභා� ..
ඉ��� පා� මාරෙතෙ� තමාෙ� ��� භාග�ව��
වහ�ෙ�ෙ� ��තප��ත�කය දැන භාග�ව�� වහ�ෙ�
ය� තැනක ද එතැනට එළ�ෙ�ය. එළඹ භාග�ව��
වහ�ෙ�ට ගාථාව�� (ෙමය) �ය. 111
III. අථ ෙඛා මාෙරා පා�මා ව�රාය ����යා භයං ඡ��ත�තං
ෙලාමහංසං උ�පාෙද�කාෙමා සමා��හා චාෙව�කාෙමා
ෙයන ව�රා ���� ෙත�පස�ක�; උපස�ක��වා ව�රං
����ං ගාථාය අ�ඣභා�...
ඉ��� පා� මාරෙතෙ� ව�රා ���� වහ�ෙ�ට
භය�, තැ�ගැ�ම�, ෙලා� ඩැහැගැ�ම� උපදව�
කැමැ�ෙ�, සමා�ෙය� පහකර� කැමැ�ෙ� ව�රා
���� වහ�ෙ� ය� තැනක ද එතැනට එළ�ෙ�ය. එළඹ
ව�රා ���� වහ�ෙ�ට ගාථාව�� (ෙමය) �ය. 112
110 (�ඝ�කාය 2 , 162-163 �� ../ම��ම/සං�. �.)
111 සං��ත �කාය 1 ෙකාටස 188-189 ��.

112 සං��ත �කාය 1 ෙකාටස 246-247 ��.
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ෙමබ� තැ� �ය ගණන� ��ටකය �රා සඳහ� � ඇත.
ෙමෙ� ඉතා පැහැ��ව �ව��� මාරෙය� ��බඳ ද�වා
��ය� එය ��ෙ�ප ��ම ��මයට ක�ණ�. මාරයා
��ෙය� ෙනාෙ� න� භාග�ව�� වහ�ෙ�ෙ� �ත ���
ද��ෙ��, ෙවත එළඹ ��ණ �චා�ම, ගාථා�ම, ඉ���
��මා�ය ��ව�ෙ�� ෙකෙ�දැ� �වණැ�ෙත�
�මස�වා. අපට �ත�� ෙනාවන �ය�ල ෙබා� ෙනාවන
බව�, එබ� සත� ෙබාෙහ�ව� ෙල�කෙ� ඇ� බව�,
��දහම �ච�ත නැ� බට�ර රට වල පවා ෙබාෙහ�
ෙදෙන� දැ� අම�ෂ�ා��ව ��වාස කරන බව� දත��ය.
එෙ� ��ය� ��දහම ඇ� රටක ෙබෟ�ධ ��ස අතර
“ෙද�ය�, මාරය� නැත” යනා� ෙමබ� �ත�ා මත
පව��ෙ� න� එය අභාග��.
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09 ධ�මය වරදවා දැ��ෙම� වන අන�ර
‘‘ෙය ෙත, ��ඛෙව, ��� අධ�මං ධ�ෙමා� �ෙප��
.......ෙත, ��ඛෙව, ��� බ�ජනඅ�තාය ප�ප�නා
බ�ජනඅ�ඛාය, බ�ෙනා ජන�ස අන�ථාය අ�තාය ��ඛාය
ෙදවම��සානං. බ��ච ෙත, ��ඛෙව, ��� අ��ඤං
පසව��, ෙත �මං ස�ධ�මං අ�තරධාෙප��”
(මහෙණ�! ය� ��� අධ�මය ධ�මය යැ� �කාශ
කර� ද, ඔ�� ෙබාෙහ� ෙදනාට අ�ත ��ස, ෙනා �ව ��ස,
අන�ථය ��ස, ෙද�����ට අ�ත ��ස �� ��ස කට��
කර�නා� ෙව�. ඒ ��� ෙබාෙහ� ප� ද ��කර ග��. ඔ��
ෙ� ස�ධ�මය අ��ද� කර�.)113
ෙමෙ� ධ�මය අධ�මය ෙ��, අධ�මය ධ�මය ෙ��,
�නය අ�නය ෙ��, අ�නය �නය ෙ�� දැ��ම යනා� ෙලස
සංඝ ෙ�දයට ෙ��වන ක�� 18 � ��බඳව දහෙම�
දැ�ෙ�. යෙම� අ�ධ�මය ආ� ���� දහ� ��ෙ�ප කර�
න� ෙහෙතම “ධ�මය අධ�මය ෙලස දැ��ම” යන ක�ණ
යටෙ� මහ� අ�ස� ��කර ග�. එබ�ෙද�ට වන අන�ර
ගැන තව�රට� දහෙම� ෙමෙ� දැ�ෙ�.
“අ�ධ�මං ප�බාෙහ�ෙතා ඉම��ං �නච�ෙක පහාරං
ෙද�,
ස�බ��ත�ඤාණං
ප�බාහ�,
ස��
113

අං�ත්තර�කාය 1, 38-39 ��
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ෙවසාර�ජ�ඤාණං ප��ව�ෙත�, ෙසා�කාමං ප�සං
�සංවාෙද�, අ�යම�ෙග ආවරණං බ�ධ�, අ�ඨාරස�
ෙභදකරව��� එක��ං ස���ස� උ�ෙඛප�යක�මත�ජ�යක�මාරෙහා ෙහා�. තං තං ක� මං ක�වා
උෙය�ාෙජත�ෙබා ‘ග�ඡ �ඝාසාෙදා ��වා ���ස�’�.”
(අ�ධ�මය ��බාහනය කරන අවලං� කරන
තැනැ�තා ෙ� �නච�ය න� � ��දහමට පහර ගස�ෙ�
ෙව�, ස�වඥතාඥාණය අවලං� කර�ෙ� ෙව�, ශා�තෲ�
වහ�ෙ�ෙ� �ශාරද ඥානය නව�ව�ෙ�ය, දහ� අස�
කැම� ��ස රවට�ෙ�ය, ආ�ය මා�ගය හරහා වැට�
බ��ෙ�ය, දහඅට වැදෑ�� ෙ�දකර ව�� අ��� එකක ෙප�
���ෙ�ය, උ�ෙ�ප�ය - ත�ජ�ය ආ� ද�ව�
�නයක�මය� ලබ�නට ���ෙස� ව�ෙ�ය, ඒ ඒ �නය
ක�ම �� ෙකාට “�ඟ�ෙන� � �ව� ෙවව�” ස�ෙන�
බැහැර කළ ��ෙත� ව�ෙ�ය.)114
�නෙය පන ��ප�ප�ෙනා ...... තෙතා ���ලභාවං
පා�ණා�. ��ෙත ��ප�ප�ෙනා ..... තෙතා ��ඡා���තං
පා�ණා�.
අ�ධ�ෙම
��ප�ප�ෙනා
ධ�ම��තං
අ�ධාව�ෙතා
අ��ෙතය�ා��
��ෙත�,
තෙතා
��ත�ෙඛපං පා�ණා�.
(�නෙය� වැර�යට ��ප� තැනැ�තා ...එ�� ���
බවට පැ�ෙණ�. �� �ටකෙය� වැර�යට ��ප� තැනැ�තා
114 අ�ථසා�� අ�වාව (ෙ�වා�තාරණ ��ණ 1940) 24 ��ව
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...එ�� �ස�� බවට පැ�ෙණ�. අ�ධ�ම �ටකෙය� වැර�යට
��ප� තැනැ�තා ධ�ම��තාව අ�ධාවනය කර��
ෙනා��ය �� ෙ�ද �ත�, එ�� ��ත �ෙ�පයට
පැ�ෙණ�.)115
ක�� ෙමෙ� ෙහ�� තමාෙ� ��වරයා �ව� �යන
ෙ� ධ�ම�නයට ෙනාගැලෙ� න� එය ෙනා��ගත ��ය. එබ�
අව�ථාවක � �වණැ� �ෂ�ෙය� �තනා ආකාරය ��බඳ
��මජාල �� �දානෙය� දැ�ෙ�. ඒ ෙමෙ�ය: ���ය
ප��ාජක ෙතෙ� ද ඔ�ෙ� අතවැ� (�ෂ�) ��මද�ත මාණවක
�මා ද මා�ගයට ��ප�හ. එ�� ���ය ප��ාජකයා ෙනාෙය�
අ��� ෙත�වනෙ� ��ණ �ය�. ��මද�ත මාණවක �මා
එය ෙනා��ෙගන ෙත�වනෙ� �ණ �ය�. ෙ� අව�ථාෙ��
��මද�ත මාණවක �මා �� ආකාරය අ�වාෙ� ෙමෙ�
දැ�ෙ�.
‘‘අ�හාකං ආච�ෙයා අපරාම�ත�බං පරාමස�,
අන�ක�ත�බං අ�කම�, �වායං අ��ං �ල�ෙතා �ය,
හ�ෙථන අ�ධාරං පරාමස�ෙතා �ය, ���නා �ෙන�ං
පදාෙල�කාෙමා �ය, කකචද�තප��යං �ළමාෙනා �ය,
ප��නමදං ච�ඩහ��ං හ�ෙථන ග�හ�ෙතා �ය ච
ව�ණාරහ�ෙසව රතන�තය�ස අව�ණං භාසමාෙනා
අනයබ�සනං පා���ස�. ආච�ෙය ෙඛා පන �ථං වා අ��ං
වා ක�ටකං වා ක�හස�පං වා අ�කම�ෙත, �ලං වා
අ��හ�ෙත, හලාහලං වා �සං ඛාද�ෙත, ඛාෙරාදකං වා
ප�ඛල�ෙත, නරකපපාතං වා පපත�ෙත, න අ�ෙතවා�නා
තං ස�බම�කාත�බං ෙහා�. ක�ම�සකා � ස�තා අ�තෙනා
115 �නය අ�වා (ෙ�.�.) 14 ��ව
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ක�මා��පෙමව ග�ං ග�ඡ��. ෙනව �තා ��ත�ස
ක�ෙමන ග�ඡ�, න ��ෙතා �� ක�ෙමන, න මාතා ��ත�ස,
න ��ෙතා මා�යා, න භාතා භ��යා, න භ�� භා�, න
ආච�ෙයා අ�ෙතවා�ෙනා, න අ�ෙතවා� ආච�ය�ස
ක�ෙමන ග�ඡ�. ම�හ�ච ආච�ෙයා ��ණං රතනානං
අව�ණං භාස�, මහාසාව�ෙජා ෙඛා පනා��පවාෙදා�. එවං
ෙයා�ෙසා
උ�����වා
ආච�යවාදං
ම�දමාෙනා
ස�මාකාරණෙමව
කාරණෙතා
අප�ස�ෙතා
අෙනකප�යාෙයන
��ණං
රතනානං
ව�ණං
භා��මාර�ෙධා,
(“අෙ� ���මා �ඵ�ෂ ෙනාකළ ��ත� �ඵ�ෂ කර�.
පා ෙනාතැ�ය ��තකට පා තබ�. ෙම�මා ��න� ���නා�
ෙම�, ක��වහත� අ�� ��ම��නා� ෙම�, අ����
මහෙමර පල� කැමැ�තා� ෙම�, �ය� දැ� ෙ��යක �ඩා
කර�නා� ෙම�, මද��� සැඩ ඇෙත� අ�� අ�ල�නා�
ෙම� �ණ �මටම ��� � ෙත�වනෙ� ��ණ �ය�� �පතට
පැ�ෙණ�ෙ�ය. ��වරයා අ��ය� ෙහ� ��න� ෙහ�
ක�ව� ෙහ� �ෂ ස�පෙය� ව පාගන ක�� ෙහ� උලකට න���
ෙහ� එෙකෙණ� මැෙරන �ෂ� අ�භව කර�� ෙහ� ඉතාසැර
�� �ය� කටට ග��� ෙහ� ෙසා�� ෙහලන �පාතයකට
ප��� ෙහ� අතවැ�යා ��� ඔ� අ�ව ඒ �ය�ල කළ ��
ෙනාෙ�. ක�මය �ව�ය ෙකාට ඇ� ස�වෙය� තමාෙ�
ක�මයට අ��ප � ම ග�යකට ය�. �යා ��ෙ� ක�මෙය�
උපතකට ෙනාය�. ... අතවැ� �ෂ�යා ��වරයාෙ� ක�මෙය�
උපතකට ෙනාය�. මෙ� ��වරයා ෙත�වනෙ� ��ණ �ය�.
ආ�ෙය�පවාදය මහාසාවද� ෙව�.” ය�ෙව� ෙමෙ� �ව��
186

ආ�ෙය�පවාදෙය� ෙ�� ��වරයාෙ� වාදය ම��� �වැර�
ක�ණම කාරණය වශෙය� ද�ව�� ෙනාෙය� ආකාරෙය�
ෙත�වනෙ� �ණ �මට ඇර�ය.)116
ඉහත ක�� �ත තබාෙගන දහමට එකඟ ෙනාවන මත
ක��� �ව� එකවර ��ෙනාෙගන වැර� මත ඉවත දම��
�ලා� ��ප�� �ර�නට ෙයෙද�වා ය� අපෙ� ආරාධනය�.

116

�ඝ�කාය අ�වාව (ෙ�වා�තාරණ ��ණ 1918) 28-29 ��
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10 අපෙ� අදහස.....
ස�වඥ�� වහ�ෙ�ෙ� � �ඛ ෙ�ශනාව�ෙ� සාරය�,
ඇතැ� ඒවාෙ� �දානා� ��තරා�ය� අඩං� ව�ෙ� දැ�
ෙපළ ෙපා� වශෙය� හ��වන ��ථවල බව �කටය. ඒවා
ධ�ම�නය ���චයක� ��ක සාධක බව ෙනා�වමනාය. එම
��ධ ෙ�ශනාව�ෙ� අ�කට අ�ථ දැ��ම�, ෙස� �දානකථා,
පද ගැල��, උදාහරණ දැ��� ආ�ය� අඩං� ව�ෙ�
අ�වාව�� ය. ධ�ම�නය ���චයක� ෙමම අ�වාද අත�ාවශ�
බව ක�� ස�තව ඉහත දැ��ෙව�. �ණා�ව උ�ම�
වැඩ�� අ�රාධ�ර �ගෙ�� ෙපළ දහමට වෙ�ම ��ඛ�වය�
අ�වාවට ද ලැ�� බව පැර� කථා ව�� ව�� �කට ෙ�. ඒ
සඳහා උදාහරණය� ඉතා ෙක�ෙය� ෙමෙ� ද�ව�.
��ටකය කටපාඩ�� �ෙගන ආ �ණා�ව උ�ම�ෙ�
පර�පරාෙ� ෙ��ඨ ��ක� �ද, ෙමරට වැඩ�� �මෘ�ම�
උ�ම� අතර ආ�ච�යව� මතකශ��ය�� ෙහ� උ�ෙම�
යැ� �කට � ද මහෙතරනම� ��ටක �ළාභය
මහඇ��පාණ� වහ�ෙ�. එ�ම�ෙ� පැ��ෙ� ��කාලෙ�,
ෙපළ දහම පමණ� හදාරා දරාෙගන එය ��� ඉ��ෙ�
�ංහලට ප�ව�තනය ෙකාට බණ �ම ��ස මහා�හාරෙය�
ර� ෙබරය නාද කර� ෙ�ක. න�� ��සංඝයා “කවර
��වරෙය�ෙග� උග� අ�ථ (අ�වා) ඇ�ෙ� ද? ඇ��
පර�පරාව �කාශ ෙනාෙකාට අ�ථ �ය�නට ෙනාෙද�” යැ�
�යා එය වැලැ��හ. (ෙ� වන �ට එ�ම� වහ�ෙ�
ෙස�තාප�නව ��බව ද දැ�ෙ�.) ප�ව ඒ �වත එ�ම�ෙ�
උපාධ�ාය� වහ�ෙ� දැනෙගන ක�� �මසා අ�වා
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හැදෑර�ම ��ස ��ණට �ට�කර යැ�ය. ෙමෙ� එ�ම�
වහ�ෙ� ප�ව අ� ෙ��ඨ මහඇ���ෙම� � බව
����මා�ගෙ� ක�ම�ථාන ��ෙ�ශෙ� දැ�ෙ�.
එබ� ���ට හැ�යාව�ෙග� ��ත � ��ටක ෙපළ
දහම දරාෙගන �� ආ�ය�ාවක උ�ෙම�ට �ව� අ�වා උෙගන
ෙනා�� බැ�� බණ �මට ෙනා�ෙම� එකල උ�ම� �ළ
පැව� ධ�මග��වය ද මනාව �කට ෙ�. එෙම�ම අ�වාව�ට
��ව �� ත�වය ද �කට ෙ�.
ෙමකල ඇතැ�� ��ටකෙ� ඇතැ� ��ථ ��ෙ�ප
කර�ෙ��, අ�වා-�කා ෙනාසලකා හ��ෙ�� �මන ෙ��
�සාදැ� �මසන අපට පහත ෙ�� �පය ද�නට ලැ��.
1.

��දහම තම ��තයට ��කරෙගන �ල-සමා�-�ඥා
�ණ ධ�ම වැ�ෙ� අර��� ෙනාව, තමාෙ� උග�කම
ෙප��ම ��ස� උපා� ආ� න�� නාම ��ස� දහම
හැදෑ�ම. ඇතැ� ��� වහ�ෙ�ලා ද දහම �ාෙය��කව
��කර� ෙව�වට ����තෙ�� අ�හළ උපා� - න��නාම,
���-�ශංසා ලැ�ෙ� මා�ගය� ෙලස සලකා ධ�මය හැදෑ�ම
ෙ�දය�. ෙමය අලග�ද ප�ය��ය� වන බව ද සැල�ම ව�.
2.

දහම හැදෑ�ෙ�� ��ව� �ණව� ��ධාව� ��ව��
ඇ�� කරෙගන ෙනාම හැදෑ�ම.
3.

ඇතැ�� අ�ධ�මා� ගැ�� දහ� ෙකාට� ද අ�වා �කා� ��ථ ද ��ෙ�ප කර�ෙ� ඒවා තමාට ෙනාෙ�ෙරන
බැ��. නැ�න� ඒවාෙ� අ�ථ ග�නා �මය ෙනාද�නා
බැ��. ඇතැ�� තමා කරන වැර� වසා ගැ�මට ද ඇතැ� දහ�
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ෙකාට� ��ෙ�ප කර�. ඇතැ�� තමාට ඇ� මාන�ක
ෙර�ගය� �සා ද එෙ� කර�. ඇතැ�� ෙවන� අදහස�
ෙලාවට �යා පා ���ධ �ෙ� ප�� අදහ��� එෙ� කර�. ෙ�
සැෙමක��ම මහා අන�ථය� තමාට� ෙල�කයාට� ��වන
බව සලකා �වණැ�ව කට�� ��මට සැෙවාම අ�ට� කර
ග��වා.
4.

පා� භාෂාව ��බඳ ෙනාසලකා �ංහෙල� පමණ�
දහම හැදෑ�මට ෙයා��ම හා පා� භාෂාව හැදෑ�ව ද �මාණව�
දැ�ම� නැ� බව. �ංහල ප�ව�තන වල ඇ�තා� ද පා�
ශ�දෙක�ෂ වල ඇ�තා� ද ෙබාෙහාමය� ම අ�ථ අ�වා�කාව�� ��තර කර ඇ� වචනා�ථ බව ෙබාෙහ� ෙදනා
ෙනාදැන ��ම.
5.

තමා ෙමම අ�වා� ��ථ ප��ලනය ෙනාෙකාට උග��
යැ� ස�මත ෙවන ක��� ෙහ� �� ක�ණ� �සා එම ��ථ
ෙනා�මසාම බැහැර ��මා� �ඥාෙග�චර ෙනාවන �යා �සා.
6.

අවම වශෙය� �ෙස� ��මට අවශ� අවම ���ක�
ව� නැ� ��� දහ�ෙද�� ��ථරචනා�යට ෙයා� �ම.
7.

ගැ��� දහම ෙස�මට ඇ� උන��ෙ� අ�කම.

8.

අ��� දහ� ගණන� පර�පරාෙව� පර�පරාවට
�කෙගන පැ�� ෙමම ධ�ම ��ථ ඇතැ� කාල වල� එතර�
උග� කම� නැ� අය අ�� ද �ටප� �ම ���ය. එබ� අව�ථා
වල�� �මාද ��ත ආ� වශෙය�� න� ග� ආ� � දහ� ක��
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වශෙය� එතර� වැදග� ෙනාවන ඇතැ� ක�� වල �� ��
ෙවන�ක� ��ථ අතර පැව�ය හැ� �ව� එෙම� �යදහ�
�ණයකට� වඩා වැ� � එම ��ථෙ� සඳහ� �වැර� ක��
වල අගය ෙනාසලකා හැ�ම. එෙම�ම පව�න ඉතා �� �ද එම
වැර� පමණ� ඉ�ම�කර දැ��ම. (ෙමෙ� වැර� යැ� සලකන
ෙබාෙහ�ව� ද ක�� �වැර�ව ෙ��� ෙනාගැ�ම �සා �
වැර� වැට�� බව ද දත��ය.)
9.

ධ�මය �කෘ���ෙ� ආ�නව ��බඳ ෙබාෙහ�
ෙදෙන�ට අවෙබ�ධය� ෙනා��ම. ඒ ��බඳ අමතර ෙතාර��
ෙ��කාෙ� ච�ද�මල මා��ය�ෙ� අ�ධ�මෙ� ��ක
ක�� හා ප��චස��පාද �වරණය යන ��ථය�ෙ� අග
දැ�ෙ�.
10.

ෙබාෙහ� කාලය� ෙමරට �ෙ��යය�ට න�ව
පැව�ෙම� දහම හැදෑ�ෙ� �රාණ ස��දාය ���යාම
ෙ��ෙව� �වැර�ව ෙපළ-අ�වා-�කා අ�සාරෙය� දහම
හදාර�ෙ� ෙකෙ� ද යන බව ෙබාෙහ� ෙදනා ෙනාදැන
��ම�, එම �මය ෙහ� එ� ව�නාකම ද�වන ��ථ �ලභ
ෙනා�ම� තව� ක�ණ�.
11.

ෙමම වැර� මත ඛ�ඩනය කර�� ඉතා ව�නා ��
පල� ඇත� ඒවා ඇතැ� �ට ෙවනම ��ථ ෙලස ෙනා�ය�ම
�සා ඒවා එතර� අවධානයට ල� ෙනා�ම ද අවාසනාව�.
��ධජය�� ��ටක ��ථය�ෙ� ස�ඤාපන ෙලස �යැ��
�� ඒ අතර �ධාන ෙ�. �ෙ�ෂෙය�ම එ� �නය �ටක
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මහාව�ග පා� පළ� ��ථෙ� ස�ඤාපනය �යව�ෙ� න�
ඉහත වැර� මත ෙබාෙහ�මයකට ���� ලැෙබ� ඇත.
12.

ෙමම ��ටකය හා අ�වා ද කටපාඩ�� ධරාෙගන
පැ��ෙ� අප වැ� අය ෙනාව ��මයජනක මතකය� ���
ස� ෙ���ල�ප�ත (ස�ෙ� උප�ම ත�වයට පැ��) රහ�
උ�ම� බව ෙබාෙහ� ෙදනා ෙනාද��. ෙපර�න කළ �
ෙදයව� හ�හැ� ��කළ ෙනාහැ� ෙමකල ���ෙන� එම
උ�ම�ව සැක ��ම ���ව�. එකල උ�ම�ෙ� ���ත
මතකය ආ� ක�� දැන ගැ�මට ����මා�ගෙ�
ක�ම�ඨානගහණ��ෙ�සෙ� එන ක��ය��වා�නාග�ෙ�ර,
ම��මභාණකෙ�ව�ෙ�ර යන උ�ම�ෙ�� �ඝ�කාය
අ�වාෙ� (365 ��ෙ�) එන මහාග��බ අභය, �ඝභාණක
අභය, ��ටක �ලාභය යන උ�ම�ෙ�� කථාව�� �ය�ම ව�.
��ය ��වන බැ�� එම කථාව�� ෙනාද�ව�.
තවද ෙපළ දහම ධරාෙගන පැ��ෙ��
අ�වා
ධරාෙගන පැ�� උ�ම�මය. අ�වා ෙවන� කළා යැ� �යනවා
න� ෙපළ දහමද ෙවන� කළ හැ�ව ���. ඒ උ�ෙම�
��ෙන��ව� ඒවා දැන දැන ෙවන� ෙනාකරන බව න�
��රය. තවද දැ� ��න �ය� ���ට පැ�� උපස�පදාව�
ලැ�ෙ� ද ඒ උ�ම� ෙව�� බවද ��කර� ව�.
13.

ඇතැ�� පවස�ෙ� යම� ෙපෙ� නැ�න� එය
��ධභා�තයැ� ��ගත ෙනාහැ� බව�. �ය� ��ධභා�ත
ෙපෙ� අඩං� ෙනාවන බවට ක�� ෙපර දැ��ෙව�. ෙපෙ�
නැ� න�� ��රජාණ� වහ�ෙ� ���ම ෙද� දහ� පාඨ
ඕනෑතර� අ�වාව�� ෙසායාගත හැක. ආ�ෙස�වාදෙය�
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වැ���ය� ඇම�ම ෙනාකළ ��� ද�වන ප�වාර අ�වා
පාඨය, ආන�දෙබ��ය ෙර�පනයට අවසර ලබා�ම ආ� අව�ථා
ඊට උදාහරණ ෙව�. තවද රතන��ා�ය�, ධ�මපද ගාථා�ය�
ෙද�මට ෙපර ෙවන ��ම සංවාදය� ��ර�� එම �ාවක ��ස
හා �� ෙනාකෙ� යැ� �ය�ෙ� න� එය ද ���ව�. තවද
�ය� �භා�ත ��ධභා�ත ෙ� යැ� අං��තර අ�ඨක�පාතෙ�
උ�තර�ප�� ��ෙ� දැ�ෙවන පහත සඳහන ද සලකා බල�
ව�.

‘‘එවෙමවං ෙඛා, ෙදවාන��ද, යං ��� �භා�තං ස�බං තං
ත�ස භගවෙතා වචනං අරහෙතා ස�මා ස���ධ�ස. තෙතා
උපාදා�පාදාය මය�ච අ�ෙඤච වදාම. (එෙ�ම
ෙද�රජ�ම�! ය��� �භා�තය� ෙ� න� ඒ �ය�ල ඒ
භාග�ව� � අ�හ� � ස�මා ස��� රජාණ� වහ�ෙ�ෙ�
වචනය�. ඒ ��ධවචනෙය� �ෙගන අන�ෙය�� අ�� ෙ�ශනා
කර�). ය� එ� අ�ත�.
14. දහමට ස�බ�ධ යම� ��ධාෙව� ��ගැ�ම
ෙම�ඩකමකැ� ව�තමානෙ� ඇතැ�� අතර �ෙබන ��මතය ද
ෙමෙ� වැර� මත පැ��මට එ� ෙ��ව�. “දහම ��බඳ
මධ��ථ මත” යැ� පවස�� සත� කණ�ට ෙපර�ම ෙහ� නැ�
වැර� ෙප��ම ෙහ� සැබෑ මධ��ථ බව ෙනාවන බව ද ඒ අය
ෙ��� ග�ෙ� න� යහප�. අපට �ෂයවන ෙ� පමණ�
��ගැ�මට ��යෙහා� �� දහෙ� පමණ� ෙනාව ෙවන�
�ෂය� වලද ෙබාෙහ� ෙකාට� බැහැර කළ �� ෙ�. ඒවා
හැදෑ�මට ද හැ� ෙනාෙ�. ෙවන� ශා��ා�ය ඉෙග�ම ආර�භ
කර�ෙ� ද ඒ �ය�ල �ත�� කරෙගන ෙනාෙ�.
ක�ම�පාකා� ඇතැ� ක�� අපට ස���ණෙය� �ෂය
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ෙනාවන බව අ��ෙතය� ��ා�ෙ�� ��ර��ම වදාරා �ෙ�.
ආර�භෙ�� ��රජාණ� වහ�ෙ� ෙකෙර�� �ාවක උ�ම�
ෙකෙර�� ��ධාව ���වා ෙගන ධ�මය ��පැ�ෙම� එ�
සත� අසත� තම�ටම දතහැ� ව� ඇත.
තවද ��ථ ක�තෘව� ධ�ම ��ථ වල වැර� ෙස�මට
උ��ක �ම ෙව�වට ඒවා�� �ෙය�ජන ග�නා ආකාරය
��බඳ ෙපා� �ය�ෙ� න� එය පාඨකයාෙ� ��ධා� �ණ
ව�ධනයට ඉවහ� ෙ�. වැර� දැ��ෙම� ඔ��ෙ� ��ධාව
අ��ම හැර �මන ලාභය� ව�ෙ�දැ� �තා බල� ව�. ෙමය
තම මවෙ� ෙබාෙහ� �ණ ��ය� ශ�රෙ� ඇ� �ඩා ලප
කැළල� �සා මවට �ගා ��ම වැ� අ�වණකමකැ� ��ය
��ය. එ�� තමාට� අ��ට� ලැෙබ�නට �ෙබන ��ට ද
අ�� ෙ�.
ඇතැ�� �ත�ෙ� ෙමකළ මගඵල ලා�� අ��මට
ෙ��ව දහෙ� අ�ථ අ�තෙ�� වැර�ම �සා බව�. ��ෙ��
එබ�ඳ� � ෙනාමැත. මගඵල ලා�� අ��මට �ධානම ෙ��ව
�වර�ව ��ෙව� �රන ��� අ� �ම�. �ලා� ��ප��
ෙනා�රන ඇතැ�� �ද�ශනා කර� යැ� �ය�� උ�සාහ කළ
ද ඉ� ��ඵල ෙනාලැෙබන බව දත ��ය. එෙ�ම �වර�ව
ෙපළ - අ�වා - �කා අ�ව �ලා� ��ෙව� ෙගෟරවෙය� �රන
උ�ම� අතර ෙමකල� ��ඵල ලා�� ��න බව ද දත��ය.
ෙපළ - අ�වා - �කා� ධ�ම ��ථ ��බඳව� භාවනා�ම ගැන�
සැක ඉපද�ෙම� ව�ෙ� භාවනා වශෙය� එම දහම වැ�මට
බලාෙපාෙරා�� වන ආ��ක�� ද ෙනාමග යාම�. එ��
ඇතැ� අය ��ධාව අ� � ��� හැරයාමට ද හැ�ය. �ස��
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ගැ�මට ද හැ�ය. එබැ�� ෙමම �ෙ�චන නව�වා සෑම
ෙදනාම ව��ත �ශාරද ��ප��කා� �� උ�ම� හ�ෙ�
ධ�මය හා භාවනා �ම හදාරා ඒවා �වැර�ව ��පැද බල�වා
ය� අපෙ� ආරාධනය�. එෙ� �වැර�ව ��ෙව� �රන ��ස�
�� � ෙ� ල��ව නැවත� ධ�ාන - අ��ඤා - මා�ගඵල ලා�
උ�ම�ෙග� ගැව�ග� ධ�ම��පය� ෙ�වා ය� අපෙ�
පැ�ම�.

�රං ��ඨ� ෙලාක��ං, ස�මාස���ධසාසනං!
ස��� ස�න ෙලාව ෙබාෙහ� ක� පව�වා!
ස�ෙබ ස�තා භව�� ��ත�තා!
�ය� ස�වෙය� �වප� � ආ�ම ඇ�ෙත�
ෙව�වා!
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