
9. අටුවාවන්හි නනාගැලනෙන තැන්හ ඇති වූනේ නෙන ේ ද? 

අර්ථකථාව යනු කුමක් ද? යන්න පිළිබඳව සහ එය බුද්ධ දද්ශනයක් වන්දන් දකදසේ ද? යන්න 

පිළිබඳව ද, වර්තමානදේ ඇති අටුවාව පිළිගත යුත්දත් කවර දහයකින්ද යන්න ද ඉහත ලිපි වලින් 

අනාවරණය කදෙමු. එදසේ පැවතිය දී වර්තමානදේ ඇති අටුවාවන්ි ඇති දනාදයක් දදාසේ දගනහැර 

දක්වමින් අර්ථකථාව බුද්ධ දද්ශනයනක් දනාවන බව පුන පුනා පැවසීමට අධර්මවාදීහු උත්සාහ ගනිති. ඒ 

අතර අටුවාවන්ි දනාදයක් දනාගැලදපන තැන් ඉදිරිපත් කරමින් ඒ නිසාදවන්ම අටුවාව ප්රකීර්ණක 

දද්ශනාව විය දනාහැකි බව දැඩි දසේ පැවසුදවෝ දපාල්වත්දත් බුද්ධදත්ත ිමිදයෝ ය. උන්වහන්දසේ සිය 

අටුවා පරීක්ෂණය ග්රන්ථදේ ඒ පිළිබඳ දබාදහෝ විසේතර ඉදිරිපත් කරමින් අටුවාව බුද්ධදද්ශනය දනාවන 

බව පවසති. එදසේ පැවදසන අටුවාවන්ි පැදනන දනාදයක් පරසේපර තැන් පිළිබඳ අවධානය දයාමු කිරීම 

ධර්ම පිළිබඳ විමසන සුළු කා හටත් වැදගත් දේ. එදහයින් වර්තමාන අටුවා ග්රන්ථයන්ි පරසේපර තැන් 

ඇති වූදේ කවර දහේතුදවන් ද යන්න විමසා බැලීම දමම ලිපිදයන් අදහසේ කරමු. 

බුදුරජාණන් වහන්දසේ විසින් දද්ශිත දපෙ දහම සහ එි අර්ථ විවරණය පවත්වාදගන පැමිණිදේ 

සාරිපුත්ර, දමාග්ගල්ලායන, මහාකාශයප, ආනන්ද ආදී ශ්රාවකයන් වහන්දසේ විසිනි. එදසේ පවත්වාදගන 

පැමිණි දපෙ අර්ථකථා සිත ත්රිපිටකය පෙමු, දදවන, දතවන සංගායනාවන්ට බඳුන් විය. එදසේම ඒ 

අතරින් දපෙ දහම දීඝභාණක, මජ්ඣිමභාණක ආදී භාණක පරම්පරා විසින් කටපාඩමින් දරාදගන 

පවත්වාදගන පැමිණි බැේ කවුරුත් පාදහේ දන්නා කරුණකි. එදහත් අර්ථකථාව පවත්වාදගන ආ භාණක 

පරපුරක් විදශේෂදයන් සඳහන් දනාවන්දන් ඒ ඒ භාණකයන් වහන්දසේ විසින් තමන් විසින් කටපාඩමින් 

දරාදගන පැමිණි ධර්මයට අර්ථ විනිශේචය ද දරාගත් බැවිනි. එදහත් දපෙ දහම කටපාඩමින් දරාදගන 

පැමිණි අතර අටුවාව අර්ථ විනිශේචය වශදයන් දරාදගන පැමිණියහ. වරින් වර සජ්ඣඣායනා කිරීම මගින් 

දපෙ දහම පවත්වාදගන පැමිණීදම් දී එකිදනකා අතර දවනසේකම් සිදු වීම ඉතාම අල්ප දේ. එබැවින් 

වර්තමානදේ ඇති දපෙ දහම දපාත් පත් අතර දවනසේකම් ඇත්දත් ඉතාම අල්ප වශදයනි.  

ඒ ඒ භාණක පරපුර විසින් තමන්ට අදාෙ අටුවාව පමණක් විනිශේචය වශදයන් දරාදගන පැමිණි 

අතර ඒ සියලු දදනා විසින් දරාගත් මූලික පරමාර්ථ ධර්ම පිළිබඳ විග්රහයන් අතර කිසිදු දවනසක් ඇති 

දනාදේ. එදහත් නිවන් අවදබෝධයට උපකාරී දනාවන ඇතැම් සංඛ්යාත්මක කරුණු, පාරිසරික දතාරතුරු 

ආදිදයි දවනසක් ඇති වීම දපාත්පත් දනාතිබුණු එසමදයි අරුමයක් දනාදේ. අටුවාවන්ි 

දනාගැලදපන තැන් ඇති බව පවසමින් බුද්ධදත්ත ිමියන් ඇතුළු දබාදහෝ දදදනක් ඉදිරිපත් කරන්දන් 

දමවන් දනාවැදගත් කරුණුම වීම ආශේචර්යයකි. කිසිදු අටුවා දදකක් අතර පරමාර්ථ ධර්මයන්ි 

අර්ථවිග්රහයන් දවනසේ දනාදේමය. එදසේ දවනසක් දකින්දනෝ අල්පශ්රැත භාවය නිසා ධර්මය විවරණය 

කරගැනීමට දනාහැකි වන්දනෝමය. 

බුද්ධදත්ත ිමිපාදණෝ සිය අටුවාපරීක්ෂණය කෘතිදයි ආරම්භදේ පටන්ම ඉදිරිපත් කරන 

අටුවාවන්ි දනාගැලදපන තැන් කිිපයක් ධර්මානුකූල විවරණය කිරීම කාදලෝචිත දේ. ඒ අතර 

උන්වහන්දසේ ඉදිරිපත් කරන එක් කරුණක් වන්දන් දබෝසතුන් වහන්දසේදග් අංග ලක්ෂණ පරික්ෂා කෙ 

බමුණන් පිළිබඳ සංඛ්යාත්මක දදෝෂයයි (අටුවාපරීක්ෂණය, 03, 04 පිටු). දබෝසතුන් ඒකාන්තදයන්ම 

බුදුවන බව බමුණන් පසේදදදනකු  පැවසූ බව එක් අටුවාවක සඳහන් වන අතර තවත් අටුවාවක 

දකාණ්ඩඤේඤ බමුණා පමණක් පැවසූ බව සඳහන් වීම ඒ ඒ භාණක පරම්පරා විසින් පවත්වාදගන 

පැමිණීදම් දී සිදු වූ ප්රමාද දදෝෂයක් වියයුතු. එවැනි ප්රමාද දදෝෂයක් ඒ ඒ භාණක පරම්පරා අතර සිදුවිය 

හැකි අතර එි නිර්වාණාධිගමයට ඇති බාධාවක් නැත. එදසේ නම් දමම මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව සහ  

අංගුත්තර අටුවාවන් දදකම සංසේකරණය කෙ බුදුදගාසේ ඇදුරුපාදණෝ දමම දවනස දනාදැක්දකෝ ද? 



දැක්කාහු මය. එදසේ නම් ඒවා නිවැරදි දනාකදෙේ කවර දහයකින් ද? එය උන්වහන්දසේලාදග් 

ධර්මගරුත්වය දහළිවන මනා නිදසුනකි. මන්ද එබඳු කරුණු නිවැරදි කිරීමට යළි බුදුවරදයක්ම පහෙ විය 

යුතුය. එය පරමාර්ථ ධර්ම පිළිබඳ නුවණින් විමසා නිවැරදි කෙ දනාහැකිය. එබැවින් එිලා තම 

අත්තදනාමතියක් දහෝ දනාදක්වා තමන් ඇසූ අයුරින්ම දැක්වූහ. එයින් තම සත්කාර්යදයන් අල්පමාත්ර වූ 

දහෝ ධර්මය දවනසේ කිරීමක් සිදු දනාවූ බවට සහතික වූහ. එදහත් ශාසනික වශදයන් බලපානු ලබන 

සම්මුති-පරමාර්ථ දේදයක් පිළිබඳ යම් දනාගැලපීමක් වූදේ නම් ඒ සියල්ල ධර්ම-විනය අනුව ගලපා ඒ 

සියලුතැන් නිවැරදි කෙබව උන්වහන්දසේම ‘තසේ මා ි යං අට ඨකථාසු වුත් තං - තං වජ්ඣ ජයිත් වාන 

පමාදදලඛ්ං’ යැයි පැවසූහ. ඒ පිළිබඳ අපදග් පසේවන (5) ලිපිදයන් කරුණු දගනහැර දැක්වීමු.  

දම් පිළිබඳ ත්රිපිටකදයි කුශාග්ර බුද්ධිමත් ටීකාචාර්යයන් වහන්දසේලා ද දමදසේ පැවසූහ. “තං තං 

භාණකානං මදතන අට ඨකථාසුපි වචනදභදදා දහාතීති ගදහතබ බං = ඒ ඒ භාණකවරුන්දග් මතය 

දහේතුදවන් අර්ථකථාවන්ි ද වචනදේදය දේ යැයි ගතයුතු” යැයි දීඝනිකාය ටීකාචාර්යයන් වහන්දසේ 

පැවසූහ. “තං සබ බං අඤේ ඤමඤේ ඤවිරුද් ධම් පි තංතංභාණකානං මදතන ලිඛිතසීහෙට ඨකථාසු 

ආගතනයදමව ගදහත් වා ආචරිදයන ලිඛිතං ඊදිදස කථාවිදරාදධ සාසනපරිහානියා අභාවදතා, 

දසාධනුපායාභාවා ච. පරමත් ථවිදරාදධා එව ි සුත් තාදිනදයන දසාධනීදයා, න කථාමග් ගවිදරාදධාති.” 

යැයි විමතිවිදනෝදනී ටීකාචාර්යයන් වහන්දසේ තවදුරටත් විසේතර වශදයන් පැවසූහ. එනම්, ‘(යම් අටුවා 

දදකක් අතර දනාගැෙපීමක් දේ නම්) ඒ එකිදනක දනාගැෙදපන සියල්ල ඒ ඒ භාණකයන්දග් මතය 

ඇසුදරන් ලියන ලද සීහෙ අටඨකොවන්ි ආවා වූ ක්රමදයන් ම දගන ආචාර්යයන් වහන්දසේ  (බුදුදගාසේ 

ඇදුරුපාණන්) විසින් ලියන ලදී. දමබඳු කථා විරුද්ධතාවකින් ශාසන පරිහානියක් දනාවන බැවින් 

දමන්ම නිවැරදි කිරීදම් ක්රමයක් ද දනාමැති බැවිනි. යම් පරමාර්ථ ධර්මයන් අතර විරුද්ධත්වයක් දේ නම් 

ඒ පමණක් ම සුත්ත, සුත්තානුදලෝම, ආචරියවාද, අත්තදනාමති යන චතුර්විධ විනිශේචය ක්රමය ඇසුදරන් 

නිවැරදි කෙහැකි දේ. කථාමාර්ගයන්ි එන දනාගැෙදපන තැන් නිවැරදි කෙ දනාහැකි දේ’ යනුදවනි. 

එබැවින් බමුණන්දග් ගණන වැනි දනාවැදගත් දදයක් ඒ ඒ භාණකපරපුර විසින් දරාදගන පැමිණි 

අයුරින්ම ලියනවා විනා ධර්මදේ චිරසේතිථිය අදේක්ෂා කරන්නවුන් කුමක් කරම්ද? 

බුද්ධදත්ත ිමියන් දක්වන තවත් කරුණක් වන්දන් භාගයවතුන් වහන්දසේට ශීතල, උෂේණය 

දැනීම පිළිබඳ අටුවා දදකක දදපරිද්දකින් සඳහන් වීමයි. එිලා පැවසිය යුතු වන්දන් බුදුරජාණන් 

වහන්දසේ විසින්ම ධර්ම-විනය විනිශේචයක් දදන්නකු සතු විය යුතු පූර්වාපර කුශලතාවය බුද්ධදත්ත 

ිමියන්ට නැති බවයි. දික්සඟි අටුවාදවි විවරණය දකදරන්දන් එකී අවසේථාදේ සිදු වූ තත්වයක් 

පිළිබඳව දේ. එනම් ආනන්ද මාිමියන් වහන්දසේ වත්ත ශීර්ෂදයන් බුදුරජාණන් වහන්දසේට පවන් සලමින් 

සිටිය අතර එම අවසේථාදේ උන්වහන්දසේට පවන් සැලීදම් කාරණයක් දනාවූ බව දැක්වීමට ‘භගවදතා 

පන සීතං වා උණ්හං වා නත්ථි’ යැයි පැවසූහ. අංගුත්තර නිකාදේ වසේසකාර සූත්ර අටුවාදේ දමම සිදුවීම 

විසේතර කරන තැන ද දමදසේම පවතින බැවින් බුදුදගාසේ ඇදුරුතුමන්ට වැරදුණු බවක් සිතීම මුොවකි. 

එදහත් ඉන්ිය සංයුත්තදේ  බුදුරජාණන් වහන්දසේ පූර්වාරාමදේ අේව තපිමින් සිටි බවක් දැක්දවන 

ජරාධම්ම සූත්ර අටුේදේ ‘සම් මාසම් බුද් ධසේ සපි උපාදින් නකසරීදර උණ් හකාදල උණ් හං දහාති, සීතකාදල 

සීතං, අයඤේ ච ිමපාතසීතසමදයා.’ යැයි සර්වඥ ශරීරයටත් ශීදතෝෂේණ ඇතිවන බව කිය දේ. එය ද අදාෙ 

අවසේථාව පිළිබඳ කරන විවරණයක්ම වන අතර එය දික්සඟි අටුවාව හා ගැෙපීම කෙ දනාහැක්කක් දේ. 

විනයපිටකදේ ද බුදුරජාණන් වහන්දසේ ශීතල සමදේ එළිමහදන් රාත්රිය ගත කෙ අතර බුදුරජාණන් 

වහන්දසේට ශීතල දැණුනු බව සඳහන් දේ. එබැවින් යම් අවසේථාවක් පමණක් විසේතර කෙ දික්සඟි අටුවා 

විග්රහය දගන අටුවාචාරීන්ට වැරදුණු බව පවසන බුද්ධදත්ත ිමියන්දග් ප්රකාශය පදනම් විරිත දේ.  



තවත් දමබඳු කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම් ඇති අතර ලිපිය දීර්ඝ වන බැවින් ඒ පිළිබඳ කරුණු 

දනාදක්වමු. එබැවින් බුද්ධදත්ත ිමියන් ඇතුළු දබාදහෝ දදනා අටුවාවන්ි පසුකාලීනව ඇති වූ 

දනාදයක් දනාගැලපීම් ඉදිරිපත් කරමින් අටුවාව බුද්ධභාෂිතයක් දනාදේ යැයි ප්රතික්දෂේප කිරීම 

නුවණැතියන් විසින් විමසිය යුත්තක් දේ. මන්ද සංඛ්යාත්මක දදෝෂ, ලිපි දදෝෂ ආදිය කවුරු අතිනුදු සිදුවිය 

හැකි බැවිනි. එවැනි ලිපි දදෝෂ දක්වන බුද්ධදත්ත ිමියන් විසින් රචිත පාළිභාෂාවතරණය නැමති අගනා 

ග්රන්ථය අපටද ශුද්ධමාගධී භාෂාදේ මුලකුරු කීමට උපකාරී විය. එදහත් එි දනාදයක් මුද්රණ දදෝෂ ඇති 

බැවින් ඒ දදාසේ බුද්ධදත්ත ිමියන්දග් දදාසේ යැයි දැකීමට අපි අදූරදර්ශී දනාදවමු. එදසේම අටුවා දදකක් 

අතර කාලයක් තිසේදසේ මතකදේ දරාදගන පැමිණීදම් දී සහ පුසේදකාලදපාත් වලින් පිටපත් කිරීදම් දී සිදු 

වූ දනාගැෙපීම් දදෝෂ ඔසේදසේ කල්පනා කර ඒවා සංගීතිකාරක මහරහතන් වහන්දසේලාදග් දහෝ අටුවා 

සංසේකරණය කෙ ඇදුරුවරයන්දග් දදාසේ දලස දැකීමට ඉක්මන් දනාදවත්වා. එදසේම එබඳු දදෝෂ 

නිසාදවන් අටුවාව බුද්ධදද්ශනයක් දනාවන බවට ප්රතික්දෂේප කිරීමට අදූරදර්ශී දනාවී අර්ථකථාවන්ි 

එන මහරහතන් වහන්දසේලා විසින් අවිච්ඡින්නව පැවතදගන ආ අර්ථ විනිශේචයන් ඔසේදසේ ධර්මය දැක 

සියල්දලෝම සුව ප්රතිපදාදවන් නිවන් අවදබෝධ කරගනිත්වා! 

 

මහව ඤාණාදලෝක ිමි 


