ගුණ මිණි පවත __________________________________ සිරි ජිනවංස

ගුණ මිණි පවත __________________________________ සිරි ජිනවංස

30. තසසචචෙයන යති නායක අටඨෙමො ෙයොඤාෙණොදෙයොසි පරියතති විසාරෙදො ෙසො,
තසසචචෙයන නවෙමො යති නායකතතංපෙතතාසි ඡනද විමලවහය ෙථර සාමි.෴
31. තසමා පරං දසම නායක ෙසටඨ ඨානංසමපාපුණී පවර උතතර නනද සාමි,
තමහා පෙරක දසෙමො ගරු ෙනතු ඨානංපඤඤාදිසාර ථවිෙරො පරිෙසොභයීච.෴
32. සමබුදධ සාසන වරසස පතිටඨ භූතරාමඤඤ වංස වර ෙථර පරමපරාය,
අෙනතාගෙධො ගරුතෙරො චිර රතත ෙමධාලංකාර සාමි පණිදානි භෙවය5 ෙනතා.෴
33. ෙමධා අලංකාර හි නායෙකනෙථෙරන සදධිං අවෙසස ෙථරා,
ෙසොමංව රාමඤච යථා නිකායංධමමං පභං ෙජොතයනතු චිරසසං.෴

.=KñKs mj;

isß ðkjxi f:ardmodkh

06. ෙරොහණෙතො ජාත වීෙරොධරා

mo rpkh
oss.k iq.;jxi NslaIq

34. යථා ෙජොතමාෙන පදීෙප නෙභෙතසුපටඨාය’තීෙත භවිංසු තෙථවං,
සුවංසානු වංෙසන වීෙරොධරා ෙතසුජාතා බහූ ෙරොහෙණ ෙදස ෙහසුං.5෴
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ගුණ මිණි පවත _______________________________ සිරි ජිනවංස

මහා ෙථේරාපදානය ______________________________ ගුණ මිණි පවත

25. අක්මීමන ගෙමහි උපන්නාවූ යම් ඤාණවන්ත පුරුෂෙයක්
ෙතෙම් නිකාය ද්වෙයහි අඳුරු බව දැක රාමඤ්ඤ ෙද්ශෙයන්
මනාව ලබන ලද අධිසීල සංඛ5ාත උතුම් සීලය ඇතිව
ෙහෙතෙම් දකුණු සිරිලෙකහි බුදු සසුන පිහිටුෙව්ය.

05. රාමඤ්ඤ නිකාය සහ භික්ෂු පරම්පරාව
26. ඒ රාමඤ්ඤ මහා නිකාෙයහි මෙහෝපාධ5ාය භාවයට පත්ව
හාත්පසින් බැබෙළන්නාවූ ෙහෙතෙම් පුවක්දණ්ඩාෙව්
සුමිත්ත මහෙතරුන් වහන්ෙසේය. එම නිකාෙයහි සමුප්පාදක
ෙශේෂ්ඨ ධුරයට පැමිණි අඹගහවත්ෙත් ඉන්දාසභ
ස්වාමින්දයන් වහන්ෙසේ පථම මහා නායක වීය.
27. ඉන් අනතුරුව ෙදවන මහා නායක ෙතරුන් ෙලස පැතිරුණු
මහා ගුණයන් ෙගන් යුත් පූජනීය දීෙප්ෙගොඩ සීලක්ඛන්ධ
නායක ෙතරණුෙවෝ වීය. ඉන් අනතුරුව ෙතවන මහා නායක
බවට පැමිණිෙය් ඕබඩ කන්ෙද් විමලානන්ද මහා ෙතරුන්
වහන්ෙසේ වීය.

ශී කල5ාණි ෙයෝගාශම සංස්ථා පධානාචාය
මෙහෝපාධ5ාය රාජකීය පණ්ඩිත අති පූජනීය
මාතර ශී ඤාණාරාමාභිධාන
නායක මාහිමිපාණන් වහන්ෙසේ.

iii

28. ඉන් අනතුරුව එම නිකාෙයහි සතර වන මහා නායක පදවිය
ලබන ලද්ෙද් මාතර ඤාණින්දාසභ මහා යතියරයන්
වහන්ෙසේ වීය. ඉන් අනතුරුව පූජනීය ෙකෝදාෙගොඩ උපෙසේන
මහා යතීන්දයන් වහන්ෙසේ පස්වන මහා නායක බවට පත්
විය.
29. ඉන් අනතුරුව තත් නිකාෙය් හයවන මහා නායක පදවියට
පැමිණිෙය් මාතෙල් ධම්ම සිද්ධි යතිවරයන් වහන්ෙසේ ය. ඉන්
පසු එහිම සත්වන මහා නායක ෙලස පත් වූෙය් කරෙතොට
ඉන්දසාර මහා යතිවර ෙථේරාසභයන් වහන්ෙසේ ය.
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ගුණ මිණි පවත __________________________________ සිරි ජිනවංස

25. අකමීමෙන ජාත සුපුඤඤවෙනතාදිසවාන සංෙඝ පරිහානි මගගං, උෙප
රාමඤඤ ෙදසාහට සුදධ සීෙලොරාමඤඤ වංසං පටිපාදයී ෙසො෴ උෙප

05. රාමඤඤ නිකාෙයන සදධිං භිකඛු පරමපරා
26. තසමිං නිකාෙය මහුපජඣ භාවංෙථෙරො සුමිෙතතා පරිෙසොභයී ෙසො,
තසමිං සමුපපාදක ෙසටඨ ධූරංඉනදාසෙභො නායක සාමි පෙතතා.෴
27. ආසී තෙතො දුතිය නායක ෙථර සීලක්ඛෙනධාති විසසුත මහා ගුණ භූසිතෙතතා,
තසමා පරං තතිය නායක භාව පෙතතාෙථෙරො අෙහොසි පවෙරො විමලාදිනෙනදා.෴
28. තසසචචෙයන පටිලදධ චතුතථ වාෙරඤාණිනද නායක යතී පවෙරොසි තත,
තසමා පරංතු උපෙසන මහා යතිෙනදාආසීච පඤචම මහා ගණෙනතු ඨානං.෴
29. තසසචචෙයන ගරු ඡටඨම ෙනතු භාවංපෙතතාසි එතථ පවෙරො යති ධමම සිදධි,
තසමා පරං අභවි සතතම වාර මතතෙථරාසෙභො යතිවෙරො ගරු ඉනද සාෙරො.෴
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මහා ෙථේරාපදානය______________________________ ගුණ මිණි පවත

මහා ෙථේරාපදානය ______________________________ ගුණ මිණි පවත

04. සමාරම්භිත නිකායතය
19. ජම්බුද්වීප නම් වූ ෙපොකුෙණහි ධර්මය නම් වූ විචිත පද්මයක්
පහළ වූෙය්ය. ඒ පද්ම ගන්ධයාෙග් දහම් සුවඳ පත5යන්ත
ෙද්ශයන්හි සාන්ත වූ සිත් ඇති ෙනොෙයක් ජන සමූහයා
නුවණින් ආගාහනය කළහ.
20. පිපී ගැවසී ගියාවූ මනාව මල් සුවඳ ගැවසීගත් ගසක් යම්
ෙසේද, එෙසේම සුගතයන් වහන්ෙසේෙග් ශී සද්ධර්මය සාරවත්
මුල් බැසගත් ගසක් ෙමන් ෙම් ලක් ෙදරෙණහි ඉක්මනින්
මනාව පිහිටිෙය්ය.
21. මිථ5ා බවට ගිය දෘශ්ඨි ඇති, ම්ෙල්ච්ඡ ආගම් ජාතිවාදීන් ද
විෙද්ශ ෙද්ශයන්හි සතුරන්ද යන ෙහේතූන් නිසා වනාහි
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් සුධර්ම පදීපය අනුපිළිෙවළින් ලක්
ෙදරණින් අතුරුදහන් විය.
22. පිංවත් කීර්ති ශී රාජසිංහ රාජ5 සමෙයහි ඥාණවන්ත වූ
සරණංකර නම් වූ ෙතරුන් වහන්ෙසේ විසින් සියම් නමින්
සාසන ෙසෝධනය ෙකොට පිරිසිදු නිර්මල බවට පැමිණවීය.
23. ඉන්පසුද භදන්ත ඥානවිමල ස්වාමින්වහන්ෙසේ සුවණ්ණ
ෙද්ශයට ෙගොස් අමරපුර ෙද්ශෙයන් මනාව අධිසීලය
ෙගනවිත් ද, ඒ බුද්ධ සාසනය ෙසෝධනය කෙළේය.
ශී කල5ාණි ෙයෝගාශම සංස්ථා සමුත්පාදක හා පධාන අනුශාසක
මෙහෝපාධ5ාය රාජකීය පණ්ඩිත අතිපුජනීය කඩවැද්දූෙව් ශී
ජිනවංසාභිධාන
නායක මාහිමිපාණන් වහන්ෙසේ.

24. යම් ඒ යතිවරයන් වහෙන්සේලා සියම් අමරපුර යන උභය
නිකායන් කළාහුද, ඒ ෙශේෂ්ඨ යතීන්ද ඥානවන්ත පිරිවර
සහිත බුද්ධ සාසන අභිවෘද්ධි කාමී වූ උන්වහන්ෙසේලාද, අන5
අනුගාමිකෙයෝද, මාෙග් ගරුභාවනීයට සුදුසු විය.

iii
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04. සමාරමභිත නිකායතතය
19. ඛාතමහි තං නාම සුජමබුදීෙපඋපපජජි ධමමං පදුමං විචිතතං,
පචචනත ෙදෙසසුපි තසස ගනධංඝායිංසු නානා ජනතා සුසන්තා. ෴
20. ඵුලලංව ආකිණණ සුපුපඵ ගනධංරුකඛං යථා තං සුගතසස ධමමං,
සුසාර සමමූල තරුං සමානං- උෙප
ලංකාමිමායං සුපතිටඨි සීඝං.2෴
21. මිචඡතත දිටඨී ච මිලකඛෙක චවිෙදස ෙදෙසසු අරීච ෙහතු,
නිසසාය බුදධසස සුධමම දීපංඅතථංගතා ෙහොසි අනුකකෙමන.3෴
22. කිතතිසසිරි රාජ සීහසස රාජකාෙල සුධීෙරො සරණංකරෙවහා,
සියාම නාෙමන විෙසොධයිතවා- උෙප
තං සාසනං ෙනසි සුනිමමලතථං.4෴
23. අෙථොපි ෙසොවණණ පුරං ගමිතවා- උෙප
සමමාධි සීලං අමරවහෙදසා,
භදනත ඤාෙනො විමෙලොති සාමිආෙණතව ෙසොෙදසි ච සාසනංතං.෴
24. දුෙව නිකාෙය අකරිංසු ෙය ෙත- උෙප
ෙසටඨා යතිනදා සගණා සුධීරා,
ෙතචාපි තං සාසන වුදධිකාරාඅෙඤඤ ච මයහං ගරුභාවනීය!෴
13
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14. ඒ සම්බුදු සසුන ෙබොෙහෝකාලයක් බැබලවීම සඳහා සීහල
පුතධීතෘ වරු සාසනෙයහි පැවිදි වූහ. ඔවුන් අතුෙරන් අරිට්ඨ
නම් වූ අමාත5 තුමාද සියල්ල අතහැර ශාසනයට
බැසගත්ෙත්ය.
15. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් ඇවෑෙමන් සතර වන වරට කළ
සංගීතිකාව සීහළ නම් වූ ෙශේෂ්ඨ ෙද්ශෙයහි අරිට්ඨ ආදී
ෙතරුන් වහන්ෙසේලා සංගායනා කළහ. ඒ ෙහේතුෙවන් බුදු
සසුන ෙබොෙහෝ කාලයක් මුල් බැස ගනිමින් පිහිටිෙය්ය.
16. පන්සීයක් පමණ වූ ඒ ක්ෂීණාසවයන් වහන්ෙසේලා (මාතෙල්)
අලු විහාර ෙලෙනහි (එකතුව) ජින ධර්ම පාලිය නම් වූ
තථාගත තිපිටක බුද්ධ වචනය ගන්ථයන්හි මනාව සටහන්
කළහ. එබැවින්ද ශී සද්ධර්මය ෙබොෙහෝ කාලයක් පිහිටිෙය්
විය.
17. ෙමපමණකින්ම ලංකාවාසී ඥානවන්ත ෙතරුන් වහන්ෙසේලා
සංගායනා ෙදකක් කළහ. ඒ සියලුම සංගායනා පස නිසා
ෙමෙසේ ඒ ජින සාසනය දීර්ඝ කාලයක් බැබලුෙන් විය.
18. දීර්ඝ කාලයක ඇවෑෙමන් ද මිෙල්ච්ඡ ආගම්
ජාතිවාදිකයන්ෙගන්ද ෙම් බුදු දහම විනාශ වූහ. ෙනොදුරු
අතීතෙයහි උපන්නාවූ වීයයන් වහන්ෙසේලා නැවතත් ඒ ජින
සාසනය මනාව ෙපෝෂණය කළහ.
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14. තං සාසනං ෙජොතයිතුං චිරසසංපබබාජයුං සීහල පුතතධීතා,
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පටිගගාහාපනං

03. සිරිලක ෙබොදුනට දහම් අමාව

rdu[[jxi h;s fk;= jfrdi fïOd,xldr kdhl uyd .re idñ mdfod"
;x ix>fk;= cskjximodk md,sixjkKkx uu ohdh má..yd;='
l,HdKs ix> iqiNdh iNdm;S pmfudlL kd.s; iujyh f:r idñ"
;x ix>fk;= cskjximodk md,sixjkKkx uu ohdh má..yd;='
fhd.iiudêm;s ;;:kqidifld fidnqoOxl=frd wßhOuu uyd h;sfkod"
;x md,shdkq.; f:rmodk md,sixjkKkx l;uhd iqmá..yd;='


v

09. ෙහේතු පත5යන්ෙගන් හටගත් සියල්ල අනිත5 දුක්ඛ අනාත්ම
යැයිද, නිර්වාණ ධර්මය නිත5ය ධර්මයැයිද, ෙමෙසේ ෙමය
සියළු තථාගතයන් වනාහී මහත් අනුකම්පාෙවන් මනාව
ෙද්ශනා කරත්.
10. සඳු ෙමන් ෙලොව පහන් කළ තථාගත සම්බුදු රජාණන්
වහන්ෙසේ විසින් ෙද්ශනා කරන ලද උතුම් වූ ශී සද්ධර්මය
ෙගන අනුබුදු මිහිඳු මහ ෙතරුන් වහන්ෙසේ ද අවෙශෂ වූ
ඉට්ඨිය උත්තියාදී ෙතරුන් වහන්ෙසේලාද දඹදිවින් ලක්
මිහිකත ෙවත පැමිණියාහ.
11. ෙද්වානම්පියතිස්ස මහරජෙතෙම් කසාවත් වර්ණයන්ෙගන්
හැඳ ෙපරව සිටි ඛීණාශව බුද්ධ පුතයන් වහන්ෙසේලා දැක
පිරිවර ජනයා සමඟ පසාදයට පැමිණිෙය්ය.
12. එකල්හි මිස්සක නම්වූ ආරාධනා පර්වතෙයහි ෙද්ශිත ඒ ධර්ම
රසය අසා ඉන් පළමුවම මහරජෙතෙම් යහපත් සිත්
ඇත්ෙතක් විය. රැසවසිටි ෙසසු මනුස්සෙයෝද එෙසේම යහපත්
වූහ.
13. සිංහල රාජ කුලෙයහි උපන්නාවූ සද්ධර්මෙයන්
යුක්තවූ ෙහෙතෙම් රටද පාලනය කෙල්ය. තවද, ෙතරුන්
වහනෙසේලා සමඟ මනාව එකට එකතු වී ෙමම භූමිය
සද්ධර්ම භූමියක් කෙළේය.
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ගුණ මිණි පවත __________________________________ සිරි ජිනවංස

මහා ෙථේරාපදානය ______________________________ ගුණ මිණි පවත

03. ලංකා වාසීනං ධමම රස කාෙලො

msÿu

09. සබබං අනිචචං අථ දුකඛනතතංනිබබාන ධමමං පන නිචච ධමමං,
එවංචිදං සබබ තථාගතා හිසමමා පෙවෙදනති මහා දයාය.෴

Y%S ,xld rdu[a[ uyd ksldfha
Y%Su;a W;a;Í;r uyd kdhl
w;s mQckSh fúje,afoKsfha fïOd,xldr
kdhl iajdñkajykafia"

10. සමබුදධ චෙනදන තථාගෙතනතං ෙදසිතං ධමම වරං ගෙහතවා,
ෙථෙරො මහිෙනදාච’වෙසස∗ ෙථරාසමපාපුණිංසු ඉහ ජමබු දීපා.෴
11. තිෙසසාපි ෙදවාන පිෙයො නරිෙනදාකාසාව වෙණණහි නිවතත වෙතථ,
පසසිතව ඛීණාසව බුදධ පුෙතතපසාදමාපජජි ජෙනහි සදධිං.෴

›' l' fhda' ixia:d ix>iNdfõ
m%Odk iNdm;s OqrkaOr
w;s mQckSh ñkqjka.uqfõ kd.s;dNsOdk
m%Odkdpd©h kdhl udysñmdKka jykafia"
›' l' fhda' ixia:dêm;s yd m%Odk wkqYdil"
uyd f,aLldêldÍ" ;sm
% sgljd.siajrdpd©h
uyd lïuÜGdkdpd©h"

12. තසමිං තදා මිසසක පබබතසමිංතං ෙදසිතං ධමම රසං සුණිතවා,
පුෙබබව රාජා සුමෙනො අෙහොසිෙසසා මනුසසාච තෙථව ෙහසුං.෴
13. ජාෙතොත ෙසො සීහළ රාජ වංෙසරටඨංව පාෙලසි සධමම යුෙතතා,
ෙථෙරහි සදධිං සුසමාගමිතවාසදධමම භූමිං අකරි සභූමි.෴
∗

w;s mQckSh kd Whfka wßhOïudNsOdk
ufydamdOHdh kdhl udysñ mdKka jykafia"
m%Odk
uyix>r;akh fj;
—.=K ñKs mj; kï jQ isß ðkjxi f:rdmodkh˜
keue;s moH j¾Kkdj
f.!rjdor Nla;sfhka ms<s.kajñæ

මහිෙනදාච + අවෙසස = මහිෙනදාචවෙසස
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ගුණ මිණි පවත __________________________________ සිරි ජිනවංස

පඨම වචනං

මහා ෙථේරාපදානය ______________________________ ගුණ මිණි පවත

04. සුවඳ කවන ලද පිය පද්මයක් ෙමන් දර්ශනීය වූද, ශී ලංකා
ෙථේරවංස පරම්පරාෙව් ධර්මද්වජයක් ෙමන් (වැඩසිටි)
අතිගරු ජිනවංස ෙථේරපාදයන් වහන්ෙසේහා බැඳුනු පිරිසිදු
චරිතාපදානය (භක්ත5ාදරෙයන්) ෙමෙසේ මා
සකස්කරන්ෙනමි.

02. පිවිසුම් ෙදොරටුව
05. අන්වර්ත නමකින් පරිෙපෝෂිත ජනවංස ස්වාමිපාදයන්
වහනෙසේෙග් සාධු හැසිරීම පසන්න සිත් ඇත්තාවූ නිර්වාණ
ශාන්තිය කැමති වන්නාවූ සියලු පින්වත්හු මනාව අසන
ෙසේක්වා!
06. කඩවැද්දුව ගෙමහි උපන්නාවූ යම් ෙශෂ්ඨයන් වහන්ෙසේ
නමක්වීද, ෙහෙතෙම් ගුණ දහරින් ෙලොව දල්වමින්, එෙසේ
ෙලෝෙතත් කළ ෙථරපාදයන් වහන්ෙසේෙග් ගුණ
අනුස්මරණය කරමින් ෙථේරාපදාන නම්වූ පද්මය මම ආරම්භ
කරන්ෙනමි.
07. ෙපර ලියන ලද ෙතර ගුණ ගුරු ෙකොට ෙගනද ඒ බැඳුම් වලට
වත්මන් ගුරු උතුමන්ෙග් අදහස්ද ෙගන ෙමෙසේ
ෙථේරාපදානය පාලි නය කමයට අනුව ඒ මම පද5 වලින්
ෙමෙසේ රචනා කරන්ෙනමි.
08. එබැවින් වනාහි පුරාණ ගන්ථ ගත විස්තර අතුෙරන් පමාදව
ලියවුණු ඒ අර්ථ දුරුෙකොට ෙථේරපාදයානන් වහන්ෙසේෙග්
ගුණ කීර්තිමත් ඒ පබන්ධය උන්වහන්ෙසේට සිරසින්
නමස්කාරෙකොට මා ලියන්ෙනමි.
iii
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04. විකසිත සතපතතං වාසිතං දසසනීයංවිය ඉහ සිරිලඞකා ෙථරවංෙසේක ෙකතුං,
අතිගරු ජිනවංසෙතථර සාමිනදබදධං,
සුචරිතමපදානං• සාධයිසසං සුභත5ා. ෴

02 පෙවසනදවාරං
05. අනවතථ නාමං පරිෙපොසිතසසසාමිසස ෙමතං ජිනවංස චාරං,
සෙබබ නිසාෙමනතු පසනන චිතතාසෙබබපි ෙභොනතා වරසනතිකාමා.෴
06. ෙයො ආසි ෙසෙටඨා කඩවැදදුවසමිංෙලොකං ජලෙනතා ගුණ ෙකොමුදීහී,
ෙථරසස තං’හං∗ සමනුසසරෙනතාෙථරාපදානං පදුමාරභිසසං.෴
07. පුෙබබ නිබදධානි ගරුං කරිතවාඅජජාපි රතතඤඤු මතිං ගෙහතවා,
එවංමිදං පාලිනයානු රූපංෙසො’හ’මපි පෙජජභි ගුෙණ් රචිසසං.෴
08. තසමාහි ගෙනථාගධයං අෙයොගගංතං වජජයිතවාන පමාදෙලඛංතං සාමි පාදසස ගුණපපවාහං,
නතවාන මුෙදධන අහං ලිඛිසසං.෴

•
∗

මහා ෙථේරාපදානය ______________________________ ගුණ මිණි පවත
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මහා ෙථේරාපදානය ______________________________ ගුණ මිණි පවත

ඒ භාග5වත් වූ අරිහත් වූ සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්ෙසේට
මාෙග් නමස්කාරය ෙව්වා!!!

01. රතනතයාභි වන්දනය
ආශිංසනය....
සිරි සම්බුදු සසුන් බර දරන, වියත් විසාරද දහම්-විනය දරන
සුසිල්වත් සඟ පරපුරකින් ෙහොබනා ලක් ෙදරණින් තුල් ෙලෝ තලයටම
දහම් එළිය ලබා ෙදන බව වත්මෙනහිද විද'මානය. “සම්මා සම්බුදු
රදාණන් වහන්ෙසේ ෙග් අරිය සඟ පරම්පරාව අද දක්වාම ෙනොකඩ ව,
නිරාකූල ව, නිර්මල ව, නරුපදිත ව ම පවතී” යන අසිරිමත් වචනය
කියා පාන්ෙන් වසර 2600 ක පැහැදිලි ඉතිහාසයකි. වසර 2600 ක්
ෙනොෙවනස් වූ එකම සන්නාහය ෙම් අරිය ධජය ෙහවත් චීවරයයි.
ෙකෙලස් බල මුළු පලවා හැරීමට සුදුසු වූ ද එකම වූ ද ෙමම චීවරය
දැරූ සුසිල්වත් බුදු පුතුන්ෙගන් සැදුම් ලත් බල ෙකොටුෙවකි සිරිලංකා
රාමඤ්ඤ මහ නිකාෙයහිම ඇතුළත් වූ ෙපෞරාණික අරණ' සම්පදාය
ගරුෙකොට බිහි වූ කල'ාණි ෙයොගාශම සංස්ථාව. “පටිපතති මූලකං
මහාරාජ සතථු සාසනං, පටිපතති සාරකං මහාරාජ සතථු සාසනං
පටිපතතියං ධරනතං තිටඨති” යනුෙවන් සම්බුදු සසුෙනහි මූලය, සාරය,
පිහිටීම පතිපත්තිය මත පිහිටා තිෙබන බවම නිතර ෙමෙනහි කළ
ෙබෝසත් ගුණැති ෙත්ෙජෝ බල පැරකුමැති කඩවැද්දූෙව් සිරි ජිනවංස
පඬි හිමිපාෙණෝ ෙමම කල'ාණි ෙයෝගාශම බලමුළුව ෙගොඩනැගීෙමහි
පුෙරෝගාමී වූහ.
මැණිෙකහි ස්වභාවය තමා ආෙලෝකවත් කරගනිමින්ම
බැහැරටත් ආෙලෝකය ලබා දීමය. ගුණෙයහි ස්වභාවය ද එයමය.
තමන් ගුණෙයන් උසස් වී ෙලොවටම ගුණ ෙබදා දීමය. සසුන්
ඉතිහාසෙය් සඟනයු වරු සිදු කෙල් ද සසුන් ගුණෙයන් තමා ලැබූ
ආෙලෝකය ෙලෝසතට සිත් සුපහන් ෙකොට නිවීම, සැනසීම සඳහා ලබා
දීමය. සාමාන' ආෙලෝකෙයන් සිදු කරනුෙය් අවිලීම, දැල්වීම වැනි
කියාවන් ය. නමුත් ගුණාෙලෝකෙයන් සිත් නිවා සනසාලීම සිදු කරයි.
v

01. තිෙලොවට තිලක වූ, මුෙන්ද ධර්මරාජ වූ, මනා
තීක්ෂණනුවණින් සමන්වාගත වූ , සතනෙග් (සන්තාන
තුලට) අග දීපයක් වූ, නීල පීතාදී රංසි ජාලාවන් ෙගන්
ගැවසීගත් උත්තරීතර ශී ෙද්හ සම්පත්තියකින් සමන්වාගත
වූ, සුයාබඳු අසම සම ගුණැති සම්මා සම්බුදු රජාණන්
වහන්ෙසේට මම නමස්කාර කරමි. මාෙග් නමස්කාරය ෙව්වා!
02. සත්ව සන්තානයන්ට උතුම් නිර්වාණ ශාන්ති දායක වූ, සියලු
කල්හි අසන්නන්ට මධුර මිහිරි වූ, විවිධ විසිතුරු නය කම
ඇති ෙනොෙයක් ඥානවන්තයන්ෙගන් පශංශාලත්
දසබලධාරීන් වහන්ෙසේ විසින් ෙසේවනය කරන ලද චන්දයා
ෙමන් බැබෙළන ශී සද්ධර්ම රත්නයට මම නමස්කාර කරමි.
මාෙග් නමස්කාරය ෙව්වා!
03. සුගතයන් වහන්ෙසේ විසින් පශංශිත (ධර්ම) මාර්ගෙයහි
බැබෙලන්න වූ, ඝන (ෙමෝහ) අන්ධකාරය සහිත සියල්ල
සැමදා දුරු කරන්නාවූ, පව් සමනය කල ෙකෙලස් මල
වැමෑරූ දහම් සඳුවටා මනාව භමණය වන්නාවූ, ඒ ආය මහා
සඞ්ඝ රත්නය පහන් තාරකා ෙසේ ෙලොව බැබලූ ෙසේක. එෙසේ
බැබලූ ඒ ආය මහා සඞ්ඝ රත්නයට මම නමස්කාර කරමි.
මාෙග් නමස්කාරය ෙව්වා!
සාධු! සාධු! සාධු!
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මහා ෙථේරාපදානය ______________________________ ගුණ මිණි පවත

නෙමො තසස භගවෙතො අරහෙතො සමමා සමබුදධසස!!!

බුදු සසුන තුලින් සිදු වන්ෙන් ද එයමයි. ඒ අනුව ජිනවංස මහ
ෙතරපාෙණෝ උසස් දුර්ලභ ගණෙය් ගුණ මැණිෙකකි.
තවත්
ෙනොෙයක් ගුණ මිණි කැට එක් ෙකොට තිරිවානා දලං ෙබොරළු කැට
ඉවත් ෙකොට කල'ාණි ෙයෝගාශම මැණික් ආකාරය ෙගොඩ නැගූහ.
වසර සැටක කාලයක් එහි ආෙලෝකෙයන් ෙදව් බඹුන් සමඟ
සැදැහැවත්හු සැනසුනහ. ඒ ගුණ මිණි පවත මූල භාෂා පැදිෙයන්
ෙමෙසේ දිග හැෙරන වගයි.
පුජ' දිගන සුගතවංස දහර යතිවරයන් වහන්ෙසේ විසින් මධුර වූ
පද' විලාෂයකින් වත්මන් යුගෙය් හිදැසක් පූර්ණය කරන කිරීම අප
කාෙග්ත් අමන්දානන්දයට ෙහේතු වනු ඇත. ළපැටි විෙයහිදීම අග ගුණ
මිණි කැටයක් වූ කඩවැද්දූෙව් පඬි හිමිපාණන්ෙග් සුරතින් ගුණ මිණි
ආකාරයට ඇතුළත් වූ ෙහෙතම ෙපර බුදු සසුන් හි ෙයෝගාවචර බව
පුහුණු කිරීම, විනයාභිධර්ම සූත, ව'ාකරණාදිෙයහි බහුශැත බව,
විෙශේෂෙයන් පාලි භාෂාෙවහි නිපුණ බව, ෙබොෙහෝ බුද්ධ වචන දරා
ගැනීම, අර්ථ විනිශ්චෙයහි ධර්ම විනිශ්චෙයහි දක්ෂ බව, වියත් විසාරද
ධර්ම විනියධර ගුරු පරපුෙරහි සමීපචාරීබව, කල'ාණ මිත ආශය යන
සිව් පිළිසඹියාවන් ලැබීමට පුරුදු පුහුණු වන බව නම් පැහැදිලිය.
‘ගුණ මිණි පවත’ ශාසන ඉතිහාසයටම ආෙලෝකෙයකි.
ෙතරුවන් පිහිෙටන් සියලු ෙදවි රැකවරණින් පූජ' දිගන සුගතවංස
ස්වාමින් වහන්ෙසේට නිදුක් නිෙරෝගි සුව දිගාසිරි ලැෙබ්වා! ඒ ස්වාමින්
වහන්ෙසේෙග් ධර්මඥාන, භාවනාඥාන අභිවර්ධනය ෙව්වා! සම්බුදු
සසුන බැබළවීමට ශක්තිය ලැෙබ්වා!
‘ගුණ මිණි පවත’ කියවන ඔබට ශද්ධාදි ගුණ පහල කරෙගන
සසුන් බර ඉසිලීමට සුදුසු බව දියුණු කරෙගන එමඟින් පාරමී පුරා
නිර්වාණාෙලෝකෙයන් ආෙලෝකවත් වීමට වහ වහා ලැෙබ්වා’යි
ආශිංසනය කරමි.
ෙතරුවන් සරණයි!
ෙමයට සසුන් ලැදි,

01. රතනතතයාභිවනදනා
01. තිභුවන තිලකං යං ධමම රාජං මුනිනදංසුතිඛිණ මතිධාරිං ජනතුනං අගගදීපං,
පවර සිරි සරීරං රංසිජාලා’භිකිණණංඅසමසමම’හං∗ තං බුදධ භානුං නමාමි1. ෴
02. වරතර මභිසනතිං ජනතුකානං දදනතංමධුර මධු සමානං ෙසොතුනං සබබ කාෙල,
විවිධ නය විචිතතං ෙනක විඤඤුපපසතථංදසබල පටි ෙසවිං ධමම චනදං නමාමි.෴
03. සුගතවරපසෙතථ අඤජෙස ෙජොතයනතංකුමති තිමිර ජාලං සබබදා ධංසයනතං,
සමිත විමල ජීවිං ධමම චෙනද භමනතංත’මරිය’මභි• සඞඝං තාරසඞඝං නමාමි.෴
සාධු! සාධු! සාධු!


∗

න + සම = අකාරාෙද්ස වීෙමන් අසම
අසමසස සෙමෝ = අසමසම
අසමසමං + අහං = අසමසමහං (නිග්ගහීතයට මකාරාෙද්ස ෙව්.)
•
තං + අරියං + අභිසඞ්ඝං
තමරියමභිසඞ්ඝං (නිග්ගහීතයන්ට මකාරාෙද්ස වීෙමනි.)
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පහලවිටියල ජනානන්ද මහා ස්ථවිර.
vi
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මහා ෙථේරාපදානය ______________________________ ගුණ මිණි පවත

‘ෙනො සුලෙභෝපමා’ වදනක්........
ගුණ මිණි පවත නම් වූ ෙමම කෘතියට ඇත්ෙත් අති
පූජනීය අරමුණකි. ඒ කිමැයි, ෙපරවදනින් හා ගන්ථෙයන් මනාව
පැහැදිලි ෙවයි. නිර්මල බුද්ධ ශාසනෙය් පැවැත්මට අපිරිමිත
ෙමෙහවරක් සිදු ෙකොට අපවත් වී වදාළ ශී කල5ාණී ෙයෝගාශම
සංස්ථා සමුත්පාදක, අති ගරු පූජනීය, රාජකීය පණ්ඩිත
කඩවැද්දුව ශී ජිනවංස මහා සාමීන්දයන් වහන්ෙසේ ෙග්
ෙබෝධිසත්ව චරිතය ෙමයට මාතෘකාව වී ඇත. ෙමය ෙකතරම්
පූජනීය අරමුණක් ද යනු දන්ෙනෝ දැන ගනිති. ෙනොදන්ෙනෝ
ෙමවැනි කෘති වලින් දැන ගනිති. එද සම්බුදු සසුෙන් චිර
පැවැත්මට ෙහේතුවකි.
ෙම් ගත් කතුවරයා ඒ මාහිමියන් වහන්ෙසේ සිතූ-පැතූ
වර්ගෙය් ශිෂ5 නමකි. පැවිදි ගුණ-නුවණින් ෙපොෙහොසත් ෙවමින්
ඉදිරියට යන්ෙනකි. නිවන බලා නිසි මග යන
වාසනාවන්තෙයකැයි සිතමි. ඒ මාහිමි චරිතෙයන් සැනසුනු ජීවිත
අපමණය ඒ චරිතය ‘ෙනො සුලෙභෝපමා’ චරිතය කි. එවැන්නක්
කාව5ට නැංවීම එහි රස-මිහිර සිය දහස් ගුණෙයන් ගුණ කිරීමකි.
පහසු කාය¸ක් ෙනොෙව්. අපහසුම කාය¸කි. එෙහත් ෙම්
කතුවරයන් වහන්ෙසේ ඒ බරපතල කටයුත්තට අත තබයි. තම
සිතින් උනා-ෙපරී පිටාරා ගලා යන ගුරුබැතිය ෙමෙසේ ලියා
දක්වයි. කළ ගුණ දත්-ගුණ හඳුනන සිසු දරුෙවකුෙග් තරම
ෙමයින් ෙපනී යයි.
ඒ ඉමහත් ගුරු බැතිය නිසා ම ඉතා ඉක්මණින් ෙමය
මුදණය ෙකොට සැදැහැතියන් අතට පත් කිරීම කතුවරයාෙග්
අදහස ය. ඒ අදහස ඉටුෙව්වා. ඒ ෙම් සම්පහංසන කුශලය ෙම්
ගත් කතු පූජ5 දිගන සුගතවංස ස්වාමින්වහන්ෙසට සුවිශදසුවිශාර ධර්මඥාන සහ භාවනාඥාන පහල වීමට ෙහේතුෙව්වා.
ෙමයට- හැවැන්පැලැස්ෙසේ චන්දවංස ස්ථවිර,
නාථගෙණ්
අරණ5ය,
මහෙකළිය.

11' w,afmaÉP;doS .=KdNrKfhka nen¨Kq ks¾jdK ud¾.hg
WmfoaYl jQ lS¾;s f>dId we;s udf.a wdpdrHfhda;a;u w;s
mQckSh wÕ=,a.uqfõ wßhkkaodNsOdk W;a;u h;sjrhka jykfia
fumska fnf,ka W;qï fndaêhlska ksjkska iekfi;ajdæ

vii

12' Y%S. l. fhda.dY%u jkjdi mrïmrdfjys W;=ï jQ l,HdK ñ;%
wjfiai f;reka jykafia,do Woõ Wmldr l, ys;ñ;% ckhd
iuÕ W;=ï jQ ks¾jdK ud¾.h jyd ,n;ajdæ
os.k iq.;jxi NslaIq
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11' wmmspP;dos .+K N=isk N=isf;d fidksnndK u.. Wmfoil f:r mdfod"
fk;d p fu wrshkko iqls;;sf>dfidmqf[[kzfkk uê.pP;+ fndê [dKx

සංඥාපනය...........

12' l,HdKss kdu jkjdi mrumrdhl,HdK ñ;; mrud wjfii f:rd"
mppQmldr ys; isoê cfkys ioêxÅmmx ,Nk;+ isj iumo u.. u..x'
os.k iq.;jxi NslLq



iii

අපවත් වී වදාළ ශී කල5ාණි ෙයෝගාශම සංස්ථා
සමුත්පාදක හා පධාන අනුසාසක රාජකීය පණ්ඩිත අති පූජ5
කඩවැද්දුව ශී ජිනවංසාභිධාන නායක මාහිමිපාණන්
වහන්ෙසේෙග් චරිතය සිහ ගන්වමින් පූජ5 දිගන සුගතවංස
ස්වාමින් වහන්ෙසේ පාළි භාෂාෙවන් ගාථා පංතියක් ලියා
ගන්ථයක් වශෙයන් එළි දැක්වීමට කටයුතු කිරීම සතුටට
කරුණකි. තමන්ෙග් දක්ෂකම, ඤාණාන්විත බව, භාෂා ඤාණය
ෙමයින් පකටය.
අපවත් වී වදාළ අති පූජ5 කඩවැද්දුව ශී ජිනවංසාභිධාන
මාහිමිපාණන් අති ෙශේෂ්ඨ ගුණවත් උතුෙමකි. සියලුම ෙදයින්
පරිණත වූ අවංක, නිහතමානී, මනා ෙද්හ සම්පත්තියක් ඇති,
කළ පිං ඇති, පුරණ ලද පාරමී වාසනාව ඇති, ෙද්ශණයට හා
ෙල්ඛණයට හුරු පුරුදු මහා සංඝ පීතෘන් වහන්ෙසේ නමකි. 1907.
04. 01 දින මාතර පුරවෙර්දී ජන්ම ලාභය ලබා වර්ෂ 1921
අෙගෝස්තු 21 දින උතුම් පැවිදි ජීවිතට ඇතුලත්ව 1927 ජුලි 03
දින උතුම් උපසම්පදාව ලැබූහ. දීර්ඝ කාලයක් රට පුරා ධර්ම
ෙද්ශනා කළහ. 2500 සම්බුද්ධත්ව ජයන්තිය ෙවනුෙවන් ශී
ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකාෙය් ශී කල5ාණී ෙයෝගාශම සංස්ථාව
1951 ජුනි මස 18 දින ෙපොෙසොන් පුර පසෙළොස්වක දින ආරම්භ
කරන ලදී. එම සංස්ථාව අද දක්වාම ඉතා සාර්ථකව වැඩ කටයුතු
කරෙගන යෑම සතුටට කරුණකි. අති පූජ5 මාහිමි පාණන්
වහන්ෙසේ විශාල සාසනික ෙසේවයක් සිදු ෙකොට වර්ෂ 2003 ජුලි
මස 13 දින මනා සිහි නුවණින් අපවත් වූහ.
ෙමම සියලු විස්තර ඇතුලත් ෙකොට ඉතා මෙනෝහර ෙමම
ගන්ථය සකස්වී ඇත. පාළි ගාථාව සහ සිංහල අර්ථයද ඇතුලත් වී
ඇත. අපවත් වී වදාළ මාහිමිපාණන් වහන්ෙසේෙග් චරිතය ‘චරිත
මධු’ යන නමින් ගන්ථයක් ඇත. ෙමය වනාහි පාළි ගාථා
ගන්ථයකි. ෙමවන් ගන්ථයක් සැකසීම අසීරු කරුණකි. එම
අසීරු ෙදය පූජ5 තිපිටකාචායය දිගන සුගත වංස ස්වාමින්
වහන්ෙසේට හැකියාව ලැබිණ. උන් වහන්ෙසේ තිපිටක අධ5ාපනය
viii
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ලබා පාළි ව5ාකරණ පිළිබඳ හසල දැනුමක් ඇතිකර ගැනීමට
ලැබීම විෙශේෂත්වයකි.
අපවත් වී වදාළ මාහිමිපාණන් වහන්ෙසේ පිළිබඳව විෙශෂ
ගන්ථයක් සකස් කිරීමට ඉතා උනන්දුෙන් කටයුතු කළ පූජ5
දිගන සුගතවංස ස්වාමින් වහන්ෙසේට ෙම් උතුම් පිං බලෙයන්
ෙතරුවන් සරණින් නිදුක් නිෙරෝගී සුව දිගාසිරි ලැෙබ්වා. තව
තවත් උතුම් උතුම් ගන්ථ පකාශයට පත් කීරීමට ද, ශාසනික ගුණ
ධර්ම දියුණු කර ගැනීමට ද, ශක්තිය-බලය-ෛධය ලැෙබ්වායි
ආශිර්වාද කරමි. අපවත් වී වදාළ අති පූජ5 රාජකීය පණ්ඩිත
කඩවැද්දුව ශී ජිනවංසාභිධාන නායක මාහිමිපාණන්
වහන්ෙසේෙග් ශී භාවටය පූෙජෝපහාරයක් ම ෙව්වා.
ඒ
මාහිමිපාණන් වහනෙසේට උතුම් බුදුබ ලැෙබ්වායි පතමි.
වත්මන් ශී කල5ානී ෙයෝගාෂමාධිපති පධාන අනුසාසක
මහා කම්මට්ටානාචාය අති පූජ5 නා උයෙන් අරියධම්මාභිධාන
නායක මා හිමි පාණන් වහන්ෙසේ පධාන මහා සංඝ රත්නයට ද
ෙසත් ෙමත් පාර්ථනා කරමි.
ෙමයට
කාරුණික
කහෙගොලෙ
් ල් ෙසෝමවංස හිමි.
ශී ගුණවර්ධන ෙයෝගාශමය
ගල්දූව- කහව
අම්බලන්ෙගොඩ
2012. 05. 10
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6' Y%S. l. fhda.dY%u ixia:d mßh;a;s ix> iNdfõ iNdm;s
OQÍk ;%smsglfhys olaI me;sreKq lS¾;s f>daid we;ss udf.a
wdpdrHfhda;a;u w;s mQckSh ó;,dfõ úkS;dNsOdk W;a;u
h;sjrhka jykfia fumska fnf,ka W;qï fndaêhlska ksjkska
iekfi;ajdæ

පූර්විකාව..........

7' Y%S. l. fhda.dY%u ixia:d mßh;a;s ix> iNdfõ f,LldêldÍ
OQÍk ;%smsglfhys olaI me;sreKq lS¾;s f>daid we;ss udf.a
wdpdrHfhda;a;u w;s mQckSh yejekame,eiafia pkaojxidNsOdk
W;a;u h;sjrhka jykfia fumska fnf,ka W;qï fndaêhlska
ksjkska iekfi;ajdæ
8' Y%S. l. fhda.dY%u ixia:d ix> iNdfõ ldrl ix> iNsl
;%smsglh b.ekaùfuys olaI me;sreKq lS¾;s f>daid we;ss udf.a
wdpdrHfhda;a;u w;s mQckSh jefõf.or fidaudkkaodNsOdk W;a;u
h;sjrhka jykfia fumska fnf,ka W;qï fndaêhlska ksjkska
iekfi;ajdæ
9' Y%S. l. fhda.dY%u ixia:d ix> iNdfõ ldrl ix> iNsl
ioaO¾u foaYkdfjys olaI me;sreKq lS¾;s f>daid we;ss udf.a
wdpdrHfhda;a;u w;s mQckSh welsßfha ioaOdiqukdNsOdk W;a;u
h;sjrhka jykfia fumska fnf,ka W;qï fndaêhlska ksjkska
iekfi;ajdæ
10' Y%S. l. fhda.dY%u ixia:d ix> iNdfõ Wm f,aLl O¾u ldó
úÑ;% Oru lÓl ix>hdg iydhl jQ udf.a wdpdrHfhda;a;u
w;s mQckSh lyf.d,af,a fidaujkaidNsOdk W;a;u h;sjrhka
jykfia fumska fnf,ka W;qï fndaêhlska ksjkska iekfi;ajdæ
xvii

මිනිස් සිත ෙලෝකෙය් අසිරිමත් නිමැවමකි. එෙහත් සිෙත්
ඇරඹුම කවදා ෙකෙසේ විනිදැයි ෙසව්ම දුෂ්කර කටයුත්තකි. එය
එෙසේ වුවද සිතක පැවැත්ම සහ නැවැත්ම ෙසොයා ගත් ෙසේක් නම්
අප තිෙලෝගුරු බුදු පියාණන් වහන්ෙසේ ම ය. සිෙත් පැවැත්ම
හඳුන්වාෙදන පාඩම ෙලස ගතෙහොත් චිත්ත නියාමයද, සිත්
ෙපෙළේ පැවැත්ම හඳුන්වා ෙදන පාඩම ෙලස ගතෙහොත් භාවනාව
යැයිද හඳුන්වා දිය හැක. සිතක ඇති සුන්දරත්වය නිසා නිමවන
ආශ්චයමත් ෙදයින් සමාජයට-පරිසරයට-ආර්ථිකයට-ආගමටවන මෙහෝපකාරිත්වය අසන-දකින ඔබට දැකිය හැක්ෙක්ය.
සමාජයක් යනු ෙනොෙයක් ගති පැවතුම් ඇති, හැසිරීම්
ඇති, අදහස් උදහස් වලින් පිරුණු සත්ව පුද්ගල එකතුවකි. ඒ ෙම්
සමාජය දිෙනන් දින ආර්ථික හා තාක්ෂණ වශෙයන් සීගෙලස
දිගු ගමනක් පැමිෙණන අතර ඒ ඒ සතා සිව්පාවන්ෙග් ඇතැම්
කියා කාරකම් වලින් වන ෙමෙහයට වඩා සියදහස් ගුණයක්
මිනිස් සතාෙගන් වන ෙමෙහවර සිතිය යුතුමය. ෙම් සමාජෙය්
පැවැත්ම හා නැවැත්ම ෙවනුෙවන් පවතින ජීවී-අජීවී සැම ෙදයක්
තුලම කාෙග් කාෙග්ත් සිත් ඇද ගන්නා ආශ්චයමත් ෙද් පවතී.
ෙකෙනක් තුල ආශ්චයමත් ගුණ, හැකියාවන් ඇති වන්ෙන් ෙම්
ජීවිතෙය් පුරුදු කල ෙදයින් ෙනොව අනාදිමත් සංසාරෙයහි
භවයක් පාසා පුරුදු පුහුණු කල ගුණ ශක්තියක් මතය. ඒ ශක්තිය
කර්ම ශක්තිය ෙලස බුදු දහෙම් ඉගැන්ෙව්.
“කමමනා වතතති ෙලොෙකො - කමමනා වතතති පජා,
කමම නිබනධනා සතතා - රථසසානීව යායෙතො.
ෙම් ෙලෝකෙය් සියලු සත්වපජාව පවතින්ෙන් කර්මය
ෙහේතුෙවනි. ඔවුන්ෙග් පැවැත්ම හා සම්බන්ධය කර්මය මත
සිද්ධෙව්. ෙමෙලොව මනුශ5ෙයක් වශෙයන් පතිසන්ධි ලැබූ
අවස්ථෙව්දී සසර පුරුදු සමඟ පවතින නිසාෙවන් හා භවය
අල්ලාගත් චිත්ත සන්තතිය සැබැවින්ම පභාස්වරය. ඒ පැහැසර
සිතින් සිතන කියන කරන ෙද්ත් පැහැසර බවට පත්ෙව්.
ආගන්තුකව පැමිෙණන ෙකෙළස් දූ රජස් නිසා වෙරක අපිරිසිදු
x
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වූවත් ලැෙබන කුසලාරම්මණය ෙහේතුෙවන් වෙරක පිරිසිදු
ෙකෙරත් ය. ෙහොඳ හිෙත් නිමැවුම පුදුම ආශ්චයකි.

6' ;iix iNdh mrsh;;s iNdm;Spiq;;dNsOuu úkfhiq uudNsfk;d"
f:frd úkS; b;s m;:g ls;;s f>dfidmqf[[kzfkk uê.pP;+ fndê [dKx'

“විචිතත කරණා චිතතං - අතතෙනො චිනතතාය වා,
චිතං කමම කිෙලෙසහි - චිතං තායති වා තථා,
චිෙනොති අතත සනතානං - චිතතංති පවුචචති.”
විසිතුරු කරන බැවින් ද, විසිතුරු ෙද් නිපදවන බැවින් ද,
සිතය. බුදු සසුන පිහිට කරෙගන සිත විසිතුරු කරගත්, ඒ විසිතුරු
සිතින් නිපදවූ ෙද් අතීතෙය් වැඩසිටි උතුමන් වහන්ෙසේලා ෙග්
චරිතාපදානයන් ෙගන් මනාව පිළිබිඹු ෙකෙර්.
“සුතා ධතා වචසා පරිචිතා මනසානුෙපකඛිතා දිටඨියා
සුපපටිවිදධා” යන බහුශැත නියාෙයන් ඔපවත් වූ විසිතුරු සිතක
නිමැවුමකි ශී කල5ාණි ෙයොගාශම සංස්ථා නැමැති සසුන්
ෙමෙහවර. ඒ සත් කායෙය් නියමුවාෙණෝ දකුණු සිරිලක
කඩවැද්දුව නම් ගම් පියෙසහි ෙමෙලොව එළිය දුටු ෙහොඳ අදුරු
ෙපළපතකට නෑ කම් කියමින් සසුන් දිවියට පිළිපන් පපූජ5
පඬිවර ජිනවංස මහා යතිවරයාෙණෝ ය. ඒ කථානායකයන් ෙග්
විසිතුරු සිෙත් නිමැවුම මනා සුරක්ෂිතව ෙබෙහෝ කල් පවත්නට
උරලය ෙදමින් චිත්ත ශක්තිය ෙදමින් මෙහෝපකාරී වූෙය් රාජකීය
පඬිවර මාතර සිරි නැණරම් නා සමිඳාෙණෝ ය. එම සත්පුරුස යුග
පුරෂයන් ෙදනම ෙග් ෙයොධ බල, ෙයෝධ ශක්තිෙයන් හා
ෛධයෙයන් සමුත්පාදකත්ව ට පැමිණි සසුන් ෙමෙහවර මහත්
ආශ්චයකි.
ඒ ආශ්චයමත් ශී. ක. ෙයෝ. සංස්ථා නැමැති සාසන පුනරුදෙය්
ඉතිහාස ගත කරුණු සහිත සමුත්පාදක මාහිමි චරිත ගුණ එකතු
කරමින් පාලි පද5 මය නිර්මාණයක් කරන්න තරම් මා සමෙතක්
ෙනොෙවමි. පාලි පද5 නිර්මාණය ඉෙගන ගනිමින් මා ෙග්
ෙපරහුරුවක් ෙලස 2004 වැසි සමෙයහි සකස් කළ ෙම්
නිබන්ධනය කියවූ කිහිප ෙදෙනකුෙග් අෙප්ක්ෂාව වූෙය් ෙමය
මුදණයක් ෙලස ඉදිරිපත් කිරීම යහපත් බවය. ඒ අතර පපූජ5
මීතලාෙව් විනීත මාහිමි පාණන්ෙග් උදාර කැපවීම හා අපෙවත
xi

7' ;iix iNdh mrsh;;s iqf,Lfld fhdfkre;;sfldp mjfrd uu Ouu fk;d"
fid pkojxi b;s úsiiq; f:r mdfodmqf[[kzfkk uê.pP;+ fndê [dKx'
8' ;iidh ldrl iNdh kshq;; N+f;dioOuufldúo h;s uu Ouufk;d"
fidudoskko b;s m;:g f:ridñmqf[[kzfkk uê.pP;+ fndê [dKx'
9' ;iidh ldrl iNdh kshq;; N=f;dioOuu foil h;s uu Ouu fk;d"
ioOdosiquk b;s úiiq; f:rmdfodmqf[[kzfkk uê.pP;+ fndê [dKx'
10' ;iix iNdh w;sf¾ll f,Lfldfhdf:frd úÑ;; l:sfld uu Ouu fk;d"
fid fidujxi b;s ix> iydhfld;+mqf[[k fkk uê.pP;+ fndê [dKx'

xvi
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ú[a[dmkh
m%d¾:kdj
1' mqKHdkqNdj uysufhka fiiaika yslauùfï olaI jQ iu;
úmiaikd Ndjkdjkays ukdj Ndú; is;e;s w;s W;a;u mQckSh
ud;r [dKdrdudNsOdk uyd f:armdohdkka jykafia fumsska
fnf,ka iïnqoaO [dKh wjfndaO lr;ajdæ

ලබාදුන් ෛධය මත ෙමය තව දුරටත් සකස්කර වසර 7 කට පසු
ෙම් අයුරුන් එළිදකී.

2' Y%S l,aHdKs fhda.dI%u jkjdi mrïmrdfjys ks¾ud;Djr ckhdg
W;=ïj jev isg wmj;a ùfuka miq foõf,dj jeä ix> mS;Djr
w;s mQckSh lvjeoa¥fõ Y%S cskjxidNsOdk uyd f:armdohdkka
jykafia fumsska fnf,ka iïnqoaO [dKh wjfndaO lr;ajdæ
3' ixia:dkq noaê;j ix>hdg kdhlj isg wmj;aù jod< fiiq
mQckSh .re lghq;= f:armdohka jykafia,d ud úiska .%ka:
rpkfhka ,nk ,o fumska fnf,ka W;=ïjQ ks¾jdK iïm;a;sh
jyd ,n;ajdæ

ෙම් ගන්ථය තුල පාලි වචන ගැළපීම්-ඡන්දස් අලංකාර-පද
සම්බන්ධ-ගුරු ලඝු ෙයදීම් සහිත වෘත්ත ෙයදීම් ආදී ගාථා
බන්ධන කුසලතාවයන් ෙගන් ෙනොදියුණු බැවින් ෙමහි ෙබොෙහෝ
අඩු පාඩු තිබීම රහසක් ෙනොෙව්. මා මීට ෙපර කුඩා ගාථා පද
ගැළපීම් කර තිබුණත් ෙමවැනි නිර්මාණයක් කළ පළමු
අවස්ථාවයි. එබැවින් ෙමහි යම් ෙදෝශයක් ඇත්නම් ඒ සියලු වරද
මා සතුය. සුධීහු අනුකම්පා ෙකොට සෙදොස් තැන් බලා ෙමත්
කරුණාෙවන් මා ෙවත දන්වා එවන ෙලස මා නිහතමානී ෙවමි.
ෙම් සත් කායෙයහි ලා ෙනොමද උදව් උපකාර කල
සියලුම සත් පුරුෂයන් වහන්ෙසේලා ටත්, ධරම දායකත්වය
ෙවනුෙවන් බරපැන ෙයොදමින් උදව් උපකාර කල සියලු මව්-පියදූ-දරු සැම ෙදනා ටත්, මිය පරෙලොව ගිය සියලු ඥාතීන් ටත්,
ෙදවියන් සහිත සෙද්වක ෙලෝකයා ටත් “සුඛා පටිපදා
ඛිපපාභිඤඤා” යන පතිපදා ෙවන් අජරාමර නිවන් සුව සාක්ෂාත්
ෙවත්වා!
“සෙබබ සතතා භවනතු සුඛිත මුදිතතතා!”

l< Wmldr fufkys lssÍu

ෙමයට ෙමත් කරුණාෙවන්
කතු හිමි.

4' Y%S. l. fhda.dY%u ixia:d ix> iNdfõ WmiNdm;s OQÍk lreKd
.=Kfhka msßmqka lS¾;s f>daid we;ss udf.a wdpdrHfhda;a;u w;s
mQckSh my, úáh, ckdkkaodNsOdk W;a;u h;sjrhka jykfia
fumska fnf,ka W;qï fndaêhlska ksjkska iekfi;ajdæ
5' Y%S. l. fhda.dY%u ixia:d ix> iNdfõ iNdm;s OQÍk ;%smsglfhys
olaI udf.a wdpdrHfhda;a;u w;s mQckSh .re lghq;+
ry;+kaf.dv fndaêr;kdNsOdk W;a;u h;sjrhka jykfia fumska
fnf,ka W;qï fndaêhlska ksjkska iekfi;ajdæ

xv
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විඤඤාපනං
wêldfrd
1' mqfínêldr l+if, máìïnrefmdMqnnx.fud p iuf:iq úmiikdiq"
[dKdosrdu w;s W;;u f:r idñmqf[[kzfkk uê.pP;+ nqoO [dKx'
2' l,HdKs kdu jkjdi mrumrdhiumdofld h;sms;d csskjxi kdfud"
f:frd ckq;;u;frd ;sosjx.f;d fidmqf[[kzfkk uê.pP;+ fndê [dKx'
3' fiid osjx.; úkdhl mQckShdix>siird iq.re.drj f:rmdod"
iuudkqfudêsh uu.. ñux iqmqKKxÅmmx ,Nk;+ isjuq;;u iumox ;x'
Wmldrdkqii;s
4' ;iix iNdhzkqiNdm;s ls;;s f>dfidf;re;;fud h;sjfrd lreKdêjdfid"
ckdoskko b;s wdprshdifNd fumqf[[kzfkk uê.pP;+ fndê [dKx'
5 ;iidh ldrl iNdh kshq;; N=f;df;mSgfliq mjfrd uu Ouu fk;d"
f:frdms fndêr;fkd .re.drfjd fidmqf[[kzfkk uê.pP;+ fndê [dKx'

xiii
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130. ෙසොතීණි’සීති අභිනිකකමෙතොපි වසසංවසසං ඡ සතත උපසමපදෙතො විහාසී,
ජීවිතව ඡදනහුති හායන ජාතිෙතො’සිෙථෙරො යතිනද පරෙලොක මිෙතො ගෙතොති.෴

30. ඉන් අනතුරුව අටවන මහා නායකයන් වහන්ෙසේ ෙලස පත්
වූෙය් පරියත්ති විසාරද පූජනීය හිස්සැල්ෙල් ඤාෙණෝදය
යතිවරයන් වහනෙසේ ය. උන්වහන්ෙසේෙග් ඇවෑෙමන්
නමවැනි මහා නායකත්වයට පත් වූෙය් දීෙප්ෙගොඩ
චන්දවිමල ෙථේරපාදයන් වහන්ෙසේ ය.

131. ෙථරසස විපපගතභාව මහා යතිනදආෙරොචයී සකල දීප නරාන කානං,
නිසසාය තාව අවෙසස ගණසස භිකඛූකනදිංසු ෙතපි පපතිංසු විලාපෙයහි.෴
132. නානා විධානි කුසුමානි සුගනධ මාලාආදාය ෙනක සත චීවර ෙසස සෙබබ,
ආගමම යතථ මතකාය පසතථ ෙනතූසෙබබ’පි පූජය යතිසස ගුණ’ණණවාය.෴

31. ඉන් අනතුරුව දසවැනි මහා නායක ෙශේෂඨ ස්ථානය ෙවත
උත්තරීතර ඉඳුරුෙව් උත්තරානන්ද නායක ස්වාමීන්දයන්
පැමිණිෙය් ය. ඉන් අනතුරුව එෙකොෙළොස්වැනි මහා නායක
පදවියට පැමිණ බැබළුෙණ් පූජනීය ෙපොත්ෙත්ෙවල
පඤ්ඤාසාර යතිවරයන් වහන්ෙසේ ය.
32. උතුම් සම්බුද්ධ සාසනයට පතිෂ්ඨාපිත වූ රාමඤ්ඤවංස ෙථේර
පරම්පරාවට ඇතුලත්ව අද දක්වාම මහා නායක
ෙන්තෘත්වෙයන් පිදුම්ලත් පැවිදි ජීවිතෙයන් ෙබොෙහෝ රාතී
ගණන් ඉක්මවූ චිර රත්ත බවින් යුත් පූජනීය
ෙව්වැල්ෙදණිෙය් ෙම්ධාලංකාර මහා සාමීන්දයන් වහන්ෙසේ
වන්ෙන්ය.
33. වත්මන් නායක වූ අතිගරු ෙව්වැල්ෙදණිෙය් ෙම්ධාලංකාර
නායක මාහිමියන් සමග අවෙසස මහා ෙතරුන් වහන්ෙසලා
සඳුෙග් ආෙලෝකය යම් ෙසේද එපරිද්ෙදන්ම රාමඤ්ඤ නිකාය
නම් වූ ධර්ම පභාවය ෙබොෙහෝ කලක් බබළත්වා!

06. රුහුණින් දායාද කළ යුග පුරුෂයන්
34. අහෙසේ බැබෙළන පහන් තාරකාවන් යම්ෙසේ ද එපරිද්ෙදන්ම
අතීතෙය් පටන් ඒ වීෙරෝධාර උත්තමෙයෝ වංස පරම්පරාෙවන් ෙලොව බබුළුවන්නාහු ෙවත් නම් ඒ ෙවනුෙවන්ම ෙරෝහණ
ෙද්ශෙයහිම ෙබොෙහෝ වීර වරු මනාව පහළ වූවාහුය.
57
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35. සුමාගමපි වංසසස අෙනතාධකානංදුෙව පුගගලා ධමමකාමා අෙහසුං,
ජිෙනොවංස ෙථෙරොච ඤාණාදිරාෙමොයතී රාජ හංසාව ෙඛෙතත අෙහසුං.෴

124. ෙහෙතෙම් අපව ආරක්ෂා කළ සාසනික පිය ෙකෙනක්
ෙනොවන්ෙන්ද- වන්ෙන්මය. ෙහෙතෙම් අපව ෙපෝෂණය
කළ උපමාතාවක් ෙනොෙව්ද- වන්ෙන්මය. ෙහෙතෙම්
අෙන්ක ජන සමූහයාෙග් ෙබෝසත් උතුෙමක් ෙනොෙව්දවන්ෙන්මැයි. එබැවින් ඔබ වහන්ෙස උතුම්වූ ෙලොව්තුරු
ෙබෝධි ඤාණය ලබන ෙසේකවා!

36. සුසමභාර භූතා පසතථා ජනානංතු කාලංකතා ෙබොධිසතතා’පි ෙථරා,
සමූහං යතීනඤච ෙනතා’ව හුතවානහායිංසු සදධමම රංසීහි ෙලොකං.෴
37. පුෙර මාගෙම ජාත වීරා සුධීරාපවිතතා පසනනා’පි සමපතති කායා,
සුව5තතක ෙත බුදධිෙඡකා සුථාමානනු ෙත සුබෙදධක මිතතා අෙහසුං.෴
38. ගුණානං ගරූනං සසතතපපජානංලතා වංස වණණා මණී භිකඛු වංෙස ,
ජිෙනොවංස ෙථෙරො ච සදධමම කාෙමොනනූ ෙරොහෙණ ආසි ඤාණාදිරාෙමො.෴

07. ගුණ ගනධ පුපපිත සුගනධ පුපඵං
(i) පඨම පාද වාෙරො
39. ලඞකාය දීප කඩවැදදුව ගාම ෙඛෙතතසෙබබපි ෙසො වරමතී’ව පෙබොධයෙනතා,
ජාෙතොව පඞකජවෙරො ගුණ ගනධ භූෙතොපී. ඩී. දිෙනසති විකසී සුචිරං විෙහතුං.6෴
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125. ෙහෙතෙම් ෙලෝකය නැමැති විෙලහි හටගත් අරවින්දයක්
බඳු වූ ෙසේක. ඒ ජිනවංස මහා නරවින්දයන් වහන්ෙස
ෙනොෙයක් සිය දහස් ජනයා ෙකෙරහි පිය ෙකෙනක් වූ
ෙසේක. උන් වහන්ෙස සියල්ල අතහැර තුසිත ෙදව්ෙලොවට
වැඩි ෙසේක.

13. විකසිත පුෂ්පෙය් නිමාව
126. කරුණා සීතල සිතින් යුත් නායක ෙතරුන් වහන්ෙසේ ධීර වූ
උදාර පඥා ඇති ස්ථිර බවට පැමිණියාවූ ආරණ5 වාසීව
නිර්මල සාසන වෘද්ධි කැමැත්තා වූ ෙහෙතෙම් අනූන
අපරිමිත සියලු මෙහෝපකාරයන් අප ෙවත කරවීය.
129. කි. ව. 2003 වැනි වර්ෂෙය් වනාහි උදාවූ ඇසළ මස 13 වැනි
දින පුර පසෙළොස්වක් ෙපෝදා රාතී පැය 10 කුත් විනාඩි 30
කින් ෙහෙතෙම් සිහි නුවණින් අපවත්වී ෙදව්ෙලොව වැඩි
ෙසේක.
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124. රකඛිත ෙසො නනු ෙවො භවි තාෙතොෙපොසිත ෙසො විය ෙවො උපමාතා,
ෙබොධි ජෙනො නනු ෙනකජනානංතුමහ භවිසසතු ෙබොධිසු ඤාණං.෴

35. මාගම් පුර වංස පරම්පරාවට ඇතුලත්වූ වීෙරෝධරයන්
අතුෙරන් ධර්මකාමී වූ පුදගලෙයෝ ෙදෙදෙනක් වූහ. නමින්
ජිනවංස මහා ෙතරුන් වහන්ෙස හා ඤණාරාම මහෙතරුන්
වහන්ෙස යන මහා යතිවරයන් වහන්ෙසලා රාජ හංසෙයෝ
ෙමන් සසුන් ෙකෙත් දීප්තිමත් වූහ.

125. ෙලොකහි ජාත සෙර අරවිෙනදාෙසො ජිනවංස මහා නර විෙනදා,
ෙනක සහසසහි තාත තුවමපිෙදව භවං ගමි සබබ පහාය.෴

13. ගුණගනධ පුෙපඵ නිටඨීත කාලං
126. කාරුඤඤ සීතල මෙනො යති ෙනතු ෙථෙරොධීෙරො උදාර මතිමා ථිර භාව පෙතතා,
ආරඤඤෙකො නිඛිල සාසන වුදධිකාෙමොකාෙරසි’නූන’මිත සබබ මෙහොපකාරං.෴
129. ෙසො ෙදව සහසස සරෙදහි අථාපි තීණීආසාළහ ෙතරස’හ පණණරසී මුහුෙතත,
ඛණෙතොපි තිංසති තියාම දසමපි ෙහොරාෙසො සමපජානභි සෙතො තිදිවංගෙතොසි.෴

36. මහා ගුණ සම්භාරයක් ඇත්තාවූ ජනයාෙගන් පශංසා ලබන
ලද යතිවරයන්ෙග් සමූහයට නායකෙයෝ වී සිට අපවත්වී
වදාළ ෙබෝධිසත්ව වූ ඒ ෙතරුන් වහන්ෙසලා ෙදනම සදහම්
රැස් දහරින් ෙලොව නැහැවූහ.
37. ඔවුහු නම් මාගම් පුරෙයහි උපන්නාවූ වීර සුධීර පවිත වූ
පසන්න වූ කාය සම්පත්ති ඇති මහා ව5ක්ත වූ හසළ බුද්ධි
හා මනා වීය ඇති එකට බැඳුනු මිතෙයෝ ෙදෙදෙනක් වූවාහු
ෙනොෙව්ද? වූවාහුමය.
38. ගුණ ගරුක සියළු සත්වපජාව අතුෙරන් ගුණ මිණි වැලක්
නම් වූ භික්ෂු වංසෙයහි සද්ධර්ම කාමී ජිනවංස ෙතරුන්
වහන්ෙසද ඤාණාරාම ෙතරුන් වහන්ෙස ද රුහුෙණ් සිටි
වටිනා ෙවරළුමිණි ෙමන් ෙනොෙව්ද? ෙව්මැයි.

07. ගුණ සුවඳ පිරි විකසිත පුෂ්පයක්
(i) මූලික පියවර
39. ලංකාද්වීප කඩවැද්දූව නම් ගම් පියෙසහි සියල්ලන්
පෙබෝධමත් කරමින් උතතම පඥා ඇතිව (සසර පුරුදු කළ)
ෙබොෙහෝ කාලයක් වැඦෙඹන්න ගුණ සුවඳ ඇති පද්මයක් ෙමන්
පහළ වූ පී. ඩී. දිෙන්ස් නම් වූ කුල කුමරුවන් විකසිත වූෙය්ය.
55
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40. එෙකොපි එෙකොපි සහසස වෙසසෙදව ෙදව සෙත ඵගගුන මාස ගිෙමහ,
පණණාස එෙක සුහුමුතත කාෙලඋපපජජි ෙනතා ජින’චචෙයන.7෴

120. මසුරු මල ඇත්තවුන් අතුෙරන් ෙහෙතෙම් මසුරු මල
නැත්ෙත් ෙනොෙව්ද? ෙසෝ තැවුල් ඇත්තවුන් අතුෙරන් ෙසෝ
තැවුල් නැත්ෙතක් විය. අවමාන ලබන්නවුන් අතුෙරන්
අවමාන ෙනොලබන්ෙනක් ෙනොෙව්ද? ෙකෙලස් බරින් උමතු
වූවන් අතුෙරන් උමතු ෙනොවූ ෙකෙනක් ෙනොෙව්ද?

41. තසසා’සි මාගම පුෙරො පන ජාත භූමිංෙදොන් අපපුහාමි ජනෙකො කපුදූව හාමී,
මාතා පිතා තු අලභිංසු සුපුඤඤකාමාෙදව පුතතෙකච සහ ධීතර ෙමකිකාය.8෴
42. ෙසො දාරෙකො යටියන’ටඨ සුසතථ සාලාආගමම සිපපමලභී චතුවසස කාලං,
තසමා පරං සුගුණතිසස මහා යතිසසභාරං අකංසු ජනනී ච පිතා ච තං හි.෴
43. ෙථේෙරො’සි තසස පිතෙරන සුජාතභාතාවුදධාගෙතො සුගුණතිසස යතීභිධාෙනො,
පුබබාධිකාර ගුණවා අභිනිකඛෙමනසාමඤඤ භාව පටිලාභ සමතථෙකො’සි.෴
44. කතවා යතී සුගුණතිසස උපජඣෙයනෙථෙරො පනා’රිය විලාස ගරුමපි කතවා,
ෙකොදාෙගොඩඛ5 උපෙසන’පි නායෙකනපබබජි ෙසො දහර චුදදස වසසිෙකො ෙභො.෴
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121. ස්ථාවරත්වයක් නැත්තවුන් අතුෙරන් ෙහෙතෙම් ස්ථාවර
පැවතුම් ඇත්ෙතක් වූ ෙසේක. සිහි මුලාවූවන් අතුෙරන්
ෙහෙතෙම් සිහිය ඇත්ෙතක් වූ ෙසේක. ඉවසීම නැත්තවුන්
අතුෙරන් ෙහෙතෙම් ඉවසීෙම් බල ඇත්ෙතක් වූ ෙසේක.
නුවණ මඳ වූවන් අතුෙරන් ඥාණ බල ඇත්ෙතක් වූ ෙසේක.
122. අසත් පුරුෂයන් අතුෙරන් ෙහෙතෙම් සත්පුරුෂ ගුණ ඇති
උතුෙමක් වූ ෙසේක. වාසනා මහිමයක් නැත්තවුන් අතුෙරන්
වාසනා මහිමය පිරි උතුෙමක් වූ ෙසේක. නින්දිත චරිත
ඇත්තවුන් අතුෙරන් යහපත් චරිත ඇති උතුෙමක් විය.
තථාගත නම් වූ සත්වයන් අතුෙරන් ෙලෝ වැඩ සැලසූ
උතුෙමක් වූ ෙසේක.
123. අසත5 වාදීන් අතුෙරන් සත5වාදී ගුණ ඇති උතුෙමක් වූ
ෙසේක. වීයය ඇත්තවුන් අතුරින් උතුම් වීර වරෙයක් වූ
ෙසේක. කීර්තිය ඇත්තවුන් අතුෙරන් තර වූ කීර්ති ඇති
උතුෙමක් වූ ෙසේක. පින් ඇත්තවුන් අතුෙරන් තර වූ පින්
ඇති උතුෙමක් වූ ෙසේක.
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120. මචඡරිෙනො නනු මචඡරිකානංෙසොචනෙනො න’සි ෙසොචිතකානං,
ෙනො අවමාන’වමානපිකානංඋමමදෙකො න’සි උමමදකානං.෴

40. වර්ෂ එක් දහසක්- එක් දහසක් වූ කල්හි වර්ෂ ෙදසීයක්ෙදසීයක් වූ කල්හි වර්ෂ පනස් එකක් වූ කල්හි එනම්
ජිෙන්දයන් වහන්ෙසෙග් පිරිණිවන් පෑෙමන් බු. ව. 2451
කුත් ගිම්හාන ඍතුෙවහි ඵග්ගුන නම් වූ අෙපේල් මස පළමු
වන දින උදාවූ සුභ ෙමොෙහොෙතහි අෙප් කථා නායකයාෙණෝ
ෙලොව උපන්ෙන් විය.

121. ථාවරෙකො’සි අථාවරකානංෙසො සති භාව’පි අසසතිකානං,
ඛනතිබෙලො’සි අඛනතිකකානංඤාණබෙලො භවි මනදපිකානං.෴
122. සපපුරිෙසො’සි අසපපුරිසානංලකඛි වෙරො’සි අලකඛි කකානං,
සචචරිෙතො භවි නිචචරිතානංෙලොකවෙරො ච තථාගතකානං.෴
123. සචචසුවාදි අසචචකකානංවීරවෙරො භවි වීරවරානං,
කිතතිතෙරො භවි කිතතිවරානංපුඤඤතෙරො භවි පුඤඤවතානං.෴

41. කථානායකයන්ෙග් උපන් භූමිය වනාහි මාගම් පුරය විය.
නුවණැති පුණ5 කාමී ෙදොන් අප්පුහාමී හා කපුදූව හාමි
ඔහුෙග් ෙදමාපිෙයෝ වූහ. ඔවුනට පුතෙයෝ ෙදෙදෙනක් හා
උතුම් එක් දියණියක් ද වූහ.
42. ලාබාල වූ ෙහෙතෙම් යටියන පාඨශාලාවට ගිෙය්ය. එහිදී
සතර වන පංතිය දක්වා පමණක් සමර්ථ විය. පසු කෙලක්හි
ඤානවන්ත වූ ඔහුෙග් අම්මත් තාත්තත් පිංවත් වූ ඔහුව
සුගුණතිස්ස මහයතිවරයන් වහන්ෙසට භාර කෙළෝය.
43. එම ෙතරුන් වහන්ෙස වනාහි පිංවත් පුතණුවන්ෙග් පියා
සමඟ එකට උපන් සෙහෝදර වූ වෙයෝවෘද්ධ ගුණ ඇති
සුගුණතිස්ස යතිවරයන් වහන්ෙස විය. විෙශේෂ පිණැති
ගුණවත් පී. ඩී. දිෙන්ස් පුතණු ෙතෙම වනාහි
අභිනිෂ්කමණෙයන් පසු පැවිද්ද ලැබීමට සමර්ථෙයක් විය.
44. අතිගරු සුගුණතිස්ස යතිවරයන් වහන්ෙස උපාධ5ාය ෙකොට
අතිගරු අරියවිලාසාසභ ෙතරුන් වහන්ෙස ආචාර්ය ෙකොට
අතිගරු ෙකෝදාෙගොඩ උපෙසන නායක ෙතරුන්වහන්ෙසෙග්
සුරතින් ධාරවූ දා හතර වයස් ඇති ෙහෙතෙම පැවිදි වූවාහු
ෙවත්.
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මහා ෙථේරාපදානය ______________________________ ගුණ මිණි පවත

45. ෙයො එක වීසති සහසසපි කිතතුවෙසසආසාළහෙක නවසෙත සුහුමුතත කාෙල,
පෙජජාත ඉනදු’මිව සාසන අනතලිෙකඛනාෙමන ෙභොපි ජිනවංස සුපබබෙජොසී.෴

115. ශී ෙගෞතම බුදු සසුන නගා සිටුවීමත් ආත්ම විමුක්තිය
පිරිසිදු කර ගැනීම සඳහා පිරිසිදු අභිමුඛෙයහි ස්වකීය සිත
තැබීමටත් යන ෙම් සිතිවිලි වනාහි යති වරයන්
වහන්ෙසෙග්ම වූහ

46. වසසං තීණි ෙහොරණහි භවි පුබබරාෙමඋගගණහි ධමමවිනයං පති නායෙකන,
පචඡා පයාගල මහාවිහාරහි එක වසසංසදධමමවංස භවි තතථ ගණසස ෙනතූ.෴

116. පිෙනන් පිරුණු අන් අයට අසමාන වූ දමනය කරගත්
ඉන්දිය ඇතිව ෙද්හ සම්පත්තියක් ඇතිව බුද්ධ
සාසනස්ථාන මුඛයට මනාව පැමිණියා වූ ෙලෝකයා මැද
ගමන් ගත් සමණින්දයන් වහන්ෙස දුක අතහැර
සැපස්ථානය ෙවත සුවපත්ව වැඩිෙසේක.

47. ධෙමමාදයමහි පරිෙවණ’හි නායෙකොෙයොසදධමමවංස භවි පතථට කිතතිෙඝොෙසො,
වසසානි සතත වසමාන ගරුමපි හුතවාධාෙරසි ෙසො සුපරියතති සුධමමකායං.෴

117. දුර්වල ස්ථානෙයහි වනාහි සමර්ථෙයක්ද ඍජු පැවතුම්
ඇත්ෙතක්ද විය. අකීකරු ස්ථානෙයහි වනාහි ෙහෙතෙම්
යහපත් වචන ඇතිව සුවච කීකරු විය. සැහැල්ලු පැවතුම්
ෙනොකල හැකි ස්ථානෙය් සැහැල්ලු පැවතුම් ඇත්ෙතක් විය.
අසතුටු සිත් ඇති ස්ථානෙයහි සතුටු සිත් ඇත්ෙතක් වූ
ෙසේක.


(ii)උපසමපදා භාෙවො
48. ලඞකාය මාගෙම ෙදෙස - ගාමමහි කඩවැදදුසමිං,
සුසීහල කුෙල ජාෙතො - ජාතියා වීසතී ආයූ.9෴
49. නාෙම රාමඤඤ ෙඛෙතත ෙසොසුදධඨාෙන වසෙනතා ෙයො,
තිපීටෙකසු ෙඡෙකො චනානා දිසාසු විසසූෙතො.෴
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118. ෙලොභ ඇත්තවුන් අතුෙරන් ෙහෙතෙම් නිර්ෙලෝභී වූ ෙසේක.
දූසිත සිත් ඇත්තවුන් අතුෙරන් ෙහෙතෙම් පිරිසිදු සිත් ඇති
ෙසේක. ෙමෝහ තර වූවන් අතුෙරන් විජ්ජාතර උතුෙමක් වූ
ෙසේක. මාන ඇත්තවුන් අතුෙරන් නිහතමානී වූ ෙසේක.
119. ෙදොස සිත් ඇත්තහු මැද ෛමතී බල ඇති ෙසේක.
අකාරුණික වුන් මැද කරුණාබල ඇති ෙසේක. අමුදිත වුන්
මැද මුදිතා බල ඇති ෙසේක. ඇලීම් ගැටීම් ඇත්තවුන් මැද
මැදහත් සිත් ඇති ෙසේක.
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115. ෙගොතම සාසන වුදධි’පි කාතුංඅතත විමුතති පෙසොධන තාය,
සුදධ මුෙඛ සක චිතත ඨෙපතුංතානි භවිංසු යතිසස හි ෙචතං.20෴

45. යෙමක් වනාහි කි. ව. එක් දහස් නවසිය විසි එකක්(1921) වූ
ඇසළ මස විසි එක් (21) වන දින උතුම් සුභ ෙමොෙහොෙතක්හි
පැවිදි වූෙය් වීද ෙහෙතම සසුනඹෙරහි බැබෙළන සඳු ෙමන්
පිංවත් කඩවැද්දූෙව් ජිනවංස නමින් පැවිදි වූෙය්ය.

116. පුඤඤ ගෙතන’තුෙලො වපු දෙනතාසාසන ධාර මුඛමපි සපෙතතා,
ෙලොකහි මජඣගෙතො සමණිෙනදාදුකඛ විනා සුඛ ඨාන මුෙපසී.෴

46. ෙහොරණ පූර්වාරාම විහාරෙයහි ෙහෙතෙම් වසර තුනක් වැඩ
සිටිෙය්, එහි අධිපති අතිගරු කැකණදුෙර් අරියවිලාසාසභ
නායක මාහිමියන් වහන්ෙස ෙවතින් මූලික ධර්ම විනය
ඉෙගන ගත්ෙත්ය. (කි. ව. 1921 - 1924) පසුව පයාගල
ධර්මගුප්ත මහා විහාර පිරිෙවෙණහි එක් වසක්ද ඉෙගන
ගනිමින් සිටිෙය්ය.

117. සකක උජූ ච හි දුබබල ඨාෙනෙසො සුවෙචො භවි දුබබච ඨාෙන,
සලලහුෙකො’පි අසලලහු ඨාෙනෙමොදනෙකො’සි අෙමොදන ඨාෙන.෴
118. ලුබභනෙකො න’සි ලුබභනකානංදුසස මෙනො න’සි දුසසිතකානං,
විජජතෙරො භවි ෙමොහතරානංඋණණතිෙනො අති මානනකානං.෴
119. ෙමතතබෙලො සිවි ඝාතකමෙජඣකාරුණිෙකො’සි අකාරුණිමෙජඣ,
ෙසො මුදිෙතො’සි අමුදදිතමෙජඣමජඣමෙනො’සි අමජඣකමෙජඣ.෴

47. වැල්ලවත්ත ශී ධර්ෙමෝදය පිරිෙවෙණහි පැතිරීගිය කීර්ති
ෙඝෝසා ඇති යම් නායකයන් වහන්ෙසනමක් ෙව්ද ෙහෙතෙම්
නමින් රස්නකවැෙව් ශී සද්ධම්මවංස මහ ෙතරනුෙවෝම විය.
ජිනවංස හිමිපාෙණෝ සත් වසක් (කි. ව. 1925 - 1932) එහි
වසන්ෙන් එහිම ගුරුවරෙයක් ද වී ෙහෙතෙම් සුධම්මකාය
නම් වූ තිපිටක පරියත්තිය මනාෙස දැරුෙව්ය.
(ii) උපසපන් වීම
48. ශී ලංකාෙව් මාගම් ෙද්ශෙය් පිහිටි කඩවැද්දූව ගෙමහි සිටි
සිංහල පව්ෙලක්හි උපන්නාවූ ගරු ජිනවංස ෙතරණුෙවෝ
උප්පත්තිෙයන් විසි වසර සම්පූර්ණ වූෙයක් විය.
49. රාමඤ්ඤ ක්ෙෂේත නම් වූ සුපිරිසිදු සාසනස්ථානෙයහි
වසන්නාවූ යම් ෙකෙනක් ෙව්ද- උන්වහන්ෙස තිපිටකෙයහි
දක්ෂෙයක්ව ෙනොෙයක් දිසාවන්හි පසිද්ධ වූෙය්ය.
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50. තෙතථ’ව සාමෙණරානංකාෙරතුං උපසමපදා,
නජජා මිරිෙසස ෙපොලවෙතතභවි උදකුෙකඛපකං.෴

110. සූත අභිධර්ම විනය යන තිපිටකෙයහි ද, සද්ද ශාස්තෙයහි
ද, සංස්කෘත සීහළ පාළි යන භාෂාවන්හි ද, පැතිරී ගිය බුද්ධි
ආෙලෝක ඇති විසුද්ධ පඥා ඇති උතුම් වූ ජිනවංස මහා
යතිවරයන් වහනෙ
් සේ ෙමෙලොව බැබලුෙණ් ය.

51. සතතවීසති සහෙසස’කනවසෙත සුනකඛෙතත,
පුෙර’හ’සාළහ∗ මාෙස ෙසොපාපුණී අධිසීලකං.෴
52. රාමඤඤසමිං චතුෙතථා ෙසොවිසාරෙදො මහාෙනතා,
ධමමාචරිය ඤාණිෙනදාතසස ආසි උපජඣාෙයො.෴
53. ෙභො අගගධමම’ලඞකාෙරොනායෙකො ඉනදසාෙරො ච,
අතථදසසී මහා සාමීකමමා’චරියකා ෙහසුං.෴

112. පූර්ව ජාතීන් හි කළ උතුම් පින් ඇති ෙතරුන් වහන්ෙසේ
රාමඤ්ඤ මහා නිකාෙයහි මහා සංඝ පීතෘවර සමාන උතුම්
සම්භාවනීය වූ ෙසේක. මාෙග් ස්වාමිපාදයාෙණෝ උතුම්
පාර්ථනා සහිත පින් ෙබෙලන් ෙබොෙහෝ කාලයක් වැඩසිටි
ෙසේක.
113. පරිපූර්ණ සිල් ඇති පමණ දැන කථා ඇති මනා සංවර ඇති
පිරිසිදු චරිත ලක්ෂණ සහිත පිරිසිදු ආජීව ඇති ෙගෞරව
සම්පයුක්ත වූ උතුම් ෙත්රපාදයන් වහන්ෙසේ මිල ෙනොහැකි
තරම් පාරමී බල පිරූ ෙසේක.

54. ෙභො පඤඤාසිරි ෙථෙරොචඅෙතථා කුසල ෙඡෙකොච,
ෙසො ධමමදිනන දවිතීයඑෙත දුතියකා ෙහසුං.෴
55. ගරු සදධමමවංෙසොචපණඩිත සීල’ලඞකාෙරො,
පණඩිත ධමමවංෙසොචඑෙත තතියකා ෙහසුං.෴
∗

111. අධ5ාපනෙයන් ස්වකීය ශිෂ5 සමූහයා හික්මවන්නා වූ
මාෙග් ආචායෙයෝත්තම පණ්ඩිත ස්වාමිපාදයන් වහන්ෙසේ
නිරන්තරෙයන් අන් අයට පිරිසිදු කරුණා හදවත් ඇති උන්
වහන්ෙසේ, කරුණා දයාෙවන් ෙබොෙහෝ කාලයක් වාසය කළ
ෙසේක.

පුෙර + අසාළ්හ = පුෙරහසාළ්හ (හකාරාගම වීෙමනි.)
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114. ෙනොෙයක් දිශාවන්හි පැතිරී ගිය ආශම යන්හි වැඩ සිටින
ෙයෝගීන්ෙග් ෙයෝග කරණෙයහිලා නිරන්තරෙයන් ෙයදුණු
කළ යුතු සහ කටයුතු විශෙයහි මනා සිහි ඇත්ෙතක්ව සිහි
කරමින් යතිවරයන් වහන්ෙසේ ගල්දූව ෙයෝගාශමෙයහි වැඩ
සිටි ෙසේක.
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110. සුතතාභි ධමම විනෙයසු ච සදද සෙතථභාසාසු සකකත’ධ සීහළ මාගධීසු,
බුදධිතපභාව විසෙදො සුවිසුදධ පෙඤඤාෙථෙරො යතිනද ජිනවංස වෙරො විහාසී.෴

50. ඒ නිකාෙයහි වසන සාමෙණ්ර වරුන්ෙග් උපසම්පදා කරන
ස්ථානයක් වූ මිරිසස ෙපොල්වතු ෙමෝදර ගෙඟහි අබද්ධ වූ
උදකුක්ෙඛ්ප සීමාවක් විය.

111. අජඣාපෙනන සකසිසසගණං විෙනෙනතාඅමහාකමා’චරිය පණඩිත සාමි පාෙදො,
කාරුඤඤ සුදධ හදෙයො සතතං පෙරසංවාසං අකාසි සුචිරං කරුණා දයාය.෴
112. ෙථෙරොසි පුබබ කත පුඤඤ වෙරො විෙසෙසොරාමඤඤවංස යතිසඬඝපිතා සමාෙනො,
සමභාවනිය පරෙමො මම සාමි පාෙදොපුඤඤාධිකාර පරෙමන චිරං විහාසී.෴
113. සමපනන සීල මිතභාණි සුසංයෙමො චසංසුදධ සචචරිත ලකඛණ සුදධ ජීවී,
ෙථෙරො ගරුතතම සුගාරව සමපයුෙතතාසමපූරයී අමිත පාරමිතා බලඤච.෴
114. නා නා දිසාසු ගත පතථට අසසෙමසුෙයොගීන ෙයොග කරෙණ සතතං නියුෙතතා,
කතතබබ කිචච විසෙය සතිමා සරෙනතාඅටඨාසි ෙථර යති ගලදුව ෙයොගරාෙම.෴
.
49

51. සත් විස්සක්- එක් දහසක්- නවසියයක් වූ එනම් කි. ව. 1927
ඇසළ මස පුර පක්ෂෙය් තුන්වන තිථිය ලත් දින උදාවූ සුභ
ෙමොෙහොෙතහි (ප. ව. 3:05 ට) අධිසීල සංඛ5ාත උපසම්පදා
භූමියට පත් කරන ලද්ෙද් විය.
52. රාමඤ්ඤ නිකාෙය් සතර වන මහා නායක වූ තිපිටක විශාරද
සද්ධම්මා චරිය මාතර දික්වැල්ෙල් ශී ඤාණින්දාසභ
මාහිමිෙයෝ ජිනවංස ෙතරණුවන්ෙග් උපසම්පදා උපාධ5ාය
වූහ.
53. පිංවත් අතිගරු මාතෙල් අග්ගධම්මාලංකාර සඤ්ඤා ෙල්ඛක
මාහිමි- අතිගරු කරෙතොට ශී ඉන්දසාර මහාෙථේර- අතිගරු
ෙකොටවාෙය් අත්ථදස්සී මහා ෙථේර යන මහෙතරුන්
වහන්ෙසලා ගරු ජිනවංස භික්ෂුවෙග් පථම කර්මාචායෙයෝ
වූහ.
54. පිංවත් අතිගරු මාතෙල් පඤ්ඤාසිරි මහාෙථර- තිපිටකෙයහි
දක්ෂ වූ පුවක්ෙදණිෙය් අත්ථකුසල මහාෙථේර අතිගරු
හකුරුගම්මන ධම්මදින්න මහාෙථේර යන මහෙතරුන්
වහන්ෙසලා ද්විතීය කර්මාචායෙයෝ වූහ.
55. අතිගරු රස්නකවැෙව් සද්ධම්මවංස මහාෙථේර- අතිගරු
පණ්ඩිත මුල්ෙල්ගම ශී සීලාලංකාර මහාෙථේර- අතිගරු
පණ්ඩිත මාතර ධම්මවංස මහාෙථේර යන සාසන භාරධාරී
මහෙතරුන් වහන්ෙසලා තුන්වන කර්මාචායෙයෝ වූහ.
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(iii) ගංගාරාෙමො භවි පරිෙවණං
56. ගංගාරාමාධිකාරී ෙසොසීලදවිමල නායෙකො,
රූප ජීරණපපෙතතා සිතෙතථ’කතිංස වෙසසහි.෴

105, 106. එෙසම- ෙදදහස් වර්ෂෙය් චිත්ත නම් වූ බක් මස පළමු
වැනි දිනෙයහි(කි. ව. 2000. 04. 01) රාමඤ්ඤ නිකායික
සඞ්ඝයා විසින් අරිය විලාස නම් ලත් වංසගත වූ එනම් ශී
ආය විලාස වංසාකාර සද්ධර්ම වාගීස්වර උපාධීත් සමඟ
තත් නිකාෙය් උත්තරීතර සුවිෙශේෂ මෙහෝපාධ5ාය
නාමෙයන් පිදූහ.

57. ෙථරා’රිය විලාසසසෙභො කිඞකෙරො ධීර සිෙසසා,
නායෙකො ජිනවංෙසොසිසදධමම ෙදසෙකො ෙඡෙකො.෴
58. තසස ෙථරසස සිෙසසා’පිපටිපතති විසාරෙදො,
ජිනවංස මහා ෙථෙරොගංගාරාෙම අධිපපෙචචා.෴
59. පතථෙටො කිතති ෙඝොෙසො චවිහාරසමිං වසෙනතා ෙසො,
කාතුං ච තං පරිෙවණංඉචඡමාෙනො’සි තෙතථව.෴

12. ගුණ සුවඳ පිරි පුෂ්පෙය් දහම් රසය
107. යතිවරයන් වහන්ෙස කසාවත ෙපොරවා පාතයත් තල් ෙගොටු
අත්තත් අතැතිව පැමිණි මාර ෙසනාව වීයෙයන් ජයෙගන
අල්ෙප්ච්ඡතාවය- ෛධයය සිහි ණුවන යන ෙමයින් යුක්ත
වීය. සැම තැන්හි පැතිරීගිය සමාහිත සීල සුගන්ධය
ඇත්ෙත්විය.
108. සම්බුද්ධ සාසන සමෘද්ධිය හඟින්නාවූ ෙනොනැෙසන අදහස්
ඇති- සර්ව සම්පූර්ණ ෙද්හ සම්පත්තියක් ඇති- ශද්ධාවත්
උතුම් ඉවසීමත් ඇති- යහපත් වචන ඇති- ෙබොෙහෝ ෙද්
දන්නා වූ පිරූ පාරමී ඇති වීයවන්ත මහා ෙබෝධිසත්වයන්
වහන්ෙස නමකි.
109. සුසංවුත සියලු ඉරියාපථයන්හි පසාදය එළවන්ෙන්ද
සත්පුරුෂ උත්තම චිත්ත දාර්ෂණික වූ ම ෙශේෂඨ
් මෘග
රාජෙයක් ෙමන් පිරූ ආරඤ්ඤක ශමණ ධර්ම ඇති අමෘතය
සහිත කුසල ගෙව්ෂකයන් වහන්ෙස නමක්ද වූහ.

60. දව තිංස එක සහෙසසනවසෙත සංවචඡෙර,
තං සුගනථාකරං නාමංපරිෙවණං සුකාරයි.෴

27

48

ගුණ මිණි පවත __________________________________ සිරි ජිනවංස

මහා ෙථේරාපදානය ______________________________ ගුණ මිණි පවත

105. වෙසස ච ෙදව සහසසමහි - දිෙන පඨම චිතතමහි,
රාමඤඤ නිකාෙයන - තථා අරියවිලාස.෴

(iii) ගංඟාරාමය ගන්ථාකර පිරිෙවණක් වීම
56. ගංගාරාමාධිකාරීව විසූ පපූජ5 සීලවිමල නායක ෙතරුන්
වහන්ෙස එම සතවර්ෂෙය්ම තිස් එක් වන වර්ෂෙය් එනම් කි.
ව. 1931 දී උන් වහන්ෙස රූප ජීරණයට ෙහවත් අපවත් වූ
ෙසේක.

106. වංසාලංකාර නාෙමන - සදධමම වාගිසසෙරො ච,
සුවිෙසස මෙහොපජඣා - ගාරවං සහ පූජයී.෴

12. ගුණගනධ පුෙපඵ ගබභිත ධමම රසං
107. ලඬකාය සාසනික අබබුදකාරි කාෙලථාෙමන ෙජතව යති ආගත මාරෙසනං,
අපපිචඡෙතො ච විරිෙයො සතිඤාණයුෙතතාසබබතථ පතථට සමාහිත සීලගෙනධා.19෴
108. සමබුදධ සාසන සමිදධි’මු’ෙපකඛමානාඅජඣාසෙයො භවි සදාතන ථූල ෙදෙහො,
සදධාලු ඛනතිම වෙරො සුවෙචො වදඤඤූෙසො සූරෙතො’සි ධිති පූරිත ෙබොධි සෙතතා.෴
109. පාසාදිෙකො’පි භවි සබබි’රියාපෙථසූසෙනතා සුසංවුත මුතතම චිතතදසසී,
සාමඤඤ ධමම මිගරාජ’ව පූරයිතවාආරඤඤෙකො ච අමෙතො කුසෙලො ගෙවසී.෴
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57. පපූජ5 කැකණදුෙර් අරියවිලාසාසභ ෙතරුන් වහන්ෙසෙග්
සුවිනීත ඥාණවන්ත ශිෂ5 වූ දක්ෂ සද්ධර්ම ෙද්ශක වූ
සුපින්වත් ජිනවංස නම් ෙථර ෙකෙනක් වූහ.
58. එකී මහෙතරුන් වහන්ෙසෙග් ශිෂ5 පතිපත්ති විශාරද
ජිනවංස මහා ෙතරනුෙවෝ (සීලවිමල ෙතරුන්ෙග් අපවත්
වීෙමන් පසු) ගංගාරාම විහාරෙයහි අධිපති ෙතරුන්වහන්ෙස
බවට පත් වූහ.
59. පැතිරීගිය කීර්ති ෙඝෝසා ඇති ගංගාරාමෙයහි සද්ධර්ම නායක
වූ ෙහෙතෙම් තත් විහාරය පිරිෙවණක් කිරීමට සිතමින්
(හඟිමින්) එහිම වසන්ෙන් විය.
60. තිස් ෙදකක්ද එක් දහසක්ද නවසියයක්ද වූ එනම් කි. ව. 1932
වර්ෂෙය්දී තත් විහාරය ගන්ථාකාර නමින් යුත් පිරිෙවණක්
කරවීය.
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(iv) ව5තත බෙලන ච ෙලඛන කුසෙලන ච කත ධමම යුදධං
61. තත වසනතසස යතිසසරසසධමමං මනුඤඤං මධුකං විලාසං,
සුෙදසනං ව5පපථ ෙපමණීයං- උෙප
ෙසො ෙහොසි ෙලොකසස’සහාය ෙනතා.10෴

98. ෙනොෙයක් දිශාවන්හි පැතිරී ගිය කීර්ති ෙඝෝසා ඇති
සමූහයාට නායක වූ අතිගරු නා-උයෙන් අරියධම්ම
නම් බුද්ධාංකුරයන් වහන්ෙසනමක් ෙව්ද ඒ ෙතරුන්
වහන්ෙස වත්මන් ශී කල5ාණී ෙයෝගාශමාධිපති හා
පධාන අනුශාසකයන් වහන්ෙස වූ ෙසේක. තවද
ෙයෝගාශම පාලක සඞ්ඝ සභාෙව් සඤඤා ෙල්ඛක හා
පධාන ෙල්ඛකාධිකාරීන් වහන්ෙසද වූ ෙසේක.

62. මහායතී ෙලොක’නුජීවිෙකහී- උෙප
ෙදව ආයුධානි කතතිකඛ භාවං,
වාචා බලං ෙලඛන දකඛභාවංඑතානි ෙහසුං යති නායකසස.෴
63. ෙසො ජාතියා තානි සුලදධ ෙථෙරොපවතති පණණං පන යුදධ කතවා, උෙප
ෙසො ෙපොසිතා චිතත වසී’ව මනතාෙලඛා ච ෙපසී හදයඞගමාය.෴
64. එෙත පඨනතා වර සාධු පඤඤාෙහසුං සුසනතුටඨ’පි මානසා ෙත,
අසාධු ෙහසුං පරි දුමමනා ෙත- උෙප
ෙතහී ච නිනදා වචනං වදිංසු෴
65. ෙසෙටඨ කුෙල ජාත සුධීර ෙථෙරොෙසො මනඩමාෙනො’ව පරපපවාදං,
සංසුදධ ආණමපි ගෙවසමාෙනොෙලඛා යතී ෙපසි පවතති පණණං.෴
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99. ෙයෝගාශමෙයහි කෘත5ාධිකාරී කහෙගොල්ෙල් ෙසෝමවංස
ෙතරුන් වහන්ෙස ආදී ඒ පතිපත්ති කාමී සඞ්ඝ සභික වූ
ෙතවිසි යතිවරයන් වහන්ෙසේලා ද අවෙශේස වූ ෙථේර නවක
මජ්ඣිම භික්ෂූන් වහන්ෙසලා සමඟ ෙබොෙහෝ කලක් තත්
සංස්ථාව බබළවතවා!

11. ගුණ සුවඳැති පුෂ්පයට කෘෙතෝපකාර
100, 101. ෙතරුන් වහන්ෙස වනාහි කි. ව.1931 වර්ෂෙය් පචීන
පාරම්භ විභාගෙයන්ද කි. ව. 1940 වර්ෂෙය් පචීන මධ5ම
විභාගෙයන්ද කි. ව. 1945 වර්ෂෙය් පාචීන අවසාන
විභාගෙයන්ද සමර්ථවී ෙහෙතෙම් රාජකීය පණ්ඩිත උපාධි
නාමය ලැබුෙය් වීය.
102, 103, 104. කි. ව. 1999 කත්තික නම් වූ ඉල් මස 27 වැනි
දින ෙගෞරව නාමයක් ෙහෙතෙම් ලැබීය. අතිගරු ජිනවස්
යතින්දයන් වහන්ෙස විසින් කල උදාර පතිපත්ති ශාසනයට ෙගෞරවය පිණිස සමස්ත අමරපුර සඞ්ඝ සභිකයන්
වහන්ෙසලා විසින් “පටිපත්ති ෙසෝභන ගණපාෙමොක්ඛා
චරිය” නම් වූ ෙම් ෙගෞරව නාෙමෝපාධිය උන් වහන්ෙසලා
අතිගරු ජිනවස් මහ ෙතරුන් වහන්ෙසට පිදූහ.
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98. නානා දිසාසු ගත විසසුත කිතති ෙඝොෙසොබුදධංකුෙරො අරියධමම ගණසස ෙනතූ,
ෙයොගසසමාධිපති ෙභො අනුසාසෙකො ෙසොසඤඤා ච ෙලඛක පධාන’සි ෙයොගරාෙම.෴

(iv) වාග් බලෙයන් හා ෙල්ඛන කුසලෙයන් කළ සටන
61. තත් විහාරෙයහිම වසන්නාවූ යතිවරයන් වහන්ෙසට මධුර
මෙනෝන5 ෙපේමනීය වචන ගර්භිත මනා ධර්ම ෙද්ශන
විලාසයක් ඇති උන්වහන්ෙසව ෙලෝකයාෙග් අසහාය
ෙන්තෘන් වහන්ෙස බවට පත් විය.

99. කිචචාධිකාරි භවි ෙථර’පි ෙසොමවංෙසොඑතා’දි සඞඝසභිකා පටිපතති කාමා,
ෙතවීසතී යතිවරා සහ ෙයොගරාෙමෙත ෙජොතයනතු සුචිරං අවෙසසහී’ති.෴

11. ගුණගනධ පුපඵසස කෙතොපහාරං
100. එකතිංස නවසෙත - සහෙසස පන නායෙකො,
පාරමභෙතො සමෙතථතවා - සමතාළීස වෙසස හි.18෴
101. ෙවමජඣෙතො ච තාළීසපඤචාවසාන විභාගමහා,
ෙසො රාජකීය නාෙමනපණඩිෙතො’පාධි ලෙදධා’සි.෴
102. සතතවීසති කතතිෙක - ලෙභසි ගාරවං නාමං,
එකූන සත වෙසසහි - සෙත නව සහසසමහි.෴
103. යතිනද ජින වංෙසන - මුදාර පටි පතතිසස,
කතසස ගාරවතථාය - අමපුර සංෙඝන.෴
104. ෙසොභෙනො පටිපතතීච - ගණපාෙමොකඛ ආචාරී,
එතං ගාරව නාමමපි - එෙත ෙථරසස පූජිංසු.෴
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62. මහා යතිවර ෙලෝකයට අනුව ජීවත් වන නායකයන් විසින්
ෙශේෂ්ඨ වූ ආයුධ යුග්මයක් තියුණු බවට පත් කර ගත යුතුය.
එනම් වාග් බලය හා ෙල්ඛන කුසලතාව යන ෙම්වා යුග
පුරුෂෙයකුෙග් ෙශේෂ්ඨ ධර්මෙයෝ වූහ.
63. ඒ ෙශේෂ්ඨ ධර්මයන් උප්පත්තිෙයන්ම ලැබුණු ඒ කඩවැද්දුෙව්
ජිනවංස ෙතරුන් වහන්ෙස පුවත් පත රණබිම ෙකොට
හදවෙතහි ෙපෝෂිත වූ චිත්ත වසී මන්ත බඳු ලිපි ෙහෙතෙම්
පුවත්පතට යැව්ෙව්ය.
64. ඒ ලිපි කියවන්නාවූ උතුම් පඥා ඇති සත්පුරුෂෙයෝ සතුටු
සිත් ඇත්ෙත් ෙවත්. අසත්පුරුෂෙයෝ හාත් පසින්ම නරක සිත්
ඇත්ෙතො වූහ. තවද ඔවුන් විසින් අප කථානායකයන්
වහන්ෙසට තද නින්දා අපහාස වචන කීහ.
65. ෙශේෂ්ඨ කුලෙයක්හි උපන්නාවූ ඒ වීර ෙතරුන් වහනෙ
් ස
පරවාද (අනුන් ඉදිරිපත් කරන වාද විවාද) මඩිමින්
දුරුකරන්ෙන්ම සුපිරිසිදු සාසන ආඥාය ගෙව්සනය කරන්නා
වූ ඒ යතිවරයන් වහන්ෙස නැවතද පුවත්පතට ලිපි යැවූහ.
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(v) දුතියාභිනිකඛමනං
66. එතානි නිසසාය ජනා උළාරාසුසං කෙථතුං අගමිංසු ෙථරං, උෙප
ෙථරසස අජඣාසවරමපි ඤතවාචිනතිංසු කාතුං නව සාසනං ෙත.෴

94. ෙයෝගාශම පාලක සඞ්ඝ සභාෙව් අනුශාසකෙයෝ නම්
අතිගරු පුස්සැල්ෙල් ධම්මතිලක මාහිමි- අතිගරු බැඹිෙය්
විමලවංස මාහිමි- අතිගරු මාතර ඤාණාරාම මාහිමි- අතිගරු
කඩවැද්දූෙව් ජිනවංස මාහිමි යන ෙතරවරු වූහ. තවද තත්
ෙයෝගාශම සංස්ථාෙවහි සභාපති වශෙයන් අතිගරු
ගැටමාන්ෙන් විමලවංස මාහිමි- උප සභාපති වශෙයන්
අතිගරු මිනුවන්ගමුෙව් නාගිත මාහිමි යන ෙතරවරු වූහ.

67. මාතා පිතූහි සහ ෙසොදර ඤාතෙකචසබබං පහාය මභිනිකඛමි ෙගහෙතොච,
සංසාර භීරුක චතුදදස වසසිෙකො ෙසොඅෙනතාගෙධොමභවි නිමමල සාසනසස.11෴
68. ගෙත’ක තාළීසති ජාතියා ෙසො- උෙප
ගනථාකරං පාරිවණමපි සබබං,
පහාය පුෙබබ’චනුයාතගෙනතා- උෙප
දවතතිකඛ වාරං අභි නිකඛමීෙසො.12෴
69. පතතංච ෙතචීවර තාලපණණං- උෙප
ආදාය එෙකො බහි නිකකමෙනතා,
සිෙසසච ෙසෙසච පහාය සබබංමගගං පථං පාවිසි ධමමෙකතූ.෴
70. සඞකාර’මාචිණණ පථං යථාපිතථාපි ආණං පරිෙසොධනතථං, උෙප
එෙකො’ව කාතුමපි සුධමම යුදධංෙසො අඤජසං පාවිසි ඉනදඛීෙලො.෴
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95. නැණවත් පිංවත් මහකුඹුක්වැව උත්තරවංස ෙතරණුෙවෝ
පධාන ෙල්ඛකාධිකාරි වූහ. ධර්මකාමී ෙකෝට්ෙට් ශී
ෙද්වානන්ද ෙතරණුෙවෝ අනුෙල්ඛකාධකාරී වූහ. තිපිටක
පරියත්ති විශාරද පිනැති නා-උයෙන් අරියධම්ම ෙතරපාදයන්
වහන්ෙස සඤ්ඤාෙල්ඛකාධිකාරී වූ ෙසේක.

96. ඇතැම් නායක ෙතරුන් වහන්ෙසලා ෙමයින් පරෙලොව ගිය
කාරණය නිසා තත් නිකාෙය් අළුත් සඞ්ඝ සභිකෙයෝ වූහ.
ෙයෝගාශම සමුත්පාදක ඒ ජිනවංස මහයතිවරයන්
වහන්ෙසම වසර පණසකට අධික කලක් එහිම
අනුශාසකයන් වහන්ෙස වූ ෙසේක.
97. ෙයෝගාශම සංස්ථාෙව් පධාන සභාපති වශෙයන් සුපින්වත්
මිනුවන්ගමුෙව් නාගිත මහෙතරුන් වහන්ෙස විය. තත්
සංස්ථාෙව් උපාධ5ාය හා උප සභාපති වශෙයන් මාවතගම
ගුණානන්ද නායක මහෙතරණුෙවෝ විය. උන්වහන්ෙසෙග්
අපවත් වූ දවෙස පටන් උප සභාපති වශෙයන් පූජනීය
ජනානන්ද මහෙතරණුෙවෝ විය.
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94. ෙථෙරො ච ධමම තිලෙකො විමලාභි වංෙසොඤාණාදිරාම ජිනවංස’නුසාසකාෙයො,
ෙහසුමපි ෙභො විමලවංස සභාපතී චෙභො නාගිෙතො උපසභාපති ෙයොගරාෙම.෴

(v) ෙදවන අභිනිෂ්කමණය
66. ෙම් පුවත්පත් ගත ෙල්ඛන නිසා පැහැදුනු උළාර සිත් ඇති
ජනෙයෝ ෙතරුන් වහන්ෙස ෙවත සාකච්ඡා කිරීම සඳහා
පැමිණියහ. ෙමෙස සාකච්ඡාකර ෙතරුන් වහන්ෙසෙග් උදාර
සාසනික පැවැත්ම ගැන දරන අදහස ඉතා ෙහොඳින් දැනගත්
ඔවුහුද නව සාසන පුනරුදය කිරීම සඳහා උදව් කරන්න
සිතූහ.

95. ෙභො ෙලඛෙකො භවි විදු’තතරවංස ෙථෙරොෙදවාදි නනද අනුෙලඛක ධමම කාෙමො,
සඤඤා’සි ෙලඛක වෙරො පරියතති සාෙරොෙථරාසෙභොඅරියධමම සුපුඤඤ කාෙමො෴
96. එකචච නායක ඉෙතො ගත කාරෙණහිෙහසුමපි සඞඝ සභිකා නවකා නිකාෙය,
ජිනාභි වංස යති ෙසො සමුපාද ෙකො’චපණණාස වසසම’ධික තතථ’නුසාසෙකොසි.෴
97. ෙභො නාගිෙතො භවි පධාන සභාපතී චෙථෙරො උපජඣ භවි ෙනතු ගුණාභිනෙනදා,
තෙතථව ෙසො උපසභාපති ෙයොගරාෙමකාලං කතසස දිනෙතො’පි ජනාදිනෙනදා.෴

67. මව්පියන් සමග සෙහෝදර සෙහෝදරියන් ඤාතීන් සහිත
සියල්ල අතහැර ෙහෙතෙම් ගිහිෙගයින් නික්මුෙන්ය.
සංසාරෙය් භයදක්නාවූ ෙහෙතෙම් තුදුස් විෙය්දී නිර්මල බුදු
සසුනට ඇතුල්වුෙන් විය. (පළමු අභිනිෂ්කමණය)
68. උප්පත්තිෙයන් වයස 41 ක් පමණ වූ උන් වහන්ෙස
ගන්ථාකාර පිරිෙවණත් සහිත සියල්ල අතහැර පූර්ව ආය
උතුමන් වහන්ෙසලාට අනුයාත වූ ෙහෙතෙම් ෙදවන වරටත්
අභිනිෂ්කමනය ෙමෙස කෙල්ය.
69. අධිෂ්ඨිත තුන් සිව්රත්- පාතයත් හා ෙගොටු අත්තත් ෙගන
හුදකලාවම පිටත නික්ෙමන්නා වූ උන් වහන්ෙස ශිෂ5යන් ද
ෙසස්සන් ද සියල්ල අතහැර ඒ ධර්මද්ධජයන් වහන්ෙස
මාර්ග පථයට පිවිසිෙය්ය.
70. ගැවසීගත් කුණු ඇති මාර්ගයක් යම්ෙස ද? එෙසම දුශ්ශීලාදී
අපතිපත්තිකාමීන්ෙගන් ගැවසිගත් සාසනය හාත්පසින්
පිරිසිදු කිරීම සඳහා හුදකලාවම ධර්ම යුද්ධයක් කිරීමට
ඉන්දඛීලයක් බඳු ෙහෙතෙම් ධර්ම මාර්ගයට පිවිසිෙය් ය.
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71. සනනදධ රාෙජොව රණමපි ගනතවාසදධමම යුදධං පවරං කෙරොෙනතා,
ගෙවසමාෙනො අනුගාමිෙක ෙසො- උෙප
විසසාසකං ගනතු ම’භි’චඡසී’තී.෴

90. ශී ලංකාද්වීපෙයහි පුලුල් වූ ගුණසාරයක් ඇති චාරිකාෙවහි
හැසිෙරන්නාවූ යම් යතිවරයන් වහන්ෙස නමක් වීද
ෙහෙතෙම් ගල්දූව ගෙමහි පිහිටි ගුණවර්ධනාරාමයට පැමිණ
එය ආරණ5ක් ෙකොට පිරිවර සහිතවම ඒ නායකයන්
වහන්ෙස එහිම විසුෙව්ය.

72. ධමමාධිපෙචචා විජයාභිරාෙමසහායෙකො ෙනකගුෙණහියුෙතතා, උෙප
භාසාසු ෙඡෙකො පරියතතිසාෙරොඤාණාදිරාෙමො භවි සඞඝ ෙනතා.෴
73. යතා’පි ෙථෙරො ජිනවංස ගචඡිඤාණදිරාෙමන සුසංකෙථතවා,
ෙත එකයිතවා’රුහනං’පි ආණංතං පතථරිංසු පවිසිතව මගගං.13෴

08. සිරි කල$ාණි ෙයොගසසම සනථා’යං
74. මාරංව යුදධං ච සමානමානංසබබං පහිතවා පරවාද නීචං,
කල5ාණි ෙයොගසසම නාම සනථංසාධූහි සදධිං පන ෙසො පතිටඨි.෴
75. වෙසස පණණාෙසේක නවසත සහෙසසෙකජුෙණහ ෙජටඨසස’ටඨ දස දිවස නකඛෙතත,
ෙයොගි බීෙජ දවාදස තනුජෙක එෙතපබබාෙජතවා සාසන නභතලමෙනතාසිං.14෴
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91. ශී දසබල සාසන මාර්ගය ෙශෝධනය කරන්නාවූ ෙතරුන්
වහන්ෙස කි. ව. 1956 ෙවසක් මස 5 වන දින ශී කල5ාණි
ෙයෝගාශම සංස්ථාෙව් ඉදිරිගමන සඳහාත් තිවිධ බුද්ධානු
සාසන පැවැත්මට ආධාර ස්ථාන වූ යම් ක්ෙෂේම භූමියක් ෙව්ද
ඒ සඳහා සුදුසු තැනක් ලැබීය.
92. ෙමෙස සියළු ෙයෝගාරාම- තෙපෝ භූමි ආදීහු භික්ෂු සඞ්ඝයා
විසින් ආරම්භ කරන ලද පමාණය එකසිය පනහක් (150)
පමණ ෙව්. අහෙසහි දිදුලන ෙසොම් රැස් හිරු රැස් ෙමන් ශී
කල5ාණි ෙයෝගාශම සංස්ථාව යහපත්ව පන්දහසක් කල්
විචිතව බැබෙළේවා!

10. කථානායකයන්ෙග් ෙන්තෘත්වෙයන් ෙගොඩනැගූ
පථම පාලක සඞ්ඝ සභාව
93. ෙතරුන් වහන්ෙසලා විසින් මවන ලද නිකායික සඞ්ඝයාෙග්
සාමගිය පිණිසත් අවුල් වියවුල් තැන් දුරුෙකොට ෙබොෙහෝ
කාලයක් වැජඹීම පිණසත් වනාහි කි. ව. 1968 වර්ෂෙය්
ඇසළ මස 7 වන දින සඞ්ඝ සභාවක් උන්වහන්ෙසලා
ආරම්භ කළ ෙසේක.
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මහා ෙථේරාපදානය ______________________________ ගුණ මිණි පවත

90. ලඞකාදීෙප විපුල ගුණසාෙරො යතී ෙකසරිෙනදානානාෙදෙසසු සපරිවාෙරො චාරිකං සඤචරෙනතා,
ගාමමහි ගල්දුව සුගුණවඩ්ඪාභි රාමසස ගනතවාආරඤඤං කතව’පි සපරිවාෙරො වසී තතථ ෙනතූ.16෴

71. ආයුධ සන්නද්ධ රෙජක් ෙමන් රණ බිමට ෙගොස් උතුම් වූ
ධර්ම යුද්ධය කරන්නාවූ ෙහෙතෙම් අනුගාමිකයන්
ගෙව්ශනය කරන්ෙන් එක් විශ්වාසවන්තෙයකු ෙවත යන්නට
සිතුෙව්ය.

91. ෙථෙරො ෙභො සාසනදසබලං අඤජසං ෙසොධයෙනතාපණණාෙස නවසත සහෙසස’ක ෙවසාඛ පෙඤච,
කල5ාණී අසසම’භි ගමනතථාය යං ෙඛම භූමිංබුදධානුසාසන තිවිධ ආධාරඨානං ලෙභසි.෴

92. ෙයොගාරාමා ච මඛිල තෙපො- භූමිෙයො චාදි ෙමවංපණණාස එක සත පමාණං ගෙණනාරභීතං,
කල5ාණී අසසම’මිව නෙභ චනද ආදිචච රංසීතං සාධූ පඤචදස සත වසසං විචිතතං ලෙසතූ.෴

10. සමාරමභිත ෙයොගාසසම පඨම පාලක සඞඝසභා
93. සාමගගිතුමපි පන ෙථර’හි මාපිතසසආකූල ඨාන විධෙමතව චිරං ජෙයතුං,
සටඨි’ටඨ එක’පි සහසස නෙව සෙත චආසළහ සතත දිවෙස සභ’මාරභීෙත.17෴
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72. විජයාරාමෙය් ධර්මාධිපති වූ අෙන්ක ගුණ භූෂණෙයන් යුක්ත
වූ සහායක වූ භාෂාවන්හි දක්ෂ වූ පරියත්ති විශාරද වූ
ඤාණාරාම නම් සඞ්ඝ නායකයන් වහන්ෙස නමක් විය.
73. අතිගරු ඤාණාරාම ෙතරුන් වහන්ෙස යම් තැෙනක්හිද
එතනට ජිනවංස ෙතරණුෙවෝ ගිෙය්ය. ෙගොස් අතිගරු
ඤාණාරාම ෙතරුන් වහන්ෙස සමඟ සාකච්ඡා ෙකොට ඔවුහු
එකට එක් වී ආණා චකය නම් වූ බුදු සසුන ෙගොඩ නැගීමට
මාර්ගයට පිවිස- ඒ සසුන් ගමන පැතුරූහ.

08. ශී කල9ාණී ෙයෝගාශම භික්ෂු සංස්ථාව
74. මාර යුද්ධයකට සමාන වූ නීච පරවාද සියල්ල දුරු ෙකොට
සිරි ලෙකහි ශී කල5ාණි ෙයෝගාශම සංස්ථාවක්
සත්පුරුෂයන් සමඟ ෙහෙතෙම් පිහිටුෙව්ය.
75. එක් සහසයක්- නවසියයක්- පනස් එකක් වූ එනම් කි. ව.
1951 වර්ෂෙය් ෙජට්ඨ නම් වූ ෙපොෙසොන් මස 18 වන උදාවූ
සඳරැස් පිරි පුන් පසෙළොස්වක් සුභ නැකැත් දවෙසහි
ෙදොෙළොසක් වූ ෙයෝගාංකුර පුතයන් සත්පුරුෂයන්
වහන්ෙසලා ඔවුන් පැවිදි කර සසුන’ඹර තලයට ඇතුලත්
කළහ.
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76. ෙදලදූෙව ෙසනාසනං ඨිත සිරි ආරාමංඑෙතසං පබබජජ භූමි පවර ලදධා’සි,
ෙතසං පුතතානං අෙහොසි සමනුපජඣාෙයොධෙමමාෙද සදධමම වංස ගරු මහා සාමී.෴

85. ෙයෝධ කණ්ඩිෙය් පිහිටි සද්ධර්ම පචාරක සමිතිය මඟින්
1951 ඇසළ මස 18 වන දින පළමු වන වස එළඹීම සඳහා ඒ
සමිති සාමාජිකයන් විසින් නිමලව නම් වූ සුවර්ණ තෙපෝ
භූමිය කරන ලදී.

77. ෙභො ඤාණාරාෙමො අධිපති ජිනවංෙසො චෙතසං නිසසාෙය’ව නිධි සදිස ඨානීයං,
කල5ාණිෙයොගසසම සුගණ නිකායකඛ5ංමාෙපසුං ෙථරා සුරිය පදුමෙමෙකතවා.෴

86. සංසාර ෙරෝග නිවාරණය පිණිස එය සංගාම භූමියක් විය.
ෙලෝක ජනයාෙග් දැෙවන ෙකෙළස් ෙසෝධනය පිණිසත් විය.
පුරාණ බවට ගිය නමුදු ධර්මෙයන් ම මවන ලද ෙමය පිරිසිදු
ෙකොට නිර්මල ෙපොෙළොව අතිගරු ජිනවස් පඬි මාහිමිට ඔවුහු
පූජා කළහ.

78. මාදමපා නජජා කෙතපි උදකුෙකඛෙපෙථෙරො ෙභො ඤාණිසසෙරො අභවි උපජඣාෙයො,
ෙථෙරහි සදධිං කතං දුතිය ඡණං නාමංකාෙරසුං ෙයොගසසම පඨම අධිසීලං තං.෴

(ii) තත් නායකයාෙණෝ ලත් ෙසස නිජ භූමි

79. ෙථෙරො සුභාරති සිරිදවිමෙලො ච සීලාලංකාර ධමමතිලෙකො පියදසසි නාෙමො,
ෙත අෙහසුං අරියවංස ච උතතරානන්ෙදො නායෙකො යතිවෙරො ඡණ උසසවසමිං.෴
80. ඤාණාදිරාම ජිනවංස මහා යතීහිෙයොගසසෙම සුවපිතං වර සංඝ බීජං,
ෙරොපිතව තුංග ඵල ගනධ සකිතති නාදංලඞකාය සීහළ පජං භවි ධමම දාසං.15෴
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87. ලංකාෙවහි බටහිරටත් උතුරටත් අතර පිහිටි මධ5 ෙද්ශයක්
විය. එනම් වයඹ පලාත නමි. පනස් එකක්- නවසියයක්දසසියයක් වූ එනම් 1951 ජනවාරි මාසෙය් ගන්තිරියාව නම්
ගෙමහි ධර්ම ෙද්ශනාවක් සඳහා ඒ ජිනවංස ෙතරුන්
වහන්ෙසට එක් පින්වෙතක් ආරාධනය කෙළේය.
88. ඒ විශාරද වූ සද්ධර්ම ෙද්ශනාව ෙහතුෙවන් සම්ෙමෝදිත වූ
සත්වපජාව නව මඟකට බැස එම පලාෙත් ෙනොෙයක්
දිශාවන්හි නව ආශම පථ ෙකොට ඒ නර පජාව ජිනවංස මහ
ෙතරුන් වහන්ෙසට පිදූහ.
89. එම පළාෙත් ගන්තිරියාව නම් එක් අරඤ්ඤයක් විය. තවද
නාථගන නම් වූ ආරණ5 සඞ්ඝ මූලාස්ථානයක් විය. තවද
සුවර්ණ වූ නා-උයන නම් නා වනයක් විය. තවද
අනුදිශාවන්හි නාෙගොල්ලාදි ආරාමයක් ඔවුහු කළහ.
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මහා ෙථේරාපදානය ______________________________ ගුණ මිණි පවත

85. ධමමපපචාරක සභං භවි ෙයොධ කෙණඩපණණාස එක’පි සහසස නෙව සෙතච,
අටඨාරෙස හි උපගණහිතු තං පඨමඤච වසසංෙතහී කතං නිමල නාම තෙපො සුවණණං.෴

76. ෙදල්දූව ක්ෙෂේතෙයහි පිහිටි උතුම් වූ විෙව්කා රාමය ඔවුන්ෙග්
ධර්ම නිජ ෙපොෙළෝ තලය වූහ. ශී සද්ධර්ෙමෝදය
පරිෙව්ණාදිපති රස්නකවැෙව් ශී සද්ධම්මවංස අනුනායක
මාහිමි ඒ කුල දරුවන්ෙග් උපාධ5ායන් වහන්ෙස වීය.

86. සඞගාම භූමි භවි ෙරොග නිවාරනතථංෙලොකසස ඣාපන කිෙලස විෙසොධ නතථං,
ෙපොරාණ භාව ගත ධමම සුනිමමිතං තංෙසොෙධතව තසස නිමලං ධරණිං දදිංසු.෴

77. පිංවත් අතිගරු ඤාණාරාම මහෙතරුන් වහන්ෙස ද අධිපති
අතිගරු ජිනවංස මහ ෙතරුන් වහන්ෙසද ඒ කුල දරුවන්ෙග්
පැවිද්ද නිසාම නිධන් පුරයක් බඳු ශී කල5ාණි ෙයෝගාශම
භික්ෂු නිකායක් නම් වූ සූයය පද්මයක් ෙතරුන් වහන්ෙසලා
එකතු වී බිහි කළහ.

(ii)ෙසො ලදධා’වෙසස ෙයොග භූමී
87. ලඞකාය පචඡිම සවුතතර මජඣ ෙදසංපණණාස එක’පි සහසස නෙව සෙත ච,
ආරාධයී ගහපෙත ජිනවංස තසසගාමමහි ගනතිරිය ධමමම’ෙදසනතථං.෴
88. සදධමම ම’ෙදසන විසාරද කාරෙණනසෙමමාදිතා ජනපජා නව’ෙමොතරිතවා,
නානා දිසාසු නව අසසම ඨානි කතවාපූජිංසු ෙත නර පජා ජිනවංස තසස.෴
89. එකං අරඤඤං භවි ගනතිරියාව නාමංෙහොසී’පි නාථගණ සඞඝ සමමූල ඨානං,
නාමමපි නා-උයන නාග වනං සුවණණංනාෙගොලලමාදි විදිසාසූ කරිංසු’රාෙම.෴
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78. මාදම්පා නදිෙයහි මනාව කරන ලද උදකුක්ෙඛ්ප සීමාෙවහි
පිංවත් කිතලව ඤාණිස්සර ෙතරුන් වහන්ෙස උපාධ5ාය කර
ෙතරුන් වහන්ෙසලා සමඟ ෙයෝගාශමීය ෙදවන උතුම්
උත්සවය නම් වූ පථම අධිසීෙලෝපසම්පදාව කළහ.
79. අතිගරු කට්ටමුරිච්චාෙන් සිරි සුභාරති- පණ්ඩිත මුල්ෙල්ගම
සිරි සීලාලංකාර- නාරණාපිටිෙය් සිරිවිමල- පුස්සැල්ෙල්
ධම්මතිලක- ඉඳුරුෙව් උතතරානන්ද- අලුෙබෝමුල්ෙල් සිරි
අරියවංස යන ෙතරුන් වහන්ෙසලා සුභ නැකැත්
උත්සවෙයහි වූහ.
80. අතිගරු මාතර ශී ඤාණාරාම අතිගරු සිරි ජිනවංස යන මහා
යතිවරයන් වහන්ෙසලා විසින් ෙයෝගාශමෙයහි වපුරන ලද
උතුම් සඞ්ඝ බීජය ෙරෝපනය වී ලංකාවාසී සීහළ
ජනයාටඋතුම් ඵල සුවඳ සහිත කීර්ති නාදය වැනි
ධර්මාදාසයක් විය.
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ගුණ මිණි පවත __________________________________ සිරි ජිනවංස

මහා ෙථේරාපදානය ______________________________ ගුණ මිණි පවත

81. ගචඡනත ෙත’පි මුනි ෙදසිත ධමම මෙගගදිසවා ච ෙථර පභෙවො අනුයාතගනතා,
ආකිණණ ගනධ කුසුමාදි’ව එකයිතවාෙයොගසසමං විමල සාසන ෙජොතයිංසු.෴

81. මුනි ෙද්ශිත ධර්ම මාර්ගෙයහි වඩින්නාවූ උන්වහන්ෙසලා
දැක ඒ අනුව වඩින්නා වූ මහා ෙථර පභූ වරෙයෝ මල්
ආදිෙයන් සුවඳ ගැවසී ගත්තාත් ෙමන් එකතු ෙයෝගාශම
නැමැති නිර්මල සාසන වැඩ පිළිෙවල ආෙලෝක මත් කළහ.

82. සඞඝසස ධමමතිලෙකො’සි උපජඣභූෙතොෙථරාසෙභො විමලවංස මහා යතිෙනදා,
ෙථෙරො ච පණඩිත යතී විමලාභිවංෙසොෙභො සීල රකඛිත තෙපො ගුණ භූසිෙතො ෙසො.෴

82. අතිගරු පුස්සැල්ෙල් ධම්මතිලක නායකයාෙණෝ සඞ්ඝයාට
උපාධ5ාය වීය. ෙථේරාසභ බැඹිෙය් විමලවංස නම් මහා
යතින්දයන් වහන්ෙසේ ද, පණ්ඩිතාචාය ගැටමාන්ෙන්
විමලවංස ෙතරුන් වහන්ෙසේ ද, තෙපෝ ගුණෙයන් ෙහබි
මාතෙල් සීල රක්ඛිත නම් වූ ෙතරුන් වහන්ෙසද-

83. ෙභො නායෙකො රතනපාල’භිධාන ෙථෙරොමිෙතතා’පි තසස සුමෙනො භවි ධමම කාෙමො,
එෙකො’පි මූනගමෙජො සුමෙනො’ච ෙථෙරොෙතසමපි ෙත ථවිරා පරිචාරකා’සුං.෴

09. (i) ෙසො ලදධං පඨම ෙයොගසසමං
84. යං ෙගොපිතං භවති තිසස යටාල රඤඤාමාගමපුෙර ඨිත වෙන’සි තෙපො ච භූමිං,
ෙභො ධමමදිනන අරහතත නිවාසිතං තංනාමං තලංගර ගිරිං භවි සුනදරං තං.෴
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83. අතිගරු අස්මඩෙල් රතනපාල ෙතරුන් වහන්ෙසද
උන්වහන්ෙසෙග් මිත වූ ධර්ම කාමී ෙකෙහල්පන්නල සුමන
යතිවරයන් වහන්ෙසද- තවත් මුනගම ගෙමහි උපන් සිරි
සුමන නම් ෙතරවරෙයක්ද යනාදි ෙම් මහා ෙතරුන්
වහන්ෙසලා (පපූජ5 මාතර මාහිමි- පපූජ5 කඩවැද්දූෙව්
මාහිමි යන ෙම් ෙදනම වහන්ෙසලාෙග්) පාරිචාරක
(අනුවයන) ෙතරුන් වහන්ෙසේලා වූහ.

09. (i) කථානායකයාෙණෝ ලත් පථම ෙයෝගමසපුව
84. භූපති යටාල තිස්ස රජු විසින් ෙගෝපනය කරන ලද යම්
තෙපෝ භූමියක් ෙව්ද එය මාගම් පුරෙයහි පිහිටි වනෙයහි
වූෙය්ය. පිංවත් ධම්මදින්න රහතන් වහනෙසේ වැඩ සිටි එය
සුන්දරය. නමින් තලගුරු පව් ෙවෙහර නම් විය.
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උපගන්ථය
16

97 වන ගාථාෙව් සිට 99 වන ගාථාව දක්වා “මන්දාකාන්ත”
වෘත්තයි. (මන්දක්කන්තා, ම-භ-න-ත-ත-ගා- ෙගො යුගු-ත්වසසෙකහි.) – 69 වන පිටුෙවහි අංක 08 වෘත්තය බලන්න.

17

100 වන ගාථාෙව් සිට 106 වන ගාථාව දක්වා “වසන්ත
තිලකා” වෘත්තයි. (වුත්තා වසන්තකිලකා නභජා ජගාෙගෝ.) – 68
වන පිටුෙවහි අංක 04 වෘත්තය බලන්න.

18

107 වන ගාථාෙව් සිට 113 වන ගාථාව දක්වා අට්ඨක්ඛර පාද
විසම වෘත්තයි. 18 හා සමානව ෙයෙද්. – 69 වන පිටුෙවහි අංක 06
වෘත්තය බලන්න.

19

114 වන ගාථාෙව් සිට 116 වන ගාථාව දක්වා “වසන්ත
තිලකා” වෘත්තයි. (වුත්තා වසන්තකිලකා නභජා ජගාෙගෝ.) – 69
වන පිටුෙවහි අංක 05 වෘත්තය බලන්න.

20

117 වන ගාථාෙව් සිට 127 වන ගාථාව දක්වා “ෙදෝධක”
වෘත්තයි. (ෙදොධක මිච්ඡති ෙච භ-භ-භා ගා.) – 70 වන පිටුෙවහි
අංක 09 වෘත්තය බලන්න.
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157 වන ගාථාව අට්ඨක්ඛර පාද “විසම” වෘත්තයි. – 69 වන
පිටුෙවහි අංක 06 වෘත්තය බලන්න.

22

158 වන ගාථාව “වසන්ත තිලකා” වෘත්තයි. (වුත්තා
වසන්තකිලකා නභජා ජගාෙගෝ.) – 69 වන පිටුෙවහි අංක 05
වෘත්තය බලන්න.

81

මහා ෙථේරාපදානය ______________________________ ගුණ මිණි පවත

130. ඒ උතුමන් වහන්ෙස පථමාභිනිෂ්කමණෙය් සිට පුරා වර්ෂ
83 ක් විය. උපසම්පදාෙවන් වස් 76 ක් විය. උප්පත්තිෙයන්
වර්ෂ 96 ක් ආයුෂ ඇතිව වැඩ වාසය කළ ෙසේක. එෙස ආයු
වැළඳූ ඒ ෙතර යතිවරයාණන් වහන්ෙස ෙමයින් චුතව
පරෙලොව වැඩි ෙසේක.
131. යතිවර මහා ෙථර පාදයන් ෙග් විප්පගත බව සියලු සීහල
දීප වාසී නරයන්ට දැනුන් දුන්ෙන්ය. තවද ෙසසු භික්ෂු
සමූහයාටද දැනුම් දුන්ෙන්ය. ඔවුහු (සියල්ෙලෝම) හැඬූහ.
විලාප ෙදමින් බිම පතිත වූහ.
132. නා නා විධ කුසුම් හා සුවඳ මල් අදියත්, ෙනොෙයක් සිය
ගණන් චීවර සහ ෙසසු පිරිකර රැෙගන පශස්ථ ගුණ ඇති
ෙන්තෘන් වහන්ෙසෙග් මෘත ශී ෙද්හය යම් තැෙනක්හිද
එතනට සියළුම ෙදනා පැමිණ උන් වහන්ෙසෙග් ගුණ ගංඟා
ගයමින් සියළු පූජා වලින් පිදුවාහුය.
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ගුණ මිණි පවත __________________________________ සිරි ජිනවංස

උපගන්ථය ______________________________________________

133. ගතතං සුවණණ සිවිකාය නිෙරොපිතං තංආකිණණ ෙත ජනපජා ච සහතථ පූජා,
යාව’ඤජසමපි ධජෙකහි අලංකරිතවාෙනසුං’පි යතථ ඨපිතුං චිතකා’පි ගාරං.෴
134. ෙසනාබලං තිවිධෙකහි ගරූහි සදධිංසංවිජජ තං නගර’මමබලෙනගාඩ∗ ෙඛෙතත,
මාලාලතාකරණපුඤඤවිලාසචිතතංසමපාපුණිංසු සිරිෙදහ සපීත වණණං.෴
135. නා නා දිසාසු මහිපාල මහා යතීහිෙලොකාච ෙනක සත ආදි සමාගමිංසු,
පබ5ාකරිතථ ගුණ ෙතහි බලං මහනතංෙත ෙවඨයිංසූ මන ෙසොක ඝනනධකාරා.෴
136. බුදධසස ෙදහ මි’ව තං කත සාධු පූජංඔදාත චනදන’පි කපපුර ෙතල පුණණං,
කතවාන භදද චිතකමපි පසාද වණණංආෙරොපයිංසු සිරි ෙථර වරසස ෙදහං.෴
137. බුදධංකුරසස වපු ජාලය මාන කාෙලඅසසාසිතුං ජනගනං සමලං සෙසොකං,
අගගඤඤ ෙසො අරියධමම සසඞඝ ෙනතූෙදෙසසි ධමම මරණං හදයඞගමාය.෴

∗

ෙමහි ලක්ෂණ ස්ථාන ෙකොටස් 4 කි.
i මූල වර්ණය ලඝු ෙහෝ ගුෙරක් වීම.
ii මුල් අකුෙරන් පරව “ස” ගණ- “න” ගණ අතහැර ෙසසු
ගණ 6 න් එකක් වීම.
iii අකුරු 4 කින් පසුව “ය” ගණ පමණක් වීම.
iv අන්ත අක්ෂරය ලඝු ෙහෝ ගුෙරක් වීම.
– 69 වන පිටුෙවහි අංක 06 වෘත්තය බලන්න.
10

68 වන ගාථාෙව් සිට 73 වන ගාථාව දක්වා “උපජාත”
වෘත්තය. (ඉන්දවජ උෙප්නදවජ-මිශ වෘත්තයි.) 68 වන පිටුෙවහි
අංක 03 වෘත්තය බලන්න.

11

74 යන ගාථාව “වසන්ත තිලකා” වෘත්තයි. (වුත්තා
වසන්තකිලකා නභජා ජගාෙගෝ.) – 69 වන පිටුෙවහි අංක 05
වෘත්තය බලන්න.

12

75 වන ගාථාෙව් සිට 79 වන ගාථාව දක්වා “උපජාත”
වෘත්තය. (ඉන්දවජ උෙප්නදවජ-මිශ වෘත්තයි.) 68 වන පිටුෙවහි
අංක 03 වෘත්තය බලන්න.

13

80 වන ගාථාව සහ 81 වන ගාථාව “ඉන්දවජ” වෘත්තය.
(ඉන්දාදිකා තා වජිරා ජගාෙගෝ) – 68 වන පිටුෙවහි අංක 02
වෘත්තය බලන්න.

14

82 වන ගාථාෙව් සිට 86 වන ගාථාව දක්වා “අසම්බාධ”
වෘත්තය. (ම්තා ෙනෝ ෙසෝ ගා’ක්ඛ නිධියති ර සම්බාෙධෝ) – 69 වන
පිටුෙවහි අංක 07 වෘත්තය බලන්න.

15

87 වන ගාථාෙව් සිට 96 වන ගාථාව දක්වා “වසන්ත තිලකා”
වෘත්තයි. (වුත්තා වසන්තකිලකා නභජා ජගාෙගෝ.) – 69 වන
පිටුෙවහි අංක 05 වෘත්තය බලන්න.

නගර’මම්බලන්ෙගොඩ - “න්ෙගෝ” අකුරු ෙදක ගුරු අක්ෂරයක් ෙලස භාවිතා ෙව්
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උපගන්ථය

1

01 වන ගාථාෙව් සිට 04 වන ගාථාව දක්වා “මාලිනී” වෘත්තය.
(නනමයයයුතායං මාලනී ෙභොගසීහී) – 68 වන පිටුෙවහි අංක 01
වෘත්තය බලන්න.

2

20 වන ගාථාව “උපජාත” වෘත්තය. (ඉන්දවජ උෙප්නදවජමිශ වෘත්තයි.) 68 වන පිටුෙවහි අංක 03 වෘත්තය බලන්න.

3

21 වන ගාථාව “ඉන්දවජ” වෘත්තය. (ඉන්දාදිකා තා වජිරා
ජගාෙගෝ) – 68 වන පිටුෙවහි අංක 02 වෘත්තය බලන්න.

4

22 වන ගාථාෙව් සිට 27 දක්වා “උපජාත” වෘත්තය. (ඉන්දවජ
උෙප්නදවජ-මිශ වෘත්තයි.)

5

39 වන ගාථාෙව් සිට 45 වන ගාථාව දක්වා “භුජඞ්ගපයාත”
වෘත්තයි. (භුජඞ්ගප්පයාතං භෙව් ෙව්දෙය්හී.) – 69 වන පිටුෙවහි
අංක 04 වෘත්තය බලන්න.

6

46 වන ගාථාව “වසන්ත තිලකා” වෘත්තයි. (වුත්තා
වසන්තකිලකා නභජා ජගාෙගෝ.) – 69 වන පිටුෙවහි අංක 05
වෘත්තය බලන්න.

මහා ෙථේරාපදානය ______________________________ ගුණ මිණි පවත

133. ශී ෙද්හය තැන්පත් කළ රන් සිවි ෙගය වනාහි ගැවසීගත්
ජනපජාවද පූජා ආදිය අතැතිව සිටි ජනපජාව යම් තාක්ද ඒ
තාක්ම මාර්ග ෙදපස ධජ පතාක වලින් අලංකාර ෙකොට ශී
ෙද්හය තැබිය යුතු චිතකාගාරය යම් තැෙනක්හිද එතනට
උත්සව ශීෙයන් පැමිණියහ.
134. තිවිධ ෙසනාබල ඇණිය විසින් කළ උතතමාචාරය සමඟ
අම්බලන්ෙගොඩ නගර ක්ෙෂේතෙය් විද5මාන වූ මාලාකර්ම
ලතා කර්ම කල කාසාව වර්ණ සහිත පුණ5 විලාස චිතකය
ෙවත ශී ෙද්හය ඔවුහු ෙගනාහ.
135. ෙනොෙයක් දිශාවන්හි සිටි අමත5ාදීත් මහා යතිවරයන්
වහන්ෙසලාත් ෙනොෙයක් සිය ගණන් රට වැසිෙයෝත් ආදී
පිරිස එහි පැමිණියාහ. ඔවුහු විසින් උන්වහන්ෙසෙග් ගුණ
බල මහන්තතාවය පකාශ කරන්නාවූ රුස්ව සිටි
ඇත්තවුන්ෙග් සිත් ෙසෝ අන්ධකාරෙයන් ෙවන් වුනාහ.
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47 වන ගාථාව “ඉන්දවජ” වෘත්තය. (ඉන්දාදිකා තා වජිරා
ජගාෙගෝ) – 68 වන පිටුෙවහි අංක 02 වෘත්තය බලන්න.

136. බුදු රජණන් වහන්ෙසෙග් ශී ෙද්හයට ෙමන් කරන ලද සාධු
පූජා ඇත්ෙත් විය. (එනම්) සුදු සඳුන්ද, කපුරු සහ සඳුන්
ෙතල් පිරවූ පසාද වර්ණ භද චිතකයක් කර ඒ තුලට ශී
ෙත්රපාදයන්ෙග් ශී ෙද්හය ඔවුහු නැංවූහ.
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48 වන ගාථාෙව් සිට 54 වන ගාථාව දක්වා “වසන්ත තිලකා”
වෘත්තයි. (වුත්තා වසන්තකිලකා නභජා ජගාෙගෝ.) – 69 වන
පිටුෙවහි අංක 05 වෘත්තය බලන්න.
55 වන ගාථාෙව් සිට 67 වන ගාථාව දක්වා අට්ඨක්ඛර පාද
“විසම” වෘත්තයි. * නටඨක්ඛෙරසු පාෙද්සු ස්නාධිම්හා ෙයොණණවා
වත්තං යනු අට්ඨක්ෂර පාදෙයහි ආදිෙයහි (මුෙලහි) අක්ෂරයා
ෙකෙරන් පරව “ස- න” ගණෙයෝ ෙනොෙවත්. අකුරු 4 කින් පරව
“ය” ගණයම ෙව්. ෙම් වෘත්ත වක්ත යි.

137. බුද්ධාංකුරයන් වහන්ෙසෙග් ශී ෙද්හය දල්වන කාලෙයහි
ෙකෙලස් මල සහිත ෙසෝ ගිනි සහිත සිටි ජන සමූහයා අස්
වැසීම සඳහා ගරු අරියධම්ම යතිවරයන් වහන්ෙසනම්වූ
සඞ්ඝයාට නායක වූ ෙශේෂ්ඨ වූ ෙතරුන් වහන්ෙස ෙමත්
කරුණාෙවන් පිරිපුන් හෘදයාංගම සිතින් මරණානුස්සතිය
ෙද්ශනා කළ ෙසේක.
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60

ගුණ මිණි පවත __________________________________ සිරි ජිනවංස

උපගන්ථය ______________________________________________

138. භසමා’වෙසස පරිපුණණ කරණඩෙකනසඞඝසස අසසම පදා’හරි උසසෙවහි,
ෙචතිමපි කතව නිදෙමසි’පි ථූප ගෙබභවනදනති තසස සිරසා’භි සදා සෙදවා.෴

භුජඞගපපයාතං භෙව ෙවදෙයහී
/ / -

14. අභිවාදන පතථනා
139. කල5ාණ මිතත පරෙමො සුගතසස පුෙතතාසුතවාන තසස මධුරං සුපසතථ ධමමං,
සෙබබජනා දමිත මානස ෙකහි සාමිංපතථිංසු ෙත’පි සිරසා’භි නමිතව ෙමවං.෴
140. අතතං මනුසස පවිහාය මිෙතො චවිතවාගචඡිමපි ෙසො තුසිතෙකසු’පි ෙදව කායං,
පූෙරතව පාරමිත ධමම තිධාභි කාරංසෙමබාධි පාපුණතු මාර පරාජයිතවා.෴
141. දානාදි මුතත පරිෙයසන සමපයුෙතතාපකඛී කලනදක මහිංසක පාණකානං,
දතවා සකිචච පසුෙතො’දන ඛජජ පානංඉචඡාම’හං’පි පනිධී කත බුදධ භාවා.෴
142. එතථනතෙර විවිධ බාහිර වතථු පූජාසී’ස’කඛි ෙලොහිත සමංස ච පුතත දාෙර,
රජජං ච ජීවිත වරමපි ජනසස දතවාසබබඤඤු ෙබොධි’මධි ගචඡතු ෙථර පාදං.෴

05. “වසනත තිලකා” වෘත්තය
වුතතා වසනතතිලකා නභජා ජගාෙගො
- /
- - / - / -

- /

06. “විසම” වෘත්තය
i.

;

ii.

;

iii.

;

iv.

;

v.

;

vi.

;

-

/

-

/

/

-

/

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

07. “අසමබාධ” වෘත්තය
මතා ෙනො ෙසො ගා’කඛ නිධියති ර සමබාෙධො
/
- / - - - / - -

/

08. “මනදාකානත” වෘත්තය
මනදකකනතා, ම-භ-න-ත-ත-ගා- ෙගො යුගු-තව සසෙකහි
/
- - / - - - /
-

/

09. “ෙදෝධක” වෘත්තය
ෙදොධක මිචඡති ෙච භ-භ-භා ගා
- - /
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/ -

- - /

- - /
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උපගන්ථය

18. උපගන්ථය
ෙමම ගන්ථෙය් දැක්ෙවන ගාථාවන්ට අදාල වෘතත සටහන්
ෙමෙසය.
01. “මාලිනී” වෘත්තය
නනමයයයුතායං මාලනී ෙභොගිසීහී
- - - / - - - /

/ -

මහා ෙථේරාපදානය ______________________________ ගුණ මිණි පවත

138. ඉතිරි වූ භස්මාවෙසස ධාතු පිරවූ කරඬුවකින් උත්සව
ශීෙයන් වනාහි සඞ්ඝයාෙග් ආශම පද ෙවත ෙගනාෙව්ය.
එහි ෙච්තියක් ෙකොට ථූප ගර්භෙයහි මාහිමි භෂ්මාවෙසස
ධාතු නිධන් කෙළේය. උන් වහන්ෙසට සැම කල්හි ෙදවියන්
සහිත ෙලෝකයා සිරසින් අභි වන්දනා කරත්.

/ -

14. අභිවාදන පාර්ථනා

02. “ඉනදවජ” වෘත්තය
ඉනදාදිකා තා වජිරා ජගාෙගො
- /
- / -

- /

♦ “උෙපනදවජ” වෘත්තය
උපාදිකා සා’ව ජ,තා ජ,ගා ෙගො.
- /
- / - /
03. “උපජාත” වෘත්තය
i. අනනතෙරො’දීරිත ලකඛණා ෙච, (උෙපනදවජ)
- /
- - / - /
ii. පාදා විමිසසා උපජාතිෙයො තා; (ඉනදවජ)
- /
- / - /
iii. එවං කිල’ඤඤාසුපි මිසසිතාසු, (ඉනදවජ)
- /
- / - /
iv. වදනති ජාතිසවිද’ ෙමව නාමං. (උෙපනදවජ)
- /
- - / - /
04. “භුජඞගපයාත” වෘත්තය
77

139. උතුම් කල5ාණ මිත වූ සුගතයන් වහන්ෙසෙග් පුත වූ ඔබ
වහන්ෙසේෙග් පසංසනීය මධුර ධර්මය ඇසූ දමිත සිත් ඇති වූ
සියළු ජනෙයෝ වනාහි ඒ ගරු ස්වාමින් වහන්ෙසට සිරසින්
අභිවාදනය ෙකොට ඔවුහු ෙමෙස පාර්ථනය කරන්නාහ.
140. ෙහෙතෙම් මනුෂ5යාත්ම භාවය අතහැර ෙමයින් චුතව
තුසිත ෙදව්ෙලොව වැඩිෙය්ය. ස්වාමීනි ඔබ වහන්ෙස
විෙශේෂෙයන් තිවිධාකාර වූ පාරමිතා ධර්ම පුරා මාර පරාජය
ෙකොට උතුම් සම්ෙබෝධියට පැමිෙණන ෙසක්වා!
141. මිදුනු මසුරු සිතින් යුක්ත වූ ෙහෙතෙම් අහිංසක පක්ෂි,
ෙලෙහන්නු ආදී සත්වයන්ට බත්, කැවිලි, පානීය ජලයාදී
දන් දීම යන ස්වකීය කෘත5ෙයහි නියුක්ත වූ ෙහෙතෙම්
ප්රාර්ථනා කරන ලද බුදු බව ඇත්ෙත් යැයි මම සිතමි.
142. ඒ අතර තුර දී විවිධ වූ බාහිර වස්තු පූජාවන්ද හිස් ඇස් ෙල්
මස් සහිත තම ජීවිතයද අඹුදරුවන්ද රාජ5යද යන සියල්ල
ජනපජාවට දන්දී ෙථර පාදයන් වහන්ෙසට
සර්වඥතාඥාණය අවෙබෝධ ෙව්වා!
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143. ෙනතුතතෙමො සුගත අඤජස සතත සාෙරොපාතීච ෙමොකඛ වර සංවර සුදධ සීලා,
සිකඛානු සිකඛහි සජීවිත දාන ෙහතූනාතිකකමිතව චමරීව සුරකඛි වාලං.෴
144. පුෙබබ භෙවසු කත පාරමිතා බෙලනෙසො පඤච කාමගුණිෙකසු අනාලයිතවා,
මාතා පිතා ච රුදෙත පවිහාය සෙබබෙනකඛමම කාරක අපූරයි පබබජිතවා.෴
145. ගනථාකරාදි පරිෙවණ’ඛිලං පහායෙනකඛමමෙසො දුතිය වාර වෙසන ෙමවං,
ෙයොගසසමඤච සුකතං අවසාන කාෙලසබබං විනා තතිය වාර වෙසන පූරී.෴
146. තිපීටෙකසු කුසෙලො පටිපතති ෙඡෙකොඤාෙණන සඞඛත නිභංග සභාව කානං,
ජානිතව සබබ විධෙමතව පහාය ෙමොහාපඤඤාච කාරක අපූරයි ෙබොධිසෙතතා.෴
147. සංසාර සාගර ජලං තරිතුමපි වීෙරොපාපනධකාර නිකරං විධෙමතව ථාෙමො,
සබබමපි තං පණිධිතාය කෙතොසි ෙමවංබුදධං කුෙරො විරිය පාරමිතානුපූරි.෴
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143. මනාව ගිය මාර්ග ඇති ෙන්තූත්තම සත්ව සාරයන්
වහන්ෙස, පිරිසිදු වූ උතුම් පාතිෙමෝක්ෂ සංවර සීලය වනාහි
කුඩා අනු කුඩා සික පද- තම වල්ගය රකින ෙසෙමර මුව
ෙමන් ජීවිත පරිත5ාග ෙහේතුෙවන් ෙනො ඉක්මුෙව්ය.
144. පූර්ව භවයන්හි පූරණය කරණ ලද පාරමිතා බලෙයන්
ෙහෙතෙම්, පඤ්චකාම ගුණයන් (ගුණිකයන්) ෙකෙරහි
ෙනො ඇලී මව්පියන් හඬනා කල්හි සියල්ල අතහැර පැවිදි
ෙනක්ඛම්ම පාරමිතාව පිරුෙව්ය.
145. ගන්ථාකාර පිරිෙවණ ආදී සියල්ල අතහැර ෙහෙතෙම්
ෙමෙස ෙදවන වාර වශෙයන් ෙනක්ඛම්ම පාරමිතාව
පිරුෙව්ය. මනාව මාපිත කල ෙයෝගාශම සංස්ථාවක්
(පරික්ෂාකාරාදි) සියල්ලන් අවසාන කාලෙය්දී අතහැර
තුන්වන වාර වශෙයන් ෙහෙතෙම් ෙනක්ඛම්ම පාරමිතාව
පිරුෙව්ය.
146. තිපිටකෙයහි දක්ෂ වූ පතිපත්තිෙයහි ෙඡ්ක වූ සංඛතාදි
ස්වභාව ධර්මයන්ෙග් භංග තාවය නුවණින් දැන සියල්ල
දුරුකර ෙමෝහ අතහැර ඒ ෙබෝධි සත්වයන් වහන්ෙස පඥා
පාරමිතාව පූරණය කෙළේය.
147. වීරයන් වහන්ෙස සංසාර ජල සාගරය තරණය කිරීම
සඳහාත් ඒ ථාමයන් වහන්ෙස පාපාන්ධ ආකාර සමූහය දුරු
ෙකොට ෙමෙස ඒ සියල්ල කරන ලද්ෙද් බුද්ධ පාර්ථනාව
සඳහාය. බුද්ධාංකුරයන් වහනෙ
් ස වීය පාරමිතාව ෙමෙස
පිරුෙව්ය.
75
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148. ඛනතිතව ෙමව ම’ඛිලං කටුකඤච ෙඝොරංෙයොගසසමඤච මභිධාන සුදීප ජාලං,
දිසවාන සාසනවරසස හි ජාලිෙතො ෙසොඛනතීවෙරො නනු පාරමි ඛනති පූරි.෴
149. ෙයො සචච පාරමි වෙරො මුනිරාජ පුෙතතාආකූලඨාන විධෙමසි ජින සාසනසස,
වාචාය සචච පටිපතති මුදාර කාෙමොසෙමබාධි ඤාණ ගමනාය සුපූරි සචචං.෴
150. සාවජජ නීච පරවාද පහාය භූරීසමබුදධ ධමම මුදයං අභිඉචඡමාෙනො,
අමහමපි ආචරිය ෙථර’පි චිතත දසසීදළහං මටඨිත වරං වත ෙනො ජගාසී.෴
151. ෙමතතා විහාර පරෙමො’පි දයානු කමපිසමපූරිෙතො ගුණ’මිෙලො පරිභාවිෙතො ෙසො,
සිෙසසහි සමපරිවුෙතො අරෙණ වසෙනතාෙමතතඤච සමඵරි සමං නනු ෙලොක සෙතත.෴
152. ආලමපිනාල මනුෙපචච’පි නාලයිතවාභාෙවසි චිතතසම සාධු අසාධුකානං,
මජඣතතකාර වරඤාණ බෙලන දසසීඑෙසො චිරමපි වජිරං භවි සමමුෙපකකං.෴
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148. සියලු ෙඝෝර කටුක දුක් ඉවසාෙගන ෙයෝගාශම නමින්
සුදීපය ජාලයක් දැල්වූ ෙහෙතෙම් බුදු සසුනට උතුම්
දායාදයක් කළ ක්ෂාන්ති වරයන් වහන්ෙස ක්ෂාන්ති
පාරමිතාව පිරුෙව් ෙනොෙව්මද? පිරුෙව්මය.
149. උතුම් වූ සත5 පාරමී ඇති මුනිරාජ පුත වූ යෙමක් ෙව්ද?
ෙහෙතෙම් ජින ශාසනයාෙග් අවුල් වියවුල් තැන් දුරු
කෙළේය. සත5 වචනෙයන්ද උදාර වූ සත5 පතිපත්ති
කාමීත්වය ඇති ෙහෙතෙම් උතුම් සම්ෙබෝධි ඤාණාධිගමය
පිණිස සත5 පාරමිතාව මනාව පිරුෙව්ය.
150. නීච වූ වැරදි සහිත පරවාද අතහැර සම්බුද්ධ ශාසනාභිවෘදිය
කැමති වන්නාවූ ඥාණවන්තයන් වහන්ෙස චිත්තදර්ශී
මාෙග් උපාධ5න් වහන්ෙස උතුම් දැඩි අධිෂ්ඨාන පාරමිතාව
ඒකාන්තෙයන්ම ෙනො අත්හෙල්ය.
151. දයානුකම්පා ඇති උතුම් වූ ෛමතී විහාර ඇති අමිල
ගුණයන්ෙගන් පිරුණු භාවිත සිතක් ඇති ෙහෙතෙම්
ශිෂ5යන් පිරිවරන ලදුව ආරණ5ෙය් වැසූ ඔබ වහන්ෙස
සියළු සතුන් ෙවත සම සිත පැතුරුෙව් ෙනොෙව්මද? ෙව්මැයි.
152. ෙහෙතෙම් ඇලීම-ෙනො ඇලීම යන ෙදෙකහිම ෙනො ඇලී
(ෙනොගැටී) සත් පුරුෂ අසත් පුරුෂ සියල්ලන්ට සම සිත
වැඩුෙව්ය. මධ5ස්ථාකාර වූ උතුම් ඤාණ බලෙයන් දාර්ශී වූ
උන් වහන්ෙස වජිර පව්ව ෙමන් ෙබොෙහෝ කාලයක්
උෙප්ක්ෂා පාරමිතාව පිරුෙව්ය.
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153. ෙථරාසෙභො නියත මගග පෙත නියුෙතතාආගචඡ තවං ඉධ තෙතො සහසා චවිතවා,
ඨතවා සිවං තිදස පාරමි පූරයිතවානිය5ාය තූහි සකෙල සුගෙතො’පි හුතවා.෴

15. ෙසවිත ගනථ නාමාවලී
154. ආවජජනා’පි සමරූ කලබඤච නාමංභාසාය සීහල කතමපි වනං පවතතිං,
ගනථං මධූච චරිතං ගුණවනනිතං තංඑතානි පාවචන සබබ ගරුමපි කතවා.෴

155. පණණාස එක සත අටඨ’ධිකා ච ගාථාමතතමපිතං රචිතෙම’කක භාණවාරං,
පිෙණඩතව විසසත සුකිතති ගුණං මහනතංපෙජජහි ෙථරම’පදාන ම’හං කෙතොමහි.෴
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17. රැඳි මතක සටහන්

153. නියත සම්ෙබෝධි මාර්ග පථෙයහි නියුක්ත වූ ෙථේරාසභයන්
වහන්ෙස ඔබ වහන්ෙස! ඉක්මනින් එයින් චුතව ෙමහි එන
ෙසක්වා! ෙමහි සිට වනාහි තිස් ආකාර පාරමිතාෙවෝ
පූරණය කර සුගත තථාගත යන් වහන්ෙස නමක් වී සකල
සත්වයන් නිවනට පමුණුවාවා!

15. පාදක ගන්ථාවලිය
154. සීහල භාෂාෙවන් කරන ලද සමරු කළඹ නම් වූ (අඩ සිය
වසරක) ආවර්ජනා ගන්ථය ද, විසි වසරක ෙයෝගාශම
ඉතිහාසය ඇතුලත් වන පවත නම් ගන්ථයද, තත් ෙතරුන්
වහන්ෙස ෙග් ගුණ වර්ණනා කල චරිත මධු නම් ගන්ථයද
යන ෙම්වාත් පාලි භාෂාවත් යන සියල්ල ගුරු ෙකොට;
155. ගාථා 50 කුත්, ගාථා 100 ක්, තව ගාථා 08 ක් අධික
වශෙයන් (වර්ණ 7632),රචනාකල ෙම් ගන්ථය එක්
බණවරයක් පමණ විය. ෙමෙස බණවරකට ආසන්නව
පිඩුෙකොට පැතිරී ගිය කීර්තිමත් ගුණ මහන්තතාවයක් ඇති
ෙථේරාපදානය පාලි පද5 වලින් මම සකස් කරන ලද්ෙද්
ෙවමි.
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මහා ෙථේරාපදානය ______________________________ ගුණ මිණි පවත

16. පුඤඤානුෙමොදනා

16. පුඤ්ඤානුෙමෝදනාව

156. එතතාවතාච චිත පුඤඤ බෙලන සදධිංමාතා පිතා නිඛිල බනධු මමං ගරූ ච,
අතතාධිවතථ තිදසාච සබහම රාජාෙමොදනතු කාලකත ඤාති හිතතථි සෙබබ.෴

156. ෙමෙස ෙමපමණකින් රැස් කර ගන්නා ලද සියළු පින්
බලෙයන් මව්පිෙයෝ ද, සියළු ඤාතීහුද, ආත්මාරක්ෂක
ෙදවිෙයෝද, බහ්ම රාජෙයෝ සහිත සියල්ෙලෝද (සුවපත්
ෙවත්වා!), කාලකත සියළු ඤාති හිතවත් සියළු සත්වෙයෝද,
යන ෙමොවුහු අනුෙමෝදම් ෙවත්වා!

157. ඉමිනා පූඤඤ ෙතෙජනකෙතන ධමම චිෙතතන,
චිරං තිටඨතු ෙලොකසමිංසමමා සමබුදධ සාසනනති.21෴

157. දහම් සිතින් කළ පුණ5 ෙතජසින් බුදු සසුන ෙලොෙවහි
ෙබොෙහෝ කළක් යහතින් පිහිටාවා!

158. තසමා මයා සුගතවංස’පි භිකඛුනායංභාසාය මාගධි පණීත නිබනධනං තං,
ව5ාපාරිෙතො රචිත චිතත පසාදිෙතනෙථරාපදාන සුගමමපි සුනිටඨිතං හි.22෴

158. එබැවින් සුගතවංස භික්ෂුව වූ මා විසින් මාගධ භාෂාෙවන්
රචනා කරන ලද යම් ගන්ථයක් ෙව්ද? ෙමෙහයවන ලද්දාවූ
චිතතපසාදෙයන් සුඛාවෙබෝධය පිණිස පනීත ඒ ෙථේරාපදාන
නම් වූ ගන්ථය ෙමතැනින් නිම කරන ලද්ෙද් විය.

සාධු! සාධු! සාධු!
නිටඨිතං.

සාධු! සාධු! සාධු!
නිමි.
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