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හැඳින්වීම
� ලංකා සා�ත්යෙය� වංශකථාවන�ට ලැෙබන�ෙන� අද්��ය ස්ථානය�. ෙ� වංශකථා
සා�ත්යයට පා� භාෂාෙවන� ෙමන�ම �ංහල භාෂාෙවන� ද ලියැවුණ� කෘ�න� �සක�
අැතුළත�ය. �ෂය ක�ෙෂ්තය
� අන�ව ව�ග කළෙහාත� ෙ� වංශකථා හා ෙඑ�හා�ක
වංශකථා හා අාග�ක වංශකථා වශෙයන� පු�ල් ෙලස ෙදෙකාටසකට ෙබ� �ක��ය
හැ�ය. ෙඑ�හා�ක වංශකථා අැස�ෙරන� �පවංස හා මහාවංස යන ග්රන�ථ ෙදක � ලංකා
ද්�පෙය්ත�, ජා�ෙය්ත�, එෙමන�ම බු�දහෙ�ත� වංශකථාව ප්රාමා�ක ෙලස �ස්තර කරන
ඉතා අගනා කෘ�න� වශෙයන� ඉ�හාසඥ�න�ෙග් ප්රශංසාවට ලක�ව අැත.
අාග�ක
වංශකථා
රචනා
�
අැත�ෙත�
ෙබෟද්ධ�න�ෙග්
අ�මහත�
ෙගෟරවපුරස්කෘතභක�ත්යාදරයට භාජන වන පූජ�ය වස්තූන� අරභයාය. ෙ� � දළ�
වහන�ෙස්, � මහා ෙබෝ�න� වහන�ෙස්, ස�වඥධාතූන� �ධන� ��ම �සා පූජ�යත�වයට
පත� ස්ථූප අා�ය ය. ෙමම අාග�ක වංශකථා අතර � දළ� වහන�ෙස් වස්තු ෙකාට ෙගන
ලියැවුණ� �ඨාවංස, ධාතුවංස, දළ���ත, දළ� පූජාවලිය අා� වංශ කථා �ස්සක� පමණ
ෙ�. � මහාෙබෝ�න� වහන�ෙස් අරභයා ෙබෝ�වංස, චූලෙබෝ�වංස, �ංහල ෙබෝ�වංශය
අා� වශෙයන� ෙලාකු කුඩා ග්රන�ථ �හකට අාසන�න සංඛ්යාවක� සැක� අැත. ථූපවංශය
ස්ථූපෙය් ප්රභවය, ව�ධනය අා� �ස්තර ක�මාන�කූලව ඉ��පත� කරන අගනා වංශ
කථාව�. ෙ� වංශකථා අතුෙරන� වැ� ප්රමාණ්යක� මුල් පාලි කෘ�වල ප�ව�තන
වශෙයන� සැලෙක�.
අාග�ක වංශකථා අතුෙරන� අනාගතවංශය න� �ංහල කෘ�යට ��වන�ෙන� ස��ෙශ්ෂී
ස්ථානය�. ඊට ප්රධාන ෙහ්තුව එ� අපූ�ව වස්තු �ෂයය. අනාගතෙය් � ෙලෝක
සත�ත�වයාෙග් �ත-ස�ව පි�ස ෙලාව පහළ වන ෛමත�ය
ි බු�න�වහන�ෙස් පි�බඳද කථා
පුවත ඉ��පත� ��ම ෙම� මුඛ්ය අරමුණය. ෙ� �සාම ෙමම වංශකථාව “ෙමෙත� බු�
��ත” යන න�න� ද හැඳ�න�ෙ�.
�ංහල අනාගතවංශය ස්වතන�ත� ��මාණයක� ෙනාෙ�. එය මුල් පා� කෘ� ෙදකක�
අාශ්රෙයන� �ංහලට සැකස�ණ�. ෙ� සඳදහා මූලාශ්ර � අැ� පා� කෘ� ෙදක න�, පා�
බුද්ධවංසෙය් අ�ෙ�කයක� වශෙයන� පා� භාෂාෙවන� ලියැ� අැ� “අනාගතවංස” යන
කෘ�යත� ඊට අටුවා වශෙයන� ස�පාදනය වුණ� සමන�තභද්�කා යන කෘ�යත� ය.
අනාගතවංස න� පා� කෘ�ය �න� වකවාන�වකට අයත� කවුරැන� ��න� රචනා කරන
ලද්දක� ද යන�න �ශ්�ත ෙලස �ව ෙනාහැ�ය. බුද්ධවංසයට අ�ෙ�කයක� වශෙයන�
සැක� අැ� �සාත�, බුද්ධවංස න� කෘ�ය ඛුද්දක�කායට අයත� යැ� සැලෙකන �සාත�
අනාගතවංස න� පාලි කෘ�ය ද ඛුද්දක�කායට ම අැතුළත� ෙකාට සැල�ය ය�තු ය�
ත�ක කළ හැ�ය. එෙස් න� එය ත�ප
ි ිටකයට අයත� කෘ�යක� ෙලස පි�ගැණ�න� බවක�
දක�නට නැත. පා� අනාගතවංසය ෙමෝහ��ෙ�ද�, �ම��ෙනෝද�, බුද්ධවංස අා� පාලි
ග්රන�ථ ස�පාදනය කළ ෙචෝළෙද්ශවා� කස්සප න� ස්ථ�රයන�ෙග් ම කෘ�යක� ෙලස
සැල�ය හැ� බවට බුද්ධවංස, සාසනවංස�ප අා� කෘ�වල සටහන� � අැතැ� �

ලංකාෙ� පා� සා�ත්යය පි�බඳදව ගැඹුරැ ප�ෙය්ෂණයක ෙය�ණ� මහාචා�ය ගුණපාල
මලලෙස්කර �මතාණන� දක�වා අැත.
කරැණ� එෙස් වුවද ප්රචලිත ඉපැර� ස�ප්ර�ය අන�වත�, පා�-�ංහල අනාගතවංශයන��
සඳදහන� ප��ත� ෙමම කෘ�ය බුද්ධභාෂිතයක� වශෙයන� සැලකුණ� බව පැහැ�ලිය.
“සකල ගුණ �ධාන වූ කරැණාෙවන� ��ල් වූ, �ෙලෝගුරැ සම්යක� ස�බු�රජාණන�
වහන�ෙස් ��න� බුද්ධවංශ ෙද්ශනාවසානෙය� දහ� ෙසෙන� සැ�ය�ත� මහෙතරැන�
වහන�ෙස්ෙග් අාරාධනාෙවන� අාකාශෙය� රැවන� සක�මනක� මවා එ� සක�මන�
ෙකෙර�න� �ට ව�ළා වූ අනාගතවංශ ෙද්සනාව.....” යන �ංහල අනාගතවංශෙය�
අැතුළත� පාඨය මුල් පාලි කෘ�ෙය� අන�වාදය�. ෙම�න� පැහැ�ලි වන�ෙන� ෙමම කෘ�ය
බුද්ධභාෂිතයක� ෙස් සැල�ම පැර� ස�ප්ර�ය බවය. සද්ධ�මාලංකාරෙය� ෙයෙදන “ඒ
වනා� මතු උපදනා ෛමත�ිය බු�න�ෙග් බුද්ධ�ය ප්රකාශ ��ම වශෙයන� අප මහා
ෙගෟතම බු�න� ��න� ව�රණ ලද අනාගතවංශ ෙද්ශනාවමය. එබැ�න� �ස්තර කථාව
අනාගතවංශෙයන�ම දත ය�ත”ු යන පාඨයද ෙමම ස�ප්ර�ය පැර� බව තව�රටත�
තහවුරැ කර�.
අනාගතවංස න� පා� කෘ�ය �නාෙයෆ් නැමැ� �ෙද්ශික �ද්වතකු ��න� සංස්කරණය
ෙකාට පා� ග්රන�ථ සමාගෙ� 1886 ව�ෂෙය් සඟරාෙ� මුල්වරට පළ කරන� ලැ��.
�ංහල අනාගතවංශයට මූලාශ්රය වූ ෙදවන කෘ�ය න� සමන�තභද්�කා න�න� පා�
අනාගතවංසයට ලියැවුණ� අටුවා ග්රන�ථය�. ෙමය කාලවාපි (කලාවැව) �හාරෙය්
ෙස්නරාජප්රාසාදවා� උපෙස්න න� ස්ථ�රයකුෙග් කෘ�ය�. අනාගතවංශෙය් එක�
සංස්කරණයක� කළ වටද්දර ෙමධානන�ද ස්ථ�රයන� ස්ව�ය සංස්කරණයට ලිය�
ප්රස්ථාවනාෙව� ෙමෙස් සඳදහන� කර�. බුරැම ර�න� ලක��වට ලැ� �ෙබන පැර�
ලිපියක අනාගතවංශ�ඨකථා නාමෙයන� එ� කත�ෘපාදෙයෝ ලක��ව උපෙස්න මහා
ස්ථ�රයන� වහන�ෙස් බව දක�වා �ෙ�. ෙ� උපෙස්න ස්ථ�රයන� වහන�ෙස් න�
�ද්ෙද්ස�ඨකථා�ෙය� ක�තෘ භූත ෙතෙව� අටුවාචා�න� වහන�ෙස් ය� පි�ගත හැ�ය.
ගන�ධවංශයට අන�ව � ලංකා�ප වා� උප�ස්ස න� ස්ථ�රයකුෙග් අටුවා කථාවත�
අනාගතවංසය සඳදහා වූ බවත�, එම අටුවාකථාව වඩා පැර� මූලාශ්රයක� පදන�
ෙකාටෙගන සැකස�නක� බවත� මහාචා�ය මලලෙස්කර �ද්වතාණන�ෙග් අදහස ය.
පා� අනාගතවංස න� කෘ�ය හා ඊට අටුවාකථාව වශෙයන� ලියැවුණ� සමන�තභද්�කා
න� කෘ�ය මූලාශ්ර ෙකාට සැකස�ණ �ංහල අනාගතවංශය හ�� ප�ව�තනයක� ෙනාෙ�.
පා� මූලාශ්රයන�� දක�නට ෙනාමැ� උපමා-රෑපක ශ��ලංකාරා�යත� ��ධ අ�ථකථනත�
උපෙයෝගී ෙකාට ෙගන ස්ව�ය කෘ�ය රසෙයන� හා අ�ථෙයන� වඩාත� ප�පූ�ණ ෙකාට
ෙපෝෂණය ��මට ක�තෘ උත�සාහෙගන �ෙ�.
�ංහල අනාගතවංශෙය් ක�තෘ �ල්ග�මුල ස්ථ�රපාදයන� වහන�ෙස්ය. ෙ�
“�ල්ලග�මුල” යන�න පුද්ගලනාමයක� ද යන වග පැහැ�ලි නැත. �ල්ග�මුල, සර�ගාම,
සෙරෝගාම අා� න�වලින� හැඳ�න�වුණ, අධ්යාපන මූලස්ථානයක� පැර� අාරා�ක
අධ්යාපන ක�ෙෂ්ත�ෙය් අෂ්ටායතන අතර �ය. පුරාණ �ල්ග� ෙවෙහර යන� �නට
ෙස්රැ�ල න�න� ප්ර�ද්ධ ෙවෙහර බව වටද්දර ෙමධානන�ද ��යන�ෙග් අදහස ය.
ෙපාෙළාන�නරැ ය�ගෙය් �ට ඉතා ශීඝෙ
� යන� �ය�ණ�වට පත� ෙ� අායතනය කුරැණෑගල

රාජධා� සමෙය් ද ඉතා ක�ියාකා� ෙලස පැවැ�ෙය් ය. 13 වන �යවෙස්� එ�
මූලස්ථානය කුරැණෑගල �ස්ත�ික�කෙය් ෙකා�න�ෙග් ප්රෙද්ශෙය් පැවැ�ෙය්�. මහාචා�ය
මැන��ස් ෙරෝහණ�ර මහතා “� ලංකාෙ� සංඝ සං�ධානය” න� �ය කෘ�ෙය� අන�මාන
වශෙයන� සඳදහන� කර�.
“�ල්ග�මුල” යන�න �ල්ග�මුල අායතනෙය් අ�ශ්වර බව ලැබූ මහෙතරවරැන�
හැඳ�න��මට ෙය� පද� නාමයක� ෙස් සැල�ය හැක. කුරැණෑගල ය�ගෙය් ෙදවැ�
පණ��ත පරාක�මබා� (=හතරෙව� පරාක�මබාහ�) රාජ සමෙය් �ල්ග�මුල අායතනෙය්
අ�ශ්වර වූෙය් ��ෙමවන� කැළ� මහා �හාරෙය� අ�ප� වූ � පරාක�මබාහ� මහා
ස්ථ�රයන� වහන�ෙස් බවත�, එ�සා උන�වහන�ෙස් �ල්ග�මුල මහා ස්ථ�රයන� වහන�ෙස්
වශෙයන� හැඳ�න�වුණ� බවත� පි�ගත� මතය�. අනාගතවංශය මුන�වහන�ෙස්ෙග් කෘ�ය�.
එම වකවාන�ෙ�� �ල්ග�මුල අායතනය �ෙශ්ෂ රාජාන�ග්රහයට ලක� වූ අතර �ල්ග�මුල
ස්ථ�රයන� වහන�ෙස් මා �� නැතෙහාත� සංඝරාජ පද�ය ද ෙහබවූහ.
මුන�වහන�ෙස් ��න� අනාගතවංශය ස�පාදනය කරන ලද්ෙද් ෙදෙව� පණ��ත
පරාක�මබාහ� රජුෙග් අැරය�ෙමන� බව ග්රන�ථෙය්ම �ක�ෙ�. ඒ අැරය�ම පි�ගත� �ල්ග�මුල
මහා ස්ථ�රෙයෝ “ශ්රද්ධා බුද්� පූ�වාංගම අදහ�න� පා� පාඨෙයන� ��වකුත�
ෙනාපි�ෙහළා. ෙ� අනාගතවංශ න� වූ ධ�ම ප්රබන�ධය ස්වභාෂාෙවන� ෙකාට
මස්තකප්රාප්ත කළෙස්ක” ය� ග්රන�ථාවසානෙය� සඳදහන� ෙ�. ග්රන�ථෙය් සමාර�භෙය් ද
ෙ� බව අවධාරණෙයන� �ක�ෙ�.
ෙදෙව� පණ��ත පරාක�මබාහ� රජතුමා කලා හා සා�ත්ය ප්රෙබෝධයට ස��ෙශ්ෂ ෙස්වාවක�
කළ රජතුෙම�. එතුමා සාමාන්යෙයන� ම ධ�මශ්රවණයට ��බවක� �ක�වූ අතර
අනාගතවංශ ෙද්ශනාව අැ�මට ඉමහත� ෙස් කැම� වූ බව ප්රකටය. අනාගතවංශය
�ංහෙලන� සැක�මට එතුමා ��න� අැ�ය�� ෙකරැෙණ� ෙ� කැමැත�ත �සා �ය ය�තුය.
සත�පුරැෂ�න�ෙග් පහන� සංෙ�ගය සඳදහා අනාගතවංශය උපකා� වන�ෙන� එය
අනාගතෙය් බු� බවට පත��මට ��න ෛමත�ය
ි බු�න�වහන�ෙස්ෙග් ච�තාප�නය
ඉ��පත� කරන ෙහ්තුෙව�. අ�ත අනාගත බු�වරයන� වහන�ෙස්ලා පි�බඳද �ශ්වාසය
ඉපැර� අව�යක �ට ෙබෟද්ධ�න�ෙග් �ත� සතන�වල මුල් බැස ෙගන �ෙබන�න�.
�පංකර බු�න�වහන�ෙස්ෙගන� අැරෙඹන අ�ත බුද්ධ වංශකථාෙ� අ�ත බු�වරයන�
වහන�ෙස්ලා ��හත� නමක� ගැන සඳදහන� ය. �� අටවැ� බු�වරයාණන� වහන�ෙස්
සඳදහන� වන�ෙන� ෙගෟතම බු�න�වහන�ෙස්ය. ෙමම අට�� බු�වරයන� වහන�ෙස්ලා
අතුෙරන� බු�වරයන� වහන�ෙස්ලා හතර නමක�ම ෙමම කල්පයට අයත� ය� පි�ගැෙන�.
උන�වහන�ෙස්ලාෙග් න� ෙමෙස්ය. කකුසඳද, ෙකෝණාගම, කස්සප සහ ෙගෟතම ෛමත�ිය
බු�න� වහන�ෙස් ෙමම ය�ගෙය� පහළ වන පස්වන බු�න�වහන�ෙස්ය. බු�වරයන�
වහන�ෙස්ලා පස්නමක� පහළ වන කල්පයක� ෙහ�න� ෙමයට “භ� කල්පය” යන නම
ලැ� අැත.
අනාගත බු�න� වහන�ෙස්ලා පි�බඳද සංකල්පය අ�ත බු�වරයන� වහන�ෙස්ලා පි�බඳද
සංකල්පය තරමට �ය�ණ� � නැත. 12 වන �යවසට අයත� “දසෙබෝ�සත�ත
උප්පත��කථා” න� කෘ�යක ෛමත�ය
ි ෙබෝ�සත�ත�වයන� අැතු�ව අනාගතෙය්� බු� වන
ෙබෝ�සත�ත�වවරැන� දසෙදෙනකු ගැන සඳදහන� වන බව �යැෙ�. ෙ� අත�න�

වංශකථාවක� සඳදහා වස්තු
බුද්ධච�තාප�නය පම�.

�ෂය

වශෙයන�

භා�ත

�

අැත�ෙත�

ෛමත�ිය

ෛමත�ිය බු�න�වහන�ෙස් ගැන අැ� එක� ඉපැර�ම සඳදහනක� �ඝ�කාෙය් චක�කවත��
�හනාද ස�තෙ
� ය් අැතුළත� ෙ�. ඉන� අනතුරැව ෙවනත� කෘ�වල ව�න� වර තැ�න� තැන
සඳදහන� � අැතතත� පූ�ණ ච�ත කථාවක� වශෙයන� ඉ��පත� ෙකෙරන�ෙන� පා�
අනාගතවංසෙය්ය. අනාගතෙය්� දඹ�ව සකල ෙසෟභාග්යෙයන� සපි� පුණ්ය ක�ෙෂ්ත�යක�
වන ෙකතුම� න� න�වර සබ්රාහ්මණ සහ බ්රහ්මව� න� ෙදගුරැන�ට �ව අ�ත න�
උපත ලබන අනාගත බු�වරයාණන� වහන�ෙස් ෛමත�ය
ි න�න� බු� බවට පත�වන
අාකාරය ෙ� වංශකථාෙවන� බුද්ධාල�බන ප්රී�ය �ත� සතන� තුළ දනවන අන�ද�න�
ඉ��පත� ෙකෙ�.
ෛමත�ිය බු�න�වහන�ෙස් � ලංකාවා� ශ්රද්ධා ස�පන�න ෙබෟද්ධ ජනතාවෙග් �ත� සතන�
තුළ වඩාත� ස�ප�මට ෙහ්තුවුණ� පුරාවෘත�තයක� වංශකථා ස�ප්ර�ෙය� ගැ�ව අැත.
අනාගතවංශෙය් �ක�ෙවන ස�ප්ර�යට අ�ෙ�ක වූ ෙමම පුරාවෘත�තය මහාවංශෙය�
අැතුළත�ය. ෙ� අන�ව අනාගතෙය්� ෛමත�ය
ි බු�න�වහන�ෙස්ෙග් ෙදගුරැන� වන�ෙන�
කාවන��ස්ස රජු හා �හාරමහාෙද්� �සවුන�ය. පුත� වන�ෙන� සාලිය කුමරාය. �ටුගැමුණ�
හා සද්ධා�ස්ස යන ෙදෙසාෙහාය�රැ රජවරැ ෛමත�ිය බු�න�වහන�ෙස්ෙග් අග්රශ්රාවක�න�
වහන�ෙස්ලා වශෙයන� උප�න� අැත. � ලංකා වා�න�ෙග් ඉමහත� ෙගෟරවාදරයට පත� රජ
පවුලක� හා ෛමත�ිය බු�න� වහන�ෙස් අතර අැ� ස�බන�ධය ෛමත�ය
ි බු�න�වහන�ෙස්
ෙකෙර� ලංකාවා� ෙබෟද්ධ ජනතාව තුළ අචල භක��යක� පුබු�වාලීමට ෙහ්තු � අැ�
බව �සැකය. � ලංකාවා� ශ්රද්ධා ස�පන�න ෙබෟද්ධ�න�ෙග් එකම ෙපා� පැතුම
අනාගතෙය්� ෙලාව පහළ වන ෛමත�ය
ි බු�න�වහන�ෙස් �ක �වන� පසක� කර ගැ�මය.
අනාගතවංශය �ට ෙපර ප්රකාශයට පත�ව අැත. ඉස්වැල්ෙල් �නරතන ස්ථ�රයන� ��න�
ෙකරැණ� සංස්කරණය 1934 � ද වටද්දර ෙමධානන�ද ස්ථ�රයන� ��න� ෙකරැණ�
සංස්කරණය 1959 � ද පළ��. �නට පහස�ෙවන� ලබා ගත ෙනාහැ� එෙහත�
සැ�හැවත� ෙබෟද්ධ�න� ��න� �ය�මට ඉතා අාශා කරන එෙස්ම �ය�ය ය�තු ෙ�
මහැඟි කෘ�ය නැවත වරක� පළ ��ම ෙබෟද්ධ පාඨක�නට පිෙදන උපහාරයක� බඳ�ය.
සනත� නානායක�කාර
ෙබෟද්ධ �ශ්වෙකෝෂෙය� �ටපු �ෙයෝජ්ය ක�තෘ
01-02-1997

සිංහල

අනාගතවංශය
ආරාධනය
නෙමාතස්ස භගවෙතා අරහෙතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස.

සකලගුණ�ධානවූ

කරැණාෙවන� ��ල්වූ, ල අැ�, ප්ර� නැමැ� ප්ර�පෙයන�

�රැකරනලද ෙමාහා�ධකාර අැ�, ෙද� ��ස�න� ස�ත ෙලාවට එකගුරැවූ, මහ�ෂිවූ,
අෂ්ටා�ගසමුෙපත බ්රහ්මස්වර ���වන�නා වූ ඉෂ්ටා�ෂ්ටෙය� ���කා�වූ, �ෙලාවට
එකෙනත�වූ, සම්යක්සම්බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ��න� බුද්ධවංශ ෙද්ශනාවසානෙය�
දම්ෙසෙනවි සැරියුත් මහෙතරැන� වහන�ෙස්ෙග් අාරාධනාෙවන� අාකාශෙය�
රැවන�සක�මනක� මවා එ� සක�මන� ෙකෙර�න� �ට ව�ළා වූ, අනාගතවංශය
ත�ි�ංහලා�ශ්වර, නවරත�නා�ප�, අශරණ ශරණ, කරැණා�ධාන, යාචකජනපා�ජාත,
ප්රාඥජනබ�ධු,
ප්රජාසංර�ෂණප්ර�න,
���තපුෂ්පෙකතු
රෑපෙසෟ�ද�ය,
අ�ථජන�න�තාමා�ක්ය,
සකලකලාචා�ය,
අනවරත�නධාරාප්රවාහ,
සකලසත��වෙනෙත�ාත�සව, ශාසනා�වෘද්�කර, සකලගුණගණාභරණ �භුෂිත ෙදහ,
රාජකුලා�බර පුණ�ණච�� රාජමුකුට ම�රස්�රඤ්�තපාද පීඨ රාජකුලෙශඛරරාජවංශ
ශිඛාම�රාජකුලප්ර�පායමාන, ස්ව�ක�මාක�ාන�ත සකලභූමණ�ඩල �නශීලාද්යෙනකප්රකාර
පුණ්යස�භාර
ස�පූ�ණ
සන�තාෙනාෙපත,
ෙදෙවනි
පණ්ඩිතපරාක්රමබාහු
මහර�ජුරැවන�ෙග් අාරාධනාෙවන� ස්වෙද්ශවා�න�ට වැඩපි�ස ස්වභාෂාෙවන�
ප්රකාශෙකාට �ය�. ඒ මා �යන�නා වූ අනාගතවංශය සත�පුරැෂ වූ �ය� සත��වයන�
��න� කන� නමා �ත� ෙයාමා සාවධානවැ අැ�ය ය�තු.

නිදාන කථාව
තවද ෙ� අනාගතවංශය කවර ෙකෙනක�න් විසින් ෙදසන ලද්ෙද්ද? ෙකාතැන්හිදී ෙදසන
ලද්ෙද්ද? කවරකෙලක ෙදසන ලද්ෙද්ද? ක�මක් පිණිස ෙදසනලද්ෙද්ද? කවර
ෙකෙනක�න්ෙග් ආරාධනාෙවන් ෙදසන ලද්ෙද්දැයි යන ෙ� ප්රශ්නයන� පස්ෙදනාෙග්
�සඳ�ම ෙකාට ව�ණනා කටය�තු.
එ� කවර ෙකෙනකුන� ��න� ෙදසන ලද්ෙද්ද යත�:-

�ය� ධ�මෙය� අසඛලිතවැ පවත�නා �නග� අැ�, චතුෛවශාරද්ය �ශාරද වූ,
ධ�මරාජණන�වූ ධ�මස්වා�වූ ස�වඥවූ සම්යක� ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස් ��න� ෙදසන
ලද්ෙද්ය.
ෙකාතැන��� ෙදසන ලද්ෙද්ද? යත�:කිඹුල්වත්නුවර නිෙග්රාධාරාමෙයහි ඉතා �ත�ක� වූ �කු� අැ�, රැවන්සක්මනැ සක�මන�
කරන�නා වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් ��න� ෙදසන ලද.
කවරකෙලකැ ෙදසන ලද්ෙද්ද? යත�:බුද්ධවංශෙදශනාවසානෙයහි ෙදසන ලද.
කුමක� පි�ස ෙදසන ලද්ෙද්ද? යත�:කාෙමාඝාදි චත�ෙරාඝෙයන් �ස්තරණය පි�ස ෙදසන ලද.
කවුරැන�ෙග් අාරාධනාෙවන� ෙදසන ලද්ෙද්ද? යත�:දම්ෙසෙනවිසැරියුත් මහෙතරැන� වහන�ෙස්ෙග් අාරාධනාෙවන� ෙදසන ලද.
ෙමපමෙණ�න� කවර ෙකනකුන� ��න� ෙදසනලද්ෙද්ද, යනා� වූ ප්රශ්න පස �ෙශ්ෂෙයන�
ප්රකාශ ෙනාවන�ෙන�ය, එෙස් ෙහ�න� ඒ ප්රශ්නයන� පස්ෙදනාෙග් �ස�ජනය ෙ�
මතු�යන�නා වූ ක�මෙයන� දතය�ත�ෙත�ය.

ප්රථම ප්රශ්නය
එහි කවරෙකනක�න් විසින් ෙදසන ලද්ෙද්ද? යත්:ය� ස�වඥෙකනකුන� වහන�ෙස් ෙ� කල්පයට සාරාස�ඛ්ය කප්ල�ෂය�න� මත�ෙත�
අමර න� න�වර සුෙමධ නම් බ්රාහ්මණකුමාරවැ අ�ෂරලි�තා�වූ �ය� ශිල්පෙය�
�ෂ්පත��යට පැ�ණ ෙදමවුපියන�ෙග් අැවෑෙමන� ෙනාෙයක� ෙකළගණන� වස්තු ප�ත්යාග
ෙකාට සෘෂිප්රවජ
්ර ්යාෙවන� පැ��වැ �මාලය වනෙය� ෙවෙස�න� පඤ්චා��අෂ්ටසමාපත�� උපදවා අාකාශෙයන� යන�නාහ� දීපඞ්කර ස��ඥයන� වහන�ෙස් සුදර්ශන
මහා�හාරෙයන� �ක�ම රඹගම් න�වරට වදනා සඳදහා මං එ� කරන�නාවූ මහාජනයා �ක
ඒ ස�ෙ�ධතාපසෙයෝ තමන�ටත� එක� භූ� ප්රෙද්ශයක� ඉල්වා ෙගන ඒ මා�ග ප්රෙද්ශය
සරහා �මවන�නාට පළමු ෙකාට වැ�යාවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස්ට තමන� ෙහයක� ෙකාට
මද්ධමත�ෙත� අතුට ස�වඥයන� වහන�ෙස් සාරල�ෂයක� �ෂීණාශ්රවයන� වහන�ෙස් හා
සමඟ මද්ධ ෙනාමැඩ මා පිට මැඩෙගන වඩනා ෙස්ක�ව� �තා වැදෙහාත�තාහ�ය.
�ප�කර ස�වඥයන� වහන�ෙස් ඒ ස�ෙ�ධතාපසයන� �කලා ම ෙමෙතම
බුද්ධා�කුරෙයක. අනාගතෙය� සාරාස�ඛ්ය කප් ල�ෂය�න� ෙකළවර ෙගෟතම න�
බු�වන�ෙන�ය � �වරණ � ව�ළ ෙස්ක.
ඒ ස�වඥයන� වහන�ෙස්ට මෑතභාගෙය� ෙකාණ�ඩඤ්ඤය - ම�ගලය - ස�මනය ෙරවතය - ෙසා�තය - අෙනාමදස්�ය - ප�මය - නාරදය - ප�මුත�තරය - ස�ෙ�ධය -

ස�ජාතය - පියදස්�ය - අ�ථදස්�ය - ධ�මදස්�ය - �ද්ධ�ථය - �ස්සය - ඵුස්සය �පස්�ය - ��ය - ෙවස්සභූය - කකුස�ධය - ෙකාණාගමනය - කස්සපය යන ෙලාව
බබලවා උපන�නා වූ ෙත�ස්සක� පමණ ස�වඥවරයන� වහන�ෙස් ස�පෙයන� ලබන ලද
�වරණ අැ�වැ දශපාර�තාය - දශඋපපාර�තාය - දශපරමා�ථ පාර�තාය යන
සමත�ිංශත� පාර�ධ�මයන� පූරණයෙකාට විශ්වන්තරාත්මභාවෙය� �ට ම�ක�පා
කරන�නාහ� මහදන��, පුත��රාවන� ප�ත්යාග ෙකාට, අාය�ෙකළවර ත�ෂිත දිව්යෙලාකෙයහි
ඉපැද එ� අාය� පම�න� �ට දසදහසක� සක�වළ ෙද�යන� ��න� �ස්වැ �ටැ,
“කාෙලා’යං ෙත මහාවීර! උප්පජ්ජ මාත�ක�ච්ඡියං,
සෙදවකං තාරයන්ෙතා බුජ්ඣස්සු අමතං පදං”යි.
යා��කරණ ල�වැ පඤ්චමහා�ෙලාකනය ෙකාට, එ�න� චුතව ශාක්යරාජවංශෙයහි
ප්ර�ස��ග්රහණයෙකාටැ, එ� මහස�පත� �ඳ��න� ක�මෙයන� ෙසාඳ�රැ වූ ෙයෟවනයට
පැ�ණ. තුන�සෘතුවට ස��ස�වූ තුන�පාදෙය� �ව්යෙලෝක�යක� වැ� වූ රාජ්ය � අන�භව
ෙකෙර�න� උයන� ෙක�යට යන ෙ�ෙල� ක�මෙයන� ��ණණ-ව්යා�-මෘත ස�ඛ්යාත
ෙද්ව�තයන� තුන�ෙදනා �ක, සංෙ�ගයට පැ�ණ වැලකැ, සතරවැ� වාරෙය�
ප්රව්ර�තරෑපය �ක, ප්රව්රජ්යාව යහපතැ� මහණ�මට �ත� උපදවා, උයනට ෙගාස් එ�
දවස් යවා, මඟල් ෙපාකුණ�ෙතර �ඳද කපුෙවස් ෙගණ අා විශ්වකර්මදිව්යපුත්රයා ��න�
සරහා පි�ෙයල කරන ලද්�හ�, රාහුල ක�මාරයන් උපන� �යාව අසා, ස්ෙන�හය බලවත�
බව �න ය� තාක� ස්ෙන�හබ�ධනය මතුමත�ෙත� වඩා ෙගන ෙනා යන�ෙන� � න�,
පළමු ෙකාටම ඒ ස්ෙන�හබ�ධනය �ඳ�� � �තා සවස න�වරට වදනා වූ
ෙබෝ�සත�ත�වෙයෝ,
“නිබ්බුතා නූන සා මාතා නිබ්බුෙතා නූන ෙසා පිතා,
නිබ්බුතා නූන සා නාරී යස්සා’යං ඊදිෙසා පති” යි.
කිසාෙගෝතමී න� �සවුන� ��න� �යන ලද ෙ� ගාථාව අසා, මම මැය ��න�
��බුතපදය අස්වන ලද්ෙද� �, මුකත
� ාහාරය ගලවා ඒ �සවුනට
� යවා තමන�ෙග්
මාලිගාවට වැද �යහන�මස්තකෙය� හ�න�නාහ� ��ාවට පැ��යාවූ නාටක ස්තන
�ී �ෙග්
තැතැ�� නන�ෙද�� දත�කැ�ලි අා�වූ ෙනාෙයක� �ප්රකාර �ක සසර කල�රැණාවූ �ත�
අැ�වැ ඡන්න න� අමාත්යයා ලවා ක�ථක න� අශ්වයා ෙගන�වා ෙගන ඔහ� පිටට පැන
නැගී ඡන�න න� අමාත්යයා සමග දසදහසක� සක�වළ ෙද�යන� ��න� පි�වරනල�ව
මහ��ක�මන� �ක�ම අෙනෝමා න� ගංෙතර� මහණ ව, ක�මෙයන� රජගහනුවරට ෙගාස්
එ� පිඬඩු�ඟා අැ�ද පාණ්ඩවපර්වත ස�පයට ෙගාස් එතැන�� �ඳද බිම්සරරජ්ජුරැවන්
��න� රාජ්යෙයන� පැවරෑ කල්� ඒ රාජ්ය ප්ර�ෙ�ෂ්ප ෙකාට ආළාරකාලාමය,
උද්දකරාමපුත්රය යන තාපසවරැන� ෙදෙදනා ස�ඵයට ෙගාස් ඔවුන�ෙග් සමයම ප��ෂා
ෙකාට එ� සාර�වයක� න��ටු ෙහ�න� කල�රැණා වූ �ත� අැ� වැ එතැන� පටන�
සාවුරැද්දක� මු�ල්ෙල� අනන්යසාධාරණවූ �ෂ්කරක�ියා ෙකාට ෙවසක්මස මැදිෙපාෙහෝ
�නෙය� උ�සන ම සුජාතා න� �ටු�ව �න� අස��න�න �ීරපායාසය ෙන්රඤ්ජරා
න� ග�ගා�රෙය� � වලඳ� තලිය උඩුගඟ බලා හැර ගංෙතර සල්ෙවෙන� �වා�හාර
ෙකාට සවස්ෙ�ෙල� ෙසා�ථිය න� බ්රාහ්මණයකු ��න� ෙදනලද �තණ අට�ටක� ෙගණ
ශක�, ස�යාම, සන�තෂ
ු ිතා�වු ෙනාෙයක� ෙද�යන� පඤ්චා�ගික තූය්ය�නාදෙයන� හා පරසතු
ම�රාමල් අා�ෙයන� පූජා සත�කාර කරන�ට පටන�ගත� කල්� මහෙකළ න� නාර�ජුරැවන�

��න� ස්තු�ෙඝෝෂා පවත�වන�ට පටන�ගත� කල්� ෙබෝමැඩට පැන නැඟී තණ සළා පැන
නැංගාවූ තු�ස්�යන� වජ්රාසනාරෑඪ වැ ය�තාක� සම්යක�ස�ෙබෝ��නය සම�ගමය ෙනා
ෙකෙළ� �� න� ඒතාක� ෙ� ප�ය�කෙයන� නැගී ෙනා ��� � ප්ර�� ෙකාට
නැෙගන�රට මුහ�ණ ලා වැඩ �ඳද �රැ අස්තට යන�නාට පළමු ෙකාට ම සප�වාර
මාරපරාජය ෙකාට ප්රථමයාමෙය� පූ�ෙව�වාසාන�ස්මෘ��නය ද, මධ්යමයාමෙය�
ච්යු� උත�පත�� ෙදක දන�නා �ව්යඤ්ච�ෂූර��නය ද, පශ්�මයාමෙය�
ද්වාදශා�ගප්ර�ත්යසමුත�පාදය අන�ෙලෝම ප්ර�ෙලෝම වශෙයන� සන�ම�ශනය ෙකෙර�න�
අානාපානචතු�ථධ්යානයට සමවැද එ�න� නැගී පඤ්චස්ක�ධෙය� ද, උදයව්යය
වශෙයන� සමපණස්ලකුණ� �ක ෙගාත�භූ�නය දක�වා �ද�ශනා වඩා අා�යමා�ගෙයන�
සකල ක�ෙල්ශයන� නසා අරැණ� නැෙඟන ෙ�ෙල� ස�වඥතා�නය ද ප්ර�ෙ�ධ ෙකාට
ප්රී�ෙ�ගෙයන� “අෙනකජා�සංසාරං” යනා�න� උදන� අැන�ෙස්ක.
ඒ භාග්යවත� වූ �ක�ෙල්ශී වූ සම්යක� ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස් ��න� ෙ� අනාගතවංශය
ෙදසන ලද්ෙද්ය. ෙමපමෙණ�න� කවර ෙකෙනකුන� ��න� ෙදසන ලද්ෙද්ද යන ෙ�
ප්රශ්නය �ෙශ්ෂෙයන� �සඳදන ලද්ෙද්ය.

ෙදවන ප්රශ්නය
ෙකාතැන්හිදී ෙදසන ලද්ෙද්ද? යත්:ඉක��ත�ෙතන� ලබන ලද ස�වඥතා�න අැ� ඒ ස�වඥයන� වහන�ෙස්
ෙබෝධිද්රැමස�පෙය�ම සත�ස� ඉකුත� ෙකාට අටවැනිසතිෙයහි අජපාලන්යෙග්රාධ
වෘ�ෂමූලෙය� වැඩහ�න�ෙස්ක� තමන� වහන�ෙස් ��න� ප්ර�ෙ�ධකරණලද ධ�මමය
ගැඹුරැබව සැලැ�ෙමන� ෙද්ශනා ��මට මන�ෙ�ත�සාහ බවට පැ�ණ දසදහසක� සක�වළ
මහා බ්රහ්මයන් පි�වර ෙකාට අැ� සහම්පති මහාබ්රහ්මයා ��න� “නස්ස� වත ෙභා
ෙලාෙක �නස්ස� වත ෙභා ෙලාෙකා” යනා�න� ධ�මෙද්ශනාවට අාරාධනා කළ කල්�
බුද්ධච�ෂු�න� ෙලාව බලා ව�රා බ්රහ්මාරාධනාව පි�ෙගන පළමු ෙකාට මම කවරක�හට
ධ�මෙද්ශනා ෙකෙර� ෙ� ෙහෝ�� බලාව�රණ ෙස්ක� ආළාරකාලාමයන් හා උද්දක
රාමපුත්රයන් ක��යකළ �යාව �න පස්වගමහණුන් වහන�ෙස් තමන�වහන�ෙස්ට
ෙනාෙයක� ප�ද්ෙදන� උපකා��යාව �� ෙකාට හ�නස්ෙනන� නැඟී ක�පුරයට
වඩනාෙස්ක� අතරමඟ � උපක න� අා�වකයක�හ� හා සමඟ කථා ෙකාට අැසළමස
පුණ�ෙපාෙහෝ ලද දවස් බරණැස්න�වර ඉසිපතන න� �ග�ෙය� පස්වගමහණ�න�
වහන�ෙස් වසන�නා වූ ස්ථානයට පැ�ණ න�ස��ස� වූ අාවුෙසාවා�� ව්යවහාරෙයන�
වැවහරකරන�නා වූ ඒ ��ෂූන� වහන�ෙස්ට තමන�වහන�ෙස් බු�වූ �යාව �යා ගි�ස්වා
අඤ්ඤාෙකාණ්ඩඤ්ඤ මහෙතරැන� වහන�ෙස් ප්රධානෙකාට අැ� අටෙළාස්ෙකළක�
බ්රහ්මයන� ධ�මාමෘතපානය කරව�න� ධම්සක්පවත�න්සූත්රෙද්ශනාව ෙකාට පවත�වනලද
උතු� ධ�සක�පවතුන�ස�තෙ
� ද්ශනා අැ� ඒ ස�වඥයන� වහන�ෙස් අැසළ මස අව
�ෙස්�ෙය� ඒ �ය� පස්වගමහණ�න� වහන�ෙස් අ�හත�ඵලෙය� පි�ටුවා එදවස්ම
යසක�ලපුත්රයන�ෙග් අ�හත�ඵලයට උප�ශ්රය සමෘද්�ය �ක රාත�ිභාගෙය� කල��
ප්රාසාදය හැර �ක�ෙමන�නහ� ෙමෙස් වර! යසය �, �යා කැඳදවා ඒ රාත�ිභාගෙය�
ෙශ්රාතාපත��ඵලයට හා ෙදෙව� දවස් අ�හත�ඵලයට ද පමුණ�වා අන්ය වූත� ඒ
යසකුලපුතය
� න�ට යහ�වූ �වුපණස්ෙදනකු එ���ෂුප්රවජ
්ර ්යාෙවන� පැ�� කරවා

අ�හත�ඵලයට පමුණ�වා, ෙමෙස් ෙලෝකෙය� එක�සැටක� රහතුන� වූ කල්� වැස �මවන
ලද වස් අැ�ෙස්ක� වස් පවරා මහෙණ�! ඒ ඒ තැන�� චා�කා කරව � �යා, සැටක�
පමණ ��ෂූන�වහන�ෙස් ඒ ඒ �ග යවා තමන�වහන�ෙස් උරැෙවලාවට වඩනාෙස්ක�
අතරමඟ කප්පාසිකවනසණ්ඩෙයහි � භද්රවර්ගරාජකුමාරවරැන� �ස්ෙදනකුට
ධ�මෙද්ශනා කළෙස්ක. ඔවුන� අතුෙරන� අැමට ෙකළවර රාජකුමාරෙයෝ ෙසෝවාන� වූහ.
අැමට වැ�මහ� රාජකුමාරෙයෝ අනාගා� වූහ.
එතිස්ෙදනා එ� ��ෂුභාවෙයන� මහණකරවා ඒ ඒ �ග යවා උරැෙවලාවට වැඩ
ත�න්දහස්පන්සියයක් ප්රා�හා�ය දක�වා උරැෙවලකාශ්යපයන් ප්රධාන ෙකාට අැ�,
ත�න්බෑජටිලයන් හා දහසක්ජටිලයන් �නයනය ෙකාට එ� ��ෂුභාවෙයන� ම මහණ
කරවා ගයාශීර්ෂෙය් �ඳ�වා ආදීප්තපර්යාය ස�තෙ
� ද්ශනාෙවන� අ�හත�ඵලෙය� පි�ටුවා එ
දහසක� රහතුන� වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ල�ව බිම්සරරජ්ජුරැවන්ට ෙදන ලද ප්ර��ව
මුද�� �තා රජගහනුවර ලට්ඨිවන න� වූ උද්යානයට වැඩ ස�වඥයන� වහන�ෙස්
වැ�ෙස්ක යන� අසා එක්ල�විසිදහසක් පමණ බ්රාහ්මණගෘහප�න� හා සමග ස�පයට
අා ර�ජුරැවන�ට ��� වූ ධ�මෙද්ශනා කරනෙස්ක� රජදරැවන� හා සමඟ
එක�ල�ෂදසදහසක� ෙදනා ෙසෝවාන�ඵලෙය� පි�ටුවා දසදහසක� ෙදනා ශරණශීලෙය�
පි�ටුවා ෙදෙව�දවස් ශක්රෙද්ෙව�ද්රයන් ��න� මානවකෙ�ෂයක� ෙගන,
“කප්පකසාෙය කලියුෙග බුද්ධුප්පාෙදා අෙහා මහච්ඡරියං,
හූතවහමජ්ෙඣ ජාතං සමුදිතමකර�ද මිවාරවි�දං.”
යනා�න� �ෙශ්ෂෙයන� ස්තු�කරනලද ෙස්ක� රජගහනුවරට වැද ර�ජුරැවන�ෙග්
මාලිගාෙව� � වළ� ෙව්ළුවනාරාමය පි�ෙගන එ� වාසය ෙකාට ව�ළ ෙස්ක.
එසමෙය� ශ�ද්ෙධෝදන මහර�ජුරැෙවෝ මාෙග් පුතන�වන� වහන�ෙස් උතු�වූ
සම්යක�ස�ෙබෝ�යට පැ�ණ පවත�වනලද උතු�වූ ද�සක� පවතුන� ස�තෙ
� ද්ශනාවන�
අැ�ෙස්ක� රජගහන�වරට වැඩ ෙ��වනාරාමෙය� වසන ෙස්ක, යන� අසා එක�තරා
මහාමාත්යයකු කැඳදවා දහසක� පුරැෂයන� පි�වරා රජගහන�වරට ෙගාස් මාෙග් �ෙමන�
න�ඹවහන�ෙස්ෙග් පිතෘ වූ ශුද්ෙධෝදන මහර�ජුරැවන� වහන�ෙස් දක�නා කැමැ�ෙස්කැ�
�යා මාෙග් පුතන�වන� වහන�ෙස් කැඳදවා ෙගන එව � �යා ස�මත කළාහ. ඒ අමාත්යයා
යහපත ෙද්වයන�වහන�සැ � �යා ර�ජුරැවන�ෙග් බස පි�ෙගන පුරැෂයන� දහසක� පි�වර
ෙකාට අැත�ෙත� සැට ෙයා�න� මා�ගය ෙගවා ෙගාස් ධ�මෙද්ශනාකරන ෙ�ෙල�
�හාරයට වැද ර�ජුරැවන� වහන�ෙස්ෙගන� �යා එවු අස�න� තව �ෙබන�නට ය� �තා
බණ පි�ස් ෙකළවර �ට බු�රජාණන� වහන�ෙස් ව�රන�නා වූ ධ�මෙද්ශනාව අසා ��ෙස්
�ටම පුරැෂයන� දහසක� ෙදනා හා සමඟ රහත�ව මහණ�මට අවසර ඉල්වා එ�
��ෂුභාවෙයන� පැ�� ව ප�ෂත� හා සමග භාග්යවත� වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස්
පි�වරාෙගන ��ෙස්ක.
ශුද්ෙධෝදන මහර�ජුරැෙවෝ ගියවුන�ෙගන� එනෙකනකුත� නැත, අස්නකුත� ෙනා
අැෙසන�ෙන�ය � පළමු ප�ද්ෙදන� ම අටවෙරකැ දහසක� දහසක� පි�වර ෙකාට අැ�
මහාමාත්යයන� අටෙදෙනකු යවා ඔවුන� හැමෙදනාත� ෙගාස් අ�හත�ඵලයට පැ�ණ මහණ
ව මුෙවන� ෙනා බැණ හ�න�කල්� මහාපුරැෂයාණන� වහන�ෙස් හා සමග එකදවස් උපන�
අ��ශ්වා� වූ එක� ව වැලිෙක� ෙක�යා වූ කාළුදායි න� අමාත්යයා කැඳදවා දරැව!
උ���, මාෙග් පුතණ�වන� වහන�ෙස් දක�නා කැමැ� ව අමාත්යයන� නවෙදනකු හා සමග

පුරැෂයන� නවදහසක� ය��, උන� හැමෙදනාෙගන� එෙකකුත� අවුත� අස�න� පමණකුත� මට
� ෙකෙනක� නැත, එෙස් ෙහ�න� මාෙග් පුතණ�වන� වහන�ෙස් මා අැස පෑපියන�ට
පි�වන��� �කල්� ස්වා��! ඉ�න� මහණ වන�ට අවසරයක� ලද්ෙද� � න� ෙගනවුත�
දක�වාලන�ට සම�ථෙය� � �කල්� දරැව! ෙතාපි මහණ ෙ�ව � මහණ ෙනා� ෙ�ව
� මපුතණ�වන� වහන�ෙස් මට ෙගනවුත� පෑලව� ස�මත කළහ. කා��� න� අමාත්යයා
යහපත ෙද්වයන�වහන�සැ� �යා දහසක� පුරැෂයන� පි�වරා රජගහන�වරට ෙගාස්
ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙගන� ධ�මෙද්ශනාව අසා පුරැෂයන� දහසක� ෙදනා හා සමග
අ�හත�ඵලයට පැ�ණ එ���ෂුප්රව්රජ්යාෙවන� පැ�� ව මැ�න��න මස පුරපසෙළාස්වක�
�නෙය� ෙහ්මන�ත කාලය ඉකුත��ය, වසන�තකාලය පැ��ෙය් ය, වන ලැහැප් මනා ව
පිපිෙය්ය, මා�ගය වැ�මට ස��ස�ය, දශබලධා� වූ බු�රජාණන� වහන�ෙස්
��ස�ග්රහකරන�නා වූ කැලැ� �තා ස�වඥයන� වහන�ෙස් කරා එළඹ,
“අඞ්ගාරිෙනාදානි දුමා භදන්ෙත-එෙලසිෙනාඡදනං විප්පහාය,
ෙත අච්චිමන්ෙතාව පභාසයන්ති-සමෙයාමහාවීරභගීරථානං.”
යනා� වූ සැටක� පමණ ගාථාෙවන� මා�ගව�ණනා ෙකාට ස�වඥයන� වහන�ෙස් උ��
ස්ථ�රෙය�! කුමක� පි�ස ගමනව�ණනා කරන�ෙන� �� ව�ළකල්� එෙස්ය ස්වා��!
න�ඹවහන�ෙස්ට පිතෘ වූ ශුද්ෙධෝදනර�ජුරැෙවෝ දක�නා කැමැත�ෙතෝය. එෙස් ෙහ�න�
නෑයන�ට ස�ග්රහ ෙකාට ව�ළ මැනැවැ� �යා, යහපත උ�� ස්ථ�රෙය�, නෑයන�ට
ස�ග්රහ ෙකෙර�, එබැ�න� ��ෂු ස�ඝයාට �යව� ව�ළ කල්� යහපත ස්වා�� �
�යා උ�� ස්ථ�රයන� වහන�ෙස් ��ෂුස�ඝයා වහන�ෙස්ට �න�වූ ෙස්ක. සර්වඥයන�
වහන�ෙස් අඟ�මගද ෙදරටවැ� කුලපුත�යන�ෙගන� දසදහසක� ෙදනා වහන�ෙස්ය, �ඹුල්වත�
න�වර වැ� කුලපුත�යන�ෙගන� දසදහසක� ෙදනා වහන�ෙස්ය� �යා එක�ෙකාට ��දහසක�
�ෂීණාශ්රව ��ෂූන� වහන�ෙස් ��න� පි�වරණ ල�ව රජගහන�ව�න� �ක�ම දවස දවස
ෙයාදනක� ෙයාදනක� වඩනාෙස්ක� ෙදමස�න� �ඹුල්වත� පුරයට පැ�� ෙස්ක.
ශාක්යරජදරැෙවෝත් සර්වඥයන� වහන�ෙස් වඩනාට පළමුෙකාට ම අපෙග් නෑ
උතුමාණන� වහන�ෙස් දක�නෙමෝෙ� �� �යා, භාග්යවත� වූ සර්වඥයන� වහන�ෙස්
වඩනාට පළමුෙකාට ම අපෙග් නෑ උතුමාණන� වහන�ෙස් දක�නෙමෝෙ� �� �යා,
භාග්යවත� වූ සර්වඥයන� වහන�ෙස් වසන�ට ස��ස�ෙතනක� ප��ෂා කරන�නාහ� නිෙග්රාධ
න� ශාක්යර�ජුරැවන�ෙග් උයන �ත� ක�ය � සලකා එ� ගඳද��මණ�ඩප, සක�මන�
මණ�ඩප, ෙ�රටු අා� වූ රාත�ස
ී ්ථාන, �වාස්ථාන කරවා ගඳද��මල්පහන� ගත� අත� අැ� ව
ෙපර ගමන�කරන�නාහ� ස�වාභරණෙයන� සැර� ස�වඳදමල් ස�වඳදස�ණ� අා�ෙයන� පූජා
ෙකෙර�න� ස�වඥයන� වහන�ෙස් ෙපර�� ෙකාට නිෙග්රෝධාරාමයට ගියාහ�ය. එ�
බු�රජාණන� වහන�ෙස් ��දහසක� �ෂීණාශ්රවයන� වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ල�ව පනවන
ලද බුද්ධාසනමස්තකෙය� ය�ගඬ�රැමු�ෙන� �ලිෙයන�නාවූ ළ�රැ මඬඩලක� ෙමන� �ලි�
�ලි� වැඩහ�න�ෙස්ක.
ශාක්යරජදරැෙවෝ වූකලි ජා�ය �සා තදමන� අැත�තාහ� �ද්ධා�ථ කුමාරෙයෝ අපට ඉතා
බාලෙයෝ ය, අපෙග් මලන�ෙවෝ ය, බෑණන�ෙවෝ ය, මුන�බුරාෙණෝ ය, පුතණ�ෙවෝ ය � �තා
බාලබාල රාජකුමාරවරැන�ට ෙතපි වඳ�ව, අපි ෙතාපෙග් පි�පස්ෙස් �ඳ��හ � �හ.
ෙමෙස් ඒ ශාක්යරජදරැෙවෝ ජා�මානය ෙපර�� ෙකාට උන�කල්� ඉක��ත�ෙතන�
භාග්යවත� වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් ඔවුන�ෙග් අදහස් බලා මාෙග් ෙමනෑෙයෝ තමන�
වය�න� වැ�මහ� වූ පමණකටම ෙනා වඳ��හ � �ය�; බු�හ� න� ෙකබඳ�ෙස්ක� ද,

බු�බල න� ෙකබඳ� ෙදයකැ� �යා ද, බු�හ� න� ෙමබඳ�ය බු�බල න� ෙමබඳ� ෙදයකැ�
�යා ද, ෙනා ද��. එබැ�න� මම මාෙග් බුද්ධබලය ත� දක�ව�, සෘද්�බලයත� දක�ව�,
ප්රා�හා�යය ත� ෙකෙර� �, අාකාශෙය� දසදහසක� සක�වළ පැ�ර ��යා වූ
සත�රැවන�මය සක�මනක� මවා එ� සක�මන� ෙකෙර�න� මහාජනයාෙග් අධ්යාශය
ප��ෂාෙකාට ධ�මෙද්ශනාවකුත� ෙකෙළ� � න� යහපතැ� �තූෙස්ක.

යමක ප්රාතිහාය්ය�
ඉක��ත�ෙතන� ෙමෙස් බු�රජාණන� වහන�ෙස් �තූ�ත හා සමඟ දසදහසක� සක�වළ
බූමාටුෙද�යන� අා�ෙකාට අැ� �ය� ෙද්වතාෙවෝ සතුටු වූ �ත� අැ� ව සාධුනාද
පැවැත��හ.
එසඳද
ස�වඥයන�
වහන�ෙස්
�තූ�තට
අනතුරැව
ම
ඔදාතකසිණසමාපත්තියට සමවැද දසදහසක� සක�වළ අාෙලෝකෙ�ව � ඉටූෙස්ක. ඒ
අ�ෂ්ඨාන�ත�තය හා සමඟ ම අ��ෙය� පටන� අක�ෂ්ටබ්රහ්මෙලෝකය දක�වා
ඒකාෙලෝක �ය. එෙකෙණ� භාග්යවත� වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් දසදහසක� සක�වළ
උතුරැවා අ��පාදක ෙකාට අැ� චතු�ථධ්යානයට සමවැද එ�න� නැඟී අාව�ජනා
ෙකාට අ�ෂ්ඨාන �ත�තෙයන� අාකාශයට පැන නැඟී ඒ නෑයන�ෙග් ඉසපිට
පස්වගුරැවන�නාක� ෙමන� මහත�වූ �ව්යමන�ෂ්ය ප�ෂත� මධ්යෙය� යමකප්රාතිහාර්ය දක�වා
ව�ළෙස්ක.
ඒ ෙකෙස් ද? යත�:- උෟ��වශ�රෙයන� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය, අධඃශ�රෙයන�
�යකෙඳදක� පවත�ෙන�ය, අධඃශ�රෙයන� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය, උෟ��වශ�රෙයන�
�යකෙඳදක� පවත�ෙන�ය, පූ�වශ�රෙයන� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය, පශ්�මශ�රෙයන�
�යකෙඳදක� පවත�ෙන�ය. පශ්�මශ�රෙයන� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය, පූ�වශ�රෙයන�
�යකෙඳදක� පවත�ෙන�ය, දකුණැ�න� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය, වමැ�න� �යකෙඳදක�
පවත�ෙන�ය, වමැ�න� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය, දකුණැ�න� �යකෙඳදක� පවත�ෙන�ය,
දකුණ�කන���ෙරන� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය, ව�කන���ෙරන� �යකෙඳදක� පවත�ෙන�ය,
ව�කන���ෙරන� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය, දකුණ�කන���ෙරන� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය,
දකුණ�කන���ෙරන� �යකෙඳදක� පවත�ෙන�ය, දකුණ�නාසා��ෙරන� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය,
ව�නාසා��ෙරන� �යකෙඳදක� පවත�ෙන�ය, ව�නාසා��ෙරන� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය,
දකුණ�නාසා��ෙරන� �යකෙඳදක� පවත�ෙන�ය, දකුණ� දසරැෙවන� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය,
ව�දසරැෙවන� �යකෙඳදක� පවත�ෙන�ය, ව�දසරැෙවන� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය, දකුණ�
දසරැෙවන� �යකෙඳදක� පවත�ෙන�ය, ද�ෂිණහස්තෙයන� ගි� කෙඳදක� පවත�ෙන�ය,
වාමහස්තෙයන� �යකෙඳදක� පවත�ෙන�ය. වාමහස්තෙයන� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය,
ද�ෂිණහස්තෙයන� �යකෙඳදක� පවත�ෙන�ය, දකුණැලෙයන� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය,
වමැලෙයන� �යකෙඳදක� පවත�ෙන�ය, වමැලෙයන� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය, දකුණැලෙයන�
�යකෙඳදක� පවත�ෙන�ය, දකුණ� ප�න� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය, ව�ප�න� �යකෙඳදක�
පවත�ෙන�ය, ව�ප�න� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය, දකුණ�ප�න� �යකෙඳදක� පවත�ෙන�ය,
අැඟිල්ලක� අැඟිල්ලක� පාසා ගි�කඳද පවත�ෙන�ය, අැඟිලිඅස්සක� අැඟිලිඅස්සක� පාසා
�යකඳද පවත�ෙන�ය, අැඟිලිඅස්සක� අැඟිලිඅස්සක� පාසා ගි�කඳද පවත�ෙන�ය, අැඟිල්ලක�
පාසා �යකඳද පවත�ෙන�ය, ෙරෝමයක� පාසා ගි�කඳද පවත�ෙන�ය, ෙරෝමකූපයක� පාසා
�යකඳද පවත�ෙන�ය, ෙරෝමකූපයක� පාසා ගි�කඳද පවත�ෙන�ය, ෙරෝමයක� පාසා �යකඳද
පවත�ෙන�ය, බු�රජාණන� වහන�ෙස් වැඩහ�න�ෙස්ක� � න� ���තස�වඥයන� වහන�ෙස්
සක�මන�කරණ ෙස්ක� ෙහෝය, වැඩ��නාෙස්ක� ෙහෝය, සැතෙපනෙස්ක� ෙහෝය,

බු�රජාණන�වහන�ෙස්
සැතෙපනෙස්ක�
�න�
���තස�වඥයන�
වහන�ෙස්
සක�මන�කරණෙස්ක� ෙහෝය, වැඩ��නාෙස්ක� ෙහෝ ය, වැඩ�ඳ�නාෙස්ක� ෙහෝ ය, ඒ
භාග්යවත� වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් ෙතෙජෝකසිණසමාපත්තියට සමවැ�ෙමන�
උෟ��වශ�රෙයන� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය. ආෙපාකසිණසමාපත්තියට සමවැ�ෙමන�
අධඃශ�රෙයන� �යකෙඳදක� පවත�ෙන�ය. නැවත ෙත�ෙජෝක�ණසමාපත��යට සමවැ�ෙමන�
අධඃශ�රෙයන� ගි�කෙඳදක� පවත�ෙන�ය. අාෙපාක�ණසමාපත��යට සමවැ�ෙමන�
උෟ��වශ�රෙයන� �යකෙඳදක� පවත�ෙන�ය. ෙම� වූ කලි �යකඳද ගි�කඳද හා �ශ්ර
ෙනාවන�ෙන�ය. ගි�කඳද �යකඳද හා �ශ්ර ෙනාවන�ෙන�ය. ෂ�ව�ණසනබුද්ධරස්�න�
අතුෙරන� ෙදවැ� ෙදවැ� වූ රස්�ය පළමු පළමු වූ රස්�යට ය�වල ය�වල වූවාක� ෙමන�
එක�ෂණෙය� පවත�ෙන�ය. ෙද�තක� එක�ට උපදෙන� නැත, එතකු� වුවත�
ස�වඥවරයන� වහන�ෙස්ෙග් භවා�ගප�ව�තනය ලඝ� බැ�න� හා පස් අාකාරය�න�
පුරැ�ව කරණලද්�වූ �ත� අැ� බැ�න� සවණක��ස් එක�ෂණෙය� ම පවත�ෙන�ය. ඒ ඒ
රස්� පි�ස අාව�ජනා�ය ප�ක�මය අ�ෂ්ඨානය යන ෙ� �යල්ල ෙවන ෙවන ම
වන�ෙන�ය. ඒ එෙස් මැ�. භාග්යවත� වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් නීලරස්මි සඳදහා
නීලකසිණසමාපත්තියට සමවදනාෙස්ක. රන්වන්රස් සඳදහා පීතකසිණසමාපත්තියට
සමවදනා ෙස්ක. රත්වූරස් ���වන� සඳදහා ෙලාහිතකසිණසමාපත්තියට සමවදනාෙස්ක.
සුදුරස් ���වන� සඳදහා ඔදාතකසිණසමාපත්තියට සමවදනා ෙස්ක. ෙමෙස් බු�රජාණන�
වහන�ෙස් යමකප්රා�හා�ය කරණකල්� �ය� දසදහසක� සක�වළ ෙනාෙයක� සැර�ෙමන�
සරහන�නාක� ෙමන� වූෙය්ය.
ඉක��ත�ෙතන� ස�වඥයන�වහන�ෙස් යමකප්රා�හා�ය කරණ ෙස්ක� මහජනයාෙග්
�ත�හසර බලා ඔවුන�ෙග් අදහසට ස��ස� වූ ධ�මකථාවක� සක�මන� කර�න� �ට ව�රන�
කැමැ� ව දස දහසක� සක�වළ දසදහසක� රැවන�ෙමර පි�ෙවලින� �ට රැවන� ටැ� ෙමන�
ෙකාට ෙමරමු�ෙන� දසදහසක� සක�වළ පැ�ර ��යා වූ එක� ෙකළවර�න� නැෙගන��
සක�වළෙමෝ�ට ඉක�ම ��යා වූ ෙකළවර අැ�, එක� ෙකළවර�න� බස්නා�� සක�වළ
ෙමෝ�ව ඉක�ම ��යා වූ ෙකළවර අැ�, සත�රැවන�මය වූ පැහැසරවත� වූ සක�මනක� මවා
එ� සක�මන� කරණෙස්ක�, අෂ්ටා�ගෙයන� සමුෙපත වූ කණ�ණශ්රව�ය වූ �ත�ක� වූ
බ්රහ්මස්වර ���වා ෙනාෙයක� න�න� ��තුරැ වූ චතුස්සත්යෙයන� ය�ක�ත වූ අ�ත්යා�
ල�ෂණත�ය ප්රකාශ කරන�නා වූ අ�මධුර වූ ධ�මෙද්ශනාව කරණෙස්ක�,
�ව්යමන�ෂ්යයන�ෙග් ෙනත�යට රසාඤ්ජනයක� බඳ� වූ යමකප්රා�හා�ය ෙකාට ව�රණ
ෙස්ක.
එසඳද භාග්යවත� වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් ඒ රැවන�සක�මන සක�මන�කරන ෙස්ක�, ඒ
සක�මන ෙදෙකළවරට පැ�ණම නවත�නාෙස්ක. අතුෙර� ෙකළවරට ෙනාපැ�ණ
ෙනානවත�නාෙස්ක. ය�ෙස් සතර�යන� පමණ සක�මෙනකැ සක�මන�කරණෙස්ක�
සක�මන ෙදෙකළවරට පැ�ණ ම වහා කරකැෙ� ද, එප�ද්ෙදන� ම ස�වඥයන�
වහන�ෙස්ත� දසදහසක� ෙයා�ෙන� පැ�ර�� රැවන� සක�මනැ ෙදෙකළවරට පැ�ණ මුත�
අතුෙර� �ට කරකැ� ෙනාවඩනා ෙස්ක.
�ෙමක�ද? ඒ ස�වඥයන� වහන�ෙස් දසදහසක� සක�වළ පමණ �ග අැ� සක�මන හ�ස්ව
ෙකාට පූෙස්ක� ද? ෙනාෙහාත�, ඒ සක�මන �ග පළල �සා මහත� වූ අාත�මභාවයක�
මැවූෙස්ක� ද? යත�: එෙස් එෙදක ම ෙනාකළෙස්ක. ඒ ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග් බුද්ධ
ම�මය ෙනා��ය හැක�ෙක�ය. අක�ෂ්ටබ්රහ්මෙලෝකෙය� පටන� අ��ය දක�වා
එකා�ගණ �ය. සර�න� දසදහසක� සක�වළ එක� එලි�ය. ෙද�ෙයෝ මන�ෂ්යයන� ද��,

මන�ෂ්යෙයෝ ෙද�යන� ද��. ය�ෙස් �ය� �ව්යමන�ෂ්යෙයෝ ස්වභාවෙයන� අ�මුඛෙය�
�ට ස�පෙය් සක�මන� කරන�නා ද�ත� ද? එප�ද්ෙදන�ම භාග්යවත� වූ ස�වඥයන�
වහන�ෙස් ෙමරමු�ෙන� පි�� රැවන�සක�මන සක�මන�කරන�නා �ටහ. ඒ භාග්යවත� වූ
සර්වඥයන� වහන�ෙස් ��න� �ඹුල්වත� න�වර �ෙග්රෝධාරාමෙය් ඉතා �ත�ක� වූ �කු�
අැ� රැවන�සක�මන සක�මන� ෙකෙර�න� �ට ෙ� අනාගතවංශය ව�රණ ලද්ෙද්ය.
ෙමපමෙණ�න� ෙකාතැන�� � ෙදසන ලද්ෙද් ද? යන ෙ� ප්රශ්නය ස�වාකාරෙයන�
�ස�ජනය කරන ලද්ෙද්ය.

ෙතවන ප්රශ්නය
කවරකෙලක ෙදසනලද්ෙද් ද? යත්:පස්�ස්සක�පමණ ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග් වංශෙයන� සැරහ�නා වූ ෙනාෙයක� න�න�
��තුරැ වූ බුද්ධවංශෙද්ශනාවසානෙය� ෙදසන ලද්ෙද්ය.

සිව්වන ප්රශ්නය
ක�මක් පිණිස ෙදසන ලද්ෙද් ද? යත්:කාෙමෝඝය, භෙවෝඝය, දෘෂ්ෙට්යාඝය, අ��ෙජෝඝය යන චතු��ධ වූ ඕඝෙයන�
�ස්තරණය කරණ�පි�ස ෙදසන ලද්ෙද්ය.

පස්වන ප්රශ්නය
කවරෙකනක�න් වහන්ෙස්ෙග් ආරාධනාෙවන් ෙදසන ලද්ෙද් ද? යත්:ධම්ෙසෙනවිසැරියුත් මහෙතරැන� වහන�ෙස්ෙග් අාරාධනාෙවන� ෙදසනලද්ෙද්ය. ෙහ්
ෙකෙස් ද? යත�:ඉක��ත�ෙතන� අාය�ෂ්මත� වූ ධ�ෙසෙන� සැ�ය�ත� මහෙතරැන�වහන�ෙස් රජගහනුවර
ගිජුක�ළුපව්ෙවහි වසනෙස්ක� භාග්යවත� වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් �ඹුල්වත� න�වර
අාකාශෙය� රැවන�සක�මනක� මවා එ� සක�මන� කරන�නා �ටුෙස්ක. ඒ බු�හ� ෙකබඳ� වූ
�සමෘද්�ෙයන� ය�ක�ත වූ ෙස්ක� ද? යත�:- ෙද�ස්මහා පුරැෂල�ෂණෙයන� හා
අස�අන�ව්යඤ්ජනෙයන� බබළන�නා වූ උතු� වූ �ශ�ර අැ� ෙස්ක. ශරත�කාලෙය�
ස�පූ�ණ වූ ච�� මණ�ඩලය වැ� ෙස්ක. අග �ට මුල දක�වා පිපී වැ� ගිය මල් අැ�
ෙයා�න��යක� උස අැ� පරසතුම�රා රැක වැ� ෙස්ක. අටෙළාස් �යන� බුද්ධරෑපය වටා
��යා වූ බ්යාමප්රභාමණ�ඩලෙයන� ස�ක ෙස්ක. ගමන�ගත� උතු� වූ රැවන�ෙමරක� වැ�
ෙස්ක. ස�පිපි පිය�ෙමන� ගැවැ� ගත�තා වූ පිය���ලක� වැ� ෙස්ක. ෙනාෙයක� රත�නෙයන�
��තුරැ වූ උතු� රැවන�ෙතාරණක� වැ� ෙස්ක. තාරකාරස්�න� ගැවැ� ගත�තා වූ
අාකාශතලයක� වැ� ෙස්ක. අෑත මෑත �වන�නා වූ පනන�නා වූ ෂ�ව�ණ වූ ඝන

බුද්ධරස්�මාලාවන� ���වන ෙස්ක. �රැත�තර වූ බුද්ධ�න� හා උපමා�ෂයා�ක�ාන�ත වූ
බුද්ධ�ලාශෙයන� බබළන ෙස්ක. ෙමබඳ� වූ බුද්ධ�න� �රාජමාන ව සක�මන� කරන�නා වූ
ඒ බු�රජාණන� වහන�ෙස් �ක ෙ� �ය� දසදහසක� සක�වළ �ව්යබ්රහ්මා�හ� �ස්වූහ. ෙම
තැන�� වූකලි මහත�වූ ධ�මෙද්ශනාවක� �ය ය�තුය. බුද්ධවංශ ෙද්ශනාව වූකලි
ෙබාෙහෝසත��වයන�ට උපකා�ය. ප්රසාදවහය. එෙස් ෙහ�න� මම දශබලධා� වූ
ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග් මූලප්ර�ධානෙය� පටන� බුද්ධවංශෙද්ශනාව �චාෙළ� � න�,
යහපත� වන�ෙන�ය � �තා තමන�වහන�ෙස්ෙග් ප�වාර��ෂූන� පන��යක� ෙදනා වහන�ෙස්
හා සමග අාකාශෙයන� ෙගාස් ස�වඥයන� වහන�ෙස් ස�පයට එළඹැ නමස්කාර ෙකාට
ෙ�ෙහාත� මු�ෙන� පි�ටුවා �ට මහත� වූ ��යය අැ� නෙරාත�තම වූ ස�වඥයන�
වහන�ස! න�ඹවහන�ෙස්ෙග් ප්රථමප්ර�ධානය ෙකබඳ� ද? කවරකෙලක න�ඹවහන�ෙස් ��න�
ෙ� උතු� වූ බු�බව ප්රා�ථනා කරන ලද්ෙද් �� �චාළ ෙස්ක. එසඳද අසාධාරණ�න
අැ� සංසාර�ක�ඛා� වූ �ය��ක�ඛයන� ප්ර�ණ කළා වූ භාවනාෙයන� වඩනා ලද �ත� අැ�,
��� වූ කටහඬඩ අැ�, මහ�ෂි වූ ධ�මරාජන� වූ සර්වඥයන� වහන�ෙස් ෙ� කල්පයට
සාරාස�ඛ්යකප්ල�ෂය�න� මත�ෙත� ද�ශ�ය වූ මෙනාඥ වූ අමර න� පුෙරක� වූෙය්
ය. යනා�න� බුද්ධවංශෙද්ශනාව �මවා, ෙකළවර ෙ� භ�කල්පෙය� කකුසඳදය ෙකෝණාගමනය - කාශ්යපය යන සර්වඥවරෙයෝ තුන�ෙදෙනක� උපන�නාහ�ය. මම �න�
සතරවැ� ව ෙගෟතම න� බු� ��. මතු ෛමෙත�ය න� ස�වඥෙකෙනක� ෙලෝකෙය�
පහළෙව�. අෂ්ටෙලෝකධ�මෙයන� අක�ප්ය වූ �ය� ෙලෝකවා� වූ සත�ත�වයන� ෙකෙර�
පතළා වූ කරැණා අැ�, ෙ� ස�වඥවරෙයෝ පස්ෙදන ම ෙ� කල්පෙය� ම
පහළවන�නාහ�, අනාගතවංශෙද්ශනාවට අවසර තබා බුද්ධවංශෙද්ශනාව �මවා ව�ළ
ෙස්ක.

අනාගතවංශ ෙද්ශනාව
සම්බුද්ධශ්රීය හා ආරාධනය
ඉක��ත�ෙතන�
අාය�ෂ්මත�
වූ
ධ�ෙසෙන�සැ�ය�ත�
මහෙතරැන�
වහන�ෙස්
�ව්යමන�ෂ්යයන�ෙග් අදහස් �න අනාගතෙය� පහළවන�නා වූ ෛමෙත්රයස�වඥයන�
වහන�ෙස්ෙග්ත� වංශය අසන� කැමැ� ව ස�වඥයන� වහන�ෙස් කරා එළඹ නමස්කාර
ෙකාට �වුරැ ඒකාංශ ෙකාට බහා ෙ�ෙහාත� මු�ෙන� බැඳද �ට, ස්වා��! න�ඹ වහන�ෙස්
��න� අනාගතෙය� ෛමෙත�ය න� බු�ෙකෙනකුන� වහන�ෙස් උප�� �, සංෙ�ෂපෙයන�
ව�රණලද. ඒ ෛමෙත�ය න� බු�හ� ෙකබඳ� ෙස්ක� ද? ස්වා�� භාග්යවත� වූ බු�රජාණන�
වහන�ස! මා ෙකෙර� කරැණාෙවන� �ස්තර ෙකාට ඒ අනාගතවංශෙද්ශනාව ව�ළ ෙහාත�
යහපත� වන�ෙන�ය �, අාරාධනා කළ ෙස්ක.

සැරියුත් මහෙතර මහිමය
ඒ සැ�ය�ත�මහෙතරැන� වහන�ෙස් ෙකබඳ� ෙස්ක� ද? යත�:- මන�ෂ්ය රෑපය ඉක�ම
�ව්යරෑපයට ෙනාපැ��යා වූ රෑපසාරයද �ය�ෙලෝකවා� වූ සත�ත�වයන� ��න�

පි�යය�තු වූ බ්රාහ්මණමහාසාරක�ලය � �යනලද කුලසාරය ද, ප්රමාණා�ක�ාන�ත වූ
ස�පත��සාරය ද, භූවනත�ෙය� පතළ වූ ච��ාෙලාකයක� හා සමාන ස�ක වූ යසසාරය
ද, කුලස්ත�ීන�ට අාභරණයක� හා සමාන වූ අාචාරගුණසාරය ද, මා�ගඵල උපදවන�ට
සම�ථ වූ කුශලස�භාරසාරය ද, ෙමාවුන�ට අැත�න�� �යා ශා�ය� ෙතරැන�වහන�ෙස්ෙග්
මෑ�යන� බැ��ෙද�න�ට නමක. උන�ෙග් ඔෟරසපුත�ෙහ�න� ශා�පුත� න�වන ෙස්ක.
මහත� වූ ස�ප�ඨාන-සම්යක�ප්රධාන-සෘද්�පාද-ඉ��ය-බල-ෙබා�ඣධ�ගා� වූ ධ�මයන�
පි�ගන�ට සම�ථ මහත� වූ ප්ර� අැ� බැ�න� හා ෙලාකස්වා� වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස්
හැර ප්ර�ෙවන� තමන�වහන�ෙස් හා සමෙකෙනකුන� ෙලෝකෙය� නැ� බැ�න� ද,
පඤ්චමහාග�ගාෙය� වැලි හා සමු�ෙය� ජලය හා පෘ��ෙය� පාංශුව මුන�
වහන�ෙස්ෙග් න�වණට ලක�තබත� ෙගාත� වැලි අා�ය මද, න�වණම ෙබාෙහෝ වන බැ�න�
ෙනාෙගෙවන�නා වූ ප්ර� අැ� බැ�න� ද, කපක� මු�ල්ෙල් වැ�වටකල්�
ජලථලවනප�වතා� වූ හැමතැන�� වගුළ �ය��� ෙමෙතකැ � පි��ඳද �යන�නට සම�ථ
වූ ප්ර� අැ� බැ�න� මහත� වූ ප්ර� අැ� ෙස්ක. සමචිත්තපරියායස�තෙ
� ද්ශනාෙවන�
ෙකළල�ෂයක� �ව්යමන�ෂ්යයන� අ�හත�ඵලයට පැ�ණ වූ ෙස්ක. ෙසෝවාන�-ෙසදගැ�අනගැ�ය යන තුන�මඟ තුන�ඵලයට පැ��යා වූ සත��වයන� ස�ඛ්යාෙවක� නැත�ෙත�ය.
ෙමපමණ වූ සත��වයන� �නයනය කරන ෙහ�න� �නායක න�වන ෙස්ක. චක්රවර්ති
ර�ජුරැෙකෙනකුන�ෙග් චක�රත�නය පවත�වන�නා වූ ප්රධාන පුත�රත�නයක� ෙමන�
බු�රජාණන� වහන�ෙස් ��න� පවත�වන ලද ධ�මචක�ය අන�ව පවත�වා ධ�මයට
ෙසෙන�රත� තනතුෙර� �� බැ�න� ධ�මෙස්නාප� න� වන ෙස්ක. ෙමබඳ� වූ
ගුණගණා�ගෙයන� සමන��ත වූ ඒ ධම්ෙසෙනවිසැරියුත් මහ ෙතරැන� වහන�ෙස්
ෙයාදනක� පමණ �ග අැ� �හැණක� ස�වාස� දහසක� ෙයා�න� පමණ අැ�, ග��ර
සාගරපත�ලට පැ�ණ යා ෙනාෙහන�නා ෙස් කාලත�යව�� වූ �ය�ධ�මයන� �නගන�ට
සම�ථ වූ ස�වඥතා�නය ෙනාලත� බැ�න� ප්රාෙද්ශික �නයට �ෂය වූ �ත
ස�වඥතා�නයට �ෂය ෙකාට පවත�වනට අසම�ථ බැ�න� ඒ ෛමෙත�ය බු�හ� න�
ෙකබඳ�ෙස්ක� � �, තමන�වහන�ෙස්ෙග් �තට උපන� සැකය මසැස-�වැස-පැනඅැසබු�අැස-සමතැස යන පසැස් අැ�, ස�වඥයන� වහන�ෙස් අ�න� �චාරා ව�ළෙස්ක.
ෙමෙස් ඒ ධ�ෙසෙන�සැ�ය�ත� මහෙතරැන�වහන�ෙස් ��න� අාරාධනා කරන ලද්� වූ
�ය� ධ�මෙය� අස්ඛලිත වැ පවත�නා වූ �නග� අැ�, ස�වඥරාෙජාත�තමයාණන�
වහන�ෙස් රැවන�සක�මෙන� සක�මන� කර�න� �ටම රත�ගල්තලාමු�ෙන� �ංහනාද
කරන�නා වූ අ�ත ෙක්ශරසිංහරාජයක්හු ප�ද්ෙදන� ග�ජනා ෙකෙර�න� බ්රහ්මස්වර
���වා අාකාශග�ගාව ෙගන හැර පානා කලක� ෙමන� අනාගතවංශෙද්ශනාවට
පටන�ගන�නාෙස්ක�, ශා�පුත�ස්ථ�රෙය�! ස�වඥෙකෙනකුන� හැර අන්යසත��වෙකනකුන�
��න� ෙද්ශනාකරන�ට ෙනාපි�වන� වූ ෛමෙත�යස�වඥයන�ෙග් මහත� වූ කුශලරාශිය
ස�වප්රකාරෙයන� �යන�ට ෙනාපි�වන. එතකු� වුවත� එකෙදශය�න� �ය� �
�ක�වන�නාවූ බුදුරජාණන්වහන්ෙස්,
“අනප්පකං පුඤ්ඤරාසිං - අජිතස්සමහායසං,
නසක්කා සබ්බෙසා වත්ත�ං - වි�ාෙරෙණව කස්සචි
එකෙදෙසනවක්ඛාමි - සාරිපුත්තසුෙණාහිෙම.”
ෙමෙස් ව�ළෙස්ක. ය�ෙස් �ව�න� �ය� මහාසමු�ය �ක ��යා වූ ෙකනකුන�ට තමන�
��න� දක�නාලද �ය� මහාසමු�ය �වස්නැ�ෙකනකුන�ට ස�වප්රකාරෙයන� දක�වන�ට
ෙනාපි�වන� ද, එක�ප්රෙද්ශය�න� බස්වා ෙ� සමු�ය බලව � �යා එකප්රෙද්ශයක� ම

දක�වන�ට පි�වන� ද එප�ද්ෙදන� ම ස�වඥතා�නෙයන� �ය� බුද්ධාන�භාවය ප්ර�ෙවධ
ෙකාට ��යා වූ තමන�වහන�ෙස් ��න� ප්ර�ෙ�ධ කරන ලද ෛමෙත�යස�වඥයන�
කුශලසමෘද්�ය හා මහාන�භාවස�පන�න යසස්සමෘද්�ය ස�වඥෙනාවන�නා වූ ෙතාපට
ස�වප්රකාරෙයන� දක�වන�නට ෙනාපි�වන. සංස්කාර-�කාර-ල�ෂණ-��වාණ-ප්රඥප්�ය
යන පඤ්ච�ධෙඥයමණ�ඩලය හස්තාමලක�නෙයන� දත�තා වූ සර්වඥෙකනකුන� ��න�
� ඒ මහත� වූ කුශලරාශිය �නග�ය ශීඝබ
� ැ�න� �නගන�ට පි�වන. වාග්ග�ය මඳදබැ�න�
�යන�නට ෙනාපි�වන. එෙස් ෙහ�න� එකෙද්ශය�න� �ය�. තමන�වහන�ෙස් ��න�
ප්ර��කරන ලද අනාගතවංශය එකෙද්ශය�න� දක�වන�නා වූ බුදුරජාණන් වහන්ෙස්,
“ඉමම්හි භද්දෙක කප්ෙප - අසඤ්ජාෙත වස්සෙකාටිෙය,
ෙමත්ෙතෙය්යානාමනාෙමන - සම්බුද්ෙධාදිපදුත්තෙමා” යි.
ෙමෙස් ව�ළ ෙස්ක.

කල්ප විභාගය
ය� කල්පෙයක�� සර්වඥවරෙයෝ පස්ෙදෙනක� උපන�නාහ� � න� ඒ කල්පය අවෙශ්ෂ
කල්පයන�ට උතු� වන බැ�න� භද්රකල්ප න� ෙව�. එකමකල්පයක සවැ� වූ ෙහෝ, සත�
වැ� වූ ෙහෝ, සර්වඥෙකනකුන� වහන�ෙස් න�පදනා ෙස්ක. යටත� පි�ෙස�න�
එක�ෙකනකුන� වහන�ෙස් උපදනා ෙස්ක. මධ්යමවශෙයන� ෙදෙදනකුන� වහන�ෙස් ෙහෝ,
තුන�ෙදනකුන� වහන�ෙස් ෙහෝ, සතරෙදනකුන�වහන�ෙස් උපදනා ෙස්ක. උඩත�පි�ෙස�න�
බු�හ� පස්ෙදනකුන� වහන�ෙස් එක ම කල්පයක උපදනා ෙස්ක. එ�න� මත�ෙත�
න�පදනාෙහ�න� ෙ� කල්පය භ�කල්ප න� �ය. ෙම� මහාකල්පය. අස�ඛ්ය කල්පය,
අන�තඃකල්පය � කල්පය ත��
ි ධ වන�ෙන�ය. එ� ගින�ෙනන� ෙලාව නස්නාකල්�
පළමුෙකාට ම කල්ප�නාශය කරන�නා වූ �පත��කර මහා ෙ�ඝෙයක� නඟා
ෙකළල�ෂයක� සක�වළ මහත� වූ ඝනව�ෂාව වස්ෙන�ය. ඒ �ක තුටු පහටු වූ �ත� අැ�
මන�ෂ්යයන� ��න� තමන� වහන�ෙස් �ය� �ජුවට ෙගන� පිටත� ෙකාට කුඹුරැ අා�ෙය�
වපුළකල්� ක�මෙයන� වැ� ෙගාය� සරක� ෙතා�ගානා පමණ වූ කල්� ග�භරවය
ෙකෙර�න� ග�ජනා ෙකාට එක�ෙපාද���වකුත� �ම ෙනා ෙහලන�ෙන�ය. එතැන� පටන�
�ටුවාපු වැ� ස�පත��කර මහා ෙ�ඝය දක�වා අතුෙර� එකදවසකුත� ෙනාවන�ෙන�ය.
ඉක��ත�ෙතන� සංසාරවෘත�තෙය� අන�ත�ගත වූ �ය� සත��වයන� අතුෙරන�
ෙහ්තුස�පන�න වූ සමහර ෙකෙනක� ධ්යාන උපදවා බ්රහ්ම ෙලෝකෙය� උපදනාහ.
සමහරෙකෙනක� අපරාප�යෙවද්යක�මෙයන� �ව්ය ෙලෝකෙය� ඉපැද එ� �ට ධ්යන
උපදවා බ්රහ්ම ෙලෝකෙය� උපදනාහ. ෙලෝකෙය� අපරාප�යෙවද්යක�මෙයන� ��න� එක
ද සත��වෙයක� න� නැත�ෙත�ය. වැ� �ටුවූ තැ�න� මත�ෙත� ෙබාෙහෝ කලක� ගියකල්�
ෙදවැ� ස��යෙයක� පහළව අාකාශය ��වලා නැ� ෙකාට ද�පණතලයක� ෙමන� ��මල
ෙකාට පඤ්චමහාග�ගාව තබා අවෙශ්ෂ වූ කුඩා මහත� ගංගා, වැ�, ෙපාකුණ�, ෙහප්,
වළවල් අා�ෙය� පැන� �යෙලන�ෙන�ය. තුන�වැ� ස��යයා පහළ ව ග�ගා, යමුනා,
අ�රව�, සරභූ, ම� යන පඤ්චමහාග�ගාවන� �යළන�ෙන�ය. සතරවැ� ස��යයා පහළ
ව අනවතප්තය, ඡද්දන�තය, කුණාලය, ක�ණමුණ�ඩය, රථකාරය, �ංහපතාපය,
ම����ය යන මහ�ල්සත �යෙළන�ෙන� ය. පස්වැ� ස��යයා පහළ ව මහාසමු�ය
�යෙළන�ෙන�ය. සවැ� ස��යයා පහළ ව �ය� සක�වල එකධුම කරවන�ෙන�ය. සත�වැ�

ස��යයා පහළව පෘ��ෙය� එක�වාලා අැ�ළ මහෙපාෙළාව, මහෙමර, සප්තකූලප�වත.
�මවත� ප�වතා�න� දවා චාතු�මහාරා�කා� වූ ස�ව්යෙලෝකෙය� රන��� මැ�ක�මය වූ
�මන� දවන�ෙන�ය. එ�න� නැඟී බ්රහ්මෙලෝක පසක� දවා අාභස්සර බ්රහ්මෙලෝකය පැහැර
��ෙන�ය. ය�ෙස් ෙ�සක�වළ න� ද, එප�ද්ෙදන� ම ෙකළල�ෂයක� සක�වළ
ස��යමණ�ඩල සතක� සතක� පහළ�ෙමන� නස්ෙන��. ඉක��ත�ෙතන� �ය� සංස්කාර
ෙලෝකය දවා ගි� �� ගියකල්� යට අජටාකාශය හා මත�ෙත� අාකාශය එක� වැ
එකා�ධකාර වන�ෙන�ය. ඊට මෑත ෙබාෙහෝ කලක� ගියකල්� ස�පත��කර මහාෙ�ඝය
නඟා නහඹතල්කඳද සා ජලධාරා වස්�න� ෙකළල�ෂයක� සක�වළ �ය� �ගිය තැන� පුරා
අන�ත�ධාන වන�ෙන�ය. ඉක��ත�ෙතන� බ්රහ්මෙලෝකය - �ව්යෙලෝකය - මහෙපාෙළාවය මහෙමරය - චක�වාටප�වතය - �මාලයප�වතය - සමු�ය - පඤ්චමහාග�ගාවය සදත�දහතළාය - ච�� ස��යය - න�ෂත�තාරකාෙවෝය යන ෙ� �යල්ල පහළවන�ෙන�ය.
ෙමෙස�න� �ය� ෙලාව පළමු ප�ද්ෙදන� ම ප්රකෘ�මත� වන�ෙන�ය. එ� �පත��කර
මහාෙ�ඝෙය� පටන� �වාෙලෝප�ෙ�දය දක�වා ෙ� අස�ඛ්යකල්පය සංවර්ත න� ෙව�.
�වාෙලාප�ෙ�දෙය� පටන� ස�පත��කර මහාෙ�ඝය පහළවනතැන� දක�වා ෙ�
අස�ඛ්යකල්පය සංවර්තස්ථායී න� ෙව�. ෙකළල�ෂයක� සක�වළ �ය පුරන�නා වූ
ස�පත��කර මහා ෙ�ඝය පහළ වූ තැන� පටන� ච��ස��යයන�ෙග් පහළ�ම දක�වා ෙ�
අස�ඛ්යකල්පය විවර්භ න� ෙව�. ච��ස��යයන�ෙග් පහළ�ෙම� පටන� නැවත කල්ප
�නාශය කරන�නා වූ �පත��කර මහාෙ�ඝය දක�වා ෙ� අස�ඛ්ය කල්පය විවර්තස්ථායී
න� ෙව�.
එ�න� ව�ළහ බු�හ�:“චත්තාරිමානි භික්ඛෙව කප්පස්ස අසඞ්ෙඛය්යානි. කතමානි චත්තාරි? සංවට්ෙටා
සංවට්ටට්ඨායී විවට්ෙටා විවට්ටට්ඨායී” �.
එ� සංවර්ත න� කපනැ�මය. සංවර්තස්ථායී න� නැ� ��මය. විවර්ත න� කප
අටගැන�මය. විවර්තස්ථායී න� අටෙගණ ��මය.
ෙමෙස් ෙමබඳ� සතර අස�ඛ්යකල්පය�න� පි�හ�න�නා වූ කල්පය මහාකල්ප න� ෙව�.
ඒ මහා කල්පෙය� සතරෙකා�ඨාසය සතර අස�ඛ්යකල්ප න� ෙව�. එ�න�
“�ව�තස්ථා�” ය � �යන ලද සතරවැ� භාගෙය� ම සම්යක�ස�බුද්ධවරයන� වහන�ෙස්
උපදනාෙස්ක. අවෙශ්ෂ වූ තුන�භාගෙය� න�පදනාෙස්ක. අන�තඃකල්පයත� ෙම� ම
ස�භව වන�ෙන�ය. ෙමෙස් ෙමබඳ� වූ ත�ි�ධ කල්පයන� අතුෙරන� “�ව�තස්ථා�” ය�
�යන ලද අස�ඛ්යකල්පෙය� ෙනාඑක� ෙකළගණන� අවුරැ� මතුමත�ෙත� ඉපැද ඉකුත�
වූ කල්ප ද්�පෙ�ත�තම වූ ෛමෙත�ය න� ස�වඥෙකෙනක� ෙලෝකෙය� පහළෙව�,
ව�ළ ෙස්ක. චක�ව�� ර�ජුරැෙවෝය, සතර වර� මහරජදරැෙවෝය - ශක� - ස�යාම සන�තුෂිතා� වූ ෙද�ෙයෝ ය - බ්රහ්මෙයෝය - යන ෙ� �ව්යබ්රහ්මා� වූ ෙදපා අැ�
සත��වයන�ට උතු�වන�නාහ. ඒ බ්රහ්මා� වූ ෙද�යන�ටත� වඩා උතු�වන බැ�න�
ස�වඥයන� වහන�ෙස් ද්�පෙ�ත�තම වනෙස්ක.

ක�ශල සමෘද්ධිය
�න� වූකලි ද්�පෙ�ත�තම වූ ෛමෙත�ය ස�වඥයන�වහන�ෙස්ෙග් කුශලසමෘද්� අා�ය
දක�වන�නාවූ �ෙලාගුරැ බු�රජාණන� වහන�ෙස්:“මහාපුඤ්ෙඤා මහාපඤ්ෙඤා - මහාඤාණී මහායෙසා,
මහබ්බෙලා මහාථාෙමා උප්පජ්ජිස්සති චක්ඛුමා,
මහාගතී සතී ෙච’ව ධිතිමා බාහුසච්චවා,
සඞ්ඛාතා සබ්බධම්මානං ඤාෙතා දිට්ෙඨා සුපස්සිෙතා
පරිෙයාගාළ්ෙහා පරාමට්ෙඨා උප්පජ්ජිස්සති ෙසා ජිෙනා” යි.
ෙමෙස් ව�ළ ෙස්ක.
තවද ශා�පුත�ස්ථ�රෙය�! ඒ ෛමෙත�ය බු�හ� තමන� ��න� කරනලද �නශීලා� වූ
කුශලයට �ය�ෙලාකවා� සත��වයන�ෙග් කුශලය ලක�තබන�ටත� ෙනාසෑෙහන ෙහ�න�
මහත�වූ අපමණ වූ කුසල් අැත�තාහ. මහත�වූ සංස්කාර-�කාර-ල�ෂණ-��වාණප්රඥප්�ය � �යන ලද පඤ්ච�ධෙඥයමණ�ඩලය �ෂය ෙකාට පවත�නා වූ මහත� වූ
ප්ර�ව අැත�තාහ. අනන්යසාධාරණ වූ ෂ� අසාධාරණ�නා� මහත� වූ �න අැත�තාහ.
�ව්යබ්රහ්මා� �ය� සත��වයන� පි�වර ෙකාට අැ� ෙහ�න� මහත� වූ යසපි�වර අැත�තාහ.
කායබලදසයක� හා �නබලදසයක� අැ� ෙහ�න� මහත� වූ බල අැත�තාහ. මහත� වූ
චතු��ධ සම්යක�ප්රධාන��යස�ඛ්යාත ෛචත�ක��ය අැ�ෙහ�න� මහත� වූ ශක��
අැත�තාහ. මහෙමර වුවත� ���ද පවත�නා වජ්රාය�ධයක� ෙමන� අ�තානාගත ව�තමාන
ස�ඛ්යාත කාලත�යව�� �ය� ධ�මයන� ෙකෙර� අස්ඛලිත ව පවත�නා
අනාවරණ�නස�ඛ්යාත මහත� වූ �නග� අැත�තාහ. වෘ�ෂා�න�ට පෘ��ය ෙමන� �ය�
සත��වයන�ට පරම ප්ර�ෂ්ඨාවන�නාහ. ��රැෙපාෙළාව මනාෙකාට කැණ �ඳ�වන ලද
ඉ���ලයක� ෙමන� ප්රාමාණා�ක�ාන�ත වූ �ෂයෙය� �ශ්චල ව පි�ටවන�නා වූ
ස�වඥතා�නය හා එක� වැ උපන�නා වූ ෙනාඉල්ෙපන�නා වූ ස්වභාවය අැ� මහත�වූ
ස්මෘ�ශක�� අැත�තාහ.
දෘඪ වූ ��යපාර�තාවට කාරණව උපන�නා වූ උත�සාහය ස්වභාව ෙකාට අැ�
�නස�ප්රය�ක�ත උත�තම වූ ��යෙයන� සමන��ත බැ�න� මහත� වූ ෛධ�ය අැත�තාහ.
�ඃඛය-සමුදය-�ෙරෝධය-මා�ගය � �යන ලද චතුරා�ය සත්යය - වාක�සත්යය පරමා�ථසත්යය යනා� වූ බහ�ප්රකාරසත්යය ප්ර�ෙ�ධ ෙකාට �� බැ�න� බහ��ධසත්යයන�
අැත�තාහ. අ�ත-අනාගත-ව�තමාන �ය� ධ�මයන� ප්ර�ෙයන� පි��ඳද �� ෙහ�න� එම
ධ�මයන� අ�තාංශ�නෙයන� මනාෙකාට ස්ප�ශ කරන�නාහ. ෙමම කාලත�ය ව�ත�වූ
�නෙයන� �ය� ධ�ම නමැ� සාගරෙය� පත�ලට බටහ. හස්තෙයන� පි�මදනා රෑපයක�
ෙමන� �න නමැ� හස්තෙයන� �ය� ධ�මයන� ස�වාකාරෙයන� පි�මදනාහ. ෙමබඳ� වූ
කුශලා� ගුණසමෘද්�ෙයන� ය�ක�ත වූ ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥෙයෝ තමන�ෙග් අාන�භාව
සමෘද්�ෙයන� ෙද���ස�න� ස�ත වූ ෙලාව පැ�ෙර�න� අනාගතෙය� උපදෙනෝ ෙ���
ව�ළ ෙස්ක.

නියත විවරණ ලැබීම
තවද ඒ ෛමෙත්රය ස�වඥයන� වහන�ෙස් කවර ස�වඥෙකනකුන� වහන�ෙස් ස�පෙයන�
�වරණ ලැබ ෙකෙතක� කල් පාර� ධ�මයන� පුරා අා ෙස්ක�ද? අනාගතෙය� උපදනා
ෙස්ක�ද? යත�: ඒ ෛමෙත�ය සම්යක�ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස් වූකලි පූ�වභාගෙය� ජා�ජරා-ව්යා� සංඛ්යාත අෙනකා�නවෙයන� සමා��ණ වූ අනවරාග්රසංසාරෙය�
අැ��නාෙස්ක� බුද්ධා� කල්යාණ�ත�යන� ෙස්වනය, භජනය, පය�රැපාසනය ෙකෙර�න�
අෙනක ජා� ෙකා�ශතසහස�යක� මු�ල්ෙල� ප�රෑපෙදසවාස-සත�පුරැෂෙසවනසද්ධ�මශ්රවණ-ෙයා�ෙසාමන�කාර-ධ�මාන�ධ�ම ප්ර�පත��ය � �යනලද ෙ�
චතුශ්චක�ස�පත��ය පුරා ෙ� කල්පෙයන� යට ෙෂාඩෂාස�ඛ්යකප්ල�ෂය�න� මත�ෙත�
උතු� වූ ජ�බුද්�පෙය� ප්රභාවන්ත න� චක�ව��රජව ඉපද ෙදදහසක� �ෂු�ද්�ය
පි�වරෙකාට අැ� සතරමහාද්�පෙය� සත��වයන� පඤ්චශීලෙය� පි�ටුවා
ප්රජාප�පාලනය ෙකෙර�න� වසන�නාහ. එකල ෙලෝකෙය� මුහුර්ත න�
ස�වඥෙකනකුන� වහන�ෙස් ඉපද ධ�සක�පවතුන� ස�ත�ෙද්ශනාව ෙකාට ෙනාෙයක�
ෙකළල�ෂගණන� අා�යසමූහයා ��න� ප�වරණල�ව සත��ව�නයනය කරණෙස්ක.
එකල ප්රභාවන�ත න� චක�ව��ර�ජුරැෙවෝ බු�හ� ෙලෝකෙය� පහළවූෙස්ක, යන� අසා
ස�ස්ෙයාදෙනක පැ�ර ��යාවූ ප�ෂ�න� පි�වරනල�ව බු�රජාණන�වහන�ෙස් කරා
එළඹ සත�රැව�න� පූජාෙකාට වැඳද ප�ෂත� හා සමග එකත�පස්ව හ�න�නාහ� ධ�මය අසා
ප්රසන�න වූ �ත� අැ�ව චක�ව��ස�පත��ය හැර මුහ�� න� ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග්
ශාසනෙය� මහණව රත්නස්ථවිරයන් වහන�ෙස්ය � ෙමන�න� අාකාශතලෙය� පූ�ණ
චන��මණ�ඩලය ෙමන� ප්ර�ද්ධව ශීල-සමා�-ප්ර� ගුණෙයන� ය�ක�තව පඤ්චා��අෂ්ටසමාපත��-උපදවා සංසාරය හරණාකැමැ�ෙස්කුත� සත��වෙලෝකය බලා අක�මුල්
�කගත ෙනාහැ� �රාගිය අවුල්හ�කැ�යක� වැ�වූ, ගුළ න� ප�ෂීන�ෙග් අවුල්කදල්ලක�
වැ�වූ, �රාගිය අවුල් මු�තණ බබුස්තණ කැ�යක� වැ�වූ, ෙදසැටදෘෂ්�ෙගණ සසර ෙනා
ඉක�ම චු�ෙයන� ප්ර�ස��යය ප්ර�ස��ෙයන� චු�යය යන නැවත නැවත චු�ප්ර�ස��
වශෙයන� ප්ර�ස��ග්රහණය ෙකාට ජා�-ජරා අා�වූ අෙනකප්රකාර �ඃඛෙයන� �� �ඳ�
ත�ි�ධභවය-චතු��ධෙයා�ය - පඤ්චග�ය - සප්ත ��නස්��ය- නවසත��වාවාසය
යන ෙම� ෙගාන�ෙව� � ෙගාන� ෙමන� �සාරා අැ��නාවූ සත��වසමූහයා �ක
කරැණාෙවන� ක�පිතව �ත අැ�ව ඒ සංසාර�ඃඛෙයන� සත��වයන� ෙගාඩනඟන�
කැමැ�ව ස�වඥතා�නය ප්රා�ථනාෙකාට �නශීලා� පුණ්යස�භාරයන� �ස්ෙකෙර�න�
මන�ෂ්යාත�මභාවා� අෂ්ටා�ගෙයන� සමුෙපතව ��යා�කප්ර�වත� ෙබෝ�සත��ව
�ෙශ්ෂෙයන� �නාධ්යාශය අැ�ව �නෙය� අැලී ��තයත� ප�ත්යාගෙකාට දන��ෙම�
බලවත�ව අවගත�තාවූ උත�සාහ අැ�ෙස්ක. එකල ධ�මසභාමණ�ඩපෙය� �ස්ව උන�නාවූ
��ෂූන�වහන�ෙස්ට ���ල්ෙලක� උපදෙන�, ෙ��නාධ්යාශය අැ� මහණ අනාගතෙය�
�ව්යව උප� ෙ�ෙහා, ෙනාෙහාත� ශක�ව-මාරව-බ්රහ්මව-උප� ෙ�ෙහා, ෙනාෙහාත� බු�ෙ�
ෙ�ෙහා�, යන ෙමෙස්වූ ���ල්ෙලක� උපන�ෙන��. එසමෙය� මුහ��ත න� ස�වඥයන�
වහන�ෙස් මනාෙකාට සරහා පි�ෙයල කරනලද ධ�සභාමණ�ඩපෙය� මනාෙකාට
පනවන ලද උතු� බුද්ධාසනමස්තකෙය� සහස�රශ්�න� සාහරකු�ෂිය බබු�වන�නා වූ
තරැණස��යයා ෙමන� �ය� ධ�සභාමණ�ඩපය රැවන�රසධාරාෙවන� ප�ෙෂක කරන�නාක�
ෙමන� �ල-පීත-ෙලා�තා’ව�ත-මාඤ්�ෂ්ඨ-ප්රභාස්වරය � �යනලද ෂ�ව�ණ වූ
ඝනබුද්ධරස්�මාලාෙවන�
බබු�ව�න�
තාරකා
සමූහයා
��න�
පි�වරනලද
පූ�ණචන��මණ�ඩලය ෙමන� ��ෂුසමූහයා ��න� පි�වරනල�ව වැඩහ�න�ෙස්ක�,

ස�පිපිරත�පිය�� වනමධ්යෙය� සඤ්චාරය කරන�නාවූ පස්වණක� පැහැෙයන� ෙහ�
භ�මරය�ගලයක� වැ�වූ පස් පෑ �ස්නා ��තුරැ අැස්සඟ�න� �ය� ප�ෂද බලා ඔවුන�ෙග්
අදහස් �න �වු�ගඬදපිරෑ රැවන�කරඬඩුවක� හරණාකලක� ෙමන� ප�ෂත� සතුටුකරව�න�
මුඛපද්මය �වෘතෙකාට අෂ්ටා�ගෙයන� සමන��ත බ්රහ්මස්වර ���වා මහෙණ�! ර�
රත්න න� මහණ බු��ජුවෙටක එෙතම ෙ�ඝපටලෙයන� සැඟවුනා වූ ස��යමණ�ඩලය
ෙමන� ද, වලාෙයන� වැස�න� පුන�සඬදමඬඩල ෙමන� ද, හ�ෙවන� සැඟ� තුබූ ගි� පුපුරක�
ෙමන� ද, පාංශුෙවන� සැඟ� තුබූ ජා�ර�ගමා�ක්යයක� ෙමන� ද, භූ�ෙයන� සැඟ� තුබූ
මහා�ධානයක� ෙමන� ද, භවෙයන� සැඟවුෙන�ය. �කාශයට අාසන�න වූ උතු� වූ
පිය��කැකුළක� ෙමන� ද, ය�ග�ධරප�වතාසන�නවූ ළ�රැමඬඩලක� ෙමන� ද, මහරළනැගීමට
අාසන�නව
��
මහාසාගරය
ෙමන�
ද,
ස�වඥතා�නයට
අාසන�නව
මහාන�භාවස�පන�න වූ ෙ� �රපුරැෂෙතෙ� මාෙග් ශාසනයට වැද සත�රැවන�මහනැවක�
ස�පෙය� �� රන�ගල්වතක� ෙමන� ද, පූ�ණචන��මණ�ඩලස�පෙය� ඔෟෂ�තාරකාව
ෙමන�ද, මහාෙ�රැප�වතරාජයා ස�පෙය� පි�� ය�ග�ධරප�වතය ෙමන� ද, ඡද්දන�ත
න� හස්�රාජයා ස�පෙය� �� අැත�පැටවකු ෙමන� ද, චක�ව��රජක�හ� ස�පෙය� ��
ප්රධාන පුත�රත�නයක� ෙමන� ද, මහාබ්රහ්මයා ස�පෙය� �� බ්රහ්මකුමාරයක�හ� ෙමන� ද,
මා ස�පෙය� වසන�ෙන�ය. ෙමෙතම එෙස් ෙමෙස්වූ සත��වෙයක� ෙනාෙව�.
ෙසාඩෂාස�ඛ්යකප්ල�ෂය�න� මත�ෙත� ෛමෙත්රය බුදුවන්ෙන්ය. එබු�න�ට ඒ
අාත�මභාවෙය� ෙකතුම� න� රාජධා�ෙයක� වාසස්ථාන වන�ෙන�ය. බ්රහ්මවතී න�
බැ���සවක� මවුවන��ය. සඞ්ඛ න� චක�ව�� ර�ජුරැවන�ෙග් සුබ්රහ්ම න�
පුෙරෝහිතබ්රාහ්මණෙයක් පියවන�ෙන�ය. අෙශාකය, බ්රහ්මෙදවය යන අග්රශ්රාවකෙයෝ
ෙදෙදෙනක� වන�නාහ. සීහනම් උපස්ථායක ෙකෙනක� වන�නාහ. පදුමාය සුමනාය යන
අග්රශ්රා�කාෙවෝ ෙදෙදෙනක� වන�නාහ. සුධන්ය සඞ්ඝනය යන උපාසකවරැ ෙදෙදෙනක�
අග්රඋපස්ථායක වන�නාහ. යසවතීය සඞ්ඝය යන උපා�කාවරැ ෙදෙදෙනක�
අග්රඋපස්ථා�කා වන�නාහ. නාගවෘ�ෙයක් ෙබෝ�වන�ෙන�ය. අටාසූරියන් උසබුද්ධශ�රය
වන�ෙන�ය. බ්යාමප්රභාමණ්ඩලය පස්��ෙයාදනක� තැන පැ�ර ��ෙන�ය. අසූදහසක්
අවුරැ� අාය�ෂයවන�ෙන�ය �, ෙමෙස් �වරණ� ව�රා ස්තු�ෙකාට උනස්ෙනන� නැගී
ගඳද��යට වන�ෙස්ක.
ඉක��ත�ෙතන� ඒ මහාපුරැෂයාණන� වහන�ෙස් තුටුපහටු �ත� අැ�ව �ව්යමන�ෂ්යයන� ��න�
පුදනල�ව බුද්ධකාරකධ�මයන� ප��ෂාකරනෙස්ක� දශපාර�තාවන� �ක, අන�ෙලෝම
ප්ර�ෙලෝමා� වශෙයන� ස�ම�ශනය ෙකෙර�න� දසදහසක� සක�වළ ක�පිත කරවා
ෙම�න� අන්ය වූ බුද්ධකාරකධ�මෙයක� න� නැත �, �ප්ඨාවට පැ�ණ දෘඪසමා�නය
ෙකාට එතැන�පටන� �ය� ෙලෝකවා�සත��වයන� අතුෙරන� එ� එ� සත��වයක�හ� �සා
කපක�මු�ල්ෙල�ත� නරකෙය� පැ� ��න� මුද��, ෙමෙස් පවත�නා කරැණාවශෙයන�
එෙස්ම �ය� සත��වයන� චක�ව�� රාජ්ය�� පි�ටුව��, ෙමෙස් පවත�නා
අන�ද්දයාවශෙයන� ද, �ය� සත��වයන� ව�ත�ඃඛෙයන� මු� අ�හත�ඵලෙය� පි�ටුව��,
ෙමෙස් පවත�නා අන�ක�පා වශෙයන� ත�ි�ධසමා�නය සමාදන�ව ප්රමාණා�ක�ාන�තවූ
ජා�ෙකා�ශතසහස�යක� මු�ල්ෙල� පාර�ධ�මයන� පුර�න� අා ෙස්ක.

බුද්ධකාරක ධම�
ඒ පාරමිතාෙවෝ න� කවුරැද? ඒ පාර�තාධ�මයන� ෙකෙස් පි�යය�තුද? යත�:

මහත�වූ ෙබෝ�සත��වවරයන�ෙග් උත�තමප්ර�පත��ය මා ��න� �යන� ලබන��ය. එකඟවූ
�ත� අැ�ව සත�පුරැෂෙය�! මනාෙකාට අස�.
�නශීලා�ගුණ�ෙශ්ෂය
හා
ෙය�ම
ෙහ්තුෙකාටෙගන
සත�ෙවාත�තම
බැ�න�
උත�කෘෂ්ටමහාසත��වෙයෝ න� ෙබෝ�සත��වවරෙයෝය ඔවුන�ෙග් ස්වභාවය හා
�නා�ක�ියාව පාර�තා න�ෙ�. ඒ පාර�තාෙවෝ දශ�ධ වන�නාහ. ෙකෙස්ද? යත�:භාග්යවත� වූ �ය� ධ�මයන� අනාවරණ�නෙයන� දත�තා වූ ස�වඥතා�නෙයන� දත�තා
වූ �ක�ෙල්ශී වූ ඒ සම්යක�ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස් ��න�,
“විචිනන්ෙතා තදා දක්ඛිං පඨමං දානපාරමිං,
පුබ්බෙකහි මෙහසීහි අනුචිණ්ණංමහාපථං”
යනා� ක�මෙයන� �නපාර�තාය - ශීලපාර�තාය - ෛනෂ්කම
� ්යපාර�තාව ප්ර�පාර�තාය - ��යපාර�තාය - �ෂාන��පාර�තාය - සත්යපාර�තාය අ�ෂ්ඨානපාර�තාය
ෛමත�ීපාර�තාය
උෙප�ෂාපාර�තාය
යන
දශ�ධපාර�තාධ�මයන� දක�වා ෙම�න� මත�ෙත� අ�තා� කාලත�යව�� වූ අන�
බුද්ධකාරකධ�මෙයක� න� නැතැ� ස�ටුහන� ෙකාට,
‘එත්තකාෙයව ෙතෙලාෙක ෙයධම්මා ෙබාධිපාචනා,
තදු’ද්ධං න�ථි අඤ්ඤත්ර දළ්හං තත්ර පතිට්ඨහ.
ව�රණලද බැ�න�ද, ‘කතිනුෙඛා භන්ෙත බුද්ධකාරකාධම්මා දස ෙඛා සාරිපුත්ත
බුද්ධකාරකාධම්මා කතෙමදස! දානං ෙඛා සාරිපුත්ත බුද්ධකාරෙකාට ධම්ෙමා සීලංෙඛා
සාරිපුත්ත බුද්ධකාරෙකා ධම්ෙමා ෙනක්ඛම්මංෙඛා සාරිපුත්ත බුද්ධකාරෙකාධම්ෙමා
පඤ්ඤාෙඛා
සාරිපුත්ත
බුද්ධකාරෙකාට
ධම්ෙමා
විරියං
ෙඛා
සාරිපුත්ත
බුද්ධකාරෙකාධම්ෙමා ඛන්තී ෙඛා සාරිපුත්ත බුද්ධකාරෙකාධම්ෙමා සච්චං ෙඛා සාරිපුත්ත
බුද්ධකාරෙකාධම්ෙමා අධිට්ඨානං ෙඛා සාරිපුත්ත බුද්ධකාරෙකාධම්ෙමා ෙමත්තා ෙඛා
සාරිපුත්ත බුද්ධකාරෙකා ධම්ෙමා උෙපක්ඛා ෙඛා සාරිපුත්ත බුද්ධකාරෙකා ධම්ෙමා
ඉෙමෙඛා සාරිපුත්ත බුද්ධකාරකා ධම්මා”යි ෙමෙස් බු�රජාණන� වහන�ෙස් ෙ�
දසපාර�තාව ව�ළෙස්ක. ෙමෙස් ව�රා එ�න� මත�ෙත�,
“දානං සීලඤ්ච ෙනක්ඛම්මං පඤ්ඤා විරිෙයන පඤ්චමං,
ඛන්ති සච්චමධිට්ඨානං ෙමත්ත�’ෙපක්ඛා’ති ෙතදස.”
ව�රණ ලද බැ�න�ද,
“දසෙතා පාරමී න�ථි දසෙතා න�ථි ඌනකා,
අනූනානාධිකා සබ්බා පූරිතා දසපාරමි.”
ව�රණ ලද බැ�න� ද, ඒ පාර�ධ�මෙයෝ දශ�ධ වන�නාහ.

පාරමීලක්ෂණාදිය
�ය�ම පාර�තාෙවෝ සාමාන්යෙයන� ෙමරමාට අන�ග්රහ��ම ස්වභාවෙකාට අැත�තාහ.
ෙමරමාට උපකාර ��ම හා �කල්ප ස�ත බව කෘත්යෙකාට අැත�තාහ. �ෛතෂීබව හා

බුද්ධ�වයම න�වණට වැට�� ෙකාට අැත�තාහ. මහාකරැණාව හා කරැෙණාපාය ප්ර�ව
අාසන�නකාරණ ෙකාට අැත�තාහ. �ෙශ්ෂෙයන� වූ කලි ය�ෙහය�න� කරැණාව හා උපාය
ප්ර�ෙවන� පි��ඳද ගන�නාලද අාත�ෙමාපකරණ ප�ත්යාගෙ�තනාව දානපාරමිතා න�
ෙ�ද,
කරැණාව හා කාරණප්ර�ෙවන� පි��ඳදගන�නාලද කාය වාක� ස�ච�තයද, කාරණෙහ�න�
අක�තව්යෙයන� වැළ�ම හා ක�තව්යය කරන�නාවූ ෙ�තනාව සීලපාරමිතා න� ෙ�ද,
කරැණාව හා උපායප්ර�ෙවන� පි��ඳද ගන�නාලද අා�නවය �ක�මෙකාට අැ�
කාමභවෙයන� �ක�ෙමන�නා වූ ���ල්ල ෛනෂ්ක්රම්යපාරමිතා න� ෙ�ද,
කරැණාව හා කාරණප්ර�ෙවන� පි��ඳද ගන�නා ලද ධ�මයන�ෙග් සාමාන්යාවෙබෝධ හා
�ෙශ්ෂාවෙබෝධය ��ම ප්රඥාපාරමිතා න� ෙ�ද,
කරැණාව හා උපායෙකෟශල්ය�නෙයන� පි��ඳදගන�නාලද ක�න� හා ��න� ෙමරමාට
වැඩ��මට උත�සාහ��ම වීර්ය පාරමිතා න� ෙ�ද,
කරැණාව හා උපායප්ර�ෙවන� පි��ඳදගන�නා ලද සංස්කාරයන�ෙග් අපරාධසහනය ��ම
හා අද්ෙවෂය ප්රධානෙකාට අැ� ත�කාරප්රවෘත�ත �ත�ෙතාත�පාදය �ාන්තිපාරමිතා න�
ෙ�ද,
කරැණාව හා උපායප්ර�ෙවන� පි��ඳදගන�නා ලද �ර�ෙචතනා�න�ෙග් ෙභ්දය ෙනා
වැර�ම සත්යපාරමිතා න� ෙ�ද,
කරැණාව හා කාරණෙය� ද�ෂව පවත�නා න�ව�න� පි��ඳද ගන�නා ලද
අචලසමා�නෙය� අ�ෂ්ඨාන හා ඒ ඒ ප්රකාරෙයන� පැවැත�තාවූ �ත�ෙතාත�පාදය
අධිෂ්ඨානපාරමිතා න� ෙ�ද,
කරැණාව හා උපායෙකෟශල්ය�නෙයන� පි��ඳදගන�නා ලද ෙලාව �ත සැප එළ�ම හා
කාරණෙහ�න� �ය� සත��වයන� ෙකෙර� ද්ෙ�ෂෙනා��ම ෛමත්රීපාරමිතා න� ෙ�ද,
කරැණාව හා කාරණප්ර�ෙවන� පි��ඳදගන�නා ලද අන�නය ප්ර�ඝය නැ�ම හා
ඉෂ්ටා�ෂ්ටෙය�ත�
සත��වසංස්කාරයන�
ෙකෙර�ත�
සමප්රවෘත��
අැ�
බව
උෙප්�ාපාරමිතා න� ෙ�ද,
එෙස් ෙහ�න� �නය වස්තුප�ත්යාගය ල�ෂණෙකාට අැත�ෙත�ය. ෙදයධ�මෙය� ෙලාභ
නැ�ම කෘත්යෙකාට අැත�ෙත�ය. තමා අයත� බව නැ���ම හා භවස�පත��ය න�වණට
වැට�� ෙකාට අැත�ෙත�ය. ප�ත්යාගකටය�තු වස්තුව අාසන�නකාරණ ෙකාට අැත�ෙත�ය.
ශීලය ප්ර�ෂ්ඨාව ල�ෂණෙකාට අැත�ෙත�ය. �ශ්ශීල බව නැ�ම කෘත්යෙකාට අැත�ෙත�ය.
ස��බව න�වණට වැට�� ෙකාට අැත�ෙත�ය. භය ල�ජා ෙදක අාසන�නකාරණ ෙකාට
අැත�ෙත�ය. “ෛනෂ්ක්රම්යය” කාමෙයන� හා භවෙයන� �ක��ම ස්වභාවෙකාට අැත�ෙත�ය.
කාමය හා භවෙය� අා�නව ප්රකාශ��ම කෘත්යෙකාට අැත�ෙත�ය. ඒ කාමෙයන� හා
භවෙයන� පරා�මුඛව �ක�ෙමන බවක� ෙමන� වැට�� ෙකාට අැත�ෙත�ය. �ත�ෙතාත�ාසය
හා ශ�රක�පාව අාසන�න කාරණ ෙකාට අැත�ෙත�ය. “ප්රඥාව” ද�ෂ වූ �න�වායක�හ� ��න�
��නාලද ශරෙවගයක� ෙමන� යථාස්වභාව ප්ර�ෙ�ධය හා අස්ඛලිත ප්ර�ෙ�ධය

ල�ෂණෙකාට අැත�ෙත�ය. ප්ර�පයක� ෙමන� අරමුණ�ව බැබලීම කෘත්යයෙකාට අැත�ෙත�ය.
අරණ්යගත ස�ෙදශිකයක�හ� ෙමන� න�මුලා�ම වැට�� ෙකාට අැත�ෙත�ය. සමා�ය හා
චතුරා�යසත්යය අාසන�නකාරණ ෙකාට අැත�ෙත�ය. “��යය” උත�සාහ ස්වභාවෙකාට
අැත�ෙත�ය, උපස්ත�භක�වය කෘත්යෙකාට අැත�ෙත�ය. ෙනා පස�බැස්ම න�වණට වැට��
ෙකාට අැත�ෙත�ය. අෂ්ට��යවස්තුව හා සංෙ�ගය අාසන�නකාරණෙකාට අැත�ෙත�ය.
“�ෂාන��ය” ඉව�ම ස්වභාවෙකාට අැත�ෙත�ය. ඉෂ්ටා�ෂ්ට සහනය ��ම කෘත්යෙකාට
අැත�ෙත�ය. ඉව�ම වැට��ෙකාට අැත�ෙත�ය. අ�ෙරෝධය හා තත�වූ ප�ද්ෙදන� �න�ම
අාසන�න කාරණෙකාට අැත�ෙත�ය. “සත්යය” අ�සංවාදය ස්වභාවෙකාට අැත�ෙත�ය.
යථාස්වභාවය ප්රකාශ කරන බව කෘත්යෙකාට අැත�ෙත�ය. සාධුබව වැට��ෙකාට
අැත�ෙත�ය.
��තබව
අාසන�න
කාරණෙකාට
අැත�ෙත�ය.
“අ�ෂ්ඨානය”
ෙබෝ�ස�භාරෙය� පි�ටු�ම ස්වභාවෙකාට අැත�ෙත�ය. ඒ ෙබෝ�ස�භාරයන�ෙග්
ප්ර�ප�ෂධ�මයන� මැඩපැවැත�ම කෘත්යෙකාට අැත�ෙත�ය. ඒ ෙබෝ� ස�භාරයන� ෙකෙර�
�ශ්චලබව වැට�� ෙකාට අැත�ෙත�ය. ෙබෝ�ස�භාරය අාසන�නකාරණ ෙකාට අැත�ෙත�ය.
“ෙමත�තාව” සත��වයන�ට �තකරණෙයන� පවත�නා බව ස්වභාව ෙකාට අැත�ෙත�ය.
සත��වයන�ට අ�වෘද්� එළවන බව හා අාඝාත �රැකරණ බව කෘත්යෙකාට අැත�ෙත�ය.
ෙසෟම්ය බව වැට�� ෙකාට අැත�ෙත�ය. සත��වයන�ට මනාපබව �ක��ම අාසන�නකාරණ
ෙකාට අැත�ෙත�ය. “උෙප�ෂාව” මධ්යස්ථාකාරෙයන� පවත�නා බව ස්වභාවෙකාට
අැත�ෙත�ය. සාධාරණෙකාට �ක�ම කෘත්යෙකාට අැත�ෙත�ය. අන�නය ප්ර�ඝය සන��ඳ�ම
න�වණට වැට��ෙකාට අැත�ෙත�ය. කුශලාකුශලක�මය ස්වසන�තක බැ�න� ප්රත්යෙ��ෂා
��ම අාසන�නකාරණ ෙකාට අැත�ෙත�ය. ෙම� මන�ෂ්යාත�මභාවය ප්රධාන ෙකාට අැ�
අෂ්ටධ�මයන�ෙග්
සෙමාධානවසෙයන�
ද,
“බුද්ෙධාෙබාෙධය්යං”
යනා�
මූලප්ර�ධානවශෙයන� ද, පැවැත�තාවූ ප්රථම ප්ර�ධානය �ය� පාර�තාවන�ට ප්රත්යය
වන�ෙන�ය. ඒ අ��හාර ප්රවෘත��ෙයන� මත�ෙත� �ය� පාර�තාවන�ෙග් ෙස�මය,
න�වණට වැට�මය, සමා�නය, අ�ෂ්ඨානය, �ෂ්පත��ය යන ෙ� �යල්ල මහාපුරැෂ වූ
ෙබා�සත��වවරයන�ට ස�භ වන ෙහ�න� මූලප්රා�ථනාව �නශීලා� �ය� පාර�තාවන�ට
ප්රත්යය වන�ෙන�ය. ප්රථම ප්රා�ථනාව ය�ෙස් ප්රත්යය ෙ�ද, එප�ද්ෙදන�ම මහාකරැණාව
උපායප්ර�වද �ය� පාර�ධ�මයන�ට ප්රත්යය වන�ෙන�ය. ය�ෙස් මහාපුරැෂයන�ට
අාත�මසැපෙය� �රෙප්�ෂබවද, �රන�තරෙයන� අන�න�ට වැඩ��ෙම� තත�පර බවද,
ෙනා ෙකාටගත හැක�කා වූ මහාෙබෝ�සත��ව ච�තෙයන� ෙභ්දයක� නැ� බවද,
ෙබෝ�සත��වච�තෙය�
ප්රසාදය
අැ�බවද,
ප්රසාදය
වැ�මද
සත��වයන�ෙග්
ද�ශනාවස්ථාවය-ශ්රවණාවස්ථාවය-අන�ස්මරණාවස්ථාවය යන ෙ� ත�ි�ධාවස්ථාෙව�ම
සත��වයන�ට �තසැප එළ�මට කාරණබව �ද්ධවන�ෙන�ය. ඒ එෙස්මැ�:ප්ර�ෙවන� බුද්ධත�වය �ද්ධවන�ෙන�ය. කරැණාෙවන� බුද්ධකාරක ධ�මය �ද්ධවන�ෙන�ය.
ප්ර�ෙවන� තුමූ සස�න� එතරෙව�. කරැණාෙවන� අන�න� එතරෙකෙර�. ප්ර�ෙවන�
අන�න�ෙග් �ක� පි��ඳද ද��. කරැණාෙවන� අන�න�ෙග් �කට පි�ය� කරන�ට පටන� ග��.
ප්ර�ෙවන� �ඃඛෙය� කළ�ෙර�. කරැණාෙවන� �ඃඛය පි�ග��. ප්ර�ෙවන� ��වාණයට
අ�මුඛවන�ෙන�ය. කරැණාෙවන� ��වාණයට ෙනා පැ�ෙණන�ෙන�ය. කරැණාෙවන�
සංසාරයට අ�මුඛවන�ෙන�ය. ප්ර�ෙවන� ඒ සංසාරෙය� ෙනා අැෙලන�ෙන�ය. ප්ර�ෙවන�
හැමතන�� �රක�තවන�ෙන�ය. කරැණාෙවන� අන�ව පවත�නා �නයක� බැ�න�
හැමසත��වයන�ට අන�ග්රහ ��ෙම� ෙනා පවත�ෙන� ෙනා ෙව�. කරැණාෙවන� �ය�
සත��වයන�ට අන�ක�පා කරන�ෙන�ය. කරැණාව අන�ව පවත�නා න�වණ බැ�න�
හැමසත��වයන� ෙකෙර� ෙනා අැ�නා වූ �ත� අැත�ෙත� ෙනා ෙව�. ප්ර�ෙවන� මමය

මාෙග්ය යන�නක� නැ� බව �ද්ධවන�ෙන�ය. කරැණාෙවන� ��යය අැ�බව
�ද්ධවන�ෙන�ය. ප්ර�ෙවන� තමා ෙනා තවන බව �ද්ධ වන�ෙන�ය. කරැණාෙවන� අන�න�
ෙනා තවන බව �ද්ධවන�ෙන�ය. ප්ර�ෙවන� තමහට වැඩ �ද්ධවන�ෙන�ය. කරැණාෙවන�
අන�න�ට වැඩ �ද්ධ වන�ෙන�ය. ප්ර�ෙවන� ��භය බව �ද්ධවන�ෙන�ය. කරැණාෙවන�
සංසාරෙය� ෙනා අැෙලනබව �ද්ධවන�ෙන�ය. ප්ර�ෙවන� ධ�මයට අ�ප�බව
�ද්ධවන�ෙන�ය. කරැණාෙවන� ෙලාවට අ�ප�බව �ද්ධවන�ෙන�ය. කරැණාෙවන�
පූ�ෙවාපකාර අැ�බව �ද්ධවන�ෙන�ය. ප්ර�ෙවන� ෙමාහ�නාශය �ද්ධවන�ෙන�ය.
කරැණාෙවන� තෘෂ්ණා �නාශය �ද්ධවන�ෙන�ය. ප්ර�ෙවන� �ද�ශන�නා��ද්යා
�ද්ධවන�ෙන�ය. කරැණාෙවන� ප්රා�ෙමෝ�ෂසංවරශීලා� චරණ�ද්�ය වන�ෙන�ය.
ප්ර�ෙවන� ශ්රද්ධාබලා� දශබල �ද්�ය වන�ෙන�ය. කරැණාෙවන� අන�තරායකර
ධ�මා�ෙය� ෛවශාරද්ය�ද්�ය වන�ෙන�ය. �ය� පාර�තාඵලයට �ෙශ්ෂෙයන� උපාය
බැ�න� ප්ර� කරැණා ෙදක �ය� පාර�තාවන�ට ප්රත්යය වන�ෙන�ය. ෙ� කරැණා ප්ර�
ෙදක වූකලි �නශීලා� වූ �ය� දශපාර�තාවන�ට ෙමන� “බුද්ෙධා ෙබාෙධය්යං” යනා�
මූලප්රා�ථනාවටද ප්රත්යය වන�ෙන�ය.
තවද: “කතිනු ෙඛා භන්ෙත බුද්ධභ�මිෙයා? චතස්ෙසා ෙඛා සාරිපුත්ත බුද්ධභ�මිෙයා, කතමා
චතස්ෙසා? උස්සාෙහාච ෙහාති විරියං උම්මග්ෙගාච ෙහාති පඤ්ඤාභාවනා අව�ානං ච
ෙහාති අධිට්ඨානං ෙමත්තාභාවනා ච ෙහාති හිතචරියා ඉමා ෙඛා සාරිපුත්ත චතස්ෙසා
බුද්ධභ�මිෙයා”�. දක�වන ලද උත�සාහා� චතු��ධ බුද්ධභූ�හ�ද, “ෙනක්ඛම්මජ්ඣාසයා
ෙබාධිසත්තා කාෙමසු ෙදාසදස්සාවිෙනා පවිෙවකජ්ඣාසයා ෙබාධිසත්තා සඞ්ගණිකාය
ෙදාසදස්සාවිෙනා අෙලාභජ්ඣාසයා ෙබාධිසත්තා ෙලාෙභ ෙදාසදස්සාවිෙනා
අෙදාසජ්ඣාසයා ෙබාධිසත්තා ෙදාෙස ෙදාසදස්සාවිෙනා අෙමාහජ්ඣාසයා ෙබාධිසත්තා
ෙමාෙහ
ෙදාසදස්සාවිෙනා
නිස්සරණජ්ඣාසයා
ෙබාධිසත්තා
සබ්බභෙවසු
ෙදාසදස්සාවිෙනා”�. දක�වන ලද මහෙබෝසතුන�ෙග් අදහස් සයද, “කතිනු ෙඛා භන්ෙත
ෙබාධාය චරන්තානං ෙබාධිසත්තානං අජ්ඣාසයා? දස ෙඛා සාරිපුත්ත ෙබාධාය
චරන්තානං ෙබාධිසත්තානං අජ්ඣාසයා? කතෙමදස දානජ්ඣාසයා සාරිපුත්ත
ෙබාධිසත්තා මච්ෙඡෙර ෙදාසදස්සාවිෙනා සීලජ්ඣාසයා සාරිපුත්ත ෙබාධිසත්තා
අසංවෙර ෙදාසදස්සාවිෙනා -ෙප- උෙපක්ඛජ්ඣාසයා සාරිපුත්ත ෙබාධිසත්තා සුඛදුක්ෙඛ
ෙදාසදස්සාවිෙනා ඉෙම ෙඛා සාරිපුත්ත ෙබාධාය චරන්තානං ෙබාධිසත්තානං
දසඅජ්ඣාසයා”� දක�වන ලද මහාෙබා�සත��වවරයන�ෙග් �නාධ්යාශයා� දශ�ධ
අධ්යාශය ද, �නශීලා� �ය� පාර�තාවන�ට ප්රත්යය වන�ෙන�ය. එෙස්ම වස්තූන�ෙග්
අප�ත්යාගෙය� අා�නවය හා ප�ත්යාගෙය� අන�සස් �ක�ම �නා� පාර�තාවන�ට
ප්රත්යය වන�ෙන�ය.

ප්රත්යෙව්ක්ෂා ක්රමය
දාන ප්රත්යෙවක්ෂා
ඒ �නශීලා�ෙය� ප්රත්යෙව�ෂාක�මය ෙමෙස් දතය�තුය. ෙකෙස්ද යත�:ෙ�ෂත�වස්තු, �රණ්යස්ව�ණ, ගව, ම�ෂ, ��, �ස, පුත��රා� වස්තුෙව� අැ�නා වූ �ත�
අැ� සත��වයන�ට ෙ�ෂත�ා�ය ෙබාෙහෝෙදනා ��න� ප්රා�ථනා කටය�තු බැ�න�ද, රජදරැවන�
ෙසාරැන� සතුරන� අා�න�ට සාධාරණ බැ�න�ද, �වාදයට පි�ටවන බැ�න�ද, සතුරන�

අැ�වන බැ�න�ද, �ස්සාර ෙහ�න�ද, වස්තුලැබ ර�ෂා��ම අැ�කල්� අන�න�ට පීඩාවට
කාරණෙහ�න�ද, �නාශයට කාරණෙහ�න�ද, ෙශෝකා�ය අැ� කල්� අෙනකප්රකාර �ක�
එළවන ෙහ�න�ද, ඒ වස්තුෙව� අැ�� මූලකාරණෙකාට අැ� මාත�ස�යමලෙයන�
වළඳදනාලද �ත� අැ� සත��වයන�ට අපාෙයාත�පත��ය වනෙහ�න� � � ෙමෙස් ෙ�
අ�ථය න�:- අෙනකප්රකාර වූ ෙබාෙහෝ අවැඩ එළවන�ෙන�ය. එෙස්ෙහ�න� ඒ වස්තූන�ෙග්
ප�ත්යාගය ��ම බලවත�වූ අ�වෘද්�යකැ�, වස්තුප�ත්යාගෙය� අප්රමාද කටය�ත�ෙත�ය.
තවද, වස්තුව ඉල්වන�නාවූ යාචකෙතෙ� තමාෙග් රහස ප්රකාශ ෙකාට �යන ෙහ�න�
මට බලවත� �ශ්වාස අැත�ෙත�ය � �යාද, හැරයා ය�තුවූ ෙතාප සන�තක වස්තු පරෙලාවට
අැරගණ යව� �යන ෙහ�න� මට උපෙදස් �යන�නාවූ කල්යාණ�ත�ෙයකැ� �යාද,
ගි�ෙගන �ලිෙයන�නාවූ ෙගයක� ෙමන� මරණාග�ෙයන� �ලිෙහන�නාවූ ෙලෝකෙය� එ�න�
මා සන�තක වස්තුව පිටත� කරන�ට සහායවන යහ�ෙවකැ� �යාද, පිටත�කළ වස්තුව
ෙනා නස්නා ප�ද්ෙදන� �ධාන ෙකාට තබන�ට ස්ථානව ��ෙය් ය� �යාද,
�නස�ඛ්යාත කුශලක�මෙය� සහායවන බැ�න�ද, �ය� ස�පත��න�ට අග්ර වූ
අ���ලභ බුද්ධභූ�ෙය� �ය� ෙලාෙකාත�තර ස�පත��යට කාරණ බැ�න�ද, ඉල්වන�නා
වූ යාචක උත�කෘෂ්ටවූ කල්යාණ�ත�ෙයකැ� සැල�ය ය�ත�ෙත�ය.
තවද: ෙ� යාචකයා ��න� මම බලවත� වූ කා�ෙය�න� ස�භාවනා කරන ලද්ෙද� ෙව�.
ඒ �නක�ියාෙව� ඒ ස�භාවනා මා ��න� ෙනා වරදවා කටය�තුය � �යාද, ඒකාන�තෙයන�
නස්නා ස��වූ ��තය යාචකයන� ෙනා ඉල්වුවත� මා ��න� �යය�තුය. ඉල්වූ කල්� කැලම
�යය�තුය � �යාද, උත�තමාධ්යාශය අැ� සත��වයන� ��න� යාචකයන� ෙසායා
අැ��ත�දන� �ය ය�තුය. මාෙග් කුශලෙයන� යාචකයා ෙතෙ�ම ස�පෙය� පැ��ෙය්ය�
�යාද, යාචක�නව්යා ජෙයන� මටම අන�ග්රහ කරන�ෙන�ය � �යාද, ෙමප�ද්ෙදන�ම ෙ�
�ය� ජනයා මා ��න� අන�ගහ
්ර කටය�ත�ෙත�ය � �යාද, යාචකයක�හ� නැ� කල්� මාෙග්
�නපාර�තාව ෙකෙස්න� පිෙ�� � �යාද, යාචකයන� �සාම මා ��න� �ය� වස්තු
ෙසායා ��යය�ත�ෙත�ය � �යාද. ෙනා ඉල්වාම මා සන�තක වස්තුව යාචකෙයෝ තුමූ
කවරකලක අැරග�ද්ෙ� ෙහෝ� �යාද, ෙකෙස් න� මම යාචකයන�ට ප්රය
ි ෙව�ද,
මනවඩ�ද, ඒ යාචකෙයෝත� මට ෙකෙස් න� ප්රියෙවද්ද, මන වඩද්�� �යාද, ෙකෙස්
න� මම දන�ෙද�න� �ටත� දන�� අන�තෙය�ත� සතුටුෙව�ද, බලවත�ව හටගත�තාවූ
ප්රී�ෙසෟමනස්යෙයන� ෙකෙස් න� ඔදවැ� �ත� අැ�ෙවද්�� �යා�� උ��ය බලවත�වූ
�නාධ්යාශය අැත�ෙතෝය � මට යාචකෙයෝ ෙකෙස් වූ ���ලි �තද්ද, ෙනා ඉල්�ය �
මම යාචකයන�ෙග් අදහස් �න ෙකෙස් න� �ත� පිනවා දන� ෙද��� �යාද, වස්තුවත�
යාචකයන�ත� අැ� කල්� දන� ෙනා�ෙමන� මට බලවත�ව �න�� බස් උපදෙන�ය � �යාද,
ෙකෙස් න� මම මාෙග් හස්තපා�� අවයවයන� හා ��තය යාචකයන�ට ප�ත්යාග
ෙකෙර��� �යාද සැල�ය ය�ත�ෙත�ය.
තවද, ෙ� අ�ථය න�:- ය�ෙස් කඹැ�පණ�වා �රෙප්�ෂ වූ ෙඛපකයා අන�ව ෙය්ද,
එප�ද්ෙදන�ම �රෙප�ෂ වූ �යකයා අන�ව යන�ෙන�ය� අ�ථ�රෙප�ෂතාෙව� �ත�
ඉපද�ය ය�ත�ෙත�ය. ඉල්වන�නා වූ සත��ව වූ කලි ඉ�න� ප්රියපුද්ගලෙයක� � න�
ප්රියපුද්ගලයා මා අ�න� ඉල්වන�ෙන�ය� ෙසා�නස් ඉපද�ය ය�ත�ෙත�ය. ඉ�න� ඉල්වන�නාවූ
සත��ව තමහට උ��න පුද්ගලෙයක� � න� මා අ�න� ෙ� වස්තු ඉල්වන තැනැත�ෙත�
ඒකාන�තෙයන� ෙ� වස්තු ප�ත්යාගය �සා මට �ත�වන�ෙන�ය� ෙසා�නස් ඉපැද�ය
ය�ත�ෙත�ය. දන�ෙදන�නාවූ �යක ෙතෙ� ෙබාෙහෝ යාචකයන�ට ප්රියවන�ෙන�ය. ඉ�න� ෛව�
පුද්ගලෙයක� ඉල්වා න� පස�තුරා මා අ�න� ඉල්වන�ෙන�ය� �ෙශ්ෂෙයන� ෙසා�නස්

ඉපැද�ය ය�ත�ෙත�ය. ෙමෙස් ප්රිය පුද්ගලයා ෙකෙර� ෙමන� මධ්යස්ථ පුද්ගල ෛව�
පුද්ගලයන� ෙකෙර�� ෛමත�ී පූ�ව�ගමෙකාට අැ� කරැණාව එළවාම �යය�ත�ෙත�ය.
ඉ�න� ෙලෝභය ෙබාෙහෝ කලක� පුරැව අා බැ�න� ඒ ෙබෝ�සත��වයන�ට ෙදයධ�මය
�ෂයෙකාට අැ� බලවත� ෙලෝභධ�මය උප� න� ඒ ෙබෝ�සත�ත�ව ප්ර�� අැත�තහ� ��න�
ෙමෙස් සැල�ය ය�ත�ෙත�ය. ෙකෙස්ද? යත�:- සත�පුරැෂයාෙණ�! සම්යක� ස�ෙබෝ�ය
ප්රා�ථනා කරන�නා වූ ෙතාප ��න� �ය� සත��වයනට උපකාර පි�ස ෙ� ශ�රය
හරණලද්ෙද් ෙනාෙ� ද? ඒ ශ�ර ප�ත්යාගෙයන� උපන�නා වූ කුශලයත� හරණ ලද්ෙද්
ෙනාෙ�ද? එෙස් වූ ෙතාපට බාහ්යවස්තුෙව� අැල්ම ඉපද� න� අැතුන�ෙග් නෑමක� හා
සමවන�ෙන�ය. එෙස් ෙහ�න� ෙතාප ��න� ��වස්තුෙවක අැල්ම ෙනා ඉපැද�ය
ය�ත�ෙත�ය. ය�ෙස් අටෙගණ �� මහත� වූ ෙබෙහත� රැක�න� මුල් කැමැත�ෙතෝ
මුල්ෙගණෙයද්ද, ගැට කැමැත�ෙතෝ ගැට ෙගණෙයද්ද, ස�ඹු� කැමැත�ෙතෝ ස�ඹු�ෙගන
ෙයද්ද, කඳද කැමැත�ෙතෝ කඳද ෙගනෙයද්ද, ෙවෙළප් කැමැත�ෙතෝ ෙවෙළප් ෙගනෙයද්ද,
අතුකැමැත�ෙතෝ අතුෙගනෙයද්ද, ෙකාළ කැමැත�ෙතෝ ෙකාළෙගනෙයද්ද, මල්කැමැත�ෙතෝ
මල්ෙගනෙයද්ද, ඵලකැමැත�ෙතෝ ඵලෙගනෙයද්ද, මාසන�තකෙදය ෙ� සත�ත�වෙයෝ ෙගන
ෙය�� ඒ ෙබෙහත� රැකට �� �ෙරෝධ කල්පනාවක� ෙනා ෙ�ද, එප�ද්ෙදන�ම �ය�
ෙලෝවැස්සන�ට වැඩ පි�ස ��යය කරන�නාවූ මා ��න� �ක�වූ ෙකෙළ�ගුණ ෙනාදන�නා
වූ හැම කල්�ම අප�ත�වූ ශ�රය අන�න�ට උපකාර පි�ස පමුණ�වනකල්� ස්වල්පමාත�
වූ මමය මාෙග් ය� යන ���ල්ලක� ෙනා ඉපද�ය ය�ත�ෙත�ය. ඒකාන�තෙයන� �ෙඳදන�නා
වූ ��ෙරන�නා වූ නැෙසන�නාවූ ස්වභාව අැ� ෙ� අධ්යාත��ක බාහ්ය මහාභූතරෑපයන�
ෙකෙර� ෙවනස කවෙ�ද, ෙ� මාෙග්ය මම න� ෙ� අාත�මයය ෙ� මාෙග් අාත�මය යන
ය� ෙ� ���ල්ෙලක� අැත�න�; එෙතෙ� හ�ෙදක� ෙමෝහෙයන� පැළ�ම පමෙණක�
වන�ෙන�ය. එෙස් ෙහ�න� බාහ්යවස්තුෙව� ෙමන� අධ්යාත��ක වූ හස්තපාද ෙන�ත�ා�ෙය�ද,
මාංසරැ�රා�ෙය�ද, අෙප�ෂාවක� නැ�ව ඒ හස්තපා�� වූ �යල්ල කැමැ� කැමැ�
ෙකෙනක� ෙගනෙයත�වා� හරණලද �ත� අැ��ය ය�ත�ෙත�ය.
ෙමෙස් සලකන�නා වූ සම්යක�ස�ෙබෝ�යට ෙමෙහයනලද �ත� අැ� කාය��තෙය�
අෙප�ෂාවක� නැ� ඒ ෙබෝ�සත��වයන�ට �රායාසෙයන�ම කායවෙචාමනඃ ක�මය
�ෙශ්ෂෙයන� පි���වන�ෙන�ය. පි���වූ කායවාක�ප්රෙයෝග අැ�, පි��� වූ අා�ව අැ�, ඒ
මහාෙබෝ�සත��ව ෙතෙ� ත්යාග ප්ර�පත��ෙය� පි�ටුවා අළමනා ෙදය ය� න�ව�න� හා
ගතමනාෙදය ය� න�ව�න� ය�කත
� ව වඩවඩා ෙදයධ�ම ප�ත්යාගෙයන� හා අභය�න
ධ�ම�නෙයන� �ය�සත��වයන�ට අන�ගහ
්ර කරන�ට සම�ථ වන�ෙන�ය. ෙ� වූකලි
�නපාර�තාෙව� ප්රත්යෙ��ෂා ක�ම වන�ෙන�ය.

ශීල ප්රත්යෙවක්ෂා
ශීලපාර�තාෙව� ප්රත්යෙ��ෂාක�ම ෙකෙස් ද? යත�:- ෙ� ශීලය න�:- ග�ගා, යමුනා
යනා� පඤ්චමහාග�ගාවන�ෙග් ජලෙයන� හා සමු�ෙය� ජලෙයන� ස�ද්ධකරන�ට
ෙනාපි�වන� ද්ෙ�ෂමලය පි��� කරන�නා වූ ජලයක� හා සමාන වන�ෙන�ය. රන�වන�
සඳ�න� ෙගෝ� සඳ�න� අා� වූ ශීතල �ව්යෙයන�, �රැකරන�ට ෙනාපි�වන� රාගා� ප�ළාහය
සන��ඳ�වන�නා වූ ශිතල �ව්යෙයක මුත�හර ඔටුන� ��ෙකාෙඬඩාල් අා� වූ ෙබාෙහෝ ජනයා
සැරෙහන�නා වූ අාභරණයට වඩා අසාධාරණ වූ සත�පුරැෂයන�ෙග් සැර�මට අල�කාර
�ෙශ්ෂෙයක.

තවද: ශීලය න�: �ය��ග හමන ෙහ�න� සඳ�න� අා� ��ෙව�න� ෙනා කරන ලද
හැමකලට ස��ස� වූ ස�ග�ධ�ව්යෙයක. �ෂත�ිය මහාසාරය, බ්රාහ්මණ මහාසාරය, ගෘහප�
මහාසාරය, යනා� වූ �ය� මන�ෂ්යයන� ��න� ද, �ව්යබ්රහ්මා� �ය� ෙද�යන� ��න�ද
වැඳ�� පි�� අා�ය එළවනෙහ�න� උත�කෘෂ්ට වූ වශීකරණමන�ත�ෙයක. චාතු�මහාරා�කා�
ස�ව්යෙලෝකයට නැෙගන පි�ස ලන ලද ��ෙප�ප�ක��යක� හා සමාන වන�ෙන�ය.
ප්රථමධ්යානා� අෂ්ටසමාපත��ය හා සෘද්��ධා� පඤ්චා��වට පැ��මට උපාය
වන�ෙන�ය. ��වාණ නැමැ� මහපුරයට පමුණ�වන�නා වූ මා�ගයක� හා සමාන වන�ෙන�ය.
ශ්රාවකස�පත��ය-ප්රෙත්යකෙබෝ�ස�පත��ය-සම්යක�ස�ෙබෝ�ස�පත��ය
යන
ෙ�
ත�ි�ධස�පත��න�ෙග් පි��මම අාධාරභූ�යක� හා සමාන වන�ෙන�ය. යමක� �තුෙවාත�
පැතුෙවාත�
ඒ
ඒ
ෙදය
සමෘද්ධවත�ව
උපායක�
බැ�න�
ෙ�
ශීලය
�න�තාමා�ක්යකල්පවෘ�ෂා�යත� ඉක�ම පවත�ෙන�ය.
එෙස් ෙහ�න� ව�රණ ල�:- “ඉජ්ඣිස්සති භික්ඛෙව සීලවෙතා ෙචෙතා පණිධි
විසුද්ධත්තා”යි. “ආකඞ්ෙඛය්ය ෙච භික්ඛෙව භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං පිෙයාචස්සං මනාෙපා
ගරැව භාවනීෙයති සීෙල ෙසවස්ස පරිපූරකාරී” යනා�න�ද, “අවිප්පටිසාර�ානි ෙඛා
ආන�ද ක�සලානි සීලානි” යනා�න�ද, “පඤ්චිෙම ගහපතෙයා ආනිසංසා සීලවෙතා
සීලසම්පදාය” යනා�න� ද ව�රණ ලද පාලිවශෙයන� ශීලෙය� ගුණ �ෙශ්ෂෙයන� සැල�ය
ය�ත�ෙත�ය.
තවද අග්ගික�ඛෙ�ධාපමස�ත�ා�න�ෙග් වශෙයන� ශීල�නාශෙය� අා�නවද සැල�ය
ය�ත�ෙත�ය. �ලය න�:- ප්රී�ෙසෟමනස්යය එළවන�ට කාරණෙහ�න�ද, අත�තාන�වාදභයපරාන�වාදභය-දණ�ඩභය-��ග�භයා�ය නසන ෙහ�න�ද, න�වණැත�තන� ��න�
ප්රශංසාකටය�තු බැ�න�ද, �පි�සර ෙනා�මට කාරණෙහ�න�ද, ෙලෟ�කෙලාෙකාත�තර
ස�පත� ස�ඛ්යාත අ�වෘද්� ඵලවන ෙහ�න�ද, කුලස�පත��ය - ධනස�පත��ය අ�ප�ස�පත��ය - රෑපස�පත��ය - ස්ථානාන�තරස�පත��ය - බ�ධුස�පත��ය �ත�ස�පත��ය යන ෙ� �ය� ස�පත��න� මැඩපවත�නා ෙහ�න�ද, �ලය උතු� වූ
ගුණඅැත�ෙත� ය� සැල�ය ය�ත�ෙත�ය.
තවද �ල්වත�හට තමාෙග් ශීලසමෘද්�ය �සා මා��න� ඒකාන�තෙයන� කුසල්කරණලද
කලණ වූ ක�ියාවක� කරණලද; භය ප�ත�ාණයක� කරනල��, මහත�වූ ප්රී�ෙසෟමනස්යය
උපදෙන�ය. තවද �ල්වත�හට “කච්චිනු ෙඛා ෙම අත්තා සීලෙතා න උපවදතීති”�
ය�බැ�න�ද, “කච්චිනු ෙඛා මං අනුවිච්චිවිඤ්ඤු සබ්රහ්මචාරී සීලෙතා න උපවදන්තී” �
ය�බැ�න�ද, අත�තාන�වාද භය-පරාන�වාදභය නැත�ෙත�ය. දණ�ඩභය-��ග�භය ෙදක කැලම
නැත�ෙත�ය. �ල්වත�වූ පුද්ගල කලණවූ ධ�මයන� අැත�ෙත�ය� �ඥයන� ��න� ප්රහංසා
කටය�තු වන�ෙන�ය. තවද මා ��න� ඒකාන�තෙයන� පාපෙයක� කරනලද ෙරෟ�වූ ක�ියාෙවක�
කරණ ලද, ක�ෂධ�මෙයක� කරණල��, �ස්�ලයහට ය� �පි�සෙරක� උප�න� ඒ
�ත�කල��ම �ල්වත�හට න�පදෙන�ය. තවද ෙ� ශීලය න�:- අප්රමාදයට කාරණ
ෙහ�න�ද, ��ව්යසන-ෙභාගව්යසන-ෙරෝගව්යසනා�ය �රැකරන�ට කාරණ ෙහ�න�ද,
මහත� වූ වැඩ සාදන ෙහ�න�ද, අ�වෘද්�කාරණ බැ�න�ද, උතු� වූ මඟුලක� හා සමාන
වන�ෙන�ය. �ල්වත�වූ �නජා�ක සත��වෙයකුත� �ෂත�ියමහාසාරා�න� ��න� පි�යය�තු
වන�ෙන�ය. ශීලසමෘද්�ය කුලස�පත��ය මැඩපවත�ෙන�ය. තවද ෙසාරැන�-සතුරන�රජදරැවන�-ෙ�යන�-�යන�-ගි�-�ය අා�වූ �යල්ලට අසාධාරණ ෙහ�න�ද, �ය පරෙලාව
යන�නහ� අන�ව යන ෙහ�න�ද, මහා ඵල මහා�සංස අැ�වන බැ�න�ද, සමථ�ද�ශනා�
ගුණයන�ට පි�ටවන බැ�න�ද, ශීලධනය බාහ්යධනය මැඩ පවත�ෙන�ය. උත�කෘෂ්ට වූ

අ�මා ල�මා�වූ �ත�තය ෙඑශ්ච�යයට පි�ටවන බැ�න� ශීලය �ෂත�ය
ි බ්රාහ්මණා�න�ෙග්
ෙඑශ්ච�ය මැඩපවත�ෙන�ය. ඒ ඒ සත��ව�කාෙය� සත��වයන�ෙග් ෙඑශ්ච�යය ශීලයම
කාරණෙකාට අැත�ෙත�ය.
“ෙයාච වස්සසතං ජීෙව දුස්සීෙලා අසමාහිෙතා
එකාහං ජීවිතං ෙසෙය්යා - සීලවන්තස්ස ඣායිෙනා”
ය�බැ�න� �ශ්ශීල පුද්ගලයාෙග් �යක� අවුරැ� �වත��මටත� වඩා �ල්වත� පුද්ගලයාෙග්
එකදවසකුත� �වත��ම උතු� වන�ෙන�ය. ශි�ෂාප්රත්යක�ඛ්යානය කළ පුද්ගලයාෙග්
�වත��මට වඩා මරණයම උතු�වන�ෙන�ය �, ව�ළ බැ�න� ශීලය ��තයට වඩා
�ශිෂ්ටතර වන�ෙන�ය. ෛව�න�ටත� මෙනාඥබව එළවන බැ�න�ද, ජරාෙරාග �පත��ෙයන�
මැඩපැවැත�ත ෙනාහැ� බැ�න�ද, ශීලය රෑපස�පත��ය ඉක�මපවත�ෙන�ය. ප්රාසාදමණ�ඩප-කූටාගාර-සඳද�-මඬඩු අා� ස්ථාන �ෙශ්ෂයන�ද, රජ-ය�වරජ-ෙසෙන�රත� අා�
ස්ථානාන�තර �ෙශ්ෂයන�ද ශීලය මැඩ පවත�ෙන�ය. සැප �ෙශ්ෂයට පි�ටවන බැ�න�ද,
ඒකාන�තෙයන� වැඩ�ද්ධකරණ ෙහ�න�ද, පරෙලාව යන�නහ� අන�ව යන ෙහ�න�ද,
ස්වභාවෙයන� ස්ෙන��ව අත�පා ෙමෙහවර කරන�නවුන�ද, බ�ධුජනයන� හා �ත�යන�ද,
ශීලය ඉක�ම පවත�ෙන�ය.
එ�න� ව�ළහ බු�හ�:“න තං මාතා පිතා කයිරා අඤ්ෙඤවා පිච ඤාතකා
සම්මා පණිහිතං චිත්තං ෙසය්යෙසා තං තෙතා කෙරයි”
තවද හස්�-අශ්ව-රථ-ප�� ස�ඛ්යාත චතුර�ගි� ෙස්නාෙවන�ද, මන�ෙත�ෟෂධා� වූ
ෙනාෙයක� ශාන�� ��ෙයන�ද, අාර�ෂාව ෙනාකට හැ� බැ�න� අාත�මා�න ෙහ�න�ද,
අපරා�න ෙහ�න�ද, මහත�වූ �ෂය අැ� බැ�න�ද, ශීලයම �ශිෂ්ටතර වන�ෙන�ය.
එ�න� ව�ළහ බු�හ�:“ධම්ෙමා හෙව රක්ඛති ධම්මචාරිං
ධම්ෙමා සුචිණ්ෙණා සුඛමාවහාති,
එසානිසංෙසා ධම්ෙම සුචිණ්ෙණ
නදුග්ගතිං ගච්ඡති ධම්මචාරී”යි.
ෙමෙස් ශීලය අෙනකප්රකාර ගුණෙයන� සමන��තය � සලකන�නා වූ පුද්ගලයාහට
අස�පූ�ණ වූ ශීලය ස�පූ�ණ බවට පැ�ෙණන�ෙන�ය. ෙනාපි��� වූ ශීලය
පි���වන�ෙන�ය. ඉ�න� ඕහට ෙබාෙහෝකලක� අ�හ්යාසෙයන� ශීලයට �ප�ෂ වූ
රාගද්ෙ�ෂා� අකුශලධ�මෙයෝ අතරතුෙර� උපදනාහ� � න� ඒ ෙබෝ�සත��වප්ර��
අැත�තහ� ��න� ෙමෙස් සැල�ය ය�ත�ෙත�ය. ෙකෙස්ද? යත�:සත�පුරැෂය! තා ��න� සම්යක� ස�ෙබා��නය ප්රා�ථනා කරණ ලද, ශීලපූරණයක�
නැ�ව ෙලෟ�ක ස�පත��යටත� පැ�ෙණන�ට ෙනාපි�වන. ෙලෝෙකෝත�තර ස�පත��යට
පැ�ෙණන�ට කැලම ෙනාපි�වන. �ය� ස�පත��න�ට අග්ර වූ සම්යක�ස�ෙබෝ�යට
පි�ටවූ ශීලෙයන� උත�කෘෂ්ට වූ බවට පැ��ය ය�තු ෙනාෙ�ද, එෙස් ෙහ�න�,

“කිකීව අණ්ඩං වමරීව වාළධිං
පියංව පුත්තං නයනංව එකකං,
තෙථව සීලං අනුරක්ඛමානකා
සුෙපසලා ෙහාථ සදා සගාරවා”යි.
යනා�න� ව�රණලද ක�මෙයන� මනාෙකාට ශිලසංර�ෂණය කරන�නා වූ ෙතාප ��න�
ඉතා ප්රියශීලී �ය ය�තුය. තවද ෙතාප ��න� ශ්රාවකයානය-ප්රෙත්යකබුද්ධයානයසම්යක�ස�බුද්ධයානය යන ත��
ි ධයානෙය� ධ�මෙද්ශනාෙවන� අැතුළත���ම හා ශීලසමා�-ප්ර�ෙවන� ����ම කටය�ත�ෙත�ය. අපථ්යෙස්වනය කරන�නා වූ පුරැෂයක� හට
ෙවදකු කරණ පි�යමක� ෙමන� �ශ්ශීලපුද්ගලයාෙග් වචනය සාරෙකාට ෙනාගතය�ත�ෙත�ය.
එෙස් ෙහ�න� මම ෙකෙස් න� අැද�ලි කටය�තුව සත��වයන�ෙග් ත�ි�ධ වූ ෙබෝ�යට
අැතුළත� ��ම හා ශීල-සමා�-ප්ර�වන�ෙග් �� ��� ෙකෙර���, ස්වභාවෙයන� පි�ස��
�ල් අැ��ය ය�ත�ෙත�ය. ��ම ධ්යානා� ගුණ�ෙශ්ෂයක� හා ෙය�ම ෙහ්තුෙකාට ෙගන
මාෙග් සත��වයන�ට උපකාර කරන�ට සම�ථ බවද, ප්ර� පාර�තා�න�ෙග් පි�මද,
ධ්යානා�වූ ගුණධ�මෙයෝද, ශීලපා�ශුද්�ය නැ�ව ෙනාවන�නාහ�ය�, මනාෙකාට ශිලය
පි��� කටය�ත�ෙත�ය.

ෛනෂ්කම්ය� ප්රත්යෙවක්ෂා
තවද ගි�ෙග� ��ම න�:- ඉතා අවුල්වන�ෙන�ය ප්රව්රජ්යාව න�:- රාජපථයක� හා සමාන
වන�ෙන�ය යනා�න� ගි�ෙග� අා�නවද, පඤ්චකාමය න�:- අැටසැ�ල්ලට බඳ�වූ උපමා
අැත�ෙත�ය යනා�න� කාමෙය� අා�නවද, පුරැෂෙයක� ණයෙගන ෙවළඳ�� අා� වූ ඒ ඒ
කා�ෙය� ෙයා�ද යනා�න� කාම�ඡ���ෙය� අා�නව �ක��ම ෙපර��ෙකාට ප්රව්රජ්යාව
න�:- අභ්යවකාශයක� හා සමාන වන�ෙන�ය. යනා�න� පැ���ෙම� අන�සස් සැල��
වශෙයන� ෛනෂ්කර්ම්ය පාර�තාෙව� ප්රත්යෙ��ෂා කටය�ත�ෙත�ය.

ප්රඥා ප්රත්යෙවක්ෂා
තවද ප්ර�ව නැ�ව �නා� කුශලධ�මෙයෝ පි�ස�� ෙනාවන�නාහ. තමන� තමන�ෙග්
ක�ය
ි ා�ද්�ෙය� සම�ථ ෙනා වන�නාහ� ප්ර�ෙව� ගුණ ��කටය�තෙ
� ත�ය. ය�ෙස්
��තය නැ�ව ශ�ර යන�තය
� ෙනාෙහා�ද, ස්ථාන �ෂද්යා� වූ ඒ ඒ ක�ය
ි ාෙව�
ෙයෙදන�නට අසම�ථ ෙ�ද, ය�ෙස් ච�ෂුරා� වූ පඤ්ෙ���යෙයෝ ��නය නැ�ව තමන�
තමන�ෙග් �ෂෙය� ද�ශනශ්රවණා� කෘත්යය කරන�ට අසම�ථ ෙවද්ද, එප�ද්ෙදන�ම
ශ්රද්ධා� ඉ��යෙයෝ ප්ර�ව හැර ස්වකෘත්යප්ර�පත��යැ අසම�ථවන�නාහ�, ප්ර�ව
ප�ත්යාග ප්ර�පත��ෙය� ප්රධානකාරණයක� වන�ෙන�ය. දල්වනලද ප්ර� නමැ� අැස් අැ�,
මහාෙබෝ�සත��වවරෙයෝ
තමන�ෙග්
හස්තපා��
වූ
අ�ගප�ත්යාග
ෙකාටත�
අාත�ෙමාත�ක�ෂය ෙනාෙකෙර�. ෙමරමා හට �න��ත� ෙනාෙකෙර�. ෙබෙහත� රැකක�
ෙමන� �කල්ප ර�ත වන�නාහ. අ�තා� කාලත�ෙය�ම හටගත�තා වූ ෙසා�නස් අැ�
වන�නාහ. ප්ර� වශෙයන� උපායෙකෟශල්ය�නය හා ෙය�ම ෙහ්තුෙකාට ෙගන
ප�ත්යාගය පර�තප්රවෘත��ෙයන� �නපාර�තාවට පැ�ෙණන�ෙන�ය. තමා සඳදහා
භවෙභාගස�පත� කැමැ�ව ෙද් න� ‘ය� ෙස් වැට ෙතල් අැත�තාක� පහණ��ෙය්ද ඒ
නැ��ටම �ෙ�ද, එප�ද්ෙදන�ම ක�මශක��ය අැ�තාක�කල් �පාකෙද�. ඒක�මශක��ය
නැ��ටම �පාක ෙනාෙදන�ෙන�ය. ෙමරමාට වැඩසඳදහා �න දන වූකලි

�නපාර�තාභාවයට පැ�ණ තුන�ෙබෝ�ෙයන� එක�තරා ෙබෝ�යක� � �ස ෙනා
නවත�ෙන�ය. තවද ප්ර�ව නැ�කල්� තෘෂ්ණා-දෘෂ්�-මානා� සංක�ෙල්ශධ�මයන�ෙග්
ෙනානැ�ම ෙහ්තුෙකාට ෙගන ශීල�ශුද්�ය ෙනාවන�ෙන�ය. ශීල�ශුද්�ය නැ� කල්�
ස�වඥගුණයට පි�ටබෙවක� කැලම ෙනාවන�ෙන�ය. න�වණැත�තාවූ සත�පුරැෂයාට
ගි�ෙග� ��ෙම� පඤ්ච කාමගුණෙය� සංසාරෙය� අා�නව හා ප්රව්රජ්යාෙව�ධ්යානසමාපත��ෙය�-��වාණෙය� අන�සස් මනාෙකාට සලකන�ෙන� පැ��ව ධ්යානසමාපත�� උපදවා ��වාණයට යන�නාවූ �ත� අැ�ව අවෙශ්ෂ සත��වයන�ත� ඒ
ධ්යානසමාපත�� අා�ෙය� පි�ටුවන�ෙන�ය. ��යයත� ප්ර�වත� නැ�ව න�ව�න� ය�ත�
��යයක� ෙනාවන බැ�න� කැමැත�ත �ද්ධෙකාටගත ෙනාෙහන�ෙන�ය. ප්ර�ෙවන� ය�ක�ත
ෙනා� කරන�නාවූ කා�යටත� වඩා ෙනාෙකාට තබාපීමම උතු� වන�ෙන�ය.
ප්ර�ස�ත��යෙයන� කරන�ට පටන�ගත� කා�යෙයක� උපාෙයන� ය�ක�තව කරණෙහ�න�
අතුෙර� �� ෙනා ෙගාස් වහා සමෘද්ධ වන�ෙන�ය. තවද න�වණැ� පුද්ගලයාම අන�න�
��න� කරණ අන�පකාරා� සහනය කරන�ෙන�ය. අප්රාඥසත��වහයා අැ�ල්ලකුත� ෙනා
ඉවසන�ෙන�ය. බලවත� ප්ර� නැ� සත��වයාට ෙමරමා ��න� කරන ලද අපරාධ
�ෂාන��යට ප්ර�ප�ෂවම මතුමත�ෙත� වැෙඩන�ෙන�ය. න�වණැත�තාවූ සත��වයාට අන�න�
��න� කරන ලද අපරාධ �ෂාන��යම මතු මත�ෙත� අ�වෘද්� ��� වශෙයන� ස්�ර�වය
පි�ස පවත�ෙන�ය. තවද ප්ර�ෙවන�ම වාක�සත්යය, �ර�සත්යය, පරමා�ථසත්යය යන
ත�ි�ධසත්යය ද, ඒ ත��
ි ධසත්යයන�ෙග් උත�පත��කාරණ ද, ඔවුන�ට ප්ර�ප�ෂධ�මයන� ද,
තත�වූ ප�ද්ෙදන� �න ෙමරමාට වඤ්චාෙකාට වරදවා ෙනා �යන�ෙන�ය. ප්ර�බලෙයන�
තමා උපස්ථ�භ ෙකාට ෛධ�යස�පත��ෙයන� �ය� පාර�තාෙව� අචලසමා�නෙයන�
පි�ටන�ෙන�ය. තවද: ප්ර�ෙවන� ම ප්රිය මධ්යස්ථ ෛව� පුද්ගලයන� ෙකෙර� �භාගයක�
ෙනා ෙකාට හැමසතුන� ෙකෙර� ෛමත�ී එළවන�ට සම�ථ වන�ෙන�ය. තවද, ප්ර�
වශෙයන�
ලාභය-අලාභය-අයසය-යසය-�න��ය-පසංසාය-ස�ඛය-�ක�ඛය
යන
අෂ්ටෙලෝකධ�මය තමහට පැ�� කල්� එ� ���කා�ව මධ්යස්ථ වන�ෙන�ය. ෙමෙස්
�ය�ම පාර�තාවන�ට ප්ර�වම ��මල කාරණෙයකැ� ප්ර�ගුණය ප්රත්යෙ��ෂා
කටය�ත�ෙත�ය.
තවද: ප්ර�ව නැ�ව ප්රථමමා�ගස�පත��යක� ෙනාවන�ෙන�ය. දෘෂ්�ස�පත��යත� ෙනා
වන�ෙන�ය.
ශිලස�පත��යත�
ෙනාවන�ෙන�ය.
ශීලදෘෂ්�ස�පත��ය
නැත�තාහට
සමා�ස�පත��යත� නැත�ෙත�ය. �ත�තසමා�ය කරන�නට අසම�ථ වූ පුද්ගලයා ��න�
මා�ගඵලා� අාත�ම�තමාත�යකුත� �ද්ධ කරන�ට ෙනා පි�වන. උත�ක�ෂයට පැ��යාවූ
පර�තය කැලම �ද්ධකරන�ට ෙනා පි�වන�ෙන�ය� පර�තප්ර�පත��ෙය� ෙයෙදන�නා වූ
ෙතාප ��න� සකස් ෙකාට ප්ර�ව පි��� ��ෙම� අභ්යාස කටය�ත�ෙත� ය�
ෙබෝ�සත��වයන� තමන� තමන�ට අවවාද කටය�ත�ෙත�ය.
තවද: ප්ර�න�භාවෙයන� මහාෙබෝ�සත��වෙයෝ සත්යා�ෂ්ඨානය, ත්යාගා�ෂ්ඨානය,
උපසමා�ෂ්ඨානය, ප්ර��ෂ්ඨානය යන චතුර�ෂ්ඨානෙය� පි�ටා �න, ප්රියවචන,
අ�ථච�යා, සමානාත�මතාය � �යනලද සතරසංග්රහ වස්තුෙවන� ෙලාවට අන�ග්රහ
ෙකෙර�න� සත��වයන� ෛන�යා�ක මා�ගයට අැතුළත� කරන�නාහ�ය. ඒ සත��වයන�ෙග්
ශ්රද්ධා�
ඉ��යන��
මුහ�කුරැවන�නාහ�ය.
තවද:
ප්ර�බලෙයන�
රෑපස්ක�ධය,
ෙ�දනාස්ක�ධය,
සං�ස්ක�ධය,
සංස්කාරස්ක�ධය,
��නස්ක�ධය
යන
පඤ්චස්ක�ධෙය�ද, චක�ඛායතනය, ෙසාතායතනා� ද්වාදසායතනෙය� ද, චක�ඛුධාතු
ෙසාතධාතු අා� වූ අෂ්ටාදශධාතුෙය� ද, ���ද පවත�නා න�වණ අැ�ව

“අ��ජාප�චයාසංඛාරා” යනා�න� දක�වනලද සංසාර ප්රවෘත��ය හා “අ��ජා�ෙරාධා
සංඛාර�ෙරාෙධා” යනා�න� දක�වන ලද සංසාර�ෙරෝධය තත�වූ ප�ද්ෙදන� �න �නා�
ගුණයන� �ෙශ්ෂෙයන� අ�වෘද්�කර බවට පමුණ�ව�න� ෙබෝ�සත��ව ච�තය ස�පූ�ණව
කරන�ෙන�ය. යනා�න� අෙනකප්රකාරෙයන� ප්ර�ගුණය මනාෙකාට සලකා ප්රඥාපාරමිතාව
වැ�ය ය�ත�ෙත�ය.

වීය්ය� ප්රත්යෙව්�ා
තවද: ෙපෙනන�නා වූ �ෂ්ඨා අැ� ෙලෟ�ක සත��වයන� ��න� කළමනා��ය �න��ය
පුද්ගලෙතෙ� ෙකාට�මවාගත ෙනා ෙහන�ෙන�ය. දෘඪ��ය අැ� �ක�ප��ෂා ෙනා
කරන�නා වූ පුද්ගලයාම පටන�ගත� කා�ය අතුෙර� ෙනා තබා ෙකාට සමෘද්ධ කරන�ෙන�ය.
තවද: �න ��ය සත��ව ෙතම සංසාර නැමැ� මහවතුෙරන� �ය� සත��වයන� එතර
ෙකෙර� � �ස්තරණයට පටන� ගැන�ම අසම�ථ වන�ෙන�ය. මධ්යමපුද්ගල පටන� ෙගන
අතුෙර�ම �මාවට පැ�ෙණන�ෙන�ය. උත�කෘෂ්ට��ය අැ� පුද්ගල වූ කලි
අාත�මසැපෙය� අෙප�ෂාවක� නැ�ව සසරසය�ෙරන� එතර කරන�ට �තූ සත��වයන�
පරෙතරට පමුණ�වාම �ෂ්ඨාව දක�ෙන�ය � ��යස�පත��ය ප්රත්යෙ��ෂා කටය�ත�ෙත�ය.
තවද: රාගා�වූ ෙ�ෂසමූහයන� මදනැගි අැතුන� ප�ද්ෙදන� ෙනාවැල�ය හැ� බැ�න�ද, ඒ
රාගා�න� මුල්ෙකාට අැ� පාපක�මයන�ෙග් සමා�නය �සගසන�නට ඔසවාගත� කඩු අැ�
වධකපුරැෂයක�හ� හා සමාන බැ�න�ද, ඒ පාපක�මය කාරණ ෙකාට අැ� නරකා� සතර
අපාය හැමකලම හළෙ�රව �ෙබන ෙහ�න�ද, ඒ අකුශලක�මෙය� ෙයාදන�නා වූ
පාප�ත�යන� හැමකලම ස�පෙය� ගැව� ෙගන ��න ෙහ�න�ද, ඒ පාප�ත�යන�
�වාකරණ බැ�න� අකුශල�පාක එළවූ පෘථග්ජන බව අැ� කල්� සංසාර�ඃඛෙයන�
තමාම ��යන�ට වටෙන�ය, යන �ථ්යා�ත�කය ��යාන�භාවෙයන� �රැවන�ෙන�ය� �යාද,
ඉ�න� අාත�මා�න ��යෙයන� සම්යක�ස�ෙබෝ�යට පැ�ෙණන�ට පි�වන� � න� එබඳ� වූ
��ය ��ෙම� �ෂ්කර කවෙ�ද? යනා� ක�මෙයන� වීර්ය ග�ණය ප්රත්යෙ��ෂා
කටය�ත�ෙත�ය.

ක්ෂාන්ති ප්රත්යෙවක්ෂා
තවද: ෙ� �ාන්තිය න�:- �රවෙශ්ෂ ගුණයට ප්ර�ප�ෂ වූ ෙක�ෝධය නසන ෙහ�න�
ගුණසමා�ය ��ෙම� සත�පුරැෂජනයන�ට �ය�ණ� වූ අාය�ධයක� හා සමාන වන�ෙන�ය.
සතුරන� මැඩ පැවැත�ෙම� සම�ථයන�ට සැර�මක� හා සමාන වන�ෙන�ය. ශ්රමණ
බ්රාහ්මණයන�ට බලසමෘද්�යක� හා සමානවන�ෙන�ය. ෙක�ෝධ නැමැ� වහ්�ය නැ�මට
ජලධාරාවක� හා සමාන වන�ෙන�ය. ස�න�දර වූ ���ෙඝෝෂයට උත�පත��ෙ�ෂයක� හා
සමානවන�ෙන�ය. පාපී පුද්ගලයන�ෙග් වචන නැමැ� �ෂය නැ�මට මන�ෙත�ෟෂධයක� හා
සමාන වන�ෙන�ය. සංවරෙය� පි��යවුන�ට උත�කෘෂ්ට වූ ��යප්රකෘත��ෙයක� වන�ෙන�ය.
ග��ර ප්රකෘ� අැ� බැ�න� සමු�ය හා සමානවන�ෙන�ය. ද්ෙ�ෂ නැමැ� සාගරයට
ෙවරළක� හා සමාන වන�ෙන�ය. අපාෙය� ෙ�රකඩ වැ�මට ෙ�රෙපෝරැවක� හා සමාන
වන�ෙන�ය, �ව්යබ්රහ්මෙලෝකයට නැගීමට �ණක� හා සමාන වන�ෙන�ය, �ය ගුණයන�ෙග්
��මට භූ�යක� හා සමාන වන�ෙන�ය, උතු� වූ කාය-වාක�-මනඃ යන ද්වාරත�ය
පි�����ෙමකැ� සැල�ය ය�ත�ෙත�ය.

තවද ෙ� ෙලෝකෙය� සත��වෙයෝ �ෂාන��ස�පත��ය නැ� බැ�න� සන�තාපකරවූ
ෙක�ෝධධ�මය අන�ව ගිය බව ෙහ්තුෙකාට ෙගන ෙමෙලාවත� පරෙලාවත� තැවුලියට
පැ�ෙණන�නාහ�ය. ඉ�න� ෙමරමාට අන�පකාරයට කාරණ වූ �ක� උප�න� ඒ �ඃඛයට
ෙ�ෂ්ත� වූ අාත�මභාවයද, ඊට �ජුවටක� වැ� වූ ක�මයද, මා ��න�ම අැ�කරන ල��
�යාද, එම �කට ෙ� �ෂාන��ය දර� ෙනාෙව� �යාද, අන�පකාර කරන�නක�හ�
නැ�කල්� ෙකෙස් න� මට �ෂාන��ස�පත��ය ලැෙ��� �යාද, සැල�ය ය�ත�ෙත�ය.
ඉ�න� �න� ෙ� ෙතම මට අන�පකා� නමුත� ෙපර ෙමාහ� ��න� මට ෙමන� උපකාරෙයක�
කරන ලද්ෙද්ෙ��� අපකාරයම ෙහෝ �ෂාන��යට කාරන බැ�න� උපකා� වන�ෙන�ය�
�යාද, ෙ� �ය�සත�ත�වෙයෝ මට පුතය
� න� හා සදෘශ ෙව�. දරැවන� ��න� කරනලද
අපරාධයකට කවෙරක� න� �ෙප්�� �යාද, ය� ෙක�ෝධය නැමැ� ය�ෂාෙ�ෂය�න� ෙ�
පුද්ගලයා මට අපරාධ කරන�ෙන�� න� ඒ ෙක�ෝධය නැමැ� ය�ෂාෙ�සය මා ��න�
�රැකරන�ට ය�ත�ෙත�ය� �යාද, ය� අපකාරයක� ෙහ්තු ෙකාට ෙගන මට ෙ� �ක�
උප�න�ෙන� � න� අන�පකාරයටම මම කාරණ ෙව�� �යාද, ය� ධ�මෙකනකුන�
කාරණ ෙකාට ෙගන අපරාධ කරනලද්ෙද් ද, යමක�හ� �ෂෙය� අපරාධ කරන ලද්ෙද්ද,
ඒ �යල්ෙලෝ එෙකෙණ�ම �රැද්ධ වූහ. �න� වූ කලි ෙ� ෙක�ෝධය කවුරැන� �ෂයෙකාට
කරන�නාවූ ෙක�ෝධෙයක��� �ය� ධ�මයන� �ෂණෙයක ඉපද නස්නා බැ�න� කවෙරක�
කවරක� හට අපරාධ ෙකෙ��� �යාද, ප්රත්යෙ��ෂා කරන�නහ� ��න� �ාන්ති
සම්පත්තිය වැ�යය�ත�ෙත�ය.
ඉ�න� ෙමෝහට ෙබාෙහෝ කලක� පුරැ��ෙමන� පෙරෝපකාරය ��ත�තෙකාට අැ� ෙක�ෝධය
�ත වැළඳද ��ෙන� � න� ෙමෙස් සැල�ය ය�ත�ෙත�ය.
ෙකෙස්ද? යත�:ෙ� �ාන්තිය න�:- අන�න� කළ අන�පකාරයට ප්ර�ප�ෂ ප්රවෘත��ෙයක, පෙරාපකාරය
ව�ධනය ��මට �� උපකාරෙයක� ෙනා වන�ෙන�ය� �යාද, අපකාරයම මට �ක�
ඉපද�ෙමන� සැ� ඉපද�මට හා �ය� ෙලෝකෙය� අන�ර� සං�වට ප්රත්යය
වන�ෙන�ය� �යාද යන ෙ� ඉෂ්ටා�ෂ්ට රෑපා� අාල�බනය හා සංෙයෝගෙයක� අැත�න�
එෙතෙ� ච�ෂුරා� ඉ��යයන�ෙග් ස්වභාව කෘත්යෙයක� වන�ෙන�ය. ඒ අ�ෂ්ට වූ රෑපා�
අාල�බනයන� හා සංෙයෝගය මට ෙනා වන�ෙන�ය යන ය� ���ල්ෙලක� අැත�න�
එෙතෙ� ඒකාන�තෙයන� එෙස්වූ ���ල්ලම ෙනාලැ�ය හැක�ෙක�ය� �යා ද,
ෙක�ෝධවශයට පැ��යාවූ සත��වයා ෙක�ෝධෙයන� උන�මාදයට හා �ෙ�ෂ්පයට
පැ��ෙය්ය, එෙස්වූ ෙක�ෝ� සත��වයා �ෂෙය� ප්රත්යුපකාර ��ෙමන� ප්රෙයෝජන
කවෙ��� �යාද, ෙ� �ය� සත��වෙයෝ ස�වඥයන� වහන�ෙස් ��න� ඔෟරස පුතය
� න�
ෙමන� ර�ෂාකරණ ලද්�හ. එෙස් ෙහ�න� එෙස්වූ සත��වයන� �ෂෙය� මා ��න�
�ත�තෙකෝපය ෙනාකට ය�ත�ෙත�ය� �යාද, අපරාධයත�, ගුණයත� යමක�හට අැත�න�
අපරාධය �රැෙකාට ගුණවත�වූ ෙමාහ� ෙකෙර� මා ��න� ෙකෝප ෙනාකටය�ත�ෙත�ය �
�යාද, ගුණයක� නැ�කල්� දයාකටය�තු ෙහ�න� ෙකෝපෙයන� මාෙග් ගුණ හා යසස්
පි�ෙහන�ෙන�ය� �යාද, �ෂාන�� වැ�ය ය�ත�ෙත�ය.
එ�න� ව�ළහ බු�හ�:-

“අග්ගීව තිණකට්ඨස්මිං ෙකාෙධා යස්ස පවඩ්ඪති

නිහීයති තස්ස යෙසා කාළපක්ෙඛ ව ච�දිමා”යි.
තවද �පීෙමන� ��වණ�ඃඛශය්යා�වූ සතුරන� �ත� පිනවන �තුරන� �ත� තනවන
අමෙනාඥස්වරෑප පැ�ෙණන�ෙන� ය� �යාද, ෙක්රෝධය න�:- �ය� අවැඩට කාරණ වූ
�ය� වැඩ නසන�නාවූ බලවත� පස�තුෙරකැ� �යාද, �ෂාන�� අැ�කල්� සතුරැව
��නා ��ෙකෙනක� නැතැ� �යාද, අපරාධ කළ එකක�හ� ��න� තමා කළ අපරාධය
කාරණෙකාට මත�ෙත� ලැ�යය�තු �ඃඛයට �ෂාන��ය උපන� කල්� එ�ක� ෙනා වන�ෙන�
ය� �යාද, �ෙපන�නාවූ මා ��න� පස�තුරාම අන�ව�තනය කරන ලද්ෙද්ය � �යාද,
මා ��න� �ෂාන��ෙයන� ෙක�ෝධය මැඩ පැවැ� කල්� ඒ ෙක�ෝධයට �ස පස�තුරා
මනාෙකාට මඩනා ලද්ෙද්ය � �යාද, ෙක�ෝධයට කාරණවූ �ෂාන��ගුණය හැ�ම මට
ස��ස� ෙනා ෙව� �යාද, ගුණ�නාශය කරන�නාවූ ෙක�ෝධය අැ� කල්� මට ශීලසමාධ්යා�
වූ ගුණධ�මෙයෝ ෙකෙස් න� පිෙරද්�� �යාද, ඒ ශීලා�වූ ගුණධ�මයන� නැ� කල්�
ෙකෙස් න� මම සත��වයන�ට උපකාර බහ�ලව ප්ර��න�රෑප උතු� බු�බවට
පැ�ෙණ��� �යාද �ෂාන��ෙය� අන�සස් සැල�ය ය�ත�ෙත�ය.
තවද: �ෂාන��ය අැ�කල්� �තට �ෙ�ෂපයක� නැ� බැ�න� එකඟ වූ �ත� අැත�තාහට
�ය� සංස්කාරධ�මෙයෝ අ�ත්යෙහ�න� �ඃඛෙහ�න� අනාත�මෙහ�න� ද, ��වාණධ�මය
අසංස්කෘතාමෘත ශාන�තප�තා� භාවෙයන�ද, අ�න�ත්ය අප්රෙමයවූ ම�ම අැ�
බුද්ධධ�මෙයෝ අප්රෙමයා�භාවෙයන�ද වැටෙහන�නාහ. එෙස් ෙහ�න� මා�ගාන�ෙලාම වූ
�ෂාන��ෙය� පි��ෙය් ෙ� �ය� සංස්කාරා�හ� අාත�ම අාත��ය බවක� නැත�තාහ�
ධ�මමාත�ව තමන� තමන�ෙග් ප්රත්යෙයන� උපදනාහ�ද, නස්නාහ�ද ෙව�. �� ෙතෙන�න�
ෙනාඑ�, �� ෙතෙනක ෙනා පි�ට�. ෙ� ධ�මයන� අතුෙර� ��ෙවක� ��වක�හ�ෙග්
කා�යෙය� ව්යාවෘත ෙනාවන�ෙන�ය. මමය, මාෙග්ය යන අහ�කාර මම�කාරයට පි�ට
ෙනාවන බව න�වණට වැටෙහන�ෙන�ය.
තවද: ය� වැට�මක� �සා ෙබෝ�සත��වෙයෝ සම්යක�ස�ෙබෝ�යට �යතව නැවත
පස�බස්නාවූ ස්වභාවයක� නැ�ෙවද්ද, යනා�න� �ාන්තිපාරමිතාෙවහි ප්රත්යෙව�ෂාව
දතය�ත�ෙත�ය.

සත්යය ප්රත්යෙව�ා
තවද සත්යය නැ�ව ශිල-සමා�-ප්ර� අා�වූ ගුණධ�මයන�ෙග් ලැ�මක� නැ� ෙහ�න�ද,
සත්යය නැ�ව ප්ර��වට ස��ස�වූ ප්ර�පත��ෙය� පි��මක� නැ�ෙහ�න�ද, සත්යධ�මය
ඉක�ම පැවැ� කල්� �ය� පාපධ�මයන� අවුත� වදනා බැ�න�ද, සත්යය උතු� වූ ගුණ
අැත�ෙත�ය � ෙමෙන� කටය�ත�ෙත�ය.
එ�න� ව�ළහ බු�හ�:“එකං ධම්මං අතීතස්ස මුසාවාදිස්ස ජන්ත�ෙනා,
විතිණ්ණ පරෙලාකස්ස න�ථි පාපං අකාරියං.”
තවද අසත්යෙයන� ඔවුෙනාවුන� ස�ධානය කරන�නාවූ පුද්ගලයාෙග් වචනය, කා�යට
අැද�ලි ෙනා කළහැ� බැ�න� ද, මත�ෙත�ත� සත�පුරැෂයන� පි�බඳද කා�යකට ඔහ�ෙග්
බස් ෙනාගත හැ�ෙහ�න�ද, සත්යසමා�නය අැත�තාහට ශීලසමාධ්යා� �ය�ගුණයන�

පි�ටවන බැ�න�ද, සත්යා�ෂ්ඨානෙයන� �ය� ෙබෝ�ස�භාරධ�මයන� පි���ව
ස�පූ�ණබවට පැ�ෙණන ෙහ�න�ද, සත්යධ�මය ෙනා වැරද�ෙමන� �ය�
ෙබෝ�ස�භාරකංත්යය සමෘද්ධ කරන ෙහ�න�ද, සත්යධ�මෙයන�ම ෙබෝ�සත��ව
ප්ර�පත��ය
�ෂ්ඨාවට
පැ�ෙණන
ෙහ�න�ද,
යනා�න�
සත්යපාරමිතාෙවහි
අා�සංසසමෘද්�ය ප්රත්යෙව�ෂා කටය�ත�ෙත�ය.

අධිෂ්ඨාන ප්රත්යෙව�ා
තවද �නා�ෙය� දෘඪසමා�නයක� නැ�ව ඒ �නා�න�ට ප්ර�ප�ෂධ�මයන� සන�තානෙය�
�ස්වූ කල්� �ශ්චලව පි��මක� නැ�ව ඒ අචලා�ෂ්ඨානෙය� � �ර�රභාවයක� නැ�ව
�නා� වූ ෙබෝ�ස�භාරධ�මෙයෝ සම්යක�ස�ෙබෝ�යට කාරණ ෙනා වන�නාහ�ය. යන ෙ�
අා� ක�මෙයන� අධිෂ්ඨානපාරමිතාෙවහි ගුණ සැල�ය ය�ත�ෙත�ය.

ෛමත්රි ප්රත්යෙව�ා
තවද අාත�ම�තමාත�ෙයක පි�ටන�නහ� ��න�� සත��වයන� ෙකෙර� ෛමත�ී�තක� නැ�ව
ෙඑහෙලෟ�කස�පත��යට පැ�ෙණන�ට ෙනා පි�වන� වන�ෙන�ය. �ය� සත��වයන�
��වාණ ස�පත��ෙය� පි�ටුවන�ට �තන�නහ� ��න� සත��ව�තය නැ�ව කැලම �ය�
ස�පත��යට පැ�ෙණන�ට ෙනා පි�වන� වන�ෙන�ය � �යා ද, පස�ව �ය� සත��වයන�ට
ෙලෝෙකෝත�තර ස�පත��ය කැමැත�තහ� ��න� �න� ෙලෟ�කස�පත��ෙය� අාකා��ෂාව
ස��ස�ය � �යාද, �න� අාසාපමෙණ�න� ෙමරමාට �තසැප එළවන�ට අසම�ථවූෙය� �
න� කවරකෙලක ප්රෙයෝගශක��න� ඒ �තසැපය �ද්ධෙකෙර� �� �යාද, �න� මා
��න� ඉහාත�මභාවෙය� සැපඑළ�ෙමන� ව�ධනය කරණලද්�හ� පස�ව මට
ධ�මසං�භාගයට සහාය වන�ෙනෝ ෙ��� �යාද, ෙ� �ය� සත��වයන� නැ�ව මට
ෙබෝ�ස�භාරධ�මෙයෝ ස�භෙනාවන�නාහ� යැ� �යාද, එෙස් ෙහ�න� �ය�
ස�වඥගුණ�භූ�ය �ද්ධකරන�ට කාරණ බැ�න�ද, ෙ� �ය� සත��වෙයෝ මට උතු� වූ
කුශල ෙ�ෂ්ත�ෙයක, �රැත�තර වූ කුශල නමැ� රත�නයන�ට අාකරෙයක, උතු�වූ
ෙගෟරවස්ථානෙයකැ� �යා ඉතා �ෙශ්ෂෙකාට �ය� සත��වයන� ෙකෙර� �තාධ්යාශය
එළ�ය ය�ත�ෙත�ය. ෙබාෙහෝ ෙකාට �ෙමන� ප්රෙයෝජන ��ද? කරැණාවට පි�ට බැ�න�ම
�ය� සත��වයන� ෙකෙර� ෛමත�ීව�ධනය කටය�ත�ෙත�ය. �වර�ව පවත�නා ෛමත�ී
��න� �ය� සත��වයන� ෙකෙර� �ත සැප එළ�මට �රතවන�නාහට ඒ සත��වයන�ෙග්
�ත�තසන�තාපය කරන�නාවූ �ක� �රැකරන� කැමැ� බලවත�වූ ෛමත�ී උපදෙන�ය. ස්�ර
වූ මුල් අැ� කරැණාව �ය� බුද්ධකාරකධ�මයන�ට ප්රථමක�ියාෙවක, පාදෙයක,
ප්ර�ෂ්ඨාෙවක, මූලකාරණෙයක, උපායමා�ගෙයක යන ෙ� අා� කාරණෙයන�
ෛමත�ිෙය� ගුණ සැල�ය ය�ත�ෙත�ය.

උෙපක්ෂා ප්රත්යෙවක්ෂා
තවද: උෙප�ෂාව නැ� කල්� �ය� සත��වයන� ��න� කරනලද �ප්රකාරය �තට �කාර
උපදවන�ෙන�ය. �ත�ත�කාරය අැ�කල්� �නශීලා� ෙබෝ�ස�භාර ධ�මයන�ෙග්
ලැ�ෙමක�ම නැතැ� �යාද, ෙමත�තා-කරැණා-මු�තා-ස�ඛ්යාත ස්ෙන�හෙයන� පිනවන

ලද �ත�� උෙප්�ෂාව නැ�ව ෙබෝ�ස�භාරෙයන� පි�ස�� බෙවක� ෙනාවන�ෙන�ය � �යාද,
උෙප්�ෂා නැත�ෙත� ෙබෝ�ස�භාරෙය� කුශලස�භාරය හා එ� �පාකය හා සත��වයන�ට
වැඩ පි�ස පි�නමන�ට අසම�ථ වන�ෙන�ය � �යාද, උෙප්�ෂාව නැ�කල්� �යකප්ර�ග්රාහක ෙදෙදනා ෙකෙර� ෙවනසක� නැ�ෙකාට වස්තුප�ත්යාගය කරන�ට
ෙනාපි�වන� වන�ෙන�ය� �යාද, උෙප්�ෂාව නැ� කල්� ��තප්රවෘත��යට ස��ස�
වස්තූන�ෙගන� ��තෙය�ත� අන�තරාය ��ෙනාෙකාට �ල්පි��� කරන�ට ෙනාපි�වනැ�
�යාද, උෙප්�ෂා වශෙයන�ම වස්තුෙය� අැල්ම ෙනාඅැල්ම සහනය කරන�නාහටම
ෛනෂ්ක�මය බලය �ද්ධවන ෙහ�න�ද, උත�පත�� ෙහ�න� බැලී� වශෙයන�ම
ෙබෝ�ස�භාර කෘත්යය සමෘද්ධවන ෙහ�න�ද, අ�ක��යය අැත�තාහට උෙප්�ෂා ෙනා
��ෙම� ��යකෘත්යය ඔලිනව කරණ ෙහ�න�ද, උෙප�ෂාෙවන� ය�ක�තයහටම
�ෂමා�න�තාව ස�භවන ෙහ�න�ද, උෙප�ෂා වශෙයන�ම සත��වසංස්කාරයන� ෙනා
වරදවා �යන ෙහ�න�ද අෂ්ටෙලෝකධ�මයන�ට උෙප�ෂා�ෙමන� තමා ��න� සමාදන�වන
ලද �ය� ධ�මෙය� �ශ්චලපි��ම �ද්ධවන ෙහ�න�ද, පෙරෝපකාරා�ෙය� අනාෙභාග
වශෙයන�ම ෛමත�ී පාර�තාව �ද්ධවන ෙහ�න�ද, �ය� ෙබෝ�ස�භාරධ�මයන�ෙග්
සමා�නය-අ�ෂ්ඨානය-ප�පූ�ණය-�ෂ්පත��ය යන ෙ� �යල්ල උෙප�ෂාන�භාවෙයන�ම
සමෘද්ධවන�ෙන�ය යන ෙ� අා� ක�මෙයන� උෙප�ාපාරමිතාව ප්රත්යෙව�ෂා කටය�ත�ෙත�ය.
ෙමෙස් අප�ත්යාග ප�ත්යාගෙය� ක�මෙයන� අා�නවානශංස ප්රත්යෙව�ෂා ��ම �නා�
�ය� පාර�තාවන�ට ප්රත්යෙයකැ� දතය�ත�ෙත�ය.

දසපාරමිතා ප්රතිපත්ති ක්රමය
දාන ප්රතිපත්ති
තවද: ෙ� දශපාර�තාවන� අතුෙර� ෙ� �නෙයන� මම �ය� සත��වයන�ට අාය�ෂයව�ණය-සැපය-බලය-න�වණය
යන
ෙ�
අා�න�ෙග්
සමෘද්�යද,
�ත�ක�වූ
අ�හත�ඵලස�පත��යද, සමෘද්ධ ෙකෙළ� �න� යහපත� වන�ෙන�ය � �තා ඒ මහාෙබෝ�
සත��ව ෙතම ආහාරදානය ෙදන�ෙන�ය. සත��වයන�ෙග් කාමක�ෙල්ශ නැමැ� පිපාසා
සන��ඳ�වන� පි�ස පානවර්ගය දන� ෙදන�ෙන�ය, රන�වන� වූ ශ�ර සමෘද්�ය පි�ස හා
භයල�ජාෙදකට අල�කාර පි�ස වස්ත� දන�ෙදන�ෙන�ය. සෘද්��ධ�නා�න�ෙග්
�ෂ්පත��ය හා ��වාණසැප�ද්ධවන පි�ස යානවාහන දන� ෙදන�ෙන�ය.
ස�වඥශීලස�ග�ධයාෙග් �ෂ්පත��ය පි�ස සුවඳ දන�ෙදන�ෙන�ය. ස�වඥගුණෙශෝභාව
�ද්ධවන පි�ස සුවඳමල් සුවඳවිලවුන් දන�ෙදන�ෙන�ය. ෙබෝමඩ වජ්රාසනය ලබන� සඳදහා
අාසන දන�ෙදන�ෙන�ය. �ංහශය්යාෙවන� සැතපීම ලබන� සඳදහා ආස්තරණාදි ශය්යාවන්
දන�ෙදන�ෙන�ය. පසෙළාස්චරණධ�මයන�ෙග් �ෂ්පත��ය පි�ස වාසාගාරයන්
දන�ෙදන�ෙන�ය.
මසැස-පැණැස-බු�අැස-�වඅැස-සමතැස යන පසැස් ලබන� සඳදහා පහන්ෙතල් පහන්කඩ
අා�ය දන�ෙදන�ෙන�ය. බ්යාමප්රභාමණ�ඩලය ලබන� සඳදහා රෑපදානයද, බ්රහ්මස්වර
���වන�නාවූ ධ�මෙද්ශනාව �සා ශබ්දදානයද, �ය� ෙලෝකවා� සත��වයන�ට ප්රය
ි බව
�සා රසදානයද, ස�වඥස�ඛුමාල බව පි�ස ප්රෂ්ටව්යදානය ද ෙදන�ෙන�ය. මත�ෙත�
මරණ නැ�වන පි�ස ෙබෙහත් දන�ෙදන�ෙන�ය. ක�ෙල්ශ නැමැ� �ස�වෙයන� �ෙදන

පි�ස දාසයන් �දහස් කරන�ෙන�ය. සද්ධ�මෙය� බලවත� වූ අැල්ම සඳදහා �රවද්යවූ
ක�ීඩාභාණ�ඩ දන�ෙදන�ෙන�ය. �ය�ම සත��වයන� අා�යජා�ෙයන� තමහට පුතභ
� ාවයට
පැ�ෙණන� සඳදහා දරැවන� දන�ෙදන�ෙන�ය. �ය� ෙලාවට ස්වා�බවට පැ�ෙණන� සඳදහා
දාරයන් දන�ෙදන�ෙන�ය. ස��දර වූ ස�ප්ර�ෂ්�ත පා�� පුරැෂල�ෂණ සමෘද්�ය සඳදහා රන�,
��, මුතු, මැ�ක�, පබ� අා�ය දන�ෙදන�ෙන�ය. අස� අන�ව්යඤ්ජන සමෘද්�ය ලබන� සඳදහා
අෙනකප්රකාර ආභරණ දන�ෙදන�ෙන�ය. සද්ධ�ම නැමැ� භාණ�ඩාගාරය ලබන� පි�ස
මුතු, මැ�ක� අා� සැපත� පිරැණ� බද්ධහල් දන�ෙදන�ෙන�ය.
ධ�මරාජ්යය ලබන� සඳදහා රාජ්යය දන�ෙදන�ෙන�ය. ධ්යාන සමාපත�� අා�න�ෙග් සමෘද්�යා
සඳදහා අර�, උයන� අා� වූ තෙපාවනයන් දන�ෙදන�ෙන�ය. චක�ල�ෂණෙයන� �හ්�තවූ
පාදෙයන� ෙබෝමඩට එළෙඹන� සඳදහා පාදයන් දන�ෙදන�ෙන�ය. කාෙමාඝා� චතුෙරාඝෙය�
ගැලී පීනන�නා වූ සත��වයන�ට සද්ධ�ම නැමැ� හස්තය �ක�ෙකාට ෙගාඩනගන� පි�ස
හස්තයන් දන�ෙදන�ෙන�ය. සද්���යා�න�ෙග් ප්ර�ලාභය පි�ස කන්නාසා අා�ය කපා
දන�ෙදන�ෙන�ය. සමතැස් ලබන� පි�ස අැස් උපුටා දන�ෙදන�ෙන�ය. ද�ශනය-ශ්රවණයඅන�ස්මරණය-අත�පා ෙමෙහවර ��මය යන ෙ� අා�ෙයන� හැමකල්ම �ය� සත��වයන�ට
�තසැප එළවන�නාවූ �ය� ෙලෝවැස්සන� ��න� ස�පයට පැ�ණ �වත��ය හැක�කා වූ
මාෙග් ශ�රය �ය� සත��වයන�ට ප්රෙයෝජන ෙ�ව� �යා, මස් ෙල් අා�ය දන�ෙදන�ෙන�ය.
�ය� ෙලෝකවා� සත��වයන�ට උතු�ෙව�ව� �යා ඉස් දන�ෙදන�ෙන�ය.
ෙමෙස් දන�ෙදන�නා වූ ඒ මහාෙබෝධිසත්�ෙයෝ වූකලි එක� ��න අන�ෙවෂණයන�
අතුෙරන� එක�තරා එක�න� න�ස��ස� ප�ද්ෙදන� ප්රත්යය උපදවාෙගන ෙනාෙදන�නාහ.
ෙමරමාට �ංසාපීඩා ෙකාටත� ෙනාෙදන�නාහ. භ�න�ත� ෙනාෙදන�නාහ. ල�ජාෙවන�ත�
ෙනාෙදන�නාහ. ද�ෂිණා�හ පුද්ගලයන� ෙසායාත� ෙනා ෙදන�නාහ. ප්ර�තාහාරය
අැ�කල්� කටුකාහාරය දන� ෙනාෙදන�නාහ. තමන� උසස් කරන� සඳදහාත� ෙනා
ෙදන�නාහ. ෙමරමාට �ද්� කරන� සඳදහාත� ෙනා ෙදන�නාහ. කුශලඵලාෙප්�ෂාෙවන�ත�
ෙනා ෙදන�නාහ. යාචකයන�ෙග් ��� සඳදහාත� ෙනාෙදන�නාහ. �රාදරෙයන�ත� ෙනා
ෙදන�නාහ. වැ� ෙකෙස්දන�ෙදද්ද යත�:සකස්ෙකාට ෙදන�නාහ. ය�ක�තප්රාප්තකාලෙය� ෙදන�නාහ.
එ�න� ව�ළහ බු�හ�:“පඤ්චිමානි භික්ඛෙව කාලදානානි කතමානිපඤ්ච? ආගන්ත�කස්ස දානං ෙදති ගමිකස්ස
දානං ෙදති ගිලානස්ස දානං ෙදති දුබ්භික්ෙඛ දානං ෙදති යානි තානි නවසස්සානි නවඵලානි
තානි පඨමං සීලවන්ෙතසු පතිට්ඨාෙපති ඉමානි ෙඛා භික්ඛෙව පඤ්චකාලදානානී”�.
ෙදයධ�මෙය� උත�සාහ අැ�ව ද�ෂිණා�හපුද්ගලයන� ෙකෙර� ෙගෟරව අැ�ව
ෙදන�නාහ. ෙමාහ� උත�තම යහ, ෙමාහ� අධමයහ යන �භාගයක� ෙනාෙකාට
සාමාන්යෙයන� ෙදන�නාහ. දන�ෙදන�නාහ� පළමුෙකාටත� දන� ෙද�න� �ටත� දන��
අන�තෙය�ත� සතුටු ��න�ම ෙදන�නාහ. දන� � පශ්චාත� තාපයකට ෙනා පැ�ෙණන�නාහ.
එ�න� ව�ළහ බු�හ�:“පුබ්ෙබව දානා සුමෙනා දදං චිත්තං පසාදයං,
ද�ා අත්තමෙනා ෙහාති එසා යඤ්ඤස්ස සම්පදා”යි.

ප්ර�ග්රාහකයන�ෙග් වශෙයන� මානාවමානයක� ෙනා කරන�නාහ. දන�පි�ගන�නවුන�ට
ප්රියෙතපුල් �යන�නාහ. යාචකයන�ෙග් අදහස් �න ෙදන�නාහ. තවද යාචකයන�ෙග්
යා�වට ස��ස�වූ ඔවුන�ෙග් අදහස් ෙනා මැඩ �ද්යමානවස්තුව ස��ස� ප�ද්ෙදන�
දන�ෙදන�නාහ. පි�වරස�ත වූ �නසමෘද්�ය �ය� ෙලෝකවා� සත��වයන�ට �තසැප
පි�ස පමුණ�වන�නාහ. තමන�ටත� අෙකාප්ය වූ අ�හත�ඵල�මුක��යට පමුණ�වන�නාහ.
තවද �ෂය ෙනාවන�නා වූ ඡ���ප�යට ද, �ෂය ෙනාවන�නාවූ ��යා�ප�යට ද,
�ෂයෙනාවන�නාවූ අෙමෝහයට ද, �ෂය ෙනාවන�නාවූ �ත�තසමා�නයට ද, �ෂය
ෙනාවන�නාවූ ප්ර�වටද, �ෂය ෙනාවන�නා වූ සම්යක� ස�ෙබෝ��නයට ද, පි�නමා දන�
ෙදන�නාහ. ෙ� �නපාර�තාව පුරන�නා වූ මහාෙබෝ�සත��වයන� ��න� ��තෙය�ත�
වස්තුෙව�ත� අ�ත්යසං�ව එළ�ය ය�ත�ෙත�ය. සත��වයන� ෙකෙර�ත� මහාකරැණාව
එළ�ය ය�ත�ෙත�ය. ෙමෙස් වස්තුසාරය අැරයන�නාවූ මහාෙබෝ�සත��වෙයෝ ගි�ගත�
ෙගය�න� පිටත�ව යන�නක�හ� ෙමන� වස්තුවත� තමන�ත� පිටත�ෙකෙර�න� ��වක�
ෙනාතබා �රවෙශ්ෂෙකාටම දන� ෙදන�නාහ�ය. ය� ෙහය�න� සර්වඥශීලාල�කාරෙයන�
සත��වයන� සරහන� කැමැත�තහ� ��න� පළමුෙකාට තමාෙග් ශීලයම පි��� කටය�තුද,
එෙස්ෙහ�න� �ය� සත��වයන� ෙකෙර� ය�ෙස් ස්වප්නෙයන�ත� අාඝාතෙයක� න�ප�න�,
එප�ද්ෙදන� දයාපර�ත� අැ� �ය ය�ත�ෙත�ය. පෙරාපකාරෙය� �රතබැ�න� අන�න�
සන�තක වස්තුව අාශී��ෂයක�හ� ෙමන� ෙනා අැල්�ය ය�ත�ෙත�ය. සප්ත�ධ ෛමථුන
ධ�මසංෙයෝගෙයන� වැළ� බැ�න� හා පර�රගමනෙයන� කැලම වැල� බැ�න�
අබ්රහ්මච�යාෙවන�� ��න� ම �රැ ෙ�ද, සත්යවූ �තවූ ප්රියවූ පමණවූ ධ�මකථාව
ය�ක�තප්රාප්ත කාලෙය� �යන�ෙන� ෙ�ද, ෙලෝ� ෙනාෙ�ද, ද්ෙ�ෂී ෙනා ෙ�ද, �ථ්යාදෘෂ්�
ෙනාග�ද, සම්යක� ස�බු� රජාණන� වහන�ෙස් �ෂෙය� පි��යාහ� සැ� අැත�ෙත� ෙ�ද,
පි��යාවූ ෙප්ර්මඅැත�ෙත� ෙ�ද, ෙමෙස් සතර අපාය හා වෘත�ත�ඃඛෙයන�ද,
අකුශලක�මපථෙයන� ද, වැළක ස්ව�ගෙමෝ�ෂ මා�ගෙය�ද, කුශලක�මපථෙය�ද,
පි��යාවූ පි��� වූ අදහස් අැත�තහ�ෙග් කායවාක� ප්රෙයෝගයක� බැ�න� �ය� සත��වයන�ට
�තසැප එළවන�නාවූ මෙනාරථය මහෙබෝ�සත��වයන�ෙග් ප්රා�ථනා වූ ප�ද්ෙදන� වහ
වහාම සමෘද්ධවන�ෙන�ය.

ශීල ප්රතිපත්ති
ඒ මහාෙබෝ�සත��වෙතම ප්රාණඝාතෙයන් වැලැ� බැ�න� �ය� සත��වයන�ට අභය�න
ෙදන�ෙන�ය. �රායාසෙයන� ම ෛමත�ිභාවනා වඩන�ෙන�ය. “ස�ඛං ස�ප� ස�ඛං
ප�බු�ඣධ�” යනා� එෙකාෙළාස් වැ�රැ� වූ ෛමත�ිෙය� අන�සස් ලබන�ෙන�ය.
��ව්යා� වන�ෙන�ය, ෙරෝග නැ�වන�ෙන�ය, ��ඝාය�ෂ්ක වන�ෙන�ය, සැප බහ�ල ෙකාට
අැ�වන�ෙන�ය, මහාපුරැෂ ල�ෂණ හා අස�අන�ව්යඤ්ජන ල�ෂණයට පැ�ෙණන�ෙන�ය,
ද්ෙ�ෂවාසනාවත� �ඳ�ෙන�ය.
තවද ඒ මහාෙබෝ�සත��ව ෙතෙ� අදත්තාදානෙයන් වැළැ� බැ�න� ෙසාරැන�, සතුරන�,
රජදරැවන�, ෙ�යන�, �යන�, ගි� අා� �යල්ලට අසාධාරණ වූ ප්රමාණා�ක�ාන�ත වූ ස�පත�
ලබන�ෙන�ය. ��සත��වෙකනකුන� ��න� සැක ෙනා කටහැක�ෙක�ය. �ය�සත��වයන�ට
ප්රියවන�ෙන�ය. මනවඩන�ෙන�ය. �යල්ලවුන� ��න� �ශ්වාස කටය�තු වන�ෙන�ය.
ස�පත��යෙ�
අලග්න
වූ
�ත�
අැ�වන�ෙන�ය.
ප�ත්යාගශීලී
වන�ෙන�ය.
ෙලෝභවාසනාෙය� මුල්�ඳ�ෙන�ය.

අබ්රහ්මචරියාෙවන් වැළැ� බැ�න� වස්තුෙව� ෙලාල් ෙනාවන�ෙන�ය, සන�හ�න�නාවූ
කායප්රෙයෝගය හා මනඃ ප්රෙයාග අැත�ෙත�ය, �ය� සත��වයන�ට ප්රය
ි වන�ෙන�ය,
මනවඩන�ෙන�ය, සාංකාෙනාකටය�ත�ෙත�ය. ඔහ�ෙග් ස�න�දර වූ ���ෙඝෝෂය ෙලෝකෙය�
පැ�ර නැෙඟන�ෙන�ය, අලග්න වූ �ත� අැ�වන�ෙන�ය. ස්ත�ී�ෂෙය� බලවත� වූ ෙලෝභ�ත�
නැ�වන�ෙන�ය, ෛනෂ්ක�ම්ය බහ�ල ෙකාට අැත�ෙත�ය, මහාපුරැෂල�ෂණ හා
අස�අන�ව්යඤ්ජන ල�ෂණයට පැ�ෙණන�ෙන�ය, ෙලෝභවාසනාෙව� මුල් �ඳ�ෙන�ය.
මෘෂාවාදෙයන් වැළැ� බැ�න� �ය�සත��වයන�ට ප්රමාණ වන�ෙන�ය. �ය� සත��වයන�
��න� අැද�ලි කටය�තු වන�ෙන�ය. අැද�ලි කටහැ� බස් අැත�ෙත�ය, ගතහැ�බස්
�යන�ෙන�ය. ෙද�යන�ට ප්රියවන�ෙන�ය, මනවඩන�ෙන�ය, ස�වඳ�� මුඛ අැ� වන�ෙන�ය.
�ෙශ්ෂෙයන�
�ක�කහැ�
වාක�සමාචාර
අැත�ෙත�ය.
ස�ප්ර�ෂ්�ත
පා��
මහාපුරැෂල�ෂණයටද පැ�ෙණන�ෙන�ය. ක�ෙල්ශවාසනාෙව� මුල්�ඳ�ෙන�ය.
ෙක්ලෙමන් වැළැ� බැ�න� පෙරාපක�මෙයන� ෙඡද්යෙභද්යයට පැ�ණ�ය ෙනාහැක�කා වූ
ශ�ර අැ�වන�ෙන�ය, �� සත��වෙකනකුන� ��න� �ඳ�වා �ස�රැවාපීය ෙනාහැ� ප�ෂත�
අැ� වන�ෙන�ය, සද්ධ�මෙය�ත� ෙභ්දයකට ෙනා පැ�ෙණන�නාවූ අැද�ලි අැ�වන�ෙන�ය,
දෘඪ�ත� අැ�වන�ෙන�ය, භවාන�තරෙය�ත� පුරැ�වූ සත��වයන�ට ඒකාන�තෙයන�
ප්රියවන�ෙන�ය, ක�ෙල්ශ බහ�ල ෙනාවන�ෙන�ය.
පරැෂ වාක්යෙයන් වැළැ� බැ�න� �ය� සත��වයන�ට ප්රියවන�ෙන�ය, මනවඩන�ෙන�ය,
සැප�ඳ�නාස�� වන�ෙන�ය, ��� ෙතපුල් අැ�වන�ෙන�ය, �ය� සත��වයන� ��න�
ස�භාවනා කටය�තු වන�ෙන�ය, අෂ්ටා�ගෙයන� සමන��ත වූ බ්රහ්මස්වර අැ� වන�ෙන�ය.
සම්ඵප්රලාපෙයන් වැළැ� බැ�න� �ය� සත��වයන�ට ප්රය
ි වන�ෙන�ය, මනවඩන�ෙන�ය,
පාෂාණ�ඡත�යක� ෙමන� ෙගෟරව කටය�ත�ෙත�ය, �යල්ලවුන� ��න� ස�භාවනා කටය�තු
වන�ෙන�ය, ගතහැ�බස් අැ�වන�ෙන�ය, පුරැ�වූ බස් අැ�වන�ෙන�ය, මෙහශාක්ය
වන�ෙන�ය, මහාන�භාව ස�පන�න වන�ෙන�ය, ස්ථාෙනෝ�ත ප්ර�ෙවන� ප්රශ්න�ස�ජන
කරන�ට සම�ථ වන�ෙන�ය, බුද්ධභූ�ෙහ�ත� එකම වචනය�ාන� ෙනාෙයක� භාෂා අැ�
සත��වයන�ට ෙනාෙයක� ප්රශ්න �සඳදන�ට සම�ථවන�ෙන�ය.
ෙලෝභී ෙනාවන බැ�න� කැමැ� කැමැ� වස්තු ලබන ස�� වන�ෙන�ය, උ�රතර වූ
ස�පත��ෙය� අ�ප්රාය උපදවන�ෙන�ය, �ෂත�ියමහාසාරා�න� ��න� ස�භාවනා කටය�තු
වන�ෙන�ය, පස�තුරන� ��න� මැඩපැවැත�ත ෙනාහැක�ෙක�ය, ච�ෂුරා� ඉ��ය
ෛවකල්යයට ෙනා පැ�ෙණන�ෙන�ය, තමාට වැ�තර� සත��වයක�හ� නැ�වන�ෙන�ය,
ද්ෙ�ෂසං�ව නැ�වන�ෙන�ය. �ය� සත��වයන� ��න� ස�මානකටය�ත�ෙත�ය,
�තෙයන�ම සතුටුකරවන බැ�න� �ය� සත��වයන� �රායාසෙයන�ම පහදවන�ෙන�ය,
රෑ�ෂ ස්වභාව නැ�වන�ෙන�ය. ෛමත�ීබ්රහ්ම�හාර ස�පත��ෙයන� ය�ක�ත ෙබෝ�සත��වද
වන�ෙන�ය, මහාන�භාව ස�පන�න වන�ෙන�ය.
මිථ්යාදෘෂ්ටියක් නැ� බැ�න� ෙසාඳ�රැ වූ ���ෙඝෝෂය පවත�ෙන�ය, ශී�ෂ�ෙ�දයට
පැ�ෙණතු� අකුශලක�මයක� ෙනාකරන�ෙන�ය, ක�මය ස්වභාව ෙකාට අැ� බැ�න�
ප්රථමමා�ගය ලද්දක�හ� ෙමන� ෙකෟතුහලම�ගලිකා ෙනාවන�ෙන�ය, සද්ධ�මෙයන� ඒ
ෙබෝ�සත��වයන�ෙග් ශ්රද්ධාව මුල්බටුවාක� ෙමන� මනාව පි�ටන�ෙන�ය, ස�වඥවරයන�ෙග්
සතරඅා�යමා�ග�න නැමැ� ෙබෝ�ය අදහන�ෙන�ය, අප�ත� වූ කසලෙගාඩක ෙනා

අැෙලන�නාවූ රාජහංසයකු ෙමන� ෙදසැටදෘෂ්�අා� වූ සමයාන�තරෙය� ෙනා
අැෙලන�ෙන�ය, අ�ත්යා� ල�ෂණත�ය පි��ඳද දක�නට සම�ථ වන�ෙන�ය, ෙකළවර
අනාවරණ�නලා� වන�ෙන�ය, ය�තාක� සම්යක� ස�ෙබෝ�යට ෙනා පැ�ෙණන�ෙන� න�
ඒ තාක� ඒ ඒ ස�ව�කාෙය� උත�කෘෂ්ට උත�කෘෂ්ටව ම උපදෙන�ය. උ�රතර උ�රතරවූම
�ය� බුද්ධකාරකයට පැ�ෙණන�ෙන�ය. ෙමෙස් ෙ� ශීලය නම්. �ය� ස�පත��න�ට
ප්ර�ෂ්ඨාවන�ෙන�ය. �ය� බුද්ධගුණයන�ට උත�පත��භූ�යක� වන�ෙන�ය, �ය�
බුද්ධකාරකධ�මයන�ට ප්රථම පාදෙයක ද්වාරෙයක, උපාෙයකැ� බුහ�මන� උපදවා කාය
වාක� සංයමෙය�ද, ඉ��යදමනෙය�ද, අා�වස�ප�ෙය�ද, ප්රත්යයප�ෙභෝගෙය�ද,
ස්මෘ�ප්ර�බලෙයන� අප්රමාදව ලාභය-සත�කාරය-���ය යන ෙ� තුන �ත�යක�හ� බඳ�
මුඛ අැ� සතුරක�හ� ෙස�න� සලකා “��ව අණ�ඩං” යනා� ක�මෙයන� මනා ෙකාට
ශීලසමෘද්�ය කටය�ත�ෙත�ය.
තවද ෙ� ශීලය න�:- තමහට නරකා� සතර අපාෙය� ��න� ��ෙමන� ස�ග�ෙය�
රාජ්යස�පත��යක� පි�සත� ෙනා වන�ෙන�ය. චක�ව�� රාජ්ය�යක� පි�සත� ෙනා
වන�ෙන�ය. �ව්යස�පත��යක�, ශක�ස�පතක�, මාරස�පතක�, බ්රහ්මස�පතක� ලබන
පි�සත� ෙනා වන�ෙන�ය. තමහට ත��
ි ද්යා-අෂ්ට�ද්යා-පඤ්චා��-පසෙළාස්චරණ ධ�ම
ස�ඛ්යාත �ෙශ්ෂධ�මයන�ෙග් ලැ�මක� පි�සත� ෙනාවන�ෙන�ය, ප්රෙත්යක ෙබෝ��නය
ලබන පි�සත� ෙනාවන�ෙන�ය. වැලි කුමක� පි�ස ද? යත�:- ස�වඥබවට පැ��ෙමන�
�ය� සත��වයන� �රැත�තරවූ ශීලාල�කාරෙයන� සරහන� පි�ස ම ය�. ශීලය
සම්යක�ස�ෙබෝ�යට පි�නැ�ය ය�ත�ෙත�ය.

ෛනෂ්ක්රම්ය ප්රතිපත්ති
තවද: සකලක�ෙල්ශයන�ට වාසස්ථාන බැ�න�ද, පුත��රා�න�ෙගන� මහත�වූ පීඩා උපදනා
ෙහ�න�ද, ෙගා�ක�-ෙවළඳ�� අා�වූ අෙනකප්රකාර ක�මාන�ත��ෙමන� �යවුල් වන
බැ�න�ද, ගි�ෙග� ��ම ෛනෂ්කම
� ්ය සැපයට අනවසර ය� සැල�ය ය�ත�ෙත�ය.
පඤ්චකාමයන�ෙග් වූකලි කඩුමුවාත ගල්වනලද ���� ෙල�මක� ෙමන� ස්වල්ප වූ
අාස්වාද අැ�බව හා ෙබාෙහෝ අවැඩ එළවන බැ�න� ��ලිය අාෙලෝකෙයන� ගතය�තු
නැ�මක� ෙමන� මඳද අැ�ල්ලක�ම ය� දතය�ත�ෙත�ය. ගි� රත�රනැ� �තා අස�� සඳ�නැ�
�තා වලඳදනා උමතු අැත�තක�හ� ෙස�න� �ප�තසං�ෙවන� අන�භව කටය�තුවන�ෙන�ය.
තවද: පඤ්චකාමය න�:- මලමුත�ෙදක වසා සඟවා ��ග�ධ ෙනා අැ�ෙමන� වන
සැපයක� ෙමන� ප්ර�කාරයක� ෙමන� ම සැප වන�ෙන�ය. පැෙන� අැඟිල්ලගලා
ෙලහ��ෙමන� පිපාසා ෙනා යන�නාක� ෙමන� අතෘප්�කරය. සාකුස් අැ�ව අන�භවකරන
ෙභෝජනයක� ෙමන� පීඩාස�තය. �ලිෙය� අවුනනලද අැමක� ෙමන� වැසන එළ�මට
කාරණ වන�ෙන�ය. වහ්�සන�තාපයක� ෙමන� අ�තා� කාලත�ෙය�ම �ක� එළ�මට කාරණ
වන�ෙන�ය. වඳ�රැලෑවක� ෙමන� බ�ධනයට කාරණ වන�ෙන�ය. සතුරන� වසන ගෙමක
��මක� ෙමන� භයට කාරණ වන�ෙන�ය. සතුරන�ට කරන ෙපාෂ්යයක� ෙමන�
ක�ෙල්ශමාරා�න�ට ෙගා�රැ වන�ෙන�ය. උත�සවස�පත��යක� ෙමන� �ප�නාම�ක�ඛෙයන�
�ක�වන�ෙන�ය. රැක��ණයක වැදගත� වහ්�යක� ෙමන� අැතුෙළ� �ටම දවන�ෙන�ය. �රාගිය
කදල්ෙලක තුබූ අ�න� ගණ�ත� අත� කැෙපන �ෙවන� ගණ�ත� �වුකැෙපන බීරණනම්
තෙණ� වැදගත� � ���වක� ෙස�න� ෙනාෙයක� අා�නව අැත�ෙත�ය. �ණ�පැන� පීමක�
ෙමන� පිපාසාවට කාරණ වන�ෙන�ය. රාෙමර පීමක� ෙමන� �නජනයන� ��න� ෙසවුනා

ලද්ෙද්ය. බල්ලකු ඩැහැෙගන සපන ෙගාඅැටයක� ෙමන� ස්වල්ප වූ අාස්වාද අැ� බැ�න�
හා ස�ව සාධාරණ බැ�න� මස්වැ�ල්ලකට බඳ� උපමා අැත�ෙත�ය යන ෙ� අා� ක�මෙයන�
කාමෙය� අා�නව සලකා ඒ කාමයට �ප�ත ක�මෙයන� ෛනෂ්ක�මය� �යනලද
ප්රව්රජ්යාෙව� අන�සස් දක�නහ� ��න� ෛනෂ්ක�ම්ය සැපය-�ෙවක සැපය-ව්යුපශම සැපය
යන ෙ� අා� සැපෙය� න�නවූ ප්රවණවූ ප්රාග්හාර වූ �ත� අැ�ව ෛනෂ්කර්ම්යපාරමිතාව
පිරිය යුත්ෙත්ය.

ප්රඥා ප්රතිපත්ති
තවද ය� ෙහය�න� අ�ධකාරය හා සමඟ ෙනා පවත�නා වූ ප්ර�පාෙලෝකයක� ෙමන� ප්ර�ව
ෙමෝහය හා සමග ෙනා පව�ද, එෙහ�න� පළමුෙකාට ෙබෝ�සත��වයන� ��න� ෙමෝහයට
�� කාරණ �රැකටය�ත�ෙත�ය. ඒ ෙමෝහයට �� කාරණ කවෙ�ද? යත�:- උකටලී බවයකා�ෙය� පමාබවය- මැලි අැෙඹන බවය- අලස බවය- ගණස�ග�කාෙය� අැ��
අැ�බවය- ��ාශීලී බවය- �ණෙය� �ශ්චය ෙනාකරණ ස�� බවය- කුහ�ල්බවයකාම�ඡ��� පඤ්ච�වරණයන� අැ�බවය- �ප�තා�මානය- ෙනා පි��සකරණ කථා
අැ� බවය- කයට මනාෙකාට ප�හාර ෙනා��මය- එකඟවූ �ත� නැ�බවය- අප්රාඥ
පුද්ගලයන� ෙස්වනය ��මය- ප්ර�වත� පුද්ගලයන� ෙස්වනය ෙනා ��මය- තමාට
අව� ��මය- �ප�ත කල්පනාවය- කායදරථ බහ�ලබවය- �ප�තා��ෙවශයසංෙ�ගශීලී ෙනාවන බවය- සංෙ�ෂප ෙහ�න� ය� ය� අකුශල ධ�ම ෙකෙනකුන�
ෙස්වනය කරන�නාහට න�පන�නාවූ ප්ර�ව න�ප�ද, උපන�නාවූ ප්ර�ව පි�ෙහ්ද, ෙමෙස්
ෙමබඳ� වූ ස�ෙමෝහයට �� කාරණයන� �රැකරන�නහ� ��න� බහ�ශ්රැත �ෙම�ද,
ධ්යානා�ෙය�ද, අභ්යාස කටය�ත�ෙත�ය.
එ� බහුශ්රැතවීෙමහි �භාග කවෙ�ද? යත�:- රෑපස්ක�ධා� පඤ්චස්ක�ධයච�ෂුරායතනා�ද්වාදශායතනය-ච�ෂුධා�වා�
අෂ්ටාදශධාතූය-�ඃඛසත්යා�
චතුරා�යසත්යය-ච�ෂු���යා�
ද්වා�ංශ���ය-ද්වාදශා�ගප්ර�ත්යසමුත�පාදයකායාන�ද�ශනා�
සතරස�ප�ඨානය-සතරසම්යක�
ප්රධානය-සතර
සෘද්�පාදයපඤ්ෙච��යය-පඤ්චබලය-සප්තෙබාධ්ය�ගය-අා�යඅෂ්ටා�ගිකමා�ගය යන �ය�
කුශලධ�ම ප්රෙභ්දයද, ෙලෝකෙය� �රවද්ය වූ ය��� �ද්යාස්ථාන ෙකෙනක� අැද්ද,
සත��වයන�ට �තසැප එළ�මට කාරණවූ අ�ෂර, ලි�ත, ග�තා� ය� චතුෂ්ෂෂ්�කලා
�ෙශ්ෂයක� අැද්ද ෙමෙස් ෙමබඳ� වූ ප්රකාර අැ� �ය�ම ශෘත�ෙශ්ෂ �ෂයැ උපාය
ෙකෟශල්යය පූ�ව�ගමෙකාට අැ� ප්ර�ෙවන� ස්මෘ� ��යෙදකට උපස්ථ�භකාරණ
ෙහ�න� සකස් ෙකාට ඉගැ�මය, අැ�මය, ��මය, නැවත නැවත අභ්යාස��මය,
ෙනාදත� තැන� �චා�මය යන ෙම�න� �න ඉෙගන ඒ තමා උගත� ධ�මා�ෙය� ෙමරමාට
පි�ට �ෙමන� ශ්රැතමය ප්රඥාව ඉපද�ය ය�ත�ෙත�ය. තවද ස්ක�ධා�වූ ස්වභාවධ�මයන�ෙග්
අාකාර කල්පනා��� මුඛෙයන� ස්ක�ධා�න� න�වණට වටහන�නහ� ��න� �න�තාමය
ප්ර�ව ඉපද�ය ය�ත�ෙත�ය. එම ස්ක�ධා�න�ෙග් ස්වභාව ල�ෂණය සාමාන්ය ල�ෂණය
පි��ඳදගැ�� ගැ�� ෙලෟ�ක ප්ර�ව උපදවන�නහ� ��න� පූර්වභාග භාවනාප්රඥාව
සමෘද්ධ කටය�ත�ෙත�ය. ෙමෙස් කල්� ෙ� නාමරෑපමාත�ෙයක. ස��ස� ස��ස� ප�ද්ෙදන�
ප්රත්යෙයෝ උපදනාහ�ත� �රැද්ධවන�නාහ�ත� ෙව�. ෙ� ශ�රය කරන�නාවුත�, කරවන�නාවුත�
�� ක�තෘෙවක� නැත�ෙත�ය. අැ�ව නැ�වන�නා වූ අ�ථෙයන� අ�ත්යය. උ��ෙයන�
ෙපෙළන�නා වූ අ�ථෙයන� �ක�ඛය තමා වශෙය� ෙනා පවත�නා වූ අ�ථෙයන�
අනාත�මය�, අධ්යාත��ක බාහ්ය රෑපධ�මයන� �රවෙශ්ෂ ෙකාට පි��ඳද �න�ෙමන� ඒ

ශ�රෙය� අාලය හැර අන්යසත��වයන�� ඒ ශ�රෙය� අාලය හරවා හ�ෙදක� කරැණා
වශෙයන�ම ය�තාක� බුද්ධගුණය හස්තතලයට ස�ප්රාප්ත ෙ�ද, ඒතාක� ශ්රාවක ෙබෝ�
අා�වූ යාන�ත�ෙය� සත��වයන� අැතුළත���ෙමන� හා න�වණ ����ෙම� පි�ටුව�න�
ධ්යාන�ෙමා�ෂ, සමා�, සමාපත��ෙයන� වසඟ බවට පමුණ�වන�ෙන�ය. ප්රඥාපාරමිතාෙවහි
මස්තකප්රාප්ත වන�ෙන�ය.

වීය්ය� ප්රතිපත්ති
තවද: ක�න�, වච�න�, මන�න� ෙබෝ�ස�භාරධ�මයන� අතුරක� නැ�ව �ස්කරන�නහ�
��න� බලවත� වූ ��ය පැවැත��ය ය�ත�ෙත�ය. තවද අ�න�ත්ය වූ අප��තවූ �පුල වූ
උ�රතර වූ ��මලව උපමා�ෂයා�ක�ාන�ත වූ ගුණසමූහයට �ධාන වූ බුද්ධත�වයට
ෙනාපස�බැස ඉ��යට පැ�ණ සමෘද්ධකරන�ට ෙයෝග්ය වූ ��යාන�භාවය ෙබාෙහෝ ජනෙයෝ
අසන�ටත� සම�ථ ෙනාවන�නාහ. ඒ එෙස්මැ�:- ත�ි�ධ වූ අ��හාර �ත�ෙතාත�පත��ය
චතු��ධ බුද්ධභූ�ය, සතරස�ග්රහවස්තුය, කරැණාව එකකෘථ්යෙකාට අැ� බවය,
බුද්ධධ�මගුණයන� න�වණට වැට�මය, �ය� ධ�මෙය� ස�ග්රහයක� නැ�බවය
සංසාර�ඃඛෙයන� ෙභ්දයකට ෙනා පැ��මය, �ය� �නවස්තුව ප�ත්යාග ��මය, ඒ
�නෙයන� අ�මානය නැ�බවය, අ�ශීලශි�ෂාව තරෙකාට ඉ�මය, ඒ අ�ෂ්ඨානෙය�
�ශ්චලබවය, ෙමරමා ��න� කරනලද අන�පකාරෙය� අ�කා�බවය, �ර�රගුණ
අැ�බවය, ��යාර�භෙය� ස්�ර බවය, කුශලක�ය
ි ාෙව� ප්රී�ප්රෙමාද්ය බහ�ලෙකාට
අැ�බවය, �ෙවකයට න�න වූ �ත� අැ�බවය, ධ්යානධ�මෙය� ෙය�මය, �රවද්යවූ
ශ්රැතෙයන� තෘප්�යකට ෙනා පැ��මය, අසනලද සද්ධ�මය ෙමරමාට ෙද්ශනා ��මය,
�ය� සත��වයන� නෑය ප්ර�පත��ෙය� පි�ටු�මය, සමාපත��සැපය වසඟෙකාට අැ�
බවය, පඤ්චා��ෙව� බලවත� පැවතු� අැ�බවය, අ�ත්යා� ල�ෂණත�ය අවෙබෝධ
��මය, ස�ප�ඨානා� ධ�මෙය� අභ්යාසෙයන� ෙලෝෙකෝත�තර මා�ගය ලැ�මය
පාර�තාවන� පි�මය යන ෙ� අා�වූ �ය� ෙබෝ�ස�භාර ප්ර�පත��ය ��යාන�භාවෙයන�ම
සමෘද්ධවන�ෙන�ය � ප්රථමප්ර�ධානෙය� පටන� ය�තාක� සම්යක� ස�ෙබෝ��නය
�ද්ධෙ�ද, ඒතාක� ��ය ෙනාහරහන� ��න� සකස් ෙකාට වීර්යපාරමිතාව පි�යය�ත��ය.
��ය �ද්ධවූ කල්� �ාන්තිපාරමිතා, දානපාරමිතාදි වූ �ය�ම ෙබෝ�ස�භාර ධ�මෙයෝ
ඒ ��ය අය� වූ පැවතු� අැ� බැ�න� සමෘද්ධවූවාහ� න� ෙව�.
�ාන්තිපාරමිතාදිෙයහිදු ෙමම ක්රමෙයන් ප්රතිපත්ති දතයුත්ෙත්ය.

දසපාරමිතා ප්රතිපත්ති සාරාංශය
ෙමෙස් සම්යක�ස�ෙබෝ�යට කරන ලද ප්රා�ථනා අැ�, මහා ෙබෝ�සත��වයන� ��න� මා
��න� අද කවර කුශලස�භාරයක� �නස�භාරයක� �ස්කරන ලදද, මා ��න� අද කවර
පරවැඩක� කරනලද්ෙද්� �, දවස දවස ප්රත්යෙව�ෂා ෙකාට �ය� සත��වයන�ට වැඩ
සැප එළ�මට උත�සාහ කටය�ත�ෙත�ය. �ය� සත��වයන�ට උපකාර පි�ස තමාෙග්
කාය��තය ප�ත්යාගය කටය�ත�ෙත�ය. �ය�ම සත��වෙයෝ අෙනා�ෙසා ඵරණ
ෙමත�තාෙවන� හා කරැණාෙවන� පැ��ය ය�ත�තාහ�ය.
තවද, �ය� සත��වයන�ට උපදනා ය� �ෙකක� අැත�න� ඒ �ය� �ක� තමා ෙකෙර�
කැමැ��ය ය�ත�ෙත�ය. �යල්ල වුන�ෙග් කුශලය �ෙශ්ෂෙයන� අන�ෙමෝදන� �යය�ත�ෙත�ය.

බුද්ධ මහත�වය එක�වන� සැල�ය ය�ත�ෙත�ය. ක�න�, වච�න� ය��� කුශල ක�මයක�
කරන�ෙන� �න� ඒ �ය� කුශලක�මය සම්යක� ස�ෙබෝ��නය පූ�ව�ගම ෙකාට
කටය�ත�ෙත�ය. ෙමෙස් කරන�නාවූ ෙ� ක�ියාෙවන� ෙබෝ�සත��වවරයන�ට ප්රමාණා�ක�ාන�ත
වූ කුශල ස�භාරය �ස් වන�ෙන�ය. තවද �ය� සත��වයන�ට ප්රෙයෝජන පි�ස හා �ය�
සත��වයන� ර�ෂා කරන� පි�සත� මාෙග් ශ�රයත� ��තයත� ප�ත්යාග ෙකාට
�ෂුධාපිපාසා, ශීෙතාෂ්ණ, වාතාතපා�, �ඃඛප්ර�කාරය ෙස�ය ය�ත�ෙත�ය. තවද ඒ මහා
ෙබෝ�සත��වෙතම යෙථාක�ත වූ �ෂුධා පිපාසා� �ඃඛප්ර�කාරෙයන� උපන�නා වූ ය�
සැපෙයක� ෙතෙ� �ඳ�ද එප�ද්ෙදන�ම �ත�ක� වූ අරම, උයන, ප්රාසාදතලය,
අරණ්යායතනය යන ෙ� �ය� ස්ථානෙය� කයට, �තට තැ�ලියක� නැ� බැ�න� ��යා
වූ අාත�ම අැත�ෙත�, සැප�ඳ�ෙන�ය. තවද: ඒ මහාෙබෝ�සත��ව ෙතෙ� බුද්ධ, ප්රෙත්යකබුද්ධ,
අා�ය ශ්රාවක ෙබෝ�සත��වවරයන�ට ඉහාත�මභාවෙය� සැප�හරණය අැත�තාවූ ය�
ධ්යාන සමාපත�� සැපයක� අසාද, ඒ �ය� සැපය �ය� සත��වයන� ෙකෙර�
සාමාන්යෙයන� එළවන�ෙන�ය. ෙතෙ�ත� �ද්යමාන වූ ධ්යාන සමාපත�� අා� වූ
�ෙශ්ෂයකට පැ�ෙණ�න� උපන�නාවූ ප්රී�ෙසෟමනස්ය සැපය �ය� සත��වයන� ෙකෙර�
පි�ටුවන�ෙන�ය. තවද ඒ මහාෙබෝ�සත��වයන� ��න� මහත�වූ සංසාර�ඃඛෙය� ඒ
සංසාර�ඃඛයට කාරණවම ගැ�නා වූ සත��වසමූහයා �ක එ�� �ඳ�ම, �ඳ�ම, පැ�ම,
���ම, නරකගින�ෙනන� තැ�ම යන ෙ� අා�ෙයන� උපන�නා වූ �ව්ර වූ ක�කශ වූ
�ඃඛෙ�දනාෙවන� අතරක� නැ�ව ෙබාෙහෝ කලක� �ක� �ඳ�නා වූ නාරකික සත්�යන්ද,
ඔවුෙනාවුන�ට �පීම, තැ�ගැන�ම, පීඩා��ම, නැ�ම, ෙමරමා අයත��ම යන ෙ�
අා�ෙයන� �ක��ඳ�නා වූ �රශ්�න සත��වයන�ද, වහ්��වාලාෙවන� ගැව�ගන�නා වූ ශ�ර
අැ� ෙ�ෙහාත� �ස තබා ෙමාරගා හඬඩන�නා වූ මුඛෙයන� �ක�ෙමන ගි��� අැ�
�ෂුධාපිපාසා�ෙයන� දන�නා වූ ෙමරමා ��න� වමනය කරන ලද අාහාර�ය හා දමනලද
ෙකළ, ෙස�, ෙසාටු අා�ය අාහාරෙකාට අැත�තාවූ මහත� �ක� අන�භවකරන�නා වූ
ෙප්ර්තයන්ද, වස්තුප�ෙය්ෂණය මුල්ෙකාට අැ�, මහත�වූ අවැඩට �කට පැ�ෙණන�නාවූ
හස්තපාද, ක�ණ, නාසා�න�ෙග් ෙ�දනෙයන� �ක� ක�කටුලට පැ��ෙමන�ද, ��ඳ�බව
අා�ෙයන�ද �ෂුධාපිපාසා�ෙයන� ���ෙමන� ද, ප්රභූසත��වයන� ��න� මැඩපවත�නා
��න�ද, අන�න� අ��බැ�න�ද, නාර�කසත��වයන�, ෙප්ර්තයන�, �රශ්�නයන�
ඉක�මපවත�නාහ�ය�, අපාය �කට ෙනා ෙවනස්වූ මහ�ක� අන�භවකරන�නාවූ
මනුෂ්යෙප්ර්තයන්ද, පඤ්චකාම�ෂය අන�භව��ෙමන� ��ෂිප්ත වූ �ත� අැ� බැ�න�
රාගා�න� දන�නා වූ මාරැතෙ�ගෙයන� නැගි වහ්��වලාෙවන� සමෘද්ධ වූ �යලී
දරෙගාෙඩ� අැ�ෙලන වහ්�ස්ක�ධයක� වැ� වූ ෙනා සන�හ�න� කාමාස්වාදය අ��ව
පවත�නා වූ කාමාවචර ෙදවියන්ද, මහත�වූ ව්යායාමෙයන� ප�ෂප්රහාර ෙකාට ඉතා�රැවූ
අාකාශයට නැඟි ප�ෂීන� ෙමන�ද, ශක��ස�පන�න ධන��ධරයන� ��න� ��නාලද
ශරයන�ෙමන�ද, කල්පාය�ෂ්කව ෙබාෙහෝ කලක� පැවැ�� අැ� කල්�� අ�ත්යය ෙකළවර
ෙකාට අැ� බැ�න� අාය�ෙකළවර බ්රහ්මෙලෝකෙයන� පි��� ෙහ්තුෙකාටෙගන
ෙනාඉක�මුනාවූ ජා�, ජරා, මරණ අැ� රෑපාවචර, අරෑපාවචර ෙද�යන�ද, දක�නා වූ
මහාෙබෝධිසත්�යන් ��න� �ය� සත��වෙයෝ සාමාන්යෙයන� ෙමත�තා, කරැණා ෙද�න�
පැ��ය ය�ත�තාහ.
ෙමෙස් �ය� සත��වයන�ට සැපයට ස��ස� වූ උපකරණ දන� �ෙමන� ෙනාෙයක� ප�ද්ෙදන�
අන�ග්රහ ��ම �නෙයන� වන�නාවූ ප්ර�පත��ය. �ය� සත��වයන� ��තය ��ම, ස�පත�
��ම, පුත��රයන� ��ම, ෙක�ලා� අා�ෙයන� ඔවුෙනාවුන� ෙනා �ඳද�ම, පියෙතපුල් �ම,

වැඩට ��බස් �ම, මැ�� තැලී� අා� වූ �ංසාපීඩාවක� ෙනා��ම යන ෙ� අා�
�ලෙයන� වන�නා වූ ප්ර�පත�� න� වන�ෙන�ය.
ඒ �ය� සත��වයන�ෙග් අාහාරපානව�ගා� අා�ෂ පි�ගැන�ම හා ධ�මා�නා� ෙනාෙයක�
ප�ද්ෙදන� වැඩ��ම ෛනෂ්ක�මෙයන� වන�නා වූ ප්ර�පත��ය. ඒ �ය� සත��වයන�ට
වැඩ �ද්ධ වන�ට ස��ස� වූ කරැණා ප්ර� ෙදක සන�තානෙය� පි�ට�ම ප්ර�ෙවන� වන�නා
වූ ප්ර�පත��ය. ඒ ප්ර�ප්ර�පත��ෙය� උත�සාහය පටන�ගැන�මය-පටන�ගත� ��යය
ෙනානැ�මය යන ෙ� �යල්ල ��යෙයන� වන�නාවූ ප්ර�පත��ය. ඒ �ය� සත��වයන�ෙග්
අපරාධ සහනය ��ම �ෂාන��ෙයන� වන�නාවූ ප්ර�පත��ය. ඒ �ය� සත��වයන�ට
අ�ශ�න� උපකාර ��ෙම� සමා�නය-අ�සංවාදය යන ෙ� අා�ය සත්යෙයන� වන�නාවූ
ප්ර�පත��ය. ඒ �ය� සත��වයන� අන�පකාර ��ෙමන� තමහට අවැඩට පැ�ෙණන කල්��
�ශ්චලව පි��ම අ�ෂ්ඨානෙයන� වන�නාවූ ප්ර�පත��ය. �ය� සත��වයන�ට �තසැප
වනෙස් එක�වන� ��ම ෛමත�ිෙයන� වන�නා වූ ප්ර�පත��ය. ඒ �ය� සත��වයන� කරන�නා
වූ උපකාර අපකාර ෙදෙක� ෙවනසකට ෙනාපැ�ණ මධ්යස්ථාකාරෙයන� පැවැත�ම
උෙප්�සාෙවන� වන�නාවූ ප්ර�පත��ය�. ෙමෙස් ප්රාමාණා�ක�ාන�ත වූ සත��වයන� අරභයා
අන�ක�පා කරනලද �ය� සත��වයන� අැ� මහාෙබෝ�සත��වයන� අවෙශ්ෂ පෘථග්ජන
සත��වයන� හා අසාධාරණ වූ ප්රමාණා�ක�ාන�ත වූ කුශල ස�භාරය හා ප්ර�ස�භාරය හා
�ස්��ම ෙ� �නප්ර�පත�� අා� වූ දශ�ධප්ර�පත��න� �සා වන�ෙන�ය� දතය�ත�ෙත�ය.
ෙ� දශ�ධපාර�තාවන�ෙග් ය� ප්රත්යෙයක� �යනලද්ෙද් � න� ඒ ප්රත්යයාෙග් සකස්
ෙකාට සමෘද්ධ ��ම දශපාර�තා ප්ර�පත�� න� වන�ෙන�ය.

පාරමී ප්රෙභ්ද
ඒ දශ�ධපාර�තා ධ�මෙයෝ වූකලි දශපාර�තාය
දශපරමා�ථපාර�තාය �, සම�ස් වැ�රැ� වන�නාහ.

-

දශඋපපාර�තාය

-

ෙකෙස්ද? යත�:- පුත��රයන� හා මුක�තාමා�ක්යා� වූ �ය� වස්තූන�ෙග් ප�ත්යාග
පාරමිතා නම් ෙව�. තමාෙග් අ�ග ප�ත්යාගය උපපාරමිතා න� ෙව�. තමාෙග්
��තප�ත්යාගය පරමාර්ථ පාරමිතා න� ෙව� �යා දානපාරමිතාෙවෝ තුන�ෙදෙනක�
වන�නාහ. පුත��රා� වූ ත��
ි ධප�ත්යාගයට ෙහ්තු ෙනාඉක��� වශෙයන� ශීලපාරමිතාෙවෝ
තුන�ෙදෙනක� වන�නාහ. එම ත�ි�ධ වස්තුෙව� අාලය �ඳද �ක��� වශෙයන�
ෛනෂ්කර්මපාරමිතාෙව් තුන�ෙදෙනක� වන�නාහ. උපකරණය-අ�ගය-��තය යන ෙ�
තුෙන� තෘෂ්ණාව නසා �ය� සත��වයන�ට වැඩ අවැඩ �ශ්චය��� වශෙයන�
ප්රඥාපාරමිතාෙවෝ තුන�ෙදෙනක� වන�නාහ. යෙථෝක�ත වූ ප්රෙභ්ද අැ� �නප�ත්යාගා�යට
උත�සාහ ��� වශෙයන� වීර්ය පාරමිතාෙවෝ තුන�ෙදෙනක� වන�නාහ. උපකාරණයඅ�ගය-��තය යන ෙ� තුනට අන�තරාය කරන�නවුන�ට �ෂමා ��� වශෙයන�
�ාන්තිපාරමිතාෙවෝ තුන�ෙදෙනක� වන�නාහ. උපකරණය-අ�ගය-��තය �සා සත්යය
ෙනා හැ�� වශෙයන� සත්යපාරමිතාෙවෝ තුන�ෙදෙනක� වන�නාහ. �නා�පාර�තාෙවෝ
ෙකාප්යයට ෙනා හැ� අ�ෂ්ඨාන වශෙයන�ම සමෘද්ධවන�නාහ�, උපකරණා�න�ෙග්
�නාශෙය�� අචලා�ෂ්ඨානවශෙයන� අධිෂ්ඨාන පාරමිතාෙවෝ තුන�ෙදෙනක� වන�නාහ.
උපකරණා�න� �නාශකරන�නවුන� ෙකෙර� ෙමත�තාව ෙනාහැ�� වශෙයන�
ෛමත්රීපාරමිතාෙවෝ තුන�ෙදෙනක� වන�නාහ. යෙථෝක�ත වස්තු තු�න� උපකාර අපකාර

කරන�නාවූ සත��වසංස්කාරයන� ෙකෙර� මධ්යස්ථ�� වශෙයන� උෙප�ාපාරමිතාෙවෝ
තුන�ෙදෙනක� වන�නාහ. ෙමෙස් �ය� �නා� පාර�තාෙවෝ සම�ස් වැ�රැ� වන�නාහ.
ප්ර��න�කූල ෙකාට �ය� පාර�තාවන�ෙග් ප�ග්රහය, සත්යා�ෂ්ඨානය, එම �ය�
පාර�තාවන�ට
ප්ර�ප�ෂධ�මයන�ෙග්
ප�ත්යාගය
ත්යාගා�ෂ්ඨානය,
�ය�
පාර�තාගුණෙය් සන�හ�න� බව ව්යුපශමා�ෂ්ඨානය, එම පාර�තාවන� ��න� පර වැඩ
��මට උපායෙකෟශල්යය ප්ර��ෂ්ඨානය�, ඒ �ය� පාර�තාවන�ෙග් අ�ෂ්ඨානෙයෝ
සතර ෙදෙනක� වන�නාහ. තවද �ය� පාර�තාෙවෝ සත්යෙයන� ප්රශවකරන ලදහ.
ත්යාගෙයන� ප්රකාශ කරන ලදහ. උපාෙයන� ව�ධනය කරන ලදහ. ප්ර�ෙවන� පි���
කරන ලදහ. තවද �ය� පාර�තාවන�ට සත්යය උත�පත��කාරණය, ත්යාගය ප�ග්රාහක
ෙහ්තුය. උපසමය. අ�වෘද්�යට ෙහ්තුය. ප්ර�ව පි��� බවට ෙහ්තුය. ය�ෙස්
චතුරා�ෂ්ඨානෙයන� �ය� පාර�තාවන�ෙග් සංග්රහය ෙ�ද, එප�ද්ෙදන� කරැණා ප්ර�
ෙද�න� �ය� පාර�තාවන�ෙග් සංග්රහ වන�ෙන�ය. �ය�ම ෙබෝ�ස�භාර ධ�මය කරැණා
ප්ර� ෙද�න� පි��ඳද දන�නා ලද්ෙද්ය. කරැණා ප්ර�ෙද�න� සංග්රහ කරනලද �නා�
ගුණධ�මෙයෝ මහාෙබෝ�ස�භාර න� වන�නාහ. බුද්ධත��වයාෙග් �ද්�යත� ෙකළවර
ෙකාට අැත�තාහ. �ය� පාර�තා පි�ෙමන� බුද්ධත�වයට පැ��මට කරන ලද ප්රා�ථනා
අැ� මහාෙබෝ�සත��වයන�ට යථාස්වභාවය ��ෙමන� �ය� ධ�මෙය� ෙනා අැලීම
ෙහ්තුෙකාටෙගන
අාත�මස්ෙන�හය
�රවෙශ්ෂෙයන�
�ඳ�
යන�ෙන�ය.
මහාකරැණාසමාෙ�ෂෙයන� �ය� සත��වයන� ප්රියපුත�යන� ෙමන� දක�නා වූ ඒ
මහාෙබෝ�සත��වයන�ට �ය� සතුන� ෙකෙර� කරැණාස්ෙන�හය මතු මත�ෙත� ව�ධනය
වන�ෙන�ය. ඉක��ත�ෙතන� ඒ ඒ අවස්ථාවට ස��ස�ව ස්වසන�තාන පරසන�තානෙය� ෙලෝභ,
ද්ෙ�ෂ, ෙමෝහ පහ��ෙමන� �රැකරනලද මාත�ස�යා� ප්ර�ප�ෂ ධ�මයන� අැ�
මහාපුරැෂෙතෙ� �න, ප්රියවචන, අ�ථච�යා, සමානාත�මතා ස�ඛ්යාත සතරසංග්රහ
වස්තුෙවන�ද,
සත්යා�ෂ්ඨානා�
චතුරා�ෂ්ඨානෙයන�ද,
අ�සෙයන�
ජනයාට
සංග්රහ��ෙමන� සද්ධ�මයට අව��ණ ජනයන�ෙග් ශීලා� ගුණෙයන� �����මද,
අනව��ණ ජනයන�ෙග් සතරසංග්රහ වස්තුෙවන� අැතුළත� ��මද කරන�ෙන�ය.
එෙස්ෙහ�න� �යන ල�:“සච්චවාදී උපසන්ෙතා පඤ්ඤවා අනුකම්පෙකා
සම්භතසබ්බසම්භාෙරා කංනාම�ං නසාධෙය
මහාකාරැණිෙකාස�ා හිෙතසීව උෙපක්ඛෙකා
නිරෙපක්ෙඛාච සබ්බ� අෙහා අච්ඡරිෙයා ජිෙනා.
විරත්ෙතා සබ්බධම්ෙමසු සත්ෙතසුව උෙපක්ඛෙකා
සදාසත්තහිෙතයුත්ෙතා අෙහා අච්ඡරිෙයා ජිෙනා” යි.

ෙබෝසත් සිරිත්
මහාෙබෝ�සත��වවරෙයෝ වූකලි මහාකරැණා මහා ප්ර�ෙවන� හා �න, ප්රය
ි වචන,
අ�ථච�යා, සමානාත�මතාය � �යන ලද සතර සංග්රහ වස්තුෙවන� සැර� ��නාහ.
කාල�ෙශ්ෂය වූකලි යටත� පි�ෙස�න� සතර අස�ඛ්යයක� හා කප්ල�ෂෙයක.
මධ්යමප��ෙ�දෙයන� අට අස�ඛ්යයක� හා කප්ල�ෂෙයක. උත�තමප��ෙ�දෙයන�

ෙසාෙළාස් අස�ඛ්යයක� හා කප්ල�ෂෙයක. ෙමබඳ� වූ ෙ� කාල�භාගය ප්ර��ක,
ශ්රද්ධා�ක, ��යා�ක ෙබෝ�සත��වවරයන�ෙග් වශෙයන� දතය�ත�ෙත�ය. ප්ර��ක
ෙබෝ�සත��වවරයන�ට ශ්රද්ධාවමධ්යම වන�ෙන�ය. ප්ර�ව ��ෂණ වන�ෙන�ය. ශ්රද්ධා�ක
ෙබෝ�සත��වයන�ට ප්ර�ව මධ්යමවන�ෙන�ය. ශ්රද්ධාව ��ෂණ වන�ෙන�ය. ��යා�ක
ෙබෝ�සත��වවරයන�ට ශ්රද්ධාව මධ්යම වන�ෙන�ය. ��යය ��ෂණ වන�ෙන�ය.
සාමාන්යෙයන� අ�හත� ඵල �මුක��ය, මුහ�කුරැවන�නා වූ ධ�මයන�ෙග් ��ෂණ, මධ්යම
මෘ� භාවෙයන� ෙ� ත�ි�ධ වූ ප්රෙභ්දය දතය�ත�ෙත�ය.
උග්ඝ�තඤ්ඤය, �ප�තඤ්ඤය, ෙඤය්යය යන ෙමාවුන�ෙග් ප්රෙභ්ද ෙහ�න� ත�ි�ධ වූ
ෙබෝ�සත��වවරෙයෝ අ��හාරල�ෂණෙය� ස�භව වන�නාහ. ඔවුන� අතුෙරන�
උග්ඝ�තඤ්ඤ ෙබෝ�සත��වෙතෙ� සම්යක� ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස් ස�පෙයන� සතර
පදෙයන� ය�ක�ත වූ ගාථාවක� අසන�ෙන� තුන�පදයක� අසා �මවන�නාට පළමු ෙකාටම
ෂ�අ�� හා සමග අ�හත� ඵලයට පැ�ෙණන�ට සම�ථ වූ උප�ශ්රය අැ�වන�ෙන�ය.
�ප�තඤ්ඤ ෙබෝ�සත��ව ෙතෙ� ස�වඥයන� වහන�ෙස් ස�පෙයන� එකම ගාථාවක�
අසන�ෙන� සතරපදය අසා �මවන�නාට පළමු ෙකාටම ෂ� අ�� හා �වුපි���යා හා
සමග අ�හත� ඵලයට පැ�ෙණන�ට සම�ථ වූ උප�ශ්රය අැ�වන�ෙන�ය. ෙඤය්ය
ෙබෝ�සත��ව ෙතෙ� ස�වඥයන� වහන�ෙස් ස�මුඛෙයන� සතරපදෙයන� ය�ක�ත වූ
ගාථාවක� අසා �මවන�නාට පළමු ෙකාටම ෂ� අ�� හා චතුප�ස��� හා සමග
අ�හත�ඵලයට පැ�ෙණන�ට සම�ථ වූ උප�ශ්රය අැ�වන�ෙන�ය.
ෙමෙස් කරන ලද ප්රා�ථනා අැ� ලබන ලද �වරණ අැ� ෙබෝ�සත��වවරෙයෝ පාර�
ධ�මයන� පුරන�නාහ� ක�මෙයන� යෙථාක�ත වූ කාල�භාගෙයන� සම්යක� ස�ෙබෝ�යට
පැ�ෙණන�නාහ�ය. ඒ ඒ කාල�භාගය ස�පූ�ණ වන�නාට පළමුෙකාට ඒ
මහාෙබෝ�සත��වවරෙයෝ දවසක� දවසක� පාසා �ශ්වන�තර �නය හා සමාන වූ දන�
ෙදන�නාහ�ද, එබඳ�වූ මැ ශීලසංර�ෂණා� �ය� පාර�ධ�මයන� �ස්කරන�නාහ�ද,
ක�ම�ෂයකර �නය මුහ�කුරා ෙනාගිය බැ�න� අතුෙර� බු�බවට ෙනා
පැ�ෙණන�නාහ�ය. කලට පැෙසන�නා වූ ෙගායමක� ෙමන� සම්යක�ස�ෙබෝ�යට �ශ්චය
කරනලද කාල�ෙශ්ෂයාෙග් �ෂ්පත��න�ම සමෘද්ධ වන�ෙන�ය. යෙථාක�ත වූ කාලයට
ෙනාපි�වන� වන�ෙන�ය�, පාර� ධ�මයන�ෙග් පූරණය යෙථාක�ත වූ කාල�ෙශ්ෂෙයන�ම
�ද්ධවන�ෙන�ය � දතය�තුය.
තවද: කරනලද ප්රා�ථනා අැ� ඒ මහාෙබෝ�සත��වවරෙයෝ අවීචිමහානරකෙයහි
න�පදනාහ. ඔසුපත්නරකෙයහි උත�පත�� ෙනා වලකනලද්ෙද්ය. තවද ෙලෝකාන්තරික
මහනරකෙයහි
න�පදනාහ�ය.
රැක���රැවල
අතුරක�
නැ�ව
අැ�ෙළන�නාවූ
වහ්��වාලාෙවන� පහරණාල�ව බලවත� පීඩාවට පැ�ෙණන�නා වූ නිජ්ඣාමතෘෂ්නිකා
නම් ෙප්ර්තෙලෝකෙයහි න�පදනාහ. ඔසුපත්නරකෙයහි ෙනාෙයක� බුද්ධාන�තරවල
�ෂුධාපිපාසාෙයන� ය�ක�තවූ �ුත්පිපාසා ෙප්ර්තව න�පදනාහ. ගි�ෙගන �ලිෙයන�නා වූ
අාය�ධෙයන� ඔවුෙනාවුන� පැහැර පැෙසන�නා වූ කාලකඤ්ජක අසුර නම්
ෙප්ර්ත�කාෙය�ත� න�පදනාහ. වටු කුරැල්ලන� පම�න� මුත� �ෂු�ප්රා�වත� න�පදනාහ.
ජාතිබධිර ෙනාවන�නාහ. ජාතිමෘග ෙනා වන�නාහ. ජා�ෙයන� පිළි ෙනාවන�නාහ. ස්ත්රී
ෙනා වන�නාහ. පණ්ඩක ෙනා වන�නාහ. නපුංසක ෙනා වන�නාහ. ෙසෝවාන� - ෙසදගැ�
- අනගැ� - රහත� යන සතරමග සතරඵලයට ෙනා පැ�ෙණන�නාහ. මාතුඝාතක පිතුඝාතක - අරහන�තඝාතක - ෙලා�තුප්පාදක - ස�ඝෙභදක ය යන
පඤ්චානන�ත�යක�මය ෙනා කරන�නාහ. නියත මිථ්යාදෘෂ්ටි ෙනාවන�නාහ.

අසංඥතලෙයහි න�පදනාහ. පඤ්චසුද්ධාවාසෙයහි අනාගා�න�ම උපදනා ෙහ�න� එ�
උත�පත��යට ෙහ්තුෙවක�ම නැත�ෙත�ය�, ෙ� අටෙළාස් අභව්යස්ථානයට ඒ මහා
ෙබෝ�සත��වරවෙයෝ ෙනාපැ�ෙණන�නාහ.
තවද: “සෙතා සම්පජාෙනා ආන�ද ෙබාධිසත්ෙතා ත�සිතා කායා චවි�ා මාත�ක�ච්ඡිං
ඔක්කමති” යනා�න� දක�වනලද ෙසාෙළාස්වැ�රැ� වූ අාශ්ච�යඅද්භූත ධ�මෙයෝද,
“ජායමාෙන සාරිපුත්ත ෙබාධිසත්ෙත අයං දසසහස්සී ෙලෝකධාත� සංකම්පති සම්පකම්පති
සංපෙවධන” යනා�න� දක�වන ලද ෙද�ස් පූ�ව ��ත�තද, ය� අ�කුත�
ෙබෝ�සත��වවරයන�ෙග් අ�ප්රාය �ද්�යක� හා ව�තාප්රාප්�ප්රෙභ්දයක� අැත�න� ඒ �ය�
අා�සංසත� දතය�ත�ෙත�ය.
තවද: මහත�වූ කරැණා අැ� අෂ්ටෙලෝකධ�මෙයන� අක�ප්ය වූ ස්වභාව අැ� �ය�
ෙලෝකවා�න�ට අසහායබ�ධු වූ මහාන�භාව ස�පන�න වූ ෙ� මහාෙබෝ�සත��වවරෙයෝ
ෙමෙස් ෙමබඳ� වූ අාශ්ච�යඅද්භූත ගුණධ�මයන� අැ�වන�නාහ. හැම කල්� සද්ධ�මය
ෙගෝචරෙකාට අැ� ��මල වූ සල්ෙලඛප්රවෘත�� අැ� මහාෙබෝ�සත��වවරෙයෝ
ස�වඥයන� වහන�ෙස් හැර අන්යසත��වයන� ��න� ��න�ත� ෙනා ��ය හැ� මහත� වූ
ප්රතාප ෙත�ජස් අාන�භාව අැත�තාහ. මහත� වූ චණ�ඩමාරැතෙයන� ගසා උඩනගන ලද
තර�ගමාලාවන� අැ� මහාසාගරය ෙවලාන�තරය ය�ෙස් ෙනා ඉක�ෙ� ද, එප�ද්ෙදන�ම
මහාෙබෝ�සත��වරෙයෝත� තමන�ෙග් ධ�මතාව ඉක�ම ෙනා පවත�නාහ. ෙලෝකෙය� ඉපැද
වැ�යාවූත� ඒ මහෙබෝ�සත��වවරෙයෝ වඩනාලද භාවනාමනස්කාර අැ� බව ෙහ්තුෙකාට
ෙගන අලපත ෙන��පත ඔත��යත�තක� ෙමන� අෂ්ටෙලෝක ධ�මෙයන� ෙවන�ව එ� ෙනා
අැෙලන�නාහ. ය� ෙබෝ�සත��ව ෙකෙනකුන�ට ඉ�න� තමන� ෙකෙර� ස්ෙන�හය ය� ය�
ප�ද්ෙද�න� අඩුවන�ෙන� � නමුත� �ය� සත��වයන� ෙකෙර� කරැණාස්ෙන�හය ඒ ඒ
ප�ද්ෙදන� අඩුෙනා� මතුමත�ෙත� ව�ධනය වන�ෙන�ය. ය�ෙස් �ත�තය තමා වශෙය�
පව�ද, එප�ද්ෙදන� මහාෙබෝ�සත��වවරෙයෝ තමන�ෙග් �ත�තස්වභාව �තුවක� ෙනා
කරන�නාහ. ය�ෙස් සෘද්��ධ�නා� වූ පඤ්චා�� ස�ඛ්යාත සෘද්��ෙශ්ෂය අ�ෂ්ඨාන
වශිතා� වශෙයන� තමා වශෙය� පවත�ෙන� � නමුත� එප�ද්ෙදන� මහාෙබෝ�සත��වවරෙයෝ
සෘද්ධ්යාන�භාවෙයන� ය�ක�තයෙමෝ ෙ� �� �තූ �තූ ප�ද්ෙදන� අ�මා ල�මා�
සෘද්��ෙශ්ෂය ෙනාදක�වන�නාහ. ෙබෝ�ස�භාර ධ�මයන� පුරා අැ��නා වූ පුරැෂෙශ්ර්ෂ්ඨ
වූ ප්රාඥ වූ ෙබෝ�සත��වවරෙයෝ රාගා� ෙ�ෂයන� ��න� ෙනා මඩනා ලැෙබ�. රාගා�
ෙ�ෂෙයෝ ��ෙස්ත� ඒ මහෙබෝ�සත��වවරයන� නැ�යත� ෙනාෙහන�නාහ. ෙමබඳ� වූ
උත�තමෙබෝ�සත��වවරයන� �ෂෙය� �ත�තප්රසාදය ෙකාට �ය� සත��වයන� ��න�
සංසාර �ඃඛෙයන� �ෙදන�ට උත�සාහ කටය�ත�ෙත�ය. ඒ ෙබෝ�සත��වවරයන�ෙග් උත�තම වූ
ප්ර�පත��මා�ගය �න ඉෙගන ඒ ප්ර�පත�� වූ ප�ද්ෙදන� පි�පැද සකලක�ෙල්ශයන� නසා
අ�හත�ඵල�නය සම�ගමය කරන�ට උත�සාහ කටය�ත�ෙත�ය.
තවද: සංෙ�ෂ්පෙයන� බුද්ධත�වය �ද්ධ��ම �ය� පාර� ධ�මයන�ෙග් ඵල වන�ෙන�ය.
�ස්තර ෙහ�න� ෙද�ස් මහාපුරැෂලක�ෂණ අස�අන�ව්යඤ්ජන, භ්යාෙප්රභා� ෙනාඑක� ගුණ
සමූහෙයන� බබළන�නා වූ රෑපකාය සමෘද්�ය හා දශබල-චතුෛවශාරද්ය-ෂ�අසාධාරණ
�න-අෂ්ටාදශ අාෙව�කධ�මා� බුද්ධගුණයන�ට පි�ටවූ ෙනාඑක� ෙකළල�ෂගණන�
ගුණධ�මසමූහෙයන� ෙහාබනා වූ ධ�මකාය � සමෘද්�ය�� ෙලාවුතුරා සම්යක�
ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස් ��න�ත� � මුඛෙයන� �යා �මවන�ට ෙනා පි�වන� වන�ෙන�ය
� �ය� ෙ� රෑපකාය ස�පත��ය හා ධ�මකායස�පත��ය ඒ �නා� �ය�
පාර�ධ�මයන�ෙග් මුඛ්ය�පාකෙයකැ� දතය�ත�ෙත�ය.

තවද: ෙ� පාර�තාෙවෝ න� කවුරැද? කවර අ�ථෙය�න� පාර�තා න�වූද ෙ�
පාර�තාෙවෝ කවර ප්රකාරයක� අැත�තාහ�ද? ෙමාවුන�ෙග් ක�ම කවෙ�ද? ල�ෂණ-රසප්රත්යුපස්ථාන-පදස්ථාන කවෙ�ද? ෙමාවුන�ට ප්රත්යය කවෙ�ද? සංක�ෙල්ශ කවෙ�ද?
��මල බව කවෙ�ද? ප්ර�ප�ෂධ�මෙයෝ කවුරැද? ප්ර�පත�� කවෙ�ද? �භාග කවෙ�ද?
සංග්රහ කවෙ�ද? පාර�තාධ�මයන� �මාකරන�නාවූ උපාය කවෙ�ද? ෙකාපමණ
කෙල�න� �ද්ධ කට හැ�ද? ඒ පාර�ධ�මයන�ෙග් අන�සස් කවෙ�ද? ඵල කවෙ���
මාතෘකාපද තබා මහාෙබෝ�සත��ව ප්ර�පත��ස�තය
�
ත�ප
ි ිටකෙය� �භාග ෙකාට
දක�වනලද, අ��ස්තර ෙහ�න� මා ��න� ඒ �ය� ෙබෝ�සත��ව ප්ර�පත��ය �ස්තර
ෙකාට ෙනා �යන ලද්ෙද්ය. එතකු� වුවත� ෙමෙස් සංෙ�ෂ්ප ෙහ�න� ෙබෝ�සත��ව
ප්ර�පත��ය න�වණැ� සත��වයන� ��න� දතය�ත��ය.

ෙමත් ෙබෝසත්
ඒ ෛමෙත�ය න� මහාෙබෝ�සත��වෙයෝ වූකලි මුහූර්ත නම් ස�වඥයන� වහන�ෙස්
ස�පෙයන� ලබනලද �වරණ අැ� ව ෙසාළසාස�ඛ්යකප්ල�ෂයක� මු�ල්ෙල� ෙමෙස්
ෙමබඳ� වූ පාර�තාධ�මයන� පුරන�නාහ� අ�� මහානරකෙය� එළන�ෙනෝ අැත�තමුත�
දන��ම කඩ ෙනාකරන�නාහ. අඟපසඟ කපා කැබැලි ෙකාට උක�යෙතක ලා ම�න� උක�
කැ�ලිෙමන� ෙපලා පීඩා ෙකෙර�න� ��යත� �ල් කඩ ෙනා කරන�නාහ. සතර
මහාද්�පෙය� ෙඑශ්ච�ය හැර �ෙවකවාසය� �යනලද තවුස්ෙවස් ම ගන�නාහ. �ය�
සක�වළපුරා �� ��රඟුරැ මැඩෙගන මුත� න�වණැත�තවුන� කරා ෙගාස් කුශලාකුශලා�
ධ�මයන� ම පි��ස්නාහ. පවන�ෙ�ගෙයන� අළැලීගියාවූ ��ෙමෝරැ අා� චණ�ඩ
මත�ස්යයන� ��න� ගැවැ�ගත� මහාසමු�ය බාහ�ෙවන� පැහැර පි�නා ෙගන ෙගා�න�ත�
��වාණ නැමැ� පරෙතරට පැ�ෙණන�ට ��ය ෙනාපස�බස්වා පවත�වන�නාහ.
කඩුමුවහ�න� කන� නාසා කප�න� ��ය�ත� අන�න� ෙකෙර� ෙකෝප ෙනා කරන�නාහ.
කඩුප�න� ඉසගසා �ඳ��න� ��ය�ත� ෙබාරැ ෙනා�යන�නාහ. සකල ශ�රය ස�ණ� �ස�ණ�
ෙකාට �ස�රැව�න� ��ය�ත� අ�ෂ්ඨානය ෙනාහ�න�නාහ. තමා සන�තක රාජ්යය
උ�රාගත� රජක�හ� උත�කෘෂ්ට වූ ප්රය
ි පුත�යක�හ� ෙමන� �ක ෛමත�ී කරන�නාහ. අන�න�
��න� කරන ලද ස�ව�ක� ෙදෙක� අන�නය ප්ර�ඝය නැ�වැ මධ්යස්ථව පවත�නාහ. සතර
�ග �ට ෙනාෙයක� �යදහස්ගණන� කඩුගත� අත� අැ� පුරැෂයන� ��න� හා ය�ෂරා�ෂසා�
භය�කර ස්වරෑපය අැ� සත��වයන� ��න� භය සන�ත�ාස උපදව�න� ��ය�ත� තැ�
ෙනා ෙගන කුසල්ම කරන�නාහ. ��ත ප�ත්යාගය ෙකාටත� පාර�තා සමා�නය
ෙනා�ක�මවන�නාහ.
ෙමෙස් ෙමෙතක�කල් මු�ල්ෙල� දශපාර�ධ�මයන� සල�ෂණ වශෙයන� පුරන�නාවූ ඒ
ෛමෙත�ය ෙබෝ�සත��වෙයෝ �ශ්වන�තරාත�මභාවය හා සදෘශ පශ්�මාත�මභාවයට පැ�ණ
�ය� පාර� ධ�මයන� මස්තකප්රාප්ත ෙකාට එ�න� චුතව අපෙග් ස�වඥයන� වහන�ෙස්
බු�වන�නාට පළමු ෙකාටම තුෂිත �ව්ය ෙලෝකෙය� ඉපැද අපමණ වූ �වසැපත� අන�භව
ෙකාට ෙද�යන�ටත� ධ�ම ෙද්ශනා ෙකෙර�න� ඒ තුෂිත �ව්යෙලෝකෙය� සහපි�ව�න�
වාසය කරන�නාහ�ය.

ෙක්ත�මතී රාජධානි සමය
�න� වූ කලි ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන�ට උත�පත��ස්ථාන වූ රාජධා�ය දක�වන�නා වූ
�ෙලෝගුරැ සම්යක�ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස් ෙමෙස් ව�ළෙස්ක. ෙකෙස්දයත්:“තදා ෙකත�මතී නාම රාජධානී භවිස්සති
ද්වාදසෙයාජනායාමා සත්තෙයාජන වි�තා,
ආකිණ්ණා නරනාරීහි පාසාෙදහි විචිත්තිතා
ෙසවිතා සුඛසත්ෙතහි අෙජය්යා ධම්මරක්ඛිතා”යි.
ඒ ෛමෙත�ය බු�න� බු�වන සමෙය� �ගින� නැෙගන�ර වාසල එ�පත පටන� බස්නා�ර
වාසල එ�පතට අතුර ෙ�ෙළාස් ෙයාදනක� පමණ අැත�තා වූ, පු��න� දකුණ��ග වාසල
එ�පත පටන� උතුරැ�ග වාසල එ�පතට අතුර සත�ෙයාදනක� පමණ අැ� ෙකත�මතී න�
රාජධා�යක� වන��ය.
තවද ඒ ෙකතුම� න� රාජධා�ය �ෂත�ිය-බ්රාහ්මණය-ෛවශ්යය-ශු�ය යන සතර
ප�ෂෙය� වූ ස්ත�ීපුරැෂයන� හා ෙනා එක� රෑපසංස්ථාන ක�ියාෙවන� ය�ක�ත වූ අවෙශ්ෂ
ස්ත�ීපුරැෂයන� ��න� ගැව�ගත��ය. එක�මාල්-ෙදමාල්-තුන�මාල්-සතරමාල්-පස්මාල්සමාල්-සත�මාල් අා� වූ මහල්වලින� හා වටය-���ස-�ගය-අටැස-ෙසාෙළාසැස
ගුරැ�පියා සටහන යනා� ෙනාඑක� සටහ�න� ��තුරැ වූ මහෙ�ර-ස��ෙ�ර��මැ�රැකවු� අා�ෙයන� ෙහ�යා වූ පදන�න� හා රන�රස��ලින� වටකරනලද්� වූ
ෙ�රටු ෙතාරණ-ෙකෙහල්ගස්-ධජ-පතාක-පුන�කළස් අා�ෙයන� පි�වරන ලද්� වූ
�ංහප�ක��ය, ව්යාඝ�ප�ක��ය, මෘගප�ක��ය, හස්�ප�ක��ය, අශ්වප�ක��ය,
�ව්යරෑපප�ක��ය යනා� වූ �ත�ක�මරෑපප�ක��ෙයන� ��ත� වූ �ල-පීතෙලෝ�ෙතා�තා� ප්රභාසමූහෙයන� �ලිෙහන�නා වූ රන�, ��, මැ�ක�මය වූ ප�වතකූටයන�
හා ස�ගවු අෙනකප්රකාර ෙකළල�ෂගණන� ප්රාසාදෙයන� ��තුරැ වන��ය. කුශල නමැ�
ජලෙයන� ප�ත� කරනලද අකුශල නමැ� ක�ෂ අැ� බැ�න� පි��� වූ �ත�ත
සන�තානෙයන� ය�ක�ත ශුද්ධසත��වයන� ��න� ෙසවනාලද්�ය. නෙර��, ස�ෙර��,
අස�ෙර��ා� �� පස�තුරැෙකනකුන� ��න� වැද ජයෙගන පලා යා ෙනාහැක��ය.
කුශලධ�ම, රාජධ�මෙය� �ය�ක�ත වූ රජදරැවන� හා අමාත්යා�න� ��න� ර�ෂාකරනලද
බැ�න�
ධ��ෂ්ට
සත��වයන�ෙගන�
කරනලද
අාර�ෂා
අැත��ය.
ෙමෙස්
��සත��වෙකනකුන� ��න� ජයගත ෙනාහැක�කා වූ ශුද්ධසත��වයන� ��න� ෙස�නාලද
ප්රාසාදෙය� ��තුරැ වූ ස්තප
�ී ුරැෂයන� ��න� ගැවැ�ගත�තා වූ සත�ෙයාදනක� පළල අැ�
ෙ�ෙළාස්ෙයාදනක� �ග අැ� ෙකත�මති න� රාජධා�යක� එකල්� වන��ය.
තවද ඒ ෙකතුම�න� රාජධා�ය කවරකෙලකැ ෙකාපමණ අාය�ෂයක� අැ� මන�ෂ්යයන�
සමෙය� ෙ� ද? යත�:- අසූදහසක් අවුරැද්දට අාය�ෂය අැ� මන�ෂ්යයන� සමෙය�
වන��ය.
ෙකෙස්ද යත�:ස්ව�ගෙමෝ�ෂ සැප සා� ෙදන�නා වූ ෙ� ශාසනය පඤ්චප්රකාර අන�ත�ධානෙයන�
අන�ත�ධාන වූ කල්� ෙලෝකෙය� අකුශලය උත�සන�න වන�ෙන�ය. වැ�මෑ�ෙයෝය,
කුඩාමෑ�ෙයෝය, නැඟි�ෙයෝය, බූනැ�ෙයෝය, පියාණන� නැඟි�ෙයෝය, ම�ලන�වන�ෙග්

ප්රජාප�ය යන ෙ� න�ස��ස� වූ ස්ථානෙය� සත��වෙයෝ රාගය උපදවන�නාහ.
අන�භවකටය�තු වූ ප්රය
ි වස්තුෙව� ඉතා බලවත� වූ ෙලෝභය උපදවන�නාහ. පුරැෂයන�ට
පුරැෂයන� ෙකෙර� ඡ�දරාගය හා ස්තන
�ී �ට ස්ත�ීන� ෙකෙර� බලවත� වූ ඡ�දරාගය
උපදෙන�ය. මවුන�ට �ත ෙනා වන�නාහ. පියන�ට �ත ෙනාවන�නාහ. මහණධ� ෙනා
කරන�නාහ. බඹසරවස් ෙනා කරන�නාහ. කුලෙදටුවන� න�පුදන�නාහ. එකල අන�ක�මෙයන�
අකුශලය උත�සන�න�ම ෙහ්තුෙකාට ෙගන අවුරැ� �යෙය�න� පි�ස�න�නා වූ අාය�ෂය
පි��
දසඅවුරැද්දට
අාය�ෂය
වන�ෙන�ය.
එසමෙය�
පස්මැ�කුමාරවරැන�ට
පස්මැ�කුමා�කාවන� ෙගන හැ� අාවාහ �වාහ කරන�නාහ. චක�ව��ස�තය
� ෙදසන�නා වූ
බු�හ� එෙහ�න� ව�ළහ:“දසවස්සායුෙකසු භික්ඛෙව මනුස්ෙසසු පඤ්චමාසිකා ක�මාරිකා අලම්පෙතය්යා
භවිස්සති”�.
එසමෙය� �ය�රස අන�ත�ධාන ෙව�. අැල්� අන�ත�ධාන ෙව�. අමුසාල් වරාසාල්
අා�වූ අන�ෙලාමධ්යානෙය� බත� රජදරැවන�ට අග්රෙභෝජන වන�ෙන�ය. එ�න� ව�ළහ
බු�හ�:- එම සක��� ස�තෙ
� ය�,
“දසවස්සායුෙකසු භික්ඛෙව මනුස්ෙසසු ඉමානි රසානී අන්තරධායිස්සන්ති ෙසය්යථීදං
සප්පි නවනීතං ෙතලං මධුඵාණිතං ෙලාණංදසවස්සායුෙකසු භික්ඛෙව මනුස්ෙසසු
ක�ද්රෑසෙකා අග්ගෙභාජනානං භවිස්සති ෙසය්යථාපි භික්ඛෙව එතරහිසාලිමංෙසාදෙනා
අග්ෙගාෙභාජනානං”�.
එසමෙය� ප්රාණඝාතා� දශඅකුශලක�මපථය අ�ශෙයන� �ප්�මත� වන�ෙන�ය.
ප්රාණඝාතෙයන� වැළ�� අා�වූ දශකුශල ක�මපථය අන�ත�ධාන වන�ෙන�ය. කුශලය යන
නාමමාත�යකුත� නැ� වන�ෙන�ය. කුශෙලාත�පත��ය කැලම ෙනා වන��ය. එ�න� ව�ළහ
බු�හ�:“දසවස්සායුෙකසු භික්ඛෙව මනුස්ෙසසු දසක�සලකම්මපථා සබ්ෙබන සබ්බං
අන්තරධායිස්සන්ති දසඅක�සලකම්මපථා අතිවිය දිප්පිස්සන්ති දසවස්සායුෙකසු භික්ඛෙව
මනුස්ෙසසු ක�සලන්තිපි න භවිස්සති ක�ෙතා පන ක�සලස්ස කාරකා”�.
එකල මන�ෂ්යෙයෝ අසවල්පුරැෂයා ��න� මවු මරණ ලද්�ය. පියා මරණ ලද්ෙද්ය.
මහණබමුෙණෝ ��තෙයන� ෙතාරකරන ලද්�හ. කුලෙදටුවන� අැ�බවත� ෙනාදන�ෙන�ය.
එෙස්ෙහ�න� ෙමෙතම ඉතා අාශ්ච�යවත� සපන� පුරැෂෙයකැ� ඔහ� ම පුදන�නාහ�ත� ෙව�.
ප්රශංසාකරන�නාහ�ත� ෙව�. එ�න� ව�ළහ බු�හ�:“දසවස්සායුෙකසු භික්ඛෙව මනුස්ෙසසු ෙය ෙත භවිස්සන්ති අමත්ෙතය්යා අෙපත්තය්යා
අසාමඤ්ඤා අබ්රහ්මඤ්ඤා න ක�ෙල ෙජට්ඨාපචායිෙනා ෙත පුප්පා ච භවිස්සන්ති
පාසංසාච”�.
එකල මන�ෂ්යෙයෝ භයල�ජා නැ� වැ අාචාරධ�මය ඉක�ම මෑ�ෙයෝය, �ය�ෙයෝය,
නැග�ෙයෝය, බහ�නැ�ෙයෝය යනා� සං� න�පදවා බ� කැණ��න� ෙමන� ��ල��
වන�නාහ. එ�න� ව�ළහ බු�හ�:-

“දසවස්සා’යුෙකසු භික්ඛෙව මනුස්ෙසසු න භවිස්සති මාතා, ති වා මාත�ච්ඡා’තීවා
මාත�ලානී’ති වා ආචරියභරියාති වා ගරැනං දාරාති වා සම්ෙභදං ෙලාෙකා ගමිස්සති යථා
අෙජලකා ක�ක්ක�ට සූකරා ෙසාණසිගාලා”�.
එකල මන�ෂ්යයන�ට ඔවුෙනාවුන� ෙකෙර� බලවත� වූ ෙකෝපය නැවත නැවත උත�පත��
වශෙයන� එළඹ ��ෙන�ය. ව�ෙළ් මැෙනෝ:“දසවස්සායුෙකසු භික්ඛෙව මනුස්ෙසසු ෙතසං සන්තාන අඤ්ඤමඤ්ඤම්හි තිබ්ෙබා
ආඝාෙතා පච්චුපට්ඨිෙතා භවිස්සති තිබ්ෙබා ව්යාපාෙදා තිබ්ෙබා මෙනාපෙදාෙසා තිබ්බං
වධකචිත්තං මාත�’පි පුත්තම්හි පුත්තස්සපි මාතරි පිත�පි පුත්තම්හි පුත්තස්සපි පිතරිභාත�පි
භාතරි භාත�පි භගිනියා භගිනියාපි භාතරි”�.
එසමෙය� ශස්ත්රාන්තඃකල්පය වන�ෙන�ය. අන�තඃකල්පය ෙතෙ� ����ෂාන�තඃකල්පය
ෙරාගාන�තඃකල්පය ශස්ත�ාන�තඃකල්පය � ත�ප
ි ්රකාර වන�ෙන�ය. ඒ ත��
ි ධ වූ
අන�තඃකල්පයන� අතුෙරන� සත��වයන�ට ෙලෝභය අ�ක වූ සමෙය� ����ෂාන�තඃකල්පය
වන�ෙන�ය. ෙමෝහය අ�ක වූ සමෙය� ෙරාගාන�තඃකල්පය වන�ෙන�ය. ද්ෙ�ෂය අ�ක වූ
සමෙය� ශස්ත�ාන�තඃකල්පය වන�ෙන�ය. ඒ තැ�න� ����ෂාන�තඃකල්පෙයන� නටුවා වූ
සත��වෙයෝ අාහාරතෘෂ්ණාව බලවත�බව ෙහ්තුෙකාට ෙගන ෙබාෙහෝෙස් ෙප්ර්තෙලෝකෙයහි
උපදනාහ. ෙරෝගාන�තඃකල්පෙයන� නටුවා වූ සත��වෙයෝ අප ෙකෙරන� අනන්ය වූ
සත��වයන�ට ෙමබඳ� වූ ෙරෝගෙයක� න�වූෙය් � න� යහපත� වන�ෙන�ය � ෙමත��ත�
උපදනා ෙහ�න� ෙබාෙහෝ ෙස් ස්වර්ගෙයහි උපදනාහ. ශස්ත�ාන�තඃකල්පෙයන� නටුවා වූ
සත��වෙයෝ ඔවුෙනාවුන� ෙකෙර� බලවත� වූ අාඝාත අැ� බැ�න� නරකෙයහි උපදනාහ.
ෙ� ත�ි�ධ වූ අන�තඃකල්පයන� අතුෙරන� ෙමතැන�� ශස්ත�ාන�තඃකල්පය දතය�ත�ෙත�ය.
එකල මන�ෂ්යෙයෝ ඔවුෙනාවුන� ෙකෙර� මෘගසං� අැ�වැ ෙකාල ෙතල මුවා ගණ�ව,
මරව, හස�කරව යනා�න� තුඩුවැ�යා බණන�නාහ. අ�න� අැල්වූ පමණකන� තණපත�
පරණලාපත� �ය��මුවහත� අැ� කඩුපත�ෙස් මැ� ෙය�. එයද සත��වෙයෝ ඔවුෙනාවුන� ඒ
අාය�ධෙයන� මරන�නාහ. ව�ෙළ් මැ ෙනෝ:“දසවස්සායුෙකසු භික්ඛෙව මනුස්ෙසසු සත්තාහං ස�න්තරකප්ෙපා භවිස්සති. ෙත
අඤ්ඤමඤ්ඤං මිගයඤ්ඤං, පටිලභිස්සන්ති. ෙතසං තිණ්හානි ස�ානි හෙ�සු
පාත�භවිස්සන්ති. ෙත තිණ්ෙහන සෙ�න එස මෙගා එස මෙගා’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං ජීවිතා
ෙවාෙරාෙපස්සන්ති” �.
ඒ සත��වයන� අතුෙරන� ය� ෙකෙනක� න�වණැත�ෙතෝ � න� ඒ න�වණැ� මන�ෂ්යෙයෝ
පළමුෙකාට ම ෙ� �නාශය අසා ෙ� ෙලෝක�නාශය පැ�ණ ��ෙය්ය. ෙදෙදනකු එක
ෙතනකැ �ඳද �වත�වන�ට ෙනා පි�වන� වන�ෙන�ය � �තා ගල්ගුහා ප�වත ගුහා අා�ෙය�
ස�යක� පමණට සෑෙහන අාහාර තබා ගස්අතුරට වනලැහැප් අතුරට ප�වතගුහාවට
�ව�න�වලට වැද ෙදෙදෙනක� ඔවුෙනාවුන�ට ෙනාෙපෙනන ප�ද්ෙදන� සැඟ� ඉඳ�නාහ�ය.
ව�ෙළ් මැ ෙනෝ :“ෙත තිණගහණං වනගහණං රැක්ඛගහණං නදීවිදුග්ගං පබ්බතවිසමං පවිසි�ා සත්තාහං
වනමූලඵලාහාරා යාෙපස්සන්ති”�.

ඒ වනාන�තර, ප�වතගුහා, ගල්ගුහා අා�යට වන�නා වූ සත��වයන� හැර අවෙශ්ෂ
සත��වෙයෝ ඔවුෙනාවුන� අාය�ධෙයන� ෙකාටාගන�නාහ�ය. �ය� ෙපාෙළාව එක
මස්කළ�ටක� ෙමන� වන��ය. ඉක��ත�ෙතන� සත�වැ�දහස් ඉකුත� වූ කල්� තමන� තමන�
සැඟවුනා වූ ස්ථානවලින� �ක�ම ඔවුෙනාවුන� වැළඳද මම ය�ෙස් �වත�ව උන�ෙහ�න�
ෙතාප ��න� දක�නා ලද්ෙද� ෙව� ද? පින�වත� වූ සත��වය, එප�ද්ෙදන�ම ෙතා�ත�
�වත�ව උන� ෙහ�න� මා ��න� දක�නාලද්ෙද� ෙ� � � ෙමෙස් සමග සතුටු වන�නා වූ
කථාෙවන� ස�ව�ක� �යා ඔවුෙනාවුන� අස්වසා ෙනා�ය උන� ෙහ�න� ඔවුෙනාවුන� අැස
�කපුෙමෝ ෙ� � � සතුටුව සමග වන�නාහ�ය. ව�ෙළ් මැෙනෝ:“ෙත තස්ස සත�තාහස්ස අ�චෙයන �ණගහණා වනගහණා රැක�ඛගහණා න���ග්ගා
ප�බත�සමා �ක�ඛ��වා අඤ්ඤමඤ්ඤං අාලි�ගි�වා සභාගා�ස්සන��. සමස්සා
�ස්සන��. ��ඨාෙභා සත�ත �ව� ��ඨා ෙභා සත�ත �ව�”� ෙමෙස් ඒ සත��වෙයෝ
ඔවුෙනාවුන� සමග බවට පැ�ණ පින�වත�වූ සත��වෙය�, අ�ක වූ අකුශල ක�මය ෙහ්තු
ෙකාට ෙගන අපෙග් නෑෙයෝ අප�යමන� ෙනා ෙගන අැමෙදන ම නටහ. උපාෙයන� අපි
�වත� වූ�හ. එෙස් ෙහ�න� අපි කුසල් කළෙමෝ � න� යහපත� වන�ෙන�ය � �යා
ප්රාණඝාතෙයන් වළක�නාහ. ඒ ප්රාණඝාතෙයන� වැළැක�කාවූ දසඅවුරැද්දට අාය�ෂය අැ�
දරැෙවෝ උපදනාහ. ව�ෙළ් මැ ෙනෝ:“අථෙඛා භික්ඛෙව ෙතසං සත්තානං එවං භවිස්සති. මයං ෙඛා අක�සලානං ධම්මානං
සමාදානෙහත� එවරෑපං ආයතං ඤතික්ඛයං පත්තා. යන්නූන මයං ක�සලං කෙරය්යාම. කිං
ක�සලං කෙරය්යාම යන්නූන මයං පාණාතිපාතා පටිවිරෙමය්යාම. ඉදං ක�සලධම්මං
සමාදාය වත්ෙතය්යාමාති ෙත පාණාතිපාතා පටිවිරමිස්සන්ති. ඉදං ක�සලධම්මං සමාදාය
වත්තිස්සන්ති. ෙත ක�සලා නං ධම්මානං සමාදානෙහත� ආයුනා’පි වඩ්ඪිස්සන්ති.
වණ්ෙණන’පි වඩ්ඪිස්සන්ති. ෙතසං ආයුනා’පි වඩ්ඪමානානං වණ්ෙණනාපි
වඩ්ඪමානානං දසවස්සායුකානං මනුස්සානං වීසති වස්සාසුකාපුත්තා භවිස්සන්ති”�.
ඉක��ත�ෙතන� ඔවුන�ෙග් දරැමුණුබුෙරෝ ක�මෙයන� අදත්තාදානෙයන් වළකු�හ,
කාමමිථ්යාචාරෙයන්
මෘෂාවාදෙයන්
ප්රියසුන්යවචනෙයන්,
ඵරැෂවාක්යෙයන්,
ස්ව�ගෙමා�ෂයට බාධක වූ ව්යර්ථකථාෙවන්, අ�ක ෙලෝභෙයන්, අ�ක ද්ෙව්ෂෙයන්,
�ප�ත දෘෂ්ටිෙයන් වළකු�හ. ෙ� දශක�ශලකර්මපථය සමාදන�ව පවතු�හ. ෙදමව්පිය
අා�න� ෙකෙර� උපදනා අධර්මරාගය, ප්රෙයෝජන �නදස�තු ප්රය
ි වස්තු ව� අ�ක ව
උපදනා විෂමෙලෝභය, පුරැෂයන� පුරැෂයන� ෙකෙර� ස්ත�ීන�ට ස්ත�ීන� ෙකෙර� බලවත�
වූ ඡ�දරාගෙයන� උපදනා මිථ්යාධර්මය යන ෙ� ත��
ි ධ වූ ධ�මයන� �රැකර�හ. මවුන්ට
�තව�හ. පියන්ට �තව�හ. මහණ�ව� කර�හ. බඹසරවස් රකු�හ. කුලෙදටුවන� පුද�හ
� �යා ඒ කුශලධ�මයන� පුරනට පටන�ගන�නාහ.
ෙමෙස් මතුමත�ෙත� වඩ වඩා ඒ සත��වයන� කුශලධ�මෙය� හැ�ෙරන�ට පටන�ගත�
කල්� විසිඅවුරැද්දට අාය�ෂය අැ� මන�ෂ්යයන�ට තිස්අවුරැද්දට අාය�ෂය අැ� දරැෙවෝ
උපදනාහ. තිස්අවුරැද්දට අාය�ෂය අැත�තවුන�ට සතළිස් අවුරැද්දට අාය�ෂය අැ� දරැෙවෝ
උපදනාහ. සතළිස්අවුරැද්දට අාය�ෂය අැත�තවුන�ට පනස් අවුරැද්දට අාය�ෂය අැ�
දරැෙවෝ උපදනාහ යනා� ක�මෙයන� ෙදසියයක් අවුරැද්දට අාය�ෂය අැ� වන�නාහ.
එසමෙය� ෙ� ජම්බුද්වීපය හ�නවනයක� බටවනයක� ෙමන� අතුරැ නැ� වැ
මන�ෂ්යයන�ෙගන� ගැවැ�ගන�ෙන�ය. ක�ක�ළුපයන සරගම් නියම්ගම් රාජධානිෙයන්

සමෘද්ධවන�ෙන�ය. �ය� ජනපදෙයෝ ෙසාරැන� සතුරන�ෙගන� භය නැ� ෙහ�න� ස���ෂ
වන�නාහ. එකල ෙ� බරණැස්නුවරට එම නම වන�ෙන�ය. ඉක��ත�ෙතන� ෙදසියයක්
අවුරැද්දට අාය�ෂය අැ� මන�ෂ්යෙයෝ කුශල ක�ම�පාකය දක�නාහ� වඩ වඩා මතුමත�ෙත�
�න�ලා� කුශල ධ�මයන� පුරන�නාහ. ඉක��ත�ෙතන� අන�ක�මෙයන� අාය�ෂය මතු
මත�ෙත�
කුශලධ�මසමා�නෙයන�
වැෙඩ�න�
ත�න්සියෙයක, සාරසියෙයක,
පන්සියෙයකැයි �යාද, ඉක��ත�ෙතන� අවුරැදු දහෙසක, ෙදදහෙසක, ත�න්දහෙසක,
සාරදහෙසක, පන්දහෙසකැයි �යාද ඉක��ත�ෙතන� දසදහෙසක, ��දහෙසක,
�ස්දහෙසක, සතලිසද් හෙසක, පණස්දහෙසක, සැටදහෙසක, සැත�තෑදහෙසක,
අස�දහෙසක, අන�දහෙසකැ� �යාද, අාය�ෂය මතුමත�ෙත� වැෙඩන�ෙන�ය. අනූදහසක්
අවුරැද්දට අාය�ෂය අැ�කල්� බරණැස්නුවර න� ෙපර� ෙයාදනක� පමණ උත්පලනම්
න�වෙරක� වන�ෙන�ය. ඉක��ත�ෙතන� මන�ෂ්යයන� අ�කතරව දශක�ශලකර්මෙයහි
හැ�ෙරන�ට පටන�ගත� කල්� ල�යක් අවුරැද්දට අාය�ෂය වන�ෙන�ය.
එකල උත්පලනම් න�වර න� ෙපරලී සත�ෙයාත�නක පමණ පදුමනම් න�වෙරක�
වන�ෙන�ය. ඉක��ත�ෙතන� සත��වයන� වඩ වඩා කුශලධ�මය පුරන�ට පටන�ගත� කල්�
ෙකළල�යක්
අවුරැද්දට
අාය�ෂය
වන�ෙන�ය.
ඉක��ත�ෙතන�
සත��වයන�ෙග්
කුශලක�මසමා�නෙයන� මතුමත�ෙත� අාය�ෂය වඩාෙගන ෙගාස් අසංඛ්යයක් අවුරැද්දට
අාය�ෂය වන�ෙන�ය. එසමයට පදුමනම් න�වර න� ෙපර� ෙ�ෙළාස්ෙයාදනක� පමණ
ම�ර න� න�වෙරක� වන�ෙන�ය. එසමෙය� ��ස්ෙලාව ෙද�ෙලාවටත� වඩෙන�ය.
උපන�කල් ෙනාද��. �ෙයන කල් ෙනාද��. ජරා �ලිපිලි නැත, ෙරෝගාන�තරාය නැත.
එෙස් ෙහ�න� ෙනාෙපෙනන�නාවූ ජරා මරණ අැ� සත��වෙයෝ නරක ��න� බලවත� පීඩා
�ඳ� සත��වයන� ස්ව�ගෙලෝකෙය� ඉපද �ක��� නැ��ෙමන� කුශල් ��මට
ප්රමාදවන�නාක� ෙමන� නැවතත� කුශලධ�ම පූරණෙය� ප්රමාද වන�නාහ. නැවත
අකුශලක�මෙයෝ සත��වසන�තානෙය� පහළවන�නාහ. හළාහල�ස�ශ්ර ජලය වැ�ෙමන�
අමෘතජලය පිටත�ව පලායන�නාක� ෙමන� සත��වයන�ෙග් සන�තානෙය� අකුශලක�මය
වැ�ෙමන� කුශලධ�මය පි�ෙහන�ට පටන� ගන�ෙන�ය. ඒ කුශල ධ�මය පි�ෙහන�ට
පටන�ගත� කල්� අාහාරජ රෑපයන�ෙග් පි��ෙමන� අවෙශ්ෂ වූ ක�මජ-�ත�තජ-සෘතුජරෑපයන� තුන�ෙදනාෙග් ප�හා�ය ෙමන� අාය�ෂය පි�ෙහන�ෙන�ය. එකල අසංඛ්යයක්
අවුරැද්දට අැත අාය�ෂය ක�මෙයන� පි�� ෙකළ ල�යක් අවුරැද්දට අාය�ෂය වන�ෙන�ය.
එ�න� ක�මෙයන� පි�� ල�යක් අවුරැද්දට අාය�ෂය වන�ෙන�ය. එ�න� ක�මෙයන� පි��
අනූදහසක් අවුරැද්දට අාය�ෂය වන�ෙන�ය. ඒ අන�දහසක� අවුරැ� ක�මෙයන� පි��
අසූදහසක් අවුරැද්දට අාය�ෂය අැ�ව ��ෙන�ය. එසමෙය� මන�ෂ්යෙයෝ අසූදහසක්
අවුරැද්දට අාය�ෂය අැ�වන�නාහ. පන්සියයක් හැ��� කුමාරයාට පන��යයක� අැ���
කුමා�කාව ෙගන හැර අාවාහ �වාහ කරන�නාහ. එකල �ය� ජම්බුද්වීපෙයහි
උත�තමාධමවූත� �ය� සත��වෙයෝ අාහාරපානව�ගය, ඛාද්යය, ෙභාජ්යය, ෙලය්යය,
ෙපය්යය යන චතු��ධ අාහාරව�ගෙයන� ද, වස්ත�ාභරණ ස�වඳදමල් ස�වඳද�ලවුන�
අා�ෙයන� ද, මුත�තාමා�ක්යා� දශ�ධ රත�නෙයන� හා ශාලි��භ්යා� සප්ත�ධ
ධාන්යෙයන� හා අප�යන�ත වූ උපෙභාගප�ෙභාග ස�පත� පි�වර අා�ෙයන�ද, �ව්ය වූ
පංචකාමෙකා�ඨාසයක� හා සමානවූ ඉෂ්ටවූ කාන�තවූ මනවඩන�නාවූ සැප�ඳ�න�ට ස��ස�
වූ රෑප-ශ�ද-ග�ධ-රස-ස්ප්රෂ්ටව්ය ස�ඛ්යාත පඤ්චකාමගුණෙයන�ද ය�ක�තවන�නාහ.
ව�ෂාවත� ෙදෙපෝෙයන� ෙදෙපෝය, දසදව�න� දසදවස, පස්දව�න� පස්දවස,
මධ්යමයාමෙය� භූ�රසය වඩ�න� වස්ෙන�ය.

එකල ම�ර න� න�වර න�ෙපර� �ග ෙ�ෙළාස් ෙයා�න� පු�ල සත�ෙයා�න� යට�
�ය� ස�ප�න� සමෘද්ධ වූ ෙකත�මතී න� රාජධා�ෙයක� වන�ෙන�ය. එ�න� ව�ළහ
බු�හ�:“අසීතිවස්සසහස්සායුෙකසු භික්ඛෙව මනුස්ෙසසු අයං බාරාණසී ෙකත�මතී නාම
රාජධානි භවිස්සති. ඉද්ධාෙවව පීතාව, බහුජනාව, ආකිණ්ණමනුස්සාච, සුභික්ඛාව
අසීතිවස්සසහස්සායුෙකසු භික්ඛෙව මනුස්ෙසසු ඉමස්මිං ජම්බුදීෙප චත�රාසීති නගර
සහස්සානි භවිස්සන්ති ෙකත�මතීරාජධානි පමුඛානී”�.
ෙමෙස් ඒ ෙකත�මතී න� රාජධා�ය අසූදහසක් අවුරැද්දට අාය�ෂය අැ� මන�ෂ්යයන�
සමෙය� වන�ෙන�ය.

සංඛ සක්විති රජ
ෙමෙස් ෙකත�මතී න� රාජධා�ෙය� උත�පත��ය දක�වා �න� එන�වර සංඛ න�
ර�ජුරැෙකෙනක� සතරමහද්�පයට අ�ප�ව එකාතපත�ෙකාට චක්රවර්ති රාජ්ය� අන�භව
ෙකෙර�න� අප�යන�ත වූ ෙසනාවාහණෙයන� හා සත�රැව�න� හා ෙනාෙයක�
අාන�භාවෙයන� ය�ක�තව උපදනාහ�ය�, දක�වන�නා වූ �ෙලාග�රැ සම්යක්සම්බුදුරජාණන්
වහන්ෙස් ෙමෙස් ව�ළෙස්ක.
“සම්ෙමානාම ෙසාරාජා අනන්තබලවාහෙණා,
සත්තරතන සම්පන්ෙනා චක්කවත්ති මහබ්බෙලා
ඉද්ධිමා යස්සාෙචව සබ්බකාම සමප්පිෙතා,
හතපච්ච�ථිකං ෙඛමං අනුසාසති ධම්මෙතා”යි.
ඒ ර�ජුරැෙවෝ ෙකබඳ� වූ �සමෘද්�යක� අැත�තාහ�ද? යත�:- ඒ ර�ජුරැෙවෝ වූකලි
අැත�ෙසනඟය, අස්ෙසනඟය, රථෙසනඟය, පාබලෙසනඟය යන අපමණ වූ
��රඟෙසනගින� ගැව� ගත�තා වූ ස�ස්ෙයාදෙනක පැ�ර ��නා වූ �රන�තරෙයන�
උපස්ථාන කරන�නාවූ පි��� වූ අ�කලා�ගවූ පුරැෂපරාක�ම ස�ඛ්යාතබලෙයන� ය�ක�ත
වූ ෙනාෙයක� ෙස්නාවාහණ අැත�තාහ. චක්රරත්නය-හස්තිරත්නය-අශ්වරත්නයමාණික්යරත්නය-ස්ත්රීරත්නය-ගෘහපතිරත්නය-පරිනායකරත්නය යන සප්තරත�නෙයන�
සම�ථයහ. දහසක� �� අැ� �� වළ� ස�ත නැබස�ත ස�වාකාරෙයන� ස�පූ�ණ
චක�රත�නය ෙදදහසක� ෙකාෙදවු පි�වර ෙකාට අැ� සතරමහාද්�පෙය� පවත�වන�ට
සම�ථ වූ චක�ව�� රාජාන�භාවය අැත�තාහ. අවෙශෂජනයන�ෙග් බලයට වඩා අ�ක වූ
මහත�වූ කායබල �නබල-කුශලබලෙයන� සමන��තයහ. රජ-බමුණ�-ෙවළඳද-ෙගා�
සතරකුෙල� ප්රභූසත��වයන� හා අ�කාර ෙසෙන�රත�-අෑපා-මාපා-මද්ධලී යන
පඤ්චප්රධානයන� හා අන�තඃපුර-පි�පුර-ක��ත�තන� අා� ෙනාෙයක� පි�වරජනයන�ෙගන�
පි�වැරැ� අැත�තාහ.
ඒ සඞ්ඛනම් චක්රවර්තිරජ්ජුරැවන්ෙග් ශ�රෙයන� සඳ�න� ස�වඳද වහනය වන�ෙන�ය. ෙ�
එක්සෘද්ධිෙයක. මුඛෙයන� මහෙනල්මල් ස�වඳද පැ�ෙරන�ෙන�ය. ෙ� ෙදවනසෘද්ධියය.
�ව්යපුත�ෙයෝ සතරෙදෙනක� සතර�ග හැමකල්ම කඩුගත� අත� අැ� ව �කවල් ෙගන
��නාහ. ෙ� ත�න්වැනිසෘද්ධිෙයක. අාකාශචා� වන�නාහ. ෙ� සතරවැනිසෘද්ධියය. තවද

�ව්යරෑපයට ෙනාපැ��යාවූ මන�ෂ්යරෑපය ඉක�ම ��යාවූ �ශිෂ්ටවූ රෑප අැත�තාහ. ෙ�
එක්සෘද්ධිෙයක. අන�භවකළ අාහාර පානව�ගය අැඹුල් ෙනා� සමව පාකය කරන�නාවූ
ක�මජ ෙතෙජෝධාතුෙවන� ය�ක�තයහ. ෙ� ෙදවැනිසෘද්ධියය ��තාන�තය දක�වාත� �ය�
ෙලෝවැස්සන� �ක තෘප්�යකට ෙනා පැ�ෙණන�නා වූ �සමෘද්�ය අැත�තාහ. ෙ�
ත�න්වැනිසෘද්ධියය. �තූ�ත හා සමග අාකාශයට පැනනැඟී කැමැ� �හාකට යන�ට
සම�ථ වන�නාහ. ෙ� සතරවැනි සෘද්ධියය. ෙමෙස් �ප්රකාර චතු��ධසෘද්�ය�න�
සමන��තයහ. අැ�න� �ක අැ�� කටය�තු වූ ඉෂ්ට-කාන�ත-මනාප-රෑප-ශ�ද-ග�ධ-රසස්ප්රෂ්ටව්ය ස�ඛ්යාත පඤ්චකාමගුණෙයන� හා �වසැපතක� හා සමාන වූ අාස්තරණපාපුරණ-��-�ස හා �වසැපතක� හා ෙ�ෂත�වස්තු ස�ඛ්යාත වස්තුකාමෙයන�
සමන��තයහ. නසනලද පස �තුරන� අැ� ��භය වූ ස���ෂ වූ �ය� පෘ��මණ�ඩලය
මහත�වූ යසපි�ව�න� හා අාන�භාවෙයන� ය�ක�තව දසරාජධර්මෙයන් අෙකාප්යව �නප්රියවචන-අ�ථච�යා-සමානාත�මතා ය� �යනලද සතරසංග්රහ වස්තුෙවන� ජනරජනය
ෙකෙර�න� අන�ශාසනා කරන�නාහ�ය.
එෙස් ෙහ�න� ව�ළහ බු�හ�:“අසීතිවස්සසහස්සායුෙකසු භික්ඛෙව මනුස්ෙසසු ෙකත�මතියා රාජධානියා සඞ්ෙඛානාම
රාජා උප්පජ්ජිස්සති චක්කවත්ති ධම්මිෙකා ධම්මරාජා චාත�රන්ෙතා විජිතාවී
ජනපද�ාචරියප්පත්ෙතා
සත්තරතනසමන්නාගෙතා
තස්සි’මානිසත්තරතනානි
භවිස්සන්ති ෙසය්යථීදං? චක්කරතනං, හ�ථිරතනං, අස්සරතනං, මණිරතනං, ඉ�ථිරතනං,
ගහපතිරතනං, පරිනායකරතන ෙමව සත්තමං, පෙරාසහස්සං ෙඛා පනස්ස පුත්තා
භවිස්සන්ති සූරා, වීරඞ්ගරෑපා පරෙසනප්පමද්දනා ෙසා ඉමං පඨවිං සාගරපරියන්තං
අදණ්ෙඩන අසෙ�න ධම්ෙමන අභිවිජිය අජ්ඣාවසිස්සතී”�.

ප්රාසාද සමෘද්ධිය
ෙමෙස් සඞ්ඛනම් චක්රවර්තිරජ්ජුරැවන්ෙග් උත�පත��ය දක�වා �න� ඒ ර�ජුරැවන�
වසන�නා වූ ප්රාසාදසමෘද්�ය දක�වන�නා වූ බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙමෙස් ව�ළෙස්ක.
“පාසාෙදා සුකෙතා ත� දිබ්බවිමානසාදිෙසා.
පුඤ්ඤකම්මාහි නිබ්බත්ෙතා නානාරතනවිචිත්තිෙතා
ෙවදිකාහි පරික්ඛිත්ෙතා සුවිභත්ෙතා මෙනාරෙමා
පහස්සරච්චුග්ගෙතා ෙසට්ෙඨා දුදික්ෙඛා චක්ඛුමූයෙතා
රඤ්ෙඤා මහාපනාදස්ස, පවුෙ�ා රතනාමෙයා
තං යූපං උස්සාෙප�ාන සංඛරාජා වසිස්සති”යි
ඒ ෙකතුම� න� රාජධා�ෙය� මහාපනාද රජ්ජුරැවන් හා සඞ්ඛන� ර�ජුරැවන� හා
ෙදෙදනාෙග් කුශලක�මෙයන� උපන�නා වූ �ව්යප්රාසාදයක� හා සමාන වූ ප්රාසාදෙයක�
පහළවූෙය්ය. ඒ ප්රාසාදය ෙකබඳ�ද? යත�:- අෙනකප්රකාර සත�රැවන�ක�මාන�තෙයන�
��තුරැ වන�ෙන�ය. පබ�මය, මැ�ක�මය, රන���මය, ෙලා�ත�කමය, මැ��ගල්මය,
පි�වහණමය, ෙවර���මය, සත�රැවන�මය, පි�පදන� වලල්ෙලන� හා �සවත�ෙතන�
වටකරන ලද්ෙද්ය. මහෙ�ර, ස��ෙ�ර, මහකවු�, �මැ�රැකවු�, ��මන�පංක��,
පියගැටපංක��, එක�මාල්, ෙදමාල්, තුන�මාල්, සතරමාල්, පස්මාල්, කන�ක�, අාභ� අා�
�න්යාසෙයන� මනාෙකාට �භාගකරන ලද්ෙද්ය. ඒ ප්රාසාදය බලන�නාවූ සත��වයන�

තමාහැර අන�තැනකට යා ෙනා� �ත�අලවන ෙහ�න� ඉතා �ත�ක� වන�ෙන�ය.
නෙභාමධ්යගත ස��යමණ�ඩලය ෙමන� දස�ස පැ�ෙරන�නා වූ රස්� අැ�ව ඉතා පැහැසර
වන�ෙන�ය. උ�න� පස්��ෙයාදනක� පමණ අැත�ෙත�ය. උත�තමසත��වයන� ��න� වාසය
කටය�තු ෙහ�න� හා ප්රා�ථනා කටය�තු ෙහ�න� ෙශ්ර්ෂ්ඨ වන�ෙන�ය. �ලිෙයන�නා වූ ෙත�ජස්
අැ� බැ�න� අැසරැජා වත� අැස මධ්යාහ්න ෙ�ෙල් වැදගත� �රැ�සක� ෙමන� අැසකන
අැස දල්වා බැලිය ෙනාහැක�ෙක�ය, ඒ ප්රාසාදය බලන�නා වූ සත��වයන�ෙග් අැස්
පැහැරගන�නාක� ෙමන� තමහට �මුඛ�ය ෙනාෙදන ෙහ�න� පි�පෑ යා ෙනාෙදන�ෙන�ය.
ෙමෙස් ෙමබඳ� වූ ෙපර මහාපනාද නම් රජ්ජුරැවන් වාසය කළා වූ ස�වරත�නමය වූ
��ත� වූ ප්රාසාදය නංවා සඞ්ඛනම් චක්රවර්ති රජ්ජුරැෙවෝ ඒ ප්රාසාදෙය� වාසයකරන�නාහ.
ඒ ප්රාසාදය ස�ඛ න� චක�ව�� ර�ජුරැවන�ට ෙකෙස් පහළ�ද? යත�:යටගිය දවස බරණැස්නුවර වසන�නා වූ ක�ඪපත�ෙදපුත� පියෙකෙනක් න�ව�න� �ක�ම
හ�ණවනයට වන�නාහ. එෙකෙණ� එක� පෙස්බු� ෙකනකුන� වහන�ෙස් හිමාලවනෙය්
ගඳමහන්පව්ෙව් න�දමූලක න� ප්රාග්හාරෙය� වසනෙස්ක� සත��වයන�ට අන�ගහ
්ර කරන�
කැමැ�ව උ�සනම නැඟී �ට �රැරැ පි��ගු� ෙකාට අනවතප්ත ජලෙයන� මුඛය
ෙසෝධා නා�ය �වටු වළඳ� සත�ෙයාදනක� පමණ අැ� රත්ගල්තලා මු�ෙන� �ට
ගැටවටුගන�වා ඉඳ��ල්��වන� පයක� අ�න� ෙගන සෘද්�ෙයන� අාකාශයට පැන නැගී
පස්වණක� වලාප�ක�� ම��න� අවුත� බරණැස්න�වරට න��රැ තැනකට බැස න�වරට
අ�මුඛව �ක�මුණ�ෙස්ක. ඒ කු�පතුෙදපුතුපිය ෙදෙදන න�වරට �ඟා වඩනාවූ ඒ
පෙස්බු�න� වහන�ෙස් �ක පසඟපි�ටුවා වැඳද පාත�ය ෙගන ගංෙතරට වඩාෙගන ෙගාස්
�වල් ක�මාන�තයට ෙගන ගිය ලාබත� වළඳදවා වළඳ� අන�තෙය� ස්වා�� ෙකාතනකට
වඩනාෙස්ක� �� �චාළහ. එබස් අසා පෙස්බු�න�වහන�ෙස් උපාසකවරැ�, අැතවස
පැ��ෙය්ය. එෙස්ෙහ�න� වස්සාරමස වසන�ට ස��ස� වූ ස්ථානයක� ප��ෂාෙකාට
අැ���හ� ව�ළ ෙස්ක.
එබස් අසා ෙදපුතුපිෙයෝ ස්වා��! අපි න�ඹවහන�ෙස්ට වසන�ට ස��ස� වූ ස්ථානයක�
කර�හ� �යා �ඹුල්දණ�ෙඩන� පා�ඳ�වා හ�ණදණ�ෙඩන� �ත�� බැඳද තණෙකාලින� උඩ
ෙසායා මැ� ගසා ෙ�ර� ෙ�රබා ලා පන�සල පෙස්බු�න� වහන�ෙස්ට පි�ගන�වා කු�
අා�ය �ෙකාට කළ��ෙපාළා පි�රැසළා කරල් අවුලා ලබනලද ධාන්යෙයන� සාල් ෙගන
බත� පිස ලත�ලත� සැ�ෙය් මුංෙකාමු යවෙකාමු මත�ස්යමාංස පළාෙකාල අා�වු
ස�පව්යඤ්ජන හා සමග බත� දන�� ෙමෙස් තුන�මසක� මු�ල්ෙල� උපස්ථාන ෙකාට
වස්ඉක��� පවරා අන�තෙය� පෙස්බු�න� වහන�ෙස් වඩනා අවස්ථාෙව� තුන��වුරැ
සපයා පි�ගන�වා යවූහ. ෙමම ක�මෙයන� සත� අැතවෙසක සත�පෙස්බු�
ෙකනකුන�වහන�ෙස් එම පන�සල වස්වා ��පසෙයන� උපස්ථාන කළහ. ඒ ෙදපුතුපිෙයෝ
අාය�පම�න� මන�ෂ්යෙලෝකෙය� �ට ක��ය ෙකාට තවු�සා භවනෙය� ඉපැද
තුන�ෙකළසැටල�ෂයක� හවුරැ� මු�ල්ෙල� මහත�වූ �ව්යස�පත� අන�භවෙකාට ඒ අාය�ෂය
ෙගවා කළාවූ කුශලය ෙග� ෙනාගිය ෙහ�න� එ�න� මත�ෙත� යාමදිව්යෙලෝකෙයහි ඉපද
ත�දුස්ෙකළසතලිස් ල�යක් අවුරැ� මු�ල්ෙල� මහත�වූ �ව්යසැපත� අන�භවෙකාට එ�
අාය�ෂය ෙගවා කළ කුශල් ෙනා ෙගවුන�ෙහ�න� මත�ෙත� තුෂිත �ව්යෙලෝෙකය� ඉපද
සත්පණස්ෙකළසැටල�යක් හවුරැ� මු�ල්ෙල� මහත�වූ �ව්යසැපත� අන�භවෙකාට එ�ත�
අාය�ෂය ෙගවා කළ කුශල් ෙනා ෙගවුන� ෙහ�න� එ�න� මත�ෙත� නිම්මාණරතී
�ව්යෙලෝකෙය�
ඉපැද
ෙදසියතිස්ෙකළසතලිස්ල�යක්
හවුරැ�
මු�ල්ෙල�
�ව්යෙඑශ්ව�ය අන�භවෙකාට එ�ත� අාය� ෙගවා කළ කුශල් ෙනා ෙගවන ෙහ�න� එ�න�

මත�ෙත� පරනිර්මිතවශවර්ති �ව්යෙලෝෙකය� ඉපැද නවසියඑක්විසිෙකළසැටල�යක්
හවුරැ� මු�ල්ෙල� මහත�වූ �වඉස�රැ වළඳ� එ�ත� අාය�ෂය ෙගවා කළ කුශල් ෙගවුන
ෙහ�න� නැවත එ�න� පාත නිම්මාණරතී �ව්යෙලෝකෙය� ඉපැද එ� අාය�පම�න� �ව
සැපත� අන�භවෙකාට එ�න� පාත ත�ෂිත �ව්යෙලෝෙකය� ඉපැද එ�ත� අාය�පම�න�
�වසැපත� අන�භව ෙකාට එ�න� යට යාම �ව්යෙලෝකෙය� ඉපැද එ�ත� අාය�පම�න�
�වසැපත� වළඳ� එ�න� පාත තවුතිසා �ව්යෙලෝකෙය� ඉපැද එ�ත� අාය�පම�න�
�වඉස�රැ වළඳ� ෙමෙස් සදිව්යෙලෝකෙයහි අන�ෙලෝම ප්ර�ෙලෝම වශෙයන� මහත�වූ
��භූ� අන�භව ෙකෙර�න� අැ��නාහ�ය.
�ෙය් මැෙනෝ:“න�ථි චිත්ෙත පසන්නම්හි අප්පිකා නාම දක්ඛිණා,
තථාගෙත වා සම්බුද්ෙධ අථවා තස්ස සාවෙක”යි.

සුරැචි ක�මරැ
ෙමෙස්
ඒ
ෙදපුතුපියන�
ස්ව�ගස�පත�
අන�භව
ෙකෙර�න�
��ය�ම
මහාසම්මතවංශෙයහි මියුලුනුවර, සුරැචි න� ර�ජුරැෙකෙනක� වූහ. ඒ ර�ජුරැෙවෝ
පුතන�ෙකනකුන� ලැබ ඒ පුතන�වන�ටත� සුරැචික�මාරෙයෝය � �යා ම න� �බුවාහ�ය.
පුරාතනෙය� රජදරැෙවෝ වූකලි තමන�ෙග් දරැවන� ෙමෙස්කල්� ෙමාහ� �හතමා�වැ
එ� දප් නැ�ව ශීෙතාෂ්ණ�ෂමව ෙලෝක චා�ත� �නගන�නාහ� ෙව� �, �තා තමන�ෙග්
න�වර දිශාපාෙමාක්ආචාරීන් අැ�ව �බැ�ත� �ල්පඋගන�නා පි�ස �රැ අන්යරාජ්යයකට
යවන�නාහ.
එෙස්ෙහ�න� ඒ සුරැචිරජ්ජුරැෙවෝත් ෙසාෙළාස්හැ��� පුතණ�වන� ස�පයට කැඳදවා
ෙගන�වා ෙගන එක�පටවහන� සගලක�, පත�කුඩයක� හා මස්ෙසන� දහසක� � පුත!
තක�සලාන�වරට ෙගාස් �ල්ප උගණ�ව� යවූහ. ඒ සුරැචික�මාරෙයෝ යහපතැ� �යා
ෙදමවුපියන� වැඳද න�ව�න� �ක�ම ක�මෙයන� තක�සලාන�වරට ෙගාස් න�වර වාසල්ෙ�ර
ශාලාෙවක උන�හ. බරණැස් ර�ජුරැවන�ෙග්ත� පුත� වූ බ්රහ්මදත්ත න� කුමාර ෙකෙනක�
එෙස් ෙගාස් ස�රැ�කුමාරයන�හ�න� ෙපෝරැව මත�ෙත�ම හ�න�හ. ඔහ� ෙදෙදන
ඔවුෙනාවුන�ෙග් න� ෙගාත� �චාරා �ශ්වා�ව එක�වම අාචා�න� ස�පයට ෙගාස්
අාචා�ෙකා�ඨාසය � �ල්ප උගන�ට පටන� ෙගන ෙනාෙබෝකල�න�ම �ල්ප ඉෙගන
�මවා අාචා�න� පි��ස මඳදතැනක� දක�වා මා�ගෙය් එක�වම ෙගාස් ෙදමංස��ෙය� �ට
ඔවුෙනාවුන� වැළඳද �ත�ධ�මය රක�නා සඳදහා ක�කාවක� කරන�නාහ� ඉ�න� මට පුතණ�
ෙකෙනක� උපන�නාහ� � න� ෙතාපට �ය� ෙකෙනක� උපන�නාහ� � න� ෙහෝ ෙතාපට
පුතණ� ෙකෙනක� මට �ය� ෙකෙනක� උපන�නාහ� � න� ෙහෝ ඔවුන� ෙදෙදනා
ඔවුෙනාවුන�ට අාවාහ �වාහ කර�හ�, ෙමබඳ� වූ ක�කාවක� කළහ. ෙමෙස් ක�කා
ෙකාට ඒ ෙදෙදනා තම තමන�ෙග් රාජ්යවලට ෙගාස් රාජ්යය කරන කල්� ස�රැ�මහ
ර�ජුරැවන�ට පුතණ� ෙකෙනක� උපන�නාහ�ය. උන�ට සුරැචී කුමාරෙයෝය� �යාම න�
තුබූහ. බ්රහ්මදත�ත ර�ජුරැවන�ට �ය� ෙකෙනක� උපන�නාහ�ය. උන�ට සුෙමධාෙද්වි ය�
න� තුබූහ. ස�රැ�කුමාරෙයෝ වැ��ය පැ�ණ තක�සලා න�වරට ෙගාස් ශිල්ප ඉෙගන
අාවාහ�ය.

ඉක��ත�ෙතන� ඒ කුමාරයන� පියර�ජුරැෙවෝ රාජ්යෙයන� අ�ෙෂ්ක කරන� කැමැ�ව මාෙග්
යහ� වූ බරණැස් ර�ජුරැවන�ෙග් �ය� ෙකෙනක� අැත, ඒ කුමා�කාවන�ම ෙ�
කුමාරයන�ට අගෙමෙහස�න� ෙකෙර�� �තා ඒ බ්රහ්මදත�ත ර�ජුරැවන�ට ෙබාෙහෝ පඬඩුරැ
� අමාත්යයන� යවූහ. යවු අමාත්යයන� එන�නාට පළමු ෙකාටම බරණැස් ර�ජුරැෙවෝ
�සවුන� අ�න� �චාරන�නාහ� ෙසාඳ�ර! ස්ත�ීන�ට බලවත� �ක� න� කවෙ��� �චාළහ.
ෙද්වයන�වහන�ස! ස්ත�ීන�ට සපත�� ෙරාෂය බලවත� �ක� වන�ෙන�ය � �හ. එබස් අසා
ර�ජුරැෙවෝ ෙසාඳ�ර! එෙස් � න� අපෙග් එකම එක �ය�යන� ස�ෙමධාෙද්�න� ඒ සපත��
ෙරාෂ ��න� මු� ය� ර�ජුරැෙකෙනක� ෙ� කුමා�කාවන� ත�වම පාවාග�ත� න�
එෙස්වූ ර�ජුරැෙකෙනකුන�ට පාවාෙද�හ� �හ. ඒ බරණැස් ර�ජුරැෙවෝ
ස�රැ�ර�ජුරැවන�ෙග් අමාත්යයන� අවුත� කුමා�කාවන�ෙග් නම �කල්� දරැෙව�
ඒකාන�තෙයන� මා ��න� පළමු මාෙග් යහ�වාණන�ට කුමා�කා ෙකෙනක� උපන�නාහ� �
න� පාවා ෙද�� ප්ර�� ෙකෙළ් �යමය, එතකු� වුවත� ෙ� කුමා�කාවන� ෙබාෙහෝ ස්ත�ී
සමූහයා මධ්යෙය� ලන�නා ෙනාකැමැත�ත�හ. ය� ර�ජුරැ ෙකෙනක� ෙ� කුමා�කාවන�
ත�වම පාවාග�ත� න� එෙස්වූ ර�ජුරැ ෙකෙනකුන�ට පාවා ෙදන� කැමැත�ත�හ� �හ.
එබස් අැස� අමාත්යෙයෝ තමන�ෙග් ර�ජුරැවන�ට එපවත� දන�වා යවූහ. ස�රැ�ර�ජුරැෙවෝ
එබස් අසා අපෙග් රාජ්යය ඉතාම මහත, සත�ෙයාදනක� පමණ �වු�න�වර වන�ෙන�ය.
තුන��යයක� පමණ රාජ්යප��ෙ�දය වන�ෙන�ය, යටත�පි�ෙස�න� ෙසාෙළාස් දහසක�
පුරා�ගනාවන� ලද මැනවැ� �යා ෙනාකැම�වූහ. ස�රැ�කුමාරෙයෝ වූ කලි
ස�ෙමධාෙද්�න�ෙග් රෑපස�පත��ය අසා ශ්රවණසංස�ගෙය� බැඳ� මම ඒ කුමා�කාවන�
ත�වම පාවාග��. මට ෙබාෙහෝ ස්ත�ීසමූහයාෙගන� ප්රෙයෝජන නැත�ෙත�ය. ඒ
කුමා�කාවන�ම ෙගන�වා පාවා�න මැනවැ� මවුපිය ෙදෙදනාට �යා යවූහ. එබස් අසා
ඒ මවුපිය ෙදෙදන ස�රැ�කුමාරයන�ෙග් අදහස් ෙනා ��කා ෙබාෙහෝ වස්තු යවා
මහෙපරහ�න� ෙගන�වා කුමාරයන�ට අගෙමෙහස�න� ෙකාට එක�වම අ�ෙෂ්ක කළහ. ඒ
කුමාරෙයෝ ස�රැ� න� මහරජව දසරාජධ�මයට ෙකෝපයක� ෙනාෙකාට සතර සංග්රහ
වස්තුෙවන� ජනරංජනය ෙකෙර�න� රාජ්ය� අන�භව කරන�නාහ� ඒ ස�ෙමධාෙද්�න� හා
සමග ප්රය
ි සංවාසෙයන� �ස�හ.
ඒ ස�ෙමධාෙද්� වූ කලි දසදහසක� අවුරැ� මු�ල්ෙල� ඒ ර�ජුරැවන� ස�පෙය� වැස
පුතණ� ෙකනකුන�වත� �ය� ෙකනකුන�වත� ෙනාලද්�හ�ය. ඉක��ත�ෙතන� න�වරවා�න�
�ස්ව රාජා�ගනෙය� �ට මුරගා ෙ� �ෙමක��� �චාළ කල්� අ�ක� ෙ�ෂයක� නැත.
න�ඹවහන�ෙස්ෙග් රාජවංශය රක�නට ස��ස� වූ පුතණ� ෙකනකුන� වහන�ෙස් නැත,
න�ඹවහන�ෙස්ට අැ� ෙස්ක�, එකම එක �ෙසෝෙකනකුන� වහන�ෙස්ය, රජදරැවන�
වහන�ෙස්ට න� යටත�පි�ෙස�න� ෙසාෙළාස් දහසක� පුරා�ගනාවන� වුව මැනව, එෙස්
ෙහ�න� ර�ජුරැවන�වහන�ස! ස්ත�ී සමූහයා අැ�කළ මැනව, ඉන� එක�ෙකෙනක� කුශල්
අැත�ෙතෝ � න� පුතණ� ෙකනකුන� වහන�ෙස් ලබන�ෙනෝ ෙ��� �කල්� දරැෙව�!
කුමක� �යවුද, අන� ස්ත�ීෙකනකුන� ෙනාෙගෙන�� ප්ර�� � මා ��න� ෙ� �ෙසාව
ෙගන�වන ල�වාය. එෙස් ෙහ�න� ෙබාරැ�යන�ට ෙනාපි�වන. මට ස්ත�ීසමූහයාෙගන�
ප්රෙයෝජන නැතැ� ර�ජුරැවන� ��න� ප්ර�ෙ�ෂප කරනලද, න�වරවා�හ� තම තමන�ෙග්
ෙගවලටම ගියාහ�ය.
ස�ෙමධාෙද්� එබස් අසා ර�ජුරැවන� වහන�ෙස් වූ කලි තමන� වහන�ෙස් සත්යවා� බැ�න�
අන� ස්ත�ී ෙකනකුන� ෙනා ෙගන�වන ෙස්ක. ම�ම ඒ ර�ජුරැවන� වහන�ෙස්ට ස්ත�ීන�
ෙගන�ව� � �තා ර�ජුරැවන�ට මෑ� ෙකනකුන� හා සමාන වූ �ෙසෝතනතුෙර� �ට

තමන�ෙග් අ�ප්රායෙයන� ම රාජකන්යාවන� දහෙසක අමාත්යකන්යාවන� දහෙසක,
ගෘහප�කන්යාවන� දහෙසක, ස�ව සාධාරණ නාටකස්තන
�ී �ෙගන� දහෙසකැ� සාරදහසක�
ස්ත�ීන� ෙගන�වූහ.
ඔහ� හැමෙදනාත� දසදහසක� හවුරැ� මු�ල්ෙල� රජෙග� වැස පුතණ� ෙකනකුන� වත�
�ය� ෙකනකුන� වත� ෙනා ලත�හ. ෙමම ක�මෙයන� නැවත තුන�වාරෙයක සාරදහසක�
සාරදහසක� ස්තන
�ී � ෙගන�වූහ. ඔහ� හැමෙදනාත� රජෙග� වැස පුතණ� ෙකනකුන� වත�
�ය� ෙකනකුන� වත� ෙනා ලත�හ. ෙමෙස් හැම එක�ෙකාට ෙසාෙළාස් පුරා�ගනාෙවෝ
වූහ. සත�ස් දහසක� හවුරැ� ඉකුත� වූෙය්ය. ඒ සත�ස් දහසක� හවුරැ� ස�ෙ�ධාෙද්�න�
ත�ව �ස� දසදහසක� හවුරැ� හා සමග පනස්දහසක� හවුරැ� වන�ෙන�ය.

නළකාර දිව්යපුත්රයා
ඉක��ත�ෙතන� න�වරවා�හ� �ස්ව නැවත මුරගා �ට ෙ� �ෙමක��� �චාළ කල්�
ර�ජුරැවන� වහන�ස! න�ඹවහන�ෙස්ෙග් ස්ත�ීන�ට දරැවන� සතන�ට �ධාන කළ මැනවැ�
�හ. ර�ජුරැෙවෝ යහපතැ� න�වරවැස්සන�ෙග් බස් පි�ෙගන ෙසාඳ�රැ වූ ස්ත�ී�! පුතුන�
පතව� �ධාන කළහ. ඒ ස්තහ
�ී � එතැන� පටන� පුතුන� ප්රා�ථනා ෙකාට ෙනාෙයක�
ෙද�යන�ට නමස්කාර ෙකෙර�න� ෙනාෙයක� ව්රතසමා�නය කරන�නාහ. එතකු�වුවත�
දරැෙකෙනක� න�පන�නාහ�ය. ඉක��ත�ෙතන� ර�ජුරැෙවෝ ස�ෙමධාෙද්�න�ට ෙසාඳ�ර! ෙතාපිත�
දරැෙකනකුන� පතව� �ධාන කළහ. ඒ ස�ෙමධාෙද්� ර�ජුරැවන�ෙග් බස් යහපතැ�
මු�ෙනන� පි�ෙගන පසෙළාස්වක� �නෙය� අෂ්ටා�ගෙයන� ය�ක�ත වූ උෙපාෂීිතශීලය
සමාදන�ව �යහන� ගබඩාවට වැද තමන� ර�ෂාකරන�නාවූ ශීලය අාව�ජනා ෙකෙර�න�
කුරැයහෙන� උන�නාහ�ය. අවෙශෂ ස්ත�ීහ� අජව්රත ෙගෝව්රත සමාදන�ව උයනට ගියාහ�ය.
ස�ෙමධාෙද්�න�ෙග් ශීලෙත�ජ�න� ශක�භවනය ක�පිත �ය. ඒ බව �න ශක�ෙද්ෙ�න��ෙයෝ
�ෙමක�ෙ�ෙහෝ�, ප��ෂාෙකාට ස�ෙමධාෙද්� දරැවන� පත�. උන�ට පුතණ�ෙකනකුන�
ෙද�. ෙදන�නාවූත� මට එෙස් ෙමෙස් වූ පුතණ� ෙකනකුන� ෙදන�ට ෙනා පි�වන. ඒ
�සවුන�ට ස��ස� වූ පුතණ� ෙකනකුන� ප��ෂා ෙකෙර��, ප��ෂා කරන�නා වූ ඒ
නළකාර�ව්යපුත�යන� ෙදෙදනා ත��සා �ව්ය ෙලෝකෙය� අාය�ෂය ෙගවා තව කළාවූ
කුශලය ෙනා ෙගවුන ෙහ�න� මත�ෙත� �ව්යෙලෝකෙය� උපදනා කැමැ� බව �න ඔවුන�
අතුෙරන� එක� ෙකනකුන�ෙග් �මන�ෙ�රට ෙගාස් තමන� ස�පයට අවුත� ��
තැනැත�තන�ට ��කාෙණ�! ෙතාප ��න� මන�ෂ්යෙලෝකයට යන�ට වටෙන�ය� �හ.
මහර�ජුරැවන� වහන�ස! මන�ෂ්යෙලෝකය න� ජුගුප්සා කටය�තුය. ඉතා පි�කුල් කටය�තුය.
ඒ මන�ෂ්යෙලෝකෙය� �ට �නා� පින�ක� ෙකාට ෙද�ෙලාව උපදනට ප්රා�ථනා
කරන�නාහ. එෙස්වූ මන�ෂ්යෙලෝකයට ෙගාස් කුමක� ෙකෙර��� �හ. ��කාෙණ�!
�ව්යෙලෝකෙය� අන�භව කටය�තු වූ �ය� ස�පත� මන�ෂ්යෙලෝකෙය�� අන�භව කරව.
පස්��ෙයා�න� උස අැ� සත�රැවන� ප්රසාදෙයකැ වාසය කරව. එෙස් ෙහ�න� මා �වා
ඉවසව� �හ. ඒ �ව්යපුත�ෙතෙ�ත� ශක�ෙද්ෙ�න��යන� �බස් යහපතැ� මු�ෙනන�
පි�ෙගන ගි�ස්ෙස්ය. ශක�ෙද්ෙ�න��ෙයෝ ඒ �ව්යපුත�යාෙගන� ප්ර�� ෙගන ඉතා �ත�ක�
වූ තපස්� ෙ�ශය�න� රාෙජද්යානයට ෙගාස් ඒ අන�තඃපුර ස්ත�ීන� ��තැනට උඩ
අාකාශෙය� සක�මන� ෙකෙර�න� �ට තමන� දක�වා කවුරැන�ට පුත�වරයක� ෙද�ද?
කවරෙකෙනක� මා අ�න� පුත�වරයක� ග�ද්�� �හ.

සිල් විමසුම
එසඳද ස්වා��! මට �නමැනව මට �නමැනවැ� �යා ෙසාෙළාස් දහසක� පුරා�ගනාෙවෝ
��වළල්ෙලන� සැරහ�ණා වූ ෙද�ස් දහසක� අත� ඔසවා �ස්මු�ෙන� තුබූහ. ඉක��ත�ෙතන�
ශක�ෙද්ෙ�න��ෙයෝ �යන�නාහ� මම �ල්වත� ෙකනකුන�ට දරැවන� ෙදම. ෙතාප ර�ෂා
කරන�නා වූ ශීලය කවෙ�ද? අාචාර සමාචාර කවෙ��� �හ. එබස් අසා ෙසාෙළාස්
දහසක� පුරා�ගනාෙවෝ ඔසවාගත� අත� හකු�වා ඉ�න� න�ඹවහන�ෙස් �ල්වත� ෙකනකුන�ට
දරැවන� ෙදන� කැමැ�ෙස්ක� � න� ස�ෙමධාෙද්�න� වහන�ෙස් ස�පයට වැ�ය මැනවැ�
�හ. එබස් අසා ශක�ෙද්ෙ�න��ෙයෝ අාකාශෙයන�ම ෙගාස් ඒ ස�ෙමධාෙද්�න� වසන�නා වූ
ප්රාසාදෙය� �මැ�රැකවු�ව ස�පෙය� ��යාහ. එසඳද �සවුන� ස�පයට ෙගාස්
�යන�නාහ� ෙද්�න�වහන�ස! එක� තපස්� ෙකෙනක� න�ඹවහන�ෙස්ට පුත�වරයක� ෙද�.
අාකාශෙයන� අවුත� ෙ� �මැ�රැ කවු�ව ස�පෙය� ���� �හ. එබස් අසා ස�ෙමධාෙද්�
තමන� වසන�නාවූ �යහන� ගබඩාෙවන� �ක�ම මහත�වූ ෙපරහ�න� බලවත� වූ
�සමෘද්�ෙයන� ෙගාස් �මැ�රැකවු�ව හරවා සැබෑද? ස්වා��! න�ඹවහන�ෙස් �ල්වත�
ෙකනකුන�ට පුත�වරයක� ෙදනෙස්ක��� �චාළහ. එෙස්ය ෙද්��. �ල්වත� ෙකනකුන�ට
පුත�වරයක� ෙද�� ශක�ෙද්ෙ�න��යන� �කල්� එෙස් � න� මට �නමැනැවැ� �හ.
ෙතාප ර�ෂාකරන�නා වූ ශීලය කවෙ�ද? මට �යාලව. ඉ�න� මට අ�ප්රාය � න� ෙතාපට
පුත�වරයක� ෙදන�ෙන� ෙ� �� �හ. ඒ ස�ෙමධාෙද්� ශක� ෙද්ෙ�න��යන�ෙග් බස් අසා
එෙස් � න� අැස�ව මැනවැ� �යා තමන�ෙග් ශීලගුණය ප්රකාශ ෙකාට �හ. තවද ඒ
ස�ෙමධාෙද්� පළමුෙකාට තමන�ෙග් ස්වා�පුත�යාණන� ෙකෙර� පි�පදනා ක�ම
දක�වන�නාහ� මම පනස්දහසක� අවුරැ� මු�ල්ෙල� මාෙග් ර�ජුරැවන� වහන�ෙස්ට ෙපරටව
ෙහාත� තැ�න� නැඟී �ට එදවස් කළමනා කා�ය �ධාන ෙකෙර�. රාත�ිෙය් සැතෙපන
ෙ�ෙල�ත� අැමට පළමුෙකාට ෙනාසැතපී රජෙග� බත� කැවමනා ය�ම ෙකෙනක� අැත�
න� උන� අැමෙදනා කැපූ අැත �චාරා හැමෙදනා කා � ඉක��� වූ කල ර�ජුරැවන�
වහන�ෙස්ෙග් ෙදපය ෙසෝ� ස�වඳද ෙතල් ගල්වා අත පය මැඩ අැමෙදනාට පස�ව යාෙන�
සැතෙප�. කුමක� ෙකෙර�ද? ෙද්වයන� වහන�සැ�! ර�ජුරැවන� වහන�ෙස් පි��ස
උන�වහන�ෙස් ව�ළ ෙදයක� යහපතැ� මු�ෙනන� පි�ෙගන උත�තරයක� ෙනා�යා
හැමදවස් කළමනා කා�ය ෙකෙර�. යෙමක� ර�ජුරැවන� වහන�ෙස්ට �ත�ක� � න� ඒ
�ත�ක� වූ කා�යම ෙකෙර�. ය� බසක� � කල මා ෙකෙර�ත� අවෙශ්ෂයන� ෙකෙර�ත�
ෙප� වඩන�ෙන� � න� එෙස් වූ ප්රියෙතපුල්ම �ය�. ර�ජුරැවන� වහන�ෙස් මා මූණ බැ�
ගමෙන� මුන�වහන�ෙස් ෙමෙස් වූ අ�ප්රාෙය�න� මා මුහ�ණ බැ�ෙය්ය� ර�ජුරැවන�
වහන�ෙස්ෙග් ඉඟි �න �ය� කා�ය කරන�ට කරවන�ට සම�ථෙය�. පනස්දහසක�
හවුරැ� මු�ල්ෙල� ෙ� රජෙග� වසන�ෙන� ස�මුඛෙය� වත� පරා�ධමුඛෙය� වත�
ක�න�-වච�න�-මන�න� මාෙග් ර�ජුරැවන� වහන�ෙස් ඉක�ම ෙනා පැවැත�ෙත�� �යා
සත්යක�ය
ි ා කරන�නාහ� සෘෂීන� වහන�ස! ෙ� සත්යක�ය
ි ාව ෙහ්තුෙකාට ෙගන මට පුතණ�
ෙකෙනක� උප�ත�ව�. ඉ�න� මම ෙබාරැවක� �ෙය� � න� මාෙග් ඉස සත�කඩක�ව පැලී
ෙය්ව� �යා සත්යක�ය
ි ා ෙකාට නැ�ම�ලන� ෙකෙර� පි�ප�නා ක�ම හා ඔවුන�ට කළමනා
වතාවත� දක�වන�නා වූ ස�ෙමධාෙද්� මාෙග් ස්වා�පුත� වූ ර�ජුරැවන� වහන�ෙස්ෙග්
ෙදමවුපිෙයෝ ය�තාක� �වත�ව උන�නාහ� � න� ඒතාක� මම � �වල් ෙනා පමාව අත�පා
ෙමෙහවර ෙකෙළ�. එෙස් කරන�නාවුන� මම ඕබා�යට ෙනා ෙකාට අැද�ලි අැ�ව
අාදරස�භාවනා අැ�ව සකස්ෙකාට උපස්ථාන ෙකෙළ�� �යා පළමු ප�ද්ෙදන�ම
සත්යක�ය
ි ා ෙකාට සපත��න� ෙකෙර� පවත�නා ක�ම දක�වන�නාහ� මා හා සමග
එකර�ජුරැවන� වහන�ෙස්ට භා�යා වූ ය� ෙසාෙළාස් දහසක� පුරා�ගනාෙවෝ අැත� න�

ඔවුන� ෙකෙර� ඊ�ෂ්යාවක� වත� ෙකෝපෙයක� වත� මට එකදවසකුත� ෙනාවූ ��ය. යෙමක�
ඒ පුරා�ගනාවන�ට �ත� න� ප්රය
ි � න� ඔවුන�ට ප්රය
ි වූ වැඩට ��වූ කා�ෙයන�ම මමත�
සතුටු ෙව�. ෙල�ලා වැඩූ �න� ෙමන� ඒ ෙසාෙළාස් දහසක� පුරා�ගනාවන� �ක සතුටු
ෙය�. ඔවුන� අතුෙරන� එක�ෙකෙනකුත� මට අප්රිය ෙකෙනක� න� නැත. �යල්ෙලෝම ප්රියවූ
�කු� අැත�තාහ. ෙප්ර්මස�ත වූ ෙමාෙළාක� ��න�ම ඒ ෙසාෙලාස්දහසක� පුරා�ගනාවන�ට
මට �තන�නාක� ෙමන� ස්ෙන�වැ දයාපරවැ කරැණා අැ� වැ ෛමත�ී ෙකෙර�� �යා
පළමු ප�ද්ෙදන�ම සත්යක�ය
ි ා ෙකාට ෙකල්ලන� ෙකාල්ලන� හා බැලෙමෙහ කරන�නන�
අා�වූ සත��වයන� ෙකෙර� පවත�නා �� දක�වන�නාවූ ස�ෙමධාෙද්� යෙමක� ය�
ෙමෙහවරක� කරන�ට සම�ථ වන�ෙන� � න� ඔහ� ඒ ක�මාන�තෙය�ම ෙයාද�.
ෙමෙහවරට යවන�නාවුන� මම �රන�තරෙයන� සතුටු�ත� අැ�ව ෙප�බර�ස් දල්වා ඔවුන�
මුහ�ණ බලාම ෙමෙහවරට යව�. එ�බල �ෂ්ටෙකාල්ල! ෙතෝ ෙමන� කා�යක� කරව�
�යා �පී මා ��න� එකදවසකුත� ��ෙකෙනකුත� �� තැනකට යවූ�රෑ නැතැ� �යා
පළමු ප�ද්ෙදන�ම සත්යක�ය
ි ා ෙකාට, මහණබමුණන� ෙකෙර� පි�ප�නා ක�ම දක�වන�නාහ�
මම අැමදවස්ම දන�ෙදන�ට �ක�කළ අත� අැ�ව අැමෙ�ෙල�ම මහණබමුණන� අා�න�ට
බත�පැන�ලා ෙස්�ෙමන� ෙතත� වූ අත� අැ�ව ��� වූ උතු� වූ අෙනකප්රකාර වූ ෙබාෙහෝ
අාහාරපාන ව�ගෙයන� හැමකලම ශ්රමණබ්රාහ්මණා�න� සතුටු ��න� සන�ත�පණය
ෙකෙළ� � �යා පළමු ප�ද්ෙදන�ම සත්යක�ය
ි ා ෙකාට, ෙපෙහවස් රක�නාවූ ක�ම
දක�වන�නාහ�, මම ෙපෙහවස් ර�ෂාකරන�ෙන� අටවක, තු�ස්වක, පසෙළාස්වක,
ෙපරගමන�, පස�ගමන� වශෙයන� එ� එ� ෙපෝයකට ෙදපි�න� ෙදදවසක� �යාෙයන�ම
මසකට දසසතරදවසක� අෂ්ටා�ගශීලය සමාදන�ව ෙපෙහවස් ර�ෂාෙකෙර� � �යා
පළමු ප�ද්ෙදන�ම සත්යක�ය
ි ා ෙකාට, �ත්ය ශීලය දක�වන�නාහ�, මම පංචශීලෙයන�
සංවෘතවැ ඒ පඤ්ච ශීලෙය� හැ�ර ර�ෂිත ෙගාපිත වූ අාත�මභාව අැ�වැ ෙවෙස�.
වධක�ත�තෙයන� උකුණකු, පමණකුත� ෙනාමැරෑ ���. ෙසාර ��න� අස�ෙරන� ස�ණ�ත�
ෙනා ගත� ���. රාග��න� අන�පුරැෂයක�හ�ෙග් අැඟ පමණකුත� ෙනාඅැල්වූ ���.
ෙක�පි�සත� ෙබාරැවක� ෙනා � ���. පි��න��වක� සාත� රාෙපතක� �වග �බූ ���
� �යා, සත්යක�ය
ි ා ෙකාට, ෙ� සත්යවචනෙයන� මට පුතණ� ෙකෙනක� උප�ත�ව�
සෘෂීන�වහන�ස! ඉ�න� මම ෙබාරැවක� �ෙය� � න� මාෙග් ඉස සත�කඩක�ව පැලී ෙය්ව�
�යා සත්යක�ය
ි ා කළහ.
ඒ ස�ෙමධාෙද්�න� තමන�ෙග් ගුණව�ණනා කර�න� ��ය�ම ශක�ෙද්ෙ�න��ෙයෝ
�ව්යෙලෝකෙය� තමන�ෙග් ෙබාෙහෝ කා�ය අැ� බැ�න� ඒ ස�ෙ�ධාෙද්�න�ෙග් කථාව �ඳද
ෙතාපෙග් ගුණ ඉතාම අාශ්ච�යය. ඉතා අද්භූතය � උන�ට ප්රශංසා ෙකාට පුත� වර
ෙදන�නාහ� මාතෘපිතෘ ෙදප�ෂෙයන� සත�වැ� මුතුන� පර�පරාව දක�වා �� උෟනතාවක�
නැ�ෙහ�න� �ශිෂ්ට වූ ජා� අැ� ප්රමාණා�ක�ාන�ත වූ යසපි�වර අැ�වැ ෙදරටවා�න�ද
ධ�මරාජන� වූ ජා�ස�පන�න වූ රාජක�මාරෙකෙනක් ස�ෙමධාෙද්��! ෙතාපට උපදෙනෝ
ෙ��� �හ.
ඒ ශක�ෙද්ෙ�න��යන�ෙග් බස් අසා බලවත� වූ ෙසා�නසට පැ�� ඒ ස�ෙමධාෙද්�
ශක�ෙද්ෙ���යන�
අ�න�
�චාරන�නා
වූ
ෙතපි
ස්ව�ගෙලෝකෙයන�
අාවාවූ
අාන�භාවස�පන�න වූ ෙද්වතාවානෙකෙනක� ද, ෙනාෙහාත� මහත�වූ සෘධ්යාන�භාව අැ�
තපස්� ෙකෙනක� ද, ෙමතනට පැ��යාවූ ෙතපි කවුරැද, ෙතාපවූ ප�� මට ප්රකාශ
ෙකාට �යව � �හ. එබස් අසා ශක�ෙද්ෙ���ෙයෝ ස�ෙමධාෙද්�න�ට �යන�නාහ� ෙසාඳ�ර!
ස�ධ�මා න� �ව්යසභාවට �ස්වූ �ව්යසමූහයා ය� ෙකනකුන�ට නමස්කාර ෙකෙ�ද,

දහසක� න�වණැස් අැ� ෙහ�න� සහශ්රා�ිය යන න� අැ� ඒ ශක්රෙද්ෙව්�ද්රෙයෝ න�
මමය. ෙතාප ස�පයට ��කා�යක� �සා අා� � �හ.
ෙමෙස් තමන� ශක��යාව �යා මත�ෙත� ස�ෙමධාෙද්�න�ට ස්තු� කරන�නාහ� ෙමෙස්
�යත�. ය� ස්තය
�ි ක� මන�ෂ්යෙලෝකෙය�� ප්රාණඝාතා� දශඅකුශලක�මෙය� ෙනාෙය�
�නශීලා� දශකුශලක�මෙය� හැ�ෙරද්ද, ය� ස්ත�ියක� ස්ථාෙනෝ�ත ප්ර�ෙවන� ය�ක�තද,
පඤ්චශීලා� ශීලසංර�ෂණය ෙකෙ�ද, නැ�ම�ලන� ෙද්වතාතනතුෙර� තබා ෙවෙස්ද,
ප�ව්රතාධ�මය ර�ෂා ෙකෙ�ද, එබඳ� වූ ��මල වූ ක�ියා අැ� මන�ෂ්යස්ත�ිව �� ඒ
ස�ෙමධාෙද්�න�ෙග් �ක�මට මෙහශාක්ය වූ ෙද්වතාෙවෝ කැමැ� වන�නාහ. ෙසාඳ�ර! ෙතපි
පූ�වජන�මෙය� මනාෙකාට පුරැ�කරණ ලද කුශලක�මාන�භාවෙයන� ෙ� රාජවංශෙය�
�ය� වස්තුකාම ක�ෙල්ශකාමෙයන� සමෘද්ධව උපන�ව. තවද රාජම�ෂිකාෙව�! ෙතාපට
�ව්යෙලෝකෙය� ඉපැද �වසැපත� අන�භව කරන ෙහ�න� එක� ජෙයක. ෙ�
මන�ෂ්යෙලෝකෙය්� ස�ෙමධාෙද්� උතු� වූ ශිලා� අාචාරෙයන� ය�ක�තෙයෝය. ස්ත�ීජා�ෙය�
උන� හා සමාන ෙකෙනක� නැතැ� �ය� සත��වයන�ෙග් තුඩතුඩ පැ�ෙරන�නා වූ උතු�
වූ යසස් හා ��� අැ� බැ�න� ෙමෙලාව ජය�. ෙමෙස් ෙමෙලෝ පරෙලෝ ෙදක�� ම
ෙතාපට ජයගැන�ම වන�ෙන�ය. ස�ෙමධාෙද්��! ෙතපි ෙබාෙහෝ කලක� ස�වපත�වම ෙතාප
ර�ෂාකර�න� �� කුශලධ�මය කඩ ෙනා ෙකාට මතුමත�ෙත� ව�ධනය ෙකෙර�න�
ර�ෂාකරව. ෙතාප �ල්වත� ගුණවත� ෙහ�න� ෙතාපෙග් �ක�ම මට ඉතාම ප්රියය.
හැමෙ�ෙල�ම ෙතාප �ක �ක �ඳ�නා අ�ප්රාය අැත�ෙත�. එතකු�වුවත� �ව්යෙලෝකෙය�
මාෙග් ෙබාෙහෝ කා�ය අැත. එෙස් ෙහ�න� මම �ව්යෙලෝකයට ෙය�. ෙතපි කුශල්
��ෙම� අප්රමාදවව� �යා ඒ �සවුන�ට අවවාද ෙකාට ඒ ශක�ෙද්ෙ���ෙයෝ තමන�ෙග්
ශක�භවනයටම ගියාහ�ය.
නළකාරදිව්යපුත්ර ෙතෙ� අ�ය� ෙ�ෙල� චුතවැ අවුත� ඒ ස�ෙමධාෙද්�න�ෙග් කුස පි��ඳද
ගත�ෙත�ය. �සවු ඒ බව �න ර�ජුරැවන�ට �න�වූහ. ර�ජුරැෙවෝ ගබෙපරහර �න�හ. ඒ
ස�ෙමධාෙද්� දසමසක� අැවෑෙමන� කුමාරෙකනකුන� වැ�හ. උන�ට මහාපනාද කුමාරෙයෝය
� න� තුබූහ. වැ�රට වා�ය, ක�රට වා�ය යන උභයප�ෂෙය් මන�ෂ්යෙයෝ අපෙග්
ස්වා�පුත�යාණන� වහන�ෙස්ට ���ල වන�ෙන�ය � �යා එ� එ� කහවණ�වක�
රාජා�ගනයට �මූහ. මහත� වූ වස්තුරා�ය වූෙය්ය. එ�ට ර�ජුරැවන� ��න� ෙතාපෙග්
වස්තුෙවන� අපට ප්රෙයෝජන නැත. ෙතාප ෙතාපෙග් වස්තු ෙතපි ෙතපිම අැ�ෙගන යව
� ප්ර�ෙ�ෂප ෙකාට � කල්�ත� අපෙග් ස්වා�පුත�යාණන� වහන�ෙස් වැ��ය පැ�ණ
රාජ්ය�යට පැ�� කල්� ෙස්නාවට වැටුප් �යදමට සැලෙසන�ෙන�ය � �යා ෙනාෙගන
ම ගියාහ. මහාපනාද කුමාරෙයෝ මහෙපරහ�න� වැ��ය පැ�ණ ෙසාෙළාස්හැ��� වයසට
පැ��
කල්�
අ�ෂරලි�තා�
ස�සැටකලාෙව�ත�
ශ්රැ�ශාස්ත�ා�
අෂ්ටාදශ
�ද්යාස්ථානෙය�ත� �ෂ්පත��යට පැ��යාහ. ස�රැ�ර�ජුරැෙවෝ පුතණ�වන�ෙග් වයස
බලා ෙසාඳ�ර! මාෙග් පුතණ�වන�ට රාජ්යා�ෙෂ්කෙයන� අ�ෙෂ්ක කරන�ට කල් වන�ෙන�ය.
උන�ට �ත�ක�වූ ප්රාසාදයක� ෙකාට අ�ෙෂ්ක ෙකෙර� � �හ. ස�ෙමධාෙද්�ත� �
ර�ජුරැවන� බසට සතුටුව යහපත ෙද්වයන� වහන�ස! අ�ෙෂ්ක කරන�ට ෙ� ස��ස�
කල්ෙ��� ර�ජුරැවන� � බස් මු�ෙනන� පි�ගත�හ. ර�ජුරැෙවෝ වාස්තු�ද්යාචා�න� කැඳදවා
ෙගන�වාෙගන �යන�නාහ� එ�බා සගෙය�! වඩුවන� හැරෙගන අපෙග් මා�ගාවට
න��රැෙතන මාෙග් පුතණ�වන�ට ප්රාසාදයක� කරව. ඒ ප්රාසාදය කරවා කුමාරයන�
රාජ්යෙයන� අ�ෙෂ්ක ෙකෙර� � �හ. වාස්තු�ද්යාචා�වරැ ර�ජුරැවන�ෙග් බස් යහපතැ�
පි�ෙගන මාලිගා කරන�නට �� �මක� ප��ෂා ෙකාට අැ��නාහ. එෙකෙණ�

ශක�ෙද්ෙ�න��යන�ෙග් �ග සැටෙයා�න� පු�ල පණස්ෙයා�න� ෙබාල පස්ෙළාස් ෙයා�න�
හ�න�කල නා�ය දක�වා ගැලී යන�නා වූ නැඟි �� කල ෙබරඅැසක� ෙස් තැ� යන�නා වූ
බඳ�වදමෙලක පැහැ සමාන වූ ෙශෝභා අැ� පාණ්ඩුකඹලෛශලාසනය ඒ
ශක�ෙද්ෙ�න��යන� උන� කල්� ෙනා කැමැ� ප�ද්ෙදන� හ�ණ�ව ගිෙය්ය. ශක�ෙද්ෙ�න��ෙයෝ
මාෙග් අස්න මා ෙනා කැමැ� ප�ද්ෙදන� හ�ණ�වන�ට කාරණා �ෙමක� ෙ�ෙහෝ� ප��ෂා
කරන
තැනැත�ෙතෝ
මහාපනාද
කුමාරයන�ට
මාලිගාවක�
කරන�
පි�ස
වාස්තු�ද්යාචා�වරැන�
මාලිගා��
ප��ෂා
ෙකාට
අැ��නා
�යාව
�න
විශ්වකර්ම�ව්යපුත�යා කැඳදවා �යන�නාහ� දරැව මහාපනාද කුමාරයන�ට �ගින� පු�ලින�
අඩෙයාදනක� පමණ අැ�, උ�න� පස්�� ෙයා�න� පමණ අැ�, �යක�මාල් අැ� රන�ධජ
��ධජ අා�වූ ෙනාෙයක� ධජමාලාෙවන� ගැවැ� ගත�තා වූ ඉඳ��ල්�� කවු� �මැ�රැ
කවු� අා�ෙයන� ෙහ�යා වූ සත�රැවන�මය වූ ප්රාසාදයක� මවා එව � �යා �ධාන ෙකාට
යවූහ. ඒ �ශ්වක�ම�ව්යපුත�යා ශක�ෙද්ෙ�න��යන�ෙග් බස් යහපතැ� පි�ෙගන
වඩුෙවසක් මවාෙගන මාලිගා�� බලා අැ��නාවූ වඩුවන� ස�පයට අවුත� ෙතපි හැම
ෙපරවරැ බත� අන�භව ෙකාට එව � �යා ඔවුන� හැමෙදනා ම යවා උතු� භූ�ප්රෙද්ශයක�
බලා �යන�දණ�ෙඩන� �මට ගසා�ෙය්යැ. එෙකෙණ�ම යෙථෝක�ත ප්රකාර අැ�
ස�වරත�නමය වූ ප්රාසාදෙයක� ෙපාෙළාව පලාෙගන නැංෙග්ය. මහාපනාද කුමාරයන�ට
ෙගවදනා මඟුල, ෙස්සත� මඟුල, �වාහ මඟුල යන ෙ� මඟුල් තුන එක�ම කළහ. මඟුල්
කරන ෙතනට ෙදරට වැස්ෙසෝ �ස්ව මඟුල් ෙක� ෙක��න� සත�හවුරැද්දක� ඉකුත� කළහ.
ඒ තාක�කල් මු�ල්ෙල� ර�ජුරැෙවෝ ෙතාප ෙතාප වසන තැන�වලට යව � සං �ධානයක�
ෙනාකළහ. ඒ ෙදරට වැ� මන�ෂ්යයන�ට වස්ත�ාභරණ ඛාද්යෙභාජ්යා�වූ �යල්ල
ර�ජුරැවන�ෙගන�ම පස�න�හ. ඒ �ය� සත��වෙයෝ සත�අවුරැද්දක� අැවෑෙමන� මුරගා ස�රැ�
මහර�ජුරැවන� ��න� ෙ� �ෙමක��� �චාළ කල්� මහර�ජුරැවන� වහන�ස! අප මගුෙල්
කා අැ��නාවුන�ට සත�අවුරැද්දක� ඉකුත� වූෙය්ය. ෙ�තාක� කල් මු�ල්ෙල� න�ඹවහන�ෙස්
සන�තක වස්ත�ාභරණා� �යල්ල හැරෙගන ප්රෙයෝජනවුන��හ. කවරදවෙසක මඟුල්
�මා�� �චාළහ.
එබස් අසා ර�ජුරැෙවෝ �යන�නාහ� දරැෙව�! මාෙග් පුතණ�වන� ෙමෙතක�කල් මු�ල්ෙල�
�නාස�න��රෑ නැ�. ය� දවෙසක ඒ මාෙග් පුතණ�ෙවෝ �නාස�නවූ න� එදවස් ෙතපි
හැම ෙදන ෙතාප ෙතාපෙග් වාසස්ථානවලට යව � ස�මත කළහ. ඉක��ත�ෙතන�
මහාජනෙයෝ රටන�වර ෙබර හස�රැවා නාටකයන� �ස්කරවූහ. සදහසක� පමණ
නාටකෙයෝ �ස්ව සත�ෙකාටසක� ව නවන�නාහ� ර�ජුරැවන� �නාෙසවන�ට අසම�ථවූහ.
ඒ මහාපනාද ර�ජුරැවන� ෙබාෙහෝ කලක� �වන�වන�ෙග් නැටු� �ටු ෙහ�න� ඒ
මන�ෂ්යනාටකයන�ෙග් නෘත්යය ර�ජුරැවන�ට ප්රය
ි ෙනාවන�ෙන�ය. එකල භණ්ඩුකර්ණ
පණ්ඩුකර්ණ න� න�ෙවෝ ෙදෙදෙනක� අපි ෙදෙදන ර�ජුරැවන� වහන�ෙස් �නාෙසව�හ
� �යා රඟමඬඩලට වන�හ. ඔවුන� ෙදෙදනා අතුෙරන� භණ�ඩුක�ණ න� නාටකයා
ර�ජුරැවන�ෙග් ෙසණ�ඩුවා�ෙය� මහත�වූ ‘අතුල’ න� අඹගසක� මවා ඒ අඹගසට හ�පටක�
දමා අත�ෙතක එල්වාහ�ය ඔස්ෙස් අතුල න� අඹගසට නැංෙග්ය. ඒ අතුල අඹය න�
ෙවසවුණුරජ්ජුරැවන්ෙග් අඹගෙසක�ල. එසඳද ඒ ෙවසවුණ� ර�ජුරැවන�ෙග් �ස වූ
ය�ෂරා�ෂසෙයෝ භණ�ඩුක�ණ න� නාටකයා අඹගස උඩ� ම අල්වාෙගන අත පය අා�වූ
�ය� අඟපසඟ කපා �ඳද වගුරැවාපූහ. අවෙශ්ෂ නාටකෙයෝ ඒ අතුල් පතුල් අා�වූ අවයව
අවුලා එක�ෙකාට ෙගන පැන� ඉස�හ. එසඳද ඒ භණ�ඩුක�ණ න� නාටකයා මල්පටක�
හැඳද මල්පටක� ෙපරවාෙගන නට�න� ම උඩනැංෙග්ය. මහාපනාද ර�ජුරැෙවෝ ඒ
අාශ්ච�යය �කත� �නා පහළ ෙනා කළාහ�ය. පණ�ඩුක�ණ න� නාටකයා

රාජා�ගනෙය� දරසෑයක� බඳදවා තමාෙග් ප�ෂද් හා සමග ගි� වන�ෙන�ය. දරසෑය �
��ගිය කල්� අ�ෙගාඩට පැන� ඉස�හ. එසඳද ඒ පණ�ඩුක�ණ න� නාටකයා ප�ෂත�
හා සමග මල්පටක� හැඳද මල්පටක� ෙපරවාෙගන නටනටා ම උඩපැන නැංෙග්ය.
මහාපනාද ර�ජුරැෙවෝ ඒ අාශ්ච�යය �කත� �නා පහළ ෙනාකළාහ�ය.
ෙමෙස් ඒ ර�ජුරැවන� �නාෙසවන�ට අසම�ථ වූ මන�ෂ්යෙයෝ ෙනාෙයක� උපායෙයන�
ෙනාෙයක� කා�ය දක�වා පී�තව ගියාහ. එකල ශක�ෙද්ෙ���ෙයෝ ඒ කාරණය �න යා
දරැව! මහාපනාද ර�ජුරැවන� �නාෙසවා එව � �යා �වන�වකු යවූහ. ඒ �ව්යනාටකයා
තමාෙග් ප�ෂද් හා සමග ෙගාස් රාජා�ගනෙය් අාකාශෙය� �ට ‘අර්ධරඞ්ග’ න� වූ
නෘත්යයක� �ක��ය. ඒ ෙකෙස්ද? යත�:එකම අෙතක� සැෙල�, එකම පෙයක� සැෙල�, එකම අැෙසක� නට�, එකම බැමෙයක�
සැෙල�, එකම රවුෙලක� නට�, සැෙල�, ෙවවුල�, ශ�රෙය� අන�භාගෙය් අත-පයඅැස්-බැම-රවුල ෙනානට�, ෙනා සැෙල�, ෙනා ෙවවුල�, ඒ අාශ්ච�යවත� වූ නෘත්යය
�ක මහාපනාද ර�ජුරැෙවෝ මඳදක� �නා�පූය. මහාජනෙයෝ �නාෙසන�ට පටන�ෙගන
�නා� ම �නාරඳදවන�ට වත� �� එලවන�ට වත� අසම�ථව අතපය දමා රාජා�ගනෙය�
ම වැගිර ගියාහ. එකල මගුල් සමාප්තව ගිෙය්ය.
මහාපනාදර�ජුරැෙවෝ ඒ ප්රාසාදෙය� සත�ෙතනක �ට නටන�නා වූ ස�සක� න�වන� හා
ෙසාෙළාස්�සක� පුරා�ගනාවන� හා ෙනාෙයක� දහස්ගණන� අමාත්යමණ�ඩලයා ��න�
පි�වරන ල�ව අස�ඛ්යයක� අවුරැ� මු�ල්ෙල� මහත�වූ ස�පත� අන�භව ෙකාට
අාය�ෙකළවර කළපින� ෙග� ෙනාගිය බැ�න� �ව්යෙලෝක යටම ගියාහ�ය. ඒ ප්රාසාදය වූකලි
ෙදෙදනාට සාධාරණ වූ ක�මප්රත්යෙයන� උපන�ෙන�ය. අන්ය�ව්යපුත�යා ��න�
ප්රාසාදස�පත��ය අන�භව ෙනාකළ බැ�න� අන�ත�ධාන ෙනා� ෙපාෙළා�න� අහසට නැගී
ගංගා න� ගංගාෙව� ය�යා බලා හ�න�ෙය්ය.

භද්දිය ස්ථවිර
ඉක��ත�ෙතන� ඒ මහාපනාද න� �ව්යපුත�යා චාතු�මහාරා�කා� ස�ව්යෙලෝකෙය� පළමු
ප�ද්ෙදන� ම �වසැපත� අන�භව ෙකාට අැ���න� ��ය� ම අපෙග් සර්වඥයන් වහන්ෙස්
ෙලෝකෙය� ඉපද සත��වයන� සංසාරසාගරෙයන� එතර ෙකෙර�න� ෙජ්තවනාරාමෙයහි
වැඩවසන ෙස්ක. එසමෙය� මහාපනාද �ව්යපුත� ෙතෙ� අප ��න� �ව්යසැප
අන�භවකරන ලද, �වන� සැපත� අන�භව කර�හ � �ව්යෙලෝකෙයන� චුතව අග�රට
භද්දියනුවර අස�ෙකළක� ස�පත� අැ� භද්දිය න� �ටාණන�ට පුතව උපන�ෙන�ය. ඕහට
භද්�ය කුමාරෙයෝය � න� තුබූහ. කුමාරයන�ට ප්රාසාද තුෙනක� වූෙය්ය. ඉන� එක�
ප්රාසාදෙයක� ෙහ්මන�ත කාලෙය� වසන�ට ස��ස� වන�ෙන�ය. එක� ප්රාසාදෙයක�
ග්රීෂ්මකාලෙය� වසන�ට ස��ස� වන�ෙන�ය. එක� ප්රාසාදෙයක� ව�ෂාකාලෙය� වසන�ට ස��ස�
වන�ෙන�ය. �ව්ය�මන� හා සමාන වූ රන�රස��ල් හා රන�ධජ-��ධජ අා� ෙනාෙයක�
සැරහ�ෙමන� සැරහ�ණා වූ එ� එ� ප්රාසාදෙයක �ව්යප්සරාවන� හා සදෘශවූ
ස�වාභරණෙයන� සැරස�නාවූ නැ��-ගී�� අා�ෙය� ද�ෂ වූ ෙනාෙයක� දහස්ගණන�
නාටකයන� ��න� පි�වරන ල�ව සාරමසක� වාසය කරන�නාහ�ය. ඒ භද්�ය කුමාරෙයෝ
එක� ප්රාසාදෙයක වැස න�වන� පි�වරා මහත� වූ යසපි�ව�න� අ�ක� ප්රාසාදයකට
යන�නාහ. එෙකෙණ� කුමාරයන�ෙග් � සමෘද්�ය බල�හ � �ය� න�වර වා�හ� අැලලී
පැනනැෙගන�නාහ. මන�ෂ්යෙයෝ එක� ප්රාසාදය�න� ප්රාසාදයකට අතුෙර� සක�පිට සක�

මැ�පිට මැ� බැඳද මැ� අා�යට නැගී භද්�යකුමාරයන�ෙග් යසස් සමෘද්� බලන�නාහ.
එකල භාග්යවත� වූ බු�රජාණන� වහන�ෙස් ෙ�තවනමහා�හාරෙය� වැඩවසන ෙස්ක�
භද්�යකුමාරයන�ට සංග්රහ ෙකෙර� � ��ෂුසංඝයා වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ල�ව
සැ�සරා වඩනා ෙස්ක� භද්�යන�වරට පැ�ණ ජාතියවනෙයහි භද්�යකුමාරයන�ෙග්
�ණප�පාකය බල�න� තුන�මසක� මු�ල්ෙල� �ස�ෙස්ක.
ස�වඥයන� වහන�ෙස් තුන�මසක� වැස අපි ය�හ � න�වරවා�න�ට ව�ළෙස්ක.
න�වරවා�හ� ස්වා��! ෙසටදවස් වැ�ය මැනවැ� �යා ස�වඥයන� වහන�ෙස්ට අාරාධනා
ෙකාට ෙදෙව� දවස් බු�පාෙමාක� මහසඟපි�සට මහදන� සරහා න�වරමැද මණ�ඩපයක�
ෙකාට සරහා අස�න� පනවා කල්�න�වූහ.
ස�වඥයන� වහන�ෙස් ��ෂුසංඝයා පි�වරා ඒ මණ�ඩපයට ෙගාස් වැඩහ�න� ෙස්ක. එසඳද
මන�ෂ්යෙයෝ මහදන� �න�හ. බු�රජාණන� වහන�ෙස් වළඬ� අන�තෙය� ���වූ කටහඬ�න�
අන�ෙමෙව� ධ�මෙද්ශනා කරන�ට පටන�ගත� ෙස්ක. එෙකෙණ� භද්�යකුමාරෙයෝ
ප්රාසාදය�න� ප්රාසාදයකට �ක�මුණාහ. ඒ කුමාරයන�ෙග් යසස් සමෘද්�ය දක�නා පි�ස
එදවස් ��ෙකෙනක� ෙනා ගියහ. උන� තමන�ෙග් මන�ෂ්යෙයෝ ම පි�වරාෙගන ගියාහ. ඒ
කුමාරෙයෝ මන�ෂ්යයන� අ�න� �චාරන�නාහ� ෙසස� දවස් මා ප්රාසාදෙයන� ප්රාසාදයකට යන
කල්� �ය� න�වර අැළලී යන�ෙන�ය. සක�පිට සක�මැ�පිට මැ� බැඳද ඒ මැ� අා�යට
නැඟී මාෙග් ෙඑශ්ච�යය බලන�නාහ�ය. අදවූ කලි මාෙග් මන�ෂ්යයන� හැර අ�ක� ��
ෙකෙනක� නැත. ඊට කාරණ කවෙ��� �චාළහ. එසඳද මන�ෂ්යෙයෝ �යන�නාහ� ස්වා��!
බු�රජාණන� වහන�ෙස් ෙමන�වර �සා තුන�මසක� වැස අද වඩනා ෙස්ක. ඒ ස�වඥයන�
වහන�ෙස් අාහාර කෘත්යය ෙකාට �මවා මහාජනයාට ධ�මෙද්ශනා කරන ෙස්ක. �ය�
න�වරවා�හ� ඒ බු�රජාණන� වහන�ෙස්ෙගන� ධ�මය අසන�නාහ�ය � �හ.
එබස් අසා භද්�ය කුමාරෙයෝ එෙස් � න� වෙරෝ ය�හ. අපිත� බණ අස�හ � �යා
ස�වාභරණෙයන� සැර� මහත� වූ ෙපරහ�න� බු�රජාණන� වහන�ෙස් කරා එළඹ පි�ස්
ෙකළවර �ට බණඅසා සකලක�ෙල්ශයන� නසා අග්රවූ අ�හත� ඵලයට පැ��යාහ.
බු�රජාණන� වහන�ෙස් භද්�ය�ටාණන�ට අාමන�ත�ණය ෙකාට ව�රණෙස්ක�
මහ�ටාෙණ�! ෙතාපෙග් පුතණ�ෙවෝ ස�වාභරණෙයන� සැර� �ට මාෙග් ධ�මය අසා
අ�හත�ඵලයට පැ��ෙයෝය. එෙහ�න� උන�ට අදම මහණවන�ට ෙහෝ පි��වන� පාන�ට
ෙහෝ වුවමැනවැ� ව�ළෙස්ක. එසඳද �ටාෙණෝ ස්වා��! මාෙග් පුතණ�වන�ට පි��වන�
පෑෙමන� ප්රෙයෝජන නැත. උන� මහණ කරවාෙගන ෙසට අපෙග් ෙගට වැඩව�ෙළාත�
යහපතැ� �හ. ස�වඥයන� වහන�ෙස් අාරාධනාව ඉවසා ඒ කුලපුතය
� ාණන� කැඳදවා ෙගන
�හාරයට වැඩ මහණ කරවා උපස�ප� කැරවූ ෙස්ක. ඒ කුලපුත�යාණන�ෙග් ෙදම�පිෙයෝ
ස�යක� මු�ල්ෙල� බු�පාෙමාක� මහසඟපි�සට මහදන� �න�හ. බු�හ� ස�යක� මු�ල්ෙල�
වැස කුලපුත�යාණන� කැඳදවාෙගන සැ�සරා ව�නාෙස්ක� ෙකා�ග්රාමයට පැ�� ෙස්ක. ඒ
ෙකා� ග්රාමවා�හ� බු�න� ප්රධාන ෙකාට අැ� ��ෂුස�ඝයා වහන�ෙස්ට මහවතුරක� වඩනා
කළක� ෙමන� මහදන� �න�හ. බු�රජාණන� වහන�ෙස් ව�ළ අන�තෙය� සත��වයන� �ත�
සතුටු කරව�න� අන�ෙමෙව� ධ�මෙද්ශනාවට පටන�ගත� ෙස්ක. ඒ ක�ලපුත්රයාණන්
වහන�ෙස් අන�ෙමෝදනාව කරන ෙ�ෙල� ග�න� පිටත ෙගාස් ස�වඥයන� වහන�ෙස්
ෙමතනට වැ��ට නැඟී���� ඉටා ගංෙතරට ස�පෙය� එක� රැකක්මුල
�ෙරෝධසමාපත��යට සමවැද වැඩහ�න�ෙස්ක. වෘද්ධභි�ුන් වහන�ෙස් අවුත� වැඩ��ය�ත�
නැගී ෙනා�ට ස�වඥයන� වහ්නෙස් ස�පයට වැ��ටම සමාපත��ෙයන� නැගීෙස්ක.
එසඳද පෘථග්ජන ��ෂුන�වහන�ෙස් ෙ� පැ�ද්ෙද් ෙපරප�ද්ෙදන�ම මහණවත�

මහෙතරවරැන� වහන�ෙස් අවුත� ��ය� බල බලාම නැගී ෙනා ��� � �පිෙස්ක.
ෙකාටිග්රාමවාසීහු ස�වඥයන� වහන�ෙස් ගංගා න� ගංගාෙවන� එතරවන� සඳදහා නැ�
අගු� බැන��හ�ය. එසඳද ස�වඥයන� වහන�ෙස් අගුලට නැගී වැඩ�ට භද්ද�ස්ථ�රෙයෝ?
ෙකා��� �චාළෙස්ක. ස්වා��! මම ෙමතැනැ� � කල්� ව�� භද්ද�� අප හා සමග
එකනැවට නැෙඟව� ව�ළෙස්ක. එසඳද භද්ද� මහෙතරැන� වහන�ෙස් අ��පාදක
චතු�ථධ්යානයට සමවැද ඒ අ���ත�තය හා සමග අහසට පැන නැගී සෘද්�ෙයන�
ෙගාස් බු�රජාණන� වහන�ෙස් නැගි එකනැවම වැඩ�� ෙස්ක.

ප්රාසාද ෙපළහර
එසඳද නැව ගංගාමධ්යයට ගියකල්� ස�වඥයන� වහන�ෙස් එතැන��� ඒ පෘථග්ජන
��ෂූන� වහන�ෙස් පහදවන� කැමැ�ව භද්ද�ස්ථ�රෙය�! ෙතාප මහාපනාදරජ කල
ෙබාෙහෝ දවසක� �ස� ප්රාසාදය ෙකා��� �චාළෙස්ක. ස්වා��! ෙ� ස්ථානෙය් ගැලී
�බුෙය්�. �න� වූ කල්� පෘථග්ජන ��ෂූන� වහන�ෙස් නැවතත� උ�ඣධායනා කළෙස්ක.
එසඳද ස�වඥයන� වහන�ෙස් එෙස් � න� භද්ද� ස්ථ�රෙය�! සබ්ර�සරැන�ට උපන� සැක
�රැකරව� ව�ළ ෙස්ක. එෙකෙණ� ෙතරැන�වහන�ෙස් ස�වඥයන� වහන�ෙස්ට
නමස්කාර ෙකාට අාකාශයට පැන නැඟී සෘද්� බලෙයන� �ය ෙදෙ�ෙකාට ප්රාසාදෙය�
මැ�ක�මය වූ ෙකාත� කැ�ල්ල පය අැඟිලි අස්ෙසන� අවු�වා පස්��ෙයා�න� පමණ
රැවන�පාය ඔසවා ෙගන අාකාශයට පැන නැඟි ෙස්ක. පැනනැගී තැනත�
තමන�වහන�ෙස්ම ප්රාසාදය යට��යවුන�ට ප්රාසාදය පළාෙගන ෙපණ�න� ෙස්ක. ඒ
ෙතරැන�වහන�ෙස් එක�ෙයාදනක� ෙද ෙයාදනක� තුන�ෙයාදනක� �ෙයන� ප්රාසාදය උඩනැඟූ
ෙස්ක. එකල භද්ද� මහෙතරැන� වහන�ෙස්ෙග් පූ�වජන�මෙය� නෑෙයෝ ප්රාසාදෙය�
ෙලෝභෙයන� මස්-කැස�ප්-මඬඩු අා� ��සන� �කායට පැ�ණ ඒ ප්රාසාදෙය� උපන�හ. ඒ
මඬඩු අා� සත��වෙයෝ ප්රාසාදය උඩනැෙඟත� ෙපරළාෙගන �ෙය� �ෙය�ම වැගිර ගියාහ.
ස�වඥයන� වහන�ෙස් ෙපර� ෙපර� වැෙටන�නාවූ මස්-කැස්බන� අා� වූ සත��වයන� �ක
භද්ද� ස්ථ�රෙය�! ෙතාපෙග් නෑෙයෝ ෙබාෙහෝ පීඩාවට පැ�ෙණ� � ව�ළ ෙස්ක.
ෙතරැන� වහන�ෙස් ස�වඥයන� වහන�ෙස් ව�ළබස් අසා ඔසවන�ට පටන�ගත� ප්රාසාදය
ගැරපූ ෙස්ක. ඒ ප්රාසාදය පළමු ප�ද්ෙදන� ම ෙගාස් යථාස්ථානෙය�ම පි��ෙය්ය. ෙ�
ෙලෝකෙය� �ය� සත��වෙයෝ ෙලෝභ-ද්ෙ�ෂ-ෙමෝහෙයන� නරකා� සතර අපාෙය�
උපදනාහ. අෙලෝභ-අද්ෙ�ෂ-අෙමෝහෙයන� ස්ව�ගෙය� උපදනාහ. එෙස් ෙහ�න�
��වස්තුෙවක ෙලෝභයක�වත�, �� ෙකෙනකුන� ෙකෙර� ද්ෙ�ෂ්යක�වත�, �� වස්තුෙවක
ෙමෝහයක�වත� ෙනාකට ය�ත�ෙත�ය. අාස්තරණ පාපුරණ�ෙය� ෙලෝභෙයන� එ� ඉ�කුණ�
අා�ව උපදනාහ. අැඳදපුටු අා�ෙය� ෙලෝභෙයන� එ� මකුණ� අා�ව උපදනාහ. ෙකත�වත�
අා�ෙය� ෙලෝභෙයන� එ� උෟරැ අා�ව උපදනාහ. ගෘහප�ස්කාරෙය� ෙලෝභෙයන� එ�
ගරඬ� අා�ව උපදනාහ. වැ� අා�ෙය� ෙලෝභෙයන� එ� මඬඩු අා�ව උපදනාහ.
ධනධාන්යෙය� ෙලෝභෙයන� එ� ස�පමූෂිකා�ව උපදනාහ. උයන� අා�ෙය� ෙලෝභෙයන�
ෙගාමපැ� අා�ව උපදනාහ. මාතුගාමා�න� ෙකෙර� ෙලෝභෙයන� ඔවුන� කුස පණ�වන�
අා�ව උපදනාහ. ද්ෙ�ෂෙයන� නාගරා�ෂසා�ව උපදනාහ. මානෙයන� වඳ�රැ අා�ව
උපදනාහ.
ව�ෙළ් මැෙනෝ:“ෙකාෙධන පන්නෙගා ෙහාති අති ෙකාෙධන රක්ඛෙසා,
මාෙනන මක්කෙටා ෙහාති අති මාෙනන ක�ක්ක�ෙරා”යි.

ඇතිරිලි-පරැක්කන් ආදි ආස්තරණ පාපූරණාදිෙයහි ෙලෝභෙයන් එහි ඉණික�ණු
ආදිව උපදින බව
අැ��ලි-පරැක�කන� අා� අාස්තරණ පාපූරණා�ෙය� ෙලෝභෙයන� එ� ඉ�කුණ� අා�ව
ෙකෙස් උප�ද්ද? යත�:භාග්යවත� වූ බු�රජාණන� වහන�ෙස් ෙ�තවන මහා�හාරෙය� වැඩවසන කල්�
සැවැත�න�වර වා� එක� කුලපුත�ෙයක� ශාසනෙය� මහණව ලබනලද උපස�ප� අැ�ව
�ස්ස ස්ථ�රයන� වහන�ෙස් ය� ෙමන�න� ප්ර�ද්ධ වූ ෙස්ක. ඒ ෙතරැන�වහ්නෙස්
කල්යාම�න� දනව්ෙවෙහරක වස්වැස අට�යන� දළඔලියළක් ලැබ වස්අන�තෙය�
සැවැත�න�වරට ෙගාස් නැඟනියන් අතට �න�ෙස්ක. ඒ නැඟ�ෙයෝ මාෙග් බෑණන�
වහන�ෙස්ට ��රැෙකාට වළඳ�න�ට ෙ� දළඔලියළ ස��ස� ෙනා වන�ෙන�ය � එකඩ �වු�
මුවහත� අැ� වෑෙය�න� කපා කපා ස�ණ��ස�ණ� ෙකාට වනලා ෙකාටා අඹරා ෙපළා �න�
හ� කැට කඩක� �යවූහ. ෙතරැන�වහන�ෙස්ත� හ� ඉ�කටු සපයා ��රැෙගත�තමට ස��ස�
ලදරැ��ෂූන� හා සාමෙණ�රතැන� �ස් කරවා නැග�යන� ස�පයට ෙගාස් මා ෙතාප
ස�පෙය් තුබූ වස්ත�ය ෙදවා ��රක� කරවන�නා කැමැත�ෙත� � ෙස්ක. එසඳද ඒ
නැග�ෙයෝ නව�යන� ඔලියළ මෑත�ෙකාට ෙගණවුත� බෑණන� වහන�ෙස් අත�බූය. ඒ
ෙතරැන�වහන�ෙස් එකඩ අල්වා ෙගන �දහා මාෙග් වස්ත�ය දළව �ෙබ�. අට�යෙනක.
ෙ� වූ කලි ඉතා �න� නව�යෙනක. එෙස් ෙහ�න� ෙමකඩ මාෙග් ෙනාෙව�. ෙතාපෙග්
කෙඩක� වන�ෙන�ය. මට �න� ප්රෙයෝජන නැත. මාෙග් කඩ මට ෙදව� �ෙස්ක.
එසඳද නැග�ෙයෝ ස්වා��! ෙ� කඩ න�ඹවහන�ෙස්ෙග්මය, ගත මැනවැ� �යා �න�න�ය.
එසඳද ෙතරැන�වහන�ෙස් ෙනා ඉවස�ෙස්ක�මය. ඉක��ත�ෙතන� ඒ නැගි�ෙයෝ
ෙතරැන�වහන�ෙස්ට තමන� කළ කා�ය මු�ල්ලම �යා ස්වා��! ෙ� ඉණකඩ
න�ඹවහන�ෙස්ෙග්මය. ගත මැනවැ� �යා �න�න�ය. එසඳද ෙතරැන� වහන�ෙස් ඒ නව�යන�
ඔලියළ අැරෙගන �හාරයට ෙගාස් ��ර ෙගත�තමට පටන�ගැන�වූෙස්ක. එකල
උන�වහන�ෙස්ෙග් නැඟ�ෙයෝ ��ර ෙගත�ත�කරන ��ෂූන� වහන�ෙස්ට කැඳද අවු�පත�බත�-මා�-අා� වූ ෙදය සකස්ෙකාට �න�හ. ඒ ��ර ෙගත�ත� ෙකාට රඳ� ��දවස්
ෙසස�දවසටත� වඩා අ�ක ෙකාට සත�කාර කැරවූෙස්ක. ඒ ෙතරැන�වහන�ෙස් රඳ���
��ර බලා ඒ ��ෙර� උපන�නා වූ බලවත� ෙලෝභ අැ�ව ෙසට පාන�වූකල වළඳ���
��ර පත�ෙකාට ��රැවෙස� තබා එදවස් වැළඳ� අාහාරය �රාගත ෙනා� රාත�ෙ
ි ය�
කාලක�ියා ෙකාට එම ��ෙර� ඉ�කුණ�ව උපන�ෙස්ක. ඒ ෙතරැන�වහන�ෙස්ෙග්
නැග�ෙයෝ බෑණන� වහන�ෙස් කාලක�ියාකළ �යාව අසා අවුත� ��ෂූන�වහන�ෙස්ෙග්
ෙදපත�ෙල� වැ� ෙපර� අඬඩන�නට පටන� ගත�හ. එඬදස ��ෂූන�වහන�ෙස් එක�ව
ෙතරැන�වහන�ෙස්ෙග් අා�හන කෘත්යය ෙකාට ගිලාන�පස්ථායකෙයක� ෙලඩ බැ� තැනක�
නැ�ෙහ�න� සංඝයා වහන�ෙස්ටම ඒ ��ර පැ�ෙණන�ෙන�ය. එෙස්ෙහ�න� ඒ මතක��ර
ෙබද�හ� ��ර මෑත�කරවූ ෙස්ක. එසඳද ඒ ��කුණ� ෙතෙ� ��ෂූන�වහන�ෙස් මා
සන�තක ��ර උ�රාෙගන කපා නසනෙස්කැ� �යා ��ෙර� අෑතමෑත �වන�ෙන�ය.
ස�වඥයන� වහන�ෙස් ගඳද��ෙය� වැඩ�ඳදම �වක�න� ඒ ��කුණා �යන�නාවූ
කථාශ�දය අසා අනඳද මහෙතරැන� වහන�ෙස්ට ව�රණෙස්ක� අාන�දස්ථ�රෙය�!
�ස්සයාෙග් ��ර ෙනාෙබ� ස�යක� තබන�නට �යව � ව�ළෙස්ක. අනඳ මහෙතරැන�
වහන�ෙස්ත� එප�ද්ෙදන�ම කැරවූෙස්ක. ඒ ��කුණ� ��ෙ�ම වැස ෙලෝභය �රැෙකාට
සත�වැ�දවස් �ය ත�ෂිතදිව්යෙලෝකෙයහි උපන�ෙන�ය. ස�වඥයන� වහන�ෙස්
අටවැ�දවස් තිස්සයාෙග් ��ර ෙබ�ගන�නට �යව� �ධාන කැරවූෙස්ක.

��ෂූන�වහන�ෙස්ත� බු�න� ව�ළ ෙලසම අටවැ�දවස් ��ර ෙබ� ගත�ෙස්ක. ෙමෙස් ��ර
ෙබ�ෙගන බුදුරජාණන් වහන�ෙස් කරා ෙගාස් �චාරණෙස්ක�, ස්වා��!
�ස්සස්ථ�රයන�ෙග් ��ර සත�දවසක� තබා අට වැ� දවස් ෙබ�ගන�ට අන�දත�ෙත�
කුමක��සා�� �චාළෙස්ක. එසඳද ස�වඥයන� වහන�ෙස් ව�රණෙස්ක� මහෙණ�!
�ස්සයා තමාෙග් ��ෙර� ��කුණ�ව උපන�ෙන�ය. ෙතාප අැම එක�ව ��ර ෙබදන�නට
වන�කල්� ෙ� ��ෂූහ� මා සන�තක ��ර උ�රා ග��� මුරගා�න� අෑතමෑත ��ෙ�ය. ඒ
��කුණ� සැබැ�න� එදවස් ෙතාප අැම ඒ ��රකපා ෙබ� අැරගෙතාත� ෙතාප අැම
ෙකෙර� �ත� කළ�රැවා �රෙය� උපදෙන�ය. එෙස් ෙහ�න� මම ඒ ��ර කපා එදවස්
ෙබ�ගත ෙනා� තබවාපී�. �න�වූ කලි ඒ ෙතෙ� තුෂිත�ව්යෙලෝකෙය� උපන�ෙන�ය.
එෙස් ෙහ�න� ෙතාප අැමට අටවැ�දස් ��ර ෙබ�ගන�ට මා ��න� අන�දත�ෙත� ෙ�
කාරණෙයනැ� ව�ළෙස්ක. ෙ� අාස්තරණ-පාපුරණා�ෙය� ෙලෝභෙයන� එ� ��කුණ�
අා�ව උපදනාහ.

ෙකත්වත් ආදිෙයහි ෙලෝභෙයන් හූරැ ආදිව උපදනා බව
ෙකත�වත� අා�ෙය� ෙලෝභෙයන� හ�රැ අා�ව උපදනා ප�� ෙකෙස්ද? යත�:එක�තරා පුරැෂයකුෙග් පුතුන� ෙදබෑෙකෙනකුන� හා එකම �වක� වුව. ඒ ෙදබෑයන�ෙගන�
වැ�මහ� පුතන�ෙවෝ ස�ප�හාරෙයක ��ෂූන� වහන�ෙස් ව�රන�නාවූ බණ අසා මහණව
රහත� වූහ. කුඩාපුතණ�ෙවෝ ගි�ෙග�ම �ස�හ. උන�ෙග් පියාෙණෝ තමන�ෙග් වැෙව�,
කුඹුෙර� ෙලාභෙකාට �ය ෙගාස් එ� උෟරැව උපන�නාහ.
මෑ�ෙයෝ වළන� අා�ෙය� ෙලෝභෙකාට �ය එෙග�ම ගැර� ෙදන�ව උපන�නාහ.
නැග�ෙයෝ �යෙක�ෙය� ෙලෝභ ෙකාට �ය එම වැව මැ�ව උපන�නාහ. එක�දවසක�
ගර�ල්ෙලන� ෙගා�රැ ෙසායා වැවටගිය තැනැත�� ඒ මැ��ව ගැලපුව. ෙගා�රැ කා
�ක�ෙමන ගර�ල්ෙදන හ�රැ ගිලීය. කරල්කන�ට බස්නා උෟරා කුඩාපුතණ�ෙවෝ �ද මරාපුය.
හ�රා �ද මරා ෙ� හ�රැමස් මාෙග් බෑණන� වහන�ෙස්ටත� � අන�භව කළ මැනවැ� �තා
උ�සනම �හාරයට ෙගාස් උෟරැමසක� ල��. එෙස්ෙහ�න� අද මාෙග් ෙග�� වළඳදන�ට
වැ�යෙහාත� යහපතැ� �වුය. එසඳද ෙතරැන� වහන�ෙස් ෙකෙස් හ�රැමෙසක�ෙ�ෙහෝ�
ප��ෂා ෙකාට බලා පළමු පැව� �ය� කා�යම න�වණැ�න� �ක ධ�මසංෙ�ගයට
පැ�ණ මා ෙමාහ�හට පි�වහල්වුව මැනවැ� �තා අප එනෙතක� හ�රා මස් ෙනා කරව�
�යා මලණ�වන� යවා උ�සන කළමනා වැඳ�� පි�� අා� �ය� කා�ය ෙකාට �මවා
ගැටවටුගන�වා පාත�ය අ�න� ෙගන මලණ�වන�ෙග් ෙගට ෙගාස් හ�රා බල�හ� � කල්�
යහපත ස්වා��� �යා මලණ�ෙවෝ හ�රාෙගන හැර පෑවාහ�ය. එසඳද ෙතරැන�වහන�ෙස්
එතන �ට ෙ� හ�රා බඩ ගර� ෙදෙනක� අැතැ� �යා හ�රා බඩ පළවා ගර�ල්ෙදන මෑත�
කර වූෙස්ක. නැවත ෙ� ගර�ල්ෙදන බඩ මැ�යක� අැතැ� �යා ගර�ල්ෙදන බඩ පළවා
මැ�යා මෑත�කරවා හ�රා ස�පෙය� ගර�ල්ෙදන ෙහාවා ගර�ල්ෙදන ස�පෙය� මැ�යා
ෙහාවා ෙ� හ�රා න� ෙතාපෙග් පියාෙණෝය. ෙ� ගර�ල්ෙදන න� ෙතාපෙග් මෑ�ෙයෝය.
ෙ� මැඬ�පැ� න� ෙතාපෙග් නැග�ෙයෝය � � ෙස්ක. එසඬද මලණ�ෙවෝ භයපත�වූ
ස්වා��! මූ හැම කුමක� �සා ෙමබඳ�ව උපන�හ��� �චාළහ. ෙතරැන�වහන�ෙස් එබස්
අසා ව�රණෙස්ක� ෙතාපෙග් පියාෙණෝ වසර ෙලෝභ ෙකාට �ය එ� හ�රැව උපන�නාහ.
ෙතාපෙග් මෑ�ෙයෝ ෙග� වළන� අා�ෙය� ෙලෝභ ෙකාට �ය එ� ගැරඬ�ෙයක�ව උපන�හ.
ෙතාපෙග් නැග�ෙයෝ �යෙක�ෙය� ෙලෝභ ෙකාට �ය ඒ වැව මැඬ�ව උපන�හ. මැඬ�ය
ගර�ල්ෙදන ගි�ව; ගර�ල්ෙදන හ�රැ ගිලීය. හ�රා ෙතාපි ගි�න�ට ��යා ෙ��� ව�ළ

ෙස්ක. එසඳද මලණ�ෙවෝ භ�න� ත�ස්ව ස්වා��! ජා�ෙයන� ෙවන�වූ කලම ෙමෙස් වන
�යාෙ�ද? ෙමෙස් වන බව පළමු මම ෙනාදන��� ෙවවුලන�ට වන�හ. ෙතරැන�වහන�ෙස්
මලණ�වන�ෙග් බස් අසා සසර අක�මුල්නැ� ප�� දක�ව�න� “අනමතග්ගසංයුත්තය” ව�ළ
ෙස්ක. මලණ�ෙවෝ ෙතරැන�වහන�ෙස් ව�ළ බණ අසා බෑණන�වහන�ෙස් ස�පෙය�
මහණව රහත�වූහ.

ධනධාන්යාදිෙයහි ෙලෝභෙයන් එහි සර්පමූෂිකාදිව උපදනා බව
ධනධාන්යා�ෙය� ෙලෝභෙයන� එ� සර්පමූෂිකාදිව උපදනා ප�� ෙකෙස්ද? යත�:බරණැස් නුවර වැ� එක� �ටානෙකෙනක� ගංගා�රෙය� සත�ස්ෙකළක� වස්තු �ධාන
ෙකාට තබා ෙලෝභෙයන� �ය වස්තුව පිට ස�පව උපන�නාහ. එම න�වර අ�ක� �ටාන
ෙකෙනක� �ස්ෙකළක� වස්තු �ධානෙකාට තබා ධනෙලෝභෙයන� �ය ධන පිට මූෂිකව
උපන�නාහ. ෙම� �ස්තර එකක�පාතෙය� “සච්චංකිරජාතකෙයන්” දත ය�ත�ෙත�ය.

උයන් ආදිෙයහි ෙලෝභෙයන් ෙගාම පැණි ආදිව උපදනා බව
උයන� අා�ෙය� ෙලෝභෙයන� ෙගාම පැණි අා�ව උපදනා ප�� ෙකෙස්ද? යත�:යටගිය දසව ක�රට ෙපාතලී න� න�වෙරක� �ය. එ� අස්සක න� ර�ජුරැෙකෙනක�
රාජ්යය කරන�නාහ. ඒ ර�ජුරැවන�ෙග් උබ්බරී න� �ෙසෝෙකෙනක� වූහ. ඒ �ස� �ශිෂ්ට
වූ රෑ අැත�ෙතෝය. මනා වූ �කු� අැත�ෙතෝය. බැ�බැ�වන�ට ප්රසාද එළව�. උතු� වූ
රෑපෙසෟන�ද�යෙයන� සමන��තෙයෝය. මන�ෂ්යරෑපය ඉක�ම �ව්යරෑපයට ෙනා පැ��
උතු� වූ රෑප� අැත�තාහ. එබඳ�වූ රෑප�ෙසෟන�ද�ය අැ� �ස� ��ය� ව්යා�ය�න�
අ�නව ෙයෟවනෙය� ම ක��ය කළාහ. ඒ �සවුන� ක��ය කළපස� ර�ජුරැෙවෝ
ෙසෝකෙයන� මඩනාල�ව බලවත� වූ �ක�ෙ��නසට පැ�ණ �සවුන�ෙග් ශ�රය ෙදනක
බහාලා එ� ෙතල්පුරා මහා�ඝ වූ � යහන යට තබාෙගන �රාහාරව හඬඩ හඬඩා කඬ��
ෙපර ෙපරා ෙහෝනාහ�ය. එසඳද ෙදමවුපිෙයෝ ය, අවෙස්සනෑෙයෝ ය, �ත�ෙයෝ ය,
අමාත්යෙයෝ ය, බමුෙණෝ ය, �ටුවරැ ය යන ෙ� අා�හ� මහ ර�ජුරැවන� වහන�ස,
න�ඹවහන�ෙස් අප�වකට �හැ� න�ව මැනව, �ය� සංස්කාරධ�මෙයෝ ම අ�ත්යය.
ය�ෙස් වැලිසත�ත ��න� උඩනැෙගන�ෙන� මු�ෙන�වැලි තබාෙගනම නැෙග්. එප�ද්ෙදන�
ම උපදනාවූ සත��ව මරණත� කැටුවම ෙගන උපදෙන� ය. එෙස්ෙහ�න� මහර�ජුරැවන�
වහන�ස, නස්නාස�� වූ වස්තුවනට න�ඹවහන�ෙස් ෙනාකා ෙනා� වැලප වැලප වැහැස
වැහැස ෙග�ෙමන� ප්රෙයෝජන නැත. අප හැමෙදනා �වා ෙකාට �සවුන� වහන�ෙස්
අා�හන කරවා න�ඹවහන�ෙස් ඉස්ෙසෝධා නහා ෙ� �මවා කායසන�ත�පණය
කළමැනවැ� අවවාද කළහ. ඔවුන� හැමෙදනා ෙමෙල�න� අවවාද කළත� ර�ජුරැෙවෝ
ෙනා සන��ෙඬදත�මය. ෙමෙස් හඬඩන�නා වූ ර�ජුරැවන�ට සත�දවසක� ඉකුත� වූ ෙස්ය. එකල
අප මහෙබෝසතාෙණෝ ධ්යානලා� තාපසව �මාලය වනෙය� වසන�නාහ� අාෙලෝක වඩා
�ව�න� දඹදිව බලා ඒ අස්සක න� ර�ජුරැවන� ෙමෙස් වලප්නා බව �ක ඒ ර�ජුරැවන�ට
මා පි�වහල්වුව මැනවැ� �තා සෘද්�ෙයන� අාකාශයට පැන නැගී ෙගාස්
රාෙජාද්යානයට බැස මඟුල් සල්සල වට මත�ෙත� ඝන රන� පි�මයක� ෙමන� උන�නාහ.
එසඳද එන�වර වැ� බමුණ� දරැෙවක� උයනට ගිය තැනැත�ෙත� ඒ මහාෙබෝ�සත��වයන�
�ක වැඳද එකත�පස්ව හ�න�ෙන�ය. එසඳද මහෙබෝසතාෙණෝ ඒ බ්රාහ්මණ කුමාරයා සමග
ස�ව�ක� කථාෙකාට �ාෙමක�ද? ෙමන�වර ර�ජුරැෙවෝ ධ��ෂ්ටෙයෝ �� �චාළහ. එබස�

අසා බමුණ� දරැ �යන�ෙන� ස්වා��! තපස්�න� වහන�ස? ර�ජුරැවන� වහන�ෙස් ධ��ෂ්ට
�යාවට �� අඩුෙවක� නැත. ප්රජාසංර�ෂණෙය� �රතෙස්ක. සත��වකරැණා අැ�ෙස්ක.
එතකු� වුවත� උන�වහන�ෙස්ෙග් �සවුන� වහන�ෙස් ක��ය කළෙස්ක. ඒ මෘතකෙලබරය
ෙදනක බහා ෙතල්වත� ෙකාට පියන�පතගසා යහනයට තබා වැලප වැලප වැද ෙහෝනා
ෙස්ක. ෙමෙස් හඬඩ හඬඩා වැදෙහෝනා ර�ජුරැවන� වහන�ෙස්ට අ�න� සත�දවෙසක� ඉකුත�
වූෙය්ය. න�ඹවහන�ෙස් ෙමබඳ� ධ��ෂ්ට ර�ජුරැෙකනකුන� වහන�ෙස් ෙ�සා �කක� �ඳ��න�
��ය� එ��න� න�මුදන�ට කාරණ කවෙ�ද? න�ඹවහන�ෙස් එබඳ� වූ �ල්වත� ගුණවත�
මහතුන� ෙලාවට අැතුව ඉන�ද� ෙමෙස්වූ ධ��ෂ්ට ර�ජුරැෙකනකුන� වහන�ෙස්
�ක��ඳ�නවා යහපත��� �ය. එසඳද මහෙබෝසතාෙණෝ �යන�නාහ� දරැව! මම ර�ජුරැවන�
ෙනාහඳ�න�. ඉඳ�න� ඒ ර�ජුරැවන� අවුත� මා අ�න� �චාෙළ් � න� මම ඒ ර�ජුරැවන�ට
�සවුන� උපන�තැන� �යා ර�ජුරැවන� අ�මුඛෙය�ම කථාකරවන�ෙන� ෙ� �� �හ.
එසඳද බමුණුදරැ එෙස් � න� ස්වා��! න�ඹවහන�ෙස් මා ෙගාස් ර�ජුරැවන� වහන�ෙස්
කැඳදවාෙගන එන ෙතක� ෙමතනම වැඩ�න�ට වුවමැනවැ� මහාෙබෝ�සත��වයන�
ගි�සවාෙගන ර�ජුරැවන� කරා ෙගාස් එපවත� ර�ජුරැවන�ට දන�වා ඒ �වැස් අැ�
තපස්�න� කරා එන�ට වුවමැනවැ� ර�ජුරැවන�ට �න��ය. එසඳද ර�ජුරැෙවෝ උබ්බරිය
දක�ෙන� ෙ� �� සතුටුව සරහා පි�ෙයල කරන ලද රථයකට පැන නැගී උයනට
ෙගාස් මහෙබෝසතාණන� �ක වැඳද එකත�පස්ව �ඳද �චාරන�නාහ� තපස්�න� වහන�ස!
න�ඹවහන�ෙස් අපෙග් �සවුන� �ය උපන�තැන�දන�ෙන� සැබෑ�� �චාළහ.
මහෙබෝසතාෙණෝ ද��, මහර�ජුරැෙව�! �හ. ෙකා� උපන�න��� �චාළකල්�
මහර�ජුරැෙව�! ඒ �සවුන� ස�රාමදෙයන� මත�ව ප්රමාදවාසයට පැ�ණ කුසල් ෙනාෙකාට
අකුසල් ෙකාට ෙමම උයන ෙගාම පැණි ෙයා�ෙය� උපන�ෙනෝ ෙ��� �හ. ර�ජුරැෙවෝ
න�ඹවහන�ෙස්ෙග් බස් මා අදහාගන�ෙන� නැතැ� �හ. එසඳද මහෙබෝ�සත��වෙයෝ එෙස්
� න� ඒ �සවුන� ෙතාපට දක�වා උන� ලවා කථාකරව��� �හ. යහපත ස්වා�� �
� කල්� මහෙබෝසතාෙණෝ තමන�ෙග් අාන�භාවෙයන� ඒ ෙගාමපැණියා හා අෑට වල්ලභවූ
ෙගාමපණු හා ෙදෙදනා ෙගාමපිඩක� වටෙකාට ෙපරල ෙපරලා ර�ජුරැවන� අ�මුඛයට
එත�ව� අ�ෂ්ඨාන කළාහ. මහෙබෝසතාණන�ෙග් අ�ෂ්ඨානය හා සමග ඔහ�ෙදෙදනාත�
ෙගාමපිඩක� ෙපරල ෙපරලා ර�ජුරැවන� අ�මුඛයට පැ��යාහ�ය. එසද මහෙබෝසතාෙණෝ
ඔවුන� ෙදෙදනා ර�ජුරැවන�ට දක�වා මහර�ජුරැෙව�! ෙ� ඉ��ෙය� උබ්බරීෙද්විය
ෙගාමවට ෙපරල ෙපරලා පස�පස්ෙස් එන�ෙන� ෙගාම පණුවාය. ෙමාවුන� ෙදෙදනා බලව�
�හ. ර�ජුරැෙවෝ ෙබෝ�සත��වයන�ට �යන�නාහ� ස්වා��! උ�බ�ෙද්� ෙගාමපැ�
ෙයා�ෙය� උපදනට ස��ස�වූ ෙකෙනක� ෙනා ෙවත�. මම න�ඹවහන�ෙස්ෙග් බස් අදහා
ෙනා ග�� �වූය. එෙස් � න� මම අෑ ලවා කථාකරව�ද? මහර�ජුරැෙව�� � කල්�
කථාකැරවුව මැනව තපස්�න� වහන�සැ� �හ. මහෙබෝසතාෙණෝ තමන�ෙග්
අාන�භාවෙයන� අෑ ලවා කථා කරවන�නාහ� උ�බ��� �හ. ඕෙතාෙමෝ මන�ෂ්යභාෂාෙවන�
�වමැනව ස්වා�� � �ව; � ෙ�තනට පූ�වජන�මෙය� ෙකබඳ�ව උප��� �චාළහ.
ස්වා��, මම ෙ� අස්සක ර�ජුරැවන� වහන�ෙස්ට අගෙමෙහස�න�ව උ�බ� න� �ස�ය
� ෙ� න�න� ප්ර�ද්ධ�� � �ව. එසඳද මහෙබෝසතාෙණෝ �ෙමක�ද? �න� �ට අස්සක
ර�ජුරැෙවෝ ප්රියෙයෝද? ෙනාෙහාත�, ෙගාම පණ�වා ප්රිය�� �හ. ස්වා�� ඒ මාෙග්
පූ�වජන�මය එකල මම ෙ� උයන�� රෑප-ශ�ද-ග�ධ-රස-ස්ප්රෂ්ටව්ය යන පඤ්චකාමය
අන�භව ෙකෙර�න� අැ�ද්ෙද�. �න� මා අ�ක� ජන�මයකට ගිය බැ�න� ඒ
ර�ජුරැවන�ෙගන� මට ප්රෙයෝජන කවෙ�ද? �න�වූ කලි මම අස්සක ර�ජුරැවන� මරවා

උන�ෙග් ගලෙලා�තෙයන� මට වල්ලභවූ ෙගාම පණ�වාෙග් පය ෙසෝදවන� කැමැත�ෙත�.
අස්සක ර�ජුරැවන�ට වඩා ශතගුණෙයන� සහස�ගුණෙයන� ෙගාමපණ�වා මට
ප්රියවන�ෙන�ය � ප�ෂත� මධ්යෙය� මන�ෂ්යභාෂාෙවන� කථාකළාය.
ඒ අසා අස්සක ර�ජුරැෙවෝ �පි�සරබවට පැ�ණ කුණපයෙගන� පිටත� කරවා ඉස්ෙසෝධා
නහා මහෙබෝසතාණන� වැඳද න�වරට ෙගාස් අ�ක� �ෙසෝෙකනකුන� අගෙමෙහස�න�
තනතුෙර� තබා �හැෙමන� රාජ්යය කළාහ�ය. මහෙබෝසතාෙණෝ ර�ජුරැවන�ට අවවාද
අන�ශාසනා ෙකාට ෙසෝක සන��ඳදවා තමන� වසන�නාවූ �මාලය වනයට පැ��යාහ�ය.
ෙමෙස් උයන� අා�ෙය� ෙලෝභෙකාට ෙගාමපැ� අා�ව උපදනාහ�ය.

මාගමුන් ෙකෙරහි ෙලෝභ කළවුන් ඇත�ළුක�ස පණුවම උපදනා බව
මාගමුන් ෙකෙර� ෙලෝභ කළවුන� අැතු�කුස පණ�වම උපදනා ප�� ෙකෙස්ද? යත�:ය�ෙස් අ��ෙය� උපදනා සත��වෙයෝ එකම අකුශලක�මය�න� ෙනා ඉපද ෙනාෙයක�
අකුශල ක�මෙයන� උප�ද්ද? එප�ද්ෙදන�ම ස්ත�ීන� ෙකෙර� ෙලෝභය කළාවූ සත��වෙයෝ
උන�ෙග් කුස පණ�වම උපදනාහ. ෙසස� අකුසල් කළ සත��වෙයෝත� මාගමුන� කුස පණ�ව
උපදනාහ. පිය��-පුන�සඳද-�ලිපුල් හා සමෙකාට �ගඳද පි�කුල් මාගම්සිරිරැ න�වණමඳද
සත��වෙයෝත� පස්ක�රාෙලා�න� වණන�වහ. එබඳ� අ�න සත��වෙයෝම ඔවුෙනාවුන�ෙග්
රෑප ව�ණනා ��ෙමන� ෙලෝභ උපදවා ඒ මාගමුන� කුස පණ�ව උපදනාහ.

ද්ෙව්ෂෙයන් නාගව උපදනා බව
ද්ෙව්ෂෙයන් නාගව උපදනා ප�� ෙකෙස්ද? යත�:පියංගමුෙවෙහර වසන�නා වූ ෙතරෙදෙදෙනකු වහන�ෙස් ඔවුෙනාවුන� වහන�ෙස් ෙකෙර�
ෙ��නස් අැ�වූ ෙස්ක. ඉන� එක� ෙකෙනකුන� වහන�ෙස් කාලක�ියාවට වැදෙහව අ�ක�
ෙතරැන� වහන�ෙස් �ෂමා කරවන� කැමැ�ව එන�ට �යා යැවූෙස්ක. ඒ ෙතරැන�වහන�ෙස්
�ෂමා කැරපීමට ෙනාලැබුණ� ෙස්ක. �ෂමාකරවන�ට උත�සාහ කළ ෙතරැන�වහන�ෙස් �ය
ෙගාස් දඹ�ව එක� �ෙලක නාරජව උපන�ෙස්ක. �ෂමාකැරපීමට ෙනාලැබුණ� ෙතරැන�
වහන�ෙස් අැතු�ව ෙ�ෙළාස්ෙදනකු වහන�ෙස් ශ්රීමහා ෙබෝධීන්වහන්ෙස් වඳ�නා කැමැ�ව
මධ්යමණ�ඩලයට වඩනා ෙස්ක� ඒ �ල්ෙතරට පැ�ණ රාත�ිෙය� �ල්ෙතර රැකක�මුල පැන�
ෙපර හා වළඳ� වැඩහ�න�ෙස්ක. ඒ �ල වසන�නා වූ නාගරාජයා තමන� වසන�නා වූ
භවනෙයන� �ක�ම අාෙතනත�ෙත� ස�ඝයා වහන�ෙස් �ක හැඳ�න මානවක ෙ�ශයක�
මවාෙගන ෙගාස් වැඳද එකත�පස්ව �ට පූ�වජන�මෙය� තමාෙග් න� සලකුණ� �යා ඒ
ෙතරැන�වහන�ෙස් තමා ෙකෙර� �ෂමාකරවන�නට ස�ඝයා වහන�ෙස් ලවා යාඤ්චාකරවා
�ෂමා ෙනා කරන�ෙන� නැවතත� ෙනාෙයක� ප�ද්ෙදන� යාඤ්�ෙකාට ෙවෙහ�ය.
ෙතරැන�වහන�ෙස් හ�නස්ෙනන� නැගී යන�නට වන�කල්� මානවකෙ�ශය හැර ස�ප
ෙ�ශය මවාෙගන නාගරාජයා ෙතරැන�වහන�ෙස්ෙග් පිටපත�ලට ෙපණයක� ගසා �ෙයය්.
එ�ගස ෙතරැන�වහන�ෙස් �ය ඕපපා�ක නාගරාජව ඉපැද ෙක�ෝධෙයන� �මා �ලි� උන�න�
කා ෙගාස් �ල�ෙය� උපන�හ. ෙමෙස් ද්ෙ�ෂ ��ෙමන� නාගරාජන� ව උපදනාහ.

අධික ද්ෙව්ෂෙයන් රා�සව උපදනා බව
අධික ද්ෙව්ෂෙයන් රා�ෂසව උපදනා ප�� ෙකෙස්ද? යත�:අ�තෙය� වාසුෙදව, බලෙදවාදී දසබෑරාජකුමාරවරැන� හංසව� න� න�වර
මල්ලය�ද්ධයට බටකල්� ඔවුන� අතුෙරන� බලෙදව න� රාජකුමාරෙයෝ මුට්ඨිමල්ලව න�
මල්ලවයා බැඳදෙගන ��කා මරනට වන�හ. එසඳද මු��මල්ලවයා මම මල්ලවෙයක�
ෙනාෙව�� �ය. ඔහ� එෙස් �වත� බලෙදව න� රාජකුමාරෙයෝ තා මල්ලව �යාවත�
මල්ලව ෙනා වන �යාවත� මම ෙනා දන���, ඔහ�ෙග් බස් ෙනා ගි�ස ��කා මරා පූහ.
ඒ මල්ලවයා �යන ගමෙන� ද්ෙව්ෂෙයන් තා කා මැ�ය ෙහ�ව� පතා �ය ෙගාස්
කාලමත්තිකා න� අරණ්යෙය� රා�ෂසව ඉපැද ඒ බලෙද්ව න� රාජකුමාරයන� තමා
කළ ප්රා�ථනා �යාවට ම කා මරැෙය්ය. ෙම� �ස්තර සානජාතකෙයන� දත ය�ත�ෙත�ය.
ෙමෙස් අ�ක ද්ෙව්ෂය ��ෙමන� රා�සව උපදනාහ.

මානෙයන් වඳුරැව උපදනා බව
මානෙයන� වඳ�රැව උපදනා ප�� ෙකෙස්ද යත�:රජගහනුවර ෙගාපකෙමාග්ගල්ලාන න� එක� බමුෙණක� එක�දවසක� කසයින්
මහෙතරැන�වහන�ෙස් ගිජුකු�ප�ෙවන� වඩනා �ක ෙ� මහාකාලවඳ�රකු වැන�ෙන�ය�
�ය. බු�රජාණන� වහන�ෙස් ඔහ�ෙග් බස් අසා ඉ�න� ෙ� ෙතම කස�න� මහෙතරැන�
�ෂමාකැරවූෙය් � න� යහපත� වන�ෙන�ය. �ෂමා ෙනා කැරවූෙය් � න� ෙ�
ෙව්ළුවනෙයහි මහාකාලවඳුරැව උපදෙන� ෙ��� ව�ළෙස්ක. බමුණ� එපවත� අසා
මානෙයන� �ෂමා ෙනා කරවා ශ්රමණභවත� ෙගෟතමයන� වහන�ෙස් �වා ඒකාන�තෙයන�
සැබෑ ෙ�මැ� මා වඳ�රැව උපන�කල කෑහැක�ෙක�ෙ� �� ෙ��වනෙය� ෙනාෙයක�
ඵලරැක� �ඳ�වා �කවල් ලැ�ය. පස�ව ඒ බමුණ� කල්යාම�න� �යෙගාස් ඒ වනෙය�
මහාකාලවඳ�රැව
උපන�ෙන�ය.
ෙම�
�ස්තර
මැදුම්සඟිෙයහි
ෙගාපකෙමාග්ගල්ලානසූත්රෙයන් දතය�ත�ෙත�ය. ෙමෙස් මානය ��ෙමන� මහාකාල
වඳ�රැව උපදනාහ.

අධිකමානෙයන් බළුව උපදනා බව
අධිකමානෙයන් බළුව උපදනා ප�� ෙකෙස්ද? යත�:බු�රජාණන� වහන�ෙස් ෙ�තවනමහා�හාරෙය� වැඩවසන කල්� සැවැත�න�වරට
න��රැෙතන ත�දිනම් ගෙමක� අැත. එග මට අ�ප�වන බැ�න� ෙතාෙදය්ය න� බමුෙණක�
ෙකාෙසාල් ර�ජුරැවන�ට අග්රපුෙරා�ත �ය. ඒ බමුණ�ෙතෙ� සතාස�ෙකළක� ධන
අැත�ෙත�ය. එතකු�වුවත� ඉතා මස�රැය.
“අඤ්ජනානං ඛයං දිස්වා උපචිකානං ච ආචයං
මධූනං ච සමාහාරං පණ්ඩිෙතා ඝරමාවෙස.”
යන ෙ� ගාථාව තමාෙග් පුතුට උගන�වා ��වක�හට ��වක� ෙනාෙදන ප�ද්ෙදන�
�ක�මවන�ෙන�ය. ස�ප�හාරෙය� වැඩවසන�නා වූ සම්යක� ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස්

යටත� පි�ෙස�න� කැඳදසා�වක� පමණ ෙ�ව� බත�ෙකෙනස්සක� පමණ ෙ�ව� ෙනා�
ධනෙලෝභෙයන� �ය එම ෙග� ��සන�ව උපදනා තැනැත�ෙත� අ�මානෙයන� බලුව
උපන�ෙන�ය. ඔහ� පිත� ස�ය මානවක න� බමුණ�දරැ එ් බල්ලාට බලවත�වූ ස්ෙන�හ අැ�ව
තමා අන�භවකරණ සැ�ෙය් රසමසවුෙලන� ය�ක�තවූ අාහාරය ලන�ෙන�ය. කසාසඳ�න�ස�වඳද
අා�ෙයන� නහවා උතු� යාෙනක ෙහාවන�ෙන�ය. එසමෙය� බු�රජාණන� වහන�ෙස්
අ�ය�ෙ�ෙල� ෙලාව බලා ව�රණෙස්ක� ඒ බල්ලා �ක, ෙතාෙදය්ය න� බමුණ� වස්තු
ෙලෝභෙයන� �ය තමාෙග් ෙග� බලුව උපන�ෙන�ය. අද මා එතනට ගියකල්� මා �ක
බ� බුර�. ඕහට මම එක බසක� �ය�. ඒබ� ශ්රමණ භවත� ෙගෟතමයන� වහන�ෙස් මා
හැඳ��ෙස්ක�වනැ� ෙගාස් ලිප්ෙ�ර ෙහෝෙන�ය. ඒ කාරණෙයන� සුභ න� මානවකයාට
මා හා සමඟ කථාසල්ලාපෙයක� වන�ෙන�ය. ස�භ න� මානවකයා මාෙගන� බණ අසා
සරණ�ලෙය� පි�ට�. බ� �ය ෙගාස් නරකෙය� උපදෙන�ය � න�වණැ�න� �ක
ශරණශීලෙය� පි�ටන මානවකයා ෙකෙර� අන�ක�පාෙවන� එදවස් උ�සන කළමනා
�ය� �නච�යාව ෙකාට �මවා එකලාව ෙගාස් ඒ තු� න� ගමට වැද මානවකයා ��
කා�යක� �සා ග�න� බැහැර ගිය ෙ�ෙල් ඔහ�ෙග් ෙ�රට වැඩ ව�ළ ෙස්ක. එසඳද ඒ බ��
සම්යක�ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස් �ක බුර බුරා ස�පයට ගිෙය්ය. බු�හ� ඕහට
ව�රණෙස්ක� ෙතාෙදය්යය! ෙතෝ පූ�ව ජන�මෙය� මට ෙභා ෙභා යනා�න� අෙක�ාෂප�භව
බැණ බ�ව උපන�ෙන�ය. �න� මට බුරා අ��මහානරකෙය� ෙහන�ෙන� ෙ���
ව�ළෙස්ක. බ� එබස් අසා ශ්රමණභවත� ෙගෟතමයන� වහන�ෙස් මා හැඳ��ෙස්ක� වනැ�
කල��මට පැ�ණ කර නමාෙගන ෙගාස් උ�න� අතුෙර� හ�පිට ෙහාත�ෙත�ය.
මන�ෂ්යෙයෝ ඔහ� නගා�ටුවා යහෙන� වැදෙහවන�ට අසම�ථ වූහ. සුභ න� මානවකයා
අවුත� ෙ� බල්ලා යහ�න� �ම�ෙවෝ කවුරැ�� �චාෙළ්ය. මන�ෂ්යෙයෝ ඕහට තමන� හැම
යහ�න� �ම බල්ලා න���යාව �යා ස�වඥයන� වහන�ෙස් ඕහට ව�ළ බස් �හ.
මානවකයා එබස් අසා මපියාණන� වහන�ෙස් බ්රහ්මෙලෝකෙය� උපන� ෙස්ක. ෙතාෙදය්ය
න� බල්ෙලක� අැත�ෙත� ෙනාෙව�. ශ්රමණ භවත� ෙගෟතමයන� වහන�ෙස් මපියාණන�
බ�කරණෙස්ක. ඒ බු�හ� න� මුඛාවශ්ය වූ ෙදයක� ම �යනෙස්කැ� �යා බු�න�
මුසවාෙයන� මඬඩනක මැ�ව මානවකයා �හාරයට ෙගාස් එපවත� �චාෙළ්ය. බු�හ� ඕහට
පළමු තමන�වහන�ෙස් ව�ළ ෙලසම ව�රා ඒ �ෙබාරැ ප�� දක�වන� සඳදහා දරැව! තාෙග්
පියා තට ෙනා � වස්තුෙවක� අැද්�� �චාළෙස්ක. එසඳද මානවකයා ශ්රමණභවත�
ෙගෟතමයන� වහන�ස! මපියාණන� මට ෙනා � වස්තු අැතැ� �යා කෙ��� බු�න� �චාළ
කල්� ල�ෂයක� වටනා රන�මාලාෙවක, ල�ෂයක� මවනා රැවන���වැ�සඟෙලක,
ල�ෂයක� වටනා රන�පලෙසක මස�රන� ල�ෂෙයක යන ෙ� �ය� වස්තු මපියාණන� මට
ෙනා � වස්තුය � �ය.
එසඳද බු�හ� ව�රණෙස්ක� දරැව! ෙතෝ ෙගාස් ඒ බල්ලාට ��බත� කවා යහෙන� ෙහාවා
මද �න�දක� �දන�ට ගත� කල්� ෙනා� වස්තු �චාරව ඒ බ� පූ�වජන�මෙය� තමා
ෙනා� �ය� වස්තුව තට �ය�. එසඳද ඔහ� තා පියබව �නගණැ� ව�ළ ෙස්ක. ස�භ
න� බ්රාහ්මණ මානවකයා ඉ�න� බු�න� බස් සැබෑ� න� වස්තු ලැෙබ�. ෙබාරැ� න�
මුසවාෙයන� �ග්රහ ෙකෙර�� ෙදකරැෙණන�ම සතුටුව තමාෙග් ෙගට ෙගාස් මනාෙකාට
��බත� පිසවා බල්ලා බඩපුරා අන�භවකරවා යාෙන� ෙහායා මද �න�දක� �දන�ට වන�
කල්� පළමු තමාට ෙනා� වස්තු �චාෙළ්ය. එසඳද බ� තමා හැඳ��බවට �න හ�ං හ�ං
යන අන�කරණෙයන� �ව� පවත��න� ධන �බූ තැනට ෙගාස් පස�ෙරන� �ම කැන
සලකුණ� ෙකෙළ්ය. ඒ සලකුෙණන� මානවකයා එම වස්තු ෙගාඩ නඟාෙගන භවෙයන�
සැඟ� �ෙබන�නා වූ අ� ස��ෂ්ම වූ ජාත්යන�තරෙය� කා�ය පවා ශ්රමණ භවත�

ෙගෟතමයන� වහන�ෙස්ට ප්රකාශව �ෙනන�ෙන�ය. එෙස් ෙහ�න� උන�වහන�ෙස්
ඒකාන�තෙයන� ස�වඥෙස්කැ� බු�න� ෙකෙර� පැහැද දහ�පඬඩුරැ ෙගනෙගාස් ශ්රමණ
භවත� ෙගෟතමයන�ෙගන� ප්රශ්න�චාරන�ට වුවමැනවැ� ෙදෙව� වාරෙය් යනගමන� ප්රශ්න
තු�සක� ��න� ස�ටුහන� ෙකාට ෙගන බු�න� කරා එළඹ කථාෙකාට එකත�පස්ව �ඳද
ප්රශ්න �චාරන�ෙන� ෙමෙස් �චාෙළ්ය. භවත� ෙගෟතමයන� වහන�ස! මන�ෂ්යයන� ෙකෙර�
අල්පාය�ෂ්ක්යත��වෙයෝද,
ෙපෙණ�,
බහ්වාබාධසත��වෙයෝද,
ෙපෙන�.
අල්පාබාධසත��වෙයෝද, ෙපෙණ�. ��ව�ණසත��වෙයෝද, ෙපෙණ�. ස�ව�ණසත��වෙයෝද,
ෙපෙණ�.
අල්ෙපශාක්යෙයෝද,
ෙපෙණ�.
මෙහශාක්යෙයෝද,
ෙපෙණ�.
අල්පෙභෝගසත��වෙයෝද,
ෙපණ�.
මහාෙභාගසත��වෙයෝද,
ෙපෙණ�.
අකුලීනසත��වෙයෝද, ෙපෙණ�. කුලීන සත��වෙයෝද, ෙපෙණ�. න�වණනැ� සත��වෙයෝද,
ෙපෙණ�. න�වණඅැ�සත��වෙයෝද, ෙපෙණ�. ෙමාහ� කවර කාරණය�න� �ෙනාත�කෘෂ්ට
ෙවද්�� �චාෙළෝය.
එසඳද බු�හ� ව�රණෙස්ක� මානවකය! ෙ� ෙලෝකෙය� සත��වෙයෝ ක�මය ස්ව�යෙකාට
අැත�තාහ. ක�මය �යාදයහ. ක�මෙයා�හ. ක�ම බ�ධුහ. ක�ම ප්ර�ශරණයහ.
එෙස්ෙහ�න� ක�මය �ය� සත��වයන� �නප්ර�තෙකාට ෙබදන�ෙන�ය � ව�ළෙස්ක.
එසඳද බමුණ�දරැ ඝනපි�පට�න� මුහ�ණවසා බැඳද අ�මුඛෙය� මධුරෙභෝජනයක� තබා�
කලක� වැ��ය. බු�රජාණන� වහන�ෙස් සංෙ�ෂපෙයන� කුමක� පි�ස ව�රණෙස්ක�ද?
යත�:ඒ බමුන� දරැ පණ��තමා�ය. තමා හා සමාන ෙකනකුන� ෙලාව නැතැ� �තා �ඳ�ෙන�ය.
ශ්රමණභවත� ෙගෟතමයන� වහන�ෙස් �යන�ෙන� ��ද? මම යමක� ද�� න� ඒම
උන�වහන�ෙස් �යනෙස්ක. උන�වහන�ෙස් යමක� දන�නා ෙස්ක� � න� ඒ �යල්ල මම
ද��. මට වඩා උන�වහන�ෙස් දන�නා ෙදයක� නැතැ� අ�මානපරව �ඳ�ෙන�ය. එෙස්
ෙහ�න� බු�හ� ඔහ�ෙග් මන��ඳ�නා පි�ස පළමුෙකාට ඔහ� ෙනාදතහැ� ප�ද්ෙදන� �ය�.
පස�ව ඔහ�ෙග් අාරාධනාෙවන� �ස්තරෙකාට දක�ව� � සංෙ�ෂපෙයන� ව�ළෙස්ක.
එසඳද බමුණ� දරැ සැෙක�න� �බසැ අ�ථ මට ෙනා �ෙන�. �ස්තර වශෙයන� මා
දතහැ�ෙස් ෙදස�ව මැනවැ� අාරාධනා ෙකෙළ්ය. එසඳද �ස්තර වශෙයන� පැන
�සඳදන�නා වූ බු�රජාණන� වහන�ෙස් දරැව! ය� ස්ත�ියක� ෙහෝ පුරැෂෙයක� ෙහෝ
ප්රාණඝාතය කෙළ් � න� ඒ සත��ව නරකෙය� ඉපද ෙබාෙහෝ �ක� �ඳද ඉ�න�
මන�ෂ්යජන�මෙය� උපන�ෙන� � න� උපන�තැන�ම අල්පාය�ෂ්ක ෙව�, නවෙයෟවනෙය�
ම මරණ ලැෙබන�ෙන�ය. යෙමක� ප්රාණවධ ෙනා ෙකාට සත��වයන� ෙකෙර� කරැණා
අැ�ව ෙවෙස්ද, ඒ සත��ව �ව්යෙලෝකෙය� ඉපද ෙබාෙහෝ ස�ව �ඳද ��සත� බවට
පැ��ෙය් � න� උපන�පන� තැන�� ��ඝාය�ෂ්කව ෙබාෙහෝකල් �වත�ව ඉඳ�ෙන�ය. යෙමක�
සත��වයන�ට අ�න� ෙහෝ, ප�න� ෙහෝ දණ�ෙඩන� ෙහෝ, පහ�න� ෙහෝ, ශස්ත�ෙයන� ෙහෝ,
පීඩා ෙකෙ�ද, ඒ සත��ව නරකෙය� ඉපද ෙබාෙහෝ �ක �ඳ��න� ��ස්පියට අාෙය් �
න� උපන�පන� තැන�� බ�හාබාධාෙව�. ෙරෝගී ෙව�. යෙමක� යත�නට පීඩා ෙනා
ෙකෙ�ද, ඒ සත��ව �ව්ය ෙලෝකෙය� ඉපද ෙබාෙහෝ ස�ව�ඳද ��ස්බවට අාෙය් � න�
උපන�පන� තැන�� අල්පාබාධ ෙව�. �ෙරෝගී ෙව�.
යෙමක� ෙක�ෝධබහ�ලව මදබෙස��� �ෙපන�ෙන� � න� ඒ සත��ව නරකෙය� ඉපද
ෙබාෙහෝ �ක��ඳද ��ස්පියට අාෙය් � න� උපන�පන� තැන�� ��ව�ණ ෙව�. �රෑපී
ෙව�. යෙමක� ෙක�ෝධ ෙනා කරන�ෙන� � න� ඒ සත��ව �ව්යෙලෝකෙය� ඉපද ෙබාෙහෝ

ස�ව�ඳද මන�ෂ්යජන�මයට පැ��ෙය් � න� උපන�පන� තැන�� ස්ව�ණව�ණ ෙව�.
අ�රෑපෙව�.
යෙමක� අන�න�ෙග් ෙඑශ්ව�යයද, අන�න�ට කරණ සත�කාරයද ඉව�ය ෙනා� ඊ�ෂ්යා
ෙකෙළ් � න� ඒ සත��ව නරකෙය� ඉපද ෙබාෙහෝ �ක� �ඳද ��ස්පියක� ලද්ෙද් � න�
උපන�පන� තැන�� අල්ෙප්ශාක්ය ෙව�. �ගතාන�භාව ෙව�. වහ� ෙව�. යෙමක� අන�න�ෙග්
ෙඑශ්ව�යෙය�ද, අන�න�ට කරණ සත�කාරෙය�ද ඊ�ෂ්යා ෙනාෙකාට ප්රශංසා ෙකෙළ් �
න� ඒ සත��ව �ව්යෙලෝකෙය� ඉපද �වස�ව වළඳ� ��ස්පියට අාෙය් � න�
උපන�පන�තැන�� මෙහ්ශාක්ය ෙව�. මහාන�භාව ෙව�. මහත� පි�වර අැ�ෙව�. යෙමක�
මහණබමුණන�ට අන�නපානා�ෙයන� සංග්රහ ෙනා කරන�ෙන� � න� ඒ සත��ව නරකෙය�
ඉපද ෙබාෙහෝ �ක��ඳද ��සත�බවකට පැ��ෙය් � න� උපන�පන� තැන�� අල්පෙභෝග
අැ�ෙව�. ද�� ෙව�. යෙමක� අන�නපානා�ෙයන� මහණබමුණන� පිනවූෙය් � න� ඒ
සත��ව �ව්යෙලෝකෙය� ඉපද ෙබාෙහෝ ස�ව �ඳද මන�ෂ්යාත�මභාවයට පැ��ෙය් � න�
උපන�පන� තන�� මහාෙභෝග අැ�ෙව�. ස�වපත� ෙව�. යෙමක� මාන�ථද්ධව
අ�මානෙයන� වැන�දමැනවුන�ට ෙනා�ඳ�ද, පි�වමැනවුන�ට න�පු�ද, හ�නස්ෙනන�
නැඟමැනවුන�ට අස්ෙනන� ෙනානැෙඟ්ද, �ඳ�නා අස�න� �නමැනවුන�ට අස�න� ෙනාෙද්ද,
මඟහැර පහවුව මැනවුන�ට මග ෙනාහ�ද, සත�කාර කළමැනවුන�ට සත�කාර ෙනා
ෙකෙ�ද, ගරැකාර කළමැනවුන�ට ගරැකාර ෙනා ෙකෙ�ද, ඒ සත��ව නරකෙය� ඉපද
ෙබාෙහෝ �ක��ඳද ��ස්පියක උපන�ෙන� � න� �නකුලෙය� උපදෙන�ය. හැමෙදනා
��න� ග��ත වන�ෙන�ය.
යෙමක� මානස්ත�ධ ෙනාව අ�මාන ෙනාෙකාට වැන�දමැනවුනට වඳ�ද, පි�වමැනවුන�ට
පු�ද, �කහ�නස්ෙනන� නැග මැනවුන� �ක හ�නස්ෙනන� නැෙග්ද, �ඳ�නා අස�න�
පනවාෙද්ද, සත�කාර ගරැකාර නමස්කාර ෙකෙ�ද, ඒ සත��ව �ව්යෙලෝකෙය� ඉපද
ෙබාෙහෝ ස�ව �ඳද ��ස්පිෙය� උපන�ෙන� � න� උතු� කුලෙය� උප�. හැමෙදනා ��න�
පූජ්යෙව�.
යෙමක� මහණබමුණන� කරා එළඹ වහන�ස! කුසල් කවෙ�ද? අකුසල් කවෙ�ද? කුමක�
කටය�තුද? කුමක� ෙනා කටය�තුද? කුමක කළකල �ග�ෙය� �කපැ�ෙණ�ද? කුමක�
කළකල ස�ග�ෙය� සැප පැ�ෙණ�� � ෙනා පි���ද, ඒ සත��ව නරකෙය� ඉපද
ෙබාෙහෝ �ක��ඳද ��ස්පියට අාෙය් � න� උපන�පන� තන�� අ�න වන�ෙන�ය.
ය� ස්තය
�ි ක� ෙහෝ පුරැෂෙයක� ෙහෝ මහණබමුණන� කරා එළඹ වහන�ස! කුසල් කවෙ�ද?
අකුසල් කවෙ�ද? යනා�න� �චාරාද ඒ සත��ව �ව්යෙලෝකෙය� ඉපද ෙබාෙහෝ ස�ව�ඳද
මන�ෂ්ය ජන�මයට පැ��ෙය් � න� ෙපාෙළාව හා සමාන මහන�වණ අැ�වන�ෙන�ය.
මානවකය! ෙමෙස් අල්පාය�ෂ්කවන�ට �� පි�ෙවත� අල්පාය�ෂ්ක බවට පමුණ�ව�.
��ඝාය�ෂ්කවන�ට ��පි�ෙවත� ��ඝාය�ෂ්කබවට පමුණ�ව�. බ�හාබාධවන�ට ��පි�ෙවත�
බ�හාබාධබවට පමුණ�ව�. අල්පාබාධවන�ට ��පි�ෙවත� අල්පාබාධ බවට පමුණ�ව�.
��ව�ණවන�ට �� පි�ෙවත� ��ව�ණ බවට පමුණ�ව�. ස්ව�ණව�ණවන�ට ��පි�ෙවත�
ස්ව�ණව�ණ බවට පමුණ�ව�. අල්ෙප්ශාක්යවන�ට ��පි�ෙවත� අල්ෙප්ශාක්යබවට
පමුණ�ව�. මෙහ්ශාක්යවන�ට �� පි�ෙවත� මෙහ්ශාක්යබවට පමුණ�ව�. අල්පෙභාගවන�ට
�� පි�ෙවත� අල්පෙභෝගබවට පමුණ�ව�. මහා ෙභෝගවන�ට ��පි�ෙවත� මහාෙබෝග
බවට පමුණ�ව�. අකුලීනවන�ට �� පි�ෙවත� අකුලීනබවට පමුණ�ව�. කුලීවන�ට ��

පි�ෙවත� කුලීනබවට පමුණ�ව�. න�වණැ�වන�ට �� පි�ෙවත� න�වණ නැ�බවට
පමුණ�ව�. න�වණැ�වන�ට �� පි�ෙවත� න�වණැ� බවට පමුණ�ව�.
ෙමෙස් සත��වෙයෝ ක�මස්ව�යහ. ක�ම�යාදයහ. ක�මෙයා�හ. ක�මබ�ධුහ.
ක�මප්ර�ශරණයහ. එෙස් ෙහ�න� ක�ම ෙතෙ� ම �ය� සතුන� ෙතෝ �නවා ෙතෝ
ප්ර�තවා ෙතෝ අල්පාය�ෂ්කවා ෙතෝ ��ඝාය�ෂ්කවා ෙතෝ බ�හාබාධවා ෙතෝ අල්පාබාධවා
ෙතෝ ��ව�ණවා ෙතෝ ස්ව�ණව�ණවා ෙතෝ අල්ෙප්ශාක්යවා ෙතෝ මෙහ්ශාක්යවා ෙතෝ
අල්පෙභෝගවා ෙතෝ මහාෙභෝගවා ෙතෝ අකුලීනවා ෙතෝ කුලීනවා ෙතෝ න�වණනැ�වා ෙතෝ
න�වණ අැ�ව� �ෙනාත�කෘෂ්ට ෙකාට ෙබදන�ෙන�ය. ක�මය �ස සත��වයන� �නප්ර�ත
ෙකාට �නාශකරවන�ට �� අන���ෙවක� නැතැ� ව�ළෙස්ක.
ෙද්ශනාවසානෙය� ස�භ න� මානවකයා අන්යල��ය හැර ශරණශීලෙය� පි��ෙය්ය.
තවද එ් ස�භමානවකයා සතාස�ෙකළක� ධන හැර ඒ ෙතාෙදය්ය න� බල්ලා �ය ��
��සන� අපාෙය් උපතු� වළකන�ට ෙනා ෙපාෙහාසත� වූෙය්ය. එ�න� ව�ළහ බු�හ�:“පුත්තාම�ථි ධනම්ම�ථි ඉති බාෙලා විහඤ්ඤති,
අත්තාහි අත්තෙනා න�ථි ක�ෙතාපුත්තා ක�ෙතා ධනං යි”
ෙමෙස් අ�කමානෙයන� බ�ව උපදනාහ.

අෙලෝභ අද්ෙව්ෂ අෙමෝහ
ෙම� අෙලාභා�වු ධ�මෙයෝ සෙදන ෙනාෙයක� ෙ�ෂ �රැකරණ ෙහ�න�ද, ෙනාෙයක�
ගුණ එළවන ෙහ�න�ද සත��වයන�ට ෙබාෙහෝ උපකා� වන�නාහ. �ෙශ්ෂෙයන�
ෙයෝගාවචරයන�ට බහ�පකා� වන�නාහ. ඒ එෙස් මැ�. අෙලෝභය මාත�ස�යමලයට
ප්ර�ප�ෂය, අද්ෙව්ෂය ෙදෟශ්ශීල්යමලයට ප්ර�ප�ෂය, අෙමෝහය කුශලධ�මෙය�
අභාවනාවටප්ර�ප�ෂය. අෙලෝභය �නයට ෙහ්තුය. අද්ෙ�ෂය ශීලයට ෙහ්තුය. අෙමෝහය
භාවනාවට ෙහ්තුය. අෙලෝභෙයන� ප්රිය �ප්රෙයාග�ඃඛය ෙනාවන�ෙන�ය. අද්ෙ�ෂෙයන�
අප්රියස�ප්රෙයෝග �ඃඛය ෙනා වන�ෙන�ය. අෙමෝහය රාග වශෙයන� පැ��ම නසන�ෙන�ය.
අෙලෝභය ෙලෝභ වශෙයන� පැ��ම නසන�ෙන�ය. අද්ෙ�ෂය ද්ෙ�ෂ වශෙයන� පැ��ම
නසන�ෙන�ය. අෙමෝහය ෙමෝහයවශෙයන� පැ��ම නසන�ෙන�ය. අෙලෝභය ත්යාගෙයන�
ෙභෝගප්ර�ලාභය වන ෙහ�න� ෙභෝගස�පත��යට ප්රත්යය වන�ෙන�ය. අද්ෙ�ෂය
ෛමත�ිෙයන� �ත�ප්ර�ලාභ වන ෙහ�න� �ත�ස�පත��යට ප්රත්යය වන�ෙන�ය. අෙමෝහය
ය�ෙහය�න� අමූඪ වූ ෙතනත�ෙත� තමහට වැඩම ෙකෙර�න� අාත�ම සමෘද්�ය ෙකෙ�ද,
එෙහ�න� අාත�මස�පත��යට ප්රත්යය වන�ෙන�ය. අෙලෝභෙයන� ජා��ඃඛය ෙනාවන�ෙන�ය.
අද්ෙ�ෂෙයන� ජරා�ඃඛය ෙනාවන�ෙන�ය. අෙමෝහෙයන� මරණ�ඃඛය ෙනා වන�ෙන�ය.
අෙලෝභෙයන� ෙප්ර්තෙලෝකෙය� උත�පත��ය ෙනාවන�ෙන�ය. අද්ෙ�ෂෙය් නරකෙය�
උත�පත��ය ෙනා වන�ෙන�ය. අෙමෝහෙයන� ��සන�ෙයෝ�ෙය� උත�පත��ය
ෙනාවන�ෙන�ය. ෙමෙස් ව�ණනා කරන ලද න�ගුණ අැ� ෙලෝභ-ද්ෙ�ෂ-ෙමෝහ තු�න�
සත��වෙයෝ අපාෙය් උපදනාහ. ෙමෙස් ව�ණනා කරන ලද ගුණ අැ� අෙලෝභ-අද්ෙ�ෂඅෙමෝහ තු�න� සත��වෙයෝ ස්ව�ගෙය� උපදනාහ. එෙස්ෙහ�න� ස්ව�ගයට යන� කැමැ�
සත��වයන� ��න� �ල්සමාදන�ව ��ෙවක ෙලෝභයක�වත� ��වක�හට ද්ෙ�ෂයක�වත�
��ෙවක ෙමෝහයක�වත� ෙනා කටය�ත�ෙත�ය. ෙ� කාරණය ෙහ්තුෙකාටෙගන බු�රජාණන�

වහන�ෙස් එකල ඒ භද්ද�ස්ථ�රයන�ෙග් පූ�වජන�මෙය� නෑෙයෝ ප්රාසාදෙලෝභෙයන� මස්,
කැස�ප්, නා’මඩු අා�ව එම ප්රාසාදෙය� උපන�ෙනෝ ෙ��� ව�ළෙස්ක. ඉක��ත�ෙතන�
භාග්යවත�වූ බු�රජාණන� වහන�ෙස් ප්රාසාදය උඩනැෙඟත� නැෙඟත� ෙපර� ෙපර� �ෙය�
වැගිර පීඩාවට පැ�ෙණන�නාවූ භද්ද�ස්ථ�රයන� වහන�ෙස්ෙග් පූ�ව��න� �ක ප්රාසාදය
උඩනැඟී ෙනා� හරවා ගංගාෙවන� එතර වැ�ෙස්ක. එසඳද ස�වඥයන� වහන�ෙස්ට
ගන�ෙතර� අස්නක� පැනවූහ. බු�රජාණන�වහන�ෙස් පනවන ලද උතු� වූ බුද්ධාසන
මස්තකෙය� ය�ග�රැ මු�ෙන� �ලිෙයන�නාවූ ළ�රැමඬඩලක� ෙමන� සවණක� �ස්
���ව�න� �ලි� �ලි� වැඩ උන�ෙස්ක. ඉක��ත�ෙතන� ��ෂූන� වහන�ෙස් එෙ�ෙල�
ස්වා��! ෙ� ප්රාසාදය භද්ද�ස්ථ�රයන� ෙපර�ස� ප්රාසාදෙයක� �� �චාළ ෙස්ක. එසඳද
බු�රජාණන� වහන�ෙස් මහෙණ�! භද්ද�ස්ථ�රයන� ෙපර මහාපනාද කාලෙය් �ස�
ප්රාසාදය ෙ��� ව�රා යට �යන ලද ක�මෙයන� පූ�වච�තය ෙද්ශනාෙකාට �ඃඛ සමුදය
�ෙරෝධ මා�ගය යන චතුරා�ය සත්යය ප්රකාශ ෙකාට ෙනාෙයක� ෙකළදහස් ගණන�
�ව්යමන�ෂ්යයන� මා�ගඵලයට පමුණ�වා එසමෙය� “මහාපනාද ර�ජුරැෙවෝ න�” �න�
භද්ද� ස්ථ�රෙයෝය. ස�ෙමධාෙද්� න� �සාඛාෙවෝය. �ශ්වක�ම�ව්යපුත�යා න� අාන�ද
ස්ථ�රෙයෝය. ශක�ෙද්ෙව��ෙයෝ න� �ෙලෝගුරැ සම්යක�ස�බු�රජවූ ම�ම ෙ��� තමන�
වහන�ෙස් දක�වා ව�රා ෙද්ශනාව �මවා හ�නස්ෙනන� පැන නැඟී අා�යසමූහයා ��න�
පි�වරන ල�ව ෙ�තවනමහා �හාරයට වැඩ ව�ළ ෙස්ක. භද්ද�ස්ථ�රයන� වහන�ෙස්
අාය�පම�න� �ට අ�මධුර වූ ඵලසමාපත�� සැපය අන�භව ෙකාට අාය� ෙකළවර
සසර�ක� හැර �රැප�ෙශ්ෂ ��වාණ ධාතුෙවන� පි��වන� පා ව�ළ ෙස්ක.

ප්රාසාදය නැවත මත�වීම
අන්ය වූ නලකාර�ව්යපුත� වූ කලි ය�තාක� ෛමෙත�යස�වඥයන� වහන�ෙස් උපදනාෙස්ක�
� න�: ඒතාක� ම කුශලක�ම �ෙශ්ෂෙයන� ස�ව්යෙලෝකෙය� අන�ෙලෝම ප්ර�ෙලාම
වශෙයන� මහත� වූ �ව්යෙඑශ්ව�ය අන�භව ෙකාට අැ�ද අනාගතෙය� අස�දහසක�
අවුරැද්දට අාය�ෂය අැ� මන�ෂ්යයන� සමෙය� �ව්යෙලෝකෙයන� චුතව ෙකතුම� න�
රාජධා�ෙය� අස��ත�ත වූ �ෂත�ිය වංශ අැ� රාජවංශෙය� ඉපද මහෙපරහ�න�
වැ��ය පැ�ණ ස�ඛ න� චක�ව�� රජව මහාපනාද ර�ජුරැවන� ෙපර �ස� රැවන�පාය
නංවා එ� වසන�ෙන�ය. එෙස් ෙහ�න� ව�ළහ බු�හ�:චක්රවර්ති සූත්රෙයහි: අථ ෙඛා භික්ඛෙව සඞ්ෙඛා රාජා ෙයා ෙසා යූෙපා රඤ්ඤා
මහාපනාෙදන කාරාපිෙතා තං යූපං උස්සාෙප�ා වසි�”යි.
ඒ ප්රාසාදය වූ කලි ස�ඛ න� චක�ව�� ර�ජුරැවන�ෙග් කුසලාන�භභාවෙයන� ගංගා න�
ගංගාෙවන� උඩනැගී අාකාශෙයන� අවුත� ෙකතුම� න� රාජධා� මධ්යෙය�
පි�ටන�ෙන�ය. ඒ ර�ජුරැවන�ෙග් කුශලාන�භාවෙයන� උඩනැංගාවූ ප්රාසාදය උන� තමන�
��න�ම නංවන ලද්ෙද් න� ෙව� �යා රත�නප්රාසාද නංවා එ� වාසය කරන�නාහ�, ෙ�
කාරණෙයන� �යන ලද්ෙද්ය.
ඒ ස�ඛ න� චක�ව�� ර�ජුරැවන�ට �ව්යප්සරාවන�ෙග් රෑපෙශෝභා සමාන වූ
රෑපෙසෟන�ද�ය අැ� ෙපරහර, පා��ගුලි, පාඩග�, පාදපාත�, පාසලඹ, පාද����ක,
පාදජාලා, පාදවකු, පස්රෑ, පස්වළ� අා�වූ අෙනකප්රකාර අාභරණ පලන�නා වූ, නැ��ගී��-ෙබරවැ��-වස්කුලල් අා�ය පි�� අා�වූ චතුර�ගස�ගතෙය� ද�ෂවූ
හාවභාවලීලා කටා�ෂම�දස්�තෙයන� ය�ක�ත වූ ප්රය
ි ෙතපුල් �යන�නාවූ ස�වාස�දහසක�

නාටකස්ත�ී වන�නාහ�ය. පුත�යන� දහසක� ෙදනාට ප්රධාන වූ ප�නායකරත�න වූ අ�ත න�
කුමාරෙයක� ප්රධානපුත� වන�ෙන�ය. ෙ�ෙළාස් ෙයාදෙනක පැ�ර ��නා වූ අාතතය�තතය-ඝනය-ස��රය-යන පඤ්චා�ගික තූ�යනාදෙයන� පවත�වන�නා වූ රඟමඬඩල
වන�ෙන�ය. පස්��ෙයාදෙනක පැ�ර��නා වූ බ්රාහ්මණමණ�ඩලය වන�ෙන�ය. අටසා�ස්
ෙයාදෙනක පැ�ර ��නාවූ ස�වාභරණෙයන� සැරහ�නා වූ පඤ්චාය�ධසන�නද්ධ වූ
ෙනාෙයක� ෙවස් ගත� අමාත්ය මණ�ඩලය වන�ෙන�ය. අන�ෙයාදෙනක පැ�ර��නා වූ
ප�ෂත� මණ�ඩලය වන�ෙන�ය. පන��යක� ෙයාදෙනක පැ�ර ��නාවූ සත�රැවන�
ක�මාන�ත කරන ලද ��ත� මණ�ඩපමාලාෙවන� සපිරැණාවූ මහාෙස්නාව වන�ෙන�ය.
හාත�ප�න� සතර�ග ස�වාස�දහසක� පමණ වූ හස්ත්යශ්වා� චතුර�ගි�ෙස්නාව වන�ෙන�ය.
එසමෙය� දඹ�ව ස�වාස�දහසක� පමණ රාජධා� වන�ෙන�ය. එ� අන�ෙකළල�ෂයක�
අ�ෙෂ්කපලන� රජදරැෙවෝ වන�නාහ. ඒ �ය� රජදරැෙවෝම �රන�තරෙයන� ස�ඛ න�
චක�ව��ර�ජුරැවන� පි�වරා ��නාහ. ෙමෙස් ඒ ස�ඛ න� චක�ව��ර�ජුරැෙවෝ ෙමබඳ�
වූ �ව්යස�පත��ය ඉක�ම පවත�නාක� වැ�වූ �ය� ස�පත��න� ය�ක�තව ඒ ප්රාසාදෙය�
ෙවෙස�න� �ය� පෘ��මණ�ඩලයට අන�ශාසනා කරන�නාහ.

නගර ශ්රී
�න� ඒ ෙකතුම� න� රාජධා�ෙය� ��, සල්පිල්, ෙපාකුණ�, කාලපන��, කල්පවෘ�ෂ,
අාභරණා�වූ සමෘද්�ය දක�වන�නාවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස්:“අථා’පි තස්මිං නගෙර නානාවීථි තහිං තහිං
සුමාපිතා ෙපාක්ඛරණී රමණීයා සුපති�කා”
යනා�න� ෙමෙස් ව�ළෙස්ක.
තවද ඒ ෙකතුම� න� රාජධා�ෙය� ඒ ඒ තැන ෙනාෙයක� ��, රන�ධජපතාකා,
ෙකෙහල්ගස්, රන�ෙතාරණ, ��ෙතාරණ, මල්අැගෑ, පුන�කළස් අා�ෙයන� ගැව� ගන�ෙන�ය.
අැත�මු�-අස්මු�-�යෙපළ-ෙයාධමු�-ෙපාරරය යන මල්ලවමු�-ෙමෙඩ�-�ෙර�-පෙල�වෘෂභ-ස්ත�ි පුරැෂ සමූහා�න�ෙගන� න�ස�න�නාවූ සඤ්චාර අැත�ෙත�ය.
තවද ඒ �� රන�වන� සඳ�න�-ක�වැල්-ෙකා�ට�-ෙදවු�රැ-තකුල-් කැන�-කපුරැ අා�වූ
ස�වඳදසල් පි�න�ද, �සමන� ඉද්ද මහෙනල් සපු නා ෙ�ඹ පෙලාල්මල් අා� මල්පිලින�ද,
���පි� කපුපී� ෙඛාමෙද්ශෙය�, පත�තුන�නෙද්ශෙය�, �නෙද්ශෙය�, උපන� පි�
�හ�ල්පි� ෙසාමාරෙද්ශෙය� උපන� පි� අා�වූ ෙනාෙයක� පි� සල්පිලින�ද, ස�වඳදහැල්
රන�හැල්-මහ� අා� වූ ෙනාෙයක� ධාන්යසල් පිලින�ද, මුතු මැ�ක� රන���-සක�-සල-පබ�
අා� අෙනකප්රකාර රත�නාපණෙයන�ද, ස�ක වන�ෙන�ය.
තවද ඒ ඒ තැන�� ෙනාෙයක� �� ��මල වූ පැහැසරවන�වූ වැල්ෙලන� අ�ධවල
වන�ෙන�ය. �රන�තරෙයන� පවත�නාවූ මෙනාඥවූ ස�ග�ධෙයන� එකස�ග�ධ වන�ෙන�ය.
නන� ��තුරැ පිලි පළඳදනා ෙශෝභාෙවන� �ෙශ්ෂෙයන� බබලන�ෙන�ය. ෙමෙස් ෙමබඳ�වූ
අෙනකප්රකාර කු�මහත� �� ඒ ඒ තන�� සැර� ��ෙන�ය.

තවද එන�වර ඒ ඒ තන�� �ත�ක� වූ ෙපාකුණ� න�බුන� ඉවුරැ අැත�ෙත�ය. මඬඩ නැත�ෙත�ය.
ෙනාෙයක� පැහැෙයන� �ලිෙයන�නා ඒ ස�වරත�නමයවූ ෙශෝභමාන වූ පියගැට
පංක��ෙයන� ෙහ�යා වූ සැපෙස් �ය� සත��වයන� බැස ස්නානපානය කට හැ� ෙතා�න�
ය�ක�ත වන�ෙන�ය. ප්රසන�න වූ ��මල වූ ��� වූ ��ල් වූ හැමකල මනා සෘතුස�පන�න
වූ පත�ෙමාත�පලා� පුෂ්පග�ධෙයන�ද, හැමකල ම එකස�ග�ධවූ පැන� අැත�ෙත�ය.
තවද ඒ ෙපාකුණ�වල පැන� ස�පූ�ණව පි� �ෙබන බැ�න� ෙපාකුණ� �ය�රහ�න� කපුටුවන�
කර �ක� ෙනාෙකාටම ෙබාන�නට ස��ස� වන�ෙන�ය. පි��� මට��ටු වැලිතලාෙවන�
ගැව�ගත�ෙත�ය. රක�ෙතෝත�පලය, �ෙලාත�පලය, ස්ෙවෙතාත�පලය යන ත��
ි ධ උත�පලයන�
හා රක�තපද්මය, ස්ෙවතපද්මය, �ලපද්මය යන ත�ි�ධ පද්මෙයන� මනාෙකාට ගැව�
ගත�ෙත�ය.
තවද ඒ ෙපාකුණ�වලපැන� හැමකලම සෘතුස�පන�න බැ�න� අාවරණයක� නැ� බැ�න�
ස�වසාධාරණ බැ�න� කැමැ� කැමැ� සත��වයන� ෙගාස් ප්රෙයෝජන �ඳ�න�ට ස��ස�
වන�ෙන�ය.
ෙමෙස් ෙමබඳ� ෙ�රටු අට� ප�රැපදන� අා�ෙයන� ස�ර�ෂිතව ස�ෙගාපිතව
�රන�තරෙයන� සෘතුස�පන�නව �ෙබන�ෙන�ය. පැන� අැ� ෙපාකුණ� න�වර ඒ ඒ තන��
බැබලී �ෙබන�ෙන�ය.
තවද එන�වර �ත� ක�වූ �ස�රැනා වූ වැලි අැ� සමතල වූ භු� ප්රෙද්ශ අැ� සත�රැවන�මය
වූ පවුරැ අතුෙර� පි��යාවූ අස��යන� උස අැ� ඝනරන�මය - ��මය ෛවඩූ�මා�ක්යයමය
ස්ඵ�කමා�ක්යමය
ෙලා�ත�කමා�ක්යමය
මසාරගල්ලමා�ක්යමය ස�වරත�නමය තාලප�ක��හ� සත�ෙදෙනක� වන�නාහ.
ඒ තල්ගස්ප�ක�� ස�න� ස්ව�ණමය වූ තාලප�ක��ය ස්ව�ණමයවූ ප්රාකාරස�පෙය�ම
පි�ටන�ෙන�ය. රජතමයවූ තාලප�ක��ය රජතමය වූ ප්රාකාර ස�පෙය� පි�ටන�ෙන�ය.
ෛවඩූ�යමයවූ තාලප�ක��ය ෛවඩූ�යමයවූ ප්රාකාර ස�පෙය� පි�ටන�ෙන�ය.
ස්ඵ�කමයවූ තාලප�ක��ය ස්ඵ�කමයවූ ප්රාකාර ස�පෙය� පිි�ටන�ෙන�ය.
ෙලෝ�ත�කමයවූ තාලප�ක��ය ෙලා�තක�කමයවූ ප්රාකාර ස�පෙය� පිි�ටන�ෙන�ය.
මැ��ගල්මය වූ තාලප�ක��ය මැ��ගල්මය වූ ප්රාකාර ස�පෙය� පි�ටන�ෙන�ය.
ස�වරත�නමයතාලප�ක��ය ස�වරත�නමයවූ ප්රාකාරස�පෙය� පි�ටන�ෙන�ය. තවද
එන�වර හාත�ප�න� සත�රැවන�මය වූ ප්රභාස�පන�න වූ සත�පවුරැ වළල්ලක� න�වර �සාරා
පි�ටන�ෙන�ය.
ඉන� එක� පවුරැවළල්ලක� ඝනරන�මයය, එෙකක� ��මයය. එෙකක� ෙවර���මයය,
එෙකක� පිලිවහණ��මයය, එෙකක� ෙලා�තක�කමයය, එෙකක� මැ��ගල්මයය,
එෙකක� සත�රැවන�මය වූ පවුර උ�න� සැට�යනක� අැ�ව මධ්යෙය� පි�ටන�ෙන�ය. රන���-ෙවර���මය තුන� පවුර ඒ සත�රැවන�මය පවුෙරන� පිටත අන�ක�මෙයන� එෙකක�
එකකට ��ව පි�ටන�ෙන�ය. පි�වහන-ෙලා�ත�ක-මැ��ගල්මය තුන� පවුර
සත�රැවන�මය පවුරට අැතුෙළ� අන�ක�මෙයන� එෙකක� එකකට ��ව පි�ටන�ෙන�ය.
යටගියදවස මහාස�ද�ශන න� චක�ව�� ර�ජුරැවන� �ස� කුසාව� න� රාජධා�ය හා
සමානව ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� උපදනා සමෙය� ෙකතුම� න� රාජධා�ය
ස�වෙතාභ�ව බැ� බැ�වන�ට ප්රසාද එළවන�ෙන�ය.

තවද එන�වර සතරවාසල්ෙ�ර හා ��චතුෂ්ෙකාණ අා�වූ තැන�� ස�වරත�නමය වූ
�ව්යාන�භාවෙයන� ය�ක�ත වූ ස�ඛ න� චක�ව�� ර�ජුරැවන�ෙග් කුශලාන�භාවෙයන�
ෙනාෙයක� කප්රැක� ෙපාෙළාව පළාෙගන නැෙඟන�ෙන�ය. ඒ කප්රැක�වල ෙද�යන�ෙග්
�ව්යවස්ත� හා සමාන වූ ��ෙකනකුන� ��න� ෙනා�යන ලද �ව්යාන�භාවෙයන� ය�ක�තවූ
�ල්ප�
ි ය, රන�වන�පි�ය, ස��පි�ය, පංචව�ණපි�ය යන ෙ� �ය� පි�ද, රන�ෙතෝඩු,
රන�මාලා, අගුපළඳදනා, හස්තකටක, පාසලඹ අා� ෙනාෙයක� පළඳදනාද අවෙශ්ෂ වූ
උපෙභෝගවස්තුද යන ෙ� �යල්ල එකප්රැක�වල එෙලන�ෙන�ය.
තවද එන�වර ය� ශාලාෙවක �ද ෙකළනා කැමැ� සත��වෙයෝ ෙක�ද්ද, ෙහෝනා කැමැ�
සත��වෙයෝ වැද ෙහා�ද්ද? අ�කරණ ��ශ්චයකරන� කැමැ� සත��වෙයෝ අ�කරණ
��ශ්චය ෙකෙරද්ද, බණ අසන� කැමැ� සත��වෙයෝ බණ අසද්ද, එබඳ� සතරෙ�රක�
අැ� චතුශ්ශාලාෙව�න� ය�ක�තවූ මහත�වූ ෙශෝභාෙවක� ඒ ෙකතුම� න� රාජධා�
මධ්යෙය� වන�ෙන�ය.
යටගියදවස ස�ඛ න� චක�ව��ර�ජුරැවන� පෙස්බු�වරයන� වහන�ෙස්ට �න� �නමය
කුශලක�ම�පාකෙයන� උපදනා වූ කල්පවෘ�ෂෙයක� ඒ චතුශ්ශාලා ෙ�රකඩ ෙපාෙළාව
පලාෙගන නැෙඟන�ෙන�ය.
තවද කපුපි�ය-���පි�ය-ෙඛාමෙද්ශෙය� ෙකාටු�බර ෙද්ශෙය� පි� හා සමානවූ
පි�ය, පත�තුණ�ණෙද්ශෙය� �නෙද්ශෙය� උපන� පි�බඳ� පි�ය, �හ�ල්පි�ය යන ෙ�
�ය� වස්තෙ
� යෝ ස�ඛ න� චක�ව�� ර�ජුරැවන� පූ�වජන�මෙය� කළ
කුශලාන�භාවෙයන� උපන�නා වූ න�වර සතරවාසල්ෙ�රය, �� ස��ය, න�වර මැදය,
චතුශ්ශාලාෙ�රකඩය යන ෙ� හැමතන�� ම ෙපාෙළාව පලාෙගන නැගි කල්පවෘ�ෂෙය�
එෙලන�නාහ�ය.
අත�තලෙබරය-��ඟුෙබරය-පනාෙබරය-ගැටපහටුෙබරය-���ස්ෙබරය-සමුන�ෙබරය�ල්ලිය-තප්පුය-කළෙබරය-යනා� ෙ� �ය� ෙභ�ජා�ය කුශලක�මාන�භාවෙයන� ඉපිද
කප්රැක�වල එෙලන�ෙන�ය. අතුපැලැන�දය�තු හස්තකටකා� ෙපරහර පලඳදනායකයපැලැන�දය�තු ෙනය�රාභරණා� පලඳදනාය-කරපැලැන�ද ය�තු ගැටහ�පලඳදනාමුත�තාහාර-එකාවැල අා� සත�රැවන�මය පලඳදනාජා�ය-�සපැලැන�දය�තු නළල් පටරැවන� ෙසෝඩු-ඔටුන� අා� පලඳදනාය. මුඛය ෙහාබවන�නා වූ රන�පට-�ලකාභරණකුණ�ඩලාභරණ-රැවන� ෙතෝඩු අා� පලඳදනාජා�ය-අඟුපලඳදනාය-��ෙමවුල්ද�යපා��ගුලිය-පාදජාලාය-පාසලඹය යනා� අෙනකප්රකාර අාභරණජා�හ� කුශලක�මෙයන�
ඉපැද එකප්රැක�වල එෙලන�ෙනෝය.
තවද සත��වයන�ෙග් කුශලාන�භාවෙයන� උපන�නාවූ �සෑෙනාවපුරණ ල�ව ෙතෙ� තමාම
හටගත� බැ�න� �රායාසෙයන� උපන�නාවූ කුඩු ස�න� සාල් නැ� ෙතෝ නැ� පි���වූ ���
ගඳද හා සමාන වූ ෙසාඳ�රැ වූ ස�වඳද අැ� අැල්සාල් රන�බඳදෙන� ලා මැ�ක� උ�ෙන�
තබා ෙජ්යා�පාෂාණෙයන� නැගි ගින�ෙනන� බත�පැස�න� කල්� එබත� රසමසවුෙලන� ය�ක�ත
ෙකාට එසමෙය� මන�ෂ්යෙයෝ අන�භව කරන�නාහ. සත��වයන�ෙග් කුශලක�මෙයන� එක�
�ජුවටක� හ�න�ෙත�න� කරල් කපා මැ�කල ෙදදහස් ෙද�ය ෙදසැත�තෑ ගැලක� පුරා
ෙසාළසාමුණ� අටෙලාස්ෙසක� සාල් ඉ�� වන�ෙන�ය.

තවද ඒ ස�ඛ න� චක�ව�� ර�ජුරැවන�ෙග් අා� පවත�නා වූ ස්ථානෙය� උපන�නාවූ
සත��වයන� හා ෙකතුම� න� රාජධා�ෙය� වසන�නාවූ ස්ත�ී පුරැෂෙයෝ ඒ ඒ තන�� ���
��ල් පැන� පිරැණාවූ පි��� ධවල වැලිතලාෙවන� ගැව�ගත� �ර ෙ�ඛා අැ� මඬඩනැ�
සත�රැවන� පියගැට ප�ක��ෙයන� ගැව� ගත� මනහර ෙතාට අැ� හන�ස චක�වාකා�
ෙනාෙයක� ප�ෂි සමූහයා ��න� ��පි���ෙදන ලද ජලතලා අැ� අැඹුල උපුලඑල්මැලි
රත�ෙන�� ෙහලෙන�� අා� ෙනාෙයක� පද්මෙයන� ගැව�ගත� ෙපාකුණ��ල්� තමන�
තමන�ෙග් අ�ප්රායවූ ප�ද්ෙදන� ජලස්නානය ෙකාට �වස�වඳද �ලවුන� අැඟ ගල්වා �වමල්
පැලඳද කප්රැ�න� තමන�ට අ�ප්රායාන�කූලවූ �වපි� හැඳද ෙපරව �ව්යාභරණෙයන� තමන�
සරහා උක�තප්රකාර ස�වඳදඅැල්සාෙල් බත� අන�භවෙකාට �වයහන� හා සමානවූ ෙනාෙයක�
අැ��ලි අතුරණලද මාහැඟි යහන�� වැදෙහව �ව්යග�ධ�ථයන� හා සමානවූ නැ��
ගී�� ෙබරවැ�� අා�ය බල�න� අස�න� සැපෙස් �� නැවතත� ගසනා පි�නා හඬ�න�
පි�ද ස�වඳදෙතල්පහන� අාෙලෝකෙයන� තමන�ෙග් ස�පත� හා �සමෘද්�ය දක�නාහ� ධන
ධාන්ය හස්� අශ්ව ���ස ක�මාන�තා� සමෘද්�ය ��කර�න� �ෙශ්ෂෙයන� සතුටුවූ �ත�
අැ�ව ස�පූ�ණවූ උපෙභෝග ප�ෙභෝග වස්තු අැ� බැ�න� කා�ක ෛචත�ක සැපෙයන�
ය�ක�තව හැමකල්ම මහත වූ අ�ක සැප අන�භව කරන�නාහ�ය.

ජම්බුද්වීප ශ්රී
ෙමෙස් ෙකතුම� න� රාජධා�ෙය� � සමෘද්�ය දක�වා �න� ජ�බුද්�පෙය� �
සමෘද්�ය දක�වන�නාවූ �ෙලෝගුරැ බු�රජාණන� වහන�ෙස්:“දස ෙයාජන සහස්සානි ජම්බුදීෙපා භවිස්සතී
අකණ්ටෙකා අගහෙණා සෙමාසරීතසද්දෙලා”
යනා�න� ෙමෙස් ව�ළ ෙස්ක.
එසමෙය� දසදහසක� ෙයා�න� ජ�බුද්�පය ෙචාරකණ�ටක �ර�තබැ�න� ද, �ල්�තණ
ෙමාෙළාක� වැලි අා�ෙයන� ගැව�ගත� බැ�න�ද, පය අැෙනන�ට �� කටු නැ� බැ�න�ද
�ෂ්කණ�ටක වන�ෙන�ය. �ථ්යාදෘෂ්� සමූහයන� නැ� බැ�න�ද, අල�කෘෙතාද්යානයක�
ෙමන� �ත�ක� බැ�න� ද, කණ�ටක යනා�න� නැ� බැ�න�ද, අගහණය. ෙභ�තලයක� හා
සමානවූ භූ�ප්රෙද්ශ අැ� බැ�න�ද සමතලවන�ෙන�ය. ර�ඳ�ෙගාවුවන� ස�ත �ල්
ෙමාෙළාක� ස�ව පහස් අැ� �තණෙයන� ගැව� ගත�ෙත�ය.
තවද ඒ ජ�බුද්�පෙය� සත��වයන�ට අටඅන�වක� ෙරෝග අතුෙරන� අැසරැජා බඩරැජා
අා�වූ එක�තරා එක�ෙරෝගෙයක� ෙනා වන�ෙන�ය. වැ� ෙමාවුන�ට ෙරෝග න� කවෙ�ද?
යත�:ඉ�ඡාය-අනසනය-ජරාය යන ෙ� ෙරෝග තුන වන�ෙන�ය. ඒ තු�න� �ය� පෘ��
මණ�ඩලෙය� �ය� සත��වයන�ට ස�පත� නැත�ෙත�ෙ���, මුතුමැ�ක� අා�වූ උපෙභෝග
ප�ෙභෝග වස්තු පැ�මක� එසමෙය� නැ� බැ�න� බත� අන�භව කරන ෙ�ෙල� උපදනා
අන�භව කරන� කැම� තෘෂ්ණාව ඉ�ඡාෙරෝග න� වන�ෙන�ය. අ�මධුර ෙභෝජනය අන�භව
��ෙමන� ඒ අාහාරාන�භවය කරන�නාවූ සත��වයන�ට භුක�තාලස්යය �සා නැවත
ෙනාකන� කැම� බව උපදවන�නාවූ කාය��වල�වය අැ�ව කය ෙතම���ම

අනසනෙරෝග න� වන�ෙන�ය. අාය�ෙකළවර වලිත පලිත දන�ත ෛශ�ල්යා� වශෙයන�
ප්රකාශව ෙපෙනන�නාවූ ජරාව ජරාෙරෝග න� වන�ෙන�ය. ෙමතුන� ෙරෝගය හැර එසමෙය�
සත��වයන�ට අන� ෙරෝගයක� න� නැත�ෙත�ය.
පන��යක� අැ��� කුමාරයට පන��යක� අැ��� කුමා�කාව අන�කුලය�න� ෙගනහැර
පාවා�� වශෙයන� අාවාහ කරන�නාහ.
ෙමෙස් කරන ලද අාවාහ �වාහ අැ� ස්තප
�ී ුරැෂෙයෝ සමග සතුටව
ු
හැමකලම
මට��ටුබස් අැ�ව ඔවුෙනාවුන�ට ප්රියෙතපුල් ෙබෙණ�න� කලහ �ග්රහ නැ�ව වාසය
කරන�නාහ�ය.
තවද �ය� පෘ��මණ�ඩලෙය� නැංගාවූ ලතාජා�යද, �ත�ක� වූ �ෂ්කණ�ටකවූ ගහණ
ෙනාවන�නාවූ වනලැහැප් රැක� අා�යද, හැමකල්ම පුෂ්පඵලෙයන� සමෘද්ධව ස�පූ�ණ
වන�ෙන�ය. මු� ෙපාෙළාව ඉඹුල්පු�න� කපුපු�න� සා ෙමාෙළාක�වූ පත�ලට සැප
උපදවන�නාවූ සතරඟුල් පමණ උසනැගී තෘණජා�ය අැ� වන�ෙන�ය. එසමෙය�
සත��වයන�ෙග් ශ�රයට පීඩාකරන�නාවූ සත��වයන� �තට අන�ප්රායවන පමණ
�තෙයක�වත� උෂ්ණෙයක� වත� ෙනාවන�ෙන�ය. එක� ජනපදයක වැ�වැස එක�ජනපදයක
ෙනා වස්ෙන�ද, �� ෙතෙමන පමණකටවස්ෙන�ද, වෑ�යර ෙපාකුණ��යර අා�ය �ඳදෙගන
මහවතුරැ මැඬඩෙගන යන ප�ද්ෙදන� වස්ෙන�ද, කලට ෙනා වස්ෙන�ද, ෙනා කලට
වස්ෙන�ද, �ෂමව�ෂා න� ෙව�. එෙස් ෙනාවැස වැ� ෙපාකුණ� ගං ෙහෝ අා�ය පිෙරන
පමණක� ෙකාට පසෙළාස් දව�න� දසදව�න� පස්දව�න� �ය� සත��වයන� කා �
සැර�ස�ත� පස� මධ්යමරාත�ිෙය� වස්නා ව�ෂා සමව�ෂා න� ෙව�. එසමෙය� එබඳ�
සමව�ෂා වස්ෙන�ය. ෙග් ෙසෙව� �ඳ�� හා මහරැක� අතුපතර �ඳ�� අා�ය අැ� ෙකාට
තදව �ෂමව පවන�හැ�� නැ�වන�ෙන�ය. වටාපත� පවන� බ� මඳද මඳද පවන�
සත��වයන�ෙග් ශ�රයට අ�ප්රාය පමණකට හමන�ෙන�ය. හැමකල්�ම �ම-ශිශිර-වසන�තග්රීෂ්ම-ව�ෂා-ශරත� යන ෂ�සෘතුව ඒ ඒ කලට අ�රැද්ධව කල්වූ ප�ද්ෙදන� සමෘද්ධව
�ෙබන�ෙන�ය. වැ�ෙපාකුණ� ගං ෙහෝ කඳ��ලි මහ�ල් තටාක ෙහප් වළ අා�ය පැන� පිරෑ
බඳ�නක� ෙමන� ජලභ�තව ස�පූ�ණව �ෙබන�ෙන�ය. ඒ ඒ භූ�ප්රෙද්ශෙය� ෙනා තද ෙනා
ර� ��ඳ� මට��ටු පි��� ධවල වැලිතැ� �ෙබන�ෙන�ය. ඉන� දළ වැලි කලත� අැට
පමණ වන�ෙන�ය. �න�වැලි මුඟැට පමණ වන�ෙන�ය. උක�තප්රකාර වැලි මුතුකැබලි බඳ�ය.
ඒ ඒ තන�� ��ර පැ�ර �ෙබන�ෙන�ය.
චක�ව�� ර�ජුරැවන�ට සරහා පි�ෙයල කරනලද උතු� වූ උයන��මක� ෙමන� �ය�
ජ�බුද්�පෙය� භූ�ප්රෙද්ශය �ත�අැෙලන�ට ස��ස� වන�ෙන�ය.
උපෙභෝග ප�ෙභෝග වස්තුෙවන� හා මන�ෂ්යා�න�ෙගන� �ෙශ්ෂයක� නැ�ව අප්ර�ද්ධවූෙය්
ග� න� ෙව�. උපෙභෝග ප�ෙභෝගා�ෙයන� හා මන�ෂ්යා�න�ෙගන� �ෙශ්ෂ අැ�ව
ප්ර�ද්ධවූෙය් �ය�ග� න� ෙව�. ෙමබඳ� ග�, �ය�ග�, වස්ත�ාභරණ, ධනධාන්යා�න�
ස�පූ�ණව හ�ණවන බටවන ප�ද්ෙදන� ඝ�භූතව ඒ ඒ තන�� ඉතා අාසන�නව
පි�ටන�ෙන�ය. තවද එක�ගෙමක ෙගවල ෙසෙව� පි�න� අ�ක�ගම ෙගවල ෙසෙව�පිට
කුකුළන� ප�ෂ ප්රහාරෙකාට ෙගාස් වැෙටන�ට ස��ස� බැ�න�ද, ෙනාෙහාත� එක� ගම�න�
එක�ගමකට කුකුළන� ප�න�ම පළායන�ට ස��ස� ෙහ�න�ද, කුකු�පියාසරගමැ�, ප්ර�ද්ධවූ
මහත�වූ ග�, �ය�ග� ජ�බුද්�පෙය� එකල ෙබාෙහෝ වන�ෙන�ය. අ��මහනරකය ෙමන�

ද, නෙළකපුරා� තුඹස�ණ� ප�ද්ෙදන� ද මන�ෂ්යයන�ෙගන� අතුරක� නැත�ෙත�ය. පි�
�ෙබන�ෙන�ය.
තවද �ෂත�ිය බ්රාහ්මණා� චතු�ව�ණෙය� ස්ත�ීපුරැෂයන�ෙගන� �රන�තරව ඝනව
�ෙබන�ෙන�ය. ස�වඳද බඩු අා� ෙනාෙයක� උපකරණෙයන� අතුරැනැ�ව පි� �ෙබන�ෙන�ය.
පි�සඹඩ�අා� ෙනාෙයක� උපකරණෙයන� අ�කලබැ�න� ෙවලඳ�න� අ�න� බඩු ගන�ෙනෝ
නැත. එෙස�න� ෙවළඳ�න�ෙග් භාණ�ඩෙය� අගය නැ� වන�ෙන�ය.
තවද ඒ දඹ�ව �ය� සත��වෙයෝ රන�සන�නාහ රන� සැ�ටෙයන� සන�නද්ධව සැර�
අන�ඝ වූ කුණ�ඩලාභරණ පැළඳද ��කන��ෙරාජාලා, රන�මාලා අා�ෙයන�� සැර� සකල
ශ�රෙය� රන�වන�ස�වඳ�� සඳ�න� �ලවුන� ගල්වා උතු� වූ අන�ඝ ක�වස්තය
� න� හැඳද
ෙපරව අැ��නාහ�ය.
තවද ඒ �ය� දඹ�ව මන�ෂ්යෙයෝ මුක�තාමා�ක්යා� දශ�ධ රත�නෙයන�ද, ශාලිව්රීහ්යා�
සප්ත�ධ ධාන්යෙයන�ද, අඩුවක� නැ� බැ�න� �පුලවූ වස්ත�ාභරණ ධනධාන්යා�න�
සමෘද්ධව රාත�ි��නෙය� අතුරැ නැ�ව පවත�නාවූ �ව්යග�ධ�වයන� හා සමාන
��ත�ග�ධ�වනාදෙයන� හා �ණා, වස්කුලල්, කංසතාල�, �න�තාල�, අත�තල අා�
ෙනාෙයක� ශ�දෙයන� ෙපාබයන ලද්�හ� ��භයව ෙරාෙගාප�වයක� නැ�ව හැමකල්�
පඤ්චකාමර�ෙය�ත� රාජ�ල් අා� අෙනකප්රකාර ක�ීඩාෙව�ත� �රත බැ�න� තුටුපහටුව
ඔදවැ� කුල්මත�ව නකත�ෙක� ෙකළනාවුන� ප�ද්ෙදන� උත�සවෙයන� ය�ක�තව
�රන�තරෙයන� කා�ක ෛචත�ක සැපෙයන� ය�ක�තව වාසය කරන�නාහ�ය.
තවද ඒ දඹ��වැ� සත��වයන� අන�භවකරන�ට ස��ස� වූ බත� පූපාපූප රසමස් අා�ය හා
බුලත� පුවක� කඩ කස්තුරැ කපුරැල�හ තකුල් අා�ය ස�ලභ වන�ෙන�ය. එසමයට දඹ�ව
චාතු�මහාරා�කෙද�යන�ෙග් අාලකම�� න� රාජධා�ය ෙමන�ද, කුෙවර න� ෙවසවුණ�
ර�ජුරැවන�ෙග් �ෂාණා න� රාජධා�ය ෙමන�ද, කුරැරට වා�න�ෙග් උත�තරකුරැද්�පය
ෙමන�ද, ඉතා �ත�ක� වන�ෙන�ය.
තවද එසමෙය� �ය� ජ�බුද්�පය ඉ���ල මා�ක්යමය භූ�යක� ෙමන� සතරඟල්
පමණ උස නැඟි ගිරාවන� �ල්�ත�න� ගැව� ගත�ෙත�ය. හැම කල්� ස�පුෂ්පිතවූ
පුෂ්පයන� අැ� වෘ�ෂලතා වන ලැහැප් අා�ෙයන� ගැව� ෙගණ කුකු�පියාසර ග�
�ය�ග� අා�ෙයන� අතුරැ නැ�ව ෙචාරකණ�ටක �ර�තවූ �ථ්යාදෘෂ්�සත��වයන�ෙගන�
ගහණ ෙනාවන�නා වූ රාජධා�ෙයන� බබල�න� උතුරැකුරැ, අාලකම�� �ෂාණා රාජධා�
ෙමන� පරමරම�යව ස�වරත�නෙයන� ස�පූ�ණව ජලෙයන� පිරැණ� ගං ෙහෝ වැ�
ෙපාකුණ� අා�ෙයන� ය�ක�තව ෙබාෙහෝ ඛාද්යෙභාජ්ය ෙලය්ය ෙපය්ය මත�ස්ය මාංස
ස�රාපානා� අාහාරපාන ව�ගෙයන� ස���ෂව වස්ත�ාභරණා� උපෙභෝග ප�ෙභෝග
වස්තුෙවන�ද, සමෘද්ධව ෙභ�ශ�දය මෘද�ගශ�දය ශ�ඛශ�දය පණව ශ�දය
ස�මශ�දය තාලශ�දය හස්�ශ�දය අශ්වශ�දය කවෙබාව යනා� ෙ� �ය� ශ�දෙයන�
එක��ෙඝාෂව එක�න�නාද වන�ෙන�ය. �ය� පෘ��මණ�ඩලය උත�සවෙක� ෙකළනා
පි�ස ෙඝාෂණය කරන ලද �ව්යපුරයක� ෙමන�ද, සරහා පි�ෙයල කරණලද
න�දනවෙනාද්යානය ෙමන�ද, පරසතුම�රාමල් ෙක� නක�ෙක� අා�ෙයන� ය�ක�ත වූ
ස�ධ�මා න� �ව්යසභාව ෙමන� ද, ඉතා ස�කව �ය� ෙලෝෙකය� � සමෘද්�තාක�
ෙගනහැර එක� තැෙනක �ස්ෙකාට�වාක� ෙමන� උතු�වූ � ෙසෟ�ද�යෙයන� අග්රප්රාප්ත
වන�ෙන�ය.

ෙදතිස් ලක�ණු
ෙමෙස් ජ�බුද්�පෙය� � සමෘද්�ය දක�වා �න� ඒ ජ�බුද්�පෙය� ෛමෙත�ය ස�වඥයන�
වහන�ෙස්ෙග් උත�පත��ය දක�වන�නා වූ �ෙලෝගුරැ බු�රජාණන� වහන�ෙස්:“අජිෙතා නාම නාෙමන ෙමත්ෙතෙය්යා දිපදුත්තෙමා,
අනුබ්යජනසම්පන්ෙනා ද්වත්තිංසවර ලක්ඛෙණා”.
යනා�න� ෙමෙස් ව�ළ ෙස්ක. ෙකෙස්ද? යත�:“ස�ප්ප���තපාෙ� ෙහ�ඨාපාදතෙලස� චක�ක � ජාතා� සහස්සරා� සෙන�කා�
සනා�තා� ස�බාකාර ප�පූරා� අායතපණ�� �ඝ�ගුලී මු�ත�න හ�ථපාෙ�
ජාලහ�ථපාෙ� උස්ස�ඛපාෙ� එ�ජ�ෙඝා �තෙකා අෙනානමන�ෙතා උෙභා�
පා�තෙල�
ජණ�ණ�කා�
ප�මස�
ප�ම�ජ�
ෙකාෙසා�තව�ථගුය්ෙහා
ස�වණ�ණවණ�ෙණා කඤ්චනසන��හත�තෙවා ස�ඛුම�ඡ� ස�ඛුමත�තා ඡ�යා රෙජාජල්ලං
කාෙයන උපලිප්ප� එෙකක ලාෙමා එෙකකා� ෙලාමා� ෙලාමකුෙපස� ජාතා�
උ�ග්ගෙලාෙමා
උ�ග්ගා�
ෙලාමා�
ජාතා�
�ලා�
අඤ්ජනවණ�ණා�
කුණ�ඩලාවත�තා�
පදක��ණාවත�තකජාතා�
බ්රහ්මු�ජුගත�ෙතා
සත�තුස්සෙ�
�හපු�බ�කාෙයා
�තන�තරංෙසා
�ෙග්රාධප�මණ�ඩෙලා
යාවතක�වස්සකාෙයා
තාවතක�වස්ස ව්යාෙමා යාවතක�වස්ස ව්යාෙමා තාවතක�වස්ස කාෙයා සමවත�තක�ඛෙ�ධා
රසග්ගකග්ගී �හහන� චත�තාලීසදන�ෙතා සමදන�ෙතා අ�වරදන�ෙතා ස�ස�ක�ක�ෙඨා
පහ�ත��ෙහා
බ්රහ්මස්සෙරා
කර�කභා�
අ��ලෙනත�ෙතා
ෙගාපඛුෙමාඋණ�ණාභමුකන�තෙර ජාතා ඔ�තා මු�තූලසන��භා උණ��ස�ෙසා” යන ෙ�
ෙද�ස ෙද�ස් මහාපුරැෂල�ෂණ න� වන�ෙන�ය. ෙමෙස් ෙ� ෙද�ස් මහාපුරැෂල�ෂණය
ක�මය-ක�මසාදෘශ්යය-ල�ෂණය-ල�ෂණානාශංසය යන ෙ� සතර ෙකා�ඨාසෙයන� එ�
එ� ල�ෂණය දක�වා �ස්තර කළ කල්� මනාෙකාට �යන ලද්ෙද් න� ෙව�. එෙස්
ෙහ�න� එ� මුඛමාත�යක� දක�වා �ය�හ. ඒ කවෙ�ද? යත�:ඒ භාග්යවත� වූ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස් පළමු සසර අැ��නාෙස්ක� අපමණ වූ
දහස් ගණන� ජා�ෙය� දශකුශල ක�මපථෙය� දෘඪසමා�නය අැ�වූෙස්ක. ��
ශ්රමණයකු ��න� ෙහෝ, බ්රාහ්මණයකු ��න� ෙහෝ, ෙද�යකු ��න� ෙහෝ, මාරයකු ��න�
ෙහෝ, බ්රහ්මයකු ��න� ෙහෝ, උන�වහන�ෙස්ෙග් ඒ කුශලසමා�නය හරවන�ට ෙනා
පි�වන�ෙන�ය. එෙහ�න� ස්ව�ගෙය� ඉපද �ව්ය වූ අාය�ෂෙයන�, �ව්යවූ ව�ණෙයන�, �ව්ය
වූ සැපෙයන�, �ව්යවූ යස�න�, �ව්ය වූ අ�ප�භාවෙයන�, �ව්ය වූ රෑපෙයන�, �ව්ය වූ
ශ�දෙයන�, �ව්ය වූ ග�ධෙයන�, �ව්ය වූ රස ප්රෂ්ටව්යෙයන�, ෙසස� ෙද�යන�
මැඩපවත�ව�න� ප්රමාණා�ක�ාන�ත වූ කාලයක� මු�ල්ෙල� ස්ව�ග ස�පත� අන�භවෙකාට
එ�න� චුතවූෙස්ක� එසමෙය� ‘ස�ප්ර�ෂ්�ත පාදතල අැ�ව උපදනා ෙස්ක.
අභ්යන�තරෙය� රාගා� ක�ෙල්ශයන� ��න� ෙ�ව�, බාහ්යවූ ශ්රමණ බ්රාහ්මණා� පස�තුරන�
��න� ෙ�ව�, අලලා මැඩ පැවැත�ත ෙනාහැ� වනෙස්ක. ෙමපමෙණ�න� ක�මය
ක�මසාදෘශ්යය - ල�ෂණය - ල�ෂණානෘශංසය යන ෙ� සතර සංෙ�ෂ්පෙයන� �යන
ලද්ෙද්ය.

තවද එ� කර්මය න�:- ඒ ෛමෙත�ය බු�න� ��න� ෙසාළසාසංඛ්යකප්ල�ෂයක�
මු�ල්ෙල� දෘඪතරව කළාවූ �නා� කුශල ක�මයය. ක�මශාදෘශ්යය න�:- දෘඪතරව
කළබව ෙද���ස�න� ස�ත ෙලෝකවා�හ� ද�ත�ව� �යන�නාක� ෙමන� උපන�නාවූ
ස�ප්ර�ෂ්�ත මහාපුරැෂල�ෂණය. ල�ණනම්:- ස�ප්ර�ෂ්�ත පාදයන� අැ�බවය.
ල�ණානෘශංසන�:- පස�තුරන� ��න� මැඩපැවැත�ත ෙනාහැ� බවය. ෙ� සතර
ෙකා�ඨාසය �ය� මහාපුරැෂල�ෂණයටම ෙයා� දතය�ත�ෙත�ය.
ඒ භාග්යවත�වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් පූ�වජන�මාන�තරෙය� �ය� ජනයාට සැප එළවූ
ෙස්ක. උද්ෙවග-භය-සන�ත�ාස න�පදවා ධා��ක වූ ර�ෂාවරණගුප්�ය ෙකාට �ය�
සත��වයන�ට අභය �නය � පි�වරස�ත මහදන� �න� ෙස්ක. එෙහ�න� අනන�තා
ප�යන�ත කාලයක� මු�ල්ෙල� ස්ව�ග සැප අන�භව ෙකාට එසමෙය� චක්රල�ණෙයන්
�හ්�ත වූ පාදතල අැ�වන ෙස්ක.
��ෂු - ��ෂු� - උපාසක - උපා�කා - �ව්ය - මන�ෂ්ය - අස�ර - ග�ධ�ව - නාග ස�ප�ණා�හ� ඒ භාග්යවත�වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස්ට පි�වර වන�නාහ. ඒ ෙලෝකනායක වූ
ස�වඥයන� වහන�ෙස් පූ�ව ජන�මාන�තරෙය� ප්රාණඝාතෙයන� වැළ�ෙස්ක. �ය�
ප්රා�න� ෙකෙර� �තෙයන� අන�ක�පා කළෙස්ක. එෙහ�න� උන�වහන�ෙස්ට දික්විළුම්
දික්ඇඟිලි අැ� බවය, බ්රහ්මයාට බඳ� සෘජවූගාත� අැ�බවය යන ෙ� මහාපුරැෂල�ෂණ
තුන අැ�වන�ෙන�ය. ��ඝාය�ෂ්ක ද වන ෙස්ක. �� පස�තුරැ ෙකෙනකුන� ��න� උපන�
තැන� පටන� පි��වන� පානා�තුෙර� උන�වහන�ෙස් ��තෙයන� ෙතාරකරන�ට ෙනා
පි�වන�වන�ෙන�ය.
ඒ ෙලෝකපාල ස�වඥයන� වහන�ෙස් පූ�වජන�මෙය� ප්ර�තාහාරයන� දන��න� ෙස්ක.
එෙහ�න� උන�වහන�ෙස්ට සත්ත�ස්සද න� මහාපුරැෂල�ෂණය අැ�වන�ෙන�ය
ප්ර�තාහාරයන� ලබන ස��ෙස්ක.
ඒ ෙලාෙකක ශරණ වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් පූ�වජන�මෙය� �න-ප්රියවචන-අ�ථච�යාසමානාත�මතා යන සතර සංග්රහවස්තු ෙවන ජනසංග්රහය කළෙස්ක. එෙහ�න�
උන�වහන�ෙස්ට ජාල හස්තපාද අැ� බවය, මුදුතළුන හස්තපාද අැ�බවය, යන ෙ�
මහාපුරැෂල�ෂණ ෙදක අැ�වන�ෙන�ය. ස���ත පි�වරජනයන� ද අැ�වන ෙස්ක.
ඒ ෙලෝකාෙලාක�වාකර වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් පූ�වජන�මෙය� ෙබාෙහෝ ජනයාට
අ�ථෙයන� ධ�මෙයන� ය�ක�ත වූ බස් � ෙස්ක. �තසැප එළවූ ෙස්ක. ධ�මයාගය
කළෙස්ක. එෙහ�න� උන�වහන�ෙස්ට උත්සඞ්ඛපාද අැ� බවය. ඌර්ධවාග්රෙලාම අැ�
බවය යන ෙ� මහාපුරැෂල�ෂණ ෙදක අැ�වන�ෙන�ය. ශ්රමණයන�ට ස��ස� වූ, ශ්රමණයන�
��න� ප්රෙයෝජන �න�දය�තු වූ ශ්රමණප�ෂ්කාරෙයක� අැත�න� වහා ලබනස�� ෙස්ක. �ය�
සත��වයන�ට අග්රවන ෙස්ක.
ඒ ෙලාෛකකප්ර�ප වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් පූ�වජන�මෙය� �ය� සත��වෙයෝ
�වුසැට�ල්පය හා අෂ්ටාදශ�ද්යාස්ථාන ෙකෙස් න� වහා �නග�ද්ෙ� ෙහෝ ෙකෙස්
න� වහා ඉෙගනග�ද්ෙ� ෙහෝ� �තා ශිල්පශාස්තය
� සකස් ෙකාට ප්රගුණ කැරවූෙස්ක.
එෙහ�න� උන� වහන�ෙස්ට එනිජඞ්ඝ න� ෙ� මහාපුරැෂල�ෂණය අැ� වන�ෙන�ය.
ඒ ෙලාෛකක නායක වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් අ�තභවෙය� ශ්රමණ බ්රාහ්මණයන� කරා
එළඹ වහන�ෙස්? කුසල් කවෙ�ද? අකුසල් කවෙ�ද? සාවද්ය කවෙ�ද? �රවද්ය කවෙ�ද?

කුමක� ෙස්වනය කටය�තුද? කුමක� ෙස්වනය ෙනාකටය�තුද? කුමක� කළ කල මට ෙබාෙහෝ
කලක� අවැඩ හා �ක�ෙ�ද? කුමක� කළ කල මට ෙබාෙහෝ කලක� වැඩ හා සැප ෙ�ද
යනා�න� �චාරණ ස�� ෙස්ක. එෙහ�න� ඒ ස�වඥයන� වහ්නෙස් සියුම්වූඡවි අැ� ව
උපදනා ෙස්ක. මහත� වූ ප්රඥාවත් අැ�ෙස්ක. �ය� සත��වයන� අතුෙරන� ��ෙවක� ඒ
ස�වඥයන� වහන�ෙස්ට ප්ර�ෙවන� සදෘශ ෙනා වන�ෙන�ය. ඒ ෙලාෛකකපුණ්ය වූ
ස�වඥයන� වහන�ෙස් අ�ත ජන�මෙය� සත��වයන� ෙකෙර� ෙක�ෝධ ෙනාකළ ෙස්ක.
උපායාස බහ�ල න�වූෙස්ක. ෙබාෙහෝ අාෙක�ෝශ ප�භව බ��න� ��ය�ත� ෙකෝපෙයන� �ත�
ගටා ෙනා ගත�ෙස්ක. �න� ෙමාෙළාක� අාස්තරණ පාපුරණා�යත� �න�ෙස්ක. එෙහ�න�
උන�වහන�ෙස් ස්වර්ණවර්ණ වනෙස්ක. �න� ෙමාෙළාක� අාස්තරණ පාපුරණා�යත� ලබන
ෙස්ක. ඒ ෙලාෛක�ක බ�ධු වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් පූ�වජන�මෙය� ෙබාෙහෝ කලක�
ෙනාරක ෙගාස් වැදහ�න� ෙබාෙහෝ කලක� ග�න� බැහැර ෙගාස්වැදහ�න� නෑයන� �ත�යන�
�ශ්වා�න� යහ�වන� උන� උන� ඒ ඒ තැ�න� ෙගනහැර තමන� තමන�ෙග් නෑයන� හා සමග
එක�කළ ෙස්ක. ඔවුෙනාවුන� ෙකෙර� ෙමත� �ත� උපදවා සමග සතුටුකැරවූෙස්ක.
එෙහ�න� උන�වහන�ෙස් ෙකාෂෙයන්ව්යවහිතවූ වස්ත්රග�හ්ය අැ�ව උපදනාෙස්ක. ෙබාෙහෝ
පුත� ස�පත� අැ�වන ෙස්ක.
ඒ කරැණාමය වූ ස�වඥයන� වහ්නෙස් පූ�වජන�මෙය� මහාජන සංග්රහය
ප��ෂාකරනෙස්ක� ෙ� පුරැෂ ෙමන� සත�කාරයක� �දගන�නට ස��ස�වන�ෙන�ය � පුරැෂ
�ෙශෂාන�රෑප සත�කාර ස�මාන කළෙස්ක. එෙහ�න� උන�වහන�ෙස් �ෙග්රාධප�මණ�ඩලද
වන ෙස්ක. �ට ෙනානැ� ම ෙදඅත�ෙලන� ෙදදන අතගා පි�ම�නා ෙස්ක. යන ෙ�
මහාපුරැෂ ල�ෂණ ෙද�න� සමන��ත ෙස්ක. අාඪ්යව මහත�ධ�ව මහත�වූ උපෙභෝග
ප�ෙභෝගත� අැ�වන ෙස්ක.
එ් ප්ර��පවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් පූ�වජන�මෙය� ෙ� �ය� සත��වෙයෝ ශ්රද්ධාෙයන�
ෙකෙස්න� වැෙඩද් ෙ�ෙහෝ ශීලෙයන� ශ්රැතෙයන�, ත්යාගෙයන�, ප්ර�ෙවන�,
ධනධාන්යෙයන�, ���ත� ජනයන�ෙගන� ෙකෙස්න� වැෙඩද්ෙ�ෙහෝ� ෙබාෙහෝ ජනයාට
වැඩ ��මට �රතවූ �ත� අැ�ව උපකාර කළෙස්ක. එෙහ�න� උන�වහන�ෙස්ට �ංහයාෙග්
ඌර්ධවශරීරය බඳ� ශ�ර අැ� බවය. ස�පූ�ණ වූ අන්තරාංශ අැ� බවය, සමව වටවූ
ග්රීවා අැ� බවය, යන ෙ� මහා පුරැෂල�ෂණ තුන අැ�වන�ෙන�ය, �ය� ස�පත��න�
ෙනාපි�ෙහන�නාවූ ස්වභාවත� අැ�ෙස්ක.
ඒ ගුණසාර වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් ෙපර �ය� සත��වයන�ට අ�න� ප�න� වත�
කැටමුගුරැ අා�ෙයන� වත� ශස්ත�ෙයන� වත� මැ�� තැ�� කැපී� අා� වශෙයන� ��
�ංසාපීඩාවක� ෙනා කළ ෙස්ක. එෙහ�න� උන�වහන�ෙස් එසමෙය� රසග්ගසග්ගි වන
ෙස්ක. ��ව්යා�ද වනෙස්ක.
ඒ ජග�න�දෙලාචන වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් පූ�වජන�මෙය� ප්රියච�ෂු�න� ෙබාෙහෝ
ජනයා බැ�ෙස්ක. එෙහ�න� උන�වහන�ෙස්ට අභිනීලෙනත්ර අැ�බවය, ෙගාපක්ෂ්ම
අැ�බවය යන ෙ� මහාපුරැෂල�ෂණ ෙදක අැ�වන�ෙන�ය, ප්රය
ි ද�ශ�යත� වන ෙස්ක.
ඒ ධ�මප්ර�ප වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් පූ�වජන�මෙය� ෙබාෙහෝ ජනයන� කුශලධ�මෙය�
ෙපර��ෙකාට
හැ�රවූෙස්ක.
එෙහ�න�
උන�වහන�ෙස්ට
උෂ්ණිෂශීර්ෂ
න�
මහාපුරැෂල�ෂණය අැ� වන�ෙන�ය. මහාජනෙයෝත� උන�වහන�ෙස්ට අන�ව පවත�නාහ.

ඒ පි��� වූ අදහස් අැ� ස�වඥයන� වහන�ෙස් පූ�වජන�මාන�තරවල මෘෂාවාදෙයන�
වැළ� සත්යවා�වූ ෙස්ක. එෙහ�න� උන�වහන�ෙස්ට එෙකකෙලාම බවය. ෙදබැම අතුෙර�
ඌර්ණෙරාමධාත�ව අටගැන�මය යන ෙ� මහාපුරැෂල�ෂණ ෙදක අැ� වන�ෙන�ය. උන�
වහන�ෙස්ට මහාජනෙයෝත� ස�පව�� වන�නාහ.
ඒ ෛත�ෙලාක්ය�ලකවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් පූ�වභවෙය� ප්රය
ි ශූන්ය වචනෙයන�
වැළ� ෙස්ක. ෙක�ලා�න� ඔවුෙනාවුන� හා �ඳ�න� සත��වයන� සමග කළ ෙස්ක. සමඟවූ
සත��වයන� ස�ධානය කරවූ ෙස්ක. සමඟ බැ�� අැ�න�ෙස්ක. සමඟ කරවන�ට ස��ස�
බස් � ෙස්ක. එෙහ�න� උන�වහන�ෙස්ට චත්තාළීස දන්ත බවය අවිවරදන්ත බවය යන
ෙ� මහාපුරැෂල�ෂණ ෙදක අැ�වන�ෙන�ය. ෙභදයකට පමුණ�වාලිය ෙනාහැ� ප�ෂද�
අැ�වනෙස්ක.
ඒ ස�වකාමදදවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් පූර්වභවෙයහි ඵරැෂවාක්යෙයන� වැළ�ෙස්ක.
ෙප්ර්ම�යවූ �ත�ක� වූ ෙබාෙහෝජනයාට කන�ක�වූ බස් �යනෙස්ක. එෙහ�න�
උන�වහන�ෙස්ට ෙමාෙළාක� පළල් දිව් අැ�බවය, බ්රහ්මස්වර බවය, යන ෙ� මහා
පුරැෂල�ෂණෙදක අැ�වන�ෙන�ය. ෙද���ස�න� ��න� අදහා ගතහැ� බස්
අැ�වනෙස්ක.
ඒ ෙලෝකස්වා� වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් පූ�වජන�මෙය� ස�පප්රලාපෙයන� වැළ�
ස්ව�ග ෙමා�ෂයට බාධක වූ �ෂ්ප්රෙයෝජන වූ බස් ෙනා�යා �ද්යමාන වූ �ධානවත� වූ
බස් �යන ස�� ෙස්ක. එෙහ�න� උන�වහන�ෙස්ට සීහහනු න� පුරැෂල�ෂණ වන�ෙන�ය.
අභ්යන�තර බාහ්යවූ පස�තුරන� ��න� නසාලිය ෙනා හැ� ෙස්ක.
ඒ ෙලෝකප්රෙද්යාතවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් ෙපර සසර අැ��නාෙස්ක� අනන�තාප�යන�තවූ
දහස්ගණන� ජා�වල �ථ්යාඅා�වය �රැෙකාට සම්යක� අා�වෙයන� ��කාව කළෙස්ක.
තුලාකූට කංසකූට මාර කූටා�ෙයන� වැළ� ෙස්ක. එෙහ�න� ස්ව�ග ෙලෝකෙය� ඉපද
�ව්යවූ අාය�ෂෙයන�, �ව්යවූ ව�ණෙයන�, �ව්යවූ සැපෙයන�, �ව්යවූ යස�න�, �ව්යවූ
අ�ප�භාවෙයන�, �ව්යවූ රෑපෙයන�, �ව්යවූ ශ�දෙයන�, �ව්යවූ ග�ධෙයන�, �ව්යවූ
රසෙයන�, �ව්යවූ ප්රෂ්ටව්යෙයන�, ෙසස�ෙද�යන� මැඩපැවැත ප්රමාණා�කක�ාන�තවූ
කාලයක� මු�ල්ෙල� �ව්යමන�ෂ්යස�පත� අන�භවෙකාට ගියාවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස්ට
සමදන�තබවය ස�ශූක�ලදංෂ්ට්රා අැ�බවය යන ෙ� මහාපුරැෂල�ෂණ ෙදක අැ�වන�ෙන�ය.
පි���වූ ��මලප�ෂ�ත� අැ�වනෙස්ක.
ෙමපමෙණ�න� මහාපුරැෂල�ෂණයන�ෙග් ක�මය. ක�මසාදෘශ්යය, ල�ෂණය,
ල�ෂණානාශංසය යන චතු��ධ ෙකා�ඨාසය �ස්තර ෙහ�න� �යන ලද්ෙද්ය. ෙමෙස්
ෙමබඳ� වූ ෙද�ස්මහා පුරැෂල�ෂණෙයන� හා �ත�ගුලිතා� අස�අන�ව්යඤ්ජනෙයන�
ය�ක�තවූ ද්�පෙ�ත�තමවූ ගි�කල “අජිතක�මාර” යන න� අැත. බු�වූ කල “ෛමෙත්රය”
යන න� අැ� ඒ භාග්යවත�වූ බු�රජාණන� වහන�ෙස් අනාගතෙය� යෙථෝක�ත වූ
�සමෘද්�ෙයන� ය�ක�තව ඒ ෙකත�මතී න� රාජධා�ෙය� උපදනාෙස්ක. එෙස්ෙහ�න�
ව�ළහ බු�හ�:“අජිෙතානාම නාෙමන ෙමත්ෙතෙය්යා දිපදුත්තෙමා,
අනුබ්යඤ්ජනසම්පන්ෙනා ද්වත්තිංසවරලක්ඛෙණා”යි.

තවද ඒ ස�වඥයන� වහන�ෙස් ක�මාන�ත ෙකාට �මවා ��ද�න� ඔප්නැඟූ මට��ටු
කරනලද ජා�ෙබානදස්ව�ණයක� වැ� වූ රන�වන� ශ�ර අැ�වනෙස්ක. �ය�� ඡ�
අැ�බැ�න� හා රජස්ධූලිකය ෙනා අැෙලන බැ�න� පි��� ��මල ශ�ර අැ�වනෙස්ක.
රජස් අා�ය කය ෙනා අැෙලන බැ�න�ම ෙසාඳ�රැ වූ �ය� දස �ග පැ�ෙරන�නා වූ
ශ�රාෙලෝක අැ�වනෙස්ක. ෙසාඳ�රැ වූ ශ�රාෙලෝක අැ� බැ�න� ෙත�ජස්� වූ ශ�රෙශෝභා
දරණ ෙස්ක. උතු� වූ යසස් හා �ශිෂ්ට වූ පි�වර අැ� බවට පැ�ෙණන ෙස්ක. කුශලය,
ප්ර�ය, ශ�රෙශෝභාය යනා�වූ � සමෘද්�ය අැ�වන බැ�න� �මත� වනෙස්ක. උ�තප්රකාර
� සමෘද්�ෙය� පි�� බැ�න� �ශිෂ්ට වූ පූජ්ය වූ අ�ක රෑප � අැ�වන ෙස්ක.
අාය�ෂ්කල්පය මු�ල්ෙල�ත� බලන�නා වූ සත��වයන�ට අතෘප්�කරවූ ෙසාඳ�රැ වූ �කු�
අැ� වන බැ�න� ස�ද�ශ�ය වනෙස්ක. මහත�වූ �ය� ෙලෝකාන�භාවය මැඩපවත�වන�නා
වූ සෘද්ධ්යාන�භාවය හා ප්රතාපෙත�ජස් අැ�වන බැ�න� මහාන�භාව වන ෙස්ක. තමන�
වහන�ෙස් හා සමාන ෙකෙනකුන� ෙලෝකෙය� නැ�වන බැ�න� අසමසම ෙස්ක.
උභයකුලපා�ශුද්ධ � �ය� ෙලෝවැස්සන� ��න� පි�යය�තු වූ මහාන�භාව ස�පන�න වූ
මහත�වූ ෙභෝග ස�පත� අා�ෙයන� ය�ක�තවූ පුෙරා�ත බ්රාහ්මණවංශෙය� උපදනාෙස්ක.
තවද ඒ අ�ත න� මහෙබෝසතාණන� �ධානගත වූ මහත�වූ ධනය අප�යන�ත වන
බැ�න� ධෙන�ශ්වර වන�නාහ. සත��වයන� ��න� අනවරතෙයන� අන�භව කටය�තු වූ
උපෙභෝග ප�ෙභෝග සංඛ්යාත මහත�වූ වස්තු රාශිය අැ�වන බැ�න� මහත�වූ ෙභෝග
ස�පත� අැ�වන�නාහ. ව�දනමානනා� වශෙයන� රජදරැවන�ෙගන� ස�භාවනා ලබන�නට
ස��ස� ප්රශස්තකුලෙය� උපදනා ෙහ�න� උතු� වූ කුල අැ�වන�නාහ. ෙතපි ෙමබඳ�
ජා�යක� අැ�වා�� �කල්� ෙතාපිත� ෙමබඳ� ජා�යක� අැත�තවා�� නැවත ෙපරළා
කුල�යා ජා�ගටා බැණ පස� බාලිය ෙනාහැ�වූ ෙබාෙහෝ කලක� උභයකුලප�ශුද්ධව
අාවාවූ උතු�වූ බ්රාහ්මණවංශෙය� ඒ අ�ත න� මහෙබෝසතාෙණෝ යෙථෝක�ත වූ �
සමෘද්�ෙයන� ය�ක�තව උපදනාහ.

පඤ්චමහා විෙලෝකන
ඒ අ�ත න�
ඒ ෛමෙත�ය
��ය�ම ෙ�
අාය�ෂය අැ�

මහෙබෝසතාෙණෝ බ්රාහ්මණවංශෙය� කවරකෙලක උප�ද්ද? යත�:- ඉක���
මහාෙබා� සත��වයන� යට �යන ලද ක�මෙයන� තුෂිතපුරෙය� ෙවෙස�න�
අන�තඃකල්පයට අන�තරැ ෙදෙව� අන�තඃකල්පෙය� අස�දහසක� අවුරැද්දට
මන�ෂ්යයන� සමෙය� “බුද්ධ ෙකාලාහල” න� ෙකෝලාහලෙයක� උපදෙන�ය.

ෙලෝකෙය� කප්පෙකාලාහලය-බුද්ධෙකාලාහලය-චක�ව�� ෙකාලාහලය � ෙකාලාහල
තුෙනක� වන�ෙන�ය. ඒ ත�ි�ධ ෙකාලාහලයන� අතුෙරන� අවුරැ� ල�ෂයක� ඉකුත� වූ කල
කල්ප�නාශය වන�ෙන�ය � “ෙලාකව්යවහාර” න� කාමාවචර ෙද්වතා ෙකෙනක�
අවමඟුල්ෙවසක� ෙගන �සෙකස් මු� �ස�රැවා හඬඩන මුහ�ණ අැ�ව ��න� කඬ�� පිස
පිස රත�පි� හැඳද ෙපරව ඉතා �රෑප වූ ෙවස් දරා මන�ෂ්යපථෙය� අැ��නාහ� ����!
����! ෙම�න� අවුරැ� ල�ෂයක� අැවෑෙමන� කල්ප �නාශය වන�ෙන�ය. ෙ� ෙලෝකය
�ෙශ්ෂෙයන� නස්ෙන�ය. එෙහ�න� මහාසමු�යක� �යෙලන�ෙන�ය, ෙ� මහාෙපාෙළාව හා
මහෙමරත� දන�ෙන�ය, බ්රහ්මෙලෝකය දක�වා නස්ෙන�ය, ෙලාකය �නාසව �ෙශ්ෂෙයන�
නස්ෙන�ය. එෙහ�න� ��ක� වූ සත��වෙය�! ෛමත�ී භාවනා කරව, කරැණා-මු�තාඋෙප�ෂා භාවනා කරව, මවුන�ට උපස්ථාන කරව, පියන�ට උපස්ථාන කරව,

කුලෙදටුවන�ට උපස්ථාන කරව� ෙමෙස් �යා අැ��නාහ. ෙ� කප්පෙකාලාහල නම්
වන�ෙන�ය.
අවුරැ� දහසක� ඉකුත�වූ කල �ෙලාගුරැ ස�වඥෙකෙනක� වහන�ෙස් ෙලෝකෙය�
උපදනාෙස්කැ� ෙලෝකපාලෙද්වතාෙවෝ ���� ෙම�න� අවුරැ� දහසක� අැවෑෙමන�
ෙලා�තුරා සම්යක� ස�බුද්ධ ෙකෙනකුන� වහන�ෙස් ෙලෝකෙය� උපදනාෙස්කැ� හඬඩගා
�ය�න� අැ��නාහ. ෙ� බුද්ධෙකාලාහල න� වන�ෙන�ය. අවුරැ� �යයක� ඉකුත�වූ කල
චක�ව�� ර�ජුරැෙකෙනක� උපදනාහ�ය� ෙදවතාෙවෝ ����! ෙම�න� අවුරැ� �යයක�
අැවෑෙමන� චක�රත�නය පවත�වන�නාවූ චක�ව�� ර�ජුරැෙකෙනක� ෙලෝකෙය�
උපදනාහ�ය � හඬඩගා �ය�න� අැ��නාහ�ය. ෙ� චක්රවර්ති ෙකාලාහල න� වන�ෙන�ය.
ෙ� ත�ි�ධ ෙකාලාහලය ෙලෝකෙය� මහත�ව උපදෙන�ය.
ඒ තු�න� බුද්ධෙකාලාහල ශ�දය අසා �ය� දසදහසක� සක�වළ ෙද�ෙයෝ එකතැනකට
�ස්ව අසවල් න� සත��වෙයක� බු�වන�ෙන� ය� �ක ඔහ� කරා එළඹ යා��
කරන�නාහ�ය. එෙස් අාරාධනා කරන�නාහ�ත� පඤ්චපූ����ත�ත පහළවූ කල්� යා��
කරන�නාහ�ය. එසමෙය� වූකලී �ය�ම ෙද�ෙයෝ එ� එ� සක�වෙළක චාතු�මහාරා�ක,
ශක�, ස�යාම, සන�තුෂිත, ස����ත, වශව��, මහා බ්රහ්මයන� හා සමඟ ෙ� එක සක�වළට
�ස්ව තුෂිතභවනෙය� වසන�නා වූ ෙබෝ�සත��වයන� කරා එළඹ ��කාණන� වහන�ස!
දශපාර� ධ�මයන� පුරන�නාවූ න�ඹ වහන�ෙස් ��න� ශක�ස�පත�, මාරස�පත�,
බ්රහ්මස�පත�, චක�ව��ස�පත�, ප්රා�ථනා ෙකෙර�න� පිරැෙය් නැත. ෙලෝවැස්සන�
සංසාරසාගරෙයන� එතරකර වන පි�ස ස�වඥතා�නය ප්රා�ථනා ෙකෙර�න�
දශපාර�ධ�මයන� පුරන ලද්ෙද්ය. �න� වූ කලි න�ඹවහන�ෙස්ට ඒ පාර�ධ�මෙයෝ
ස�පූ�ණ වූහ. එෙස්ෙහ�න� ��කාණන� වහන�ස! බු��මට කල් වන�ෙන�ය. ��කාණන�
වහන�ස! බු�බවට සමය වන�ෙන�ය � �යා යා�� කරන�නාහ�ය.
ඉක��ත�ෙතන� මහෙබෝසතාෙණෝ ෙද�යන�ට ප්ර�� ෙනා�ම කාල, ෙද්ශ, ද්�ප, කුල,
ජන�ෙත� අාය�ප��ෙ�ද වශෙයන� පඤ්චමහාවිෙලාකන න� වූ �ෙලාකනයක�
කරන�නාහ. ඒ පඤ්චමහා�ෙලාකනයන� අතුෙරන� ෙ� බු�වන�නට කල්ෙ�ෙහෝ
ෙනාෙ�ෙ�ෙහෝ� පළමුෙකාට කාලවිෙලාකනය කරන�නාහ. එ� අවුරැ� ල�ෂය�න�
මත�ෙත� වැඩ�� අාය�අැ�කල කල් න� ෙනාවන�ෙන�ය. කුමක�ෙහ�න�ද? යත�:එසමෙය� සත��වයන�ට ජරාමරණ ෙනා ෙපෙනන�ෙන�ය. ස�වඥවරයන�වහන�ෙස්ෙග්
ධ�මෙද්ශනාව න� ත�ිල�ෂණෙයන� ���මුක�ත ෙනා වන�ෙන�ය. ඒ ස�වඥවරයන�
“අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තා යි” ල�ෂණත�යාෙරෝපණය ෙකාට ධ�මෙද්ශනා කරන කල්�
මුන�වහන�ෙස්ලා ෙ� �යන�ෙන� �ෙමක��� ව�රන�නාවූ ධ�මය අසන�ටත� ෙනා�ත�,
අදහන�ටත� ෙනා �ත�. එෙස්කල් � මා�ගඵලා�ගමය ෙනා වන�ෙන�ය. ඒ මා�ගඵලයට
පැ��ම
නැ�කල්�
බු�න�ෙග්
අවවා�න�ශාසනය
සත��වයන�
�වනට
ෙනාපමුණ�වන�ෙන�ය. එෙහ�න� ල�ෂයක� අවුරැද්ෙදන� වැඩුනාවූ අාය�ෂය අැ�කාලයක�
බු�වන�නට කල් න� ෙනා වන�ෙන�ය.
අවුරැ��යය�න� උන�වූ අාය�ෂය අැ�කලත� බු�වන�ට කල් න� ෙනාවන�ෙන�ය.
කුමක�ෙහ�න�ද? යත�:- එසමෙය� සත��වෙයෝ උත�සන�න වූ ක�ෙල්ශයන� අැ�වන�නාහ.
අ�කක�ෙල්ශයන� අැ� සත��වයන�ට �න�නාවූ අවවාදය අවවාදස්ථානෙය� ෙනා
පි�ටන�ෙන�ය. �ෙය� අැඳ� ඉරක� ෙමන� වහා නස්ෙන�ය. එෙහ�න� අවුරැ� �ෙයන� උන�වූ

අාය�අැ�කලත� බු�වන�ටකල් න� ෙනාවන�ෙන�ය. අවුරැ� ල�ෂයක� පටන� ය�න�ත� අවුරැ�
�යය�න� මත�ෙත�ත� අාය�ෂය අැ�කල බු�වන�ට කල්න� වන�ෙන�ය.
එසමයටත� අස�දහසක� අවුරැද්දට අාය�ෂය අැ� කාලය වන�ෙන�ය. එෙහ�න�
මහෙබෝසතාෙණෝ
ෙ�
ඉපැද්දය�තු
කාලය�
කාලවිෙලාකනය
කරන�නාහ.
ද්වීපවිෙලාකනය කරන�නාවූ මහෙබෝසතාෙණෝ පි�වර ස�ත වූ සතරමහා �ව�න බලා
තුන��ව�ෙනක ස�වඥවරෙයෝ න�පදනාහ. ජම්බුද්වීපෙයහි උපදනාහ� �පය බලන�නාහ.
ඉක��ත�ෙතන� ජ�බුද්�පය න� ඉතා මහත දසදහසක� පමණ ෙයා�න� අැත�ෙත�ය. කවර
ප්රෙද්ශයක ස�වඥවරෙයෝ උපදනාෙස්ක� ෙ�ෙහෝ� අවකාශ බලන�නාහ� මධ්යෙද්ශය
බලන�නාහ.
මධ්යෙද්ශය න�:- �ගින� තුන��යයක� ෙයා�න, පු�ලින� ෙද�යපණස් ෙයා�න, ව�න�
නව�යයක� ෙයා�න, ෙ� ප්රෙද්ශෙය� බුද්ධ, ප්රෙත්යක බුද්ධ, අග්රශ්රාවක, අශී�මහාශ්රාවක,
චක�ව��ර�ජුරැවන� හා අ�කුත� මහාන�භාවස�පන�න �ෂත�ිය, බ්රාහ්මණ, ගෘහප�
මහාසාරා�හ� උපදනාහ.
එබඳ� මධ්යමණ්ඩලෙයහි ෙක්ත�මති නම් රාජධානිය වන��ය. එ� මා ��න� ඉපැද්දය�තුය�
�ෂ්ඨාවට පැ�ෙණන�නාහ.
ඉක��ත�ෙතන� ඉපැද්ද ය�තු ක�ලය බලන�නාවූ මහෙබෝසතාෙණෝ ස�වඥවරයන� න�:ෙවළඳදකුෙල�ත� ෙගා�කුෙල�ත� න�පදනාහ. ෙලෝකප්ර�ද්ධ වූ පූජ්ය වූ �ෂත�ියකුලය,
බ්රාහ්මණකුලය යන ෙ� ෙදකුෙල�ම උපදනාහ. ෙ� බ්රාහ්මණකුලය වූකලි ෙලෝක පූජ්ය
වන�ෙන�ය. එෙස්ෙහ�න� බ්රාහ්මණවංශෙයහි උප��� ශ�ඛ න� චක�ව��ර�ජුරැවන�ෙග්
සුබ්රහ්මා න� පුෙරා�ත බ්රාහ්මණයාන ෙකෙනක� මට පිය වන�නාහ� ක�ලය බලන�නාහ�ය.
ඉක��ත�ෙතන� මාතෘවිෙලාකනය කරන�නාවූ මහෙබෝසතාෙණෝ බුද්ධමාතාෙවෝ න�
පුරැෂෙලාල�වයක� නැත�තාහ, ස�රාධූ�� ෙනාවන�නාහ, කප්ල�ෂයක� මු�ල්ෙල� පුරනලද
පාර�තාවන� අැත�තාහ, උපන�තැන� පටන� අඛණ�ඩවැ පඤ්චශීලය ර�ෂාකරන�නාහ. ෙ�
බ්රහ්මව� න� බැ��ෙද්�ද වනා� එබඳ� ගුණධ�මයන� අැත�ෙතෝය. එෙහ�න� ෙ�
බ්රහ්මව� න� බැ��ෙද්� මට මවු වන�නාහ. උන�ට අාය�ෂය ෙකාපමෙණක� ෙ�ෙහෝ�
ප��ෂා ෙකාට බලා දසමස�න� මත�ෙත� සද්දවසක� අාය�ෂය �ටුවාහ�ය.
ෙමෙස් ඒ මහෙබෝසතාෙණෝ ෙ� පස්බැලුම් බලා ��ක��! බු��මට කල්වන�ෙන�ය�
ෙද�යන�ට සංග්රහෙකෙර�න� ප්ර�� � ෙතපි හැමෙදනා යව�. ඒ ෙද�යන� යවා
ත�ෂිතදිව්යෙලෝකෙයහි ෙද�යන� ��න� පි�වරනල�ව තුෂිතපුරෙයන� න�දන වනයට
වදනාහ. �ය� �ව්ය ෙලෝකවලම න�දනවෙනාද්යාන අැත�ෙත�ය. එෙහ�න� ඒ න�දන
වෙනාද්යානයට වන� ෙද්වතාෙවෝ ෙ��න� චුතවූ න�ඹවහන�ෙස් ස�ග�ස�ඛ්යාත
මනුෂ්යෙලෝකයට ගියමැනව, ෙම�න� චුතවූ න�ඹවහන�ෙස් ස�ග�ස�ඛ්යාත මන�ෂ්ය
ෙලෝකයට වැ�යමැනවැ� පූ�වජන�මාන�තරවල කරන ලද කුශලක�මවලට අවසර
��කරව�න� අැ��නාහ�ය. ෙමෙස් කුශලක�මය ��කරවන�නාවූ ෙද�යන� ��න�
පි�වරන ලද ඒ මහා ෙබෝසතාෙණෝ ඒ න�දනවෙනාද්යානෙය� අැ���න� �ට ම චුතව
ෙකත�මතී න� රාජධා�ෙය� ශඞ්ඛනම් චක�ව��ර�ජුරැවන�ට අ�ථෙයන� ධ�මෙයන�
අන�ශාසනා කරන�නාවූ උභයකුලප�ශුද්ධව උපන�නාවූ අාඪ්ය වූ ධෙන�ශ්වර වූ මහත� වූ
උපෙභෝග ප�ෙභෝග වස්තු අැ� අපමණ වූ යසස්සමෘද්�ෙයන� ය�ක�තවූ �ය� ෙලාවට

ප්ර�ද්ධවූ �ය� සත��වයන� ��න� පුදනලද රජදරැවන� ��න� කරනලද සත�කාර ස�මාන
අැ� පුරනලද පාර�තා අැ� අ�කවූ කුසල්මුල් අැ� පශ්�මභ�කවූ සුබ්රහ්මා න�
පුෙරාහිතබ්රාහ්මණයන� �සා එබඳ�ම �ය� ෙඑශ්ච�යෙයන� සමෘද්ධ වූ බ්රහ්මව� න�
බැමිණිෙද්වීන් කුස අැසළමස පුණුෙපාෙහෝදවස් අ�ය� ෙ�ෙල� ප්ර�ස��ග්රහණය
කරන�නාහ�ය.
ෙමෙස් ඒ මහෙබෝසතාණන් මවුකුස පි��ඳදගත� අැ�ල්ෙල� එක පැහැරම දසදහසක�
සක�වළ සැෙලන�ෙන�ය. ෙව�ලන�ෙන�ය, ෂ�ප්රකාරය�න� ක�පිතවන�ෙන�ය.
දසදහසක� සක�වළ අපමණවූ උ�රතරවූ මහත�වූ අාෙලෝක පැ�ෙරන�ෙන�ය. ඒ �
සමෘද්�ය දක�නා කැමැත�තවුන� ෙමන� අ�ධෙයෝ අැස් ලබන�නාහ. බිහිරිසත්�ෙයෝ ගී�කා
ශ��� ශ�ද අසන�නාහ. ජා�ෙයන� කථාකරන්නට අසමර්ථ සත��වෙයෝ කථාකරන�නාහ.
ක�දුවූ සත��වෙයෝ සෘජුවූ ගාත� අැ�වන�නාහ. පි�වූ සත��වෙයෝ ප�න� ගමන� යන�නාහ.
බ�ධනගත �ය� සත��වෙයෝ අ��බ�ධන, ස�ඛලිකබ�ධන, ර�ජුබ�ධනා�න�
�ෙදන�නාහ. �ය� එක්සියසතිස්නරකෙයහි ගි� �ෙවන�ෙන�ය. ෙප්ර්ත ෙලෝකෙයහි ��න�
මඩනාලද �ය� සත��වයන�ෙග් �ෂුධාපිපාසා සන��ෙඳදන�ෙන�ය. තිරිසනුන්ට භය
නැ�වන�ෙන�ය. �ය� සත��වෙයෝ ප්රියෙතපුල් �යන�නාහ. �ය� සත��වයන�ෙග් ෙරෝග
සන��ෙඳදන�ෙන�ය. අශ්වෙයෝ ���වූ අාකාරෙයන� ෙහසාරව�ව� පවත�වන�නාහ. හස්තිහු
කුංචනාද කරන�නාහ. වීණාෙවණු අා�වූ �ය� තූ�යභාණ�ඩෙයෝ ස්ව�යනාද
පවත�වන�නාහ. ��ෙකනකුන� ��න� ෙනාෙසාල්වන ලද මන�ෂ්යයන� අතපය අා�ය පැල�
�ය� ආභරණ �ෙශ්ෂය ෙතෙ� ම නාද පවත�වන�ෙන�ය. �ය� දසදිග �ෙශ්ෂෙයන�
ප්රසන�න වන�ෙන�ය. සත��වයන�ට සැපඋපදව�න� ෙමාෙළාක� සිහිල් පවන් හමන�ෙන�ය.
ෙනාකල්වැ� ව�න�ෙන�ය. ෙපාෙළෝ පලාෙගන �ය උඩනැඟි වතුරැ ෙගන යන�ෙන�ය.
�ය� ප�ීහු අාකාශෙය� ගමන� අරනාහ. �ය� ගංගා ෙහෝ අා�ෙය� ජලය ය�ගංබල
ෙනාෙගාස් අැ�ලියක පුරා� පැන�ප�ද්ෙදන� �ශ්චලව ��ෙන�ය. මහාසමුද්රෙයහි
ලවණජලය ���පැන� වන�ෙන�ය. �ය� ජල තලය පස්වණක් පියුෙමන් සැෙදන�ෙන�ය.
�ෙය� ෙගාෙඩ� පිෙපන �ය� මල් එකපැහැර පිෙපන�ෙන�ය. �ය� වෘ�ෂයන�ෙග්
කෙඳද� කඳදපිය��ද, අත�ෙත� අතුපිය��ද, ලිෙය� ලියපිය��ද පිෙපන�ෙන�ය.
ෙපාෙළාව පලාෙගන අතළගල් පලාෙගන මතුමත�ෙත� සතක� සතක�ව දණ්ඩක පද්ම
න� සත�බුමු මහ පිය�� පිෙපන�ෙන�ය. අාකාශෙය� ඔලම්බකපද්ම න� පිය��
එෙලන�ෙන�ය. හාත�ප�න� මල්වැසි වස්ෙන�ය. අාකාශෙය� �ව්යවූ පඤ්චා�ගිකතූ�යනාද
පවත�ෙන�ය. �ය� දසදහසක� සක�වළ වටෙකාට ලා දමා� මල්වටක� ෙමන�ද, තරෙකාට
හස�රැවා බඳදනාලද මල්��යක� ෙමන�ද, සරහා පි�ෙයල කරනලද මලස්නක� ෙමන� ද
එකමාලාෙවන� සැ�� ගැව�ගන�ෙන�ය. ෙතවුනාවූ වල්��නාෙවන� දස�ග බැබලී
�ෙබන�ෙන�ය. පුෂ්පධූපග�ධෙයන� එක ස�ග�ධවන�ෙන�ය. ෙමෙස් �ය� දසදහසක�
සක�වළම උතු�වූ � ෙසෟ�ද�යෙයන� අග්රප්රාප්ත වන�ෙන�ය.
ඒ මහාෙබෝධිසත්�යන්ෙග් ප්ර�ස��ග්රහණෙය් පටන� ෙමෙස් ගන�නා ලද පි��ඳද අැ�
ෙබෝ�සත��වයන�ට හා ෙබෝ�සත��ව මාතාවන�ට උප�ව වළකන පි�ස සතරවරම්
මහරජදරැෙවෝ සතර�ග �යහන� ගබඩාෙ� කඩුගත� අත�අැ�ව රකවල් ගන�නාහ.
හ�ෙදක� ඒ සතරෙදන මතුෙනාව�, වැ�කවුරැ රකවල් ග�ද්ද? යත�:-

දසදහසක� සක�ව�න� එ� එ� සක�වෙළක වරම්රජදරැෙවෝ සතර සතර ෙදෙනකැ�,
සත�ස් දහසක� වර�රජදරැෙවෝ ග�භද්වාරප්රාසාදද්වාර-පුරද්වාරෙය� පටන� සක�වළහල
දක�වා හාත�ප�න� කඩුගත� අත�අැ�ව රකවල් ගන�නාහ. ෙබෝ�සත��වමාතාවන�ට
පුරැෂයන�
ෙකෙර�
රාග�ත�තෙයන�
න�පදෙන�ය.
ෙ�ළ�ක�
අා�වූ
��
කාය�ත�තපීඩාෙව�න� ෙනා ��� ස��තමු�තව සතුටු��න� ෙබෝ�සත��වයන� අැතු�කුස
උන�තැනැත�තන� �ෙශ්ෂෙයන� ප්රසන�න වූ ජාතිරගමාණික්යෙයන් අවුණන ලද
රන�පලස්හ�යක� ෙමන� ෙබෝධිසත්�මාතාෙවෝ දක�නාහ.
ය�ෙහය�න� ෙබෝ�සත��වයන� �ස� මවුකුස න�:- �කරඬඩුවක� හා සමාන වන බැ�න�
අන���සත��වයක�හ� ��න� වසන�ටවත� ප්රෙයෝජන �ඳ�න�ටවත� ෙනා පි�වන�ෙ�ද,
එෙහ�න�
ෙබෝ�සත��වමාතාෙවෝ
මහාෙබෝ�සත��වයන�
උපන�
සත�දව�න�ම
කාලක�ියාෙකාට ත�ෂිතපුරෙයහි උපදනාහ.
ය�ෙස් අන්යස්ත�ීහ� දසමසට ෙනා පැ�ණත� දසමස ඉක�මවාත� �ඳදන� දරැවන� වදන�නාහ�
ෙවද්ද, ෙබෝ�සත��වමාතාෙවෝ වූකලී එෙස් ෙනා වදන�නාහ. ඒ ෙබෝ�සත��වමාතාෙවෝ
ෙබෝ�සත��වයන� දසමසක� මු�ල්ෙල� කු�න� ප�හරණයෙකාට �ටම වදන�නාහ. ෙ�
ෙබෝ�සත��වමාතාවන�ෙග් ස්වභාවෙයක� වන�ෙන�ය.

වනසිරි හා බුදුක�රැ උපත
බ්රහ්මවතී න� බැ��ෙද්�න� පිරැණ�ෙතල්පාත�යක� ෙමන�ද සමසක� මු�ල්ෙල� කු�න�
ෙබෝ�සත��වයන� ප�හරණය ෙකාට පි�හ�න� ගප්අැ�ව උයනට යන� කැමැ� වන�නාහ.
එසමෙය� උද්යානයට යන�නාවූ මා�ගය සමකරවා ෙනාෙයක� මල් ස�වඳද�� ස�වඳදස�ණ�
ෙකෙහල්ගස් ධජපතාක පුන�කළස පුන�නාලි අා�ෙයන� සරහා ෙබෝ�සත��වමාතාවන�
රන���ෙගයක �ඳ�වා මහත�වූ ෙපරහ�න� මහත�වූ �ෙසෟ�ද�යෙයන� සපු-ෙහෝප�-නාෙ�ඹ-�න-දඹ-�ෙදල්-න�න�-සඳ�න� අා� ෙනාෙයක� වෘ�ෂසමූහෙයන� ගැවැ�ගන�නා වූ
මුලපටන� අගදක�වා ප්රභාස�පන�න වූ ස�වඳදමලින� ස�පුෂ්පිත වූ �ලා� පඤ්චව�ණ
භා�ගයන� ��න� අතු පත� මල් අතුරැ අා�ෙය� සඤ්චාරය කරන�නාවූ ෙනාෙයක�
මත�ෙමානර ෙකාවු�ෙක�ල් අා� �යගණන� ප�ි සමූහයා ��න� �� පි��� ෙදන ලද්�
වූ න�දනවනෙයන් ගිලි� �මවැ� ගියාක� වැ� වූද, මහාන�භාවස�පන�න
ර�ජුරැෙකනකුන�ට මනාෙකාට සරහා පි�ෙයල කරන ලද සුරාපාන මණ�ඩලයක� වැ�වූ
ඉතා ස�ක ඉසිපතන න� නාගවෙනාද්යානයට ෙගනයන�නාහ. ඒ ෙබෝ�සත��වමාතාෙවෝ
රන���ෙගන� �මට බැස මහත�වූ පි�ව�න� උයනවට අැ��නාහ� ස�පිපි මල්රැකක� මුලට
පැ�ණ ස�වාභරණෙයන� සැර� දකුණ�න� මල්අත�තක� අල්වාෙගන නැෙගන�ර සක�වළ
�ශාව බල බලා �ටම මහාෙබෝ�සත��වයන� වදන�නාහ.
ය�ෙස් අන්ය සත��වෙයෝ මවුකු�න� ��වන�නාහ� පි�කුල්වූ මලමුත�ා�න� ගැවස�න� ශ�ර
අැ�ව ��ෙවද්ද, ෙබෝ�සත��වෙයෝ එෙස් �� ෙනා වන�නාහ.
මහෙබෝසතාෙණෝ වූකලී ධ�මාසනය�න� බස්නාවූ මහා ධ�මක�ක ෙකනකුන� ෙමන�
�ක�කරන ලද හස්තපාදයන� අැ�ව ක�වස්තෙ
� යක�� තබනලද ජා�ර�ගමා�ක්යයක�
ෙමන� බබළ�න� මවුකු�න� ��වන�නාහ.

ඉක��ත�ෙතන� ඒ ෙබෝ�සත��වයන� ප්ර�ණකාමරාගයන� අැ� සුද්ධාවාසබ්රහ්මෙලෝකෙයහි
වසන�නාවූ මහාබ්රහ්මෙයෝ සතරෙදෙනක� අවුත� රන��ලින� පි�ෙගන මෑ�යන�
අ�මුඛෙය� තබා ෙද්��! සතුටු�ත� අැ�වව. මහාන�භාවස�පන�න පුතණ� ෙකෙනක�
ෙතාපට උපන�ෙනෝ ෙ��� �යන�නාහ.
ඒ මහාබ්රහ්මයන� අ�න� සතරවරම්මහරජදරැෙවෝ ප්රශස්ත ය� දන�නා ලද ස�වපහස් අැ�
අඳුන්දිවිසමකින් පි�ගන�නාහ. ඒ වර�රජදරැවන� අ�න� අමාත්යෙයෝ �හ�ල් ස�ඹුළ�න�
පි�ගන�නාහ. ඔවුන� අ�න� බැස සමපත�ෙලන� භූ�ෙය� පි�ටා නැෙගනහිරදිග බල�න�
��නාහ. එෙකෙණ� පි��� ��මල ශ�ර අැත�තා වූ ඒ මහාෙබෝ�සත��වයන� හා
ෙබෝ�සත��වයන�ෙග් මෑ�යන�ට සත�කාර පි�ස අාකාශෙයන� ස්ඵ�ක මා�ක්යමය වූ
ජලධාරාෙවෝ
ෙදෙදෙනක�
අවුත�
ෙදෙදනාෙග්ම
ශ�රෙය්
සෘතුගන�වන�නාහ.
හ��ජලධාරාෙවෝ මතුපහළවන�නාහ� ෙනා ෙව�. වැ� කුමක�ෙ�ද? යත�:- යට�යන ලද්�වූ
ප්රකාර අැ� පෘ��ක�පා� වූ ෙදතිස්පූර්වනිමිත්ත පහළවන�ෙන�ය.
ෙමෙස් පහළවූ ෙනාෙයක� අාශ්ච�ය අැ� මහෙබෝසතාෙණෝ නැෙගන�ර�ග බල�න� මා
හා සමාන ෙකෙනක�වත� අ�ක ෙකෙනක�වත� ෙලෝකෙය� අැද්ෙ� නැද්ෙ� ෙහෝ� ප��ෂා
කරන�නාහ. එසඳද ෙනාෙයක� ෙකළල�ෂගණන� සක�වළ එකා�යන වන�ෙන�ය. එ�
�ව්යමන�ෂ්යෙයෝ ගඳද-��-මල්-පහන� අා�න� පූජාෙකෙර�න� මහාපුරැෂයාණන�වහන�ස!
ෙම� න�ඹවහන�ෙස් හා සමාන ෙකෙනකුන� නැත. එෙහ�න� ෙම� න�ඹවහන�ෙස්ට
උත�ත�තරෙකෙනක�
ෙකා�න���
අස්වසා �යන�නාහ.
ෙමෙස් සතර�ගය,
සතරඅන��ගය, උඩය, යටය � දස�ක� බලා එ�න� තමන� හා සමාන ෙකෙනකුන�
ෙනා�ක ෙ� උත�තර�ශාභාගය� �යම ෙකාට සත�පියවරක� නඟා යන�නාහ.
එසඳද මහාබ්රහ්මයා ෙදෙව� පුන�සඳදක� බඳ�වූ ෙස්සත� මු�නට ධරා අල්වන�නාහ. ස�යාම
න� �ව්යපුත�යා වල්��නාව අල්වා සලන�ෙන�ය. එක��ව්යපුත�ෙයක� රන�රැවන�
ක�මාන�තකරණ ලද මඟුල්කඩුව අල්වන�ෙන�ය. එක� �ව්යපුත�ෙයක� රන���වැ� සඟළ
අල්වාෙගන යන�ෙන�ය. එක� �ව්යපුත�ෙයක� �ව්යමය වූ නළල්පට අල්වාෙගන යන�ෙන�ය.
ෙබෝ�සත��වෙයෝ වූකලි තුමූ බාලකුමාරව �ට ෙසාෙළාස් හැ��� වයස් අැ�
ෙකනකුන�ෙමන� ද, තුමූ නග්න තැනැත�ෙතෝ ක�ස�හන�ෙකනකුන� ෙමන�ද, තුමූ ෙනා
සැරහ�ණ� තැනැත�ෙතෝ චක�ව�� අල�කාරෙයන� සැරහ�ණ� ෙකෙනකුන� ෙමන�ද, �මන�
යන තැනැත�ෙතෝ අාකාශෙයන� යන ෙකෙනකුන� ෙමන�ද �ය� සත��වයන�ට
ෙපෙනන�නාහ.
ඒ උත�තර�ශාභාගෙය�ත� ෙනාෙයක� ෙකළල�ෂගණන� සක�වළ එක� එ� වන�ෙන�ය.
ඉක��ත�ෙතන� එ�ග මහාබ්රහ්මයා බ්රහ්මාභරණෙයන� සැර� බඹ �හ�ල්ස�වක�
එකාංශෙකාට බහා දකුණ� දනමඬඩල �මහැන ව�දනමඬඩල ඔසවා �ටුවා
එකඅැඟිල්ල�න� දහසක� සක�වළ දසඅැඟිල්ෙලන� දසදහසක� සක�වළ අාෙලෝකකරන�ට
සම�ථව මහාන�භාව ස�පන�න වූෙය් ෙනාෙයක� දහස් ගණන� බ්රහ්මසමූහයා ��න�
පි�වරන ල�ව ෙ�ෙහාත�මු�ෙන� පි�ටුවා ��කාණන� වහන�ස! �ය� දස�ග බැලීෙමන�
ප්රෙයෝජන ��ද? අ��ෙය� පටන� භවාග්රය දක�වා භවාග්රෙය�ාා පටන� අ��ය දක�වා
සර�න� අනන�තාප�මාන සක�වළ න�ඹ වහන�ෙස් හා සමවූත� අ�කවූත� �� සත��වෙයක�
න� නැත�ෙත�ය � �යන�ෙන�ය. එසමෙය� මහෙබෝසතාෙණෝ �ය� ස�වඥවරයන�ට
චා�ත� වූ උත�තමනාද ස�ඛ්යාත වූ �ංහනාද ෙකෙර�න� �ය� ෙලාව එක�න�නාද
ෙකෙර�න� �ය� ෙලාවට අග්ර ෙවමි, ෙජ්යෂ්ඨ ෙවමි, ෙශ්ර්ෂ්ඨ ෙවමි. ෙ� මාෙග් ෙකළවර

ජා�ය ය, නැවත
පවත�වන�නාහ.

මට

පුනරැත�පත��ෙයක�

නැත�ෙත�ය

�”

ෙමෙස්

අභීතනාද

එසඳද �ය� �ව්යමන�ෂ්යෙයෝ මහෙබෝසතාණන� අපමණ වූ පූජාසත�කාරෙයන� උ�රතර
වූ �සමෘද්�ෙයන� මහත�වූ උත�සවෙයන� ෙකත�මතී න� රාජධා�යටම ෙගනයන�නාහ. ඒ
මහෙබෝසතාණන�ට මවු වූ බ්රහ්මව� න� බැ��ෙද්� සත�වැ�දවස් කාලක�ියා ෙකාට
ත�ෂිතදිව්යෙලෝකෙයහි මෙහ්ශාක්ය වූ �ව්යපුත� ව උපදනාහ. ෙමෙස් ඒ
ෛමෙත�යෙබෝසතාෙණෝ බ්රාහ්මණ මහාසාර කුලෙය� ඉපද අනන�තාප�මාණ වූ
මහපි�ව�න� අනන�ත වූ යස�න� මහත�වූ �ෙසෟන�ද�යෙයන� �ව්යකුමාරයකුෙමන�
වැ��ය පැ�ෙණන�නාහ.

ප්රාසාද සම්පත්තිය
ෙමෙස් ඒ මහාපුරැෂයාණන�ෙග් උත�පත��ය දක�වා �න� උන�ෙග් ප්රාසාදස�පත�� අා�ය
දක�වන�නාවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස්
“සිරිවඩ්ෙඪා වඩ්ඪමාෙනා ව සිද්ධෙ�ා ෙචව ව�දෙකා
අජිතස්ස�ාය උප්පන්නා පාසාදා රතනාමයා”
යනා�න� ෙමෙස් ව�ළෙස්ක.
ෙකෙස්ද? යත�:එකල අජිත න� මහාෙබෝ�සත��වයන�ෙග් කුශලාන�භාවෙයන� ෙපාෙළාව පලාෙගන
නැංගා වූ ෙශෝභාෙවන� බබළන�නා වූ වර්ධමානය, සිද්ධාර්ථය, ච�දකය යන ප්රාසාදයන�
තුන�ෙදනා අතුෙරන� එ� එ� ප්රාසාදෙයක� සත�සත� මහල් වන�ෙන�ය. එ� එ� මාලෙයක
ස්ව�ණමයවූ රජතමයවූ, ප්රවාලමයවූ ස්ඵ�ක මා�ක්යමය වූ, ෙලෝ�ත�කමා�ක්යමය
වූ, මසාරගල්ලමා�ක්යමයවූ, ස�වරත�නමය වූ ෙකළල�ෂයක� ක�ළුෙගවල් වන�ෙන�ය.
එ� එ� ප්රාසාදෙයක� සත�රැවන� පවුරැවළ� සත�න� වටකරණ ලද්ෙද්ය. ඉන� එක�
පවුරැවළල්ලක� රත�නමයය, එෙකක� ��මයය, එෙකක� ප්රවාලමයය, එෙකක�
පි�වහනමයය, එෙකක� ෙලා�ත�කමයය, එෙකක� මැ��ගල්මයය, එෙකක�
සත�රැවන�මයය.
එ� සත� සත� ෙතාරණ ෙපළ වන�ෙන�ය. ස්ව�ණමය ප්රාකාරද්වාරෙය� රජතමය
ෙතාරණප�ක��ය වන��ය. රජතමය ප්රාකාරද්වාරෙය� ස්ව�ණමය ෙතාරණප�ක��ය
වන��ය. ප්රවාලමය ප්රාකාරද්වාරෙය� ස්ඵ�කමා�ක්යමය ෙතාරණ ප�ක��ය වන��ය.
ස්ඵ�ක මා�ක්යමය ප්රාකාරද්වාරෙය� ප්රවාලමය. ෙතාරණප�ක��ය වන��ය.
ෙලා�ත�කමා�ක්යමය ප්රාකාරද්වාරෙය� මසාරගල්ල මය ෙතාරණප�ක��ය වන��ය.
මසාරගල්ලමා�ක්යමය ප්රාකාරද්වාරෙය� ෙලා�ත�කමා�ක්යමය ෙතාරණ ප�ක��ය
වන��ය. ස�වරත�නමය ප්රාකාරද්වාරෙය� ස�වරත�නමය. ෙතාරණප�ක��ය වන��ය.
හාත�ප�න� සත�රැවන�මය යටග ෙනාෙයක� පැහැඅැ� ��තුරැ �වජපතාකා ෙලෙළ�න�
ප්රාසාදය සරහ�න� බබළ�න� ��නාහ. ස�වරත�නමය වූ ����ක ජාලාෙවෝ හාත�ප�න�
සත�රැවන�මය පළෙසෙව�මුව�ට එෙලන�නාහ� �ව්යවූ පඤ්චා�ගිකතූ�යනාදයක� හා

සමාන වූ මධුරනාද පවත�ව�න� ��නාහ. ඒ සත�රැවන�මය වූ රස��ල්හඬ�න� හා
ධජපතාකාවල බඬදනාලද රත�රැවන� ��හඬ�න� �ය� න�වරවැ� සත��වෙයෝ ��වල්
�වපසඟතුරැ ��හඬ�න� කුල්මත�ෙව�න� ෙවෙස�න� සතුටුව �ත�අලවන�නාහ.
ඒ ප්රාසාදවලින� �ක�ෙමන�නාවූ අාෙලෝකය ස��යරශ්��වාලාෙලෝකයක� ෙමන�
බබළන�ෙන�ය. ඒ අාෙලෝකෙයන� �ෙශ්ෂවත� ව බබළන�නා වූ ප්රාසාදෙයෝ �ලිෙයන
තල්වන, හ�නවන, බටවන අා�ය ෙමන� �ලිෙය�න� ��නාහ. ප්රවාල, ඉ���ල, ස්ඵ�ක
ෙලා�ත�කා�මය වූ දහස්ගණන� ක�ළුෙගවලින් �යදහස්ගණන� ෙද��න�ෙනන� වළඳදනා
ලද රත�නකූටප�වත�න� බබළන�නාක� ෙමන� වන�නාහ.
ඒ ප්රාසාදයන�ෙග් �ත��වල හාත�ප�න� ඉ���ලමා�ක්යෙයන� ��ත� වූ තාලපංක��ය,
ස�වරත�නමය
මකරපංක��ය,
�ංහපංක��ය,
ව්යාඝ�පංක��ය,
හස්�පංක��ය,
අශ්වපංක��ය, ��වළස් අා� ව්යාලරෑපපංක��ය, රථපංක��ය, මය�රපංක��ය,
හංසපංක��ය,
ෙකාස්ලි��පංක��ය,
බලාකාපංක��ය,
ගිජුලි��පංක��ය,
ගරැඬඩපංක��ය,
නාගපංක��ය,
ෙද්වපංක��ය,
බ්රහ්මපංක��ය,
ලතාපංක��ය,
වෘ�ෂපංක��ය, ප�වතකූටපංක��ය, ග�ගා යමුනා� ග�ගාපංක��ය, අනවතප්තා�
�ල්පංක��ය, මරාවන�මුහ��, පබ�වන�මුහ�� අා� සමු�පංක��ය, රන���පබ�වන�
වැ�පංක��ය, ෙකතුම� අා� නගරපංක��ය, ෙද��න�බඳ� රත��ල් අා� පස්වණක�
පැහැෙයක� �ලිෙයන ප��කාපංක��ය යනා� ��ත� රෑපපංක��හ� මනාව �භාශවත�ව
පි��යාහ� වන�නාහ. �රන�තරෙයන� �වමල් වැ� වස්ෙන�ය. ඒ ප්රාසාදවල එ� එ�
මාෙලක සත� දහසක� සත�දහසක� ගබඩා වන�ෙන�ය. මනාෙකාට සරහා පි�ෙයල කරන
ලද ෛවඩූ�යමා�ක්යමය වූ සද්දහසක� සද්දහසක� සිංහාසන වන�ෙන�ය. රැවන�මය
පුඩුඅැ� සත�රැවන�මය වූ සත�දහසක� සත�දහසක� ධවලාතපත්ර වන�ෙන�ය. සතරගුෙලන�
�ක� ෙලා� අැ� ෙකාඳ�පලස් අතුළ එ�ෙලා�මය ස��අැ�� අතුළ එෙස්ම එ�ෙලා�මය
රන�අැ�� අතුළ �ංහා� රෑපෙයන� ��තුරැ අැ�� අතුළ ඝනපුප් අැ�� අතුළ එක�පිෙටක
ෙලා� අැ� අැ�� අතුළ ෙදපිට ෙලා� අැ� අැ�� අතුළ රන�ක�කළ මාහැඟි අැ��
අතුල ෙනාෙයක� පැහැෙයන� බබළන�නා වූ සද්දහසක� සද්දහසක� ශ්රී යහන් වන�ෙන�ය.
සත�රැවන� ක�මාන�තෙයන� ��තුරැ වූ ��අැ� ෙකාන්ත සද්දහසක� සද්දහසක�
වන�ෙන�ය.
එ� එ� ප්රාසාදයක� ස�පෙය� වටෙකාට ඡද්දන්ත න� හස්�රාජයා ප්රධාන ෙකාට අැ�
සද්දහසක� සද්දහසක� හස්�හ� �ය� හස්ත්යල�කාරෙයන� සරහණල�ව මු�ෙන�
බඳදනාලද රන�ධජ, ��ධජ අා�ය අැ�වැ රන��ලින� පිට වසන ල�ව සත�රැවන�මය
සන�නාහෙයන� සන�නද්ධව සැර� ��නාහ.
එෙස්ම වළාහක න� අශ්වරාජයා ප්රධාන ෙකාට අැ� ස්ව�ණාල�කාරෙයන� සැරහ�නා
වූ සත�රැවන�මය සන�නාහෙයන� සන�නද්ධ වූ අාජා�ය ෛස�ධව වූ සත�දහසක�
සද්දහසක� අශ්වෙයෝ සැර� ��නාහ.
එෙස්ම සත�රැවන�මය වූ නගනලද රන�ධජ, ��ධජ අැ� �ය� රථාල�කාරෙයන�
සැරහ�නා වූ බාලා�කමණ�ඩලයන� හා සමානවූ තමන� තමන�ෙග් අාෙලෝකසමූහෙයන�
�ය� ප්රාසාදය ගලා පියන�නක� වැ�වූ සද්දහසක� සද්දහසක� රථෙයෝ සැර� ��නාහ.
එ�� � මාෙලක �ව්යප්සරාවන� හා සමානවූ �ය� ස්ත�ී අාභරණෙයන� සැරහ�නා වූ

නැ��-ගී��-ෙබරවැ�� අා�ෙය� ද�ෂ වූ හාවභාවලීලාකටැ�ෂම�දස්�තෙයන� ය�ක�ත
වූ අාතත �තතා� පඤ්චා�ගිකතූ�යභාණ�ඩයන� ගන�නාලද අත� අැ� උභයකුලප�ශුද්ධ
උත�තමවංශෙය� උපන�නා වූ සද්දහසක� සද්දහසක� නාටකස්තහ
�ී � සැර� ��නාහ. ඔවුන�
හැමෙදනාට ප්රධානවූ අගෙමෙහස�න� �සවු ච�දමු� න� වන�නාහ.
ඒ ච�දමු� න� �සවු �ශිෂ්ට වූ රෑප� අැත�තාහ. ද�ශ�ය ෙව�, බැ�වන�ට ප්රසාද
එළව�, උතු� වූ ව�ණෙසෟ�ද�යෙයන� සමන��ත ෙව�, ඉතා උස් ෙනා ෙව�, ඉතා ��
ෙනා ෙව�, ඉතා ��වල ෙනාෙව�, ඉත� ස්ථූල ෙනාෙව�. ඉතා කැ� ෙනාෙව�. ඉතා
එෙළලි ෙනා ෙව�, මන�ෂ්යරෑපය ඉක�ම ��නාහ, �ව්යරෑපයට ෙනා පැ�ෙණන�නාහ. ඒ
�සවුන�ෙග් ශ�රෙයන� සඳ�න�ස�වඳද වහනය වන�ෙන�ය, මුඛෙයන� මහෙනල් මල් ස�වඳද
හමන�ෙන�ය, ශ�රාෙලෝකය ෙ�ෙළාස්�යෙනක පැ�ර ��ෙන�ය. කපුපු�න� ඉඹුල්පු�න�
ෙස් ෙමාෙළාක� ස�වපහස් අැ� ශ�රස්ප�ශ වන�ෙන�ය. ෙකසකල්යාණය-අ��කල්යාණයමංසකල්යාණය-ඡ�කල්යාණය-වයකල්යාණය යන ෙ� පඤ්චකල්යානෙයන� සමන��ත
වන�නාහ. එම ජන�මෙය� රහත� ව �වන� දක�නට ස��ස� කුසල් අැ�ෙහ�න�
පශ්�මාත�මභාව අැ�වන�නාහ. ඒ මහෙබෝසතාණන�ෙග් පුතණ�ෙවෝ බ්රහ්මවර්ධන ක�මාර
න� වන�නාහ. ඒ කුමාරෙයෝත� අපෙග් ස�වඥයන� වහන�ෙස්ට පුත�වූ රාහ�ල කුමාරයන�
ෙමන� පිරෑ පාර�තා අැ�ව ඉහාත�මභාවෙය� රහත�ව �වන� දක�නට ස��ස� පින�
අැ�ෙහ�න� පශ්�මභ�ක වන�නාහ. ඒ බ්රහ්මව�ධන කුමාරයන� ප්රධාන ෙකාට අැ�
දහසක� පුත�ෙයෝ වන�නාහ.
එ� එ� ප්රාසාදෙය� ෙයාදනක� ෙයාදනක� පමණ �ග පු�ල ගැඹුර අැ� �ධානසැළ
සතරක� අැර ගත�තැන� පිෙරන බැ�න� සැළක�න� සත�රැවන� වමාරන�නාක� ෙමන� පි�
ඉ�ර ��න�ෙන�ය. ඒ ප්රාසාදවල සතර සතර ෙකාණ කප්රැක� සතෙරක� ෙපාෙළාව
පලාෙගන නැගී ෙනාෙයක� වස්ත� ෙනාෙයක� අාභරණ ෙනාෙයක� උපකරණා�ෙයන�
බබළ�න� සැර� ��ෙන�ය.
එ� එ� ප්රාසාදෙයක මහෙබෝසතාෙණෝ තුමූ �ව්යකුමාරයක�හ� ෙමන� ස�වාභරණෙයන�
සරහා පි�ෙයල කරනලද ශ�ර අැත�තාහ� එෙස්ම ස�වාභරණෙයන� සැරහ�නා වූ
උපමා�ෙයා�ක�ාන�ත වූ රෑපෙසෟන�ද�යෙයන� ය�ක�තවූ ස්ත�ීසමූහයා ��න� පි�වරණ ල�ව
අවුරැ� දහසක� අවුරැ� දහසක� ස�පත� අන�භව ෙකෙර�න� වාසය කරන�නාහ.
එසමෙය� අ�ත න� මහෙබෝසතාණන�ෙග් කුශලාන�භාවෙයන� ෙමෙහයන ලද්�වූ �ය�
ජ�බුද්�පෙය� ෙකතුම� න� රාජධා�ය ප්රධාන ෙකාට අැ� ස�වාස�දහසක� රාජධා�වල
රජ දරැෙවෝද, ශ�ඛ න� චක�ව��ර�ජුරැවන� හා සමග අවෙශ්ෂ �ව්යමන�ෂ්යෙයෝ ද,
මහෙබෝසතාණන� කරා එළඹ ��කාණන� වහන�ස! අපි හැම න�ඹවහන�ෙස්ට අත� පා
ෙමෙහවර කරන� කැමැත�ත�හ � �යා මුහ�ණ බල බලා ��නාහ.
එසඳද මහෙබෝසතාෙණෝ අපට ෙවය්යාවත� කරන�ෙනෝ ෙව�. ෙතපි සැම ෙතාප ෙතාපෙග්
වාසස්ථානවලට ම යව� ඒ රජ දරැවන� අා�වූ �ව්යමන�ෂ්යයන� තමන� තමන�ෙග්
වාසස්ථානවලටම යවන�නාහ�ය. එසමෙය� මහාෙබෝ�සත��වයන� හා සමග
�ව්යෙලෝකෙයන� චුතව අවුත� ෙකතුම� න� රාජධා�ෙය� ඒ ඒ උතු� වූ කුලවල
උපන�නාවූ අටෙළාස් ෙකළක� පමණ �ව්ය පුත�ෙයෝ ෙබෝ�සත��වයන�ට අමාත්යමණ�ඩල
වන�නාහ.

මහබිනික්මන
ෙමෙස් ඒ ප්රාසාද-නාටක-ප�වාර සමෘද්�ය දක�වා �න� ඒ මහෙබෝසතාණන�ෙග්
මහා��ක�මන� දක�වන�නාවූ �ෙලෝගුරැ බු�රජාණන� වහන�ෙස්:“රමිස්සති රති සම්පන්ෙනා ෙමාදමාෙනා මහාසුෙඛා,
අනුභවි�ා යසං සබ්බං න�දෙන වාසෙවා යථා”
යනා�න� ෙමෙස් ව�ළෙස්ක. ෙකෙස්ද? යත�:ෙමෙස් අ�ශ�න� සමෘද්ධ වූ මහායුගෙයහි ස�පූ�ණ වූ පාර�තා අැ� අ�තකුමාරෙයෝ
ගි�ෙග� �ට �ව්යපඤ්චකාමර�ය ඉක�මවන�නාක� වැ� වූ මන�ෂ්යකාමර�ෙය�
මස්තකප්රාප්ත වූ පඤ්චකාමෙකා�ඨාසෙය� අැල්ෙමන� ය�ක�තව එම කාමර�ෙයන�
සතුටුව ස�වඥතා�නෙයන� පි��ඳද �යන�ට ෙනා පි�වන� වූ සැපයට පි�ටවූ ෙබාෙහෝ
සැපයට ස��ස� වූ උපකරණ අතුරැනැ�ව උපදනාෙහ�න� මහත�වූ කා�ක ෛචත�ක
සැපෙයන� �ත� අලවා ෙබාෙහෝ කලක� වාසය ෙකාට න�දෙනාද්යානෙය� �ව්යෙඑශ්ච�ය
අන�භව කරන�නාවූ වාසව ස�ඛ්යාත ශක�ෙද්ෙ���යන� ප�ද්ෙදන� �ය� �ව්යෙලෝක
මන�ෂ්යෙලෝකයන� එකතැනට �ස්ෙකාට �වාක� වැ�වූ මහත�වූ ස�පත�, මහත�වූ යසස්,
අපමණවූ � සමෘද්�ය අන�භව ෙකෙර�න� අටදහසක� අවුරැ� මු�ල්ෙල� ගි�ෙග� වැස
ච��මු� න� අගෙමෙහස�න� �සවුන� බ්රහ්මව�ධන න� පුත�රැවන වැ�� න�වණ
����ෙමන� කල්පිරැණ� කල්� එක�දවසක� මහෙපරහ�න� මහත�වූ අාන�භාවෙයන�
�ව්ය�මානයක� ෙස් ස�ක වූ උතු� රථයකට පැන නැගී උයන�ෙක�යට යන�නාහ�
ෙද�යන� ��න� මවා පානලද ජරා�� රෑපයක� �ක ෙයෟවනමදය හැර කල�රැණා වූ
�ත� අැ� ෙබෝ�සත��වෙයෝ උයන� ෙක�යට ෙනාෙගාස් එතන �ටම ෙපරළා න�වරට
අවුත� නැවතත� එක�දවසක� උයන� ෙක�යට යන�නාහ� පඤ්චකාමර�ය නැ�මට කාරණවූ
ව්යා�රෑපයක� �ක අාෙරාග්යමදය �රැෙකාට උයනට ෙනාෙගාස් ෙපරළා න�වරට අවුත�
නැවතත� එක�දවසක� උයන�ෙක�යට යන�නාහ� එෙස්ම ෙද�යන� ��න� මවාපානා ලද
මෘතරෑපයක� �ක ��තමදය සැර වජුප�වතෙය� දක�නාලද රන�ධ්රයක� ෙමන�ද, අ�තපිපි
උතු� රත� පිය�ෙමක දක�නාලද ��කයක� ෙමන�ද ස��ය�මානෙය� දක�නාලද
අ�ධකාරයක� ෙමන�ද, ශරත�කාලෙය� ��මල වූ ස�පූ�ණ ච��මණ�ඩලෙය� දක�නාලද
අෙසෟම්යබවක� ෙමන�ද, �ව්යබ්රහ්ම�මානෙය� දක�නාලද මලමූත�යක� ෙමන�ද තමන�ෙග්
�සමෘද්�ෙය� දක�නා ලද �පි�සර අැත�තාහ� න�දනවනෙය� උකටලී වූ �ව්යපුත�යක�හ�
ෙමන�ද, වස්තුකාමක�ෙල්ශකාමෙය� අා�නව �ක�ෙමන� තමන�ෙග් � සමෘද්�ෙය�
කල�� නැවත එක�දවසක� උයන�ෙක�යට යන�නාහ� අාකාශෙය� ෙද�යන� ��න�
දක�වනලද ප්රව්රජ්යා සැපෙයන� ස��ත වූ ශ්රමණරෑපයක� �ක ඊට අ�න�දනය ෙකාට
මහණ�ෙම� අ�ප්රාය උපදවා උයන�ෙක� ෙකළ ෙද�යන� ��න� සරහා පි�ෙයල කරන
ල�ව න�වරට වැද ප්රාසාදයට පැනනැගී �ය� සත��වයන� ��න� අන�භවකරන�නාවූ
සංසාර �ඃඛය �ක කරැණාෙවන� ක�පිතවූ �ත� අැ� ෙහ�න� මහාකාරැ�කවූ
තෘෂ්ණා�ඡ�දය �රැකළාවූ සසර කළ�රැණාවූ ඒ මහෙබෝසතාෙණෝ �ය� ධ�මයන�
අතුෙරන� එක ධ�මයකුත� ෙ� ��වාණධ�මයට උත�ත�තර ෙනාවන ෙහ�න�
�රැත�තරවූ ��වාණය �සා සකලක�ෙල්ශයන� සන��ෙඳදන ෙහ�න� ශාන��කරවූ
ස�වඥයන� ප්රධාන ෙකාට අැ� �ය� මෙහෝත�තමයන�ට පි�ටවූ ��වාණධ�මය
ෙසාය�න� �ය� ෙබෝ�සත��වවරයන�ට ධ�මතාවූ මහ��ක�මන� �ක�ෙමන�නාහ.

ප්රව්රජ්යාව හා ෙද්ෙවෝපස්ථාන
ෙමෙස් ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග් මහබිනික්මන් දක�වා �න� උන�වහන�ෙස්ෙග්
ප්රව්රජ්යාව දක�වන�නාවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස්:“සත්තාහං පධානචාරං චරි�ා පුරිසුත්තෙමා,
පාසාෙදෙන’ච ෙනක්ඛම්මං නික්ඛමිස්සති ෙසා ජිෙනා”
යනා�න� ෙමෙස් ව�ළ ෙස්ක.
ඒ අ�ත න� මහෙබෝසතාෙණෝ උයන�ෙක�යට �ක�මුණ� සතරද්වාරෙයන� ෙකළවරදවස්
ප්රව්ර�තරෑපය �ක හටගත�තාවූ මහණ�ෙම� බලවත� අ�ලාෂ අැ�ව ප්රාසාදෙය්
මතුමාල්තලෙය� �යහන�ගබඩාෙව� සද්දවසක� මු�ල්ෙල� මහා��ය ෙකාට මාෙග්
ශ�රය මහණ�මට සම�ථෙ� ෙහෝ අසම�ථෙ� ෙහෝ � ප��ෂාකරන පි�ස කලට
ස��ස�වූ ප්රව්රජ්යාවට ෙයාග්යවූ ��ය��කක� අන�භවෙකෙර�න� ස�යක� මු�ල්ෙල�
ප්රධන�සැ�සරා මැ�ක�ගුහාෙයක�� පවා උකටලී වූ ෙක�සර�ංහරාජයක�හ� ෙමන�
උක�තප්රකාර සකලෙඑශ්ච�යෙයන� සමෘද්ධවූ රත�නප්රාසාදවල උකටලී වූ පුරැෙෂාත�තමවූ
මහෙබෝසතාෙණෝ මහ��ක�මන� �ක�ෙමන� කැමැ� වන�නාහ.
ඉක��ත�ෙතන� ඒ මහෙබෝසතාණන�ෙග් �ත�ෙතාත�පා�න�භාවෙයන� �ය� දසදහසක�
සක�වළ ෙද්වතාෙවෝ එෙකෙණ� ෙ� සක�වලට �ස්වන�නාහ. �ය� රාජධා� හා �ය�
ජ�බුද්�පය අ�තකුමාරෙයෝ අද මහ��ක�මන� �ක�ෙමන�නාහ�ය � එක ෙකෝලාහල
වන�ෙන�ය.
එෙකෙණ� ශ�ඛ න� චක�ව�� ර�ජුරැෙවෝ ස�වාස�දහසක� නාටකස්තන
�ී � හා අවෙශ්ෂ
��රඟෙසනඟින� පි�වරන ල�ව අවුත� ප්රාසාදය පි�වරා ��නාහ�ය.
අවෙශ්ෂ �ෂත�ිය, බ්රාහ්මණ, ෛවශ්ය, ශු� උපාසක උපා�කාවරැන� හා යට�යන ලද ක�ම
අැ� න�වරවැ�, දන�වැ� සත��වයන� හා ෛමත�ිෙයන� ගැලපුන� �රස�බ�ධ �ත�යන�
�ය� කා�ෙය� �ය�ක�ත අමාත්යයන� අාසත�තස�බ�ධ ය හ�වන� නං මල්බෑ ම�න� අා�
සාෙලා�ත බ�ධූන� �රස�බ�ධ අවෙශ්ෂ නෑයන� අා�වූ ෙනාෙයක� ජනසමූහයා ස�වඳදමල්
ස�වඳදස�ණ� ස�වඳද�� ධජ-පතාක-ෙකෙහල්ගස්-පුනකළස්-පුන�පා මල් අැගෑ මල් මාලාමල්කරඬඩු අා�ය ගත� අත� අැ�ව පි�වරා ගන�නාහ.
අාකාශෙය� ෙද්වතාෙවෝ සැණෙවස්ෙගන �වමල් �වස�වඳද අා�ය ගත� අත� අැ�ව
සා�කාරනාදෙයන� හා �ව්යග�ධ�ථ ��ෙඝාෂෙයන� අක�ටාබ්රහ්මෙලෝකය දක�වා
එත�න� නාද ෙකෙර�න� ��නාහ. චක�වාටප�වත අක�ෂ්ටභවනා�ෙය� ��යාවූ
ෙද�යන� ��න� රන� ��, මැ�ක�, පබ�, පි�වහන, ෙලා�ත�ක, මසාරගල්ල,
සත�රැවන�මය කරඬඩුවලින� දමනලද ස�වඬද මල් ස�වඬද ස�ණ� අා�ෙයන� මු�ෙලාව අතුරැ
නැ�ව වස්නා ඝන ව�ෂාෙයන� මඬඩනාලද්�ක� ෙමන� වන�ෙන�ය. එෙකෙණ� සත�රැවන�
ප්රාසාදය
ෙපාෙළා�න�
අහසට
නැෙඟන�නාවූන
ස්ව�ණහංසරාජයකු
ෙමන�
ෙබෝ�සත��වයන� හා අග්රම�ෂිකා, නාටකස්තන
�ී � අා�න� ��න� ස�පූ�ණවම අාකාශයට
පැන නැෙඟන�ෙන�ය.

එෙකෙණ�
�ය�
ප�ෂත�
මහෙබෝසතාණන�ෙග්
කුශලාන�භාවෙයන�
හා
චක�ව��ර�ජුරැවන�ෙග් රාජාන�භාවෙයන� හා ෙද�යන�ෙග් ෙද්වතාන�භාවෙයන� අාකාශයට
පැනනැෙඟන�නාහ. ය� ය� ෙකෙනක� මහෙබෝසතාණන� හා සමඟ යන� කැමැ� ෙවද්ද
ඒ ඒ සත��වෙයෝ අාකාශෙය�� තමන� තමන� දක�නාහ. මහාබ්රහ්මයා තුන�ෙයාදනක� පමණ
ධවල�ඡත�ය මස්තකයට දරන�ෙන�ය. ශක�ෙද්ෙ���ෙයෝ එක��ය ���යන� ජයතුරායක
තුඩතබා පි�නාහ. ස�යාම න� �ව්යපුත� වල්��නාව ෙගන සල�න� ��ෙන�ය. සන�තුෂිත
න� �ව්යපුත� මැ�ක�තල්වැටක� ෙගන සලන�ෙන�ය. පඤ්ච�ඛග�ධ�ව න� �ව්යපුත�
ෙබ�වපාණ�ඩු �ණාව ෙගන ගායනා ෙකෙර�න� ��නාහ. සතර�ග කඩුගත� අත� අැ�ව
වර�රජදරැෙවෝ රකවල් ෙගන ��නාහ. �වස�වඬද මල් පිරැණ� රන� �� මැ�ක� කරඬඩු
අා�ය ගත� අත� අැ�ව ෙද�ස් �ව්යා�ගනාෙවෝ පූජාෙකෙර�න� ��නාහ. ෙනාෙයක� �ග
කඩුගත� අත� අැ� ය�ෂෙස්නා�ප�හ� රකවල් ෙගන ��නාහ. හාත�ප�න� �ව්යවූ රන�ධජ
��ධජ අා�ය අ�න� අල්වාෙගන අස�රෙයෝ ��නාහ. ��දඬඩුවැටපහන� අ�න� ෙගන
�ව්යනාගරාජෙයෝ ��නාහ. ස්තු�ගායනා ෙකෙර�න� �ව්යගරැඩරාජෙයෝ ��නාහ.
මධුරස්වරෙයන� ගායනා ෙකෙර�න� ��පුරැෂ �න�නරා�ගනාෙවෝ ��නාහ. �වනැටු�
නට�න� ග�ධ�ව�ව්යපුත�යන� හා �ව්යා�ගනාසමූහෙයෝ දස�ග ��නාහ.
ෙමෙස් ෙමබඳ�වූ �ෙසෟභාග්යෙයන� සමෘද්ධවූ �ව්යමන�ෂ්යා� ප�ෂ�න� පි�වරන ල�ව
මහෙබෝසතාෙණෝ ප�වතයන�ෙග් නැ�ෙමන� හා අැතුන�ෙග් කුඤ්චනාදෙයන� හා
අශ්වයන�ෙග් ෙහ්සාරවෙයන� හා �ංහයන�ෙග් �ංහනාදෙයන� හා ව්යාඝ�යන�ෙග්
නාදපවත�වා මැ�අැ�ෙමන� හා හංසයන�ෙග් තුෂ්�රාවෙයන� හා ෙද�යන�ෙග්
සා�කාරනාදෙයන�
හා
අස�රයන�ෙග්
ස්තු�
ෙඝෝෂෙය්
හා
බ්රහ්මයන�ෙග්
අත�ෙපාළසන��ෙමන� හා එක �න�නාද එක��ෙඝෝෂවූ අාකාශය සරහ�න� ප්රාසාදෙයන�
ෙගාස් ෙබෝමඬඩ ස�පයට පැ�ෙණන�නාහ�ය. ඒ ප්රාසාදය ෙබෝ�මණ�ඩල ස�පෙය�
අාකාශෙයන� බැස �ත�ක�වූ භූ�ප්රෙද්ශෙය� පි�ටන�ෙන�ය. එෙකෙණ� මහාබ්රහ්මයා
�ව්යමය අටපිරිකර ෙගන එතනට පැ�ෙණන�ෙන�ය.
එසඳද මහෙබෝසතාෙණෝ ප්රාසාදෙයන� බැස රන�කරඬඩුෙවන� මුහ�� ස�ත ෙකස්වැ�ය කපා
අාකාශයට දමා මහාබ්රහ්මයා අ�න� අටපි�කර පි�ෙගන ප්රාසාදද්වාරෙය��
මහණවන�නාහ.

පෂ�ත් සම්පත්ති
ෙමෙස් ඒ මහාපුරැෂයාණන� වහන�ෙස්ෙග් ප්රව්රජ්යාව දක�වා �න� උන�වහන�ෙස්ට අන�ව
මහණවන ප�ෂත� දක�වන�නාවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස්:“චත�රාසීති සහස්සානි බ්රාහ්මණා ෙවදපාරගා,
ෙමත්ෙතය්යස්මිං පබ්බජිෙත පබ්බජිස්සන්ති ෙතතදා”
යනා�න� ෙමෙස් ව�ළ ෙස්ක.
එසමෙය� ඒ ෛමෙත�ය ෙබෝ�සත��වයන� මහණවූදවස්ම සෘග්ෙවදයයජු�ෙවදයසාමෙවදය-යන ෙවදත�ෙය� පරෙතරට පැ��යාවූ ස�වාස�දහසක� බ්රාහ්මණෙයෝ
ෙබෝ�සත��වයන�ට අන�ව මහණවන�නාහ. ඉසිදත්තය-පුරාණය යන බ්රාහ්මණකුමාරවරැ

ෙදබෑෙකෙනක� ස�වාස�දහසක� ස�වාස�දහසක� පි�වරෙගන මහණවන�නාහ. ජිතමිත්රයවිජයය යන ප්ර�වන�තෙයෝ ෙදෙදෙනක� අග්රධ�මෙද්ශනාෙව��ම අා�යමා�ගප්ර�ව
ප්ර�ෙ�ධකරන�ට සම�ථවූ ස�වාස�දහසක� ස�වාස�දහසක� පි�වරෙගන මහණවන�නාහ.
සිද්ධාර්ථ න� �ටාන ෙකෙනක� ස�වාස�දහසක� උපාසකප�ෂත� හා සමග මහණවන�නාහ.
සුධනා න� උපා�කා ෙකෙනක� ස�වාස�දහසක� උපා�කා ප�ෂත� හා සමග
මහණවන�නාහ. යසවතීය-විශාඛාය යන ප්ර�ද්ධ ෙයෙහ�ෙයෝ ෙදෙදෙනක� ස�වාස�දහසක�
ස�වාස�දහසක� ස්ත�ීප�ෂත� පි�වරා මහණ වන�නාහ. තවද අන්යවූ න�වරවා� ජනපදවා�
සත��වෙයෝද, රජ-බමුණ�-ෙවළඳද-ෙගා� සතරප�ෂෙය� ෙබාෙහෝ සත��වෙයෝද, ෙනාෙයක�
ජා� අැ� අවෙශ්ෂ මහජනෙයෝද ෛනෂ්ක�ම්යයට න�නවූ �ත� අැ�ව එසමෙය� ඒ
ෛමෙත�ය ෙබෝ�සත��වයන�ෙග් ශාසනෙය� ෙබෝ�සත��වයන�ට අන�ව මහණ වන�නාහ.

බුද්ධත්වයට පත්වීම
ෙමෙස් මහාපුරැෂයාණන� වහන�ෙස්ෙග් මහණ�ම හා උන�වහන�ෙස්ට අන�ව මහණවන
ප�ෂත� දක�වා �න� උන�වහන�ෙස්ෙග් බු��ම දක�වන�නා වූ �ෙලෝගුරැ
සම්යක�ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස්:“යස්මිං ච දිවෙස ධීෙරා ෙනක්ඛම්මං අභිනික්ඛමි,
නික්ඛන්තදිවෙස ෙයව ෙබෝධිමණ්ඩං උෙපහි සිති”
යනා�න� ෙමෙස් ව�ළෙස්ක.
ඒ මහාපුරැෂයාෙණෝ මහණව ප්රා�ෙමෝ�ෂසංවරශීලා� �ය� �ල් ඉටාගැන�ෙමන�
සංවරසමා�නය ෙකාට භ�ගාෙය� ගැලී ජලස්නානය ��ෙමන� ශ�රය සෘතුගන�වා
ච�ද්රමුඛි න� අගෙමෙහස�න� �සවුන� ��න� ෙදනලද �ෙව්යාජස් බැහ� මීකිරිපිඩු බත වළඳ�
නාගභවනයට යන ප�ද්ෙදන� රන�තලිය උඩුගංබලා හැර පුෂ්පඵලපල්ලවෙයන�
සැරහ�ණාවූ වනලැහැබක �වා�හාර ෙකාට සවස්ෙ�ෙල� රන�වන� ස�වඳදමල් තුවටුෙවන�
ගිලි� ��ර මත�ෙත� වැෙටන�ට වන�කල්� නාගස�ප�ණා�න� ��න� මල්ස�වඳද අා�ෙයන�
පූජාකරන�ට වන�කල්� දසදහසක�සක�වළ සැෙලන�ට ෙව�ලන�ට පටන�ගත� කල්�
ෙද�යන� ��න� සරහා පි�ෙයල කරනලද මා�ගෙයන� �ව්යබ්රහ්මසමූහයා ��න� පි�වරන
ල�ව ෙගාස් ද�ෂිණ�ශාභාගෙයන� නාගශ්රීෙබෝධි ස�පයට පැ�ණ තුන�යළක�
පැදකුණ�ෙකාට ප��ෂා කරනලද අ�ජ�ත අචල ස්ථානෙය� එක�තරා පුරැෂයක�හ� ��න�
එලවනලද හීතණ අට �ටක� පි�ෙගන අගඅල්වා සලා එෙකෙණ� ෙපාෙළාව පළාෙගන
පැනනැංගාවූ ඒ අපරා�තප�ය�කයට පැනනැගී මනාව පි�� නාග � ෙබෝකඳද පිටට
ෙකාට නැෙගන�රට මුහ�ණ ලා මාෙග් ස�, මස්, නහර, අැට �යලී ස�ණ��ස�ණ�ව ගිෙය්
නමුත� බු�ව�ස ෙ� අස්ෙනන� ෙනානැෙඟ�� යන චතුර�ගසමන�වාගත ��යා�ෂ්ඨානය
ෙකාට ��රස්න මු�ෙන� �ඳ�නාහ. එසමෙය� වසවර්තිමාරයා තමාෙග් �ව්යෙලෝකෙය�
��ෙය්ම මහාෙබෝ� සත��වයන� උතු� ෙබෝ�ප�ය�කයට පැනනැගී ස�වඥතා�නයට
ෙනාපැ�ණ ප�ය�කය ෙනාහ��� හ�න�නවුන� �ක අ�ත කුමාරයා මාෙග් �ෂය
ඉක�ෙමන� කැමැත�ෙත�ය. �න� මම ඔහ� මාෙග් �ෂය ඉක�ම�ය ෙනාෙද�� මාරෙස්නාව
ෙගන සක�වළ මුව�ටට බැස බලන�ෙන� මාහපුරැෂයාණන�ෙග් අාන�භාවය හා
ෛමත�ීපිඩක� බඳ�වූ � මුඛය �ක භ�න� ෙව�ලා පැරද තමාෙග් �ව්යෙලෝකයටම
යන�ෙන�ය.

එෙකෙණ� පනස්ෙයා�නක� පමණ අැ� සහස�රස්�න� ෙහ�යාවූ ස��යමණ�ඩලය
��වළල්ෙල� ෙගන සමු�ෙය� ගලන�නාවූ ස්ව�ණචක�යක� ෙමන� අස්තප�වතයට
ය�න� ��ෙන�ය. උන�පණස්ෙයා�න� පමණ අැ� ප්රභාසමූහයා ���වන�නාවූ
ච��මණ�ඩලය �ය� චක�වාටග�භය �ෂීරසාගරෙය� ගලන�නාක� ෙමන�ද, ��වළල්ල
අල්වාෙගන අාකාශපථයට නඟන�නාවූ රථචක�යක� ෙමන�ද, නැෙග�ර සක�වළ මුව��න�
නැෙග�න� ��ෙන�ය.

ෙද්ව පූජා
එසඳද මහාෙබෝ�සත��වයන� චක�වාටමධ්යෙය� තමන�ෙග් රන�වන�වූ ශ�රාෙලෝකෙයන� ඒ
ප්රෙද්ශය රන�රසෙය� ගලන�නාක� ෙමන� බබු�ව�න� ඉඳ�නාහ�ය. බ්රහ්ම-ශක�-ස�යාමසන�තුෂිතා� ෙද�ෙයෝ මහ��ක�මන� �ක�ෙමන ෙ�ෙල� ෙමන� ධවලඡත�ය-�ජෙයාත�තර
ශ�ඛ-�ව්ය චාමර-�ව්යතාලවෘන�ත ෙගන ��නාහ�ය. සමහර ෙද්වතා ෙකෙනක�
රන්ෙතාරණමාලාවන් ෙගන පි�වරා ��නාහ. සමහර ෙද්වතා ෙකෙනක�
සත්රැවන්ඇගෑමාලාවන් ෙගන පි�වරා ��නාහ. සමහර ෙද්වතා ෙකෙනක�
ස්වර්ණකදලීමාලාවන් ෙගන පි�වරා ��නාහ. සමහර ෙද්වතා ෙකෙනක� සත�රැවන�මය
සිරිවසමාලාවන් ෙගන පි�වරා ��නාහ. සමහර ෙද්වතා ෙකෙනක� චාමරමාලාවන්
ෙගන පි�වරා ��නාහ. සමහර ෙද්වතා ෙකෙනක� අඞ්ක�ශමාලාවන් ෙගන පි�වරා
��නාහ. සමහර ෙද්වතා ෙකෙනක� මත්ස්යයුගල මාලාවන� ෙගන පි�වරා ��නාහ.
සමහර ෙද්වතා ෙකෙනක� නන්දාවර්තමාලාවන් ෙගන පි�වරා ��නාහ. සමහර ෙද්වතා
ෙකෙනක� භද්රපීඨමාලාවන් ෙගන පි�වරා ��නාහ. සමහර ෙද්වතා ෙකෙනක�
ශඞ්ඛමාලාවන් ෙගන පි�වරා ��නාහ. සමහර ෙද්වතා ෙකෙනක� කලසමාලාවන් ෙගන
පි�වරා ��නාහ. සමහර ෙද්වතා ෙකෙනක� පුෂ්පපාතිමාලාවන් ෙගන පි�වරා ��නාහ.
සමහර ෙද්වතා ෙකෙනක� පුෂ්පඝටමාලාවන් ෙගන පි�වරා ��නාහ. සමහර ෙද්වතා
ෙකෙනක� දුඹුළුසුණුසුමුග�මාලාවන් ෙගන පි�වරා ��නාහ. සමහර ෙද්වතා ෙකෙනක�
මිණිදඬුවැටප්රදීපමාලාවන් ෙගන පි�වරා ��නාහ. සමහර ෙද්වතා ෙකෙනක�
රජතාදාසමාලාවන්
ෙගන
පි�වරා
��නාහ.
සමහර
ෙද්වතා
ෙකෙනක�
මාණික්යාදර්ශමාලාවන් ෙගන පි�වරා ��නාහ. සමහර ෙද්වතා ෙකෙනක�
ස�වරත�නාද�ශමාලාවන� ෙගන පි�වරා ��නාහ. සමහර ෙද්වතා ෙකෙනක�
මාණික්යප්රදීපමාලාවන් ෙගන පි�වරා ��නාහ. සමහර ෙද්වතා ෙකෙනක�
ධජපතාකමාලාවන්
ෙගන
පි�වරා
��නාහ.
සමහර
ෙද්වතා
ෙකෙනක�
කල්පවෘ�මාලාවන් ෙගන පි�වරා ��නාහ. �ය� දසදහසක� සක�වළ ෙද්වතාෙවෝ මගුල්
ෙවස් ෙගන �වනැටු� �වගී අා�ය පවත�ව�න� ��නාහ. එෙස්ම �වස�වඳදමල් ස�වඳද ස�ණ�
ස�වඳද�� අා�ෙයන� පූජාකරන�නාහ. �ය� අාකාශතලය මහත�වූ වැ�ව�ෂාෙවන�
පි�ගියාක� ෙමන� �ව ස�වඳදමල් වැස්ෙසන� අතුරැ නැ�වන�ෙන�ය.
එසඳද මහාපුරැෂයාණන� වහන�ෙස් චක�වාටප�වත නැමැ� �රෙයන� වටකරන ලද,
තාරකා නැමැ� මැ�ක�ක�මාන�ත කරන ලද, අාකාශ නැමැ� �යන� අැ�,
සකලරාත�ෙ
ි ය� �ලිෙයන�නාවූ ච��මණ�ඩල නැමැ� ප්ර�ප අැ�, චක�වාට ග�භ නැමැ�
රත�න මණ�ඩප මධ්යෙය� ෙබා��ැමනැමැ� මරකතමා�ක්යමය ඡත�ෙය�න� ය�ක�ත වූ
වජ්රාසනමස්තකෙය� නාටකස්තන
�ී � ස�ත �ව්ය මන�ෂ්යප�ෂත� පි�වරා වැඩහ�න�ෙස්ක�ම
ප්රථමයාමෙය� පූ�ෙව�වාසාන�ස්මෘ��නය සම�ගම ෙකාට මධ්යමයාමෙය�
�ව්යච�ෂුර��නය ප්ර�ෙවධ ෙකාට පශ්�මයාමෙය� ද්වාදශා�ගප්ර�ත්යසමුත�පාදචක�ය,

අන�ෙලාම ප්ර�ෙලාමා� වශෙයන� ස�ම�ශනය ෙකෙර�න� අරැෙණාද්ගමනෙවලාෙය�
�ය� දසදහසක� සක�වල එක�න�නාදෙකාට දශබලචතුෛවශාරද්යා� �ය�
ගුණසමූහෙයන� ෙහ�යාවූ ස�වඥතා�නය ප්ර�ෙවධ කරන ෙස්ක.
එෙකෙණ� ප්ර�ස��ග්රහණෙය� ෙමන� ෙද�ස් පූ�ව��ත�ත පහළවන�ෙන�ය. �ය�
දසදහසක� සක�වළ වටෙකාට අකුලා දමා� වල්වටක� ෙමන�ද, ඝනෙකාට හස�රැවා
බඳදනාලද මල් කලබක� ෙමන�ද, මනාෙකාට සරහන ලද මලස්නක� ෙමන�ද, සරහා
පි�ාෙයල කරන ලද්ෙද් වන�ෙන�ය.
ෙමෙස් �ය� ෙලාව එක�න�නාද, එක��ෙඝෝෂ ෙකාට එකසාධුකාර, එෙකාත�සව,
එකම�ගල, එක�ෙසෟන�ද�යෙයන� ය�ක�තෙකාට ප්ර�ෙවධ කරන ලද සර්වඥතාඥාන
අැ� ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස් “අෙනකජා�සංසාරං” යනා�න� ප්රී�වාක්ය
පවත�වන ෙස්ක.

දම්සක් පැවත�න් සූත්රෙද්ශනාව
ෙමෙස් ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග් සම්යක�ස�ෙබෝ�ය දක�වා �න�
උන�වහන�ෙස්ෙග් දම්සක් පැවත�න් සූත්රෙද්ශනාව දක�වන�නාවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස්:“උෙප�ා උය්යානවරං ඵුල්ලං නාගවනං ජිෙනා,
අනුත්තරං ධම්මචක්කං එවං ෙසා වත්තයිස්සති”
යනා�න� ෙමෙස් ව�ළ ෙස්ක.
ඒ ෛමෙත�ය න� සම්යක� ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස් ෙබා��ම ස�පෙය�ම ෙනාෙයක�
ෙකළල�ෂගණන� සමාපත��යට සමව��න� සත�ස�ය ඉකුත� ෙකාට අටවැ�
සත�තාහෙය� ධ�මහ��ර�වය ප්රත්යෙව�ෂා කරණෙස්ක� බ්රාහ්මාරාධනාව �සා මුල
පටන� අගදක�වා ස�වප්රකාරෙයන� පැ� පිපීගියාවූ මල් අැ�, න�දෙනාද්යානය හා
සමානවූ “ඉ�පතන” න� නාගවෙනාද්යානයට වැඩ ශ්රමණ-බ්රාහ්මණ-�ව්ය-මාරබ්රහ්මා�න� ��න� ෙනා පැවැත��ය හැ� උතු� වූ ෙද්ශනාචක�ය පවත�වනෙස්ක.
එසමෙය� මන�ෂ්යෙය්ද, �ය� දසදහසක� සක�වළ ෙද�ෙයෝද බණ අසන� පි�ස
�ස්වන�නාහ. මන�ෂ්යප�ෂද ව�න� �යක� ෙයාදෙනක පැ�ර ��නාහ. �ව්යප�ෂද
සක�වළගබ පුරා ��නාහ. ෙමබඳ� වූ �ව්යමන�ෂ්යප�ෂත� මධ්යෙය� වැඩ�ඳද ෛමෙත�ය
සම්යක� ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස්:“දුක්ඛං දුක්ඛසමුප්පාදං දුක්ඛස්ස ච අතික්කමං,
අරියං වඩ්ඪඞ්ගිකං මග්ගං දුක්ඛු පසමගාමිනං”
යනා� ක�මෙයන� දක�වන ලද දම්සක් පැවත�ම් සූත්රෙද්ශනාව කරණෙස්ක. ෙමෙස්
ත�ිප�ව�තයක� අැ�, ද්වාදශාකාරයක� අැ�, �ඃඛසත්යය, සමුදයසත්යය, �ෙරාධසත්යය,
මා�ගසත්යය යන චතුරා�යසත්යස�ඛ්යාත �රැත�තරවූ ධ�මචක�ය ෛමෙත�ය
සම්යක�ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස් යෙථාක�ත වූ �ව්යමන�ෂ්යප�ෂත� මධ්යෙය� වැඩ�ඳද
පවත�වනෙස්ක.

ඒ ද�සක� පවතුන� ස�ත�ෙද්ශනාව කරණ සමෙය� සත��ව සන�තානගත ෙකෙලස් නැමැ�
සතුරන� නසන ෙහ�න� ෙලෝකනාථ වූ බු�රජාණන� වහන�ෙස් ඒ ද�සක� පවතුන�
ස�ත�ෙද්ශනාව කරන�නාවූ ස්ථානයට �ස්වූ හාත�ප�න� �යක� ෙයා�ෙනක පැ�ර ��යාවූ
මන�ෂ්යයන�
අතුෙරන�
ෙකළල�ෂයක�
මන�ෂ්යයන�
ක�ෙල්ශබ�ධනෙයන�,
සංසාරබ�ධනෙයන�, භවබ�ධනෙයන� මු� එකම ෙද්ශනාෙවන� සතරමග සතරඵලයට
පමුණ�වා අමාමහ �වන� දක�වනෙස්ක.
සක�වළගබ පුරා �� ෙද�යන�ෙගන� මා�ගඵල ලැබ අමාමහ �වන� �ටු ෙද�ෙයෝ
ෙමෙතකැ� ගණන� නැත�තාහ.

චක්රවර්ති රාජ ප්රව්රජ්යාව
ෙමෙස් ද�සක� පවතුන� ස�ත�ෙද්ශනාව දක�වා �න� ශඞ්ඛනම් චක්රවර්තිරජ්ජුරැවන්ෙග්
ප්රව්රජ්යාව දක�වන�නාවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස්:“තදා ෙසා සංඛරාජාව පාසාදං රතනාමයං,
ජිනපාෙමාක්ඛසඞ්ඝස්ස නිය්යාෙද�ා පුනංපරං”යි.
යනා�න� ෙමෙස් ව�ළෙස්ක.
ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස් ද�සක� පවතුන� ස�ත�ෙද්ශනාව ෙකාට
ෙලාක�නයනය කරන�නාවූ කාලෙය� ඒ ශ�ඛ න� චක�ව��ර�ජුරැෙවෝ තමන�
ෙබාෙහෝදවසක� �ස� පස්��ෙයා �න� පමණ රත�නප්රාසාදය බු�න� ප්රධාන ෙකාට අැ�
��ෂුස�ඝයා වහන�ෙස්ට පි�ගන�වන�නාහ� ස�වඥයන� වහන�ෙස් ඒ ප්රාසාදෙය�
��ෂුස�ඝයා වහන�ෙස් හා සමග සැපෙස් වසන පි�ස ෙමතැන� පටන� බු�න�ට
ස�ඝාරාම වන�ෙන�ය � පි�ගන�වා එ�න� මත�ෙත� �ගී මගී ව� යාචකයන�ට මහදන��
නාටක ස්තන
�ී � ස�ත අග්රම�ෂිකාවන� හා සමග මහත�වූ රාජාන�භාවෙයන� හා අප�යන�ත
වූ ෙස්නාවාහනෙයන� ය�ක�තව අන�ෙකළ දහසක� මන�ෂ්යයන� හා සමග වහ වහා සම්යක�
ස�බුද්ධ වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් කරා එළෙඹන�නාහ.
එසමෙය� ෛමෙත�ය සම්යක�ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස් උතු� වූ �ශිෂ්ඨවූ
චතුස්සත්යධ�ම නැමැ� ෙභ�ය ෙද්ශනා��� වශෙයන� පහරන ෙස්ක. චතුස්සත්යය
ප්රකාශකරන�නාවූ ඒ අමෘතෙභ�ශ�දය අසා එසමෙය� ස�ඛ න� චක�ව��ර�ජුරැවන�ට
ස�පචා� ෙස්වකවූ �ෂත�ිය, බ්රාහ්මණ, ෛවශ්ය, ශු� අමාත්යා� ජනසමූහයා අතුෙරන�
එකසත��වයකුත� ෙනාහැර ඒ �ය�ම අන�ෙකළදහසක� පමණ මන�ෂ්යයන� හා එ�
��ෂුභාවෙයන� පැ��වන�නාහ. එ�න� ව�ළහ බු�හ�:“අථ ෙඛා භික්ඛෙව සංෙඛා රාජා ෙයා ෙසා යූෙපා රඤ්ඤාමහාපනාෙදන කාරාපිෙතා නං
යූපං උස්සාෙප�ා අජ්ඣාවසි�ා දදි�ා විස්සජ්ෙජ�ා සමණ බ්රාහ්මණ කපණද්ධික
වනිබ්බක යාව කානං දානං ද�ා ෙමත්ෙතය්යස්ස භගවෙතා සන්තිෙක ෙකසමස්සුං
ඔහාෙර�ා කාසායානි ව�ානි අච්ඡාෙද�ා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජිස්සති”

අවෙශ්ෂ දිව්යමනුෂ්යයන්ෙග් අභිසමය
ෙමෙස් ශ�ඛ න� චක�ව�� ර�ජුරැවන�ෙග් ප්රව්රජ්යාව දක�වා
�ව්යමන�ෂ්යයන�ෙග් අ�සමය දක�වන�නාවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස්:-

�න�

අවෙශ්ෂ

“තෙතා ෙදවා මනුස්සා ච උෙප�ා ෙලාකනායකං,
අරහන්තවරමාරම්හ පඤ්හං පුච්ඡිස්සෙර ජිනං”
යනා�න� ෙමෙස් ව�ළ ෙස්ක.
ඉක��ත�ෙතන� �ය� �ව්යමන�ෂ්යෙයෝ ��වාණයට අ�මුඛෙකාට ෙලෝකවා� සත��වයා
පමුණ�වන ෙහ�න� ෙලෝකනායක වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් කරා එළඹ ස්වා��
බු�රජාණන� වහන�ස! අ�හ�වය න� කවෙ�ද? ඒ අ�හ�වයට පැ�ෙණන�ෙනෝ ක�රැද?
ඒ අ�හ�වයට පැ�ෙණන�නාවූ ප්ර�පත��ය කව�ද? යනා� ක�මෙයන� උතු� වූ
අ�හත�ඵලය උෙදසා ප්රශ්න �චාරන�නාහ.
එසඳද ස�වඥයන� වහන�ෙස් ඒ �ව්යමන�ෂ්යයන�ට උතු�වූ අ�හත�ඵලය පැ�ෙණන පි�ස
ඒ අ�හත�ඵලප්ර�පත�� ස�ඛ්යාත උපාය ප්රකාශකරන�නාහ� ප්රශ්නව්යාකරණය කරන
ෙස්ක. ඒ ප්රශ්න �ස�ජනය ෙහ්තුෙකාට ෙගන අස�ෙකළදහසක� �ව්ය මන�ෂ්යයන� ෙගන�
තුන�වැ� අ�සමය වන�ෙන�ය.
ෙමෙස් අ�සමයතුන ෙවන ෙවන දක�වා �න� ඒ ත�ි�ධ වූ අ�සමය එක�ෙකාට
දක�වන�නාවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස්:“ඛීණාසවානං විමලානං සන්තචිත්තානතාදිනං,
ෙකාටිසතසහස්සානං පඨෙමා ෙභස්සති සමාගෙමා”යි.
යනා�න� ෙමෙස් ව�ළ ෙස්ක.
එ� කාමාසවය, භවාසවය, ��ඨාසවය, අ��ජාසවය යන චතුරාශ්රවයන� �ෂය කළ
ෙහ�න� �ෂීණාශ්රව න� වූ පහවූ රාගා� ක�ෙල්ශමල අැ�ෙහ�න� ��මල වූ
ක�ෙල්ශසංෙ�ෂප හයක� නැ� ෙහ�න� සන�හ�න�නාවූ �ත� අැ� ලාභාලාභ, අයස යස,
�න��ප්රශංසා ස�ඛ�ඃඛෙය� සමව පැවැත�තාවූ �ත� අැ� බැ�න� තා� ගුණෙයන� ය�ක�තවූ
ද�සක� පවතුන� ස�ත�ෙද්ශනාෙව� අ�හත�ඵලයට පැ��යාවූ ෙකළල�ෂයක� ��ෂූන�
වහන�ෙස්ෙගන� පළමුවන ශ්රාවකසමාගමය වන�ෙන�ය ෙ� පළමුවන ශ්රාවකසන��පාතය
වන�ෙන�ය.
තවද ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස් පළමු වනවස වැස පවරන�ට ��පස� �ය�
�ව්යමන�ෂ්යයන� පවුරැණ�ෙඝෝෂය කළ කල්� ශංඛ න� චක�ව��ර�ජුරැවන� හාස මග
එ���ෂුප්රවජ්යාෙවන� පැ��ව රහත�වූ අන�ෙකළදහසක� රහතුන�වහන�ෙස් හා සමග
�ශුද්�පවාරණෙයන� පවරන ෙස්ක. ෙ� ෙදෙව� ශ්රාවක සන��පාතය වන�ෙන�ය.
තවද ය� සමෙයක�� ඒ ෛමෙත�යස�වඥයන� වහන�ෙස් �ම න� පි���� සමූහනයට
වාසස්ථාන බැ�න� “�මාලය” නමූ වූ වනෙය� අැතුළට වන� වන� සත��වයන� ක�වැල්
අා� මූලග�ධෙයන�ද, සඳ�න� අා� සාරග�ධෙයන�ද, සරළා� ෙඑග්ගග
ු �ධෙයන�ද, ලමගස�ඹු�

අා� තවග�ධෙයන�ද, ගිවු�අා� පප�කාග�ධෙයන�ද, සෙ�ළමළ අා� රසග�ධෙයන�ද,
තමාලපත�ා� පත�ග�ධෙයන�ද, නාඟකු�කුමා� පුෂ්පග�ධෙයන�ද, ජා�ඵලකක�ෙකාලා�
ඵලග�ධෙයන�ද, සකලග�ධෙයන� �ශ්රවූ ග�ධෙයන�ද යන ෙ� දශ�ධ වූ ස�ග�ධෙයන�
ස�බන�ධව උන�මාදය කරවන ෙහ�න� “ග�ධමාදන” න� වූ ප�වතෙය�
ස්ව�ණප�වතය අැතුෙළ� පි�� රජතමය ප්රාග්භාරෙය� ගණයා ෙකෙරන� තමන�
වහන�ෙස් ෙවන�ෙකාට ගැන�මය� �යනලද කාය�ෙවකය, කාම�ඡ�ද�වරණා�
ක�ෙල්ශධ�මයන� ෙකෙරන� �රැව රෑපාවචරාරෑපාවචර සමා� ඉපද�මය � �යන ලද
�ත�ත�ෙවකය,
ස්කෙ�ධාප�
ක�ෙල්ෙශාප�
අා�ෙයන�
�රැවූ
බැ�න�
��වාණධ�මස�ඛ්යාත උප��ෙවකය යන ෙ� ත�ි�ධ �ෙවකෙයන� ය�ක�තව වාසය
කරන ෙස්ක� සන�හ�න�නාවූ �ත� අැ� ඉෂ්ටා�ෂ්ටෙය� ���කා� වූ රාගමලා�ය
�රැකළාවූ චතුරාශ්රවයන� �ෂය කළා වූ අ�හත�ඵලප්රශ්න ව්යාකරණෙය��
සංසාරබ�ධනෙයන� ��නාවූ අස�ෙකළදහසක� �ෂීණාශ්රව ��ෂූන� වහන�ෙස් හා සමග
අාලඹනා�න� ස්මරණය කරන�නාවූ අ�ථෙයන� ධ්යානය � ලබනලද න� අැ�
රෑපාවචරධ්යානයට අන�ෙලාමය, ප්ර�ෙලාමය, උභෙතාව�ධනය, මධ්යසංෙ�ෂපය යන
පඤ්චකන�න� සමවදනා ෙස්ක. �ද�ශනාවට පටන� ෙගන ඵලසමාපත��යට සමවැද
ල�ෂෙණාප�ධ්යානෙයන� ධ්යානක�ීඩාව කරන ෙස්ක. ෙ� තුන� වැ� ශ්රාවකසන��පාතය
වන�ෙන�ය.

චාරිකා චරණය
ෙමෙස් ත�ිප්රකාරවූ ශ්රාවකසන��පාතය දක�වා �න� ඒ ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග් පි�වර
��ෂූන� හා චා�කා�ය දක�වන�නාවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස්:“ෙකාටිසතසහස්සානි ඡළභිඤ්ඤා මහිද්ධිකා
ෙමත්ෙතය්යං ෙලාකනාථං පරිවාෙරස්සන්ති සබ්බදා
පටිසම්භිදාසු ක�සලා නිරැත්තිපදෙකාවිදා,
බහුස්සුතා ධම්මධරා වියත්තා සංඝෙසාභනා
සුදන්තා ෙසාරතා ධීරා පරිවාෙරස්ෙසන්ති තං ජිනං,
පුරක්ඛෙතා ෙතහි භික්ඛූහි නාෙගා නාෙගහි තාදිහි
තිණ්ෙණා තිණ්ෙණහි දන්ෙතා දන්ෙතහි සන්තමාගෙතා,
සද්ධිං සාවකසංෙඝහි පරිවාෙර�ා මහාමුනි
අනුකම්පිෙකා කාරැණිෙකා ෙමත්ෙතෙය්යා දිපදුත්තෙමා,
උද්ධරන්ෙතා බහූසත්ෙත නිබ්බාෙපන්ෙතා සෙදවෙක
ගාමනිගමරාජධානීසු චරිස්සති චාරිකංජි ෙනා,
ආහනං ධම්මෙභරිං ධම්මසංඛඵලාසනං
ධම්මයාගං පකිත්ෙතන්ෙතා ධම්මද්ධජසමුස්සයං,
නදන්ෙතා සීහනාදං වත්ෙතන්ෙතා චක්කමුත්තමං

රසුත්තමං සච්චපානං පාෙයන්ෙතා නරනාරිනං,
හිතාය සබ්බසත්තානං නාථානාථං මහාජනං
ෙබාෙධන්ෙතා ෙබාධෙනය්යානං චරිස්සති චාරිකංජිෙනා,
කස්සචි සරණාගමෙන නි ෙවෙසස්සති චක්ඛුමා
කස්සචී පඤ්චසීෙලසු කස්සචි ක�සෙලදස,
කස්සචි කස්සචි සාමඤ්ඤං චත�ෙරාඵලමුත්තෙම
කස්සචි අසෙම ධම්ෙම දස්සති පටිසම්භිදා,
කස්සචී වරසමාපත්තිෙයා අද්ධදස්සති චක්ඛුමා
කස්සචි තිස්ෙසාවිජ්ජාෙයා ඡලභිඤ්ඤාෙයා පෙවච්ඡති,
ෙතන ෙයාෙගන ජනකායං ඔවදිස්සති ෙසා ජිෙනා
තදා වි�ාරිකං ෙහස්සං ෙමත්ෙතය්යජිනසාසනං,
ෙබාධෙනය්යං ජනං දිස්වා සතසහස්ෙසපි ෙයාජෙන
ඛෙණන උපගන්�ාන ෙබාධයිස්සති ෙසා මුනි”
යනා�න� ෙමෙස් ව�ළෙස්ක.
එසමෙය� පූ�ෙව�වාසාන�ස්මෘ��නය, �ව්යංච�ෂුර��නය, �ව්යෙශ්රාත��නය,
�ය�සත��වයන�ෙග් ෙචෙතාප��ෙඡදක�නය, සෘද්��ධ�නය, අාශ්රව�ෂයකර�නය
යන ෙ� ෂ� අ��වන� අැ� අ�ෂ්ඨානසෘද්�ය, �කු�වණ සෘද්�ය, මෙනාමය සෘද්�ය,
�ණ�ප්ඵාරසෘද්�ය, අා�යසෘද්�ය, ක�ම�පාකජ සෘද්�ය, පුඤ්ඤවෙතාසෘද්�ය,
��ජාමයසෘද්�ය,
ඒ
ඒ
භාවනාමනස්කාරා�ෙය�
සම්යක�ප්රෙයෝගප්රත්යෙයන�
සමෘද්ධවන�නාවූ සෘද්�ය යන ෙ� දශ�ධ සෘද්�න� සමන��ත බැ�න� මහත�වූ සෘද්� අැ�
ෙකළල�ෂයක� පමණ �ෂීණාශ්රවයන� වහන�ෙස් හැමකල්�ම ෙලාකස්වා�වූ
ෛමෙත�යස�වඥයන� වහන�ෙස් පි�වරා අැ��නාෙස්ක.
තවද අ�ප�ත ස්වභාවෙයන� අ�ථා�න� ෙවන� ෙවන�ෙකාට ඒ ඒ ධ�මෙය�
ප්රෙභදගතවන�නාවූ �නය ප්ර�ස��� න� වන බැ�න� එබඳ� අ�ථප�ස���ය,
ධ�මප�ස���ය,
�රැත��
ප�ස���ය,
ප�භානප�ස���ය
යන
චතුප�ස���ෙය� ද�ෂවූ �රැත��ප�ස���වට පැ�� ෙහ�න�ම ඒ ඒ ව්යවහාර
ෙකා�ඨාසෙය� සම�ථ වූ ප්රගුණව වාෙවාද්ගතවූ ත�ිපිටක බුද්ධවචනය අැ� බැ�න�
බහ�ශ්රැත වූ ප�යාප්� ස�ත සතරමග, සතරඵල, ��වාණ යන නවෙලෝෙකෝත�තර ධ�මය
දරණ ෙහ�න� ධ�මධර වූ ෙද���ස�න� ස�ත ෙලෝකෙය� ප්ර�ද්ධ බැ�න� ව්යක�ත වූ
උක�තප්රකාර ගුණෙයන� ය�කත
� බැ�න� හා �ලා� ගුණෙයන� ය�ක�ත බැ�න� ස�ඝෙසාභන
වූ ඒ අා�යයන� වහන�ෙස් හැමකල්� ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස් පි�වරා
අැ��නාෙස්ක.
තවද ��ෙස්ත� අාෙරෝහප�ණාහෙයන� හා �ෙශ්ෂ රෑපෙයන� ය�ක�ත වූ පට��රැ, �හ�ල්
��රැ අා� මට��ටු ��රැ ධරන�නා වූ ගන�නා ලද මැ�ක�වන� පාත� අැ� ශ�රෙය�

බහා �ෙබන�නාවූ අවෙශ්ෂ ප�ස්කාරයන� අැ� �ශ්ශීල��ෂූහ� ශීලා�ය �ර�ත බැ�න�
��ත� �ත�ක�මාන�තෙයන� අල�කෘතව අෙමද්ධ්යෙයන� ස�පූ�ණ වූ ඝටයක� ෙමන�ද,
�ංහස�ෙපාෙරාවුවනලද ෙකාට�වන� ෙමන�ද, ස�වඳද රන�හැල් බඳ�ෙන� ෙබාල්ෙමන�ද,
අන�ෙතාසාරයක� නැත�තාහ. ඉඹුල්රැක� අා�වූ ෙබාරැහර අැ� රැක�අා�ය ෙමන� අභ්යන�තර
ශුද්�යක� නැ�ෙහ�න� සාරයක� නැත�තාහ. ෙදෟශ්ශීලගූථෙයන� ස�පූ�ණ වූ ශ්රමණ
ග�භයහ, අභ්යන�තරෙය� ශීලා� �� සාරවස්තුවක� නැ�ෙහ�න� ශ්රමණප්රලාපයහ,
අභ්යන�තරශුද්�යක� නැ� ෙහ�න� අන�ෙතාපූ�යහ, සත�තෙයන� වෑෙහන�නා වූ
ෙ�ෙතල්බඳ�නක� ෙමන� �රන�තරෙයන� වෑෙහන�නා වූ ක�ෙල්ශාස�� අැත�තාහ, ගවර වළක�
ෙමන� ප්ර�කූලයහ, �ය� ෙලෝවැ�යන�ෙග් කුසල් නැමැ� බඩු ෙසාරාගන�නාවූ
මහෙසාරැන� වැ�යහ, ෙදෙකළවර ගි�ගත� මැද අෙමධ්යෙයන� වැකුණ� ෙසාෙහාන�
ෙපෙනෙහල්ලකට බඳ� උපමා අැත�තාහ. සැඟවුනා වූ ස්ව�ගෙමෝ�ෂමා�ගයන� අැත�තාහ,
එ�ෙකාට තබන ලද නරකා� සතර අපාය මා�ගයන� අැත�තාහ, නරකාග්�යට
ෙපෙනෙහලි වැ�වූහ, ප්රත්යෙව�ෂා��� නැ� බැ�න� හා සැ� අැත�තන� �න� �වරා�
චතු��ධප්රත්යය �ල�පන�නව �ට අන�භවකරණ ෙහ�න� ෙථය්යප�ෙභෝග අැත�තාහ.
ශාසනයට න�ස��ස� ප්ර�පත��ෙය� ෙයෙදන ෙහ�න� බු�න� ��න� �න�� ෙකාට
හරණාලදහ. �රන�තරෙයන� උද්ෙවගයට පැ�ෙණන ලද �ත� අැත�තාහ.
“අග්ගික�ඛෙ�ධාපමස�ත�ෙය�” ව�රණ ලද �ක� පි�ගන�ට ෙයෝග්යයහ. කරැණාපර
ජනයන�ෙග් කරැණාවට වස්තුවූහ. අශ්රමණව ශ්රමණප්ර�� අැත�තාහ. �ය� සත��වයන�
��න� කරණලද �න��වට භාජනයහ. ෙමබඳ� වූ �ශ්ශීල පුද්ගලෙයෝ ස�ඝයා
ෙහාබවන�නාහ� ෙනාෙව�. ඔහ� ශාලිෙ�ෂත�ය �ෂ්යකරන�නාවූ බඩඅමු අා� තෘණධාන්යයක�
ෙමන� ස�ඝ�ෂක වන�නාහ. එබඳ� �ශ්ශීල��ෂූන� ඒ ස�ඝප�ෂත�� නැ� බැ�න� ඒ �ය�
�ෂීණාශ්රව ��ෂූන� වහන�ෙස් ස�ඝෙසාභන න� වනෙස්ක. ෙමබඳ� ස�ඝෙසාභන වූ
ෙකළල�ෂයක� රහතුන� වහන�ෙස් �රන�තරෙයන� ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස්
පි�වරා අැ��නා ෙස්ක.
තවද රෑපා� ෂඩාල�බනෙය� පවත�නා ච�ෂු���යා� ෂ���යයන� මනාෙකාට දමනෙය�
� බැ�න� ස�දන�ත වූ �ෙශ්ෂවත� ශීලා� ගුණෙය� අැ�න� බැ�න� හා
ග��රාරණ්යෙසනාසනෙය�ත� උත�කෘෂ්ට කුශල ධ�මෙය�ත� උකට� බව කරන�නා වූ
ක�ෙල්ශයන� ප්ර�ණ කළ බැ�න� ස�වඥ�නෙය� අැ�නා වූ තම තමන� වහන�ෙස්ලාට
ස��ස� ශ්රාවක පාර�තා�නෙය� මස්තකප්රාප්ත වූ බැ�න� ප්ර�වන�ත වූ �ෂීණාශ්රවයන�
වහන�ෙස් හැමදවස් ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස් පි�වරා අැ��නා ෙස්ක.
තවද ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස් ඡ���වශෙයන� අග�යට ෙනායන ෙස්ක�
තමන�වහන�ෙස් බඳ� ඡ���ෙයන� අග�යට ෙනායන�නා වූ ��ෂූන� වහන�ෙස් ��න�
පි�වරනලද ෙස්ක. තමන� වහන�ෙස් ඉෂ්ටා�ෂ්ටෙය� අක�ප්ය ස්වභාවයට පැ��ෙස්ක�
තමන� වහන�ෙස් බ� ඉෂ්ටා�ෂ්ටෙය� අක�ප්ය ස්වභාවයට පැ��යාවූ ��ෂූන�
වහන�ෙස් ��න� පි�වරණ ලද ෙස්ක. තමන� වහන�ෙස් සංසාරසාගරෙයන� හා
ක�ෙල්ශසාගරෙයන� එතරවූ ෙස්ක� තමන� වහන�ෙස් බඳ� සංසාරසාගරෙයන� හා
ක�ෙල්ශසාගරෙයන� එතරවූ ��ෂූන� වහන�ෙස් ��න� පි�වරනලද ෙස්ක. තමන� වහන�ෙස්
ච�ෂු���යා� ෂ���යයන� දමනෙය� �ෙස්ක� තමන� වහන�ෙස් බඳ� ච�ෂු���යා�
ෂ���යයන� දමනෙය� � ��ෂූන� වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන� වහන�ෙස්
සකලක�ෙල්ශයන� සන��ඳ�වූ බැ�න� සාන�තවූ ෙස්ක� තමන� වහන�ෙස් බඳ� සකල
ක�ෙල්ශයන� සන��ඳදවූ ශාන�තවූ ��ෂූන� වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන�

වහන�ෙස් බඳ� ක�ෙල්ශාග්� ��යාවූ �ත� අැ� ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද
ෙස්ක.
ෙමෙස් උක�තප්රකාර ගුණසමූහයන� අැ� �ය� සත��වෙලෝකයාට අන�ක�පා කරන�නාවූ
සකල ෙලෝකා�ථ�ද්�යට කාරණව �� මහාදයාස�ඛ්යාත කරැණා අැ� බැ�න�
මහාකාරැ�ක වූ, ෙදපා අැ� �ය� සතුන�ට උතු� වූ බැ�න� ද්�පෙ�ත�තම වූ ෛමෙත�ය
ස�වඥයන� වහන�ෙස් තමන�වහන�ෙස් බඳ� �ය� ගුණගණාංගෙයන� ස�පූ�ණ වූ
ශ්රාවකස�ඛයා වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ල�ව �ය� සත��වයන� සංසාර�ඃඛෙයන�
උඩනඟනෙස්ක� රාගාග්� අා� එකාදශාග්�ය �වා උතු� මා�ගඵල නැමැ� ජලෙයන�
�ව්යමන�ෂ්යයන�ෙග් ලය ��ල්කරනෙස්ක� ග�, �ය�ග�, රාජධා�ෙය� සැ�සරා
අැ��නාෙස්ක.
තවද ඒ ස�වඥයන� වහන�ෙස් සතරස�ප�ඨානය, සතරසම්යක� ප්රධානය,
සතරසෘද්�පාදය,
පඤ්ෙච��යය,
පඤ්චබලය,
සප්ත
ෙබාධ්ය�ගය,
අා�යඅෂ්ටා�ගිකමා�ගය යන ෙ� සත��ස් ෙබෝ�පා�ෂිකධ�ම නැමැ� ෙභ�ය පහරණා
ෙස්ක� චතුස්සත්යධ�ම නැමැ� ස�ඛනාදය පවත�වනෙස්ක� නව�ධ ෙලෝෙකෝත�තර ධ�ම
නැමැ� යාගය ප්රකාශ ෙකාට ව�රණෙස්ක� එක� පණස් කුශලධ�ම නැමැ� ධජයන�
නගනෙස්ක� ග�, �ය�ග�, රාජධා�ෙය� සැ�සරා වඩනා ෙස්ක.
තවද ඒ ස�වඥයන� වහන�ෙස් ය�ෙස් �ංහයාෙග් නාදය සමාන ජා� අැ� සත��වයන�ට
ෙසා�නස් උපදවාද, �නජා� අැ� සත��වයන�ට භය, සන�ත�ාස උපදවාද, එප�ද්ෙදන�ම
ඒ ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග් නාදය අ�ප�ත දෘෂ්� අැ� කල්යාණාධ්යාශය අැ�
උත�තමපුද්ගලයන�ට ෙසා�නස් උපදවන�ෙන�ය. අ�ත්යා�ෙය� �ත්යා�ප�කල්පනා අැ�
අන�ත�තමධ්යාශ අැ� ලාමකසත��වයන�ට භය, සන�ත�ාශ උපදවන�ෙන�ය. එෙහ�න�
�ංහයාෙග් නාද බඳ� නාද අැ�ෙස්ක.
තවද ය�ෙස් �ංහයා හස්ත්යශ්වා� උත�කෘෂ්ටසත��වයන� නසාද, කැන�ල් අා� ලාමක
සත��වයන�ෙග් අව� ද සහනය ෙකෙ�ද, එප�ද්ෙදන�ම ස�වඥයන� වහන�ෙස්
ෛවෙනයජන සන�තානගත ක�ෙල්ශයන� නසන ෙහ�න� හා ෙලාකාවමානය සහනය
��ම ෙහ්තුෙකාට ෙගන �ංහයා හා සමාන බැ�න� �ංහනාද බඳ� නාද පවත�වනෙස්ක.
ෙමෙස් �ංහනාද පවත�වන�නාවූ උත�තම ධ�මචක�ය පවත�වන�නා වූ �ය� රසයන�
අතුෙරන� උතු� රස අැ� චතුස්සත්ය පානය �ය� ස්තප
�ී ුරැෂයන� පානය කරන�නාවූ
උත�තමසත��වයන�ටම අන�ශාසනා ෙකෙර�, අන�ත�තම සත��වයන�ට අන�ශාසනා
ෙනාෙකෙර�, අන�ත�තමසත��වයන�ට අන�ශාසනා ෙකෙර�, උත�තමසත��වයන�ට
අන�ශාසනා ෙනාෙකෙර� යන ෙමෙස්වූ ෙවනසක� නැ�ෙහ�න� �ය� සත��වයන�ට
වැඩපි�ස අවශ්ය අනවශ්ය උත�තම අධම �ය� මහජනයාට අන�ශාසනා ෙකෙර�න�
චතුස්සත්යාවෙබෝධය කටය�තු වූ සත��වයන� අවෙබෝධය කරව�න� ඒ ෛමෙත�ය
ස�වඥයන� වහන�ෙස් සැ�සරා වඩනා ෙස්ක.
තවද ඒ ච�ෂු�මත� වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් රත�නත�ය සරණයත� අන්ය වූ ��කටය�තු
වූ වස්තුවක� නැ� බැ�න� හැමකලම ෙලෟ�ක ෙලෝෙකෝත�තර ස�පත� කැමැත�තහ� ��න�
��කටය�තු ෙහ�න�ද, සරණෙයන� මත�ෙත� අන�පි�ටක� නැ� බැ�න�ද, සරණය
කරණෙකාට ෙගන ස්ව�ගෙමෝ�ෂ සැපයට පැ�ෙණන ෙහ�න�ද, සරණ න� වූ රත�නත�ය

සරණය. ෙම� �� සත��ව ෙකනකුන� පි�ටුවන ෙස්ක. �� සත��ව ෙකනකුන�
පඤ්චශීලෙය� පිි�ටුවන ෙස්ක. �� සත��ව ෙකනකුන� දශකුශලක�මපථෙය�
පි�ටුවන ෙස්ක. �� සත��ව ෙකනකුන�ට ශීල-සමා�-ප්ර� ස�ඛ්යාත ශ්රමණභාවය
කරන�නාවූ ප්රව්රජ්යා උපස�ප� ෙදක ෙදන ෙස්ක. �� සත��ව ෙකනකුන�ට උත�තම වූ
චතු��ධ අා�ය ඵලයන� ෙදන ෙස්ක. සමහර සත��ව ෙකනකුන�ට ෙලෟ�ක ධ�මයන� හා
අසමාන බැ�න� අසම වූ නවෙලෝෙකෝත�තර ධ�මය ෙදනෙස්ක. සමහර සත��ව
ෙකනකුන�ට අ�ථප�ස���� චතුප�ස���වන� ෙදන ෙස්ක. �� සත��ව ෙකනකුන�ට
අපෙග් ස�වඥයන� වහන�ෙස් විසාඛාමහාඋපාසිකාවන්ට හා අනඳමහ ෙතරැන�
වහන�ෙස්ට �න� වර අට හා සමාන වූ අෂ්ටවරයන� ෙදන ෙස්ක. සමහර සත��ව
ෙකනකුන�ට ප්රථමධ්යානා� අෂ්ටසමාපත��න� ෙදන ෙස්ක. �� සත��ව ෙකනකුන�ට
පූ�ෙව�වාසාන�ස්මෘ��න
�ව්යංච�ෂුර��න
අාශ්රව�ෂයකර�න
ස�ඛ්යාතත�ි�ද්යාවන� ෙදන ෙස්ක. �� සත��ව ෙකනකුන�ට යෙථාක�ත සෘද්��ධ�නා�
ෂ�අ��වන� ෙදන ෙස්ක.
ෙමෙස් ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස් �ය� ජනසමූහයාට යෙථෝක�ත ක�මෙයන�
අවවාද අන�ශාසනා කරන ෙස්ක. එසමෙය� ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග්
ප�යාප්�-ප්ර�පත��-ප්ර�ෙ�ධ වශෙයන� ත�ි�ධ වූ යථාපරාධ-යථාන�ෙලාම-යථාධ�ම
වශෙයන� ත�ි�ධ වූ ශාසනය �ය� ෙලෝකෙය� ව්යාප්ත වන�ෙන�ය. �ය� ජ�බුද්�පය
��ෂු-��ෂු�න� වහන�ෙස් ෙපෙර� ��ෙර� අාෙලෝකෙයන� ඒකාෙලෝක වන�ෙන�ය.
ෙගටවදනාවූත� �ක�ෙමන�නාවූත� ��ෂු-��ෂු�ය � �යන ලද සෘද්�වරයන�ෙග්
�වරමාරැතෙයන� හා අතපය �ක���� වක���� අා�ෙයන� උපන�නා වූ ශ�රමාරැතෙයන�
�ය� ෙරෝග�ක� �රැවන�ෙන�ය.
තවද ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස් ල�ෂයක� ෙයාදෙන� ද ඊටත� වඩා �රැවූ
�ව්යෙලෝක-බ්රහ්මෙලෝක-අන්යචක�වාටාන�තරෙය�
උපන�නාවූ
චතුස්සත්යාවෙබෝධය
කටය�තුජනයා �ක අනන�තාප�මාණ සක�වළ �ය� සත��වයන�ට වැඩහ�න� තැනම
වැඩ�ඬද අහස්මු�ෙන�ා පි�� පුන�සඬදමඬඩලක� ෙමන� ෙපෙනන�ට ස��ස� බුද්ධාන�භාවෙයන�
හා එක��තක� ඉපද �රැද්ධෙනාවනෙතක� සෘද්�ෙයන� අනන�තාප�යන�ත සක�වළ
ෙකළවරට ෙගාස් ෙපෙනන�ට ස��ස� සෘද්ධ්යන�භාවෙයන� ය�ක�ත බැ�න� කායග��ත�තග�ෙයන� එක�ත�ත�ෂණෙය� ම එළඹ ඒ ෙහ්තුස�පත� අැ� �ය� ජනයන�
චතුස්සත්යාවෙබෝධය ෙකාට අමාමහ�වන� දක�වන ෙස්ක.

අෂ්ටදුෂ්ට�ණය
ෙමෙස් �ය� ග� - �ය�ග� - රාජධා�ෙය� සැ�සරා වඩනාවූ �ය�
�ව්යබ්රහ්මෙලෝකා�යට වඩනාවූ ගිය ගිය තැන සත��වයන� �යතෙයන� මා�ගඵලයට
පමුණ�වන ෙහ�න� ෙනා �ස් ගමන� අැ�, ඒ ෛමෙත�යස�වඥයන� වහන�ෙස් තමන�
වහන�ෙස් ස�පෙයන� කමටහන� ෙගන සැපතැනක වසන�නාවූ ��ෂූන� අසවල් මහණ
මා ස�පෙයන� කමටහන� ෙගන ගිෙය්, මා�ගඵල ස�ඛ්යාත �ෙශ්ෂයක� උපදවන�ට සම�ථ
� ෙ� ෙහෝ� ප��ෂාකරන ෙස්ක. ඉ�න� ඒ ��ෂූන� කමටහන� හැර අකුශල�ත�කයක�
�ත�කනය කරන�නාවුන� �ටුෙස්ක� � න� එසඳද මාබඳ� ස�වඥෙකනකුන� ස�පෙයන�
කමටහන� ෙගන වසන�නාවූ ෙ� කුල පුත�යා අකුශල �ත�කෙයෝ මැඩ

අනවරාග්රවෘත�ත�ඃඛෙය� ෙකෙස් න� ගලා ෙහලද්��, ඒ කුලපුත�යාට අන�ග්රහ පි�ස
ඔහ� උන� තැනට තමන�වහන�ෙස් දක�වා ඒ කුලපුත�යාට අවවාද කරන ෙස්ක. ෙකෙස්ද?
යත�:සත�පුරැෂය! ෙතෝ මා��න� කාම�ත�ක - ව්යාපාද�ත�ක - ��ංසා�ත�ක ස�ඛ්යාත
ත�ි�ධ�ත�කයන� �රැකරන පි�ස ධ�මය ෙදස�න� ��ය� ෙකෙස් න�
�ත�කවසඟෙව�ද, අනවරාග්රසංසාරෙය� �ත�කවසඟවූ තා ��න� කාය�ශ්ච�තා�ය
ෙකාට ෙනාෙයක� දහස් ගණන� ජා�වල ඉතා දරැණ�වූ ක�කශ වූ නරක�ක� අන�භව
කරන ලද, ඉ�න� �න�� �ත�තවසඟ වන�ෙන� � න� ෙබාෙහෝ දහස්ගණන�
අවුරැ�මු�ල්ෙල� ඉතා දරැණ� වූ නරක �ක� අන�භව ෙකෙර�න� ෂ��ධ�වාලාමාලාෙවන�
ගැව�ගත� මහත�වූ වහ්�ෙයන� අතුරැනැ� අ��මහානරකෙය� ඉපැද නරකගින�ෙනන�
අැ�ෙලන�නාවූ ශ�ර අැ�ව බැගෑහඬ�න� හඬඩ�න� “අෙහා�ක�ඛං අෙහා�ක�ඛං” � අා�ත
ස්වර පතුරැව�න� මහත� වූ ව්යසන අන�භව කරන�ෙන�ය.
තවද ෙ� සංසාරෙය� ක�වරෙදෙපෝෙය් මධ්යමරාත�ියය, ඝනවනලැහැබය, ෙමඝපටලය
යන ෙ� චතුර�ගෙයන� සමන��ත ඝනා�ධකාරයක� වැ�වූ ෙමාහා�ධකාර අැ�, සද්ධ�ම
නැමැ� ප්ර�ප�ර�තවූ ෙදසැටක� දෘෂ්�ෙයන� ගහණවූ බුද්ධශූන්ය වූ ෙනාෙයක�
ෙකළල�ෂගණන� කල්පයන� ඉකුත�වූ කල්� ඉතා ලැබගත ෙනාහැක�කාවූ එකම සර්වඥ
නැමැ� ස��යෙයක� පහළවන�ෙන�ය. ෙමම ක�මෙයන� උපන�නාවූ ෙනාෙයක�
ෙකළල�ෂගණන� ස�වඥවරයන� �ය� ජනසමූහයා සංසාරසාගරෙයන� එතර ෙකාට
��වාණස්ථලෙය� පි�ටුවූකල්� ෙතාප අද දක�වාත� කුශලස�පත��න� පහවූ පූ�වභාග
ප්ර�පත�� අැ� බැ�න� සංසාරසාගරෙය�ම අැලී ��ෙය�ය. ඉ�න� �න�� අවුරැ� �යයක�
ගියකල නඟන�නා වූ �ස් අැ� පවන�ෙ�ගෙයන� සැෙලන�නාවූ රළපහ�න� ෙලළවූ
සමු�මස්තකෙය� ෙපරෙළන එක��රක� අැ� �ය. ��රට වන�නාවූ �ස් අැ�
කණකැස්බක ෙමන� අ���ලභ වූ මන�ෂ්යාත�මභාවය ලැබ ��ම කුශලය�න�
අෂ්ට�ෂ්ට�ෂණෙයන� ���මුක�ත වූ නවවැ� බුද්ෙධාත�පාද�ෂණස�පත��ය ලැබ
��ෙය�ය. ඒ අෂ්ට�ෂ්ට�ෂණෙයන� ෙවන�වූ බුද්ෙධාත�පාද�ෂණය ලැ�ෙම� ඵල �න�
�ද්ධෙකාට ගන�ට අසම�ථවූෙය� � න� ෙමබඳ� �ෂණස�පත��යක� තට කවරකෙලක
ලැෙ�ද?
එ� අෂ්ට�ෂ්ට�ෂණ න�:- ෙකෙස්ද? යත�:1. අද්ධක්ඛණවිනිම්මුත්තං ඛණංපරමදුල්ලභං
උපලද්ෙධන කත්තබ්බං පුඤ්ඤං පඤ්ඤවතාසදා
2. තෙයා අපායා ආරැප්පාසඤ්ඤං පච්චන්තිමං පිව
පචි�ද්රියානං ෙවකල්ලං මිච්ඡාදිට්ඨිව දාරැණා
3. අපාත� භාෙවා බුද්ධස්ස සද්ධම්මා මතදායිෙනා
අද්ධක්ඛණා අසමයා ඉතිඑෙත පකාසිතා
4. කාෙරන්ෙතා කම්මකරණං නිරෙය අතිදාරැණං
භයානකං භ�සංෙඝාරං කථා පුඤ්ඤං කරිස්සති
-

5. සද්ධම්මසඤ්ඤාජහිෙත සදාඋබ්බිග්ග ජීවිෙත
තිරච්ඡාන භෙවසන්ෙතා කථං පුඤ්ඤං කරිස්සති
6. ගන්�ානෙපත්තිවිසයං සන්තාපපරිෙසාසිෙතා
ඛුප්පිපාසා පරිස්සන්ෙතා කථං පුඤ්ඤං කරිස්සති
7. ආරැප්පා සඤ්ඤෙලාෙක සවෙණාපාය වජ්ජිෙතා
සද්ධම්මසවණාහීෙණා කථං පුඤ්ඤං කරිස්සති
8. අච්චන්තාධම්මබහුෙල මුනි�දසුතවජ්ජිෙතා
පච්චන්තවිසෙය ජාෙතා කථංපුඤ්ඤං කරිස්සති
9. ජෙළාමූගාදිෙකාවාපි විපාකාවරෙණඨිෙතා
ගහෙණාපාය රහිෙතා කථංපුඤ්ඤං කරිස්සති
10. පක්ඛන්ෙතා පාපිකං දිට්ඨිංසබ්බථා අනිවත්තියං
සංසාරඛාණු භ�ෙතාව කථංපුඤ්ඤං කරිස්සති
11. බුද්ධාදිච්ෙච අනුදිෙත සිද්ධිමග්ගාවහාසෙක
ෙමාහ�ධකාෙර වත්ෙතන්ෙතා කථංපුඤ්ඤං කරිස්සති යි.
ෙමෙස් දක�වන ලද නරකා� අටතැන�� උපන� සත��වයන� කුසල් කරන�ට අෙයාග්ය වන
බැ�න� ෙ� අෂ්ට�ෂ්ට�ෂණෙයන� ෙවන�වූ ඉතා ලැබගත ෙනාහැ� නවවැ�
බුද්ෙධාත�පාදකාලය �ෂණස�පත��ය න� ෙ�. �ෂණස�පත��යක� සත�පුරැෂය තට
කවරකෙලක ලැෙ��� අවවාද කරණ ෙස්ක.
තවද සත�පුරැෂය ඉ�න� ෙතෝ ෙනාෙයක� මා�ක්යසමූහයා ෙලෝකෙයන� බබළන�නාවූ
රත�නාකරයකට වැද කැට කැ�ලි� අවුලා�ස් කරන�නාක�ෙ�න ඉතා ෙනාලැ�බ හැ�
ධ�මරත�නෙයන� බබළන�නාවූ මාෙග් ෙ� උතු� ශාසනයට වැද �ත�තවශඟ වන�ෙන� �
න� එබඳ� වූ ෙතෝ මාෙග් ශාසනෙයන� චුතව භව නැමැ� වනයට වැද ය�ෙස් අවුල්හ�න�
අැඹුරැලණ�ෙවක ෙ� මුලය ෙ� අගය� අක�මුල්�නගත ෙනාහැ�ෙ�ද, එප�ද්ෙදන�ම
අප���න�න පූ�වාපර ෙකා� අැ� බැ�න� අක�මුල්නැ� සස�න� නැඟීයාෙනා� භව
අවුෙල�ම ෙග� ගුළ න� ලි��යන�ෙග් අවුල්කදල්ලක� අැ�ව �රාගිය අවුල් මු�තණ
බබුස්ත�න� අැඹැරෑ �ණක� වැ�ව අනාගතෙය� උපදනා ස�වඥවරයන�ෙග්
ද�ශනමාත�යකුත� ෙනාලැබ ෙදසැට දෘෂ්�යෙගන අපාය��ග� ��පාත සංඛ්යාත
සංසාරසාගරය ෙනාඉක�ම චු�ෙයන� ප්ර�ස��ය ප්ර�ස��ෙයන� චු�ය� ෙමෙස් නැවත
චු�ප්ර�ස��ග්රහණය ෙකෙර�න� කාමභවා� ත��
ි ධ භවෙය�ද, අණ�ඩජා� චතු��ධ
ෙයා�ෙය�ද, නරකා� පංචග�ෙය�ද, එකත�තකායා� සප්ත��නස්��ෙය�ද, එෙස්ම
නානත�තකායා� නවසත�තාවාසෙය�ද, ගැඹුරැ ෙගාර�ර� මුහ��පිට හරණා ලද නැවක�
ෙමන�ද, ෙගාන�ෙව� � ෙගානකු ෙමන�ද ඔ�ෙනාබ ෙපර� ෙපර� අැ��ෙන�ය.

වාසනාෙදෝෂ කථා
තවද �න� ෙතෝ ය� ය� �ශ්ච�තයක� කරන�ෙන� � න� මතු උපන�පන�නාවූ
ස්ථානෙය� වාසනාෙ�ෂෙයන� ඊට අන�ව �ශ්ච�ත ෙකෙර�න� ෙබාෙහෝ කලක� ඉකුත� වූ
කල්� ��ම ෛදවබලය�න� අනාගතෙය� උපදනා ස�වඥෙකනකුන�ට ස�මුඛ
වන�ෙන�ය. එතැන��� ඒ ස�වඥෙයෝ තට �ග්රහ ෙකාට ල�ජාකරවා �ව්ය, මන�ෂ්යප�ෂද්
මධ්යෙය�
තාෙග්
වාසනාෙ�ෂය
ෙගෟතම
ස�වඥයන�ෙග්
ශාසනෙය�
වෘද්ධ��ෂුෙකනකුන� වහන�ෙස් හා ළදරැ��ෂූන� ෙදෙදනකුන� වහන�ෙස්ෙග් වාසනා
ෙ�ෂය ෙමන�ද, උපන�ද - මක��කාවධක - වාරැ��සක - කු��සක - පුට�ෂක අාරාම�ෂක - අ�බෙගාපත - ��වච කුහකා�න�ෙග් වාසනා ෙ�ෂය ෙමන�ද ප්රකාශ ෙකාට
�යන�නාහ. ඒ තාෙග් වාසනා ෙ�ෂ ප්රකාශ ෙකාට �ෙමන� �ව්යමන�ෂ්යප�ෂද් මධ්යෙය�
තට මහත�වූ ��� වන�ෙන�ය �, අවවාද කරන ෙස්ක.

වෘද්ධ භි�ූන් හා ළදරැභි�ූන් ෙදෙදනාෙග් වාසනා ෙදෝෂ
එ� වෘද්ධ ��ෂූන� හා ළදරැ��ෂූන� ෙදෙදනාෙග් වාසනා ෙ�ෂය කවෙ�ද? යත�:සැවැත�න�වරවැ� කුලපුතෙ
� යෝ ෙදෙදෙනක� අපෙග් ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග් ශාසනෙය�
මහණව අශුභභාවනා ෙනාෙකාට රෑපමදෙයන� බැගෑවවන�නාහ� ම�මයහපත��, ම�ම
යහපත��� ඔවුෙනාවුන� හා වාද ෙකාට එක� වෘද්ධ��ෂු ෙකනකුන� වහන�ෙස් �ක
උන�වහන�ෙස් කරා එළඹ ස්වා��! අප ෙදෙදනා අතුෙරන� යහපත�හ� කවුරැ�� �චාළහ.
එසඳද ඒ වෘද්ධ ��ෂූන� වහන�ෙස් ෙතපිත� යහපත�හ�ව, ෙතපිත� යහපත�හ�ව, ෙතාප
ෙදෙදනාටත� වඩා ම�ම යහපත�� � �ෙස්ක.
ස�වඥයන� වහන�ෙස් එපවත� අසා ෙ� මහණ �න� මතු ෙනාෙව�, ෙපරත� ෙ�
ෙදෙදනාට එෙස්ම �ෙය්ෙ��� ඉකුතව
� ත� දක�වා ව�ළෙස්ක.
අ�තෙය� ගංගා-යමුනා ෙදගඟ එක�වූ තැන මත�ස්යෙයෝ ෙදෙදෙනක� ම�ම යහපත��,
ම�ම යහපත�� � රෑ�සා වාද ෙකාට අන්යවූ ස�පගංගාෙවක වැල්ෙල් වැදෙහාත�
ඉ�බකු �ක මුහ�කුරා ෙගාස් සබඳද! අප ෙදෙදනා අතුෙරන� යහපත�හ� කවුරැ�� �චාළහ.
ඒ ඉ�බා �යන�ෙන� ෙතපිත� යහපත�හ�ය, ෙතපිත� යහපත�හ�ය, ෙතාප ෙදෙදනාට වඩා
ම�ම යහපත�� � �ය. එ කල්� ඒ ඉ�බා න�: �න� ෙ� වෘද්ධ��ෂූහ�ය. ඒ මත�ස්යෙයෝ
ෙදෙදනා න�: �න� ෙ� ළදරැ��ෂු ෙදෙදනාය � ව�ළ ෙස්ක.
ෙම� �ස්තර දුකනිපාතෙය් ගංෙගය්යජාතකෙයන්
තුන�ෙදනාෙග් වාසනාෙ�ෂ වන�ෙන�ය.

දත

ය�ත�ෙත�ය.

ෙ�

ඔවුන�

උපන�දස්ථවිරයන් වහන්ෙස්ෙග් වාසනාෙදෝෂ
උපන�දස්ථ�රයන� වහන�ෙස්ෙග් වාසනාෙ�ෂ කවෙ�ද? යත�:උපන�ද න� ශාක්යපුත�යාන ෙකෙනක� බු�සස්ෙන� මහණව අපිස් සෙතාස් බ� හැර
ෙලාභවශඟව වස්වසන දවස් ෙදතුන� �හාරයක� අත�ෙගන එක� �හාරෙයක කුඩයක� තබා
එක� �හාරෙයක වහන�සඟළක� තබා එක� �හාරෙයක සැරය�යක� තබා එක��හාරෙයක

ඩබරාවක� තබා එක��හාරෙයක තමන� වහන�ෙස් වස් �ස�ෙස්ක. වස් අන�තෙය� පවරා
හැමතැ�න� ලද මනා �වුරැ පි�කර එකසමයටම ලැබ ගැල්වල පුරාලා ෙගන ෙජ්තවන
මහා �හාරයට යනෙස්ක� අතරමග එක� වනවාස�හාරෙයක පි�පස්ෙස් වැලක පැ�ල
ෙ� �හාරෙයන� �� ෙදයක� ලද මැනවැ� ඒ වනවාස�හාරයට වන�ෙස්ක. එ� වස්�ස�
��ෂුහ� ෙදෙදෙනක� ෙස්ලපට ෙදකක� හා එක� ��න� පලසක� ලැබ ෙබ�ගත ෙනා� ඒ
උපන�දස්ථ�රයන� වහන�ෙස් �ක සතුටුව ෙ� අපට ෙබ� �න මැනැවැ� �හ. එසඳද
උන�වහන�ෙස් යහපතැ� ෙගන�වා ෙගන පි�ෙදක ෙදෙදනා වහන�ෙස්ට � ෙ� මහා
�නයධරයාහට ��ය� පලස තමන� වහන�ෙස් අැරෙගන ගිය ෙස්ක.
බුදුහු එපවත� අසා �න� මතු ෙනාෙව�, ෙපරත� ඒ ෙදෙදනාට ෙ� මහණ එෙස්ම ෙකෙළ්
ෙ��� ව�රා ඉකුත�වත� ෙගන හැර දක�වා ව�ළෙස්ක.
අ�තෙය� එක� කැනහිෙලක් ගංගා�රෙය� මත�ස්යයන� ෙසාය�න� අැ��ෙන�ය. එසඳද
ගංගාෙ� මස්කාෙවෝ ෙදෙදෙනක� තමන� අල්වා ගත� ෙ�මසකු ෙබ�ගත ෙනා� කැන�ලා
�ක සබඳද! ෙ� අපට ෙබ� � ලව� �හ. කැන�ලා යහපතැ� ගි�ස තමා ස�පයට
ෙගන�වාෙගන ඉසය�ය වල්පත කඩා තබා තා අන��රචා�හට වල්පත ��ය, තා
ග��රචා�හට ඉස�ය �� ය. මා රජකුෙල� මැදහත�ව ��ශ්චය කරණ ධ��ෂ්ට
මහාමාත්යහට මැදකඩ ��ය� මැදකඩ අැරෙගන ගිෙය්ය. ඒ කැන�ල් න� �න� ෙ�
උපන�ද ස්ථ�රය. මස්කාෙවෝ ෙදෙදන න� ��ෂුහ� ෙදෙදනය� ව�ළෙස්ක. ෙම�
�ස්තර
ඡක්කනිපාතෙයහි
ධම්මට්ඨජාතකෙයන්
දතය�ත�ෙත��.
ෙ�
උපන�දස්ථ�රයන�ෙග් වාසනා ෙ�ෂ වන�ෙන�ය.

මක්ඛිකාවධකාවෙග් වාසනාෙදෝෂ
මක්ඛිකාවධකාවෙග් වාසනාෙ�ෂ කවෙ�ද? යත�:අෙන්පිඬු මහ�ටාණන�ෙග් බඩහල ෙරා�� න� ��යක� තමාෙග් මව අැඟ මැස්සන�
ගස�� ෙමෝලක� හැරෙගන ගසා මව මරාපුව. බු�හ� එපවත� අසා මෑ �න� මතු ෙනාෙව�,
ෙපර මා බරණැස්�ටුව උපන� කල්� මාෙග් බඩහළ� එෙස්ම මැස්සන� ගස��,
ෙමාෙහාලක� ෙගන ගසා මව මැරෑ එකක� ෙ���, ව�ළ ෙස්ක. ෙම� �ස්තර
එකකනිපාතෙයහි ෙරාහීණී ජාතකෙයන� දතය�ත�ෙත�ය.
ෙ� මක��කාවධකාවෙග් වාසනාෙ�ෂය වන�ෙන�ය.

වාරැණීදූෂකයාෙග් වාසනාෙදෝෂ
වාරැණීදූෂකයාෙග් වාසනාෙ�ෂ කවෙ�ද? යත�:සැවැත්නුවර රාෙවෙළඳදකුෙග් අතවැස්ෙසක� රාෙවළඳද ජලස්නානයට යා� එතනට
පැ�� සත��වයන�ට රා �කුණන�ෙන� ඔවුන�ෙගන� එකකු �ණ�කැ�යක� ඩෑෙගන රා
ෙබාන�නා �ක රා��ල නවතැ� රාසැළක �ණ�නැලියක� බැගින� ලා ඒ රා ක�කශ ෙකාට
ෙනා�ය හැ� ෙකෙළ්ය. බු�හ� එපවත� අසා ෙමාහ� �න� මතු ෙනාෙව�, මා බරණැස්න�වර
�ටුව උපන� කල්� මාෙග් යහ� ෙවළඳදකුෙග් අතවැස්ෙසක�ව ෙමෙස්ම රාෙය් �ණ� ලා

රානැස�ෙය් ෙ���, ව�ළෙස්ක. ෙම� �ස්තර එකකනිපාතෙයහි වාරැණිජාතකෙයන්
දතය�ත�ෙත�ය. ෙ� වාරැ��ෂකයාෙග් වාසනාෙ�ෂ වන�ෙන�ය.

ක�ටිදූෂකයාෙග් වාසනාෙදෝෂ
ක�ටිදූෂකයාෙග් වාසනාෙ�ෂ කවෙ�ද? යත�:මහසුප්මහෙතරැන� වහන�ෙස්ට අත�පා ෙමෙහවර කරණ ළදරැ��ෂු ෙදෙදෙනකුෙගන�
වත�ස�පන�න ෙනාවන එක� ��ෂු ෙකෙනක� මහෙතරැන� වහන�ෙස් තමන�ට අවවාද කළ
ෙහ�න� උන�වහන�ෙස් �ඟා ගමට වැ�කල්� පැන�වළන� සපා �ඳද පැන� හල ගි�ලා දවා
එ�න� චුතව ෙගාස් අ��මහනරකෙය� උපන�හ. බු�හ� එපවත� අසා ෙ� මහන �න� මතු
ෙනාෙව�, ෙපරත� කු��ෂණය ෙකෙළ්ෙ���, ව�රා ඉකුත�වත� දක�වා ව�ළ ෙස්ක.
එක�කෙලක අප මහෙබෝසතාෙණෝ සිලිඹිලි න� ලි�� ෙයෝ�ෙයක ඉපද ඉපද වැ��ය
පැ�� කල්� තමන�ට යහපත� ෙනා නස්නා ක�ල්ලක� ඉ�ෙකාට �මාලය වන
ප්රෙද්ශෙය� වාසය කරන�නාහ. එකල්� එක� වඳුෙරක් ව�ෂාකාලෙය� අතුරැ නැ�ව
වස්නා වැස්ෙස් �තෙයන� ෙවවුල ෙවවුලා දත� කකා හ�න�ෙන�ය. එසඳද මහෙබෝසතාෙණෝ
ඒ වානරයා බලා ඔහ� ක�කශ �යාව �න තාෙග් �ස ��ස�න�ෙග් �සක� වැන�ෙන�ය.
අත�පා ��ස�න� අත� පා වැන�ෙන�ය. කවර කාරණය�න� ෙතෝ වසන ෙගයක� ෙකාට ගත
ෙනා ෙහන�ෙන��� �හ. එකල්� වඳ�රැ �ලි�ලිය! අතපය බල අැතත� කා�ය ෙකාට
ගනට �� න�වෙණක මට නැතැ� �හ. එබස් අසා ෙබෝ�සත��වෙයෝ සබඳද!
එක�තැෙනක�� ෙතාපි �� සැහැල්� �ත� අැ� සත��වයන�ට ස�වෙයක� අැත�ෙත� න� ෙනා
ෙව� න�වණ උප�න�ට �� ප්රෙයෝග කරව� අවවාද කළහ. එසඳද වඳ�රැ තමා
ෙනාෙතෙමනතැන හ�න�ෙනන� ප�භව ෙකෙර�� �පී ෙබෝ�සත��වයන� අල්වන�
කැමැ�ව ස�පයට �වෙගන ගිෙය්ය. ෙබෝ�සත��වෙයෝ එත�න� �ක�ම අ�ක� තැනකට
ගියහ. එසඳද වඳ�රැ කදල්ල �� ස�ණ��ස�ණ� ෙකාට ගිෙය්ය� ව�ළ ෙස්ක. ෙම� �ස්තර
චත�ක්කනිපාතෙයහි ක�ටිදූෂකජාතකෙයන�
දතය�ත�ෙත�ය.
ෙ�
කු��ෂකයාෙග්
වාසනාෙ�ෂය වන�ෙන�ය.

පුටදූෂකයාෙග් වාසනාෙදෝෂ
පුට�ෂකයාෙග් වාසනාෙ�ෂ කවෙ�ද? යත�:සැවැත්නුවර වැ� එක� අමාත්යෙයක� බු�පාෙමාක� මහසඟ පි�සට මහදන� ෙදන� කැමැ�ව
අාරාධනා ෙකාට කැඳදවා ෙගණ ෙගාස් තමාෙග් උයෙන� �ඳ�වා දන� ෙදන�ෙන� කැඳද
වළඳ� අන�තෙය� උයන අැ��නා කැමැ� ��ෂු ෙකනකුන� වහන�ෙස්ද උයන අැ��ෙන�
යහපතැ� ස�මත ෙකෙළ්ය. ��ෂූන�වහන�ෙස්ත� අමාත්යයා � ප�ද්ෙදන�ම උයන
සැ�සරා අැ��නා ෙස්ක. එසඳද අමාත්යයා උයන�වැල්ෙල් පත�මහත�රැකකට නැගී මහත�
මහත� පත� කඩාෙගන ෙ� මල්පුරාලාලා තමන�ටය, ෙ� ඵල පුරාලාලා තබන�ටය� පළා�ද
රැක�මුල එලන�ෙන�ය, ඔහ�ෙග් පුෙතක� එලඑලා� පත�ෙගාඩු �ද �� දමන�ෙන�ය, බු�හ�
එපවත� අසා ෙ� �න� මතු පලා �� �මුෙය් ෙනාෙව�, ෙපරත� පළා ��ෙය්ම ෙ���
ව�රා ඉකුත�වත� දක�වා ව�ළෙස්ක.

යටගිය දවස එක� වඳ�ෙරක� උයන�ෙගාවුවකු රැෙකක �ඳද �ද එලා� පත�ෙගාඩු ��
දමන�ෙන�ය. එකල මහෙබෝසතාෙණෝ එන�වර එක�තරා කුලෙයක ඉපැද වැ��ය පැ�ණ
��කා�යක� සඳදහා උයනට ගියාහ� වඳ�රා පත�ෙගාට �� දමන�නා �ක පළා �� �යා
නපුරැෙහ�න� යහපත� ෙකාට ��නා කැමැ�ව පළා�ද � �හ. වඳ�රැ එබස් අසා කළ
කළ � නසන� අපෙග් ධ�මෙයකැ� �හ. එබස් අසා ෙබෝ�සත��වෙයෝ ෙතාපෙග් ධ�මය
ෙමෙස් කල අධ�මය ෙකෙස්ෙ��� වඳ�රාට �න�� ෙකාට ගියාහ. එකල ඒ වඳ�රා න�
�න� ෙ� පළා �� �මූ අමාත්යපුත�ය� ව�ළ ෙස්ක. ෙම� �ස්තර තිකනිපාතෙය්
පුටදූෂක ජාතකෙයන් දතය�ත�ෙත�ය. ෙම් පුටදූෂකයාෙග් වාසනාෙ�ෂ වන�ෙන�ය.

ආරාමදූෂකයාෙග් වාසනාෙදෝෂ
ෙකාෙසාල්රට එක� උයෙනක ගස් �ඳ�වූ කල්� එක� කුමාරෙයක� මුල්පම�න�
�යබට�යාව බැ�ව මැනවැ� ගස් උ�රා මරා එක� උද්යානප්රෙද්ශයක� �ස් කෙළ්ය. බු�හ�
එපවත� අසා �න� මතු ෙනාෙව�. ෙපරත� ෙ� බාලකුමාරයා ෙබාෙහෝ වඳ�රන� ෙගන
බරණැස් ර�ජුරැවන�ෙග් උයන�� වසන�ෙන� උයන�ෙගා�වා වඳ�රන� ගස්වලට පැන�වත�
කරන�ට සලසා සැණෙක� ෙක�න�ට තමා න�වරට ගිය කල්� වඳ�රන� ලවා ගස් උ�රවා
බලා ගැඹුරට බට බටගස ෙබාෙහෝ ෙකාට පැන�වත� කරවා ෙනාබට ගසමුල මඳදෙකාට
පැන� වත�කරවා ගස් මරා ඒ උයන�පිෙයස �ස්ෙකෙළ් ය� ව�ළෙස්ක.
ෙම� �ස්තර එකකනිපාතෙයහි ආරාමදූෂකජාතකෙයන්
අාරාම�ෂකයාෙග් වාසනාෙ�ෂ වන�ෙන�ය.

දතය�ත�ෙත�ය.

ෙ�

අම්බෙගෝපකයාෙග් වාසනාෙදෝෂ
අම්බෙගෝපකයාෙග් වාසනාෙ�ෂ කවෙ�ද? යත�:මහ� කල සස�න�වන� එක� වහන��නෙමක� ෙද�ර�ෙවෙහර පි�පස අඹවනෙයක
පන�සලක� කරවා අඹග�න� වගුළ අඹ අන�භව ෙකෙර�න� වාසය කරනෙස්ක.
තමන�වහන�ෙස්ට අාෙ��ක කු�පග ��ස�න�ටත� ෙදනෙස්ක. එකල එක�දවසක� උන�
වහන�ෙස් �ඟන�ට ගිය කල්� ෙසාරැ අවුත� ගසතුබූ අඹ කඩාෙගන ගියහ. එෙකෙණ�
සිටුදූසතරෙදෙනක් අ�රව� න� ගංගාෙව� ජලස්නානය ෙකාට යන�නාහ� ඒ අඹවනයට
ෙගාස් වන�හ. එසඳද වෘද්ධ��ෂූන� වහන�ෙස් �ඟාගිය තැ�න� අවුත� ෙතපියැ මාෙග්
අඹකෑෙවාය� �ෙස්ක. ස්වා��! අපි �න� අා�හ. අඹ ෙනාකෑ�හ� �හ. එෙස් ෙතාප
�යතු� මා අදහන�ෙන� නැතැ� ��රන�ට වුවමැනවැ� �යා ඔවුන� �වුරැවා ල�ජා උපදවා
අවසර� යවුෙස්ක. බු�හ� එපවත� අසා ෙමෙස් ෙමාවුන� ෙ� මහණ �න� මතු �වුරැවූෙය්
ෙනාෙව� ෙපරත� �වුරැවූෙය්ම ෙ��� ව�රා ඉකුත�වත� දක�වා ව�ළෙස්ක.
අ�තෙය� එක� ක�ටජටිලෙයක් බරණැස �සා වසන�ෙය් අඹවනෙයක පන�සලක� ෙකාට
ෙගන අඹරැ�න� වගුළ අඹ අන�භවෙකෙර�න� තමා ස�පයට පැ�� කු�පග
��ස�න�ටත� �� ෙනාෙයක� �ථ්යා�වෙයන� �වත�වන�ෙන�ය. එකල්� අප මහෙබෝසතාෙණෝ
සක�ෙද�රජව ඉපද ෙලෝෙකය� ම�පියන�ට උපස්ථාන කරන�නාහ� කවුරැෙ�ෙහෝ,
කුලෙදටුවන� පුදන�නාහ� කවුරැෙ�ෙහෝ, පන��ල්, අට�ල්, ර�ෂාකරන�නාහ� කවුරැෙ� ෙහෝ,
පැ��ව මහණද� පුරන�නාහ� කවුරැෙ�ෙහෝ, �රාචාරෙය් හැ�ර අකුසල් පුරන�නාහ�
කවුරැෙ�ෙහෝ� න�වණැ�න� බලන�නාහ� අඹරක�නා කූටජ�ලයා �ක ෙ� ජ�ලයා

�ය�ණ�භාවනා අා�වූ මහණද� හැර අඹ �ක අැ��ෙන�ය. ඕහට සංෙ�ග ඉපදවුව
මැනවැ� ඔහ� �ඟා ගිය කල්� තමන�ෙග් අාන�භාවෙයන� ෙසාරැන� අවුත� අඹ කඩා ෙගන
ගියා �ක�වූහ.
එකල බරණැස්න�වර වැ� �ටු�සතරෙදෙනක� ඒ අඹවනයට ෙගාස් වන�හ. ඒ කූටජ�ලයා
�ඟන�ට ගිය තැ�න� අවුත� ඔවුන� සතරෙදනා �ක ෙතපියැ මාෙග් අඹ කෑෙවෝය� �ය.
එසඳද ඔහ� වහන�ස! අපි �න� අා�හ. න�ඹෙග් අඹ ෙනාකෑ�හ� �හ. එෙස් �න� �වුරව�
�ය. �වුළෙහාත� අප යාෙදන�ෙන� අැද්�� �හ. යාෙද�� �කල්� යහපත වහන�සැ�
�යා සතරෙදන �වුරන�නාහ� �න� එකක� න�ඹෙග් අඹකෑවූ න� වෘද්ධස්වා�යකු
ලැෙබ�ව� �වුය. එකක� ෙසාෙළාස් අැ��� වයස නවෙයෟවනෙය� ස්වා�යකු
ෙනාල�න� �� පස් ��හැ��� කල මුහ� කළ වයස ස්වා�යකු ලැෙබ�ව� �ව. එකක�
ස්වා�යකු ෙකෙ� බලවත� අැද�ලි අැ�ව ෙදහ�දකලාව ග� ෙදග� පමණ සලකුණ�
�තැනට ෙගාස් ඔහ� ෙනා ද��ව� �ව. එකක� හැඳද පැළඳද ස�වඳදමල් අා�ෙයන� සැර�
යහන�� උදකලාව ෙහා��වා� �ව. එබස් අසා කූටජ�ලයා �යන�ෙන� ෙතාප
සතරෙදනා �වුළ ���ම ඉතා බැ�රැ� වූ ���ෙමක� වන�ෙන�ය. අඹ කෑෙවෝ අ�ක�
ෙකෙනක�මය. ෙතාපි හැම යව� ඔවුන� සතරෙදනා යවූෙස්ක. එසඳද සක�ෙද�රජ භයානක
රෑපයක� දක�වා ඒ කූටජ�ලයා අඹවනෙයන� ෙනරපීය. බු�හ� ෙ� ධ�මෙද්ශනාව
ෙගනහැර දක�වා වඳ�රා එකල්� කූටජ�ලයා න� �න� ෙ� වෘද්ධමහණය. එකල
�ටු�සතරෙදන න� �න� ෙ� �ටු�සතරෙදනනාය. එකල ශක�ෙදෙව��ෙයෝ න� �න�
බු�වූ ම�ම ෙ��� තමන�වහන�ෙස් දක�වා ව�ළෙස්ක. ෙම� �ස්තර චත�ක්කනිපාතෙයහි
අම්බජාතකෙයන් දතය�ත�ෙත�. ෙ� අ�බෙගෝපකයාෙග් වාසනාෙ�ෂ වන�ෙන�.

දුර්වචයාෙග් වාසනාෙදෝෂ
දුර්වචයාෙග් වාසනාෙ�ෂ කවෙ�ද? යත�:සැවැත්නුවර වැ� කුලපුත�ෙයක� ෙ� ස�වඥශාසනෙය� මහණව අාචා�යඋපාධ්යායන�
වහන�ෙස්ත� ඉෂ්ටකා� ��ෂූන� වහන�ෙස්ත� �වා ෙනාෙකාට ෙනා � කරැව
වාසයකරන�ෙන�ය. බු�හ� එපවත� අසා ෙ� මහණ �න� මතු ෙනාෙව�. ෙපරත�
ෙනා�කරැම ෙ��� ව�රා ඉකුත�වත� දක�වා ව�ළෙස්ක.
අ�තෙය� එක�කෙලක අප මහෙබෝසතාෙණෝ ගිජුලි�� ෙයෝ�ෙය� ඉපද
ගිජුලි��සමූහයා පි�වරා ගිජුකු� ප�ෙව� වාසයකරන�නාහ. ඒ ෙබෝ�සත��වයන�ෙග්
පුත�ෙයක� ඉතා බලවත� වූ ශක�� අැත�ෙත�ය. ෙසස� ගිජුලි��යන�ෙග් �ෂය ඉක�ම ඉතා
�රැ අහසට නැෙඟන�ෙන�ය. ගිජුරජ එපවත� අසා ඔහ� තමා ස�පයට කැඳදවා
ෙගන�වාෙගන පුත! ෙතපි ඉතා උස් අහසට නැෙඟ�ල. එෙස් කර� න� ෙතපි ෙනාෙබෝ
දවස�න� නැෙසව ෙතාපි ය�පමණ තැනකට නැඟිකල ෙ� පෘ��තලය සත�ස්
ලියද්දක� ෙස් ෙපෙනන�ෙන� � න� එ�න� මත�තට ෙනානැෙඟව, අවුරැ දහසකට අාය�ෂය
අැ� ගිජුලි��ෙයෝ තමතමන�ෙග් �ෂය ඉක�ම නැඟිවහාම නටහ� �හ. ඒ තමා ෙනා
�කරැවන බැ�න� උස්අහසට නැෙඟන�ෙන� පියා කැෙඩන�නාක� වැ� වූ කල වාතයට
පැ�ණ එ�න�� උඩනැඟී ෙවර�බවාතයට ෙගාස් වන ෙ�ර�බවාතෙ�ගෙයන� කැ� කැ�
අහසම �ය, ස�ණ��ස�ණ�වැ අතුරැදන� �ය. බු�හ� ෙමම ධ�මෙද්ශනාව ෙගනහැර දක�වා
ව�රා එකල්� පියා �වා ෙනාකළ ගි�ඣධපුත� න� �න� ෙ� ෙනා�කරැ මහණ වන�ෙන�ය.
එසමෙය� ගිජුර�ජුරැෙවෝ න� �න� බු�වූ ම�ම ෙ��� තමන�වහන�ෙස් දක�වා

ව�ළෙස්ක. ෙම� �ස්තර නවක�පාතෙය� ගිජ්ඣජාතකෙයන් දතය�ත�ෙත�ය. ෙ�
��වචයාෙග් වාසනාෙ�ෂ වන�ෙන�ය.

ක�හකයාෙග් වාසනාෙදෝෂ
කුහකයාෙග් වාසනාෙ�ෂ කවෙ�ද? යත�:සැවැත්නුවර ව� එක� කුලපුත�ෙයක� බු�සස්ෙන� මහණව සතරපසය සඳදහා
තුන�වැ�රැ� ෙකාට කුහකවත� පුරන�ෙන�ය. බු�හ� ඔහ� කුහක ක�න� ��කාව කරන බව
අසා ෙ� �න� මතු ෙනාෙව�; පූ�වභවෙය�� ෙකාෙහාන�ක� ෙකාට �වත�වූෙය් ම
ෙ��� ව�රා ඉකුත�වත� දක�වා ව�ළෙස්ක.
අ�තෙය� බරණැස් ර�ජුරැවන�ෙග් පුෙරා�ත බ්රාහ්මණයාට �ව අවශ්යව බඩෙහාත�
උද්දාලක න� කුමාරෙයක� තක�සලාන�වරට ෙගාස් ශාස්ත� ඉෙගන පසල්දන� ෙව�
තපස්�වරයන� ස�පෙය� පැ��ව උන�ට අාචා�ව එක�දවසක� ඒ තපස් �වරයන�ට
�යන�ෙන� වනමුල් වනඵලාඵල අන�භව ෙකාට අරණ්යෙය� වාසය කරන�ට සැප
ෙනාෙව�, ��ස�න� වසන තැන වස�හ� �ය, තපස්�වරෙයෝ �යන�නාහ� මන�ෂ්යෙයෝ
දන�� බණඅස්න� කැමැත�ෙතෝය, ප්රශ්න�චාරන� කැමැත�ෙතෝය, එෙස් ෙහ�න� අපි ඒ ප්රශ්න
�ස�ජනා�ය ��ෙම� භ�න� ඔබ ෙනාය�හ� �හ.
එබස් අසා තාපස �යන�ෙන� ෙතපි හැම බණ�� අා�යට බය ෙනා කරව,
සක���රෙජක�� නමුත� ඔහ� �ත�ෙගන බණ �යන�ට මට බාරවන�ෙන�ය� �යා, ඒ �ය�
තපස්�වරයන� කැඳදවාෙගන සැ�සරා අැ���න� බරණැස් න�වර උයනට ෙගාස් එ� ලැග
පළමුවන දවස් න�වර වාසල්ෙ�ර ගමකට වැද ලැග ෙදෙව� දවස් අවුත� න�වරට
වන�ෙන�ය. මන�ෂ්යෙයෝ තපස්�වරයන� �ක දන�� ධ��ෂ්ට තපස්�වරෙයෝ අපෙග් න�වරට
වැ�යහ. ඔහ� බණ �ය�. පැන �සඳද�� ෙගාස් ර�ජුරැවන�ට දන�වූහ. ර�ජුරැෙවෝ ඔවුන�
බස් අසා තපස්�වරයන� දක�නට ෙය��, �වූය. එපවත� උද්�ල තාපසයා අසා අවෙශ්ෂ
තපස්�වරයන� කැඳදවා �යන�ෙන� ර�ජුරැෙවෝ අපහැම ද�න�ට එත�ල, ඉස�රන� එක�දවසක�
�ත�ගත�කල ��පම�න� �වත��ය හැක�ක, එෙස් ෙහ�න� සමහරැන� වවුල්තපස් කළ
මැනව, සමහරැන� කටුමැස්ෙස් වැදෙහාත මැනව, සමහරැන� �රමු�ෙන� ��ෙ�ෙල�
සතර�ග ගි�මැල සතරක� බැඳද ගි�මැල සතර මැද්ෙද් වැදෙහව. මු�ෙන� �රැ��න� හා
සතර�ග ගි���න� තැ� පඤ්චතාපතප්පනය කළ මැනව, සමහරැන� උ�සනම
කරවටක� �යට බැස ��ය මැනව. සමහරැන� ඒ ඒ තැන �ඳද මන�තජ
� ල්පනය කළ
මැනවැ�, ෙයා� ෙතෙ� න�වණැ� ප්රගුණ කරනලද වාසස්ථාන අැ� තපස්�වරයන�
සත�අටෙදනකු හැරෙගන යහපත� දණ�ඩාසනයක ��තුරැ බණවස්නක� අතුට ��තුරැ
ෙපාත� තබාෙගන අතවැස්සන� පි�වරාෙගන යහපත� හස්ෙනක හ�න�ෙන�ය. එෙකෙණ�
ර�ජුරැෙවෝ පුෙරා�ත බ්රාහ්මණයා හා සමග මහ පි�ව�න� උයනට ෙගාස්
�ථ්යාතපස්කරන�නවුන� �ක පැහැද උද්�ලකයා කරා ෙගාස් ස�ව�ක� කථාෙකාට
එකත�පස්ව �ඳද සතුටු ��න� ඔවුන�ට ප්රශංසාෙකාට ගුණ �වූය. එසඳද පුෙරා�ත
බ්රාහ්මණයා ර�ජුරැවන�ට �යන�ෙන�, මහර�ජුරැවන� වහන�ස! මූහැමෙදන �ල්වත�
තපස්�වර ෙකෙනක� ෙනාෙව�, අැ� න�ගුණ සඟවා නැ�ගුණ අඟවා දඹ��වැ�
සත��වයන� තමන�ෙග් කුහක ප්ර�පත��ෙයන� නස�. එෙස් ෙහ�න� ෙමාවුන� හැමෙග්
අවුල්හැර පවුල් උ�රාෙගන ගි� කැ�වුව මැනැවැ� �ය. ර�ජුරැෙවෝ යහපතැ� ගි�ස

ඔවුන� හැමෙදන ගි�කරවා උද්�ලකයාට අන�පුෙරෝ�ත තනතුරැ�, අවෙශ්ෂයන�ට
කඩුපළග�, ෙසවකෙකාට හැරෙගන න�වරට වන�හ.
ෙම� �ස්තර ප�ණ�ණක�පාතෙය� උද්දාලජාතකෙයන් දතය�ත�ෙත�ය. ස�වඥයන�
වහන�ෙස් ෙ� ධ�මෙද්ශනාව ෙගනහැර දක�වා ව�රා එසමෙය� උද්�ලකයා න� �න�
ෙ� කුහක මහණය, ර�ජුරැෙවෝ න� අාන�දස්ථ�රෙයෝය, පුෙරා�තබ්රාහ්මණයා න�
�ෙලෝගුරැ බු�වූ ම�ම ෙ��� තමන�වහන�ෙස් දක�වා ව�ළෙස්ක.
ෙ� කුහකයාෙග් වාසනාෙ�ෂය වන�ෙන�ය.

අවවාද අනුශාසනා
ෙමෙස් ෙමබඳ� සත��වයන�ෙග් වාසනාෙ�ෂ හා අන්යවුත� �යදහස්ගණන� සත��වයන�ෙග්
වාසනාෙ�ෂ ෙමන� සත�පුරැෂය! තාෙග් වාසනාෙ�ෂය �ව්යමන�ෂ්යප�ෂද් මධ්යෙය�
අනාගතෙය� උපදනා ස�වඥවරෙයෝ ප්රකාශෙකාට �යන�නාහ. ඒ තාෙග් වාසනාෙ�ෂය
ෙද� ��ස් පි�ස්මැද පහළ ෙකාට �ෙමන� තට මහත�වූ �න�� වන��ය� අවවාද කරන
ෙස්ක.
තවද ෙසාඳ�රැ වූ සත�පුරැෂය! ෙසෝක, ප�ෙද්ව, �ක�ඛ, ෙ�මනස්ස�පායාස නැමැ�
ජලෙයන� ස�පූ�ණ වූ ජා�-ජරා-ව්යා�-මරණ නැමැ� මහත�වූ රළපතර �ඳ�නාවූ ෙලෝභද්ෙ�ෂ-ෙමෝහ-මද-මාන-මාත�ස�යා�
චණ�ඩමත�ස්යසමූහයාෙගන�
ගැව�ගත�තාවූ
ගෘහරා�ෂ�ය� �යන ලද ස්තන
�ී �ට වාසස්ථාන වූ ෙනාෙහාත� මාතුගාම නැමැ�
උදකරා�ෂසයන� ෙගන� ගැව� ගත�තාවූ තෘෂ්ණා නැමැ� ගංගාජලය වැ�මට පි�ටවූ රෑප
ශ��� පඤ්චකාම ෙකා�ඨාස නැමැ� සලාවැටු� අැ� ඉතා ගැඹුරැ වූ පරෙතර �ක�ක
ෙනාහැ� සංසාරසාගරෙය� ගැෙල�න� කාම�ත�කා� නැමැ� තර�ගෙ�ගෙයන�
පහරණා ල�ව, අැ��නාවූ ෙතෝ �න� ශීල-සමා�-ප්ර�-�මුක��-�මුක���න ද�ශනා�
ෙකෙහල් ස�වඳද හැල්�-�අඹ-තල්-ෙපාල් අා�වූ ඵලවෘ�ෂෙයන� සමෘද්ධ වූ සත��ස්
ෙබෝ�පා�ෂික ධ�ම නැමැ� රත�නාකරයට වැද �වසැපත� �වන� සැපත� ෙදන�නාවූ
�ත�ක�වූ මාෙග් ශාසන නැමැ� �ව�නට පැ�ණ උතු� බලවත� පි�ට ලැබෙගන සංසාර
නැමැ� මුහ��න� නැගී ෙකෙලස් නැමැ� සැඩ�ය වතුෙරන� ෙගාස් අපාය නැමැ�
වඩබාමුඛෙය� ෙනාවැෙටන පි�ස බඹසරවත� ර�ෂා කරව.
තවද සත�පුරැෂය! ෙතෝ සංසාර නැමැ� රසාතලයට බට අ�ද්යා නැමැ� මහමුල් අැ�,
මහත� ඝනසාර වූ සංස්කාර නැමැ� කඳද අැ�, භවාග්රය දක�වා නැඟි ජරා මරණ නැමැ�
අත� අැ�, �ය� ෙලෝකෙය� ��ර �� තෘෂ්ණා නැමැ� අතුපතර අැ�, රෑපා�
පඤ්චකාම �ෂය නැමැ� වසමල් පිෙපන�නාවූ �ක� නැමැ� �ෂඵලෙයන� භ�ත වූ
ක�මව�තක�ෙල්ශව �ත-�පාකව�තසංඛ්යාත ෛත�භූ�කව�ත නැමැ� �ෂවෘ�ෂය
ක�මස්ථාන මනස්කාර නැමැ� ෙපාෙරා�න� කපා සංෙ�ෂ්පෙයන� සතරමහාභූතයන�ෙග්
මනස්කාරෙයන� කඩ කඩ ෙකාට ෙදසා�ස් ෙකා�ඨාසෙය� �ස්තරමනස්කාරෙයන� පළා
නාම රෑප�ග්රහෙයන� කැබලි කැබලි ෙකාට ලැහැලි වපුරා එම නාමරෑපධ�මයන�ට ප්රත්යය
ප�ෙය්ෂණය ��ෙමන� මුල් උ�රා අන�පූ�ව�ද�ශනා නැමැ� අ�ස�ළඟින� �යලා
අ�හත�ඵලප්රාප්� නැමැ� ගින�ෙනන� දවාපිය.

එෙහ�න� �න�ම ෙතෝ මදජලෙයන� ය�ක�තවූ කෙපාලස්ථල අැ�, ඒ කාරණෙයන�ම
වැෙහන�නාවූ මදජල අැ�, භෘ�ගනාදෙයන� ෙ�ඩම�වූ මුහ�ණ� අැ�, හස්�යක�හ�
වජ්රාංකුශෙයන� ෙකාටා මුදවා �ක�මවන�නාක� ෙමන� පඤ්චකාම�ෂෙය� ෙලාල් වූ �තට
න�වණ නැමැ� ��රැ එබූ අකුස්ෙසන� පැහැර �ග්රහ කර, එප�ද්ෙදන� �ත�ත�ග්රහකරන�ට
තට ඉතා පි�වන�ම වන�ෙන�ය. ෙහ් ෙකෙස්ද? යත�:අ�ත�ත�තය අ�ක�ාන�තම �ය. අනාගත�ත�තය අස�ප්රාප්ත�ය. ව�තමාන
�ත�ත�ෂණයම ර�ෂාකර. එෙස් එප�ද්ෙදන� �ත�තසංර�ෂණය ��ම තට ෙබාෙහෝ කලක�
�ත සැප පි�ස වන�ෙන�ය, යන ෙ� අා� ක�මෙයන� අෙනකප්රකාරෙයන� අවවාද ෙකාට
�රැ��න� පුබු�වන මහපිය�මක� ෙමන� ඒ සත��වයන�ෙග් �ත�ත නැමැ� පද්මය
තමන�වහන�ෙස්ෙග් අවවාදධ�මෙද්ශනා නැමැ� ස��යරශ්�න� ප්රෙබෝධ ෙකාට අාකාශයට
පැනනැගී අැ�ල්ල�න� මෑත තමන� වහන�ෙස් වසන�නාවූ ගඳද��යට වඩනාෙස්ක. එෙස්
ෙහ�න� �යනල�.
“ෙබාධෙනය්යං ජනං දිස්වා සතසහස්ෙස පි ෙයාජෙන,
ඛෙණන උපගන්�ාන ෙබාධයිස්සති ෙසා ජිෙනා”යි.

පරිවාර සමෘද්ධි
තවද එසමෙය� �ය� සතුන� ෙකෙර� කරන ලද අන�ක�පා අැ� මහාකාරැ�ක වූ
�පෙ�ත�තමවූ මහාමු�වූ ඒ ෛමෙත�ය සම්යක� ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස් තමන�
වහන�ෙස් ෂ� අ�� අැ�ෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස් බඳ� ෂ� අ�� අැ� ��ෂූන� වහන�ෙස්
��න� පි�වරනලද ෙස්ක. තමන� වහන�ෙස් මහත�වූ සෘද්� අැ�ෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස්
බඳ� මහත�සෘද්� අැ� ��ෂූන� වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලදෙස්ක. තමන� වහන�ෙස්
චතුප�ස���වට පැ�� ෙස්ක� තමන�වහන�ෙස් බඳ� චතුප�ස���වට පැ�� ��ෂූන�
��න� පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන� වහන�ෙස් �රැත��පදෙය� ද�ෂවූෙස්ක�, තමන�
වහන�ෙස් බඳ� �රැත��පදෙය� ද�ෂවූ ��ෂූන� වහන�ෙස් ��න� පි�වරනලද ෙස්ක.
තමන�වහන�ෙස් බහ�ශ්රැත වූෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස් බඳ� බහ�ශ්රැත ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න�
පි�වරනලද ෙස්ක. තමන� වහන�ෙස් ධ�මධරවූෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස් බ�
ධ�මධර��ෂූන� වහන�ෙස් ��න� පි�වරනලද ෙස්ක. තමන�වහන�ෙස් ව්යක�තවූ ෙස්ක�,
තමන�වහන�ෙස් බඳ� ව්යක�ත වූ ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක.
තමන�වහන�ෙස් සංඝෙශාභනවූෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස් බඳ� සංඝෙශාභන වූ ��ෂූන�
වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන�වහන�ෙස් ස�දන�තවූෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස්
බඳ� ස�දන�ත ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන�වහන�ෙස් ෙසාරතවූෙස්ක�,
තමන�වහන�ෙස් බඳ� ෙසාරත ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන�වහන�ෙස්
�රවූෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස් බඳ� �ර��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන�
වහන�ෙස් නාගවූෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස් බඳ� නාග��ෂූන� වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද
ෙස්ක. තමන� වහන�ෙස් තා�ගුණෙයන� ය�ක�තවූ ෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස් බඳ� තා�ගුණෙයන�
ය�ක�ත ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන� වහන�ෙස් �ස්��ණෙස්ක�,
තමන�වහන�ෙස් බඳ� �ස්��ණ ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන�
වහන�ෙස් ශාන�තවූ ෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස් බඳ� ශාන�ත ��ෂූන� වහන�ෙස් ��න� පි�වරන
ලද ෙස්ක. තමන�වහන�ෙස් අල්ෙප්�ඡවූ ෙස්ක�, තමන� වහන�ෙස් බ� අල්ෙප්�ඡ
��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරනලද ෙස්ක. තමන�වහන�ෙස් සන�තුෂ්ටවූෙස්ක�,

තමන�වහන�ෙස් බඳ� සන�තුෂ්ට ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන�
වහන�ෙස් ප්ර��ක�තවූෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස් බඳ� ප්ර��ක�ත ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න�
පි�වරනලද ෙස්ක, තමන�වහන�ෙස් කුෙල� ගෙණ� ෙනාඅැෙලනෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස්
බඳ� කුෙල� ෙගෙණ� ෙනාඅැෙලන ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන�
වහන�ෙස් ක�ෙල්ශසංලිඛනය කරන ෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස් බඳ� ක�ෙල්ශසංලිඛනය කරන
��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන�වහන�ෙස් වඩන ලද ��ය අැ� ෙස්ක�,
තමන�වහන�ෙස් බඳ� වඩන ලද ��ය අැ� ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක.
තමන�වහන�ෙස් ශීලස�පන�න ෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස් බඳ� ශීලස�පන�න ��ෂූන�
වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන�වහන�ෙස් සමා�ස�පන�නෙස්ක�,
තමන�වහන�ෙස් බඳ� සමා�ස�පන�න ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක.
තමන�වහන�ෙස් ප්ර�ස�පන�න වූෙස්ක�, තමන� වහන�ෙස් බඳ� ප්ර�ස�පන�න
��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරනලද ෙස්ක. තමන�වහන�ෙස් �මුක��ස�පන�න වූෙස්ක�,
තමන�වහන�ෙස් බඳ� �මුක��ස�පන�න ��ෂූන� වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක.
තමන�වහන�ෙස් �මුක���නද�ශන ස�පන�නවූෙස්ක�, තමන� වහන�ෙස් බඳ�
�මුක���නද�ශන ස�පන�න ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක.
තමන�වහන�ෙස් ෙචාදකවූෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස් බඳ� ෙචාදක ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න�
පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන�වහන�ෙස් පාපගර�වූෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස් බඳ� පාපගර�
��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන� වහන�ෙස් වක�තෘවූෙස්ක�,
තමන�වහන�ෙස් බඳ� වක�තෘ ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන�වහන�ෙස්
භග්නකරණ ලද ක�ෙල්ශයන� අැ�ෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස් බඳ�භග්නකරන ලද ක�ෙල්ශයන�
අැ� ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන�වහන�ෙස් ෙකෙලස් අවුල්
හළෙස්ක�. තමන�වහන�ෙස් බඳ� ෙකෙලස් අවුල් හළ ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද
ෙස්ක. තමන�වහන�ෙස් ප�තමාන�වජ අැ�ෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස් බඳ� ප�ත මාන�වජ
අැ� ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන�වහන�ෙස් නසනලද සසර
�රෙගවල් අැ�ෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස් බඳ� නසන ලද ��ර �රෙගවල් අැ�
��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක. තමන�වහන�ෙස් සන�තානෙයන� උ�රන ලද
ෙසෝක ප�ෙද්වා� ඉ���ල අැ�ෙස්ක�, තමන�වහන�ෙස් බ� සන�තානෙයන� උ�රන ලද
ෙසෝක ප�ෙද්වා� ඉ���ල අැ� ��ෂූන�වහන�ෙස් ��න� පි�වරන ලද ෙස්ක.
ෙමෙස් ෙමබඳ�වූ උතු�වූ ගුණසමූහෙයන� ය�ක�ත ෙකළල�ෂයක� පමණ �ෂීණාශ්රව
��ෂූන�වහන�ෙස් පි�වරන ලද ඒ ෛමෙත�ය සම්යක�ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස්
ෙපත�ෙතන� පි�වරන ලද ෙකසරැ ෙමන�ද ෙකස�ෙරන� පි�වරන ලද පිය�� ෙක�යක�
ෙමන�ද, සප්තකූලප�වතෙයන� පි�වරන ලද මහාෙ�රැප�වතය ෙමන�ද, පබ�වන�
පි�ක�න� වටකරන ලද ස්ව�ණප්රාසාදයක� ෙමන�ද, ෙනාෙයක� �යදහස් ගණන�
��දඬඩුවැටපහන� මධ්යෙය� පි�� �ලිෙයන මහ පහන�රැකක� ෙමන�ද, ස�පිපි
රත�පිය��වන මධ්යයකට පැ�� ස්ව�ණ ෙනෟකාවක� ෙමන�ද, අන�දහසක� හංසයන�
��න� පි�වරන ලද ස්ව�ණහංසරාජයකු ෙමන�ද, වෘෂභසමූහයා ��න� පි�වරන ලද
වෘෂභරාජයක�හ� ෙමන�ද, ව්යාඝ�සමූහයා ��න� පි�වරන ලද ව්යාඝ�රාජයක�හ� ෙමන�ද,
�ංහසමූහයා ��න� පි�වරන ලද ෙක�ශර�ංහරාජයක�හ� ෙමන�ද, හස්�සමූහයා ��න�
පි�වරන ලද ඡද්දන�ත න� හස්�රාජයක�හ� ෙමන�ද, අශ්වසමූහයා ��න� පි�වරන ලද
වලාහක න� අශ්වරාජයා ෙමන�ද, තාරකා සමූහයා ��න� පි�වරන ලද පූ�ණ චන��
මණ�ඩලය ෙමන�ද, සහස�රස්�න� පි�වරන ලද ශරත� ස��ය මණ�ඩලය ෙමන�ද, ස�ස්
ෙයාදෙනක පැ�ර �� ප�ෂ�න� පි�වරන ලද සක���මහරජක�හ� ෙමන�ද, �ව්යසමූහයා

��න� පි�වරන ලද ශක�ෙද්ෙ���යා ෙමන�ද, බ්රහ්මසමූහයා ��න� පි�වරන ලද සහ�ප�
මහා බ්රහ්මයා ෙමන�ද, තුන��යයක� ෙයා�න� පමණ අැ� අන�ෙතා මණ�ඩලෙය�ද,
ස�යයක� ෙයා�න� පමණ අැ� මධ්ය මණ�ඩලෙය�ද, නව�යයක� ෙයා�න� පමණ අැ�
මහාමණ�ඩලෙය�ද, සැ�සරා වඩනා ෙස්ක� ධ�මෙභ�ය පහරණෙස්ක�, ධ�මශංඛය
පි�නාෙස්ක�, ධ�ම�වජය නඟනෙස්ක�, ධ�මෙකාන�තය ඔසවනෙස්ක�, �ංහනාද
කරණෙස්ක�, ධ�මචක�ය පවත�වන ෙස්ක�, උතු� චතුස්සත්යරස පානය කරවනෙස්ක�,
ෛවෙනය ජන නැමැ� මහාගංගාව ධ�මනැමැ� ව�ෂාෙවන� පුරවනෙස්ක�, ධ�මනැමැ�
�ණ බඳදනාෙස්ක�, ධ�ම නැමැ� මහෙ�ර �ටුවන ෙස්ක�, ධ�ම නැමැ� මහනැව
ෙමෙහවර කරනෙස්ක�, ෛවෙනය ජන නැමැ� පද්මාකාරය ප්රෙබාධ කරනෙස්ක�,
��ෙකෙනකුන� ශරණශීලෙය�ද, �� ෙකනකුන� පඤ්චශීලෙය�ද, ��ෙකනකුන�
ප්රව්රජ්යාෙය�ද, �� ෙකනකුන� උපස�ප�ෙය�ද, පි�ටුවනෙස්ක�, �� ෙකනකුන�ට
රෑපාවචරධ්යානයද, �� ෙකනකුන�ට අරෑපාවචරධ්යානයද, �� ෙකනකුන�ට �ද�ශනාද,
�� ෙකනකුන�ට මා�ගඵලද, �� ෙකනකුන�ට චතුප�ස���වන�ද, �� ෙකනකුන�ට
අෂ්ටවරයද, �� ෙකනකුන�ට අෂ්ටසමාපත��යද, �� ෙකනකුන�ට ත��
ි ද්යාවන�ද, ��
ෙකනකුන�ට ෂ�අ��වන�ද, ෙදනෙස්ක�, �ය� පෘ��මණ�ඩලෙය� ශාසනය
පතුරැවනෙස්ක�, සංසාර�ඃඛෙයන� �ය� සත�ත�වයන� ෙගාඩනගන ෙස්ක�, �ය�
සත��වයන�ට මා�ගඵලාවෙබෝධය ෙකාට සත��වයා �නයනය ෙකෙර�න� වාසය කරන
ෙස්ක.

නාග ශ්රී ෙබෝධිය
ෙමෙස් ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග් ප�වාරසමෘද්�ය හා චා�කාගමන�ද දක�වා
�න� උන�වහන�ෙස්ෙග් මාතෘ පිතෘ අග්රශ්රාවක - අග්රශ්රා�කා - උපස්ථායක - උපස්ථා�කා
- ෙබෝ�වෘ�ෂ සමෘද්�ය දක�වන�නාවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් ෙමෙස් ව�ළෙස්ක.
“මාතා බ්රහ්මවතී නාම සුබ්රහ්මානාම ෙසා පිතා,
පුෙරාහිෙතා සංඛරඤ්ෙඤා ෙමත්ෙතය්යස්ස තදා භෙව.
අෙසාෙකා බ්රහ්මෙදෙවා ච අග්ගාෙහස්සන්ති සාවකා,
සීෙහා නාම උපට්ඨාෙකා උපට්ඨිස්සති තං ජිනං.
පදුමා ෙචව සුමනා ච අග්ගාෙහස්සන්ති සාවිකා,
සුධෙනා ෙචව සංෙඝා ච භවීස්සන්තග්ග�පට්ඨකා.
යසවතී ච සංඝා ච භවිස්සන්තග්ග�පට්ඨිකා,
ෙබාධි තස්ස භගවෙතා නාගරැක්ෙඛා භවිස්සති.
වීසංහ�සතක්ඛෙ�ධා සාඛා වීසං සතානි ච,
පෙවල්ලිතග්ගා ලලිතා ෙමාරහෙ�ා ව ෙසාභති.
සුඵුල්ලිතග්ගා සත්තං සුරභී ෙදවග�ධිකා,
නාලපූරං භෙව ෙරණු සුඵුල්ලාචක්කමත්තකා.
-

අනුවාතපටිවාතම්හි වායති දසෙයාජෙන,
අජ්ෙඣාත්තරිස්සන්ති පුප්ඵානි ෙබාධිමණ්ෙඩ සමන්තෙතා.
සමාගතා ජානපදා සායි�ා ග�ධමුත්තමං,
වාක්යංනිච්ඡාරයිස්සන්ති ෙතන ගෙ�ධන ෙමාදිතා.
සුෙඛා විපාෙකා පුඤ්ඤානං බුද්ධෙසට්ඨස්ස තාදිෙනා,
යස්ස ෙතෙජන පුප්ඵානං අචින්ෙතෙය්යා පවායති”යි.
එසමෙය� ශංඛ න� චක�ව�� ර�ජුරැවන�ෙග් පුෙරා�ත වූ සුබ්රහ්මා න�
බ්රාහ්මණමහාසාර යන ෙකෙනක� ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස්ට පියවන�නාහ.
බ්රහ්මවතී න� බැ�� ෙද්� ෙකෙනක� මවු වන�නාහ. එකාසංඛ්යකප්ල�ෂයක� මු�ල්ෙල�
පිරෑ පාර�තා අැ� න�වණැත�තන� ෙකෙර� අගතැන�පත� වූ ප්රථම මහාශ්රාවක වූ අෙසාක
න�
මහෙතර
ෙකනකුන�වහන�ෙස්
ද�ෂිණශ්රාවක
වන
ෙස්ක.
එෙස්ම
එකාසංඛ්යකප්ල�ෂයක� මු�ල්ෙල� පිරෑ පාර�තා අැ� සෘද්�මතුන� ෙකෙර� අගතැන�පත�
වූ ද්��ය මහාශ්රාවක වූ බ්රහ්මෙද්ව න� මහෙතර ෙකෙනකුන� වහන�ෙස් වාමශ්රාවක
වනෙස්ක. කප්ල�ෂයක� මු�ල්ෙල� පිරෑ පාර�තා අැ� බහ�ශ්රැතා�න� අතුෙරන�
අගතැන�පත� වූ ධ�මභාණ�ඩාගා�ක වූ සීහ න� මහෙතරෙකනකුන� වහන�ෙස් අපෙග්
ස�වඥයන� වහන�ෙස්ට අනඳ මහෙතරැන�වහන�ෙස් ෙමන� ෛමෙත�යස�වඥයන�
වහන�ෙස්ට �රන�තරෙයන� උපස්ථාන කරන ෙස්ක.
තවද එසමෙය� පදුමා න� ස්ථ��ය, සුමනා න� ස්ථ��ය යන ෙදෙදෙනක� අග්රශ්රා�කා
වන�නාහ. සුධනය, සංඝය යන �ටුවරැ ෙදෙදෙනක� අග්රඋපස්ථායක වන�නාහ. යසවතීය,
සංඝාය යන උපා�කාවරැ ෙදෙදෙනක� අග්රඋපස්ථා�කා වන�නාහ. ඒ ෛමෙත�ය
ස�වඥයන� වහන�ෙස්ට නාගවෘ�ෂෙයක� � මහා ෙබෝ�ය වන�ෙන�ය. ඒ ෙබෝ�වෘ�ෂෙය�
මඳද මඳද පවනට සැෙලන රන� වූ ලප� අක� ලීෙලාෙපතව සැෙල�න� ��ෙන�ය. මරකත
මා�ක්යමය වූ පත� අැ� බැ�න� ඉතා �ල්වූ ඒ ෙබෝ�වෘ�ෂය ඝනෙකාට හස�රැවා
බඳදනාලද ෙමානරපිල්කලබක� ෙමන� ඉතා ෙහාබෙන�ය. හැමකලම උතු� මෙනාඥ වූ
�වස�වඳ�න� ය�ක�තවූ ස�පිපි මල් අැ�වන�ෙන�ය. එ� එ� මෙල� නැලියක� පමණ ෙ�ණ�
වන�ෙන�ය. පිපිමල් රථසකක� පමණ වන�ෙන�ය. ඒ පුෂ්පයන�ෙග් �ව්යස�ග�ධය ය�ස�ලඟින�
උඩුස�ලඟින� හාත�ප�න� දසෙයාදෙනක හමෙන�ය. ඒ ෙබෝ�මණ�ඩලය හාත�ප�න�
තුන�ෙයාදෙනක නා, සපු, ��ද්ද, ෙබෝලිද්ද, �සමන� අා�හ� ෙනාෙයක� ස�වඳදමල් සලා
�ස්ෙකාට පුදන�නාහ. එතනට �ස්වූ දන�වැ�, �ය�ග�වැ�, සත��වෙයෝ උතු�
පුෂ්පග�ධය අාඝ�ාණය ෙකාට ඒ ස�ග�ධෙයන� සන�තුෂ්ටවූවාහ� ස�ග�ධයක� ඉතා යහපත�
�යාය ස�ග�ධයක� ඉතා යහපත� �යායැ� �යා ෙසා�න�න� ය�ක�තවූ ප්ර�
ී වාක්යය
පවත�වන�නාහ යනා� ගුණෙයන� ය�ක�තවූ ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග් ය� බඳ�
සැප �ෙශ්ෂයක� උපදවන�නාවූ කුශලාන�භාවෙයන� මහාෙබෝ�වෘ�ෂෙය� පුෂ්පයන�ෙග්
ෙනා��ය හැ� මෙනාඥ වූ �ව්යස�ග�ධය ව�න� දසෙයාදනක� මානෙය� හමාද එෙහ�න�
උන�වහන�ෙස්ෙග් කුශල�පාකය ෙනාෙයක� සැපයට අාසන�න කාරණ වන බැ�න� ඉතා
සැපවන�ෙන�ය.
එෙහ�න� න�වණැත�තා වූ සත�පුරැෂයන� ��න� �ෙශ්ෂෙයන� කුශල් කටය�ත�ෙත�ය.

තවද ඒ නාග�ෙබෝ�ය වූ කලි ස�� ��ඳ� ��කඳදක� හා සමානව හටගත� වට මට ෙකලින�
නැඟී ගැට නැ� එක��ය ���යනක� පමණ උස නැඟි කඳද අැත�ෙත�ය. එපමණ වූම
පඤ්චමහා ශාඛා අැත�ෙත�ය. මුලපටන� අතුඅග දක�වා අතුර ෙද�ය සත�ස් �යන� පමණ
වන�ෙන�ය. එෙස්ම පශ්�මශාඛාග්රෙය� පටන� පූ�වශාඛාග්රයට ෙද�ය සත�ස් �යනක�
පමණ වන�ෙන�ය. ද�ෂිණශාඛාග්රෙය� පටන� උත�තර ශාඛාග්රයට ෙද�යසත�ස්�යන�
පමණ වන�ෙන�ය. හාත�ප�න� සත��ය�� �යනක� පමණ වන�ෙන�ය. ඝනෙකාට හස�රැවා
බඳදනා ලද ෙමානරපිල් කලඹක� ෙමන�ද, ��කඳදක� මත�ෙත� තබන ලද කු� නැ�
ඉ���ල මා�ක්යමය ප�වතයක� ෙමන�ද, ෙශෝභමානව �ය� පෘ�� මණ�ඩලය සරහ�න�
��ෙන�ය. ඒ ෙබෝ�වෘ�ෂෙය� ලාටු හා පෙඬඩරවන� පත�ද තුවටුෙවන� ගිලිෙහන�නාවූ පත�ද
නැ�වන�ෙන�ය. හැමකලම ඉ���ලමා�ක්යමය වූ පත� අැ�ව අතුෙර� පබ� ද� හා
සමාන මද මද පව�න� සැෙලන ලප� ප�න� සැර� ��ෙන�ය. ඉඳ��ල්��වන� අතු
අතෙර� හටගත� එ� එ� නා කැකුෙළක� ෙ�ෙළාස් නැලියක� පමණ පැන� ගන�ෙන�ය.
පිපිමල් මහාරථසකක� පමණ වන�ෙන�ය. එ� එ� මෙලක නැලියක� නැලියක� පමණ
ෙ�ණ� වන�ෙන�ය. ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස් බු�වන දවස් පිපිමල් අස�දහසක�
අවුරැ� මු�ල්ෙල� පර ෙනා� �� ස�වඥයන� වහන�ෙස් පි��වන� පානා දවස් තුවටු
ෙවන ගිලි� ෙරාන� සළා �ස�රැව�න� �ය� ස�වඳද ද�න� �ශ්රවූ සඳ�න� දරසෑය මත�ෙත�
වැගිෙරන�ෙන�ය. ඒ � මහා නාග ෙබෝ�න� වහන�ෙස්ට හාත�ප�න� තුන�ෙයාදනක� පමණ
තැන ෙනාෙයක� පැහැ අැ� මල්රැක� ඒ ෙබෝ�න� වහන�ෙස් පි�වරා උන� වහන�ෙස්ට
අ�මුඛව ��ෙන�ය. ෙනාෙයක� පැහැ අැ� මල්පල ගන�නා ලතාජා�ය මනා ස�වඳද අැ�
ෙනාෙයක� පැහැෙයන� බබලන�නාවූ මලින� සැ� ද�ෂිණාවෘත�තව මුක�තාමා�ක්යෙයන�
කරන ලද පවුරක� ෙමන� වට සැර� ��ෙන�ය. ෙබෝ�න�වහන�ෙස්ට ව�න� අටෙයාදනක�
පමණ අැ� භූ�ය සත�රැවන� වැල්ෙලන� ගැව� ෙගන �ෙබන�ෙන�ය. ඒ සත�රැවන� වැලි
පිාට අෙනකප්රකාර ව�ණග�ධෙයන� ය�ක�ත වූ �ෙය� ෙගාෙඩ� පිෙපන�නාවූ �ය�
ස�වඳදමල් අතුට �ෙබන�ෙන�ය. තවද එ� අතුරැ නැ�වැ අෙනාජාමල්, එළ�ක, රත��ක,
��ද්ද, ෙබෝලිද්ද, �සමන�, පෙළාල්, සපු, බක��, සලල, ෙ�ඹ, �න, දඹ, මුහ��මල් අා�
මල්වැ� වස්ෙන�ය. හාත�ප�න� රතුපුල්, ��පුල්, ෙහලපුල්, රතැඹුල, ෙහළඅැඹුල,
රත�පිය��, ෙහළපිය�� ��ෙයන� පුරණ ලද ස්ව�ණඝටපංක�� සැර� �ෙබන�ෙන�ය.
සතරවාසල්ෙ�ර ස��ෙය� ය�ක�ත රත�නප්ර�පමාලාෙවෝ වන�නාහ. ෙබෝ�වෘ�ෂ
මස්තකෙය� ඔල�බකපද්මයන� අැ� මල්�යන� අාකාශෙය� බැඳද �ෙබන�ෙන�ය.
අාකාශෙයන� යන�නාවූ ෙනාෙයක� පැහැ අැ� ද�ෂිසමූහෙයෝ මධුරනාදෙයන� පූජාෙකාට
පැදකුණ� ෙකාට යන�නාහ. අතුපත� ෙවෙළප් අතුෙර� සැඟ� �ඳ�නා ප�ෂිෙකෙනක� න�
නැත�තාහ. මහාබ්රහ්මයාෙග් කුශලාන�භාවෙයන� උපන�නා වූ මරකත මා�ක්යමය වූ
ඡත�ෙයක�� � සමෘද්�ය මඬඩනාක� වැ� වූ සකල � ෙසෟන�ද�යෙයන� අග්රප්රාප්ත වූ ඒ �
මහා ෙබෝ�ය බබලන�ෙන�ය. �රන�තරෙයන� �ව්යමන�ෂ්යයන� ස�ත ෙලෝකවා�න� ��න�
සත�කාර ගරැකාර කරන ලද්ෙද් වන�ෙන�ය. නාග-ස�ප�ණ-අස�ර-ග�ධ�ව-�ව්ය-බ්රහ්මෙයෝ
�රන�තරෙයන� බල බලා ��නාහ�ත� තෘප්�යකට ෙනා පැ�ෙණන�නාහ. ෙමබඳ� අාශ්ච�ය
� ෙසෟන�ද�යෙයන� අග්රප්රාප්ත වූ � මහා ෙබෝ�ෙයක� ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන�
වහන�ෙස්ට එසමෙය� පහළ වන�ෙන�ය.

රෑප විලාසය
ෙමෙස් මාතෘ, පිතෘ, අග්රශ්රාවක, අග්රශ්රා�කා, උපස්ථායක, උපස්ථා�කා, ෙබෝ�වෘ�ෂ
සමෘද්�ය දක�වා �න� ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග් රෑපකාය ප්රමාණා�
සමෘද්�ය දක�වන�නාවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් ෙමෙස් ව�ළෙස්ක.
“අට්ඨාසීති භෙව හෙ�ා ආයාෙමෙනව ෙසා ජිෙනා,
උරම්භෙවපණ්ණූවීසං වික්ඛම්ෙභ තස්ස ස�ුෙනා”යි.
ඒ මහාභාග්යවත�වූ ෛමෙත�ය සම්යක� ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස්ෙග් බුද්ධකාය
අටඅස��යන� පමණ වන�ෙන�ය. ස�ප්ර�ෂ්�ත පාදතලෙය� පටන� ෙදදනමඬඩලට
ෙද���යන� පමණ වන�ෙන�ය. දනමඬඩලෙය� පටන� නා�මඬඩලට ෙද���යන� පමණ
වන�ෙන�ය. නා�මඬඩලෙය� පටන� අකුධාතුවට ෙද���යන� පමණ වන�ෙන�ය.
අකුධාතුෙව� පටන� ශිෙරාධාතුවට ෙද�� �යන� පමණ වන�ෙන�ය. දකුණ�උර මඬඩෙල�
පටන� ව�උඩමඬඩලට පස්���යන� පළල වන�ෙන�ය. එ� එ� කණ සත� සත� �යන�
පමණ වන�ෙන�ය. කන�වැල් සැෙලන�නා වූ අාකාරය ��ලිය සැෙලන�නාවූ අාකාරයක�
ෙමන� ෙශෝභමාන වන�ෙන�ය. එ� එ� අැස පස් පස් �යන� පමණ වන�ෙන�ය.
ස්ව�ණප�වතයක� මස්තකෙයක හ�න� ඉතා �ල්වූ ෙද��න�සඟළක� වැ� ස�ක වූ
බැමසඟළ පස් පස් �යන� පමණ වන�ෙන�ය. ෙදබැම අතුර පස්�යන� පමණ වන�ෙන�ය.
රත�අකුස්සක� හා සමාන උස්වූ නා�කාව සත��යන� පමණ වන�ෙන�ය. අ�රක�තවූ
��බඵලයක� හා සමාන අධරමාංශය පස්�යනක� පමණ වන�ෙන�ය. ��ඳ� ෙමාෙළාක�
තු� ඉතා රත� �ඟු පු�ල් �ව දස�යන� පමණ වන�ෙන�ය. ශිෙරාධාතුව ව�න� පස්���යන�
පමණ වන�ෙන�ය. එෙස්ම රන� කැටපතක� හා සමානවූ මුඛමඬඩලය ව�න� පස්���යන�
පමණ වන�ෙන�ය. රන���ඟුෙබරයක� ෙමන� සමව වටවූ ග්රීවාධාතුව ව�න� පස්���යන�
පමණ වන�ෙන�ය. අනන�ත න� නාගරාජයාෙග් දරණවැලයක� බඳ�වූ �ත�ක� පි�පුන�
වටමටවූ අත�සඟල සත�ස් සත�ස් �යන� පමණ �ග අැත�ෙත�ය. ජාලාෙවන� වලදනා ලද
එ� එ� අතුල්තල පස් පස් �යන� පමණ වන�ෙන�ය. ෙමෙස් ශ�රප්රමාණය දක�වා �න�
ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග් ෙන�ත�ප්රමාණය දක�වන�නා වූ බු�රජාණන�
වහන�ෙස් ෙමෙස් ව�ළෙස්ක.
“විසාලෙනත්ෙතා උළාරක්ඛි විසුද්ධනයෙනා ඉසි,
අනිමිසං දිවාරත්තිං අණුංථූලං මංසචක්ඛුනා
අනාවරණං පස්ෙසය්ය සමන්තා ද්වාදසංෙයාජනං”යි.
�ගුපු�ල් පි��� ��මල පස්පෑ�ස්නා ��තුරැ මසැස් අැ� ඒ ස�වඥයන� වහන�ෙස්
අ��සෙලෝචනෙයන� රාත�න
ි ��නෙය� චතුර�ගසමන�නාගත ඝනා�ධකාරෙය�ත� අව�න�
එ� එ� �ගින� ෙ�ෙළාස් ෙ�ෙළාස් ෙයා�න� අැතුළත තුබූ හබඅැට අා� �ය� රෑපද
සාවරණවූත� මාංසච�ෂුෙස� අාන�භාවෙයන� අාවරණ ර�තව ෙපෙනන�නා දක�නාෙස්ක.

ප්රභා සමෘද්ධිය
ෙමෙස් ෙනත�සමෘද්�ය දක�වා �න� ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන�වහන�ෙස්ෙග් රස්�සමෘද්�ය
දක�වන�නා වූ බු�රජාණන�වහන�ෙස් ෙමෙස් ව�ළෙස්ක.
“පභා තිධාවතී තස්ස යාවතා පණ්ණූ වීසති,
ෙසාභති විජ්ජුලට්ඨී ව දීපරැක්ෙඛා ව ෙසා ජිෙනා
රතනගඝිකසංකාෙසා භානුමා විය භාසති.
ලක්ඛණාබ්යඤ්ජනා රංසා දිස්සන්ති සබ්බකාලිකා
පතන්ති විවිධා රංසා ෙනකසතසහස්සිෙයා”යි.
ඒ භාග්යවත� වූ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග් බ්යාමප්රභාසංඛ්යාත ඝනවූ
රස්�මණ�ඩලය අාය�පම�න� පස්�� ෙයාදනක� මානෙය් පැ�ර ��ෙන�ය. ඒ ස�වඥයන�
වහ්නෙස් වනා� �ල්වූ අාකාශෙය� සැෙලන�නා වූ ��ලියකලබක� ෙමන�ද, ගිලිෙහන�නා
වූ ල�ෂගණන� �වාලාෙවන� ගැව�ගත�තා වූ ප්ර�වලිත මහාප්ර�පවෘ�ෂයක� ෙමන�ද
අටාස��යන� උස අැ� ප්රභාසමූහෙයන� බබලන�නාවූ සත�රැවන� අැගෑයක� ෙමන�ද, සහස�
රස්�න� �ලිෙයන�නාවූ ස��යයා ෙමන�ද, �ෙශ්ෂෙයන� බබලන ෙස්ක. එකල ඒ ස�වඥයන�
වහන�ෙස්ෙග් ශ�රෙය� පි��යාවූ ද්වාත�ිංශත�වර මහාපුරැෂල�ෂණෙයෝ පි�ෙවලින�
�ටුවන ලද ච���ව්යපුත�යන� ෙද�ස්ෙදනකුෙග්ද, ස��ය�ව්යපුත�යන� ෙද�ස්ෙදනකුෙග්ද
චක�ව��ර�ජුරැවන�
ෙද�ස්ෙදනකුෙග්ද,
වර�රජදරැවන�
ෙද�ස්ෙදනකුෙග්ද,
ශක�ෙද්ෙව��යන� ෙද�ස්ෙදනකුෙග්ද,
ස�යාම
�ව්යපුත�යන�
ෙද�ස්ෙදනකුෙග්ද,
සන�තුෂිත�ව්යපුත�යන� ෙද�ස් ෙදනකුෙග්ද, ස����ත�ව්යපුත�යන� ෙද�ස්ෙදනකුෙග්ද,
මහා බ්රහ්මයන� ෙද�ස්ෙදනකුෙග්ද, � සමෘද්�ය මැඩපවත�වන�නාවූ � සමෘද්�ෙයන�
ය�ක�තවන�නාහ. ඒ ෙද�ස්මහාපුරැෂල�ෂණෙයන� බබලන�නාවූ ස�වඥයන�වහන�ෙස්ෙග්
� ශ�රය නැංගාවූ තාරකාසමූහෙයන� �ලිෙයන අාකාශතලයක� ෙමන�ද, �ක�ත
පද්ෙමාත�පලපුණ�ඩ�කෙයන�
�ලිෙයන�නාවූ
මහා�ලක�
ෙමන�ද,
ෙනාෙයක�
මා�ක්යාෙලෝකසමූහෙයන� බබලන�නාවූ භූ�තල අැ� රත�නාකරයක� ෙමන�ද
�ෙශ්ෂෙයන� බබලන�ෙන�ය.
තවද ඒ ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග් අස�අන�ව්යඤ්ජනෙයන� �ලිෙයන�නා වූ ශ�රය
ස�ධ්යාවලාපටලය�න� හා �ය�ලි��ලිය ෙද��න� අා�ෙයන� �ඳ�ගිය රන���කුළක� හා
සමාන වන�ෙන�ය. ඒ ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග් ශ�රෙයන� �ක�ම හැ�ෙරන�නාවූ
ෂ�ව�ණඝනබුද්ධරස්�හ�
ඉ���ලමා�ක්යමය
ඝටෙය�න�
�ක�මුනා
වූ
�ල්��රසධාරාෙවන�ද, ස්ව�ණඝටෙය�න� �ක�මුණ� කු�කුමරසධාරාවන� ෙමන�ද,
ප්රවාලඝටෙය�න� �ක�මුණ� ස�පක�ව ලා�ෂාරසධාරාවන� ෙමන�ද, රජතඝටය�න� �ක�මුණා
වූ �ෂීරරසධාරාවන� ෙමන�ද, �ක�ම කරකැ� කරකැ� ය�වල ය�වලව නාඹතල්කඳද
රථසක�ෙස් සත�කු�ෙගවල් අා� ප්රමාණව දසදහසක� සක�වළ එකාව�තව ය�න�
වාෙපාෙළාව ඉක�ම මත�ෙතන� භවාග්රය ඉක�ම ශාසනාන�ත�ධානය දක�වා අතුරැනැ�ව
ප්රමාණ �ක�ාන�ත සක�වළ පැ�ර පවත�නාහ. ෙමෙස් රස්�සමෘද්�ය දක�වා �න� ඒ
ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග් පද්මසමෘද්�ය දක�වන�නාවූ බු�රජාණන� වහන�ෙස්
ෙමෙස් ව�ළෙස්ක.
“පදුද්ධාෙර පදුද්ධාෙර සුඵුල්ල පදුමා රැහා,
තිංසහ�ා මහාපත්තා අනුපත්තා පණ්ණූවීසති.

ෙකසරා වීසති හ�ා කණ්ණිකා ෙසාළසම්භෙව,
සුරත්තෙරණු භරිතා පදුම ෙකාසමන්තෙර”යි.
ඒ භාග්යවත�වූ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස් එබු එබූ පියවරක� පියවරක� පාසා
චක�ල�ෂණෙයන� ජ�තවූ පාදතලයන� පි�ග��න� ස�පිපි මහපිය�� ෙපාෙළාව පලාෙගන
නැෙගන�ෙන�ය. ඉන� එ� එ� පිය�ෙමක �ස්�යන� පමණ මහෙප� වන�ෙන�ය.
පස්���යන� පමණ අන�ෙප� වන�ෙන�ය. ���යන� පමණ මල්ෙකස�රැ වන�ෙන�ය.
ෙසාෙළාස්�යන� පමණ ෙක� වන�ෙන�ය. එ� එ� මෙලක අමුණක� අමුණක� පමණ ෙරණ�
වන�ෙන�ය. ඒ ස�වඥයන� වහන�ෙස් �පාද එබු එබූ ෙ�ෙල� ��ඟුල්ස�ණ� හා සමාන වූ
ඉතා රත� ෙරාන�සළා ෙක�තුමාලාෙවන� සමල�කෘත වූ �ල් වූ ශීෙරාධාතුව දක�වා නැඟි
ස්ව�ණප්ර�මාෙවක ලා�ෂාරසධාරාවන� තවරන�නාක� ෙමන� උන�වහන�ෙස්ෙග් සකල
ශ�රය හාත�ප�න� තවරා සරහ�න� �පාදමූලෙය� වැගිෙරන�ෙන�ය. අතුර තුෙර�
බලාකාව�ණ ස්ෙවතපද්මෙයෝද ෙපාෙළාව පලාෙගන නැගී ඒ ස�වඥයන�වහන�ෙස්ෙග්
�පාදය ෙහාබවන�ෙන�ය.
ෙමෙස් උපමා�ෂයා�ක�ාන�තවූ බුද්ධ�න� හා අනන�තාප�මාණ බුද්ධ�ලාශෙයන� ය�ක�තව
ෙද���ස�න� ස�තවූ �ය� ෙලෝකෙය� බුදධ
් රාජ්යය කරන ෙස්ක.

ෙද්වාවත කථා
ෙමෙස් රෑපකාය ප්රමාණ ස�පත�-ෙනත� ස�පත�-රස්�ස�පත� දක�වා �න� ඒ ෛමෙත�ය
ස�වඥයන� වහන�ෙස්ව කාමාවචර ෙද්වතා�න� ��න� කරන�නාවූ රන� රැවන� අැගෑ අා�වූ
පූජා�ෙශ්ෂය දක�වන�නාවූ ස�වඥයන�වහන�ෙස් ෙමෙස් ව�ළෙස්ක.
“කාමාවචරිකා ෙදවා නිම්මිනිස්සන්ති අග්ඝිෙක,
නාගරාජා සුපණ්ණා ච තදා ෙතලං කරිස්සෙර.
අට්ඨ ෙසාණ්ණමයා අග්ඝි අට්ඨ රෑපිමයා පි ච,
අට්ඨ මණිමයා අග්ඝි අට්ඨ පවාළමයා පි ච.
අෙනක රතනවිචිත්තා ධජමාලා විභ�සිතා,
ඔලම්බමානා කීළන්ති ධජාෙනකසතා බහු.
මණිමුත්තදාමභ�සිතා විතානා ෙහමසණ්ඨිතා,
පරික්ඛිත්තා කිඞ්කිණිකජාලා වටංස කථනා යුතා.
නානාපුප්ඵා චිකිරිස්සන්ති සුරභිග�ධ ග�ධිතා,
විවිධා නානාචුණ්ණානි දිබ්බමානුසකානිච.
විචිත්ත නානා දුස්සානි පඤ්චවණ්ණක ෙසාභනා,
අභිප්පසන්නා බුද්ධස්මිං කීළිස්සන්ති සමන්තෙතා.
-

හ�සහස්සමුබ්ෙබද්ධා දස්සෙනය්යා මෙනාරමා,
රතනගඝිෙතාරණා තස්ස අසම්බාධා සුසණ්ඨිතා.
ෙසාභමානා පදිස්සන්ති විසාලා සබ්බෙතා පභා,
ෙතසං මජ්ඣගෙතා බුද්ෙධා භික්ඛු-ඞ්ඝපුරක්ඛෙතා.
බ්රහ්මාව පාරිසජ්ජානං ඉෙ�දාව විමානන්තෙර,
ගච්ඡන්ති බුද්ෙධ ගච්ඡන්ෙත තිට්ඨමානම්හි ඨස්සෙර.
නිසින්ෙන සයිෙත චාපි ස�රි සහපාරිෙස,
චත� ඉරියාපෙථ නිච්චං ධාරයිස්සන්ති සබ්බෙසා.
එෙතවඤ්ෙඤ ච පූජාෙයා දිබ්බමානුසකානි ච,
විවිධානි පාටිහීරානි ෙහස්සන්ති සබ්බකාලිකා.
ආගතා පුඤ්ඤෙතෙජන ෙමත්ෙතය්යමභිපූජිත�ං,
දිස්වාන තං පාටිහීරං නානාජච්චා මහාජනා
සපුත්තදාරා පාෙණහි සරණං ෙහස්සන්ති ස�ුෙනා.
ෙය බ්රහ්මචරියං චරිස්සන්ති සු�ාන මුනිෙනා වචං,
ෙත තරිස්සන්ති සංසාරං මචුච්ද්ෙධය්යං සුදුත්තරං
බහුවිධම්මචක්කං විෙසාෙධස්සන්ති ෙත සදා.
දසහි පුඤ්ඤකිරියාහි තීහි සුචරිෙතහි ච,
ආගමාධි ගෙමෙහව ෙසාභයි�ාන සාසනං.
අනුධම්මචාරිෙනා හු�ා බහුසග්ග�පගා භෙව,
නසක්කා සබ්බෙසා වත්ත�ං එත්තකං ඉති වා සයං
අච්චන්තං සුඛිතා නිච්චං තස්මිං ෙත කාලසම්පෙද”යි.
එසමෙය� ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන�වහන�ෙස් ගඳද��ය පි�වරා හාත�ප�න� කාමාවචර
�ව්යෙලාකවා�වූ ෙද්වතාෙවෝ ෙනාෙයක� රන� රැවන� අැගෑමවන�නාහ. ඉන� අැගෑඅෙටක�
ස්ව�ණමය වන�ෙන�ය. අෙටක� රජතමය වන�ෙන�ය. අෙටක� මැ�ක�මය වන�ෙන�ය. අෙටක�
පබ�මය වන�ෙන�ය. ෙනාෙයක� �ය දහස් ගණන� මල්අැගෑගඳද��ය සතර�ග සැර�
��ෙන�ය. ඒ �ය�ම අැගෑඋ�න� අටඅස��යන� පමණ වන�ෙන�ය. මහාන�භාව ස�පන�න
නාග-ස�ප�ණ-ග�ධ�වා�හ� ෙනාෙයක� සැර�ෙමන� හා අෙනකරත�නෙයන� ��ත� වූ
�වජමාලාෙවන�ද, මුතුද�, මැ�ක�ද�, රන���ද�, ස�වඳදද�, මල්ද�, රන�රස��ල්,
මල්කලස මල්කැන� අා�ෙයන�ද, හාත�ප�න� එල්වන ලද රන�තරැ-��තරැ-මැ�ක�තරැ
අා�ෙයන� ��තුරැවූ සත�රැවන�මය �ය�න�ද, ඒ �ය� රන�රැවන� අැගෑ සරහන�නාහ.
හැමකල්ම ෙනාෙයක� �වස�වඳදමල් වැ� වස්නාහ. �ව්යස�ග�ධෙයන� එකස�ග�ධවූ
අෙනකප්රකාර �ව්යමාන�ෂික වූ සඳ�න� ස�ණ� අා� �වස�වඳදස�ණ� �ස�රැවන�නාහ. ඒ
අැගෑමධ්යෙය�ත� එෙස්ම ��තුරැ වූ පස්වනක� පැහැ අැ� ෙනාෙයක� ප්රභාසමූහෙයන�
බබලන�නාවූ �ව්යවස්ත�ෙයෝ �ය� �ගත� ෙලලි ෙලලී ��නාහ�ය.

ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන�වහන�ෙස් ෙකෙර� ප්රසන�නවූ �ය� �ව්යමන�ෂ්යෙයෝ සතු�න�
කුල්මත�ව ෙනාෙයක� ෙක� ෙකළනාහ. ගී �යන�නාහ. ඔල්වරහඬඩ ගසන�නාහ. ෙපා�සන�
ෙදන�නාහ. පි��ස �සාරන�නාහ. අස�රැසන� ෙදන�නාහ. සාධුකාර ෙදන�නාහ. හාත�ප�න�
ඒක��ෙඝෝෂ එක�න�නාද කරන�නාහ. ගඳද�� ෙ�රකඩ පි��යාවූ ෙසස�අැගෑයට වඩා
�ශිෂ්ටවූ දහසක� �යන� උස් අැ�, මනාව පි�� �ෙශ්ෂවත� සටහන� අැ�, ද�ශ�ය
�ත�ක�වූ රැවන�අැගෑ හා රැවන� ෙතාරණ සමූහයත� ඉන� ඊට අස�බාධව පි�� �ශාලවත�
��ත�වත� රන�ධජ ��ධජ මැ�ක�ධජ අා� ෙනාෙයක� �යදහස් ගණන� ධජමාලාෙවන�
ගැව�ෙගන ස�වෙතාභාගෙයන� අල�කෘතව බැබලි බැබලී ��ෙන�ය. ඒ අැගෑ ෙතාරණ
ෙදකට අතුෙර� ෙපාෙළාව පළාෙගන නැඟි රත�නමණ�ඩපමධ්යෙය� පි��
රත�නප�ය�කමස්තකෙය� ��ෂු සංඝයා වහන�ෙස් පි�වරා වැඩහ�න�නා වූ ෛමෙත�ය
සම්යක� ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස් බ්රහ්මපා�ෂද්ය බ්රහ්මෙලෝකෙය� බ්රහ්මසමූහයා පි�වරා
හ�න�නාවූ සහ�ප� මහාබ්රහ්මයා ෙමන�ද, �ව්යසමූහයා ��න� පි�වරණ ල�ව
පාණ�ඩුක�බල ෛශලාසනමස්තකෙය� හ�න�නාවූ ශක�ෙද්ෙව��යන� ෙමන�ද, �ෙශ්ෂෙයන�
බබලනෙස්ක. ඒ භාග්යවත�වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස්ට වැඩ�ඳ�නා පි�ස ෙපාෙළාව
පලාෙගන සත�රැවන�මය මණ�ඩපයක� නැෙඟන�ෙන�ය. ඒ මණ�ඩපය ෙතෙ� ව�න�
ෙ�ෙළාස් ෙයාදනක� පමණ වන�ෙන�ය. ඒ මණ�ඩපය සතරෙකාණ �ස්�යන� පමණ �ග
අැ� ඝණ�ඨා සතෙරක� එෙලන�ෙන�ය. ඒ ඝණ�ඨාසතර පව�න� සැෙලන�ට පටන�ගත� කල්�
එ� නාදය සක�වළගබ පැ�ර එක�න�නාද කරන�ෙන�ය. මණ�ඩපමධ්යෙය�
ස�වරත�නෙයන� සමල�කෘතවූ මා�ක්යප�ය�කයක� වන�ෙන�ය. ඒ ප�ය�ක
මස්තකෙය� ස�වරත�නමය වූ ධවල�ඡත�ෙයක� වන�ෙන�ය. ඒ ප�ය�කමධ්යෙය�
වැඩ�ඳද ෛමෙත�ය සම්යක�ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස් ෙද���ස�න� ස�ත ෙලෝකවා�න�ට
ධ�මෙද්ශනා ෙකාට අග්රධ�මවූ අ�හත�ඵලය ෙදවා ව�රණ ෙස්ක. ඒ භාග්යවත�වූ
ස�වඥයන�වහන�ෙස්ෙග් කුශලාන�භාවෙයන� උපන�නාවූ රන�අැගෑ, ��අැගෑ, මැ�ක� අැගෑ,
පබ�අැගෑ, රන�ෙතාරණ, ��ෙතාරණ, මැ�ක�ෙතාරණ, පබ�ෙතාරණ, රන�ධජ, ��ධජ,
මැ�ක�ධජ, පබ�ධජ, රන�ද�, ��ද�, මැ�ක�ද�, පබ�ද�, සත�රැවන�ද�, රන�කලස,
��කලස, සත�රැවන�කලස, රන�මල්, ��මල්, නන���තුරැ �ව�හ�ල්, පස්වනක� පැහැ අැ�
�වපි�, මලෙලාඹු, ස�වරත�නෙයන� ��ත� වූ පටකඩ�යන�, ස�වඳදමල්පිරෑ රන�මාලා,
��මාලා, සත�රැවන� මාලා, ස�වඬදස�ණ�පිරෑ රන�කරඬඩු, ��කරඬඩු, සත�රැවන�කරඬඩු,
නන���තුරැ රැවන�ක�මාන�ත කරන ලද �� අැ� රන�චාමර, ��චාමර, රන�තල්වැට,
��තල්වැට, රන�කැටපත�, ��කැටපත� අා�වූ ෙනාෙයක� පූජාභාණ�ඩ �ෙශ්ෂය ඒ
භාග්යවත�වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් වඩනාකල්� කැටුවම යන�ෙන�ය.
පි�වරස�ත ස�වඥයන� වහන�ෙස් වැඩ��ෙතන වැඩහ�න� ෙතන ඒ පූජා�ෙශ්ෂයන�
හැමකලම ෙද�යන� අල්වාෙගන ��නා පූජාභාණ�ඩයක� ෙමන� හැමෙ�ෙල�ම
ස�වඥයන� වහන�ෙස් පි�වරාෙගන ��ෙන�ය. ඒ ෛමෙත�ය සම්යක�ස�බු�රජාණන�
වහන�ෙස්ට පූජාකරන� සඳදහා අාවාවූ ෙනාෙයක� ෙද�යන� හා �ෂත�ිය බ්රාහ්මණ ෛවශ්ය
ශු� සංඛ්යාත චතු�ව�ණමහාජනෙයෝ ඒ ප්රා�හා�යය �ක ප්රසන�න වූ �ත�අැත�තාහ�
තමතමන�ෙග් පුත��රයන� හා සමග ස�වඥයන�වහන�ෙස්ෙග් සරණ යන�නාහ. ඒ
භාග්යවත�වූ බු�රජාණන�වහන�ෙස් මා�ක්යප�ය�කමස්තකෙය� වැඩ�ඳද ෙ� ත�ස
ි හස�ී
මහාසහස�ී ෙලෝකධාතුවත� තමන� වහන�ෙස්ෙග් ධ�මෙද්ශනා ශ�දෙයන�ම අස්වා බණ
ව�රණ ෙස්ක.

රත�නමය මණ�ඩපෙය� රත�නාෙලෝකෙයන� හා මැ�ක� අැගෑෙය� මැ�ක�අාෙලෝකෙයන�
හා �යන� ෙතාරණ පි� රන� �� කරඬඩු කැටපත� අා�ෙය� අාෙලෝකෙයන� හා දශබලධා�වූ
බු�රජාණන�වහන�ෙස්ෙග් � ශ�රාෙලෝකෙයන� �ෂ්ප්රභවූ ස��යයා රාත��ි �නෙය� �භාග
දක�වන�ට අසම�ථ වන�ෙන�ය. බු�න�ෙග් ශ�රාෙලෝකයම අතුරැ නැ�ව ෙලෝකෙය� පැ�ර
��ෙන�ය. එසමෙය� සවස උ�සන අඬඩනඟන�නාවූ කකු�අා� ප�ෂීන�ෙග් ශ�දෙයන�
හා සවස පිෙපන �සමන� ��ද්ද ෙබෝලිද්ද ෙස්පාලිකා අා� මලින� හා උ�සන පිෙපන
නාමල් සපුමල් රත�ෙන�� ෙහලෙන�� අැඹුල උපුල අා� ෙනාෙයක� මල්පිෙපන
සලකුෙණන�ම ෙලෝකවා� සත��වෙයෝ �ය, දවාලය, යන ෙවනස �නගන�නාහ. ඒ
දශබලධා�වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් අ�ත භවෙය� ෙනාෙයක� ස�වඥවරයන� වහන�ෙස්ට
කරවා පි�ගන�වන ලද සත�රැවන�මණ�ඩපවල �පාකෙයන� හා පූජාපි�ස කරවන ලද
රන�රැවන� අැගෑ අා�ෙය� �පාකෙයන� උපන�නාවූ සත�රැවන� මණ�ඩපය සකලෙලෝක�ය
එකතැනට �ස්ෙකාට �වාක� ෙමන� ස�ක වන�ෙන�ය. මණ�ඩපය ඒ ඒ ෙකාණ ස�වඳදමල්
ස�වඳද��න� ස�වඳදකවන ලද ��� ��ල් පැන� පිරැණ� රන� �� රැවන� කලස හා ���ගඳද
පිරැණ� රැවන�කරඬඩු අතුරැ නැ�ව පි�ෙවලින� ��ෙන�ය.
තවද �වස�වඳද ��න� පිරැණ� රන� �� මැ�ක� සත�රැවන�මය �ඹු�ස�ණ� හා ස�වඳදස�ණ�
පිරැණ� රන��� රැවන� කරඬඩු හා ස�වඬදෙතල් පිරැණ� සකලරාත�ිෙය� අැ�ෙලන
සත�රැවන�මය පහන�රැක� සතර�ග අතුරැ නැ�ව පි�ෙවලින� ��ෙන�ය.
තවද රන�පිය�� ෙහලපිය�� රතැඹුල ෙහලඅැඹුල රතුපුල් ��පුල් එළඋපුල් ��ෙයන�
ගැව�ගත� රන� �� මැ�ක� පබ� ෙලා�ත�ක ශංඛ ශිලා ප්රවාල මැ��ගල් පි�වහන
සත�රැවන� අා�ෙයන� කරණ ලද ස�පූ�ණ ඝටමාලාෙවෝ අතුරැ නැ�ව පි�ෙවලින�
��නාහ. මත�ෙත� ස�වරත�නෙයන� ��ත�ව බබලන�නාවූ ධජමාලාෙවෝ ෙලලි ෙලී
��නාහ. එෙස්ම ��ත� රත�නමාලාෙවන� අලංකෘතවූ ධවලාතපත�පංක��ය හාත�ප�න�
පි�ෙවලින� අතුරැ නැ�ව මස්තකය ෙහාබවා සැර� ��ෙන�ය. ඒ ෛමෙත�ය
ස�වඥයන�වහන�ෙස්ට උපාසකවරැන� අාරාධනා ෙකාට තමන� තමන�ෙග් ෙගවලට
වඩායනකල්� සත�රැවන� මණ�ඩපය අාකාශෙයන� ෙගාස් ෙගෙ�රවල පි�ටන�ෙන�ය. ඒ
මණ�ඩපෙය� එෙලන�නාවූ ඝණ�ඨානාදෙයන� දශබලධා� වූ බු�රජාණන�වහන�ෙස් �න�
�න�ම වඩනාෙස්කැ� �න මන�ෂ්යෙයෝ ෙපරගමන� කරන�නාහ.
ඒ මන�ෂ්යයන� අතුෙර� ෙද�යන� හා නාඟමානවකා�හ� ෙභෝජනශාලාෙව� වළඳදවන�නාහ.
එසමෙය� ස�වඥයන� වහන�ෙස් හා ��ෂූන�වහන�ෙස්ට අටෙළාස් ව�ගෙය් පූපාපූප හා
ෙනාෙයක� රසමසවුෙලන� ය�ක�තවූ ස�වඳද අැල්සාෙල් බත� ෙදන�ට අසම�ථ ෙකෙනක� න�
නැත�තාහ. අන�ෙමෙව� ධ�මෙද්ශනා කරන�නාවූ ඒ ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග් ශ�දය
�ය� සක�වළ එකපැහැර පැ�ර ��න�ෙන�ය. �ය�මන�ෂ්යෙයෝ තමන� තමන�ෙග් ෙගවලම
��යාහ. බුද්ධාල�බන ප්ර�
ී උපදවා රත�නමණ�ඩපෙය� ඒ අාශ්ච�යවත� ප්රා�හා�ය හා
අැගෑ පිය�� අා�ය හා ස�වඥ�ලාශය �ක තමන� තමන�ෙග් ල�� හැර
ස�වඥයන�වහන�ෙස් ශරණ ෙගාස් පඤ්චශීලා� ශීලෙය� පි�ටා උතු� බඹසරවස් ර�ෂා
ෙකාට මා�ගඵල උපදවා සකලක�ෙල්ශයන� නසා අග්රධ�මවූ අ�හත� ඵලයට
පැ�ෙණන�නාහ. �ය� ෙලෝකවා� අන� පාෂාණ�ඩෙක ෙනක� වත� අන� ප්රව්ර�ත ෙකෙනක�
වත� ෙනා වන�නාහ. ෙබාෙහෝ ජනසමූහෙයෝ �න ශීලා� දශපුණ්යක�ියා වස්තුෙවන� හා
කාය ස�ච�තා� ත��
ි ධ ස�ච�තෙයන� හා ත�ප
ි ිටකධා� �ෙමන� හා මා�ගඵල ඉපද�ෙමන�
ස�වඥශාසනය බබු�වා �ද�ශනා වඩා සමහර සත��ව ෙකෙනක� රහත�ව

ඉහාත�මභාවෙය� අමාමහ �වන� දක�නාහ. සමහර සත��ව
මා�ගඵලාන�රෑපවූ ප�ද්ෙදන� �ව්යෙලෝක බ්රහ්මෙලෝකෙය� උපදනාහ.

ෙකෙනක�

එම

එසමෙය�
ෛමෙත�ය
ස�වඥයන�වහන�ෙස්
ද්වාත�ිංශත�
මහාපුරැෂල�ෂණ
අස�අන�ව්යඤ්ජන බ්යාමප්රභා ෙකතුමාලාල�කාරෙයන� �රාජමානවූ රෑප�ලාශය හා �ව්යබ්රහ්ම-මන�ෂ්ය-ග�ධ�වා� �ය� සත��වයන� ��න� අතුරැ නැ�ව කරන�නාවූ ෙනාෙයක�
පූජාසත�කාර හා උන�වහන�ෙස්ෙග් කුශලාන�භාවෙයන� ���තවූ රත�නමණ�ඩප,
රැවන�අැගෑ රන�රැවන� ෙතාරණ, රන���ධජපතාකා අා�වූ පූජාභාණ�ඩ�ෙශ්ෂය හා �ත්ය
ප�වාර ෙකළල�ෂයක� ��ෂූන�වහන�ෙස් හැමෙ�ෙල�ම පි�වරා අැ��� අා�වූ ෙනාෙයක�
යශශ්�සමෘද්�ය ෙමපමෙණක� අැත�ෙත�ය� ස�වප්රකාරෙයන� සංඛ්යා ෙකාට �යන�ට
එබඳ�ම ස�වඥෙකෙනකුන� වහන�ෙස්ට මුත� පෘථග්ජනව �� අන්යසත��වෙකනකුන�ට
ෙනාපි�වන� වන�ෙන�ය. එෙස් ෙහ�න� න�වණැ� �ය� සත��වයන� ��න� ෙමබඳ� �ය�
ෙඑශ්ච�ය �ක ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන�වහන�ෙස්ෙගන� ධ�මෙද්ශනාවන� අසා අමාමහ
�වන� දක�නට උත�සාහ කටය�ත�ෙත�ය.

ආයු සමෘද්ධිය
ෙමෙස් ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන�වහන�ෙස්ට කාමාවචරෙද්වතා�න� ��න� කරන�නාවූ රන�
�� අැගෑ අා�වූ පූජා�ෙශ්ෂය දක�වා �න� එසමෙය� උපන� සත��වයන�ෙග් යශස් සැප
අාය�-ව�ණ-බල-සමෘද්� අා�ය දක�වන�නාවූ ස�වඥයන�වහන�ෙස් ෙමෙස් ව�ළ ෙස්ක.
“මහායසස්සුෙඛනාපි ආයුවණ්ණබෙලන ච,
දිබ්බසම්පත්තිවාෙතසං මනුස්සානං භවිස්සති.
අනුෙභා�ාකාමසුඛං අද්ධානං යාව තිච්ඡතං,
ෙතපච්ඡාසුඛිතා ෙයව නිබ්බිසන්තායුසංඛසා.
අසීතිවස්සසහස්සානි තදා ආයු භවිස්සෙර,
තාවතා තිට්ඨමාෙනා ෙසා තාෙරස්සති බහුං ජනං.
පරිපක්කමානෙස සත්ෙත ෙබාධයි�ාන සබ්බෙසා,
අවෙසසතිට්ඨමානං මග්ගාමග්ගානුසාසිය.
ධම්මුක්තං ධම්මනාවංච ධම්මාදාසඤ්ච ඔසධං,
සක්කච්ෙචනහි ෙසා ස�ා ඨෙප�ා ආයතිං ජෙන.
සද්ධිං සාවකසඞ්ෙඝන කතකිච්ෙචන තාදිනා,
ජලි�ා අග්ගික්ඛෙ�ධාවනිබ්බායිස්සති ෙසා ජිෙනා.
පරිනිබ්බුතම්හි සම්බුද්ෙධ සාසනං තස්ස වාහති,
වස්සසතසහස්සානි ආසීතිඤ්ච සහස්සෙතා,
තෙතා පරං අන්තරධානං ෙලාෙක ෙහස්සති දාරැණං”යි.

එසමෙය� උපන�නාවූ �ය� මන�ෂ්යයන�ට යසපි�වර සැපෙයන�ද, අාය� ව�ණ
බලසමෘද්�ෙයන�ද, �ව්යස�පත��යක� ෙමන� අඩුෙවන� ෙනාවන�ෙන�ය. ෙමබඳ�වූ �ය�
පඤ්චකාම සැපය කැමැ� ප�ද්ෙදන� අන�භව ෙකාට ෙබාෙහෝ කලක� ඉක�මවා ස��ත
මු�තවූ �ය� සත��වෙයෝ එම සැපෙයන� ෙනා පි�� පස�ව අාය�ෙකළවර මරණ
මඤ්චකෙය� වැදෙහාත�තාහ� ස�පත��ෙය� උකටලී වන�නාහ. එසමෙය� උපන�
සත��වයන�ට අස�දහසක� අවුරැද්දට අාය�ෂය වන�ෙන�ය. ඒතාක� කල් මු�ල්ෙල� �වත�ව
වැඩ�ඳ�නාවූ ඒ ෛමෙත�ය සම්යක�ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස් ෙබාෙහෝ ජනසමූහයා
සංසාරසාගරෙයන� එතර ෙකාට ��වාණ ෙ�ෂමභූ�යට පමුණ�වනෙස්ක.
තවද
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න�වණ
මද
චතුස්සත්යාවෙබෝධය ෙනාකළ අවෙශ්ෂ සත��වයන�ට ෙ� ��වාණගා� මා�ගය ෙ�
අමා�ගය� මා�ගෙදක ව�රා අ�ද්යා නැමැ� අඳ�රැ �රැකරන�නාවූ ප්ර� නැමැ�
අාෙලෝකය ප්රකාශ කරන�නාවූ ධ�ම නැමැ� ප්ර�පය ද සංසාර නැමැ� සාගරෙයන�
එතරවන පි�ස ධ�ම නැමැ� මහනැවද, කුශල ධ�ම නැමැ� මහමුහ�න නැගි
අකුශලධ�ම නැමැ� කුරැලෑ අා�ය හරණ පි�ස ඒ මුඛපි�කා�ය ප්රකාශකරන�නාවූ
අ�හත� ඵලය ෙකළවරෙකාට අැ� �ද�ශනා ස�තවූ ධ�ම නැමැ� කැටපතද,
ක�ෙල්ශව්යා�ය සන��ඳ�වන පි�ස ඒ ක�ෙල්ශෙරෝගය නසන�නාවූ ධ�ම නැමැ�
ඔෟෂධයද, ෙද්ශනා වශෙයන� සකස් ෙකාට අාදරෙයන� අනාගතෙය� උපදනා
��ෂූන�වහන�ෙස්ට වැඩ පි�ස තබා චතුරා�යසත්යෙය� ෙසාෙළාස් අාකාරය�න�
කළමනා කෘත්යය ෙකාට �මවූ ෙහ�න� කෘතකෘත්යවූ ඉෂ්ටා�ෂ්ටෙය� ���කා�වූ
ශ්රාවකස�ඝයා වහන�ෙස් හා සමග හාත�ප�න� අ�ධකාර �රැෙකාට අාෙලෝක දක�වා
ප�වතමස්තකෙයක� � අැ�ල ��ගිය මහත�වූ වහ්�ස්ක�ධයක� ෙමන� �ය� ෙලෝකවා�
සත��වයන�ෙග් සන�තානගතවූ ක�ෙල්ශ නැමැ� අ�ධකාරය �රැෙකාට ස�වඥතා�න
නැමැ� අාෙලෝකය දක�වා ශාසන නැමැ� ප�වතමස්තකෙය� අනන�තාප�මාණවූ
බුද්ධ�න� �ලි� ඒ ෛමෙත�යසම්යක�ස�බුද්ධ නැමැ� වහ්�ස්ක�ධයාණන� වහන�ෙස්
�රැප�ෙශ්ෂ ��වාණධාතුෙවන� පි��වන� පෑ ව�රණෙස්ක.
ඒ ස�වඥයන�වහන�ෙස් පි��� කල්� උන�වහන�ෙස්ෙග් ශාසනය එක�ල�ෂ අස�දහසක�
අවුරැ� මු�ල්ෙල� පැවැත අන�ත�ධාන වන�ෙන�ය. �ය� දසදහසක� සක�වළ එකා�ධකාර
ෙකාට ශාසනාන�ත�ධානය වූකල්� එ�න� මත�ෙත� ෙලෝකෙය් දශකුශල ක�මපථය
පි�ෙහන�ට වන� කල්� දරැණ�වූ ක�කශ වූ �ඃඛ�ෙශ්ෂය උපදවන�නාවූ අකුශලධ�මය
පහළවන�ෙන�ය.

භව විරාගය
ෙමෙස් ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස්ෙග් ප���වාණය දක�වා �න�
��පත�පුටෙයක�� �ස්ස�ගව පවත�නා �වසසං තප්ත අයඃශුලයක� ෙමන� �ය�
ධ�මෙය� අස්ඛලිතව පවත�නාවූ �නග� අැ� අපෙග් ස�වඥයන�වහන�ෙස්
ස�වා�ගෙයන� ධවලවූ උතු�වූ හස්�රාජයක�හ� ස�වාල�කාරෙයන� සරහා ඔහ�ෙග්
ෙසාද්ධ ෙපා�ගසන�නාක�හ� ෙමන�ද, ස�වරත�නමයවූ උතු� ප්රාසාදමස්තකෙය�
අස�පාතයක� එලන�නාක�හ� ෙමන�ද, ෙනාෙයක� ක�මාන�තෙයන� ��තුරැ ෙකාට

කරනලද රාජභවනයක� වහ්�ෙයන� දහනය කරන�නාක�හ� ෙමන�ද, ෙමබඳ� වූ බුද්ධ�
සමෘද්�ය ද, �ත්යසංස්කාරයක� නැ� බැ�න� අන�ත�ධාන වන�ෙන�ය. එෙහ�න� ශා�පුත�
ස්ථ�රෙය�! �ය�ම සංස්කාරධ�මෙයෝ �රස්ථා�ව ෙබාෙහෝ කලක� ෙනා පවත�නාහ�ය�
දක�වන�නාවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස් ෙමෙස් ව�ළෙස්ක.
“එවං අනිච්චා සංඛාරා අද්ධුවා තාවකාලිකා,
ඉත්තරා ෙභදනාෙචව ජජ්ජරා රිත්තකා භෙව.
ත�ච්ඡමුට්ඨිසමාසුඤ්ඤා සංඛාරා බාලලාපනා,
න කස්සචි වෙසා ත� වත්තති ඉද්ධිමස්ස පි
එතං ඤ�ා යථාභ�තං නිබ්බිෙ�ද සබ්බසංඛෙත”යි.
ෙමෙස් ප්ර�ප�ඛාවක� ෙමන� ක�මා� ෙහ්තුප්රත්යයන� හා සමග උපදනා වූ
සංස්කාරධ�මෙයෝ අැ�ව නැ�වන�නාවු අ�ථෙයන� අ�ත්යය ෙකළවර ෙකාට අැ�
බැ�න� හා අා� අන�ත ෙදක අැ� බැ�න� අ�ත්යයහ. �ය�ම සංස්කාර ධ�මෙයෝ �යබුබු�
හා ෙපණපිඬඩුෙමන� අස්�ර බැ�න� අධ්රැවවන�නාහ. පරායත�ත බැ�න� පිරැෙලන�ලත�
වස්තව
ු ක� ෙමන� තාවකාලික වන�නාහ. ස්වල්පවූ අාස්වාද අැ� බැ�න� ස්වප්නයක� ෙමන�
මන��ස්වාදව ලාමක වන�නාහ. උපන�නාවූ සංස්කාරධ�මයන� ඒකාන�තෙයන� නස්නා
ෙහ�න� ��ලියක� ෙමන� �ෙඳදන�නාවූ ස්වභාව අැත�තාහ.
තවද �ය� සංස්කාරධ�මෙයෝ කුඹ�න�කළාවූ වලන�පලහන චලනස�ලය මු�නට පලගත�
රැ�න� නැමුන� අතුඅග තුබූ පි��න��වක� ෙමන�ද, ඉ�කටු අග තුබූ හබඅැටක� ෙමන�ද,
ඒකාන�තෙයන� කලක� ෙනා පි�ටන�නාහ� උපන�නාවූ ස්වභාවෙයන� ෙනා��ම ධ�මතා
බැ�න� �ෙඳදන�නාවූ ස්වභාව අැත�තාහ. ස්�ර�වයක� නැ� බැ�න� ෙනාපැලහ� මැ�වළඳදක�
ෙමන�ද, ��රැව �ෙඳදන�නාහ. �ත්යා� සාර �ර�ත බැ�න� අාත�ම අාත��ය භාවෙයන�
�ස්වූ �ටක� ෙමන� තු�ඡවන�නාහ. �ෂ�ක�ෙරාධෙයන� නස්නා බැ�න� �රැද්ධවන�නාවූ
ස්වභාව අැත�තාහ. �ටෙමාලවා �දහා පෑ �ස්අතක� ෙමන� ගතය�තු අාස්වාදයක�
නැත�තාහ. �ත්ය ස�ඛ ශුභ�වයක� නැ� ෙහ�න� ශුන්යයහ. අප්රාඥසත��වයන� ��න� මමය,
මාෙග්ය� ගන�නා ෙහ�න� මාෙග් පුතණ�ෙවෝය. මාෙග් �ය�ෙයෝය, මාෙග් නෑෙයෝය,
මාෙග් ධනධාන්යය යන ෙ� අා�න� මම�වය උපදවා �යන ෙහ�න� බාල ලාපනයහ. ඒ
�ය� සංස්කාරධ�මයන� ෙකෙර� යශස්මහත��වය-පුණ්යමහත��වය-ප්ර�මහත��වය යන
ෙ� අා�ය අැත�තවුන� අතුෙරන� ය��� පුද්ගලයක�හ�ෙග් වසෙය� ෙඑශ්ච�ය
ෙනාපවත�ෙන�ය. කුමක� ෙහ�න�ද? යත�:- සෘද්�මතුන� ෙකෙරන� අගතැන�පත� වූ
මහාෙමෟද්ගල්යාන ස්ථ�රා�න�ෙග් වශෙය� ෙනා පවත�නා ෙහ�න� සෘද්�මතුන�ෙග්ත�
ෙඑශ්ච�යවශගය ඒ සංස්කාරයන� ෙකෙර� ෙනාපවත�ෙන�ය. ෙමෙස් �ය� සංස්කාර
ධ�මයන�ෙග් අ�ත්යා� ස්වභාවය තත�වූප�ද්ෙදන� �න �ය� ප්රත්යයසමුත�පන�න
ධ�මෙය� කල�� භව�රාගය කටය�ත�ෙත�ය. ෙමෙස් �ය� සංස්කාර ධ�මයන�ෙග්
අ�ත්යතාව දක�වා �න� ෙලෝකෙය� අමෘතමහා��වාණයට පමුණ�වන�නාවූ
උත�තමපුරැෂයන�ෙග් ��ලභ බවද දක�වන�නාවූ ස�වඥයන�වහන�ෙස් ෙමෙස් ව�ළෙස්ක.
දුල්ලෙභා පුරිසාජඤ්ෙඤා න ෙසා සබ්බ�ජායති,
ය� ෙසා ජායතී ධීෙරා තං ක�ලං සුඛෙමධනි”යි.

මහෙණ�! ෙලෝකෙය� ස්�ර සෙදනකුෙග් පහළ�ම ��ලභ වන�ෙන�ය. කවර
සෙදනකුෙග්ද? �ක�ෙල්ශීවූ තථාගතවූ සම්යක� ස�බුද්ධයන�ෙග් පහළ�ම ෙලෝකෙය�
��ලභ වන�ෙන�ය යනා� ක�මෙයන� ව�ළ බැ�න� කප්අසංඛ්යයක� මු�ල්ෙල�ත�
ස�වඥෙකනකුන�ෙග් උත�පත��ය ��ලභ බැ�න� පුරැෂාජා�යවූ පුරැෂ ෙශ්ර්ෂ්ඨ වූ
පුරැෙෂාත�තමෙයක� ෙනා ලැ�බහැ� වන�ෙන�ය. ඒ ඒ බඳ�වූ පුරැෙෂාත�තම පුද්ගලෙයක�
�ය� දසදහසක� සක�වළ ෙකළල�ෂයක� සක�වළ අනන�තාප�මාණ සක�වළ ෙ�ව� අන්ය
�පාන�තරෙය� ෙ�ව� ප්රත්යන�තජනපදෙය� ෙ�ව� රජ බමුණ� ෙදකුලය හැර ෙසස�
කුලයක ෙ�ව� න�පදෙන�ය. ඒ උතු��න ග� අැ� පුරැෂාජා�ය ෙතස�ය� කුලයක
උපදෙන� � න� ඒ කුලය �ය� සැපෙයන� මතුමත�ෙත� අ�වෘද්�යට පැ�ෙණන�ෙන�ය.
ව�ෙළ් මැෙනෝ:“ඡන�නං �ක�ඛෙව පාතුභාෙවා �ල්ලෙභා ෙලාකස්�ං, කතෙම සං ඡන�නං? තථාගතස්ස
අරහෙතා ස�මා ස�බුද්ධස්ස පාතුභාෙවා �ල්ලෙභා ෙලාකස්�ං, අා�. ෙමෙස් උත�තම
පුරැෂයන� ෙලෝකෙය� ෙනාලැ�බ හැ� �යාව දක�වා �න� ෛමෙත�ය ස�වඥයන�
වහන�ෙස් දක�නට ෙහ්තුවූ කුශල සමෘද්�ය ��ෙම� ෙයාදන�නා වූ ස�වඥයන� වහන�ෙස්
ෙමෙස් ව�ළෙස්ක.
“තස්මා ෙමත්ෙතය්ය බුද්ධස්ස දස්සන�ාය ෙවා ඉධ
උබ්බිග්ගමානසා සුට්ඨු කෙරාථ විරියං දළ්හං.
ෙයචීධකතකල්යාණා අප්පමාද විහාරිෙනා,
භික්ඛූ භික්ඛූණීෙයාෙචව උපාසක උපාසිකා.
මහාමහං බුද්ධසක්කාරං උළාරමභිපූජයං,
දක්ඛින්ති භද්රසමිතිං තස්මිං කාෙල සෙදවකා.
චරථ බ්රහ්මචරියං ෙදථ දානං මහාරහං,
උෙපාසථඤ්චුපවසථ ෙමත්තං භාෙවථ සාධුකං.
අප්පමාදරතා ෙහාථ පුඤ්ඤකිරියාසු සබ්බදා,
ඉෙධව ක�ා ක�සලං දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සථ”යි.
තවද ය�ෙහය�න� අමෘතමහා��වාණයට පමුණ�වන�නාවූ පුරැෂාජා�යයන�ෙග්
උත�පත��ය ෙලෝකෙය� ��ලභෙ�ද එෙහ�න� ��ලෙභාත�පත�� අැ� ෛමෙත�ය
ස�වඥයන� දක�නා පි�ස ෙතපි හැම මාෙග් ශාසනෙය� �ට උද්ෙ�ගයට පැ�� �ත�
අැ�ව මනාෙකාට දෘඪ��යකරන�ට උත�සාහ කර�. ෙලෝකෙය� කරණ ලද කුසල් අැ�
අප්රමාද �හා�වූ ය� ��ෂු ��ෂු� උපාසක උපා�කා ෙකෙනක� අැත�න� ඔහ� භාග්යවත�වූ
ස�වඥයන� වහන�ෙස්ට උ�රතරවූ �ෙශ්ෂවත�වූ මහත�වූ පූජාසත�කාර කරන�නාහ�
ෙසාඳ�රැ ගුණෙයන� ය�ක�තවූ ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස් එසමෙය�
�ව්යමන�ෂ්යයන� හා සමග දක�නාහ�ය.
ඒ භාග්යවත�වූ ෛමෙත�යස�වඥයන�වහන�ෙස් දක�ෙනෝ කවුරැද ෙනාදක�ෙනෝ කවුරැද යත
ෙහාත�;

ඒ බුදුන් ෙනාදක්ෙනෝ
මාතෘඝාතක පිතෘඝාතක අරහන�තඝාතක ෙලා�තුප්පාදක සංඝෙභදකය� �යන ලද
පඤ්චානන�ත�යක�මය ෙකාට අ��මහානරකෙය� උපන�නාවූ සත��වෙයෝ ඒ
ෛමෙත�යස�වඥයන� වහන�ෙස් �ක�කෙනාෙහත�මය. ෙමෙලාව නැත පරෙලාව නැත
ක�නැත ක�ඵලනැත මවුනැත පිෙයෝ නැත කළාවූ කුශලා කුශලෙය� �පාකනැත �යා
ෙමෙස්
�ථ්යාදෘෂ්�ෙගන
අ�ගා
අැ��නාවූ
සත��වෙයෝත�
ඒ
ෛමෙත�ය
ස�වඥයන�වහන�ෙස් �ක�ක ෙනාෙහත�මය. අා�ෙයාපවාදකළාවූ සත��වෙයෝත� ඒ
ෛමෙත�ය
ස�වඥයන�වහන�ෙස්
�ක�ක
ෙනාෙහත�මය.
නරක��යක�ෙප්ර්ත
අස�ර�කාෙය� උපන�සත��වෙයෝත� අරෑතල අසංඥ තලෙය� උපන�සත��වෙයෝත� ඒ
ෛමෙත�ය ස�වඥයන�වහන�ෙස් �ක�ක ෙනාෙහත�මය. ඉ��ය ෛවකල්යයට පැ��
සත��වෙයෝත�
ඒ
ෛමෙත�ය
ස�වඥයන�වහන�ෙස්
�ක�ක
ෙනාෙහත�මය.
ප්රත්යන�තජනපදෙය� උපන� සත��වෙයෝත� ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන�වහන�ෙස් �ක�ක
ෙනාෙහත�මය. �ගණ�ඨා� පාෂාණ�ඩෙයෝත� ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන�වහන�ෙස් �ක�ක
ෙනාෙහත�මය. බු�න� සතුෙදය, ධ�මය සතුෙදය, ස�ඝයා සතුෙදය ෙනාස�න� ෙගන
කෑෙවෝත� ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස් �ක�ක ෙනාෙහත�මය.

ඒ බුදුන් දක්ෙනෝ
ෙම�න� පිටත� අවෙශ්ෂ සත��වයන�ෙගන� �ගී-මගී සත��වයන� හා මහණ බමුණන�ට
දන��න�ෙනෝ ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස් ද�ත�මය. පන��ල් ර�ෂාකෙළෝ
ද�ත�මය. ෙපෙහවස් ර�ෂාකෙළෝ ද�ත�මය. බඹසර ර�ෂාකෙළෝත� ද�ත�මය. �ගැප්
කරවූෙවෝ ද�ත�මය. ෙබෝ�පි�ටුවූෙවෝ ද�ත�මය. පුෂ්පාරාම, ඵලාරාම කැ�වූෙවෝ
ද�ත�මය. උයන�-ෙපාකුණ� කැ�වූෙවෝ ද�ත�මය. ඒදඬඩු ලැ�ෙවෝ ද��. ෙගානටු
කැ�වූෙවෝ ද��. අ�බල� කැ�වූෙවෝ ද��. මං ෙහලිකැ�වූෙවෝ ද��. ධ�මශාලාෙභෝජනශාලා කැ�වූෙවෝ ද��. ලිං කැණැවූෙවෝ ද��. පිනපැන තුබුෙවෝ ද��.
බු�න�සස�න අැ�කරනට ඉවහල්වුෙවෝ ද��. ධ�මක�කයන�ට මණ�ඩප කරවා
පි�ගැන�වූෙවෝ ද��. ධ�මාසන සැරහ�ෙවෝ ද��. දණ�ඩාසන-කබලි-බණවස�න� �න�ෙනෝ
ද��. ���පත� අතට ඔසවා �න�ෙනෝ ද��. බණ�යනා ෙග� �යන� බැන�ෙ� ද��.
�යෙන� මලෙලාඹු �න�ෙනෝ ද��. රන�මල්-��මල් අා�ය පි�ෙවෝ ද��. ස�වඳදමල්ස�වඳදස�ණ� පි�ෙවෝ ද��. ස�වඳද���ෙවෝ ද��. බණ�යන ෙග� පහන��ල්වූෙවෝ ද��.
බණට අඬඩගෑෙවෝ ද��. බණ�යන කල සාධුකාර �න�ෙනෝ ෙව�. බණ�යන�නන�
පයෙස්�ෙවෝ ද��. ෙ� �ය� වතාවත� ෙකාට �මවා බණ �යන�නන� අාචාර
උපචාරෙයන� වඩාෙගනවුත� ධ�මාසනෙය් �ඳ�වා සකස්ෙකාට බණ පැවැත�වූෙවෝ ඒ
ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස් ද�ත�මය.
තවද අා�ස�න, ධ�ම�නා�න� ස�ඝයා වහන�ෙස්ට පූජාසත�කාර කෙළෝ ඒ ෛමෙත�ය
ස�වඥයන� ද�ත�මය. මවුන�ට උපස්ථාන කෙළෝ ද��. පියන�ට උපස්ථාන කෙළෝ ද��.
කුලෙදටුවන�ට උපස්ථාන කෙළෝ ද��. ලාබත�-ෙපාෙහෝබත�-අව�බත� �න�ෙනෝ ද��.
දසපින� ��යවත� පිරැෙවෝ ද��. ස�ඝාරාම කැ�වූෙවෝ ද��. පි�මෙගවල් කැ�වූෙවෝ
ද��. පි�ම කරවා අැස්තැ�බවූෙවෝ ද��. බණෙපාත� ලියවා �න�ෙනෝ ද��.

තවද ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� දකු�හ� පතා යටත�පි�ෙස�න� එකමල්�ටක�,
එකපහනක�,
එකබත�අාෙලෝපයක�
පමණ
දන�
�න�ෙනෝද
ඒ
ෛමෙත�ය
ස�වඥයන�වහන�ෙස් ද�ත�මය. අන�න�කළ පින� සම��න� සතුටුව අන�ෙමෝදන�වූෙවෝත� ඒ
ෛමෙත�ය ස�වඥයන�වහන�ෙස් ද�ත�මය. තවද ඒ බුද්ෙධාත�පාදෙය� උපදෙමෝව� පතා
කුසල් කළ �ව්යමන�ෂ්යෙයෝ ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන� වහන�ෙස් ද�ත�මය. ඒ
�ව්යමන�ෂ්යෙයෝද,
ෛමෙත�ය
ස�වඥයන�ෙගන�
ධ�මය
අසා
මා�ගඵලයට
පැ�ෙණන�නාහ�ය. මා�ගඵලයට පැ�ෙණන�ට අසම�ථ ෙකෙනක� ස්ව�ගෙය� උපදනාහ.
එෙස් ෙහ�න� න�වණැත�තාවූ �ය� සත��වෙය�! පඤ්චශීල-දශශීල-ෙකෝ�යක�
සංවරශීලා� වශෙයන� ශීලසංර�ෂණය ෙකෙර�න� උතු�වූ බඹසරවස් ර�ෂාකරව.
දන�ෙදන�නාවූ සත��වෙයෝ ෙබාෙහෝ ජනයාට ප්රය
ි වන�ෙනෝය. ඔවුන� ෙබාෙහෝ ජනෙයෝ
භජනය ෙකෙර�. ���යටත� පැ�ෙණන�ෙනෝය. ඔහ�ෙග් යසස් වැෙඩන�ෙනෝය. මකුත�
ෙනා� කරත� ෙනාබා ��වණක� ප�ෂද් මධ්යයට වදනාහ. �සාරදවන�නාහ. මස�රැ ෙනා
වන�නාහ. බුහ�� වන�ෙනෝය යන ෙමෙතක� ගුණ අැ� ෙඑහෙලෟ�ක-පාරෙලෟ�ක සැපත�
එළවන�නාවූ ෙකළවර අමෘතමහා��වාණය සා� ෙදන�නා වූ මහා�ඝ වූ අන�න-පානවස්ත-� යාන-මාලා-ග�ධ-�ෙලපන-ශය්යාවසථ-ප්ර�ෙපයස�ඛ්යාත දශ�ධ �නවස්තූන�
ශ්රමණබ්රාහ්මණා�න� �ෂෙය� පි�� � ෙමන� මහදන� පවත�වව. අටවක-තු�ස්වකපසෙළාස්වක සමාදන�ව �ක�කය�ත� උෙපාෂිතශීලය සමාදන�ව ෙපෙහවස් ර�ෂා කරව.
තමාය-තමාට �ෙයෝය-මධ්යස්ථෙයෝය-ෛව�ය යන චතු��ධ සත��වයන� ෙකෙර� �ය�
සත�හ� ස�වපත� ෙවත�ව�, ��ක� ෙවත�ව�, �ෙරෝගී ෙවත�ව�, තමන� තමන�ෙග් ධනධාන්ය
ස�පත��ෙයන� ෙනා පි�� සැපෙස් අාත�මෙපෝෂ්යය ෙකෙරත�ව� යන ෙ� අා� ක�මෙයන�
ෛමත�ීභාවනා කරව. අප්රමාදව ප්ර�පත��ෙය� අැලී වාසය කරව. හැමකලම
කුසල්��ෙම� පස� ෙනා බැස බලවත� අැ�� අැ�ව කුසල් කරව.
තවද කුශලක�ය
ි ාවට අාකරවූ බුද්ෙධාත�පාදකාලෙය� �න-ශීල-භාවනා� අෙනකප්රකාර
කුසල් �ස්කරව. ඒ කළාවූ කුසලෙයන� අෙනකප්රකාරවූ �ක�ෙකළවර ෙකාට අමෘතමහා
��වාණයට පැ�ෙණව�, අවවාද අන�ශාසනා ෙකාට ෙද්ශනාව �මවා ව�ළෙස්ක. ඒ
ධ�මෙද්ශනාවසානෙය� ෙකළල�ෂයක� �ව්යමන�ෂ්යෙයෝ �ප�කරස�වඥයන�වහන�ෙස්
අා�ෙකාට අැ� ෛමෙත�ය ස�වඥයන�වහන�ෙස් ෙකළවරෙකාට අැ� ස�ස්සක� පමණ
ස�වඥවරයන� වහන�ෙස්ෙග් බුද්ධවංශය අසා අ�හත�ඵලෙය� පි��යාහ. අස�ඛ්යයක�
�ව්යමන�ෂ්යෙයෝ ෙසෝවාන� ෙසදගැ� අනගැ� යන තුන�මඟ තුන�ඵලයට පැ��යාහ�ය.

චක්රවර්ති සූත්රය
ඒ ෙද්ශනාවට මෑත භාගෙය� චක�ව��ස�තෙ
� ද්ශනාව කරන�නාවූ ස�වඥයන� වහන�ෙස්ත�
අනාගතවංශෙද්ශනාව ෙකාට ව�ළෙස්ක. ඒ ෙකෙස්ද? යත�:එසමෙයක�� භාග්යවත� බු�රජාණන�වහන�ෙස් මගධරට සැ�සරා වඩනාෙස්ක� මාත�ලා
න� න�වරට පැ�ණ ඊට න��රැ වනලැහැෙබක වාසයකරනෙස්ක� අ�ය�ෙ�ෙල�
මහාකරැණා සමාපත��න� නැඟී ෙලාව බලා ව�රණෙස්ක� ෙ� අනාගතවංශය
ප්රකාශකරන�නාවූ ස�ත�ාන�තෙද්ශනාෙවන� මාතුලාන�වර වා�වූ ස�වාස�දහසක� ප්රා�න�ට
වන�නාවූ ධ�මා�සමය �ක උ�සනම ��දහසක� ��ෂූන�වහන�ෙස් පි�වරා මාතූලා න�
න�වරට පැ��ෙස්ක.

එකල මාතූලාන�වර වා� රජදරැෙවෝ ස�වඥයන�වහන�ෙස් වැ�ෙස්ක යන� අසා
ෙපරගමන� ෙකාට දශබලධා� වූ බු�රජාණන�වහන�ෙස්ට අාරාධනා ෙකාට මහත�වූ
සත�කාර ස�මානෙයන� න�වරට වඩාෙගන ෙගාස් වැඩඉන�ට ස��ස� ස්ථානයක�
�ෙශ්ෂෙකාට සරහා මහා�ඝ වූ ප�ය�කෙයක වඩා�ඳ�වා බු�පාෙමාක� මහසඟපි�සට
මහදන� �න�හ. භාග්යවත�වූ ස�වඥයන�වහන�ෙස් අාහාරකෘත්යය ෙකාට �මවා
�තනෙස්ක�, ඉ�න� මම ෙ� ස්ථානෙය�� ෙ� මන�ෂ්යයන�ට ධ�මෙද්ශනා කරන�ෙන� �
න�, ෙ� ප්රෙද්ශය ඉතා හකපටු වන�ෙන�ය. මන�ෂ්යයන� �ඳ�න�ටවත� ��න�ටවත� අවසර
මදවන�ෙන�ය මහත�වූ සමාගමයක� ෙමතන�� �යය�තුය � �තූෙස්ක. ඉක��ත�ෙතන�
රජදරැවන�ට අන�ෙමෙව� ධ�මය ෙද්ශනා ෙනාෙකාටම පාත�ය ෙගන න�ව�න�
�ක�මුණ�ෙස්ක. මන�ෂ්යෙයෝ �තන�නාහ� බු�රජාණන� වහන�ෙස් අපට භුක�තාන�ෙමෝදනා
�චරකුත� ෙනා ෙකාට වඩනාෙස්ක. ඒකාන�තෙයන� බු�නට පි�ගැන�වූ අාහාරපානව�ගය
නපුරැව ගිෙය් වන. බු�හ� න� �ත� ගතහැ� ෙකෙනක� ෙනාවනෙස්ක. බු�න� හා සමග
කරන�නාවූ �ශ්වාසය න� පණහප් �දහාගත� නාගරාජයක�හ�ෙග් කර�ය අල්වා ෙක�මක�
හා සමාන වන�ෙන�ය. එෙස්ෙහ�න� පින�වත��! වෙරා ය�හ. බු�රජාණන� වහන�ෙස් �ෂමා
කරව�හ � �යා �ය� න�වරවා� සත��වෙයෝ ස�වඥයන�වහන�ෙස් හා කැ�වම
�ක�මුණාහ.
බු�රජාණන�වහන�ෙස්
ව��න�
�ටම
මගධෙ�ෂත�ෙය�
පි��
ශාඛා�ටපස�පන�නවූ ඝන�ඡායා අැ�, ��යක�මානෙය් පැ�ර ��යාවූ එක� මයිල ගසක්
�ක, ෙ� වෘ�ෂමූලෙය් �ඳද ධ�මෙද්ශනා කරන�ට වන� කල්� මහජනයා ඉන�ට ��න�ට
අවසර ෙපෙන�ෙන�ය � �න වැළක ම�ල රැක ස�පයට වැඩ ධ�මභාණ�ඩාගා�කවූ
ආන�දස්ථවිරයන් වහන�ෙස්ෙග් මුහ�ණ බලා ව�ළෙස්ක. එසඳද අනඳදමහෙතරැන�
වහන�ෙස් මුහ�ණ බැ� අාකාරය �නලාම බු�රජාණන�වහන�ෙස් වැඩ�ඳ�නා
කැම�ෙස්ක�වනැ� �න ස�ගත�මහා�වරය සතරපට ෙකාට ම�ලරැකමුල වැඩ�ඳ�නා
ප�ද්ෙදන� අාසනය පැණවූ ෙස්ක. බු�රජාණන�වහන�ෙස් පනවනලද අාසනමස්තකෙය�
බාලා�ක��බයක� ෙමන� �ලි� වැඩහ�න�ෙස්ක. ඉක��ත�ෙතන� උන�වහන�ෙස් අ�මුඛෙය�
මන�ෂ්යෙයෝ උන�හ. �ලෙය�ත� පි�පසත� ��ෂුස�ඝයා වහන�ෙස් වැඩහ�න� ෙස්ක.
අාකාශෙය� ෙද්වතාෙවෝ ��යාහ. ෙමෙස් මහත�වූ �ව්ය මන�ෂ්ය ��ෂුප�ෂද් මධ්යෙය්
වැඩහ�න�නාවූ �ෙලාගුරැ සම්යක�ස�බු�රජාණන�වහන�ෙස් ධ�මය පි�ගන�ට ස��ස�
��ෂූන�වහන�ෙස්ට අාමන�ත�ණය ෙකාට මහෙණ�! අාත�මප්ර�ෂ්ඨා අැ�ව වසව.
අාත�මශරණ අැ�ව වසව. අන�සරණයක� ෙගන ෙනා වසව. මහෙණ�! ධ�මය පි�ට
ෙකාට වසව. ධ�මය ශරණ ෙකාට වසව. අන�සරණයක� ෙගන ෙනා වසව. යන ෙ�
අා�ක�මෙයන� චක්රවර්තිසූත්රාන්තෙද්ශනාව ෙකාට ව�රා අනාගතවංශයත් ෙද්ශනාෙකාට
ව�ළෙස්ක. එෙස්ෙහ�න� ව�රණ ල�.
“අසීතිවස්සසහස්සායුෙකසු භික්ඛෙව! මනුස්ෙසසු ෙමත්ෙතෙය්යානාම භගවා ෙලාෙක
උප්පජ්ජිස්සති අරහං සම්මා සම්බුද්ෙධා විජ්ජාචරණසම්පන්ෙනා සුගෙතා ෙලාකවිදූ
අනුත්තෙරා පුරිසදම්මසාරථි ස�ා ෙදවමනුස්සානං බුද්ෙධා භගවා ති” අා� ස�ත�
ෙද්ශනාවෙග් ෙකළවර ��දහසක� ��ෂූන�වහන�ෙස් අ�හත�ඵලයට පැ�� ෙස්ක.
ස�වාස�දහසක� ප්රා�හ� අ�හත�ඵලයට පැ�ණ අමාමහ�වන� �ටහ.
ෙමෙස් “අනාගතවංශය” �ය� ධ�මෙය� අස්ඛලිතව පවත�නාවූ �නග� අැ�
දශබලධා� වූ චතුෛවශාරද්ය�සාරද වූ ධ�මරාජන�වූ ධ�මස්වා� වූ තථාගත වූ අසමසම
වූ අප්ර�පුද්ගල වූ අද්වයවා� වූ ස�වඥ වූ �ෙලාගුරැ සම්යක�ස�බු�රජාණන�වහන�ෙස්
��න� කිඹුල්වත්නුවර පරමරම�ය වූ න්යෙග්රාධාරාමෙයහි ෙවෙස�න� යමක ප්රා�හා�ය

දක�වන�නාවූ කාලෙය� තමන�වහන�ෙස් ��න� �ෙශ්ෂෙකාට ��මාණය කරන ලද ඉතා
�ත�ක�
වූ
�කු�
අැ�
රැවන�සක�මනැ
සක�මන�
ෙකෙර�න�
�ට
“බුද්ධවංශෙද්ශනාවසානෙය�” කාෙමාඝා� චතුෙරාඝෙයන� �ස්තරණය පි�ස
ද�ෙසෙන� සැරියුත් මහෙතරැන�වහන�ෙස්ෙග් අාරාධනාෙවන� ෙද්ශනා කරන ලද්ෙද්ය.
ෙමපමණ�න� කවරෙකනකුන� ��න� ෙදසන ලද්ෙද්ද? ෙකාතැන��� ෙදසනලද්ෙද්ද?
කවරකෙලක ෙදසනලද්ෙද්ද? කුමක� පි�ස ෙදසන ලද්ෙද්ද? කවුරැන�ෙග් අාරාධනාෙවන�
ෙදසන ලද්ෙද්ද? යන ෙ� මහාප්රශ්නෙයෝ පස්ෙදනා �ෙශ්ෂෙයන� �ස�ජනය කරන
ලද්�හ�ය.

ප්රාර්ථනා
ධම්මරාෙජ පසාෙදන ෙමත්ෙතය්ය ග�ණ සාගෙර,
ෙලාක�ත්තමස්ස තස්ෙසව වංසං වණ්ණනයා මයා.
අ�බ්බ්යඤ්ජන සම්පන්නං ක�ාෙසාතරසාසනං,
යං යං පුඤ්ඤං චිතංෙතන අනන්තං ගගෙනාපමං.
අනාගෙත ෙකත�මතී නගෙර චක්කවතිෙනා,
උප්පජ්ජි�ා ක�ෙල දිස්වා ෙමත්ෙතය්යං ෙලාකනායකං.
අගාෙර සමුපට්ඨානං ක�ා තස්ස යසස්සිෙනා,
ෙබාධිමණ්ෙඩ නිසින්නස්ස පූජං ක�ා අෙනකධා,
එවං සත්ත සු ඨාෙනසු ධම්මචක්කප්පවත්තෙන,
මහන්තං මංගලං ක�ා නරාමරමෙනාරමං.
ධම්මං සු�ා ඨිෙතා ත� විචිනන්ෙතා අෙනකධා,
ගාථාසතසහස්ෙසන ථූතිං ක�ා මෙහසිෙනා.
ද්වාදසෙයාජනට්ඨාෙන නානාරතනභාසුරං,
පාසාදද්වාරපාකාරෙතාරණගඝිකභ�සිතං.
ජලාසය සහෙසහි සුඵුල්ලකමෙලහිච
මධුෙරාදක පුණ්ෙණහි සුපතිෙ�හි ෙසාභිතං
මාලචංකම පන්තීහි ලතානං මණ්ඩෙපහිච,
සබ්බදා පුප්ඵසඤ්ජන්නං පාදෙපහි අලංකතං.
පාසාෙදනාභිරම්ෙමන යිඛාප්පත්තං මෙහසිෙනා,
පජ්ජලන්තං අෙහාරත්තං නානාරතනනරංසිනා.
විහාරං සාධූ කාෙර�ා අනග්ඝං සයනාසනං,
පඤ්ඤාෙප�ා ජම්බුදීපං එකසංගීතිමණ්ඩලං.
-

ක�ා බුද්ධප්පධානස්ස ද�ා සංඝස්ස තං තදා,
පවත්ෙත�ා මෙහාඝංව පණීතං චත�පච්චයං.
එවං දානං දදන්ෙතාව අන්ෙතා දීඝස්ස අද්ධුෙනා,
පරිනිබ්බාණෙතා පුබ්ෙබ පබ්බජි�ා මෙහසිෙනා.
සීලාදිග�ණ සම්පන්ෙනා අද්ධධම්මසමාහිෙතා,
ව්යාකෙතා ධම්මරාෙජන අයං බුද්ෙධා භවිස්සති.
ඉච්ෙචවං සබ්බබුද්ධානං උප්පන්නානං තෙතාපරං,
වුත්තප්පකාරං සක්කාරං ක�ා නිච්චං මෙනාරමං.
කප්පරැක්ෙඛාව සත්තානං පූෙර�ා සබ්බපාරමී,
ෙබාධිපල්ලඞ්කමාරැය්හ බුද්ෙධා හු�ා අනුත්තෙරා.
ධම්මචක්කං පවත්ෙත�ා සුවිසුද්ධං තෙමානුදං,
තාෙරය්යං පාණිෙනා සබ්ෙබ ෙසාහං සංසාරසාගරා.
ක�සෙලන අෙනෙනව අබ්යාපජ්ඣා අෙවරිෙනා,
සත්තා අෙසසා සුඛිෙනා ෙඛමිෙනා ෙහාන්ත�සබ්බදා.
ගුණසාගරවූ ධ�මරාජන�වූ ෛමෙත�ය ස�වඥයන�වහන�ෙස් ෙකෙර� ප්රසාදෙයන�
ෙලාෙකාත�තම වූ උන�වහන�ෙස්ෙග් වංශය අ�ථව්යඤ්ජනෙයන� ස�පූ�ණ ෙකාට
ක�ණරසායන ෙකාට ව�ණනා කරන�නාවූ මා ��න� අනන�තාකාශයට බඳ�වූ උපමා අැ�
ය� ය� කුසලෙයක� �ස්කරන ලද්ෙද් ෙ�ද, ඒ කුශලක�මය ෙහ්තුෙකාට ෙගන
අනාගතෙය් ෙකත�මතී න� රාජධා�ෙය� ශංඛ න� චක�ව�� ර�ජුරැවන�ෙග් වංශෙය�
ඉපැද ෙලෝකනායක වූ ෛමෙත�ය ස�වඥයන�වහන�ෙස් �ක යසපි�වර අැත�තාවූ ඒ
ෛමෙත�ය ස�වඥයන�වහන�ෙස්ට ගි�ෙග� � උපස්ථාන ෙකාට ෙබෝමඬඩ වජ්රාසනාරෑඪව
වැඩ�ඳද ස�වඥතා�නය සම�ගමය කළාවූ උන�වහන�ෙස්ට අෙනකප්රකාරෙයන� පූජා
සත�කාර ෙකාට එප�ද්ෙදන�ම සත�ස�ෙය�ත�, ද�සක� පවතුන� ස�ත�ෙද්ශනාෙව�ත�,
�ව්යමන�ෂ්යයන�ට �ත�ක�වූ මහත�වූ උතු� මඟුල් ෙකාට බණ අසා ��යාවූ මම
එතැන��� ඒ මහ�ෂීවූ ස�වඥයන�වහන�ෙස්ට ��තුරැ වූ ගාථාල�ෂයක� බැඳද
අෙනකප්රකාරෙයන� ස්තු� ෙකාට ෙ�ෙළාස්ෙයාදනක� පමණ තැන� පැ�ර ��නාවූ
ෙනාෙයක� රත�නෙයන� බබලන�නාවූ ප්රාසාද ෙ�රටු පවුරැ ෙතාරණ අැගෑ අා�ෙයන�
ෙහ�යාවූ ම�සක�මන� පංක��ෙයන� හා ලියමඬඩුෙවන� හා මලින� ගැව� ගත� වෘකෙයන�
හැමකල්�ම අලංකෘතවූ ස�පිපි රත�පිය��-රත�ෙන��-එළෙන��-අැඹුල-උපුල අා�ය අැ�
��� ��ල්පැන� පිරැණාවූ සැපෙස් බැස නහා පැන�� ෙගාඩනැංගහැ� මනා ෙතාට පතර
අැ� දහස්ගණන� ෙපාකුණ�වලින� සැරහ�නාවූ �ත�ක� ප්රාසාදෙයන� මස්තකප්රාප්ත වූ
��වල් ෙනාෙයක� සත�රැවන� ��න� බබලන�නාවූ �හාරයක� මහ�ෂිවූ ඒ ෛමෙත�ය
ස�වඥයන�වහන�ෙස්ට මනාෙකාට කරවා මාහැඟි ෙකාඳ�පලස අා� අාස්තරණ හා දළ
අැඳද, දළ පුටු, අා� ෙනාෙයක� ෙසනස�න� පි�කර එ� පනවා �ය� ජ�බුද්�පය
එකරඟමඬඩලක� ෙමන� ෙකෙර�න� ෙනාෙයක� පූජාසත�කාර ෙකාට බු�න� ප්රධානෙකාට
අැ� ��ෂුස�ඝයා වහන�ෙස්ට ඒ �හාරය පි�ගන�වා උතු�වූ ප්ර�තවූ චතු��ධප්රත්යය

මහවතුරක� මඬඩනාකලක� ෙමන� පවත�වා, ෙමෙස් එසමෙය� ෙබාෙහෝ කලක� මු�ල්ෙල�
දන� ෙදන�නාවුන� මම ෛමෙත�ය ස�වඥයන�වහන�ෙස්ට පි��වන�පාන�ට පළමු ෙකාට
මහණව ශීලසමෘද්ධ්යා� ගුණෙයන� ය�ක�තව මන�ෂ්යාත�මභාවා� අෂ්ටා�ගෙයන� සමුෙපතව
ධ�මරාජන� වූ ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන�වහන�ෙස් ��න� ෙ� මහණ අනාගතෙය�
බු�වන�ෙන�ය � �වරණ ෙදන ලද්දෙ�, ඒ ෛමෙත�ය ස�වඥයන�වහන�ෙස් වැ�වූම
එ�න� මත�ෙත� උපදනා �ය� ස�වඥවරයන�වහන�ෙස්ට උක�ත ප්රකාර වූ �ත�ක�වූ
මහත�වූ පූජාසත�කාර �රන�තරෙයන� ෙකාට ඒ �ය� ස�වඥවරයන� වහන�ෙස්ෙගන�ත�
�වරණ ලැබ �ය� සත��වයන�ට කල්පවෘ�ෂයක� ෙමන� පැවැත, �ය� දශපාර�ධ�මයන�
පුරා ෙබෝ�ප�ය�කාරෑඪව �රැත�තරවූ සම්යක�ස�ෙබෝ��නය සම�ගමය ෙකාට
ෙමාහා�ධකාර �රැකරන�නාවූ අ� ප�ශුද්ධ වූ ධ�මෙද්ශනා ෙකාට �ය� සත��වයන�
සංසාර නැමැ� සාගරෙයන� එතරෙකාට ��වාණෙ�ෂම භූ�යට පමුණ�ව�වා.
ෙ� අනාගතවංශය �ෙශ්ෂ ෙකාට කළාවූ ෙ� කුශලක�මෙයන�ම �ය� සත��වෙයෝ
හැමකල්� ��ක� ෙවත�ව�, �ෙරෝගී ෙවත�ව�, �රැප�ැතෙවත�ව�, අෛව�ෙවත�ව�,
ස�වපත� ෙවත�වා.

ග්රන්ථ සමාප්තිය
මහාස�මතපරමපරා�ජාත �ජයරාෙජාත�තම ප්රමුඛ ෛනකනරප්ර�ශත නැමැ�
සාරහාරලතාෙය�
�රාජමාන
මධ්යමා�ක්යයක�
බඳ�
චක�වාටප�යන�තානන�ත�ගන�තව්යාප්ත
���
ප්රබ�ධ
අැ�
සද්ධ�මරාජශාසනස්ථාපනාචා�යවූ
පරමෙබා�ස�වාවතාර
වූ
සාමන�තභූපාලමකුටම��රණ නැමැ� සලිලධාරාෙවන� ප්රක�ෂාලිත පාදපද්ම අැ�
කලිය�ගසන�තාපප්රශමනයට
අ�නව
ෙමඝ
පටලයක�
බඳ�වූ
ෛව�රාජප්රතාපභුජගසමූහයාට ගරැඩරාජයක�හ� වැ�වූ ස�රතරැ ස�ර� ධෙනශ්වරා�න�ෙග්
ද�පභ�ගය කරන�නාවූ අනවරතත්යාෙගෟ��ය අැ�, නවය�ව�ජන මෙනාෙමාහනයට
�ද්ෙධෟෂධයක� වැ�වූ අප��තශ්රමණගණප්රිණනය කරන චතු��ධප්රත්යයප්ර�න අැ�,
�ගන�තයෂ්�ෙකා�ෙය� බඳදනාලද �ශද්ධ ����වජ අැ�, සරස්ව�කාන�තාවට
�රන�තරවාසවූ මුඛපද්මයක� අැ�, ශත�ැරාජ නැමැ� හංසයන�ෙග් ද�පම�දනයට
ව�ෂාකාලයක� වැ�වූ, සද්ධ�ම නැමැ� රත�නාවලිෙයන� සරහණලද ව�ෂස්ථල අැ�,
අනවරත ප්රවෘත�ත දශකුශලධ�මය ම බ�ධුෙකාට අැ�, ��ෂණප්ර�ෙවන� ප්රත්ය�ෂකරන
ලද සමස්තශාස්ත� අැ�, රත�නත�ය පරමප්ර�ෂ්ඨා ෙකාට අැ�, අකාරණපරමවත�සල
ස්වභාව වූ අනන�තෙභාගී��ෙභාගාවලී සමාන ��ඝබාහ� අැ�, ෙදවැ� පණ්ඩිත
පරාක්රමබාහු මහාරාෙජාත්තමයාණන්වහන�ෙස් කරැණාස�පන�න ෙහ�න� හා ස�පූ�ණ,
ශ්රද්ධාබුද්� අැ�ෙහ�න� හා අනන�තසත��වයන� ෙකෙර� පතළ කරැණා අැ� බැ�න�
අනාගතෙය� ධ�මෙද්ශකයන�ෙග් ෙනාලැ�ෙමන� ෛමෙත�ය ස�වඥයන�වහන�ෙස් �ක
ෙලෟ�ක ෙලෝෙකෝත�තර ස�පත� �ද්ධකරන� කැමැ� සත��වයන�ට හසෙරක� ෙනා
ෙපෙනන�ෙන�ය� �තා කලිය�ගෙය� න�වණමද සත��වයන�ෙග් ස�ඛාවෙබෝධය පි�ස ෙ�
අනාගතවංශ න�වූ මහාප්රබ�ධය ස්ව�ය භාෂාෙවන� ලියවුන� කැමැ�ෙස්ක�
ෛමත�ී�ෂෙමාපශමා� ගුණ ගණා�ගෙයන� සමන��ත වූ ස�වඥශාසන නැමැ�

පූ�වප�වතශිඛරෙය� �රාජමාන පූ�ණච��මණ�ඩලයක� බඳ�වූ ත�ප
ි ිටක ප�යාප්�
නැමැ� ජල��ය ප්ර�නැමැ� ම��රාචලෙයන� අළලා එ� සාරා�ථ නැමැ� අමෘතය
ෙගන �බුධප්රබ�ධයන� ප්රීණනය කළාවූ ශිෂ්යව�ග නැමැ� රාජහංසයන�ෙග්
සන�ෙතාෂයට ශරත�කාලයක� වැ�වූ �ල්ග�මුල මහාස්ථ�ර නැමැ� කනකගි�ශිඛරෙය�
�ජෘ�භමාණ �ංහරාජයක�හ� වැ�වූ මහාස්ථ�රපාදයන�වහන�ෙස්ට අාරාධනා කළෙස්ක.
උන�වහන�ෙස් ඒ අාරාධනා පි�ෙගන ශ්රද්ධාබුද්�පූ�ව�ගම අදහ�න� පාලිපාඨෙයන�
��වකුත� ෙනාපි�ෙහළා හසක� එබු කලක�ෙමන� පාලිෙයන� �බු�වාෙගන ෙ�
අනාගතවංශ න�වූ ප්රබ�ධය ස්වභාෂාෙවන� ෙකාට මස්තකප්රාප්ත කළෙස්ක. තමහට
�තකැමැ� �ය� සත��වයන� ��න� සාවධානව අසා ෙලෟ�ක ෙලෝෙකාත�තර ස�පත�
�ද්ධකටය�තූ.
ලඞ්කාෙමාද කෙරා පරක්කම භ�ෙජා රාජා ජනානං බහුං
ක�ා සංගහ මුත්තමං ච විපුලං සාෙධත� කාෙමාහිතං,
භාසාෙය� ජනස්ස සන්තිසුඛදං සබ්බඤ්ඤූනා ෙදසිතං
ක�ා වංස මනාගතං පත රිත�ං චින්ෙත� සද්ධාධෙනා.
සම්මා සෙරාග්ගාම විහාරමූල මහාදිෙථරස්ස ග�ණාකරස්ස
ආරාධයි�ා මහතාදෙරන ඡ�දං නිජං දීපයි ෙසා නරිෙ�දා.
පාලික�කමං ෙසාපවෙරා ය�නං නා�ක�ක��වාන යෙථව මුද්දං සකාය භාසාය අකා�
වංසං අනාගතං සාධුජෙනාදයාය.

සිද්ධිරස්ත�.

(අැතැ� මාතෘකා මුල් ෙපාෙත� ෙනා�බූ අතර �ය�ෙ� පහස�ව සඳදහා පස�ව
එකතු කරන ල�)

