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හැඳිනේීර් 

නයර්ා තස්ස භගවයතා අරහයතා සම්ර්ා සම්බුද්ධස්ස 

“සංසාරයසාතං ඡින්දිත්වා - විද්ධංයසත්වා තය ා භයව, 
ධම්ර්නාවං සර්ාරැය්හ - සන්තායරස්සං සයදවකං” 

 “(මම් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්මස් මමන් මම ද) සංසාරය 
නැමැති සැඩ පහර සඳි හැර කාම රූප අරූප යන තුන් භවය නසා 
දහම් නැවට නැගී මදවියන ්සහිත මලෝක සත්වයා එතර කරවන්මනමි” 

 මමය වනාහි අප මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් සුමම්ධ තාපසව 
උපන් කල්හි දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්මස් හමුමවහි ජීවිත 
පරිතයාගමයන් යුක්තව පරථම නියත විවරණය ලැබ කල පරාථථනාවය. 
එතැන් පටන් සම තිස් මපරැම් දම් පුරා මලාව්තුරා බුදු බවට පැමිණ 
පන්සාළිස් වසක් මහා කරැණාමවන් ධමථ වර්ථා වසව්ා සූවිසි අසංඛ්ය 
නවමකෝටි සැට ලක්ෂයක් සත්වයන් අමෘත මහා නිවථාණයට පමුණුවා 
අනුපාදිම ්ර් පරිනිවථාණ ධාතුමවන් පිරිනිවන් පා වදාළ මස්ක. 

 භාගයවත් අහථත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්මස් මලෝක 
සත්වයන්ට මහා කරැණාමවන් පිහිට වූ අවස්ථා මබාමහෝ ය. ඒ අතරින් 
අභිමයෝග ව මයන් පැමිණි විම ්ර්ිත වූ අවස්ථා අටක් මමතරී ආදී 
උතුම් ගුණ බලමයන් ජයගත් අවස්ථා අටක් අථථවත් මකාට ආ ිවථාද 
මපරටුව සතයකරියා කිරීම්  ීර්ථමයන් මමම ජයමංගල ගාථා මව්මනයය 
ජනයාමග ්සුඛ් සදි්ිය පණිිස පූවථාචායයථයන් වහනම්ස් නමක් විසින් 
නිබන්ධනය කර ඇත. මම් ජයමංගල ගාථා සුබ කටයුතුවල දී ගිහි පැවිදි 
මබාමහෝ මදනා භාවිතා කරති. මමම ගාථා භාවිතමයහි දී නියම 
පරමයෝජනය ලැබීමට නම් එහි සැබූ වූ අථථය දැන එය භාවිතා කළ 
යුතුය. එම ගාථාවන්හ ි ගැබ් වන අථථ තරිපිටක සාහිතයමයහි විසිරී 
පවත්නා සිදුවීම් විවරණ එක් මකාට මමම ගාථා භාවිතා කරන සැමට 
යහපත පිණිස මමමස් ගරනථ්යක් සැකසුමවමි.  



4                           ජයමංගල ගාථා                                         
 

අති පූජනීය අඟුලග්මමුව් අරියනනද් මහා ස්වාමින් 
වහන්මස්මග් 57 වැනි ජනම් දිනය නමිිත්මතන් ආයුරාමරෝගය සම්පත් 
අභිවධථනය වී සුවමස්ම සසුන් මකමත් උසස් ගුණ දහම් සපුරා නවින් 
සුව ලැබීමට මහ්තු මව්වා යන ආ විථාදය මපරටවු ධමථ පූජාවක් 
ව මයන් මමය පිරිනමමි.  

එමස් ම අති පූජනයී මීමගාඩ සංඝමසෝභන ස්වාමින් වහන්මස් 
පරධාන නා උයන මස්නාසනමයහි වැඩ සිටින ගරැ මහ සඟ රැවනට 
ද ආයුරාමරෝගය සම්පත් අභිවධථනය වී සවු මස් සසුන ්ගුණ වඩා නවින් 
සුව ලැබීමට මහ්තු මව්වා.  

ශ්රී කලයාණි මයෝගා රමාිපති පරධාන අනු ාසක අති පූජනයී 
පහල විටියල ජනානනද්ාභධිාන මහා ස්වාමින් වහන්මස් පරධාන ගරැ 
කටයුතු මහ සඟ රැවනට ද, බුරැම රට පා අවුක ්භාවනා මාගථමයහි 
නිමථාතෘවර අති පූජනීය උ ආචින්න මහා ස්වාමින් වහන්මස් පරධාන 
මහ සඟරැවනට ද ලක් වැසි වූ ද මලෝ වැස ිවූ ද ගරැ කටයුතු සයිලු 
මහ සඟ රැවනට ද ආයරුාමරෝගය සම්පත් අභිවධථනය වී සුව මස් සසුන් 
ගුණ වඩා නිවන් සුව ලැබීමට මහ්තු මව්වා. 

එමස් ම මමම ගරන්ථය අගය මකාට මපරවදනක් ලියා දුන ්අප 
උපසම්පදා මසායුරැ කලයාණ මිතර පූජනීය හීනටිගල පඤ්්ාරාම 
ස්වාමින ්වහන්මස්ට ද නිදුක් නිමරෝගී සුව දීඝථායුර් මව්වා. සම්බුදු සසුන 
ආමලෝකවත් කරමින් සයිලු පරාථථනා ජය මගන නිවනස්ුව ලබනන්ට ම 
මහ්තු මව්වා. මමම මහඟු ධමථ දානමය පිනක්මට දායක වූ  පුණයකාමී 
සැමට ද, මමය මනා මකාට මදු්රණය කර දුන ්දිමුතු මුද්රණාලමය් අිපති 
තුමා පරධාන සැමට ද සියලු පරාථථනා ජය මගන නිවන් සුව ලබන්නට 
මහ්තු මව්වා. මමය භාවිතා කරන සැමට ද සියලු අථථ සිද්ිය මව්වා!  

මමයට මමතැති 

නිකපිටිමය් ගුණරතන හිමි.  
 නා උයන ආරණය මස්නාසනය, 

පන්සියගම, මැල්සිරිපුර. 
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යපරවදන 

නයර්ා යත බුද්ධීරත්ථු 

 මහා ජයමංගල ගාථා පුරාණාචායයථයකු අතින් සැකසණු වටිනා 
ගාථා අටකි. ආනිසංස සඳහන් ගාථාව සමග ගාථා නවයකි. සිංහල 
මබෞද්ධයන් අතර ඉතා පරචලිත මමම මසත් ගාථා පැරණියන් මමන්ම 
නූතනයන්ද විවාහ මංගලයකදී ජයමංගල ගාථා කීම ඇතැම් පරමද් වල 
අර්්ටක කීම මලස ද වයවහාර කරති. 

 බුද්ධ චරිතමයහි වි ිර්්ට අවස්ථාවන් අටක් දක්වමින් ගාථා 
සැකසී ඇත. හූම අවස්ථාවකම බුදුරජාණන් වහන්මස්ට පැමිණි විපත් 
කරදර නුවණින් සලකා කරැණා මමතරී ආදී උතමු් ගුණ පිහිට මකාට 
ඒවා ජයගත් අයුරැ දක්වා ඒ මත්ජසින් යහපතකම් මව්වායි මසත් 
පරාථථනා කරයි. 

 මබෞද්ධයන ්අතර මමමතක ්කල් මමතරම් මගෞරවමයන් මමම 
ගාථා භාවිතා කිරීමමන් මපනී යන්මන් මමහි යම් බලයක් ආනුභාවයක් 
තිමබන බවය. මිනිසුන් අතර තිමබන උසස්ම උත්සවය විවාහ මංගල 
උත්සවයය. එහි දී මනාල යුවලට මමම ගාථා කියා මසත් පැතීම 
සිංහලයන්මග් අනිවායයථ අංගයකි. එවැනි තැනක දී පවා භාවිතා 
කිරීමමන් මපනී යන්මන් අලුත් දිවියට මමයනි් වි ාල ආ ිවථාදයක් 
ලැමබන බවය. එය එමස්ම ය. 

 මමහිලා මමම කරැණද මතක් කරනු කැමැත්මතමි. මංගල 
උත්සවයකදී ජයමංගල ගාථා කියවා ගැනීම මගෞරවමයන් කිරීම මැනවි. 
ඉහල මපෝරැමව් සිටින මනාල යුවලට පහල සිට මමම ගාථා කීම 
මනාමැනවි. මපෝරැවට වඩා උස් වූ අසුනක් පනවා එහි සිට මමම ගාථා 
කියවා ගැනීමමන් ධමථ මගෞරවයද සිදු කලා වන්මන්ය. මවනත් සුභ 
කටයුතු වලදීද මම් අනුව සිතා කටයුතු කිරීම මැනවි. 

 මහා ජයමංගල ගාථා නම් වූ මමම ගරන්ථය සම්පාදනය කළ 
අති පූජනීය නිකපිටිමය් ගණුරතන ස්වාමින් වහන්මස් උපසම්පදාමවන් 
වස් විසි එකක් සසනු් ගුණ දියුණු කරමින් බුද්ධ පූජා මබෝි පූජා ධමථ 
මද් නා ඉතා විසිතුරැ මලස පවත්වමින්, වටිනා ගරන්ථ සම්පාදනය 
කරමින් බුදු සසුනට මබාමහෝ පිහිට වන මස්ක. 
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 පසුගයි වස් කාලය මන්පාලමය් ගත කරන විට බංගලිමද්  
දැරියක් ජයමංගල ගාථා කියනු අසා පැහැදී මමම ගාථා විස්තර මකාට 
මපාතක් ලියනන්ට තිමබ් නම් මහාඳයි යන සිතුවිලල් අද පිටු 175 ක 
පමණ මපාතක් මලස මල් පල ගැමනන්මන් ගිහ ි පැවිදි මබාමහෝ 
මදමනකුට ධමථ ලාභයද ලබා මදමිනි. 

 මපළ අටුවා ටීකා සංගරහ මපාත් ඇසුරැ කරමින ් පිරිසිදුව 
නිවැරදිව කරැණු විස්තර තිමබන ආකාරය පර ංසනීයය. කාහටත් 
කියවා මත්රැම් ගත හැකි සරල බස් වහරකින් ගරන්ථය සම්පාදනය වීම 
මබාමහෝ මදමනකුට ධමථ කරැණු වටහා ගැනීමට පහසුවකි. මමම මපාත 
අවසානය මතක් වාර කිහපියක් වත් කියවා කරැණු වටහාමගන මමම 
ගාථා භාවිතා කිරීමමන් මහත් මසතක් සැලමසනු ඇත.  

බුද්ධ ධමථ සංඝ රත්නමය් ගුණ කියන ගුණ ලියන අමප් 
නිකපිටිමය් ගුණරතන සව්ාමින් වහන්මස් තුනුරැවන් අතර දිදුලන 
තවත් ගුණ රත්නයක්ම වන මස්ක. මතරැවන් සරණින් සසුනට පිහිට 
මවමින්, සසනු් ගුණ දියුණ ුකරමින් කරන සියලු කුසල් බලමයන ්තව 
තවත් මමවන් වටිනා ගරනථ් සම්පාදනය කරන්නට  ක්තිය ලැමබ්වා. 
නිදුක් නිමරෝගී සුව දීඝථායුර් මව්වා. නවිනනි් සැනසමීට මම් කුසලයද 
උපකාර ධමථයක්ම මව්වායි නමස්කාර පූවථකව පරාථථනා කරමි. 

මීට සසුන් දියුණුව කැමති  

හීනටිගල පඤ්්ාරාම හිමි 
 නා උයන ආරණය,  
 පන්සියගම, මැල්සිරිපුර. 
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පුණයානුයර්ෝදන  

“සබ්බදානං ධම්ර්දානං ජිනාති” 

 සියලු දානයන් අතර ධමථ දානය උතුම් වන්මන්ය. එමස ්වූ උතුම් 
ධමථ දානමය මහඟු පනි්කමක් 2020-02-27 දිනට 57 වැනි ජන්ම දිනය 
මයමදන නා උයන ආරණයමයහි කෘතයාිකාරී පරධාන 
කමථස්ථානාචායයථ අති පූජනීය අඟුල්ගමුමව් අරියනනද් මහා ස්වාමින් 
වහන්මස්ට චිරාත් කාලයක් නිදුක් නිමරෝගී සවුමයන් පාරමිතා ගුණ 
සපුරා පරාථථනයී මබෝිමයන ්නිවන් සුව ලබන්නට මහ්තු මව්වා.  

 ශ්රී කලයාණි මයෝගා රම සංස්ථාව පිහිටුවා වදාළ පූජනයී 
මමහෝපාධය පණ්ිත මාතර ශ්රී ාණාරාම මහා ස්වාමින් වහන්මස්ට ද, 
පූජනයී මමහෝපාධය පණ්ිත කඩවැද්ූමව් ශ්රී ජිනවං  මහා ස්වාමින් 
වහන්මස්ට ද, නා උයන ආරණය මස්නාසනාිපතිව වැඩ සිට අපවත් 
වී වදාළ අති පූජනීය නා උයමන් අරියධම්ම මහා ස්වාමින් වහන්මස්ට 
ද සුවමස්ම සමතරිං ත් පාරමිතා සපුරා මලාව්තුරා බුදු බව ලැබීමට 
උපනිිඃ රය මව්වා. 

 අප සැමට මමවැනි මහා පුණය කමථයක ්කර ගැනමීට මාගථය 
පාදා දුන් නකිපිටිමය් ගුණරතන මහා ස්වාමින් වහන්මස්ට ද මමම ධමථ 
දානමය පුණයානුභාවමයන ්සහ රත්නතරයානුභාව බලමයන් ධමථ ඥාන 
භාවනා ඥාන සිය දහස් ගණුමයන් වැි දියුණුව විං ත්  තවර්ථාික 
කාලයක් දීඝථායුර් ලැබ සසුන් මකත සරැ කරමින ්  ාන්ති ලක්ෂණ 
නිවථාණ ධාතුව සුවමසම් සාක්ෂාත් මව්වා. 

 මබෝිසත්ව පාරමී ගුණ පුරන උතුමන් වහන්මස්ලාටත් 
මලෝකවාසි සියලුම ආයයථ මහා සංඝරත්නයටත් සුවමස්ම පිළිමවත් 
සපුරා නිවන් සුව ලබනන්ට මහ්තු මව්වා. 

ගරන්ථය සම්පාදනයට සහය වූ සැමටත් මදු්රණ බරපැන් දැරූ 
සැමටත් මදු්රණය කරවා දුන් සැමටත් නමින් මියගිය ාතීන්ටත් 
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සුජීවත්ව මවමසන ාති මිතර සැමටත්, සමද්වක මලෝකවාසී සියලු සත්ව 
පරජාවටත් සුවමස්ම පිළිමවත් සපුරා නිවන් සුව ලබනන්ට මහ්තු මව්වා. 

 අප සැමට මම් පුණය බලමයන් සතර අපායාදී අභවය 
ස්ථානයන්ට මනාවැටී තරිවිධ සත්ව විනා යන්ට හසු මනාවී අර්්ට 
දුර්්ටක්ෂණමයන් මබ්රී පඤ්්ච විධ අන්තරාමවන් මවන් වී පාරමී ගුණ 
සපුරා ඉතා ඉක්මන් භවයකදීම සවු දායක මලස නවින් මග පූමද්වා. 

මමයට සසුන් දියුණුව කැමති 
ධමථ දානය පිණිස දායක වූ සැම.... 
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 ආශ්රිත ගරනේථ 

සූතර පිටකය  මජ්ඣිම නිකාය  - 2 බු: ජ: මුද්රණය 
 ” සංයුත්ත නිකාය  -   ” 

” සුත්ත නිපාතය    ”   
 ” ජාතක පාළි -2      ” 
 ” බුද්ධවංස පාළි    ” 
විනය පිටකය චුල්ලවග්ග පාළි -2   ” 
  මජ්ඣිමනිකායට්ඨකථා - 1  
   ”  - 2 
  සංයුත්තනිකායට්ඨකථා - 2 
  ධම්මපදට්ඨකථා 
  සුත්තනිපාතට්ඨකථා 
  මනත්තිප්පකරණට්ඨකථා 
  ජාතකට්ඨකථා  - 1 
   ”  - 3 
   ”  - 4 
  මජ්ඣිමනිකාය මූලපණ්ණාසක ටීකා 
  සංයුත්තනිකාය සගාථකවගග් ටීකා   
  වි ුද්ි මාගථය 
  පූජාවලිය 
  අමාවතුර 
  පාළි සිංහල  බ්ද මකෝර්ය 
  මහා සිංහල  බ්ද මකෝර්ය        
  සිංහල ගී සහිත පිරිත් මද් නා 
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 ජ් ර්ඞ්ගල ගාථා 

නයර්ා තස්ස භගවයතා අරහයතා සම්ර්ා සම්බුද්ධස්ස 

1. බාහුං සහස්ස ර්භිනිම්මිතසා ුධං තං      
ගිරියර්ඛලං උිතය ාර සයසන ර්ාරං,           
දානාි ධම්ර් විධිනා ජිතවා ර්ුනියන්දදා       
තං යතජ්සා භවතු යත ජ් ර්ඞ්ගලානි. 

2. ර්ාරාතියරක ර්භි ුජ්ඣිත සබ්බ රතතිං       
ය ාරම්පනාලවක ර්ක්ඛ ර්ථද්ධ  ක්ඛං,            
ඛන්තී සුදන්ත විධිනා ජිතවා ර්ුනියන්දදා       
තං යතජ්සා භවතු යත ජ් ර්ඞ්ගලානි. 

3. නාලාගිරිං ගජ්වරං අතිර්තත භූතං           
දාවග්ගි චක්ක ර්සනවී සුදාරැණං තං,         
යර්තතම්බුයසක විධිනා ජිතවා ර්ුනියන්දදා       
තං යතජ්සා භවතු යත ජ් ර්ඞ්ගලානි. 

4. උක්ිතත ඛග්ග ර්තිහත්ථ සුදාරැණං තං            
ධාවං තිය ාජ්න පථං ගුලිර්ාලවන්තං,           
ඉද්ීභිසඞ්ඛත ර්යනෝ ජිතවා ර්ුනියන්දදා       
තං යතජ්සා භවතු යත ජ් ර්ඞ්ගලානි. 

5. කත්වාන කට්ඨ ර්ුදරං ඉව ගබ්භිනී ා         
චිඤ්චා  දුට්ඨ වචනං ජ්නකා  ර්යජ්ඣෙ,        
සයන්තන යසාර් විධිනා ජිතවා ර්ුනියන්දදා      
තං යතජ්සා භවතු යත ජ් ර්ඞ්ගලානි. 

6. සච්චං විහා  ර්තිසච්චක වාදයකතුං       
වාදාභියරාපිතර්නං අති අන්දධභූතං,      
පඤ්ාපදීප ජ්ලියතා ජිතවා ර්ුනියන්දදා              
තං යතජ්සා භවතු යත ජ් ර්ඞ්ගලානි. 
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7. නයන්දදාපනන්දද භුජ්ගං විබුධං ර්හිද්ධිං               
පුයතතන යථර භුජ්යගන දර්ාප යන්තා,      
ඉද්ධූපයදස විධිනා ජිතවා ර්නුියන්දදා         
තං යතජ්සා භවතු යත ජ් ර්ඞ්ගලානි. 

8. දුග්ගාහිට්ි භුජ්යගන සුදට්ඨ හත්ථං           
බරහ්ර්ං විසුද්ධි ජු්තිමිද්ධි බකාභිධානං,           
ාණාගයදන විධිනා ජිතවා ර්ුනියන්දදා      
තං යතජ්සා භවතු යත ජ් ර්ඞ්ගලානි. 

9. එතාපි බුද්ධ ජ් ර්ඞ්ගල අට්ඨ ගාථා       
ය ා වාචයකා ින ියන සරයත ර්තන්දි,        
හිත්වාන යනක විවිධානි චුපද්දවානි        
යර්ාක්ඛං සුඛං අධිගයර් ය නයරා සපයඤ්ා’ති. 
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1. ර්ාර පරාජ්  

අප මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් දීපංකර සම්මා සම්බුදු 
රජාණන් වහන්මස ්මග් පටන් සූවිසි බුදුරජාණන් වහන්මස්ලා හමුමවහි 
දී බුදු බවට නියතව විවරණ ලබාගනිමින් සමතරිං ත් පාරමී ධමථ පූණථය 
මකාට මවසතුරැ ආත්ම භාවමයහි දී “අංග, යනේතර, ධන, රාජ්ය, පුතර-
දාර” යන පඤ්්ච මහා පරිතයාග මකාට සියලු පාරමිතා සම්පූණථත්වයට 
පමුණුවා එයින ් චයුතව තුසිත මදව්මලාව ඉපිද අපමණ මදව් සැප 
විඳිමින් සිටින අතර බුදධ් මකෝලාහලය මලාව ඇතිවිය.  

ඒ අනුව දස දහසක් මලෝක ධාතූන්හි මදවි බඹනු් එක්ව බුදු බව 
ලැබීමට සුදුසු මහා පුණයවන්තයා කවුද යැයි විමසා බලා මම් උතුම් 
මංගල සක්වළ තුසිත භවනමයහි මත්ජාන්විත ව මදව් සැප ශ්රී සම්පත් 
විඳිමින් සිටින මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් නයිත ව මයන් ම බුදු වන 
බව දැක, එක එක සක්වළට අයත් චාතුමථහාරාජික, සක්ක, සුයාම, 
සන්තුර්ිත, පරනිර්මමිතවසවර්මති වැසි මදවිමයෝ මහා බරහ්මයන් සමග 
එක්ව මම් මංගල සක්වළට පැමිණ මම් සක්වළ වැසි මදවි බඹුන් සමග 
මබෝසතාණන් වහන්මස් හමුවට මගාස් වැඳ මමමස් ආරාධනා කරන 
මස්ක් :-  

“කායලා’ ං යත ර්හාීර - උප්පජ්ඣජ් ර්ාතු කුච්ඡි ා, 
 සයදවකං තාර යන්තා   - බුජ්ඣෙන්තු අර්තං පදං” 

නිඳුකාමණනි, ඔබ වහන්මස් විසින් දස මපරැම් දම් පුරන 
ලද්මද්   කර සම්පත්, මාර සම්පත්, බරහම් සම්පත්, සක්විති සම්පත් ආදිය 
සඳහා මනාමව් ය. හුමදක් මලෝකයා සසරින් එතර කිරීම පිණිස 
බුද්ධත්වය පතමින් ම පුරන ලද්මද ්ය. නඳිුකාමණනි, දැන් ඔබට බුදු බව 
සඳහා කාලයය යැයි අයැද සිටියහ. 

ඉක්ිති මහ මබෝසතාණන ්වහන්මස් මදවියන්ට පරතිඥා මනාදී 
කාල , දීප , යදේශ් , කුල , ර්ව යන පඤ්්ච මහා විමලෝකනය බැලූහ. 
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එහි දී පළමු මකාට කාලය බැලූහ. මනුර්ය ආයරු්ය අවුරැදු 
ලක්ෂයකට වැි කාලවල දී සත්වයන්ට ඉපදීම, මහලු වීම, මරණය 
පිළිබඳ මනාමපමනති. බුදුරජාණන් වහන්මස්ලාමග් ධමථ මද් නා 
අනිතයාදී තරිලක්ෂණමයන් මනාමිඳුමණ් මවති. ඔවුහු තරිලක්ෂණය 
මනාහඳුනති. එබැවින ්තථාගත ධමථය සැදැහැමයන් ඇසිය යුතු දහමක් 
මකාට මනාසිතත්. එබැවින් එය අවමබෝධය පිණිස මනාපවතී. පරකට 
මනාවන බැවින් ද අනිතය දුක්ඛ් ලක්ෂණයන ් අවමබෝධ මනාමවති. 
එමස්ම අවුරැදු සියයට වඩා ආයුර්ය අඩු වූ කල්හ ි ද සුදුසු කාලය 
මනාමව්. එකල්හි මිනිසුනට් මකමලස් උස්සන්නව පිහිටති. එමලස 
මකමලස් උස්සන්න සත්වයන්ට මදන අවවාද සුදුසු මස් මනාපිහිටයි. 
දිමයහි ඇඳි ඉරක් මමන් වහා මැකී යයි. එබැවින් මම් කාල මදක හැර 
මනුර්ය ආයුර්ය ලක්ෂයත් සියයත් අතර පවතින කාලයන්හි ම 
බුදුරජාණන් වහන්මස්ලා මලාව පහළ මවති. අප මහ මබෝසතාණන් 
වහන්මස් මමමලාව පහළ විය යුතු කාලය සයිවස් ආයු කාලය බව දැන 
ගත්හ. 

අනතුරැව දීපය බලන මබෝසතාණන් වහන්මස් පිරිවර දිවයින් 
සහිත සතර මහද්වීපය බලා එයනි් මහද්වීප තනුක බුදුරජාණන් 
වහන්මස්ලා නූපදිති යැය ි දැන ජම්බුදව්ීපමයහි ම ඉපදිය යුතු යැයි 
දැනගත්මත් ය. 

දඹදිව වනාහි මයාදුන් දසදහසක වගථ පරමාණයකින් යුක්ත වූ 
වි ාල භූමි පරමද් යකි. කවර නම් පරමද් යක බුදුරජාණන් වහන්මස්ලා 
උපදිත් ද යැයි බලන මස්ක් දඹදිව මධය පරමද් ය දුටුමව් ය. එම පරමද් ය 
දිගින් මයාදුන් තුන්සියයක.ි පළලනි් මයාදුන් මදසිය පනසකි. වටින් 
මයාදුන් නවසයියකි. මම් පරමද් මයහි බුදු, පමස් බුදු, අගර  රාවක, අසූ 
මහා  රාවක මහා  රාවකයන් වහන්මස්ලා හා සක්විති රජවරැ ද 
අමනකුත් මමහ් ාකය රජ, බමුණු ගෘහපති ආදී පරභූ ජනමයෝ ද උපදිති. 
දැන් එහි කපිලවස්තු නම් පුරයක් ඇත. මා එහි ඉපදිය යුතුය යැයි 
මබෝසතාණන් වහන්මස් තීරණය කමළ්ය. 

කුලය විමසන මබෝසතාණන් වහන්මස් බුදුරජාණන් 
වහන්මස්ලා මවළඳ මහෝ  ුද්රාදී පහත් කුලයක නූපදිති. උසස් යැයි 
සම්මත රජ කුලමයහ ිමහෝ බමුණු කුලමයහි උපදිති. මමකල රජ කුලය 
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මලෝක සම්මතය. එම කුලමයහි උපදිමි යැයි ද, පියා සුද්මධෝදන නම් 
රජ වන්මන් ය යැයි ද කුලය දුටුමව් ය. 

අනතුරැව මව පිළිබඳ ව බලන්මන් බුදධ් මාතාමවෝ නම් 
සැපමයහි මහෝ සුරාමවහි මලාල් මනාමවයි. කල්ප ලක්ෂයක් පරිූ පාරමී 
ඇති තැනැත්තියක ් විය යතුු ය. උපමතහි සිට මනාකැඩුණ ු පන්සිල් 
ඇති තැනැත්තියකි. මම් මහා මායා මද්වී මතාමමෝ ද එම අංග සපුරා 
සිටින්නී ය. එතමුිය මමග් මව වන්නී ය. ආයුර්ය ද දස මස් සත් දිනක් 
යැයි ද දුටුමව් ය. 

මමමස් පඤ්්ච මහා විමලෝකනය මකාට මදවියන ් අමතා 
“නිදුකායණනි, යම් බුදු බවට කාල  ” යැයි රැස්ව සිටි මදවියන්ට 
සංගරහ මකමරමින් පරතිඥා දී මදවියන් පිටත් කර යවා තුසිත පුර මදවියන් 
පිරිවරා නනද්න උයනට පිවිසියහ. එහි දී අන ්මදවිමයෝ මබෝසතුන්ට 
මමයින් චයුතව සගුතියට යන්න යැයි මපර කුසල විපාක සිහි කරවමින් 
හැසිමරති. මම් අතර මබෝසතාණන් වහන්මස් “මර්තරී පවූමාංගර් 
යසෝර්නසේස සහගත ාණ සම්පර ුකේත අසංකාරික” සිතින් ඒ මදව් 
මලාවින් චයුතව මහා මායා මද්විය කුස උරතරසල ් නැකතින ් පළිිසිඳ 
ගත්මත් ය. 

මබෝසතාණන් වහන්මස් පිළිසිඳ ගත් කල්හි දස දහසක් මලෝක 
ධාතු කම්පා විය. මදතිසක් පූවථ නමිිති පහළ විය. දස දහසක් 
මලෝකයන්හි මහත් ආමලෝකයක් පැතිරැමණ් ය. මමමස් පිළිසිඳ ගත් 
මබෝසතාණන් වහන්මස්ට හා මබෝසත් මවට උවදුරැ වැළැක්වීම සඳහා 
කඩු ගත් අත් ඇතිව දිවය පුතරමයෝ සතර මදමනක් ආරක්ෂාවට සිටියහ.  

මබෝසතාණන් වහන්මස්මග් පිළිසිඳ ගැනීමමන් පසු මබෝසත් 
මවට පුරැර්යන් පිළබිඳ රාග සිතකුදු නපූදී. ලාභමයන ්හා යසසින් අග 
තැන්පත් වනන්ී ය. සැපවත්ව ගිලන් කමක් නැත ි සිරැරින් යුක්ත 
වන්නීය. කුස මහාත් මබෝසත් දරැවා මිණි රැවනක ඇමිණූ පඬවුන් 
නූලක ්මමන ්දකිනන්ී ය. මබෝසතාණන් වහන්මස් පළිසිිඳ ගත ්මව් කුස 
සූයක ඇතුල් ගැබ මමන ්පවිතර ය. ඉන් පසු මවනත් මකමනකුට විසීමට 
මහෝ පිළිසිඳ ගැනීමට මනාහැකිය. එබැවින් මබෝසතාණන් වහන්මස් 
ඉපදී සත් දිනකින් මව කළුරිය මකාට තුසිත මදව්මලාව ඉපදීම 
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වන්මනය්. මවනත් මව්වරැ දස මසට මනාපැමිණ ද, ඉක්මවා ද, 
ඉඳමගන ද, නදිා සිටියදී ද දරැවන ්වදත්. මබෝසත් මව දස මසක් කුමසහි 
දරා මපෝර්ණය මකාට සටිමගන සිටියදී ම මබෝසත් දරැවා ිහි 
කරනන්ීය. මම් මබෝසත් මව පිළිබඳ ධමථතාවයයි. 

මහා මායා මද්විය පිරැණ ු මතල් පාතරයක ් මගන යන්නයික 
මමන් කුස මහාත් මබෝසතාණන් වහන්මස් පරිහරණය මකාට දස මසක් 
ඇවූමමන් පිරිපනු් ගැබ ඇතිව ස්වකයී ාති කුලයට යනු කැමති ව 
කිඹුල්වත සිට මදව්දහ නුවර දක්වා මකමසල් මතාරණ, පුනක්ලස් 
මකාි ආදිමයන් විසිතුරැ කරන ලද මාගථමයන් රන් සිවිකාවක හඳිුවා 
ඇමතියන් දහසක් ලවා ඔසවා මහත් පිරිවරින් යන අතර එදා මල් ඵල 
ආදිමයන් අලංකාර ව පැවති ලුම්ිණි සාල වමනෝදයානය දැක එය සිරි 
විඳ ගැනමීට සිත් ඇති වූ බැවින් මද්විය එහි පැමිණවවූා ය. එහි මංගල 
සල් රැක මුලට මගාස් එම රැමකහි අත්තක් අල්ලාගැනමීට කැමති 
වූවාය. එවිට සල් අත්ත මව්බඩක් මමන ්නැවී මද්වියමග් අතට පත් විය. 
එමකමනහි මද්වියමග් විළ ි වාතය මසලවින. පිරිවර ජනයා මද්විය 
තිරයකින් වට කර ඉවත් වහූ.  ුද්ධාවාස බරහ්මමයෝ සතර මදමනක් රන් 
දැලකින් මබෝසතාණන් වහන්මස් පිළිමගන මව ඉදිරිමයහි තබා 
“යදේවි නි, සතුටු වනේන ඔබට ර්හා පිනැති පුයතකු උපනේයනේ ” යැයි 
කීහ. මවනත් සත්වමයෝ ිහ ිවන විට පළිිකුල් ව ූඅපවිතර මදයින ්තැවරී 
ිහි මවති. මබෝසතාණන් වහන්මස්ලා එමස් මනාමවති. මබෝසතාණන් 
වහන්මස්ලා ධමථාසනයකනි් බසින ධමථ කථිකමයකු මමන් ද, හිනි 
මඟකනි් බසින පුරැර්මයකු මමන් ද මද අත් මදපා දිගු මකාට නැඟී 
සිට මව් කුසට අයත් අපවිතර කිසිවක් මනාතැවරී පිරිසිදුව පැහැපත් ව 
කසී වස්තරයක තබන ලද මැණිකක් මමන් බබළමින් මව්කුසින් 
නික්මමන්නාහ. එමස් වුව ද මබෝසතාණන් වහන්මස්ට ද මබෝසත් මවට 
ද උවටැන් පිණිස අවටින් දිය දහර මදකක් නකි්ම මබෝසතාණන් 
වහන්මස්මග් ද, මබෝසත් මවමග් ද සිරැමරහි සිසිල් බව ඇති කමළ් ය. 

ඉන් පසු රන් දැලනි් පිළිමගන සිටි බරහ්මයන්මග් අතින් සතර 
වරම් මදව් රජවරැ මංගල සම්මත සුව පහස ඇති මදතුන් පටකනි් කළ 
අඳුන් දිවි සමින ් පිළිගතහ්. ඔවනු්මග් අතින ් මිනසි්සු දුහුල ් පළිි 
සුඹුලුවකනි් පළිිගත්හ. මිනිසුන්මග් අතින් මිදුණු මහ මබෝසතාණන් 
වහන්මස් මපාමළාමවහි සිට මපර දිග බැලූ කල්හි දසදහස් ගණන් 
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සක්වළ එක මිදුලක ් මමන් විය. එහි සිටි මදවි මිනිස්සු “ර්හා 
පුරැය ෝතේතර් නේ වහනේස, යර්හි ඔබ හා සර් යකයනකු නැත, ඔබට 
වඩා උසසේ යකයනකු යකයසේ ලැයබතේ ද” යැයි කීහ. අන් දි ා අනු දිසා 
උඩ යට යන දි ාවන් පිළිබඳව ද මමමස්ම ය. මමමස් මහ මබෝසතාණන් 
වහන්මස් දස දිග ්බලා උතරුැ මදසට සත් පයිවරක් ගමන් කමළ් ය. මහ 
බඹහු මස්සත දරමින් ද, සුයාම මදව් පුත් වල් විදුනාව දරමින් ද, 
අමනකුත් මදවිමයෝ උණ්හීසාදී රාජ කකුධ භාණ්ඩ දරමින් මහ 
මබෝසතාණන් වහන්මස් සමග ගමන් කළහ. මබෝසතාණන් වහන්මස් 
සත් වන පයිවමරහි සිට “අයග්ගා හර්ස්මි යලාකස්ස” යනාදී සිංහ නාදය 
කමළ් ය. උපන් මමාමහාමත් මමන් මදතිස් පූවථ නිමිත ිහට ගැනීම ආදී 
සියල්ල සිදු විය. 

මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් ඉපදී පස් වන දින නහවා නම් 
තැබීම සඳහා රජ මැදුර සවි් දූ ගඳින1් පිරි බඩ මකාට ලද පස් මල2් 
විසුරැවා දිය නුමුසු කරිිබත් පිසවා තරී මව්ද පරපරාපත් බරාහ්මණවරැ 
අමටෝරා ියක්3 රජ මැදුරට කැඳවා පරණීත මභෝජනයන් වළඳවා සම්මාන 
මකාට කුමරැන්ට කුමක් සිදු වන්මන් ද යැය ි රීරාංග ලක්ෂණ විමසූහ. 
ඔවුන් අතරින් “රාර්, ධජ්, ලක්ෂණ, ර්නේතරී, යකාණේඩඤේඤ, යභෝජ්, 
සු ාර්, සුදතේත” යන බමණුන් අට මදනා අංග ලක්ෂණ පරීක්ෂා මකාට 
එයින් සත් මදමනක් ඇඟිලි මදකක් ඔසවා මම්  රීර ලක්ෂණවලින් යුත් 
තැනැත්තා ගිහිව සිටිය මහෝත් සක්විති රජ වන්මන් ය. පැවිදි වුවමහෝත් 
බුදු වන්මන් ය යැයි මද විදියකනි් කීහ. සැමට ම බාල මකාණ්ඩඤ්්ඤ් 
බරාහ්මණයා ඉතා මහාඳින්  රීර ලක්ෂණ බලා මදපතුල්හි පිහිටි චකර 
ලක්ෂණ දැක එක ්ඇඟිල්ලක ්ඔසවා මම් කුමරැවාට ගිහවි විසමීට මහ්තු 
නැත. වයස තිස් පමහ් දී ඒකාන්තමයන් ම මලාව්තුරා බුදු වන්මන් ය 
යැයි කීමව් ය. සුද්මධෝදන රජතුමා පුත් කුමරැ කමුක ්දැක බුදු වන්මන් 
ද යැයි අසා “ර්හලේයලකේ, යලයඩකේ, ර්ළ මිනි කේ, පැවිි රැවකේ” යන 
මපර නමිිති සතර දැක පැවිදි වන්මන්ය යැයි අසා එනවුර එබඳු රූපයක් 
දැකීමට මනාලැමබන මස් දුරැ මකාට ගව්වක් පමණ තැන ආරක්ෂා 

 
1 සඳුන්-කපුරැ-මකාකුම් තුවරලා යන සතර, මකාකුම්-තුවරලා-මයාන්පුප්-තුරැක් 
මතල් යන සතර, එනසහල්-කුරැඳු මපාතු-මකාල්ලන් මකාළ-නා මල් මර්මණු යන 
සතර 
2 අබ, සුනු සහල්, සමන් කැකුළු, ඊ තණ, විලඳ  
3 එකසිය අටක් 
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සංවිධාන තර කමළ් ය. තුන් සෘතුවට ගැළමපන “රර්ය, සුරර්ය, සුඛ” 
යන තුන් මාලගිාවන්හි සැප විඳිමින් මබෝසතාණන ් වහන්මස් වැඩී 
මසාමළාස් හැවිරිදි වියට පත් වූ විට රජතුමා යම ෝධරා කුමරිය සරණ 
මඟුල් මකාට දී තවත් මසාමළාස් දහසක් පරිවාර ස්තරීන් ද පාවා දී කම් 
සැපමයහි පිහිටුවී ය. 

එක් දිනක් මබෝසතාණන් වහන්මස් උයන ්ිමට යන ුකැමති ව 
රියදුරා අමතා රථය සරසන මලස කීමව් ය. රියදුරා ද කමුුදු පතර පැහැති 
මසන්ධව අ ්වයන් සවි් මදමනකුන් මයාදා ඒ බව දැනුම් දුන්මන් ය. 
එදා මදවිමයෝ “සිදුහතේ ර්හ යබෝසතාණනේ වහනේයසේට අහිංසා යබෝධි ට 
දැනේ සුදුසු කාල  ි. යපර නිමිති දකේවනේයනර්”ු යැය ිසිතා එක් දිවය 
පුතරමයක් මහලු දිරාපත් වූ, දත් වැටුණු, මකස් පැසී ගයි, මගානැස්සක් 
මමන් වක් වූ, කඳ කටිය දණ යන තැන්වලනි් නැමණුු, සැරයටියක් 
අතින් මගන මවවුලමින් සටිින මහල්මලකු මමන් මපනී සිටිමය් ය. එම 
රූපය මබාසතාණන් වහන්මස් සහ රියදුරා පමණක් දකිී. මබෝසතාණන් 
වහන්මස් රියදුරා අමතා “ හළුව, යම් පරුැ  ා කවයරකේ ද” යැයි 
ඇසුමව් ය. එවිට රියදුරා මද්වයන් වහන්ස, “යර්ාහටු යබායහෝ කලේ 
ජීවතේ වි  යනාහැකේයකේ  . යර්යසේ වූ තැනැතේතා ජීණම නම් යව ි” යැයි 
කීමව් ය. එවිට මබෝසතාණන් වහන්මස් “කරි්  හළු රි දුර, ර්ර්තේ ිරන 
සුළු යවම් ද, ිරන සේවභාව  යනා ිකේර්වූයවමි ද?” යැයි ඇසීය. 
“යදේව නේ වහනේස, අපි ස ිලේයලෝ ර් ිරන සේවභාව ට පතේ වනේයනේ  . 
ිරීර් යනා කිේර්වන ලදේයදේ  ” යැයි කයී. එවිට මබෝසතාණන් වහන්මස් 
“යර්යලාව ඉපදීර්ට නිනේදා යේවා උපනේනා හට ර්හලු බව 
යපයනනේ නේයනේ  ” යැය ි කියා යහළුව, එමස ් වී නම් අද උයන් 
කරීඩාමවන ්පරමයෝජන නැත. මමතැනින් ම ආපසු අන්තිඃපුරයට යමු යැයි 
කියා නැවත රජ මාලිගාවට ම ගිමය් ය. සුද්මධෝදන රජතුමා මමග් පුතු 
වහාම ආපසු පැමිණිමය් මන්ද යැයි විචාරා මහලු රැවක් දැක යැයි අසා 
මහල්මලක් දැක පැවිදි වනම්න් ය යැයි කී පූවථමයහි බමුණන් කී වදනම 
සිහි කමළ් ය. එමස්ම මා මනානැසුව මැනව යැයි නාටය සංගීතාදිය 
පිළිමයල කරව්. සැප සම්පත් විඳින විට පැවිද්ද අමතක වී යන්මන්ය 
යැයි ආරක්ෂා කර අඩ මයාදුනක් තැන රැකවරණ මයදවිය. 

නැවත ද එක් දිනක් මබෝසතාණන් වහන්මස් මපර මස්ම 
උයනට යන්මන් මදවියන් විසින් මවන ලද මරෝග ීපදු්ගලමයකු දැක මපර 
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මස්ම විචාරා කලකිරීමට පත්ව ආපසු රජ මාලිගාවට ම පැමිණිමය් ය. 
එය අසා මහ රජතුමා එවර ගව් තුනක් ආරක්ෂා සංවිධාන තර කමළ් ය. 

නැවත ද දිනක ්උයනට යන මබෝසතාණන් වහන්මස් මදවියන් 
විසින ්මැවූ මෘත  රීරයක් දැක මපර මස්ම විචාරා සංමව්ගයට පැමිණ 
ආපසු රජ මාලගිාවට ම පැමිණිමය් ය. එවර රජතුමා මයාදුනක් 
පරමාණමය් ආරක්ෂා සංවිධාන තර කමළ් ය. 

තවත් දිනක මබෝසතාණන් වහන්මස් උයනට යන අතර 
මදවියන් විසින් මවන ලද මනාව හැඳ මපරවූ පැවිදි රැවක් දැක මම් 
කවමරක් ද යැයි රියදුරාමගන් විචාමළ් ය. බුදු සසුනක් මනාපවතින 
කාලයක් බැවින් පැවිද්මදකු මහෝ පැවිදි ගුණයක් ද මනාදනන්ා වූ 
රියදුරා මදවියන්මග් ආනභුාමවන් මද්වයන් වහන්ස, මම් පැවිද්මදකි 
යැය ිහඳුනව්ා දී පැවිදි ගුණ ද වණථනා කමළ් ය. මබෝසතාණන් වහන්මස් 
පැවිද්දට සිත නැමී එදවස උයනට මගාස් මඟුල් මපාකුමණන් නා ඉර 
බැස යන සන්ධයාමවහි මඟුල් ගල් පුවරැමවහි සිට සැරමසනු කැමති 
විය. එය දත් සක් මදවිඳු වි ්ව කමථ මදව් පුත් කැඳවා දරැව, අද මධයම 
රාතරිමයහි දී සිදුහත් කමුරැ මහාභිනිර්ක්රමණය කරනම්න් ය. ඔහු අද 
සැරමසනු කැමැත්මත් ය. මම් එතුමාමග් අවසන් සැරසීමය.ි එබැවින් 
ඔබ මගාස් මබෝසතාණන් වහන්මස් සරසා එනන් යැයි අන කමළ් ය. 
වි ්කම් මදව් පුත් මබෝසතාණන් වහන්මස්මග ්මඟුල ්කප ුමව් මයන් 
පැමිණ දිවයමය ඇඳුම් ආභරණ ආදිමයන ් මදව් කුමමරකු මස් 
මබෝසතාණන් වහන්මස් සරසා මදව්මලාව ගිමය් ය. මමමස් සියලු 
ආභරණයන්මගන් සැරසුණා වූ මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් වාදනමයහි 
දක්ෂ වූවන් තම වාදන කසුලතා දක්වදද්ී, බමුණන් ජය මව්වා සතුටු 
මව්වා යන වචන කයිදද්ී, වන්දි භට්ටමයෝ1 නන් අයුරින ් සුඛ් වචන 
කියද්දී, සතුන් නාදමයන ්බුහුමන් දකව්දද්ී සවථාලංකාරමයන් සරසන ලද 
රථයට නැංමග් ය.  

එදවස ම යම ෝධරාව පමුතකු වැදුවා ය. සුද්මධෝදන මහ 
රජතුමා තම පුතුට සතුට දනවනු පිණිස එය කයිා හසුනක් යැවුමව් ය. 
මබෝසතාණන් වහන්මස් එය අසා “රාහුයලා ජ්ායතා බන්දධනං ජ්ාතං” 

 
1 ස්තූති ගීතිකා ගායනා කරන්මනෝ 
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යනුමවන් “රාහුලය කේ උපනේයනේ  . එ ිනේ බනේධන කේ වි ” යැයි 
කීමව් ය. සුද්මධෝදන රජතුමා සිදුහත් කමුරැමග් ඒ වචනය අසා 
මමතැන් පටන් මාමග් මනුුබුරාට “රාහුල” යන නාමයම මව්වා යැයි 
කීමව් ය. 

මබෝසතාණන් වහන්මස් රථයට නැග මහත් යසසින් හා සිත් 
කළු රූප සම්පත්තිමයන් නුවරට පිවිසිමය් ය. මම් අවස්ථාමවහි කිසා 
මගෝතමිය නම් රාජ කමුරිය උඩු මහමලහි සිටිනන් ී නුවර පැදකුණු 
කරන මබෝසතාණන් වහනම්ස්මග් රූප සම්පත්තිය දැක පනිා ගිය සිත් 
ඇතිව :-  

“නිබ්බුතා නනූ සා ර්ාතා  - නිබ්බුයතා නූන යසා පිතා, 
නිබ්බුතා නූන සා නාරී  -  ස්සා ං ඊියසා’පති ” 

මමබඳු කමුමරකුට යම් කතක් මව වූවා ද, ඕ මතාමමෝ නිවුණා 
යැයි හඟමිි. යම් පුරැර්මයක් පයි වූමය් ද, මහ්ද නිවමුණ් යැයි හඟමිි. 
යම් ස්තරියකට මමවැන ිසව්ාමිමයකු සිටී ද, එම ිරිඳ ද නවිුණා යැයි 
හඟිමි යන මම් පරීති වාකයය පරකා  කළා ය. 

මබෝසතාණන් වහන්මස් මම් උදාන වාකයය අසා මමමස් 
සිතුමව්ය. “යර්වැනි රූප සම්පතේති කේ ඇති ආතේර්භාව කේ දකින 
ර්වකයගේ හදවත නියව .ි පිය කුයගේ හදවත ද නියව ි. බිරි යගේ 
හදවතද නියව .ි එයහතේ කුර්කේ නිවුණු කලේහි හදවත නිීර්කේ යේ ද? 
රාග ගනිේන නවිුණු කලේහ ි හදවත නවිුයණේ යව .ි ර්ාන ිට්ඨි ආදී 
යකයලසේ ගිනි ද නිවුණු කලේහි නි ත වශ්ය නේ ර් නිවුයණේ යව ි. 
එබැවිනේ ඇ  ර්ාහැඟි දහර්කිනේ ර්ා අසේවසන ලදේයදේ  . ර්ර් ද නිීර් 
යහවතේ නිවමාණ  යසා මිනේ සිටිමි.  අද ර් ර්ර් ගිහියග  අතහැර නිකේර් 
පැවිි ව නිවමාණ  යසා නේනට වටී ” යැයි සිතා මමය ඇයට පඬුරැ 
මව්වා යැයි ලක්ෂයක් වටිනා මගල බැඳි මුතුහර මුදා ඇය මවත 
යැවුමව්ය. එය ලැබූ කිසා මගෝතමිය සිදුහත් කමුරැ මමය තමා මවත 
අනුරාගී හැඟීමමන් එවන ලද්මද් ය යැයි සතුටු වූවා ය. 

මබෝසතාණන් වහන්මස් මහත් පරීතිමයන් තම පරාසාදයට නැඟ 
තම සිරි යහමනහි සැතපමුණ් ය. එමකමනහිම සියලු අලංකාරමයන් 
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සැරසුණු වනිතාවන් පැමිණ මනාමයක් තූයයථ නාද පවත්වමින් නැටමු් 
ගැයමු් පැවැතව්ීම් ආදිමයන් මබෝසතාණන් වහන්මස් සතුටු කිරීමට 
පටන් ගත්හ. මබෝසතාණන් වහන්මස් ක්මල් යන්මග් මනා ඇලුණු සිත් 
ඇති බැවින් නැටුම් ගැයුම් ආදිමයහි මනා ඇලී මඳ මව්ලාවකින ්නනි්දට 
බැස ගත්මත් ය. ඒ ස්තරීහු ද අපි කාට නැටමු් ගැයුම් පවත්වම් ද යැයි 
ඒ ඒ තැන්වල ම වැටී නිදා ගත්හ. සුවඳ මතල් පහනක් පමණක් 
දැල්මවමින් පැවතිණ. 

මබෝසතාණන් වහන්මස් රෑ මැදියම පිිදී සිය යහමනහි ම 
පලක් බැඳ හුන් විට ඒ ස්තරීන් විපරකාරව නදිනු දිටී ය. ඇතමමක් 
කුණුමකළ වගුරැවමින් සටිිති. ඇතමමක් තතනති. ඇතමමක් නන් 
මදාඩවති. ඇතමමක් අයාගත් මුඛ් ඇත්මතෝ ව මහාවිති. මබෝසතාණන් 
වහන්මස්ට ඔවුන්මග් විපරකාර දැකීමමන් වඩාත් කාමයනම්ග් ආදීනව දැක 
මනා ඇලුණු සිත් ඇතිව සවථාලංකාරමයන් පිළිමයල ව ූ කර භවන හා 
සමාන වූ මාහැඟි පහය තැන දමන ලද මළකුණු ඇති අමු මසාමහානක් 
මමන් වැටහී කාම රූප අරූප  භවතරය ම ගිනි ගත් මගවල් මමන් දැනී 
ගිමය් ය. පින්වත්නි! මම් මලෝකය උපද්රවයන්මගන් පිරී ඇත. මම් 
මලෝකය පීඩාවලින් පිරී ඇත යැයි හැඟීම් බර වචන මුමවන් පිටවිය. 
වඩාත් පැවිද්දට සිත නැමමුණ් ය. අද ම මා මහාභනිිර්්කරමණය කළ 
යුතුය යැයි සිතුමව් ය. මබෝසතාණන් වහන්මස් සයනමයන් නැගිට මදාර 
ලඟට මගාස් මමහි නිදන්මන් කවුද යැයි විමසීය. එහි එලි පත හිස 
තබා නිදන ඡන්න ඇමති තමන් බව හැඟවිය. මබෝසතාණන් වහන්මස් 
අද තමන් මහාභිනිර්ක්රමණය කරන බව කයිා ඒ සඳහා සුදුසු අ ්වමයකු 
සූදානම් කරන මලස අණ කමළ් ය. එය සතුටින් පළිගිත් ඡන්න ඇමති 
අ ්වයා සූදානම් කිරීමට අව ය උපකරණ මගන අස්හලට මගාස් සුවඳ 
පහන් දැල්මවද්දී සමන් මල් විසිරැණ ු වියන යට සති්කලු ිම සිටි 
කන්ථක අ ්ව රාජයා දැක අද මමාහු ම සැකසයි යතුු ය යැයි සිතා 
කන්ථක අ ්වයා සැකසුමව් ය. එමලස සැකමසන අයුරින් ම කන්ථක 
අ ්වයාට කාරණය දැණින. අද සැකසමී ඉතා දැි ය. අන් දිනවල උයන් 
මකළි ආදිය සඳහා යන ගමනට සැකසමී මමන ්මනාමව්. මාමග් ආයයථය 
පුතරයා අද මහාභිනිර්ක්රමණය කරනු කැමැත්මත් විය යුතු ය යැයි සිතූ 
අ ්ව රාජයා සතුටු සිතින් මහ සිනාවක් පහළ කමළ් ය. ඒ සිනා හඬ 
මුළු නුවර ම පැතිර ගිමය ් ය. එමහත් මදවිමයෝ එම  බ්දය වළකා 
කිසිවකුට අසන්නට ඉඩ මනාදුන්හ. 



22                           ජයමංගල ගාථා                                         
 

මබෝසතාණන් වහන්මස් ඡන්න ඇමති අසු සැකසීමට යවා 
පළම ුවරට තම පුතු දකිමි යැයි සිතා යම ෝධරා මදව්ිය මවමසන ශ්රී 
යහන් ගැබ මවත මගාස් මදාර විවර කමළ් ය. එමව්මලහ ිගැබ තුළ සවුඳ 
මතල් පහනක් දැල්මවමින් පැවතුණි. රහල ්මව ද දූ සමන් සීනදි්ද ආදී 
මල් අමුණක ්පමණ අතුරන ලද සැරසූ යහමනහි පතුු මත අත තබා 
නිදන්නී ය. මබෝසතාණන් වහන්මස් පුතු අතට ගැනීමට ගිමය් නම් 
මද්විය පිිමදන්නී ය. එමස් වුවමහාත් අභිනිර්්කරමණයට බාධා 
වන්මනය් යැයි සිතා එළ ිපමතහි සිට ම පුතු බලා අභිසම්මබෝියට 
පැමිණ ඇවිත් පුතු දකනිම්නමි යැයි පහමයන් බැස අ ්වයා ළඟට 
මගාස් “කනේථක , ඔබ ර්ා යම් රැය නේ ර් එතර කරව. ඔබ නිසා ර්ර් 
බුදු ී  යදවි නේ සහිත යලෝක සතේව ා එතර කරවනේයනමි” යැයි මමමස් 
කියා උඩ පැන අසු පිටට නැංමග් ය. ඒ කන්ථක අ ්ව රාජයා වනාහි 
දිගින් මබල්මලහි පටන් අටමලාස් රියනකි. ඊට අනරුූප ව උසින් ද 
යුක්ත ය.  ක්තිමයන ්හා ජවමයන ්යකු්ත ය. ඔප කළ සකක් සමාන 
මුළු සරිැරම සුදු වන් ය. ඔහුමග් මහ්ර්ාරාවය හා පිය ගැමටන  බ්දය 
මුළු නුවර ම පැතිමරන්මන් ය. එබැවින් මදවිමයෝ එම  බ්ද තමන්මග් 
ආනුභාමවන් කිසිවකුට මනා ඇමසන මස් වළකා අසු තබන තබන 
පියවමරහි අත්තල පරිිනැමහූ. මබෝසතාණන් වහන්මස් අසු පිට සිටිය දී 
ඡන්න ඇමති අසුමග් වලගිය අල්ලා මගන මැදියම් රැමයහි නගර 
මදාරටුව මවතට පැමිණියහ. පිය මහ රජු සදිුහත් කුමරැට යම්කිසි 
මව්ලාවක නගර මදාර ඉක්ම යාමට මනාහැකිවීම පිණිස දහසක් 
පුරැර්යන් විසින් ඇරිය හැකි මලස මදාර පියන් මදකක් තනවා සවි කර 
වසා තැබී ය. මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් ඇතුන් මකෝටි දහසක මග් 
බල ඇත්මත් ය. එය මනුර්ය පරමාණමයන ්මකෝටි දසදහසක මග් බලයකි. 
මබෝසතාණන් වහන්මස් මදාරටුව අසලට පැමිණ “ඉඳිනේ යදාර යනා 
ඇරැයණේ නම් තර්ා අසු පටි සිටි දී ර් ඡනේන අසුයගේ වලිග  යගන 
සිටි දී ර් අසුයගේ යදකලවය නේ තද යකාට යගන අටයලාසේ රි නේ උස 
පවුර උඩිනේ පැන  නේයනමි” යැයි මමමස් සිතුමව් ය. ඡන්න ඇමති ද 
“යදාර යනා ඇරැයණේ නම් යබෝසතාණනේ වහනේයසේ උරහියසහි 
තබායගන කනේථක අසුයගේ කුස දකුණතිනේ යපළා කිසිලි අතයරහි 
තබායගන පවුර පැන  නේයනමි” යැයි සිතුමව් ය. අ ්වයා ද “යදාර 
යනා ඇරැයණේ නම් තර් සේවාමි ා පිට උඩ සිටි දී ර් වලගි  යගන 
සිටින ඡනේන ඇර්තිතේ සර්ග උඩට පැන පවුර පැන  නේයනමි” යැයි 
මමමස් සිතුමව් ය. මදාර මනා ඇරැමණ් නම් මම් තිමදනාමගන් එක් 
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අමයකු සිතූ පරිදි සිදු වනම්න් ය. මදාරටුමවහි අිගෘහිත මදවියා මදාර 
විවර කර දුන්මන් ය. එමව්මලහි වසවත් මාර මදවි පතු් මබෝසතාණන් 
වහන්මස්මග් ගමන වළකව්මි යැයි සිතා අහමසහි සිට “ර්ාරිස, ර්ා 
නික්ඛර්, ඉයතා යත සතතයර් ිවයස චක්කරතනං පාතුභවිස්සති, 
ද්ීසහස්සපරිතතදීපපරිවාරානං චතුන්නං ර්හාදීපානං රජ්ඣජ්ං කායරස්සසි, 
නිවතත ර්ාරිස” යනුමවන් “නිදුකායණනි, යනා නු ර්ැනවි. යර් නිේ සතේ 
වන ින ඔබට සකේවිති රාජ්ය  පහළ වනේයනේ  . යදදහසකේ යකායදේ 
පිරිවර යකාට ඇති සතර ර්හදේීප ට රජ් වනේයනේ  . නවතිනු ර්ැනවි” 
යැයි මමමස් කීමව් ය. 

මබෝසතාණන් වහන්මස් ඔබ කවමරක් ද යැයි ඇසුමව් ය. මම 
වසවත් මාරයා මවමි යැය ිමහමතමම් කීමය් ය. එවිට මබෝසතාණන් 
වහන්මස් “ර්ාර, ජ්ානාර්හං ර්ය්හං චක්කරතනස්ස පාතුභාවං, 
අනත්ථියකාහං රයජ්ඣජ්න, දසසහස්සියලාකධාතුං උන්නායදත්වා බුයද්ධා 
භවිස්සාමී” යනුමවන් “ර්ාර , සකේවිති රාජ්ය  ලැයබන බව ර්ර් දනිමි. 
ර්ට රාජ්යය නේ වැඩකේ නැත. දසදහසකේ සකේවළ ඒක නාද යකාට බුදු 
වනේයනමි” යැයි කීමව් ය. එවිට මාරයා “හිංසා සහගත සිතුවිලේලකේ 
සිතුයේ නම් කල  ුතු යදේ දනමිි” යැයි මබෝසතාණන් වහන්මස්මග් 
අඩුවක් මසායමින් මසවණැල්ලක් මමන් ඉවත් මනාවී මබෝසතාණන් 
වහන්මස් පසුපස ලුහුබැනම්ද් ය. 

මමමස් මබෝසතාණන් වහන්මස් අතට පත් සක්විති රාජයය 
මකළ පිඩක ්මමන් ඉවත දමා උතුරැසැළ නැකතින් නගරමයන ්නකි්ම 
තම නුවර ආපසු හැරී බලනු කැමති විය. මම් සිතුවිල්ල උපන් 
මකමණහිම “ර්හා පුරැ  , ඔබ යපරැම් දම් පිරැයේ නැවත ආපස ුහැරී 
බැලීර් සඳහා යනායේ ” යැයි කියන්නාක් මමන් මහ මපාමළාව කුඹල් 
සකක් මමන් කැරකී මබෝසතාණන් වහන්මස් නගරයට මුහුණ ලා සිටින 
මස් තැබීය. මබෝසතාණන් වහන්මස් නුවර බලා එම පරමද් ය කන්ථක 
අ ්වයා නැවතුණු සූය ව මයන් දකව්ා නැවත අසු ගමන් මගට අභිමුඛ් 
මකාට මහත් සිරි මසෝභාමවන් නිකම්ුමණ් ය. එදින මදවිමයෝ මහ 
මබෝසතාණන් වහන්මස්ට මපරටුව ද, දකුණුපස ද, වම් පස ද, පසුපස 
ද ආමලෝක වැටි සැට දහසක් බැගින් දැරූහ. ඇතැම් මදවිවරැ සක්වළ 
මුව විට සිට අපමණ ආමලෝක වැටි දැරූහ. අමනක ්මදවිවරැ ද, ගුරැමළෝ 
ද, නාගමයෝ ද දිවයමය මල ්සුවඳ සුන ුආදිමයන් පිූහ. ඝන වලාවකනි් 
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වැගිමරන වැසි ධාරා මමන ්පරසතු මදාරා ආදී මල්වලනි් අහස වැසිණ. 
දිවයමය සංගීත හඬ පැතරිිණ. හාත්පස අටවග, සැටවග ආදී මබර 
අටසැට දහසක් වාදනය වහූ. මමමස් මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් එක් 
රැයකින් ම රාජය තුනක් ඉක්මවා තිස් මයාදුන් මගක් ගමන් මකාට 
අමනෝමා ගං මතරට පැමිණිමය් ය.  

කිම කන්ථක අ ව් රාජයාට මීට වඩා දුරක් යා මනාහැක්මක් 
ද? මනාහැක්මක් මනාමවයි. ඔහ ු වනාහි එක චකරාවාටයක් මැද 
අක්ෂමයහි තබන ලද රිය සකක නිම් වළල්ල වටා යන්නාක් මමන් 
මකළවරට ම මගාස් තමා මවනුමවන් සැපයූ මභෝජනය බුදීමට සමත්ය. 
එදවස වනාහි දිවය, නාග, ගුරැළු ආදීන් විසනි් අහමසහි සිට විසුරැවන 
ලද සුවඳ මල් ආදිමයහි කළවා මපමදස දකව්ා ගිලුණු සිරැර ඔසවා මල් 
ගැට ආදිය ඉවත් කිරීමට ඉතා පරමාද විය. එම නිසා එක රැයට තිස් 
මයාදුනක් ම ගමන් කළ හැකි විය. 

මමමලස අමනෝමා ගං මතරට පැමිණි මහ මබෝසතාණන් 
වහන්මස් ඡන්න ඇමතිමගන් මම් නදිය කමුක් දැයි ඇසුමව් ය. මද්වයිනි, 
අමනෝමා නම් මව් යැය ිකීමව් ය. එමස් නම් “අපයගේ පැවිදේද ද අයනෝර් 
යේ, ලාර්ක යනායේ” යැයි පවසා විලුඹින් අසුට සන් කමළ් ය. අ ්වයා 
ද උඩට නැඟ අට ඉස්බක්1 පළල් වූ ගමඟහි පරමතර පිහිටිමය් ය. 
මබෝසතාණන් වහන්මස් අසු පිටින් බැස රිදී පටක් සමාන වැලි 
තලාමවහි සිට ඡන්න ඇමති අමතා ඔබ මමග් ආභරණ ද අසු ද රැමගන 
යන්න මම පැවිදි වන්මනමි යැයි කීමව් ය. එවිට ඡන්න ඇමති ද 
මද්වයනිි මම ද පැවිදි මවමි යැයි කීමව් ය. මමමස ්මතවරක් ම කියා 
ආභරණ ද අසු ද ඡන්න ඇමතිට බාර දී ආපසු යන මලස අණ මකාට 
යවා නැවත සිතන්මන් මම් මකස් කළඹ පැවිද්දට සරැප ්මනාමව්, මකස් 
කැපමීට ද මකමනක ුනැති බැවින ්තමා ම දකුණතින් කඩුව මගන වම් 
අතින් සිළුමිණ සහිත මකස් වැටිය මගන කපා ඉඳින් මම බුදු වන්මන් 
නම් මම් මකස් වැටිය අහමසහි සිටීවා, මනා එමස් නම් ිම වැමට්වා 
යැය ිඅහසට විසි කමළ් ය. මබෝසතාණන් වහන්මස් එමලස මකස් කළඹ 
කැපූ පසු හිස මත දූඟුලක ්පමණ ව ඉතිරි වූ මකස් දකුණට කරකැවී 
උඩු අක් බලා හිස සමග ඇලී පිහිටිමය් ය. මපර දින මඟුල් උයමනහි 

 
1 මීටර්ම 712 පමණ 
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දී කපන ලද රැවුල එපමණ ම විය. බුදුරජාණන් වහන්මස්මග් ජීවිත 
කාලය තුළ මකස් රැවුල් බූමම් කෘතයයක් මනාවී ය. එම මකස් කළඹ 
මයාදුනක් පමණ අහසට මගාස් නැවතිණි. සක් මදවිඳු එය දැක පැමිණ 
මයාදුනක් පමණ රැවන් කරඬුවකනි් මගන මගාස් තව්තිසා මදව්මලාව 
සිළුමිණි සූය පිහිටුවී ය. 

ඉන් පසු මබෝසතාණන් වහන්මස් තම වස්තරාභරණ ගැන සලකා 
මම් කිසිවක ් රමණයන්ට සදුුසු මනාමව් යැයි සිතුමව් ය. ඒ ක්ෂණමයහිම 
කා යප බුදුරජාණන් වහන්මස්මග් කාලමයහි මිතර වූ ඝටීකාර මහා 
බරහ්මයා බුද්ධාන්තරයක් මගවුන නමුත් දැි මිතර භාවය නිසා මමග් 
යහළු මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් අද මහාභිනිර්ක්රමණය කමළ් ය. 
එතුමන්ට  රමණයන්ට සදුුස ුඅර්්ට පරිර්්කාර මගන යමි යැයි සිතා 

“තිචීවරඤ්ච පයතතා ච  - වාසී සූචි ච බන්දධනං, 
පරිස්සාවයනන අයට්ඨයත -  ුතතය ාගස්ස භික්ඛුයනා” 

තුන් සිවුර ද, පාතරය ද, කර කැත්ත ද, හිදිකටවු ද, ඉන පටිය 
ද, මපරහන ද යන අට පිරිකර පැවිදි භික්ෂුවට සදුුසු මව්. 

මමකී අට පිරිකර මබෝසතාණන් වහන්මස්ට පිළගිැන්වී ය. 
රහතුන්මග් ධ්වජය වූ තුන් සිවුර හැඳ මපරව පැවිදි මවස් ගත් මහ 
මබෝසතාණන් වහන්මස් තමන ්සුමවන ්සිටින බව මව්පියන්ට කියව 
යැයි කියා ඡන්න ඇමති පටිත් කරවී ය. ඡන්න ඇමති මබෝසතාණන් 
වහන්මස් වැඳ කන්ථක අසු සමග පිටත් විය. ඒ කන්ථක අ ්වයා 
මබෝසතාණන් වහන්මස් ඡන්න ඇමති සමග කළ කථාව අසා “මිනේ පසු 
ර්යගේ හිමි ායගේ දැකරී්කේ ර්ට නැත” යැයි මහ මබෝසතාණන් 
වහන්මස්මග් ද ථනමයන් ඉවත් මවත් ම හට ගත් ම ෝකය ඉවසා ගත 
මනාහැකි ව ලය පැළී කළුරිය මකාට තව්තිසා මදව්මලාව කන්ථක 
නමින ් ම දිවය පුතරමයකු ව උපන්මන් ය. ඡන්න ඇමතිට පළමු ව 
පැවතිමය් මබෝසතාණන් වහන්මස්මගන් මවන් වීමම් දුක පමණකි. 
අසුමග් මරණමයන් මදවන දුක ද හට ගත්මත් ය. ඔහු හඬමින් 
වැලමපමින් කිඹුල්වත් පුර ගිමය් ය. 
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මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් පැවිදි ව අමනෝමා ගංමතර අවටම 
සත් දිනක් පැවිදි සුවමයන ්කල් මගවා එක් දවසින් ම තිස් මයාදුන් 
මගක් මගවා මගන රජගහ නුවරට පිවිස මගපිළිමවලින් පිඬු සිඟා වැි 
මස්ක. ඒ රූප මසෝභාව දුටු මුළු නුවර වාසනී් ම ධනපාල හස්තියා 
පිවිසි රජගහ නවුර මමන් ද, අසුමර්මන්ද්රයා පිවිස ිමදව් නුවර මමන් ද 
කැලඹීමට පත් විය. රාජ පුරැර්මයෝ රජු මවත මගාස් මද්වයන් වහන්ස, 
මමබඳු පුරැර්මයක් නුවර පිඬු පිණිස හැසිමරයි, ඔහු මදවිමයක ් ද, 
මිනිමසක් ද, නාගමයක් ද, ගුරැමළක් ද මහමතම කවමරක් ද යැයි 
මනාදනිමු යැයි සැල කමළ් ය. රජතුමා පරසාදමයහි සිට ම මහා 
පුරැර්යන ් වහන්මස ් දැක පුදුමයට පත්ව රාජ පුරැර්යන ් අමතා 
“සගය නි,  ේ, විර්සේ, ඉඳිනේ අර්නු යය කේ නම් නුවරිනේ නකිේර් 
අතුරැදහනේ වනේයනේ  . යදවිය කේ යේ නම් අහසට නැගී  නේයනේ  . 
නාගය කේ වනේයනේ නම් යපායළාව කිමිද  නේයනේ  . ර්නු යය කේ 
වනේයනේ නම් ලැබුණු ආහාර අනුභව කරනේයනේ  ” යැයි මසවීමට අණ 
කමළ් ය. මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් ද මගපිළිමවලින ්ලැබුණු ආහාර 
පරමාණය දැන නුවරට පවිිසි මදාරටුමවන් ම පිට වී මගාස ්පාණ්ඩව පවථත 
මසවමනහි මපර දිග බලා වැඩ හිඳ ආහාර වැළඳීමට පටන් ගත්මත් ය. 
එවිට උන ් වහන්මස්මග් අතුණුබහන් මපරළ ී මුමවන් නික්මමනන්ාක් 
මමන් විය. එමතක් කලක් එවැනි ආහාරයක් ඒ ආත්මභාවය තුළ නුදුටු 
මහයිනි. ආහාර පිළිකුල් වවු ද තමාට ම අවවාද කර ගන්මන ්“සිදේධාථම 
තවුසායණනි, ඔබ තුනේ ර්සකිනේ පැයසන සුවඳ හැලේ සහලේ බත 
යනාය කේ රස ර්සවුයළනේ  ුකේත ව අනුභව කරන සලුබ ආහාර ඇති 
කුල ක උපත ලබා වැරහළිි සිවුර යපාරවාගතේ පැවිි යකයනකේ දැක 
ර්ර් ද යර්බඳු යකයනකේ ී පිඬු පිණිස හැසිර ආහාර වළඳමි  ැ ි සිතා 
රාජ්ය  අතහැර පැමිණිය මි. දැනේ ඒ ආහාර පළිිකුලේ කිරීර් සුදුසු ද?” 
යැයි අවවාද මකාට මගන මවනසක් නැතිව එම ආහාරය වැළඳූ මස්ක. 

රාජ පුරැර්මයෝ මබෝසතාණන් වහන්මස්මග් මම් පිළිමවත දැක 
රජතුමාට දැනව්ූහ. රජතමුා නුවරින් නිකම් මබෝසතාණන් වහන්මස් 
මවත මගාස් ඉරියව්මවහි පැහැදී මබෝසතාණන් වහන්මස්ට තම රාජය 
පැවරීය. එවිට මබෝසතාණන් වහන්මස් “ර්හ රජ්, ර්ට වසේතු කාර් 
සම්පතේතිය නේ යහෝ කේයලේශ් කාර් විනේදනය නේ වැඩකේ නැත. ර්ර් 
සම්යබෝධි  ලබනු පිණිස පැමිණිය මි” යැයි කීමව් ය.  එවිට රජතුමා 
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“එයසේ නම් සේවාමීන ිඔබ ර්තු බුදු යේවා! බුදු බවට පැමිණ පළර්ු යකාට 
ර්යගේ රාජ්ය ට පැමියණේවා” යැයි පරතිඥා මගන ගිමය් ය. 

මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් රජතුමාට පළිිවදන් දී පළිිමවළනි් 
චාරිකා කරන්මන් පරථමමයන් ආලාරකාලාම, උද්දකරාම පුතර යන 
තවුසන් මවත මගාස් ධයාන සමාපත්ති ලබාමගන එය සතයාවමබෝධයට 
මග මනාමව් යැයි ඒවා පිළබිඳ සූහීමකට මනාපැමිණ මදවියන ්සහිත 
මලෝකයාට තමාමග් කායික හා මානසික  ක්තිය දැකව්ීම සඳහා මහා 
වීයයථය කරන ුපිණිස උරැමවල් දනව්වට මගාස ්සිත් කළු භූමි භාගයක් 
දැක එහි මවමසමින් පරධන් වීයයථය ඇරඹූ මස්ක. මකාණ්ඩඤ්්ඤ් තවුසා 
පරධාන පස්වග තවුසන් ගම් නියම්ගම් රජදහන්වල ඇවිද එහි දී 
මබෝසතාණන් වහන්මස් හමු වූහ. ඔවුහු මහා පරධන් වීයයථය වඩනන්ා වූ 
මබෝසතාණන් වහන්මස් දැක දැන් දැන ්බුදු මවති යැයි යන සිතින් පන්සල 
හැමදීම් ආදී වත් පළිිමවත් උපස්ථාන කරමින් මබෝසතාණන් වහන්මස් 
සමගම විසූහ. මබෝසතාණන් වහන්මස් දුර්්කර කරියාමවහි මකළවරට ම 
යමි යැයි එක සහල් ඇටයකින්, එක තල ඇටයකින් කල් මගවූමය් ය. 
සහමුලිනම් ආහාර වජථනය ද කමළ් ය. මදවියන් විසින් මරෝම කූප 
මඟින් ආහාර ඇතුළු කමල් ය. මබෝසතාණන් වහන්මස් එය ද පරතිමක්්ෂප 
කමළ් ය. එමස් ඇති ව ූ නිරාහාර භාවය නිසා මහා සත්වයන් 
වහන්මස්මග් රන්වන් වූ සරිැර කළු පැහැ විය. මද තසි් පුරැර් ලක්ෂණ 
සැඟවී ගිමය් ය. ඇතැම් දිනවල ආ ්වාස පර ව්ාස නතර මකාට ධයාන 
වැඩීම මහ්තුමවන් මහත ් මව්දනාවට පත්ව සිහි සුන් වී සක්මන් 
මකළවර වැටුමණ් ය. ඒ දුට ුඇතැම් මදවිමයෝ මගෞතමයන් මමළ්ය යැයි 
කීහ. ඇතැම් මදවිමයෝ මමය රහතුන්මග් එක්තරා විහරණයක් යැයි කීහ. 
ඇතැම් මදවි මකමනක් මබෝසතාණන් වහන්මස් මමළ් යැයි සිතා මගාස් 
සුද්මධෝදන රජතමුාට ද ඒ බව කීහ. එවිට රජතුමා මමග් පුතා කළුරිය 
කමළ් බුදු බවට පත්ව ද, නැතිව ද යැයි ඇසුමව් ය. එවිට “බදුු ීර්ට 
යනාහැකි වි . ී යම  කරදේදී සකේර්න යකළවර විසඤේඤ ව වැටී ර්යළේ 
 ” යැයි කීමව් ය. එය ඇස ූරජතුමා “ර්ර් එ  යනා අදහමි. ර්යගේ පුතු 
බුදු බවට යනාපැමිණ කළුරි  කිරීර්කේ යනාවනේයනේ ” යැයි කීමව්ය. 
රජතුමා කමුක් මහයින ්මමමස් කීමව් ද යත්:- මබෝසතාණන් වහන්මස් 
උපන් දවමස් දී අසිත කාලමද්වල තවුසා වැන්දවීමට යාමම් දී වූ 
මපළහර ද, වප් මඟුල් දින දඹ ගස මුලදී කළ මපළහර ද දුටු බැවිනි.  
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අනතුරැව මබෝසතාණන් වහන්මස් මම් සිරැරට දුක් දීම නිවනට 
මග මනාමව් යැයි සිතා බත් ආදී ඕලාරික ආහාර වැළඳීම සඳහා ගම් 
නියම්ගම්හි පිඬු පිණිස හැසිර මි ර ආහාර වැළඳුමව් ය. නැවතත් 
සිරැමරහි මදතිස් මහා පරුැර් ලක්ෂණ පරකට ව මපමනන්නට විය. සිරැර 
ද රන්වන් පැහැ විය. පස්වග මහණහු “යර්ාහු ස  වසකේ සිරැරට දුකේ 
යදමිනේ වතේ පිරැව ද සි ලේල දනේනා නුවණ ලැබීර්ට යනාහැකි වි . දැනේ 
ගම් දනේවල පිඬු පිණිස හැසිර ඕලාරික ආහාර වළඳමිනේ යකයසේ නම් 
සි ලේල දනේනා නුවණ ලැබි  හැකි වනේයනේ ද? යර්ාහු සිවුපස බහුල 
බවට පැමිණිය ේ  . යර්ාහු ී යමය නේ පිරිහුයණේ  . අප යර්ාහු 
වියශ්ේ ාධිගර් කේ ලබති  ැ ි සිතීර් හිස පටනේ නහනු කැර්ති යකයනකේ 
පිනි බිඳුයවනේ නහමි  ැ ි සිතීර් වැනි . යර්ාහුයගනේ අපට 
පරය ෝජ්න කේ නැත” යැයි මබෝසතාණන් වහන්මස් අතහැර තම 
තමන්මග් පා සිවරුැ මගන අටමලාස් මයාදුනක් මග මගවා මගාස් 
ඉසිපතනයට පිවිසයිහ. 

එසමමයහි උරැමව්ලාමවහි මස්නානි නියම් ගම මස්නානි 
මකමළඹියාමග් මගයි උපන ්සුජාතා නම් දැරිය සුදුසු වියට පත් වූ කල්හි 
එක ්නගු රැකක ් මවත මගාස් “ඉඳිනේ ර්ර් සර් ජ්ාතික කුල යග ක 
කුර්යරකු සර්ග විවාහපතේ ව පළර්ු ව පුයතකු ලබනේයනමි නම් වසරකේ 
පාසා කහවනු ලක්ෂ කේ පරිතයාග යකාට පූජ්ාවකේ කරමි” යැයි 
පරාථනථාවක් කළා ය. ඇයමග් පරාථනථාව සඵල විය. මහ මබෝසතාණන් 
වහන්මස්මග් දුර්්කර කරියා මකාට සය වසරක් සම්පණූථ වූ මවසක් මස 
පුන් මපාමහෝ දින මද්ව පූජාව කරනු කැමති ව ූසුජාතාව පළමු මකාට 
මදනුන් දහසක් වැල් මී වනයක කවා ඒ මදනුනම්ග් කිරි මදාවා 
පන්සියයක් මදනනු්ට මපාවා ඒ මදනුන්මගන් කිරි මදාවා ඉන් අඩකට 
මපාවා මම් ආදී ව මයන් මදනුන් අට මදමනක් දක්වා මපාවා කිමරහි 
ඝන බව මිහිරි බව ඔදවත් බව ඇති කරමින ්කිමරන් කිරි මාරැ කිරීම 
නම් කරියාව කළා ය. ඉන් පසු ඇය මවසක් මපාමහෝ දින ඉතා අලුයම 
නැගිට ඒ මදනුන් අට මදනාමගන් කරිි මදවුවා ය. වසු පැටව් 
මදනුන්මග් සමීපයට මනාපැමිණියහ. අලුත් භාජන තන මුලට ළං කළ 
විට ස්වභාවමයන් ම කරිි භාජන පිරී ගිමය් ය. මම් අසරිිය දුට ුසුජාතාව 
සියතින් ම කරිි මගන අලුත් භාජනවල බහා සියතින ්ම ගිනි අවුළුවා 
ආහාර පිසීමට පටන් ගත්තා ය. මම් කිරිබත පැමසන කල්හි මහත් මහත් 
බුබුළු පැන නැඟී දකුණට කරකැමවමින් ඒ මම් අත හැසිරිණ. එක 
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ිඳුවක් වත් පිටතට මනාවැගිරැමණ් ය. ලිමපහි සුළු දුමක් වත් 
මනානැංමග් ය. එමකමනහ ිමලෝක පාලක සතර වරම් මදවිමයෝ උදුනට 
ආරක්ෂා ගත්හ. මහා බරහ්මයා මස්සත දැරැමව් ය. සක් මදවිඳු ගනිි 
මපමනලි මපරළමින් ගිනි දැල්වීය. මදවිමයෝ මදදහසක් දිවයනි් පරිිවර වූ 
සතර මහද්වීපමයහි මදවි මිනිසුන්මග් පරිමභෝගයට සුදුසු වූ ඕජාව තම 
මද්වානුභාවමයන් දඬුවල් බූ මී වදයක් මිරිකා පැණි ගනන්ාක් මමන් 
කැටි මකාට මගන එම කරිිබතට මයූහ. අන් දිනයන්හි භාගයවතුන් 
වහන්මස් දන් වළඳන විට මදවිමයෝ බත් පිඩක් පඩික් පාසා දිවය ඕජස් 
බහාලති. සම්බුදු පදවියට පත්වන දිනමයහි සහ පිරිනවින් පානා 
දිනමයහි වළඳන ආහාරයට පිසින සැළිමයහිදී ම දිවය ඕජස් බහාලති. 

සුජාතාව එක දවසක් තුළ දී සිදු වූ මම් අසිරිමත් මද් දැක 
පුණ්ණා දාසිය අමතා “දුව පුණේණායවනි, අද අපයගේ යදවිය ෝ වඩාතේ ර් 
පහනේ වූ යසේ . ර්ර් යර්යතකේ කලේ යර්බඳු අසිරි කේ නුදුටුය මි. වහා 
යගාසේ යදේවාල  පිළදිැඟුම් කරව” යැයි කවීා ය. පුණණ්ා දාසිය එමස් ය 
යැයි සතුටින් පිළිමගන රැක් මුල මවත ගියා ය. මහ මබෝසතාණන් 
වහන්මස් එදින ඉකුත් රැමයහි පඤ්්ච මහා සිහනි දුටුමව් ය. ප ්චිම 
භවික මහ මබෝසතාණන් වහන්මස්ලා බුදු වන දවස මපර දින චාතුදද්සී 
රාතරිමයහි පූවථ නිමිති ව මයන් සිහනි පසක් දකිනන්ාහ. එබැවින් එම 
සිහින මහා සපුින යැය ි කියනු ලැමබ්. එදින මහ මබෝසතාණන් 
වහන්මස් “යහට ර්ැි යපායහෝ දවස  . යේශ්ාඛ නැකැතේ ය ෝග තේ 
ය ිණ. ර්ායගේ උතේපතේති  වූය ේ ද යර්ිනර්  . දු ේකර කරි ායවනේ දැනේ 
අවුරැදු ස කේ සම්පූණම වි . එබැවිනේ යහට ින යලාවුතුරා බුදු බව 
ලබනේයනම් නම් ය යහක” යැයි සිතා දකණුැලමයන් සිංහ 
මසයයාමවන් සැතපුමණ් ය. එහි දී මමම සිහින පස දුටුමව් ය. එනම්:- 

මම් සා මහ මපාමළාව ශ්රී යහනය මකාට හිමාල පවථතය 
මකාට්ටය මකාට දකුණු සාගරමයහි මදපය තබා මපරදිග හා බටහිර 
සාගරයන්හ ිදූත තබා ඇඟිලි අගනි් සක්වළ ගල පරිිමදිමින ්නදිනවා 
දුටුමව් ය. මමය පළමු සිහනියයි. මමය බුදු බවට පැමිණ තුන් මලාව 
පුරාවට තමන් වහන්මස්මග් ධමථචකර අනසක පවතව්න බවට මපර 
නිමිත්ත ය. 
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ඊ තණ ගසක් තම නාභි මණ්ඩලමයන් නැගී බඹමලාව දක්වා 
වැඩීමට පත්ව සයිලු සකව්ළ වැසී ගයිා දුටුමව් ය. මමය මදවන 
සිහිනයය.ි මමය තුන් මලෝ වැසියන් නිවන් පුරයට පමුණුවන බවට 
මපර නිමිත්ත ය. 

ඒ ඒ දිගින් කළු හිස ඇති සුදු කය ඇති පණුවන් විම ්ර්යක් 
සිය දහස් ගණනින් පැමිණ තමන් වහන්මස් මග් මදපතුමලහි පටන් 
දණහිස දකව්ා පැන නැංගා දුටුමව් ය. මමය මතවන සිහිනයය.ි මමය 
මබාමහෝ මව්මනයය ජනයා මනාමයක් දි ාවන් මගන් පැමිණ තමන් 
වහන්මස් සරණ මගාස්  රාවක වන බවට මපර නමිිතත් ය. 

මනාමයක් වණථ ඇති ලිහණිින් සතර මදමනක් සතර දිගින් 
ඇවිදින් තමන් වහන්මස්මග් පාද මූලමයහි හිඳ ඇසලි්ලකින් ඉතා සුදු 
පැහැ වූවා දුටුමව් ය. මමය සිවුවන සිහිනයය.ි මමය ක්ෂතරිය බරාහ්මණ 
මව ය  ුද්ර යන සතර කුලමයන් ම පිරිස ්පැමිණ ඒ කලු මගාත් සියල්ල 
අතහැර තමන් වහන්මස්මග්  රාවක බවට පත්වන බවට මපර නමිිත්තය. 

මයාදුනක් පමණ වූ අසුචිමයන් පිරැණු පවථතයක් මතට නැගී 
ඔිමනාබ සක්මන් කමළ් ය. එමහත් එම අසූචි කිසිවක් තම ශ්රී පාදමයහි 
මනාගූවුණා දුටුමව් ය. මමය පස් වන සිහිනයයි. මමය තමන් 
වහන්මස්ට හා තම  රාවකයන් වහන්මස්ලාට අපමණ සිවුපස පරතය 
ලැමබන නමුත් ඒ කිසිවක මනා ඇමලන බවට මපර නිමිත්ත ය. 

මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් එම සිහනියන්හි අථථ විමසා අද 
මම බුදු මවමි යැයි දැන එම අිර්්ඨානමයන ්යකු්ත ව අලුයම සිරැර 
පිළදිැඟුම් මකාට පිණ්ඩපාත කාලය එළමඹන මතක් ඒ වෘක්ෂ මූලමයහි 
වැඩ හුන්මන් ය. මබෝසතාණන් වහන්මස්මග ්  රීරාමලෝකමයන් නුග 
රැක ආමලෝකමත් විය. පණු්ණාව අවුත් බලන්නී මුළු නුග වෘක්ෂය ම 
 රීරමයන් නකි්මමන රැස් දහරින් රන්වන් කරමින් මපරදිග බලා වැඩ 
හුන් මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් දැක රැක් මදවියා ගසනි් බැස සියතින් 
ම පූජාව පිළිගැනීමට සිටිනවා විය යුතයු යැය ිසිතා ියට පත්ව වහාම 
ආපසු නිවසට මගාස ්සුජාතාවට එම කාරණය සැල කළා ය. සුජාතාව 
ඇයමග් වදන් අසා සතුටු ව නුඹ අද පටන් මාමග් මදට ුදියණිය වනන්ී 
ය යැයි දියණියට සුදුසු සියලු ආභරණ දුනන්ා ය. 
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මහ මබෝසතාණන් වහන්මස්ට බුදු වන දින කහවනු ලක්ෂයක් 
අගනා රන් බඳුනක් ලැිය යුතු බැවින් සුජාතාව එබඳු රන් බඳුනක් 
මගන කිරිබත ඒ භාජනයට මබදනු කැමති ව පිසූ බඳුන යටිකුරැ කළා 
ය. එවිට සයිලු කිරිබතනි් රන් තලිය පිරී ගිමය් ය. එය මවනත් රන් 
බඳුනකනි් වසා වස්තරයකින ්ඔතා මගන තමා ද සවථාභරණමයන් සැරසී 
රන් පාතරය හිස මත තබාමගන මහත් සිරියාමවන් නඟු වෘක්ෂ මූලයට 
මගාස් මබෝසතාණන් වහන්මස් මදස බලා රැක් මදවියා යන හැඟීමමන් 
සතුටු ව දුටු තැන් පටන් නැමි නැමී මගාස් හිසින් පාතරය මගන පයින 
විවෘත මකාට රන ්මකණ්ිමයන් සවුඳ ගැලව්ූ පැන් මගන මබෝසතාණන් 
වහන්මස් ඉදිරිමයහි සිටියා ය. පැවිදි වන දින ඝටීකාර බරහ්මයා විසින් 
මදන ලද මැටි පාතරය එමතක් කල් අත් මනා හැර තිබී ඒ මමාමහාමතහි 
අතුරැදහන් විය. මබෝසතාණන් වහන්මස් පාතරය නැති බැවින් දකුණු 
අත දිගු මකාට පැන් පිළගිත්මත් ය. සුජාතාව රන් පාතරය සමගම 
කිරිබත මබෝසතාණන් වහන්මස්මග් අමතහි තැබුවා ය. එවිට මහ 
මබෝසතාණන් වහන්මස් සුජාතාව මදස බැලූ ආකාරමයන් ම කාරණය 
වටහා ගත් සුජාතාව “උතුර්ායණනි, ර්ා විසිනේ රනේ පාතර  ඔබ 
වහනේයසේට පිරිනැර්ුයවමි. කැර්ති යසේ එ  රැයගන  නු ර්ැනවි” යැයි 
කියා වැඳ නැවත ද “ර්යගේ ර්නයදාළ සපරිැණාකේ යර්නේ 
ඔබ  වහනේයසේයගේ පැතුම් සඵල යේවා” යැය ිපවසා ලක්ෂයක් වටිනා රන් 
පාතරය දිරාපත් එකක් මමන ්සිතින් අතහැර අමප්ක්ෂා රහිතව ගියා ය. 

මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් වැඩ හුන් තැනින් නැගිට ගස 
පැදකුණු මකාට පාතරය රැමගන මන්රඤ්්ජරා ගං මතරට වැඩ පාතරය 
ගං ඉවුමරහි තබා පූවථමයහි ලක්ෂ ගණන් මහ මබෝසතාණන් වහන්මස්ලා 
බුදු වන දින ස්නානය කරන ලද සුපරතිර්්ිට නම් නහන මතාටින් ගඟට 
බැස ස්නානය මකාට මනාමයක් ලක්ෂ ගණන් බුදුරජාණන් 
වහන්මස්ලාමග් චීවරය ව ූ අහථත් ධජය මපාරවාමගන මපර දිගට 
අභිමුඛ්ව වැඩ හිඳ මඩබර මගි පමණ වන මලස ඒ කිරිබත 
එකුන්පණස් පඩික් මකාට වැළඳූ මසක්. එම ආහාරයම බුදු වී සත් සති 
මගවීම මතක් ම මබෝ මැඩ වැඩ විසමීට ආහාරය විය. එම කාලය තුළ 
අන් ආහාරයක ්මනාවිය. ස්නානය කිරීමක් මළ මුතර බැහැර කිරීමම් 
කෘතයයක් ද මනාවිය. ධයාන මාගථ ඵල සුවමයන් කල ්ගත කමළ් ය. 
මබෝසතාණන් වහන්මස් එම ආහාරය වළඳා රන් පාතරය මගන “අද ර්ර් 
බුදේධතේව ට පතේ වනේයනේ නම් යම් පාතර  උඩුගං දහර අනුව ය ේවා. 
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යනාහැකි වනේයනේ නම් ගඟ ි  පහර අනුව ය ේවා” යැයි සිතා ගඟ 
දියට දැමුමව් ය. එම පාතරය ගඟ සැඩ පහර සඳිිමින් ගඟ මැදට මගාස් 
ජව සම්පනන් අ ්වමයකු මමන් මැදින් ම අස ූරියනක් පමණ තැන 
මගාස් දිය සළුියක ගිලී මහාකාල නම් නා රජුමග් නාග භවනයට මගාස් 
මපර තුන ් බුදුරජාණන් වහන්මස්ලාට පරිතයාග කළ රන ්පාතරයන්හි 
කිටි කිටි යන  බ්දය නංවමින් ඒ පාතර තුනට යටින් පිහිටිමය් ය. ඒ නා 
මලාවට එක් අන්තර්ම කලප්යක් එක් දවසක.ි 

 මබෝසතාණන් වහන්මස් එම ගඟ අසබඩ මලනි් ගැවසුණු සල් 
වනමයහි දහවල ්කාලය ගත මකාට සවස මල් නටුමවන් ගිලිමහන 
කාලමයහි මදවියන් විසින් සරසන ලද අට ඉස්බක් පමණ වූ පැතිරී ගිය 
මාගථමයන් සිංහමයකු මමන් අභීතව ඇසතු මබෝි වෘක්ෂය මවත වැි 
මස්ක. නාග, යක්ෂ, ගුරැළු ආදීහු දිවයමය සුවඳ මල ්ආදිමයන් පූජා 
කළහ. දිවය සංගීතාදිය පැවැත්වූහ. දස දහසක් මලෝක සුවඳ මල් 
මාලාවක් මමන් විය. සාධුකාර හඬ පැවැත්විණ.  

ඒ මව්ලාමවහි මසාත්ථිය නම් තෘණ මවමළනද්ා තෘණ මගන 
ඉදිරියට එන්මන ්මබෝසතාණන් වහන්මස්මග ්ආකාරය දැන තෘණ අට 
මිටක් දුන්මන් ය. මබෝසතාණන් වහන්මස් එය ද මගන මබෝ මැඬට 
නැඟ දකුණු දිසාමවන් උතුරට මුහුණ ලා සිටිමය් ය. එමව්මලහි 
සක්වමළහි දකුණු පැත්ත ගිලී අවීචි නිරයට පැමිණියාක් මමන ්විය. 
උතුරැ සක්වළ භවාගරමයහි පිහිටියාක් මමන් විය. මබෝසතාණන් 
වහන්මස් මම් දිසාව සම්මබෝියට සුදුසු දිසාව මනාමව් යැයි සලකා 
පැදකුණු කරමින ්බටහිර දිසාවට මගාස් මපර දිගට මහුුණ ලා සිටිමය් 
ය. ඒ දිසාව ද මපර මමන ්ම විය. මමමලස මබෝසතාණන් වහන්මස් 
සිටි තැන නැින් තිබූ චකරයක් මන්මිමයන් මඬනා කලක් මමන ්මහ 
මපාමළාව උස් පහති විය. එම ස්ථානය ද සම්මබෝියට සුදුසු ස්ථානය 
මනාමව් යැයි සලකා උතුරැ දිසාවට මගාස් දකුණට මහුුණ ලා සිටිමය් 
ය. එම දිසාව ද එමස්ම විය. ඒ දිසාව ද ජය භූමිය මනාමව් යැයි සිතා 
මපර දිගට මගාස් බටහිර දිසාව බලා සිටිමය් ය. ඒ මපරදිග දිසාව සයිලු 
බුදුරජාණන ්වහන්මස්ලාමග් සම්මබෝි අසුන පිහිටන තැන මව්. එම 
ස්ථානය උස් පහත් මනාමව්. මනා සැමල්. 
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මබෝසතාණන් වහන්මස් මමම ස්ථානය සියලු බුදුරජාණන් 
වහන්මස්ලාමග් අත් මනාහරින ලද මනාමසල්මවන මකමලස් මැදිරි 
විනා  කරන ස්ථානය යැයි දැන ඒ තෘණ අගින් මගන මසලවිය. ඒ 
සමගම තුදුස් රියන් වජිරාසනය පැන නැඟුමණ් ය. ඒ තෘණ ඒ 
ආකාරමයන් ම පිහිටිමය් ය. ඉතා දක්ෂ වූ සිත් කරැමවකු විසනි් ද මම් 
ආසනය සිතුවම් කරන්නට සමථථ මනාමව්. මබෝසතාණන් වහන්මස් 
මබෝි වෘක්ෂමයහි කඳට පටි දී මපර දිගට අභිමුඛ්ව දැි සිත් ඇතිව 
“ර්යගේ ශ්රීරය හි සර්, නහර, ඇට විසියේවා. ර්සේ යලේ වි යළේවා. සම්ර්ා 
සම්බුදේධතේව ට යනාපැමිණ යම් බදේධාසන  යනාහරිනේයනමි” යැයි 
සිය ගණන් මහන පහත් වවු ද මනාිඳිය හැකි, පරාජය කළ මනාහැකි 
පයයථංකය බැඳ වැඩ හුන්මන් ය. 

එමකමනහිම මාර දිවය පතුරයා “සිදුහතේ කුර්රැ ර්යගේ බල  
ඉකේර්වනු කැර්ැතේයතේ  , ර්ර් දැනේ ඔහුට ර්ා ර්ැඬ පවතේවනේනට 
යනායදමි” යැය ිමර මසනග මවත මගාස් එම කරැණ කියා වම් පසින් 
ද, දකුණ ුපසනි් ද, ඉදිරි පසින් ද මදාමළාස් මයාදුනක ්තරම් පැතිරැණු 
පිටුපසින් සකව්ළ මකළවර මකාට ඇති මාර මස්නාවක් පිරිවර මකාට 
එකසිය පනස් මයාදුන් උසැති ගිරිමම්ඛ්ලා ඇතුපිට නැඟී නකිම්ුණහ. 
ඒ මාර මස්නාමවහි එක් මවස් ගත් මදමදමනකු මනාවූහ. ඇතමමක් 
ඇත් මවස් මගන දුවයි. ඇතමමක් අ ්ව මවස් මගන දුවයි. ඇතමමක් 
සිංහ මවස් මගන දුවයි. ඇතමමක් මහිර් මවස් මගන දුවයි. ඇතමමක් 
වෘර්භ මවස් මගන දුවයි. ඇතමමක් සුනඛ් මවස් ගතම්ත් ස. ඇතමමක් 
ගුරැළු මවස් මගන දුවය.ි ඇතමමක් කපුටු මවස් මගන දුවයි. ඇතමමක් 
ලිහිණි මවස් මගන දුවයි. ඇතමමක් නාග මවස් මගන දුවයි. ඇතමමක් 
මපාමළාන් මවස් මගන දුවයි. ඇතමමක් පිඹුරැ මවස් මගන දුවයි. 
ඇතමමක් රාක්ෂ මවස් මගන දුවයි. ඇතමමක් යක් හඬ පතුරවමින් දුවයි. 
ඇතමමක් පවථත ගසා දුවය.ි ඇතමමක් සපථායධු මගන දුවයි. ඇතමමක් 
මහා වෘක්ෂ උපුටා හිස වට කරකවමින් දුවයි.  ඇතමමක් ගිනි වැටි 
කරකවමින් දුවයි. එම මාර මස්නාමවහි ගුගුරන  බ්දය මපාමළාව 
ගුගුරන කලක් මමන් මයාදුන් දහසක් දුර ඇමසයි. වසවත් මාර දිවය 
පුතරයා එකසිය පනස් මයාදුන් උසැති ගිරිමම්ඛ්ලා ඇති පිට නැගී අත් 
දහසක් මවා ඒ අත්වලින් මනාමයක් ආයධු මගන මබෝසතාණන් 
වහන්මස් මැඩමගන යන්නාක් මමන් ඉදිරියට පැමිණියහ.  
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ඒ වන විට දස දහසක් සකව්ළ මදවි බඹනු් මහ මබෝසතාණන් 
වහන්මස්ට තුති ගී ගයමින් මබෝි මණ්ඩලය පිරිවරා සටිියහ. සක් මදව් 
රජ එකසයි විසි රියන් දිග විජයුත්තර නම් සංඛ්ය පඹිිමින් සිටිමය් ය. 
එය එක් වරක ්පඹිි කල සිව් මසක් රැව් දී නිහඬ මවයි. මහා කාල නාග 
රාජයා සිය ගණන් ගීත කියමින් මබෝසතාණන් වහන්මස්මග් ගුණ 
වණථනා කරමින් සිටිමය ්ය. මහා බරහ්මයා මබෝසතාණන් වහන්මස්ට සුදු 
මස්සත දරමින් සිටිමය් ය. මර මසනග උතුරැ මදසින් පැමිණ මබෝ 
මැඩට ළං මවත් ම ඔවුන්මගන් එක් අමයකුටවත් සිටීමට මනාහැකි වූහ. 
හිස් ලූ ලූ අත පලා ගියහ. මහාකාල නාග රාජයා මපාමළාව කිමිද 
මයාදුන් පන්සියයක් දිග පළල ඇති මාඤ්්මජ්රික නාග භවනයට මගාස් 
දූතින් මුහුණ වසාමගන මහාත්මත් ය. සක් මදව් රජ විජයුත්තර සංඛ්ය 
පිට තබාමගන සක්වළ මවුවිටට මගාස් සිටිමය ් ය. මහා බරහම්යා 
 ්මව්තඡතරය සක්වළ මකළවර තබා බඹ මලාවට ම ගිමය ් ය. එක 
මදවිමයකුට මහෝ සිටීමට මනාහැකි වූහ. මබෝසතාණන් වහන්මස් 
එකලාව ම සිටිමය් ය. වසවත් මාරයා සිය පරිිස අමතා “දරැවනි, 
සුදේයධෝදන පුතර සිදේධාථම සර්ාන අනේ යකයනකේ නැත. ර්ුහුණට ර්ුහුණ 
ලා  ුද කිරීර්ට අපි සර්තේ යනායවර්ු. පසුපසිනේ යගාසේ  ුද කරර්ු” යැයි 
කීමව් ය. 

මබෝසතාණන් වහන්මස් තුන් පැති බලා සියලු මදවියන් පලා 
ගිය බැවින් මබෝ මැඩ හිස් ව ඇති බව දැන නැවත උතුරැ මදසින් මාර 
මස්නාව තමා මැඩීමට එන බව දැක මම් වි ාල මසනග එකලා වූ මා 
සඳහා උත්සාහ කරති. මමහි මාමග් මව්පයි මසාමහායුමරෝ මහෝ අන් 
කිසිවකු මහෝ නැත. මම් දස පාරමිතාමවෝ මා විසින් දිගු කලක් 
මපෝර්ණය කළ මස්වකමයෝ වැනන්ාහ. මා විසනි් සාරාසංඛ්ය කල්ප 
ලක්ෂයක් පුරා පුරන ලද සතය පාරමිතාව මා හට මූණිමයෝ වන්මන් ය. 
ගැඹුරැ වූ මාමග් පරඥා පාරමිතාව මා හට පියා වන්මන් ය. මා විසනි් 
දැනගත් ධමථය මා හට බාල මසාමහායුරා වන්මන් ය. මාමග් මමතරී 
පාරමිතාව මා හට පරම කලයාණ මිතරයා වන්මන් ය. මාමග් අචල වූ 
 රද්ධාව පරිය කාන්තාව වනම්න් ය. මාමග් ඉවසීම මා හට අනුබල මදන 
පුතරයා වන්මන් ය. මමමස් වූ මාමග් මම් පාරමිතා නූයින් සය මදනාට 
මා විසින් මමමතක් කල් එක් ක්ෂණයකදුු අහිතක් මනාමකාට රක්ෂා 
කමළමි. එබැවින් දැන් මා හට මම් මමාමහාමත් ජීවිතය හා සමාන 
ාතීන් පිහිට පිණිස ඇත්මත් මව්. තව ද මා විසනි ්පුරැදු කරන ලද 
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සම තිස් පාරමිතා ධමථ අද මා හට මහා මයෝධයන් තිස් මදමනකු ව මා 
ආරක්ෂා කරයි. එබැවින් මට බල මයෝධමයෝත් ඇත. තව ද මා විසින් 
මමමතක් කල් පුරැදු කරන ලද සත් තිස් මබෝිපාක්ෂික ධමථ අද මාමග් 
මන්තරී සමූහය මවය.ි තව ද මා විසනි් මම් සා දිග ුකලක් කාය වාක් 
සංයමමයන් පුරැදු කරන ලද නවදහස් එකසිය අසූ මකෝටි පනස් ලක්ෂ 
සතිස් දහසක් පමණ වූ සංවර සීලස්කන්ධය අද මා අත් මනාහැර පිහිට 
වන බල මස්නාව මවති. තවද මා විසින් මමමතක් කල් වැඩ ූගම්භීර වූ 
ගුණ සමූහය අද මාමග් ආරක්ෂාව සලසන හාත්පස පහිිටි අගල මවයි. 
මා විසින් පරුැදු කළ මමතරී පාරමිතාව ඒ අගල පුරා පරිී ඉතිරී පවතින 
පර සතුරන්ට ආකරමණය මනාකළ හැකි දිය කඳ මවය.ි එමස් මහයින් 
අද මම් මහා දිය අගල සතරුන්ට මා මවත ළං වීමට ඉඩ මනාමදයි. තව 
ද මාමග් පාරමිතා නැමති හුයින් (නූමලන්) බඳනා ලද මහා මත්මජෝ 
පරාකාරය බඹමලාව දක්වා උස්ව නැගී මා වට මකාට පිහිටිමය් මව්. 
එමස් මහයින් අද සතුරාට එම පරාකාරය පැන ඒමට මනාහැක්මකම් ය. 
තව ද මා විසින ්විම ්ර්මයන් රක්ෂා කරන ලද චතු පාරි ුද්ි සීලය අද 
මා හට සතර වාසල මහ මදාරටු සතර මව්. මාමග් ඉන්ද්රිය සංවර සීලය 
මා හට පක්ෂපාතී වූ මදාරටු පාලකයා වී  වාසල ්මදාර මනාහැර මා 
ආරක්ෂා කරය.ි මාමග් මම් වජරාසනය මා හට හස්ති වාහනය මවයි. මම් 
ජය ශ්රී මහ මබෝි රාජ වෘක්ෂය සතුරන් පරදවන  මාමග් ජය මස්සත 
මවයි. එමස් මහයින් මා නසිාම උපන් මම් මහ මබෝිය හා වජරාසනය 
අද මා මනාහැර මනායයි. එමහයින් පාරමී ධමථ පලිහක් මකාට පාරමී 
නැමති ආයුධමයන් ම මම් මාර පරිිස විසුරැවා හැරිය යුතු වන්මන් ය 
යැයි සිතා දස පාරමිතා ගුණ සිහි කරමින් වැඩ හනු්මන් ය.  

මාර දිවය පුතරයා සදි්ධාථථයන් මමයින ්ම පලාපියමි යැයි සිතා 
මහා සුළඟක ් මැවිය. ඒ සුළං වර්ථාමවන ් සියලු දිසාමවන් වා මඩුලු 
හටමගන මයාදුන් මද මයාදුන් තුන් මයාදුන් පමණ වූ මහා පවථත 
ිඳිමින් මහා ගස් මුලිනුපුටා දමමින් සයිලු ගම් නියම්ගම් සුණු විසුණු 
කරමින් පැමිණිය ද මබෝසතාණන් වහන්මස්මග් සිවුරැ මකානක ්මහෝ 
මසලවීමට සමත් මනාවිය.  

ඉන් පසු මාරයා මබෝසතාණන් වහන්මස් යට මකාට මරමි යැයි 
මයාදුන් ගණන් වළා පටල නැඟී මහා ජල වර්ථාවක් වැස්සවිය. ඒ වැසි 
ධාරා මව්ගමයන් මපාමළාව සිදුරැ විය. වන රැක් යට මකාට ගලා ආ 
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මහා මම්ඝමයන් මබෝසතාණන් වහන්මස්මග් සිවුරැ මකානක් 
මතමන්නට අසමත් විය.  

අනතුරැව ගල් වර්ථාවක් වැස්සවිය. මහත් වූ පවථත මමන් ගල් 
ගිනි මගන දුම් දමමින් අහසින් අවුත් මබෝසතාණන් වහන්මස් මවත 
පැමිණ දිවය මල් බවට පත ්විය.  

අනතුරැව ආයුධ වර්ථාවක් වැස්සවිය. එක් පස මවුහත ඇති 
මදපැත්මතහි මුවහත් ඇති කඩු, අඩයටි, ඊතල ආදිය ගිනි මගන 
දිලිමසමින් දුම් දමමින් අහසින් මබෝසතාණන් වහන්මස් මවත අවුත් 
දිවය කුසුම් බවට පත් විය.  

අනතුරැව අඟුරැ වර්ථාවක් වැස්සවිය. කිණිහිරි මල් වන් ගිනි 
අඟුරැ අහසින් අවුත් මබෝසතාණන් වහන්මස් පාමුල දිවය කුසුම් මමන් 
විසිරිණ.  

අනතුරැව අළු වර්ථාවක් වැස්සවිය. ඉතා උණුසුම් වූ ගිනි ගත් 
අළු අහසින් අවුත් මබෝසතාණන් වහන්මස්මග ්පාමුල සඳුන් සුණ ුමමන් 
වැටිණ.  

අනතුරැව වැලි වර්ථාවක් වැස්සවිය. ඉතා සියුම් වැලි ගනිි මගන 
දුම් දමමින් අහසින් අවුත් දිවයමය මල් බවට පත් විය.  

අනතුරැව මඩ වර්ථාවක් වැස්සවිය. ගනිි මගන දිලිමසන මඩ 
අහසින් අවුත් මබෝසතාණන් වහන්මස්මග් පාමුල දිවය විලවුන් බවට 
පත් විය.  

අනතුරැව මමයින් මබෝසතාණන් වහන්මස් ිය ගන්වා පළවා 
හරිමි යැයි ගනඳුරක් මැවිය. චතුරංග සමන්වාගත රාතරියක මමන් වූ 
මහා ගන අන්ධකාරය මබෝසතාණන් වහන්මස් මවත පැමිණ 
සූයයථයාමලෝකමයන් මමන් අතුරැදහන් විය.  

මමමස් නව විධ මහා වර්ථාවක් වස්සවා ද මබෝසතාණන් 
වහන්මස් පලවා හරින්නට මනාහැකි ව මර මසනග අමතා “යකාල 
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බලා සිටිනේයනේ ඇ ි? සිදේධාථම නේ අලේලා ගනේි, නසේ, පලවා හරිේ” 
යැයි අන මකාට තමා ද ගිරිමම්ඛ්ලා ඇතු පිට සිට චකරායුධය මගන 
මබෝසතාණන් වහන්මස් සමීපයට අවුත් “සිදුහතේ කරු්රැනි, පලඟිනේ 
නැගිටිනු, එ  ඔබට අ ිති නැත, එ  පැමිණි   ුතේයතේ ර්ා යවත ” 
යැයි කීමව් ය. මබෝසතාණන් වහන්මස් ඔහුමග් වචනය අසා “ර්ාර , 
ඔබ දසපාරමිතා දස උපපාරමිතා දස පරර්තේථ පාරමිතා 
යනාපිරැයවහි . එයසේර් ඔබ අංග, යනේතර, ධන රාජ්ය, පුතර-දාර  න 
පඤේච ර්හා පරිතයාග යනායකයළහි  . එයසේර් ාතතේථ ච යමා, 
යලෝකතේථ ච යමා, බුදේධතේථ ච යමාවනේ හි යනාහැසිරැයණහි  . එබැවිනේ 
යම් පළඟ ර්ා සතු  . ඔබට අ තේ යනායේ” යැයි වදාමළ් ය. එයින් 
අති යින් කිපුණු මාරයා මකෝපය දරා ගත මනාහැකි ව මබෝසතාණන් 
වහන්මස් මවත චකරායුධමයන් දමා ගැසීය. එම සියමු් මවුහත් ඇති 
චකරායුධය අන් දිනවල කපිණුු මරැ විසනි් විහදිුවා හමල් නම් කළුගල් 
ටැඹක් වුව ද හුණ බඩක ්මමන් සිමඳන්මන ්ය. එදින එය දස මපරැම් 
දම් සිහි කරමින් සිටි මහ මබෝසතාණන් වහන්මස්මග් හිස මත මල් 
වියනක් මමන් පිහිටිමය් ය. එකල්හි මර මසනග මබෝසතාණන් වහන්මස් 
දැන් පලඟින් නැගිට පලා යයි යැයි මහත් ගල්කළුු මපරලා හැරියහ. 
ඒවා ද මහ මබෝසතාණන් වහන්මස්මග් පාරමී බලමයන ්මල් ගුලා බවට 
පත්ව ිම වැටිණ. 

මදවිමයෝ සක්වළ ගැබ මුව විමටහි සිට මගල ඔසවා හිස් උස් 
මකාට බලන්මන් මහ මබෝසතාණන් වහන්මස්මග් රැවින් අගතැනප්ත් 
 රීරය දැක දැන් කුමක ් මව්ද යැයි විමසමින් සිටිති. අනතුරැව 
මබෝසතාණන් වහන්මස් “දස යපරැම් දම් පිරූ ර්හ යබෝසතාණනේ 
වහනේයසේලාට ලැයබන පළඟ අද ර්ට හමිි වි . ර්ාර , ඔබ දාන 
පාරමිතාව පිරූ බවට කවයරකේ සාක්ෂි ද” යැයි ඇසුමව් ය. එවිට මාරයා 
“යර්යතකේ යදනා ර්ට සාක්ෂි ” යැයි මර මසනග මදසට අත දිගු කමළ්ය. 
මර මසනග ද “ර්ර් සාක්ෂි යවමි, ර්ර් සාක්ෂි යවමි” ඔවනු් මවන මවනම 
නැඟූ හඬ මහ මපාමළාව ගුගුරන  බ්දය මමන ් විය. මාරයා ද 
මබෝසතාණන් වහන්මස්මගන් “සිදේධාථම කුර්ාර ායනනි, ඔබ දාන 
පාරමිතාව පිරූ බවට කවයරකේ සාක්ෂි ද?” යැයි ඇසුමව් ය. එවිට 
මබෝසතාණන් වහන්මස් “ර්ාර , ඔබට දාන පාරමිතාව පිරූ බවට සජීී 
සාක්ෂි ඇත. ර්ට යර්හි සජීී සාක්ෂි කේ නැත. යනාය කේ 
ආතේර්භාව නේහි දී පිරූ දාන පාරමිතාව තියේවා, එකර් යවසේසනේතර 
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ආතේර් භාවය හි දී සතේතසතික ර්හා දාන  දුනේ බවට යම් සිතේ පිතේ 
නැති ර්හ යපායළාව සාක්ෂි යව ි” යැයි කියා සිවරුැ ගැබ අතරින් දකුණු 
අත එළියට මගන “යවසේසනේතර කාලය හි දුනේ ඒ ර්හා දාන ට ඔබ 
සාක්ෂි ද? නැදේද?” යැයි මහ මපාමළාව මදසට දිගු කමළ් ය. එවිට මහ 
මපාමළාව “සේවාමීනි, ර්ර් ඔබ වහනේයසේට සාක්ෂි යවමි” යැයි කියන්නාක් 
මමන් ලක්ෂ වාර මහහඬ පතුරවමින් මාර බලය යට කරමින් රාවය 
පැතිරිණි. මමමස් මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් එම දානය නැවත 
නැවතත් සිහි කරන විට ගිරිමම්ඛ්ලා ඇතු මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් 
ඉදිරිමයහි දණ ගැසයී. මාර මසනග ඒ ඒ දිසාවන්ට පලා ගියහ. 
මදමදමනක් එක මගින් මනාගියහ. හිස් මවළුම් ද හැඳි වස්තර ද අතහැර 
ඒ ඒ දිසාමවන් පැන දිවූහ. මද්ව සමූහයා එමලස පැන යන මාර පිරිස 
දැක “ර්ාර ා පරාජ්  වූය ේ  . සිදුහතේ කුර්ාර නේට ජ්  අතේ වි . අපි 
ජ්  පජූ්ා කරර්ු” යැයි සවුඳ මල් ආදිය අතැති ව මබෝි මණ්ඩලය මවත 
පැමිණ මද්ව, බරහ්ම, නාග, ගරැඬ සමූහයා මහ මබෝසතාණන් 
වහන්මස්ට පූජා කළහ. 

මමමස් මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් හිරැ බැස යාමට මපර ම 
මාර බලය පරාජය මකාට රන් පබළු දැලකනි් පුදන්නාක් මමන ්සිවරු 
මත මබෝ අංකුර වැමටද්දී පළමු යාමමයහි දී මපර විසූ කඳ පළිිමවළ 
දක්නා නුවණ ද, මධයම යාමමයහි දී දිවැස් නුවණ ද ලබා ප ්චිම 
යාමමයහි දී පටිච්ච සමුප්පාදය අනුමලෝම පරතිමලෝම ව මයන් බලමින් 
මහ්තුඵල ද ථනය ලබා ගත්මත් ය. මමහි දී මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් 
අවිදයා ආදී පද මදාමළාසකින් යුත් පටිච්ච සමුපප්ාදය පැවැත්ම 
මනාපැවැත්ම ව මයන් ද, මුල සිට අගට ද, අග සටි මුලට ද යන 
කරමමයන් විම ථනය කරද්දී දසදහසක් මලෝක ධාතූන් ජලය මකළවර 
මකාටැති ව මදාමළාස් වරක ්ම කම්පා විය. 

මමමස් මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් දස දහසක් මලෝක ධාතු 
කම්පා මකාට අලුයම් මවමලහි සියල්ල දන්නා නුවණ වූ සවථඥතා 
ාණය අවමබෝධ කරන කල්හි දස දහසක් සක්වළ සියලු අලංකාරමයන් 
සැරසුමණ් ය. ඒ ඒ සක්වළ මපරදිග මුව විමටහි එසව ූධජ මකළවරින් 
නිකුත් වන රැස් දහර බටහිර මුවවිමටහි වැදිණි. මම් අයුරින් උතුරැ 
දකුණු දිසාවන්හි එසවූ ධජ මකළවරින් නිකුත් වන රැස් දහරවල් 
පරතිවිරැද්ධ දිසා මවුවිමටහි වැමද්. මපාමළාමවහි ඔසවන ලද ධජ 
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මකළවර බඹ මලාව හැමපයි. බඹ මලාව එසව ූ ධජ මකළවර 
මපාමළාමවහි හැමපයි. එමස්ම දස දහසක් සකව්ළ මල් මගි හට 
ගන්නා ගස් වැල්හි මල් මගි හට ගත්හ. රැක් කඳන්හ ිද මල් පිපුණහ. 
අතු රිකිළි ලයි වැලව්ල මල් පපිුමණ් ය. අහමසහි එල්මබන පියමු් 
පිපුමණ් ය. ගල් තලා ිඳ මගන එක නටුමවහි මල් සතක් සතක් වන 
මස් දඬු පයිුම් පැන නැගණිි. දස දහසක් සක්වළ වට මකාට  ඇති මල් 
ගුළයික් මමන් ද මනාව සකස් කළ මල් ඇතිරියක් මමන් ද විය. සකව්ළ 
තුනක් අතර පිහිටි කිසි දා ආමලෝකයක් මනාවැමටන මලෝකාන්තරික 
නරකය ද සයූයථ මණ්ඩල සතක් පූයුවා මස් ආමලෝකමත් විය. මයාදුන් 
සුවාසූ දහසක් ගැඹුරැ වූ කර දිමයන් පිරැණු මහා සමුද්රය මිහිරි රස 
ඇති පැන් බවට පත් විය. ඇල මදාල ගංගා ගලා මනාබැස්සාහ. ජාති 
අන්ධමයෝ රූප දැකක්ාහ. ජාති මගාළුමවෝ කථා කළහ. ජාති ිහිමරෝ 
 බ්ද ඇසූහ. උපතින් මකාර වූමවෝ මදපයින් ගමන් කළහ. සිරගත වූමවෝ 
බන්ධනවලින ්නදිහස් වූහ. මමමස් අපමණ සිරි සැපතින් පදිුම් ලබද්දී 
විවිධ අසිරිමත් මද් පහළ මවද්දී මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් සවථඥතා 
ඥානාිගමනමයන් සම්මා සම්බුදධ්ත්වයට පැමිණ සයිලු බුදුරජාණන් 
වහන්මස්ලා විසින් අත් මනාහරින ලද පරීති වාකය පහළ කළ මස්ක.  

අයනකජ්ාතිසංසාරං  - සන්දධාවිස්සං අනිබ්බිසං, 
ගහකාරකං ගයවසයන්තා - දුක්ඛා ජ්ාති පනුප්පුනං. 

භවමයහි නැවත නැවත උත්පත්තිය යම් මහයකින් දුකක් මව්ද, 
එමහයින් ආත්මභාව සංඛ්යාත මගය සදන තෘර්්ණාව නැමති වඩවුා 
මසායන මම යම් නුවණකින් ඔහු දකින්නට හැකි මව් ද, ඒ මබෝි 
ඥානාිගමය පිණිස දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්මස් පා මුලදී කරන ලද 
අභිනීහාර ඇත්මත් ම මමමතක් කල් මළුුල්මලහි මනාමයක් ජාති මකෝටි 
සහසර යැයි කියන ලද සසර වැමටහි ඒ මබෝි ඥානය මනාලැබ චයුති 
පරතිසන්ි ව මයන් නැවත ඇවිද්මදමි. 

ගහකාරක ියට්ඨාස ි  - පුන යගහං න කාහසි, 
සබ්බා යත ඵාසුකා භග්ගා - ගහකූටං විසඞ්ඛතං, 
විසඞ්ඛාරගතං චිතතං  - තණ්හානං ඛ ර්ජ්ඣෙගා 
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“ආත්මභාවය නැමති මම් මගය කරන තෘර්්ණාව නැමති වඩුව, 
සවථඥතා ඥානය පරතිමව්ධ කරන මා විසින් දැන ්නඹු ව දක්නා ලද්මදහිය. 
නැවත ආත්මභාවය නැමත ිමගයක ්නඹු මට මනාකරනම්නහි ය. තාමග් 
සියලු මකමලස් නැමති පරාල නම් ව ූගෘහ උපකරණ මා විසනි් සිඳ 
ිඳ දමන ලදි. තා කළ ආත්මභාව නැමති මගමයහි අවිදයා නැමති 
කැණිමඩල මා විසනි් රහත් මග නුවණ නැමති මපාරමවන් පළා 
විසුරැවා හරින ලදි. දැන් මාමග් සිත අරමුණු කිරීම් ව මයන් නිවනට 
පිවිසිමය ්ය. තෘර්්ණාවමග් ක්ෂය කිරීම යැයි කියන ලද රහත් ඵලයට 
පැමිණිමයමි” යැයි උදාන පරීති වාකයයක් පහළ කමළ් ය. මමය වනාහි 
බුදු මවුින් පිට වූ පරථම බුදධ් වචනය මව්. 

මමමස් අප මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් සාරාසංඛ්ය කල්ප 
ලක්ෂයක් පුරාවට අතරක් නූර පිරැවා වූ සමතරිං ත් පාරමිතා ගුණ 
බලමයන් විජය ශ්රී ජය ශ්රී මහා මබෝධීන් වහන්මස ් අරා වැඩ සිට 
සපරිවාර මාර පරාජය මකාට මලාව්තුරා බුදු බවට පැමිණ වදාළ මස්ක.  

මමය අථථ ව මයන් මගන සතයකරියා මකාට මසත් පැතීම මමම 
ගාථාමවන් පරකා  මකාට දක්වන්මන් ය. 

බාහුං සහස්ස ර්භිනිම්මිතසා ුධං තං     
 ගිරියර්ඛලං උිතය ාර සයසන ර්ාරං,          
 දානාි ධම්ර් විධිනා ජිතවා ර්ුනියන්දදා      
 තං යතජ්සා භවතු යත ජ් ර්ඞ්ගලානි. 

දාහක් තරම් අවිවලනි්   - දිලි අත් මවාලා  
 ගිරිමම්කඛ්ලා ඇත් රජුන්  - මගාර මාර මසන් හා  
 දන් ආදි පාරමි මබමලන්  - දිනු වීරයාමණෝ  
 ඒ ආනුභාව බලමයන්   - සුව මසත් සැමද්වා. 
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2. ආළවක  ක්ෂ දර්න  

මපර අලව් නුවර රාජයය කල ආළවක රජතුමා මනාමයක් 
නෘතය විඳීමාදිය හැර දමා මසාර සතුරන් වැළැක්වීම පිණිසත් විරැද්ධ 
රජවරැන් වැළැක්වීම පිණිසත් වයායාම පිණිසත් සත් දිනකට වරක් මවු 
දඩයමමහි යන්මන් ය. මම් අතර එක් දිනක් “ ම් යකයනකුනේයගේ 
පැතේයතනේ ර්ුයවක ුපැන   ි ද ඔහුට ර් ඒ ර්ුවා අලේලා ගැනීර්ට භාර ” 
තම මස්නාව සමග කතිකාවක් කර ගත්මත් ය. ඉන් පසු රජතුමා සිටි 
අසලින් ම මුමවකු පැන ගමිය් ය. රජතුමා ද ජව සම්පන්න බැවින් දුනු 
ඊතල මගන එම මුවා ලුහුබැඳ ගිමය් ය. එම මවු විම ්ර්ය තුන් 
මයාදුනක් දිවීමට ජවය ඇත ිබැවින් තුන් මයාදුනක් දුර දිව මගාස් ජලය 
ඇති තැනක නතර විය. ඉක්ිති රජතුමා ද මහත් ජව ඇති බැවින් තනු් 
මයාදුනක ්දුව මගාස් එමස ්නතර ව ූඒ මුවා මදකඩ මකාට කපා මරා 
තමාට මාං මයන් පරමයෝජන නැති වුවත් කතිකාව අනුව මුවා මගන 
ඒමට මනාහැකි විය යන අපවාදමයන ් මිමදනු පණිිස කදක ් බැඳ 
රැමගන එන අතර අළව් නගරයට ආසන්නමයහ ිමබාමහෝ පතරවලින් 
යුත් මහත් නුග ගසක් දැක මවමහස නිවා ගැනීම පණිිස එහි මුලට 
පැමිණිමය් ය. එම නුග වෘක්ෂමයහි මසවනට මද්දහන මව්ලාමවහි 
පැමිමණන සතුන් අල්ලාමගන කූමට මව රවණ දිවය රාජයාමගන් 
වරයක් ලැබ සිට ආළවක නම් යක්ෂමයක් එම වෘක්ෂය විමානය 
කරමගන වාසය කමළ් ය. මම් ආළවක රජතුමා එම රැක් මසවනට 
පැමිණි රජතමුා දැක ඔහු අල්ලාමගන කූමට ළඟට පැමිණිමය් ය.  

එකල්හි රජතුමා ආළවක යක්ෂයා අමතා “ර්ා ර්ුදා හරව, ර්ර් 
නුඹට දවසකේ පාසා මිනියසකු හා බතේ සැළි කේ එවනේයනමි” යැයි කීමව් 
ය. එවිට ආළවක යක්ෂයා “නුඹ රජ් සැපතිනේ පරර්ාද ී යර්  අර්තක 
කර දර් .ි ර්ර් යම් භවන ට යනාපැමිණි වනුේ හා මවශ්රවණ ිවය 
රාජ් ායගනේ අනුර්ැති  යනාලතේ කිසියවකු කූර්ට යනාලබමි. එබැවිනේ 
ර්ර් නඹු අතේ යනා හරිමි” යැයි කීමව් ය. එවිට රජතුමා “ ක්ෂ ,  ම් 
දවසක ර්ා විසනිේ නඹුට කසිියවකු යනා එවනේයනමි ද ඒ දවයසහි ර්ා 
යර්හි එමි. එදාට නඹු ර්ා අනුභව කරව” යැයි ගිවිසමගන එම 
යක්ෂයාමගන් නිදහස් වී නගරයට අභිමුඛ්ව ගිමය් ය. 
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බල මස්නාව මඟ කඳවරුැ බැඳ සිට රජතුමා දැක ඉදිරියට මගාස් 
“කිර් ර්හරජ් හුදු අපකීේති ට බිය නේ යවයහස වනේනාහු ද” යැයි කයිා 
රජු පිළිගත්හ. රජතුමා ඒ කසිිවක් මනාකයිා නගරයට මගාස් උදය බත 
අනුභව මකාට නගරාරක්ෂකයා කැඳවා මම් කරැණ පැවසයී. එවිට 
නගරාරක්ෂකයා “කමි මහ රජතුමනි, කාල පරිච්මේදයක් මවන් කරන 
ලද ද” යැයි ඇසුමව් ය. එකල්හි රජතමුා “එමස් කාල සීමාවක් මවන් 
මනාකරන ලද්මදමි” යැයි කීමව් ය. එවිට නගරාරක්ෂකයා “මහ රජ, නුඹ 
වහන්මස් නුසුදුස්සක් කර ඇත. අමනුර්යමයෝ වනාහි මවන් කරනු 
ලැබූමවකුම ලබති. මවන් මනාකළ කල්හි ජනපදයට හිරිහැර වන්මන්ය. 
“යදේව නේ වහනේස, යේවා. අලේයපෝතේසාහී ී එයසේ කයළේ වවු ද නුඹ 
වහනේයසේ රජ් සැප විඳිනු ර්ැනවි. ර්ර් යර්හි දී කළ  කුේත කරනේයනමි” 
යැයි කීමව් ය. ඉන් පසු මදාරටුපාලයා කල් ඇතිව නැගටි බන්ධනාගාර 
මදාරටුමවහි සිට යම් යම් මකමනක් මරණ දඬවුම ලැිය යුත්මතක් 
මවයි ද ඒ අය අමතා “ යර්කේ ජීවතේ ීර්ට කැර්ැතේයතහි නම් එළි ට 
එේ” යැයි කියය.ි බන්ධනාගාරමයන් කිසිමවකු පිට මවයි නම් ඔහු තම 
නිවසට කැඳවාමගන මගාස් නහවා ආහාර අනුභව කිරීමට සලසව්ා 
“යම් බතේ ර්ුල  කුට යදව” යැයි කයිා යවයි. ඔහු රැක් මුලට පැමිණි 
කල්හි ක්ෂණයකින් යක්ෂයා භරාන්ත සිරැරක් මවා අලයක් මමන් ඔහු කා 
දමය.ි ඒ යක්ෂයාමග් ආනුභාවමයන් එම පරුැර්යාමග් මකස් මලාම් ඇට 
ආදී සියල්ලම මවඬරැ පිඩක් මමන් මව්. මමමස් යක්ෂයාට බත් මගන 
ගිය මිනිස්සු එය දැක ියට පත්ව එම කාරණය තම මිතුරන්ට දැන්වූහ. 
එතැන් පටන් රජතුමා මසාරැන් මගය යක්ෂයාට මදයි යැයි මිනිස්සු 
මසාරකම් මනා කළහ. එයනි් පසු කමලක අලුත් මසාරැන් මනාමැති 
බැවින් ද මපර විසූ මසාරැන් අඩු වීමමන් ද බන්ධනාගාරය හිස් විය. 

ඉක්ිති නගරාරක්ෂකයා ඒ බව රජතුමාට දැන්වීය. එවිට රජතුමා 
“කැර්ති යකයනකේ යලෝභය නේ ගතයහාතේ ර්ැනවි” යැයි ධනය නගර 
වීථීන්හි දැම්මවීය. එමහත ් කිසිමවක ු ඒවා දැක පයින් වත් ස්ප ථ 
මනාකමළ් ය. ඉන් පසු නගරාරක්ෂකයා ඒ බව ඇමතවිරැන්ට දැන්වීය. 
එකල්හි අමාතයවරැ පවුල් පිළිමවලින් එක් එක් මහල්මලකු යවමු. ඔවුහු 
ස්වභාවමයන් ම මරණ මාවමත් සිටින්මන් ය යැයි කීමව් ය. එකල්හි 
ජනපද වාසීහු “රජ්තුර්ා අපයගේ සී ා  වති, අපයගේ සී ා  වති” යැයි 
කලබල කරන්නට වූහ. ඉන් පස ු එය වැළැක්වූමව් ය. ඉක්ිති 
නගරාරක්ෂකයා “මද්වයන් වහන්ස, එමස් නම් උඩුකුරැ ව මහෝනා 
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ළදරැමවකු බැගින් යවමු. එබන්මදකුට මම් මමග් මව, මම් මමග් පියා 
යැයි ස්මන්හයක් නැත” යැයි කීමව්ය. රජතුමා එයට අනුමැතිය 
දුන්මනය්. ඉන් පසු නගරාරක්ෂකයා දිනක් පාසා කුඩා ළදරැමවකු 
බැගින් යැවී ය. එකල්හ ි නගර වැසි දරැවන් ඇති මව්වරැන් ද, 
ගර්මභිණීහුද නුවරින් මවනත් ජනපදයන්ට පැන මගාස් දරැවන් 
සාදාමගන පසවු පැමිමණති. මමමලස මදාමළාස් වසක ්මගවී ගිමය් ය. 
ඉන් පසු දිනක් මළුු නගරය ම පරීක්ෂා මකාට ද එකම දරැවකු මහෝ 
මසායා ගැනීමට මනාලැබ “යදේව නේ වහනේස, ඔබ වහනේයසේයගේ 
ආළවක කරු්ාර ා හැර යවනතේ කිසි දරැයවකු නුවර නැත” යැයි 
රජතුමාට දැන්වීය. එවිට රජතුමා “ ම් යසේ ර්ායගේ පතුර ා පරි  යේ ද, 
එයසේර් ස ිලු යලෝක ාට තර්ාට වැඩි පරි ය ක ුනැත,  ේ ඔහු යහෝ දී 
ර්ායගේ ජීවිත  ආරක්ෂා කරේ” යැයි කීමව්ය. ඒ මව්ලාමවහි ආළවක 
කුමාරයාමග් මව කුමාරයා නහවා සරසා මරදි දරණුමව් ඔතා ඇකමයහි 
නිදි කරවමින් සිටියා ය. රාජ පුරැර්මයෝ රජතුමාමග් අණින් එහි මගාස් 
රජ ිසව ද, මදාමළාස් දහසක් කිරි මව්වරැන් ද වැලමපද්දී කමුාරයා 
උදුරාමගන මහට දින යක්ෂයාමග් ආහාරය වන්මනය් යැය ිනකි්ම ගියහ. 

එදින භාගයවතුන් වහන්මස් අලුයම අවදි ව උපස්ථායකයන් 
විසින් පළිිගැනව්ූ දැහැටි වළඳා මුව මධෝවනය කරමගන සැවැත් නුවර 
මජ්තවනාරාමමය් මහා සුගන්ධ කුටිමයහි මපරදිග බලා බද්ධ 
පයයථංකමයන ්වැඩ හිඳ මදාමළාස් මකෝටි ලක්ෂ වාරයක ්මහා කරැණාවට 
සම වැදී “අද ින දස දහසකේ යලෝක ධාතූනේහි ර්ායගේ පිහිට ලැබීර්ට 
පූවම බුදු සසුනේහ ිදී පළිියවතේ පිරූවනේ ඇතේ ද” යැයි තමන් වහන්මස් 
වැඩ සිටින සුගන්ධ කුටි මදාර පටන් දස දහසක් මලෝක ධාතුව මකළවර 
දක්වා බුදු ඇසනි් බලා වදාළ මස්ක. එමස් බලන තථාගතයන් වහන්මස්ට 
ආළවක කමුාරයාට අනාගාමී මාගථ ඵල ලැබීමට ඇති වාසනාව හා 
ආළවක යක්ෂයාට මසෝවාන් මාගථ ඵල ලැබීමට ඇත ිවාසනාව ද, එම 
සමාගමමයහි දී පවත්වන ධමථ මද් නාව  රවණය මකාට සුවාසූදහසක් 
සත්වයන් මාගථ ඵල නවින් සුවයට පැමිමණන බව ද දැක වදාළ මසක්. 

ඉන් පසු භාගයවතුන ්වහන්මස් ඒ රැය පහන් වීමමන ්පසු මපර 
බත් කිස නිමවා මැනවින් නිමවන ලද පසු බත් කිස ද ඇතිව අමාවක 
දින හිරැ අවරට ගයි කල්හ ිහුදකලාව ම තමන ්වහන්මස්මග් පාතර චීවර 
මගන සැවැත් නුවරින් පිටත්ව පා ගමනින් ම තිස් මයාදුන් මග මගවා 
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අළව් නුවරට වැඩ ආළවක යක්ෂයාමග් භවනයට වැි මස්ක. යම් මස් 
යක්ෂමයෝ තම භවනය දකති් ද භාගයවතුන් වහන්මස් ද එම භවනය 
දකිති. භාගයවතනු් වහන්මස් එම යක්ෂ භවනමයහි මදාරටුමවහි සිටි 
මස්ක. එදින ආළවක යක්ෂයා හිමවත යක්ෂ සමාගමට ගිමය් ය. ආළවක 
යක්ෂයාමග් “ගද්රභ” නම් මදාරටුපාලයා භාගයවතුන් වහන්මස් මවත එළඹ 
“සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, විකාලය හි කුර්කේ නසිා වැඩි යසේකේ ද” 
යැයි ඇසුමව් ය. එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් “ගද්රභ , එයසේ  
පැමිණිය මි. ඔබට බරකේ යනායේ නම් අද රාතරිය හි ආළවක 
 ක්ෂ ායගේ භවනය හි වාස  කරමි” යැයි වදාළ මස්ක. 

එවිට ගද්රභ යක්ෂයා “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, ර්ට නම් 
කිසි බරකේ නැත. එයහතේ ඒ ආළවක  ක්ෂ ා කකමශ් . පරැ  . 
ර්ේප ිනේට ද වැඳීර්ාි කේ යනාකර ි. එබැවිනේ භාගයවතුනේ වහනේයසේට 
යර්හි විසීර් රැචි යනායේවා” යැයි කීමව් ය. එකල්හි භාගයවතුන් 
වහන්මස් “ගද්රභ , ර්ර් ඔහයුගේ කකමශ් බව දනිමි. ර්ට කිසිඳු අනේතරා කේ 
යනාවනේයනේ  . ඉඳිනේ ඔබට අපහසුවකේ යනාවනේයනේ නම් යර්හි එකේ 
රැ කේ වසමි” යැයි වදාළ මස්ක. මදවනුව ද ගද්රභ යක්ෂයා භාගයවතුන් 
වහන්මස්ට “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, ර්ට නම් කිසි බරකේ නැත. 
එයහතේ ඒ ආළවක  ක්ෂ ා ගිනේයනනේ රතේ කළ කබලකේ සර්ාන . 
ර්ේපිය ෝ   ක ිා යහෝ ශ්රර්ණ බරාහේර්ණය ෝ   ක ිා යහෝ ධර්ම  ක ිා 
යහෝ යනාදනිී. යර්හි පැමිණි අ යගේ සිතේ වි රැ බවට පර්ුණුව ි. හෘද  
පවා පල ි. පාද නේයගනේ යගන සර්ුද්රය නේ පරයතරට යහෝ පිට 
සකේවළට විසි කර ි” යැයි කීමව් ය. එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් 
“ගද්රභ , ර්ර් එ  දනිමි. නඹුට බරකේ යනායේ නම් ර්ර් යර්හි එකේ රැ කේ 
වාස  කරනේයනමි” යැයි මතවනුව ද වදාළ මසක්. එකල්හි ගද්රභ යක්ෂයා 
“සේවාමීනි, භාගයවතුනේ වහනේස, ර්ට නම් බරකේ නැත. එයසේ වුවතේ ඒ 
 ක්ෂ ා තර්ාට යනාදනේවා යර්හි වාස  පිණිස අනු දැනීර් යහේතුයවනේ 
ර්ා ජීවිතය නේ යතාර කරනු ඇත. එබැවිනේ සේවාමීන ිර්ර් ඔහුට යර්  
දනේවමි” යැයි කීමව් ය. එකල්හි භාගයවතුන ් වහන්මස් “ගද්රභ  නඹු 
කැර්ති පරිි දනේවව” යැයි වදාළ මස්ක. ඉක්ිති ගද්රභ යක්ෂයා “සේවාමීනි 
භාගයවතුනේ වහනේස, එයසේ නම් භාගයවතුනේ වහනේයසේ විසිනේ කළ  ුතේත 
දැන වදාරණ යසේකේවා” යැයි කියා වැඳ අවසර මගන හිමවත බලා 
ගිමය්ය.  
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භාගයවතුන් වහන්මස ් ආළවක යක්ෂයාමග් භවනයට ඇතුල් 
වීමට සිතත් ම ඉමබ්ම එහි මදාර විවර වූමය් ය. භාගයවතුන් වහන්මස් 
ඒ යක්ෂ භවනට පිවිස ආළවක යක්ෂයා තම මංගල දින ආදිමයහි අසුන් 
මගන සිරිය විඳින දිවයමය වූ රත්නමය පයයථංකමයහි වැඩ හිඳ 
ස්වණථමය බුද්ධ ර ්මි මාලාවක් විහිදුවා ලූ මස්ක. ඒ බුද්ධ ර ්මි මාලාව 
දුටු ආළවක යක්ෂයාමග් සත්රීහු පැමිණ භාගයවතුන් වහන්මස් පරිිවරා 
හිඳ ගත්හ. එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් එම ස්තරීන් අමතා “නුඹලා යපර 
භව නේහ ි දනේ දී සිලේ සර්ාදනේ ී පිි   ුතේතනේ පුදා කළ කුසලේ 
යහේතුයවනේ දැනේ යම් සැපතට පතේ වූවාහු  . එබැවිනේ දැනුදු එයසේ කුසලේ 
කරේ, එකියනකා යකයරහි ඊ යම ායවනේ ර්සුරැකමිනේ ර්ැඩී 
යනාහැසියරේ” යනාදී ව මයන් ධමථ කථාවක් මකාට වදාළ මස්ක. එම 
යක්ෂ ස්තරීහු භාගයවතුන් වහන්මස්මග් අර්්ටාංග සමන්වාගත බරහ්ම ස්වර 
විහිදුවා වදාළ මිහිරි වදන ් අසා පැහැද දහස් ගණන් වාර සාධුකාර 
පවත්වා භාගයවතුන් වහන්මස් පිරිවරා වාි වී සිටියහ. 

ගද්රභ යක්ෂයා හිමවතට මගාස් ආළවක යක්ෂයා හමුව 
“නිදුකාණනි, නුඹයගේ විර්ානය හි ශ්රර්ණ යගෞතර් බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේයසේ වැඩ සිටිති” යැය ිකීමව් ය. එකල්හි ආළවක යක්ෂයා එහි සිටි 
යක්ෂ සමූහයා මධයමයහි පරුැර් මානමයන් ලැජ්ජාවට පැමිණ කිසිවක් 
මනාකියා ගද්රභ යක්ෂයා මදස බලා “නිශ්ේශ්ේද යවව, ර්ර් එහි යගාසේ කළ 
 ුතේත කරනේයනමි” යැයි සඤ්්ාවක් කමළ් ය.  

එකල්හි සාතාගිර මහ්මවත යන යක්ෂයින් මදමදනා සැවැත් 
නුවර මජ්තවනාරාමයට මගාස් භාගයවතුන් වහන්මස් වැඳ ධමථය 
 රවණය මකාට සපිරිවරින ් මනාමයක් යානයන්මගන් හිමවත බලා 
ආකා මයන් ගමන් කරමින් සිටියහ. ආකා මයහි සයිලු තැන් ගමන් 
මාගථය මනාමව්. ආකා මයහි පිහිටි මද්ව යක්ෂ විමාන මග හැර යා යුතු 
ගමන ් මාගථය පිහිටිමය් ය. ආළවක යක්ෂයාමග් විමානය වනාහි ිම 
පිහිටිමය් ය. එය වනාහි පරාකාරයන්මගන් වටව මැනවින් රැකවල ්මයූ 
මනාව සරසන ලද මදාර හා මුර මගවල් මදාර මකාටු ආදිමයන් යුක්තය. 
මුදුමනහි රන් දැලකින් වසන ලද්මද් ය. තුන් මයාදුනක් උසය. එම 
ආළවක යක්ෂයාමග් භවනයට ඉහළින් යක්ෂයන්මග් ගමන් මාගථය විය. 
සාතාගිර මහ්මවත මදමදනා ආකා මයන් යමින් සිටිමය් එම පරමද් ය 
ඉක්මවා යාමට මනාහැකි විය. යම් තැනක භාගයවතනු් වහන්මස් වැඩ 
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සිටින මස්ක් නම් එම ස්ථානයට ඉහළින් භවාගරය දක්වා කිසිවකුටත් 
යා මනාහැක. ඔවුහ ුමම් කමිමක් ද යැය ිවිමසා බලන විට භාගයවතුන් 
වහන්මස් දැක අහසට විස ිකළ දඬු මුගුරැ ආදියක් නැවත මපාමළාවටම 
පතිත වන්නා මස් ආකා මයන් බැස භාගයවතුන් වහන්මස් වැඳ ධමථ 
 රවණය මකාට පරදක්ෂිණා මකාට “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, 
හිර්වත  ක්ෂ සර්ාගර්ට  නේයනර්ු” යැයි කයිා රත්නතරයට පර ංසා 
මකාට නික්ම ගයිහ. ආළවක යක්ෂයා එනන්ා වූ සාතාගිර මහ්මවත 
යක්ෂයින් මදදනා දැක හනු් අසුමනන් නැඟිට පසපුසට මගාස් ඉඩ ලබා 
දුන්මන් ය. ඉක්ිති සාතාගිර මහ්මවත මදමදනා එහි අසුන් මගන 
ආළවක යක්ෂයා අමතා “ආළවක නි, නුඹට ර්හතේ ලාභ කි. ඔබයගේ 
විර්ානය හි භාගයවතුනේ වහනේයසේ වැඩ සිටිති. ඇවැතේනි යගාසේ 
භාගයවතුනේ වහනේයසේ ඇසුරැ කරව” යැයි දැනව්ූහ. 

 රද්ධාව නැති මකමනකුනට්  රද්ධාව පිළිබඳව කරන කථා 
නුසුදුසු නපුරැ කථා මලස හැමඟයි. දුසිල්වන්තමයකුට සීලාදිය 
පිළිබඳව කරන කථා නුසුදුසු නපුරැ කථා මලස හැමඟයි. එමස්ම  
සාතාගිර මහ්මවත යක්ෂයනි් ඒ යක්ෂ සමාගමමයහි දී පිරිස මැද කළ 
භාගයවතුන් වහන්මස්ට කළ පැසසුම් අසා ගින්මනහ ිදමන ලද ලුණු 
කැටයක් මමන් හද තුළ ඇවිමළන මකෝපමයන් මවවලුමින් ගැමහමින් 
“ර්ායගේ විර්නට පිිිිිවිස ඇතැ ි කි න ඒ යගෞතර්ය ෝ නම් තැනැතේතා 
කවයරකේ ද” යැයි ඇසුමව් ය. එවිට සාතාගිර “ඇවැතේනි ආළවක , 
අපයගේ ශ්ාසේතෲනේ වහනේයසේ වූ ඒ භාගයවතුනේ වහනේයසේ ඔබ 
යනාදනේයනහි ද?” යැය ි කියා මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් තුසිත 
මදව්මලාව සිට බුදු බව ලැබීම පිණිස මමමලාව පිළිසිඳ ගත් තැන් පටන් 
උත්පත්තිය, මහාභිනිර්ක්රමණය, මාර පරාජය මකාට මලාව්තුරා බුදු 
බවට පැමිණීම, බරහ්මාරාධනය පළිිමගන බරණැස ඉසිපතනයට වැඩ 
පස්වග තවුසන්ට දහම් මදසූ මස්ක. එම මද් නාව අසා මකාණ්ඩඤ්්ඤ් 
තාපස තුමා මසෝවාන් ඵලයට පත්ව ඒහි භික්ෂු භාවමයන් පැවිදි විය. 
අටමලාස් මකෝටියක් බරහ්මමයෝ රහත් වූහ. අසංඛ්ය බැගින් මදවිමයෝ 
මසෝවාන් ආදී යට මාගථයන්ට පත් වූහ. “ඇවැතේනි, නුඹ යම්  පුදුර් 
අසිරි  යනාදුටුයවහි ද?” යැයි මදාස් නැගූහ.  

එකල්හි ආළවක යක්ෂයා එම අසිරිය දැක තිබුණ ද, මකෝපය 
නිසා මනාදුටු බව කීමව් ය. එවිට මහ්මවත යක්ෂයා “ඇවැත්නි 



ජයමංගල ගාථා                                        47 
 
ආළවකය, “ඇවැතේනි ආළවක , නුඹ ඒ අසිරි  දුටවු ද යනාදුටවු ද 
නුඹට එහ ිඇති ඵල  කරු්කේ ද, නුඹ දැනේ අපයගේ ශ්ාසේතෲනේ වහනේයසේට 
කුර්කේ කරනේයනහ ිද? ඒ භාගයවතුනේ වහනේයසේ හා සර් කරන විට නුඹ 
යසලයවන යර්ාලේලි කේ ඇති ර්හ යගායනකු ළඟ එින උපනේ 
ළදරැයවකු වැනි . තුනේ යපාලකිනේ ර්ද වැගියරන ර්තේ ඇයතකු ළඟ 
කුඩා කුකළුු පැටිය කු වැන ි. බබළමිනේ පහළට වැයටන යකසුරැවලිනේ 
ගැවසුණු ර්නරම් සිරැරැති සිංහ රාජ්ය කු ළඟ කැනහියලකු වැනි . 
එකසි  පනසේ ය ාදුනේ වට සිරැරැති ගුරැළු රාජ්ය කු ළඟ පි ාපතේ 
සිඳුණු කුරැලු පැටිය කු වැනි .  ව, නඹුට කළ හැකි යද කේ යවයතාතේ 
කරව” යැයි කීමව් ය. මහ්මවත යක්ෂයා මමමස් කී කල්හි ආළවක 
යක්ෂයා කපිී නැගිට මමනෝසිලා තලමයහි වම් පාදය තබා “ර්හතේ 
ආනුභාව ඇතේයතේ නුඹලායගේ ශ්ාසේතෘ වූ බුදුනේට ද, නැති නම් ර්ට ද 
 ැ ි බලේ” යැයි කයිා සැට මයාදුනක් පමණ ව ූ මකලා  කූට 
පවථතයට මහත් කුළුමගියකින් ගසන්නාක් මමන් දකුණු පාදමයන් 
පහර දී එහි පතුරැ ගලවා “ර්ර් ආළවක” යැයි මහත් හඬින් හඬ නැගීය. 
එම  බ්දය මළුු ජම්බුද්වීපය පරුා පැතිර ගිමය් ය. මමමස් සියලු 
ජම්බුද්වීපයට ඇසුණු  බ්ද සතරක් මවති. ඒවා මමමස් ය. 

 පූණථක නම් යක්ෂ මස්නාපතියා ධනඤ්්ජය මකෝරවය රජතුමාමග් 
සූදුව දිනා අත්මපාමළාසන් දී මම දිනුමවමි යැයි කළ හඬ සියලු 
දඹදිව පැතිර ගිමය් ය. 

 කා යප බුදු රජාණන් වහන්මස්මග්  ාසනය පිරිහීමගන යන 
කාලමයහි එය දුටු මදමදව් මදව් මලාවට අිපති වූ  කර 
මද්මව්න්ද්රයා විසින් වි ්වකමථ දිවය පුතරයා සුනඛ් මව් මයන් යවා 
“මම පාපී වූ අධමථවාදී අවිනයවාදී භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක 
උපාසිකාවන් සයිලු මදනා කමි” යැයි කියා කළ උද්මඝෝර්ණය සියලු 
දඹදිව පැතිර ගිමය් ය. 

 කුස ජාතකමයහි කුස රජතුමා හැර නැවත සාගල නුවරට ගිය 
පභාවතී කුමරිය නිසා රජවරැ සත් මදමනක් පැමිණ නගරය වට 
කළ කල්හි කුස රජතුමා පභාවතී කමුරිය ඇතු පිට නංවාමගන 
නගරමයන් නකි්ම “කුස රජු නම් මමය” යැයි කළ මහා නාදය 
සියලු දඹදිව පැතිර ගිමය් ය. 
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 ආළවක යක්ෂයා මකලා  කූට පවථතයට මහත් කුළුමගියකනි් 
ගසන්නාක් මමන් දකුණු පාදමයන් පහර දී එහි පතුරැ ගලවා “මම 
ආළවක” යැයි මහත් හඬින් හඬ නැගීය. එම  බ්දය මළුු 
ජම්බුද්වීපය පුරා පැතිර ගමිය් ය. එකල්හි සියලු දඹදිව මදාර මදාර 
සිට මහ හඬ නැගවුා මස් විය. එම යක්ෂයාමග් ආනුභාමවන් තුන් 
දහසක් මයාදුන් පැතිරී පවත්නා හිමාලය කම්පා විය.  

ඉන් පසු ආළවක යක්ෂයා ඒ  රමණ මගෞතමයන් මමයින් ම 
පලවා හරින්මනමි යැය ිමහත් වායු මණඩ්ලයක් හට ගැන්වීය. එම වායු 
මව්ගය මපරදිග ආදී ව මයන් පැන නැගී අඩ මයාදුන්, මයාදුන් 
මදමයාදුන්, තුන් මයාදුන ්පමණ පවථත කූට පලමින් වන පැළූටි වෘක්ෂ 
ලතා ආදිය උදුරමින් වහල මසවිලි අහමසහි පා කරමින් අළව් නවුරට 
අභිමුඛ්ව පැමිණිමය් ය. භාගයවතුන් වහන්මස් එයින් කිසිවකුටත් 
අන්තරායක් මනාමව්වා යැයි අිර්ඨ්ාන කළ මසක්. එම වාතය පැමිණ 
භාගයවතුන් වහන්මස්මග ් සිවුරැ මකානක් මහෝ මසලවීමට සමත් 
මනාවීය. 

ඉන් පසු යක්ෂයා ජලමයන ්යට මකාට  රමණයා මරමි යැයි 
මහත් වර්ථාවක් හට ගැන්වීය. යක්ෂානුභාමවන් ආකා මයහි වලා පටල 
සියය දහස ආදී ව මයන ්එක්රැස් වී එක පිට එක නැගී වසිනන්ට 
පටන් ගත්මත් ය. ඒ වැසි දහර මහ්තුමවන් පෘථිවිය සිදුරැ විය. ඒ මහා 
ජල ඕඝය වෘක්ෂ පවථත ආදිය යට මකාට පැමිණි නමුත් භාගයවතුන් 
වහන්මස්මග් සිවරුැ මකානක් මහෝ මතමීමට අසමත් විය. 

ඉන් පසු ගල් වර්ථාවක් ඇති කමළ් ය. එයනි් මහත් මහත් වූ 
පවථත කූට දුම් දමමින් දිදුලමින් අහසින ්පැමිණ භාගයවතුන් වහන්මස් 
හමුමවහි දිවයමය මල් මපාකුරැ බවට පැමිණ පතිත විය. 

ඉන් පසු ආයුධ වර්ථාවක ් වැස්සවිය. එක් පැත්තක මුවහත 
ඇත්තා වූ ද, මදපැත්මතහි ම මුවහත ඇත්තා වූ ද කඩු සැත් (පිහි) ඊතල 
ආදිය දුම් දමමින ්ගනිි ඇවිමළමින් අහසින් අවුත ්භාගයවතුන් වහන්මස් 
හමුමවහි දිවයමය මල් මපාකුරැ මමන් වී පතිත විය. 
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ඉක්ිති ගිනි අඟුරැ වර්ථාවක ්නංවාලීය. එරබදු මල් පැහැති රතු 
වන් වූ ගිනි අඟුරැ අහසින් අවුත් භාගයවතුන් වහන්මස් හමුමවහි 
දිවයමය මල් මමන් විසිර ගයිහ. 

ඉන් පස ුඋණු අළු වර්ථාවක් ඇති කමළ් ය. ඉතා උණුසුම් වූ 
උණු අළු අහසින් ඇවිත් භාගයවතුන් වහන්මස් පාමුල සඳුන් සුණ ුබවට 
පත්ව ිම පතිත විය. 

ඉන් පසු වැලි වර්ථාවක් වැසස්ීය. ඉතා සියුම් වූ වැලි දුම් දමමින් 
ගින ිඇවිමළමින් අහසින ්අවුත් භාගයවතුන් වහන්මස් හමුමවහි දිවයමය 
මල් මමන් විසිර ගියහ. 

ඉන් පසු මඩ වර්ථාවක් වැස්සීය. ඒ මඩ දුම් දමමින් ගනිි 
ඇවිමළමින් අහසින් අවුත් භාගයවතුන් වහන්මස් හමමුවහි සුවඳ සඳුන් 
කලල් බවට පත්ව ිම පතති විය. 

ඉන් පසු මම්  රමණයා ි ය ගන්වා පලවා හරින්මනමි යැයි මහා 
අන්ධකාරයක් මවාලයී. චතුරංග සමන්වාගත රාතරියක් මමන් වූ ඒ මහා 
ඝන අන්ධකාරය මබෝසතාණන් වහන්මස් මවත පැමිණ 
සූයයථයාමලෝකමයන් අඳුර දුරැ වනන්ාක් මමන් අතුරැදහන් විය. 

මමමස් ආළවක යක්ෂයා සුළං ව මාවකේ, ජ්ල ව මාවකේ, ගලේ 
ව මාවකේ, ආ ුධ ව මාවකේ, අඟුරැ ව මාවකේ, උණු අළු ව මාවකේ, වැලි 
ව මාවකේ, ර්ඩ ව මාවකේ, අනේධකාර ව මාවකේ යන නවවිධ වර්ථාවක් 
වැස්සුවද භාගයවතුන් වහන්මස් පලවා හැරීමට මනාහැකිව මනාමයක් 
ආකාර වූ විසුළු මපනුමමන ්යුත් භූතයන් පිරිවරා සිවුරඟ මසනග සමග 
භාගයවතුන් වහන්මස් ඉදිරියට ගිමය් ය. ඒ භූත පිරිස මනාමයක් ආකාර 
මවස් මවා පාමින් “අලේලා ගනිේ, වනසේ” ආදිය කයිමින ්භාගයවතුන් 
වහන්මස්ට ඉහළින ්පැමිමණන්නාක් මමන ්විය. එමහත් රත් කර පිරිසිදු 
කරන ලද මලෝහ පිඬක මැස්සන් මනාවසන්නාක් මමන් ඒ කිසිවකුට 
භාගයවතුන් වහන්මස්ට ළං වීමට මනාහැකි වූහ. 

මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් බුද්ධත්වයට පැමිණි මවසක් 
මපාමහෝ දින අභිමයෝගයට පැමිණි වසවත් මාර දිවය පතුරයා සපිරිවරින් 
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පැමිණ පරාජය වී මමාමහාතකින් නිකම් ගියහ. එමහත් මම් ආළවක 
යක්ෂයා එමස් මනා මගාස් රාතරිමයන් අඩක් පමණ මනාමයක් මවස් 
මවා පාමින් මනාමයක් මද් කරමින් භාගයවතුන ් වහන්මස්ට හිංසා 
කිරීමට උත්සාහ කළ නමතු් භාගයවතුන් වහන්මස් මසාලවාලීමට ද 
සමත් මනාවී ය. ඉන් පසු ආළවක යක්ෂයා “ඉඳිනේ ර්ර් කිසියවකු විසිනේ 
යහෝ ජ්  ගත යනාහැකි දුසේසා ුධ  යම් ශ්රර්ණ ා යවත ර්ුදා හරිනේයනේ 
නම් ර්ැනව” යැයි සිතුමව් ය. 

මලාව ම ර්ර්්ඨ ආයුධ සතරක් මවති. එනම් ශ්කර යදේයේනේද්ර ායගේ 
වජ්රා ුධ , මවශ්රවණ ිවය රාජ් ායගේ ගදා ුධ ,  ර් රජ්ුයගේ 
න නා ුධ , හා ආළවක  ක්ෂ ායගේ දුසේසා ුධ  යන මම් සතර ය. 

  කර මද්මව්න්ද්රයා කිප ීවජරායුධය මහා මම්රැව මතුමයහි දමා ගසන 
ලද්මද් නම් අටසැට දහසක් මයාදුන් උසැති මහාමම්රැ පවථතය 
විනිවිද යන්මන් ය. ගිලා බැස්සාක් මමන් මහා මම්රැව යටට 
බසින්මන් ය. 

 මව රවණ දිවය රාජයා පෘථග්ජන කාලමයහි කුපිත වී දමා ගසන 
ලද ගදායුධය දහස් ගණන ්යක්ෂයින්මග් හිස් පලා මහළා නැවත 
තමන් සමීපයට පැමිමණයි. 

 යම රජු විසින් කපිී නයනායුධය (පාරා වළල්ල) මදස බැලූ කල්හි 
දහස් ගණන් කුම්භාණ්ඩයනි් රත් වූ කබලක දැමූ තල පුපරුනන්ා 
මස් වැනසී යති. 

 ආළවක යක්ෂයා කපිී දුස්සායුධය අහසට මුදා හළමහාත් මදාමළාස් 
වසක් වැසි මනාවසී. පෘථිවියට මදුා හළ මහාත් සියලු ගස ්තෘණ 
ආදිය වියලී මගාස් මදාමළාස් වසක් යන මතක් නැවත ඒවා 
මනාවැමඩයි. එය සමුද්රයට මුදා හරී නම් රත් වූ කබලක දැමූ ජල 
ින්දු මමන් සියලු සමදු්ර ජලය සිඳී යයි. මහාමම්රැ පවථතය වැනි 
පවථතයකට ගැසුව මහාත් එය සුනු විසුනු වී විසිර යයි.  

ආළවක යක්ෂයා මමබඳු ආනුභාව සම්පනන් දුස්සායධුය දමා 
ගසන්නට සූදානම් ව අතට ගත්මත් ය. ඒ මමාමහාමතහි දස දහසක් 
මලෝකධාතු වැසි අපරමාණ මදවිමයෝ “අද භාගයවතුනේ වහනේයසේ ආළවක 
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දර්න  කරනේනාහ. අපි එහි දී දහම් අසනේයනර්ු” යැයි වහා රැස් වූහ. 
ඇතැම් මද්වතාමවෝ යුද්ධය දැකීමට කැමති ව එහි රැස් වූහ. මුළු අහස් 
තලය ම මද්වතාවන්මගන් පිරී ගිමය්ය.  

ඉක්ිති ආළවක යක්ෂයා භාගයවතුන් වහන්මස් සමීපමයන් 
එහා මමහා ඇවිද දුස්සායධුමයන් දමා ගැසයී. එය මහන පුපුරන්නාක් 
මමන් ිය උපදවන හඬ නංවමින් දුම් දමමින් ගිනි ඇවිමළමින් 
භාගයවතුන් වහන්මස් මවත පැමිණ යක්ෂයාමග ්උඩඟු බව මිනු පිණිස 
පා පිස්නා මරදි කඩක් මමන් ශ්රී පාද මූලමයහි වැටිණ. එය දුටු ආළවක 
යක්ෂයා අං සිඳුණ මගාමනකු මමන්, දළ උදුරා දැමූ සපථමයකු මමන ්වී 
මතද සිඳී, බල රහිත වී මගාස් මානය නම් මකාිය පහත මහලන ලදුව 
“දුසේසා ුධ  ද ශ්රර්ණ ා ර්ැඩීර්ට යනා සර්තේ , එ ට යහේතු යර්ානවාද” 
යැයි සිතුමව් ය. එවිට ආළවක යක්ෂයාට “යම් ශ්රර්ණ ා යර්තේ සිතිනේ 
වාස  කර ි. එබැවිනේ යකෝප ගනේවා යර්තේ සිත ඉවතේ කරමි” යැයි සිතා 
“නික්කර් සර්ණ” යනුමවන් “ශ්රර්ණ , කරු්කේ නිසා ර්ායගේ අනු දැනීර්කිනේ 
යතාරව ර්යගේ විර්නට පිවිස යගහිමි ා යර්නේ ගැහැණුනේ වසන තැනට 
ී හුනේයනහි ද? නදුුනේ යද  පරිහරණ  කිරීර්ට හා ගැහැණුනේ සර්ග 
එකේව විසරී්ට ර්හයණකුට සුදුසු යේ ද? ශ්රර්ණ , ඔබට ර්හණකර්කේ 
ඇතේයතේ නම් නකිේර්  ව” යැයි කීමව් ය.  

එවිට භාගයවතුන් වහන්මස ්“යකෝපය නේ පරිැණු තැනැතේයතකු 
යකෝප ීයර්නේ හිකේර්වි  යනාහැකි . නැවත ඔහු සර්ග යකෝප ීර් 
වනාහි සැඩ පරැ  සුනඛය කුයගේ නාසය හි පිත ඉව වැටුණු විට වූ 
වඩාතේ අධික යලස චණේඩ ීර් දැඩි ීර් ද යේ. එබැවිනේ ර්ෘදු බැවිනේ ර් 
යර්ාහු දර්න  කිරීර්ට හැකි යව ි” යැයි දැන “සාධු ආවයුසා” යනුමවන් 
“ර්ැනවි ඇවැතේනි” යැයි පළිිවදන් දී නිකම්ුණු මස්ක.  

එවිට ආළවක යක්ෂයා “යම් ශ්රර්ණ ා සුවච කීකරැ යකයනකි, 
එකේ වචනය නේ ර් නිකේර්යුණේ  . යර්යසේ පහසුයවනේ හිකේර්වි  හැකි 
ශ්රර්ණ ා යකයරහි ර්ර් අකාරණය හි සි ලු රෑ  දුේධ කයළමි” යැයි 
මමාමලාක් සිත් ඇතිව “යම් ශ්රර්ණ ා සුවච භාවය නේ නිකේර්ුයණේ ද, 
නැති නම් යකරෝධය නේ නකිේර්ුයණේ ද  ැ ි විර්සා බැලි   ුතු ” යැයි 
සිතා නැවත ද “පවිස සර්ණ” යනුමවන් “ශ්රර්ණ  විර්න ඇතුළට 
පිවියසව” යැයි කීමව් ය. භාගයවතුන් වහන්මස් ආළවක යක්ෂයාමග් 
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අදහස දැන “සාධු ආවුයසා” යනුමවන් “එයසේ  ඇවැතේනි” යැයි කියා 
විමන තළුට පිවිසි මස්ක. නැවත ද ආළවක යක්ෂයා භාගයවතුන් 
වහන්මස්මග් සුවච බව විමසනු පිණිස මදවන වර ද, මතවන වර ද 
එමස්ම කීමව් ය. භාගයවතුන් වහන්මස් ද ඔහුමග් අදහසට අවනතව 
එමස් ම කළ මස්ක. 

භාගයවතුන් වහන්මස් “ඉඳිනේ ර්ර් යම්  ක්ෂ ා විසිනේ කී යදේ 
යනාකරනේයනහි නම් සේවභාවය නේ ර් දරදඬු වූ ඔහුයගේ සිත තවතේ 
දරදඬු ී ධර්ම කථාවට ඇහුම්කම් යනා යදනේයනේ  .  ම් යසේ ර්වකේ 
විසිනේ හඬන දරැවාට කැර්ති යද කේ දී අවනත කර ගනී ද, එයසේර් 
යකයලසේ හැඬීයර්නේ හඬන  ක්ෂ ා සනසවනේයනමි” යැයි සිතා ඔහු කී 
මදය කළ මස්ක. එමස් ම කිරි මවක ්විසනි් කිරි මනාමබාන දරැවාට 
යමක් දී සුරතල් කරවා කිරි මපාවයි ද, එමස් ම භාගයවතුන් වහන්මස් 
යක්ෂයාට මලෝමකෝත්තර ධමථ නමැති කිරි මපවීමට ඔහු විසින් කැමති වූ 
මද් සිදු මකාට ඔහු සනසවනු පිණිස මමමස් කළ මසක්. තව ද යම් මස් 
පුරැර්මයකු ලබු කබලක චතුමධුර පුරවනු කැමති ව එය මසෝදයි ද, 
එමස්ම භාගයවතුන් වහන්මස් ආළවක යක්ෂයාමග් සිමතහි 
මලෝමකෝත්තර ධමථ නමැති චතුමධුර පුරවනු කැමති ව ඔහුමග් 
අභයන්තරමයහි පැවති මකරෝධ මල මස්දීම පිණිස මතවන වර දක්වා 
පිටතට නික්මීම හා ඇතුළට පිවිසීම කළ මස්ක. 

ඉක්ිති ආළවක යක්ෂයා “යම් ශ්රර්ණ ා ඉතා කීකරැ  . 
නිකේයර්ව  ැ ි කී කලේහි නිකේයර් ි. පවිියසව  ැ ි කී කලේහි පිවියස ි. 
ඉඳිනේ ර්ර් යම් ශ්රර්ණ ා ර්ුළු රැ ර් යවයහස කරවා යදප ිනේ යගන 
ගයඟනේ එතරට විසි කරනේයනම් නම් ර්ැනව” යැයි පවිටු සිතුවිල්ලක් 
උපදවා සිව්වැනි වාරමයහ ි ද “නික්ඛර් සර්ණ” යනමුවන් “ශ්රර්ණ  
පිටතට නිකේයර්ව” යැයි කමීව් ය. ආළවක යක්ෂයාමග ්සිමතහි හටගත් 
ඒ පවිටු සිතුවිල්ල දන්නා වූ භාගයවතුන් වහන්මස ් “නඛ්වාහං තං 
නික්ඛමිස්සාමි” ඇවැත්නි නඹුමග් සිමතහි හටගත් පවිටු සිතුවිල්ල දැන 
ගත්මතමි, එබැවින් මම මනා නකි්මමන්මනමි. “ ං යත කරණී ං තං 
කයරාහි” “එබැවින් නඹු විසින් යමක් කරිීමට සිතන්මනහි නම් එය 
කරව” යැයි වදාළ මස්ක. 
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මම් ආළවක යක්ෂයා මින් මපර ද ඔහුමග් භවනට ඉහළනි් යන 
සෘද්ිමත්හු මම් මනරම් භවන දැක “යර්  සේවණම විර්ාන කේ ද, රිදී 
විර්ාන කේ ද, ර්ැණිකේ විර්ාන කේ ද කි ා බලනේයනර්”ු යැයි ආකා මයන් 
බැස තමාමග් විමානයට පැමිණි සෘද්ි සම්පන්න තාපසයන්මගන් 
පර ්න අසා විසඳීමට මනාහැකි වූ කල්හි සිත වයාකුල කරවා මවමහසට 
පත් කරයි. එමහයනි් එදින භාගයවතුන් වහන්මස් ද මවමහසට පත් 
කරන්මනමි යැයි යන සිතනි් යුක්තව “පඤ්හං තං සර්ණ පුච්ඡාමි. සයච 
යර් න වයාකරිස්සසි චිතතං වා යත ිපිස්සාමි, හද ං වා යත 
පායලස්සාමි, පායදසු වා ගයහත්වා පාරගඞ්ගං ිපිස්සාමි” යනුමවන් 
“ශ්රර්ණ , ර්ර් නුඹයගනේ පරශ්ේන අසනේයනමි. ඉඳිනේ ඒ පරශ්ේන 
යනාවිසඳනේයනහි නම් නඹුයගේ සිත වියක්ෂේප ට පර්ණුුවමි. නැතිනම් 
නුඹයගේ හදවත යහෝ පලමි. එයසේතේ නැතිනම් නඹුයගේ යදපාවලිනේ යගන 
ගයඟනේ එයතරට විසි කරමි” යැයි කීමව් ය. 

මම් ආළවක යක්ෂයාමග් මව්පිමයෝ මම් මහා භද්ර කල්පමයහි 
තුන් මවනි අන්තර්ම කල්පමයහි මලාව පහළ වී වදාළ කා යප දසබලධාරී 
සම්මා සම්බුදු රජාණන ්වහන්මස්ට උපස්ථාන මකාට විසඳුම් සහිතව 
පර ්න අටක් ඉමගන ගත්හ. ඔවුහු ඒ පර ්න මම් ආළවක යක්ෂයා ළදරැ 
කාලමයහි ඔහුට ද ඉගැනව්ූහ. කල් යාමම් දී ඔහුට ඒවා අමතක විය. 
එබැවින් ඒ පර ්න අභාවයට මනායනු පිණිස රන් පටක රත් සරිියලනි් 
ලියවා විමානමයහි තැබීය. මමම පර ්න බුදුරජාණන් වහන්මස් උගනව්ා 
වදාළ පර ්න බැවින් ඒවා බුද්ධ විර්යට ම අයත් ය. අනයයන්ට විර්ය 
මනාමව්. 

මම් සියලු කාරණාවන් සියල්ල දැන වදාළ භාගයවතුන් වහන්මස් 
ආළවක යක්ෂයාමග් ඒ කමී අසා භාගයවතුන් වහන්මස්මග් ජීවිතයට 
මහෝ භාගයවතුන් වහන්මස් මවනුමවන් ලැමබන සිවුපස පරතය ලාභයට 
මහෝ සවථඥතා ඥානයට මහෝ මදතිස් මහා පුරැර් ලක්ෂණයන්ට මහෝ 
වයාමපරභා මක්තුමාලාලංකාරාදී බුදධ් ර ්මි මණ්ඩලයට මහෝ 
කිසිවකුටත් අන්තරායක් මනාකළ හැකි බැවින් මලාවට අසමාන 
බුද්ධානුභාවය දකව්න මස්ක් “න ඛ්වාහං ආවුයසා පස්සාමි, සයදවයක 
යලායක සර්ාරයක සබරයහ්ර්ක සස්සර්ණ බරාහ්ර්ණි ා ය ා චිතතං වා 
ියප ය, හද ං වා පායල ය, පායදසු වා ගයහත්වා පාරගඞ්ගා ං වා 
ියප ය” යනුමවන ්“ඇවැතේනි,  යර්කේ ර්ායගේ සිත කලඹනේයනේ යහෝ 
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හෘද  පළනේයනේ යහෝ පාදය නේ යගන ර්හ ගඟිනේ එතර දර්නේයනේ යහෝ 
යේ ද, එබනේදකු යදවි නේ සහිත, ර්රැනේ සහිත, බඹුනේ සහිත, බර්ුණනේ 
සහිත යලාව යදේව ර්නු ය පරජ්ායවහි ර්ර් යනාදකමිි” යැයි වදාරා නැවත 
ද “අපි ච ත්වං ආවුයසා පුච්ඡ  දා කඞ්ඛසි” යනුමවන ් “එයසේ වුව ද, 
ඇවැතේනි, නඹු  ර්කේ අසනු කැර්තේයතහි ද එ  අසව. පරශ්ේන 
විසඳීයර්හිලා ර්ට බරකේ නැත. සි ලේල නුඹට විසඳා යදනේයනමි” යැයි 
සවථඥ පවාරණමයන් පැවරූ මස්ක. 

පමස් බුදුරජාණන් වහන්මස්ලා හා අගර  රාවක මහා  රාවක 
රහතන් වහන්මස්ලාට මමය අවිර්ය ය. (මමමස ්පැවරීම කළ මනාහැකි 
මවති). පමස් බුදුරජාණන් වහන්මස්ලා සහ රහතන් වහන්මස්ලා කැමති 
නම් අසනන් යැයි මනාකියා ඇසූ කල්හි විසඳමි යැයි කියති.  

ඉක්ිති ආළවක යක්ෂයා භාගයවතුන් වහන්මස්ට ගාථාවකින් 
මමමස් කීමව් ය. 

“කිංසූධ විතතං පුරිසස්ස යසට්ඨං     
කිංසු සුචියණ්ණා සුඛර්ාවහාති,     
කිංසු හයව සාදුතරං රසානං,      
කථං ජීවිං ජීවිතර්ාහු යසට්ඨ’නේති” 

මමමලාව සත්වයාට කමුක් නම් ම ර්ර්්ඨ ධනය මව් ද? මැනවින් 
පුරැදු කරන ලද කමුක් සැප මගන මදයි ද? රසයන් අතුමරන් කුමක් 
ඉතා මිහිරි මව් ද? මකමස් ජීවත් වනන්කුමග් ජීවිතය ම ර්ර්්ඨ යැයි කියනු 
ලැමබ් ද? යන මම් පර ්න සතර විමසුමව් ය. 

ඉක්ිති භාගයවතුන් වහන්මස් කා යප බුදුරජාණන් වහන්මස් 
විසින් විසඳන ලද ආකාරයට ම ඔහුට විසඳා මදමින් මමමස් පිළිතුරැ දී 
වදාළ මස්ක. 

“සද්ීධ විතතං පුරිස්ස යසට්ඨං,    
 ධයම්ර්ා සුචියණ්ණා සුඛර්ාවහාති,  
 සච්චං හයව සාදුතරං රසානං,    
 පඤ්ාජීවිං ජීවිතර්ාහු යසට්ඨ’න්ති  
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යනුමවන් පළිිතුරැ දී වදාළ මස්ක. 

එහි “සද්ීධ විතතං පුරිස්ස යසට්ඨං” යන මමයින් යම් මස් රන් 
රැවන ්ආදී ධනය උපමභෝග සැපය මගන මදය ිද, සා පිපාසා ආදී දුක් 
වළකව්යි ද, දිළඳිු කම තුරන් කරයි ද, මුතු ආදී රත්න ලැබීමට මහ්තු 
මවයි ද, මලෝක පැවැත්ම මගන මදයි ද එමස් ම මලෞකික මලෝමකෝත්තර 
 රද්ධාව ද මලෞකික මලෝමකෝත්තර සැප මගන මදයි.  රද්ධා ධුරයට 
පිළපිනන්හුමග් ජාති ජරා ආදී දුක් වළක්වයි. ගුණ දිළඳිුකම තුරන් කරයි. 
සති සම්මබාජ්ඣංගාදී රත්න පරතිලාභයට මහ්තු මවයි.  රද්ධා 
සම්පනන්යා සීලමයන ්යකුත් මව්. එබැවින ්කීර්මතයි හා මභෝග සම්පත් 
ආදිමයන් සමනව්ිත මවයි. ඔහු යම් යම් පරමද් යක වසයි ද ඒ ඒ තැන්හි 
දී මදවි මිනිසුන්මගන් පුද පජූා ලබයි. මම්  රද්ධා ධනය ඇති තැනැත්තා 
රජ මසාරැ ආදීන්මග් ගරහණයට ලක් මනාවන අනනය සාධාරණ වූ 
සියලු සම්පත ්ලබය.ි  රද්ධාව ඇති තැනැත්තා ම දානාදී පනි්කම් කරන 
බැවින ්එහි ආනි ංස ව මයන් මලෞකික වූ රන් රැවන් ආදී සියලු ධන 
ලබයි. අ රද්ධාවන්තයාමග ් ධනය අනථථය පිණිස පවතියි. එබැවින් 
සද්ීධ විතතං පුරිස්ස යසට්ඨං යනුමවන් “යර්යලාව පුරැ  ා හට ශ්රදේධාව 
යශ්රේ ේඨ ධන  යව ි” යැයි වදාළ මස්ක. 

“ධයම්ර්ා සුචියණ්ණා සුඛර්ාවහාති” යන මමයනි් පරාණඝාත 
අදත්තාදාන කාමමිථයාචාර කයනි් සිදුවන අකුසලයන් ද, මුසාවාද 
පිසුනාවාච ඵරැසාවාච සම්ඵපරලාප යන වචනමයන ්සදිුවන අකුසලයන් 
ද, අභිදයා වයාපාද මිථයාදෘර්්ටි යන මනසනි් සිදුවන අකුසලයන් ද, 
යන මම් දස අකුසලයන්මගන් වැළකී දස කුසල ධමථ පුරැදු කිරීම ද, 
දාන සීල භාවනා ධමථයන් මැනවින් පුරැදු කරිීම ද යන සුචරිත ධමථ 
පුරැදු කිරීමමන් මකෝළිවිස සිටු පුතරයා හා රට්ඨපාල සිටු පුතරයා ආදීන්ට 
මමන් මිනිස් මලාව සැපය ද, සක් මදව් රජතුමා ආදීන්ට මමන් 
මදව්මලාව සැපය ද අවසාන ව මයන් පදම්ාවතී මද්වියමග් පුත් මහා 
පදුම කුමාරයා දිවය සැප බඳු වූ රජ සැප අනුභව මකාට ඒ සියල්ල 
අතහැර පමස් බුදු බවට පැමිණියාක් මමන් නිවථාණ සුවය ද මගන මදයි. 
එබැවින් “ධයම්ර්ා සුචියණ්ණා සුඛර්ාවහාති” යන්මනන් “සුචරිත 
ධර්මය හි හැසියරනේනාට යලෞකික යලෝයකෝතේතර සි ලු සැප යගන 
යද ි” යැයි වදාළ මසක්. 
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“සච්චං හයව සාධුතරං රසානං” යන මමයින් සතය වචන කථා 
කිරීම ද, පරාණඝාත අදත්තාදානා දී කයින ්සදිුවන අකසුලයන්මගන් හා 
මුසාවාද ඵරැසාවාචා දී වචනමයන් සිදුවන අකුසලයනම්ගන් වැළකීමම් 
මච්තනාමවන් යුක්ත වන තැනැත්තාමග් සිමතහි මයමදන සම්මා වාචා 
සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව යන විරති සීලය ද, චතුරායයථ 
සතයාවමබෝධය කිරීමමන ්ලැමබන පරමාථථ සතයය ද සතය නම් මව්. 
මමහි දී පරමාථථ සතය වූ නිවථාණයත් විරති සතයමයහි ඇතුළත් මකාට 
වාක් සතයය අමප්ක්ෂා කරන ලදි.  

මමමස් මැනවින් සතයමයහි පිහිටි තැනැත්තා මහා කප්පින 
රජතුමා1 මමන් එම සතයානභුාවමයන් දිමයහි මනා ගිලී මතුපිට ගමන් 
කරයි. පණ්ිතමයෝ කණ්හදීපායන2 ආදීන් මමන් එම සතයානුභාවමයන් 
විර් පවා නසයි. එම සතයය ආවජථනා මකාට මත්සය ජාතකමයහි මමන් 
ගිගිරැම් සහිත වැසි වස්සවයි. සතයමයහි පිහිටිය තැනැත්තා ම 
මබෝසත්වරැන් තිමදනා මමන්3 නිවන පරාථථනා කරයි. මම් මලෝක 
ධාතුමවහි ඵල රසය, මුල් රසය, මල් රසය, මපාතු රසය, කඳ රසය ආදී 
විඳිය යුතු යම් රස ජාති මව් නම් ඒ සියල්ල අතර සතය නම් වූ ධමථමයහි 
පිහිටීම උසස් ම රසය මව්.  රමණ බරාහ්මණමයෝ සතයය වූ සීලාදී 
ගුණයන්හි පිහිටා පරමාථථ සතයය ඇසුරැ මකාට ජාති ජරා මරණාදී 
සියලු දුකනි් අත මිමදති. එබැවින ්“සච්චං හයව සාදුතරං රසානං” යන 
මමයින් “රස නේ අතුයරනේ යහේතු පරතය නේ නිසා සංසේකාර නේයගේ හට 
ගැනීර් ද, යහේතු පරතය නේයගේ අභාවය නේ සංසේකාර නේයගේ නියරෝධ  
ද  න යම් විර්ුතේති රස  නම් වූ සතය  රස  ඒකානේතය නේ ඉතා 
මි ුරැ රස  යව ි” යැයි වදාළ මස්ක.  

“පඤ්ාජීවිං ජීවිතර්ාහු යසට්ඨන්ති” යන මමයනි් මලෞකික 
මලෝමකෝත්තර අථථයන් මනාදනන්ා තැනැත්තා අන්ධමයකි. මලෞකික 
අථථය පමණක් දන්නා තැනැත්තා එක් ඇසක් මපමනන තැනැත්මතකු 
වැනයි. මලෞකික මලෝමකෝත්තර උභයාථථයම දනන්ා තැනැත්තා දූසම 
මපමනන්නකු වැනයි. පරමාථථය හා ආත්මාථථය මනාදන්නා තැනැත්තා 

 
1 ධම්මපදය පණ්ිත වග්ග 
2 ඝත පණ්ිත ජාතකය 
3 මහා සුතමසෝම ජාතකය 
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අන්ධමයකු වැනිය. ආතම්ාථථය පමණක් දන්නා තැනැත්තා එක් ඇසක් 
ඇත්මතකු වැනිය. ආත්මාථථය හා පරමාථථය යන උභයාථථයම දනන්ා 
තැනැත්තා දූසම මපමනන්නකු වැනයි. එමස් පරඥා චක්ෂුසය ඇති 
තැනැත්තා ගිහිමයක ුමව් නම් කමථාන්තයන ්හි උත්සාහවත් වීම, සරණ 
සීලමයහි පිහිටීම, දන් දීම, උමපෝසථ කමථමයහි මයදීමාදී ගිහි 
පරතිපදාවන්හි මනාව මයමදයි. පැවිද්මදකු මව් නම් චිත්ත විපිළිසරය 
ඇති මනාවන මලස උසස් සීලයක පිහිටීම, සම සතළිස් කමථස්ථාන 
ඇසුරැ මකාට සමාි භාවනාව වැඩීම, විද ථනා භාවනාව පරගුණ මකාට 
ආධයාත්මික පාරි ුද්ි ය ඇති කර ගැනීම තුළින්  රමණ ධමථමයහි මයදී 
මනා මලස නුවණින් ජීවිතය හසුරැවන්මනකු මවයි. එබැවින් “පඤ්ා 
ජීවිං ජීවිතර්ාහු යසට්ඨං” යනුමවන් “නුවණිනේ ජීවතේ වනේනහුයගේ ජීවිත  
යශ්රේ ේඨ  ැ ි කි නු ලැයේ” යැයි වදාළ මසක්. 

මමමස් භාගයවතුන් වහන්මස් විසින ්පර න් සතර මනා මකාට 
විසඳා දීමමන් සතුටට පත් ආළවක යක්ෂයා අවම ්ර් පර ්න සතරක් ද 
අසමින් ගාථාවකනි් මමමස ්ඇසුමව් ය.   

“කථංසු තරති ඔ ං  - කථංසු තරති අණ්ණවං,
 කථංසු දුක්ඛං අච්යචති  - කථංසු පරිසුජ්ඣෙති” 

ඕඝය මකමස් තරණය මකමර්ම ද? සසර සයුර මකමස් තරණය 
මකමර්ම ද? මකමස් සංසාර වට්ට දුක ඉක්ම යයි ද? සත්වයා මකමස් 
පිරිසිදු මව්ද?’’ 

භාගයවතුන් වහන්මස් එයට මමමස් පිළිතුරැ දී වදාළ මස්ක. 

“සද්ධා  තරති ඔ ං  - අප්පර්ායදන අණ්ණවං, 
 ීරිය න දුක්ඛං අයච්චති  - පඤ්ා  පරිසුජ්ඣෙති” 

 රද්ධාමවන් දෘර්්ටි ඕඝය තරණය කරයි. අපරමාදමයන් සසර 
සයුර තරණය කරයි. වීයයථය කරණ මකාට මගන අනාගාමී මාගථමයන් 
කාම ඕඝ දුක තරණය කරයි. අහථත් මාගථ පරඥාමවන ් අවිදයා ඕඝය 
තරණය මකාට  පිරිසිදු මව්.  
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යම් පාප ධමථයක බලවත් බව මහ්තුමවන් කාම භව දිට්ි අවිදයා 
යන සතර ඕඝය තරණය කිරීමට මනාහැකි මව් ද, එය අ රද්ධාව 
මහ්තුමවන් ම සිදු මව්. අ රදධ්ාව ඇති විට පඤ්්ච කාමගුණික රාගමයහි 
සිත ලැගී පරමාදමයහි ඇලී පැටලී සසර සයුර තරණය කිරීමට 
මනාහැකිව එහි රැමඳයි. ඒ මහ්තුමවන් කුසීත බවට පත්ව දුක මස් 
මවමසයි. අකුසල ධමථවලින් ගැවසී මගන පරඥාව නැති වී යාමමන් 
මකමලසුන්මගන් පරිිසිදු වන මාගථය හා අමාගථය මසායා ගැනීමට 
මනාහැකි වීමමන් මකමලසුන්මගන ්පරිිසිදු වීම සිදු මනාමව්. එබැවින් 
එයට පරතපික්ෂ මාගථය දකව්න භාගයවතුන ් වහන්මස් “සද්ධා  තරති 
ඔ ං...” යන ගාථාව වදාළ මස්ක.  

සසර දුකනි් නදිහස් ව නිවන ් සුව ලැබීම පිණිස ආසන්න 
කාරණා ව මයන් “සතේපරුැ  යසේවන , සදේධර්ම ශ්රවණ , කලයාණමිතර 
ආශ්ර , ධර්මානුධර්ම පරතිපදාව” යන ධමථ සතර ඇසුරැ කළ යුතුය. රත්නතරය 
මකමරහි සිත පහදවා මමමලාව පරමලාව අභවිෘද්ිය සලස්වා 
නිවථාණාවමබෝධයට පහසුමවන් මග සලස්වන බැවින ්මම් ධමථ සතර 
“යසෝතාපතේති අංග” නම් මව්. තව ද යම් මකමනකනු්ට  රද්ධාව ඇත්මත් 
මව් ද, ඔහු මතරැවන් ඇසුරැ කිරීමට පැමිමණයි. එමස් පැමිණීම 
මහ්තුමවන් බුදු රජාණන් වහන්මස් ද,  රාවක වූ සංඝරත්නය ද ඇසරුැ 
කරයි. එමස් ඇසුරැ කිරීම නිසා සවන් මයාමු කරයි. සවන් මයාමා ධමථය 
 රවණය කරයි.  රවණය කළ ධමථය මතක තබා ගනී. මතක තබා ගත් 
ධමථමයහි අථථය විමසා බලයි, අථථ විමසා බලන කල්හි වැටමහන නුවණ 
ලබයි. වැටමහන නුවණ ඇති කල්හි එහි මයදීමමහි කැමැත්ත ඇතිමවයි, 
කැමැත්ත ඇති විට උත්සාහය ඇති මවයි. උත්සාහය ඇතිව අනිතය 
දුක්ඛ් අනාතම් ව මයන් සසඳා බලය.ි සසඳා බලා තමා තුළින ්ම ඇති 
තතු (මාගථ ාණමයන්) අවමබෝධ කරයි. තියුණු නුවණින ්ද (පරතයමව්ක්ෂා 
ාණමයන්) සතයය විනිවිද දැක ගනී. 

භාගයවතුන් වහන්මස්  මමම කරැණු අථථවත් මකාට දැක්වීම් 
ව මයන් පිළිතුරැ ගාථාමව් පළමු පදය වන “සද්ධා  තරති ඔ ං”  
යන්මනන් දිට්ි ඕඝය තරණය කිරීම ද, මසෝවාන් මාගථය ලැබූ 
පුදග්ලයාද, මසෝවාන් ඵලයට පැමිණි ආයයථය පුදග්ලයා ද දක්වා වදාළ 
මස්ක. 
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මමමස් මසෝවාන් මාගථ ඵල නිවන අවමබෝධ කළ ආයයථය 
පුදග්ලයා පරතයමව්ක්ෂා ාණමයන් කාම භවමයහි සත් වරක් ඉපදීමට 
ඉඩ ඇති බව දැක සාතච්චකාරිතා1 සංඛ්යාත අපරමාදය ඇති මහයින් 
මදවන ආයයථ මාගථය වන සකෘදාගාමී මාගථයට පැමිණ නැවත එක් වරක් 
පමණක් මිනිස් මලාවට උත්පත්ති ව මයන් පැමිණීම් ව මයන් 
මසෝවාන් මාගථමයන ්තරණය මනාකරන ලද භව ඕඝය තරණය කරයි. 
එබැවින් එම ගාථාමවහි මදවන පදමයන් “අප්පර්ායදන අණ්ණවං” 
යන්මනන් භව ඕඝය තරණය කරන්නා ව ූ සකෘදාගාමී මාගථය ද, 
සකෘදාගාමී ඵලයට පත් ආයයථ පුද්ගලයා ද දක්වා වදාළ මස්ක. 

මමමලස සකෘදාගාමී මාගථ-ඵල පරාප්ත ආයයථ පුදග්ලයා 
පරතයමව්ක්ෂා ාණමයන් කාමරාග වයාපාද සංමයෝජනයන් පරහීණ 
කිරීමට ඉතිරිව ඇති බව දැක සකෘදාගාමී මාගථමයන් තරණය මනාකරන 
ලද ඒ කාම ඕඝ සංඛ්යාත වස්තු හා කාම දුක්ඛ්යත් වීයයථාිර්්ඨාන 
මකාට මතවන මාගථය ාණමයන් තරණය කරය.ි එබැවින ්භාගයවතුන් 
වහන්මස් එම ගාථාමව් මතවන පදමයන් “විරිය න දුක්ඛං අයච්චති” 
යන්මනන් කාම ඕඝය තරණය කරනන්ා වූ අනාගාමී මාගථය ද අනාගාමී 
ඵලයට පත් ආයයථය පදු්ගලයා ද දක්වා වදාළ මස්ක. 

මමමස් අනාගාමී මාගථ ඵල නිවන අවමබෝධ කළ ආයයථ 
පුදග්ලයා පරතයමව්ක්ෂා ාණමයන් කාම සඤ්්ා සම්පූණථමයන් පහව 
ගිය ද රූප භවමයහි හා අරූප භවමයහි ඉපදීමට මහ්තුවන අවිදයා 
සංමයෝජනය ඉතිරිව ඇති බව දැක එය පරහීණ කරිීම පිණිස කාම 
සඤ්්ාමවන් අමි ර ඒකානත් පිරිසිදු චතුථථ මාගථ පරඥාව දැක අනාගාමී 
මාගථමයන් පරහීණ මනාවූ සියලු අකුසලයන්ට මූලය වූ අවිදයා ඕඝය 
චතුථථ මාගථ පරඥාව අහථත් මාගථ ාණමයන් පරහීණ කරය.ි එබැවින් 
භාගයවතුන් වහන්මස් එම ගාථාමව් සිවවුන පදමයන් “පඤ්ා  
පරිසුජ්ඣෙති” යන්මනන් අවිදයා ඕඝය තරණය කරනන්ා වූ අහථත් මාගථය 
ද, අහථත් ඵලයට පත් ආයයථය පුද්ගලයා ද දක්වා වදාළ මස්ක.  

මමමලස භාගයවතුන් වහන්මස් අහථත්වමයන් පරම උත්කෘර්්ට 
පාරි ුද්ිය දක්වා සයිලු මකමලස් ගිනි නවිීම දකව්මින් මමම ගාථාව 

 
1 කුසල ධමථයන්හි නිරන්තරමයන් පිහිටීම 
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වදාළ කල්හි ආළවක යක්ෂයා මසෝවාන් ඵලමයහි පිහිටිමය් ය. ඉන් පසු 
ආළවක යක්ෂයා භාගයවතුන් වහන්මස්මග් මමම මද් නාව අසා ඒ 
මලෞකික හා මලෝමකෝත්තර පරඥාව මකමස් ලබන්මන් ද යැයි දැන 
ගැනීමම් අමප්ක්ෂාව ඇතිව මමමස් ඇසුමව් ය. 

“කථංසු ලභයත පඤ්ඤං - කථංසු වින්දදයත ධනං,
 කථංසු කිතතිං පයප්පාති  - කථං මිතතානි ගන්දථති,
 අස්ර්ා යලාකා පරං යලාකං     - කථං යපච්ච න යසාචතී’’ති” 

“මකමස් නවුණ ලබයි ද? මකමස් ධනය ලබයි ද? මකමස් 
කීර්මතියට පැමිමණ් ද? මකමස් මිතරයන් ලබයි ද? මමමලාවින් පරමලාවට 
මගාස් මකමස් ම ෝක මනා මකමර්ම ද?” යැයි පර න් පසක් ඇසුමව් ය. 

භාගයවතුන් වහන්මස් මහ්තු සතරකින් පරඥාව ලබන බව 
දක්වමින් මමමස් පිළිතුරැ දී වදාළ මස්ක. 

“සද්දහායනා අරහතං  - ධම්ර්ං නිබ්බානපතති ා,
 සුස්සූස ා ලභයත පඤ්ඤං - අප්පර්යතතා විචක්ඛයණා.  

යමමකු විසනි් පරථමමයන් කාය සුචරිත ආදිය පුරැදු කරිීමමන්ද, 
පසුව සත් තිස් මබෝිපාක්ෂික ධමථ වැඩීමමන් ද මලාවුතුරා බුදු බවට 
පමස් බුදු බවට  රාවක බවට පැමිණ අහථත්වමයන් නවිනට පැමිණියාහු 
මවත් ද, ඒ ක්ෂීණා රවයන ් වහන්මස්ලාට හිමි ධමථය වන නිවථාණය 
වි ්වාසමයන් පළිිමගන අනුගමනය කිරීමමන් මලෞකික මලෝමකෝත්තර 
පරඥාව ලබයි. එය ද  රද්ධා මාතරයකිනම් ය. යම් මහයකින් හටගත් 
 රද්ධාව ඇතිව එළමඹයි ද, එළඹ ඇසරුැ කරයි ද, ඇසුරැ කරමින් කන් 
මයාමු කරයි ද, මයාමන ලද කන් ඇතිව බණ අසයි ද එබැවින් “සුස්සූසා 
ලභයත පඤ්ඤං” යනුමවන් “කනේ ය ාර්ු කිරීර් නමිිති යකාට පරඥාව 
ලබ ි” යැයි වදාළ මසක්. 

ඒ ධමථය වි ්වාස මකාට ද එයින් මනා නැවතී ආචායයථ 
උපාධයන් වහන්මස්ලා හමුවට කලින ්කල පැමිණ ධමථ මගෞරවමයන් 
යුක්තව වත් පළිිමවත් දකව්ා ඇසුරැ මකාට සතුටු කරවා, ආචායයථ 
උපාධයන් වහන්මස්ලා විසනි් යමක් කියනු කැමති මවත් ද, එකල්හි 
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 රවණය කිරීමම් කැමැත්ත ඇතිව කන් මයාමා භාගයවතුන් වහන්මස් 
වදාළ පාලි ධමථයත් එහ ිඅථථයත් අසා පරීක්ෂා මකාට බැලීම මපරදැරිව 
රූපාරූප විභාගය ද, පරමාථථ ධමථයන්මග් ඇති පඨවි ධාතුමවහි කකථ  
ලක්ෂණය ආමපෝ ධාතුමවහි වැගිමරන ලක්ෂණය ආදී වූ ස්ව ලක්ෂණ ද 
එමස්ම අනිතය දුක්ඛ් අනාත්ම යන සාමානය ලක්ෂණයන් ද පරීක්ෂා 
මකාට බලයි. විමසය.ි මමමස්  අනු පළිිමවලින් දත යුතු මද් දැනීමමහි 
සමත් ාත පරිඤේාවට පැමිමණයි. ඉන් පසු එමස් දුට ුසියලු සංස්කාර 
ධමථයන් දස ආකාර වූ අනතිය ලක්ෂණ ව මයන් ද, විසිපස් ආකාර වූ 
දුක්ඛ් ලක්ෂණ ව මයන් ද, පස් ආකාර වූ අනාතම් ලක්ෂණ ව මයන් ද 
විමසා බලා එ්වා ආශ්ේවාද ආදීනව නිසේසරණ ව මයන් විමසා බැලීම 
නම් තීරණ පරිඤේාවට පැමිමණයි. ඉන් පසු සංස්කාරක ධමථයන් 
මකමරහි ඡන්ද රාගය දුරැ කිරීම නම් වූ පරහාණ පරිඤේාවට පැමිණ 
මාගථ පළිිමවලින් පරමාථථ ව මයන් නිවථාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කරයි. එබඳු 
තැනැත්තා ම පරඥාව ලබයි. 

එමස් ගරැ ව මයන් වත් පිළිමවත් දැක්වීම් ආදිය මකාට අසා 
දැන ඉමගන ගත් මදය බැහැර මනාමකාට අමතක මනාමකාට ඇසුරැ 
කිරීමට සමත් අපරමාදී ව ූ විචක්ෂණ පුදග්ලයා ම සුභාර්ිත දුභථාර්ිත 
අවමබෝධය පිළිබඳ හැඟීම් ඇති බැවින් පරඥාව ලබයි. අනිමකකු 
මනාලබයි. එබැවින් “අප්පර්යතතා විචක්ඛණා” යනුමවන් “යනාපර්ා වූ 
නුවණැති පුදේගල ා ර් පරඥාව ලබ ි” යැයි වදාළ මස්ක. 

ආළවක යක්ෂයා විසින් “කථංසු ලභයත පඤ්ඤං” යනුමවන් 
ඇසූ පර ්නයට භාගයවතුන් වහන්මස් “සද්දහයනා අරහතං” යන 
ගාථාමවන් “ශ්රදේධායවනේ  ුකේතව පරඥාව ලැබීර් පණිිස පවතේනා වූ 
පිළියවත පළිිපි ි ද, කකීරැ ව ක ින ලද යද  නුවණ ලැබීයම් 
අයපේක්ෂායවනේ ර් සකසේ යකාට අස ි ද, එයලස යනා පර්ාව ඉයගන 
ගනේනා ලද යද  සිතේහි ධාරණ  කර ගන ිි ද, දක්ෂ බැවිනේ අර්තක 
යනායකාට යනා අඩුව යනාවැඩිව සැක සිඳ යනාවිසිරැණු සිතිනේ 
විසේතර වශ්ය නේ දැන ගනී ද” යන මම් කරැණු සතර මහ්තුමවන් පරඥාව 
ලබයි යනුමවන් වදාළ මසක්.  

තව ද “කකීරැ බැවිනේ සවනේ ය ාර්ු යකාට නවුණ හා දැනුර් 
ලබනු කැර්ති ව ධර්ම  අස ි. අපරර්ාදී ව අසා සිතේහි දරා ගනී. එයසේ දරා 
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ගතේ ධර්මය හි අථම විර්සා බල ි. ඉකේබිති අනු පිළියවලිනේ අනුගර්න  
යකාට උතුම් චතුරා යම  සතය ධර්ම  අවයබෝධ කර ි” මමම කරැණු 
සතර ද දක්වමින් පළිිතුරැ දී වදාළ මසක්.  

ආළවක යක්ෂයා විසින් “කතංසු වියන්දදත ධනං” මකමස් ධනය 
ලබයි ද? “කතංසු කිතතිං පයප්පාති” මකමස් කීර්මතියට පැමිමණය ිද? 
“කතං මිතතානි ගන්දථති” මකමස් මිතරයන් ලබයි ද? “අස්ර්ා යලාකා පරං 
යලාකං - කථං යපච්ච න යසාචතී” මමමලාවින් පරමලාවට මගාස් 
මකමස් ම ෝක මනාමකමර්ම ද? යනුමවන් ඇසූ පර න් සතරට පිළිතුරැ 
වදාරන භාගයවතනු් වහන්මස් මමම ගාථාව වදාළ මසක්. 

“පතිරූපකාරී ධුරවා  - උට්ඨාතා වින්දදයත ධනං, 
සයච්චන කිතතිං පයප්පාති - දදං මිතතානි ගන්දථති,  
අස්ර්ා යලාකා පරං යලාකං - එවං යපච්ච න යසාචති” 

යම් මද් යක යම් කාලයක යම් සහායකයනි් ඇසුරැ මකාට යම් 
සතයයක් තීරණය කළ යතුු ද, එකී මද් ය කාලය සහායකයින් මනා 
ඉක්මවා තමාමග ්අභිවෘද්ිය කැමති වන්නා වූ මලෞකික මලෝමකෝත්තර 
ධනය ලැබීම පිණිස කරියා කරන්නා වූ අත් මනා හළ වීයයථය ඇති 
තැනැත්තා මලෞකික මලෝමකෝත්තර ධනය ලබයි. සතයය වචනය කරණ 
මකාට මගන කීර්මතියට පැමිමණයි. දන් මදන තැනැත්තා මිතරයන් ලබයි. 

මමම ගාථාමව් “පතිරූපකාරීධුරවා” යන මමහි “පතිරූපකාරී” 
යන්මනන් මලෞකික අභවිෘද්ිය කැමති වන තැනැත්තා විසින් 
පරථමමයන් “යම් ර්ා වාස  කරන යදේශ්  , යම් යවළඳාම් ආි ට සුදුසු 
කාල  , යර්ාවුහු ර්ට මිතරය ෝ  , යර්ාවුහු අමිතරය ෝ  , අ  සහ වැ  
යර්යසේ  . ර්ර් ද යර්බඳු ජ්ාති කුල පරයදේශ් බල යභෝග පිරිවර ඇතේයතකේ 
යවමි. එබැවිනේ දැනේ යලෞකකි ධන  ඉපදීර්ට යම් සුදුසු කාල   , යම් 
නුසුදුසු කාල   ” යැයි සයිල්ල මලෞකික ව මයන් පටන් ගත යුතු ය. 
මමමස් පිළපින් පුදග්ලයා මලෞකික ධනය ඉපයමීට සුදුසු උපාය 
කරන්මන් නම් මව්. 
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“ධුරවා” යන්මනන් වීයයථය කියන ලදි. එය වනාහි 
මලෝමකෝත්තර ධනය ඉපදවීම පිණිස සීල පාරි ුද්ිය ආදී මච්තනා 
ව මයන් ඉසිලයි යුතු ධුරයක් බරක් මමන් වන බැවින ්“ධුර” නම් මව්. 

“උට්ඨාතා වින්දදයත ධනං” යන්මනන් මලෞකික මලෝමකෝත්තර 
ධනය ඉපදවීම පිණිස ඇති කර ගත යුතු මචතසික වීයයථය කයින ලදි. 
එනම් “දැනේ සීතල , දැනේ උ ේණ ” යනාදී මලස ඒ කිසිවක් තණ පතක් 
තරමට වත් මනා සලකා සිත කය මවමහසවා අත් මනා හළ දැි වීයයථය 
ඇතිව “ර්ළ මීය කු ලැබ ඒ මී ා විකිණීයර්නේ යනායබෝ කලකිනේ ර් 
උපා ශ්ීලී ව කහවණු යදලක්ෂ කේ උප ා ගතේ චුලේල අනේයතේවාසික ා” 
මමන් මලෞකික ධනය ඉපයීම කියන ලදි. එය මමමස ්ය. 

පූවථමයහි අප මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් සිටු කුලයක ඉපද 
වැි විය පැමිණ සිට ුතනතුර ලැබ “චුලේල සිටායණෝ” යැය ිපරසිද්ධ විය. 
ඒ සිටුතුමා නුවණැත්මත් ය. වයක්ත ය. සියලු නමිිති  ාස්තර දන්මන් 
මව්. දිනක් ඒ සිටුතුමා රාජ මස්වයට යන්මන් මල මීමයකු දැක නක්ර්තර 
මයෝග පරීක්ෂා මකාට බලා “නුවණැති පරුැ ය කුට යම් ර්ළ මී ා 
යවළඳාම් යකාට පුතරදාරාවනේ යපෝ ණ  කරිීර්ට යහෝ කර්මානේත ක 
ය දීර්ට හැකි ” යැයි මමමස් කීමව් ය. එක්තරා දුගී කුල පුතරමයක් 
මබෝසතාණන් වහන්මස්මග් එම වචනය අසා “සිටාණනේ යර්  යනාදැන 
කි න ලදේදකේ යනායේ ” යැයි සිතා ඒ මීයා රැමගන මගාස් එක් 
සල්පිලක බළමලකුමග් ආහාරය පිණිස විකුණා කාකණිකයක්1 ලබා 
ගත්මත් ය. ඔහු එයින් හකුරැ හා පැණි කලයක් මිලට මගන වනමයන් 
මල් මනලාමගන එන මල් කරැවන්ට කුඩා හකුරැ කැබැල්ලක් හා 
හැන්මදන ්පැන් දුන්මන ්ය. ඒ සැමවාම පැහැද ඔහුට මල් මිටිය බැගින් 
දී ගයිහ. මහමතම ඒ මල් විකුණා එයින් ලැබූ මුදලනි් හකුරැ හා පැන් 
කලයක ්මගන මදවැනි දින ඒ මල් කරැවන්මග් උයනට ම මගාස් හකුරැ 
හා පැන් දුන්මන් ය. එයනි් සතුටු ව ූ මල ් කරැමවෝ උයමනහි මල් 
ගස්වලින් අඩක් දී ගයිහ. ඒවා ද විකුණා දින කිහිපයකනි් කහවණු අටක් 
උපයා ගත්මත් ය. නැවත සළුං සහිත වැසි දිනයක රජ උයමනහි වියලි 
දර හා අතුපතර වැටුමණ් ය. උයන් මගාව්වා ඒවා අස් කිරීමට උපායක් 
මනා දනී. ඔහු ඒ දැක උයනට මගාස් “ඉඳිනේ යම් දර හා අතුපතර ර්ට 

 
1 ඉතා සුළු මුඳලක් 
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යදනේයනේ නම් ර්ර් යම් ස ිලේල ඉවතේ කර යදනේයනමි” යැයි කීමව් ය. 
උයන් පාලකයා “මිතර ,  හපත අර යගන  ව” යැයි කමීව් ය. ඉන් පසු 
ඔහු දරැවන්මග් මකළිමඬලට මගාස් උක ්සකුරැ දී ඒ දරැවන්මග් සහාය 
ඇතිව සුළු මමාමහාතකින ් ඒ සියල්ල ඉවතට මගන උයන් මදාරටුව 
අසල රැස් මකාට තබා උයන  ුද්ධ කමළ් ය. 

එදින ම රජ නවිසට මැටි බඳුන් සාදන කුඹලක්රැවා දර 
මසායමින් ඇවිදින අතර උයන් මදාරට පැමිණ ඒ දර මගාඩ දැක ඒවා 
ඔහුමගන් මිල දී ගත්මත ් ය. ඒ දර විකිණීමමන් ඔහුට කහවණු 
මසාමළාසක් ද මැටි බඳුන් පසක් ද ලැබුමණ් ය. මමමස් කහවණු 
සූවිස්සක ් ලැබුණු පසු ඔහු “ර්ට උපා කේ ඇත” යැය ි සිතා නගර 
මදාරටුව අසල පැන ් සැළියක් තබා පන්සියයක ් පමණ තෘණ 
කපනන්න්ට පැනනි් සංගරහ කමළ් ය. ඔවුහු “මිතර , නඹු අපට යබායහෝ 
උපකාරී වි . අපයගනේ කනිම් උපකාර කේ අවශ්ය ද” යැයි ඇසූහ. ඔහු 
“අව ය විමටක කියන්මනමි” යැයි කියා ඔිමනාබ හැසිමරන විට 
මගාඩ මවමළන්දකු හා ජල යාතරික මවමළන්දකු සමග මිතර විය. ඒ 
මගාඩ යාතරිකයා “මනාමබෝ දිනකින ්අ ්වයන් පන්සියයක් මගන අ ්ව 
මවමළන්මදක් මම් නගරයට පැමිමණති” යැයි කීමව් ය. එය අසා ඔහු 
තෘණ මගමනන්නන් මවත මගාස් අද මට එක එක තෘණ මිටිය බැගින් 
මදන්න. මා තෘණ විකුණන තුරැ තෘණ මනා විකුණනන් යැයි 
ගිවිසමගන තෘණ මිටි පන්සියයක ්මගනවිත් තම නිවමසහි තබා ගත්මත් 
ය. අ ්ව මවමළන්දන් පැමිණ මුළු නුවරම ඇවිද තෘණ මනාලැබ ඔහුට 
කහවණු දහසක් දී ඒ තෘණ මිටි පන්සියය මගන ගයිහ. 

දින කිහපියකට පසු මුහදුු මවමළන්දා “මිතරය වි ාල මවළඳ 
නැවක් මතාටට පැමිණ ඇත” යැයි කීමව් ය. චුල්ල අන්මත්වාසිකයා 
උපායක් ඇත යැයි සිතා කහවණු අටක් වියදම් මකාට පිරිවර ජනයා 
සමග තාවකාලකි යානයක ්ලබාමගන මහත් හරසරින් නැව් මතාටට 
මගාස් ඇඟිලි මුදුවක් නැවට අත්තිකාරම් ව මයන් දී නුදුරැ තැනක 
තිරයකින් වට කරවා රැකවල් තුනකින් වට මකාට එහ ිහිඳ සමීපමයහි 
සිටි චර පුරැර්යන් අමතා “පිටතිනේ යවයළනේදනේ පැමියණතේ නම් ර්ා 
සමීප ට කැඳවායගන එේ” යැයි කීමව් ය. එකල්හි නැව් මතාටට මවළඳ 
නැවක් පැමිණ ඇත යැය ි අසා බරණැස් නුවර සිට සියයක් පමණ 
මවමළන්මදෝ ඒ නැව සමීපයට බඩු මිල දී ගැණීම පණිිස පැමිණියහ. 
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නැවිමයෝ ඔවුන්ට “නුඹලා බඩු යනාලබනේනාහු . අසවලේ තැන සිටින 
ර්හ යවයළනේදා විසිනේ අතේතිකාරම් යදන ලි” යැය ි කීහ. එවිට ඒ 
බරණැස් නුවර සයියක් මවමළන්මදෝ  චුල්ල අන්මත්වාසිකයා මවත 
පැමිණ කහවණ ුදහස බැගින් ලක්ෂයක් දී ඔහු සමග මගාස් නැමවහි 
මකාටස් කරැවන්ට ද තවත් දහස බැගනි් ලක්ෂයක් දී සියලු බඩු මවන් 
කරවා ගත්හ. 

චුල්ල අන්මත්වාසිකයා මමමලස කහවණු මදලක්ෂයක ්උපයා 
මගන බරණැසට පැමිණ “මා විසින් කෘතමව්දි විය යතුුය” යැයි සිතා 
කහවණු ලක්ෂයක ්රැමගන චුල්ල සිටාණන් මවත ගිමය් ය. එවිට චුල්ල 
සිටාමණෝ “දරැව, නුඹ කුර්කේ යකාට යම් ධන  ලබන ලදේයදේ ද” යැයි 
ඇසුමව් ය. එවිට චුල්ල අන්මත්වාසිකයා “සේවාමීනි, නුඹ වහනේයසේ 
විසිනේ කි න ලද උපාය හ ිපිහිටා සිේ ර්සකේ ඇතුළත ලබන ලදේයදමි” 
යැය ිකයිා මළ මීයාමග ්පටන් සියලු කථා පුවත ් ඉදිරිපත් කමළ් ය. 
චුල්ල සිටුවරයා ඒ වදන ් අසා “යර්බඳු දරැයවකු අනේ සතු කිරීර් 
යනාවටී ” යැයි සිතා සදුුසු වියට පැමිණ සිටි තම දියණිය අවාහ මකාට 
දී තම සියලු වස්තුව ඔහුට හිමි කර දුන්මන් ය. ඒ චලු්ල සිටුවරයාමග් 
ඇවූමමන් චුල්ලන්මත්වාසකියා ඒ නුවර සිටු තනතුරට පත් වූමය් ය. 

මමමස් නුවණැත ිතැනැත්තා ස්වල්ප වූ ගින්නක් උපදවා වියලි 
මගාම, දර මකෝටු ආදිය එහි දමා කටින් පිඹ මහත් ගින්නක් ඇති 
කරන්මන ්යම් මස්ද, නවුණැති පුරැර්යා සව්ල්ප ව ූබඩු මිලයක් ලැබ 
මනාමයක් උපාමයන් මවළඳාම් මකාට ධනය හා කීර්මතයි ලබන්මන් ය. 

එමස් ම මචතසික වීයයථමයන් යුතුව “ර්හලේලකර්හාතිසේස 
යතරැනේ වහනේයසේ” මමන් මලෝමකෝත්තර ධනය ලබන ලද්මද් ය. 

මහල්ලකමහාතිස්ස මහ මතරැන් වහන්මස ් සයන ඉරියව්ව 
අතහැර අන් ඉරියව් තුමනන් වසන්මනමි යැය ිඅිර්්ඨාන මකාට මගන 
පයයථංකමයන් වැඩ හිඳ භාවනාවට පටන් ගනී. යම් මව්ලාවක 
ථීනමිද්ධය පැමිමණයි ද, එවිට පිදුරැ දරණුවක් මතමා එය හිස මත 
තබාමගන කර වටක් පමණ ජලමයහි ගිලී වැඩ හිඳ ථිනමිද්ධය දුරැ 
මකාට භාවනා වඩා දස වසරකින් අහථත්වයට පත් වහූ. 
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“සයච්චන කිතතිං පයප්පාති” යන මමයින් සතය වචන කථා 
කිරීම කියන ලදි. මුසා බස් මනාකියා වචී සතයමයන් ද පරමාථථ 
සතයමයන් ද යුක්තව ඇදහයි යුතු වූ සතයය ම වදාරනන්ා වූ බුදු පමස් 
බුදු මහ රහතන් වහන්මස්ලා පරම සතයය පහදා මදති. එමස් වූ 
සතයවාදී භාවය නිසාම කරී්මතියට පත් මවති. 

“දදං මිතතානි ගන්දථති” යන මමයින ් දන් මදන තැනැත්තා 
මිතරයන ් ලබය ි යැයි කියන ලදි. යම් පරතිගරාහකමයක් විසනි ් යමක් 
ලැබීමට කැමති වන්මන් ද බලාමපාමරාත්තු වන්මන් ද, දායකයා විසින් 
ඒ මදයම ය මදන්මන ්මව් ද, එමස් කැමති වන බලාමපාමරාත්තු වන 
මදයම දන ්මදන තැනැත්තා මිතරයන් ලබය ියැයි වදාළ මස්ක. මමහි දී 
දීම යනුමවන් “දාන , පරි  වචන , අථම ච යමාව, සර්ානාතේර්තාව” යන 
සතර සංගරහ වස්තුව අදහස් කරන ලදි.  

මමමස්  ආළවක යක්ෂයා විසින් අසන ලද ගිහි පැවිදි සැමට 
මපාදු වූ මලෞකික මලෝමකෝත්තර ව මයන් මි ර වූ පර න් සතරක් විසඳා 
දී භාගයවතුන් වහන්මස් ඔහු විසින් “අස්ර්ා යලාකා පරං යලාකං - කථං 
යපච්ච න යසාචතී” මමමලාවින් පරමලාවට මගාස් මකමස් ම ෝක 
මනාමකමර්ම ද? යනුමවන් අසන ලද පස් වන ගෘහස්ථ පර ්නයට පිළිතුරැ 
වදාරනන්ා වූ භාගයවතුන් වහන්මස් මමම ගාථාව වදාළ මස්ක.   

“ යස්සයත චතුයරා ධම්ර්ා - සද්ධස්ස  රයර්සියනා,
 සච්චං ධයම්ර්ා ධිති චායගා - ස යව යපච්ච න යසාචති” 

ගිහිමගයි වසනන්ා වූ  රදධ්ා ඇති යමමකු හට සතයයත්, 
ධමථයත්, පරඥාවත්, තයාගයත් යන මම් ධමථ සතර මවත් නම් මහමතම 
පරමලාව මගාස් ම ෝක මනාකරයි. 

මමහි දී ගිහි ජීවිතයක් ගත කරමින් පඤ්්ච කාමගණුික සැප 
සම්පත් මසායන්නා වූ තැනැත්තා විසින් සියලු යහපත් ගුණ ධමථ 
දියුණුවට කාරණා වන  රදධ්ාමවන් යුක්තව කීර්මතයි ඇති කර ගැනීම 
පිණිස සතයමයහි පිහිටීම ද, පරඥාව ඇති කර ගැනීම පිණිස ධමථය 
ඇසීමට හා විමසීමට කැමති වීම ද, අකුසල් බැහැර මකාට මලෞකික 
මලෝමකෝත්තර ධනය ලැබීම පිණිස වැිය යුතු කුසල ධමථ වැඩීම පිණිස 
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අත මනාහරින ලද වීයයථමයන් හා ඉවසීමමන් යුක්ත වීම ද, කලයාණ 
මිතරයන ්ලැබීම පිණිස මහ්තුවන පරිතයාගය පුරැදු කිරීම ද යන මම් 
කරැණු සතර මමමලාව දී දියුණු කර ගනන්ා ව ූතැනැත්තා පරමලාවට 
මගාස් ම ෝක මනාකරයි යනුමවන් වදාළ මසක්. 

භාගයවතුන් වහන්මස් මමමලස ආළවක යක්ෂයා විසනි් අසන 
ලද මම් පස් වන පර න්ය විසඳා දී ආළවක යක්ෂයා තවත් පර ්නයක් 
ඇසීමට මපාළඹවන මස්ක් මමම ගාථාව වදාළ මස්ක. 

“ඉඞ්  අයඤ්ඤපි පුච්ඡස්සු    - පුථූ සර්ණබරාහ්ර්යණ, 
  ි සච්චා දම්ර්ා චාගා      - ඛන්තයා භිය යාධ විජ්ඣජ්තී’ති” 

ආළවකය, මා විසින් සතයයට වඩා කීර්මතියට පත්වීමට අන් 
මහ්තු ඇත්මත් නම් මහෝ, ධමථය ඇසීමට වඩා මලෞකික මලෝමකෝත්තර 
පරඥාව ලැබීමට අන් මහ්තු ඇත්මත් නම් මහෝ, මලෞකික මලෝමකෝත්තර 
ධනය ලැබීම පිණිස වැිය යුතු කුසල ධමථ වැඩීම පිණිස අත මනාහරින 
ලද වීයයථය හා ඉවසීම හැර මවනත් මහ්තු ඇත්මත් නම් මහෝ මිතුරන් 
ලැබීමට තයාගයට වඩා මවන මහ්තු ඇත්මත් නම් ඒවා මමානවාද යැයි 
නුඹ පූණම කාශ්යප, ර්කේඛලියගෝසාල, අජිතයකේසකම්බලි, පකුධ 
කච්චා න, සංජ්  යබලට්ඨඨපුතේත, නාථපුතර නිගණේඨ යන අන් මහණ 
බමුණන්මගන් විචාරව යැය ිවදාළ මස්ක. 

භාගයවතුන් වහන්මස් මමමස් වදාළ කල්හි ආළවක යක්ෂයා යම් 
සැකයකින ් යම් පර න්යක ් විමසන්මන් ද, එමස් වූ සැක පහව ගයි 
බැවින් දැන් අන් මහණ බමණුන්මගන් කුමට විමසන්මනම් ද යැයි කියා 
නැවත පර න් විචාරීමක් මනාකරන මහ්තුව යම් මකමනක් මනා දනී 
නම් ඔවුන්ට ද එය දැන ගැනීමට සලස්වමින් මමම ගාථාව කීමව් ය. 

“කථං නු දානි පුයච්ඡ යං - පුථූ සර්ණබරාහ්ර්යණ,
 යසාහං අජ්ඣජ් පජ්ානාමි  - ය ා අයත්ථා සම්පරා ියකා”  

භාගයවතුන් වහන්මස් විසනි් මමමලාව නුවණ ලැබීම ආදී වූ 
අභිවෘද්ිය මහ්තුවන යම් කරැණක් මව් නම් “සුස්සූසා ලභයත පඤ්ඤං” 
ඇසීම විචාරීම මුල්මකාට පරඥාව වැඩීම මවයි යනාදී ව මයන් එය ද, 
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පරමලාව අභිවෘද්ි ය පිළිබඳ යම් අථථයක් මව් නම් “ යස්සයත චතුයරා 
ධම්ර්ා” යනාදී මලස සතයය, ධමථය, ධෘතිය, තයාගය යන එය ද මා 
විසින් අද දැන ගත්මතමි. එමස් වූ අථථ සැක සිඳ සියල්ල දන්නා නුවණින් 
යුත් භාගයවතුන් වහන්මස් මවතින් දැන ඉමගන ගත් ආකාරයට ම මම 
මපෞද්ගලකිව දනමිි. එමස් දැනගත් මම දැන් අන් මහණ බමුණන්මගන් 
කුමකට විචාරන්මනම් ද? යැයි කීමව් ය. 

එමස් කයිා ආළවක යක්ෂයා “ර්ා හට ඒ සි ලු යදේ දැන ගැනීර්ට 
ර්ූල කාරණාව වූය ේ සි ලු අථම නේ පරකට කරන ාණය නේ හා අයනේක 
විධ වූ ගුණ වියශ්ේ  නේ යගනේ සර්නේවාගත අගර දක්ෂිණාහම වූ  
භාගයවතුනේ වහනේයසේ නසිාර්  . යර්යලාව පරයලාව යදයකහි 
තථාගත නේ වහනේයසේ හා සර්ාන යහෝ ඊට වැඩි තරම් යකයනකේ යහෝ 
දකේනට නැත. සයදේවක යලෝකවාසී සි ලු සතේව නේයගේ පරතය 
පිළගිැනීර්ට සදුුසු වූ යලාව විදයර්ාන වන එකර් පුදේගල ා භාගයවතුනේ 
වහනේයසේර්  . පනිේ කැර්ත ිවුනේයගේ ඒ පුණය යච්තනා ර්හතේ ඵල ර්හතේ 
ආනිශ්ංස කර දීයර්හි භාගයවතුනේ වහනේයසේට වඩා සර්ථම වූයවකු යලාව 
නැත” යැයි මපන්වමින් මමම ගාථාව කීමව් ය. 

“අත්ථා  වත යර් බුයද්ධා - වාසා ාළවිර්ාගර්ා, 
 යසාහං අජ්ඣජ් පජ්ානාමි  -  ත්ථ ිනේනං ර්හප්ඵලං”  

ඒකාන්තමයන් මට හිත පණිිස ම, අභිවෘද්ිය පිණිස ම වැඩ 
පිණිස ම අගර දක්ෂිණාහථ වූ භාගයවතුන් වහන්මස් වාසය පිණිස අළව් 
නුවරට වැි මස්කම් ය. එමහයින් යම් පින් මකතක පුදන ලද මදය 
මහත් ඵල මහත් ආනි ංස මගන මදන්මන් මව් ද, ඒ පනි් මකත අද මා 
විසින් දැන ගත්මතමි. භාගයවතුන් වහන්මස් මා හට මමමස් අනුගරහ 
දැක්වීමට අලව් නුවරට වැඩීම මහ්තුමවන් මා හට යහපතක්ම සිදු වූමව්ය 
යැයි කීමව් ය. 

ආළවක යක්ෂයා මමම ගාථාමවන් තමාට සිදු වූ අථථය යහපත 
දක්වා අනයයන්මග් අභිවෘද්ි කර පරතිපත්තිය විදහා පාමින් මමම 
ගාථාව කීමව්ය. 
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“යසා අහං විචරිස්සාමි  - ගාර්ා ගාර්ං පුරා පුරං,
 නර්ස්සර්ායනා සම්බුද්ධං  - ධම්ර්ස්ස ච සධුම්ර්ත’න්ති” 

ස්වාමීන ි භාගයවතුන් වහන්ස, භාගයවතුන් වහන්මස් මා 
මකමරහි මහත් කරැණා උපදවා මමහ ිවැඩම මකාට මා හට කළා වූ 
යහපත මහ්තුමවත් මලෞකික සැපමයන් හා මලෝමකෝත්තර සැපමයන් 
සුවපත් වූ ඒ මම මද්ව ගරාමමයන ්මද්ව ගරාමයට ද, මද්ව නගරමයන් 
මද්ව නගරයට ද යමින් “නිසැකව ර් ඒ භාගයවතුනේ වහනේයසේ සම්ර්ා 
සම්බුදේධ , භාගයවතුනේ වහනේයසේ විසිනේ ර්ැනවිනේ පරතයක්ෂ යකාට වදාළ 
වදාළා වූ සප යමාපේතික නවයලෝයතෝතේතර ශ්රී සදේධර්ම  සවම සම්පූණම 
බැවිනේ සේවාකේඛාත , පළිියවතේ සරැ වූ භාගයවතුනේ වහනේයසේයගේ ශ්රාවක 
ර්හා සං රතේන  සුපටිපනේන ” යැය ි අගය මකාට පර ංසා කරමින් 
දහම් පණිවුඩය පතුරැවන ූතමයකු ව කයිා ඇවිදිමින ්හැසිමරන්මනමි 
යැයි කීමව් ය. 

මමමස් මමම ගාථාමව් අවසානයත් රාතරිය පහන් වීමත් 
සාධුකාර  බ්ද නැගීමත් එදින ආළවක යක්ෂයාට ආහාරය පිණිස ිලි 
දීමට ආළවක කමුාරයා යක්ෂ භවනට රැමගන ඒමත් එකම 
මමාමහාමතහි දී සිදු වූහ. රාජ පුරැර්මයෝ එම සාධකුාර  බ්දය අසා 
“මම් ආකාරමය ්සාධුකාර  බ්දයක් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්මස්ට 
හැර අන් මකමනකුට පහළ මනාමව්, කිමමක් ද, ඒ භාගයවතුන් 
වහන්මස් පැමිණිමය් ද” යැයි සිතා විමසා බලනන්ාහු භාගයවතුන් 
වහන්මස්මග්  රීර පරභාව දැක අන් දිනයන්හි දී මමන් පිටත මනාසිට 
සැක සංකා රහිතව යක්ෂ භවන ඇතුළට පිවිස ආළවක යක්ෂයාමග් 
භවනමයහි වැඩ සිටින භාගයවතුන් වහන්මස් ද, ඇඳිලි බැඳ සිටින 
ආළවක යක්ෂයා ද දුටුහ. දැක යක්ෂයා අමතා “ර්හා  ක්ෂ ායණනි, යර්ර් 
කුර්ාර ා නුඹට බිලි පිණිස යගයනන ලදේයදේ  . ඔහු කනු ර්ැනවි. 
නැතයහාතේ බුිනු ර්ැනවි. නැතයහාතේ කැර්ති යද කේ කරනු ර්ැනවි” 
යැය ිකයිූහ. භාගයවතුන් වහන්මස්මගන් බණ අසා මසෝවාන් ඵලයට 
පැමිණ සිටින මම් යක්ෂයා විම ්ර්මයන ් භාගයවතුන් වහන්මස් 
ඉදිරිමයහි දී මමමස් පවසනු ලබන කල්හි අති යින් ලැජ්ජාවට 
පැමිණිමය් ය. ඉක්ිති ආළවක යක්ෂයා ිලි පිණිස මගමනන ලද 
ආළවක කමුාරයා දූතින් පිළිමගන භාගයවතුන් වහන්මස්ට පිරිනමා 
“සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, යර්ර් කරු්ාර ා ර්ා හට එවා ඇත, ර්ා 
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විසිනේ එර් කරු්ාර ා භාගයවතුනේ වහනේයසේට පිරිනර්මි. භාගයවතේ 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේයසේලා හිතානුකම්පා ඇතේයතෝ . සේවාමීනි 
භාගයවතුනේ වහනේස, යර්ර් කුර්ාර ා පිළගිනේනා යසේකේවා” යැයි මමමස් 
මමම ගාථාව කීමව් ය. 

“ඉර්ං කුර්ාරං සතපුඤ්ඤ ලක්ඛණං   
 සබ්බඞ්ගුයපතං පරිපුඤ්ඤබයඤ්ජ්නං,   
 උදග්ගචියතතා සුර්යනා දදාමි යත   
 පටිග්ගහා යලාකහිතා  චක්ඛුර්ා”    

“සිය ගණන් පුණය ලක්ෂණයන්මගන් මහියා වූ පිරිපනු් සියලු 
අඟපසඟින් යුක්ත වූ මම් කමුාරයා සතුටින් ඔද වැඩීගයි සිතින් 
භාගයවතුන් වහන්මස්ට පිළගින්වමි. සියලු තැන්හ ි පැතිරැණා වූ 
නුවණින් සමන්වාගත පසැස්1 ඇත්තා වූ භාගයවතුන් වහන්ස, මලාවට 
හිත සුව පිණිස මම් කමුරැවා පිළගිනන්ා මස්කව්ා” යැයි කයිා 
භාගයවතුන් වහන්මස්ට එම ආළවක කුමාරයා පිළිගැනව්ූමව් ය. 

භාගයවතුන් වහන්මස් එම කුමාරයා පළිිගත් මසක්. එමස් 
පිළගිනන්ා ගමන් ම ආළවක යක්ෂයාට ද, එම ආළවක කුමාරයාට ද 
යහපත පිණිස ගාථාවක මප්ළි තුනක් වදාළ මස්ක. සිවවුන මප්ළයි “මම් 
කුමාරයා බුදුරජාණන් වහන්මස් ද, ධමථය ද, සංඝයා ද සරණ යන්මන්ය” 
යැය ි “බුද්ධං, ධම්මං, සඞ්ඝං” යන වචන තනු මයාදා ආළවක යක්ෂයා 
විසින් තුන් වතාවක් කීමව්ය. 

“දී ා ුයකා යහාතු අ ං කරු්ායරා, 
තුවඤ්ච  ක්ඛ සුියතා භවාහි, 
අබයාධිතා යලාකහිතා  තිට්ඨථ      
අ ං කුර්ායරා සරණර්ුයපත ිබුද්ධං” 

“මම් කමුාරයා දීඝථායුර් ඇතම්තකු මව්වා! යක්ෂය, නුඹ ද සුවපත් 
මව්වා!  මලෝ සත්නට කරදර ආදිය කිරීමකින් මතාරව මලෝ වැඩ පිණිස 

 
1 බුද්ධචක්ෂු, ධම්මචක්ෂු ාණචක්ෂ, දිබ්බචක්ෂු, සමන්තචක්ෂු යන ාණ පස 
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පවතුව. මම් කමුාරයා බුදුරජාණන් වහන්මස් ද, ධමථය ද, මහා සංඝයා 
ද සරණ යයි” 

 
ඉන් පසු භාගයවතුන ්වහන්මස් “යම් කරු්ාර ා ඇති දැඩි යකාට 

ර්ා හටර් යදනේන” යැයි වදාරා ආළවක කමුාරයා රාජ පුරැර්යන්ට දුන් 
මස්ක. මමමලස ඒ ආළවක කුමාරයා රාජ පුරැර්යන් අතින් ආළවක 
යක්ෂයා අතට ද, ආළවක යක්ෂයා අතින් භාගයවතුන් වහන්මස් අතට ද 
නැවත භාගයවතුන් වහන්මස් අතින් රාජ පුරැර්යන ්අතට ද මමමස් 
අතින් අතට හුවමාරැ වී ගයි බැවින් “හතේථක ආළවක කුර්ාර ා” යැයි 
නමක් ඇති වී එම නමින් ම පරසදි්ියට පත් විය. 

ඉන් පසු ඒ ආළවක කමුාරයා නැවත රැමගන එන රාජ 
පුරැර්යන් දැක මගාවීහු ද වනමයහි වැඩ කරන මිනිස්ස ුආදීහු “කිර් යම් 
කුර්ාර ා ඉතා ළදරැ යහ ිනේ  ක්ෂ ා යනාකැර්ැති වූය ේ ද?” යැයි 
ියපත් ව ඇසූහ. එවිට රාජ පුරැර්මයෝ “බි  යනාවේ. භාගයවතු අහමතේ 
සිදේධාථම යගෞතර් සම්ර්ා සම්බුදු රජ්ාණනේ වහනේයසේ විසිනේ යම් 
කුර්ාර ාට අභ  ලබා යදන ලදේයදේ  ” යැයි කියා සියල්ල විස්තර 
ව මයන් කීහ. ඒ මමාමහාමතහි සියලු අළව් නුවරම එකම සාධුකාර 
නාදය ඇති විය. මකෝලාහලයක් බඳු විය. ඒ සයිලු ජනයා කිසි ියක් 
තැතිගැන්මක් නැතිව යක්ෂයා ඉදිරියට ගියහ. 

ආළවක යක්ෂයා භාගයවතුන් වහන්මස්ට පිඬු පිණිස වැඩීමට 
කාලය පැමිණි කල්හි භාගයවතුන් වහන්මස්මග් පාතර චීවර මගන මඳ 
දුරක් පසු ගමන් මකාට නැවතුමණ් ය. භාගයවතුන ් වහන්මස් අළව් 
නුවර පිඬු සිඟා වැඩ දන් වළඳා අවසන් ව නගර මදාරටමුවහි විමව්කයට 
සුදුසු එක් ගසක් මුල පනවන ලද බුදු අසුමනහි වැඩහනු් මස්ක. එහි දී 
මහ ජනයා සමග මහ රජතමුා ද, නුවර වාසීහු ද භාගයවතුන් වහන්මස් 
මවත පැමිණ වැඳ භාගයවතුන් වහන්මස් පිරිවරා සිට “සේවාමීනි 
භාගයවතුනේ වහනේස, යර්බඳු වූ දරැණු  ක්ෂය කු යකයසේ දර්න  කළ 
යසේකේ ද?” යැයි ඇසූහ. එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් “යර්යසේ නව 
ආකාර කනිේ වැසි වැසේසී . යර්යසේ බිහිසුණු යදේ කයළේ  . යර්යසේ පරශ්ේන 
විචායළේ   ර්ර් ඒවා යර්යසේ විසදුයවමි” යැය ිවදාරා ආළවක යක්ෂයා 
විසින් සිදුකළ යදු්ධය මුල සටි සියල්ල වදාරා ආළවක සතූරය වදාළ මස්ක. 
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එම මද් නාව අවසානමයහි දී සවුාසූදහසක් සත්වයන් මග ඵල නවින් 
සුව ලැබූහ. 

ඉන් පසු අළව් රජතුමා ද, නුවර වාසීහු ද එකතුව මව රවණ 
දිවය රාජයාමග් විමානය අසල ආළවක යක්ෂයාට ද විමනක් කරවා මල් 
සුවඳ ආදී සත්කාර සහිතව ආහාර ආදිමයන් නිති පූජා පැවැත්වූහ. 
හත්ථාළවක කුමාරයා ද වැි වියට පැමිණි පසු “දරැව නුඹ භාගයවතුනේ 
වහනේයසේ නිසා ිවි ලැබුයවහි  . එබැවිනේ භාගයවතනුේ වහනේයසේ ර් 
ඇසුරැ කරව” යැයි කියා භාගයවතුන් වහන්මස් මවත යැවූහ. ඒ ආළවක 
කුමාරයා ද භාගයවතුන් වහන්මස් ද, මහා සංඝයා වහන්මස් ද ඇසුරැ 
කරමින් මනාමබෝ කලකින් ම අනාගාමී මාගථමයහි පිහටිිමය් ය. ඉන් පසු 
සියලු තරිපිටක බුද්ධ වචනය ඉමගන පන්සියයක ්උපාසකයන ්පිරිවර 
ඇතිව විසුමව් ය. 

පසු කමලක භාගයවතුන් වහන්මස් “එතදග්ගං, භික්ඛයව, ර්ර් 
සාවකානං උපාසකානං චතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි පරිසං සඞ්ගණ්හන්තානං 
 ිදං හත්ථයකා ආළවයකා” යනුමවන් “ර්හයණනි, ර්ායගේ ශ්ාසනය හි 
උපාසක නේ අතර සතර සංගරහ වසේතුයවනේ පිරිසට සංගරහ කරනේනවුනේ 
අතර යම් හතේථාළවක උපාසක යතයම් අගර වනේයනේ ” යැයි අග 
තනතුරක් ද පිරිනමා වදාළ මස්ක.      

මමමස් භාගයවතුන් වහන්මස් කුරිරැ ගති ඇතිව මහත් බල 
සම්පනන් ව සිටි ජනයා මපළීමට ලක් කල ආළවක යක්ෂයා දමනය 
මකාට මසෝවාන් ඵලමයහි පිහිටුවා සසර දුකින් එතර කර වූ මස්ක.  

මමය අථථ ව මයන් මගන සතයකරියා මකාට මසත් පැතීම මමම 
ගාථාමවන් පරකා  මකාට දක්වන්මන් ය. 

ර්ාරාතියරක ර්භි ුජ්ඣිත සබ්බ රතතිං           
ය ාරම්පනාලවක ර්ක්ඛ ර්ථද්ධ  ක්ඛං,            
ඛන්තී සුදන්ත විධිනා ජිතවා ර්ුනියන්දදා       
තං යතජ්සා භවතු යත ජ් ර්ඞ්ගලානි. 
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 මරැමවක් වමග් මදවැනි වූ  - මුළු රෑ සටන් පත් 
 ආළවක යැයි පතල වූ   - රැදු යක්ෂයා ඒ 
 ඉවසුම් මබමලන් දිනු   - තිමලෝගුර වීරයාමණෝ 
 ඒ ආනුභාව බලමයන්   - සුවමසත් සැමද්වා! 

3. නාළාගිරි හසේතිරාජ් දර්න  

එක් කමලක භාගයවතුන ් වහන්මස් අනුපිය නම් නයිම් ගම 
අනුපිය මල්ල රජනු්මග් අඹ වනමයහි වැඩසිටි මසක්. එකල්හි මබාමහෝ 
 ාකය කුමාරමයෝ භාගයවතුන් වහන්මස් අනවු පැවිදි මවති. එමතක් 
පැවිදි මනාවී සිටි “භදේි  , අනුරැදේධ, ආනනේද, භගු, කමි්බිල, යදේවදතේත” 
යන ක්ෂතරිය කුමාරවරැ උපාලි කප ුමහතා ද සමග අනපුිය අඹ වනයට 
මගාස් භාගයවතුන ් වහන්මස් හමුමවහි පැවිදි වූහ. ඒ පිරිස අතරින් 
භද්දිය මතරණුමවෝ තරී විදයා ාණ සහිතව රහත් වූමය් ය. අනුරැද්ධ 
මතරණුමවෝ දිබ්බචක්ෂු ඥානය ලබා භාගයවතුන් වහන්මස්මගන් මහා 
පුරිසවිතකක් සූතරය අසා රහත් වූමය් ය. ආනන්ද මතරණුමවෝ 
පරතිසම්භිධා පරාප්තව මසෝවාන් විය. භග ුකමි්ිල මතරැන් වහන්මස්ලා  
ද මඳ කලක් මගවා රහත් වූහ. මද්වදත්ත මතරැන් මලෞකික අභිඥා 
පමණක් ලැබීය. මම් පරිිස පැවිදි වූ පසු භාගයවතුන් වහන්මස්  රාවක 
සංඝයාත් සමග මකාසඹූ නුවරට වැි මසක්. එහි දී භාගයවතුන් 
වහන්මස්ට මබාමහෝ ලාභ සත්කාර ලැබුණාහ. රෑ දහවල නිරන්තරමයන් 
ජනයා චීවර, ගිමතල්, මී පැණි, හකුරැ, සවුඳ මල් ආදිය රැමගන 
විහාරයට මගාස් භාගයවතනු් වහන්මස් මකාතැන වැඩ සිටින මස්ක් ද? 
යැයි අසා මසායා මගන මගාස් පුද සතක්ාර කරති.  

එමස්ම සාරිපුතර, මහ මුගලන්, මහා කා යප, භද්දිය, ආනන්ද, 
භගු, කිම්ිල ආදී මතරැන් වහන්මස්ලා මහා පිරිස් ඇතිව මවමසති. මම් 
සාරිපුතර මතරැන්මග් පිරිසය, මම් මුගලන් මතරැන්මග් පිරිසය මම් මහා 
කා යප මතරැන්මග් පිරිසය ආදී මලස මහා පිරිවරින් පරසදි්ධ ය. 
ජනයාද අසවල් රහතන් වහන්මස් මකාතැන වැඩ සිටින මස්ක් ද? යැයි 
අසති. කුටිමයන් කුටියට මසායා මගාස් පුද සත්කාර කරති. එමහත් 
මද්වදත්ත මතරැන් මකාතැන සිටින්මන් ද යැයි කිසිමවකු මනා අසයි. 
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පූජා සත්කාර කිසිත් මනාකරයි. එබැවින් මම ද පිරිසක ්ඇති කරමගන 
පරසිදධ් විය යුතුය යැයි සතිුමව් ය. නැවත ද මමමස් සිතුමව් ය. ලාභ 
සත්කාර නැතිව පිරිසක් සාදා ගැනීම මනාකළ හැකිය. මම පරථමමයන් 
ලාභ සත්කාර ලැමබන මගක් ඇති කර ගත යුතයු.  

තව ද මදවිදත් මතරැන් මමමස් සිතුමව් ය. “මම ද පැවිදි වූමය් 
මම් පිරිසත් සමගම ය. මම් පිරිස ද ක්ෂතරියමයෝ ය. මම ද ක්ෂතරිය මවමි. 
එමහත් ජනයා චීවර පරිර්්කාරාදිය රැමගන විත් අසවලා මකාතැන ද 
යැයි අසමින් මමාවුන්ට ම පූජා කරති. මා ගැන කිසිමවක් මනා අසති. 
කිසිත් පූජා මනාකරති. එබැවින් මට ද චීවරාදිය පජූා කරන්මනකු 
මසායා ගත යුතුය. ඒ සඳහා කවමරකු පහදවා ගනමි් ද? ිම්ිසාර 
රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්මස් දුටු දිනමයහිදී ම එක් ලක්ෂ විසි දහසක් 
පිරිස සමග මසෝවාන් වූහ. එබැවින් ඔහු පහදවා ගැනමීට මනාහැකිය. 
පමස්නදි මකාමසාල් රජතමුා ද පහදවා ගැනීමට මනාහැකිය. මම් 
ිම්ිසාර රජුමග් පුත් අජාසත්ත කුමාරයා කිසිවකුමග් මහාඳ නරක 
කිසිවක් මනාදනී. එබැවින් ඒ කුමාරයා පහදවා ගැනීමට උත්සාහ කළ 
යුතුය” යැයි සිතා මකාසඹූ නුවරින් රජගහ නුවරට මගාස් රාජ 
සභාමවහි පිරිවර ජනයා සමග හුන් අජාසත්ත කුමාරයා මවත මගාස් 
සෘද්ි බලමයන ්කුඩා දරැමවකුමග් මව් යක් මගන, අත් - පා - ඉන -
මබල්ල ආදිමයහි සපථයන ් මවලාමගන සපථ ඔටුනන්ක් පැළඳමගන 
අජාසත්ත කුමාරයාමග් උකමුලහි පහළ විය. එයනි් ියට පත් අජාසත් 
කුමරැ මම් කවමරක් දැය ිකූ ගැසුමව් ය. රාජ කුමාරය, ිය මනාමවව, 
මම මදවිදත් මතරැන්ය යැයි කියා තමන්මග් සව්භාවමයන් මපනී සිට 
කුමරැ පහදවා ගත්මත් ය. එතැන් පටන් උමද ්සවස රිය පන්සියයකනි් 
උපස්ථානයට එන අජාසතත් කුමාරයා අති යින් වි ව්ාසවන්ත වූ බව 
දැන භික්ෂු සංඝයා පරිහරණය කිරීමට සිතක් උපන්මන් ය. ඒ 
ක්ෂණමයහිම මද්වදත්ත මතරැන්මග් අභිඥා ගුණ පිරිහී ගිමය්ය.  

ඉන් පසු මදවිදත් මතරැන් ි ම්ිසාර මහ රජතුමා පරධාන පිරිවර 
ජනයාට ධමථ මද් නා කරමින් සිටි භාගයවතුන ්වහන්මස් මවත මගාස් 
ඇඳිලි බැඳ වැඳ මමමස් කමීව් ය.  

“සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, භාගයවතුනේ වහනේයසේ දැනේ 
ර්හලු  . දී ම කාල කේ ගත යකාට දැනේ අනේතිර් ව යසහි සිටින යසේක. 
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එබැවිනේ දැනේ ර්නේයදෝතේසාහී ව ඵල සර්ාපතේති සවුය හි ය දී වැඩ සිටින 
යසේකේවා. ර්ර් භික්ෂු සං  ා පරිහරණ  කරමි. ර්ට එ  කළ හැකි . 
භාගයවතුනේ වහනේයසේ ර්ා හට භික්ෂු සං  ා භාර යදන යසේකේවා, ර්ර් 
භික්ෂු සං  ා පාලන  කරනේයනමි” යනුමවන් ඉල්ලා සිටිමය් ය.  

එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් “යදේවදතේත  කම් නැත, භික්ෂු 
සං  ා ඔබට බාර යනායදමි. ර්ර් සාරිපුතේත, යර්ාගේගලේලාන යදයදනාට 
ද භික්ෂු සං  ා බාර යනායදනේයනමි. කියර්කේ ද ලාර්ක වූ යකළ බුින1  
ඔබට භික්ෂු සං  ා බාර යනායදමි” යැයි මතරැන්ට මකළමතාලු 
වාදමයන් ගහථා මකාට ඒ ඉල්ලීම පරතිමක්ෂ්ප මකාට වදාළ මස්ක. එයනි් 
මනාසතුටට පත්ව භාගයවතුන් වහන්මස් මකමරහි මවර බැඳ, 
“භාගයවතුනේ වහනේයසේ රජ්ුනේ සහිත පිරියසහි ර්ට යකළයතාලු වාදය නේ 
පහතේ යකාට කථා කරති. සැරි ුතේ ර්ුගලනේ යතරැනේ උසසේ තැන තබති” 
යැයි කිපී මනාසතුටුව භාගයවතුන් වහන්මස් වැඳ නකි්ම ගිමය්ය. මම් 
භාගයවතුන් වහන්මස් මකමරහි මද්වදත්ත මතරැන්මග් පළමු මවර 
බැඳීමයි.  

ඉන් පසු භාගයවතුන් වහන්මස් සාරිපුතර මහ රහතන් 
වහන්මස්ට අණ මකාට මද්වදත්ත මතරැන්ට ඤ්ත්ති දුතිය කමථමයන් 
පරකා නීය කමථය2  කර වූහ.  

ඉන් පසු මද්වදත්ත මතරැන් අජාසත් කුමරැ සමීපයට මගාස් 
“කුර්රැනි! යපර කායලේ මිනිසේසු දී මා ු  ඇතේයතෝ වහූ. දැනේ මිනිසේසු 
අලේපා ු ේක  . එබැවිනේ ඔබ පි ා ර්රා රජ් වනේන. ර්ර් බුදුනේ ර්රා බදුු 
වනේයනමි” යැයි මමමස් කයිා අජාසත් කුමරැ පියා මැරවීමට මපළඹවීය. 

අජාසත් කුමරැ ද “යදවිදතේ යතරැනේ ර්හානුභාව ඇතේයතේ   ඔහු 
යනාදනේනා යද කේ නම් නැත සතය කේ ර් කීයේ ” යැය ි සිතා 
කලවමයහි පිහියක් බැඳමගන, උදූසන ි යට පත්ව කලබලමයන් යුතුව, 
සැකමයන් දළදඬු බැවින් යතුුව, ඇතුළු නුවරට පිවිසිමය් ය. ඇමතියන් 

 
1 මිථයාජීවමයන් ජීවත් වන 
2 මපර මදවිදත් මතරැන්මග් පරකෘති ස්වභාවය එකකි. දැන් අනය ස්වභාවයකි. මදවිදත් 
මතරැන් කයින් වචනමයන් යමක් කරයි ද එය මම් සසුන් පිළිමවතක් යැයි 
මනාපිළිගත යුතුය. එයින් මදවිදත් මතරැන්මග් විකෘතියක්ම බව දත යුතුය. 
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ඔහු අල්ලාමගන පරීක්ෂා මකාට කලවමයහි බැඳි පහිිය දැක, කරැණු 
විමසා මම් සඳහා කවුරැන් විසින් ඔබ මමමහයවන ලද්මද් ද යැයි 
ඇසූහ. මද්වදත්ත මතරැන් විසින ්යැයි කීමව් ය. එකල්හි ඇමතිවරැ මම් 
කුමාරයා ද මැරිය යුතු ය. මද්වදත්ත මතරැන ්ද මැරිය යුත ුය. සියලු 
භික්ෂූන් ද මැරිය යුතු ය යැයි සම්මත කරමගන, මහ රජතමුාමග් 
අවසරය පරිදි කරන්මනමු යැයි මහ රජතුමාට එය දැන්වූහ.  

රජතුමා කුමරැ හා භික්ෂූන් මැරිය යුතුය යැයි කී ඇමතිවරැ එම 
තනතුරැවලින ් ඉවත් කරවා මනා මරනු කැමති ඇමතියන් උසස් 
තනතුරැවල පිහිටවුා අජාසත්ත කුමාරයා අමතා “ඔබ ර්ා ර්රනු 
කැර්ැතේයතේ කුර්කේ පිණිස ද” යැයි අසා රාජය මවනුමවන් යැයි කී කල්හි 
කුමාරයාට රාජය ලබා දුන්මන් ය. එයින් කුමරැ මමග් මමනෝ රථය 
සපිරැමණ් ය යැයි සතුටු වූමය් ය.  

ඉන් පසු අජාසත් කමුරැ මද්වදත්ත මතරැන් මවත මගාස් 
පියාමගන් රාජයය ලැබුණු බව කීමව්ය. එවිට මද්වදතත් මතරැන් කුමරැ 
අමතා “ඔබ මීය කු ඇතුළට දර්ා යබර  වසා බඳිනා මිනියසක ුයර්නේ 
කට ුතු කරන බව සිතමි. කපී දවසකිනේ ඔබයගේ ප ිා ඔබ කළ අවර්ාන  
ගැන සිතා ඔහු ර් රජ් වනේයනේ  ” යැයි කීමව්ය. එමස ්නම් කමුක් කළ 
යුතු ද යැයි කුමරැ ඇසුමව් ය. පියා ඝාතනය කරනන් යැයි මතරැන් 
කීමව්ය. මා විසනි් පියා මකමස් ඝාතනය කරන්මනම් ද යැයි කමුරැ 
ඇසූ විට ආහාර මනාදී මරවන්න යැයි මතරැන් කීමව්ය.  

ඉන් පස ුකමුරැ මගාස් පයි මහ රජු දුම් මගමයහි දමා මමග් 
මව හැර අන් කිසිමවක් එහි මනායා යුතුය යැයි අණ කමළ් ය. මද්විය 
රන් බඳුනකින් ආහාර උකමුලහි තබා මගන යයි. රජතුමා එය අනුභව 
මකාට යැමපයි. කමුරැ මමග් පයිා මකමස් යැමපන්මන් ද යැයි අසා ඒ 
බව දැන මමග් මවට උකුමලහි තියා ආහාර මගන යාමට මනාමදවු යැයි 
අණ කමළ් ය. එතැන් පටන් මද්විය හිස් වැසුමමහි සඟවා ආහාර මගන 
යයි. කුමරැ එය ද අසා මවට හිස් වැස්ම පැළඳ පවිිමසන්නට මනාමදවු 
යැයි අණ කමළ් ය. එතැන් පටන් මද්විය රන් මිරිවැි සඟමලහි සඟවා 
ආහාර මගන යයි. කුමරැ එය ද අසා මවට රන් මිරිවැි පැළඳ යූමට 
මනාමදවු යැයි අණ කමළ් ය. මද්විය එතැන් පටන් සුවඳ පැනනි් නා  
සිරැමරහි චතුමධුර ගල්වා මපාරවා මගන යයි. රජතුමා ඇයමග් සිරැර 
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මලව කා යැමපයි. කමුරැ එය අසා මමතැන් පටන් මමග් මවට එහි 
යූමට මනාමදවු යැයි අණ කමළ් ය. මද්විය මදාර ළඟ සිට “හිමි නි 
යර්ාහු ළදරැ කළ ර්රවනේන යනාදුනේයනහි  . තර්ායගේ සතුරා තර්ා 
විසිනේ ර් යපෝ ණ  යකයළහි . දැනේ යම් ඔබ තරු්ායගේ අවසනේ දැකේර් . 
ර්ර් මිනේ පස ුඔබතුර්ා දකේනට යනා ලබමි. ර්ායගේ යදාසකේ ඇයතාතේ සර්ා 
වනු ර්ැනව” යැයි  කියා හඬා වැලපී නකිම් ගයිා ය. 

එතැන් පටන් රජතුමාට අහරක් නැත. රජතමුා මාගථ - ඵල 
සුවමයන් සක්මන් කරමින් යැමපයි. ධමථ පරීතිමයන් කල් මගවන 
රජතුමාමග්  රීරය අති යනි් බබළයි.  

අජාසත් කුමරැ මමග් පියාමග් තතු මකමස් ද යැයි අසා 
මද්වයන් වහන්ස සක්මනනි් යැමපයි යැයි මස්වකයන් කී විට දැන් 
ඔහුමග් සක්මන නවත්තමි යැය ිසිතා “ර්යගේ පි ායගේ පාද දැලි පිහිය නේ 
පලා ලුණු යතලිනේ අතුලේලා කිහිරි අඟුරැවලිනේ චිටි චිටි  න හඬ 
ඇතියවන යසේ පුළුසේසේ” යැයි අණ මකාට කරනැවූමියන් යැවීය. 
රජතුමා ඔවනු් දැක “ඒකානේතය නේ ර්යගේ පුතර ා කවුරැනේ යහෝ ර්යගේ 
යතාරතුරැ දනේවන ලදුව ර්යගේ රැවුල කැපීර්ට යර්ාවුනේ එවනේන ඇත” 
යැය ි සිතුමව් ය. ඔවුහු මගාස් රජතුමාට වැඳ සිටියහ. කුමක් පිණිස 
පැමිණිමයහි ද යැය ිරජතමුා ඇසුමව් ය. ඔවුහු රජ හසනු දැන්වූහ. එවිට 
රජතුමා මතාපමග් රජුමග් අණ කරව් යැයි කීමව්ය. ඔවුහු හිඳිනු මැනවි 
මද්වයන් වහන්ස, යැයි කයිා රජතුමා වැඳ අවසර මගන කයින්මන් 
“මද්වයන් වහන්ස, අපි රජ අණ කරමු. අපට මනා කිමපනු මැනව. මම් 
නම් නඹු වහන්මස් වැනි ධාර්මමික රජනු්ට මනාවිය යුතු මදයක”ි යැයි 
කියා වම් අතින් මගාප් මස මගන දකුණතින් දැලිපිහිය මගන පතුල් පළා 
ලුණු මතල් ගා කිහිරි අඟුරැ මත චිටි චිටි යන හඬ ඇමසන මතක් 
පිළිස්සූහ.  

පූවථමයහි මම් රජතුමා මචතය මළුවක පාවහන් සහිතව 
ගිමය්ය. හඳිීම පිණිස පනවන ලද ඇතිරිල්ලක් ූ විලි සහිත පයින් පූගීය. 
මම් එහි විපාකය මව්. 

එමස් පිළිස්සීමමන් රජතුමාට මහත් මව්දනා ඇතිවිය. එතුමා 
“භාගයවතුනේ වහනේයසේ ඓශ්ේච යම , ධර්ම  ඓශ්ේච යම ” යනුමවන් සිහි 
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කරමින් සිට මචතය මළුවක දැමූ මල් දමක් වියමළන්නා මස් වියළී 
මියමගාස් චාතුමථහාරාජික මදව්මලාව මව රවණ දිවය රාජයාමග් 
පිරිවමරහි “ජනවසභ” නම් යක්ෂ මස්නාපතිමයකු ව උපන්මනය්. 

මද්වදත්ත මතරැන් අජාසත් කුමරැ මවත මගාස් බුදුරජාණන් 
වහන්මස් ඝාතනය කරවනන්ට පුරැර්යන් ඉල්ලීය. කමුරැ ද පුරැර්යන්ට 
මද්වදත්ත මතරැන් කියන මලස කරව් යැයි අණ කමළ් ය. මතරැන් 
එයින් මකමනකු අමතා “නඹු යම් ර්ගිනේ යගාසේ ගිජ්ෙකූට පවමතය හි 
සිටින යගෞතර් නේ නසා යම් ර්ගිනේ පැමියණව” යැයි අණ කමළ් ය. 
ඔහු එන මගට ඔහු නැසීමට අණ මකාට මදමදමනකුන් යැවූහ. ඒ් ඒ 
මදමදනා එන මගට ඔවනු් නැසමීට සිව් මදමනකුන් යැවූහ. ඒ 
සිව්මදනා එන මගට ඔවුන් නැසීමට අණ මකාට අට මදමනකුන් යැවූහ. 
ඒ් අට මදනා එන මගට ඔවනු් නැසමීට අණ මකාට මසාමළාස් 
මදමනකුන් යැවූහ. 

එමස් අණ ලැබූ පුරැර්යා කඩු පලිස් දරා දුන්න හා ඊතල මිටිය  
බැඳමගන භාගයවතනු් වහන්මස් සමීපයට මගාස් භාගයවතුන් 
වහන්මස්ට නුදුමරහි සිට ි යට පැමිණ තැති මගන කැලඹුණු සිත් ඇතිව 
ගල් ගැසී ගයි කය ඇතිව සිටිමය් ය. එය දුටු භාගයවතුන් වහන්මස් 
“පුරැ   යර්හි එව, බි  යනායවව” යැයි වදාළ මස්ක. 

එවිට ඒ පුරැර්යා එම ආයුධ පමසක දමා මගාස් භාගයවතුන් 
වහන්මස් පා මුල හිස නමා වැඳ “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, නුවණ 
ර්ඳ බැවිනේ ර්ුලා ී දු ේට සිතේ ඇතිව භාගයවතුනේ වහනේයසේට වධ 
කරනේනට යර්හි පැමිණිය ම් ද, ඒ වරද ර්ා ඉකේර්වා ගිය ේ  . සේවාමීනි 
භාගයවතුනේ වහනේස ර්ායගේ ර්තු සංවර  පිණිස ර්ායගේ ඒ වරද වරද 
වශ්ය නේ පළිියගන ර්ාහට සර්ාවන යසේකේවා” යැයි කමීව්ය.    

එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් “පුරැ   නඹු වරද වරද වශ්ය නේ 
දැක එ ට පිළි ම් යකාට ආ ති සංවරය හි පිහිටනේයනේ ද, යර්  ආ යම  
විනය හි වැඩි ි ුණුවකේ  ” යැයි වදාළ මස්ක. 
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ඉක්ිති භාගයවතුන් වහන්මස් ඔහුට ධමථ මද් නා මකාට 
මසෝවාන් ඵලයට පමුණුවා, “පුරැ   නඹු යම් ර්ගිනේ යනායගාසේ යම් 
ර්ගිනේ  ව” යැයි ඔහු මවනත් මගකනි් යැවූ මස්ක.  

ඔහු මැරීම පිණිස මග රැක සිටි මදමදනා ද එම පුරැර්යා 
මනාපැමිමණන බැවින් ඉදිරියට යන්නාහු රැකක ් මුල වැඩසිටි 
භාගයවතුන් වහන්මස් දැක එහි මගාස ්වැඳ බණ අසා මසෝවාන් වූහ. 
ඔවුන්ට භාගයවතුන් වහන්මස් “යම් ර්ගිනේ යනායගාසේ යම් ර්ගිනේ  වු” 
යැයි මවනත් මගකින් යැවූ මස්ක.  

 ඔවුහු මදමදනා මැරීම පණිිස මග රැක සිටි සවි්මදනා ද එම 
පුරැර්යන් මදමදනා මනාපැමිමණන බැවින් ඉදිරියට යන්නාහු රැකක් 
මුල වැඩසිටි භාගයවතුන් වහන්මස් දැක එහි මගාස් වැඳ බණ අසා 
මසෝවාන් වූහ. ඔවනු්ට ද භාගයවතුන් වහන්මස් “යම් ර්ගිනේ යනායගාසේ 
යම් ර්ගනිේ  වු” යැයි මවනත් මගකනි් යැවූ මස්ක.  

ඔවුහු සවි්මදනා මැරීම පණිිස මග රැක සිටි අට මදනා ද එම 
පුරැර්යන් සිව්මදනා මනාපැමිමණන බැවින් ඉදිරියට යන්නාහු රැකක් 
මුල වැඩසිටි භාගයවතුන් වහන්මස් දැක එහි මගාස් වැඳ බණ අසා 
මසෝවාන් වූහ. ඔවනු්ට ද භාගයවතුන් වහන්මස් “යම් ර්ගිනේ යනායගාසේ 
යම් ර්ගනිේ  වු” යැයි මවනත් මගකනි් යැවූ මස්ක.  

ඔවුහු අට මදනා මැරීම පණිිස මග රැක සිටි මසාමළාස් මදනා 
ද එම පරුැර්යන් අට මදනා මනාපැමිමණන බැවින් ඉදිරියට යන්නාහු 
රැකක ්මුල වැඩසිටි භාගයවතුන් වහන්මස් දැක එහි මගාස් වැඳ බණ 
අසා මසෝවාන් වූහ. ඔවනු්ට ද භාගයවතුන් වහන්මස් “යම් ර්ගිනේ 
යනායගාසේ යම් ර්ගිනේ  වු” යැයි මවනත් මගකින් යැවූ මස්ක.   

මුලින් ම භාගයවතුන් වහන්මස් නැසමීට ගිය පුරැර්යා 
මද්වදත්ත මතරැන් මවත මගාස් ස්වාමීනි, ඒ භාගයවතුන් වහන්මස් 
දිවිමයන ්මතාර කරන්නට මට මනාහැක්මකමි. ඒ භාගයවතුන් වහන්මස් 
මහත් සෘද්ි ඇති මස්ක. මහත් ආනුභාව ඇති මස්ක යැයි කීමව්ය.  
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එවිට මද්වදත්ත මතරැන් “කම් නැත නඹු සිටුව. මම ම ඒ 
මගෞතමයන් දිවිමයන් මතාර කරන්මනමි” යැයි කියා ගිජ්ඣකූට 
පවථතයට නැඟ එහි පාමුල මසවමනහි සක්මන් කරනන්ා වූ භාගයවතුන් 
වහන්මස් මග් හිස මතට මහත් ගලක ්මපරළීය. එවිට මපාමළාමවන් 
ගල් මදකක් මතුව ඒ මපරලූ ගල පිළගිත්මත් ය. ඒ මපරළුැ ගමලහි 
පතුරක් ගැලවී ඇවිත් භාගයවතුන් වහන්මස්මග් දකණුු පාදමයහි වැදී 
මල් නිකම්ිණ. 

එවිට භාගයවතුන ්වහන්මස් උඩ බලා “හිසේ පුරැ   නඹු නපුරැ 
සිතිනේ වධක යච්තනායවනේ  ුකේතව තථාගත සිරැයරනේ යලේ යසලවි . 
එ ිනේ නඹු යබායහෝ පේ රැසේ කරන ලදේයදහි  ” යැයි වදාළ මස්ක. 

එමස් ගල් පතුර වැදීමමන් භාගයවතුන් වහන්මස්ට මහත් 
මව්දනාවක ්ඇතිවිය. ජීවක මවදයාචායයථ තුමා පැමිණ තථාගතයන් 
වහන්මස්මග් පාදය පලා නරක් වූ මල් මදුා හැර මසෝදා මබමහත් ගල්වා 
එය සුව කමළ් ය.  

ඉක්ිති භික්ෂුන ්වහන්මස්ලා ඒ කරැණ දැන “අපි භාගයවතුනේ 
වහනේයසේට ආරක්ෂාව සප නේයනර්”ු යැයි ඒ හාත්පස රැස් වූහ. එය දැන 
භාගයවතුන් වහන්මස් “අටඨානයර්තං, භිකඛයව, අනවකායසා,  ං 
පරූපකකයර්න තථාගතං ජීවිතා යවායරායප ය. අනුපකකයර්න, 
භිකඛයව, තථාගතා පරිනිබබා නති” යනුමවන් “ර්හයණනි 
පයරෝපකරර්ය නේ තථාගත නේ වහනේයසේ ිවිය නේ යතාර කරනේයනේ  
 න යර්  සිදු යනාවනේනකි. එ  වනේනට කරැණකේ නැත. ර්හයණනි 
තථාගත නේ වහනේයසේලායගේ පරිනිවමාණ  පයරෝපකරර් කිනේ යතාරවර් 
සිදු යවති” යැයි වදාරා නැවත ද “ර්හයණනි නුඹලා තර් තර්නේයගේ 
යසනසුනේ වලට  වු. තථාගත නේ වහනේයසේලා අනය නේ විසිනේ 
යනාරැකේක  ුතේයතෝ  ” යැයි වදාළ මස්ක.  

ඉන් පසු තථාගතයන් වහන්මස් මහත් භික්ෂු සංඝයා පිරිවරා 
මගන මහත් වූ බුද්ධ ලීලාමවන් රජගහ නගරයට වැි මස්ක.  

ඉක්ිති මද්වදත්ත මතරැන ්භාගයවතුන් වහන්මස් දැක මමමස් 
සිතුමව් ය.  රමණභවත් මගෞතමයන් වහන්මස්මග් රූප මසෝභාමවන් අග 
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තැන්පත් සිරැර දැක කිසි මකමනකුන්ට උන් වහන්මස් මවත ලංවිය 
මනාහැකි මවය.ි රජුමග් නාළාගිරි ඇතා චණ්ඩ ය. පරැර්ය. මනුර්ය 
ඝාතකමයකි. ඒ ඇතා බුද්ධ ධම්ම සංඝ ගුණ මනාදනී. එබැවින් ඒ ඇතා 
මගෞතමයන් වහන්මස් ව ජීවිතක්ෂයට පමුණුවන්මන්ය. මමමස් සිතා රජ 
මාලිගයට මගාස් අජාසත් රජතුමාට එය කීමව්ය. රජතමුා යහපති යැයි 
පිළිමගන ඇත්මගාව්වා කැඳවා මිතරය, මහට නාළාගිරි ඇතා මත් මකාට 
උදූසනම  රමණ භවත් මගෞතමයන ්වහන්මස් පළිිපන් මාගථයට පිටත් 
මකාට හරිව් යැයි අණ කමළ් ය. ඇත් මගාව්වා යහපත යැයි එය 
පිළගිත්මත් ය. එවිට මද්වදත්ත මතරැන් අන් දිනවල ඇතා මකාපමණ 
සුරා පානය කරන්මන් ද යැයි අසා කළ අටක් යැයි කී කල්හි එමස් නම් 
මහට ඇතාට සුරා කළ මසාමළාසක් මපාවා මගෞතමයන ් වහන්මස් 
ඉදිරියට මුදා හරව යැයි කීමව්ය. 

අජාසත් රජතුමා එදින නගරමයහි මබර හසුරැවා මහට 
නාළාගිරි ඇතා මත් මකාට නගරයට පමුණුවන්මන ්ය. නුවර වාසීන් 
උදූසන කළමනා කටයුත ුනිමවත්වා. අතුරැ වීථියට මනාපැමිමණත්වා 
යැයි කීමව්ය. මද්වදත්ත මතරැන් රජ මාලිගමයන ් බැස ඇත්හලට 
මගාස් ඇත් මගාව්වන් අමතා “අපි උසසේ තනතුරැ පහතේ කරනේනට ද, 
පහතේ තනතුරැ උසසේ කරනේනට ද දක්ෂය ෝ යවර්.ු ඉඳිනේ නඹුලා 
කීේතිර්තේ වූය ේ යහට උදූසනර් ඇතුට පැසුණු රා කළ යසායළාසකේ 
යපාවා, උලේ යතෝර්රය නේ (යහණේඩුයවනේ) ඇන ඇතු යකාප කරවා, 
ඇතේහල බිඳවා, ඇතා ර්ුදා හැර ශ්රර්ණ යගෞතර් නේ වහනේයසේ 
ජීවිතක්ෂ ට පර්ුණුවේ” යැයි කීමව්ය.  

මම් පුවත මළුු නවුර පරුා පරසිදධ් විය. රත්නතරය මාමක 
උපාසකමයෝ  ාස්තෲන් වහන්මස් මවත මගාස් වැඳ මමමස් කීහ. 
“සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, යදේවදතේත යතරැනේ රජ්තුර්ා සර්ග 
එකතුව යහට භාගයවතුනේ වහනේයසේ පිළපිනේ ීි ට නාළාගරිි ඇතා 
ර්තේ යකාට පර්ුණුවනේයනේ . යහට පිඬු පිණිස යනාවැඩ යර්හි ර් වැඩ 
හිඳින යසේකේවා. අපි විහාරය හිදී ර් බුදේධ පරර්ුඛ භික්ෂු සං  ාට දනේ 
යදනේයනර්”ු යැයි කීහ. එකල්හි  ාස්තෲන් වහන්මස් මහට පිඬු පිණිස 
නුවරට මනාවින්මනමි යැයි මනාවදාරා “යහට ර්ර් නාළාගිරි ඇතා 
දර්න  කර පරාතිහා යම  දකේවා තීථමක නේ ර්ැඩ රජ්ගහ පුර පිඬු පිණිස 
යනාහැසිර භික්ෂු සං  ා පරිිවරා නගරය නේ නිකේර් යේළුවනාරාර් ට 



82                           ජයමංගල ගාථා                                         
 
 නේයනමි. නුවර වාසහීු දාන  රැයගන යේළුවනාරාර් ට 
පැමියණනේනාහ. යහට විහාරය හි ර් දනේ වැළඳීර් වනේයනේ  ” යැයි 
ඉවසා වදාළ මස්ක. 

 ාස්තෲන් වහන්මස් එදින රාතරී පරථම යාමමයහ ි භික්ෂුන් 
වහන්මස්ලාට හා භික්ෂුණීන් වහන්මස්ලාට දහම් මදසා, මධයම 
යාමමයහි මදවියන්මග ්පර න් විසඳා දහම් මදසා, ප ්චිම යාමමය් පරථම 
මකාටමසහි සිංහ මසයයාමවන් සැතපී, මදවන මකාටමසහි මහා 
කරැණාමවන් ධමථාවමබෝධයට සුදුසු මව්මනයය ජනයන් බලා වදාරණ 
මස්ක්, නාළාගිරි දමනමයහි දී සුවාසූදහසක් සත්වයන් මඟ ඵල 
නිවන්සුව ලබන බව දැක ආනන්ද මතරැන් අමතා “ආනනේද , රජ්ගහ 
නුවර හාතේපස අටයළාසේ විහාර නේහ ි වැඩ සිටින සි ලු භික්ෂුනේ 
වහනේයසේලාට, අද ර්ා සර්ග පිඬු පිණිස වැඩීර්ට දැනමු් යදනේන” යැයි 
වදාළ මස්ක. ආනන්ද මතරැන් එමස් කමළ් ය. සියලු භික්ෂුන් වහන්මස්ලා 
මව්ළුවනයට රැස ්වූහ.  ාසත්ෲන් වහන්මස් සයිලු භික්ෂු සමූහයා පිරිවරා 
පරාතිහායයථමයන් යුක්තව රජගහ නුවරට වින ුපිණිස පිළිපන් මස්ක. 
ඇත් මගාව්මවෝ කැමති මලස තම කායයථය කළහ. එය බැලීමට මහත් 
මස්නාවක් රැස් වූහ. සැදැහැති බුද්ිමත් මබෞද්ධමයෝ “අද වනාහී බුදේධ 
නම් ර්හ හසේති රාජ්ය ක ුතරිිසනේ ගත ඇයතකු සර්ග  දුේධ කේ වනේයනේ 
 . උපර්ා රහිත බුදේධ ලීලායවනේ නාළාගරිි දර්න  බලනේයනර්ු” යැයි 
පරාසාද සූදවිය. මගවල් පයිසි ආදියට නැගී සිටියහ.  සැදැහැ නැති 
මිසදිටුමවෝ “යම් නාළාගිරි චණේඩ   පරැ   ර්නු ය  ාතකය කි. 
බුදුවරැනේයගේ ගුණ යනාදනේයනක.ි අද ඇතා විසිනේ ශ්රර්ණ 
යගෞතර් නේයගේ රනේවනේ සිරැර සුනු විසුනු යකාට ජීවිතක්ෂ ට 
පර්ුණුවනේයනේ . අද අපයගේ පසමිතුරා පිටු දකිනේයනර්ු” යැයි ගස ්ගල් 
මගවල් ආදියට නැගී සිටියහ. 

එදින මපරවරැමවහි භාගයවතුන් වහන්මස් සතළිස් දහසක් 
පමණ භික්ෂු සංඝයා පිරිවරා මගන පරාතිහායයථමයන් යුක්තව පිඬු පිණිස 
රජගහ නුවර වීථියට පිළිපන් මස්ක. 

ඇත් මගාව්මවෝ ද ඒ බව දැන ඇතාට රා කළ දහසයක් මපාවා 
කුලපප්ු මකාට වීථියට මදුා හැරිමය් ය. ඇතා දුරින් වින්නා වූ 



ජයමංගල ගාථා                                        83 
 
භාගයවතුන් වහන්මස් දැක මසාඬය හා වලිගය ඔසවා මගන කන් විදහා 
මගන මගවල් ිඳිමින් භාගයවතුන් වහන්මස් මවත දිවිය.  

භික්ෂුන් වහන්මස්ලා එමලස දිව එන ඇතා දැක භාගයවතුන් 
වහන්මස් අමතා ස්වාමීනි භාගයවතුන් වහන්ස, මිනිසුන් මරණ නපුරැ 
වූ නාළාගිරි ඇතා මම් වීථියට පැමිණිමය් ය. භාගයවතුන් වහන්ස 
නැවත හැරී වින මස්කව්ා, සුගතයන් වහන්ස නැවත හැරී වින 
මස්ක්වා යැය ිකීහ. එවිට භාගයවතුන් වහන්මස ්“ර්හයණනි එේ, බි  
යනාවේ, පයරෝපකරර්ය නේ තථාගත නේ වහනේයසේ ිවිය නේ යතාර 
කරනේයනේ    න යර්  සිදු යනාවනේනකි. එ  වනේනට කරැණකේ නැත. 
ර්හයණනි පයරෝපකරර් කනිේ යතාරවර් තථාගත නේ වහනේයසේලායගේ 
පරිනිවමාණ  සදිු යවති” යැයි වදාළ මස්ක. එවිට සාරිපුතර මහරහතන් 
වහන්මස් “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, භාගයවතුනේ වහනේයසේ වැඩ 
සිටින යසේකේවා ර්ර් ඇතා දර්න  කරමි” යැයි කීහ. එවිට භාගයවතුන් 
වහන්මස් සාරිපුතරය බුදධ් බලය අනිකකි.  රාවක බලය තව එකකි. නඹු 
සිටින්න මම ඇතා දමනය කරමි යැයි වදාළ මසක්. අමනකුත් අසූ මහා 
 රාවකයන් වහන්මස්ලා ද ඉදිරිපත් වූහ.  ාස්තෲන් වහන්මස් ඒ සියලු 
මදනා වහන්මස්ලාම වැළැක්වූ මස්ක. 

ඒ ඇතා දැක ියපත් වූමවෝ සඳළු පරාසාද පයිසි ගස ්ආදියට 
නැඟී ගත්හ. බුදු සසුමනහි මනා පහන් වූමවෝ “අද විශ්ි ේට රූප යසෝභා 
ඇති ර්හා ශ්රර්ණ ා ඇත ු විසිනේ නසනු ලැයේ  ” යැයි කීහ. බුදු 
සසුමනහි පහන් වූ  රද්ධා සම්පනන් බුද්ිමත්හු “පනිේවතේනි, කළකට 
පසු අද නාග නේ (යශ්රේ ේඨ නේ) යදයදයනකු යගේ සටනකේ දැකි  හැකි 
වනේයනේ  ” යැයි කීහ. ඇතා ලංවත්ම ආනන්ද මතරැන් වහන්මස් 
භාගයවතුන් වහන්මස්ට අනතුරක් වීම මට බලා සිටිය මනාහැකිය යැයි 
සිතා භාගයවතුන් වහන්මස් ඉදිරියට පැමිණිමය් ය. භාගයවතුන් 
වහන්මස් තම සෘද්ියානුභාවමයන් මපාමළාව කරකවා ආනනද් 
මතරැන් පසුපසට කළ මසක්.  

එක් ස්තරියක් මරණ ිමයන් යුතුව තම ඇකමයහි සිටි කුඩා 
දරැවා වීථිමයහි දමා පලා ගියා ය. ඇතු ඇය ලුහුබැඳ මගාස් ඒ දරැවා 
මවතට ආමව්ය. දරැවා මහ හඬින් හැඬීය. එකල්හි භාගයවතුන් 
වහන්මස් දස දහසක් මලෝක ධාතූන්ට පතුරවන මමත ්සිත එම ඇතාට 
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පතුරවා සමුිහිරි බරහම් ස්වරය විහදිුවා ඇතු අමතා “නාලාගිරි , නුඹට 
යසායළාසේ කළ කේ පිරැණු රා යපාවා ර්තේකරවූය ේ අයනකක ුගැනේී ර්ට 
යනායේ, නිකරැයණේ පාද යවයහසීර්ට පතේ යනායකාට යර්හි 
පැමියණව” යැයි  වදාළ මසක්.  ාස්තෲන් වහන්මස්මග ්ඒ මධුර නාදය 
ඇමසත් ම ඇතා මග් මවරි මත සිඳී මගාස් මනත් කුඩා මකාට 
භාගයවතුන් වහන්මස්මග් රූප මසෝභාවය බලා සංමව්ගයට පැමිණ 
මසාඬය පහත දමා කන ් මසාලවමින ්  ාන්ත ඉරියව්මවන ් මගාස් 
භාගයවතුන් වහන්මස් මග් පාද මූලමයහි වැටුමණ් ය. එකල්හි 
භාගයවතුන් වහන්මස් ඇතු අමතා “නාලාගිරි  නඹු තිරිසනේ ගත 
ඇයතකි. ර්ර් බුදේධ නැර්ති ඇතා  . නුඹ යර්තැනේ පටනේ චණේඩ 
යනායවව. පරැ  යනායවව. ර්නු ය  ාතකය කු යනායවව. මර්තරී 
සිතේ ඇතේයතකු යවව” යැයි වදාරා දකුණු අතින් ඇතාමග් කුම්බස්ථලය 
පිරිමදිමින් ගාථාවලින් මමමස් වදාළ මස්ක. 

“ර් ා කු ඤජ්ර නාගර්ාසයදා    
 දුකඛඤහි කුඤජ්ර නාගර්ාසයදා,    
 න හි නාගහතසස කුඤජ්ර    
 සුගති යහාති ඉයතා පරං  යතා. 

“හස්තිය, බුද්ධ නාගයන් වහන්මස්ට පීඩා කරන්නකුට මමයින් 
මතු සුගතයික ් මනාවන්මන් ද, එමහයනි් හිංසා කිරීමම් සිතින ් බුද්ධ 
නාගයන් වහන්මස් මවත ළං මනාමවව. බුද්ධ නාගයන් වහන්මස්ට 
හිංසා කිරීමම් සිතින් ළං වීම ඒකාන්තමයන් දුකට මහ්තු මව්” 

  “ර්ා ච ර්යදා ර්ා ච පර්ායදා    
 න හි පර්තතා සුගතිං වජ්නති යත,  
 ත්වයඤඤව තථා කරිසසසි   
 ය න ත්වං සුගතිං ගමිසසසී’ති”  

“හස්තිය මත් මනාමවව. පමා මනාමවව. පමා වූමවෝ සුගතියට 
මනායති. එබැවින් යමකින ්නුඹ සගුතියට යන්මනහි ද නුඹ ම එමලසට 
දැනමගන කරව” යැයි වදාළ මස්ක.  
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එ් උපමද් යන් අසා ඇතාමග් මුළු සිරැරම සතුටින ්පනිා මගාස් 
එයින් නරිතුරැව පැතිරැමණ් විය. ඒ ඇතු තිරිසමනකු මනාවුමන් නම් 
එදින මසෝවාන් ඵලමයහ ි පිහිටන්මන් ය. රැසව් සිටි ජනයා ඒ 
පරාතිහායයථය දැක සාධකුාර පැවැත්වූහ. මහ හඬින් නාද කළහ. 
අත්මපාළසන් ගැසූහ. හටගත් මසාම්නසින් රන් රිදී ආදී මනාමයක් 
ආභරණ ඇතුට විසි කළහ. ඒවා ඇතුමග් ඇමඟහි වැදී ගියහ. එතැන් 
පටන් ඒ ඇතාමග් නාළාගිරි යන නාමය මවනස් ව “ධනපාල ඇතා” 
යැයි නමක් විය. ඉන් පසු භාගයවතුන් වහන්මස් එම ඇතා පාලි භාර්ා 
වචනමයන් මතරැවන් සරණ ගන්වා පඤ්්ච සීලමයහි පිහිටුවා ලූ මස්ක. 
එයින් ඇතා දමනය වී මතරැවන් සරණ පිහිටා අති යින් සංවර විය.  

ඉන් පසු ඇතා මසාඬින් භාගයවතුන් වහන්මස්මග් පා ූවිලි 
මගන හිස මුදුමනහි වගුරැවාමගන භාගයවතුන් වහන්මස් මනාමපනී 
යන තාක් පසපුසට මගාස් ආපසු හැරී ගිමයය්. එතැන් පටන් ඇතා කිසි 
කමලකවත් ස්වල්ප මාතර වූ ද කලබලයක් මහෝ හානියක් මනාකළ 
විරූය.  

 ාස්තෲන් වහන්මස් ඇතු හික්මවා පිරිපුන ්මමනෝ රථය ඇතිව 
“ යර්ක ුවිසනිේ  ම් ධන කේ ඇතු යවත විස ිකරන ලදේයදේ ද, ඒ ධන  
ඔවුනේට ර් යේවා” යැය ි අිර්්ඨාන මකාට “අද ර්ා විසිනේ ර්හතේ 
පරාතිහා යම කේ කරන ලදේයදේ යවමි. එබැවිනේ යම් නගරය හි පිඬු පිණිස 
හැසිරීර් නුසුදුසු  ” යැයි සිතා භික්ෂු සංඝයා පිරිවරා ආපසු විහාරයට 
වැඩ නවුර වාසීන් පිළගිැන්වූ පරණීත දානය වළදා පැමිණ සිටි රජගහ 
නුවර වැසි අටමළාස් මකෝටියක් ජනයාට දාන කථා ආදී පිළිමවළ කථාව 
වදාරා ඔවුහු එකඟ වූ සිතනි් යුක්ත වූ කල්හි චතුරායයථ සතයයන් කුළු 
ගන්වා ධමථ මද් නා කිරීමමන් සුවාසූදහසක් මදනා මග - ඵල නිවන්සුව 
ලැබූහ. එය “ධනපාල හසේති සර්ාගර් ” නම් මව්.  

මමමලස මදව්දත් මතරැන් විසින් නාළාගිරි හස්ති රාජයා සුරා 
මඳින් මත් කරවා භාගයවතුන් වහන්මස් නැසමීට එවූ කල්හි 
භාගයවතුන් වහන්මස් මහා කරැණාමවන් එම ඇතා ඉතා කීකරැ 
සත්වමයකු මකාට මතු භවයන්හි දී ද සගුතිගාමී ව නිවන් සුවයට 
පැමිණ සසර දුක් අවසන් කරන්මනකු මකාට හික්මවා වදාළ මස්ක.  
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මමය අථථ ව මයන් මගන සතයකරියා මකාට මසත් පැතීම මමම 
ගාථාමවන් පරකා  මකාට දක්වන්මන් ය. 

නාලාගිරිං ගජ්වරං අතිර්තත භූතං           
දාවග්ගි චක්ක ර්සනවී සුදාරැණං තං,         
යර්තතම්බුයසක විධිනා ජිතවා ර්ුනියන්දදා       
තං යතජ්සා භවතු යත ජ් ර්ඞ්ගලානි. 

ලැව් ගනි්න මමන් දරැණු වූ  - මහන මස් ිරම් වූ  
 නාලාගිරී ඇත් රජුන්   - මත් වූ සුරාමයන්  
 මමත් නම් මහා ජල කඳින්  - නිව් වීරයාමණෝ  
 ඒ ආනුභාව බලමයන්   - සුව මසත් සැමද්වා. 

4. අංගුලිර්ාල දර්න  

මම් අංගුලිමාල මතරැන් වහන්මස් පූවථ බුදු සසුන්හි දී කුසල් 
මකාට කරන ලද පරාථථනා ඇතිව ඒ ඒ භවයන්හි දී සසරට පිහිට වන්නා 
වූ කුසල් රැස ් මකාට අපමග් භාගයවතුන් වහන්මස් මලාව පහළ වූ 
කාලමයහි මකාමසාල් රට මකාමසාල් රජතුමාමග් පුමරෝහිත බරාහ්මණයා 
වන “භගේගව” බරාහ්මණයාට  දාව “ර්නේතානි” බැමිණිය කුස පළිිසිඳ 
ගත්මත් ය. දස එකඩ මසක් ඇවූමමන් එම දරැ ගැබ මම්රීමට පත්ව 
එක් දිනක රාතරිමයහි දරැ පරසූතිය සිදු විය. එම දරැවා උපදින 
මව්ලාමවහි සැවැත් නුවර පුරා තිබුණු සියලු ආයුධ දිලිසුණහ. 
මකාමසාල් රජතුමාමග් මාලිගාමවහි සිරි යහන මත තිබූ මඟුල් කඩුව 
ද දිලිසුමණ් ය. එවිට එය දැක ියපත් ව ූරජතමුා තැත ිමගන මනා නදිා 
සිටිමය් ය.  

එවිට භග්ගව පුමරෝහිත බරාහ්මණයා මගයින් නිකම් අහස 
නැකත් තරැ පරීක්ෂා මකාට බලා එම උත්පත්තිය මචෞර නැකතින් සිදු 
වී ඇති බව දැන රජතුමා සමීපයට මගාස් රාතරිමයහි සුමවන් සැතපුමණ්ද 
යැයි ඇසුමව් ය. එවිට රජතමුා “ආචා යම, ර්ට සැප නනිේදකේ යකා නිේද? 
ර්යගේ ර්ඟුලේ කඩුව ඊය ේ රාතරිය හි ිලිසුයණේ  . ර්ායගේ රාජ්ය ට යහෝ 
ජීවිත ට අනතුරකේ ද?” යැයි ඇසුමව් ය. එවිට පුමරෝහිත බරාහ්මණයා 
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“ර්හ රජ්තුර්නි, බි  යනාවනේන. ර්ායගේ නවියසහි කරු්රැයවකේ උපනේයනේ 
 . ඔහුයගේ ආනුභායවනේ ඔබයගේ රජ් නිවයසහි පර්ණකේ යනාව සි ලු 
සැවැතේ නුවර ආ ුධ ිලසිුයණේ  ” යැයි කීමව් ය. එවිට රජතුමා 
“ආචා යම එ ිනේ කුර්කේ වනේයනේ ද?” යැයි ඇසුමව් ය. “ර්හරජ්, ඔහු 
යසායරකු වනේයනේ ” යැයි පුමරෝහිතයා කීමව් ය. එවිට රජතුමා 
“ආචා යම කියර්කේ ද ඔහු එකේ යසායරකේ ද, එයසේ නැතිනම් රාජ්ය  
වනසන යසායරකේ ද” යැයි ඇසුමව් ය. “ර්හරජ්, එක යසායරකේ 
පර්ණකි” යැයි ඔහු කීමව් ය. එම පුමරෝහිත බරාහ්මණයා රජතුමාමග් 
සිත දිනා ගනු පිණිස “ර්හ රජ්, ඔහු ර්රා දර්නේන ද?” යැය ිඇසුමව් ය. 
එවිට රජතුමා “බරාහේර්ණ , එකේ යසායරකු කරු්කේ කරනේන ද, ස ිකේ 
කිරි කේ වපුරන කුඹුරක එක ී කරලකේ යර්නේ යව ි. ඔහු යපෝ ණ  
කරව” යැයි කීමව් ය. එම කුමරැවාට නම් තබන දිනමයහි රජතුමාමග් 
සිත පීඩාවට පත් කරමින ් උපන් බැවින් “හිංසක” යැයි නම් තබා 
“අහිංසක” යැයි වයවහාර කමළ් ය. ඔහු වැි විය පැමිණි පසු පූවථ කමථ 
බලමයන් ඇත්තු සත් මදමනකුමග් බලය ඇති විය. 

පූවථමයහි අබුද්මධාත්පාද කාලයක මමාහු මගාවිමයකු ව ඉපද 
සිටිමය් ය. එකල්හි එක් පමස් බුදුරජාණන් වහන්මස් නමක ්වැස්මසන් 
මතමී මතත් වූ සිවුමරන් යතුුව තම මගාවි මපාල ආසන්නයට වැි බව 
දැක “ර්ට පනිේ යකතකේ පහළ වූය ේ  ” යැයි සතුටු සිතින් ගනිි දල්වා 
දුන්මන ්ය. ඔහු එම කමථ බලමයන් උපනුපන් තැන්හි දී මහත් කාය බල 
ඇතිව ඉපද මම් අවසන් ආත්ම භාවමයහි දී ඇත්තු සත් මදමනකුමග් 
බල ඇත්මතකු විය. 

පසුව ඔහු  ිල්ප උද්ගරහණය පිණිස තක්ෂිලා නුවරට පිටත් 
මකාට හැරිමය් ය. ඔහු මගාස් දිසාපාමමාක් ඇදුරැ තුමාමග් සමීපමයහි 
අතවැසිමයකු මලස වතින් සරැ, කීකරැ මනාපචාරී සිසුමවකු වී ඒ 
ඇදුරැ තුමාට හා ඇදුරැ භායයථාවට මහාඳින් ඇප උපස්ථාන කරමින් 
 ිල්ප ඉමගනීම කමළ් ය. එබැවින් ඒ ඇදුරැ භායයථාව තම නිවසට 
ලැමබන ආහාර ආදිමයන ් එම සිසුවාට සංගරහ කරයි. එය මනා 
ඉවසන්නා වූ අන් තරැණමයෝ ඔහු ගුරැවරයා සමග මභ්ද කරවීමට සිතා 
කතිකා කරමගන අන් සියල්ලන්ට ම වඩා පරඥාවන්ත මහයින් 
මමෝඩමයකු යැයි කිව මනාහැක. මහාඳින් වත් පළිිමවත්හි මයමදන 
බැවින් නරක පැවතමු් ඇත්මතකු යැයි කිව මනාහැක. ජාති සම්පන්න 
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මහයින් කුල හීනමයකු යැයි කිව මනාහැකිය. එබැවින් අප ි කමුක් 
කරන්මනමු ද යැයි සාකච්ඡා මකාට “අපි ඔහු ගරුැ පතිනි  හා 
සම්බනේධ යකාට එ ිනේ ඔහු බිඳවර්ු” යැයි කතිකා කරමගන ඔවුහු 
මකාටස් තුනකට මබදුනාහ. එයනි් පළමු ව එක් පිරිසක ්ගුරැවරයා මවත 
එළඹ වැඳ සිටියාහයු. එවිට ආචායයථවරයා “දරැවනි කමිමක් ද?” යැයි 
ඇසුමව් ය. එවිට ඔවුහු “ආචායයථයන් වහන්ස, මම් මගයි එක් කථාවක් 
ඇමසයි” යැයි කීහ. ආචායයථවරයා “ඒ කුමක් ද දරැවනි” යැයි ඇසූ විට 
“අහිංසක මානවකයා නඹු වහන්මස්මග් පතිනිය හා එක්ව නුඹ 
වහන්මස් මැරීම සඳහා කුමන්තරණය කරන බවක ්හැමඟයි” යැයි කීහ. 
එවිට ආචායයථවරයා “වසලයනි යව්, මාමග් පුතරයා හා මා මනාිඳවව්” 
යැයි කියා ඔවුහු එළවා දැමමූව් ය. ඉන් පසු අමනක් කණ්ඩායම් මදකම 
ඇවිත් එමස් ම කියා “අප කී මද් මනා අදහන්මන් නම් පරීක්ෂා මකාට 
බලා දැන ගනු මැනව” යැයි කීහ. ආචායයථවරයා පළමු ව ඔවුහු කී මද් 
මනා පිළගිත්මත් ය. එමහත් නැවත නැවත කයින කල්හි එය වි ්වාස 
මකාට තමන්ට ස්මන්හමයන් මමාවනු් කියන්නාහ යැයි අදහා ඔහ ුමරමි 
යැයි සිතුමව් ය. ඉන් පසු නැවත මම මමාහු ඝාතනය කරන්මන් නම් 
දිසාපාමමාක් ආචායයථවරයා තමන ්හමුවට  ිල්ප ඉමගනීමට පැමිමණන 
 ිර්යමයකු ද්මව්ර් උපදවා ඝාතනය කමළ් ය යැය ිනැවත කිසිමවකු 
 ිල්ප ඉමගනීමට මා හමුවට මනා පැමිමණයි. එමස් වුවමහාත් මාමග් 
ලාභ පිරිමහන්මන් ය. එමස් ම මහා බල සම්පන්න වූ මම් සිසුවා 
කිසිමවකු විසින් මරන්නට මනාහැක්මක් ය. එබැවින් යම්කිසි උපායකනි් 
අනුන් ලවා ඔහු මමාහු මරවන්මනමි” යැයි සිතා  ිල්ප හදාරා අවසන් 
ව තමන්ට ගමට යාමට අවසර ඉල්ලූ කල්හි  “දරැව අහිංසකය,  ිල්ප 
හදාරා අවසන් වූ  ිර්යයා විසින් ගරුැවරයාට පුද පඬුරැ දිය යුතු ය. 
එබැවින් එය මට මදනන්” යැයි කීමව් ය. එවිට අහිංසක “ගුරැතමුනි, 
දිය යුත්මත් මමානවා ද?” යැය ිඇසුමව් ය. එවිට ආචායයථවරයා “එයසේ 
නම් දරැව, නුඹ මිනිසුනේ දහසකේ ර්රා දකුණු අයතහි ඇඟිලි දහසකේ 
රැයගන එව. එවිට නුඹ ශි්ලේප ට උපහාර කළා වනේයනේ  ” යැයි කීමව් 
ය. 

එවිට අහිංසක මානවකයා “ගුරැතුර්නි, අපි අහිංසක කුලය හි 
උපනේයනෝ යවර්ු. එබැවිනේ එ  කළ යනාහැකි ” යැය ිකීමව් ය. එවිට 
ආචායයථවරයා “දරැව, උපහාර යනාලබන ශ්ිලේප  ඵල යනායද ි” යැයි 
කීමව් ය. 



ජයමංගල ගාථා                                        89 
 

එවිට අහිංසක මානවකයා ආචායයථවරයාට වැඳ ආයුධ පසකින් 
සන්නද්ධව මකාමසාල් රජතුමාමග් රාජයමයහි “ජ්ාලනි” නම් වනයට 
පිවිස වනයට ඇතුල් වන මදාරටුමවහි ද මහ වන මැද ද වනමයන් 
පිටමවන මදාරටුමවහි ද සිට මිනිසුන් මැරැමව් ය. එමස් මරණ 
මිනිසුන්මග් වස්තරයක් මහෝ හිස් මවළුම් ආදී වූ කිසිවක් මහෝ මනාගනී. 
එක් එක ්ඇඟිල්ල කපා එකයි මදකයි යනුමවන් ගිණුම් පමණක් කරමින් 
යයි. එමස් කළ ගණනය ද සිමතහි මනා රැමඳයි. පරකෘතිමයන් ම මමාහු 
පරඥාවන්තමයකු බැවින ්පරාණඝාත සිතක් සිමතහි මනාපිහිටයි. එබැවින් 
මරණ මිනිසුන්මග් ගණන ද මනාසළකයි. ඔහු මහා මාගථය අසල ගල් 
පවථත අතර මවමසමින ්කඳු මුදුනට නැඟ මග යන එන මිනිසුන් බලා 
මව්ගමයන් දුව මගාස් ඇඟලිි කපාමගන අවුත් ගසක එල්ලයි. ඒවා ගිජු 
ලිහිණිමයෝ ද කවුමඩෝ ද කති. ිම දැමූ ඒවා කුණු වී යයි. මමමස් ඇඟිලි 
ගණන සම්පූණථ මනාවන බැවින් පසවු එමලස කපාගන්නා වූ ඇඟිලි 
විද වැලක අමුණා මාලාවක් මමන් මකාට යාගයකට එකතු කලාක් 
මමන් පමසක එල්ලා ගත්මත් ය. එතැන් පටන් ඔහුට “අංගුලිර්ාල” යන 
නම වයවහාර විය. මමමස ්ඔහු මිනිසුන් මරණ කල්හ ිමාගථය හිස් විය. 
ඉන් පසු ඔහු මාගථමයහි මිනිසුන ්හමු මනාවන බැවින් ගම සමීපයට 
මගාස් සැඟවී සිට පැමිණි පැමිණි මිනිසුන් මරා ඇඟලිි කපාමගන යයි. 
පසුව ඔහු රාතරී කාලමයහි ඇතුළු ගමට වැද පයින් පහර දී මදාර හැර 
මිනිසුන් මරා ඇඟිල්ලක් බැගින් කපාමගන යයි. එයින් ියට පත් 
මිනිස්සු ගම අතහැර ගියහ. ගම ජන  ුනය විය. අවට නියම් ගම් ජනපද 
ද ජන  ුනය විය. මමමස් ඒ පලාත ඔහු විසින් ිය වද්දවන ලදි. ඒ 
අවට තුන් මයාදුන් පරමද් මයහි කිසිමවකු මනාවිසූහ. සියල්මලෝ ම තම 
අඹු දරැවන් අතින් මගන සැවැත් නුවරට පැමිණ නවුර වට මකාට 
කඳවුරැ බැඳ රජ මිදුමලහි රැසේව “යදේව නේ වහනේස, නුඹ වහනේයසේයගේ 
විජිතය හි අංගුලිර්ාල නම් යසායරකේ සිටී” යැයි කයිා විලාප නගය.ි 
එකල්හි රජතමුා උදූසනින් ම “වහාර් අංගුලිර්ාල යසාරාව අලේලා 
ගනිර්ු. බල යසේනාව රැසේ යවතේවා” යැයි නවුර මබර හැසිරවීය. 

එවිට භග්ගව පුමරෝහිත බරාහ්මණයා “යම් ර්ායගේ පතුර ා වි  
 ුතු ” යැයි සිතා නිවසට පැමිණ මන්තානි බැමිණිය අමතා “යසාඳුර, 
අංගුලිර්ාල නම් යසායරකේ උපනේයනේ  . යහයතයම් අනියකකු 
යනායේ . තියගේ පුතර ා වන අහිංසක කුර්ාර ා  . දැනේ රජ්තුර්ා ඔහු 
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අලේලනේනට නකිේයර්නේයනේ  . කරු්කේ කරනේන ද?” යැයි බැමිණියට කීමව් 
ය. 

එවිට බැමිණිය “සේවාමීනි,  නේන ඔහු කැඳවායගන එනේන” යැයි 
කීවා ය. එවිට පුමරෝහිත බරාහ්මණයා “යසාඳුර, ර්ර් උතේසාහ යනාකරමි. 
ජ්න නේ සිේ යදයනකු පළිබිඳව විශ්ේවාස කේ නම් නැත. එනම්:-  

1. යසාරා ර්ායගේ පුරාණ මිතරය කු   ැ ි විශ්ේවාස යනාකළ  ුතු . 

2. යකාල ඇතිරි  යපර ර්ායගේ ඇතිරි   ැ ි විශ්ේවාස යනාකළ 
 ුතු .  

3. රජ්ු ර්ට පුදති  ැ ි විශ්ේවාස යනාකළ  ුතු .  

4. සේතරි  ර්ායගේ වසඟ ට පැමිණි ා   ැ ි විශ්ේවාස යනාකළ  ුත ු” 
යැයි කියා මට ඔහු වි ්වාස නැත යැයි කීමව් ය.  

එමහත් මවකමග් හදවත මෘදුය. එබැවින ්ඒ මන්තානි බැමිණිය 
දරැ මසමනහමස් බලවත් කමින් මගට අව ය මද් සදූානම් කරමගන 
“ර්ායගේ පුතර ාට කරැණු ක ිා දී කැඳවායගන එමි” යැයි කියා නිකම් 
ගියා ය.  මම් වන විට අංගුලිමාල හට ඇඟිලි එකනු් දහසක්1 එකතුව 
තිබුමණ් ය. දහස පුරවා ගරුැ පූජාව කිරීමට එකක් අඩුව තිබුමණ් ය. 
එබැවින් තම මව මහෝ මරා එ් අඩුව පිරවීම ඔහු කරනම්න් ය. 

එදින භාගයවතුන් වහන්මස් සැවැත් නුවර මජ්තවනාරාමමයහි 
වැඩ වසන මසක්් අලුයම නැඟී සිට දැහැටි වළඳා මවු මධෝවනය මකාට 
නැමගනහිර දිසාභමිුඛ් ව පයයථංකයක් බැඳ වැඩ හිඳ තමන් වහන්මස් 
වැඩ සිටින ගඳකළි ිමදාර පටන් දස දහසක් මලෝකධාතු මකළවර මකාට 
මහා කරැණාමවන් අද කා හට පිහිට වන්මන් මදෝ මහෝයි බලා වදාරණ 
මස්ක් අංගුලිමාල දැක “අද ර්ා එහි ගි  කලේහි ඔහුට  හපතකේ වනේයනේ . 
සිේපද ගාථාවකේ අසා ර්ා සමීපය හි පැවිි ව  ට්ඨ අභිඥා සාක්ෂාතේ 
කරනේයනේ  . ඉඳිනේ ර්ා එහි යනා නේයනම් නම් අද ඔහු ඇඟිලි දහස 
සම්පූණම කරනේයනමි තර් ර්ව ද ර්රනේයනේ  . ඔහු ද කලේප ලක්ෂ කේ 
පුරන ලද පාරමිතා ඇතිව පශ්ේචිර් භවය හි සිටිනේයනකි. ඉඳිනේ ර්ර් එහි 

 
1 එකක් අඩු දහසකි. එනම් නවසිය නව අනූවකි. 
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යනා නේයනම් නම් ර්හතේ අවැඩකේ වනේයනේ  . ඔහු බැරෑරැම් කර්ම කේ 
යකාට එ  නූගුළුවාළි  හැකි වනේයනේ  . එබැවිනේ ඔහුට සංගරහ 
කරනේයනමි” යැයි සිතා මපරවරැ කාලමයහි අඳනය හැඳ පටි ධාතුව 
බැඳ රත් පැහැති සඟල චීවරය මපරව පිඬු පිණිස හැසිර කරන ලද 
බත්කිස ඇති මස්ක ් අංගලුිමාලට අනුගරහ කරනු කැමති ව එකලාව 
විහාරමයන් නකි්මුණු මස්ක. 

ගව පාලකමයෝ ද, සිව්පා සතුන් පාලකමයෝ ද, මගාවිමයෝ ද, 
මාගථමයහි ගමන් කරන්මනෝ ද, එමස් වින්නා වූ භාගයවතුන් වහන්මස් 
දුටුවාහු ය. දැක භාගයවතනු් වහන්මස්ට “ රමණයන ් වහන්ස, මම් 
මාගථමයහි මනාගයි මැනව.  රමණයන් වහන්ස, මම් මාගථමයහි මරෞද්ර වූ 
අංගුලිමාල නම් මසාමරක් ඇත. ඔහු දරැණු ය. මල් තැවරැණු අත් 
ඇත්මත් ය. අනුන් නැසීමමහි හා වැනසීමමහි මයදුමණ් ය. සත්වයන් 
මකමරහි කරැණාව නැත්මත් ය. ඔහු විසනි් ගම් නයිම් ගම් ජනපද 
විනා  කරන ලද්මද් ය. මහමතම මිනිසුන් මරා ඇඟලිි කපා මාලයක් 
මකාට දරයි. 

 රමණයන් වහන්ස, මම් මමගහි වනාහි පරුැර්මයෝ දස මදනා, 
විසි මදනා - තිස් මදනා - හතළිස් මදනා - පනස ්මදනා ආදී ව මයන් 
කණ්ඩායම් ව මයන් ගමන ්කරති. ඔවුහු ද අංගුලිමාල මසාරාමග් අතට 
පැමිණ විනා යට පැමිමණති යැයි කීහ. මමමස් කී කල්හි භාගයවතුන් 
වහන්මස් නි ් බ්දව වැි මස්ක. මමමලස ඒ ජනයා භාගයවතුන් 
වහන්මස්ට තුන් වතාවක් ම කීහ. භාගයවතුන ්වහන්මස ්නි ් බ්දව වැි 
මස්ක. 

ඔවුහු භාගයවතුන් වහන්මස් හැඳින මමමස් කයිත් ද? 
නැතමහාත් මනාහැඳින මමමස් කයිත් ද? මනාහැඳින ම මමමස ්කීහ. 
භාගයවතුන් වහන්මස් බුද්ධ ර ්මි මාලා හා මදතිස් මහා පුරැර් ලක්ෂණ 
හකුළුවා මගන සාමානය භකි්ෂුවක් මමන් වැි මසක්.  

අංගුලිමාල ද මම් වන විට අපථය ආහාරමයන් ද, නිදි වැරීමමන් 
ද කලකිරැමණ් මවයි. මම් වන විට එකක් අඩු දහසක් (999) ඇඟිලි 
එකතුව ඇති බැවින් දහස පිරවීමට එකක් ඇති බැවින් එය පිරවීම 
පිණිස ඉදිරියට එන කවමරකු මහෝ මරා ඒ ඇඟිල්ලත් සම්පූණථ මකාට 
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 ිල්පයට උපහාර පූජාව සදිු මකාට රැවුල කපා නා පිරිසිදු වී වස්තර 
හැඳ මව්පියන් දකනි්මනමි යැය ිසිතා වන මැදින ්වනමයහි මකළවරට 
පැමිණ එකත් පසකට වී ඒ මම් අත බලමින් සිටිමය් ය.  

ඒ ක්ෂණමයහි ම ඔහු තම මව දකනි ලද්මද් ය. එවිට ඔහු “ර්ව 
යහෝ ර්රා ඇඟිලි දහස සම්පූණම කරනේයනමි” යැයි සතිා කඩුව ඔසවා 
මගන ඉදිරියට දිවුමව් ය. මම් මදමදනා අතර භාගයවතුන් වහන්මස් 
මපනී සිටි මස්ක. එවිට අංගුලිමාල භාගයවතුන ් වහන්මස් දැක 
“ඒකානේතය නේ ඓශ්ේච යම කි. ඒකානේතය නේ පුදුර් කි. යම් ර්යගහි 
වනාහි පුරැ ය ෝ දස යදනා - විසි යදනා - තිසේ යදනා - හතළිසේ යදනා 
- පනසේ යදනා එකතු ී ගර්නේ කරතේ. ඔවුහු ද ර්ායගේ අතට පැමිණ 
විනාශ් ට  ති. එතකුදු වවුතේ යම් ශ්රර්ණ ා තනිව ර් යදවැනේයනකු 
නැතිව නිේභීතව යර්හි සිටී. ඇඟිලේලකේ කපා ගැනරී්ට ර්ායගේ ර්ව 
ර්රනේයනේ කරු්කට ද? ර්ායගේ ර්ව ජීවතේ යේවා! යම් ශ්රර්ණ ා ර්රා ඇඟිලි 
දහස සම්පූණම කරමි” යැයි සිතා කඩුව අමමෝරාමගන භාගයවතුන් 
වහන්මස් පසුපස ලුහුබැඳ ගිමය් ය. 

එකල්හි භාගයවතුන් වහන්මස් පරකෘති ගමනින් විනන්ා තමන් 
වහන්මස් කරා මව්ගමයන් පැමිමණන අංගුලිමාලට තමන් වහන්මස්ට 
ළං මනාවිය හැකි වන මස් අිර්්ඨාන කළ මස්ක. එහි දී මහ මපාමළාව 
උල්පත් නංවනන්ාක් මමන් වී වළ මගාඩැලි ඇති වී සම විර්ම මවයි. 
භාගයවතුන් වහන්මස් ඉදිරිමයහි මහත් වූ එළිමහනක් මවා දකව්ා එහි 
මැඳ සිටි මස්ක. අංගුලිමාල එහි මකළවර සිටී. එවිට ඔහු දැන් මම් 
 රමණයා මවත දිව මගාස ්ඔහු අල්ලා ගන්මනමි යැය ිසිතා හැකි වීයයථය 
මයාදා දුවයි. එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් ඒ එළිමහමනහි මකළවර වැඩ 
සිටී. අංගුලිමාල එහි මධයමයහි සිටී. එවිට ඔහු මම්  රමණයා මමහි 
පැමිණ අල්ලා ගන්මනමි යැයි හැකි වීයයථය මයාදා මව්ගමයන් දුවය.ි 
භාගයවතුන් වහන්මස් ඔහු ඉදිරිමයහි ඇලක් මහෝ මගාඩ ිමක් දක්වති. 
මමම කරමමයන් තුන් මයාදුනක් දුර ගියහ. අංගුලිමාල මතමම් කාය බල 
සිඳී මගාස් පිරිහුණු මව්ගය ඇතිව සුරැ සුරැ යන හඬ ඇතිව හුස්ම 
ගනිමින් මහළමින් කිහිලිවලින් දහදිය වගුරැවමින් පා ඔසවන්නට වත් 
මනාහැකිව නතර විය. එකල්හි අංගුලිමාල “භවතේනි, ඒකානේතය නේ 
ඓශ්ේච යම ක.ි ඒකානේතය නේ පුදුර් කි. ර්ර් වනාහි යපර දුවන ඇතා 
ලුහුබැඳ අලේලා ගණිමි. දුවන අශ්ේව ා ලුහුබැඳ අලේලා ගණිමි. යේගය නේ 
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ධාවන  වන රථ  ලුහුබැඳ අලේලා ගණිමි. දුවන ර්ුවා ලුහුබැඳ අලේලා 
ගණිමි. එතකුදු වුවතේ පරකෘති ගර්නිනේ  නේනා වූ යම් ශ්රර්ණ ා කරා 
සි ලු ශ්කේතිය නේ දුවනේනා වූ ර්ට ළං වනේනට යනාහැකි යවමි” යැයි 
සිතුමව් ය. ඉන් පසු භාගයවතුන් වහන්මස්ට “ශ්රර්ණ  සිටුව, ශ්රර්ණ  
සිටුව ි” කීමව්ය. එවිට භාගයවත් බුදු රජාණන් වහන්මස් “අංගුලිර්ාල , 
ර්ර් සිටිය ම් යවමි. නුඹ ද සිටුව” යැයි වදාළ මස්ක. 

ඉක්ිති අංගුලිමාලට “ ාකය පුතර වූ මම්  රමණමයෝ වනාහි 
සතය වචන ඇත්තාහ. සතය වූ පරතිඥා ඇත්තාහ. එතකුදු වුවත් මම් 
 රමණ මතම යමින ්ම “අංගුලිර්ාල  ර්ර් සිටිය මි. නඹු ද සිටුව”  ැ ි 
කි නේයනේ  . ර්ර් යම් ශ්රර්ණ ායගනේ යර්හි අථම  අසනේයනම් නම් 
ය යහක” යැයි මමබඳු අදහසක් විය. 

ඉක්ිති අංගුලිමාල මසාර මතමම් භාගයවතුන් වහන්මස්ට 
ගාථාමවන් මමමස් කීමව්ය. 

“ගච්ඡං වයදසි සර්ණ ියතාම්හි    
 ර්ර්ඤ්ච බරූසි ිතර්ට්ියතාති,   
 පුච්ඡාමි තං සර්ණ එතර්ත්ථං,    
 කථං ියතා ත්වං අහර්ට්ියතාම්හී’ති” 

“ රමණය, යමින් ම සිටිමයමි යැය ිකයින්මනහ ිය, සිටියා ව ූමට 
මනාසිටිමයහිය යැයි කයිනම්නහි ය.  රමණය, මම් කාරණය ඔබමගන් 
අසමි. ‘මකමස් නම් ඔබ සටිිමයහි ද, මකමස් නම් මම මනාසිටිමය් ද 
යැයි’ ඇසීය. 

එවිට භාගයවතුන් වහන්මස ්අංගුලිමාල හට මමමස් වදාළ මස්ක. 

“ියතා අහං අඞ්ගුලිර්ාල සබ්බදා,   
 යසබ්බසු භූයතසු නිධා  දණ්ඩං,   
 තුවඤ්ච පායණසු අසඤ්ඤයතාසි,  
 තස්ර්ා ියතාහං තුවර්ට්ියතාසී’ති” 
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“අංගුලිමාලය, මම සැමදා සියලු කල්හි ම සියලු සත්වයන් 
මකමරහි දඬුවම අතහැර බැහැර කරන ලද දඬුවම් ඇතිව ඈත් කරන 
ලද ආයුධ ඇතිව ලැජ්ජා ීලී වූමය් දයාමවන් යුතුව මවනස් මනාවන 
ස්වභාවමයන ් යකු්තව සටිින්මනම් මවමි. නුඹ වනාහි සත්වයන් 
මකමරහි සංයමමයන් මතාර වූමවහි ය. නපරුැ වූමය් මල් තැවරැණු අත් 
ඇතිව සත්ව ඝාතනමයහි මයදුමණ් දයාමවන් මතාර වූමය් ය. නඹු 
සිහිමයන් හා නුවණින් මතාර බැවින් ඒ ඒ ගතිමයහි හැසිමරන්නා වූ 
නුඹ දැන් ඉරියව් ව මයන් සිටිමය් නමුත් සසර ගමමනහි මනානැවතී 
සිටින්මනහි ය. මම වනාහි කියන ලද ආකාරමයන් ඉරියව් ව මයන් 
ගමන ්කරන නමුත් සසර ගමනනි් නැවතී සිටිමය් මවමි” යැයි වදාළ 
මස්ක. 

එය අසා අංගුලිමාල ස්වභාවික ගුණමයන් පරභාවත් වූ ජලය 
මතුපිට මතල් මමන් සියලු මලෝකය පුරා පැතිර සිටියා වූ භාගයවතුන් 
වහන්මස්මග් කීර්මතිය අසා ඇති බැවින් ද, සතයය අවමබෝධය පිණිස 
පුරන ලද පාරමී සම්භාර ඇතිව මහ්තු සම්පත් ඇතිව සිටින බැවින් ද 
නුවණ මම්රීමට පැමිණ ඇති බැවින් ද මම් ඒ භාගයවතුන් වහන්මස් 
යැයි හටගත් සතුට ඇතිව “මම් මහා සිංහනාදය මම් මහා ගජථනාව 
මවන මකමනකුමග් මනාවන්මන ් ය. මම් මහා ගජථනාව ඒ  රමණ 
මගෞතමයන් වහන්මස්මග් යැය ි හඟිමි. මහාර්මර්ී වූ ඒ සම්මා සම්බුදු 
රජාණන් වහන්මස් මා විසනි් දුටුමවමි. ඒ භාගයවතුන් වහන්මස් මට 
උපකාර පිණිස මමහි වැි මස්ක” යැයි සිතා දමනය වූ මෘදු වූ සිත් 
ඇත්මතකු වී භාගයවතුන් වහන්මස්ට මමමස් කීමව් ය. 

“චිරස්සං වත යර් ර්හියතා ර්යහසී,  
 ර්හාවනං සර්යණා ං පච්චුපාි    
 යසාහං චිරස්සාපි පහාස්සං පාපං,  
 සුත්වාන ගාථං තව ධම්ර් ුතතං” 

“මබාමහෝ කලකින් මට ම අනුගරහ පිණිස වැඩ පිණිස මදවියන් 
සහිත මලෝකයා විසින් මහා පූජාමවන් පදුන ලද්දා වූ නසන ලද පාපයන් 
ඇත්තා වූ මහාර්මර්ි වූ  රමණයන් වහන්මස් මම් මහා වනයට වැි මස්ක. 
ස්වාමීනි, මම නුඹ වහන්මස්මග් ධමථසාර වූ ගාථාව ඇසුමවමි. ඒ මම ඒ 
ගාථාව අසා මබාමහෝ කාලයක් රැස් කළ මබාමහෝ කාලයක් පරගුණ කළ  
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පාප සහසරය දුරැ කරන්මනමි. ස්ථිරව ම අත හරින්මනමි” යැයි කීමව් 
ය. 

මමමස් කියා අංගුලිමාල කඩුව ද, ඉතිරි ආයුධ ද, හාත්පසින් 
කැඩී ගිය ඉවරුැ ඇති පරපාතයක ද, මපාමළාව පැළ ීගැඹුරැ ව හූරී ගිය 
මහ වළක ද නැවත කිසිවකුට ගත මනාහැකි වන මලස දැමූමව් ය. ඉන් 
පසු භාගයවතුන් වහන්මස්මග් ශ්රී පාද සමීපමයහි හිස තබා මනාමකාට 
වැඳ ස්වාමීනි භාගයවතුන ් වහන්ස, මා පැවිදි කරන මස්කව්ා යැයි 
භාගයවතුන් වහන්මස්මගන ්පැවිද්ද ඉල්ලුමව් ය. 

මමමස් අංගුලිමාල විසින ් පැවිදද් ඉල්ලූ කල්හි භාගයවතුන් 
වහන්මස් ඔහුට ඒහි භික්ෂු භාවමයන් පැවිදද් ලැබීමට මහ්තු ඇත්මත්ද 
යැය ි බලා මහ්තු වාසනාව ඇති බව දැක වදාරා දක්ෂිණ ශ්රී හස්තය 
ඉදිරියට දිගු මකාට “එහ ි භික්ඛු, ස්වාක්ඛායතා ධයම්ර්ා චරහි සම්ර්ා 
දුක්ඛස්ස අන්තකිරි ා ” යනුමවන් “ර්හණ යර්හි එව, ධර්ම  ර්නායකාට 
යදසන ලදේයදේ  . ර්නා යකාට දුකේ යකළවර කිරීර් පිණිස 
බරහේර්ච යමායවහි හැසියරව” යැයි වදාළ මස්ක. එම බුදධ් වචනය හාම 
ඔහුට සෘද්ිමය වූ පාතර චීවර ඇතිව ඒහි භික්ෂු භාවමයන් පැවිදද් හා 
උපසම්පදාව ලැබුමණ් ය. 

ඉක්ිති භාගයවතුන ් වහන්මස් පසු පසින ් යන ආයුර්්මත් 
අංගුලිමාල ස්ථවිරයන් සමග මජ්තවනාරාමයට වැි මස්ක. අංගුලිමාල 
මතරැන් වහන්මස්මග් මව අට ඉස්බක් පමණ දුර කැලමයහි ඇවිද 
“දරැව අහිංසක , නුඹ සිටිය ේ යකායහේ ද, හුනේයනේ යකායහේ ද, ගිය ේ 
යකායහේ ද, ර්ා සර්ග කථා යනාකයළේ ර්නේ ද” යැයි කයිමින ්ඇවිද ඔහු 
මනා දැක එතැනින් ම හැරී ගියා ය.   

එකල්හි වනාහි පමස්නදි මකාමසාල් රජුමග් මාලිගා මදාරටුමවහි 
මහජන සමූහයා රැස්ව “මද්වයන් වහන්ස, නුඹ වහන්මස්මග් රමටහි 
මරෞද්ර වූ මල ්තැවරැණු අත් ඇත්තා වූ සතුන් නැසමීමහි වැනසීමමහි 
නියකු්ත වූ, පරාණීන් මකමරහි කරැණාවක් නැත්තා වූ අංගුලිමාල නම් 
මසාමරක් මවයි. ඔහු විසනි් ගම් ද, නයිම් ගම් ද, ජනපද ද විනා  කරන 
ලද්මද් ය. මහමතම මිනිසුන් මර මරා ඇඟිලි මාලාවක් දරයි. මද්වයන් 
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වහන්මස් ඔහු වළක්වන මස්ක්වා” යැයි කියා උස ්වූ මහත් වූ මඝෝර්ා 
ඇතිව මවමසති.  

එකල්හි පමසන්දි මකාමසාල් රජතුමා “ඉඳින් මසාරාට පරාජය 
වන්මන් නම් ලුහුබැඳ ඔහ ු අල්ලා ගන්මනමි. ඉඳින් මා හට පරාජය 
වන්මන් නම් මව්ගමයන් පලා යන්මනමි” යැයි පන්සියයක් පමණ අ ්ව 
යානාවන් මගන් යුත් පිරිසක් සමග සැහැලල්ු බලයකනි් නිකම්ුණහ. මම් 
රජතුමා වනාහි මසාරාට බය ය. ඔහු ඇල්ලීම පිණිස යූමට සිතක් 
මනාවීය. එමහත් ජනයාමගන් පැමිමණන අපවාද ිය ඇති බැවින් 
ිමයන් නිකම්ුමණ් ය. එවිට රජුට මමමස ් සිතක් ඇති විය. “මම 
ආරාමයට මගාස් භාගයවතුන් වහන්මස් වැඳ හිඳ ගන්මනමි. එවිට 
භාගයවතුන් වහන්මස් මහරජ, බලය මගන කමුක් මහයින් නකි්මුමණ් 
ද?” යැය ිමාමගන් අසන්මන ්ය. එවිට මම මමම කාරණය දන්වන්මනමි. 
එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් මා හට සම්පරායික අථථමයන් පමණක් 
මනාව දිට්ඨධම්මිකාථථමයන ්ද සංගරහ කරන මස්ක. ඉඳින් මා හට ජය 
වන්මන් නම් මාමග් ඒ ගමන ඉවසන මස්ක. ඉඳින ්මා හට පරාජය 
වන්මන් නම් මහරජ නුඹ කුමකට එක ්මසාමරකු නසිා යන්මනහි ද 
යැයි වදාරණ මස්ක. ඉන් පසු ජනයා විසින් රජතුමා මසාරා ඇල්ලීමට 
නිකම්ුණු කල්හි සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්මස් විසින් වළකව්න 
ලද්මද් ය. එවිට මම ගහථාමවන් මිමදන්මන ් ය” යැයි මමමස් සිතා 
ගහථාමවන් මිදීමම් අමප්ක්ෂාමවන් ම සපිරිවරින් දහවල් කාලමයහි 
සැවැත් නුවරින් නිකම් මජ්තවනාරාමය මවත පැමිණ, යානාවන් මගන් 
යාමට සුදුසු තැන් දක්වා මගාස් යානාවන් මගන් බැස පා ගමනින් ම 
භාගයවතුන් වහන්මස් හමුවට පැමිණිමය් ය. පැමිණ භාගයවතුන් 
වහන්මස්ට වැඳ එක් පසක හුන්මන් ය. එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් 
“කිමමක් ද මහරජ, නුඹට මගධ රටට අිපති වූ ිම්ිසාර රජු මහෝ 
කිපුමණ් ද? මනාමහාත් විසාලා මහනුවර වැසි වූ ලචි්ඡවි රජ දරැමවෝ 
මහෝ කිපුණාහු ද? මනාමහාත් අන් සතුරැ රජ මකමනක ් මහෝ 
කිපුණාහුද” යැයි අසා වදාළ මස්ක. 

“ස්වාමීනි භාගයවතුන් වහන්ස, මට ිම්ිසාර රජතුමා කිපුමණ් 
නැත. ලිච්ඡවි රජ දරැමවෝ ද මනාකපිුණහ. අන ්සතුරැ රජ මකමනක් 
ද මනාකිපුණහ. ස්වාමීනි භාගයවතුන් වහන්ස, මාමග් ජනපදමයහි 
මරෞද්ර වූ මල් තැවරැණු අත් ඇති සතුන් නැසීමමහි හා වැනසීමමහි 
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නියකු්ත වූ පරාණීන් මකමරහි කරැණාවක් නැත්තා වූ අංගුලිමාල නම් 
මසාමරක් ඇත. ඔහු විසින් ගම් ද නයිම් ගම් ද ජනපද ද නසයි. මිනිසුන් 
මර මරා ඇඟිලි මාලාවක් දරයි. මම ඔහු වැළැක්වීමට යන්මනමි” යැයි 
කීමව් ය.  

“මහරජ, ඉඳින් නුඹ ඒ අංගුලිමාල මසාරා මකස් රැවලු් කපා 
කසා වත් හැඳ ගිහි මගයින් නිකම් සසුමනහි පැවිදි ව, සතුන් මැරීමමන් 
වැළකී මසාරකම් කිරීමමන් වැළකී, මබාරැ කීමමන් වැළකී, එක් මව්ලක්  
අනුභව කරමින්, බරහම්චයයථාව ඇතිව සිල්වත් ව යහපත් ගුණ ඇතිව 
සිටිනු දකනි්මනහි නම් ඔහටු කුමක් කරන්මනහි ද” යැයි ඇසූ මස්ක.  

“ස්වාමීනි භාගයවතුන් වහන්ස, එමස් සිටිනු දකින්මන් නම් 
වැඳීම ද, දැක හුනස්මනන් නැගිටීම ද අසුන් පනවා දීම ද කරමි. තවද 
චීවර, පිණ්ඩපාත, මස්නාසන, ගිලනප්ස මබමහත් පිරිකර යන මමයින් 
පැවරීම මහෝ කරමි. ධාර්මමික ව ූආරක්ෂාව ද පිළිමයල කරමි” යැයි කයිා 
භාගයවතුන් වහන්මස් ඔහමුග් මහ්තු සම්පත් බලා ඔහු මගනවිත් පැවිදි 
කරන මස්ක් ද යැයි සිතා භාගයවතුන් වහන්මස්ට අපහාස ව මයන් 
“ස්වාමීනි භාගයවතුන් වහන්ස, දුස්සීල වූ ලාමක ස්වභාව ඇත්තා වූ 
මමාහුට වනාහි මමබඳු වූ සීල සංවරයක් මකායනි් වන්මන් ද?” 
යනුමවන් කීමව් ය. 

එවිට අංගුලමිාල ස්ථවිරයන් වහන්මස් භාගයවතුන ්වහන්මස්ට 
සමීපමයහි හුන්මන් ය. ඉක්ි ති භාගයවතුන් වහන්මස ්දකුණු අත දිගු 
මකාට ‘මහරජ, මම් මතමම් අංගුලිමාල” යයි වදාළ මසක්. 

ඉක්ිති පමස්නදි මකාමසාල් රජහට ිය තැති ගැනමී මලාමු 
ඩැහැ ගැනීම වූමය් ය. රජතුමා සමග භාගයවතුන් වහන්මස් හමුවට 
පැමිණි මසසු මහ ජනයා ද ියට පත්ව පලිස් ආයුධ ආදිය ඉවත දමා 
හමු ව ූ හමු ව ූ තැනම පලා මගාස් නගරයට පවිිස මදාර වසා 
අට්ටාලයන්ට නැග බලමින් සිටියහ. තව ද “අංගලුිමාල රජතුමා 
සමීපයට පැමිමණයි යැය ි දැන පළමු ව පැමිණ මජ්තවනාරාමමයහි 
හුන්මන් ය. මකාමසාල් මහ රජු අංගුලිමාල විසින ් අල්ලා ගන්නා 
ලද්මද්ය. අපි පලා මගාස් මිදුමණමු” යැයි මමමස් ද කහී.   
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එවිට භාගයවතුන් වහන්මස ්ියපත් වූ, තැති ගත්තා වූ, මලාමු 
ඩැහැ ගත්තා වූ රජු දැක “ර්හරජ්, බි  යනායවව, ර්හරජ් බි  යනායවව. 
නුඹට යර්ාහු දැනේ කරුැ කහුුඹිය කු වතේ යනා ර්ර ි. දැනේ යර්ාහුයගනේ 
ඔබට භ කේ නැත” යැයි වදාළ මස්ක.  

ඉන් පසු මකාමසාල් රජහට ිය තැති ගැනීම මලාමු ඩැහැ 
ගැනමී සංසිඳුමණ් ය. ඉක්ි ති මකාමසාල් රජතුමා “පැවිදේයදකු දරැණු 
කර්ම කේ නිසා උපනේ නම් යගාතේ යගන වයවහාර කිරීර්  ුත ු නැත. 
එබැවිනේ ර්ේ පි නේයගේ නාර් යගෝතර වශ්ය නේ ඔහුට කථා කරනේයනමි” 
යැය ිසිතා අංගුලිමාල ස්ථවිරයන ්වහන්මස ්මවත පැමිණ “සේවාමීනි, 
ආ යම නේ වහනේයසේ අංගුලිර්ාල සේථවිර නේ වහනේයසේ ද” යැයි ඇසයී. 
එවිට මතරැන් වහන්මස් “මහරජ, එමස්ය” යැයි පරකා  කමළ් ය. ඉන් 
පසු රජතුමා “ස්වාමීන ිආයයථයන් වහන්මස්මග් පිය මතම මකබඳු මගෝතර 
ඇත්මත් ද, මව් මතාමමෝ මකබඳු මගෝතර ඇත්තී ද” යැයි ඇසීය. එවිට 
මතරැන් වහන්මස් “මහරජ මාමග් පිය මතම භග්ගව නම් මගෝතර 
ඇත්මත් ය. මව් මතාමමෝ මන්තානි නම් බැමිණිය ය” යැයි පරකා  කමළ් 
ය. එවිට රජතුමා “සේවාමීනි, ර්නේතානි පුතර වූ ආ යම භගේග නේ වහනේයසේ 
ශ්ාසනය හි සිතේ අලවා වාස  යකයරතේවා. ර්ර් ආ යම නේ වහනේයසේට 
චීවර, පිණේඩපාත, යසේනාසන, ගිලනේපස යබයහතේ පිරිකර  න යර් නිේ 
උපකාර කරනේයනමි” යැයි කියා බඩ බැඳි සළුව මදුා මතරැන් 
වහන්මස්මග් පාමුල තැබුමව් ය.   

පැවිදි වූ තැන් පටන් අංගුලිමාල ස්ථවිරයන් වහන්මස් ධුතාංග 
සියල්ලම ද සමාදනව් රක්මන් ය. එබැවින් අංගුලිමාල මතරැන් 
වහන්මස් මකාමසාල් රජහට “මහරජ, කම් නැත. මා හට තුන් සිවුර 
සම්පූණථය” යැයි කීමව්ය.  

ඉන් පසු මකාමසාල් රජතුමා භාගයවතුන් වහන්මස් හමුවට 
පැමිණ භාගයවතුන් වහන්මස්ට වැඳ එකතප්මසක හිඳ භාගයවතුන් 
වහන්මස්ට “ස්වාමීනි භාගයවතුන් වහන්ස, ඓ ්චයයථය, පුදුමය, දුවන 
අ ්වයා  පසුපස වුව ද දුව මගාස් ගනිමි යැය ිපැමිණි විට රජ ුවිසනි් 
මමාහු වට මකාට අල්ලා ගනිව් යැයි කියා ඇත් අස් රථ පාබළ මස්නා 
මබාමහෝ වර මනාමයක් කණ්ඩායම් යැවී ය. ඔවුහු එමස් ගිය කල්හි 
“මබාලව් මම අංගුලිමාල මවමි” යැය ිකයිා නැඟිට හඬ නඟද්දී එක් 
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අමයකු වත් ආයුධයක ්මලළවනන්ට සමමතක් මනාවී ය. ඔහු විසින් 
සියලු මදනාම මකාටා මැරීය. ඉන් පසු ඒ ඇත්තු වල් ඇත්තු වූහ. 
අ ්වමයෝ වල් අ ්වමයෝ වූහ. රිය ද එතනම ිඳී ගිමය් ය. භාගයවතුන් 
වහන්මස් විසින් මමමස් දරැණු වූ දමනය කළ මනාහැකි වූවන් දමනය 
කරනන් මස්ක. මනාසංසුන් සත්වයන් සංසිඳුවන මස්ක. මකමලස් 
නිවීම මනා කළා ව ූසත්වයන් නවින මස්ක. අපි විසනි ්වනාහි යමමක් 
දඬුවලින් ද, ආයධුවලනි් ද දමනය කරන්ට මනාහැකි මවමු ද, ඒ පුදග්ල 
මතම භාගයවතුන් වහන්මස් විසින් දණ්මඩන් මතාරව, ආයුධමයන් 
මතාරව දමනය කරණ ලදම්ද් ය යැයි පර ංසා ව මයන් කීමව් ය.  

ඉන් පසුව ද අංගුලිමාල මතරැන් වහන්මස් පිඬු සඟිා වින 
විට මිනිස්සු මතරැන් වහන්මස් දැක ිය මවති. පලා යති. නිමවස්වලට 
පිවිස මදාර ජමන්ල වසා ගනිති. දැක පලා යාමට මනාහැකි වූවන් පිටුපස 
හරවා සිටිති. මතරැන් වහන්මස්ට කැඳ මකෝපප්යක් මහෝ බත් සැන්දක් 
තරම් වත් මනා ලැමබයි. ආහාරමයන් ක්ලාන්ත මවයි. මමමස් පිටතින් 
පිණ්ඩපාත ආහාරය මනාලැමබන කල්හ ිනගරයට වින්මන් ය. එවිට 
ද ගල් කුළු දහසක් ිඳින්නාක් මමන් නගරය ඇලලී යයි.  

පසු කාලමයහි අංගුලිමාල ස්ථවිරයන් වහන්මස් දිනක් මපරවරැ 
කාලමයහි මනා මකාට හැඳ මපරව පාතරය මගන සැවැත්නුවරට පිඬු 
පිණිස වැිමය් ය. සැවැත් නුවර මගපිළිමවලින් පිඬු පිණිස යන්නා වූ 
මතරැන් වහන්මස්ට දරැ ගැබක ්හරස් වී පරසූත මව්දනාමවන් විලාප 
නගන එක්තරා ස්තරියක් දුටුමව් ය. දැක “ඒකාන්තමයන් සත්වමයෝ 
මකමලසන්නාහුය. ඒකානත්මයන් සත්වමයෝ මකමලමසන්නාහුය” යැයි 
සිතුමණ් ය. ඉක්ිති අංගුලිමාල මතරැන් වහන්මස් සැවැත් නුවර පිඬු 
පිණිස හැසිර දන් වළඳා සවස් කාලමයහි භාගයවතුන් වහන්මස් හමුවට 
පැමිණ භාගයවතුන ් වහන්මස්ට වැඳ එක් පසක වැඩ හිඳ “ස්වාමීනි 
භාගයවතුන් වහන්ස, මම මපරවරැ මව්මලහි හැඳ මපාරවා පාතර චීවර 
ධාරීව සැවැත්නුවරට මගාස ්පිඬු පිණිස මගපළිිමවළනි් යන කල්හි දරැ 
ගැබක ් හරස් වී පරසූත මව්දනාමවන ් විලාප නගන එක්තරා ස්තරියක් 
දුටුමවමි. දැක ඒකානත්මයන් සත්වමයෝ මකමලමසන්නාහුය. 
ඒකාන්තමයන් සත්වමයෝ මකමලමසන්නාහුය යන සිතක් පහළවූමය්ය” 
යැයි කීමව් ය.  
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එකල්හි භාගයවතුන් වහන්මස් අංගුලිමාලය, එමස් වී නම් නුඹ 
ඒ ස්තරිය කරා එළඹ “නැගණි , ර්ර්  ම් ිනක යම් ජ්ාතිය හි 
උපනේයනම් ද, එතැනේ පටනේ දැන දැන සයතකු ජීවිතය නේ යතාර කළ 
බව යනා දනිමි. ඒ සතය වචන  කරණ යකාට යගන නුඹට සැප යේවා. 
නුඹයගේ දරැ ගැබට ද සැප යේවා” යනුමවන් සතයකරියා කරව යැයි 
වදාළ මස්ක. එවිට අංගුලිමාල මතරණුමවෝ “සේවාමීනි භාගයවතුනේ 
වහනේස, ර්ා විසිනේ දැන දැන යබායහෝ පරාණීහු ජීවිතය නේ යතාර කරණ 
ලදේයදමි. එයහ ිනේ ර්ායගේ ඒ කීර් ඒකානේතය නේ යබාරැ කීර්කේ 
වනේයනේ ” යැයි කීමව්ය.  

එකල්හි භාගයවතුන් වහනම්ස් අංගුලිමාලය, එමස් වී නම් නුඹ 
එම ස්තරිය කරා මගාස් “නැගණි , ර්ර්  ම් ිනක ආ යම ජ්ාතිය හි 
උපනේයනේ යවම් ද, එතැනේ පටනේ දැන දැන සයතකු ජීවිතය නේ යතාර 
කළ බව යනා දනිමි. ඒ සතය වචන  යහතු යකාට යගන නඹුට සැප 
යේවා, නුඹ කුස යහාතේ දරැ ගැබට ද සැප යේවා” යනමුවන් ඒ ස්තරියට 
කියව යැයි වදාළ මසක්. එවිට අංගුලිමාල මතරැන් වහන්මස් “එමසය්” 
යැය ිභාගයවතුන් වහන්මසට් පිළිතුරැ දී ඒ ස්තරිය මවමසන නවිස මවත 
ගිමය් ය.  

ස්තරීන්මග් දරැ පරසූතියකට පුරැර්මයකුට එළඹිය මනාහැකිය. 
මතරැන් වහන්මස ්කමුක ්කරනන් ද? අංගුලිමාල මතරැන් වහන්මස් 
සතයකරියා මකාට යහපතක ්කිරීම පිණිස පැමිණිමය් ය යැයි දැන්වීය. 
ඉන් පසු ඔවුහු තිරයකින් එම ස්තරිය වට මකාට එම තිරමයන් පිටත 
මතරැන් වහන්මස්ට අසුනක් පනවා මතරැන් වහන්මස්ට දැන්වීය. එවිට 
මතරැන් වහන්මස් එහි වැඩම මකාට පනවන ලද අසුමනහි වැඩ හිඳ 
“මසාමහායුරිය, මම සවථඥ බුදුරජාණන ්වහන්මස්මග ්ආයයථ ජාතිමයහි 
උපන්මනමි” යැය ි කියා “ යතාහං, භගිනි, අරි ා  ජ්ාති ා ජ්ායතා, 
නාභිජ්ානාමි සඤ්චිච්ච පාණං ජීවිතා යවායරායපතා, යතන සයච්චන 
යසාත්ථි යත යහාතු, යසාත්ථි ගබ්භස්සා’ති” යනුමවන් “නැගණි , ර්ර්  ම් 
ිනක ආ යම ජ්ාතිය හි උපනේයනම් ද, එතැනේ පටනේ දැන දැන සයතකු 
ජීවිතය නේ යතාර කළ බව යනා දනමිි. ඒ සතය වචන  යහතු යකාට 
යගන නුඹට සැප යේවා. නුඹයගේ කුස යහාතේ දරැ ගැබට ද සැප යේවා” 
යැයි සතයකරියා ව මයන් කීමව්ය. එම සතයකරියාව සමගම 
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මකණ්ියකනි් වූමහන දියත්තක් මමන් ඉතා පහසුමවන් දරැ පරසූතිය 
සිදු විය. ඒ ස්තරියට සැප වමූය් ය. දරැ ගැබට ද සැප වූමය් ය. 

මම් පිරිත අන් කිසිඳු බලයකින් මැඩලිය මනාහැකි බල 
සම්පනන් මහ පරිිතක් මව්. අංගුලිමාල මතරැන් වහන්මස් වැඩ හිඳ 
සතයකරියා කළ තැන පීිකාවක ් තැනූහ. විලි රැදාමවන් මුසපත ් වූ 
තිරිසන් ගත ස්තරීන් ද මමහ ිමගනවිත් වැද මහාවති. එමකමනහිම සැප 
මස් පරසූතිය සිදු මව්. යම් ස්තරියක් දුවථල නම් මමහි මගන ඒමට 
මනාහැක්මක් නම් එම පීිකාව මස්ූ ජලය මගන මගාස් හිසට වත් 
කරති. එමකමනහිම සැප මස් පරසූතිය සදිු මව්. මවනත් මරෝග ද 
සන්සිමඳ්. මමය වනාහි කල්පය පවත්නා තාක් තිමබන පරාතිහායයථකි. 

මමහි ලා පර න්යකි. භාගයවතුන් වහන්මස් අංගුලිමාල මතරැන් 
වහන්මස් ලවා මවදකම් කරවන මස්ක් ද? නැත. එමස් මනාකරවූ මසක්. 
මතරැන් වහන්මස් දැක මිනිස්සු ිය වී පැන යති. එයින් මතරැන් 
වහන්මස් ආහාර නැතිව කල්ාන්ත මවයි. මහණ දම් පරිීමට මනාහැකි 
මවයි. එබැවින් මතරැන් වහන්මස්ට පහසුමවන් ලැමබන පරතය ඇතිව 
මහණ දම් පූණථය පිණිස අනුගරහ කිරීම් ව මයන් සතයකරියා කර වූ 
මස්ක. 

භාගයවතුන් වහන්මස් මමමස් සිතූ මස්ක. “දැන් අංගුලිමාල 
ස්ථවිරයන් මමතරී චිත්තය ලැබ සතයකරියා කිරීමමන් මිනිසුන්ට 
යහපතක් කරති යැයි මිනසි්සු මතරැන් වහන්මස් මවත එළඹිය යුතයු 
යැය ිසිතන්නාහ. එයනි් ආහාරමයන් ක්ලාන්ත මනාවී මහණ දම් පිරීමට 
හැකි වන්මන් ය. සතයකරියා කිරීම මවදකම් කිරීමක් ද මනාවන්මන් ය” 
යැයි සතයකරියා කර වූ මස්ක.  

අංගුලිමාල මතරැන් වහන්මස් දන ්වළඳා මහණ දම් පුරන්මනමි 
යැයි මූල කමථස්ථානය මගන රාතරී ස්ථාන දිවා ස්ථානයන්හි හිඳ 
උත්සාහ කළ නමුත් සිත කමථස්ථානය හි මනාපිහිටයි. වනමයහි සිට 
මිනිසුන් මැරූ තැනම සිතට නැමගයි. “මම දුගිමයකම්ි, කුඩා දරැවන් 
ඇත්මතක්මි, මට ජීවිත දානය මදනු මැනවි හමිියනි” ආදී ව මයන් 
මරණ ිමයන් ියපත් වූවන් කයින ආකාරය ද, අත් පා විකාරයන් ද 
සිතට නැගි නැගී එයි. එවිට සිත විපිළිසර බවට පත ්වී එයින් නැගිට 
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යයි. ඒ කාරණය දැන වදාළ භාගයවතුන ් වහන්මස ්ඔහුට එම ජාතිය 
වයවහාර ව මයන් මනාමගන විද ථනා වඩා අහථත්වයට පැමිණිය 
හැකිය යැයි ආයයථ ජාතිය පිළිබඳව සතය කරියා කර ව ූමස්ක. 

ඉක්ිති අංගුලිමාල මතරැන් වහන්මස ් පිරිමසන් මවන් වීම් 
ව මයන් කාය විමව්කමයන් එකලා බවට පත් වූමය්, වස්තු කාම 
ක්මල්  කාම අතහැරීම් ව මයන් චිත්ත විමව්කමයන් ද හුදකලා වූමය් 
කමථස්ථානය හි සිහිය මනාහැරීමමන් පමා මනාවූමය් කායික මචතසික 
වීයයථය නම් වූ මකමලස් තවන වීයයථමයන් යුක්ත වූමය් කය පළිිබඳව 
හා ජීවිතය පිළිබඳ වූ අමප්ක්ෂා අතහැර කමථස්ථානය වැඩීම පිණිස 
උපකාර ඉරියව් පවත්වමින් වාසය කමළ් ය.   

මනාමබෝ කලකින ්ම යම් අහථත්වයකින් සසර දුක ්අවසන් කිරීම 
පිණිස ඉපදීමමන් ජරා මරණමයන් මසෝකමයන් පරිමද්වමයන් කායකි 
දුක්ඛ්මයන් මානසික දුක්ඛ්මයන් දැි මවමහසට පතව් මඬනා ලද්මද් 
මවමි. දුකට බැස ගත්මතම් මවමි. දුකනි් පීි ත වමූයම් මවමි. මම් 
දුක්ඛ්ස්කන්ධයාමගන් නකිම් යූමක් මපමනන්මන් නම් මැනවි යැයි 
මහ්තු සහිතව කරැණු සහතිව සිතා කෘර්ි කමථාන්ත කටුුම්බ මපෝර්ණාදී 
වූ මබාමහෝ කමථාන්ත ඇති ගිහි මගයින් නික්ම, එමස ්කෘර්ි වාණිජාදී 
කිසිවක් නැති බැවින ්අනගායයථ නම් ව ූනම් වූ පැවිද්දට ද භික්ෂු භාවයට 
ද එළඹිමය් ද, ඒ අනුත්තර වූ මාගථ බරහම්චයයථාමවහි අවසානය වූ අහථත් 
ඵල විමුක්තයි මම් ආත්මභාවමයහි දී ම තමාමග් ම පරඥාමවන් පරතයක්ෂ 
මකාට තම විසින් විම ්ර්මයන් දැන පරතයක්ෂ මකාට ඊට පැමිණ වාසය 
කමළ් ය.  

එමස් නවුණින් දැන වාසය කරන කල්හි මපර භවයට අදාළ කමථ 
සිඳලන මතක ්අතීත ඉපදීම් සබඳතා නැති වූමය් මනාමව්. මසෝවාන් 
ආදී මාගථ ඥාන සතර ලැබීම පිණිස සිත මනා වැඩූ විට කාම, රූප, 
අරූප භවයන්හි යම් ඉපදීමක් වන්මන් ද, එය ඒක මවෝකාර භවමයහි 
මහෝ චතු මවෝකාර භවමයහි මහෝ පඤ්්ච මවෝකාර භවමයහි මහෝ 
උත්පත්ති ව මයන් සිදු මව්. තමා විසින් මසෝවාන් ආදී මාගථයන් ලැබීම 
පිණිස සසමරහි වඩන ලද සිත් ඇති බැවින් අනුතප්ාද ස්වභාවයට 
පැමිණීමමන් ක්ෂය වූමය් ය. මමමලස මාගථ භාවනාමවන් පරහීණ වූ 
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මකමලස් පරතයමව්ක්ෂා මකාට මකමලස් නැති කල්හි භවමයහි පිළිසිඳීම 
සිදු මනාවන්මන්ය යැයි දැන ගත්මත් ය. 

මාගථ ඵල නිවන අවමබෝධය පිණිස සිත කය වචනය මමමහයවා 
වැිය යුතු වූ අි සීල, අි චිත්ත, අි පඤ්්ා සංඛ්යාත උතුම් හැසිරීම 
නිමවන ලදි. දුක පිළිබඳ පරතයක්ෂ අවමබෝධය, දුක හටගන්නා මහ්තුව 
වූ සමදුය පරහාණය දුක්ඛ්, නිමරෝධය ව ූනවින සාක්ෂාත් කිරීම, ඒ සඳහා 
ආයයථ මාගථය වැඩීම යන මසෝවාන් සකෘදාගාමී අනාගාමී අහථත් යන සිවු 
මගින් කළ යුතු ව ූමසාමළාස් ආකාර කටයුතු මකාට නිමවන ලද්මද් ය. 
නැවත ඒ සඳහා කළ යුතු කිසිවක් ඉතිරිව නැත. මම් භවමයහි ඇසුරැ 
කර පවත්වා ගනු ලබන්නා වූ පඤ්්චස්කන්ධය පරම්පරා ව මයන් මතු 
භවයකට යූමක් නැත. මම් පඤ්්චස්කන්ධය සඳිින ලද මුල් ඇති ගසක් 
මමන් කරන ලද්මදය් යැයි දැන ගත්මත් ය. අංගලුිමාල මතරැන් 
වහන්මස් ද භාගයවතුන ්වහන්මස්මග්  රාවක ව ූරහතන් වහන්මස්ලා 
අතර එක් රහතන් වහන්මස් නමක් වූමය් ය. 

මමමස් අංගුලිමාල මතරැන් වහන්මස් භාගයවතුන් වහන්මස් 
හමුමවහි ඒහි භික්ෂු භාවමයන් පැවිදද් හා උපසම්පදාව ලැබ විද ථනාව 
සඳහා කරියා කරන්මන ්අහථත්වයට පැමිණ විමුක්ති සුවය විඳිමින් හටගත් 
සතුට ඇතිව මසාම්නස ඇතිව මමමස් උදාන පරීති වාකයය වදාමළ් ය. 

“ය ා ච පුයබ්බ පර්ජ් ජ්ඣජිත්වා - පච්ඡා යසා නප්පර්ජ්ඣජ්ති, 
යසා ඉර්ං යලාකං පභායසති - අබ්භා ර්ුයතතාව චන්දිර්ා” 

යම් පදු්ගලමයක් ගිහිමයකු මහෝ මව්වා පැවිද්මදකු මහෝ මව්වා 
කලයාණ මිතර මස්වනයට මපරාතුව පාප මිතර මස්වනමයන් මහෝ 
තමාමග් නුවණින් සළකා බැලීමමන් මතාරව මහෝ පරමාදව වාසය 
මකාට, මනා පිළිමවමතහි පරමාද වී පසුව කලයාණ මිතර ආ රමයන් ද, 
නුවණින් ද මතු වී පරමාද මනාමවයි ද මනාව පිළපිදී ද, සමථ විපස්සනා 
භාවනාවන්හි මයදී තරී විදයාවන්ට හා ර්ට් අභිඥාවන්ට පැමිමණ් ද, ඔහු 
වැසි වළා ආදිමයන් මිඳුණ ුචන්ද්රයා මමන්, තමා විසනි් අවමබෝධ කර 
ගත්තා වූ ආත්මභාව සංඛ්යාත ස්කන්ධ මලෝකය තරී විදයා හා ර්ට් අභිඥා 
ආදිමයන් බබුළුවයි.  
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“ ස්ස පාපං කතං කම්ර්ං - කුසයලන පිී ති, 
යසා ඉර්ං යලාකං පභායසති - අබ්භා ර්ුයතතාව චන්දිර්ා” 

යම් මකමනකු විසින් කරගන්නා ලද පාප කමථමයෝ කමථක්ෂය 
කරනන්ා වූ විපාක මනාමදන බවට පත් වූ බැවින් විපාක උපදවන්නා 
වූ මදාර පියන් මලෝමකෝත්තර කුසලමයන ්වසනු ලැමබ් ද, ඔහු වැසි 
වළා ආදිමයන් මිඳුණ ුචන්ද්රයා මමන්, තමා විසනි් අවමබෝධ කර ගත්තා 
වූ ආත්මභාව සංඛ්යාත ස්කන්ධ මලෝකය තරී විදයා හා ර්ට් අභිඥා 
ආදිමයන් බබුළුවයි. 

“ය ා හයව දහයරා භික්ඛු -  ුඤ්ජ්ති බුද්ධසාසයන, 
යසා ඉර්ං යලාකං පභායසති - අබ්භා ර්ුයතතාව චන්දිර්ා” 

යම් භික්ෂුවක් තරැණ බැවින් යකු්තව සීල සමාි පරඥා යන තරී 
 ික්ෂාවන්හි මයදීමට  ක්ත ි සම්පන්න  රීරය ඇත්මත් මවයි ද, ඔහු 
වනාහි හටගත් සුළඟින් අව්මවන් පඩීාවට පත්වන පරිසරය අභිභවනය 
මකාට බුදු සසුමනහ ිසීල සමාි පරඥාවන්හ ිමයදීමට සමත් මවය.ි ඔහු 
වැසි වළා ආදිමයන් මිඳුණ ුචන්ද්රයා මමන්, තමා විසනි් අවමබෝධ කර 
ගත්තා වූ ආත්මභාව සංඛ්යාත ස්කන්ධ මලෝකය තරී විදයා හා ර්ට් අභිඥා 
ආදිමයන් බබුළුවයි. 

මමමලස කිසි සත්වමයකටු හිංසාවක් මනාමකාට අහිංසකව 
සිටි හිංසක නම් ඇති තරැණයා  ිල්ප හැදූරීමට මගාස් තම ගුරැවරයා 
විසින් මනාමග යැවීම මහ්තුමවන් මබාමහෝ සත්වයන් පඩීාවට පත් 
කරන ලද්මද ් ය. මහා කාරැණික සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්මස් 
විසින් මහත් කරැණාමවන් ඔහු හිකම්වා නවිථානාවමබෝධමයහි පිහිටුවා 
සියලු සසර දුකනි් අතමුදවාලූ මස්ක.  

මමය අථථ ව මයන් මගන සතයකරියා මකාට මසත් පැතීම මමම 
ගාථාමවන් පරකා  මකාට දක්වන්මන් ය. 
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උක්ිතත ඛග්ග ර්තිහත්ථ සුදාරැණං තං            
ධාවං තිය ාජ්න පථං ගුලිර්ාලවන්තං,           
ඉද්ීභිසඞ්ඛත ර්යනෝ ජිතවා ර්ුනියන්දදා       
තං යතජ්සා භවතු යත ජ් ර්ඞ්ගලානි. 

කඩුවක් අරාමගන අතින්  - මබෝ මස් ිරම් වූ  
 දික් වූ මහා මග දිමග්   - එළ වූ අඟුල්මල්  
 සිත්හී සමාි බලමයන්   - දිනු වීරයාමණෝ  
 ඒ ආනුභාව බලමයන්   - සුව මසත් සැමද්වා. 

5. චිඤේචිර්ානවිකාවයගේ අපහාස  ජ් ගැනීර් 

සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්මස් මලාව පහළ වූ දා පටන් පරථම 
මබෝිය වූ විසි වසරක කාලමයහි බුදු සසුමනහ ිපැවිදි වූවන ්මගන්  
මබාමහෝ මදමනක් අහථත්වයට පත් වූහ. එමසම් අපරමාණ මදවි මිනිසුන් 
ආයයථ භාවයට පත් වූහ. එයින් බුදු රජාණන් වහන්මසට් හා  රාවකයන් 
වහන්මස්ලාට පඤ්්ච මහා ගංගාවන්මගන් ගලනන්ා වූ ජල ධාරාවන් 
මස් මහත් වූ ලාභ සත්කාර බුදු සසුනට ලැමබන්නට වූහ. තීථථකමයෝ 
හිරැ උදාමවහි දී නි ්පරභ වන කලාමැදිරියන් මමන ් වී පැවති ලාභ 
සත්කාර පිරිහී ගියහ. එයනි් තීථථකමයෝ මාවත්වල හැසිමරමින් ජනයා 
අමතා “කියර්කේ ද පනිේවතේනි, බුදු වූය ේ ශ්රර්ණ යගෞතර් නේ පර්ණකේ ද? 
අපිතේ බුදුවරැ  . යගෞතර් නේට දුනේ යද  පර්ණකේ යනාව අපට යදන 
යදේතේ ර්හතේ ඵල ඇතේයතේ යේ. එබැවිනේ අපටතේ දනේ යදේ” යැයි කියා 
සිවුපස පරතය ඉල්ලමින් හැසිරැණහ. එමහත් ඔවනු්ට ලාභ සත්කාර 
මනාලැබුණහ. එයින් උදහස් වූ තීථථකමයෝ කුමන උපායකින් මහෝ  රමණ 
මගෞතමයන් අපකරී්මතියට පත් කර ලාභ සත්කාර උපදවමු යැයි සිතා 
රහසිගතව රැස් වී “යම් ශ්රර්ණ භවතේ යගෞතර් නේ බුදු වූ තැනේ පටනේ 
අපට පැවති ලාබ සතේකාර පිරිහුයණේ  . එබැවිනේ අප ි ම් උපා කනිේ 
ශ්රර්ණ භවතේ යගෞතර් නේට අපකීේති කේ ඇති කරවර්ු, එවිට අපට ලාභ 
සතේකාර ලැබි  හැකි ” යැයි උපායක් සාකච්ඡා කළහ.  
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එම කාලමයහි සැවැත් නවුර චිඤ්්චිමානවාකාව නම් රූමත් 
කාන්තාවක් වූවා ය. ඇය ඉතා රූපවත් ය.  රීරමයන් රැස් විහිමදන්නීය. 
දිවය අප්සරාවක ්මමන් බැලූවන්ට පරසාද එළවන සිතක්ලු මපනුමකින් 
යුක්තය. තරැණ වයමසහි වූවා ය. “අපි යම් ච්ඤේඤරි්ානවිකාව නිසා 
යගෞතර් නේට කිලුටකේ උපදවා අපකීේත ිකේ ඇති කරවා ඔහුට ලැයබන 
ලාභ සතේකාර නසවර්ු” යැයි කථා කරමින් සිටියහ. ඒ චිඤ්්චිමානවිකාව 
තීථථකාරාමයට මගාස් “ආ යම නේ වහනේස, වඳිමි” යැයි තීථථකයන්ට වැඳ 
සිටියා ය. කිසිමවක් ඇය සමග කථා මනා කළහ. මමමස් තුන් 
වතාවක්ම වැනද් නමුත් කිසිමවක් ඇය සමග කථා මනා කළහ. එවිට 
චිඤ්්චිමානවිකාව “ආ යම නේ වහනේයසේලා, කුර්කේ යහ ිනේ ර්ා සර්ග 
කථා යනාකරනේනාහු ද? ර්ා විසිනේ කළ වරද කරු්කේ ද?” යැයි ඇසුවාය. 
එවිට තීථථකමයෝ “නැගණි , නුඹ විසනිේ අපට කළ වරදකේ නැත. ශ්රර්ණ 
භවතේ යගෞතර් නේ බුදු ව ූ දවස පටනේ අපට ලැබුණු ලාභ සතේකාර 
පිරිහුණු න ිාව නුඹ යනාදනේනී ද?” යැයි ඇසූහ. එවිට චිඤ්්චිමානවිකාව 
“දනමිි සේවාමීන”ි යැයි කීවා ය. එකල්හි තීථථකමයෝ “එයසේ නම් නැගණි , 
 ම් උපා කනිේ මිනිසුනේට දැයනන යලස ශ්රර්ණ යගෞතර් නේ 
අපකීේති ට පර්ුණුවන උපා කේ ක ිව” යැයි කීහ. එවිට ඇය එමස්ය 
යැය ිකයිා පිළිවදන ්දී තම නිවසට මගාස ්සන්ධයාමවහි රතු මරදි කඩක් 
ඇඳ මජ්තවනාරාමයට යන මාගථමයහි මගාස් රාතරිමයහි තමන්මග් 
තීථථකයන් ඉන්න මගයක ලැග අලුයම අවදි වී එයින් පටිත්ව රාතරිමයහි 
මජ්තවනාරාමමයහි ලැග එන්නයික මමන් හඟවා තම නිවසට යනන්ීය. 
මමමලස උමද් සවස යන එන ඇය දුට ු මනුර්යමයෝ “නඹු මකාහි 
යන්නීද” යැයි ඇසූ විට “මම මකාමහ් ගියත් නුඹලාට කුමකට ද” යැයි 
කියයි. මමමස් තුන් සාර මසක් ගත වීමමන් මබාමහෝ මදනාට සැක 
උපන් කල්හි “නුඹ මකාමහ් මගාසින් එන්නී ද” යැයි ඇසූ විට “ර්ර් 
යජ්තවනාරාර්ය හි බුදුනේ සර්ග එක ශ්රී  හයනහි ලැග එමි” යැයි 
කියන්නී ය. මමමස ්කයිා උදරමයහි මකෝටු මිටියක් බැඳමගන ඒ බඩ 
වසා කඩක් බැඳ දැන් මා කුස මහාත් බුදුන්ට දාව උපන් දරැවාට මාස 
තුනක් පිරැමණ් ය. සතරක් පිරැමණ් ය යැයි කියා තන පුඩු කළු මකාට 
මගරි ඇටින් තවා පා ඉදිමවාමගන දස මසක් ගිය විට ඒ දර මිටිය 
මහත් මකාට බඩ ඉදිමවාමගන සවථඥයන් වහන්මස ් වැඩ සිටි ධමථ 
 ාලාවට මගාස් බණ පිරිස මධයමයහි සිට සම්මා සම්බුදු රජාණන් 
වහන්මස් අමතා “සේවාමීනි, නුඹ වහනේයසේ බණ පරිිසේ පිරිවරා හඳි බණ 
කි න යසේකේ ද, ර්ායගේ බඩ දරැ ගැබ ර්ුහුකුරා දස එකඩ ර්ස පිරී ඇත. 
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ර්ට දරැවා වදනේන යග කේ යකායහේ ද, හිසේ යතලේ පහනේ යතලේ 
යකායහේද, නුඹ වහනේයසේ දනේයනේ ර්ා සර්ග රාතරිය හි අභිරර්ණය හි 
ය යදනේනට පර්ණකේ ද, දරැවා වැදූ යතාරතුරැ නුඹ වහනේයසේ 
යනාදනේනා යසේක. යකායසාලේ රජ්ජ්ුරැවනේට යහෝ අනාථපිණේඩික ර්හ 
සිටාණනේට යහෝ විශ්ාඛා ර්හ උපාසිකාවට යහෝ ර්ා යපෝ ණ  කිරීර්ට 
පවරා යනාදී කරු්කේ කරන යසේකේ ද, නුඹ වහනේයසේ විසිනේ යපෝ ණ  
යනාකරන ර්ා දරැවා යකාතැනක දී වදනේයනම් ද” කවීා ය. එවිට සම්මා 
සම්බුදු රජාණන් වහන්මස් මද් නා කරමින් සිටි ධමථය නවත්වා 
“නැගණි , යර්  නුඹ හා ර්ා හැර යවන කවයරකේ නම් දනේයනහි ද” 
යැයි වදාාරා නිහඬ වූ මස්ක. එමව්මලහි සක්මදව් රජතුමාමග් 
පාණ්ඩුකම්බල ම ලාසනය රත් විය. එකල්හි සක ් මදව් රජතුමා 
“චිඤේචිර්ානවිකාව බඩ බැඳි දර මිටි  කපේ” යැයි අණ මකාට දිවය 
පුතරයන ්සතර මදමනක් එවමුව් ය. ඒ දිවය පුතරයා මී මවස් මගන පැමිණ 
ඒ දරමිටිය බැඳ තැබූ බැමි කපා ිම මහළුූහ. ඒත් සමගම මහත් 
සුළඟක් ඇති කරවා බඩ බැඳි සළුව ඉවත් කමළ් ය. එවිට එහි රැසව් 
සිටි ජනයා “ර්ැ  නිශ්ේකාරණය හි භාගයවතේ අහමතේ සම්ර්ා සම්බුදු 
රජ්ාණනේ වහනේයසේට කළ අපකීේති  බලේ” යැයි කයිා කැට මුගුරැ 
ආදිමයන් ගසා තළා වාසල් මදාරින් පිටතට ඇද දැමූහ. ඒ ක්ෂණමයහි 
මහ මපාමළාව විවර වී අවීචි මහ නරකමයන් ගනිි කඳක් මතුව ඇවිත් 
ඇය නිරයට ඇදමගන ගිමය් ය. 

එයින් පසු සම්බුදු සසුමනහි පැහැදුණවුන් වැිමයන් 
පැහැදුණහ. මනාපැහැදුණන්මග් පැහැදීම ඇති වූහ. තව තවත් ලාභ 
සත්කාර වැි වූහ. මමමස් භාගයවත් අහථත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් 
වහන්මස් චිඤ්්චිමානවිකාවමග් අභූත අපහාසය ඉවසීමමන් ජයගත් 
මස්ක.  

මමය අථථ ව මයන් මගන සතයකරියා මකාට මසත් පැතීම මමම 
ගාථාමවන් පරකා  මකාට දක්වන්මන් ය. 

කත්වාන කට්ඨ ර්ුදරං ඉව ගබ්භිනී ා         
චිඤ්චා  දුට්ඨ වචනං ජ්නකා  ර්යජ්ඣෙ,        
සයන්තන යසාර් විධිනා ජිතවා ර්ුනියන්දදා      
තං යතජ්සා භවතු යත ජ් ර්ඞ්ගලානි. 
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ගැබ් ගත් විලා ය පපා   - දර ලී බැඳීමමන්  
 චිඤ්්චාව දුන් මමම නිගා  - ජනකාය මැද්මද්  
 සන්සුන් මලසනි් ඉවසුමවෝ  - අප වීරයාමණෝ  
 ඒ ආනුභාව බලමයන්   - සුව මසත් සැමද්වා. 

6. සච්චක වාිසිංහ දර්න  

එක ් කමලක භාගයවතුන ් වහන්මස් විසාලා මහනුවර මහ 
වනමයහි වූ කූටාගාර  ාලාමවහි වැඩ සිටි මස්ක. එකල්හි කථාමවහි 
දක්ෂ වූ, තමා පණ්ිතමයකු යැයි කියාගන්නා වූ, මබාමහෝ මදනා විසින් 
උගමතකු යැයි කයිනු ලබන්නා වූ සච්චක විසාලා මහනුවර වාසය 
කරයි. මහමතම විසාලා මහනුවර පිරිස් මැද “මා සමග වාදයට 
පැමිමණන යම් කිසිමවක ් කම්පා මනාමවයි ද, විම ්ර්මයන් කම්පා 
මනාමවයි ද, මනා මවවුලා සිටියි ද, යමමකුමග් කිහලිි වලින් ඩහදිය 
මනාදමය ි ද, එබඳු වූ  ිර්ය සමූහ නායක වූ, ගණ නායක වූ, ගණ 
ආචායයථ වූ  රමණයකු මහෝ බරාහ්මණයකු මහෝ ‘මම අහථත් සමයක් 
සම්බුදධ් යැයි කයිාගනන්ා මකමනකු මහෝ මනාදකිමි. ඉදින් මම හිත් 
පිත් නැති කණුවක් හා වාද කරන්මනම් නම් ඒ කණුව ද කම්පා 
වන්මන්ය, විම ්ර්මයන් කම්පා වන්මන්ය. මවවුලා සිටින්මන් ය. මනරු්ය 
වූමවකු ගැන කියනුම කවමර්ම ද?” යැයි මමබඳු කථාවක් කයියි. 

එකල්හි අස්සජි මහ රහතන් වහන්මස් මපරවරැ කාලමයහි, 
පාතර චීවර ධාරීව පිඬු පණිිස විසාලා මහනුවරට වැිමය් ය. එකල්හි 
වි ාල මහනුවර කායික වයායාම පිණිස ඒ මම් තැන පයින් ඇවිදිමින් 
සිටි සච්චක විනන්ා වූ අස්සජි මහ රහතන් වහන්මස් දුර දී ම දුටුමව් 
ය. දැක, අස්සජි මහ රහතන් වහන්මස් හමුවට මගාස් සතුටු විය යුතු, 
සිහි කටයුතු කථාවක් මකාට නිමවා එකත් පමසක වාි වී අස්සජි මහ 
රහතන් වහන්මස්ට “පිනේවතේ අසේසජි සේථවිර නි, ශ්රර්ණ යගෞතර් යතර් 
යකයසේ නම් ශ්රාවක නේ හකිේර්වනේයනේ ද? ශ්රාවක නේ වි ය හි ශ්රර්ණ 
යගෞතර් නේයගේ යකබඳු අනුශ්ාසනාවකේ බහුල යකාට පවතී ද?” යැයි 
මමමස් කීමව්ය. 
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  එවිට අස්සජි මහ රහතන් වහන්මස් “අගග්ිමවස්සනය1, 
භාගයවතුන් වහන්මස් “ර්හයණනි, රූප  අනිතය , යේදනාව 
අනිතය , සංඥාව අනිතය , සංසේකාරය ෝ අනිතය , විඤේාණ  
අනිතය , ර්හයණනි, රූප  අනාතේර් , යේදනාව අනාතේර් . සංඥාව 
අනාතේර් , සංසේකාරය ෝ අනාතේර් , විඤේාණ  අනාතේර් , සි ලු 
සංසේකාරය ෝ අනිතය , සි ලු ධර්මය ෝ අනාතේර් ” යැයි මමමස් 
 රාවකයන් හික්මවන මස්ක.  රාවකයන් විර්මයහි භාගයවතුන් 
වහන්මස්මග් මමබඳු අනු ාසනාව බහුල මකාට පවතී යැයි කීමව් ය. 

එවිට සච්චක “පිනේවතේ අසේසජි සේථවිර නි, අපි ශ්රර්ණ 
යගෞතර් නේ යර්බඳු වාද ඇතේයතකු  ැ ි ඇසුයවර් ු ද, ඒ අපි යනා 
ඇසි   ුතේතකේ ර් ඇසුයවර්ු. කිසි ම් වියටක ඒ භවතේ යගෞතර් නේ 
ර්ුණගැසී කථා කිරීර්ට හැකි වනේයනේ නම් ඉතා යහාඳ  . ඒ ලාර්ක වූ 
මිථයාදෘ ේටිය නේ ඔහු අත මිදවි  හැකි වනේයනේ ” යැයි කීමව් ය. 

එකල්හි වනාහි පන්සියයක් පමණ ලිච්ඡවි රජ කමුාරවරැ 
කිසියම් කටයුත්තක් සඳහා ඔවුන්මග් සන්ථාගාර  ාලාමවහි රැස් වූහ. 
ඉක්ිති සච්චක පරසදි්ිමය් වාද මකාට භාගයවතුන් වහන්මස් 
පැරදවීමම් කැමැත්ත ඇතිව ඒ ලිච්ඡවි කුමාරවරැ රැස්ව සිටි සන්ථාගාර 
 ාලාවට මගාස් “පින්වත ් ලිච්ඡවිනි, අප හා එත්වා, අද  රමණ 
මගෞතමයන් සමග මාමග් කථාවක් වන්මන් ය. ඉදින ් රමණ මගෞතම 
මතම ඔහුමග් පරසිද්ධ  ිර්යයන් අතුමරන් එක්තරා මකමනකු වූ අස්සජි 
නම් භික්ෂුව පරකා  කළ පරිදි ම පරකා  කළ මහාත්, යම් මස්  ක්තිමත් 
පුරැර්මයක් දික් මලාම් ඇති එළුවකු මලාම්වලින් අල්ලා ඉදිරියට අදිමින් 
පසුපසට අදිමින්, හාත්පස එහා මමහා අදිමින් මසාලවන්නාත් මමන් 
මම  රමණ මගෞතමයන ් සමග වාද මකාට එම වාද කථාමවන් 
මසාලවන්මනමි.  

සුරා ධූතථමයකු සුරා පාන ස්ථානමයහි එලන ලද කළාලයක් 
පිරිසිදු කරණු පිණිස ගැඹුරැ දිය වලක බහා මදමකානින් අල්ලාමගන 

 
1 සච්චක අමතන නමකි 
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ගසා මහළන්නාක් මමන් මම  රමණ මගෞතමයන් වාදමයන් වාදය නඟා 
ගසා මහළන්මනමි.  

සුරා ධූතථමයකු සුරා මපරන මපරහන කසට හරිනු පිණිස 
දිමයහි ලා මකානකනි් මගන උඩු යටිකුරැ මකාට මසාලවා ගසා 
මහළන්නාක් මමන් මම  රමණ මගෞතමයන්ට වාදමයන් මසාලවා ගසා 
මහළන්මනමි.  

හණ මස්දීමමහි මයමදන්නන් දිමයහි ලා තිබූ හණ මිටි මගන 
ගස ගසා මසෝදන්නාක් මමන් මම  රමණ මගෞතමයන් සමග වාද මකාට 
මසාලවාලන්මනමි. ගසාලන්මනමි. පින්වත් ලිච්ඡවිනි, එත්වා, පින්වත් 
ලිච්ඡවිනි, අද  රමණ මගෞතමයන් සමග මාමග් කථාවක් වන්මන්ය” 
යැයි මමමස් කීමව්ය. 

එවිට ඒ පිරිමසහි ඇතැම් ලිච්ඡවි රජ කුමාරවරැ “කයිර්කේ ද? 
ශ්රර්ණ යගෞතර් නේ වහනේයසේ සච්චකට වාද  නඟනේයනේ ද? 
නැතයහාතේ සච්චක නිගණේඨ පුතර යතර් ශ්රර්ණ යගෞතර් නේට වාද  
නගනේයනේ ද?” යැයි කීවාහු ය.  

ඇතැම් ලිච්ඡවි කමුාරවරැ “සච්චක භාගයවතුනේ වහනේයසේ හා 
වාද කරනේනට ඔහු කවයරකේ ද? භාගයවතුනේ වහනේයසේ ර් නිගණේඨ 
පුතර ාට වදායරෝපණ  කරනේයනේ  ” යැයි කීහ.  

ඉක්ිති සච්චක තමාමග් හපන්කම් මපනව්ීමට පනස්ියයක් 
පමණ ලිච්ඡවි කමුාරවරැ පරිිවරා මගන මහ වනමයහි කූටාගාර සාලාව 
මවත ගිමය්ය. එකල්හි මබාමහෝ භික්ෂූහු එළිමහමනහි සක්මන් කරමින් 
සිටියහ. සච්චක ඒ භික්ෂූන ්මවත මගාස් “පිනේවතේනි, දැනේ ඒ පනිේවතේ 
ශ්රර්ණ යගෞතර් යතර් යකාහි යවයසේ ද? අපි ඒ පිනේවතේ යගෞතර් නේ 
දකිනු කැර්ැතේයතර්ු” යැය ි කීමව්ය. “අගේගියවසේසන , භාගයවතුනේ 
වහනේයසේ ර්හ වන ට වැඩ එකේතරා රැකකේ සමීපය හි ිවා විහරණ  
පිණිස වැඩ හිඳිති” යැයි භකි්ෂූහු කීහ.  

එදින සච්චක ලිච්ඡවි රජ කුමාරවරැ පන්සියයක් සමග තමන් 
වහන්මස් සමග වාද කිරීමට එන බව දුටු භාගයවතුන් වහන්මස් ඒ 
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සියලු පිරිසට පැමිණ රැස්වීමට ඉඩ ඇති වනු පිණිස මහා වනයට වැඩ 
ගසක් මුල වැඩ සිටි මස්ක. 

ඉක්ිති සච්චක මහත් ලිච්ඡවි පිරිසත් සමග මහ වනයට මගාස් 
භාගයවතුන් වහන්මස් මවත එළඹ භාගයවතුන ්වහන්මස් සමග සතුටු 
වියයුතු සිහි කටයුතු කථා මකාට නිමවා එකත ්පමසක වාි විය. ඒ 
ලිච්ඡවි රජ කුමරැවන්මගන් ඇතැම් මකමනක් භාගයවතුන් වහන්මස් 
වැඳ, එකත් පමසක වාි වහූ. ඇතැම් මකමනක් භාගයවතුන් වහන්මස් 
සමග සතුටු විය යුතු වූ සිහි කටයුතු වූ කථා මකාට නිමවා එකත් 
පමසක වාි වූහ. ඇතැම් මකමනක් භාගයවතුන් වහන්මස් වැඩසිටි 
දිසාවට මදාමහාත් නගා වැඳ එකත් පමසක වාි වූහ. ඇතැම් මකමනක් 
භාගයවතුන් වහන්මස් හමුමවහි තමන්මග් නම් මගාත් කියා එකත් 
පමසක වාි වූහ. ඇතැම් මකමනක් නි ් බ්දව ම එකත් පමසක වාි 
වූහ. 

ඉක්ිති සච්චක භාගයවතුන් වහන්මස් අමතා “භවතේ 
යගෞතර් නේ වහනේයසේ ර්ට අවසර යදනේයනේ නම් ර්ර් භවතේ 
යගෞතර් නේයගනේ පරශ්ේන කේ අසනේයනමි” යැයි කීමව් ය. එවිට 
භාගයවතුන් වහන්මස් “අගේගියවසේසන , නඹු  ර්කේ අසනු කැර්තේයතහි 
ද එ  අසව. පරශ්ේන විසඳීයර්හිලා ර්ට බරකේ නැත. ස ිලේල නඹුට විසඳා 
යදනේයනමි” යැයි සවථඥ පවාරණමයන්1 පැවරූ මස්ක. 

එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, භවතේ යගෞතර් යතයම් 
යකයසේ වනාහි ශ්රාවක නේ හිකේර්වනේයනේ ද, යකබඳු අනුශ්ාසනාවකේ 
ශ්රාවක නේ වි ය හි බහුල යකාට පවතේවනේයනේ ද?” යැයි ඇසුමව් ය. 

එවිට භාගයවතුන ් වහන්මස් අස්සජි රහතන ් වහන්මස් වදාළ 
ආකාරය ස්වලප්යක් මහෝ මවනස් මකාට වදාළ මහාත් පරාජමයන් පසු 
අස්සජි මතරැන් කීමව් අනිකකි.  රමණ භවත් මගෞතමයන් කියන්මන් 
අනිකකි. මා පැමිණිමය් අසස්ජි මතරැන් කී මලස ම  රමණ මගෞතමයන් 
කියුව මහාත් වදාමරෝපණය කිරීමටය යැයි කියා සච්චකට ගැලවී යාමට 
කිසි ඉඩක් මනා ලැමබනු පිණිස අස්සජි රහතන් වහන්මස් වදාළ 

 
1 54 වන පිට බලන්න 
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ආකාරයට ම “අගග්ිමවස්සනය, මම මමමස් වනාහි  රාවකයන් 
හික්මවමි.  රාවකයන් විර්මයහි මමග් මමබඳු අනු ාසනාව බහුල මකාට 
පවත්වමි.  

“රූපං, භික්ඛයව, අනිච්චං, යවදනා අනිච්චා, සඤ්ා අනිච්චා, 
සඞ්ඛාරා අනිච්චා, විඤ්ාණං අනිච්චං. රූපං, භික්ඛයව, අනතතා, 
යවදනා අනතතා, සඤ්ා අනතතා, සඞ්ඛාරා අනතතා, විඤ්ාණං 
අනතතා. සයබ්බ සඞ්ඛාරා අනිච්චා, සයබ්බ ධම්ර්ා අනතතා’ති”  

“මහමණනි, රූපය අනිතයය, මව්දනාව අනිතයය සංඥාව 
අනිතයය, සංස්කාරමයෝ අනිතයය. විඤ්්ාණය අනතියය. මහමණනි, 
රූපය අනාත්මය, මව්දනාව අනාත්මය, සංඥාව අනාත්මය, 
සංස්කාරමයෝ අනාත්මය, විඤ්්ාණය අනාත්මය, සියලු සංස්කාරමයෝ 
අනිතයය, සියලු ධමථමයෝ අනාත්මය යැයි මමමස් වනාහි මම  රාවකයන් 
හික්මවමි.  රාවකයන් විර්මයහි මමබඳු මාමග් අනු ාසනාව බහුල මකාට 
පවත්වමි” යැයි වදාළ මස්ක. 

එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, ර්ට උපර්ාවකේ වැටයහ ි” 
යැයි කීමව් ය. එකල්හි භාගයවතුන් වහන්මස් “අගේගයිවසේසන , නඹුට 
වැටයහන උපර්ාව කි ව” යැයි වදාළ මස්ක. එවිට සච්චක “භවතේ 
යගෞතර් නි,  ම් බීජ් ජ්ාති කේ ගසේ වැලේ ී වැඩීර්ට, ර්හතේ ීර්ට 
පැමියණතේ ද, ඒ සි ලේල යපායළායවහි පිහිටා පැල යවතේ ද, වැයඩතේද, 
ර්හතේ ීර්ට  තේ ද, භවතේ යගෞතර් නි, ශ්රීර ශ්කේතිය නේ කට ුතු වූ 
 ම්කිසි කර්මානේතය ෝ යවතේ ද, ඒ සි ලේල යපායළායවහි පිහිටා කරනු 
ලැයබතේ ද, භවතේ යගෞතර් නි, එපරිදේයදනේ ර් රූප  ආතේර් යකාට ඇති 
යම් පුරැ  යතර් තර්ා ආතේර්   ැ ි ගතේ රූපය හි පිහිටා පිනේ යහෝ 
පේ යහෝ රැසේ කර ි. යේදනාව ආතේර් යකාට ඇති පුදේගල යතර් 
යේදනායවහි පිහිටා පනිේ යහෝ පේ යහෝ රැසේ කර ි. සංඥාව ආතේර් යකාට 
ඇති පුදේගල යතර් සංඥායවහි පිහිටා පිනේ යහෝ පේ යහෝ රැසේ කර ි. 
සංසේකාර නේ ආතේර් යකාට ඇති යම් පුදේගල යතර් සංසේකාර නේහි 
පිහිටා පිනේ යහෝ පේ යහෝ රැසේ කර ි. විඤේාණ  ආතේර් යකාට ඇති 
යම් පුදේගල යතර් විඤේාණය හි පිහිටා පිනේ යහෝ පේ යහෝ රැසේ යකයේ 
 ” යැයි කීමව්ය. 
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එවිට භාගයවතුන ් වහන්මස් “අගේගියවසේසන , නඹු රූප  
ර්යගේ ආතේර් , යේදනාව ර්ායගේ ආතේර් , සංඥාව ර්යගේ ආතේර් , 
සංසේකාරය ෝ ර්ායගේ ආතේර් , විඤේාණ  ර්ායගේ ආතේර් ’  ැ ි 
කි නේයනේ ද?” යැයි අසා වදාළ මස්ක. 

එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි ර්ර් රූප  ර්ායගේ ආතේර් , 
යේදනාව ර්ායගේ ආතේර් , සංඥාව ර්ායගේ ආතේර් , සංසේකාරය ෝ ර්ායගේ 
ආතේර් , විඤේාණ  ර්ායගේ ආතේර්   ැ ි ක ිමි. යම් ර්හජ්න සර්ූහ ා 
ද එයසේ ර් කි ති” යැයි කමීව් ය. 

තථාගතයන් වහන්මස් සච්චක විසින් කී මදය නැවත නැවතත් 
විචාරා ඔහු එම කථාමවහ ිම පිහිට වූ බැවින් ඔහුට එම කීමමහි යම් 
වරදක් ඇත්මත් ද? යැයි සැක ඇති විය. සච්චක මහත් මකරාටිකමයකු 
බැවින ් යම් වරදක ්ඇමතාත් එය තමා මවත පමණක් මනාව එක්ව 
පැමිණි සූම මදනා පිට ඒ වරද පටවා මබ්රීමට සිතා අන් අය ද ඔහුමග් 
අදහසට කැමති කර ගනු පණිිස යම් ර්හජ්න සර්ූහ ා ද එයසේ ර් ක ිති” 
යැයි කීමව් ය.  

සච්චක මකාතරම් මකරාටිකමයකු වුව ද බුදුරජාණන් 
වහන්මස් රැවටීමට මනාහැකිය. එබැවින් මහ ජනයා පිට වරද පටවා 
සච්චකට එයින් ගැලවීමට මනාහැකි වනු පිණිස භාගයවතුන් වහන්මස් 
“අගේගියවසේසන , ර්හජ්න සර්ූහ ායගේ අදහසේ කුර්ට ද? ර්ා සර්ග වාද 
කිරීර්ට පැමිණිය ේ නඹු  . එබැවිනේ නුඹයගේ වාද  ර් කි ව” යැයි වදාළ 
මස්ක. 

එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, ර්ර් වනාහි රූප  ර්ායගේ 
ආතේර්  ි ද, යේදනාව ර්ායගේ ආතේර්  ි ද, සංඥාව ර්ායගේ ආතේර්  ි ද, 
සංසේකාරය ෝ ර්ායගේ ආතේර්  ි ද, විඤේාණ  ර්ායගේ ආතේර්  ි ද 
යර්යසේ කි මි” යැයි කීමව්ය. 

ඉන් පසු භාගයවතුන් වහන්මස් “අගේගියවසේසන , එයසේ නම් 
යර්හි ලා නුඹ ර් විචාරමි. නුඹට වැටයහන ආකාරය නේ පිළිතුරැ යදව. 
අගේගියවසේසන , අභිය ේක ලතේ රයජ්කුට යම් පයසේනි යකායසාලේ රජ්ු 
යර්නේ, ර්ගධ රට යේයදේහ ි පුතර අජ්ාසතේ රජ්ුට යර්නේ තර්ායගේ රයට්ඨ 
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නැසි   ුතේයතකු නසනේනට යහෝ, ධන  විනාශ් කළ  ුතේයතකුයගේ 
ධන  විනාශ් කරනේනට යහෝ, රටිනේ යනරපි   ුතේයතකු රටිනේ 
යනරපනේනට යහෝ බල කේ ඇතේයතේ ද, නුඹ යම් ගැන කුර්කේ 
හිතනේයනහිද?” යැයි අසා වදාළ මස්ක. 

සච්චකමග් වාදය ිඳලනු පිණිස තථාගතයන් වහන්මස් විසින් 
ඉදිරිපත් කළ කරැණ කමුක් පිණිස ඉදිරිපත් කමළ් ද යැයි මනාදත් 
බැවින් තමාමග් මගල සිඳීමට තමා ම කඩවු මවුහත් කර මදනන්ාක් 
මමන් සච්චක භාගයවතුන ් වහන්මස් වදාළ කරැණ වණථවත් කරමින් 
“භවතේ යගෞතර් නි, පයසේනි යකායසාලේ රජ්ු, ර්ගධ රට යේයදේහි පුතර 
වූ අජ්ාසතේ රජ්ු වැනි ක්ෂතරි  රජ් යකයනකුට තර්නේයගේ රයට්ඨ නැසි  
 ුතේයතකු නසනේනට යහෝ, ධන  විනාශ් කළ  ුතේයතකුයගේ ධන  
විනාශ් කරිීර්ට යහෝ, රටිනේ යනරපි   ුතේයතකු රටිනේ යනරපනේනට යහෝ 
බල  ඇතේයතේ  . භවතේ යගෞතර් නි, සර්ූහ වූ ර්හ පිරිසේ ඇති වැදූ 
රට වැසි ලිච්ඡවිනේට ද, ර්ලේල රජ්වරැනේට ද, තර්නේයගේ රයට්ඨ නැසි  
 ුතේයතකු නසනේනට යහෝ, ධන  විනාශ් කළ  ුතේයතකුයගේ ධන  
විනාශ් කරනේනට යහෝ, රටිනේ යනරපි   ුතේයතකු රටිනේ යනරපනේනට 
යහෝ බල  ඇතේයතේ  . පයසේනි යකායසාලේ රජ්ු, ර්ගධ රට අජ්ාසතේ රජ්ු 
වැනි ක්ෂතරි  රයජ්කු ගැන කි නුර් කවයේද? භවතේ යගෞතර් නි, 
ඔවුනේට ඒ බල  ඇතේයතේර්  ” යැයි කීමව් ය. 

එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් “අගේගියවසේසන , රූප  ර්ායගේ 
ආතේර්   ැ ි නුඹ ක ිනේයනහි  . ‘ර්යගේ රූප  යර්යසේ යේවා. ර්යගේ 
රූප  යර්යසේ යනායේවා’  ැ ි ඒ රූප  යකයරහ ි නුඹට බල කේ 
පැවැතේවි  හැකි ද?” යැයි අසා වදාළ මස්ක. 

භාගයවතුන් වහන්මස්මග් පර ්නය සච්චකට උභමතෝමකෝටික 
පර ්නයක් විය. මකමලස පිළිතුරැ සැපයුව ද ගැලවීමක් නැත. ඉඳින් 
“රූප  යකයරහි තර්ායගේ අධිපති බව පැවැතේවි  හැක ි” යැයි පිළිතුරැ 
දුන්න මහාත් ලිච්ඡවි රජ කුමාරවරැ නැගී සිට “ආචා යම ිනි, රූප  
යකයරහි නුඹයගේ අධිපති බව පැවැතේවි  හැකි නම් නඹුයගේ ඔ  විරූපී 
ශ්රීර  යම් ලිච්ඡවිනේයගේ ශ්රීර යර්නේ ලසේසන කර යනාගනේයනේ කුර්කේ 
නිසා ද” යැයි කයිමින් සච්චක පීඩාවට පත් කරනන්ාහ. ඉඳින් “රූප  
යකයරහි තර්ායගේ අධිපති බව පැවැතේවි  යනාහැකි ” යැයි පිළිතුරැ 
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දුන්න මහාත් භාගයවතුන් වහන්මස් “නුඹ කලනිේ රූප  ර්ායගේ ආතේර්  
 ැ ි කි ා දැනේ අනකිකේ ක ිනේයනේ  ” යැයි මදාස් නගන්මන් ය. දැන් 
මකමස් පිළිතුරැ සැපයුව ද ගැලවීමක් නැති බව දත් සච්චක 
තුර්්ණිම්භූත වී සිටිමය් ය. මදවනවු ද භාගයවතුන් වහන්මස් 
සච්චකමගන් “අගේගියවසේසන , යම් ගැන නුඹයගේ කලේපනාව යකයසේ 
ද? රූප  ර්යගේ ආතේර්   ැ ි නඹු ක ිනේයනහි  . ර්ායගේ රූප  යර්යසේ 
යේවා. ර්ායගේ රූප  යර්යසේ යනායේවා  ැ ි ඒ රූප  යකයරහි නුඹට 
බල කේ පැවැතේවි  හැකි ද?” යැයි අසා වදාළ මස්ක. මදවනුව ද සච්චක 
තුර්්ණිම්භූත ව සිටිමය් ය,  

එකල්හි භාගයවතනු් වහන්මස් සච්චකට “අගේගියවසේසන , 
වහා පිළිතුරැ යදනු, යම් නුඹට නිහඬව සිටීර්ට කාල  යනායේ  . 
අගේගියවසේසන , තථාගත නේ විසිනේ තුනේවැන ි වර දකේවා කරැණු 
සහිතව පරශ්ේන කරනු ලබන කලේහි  ම් කිසියවකේ පිළිතුරැ යනායද ි ද, 
එතැනේහිදී ර් ඔහුයගේ හිස හතේ කඩකට පැයළනේයනේ  . එයසේ නැතිනම් 
තලේ යගඩි කේ නටුයවනේ ගලිිහී බිර් වැයටනේනාකේ යර්නේ ඔහුයගේ හිස 
යබලේයලනේ ගැලී බිර් පතිත වනේයනේ  ” යැයි වදාළ මස්ක. 

තථාගතයන් වහන්මස් සම්බුද්ධත්වයට පැමිණ සත් සති ගත 
කරන අතර රාජායතන කිරි පලු නඟු රැක මුල වැඩ හිඳ තමන් 
වහන්මස් අවමබෝධ කළ අති ගම්භීර වූ, සියුම් වූ මම් සතය ධමථය 
මද් නා කළ ද සත්වයන්ට මනා වැටමහනු ඇත යැයි සිතා ධමථ මද් නා 
කිරීමට මන්මදෝත්සාහී වූ විට සහම්පතී මහා බරහ්ම රාජයා භාගයවතුන් 
වහන්මස්මග් සිත තම සිතින් දැන ඒ ක්ෂණමයහි ම භාගයවතුන් 
වහන්මස් හමුවට පැමිණ දකුණු දණ මඬල ිම ඇණ භාගයවතුන් 
වහන්මස්ට නමසක්ාර මකාට ධමථ මද් නාව පිණිස ආරාධනා කර 
සිටිමය් ය. ඒ සමග ම පැමිණි සක් මදව් රජතුමා භාගයවතුන් 
වහන්මස්ට වනද්නා මකාට “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, ධර්ම යදේශ්නා 
යකාට වදාරණ යසේකේවා. භාගයවතුනේ වහනේයසේට ධර්ම චකර  යේවා. අපට 
ආඥා චකර  යේවා. භාගයවතුනේ වහනේයසේයගේ අණට අවනත යනාවන 
 යර්කේ යවයතාතේ අප විසනිේ ඔවුහු භාගයවතුනේ වහනේයසේට හිකේර්වා 
යදනේයනර්”ු යැයි කයිා පරතිඥා දී ගිමය් ය. මම් අවස්ථාමවහි සච්චක 
භාගයවතුන් වහන්මස් ඇසූ පර ්නයට පිළිතුරැ මනාදී තුර්්ණිම්භූතව 
සිටින විට සක්මදව් රජ එතැනට පැමිණ “ඉිනේ යම් සච්චක නිගණේඨ 
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පුතර යතර් භාගයවතුනේ වහනේයසේ විසිනේ තුනේවැනි වර දකේවා කරැණු 
සහිතව පරශ්ේන විචාරන ලදේයදේ පළිිතුරැ යනා යදනේයනේ ද, යර්හි ර් 
ඔහුයගේ හිස සතේ කඩකට පළනේයනමි” යැය ිසිතා හාත්පසින් ගිනි මගන 
දිලිමසන ගින ිදැල් සහිත වූ අමයෝමය වජරායධුයක් මගන සච්චක මග් 
හිසට එල්ල කරමගන ඔහමුග් හිසට උින් අහමසහි මපනී සිටිමය් ය. 
එම යක්ෂයා මපමනන්මන් භාගයවතුන් වහන්මස්ට හා සච්චකට පමණි. 
මසස්සන්ට මනා මපමන්. 

එම යක්ෂයා දැකීමමන් සච්චක ියපත් වූමය් ය. ඇඟ මල් උණු 
විය. පපවු ගැමහන්නට විය. කිහිලිවලින් ද නළල වටින් ද දහදිය 
ගලන්නට විය. තමන්ට යමකක ු මපමනන නමුත් බලා සිටින 
මසස්සන්ට එබන්දක් මනා මපමනන බව පරිිස හැසිමරන 
ආකාරමයනම් සච්චක මත්රැම් ගත්මත් ය. දැන් යමකකු ගැන කථා කළ 
මහාත් “නුඹට යර්යතකේ යනා යපනුණු  කේකුතේ දැනේ යපයනනේනට 
පටනේ ගතේයතේ ද” යැයි මසස්මස් ඔහු අපහාසයට ලැජ්ජාවට පත් 
කරනන්ාහ. ඒ බව දත් සච්චක මා හට භාගයවතුන් වහන්මස්මග් පිහිට 
හැර මවන පිහිටක් දැන් නැත යැයි සිතා “භවතේ යගෞතර් නේ වහනේස, 
අසනු ර්ැනවි ර්ර් පළිිතුරැ යදනේයනමි” යැයි කීමව් ය. ඉන් පසු 
භාගයවතුන් වහන්මස් හා සච්චක අතර මමමස් සංවාසයක් ඇති විය. 

භාගයවතුන් වහන්මස් “අගේගියවසේසන , නුඹ රූප  ර්යගේ 
ආතේර්   ැ ි ක ිනේයනහ ි , ර්යගේ රූප  යර්යසේ යේවා. ර්යගේ රූප  
යර්යසේ යනායේවා  ැ ි ඒ රූප  යකයරහි නුඹට බල කේ පැවැතේවි  
හැකි ද?” යැයි අසා වදාළ මස්ක. 

සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, යර්  යනායේර් ” යැයි කීමව්ය.  

එවිට භාගයවතුන ් වහන්මස් “අගේගියවසේසන , කලේපනා 
කරනේන අගේගියවසේසන , කලේපනා කර පිළිතුරැ යදනේන. නුඹයගේ පළර්ු 
කීර් හා පසු කි න යද  යනාගැළයප ි” යැයි වදාරා නැවත ද 
“අගේගියවසේසන , යේදනාව ර්යගේ ආතේර්   ැ ි නඹු කි නේයනහි  , 
ආතේර් වශ්ය නේ ගතේ ඒ ර්ායගේ යේදනාව යර්යසේ යේවා. ර්ායගේ යේදනාව 
යර්යසේ යනායේවා  ැ ි ඒ යේදනාව යකයරහි නුඹට බල කේ පැවැතේවි  
හැකි ද?” යැයි නැවත ද අසා වදාළ මස්ක. 
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එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, යර්  යනායේර් ” යැයි 
කීමව් ය. 

ඉන් පසු භාගයවතුන් වහන්මස් “අගේගියවසේසන , කලේපනා 
කරනේන අගේගියවසේසන , කලේපනා කර පිළිතුරැ යදනේන. නුඹයගේ පළර්ු 
කීර් හා පසු කි න යද  යනාගැළයප ි” යැයි වදාළ මස්ක. 

භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “අගේගියවසේසන , සඤේාව 
ර්යගේ ආතේර්   ැ ි නඹු ක ිනේයනහි  , ආතේර් වශ්ය නේ ගතේ ඒ ර්ායගේ 
සඤේාව යර්යසේ යේවා. ර්ායගේ සඤේාව යර්යසේ යනායේවා  ැ ි ඒ 
සඤේාව යකයරහි නුඹට බල කේ පැවැතේවි  හැක ිද?” යැය ිඅසා වදාළ 
මස්ක. 

එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, යර්  යනායේර් ” යැයි 
කීමව් ය.  

ඉන් පස ු භාගයවතුන් වහන්මස් “අගේගියවසේසන , කලේපනා 
කරනේන අගේගියවසේසන , කලේපනා කර පිළිතුරැ යදනේන. නුඹයගේ පළර්ු 
කීර් හා පසු කි න යද  යනාගැළයප ි” යැයි වදාළ මස්ක.  

භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “අගේගියවසේසන , සංසේකාර 
ර්යගේ ආතේර්   ැ ි නඹු ක ිනේයනහි  , ආතේර් වශ්ය නේ ගතේ ඒ ර්ායගේ 
සංසේකාර යර්යසේ යේවා. ර්ායගේ සංසේකාර යර්යසේ යනායේවා  ැ ි ඒ 
සංසේකාර යකයරහි නුඹට බල කේ පැවැතේවි  හැකි ද?” යැය ිඅසා වදාළ 
මස්ක. 

එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, යර්  යනායේර් ” යැයි 
කීමව් ය.  

එකල්හි භාගයවතුන් වහන්මස් “අගේගියවසේසන , කලේපනා 
කරනේන අගේගියවසේසන , කලේපනා කර පිළිතුරැ යදනේන. නුඹයගේ පළර්ු 
කීර් හා පසු කි න යද  යනාගැළයප ි” යැයි වදාළ මස්ක.  
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භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “අගේගියවසේසන , විඤේාණ  
ර්යගේ ආතේර්   ැ ි නඹු ක ිනේයනහි  , ආතේර් වශ්ය නේ ගතේ ඒ ර්ායගේ 
විඤේාණ  යර්යසේ යේවා. ර්ායගේ විඤේාණ  යර්යසේ යනායේවා  ැ ි 
ඒ විඤේාණ  යකයරහි නුඹට බල කේ පැවැතේවි  හැකි ද?” යැයි අසා 
වදාළ මස්ක. 

එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, යර්  යනායේර් ” යැයි 
කීමව් ය.  

එකල්හි භාගයවතුන් වහන්මස් “අගේගියවසේසන , කලේපනා 
කරනේන අගේගියවසේසන , කලේපනා කර පිළිතුරැ යදනේන. නුඹයගේ පළර්ු 
කීර් හා පසු කි න යද  යනාගැළයප ි” යැයි වදාළ මස්ක.  

භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “අගේගියවසේසන , රූප  නිතය 
ද, අනිතය ද?” යැයි ඇසූ මස්ක.  

  එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, අනිතය ” යැයි කමීව්ය.  

භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “ ර්කේ අනිතය නම් එ  
සැප කේ ද දුකකේ ද” යැයි ඇසූ මස්ක.  

එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, එ  දුකකේ  ” යැයි කීමව්ය.  

භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “ ර්කේ අනිතය නම්, දුකේ නම්, 
යපරයළන සුළු නම් එ , ර්ර්  ර්යගේ  ර්යගේ ආතේර්   ැ ි සලකනේනට 
සුදුසු ද?” යැයි ඇසූ මසක්.  

  එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, සුදුසු යනාවනේයනේ ” යැයි 
කීමව් ය. 

භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “අගේගියවසේසන , යේදනාව 
නිතය ද, අනිතය ද?” යැයි ඇසූ මස්ක.  

එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, අනිතය ” යැයි කමීව්ය.  
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භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “ ර්කේ අනිතය නම් එ  
සැප කේ ද දුකකේ ද” යැයි ඇසූ මස්ක.  

එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, එ  දුකකේ  ” යැයි කීමව්ය.  

භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “ ර්කේ අනිතය නම්, දුකේ නම්, 
යපරයළන සුළු නම් එ , ර්ර්  ර්යගේ  ර්යගේ ආතේර්   ැ ි සලකනේනට 
සුදුසු ද?” යැයි ඇසූ මසක්.  

එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, සුදුසු යනාවනේයනේ ” යැයි 
කීමව් ය. 

භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “අගේගියවසේසන , සඤේාව 
නිතය ද, අනිතය ද?” යැයි ඇසූ  මස්ක.  

එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, අනිතය ” යැයි කමීව්ය.  

භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “ ර්කේ අනිතය නම් එ  
සැප කේ ද දුකකේ ද” යැයි ඇසූ මස්ක.  

එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, එ  දුකකේ  ” යැයි කීමව්ය.  

භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “ ර්කේ අනිතය නම්, දුකේ නම්, 
යපරයළන සුළු නම් එ , ර්ර්  ර්යගේ  ර්යගේ ආතේර්   ැ ි සලකනේනට 
සුදුසු ද?” යැයි ඇසූ මසක්.  

  එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, සුදුස ුයනා වනේයනේ ” යැයි 
කීමව් ය. 

භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “අගේගියවසේසන , සංසේකාර 
නිතය ද, අනිතය ද?” යැයි ඇසූ මස්ක.  

  එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, අනිතය ” යැයි කමීව්ය.  
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භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “ ර්කේ අනිතය නම් එ  
සැප කේ ද දුකකේ ද” යැයි ඇසූ මස්ක.  

එවිට සච්චක “භවතේ  යගෞතර් නි, එ  දුකකේ  ” යැයි කීමව් 
ය. 

භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “ ර්කේ අනිතය නම්, දුකේ නම්, 
යපරයළන සුළු නම් එ , ර්ර්  ර්යගේ  ර්යගේ ආතේර්   ැ ි සලකනේනට 
සුදුසු ද?” යැයි ඇසූ මසක්.  

එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, සුදුසු යනාවනේයනේ ” යැයි 
කීමව් ය. 

භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “අගේගියවසේසන , විඤේාණ  
නිතය ද, අනිතය ද?” යැයි ඇසූ මස්ක.  

එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, අනිතය ” යැයි කමීව්ය.  

භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “ ර්කේ අනිතය නම් එ  
සැප කේ ද දුකකේ ද” යැයි ඇසූ මස්ක.  

එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, එ  දුකකේ  ” යැයි කීමව්ය.  

භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “ ර්කේ අනිතය නම්, දුකේ නම්, 
යපරයළන සුළු නම් එ , ර්ර්  ර්යගේ  ර්යගේ ආතේර්   ැ ි සලකනේනට 
සුදුසු ද?” යැයි ඇසූ මසක්.  

එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නි, සුදුසු යනාවනේයනේ ” යැයි 
කීමව් ය. 

භාගයවතුන් වහන්මස් නැවත ද “අගේගියවසේසන , අරටුයවනේ 
පරය ෝජ්න ඇති යකයනකේ අරටුවකේ යසා මිනේ ත ිණුු යපායරාවකේ 
යගන වන ට පිවිස ඇවිිනේයනේ යනා යම්රූ ඇද නැති අලුතේ වූ ර්හතේ 
යකයසලේ ගසකේ දකේයනේ  . යහයතර් ඒ යකයසලේ ගස ර්ුල හා අග සිඳ 
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පතුරැ ගළවා අරටුවකේ  යසා නේයනේ  . එ ිනේ යහයතර් එල කේවතේ 
යනාලබනේයනේ  . හර කේ යකා ිනේ ලබ ි ද? අගේගියවසේසන , 
එපරිදේයදනේ ර් නුඹයගේ වාද  ර්ා විසිනේ එකිනේ එක විර්සූ විට එහි කිසි 
හර කේ යනාලැබුයණේ  . නුඹයගේ වාද  ශ්ුනය . නඹු පැරදුයණහි  ” 
යැයි වදාළ මසක්. 

අග්ගිමවස්සනය, නඹු වි ාලාමවහි පිරිස් මැද “ර්ා වාද කථා 
කළ යහාතේ අහමතේ සර්යකේ සම්බුදේධ  ැ ි ක ිායගන සටිිනේයනකු වවු ද 
යවවුලා  නේයනේ  . ඔහුයගනේ දහි  ගලනේනට  වනේයනේ  . ර්ා වාද 
කළ යහාතේ සිතේ නැති කණුවකේ වවු ද යවවුලා  නේයනේ    ැ ි ක ි .ි 
එයහතේ දැනේ නුඹයගේ නළලිනේ ගලන දහි  උතුරැ සළුවට වැටී එ තේ 
යතර්ායගන බිර්ට වැයටනේයනේ  . එයහතේ ර්ායගේ ශ්රීරය හි නම් දහි  
බිඳකුදු නැත” යැයි වදාරා සුගත් චීවරය මඳක් ඉවත් මකාට දක්වා වදාළ 
මස්ක.  

මම් සච්චක වනාහ ි සම්මා සම්බුද්ධ යැයි පරකට  ාස්තෘවරැ 
මවත මගාස් වාද මකාට ඔවුන් පරදවා ජය මඝෝර්ා කරමින ්එන්මනක.ි 
ඔහු සපන කම් කියමින් සිටිමය් එම කාරණය නිසා ය. භාගයවතුන් 
වහන්මස් ඔහුමග් වාදමයහි නිසරැ බව දක්වා පරාජිතමයකු මකාට දැක්වූ 
කල්හි සච්චක පරාජය පිළමිගන කර කියා ගත හැක ිකිසිවක් නැතිව 
ලැජ්ජාමවන් ිම බලාමගන සිටිමය් ය. 

මමමස් සච්චක ලැජ්ජාමවන් මිරිකී ිම බලාමගන සටිින විට 
ඉක්ිති දුර්මමුඛ් නම් ලිච්ඡවි පුතරයා “භාගයවතුනේ වහනේස ර්ට උපර්ාවකේ 
වැටයහ ි” යයි කීමව් ය. 

එවිට භාගයවතුන ්වහන්මස ්“ක ිව දුේර්ුඛ ” යැයි වදාළ මස්ක. 

එකල්හි ඒ දුර්මමුඛ් ලිච්ඡවි පතුරයා “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, 
ගර්කේ අසල යපාකුණකේ ඇතේයතේ  . ඒ යපාකුයණහි ර්හතේ කකුළුයවකේ 
යවයස ි. ිනකේ ඒ ගයම් දරැ දැරි නේ පිරිසකේ ඒ යපාකුණට බැස ඒ 
කකුළුවා ිය නේ යගාඩ යගන බිර් තැබූහ. එවිට ඒ කකුළුවා අඬු 
ඉිරි ට ිගු කයළේ  . ගම් දරැයවෝ ලී කූලිවලනිේ ඒ අඬුව සිඳ දැර්ූහ. 
ඉනේ පසු ඒ කකළුුවාට යපර යර්නේ යපාකුණට බසිනේනට යනාහැකි වි . 
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සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, එපරිදේයදනේ ර් සච්චකයගේ වාද නැර්ති 
දෘ ේටි අඬු වූය ේ ද, ඒ සි ලේල භාගයවතුනේ වහනේයසේ විසිනේ සිඳින ලදේයදේ 
 . දැනේ සච්චකට වාද කරන අදහසිනේ නැවත භාගයවතුනේ වහනේයසේ 
කරා එළයඹනේනට යනාහැකි වූය ේ  ” යැයි කීමව් ය. 

මම් සච්චක දුර්මමුඛ් ආදී මබාමහෝ ලිච්ඡවින්මග්  ගුරැවරමයකි. 
 ාස්තර ඉමගන ගන්නා විට ඔවුහු සච්චකමගන් නිගරහයට පත්ව ඇත. 
ඒ මහ්තුමවන් සච්චක සමග අමනාපමයන් සිටි ලචි්ඡවි කුමරැමවෝ 
මබාමහෝ මදමනක් ද මමහි රැස්ව සිටියහ. සච්චකට නගිරහ කිරීමට මම් 
මහාඳම මව්ලාව යැයි සළකා ඒ සියල්මලෝ ම දුර්මමුඛ් කමුාරයාමග් කථාව 
නිමවන තුරැ මනා ඉවසිල්මලන් සිටියහ. ඒ බව මත්රැම් ගත් සච්චක 
ඔවුන්ට කථා කරිීමට ඉඩ මනා ලැමබනු පිණිස “නවතේතනු දුේර්ුඛ , 
නුඹ හා අප අතර කථාවකේ යර්හි නැත. අප යර්හි කථා කරනේයනේ භවතේ 
යගෞතර් නේ සර්ග  ” යැය ිකියා නැවතත් භාගයවතුන ්වහන්මස්මගන් 
මමමස් පර ්න විචාමළ් ය. 

  “භවතේ යගෞතර් නි, යකාපර්ණකනිේ භවතේ යගෞතර් නේයගේ 
ශ්රාවකය කේ යගෞතර් නේයගේ අනුශ්ාසනාව තුළ පිහිටිය ේ අවවාදය හි 
පිළපිිනේයනේ විචිකිච්ඡායවනේ එතර වූය ේ විශ්ාරද බවට පැමිණ ශ්ාසේතෘ 
ශ්ාසනය හි වාස  කරනේයනකේ වනේයනේ ද?” යැයි අසා සිටිමය් ය. 

එවිට භාගයවතුන් වහන්මස ්“අග්ගිමවස්සනය, මම්  ාසනමයහි 
මාමග්  රාවකමයකු අතීත අනාගත වතථමාන ආධයාත්මික බාහිර 
ඕලාරික සුකුම හීන පරණීත දුර ළඟ යන එමකාමළාස් ආකාරමයන් යුත් 
රූපය මමය මමග්ය මමග් ආත්මය යැයි මනාගත්මත් මව් ද, මමම යථා 
ස්වභාවය ඇති සැටිමයන ්නුවණින ්දක්මන් මව් ද, එමස් ම මව්දනාව 
සඤ්්ාව සංස්කාර විඤ්ා්ණය යන අතීත අනාගත ආදී මලස 
එමකාමළාස් වැදූරැම් වූ නාමස්කන්ධ සතර ද මමය මම මනාමවයි 
මමය මමග් මනාමවයි මමය මමග් ආත්මය මනාමව් යයි මමමස් ඇති 
සැටිමයන් නුවණින් දක ී ද, මමපමණකින් මාමග්  රාවක මතම 
අනු ාසනාව කරන්මන්, අවවාදයට අනුව කරියා කරන්මන් සැකමයන් 
එතර වූමය් වි ාරද බවට ද පැමිණිමය් සතයාවමබෝධය පිණිස අනුන්මග් 
පිහිටක් නැවත මනා මසායා  ාස්තෘ  ාසනමයහි වාසය කරන්මනකු 
වන්මන් ය” යැයි වදාළ මසක්. 
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  ඉක්ිති සච්චක “භවත් මගෞතමයනි, මහණ මතම 
මකාපමණකින් නැති කළ මකමලස් ඇත්මත්, වැස නමිවන ලද 
බරහ්මචයයථාව ඇත්මත්, කළ කටයුතු ඇත්මත්, බහා තබන ලද මකමලස් 
බර ඇත්මත් අහථත් බවට පැමිණිමය් භව සංමයෝජන (සසර බැඳුම්) 
විනා  කමළ්, අහථත්වයට පැමිණිමය් මව් ද?” යැයි ඇසුමව් ය. 

එවිට භාගයවතුන් වහන්මස ්“අග්ගිමවස්සනය, මම්  ාසනමයහි 
මාමග්  රාවකමයකු අතීත අනාගත වතථමාන ආධයාත්මික බාහිර 
ඕලාරික සුකුම හීන පරණීත දුර ළඟ යන එමකාමළාස් ආකාරමයන් යුත් 
රූපය මමය මමග්ය මමග් ආත්මය යැයි මනාගත්මත් මව් ද, මමම යථා 
ස්වභාවය ඇති සැටිමයන ්නුවණින ්දක්මන් මව් ද, එමස් ම මව්දනාව 
සඤ්්ාව සංස්කාර විඤ්ා්ණය යන අතීත අනාගත ආදී මලස 
එමකාමළාස් වැදූරැම් වූ නාමස්කන්ධ සතර ද මමය මම මනාමවයි 
මමය මමග් මනාමවයි මමය මමග් ආත්මය මනාමව් යයි මමමස් ඇති 
සැටිමයන් නුවණින් දැක සතර උපාදාන දුරැ කරන්මන ්ද මමපමණකනි් 
මාමග්  රාවක මතම ආ රවයන ් ක්ෂය කමළ් නමි කරන ලද බඹසර 
ඇත්මත් සිවු මගින් කළ යතුු වූ මසාමළාස් වැදූරැම් කෘතයයන් ඇතිව 
මකමලස් බර බහා තබන ලද රහත් මකමනකු වන්මන් ය. 

අග්ගිමවස්සනය, මමමස් මිදුණ සිත් ඇත ි භික්ෂුව 
දස්සනානුත්තරිය (අහථත් මාගථ ඥානය,) පටිපදානුත්තරිය (ඉතිරි මාගථ ඥාන 
තුන) විමුත්තානුත්තරිය (අහථත් ඵලය,) යන අනුත්තරිය ධමථ තුනකින් 
යුක්ත වූමය් මවය.ි මමමස ්මිදුණු සිත් ඇති භික්ෂුව ම ඒ භාගයවතුන් 
වහන්මස් චතුරායයථ සතයය අවමබෝධ මකාට චතුරායයථ සතයය 
අවමබෝධය පිණිස අනයයන්ට ධමථය මදසනා කරති. දැමුණා වූ ඉන්ද්රිය 
ඇති ඒ භාගයවතුන් වහන්මස් අනයයන්ට ද ඉන්ද්රිය දමනය පිණිස 
ධමථය මදසනා කරති. සියලු මකමලස් සංසිඳීමමන්  ාන්ත වූ ඒ 
භාගයවතුන් වහන්මස ් අනයයන්ට ද මකමලස් සංසිඳීම පිණිස ධමථය 
මදසනා කරති. මකමලස් සැඩ පහර තරණය කළා වූ ඒ භාගයවතුන් 
වහන්මස් අනයයන්ට ද මකමලස් සැඩ පහර තරණය පිණිස ධමථය 
මදසනා කරති. මකමලස් පරිනිවථාණය කළා වූ ඒ භාගයවතුන් වහන්මස් 
අනයයන්ට ද මකමලස් පරිනිවථාණය පිණිස ධමථය මදසනා කරති’ යැයි 
භාගයවතුන් වහන්මස්ට ම සත්කාර කරයි, ගරැ කරයි, බුහුමන් කරයි 
යැයි වදාළ මසක්. 
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භාගයවතුන් වහන්මස් මමමස් වදාළ කල්හි, සච්චක භාගයවතුන් 
වහන්මස්ට මමමස් කීමව්ය. “භවත් මගෞතමයනි, යම් මස් අපි භවත් 
මගෞතමයන් සමග වාද කිරීමට සිතුමවමු ද, ඒ අපි ම ගුණමයන් 
පිරිහුමණමු. අපි ම ලාමක වචන ඇත්මතෝ වූමවමු. භවත් මගෞතමයනි, 
මත් ඇමතකු සමග ගැමටන පුරැර්මයකුට මසතක් වන්මන් ය. භවත් 
මගෞතමයන් හා ගැමටනන්කුට යහපතක් මනාවනම්න් ය. භවත් 
මගෞතමයනි, දරැණු විර් ඇති සර්මපමයකු ගැමටන්මනකුට පුරැර්මයකුට 
මසතක් වන්මන් ය. භවත් මගෞතමයන් හා ගැමටන පුරැර්මයකුට 
යහපතක් මනාවන්මන් ය. භවත් මගෞතමයනි, දිලිමසන ගිනි කඳක් හා 
ගැමටන්නා වූ පුරැර්මයකුට මසතක් වන්මන් ය. භවත් මගෞතමයන් හා 
ගැමටන පුරැර්මයකුට යහපතක් මනාවන්මන් ය. 

භවත් මගෞතමයනි, යම් මස් අපි භවත් මගෞතමයන් සමග වාද 
කිරීමට සිතුමවමු ද, ඒ අපි ම ගුණමයන් පරිිහුමණමු. අප ිම ලාමක 
වචන ඇත්මතෝ වූමවමු. භවත් මගෞතම මතම මහට දවසට භික්ෂු සංඝයා 
සමග මාමග් බත ඉවසුව මැනව” යැයි කීමව් ය. භාගයවතුන් වහන්මස් 
තුර්්ණිම් භාවමයන් එය ඉවසා වදාළ මස්ක. 

ඉක්ිති සච්චක භාගයවතුන් වහන්මස්මග් ඉවසමී දැන 
ලිච්ඡවින් අමතා “පිනව්ත් ලිච්ඡවිනි, මාමග් වචනය අසත්වා. මා විසින් 
 රමණ මගෞතම මතම භික්ෂු සංඝයා සමග මහට දවසට බතින් පවරන 
ලදී. යමක්  රමණ භවත් මගෞතමයන්ට කැප සරැප් මව් ද, එබඳු ආහාර 
පාන මා මවතට එවත්වා” යැයි කීමව් ය.  

ඉක්ිති ලිච්ඡවිහු, ඒ රාතරිය මග් ඇවූමමන් සච්චකට 
පන්සියයක් පමණ බත් සැලි යැවූහ. එවිට සච්චක නගිණ්ඨ පුතර මතම 
සිය අරමමහි පරණීත වූ කූ යුතු බුදිය යුතු දූ පළිිමයල කරවා “භවත් 
මගෞතමයනි සදුුසු කාලයයි බත නිමිය ය” යැයි භාගයවතුන් වහන්මස්ට 
කාලය දන්වා යැවිය. 

ඉක්ිති භාගයවතුන් වහන්මස් භික්ෂු සංඝයා සමග මපරවරැ 
කාලමයහි හැඳ මපාරවා පා සිවුරැ මගන සච්චකමග් ආරාමය යම් මවත 
වැඩ පනවන ලද ආසනන්මයහි වැඩ හුන් මස්ක. සච්චක බුද්ධ පරමුඛ් 
මකාට ඇති භික්ෂු සංඝයා පරණීත වූ කූ යුතු ිදිය යුතු දැයින් සියතින් 
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වැළඳ විය. ඉක්ිති සච්චක භාගයවතුන් වහන්මස් වළඳා අවසන් වූ පසු 
එක්තරා මිටි ආසනයක් මගන එකත් පමසක වාි වී භාගයවතුන් 
වහන්මස්ට “භවතේ යගෞතර් නි, දානර්  පුණය කරි ායවහි  ම් යම් 
පිනකුතේ විපාක කුතේ යේ නම් එ  යම් දාන  එවූ දා ක නිේට සැප 
පිණිස යේවා” යැයි කීමව්ය.  

එවිට භාගයවතුන ් වහන්මස් “අගේගියවසේසන , පහ යනාකළ 
රාග  ඇති, පහ යනාකළ දේයේ   ඇති, පහ යනාකළ යර්ෝහ  ඇති 
 ම් බඳු දකේ ිණාහමය කු යවතට පුදන ලද ඒ පුණය විපාක  දා ක ිනේට 
වනේයනේ  . පහ කළ රාග  ඇති, පහ කළ දේයේ   ඇති, පහ කළ 
යර්ෝහ  ඇති ර්ා වැනි දකේ ිණාහමය කු යවත පුදන ලද ඒ පුණය 
විපාක  නඹුට වනේයනේ  ” යනුමවන් මතුවට සච්චකමග් අථථ සිද්ිය 
දැක ඔහුට ම එම කුසලමයහි ආනි ංස වාරය පවරා වදාළ මස්ක. 

නැවත ද එක ්සමයක භාගයවතුන් වහන්මස් විසාලා මහනුවර 
මහා වනමයහි කූටාගාර  ාලාමවහි ම වැඩ වාසය කරන විමටක එක් 
දිනක ් මපරවරැ කාලමයහි විසාලා මහනුවරට පඬිු පිණිස විනු 
කැමතිව අඳනය මනාව හැඳ කාය බන්ධනය (පටිය) බැඳ පාං ුකූල 
චීවරය මපරව වැඩ සිටි මස්ක.  

එවිට සච්චක සක්මන් කරිීම සඳහා ඇවිදින අතර මමමස් 
සිතුමව් ය. “පළර්ු ව ර්ර් යනාවි තේ බැවිනේ විශ්ාලා නවුරිනේ ර්හ යසනග 
පිරිවරා යගන ශ්රර්ණ යගෞතර් නේ යවත යගාසේ ර්කු වූය මි. ලැජ්ජ්ාවට 
පතේ වූය මි. දැනේ එයසේ යනායකාට හුයදකලාව ර් යගාසේ වාද 
කරනේයනමි. ඉඳිනේ ශ්රර්ණ යගෞතර් නේ පරදවනේනට හැකි වුවයහාතේ 
එකලේහි ර්ායගේ ලේධි  පරකාශ් යකාට ජ්  ලබනේයනමි. ඉඳිනේ ශ්රර්ණ 
යගෞතර් නේ ජ්  ලැබුව යහාතේ එවිට එ  අඳුයරහි නැටූ නැටුර්කේ යර්නේ 
කිසියවකු එ  යනාදනේයනේ ” යැයි සිතා නිද්රාව පිළිබඳ පර න්යක් 
මගාතා මගන භාගයවතුන් වහන්මස් සමග වාද කරනු කැමතිව 
කූටාගාර  ාලාව මවත පැමිණිමය් ය.  

ආනන්ද මතරැන් වහන්මස් එනන්ා වූ සච්චක දුර දීම දැක 
සච්චක මකමරහි අනුකම්පාමවන් මමමස් සිතුමව් ය. “භාගයවතුනේ 
වහනේයසේ පිණේඩපාත  පිණිස යනා වැඩ යර්ායහාතකේ වැඩ හිඳින යසේකේ 
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නම් යම් සච්චකට බුදේධ දශ්මන  ද, ධර්ම ශ්රවණ  ද ලැයබනේයනේ  . එ  
ඔහුට ඉතා දී ම කාල කේ හිත සුව පිණිස වනේයනේ  ” යැයි සිතා 
භාගයවතුන් වහන්මස් අයැද පාං ුකූල චීවරය සිවු ගුණ මකාට අසුනක් 
පනවා “සේවාමීනි, කථායවහි දක්ෂ වූ තර්ා පණේඩිතය කු  ැ ි 
කි ාගනේනා වූ, යබායහෝ යදනා විසිනේ සම්ර්ාන කරණ ලදේදා වූ සච්චක 
නිගණේඨ පුතර ා එනේයනේ  . සේවාමීනි, යර්යතර් වනාහි බුදුනේයගේ අගුණ 
කි නු කැර්ැතේයතේ  . ධර්මය හි අගුණ කි නු කැර්ැතේයතේ  . සං  ායගේ 
අගුණ කි නු කැර්ැතේයතේ  . සේවාමීනි, භාගයවතුනේ වහනේයසේ අනුකම්පා 
උපදවා යර්ායහාතකේ වැඩ හිඳිනු ර්ැනව” ආරාධනා කමළ් ය. එවිට 
භාගයවතුන් වහන්මස් පනවන ලද අස්මනහි වැඩ හනු් මස්ක. 

ඉක්ිති සච්චක භාගයවතුන් වහන්මස් හමුවට පැමිණ 
භාගයවතුන් වහන්මස ්සමග සතුටු වියයුතු සිහිකට යුතු කථාවක් මකාට 
නිමවා එකත් පමසක වාි වී භාගයවතුන් වහන්මස්ට මමමස් කීමව්ය. 

  “භවත් මගෞතමයනි, කාය භාවනාමවහි1 මයදී වාසය කරනන්ා 
වූ, එමහත් චිත්ත භාවනාවක්2 මනා කරන්නා වූ ඇතැම් මහණ බමුමණෝ 
මවති. ඔවුහු  රීරමයහි හටගත් දුක ්මව්දනාව විඳිත්. භවත් මගෞතමයනි, 
මපර වූවක් කයිමි.  රීරමයහි හට ගත්තා වූ දුක් මව්දනා විඳින්නා හට 
කලව හිරිවැටීම මහෝ ළය පැළීම මහෝ උණු මල් වමනය වීම මහෝ 
වන්මන් ය. උමතු බවට ද, සිත අවුල් බවට ද පැමිමණන්මන් ය. භවත් 
මගෞතමයනි, ඔහුමග් සිත කය අනුව ගිමය් කය අනවු පවතින්මන් මවය.ි 
ඊට මහ්තු කවමර්මද? සිත මනා වැඩූ මහයනිි,  

භවත් මගෞතමයනි, චිත්ත භාවනාමවහි මයමදන්නා වූ එමහත් 
කාය භාවනාවක් මනා කරන්නා වූ ඇතැම් මහණ බමමුණෝ මවති. ඔවුහු 
මචතසික දුක් මව්දනා විඳිත්. භවත් මගෞතමයනි, මපර වූවක ්කයිමි. 
සිමත් දුක් මව්දනාමවන් මපමළන්නා හට කලව තද වීම මහෝ ළය පැළීම 
මහෝ උණු මල් වමනය මහෝ වන්මන් ය. උමතු බවට ද, සිත අවුල් බවට 
ද, පැමිමණන්මන් ය. භවත් මගෞතමයනි, ඔහුමග්  රීරය සිත අනුව 
ගිමය් මවයි. සිතට අනුව පවතියි. ඊට මහ්තු කවමර්මද? කය මනා වැඩූ 

 
1 විද ථනා භාවනාව 
2 සමථ භාවනාව 
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බැවිනි, භවත් මගෞතමයනි, ඒකාන්තමයන් භවත ් මගෞතමයන්මග් 
 රාවකමයෝ චිත්ත භාවනාමවහි ද කාය භාවනාමවහි ද මනා මයදුණාහ 
යැයි මට මමමස් සිමතයි යැයි කීමව් ය.  

මම් සච්චක ඇතැම් විට දිවා කාලමයහි ආරාමයට පැමිමණයි. 
ඕ සමමයහි භික්ෂූන් වහන්මස්ලා පාතර චීවර සකස් මකාට තබා රාතරී 
ස්ථාන දිවා ස්ථානයන්ට පැමිණ සමාියට පැමිමණති. ඔහු එමස් 
සමාියට පැමිණ මවමසන භික්ෂූන් දැක “යර්ාවුහු චිතේත භාවනායවහි 
ය යදති. එයහතේ යර්ාවුනේට තැීම් ආදී වූ අතේතකිලර්ථානුය ෝග  කා  
භාවනාවකේ නැත” යැයි මමමස් කීමව් ය. 

එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් “අගේගියවසේසන , නඹු විසනිේ කා  
භාවනාව  නු කරු්කේ ද  ැ ි අසා ඇතේයතේ ද?” යැයි අසා වදාළ මස්ක. 

එකල්හි සච්චක භවත් මගෞතමයනි, නනද්වච්ඡය, සංකිච්චය, 
මක්ඛ්ලිමගාසාලය යන මමාවුහු වස්තර මනාහඳින්මනෝය, යහපත් 
පැවතුම් නැත්මතෝ ය. අත මලවකන්මනෝය මනාමහාත් අතින් මල පිස 
දමන්මනෝ ය. එව, වහන්ස, කියා දුන් මදය මනාපිළගිනිත්. සිටුව, 
වහන්ස, කියා දුන් මදය මනාපිළගිනිත්. ඉදිරිමයන් මගමනන ලද මදය 
මනාපිළිගනිත්. ඔවුන් උමදසා කරන ලද මදය මනාපිළගිනිත්. ආරාධනා 
මකාට දුන් මදය මනාපළිිගනිත්. කළ කටින් මගන දුන් මදය 
මනාපිළිගනිත්. සැලි කටින් මගන දුන් මදය මනාපිළගිනිත්. එලි පත 
අතර මකාට දුන් මදය මනාපිළගිනිත්. දණ්ඩක් අතර මකාට සිට දුන් 
මදය මනාපිළිගනිත්. මමෝල් ගසක් අතර මකාට දුන් මදය මනාපිළගිනිත්. 
අනුභව කරනන්ා වූ මදමදමනකුමගන් එමකකු දුන් මදය මනාපිළිගනිත්. 
ගැිනයි විසින් දුන් මදය මනාපිළිගනිත්. කරිි මපාවන්නයි විසින් දුන් 
මදය මනාපිළගිනිත්. පුරැර්මයකු මවත ගිය තැනැත්තයි විසින් දුන් මදය 
මනාපිළිගනිත්. සම්මාදම් කළ මදයනි් කිසිවක් මනාපිළිගනිත්. යම් 
තැනක බල්මලක් පැමිණ සිටිමය් නම් ඌට මනාදී එහි දී දුන ්මදය 
මනාපිළිගනිත්. යම් තැනක මැස්මසෝ කැටි ව හැසිමරත් ද, එහි දී දුන් 
මදය මනාපිළිගනිත්. දිය මස් මනාකන්නාහ. මගාඩ මස් මනාකන්නාහ. 
සුරා මනාමබාන්නාහ. මල් යුර්මයන් කළ මත් පැන් මනාමබාන්නාහ. 
කාි දිය මනාමබානන්ාහ. ඔවුහ ු එක මගයකින ් පමණක් පිඬු 
සිඟන්මනෝ මහෝ මවත්. එකම බත් පිඬකනි් යැමපනම්නෝ මහෝ මවත්. 
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මගවල් මදකක පිඬු සිඟන්මනෝ මහෝ මවත්. බත් පිඬු මදකකනි් 
යැමපන්මනෝ මහෝ මවත්. මගවල් සතක පිඬු සිඟන්මනෝ මහෝ මවත්. බත් 
පිඬු සතකින් යැමපන්මනෝ මහෝ මවත්. එක් කුඩා බත් තැටියකින් 
යැමපන්මනෝ මහෝ මවත්. බත් තැටි මදකකින ්යැමපනම්නෝ මහෝ මවත්. 
බත් තැටි සතකින් යැමපනම්නෝ මහෝ මවත්. එක දවසකට වරක් මහෝ 
ආහාර ගනිති. මද දිනකට වරක් මහෝ ආහාර ගනිති. සත් දිනකට වරක් 
මහෝ ආහාර ගනිති. මමමස් අඩ මසකට වරක් ආහාර ගනමිින් ද වාර 
මභෝජනමයහි මයදී වාසය කරනන්ාහ” යැයි කීමව් ය. 

  එකල්හි භාගයවතුන් වහන්මස් “අග්ගිමවස්සනය, කිමමක් ද 
ඔවුහු එපමණකනි් ම යැමපත් ද?” යැයි අසා වදාළ මසක්. 

එවිට සච්චක “භවත් මගෞතමයනි, එය එමස් මනාමවයි. ඇතැම් 
දවස්වල ඔවුහු ඉතා පරණීත කූම කන්මනෝ ය, ඉතා පරණීත මභෝජන 
වළඳන්මනෝ ය, ඉතා පරණීත මදය රස විඳින්මනෝ ය. ඉතා පරණීත පාන 
පානය කරන්නාහුය. ඔවුහු මම් ආහාර කරණ මකාට මගන  රීරය බල 
ගන්වති. වඩති යැයි කීමව් ය. 

ඉක්ිති භාගයවතුන් වහන්මස් “අග්ගිමවස්සනය, යම් මහයකින් 
ඔවුහු පළමු කළ දුර්්කර කරියා අතහැර පසුව පරණීත ආහාරමයන්  රීරය 
වඩත් ද, මමමස් මම්  රීරයාමග් වැඩීම හා මනා වැඩීම මවයි. 
අග්ගිමවස්සනය, නඹු විසින් චිත්ත භාවනාව කමුක් ද යැයි කයිා අසන 
ලද ද?” යැයි අසා වදාළ මස්ක. එයට පිළිතුරක් මසායා කියන්නට 
සච්චකට මනාහැකි විය. 

ඉක්ිති භාගයවතුන් වහන්මස් සච්චකට “අග්ගිමවස්සනය, නුඹ 
විසින් පළමු ව යම් මම් කාය භාවනාවක් කියන ලද ද? එය බුද්ධ 
 ාසනමයහි ධමථයට එකඟ වූ කාය භාවනාවක් නම් මනාමවයි. 
අග්ගිමවස්සනය, නුඹ කාය භාවනාවත ් මනාදන්මනහි ය. චිත්ත 
භාවනාව මකායනි් දන්මන් ද? එමහත් අග්ගිමවස්සනය, යම් මස් 
මනාවඩන ලද කාය භාවනා ඇත්මත් මව්ද? මනාවඩන ලද චිත්ත 
භාවනා ඇත්මත් මව්ද, වඩන ලද කාය භාවනා ඇත්මත් මව්ද, වඩන 
ලද චිත්ත භාවනා ඇත්මත් මව්ද, එය අසව. මනාමකාට සිහියට ගනුව 
කියන්මනමි” යැයි වදාළහ. 
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“එමස්ය පනි්වතනු් වහන්ස” යැයි කියා සච්චක නිගණ්ඨ පුතර 
මතම භාගයවතුන් වහන්මසට් උත්තර දුන්මන් ය. භාගයවතුන් වහන්මස් 
මමමස් වදාළහ. 

  අග්ගිමවස්සනය, මකමස ් නම් මනාවඩන ලද කාය භාවනා 
ඇත්මත් මව්ද? මනාවඩන ලද චිත්ත භාවනා ඇත්මත් මව්ද? 
අග්ගිමවස්සනය, මම් මලෝකමයහි නූගත් පෘථගජ්නයාට සැප 
මව්දනාවක් උපදියි ද. මහමතම සැප මව්දනාමවන් ස්ප ථ කරන ලද්මද් 
ම සැපමයහි ඇමලයි. ඔහමුග් ඒ සුඛ් මව්දනා නැති මවයි ද, සැප 
මව්දනාව නැති වීමමන් දුක් මව්දනාව උපදිය.ි මහමතම දුක් 
මව්දනාමවන් සප් ථ කරමින් ම ෝක මවයි. ක්ලාන්ත මවයි, වැලමපයි, 
පපුමව් අත ගසමින් හඬයි, මුළාවට පැමිමණයි. අග්ගිමවස්සනය, 
ඔහුමග් උපන්නා වූ, සැප මව්දනාව කුසල් සිත විනා  කරය.ි කුමක් 
මහයින් ද යත්:- කය මනා වැඩූ මහයිනි. උපන්නා වූ ද දුක් මව්දනාව 
කුසල් සිත විනා  කරයි. සිත මනා වැඩූ බැවිනි. අග්ගිමවස්සනය, 
යමමකුට මම් මදයාකාරමයන් උපනන්ා වූ සුඛ් මව්දනාව ද, කුසල් සිත 
විනා  කරයි. කමුක් මහයනි් ද? කය මනා වැඩූ මහයිනි. උපන් දුක් 
මව්දනාව ද කුසල් සිත විනා  කරයි කමුක් මහයනි් ද? සිත මනා වැඩූ 
මහයිනි. අග්ගිමවස්සනය, මමමස් වනාහි මනාවඩන ලද කය ඇත්මත්ත් 
මවයි. මනාවඩන ලද සිත් ඇත්මත්ත් මවයි. 

  අග්ගිමවස්සනය, මකමස් නම් වඩන ලද කය ඇත්මත් මව්ද, 
වඩනා ලද සිත් ඇත්මත් මව්ද, අග්ගිමවස්සනය, මම්  ාසනමයහි නුවණ 
ඇති ආයයථ  රාවකයා හට සැප මව්දනාව උපදියි ද, මහමතම සැප 
මව්දනාමවන් ස්ප ථ කරන ලද්මද් ම, සැපමයහි මනා ඇමලයි, ඔහුමග් 
ඒ සැප මව්දනාව නැති මවයි, සැප මව්දනාව නැති වීමමන් දුක් 
මව්දනාව උපදියි, මහමතම දුක් මව්දනාමවන් ස්ප ථ කරන ලද්මද් ම, 
ම ෝක මනා මකමරයි, ක්ලාන්ත මනාමවයි, මනා වැලමපයි, පපුමව් අත 
ගසමින් මනා හඬයි. මළුාවට මනා පැමිමණයි. අග්ගිමවස්සනය, ඔහුමග් 
උපන්නා වූ ද, මම් සැප මව්දනාව කුසල් සිත විනා  මනාකරයි. කුමක් 
මහයින් ද යත්:- කය වැඩූ මහයිනි, උපනන්ා වූ ද, දුක ්මව්දනාව කුසල් 
සිත විනා  මනාකරයි. සති වැඩ ූබැවිනි. අග්ගිමවස්සනය, යමමකුට 
මමමස් මදයාකාරයකින් උපන්නා වූ සැප මව්දනාව කුසල් සිත විනා  
මනාකරයි. කමුක ්මහයින් ද? යත්:- කය වැඩූ මහයනි.ි උපන්නා වූ ද 
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දුක් මව්දනාව ද කුසල් සිත විනා  මනාකරයි. කමුක් මහයින් ද? සිත 
වැඩූ මහයිනි. අග්ගිමවස්සනය, මමමස් වනාහි වඩන ලද කය ඇත්මත්ත් 
මවයි, වඩන ලද සිත ඇත්මත්ත් මවයි. 

  එවිට සච්චක “භවත් මගෞතමයනි, මමයින් මම භවත් 
මගෞතමයන් මකමරහි පැහැදුමණ් මවමි. භවත් මගෞතම මතම 
ඒකාන්තමයන් වඩන ලද කාය භාවනා ඇත්මත් මවයි. වඩනා ලද චිත්ත 
භාවනා ඇත්මත් මවයි.” යැයි කීමව් ය. 

ඉක්ිති භාගයවතුන් වහනම්ස් “අග්ගිමවස්සනය, නඹු විසින් 
ඒකාන්තමයන් ම ගුණ වටහා මගන, ගුණ පරකට කරමගන මම් වචන 
කියන ලදී. නැවත ද මම නුඹට විස්තර කරන්මනමි. අග්ගිමවස්සනය, 
යම් කලක පටන් මම ඉසමක් දැලි රැවුළ බහා, කසා වත් හැඳ, ගිහි 
මගයින් නික්ම  ාසනමයහ ිපැවිදි වූමයම් ද, ඒකාන්තමයන් ඒ කාලය 
මුළුල්මලහි මට උපන්නා වූ ද, සැප මව්දනාව කුසල් සිත විනා  
කරන්මන්ය. උපනන්ා වූ ද, දුක් මව්දනාව කුසල් සිත් විනා  
කරන්මනය්’ යන මම් කාරණය සිදු මනාමවයි. යැයි වදාළ මස්ක. 

එවිට සච්චක “භවතේ යගෞතර් නේට  ම් බඳු වූ සැප යේදනාවකේ 
කුසලේ සිත විනාශ් කර ි ද, එබඳු සැප යේදනාවකේ නපූනේනා වි  හැකි . 
 ම් බඳු වූ දුකේ යේදනාවකේ කුසලේ සිත විනාශ් කර ි ද, එබඳු දුකේ 
යේදනාවකේ නූපනේනා වි  හැකි ” යැයි කීමව් ය. 

  එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් “අගග්ිමවස්සනය, මකමස් නම් 
එමස් මනාවන්මන් ද, සඛු් දුක් උපන්මනම් ය. අග්ගිමවස්සනය, 
බුද්ධත්වයට පැමිණීමට මපර මබෝසත් වූ මට මමබඳු අදහසක් විය. 
ගිහිමගය ිවිසමී අවහිර සහතිය, මකමලස් රජස ්උපදින මාගථයකි. මම් 
පැවිද්ද වනාහි අවකා ය මමන් නිදහස් ය. ගිහිමගයි වසන්නහු විසින් 
සියලු ආකාරමයන් පරිිසිදුව සියලු ආකාරමයන් සම්පූණථ 
බරහ්මචයයථාමවහි හැසිරීම පහසු මනාමවයි. මම හිස මකස් දැලි රැවුළ 
කපා හැර, කසා වත් හැඳ, ගිහි මගයනි් නිකම් පැවිදි වන්මනම් නම් 
ඉතා මයමහක යැයි සිත් විය. අග්ගිමවස්සනය, ඒ මම එයනි් ටික 
කලකට පසු කළු වූ හිස මකස් ඇති තරැණ වයමසහදිී ම, ඇත්මත් ම, 
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මව්පිය ාතීන් අඬද්දී ම හසි මකස් දැලි රැවුල් කපා හැර කසා වත් හැඳ 
ගිහි මගයනි් නකි්ම අනගාරික ව පැවිදි වීමි. 

මමමස් පැවිදි වූ මම කසුල් මමානවා ද යැයි මසායමින් 
නිරැත්තර වූ උතමු් නිවථාණය මසායමින් ආලාරකාලාම නම් තවුසා 
මවත ගිමයමි මගාස්, ආලාරකාලාම තාපසයාට “ඇවැත්නි, 
කාලාමමයනි, නඹුමග් මම්  ාසනමයහි බරහ්මචයයථාමවහි හැසිමරන්ට 
මම කැමැත්මතමි” යැයි කමීවමි. 

අග්ගිමවස්සනය, මම මමමස් කී කල්හි ආලාරකාලාම මට “යම් 
තැනක නුවණ ඇත්තා වූ පුරැර්මයක් මනාමබෝ කලකින් තමන්මග් 
ආචායයථයන්මග් ධමථය තමා ම නුවණින් දැන අවමබෝධ මකාට ඊට 
පැමිණ වාසය කරන්මන් ද, මම් ධමථය ද එබඳු ය, එමහයින් ආයුර්ම්ත් 
මතම වාසය මකමර්මවා” යැයි කීමව් ය. 

අග්ගිමවස්සනය, මම ටික කලකින් වහාම ඔවුන්මග් ඒ ධමථය 
අසාම ඉමගන ගත්මතමි. අග්ගිමවස්සනය, ඔහු කයින මද් කියන්ට 
මතාල ගැටීම් පමණකනි් ම මට පරගුණ විය. ඉන් පසු මම ආලාරකාලාම 
මවත මගාස්, “ඇවැත්නි, කාලාමමයනි, මකාපමණකින ්මම් ධමථය තමා 
ම දැන අවමබෝධ මකාට ඊට පැමිණ පරකා  මකමර්ම ද” යැයි ඇසුමවමි. 

එවිට ආලාරකාලාම තවුසා ආකිඤ්්චඤ්්ායතනය මකළවර 
මකාට ඇති සමාපත්තිය මට දැක්වූමව් ය. ඉන් පසු මට මම් සිත විය. 
“ආලාරකාලාම හට පමණක්  රද්ධාව ඇත්මත් මනාමවයි. මට ද  රද්ධාව 
ඇත. ආලාරකාලාම හට පමණක් වීයයථය ඇත්මත් මනාමවයි, මට ද 
වීයයථය ඇත. ආලාරකාලාම හට පමණක් සිහිය ඇත්මත් මනාමවයි. මට 
ද සිහිය ඇත, ආලාරකාලාම හට පමණක් සමාිය ඇත්මත් මනාමවයි, 
මට ද සමාිය ඇත ආලාරකාලාම හට පමණක ් පරඥාව ඇත්මත් 
මනාමවයි, මට ද පරඥාව ඇත. යම් මහ්තුවකනි් ආලාරකාලාම මතම යම් 
ධමථයක් තමා ම නුවණින් දැන ඊට පැමිණ වාසය කරමි යැයි, කයියි නම් 
ඒ ධමථය අත් කර ගැණීම පිණිස මම උත්සාහ කරන්මනම් නම් මහාඳය” 
කියායි. 
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ඉන් පසු මම ටික කලකින ්වහාම ඒ ධමථය තමා ම නුවණින් 
දැන අවමබෝධ මකාට ඊට පැමිණ වාසය කමළමි. ඉන් පසු මම 
ආලාරකාලාම තවුසා මවත මගාස්, “ඇවැත්නි කාලාමමයනි, ඔබ දනන්ා 
ධමථය මමපමණකම් ද” යැයි ඇසීමි. “ඇවැත්නි, මා දත් ධමථය 
මමපමණකි” යැයි ඔහු කීමව් ය. “ඇවැතන්ි, මම ද මමපමණකින් මම් 
ධමථය දැන අවමබෝධ මකාට වාසය කරමි” යැයි කීමවමි. එවිට 
ආලාරකාලාම තවුසා “ඇවැත්නි, ඔබ වැනි වූ සමාන බරහ්මචයයථාව 
ඇත්මතකු දකින්මනමු ද, ඒ අපට ලාභයකි. උතුම් ලාභයකි. මම යම් 
ධමථයක් දැන අවමබෝධ මකාට පරකා  කරම් ද, ඔබත් ඒ ධමථය දැන 
අවමබෝධ මකාට වාසය කරන්මනහි ය. ඇවැත්නි, එනු මැනව, මදමදනා 
ම එක්ව මම් පිරිස පාලනය කරමු” යැයි කීමව්ය. මමමස ්මාමග් ආචායයථ 
වූ ආලාරකාලාම තවුසා අතවැසි වූ මා ඔහු හා සම ස්ථානමයහි තැබීය. 
උත්තම වූ පූජාමවන් මා පදිුමව් ය. 

අග්ගිමවස්සනය, ඒ මට මමමස් සිතුමණ් ය, මම් තාපස ධමථය 
සසර කලකිරීම පිණිස, මනා ඇල්ම පිණිස මකමලස් නැති කිරීම පිණිස 
චතුරායයථ සතයය අවමබෝධය පිණිස නිවථාණය පණිිස මනාපවතියි. 
ආකිඤ්්චඤ්්ායතන බරහ්ම මලෝකමයහි ඉපදීම පිණිස පමණක් පවතිය.ි 
අග්ගිමවස්සනය, ඒ මම ඒ ධමථය මා බලාමපාමරාත්තු වන අථථ සිද්ිය 
පිණිස මනාමව් යැයි සිතා, ඒ ධමථමයහි කලකිරී එයින් ඉවත්ව ගිමයමි. 

  මම කුසල් කමුක් දැයි මසායන්මන්, නිරැත්තර වූ උතුම් 
නිවථාණය මසායන්මන් උද්දකරාම පුතර තවුසා හමුවට මගාස් උද්දකරාම 
පුතර හට “ඇවැත්නි රාමමයනි, මම් ධමථ විනමයහි බරහ්මචයයථාව රකින්ට 
මම කැමැත්මතමි” කීමවමි. එවිට උද්දකරාම පුතර මතමම් “යම් නුවණ 
ඇත්තා වූ පුරැර්මයක් මනාමබෝ කලකින් තමන්මග ් ආචායයථයන්මග් 
ධමථය තමා ම නවුණින් දැන අවමබෝධ මකාට ඊට පැමිණ වාසය 
කරන්මන ්ද මම් ධමථය ද එබඳු ය. එමහයනි් ආයුර්ම්ත් මතමම් වාසය 
මකමර්මවා” යැයි මට කීමව් ය. 

ඉන් පසු මම මකටි කලකනි් වහාම ඔවුන්මග් ඒ ධමථය ඉමගන 
ගත්මතමි. මම ඒ ධමථය කමීට මතාල මසලවූ පමණින්, වචනයක් කී 
පමණින් ම අවමබෝධ විය. ඉන් පසු මම උද්දකරාම පතුර තවුසා මවත 
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මගාස්, “ඇවැත්නි, රාමමයනි, මකාපමණකින් මම් ධමථය තමා ම දැන 
අවමබෝධ මකාට ඊට පැමිණ පරකා  මකමර්ම ද” යැයි ඇසීමි. 

එවිට උදද්කරාම පුතර මනවසඤ්්ානාසඤ්්ායතනය, මකළවර 
මකාට ඇති සමාපත්තිය දැන්වූමව් ය. එකල්හි මට මම් සිත විය. “රාම 
හට පමණක්  රද්ධාව ඇත්මත් මනාමවයි. මට ද  රද්ධාව ඇත. රාම හට 
පමණක් වීයයථය ඇත්මත් මනාමවයි. මට ද වීයයථය ඇත. රාම හට 
පමණක් සිහිය ඇත්මත් මනාමවයි. මට ද සිහිය ඇත. රාම හට පමණක් 
සමාිය ඇත්මත් මනාමවයි. මට ද සමාිය ඇත. රාම හට පමණක් 
පරඥාව ඇත්මත් මනාමවයි. මට ද පරඥාව ඇත. යම් මහ්තුවකින් රාම පුතර 
මතම යම් ධමථයක් තමා ම නුවණින් දැන ඊට පැමිණ වාසය කරමි යැයි 
කියයි නම් ඒ ධමථය තමන් ම පරතයක්ෂ කර ගැණීම පිණිස වීයයථය 
කරන්මනම් නම් යහපත් ය” කියායි. 

ඉන් පසු මම මකටි කලකින් වහාම ඒ ධමථය නුවණින් දැන 
අවමබෝධ මකාට ඊට පැමිණ වාසය කමළමි. අග්ගිමවස්සනය, ඉන් පසු 
මම උදද්කරාම පුතර තවුසා මවත මගාස් මමමස් කීමවමි. 

“ඇවැත්නි, රාමමයනි, ඔබ දන්නා ධමථය මමපමණක් ම ද යැයි 
ඇසීමි. ‘ඇවැතන්ි, මා දනන්ා ධමථය මමපමණකම් ය” යැයි උදද්කරාම 
තවුසා කීමව් ය. එවිට මම “ඇවැත්නි, මම ද මම් ධමථය දැන අවමබෝධ 
මකාට වාසය කරමි” යැයි කීමවමි. 

එකල්හි උද්දකරාම තවුසා “ඇවැත්නි, ආයරු්්මත් වූ ඔබ වැනි වූ 
සමාන බරහ්මචයයථාව ඇත්මතකු දකින්මනමු ද ඒ අපට ලාභයකි. මහත් 
ලාභයකි. මමමස් මම යම් ධමථයක් දැන අවමබෝධ මකාට ඊට පැමිණ 
පරකා  කරම් ද, ඔබ ඒ ධමථය නුවණින් දැන අවමබෝධ මකාට ඊට පැමිණ 
වාසය කරන්මනහි ය. ඇවැත්නි, එව මදමදනා ම එක්ව මම් පරිිස 
පාලනය කරමු” යැයි කීමව්ය. අග්ගිමවස්සනය, මමමස ්මාමග් ආචායයථ 
වූම උද්දකරාම පුතර මතම අතවැසි වූ මා ඔහු හා සම ස්ථානමයහි 
තැබීය. උතුම් වූ පූජාමවන් මට පිදුමව් ය. 

අග්ගිමවස්සනය, ඉන් පසු මට මමමස් සිතුමණ් ය. මම් තාපස 
ධමථය සසර කලකිරීම පිණිස සසර මනා ඇල්ම පිණිස මකමලස් නැති 
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කිරීම පිණිස දත යුතු ධමථයන් දැනීම පිණිස චතුරායයථ සතයය අවමබෝධය 
පිණිස නිවථාණය පිණිස මනාපවතී. මනවසඤ්්ානාසඤ්්ායතන බරහ්ම 
මලෝකමයහි ඉපදීම පිණිස පමණක් පවතිය.ි අග්ගිමවස්සනය, මම ඒ 
ධමථමයහි මා බලාමපාමරාත්තු වන අථථය නැති බව දැන කලකිරී 
ඔහුමගන් ඉවත්ව ගිමයමි. 

  අග්ගිමවස්සනය, ඒ මම කසුල් කමුක ්දැයි මසායමින්, නිරැත්තර 
වූ නවිථාණය මසායමින් මගධ ජනපදමයහි පිළිමවලින් ගමන ්කරන්මන් 
උරැමවල් දනව්මවහි මස්නානී නම් නියම් ගමට පැමිණිමයමි. එහි සුදු 
වැලි තලා ඇති යහපත් මතාටවල් ඇති ගලා යන ගඟ ඇත ි අවට 
මගාදුරැ ගම් ඇති පරසාදය ඇති කරන්නා වූ සිත් සතුටු කරන්නා වූ 
වනලැහැබක් ඇති ිම් මපමදසක් දුටුමවමි. එවිට මට මම් සිත පහළ 
විය. ඒකාන්තමයන් භමූි පරමද් මය සිත් අලවන්මන ්ය. වන ළැහැබ 
සතුට උපදවන්මන ්ය, සුදු වැලිතලා ඇති මහාඳ මතාටුපලවල් ඇති 
ගංගාව ද සිත් අලවන්නී ය. හාත්පස මගාදුරැ ගම ද මවයි. වීයයථය 
කරන කුල පුතරමයකුට වීයයථය කිරීමට මමය ඒකාන්තමයන් සදුුසුයි. 
අග්ගිමවස්සනය, ඒ මම මම් ස්ථානය වීයයථය කරිීමට සුදුසු යයි සිතා 
වීයයථ වැඩීම පිණිස එහි ම උන්මනමි. 

  අග්ගිමවස්සනය, මට එහි දී ඓ ්චයයථ වූ, මපර මනා ඇසූ විරූ 
උපමා තුනක් වැටහුණාහු ය, අග්ගිමවස්සනය, ගනිි නිපදවීමට අව ය 
පුරැර්මයක් කිරි සහිත වූ අමු වූ දිමය් දමන ලද මතත් වූ දිඹුල් ලී 
කැබැල්ලක් හා ගිනි ගානා දණ්ඩක් මගන ගිනි නපිදවන්මනමි යැයි ඒ 
ජලමයහි බහාලන ලද ඒ කිරි සහිත අමු දිඹුල් ලී කැබැල්ල ගනිි ගානා 
දණ්මඩන් මදින්මන් ය. අග්ගිමවස්සනය, ඔහුට ගින ි නිපදවිය හැකි 
වන්මන් ද? යැයි භාගයවතුන් වහන්මස් අසා වදාළ මසක්.  

එවිට සච්චක “භවත් මගෞතමයනි, එය සදිු මනාවන්මනය් යැයි 
කීමව් ය. ඊට මහ්තු කවමර්මද යැයි භාගයවතුන් වහන්මස් අසා වදාළ 
මස්ක. එවිට සච්චක භවත් මගෞතමයනි, දිඹුල් ලී කඩ වනාහි අමු ය, 
කිරි සහිතය, එපමණක් මනාව ජලමයහි ද බහා ලන ලද්මද් ය. 
එමහයිනි. එයනි් ඒ පුදග්ලයා ක්ලාන්තයට මවමහසට දුකට පත්වීම 
පමණක් මවයි යැයි කීමව් ය.  
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ඉන් පසු භාගයවතුන් වහන්මස් අග්ගිමවස්සනය, එපරිදම්දන් ම 
යම්කිසි  රමණමයෝ මහෝ බරාහ්මණමයෝ මහෝ කයින් වස්තු කාමයන් මගන් 
මවන් ව වාසය මනාකරත ්ද, කාම වස්තු මකමරහි ඔවුන්මග් යම්කිසි 
ඇල්මක් මව්ද, කාම ආසාවක් මව්ද, කාම මුජථාවක ්මව්ද, කාම පපිාසයක් 
මව්ද, කාම දැවිල්ලක් මව්ද, ඒ ක්මල්  කාමය තමා තුල මනාව නැති 
මනාවූමය් මව්ද, මනාව මැඩපවත්වන ලද්මද් මනාමව් ද, ඒ පින්වත් 
මහණ බමුමණෝ උපකරමමයන් හට ගත්තා වූ, දුක් වූ, තියුණු වූ, කටුක 
වූ මව්දනාවන් විඳිත්. ඔවුහ ුආයයථ මාගථ ඥාන ද ථනයට ද, නිරැත්තර වූ 
අවමබෝධයට ද නුසුදුස්මසෝම ය. අග්ගිමවස්සනය, ඓ ්චයයථ වූ මපර 
මනා ඇසූ විරූ මම් පළමු වන උපමාව මට වැටහිණි. 

  අග්ගිමවස්සනය, ඓ ්චයයථ වූ මපර මනා ඇසූ විරූ අනය වූ 
මදමවනි උපමාවක් ද මට වැටහිණි. යම් මස් කිරි සහිත වූ අමු දිඹුල් 
ලීයක් දිමයන් මගන මගාඩ ිමමහි බහා තබන ලද්මද ්මවයි. ඉක්ිති 
පුරැර්මයක් මතම ගිනගිානා දණ්ඩක් මගන ගිනි නිපදවන්මනමි යැයි 
කිරි සහිත වූ, දිමයන් මගන මගාඩ තබන ලද ඒ අමු දිඹුල් ලීය ගිනි 
ගානා දණ්මඩන ්මදින්මන ්ය. එයින් ඔහු ගිනි උපදවන්මන් ද?” යැයි 
අසා වදාළ මස්ක. එවිට සච්චක “භවත් මගෞතමයනි, එය සදිු 
මනාවන්මන්ය” යැයි කීමව් ය.  

එවිට භාගයවතුන් වහන්මස ්ඊට මහ්තු කවමර්මද යැයි අසා වදාළ 
මස්ක. භවත් මගෞතමයනි, ඒ ලී කඩ ජලමයන් බැහැර කර මගාඩ 
ිමමහි දමා තිබුනත් කිරි සහිතය අමු ය. එමහයිනි. එයින් ඒ පුරැර්යා 
ක්ලාන්තයට මවමහසට පත්වීම පමණක් සදිු වන්මන් ය” යැයි කීමව් 
ය. ඉන් පසු භාගයවතනු් වහන්මස් “අගග්ිමවස්සනය, එපරිද්මදන ්ම යම් 
 රමණමයෝ මහෝ බරාහ්මණමයෝ මහෝ කයින් කාමයන් මගන් මවන් ව 
වාසය කරත්ද, (එමහත්) කාම වස්තු මකමරහි ඔවුන්මග ්ඇල්මක් මව්ද, 
කාම ආ ාවක් මව්ද, කාම මුජථාවක් මව්ද, කාම පිපාසයක් මව්ද, කාම 
දැවිල්ලක ් මව්ද, එය අභයන්තරමයහි මනාව නැති මනාවූමය් මව්ද, 
මනාව මැඩ පවත්වන ලදම්ද් මනාමව් ද, ඒ පිනව්ත් මහණ බමුමණෝ 
උපකරමමයන් හට ගත්තා වූ, දුක් වූ තියුණු වූ, කටකු වූ මව්දනාවන් 
විඳිත්. ඔවුහු ආයයථ ඥාන ද ථනයට ද, නිරැත්තර අවමබෝධයට ද 
නුසුදුස්මසෝම ය.  
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ඒ පින්වත් මහණ බමුමණෝ උපකරමමයන් හට ගත්තා වූ, දුක් වූ, 
තියුණු වූ, කටකු වූ මව්දනාවන් ඉදින් මනාවිඳින්නාහු ද, ඥාන ද ථනය 
ලැබීමට ද, නිරැත්තර වූ අවමබෝධයට ද නුසුදුස්මසෝම ය. 
අග්ගිමවස්සනය, මම් වනාහි මට වැටහුණු පුදුම වූ, මපර මනා ඇසුවා 
වූ මදමවනි උපමාවයි යැය ිවදාළ මස්ක. 

අග්ගිමවස්සනය, පුදුම වූ මපර මනා ඇසුවා වූ තුන් මවනි වූ 
අනය උපමාවක ්ද මට වැටහුමණ් ය. අග්ගිමවස්සනය, වියළුණා වූ, කිරි 
සිඳුණා වූ, දිමයන් ඈත් මකාට මගාඩ ි මමහි තබන ලද වියලි දර ලීයක් 
මව්ද, එකල්හි පුරැර්මයක ්ගිනගිානා දණඩ් මගන ගිනි උපදවන්මනමි 
යැයි වියළුණා වූ කරිි සිඳුණා වූ, දිමයන් ඈත් මකාට මගාඩ තබන ලද 
ඒ ලීය ගිනි ගානා දණ්ඩක් මගන මැදීමමන් ගනිි උපදවන්මන් ද? යැයි 
අසා වදාළ මස්ක.  

එවිට සච්චක “භවත් මගෞතමයනි, එමස්ය. යැයි කීමව් ය. එවිට 
භාගයවතුන් වහන්මස් ඊට මහ්තු කවමර්මද? යැයි අසා වදාළ මස්ක. 
එකල්හි සච්චක භවත් මගෞතමයනි, ඒ ලීය වියළුමණ් මවයි, කිරි 
සිඳුමණ් මවයි, දිමයන් මගන මගාඩ තබන ලද්මද්ත් මවයි. එම නිසා ය” 
යැයි කීමව් ය. ඉන් පස ු භාගයවතුන් වහන්මස් “අග්ගිමවස්සනය, 
එපරිද්මදන් ම යම් ඒ  රමණමයෝ මහෝ බරාහ්මණමයෝ මහෝ කයින් 
කාමයන් මගන් මවන් ව වාසය කරත්ද, ඔවුන්මග ් කාම වස්තූන් 
මකමරහි යම් ඇල්මක් මව්ද, කාම ආසාවක් මව්ද, කාම මුජථාවක් මව්ද, 
කාම දැවිල්ලක් මව්ද ඒ කාම ආ ාව අධයාත්මමයහ ි මහාඳින් පරහීණ 
වූමය් මව්ද, මහාඳින් මැඩ පැවතිමය් ද, ඒ පින්වත් මහණ බමුමණෝ 
උපකරමමයන් හට ගත්තා වූ, තියුණු වූ, කටුක වූ, මව්දනාවන් මනාවිඳිත්. 
ඔවුහු මාගථ ඥාන ද ථනය පිණිස, නිරැත්තර වූ අවමබෝධය පිණිස 
සුදුස්මසෝම ය. 

අග්ගිමවස්සනය, ඓ ්චයයථ වූ මපර මනා ඇසූ විරූ මම් උපමා 
තුන මට වැටහුනාහුය. 

අග්ගිමවස්සනය, ඒ මට මම් සිත පහළ විය. යම් මහයකින් මට 
යටි දත් මපමළන් උඩු දත ්මපළ තද කරමගන දිව උඩු තල්මලහි තද 
කරමගන, කුසල් සිතින ් අකුසල් සිත යටපත් කරන්මනම් නම්, 
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මපළන්මනම් නම් මයමහක’ යැයි සිත් විය. අගග්ිමවස්සනය, ඉන් පසු 
මම යටි දත් මපමළන් උඩු දත් මපළ තද කරමගන දිව උඩු තල්මලහි 
තද කරමගන, කුසල් සිතනි් අකුසල් සිත යටපත් කරමි, මපළීමමහි 
මයදුමණමි.  එමස් මකමලස් තවන්නා වූ ඒ මාමග ්කහිිලිවලින් ඩහදිය 
වැගිමරන්නට විය. 

අග්ගිමවස්සනය, යම් මස් බලවත් පුරැර්මයක් මතම වඩා දුවථල 
පුරැර්මයකු හිසින් මහෝ අල්ලාමගන, මබල්මලන් මහෝ අල්ලාමගන තද 
කරන්මන් ද, මපළන්මන් ද, තවන්මන් ද, අග්ගිමවස්සනය, එපරිද්මදන් 
ම යටි දත් මපමළන් උඩු දත් මපළ තද කරමගන, දිව උඩු තල්මලහි 
තද කරමගන කුසල් සිතින් අකුසල් සිත යටපත් කරනන්ා වූ, මපළන්නා 
වූ, තවන්නා වූ ඒ මාමග් කහිිලිවලින ්ඩහදිය වැගිමරනන්ට විය. එමහත් 
පටන් ගත් වීයයථය මනා හැකිළුමණ් ය. සිහිය එළඹ සිටිමය් ය. කුසල් 
සිමතහි පිරිහීමක් මනාවූමය ්ය. 

අග්ගිමවස්සනය, ආ ව්ාස පර ්වාස කිරීම් රහිතව ධයානය 
වඩන්මනම් නම් මයමහක යැයි සිතක් ඇති විය. මම කටින් ද, 
නාසමයන් ද ආ ්වාස පර ව්ාස වැළැකව්ූමවමි. එවිට කන් සිදුරැවලින් 
පිටමවන වාතමයහි අික  බ්දය ඇතිමවයි. මයනි හමක් පඹිින කල්හි 
යම් මස් අික  බ්දයක් ඇති මව් ද, එපරිද්මදන් ම අග්ගිමවස්සනය, 
මාමග් මුඛ්මයන් ද නාසමයන් ද ආ ්වාස පර ්වාස වැළැක්වූ කල්හි කන් 
සිදුරැවලින ් පිටමවන වාතමයහි අික  බ්දය ඇති විය.  රීරය දාහ 
සහිත විය. මට උපන්නා වූ මමබඳු වූ ද, දුක් මව්දනාව මහ්තුමවන් ද 
කුසල් සිමතහි පිරිහීමක් මනාවූමය් ය. 

අග්ගිමවස්සනය, ඉන් පසු මට ආ ්වාස රහිත ධයානයම 
වඩන්මනම් නම් මයමහක යැයි සිත් විය. මම මුඛ්මයන් ද, නාසමයන් 
ද, කණින ්ද ආ ව්ාස පර ව්ාස වැළැක්වූමවමි. එවිට බලවත් පුරැර්මයක් 
තියුණු කටුවකින් හිස් මුදුන විදින්නාක් මමන් අික මලස වාතය තද 
වී හිස් මුදුන පලන්නාක් මමන් මවයි. එමස් ම බලවත ්පුරැර්මයක් දැි 
වර පට බැම්මකනි් හිස මවළනන්ාක් මමන් හිමසහි අික මව්දනාව 
ඇති මවයි. එමහත් කුසල් සිමතහි පිරිහීමක් මනාවූමය ්ය. 
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අග්ගිමවස්සනය, ඒ මට ආ ්වාස රහිත ධයානයම තව දුරටත් 
වඩන්මනම් නම් මයමහක මමමස් කල්පනා විය. මම මුඛ්මයන් ද, 
නාසමයන් ද, කණින් ද ආ ්වාස පර ්වාස වැළැක්වූමවමි. එවිට දක්ෂ වූ 
ගවයන් මරන්මනක් මහෝ ගවයන් මරන්මනකුමග් අතවැසිමයක් මහෝ 
මගරින් කපන තියුණු ආයුධයකින් බඩ කපන්නාක් මමන් අික වූ වායු 
පීඩනමයන් කුස සිඳිනන්ාක් මමන් මවයි. බලවත් පුරැර්මයෝ 
මදමදමනක් දුවථල පුරැර්මයකු දූතින් අල්ලා මගන අඟුරැ වළකට අල්ලා 
තවන්නාක් මමන් බලවත් මව්දනාවන ්ඇති විය. එමහත් කුසල් සිමතහි 
පිරිහීමක් මනාවූමය් ය. 

  එකල්හි මද්වතාමවෝ මා දැක ‘ රමණ මගෞතම මතම කළුරිය 
කමළ් ය’ මමමස් කීහ. ඇතැම් මද්වතා මකමනක් ‘ රමණ මගෞතම මතම 
කළුරිය මනාකමළ් ය. එමහත් කළුරිය කරන්මනය්’ යැය ිකීහ. ඇතැම් 
මදවතා මකමනක් ‘ රමණ මගෞතම මතම කළුරිය කමළ්ත් මනාමව්. 
කළුරිය කරන්මන්ත් මනාමවයි.  රමණ මගෞතම මතම රහත්ය. මමය 
රහතුන්මග් වාසය කිරීමක් යැයි කීහ. 

  අග්ගිමවස්සනය, ඒ මට මළුුමනින් ආහාර මනා වැළඳීම පිණිස 
පිළපිදින්මනම් නම් ඉතා මයමහක මමමස් කල්පනා විය. එවිට 
මද්වතාමවෝ මා මවත පැමිණ ‘නිදුකාමණනි, ඔබ මුළුමනනි් ආහාර 
මනාමගන සිටිනන්ට මනා සිතුව මැනවි. යම් මහයකනි් ඔබ මුළුමනනි් 
ආහාර මනාමගන සිටිය මහාත් අපි ඔබමග් මරෝම කපූයන්මගන් දිවය 
ඕජස්  රීරගත කරන්මනම.ු ඔබ එයනි් යැමපන්මනහි ය යැයි කීහ. 
අග්ගිමවස්සනය, ඒ මට මමමස් කල්පනා විය. මම වනාහි මුළුමනනි් 
නිරාහාර ව සිටීමට සිතින් එකඟ උනිමි. එමහත් මම් මද්වතාමවෝ මාමග් 
මරෝම කූපයන්මගන් දිවය ඕජස්  රීර ගත කරන්මන් නම් එයින් මම 
යැමපන්මනමි. එවිට එය මාමග් මුසාවක් වන්මන් ය. අග්ගිමවස්සනය, 
ඒ මම ඒ මදවියන් වැළැකව්ූමවමි. වුවමනා නැතැයි කීමවමි. 

  අග්ගිමවස්සනය, ඒ මට මම පතක් පමණ වූ මුං තැම්බූ දිය 
මහෝ මකාල්ලු තැම්බූ දිය මහෝ කඩල තැම්බූ දිය මහෝ ඉතා ස්වල්ප වූ 
ආහාරයක් වළඳන්මනම් නම් මයමහක යැයි මම් සිත පහළ විය. 
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අග්ගිමවස්සනය, ඒ මම පතක් පමණ වූ, මුං තැම්බූ දිය මහෝ 
මකාල්ලු තැම්බූ දිය මහෝ කඩල තැම්බූ දිය මහෝ ඉතා ස්වල්ප ව මයන් 
ආහාරය වැළඳුමවමි. මමමස් ඉතා ස්වල්ප ව මයන් ආහාර ගන්නා වූ 
ඒ මාමග්  රීරය ඉතා මකට්ටු විය. අසූ වසක් ගිය වැලක පුරැක් මහෝ 
කලු වැල් නම් වැලක පුරැක් මහෝ යම් මස්ද මාමග් අඟපසඟ එබඳු විය. 
ඔටු පියවර මැද ගැඹුරැ මව්ද, එපරිද්මදන් ම මාමග ්නිසීදන මාං ය 
(තට්ටම) මැදින් ගැඹුරැ විය. රැහැනක ඇවුණු දැව වැටිය අතරතුර උස් 
මිටි මව්ද, එපරිද්මදන් මාමග් මකාඳු ඇටය උස් මිටි මවයි. යම් මස් දිරූ 
 ාලාවක පරාල උඩු යටි ව මයන් නැමුණාහු මවත් ද, එපරිද්මදන් 
මාමග් ඉල ඇට උඩු යටි ව මයන් නැමුණාහු මවත්. ගැඹුරැ ළිඳක දිය 
යට මපමනන තුරැ ගැඹුරට ගියාහු යට බැස්සාහු දක්නා ලැමබත් ද, 
එපරිද්මදන් ම මාමග් ඇස්වල මනත් තරැ වල ගැඹුරැ වී යට බැස්සාහුය. 
තිත්ත ලබු මගියක් අමමුවන් කැපූ විට අව් සුළඟින් හැකිළමීට 
මැලවීමට පත් වන්නාක් මමන් මමග් හිමස් සම හැකිළී මැලවී ගිමය් ය. 

අග්ගිමවස්සනය, මම බමේ සම අතගාන්මනමි යැයි පිට 
කටුවම අතගාන්මනමි. පටි කටුව අල්ලමි යැයි බමේ සම අල්ලමි. 
අග්ගිමවස්සනය, මමමස් ස්වල්ප ආහාරය නිසා එපමණට මාමග් බමේ 
සම මකාඳු ඇටමයහි ඇලුමණ් ය. ඒ මම වර්මචස ් මහෝ මුතර මහෝ 
කරන්මනමි යැයි හුන්මන් එහි ම යටිකුරැ ව වැමටමි. මම මම්  රීරය 
අස්වසමි යැයි අතින්  රීරාවයව පරිිමදිමි. එවිට මුල් කුණු වූ මලාම් 
 රීරමයන් ගැලවී වැමටත්. 

අග්ගිමවස්සනය, සමහර මිනිස්සු මා දැක  රමණ මගෞතම මතම 
කළු ය යැයි කීවාහුය. ඇතැම් මිනිස්සු ‘ රමණ මගෞතම මතම කළු 
මනාමවයි පලාවන් පාටය යැයි කවීාහුය. ඇතැම්හු ‘ රමණ මගෞතම 
මතම කලුත් මනාමවයි, පලාවන් පාටත් මනාමවයි,  රමණ මගෞතම 
මතම රන් වන ්සිවි ඇත්මත්ය යැයි කීවාහුය. අග්ගිමවස්සනය, මමමස් 
කීමට තරමට ම මාමග් පිරිසිදු ව ූහාත්පසින ්බබළන්නා වූ  රීර වණථය 
ඒ නිරාහාර භාවය නිසාම නැසුමණ් ය. 

අග්ගිමවස්සනය, ඉන් මට “අතීත කාලමයහි යම්කිසි  රමණමයෝ 
මහෝ බරාහ්මණමයෝ මහෝ උපකරමමයන් යම් දුක් වූ, තියුණු වූ, කටුක වූ 
මව්දනා වින්දාහු නම් ඒ මම් තරම් ම මවයි. මීට වැි මනාමවයි. අනාගත 
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කාලමයහි යම්කිසි  රමණමයෝ මහෝ බරාහ්මණමයෝ මහෝ උපකරමමයන් යම් 
දුක් වූ, තියුණු වූ, කටකු වූ මව්දනා විඳිනන්ාහු නම් ඒ මම් තරම් ම 
මවයි. මීට වැි මනාමවය.ි මම් වතථමාන කාලමයහි යම් කිසි  රමණමයෝ 
මහෝ බරාහ්මණමයෝ මහෝ උපකරමමයන් යම් දුක් වූ, තියණුු වූ මවදනාවන් 
විඳිත් නම් ඒ මම් තරම් ම මවයි මීට වැි මනාමවයි. මම වනාහි මම් 
කටුක වූ දුර්්කර කරියාමවන් මනුර්ය ධමථයට ඉක්මවා සිටි ආයයථ භාවය 
ඇති කිරීමට සමථථ වූ ඥාන ද ථන විම ්ර්යක් මනාලැබීමි. මාගථාවමබෝධය 
පිණිස අනය මාගථයක් ඇත්මත් ද” යැයි කලප්නා විය. 

අග්ගිමවස්සනය, ඒ මට “පයි වූ සුද්මධෝදන  ාකය මහ රජතුමා 
මග් වප ් මඟුල් දිනමයහ ි සිහිල් වූ දඹ රැක් මසවමනහි හුන්මන් 
ආනාපාන සතිය වඩා කාමයන් මගන් මවනව් ම අකුසල ධමථයන්මගන් 
මවන්ව ම විතකථ සහිත වූ විචාර සහිත වූ විමව්කමයන් හටගත් පරීතිය 
හා සැපය ඇති පරථම ධයානයට පැමිණ වාසය කළ බව දනිමි. ඒ 
ආනාපාන සති භාවනාව මාගථය මාගථ ඥාන අවමබෝධය පිණිස වන්මනය් 
යැයි අදහස් විය. අග්ගිමවස්සනය, ඒ මට අවමබෝධය පණිිස මම් මාගථය 
යැයි සිහයි අනුව පැවති විඤ්්ාණය පහළ විය. 

අග්ගිමවස්සනය, ඒ මට “මම තරම් දුවථල වූ  රීරයකනි ්යුක්තව 
ඒ පරථම ධයාන සැපය ලබන්නට බැරිය. යම් මහයකින් මම බත් හා 
මකාමු පිඬු ආදි ඖදාරික ආහාරයක් ගන්මනම් නම් මහාඳය” කයිා සිත් 
විය. 

අග්ගිමවස්සනය, ඒ මම බත්, මකාමු පිඬු යැයි කියන ඔලාරික 
ආහාරයක් ගත්මතමි. අගග්ිමවස්සනය, ඒ කාලමයහි “ රමණ මගෞතම 
මතම යම් මලාවුතුරා දහමක් ලැබුමව් නම් එය අපට කියන්මන්ය’ යන 
අදහසින් භික්ෂූන ් පස ් මදමනක් මට උපස්ථාන කරමින් සිටියහ. 
අග්ගිමවස්සනය, යම් කලක පටන් මම බත් හා මකාමු පිඬු ආහාර 
ගන්නට වූමයම් ද, එකල්හ ිඒ භික්ෂූහු ‘ රමණ මගෞතම මතම පරතයය 
බහුල මකාට ඇත්මත් ය. රසමයහි ගිජවු පරණීත පිණ්ඩපාතාදිය 
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වැළදීමට හැරැමණ් ය. වීයයථය කිරීමමන් පිරිහුමණ ් ය” යැයි කියා 
කලකිරී බැහැර ගයිාහුය1. 

  අග්ගිමවස්සනය, මම ඕලාරික ආහාර මගන  රීර  ක්තිය ලැබ 
කාම ක්මල්  කාමයන්මගන් මවන් ව, මසසු අකු ල ධමථයන්මගන් ද 
මවන් ව, විතකථ විචාර සහිතව, නීවරණයන් මගන් මවන ්වීම මහ්තුමවන් 
පරීතිමයන් හා සුවමයන් යකු්ත වූ පරථම ධයාන කුසල චිත්තයට පැමිණ 
වාසය කමළමි. 

ඉන් පසු විතකථ විචාර සන ්සිඳීමමන් කැලඹිලි නැති සිමතහි 
මනා පරසාදය ඇත්තා ව ූනි ්චල වූ බලවත් සමාිමයන් යුත් පරීතයි, 
සැපය, ඒකාගරතාව යන අංග තුමනන් යුත් දුතිය ධයාන කුසල චිත්තයට 
පැමිණ වාසය කමළමි.  

ඉන් පසු පරීතිය අත්හැර අගර වූ ධයාන සුවමයහි ද පක්ෂපාත 
බවක් නූපදවන යම් මැදහත් බවක් මව් ද, ඒ ධයාන උමප්ක්ෂාමවන් 
යුක්තව මනා සිහිය නුවණ ඇතිව කයින් ද ඉතා මියුරැ සැපයට පැමිණ 
මවමසයි ද, බුදු පමස් බුදු මහරහත් ආදී ආයයථ මමහෝත්තමයන් 
වහන්මස්ලා යම් ධයාන සවුයක් පරීතිය නපූදනා බැවින් මනා සතිමයන් 
යුක්ත මව් යැයි ද, ඉතා මියුරැ සැපයක් මගන මදන නමුත් සැපමයහි 
මනා ඇලී උමප්ක්ෂාමවන් යකු්ත මව් යැය ිද, ඒ මහ්තු මකාට යම් ධයාන 
ලාභිමයකු මකමරහි උමපක්්ෂාවත් සිහියත් සැප විහරණයත් ඇත්මත්ය 
යැයි පසසන ලද්මද් මව් ද, එමස් වූ මතවැනි ධයාන කුසල චිත්තයට 
පැමිණ වාසය කමළමි. 

අනතුරැව පරථම ධයාන උපචාරය ඉක්මවා අපථනාවට 
පැමිණීමමහි දී කායික දුක්ඛ්ය පරහාණය කිරීමමන ් ද, චතුථථ ධයාන 
උපචාරය ඉක්මවා අපථනාවට පැමිණීමමහි දී කායික සැපය පරහාණය 
කිරීමමන් ද, මමමලස කලනි් ම සැප හා දුක් මව්දනා දුරැ කිරීමමන් හා 
දුතිය ධයාන උපචාරය ඉක්මවා අපථනාවට පැමිණීමමහ ිදී මදෝමනස්සය 
පරහාණය වීමමන් ද, තතිය ධයාන උපචාරය ඉක්මවා අපථනාවට 

 
1 අභිනිර්්කරමණය මකාට මකාපමණ පිරිස් සමග පැවිදි වුව ද බුද්ධත්වය ලබන විට 
ඒ සියලු මදනාමගන් ම මවන් වී එකලා වීම ධමථතාවයකි. 
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පැමිණීමමහි දී මසෝමනස්සය පරහීණ වීමමන් ද මමමලස පළමුමකාටම 
සැප දුක ් මසෝමනස්ස මදෝමනස්ස මව්දනා නැතිව යාමමන් දුක ් ද 
මනාවූ සැප ද මනාවූ මධයස්ථ බව කෘතය රසය මකාට ඇති බැවින් 
උමප්ක්ෂාමවන් ම හටගත් මහයින් කිසිවකින් බාධාවක් නැති පිරිසිදු 
මලස පිහිටි සිහිය ඇති බැවින් උමප්ක්ෂා සති පාරි දු්ි ය යැය ිකයිනු 
ලබන චතුථථ ධයාන කුසල චිත්තයට පැමිණ වාසය කමළමි. 

ඒ මම මමමස් චිත්ත වි ුද්ි ය සම්පූණථ  වීමමන් මනාව එකඟ 
වූ සිත් ඇති වූ කල්හි, සවථපරකාරමයන් පාප ධමථයන්මගන් මිදුණු කල්හි, 
මකමලසුන්මගන් දුරැ වූ කල්හි, උපක්මල් යන් පහ වූ කල්හි, සිත 
මමාමලාක් වූ කල්හි, මනාව පිරිසදිු වූ දීප්තිමත ්ව ූසිත් ඇති කල්හි මපර 
ජාති දැනීමම් ාණය පිණිස සිත නැමුමවමි.  

ඒ මම අභිඥා පාදක චතුථථ ධයානයට සමවැදී එයනි් නැග ීසිට 
මපර ජාති සිහි කිරීමම් ඥානය පිණිස සිත මයදුමවමි. ඒ මම එක් 
ජාතියක් ද, ජාති මදකක් ද, ජාති තුනක් ද, ජාති සතරක් ද, ජාති පසක් 
ද, ජාති දසයක ්ද, ජාති විස්සක් ද, ජාති තිසක ්ද, ජාති සතළිසක් ද, 
ජාති පණසක් ද, ජාති සියයක්  ද, ජාති දහසක් ද, ජාති ලක්ෂයක් ද, 
මනාමයක් විනා  මවමින් පවතින කල්පයන් ද, මනාමයක් හැමදමින් 
පවතින කලප්යන් ද, මනාමයක් විනා  වන, හැමදන කල්පයන් ද සිහි 
කමළමි.  

මම එ් ඒ තැන්හි දී මමමස ්වූ නමක් ඇතිව මමමස් ව ූමගෝතර 
ඇතිව විසුමවමි. මමනම්  රීර වණථය ඇත්මතක් වීමි. මමබඳු වූ ආහාර 
පාන ඇත්මතක් වීමි. මමබඳු වූ සැප දුක් වින්මදමි. මමබඳු ආයුර් 
මකළවර මකාට ඇත්මතම් වීමි. ඒ මම එයින් චයුතව අසවල් තැන 
උපන්මනමි. එහි දී ද මමබඳු නමක් ඇතිව, මමබඳු මගෝතර ඇතිව, මමබඳු 
පැහැ ඇතිව, මමබඳු ආහාර පාන ඇතිව, මමබඳු සුව දුක් ඇතිව, මමබඳු 
ආයුර් මකළවර මකාට විසමුවමි. ඒ මම එයින් චයුතව මමහි උපන්මනමි 
යැයි මමමස් අමන්ක විධ වූ මපර විසූ ස්කන්ධ පරම්පරාව සිහි කරයි. 
මමනම් ක්ෂතරිය වං මයහි මහෝ බරාහ්මණ වං මයහි මමනම් වණථාදිමයන් 
යුක්ත වීමි යනාදී ආකාර ව මයන් ද, මමනම් නම් ඇතිව මමනම් මගෝතර 
ඇතිව විසුමවමි යනාදී උදම්ද්  ව මයන් ද නා නා විධ වූ මපර විසූ 
ස්කන්ධ පරම්පරාව සිහි කරමි. 



ජයමංගල ගාථා                                        143 
 

අග්ගිමවස්සනය, මා විසනි ් රාතරිමය් පළම ු යාමමයහි දී මම් 
පළම ුවන විදයාව ව ූමපර විසූ තැන් දනන්ා නවුණ ලැබුමවමි. එය 
වසන අවිදයාව නැසුමවමි. විදයාව ලැබුමවමි. අපරමාදව මකමලස් තවන 
වීයයථමයන් යකු්තව වාසය කරන්මනකුට යම් මස් සිදු විය යුතු නම් 
එමස් විය. 

  ඉන් පසු මම මමමස් මනාව එකඟ වූ සිත් ඇත ි ව ූ කල්හි, 
සවථපරකාරමයන් පාප ධමථයන්මගන් මිදුණු කල්හි, මකමලසුන්මගන් දුරැ 
වූ කල්හි, උපක්මල් යන් පහ වූ කල්හි, සිත මමාමලාක ්වූ කල්හි, මනාව 
පිරිසිදු වූ දීප්තිමත් වූ සිත් ඇති කල්හි චයුත වන්නා ව ූද, උපදින්නා වූ 
ද සත්ත්වයන ්දැන ගනන්ා නුවණ ලැබීම පිණිස සිත මයාමු කර පිරිසදුු 
වූ මිනිසුන්මග් ඇසට මපමනන සීමාව ඉක්මවා සිටියා වූ මිනිස් ඇසට 
මනා මපමනන ඉතා සියුම් වූ රූපාදිය දැකමීට සමත ්දිවයමය පරසාද 
චක්ෂුසමයන් (මදවියන්මග් ඇමසන්) බලන්නාක් මමන ්සියුම් රූපාදිය 
දැකීමට සමත් දිවය චක්ෂු අභිඥා නුවණින් චයුත වනන්ා වූ ද, උපදින්නා 
වූ ද, හීන වූ ද, පරණීත වූ ද, යහපත් වණථ ඇත්තා වූ ද, අයහපත් වණථ 
ඇත්තා වූ ද සත්වයන් දකිමි. කමථානරුූපව උපදින්නා වූ සත්වයන් දැක 
ගත්මතමි. මකමස් ද?  

 අසවල් සත්වමයෝ එකාන්තමයන් කාය දු ්චරිතමයන් යුක්ත 
වූවාහු ය. වාක් දු ්චරිතමයන් යුක්ත වූවාහු ය. මමනෝ දු ්චරිතමයන් 
යුක්ත වූවාහු ය. ආයයථයන්ට ගහථා කළාහුය. මිථයාදෘර්්ටි ගත්තාහුය. 
මිථයාදෘර්්ටි කමථ සමාදන් වූවාහුය. ඔවුහු කය ිඳීමමන් මරණින් පසු 
සැපමයන ්පහ ව ූදුක්ම උරැමව වැමටන්නා වූ නපුරැ ගති ඇත්තා වූ 
නිරමයහි උපන්නාහුය.  

 අසවල් සත්වමයෝ කාය සුචරිතමයන් යුක්ත වූවාහු ය. වාක් 
සුචරිතමයන් යකු්ත වවූාහු ය. මමනෝ සුචරිතමයන ්යුක්ත වූවාහු ය. 
ආයයථයන්ට නින්දා මනාකළාහු ය. සමයක් දෘර්්ටි ඇත්තාහු ය. සමයක් 
දෘර්්ටි කමථ සමාදන් වූවාහු ය. ඔවුහු කය ිඳීමමන් මරණින් පසු යහපත් 
ගති ඇත්තා වූ ස්වගථ මලෝකමයහි උපන්නාහයු යැයි, මමමස් මිනිසත් 
බව ඉක්ම වූ පරිිසිදු වූ දිවය චක්ෂුසින් චයුත වන්නා වූ ද, උපදින්නා වූ 
ද හීන වූ ද, පරණීත වූ ද, යහපත් වණථ ඇත්තා වූ ද, අයහපත් වණථ 
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ඇත්තා වූ ද, කමථානුරූපව ඒ ඒ භවමයහි ඉපදීමට එළඹ සිටින්නා වූ 
සත්වයන් දකමිි. 

අග්ගිමවස්සනය, මා විසනි් රාතරිමයහි මධයම යාමමයහි මම් 
මදවන විදයාව වූ සත්වයනම්ග් චයුත වීම්, ඉපදීම් දකන්ා නුවණ ලබන 
ලදී. එය වසන අවිදයාව නසන ලදී. විදයාව උපනම්න්ය. ආමලෝකය 
පහළ විය. අපරමාදව, මකමලස් තවන වීයයථමයන ් යුක්තව වාසය 
කරන්මනකුට යම් මස් සිදු විය යුතු නම් එමස් විය. 

  ඉන් පස ු මම මනාව එකඟ වූ සිත් ඇති ව ූ කල්හි, 
සවථපරකාරමයන් පාප ධමථයන්මගන් මිදුණු කල්හි, මකමලසුන්මගන් දුරැ 
වූ කල්හි, උපක්මල් යන් පහ වූ කල්හි, සිත මමාමලාක ්වූ කල්හි, මනාව 
පිරිසිදු වූ දීප්තිමත් වූ සිත ්ඇති කල්හි ආ රවයන් ක්ෂය කරන ඥානය 
ලැබීම පිණිස සිත නැමුමවමි. ඒ මම ඉපදීම ද දුකක.ි ජරාව ද දුකක.ි 
මරණය ද දුකකි. ම ෝකය ද, හැඬීම ද, වැලපීම ද, කායික දුක ද, 
මානසික මදෝමනස්සය ද, ම ෝකාදිය මහ්තුමවන ් ඇතිමවන දැි 
මවමහස ද යන මම් සයිල්ල ම දුක ්ය. අපරියයන ්සමග එක්වීම ද දුකක.ි 
පරියයන්මගන් මවන් වීම ද දුකක.ි යමක් කැමත ිනම් එය මනාලැබීම ද 
දුකක.ි සැමකවින් රූප උපාදානසක්න්ධය, මව්දනා උපාදානස්කන්ධය 
සංඥා උපාදානස්කන්ධය, සංස්කාර උපාදානස්කන්ධය, විඤ්්ාණ 
උපාදානස්කන්ධය යන උපාදානස්කන්ධ පස ම දුක්ම ය. මම් සියල්ල 
“පීඩන, සංඛත, සනේතාප, විපරිණාර්” ලක්ෂණයන්මගන් යකු්ත බැවින් 
ඒකාන්තමයන් දුක් ම යැයි තතු මලස දැන ගත්මතමි. මමයින් මතු අනය 
දුකක් නැතැයි දැන ගත්මතමි.  

 නැවත ඉපදීම ඇත ි කරන්නා වූ නනේි   යැයි කයින ලද 
රාගමයන් යුත් ඒ ඒ තැන ඇමලන්නා වූ යම් මම් තෘර්්ණාවක් මව් ද, 
එය කාම තණ්හාව ද, භව තණ්හාව ද, විභව තණ්හාව ද යන තුනට 
අයත් ය. මම් දුක් ඉපදීමම් මහ්තුව ව ූ තෘර්්ණාව “ආ ූහන, නිදාන, 
සංය ාග, පළියබෝධ” ලක්ෂණයන්මගන ්යකු්ත බව ද තතු මලස දැන 
ගත්මතමි. මමයින් මතු දුක් හට ගැනීමට මහ්තුවන මවනත් මහ්තු නැත 
යැයි දැන ගත්මතමි. 
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 ඒ දුක් උපදවන තෘර්්ණාවමග් ම යම් සම්පූණථමයන් මවන් 
වීමක්, නිරැද්ධ කිරීමක්, අත්හැරීමක්, දුරැ කිරීමක්, මිදීමක්, ආලය 
හැරීමක් ඇත්මත් ද, ඒ මම් තෘර්්ණාව මග් නිරවම ර්් නිමරෝධමයන් 
ලබන නවිථාණය පරතයක්ෂ කරිීම දුක් නැති කිරීම යැය ිදැන ගත්මතමි. ඒ 
නිවන නිසේසරණ, වියේක, අසංඛත, අර්ත ලක්ෂණයන්මගන් යකු්ත යයි 
තතු මලස දැන ගත්මතමි. මම් නිවන තෘර්්ණාව මග් අභාවමයන් ම සදි්ධ 
යැයි තතු මස් දැන ගත්මතමි. 

  එ් දුක්ඛ් නිමරෝධගාමිනී පරතිපදාව මම් ආයයථ අර්්ටාංගික මාගථයම 
මවයි. ඒ කවමර්මද? සමයක් දෘර්්ටිය, සමයක ් සංකල්පනාව, සමයක් 
වචනය, සමයක් කමථාන්තය, සමයක් ආජීවය, සමයක් වයායාමය, 
සමයක් සතිය, සමයක් සමාිය යන මම් අට ය. මම් දුක් නැති කිරීමම් 
මාගථය යැයි දැන ගත්මතමි. ඒ මාගථය “නී ාන යහේතු දසේසන අධිපති” 
ලක්ෂණයන්මගන් යුක්ත යැයි තතු මලස දැන ගත්මතමි. මමය වනාහි  
මම් දුක් නැසමීට ඇති එකම පරතිපදාව මවයි. මමයනි් මතු මවනත් 
මාගථයක් නැත යැයි තතු මලස දැන ගත්මතමි.  

 මසෝවාන් මාගථ චිත්තයට මපරටුව උපදින මගෝතරභ ූ චිත්තය 
දක්වා ද, කාම රූප අරූප තුන් භවමයහි ම පැවැත්ම වන මහයින් ද, 
සිහිය නමැති අගුල මනා දමන තාක් ඇස - කන - නාසය ආදී 
මදාරටුවලින ් සිදුරැ වූ කලයකින් වැගිමරන ජලයක ් මමන ් ද, වරණ 
මුඛ්යකින් වැගිමරන මල් සැරව මමන් ද, සසර දුක් වැි කරවන 
මහයින්ද, සුරා පානය කළ තැනැත්තා පරකෘති ස්වභාවමයන් මවන් ව 
උමතු වූවන් මමන් සයිලු දුසිරිත්හි හැසිමරත් ද, එමලස ම “කාර්, භව, 
ිට්ඨි, අවිදයා” යන සතර ධමථමයෝ සත්වයා මත් කරවන මහයින් ද, 
සසර දුකට කාරනා වන මහයින් ද “ආශ්රවය ෝ” යැයි දැන ගත්මතමි.  

 මමමස් දක්නා මාමග් සිත අහථත් මාගථ ක්ෂණමයහි එම 
ආ රවයන්මගන් මිදුමණ් ය. එමලස සිත ආ රවයන්මගන් මිඳුණු කල්හි 
අහථත් ඵලයට පැමිණීම සිදු විය. ඉන් පසු පරතයමව්ක්ෂා ඥානයන්මගන් 
ර්ාගම පරතයයේක්ෂාව ද, ඵල පරතයයේක්ෂාව ද, නවිමාණ පරතයයේක්ෂාව ද, 
පරහීණ කේයලේශ් පරතයයේක්ෂාව ද සිදු මකාට නැවත පරහීණ කිරීමට 
මකමලස් ඉතුරැව නැත යැය ි පරතයක්ෂ ව මයන් ම දැන ගත්මතමි. 
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නැවත භවමයහි ඉපදීම පණිිස අවිදයා තෘර්්ණා ආදී මකමලසුන් නැති 
බැවින් ඉපැත්ම ක්ෂය වූමය ්ය යැයි දැන ගත්මතමි.  

අග්ගිමවස්සනය, රාතරිමයහි අන්තිම යාමමයහි දී මම් තුන්වැනි 
විදයාව වූ ආ රවක්ෂයකර ඥාන නම් වූ අහථත් මාගථය මා විසින් ලබන 
ලදී. එය වසන අවිදයාව නසන ලදී. විදයාව උපනම්න්ය. ආමලෝකය 
උපන්මනය්. අපරමාදව, මකමලස් තවන වීයයථමයන ් යුක්තව වාසය 
කරන්මනකුට යම් මස් සිදු විය යුතු නම් එමස් විය. 

 අග්ගිමවස්සනය, මම වනාහි මනාමයක් සිය ගණන් පිරිමසහි 
ධමථය මද නා කළ බව දනිමි. එහි දී “ශ්රර්ණ යගෞතර් නේ වහනේයසේ 
ධර්ම  යදශ්නා කරනේයනේ ර්ටර් ” යැයි එක් එක ් පුදග්ලයා සිතයි. 
අග්ගිමවස්සනය, මම් කාරණය මමමස් මනා දත යතුුයි. තථාගතයන් 
වහන්මස් ධමථය අවමබෝධ කිරීම පිණිස යම්තාක් පිරිස ඇත්මත් ද ඒ 
සියල්ලන්ට ම ධමථය මද නා කරන්මන්ය යැයි වදාළ මස්ක. 

භාගයවතුන් වහන්මස් මමමස් වදාළ කල්හි සච්චක “යම් ශ්රර්ණ 
භවතේ යගෞතර් නේයගනේ ර්ර් එකේ පරශ්ේන කේ ඇසුයවමි. ශ්රර්ණ 
යගෞතර්ය ෝ යනානවතේවා කරැණු වදාරමිනේ සිටි .ි යර්ාහු කිපීර්ට පතේව 
යර්යසේ කි නේයනේ ද” යැයි මමමස් සිතුමව් ය. 

එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් “අගේගියවසේසන, තථාගත නේ 
වහනේයසේ ධර්ම යදේශ්නා කරන කලේහි දහසේ ගණනේ යදනාට යදේශ්නා 
කරනේයනේ නර්ුතේ කපිිර්ට පතේව කි නේයනේ   ැ ි කරී්ට කිසිර් තැනකේ 
නැත. අනය නේයගේ අවයබෝධ  පිණිස පරතියේධ  පණිිස තථාගත නේ 
වහනේයසේ ධර්ම යදේශ්නා කරති” යැයි වදාළ මසක්.  

භාගයවතුන් වහන්මස් මමමස් වදාළ කල්හි සච්චක “යම් ශ්රර්ණ 
යගෞතර්ය ෝ සිතේ ඇදගනේනා සුළු . දුටු දුටුවනේ පහිනේයනේ  . යදයතාලේ 
ර්නා යලස පිහිටා ඇතේයතේ  . ිව යර්ායළාකේ . ඉතා මිිහිරි හඩ 
ඇතේයතේ . කථාව ද මිහිරි . පිරිස තර්නේ යවත රඳවා ගැනීර්ට සර්තේ . 
එයහතේ ර්යගේ සියතහි එකඟ බව නැත” යැයි මමමස් සිතුමව් ය. 
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 මමමස් සච්චකට ඇති ව ූ පරිවිතකථය දැක වදාළ භාගයවතුන් 
වහන්මස් “අගේගියවසේසන, තථාගත නේ වහනේයසේ පිරිසේ පිරිවරා 
යනාහැසියර ි. සකේවළ යකළවර යකාට ඇත ිසි ලු පරිිසට තථාගත නේ 
වහනේයසේ දහම් යදසති. ඒ පිරියසහි යනා ඇලී ඒකානේතය නේ අසහා  
විහරණ ඇතිව ශ්නූයතා ඵල සර්ාපතේතිය හි පිහිටා දහම් යදසති” යැයි 
වදාළ මස්ක. 

එමස් ම තථාගතයන් වහන්මස් ධමථ මද් නා කරන කල්හි 
මනුර්යමයෝ යම් විමටක සාධුකාර පවත්වත් ද, ඒ ඇසිල්මලහි පුරැදු 
කරන ලද සමාපත්තියකට සම වදී. එමස් ම ඒ සාධුකාර  බ්දය අවසන් 
වීමට පරථමමයන් එම සමාපත්තිමයන් නැගී සිට නැවැත්තූ තැන් සිට 
නැවත මද් නාව කරති. භාගයවතුන් වහන්මස්ලාට වනාහි භවාංගමයහි 
විසීම ඉතා සුළු මව්ලාවක් ම මව්. ආ ්වාස වාරයක් පාසාම ඵල 
සමාපත්තිමයහි මයදී නිරතරුැව මවමස් ද, ඒ සමාි නිමිත්මතහි සිත 
මනාව පිහිටුවමින් මවමසයි. 

භාගයවතුන් වහන්මස් මමමස් වදාළ කල්හි සච්චක “අහමතේ වූ 
සර්යකේ සම්බුදුවරය ක ු ම් ඵල සර්ාපතේති කිනේ නිතරර් වාස  කරමි’ 
 ැ ි වදාරන යසේකේ ද, එයසේ වූ අහමතේ වූ සර්යකේ සම්බුදු යකයනකුට  ම් 
යසේ නම් එයසේර් භවතේ යගෞතර් නේයගේ ද යම් සර්ාපතේති ට සර්වැදීර් 
ඇදහි   ුතු ” යැයි කීමව්ය.  

මම් සච්චක භාගයවතුන ්වහන්මස් සමග වාදයක ්කරිීමට සිතා 
නිද්රාව පළිිබඳ පර ්නයක් මගාතා මගන ආමව් ය. යම් මස් සුනඛ්මයක් 
දිය නුමුසු මකාට කිමරන ්පිසින ලද කිරි බතක් ගිමතලින් අනා බඩ 
පුරා කවන ලද්මද් නමුත් අසූචි දැක මනාකා යනන්ට මනාහැකි මව් ද, 
මනාකන්මන් නමුත් ඉව මකාට බලා මහෝ යන්මන් මව් ද, එමස් ඉව 
මකාට මහෝ මනාගිය මහාත් එම සුනඛ්යාමග් හිමස් රදය දුරැ 
මනාවන්මන් ය. එපරිද්මදන ්ම මම් සච්චක හට ද  ාස්තෲන් වහන්මස් 
විසින් දිය මනාමුසු කිරිබතක් කවනන්ාක් මමන් මහාභිනිර්්කරමණමයහි 
පටන් ආ රවක්ෂය කිරීම දක්වා වූ පැහැදිය යුත ුධමථය මද් නා මකාට 
වදාළ මසක්. එමස්  මදසන ලද ධමථය අසා නමුත් තථාගතයන් වහන්මස් 
මකමරහි පැහැදීමක් ඇති මනාවූමය් ය. එබැවින් තමා විසින් සිමතහි 
සඟවා මගන ආ පර න්ය මනා විචාරා යූමට මනාහැකි විය. මමමලස 
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භාගයවතුන් වහන්මස්මග් එකඟ සිත් ඇති බව පළිිමගන තමන් විසින් 
නිද්රාව පළිිබඳව මගාතා මගන ඇවිත් සඟවා මගන සිටි එම පර ්නය 
විමසමින් “භවතේ යගෞතර් නේ වහනේයසේ දහවලේ නිඳි ගතේ බවකේ දනේන 
යසේකේ ද?” යනුමවන් ඇසුමව් ය.  

එවිට භාගයවතුන් වහන්මස ්“අගේගියවසේසන , ගරී ේර් ඍතුයවහි 
අනේතිර් ර්ාසය හි බතිනේ පසුව පිණේඩපාතය නේ වැළකයුණේ සඟල සිවුර 
සතර යපාටකේ යකාට එලා සිහි ඇතිව ර්නා නවුණ ඇතිව දකුණු 
ඇයළනේ සැතපුණ බව ර්ර් දනිමි” යැයි වදාළ මස්ක. 

මමහි දී ක්ෂීණා රව වූ බුදු පමස්බුදු මහ රහතන් වහන්මස්ලාමග් 
අහථත් මාගථය ලැබීම සමගම ථීනමිද්ධය පරහීණ මව්. කාය දරථය 
උපාදින්නක  රීරමයහි ද, අනුපාදිනන්ක  රීරමයහි ද ඇති මව්. පියුම් 
උපුල් ආදිය හිරැ රැස් වැටුණු විට පිමපයි. හිරැ රැස් නැති විට 
හැකිමළයි. සියඹලා ආදී ඇතැම්  ාකයන්හි පතර සවසට මැලමවයි. 
උදයට පිිමදයි. මමය වනාහි සෘතු නියාම ධමථතාවයකි. එමස ් ම 
පෘතග්ජන වූ ද, ආයයථය වූ ද රූප කමයහි සෘතුජ රූප කිපමීාදී මහ්තූන් 
නිසා කායික මවමහසකර බව, බර බව ඇති මවයි. ඒ මහ්තුමවන් සිත 
භවංග ගත වීම සිදු මව්. එබඳු අවස්ථාවන්හි දී තථාගතයන් වහන්මස් 
දහවල් කාලමයහි මඳක් සැතමපන බව වදාළ මස්ක. 

එවිට සච්චක භාගයවතුන් වහන්මස් විසින් ධමථ මද් නා කරන 
අතර ද සමාපත්තීන්ට සමවැදීම ආදී මලස වදාළ ඓ ්චයයථ කථා අසා, 
මමවැනි වූ පරතපිත්ති ඇති සමයක් සම්බුදුවරමයකු දහවල් නිදන්මන් ද 
යැයි භාගයවතුන් වහන්මස්ට උපවාද කිරීමක් ව මයටන් “භවතේ 
යගෞතර් නි, ඇතැම් ර්හණ බර්ුයණෝ යම් දහවලේ නදිීර් වනාහි ර්ුළා ී 
වාස  කිරීර්කේ ” යයි කියති යනුමවන්  කීමව් ය.  

එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් “අග්ගිමවස්සනය, මමපමණකින් 
මුළා වූමවකු මහෝ මනා මළුා වූමවකු මහෝ මනාමවයි. මළුා වූමවකු මහෝ 
මනා වූමවකු මහෝ වීම මකමස් මව්ද, එය අසව, මනාමකාට සිමතහි 
තබා ගනුව, කියන්මනමි යැයි වදාළ මස්ක. “එමස්ය, පනි්වතුන ්වහන්ස” 
කියා සච්චක භාගයවතුන් වහන්මස්ට පිළිතුරැ දුන්මන් ය. භාගයවතුන් 
වහන්මස් මමමස් වදාළහ. 
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  අග්ගිමවස්සනය, යම් කිසිවකුට සිත මකමලසන්නා වූ, නැවත 
නැවත ඉපදීම ඇත ිකරන්නා වූ දුක ්විපාක මගන මදනන්ා වූ, මත්මතහි 
ජාති ජරා මරණ පිණිස පවත්නා වූ ආ රවමයෝ අපරහීණව ඇත්මත් මවත් 
ද, ඔහු මුළා වූමවකු යැයි මම කයිමි. අග්ගිමවස්සනය, ආ රවයන් ක්ෂය 
මනාකිරීමමන් මළුා වීම මවයි. 

අග්ගිමවස්සනය, යම් කිසිවකුට සිත මකමලසන්නා වූ, නැවත 
නැවත ඉපදීම ඇත ිකරන්නා වූ, දුක් විපාක මගන මදනන්ා වූ මත්මතහි 
ජාති ජරා මරණ පිණිස පවත්නා වූ ආ රවමයෝ පරහීණ වූමය් මවත් ද, 
මම ඔහු මනා මුළා වූමවක ුයැයි කියමි. අගග්ිමවස්සනය, මකමලසුන් 
නැති කිරීමමන් මනා මුළා වීම මවය.ි 

අග්ගිමවස්සනය, තථාගතයන් වහන්මස්ට වනාහි සිත 
මකමලසන්නා වූ, නැවත ඉපදීම ඇති කරන්නා වූ, දුක් විපාක ඇති 
කරනන්ා වූ, මත්මතහි ජාති ජරා මරණ පිණිස පවත්නා වූ යම් 
ආ රවමයෝ මවත් ද, ඔවුහු නැති වූවාහුය, සිඳින ලද මුල් ඇත්තාහ. මුලින් 
උදුරන ලද තල් ගසක් මමන් කරන ලදහ. විනා  කරන ලදහ. මත්මතහි 
නූපදින ස්වභාව ඇත්තාහ.  

අග්ගිමවස්සනය, මදුුන කපන ලද තල් ගසක් යම් මස් නැවත 
වැමඩනන්ට අසමත් ද, අග්ගිමවස්සනය, එපරිද්මදන ් ම තථාගතයන් 
වහන්මස්මග්, සිත මකමලසන්නා වූ, නැවත ඉපදීම ඇති කරන්නා වූ, 
දුක් විපාක ඇති කරන්නා වූ, මත්මතහි ජාති ජරා මරණ පිණිස පවත්නා 
වූ යම් ක්මල් මයෝ මවත් ද, ඔවුහු නැති වූහ. මුල් සිඳින ලද්දාහ. මුලින් 
උදුරන ලද තල් ගසක් මමන් කරන ලදහ. විනා  කරන ලදහ. මත්මතහි 
නූපදින ස්වභාව ඇත්තාහ. 

භාගයවතුන් වහන්මස් මමමස් වදාළ කල්හි සච්චක මමමස් කීය. 
“භවත් මගෞතමයනි, ඓ ච්යයථ ය, භවත් මගෞතමයනි, අද්භූත ය, 
මමමස් කයින ු ලබනන්ා වූ, භවත් මගෞතමයන්මග ්  රීර වණථය ද 
බබළයි. මුහුමණහි වණථය ද පහදියි. අහථත් වූ සමයක් සම්බුදු 
මකමනකුන්මග් මමන් මව්. 
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භවත් මගෞතමයනි, මම පූරණ කා යප, මක්ඛ්ලිමගෝසාල, අජිත 
මකසකම්බල, පකුධ කච්චායන, සංජය මබලට්ිපුතර, නිගණ්ඨ නාතපුතර 
හට වාද කථාමවන් වාදය ආමරෝපණය කළ බව දනමිි. ඔවුහු වනාහි 
මා විසින ්වාද කථාමවන් වාදය පටන් ගනන්ා ලද්මද් අනය කථාවකින්, 
කථාව යටපත් කළහ. කථාව මවනත් අතකට නැමූහ. මකෝපය ද, 
ද්මව්ර්ය ද, මනාසතුට ද පහළ කළහ.  

එමහත් මමමස් වාද මකාට කථා කරන කලහ්ි භවත් 
මගෞතමයන්මග්  රීර වණථය ද බබළයි. මුහුමණහි වණථය ද පහදියි. 
අහථත් වූ සම්මා සම්බුදු මකමනකුන්මග් මමන් මව්. 

“භවත් මගෞතමයනි, දැන් අපි යන්මනමු. අපි මබාමහෝ වැඩ 
කටයුතු ඇත්මතෝ මවමු” යැයි සච්චක කීමව් ය. එවිට භාගයවතුන් 
වහන්මස් “අග්ගිමවස්සනය, නුඹ යමක ් සඳහා සදුුසු කාලය යයි 
හඟින්මනහි ද, දැන ්ඊට කාලයය” යැයි වදාළහ. ඉක්ිත ිසච්චක නිගණඨ් 
පුතර මතම භාගයවතුන් වහන්මස්මග් මද් නාව සතුටින ්පිළිමගන සිතින් 
පිළි මනාමගන වචනමයන් පමණක් පිළිමගන උන් ආසනමයන් නැගිට 
ගිමය් ය. 

මමමස් තථාගතයන් වහන්මස් තමන් සමග වාද මකාට 
පැරදවීමට කැමති ව පැමිණි සච්චක නිගණඨ් පුතරයා මහා 
කරැණාමවන් පිළිමගන ඔහුමග් පර ්න විසඳමින් මජ්ඣිම නිකාමයහි 
ඇතුළත් චුල්ල සච්චක මහා සච්චක  යන සූතර මදකකනි් ම ධමථ මද් නා 
මකාට වදාළ මස්ක. එහි පළමු සූතරය එක් බණවරකි. මදවන සූතරය 
බණවර එකහමාරක.ි මමමස් බණවර මදක හමාරක ධමථයක්  රවණය 
කළ නමුත් ඔහු අිගමයකට මනා පැමිණිමය් ය. බුදුරජාණන් වහන්මස් 
ද ධමථය ද සරණ මනා ගිමය් ය. අඩමු තරමින ්දූත් එක් මකාට වැඳීම් 
මාතරය කුදු මනාකමළ් ය. එමහත් තථාගතයන් වහන්මස් ඔහුට මබාමහෝ 
මවමහසී ධමථ මද් නා මකාට වදාමළ් අනාගතමයහි ඔහු මම් ලක්දිව 
ඉපද පැවිදි ව අහථත්වයට පැමිණ නිවන් සුව ලබන බව දුටු නිසා ය. 

මමමස් මලාවට අනුකම්පාකාරී වූ සම්මා සම්බුදු රජාණන් 
වහන්මස් බුද්ධත්වමයන් පන්සාළිස් වන වර්ථමයහි උත්පත්තිමයන් අසූ 
වන විමයහි දී කුසිනාරා නුවර මල්ල රජ දරැවන්මග් උපවතථන නම් 
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 ාල වමනෝදයානමයහි දී අනුපාදිම ්ර් පරිනවිථාණ ධාතුමවන් පිරිනිවන් 
පා වදාළ මස්ක. සච්චක මිනිස් මලාමවන් චයුතව මදව්මලාව ඉපිද 
ලක්දිව බුදු සසුන පිහිටි කල්හි එයනි් චයුතව දක්ෂිණා ගිරි විහාරමයහි 
ඇමති පවුලක ඉපිද සදුුසු වයමසහි දී ගිහි මගයින් නිකම් ඇවිත් බුදු 
සසුමනහි බුද්ධරක්ිත නමින් පැවිදි වී තරිපිටක බුදධ් වචනය මැනවින් 
ඉමගන මගන ආචායයථමයකු ව මයන ් පරසදි්ධ විය. දිනක ් මම් 
බුද්ධරක්ිත මතරැන් භකි්ෂූන් වහන්මස්ලා පිරිවරා තම උපාධයයන් 
වහන්මස් වැඳීමට ගිමය් ය. එවිට ඒ උපාධය මතරැන ්වහන්මස් තම 
සද්ිවිහාරිකයා හික්මවනන්ට සිතා බුද්ධරක්ිත මතරැන්ට මුහුණ 
මනාදුන්හ. පිළිසඳර කථා මාතරයකුදු මනාකමළ් ය. පසු දින උදූසන 
බුද්ධරක්ිත භික්ෂුව උපාධයයන් වහන්මස් මවත මගාස ්වැඳ “සේවාමීනේ 
වහනේස, ර්ර් තරිපිටක ධර්ම  ර්නා යකාට ඉයගන නුඹ වහනේයසේ වැඳීර්ට 
පැමිණිය මි. නුඹ වහනේයසේ ර්ට ර්ුහුණ දී කථා ර්ාතර කුදු යනාකරන 
යසේක. සේවාමීනි, ර්ා අතිනේ සිදු ී  ඇති වරද කුර්කේ ද?” යැයි අසා සිටිමය් 
ය. එවිට උපාධය මතරැන් වහන්මස් “ඇවැතේනි බුදේධරකේිත , නුඹ 
තරිපිටක ධර්ම  උගතේ පර්ණිනේ පැවිි කෘතය නේ සම්පණූම වූය හි  ැ ි 
සිතනේයනහි ද” යැයි කීමව් ය. “සේවාමීනි, ර්ා විසිනේ තව කුර්කේ කළ 
 ුතුද?” යැයි බුදධ්රක්ිත මතරැන් ඇසුමව් ය. එවිට උපාධය මතරැන් 
වහන්මස් “බුදේධරකේිත , පිරිස හැර පළියබෝධ සිඳ හැර කසිතපේබත 
විහාර ට යගාසේ ර්හණ දම් කරව” යැය ිකීමව් ය. ඉන් පසු බුද්ධරක්ිත 
මතරැන් උපාධයයන් වහන්මස්මග් අවවාදමයහි පහිිටා  රමණ ධමථ 
පූණථය මකාට මකටි කලකනි් ම සව් මකමලසුන ්නසා සිවුපිළිසිඹියා 
ාණ සහිතව අහථත්වයට පත් විය. ඉන් පස ු බුද්ධරක්ිත මතරැන් 
වහන්මස් මබාමහෝ පිරිවර භික්ෂූන් ඇති රාජ පූජිත මතරැන් වහන්මස් 
නමක් වී මච්තියපබ්බත විහාරමයහි1 වැඩ සිටිමය් ය.  

ඒ කාලමයහි තිස්ස රජතුමා සිල් සමාදන්ව සූගිරිමයහි2 රජ 
මලමනහි වාසය කමළ් ය. රජතුමා කාල බුද්ධරක්ිත මතරැන් වහන්මස් 
ධමථ මද් නා කරන පර න් විසඳන අවස්ථාවක ් මවමතාත් මට දැනමු් 

 
1 මිහින්තලය 
2 මිහින්තලය 
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මදන්න යැයි බුද්ධරක්ිත මතරැන් වහන්මස්මග් උපස්ථායක මතරැන් 
වහන්මස්ට කීමව් ය. 

එක් දිනක් කාල බුද්ධරක්ිත මතරැන් වහන්මස් භික්ෂු සංඝයා 
සමග කණ්ඨක මචතය වැඳ එය සමීපමයහි කළු තඹිිරියා ගසක් මුල 
වැඩ සිටිමය ්ය. එකල්හි එක් පිණඩ්පාතික මතරැන් වහන්මස් නමක් 
කාල බුද්ධරක්ිත මතරැන් වහන්මස්මගන් කාළකාරාම සූතරමයන් 
පර ්නයක ් ඇසීය. එදින මපාමහෝ දිනයක ් විය. කාල බුද්ධරක්ිත 
මතරැන් වහන්මස් “අද ධර්ම යදේශ්නා කරන ින  යනායේ ද” යැයි 
භික්ෂූන් මගන් ඇසුමව් ය. එවිට භික්ෂූහු “එයසේ  සේවාමිනේ වහනේස” යැයි 
පිළිතුරැ දුන්හ. එකල්හි කාල බුද්ධරක්ිත මතරැන් වහන්මස් “එයසේ 
නම් පුටවුකේ යගයනව, අද යර්හි දී ර් ධර්ම යදේශ්නා කරමි” යැයි කීමව් 
ය. කාල බුද්ධරක්ිත මතරැන් වහන්මස් එහි ම වැඩ හිඳ රාතරිය 
මුළුල්මලහි ම කාළකාරාම සූතරමයන් ධමථ මද් නා කමළ් ය. එම 
මද් නාව කිරීමමහි දී පස් වරක් මහ මපාමළාව කම්පති විය. ඒ බුදුගුණ 
ධමථ මද් නාව අසා පන්සියයක ් භික්ෂූහු සව් මකමලසුන් නසා 
අහථත්වයට පත් වූහ. සුවාසූ දහසක් සත්වයන්ට ධමථාවමබෝධය වූහ. 

කාල බුද්ධරක්ිත මතරැන ්වහන්මස් ධමථ මද් නා කරන බව 
උපස්ථායක මතරැන් වහන්මස් තිස්ස රජතුමාට දැන්වී ය. මතරැන් 
වහන්මස් ධමථාසනාරූඪව මාතෘකා  ීර්ථය කයිා අවසන් වීමගන එන 
අවස්ථාමවහි තිස්ස රජතුමා ධමථ  රවණය පිණිස එහි පැමිණිමය් ය. 
පැවිදි ගිහි වි ාල පිරිසක් අතර නැතිව වාි වී ධමථ  රවණය කළහ. 
රජතුමා ද ධමථ  රවණය පණිිස එහි මගාස් පිරිස් මකළවර අපරසිද්ධ 
මව් මයන් සිටමගන ධමථය  රවණය කමළ් ය. කාල බුද්ධරක්ිත 
මතරැන් වහන්මස් අලුයම ධමථ මද් නාව අවසන් කරණු පිණිස 
“ඉදර්යවාච භගවා අතතර්නා යත භික්ඛූ භගවයතා භාසිතං 
අභිනන්දදුන්ති” වදාරන කලහ්ි රජතුමා සාධුකාර දුනම්න් ය. මතරැන් 
වහන්මස් රජතුමාමග් හඬ හැඳිනමගන “ර්හරජ්, යකා ි යවලායවහි 
පැමිණිය හි ද” යැයි විචාමළ් ය. “සේවාමිනේ වහනේයසේ ධර්ම යදේශ්නාව 
පිණිස ර්ාතෘකා ගාථා කි ා අවසනේ කරන යවයලහි ආයවමි” යැයි කීමව් 
ය. එවිට කාල බුද්ධරක්ිත මතරැන් වහන්මස ්“ර්හරජ්, නුඹ තනුේ  ම් 
රාතරි  ර්ුළුලේයලහි සිටයගන ර් ධර්ම  ශ්රවණ  කිරීයර්නේ දු ේකර වැඩකේ 
යකයළහි  ” යැයි කීමව් ය. එකල්හි රජතුමා “සේවාමිනේ වහනේස, එ  
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දු ේකර යද කේ යනායේ. සේවාමිනේ වහනේයසේ ධර්ම  යදේශ්නා කිරීර්ට පටනේ 
ගතේ තැනේ පටනේ එක දහම් පද කිනේ යහෝ ර්ා අනයවිහිත ී නම් එ  
යම් ලංකාදේීප භූමිය ේ යකවිටකේ සිටවන තරම් තැනකේ ර්ා හට හිමි 
යනාවනේයනේ ” යැයි කියා “සේවාමිනේ වහනේස, බුදුගණු යර්පර්ණ ද, 
තවතේ ඇතේයතේ ද” යැයි ඇසුමව් ය. 

එවිට කාල බුද්ධරක්ිත මතරැන් වහන්මස් “ර්හරජ්, ර්ා කී 
බුදුගුණ ඉතා සේවලේප  . යනාකී බුදු ගුණ ර් ඉතා යබායහෝ  ” යැයි 
කීමව් ය. ඉන් පසු රජතමුා “සේවාමිනේ වහනේස, උපර්ාවකේ දකේවන 
යසේකේවා” යැයි කීමව් ය. මතරැන් වහන්මස් “ර්හරජ්, සි කේ කිරි කේ 
වපුරන කඹුුරක එක යගා ම් කරලකට ඉතිරි යගා ම් කරලේ වැඩි 
වනේනාකේ යර්නේ ර්ා කී බුදුගුණ ඉතා සේවලේප කි. යනාකී බුදු ගුණ ර් 
ඉතා යබායහෝ යවති” යැයි කීමව් ය. “සේවාමිනේ වහනේස, තවතේ උපර්ාවකේ 
වදාළ ර්ැනව” යැයි රජතුමා කීමව් ය. එවිට මතරැන් වහන්මස් “ර්හරජ් 
ජ්ල  පිරී යදයගාඩ තලා ගලා  න ර්හා ගංගා ජ්ල කට ඉි කටු ර්ලකේ 
ඇලේලුව යහාතේ ඒ ඉි කටු සිදුයරනේ  න ජ්ල  ඉතා සේවලේප වනේයනේ . 
ඉතිරි ගංගා ජ්ල  ර් යබායහෝ වනේයනේ . එයසේර් ර්ා කී බුදුගුණ ඉතා 
සේවලේප . යනාකී බුදුගුණ ර් ඉතා යබායහෝ  ” යැය ිකීමව් ය. එවිට 
රජතුමා “සේවාමිනේ වහනේස, තවතේ උපර්ාවකේ වදාළ ර්ැනව” යැයි කීමව් 
ය. එකල්හි මතරැන් වහන්මස් “ර්හරජ් අහයසහි පි ාඹන වැහි ළිහිණි 
නම් කුඩා පක්ෂි වියශ්ේ  කේ ඇත. කියර්කේ ද ර්හ රජ් එර් පක්ෂිය කු 
අහයසහි පි ාසර කරන විට එර් පක්ෂි ායගේ ප ිාපතට වැයසන 
ආකාශ්  වැඩි ද, ඉතිරි ආකාශ්  වැඩි ද” යැයි අසා සිටිමය් ය. එවිට 
රජතුමා “සේවාමිනේ වහනේස, කුර්කේ ක ින යසේකේ ද? ඒ කඩුා ළිහිණි ායගේ 
පි ාපතේවලට වැයසන ආකාශ්  ඉතා සේවලේප  . යනා වැයසන 
ආකාශ් ර් යබායහෝ වනේයනේ  ” යැය ිකීමව් ය. එවිට මතරැන් වහන්මස් 
“ර්හරජ්, එයර්නේ ර් ර්ා විසනිේ කී බුදුගුණ ඉතා සේවලේප කි. යනාකී බුදු 
ගුණ ර් ඉතා යබායහෝ යවති” යැයි කීමව් ය.  

එකල්හි රජතුමා “සේවාමිනේ වහනේස, සම්ර්ා සම්බුදු රජ්ාණනේ 
වහනේයසේයගේ අනනේත වූ බුදේධ ගුණසේකනේධ  අනනේතාකාශ් ට ර් උපර්ා 
කිරීර්  හපතේ  . ර්ර් ආ යම නේ වහනේයසේට පරසනේන ීමි. ආ යම නේ 
වහනේයසේට සුදුසු පූජ්ාවකේ කිරීර්ට ර්ර් සර්තේ යනායවමි. ර්ායගේ යම් 
දුපේපතේ පඬුර පිළගිනේනා යසේකේවා. සි කේ ය ාදුනේ පිරි ර්ඬලුු වූ යම් 
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ලංකාදේීප රාජ්ය  ර්ර් දහම් පඬුරකේ වශ්ය නේ පදුමි” යැයි කීමව් ය. 
එකල්හි මතරැන ්වහන්මස ්“ර්හරජ්, ඔබ තරු්ායගේ පැහැදීර් නිසා කළ 
 ුතේත කයළහි  . අපට දුනේ රාජ්ය  අප ිනැවත ඔබට ර් යදර්ු. දැහැමිනේ 
යසයර්නේ ඔබ ර් රාජ්ය  කරනේයනහි  ” යැයි කියා රජතුමාට ම නැවත 
රාජයය භාර කමළ් ය. 

මමමස් භාගයවතුන් වහන්මස් සමග වාද මකාට පැරදවීමට 
සිතා පැමිණි සච්චක පිළිමගන අනාගතමයහි ඔහුට වන අථථය දැක මහා 
කරැණාමවන් යකු්තව ඔහමුග් පර ්න විසඳා ධමථ මද් නා මකාට සුගති 
මග නවින් මග සාදා දී සසර දුකනි් මඳුවාලූ මසක්. 

මමය අථථ ව මයන් මගන සතයකරියා මකාට මසත් පැතීම මමම 
ගාථාමවන් දැක්මවයි. 

සච්චං විහා  ර්තිසච්චක වාදයකතුං     
 වාදාභියරාපිතර්නං අති අන්දධභූතං,     
 පඤ්ාපදීප ජ්ලියතා ජිතවා ර්ුනියන්දදා             
 තං යතජ්සා භවතු යත ජ් ර්ඞ්ගලානි. 

මමෝමහන් මුලා වී සැබූ  - මද් ඉක්ම වූ ඒ  
 වාමදන් දිනනන්ට එදා   - ආ සච්චකයි නම්  
 දැල් වූ දිදුල් නැණ මබමලන්  - දිනු වීරයාමණෝ  
 ඒ ආනුභාව බලමයන්   - සුව මසත් සැමද්වා. 

7. නනේයදෝපනනේද නාගරාජ් දර්න  

එක් දිනක් අනාථපිණ්ික සිටුතුමා මජ්තවනාරාමයට මගාස් 
ධමථ  රවණය මකාට සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්මස් අමතා “සේවාමීනි 
භාගයවතුනේ වහනේස, යහට ින පනේසි  කේ භික්ෂු සං  ා වහනේයසේ 
සර්ග අපයගේ නිවසට දාන  පිණිස වඩින යසේකේවා” යැයි ආරාධනා 
මකාට ගිමය් ය. භාගයවතුන් වහන්මස් තෘර්්ණිම් භාවමයන් ඒම 
ආරාධනය ඉවසා වදාළ මසක්. 
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භාගයවතුන් වහන්මස් පසු දා අලුයම බරහම් මුහුර්මතමයන් අවදිව 
මවන දා මමන් ම සපුුරැදු මලස මහා කරැණා සමාපත්තියට සමවැද 
දස දහසක් මලෝක ධාතූමවහි මහා කරැණා ආමලෝකය පතුරවා එයනි් 
නැගී සිට “අද ර්ායගනේ පහිිට ලබනේයනේ කවයරකේ ද” යැයි බලා වදාළ 
මස්ක. එදින භාගයවතුන ් වහන්මස්මග ් මහා කරැණා ාණයට 
නන්මදෝපනනද් නාග රාජයා අරමුණු විය. එකල්හි ඒම නාග රාජයාට 
උපනිිඃ රය සම්පත් ඇත් දැයි බලා වදාරණ මස්ක ් “යර්ාහු මිථයා 
දෘ ේටිකය ක.ි රතේනතරය හි අපරසනේන වූයවකි” යැයි දැක “යර්ාහු 
යකයසේ යර්ර් මිථයායවනේ ර්ුදවා ගත හැකි යේද” යැයි විමසා බලා 
වදාරණ මස්ක් මුගලන් මහ රහතන් වහන්මස් දුටු මසක්. 

භාගයවතුන් වහන්මස් කය පිළදිැඟුම් මකාට ආනන්ද මතරැන් 
වහන්මස් අමතා “ආනනේද , පනේසි  කේ පර්ණ භික්ෂූනේ රැසේ කරව, අද 
තථාගත නේ වහනේයසේ යදේව චාරිකායවහි වඩිනු කැර්ැතේයතේ යවමි” යැයි 
වදාළ මස්ක. ආනන්ද මතරැන් වහන්මස් ආරාමමයහ ිවැඩ සිටි මහා 
සංඝයාමගන් අගර  රාවකයන් වහන්මස්ලා හා අසූ මහා  රාවකයන් 
වහන්මස්ලා පරධාන ව රහතන් වහන්මස්ලා පන්සිය නමකට බුදු 
රජාණන් වහන්මස්මග් අදහස දැනුම් දුන්මන් ය.  

එදින නන්මදෝපනන්ද නා රජු මහා මම්රැ පවථතාසන්නමයහි 
සුරා පාන සැණමකළිය පණිිස භූමිය සකස් කරන කාලය විය. නාග 
රාජයා දිවයමය වූ මස්සත යට දිවයමය රත්න පයයථංකමයහි හිඳ නාටක 
ස්තරීන් හා නාග පරිිස පරිිවරා මගන දිවයමය ව ූභාජනයන්හි එළවන 
ලද ආහාර පානාදිය බලමින් හුන්මන් ය. 

භාගයවතුන් වහන්මස් ද එම නා රජුට දැකයි හැකි පරිදි 
අිර්්ඨාන මකාට ඒ නාග විමානයට ඉහළින් පනස්ියයක් රහතන් 
වහන්මස්ලා සමග තව්තසිා මදව්මලාව බලා වැි මස්ක. එමලස 
විනන්ා ව ූබුදධ් පරමුඛ් මහා සංඝයා දැක නන්මදෝපනන්ද නා රජුට 
“යම් ර්ුඬු ර්හණහු අපයගේ භවන උඩිනේ තේතිසා යදේයලාව  ම්හ  ැ ි 
නිකේර්ුණාහු  . යර්ාවුනේට අපයගේ භවන ර්ත පා දූවිලි විසුරැවමිනේ  ූර්ට 
යනායදමි” යැයි සිතුවිල්ලක් ඇති විය. මමමස් සිතා නාග රාජයා මහා 
මම්රැ පවථත පාමුල සමුද්ර පතුලට මගාස් තමාමග් මහත් නාග මව් ය 
මවාමගන මහා මම්රැ පවථතය සත් වටක් දරණ වැලනි් මවලා මුදුමනහි 
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මපනය තබා තව්තිසා භවනය යටිකුරැ මකාට මපණමයන් වසා මගන 
අන්ධකාර මකාට මනාමපමනන්නට සැලැස්වීය. 

එකල්හි රට්ඨපාල මහ රහතන් වහන්මස් “සේවාමීනි භාගයවතුනේ 
වහනේස, මිනේ යපර අවසේථාවල අපි යදේයලාව  දේදී යර්ර් පරයදේශ්ය හි 
දී ර්හා යම්රැ පවමත  යපයන ි. ර්හා යම්රැ පවමත  හාතේපස තේතිසා 
භවන ට ආරක්ෂාව පිණිස පිහිටි ය ාදුනේ පනේසි  කේ පර්ණ විශ්ාල වූ 
 ක්ෂ නාග කුම්භාණේඩ ආලිනේද නේ ද, එර්  ක්ෂ නාග කුම්භාණේඩ නේයගේ 
වාසසේථාන වශ්ය නේ පැවති පරිභාණේඩය ෝ ද යපයන ි. එයසේ ර් 
තේතිසා භවන  ද, මවජ් නේත පරාසාද  ද යපයන ි. මවජ් නේත 
පරාසාද  ර්ත නංවන ලද ධජ්  ද යපයන ි. අද ඒ කිසිවකේ 
යනායපයන ි. එ ට යහේතු කවයේ ද?” යැයි භාගයවතුන් වහන්මස්මගන් 
ඇසුමව් ය. එකල්හි භාගයවතුන් වහන්මස් “රට්ඨඨපාල , අද 
නනේයදෝපනනේද නම් නාග රාජ් ා නුඹලා යකයරහි කිපී ර්හායම්රැ 
පවමත පාර්ුල සර්ුද්ර පතුලට යගාසේ තර්ායගේ ර්හතේ නාග යේශ්  
ර්වායගන ර්හායම්රැ පවමත  සතේ වටකේ දරණ වැලිනේ යවලා ර්ුදුයනහි 
යපන  තබා තේතිසා භවන   ටිකුරැ යකාට යපණය නේ වසා යගන 
යනා යපයනන යලස අනේධකාර යකාට සිටිනේයනේ  ” යැයි වදාළ මස්ක. 

එකල්හි රට්ඨපාල රහතන ් වහන්මස් “සේවාමීනි භාගයවතුනේ 
වහනේස, ර්ර් ඒ නාග රාජ් ා දර්න  කරමි” යැය ිකීමව් ය. භාගයවතුන් 
වහන්මස් එය මනා අනුදත ්මස්ක. ඉන් පසු භද්දිය රහතන් වහන්මස් ද 
“සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, ර්ර් ඒ නාග රාජ් ා දර්න  කරමි” යැයි 
කීමව් ය. භාගයවතුන් වහන්මස් එය ද මනා අනදුත් මස්ක. ඉන් පසු 
රාහුල රහතන් වහන්මස් ද “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, ර්ර් ඒ නාග 
රාජ් ා දර්න  කරමි” යැයි කීමව් ය. භාගයවතුන් වහන්මස් එය ද මනා 
අනුදත් මස්ක. මමමලස පිළිමවළින් සයිලු රහතන ් වහන්මස්ලා ම 
“සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේස, ර්ර් ඒ නාග රාජ් ා දර්න  කරමි” යැයි 
කීමව් ය. භාගයවතුන් වහන්මස් එ් සයිලු මදනා වහන්මස්ලාට මනා 
අනුදත් මස්ක. අවසානමයහි දී මුගලන් මහ රහතන් වහන්මස් “සේවාමීනි 
භාගයවතුනේ වහනේස, ර්ර් ඒ නාග රාජ් ා දර්න  කරමි” යැයි කීමව් ය. 
භාගයවතුන් වහන්මස් “යර්ාගේගලේලාන , නඹුට එ  කළ හැකි , දර්න  
කරව” යැයි වදාළ මස්ක. 
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මුගලන් මහ රහතන් වහන්මස් තම භික්ෂු මව් ය අතහැර නාග 
මව් යක් මවා මහා මම්රැ පවථත පාමුලට වැඩ මහාමම්රැ පවථතය දරණ 
සතකින් මවලා සිටි ඒ නාගයාමග්  රීරය මත දරණ වැල් තුදුසකින්1 
මවලා මගන එම නාගයාමග් මපනය මත තම මපනය තබාමගන 
නාගයාව මහාමම්රැ පවථතයට තද මකාට සිටිමය් ය. එවිට නාග රාජයා 
තම ආනුභාමවන් දුම් පිට කමළ් ය. මුගලන් මහ රහතන් වහන්මස් ද 
තම සෘද්ධයානුභාව බලමයන් දුම් පිට කමළ් ය. නාගයා පිට කළ දුමමන් 
මුගලන් මහ රහතන් වහන්මස්ට අපහසුවක් මනාවූමය් ය. මුගලන් මහ 
රහතන් වහන්මස් පිට කළ දුමමන් නාගයා පඩීාවට පත් විය. ඉන් පසු 
නාග රාජයා තම ආනුභාමවන් ගනිි පිට කමළ් ය. මුගලන් මහ රහතන් 
වහන්මස් ද මත්මජෝ කසිණ සමාපත්තියට සමවැද තම සෘද්ධයානුභාව 
බලමයන් ගිනි පිට කමළ් ය. නාගයා පිට කළ ගින්මනන් මගුලන් මහ 
රහතන් වහන්මස්ට අපහසුවක් මනාවූමය් ය. මගුලන් මහ රහතන් 
වහන්මස් පිට කළ ගනි්මනන් නාගයා පඩීාවට පත් විය. දැමවන්නට විය. 

ඉන් පස ුනාග රාජයා “යම් යතයම් ර්ා ර්හා යම්රැව හා තද 
යකාට දුර්ා දව .ි යර්ාහු කවයරකේ ද” යැයි සිතා “නුඹ කවයරකේ ද” 
යැයි ඇසුමව් ය. එවිට මගුලන් මහ රහතන් වහන්මස් “නාග , ර්ර් 
ර්ුගලනේ නම් යවමි” යැයි වදාමළ් ය. එවිට නාග රාජයා “සේවාමීනි, එයසේ 
නම් භික්ෂු යේශ්ය නේ සිටින ුර්ැනව” යැයි කීමව් ය. මගුලන් මහ රහතන් 
වහන්මස් භික්ෂු මව් මයන ්මපනී සිට නාගයාමග් දකණුු කනින් ඇතුල්ව 
වම් කනින් නකි්මමයි. වම් කනින් ඇතුල්ව දකුණු කනින් නික්මමයි. 
දකුණු නාසිකා සදිුරින් ඇතුල්ව වම් නාසිකා සිදුරින ්නික්මමයි. වම් 
නාසිකා සිදුරින් ඇතුල්ව දකුණු නාසිකා සිදුරින් නකිම්මයි. ඉන් පසු 
නාගයා මුව විවර කමළ් ය. එකල්හි මුගලන් මහ රහතන් වහන්මස් 
නාගයාමග් මුවින් කුසට ඇතුළුව කුස තුළ නැමගනහිර දිසාවට සක්මන් 
කරමින් සිටිමය් ය. 

මමම අවස්ථාමවහි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්මස ්මුගලන් 
මහ රහතන් වහන්මස් අමතා “යර්ාගේගලේලාන , සිහ ිඋපදවා ගනේන” 
යැයි වදාළ මසක්. එවිට මුගලන් මහ රහතන් වහන්මස් “සේවාමීනි 
භාගයවතුනේ වහනේස, ර්ා විසිනේ සතර සෘදේධිපාදය ෝ වඩන ලදේයදමි. 

 
1 දා හතරකින් 
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නැවත නැවත පුරැදු කරන ලදේයදමි. ගර්නට  ානාවකේ යර්නේ ද, සිටීර්ට 
වාසේතුවකේ යර්නේ ද කරන ලදේයදමි. නැවත නැවත පහිිටුවන ලදේයදමි. 
පුරැදු කරන ලදේයදමි. ර්නා යකාට ආරම්භ කරන ලදේයදමි. සේවාමීනි 
භාගයවතුනේ වහනේස, යම් එක නාගය කේ සිටීවා! යර්බඳු නාග නේ 
සි  කේ යහෝ දහසකේ යහෝ දර්න  කරමි” යැයි වදාමළ් ය. 

මමම නාග රාජයා “යර්ාහු කුස තුළට වදනා බව ර්ර් 
යනාදුටුයවමි. දැනේ යර්ාහු පටිතට නිකේයර්තේ ර් දළ ඇතළුට යගන සඟවා 
කමි” යැයි සිතා “සේවාමීනි, යර්යසේ ර්ා හට පීඩා යනාකර පිටතට 
නිකේයර්ව” යැයි කීමව්ය. එවිට මගුලන් මහ රහතන් වහන්මස් 
නාගයාමග් මුවින් පිටතට නිකම් ක්ෂණයකින් චතුථථ ධයානයට සම 
වැදුමණ් ය. නාග රාජයා මතරැන් වහන්මස් අළු කරමි යැයි සිතා 
නාසමයන් විර් සහිත ගිනි පිට කමළ් ය. එමහත් මුගලන් මහ රහතන් 
වහන්මස්මග් මරෝම කූපයක් මහෝ දවාලීමට මනාහැකි විය. 

භද්දිය රාහුල ආදී අන් රහතන් වහන්මස්ලාට භාගයවතුන් 
වහන්මස් නාගයා දමනයට අවසර මනා දුන්මන් මමම අවස්ථාව ජය 
ගත මනාහැකි වන මහයිනි. ඒ අන් රහතන් වහන්මස්ලා සෘද්ි විර්යට 
සමත් වුව ද ිප්පනිසන්තිතාව නම් වූ වහා ක්ෂණයකික ්ධයානයන්ට 
සම වැදීම පුරැදු කර නැත. 

ඉන් පසු නාග රාජයා “යම් යතරැනේ වහනේයසේ ර්හතේ ආනුභාව 
ඇති අය කි. ර්ායගේ නාසකිා වාතය නේ යරෝර් කූප කුදු යසාලවාලි  
යනාහැකි ීමි” යැයි සිතුමව් ය. එවිට මගුලන් මහ රහතන් වහන්මස් 
මහත් ගුරැළු මව් යක් වවා කල්ප විනා ක වාතය බඳු ගුරැළු වාතය 
දනවා නා රජ ුලුහ ුබැන්මද් ය. එවිට නාග රාජයා නාගාත්මය හැර 
මානවක මව් යක ්මවා මගන “සේවාමීනි, නුඹ වහනේයසේ සරණ  මි, ර්ා 
ගැතේතහුට සරණ වනු ර්ැනව” යැයි කියා මුගලන් මහ රහතන් 
වහන්මස්ට වැඳ සිටිමය ්ය. එවිට මුගලන් මහ රහතන් වහන්මස් “එම්බා 
නාග රාජ් , භාගයවතේ බුදු රජ්ාණනේ වහනේයසේ වැඩි යසේක. යර්යසේ එව, 
ඒ භාගයවතුනේ වහනේයසේ යවත  ම්හ” යැයි කියා නාග රාජයා කැඳවා 
භාගයවතුන් වහන්මස් මවත පැමිණ වූමය් ය. ඉන් පසු නාග රාජයා බුදු 
රජාණන් වහන්මස් වැඳ “සේවාමීනි භාගයවතුනේ වහනේයසේ සරණ  මි” 
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යැයි කීමව් ය. එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් “සුඛී යහාතු නාගරාජ්” 
“සුවපත් මව්වා නාග රාජය” යැයි වදාළ මස්ක. 

ඉන් පසු බුදුරජාණන් වහන්මස් මහා සංඝයා වහන්මස් පිරිවරා 
අනාථපිණ්ික මහ සිටුතුමාමග් නිවසට වැඩ පනවන ලද ආසනයන්හි 
වැඩසිටි මස්ක. සිටුතුමා “සේවාමීන ිභාගයවතුනේ වහනේස, ඉතා දහවලේ 
වූය ේ කරු්කේ නිසා ද” යැයි ඇසුමව් ය. එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් “ර්හ 
සිටායණනි, ර්ුගලනේ යතරැනේ වහනේයසේ හා නනේයදෝපනනේද නාග 
රජ්ා ා අතර  ුදේධ කේ වි ” යැයි වදාළ මස්ක. “සේවාමීනි, ජ්  පරාජ්  
වූය ේ කාට ද?” යැයි සිටතුුමා ඇසුමව් ය. “ර්හ සිටාණනි, ර්ුගලනේ 
යතරැනේ වහනේයසේට ජ්  වි . නනේයදෝපනනේද නාග රාජ් ාට පරාජ්  
වි ” යැයි වදාළ මසක. එවිට සිටුතුමා “එයසේ නම් සේවාමීනි භාගයවතුනේ 
වහනේස, සති කේ ර්ගුලනේ ර්හ යතරැනේ වහනේයසේයගේ ජ්  පූජ්ාව 
පවතේවමි. සති කේ ර් ර්ායගේ ආරාධන  පිළිගත ර්ැනවි” කියා ආරාධනා 
මකාට ඒ නිමිත්මතන් බුදධ් පරමුඛ් මහා සංඝයා උමදසා සතියක් මහා 
දන් දී පූජා සත්කාර කමළ් ය. 

මමමස් මහත් ආනුභාව ඇති නන්මදෝපනනද් නාග රාජයා මනා 
උපමද් ය ලබා දී මුගලන ්මහ රහතන් වහන්මස් ලවා දමනය කරවූ 
මස්ක.  

මමය අථථ ව මයන් මගන සතයකරියා මකාට මසත් පැතීම මමම 
ගාථාමවන් පරකා  මකාට දක්වන්මන් ය. 

නයන්දදාපනන්දද භුජ්ගං විබුධං ර්හිද්ධිං    
 පුයතතන යථර භුජ්යගන දර්ාප යන්තා,    
 ඉද්ධූපයදස විධිනා ජිතවා ර්නුියන්දදා        
 තං යතජ්සා භවතු යත ජ් ර්ඞ්ගලානි. 

නන්මදෝපනනද් නම් වූ   - මතද හා විකුම් යුත්  
 ඒ නා රජුන්ද දැම වූ   - මුගලන් මතරැන්මගන් 
 එහි දී මනා උපමදසින්   - දිනු වීරයාමණෝ  
 ඒ ආනුභාව බලමයන්   - සුව මසත් සැමද්වා. 
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8. බක බරහේර් දර්න  

එක් සමයක භාගයවතුන් වහන්මස් සැවැත ් නුවර 
මජ්තවනාරාමමයහි වැඩසිටි මස්ක. ඒ කාලමයහි දී පරථම ධයාන භමූියට 
අයත් මහා බරහ්ම තලමයහි මවමසන බක බරහ්මයාට “යම් බරහේර් ආතේර් 
භාව  නිතය  , යර්  සේිර  , යර්  සදාකාලික  , යර්  නැති යනාවන 
සේවභාව ඇති එකක.ි යර්හි උපනේයනකු වනාහි නැවත නූපි ි, 
යනාිර ි, යනාර්ැයර ි, යර් ිනේ අනය වූ ර්තේයතහි බඹයලාවකේ නැත. 
සතර ර්ාගම සතර ඵල නවිමාණ කේ නැත” යැයි  ාස්වත දෘර්්ටියක් 
උපන්මනය්.  

එකල්හි වනාහි භාගයවතුන් වහන්මස් බක බරහ්මයාමග ්අදහස 
තම සිතින් දැන, යම් මස්  ක්තිමත් පුරැර්මයක් නැවූ අතක් ක්ෂණයකින් 
දිගු කරන්මන් මහෝ දිගු කළ අතක් නවන්මන් මහෝ යම් මස්ද, එමස්ම  
මජ්තවනාරාමමයන් අතුරැදන් ව ඒ බරහ්ම මලෝකමයහි පහළ වූ මස්ක. 

බක බරහ්මයා වින්නා වූ භාගයවතුන් වහන්මස් දුර දී ම දැක, 
භාගයවතුන් වහන්මස් අමතා “නිදුකාණනි, වඩින ර්ැනවි. නිදුකාණනි 
නුඹයගේ පැමිණීර් ඉතා  හපතේ  . යබායහෝ කලකට පසු ඔබ යර්හි 
වැඩිය ේ  . එ  ඉතා  හපතේ  . නිදුකාණනි, යම් බරහේර් ආතේර්භාව  
වනාහි නිතය , යර්  සේිර  , යර්  සදාකාලික  , යර්හ ිචයුත යනාවන 
සේවභාවය නේ  කුේත  . යර්  නැවත ඉපදීර්කේ ිරීර්කේ ර්රණ කේ නැති 
තැනකි. යර් ට අනය නිසේසරණ කේ නැත” යැයි කීය. 

මමමස් කී කල්හි භාගයවතුන් වහන්මස් බක බරහ්මයා අමතා, 
“ ර්කේ අනිතය නම් එ  නිතය  ැ ි කි  ි ද, අසේිර වන යදේ සේිර 
 ැ ි ක ි ි ද, සදාකාලික යනාවන යදේ සදාකාලික  ැ ි කි  ි ද, කැයඩන 
බියඳන යදේ යනා කැයඩන යනාබියඳන යද කේ  ැ ි ක ි ි ද, චයුත වන 
සේවභාවය නේ  ුකේත වූව චයුත යනාවන යද කේ   ි කි  ි ද,  ම් 
තැනක ජ්ාති ජ්රා වයාධි ර්රණ නැවත ඉපදීර් ඇති යේ නම්, ඒ පිළිබඳව 
එහි ජ්ාති ජ්රා වයාධි ර්රණ නැවත ඉපදීර් නැතැ ි කි  ි ද, ජ්ාති ජ්රා 
වයාධි ර්රණ නැවත ඉපදීර් නැතේතා වූ  ම් නිවනකේ ඇති කලේහි, ජ්ාති 
ජ්රා වයාධි ර්රණ ආතේතා වූ නැවත ඉපදීර් ඇති තැන නිවනකේ ඇත 
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 ැ ි කි  ි ද යම් බක බරහේර් යතර් ඒකානේතය නේ අවිදයායවනේ අනේධ 
වූය ේ  ” යැයි වදාළමස්ක. 

එවිට බක බරහම්යා භාගයවතුන් වහන්මස ්අමතා “මගෞතමයනි, 
අපි හැත්තූ මදමනක් විසනි් කරන ලද පිනක්ම් ඇතම්තෝ ව ජාතිය හා 
ජරාව ඉක්ම ගිමයෝ වමු. අනුන් තමන් වසඟ මකාට පවත්වන්මනෝ වමු. 
මව්ද සංඛ්යාත ාණමයහි මකළවරට පැමිණිමය් මවමු. මම් වනාහි 
අන්තිම බඹමලාව උපතයි, අනය මබාමහෝ ජනයා අප පරාථථනා කරති” 
යැයි කීමව් ය. 

එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් බරහ්මයා අමතා “බක බරහ්මය, නුඹ 
යම් ආයුර්යක් දීඝථායුර් යැයි හඟින්මනහි ද, එය දීඝථායුර්යක් මනාමව්. 
නුඹමග් ඉතිරි වූ ආයුර්ය නරිබ්බුද ලක්ෂයක්1 යැයි මම දනිමි” යැයි වදාළ 
මස්ක. 

බක බරහම්යා භාගයවතුන් වහන්මස්මගන ්මමමස් ඇසුමව් ය.  
භාගයවතුනි, මම අනන්තදර්ම ී මවමි යැයි ද ජාතිය හා ජරාව ද ම ෝකය 
ඉක්ම සිටිමයම් මවමි යැයි ද කියන්මනහි ය. මාමග් මපර කමථය කමුකද් 
සමාදන ් ව ූ වෘතය කුමක ් ද?  ීලය කමුක ් ද? යමක ් මම නුඹ 
වහන්මස්මගන් අසා දැන ගන්මනම් ද එය මට කියනු මැනව. 

එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් මමමස් වදාළ මස්ක. “ගරීර්්ම 
කාලමයහි පපිාසමයන ් පීි ත වූ මබාමහෝ මිනිසුන්ට මතෝ පැන් 
මපවූමවහි ද, තාමග් ඒ පුරාතන වූ වෘත සමාදානය හා  ීලය නිදා පිි දිය 
මකමනකු මමන් මම සිහි කරමි. 

ඒණි නම් ගංමතර මසාරැන් විසින් අල්ලා මගන අතපය 
බැඳමගන යනු ලබන්නා ව ූමිනිසුන ්යම් මහයකින ්එම මසාරැන්මගන් 
අත මිමඳව්මව් ද, තාමග් ඒ පුරාතන වෘත සමාදානය හා  ීලය මම සිහි 
කරමි. 

 
1 එකයි ින්දු හතළිස් මදකක ඉලක්කමකි 
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“මිනිසුන ්විනා  කරන ුකැමැත්මතන් ආවා වූ මරෞද්ර නාගයා 
විසින් ගඟ දිමයහි දී ගනන්ා ලද නැව බලහත්කාරමයන් ඒ නාගයා 
මැඩ මිදුමවහි ය. ඒ තාමග ්පුරාතන වූ වෘත සමාදානය හා  ීලය මම 
සිහි කරමි. 

එක් කමලක මම කප්ප නමින ්නුඹමග් අතවැසියකු වූමයමි. 
එකල්හි මම නුඹ මනා නුවණැත්මතකු ව මයන ් ද, මනා වෘත 
සම්පනන්යකු මලස ද සිතමුවමි. එමස් වූ තාමග් වෘත සමාදානය හා 
 ීලය මම සිහි කරමි.” 

එවිට බක බරහ්මයා භාගයවතුන් වහන්මස් අමතා මමමස් 
කීමව්ය. නුඹ වහන්මස් මාමග් ආයුර් ඒකාන්තමයන් දන්මනහි ය. මසසු 
සියල්ල ද දන්මනහි ය. එමස් මහයින් ම නඹු වහන්මස් බුද්ධ මවහි ය. 
එමහයින් ඔබමග් මම් දිලමිසන ආනුභාවය බඹ මලාව මුළුල්මලහි 
බබුළුවමින් සිටී. 

ඉක්ිතිව පාපී මාර මතම බරහ්ම පාරිසජ්ජ බඹමලාව එක්තරා 
බරහ්මමයකුට ආමව්  වී භාගයවතුන් වහන්මස්ට මමමස් කීමව් ය. 
 රමණය,  රමණය! මම් බරහම් පදවියට නිනද්ා මනා කරව, මමයට නින්දා 
මනා කරව,  රමණය මම් බරහ්මයා වනාහි මහා බරහ්මයා ය. අනයයන් 
මැඩ පවත්වන්මන් ය. අන ්බරහ්මයන් අභිභවනය මකාට මැඩ පවත්වා 
සිටියි. එකාන්තමයන් සියල්ල දක්මන් ය. සියල්ලන ්තමන් වසඟමයහි 
පවත්වය.ි මලෝකයට අිපති ය. මලාමවහි කර්මතෘ ය, පෘථිවිය, හිමවත, 
මහා මම්රැව, සක්වළ මහා සමුද්රය ආදී සියල්ල මවන්නාය, මලෝක 
ම ර්ර්්ඨයා ය. මලෝකවාසී සත්වයන් “නඹු ක්ෂතරියමයක් මවව, නඹු 
බරාහ්මණමයක් මවව, නඹු මව ය මවව, නුඹ  ුද්රමයකු මවව, නඹු 
පැවිද්මදකු මවව, නුඹ ගිහිමයකු මවව යනාදී උඩත් පරිිමසයින් ද, නුඹ 
ඔටුමවක් මවව, නුඹ මගාමනක් මවව යනාදී මලස යටත් පිරිමසයින් ද 
මබදා දකව්මින් මලාව සකස් කරන්මන් ය. උපන්නා වූ ද, උපදිමින් 
සිටින්නා වූ ද සත්වයනි්මග ්පියා ය.  

 රමණය, ඔබ ඉපදීමට මපර ද මලෝකමයහි අනිතයය දුකය 
යනාදීන් කියා පඨවි ධාතුවට ගරහන්නා වූ පඨවි ධාතුව පිළිකුල් 
කරනන්ා වූ, ආමපෝ ධාතුවට ගරහනන්ා වූ, ආමපෝ ධාතුව පළිිකුල් 
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කරනන්ා වූ, මත්මජෝ ධාතුවට ගරහන්නා වූ, මත්මජෝ ධාතුව පිළිකුල් 
කරනන්ා වූ, වාමයෝ ධාතුවට ගරහන්නා වූ, වාමයෝ ධාතුව පිළිකුල් 
කරනන්ා වූ, භූතයන්ට ගරහන්නා වූ භූතයන් පිළකිුල් කරන්නා වූ, 
මදවියන්ට ගරහනන්ා වූ, මදවියන් පළිිකුල් කරනන්ා වූ, මාරයාට 
ගරහන්නා වූ, මාරයා පිළිකුල් කරන්නා වූ, බරහ්මයාට ගරහන්නා වූ, 
බරහ්මයා පිළකිුල් කරනන්ා වූ ඔබ වැනි  රමණය බමුමණෝ වූහ. ඔවුහු 
කය ිඳීමමන් දිවි සිඳීමමන ්සතර අපාමයහි උපන්නාහුය.  

 රමණය, නුඹ ඉපදීමට මපර ද මලෝකමයහි පඨවි ධාතුව පර ංසා 
කරනන්ා වූ පඨවි ධාතුවට සතුටු වන්නා වූ, ආමපෝ ධාතුවට පර ංසා 
කරනන්ා වූ, ආමපෝ ධාතුවට සතුටු වන්නා වූ, මත්මජෝ ධාතුවට පර ංසා 
කරනන්ා වූ මත්මජෝ ධාතුවට සතුටු වන්නා වූ, වාමයෝ ධාතුවට පර ංසා 
කරනන්ා වූ වාමයෝ ධාතුවට සතුටු වන්නා වූ, භූතයන්ට පර ංසා 
කරනන්ා වූ භූතයන්ට සතටුු වන්නා වූ, මදවියන්ට පර ංසා කරන්නා වූ 
මදවියන්ට සතුටු වන්නා වූ, බරහ්මයාට පර ංසා කරනන්ා වූ බරහ්මයාට 
සතුටු වන්නා වූ,  රමණය බමුමණෝ සිටියහ. ඔවුහු කය ිඳීමමන් දිවි 
සිඳී මමන් බරහ්ම මලෝකමයහි උපන්නාහුය.  

 රමණය, එමහයින් මම ඔබට මමමස් කියමි. නදිුකාමණනි, 
බරහ්ම මතමම් යමක් ඔබට කීමව් ද, ඔබ එයම කරව, ඔබ බරහ්මයාමග් 
වචනය, මනා ඉක්මව,  රමණය, ඉදින් ඔබ බරහම්යාමග් වචනය, 
ඉක්මවන්මනහි නම්, යම් මස් පුරැර්මයක ්තමා මවතට එන්නා වූ ශ්රී 
කාන්තාව සිවු රියන් මගුුරක් මගන එළවා දමන්නාක් වැනි ය. තව ද 
 රමණය, යම් පරුැර්මයක් ගැඹුරැ මහ වලක වැමටන්මන් අතින් ද, 
පයින්ද මපාමළාමවහි අලල්ා ගත යුතු පා තැිය යතුු තැන් අතහැරී 
වළට වැමටන්මන් ද  රමණය, ඔබට ද මමමස ් ම වන්මන් ය. 
නිදුකාමණනි, එබැවින් යමක් බරහ්ම මතම කීමව් ද, ඔබ එයම කරව. ඔබ 
බරහ්මයාමග් වචනය මනා ඉක්මව,  රමණය, ඔබ මමහි බබළමින් 
දිලිමසමින් රැස්ව සිටින්නා වූ බරහ්මයාමග් අවවාදමයහි පිහිටා මහත් 
ආනුභාව සම්පන්න ව සටිින්නා ව ූ බරහම් පිරිස මනා දක්මනහි ද?’ 
 රමණය නුඹත් මහ බඹහමුග් වචනය මනා ඉකම්වා බරහ්මයා විසින් 
යමක ්කයින්මනහි ද, එමස් කරව. එවිට නුඹ ද මම් බරහ්මයන් මමන් 
යයසින් ද ශ්රීමයන් ද බබළන්මන් ය යැයි කියා භාගයවතුන් වහන්මස් ද 
බරහ්ම පිරිසට සම මකාට කමීව් ය. 



164                           ජයමංගල ගාථා                                         
 

මම් වසවත් මාරයා වනාහි කලින් කල තමාමග් භවනමයහි ම 
හිඳ  රමණ මගෞතමයන් අද මකාමහ් ඉන්මන් ද, කවර ගමක මහෝ 
නියම්ගමක මවමස් ද යැයි  ාස්තෲන් වහන්මස් පිළිබඳව මසායා 
බලන්මන් ය. එදින ද  ාස්තෲන් වහන්මස් ගැන මසායා බලන කල්හි 
උක්කට්ඨා නවුර ඇසුරැ මකාට සුභග වනය මවමසයි. දැන් මකාමහ් 
ගිමය් ද යැය ිමසායා බලන්මන් බරහ්ම මලෝකයට යන වින බව දැක 
“ශ්රර්ණ යගෞතර් නේ බඹ යලාවට   ි. එහි යගාසේ දහම් යදසා බරහේර් 
සර්ූහ ා ර්ායගේ වි   යනා ඉකේර්වා ද, ඊට පරථර්ය නේ බඹ යලාවට 
යගාසේ ධර්ම ශ්රවණ ට ඇත ිකැර්ැතේත නැති කරනේයනමි” යැයි සිතා 
 ාස්තෲන් වහන්මස් යන පියවර අනවු ම මගාස් බරහ්ම පිරිස මැඳ 
මනාමපමනන  රීරමයන් යුතුව සිට  ාස්තෲන් වහන්මස් බක බරහ්මයා 
මකමරහි අපරසාදය පළ කළ අවස්ථාමවහි බරහ්ම පාරිසජ්ජ බඹ මලාව 
එක් බරහම්මයකුට ආරූඪ වී බරහ්මයාට සහාය වීම් ව මයන් සිට මමමස් 
කීමව් ය. මම් මාරයාට බරහම් පාරිසජ්ජ බඹමලාව මවමසන බරහ්මයන්ට 
පමණක් ආරූඪ විය හැකයි ඉන් මත්මතහි පිහිටි බරහ්ම පුමරෝහිත මහා 
බරහ්ම ආදී බඹමලාව බරහ්මයන්ට ඇරූඪ විය මනාහැකිය. 

මාරයා මමමස් කී කල්හි බුදුරජාණන් වහන්මස් මාරයා අමතා 
“පාපිය, මා තා මනාදන්මන්ය යැයි මනා සිතව. නඹු මහ ජනයා මරණ 
මහයින් මාරයා මවහිය, මහ ජනයාට පවිටු වූ ලාමක වූ විපත් පමුණුවන 
බැවින් පාපී මාරයා ය. මම තා දනිමි. යම් බරහ්මමයකුත් මව් ද, යම් 
බරහ්ම පිරිසකුත් මව් ද, යම් පිරිවර බරහ්මමයෝත් මවත් ද, ඒ සියල්ල 
තාමග් අතට අසු වූහ. ඒ සියලු මදනාම තාමග් වසඟයට ගයිාහුය. 
පාපීය, නඹුට වනාහි මමබඳු අදහසක් මවයි. මම් මතමම්ත් මට අසු 
වූමවකු වන්මන් ය. මට වසඟ වූමවකු වන්මන්ය යැයි මමබඳු අදහසක් 
වන්මන් ය. පාපීය, මම වනාහි තාමග් අතට අසු වූමය් මනාමවමි. ඔබට 
වසඟ වූමය් මනාමවමි” යැයි වදාළ මස්ක. 

බුදුරජාණන් වහන්මස් මමමස් වදාළ කල්හි බක බරහම් මතම 
බුදුරජාණන් වහන්මස්ට මමමස් කීමව් ය. “නිදුකාමණනි, මම වනාහි 
නිතය වූවක්ම නිතය යයි කයිමි. ස්ථිර වූවක්ම ස්ථිරයි කියමි. සදාකාලික 
වූවකම් සදාකාලිකයි කයිමි. චයුත මනාවන ස්වභාව ඇත්තක් ම චයුත 
මනාවන ස්වභාව ඇත්තක් යයි කියමි. යම් තැනක වනාහි නූපදී ද, 
මනාදිරය ිද, චයුත මනාමව් ද, නැවත නූපදී ද, එයම මම මමහි නූපදී 
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යයි ද, මනාදිරයි යයි ද, චයුත මනාමව්ය යයි ද, මනාමැමරයි යයි ද, 
නැවත නපූදී යය ිද කියමි. මමයින ්අනය වූ මත්මතහි නිවථාණයක් නැති 
මහයින් ම අනය වූ නිවථාණයක් නැතැයි කියමි.  රමණය, ඔබට මපර 
මලෝකමයහි  රමණ බරාහ්මණමයෝ පහළ වූහ. ඔබමග් මුලු ආයරු්ය යම් 
පමණක් මව් ද, ඔවුන්මග ්තපස් කිරීමම් කාලය එපමණ විය. ඔවුහු 
වනාහි මමමස් දනන්ාහ:- මකමස් ද? මත්මතහි අනය වූ නිවථාණයක් 
ඇත්නම් ඇත කයිා ද, මත්මතහි අනය වූ නිවථාණයක් නැත්නම් නැතැයි 
කියා ද දනන්ාහුය.  රමණය, මම ඔබට මමමස් කියමි. නුඹ ද මමයින් 
අනය වූ මත්මතහි නිවථාණයක් මනා දක්මනහයි. එය මසායනන්ට 
යූමමන් නඹු ම ක්ලාන්තයට, මවමහසට පත් වන්මනහි ය.  රමණය, 
ඉදින් වනාහි ඔබ පඨවි ආමපෝ මත්මජෝ වාමයෝ ධාතූන් මකමරහි ද, 
භූතයන්, මදවියන්, මාරයන්, බරහ්මයන් මකමරහි ද තෘර්්ණා දෘර්්ි මාන 
ව මයන් ගැලී ගන්මනහ ිනම් මා මමන් මමම බඹමලාව ඕපපාතිකව 
උත්පත්ති ව මයන් පැමිමණව. මා අනුව යාම ඊම ආදිය කරන්මනක් 
මවව. මා මමන් බඹ මලාවට අිපති මවව. මාමග් කැමත්ත පරිද්මදන් 
කටයුතු කරිීමමන ්ඔබට එය කළ හැකි වන්මනහිය” යැය ිකයිා තමන් 
සියල්ල දන්න බව හඟවමින් භාගයවතුන් වහන්මස්ට අවමන් මකාට 
මමමස් කීමව් ය. 

  එවිට භාගයවතුන් වහන්මස ්බරහ්මය, මම ද මමය දනමිි. ඉදින් 
පඨවි ආමපෝ මත්මජෝ වාමයෝ ධාතූන් මකමරහි ද, භතූයන්, මදවියන්, 
මාරයන්, බරහම්යන් මකමරහි ද තෘර්්ණා දෘර්්ින් ගැලී ගන්මනම් නම් 
නුඹමග් සමීපමයහි උපදින්මනක් වන්මනමි. නුඹමග් වසඟමයහි 
පවතින්මනක් වන්මනමි. නුඹ විසින් කැමති පරිද්දක් කළ හැකිමයක් 
වන්මනමි. අති යින් පහත් කට යුත්මතක් වන්මනමි. යැයි වදාළ මස්ක. 

එවිට බක බරහ්මයා භාගයවතුන් වහන්මස් අමතා “නිදුකාමණනි, 
බක බරහ්මයා මමබඳු මහත් ඍද්ි ඇත්මතක, මමබඳු මහත් ආනුභාව 
ඇත්මතක, මමබඳු මමහ් ාකය වූමවකි යැයි මකමස ්නම් ඔබ මාමග් 
ගතිය දන්මනහි ද? ආනුභාවය දන්මනහි ද?” යැයි ඇසී ය. 

එවිට භාගයවතුන් වහන්මස් මමමස් වදාළ මස්ක.  
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“ ාවතා චන්දිර්සූරි  ා  - පරිහරන්ති ිසා භන්ති වියරාචන ා 
තාව සහස්සධා යලායකා- එත්ථ යත වතතයත වයසා” 

ර ්මිමයන ් බබළන්නා වූ චන්ද්ර සූයයථ මදමදනා යම් පමණ 
තැන්හි සැරිසරත් ද, ඒ දිසාවන් බබුළුවමින් දීප්තිමත් මවත් ද, එමස් 
ආමලෝකවත් වන පරමද් ය මමම මලෝක ධාතුවත් ඇතුළත් ව දහසක් 
සක්වළ සහ ශ්රී මලෝක ධාතුව නම් මවයි. මම් දහසක් මලෝක ධාතුව 
නුඹමග් බල පරාකරමය පැවැත්විය හැකි පරමාණය වනම්න් ය. 

“පයරාවරඤ්ච ජ්ානාස ි - අයථා රාගවිරාගිනං; 
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං - සතතානං ආගතිං ගතින්ති” 

මම් සක්වළ දහමසහි මවමසන්නා වූ උසස් පහත් වූ ද, හීන 
පරණීත වූ ද සත්වයන් දනම්නහි ය. තව ද සරාගික වූ ද විරාගික වූ ද 
සත්වයන් ද, මම් සක්වළ ද අන් සක්වළවල් එකුන් දහස ද (නවසිය 
අනූ නවය) ඒ සකව්ළ දහස අතර සත්වයින්මග් පරතිසන්ි ව මයන් ඊම 
ද, චයුති ව මයන් යාම ද දන්මනහි ය. 

බරහ්මය, නුඹට මම ඊට වඩා මහත් කරැණක ් කයිමි. නුඹ 
දන්මන ්මම් දහසක් මලෝක ධාතුව පිළිබඳ වූ මද් පමණකි. එබැවින් නුඹ 
සහශ්රී බරහ්ම නම් මව්. බරහම්ය, නුඹ දන්නා ව ූමම් සහශ්රී මලෝක ධාතුව 
ඉක්මවා පිහිටියා වූ ද්වී සහශ්රී මලෝක ධාතුව තරී සහශ්රී මලෝක ධාතුව චතු 
සහශ්රී මලෝක ධාතුව පඤ්්ච සහශ්රී මලෝක ධාතුව දස සහශ්රී මලෝක ධාතුව 
සහශ්රී මලෝක ධාතුව සහසර සහශ්රී මලෝක ධාතුව තුළ මවමසන 
බරහ්මයන්මග් පරමාණයක් නැත. ඒ අනුව බලන විට නුඹ සතර රියන් 
මරදි කඩක් ගැනීමට උත්සාහ දරන්මනකු වැනිය යැය ිනිගරහ කරමින් 
වදාළ මස්ක. 

බරහ්මය, මම් මලෝක ධාතමුවහි ම මම් මහා බරහ්ම තලයට 
ඉහළින් පිහිටි ආභස්සරය, සුභකිණ්හකය, මව්හප්ඵලය යැයි අනය වූ 
තවත් බරහ්ම මලෝක තුනක ්ඇත්මත්මය. නුඹ එය ද මනාදන්මනහිය, 
මනාදක්මනහිය. මම එය ද දනිමි. දකමිි. බරහ්මය යම් තැනකින් චයුතව 
නුඹ මමහි උපන්මන් ද, එය ද මම දනමිි. නඹු මපර බුදු මකමනකුන් 
මලාව නූපන් කාලයක තවසු් පැවිද්මදන් පැවිදි ව කසණි භාවනා වඩා 
මනා පිරිහුණු ධයාන ඇතිව කළුරිය මකාට චතුථථ ධයාන භූමිය වූ 
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මව්හප්ඵල බඹ මලාව ඉපද මහා කල්ප පන්සියයක් එහ ිවිසුමව් ය. නඹු 
එහි ආයුර්ය මකළවර මකාට වැස තෘතිය ධයානය පරණීත ව මයන් 
වඩා තෘතිය ධයාන බඹ තලමයහි පරණීත භූමිය වූ සුභකිණ්හක 
බඹමලාව ඉපද මහා කල්ප සිව් සැටක් එහි විසුමව් ය. නුඹ එහි දී දුතිය 
ධයානය පරණීත ව මයන් වඩා එයනි් චයුතව දුතිය ධයාන භූමිමයහි 
පරණීත තලය වූ ආභස්සර බඹමලාව ඉපද මහා කල්ප අටක් එහි 
විසුමවහි ය. නඹු එහි දී පරථම ධයානය පරණීත ව මයන් වඩා මහා 
කල්පයක් ආයුර්ය ඇති මමහි උපන්මනහ ිය. නඹු ඉතා දීර්මඝ කාලයක් 
මම් ඉහළ බඹ තලයන්හි වාසය මකාට එයින් චයුතව පරතිසන්ි 
ව මයන් පහළට ආ බව අමතක වී ඇත. එමහයින ් නඹු එය 
මනාදන්මනහි ය. මනාදක්මනහි ය. මම එය ද දනිමි. දකිමි. බරහ්මය මම් 
දැනීමමන් මම නුඹට සම මනාවන්මනමි, පහත් බවක් නම් මකායිනද්? 
එමහයින් මම ම නඹුට වඩා උසස් මවමි යැයි වදාළ මස්ක. 

මම් බරහ්මයා මමහි උපන් මුල් කාලමයහි තමන් කළ කමථය ද, 
උපන් තැන් ද දැන ගත්මත් ය. එමහත් කල් යාමමන ් ාස්වත දෘර්්ටිය 
ඉපදවූ තැන් පටන් එය අමතක ව ගිමය් ය. 

භාගයවතුන් වහන්මස් මමමස් වදාළ කල්හි බක බරහම්යා මමමස් 
සිතුමව් ය. “යම් ශ්රර්ණ භවතේ යගෞතර්ය ෝ ර්යගේ ආ ු   ද, උපනේ තැනේ 
ද, යපර කරන ලද කර්ම නේ ද සි ලේල දනිති. යහාඳ ි ර්ර් යපර කල 
කර්ම  විචාරමි” යැයි සිතා තමන් විසනි් පූවථමයහි දී කරන ලද කමථය 
 ාස්තෲන් වහන්මස්මගන් විචාමළ් ය. එකල්හි භාගයවතුන් වහන්මස් 
මමමස් වදාළ මස්ක.  

බරහ්මය, නුඹ අතීතමයහි බරාහ්මණ කුල මගයක ඉපද කාමයන්හි 
ආදීනව දැක ජරා වයාි මරණ දුරැ කරන්මනමි යැය ිසෘර්ි පැවිද්මදන් 
පැවිදි ව ධයාන අභිඥා සමාපත්තීන් උපදවා ගං ඉවුරක පන්සලක් කරවා 
ධයාන සුව විඳිමින් කල් යැවීය. එකල්හි කලනි් කල සාථථවාහකමයෝ1 
ගැල් පන්සියයක බඩු පටවාමගන මාරක කාන්තාරයට පිවිසියහ. ඒ 
මරැ කතර දහවල් කාලමයහි යූමට මනාහැකි බැවින ්රාතරී කාලමයහි 
දීම ගමන් යූම මව්. එකල්හ ිමුල් කරත්තමයහි බැඳි ගවමයෝ නතර මවවී 

 
1 කරත්තවලින් බඩු විකුණන්මනෝ 
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ගමින ්කරකැවී නැවත පළමු ව ආ මගට ම මස්නද්ු වහූ. සියලු කරත්ත 
එමස් නැවතුණහ. හිරැ නැගි කල්හි කරත්ත ඒ කාන්තාරමයහි නැවතී 
ඇති බව දැන ගත්හ. එදින වනාහි ඔවුහු කාන්තාරමයන් එතර විය යුතු 
දවස විය. සියලු ජලය ද දර ද අවසන් වී තිබුණි. එබැවින් ඔවුහු “අපයගේ 
ජීවිත නැත” යැයි සිතා ගවයන් කරත්ත මරෝදවල බැඳ මිනිස්සු ඒ 
කරත්තවල මසවණැලි යට නිදා ගත්හ. එදින මම් තාපසයා කලනි් ම 
පන්සමලන ්නකි්ම පන්සල් මදාර සිට ගමඟ් මපරළ ීඑන්නා වූ ජල කඳ 
මැණික් කැට මමන් දැක “යර්බඳු මිහිරි ජ්ල  යනා ලැබීයර්නේ දුකේ විඳින 
සතේවය ෝ ඇතේ ද?” යැයි සිතුමව් ය. ඔහු මමමස් ආවජථනා කරමින් 
සිටියදී මරැ කතර දිය මනාලැබ සිටින ගැල් සාත්තුව දැක “යම් 
සතේවය ෝ යනා නැයසතේවා, යම් ර්හා ි  කඳ සඳිී ර්රැ කතර කරතේත 
කරැවනේට යපයනන යසේ ඉිරිය නේ ය ේවා” යැයි අභිඥා චිත්තමයන් 
අිර්්ඨාන කමළ් ය. එමස් සිතීමත් සමගම ඇලකින් ගලා යනන්ා මස් 
ජලය එහි ගලා ගිමය් ය. මිනිස්සු දිය හඬින් නැගිට ජලය දැක සතුටු වී 
දිය නා බී මගානුන්ට ද මපාවා සුව මස් තමන් කැමති තැනට ගයිහ. 
 ාස්තෲන් වහන්මස් ඒ බරහ්මයාමග් පූවථ කමථය දකව්මින් මමමස් වදාළ 
මස්ක. 

“ ං ත්වං අපාය සි බහූ ර්නුයස්ස,   
 පිපාසියත  ම්ර්නි සම්පයරයත,    
 තං යත පුරාණං වතසීලවතතං,   
 සුතතප්පබුයද්ධාව අනුස්සරාමි” 

බරහ්මය, නුඹ හටගත් සා පිපාස ඇති, ගරීර්්මමයන ් අති යින් 
පීිත ව ක්ලාන්ත වූ මබාමහෝ මිනිසුන්ට පැන් මපවූහ. නුඹ විසනි් කරන 
ලද ඒ පැරණි වෘත සමාදානය හා සීලය නදිා පිිදිමයකු අලුයම දුටු 
සිහිනයක් මමන් සිහි කරමි. 

තව ද  ාස්තෲන් වහන්මස් ඔහුට තවත් පූවථ කමථයක් දක්වමින් 
මමමස් වදාළ මස්ක. 

බරහ්මය, නුඹ මූත කාලමයහි තාපසමයකු ව එක් ගමක් අසල 
පන්සලක වාසය කමළ් ය. ඒ කාලමයහි මසාරැ ඒ ගම මකාල්ල කමින් 
මිනිසුන්මග් හස්ත සාර වස්තුව ද, ගවයන් මදනුන් ආදී ජංගම වස්තූන් 
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ද පැහැර මගන යති. ගව මදනුන් ද සුනඛ්මයෝ ද මිනිස්සු ද මහ හඬින් 
හඬති. තාපසයා එම  බ්දය අසා මම් කිමමක් ද යැය ිආවජථනා මකාට 
බලන්මන් මිනිසුන්ට ියක ්ඇති වූ බව දැක “ර්ා දකේනා කලේහි යම් 
සතේවය ෝ යනා නසිතේවා” යැය ිඅභිඥා පාදක ධයානයට සමවැදී නැගී 
සිට අභිඥා චිත්තමයන් මසාරැන්මග් ඉදිරියට පැමිමණන සිවුරඟ 
මසනගක් මවා පූමව් ය. මසාරැ ඒ සිවුරඟ හමුදාව දැක රජු ආමව්ය 
යැයි පැහැර ගත් වස්තූන ් ද දමා පලා ගියහ. ඒ තාපසයා “ ම් 
භාණේඩ කේ  ම් යකයනකනුේට අ තේ යේ නම් ඒ සි ලේල ඔවුනේට ර් හිමි 
යේවා” යැයි අිර්්ඨාන කමළ් ය. ඒ සමගම එමලස සිදු විය. මහ ජනයා 
දුකින් මිදී සැපතට පැමිණියහ.  ාස්තෲන් වහන්මස් ඒ බරහ්මයාමග් පූවථ 
කමථය දකව්මින් මමමස් වදාළ මස්ක. 

“ ං එණිකූලස්මි ජ්නං ගහතීං   
 අයර්ාච ී ගය්හක න ියර්ානං;    
 තං යත පුරාණං වතසීලවතතං,   
 සුතතප්පබුයද්ධාව අනුස්සරාමි” 

“ඒනි නම් නදී තීරමයහි මසාරැන් විසින් බලහත්කාරමයන් 
අල්ලාමගන මගන යන ලද සත්වමයෝ මම් තාපසයා විසින් මුදවන 
ලද්මද්ය. නඹු විසින් කරන ලද ඒ පැරණි වෘත සමාදානය හා සීලය නිදා 
පිිදිමයකු අලුයම දුටු සිහනියක් මමන් සිහි කරමි” 

 ාස්තෲන් වහන්මස් ඔහුට තවත් පූවථ කමථයක ්දක්වමින ්මමමස් 
වදාළ මස්ක. 

නැවත ද එක් කමලක ගංගාවක ඉහල මකාටමසහි ජීවත් වන 
මිනිස්සු එම ගමඟහි පහළ මකාටමසහි ජීවත් වන මිනසි්සු සමග සමගි 
සම්පනන් ව නැව් අඟුල මගන මබාමහෝ කන මබාන දූ පුරවා මගන 
මල් දම් ආදිමයන් සැරසී ගඟ දිමයන් එති. මම් මිනිස්සු දිවය 
විමානයකින් යන අය මමන් ඉතා පරීතිමත් ව ගීතිකා ගයමින් නටමින් 
යන්නාහුය. එකල්හි ඒ ගමඟහි වාසය කරන්නා වූ එක් බලවත් නාග 
රාජමයක් ඒ පිරිස දැක “යර්ාවුහු ර්ා යකයරහි කිසිඳු ගරැ සරැවකේ නැතිව 
ගර්නේ කරති” යැයි කිපී “යම් සි ලු යදනා ර්ුහුදට ඇද දර්නේයනමි” යැයි 
සිතා මහත් වූ නාග මව් යක් මවාමගන ගඟ දිය මදබූ මකාට මහත් 
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මපනයක ්මවා ඒ සුසුම් ලමින් පිඹිමින ්මනුර්යයන් පසුපස එළවීය. ඒ 
මහ ජනයා එම නාග රාජයා දැක ියට පත්ව මහත් හඬින් කූ ගැසූහ. 
මම් මව්ලාමවහි පන්සමලහි හුන් තාපසයා ඒ කුමන  බ්දයක් ද යැයි 
විමසා බලා නාග රාජයා දැක “ර්ා බලා සිටි දී යම් සතේවය ෝ විනාශ් 
යනායේවා” යැයි අභිඥා පාදක ධයානයට සමවැදී තම මිනිස් මවස 
අතහැර මහත් ගුරැළු මව් යක් මවාමගන නා රජ ු හමුමවහි මපනී 
සිටිමය් ය. එවිට ඒ නාග රාජයා ියට පත්ව මපනය හකුළුවා මගන 
දිය යටට ගිමය් ය. මහ ජනයා සැපයට පැමිණියහ.  ාස්තෲන් වහන්මස් 
ඒ බරහ්මයාමග් පවූථ කමථය දක්වමින් මමමස් වදාළ මස්ක. 

“ගඞ්ගා  යසාතස්මිං ගහීතනාවං,    
 ලුයද්දන නායගන ර්නුස්සකප්පා;   
 අයර්ාච ි ත්වං බලසා පසය්හ,     
 තං යත පුරාණං වතසීලවතතං;  
 සුතතප්පබුයද්ධාව අනුස්සරාමි” 

 “ගඟ දිමයහි නැව්වලින් යන්නා වූ මහ ජනයා නසන ුකැමතිව 
ගඟ දිමයන් මතු වූ දරැණු වූ නාග රාජයාමග් බලය මැඩ පවත්වා 
මිනිසුන් උවදුරැවලින් මුදවාලීය. නුඹ විසනි් කරන ලද ඒ පැරණි වෘත 
සමාදානය හා සීලය නදිා පිි දිමයක ුඅලුයම දුට ුසිහිනයක් මමන ්සිහි 
කරමි” 

නැවත ද මමාහු සෘර්ි පැවිද්මදන් පැවිදි ව “යකේසව තාපස ා” 
නමින ්පරසිදධ් ව සිටිමය ්ය. එසමමයහි අප මහ මබෝසතාණන් වහන්මස් 
“කපේප” නම් තරැණමයක ු ව ඒ මක්සව තාපසයාමග් වත් පිළිමවත් 
කරන අතවැසයිා වූමය් ය. එකල්හි “නාරද” නම් ඇමතයිා අසනීපමයන් 
සිටි ඒ මක්සව තාපසයා බරණැස් නවුර සිට හිමවත වාසය කළා වූ 
කප්ප නම් අතවැසියා සමීපයට කැඳවාමගන ආමව් ය. එහි දී ඒ 
අතවැසියා තම ආචායයථවරයාමග් මරෝගය බලා සන්සිඳවූමය් ය. මක්සව 
තාපසයා හිමවතට ඇරලා නාරද ඇමතියා නැවත බරණැසට ම ගිමය් 
ය. පසු කාලමයහි ඒ නාරද නම් ඇමතියා නැවත මක්සව තාපසයන් 
බැලීමට හිමවතට පැමිණිමය් ය. එහි දී ඔහු නිමරෝගී ව සිටිනු දැක 
මමමස් කීමව්ය. 
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“ර්නුස්සින්දදං ජ්හිත්වාන - සබ්බකාර්සමිද්ධිනං;  
 කථං නු භගවා යකසි - කප්පස්ස රර්ති අස්සයර්’ති” 

“තමා කැමති සියලුම දැයනි් සපිරි රජු අතහැර මකමස් නම් 
මක්සව තාපසයන් වහන්මස් කපප් තාපසයාමග් අසපමුවහි සිත් අලවා 
මවමසන්මන් ද?” 

ඒ නාරද ඇමතියාට පළිිතුරැ මදනන්ා වූ මක්සව තවුසා මමමස් 
කීමව් ය. 

“සාධූනි රර්ණී ානි - සන්ති වක්ඛා ර්යනාරර්ා;
 සුභාසිතානි කප්පස්ස - නාරද රර් න්ති ර්ං” 

“නාරදය, කප්ප තවුසාමග් රමණීය ව ූසුභාර්ිත වචනය මිහිරිය. 
වනමපත ද සිත්කලු ය. මම් හැම මදයක් ම මා සතුටු කරයි. 

භාගයවතුන් වහන්මස් පූවථමයහි මමමස් ඔහුමග් අතවැසියා වී 
ඔහුමග් මරෝගය සවු කළ බව පැහැදිලි කරමින් මමමස ්වදාළ මස්ක. 

“කයප්පා ච යත බද්ධවයරා අයහාසි   
 තං බුද්ධිර්න්තං වතිනං අර්ඤ්ඤං;   
 තං යත පුරාණං වතසීලවතතං,   
 සුතතප්පබුයද්ධාව අනුස්සරාමි” 

බරහ්මය, නඹු මක්සව තාපස ව සිටි කාලමයහි මම කපප් නුඹට 
වත් පිළිමවත් කරන අතවැසිමයකු වීම. එකල්හි නඹු බුද්ිමමතකු ය, 
මනා වෘත ඇතිමයකු ය යැයි සිතීමි. නුඹ විසනි් කරන ලද ඒ පැරණි 
වෘත සමාදානය හා සීලය නිදා පිිදිමයක ුඅලුයම දුටු සිහිනයක ්මමන් 
සිහි කරමි” යැයි වදාළ මසක්.  

භාගයවතුන් වහන්මස් මම් සියල්ල වදාමළ් ඒ බරහ්මයා දැනුවත් 
කිරීම පිණිස ය. 
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මමමස් භාගයවතුන් වහන්මස් ඒ බරහ්මයා විසින් පවූථ ආත්ම 
භාවයන්හි දී කළ කමථයන් මහළි මකාට වදාළ මස්ක.  ාස්තෲන් 
වහන්මස් මමමස් වදාරදද්ී ම පහන් දහසක් දැල්මවන කල්හි මසවණැලි 
මපමනන්නාක් මමන් එම බරහ්මයාට පූවථ කමථ සයිල්ලම පරකට වූමය් ය. 
ඉන් පසු ඒ බක බරහ්මයා භාගයවතුන් වහන්මස ් මකමරහි පැහැදුණු 
සිතින් යුතුව ස්තුති කරමින ්මමමස් කීමව් ය. 

“අද්ධා පජ්ානාසි ර්යර්තර්ා ුං,    
 අඤ්ඤම්පි ජ්ානාසි තථා හි බුයද්ධා;   
 තථා හි තයා ං ජ්ලිතානුභායවා,   
 ඔභාස ං තිට්ඨති බරහ්ර්යලාකන්ති” 

“නිඳුකාමණනි, නඹු වහන්මස් මාමග් ආයු පරමාණය 
ඒකාන්තමයන් දන්මන් ය. මවනත් මද්වල් ද දන්මන් ය. ඒ නිසා නුඹ 
වහන්මස් “බුද්ධ” නම් වන්මන් ය. බුදුවරැන්ට වනාහි මත්රැම් ගත 
මනාහැකි කිසිවක් නැත. සියලු ධමථයන් අවමබෝධ කළ බැවින් ම එබඳු 
උතුමන් “බුද්ධ” නම් මවති. එමස් බුදු වූ බැවින් ම නඹු වහන්මස්මග් 
දිලිමසන  රීර පරභාව මළුු මහත් බඹමලාව බබුළුවමින් සිටී” යැයි 
කීමව්ය. 

ඉක්ිති භාගයවතුන් වහන්මස් මත්මතහි ද තමන් වහන්මස් 
බරහ්මයාට අසම බව පරකා  කරමින් මමමස් වදාළ මස්ක. 

“බරහ්මය, මම පඨවි ධාතුව, පඨවි ධාතුව ව මයන ් ද, එය 
හටගන්නා මහ්තුව ද, එයින් නිදහස් වූ පඨවි ස්භාවයට මනා පැමිණි 
යම් නවිනක් මව් නම් එය ද පරතයක්ෂ ව මයන් දැන පඨවි ධාතුව 
තෘර්්ණා දෘර්්ටි ව මයන් ද ආත්ම ව මයන් ද මනා ගනිමි” යැයි වදාළ 
මස්ක. 

මමහි දී පඨවි ධාතුව “ලක්ෂණ පඨවි, සසම්භාර පඨවි, ආරම්ර්ණ 
පඨවි, සම්ර්ුති පඨවි” යැයි චතුර්මවිධ මව්. 
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එහි තම  රීරමයහි ඇතත්ා වූ මකස් මලාම් නිය දත් ආදී   
කකථ  ගතිමයන් හා තද ගතිමයන් යුක්ත වූ යම් මකාටස් මව් ද මමය 
“ලක්ෂණ පඨවි” නම් මව්. 

එමස් ම ආධයාත්මික වූ මකස් මලාම් ආදී මකාටස් විස්ස ද, 
බාහිර වූ යකඩ මපාමළාව ගල් ආදී වූ මනාමයක් වණථාදිමයන් යුත් 
සමූහයක් මව් ද, මම් සියල්ල “සසම්භාර පඨවි” නම් මව්. 

පඨවි කසින භාවනාව වැඩීම ආදියට මයාදා ගන්නා කසින 
අරමුණ “ආරම්ර්ණ පඨවි” නම් මව්. 

මලෝක වයවහාරය සම්මුතිය අනුව ගනු ලබන පෘථිවිය ආදිය 
“සම්ර්ුති පඨවි” නම් මව්.  

මමමස් පඨවි ධාතුමවහි සතය ව මයන් ඇති ස්වභාවය 
මනාදන්නා වූ පුහුදුන ්සත්වයා විසින ්තණ්හා දිට්ි මාන ව මයන ්ගැට 
ගැසී සත්ව පුදග්ල සඤ්්ාමවන් මගන සතර වැදූරැම් පඨවි ධාතුව 
පඨවි ධාතුව ව මයන ් හඟියි. පඨවි ධාතුව පඨවි ධාතුව ව මයන් 
හැඳින, පඨවි ධාතුව නිතය ආත්මයක් ය යැයි හඟියි. නිතය ආත්මය 
පඨවි ධාතුමවහි පිහිටිමය්ය යැයි හඟියි. පඨවි ධාතුමවන් පිටත නිතය 
ආත්මය පිහිටිමය්ය යැය ිහඟියි. පඨවි ධාතුව මමග් ආත්මය යැය ිහඟියි. 
පඨවි ධාතුව මමග් නිතය ආත්මය යැයි ආසාමවන් සතුටු මවයි. ඊට 
මහ්තු කවමර්මද? ඔහුමග් මවන් ව මයන් මබදා මනා දැනීම නිසාම ය. 

භාගයවතුන් වහන්මස් එය ඇති මලස පරතයක්ෂාවමබෝධමයන් 
දැක මමය ආධයාත්මික පඨවි ධාතුවය, මමය බාහිර පඨවි ධාතුවය, මම් 
ඒ පඨවිමයහි ලක්ෂණය, කෘතය රසය, වැටමහන ආකාරය, ආසන්න 
කාරණය ව මයන් දැන වදාළ මස්ක. මමය ාත පරිඤේාව නම් මව්. 

ඉන් පසු එමලස ාත පරිඤ්්ාමවන් දැන වදාළ පඨවි ධාතුව 
අනිතය දුක්ඛ් මරෝග භය ආදී සතළිස් ආකාරමයන් (චත්තාළිසාකාර 
විද ථනා ව මයන්) විනි ්චය මකාට වදාළ මසක්. මමය තරීණ පරිඤේාව 
නම් මව්.  
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මමමස් තීරණ පරිඤ්්ාමවන් තීරණය මකාට එ් පඨවි ආදිමයහි 
මුලා වී බැඳීම ඇතිවන ඡන්ද රාගය මාගථ ඥානමයන් පරහාණය කළ 
මස්ක. මමය පහාණ පරිඤේාව නම් මව්. අන් ආමපෝ මත්මජෝ වාමයෝ 
ධාතූන් පිළිබඳව ද මමමස්ම ය. 

බරහ්මය මමමස් දැනීමමන් මම නුඹ හා සම මනාවන්මනමි. 
පහත් බවක් නම් මකායනි්ද, එමහයින් මම ම නුඹට වඩා උසස් මවමි. 

බරහ්මය, මම ආමපෝ ධාතුව, මත්මජෝ ධාතුව, වාමයෝ ධාතුව, භූත, 
මද්ව, මාර, බරහ්ම, ආභස්සර, සුභකිණ්හක, මව්හප්ඵල, අභිභු යන 
සියල්ල පළිිබඳව ද ඇත්තා වූ ආකාරමයන් ම දැන ධාතු ව මයන් දැන 
එය හටගනන්ා මහ්තුව ද, එයින් නදිහස් වූ යම් නවිනක් මව් නම් එය 
ද පරතයක්ෂ ව මයන් දැන තෘර්්ණා දෘර්්ටි ව මයන් ද ආත්ම ව මයන් ද 
මනා ගනිමි. බරහ්මය මමමස ්දැනීමමන් මම නුඹ හා සම මනාවන්මනමි. 
පහත් බවක් නම් මකායනි්ද, එමහයින් මම නුඹට වඩා උසස් මවමි යැයි 
වදාළ මස්ක. 

නිදුකාමණනි, ඉදින් වනාහි සියල්ල සියලු භාවමයන් 
මනාපැමිණිමය් ද, එමස් ඇති කල්හි ඔබමග් වචනය හිස් වන්මන් ය. 
නිර්්ඵල වන්මන් ය යැයි භාගයවතුන් වහන්මස්ට නිගරහ කිරීම් ව මයන් 
කීමව් ය. 

මමහි දී භාගයවතුන් වහන්මස් විසින් සක්කාය දෘර්්ටිය පිළිබඳව 
“සේබ” යනුමවන් වදාළ මස්ක. ආයයථ භූමිමයහි දී සතර මාගථ ඥානය 
ලැබ පරතයමව්ක්ෂා ාණයන්මගන් සයිලු සංමයෝජන පරහීණ කිරීමමන් 
සියලු සංස්කරයන්මගන් නදිහස් වීම සිදු මව්. බක බරහම්යා එම වචනය 
තමන් ආත්ම වාදී බැවින් සබ්බ යනුමවන් වදාළ වචනය සියල්ල යන 
හැඟීමමන් මගන සවථාකාරමයන් මනා විඳින ලද්දක් මව් නම්  එය ගගන 
කුසුමක් මමන් කිසිවක් නැත්තා වූ මිථයාවක් වන්මනය්.  රමණය නුඹ 
කී එම කරැණ මබාරැ වන්මන්ය යැයි භාගයවතුන් වහන්මස්ට මුසා බස් 
කියන්මනකි යැයි නගිරහ කරිීම් ව මයන් කීමව් ය.  

භාගයවතුන් වහන්මස ්එම බරහ්මයාට වඩා සිය දහස් ගණුමයන් 
වාදිසිංහ වන බැවින් බරහම්යාමග් වාදය ිඳිමින් මමමස් වදාළ මසක්.  
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බරහ්මය, චක්ෂු විඤ්්ාණයට (ඇසට) මනාමපමනන බැවින් 
නිවන අනදිස්සන නම් මවයි. ඉපදීමක් නැති වීමක් නැති බැවින් 
අනන්ත නම් මවයි. අන් සියල්ලට වඩා පරභාවත් මවයි. ඒ නිවන පඨවි 
ආමපෝ මත්මජෝ වාමයෝ භූත මද්ව මාර බරහ්ම ආභසස්ර සුභකිණ්හක 
මව්හප්ඵල අභිභු යන සියල්මලන් කිසිවකට විර්ය මනාමවයි යැය ිවදාළ 
මස්ක. 

මමහි දී විඤ්්ාණ යන්මනන් විම ්ර්මයන් දැකමී වදාළ මස්ක. 
චක්ෂු විඤ්්ාණය ඉදිරියට රූපාරම්මණයක් මමන් මනා එන දහමක් 
බැවින් එ් නිවන අනිදස්සන නම් මව්. භූතමයෝ (මහ්තු පරතයමයන් 
නිර්මමිත සංස්කාර) උත්පාද වැය සංඛ්යාත අන්ත ඇත්මත් මව්. එබඳු 
අන්ත රහිත බැවින් නිවන පරතයමයන් නිර්මමිත වූවක ්මනාමව්. නූපන් 
වස්තුමවහි උත්පාද වැය අන්ත මනා පැනවිය හැකයි. එබැවින් නිවන 
අනන්ත නම් මවයි. සම්පණූථමයන් නිවනට වඩා පරභා සම්පනන් වූ 
අති යින් බබළන්නා වූ අති යින් පණ්ඩර වූ දහමක ්තවත් නැත. මම් 
නිවනට පවිිසීමට මතාටුමපාළවල් සීමාවක් නැත. මහා සමුද්රයට යම් 
යම් තැනකනි් බසින ුකැමැත්මත් ද ඒ ඒ තැනව්ලින ්බැසිය හැකි මව්. 
ඒ සූම තැනක් ම මතාටක් මව්. එමස්ම අට තිස් කමථස්ථාන අතරින් 
යම් යම් මදාරටුවකින් නවිනට බසිනු කැමති මව් ද ඒ ඒ කමථස්ථානය 
නිවනට බැසමීට මතාටක් මව්. පඨවි ධාතු ආමපෝ ධාතු ආදී වූ 
මතරභූමික සියලු සංස්කාරයන් තෘර්්ණා දිට්ි මාන පරපඤ්්චයන්ට හසුව 
මමෝහමයන් මුලා වී තෘර්්ණාමවන් වැළඳ මගන උපාදාන ව මයන් මගන 
නැවත නැවත සංස්කාර රැස් කරවමින් භව පරම්පරාව වධථනය කරන 
යම් ස්වභාවයක් මව් ද, ඒ නිවන එබඳු ස්භාවමයන් දුරැ වූමය් ය. 
බරහ්මය, මම් උතුම් අථථය නුවණින් මනා විමසා යම් මදෝර්යක් පරකා  
කරන්මන ් ද, එය මිථයාවකි” යැයි බරහම්යාමග් වාදය ිඳිමින් වදාළ 
මස්ක. 

ඉක්ිති බක බරහ්මයා තමන් විසින් ගත් සියලු වාදයන් 
භාගයවතුන් වහන්මස් ිඳ දැමූ බැවින් නැවත වාද පිණිස ගත යුතු 
කිසිවක් මනා දැක භාගයවතුන් වහන්මස් අමතා “නිදුකායණනි, එයසේ 
නම්, ර්ර් ඔබට යනා යපනී සැඟයවමි” යැයි කීමව්ය.  
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භාගයවතුන් වහන්මස ් “බරහේර් , ඉිනේ හැකි නම් නුඹ ර්ට 
යනායපනී සැඟී සිටුව” යැයි වදාළ මසක්. ඉක්ිති බක බරහ්ම මතම 
‘ රමණ මගෞතමයන්ට මනාමපමණන්මනමි’ යැයි තම මූල පරතිසන්ි 
සිතට යාමට උත්සාහ කමළ් ය. මමාහු මම් භවයට පැමිණිමය් ආභස්සර 
බඹමලාව සිටය. එබැවින් දැන් සිටින පරකෘති රූපය අතහැර අන් බරහ්ම 
කායික රූපයකින් මපනී සිටීමට උත්සාහ කළ නමතු් එමස් කිරීමට 
මනාහැකි විය. ඉන් පසු තමන් මනාමපමනන මලස අන්ධකාරයක් මවා 
පූමව් ය.  

භාගයවතුන් වහන්මස්ට එය දැන මමාහුට මනාමපන ීසටිින්නට 
මනාහැකි මව්වා යැයි අිර්්ඨාන මකාට ආමලෝකයක ්ඇති කරවා එම 
අඳුර දුරැ කළ මසක්. එයනි් මම් බරහ්මයාට මනාමපනී සටිීමට මනාහැකි 
වූ බැවින් සැඟවී සිටීමට සතිා තම විමානමයහි සැඟමවයි. කප ්රැමකහි 
සැඟමවයි. උකක්ුටිකමයන් හිඳියි. එමහත් මනාමපනී සිටීමට මනාහැකි 
විය. ඉක්ිති අන් බරහ්මමයෝ බක බරහ්මයා අමතා “බරහේර්  නුඹ 
අතුරැදහනේ ීර්ට යනාහැකිව දැනේ සැඟීර්ට සිත ි ද?” යැයි අපහාස 
කළහ. 

ඉන් පසු භාගයවතුන් වහන්මස් බක බරහම්යා අමතා “බරහේර් , 
එයසේ නම් ර්ර් නඹුට යනායපනී අතුරැදහනේ වනේයනමි” යැයි වදාළ 
මස්ක. “නිදුකාමණනි, හැක ිනම් මට මනාමපනී සිටවු” යැයි බරහම්යා 
කීමව් ය. ඉක්ිති භාගයවතුන් වහන්මස ්බක බරහ්මයාට හා අන් බඹ 
පිරිසට ද “ර්ායගේ රූප  යනායපයනේවා ශ්ේද  පර්ණකේ ඇයසේවා” යැයි 
අිර්්ඨාන මකාට එබඳු වූ ඍද්ි පරාතිහායයථයක් මකාට ඔවුන්ට 
මනාමපනී සිට මම් ගාථාව වදාළ මස්ක. 

“භයව’වාහං භ ං ිස්වා  - භවඤ්ච විභයවසිනං, 
 භවං නාභිවිං කිඤ්චි  - නන්දිඤ්ච න උපාි ි’න්ති” 

“මම මම් සංසාරමයහි ජාත ිජරා මරණ ආදී භය දැක, මම් කාම 
භව ආදී තරිවිධ භවයන්හි සත්වයන් සැරිසරමින් සිටිනු දැක ඒ තරිවිධ 
භවමයන් මවන් වීම් සංඛ්යාත විභව නම් වූ නිවථාණය මසායමින් 
තෘර්්ණා දෘර්්ටි ව මයන් කිසි භවයක් ගරහණය මනා කමළමි. භව 
තෘර්්ණාවට මනා පැමිණිමයමි” යැයි වදාළ මස්ක. 
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මමහි දී “භව” යන්මනන ්දුක්ඛ් සතයය ද, “නන්දි” යන්මනන් 
සමුදය සතයය ද, “විභව” යන්මනන් නිමරෝධ සතයය ද “නන්දිඤ්ච න 
උපාි ං” යන්මනන් මාගථ සතයය ද දකව්න ලද්මද් ය. මමමස් මමම 
ගාථාමවන් චතුරායයථ සතයය විස්තර මකාට දැකව්ූමව් ය. භාගයවතුන් 
වහන්මස් ඒ බරහ්මයන්මග් අදහසට අනුරූපව සතයයන් විස්තර 
ව මයන් පරකා  මකාට දක්වන මස්ක් විද ථනාවට පමුණුවා 
අහථත්වමයන් මමම මද් නාව කුළු ගැන්වූ මස්ක. 

මමමස් භාගයවතුන් වහන්මස් චතුරායයථය සතය කුළු ගන්වමින් 
විද ථනා පරතිසංයුක්ත ව මමම ගාථාමවන් ධමථ මද් නා මකාට වදාළ 
කල්හි ඒ ඔස්මස් සිත යවා එම බඹ පරිිමසහි ඇතැම් මකමනක් මසෝවාන් 
ඵලමයහි පිහිටියහ. ඇතැම් මකමනක් සකෘදාගාමී ඵලමයහි පිහිටියහ. 
ඇතැම් මකමනක් අනාගාමී ඵලමයහි පිහිටියහ. ඇතැම් මකමනක් අහථත් 
ඵලමයහි පිහිටියහ. මමමස් දස දහසක් පමණ පිරිසක් මඟ ඵල නිවනට 
පැමිණ අමෘත පානය වැළඳූහ. 

ඉක්ිති බක බරහ්මයා පරධාන පිරිවර බරහ්ම සමූහයා පුදුමයට 
පැමිණ “පනි්වත්නි,  රමණ භවත් මගෞතමයන ්වහන්මස්මග් මහත් ඍද්ි 
ඇති බව, මහත් ආනුභාව ඇති බව ඒකාන්තමයන් ඓ ්චයයථය. 
අද්භූතය.  ාකය පුතර වූ  ාකය කුලමයන් නිකම් පැවිදි වූ මම්  රමණ 
මගෞතමයන් වහන්මස් මමන් මහත් ඍද්ි ඇති, මමමස් මහානුභාව 
ඇති අනය වූ  රමණමයකු මහෝ බරාහ්මණමයකු මහෝ මීට මපර අප විසින් 
මනාදක්නා ලද්මද ් ය. මනා අසන ලද්මද් ය. පිනව්ත්නි, භවමයහි 
කැමැත්ත ඇති, භවමයහ ි ඇලුණු. භවමයහි සතුට ු වන්නා වූ මදවි 
මිනිසුන්මග් අවිදයා මුල් සහිත වූ භවය උපුටා හරින ලද්මද් ය” යැයි 
පර ංසා මුඛ්මයන් කීහ.  

භාගයවතුන් වහන්මස් මබෝ මැඩ දී පරථමමයන් තමන් වහන්මස් 
මග් සන්තානමයහි පැවත ි අවිදයා මූලය උපුටා දමා ධමථ මද් නා 
කිරීමමන් අන් සත්වයන්මග ්ද උපුටා හරින ලද්මද් ය. 

මමමස් භාගයවතුන් වහන්මස් දැි මිථයා දෘර්්ටි මගන මුලා වී 
සිටියා වූ බක බරහ්මයා හට ධමථ මද් නා මකාට පරාතිහායයථය දක්වා බක 
බරහ්මයා සමග දස දහසක් බරහ්මයන් නවින් පුරයට පමුණුවාලූ මස්ක.  
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මමය අථථ ව මයන් මගන සතයකරියා මකාට මසත් පැතීම මමම 
ගාථාමවන් පරකා  මකාට දක්වන්මන් ය. 

දුග්ගාහිට්ි භුජ්යගන සුදට්ඨ හත්ථං           
බරහ්ර්ං විසුද්ධි ජු්තිමිද්ධි බකාභිධානං,           
ාණාගයදන විධිනා ජිතවා ර්ුනියන්දදා      
තං යතජ්සා භවතු යත ජ් ර්ඞ්ගලානි. 

නා නා අවුල් මිසදිටුන්   - අවුමල් මවලීගත්  
 මසෝභා විලාස මතද යුත්  - බක බරහ්මයාණන්  
 බලමයන් මහා නැණ මබමලන්  - දිනු වීරයාමණෝ  
 ඒ ආනුභාව බලමයන්   - සුව මසත් සැමද්වා. 

 මමම ගාථාවන්මගන් කියමවන අථථයන ් මනා සිහි නුවණින් 
යුතුව මගෞරව බහුමානමයන් ඇසුරැ කරන්මන් නම් එයින් ලැමබන 
මලෞකික මලෝමකෝත්තර ආනි ංස මමම ගාථාමවන් පරකා  මකාට 
දැක්මවන්මන් ය. 

එතාපි බුද්ධ ජ් ර්ඞ්ගල අට්ඨ ගාථා       
ය ා වාචයකා ින ියන සරයත ර්තන්දි,        
හිත්වාන යනක විවිධානි චුපද්දවානි        
යර්ාක්ඛං සුඛං අධිගයර් ය නයරා සපයඤ්ා’ති. 

යම් පනි්වමතක් දිනපතා  - මැලි කම් මනා දකව්ා 
සැදැමහන් මනා ජයමගුල්  - ගථා කියා නම්    
දුරැ වී මනාමයක් උවදුරින්  - සැපතින් පිරී මගාස්      
ඒ මම් සදාතනික වූ   - සුවයත් ලබා මැයි. 

නිමි. 
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