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ල��ව මංගල ධම ෙ�ශනය 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ඉ��යාෙ� පැවැ��  ධම සංගායනා අ%ෙර� ප(ඛස්ථානය+ �ය ,�ෙ� 

%�වැ�නට ය. ධමාෙශෝක රජ%මා ෙ/ දායක�වෙය� හා ෙමො
ග��ත�ස්ස මහරහත� 
වහ�ෙසේ ෙ/ පධාන�වෙය� ද පැවැ��  ෙත වැ2 ධම සංගායනාවට සහභා4 5 රහත� 
වහ�ෙසේ ෙ/ සංඛ�ාව හා ගත 5 කාලය ද අෙන+ ෙදකට ම වඩා අ8ක ය. පරවාද මථනය 
ෙකෙර�� කථාවස්� පකරණය පකාශනය :ම හා පත��තෙ;ශවලට ධම <තය� යැ:මට 
=රණය >?ම ද ෙ@ සංගායනාෙව� AB �  CDෂ්ටතම ෙසේවාව F. 
ලංකා ධම<ත GHෙස� පධාන�වය පැවැIෙJ ��� මහරහත� වහ�ෙසේට ය. අෙන+ 

පළා�වලට යාමට 2යම �  රහත� වහ�ෙසේ ඒ ඒ �නවල Gට� ව 4ය අතර ��M මහ 
රහත� වහ�ෙසේ මඳ+ පමා 5හ. එ වකට ල+ රජය ෙකෙළේ �ට�ව රජ%මා ය. වෙයෝවෘ;ධ 
වැ Bවල වැ AS (ටAව රT කලැ ශාසන ප�ෂඨ්ාපනය ෙනොකළ හැ> බව දැන වදාළ ��M 
මහරහත� වහ�ෙසේ ඔY Z� ෙ වාන" $ය�ස්ස [මI� රජ වන %I බලා ASයහ. 
(ටAව රT ඇවෑෙම� ෙ;වාන@ Gය�ස්ස [මාරෙයෝ ල+ රජයට ප� 5හ. ෙපොෙසො� 

සැණෙක^ය ලංකාෙ� %_  ජා�ක උ�සවෙය>. එ වකට ධමය ෙනො දැනැ AS Aංහල 
රජවI සැණෙක^ෙය� අංගය+ වශෙය� දඩයෙ@ 4යහ. එ දා, ෙපොෙසො� දා ෙ;වාන@ 
Gය�ස්ස රාජයාෙණෝ දහස් ගණ� ජනයා GHවරා ෙගන දඩය@ සඳහා ���තලා වන Gයසට 
ව�හ. ල+ �වැ _B සb� G�c:මට කd බල�� AS ��M මහ රහත� වහ�ෙසේ ද එ දා 
ෙපොෙසො� දා ���තලාවට මැ වැඩම කළහ. GHවර ස�ත 5 මා��යාෙණෝ ගdතලාෙවකැ 
වැඩ ASයහ.  
රජාෙණෝ ද (ව[ පb පස Bවeෙf එ Gෙයසට මැ ආහ. ��M මා��පාෙණෝ, “�ස්ස, 

�ස්ස” යැF ඇමැjහ. ෙ@ හඬ ඇෙස� ම රජ කලබල Cය. ZBම Cය. මා න�� අමත�ෙ� 
කවෙර+ දැF හැ? බැl ය. Aයd G� AH� බැබැෙළ�� සංb� ෙලA� වැඩ AS 
මා��පාණ� වහ�ෙසේ ද>� ම රජ අතැ %m Be n වහා තැo ය. Bcතැ�� ම ෙසො@නස් 5 
රජ, “ඔබ කවරY දැ” F ඇ� ය. “මහරජ, අG ධමරාජය� වහ�ෙසේ ෙ/ ශාවකෙයෝ ෙව(. ඔබ 
ෙකෙර� මැ අeක@පාෙව� දඹ�ව Aට ෙම� ආෙව(” F මා��පාෙණෝ G^%I B�හ.  
රජ ෙතෙ@ අ�c �%I ධමාෙශෝක රT ෙ/ සb� Zව� අසා දැන ASෙය� ෙ@ GHස එ+ 

වර මැ අMනා ග�ෙ� ය. සැෙණ>� පැ�r රාජ ZIෂෙයෝ ද රT වට කැs ASයහ. මහ 
රහ%� වහ�ෙසේ රTY ෙ/ නැණ තර@ දැනැ ගැtමට පශන් ඇuහ. රජාෙණෝ ද තම නැණ 
පමණ ෙහ^ ෙකෙර�� G^%I B�හ. ගැvI අදහස+ �ව ද වටහා ගැtමට රT සම� බව 
ෙ�I@ ග� මා��පාෙණෝ, %&ලහ�)පෙදොපම uතෙය� ද@ ෙද�මට Aතා ග�හ.  
_;ධ ධමය අuහාර දහස+ ධමස්ක�ධය� ෙග� ,+ත �ව ද xල සමා8 පඥාව� මැ 

හැම _Bවරය� ෙ/ අeශාසනාව බව ‘ස,බපාපස්ස අකරණං’ යන ආ� ගාථාෙව� පැහැ�{ 
වැ ෙපෙනF. |dලහ�}පෙදොපම bතෙය� Cස්තර වශෙය� පකාශ ව�ෙ� xල සමා8 පඥා 
යන ~ණකM %න F, xල සමා8 ෙද>� ෙතොර වැ පඥාෙව� ෙහව� Cදශනාෙව� පමණ+ 
2ව� දැ+ක හැ> යැF ෙම කලැ ඇතැ(� >යත� එය _;ධ ධමය ෙනොවන බව ෙ@ 
uතෙය� ද ෙහොඳට මැ පැහැ�{ ය. ��M මා��පාණ� වහ�ෙසේ රහත� වහ�ෙසේ 
ෙකන[� 2සා ල+ වැAයනට 2ව� මඟ ෙනොඅ� වැ පකාශ >?ම සඳහා ලංකාෙ� 
පැවැ��  මංගල ධම ෙ;ශනාවට ෙ@ |dලහ�}පෙදොපම uතය ෙතෝරා ග� බව >ව ,% ය. 
ඒ uතෙය� සාරාංශය ෙම ෙසේ ය: 
uතෙf (ල ම සඳහ� ව�ෙ� ජා2ස්ෙසෝ3 බාහම්ණයා හා $ෙලෝ�ක පHවාජකයා හා 

අතs 5 කතාව ය. අන%I වැ ඒ ෙදෙදනා _Bරජාණ� වහ�ෙසේ ෙවතට පැ�ණ කළ කතා 
ගැන සඳහ� ෙවF. 
ෙ@ ධමය ශ;ධාව� eවණැ� ය@ 4�ෙය+ අසF ද ෙහේ ෙමෙසේ AතF: 4� ෙගදර 

කට,% බYල ය. ෙකෙලසව්ලට වාසස්ථාන ය, ෙ@ ශාසන බහ්මච�යාව ස@��ණව� වැ 
Zර�නට පහb නැත. එයට bBb මැ පැC;ද යැ F Aතා වස්%ව� නෑ පරZර� අ� හැර අ�� 
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2ශශ්රණාධ�ාශෙය� පැC� ෙවF. ෙම ෙසේ පැC� 5 ෙහෙතෙ@ �යා >?@ කතා >?@ යන 
ෙදම�� කළ හැ> Bශච්Hතව{� ස@�ණෙය� වැළැ[ෙJ ෙවF. ඒකා�ත 2රාපරාධ 
Z;ගලෙය+ ෙවF. ෙගොCතැන ෙවෙළඳා@ �ල (දd ගeෙදe ආ� [B මහ� 4� පැවැ%@ 
Aයdෙල� මැ වැළැ�ෙම� තෙපෝ~ණ ,+ත 5ෙf ෙවF.  
තව ද බYභJ�ක ම��ඡතාෙය� ෙතොර වැ ලද ෙදF� ස%c 5ෙf ආවාසෙය� ෙහෝ 

උපස්ථායකය� ෙකෙර� ෙහෝ පHෂක්ාරය� ෙකෙර� ෙහෝ ඇdම+ නැ� වැ 2ශ්ශංගචා? වැ 
�ව� ෙවF. ෙම ෙසේ තමා ෙ/ 2ෙදොස් 5 xලස්ක�ධෙය� ,+ත 5ෙf තමා ෙකෙර� 5 
2ෙදොස් බව G^බඳ පැC� bවය C�F. එ මහණ ෙතෙ@ ච+�රා� ඒ ඒ ෙදොරට හ( වන 
ඉෂට්ාල@බනෙය� �භ වශෙය� 2�� ෙනොග�ෙ� අ2ත�ා� වශෙය� Aත�ෙ� ඉ��ය 
සංවරෙය� ,+ත 5ෙf පැC� bවය C�F, එ ෙසේ මැ හැම කට,�ෙත� මැ 
ස�ස@පජඤ්ඤෙය� ෙයෙදන b� ෙවF.  
ෙම ෙසේ 2ෙදොස් 5 xලෙය� ද උසස් 5 අdෙප�ඡතාෙය� ද උ%@ 5 ස� 

ස@පජඤ්ඤෙය� දැF යන ෙ@ සතර ~ණෙය� ,+ත 5ෙf Cෙ�� වැ ශමථ භාවනාෙව� 
ෙයෙදF. එ ෙසේ භාවනා කරeෙf පඤ්ෙචොපාදානස්ක�ධය G^බඳ ආශාව ෙහව� 
කාම�ඡ�දය Cෂ්ක@භනය ෙකෙරF. එ ෙසේ මැ ව�ාපාද, �න�;ධ, උ;ධ�ච [+[�ච, 
C�>�ඡා යන ෙසb tවරණය� ද Cෂක්@භනය ෙකෙරF.  
ෙම ෙසේ උපචාර ��ෙය� 5 සමා8ය තව තව� කරeෙf �� ෙපs ෙනො ලැm 

පථමධ�ානශමථය ලබF. අන%I වැ ඉ�H ධ�ාන ද ලබF. එ මහණ ෙතෙ@ තව ද ශමථය 
�,  කරeෙf අ�ඥා ද ලබF. ඒ ෙලෞ>කධ�ානය� සහ ෙලෞ>කා�ඥාව� ලැm මහණ 
ෙතෙ@ එෙත>� ෙනො නැවැත ම%ෙය� :�ය වඩeෙf ෙ@ _B සb�� (� අ� ෙකො� ව� 
නැ�තා 5 ආශව+ෂයකරඥානය ලබා ගe Grස යටැ � ච%�ථධ�ානය පාදක ෙකොට 
Cද�ශනා වඩ�නට පට� ගt.  
එ මහණ ෙතෙ@ �වභාග Cද�ශනා සමෙය� අeෙබෝධ වශෙයe�, ෙසෝවා� ආ� 

ෙලොෙකෝ�තර මා�ග සමෙය� ප�ෙ�ධ වශෙයe� ෙ@ පඤ්ෙචොපාදානස්ක�ධය Bකැ F ද, 
එය හටග�වන පධාන ෙහේ%ව 5 තෘෂ්ණාව ස(දය යැF ද, එ ෙදක වැළැ�ෙම� පැ�rය ,% 
පරම ශා��ය 5 2වන 2ෙරෝධ යැF ද, එය සලසා ග�නා 5 ආ�ය අෂඨ්ාං4ක මා�ගය B+ඛ 
2ෙරෝධගා�t පSපදා යැF ද ත% ෙසේ අවෙබෝධ ෙකෙරF.  
ෙම ෙසේ වදාළ කd� ඒ ජා ස්ෙසො2 බ(  ෙතෙ@ තමා ෙ/ බලව� පසාදය ෙහ^ 

ෙකොට �C �@ ෙකොට %eIව� සරණ 4ෙf ය. 
 |dලහ�}පෙදොපම uතෙය� ඇ%ළ� �ල සමා8 පඤ්ඤා යන ~ණ කM %නට අය� 5 

ධමය ශවණය >?ෙම� ෙ;වාන@Gය�ස්ස රජ%මා පධාන GHස ෙතIව� සරණගත 
ෙබෞ;ධෙයෝ 5හ. 
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