
ශ්රී වජ්රඥඥාන සඥාහිතත්යය
හහෙවත

පපැළළෑහණේ සිරි විදුරැනපැණ පබඳ

අඅංක   1

නමමමො තසස්ස භගවමතමො අරහමතමො සම්මමා සම්බුද්ධසස්ස

1 වවැනි පරිච්මඡේදය

ධර්ම ශඥාසස්ත්රීය ලිප

බුදුරජඥාණන් වහෙන්හසස

බුදුරජමාණන් වහන්මසසේ  නම්:  මබබෞද්ධයන්මගේ ශමාසස්තතෘන් වහන්මසසේය  -  මහවත් -  උන් වහන්මසසේ
අදහන පිරිසමගේ අනුශමාසකයන් වහන්මසසේ ය.

උන් වහන්මසසේ  තමන් වහන්මසසේට ඇහුම්කම් මදන පිරිසට මමමලමොවවැ සදමාචමාරමයන් හමා යහපත්
දියුණුමවන් ද  -  පරමලමොවවැ සුගතිමයන් ද  -  මකළවරැ සියලු ම සසරදුක් මගවමා සියලු මලලෝකයන් ඉක්මවමා
ලවැබියවැ  යුතු පරම  මමමොක්ෂ  (=  ඉතමා  ම  උසසස්  නිදහස)  නම් වූ පරමශමාන්තිසඅංඛඛමාත  නිවන් සවැපතින්ද
අනුශමාසනමා කරන (= උවමදසස් මදන) තුන් මලලෝ වවැසස්සනට එකම ගුරුවූ මමාර්ගමද්ශකයන්වන මසසේක. 

මවන සමයයන්හි ඉෂස්ට මද්වතමාවන් මමන් මලමොවත් මලලෝවවැසස්සනුත් මවන වවන වනසන දුකින්
මහලෝ ගලවන දුමකහි මහලෝ අලවන දඬුවම් මහලෝ සත්ප්රසමාද මදන බළි මහලෝ බිලිපුද ගන්නමා ශමාප මහලෝ මකලෝප
කරන තමන් මකමරහි භක්තිමමාත්රය ම උසසස්  යවැයි දක්වන සර්වබලධමාරී අදතෘශඛමමාන වූ පරිකල්පිත වූ
(=සමහරුන් විසින් සවැකවැමයන් ‘ඇතවැ’යි වරදවමා සිතමා ගන්නමා ලද)  අප්රතඛක්ෂ වූ (කිසිවකුට ත් ඇසස්හම
මනමොවූ) එමහයින් ම කවදමා වත් කවුරුන් විසින් වත් නුදුටුවිරූ වූ ආකසස්මික වූ මහවත් කමාරණයක් මහසේතුවක්
නවැති වවැ  සස්වභමාවමයන් ම  (=ඉමබේ ම)  ඇති වූ අක්රමසිඅං  වූ -  මහවත් -  ක්රමමයන් උසසස්  බවට  පවැමිණ
පිළිමවළක් නවැති වවැ අක් මල් නවැති හවැම කල්හි එකමසසේ උසසස් වවැ සිටියමා වූ හවැම තවැනවැ ම ඇතවැයි සිතතත්
කිසි තවැමනක  දී ත් මනමොමපනුණුහදෙවි හකෙහනක් මනමො  මවති.  මද්වත්වය  ද  ඉක්මවැ  ගිය  ආශස්චර්යය
මනුමෂඛමොත්තමයමාණ මකමනකි.

උන් වහන්මසසේ  මනමො ගිණයවැ හවැකි තරම් දික් කලකට මපරැ අප වවැනි ගුණ නුවණ ඇති මිනිසස්
මකමනක් වවැ සසරැ දුක් විඳුනමා සතුන් මකමරහි දයමාමයන් ඔවුන් එයින් මදන්නට මපමොමහමොසත් වනු පිණස
දමානමාදී ගුණ දහම් පුරමින් පව්කම් අත් හරිමින් ජමාතියක් පමාසමා ක්රමමයන් ගුණමයන් හමා නුවණන් දියුණු
මවමින් අවුත් මකළවරදී හවැම නුගුණමයන් මිදුණු හවැම සුගුණමයන් පිරුණු හුදු පින්පිඬක් වූ ආශස්චර්යය
මනුෂඛයකු බවට පවැමිණ මධඛම ප්රතිපදමාමයන් වීර්යය වඩමා නුවණ ඉතමා ම දියුණු කවැරැ මගන ඒ සස්වකීය
ඥමානමයන් සත්ත්වයමාමගේ භවමයන් භවයට මප මරමළමින් දුක් විඳිමින් පපැවපැතම ත එමසසේ වන්නට හහෙසතු ත
එ මදකින් මතමොර වූ සපැනපැසීම ත එය ලවැබීමට සස්වකීය සන්තමානමයහි පුහුණු කට යුතු වූ මධඛම ප්රතිපදමා නම්
වූ ‘උතුම් මඟත’ අනුන්මගේ උවමදසක් නවැති වවැ ප්රතඛක්ෂ මකමොට දවැනවැ වදමාළ මසසේක. මමමසසේ සත්වයමා පිළිබඳ
සපැබළෑ තතු සතර නම් වූ චතුරමාර්යසතඛය සස්වයම්භුඥමානමයන් අවමබමොධ මකමොටවැ හවැම පව් හවැම මකමලසස්



නසමා හවැම උතුම් ගුණනුවණන් සම්පූර්ණ වවැ මවන සත්නට ත් මම් සතඛය අවමබමොධ කරවන්නට සමර්ථ වූ
මහයින් “සමඛක්සම්බුද්ධ” නම් වූ මසසේක.

ඒ සම්මමාසම්බුදුන් වහන්මසසේ සකල සත්වයන් මවතවැ කරුණමාමයන් පවැරුම් පිරීමට පටන් මගනවැ
ක්රමමයන් තියුණු වූ ප්රඥමාමයන් මකළවරදී සියලු සවැබබෑතතු අවමබමොධ කවැරැ ගත්තමාක් මමන් ම බුදු වූ පසුත්
හවැම සත්නට කරුණමාමයන් තුන්මලමොවවැ  සවැරි සරමා  අපමණ දුක් මගනවැ  ප්රඥමාමයන් ඒ ඒ  සත්වයන්මගේ
ආශමානුශයචරිතමාදියට සරි ලන සවැටි බලමා ධර්මමද්ශනමා මකමොටවැ උද්ඝඥාටිතඥඥාදි මබමොමහලෝ සත්නට  (සූවිසි
අසඅංඛඛයක් පමණ සත්වයන්හට)  චතුසස්සතඛමාවමබමොධය කවැරැවූ මසසේක.  පදෙපරම වූ අනන්ත සත්වයනට ත්
අනමාගතමයහි චතුසස්සතඛමාවමබමොධයට මඟ මයදූ මසසේක. මනමොමයක් සත්නට මමමලමොවවැ මවැ මලබෞකික සම්පත්
හමා පර මලමොවවැ සුගතිසම්පතු ත් ලබන මඟ හුදු කුළුණන් මනමොමිළමයේ කියමා දුන් මසසේක.

මමමසසේ  මහකුලුණවැති මහනුවණවැති ඒ  තුන් මලලෝහිමියමාණන් වහන්මසසේ  පරමමකමොටිප්රමාප්ත වූ
ශීලමයන් ද  සමමාධිමයන් ද  ඍද් ධිවිධමාදි අභිඥමාමයන් ද -  සියලු දබෑ  සිතු මකමණහි බවැලියවැ  හවැකි
ආවර්ජනප්රතිබද් ධ වූ නුවණවැසින් ද - සිතමා මනමො නිමියවැ හවැකි - රූපවිලමාස වචනවිලමාසමාදී අනන්තගුණමයන්ද
යුක්ත වූ මසසේක.

උන් වහන්මසසේ මලමොවවැ පහළ වවැ යටවැ කී මනමොකී අනන්තගුණමයන් යුක්ත වවැ මළු තුන්මලමොවට
මලමොවී මලමොවුතුරමා  වවැඩසමාදමින් පන්සමාළිසස්  වසක් මළුල්මල් මහඟු මමමහයක් කළ  බවට වර්තමමාන
පුරමාණවසස්තුවිදඛමාඥයන් මසමොයමා  මහළි කළ දබෑ  ද  තත්කමාලීන  වූ ත් තදමාසන්නකමාලමයහි වූ ත් පඬුවන්
පත්මපමොත්හි ලියූ දබෑ ද ප්රතත්යක්ෂසමාක්ෂ ඛමයලෝමවති. උන් වහන්මසසේ පිරිනිවියත් වදමාළ දහම් එක එක මකමොටස
එක එක බුදුවරමයකවැ යි සලකන්නට නියම කළ මහයින් දවැනු දු වවැඩවැ සිටිනමාක් වවැන්නහ . දිවමන් කල්හි දු
උන් වහන්මසසේ අප මනමොගළවන මසසේක. දුකින් මදමා මසත්සිරි මනමො මදන මසසේක. එමහත් ඒ හවැම අප විසින්ම
ලබමා ගන්නට මඟ වදමාළ මසසේක.  එමහයින් අපමගේ ‘ශඥාසස්තත‘ නම් වන මසසේක.  “තුම්හහෙහි කිච්චචං ආතප්පචං
අක්ඛඥාතඥාහරරො තථඥාගතඥා“ (=නුඹලමා විසින් ම වීර්යය වවැඩියවැ යුතු ය. බුදුවරමයලෝ හුමදක් මඟ කියමා මදන්මනලෝ
යවැ) යි ද, “හයරො හවරො ආනන්දෙ මයඥා ධම්හමරො ච විනහයරො ච හදෙසිහතරො පඤඤහතතඥා හසරො හවරො මම ‘ච් චහයන
සතථඥා“(=ආනන්දය!  ම විසින් නුඹලමාට යම් ධර්මයක් විනයයක් මදසන ලද නම් පනවන ලද නම් ඒ
ධර්මවිනයය ම මමගේ ඇවබෑමමන් නුඹලමාමගේ ශමාසස්තතෘවරයමා යවැ) යි ද වදමාළ බුද්ධවචනම ඊට සමාධක මවති.

උන් වහන්මසසේ ඉටුහදෙවිහයක් වත්-මහවත් මදමලමොව ම හවැම මහමොඳ මනමොමහමොඳ සලසන සර්වබලධමාරී
මදවිමයකවැ යි සිතමා ගන්නමා ලද මමමලමොවදී මනමොමපනී පරමලමොවදී ම මපමනන අමනුෂඛමයක්වත් හවැම
කල්හි මලමොකමාධිපතඛය උසුළමින් මලමොව මරකරන කවදමා වත් මනමොමවැමරන පඥාලකෙයඥාණ මකමනක් වත්
මනමො මවති.  එක කල්හි බුදුවරුන් මදමදනකුන් මනමො උපදිතත් බුදුබව එක් මකමනකුන් හට ම හිමි මනමොවූ
හපරොදු පදෙවියක් වන බවැවින් වුව මනමා හවැම පවැරුම් පුරමා නිමවැවූ කහට වුවත් යම් කමලකවැ බුදු වියවැ හවැකිය .
පිරිනිවිමයන් පසු බුදු මනමොබුදු කහට ත් නිර්වමාණධමාතුව එක සමමාන වන බවැවින් එහි උසස් මිටි කම් නවැත .
“එකෙඥා  නිට්ඨඥා  හනරො  පුථු නිට්ඨඥා “ (=සඅංසමාර  මක්තිමයන් වන  නිෂස්ඨමාව  -  මහවත් -  නිවන  බුදු පමසසේබුදු
මහරහත් කහටත් එක්බඳු ම  ය.  ඔවුමනමොවුනට මවනසස්  මවන  මවන නිෂස්ඨමාමවලෝ  නවැත්තමාහ)  යි වදමාමළසේ
එමහයිනි.

ඒ බුදුවරමයලෝ කිසි කමලකත් තමන් මනමොදත් නුදුටුදවැයක් අනුමමානමයන් පරිකල්ප වශමයන් මහලෝ ,
අනුන්මගන් අසමා ගත් (ආරඅංච) පමමණකින් අනුශ්රව වශමයන් මහලෝ-මනමො වදමාරමා සියවැසින් ම දුටු (=අත්දුටු)
මදය ම වදමාළ බවැවින් ‘ප්රතත්යක්ෂවඥාදීහ‘ නම් මවති.  සියල්ල ම නිකම් අමහතුක  හමාසස්කම්වලින් මනමො වවැ



සමහතුක  වවැ  ම  වන  බව  වදමාළ  මහයින් ‘මහතුවමාදීහු‘  නම් මවති.  එහිදු එක් ඵලයක් මසසේ  මපමනන
ධර්මකලමාපයකට  එක  ම  මහතුවක් මනමො  වවැ  මනමොමයක් මහතූන් ඇති බව  දවැක්වූ මහයින්
‘නඥානඥාහහෙතුවඥාදී‘නම දු මවති. පරසස්පරවිමරමොධී වූ - මහවත් - පළම කීවකට පසු වවැ කීවක් විරුද් ධ වනසුලු වූ
එකිමනක මනසවැසවැමඳන එක බසකු ත් මනමොවදමාළ බවැවින් ‘අවයවඥාදී‘ නමදු මවති. සියලු නමාමරූපධර්මයන්
මනමොමයක් මලසින් මබදමා වදමාළ මහයින් ද සියල්මලහි ගතවැ යුතු මකමොටස ත් හළවැ යුතු මකමොටස ත් මවන්
මකමොටවැ මබදමා වදමාළ මහයින් ද ‘විභජත්යවඥාදී‘ නමදු මවති. මළු මලමොවවැ මනමොමයක් කල්හි පහළ වූ තමාක් හවැම
වමාදීන් පරදවමා සතඛ වූ ත් ගවැඹුරු වූ ත් නඛමායමානුකූල වූ ත් උසසස් ධර්මයක් චතුර්විධ වවශමාරදඛමයහි සිටවැ
වදමාළ බවැවින් ‘වඥාදිවර‘ නම දු මවති.  හවැම සත්වග අතුමරන් ඉතමා ම උසසස් සත්ත්ව වූ මිනිසස්වමගහි ඉතමා
උසසස්  ත්රිමහතුක  ප්රතිසන්ධිමයන් ඉපිද  ඒ  ලත් මිනිසත්බව  ගුණමයන් හමා  නුවණන් දියුණු මකමො ටවැ
සස්වඋත්සමාහමයන් පරමමකමොටියට - මහවත් - එය මගනවැ යතවැ හවැකි අන්තිම ඉහළ මකමොනට පමණුවමා ගවැනී
මමන් ආශස්චර්යමනුෂඛ වවැ  මිනිසස්  මනමොමිනිසස්  හවැම  සත්වගට අනුත්තර වූ (=තමනට වවැඩි අමනකක්හු
නවැත්තමා වූ)  සර්වමලමොමකමොතතම පදය ලත් මහයින් ‘හලරොවුතුරඥා  බුදුහ‘ නම දු මවති.  උපතින් මදවි මනමො
මවතත් විශුද් ධි මදවත්වමයන් ‘හදෙවඥාතිහදෙව‘ නම දු මවති. ඒ සම්මමාසම්බුදුරජමාණන් වහන්මසසේ නිවන් දක්නමා
මතක් ම මමාමගේ ශමාසස්තතෘහු-මහවත්-අනුශමාසකයන් වහන්මසසේ මවත්වමා !


