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�කාර භාවනා කම ��ධාගමට ත�ජනෙය�  
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
“මහෙණ�, ෙප� දසාරහ න� රජ හට මහ හඬ ඇ� අණ ෙබරය$ %ය. ඒ අණ ෙබරය 

පැ)* ක+� එ තැනට අෙන$ ර�.වා ඇණය$ ෙය/ හ. ෙම ෙසේ පැෙළන තැනට ර�.වා, 
12.වා ඇණ දැ3ෙම� කලකට ප5 එ� පැර6 (.+) ෙබර කඳ අ:;දහ� %ය. ඇණ 
සැ<+ල පමණ$ මැ ඉ�1 %ය. 

එ ෙසේ මැ මහෙණ
, අනාගතෙය� ෙම බ� ��� ෙව�. ෙකබ� ද ය�: ය� ඒ 
තථාගතය" වහ"ෙසේ ෙ#ශනා කළ, පා' වශෙය" ද අ(ථ වශෙය" ද ගැ)* + ,තා"ත 
ෙකෙන. ෙව� න�, එය අස/ කැමැ� ෙනො ෙව�; ක" ෙයො2 ෙනො ෙකෙර�; වටහා ල/ 
සඳහා 7ත ද ෙනො ෙද�; ඒ ධ(මය" උගත :; යැ < ද =>වැ�ය :; යැ < ද ෙනො 7ත�. 

එෙහ� ක" ක? වන ප>@ A7;* අB>" හා වCඤජ්නෙය" ද :.ත ෙකොට කාවC 
ස්වGපෙය" කළ බා�රක + ශාවකකාIක + Jතා"ත ෙකෙන. ෙව� න�, එය අස/ ද 
කැමැ� ෙව�; ක/K ෙයො2 ෙකෙර�; වටහාගැLමට 7ත ද එළව�; එ දහ� උගත :; යැ < ද 
=>වැ�ය :; යැ < ද හඟ�. ෙම ෙසේ ඒ තථාගත භාOත +, පා' වශෙය" ද අ(ථ වශෙය" ද 
ගැ)* +, ෙලොෙකො�තරා(ථය පකාශ කර"නා +, QනCප�සං:.ත + මෙS ධ(මය 
අ;*දහ" ෙT.”    

(සං?$ත �කාය - ඕප�ම සං?$තය) 
ෙබරෙA පධාන පෙයෝජනය හඬ E. ඒ හඬ එ�නට ෙබර කඳ තන�ෙ� Fෙය�. දසාරහ 

රජ:මාට :GෙH එ බI ෙබරෙය<. එ� තැන$ පැ)* අවස්ථාෙව� වැ� ෙහොඳට වැ� 
ලස්සණට රLර� අHඩය$ දැ3 ය. ෙමෙසේ පැෙළන පැෙළන තැනට ර�.වා අHඩ 
දැNෙය� කල$ Oය ප5 .+ ෙබර කඳ අ:;දහ� %ය. PQෙසන ර� කඳ ඉ�1 %ය. ෙබරය 
ෙපRෙම� ලස්සන S ය. එෙහL හඬ නැ� S ය. එෙම� ම GTධ ධUමෙය� පධාන 
පෙයෝජනය ප�ෙවධය E. එය ලැෙබ�ෙ� �යම GTධ වචනය :GෙණොL ය. .W� උපමාව 
දැ$Y GZරජාණ� වහ�ෙසේ �යම GTධ වචනය අ:;ද� වන සැ[ ද පකාශ කළ හ. “කල$ 
Oය ප5 මා ෙ] ධUමය ගැ_; ය E <යා ෙලෙහ` කම ෙයොදා ගb%, එ<� එකට ෙලෙහ` 
කම ෙය2ෙම� හා එයට වඩා cය <dෙම� හා �යම ධUමය අ:;ද� ෙe”  ය E ද පකාශ 
කළ හ. 

 fනය ගැන <යන %ට යටැ g hතය GZරජාණ� වහ�ෙසේ %`� සeෙ� දL 
Rව6� ආනාගත fනය දැක ම ෙTශනා කරන ලදැ E `ත�නට ඉඩ �ෙk. වUෂ 65 
වැ�ෙන� �ං [ං රo දවස fනයට OෙA මහායාන GTධ ධUමය E. .+ කාලෙය� මහායාන 
හා  ෙථරවාදය හා අතර දැ� වාෙ] ෙලොp ෙවනස$ �GෙH නැත. මඳ ෙවනස්ක� ස�ත වැ 
qව ද 2ඝ�කාය, මstම �කාය, අංuLතර �කාය, සං?$ත �කාය ආP ධUම ග�ථ fන 
බසට නඟන ලTෙT ය. එ� 5ෙපසල xyාකා3 z{� `[ බවL %නය කUම මැන%� `Z 
කළ බවL ඉ�හාසෙය� ෙපෙනE. .+ කාලෙය� රාජ රාජමහාමාත�ව; ද GTධ ධUමය 
ෙගෞරවෙය� }QගL හ. 

fනෙය� %ෙT~ය හා ස් වෙT~ය ප�ව; ෙබොෙහෝ ෙදෙන$ `[ය හ. ඔq� ෙනොෙය$ 
ෙපොL W� හ. අ�L ෙලෙහ` පහ5 කම ධUමයට ස�බ�ධ කළ හ. ~ල භාවනාPය සඳහා 
පහ5 කම ඇ� කළ හ. 

මහායානෙය� 2Uඝ 5ඛාව�ය, �ළ 5ඛාව�ය � 5ඛාව� hත ෙදක<. එ� සඳහ� 
ව�ෙ� �Zම ස්වUග ෙලෝකය$ ගැන ය. එ� අසංඛ� ගණ� GZව; ද ෙබෝසLව; ද ෙව�. ඒ 
හැමට ම පධාන අUතාභ GZරජාෙණෝ ය. එ� �ෙබ�ෙ� සL ;ව�� කළ ෙගව+ ය. ගහ 
ෙකොළ ද එෙසේ ම ය. ෙ� �Zම %ස්තරය අසන කවර ෙකෙනpට qව ද එ� ය�නට `L ෙවE. 

�. ව. 146 ටL 148 ටL අතර කාලෙA 2 V(ඝ JඛාවY ,තය ෙද වර$ fන බසට නඟන 
ල2. එ රට වැ`යා එය මහL ෙගෞරවෙය� }Qග�. ඔ� �Uවාණය අමතක ෙකොට 5ඛාව�ය 
cය කර�නට Yහ. ෙ� ධUමය ඒ රටට ෙගන Oය ප�ව; ෙහෝ එය }QගL අය අනාගත 
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ශාසනයට `Z වන ෙT ගැන ෙනො `� හ. 5ඛාව�ෙය� උපP�නට �තර අ�තාභ GZ� ද `� 
කළ ?:වා$ ෙම� ෙබොෙහෝ pස+ දහ� ද �ස් කළ ?: ය. 

සතර වැ� `ය වෙස� අග ෙකොටෙස� fනයට Oය ඉ�PයාR ජා�ක BමාරZව ප�වරයා 
%`� �: ව: 384 වැ�ෙන� 2 [ළ JඛාවY ,තය fන බසට නඟන ලP. එ� ද 5ඛාව�ය 
%ස්තර ව�ෙ� .+ hතෙය� සඳහ� ප1P ම ය. ෙවනස න� ෙලෙහ` ෙක[ මාUගය$ Sම 
E. තම� කැමැ� ප1P �වL ෙව�� ඉඩ ඇ� ප1P අ�තාභ GZ� ෙ] නම `� <dම පමණ E 
කළ ?LෙL. අවසාන ෙමොෙහොෙත� 2 ‘නෙමො අ�තාභ’  E `� කරL ම අ�තාභ GZ� සහ 
}1ව1� පැ�ණ ඔ� ඉP1ෙA ෙපb `[�. ෙහේ ෙමොෙහොෙත<� මැd 5ඛාව�ෙය� උප2. 
අනාගත ශාසනය ගැන ෙනො `� ඒ ර ට වැ`ෙයෝ ෙ� ෙලෙහ` ෙක[ කමය මහL 
ෙගෞරවෙය� }QගL හ. ෙමය ෙකොතර� ජනcය Yවා දැ E <ව ෙහොL �Uවාණයට පමණ$ 
ෙනො වැ 5ඛාව�යට යෑමට ද ෙබොෙහෝ pස+ කට?: ය E සඳහ� 2Uඝ 5ඛාව� hතය ද 
යටපL %ය. 

 fනයට GTධාගම Oය කාලෙA පට� ම ෙබෞTධ භාවනා කම �;Z කරන ල2. ව1� 
වර මඳ ෙවනස් ක� ඇ� qවL භාවනා }Qබඳ ෙලොp ෙවනස$ ඇ� YෙA ස වැ� ශත 
වUෂෙය� ය. එන�, ෙබෝ�ධUම ය��දය� එ� යෑෙම� ප5 වැ ය. ෙබෝ�ධUම ය��දෙයෝ 
භාවනාෙව� ෙයZ* ෙකෙන<. උ� වහ�ෙසේ ෙ] අ)L ෙලෙහ` භාවනා කම �සා ෙබොෙහෝ 
ෙදනා භාවනාවට උන�Z Yවා$ ෙම� ම කW� පැවැ� භාවනා කම ද යටපL %ය. ෙ�වා තව 
ද ෙවනස් ෙව�� අqL දැ� �Zම තLLවයකට පැ�ණ �ෙk. ෙ� කමයට භාවනා කර�න� 
}Qෙවළකට වා� %ය ?: ය. ඔq� භාවනා කැ�SමටL පdyා <dමටL }1ස අත1� එෙහ 
ෙමෙහ ය�ෙන$ ෙවE. ෙපො+ල$ ද කර තබාෙගන පdyකයා භාවනා කර�නq� ෙ] 
�ඳාවැ�ම ආ2 මඳ වරද$ ෙහෝ Z� %ට ෙපො+ෙල� පාර$ ගසE. ෙ� භාවනා කම ආර�භ 
කළ අය පවා ෙමබI තLLවයකට පැ�ෙණ� E `�ෙන� වL ෙනො `ත�නට ඇත. ෙ� 
භාවනා කමෙA තව ද %ෙශේෂ ලyණය$ න� ධUමඥානය$ ඇ� කැ�ගැbම qවමනා නැ� 
බව හා u;වරයා <යන ෙලසට ම කළ ?: බවL ය. ෙ� භාවනාව කරන %ට “අවෙබෝධ 
කර�, අවෙබෝධ කර�”  E �තර `�ය ?: ය. එE� ඔ�ට අවෙබෝධ qණා යන හැ�ම ඇ� 
ෙවE. එE� ෙහේ ස:ටට පL ෙවE. 

ම�ත හා ධාර� fනෙය� පැ�ෙර�නට පට� ගLෙL අට වැ� `යවෙස� ය. එයට 
.+ Yෙවෝ අෙමොඝවජ ය��දෙයෝ ය. එ:ෙමෝ ��Z ම�ත අRකරණය ෙකොට ෙබෞTධ 
ම�ත තැ� හ. කW� පැවැ� hත Pග බැ%� පාඩ� <dම අපහ5 ය E <යා ඒවා ෙක[ කැ� 
ධාර� තනාගL හ. ම�ත �සා :R;ව� ෙකෙර� %ශ්වාසය අ� ව�නට %ය. ධාර� �සා 
hත ධUම ඉෙගbම ෙබොෙහෝ Zරට අ� %ය. fනෙA ෙබෞTධය� අතර පැවැLෙවන මළq� 
`� <dෙ� }Qෙවළ ද ඉතා �Zම ස�ත ය. ඒවා මා ද `යැ`� ම දැක �ෙබන �සා ෙහො�� 
%ස්තර කළ හැ< qවL ෙ� එයට අවස්ථාව ෙනො ෙe. අෙමොඝවජ ය��දය� ෙ] ෙ� අ)L 
}Qෙවළ �සා කW� පැවැ� පා��දානමය }�කම ද අභාවයට OෙA ය. 

අට වැ� `ය වෙස� ම ත�තයානය ද fනයට ෙගන යන ලTෙද� තා��ක භාවනා කම 
ද ඇ� %ය. ෙමෙසේ අ)L ෙව�� ෙලෙහ` ෙව�� අqL �ෙබන අද තLLවයL ආර�භ 
අවස්ථාවL සසඳා බලන %ට .+ GTධ ධUමය නැතැ E <ව ?: තර� ය. අ)L කම, ෙලෙහ` 
කම ඒ ඒ අවස්ථාව�� 2 බාරගL අය එය ෙහොඳ `�� ම කර�නට ඇත. එෙහL එ ෙeෙ+ 
ෙලෙහ`ය පහ5ව බැ�වා %නා අනාගතෙA ශාසනයට, �Uමල ධUමයට `Z ව�ෙ� pම$ 
දැ E `ත�නට නැත. 

උගL fන ෙබෞTධයනට දැ� දැ� කාරණය වැටැ ෙගන යන බවL එ g %කාර [ෙක� 
[ක අ� ෙකෙර�� �යම තLLවයට ප.*වා ග�නට උLසාහ දරන බවL එයට වLම� 
fන රජය අ�ශE� ම උපකාd වන බවL Oය වUෂෙය� ලංකාවට පැ�6 fන ෙබෞTධ }1ෙසේ 
පධාන ෙචෞ � � මහතා g ය. 

ලංකා ශාසනමාමක O� පැ%P }�ව:� %`� ද fනෙය� GTධාගමයට `Z Y ෙT 
Rව6� සලක ා බැWය ?: ය. 
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