පදුම බුදුන්ට දිව් පිදූ සිංහරාජ
අටවැනි විවරණය
අන ෝමය වූ සත් රුවන් වැස වස්සමින් උපන් න ෝක ශිවිංකර වූ අන ෝමදස්ී බුදු රජාණන්වහන්නස් පිරිනිවුණු පසු
අවුරුදු ක්ෂයක් වූ මනුෂ්ය ආයුෂය ක්රමනයන් පිරිහී න ාස් අවුරුදු දහය දක්වා අඩු වීය. ඉන් පසු ැවත ක්රමනයන්
මනුෂ්ය ආයුෂය අවුරුදු අසිංඛ්යය දක්වා වැඩි වී එයින් ැවත පිරිහී න ාස් අවුරුදු ක්ෂය දක්වා අඩු වීය. එකල්හහී
අිංගීරස වූ ‘පදුම’ ම් න ාව්ුරා සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්නස් න ාව පහළ වූ නස්ක.
ඒ න ෝක ාථයන් වහන්නස් නපරුම් දම් සපුරා ුසත භවනන් පහළ වී දිවයමය සැප සම්පත් වින්ද ය කර එයින්
නික්ී චම්පා
රනයහි රජ කළ අසම ම් රජුනේ රාජ කු නයහි රූපාදිනයන් අසම වූ, අසම ම් අගනමනහසයනේ
කුනසහි පිළිසඳ ත්නත් ය. ඉන්පසු ඒ න ෝධිසත්වයන් වහන්නස් දස මසක් ඇවෑනමන් සපු උයන හි මව් කුසන්
නික්ුණු නස්ක. එඛ්ෙස එම කුමරු උපන් ඇසල්හන හි සුදුර නකළවර නකාට ඇති හාත්පස දඹදිවටම අහසන්
න ළුම් මල්හ වැස්සක් ඇද හැලුඛ්ේය. එම නිසා ම් ත
දවනස් නිමිති කියන් න් හා ඥාතීන් ද ‘මහා පදුම’ යැයි
ම් තැබීය. එම මහා පදුම කුමාර නතනම් උත්තරා නේවිය ප්රුඛ නකාට ඇති තිස්ුන් දහසක් ස්ීන් පිරිවරාන
නන්්දුත්තර, වසුත්තර, යසුත්තර ය මහා ප්රාසාද ුන හි කල්හන වමින් වසර දස දහසක් ගිහින යි වාසය කළහ.
ඉක්ිති සතර නපර නිමිති දැක ගිහි න ය කළකිරුණු න ෝධිසත්වයන් වහන්නස් උත්තරා නේවිය, තම පුත් වූ ‘රම්ම
කුමරු’ වැදූ දා ආජානීය අශ්ව රථයකින් මහාභිනික්මන් කනළ් ය. එඛ්ෙස ගිහින ය හැර දමා පැවිදිව දා පිරිවර
වශනයන් එක් නකෝටියක් පුරුෂනයෝ න ෝධිසත්වයන් හා සමඟම පැවිදි වූහ. න ෝධිසත්වයන් වහන්නස් තමන් හා
සමඟම පැවිදි වූ පිරිස පිරිවරාන
අට මසක් පධන් වීර්යය වඩා නවසක් පුර පසනළාස්වක් නපානහෝ දා ධඤ්ඤවතී
රනේ සුධඤ්ඤ ම් සටුහුනේ දියණිය වූ ධඤ්ඤවතී සටු දියණිය විසන් පූජා කළ ී පැණි මිශ්ර කිරි ත වළඳා ී
අඹ ව නයහි දිවා විහරණය නකාට සවස් යාමනයහි තිත්ථක ආජීවකයා විසන් දුන් තණ මිටි අට න
මහා්ඛ්සෝණ්
(ඛ්තාටිෙ) න ෝධි මූ යට පැමිණ අටතිස් රිය ක් පමණ ිම තණමිටි අුරා එම ආස නයහි පළඟක් ැඳ වැඩහිඳ
චුරිං සමන්වා ත මහා වීර්යය අදිටන් කර මාර නස් ාව පරාජය කර ුන් යම් රාත්රිනයහි ත්රිවිදයා උපදවා සව්
නකනළසුන් සා න ාවුුරා සම්මා සම්බුදු වට පත්වූ නස්ක.
අභිසම්න ෝධියත් සමඟින් උපන් සුට නහ්ු නකාට න
“අනන්ක ජාති සිංසාරිං ..” යනුනවන් උදන් ඇනූ
භා යවුන් වහන්නස් සත් සතියක් න ෝ මැඩ සීපනයහි කල්හ යවා ධර්ම නේශ ය පිණිස කළ බ්රහ්මාරාධ ය
පිළි ත් නස්ක. තමන් වහන්නස් අවන ෝධ කර ත් අති ාම්ීර ධර්මය කවනරක් හට ුලින්ම නේශ ා කරන්නන්
දැයි බුේධ ඤාණනයන් අරුණු කරණ විට තමන් වහන්නස් හා එකටම පැවිදි වූ නකෝටියක් භික්ූ පිරිස දැක ඒ
ක්ෂණනයහිම නි ඹරට පැ
ැ ධඤ්ඤවතී
ර සීපනයහි වූ ධ ඤ්ජය උය ට වැඩම කර ඒ නකෝටියක් වූ
භික්ූන් මධයනයහි ධම්සක් පැවැත්වූ නස්ක. එකල්හහි නකෝටි ීයයක් නද ා ධර්මාභිසමය ැබූහ.
ඉක්ිති පසු කඛ්ෙක පදුම භා යවුන් වහන්නස් තමන් වහන්නස්නේ ා සනහෝදර වූ සා කුමරුත්,
උපසා කුමරුත් ඥාති සමා ම නයන් සපරිවාරව පැවිදි කරවා ඔවු ට ධර්මය නේශ ා කරනුනේ අනූනකෝටියක්
නද ාහට ධර්ම අමෘතය නපවූහ. යම් කන ක රම්ම නතරුන් වහන්නස්ට ධර්මය නේශ ා කනළ්ද එකල්හහී ුන්ව
වරට අසූ නකෝටියක් නද ා ධර්මාභිසමය ැබූහ.
යම් කඛ්ෙක ව ාහී ම ාව වැඩූ ජීවිත ඇති භාවිතත්ත ම් රජු,්පියුම්්බඳු ුහුණැති පදුම බුදුන් නවත නකෝටි
ක්ෂයක් නද ා පිරිවරාන
පැමිණ ඒහි භික්ු භාවනයන් පැවිදි වූහ. ඒ සන්නිපාතනේ දී භා යවුන් වහන්නස්
පානමාක් උනදසූ නස්ක. එය ව ාහී පළු ශ්රාවක සන්නිපාතය විය.
පසු කනළක ුනිවසභයන් වහන්නස් වෘෂ්භ මන් ඇති උසභව නුවර වස් විසූහ. එවිට ඒ නුවර වැසයන්
භා යවුන් වහන්නස් දකිනු කැමතිව පැමිණ ණ අසා න ානහෝ පිරිසක් පැවිදි වූහ. එකල්හහි භා යවුන් වහන්නස්
එම භික්ු පිරිසත්, තවත් භික්ූන් ුන් ක්ෂයක් සමඟ විශුේධි පවාරණනයන් වස් පවාරණය කළ නස්ක, ඒ නදව
ශ්රාවක සන්නිපාතය විය.
යනමක් එහි පැවිදිව කඨි ානිසිංස අසා පෑ විඛ්යහි පස් මසක් පඤ්ච ආනිසිංස දායක කඨි චීවරයක්
දුන්නන්ය. භික්ූහු ඒ කඨි චීවරය න
ධර්ම නස් ාධිපති වූ අග්රශ්රාවක සා නතරුන් වහන්නස්ට කඨි ස්ථර යට
අයැද දුන්හ. නතරුන් වහන්නස් කඨි සවුර සකස කල්හහි එය මැීමට අන ක් භික්ුහු සහය වූහ. පදුම

භා යවුන් වහන්නස් සවුර මැීමට ඉඳිකටු ම ට නූල්හ අුණා දුන් නස්ක. සවුර නිමවූ කල්හහී භා යවුන් වහන්නස්
ුන් ක්ෂයක් භික්ූන් සමඟින්්ධර්ම චාරිකානවහි වැඩම කළ නස්ක.
ඉක්ිති පසු කනළක සිංහ වික්රමාන්ත මන් ඇති පුරුෂ සිංහයකු නමන් බුේධ සිංහයන් වහන්නස් න ෝසිංහ
සා ව ය ඳු උුම් සුවඳින් යුත් මල්හ වලින් පිරීගිය අු ඇති නිර්ම න ළුම් මාන ල්හ ආදිනයන් සක ිංකෘත සසල්හ
ී ිඳු වෑනහ පිරිණු දියවිල්හ වලින් යුත් ුව, නසමර, සිංහ, වයග්ර, ඇත්, අස්, ව, ී ආදී විවිධ ුව ණයා හැසනර
සුවඳ මල්හ ැඳි හඳින් ඹර ී මැස යුවතීන්නේ සිංවරණනයන් හාත්පස ගුු ගුු ද ැන්වූ ඵ රසනයන් ප්රුදිතව
මිහිරි හඬින් යුත් නකාවුල්හ ගී හඬ ඇති පරම රමණීය නයෝ ානුකූ ජ යාන න් නතාර වූ මහා ව නයහි වස් එළඹි
නස්ක. එකල්හහි ඒ සම ිංකෘත ව නයහි වස් විසූ දස ධාරී තථා ත වූ ධර්මරාජයා න් වහන්නස්නේ බුේධ සරිය දුටු
මිනිසුන් භා යවුන් වහන්නස් නවත එළඹ ධර්මය ශ්රවණය නකාට පැහැදී ඒහි භික්ූ භාවනයන් පැවිදි වූහ. එකල්හහි
නද ක්ෂයක් භික්ූන් පිරිවරාන
වස් පවාරණය කළහ. ඒ නතව ශ්රාවක සන්නිපාතය වීය.
එකල්හහි්තථාගතයන්්වහන්ඛ්ස්්ඒ්වනඛ්යහි්වාසය්කරනුඛ්ේ්සත්දිනක්්නිඛ්රෝධ්සමාපතසුවඛ්යන්්කල්හ්
යැවීය.්එකේඅප්මහා්ඛ්බෝධිසතවයන්්වහන්ඛ්ස්්සිංහයකු්වී්එම්වනඛ්යහිම්කල්හ්ඛ්ගවනුඛ්ේ්නිඛ්රෝධ්සමාපතියට්
සමවැදුණු්භාගයවතුන්්වහන්ඛ්ස්්දැක්සත්පහන්්වූඛ්ේ්තථාගතයන්්වහන්ඛ්ස්ට්වැඳ්ප්රදක්ිනා්ඛ්කාට්හටගත්ප්රීි්
ඛ්සෝමනස්සඛ්යන්්තුන්වරක්්සිංහ්නාද්ඛ්කාට්සියක්්පුරාවට්බුද්ධාෙම්බන්ප්රීිය්අත්ඛ්නාහැර්ප්රීි්සුයඛ්යන්්
යුක්තව්ඛ්ගාදුරු්ඛ්සායා්ඛ්නාඛ්ගාස්්ජීවිතය්බුදුන්ට්පූජාඛ්කාට්භාගයවතුන්්වහන්ඛ්ස්වම්ඇසුරු්කර්ගනිමින්්සත්
දිනක්්පුරාවට්එහිම්වාසය්කඛ් ්ය.්
ඉක්ිති භා යවුන් වහන්නස් සත් දි ක් ඇවෑනමන් නිඛ්රෝධ සමාපත්තිනයන් ැගී සට නශ්ර්ෂ්ඨ පුරුෂ වූ
සිංහයා නදස
ා භික්ු සිංඝයා ඛ්ක්ඛ්රහිද ඔහුනේ චිත්ත ප්රසාදය නව්වා යි සිංඝයා නමහි පැමිනේවායි සතූ්ඛ්ස්ක.
භික්ූහු එනකඛ්නහිම පැමිණියහ. සිංහ නතනම් භික්ූන් නකනරහි සත පහදවා ත්හ. ඉක්ිති භා යවුන් වහන්නස් ඒ
සිංහයානේ සත
ා අ ා තනයහි න ෞතම මින් න ාව්ුරා සම්බුදු වට පත්වන්නන්ය යැයි විවරණ
ාදුන්
නස්ක.
චම්පක
රනයහි අසම ම් පිය රජු නිසා අසමා ම් නේවියනේ කුනසහි ඉපිද උත්තරා නේවිය රම්ම
කුමරු වැදූදා ගිහින ය අතහැර දමා මහා්ඛ්සෝණ්(ඛ්තාටිෙ) න ෝ මැඩ, සව් නකනළසුන් සා බුදු ව ැබූ පදුම
සර්වඤයන් වහන්නස් සා , උපසා
ම් අග්ර ශ්රාවක නද මත් වරුණ ම් අග්ර උපස්ථායක නතරුේද, රාධා සුරාධා
ය අග්ර ශ්රාවිකාවන් නද මත් ඇතිව අ න්ත සත්තව ප්රජාවකට නිවන් රස නපාවමින් ප ස් අට රිය ක් උස බුේධ
ලී ානවන් යුු සරුරු ඇතිව අවුරුදු ක්ෂයක් ආයු වළදා පිරිනිවන් පෑ නස්ක.
චිරිං තිට්ඨතු සේධම්නමෝ
(බුේධ විංශ අට්ඨකථාව ඇසුනරන්)
සම්පාදක:- පූජය පුවක්පිටිනේ සුමිං

රත

හිමි.

