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යහපත් රාත්රයක් 
 

ෙව්ලාව සවස හතරට පමණ ඇති, ෙනාවැම්බර් වැසි කාලෙය්, 
වැසි වළාක�ළු ෙබාෙහෝම ඉක්මනට, කඳු සහිත ෙතත්කලාපීය 
පරිසරයට, අඳුර රැෙගන එනවා. ගහෙකාළ නිෙසාල්මන්ව 
තිෙබන්ෙන්, ක�රැල්ලන්ෙග් එකිෙනකට ෙවනස් වූ කිචි බිචිය, 
ෙතාරෙතෝංචියක් නැත�ව ඇෙසනවා. දිනෙය් අවසාන ආහාර 
ෙව්ලට, රසවත් පණුෙවක්, දළඹුෙවක් ෙසායමින් ගෙහන් ගහට 
පියාඹන ක�රැල්ලන් ෙම් උත්සාහ ගන්ෙන්, දිනෙය් අවසාන 
ප්රාණඝාත අක�සලයක් සිදුෙකාට ෙගනම රාත්ර නින්දට යන්න. 
දවස පුරාම ප්රාණඝාත අක�සල්ම සිදුකර ගනිමින් පණුවන්, 
දළඹුවන් මරාෙගන කෑෙමන්, ක�ස පිෙරනෙකාට ක�රැල්ලන්ෙග් 
කිචි බිචිෙය් හඬ තව වැඩිෙවනවා. පිංවත් ඔබ ආශ්වාදය ලබන 
ක�රැල්ලන්ෙග් කිචි බිචිය කියන්ෙන්, එම ක�රැල්ලන් ලබන 
කාම ආශ්වාදය. එම ආශ්වාදය උෙදසා, අතීත අක�සල් 
සංස්කාර ෙහ්ත�ෙවන්ම, පණුවන්, දළඹුවන් දස දහස් ගණනක් 
දිනකට ෙම් වනෙපෙත්, මරණයට පත්ෙවනවා. අක�සල් 
සංස්කාරයන්ෙග් ක�රිරැ ස්වභාවය පිලිබඳ පැහැදිලි 
කමටහනක්, ක�රැල්ලන්ෙග් කිචි බිචිය ත�ළ සැඟවී තිෙබනවා. 
තව ෙමාෙහාතකින් ඇඳිරි වැෙට්වි, වැසි වළාක�ළු බරෙවච්ච 
මළානික අඳුරැ පරිසරය, ජීවිතයට අනිත්ය සංඥාවන් තව තවත් 
ෙමෝදුෙකාට ෙදනවා. අඳුර වැටුණාය කියන කාරණය ෙනාෙව් 
ජීවිතයට දැෙනන්ෙන්. උදෑසන පෑයූ ඉර අනිත්යව ගියාය කියන 
කාරණයයි. උදෑසන දිනය පටන් ගන්නා ෙකාට තිබූ පරිසරෙය් 
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දීප්තිමත්භාවය, අඳුර විසින් ගිලගන්නා ෙකාට, දිනය පුරාවට, 
පින්වත් ඔබ ත�ළ සක්ස්වුන සිත�විලි කීදාහක් සංස්කාර විසින් 
ගිලගන්නට ඇතිද. ඉර ගාලෙගන යන ෙව්ගෙයන්ම 
සංස්කාරයන් ගලාෙගන යනවා. වෙරක ඉර විසින්ම ෙලෝකය 
එළිය කරනවා, වෙරක ඉර විසින්ම ෙලෝකය අඳුරැ කරනවා. 
පිංවත් ඔබ රැස්කරන සංස්කාරයන්ද වෙරක ඔබව සුගතියට 
ෙයාමුකරනවා, වෙරක ඔබව දුගතියට ෙයාමුකරනවා. සතර 
මහා ධාත�ෙවන් නිර්මාණය වූ, ඉර නමැති රෑපයද, ශරීරය 
නමැති ආයතන හෙයන් නිර්මාණය වූ රෑපයද, එම රෑපයන් 
ෙකෙරහි චන්දරාගෙයන් සකස්ෙවන පංචඋපාදානස්කන්ධයද 
පරිසරයට චමත්කාර අර්ථකතනයක් ලබාෙදනවා. ෙමෝහය 
දළුලනවා, දළු ෙකෙරහි තෘෂ්ණාෙවන් බැඳුනු පණුවන්, 
දළඹුවන් දළුවල සාරය උරා ෙබාන විට, ක�රැල්ලන් එම 
සත�න්ව මරාෙගන කනවා. ෙලෝකෙය් අර්ථය අවිද්යාෙවන් 
පටලවාගතෙහාත්, පිංවත් ඔබ ත�ළත්, අවිද්යාෙව් දළු 
ෙමෝදුෙවනවා. අවිද්යාෙව් දළු අතර සුවෙස් වැෙඩන, අක�සල් 
මූලයන්, පින්වත් ඔෙබ් සුගතිෙය් සැපය මරාදමනවා. දැන් අඳුර 
වැෙටන්න හුඟාක් කිට්ටුයි. දිනය පුරාවට මුළු ආසියාවම 
ආෙලෝකමත් කරපු ඉර එලිය අනිත්ය වී යනවා. උපැස් යුවළ 
පැළඳෙගන ෙම් සටහන ලියන භික්ෂුවෙග් දෑස් ෙදකත් 
ෙකෙවනවා. එකම ෙමාෙහාත මුළු ආසියාවම ආෙලෝකමත් 
කරපු ඉර අනිත්ය වී ගිය නම් ෙම් පුංචි ඇස් ෙදක ගැන ෙමාන 
බලාෙපාෙරාත්ත� තබා ගන්නද. රෑපය, රෑපෙය් ස්වභාවය වන 
ජාති ජරා ව්යාධි මරණ ස්වභාවෙයන්ම තිබුණාෙදන්. 
අවෙබෝධය ත�ළින්ම ඉරත්, ඇසත් දකින්න ඔබ දක්ෂෙවන්න 
ඕෙන්. ආෙලෝකයත්, ෙපනීමත් දකින්න ඔබ දක්ෂෙවන්න 
ඕෙන්. 

රාත්රිය ගැන කථාකරන ෙකාට, ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්, ක�මාරකාශ්යප මහරහතන් වහන්ෙස්ට, 
අර්ථදැක්වූ සූත්රයක් මතකයට එනවා. එය වම්මික සූත්රය. 
සම්යක්දෘෂ්ටික ෙදවිෙයක් තමයි රාත්රී කාලෙය් ක�මාරකාශ්යප 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


3 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

මහරහතන් වහන්ෙස් මුණගැසීමට පැමිණිලා, ෙම් සූත්රය 
නිධාන ෙවච්ච කාරණය තමයි පවසන්ෙන්. ෙමම ෙදවියා 
විමසනවා ක�මාරකාශ්යප මහරහතන් වහන්ෙස්ෙගන් හිමියනි 
ත�ඹසක් තිෙබනවා. එම ත�ඹස රාත්රී කාලයට දුම් දමනවා. 
දහවල් කාලයට ෙම් ත�ඹස ගිනි ගන්නවා. ෙම් ත�ඹස කියන්ෙන් 
ක�මක්ද, ෙම් ත�ඹස රාත්ර කාලයට දුම් දමනවා, දහවල් කාලයට 
ෙම් ත�ඹස ගිනි ගන්නවා කියන්ෙන් ක�මක්ද කියලා. 
ක�මාරකාශ්යප මහරහතන් වහන්ෙස් ෙමම ප්රශ්නය 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් හමුවට අරෙගන යනවා. 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා ක�මාරකාශ්යප, ෙම් 
ත�ඹස තමයි සතර මහා ධාත�ෙවන් සැදුන, ආහාර නිසා 
ෙපෝෂණය වන, ෙම් ශරීරය කියලා. ෙම් මනුෂ්යයා රාත්ර 
කාලයට දුම් දමනවා. පිංවත් ඔබ දිනය නිමාකරලා නිදි පැදුරට 
වැටුනට පස්ෙස් නින්ද පැමිෙණන ත�රාවට පසු දවෙස් කළ 
යුත� ෙගාඩාක් ෙද්වල් සැලසුම්කරනවා. රැකියාව,ව්යාපාරය, 
අධ්යාපනය, පවුල, සමාජ ෙස්වය, විෙනෝදය, ෙහට දවෙස් 
ෙම්වා විඳින හැටි අයිතිෙකාට ගන්නා හැටි, මනසින් චිත්ර 
මවාගන්නවා, විතර්ක ෙගාඩනගා ගන්නවා. රාත්ර කාලයම 
ජීවිතය නමැති ත�ඹස දුම්දැමීම නිසාම, හුඟෙදෙනක�ට 
වර්තමානෙය් නින්ද කියන කාරණය ප්රශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙහ්ත�ව නිසාම වර්තමානෙය් මනුෂ්යයා 
ෙබෙහත් ෙපත්තකින් නින්ද ලබාගැනීෙම් උත්සාහයට පැමිණ 
තිෙබනවා. වර්තමානෙය් පිරිටන් ෙපත්තක් ෆාමසියකින් 
ලබාගන්නත්, ෛවද්ය නිර්ෙද්ශයක් අවශ්ය ෙවනවා. ඒ තරමට 
නින්ද ෙනායාම මනුෂ්යයාට ප්රශ්නයක් ෙවලා. ප්රශ්නය විසඳා 
ගන්න මනුෂ්යයා උත්සාහගන්ෙන්, ෙබෙහත්ෙපති ගිල දමමින්, 
එෙස්ත් නැත්නම් මත්�ව්ය ගිලදමමින් තව තව අත�රැ ආබාධ 
කරා ජීවිතය ෙයාමුකරවමින්. අනාගත ෙලෝකෙය් ඖෂධ 
ෙරෝහල් ෙස්වාවන් ෙම් ෙහ්ත�න් නිසාම ලාභදායි ව්යාපාරයක් 
ෙවනවා. ෙමම ව්යාපාරයන්ෙගන්, ෙස්වාවන්ෙගන් ෙතාරව 
ජීවත් වීමට මනුෂ්යයාට පුළුවන් කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ෙරෝගීන් නිසාම අතිරික්ත ධනය ෙම්වාට ගලාෙගන එනවා. 
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එම ක්ෙෂ්ත්රයන්හි ෙස්වයන් සලසන පිංවත�න්ද එම අතිරික්ත 
ධනය නිසාම, අක�සල මූලයන්ට ෙකාටුෙවනවා. මාරයා 
ෙලෝකය ලස්සනට නිර්මාණය කරනවා. එක පැත්තකින් 
ධර්මෙයන් ඈතට යන මනුෂ්යයින් ෙරෝගීන් බවට 
පත්ෙවනෙකාට, නිෙරෝගීභාවය උෙදසා ෙබෙහත් කරන 
ආයතන, අතිරික්ත ධනය ත�ලින් අක�සලයට ෙයාමුකරනවා. 
භික්ෂුවට මතකයි මීට වසර විසිපහකට පමණ ෙපර, 
භික්ෂුවෙග් ගම් පළාෙත් සුදුසුකම්ලත් බටහිර ෙදාස්තර 
මහත්මෙයක් සිටියා. එම ෙදාස්තර මහත්මයා ෙරෝගීන් පරීක්ෂා 
කරලා අවශ්ය ෙබෙහත් ලබාදීලා අයකෙල් රැපියල් විස්සයි. 
එත�මාම ලංගම බසෙයන් ඔසුසලට ගිහිල්ලා සතියකට වතාවක් 
අවශ්ය ඖෂධ අරෙගන එනවා. අවුරැදු විසිපහක කාලයක් ත�ළ 
අපි වර්තමානෙය් සිටින අවිෙව්කි, දිග� ෙපෝලිම් සහිත, මිල 
අධික, ෛවද්ය ෙස්වාවක් කියන තැනට පැමිණ තිෙබනවා. 
සුපිරි පන්තිෙය් ෙරෝහල්, ඉහල ෙශ්ර්ණිෙය් ෛවද්ය පහසුකම්, 
දියුණු කරන ලද ඖෂධ සහ ෙස්වාවන් ත�ලින්, වර්තමානෙය් 
අපි දකින්ෙන් මන්ෂ්යයාෙග් අක�සල් මූලයන්ෙග් දියුණුභාවයයි. 
දුස්සීලභාවයන් නිසාම ෙලෝභ, ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ ධර්මතාවයන් 
නිසාම, මන්ෂ්යයාෙග් උපත සහ මරණය, අතර කාල පරාසය 
හීනෙවනෙකාට, එම අඩු කාලපරාසය පිරෙවන්ෙන් 
ෙරෝගාබාධවලින්. ෙම් ෙහ්ත�ෙවන් ඉහත ක්ෙෂ්ත්රය තව තව 
ෙවනවා. එම ජනප්රියභාවය පිංවත් ඔබව අක�සල මූලයන් 
ෙදසටමයි ෙයාමු කරන්ෙන්. එම නිසා පිංවත් ඔබ දක්ෂෙවන්න 
ඕෙන් මාරයා සැලසුම් කරන දිශාවට ෙනාව, සද්ධර්මෙය් 
අර්ථයන් වැෙඩන දිශාවට ගමන් කරන්න. ධර්මානුක�ලව 
ජීවිතය ගලපාගැනීමට අදක්ෂ අය, ඕනෑම දිශාවකට ගිය ෙදන්. 
පිංවත් ඔබ ගලා එන මුදල් හමුෙව් දුක සැප පටලවාගන්න 
එපා. ආශ්වාදයන් හමුෙව් ආදීනවයත් තිෙබනවාමයි. එය 
ධර්මතාවයකි. එම නිසා තමාෙග් සීමාව ක�මක්ද යන්න 
ධර්මානුක�ලව ගලපාගන්න දක්ෂ ෙවන්න ඕෙන්. 
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භික්ෂුව ෙහාඳින් හඳුනන රජෙය් ෙරෝහලක වසර තිහකට වැඩි 
කාලයක් ෙස්වය කල ෙහදි පාලිකාවක් සිටියා. ඇය තම 
ෙරෝහෙල් ෙස්වය අක�රටම සිදුකල ෙහදි ෙසායුරියක්. ඇය 
නිරත�රැව ප්රකාශ කෙල් තමාට සිල් සමාදන්වීමට දන්දීමට, 
භාවනා කිරීමට, අවශ්ය ෙනාවන බවත්, තමා ෙරෝගීන් 
ෙවනුෙවන් කරන ෙස්වය, ෙරෝගී උපස්ථානය, තමාට ෙහාඳටම 
ප්රමාණවත් බවයි. ඇය ෙරෝහෙල් ෙස්වය ත�ලින්, ෙරෝගීන්ට 
කරන උපස්ථානය, ෙලාක�ම පිංකම හැටියටයි විශ්වාස කෙල්. 
ෙම් ෙහ්ත�ව නිසාම ඇය පන්සල් යාම සිල්සමාදන් වීම, දන්දීම 
සිදුකෙල් ෙබාෙහෝම අඩුෙවන්. ෙම් සටහන් ලියන ෙව්ලාෙව්, 
විශ්රාමික ඇය දැඩිෙලස ෙරෝගීව, සිහිමද ගතිෙයන් පසුවන්ෙන්, 
ඇය ෙමෙලස ෙරෝගීව මාස හයකට වැඩියි. ඇයෙග් ඥාතීන් 
කියන්ෙන් ඇය හුඟාක් දුක් විඳින බවයි. පිංවත් ෛවද්ය 
ක්ෙෂ්ත්රෙය් ඔබ නුවණින් දකින්න උත�ම් ෙතරැවන් සරණ 
පැත්තකින් තබලා, ෙරෝගීන් සරණකරගත් ෙහදි 
ෙසාෙහායුරියක්, උත�ම් ශීලය, සිල්වත�න් උෙදසාම පූජාකරන 
දානය පැත්තකින් තබලා, ෙරෝගීන්ට පමණක් සලකපු, 
උපස්ථාන කරපු ෙගෞරවනීය ෙහදි ෙසාෙහායුරියෙග් ජීවිතය 
ත�ළ ෙමවැනි ෙමාෙහාතක ශක්තිමත්ව මත�ෙකාට ගැනීමට 
ක�සලයක් තිබිය හැකිද. සමහරක් පිංවත�න් සිතනවා, තමන් 
රාජකාරිය හැටියට ෙරෝගීන්ට කරන්නා වූ ප්රතිකාර, උපස්ථාන 
නිසා තමන්ට දාන, ශීල භාවනා කටයුත� කිරීමට අවශ්ය 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. පිංවත් ඔබ ෙම් මුලාෙවන් බැහැර 
ෙවන්නට ඕෙන්. පිංවත් ඔබ ෙරෝගීන් උෙදසා කරන ෙස්වය, 
ඔෙබ් මරණය නැමති අභිෙයෝගාත්මක අවස්ථාෙව්දී, ශක්තිමත් 
ක�සලයක් බවට මත�ෙකාට ගැනීමට, ඇති ඉඩකඩ ඉතාමත් 
සීමිතයි. ෙමාකද පිංවත් ඔබ, රැකියාවක් වශෙයන්, වැටුපක් 
උෙදසායි ෙම් උපස්ථානයන් සිදු කරන්ෙන්. උසස් වීම්, 
අතිකාල, දිරි දීමනා, ෙස්වා සුරක්ෂිතභාවය, වෘත්තීමය 
අයිතිවාසිකම්, ෙම්වා ලබාගනිමිනුයි ඔබ ෙරෝගීන්ට උපස්ථානය 
කරන්ෙන්. ෙදවැනි කාරණය තමයි,පිංවත් ඔෙබ් උපස්ථානයට 
ලක්ෙවන ෙරෝගියා සමහර විට පංචසීලය රකින්ෙන් නැති 
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ෙකෙනක් ෙවන්න පුළුවන්. එෙස්ත් නැතිනම්, ෙතරැවන් 
ෙකෙරහි ශ්රද්ධාෙවන් බැහැර ෙකෙනක් ෙවන්නත් පුළුවන්. 
එෙහම ෙවනෙකාට ක�සල් මූලයන් ශක්තිමත්ව මත�ෙකාට 
ගැනීමට හැකියාව නැතිෙවනවා. ෙරෝගීන්ට උපස්ථානය කිරීම් 
සම්බන්ධව ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙබාෙහෝම 
පැහැදිලි ෙද්ශනාවක් ෙකාට තිෙබනවා. ෙම් ෙද්ශනාවට වැරදි 
අර්ථයන් දක්වමින් පිංවත�න් සිතනවා, ෙරෝගීන්ට උපස්ථානය 
කිරීම, බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ට උපස්ථානය කිරීමක්ය කියලා. 
ෙම් මතය නිසාම රැකියාවක් වශෙයන් ෙරෝගීන්ට ප්රතිකාර 
කිරීම, උපස්ථාන කිරීම ත�ළින් ප්රාතිහාර්යයක් බලාෙපාෙරාත්ත� 
ෙවනවා. ඉහත මතය සම්පුර්ණ වැරදි මතයක්. 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා ෙකාට ඇත්ෙත්, යෙමක් 
ෙරෝගීන්ට උපස්ථානය කරන්ෙන් නම්, ඔහු ෙහෝ ඇය, 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශාන කළ ෙදය කරන ෙකෙනක් 
ෙවනවාය කියලයි. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ට කරන 
උපස්ථානය, ප්රතිකාරය ෙලෝකෙය් ඇති ෙශ්ර්ෂ්ඨම පිංකමක් 
ෙවනවා. එය ෙශ්රෂ්ඨම පිංකමක් වන්ෙන්, බුදුරජාණන්වහන්ෙස් 
ග�ණයන්, ඥාණයන් නිසාමයි. ෙදවැනි ෙශ්ර්ෂ්ඨ පිංකම වන්ෙන්, 
මහාසංඝරත්නය උෙදසා කරන උපස්ථානයයි. ෙතවනුව 
ෙශ්ර්ෂ්ඨවන්ෙන් ශීලයන් ආරක්ෂාකර ගනිමින් ජීවත්වන 
පිංවත�නට කරන උපස්ථානයයි. අෙනක�ත් සියළුම 
උපස්ථානයන් ෙම් සීමාෙවන් පහළටයි ගැෙනන්ෙන්. ඉහත 
උපස්ථාන ඔබ කළ යුත්ෙත් ලාභසත්කාර, කිර්ති ප්රශංසා 
බලාෙපාෙරාත්ත�ව ෙනාෙවයි. එෙස් බලාෙපාෙරාත්ත� ඇති 
කරගතෙහාත්, ආනිශංස පක්ෂය හීන ෙවනවා. ෙමානම 
ෙහ්ත�වක් නිසාවත් ෙරෝගීන්ට උපස්ථානය කිරීම 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ට කරන උපස්ථානයක් වශෙයන් දකින්න 
එපා. එෙහම වුෙනාත් පිංවත් ඔබට බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් 
උත�ම් ඥාණයන්, ග�ණයන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාව සකස්ෙකාට 
ගැනීමට ෙනාහැකිෙවනවා. ෙමම කාරණය සඳහන් කිරීමට 
භික්ෂුව අසහස් කෙල් ෛවද්ය ක්ෙෂ්ත්රෙය් සමහරක් පිංවත�න්, 
තමන් ෙරෝගීන්ට කරන උපස්ථාන ත�ලින් පමණක් සෑහීමට 
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පත්ෙවන ප්රවණතාවයක් දැකීමට තිෙබන නිසා. පිංවත් ඔබ 
ෙරෝගී උපස්ථානය, ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාවත්, ශීලයත්, 
දානයත් ත�ලින් අෙයෝමය ශක්තියක් බවට පත්ෙකාට ගැනීමට 
දක්ෂෙවන්න. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා ෙරෝගියා 
යනු ෙද්වදූතෙයක්ය කියලා. ෙරෝගියා ත�ලින් ෙද්වදූතයා මත� 
ෙකාට ගන්ෙන් පිංවත් ඔබත් ෙලඩෙවන මැෙරන ස්වභාවෙයන් 
යුක්ත බව ෙත්රැම් ගැනීෙමන්. ෙරෝහල කියන්ෙන් ෙරෝගියා 
කියන්ෙන් කායානුපස්සනාව, ෙව්දනානුපස්සනාව, සතර 
සතිපට්ඨාන ධර්මයන්ම ෙහාඳින් වැෙඩන මරණානුස්සතිය 
අසුභය කමටහන් ෙහාඳින් වැෙඩන ෙතෝතැන්නක්. ෙමතනදි 
පිංවත් ඔබ දක්ෂ ෙවන්න ඕෙන්, ෛමත්රිය නැමැති විපාකදී 
අවසන් වන සංස්කාරයන්ෙගන් ඔබ්බට ෙගාස්, ධර්මෙය් 
සැබෑම අරටුව වන අනිත්ය, දුක්ඛ, අනාත්ම ධර්මතාවයන්ම 
ෙරෝගියා ත�ලින් මත�ෙකාට ගන්න. ෙරෝගියා ත�ලින් තමාව 
දකින්න. අතීත සංස්කාරයන්ෙග් බියකරැබව නුවණින් 
ෙමෙනහි කරන්න. ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාව, කර්මය 
කර්මඵල විශ්වාසය ෙනාදන්න බටහිර සමාජය, ෙරෝගී 
උපස්ථානය ත�ලින් ආශ්චර්යයක් බලෙපාෙරාත්ත�ෙවනවා. 
ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය්ත්, තිරිසන් ෙලෝකෙය්ත් නීෙරෝගී ෙප්ර්තයන්, 
නීෙරෝගී තිරිසන් සත�න් සිටිනවා. ෙම් අය ෙපර මනුෂ්ය 
ජීවිතවල ඉපිද ෙරෝගීන්ට ෙහාඳින් උපස්ථාන කළ උදවිය. 
නමුත් ශ්රද්ධාව, ශීලය කියන කාරණාවන්, කර්මය කර්මඵල 
විශ්වාසය ජීවිතයට එකත�ෙකාට ගන්ෙන් නැහැ. අපි මරණින් 
මත� නීෙරෝගී ෙප්ර්තෙයක්, නීෙරෝගී තිරිසන් සෙතක් ෙවලා 
වැඩක් නැහැ. උත�ම් සම්මා දිට්ඨියට පත්වූ මනුෂ්යත්වයයි, 
ෙද්වත්වයයි වටින්ෙන්. ඒ වටිනාකම ලබාගන්න නම්, 
ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාව, ශීලය, දානයට ජීවිතය ත�ලින් 
වටිනාකම ලබාෙදන ගමන්ම, ෙරෝගී උපස්ථානයද 
කරැණාෙවන් ෙගෞරවෙයන් යුත�ව සිදුකරමින් ෙරෝගී 
උපස්ථානය අර්ථවත්ෙකාට ගන්න දක්ෂ ෙවන්න. 
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පිංවත් ෙදාස්තර මහත්මෙයක් ධර්ම සාකච්ඡාවකදී ප්රශ්නයක් 
අසුවා, ෙලෝකෙය් ෛවද්ය විද්යාව දියුණුෙවනෙකාට 
මනුෂ්යයාෙග් ආයුෂ වැඩිෙවන්න, ෙරෝගී භාවයන් අඩු ෙවන්න 
ඕෙන් ෙන්ද කියලා. ෛවද්ය විද්යාව ෙකාෙතක් දියුණු වුවද, 
ෛවද්ය විද්යාවට හැකියාවක් නැහැ ෙලාව්ත�රා සම්මා සම්බුද්ධ 
ඥානයට අභිෙයෝග කිරීමට. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙලෝකය 
විවරණය කරන්ෙන් සංස්කාරයන්ට අනුව, ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්ට 
අනුව. ෛවද්ය විද්යාව යනු දැනුම් සම්භාරයක් පමණයි. 
සංස්කාරයනුයි ෙලෝකය තීරණය කරන්ෙන්. ෛවද්ය විද්යාව 
ෙකාපමණ දියුණු ඖෂධ ෙසායගත්තත්, මනුෂ්යයාෙග් ආයුෂ 
දීර්ඝ කිරීමට, මනුෂ්යා නීෙරෝගී කිරීමට බැහැ. ඊටත් වඩා 
ශක්තිමත්, විෂබීජයක්, ෛවරසයක් මනුෂ්යා ත�ලින් 
සකස්ෙවනවා. මනුෂ්යා ත�ල ෙම් විෂබීජ, ෛවරස 
සකස්කරන්ෙන් දුස්සීලභාවය විසින්. ඒඩ්ස් කියන ෛවරසය 
නිර්මාණය කෙළ්, දුස්සීලභාවය විසින්. පිළිකාව කියන ෙරෝගය 
නිර්මාණය කෙළ් අතීතෙය් සිදුකළ අක�සල් ෙහ්ත�ෙවන්. අක�සල් 
කියන්ෙන් සීලෙයන් දුර්වල වීම. අනාගතෙය්දී මීට වඩා දරැණු 
ෙරෝගාබාධ මනුෂ්යා ත�ලින් මත�වී එන්ෙන් දුස්සීලභාවය 
නිසාමයි. එෙස් නම් පිංවත් ඔබට ෙලෝකයා නීෙරෝගීභාවයට 
පත්කිරීමට අවශ්ය නම්, ෛවද්ය විද්යාෙව් දියුණුව මනුෂ්ය 
ප්රජාව උෙදසා සැබෑ ෙලසටම ප්රෙයෝජනයට ගැනීමට අවශ්ය 
නම්, මනුෂ්යා සිල්වත්භාවයට පත් කිරීෙමන් පමණයි එය කළ 
හැක්ෙක්. දුස්සීලභාවයමයි ආයුෂ අඩුවීමත් ෙරෝගාබාධයන්ටත් 
ෙහ්ත� සාධක වන්ෙන්. පිංවත් ෙරෝගීන් දිනකට ෙබෙහත් ෙව්ල් 
ත�නක් ගන්නවා වෙග්ම, අවම වශෙයන් දිනකට එක් 
වතාවක්වත්, ජාති ආගම් ෙභ්දයකින් ෙතාරව පංචශීලය 
සමාදන්ව, ආරක්ෂාෙකාට ගන්නවා නම්, එය ෙරෝගියා 
ලබාගන්නා වටිනාම ප්රතිකාරය ෙවනවා. උත�ම් සිල්වත්භාවය 
ත�ල සිටිමින්ම, එක ෙමාෙහාතක් හරි ෛමත්ර චිත්තයක් 
සකස්ෙකාට ගන්නවා නම් එය උත�ම් ප්රතිකාරයක්මයි 
ෙවන්ෙන්. පිංවත් ෛවද්ය මහත්මෙයක් ෙරෝගියාට ප්රතිකාර 
කරනවා යනු සංස්කාරයන්ට ප්රතිකාර කිරීමක්. සංස්කාරයන්ට 
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ප්රතිකාරෙකාට නිමාවක් අවසානයක් දැකිය ෙනාහැකි බව, 
පිංවත් ඔබලාෙග් ක්ෙෂ්ත්රෙය් අත්දැකීම් ත�ලින්ම අවෙබෝධයක් 
ලබා ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. පිංවත් ඔෙබන් ප්රතිකාර 
ලබන ෙරෝගියා සංස්කාරයන්ෙග්ම ඵලයන් වෙග්ම පිංවත් 
ඔබෙග් ෛවද්ය ක්ෙෂ්ත්රෙය් දැනුම, හැකියාව, විෙශ්ෂඥ 
හැකියාවද සංස්කාරයන්ෙග්ම ප්රතිඵලයක් බව නුවණින් දැකීමට 
දක්ෂවුවෙහාත්, පිංවත් ඔබට යම් ප්රමාණයකට සංස්කාර 
නැමති පැටළුන නූල් පන්දුෙව් පැටළුම හඳුනා ගත්තා වනු 
ඇත. ෙම් නූල් පන්දුව පැටළුම දිගහැරගන්නා ප්රමාණයටයි ඔබ 
ත�ළ වෘත්තීය හැකියාවන් පිලිබඳව, මමත්වෙය් දැඩිභාවය ත�නී 
ෙවන්ෙන්. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා යෙමක් 
උසස් අධ්යාපනයට ෙයාමුෙවන්ෙන් උසස් අධ්යාපනය ත�ලින් 
සමාජෙය් පැසසුම් ලබන වෘත්කක් බවට පත්වන්ෙන්, ෙපර 
ජීවිතෙය්දී අනුන්ෙග් දියුණුවට ඊර්ෂ්යා ෙනාකළ නිසා, 
ගරැකලයුත්තන්ට ගරැ කල නිසා. අනුන්ට දැනුම 
සත්පුරැෂභාවෙයන් උපකාර කල නිසා, මහණ බමුණන්ෙගන් 
ක�සලය ක�මක්ද, අක�සලය ක�මක්ද, කලයුත� ෙදය ක�මක්ද 
ෙනාකල යුත� ෙදය ක�මක්ද කියලා ඇසීමට දක්ෂ වූ නිසාය 
කියලා. ෙම් අතීත ක�සල් සංස්කාරයන්ෙග් ශක්තියයි ඔබ ලබා 
ඇති උසස් වෘත්තිෙය් හැකියාව. දැන් ඔබට පුළුවන් තරාදිෙය් 
ෙදපැත්ත ෙහාඳින් දකින්න. ෙරෝගිෙයක් යනු ක�සල් 
සංස්කාරයන්ෙග් ඵලයයි. ෙරෝගයට ප්රතිකාර කරන ඔෙබ් 
විෙශ්ෂඥ දැනුම ක�සල් සංස්කාරයන්ෙග් ඵලයයි. 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා දක්ෂයා, අදක්ෂයා, 
නූගත් බව, පණ්ඩිත බව යනු කර්මයන්ම මූලිකෙකාට 
ඇතිවන්නක්ය කියලා. ෙමතන ඇත්ෙත් හුදු ක�සල් අක�සල් 
ගනුෙදනුවක් පමණි. ෙමතැන ඇත්ෙත් ධනය, කීර්තිය, 
මමත්වය රැස්කළයුත� ක්රියාවක් ෙනාව අවෙබෝධෙයන් 
හඳුනාගත යුත� ක්රියාවලියකි. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ට 
ප්රතිකාර උපස්ථාන කල ජීවක ෛවද්ය වරයා පවා නිවන් 
අවෙබෝධ කරගත්තාය කියන කාරණය භික්ෂුව අසා නැත. එය 
එෙස් වුෙය් බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ට ප්රතිකාර කලද තමන්ෙග් 
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උපස්ථානයට ලක්වූ ෙරෝගියාද තම විෙශ්ෂඥ ෛවද්ය 
හැකියාවද සංස්කාරයන්ෙග්ම ඵලයක් හැටියට දැකීමට 
දක්ෂභාවය ඔහු ත�ල ෙනාතිබුන නිසාමය. සංස්කාරයන්ට 
අනුව ජීවිතය දකිනෙකාට ඔබ ත�ළ ධර්මරත්නය ෙකෙරහි 
අචල ශ්රද්ධාවයි ෙමෝදුෙවන්ෙන්. අචල ශ්රද්ධාව ෙමෝදුෙවන 
ප්රමාණයට ඔබ ත�ලින්ම විචිකිච්චාව ත�නී ෙවනවා. උත�ම් 
ධර්මරත්නය ආරක්ෂා කර ගන්නා සංඝරත්නය ෙකෙරහි 
ෙගෞරවය සකස්ෙවනවා. ෙමන්න ෙම් ෙහ්ත� ධර්මයන් ඔබ 
ත�ලින් වෘත්තිෙය් මමත්වෙය් දැඩිභාවය ත�නීෙකාට දමන්ෙන්. 
වෘත්තීය ෙකෙරහි ඇති කරගන්නා මමත්වෙය් දැඩිභාවය 
නිරත�රැවම ඔබව අක�සලයට ෙයාමුකරනවා. ෙමවැනි 
අවස්ථාවන්හීදී ගිහි පැවිදි ෙදපාර්ෂවෙය් ෙවනස හඳුනා 
ගැනීමට පිංවත් ඔබට ෙනාහැකි ෙවනවා. ශිල්වත්භාවය 
හඳුනාගැනීමට ෙනාහැකි ෙවනවා. ෙමය සටහන් තබන 
භික්ෂුව ෙහාඳින් හඳුනන එක ස්වාමීන්වහන්ෙස් නමක් දැඩි 
හිෙස් කැක්ක�මක් සෑදීම නිසා කැපකරැ මහත්තෙයක් ප්රධාන 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලක පිංවත් විෙශ්ෂඥ ෛවද්යවරියක් ලඟට 
ෙයාමු කළා. නියමිත කාමරෙය්දී ෛවද් යවරිය අසල වාඩි වී 
ඇය ෙරෝග විස්තර සටහන් කරෙගන ෙරෝග පරික්ෂාවට 
ෙයාමුෙවලා, ඇය ෙමාෙහාතකින් තමා ඉදිරිපිට සිටි ෙරෝගී 
භික්ෂුවෙග් ෙගල වටා තමාෙග් අත දමා භික්ෂුවෙග් හිස 
තමාෙග් හිසට සමාන්තරව කිට්ටුවට අරෙගන, ෙබාෙහෝම 
තියුණුව භික්ෂුවෙග් ඇස් සහ දත් පරික්ෂාවට සිදුෙකාට 
තිෙබනවා. එය පැසසිය යුත්තකි. නමුත් ෙම් පිංවත් 
ෛවද්යත�මියට ෙමාෙහාතක්වත් කල්පනාවුෙන් නැහැ තමා 
ඉදිරිෙය් සිටින ෙරෝගියා ස්වාමීන්වහන්ෙස් නමක් බව. ඉහත 
ස්වාමීන්වහන්ෙස් කවදාවත් හිතලා නැහැ තමා පැවිදි වූවාට 
පසුව කාන්තාවක් තමාෙග් කරට අත දමාවී කියලා. නමුත් 
පිංවත් එම ෙදාස්තර මහත්මිය එය එෙස් කළා. ෙමවැනි 
ෙනාදැනුවත් භාවයන් සිද්ධෙවන්ෙන්, ශ්රද්ධාෙව් දුර්වලතාවයන් 
නිසා. ෙතරැවන් ෙකෙරහි ඇතිකරගන්නා ශ්රද්ධාව ත�ලින්මයි 
අපි කරන වෘත්තිය වගකීම් ක�සලයන් බවට පත්ෙකාට 
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ෙදන්ෙන්. උත�ම් අනාගාමීඵලයට පත්වූ කාම, රාග, පටිඝ 
ධර්මතාවන් නැසූ අනාගාමී උපාසක මහත්මයාත්, අද 
පැවිදිෙවච්ච සාමෙන්රයන් වහන්ෙස්ට වන්දනා කළ යුත�ය. 
පැවිදිභාවෙය් වටිනාකම බුදුරජාණන්වහන්ෙස් එෙස්යි ෙද්ශනා 
ෙකාට තිෙබන්ෙන්. අද පැවිදිෙවච්ච සාමෙන්රයන් 
වහන්ෙස්ටත් අනාගාමී උපාසක මහත්මයා වන්දනා කළ යුත� 
යැයි බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනාෙකාට තිෙබ් නම්, ගිහි 
පිංවත�න්ලා දරණ උසස් වෘත්තීන් උත�ම් අනාගාමී ඵලයටත් 
වඩා ඉහළ බව සිතන්න ෙහාඳ නැහැ. එය පිංවත් ඔබට 
අනත�රක්මයි. දැනුෙම් භාවිතෙයන් අපිට කවදාවත් සිත පිළිබඳ 
දැනගන්න බැහැ. ප්රඥාව භාවිතයන්මයි, සකස් ෙවන සිත�විලි 
යහපත් කරගත හැකිෙවන්ෙන්. 

බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා ළදරැ යැයි සිතා 
සාමෙන්ර ස්වාමීන්වහන්ෙස්ට ෙනාසලකා හරින්න එපා 
කියලා. ෙමාකද ක�ඩා සාමෙන්රයන් ත�ලත් ෙලාක� ග�ණයක් 
සැඟවී තිෙබන්න පුළුවන් නීෙග්රෝධ කියන පුංචි සාමෙන්ර 
හාමුදුරැෙවෝ ත�ල චණ්ඩාෙශෝක මහ රජත�මා ධර්මාෙශෝක 
මහරජත�මා බවට පත් කිරීමට අවශ්ය මහා ශක්තියක්, ග�ණයක්, 
ඥානයක් සැඟවී තිබුණා. 

ෙරෝහිතතිස්ස කියන ෙදවියා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් හමුවීමට 
පැමිණිලා, තමා අතීත භවෙය්දී ඍධිමත් ඍෂි වරෙයක් 
වශෙයන් ඉපදිලා තම අසහාය ඍධිමත්භාවය ප්රෙයෝන්ජනයට 
අරෙගන ෙලෝකෙය් අවසානය ෙසායාෙගන ෙගාස් ෙවච්ච 
අකරතැබ්බය ප්රකාශ කළා. ෙලෝකෙය් අවසානය තබා 
අවසානය කියන කාරණය සිතාගැනීමටවත් ඉඩක් ෙනාමැතිව 
ෙරෝහිතතිස්ස ඍෂිවරයා එම ජීවිතෙයන් චුතව යනවා. 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා සයුරට වැටුන 
පුද්ගලයා පිහිනා දූපතක් පිහිටෙකාට ගන්නා ෙස් තමා තමාව 
පිහිටෙකාට පිළිසරණ ෙකාටගන්න කියලා. ධර්මයම පිළිසරණ 
ෙකාට ගන්න කියලා. එවිට පිංවත් ඔබ මුලින්ම නුවණින් 
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විමසා බලන්ෙන් මනුෂ්යා ත�ල ජරා, ව්යාධි, මරණ හටගන්ෙන් 
ක�මක් නිසාද කියලා. ෙමාකද ෛවද්ය ක්ෙෂ්ත්රෙය් පිංවත�න්ට 
ෙහාඳින්ම ප්රකට ෙවනවා මනුෂ්යාෙග් ජරා, ව්යාධි, මරණ 
ධර්මතාවන්. දුක කියන අවසානය අල්ලා ගත්ෙතාත් අපිට 
පුළුවන් අවිද්යාව කියන ආරම්භය මත�ෙකාට ගන්න. අතීතෙය් 
සිටි ෙරෝහිතතිස්ස ඍෂිවරයාට ෙසායාගැනීමට තබා 
සිතාගැනීමටවත් ෙනාහැකි වූ ෙලෝකෙය් මුල සහ අවසානය 
ඔතනයි තිෙබන්ෙන්. ෙලෝකෙය් මුල සහ අවසානය ඔතනයි 
තිෙබන්ෙන්. ෙලෝකෙය් මුල සහ අවසානය තමා ත�ලම 
තබාෙගන අනුවණ ෙරෝහිතතිස්ස ඍෂිවරයා අවිද්යාව ත�ලින් 
ෙගාඩනගා දුන් සම්මුති ෙලෝකය ත�ල අසරණෙයක් මංමුලා 
වුෙවක් බවට පත්වුනා. ෙමතනදී පිංවත් ඔබට ජරා, ව්යාධි, 
මරණ, ෙශෝක කියන ෙහ්ත�න්ට සැබෑම ප්රතිකාරය, සරළ 
මාර්ගයක් ත�ලින් මත�ෙකාට දුන්, ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් කියන ෛවද්යවරයාෙග් විෙශ්ෂඥ 
අවෙබෝධෙය් ආශ්චර්යය මත�ෙකාට ගන්න පුළුවන්. 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරන්ෙන් දුකත්, දුෙක් 
අවසානයත්, ෙබෙහත් ෙපත්තකින්, ෙබෙහත් කරලකින්, 
සැත්කමකින් ෙනාව ෙම්වා ෙකෙරහි බලාෙපාෙරාත්ත� ඇති 
කරන අවිද්යාව ත�ලයි තිෙබන්ෙන් කියලා. 

පිංවත් ෛවද්ය ක්ෙෂ්ත්රෙය් මහත්වරැන් නිරත�රැවම 
සිද්ධකරන්ෙන් විෂෙඝෝර සර්පයන් හතර ෙදෙනක් ෙපෝෂණය 
කිරීමට උපකාර කිරීමකි. ෙම් විෂෙඝෝර සර්පයන් හතරෙදනායි, 
සතර මහා ධාත�ෙවන් සෑදුන රෑපය. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා කරනවා ජීවත්වීමට කැමති සත්වයින් නිරත�රැවම ෙම් 
පඨවි, ආෙපෝ, ෙත්ෙජෝ, වාෙයෝ කියන විෂක�රැ සර්පයින් 
හතරෙදනාට කවනවා, ෙපාවනවා, නිදිකරනවා, ෙබෙහත් 
ෙදනවා කියලා. එෙස් ෙනාකෙලාත් ෙම් සර්පයින් කිෙපනවා, 
දෂ්ඨකරනවා, මරණයට පත්කරනවා. ෙමන්න ෙම් විෂක�රැ 
සර්පයින් දෂ්ඨ කරන ෙකාට තමයි ෛවද්යවරයාෙග් ෙස්වය 
ෙසායාෙගන සර්පයින් අයිතිකරැවා දුවෙගන එන්ෙන්. 
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ෙමතනදී අපි වඩාත් දක්ෂෙවන්න ඕෙන්, ෛවද්යවරයත් 
ෙරෝගියාත් ෙම් ෙදෙදනාම ෙම් විෂක�රැ සර්පයින් හතර 
ෙදනාෙග් දෂ්ඨ කිරීම් වලට ලක්ෙවමිනුයි සිටින්ෙන් කියන 
කාරණය මත�ෙකාට ගන්න. ෙම් විෂක�රැ සර්පයින් හතරෙදනා 
ෙකෙරහි ඇතිෙකාට තිෙබන තෘෂ්ණාවයි ඔෙබ් වධකයා කියලා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරන්ෙන්. ෙම් වංචාකාරී 
වධකයාව ඔබ වධකයා හැටියට හඳුනාෙනාගත් නිසාම ඔබ 
ඔහුට උවටැන් කරනවා, ප්රතිකාර කරනවා, ෙපෝෂණය කරනවා, 
ඔබ ලක�ණු ෙදනවා. ඔබ ඔහු වධකයා කියා හඳුනා ගන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් ෙනාහඳුනාගැනීම නිසාම, යම් දින වධකයා 
විසින්ම තියුණු විෙසන් ඔබව විනාශයට පත්කරනවා. සත්පුරැෂ 
ඇසුර ෙනාලබන්නා සත් ධර්මයන් ෙනාහඳුනන්නා, රෑපය 
ආත්මය ෙකාට, ආත්මෙයහි රෑපය ඇතැයි දකිනවා. අනිත්ය වූ 
රෑපය තත� ෙස් ෙනාදකින්නා වධකයාෙග් පළිගැනීම නිසාම 
අක�සල් සංස්කාරයන්ම ඉතිරිෙකාට ගන්නවා. 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා යෙමක් රෑපය 
අභිනන්දනය කරත්ද ඔහු සත�ටින් පිළිගන්ෙන් දුකයි කියලා. 
එම නිසාම රෑපය නිෙරෝගී කල හැකි යැයි ඔබ වෘත්තීය 
මමත්වෙය් දැඩිභාවය නිසාම සිතන්ෙන් නම්, එම සිත ඔබෙග් 
සැපය අහිමිකිරීම පිණිසමයි ෙහ්ත� ෙවන්ෙන්. කාශ්යප 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් කාලෙය් මනුෂ්යාෙග් ආයුෂ අවුරැදු 
විසිදාහයි. ෙම් කාලෙය් ජීවත්ෙවච්ච මනුෂ්යයින්ට පීඩාවන් 
පහකට පමණයි මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුෙන් කියලා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. හිරැ එළිය ෙහ්ත�ෙවන්, 
ශීතල ෙහ්ත�ෙවන්, ක�සගින්න ෙහ්ත�ෙවන්, පිපාසය ෙහ්ත�ෙවන්, 
දරැ ප්රසූතිය ෙහ්ත�ෙවන් ඇති ෙවන්නා වූ දුක් පහට පමණයි 
එදා මනුෂ්යාෙයෝ මුහුණදුන්ෙන්. වර්තමානෙය් වෙග් සියගණන් 
ෙලඩ ෙරෝග පාරිසරික දුෂණ යුධමය ප්රශ්න එදා තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙමවැනි සංසිඳුණු කාලපරිච්ෙඡ්දයක එදා ජීවත් වුන "අර්ථ" 
කියන ෙතරැවන් සරණ ගිය තාපසය, තමන්ෙග් දහස් ගණනක් 
ශිෂ්යයින්ට ජීවිතය විග්රහ කෙල් තණ අග රැඳුන පිණි කැටයක් 
වෙග්ය කියලා. මරණයට ෙගනයන ගවෙයක් වෙග්ය කියලා. 
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ජීවිතය කියන්ෙන් එපමණ ෙව්ගයකින් මරණය කරා ගමන් 
කරන ෙදයක් වශෙයනුයි අර්ථ තාපසය, තම ශිෂ්යයින්ට 
ඉගැන්වුෙය්. ඉහත ජීවිතෙය් සැබෑම අර්ථය වර්තමානෙය් 
සියගණනාවක් ෙරෝගාබාධවලින් ෙපෙලන තමා ඉදිරිෙය් සිටින 
ෙරෝගියා ත�ලින් මත�ෙකාට ගන්න ෛවද්ය ක්ෙෂ්ත්රෙය් පිංවත�න් 
දක්ෂ ෙවන්න ඕෙන්. ෙම් දක්ෂභාවයයි ඔෙබ් සුවපත් භාවය 
උෙදසා ඔබ කරගන්නා වටිනාකම ප්රතිකාරය ෙවන්ෙන්. 

ෙරෝගී පුද්ගලයා ත�ලිනුත් නීෙරෝගී පුද්ගලයා ත�ලිනුත් පිංවත් 
ඔබ දක්ෂනම් ක�සල්, අක�සල් මූලයන්ෙග් යථා ස්වභාවය 
මත�ෙකාට ගන්න. ඒ මත�ෙකාට ගැනීම ත�ලම පිංවත් ඔබ 
සම්මා දිට්ඨියට පත්වීමට අවශ්ය කාරණා ජීවිතයට එකත�ෙකාට 
ගන්නවා. ඉහත කාරණය නිසාමයි ෙරෝගියා ෙද්වදූතෙයක් 
කියන අර්ථය ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා 
කරන්ෙන්. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා, නිවන් 
මාර්ගෙය් ගමන් කරන පිංවතා ත�වාල වලට ෙබෙහත් දැමීමට 
දැනගත යුත�ය කියලා. ෙමතනදී ත�වාලය කියන්ෙන් ආයතන 
හයයි. ෙම් ත�වාල ඇති කර ගන්ෙන් අවිද්යාව කියන 
විෂබීජෙයන්. ඇෙසන් රෑප දැක, කෙනන් ශබ්ද අසා, මනසින් 
සිත�විලි සිතමින්, අක�සල් අරමුණු ඇති කර ගැනීෙමන්, 
නිරත�රැවම අපි ත�වාල වැඩිකර ගන්නවා. සත්වයා ඵස්සය 
කියන ත�වාලය නිරත�රැව ෙව්දනා නැමති ෙකෝටුෙවන් 
පැහැරීමට ලක්කර ගන්නවා. අපි අනුන්ෙග් ත�වාල සනීපකලත් 
ඇස නිසා, කන, නාසය නිසා භවයට උඩු දුවන ත�වාල අපි 
ඇති කරගන්නවා නම් එය අෙප් භවගමනට රිදුම් ෙදන 
ත�වාලයක් ෙවනවා. ඉහත සූත්රෙය්දීම බුදුරජාණන්වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා කරනවා දක්ෂ නිවන් මාර්ගෙය් ගමන් කරන්නා සුදුසු 
ෙහාඳ තණ බිම් දැන ගතයුත�ය කියලා. ෙමතැනදී ෙහාඳ තණ 
බිම් කියලා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් හඳුන්වන්ෙන් ධර්මධර 
විනයධර මහා සංඝරත්නයයි. කල්යාණ මිත්ර ඇසුරයි. ඉහත 
ෙහාඳ තණ බිම් ඇසුරැ කිරීම ත�ළින්මයි, භවයට උඩු දුවන 
රිදුම් ෙදන ත�වාල සනීප ෙකාට ගැනීෙම් හැකියාව 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


15 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

තිෙබන්ෙන්. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා, මල් වලින් 
හමන සුවඳින් අග්රම සුවඳ දෑසමන් මල් සුවඳයි කියලා. මුල් 
වලින් හමන සුවඳින් අග්රම සුවඳ කලු අගිල් මල් සුවඳයි 
කියලා. අරටුෙවන් හමන සුවඳ අතරින් අග්රම සුවඳ රත් හඳුන් 
අරටුෙව් සුවඳයි කියලා. ෙලෝකෙය් ඇති අවවාදයන් අතරින් 
අග්රම අවවාදය බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් අවවාදය කියලා. 
ෙමාකද්ද අපිට බුදුරජාණන්වහන්ෙස් කරන උත�ම්ම අවවාදය. 
ෙලෝකය යනු දැනුෙමන් සුවපත් කල හැකි ෙදයක් ෙනාව 
ප්රඥාෙවන්ම අවෙබෝධකල යුත� ෙදයක් බවයි. පිංවත් ඔබ 
ඉදිරිෙය් සිටින ෙරෝගියා ත�ළින් ඔබ ලබන දැනුම විදර්ශනා 
නුවණින් විමසුමට ලක් කිරීෙම්දී, අවෙබෝධය සඳහා අවශ්ය 
ප්රඥාව ඔබ ත�ළින් ඔබට සකස්ෙකාට ගතහැකි වනු ඇත. ෙරෝගී 
භාවය ගැන කථාකරන විට නීෙරෝගී භාවය ගැන සිංහනාද 
කරපු බක්ක�ල මහරතන් වහන්ෙස් මතකයට නැෙගනවා. 
උන්වහන්ෙස් අවුරැදු 160ක් දීර්ඝායුෂ ලබපු උත්තමෙයක්. 
උන්වහන්ෙස් පිරිනිවන් පෑමට ෙපරාත�ව සිංහනාද කරනවා, 
මාෙග් පැවිදි ජීවිතය වසර අසූවක් ෙවනවා. ෙමෙතක් කලකට 
එලෙදෙනකෙග් තනපුඩුවකින් කිරි ස්වල්පයක් ෙදාවනා තරෙම් 
කාලයක්වත් අසනීපයක් හැදුන බවක් දන්ෙන් නැහැ 
කියලා.ෙමෙතක් කලකට ෙබෙහතක් වශෙයන් අරළු 
කැබැල්ලක් පාවිච්චි කල බවක් දන්ෙන් නැහැ කියලා. අතීත 
ක�සල් සංස්කාර ෙහ්ත�ෙවන්ම බක්ක�ල මහරතන්වහන්ෙස් 
අත්විඳි නීෙරෝගීභාවය, සංස්කාරයන්ෙග් ස්වභාවය ෙත්රැම් 
ගන්න අපට උපකාරී ෙවනවා. එෙස් නම් සැබෑ සුවපත් භාවය, 
නීෙරෝගීභාවය ෙබෙහත් කරලක් ත�ල ෙනාෙව් ක�සල් 
සංස්කාරයන් ත�ලමයි සැඟවී තිෙබන්ෙන්. 

බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා මනුෂ්යයා කාමෙය් 
ආශ්වාදයන්ට ෙයාමු වීම නිසා දීර්ඝ වූ ආදීනවයන් ලබනවා 
කියලා. කාමෙය් ආශ්වාදය කියන්ෙන් ඉන්�ිය පිනවීෙමන් 
ලැෙබන සැපය. එම කාම ආශ්වාදෙය් එක ආදිනවයක් තමයි 
ඔබ ත�ල ඇති කායික, මානසික ෙරෝගී තත්ත්වයන්. දියවැඩියාව 
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ෙව්වා, ෙකාෙලස්ටෙරෝල් අධිකවීම ෙව්වා ෙවනත් ෙරෝගී 
තත්ත්වයන් ෙව්වා මනුෂ්ය ඉන්�ියන් පිනවීමට යාෙම් 
අත�රැඵලයන්මයි. 

මනුෂ්යයා ත�ල අක�සල් වැඩිෙවන ෙකාට එම අක�සල් 
ක්රියාත්මක වීමට අවශ්ය ක්රමෙව්දයන් මනුෂ්යයා ත�ලින්මයි 
සකස්ෙවන්ෙන්. මනුෂ්ය සිත�විලි වලම ප්රතිඵලයක් වශෙයන් 
තාක්ෂණය ඉදිරියට එන්ෙන්, මාරයට අයත් අක�සලෙය් 
ෙලෝකය තව තවත් ශක්තිමත් ෙකාට ෙදන්න. තාක්ෂණය 
විසින්ම අත දිග� ෙකාට ෙපන්වන නවීන ආහාර රටාවන්ට 
පිංවත් ඔබ ෙයාමුෙවන ෙකාට ඒ ෙහ්ත�ෙවන්ම ඔබ ත�ළ 
ෙරෝගාබාධ ඇතිෙවනවා. තාක්ෂණය විසින්මයි එම ෙරෝගාබාධ 
සුවකිරීමට අවශ්ය ඖෂධයන් නිපදවා ෙදන්ෙන්. ෙමතැනදී 
ෙහ්ත�වත් ඵලයත් ෙදකම ඔබට අෙලවි කරන්ෙන් මාරයා 
විසිනි. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් මාරයා වශෙයන් ෙමතැනදී 
ෙද්ශනා කරන්ෙන් තෘෂ්ණාෙවන් බැඳුණු මනුෂ්ය සිත�විලියි. 
මාරයාෙග් ෙම් අසාධාරණ ෙවළඳාම ෙමතනින් නවතින්ෙන් 
නැහැ. තවත් ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන් සකස්ෙකාට ෙදමින් ඉදිරියට 
යනවා. කය පිනවීමට යාම නිසා ෙරෝගාබාධයන්ට ෙගාදුරැ 
ෙවන ෙකාට එම ෙරෝගාබාධයන්ට ගන්නා ඖෂධ ෙහ්ත�ෙවන්ම 
මනුෂ්යයා අත�රැ ආබාධයන්ට ෙයාමුෙවනවා. දැන් මුළු 
සමාජයම ෙරෝගීන්. සමාජයම ෙරෝගීන් ෙවනෙකාට ෛවද්ය 
ක්ෙෂ්ත්රය උෙදසා මුදල් ආෙයෝජන ගලාෙගන එනවා. එම 
සම්පත් ගලා ඒම මනුෂ්යයා තව තවත් තෘෂ්ණාව ෙදසටමයි 
ෙයාමුකරන්ෙන්. තෘෂ්ණාව වැඩිෙවන ෙකාට ලාභයමයි 
පරමාර්ථය ෙවන්ෙන්. ෙරෝගයක් සුවකර ගැනීමට වැයෙවන 
මුදල එම ෙරෝගියාටත්, ෙරෝගියාෙග් භාර කරැවන්ටත් කායික 
ෙරෝගාබාධයන් ඉක්මවාගිය මනසින් සිදුවන බලවත්ම 
අක�සලයක් වන ද්ෙව්ශය කියන කාරණය ඇතිෙකාට ෙදනවා. 
අවසානෙය් ෙරෝගියාත් ෙරෝග සුවකිරීමත් කියන අංශ ෙදකම 
මාරයා පටලවන නූල් ෙබෝලෙය් තවතවත් පැටෙලනවා. 
පැටෙලන පැටෙලන ප්රමාණයට අස්වැන්න වැඩියි. ෙමතැනදී 
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අස්වැන්න හැටියට ලැෙබන්ෙන් අක�සලයයි. ෙරෝගියාත් 
ෙරෝගයට ඖෂධයත්, අත�රැ ආබාධයන් ත�ලින් පිරීයන ෙරෝහල් 
පද්ධතිය මනුෂ්ය සිතක සකස්ෙවන තෘෂ්ණාව නිසාම ඇති 
වූවක් බව මනසින් දකිමින් නින්දට යන්න. එම රාත්රිය ඔබට 
යහපත් රාත්රියක් ෙව්වි. ආශ්වාදයට ෙනාබැෙඳන ආදීනවය 
ත�නීකරගන්නා, සිහිනුවණින් පමණ දැන අහාර ගන්න ෙහට 
දවසක ආරම්භයක් ෙව්වි. 

නින්දගැන කථාකරන්න ගිහිල්ලා ෙරෝගියා කියන තැනට 
ෛවද්ය ක්ෙෂ්ත්රය තියන තැනට එන්න සිද්ධ වුණා. අපි 
නැවතත් නින්ද කියන තැනට යමු. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා කරනවා මනුෂ්යයා රාත්රියට දුම් දමනවා කියලා. ඒ 
කියන්ෙන් නිදි පැදුරට ගියාට පස්ෙස් නින්ද යන්ෙන් නැහැ. 
ෙගාඩාක් සිත�විලි සිතට ගාලෙගන එනවා. ෙහට දවෙස් 
රාජකාරි සැලසුම් කරනවා. සිත�විලි සිතට නැෙගන තරමට 
නින්ද ඈතට යනවා. විඳීම සකස් වන තැනදී ඔබට හමුවන්ෙන් 
තෘෂ්ණාව. ඔබ ත�ල රෑපයන් ෙකෙරහි ඇතිවන තෘෂ්ණාව 
නිසාම ෙලෝභ, ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ අක�සල මූලයන් සකස් ෙකාට 
ගන්නවා. ෙමන්න ෙම් සැලසුම් ෙකාට ගැනීමටයි ත�ඹස 
රාත්රියට දුම් දමනවා කියලා කියන්ෙන්. පිංවත් මහත්මෙයක් 
ප්රකාශ කළා හාමුදුරැවෙන් රාත්රියට නින්ද යන්ෙන් නැහැ. 
ෙගාඩාක් සිත�විලි සිතට ගලාෙගන එනවා ෙහට දවස ජය 
ගන්න සැලසුම් නිරායාසෙයන්ම සිතට ගලාෙගන එනවා. 
ෙකාච්චර ඇස් ෙදක පියාගන්න හැදුවත්, සිෙත් ඇතිවන 
සිත�විලි නින්ද පලවාහරිනවා කියලා. නිදිපැදුෙර්දී ඔෙබ් ජීවිතය 
ෙම් ආකාරෙයන් දුම්දමන්ෙන් ෙහට උදෑසන පටන් ඔෙබ් 
ජීවිතය ගිනිගන්න. ගිනිගන්නවය කියලා කියන්ෙන්, රාත්ර 
සැලසුම් කල කරැණු දහවල් ක්රයාත්මක කරනවාය කියන 
කාරණයයි. ඔෙබ් ජීවිතෙය් ඊෙය් දවසට ආපසු හැරී බලන්න, 
රාත්රියට දුම් දමන, දහවලට ගිනිගන්නා ජීවිතයක් ෙන්ද ඔබටත් 
තිෙබන්ෙන්. අතීතභව ගමෙන් රාත්රියට දුම් දමමින්, දහවලට 
ගිනි ගනිමින් පැමිණි දුමත්, ගින්දරත් නිසා ෙකාපමණ දුකකට 
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අප පත්වී ඇතිද. ජීවිතය ඉදිරිෙය් ප්රශ්න ඇතිවන විට, දුම ෙහෝ 
ගින්දර මුණගැසී වැඩක් නැහැ. ප්රශ්නයක් ඇතිවන විටදී 
සද්ධර්මයයි මුණගැෙසන්න ඕෙන්. ඔෙබ් ජීවිතයට පැමිෙණන 
ක�මන ප්රශ්නයක් වුවද නිවැරදි විසඳුම ඇත්ෙත් සද්ධර්මය 
ත�ලයි. සද්ධර්මයයි ජීවමාන බුදුරජාණන්වහන්ෙස්. 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් භද්ෙදකරත්ත සූත්රෙය්දී ෙද්ශනා කරනවා 
අද කලයුත� ෙදය අදම කරන්න. ෙහට මරණය පැමිණිය 
හැකියි. ෙස්නාසහිත මාරයා සමග කවර සැලසුම්ද, කවර 
ගිවිසුම්ද කියලා. පංචඋපාදානස්කන්ධෙය් අනිත්ය දකින, 
පටන්ගත් වීර්යය ඇති තැනැත්තා යහපත් රාත්රියක් 
ගතකරන්ෙන්ය කියලා. පිංවත් ඔබෙග් රාත්රියට නින්ද 
ෙනායාෙම් ප්රශ්නයට සැබෑම විසඳුම බුදුරජාණන්වහන්ෙස් 
ෙබාෙහෝම පැහැදිලිව ෙද්ශනා ෙකාට තිෙබනවා. 

රෑපය ෙකෙරහි ඡන්දරාගෙයන් බැඳුන සිතිවිලි නැමැති මාරයා 
සමග ෙකෙස් නම් විෙව්කයක් ලබා ගන්නද. සිත�විලි නැමැති 
මාරයා රෑප ඉව කරමින් දුවනවා. වෙරක සම්මතය ත�ල දිව 
යනවා. වෙරක අසම්මතය ත�ළ දිවයනවා. ආශ්වාදෙය් 
නිරැවතට ලස්සන සළුපිළි අන්දවමින් වසා ෙපන්වනවා. 
වැඩිපුර අයිතිෙකාට ගැනීෙම් තරඟයටමයි ඇද දමන්ෙන්. 
පිංවත් ඔබ ෙනාදන්නා මාර ෙස්නාෙව් ඉලක්කයන් තිෙබනවා. 
රෑප ෙපන්වා ඔබෙග් අක�සල මූලයන්ෙග් ෙගාඩ වැඩිකරනවා. 
අනිත්ය සංඥාව පිංවත් ඔබෙග් ජීවිතය කිට්ටුවට ගන්න. එවිට 
ඔබ ධර්මයට ෙගාඩාක් කිට්ටු ෙවනවා. ජරා, ව්යාධි, මරණ 
ධර්මතාවයන් හැකිතාක් ඔෙබ් ජීවිතය කිට්ටුවටම ගන්න. 
එතෙකාට පිංවත් ඔබට හිෙතනවා ෙහට උෙද් ෙවනෙකාට ඔබ 
මරණයට පත්ෙවන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඔබ සැලසුම් 
කරන්ෙන් ෙහට ජීවත්ෙවන්න ෙනාෙව්. ෙහට උදෑසනට ෙපර 
පැමිෙණන මරණයට මුහුණ ෙදන්න. පිංවත් ඔබ රාත්රයට හිස 
ෙකාට්ටය මත තබාගත්ත ෙමාෙහාෙත් පටන් ෙහට උදෑසන 
ඔබ මිය ෙගාස් සිටිතියි දකිමින් නිදන්න. බාහිර කිසිම 
සිත�විල්ලකට ඉඩ ෙනාෙදන්න. ඔෙබ් මළකඳ මනසින් දකිමින් 
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නිදන්න. ගිහි පිංවත�න්ලා වන ඔබ, මරණය දකිමින් නිදන්න 
භය ෙවන්න එපා. ෙමතැනදී යහපත් රාත්රියක් උෙදසා 
උපක්රමයක�යි ෙයාදන්ෙන්. රාත්රය අයහපත් කරන සිත�විලි 
නැමැති මාර ෙස්නාව යටපත් ෙකාට දැමීම සඳහා 
සිත�ලිවිලිවලට වැටබැඳීමක�යි කරන්ෙන්. මරණය දකිමින් 
නින්දට ගිෙයාත්, ෙහට දවෙස් ඔබ සුවෙස් පිබිෙද්වි. එවිට 
වඩාත් ප්රෙබෝධෙයන් යුත�ව වීර්ෙයන් යුත�ව දවස අරඹන්න. 
යහපත් රාත්රියක් ත�ලින් යහපත් දිනයක් උදාෙකාට ගන්න. 
ෙමවැනි යහපත් රාත්රියක් ත�ලින් යහපත් දිනයක් උදාෙකාට 
ගන්න. ෙමවැනි යහපත් රාත්රියකදී ඔබ මිය ගියෙහාත් එම 
මරණයද ෙශ්ර්ෂ්ඨ මරණයක් ෙව්වි. රෑපයන් ෙකෙරහි 
ඡන්දරාගෙයන් සිත�විලි ගලා එනවාය කියන්ෙන් මාර ෙස්නාව 
හඹා එනවාය කියන කාරණයයි. සිතට ඇතිවන සෑම 
සිත�විල්ලක්ම මාරයා හැටියට දකින්න. පිංවත් ඔබ දැන් උත්සහ 
ගන්ෙන් අද කළ යුත� ෙදය අදම කරන්න. රාත්රිය උදාවුනාට අද 
දවස තවම ෙගවී නැහැ. තව කරගන්න ෙගාඩාක් ෙද්වල් 
තිෙයනවා. අද කළයුත� ෙදය අදම කරන්ෙන් නැතිව ෙහට 
ගැන සිතන්න යන්න එපා. උදෑසන අවදී වූ ෙමාෙහාෙත් 
පටන්ම නිත්ය සංඥාවන්මයි වැඩුෙව්. දිනෙය් නිත්යභාවෙයන් 
ගත සියළුම සංඥාවන්ෙග් අනිත්යභාවය නින්දට ෙපර 
ෙමාෙහාතක් ෙමෙනහි කරන්න. අනිත්ය සංඥාෙවන් රෑපය 
ෙමෙනහි කරන ෙකාට පිංවත් ඔබ අතීතෙය් තිබූ රෑපය 
අතීතෙය් තිබූ රෑපය වර්තමානෙය් මට ලැෙබ්වා කියලා 
ප්රර්ථනා කරන්ෙන් නැහැ. අනාගතෙය්දී මට ෙමවැනි රෑපයක් 
ලැෙබ්වා කියලා ප්රර්ථනා කරන්ෙන් නැහැ. රාත්රී නිදි පැදුෙර්දී 
තෘෂ්ණාෙවන් බැඳුනු මාරසිත�විලිවලට ඉඩ ෙනාදී රෑපෙය් 
අනිත්යභාවය අතීත, වර්තමාන, අනාගත වශෙයන් නුවණින් 
ෙමෙනහි කරන්න. ෙමෙලස අනිත්ය සංඥාවන් ෙමෙනහි 
කරමින් ඔබ නින්දට ගිෙයාත්, එම රාත්රිය පිංවත් ඔබට යහපත් 
රාත්රියක් ෙව්වි. සෑම රාත්රියකදීම අතීත පංචඋපාදානස්කන්ධෙය් 
අනිත්යභාවය දකිමින් අතීතය ගැන සිතිවිලි වලින් බැහැර 
වන්න. අනාගත පංචඋපාදානස්කන්ධෙය් අනිත්යභාවය දකිමින් 
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අනාගතය ගැන සිතිවිලි වලින් බැහැර වන්න. අතීතය, 
අනාගතය පිංවත් ඔබට මැකීෙගාසින් දැන් ඔබ වර්තමානය ත�ල 
ජීවත්ෙවන්න. වර්තමානය ත�ලද ඔබ ජීවත්විය යුත්ෙත් 
වර්තමානෙය්ද අනිත්යභාවය දකිමින්ය. ආශ්වාස ප්රාශ්වාසය 
ෙදසට සිහිය පිහිටවීෙමන් අනිත්ය වන්න වූ වර්තමානයද 
පිංවත් ඔබට ෙහාඳින් අරමුණු වනු ඇත. 

ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් දවස, ෙකාෙසාල් රජත�මා 
මග�ල් ඇත� පිට නැගී නගර සංචාරය කරන ෙකාට, නිවසක 
සිටි රෑමත් කාන්තාවක් දැකීෙමන් කාමච්ඡන්දයක් ඇතිවුණා. 
ඇය දුටු ෙමාෙහාෙත් පටන් ඇයව අයිති ෙකාට ගැනීෙම් 
උපක්රමයක් ගැනමයි රජු සිත�ෙව්. ඇයෙග් ස්වාමිපුරැෂයා මරා 
දමා ඇය අයිති ෙකාට ගැනීමට රජු උපායක් ෙයදුවත් 
ස්වාමිපුරැෂයා මරා දැමීෙම් උත්සාහයන් ව්යර්ථ වී ගියා. ෙම් 
රෑමත් කාන්තාව ගැන සිතීම නිසාම රජත�මාට සෑම රාත්රයකම 
නින්ද ෙනායන අයහපත් රාත්රියක් බවටමයි පත් වුෙන්. අදාළ 
කාන්තාව ගැන සිතමින්ම නින්ද නැති දීර්ඝ රාත්රයක් ගත 
කරමින් සිටියදී, එදින රාත්රිෙය්දී රජත�මාට ෙබාෙහෝම නපුරැ 
ෙව්ගවත් ශබ්දයක් ඇසුනා. ෙම් ශබ්දයට රජත�මා ෙගාඩාක් බිය 
වුණා. රජත�මා සැකකලා ෙම් නපුරැ ශබ්දය රජත�මාට, 
රාජ්යයට අනත�රක්ය කියලා. හිමිදිරිෙය්ම පුෙරෝහිත බමුණාව 
කැඳවලා අදාළ බියකරැ සිහිනය ගැන පුෙරෝහිත බමුණාට දැනුම් 
දුන්නා. බමුණා ප්රකාශ කෙළ් රජත�මාට ඇසුණු නපුරැ ශබ්දය 
රජත�මාටත්, රාජ්යයටත් බරපතල අපලයක් නපුරක් බවත්, 
වහාම සත්ව යාගයක් සිදු කරලා ෙදවියන් සත�ටු කරලා ෙම් 
අනත�රින් මිෙදන්න පුළුවන්ය කියලා. පුෙරෝහිත බමුණාෙග් 
ෙමෝඩ අවවාදය හිස මුදුනින් පිළිගන්න රජත�මා ෙස්වකයන්ට 
නිෙයෝග කළා, යාගයට අවශ්ය සත�න් සහ සියළු පුදපිරිකර 
සූදානම් කරන්න කියලා. යාගයට අවශ්ය සත�න් සහ පුදපිරිකර 
රජ උයෙන් ගාල් කරනවා දුටු ෙකාෙසාල් රජුත�මාෙග් මල්ලිකා 
බිසවෙග් ෙපරත්තය නිසාම රජත�මා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් 
බැහැදැකීමට ෙගාස් තමාට රාත්රිෙය්දී අසුන නපුරැ ශබ්දය ගැන 
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ප්රකාශ කළා. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා මහරජ 
ඔබ ඊෙය් රාත්රිෙය් බියට පත්කළ ඒ නපුරැ ශබ්දය ඔෙබ් 
ජීවිතයට ෙහෝ රාජ්යයට ෙහෝ අනත�රක්, නපුරක් වන ශබ්දයක් 
ෙනාෙව්. ෙලාෙහාක�ඹු කියන නිරෙයන් ඉහළට මත� වූ 
නිරිසත�න් සතර ෙදෙනක�ෙග් වචන උච්චාරණය කිරීෙම් හඬයි 
රජත�මාට රාත්රිෙය්දී ඇසී තිෙබන්ෙන් කියලා. රෑමත් අන්සත� 
කාන්තාවක් ෙකෙරහි කාමෙයන් ගිනි ෙගන නිදි සයෙන් නින්ද 
ෙනාමැති අයහපත් රාත්රියක් ගත කළ ෙකාෙසාල් රජත�මාට 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙම් අවාසනාවන්ත නිරිසත�න් හතර 
ෙදනා කාශ්යප බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් කාලෙය් ජීවත් වුනු 
ධනවත�න් හතර ෙදෙනක්. ඒ කාලෙය් මනුෂ්යයක�ෙග් ආයුෂ 
අවුරැදු විසිදාහක්. ෙම් ධනවත් තරැණයින් හතර ෙදනා 
කල්පනා කරනවා තමන්ෙග් විශාල ධනයට ෙමානවද 
කරන්ෙන් කියලා. දීර්ඝ සාකච්ඡාකින් පසුව ෙම් තරැණයින් 
හතර ෙදනාම සාමූහිකව තීරණයකට එනවා ෙම් විශාල 
ධනෙයන් කාලා බීලා විෙනෝද ෙවලා ජීවත් ෙවමුය කියලා. 
කාශ්යප බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙම් කාලෙය් ජීවමානව වැඩ 
සිටියා. ෙමෙම තරැණයින් හතර ෙදනාට මස් ඇස ෙහාඳින් 
ෙපනුනාට කල්යාණ මිත්ර ඇසුර ෙනාලැබුණ නිසාම නුවණැස 
අන්ධ ෙවලායි තිබුෙණ්. තම විශාල ධනෙයන් ෙම් අය ෙහාඳට 
විෙනෝද වුණා. කාන්තාවන්, මත්වත�ර, මස් මාංශ, නැටුම් 
ගැයුම්, ජීවිතය ෙකාට ගත්තා. ඔවුනෙග් ෙමෝහ මූලික මිම්ෙමන් 
ඔවුන් අන්ධ ෙවලා සිටිෙය්. ෙම් කම් සැප වින්ද මහත්වරැ 
හතර ෙදනා මැරිලා ෙලාෙහාක�ඹු කියන නිරෙය් උපදින්ෙන්. 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා ෙලාෙහාක�ඹු නිරය 
ෙයාදුන් හැටක් දිගින් පළලින් යුක්තයි කියලා. ෙම් 
ෙලාෙහාක�ඹු නිරෙය් ගින්දරට, ෙලෝධියට පිච්ෙචමින් අවුරැදු 
පහෙළාස්දාහක් ගත ෙකාට නිරෙය් මත� පිටට පැමිණි 
ෙමාෙහාෙත් ෙම් නිරිසත�න් හතර ෙදනාෙග් මුවින් නික්මුණ 
ෙව්දනාත්මක වචන වල හඬයි, රජත�මාට රාත්රිෙය්දී ඇසිලා 
රජත�මා බියට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. ෙම් නිරිසත�න් හතර 
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ෙදනා ෙලාෙහාක�ඹු නිරෙයන් වසර පහෙළාස්දාහකට පසුව 
මත�පිටට පැමිණි ෙමාෙහාෙත්ම මුවින් එක් වචනයක් 
ප්රකාශකරන ෙමාෙහාෙත්ම නැවත ෙලාෙහාක�ඹු නිරෙය්ම ගිලී 
යනවා. තවත් වසර පහෙළාස්දාහකින් තමයි නැවත මත�පිටට 
පැමිෙණන්ෙන් කියලා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. 
අනුන්ෙග් සැමියන් අයිතිකරගන්න අනුන්ෙග් බිරින්දෑවරැන් 
අයිතිකරගන්න සිහින මවන වර්තමානෙය් කාටත් වෙග්ම 
විෙනෝදය ජීවිතය ෙකාටගත් කාටත් ඉහත ධනවත් තරැණයන් 
හතර ෙදනාටම ෙවච්ච ෙදය ෙහාඳ පාඩමක් ෙවනවා. 

නගර සංචාරය කරනෙකාට දුටුව අන්සත� කාන්තාවක් 
අයිතිෙකාට ගන්න අයහපත් රාත්රියක් ගතකරමින් සිටි රජත�මා 
කාමෙය් ආදීනවයන් ඇසීෙමන් අන්සත� ස්ත්රිය 
අයිතිකරගැනීමට තිබු කැමැත්ෙතන් මිදුනා. පිංවත් ඔබෙග් 
කාමාස්වාදය නිසා ලබන ෙකටි සැපය නිරෙය් මහා 
ගිනිජාලාවක් වශෙයන් දකින්න. ඔබ ලබන ෙකටි වින්දනය 
කල්ප ගණනක් දීර්ඝ වූ මරණීය අෙදෝනාවක් ෙලස දකින්න. 
කාමච්ඡන්දය නිසාම රාත්රිය අපිට ෙබාෙහෝම දිග� ෙවනවා. 
දීර්ඝ රාත්රිවල නින්ද ඈතට යන ෙව්ගෙයන්ම හිරි ඔතප් ෙදකත් 
ඈතට යනවා. සකස්ෙවන සිත�විලි අක�සලයටමයි බරෙවන්ෙන්. 
එනිසාම පිංවත් ඔබ සෑම රාත්රියකදීම අට්ඨික සංඥාව ෙමෙනහි 
කරමින් නින්දට යන්න. මනසින් ශරීරෙය් මස ගලවලා බිමින් 
තියන්න. ඔබෙග් ශරීරය මාෙසන් ෙතාර ඇටසැකිල්ල සිෙතන් 
මවාගන්න. ඇටසැකිල්ල සිෙතන් මවාගැනීමට ෙනාහැකි නම් 
රෑප සටහනක, ඡායාරෑපයක ඇති ඇටසැකිල්ලක් ෙහාඳින් 
නිරීක්ෂණය කරන්න. එවිට ඔබට පහසු ෙව්වි ඔෙබ්ම 
ඇටසැකිල්ල සිෙතන් මවා ගන්න. ඔබ කැමතිම ඔබ අකමැතිම 
ඔබ ත�ල කාමච්ඡන්දයක් සකස් කරන සෑම රෑපයක්ම අට්ඨික 
සංඥාෙවන් දකින්න. එවිට එම රාත්රිය කාමච්ඡන්දයන්ෙගන් 
ෙතාර යහපත් රාත්රියක් ෙව්වි. 
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ෙමය සටහන් තබන ෙව්ලාව රාත්රී හතට පමණ ඇති. 
හුෙදකලා ක�ටිය අවට රාත්රී රැහැයියන්ෙග් හඬ ෙව්ගවත්ව 
ඇෙසනවා. ෙලෝකයම මැකී ෙගාසින්, අනිත්ය වූ කායසංස්කාර 
පමණයි අරමුණු ෙවන්ෙන්. උත�ම් ධර්ම මාර්ගෙය් යහපත් 
රාත්රියක ෙපරනිමිතියි ෙම් අත්දකින්ෙන්. ෙම් යහපත් රාත්රිය 
ෙම් ෙලෝකෙය් ෙකාච්චරනම් මනුෂ්යෙයෝ අයපත් රාත්රයක් බවට 
පත්ෙකාට ගනීවිද. අනාගතෙය් නිරයන්හි නිරිසත�න්ෙග් 
ගහණය ෙකාච්චර නම් ඉහළයාවිද. මනුෂ්යාෙග් නුවණැස 
අන්ධෙවන ෙකාට මස් වලට තිෙබන වටිනාකම වැඩිෙවනවා. 
තෘෂ්ණාව විසින් මසට හැඩතල නිර්මාණය ෙකාට ෙදනවා. 
ලස්සන රටා රිද්මයන් ඇති ෙකාට ෙදනවා. ෙම් සියල්ලම 
සිත�විල්ලක්ය කියන කාරණය දකින්ෙන් නැහැ. මස් වලට 
ෙලාබ බඳින මිනිස්සු නිරයට වැටුනම ෙලෝධිෙයන්, ගින්දෙරන් 
මසම පිච්ෙචමින් මරණීය ෙව්දනාවන් ලබනවා. මස සතර 
මහා ධාත�ව වශෙයන් දකින්න. එවිට පිංවත් ඔබ මෙසන් 
හැදුන රෑපෙයන් නිදහස්වීෙම් දිශාවට ගමන්කරාවි. 

ඉහත සිද්ධිෙය්දී ෙකාෙසාල් රජත�මා කාමගින්ෙනන් දැෙවමින් 
සිටි අයහපත් රාත්රෙය්දී ඇසුණු නපුරැ බියකරැ ශබ්දය නිසා 
බියට පත්ෙවලා උෙද් පාන්දරම පුෙරෝහිත බමුණා කඳවලා 
ප්රශනය ගැන උපෙදස් ගැනීෙම්දී , පුෙරෝහිත බමුණා ප්රකාශ 
කෙළ් රාත්රිෙය් අසුන නපුරැ ශබ්දය රජත�මාට රාජ්යයට 
අනත�රක්, අපලයක් කියන කාරණය. අනත�ෙරන් මිෙදන්න 
මහා සත්ව ඝාතන යාගයක් කරන්න කියලයි ෙයෝජනා කෙළ්. 
වර්තමානෙය්ද රෑපය නිත්යභාවෙයන් ගැනීම නිසාම අයහපත් 
රාත්රීන් නිදි ෙනාලබා ගත කරන මනුෂ්යයින්ට ෙනාෙයක් 
ආකාරෙය් නපුරැ ශබ්ද අඩනින්ෙද්දී ඇෙසන්න පුළුවන්. එවැනි 
ශබ්ද ඇසිලා සමහරැ බියට පත් ෙවන්න පුළුවන්, සිහිනෙයන් 
කෑගසන්න, උග�ර කට ෙව්ලිලා වත�ර ෙසායන්න පුළුවන්, නිදි 
ඇෙඳන් වැෙටන්න පුළුවන්. ෙමවැනි තත්ත්වයන් 
ඇතිෙවනෙකාට බියට පත්ෙවලා වර්තමාන සමාජය හුඟාක් 
දුරට යාගෙහෝම, පුදපූජා, යන්ත්ර මන්ත්ර තමයි සිදුකරන්ෙන්. ෙම් 
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ක්රියාෙවනුත් හරියට මිත්යා දෘෂ්ටික පුෙරෝහිත බමුණා 
ෙකාෙසාල් රජත�මාට දුන්න වැරදි උපෙද්ශය වෙග්මයි. 
අක�සලය නිසාම තව තවත් අක�සලයට ෙයාමුෙවනවා. ඔබටත් 
නින්ද ෙනායන අයහපත් රාත්රීන් වලදී ෙමවැනි ෙව්දනාත්මක 
නපුරැ හඬක් ඇසුනෙහාත් ඔබත් ෙත්රැම් ගන්න ෙමාකක් ෙහෝ 
ක�සල් ශක්තියක් නිසාම ඔබට අනත�රැ හැඟවීමක් තමයි 
ලැබුෙණ් කියලා. අක�සලෙයන් ක�සලය ෙදසට ෙයාමුෙවන්න 
කියන අනත�රැ හැඟවීම සමහර විට එම හඬක් නිරෙයන් 
ඇෙසන හඬක් ෙවන්න පුළුවන්. එෙස්ත් නැතිනම් විෂම 
ෙප්ර්තෙයක්ෙගන්, අමනුෂ්යෙයක�ෙගන් නැෙගන ෙව්දනාත්මක 
හඬක් ෙවන්නත් පුළුවන්. වරක් භික්ෂුවක් වනගත ආරණ්යයක 
වැඩසිටින ෙකාට ඉතාමත්ම බිය කරැ ෙව්දනාත්මක 
ලෙතෝනියක් ඇසුණා. එය හරිම ෙව්ගවත්, අශ�භ, අමිහිරි, මූසල 
ලෙතෝනියක්. එම භික්ෂුවට උත�ම් සමාධිය ත�ළින් ෙපෙනනවා 
විශාල ගසක ඇති ෙදබලක්. ෙදබලක් කියන්ෙන් ගෙස් ඉහළ 
හතර පැත්තට අත� ෙබදී ගිය තැනක්. ෙමම ෙදබෙල් ෙලාක� 
කලෙගඩියක් තරම් කලු මස් ක�ට්ටියක් භික්ෂුවට දර්ශනය 
වුෙන්. ඇත පය නැති කලු මස් ක�ට්ටියක් ආකාරයට ඉපිද 
සිටින නපුරැ ෙප්ර්තියක් තමයි ඉහත නපුරැ ෙව්දනාත්මක හඬ 
නගන්ෙන්. එම හඬ ෙකාච්චර ෙව්ගවත්ද කියනවනම් එම 
ෙප්ර්තිය ද්ෙව්ශෙයන් පුපුරනවා වෙගයි. සමහර විට එම ෙප්ර්තිය 
භික්ෂුව තම සීමාෙව් සිටිනවාට විෙරෝධය දක්වනවා විය 
හැකිය. ෙමවැනි විෂම ෙප්ර්තියන් සිල්වත�න්ට අකමැතිය. 
සිල්වත�න් දකිනෙකාට ඒ අයව පිච්ෙචනවා වෙග් සීලයට 
ක�සලයට ඇති විෙරෝධය නිසා ෛවරෙයන් පුපුරනවා. ෙමවැනි 
බියකරැ ශබ්ද සතර අපෙය්ම සත්වයින්ෙග් මුවින් නික්ෙමන 
අක�සලයන්ෙග් ෙදෝංකාරයන්ය. ඔබට එම ශබ්ද ඇෙසන්ෙන් 
ෙහ්ත�වක් බව නිසාම සිතන්න. ජීවිතය ත�ලින් ක�සල් ධර්මයන් 
ශක්තිමත් ෙකාට ගන්න. නින්ද ෙනාඑන දීර්ඝ රාත්රීවල සිෙතට 
නැෙගන කාම සිත�විලි,ද්ෙව්ශ සිත�විලි ඉහත සත්වයින්ෙග් විෂම 
ජීවිත ගැන සිතමින් යටපත් ෙකාට ගන්න. එවිට රාත්රෙය්දී 
විෙව්ක මනසින් සිතන්න, ගස් ෙදබලක් මත ජීවත් ෙවන, 
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අතපය ෙනාමැති, කලු මස් ක�ට්ටියක් වැනි විෂම ෙප්ර්තිය 
එවැනි විෂම උපතකට ඇදදැමුෙව් කාමය, ද්ෙව්ශය කියන 
කාරණය බව. 

පුද්ගලභාවෙයන් යුත�ව, කාමෙය් වරදවා හැසිරීමට වඩා 
මනුෂ්යාව කාමය වරදවා හැසිරවීමට, ෙපළඹවීම් ඇති කරන 
පිරිස් ඉන්නවා. නවීන තාක්ෂණික ක්රම ෙව්දයන් හරහා 
මනුෂ්යයා කාමාස්වාදෙය් ෙගාදුරැ බවට පත් කරන ඉහත පිරිස් 
ෙබාෙහෝම ප්රෙව්සම්ෙවන්න ඕෙන්. වයස් ෙභ්දයකින් ෙතාරව, 
තාක්ෂණික ෙමවලම් මනුෂ්යයා පංචනීවරණයන්ෙග් වහෙලක් 
බවට පත්ෙකාට තිෙබනවා. තාක්ෂණික ෙමවලම් ත�ලින් 
මනුෂ්යයාට කතා කරන ෙලෝකය, ලජ්ජා, භිය හීන වී ගිය 
ෙලෝකයක්. බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් කාලෙය් නටගාමිණී 
කියලා තරැණෙයක් සිටියා. එදා දඹදිව සිටිය ෙහාඳම නාට්ය 
ශිල්පියා තමයි නටගාමිණී. ෙබාෙහෝම කඩවසම් රංගන 
හැකියාෙවන් පරිපූර්ණ තරැණෙයක්. ෙම් නටගාමිණී 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ට ප්රකාශ කරනවා මෙග් ග�රැවරැන් මට 
උගන්වලා තිෙයන්ෙන් අපි වෙග් මනුෂ්යයින්ව විෙනෝදමත් 
කරන සත�ටු කරන අය මරණින් පසුව පායාස කියන දිව්ය 
ෙලෝකෙය් උපත ලබනවා කියලා. නටගාමිණී එම ප්රශ්නය 
අවශ්ය නැහැයි බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ප්රකාශ කරනවා. 
නටගාමිණී ෙදවැනි වතාවටත්, ෙතවැනි වතාවටත් එම ප්රශ්නය 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙගන් විමසා සිටියා. ත�න්වැනි වතාෙව් 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා, නටගාමිණී මනුෂ්යයාව 
කාමච්ඡන්දයට ෙයාමු කරවන ය මරණින් පසුව පායාස කියන 
නිරයටයි වැෙටන්ෙන් කියලා. නටගාමිණී කලාකරැවාට ෙලාක� 
වැරදීමක් ෙවලා තිබුණා. ඔහු සිතාෙගන සිටිෙය් මනුෂ්යයින් 
විෙනෝද කරලා විහිළු කරලා කාමච්ඡන්දයන් සකස් කරවල 
පායාස කියන දිව්යතලයට යන්න. නමුත් බුදුරජාණන්වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා කරනවා පායාසය කියන්ෙන් දිවයතලයක් ෙනාව 
නිරයක්ය කියලා. කල්යාණමිත්ර ඇසුර ෙනාලැබුණ නිසාම 
නටගාමිණී නිරය සහ දිව්යතලය පටලවාෙගන සිටිෙය් 
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බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කළ පායාස නිරය ගැන අහලා 
නටගාමිණී කලාකරැවා උත�ම් පැවිදිභායවට පත් ෙවනවා. 
ෙමෙතක් ෙලෝකයාෙග් රසාස්වාදය උෙදසා හැඩ වැඩ ෙකාට 
ප්රදර්ශනය කළ තම සුන්දර රෑපය පාංශක�ල චීවරයකින් වසා 
ගන්නවා. කල්යාණමිත්ර ඇසුර නිසාම පායාස නිරයට 
වැෙටන්න සිටි මනුෂ්යෙයක් ධර්මෙය් සැනසීම ලබනවා. 
ෙලෝකෙය් මනුෂ්යා කාමච්ඡන්දයන්ට ෙපාෙළාඹවන ව්යාපාර 
පුද්ගලයින් වැඩිවන්න වැඩිවන්න නිරයන් අතරින් පායාස 
නිරෙය් ජනගහණය වැඩිෙවනවා. ෙලෝකයාව රසාස්වාදෙයන් 
ක�ල්මත් කරන ෙනෝනා, මහත්වරැන් මිය ගිහින් පායාසෙය් 
අඳුරට වැෙටනවා. එක්තරා භික්ෂුවක් උත�ම් සමාධිය ත�ළින් 
පායාස නිරය අරමුණු ෙකාට බලනවා. භික්ෂුවට දර්ශනය 
ෙවන්ෙන් පායාස නිරෙය් සිටින නිරිසත�න් ඇටසැකිල්ලක් 
ෙලසයි පායාස නිරෙය් පහළ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ශරීරෙය් මස 
නැහැ. මනුෂ්ය ජීවිතෙය්දී තම ශරීරෙය් අඟපසඟ, මස නිත්ය වූ 
සැපයක්, සත�ටක් හැටියට ෙලෝකයාට ෙපන්වීම නිසාම, තම 
අඟපසඟ ෙලෝකයාෙග් කාමාස්වාදය උෙදසා ෙයදවීම නිසාම 
ශරීරෙය් හැඩය, වර්ණය, රිද්මය ත�ලින් ෙලෝකයාව මුලාවට 
පත්කිරීම ෙහ්ත�ෙවන්ම පායාස නිරෙය් නිරිසත�නට ශරීරෙය් 
මස ලැබිලා නැහැ. ඇටසැකිල්ලක් හැටියටයි උපත ලබන්ෙන්. 
අතීත භවයන්හි කල පිංකම් නිසාම, ඔබට ලැබුණු ලස්සන 
සුන්දර රෑපය නිසා තමනුත් ෙමෝහ මූලිකව 
කාමාස්වාදයන්ෙගන් මත්වී, අන්යන්වද ෙමෝහෙයන් මුලා කිරීම 
නිසාම පායාස නිරෙය් නිරිසත�නට ශරීරෙය් මස ලැබී නැහැ. 
වර්තමාන සමාජෙය් ටියුෂන් යන දරැවාෙග් පටන් වැඩිහිටි ය 
දක්වාම ශරීර මාංශය හිරෙකාට, තදෙකාට ඇඳුම් අන්දවා 
මසම ෙලෝකයාට ෙපන්වා තමන් කාමච්ඡන්දයන් සකස් කිරීෙම් 
බරපතල අක�සලය නිරත�රැවම සිදුකරගනිමින් පවතිනවා. 
පිංවත් මනුෂ්ය ඔබ ඔෙබ් ඔය උණුසම් මස අක�සලයට ෙයාමු 
කෙලාත්, මස් නැති ඇටසකිල්ලක�යි පායාස නිරෙය්දී 
ලැෙබන්ෙන්. ඔබ පායාස නිරෙය් ඉපදී සිටින ඇටසැකිලි 
නිරිසත�න් ගැන සිතලා බිය ඇති කරගන්න. පායාස නිරෙය් 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


27 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

ජීවත්ෙවන තවත් එක් නිරිසෙතක් සිටිනවා. ඔහු හම ගැසූ 
නිරිසෙතක්. ඔබට උදාහරණයක් කියන්නම්. මනුෂ්යෙයක් 
අරෙගන ඔහුෙග් මත�පිට සිනිදු සම ගලවා ඉවත් කරන්න. දැන් 
ඔබ මනසින් එම සම ගැලවූ ශරීරය ෙමෙනහි කරන්න. සියුම් 
සම පමණක් ගලවා දැමු මස්, ෙල්, නහර මත� වී ෙපෙනන 
ශරීරයක් ඔබට ෙපෙන්වි. ෙමන්න ෙම් නිරිසතාත්, සම ගහපු 
නිරිසෙතක� වශෙයනුයි පායාස නිරෙය් ඉපදී සිටින්ෙන්. ෙම් 
සියළු ෙදනාම ගිය ජීවිතෙය්දී මනුෂ්යයාව කාමච්ඡන්දයන්ට 
ෙයාමු කරපු මහත්වරැ ෙනෝනාවරැ. ෙම්වා ඔබ කමටහන් 
ෙකාට ගන්න පිංවත් ඔබ පරිස්සම් වන්න. වර්තමාන සමාජෙය් 
ෙහාඳම අදායම් ලබන ධන උල්පත් බවට පත්වී ඇත්ෙත් 
මනුෂ්යයාට කාමාස්වාදය ලබාෙදන උපකරණ සහ 
ව්යාපාරයන්මයි. ෙම් සෑම ව්යාපාරයකම අවසාන ඉලක්කය, 
මනුෂ්යයා ෙකටි ආශ්වාදයකින් මත්ෙකාට තම අරමුණු ඉටුකර 
ගැනීමයි. ෙමවැනි ව්යාපාර වලින් ෙකෝටිගණනින් මුදල් 
ෙගාඩගැසුනද එම සල්ලි ෙකාළ අවසානෙය් ඔබ පාවඩ 
එලන්ෙන්, පායාස නිරයට බවයි බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා 
කරන්ෙන්. වසර හැත්තෑවක් වැනි ෙකටි ජීවිත කාලයක් ත�ළ, 
පිංවත් ඔබ නිදි ෙනාලබා ෙවෙහස මහන්සි වී ෙලෝකයාට 
කාමාස්වාදය ලබාෙදමින් අවසානය සකස්ෙකාට ගන්ෙන් 
පායාස නිරයට නම්, තවමත් ඔබ ප්රමාද නැහැ. නැවත 
සිතන්න. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් උත�ම් සම්මා 
සම්බුද්ධ ඥානෙයන් දැකලයි නටගාමිණී තරැණයට පායාස 
නිරය ගැන ෙද්ශනා කරන්ෙන්. ඉහත යථාර්තය නුවණින් 
ෙත්රැම් ෙගන, අනුන් කාමස්වාදෙය් මත්කරවන 
ව්යාපාරයන්ෙගන් මිෙදන්න. ෙම් ශරීරය ෙවනස් වන ෙදයක්. 
ෙවනස් වන ෙදයක, සැපයක් ලස්සනක්, රිද්මයක් තිෙබන්නට 
බැහැ. පිංවත් ඔබ ෙනාදැනුවත්භාවය නිසාම ෙම් රෑපය නිත්ය 
සැපයක් රස්ග�හාවක් ෙලස ෙලෝකයාට ෙපන්නුෙවාත්, පිංවත් 
ඔබ අධර්මයයි ෙලෝකයාට ෙපන්වන්ෙන්. කාම සිත�විල්ලක් 
සිතට නැෙගනෙකාට නිතරම අසුභ සංඥාවන් සිෙත් ඇතිෙකාට 
ගන්න. පිංවත් ඔබ ඔබ සුන්දරයි කියලා දකින ඔය රෑපය 
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ත�ලින් ෙස්ම, ෙසාටු, අසූචි, මුත්රා මත�ෙකාට ගන්න. කාමයන්ට 
බැෙඳන ෙකාට රෑපය අසූචි ෙගාඩක් වශෙයන් දකින්න. 
ඔබෙග් ශරීරය අට්ඨික සංඥාෙවන් දකින්න. අට්ඨික සංඥාව 
කියන්ෙන් ඇටසැකිල්ලක් ව ශෙයන් රෑපය දැකීමයි. මනුෂ්ය 
ජීවිතෙය්දී රෑපය වැරදි විදියට ප්රෙයෝජනයට ගත්ත පායාස 
නිරෙය් නිරිසත�නට උපතින්ම ඇටසැකිලි ජීවිතයක් ලැබිලා 
තිෙයන්ෙන්, අක�සලය විසින්ම මස පිච්චිලා. ඇටසැකිල්ල 
තිබුණත් එම නිරිසත�න් අට්ඨික සංඥාව කියන්ෙන් ෙමාකද්ද 
කියලා දන්ෙන් නැහැ. පිංවත් ඔබ අට්ඨික සංඥාව පුහුණු 
කරලා කාමයන්ෙග් ආශ්වාදෙය් නිසරැ බව දැක්ෙකාත් නැවත 
කවදාවත් පායාස නිරෙය් හමගහපු නිරිසෙතක්, ඇටසැකිලි 
නිරිසෙතක් ෙවන්ෙන් නැහැ. සංස්කාර ඒ තරමටම 
සාධාරණයි. ආශ්වාදයට වඩා ආදීනවය ගැඹුරැ ෙකාට ෙදනවා. 
ෙම්සා ගැඹුරැ බියකරැ ෙලෝකයක් අපි ඉදිරිෙය් තිබියදී සංසාර 
බිය දකින්ෙන් නැහැ. මුළු ෙලෝකයාම වන්දනා කරනා තරැ 
පංතිෙය් මනුෂ්යෙයෝ, පායාස නිරයට වැෙටනෙකාට අපිට 
ෙමාකක් ෙව්විද කියලා නුවණින් ෙමෙනහි කරන්න ඕෙන්. ෙම් 
සටහන පිංවත් ඔබට සිතන්නයි තැබුෙව්. ෙමාකක්ද ඔබ 
සිතන්න ඕෙන්, කාමයන්ෙග් බියකරැ ආදීනවයමයි සිතන්න 
ඕෙන්. ආශ්වාදයට අතවනන, පාපකාරී සිත�විලි වලින් බැහැර 
ෙවන්න ඕෙන්. එම රාත්ර ඔබට යහපත් රාත්රියක් ෙව්වි. 

ධර්ම සාකච්ඡාවක් අවසානෙය්දී, පිංවත් කාන්තාවක් ප්රශ්නයක් 
විමසුවා. ස්වාමීන් වහන්ස, මට ෙගාඩක් ප්රශ්න තිෙබනවා. 
පවුල් ජීවිතෙය්දී, ස්වාමි පුරැෂයා සමග අඬදබර ෙවනවා. 
දරැවන් අකීකරැයි. ස්වාමිපුරැෂයා මත් වත�ර ෙබානවා, 
ඥාතීන්ෙගනුත් ෙහාඳක් අහන්න නැහැ. ස්වාමීන්වහන්ස මට 
ජීවිතය එපා ෙවලයි තිෙබන්ෙන් කියලා. භික්ෂුව ඒ ෙව්ලාෙව් 
එම පිංවත් කාන්තාවට මතක් කෙළ් ඔබ කරපු ෙදයයි ලැබිලා 
තිෙයන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබම කරගත්තා වූ ෙදයට ඔබ ගැෙටන්න 
එපාය කියලා. සංසාෙර් අපි කල්යාණමිත්ර ඇසුර ෙනාලැබූ 
නිසාම ෙගාඩාක් අක�සල් කරෙගන තිෙබනවා. එම අක�සල් 
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අපිට විපාක ෙදනෙකාට, එම අක�සල් විපාකය අපි නැවත 
නැවත අක�සල් වැෙඩන දිශාවටමයි ෙයාමු කරගන්ෙන්. 

අතීතෙය් ඉසිදාසි කියලා තරැණියක් සිටියා. ඇය සිටුෙගදරක 
රෑමත් සිටුදියණියක්. ඇයට තම ෙදමාපියන් සිටුක�ල වලින් 
විවාහ ෙදකක් කරලා ෙදනවා. විවාහ ෙදකම අසාර්ථකයි. ෙම් 
අසාර්ථකත්වයට ෙහ්ත�ව ඇය කල්යාණමිත්ර ඇසුර නිසාම 
හඳුනාගන්නවා. තමාට ලැබුණු සැමියාෙග් වරදක් ෙනාෙව්, 
තමාම සංස්සාරෙය් කලාවූ අක�සලයක�යි ෙම් විපාක ෙදන්ෙන් 
කියලා. අසාර්ථක පවුල් ජීවිතය ත�ළින් ඇය සාර්ථක පැවිදි 
ජීවිතයට පත් ෙවනවා. ඇය උත�ම් අරහත් භාවයට පත් වීමට 
ෙපරාත�ව ඇයම පුර්ෙව්නිවානුස්සති ඥාණෙයන් දකිනවා අතීත 
භවයන්හිදී තමාම සත�ටින් කලා වූ කාමෙය් වරදවා හැසිරීෙම් 
අක�සල් විපාකයන්මයි තමන්ව දුකට පත් කෙළ් කියලා. පිංවත් 
ඔබ කඳුලක් ෙහලන්ෙන් අතීතෙය් ඔබම කාටහරි කඳුලක් 
දුන්න නිසාමයි. එම නිසා එම කඳුල ළඟ ඔබ නවතින්න. 
කඳුල ළඟ නවතින්න කියන්ෙන්, අක�සල් උෙදසා කඳුළුවලට 
ෙහ්ත�ෙවන තව අක�සල් කරගන්න එපා කියන කාරණයයි. 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් කාන්තා විමුක්තිය කියන්ෙන්, දුකට 
එෙරහිව සටන් කිරීම ෙනාෙව්. පුරැෂාධිපත්යයට විරැද්ධව 
තනිකඩව සිටීමද ෙනාෙව්. ෙම් නූතන කාන්තා විමුක්තිය ත�ල 
සැඟවී ඇත්ෙත් ද්ෙව්ශයයි, ෛවරයයි. තව තවත් අක�සල් 
වැෙඩන දිශාවටයි ඔබව අරෙගන යන්ෙන්. කාන්තා විමුක්තිෙය් 
නාමෙයන් පුරැෂාධිපත්යයට එෙරහිව අක�සලෙය් කඳුළු 
ෙපළගස්වන අසත්පුරැෂ ධර්මයන්ට, පිංවත් කාන්තා ඔබ 
රැවෙවන්න එපා. පිංවත් ඔෙබ් පවුල් ජීවිතෙය් දුකට ෙහ්ත�ව 
ඔබම අතීතෙය් කරගත්තා වූ අක�සල් බව හඳුනාෙගන ක�සලය 
ත�ලින්ම සැප ෙසායන මාර්ගයට අවතීර්ණ ෙවන්න. සමාජය 
ත�ළ ඉතා ෙව්ගෙයන් පවුල් සබඳතා බිඳී ෙදදරායනවා. 
දික්කසාදයන් වැඩිෙවනවා, අසම්මත සම්බධතා වැඩිෙවනවා. 
අනාගතෙය් නවකථා කරැවන්ට තම සිහින නවකථා වලට 
ෙගාඩාක් වස්ත� බීජයන් සැපෙයනවා. ෙලෝකය කියන්ෙන් 
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ගණුෙදනුවක්. ෙකෙනක�ෙග් දුක තවෙකෙනක�න් වික�ණනවා. 
ෙකෙනක්ෙග් දුක වික�ණා තව ෙකෙනක් සිනා ෙස්නවා. 
නැවතීමකින් ෙතාරව ෙම් ප්රශ්නෙය් නිමාවක් දකින්න බැහැ. ඒ 
නිසා දුකට හඬන ඔබ නවතින්න. සද්ධර්මය අභියස ඔෙබ් 
සැමියාෙගන් ග�ටි කමින් ඔබ සැමියාට ෛමත්රී කරන්න. 
සැමියාෙග් බැනුම් අසමින් සැමියාට ෛමත්රී කරන්න. ඥාතීන්ට 
ගරැකරන්න, ෙලෝකයාට ෙපෙනන්නට ෙනාෙව්, නිහඬ ඔෙබ් 
හදවතින්. මුලින් සඳහන් කළ ඉසිදාසිය තම 
ස්වාමිපුරැෂයාෙගන් පීඩාවට පත්ෙවන ෙකාට 
ස්වාමිපුරැෂයින්ට ෛවර කරන්න ගිෙය් නැහැ. ඇය දැනගත්තා 
අනුන්ට ෛවර කිරීම තමන්ට ෛවර කිරීමක් බව. පිංවත් 
ඔබත් සද්ධර්මෙය්ම ෙසවණට එන්න, අසද්ධර්මෙය් ග�ටි බැට 
වලට එෙරහිව. අක�සල් සංස්කාරයන්ෙග් බියකරැභාවය සහ 
අතීත කාමෙය් වරදවා හැසිරීෙම් වැරදි වල විපාකයන් ෙහාඳින් 
නුවණින් ෙමෙනහි ෙකාට සම්මත විවාහෙයන් පිඩාවට 
පත්ෙවනෙකාට අසම්මත සම්බන්ධතාවයන්ට ෙයාමු ෙවන්න 
එපා. එය තවත් කඳුළු ගංගාවක ආරම්භයක්ම ෙව්වි. යම් 
පින්වෙතක් තම පවුල් ජීවිතෙය්දී දුකට පත්ෙවනවා නම්, එය 
තමා ෙපර ජීවිතෙය් කරගත් කාමෙය් වරදවා හැසිරීෙම් අක�සල් 
විපාකයන් බවම දකින්න. ෙවන ක්රමයකින් ෙම් ප්රශ්නයට ස්ථිර 
විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පිංවත් ඔබ රාත්රී නින්දට 
යනෙකාට දවස පුරාවටම ඔබට ස්වාමිපුරැෂයාෙගන්, 
දරැවන්ෙගන්, බිරියෙගන් ලැබුණු සිත් ෙව්දනාවන් විදර්ශනා 
නුවණින් දකිමින් නින්දට යන්න. ස්වාමිපුරැෂයා කියන්ෙන් 
ෙමවැනි දුකක් නම්, ෙම් භව ගමෙන් තමා ලබනා අවසාන 
ස්වාමිපුරැෂයා ෙමාහු බව දකිමින් නින්දට යන්න. බිරිඳ 
කියන්ෙන් ෙමවැනි දුකක් නම්, තමා ෙම් භව ගමෙන් ලබන 
අවසාන බිරිඳ ඇය බව දකිමින් නින්දට යන්න. දරැවා 
කියන්ෙන් ෙදමාපියන්ට ෙමවැනි දුකක් නම්, ෙම් භව ගමෙන්දී 
තමන් ලබනා අවසාන දරැවා බව දකිමින් නින්දට යන්න. 
දුකට ෙහ්ත�වන රෑපය ෙකෙරහි අවෙබෝධයන් කලකිරීම ඇති 
ෙකාටගන්න. සංසාරයන් පුරාවට පැමිණි ගමෙන්දී, 
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ස්වාමිපුරැෂයින් බිරින්දෑවරැන් දරැවන් උෙදසා ඔබ ෙහළු මහා 
සාගරෙය් ජලය ප්රමාණය ෙකාට දකින්න. ෙම් ජීවිතෙය්දී තවත් 
කඳුළු බාල්දි කිහිපයක් එම කඳුළු සාගරයට එකත� ෙකාට මිය 
යන අවාසනාවන්තෙයක් ෙනාවන්න. විදර්ශනා නුවණින් 
සංස්කාරයන්ෙග් යථා ස්වභාවය දකිමින් රාත්ර නින්දට යන්න. 
අවෙබෝධෙයන්ම දුක හඳුනාෙගන, දුකට ෙහ්ත�වන 
අක�සලයන්ෙගන් මිෙදන දිශාවටම ෙයාමුවන්න. ඔබ විසින්ම 
ඇති ෙකාටගත් ප්රශ්නය, ඔබ විසින්ම විසඳා ගතයුත� බව 
සිහිනුවණින් දකින්න. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ඔෙබන් 
බලාෙපාෙරාත්ත� වන යහපත් රාත්රයක සැබෑම අර්ථය, ගිනිගත් 
ෙලෝකය ත�ලින් මත�ෙකාට ෙගන, ෙහට උදාෙවන දවස අක�සල් 
ෙනාවැෙඩන සද්ධර්මෙය් අර්ථයන් වැෙඩන දිනයක් බවට 
පත්ෙකාට ගන්න පිංවත් ඔබ දක්ෂ ෙවන්න. පවුල් දිවිෙය් 
ෙකාෙතක් ප්රශ්න තිබුණද පිංවත් ඔබ බිරිඳට ස්වාමි පුරැෂයාට, 
දරැවන්ට යුත�කම් ෙහාඳින් ඉටුකරන චරිතයක් ෙවන්න. 
යුත�කමක් ක�සලයක් බවට පත්ෙකාට ගන්න ඔබ දක්ෂ ෙවන්න. 
සංස්කාරයන් නිසාම ලැබුණු ෙදය සංස්කාරයන්ෙග් නිෙරෝධය 
උෙදසාම ප්රෙයෝනජයනට ගන්න දක්ෂ ෙවන්න. දුක 
සඟවාෙගන ෙලෝකය ඉදිරිෙය් සිනාසීමට උත්සහ ෙනාකරන්න. 
දුකට ෙහ්ත�ව හඳුනාෙගන දුෙකන් මිෙදන්න. දුක සඟවාෙගන 
ඔබ ෙලෝකය ඉදිරිෙය් සිනාසීමට ගියෙහාත් ඒ ඔබ 
සිනාෙසන්ෙන් ඔබෙග්ම දුකට බව, ඔබම ෙත්රැම් ගත යුත�යි. 
යහපත් රාත්රියක් නැමැති සටහන සටහන් තබන ෙකාට අම්ම 
ෙකෙනක් ෙව්දනාෙවන් හඬමින් නැග� ප්රශ්නයක් මතකයට 
පැමිණියා. අම්මාෙග් කඳුලක් කියන්ෙන් ගින්දරක්. අම්මාෙග් 
කඳුල ගින්දරක් ෙවන්ෙන් ඒ කඳුළු ගලන්ෙන් අම්මාෙග් 
හදවෙත් තිෙබන ෙමත්තා, කරැණා, මුදිතා, උෙප්ක්ෂා කියන 
ග�ණයන් උණු කර ෙගන. ෙම් උත�ම් බ්රහ්ම ග�ණයන් 
උණුකරෙගන ගලන අම්මාෙග් කඳුළු ගින්දරක්මයි. 
මනුෂ්යත්වය කවදාවත් හඬවන්න එපා. ඒ කඳුළු වලට ඔබ 
පිච්ෙචන්නවාමයි. අම්මාව සත�ටු කරලා බිරිඳව සත�ටු කරලා 
ඇෙග් ෙනතින් සත�ටු කඳුළු ගලන ෙකාට එම සත�ටු කඳුළු මල් 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


32 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

වැස්සක් ෙස් දකින්න. ඒ වසින මල් වැස්සට ඔබ ෙතෙමන්න. 
මවකෙග් බිරිඳකෙග් ෙනතින් ගලනා ඒ මල් වැස්සමයි ඔබට 
සුගතියට පාර ෙපන්වන්ෙන්. ඔබ ඉදිරිෙය් සිටින ඔෙබ් බිරිඳ 
සංස්සාරෙය්දී ඔබට දස දහස් වාරයක් අම්ම වී සිටින්නට 
ඇතැයි ඔබ සිතන්න. ඔබ ඉදිරිෙය් සිටින ඔෙබ් ස්වාමි පුරැෂයා 
සංසාරෙය් ඔබට දස දහස් වාරයක් ඔෙබ් පියාව සිටින්නට 
ඇතැයි සිතන්න. එම නිසා පිංවත් ඔබ පවුල් ජීවිතෙය් 
නාමෙයන්ම ඔෙබ්ම අම්මා, තාත්තා සමග සන්ඩු ෙවන්න එපා. 

ෙමය සටහන් තබන භික්ෂුව ගිහිකාලෙය් අම්මාව සත�ටු කරලා 
අම්මාෙග් ෙනතින් සත�ටු කඳුළු ගලන ෙකාට ඒ සත�ටු කඳුළු 
නැමැති මල් වැස්ෙස් ෙහාඳින් ෙතමුණ ෙකෙනක්. ෙම් සටහන් 
ලියන්නට භික්ෂුවට ශක්තිය දුන්ෙන් ඒ අම්මාෙග් ෙනතින් 
ගැලූ සත�ටු කඳුළුමයි. අම්මාෙග් සත�ටු කඳුලක තව 
ෙකෙනක�ෙග් දුක නිවාදමන්න පුළුවන් තරම් ශක්තියක්, 
සිසිලසක් මුසුවී තිෙබනවා. එවන් උත�ම් ග�ණයන් පිංවත් ඔබ 
හඬවන්න එපා. 

භික්ෂුව ධර්ම සාකච්ඡාවකට සහභාගිවන අවස්ථාවක එක් 
පිංවත් තරැණෙයක්, චත�රාර්ය සත්ය ධර්මයන් ගැන ප්රශ්නයක් 
විමසුවා. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් චත�රාර්ය සත්ය ධර්මය පැහැදිලි 
ෙකාට ඇති ආකාරයට ෙබාෙහෝම කරැණාෙවන් භික්ෂුව, එම 
මහත්මයාට එම ධර්ම කාරණය පැහැදිලි ෙකාට දුන්නා. 
භික්ෂුව එම ධර්ම කාරණය නිරවුල්ව පැහැදිලි ෙකාට දුන්නත්, 
එම තරැණ මහතා පිළිත�ර ෙනාෙත්ෙරන බව කියමින් නැවත 
නැවත එම ප්රශ්නය විමසා සිටියා. ඒ ෙව්ලාෙව් භික්ෂුව 
ෙත්රැම් ගත්තා, ෙම් මහත්මයාට අවශ්ය චත�රාර්ය සත්ය 
දැනගැනීමට ෙනාව, එකම කරැණ භික්ෂුවෙගන් නැවත නැවත 
විමසලා භික්ෂුව ගැෙටන ස්වභාවෙයන් ෙක්න්තිගන්න 
ස්වභාවෙයන් සිටිනවාද යන්න දැනගැනීමය කියලා. එම 
මහත්මයාෙග් අරමුණ ඉටු වුෙණ් නැහැ. නමුත් ෙමෝහය 
නිසාම, අනාගතෙය් විපාකය පිණිස, ෙගාඩාක් අක�සල් ඔහු 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


33 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

රැස්ෙකාට ගත්තා. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා 
උත�ම් සද්ධර්මයට, උවමනාෙවන්ම වක් සිතින් අෙගෞරව 
කරන්නා රැහැනින් බැඳ, වාදක ෙබර හඬවා නුවරට ෙගන 
ෙගාස් හිස ගසා මරා දැමීම යම් ෙස් දුකක්ද මත�භවෙය්දී ඊටත් 
වඩා අතිශය දුකක් විඳිනවා කියලා. එම නිසාම සද්ධර්මයත් 
සමග භික්ෂු, භික්ෂුණි, උපාසක , උපාසිකාවන් සමග කටයුත� 
කිරීෙම්දී අපි ෙබාෙහෝම පරිස්සම් ෙවන්න ඕෙන්. අනුන්ව 
පරික්ෂා කිරීමට ෙපරාත�ව තමා තමාට දුක පිණිස ෙහ්ත� 
ෙවනවාද කියලා. එෙස් ෙනාවුනෙහාත් අපි දුක ෙදසටමයි 
ගමන් කරන්ෙන්. 

ෙලෝකෙය් අර්ථය කියන්ෙන් දුක. දුක කියන්ෙන් තෘෂ්ණාෙව් 
ඵලය. රෑපය ෙකෙරහි විඳීෙම් බැසගැනීෙම් ප්රමාණයටයි, දුක 
නිර්මාණය ෙවන්ෙන්. ෙලෝකය සංකීර්ණ ෙවන්න සංකීර්ණ 
ෙවන්න, දුක වැඩිෙවනවාය කියන්ෙන්, ෙලෝකය සංකීර්ණ 
කරන්ෙන් මනුෂ්යාෙග් තෘෂ්ණාව නිසා. ෙලෝකය සංකීර්ණ 
ෙවනවා නම්, මනුෂ්යාෙග් දුකත් වැඩිෙවනවා නම්, එහි අර්ථය 
මනුෂ්යයා දුෙකන් මිෙදන සැපය අත්කරෙදන ආර්ය 
අෂ්ටාංගික මාර්ගෙයන් බැහැරට යනවාය කියන කාරණයයි. 
ෙම් අර්ථය ත�ළ ඉඳලයි, පිංවත් ඔබ වර්තමානය විග්රහයට 
ලක්ෙකාට ගන්න ඕෙන්. පිංවත් මහත්මෙයක් ධර්ම 
සාක්ච්ඡාවකදී ප්රශ්නයක් ඇසුවා ස්වාමීන් වහන්ස වර්තමාන 
සමාජෙය් ධර්මෙය් මහා පිබිදීමක් තිෙබනවා. එම පිබිදීම 
නැවත ආපස්සට ෙනායන පිබිදීමක් කියලා. පිංවත් ඔබ ෙම් 
මාර සිත�විල්ලට රැවෙටන්න එපා. ෙම් ෙමාෙහාෙත් ෙලෝකෙය් 
සද්ධර්මෙය් මහා පිබිදීමක් තිෙබනවා නම්, එය නිවීයාමට 
ආසන්න පහනක, නැෙගන ප්රභාශ්වර ආෙලෝකය හා සමානයි. 
පහන ඉතාමත් ඉක්මනින් නිවීයනවාය කියන සංඥාවයි. ඔබට 
ෙම් ෙපෙනන්ෙන් නිවීයාමට ආසන්න සද්ධර්මය නැමැති 
පහෙන්, ෙම් නැෙගන ප්රභාශ්වර ආෙලෝකය. පිංවත් ඔබට 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා ෙකාට වදාළ "අප්රමාදී බව" 
කියන වචනෙය් අර්ථයයි මත�ෙකාට දක්වන්ෙන්. එක්තරා 
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උගත් මහත්මෙයක් ප්රකාශකරලා තිබුණා, තව වසර සියයක් 
ගියහම ෙලෝකෙය් ඉතිරි ෙවන්ෙන් බුදුදහම පමණයි කියලා. 
ඉහත කාරණය දායක මහත්මෙයක්ෙගන් තමයි දැනගන්නට 
ලැබුෙන්. ඉහත අදහස ප්රකාශ කරන මහත්මයා සම්මාදිට්ඨියට 
පත්ෙවච්ච මහත්මෙයක් ෙනාෙව්. එත�මා දන්ෙන් නැහැ 
ශ්රද්ධාව කියන වචනෙය් සැබෑ අර්ථය. සම්මා සම්බුද්ධ 
ශාසනයක සංදිට්ඨිකභාවය ආරක්ෂා කරෙදන ප්රාතිෙමෝක්ෂ 
සීලය ගැන එම මහත්වරැ ලබා ෙදන මාර සහතික වලට 
පිංවත් ඔබ විශ්වාසය ඇති ෙකාට ගන්න එපා. ෙමවැනි 
මහත්වරැන් ශාසනය හැටියට දකින්ෙන් පන්සල, ආරණ්ය, 
පිංකම්, ෙවසක් ෙතාරණ, ෙලෝක ෙබෞද්ධ සම්ෙම්ලන. මහායාන 
ක්රමෙව්දයන්, ෙම්වා තව තව මනුෂ්යාෙග් ආශ්වාදයන් වැෙඩන 
දිශාවට විකාශනය ෙවමින් කාසාය කණ්ඨකලාෙග් කාලය 
දක්වාම ඉදිරියට යනවා. ඒ දියුණුව ගැන කිසිම තර්කයක් 
නැහැ. ෙම්වා ධර්මෙය් අරටුව ෙනාෙව්. ධර්මෙය් අත� රිකිලියි, 
සද්ධර්මෙය් අරටුව කියන්ෙන් ආරය අෂ්ටාංගික මාර්ගය, 
චත�රාර්ය සත්ය සතර සතිපට්ඨානය, පටිච්චසමුප්පාදය, 
පංචඋපාදනස්කන්ධය, සප්ත ෙබෝජ්ජංග ෙම්වායි ධර්මෙය් 
අරටුව ෙවන්ෙන්. ෙම් ධර්මෙය් අරටුව විනාශ ෙකාට ෙගනයි, 
සමාජය ඉදිරියට ගමන් කරන්ෙන්. ධර්මෙය් සංදිට්ඨික ග�ණය 
අත� රිකිළි වර්ණනා කරන ෙලෝකයක් ඉදිරියටයි ඔබ ගමන් 
කරන්ෙන්. ෙමතැනදී ඔබ සප්ත ෙබෝජ්ජංග ධර්මයන් ත�ලින් 
ෙනාෙව්, සද්ධර්මෙය් සැපය ලබන්ෙන්. පංචනීවරණයන් 
ත�ලින්මයි ආශ්වාදය බලාෙපාෙරාත්ත� වන්ෙන්. භික්ෂුව 
පිණ්ඩපාතෙය් වඩින ෙකාට රබර් කිරි කැපීම ජීවිකාව ෙකාට 
ගත් ක�ඩා නිවසක් ඉදිරියට වැඩ සිටියා. නිවෙස් සිටිය පිංවත් 
කාන්තාව පිණ්ඩපාතය පූජා කරලා භික්ෂුව පිංඅනුෙමෝදන් 
ෙකාට ඉවතට වඩින ෙකාට භික්ෂුවට ඇෙසනවා එම පිංවත් 
කාන්තාව තමා අසල සිටි මහත්මයාට කියනවා ඒ හාමුදුරැෙවෝ 
ෙබාෙහෝම ෙහාඳයි ෙන්ද කියලා. ඒ වචන ෙපළ ඇෙසන 
ෙකාටම භික්ෂුවට එක පාරට මතක් වුෙණ් ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්වයි. එම පිංවත් කාන්තාවෙග් මුවින් 
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නිමවුණු ඒ ෙගෞරව පූර්වක වචන ෙපළ, ඒ ෙමාෙහාෙත්ම 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ටයි භික්ෂුව පූජා කෙළ්. ෙම් භික්ෂු 
ජීවිතෙය්දී යම් සත්වෙයක්ෙගන් භික්ෂුවට එක වචනයකින් 
ෙහෝ, එක ඉරියව්වකින් ෙහෝ, ෙගෞරවයකින්, ප්රශංසාවක් 
භික්ෂුවට ලැබුෙනාත් එම ෙගෞරවය බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ටමයි 
අයිති ෙවන්ෙන්. බුදුරජාණන්වහන්ෙස්මයි එම ෙගෞරවය ලබන 
තැනට අපට පාර ෙපන්නුෙව්. එම ෙගෞරවෙයන් එක 
දශමයක්වත් භික්ෂුවට අවශ්ය නැහැ. එහි සැබෑම හිමිකරැ 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්මයි. දායක පින්වත�න් අපිට අර්ථවත්ව 
"ෙහාඳයි" කියන තැනට එන්න බුදුරජාණන්වහන්ෙස් අපිට 
ෙමාන තරම් විනය කාරණා පනවලා, අනුශාසනා කරලා 
තිෙබනවාද. බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් ධම්ම දායාද සුත්රෙය්දී 
ෙද්ශනා කරනවා, ශ්රාවක ස්වාමීන්වහන්ෙස්ලාට ඔබලා 
සද්ධර්මයට දායක ෙවන්න. ඔබලා ශීලයට, සමාධියට, ප්රඥාවට 
දායක ෙවන්න. ෙම් ධර්මෙය් සැබෑ හිමිකරැෙවක් ෙවන්න. 
ලාභ, සත්කාර, කීර්ති, ප්රශංසා වලට යටත්ෙවන්න, ගිජුෙවන්න 
එපා. මා ත�ල ඔබලා ෙකෙරහි මහානුකම්පාවක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසාමයි ඔබලාට ෙමතරම් අවවාද කරන්ෙන්. ඔබලා ධර්මයට 
දායාද ෙනාවුනෙහාත්, මිනිසුන් ඔබලාට ෙචෝදනා කරාවි. නිගරැ 
කරාවි, සද්ධර්මෙය් උරැමය ඔබලාට නැහැයි කියලා. එෙහම 
වුෙනාත් මිනිසුන්, ශාස්තෘන්වහන්ෙස් වන මටත්, ෙචෝදනා 
කරාවි, අෙගෞරවව වන ආකාරයට හැසිෙරන්න එපා. 
ශාස්තෘන්වහන්ෙස් සදහම් සුවෙයන් වැඩසිටියදී ශ්රාවකයින් 
එෙස් කරන්ෙන් නැහැය කියලා, මිනිසුන් ෙචෝදනා කරාවි. 
සද්ධර්මෙය් වටිනාකම, චිත්ත සමාධිෙය් වටිනාකම නැතිෙකාට 
දමනවා කියලා ෙචෝදනා කරාවි. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා 
කරනවා යම් භික්ෂුවක් සිව්පසය ෙගාඩගසාගන්ෙන් නැතිනම් 
ධර්මෙය් වටිනාකම හෑල්ලුකරන්ෙන් නැතිනම්, චිත්ත දියුණුව 
අඩාලකරගන්ෙන් නැතිනම්, එවිට එම භික්ෂුව ෙදවි මිනිසුන් 
අතර ප්රශංසාවට ලක්ෙවනවා කියලා. එවිටයි ශ්රාවකයා 
ශාස්තෘන්වහන්ෙස්ට නිගරැ ෙනාකලා ෙවන්ෙන්. 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් ඉහත අවවාදය ත�ළ සියුම් අර්ථයක් 
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සැඟවිලා තිෙබනවා. එම සැඟවුන අර්ථය ෙගෞරවනීය 
ස්වාමීන්වහන්ෙස්ලා මත�ෙකාට ගත යුත�යි. ස්වාමීන්වහන්ෙස්ලා 
ප්රාතිෙමෝක්ෂ ශීලෙයන් දුර්වල වුෙනාත් ගිහි පිංවත�න් ස්වාමීන් 
වහන්ෙස්ලාට අවවාද කිරීමට ෙපළඹීෙම් තැනට පත්වීෙම් 
අනත�රක් එහි අර්ථය ත�ළ තිෙබනවා. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් එම 
අනත�ර දැකලයි ශ්රාවකයන්ට සද්ධර්මය දායාද ෙකාට 
ජීවත්ෙවන්න කියලා ධර්මදායාද සුත්රෙය්දී ෙද්ශනා කරන්ෙන්. 

මනුෂ්යයාට ෙගාඩාක් ඵල ප්රෙයෝජන තිෙබන ගින්දර ෙබාෙහෝම 
පරිස්සෙමන්, පරිහරණය කරන්න ඕෙන් වෙග්ම පින කියන 
කාරණය අපි ෙබාෙහාම පරිහරණය කරන්න ඕෙන්. ගින්දර 
යම් ෙස් මනුෂ්යයාට අත්යවශ්යද, පිනද මනුෂ්යයාට අත්යවශ්ය 
සාධකයකි. පරණිම්මිත වසවර්තිය කියන දිව්යථලය, වසවර්ති 
මාර පු� රයාට අයත් දිව්යතලයයි. ෙමම දිව්යතලෙය් දිව්යසැප 
ෙකාතරම්ද කියනවා නම් මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් අවුරැදු ෙදදහක් 
එම දිව්යතලයට එක දවසක් කියලයි, බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා කරන්ෙන්. ෙම්සා අසිරිමත් අති දීර්ඝකාලීන සැපයක් 
බුක්ති විඳින පරණිම්මිත වසවර්තිෙය් බහුතරයක් ෙදවිවරැ 
සද්ධර්මයට � රියනැහැ. ඔවුන්ෙග් ශබ්ද ෙකෝෂෙය් තිෙබන 
එකම වචනය, කාමෙය් ආශ්වාදයයි. ෙපර පින නිසාම 
ආදීනවය ඉක්මනින් ප්රකට ෙවන්ෙන් නැහැ. අතීත පින්වල 
ශක්තිය විසින්ම ආශ්වාදයත්, ආදීනවයත් අතර තිෙබන 
පරතරය වැඩිෙකාට තිෙබනවා. පිෙන් ශක්තිමත්භාවය විසින් 
ඇතිකරන්නා වූ ආශ්වාදය, ෙහ්ත�ෙවන් සකස් ෙවන ආදීනවය 
ප්රමාද කිරිම ෙහ්ත�ෙවන් එම දිව්යතලෙය් ෙදවියන් තව තවත් 
ප්රමාදභාවයටමයි පත්ෙවන්ෙන්. ආදීනවය ප්රමාදවීම ෙහ්ත�ෙවන් 
තමන් කරනා � රියාෙව් හරි වැරැ◌ුද්ද දකින්න, එම ෙදවියන්ට 
අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. වසවර්ති මාර දිව්ය පු� රයා 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ට ෙමානතරම් බාධාවන් සිදු 
කලාද, ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් සම්මා සම්බුද්ධත්වය 
අවෙබෝධෙකාට ගත් ෙමාෙහාෙත් මාරයා දැඩිව ප්රකාශ කරනවා. 
දැන් ඔබ වහන්ෙස් අවශ්ය කාරණය ඉටුකර ගත්තා. දැන් ඉතින් 
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පිරිනිවන් පාන්නටය කියලා. ඒ ෙව්ලාෙව් බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් පවිටු මාරයාට ප්රකාශ කරනවා මාරය ඔබ කී 
ආකාරයට මම පිරිනිවන්පාන්න සුදානම් නැහැ. මාෙග් 
ශ ්රාවකයින්, ධර්මධර, විනයධර ව්යක්ත ෙවනත�රැ අනුශාසනා 
කරන ත�රැ ධර්මය පත�රැවන ත�රැ, ධර්මෙය් අර්ථයන් 
මත�ෙකාට ෙපන්වන ත�රැ මම පිරිනිවන් පාන්ෙන් නැහැය 
කියලා. බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් සිංහ නාදය සමඟ මාරයා 
පසුබැස යනවා. ඒ වෙග්ම බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් 
ආයුසංස්කාරය අතහරින ෙමාෙහාෙත්දී ද, ඉහත කාරණා 
නැවත මතක්ෙකාට දී පිරිනිවන් පාන්නට යැයි කියලා 
බලෙකරැවා. ඔබ වහන්ෙස් ජය � මහා ෙබෝධි මූලෙය්දී 
ෙද්ශනා කල කරැණු කාරණා දැන් සියල්ල පරිපූර්ණයි, ඔබ 
වහන්ෙස් දැන් පිරිනිවන් පාන්නටය කියලා. පවිටු මාරයා ඔබ 
කලබල ෙවන්න අවශ්ය නැහැ තව ෙනාෙබෝ දිනකින් මා 
පිරිනිවන් පාන බව බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ප්රකාශ කළා. 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ට ෙම්සා බලවත් තර්ජන 
බලපෑම් කරමින් මාරයා සහ මාර පිරිවර අක�සල් සිදුකර 
ගනිත්දීත් මාරයා ත�ල කාමෙය් ආශ්වාදයමයි මත�වී එන්ෙන්. 
අතීත පිෙන් ශක්තිය නිසා ආදීනවය මත�ෙකාට ෙපන්වන්ෙන් 
නැහැ. පින ගින්දරක්ය කියන කාරණය මුලින්ම සඳහන් කෙල් 
ඒ නිසාමයි. නමුත් අනාගතෙය්දී යම් දවසක වසවර්ති මාර 
දිව් ය පු� රයා පින පිරිහිමට පත්වී සතර අපායට වැටුෙනාත්, 
ඔහු ආශ්වාදෙයන් මත්වී කරගත් සියළුම ප්රබල අක�සල් නිසා 
කල්ප ගණන් නිරෙයහි දුකට වැටීමට ඔහුට අනිවාර්ෙයන්ම 
සිදුෙවනවා. සද්ධර්මෙය් සැබෑම අර්ථයන්ෙගන් මනුෂ්යයා 
ඈතට යන ෙකාට ආමිසයට බර වූ පිංකම් තමයි මුල් තැනට 
එන්ෙන්. එවිට සමාජය ත�ලින් ධර්මෙය් අර්ථයන් ගිලිහි යනවා. 
පිංකම් ත�ලින් ආශ්වාදයයි බලාෙපාෙරාත්ත� ෙවන්ෙන්. ෙමන්න 
ෙම් ආශ්වාදය කියන ඵලය සෑම ෙමාෙහාතකම අනිත්යයි 
කියලා දකින්න ඔබ දක්ෂෙවන්න. ආමිස පූජාවන්ෙගන් අපි 
ලබන ඵලය සෑම විටම නිත්ය සංඥාවන්ටයි අපිව ෙයාමු 
කරන්ෙන්. පිංකම් සිදුකරනෙකාට සමාජෙයන් කීර්ති, ප්රශංසා, 
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ගරැ බුහුමන් ලැෙබනවා. ලක�ණු ලබන ලක�ණු එකත� කරන 
ගමනක�යි අපි යන්ෙන්. ලක�ණු වැඩිෙවන ෙකාට මමත්වෙය් 
දැඞ්භාවයයි වර්ධනය ෙවන්ෙන්. භික්ෂුව දන්න වැඩිහිටි 
මහත්මෙයක් සිටියා. ෙමාහු ඉතාමත් කැමැත්ෙතන් 
උවමනාෙවන් පිංකම් විශාල ප්රමාණයක් සිදුකරගත්තා. ෙම් 
පිංකම් වල ඵලය නිසාම ෙමාහුෙග් ජිවිතයට කීර්ති, ප්රශංසා 
ෙව්ගෙයන් ගලාෙගන පැමිණියා. සමහර විට පිංවත් එම 
මහත්මයාට ඒවා දරාගන්න බැරිව ගියා. ෙම් අනිත්ය භාවයට 
පත් ෙවන ෙලෞකික ආශ්වාදයන් ෙම් මහත්මයාම ෙමානතරම් 
මුලාවට පත් කලාද කියනවා නම්, ඔහුට ෙහාඳ නරත පහදා 
දුන් කල්යාණමි� රයාෙග් අවවාදයන් අභිබවායන්න, එම පිංවත් 
මහත්මයා ෙයාමුවුණා. බලන්න පින කියන කාරණය 
අර්ථවත්ව ජිවිතයට ගලපා ෙනාගතෙහාත් එහි ඇති 
අනත�රැදායක භාවය විදර්ශනා නුවණ අෙපන් ඈත් කරන 
අධිමානය කියන කාරණය ආමිසය ත�ළ සැගවී තිෙබන්න 
පුළුවන්. පින බලවත් ෙවනෙකාට ඔබ ලබන ආශ්වාදෙය් 
ශක්තිමත් භාවය නිසාම ආදීනවය ප්රකට ෙවන්න ප්රමාද 
ෙවනවා. එම නිසාම පින නිසා ලැෙබන ආයුෂ, වර්ණ. සැප, 
බලය, ගින්දරක් වශෙයන් දකින්න. එවිට පින කියන කාරණය 
ප්රඥාව උෙදසා සැබෑම ආෙයෝජනයක් කරගැනීමට ඔබට 
පුළුවන්. කාලය ෙව්ගෙයන් ෙගවී යනවා. ඒ ෙව්ගෙයන්ම 
ෙලෝකය දුශ්ශීල භාවයට පත් ෙවනවා. ආමිසය ෙකෙරහි 
මනුෂ්යයා බැෙඳන ෙකාට සැපය, බලය, වර්ණය මනුෂ්යයා 
ත�ල වැෙඩනවා. ඒ ෙහ්ත�ෙවන් සැපය, බලය, වර්ණය තව තව 
වැඩි කර ගැනීෙම් තෘෂ්ණාව ඇති ෙවනවා. මුල් අදියෙර්දී 
පිංකම් ත�ලින් ලබාගත් වර්ණය, සැපය, බලය ෙදවැනි 
අදියෙර්දී ෙලෝහ, ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ, අක�සල් මූලයන් ත�ලින් 
ලබාගැනීමටයි උත්සහ ගන්ෙන්. ෙමම බියකරැ අනත�ර 
නුවණින් දකිමින් ඔබ කරගත් පිංකම් වල ආශ්වාදෙය් 
අනිත්යභාවය සිහිපත් කරමින් රාත්රී නින්දට යන්න. එවිට එම 
රාත්රිට යහපත් රාත්රියක් ෙව්වි. 
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තරැණියක් භික්ෂුවෙගන් ප්රශ්නයක් විමසුවා. ස්වාමීන් වහන්ස 
දිව්ය ෙලෝකයට ගිහිල්ලා පින් සිදුකරගන්න පුළුවන්ද කියලා. 
ෙම් ප්රශ්නයට සුලභව පිළිත�ර නම් පුළුවන් කියලයි. නමුත් 
භික්ෂුව ඇයට ප්රකාශ කෙළ් දිව්යෙලෝකයට ගිහිල්ලා පින්සිදු 
කරගැනීම ඉතාමත් අසීරැ කරැණක් බවයි. පින කියන 
කාරණෙය් ඵලය තමයි ෙදවියා කියන කාරණය. දිව්යතලවල 
ජීවත් වන, මාර්ගඵල ලාභී ෙනාවන ෙදවිවරැ දිව්යෙලෝකෙය් 
ඇති කාම සම්පත් නිසාම කාමෙය් ආශ්වාදය ත�ළමයි ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. පිෙන් බලවත් භාවය නිසා ආදීනවය මත�ෙකාට 
ෙපන්වන්ෙන් නැහැ. ෙදවියා කියන්ෙන් මනුෂ්යයා වෙග් 
රැකීරක්ෂා කරෙගන උයාපිහාෙගන කන ෙකෙනක් ෙනාෙව්. 
පින නිසාම සිත� සිත� සම්පත් පහළ ෙකාට ගත් ෙකෙනක්. 
කාමයන්ෙග් අනිත්ය භාවය දැකීමට ෙදවියාට 
පංචඋපාදාස්කන්ධෙය් අනිත්යභාවය වැඞ්ලා නැහැ. එම නිසා 
ෙදවියන් කාමෙය් ආශ්වාද ත�ලමයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. පින 
නිසාම කාම පුරයක ජිවත් වන ෙදවියා ෙකෙස් නම් ධර්මයන් 
ගැන සිතන්නද. ෙලෝකය සෑම දාම එකම විදිහට තිෙබන්ෙන් 
නැහැ. ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්ට අනූව කරැණු කාරණා ගලපා 
ගන්න අවශ්යයි. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ජීවමානව වැඩ සිටින 
කාලයක නම් ඉහත තත්ත්වය ෙවනස් ෙවනවා. බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් සහ එර්දිමත් රහතන් වහන්ෙස්ලා දිව්යතලයට වැඩම 
ෙකාට ෙදවියන්ට සද්ධර්මෙය් ෙද්ශනාෙකාට දස දහස් ගණන් 
ෙදවියන් ධර්මය අවෙබෝධෙකාට ගන්නවා. බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ෙග් ෙදතිස්මහා පුරැෂලක්ෂණයන් දැකලා අෙයෝමය 
ප්රාතිහාර්ය ශක්තිය දැකලා සද්ධර්මය ශ ්රවණය කරලා ධර්මය 
අවෙබෝධ කර ගන්නවා. නමුත් ඒ ෙදය වර්තමානයට 
ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්ට අනූවයි ප්රශ්නය 
ෙදස බැලිය යුත� වන්ෙන්, අතීතෙය් ෙචච්ච ෙදය 
වර්තමානෙය්ත් ෙවනවාය කියලා සිත�ෙවාත් අපි මුලාවට 
පත්ෙවනවා. උදාහරණයක් ගන්නෙකෝ, ෙම් මනුෂ්යෙලෝකෙය් 
පිංවත් මනුෂ්යයින්ට ෙගෞරවනීය ස්වාමීන්වහන්ෙස්ලා ෙමාන 
තරම් නම් ධර්මය ෙද්ශනා කරනවාද, ෙමාන තරම් පන්සල් 
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ආරණ්යය තිෙබනවාද ෙකාෙතක් මහා සංඝරත්නය වැඩ 
සිටිනවාද ෙමානතරම් ශීලමය, දානමය, පිංකම් සිදුෙවනවාද, 
එෙහත් අර්ථවත්ව ධර්මාවෙබෝධය ලබන අය ෙමානතරම් 
සීමිතද, රැ◌ුකිරක්ෂා කරලා ෙවෙහස මහන්සි ෙවලා ෙගවල් 
ෙදාරවල් හදලා, දරැමුණුපුරන් හදලා කාමෙය් ආදීනවයන් 
ෙමතරම් ෙහාඳින් ප්රකටව ෙපනිලත් මනුෂ්යයා ධර්මෙයන් 
බැහැරව යන ෙකාට, පින නිසාම ඉෙබ්ම සිත� සිත� සම්පත් 
ලබන ෙදවියා කාම පුරයක ජීවත් ෙවන ෙදවියා ෙකෙස් නම් 
ක�සල් දහම් දියුණු ෙකාට ගන්නද. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් බැහැදැකීමට දිව්ය ෙලෝකයන්ට අධිපති ශ� ර ෙදවියා 
පැමිණි සෑම ෙමාෙහාතකම බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ට ප්රකාශ 
කරන්ෙන්, භාග්යවත�න් වහන්ස, ෙදවියන් වන අපිට ෙගාඩාක් 
රාජකාරි තිෙයනවා. ඒ නිසා ඉක්මන් ෙකාට යන්න ඕෙන් 
කියලා. ෙලෝහ, ද්ෙව්ශ, ෙමෝහය නිසාම ෙදවියන් අතරත් ගැටුම් 
ප්රශ්න තිෙබනවා. සමහර ෙදවියන් සන්ඩු ෙවනවා. සමහර 
ෙදවිෙයෝ අනුන්ෙග් දිව්යාංගනාවන් අරෙගන යනවා. පිෙන් 
විවිධත්වය නිසා ෙදවියන් අතර පන්ති ෙභ්දය තිෙබනවා. 
ෙදවියා කියන්ෙන් ෙපර ජිවිත වල මනුෂ්යයින්ෙන්. ඒ නිසා 
මනුෂ්යගති ෙදවියන් ත�ල තිෙබනවා. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා කරනවා ෙදවිෙයක්ෙග් දිව්ය ආයුෂ ඉවර ෙවලා දිව්ය 
ෙලෝකෙයන් චුත ෙවන්න කිට්ටු ෙවන ෙකාට දිව්ය ෙලෝකය 
දාලා යන්න බැරිව ෙදවියන් හඩා වැෙටනවා. සිහි මුලාවට 
පත්ෙවනවා කියලා. එතෙකාට අෙනක් ෙදවිවරැ වටෙවලා ඔබ 
සුගතිෙය් උපතක් ලබලා, නැවත පිං කරෙගන දිව්ය ෙලෝකයට 
පැමිෙණන්න කියලා එම ෙදවියාව අස්වසනවාලූ. ෙම් ෙදවියන් 
සුගතිය කියන්ෙන් බුද්ෙධෝත්පාද කාලයක මනුෂ්ය ෙලෝකය. 
බුද්ෙධෝත්පාද කාල වලදී මනුෂ්ය ෙලෝකෙය්දී පින් කරලා එම 
පිෙන් අසිරිය විඳින තැන තමයි දිව්ය ෙලෝකය. දිව්යතල වල 
ෙදවියන්ට අවශ්ය නම් දිව්යෙශ්රාත වලින් මනුෂ්යෙලෝකෙය් 
ස්වාමීන් වහන්ෙස්ලා ෙද්ශනා කරන සද්ධර්මය ඇසීම සහ එම 
ධර්මය නුවණින් ෙමෙනහි කිරිම ත�ළින් ධර්මාවෙබෝධය 
ලැබීමට හැකියාව ලැෙබනවා. නමුත් ප්රශ්නය තිෙබන්ෙන් 
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පිෙන් අසිරිමත්භාවය නිසාම ෙදවියන් කාමච්ඡන්දයන්ෙගන් 
ප්රමාදභාවයට පත්ෙවලයි දිව්යතලවල ජීවත් ෙවන්ෙන්. 
සද්ධර්මය ඉතා අර්ථවත්ව ෙද්ශනා කරන ස්වාමින්වහන්ෙස්ලා 
ෙකාපමණ ෙම් රෙට් වැඩ සිටිනවාද. නමුත් උන්වහන්ෙස්ලා 
ෙද්ශනා කරන ධර්මය ශ ්රවණය කරලා සාදුකාර දීලා මනුෂ්යයා 
නැවතත් කාමයන් ත�ලමටයි බැසගන්ෙන්. 

භික්ෂුවක් සමාධිෙයන් පසුෙවන ෙකාට දිව්ය අප්සරාවන් 
පිරිසක් දර්ශනය ෙවනවා. ෙම් දිව්ය අප්සරාවන් මලින් හැදිලා 
තිෙබන්ෙන්. මනුෂ්යයා හැදිලා තිෙබන්ෙන් මෙසන් වෙග්, ෙම් 
දිව්ය අප්සරාවන් මලින් හැදිලා තිෙයන්ෙන්. අෙප් ශරීරෙය් 
ෙරෝම ක�ප වෙග් එම අප්සරාවන්ෙග් ශරීරයම මලින් ගැවසිලා 
තිෙබන්ෙන්. ලස්සන තද පැහැති, ලා පැහැති ෙරෝස 
පැහැෙයන්, ඒවා ඕකිඞ් මල් වෙග්. ඔබ සිතන්නෙකෝ ෙහාඳින් 
විනිවිද ෙපෙනන දීප්තිමත් ෙපාලිතීන් උරයකට ෙරෝස පැහැති 
ඕකිඞ් මල් කලාවකට ඇසුරැවා කියලා. අන්න ඒ වෙග් 
දිව්යාංගනාවන් ෙපර මනුෂ්ය ජිවිතවල කාන්තාවන් ෙලස උපත 
ලබලා සිල් ආරක්ෂා කරලා පින් දහම් කරලා තමන්ෙග් ශරීර 
මස අනුන්ෙග් කාමච්ඡන්දයන් ඇති ෙනාවන ආකාරයට ජීවත් 
ෙවලා. ශරීර අඟපසඟ ෙහාඳින් ආවරණය වන ආකාරයට 
ඇඳුම් පැළඳුම් ඇඳලා. එහි විපාකයන් හැටියට දිව්ය ජිවිතෙය්දී 
දිව්ය ශරීර හැදිලා තිෙබන්ෙන් සුවඳවත් ලස්සන මලින්. 
හැෙමෝටම ශරීරය ෙපන්වන තරැ ඇටසැකිලි පායාස නිරයට 
වැෙටන ෙකාට ශරීරය ෙහාඳින් වසාගත් පින්වන්තිෙයෝ 
මරණින් පසු මලින් උපන් දිව්යාංගනාෙවෝ ෙවනවා. ඉහත 
කාරණය ත�ළ වර්තමානෙය් ෙනාගැළෙපන ඇඳුම් අඳින කාටත් 
අවශ්ය නම් නිවැරදි ෙවන්න ෙහාඳ පාඩමක් තිෙබනවා. 
ෙමතනදී පිංවත් ඔබලාට ෙහාඳින් සිතා ගන්න පුළුවන් ක�සලය 
සහ අක�සලය අතර ඇති පරතරය. ඒවාෙය් විපාකයන් නිසාම 
සකස් ෙවන දුක සහ සැප අතර තිෙබන පරතරය. අක�සලය, 
ඇටසැකිලි නිරිසෙතක් සම ගහපු නිරිසෙතක් බවට පත් කරන 
ෙකාට ක�සලය මලින් උපන් දිව්යාංගනාවක් බවට පත් 
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කරනවා. අතීතෙය් කල පිංකම් නිසාම ෙමවැනි අසිරියක් 
ලබන දිව්යාංගනාවන් මැද්ෙද් ෙදවියන් ෙකෙස් නම් ධර්මය 
දකින්නද. 

නමුත් මාර්ගඵලලාභි ෙදවිවරැන්ෙග් තත්ත්වය මීට වඩා 
හාත්පසින්ම ෙවනස්. එම ෙදවිවරැ පංචඋපාදානස්කන්ධෙය් 
අනිත්යභාවය දැකලා තිෙබන නිසා ශීලෙය් සීමාවන් ත�ල 
සිටිමිනුයි, කාමයන් පරිහරණය කරන්ෙන්. එවැනි 
මාර්ගඵලලාභි ෙදවිවරැන්ට දිව්යාංගනාවන්ට ෙම් 
ෙමාෙහාෙත්දීත් දිව්යතලවලදී ධර්මය අවෙබෝධ කර ගැනීමට 
හැකියාව තිෙබනවා. එම නිසා පිංවත් ඔබ ලැබු මනුෂ්ය 
ජිවිතය මාර්ගඵලලාභී ෙදවිෙයක්, දිව්යාංගනාවක් බවට පත්කර 
ගැනීමටයි ඔබ දක්ෂ ෙවන්න ඕෙන්. එෙහම වුෙනාත් ඔබ 
දිව්යතල වලදී නැවත අතරමං ෙවන්ෙන් නැහැ. ඉහත කාරණා 
වලින් පිංවත් ඔබ නුවණින් දකින්න උත්සහ ගන්න ඕෙන්, 
සාමාන්ය ෙදවියන්ට දිව්යතලවලදී වර්තමානෙය්දි ෙහෝ 
අනාගතෙය්දී ධර්මාවෙබෝධය ලැබීම දුෂ්කර කටයුත්තක් 
ෙවන්ෙන් ඇයිද කියන කාරණය. බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් 
කාලෙය් ජීවත් ෙවච්ච ෙබාෙහෝම වැදගත් උපාසක යුවළක් 
සිටියා. ඒ තමයි නක�ල පියා සහ නක�ල මාතා. ෙම් පිංවත�න් 
ෙදෙදනාම තරැණ කාලෙය්දීමයි ෙසෝවාන් ඵලයට 
පත්ෙවන්ෙන්. ෙම් ෙදෙදනා ෙබාෙහෝම ආදර්ශවත් පවුල් 
ජිවිතයක් ගතකරපු ෙදෙදෙනක්. නක�ල පියා අසූවයස් වියට 
පත්වී ෙබාෙහෝම වෙයෝවෘද්ධ නක�ල මාතාව සමඟ බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් බැහැදකින්න පැමිණිලා, බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙගන් 
ෙබාෙහාම ආදරණීය ප්රශ්නයක් විමසනවා. භාග්යවත�න් 
වහන්ස, මම ෙම් නක�ල මාතාව ක�ල ෙගදරට කැන්දෙගන 
පැමිණිෙය් ඇයට වයස අවුරැදු පහෙළාෙව්දී. එදා පටන් අද 
දක්වා ඇය කෙයන් ෙහෝ සිෙතන් මාව ඉක්මවා කටයුත� කෙළ් 
නැහැ. මමත් ඒ වෙග්මයි. ඇය ඉක්මවා කටයුත� කෙල් නැහැ. 
මට දැන් අවශ්යයි භාග්යවත�න් වහන්ස, ඔබ වහන්ෙස්ෙගන් 
දැනගන්න ලබන ජිවිතෙය්දීත් ෙම් නක�ල මාතාව මෙග් බිරිඳ 
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කරගන්ෙන් ෙකාෙහාමද කියලා. නක�ල පියා ෙම් අහන්ෙන් 
ලබන ජිවිතෙය්දීත් නක�ල මාතාව බිරිඳ කරගන්ෙන් 
ෙකාෙහාමද කියලා. නක�ල පියාෙග් ෙම් අදහසට බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් කිසිම බාධාවක් කරන්ෙන් නැහැ. බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා නක�ල ඔබ ෙදෙදනා සමසද්ධා, 
සමශීල, සමත්යාග, සමප්රඥා වඩන්න කියලා. ඒ කියන්ෙන් 
ෙකෙනක් අෙනක් ෙකනාව ඉක්මවා යන්ෙන් නැතිව සමව 
ඉහත ධර්මයන් වඩන්න කියලා. ෙමතනදී පිංවත් ඔබ නුවණින් 
ෙමෙනහි කරන්න ඕෙන්. ෙම් නක�ල අඹුසැමියන් ෙසෝවාන් 
ඵලයට පත්ෙවච්ච ෙදපලක්. නමුත් ඒ අය ත�ල කාම, රාග, 
පටිඝ තිෙබනවා. ඒ නිසාම පංචඋපාදානස්කන්ධෙය් 
අනිත්යභාවෙය් දැක්ම ත�ල සිටිමින්ම, ශිල්පද ආරක්ෂා කරමින්ම 
කාමයන් අත්විඳීෙම් කැමැත්ත තිෙබනවා. කාමයන් අත් විඳිමට 
නක�ල පියාට තිබු කැමැත්ත නිසාම නක�ල පියා මැෙරන 
ෙව්ලාෙව් පංචඋපාදානස්කන්ධෙය් අනිත්යභාවය නැවත නැවත 
වැඩිමට අසමත් වුණා. භික්ෂුවක් උත�ම් සමාධිෙයන් අරමුණු 
ෙකාට බලන ෙකාට නක�ල පියාට ප්රභාශ්වර තැඹිලි පාට 
සළුවක් පැළඳගත් උඩුකය නිරාවරණය වුන රන්වන් පැහැති 
ෙසෝවාන් ෙදවිෙයක් ෙවලා දිව්යතලයක උපත ලබා සිටිනවා. 
ෙසෝවන් ඵලෙයන් ඔබ්බට යන්න නක�ල ෙදවියාට 
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමාකද මැෙරන ෙව්ලාෙව් තව 
දුරටත් පංචඋපාදානස්කන්ධෙය් අනිත්යභාවය ෙනාවැඩුන නිසා. 
නමුත් නක�ල පියා මැරැනාට පසුව නක�ල මාතාෙග් තත්ත්වය 
මීට ෙවනස් වුණා. නක�ල පියාෙග් අභාවය දැකලා දරැවන් 
සමඟ තමා තනිවුණ බව දැකලා නක�ල මාතාවට අනිත්ය 
සංඥාවන් වැඩුනා. ෙමාකද ඇයත් ෙසෝවාන් ඵලය ලැබූ 
උපාසිකාවක්. ෙගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනෙය් ශීලයන් 
ආර�ා කරන උපාසිකාවන් අතර අ� රස්ථානය ලැබූ 
උපාසිකාව නක�ල මාතාව තම ස්වාමිපුරැෂයාෙග් විෙයෝව 
නිසාම අනිත්ය සංඥාවන් වැඩුනා. ඇය මරණයට පත්ෙවන 
ෙමාෙහාෙත් පංචඋපාදානස්කන්ධෙය් අනිත්යභාවය තව දුරටත් 
වැඩිමට දක්ෂ වුණා. ඒ නිසාම ඇය සකෘදගාමි දිව්යාංගනාක් 
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වශෙයන් දිව්යතලෙය් උපත ලබන්ෙන්. භික්ෂුවක් උත�ම් 
සමාධිෙයන් අරමුණු ෙකාට බලනවා ෙම් ෙමාෙහාෙත් නක�ල 
මාතාව ක�මන ජිවිතයක් ලැබුවාද කියලා. එවිට එම භික්ෂුව 
දර්ශනය ෙවනවාලූ ප්රභාශ්වරභාවයක් නැති ෙනාදිලිෙසන කපු 
සුදු සාරියක්, සුදු හැටිටයකින් සැරසුන දිව්යාංගනාවක්. ඇය 
නිවුන ගතිග�ණ ඇති තැන්පත් දිව්යාංගනාවකි. ඉහත ලක්ෂන 
වලින් ප්රකට ෙවන්ෙන් ඇය කාම, රාග, පටිඝ ධර්මයන් ත�නී 
ෙකාට ගත් දිව්යාංගනාවක් බවයි. එහි අදහස ඇය සකෘදාගාමි 
දිව්යාංගනාවක් බවයි. ඉහත කථාව ත�ල නක�ල පියා කරගත් 
දුර්වල � රියාව ඔබට හඳුනාගන්න පුළුවන්. නමුත් අවසානෙය් 
ෙදෙදනා එකට එකත� වුෙන් නැහැ. නක�ල මාතාව 
පංචඋපාදානස්කන්ධෙය් අනිත් යභාවය වඩමින් පියවරක් 
ඉදිරියට ගියා. ෙසෝවාන් ඵලයට පත්වුණු නක�ල පියාෙග් ඉහත 
� රියාෙවන්ම දිව්යතලවල ජීවත් වන මාර්ගඵල ලාභී ෙනාවන 
දිව්යාංගනාවන්ෙග් කාම, රාග, පටිඝයන්ෙග් ස්වභාවය ෙහාඳින් 
හඳුනාගන්න. 

ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා මනුෂ්ය 
ෙලෝකෙය් මනුෂ්යයා ශීලෙයන් පිරිෙහන ෙකාට ඊට සමගාමීව 
ෙදවියන් ද ශීලෙයන් පිරිෙහන බව. ෙදවියන්ද දුෂ්ශීල වන බව. 
දුෂ්ශීල භාවයට පත්ෙවන ෙදවියන් මනුෂ්යෙලෝකෙය් දුසිල්වත් 
මනුෂ්යයින්ට උපකාර කරමින් තව තව ලැජ්ජාභය ෙදක 
මනුෂ්යයා ත�ලින් නැතිෙකාට දමන බව. දුෂ්ශීල භාවයට 
පත්ෙවන ෙදවියන් රජවරැන්, පාලකයින් අධර්මිෂ්ඨ කරනවා. 
පාලකයින් රාජ්ය ෙස්වකයින්, රාජ්ය ෙස්නාව, සුරා ෙබානවා, 
මිනිසා විකෘති ෙවනවා. අධර්මිෂ්ඨ වූ ෙදවිවරැන්ට භාරහාරවී 
මිනිසුන් මරවනවා. අධර්මිෂ්ඨ වූ ෙදවියන් වියරැ වී වැස්ස 
වලක්වනවා, දින ගණන් ෙදෝෙර් ගලා යන වැසි ඇතිකරනවා. 
තැන් තැන් වලට පමණක් වසිනවා. එක ප්රෙද්ශයකට වැස්ස 
තව ප්රෙද්ශයකට ඉෙඩෝරය ඇති කරනවා. දීර්ඝ නියං සායවල් 
ඇතිකරනවා. ෙම්වා ෙහ්ත�ෙවන්ම මනුෂ්යා ත�ල ෙලෝභ, ද්ෙව්ශ, 
ෙමෝහ අක�සල මූලයන් තව තව වැඩිෙවනවා. සද්ධර්මය 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


45 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

� රමානුක�ලව අත�රැදහන්ව යන ෙලෝකය ත�ල මාර්ගඵල ලාභී 
ෙනාවන ෙදවියන් දුෂ්ශීලභාවයට පත්ෙවනවා. විෙශ◌්ෂෙයන්ම 
මිථ්යාදෘෂ්ඨික ෙදවියන් නපුරැ පාලකයින්ට උපකාර කරනවා. 
තව තව අසද්ධර්මය ෙලෝකෙය් පත�රැවන්න සද්ධර්මය 
� රමානුක�ලව අත�රැදහන්ව යන ෙලෝකය ත�ල දිව්යතල වල 
ෙදවියන් පත්ෙවන අවදානම ඔබ නුවණින් ෙත්රැම් ගත යුත� 
ෙවනවා. ෙමවැනි අවදානමක් ඔබ ඉදිරිෙය් තිෙබන ෙකාට ඔබ 
උත්සහ ගත යුත්ෙත් ෙම් ෙමාෙහාෙත් සාමාන්ය ෙදවිෙයක් 
දිව්යාංගනාවක් ෙවලා දිව්යෙලෝකෙය්දී පින් කිරිමට 
බලාෙපාෙරාත්ත� වීම ෙනාව ෙම් ලැබුවා වූ උත�ම් මනුෂ්ය 
ජීවිතෙය්දීම සද්ධර්මෙය් උත�ම් අර්ථයන් ප්රෙයෝජනයට ෙගන 
ධර්මාවෙබෝධය ෙදසට ගමන් කිරිමට වීර්යය සකස්ෙකාට 
ගැනීමයි. එෙස් ෙනාවුනෙහාත් අනාගතෙය්දී ඔබත් 
දුසිල්වත්භාවෙයන් වියරැ වැටුන ෙදවියන් අතර තවත් එක් 
ෙදවිෙයක් වනු ඇත. 

එක් මහත්මෙයක් භික්ෂුවෙගන් ප්රශ්නයක් විමසුවා. ස්වාමීන් 
වහන්ස, දිව්යතලවල, දීර්ඝ ආයුෂ විඳින අරහත් භාවයට 
පත්වුණ ෙදවියන් සිටිනවාද කියලා. දිව්යතලවලදී යම් 
ෙදවිෙකෙනක් දිව්යාංගනාවක්, චත�රාර්යසත්ය ධර්මයන් 
අවෙබෝධෙකාට රහතන් වහන්ෙස් නමක් බවට පත්වුෙනාත්, 
එම දිව්ය රහතන් වහන්ෙස් නමක් බවට පත්වුෙනාත්, එම දිව්ය 
රහතන් වහන්ෙස්ට පැවිදි උපසම්පදාව ලැබීමට දිව්යතල වලදී 
හැකියාවක් ෙනාමැති නිසා අරහත්භාවය අවෙබෝධෙකාට දින 
හතක් ඇත�ලත දිව්යතලයකදීම පිරිනිවීමට පත්විය යුත� යැයි 
භික්ෂුව විශ්වාස කරයි. ඉහත කරැණ සම්බන්ධව සමාජය ත�ල 
විවිධ මතයන් ඇත. සමාජය යනු කවදත් මතවාද වලින් 
පිරැණ තැනකි. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙලෝකෙය් පහළ වන 
විට දඹදිව දෘෂ්ඨි මතවාද හැට ෙදකක් තිබුණු බව ෙද්ශනා වල 
සඳහන් ෙවනවා. එෙහත් ධර්මය යනු දෘෂ්ඨියක් මතවාදයක් 
ෙනාෙව්. ෙලෝකෙය් යථාර්ථයයි. සමාජය ත�ල ක�මන මතයක් 
තිබුණද පිංවත් ඔබ ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්ට ගලපා ප්රශ්නය 
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නුවණින් ෙත්රැම්ගැනීමට දක්ෂ විය යුත�ය. පිංවත් ඔබ 
ෙමෙහම සිතන්න. අංෙගාඩ මානසික ෙරෝහෙල් දැඩි ෙලස 
මානසික ෙරෝගීභාවයට පත් වූ ෙරෝගීන් සිටින වාට්ටුවක් 
තිෙබනවා. ෙමම වාට්ටුෙව් සිටින එක ෙරෝගිෙයක් ෙලෝභකම 
නිසා පිස්සු හැදුනු ෙරෝගිෙයක්. තව ෙකෙනක් රාගය නිසා, 
ආදරය නිසා, අධ්යාපනය නිසා, ද්ෙව්ෂය නිසා පිස්සු හැදුනු 
ෙරෝගීන්. ෙම් මානසික ෙරෝගීන් පිස්සු නටමින් වාට්ටුව ත�ළ 
සිටින්ෙන්. ෙකෙනක් තනිවම බනිනවා. තව ෙරෝගිෙයන් තනිව 
ආදරය කරනවා, තව ෙකෙනක් ෙද්ශනයක් පවත්වනවා, කිසිම 
ෙරෝගිෙයක�ට වාට්ටුෙවන් පැනලා යන්න බැහැ. දැන් පිංවත් ඔබ 
නුවණින් ෙම් මානසික ෙරෝගී වාට්ටුෙව් ස්වභාවය, පරිසරය 
ෙහාඳින් දකින්න. භික්ෂුව ෙම් කටුසටහන සටහන් තබන 
වනෙපෙත් ෙගාදුරැ ගමට කිෙලෝමීටර් හතරක් පමණ ඇත. 
ක�ටියක වැඩ සිටින ස්වාමීන් වහන්ෙස් නමක් සිටිනවා. 
උන්වහන්ෙස් ත�ල ෙබාෙහාම උත්කෘෂ්ඨ ශීලයත්, සමාධියත් 
තිෙබනවා. එෙහම නැති නම් ෙමවැනි ඝන කැලෑවක 
දීර්ඝකාලීනව වැඩ සිටින්න බැහැ. උන්වහන්ෙස් ෙම් 
ධර්මද්වීපය ත�ල වනවාසීව වැඩ සිටින ෙශ්ර්ෂ්ඨ ෙගෞරවනීය 
ස්වාමීන් වහන්ෙස් නමක්. භික්ෂුව ඉහතින් සඳහන් කල 
ෙගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්ෙස්ව වඩම්මවාෙගන ඇවිල්ලා අර 
මුලින් සදහන් කළ මානසික ෙරෝහෙල් මානසික ෙරෝගීන් සිටින 
වාට්ටුවට දමා ෙදාර අඟ�ළු දැම්ෙමාත් ක�මක් ෙව්විද. දැන් පිංවත් 
ඔබ ඉහත උදාහරණය අනූව නුවණින් ෙමෙනහි කරන්න. 
වාට්ටුෙව් සිටින මානසික ෙරෝගීන් සමඟ එම ෙගෞරවනීය 
ස්වාමින් වහන්ෙස් ෙකෙස් වැඩසිටින්නද, එක්ෙකෝ 
උන්වහන්ෙස් අවෙබෝධෙයන්ම සියදිවි ෙතාරකර ගනීවි, එෙස්ත් 
නැතිනම් ආහාර ජලය ෙනාෙගන ස්වභාවිකව අපවත් ෙව්වි. 
එම ෙගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ෙස්ට එම පිස්සු සමාජය ත�ළ 
ජීවත් ෙවන්න බැහැ. අනිවාර්ෙයන්ම එම ගිහි ජිවිතය නැමැති 
මානසික වාට්ටුෙවන් බැහැර ෙවලා පැවිදි උපසම්පදාව ලබන්න 
ඕෙන්. එම පිංවත් ස්වාමීන් වහන්ෙස් නැවත මානසික 
ෙරෝගිෙයක් කියන තැනට පත්ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් පිංවත් ඔබ 
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ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්ට අනූව නුවණින් දකින්න ඕෙන්, යෙමක් 
ගිහි ජිවිතය ත�ල සිටිමින් අරහත් භාවයට පත් වුවෙහාත් 
එෙස්ත් නැතිනම් ෙදවිෙයක් බ්රහ්මෙයක් චත�රාර්ය සත්ය 
අවෙබෝධය ලැබුවෙහාත්, ඔහු අනිවාර්ෙයන්ම පැවිදි 
උපසම්පදාව දින කිහිපයක් ඇත�ලත ලබාගත යුත�යි. එෙස් 
ෙනාවුෙනාත් එම රහතන් වහන්ෙස් පිරිණිවන්පාන්න ඕෙන්. 
ෙමාකද රහතන් වහන්ෙස් ෙලෝකය දකින්ෙන් ඉහතින් දැක්වූ 
මානසික ෙරෝගී වාට්ටුව වෙග්. ෙලෝහ, ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ බඩු මල්ල 
කෙර් එල්ලා ගත් ෙලෝකය උන්වහන්ෙස්ට ගැලෙපන්ෙන් 
නැහැ. මනුෂ්යයාට වර්තමානෙය්දී පැවිදි උපසම්පදාව ලැබිය 
හැකි වුවද. ෙදවියන්ට බ්රහ්මයන්ට එම අවස්ථාව ෙනාමැති 
නිසා ෙදවියන් බ්රහ්මයින් අරහත් භාවය අවෙබෝධෙකාට දින 
කිහිපයකින් පිරිණිවීමට පත් විය යුත� යැයි කියලා භික්ෂුව 
විශ්වාස කරනවා. 

ෙදවියා අවධානමට ලක්ෙවන තවත් අවස්ථාවක් පිළිබඳව 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. එම 
අවස්ථාව බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරන්ෙන් සප්ත 
සූර්යගමන සු� රෙය්දී. ෙමම සූ� රය වර්තමානෙය් විද්යාව 
හදාරණ පිංවත�න්ලා සැකෙයන් යුත�ව බලන සු� රයක්. වරක් 
ෙමම සූ� රයට අනූව, පිංවත් ඔබ ෙම් ෙදපා තබාෙගන සිටින 
මහෙපාළව මත ෙයාදුන් 84000 ක් උසැති මහාෙම්රැ පර්වතය 
ෙම් ෙමාෙහාෙත් තිෙබනවාය කියලා, භික්ෂුව ෙද්ශනා කරන 
ෙකාට විද්යාව හදාරණ ඊට නැඹුරැ පිංවත�න්ලා පිරිසක් ඉහත 
කාරණය හාස්යයට ලක්කලා. නවීන තාක්ෂණය විසින් 
සැටලයිට් ආධාරෙයන් ෙම් මහෙපාළව ඡායාරෑපගත ෙකාටයි 
තිෙබන්ෙන්. ෙයාදුන් 84000 ක් උස කන්දක් තිෙබනවානම් එය 
සැඟවී තිෙබන්න බැහැයි කියලා, ෙම් උත�ම් ධර්ම කාරණය 
හාස්යයට ලක්කලා. භික්ෂුව ඒ ෙමාෙහාෙත් එම මහත්වරැන්ට 
ප්රකාශ කෙල් ඔබලා ඔය සිනාෙවන්ෙන් බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ටයි, උත�ම් ධර්මයටයි කියලා. නමුත් එම සු� රය 
කරැණු සහිතව වි� රහ ෙකාට ෙපන්වන ෙකාට එම 
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පිංවත�න්ලාට නවීන විද්යාව අභිබවාගිය සම්මා සම්බුද්ධ 
ඥානෙය් අසිරිමත් භාවය නුවණින් ෙමෙනහි කරන්න ඇතිය 
කියලා භික්ෂුව විශ්වාස කරනවා. ඉහත සූ� රෙය් සඳහන් 
කාරණය සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෛමත්රී බුදුරජාණන් වහන්ෙස් සම්මා 
සම්බුද්ධත්වයට පත්වී එම ශාසනය අත�රැදහන්ව ගියාට 
පසුවයි. 

බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා මහාෙම්රැ පර්වතය 
ගැන. එය ෙම් ෙමාෙහාෙත් විෂයවන්ෙන් බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ට පමණයි. ෙමෙහම කාලය ෙගවී ගිහින් අවුරැදු 
සියයක් දහසක් වැස්ස නැතිව තිෙබන ෙකාට බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා ෙයාදුන් 84000 ක් උසැති 
මහාෙම්රැ පර්වතය ෙපෙනන්නට පටන් ගන්නවාය කියලා. 
සම්මා සම්බුද්ධ ඥානෙයන් ෙද්ශනා ෙකාට වදාළ, ඉහත 
කාරණය අපි ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්ට අනූව ෙමෙස් ගලපාගත 
යුත�ව තිෙබනවා. අවුරැදු සියයක් දහසක් වැස්ස නැතිව 
තිෙබන ෙකාට පෘථිවිෙය් ඇතිවන උෂ්ණය විසින් හිම දියෙවල 
මහාෙම්රැ පර්වතය ෙපෙනන්නට පටන්ගන්නවා විය යුත�යි. 
ෙම් කාරණය පිංවත් ඔබට ෙමෙහම ගලපාගන්න පුළුවන්. 
ඉන්දියාෙව් ගංගා, යමුනා ගංගාවන් පටන් ගන්නා ස්ථානයන් 
තවම ඉන්දියාව දන්ෙන් නැහැ. ඒ අය දන්නවා ෙම් ගංගා 
හිමාලෙයන් පටන්ගන්නවාය කියලා. නමුත් ඒවාෙය් ආරම්භක 
උල්පත ඒ අයට ෙහායාගන්න බැහැ. එම ප්රෙද්ශ හිෙමන් 
වැසිලයි තිෙබන්ෙන්, අහසයි ෙපාළවයි එක්ෙවලා 
ෙපෙනන්ෙන්, ඒවා අභිරහස් ග�ප්ත ප්රෙද්ශ මනුෂ්යෙයක�ට එම 
ප්රෙද්ශ වලට කිට්ටු ෙවන්න බැහැ. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා කරනවා මහාෙම්රැ පර්වතය ෙබාෙහෝම සශ ්රීක 
කඳුයායකි. එය මහෙපාෙළාෙවන් යටට ෙයාදුන් 84000 ක් 
තිෙබනවා. මහෙපාෙළාෙවන් ඉහළට ෙයාදුන් 84000 ක් 
තිෙබනවා. මහෙපාෙළාෙවන් ඉහළට තිෙබන ෙයාදුන් 84000 
දිව්යතලවලටම උසයි කියලා. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා 
කරනවා. ෙම් මහාෙම්රැව සශ ්රීක වනස්පති වෘක්ෂයන්ෙගන්, 
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තෘණ වර්ග වලින් හිම වළසුන්, හිම මුවන් වැනි සත�න්ෙගන් 
ගහන සුන්දර කඳුවැටියක්ය කියලා. අවුරැදු සියයක් දහසක් 
වැස්ස නැති නිසාම සියළු තණපත්, ගහෙකාළ වියළි මුඩු 
කඳුවැටිය ෙපෙනන්නට තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙමාෙහාත වන විට 
ඉහත මහාෙම්රැ පර්වතය දකින්නට මනුෂ්යෙයෝ ෙම් ෙලෝකෙය් 
නැහැ. පෘථිවිෙය් උෂ්ණත්වය වැඩිවීම නිසා මනුෂ්ය ප්රජාව 
මැරිලෙගාස් ඉවරයි. මනුෂ්යයා පිපාසය, ක�සගින්න, 
උෂ්ණත්වය නිසාම ද්ෙව්ශෙයන්, ෛවරෙයන් මිය පරෙලාව 
ෙගාස් ෙප්ර◌්තයින්, බූතයින්, නිරිසත්වයින් ඉෙඩෝරයට 
ඔෙරාත්ත�ෙදන කෘමීන් වශෙයන් මැෙරමින් ඉපෙදමින් ෙමම 
කාශ්ඨක පරිසරෙය් දුක් විඳිනවා. 

ෙමෙහම වැස්ස නැතිව, තවත් අවුරැදු සියයක් දහසක් 
ගතෙවන ෙකාට යෙමක් අහස ෙදස බැලූෙවාත් අහෙස් ඉරවල් 
ෙදකක් පායලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් ෙදවැනි ඉර දකින්න 
මනුෂ්යෙයක් ෙම් ෙලෝකෙය් නැහැ. ෙදවැනි ඉර පෑයුවට පසුව 
මහාෙම්රැ පර්වතෙය් තිෙබන මහාදිය පාරවල්, මධ්යම දිය 
පාරවල්, ක�ඩා දිය පාරවල් සියල්ලම සිඳියනවා කියලා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. සශ ්රීක දිය උල්පත් 
වලින් ගහනවා තිබු මහාෙම්රැ පර්වතය කාන්තාරයක් ෙවනවා. 
ෙමෙහම තවත් අවරැදු සියක් දහසක් වැස්ස නැතිව තිෙබන 
ෙකාට අහෙස් ත�න්වැනි ඉරත් පායනවා. දැන් ඉරවල් ත�නයි, 
ත�න්වැනි ඉර පෑයුවට පසුව බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා 
කරනවා ෙමෙතක් මහාෙම්රැෙව් දියඋල්පත් වලින් ෙපෝෂණය 
වූ පංචමහා ගංගාවන් ගංගා, යමුනා, අචරවති, සරභ�, මහි, 
කියන ගංගාවන් සම්පූර්ණෙයන්ම වැලි තලා මත�ෙවන්න සිඳී 
යනවා කියලා. පංච මහා ගංගාවන් යම් දවසක සිඳී යනවානම් 
අෙප් මහවැලි, කැළණි, වලෙව් ගංගා ගැන ෙමානවා කතා 
කරන්නද. 

ෙමෙහම තවත් අවුරැදු සියක් දහසක් වැස්ස නැතිව තිෙබන 
ෙකාට අහෙස් හතරවැනි ඉරත් පායලා තිෙබනවා. දැන් ඉරවල් 
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හතරයි. හතරවැනි ඉර පෑයුවට පසුව පංච මහා විල් 
සම්පූර්ණෙයන්ම සිඳී යනවා. අෙනෝතත්තය, රථකාරය, 
සිංහප්රාපානය, මන්දාකිණිය, ෂඞ්දනය කියන පංචමහාවිල් 
සම්පූර්ණෙයන්ම සිඳි යනවා. 

ෙමෙහම වැස්ස නැතිව තවත් අවුරැදු සියයක් දහසක් 
ගතෙවනෙකාට ආකාසෙය් පස්වැනි ඉරත් පායනවා. දැන් 
ඉරවල් පහයි. නමුත් ඉරවල් බලන්න දකින්න මනුෂ්යෙයෝ ෙම් 
ෙලෝකෙය් නැහැ. මනුෂ්ය ප්රජාව උෂ්ණත්වය නිසාම විනාශ 
ෙවලා නමුත් ඒ අය නිවන් දකින්ෙන් නැහැ. ඉෙඩෝර, 
කාන්තාර, ෙද්ශග�ණයට ඔෙරාත්ත� ෙදන සතර අපාෙය් 
සත්වයින් හැටියට ඉපෙදමින් පිච්ෙචමින් මැෙරනවා. එදාට 
ඔබත්, මමත් භවෙය් සිටිය ෙහාත් ෙහ්ත�ඵලධර්මයන්ට අනූව 
ෙම් කර්කශ පරිසරෙය් මැෙරන උපදින සත්වෙයක් ෙව්වි. 

පස්ෙවනි ඉර පායලා තිෙබන ෙකාට බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා කරනවා මහෙපාෙළාෙවන් හතෙරන් ත�නක් වසාෙගන 
තිෙබන මහා සාගරය සම්පූර්ණෙයන්ම සිඳි යනවා. මහා 
සාගරය වැලි තලාවක් වෙගන් ෙපෙනන්ෙන්, ඈතින් ඈතට 
හරක් ක�ර සටහන් වල පිරැණු වත�ර කළදක් වෙග් වළ 
ෙගාඩැලි මත දිය කඳුලක් රැ◌ුඳි තිෙබනවා ෙපෙනනවා යම් 
දවසක මහා සාගරයත් සිඳිලා යනවා නම් මුළු ෙලෝකයම 
මනුෂ්යයන්ෙගන් ෙතාර එකම වැලි තලාවක් ෙවනවානම් 
පිංවත් ඔබ මෙග් ෙකාට අල්ලාෙගන සිටින රට, ජාතිය, ආගම, 
ෙද්ශසීමා ගැන ෙමානවා කතා කරන්නද. මහා සාගරය දැන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම සිදිෙගාස් ඇති නිසා දැන් මහාෙම්රැව මුහුද 
යටට ගිලි තිබුණ ෙයාදුන් 84000 ක් මත�ෙවලා. දැන් මහාෙම්රැ 
පර්වතය දිගින්, පළලින්, උසින් ෙයාදුන් එක්ලඏ හැට අටදාහක් 
විශාලත්වයකින් ෙපෙනන්ෙන්. 

ෙමෙහම තවත් අවුරැදු සියයක් දහසක් වැස්ස නැතිව තිෙබන 
ෙකාට හයෙවනි ඉරත් අහෙස් පායලා තිෙබනවා. දැන් ඉරවල් 
හයයි. හයවැනි ඉර පෑයුවට පසුව පෘථිවිෙය් උෂ්ණත්වය 
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වැඩිභාවය නිසාම මහාෙම්රැ පර්වතය හතර වටින්ම දුම් 
දමනවා. එම දුමින් මුළු පෘථිවිතලයම වැසී යනවා. ෙයාදුන් 
එක්ලක්ෂ හැට අට දාහක් උස, පළල මහාෙම්රැවයි ෙම් දුම 
දමන්ෙන්. පිංවත් ඔබ නුවණින් ෙමෙනහි කරන්න ඕෙන් 
මහාෙම්රැ පර්වතය මුදුනත දිව්යතලවලට උස නම් ෙම් දුෙමන් 
දිව්යතලත් පීඩාවට පත්විය යුත�යි. ෙදවියනුත් පීඩාවට පත්විය 
යුත�යි. ඉරවල් හයක උෂ්ණත්වය, ආෙලෝකය, යටපත් ෙකාට 
පෘථිවිය දුෙමන් වැසී යනවා. ෙම් මුළු පෘථිවිතලයම දුෙමන් 
වැසී යනවා නම් අනාගතය ආෙලෝකමත් කර ගැනීම උෙදසා 
අපි ඇති කරගන්න බලාෙපාෙරාත්ත� ක�මක් කරන්නද. 

මුළු පෘථිවියම දුෙමන් වැසිලා තවත් අවුරැදු සියයක් දහසක් 
තිෙබන ෙකාට අහෙස් හත්ෙවනි ඉරත් පායලා තිෙබනවා. දැන් 
ඉරවල් හතයි. සත්ෙවනි ඉර පෑයීමත් සමඟම දුෙමන් රත්ෙවලා 
තිබුණ මහාෙම්රැ පර්වතය සතර වෙටන්ම ගිනිගනිමින් 
පෘථිවිය මතට කඩා වැෙටනවා. ෙයාදුන් 168000 ක් උසින්, 
පළලින්, දිගින් යුත් මහාෙම්රැ පර්වතය ගිනි ගනිමින් පුපුරා 
කඩා වැටිම නිසා මුළු පෘථිවියම ගිනිෙගන විනාශයට 
පත්ෙවනවා. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා 
කරනවා ෙම් ගිනිගැනීෙමන් අඟ�රැ කැබැල්ලක්වත් ඉතිරි 
වන්ෙන් නැහැ කියලා. සියල්ල ගිෙතල් දැවුන කළ ඉතිරි ෙවන 
අළු බවට පත්ෙවනවා. යම් දවසක මුළු පෘථිවියම ගිනිෙගන 
අළු බවට පත්ෙවන දිනයක් එනවා නම් ෙම් රෑපයට සැප 
ලබාදීම සඳහා අපි ඉදිකරන කාම රෑපි, අරෑපි මාළිගාවන් ගැන 
ෙමානවා බලාෙපාෙරාත්ත� තබාගන්නද. 

ෙකෙනක�ට ප්රශ්නයක් ෙවන්න පුළුවන් පෘථිවිෙය් තිෙබන්ෙන් 
එක ඉරයි ෙකාෙහාමද ඉරවල් හතක් පායන්ෙන් කියලා. ඒවා 
ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්. පළමු ඉර පායලා තිබී අවුරැදු සියයක් 
දහසක් වැස්ස නැතිව තිෙබන ෙකාට ඇතිවන පෘථිවිෙය් 
උෂ්ණත්වය විසින් ෙදවැනි ඉර ඇති ෙවනවා. ෙදවැනි ඉර 
පායලා අවුරැදු සියයක් දහසක් වැස්ස නැතිව තිෙබන ෙකාට 
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පෘථිවිෙය් ඇතිෙවන උෂ්ණත්වය විසින් ත�න් වැනි ඉර 
ඇතිෙවනවා. ෙම් විදියට පෘථිවිෙය් උෂ්ණත්වය වැඩිෙවන්න 
වැඩිෙවන්න එම පෘථිවිෙය් උෂ්ණත්වය විසින් ඉරවල් 
ඇතිෙවන්ෙන්. ෙම් ආකාරයට හත්වැනි ඉර පෑයුවාට පසුව 
ඊටත් වඩා උෂ්ණත්වයක් පෘථිවියට දරාගන්න බැහැ. පෘථිවියට 
එම උෂ්ණත්වය දරාගන්න පුළුවන් නම් අටවැනි ඉරක�ත් 
පායාවී. නමුත් ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් උත�ම් සම්මා 
සම්බුද්ධ ඥානෙයන් දකිනවා හත්වැනි ඉරට වඩා උෂ්ණත්වයක් 
පෘථිවියට දරාගන්න බැහැය කියලා. ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන් විසින් 
ෙම් විනාශය සකස්කරන්ෙන්. 

ඉහත සූ� රය භික්ෂූව සටහන් කෙළ් ෙදවියන් හා දිව්යතල 
අවදානමට ලක්ෙවන අවස්ථාවක් ගැන සඳහන් කරන්න. ෙම් 
සූ� රෙය් සඳහන් ෙවනවා, දිව්යතලවල ෙදවියන් සත�ටුවන 
කාමාස්වාදය විඳින පංචමහා විල් සිඳිලා යනවා කියලා. 
මහාෙම්රැ පර්වතෙය් මුදුනත දිව්යතලවලට උස නිසා 
මහාෙම්රැ පර්වතය අවුරැදු සියයක් දහසක් දුම් දමන ෙකාට 
එම දුෙමන් දිව්යතල වැසියන් පීඩාවට පත් ෙවන්න ඕෙන්. 
ඉහත සූ� රෙය්දී සත්ෙවනි ඉර පායලා මහාෙම්රැව 
ගිනිගැනීෙම්දී මුළු පෘථිවියම ගිනිජාලාවක් බවට පත්ෙවමින් 
පවතින විට දිව්යතලයත් පීඩාවට පත්ෙවන්න ඕෙන්. ෙමතැනදී 
සුරක්ෂිත භාවයට පත්ෙවන්ෙන් මාර්ගඵලලාභී ෙදවියා 
දිව්යාංගනාව පමණයි. ආභස්සර බ්රහ්මතලය සුරැ◌ුකිව 
පවතිනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. 

සූ� රය ආරම්භෙය්දීම සටහන් කළ පළමු ඉර පායලා තිබී, 
අවුරැදු සියයක් දහසක් වැස්ස නැතිව තිෙබන ෙකාට කියන 
අවස්ථාෙව්දී පටන් සත්වැනි ඉර පායා පෘථිවිය ගිනිෙගන 
දැෙවන ෙමාෙහාත දක්වා ඇති කාලය අවුරැදු දස දහස් 
ගණනක් ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් කාලවකවානුව ත�ල 
පංචඋපාදානස්කන්ධෙය් අනිත්යභාවය දැකපු සියළුම 
මාර්ගඵලලාභී දිව්ය දිව්යාංගනාවන් ෙම් පෘථිවිෙය් ෙවන්නාවූ 
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විනාශය දැකලා එම විනාශය නුවණින් ෙමෙනහි කරලා 
අනිත්යසංඥාවන් වැඩිලා නිවන් අවෙබෝධෙකාට ගන්නවා. ෙම් 
සා විනාශයක් පෘථිවිය මත තම දෑස් ඉදිරිපිට සිද්ධෙවන 
ෙකාට අවම තරමින් සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී ෙදවි 
ෙකෙනක�වත් ෙම් ෙලෝකයට සංස්කාරයන්ට බැෙඳන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් විනාශය කමටහන් ෙකාට ෙගන නිවන් අවෙබෝධය 
ලබනවා. ඉන් ෙමහා සියළුම ෙදවියන් ෙම් අනත�ෙර් ෙගාදුරැ 
බවට පත්ෙවනවා. ෙම්සා දරැණු විනාශයක් සිද්ධෙවනෙකාටත් 
මාර්ගඵලලාභී ෙදවියා, දිව්යාංගනාව සුරක්ෂිතයි කියලා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරන්ෙන් ඉහත ෙහ්ත�ව නිසා 
විය යුත�යි. 

එම නිසා පිංවත් ඔබ ෙම් උත�ම් අවස්ථාෙව්දී ධර්ම මාර්ගෙය් 
ගමන් කරමින් කල්ප විනාශයකදීවත් පීඩාවට පත් ෙනාවන 
මාර්ගඵල ලාභී ෙදවිෙයක් දිව්යාංගනාවක් වීමට උත්සහ ගන්න. 
එෙස් ෙනාවුනෙහාත් ඉරවල් හතක උෂ්ණත්වය විසින් 
ඇතිකරන කර්කශ පරිසරෙය් මනුෂ්ය ෙලෝකය ත�ල නිර්මාණය 
වන ගිනිගත් නිරෙය්දී මැෙරමින් ඉපෙදන කෘමීන්, ෙප්ර◌්තයින්, 
නිරිසත�න් වශෙයන් ද්ෙව්ශය, ෛවරය, ෙව්දනාව, පිච්චීම 
ජිවිතය ෙකාට ගත් අවාසනාවන්තෙයක් වීමට ඔබට සිදුවනු 
ඇත. 

ෙමම සූ� රය ෙමෙනහි කරන ෙකාට ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ෙග් සම්මා සම්බුද්ධ ඥානෙය් අසිරිමත්භාවය ඔබට 
වැටෙහනවා, වෙග්ම ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්ට අනූව අනාගතය 
දැකීෙම් තියුණු ප්රඥාව ෙහාඳින් පැහැදිලි ෙවනවා. මුලින්ම 
අවුරැදු සියයක් දහසක් වැස්ස නැතිව තිෙබනවා. එම 
උෂ්ණත්වය ෙහ්ත�ෙවන්ම හිම දියෙවලා මහාෙම්රැව ෙප්න්න 
පටන් ගන්නවා. ෙදවැනිව දිය උල්පත් සිඳි යනවා. 
� රමානුක�ලව පංචමහා ගංගා, පංචමහාවිල්, මහා සාගරය සිඳි 
යනවා. මීළඟට උණුසුම වැඩිනිසාම මහාෙම්රැව දුම් දමනවා. 
අවසානෙය්දී ගිනිෙගන විනාශ ෙවනවා. එකින් එක ඉරවල් 
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පායන ෙකාට ඇතිවන ෙලෝක ස්වභායන් පිංවත් ඔබ නුවණින් 
දකින්න. ඉහත කල්ප විනාශය ඔෙබ් ජිවිතය කිට්ටුවට ෙගන 
සංසාරබිය ඇති කරගන්න. ෙම් මුළු මහ ෙපාළවම 
ගස්ෙකාළන්, තණපත්, වියළි මුඩු බිමක් ෙවනවා මනසින් 
දකින්න. ගංගා ඇළ ෙදාළ වියළී මහා සාගරය සිඳි ෙගාස් මුළු 
පෘථිවියම වැලි තලාවක් ෙවනවා මනසින් දකින්න. මුළු 
පෘථිවියම දුෙමන් වැසී තිෙබනවා මනසින් දකින්න. මුළු 
පෘථිවියම ගිනිෙගන දැෙවනවා මනසින් දකින්න. එම කාශ්ඨක 
උෂ්ණත්වයට හසුවී සත්වයා පිච්චි පිච්චි මැෙරනවා, නැවත 
උපදිනවා මනසින් දකින්න. ඔබ මනසින් සැලසුම් කරන්නා වූ 
අනාගත පංචඋපාදානස්කන්ධෙය් බියකරැ බව, විෂම බව, 
දුක්බව ක�සල් අක�සල් සංස්කාරයන්ෙග් ආශ්වාද රහිත බව 
දකිමින් ඉහත ෙලෝක ධර්මයන් සම්මා සම්බුද්ධ ඥාණෙයන් 
අවෙබෝධ ෙකාට වදාළ බුදුරජාණන් වහන්ෙසෙග් අෙයෝමය 
ග�ණයන් ඥාණයන් පිළිබඳව ෙමෙනහි කරමින් රාත්රී නින්දට 
යන්න එවිට එම රාත්රීය යහපත් රාත්රයක් ෙව්වි. 

ෙනාවැම්බර් මාසෙය් වැස්ස කාලය පටන් අරෙගන කටුමැටි 
ක�ටිෙය් ඉදිරි පියස්සට දමා තිෙබන කළු පැහැති ෙපාලිතින් 
වහලයට ජල බිංදු වැෙටන ෙව්ගවත් හඬ වැස්ෙස් හඬ පරයා 
ඇෙසනවා. කැලෙය් කිච් බිචි ගාමින් සිටි ක�රැල්ලන් ගැන 
කිසිම ෙහෝඩුවාවක් නැහැ. එම ක�රැල්ලන් ගස්වල අත�පතරට 
ෙවලා ෙහාඳෙටෝම ෙතෙමනවා ඇති. උෙද් ඉදන් වැස්ස නිසාම 
අද දවල් වරැවම ක�රැල්ෙලෝ ක�සගින්ෙන්. ඒ නිසාම පණුවන්ට, 
දලඹුවන්ට වැස්ස නිසා අද අභය දානය ලැෙබනවා. අතීත 
අක�සල් නිසාම වැස්සට ෙහම්බත් වී ක�රැල්ෙලෝ දවස ගත 
කරන්ෙන් ෙමානතරම් පීඩාවකින්ද. අතීත සංස්කාර සත්වයාව 
ෙබාෙහෝම සාධාරණ විදියටයි සලකන්ෙන්. වැස්සට ෙනාෙතමි 
ඉන්න ඔබටත්, මටත්, ෙගදරක්, ක�ටියක් ලැබිලා තිෙයන්ෙන් 
අතීත ක�සල් සංස්කාර නිසාමයි. මහා ධාරාණීපාත වැස්ෙස් 
පිංවත් ඔබ සිතන්න ඕෙන් වැස්ස නවතින්ෙන් ෙකායි 
ෙව්ලාෙව්ද කියලා ෙනාෙව්, වැස්ෙස් සීතලට උණූසුම් 
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ෙවන්ෙන් ෙකාෙහාමද කියලා ෙනාෙව්, වැස්සට ෙතෙමන 
අප්රමාණ සත්වයන් අතර වැස්සට ෙනාෙතමී ඉන්න, පිංවත් 
ඔබ ෙමානතරම් පින් කරලා ඇතිද කියන කාරණය. වැස්ස 
ගැන නුවණින් ෙමෙනහි කරලා මත�ෙකාට ගන්න පින, පව 
කියන කාරණය පිංවත් ඔබ උපෙයෝගිෙකාටගත යුත්ෙත් 
විදර්ශනා නුවණ වඩාවාගැනීම උෙදසාමයි. ඔය වැස්සට 
ෙතෙමමින්, සීතෙල් ගැෙහමින් සිටි සෑම පක්ෂිෙයක්ම, 
සෙතක්ම, අතීත භාව වලදී ෙලාක� මාළිඟාවල, තට්ටු ෙදෙක් 
ෙගවල් වල ජීවත් වුණ අය. අතීතෙය් ඒ අය වැස්ස වහින 
ෙකාට, වැස්ස පායන්ෙන් ෙකායි ෙව්ලාෙව්ද කියලා සිත�වා 
මිස, වැස්සට උණුසුමකට ත�රැල්වුණා මිස, තමන් වැස්සට 
ෙනාෙතමී සිටියදී අෙනක් සත�න් වැස්සට ෙතෙමන්ෙන් ඇයිද 
කියලා සිත�ෙව් නැහැ. ෙම් උත�ම් ෙමාෙහාෙත් පිංවත් ඔබට 
පුළුවන් වැස්සට ෙතෙමන සත�න් අතර වැස්සට ඔබ ෙනාෙතමී 
සිටින්ෙන් ඇයිද කියන කාරණය සිතන්න. ආකාසෙය් කඩා 
හැෙලන මහ වැස්සට වඩා, ඔෙබ් සිෙතන් කඩා හැෙලන, 
ෙකෙලස් වැස්ස ඔබව අනාගත භවගමෙන්දී මහා වැසි වලට 
ෙතෙමන තිරිසන් සෙතක් කරාවි. භික්ෂුව දන්න පිංවත් 
මහත්මෙයක් සිටියා. එම මහත්මයාෙග් ආගම ෙමාකක්ද 
කියන්න භික්ෂුව දන්ෙන් නැහැ. ඔහුෙග් ආගම කාටවත් 
ෙසායන්නත් බැහැ. සර්ව ආගමික කියලා ආගමක�ත් 
තිෙබනවාෙන්. ෙම් අය පන්සලටත් යනවා, පල්ලියටත්, 
ෙකෝවිලටත් යනවා. එක අරමුණක සිත පිහිටලා නැහැ. 
විච්කිච්ඡාව, සැකය ජිවිතය ත�ල උඩු දුවලා. සමහර විට එම 
මහත්වරැන් සිතනවා තමන් පැවෙතන්ෙන් වඳුරාෙගන් කියලා. 
වඳුරා අත්ෙතන් අත්තට පනිමින් යනවා වෙග්, ඒ මහත්මයාත් 
පන්සලට, පල්ලියට, ෙකෝවිලට පනිමින් යනවා. භික්ෂුව 
සඳහන් කරන මහත්මයා ඉහත ස්වභාවෙය් මහත්මෙයක්. ඔහුට 
ෙහාඳ තීක්ෂණ බුද්ධියක් තිබුණා. ඔහුෙග් තීක්ෂණ බුද්ධියට 
පුළුවන්, මුළු සමාජයම යම් කාරණයක පටලවා තබලා, 
ඇතිවන විනාශය නිවී සැනසිල්ෙල් බලා සිටින්න. ෙම් 
මහත්මයා මිය ගිහින් උපත ලබන්ෙන් තියුණු තීක්ෂණ රත� 
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පැහැති ඇස් ඇති බකමූෙණක් ෙවලා. ඒ බකමූණන් ෙම් මහා 
වැස්සට සමහර විට ෙතෙමනවා ඇති. අපූරැ සුන්දර 
මනස්කාන්ත නිවසක අතීතෙය් දැසි දස්සන් සමඟ ජීවත් ෙවද්දී 
ඒ මහත්මයා සිතලා නැහැ. ෙමපමණ සත�න් මහා වැස්සට 
ෙතෙමන ෙකාට ඇයි මම ෙනාෙතමී සුවිසල් නිවසක ජීවත් 
ෙවන්ෙන් කියලා. 

වැස්ස හුඟාක් ෙව්ගෙයන් වහිනවා. ක�ටිය ඇත�ෙල් එල්ලී සිටි 
කිරි වවුල් පැටියා ෙව්ගවත් ෙගරවීම් හඬට බියවී ක�ටිය 
ඇත�ෙල් එහා ෙමහා පියාඹනවා. ෙටෝච් එළිෙය් ආධාරෙයන් 
ෙම් කටුසටහන ලියන්ෙන්. වැස්ස ඔබ ඇති තරම් වහින්න. 
භික්ෂුවකෙග් සිත අනිත්ය සංඥාව නැමැති, ෙපාල් අත� වලින් 
ෙහාඳින් ෙසවිලි කරලයි තිෙබන්ෙන්. ඒ සිෙත් ධර්ම 
මනසිකාරයන් හැර ෙවන සිත�විල්ලක් නම් ඇති වන්ෙන් 
නැහැ. ෙම්සා දරැණු වැස්ෙස් අක�සල් විපාක අත් විඳින 
තිරිසන් සත�න් විඳින දුක කමටහන් ෙකාට ෙගන පිංවත් ඔෙබ් 
සිතත් ෙහාඳින් ධර්මෙයන් ෙසවිලි ෙකාට ගන්න. වැසි බර 
රාත්රියක නින්දට යන ෙමාෙහාෙත් පිංවත් ඔබ වැස්සට 
ෙනාෙතමී සිටිනා ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන් නුවණින් දකිමින් නින්දට 
යන්න. එවිට එම රාත්රිය යහපත් රාත්රයක් ෙව්වි. 

වස් කාලය ෙගවී ගිහින්, චීවර මාසෙය් අවසාන ෙපාෙහාය 
අදයි. පිංඩපාත මඩුවට දානය රැෙගන පැමිණි දායක 
මහත්මෙයක් ප්රකාශ කලා, තමන්ෙග් ගෙම් පන්සෙල් මුල්ම 
වතාවට අටපිරිකර පනහක් පූජා කරලා වස්පිංකම ෙබාෙහෝම 
උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සිද්ධකලාය කියලා. එක ස්වාමීන් 
වහන්ෙස් නමක් පමණක් වැඩ සිටින ගෙම් පන්සෙල් දායක 
මහත්වරැන්ට හරිම සන්ෙතෝෂයි පිංකම ගැන. අෙන් සාදු සාදු 
පිංවත�න් ෙගාඩාක් පිංකම් කරගන්නවා. ෙගෞරවනීය 
ස්වාමීන්වහන්ෙස්ලාත් ක�සලෙය් අර්ථයන් කඨින පිංකම ත�ලින් 
මත�ෙකාට ගන්න දක්ෂෙවන්න ඕෙන්. භික්ෂුව වැඩ සිටි 
ක�ටිෙය් දායක පිංවත�න් භික්ෂුවට කඨින වස්� රය හැටියට 
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අඳනයක් පූජා කෙළ්. භික්ෂුවෙග් ත�න් සිවුර පරිපූර්ණ නිසා 
එම අඳනයක්, ක�ටිෙය් අතහැර දමලයි භික්ෂුව දැන් වැඩ සිටින 
ක�ටියට වැඩිෙය්. අතිරික්තය කියන්ෙන් හිසරදයක්. අතිරික්ත 
ෙදය අතහරින කම්, භික්ෂුවට සැනසිල්ලක් නැහැ. ඉහත 
අතහැරීම ත�ළ අර්ථවත්ව ජීවත් වන ෙගෞරවනීය ස්වාමින් 
වහන්ෙස්ලා විශාල පිරිසක් වර්තමානෙය් වැඩ සිටිම අපි 
කාටත් සත�ටක්, වෙග්ම අෙප් භාග්යයක්. 

වසරකට වතාවක් එළෙඹන කඨින පිංකම ගිහි පිංවත�න්ලා 
සිදුකරන්ෙන් ෙබාෙහෝම ෙගෞරවෙයන්. ඒ ෙගෞරවෙය් තරමටම 
පිංවත�න්ලාට පින් රැස්ෙවනවා. වර්තමානෙය් කඨින පිංකම 
ෙබාෙහෝම මිල අධික පිංකමක් බවට පත්වී ෙගන යනවා. 
ෙම්වා ගැන සිතීම පැත්තකින් තියලා පිංවත් ඔබ උත්සහ 
ගන්න ඕෙන් කඨින චීවර පූජාෙව් සැබෑම අර්ථය ජිවිතයට 
එකත�ෙකාට ගන්න. ෙලෝකයටම සඟවා, අනුන්ෙග් පිංකෙමන් 
තමා ගත හැකි උපරිම ප්රෙයෝජනය ලබාගැනීමට. පින 
කියන්ෙන් සංස්කාරයන් බව ඇත්ත. නමුත් ප්රඥාව වඩවා 
ගැනීම උෙදසා පින අත්යාවශ්ය ෙවනවා. ෙගෞරවනීය 
ස්වාමීන්වහන්ෙස්ලාට වස් ආරාධනා කිරීමත් සමඟම එළෙඹන 
ත�න් මාසෙය් පිංවත�න්ලා දානමය, ශීලමය, සද්ධර්ම ශ ්රවණය 
පිංකම් ෙගාඩාක් සිද්ධකරගන්නවා. ෙම් කර ගන්නා වූ පිංකම් 
විදර්ශනා නුවණ ඇති කර ගැනීම උෙදසාමයි ප්රෙයෝජනයට 
ගත යුත්ෙත්. පිංවත් ඔබ වස් පිංකම් ආරම්භ කිරිෙම්දී පූජා 
කරන වැසි සළුෙව් පටන් මුළු වස් පිංකම පුරාවටම ෙලෝභ, 
ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ සිතක් සකස් ෙවන්න ෙදන්න එපා. 
වර්තමානෙය් කඨින පිංකම කියන කාරණෙය්දී තරඟයක් 
කියන කාරණය අපි දකිනවා. වියදම් පක්ෂෙය් වැඩිභාවය 
තමයි, පිංකෙම් සාර්ථකත්වය මනින මිනුම් දණ්ඩ ෙවන්ෙන්. 
සමාජය යන දිශාවකට ගියාෙදන් පිංවත�න් දක්ෂ ෙවන්න 
ඕෙන් සමාජෙය් ඇස වහලා ඔබෙග් විදර්ශනා ඇස තියුණු 
කරගන්න. පිංවත් ඔබ ත�ල ෙලෝභ, ද්ෙව්ෂ සිත් හීනකර ගැනීම 
ත�ලයි අෙමෝහය කියන අර්ථය වැෙඩන්න සුදුසු පරිසරය 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


58 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

ඔබත�ල නිර්මාණය වන්ෙන්. එතැන සිට පිංවත් ඔබ සිතන්න 
අතීත සංසාර ගමන පුරාවට අතීත සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනවල 
ඉපිද පිංවත් ඔබ වැසි සළු ලක්ෂ කීයක් පූජා කරගන්න ඇතිද, 
ඔෙබ් දෑතින් අතීත සංසාරයන්හිදී ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ලාටත් වැසි සළු පූජා කරලා වස් ආරාධනා කරන්න 
ඇති. සංසාරයක් පුරාවට ඔබ පූජා කල කඨින වස්� ර ප්රමාණය 
එක ෙගාඩක් කෙලාත් එය ගිජ්ජක�ට පර්වතය ප්රමාණය 
ඉක්මවා යාවි. වස් පිංකම් උෙදසා ඔබ පූජා කලාවූ ආහාර, 
දානය එක ෙගාඩක් කෙලාත් එයත් ගිජ්ජක�ට පර්වතෙය් 
ප්රමාණය ඉක්මවා යාවි. ඒ වාෙග්මයි කඨින චීවර පිංකම් නිසා 
රැස්ෙකාට ගත් ක�සල් සංස්කාරයන් නිසා ඔබ සක්විත රජ 
සැප, ශ� ර සැපය ෙකාෙතක් ලබන්නට ඇතිද. ෙම් අනිත්ය 
භාවය දකිමින් විදර්ශනා නුවණ දියුණු ෙකාට ගන්න. 

පිංවත් ඔබලා පසුගිය වසෙර් ෙගෞරවෙයන් පූජා කල කඨින 
චීවරය ෙම් වන විට දිරාෙගාස් ඇති, පාංශක�ල චිවරයක් බවට 
පත්ෙවලා ඇති. පසුගිය වසෙර් පූජා කල කඨින චිවරෙය් 
අනිත්යභාවය දකිමින්, ෙම් ෙමාෙහාෙත් ඔබ පූජාකරන නැවුම් 
කඨින චිවරෙය්ද අනිත්ය භාවය විදර්ශනා නුවණින් දකින්න. 
පිංවත් ඔබෙග් අෙත් තිෙබන කඨින චිවරය, පාංශක�ල චිවරයක් 
වනවා මනසින් දකින්න. දැන් ඔබ ත�ලින් ෙමෝහයයි 
දුරැෙවන්ෙන්. වස් පිංකෙම්දී අෙලෝභ, අද්ෙව්ෂ සිත�විලි අතරින් 
අෙමෝහය කියන අර්ථවත් ධර්මය මත�ෙකාට ගන්න 
දක්ෂෙවන්න. එෙස් ෙනාමැතිව යන්නන් වාලෙය් ඔබත් 
ගිෙයාත් අතීතෙය් ඔබ පූජා කල ගිජ්ජක�ට පර්වර්තෙය් 
ප්රමාණයට වැඞ් කඨින චිවර ෙගාඩට තවත් එක් කඨින 
චිවරයක් පූජා ෙකාට, අනිත්යභාවයට පත්ෙවන සංස්කාරයන් 
පමණක් රැස්ෙකාටගත් අදක්ෂෙයක් ෙව්වි. එම නිසා අතීතෙය් 
ඔබ සිදුකරගත් සෑම පිංකමකම යථාර්ථය රැස්කරගත්තාවූ 
සංස්කාරයන්ෙග් අනිත්යභාවය විදර්ශනා නුවණින් දකිමින් 
රාත්රී නින්දට යන්න. එවිට එම රාත්රීය ඔබට යහපත් රාත්රියක් 
ෙව්වි. 
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වස්කාලය ආරම්භෙය්දීම භික්ෂුව මුණ ගැෙසන්න තරැණ 
ස්වාමීන් වහන්ෙස්ලා ෙදනමක් වැඞ්යා. වස් කාලෙය් ඔබ 
වහන්ෙස්ලා ෙකාෙහ් වඩින ගමන්ද කියලා භික්ෂුව එම 
ස්වාමීන් වහන්ෙස්ලාෙගන් ඇසුවා. උන්වහන්ෙස්ලා ෙදනම 
ප්රකාශ කෙළ්, අපි වස් සමාදන් වුෙන් නැති බවයි. 
උන්වහන්ෙස්ලා ෙදනම වස් එකක් සහිත උපසම්පදා හිමිවරැන් 
ෙදපළක්. භික්ෂුව විමසුවා, ඇයි වස් සමාදන් වුෙන් නැත්ෙත් 
කියලා. එතෙකාට උන් වහන්ෙස්ලා ප්රකාශ කරනවා වැස්ස 
තවම නැති නිසා, වස් සමාදන් වුෙන් නැහැය කියලා. ඇසල 
ෙපාෙහායට වැස්ස නැති නිසා ෙම් ස්වාමීන් වහන්ෙස්ලා 
ෙදනම වස් සමාදන් ෙවලා නැහැ. භික්ෂුව ඒ ෙව්ලාෙව් 
විමසුවා ලබන පසෙළාස්වක ෙපාෙහායටත් වැස්ෙස් නැත්නම් 
පසුවස් සමාදන් ෙවන්ෙන් නැද්ද කියලා. ඊට පිළිත�රක් 
ලැබුෙන් නැහැ. භික්ෂුව ඒ ෙව්ලාෙව් විමසුවා ඔබ 
වහන්ෙස්ලාෙග් ග�රැවරයා කවුද කියලා. උපසම්පදා ෙවලා 
ග�රැවරයාෙගන් බැහැරව තනිපංගලෙම් යන ස්වාමීන් 
වහන්ෙස්ලා ෙදනමක්. ෙම් ගමන අනත�රැ දායක නිසාමයි 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් විනය කාරණාවක් 
පනවන්ෙන් පස්වැනි වස දක්වා ග�රැවරෙයක් ඇසුෙර් වැඩ 
සිටින්න කියලා. මාරයා අෙප් ඔළුවට නානාප්රකාර මතවාද 
පටවනවා. අප දක්ෂ ෙවන්න ඕෙන් විනයධර, ධර්මධර, ග�රැ 
ඇසුරක් ත�ලින් එම මතවාද පරාජය ෙකාට දමන්න. 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා ෙකාට තිෙබ් නම් ඇසළ 
මාසෙය් පසෙළාස්වක ෙපාෙහායට වස් සමාදන් ෙවන්න 
කියලා. අපි එම ඇසළ ෙපාෙහායට වස් සමාදන් ෙවන්න 
ඕෙන්. කාලයත් සමඟ ෙවනස් වන ෙදයක් ෙනාෙව්, 
සද්ධර්මය. කාලය ෙවනස් වන බව අවෙබෝධෙකාට ෙදන 
ධර්මයක්, සද්ධර්මය. පිංවත් ඔබ දකිනවානම් වර්තමානෙය් 
වස් කාලෙය් වහින්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ දැක්ම ත�ල 
තිෙබන්ෙන් ධර්මෙය් අර්ථය වන අනිත්යයි. ඒ කියන්ෙන් 
ෙවනස් වීම. ෙම් ෙවනස් වීම නුවණින් දැකලා අපි තව තව 
ධර්මයට සමීපෙවන්න ඕෙන්. ෙවනස් වන කාලයත් සමඟ 
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අපිත් දුවන්ෙන් නැතිව එෙස් ෙනාමැතිව ෙවනස්වීම උෙදසා 
ෙවනස් වීම් කරලා ධර්මය අධර්මය කිරිම, විනය, අවිනය 
කිරිම අපි කලයුත� නැහැ. වැස්ස, නියඟය ෙවනස් ෙවනවා. 
ෙම් ෙවනස් වීම තමයි ධර්මය කියන්ෙන්. ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙම් උත�ම් විනය නීති පනවන්ෙන්, ෙම් 
ෙවනස් වීම දැකලා. ෙවනස් වන ෙලෝකය ත�ළ ෙනාෙවනස් 
වන අවෙබෝධෙයන් පරිපූර්ණ වීමට අවශ්ය පරිසරය සකස් 
ෙකාට දීමට. වැස්ස කියන කාරණය ෙනාෙව්. අපි අදාල 
කරගත යුත්ෙත් ඇසළ ෙපාෙහාය කියන කාරණයයි. ඒ 
කියන්ෙන් බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් උත�ම් පැනවීමයි. ෙහට 
දවෙස් මුළු ෙලෝකයම මහ වැසි වැහැල ගංවත�ෙරන් යට 
ෙවන්න පුළුවන්. සතර මහා ධාත�ෙව් ෙවනස් වීම, ෙවනස් වීම 
ත�ල සිටිමින්ම අවෙබෝධ කර ගැනීමයි අපි කළ යුත්ෙත්. එෙස් 
ෙනාවුන ෙහාත් ෙවනස් වන සෘත� නියාම ධර්මයන් සමඟ 
සැමදාම අපිට දුවන්න ෙව්වි. සතර මහා ධාත�ව ඔෙහ් 
අනිත්යභාවයට පත්ෙවමින් දුවපුෙදන්. පිංවත් ඔබ ධර්ම විනය 
ළඟ නවතින්න. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා පඨවි, 
ආෙපෝ, ෙත්ෙජෝ, වාෙයෝ සතර මහා ධාත�ව සද්ධර්මය 
අත�රැදහන් ෙවනවා නම් ඒ පුද්ගලයා ඇති වන්ෙන් ෙම් 
ශාසනය ත�ලමයි කියලා. මුහුෙද් යා� රා කරන නැවක් බඩු 
වැඩි වීෙමන් ගිලී යන්ෙන් යම් ෙස්ද, ඒ ආකාරයට සද්ධර්මය 
අත�රැදන් ෙවන්ෙන් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ට 
සද්ධර්මයට, සංඝරත්නයට අකීකරැව, ෙගෞරවෙයන් ෙතාරව, 
ශික්ෂා පදවලට අෙගෞරව කිරීම සමාධිය ෙකෙරහි අෙගෞරව 
කිරිම කියන කාරණා ශාසනය අත�රැදහන් වීමට ෙහ්ත�ෙවනවා 
කියලා. යම් දවසක සද්ධර්මය ෙව්ශෙයන් අසද්ධර්මය 
පහළවුෙනාත් එදාට ශාසනය අත�රැදහන් ෙවනවාය කියලා. ඒ 
නිසාමයි ධර්මදායාද සූ� රෙය්දී ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරන්ෙන් ධර්මයට දායාද ෙවන්න, 
අධර්මයට දායාද ෙවන්න එපාය කියලා. විනයට දායාද ෙවන්න 
අවිනයට දායාද ෙවන්න එපාය කියලා. ඔබලා ධර්මයට දායාද 
ෙනාවී අසද්ධර්මයට ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්රශංසා වලට දායාද 
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වුෙනාත් ඔබලාට පමණක් ෙනාෙව් ශාස්තෘන්වහන්ෙස් වන 
මටත් මිනිසුන් අෙගෞරව කරාවි, ෙචෝදනා කරාවි කියලා. එම 
නිසා අපි ෙගෞරවෙයන් ආරක්ෂාකර ගත්තා වූ විනය 
ශික්ෂාවන් සිහිකරමින් ආවර්ජනය කරමින් රාත්රී නින්දට 
ගිෙයාත් එම රාත්රය යහපත් රාත්රියක් ෙව්වි. 

භික්ෂුවෙගන් පිංවත් මහත්මෙයක් ප්රශ්නයක් විමසුවා. 
ෛම� රිය ෙකාෙහාමද මාර ධර්මයක් ෙවන්ෙන් කියලා. ඉහත 
කාරණ සිහිනුවණින් පිංවත�න්ලා ෙත්රැම් ගන්න අවශ්යයි. 
එෙස් ෙනාවුනෙහාත් වැරදි අන්තයක�යි පිංවත�න්ලා අල්ලා 
ගන්ෙන්. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෛමත්රී භාවනාව වැඩිම නිසා 
ලැෙබන ආනිශංස එෙකාළහක් ගැන ෙද්ශනා කරනවා. එම 
ආනිශංස නම්, සුවෙස් නින්ද යනවා, සුවෙස් පිබිෙදනවා, 
සිහිෙනන් බිය ෙනාෙවනවා, මනුෂ්යයින්ට, අමනුෂ්යයින්, 
ෙදවියන්ට � රිය ෙවනවා. ශරීරය ප්රසන්න ෙවනවා, වස විෙසන් 
හානි ෙනාෙවනවා, සිහිමුලා ෙනාවී මැෙරනවා, සුගතිෙය් 
උපදිනවා. ඉහත ආනිශංස ධර්ම වලින් සිහිමුලා ෙනාවී මිය 
යාමත්, සුගතිෙය් ඉපදීමත් හැර අන් සියළුම ආනිශංස භික්ෂුව 
අත් දැකීෙමන් අත්විදලා තිෙබනවා. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා කරනවා. මත�වට සැප ලබා ෙදන පුණ්ය � රියාවන් 
තිෙබනවානම්, ඒ සියල්ලටම වඩා ෙශ්ර්ෂ්ඨ වන්ෙන් ෛමත්ර 
භාවනාවයි කියලා. සඳ සියළු තාරකා පරදවා දිලිෙසනවා වෙග් 
අෙනක් සියළුම පුණ්ය � රියා පරදවා ෛමත්රී භාවනාව 
ආනිශංසදායක ෙවනවාය කියලා. පිංවත් ඔබ ෙහාඳින් ෛමත්ර 
භාවනා පුහුණු කෙලාත් ඉහත ආනිශංස සියල්ලම ලැෙබනවා. 
නමුත් එම ආනිශංස සියල්ලම අනිත්යයි. ෙවනස් ෙවනවා. 
ෛමත්රෙය්, ශක්තිමත් ආශ්වාදයක් තිෙබනවා. ආශ්වාදෙය් 
තී� රරභාවය නිසාම ආදීනවය ප්රකට ෙනාවී සැඟවී තිෙබනවා. 
භික්ෂුවට මතකයි එක්තරා ෙගාවි ගම්මානයක භික්ෂුව 
පිණ්ඩපාතෙය් වඩින ෙකාට එක්තරා අත�රැ ක�ඩා පාරක 
පිණ්ඩපාතෙය් වැඩිය, තවම පාත්තරයට ආහාර කිසිවක් 
ලැබිලා නැහැ. මීට ෙපර එම අත�රැ පාෙර් භික්ෂුව වැඩම 
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කරලත් නැහැ. එම ග�රැ පාර දිෙග් භික්ෂුව පළමු ෙගදරට 
වැඩම කළා. ෙගදර ඉදිරිපිට ටික ෙව්ලාවක් වැඩ සිටින විට, 
ෙගදර මහත්මෙයක් එළියට පැමිණ හාමුදුරැවෙන්, අද උෙද්ට 
ආහාරයක් හැදුෙව් නැති බව ප්රකාශ කලා. භික්ෂුව එම 
මහත්මයාට පින් අනුෙමෝදන් ෙකාට ඉදිරියට වැඩම කලා. 
ෙදවැනි නිවසට ටික දුරක් තිබුනා. ෙදවැනි නිවෙස් වැට 
කඩුල්ල ඇත�ල්ෙවනෙකාටම භික්ෂුව දුටුවා නිවැසි කාන්තාවක් 
නිවස ඇත�ලට ෙව්ගෙයන් ගියා. ඇය නැවත එළියට 
පැමිණිෙය් නැහැ. භික්ෂුව නිවස ඉදිරිපිට ටික ෙව්ලාවක් වැඩ 
සිට ත�න්වැනි නිවසට වැඩම කළා. එම නිවෙස් ෙදාර ජෙනල් 
වසා තිබුණා. ඊට පසු භික්ෂුව හතරවැනි නිවසට වැඩම කලා. 
එම නිවෙස් ෙදාර ජෙනල් විවෘතව තිබුණා. කිසිෙවක් 
ෙපෙනන්නට සිටිෙය් නැහැ. ෙම් ෙගවල් හතරට 
කිෙලෝමීටරයකට කිට්ටුෙවන්න භික්ෂුව වැඩම කරලා. ඒත් 
පා� රයට කිසිදු ආහාරයක් ලැබුෙණ නැහැ. භික්ෂුව නැවත 
ප්රධාන මාර්ගයට පැමිණීමට ආපසු හැරැණා. භික්ෂුව 
පිණ්ඩපාතෙය් වැඩිෙය් ෛමත්ර සංඥාෙවනි. ෙම් දුප්පත් 
ගම්මානෙය් නිවැසියන් උෙද්ට ආහාර නැත�වයි ගත කරන්ෙන් 
එය සංසාර අක�සල් විපාකයක්. එම පිංවත�න් ෙකෙරහි 
ෛමත්රයක්මයි භික්ෂුව ත�ල වැඩුෙන්. ෙම් ගම් වැසියන්ෙග් 
දුප්පත් බව එම ගම් වැසියන්ව දැකලා දන් පූජා කිරිෙම් 
ෙනාහැකියාව දැකලා භික්ෂුව තව තවත් ෛමත්රී සංඥාවමයි 
වැඩුෙව්. භික්ෂුවෙග් මුළු ශරීරයම ෛමත්රිෙය් ආශ්වාදෙයන් 
ක�ල්මත් ෙවලයි තිබුෙණ්. සෑම ෙරෝම ක�පයක්ම සිසිල් ෙවලයි 
තිබුෙණ්. භික්ෂුවට එම අත�රැ පාෙර් කිසිදු ආහාරයක් ෙනාලැබ 
නැවත ආපසු හැරී වැඩම කෙළ් මහ ෙපාෙළාවට ඉහළින් 
වෙගයි භික්ෂුවට දැනුෙන්. ෙදපා ෙපාළෙවන් ඉහළයි 
තිෙබන්ෙන් කියලා. නමුත් ෙදපා මහෙපාළව මතයි තිබුෙණ්. 
ෛමත්ර භාවනාවට පුළුවන් ෙම් ශරීරය සියුම් ෙකාට, සැහැල්ලූ 
ෙකාට ඉහළට ඔසවන්න. එවැනි ආශ්වාදයක් ෛමත්රය ත�ල 
තිෙබනවා. නමුත් ෙම් ආශ්වාදය අනිත්යයි. ඒ නිසාමයි 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරන්ෙන් ෙහාඳින් සිහිය 
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පිහිටලා, ෛමත්ර භාවනාව වඩනවානම් සිත ෙකෙළසුන්ෙග් 
නැසීම දකිනවා කියලා. ඒ කියන්ෙන් විදර්ශනා නුවණින් 
ෛමත්ර භාවනාෙව් ආනිශංස දැක්ෙකාත් තමයි ෙකෙලසුන්ෙග් 
නිදහස් වීම සඳහා ෛමත්ර භාවනාව ප්රෙයෝජනයට ගත්තා 
ෙවන්ෙන්. එෙස් ෙනාමැතිව පිංවත�න් ෛමත්රී භාවනාෙව් 
ආශ්වාද පක්ෂයට වහල් ෙවලා ෛමත්ර වැඩුෙවාත් එය මාර 
ධර්මයක් ෙවනවාමයි. ෛමත්ර භාවනවා ෙහාඳින් පුහුණු කරලා 
එහි ආනිශංස වශෙයන් ශරීරය ප්රසන්න භාවයට, නිෙරෝගි 
භාවයට පත්ෙවන ෙකාට එම ආශ්වාදෙය් අනිත්ය භාවය 
දැකලා ෛමත්රී භාවනාවට සැබෑම වටිනාකම ලබාෙදන්න. 
ෛමත්ර භාවනාව වඩලා අනාගතෙය් නැවත ෙදවිෙයක්, 
බ්රහ්මෙයක් ෙව්වා කියලා ප්රාර්ථනා කරන්න එපා. ඔබ එෙහම 
ප්රාර්ථනා කෙළාත් අනාගත පංචඋපාදානස්කන්ධයක�යි ප්රාර්ථනා 
කරන්ෙන්. ෛමත්රය කියන කාරණය ඔබ ත�ල වැෙඩන්ෙන් 
පංචඋපාදානස්කන්ධයක් හැටියටයි. රෑපය අනිත්ය නම්, ෛමත්රී 
භාවනාෙව් විඳිමත් අනිත්යයි. ෛමත්රී භාවනාව වැඞ්ම ත�ලින් 
දීර්ඝායුෂ, නිෙරෝගිභාවය ලබමින් එම දීර්ඝායුෂ විදර්ශනා 
නුවණ ඇති කර ගැනීම උෙදසාම ෙයාමුකරගන්න. දිනය 
පුරාවට ෛමත්ර භාවනාව පුහුණු කරලා රාත්රී නින්දට 
යනෙකාට ෛමත්ර වැඩුවා වූ ඔෙබ්ත්, ඔෙබ් ෛමත්රයට අරමුණු 
වුනා වූ අන්යයන්ෙග්ත් අනිත්යභාවය දකිමින් නින්දට යන්න. 
එවිට එම රාත්රිය යහපත් රාත්රියක් ෙව්වි. 

ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා අතීතෙය් 
සුෙන්ත්ත කියලා ශාස්තෘවරෙයක් සිටියා කියලා. ෙමාහුට 
ශ ්රාවකයින් දසදහස් ගණනින් ඉඳලා තිෙබනවා. සුෙන්ත්ත 
ශාස්තෘවරයාෙගන් ශාස්� ර උගත් ශිෂ්යයින් සියළු ෙදනාම 
මරණින් පසු බ්රහ්මතල, දිව්යතල වලමයි උපත ලැබුෙව්. 
මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් උපත ලැබුෙවාත් රජක�ලෙය්, සිටු ක�ලෙය්, 
බ්රහ්ම ක�ලෙය්, ගම්පති ක�ලවල තමයි උපත ලබන්ෙන්. පින 
නිසාම කිසිම ශිෂ්යෙයක් ඊට පහල උපතක් ලබලා නැහැ. 
සුෙන්ත්ත ශාස්තෘවරයා තම ශිෂ්යයින්ට ෛමත්රය වැඩිම 
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ගැනමයි කියලා ෙදන්ෙන්. ෙම් සුෙන්ත්ත ශාස්තෘන්වරයාද 
මරණින් මත� බ්රහ්මඵලෙය් උපත ලබනවා. බ්රහ්ම ෙලෝකෙය්දී 
ෙම් සුෙන්ත්ත ශාස්තෘවරයා තමන්ෙග් අතීත ශිෂ්යයින් සමඟ 
සමතත්ත්වෙය් බ්රහ්මෙයක් වශෙයන් තමයි උපත ලබන්ෙන්. 
සුෙන්ත්ත බ්රහ්මයා කල්පනා කරනවා පරෙලාවදී ශිෂ්යයින්ට 
සම වීම සුදුසු නැහැ. එම නිසා බ්රහ්ම සංඥාවන්ෙගන් මිදි 
නැවත මනුෂ්යෙලෝකෙය් උපතක් සකස් ෙකාටෙගන සත්වසක් 
ෛමත්රය වැඩුවා. ෛමත්රී ධ්යාන පුරැදු කලා. ෙමම පුණ්ය 
මහිමෙයන් කල්ප සියයක් නැවත මනුෂ්ය ෙලෝකයට පැමිණිෙය් 
නැහැ. සියළු ශිෂ්ය බ්රහ්මණයින්ට අධිපති මහා බ්රහ්මයා වුණා. 
තිස් වතාවක් ශ� ර ෙදවියා බවට පත්වුනා. තිස් වතාවක් 
සක්විති රජ බවට පත් වුණා. රන් රැවන් මත� ෙවන මහා 
ෙත්ජස සහිත දහසකට වැඩි සත�රැ ෙස්නා පරදන දරැවන් 
ලැබිලා තිෙයනවා. ෛමත්රී ආනිශංස නිසාම ෙමෙස් සුෙන්ත්ත 
ශාස්තෘවරයා මහා යස ඉසුරැ ලැබුවද ඔහු තවමත් කාමයන් 
පසුපස හඹායන්ෙන් ආර්ය ශීලය, ආර්ය ෛමත්රය, ආර්ය 
සමාධිය ෙනාදන්නා නිසාය කියලා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා කරනවා. ඒ නිසාම සුෙන්ත්ත ශාස්තෘවරයා ආර්ය 
ප්රඥාව කියන්ෙන් ක�මක්ද කියලා දන්ෙන් නැහැ. විදර්ශනා 
නුවණ ඇතිෙකාට ගන්නාතාක් කල් සත්වයා කාමෙය් 
ආශ්වාදෙයන් මිදීමක් ෙනාලබනවාය කියන කාරණය ඔබට 
පැහැදිලියි. සුෙන්ත්ත ශාස්තෘවරයා කල්ප සියයක් මහා බ්රහ්ම 
සම්පත, ශ� ර සම්පත් සක්විති රජ සම්පත් යන භවගමෙන් 
අ� රම යසඉසුරැ ලැබුවත් ෙමාහු තවම සතර අපාෙයන් මිදී 
නැතැයි බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. කාමෙය් 
ආශ්වාදය, ෙව්දනාෙව් ආශ්වාදය, රෑපෙය් ආශ්වාදෙයන් ෙමාහු 
මත් ෙවලයි සිටින්ෙන්. කහවුණු වැස්සක් වැස්සත් සත්රැවන් 
වැස්සක් වැස්සත් වස්ත�කාම, ක්ෙල්ෂකාමයන්ෙගන් සත්වයා 
තෘප්තිමත් ෙනාෙව්ය කියලා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා 
කරනවා. සුෙන්ත්ත ශාස්තෘවරයා විසින් ෙද්වභාෂිතයක් 
ෙලසින් ජිවිතයට එකත� ෙකාට ගත් අනාය�ය ශීලය, අනාය�ය 
සමාධිය, අනාය�ය ප්රඥාව නිසාමයි,ෙමාහු නුවණින් 
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අන්ධභාවයට පත්වී සිටින්ෙන්. නුවණින් අන්ධසත්වයාෙගන් 
ස්වල්පෙදෙනක් පමණයි, ලිහිණි වැද්ෙදක් එලූ දැලට හසුවී 
එයින් මිදි පලායන වටුෙවක් ෙමන් නිවන් මඟට අවතීර්ණ 
ෙවන්ෙන් කියලා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. ඒ 
දක්ෂභාවය ඔබට ලබා ෙදන්ෙන් ආර්ය ශීලයයි, ආර්ය 
සමාධියයි, ආර්ය ප්රඥාව විසින්මයි. නමුත් සුෙන්ත්ත 
ශාස්තෘවරයා විමුක්තිය වශෙයන් දැක්ෙක් ෙවනස් වන ෙදයක්. 
ෙනක්ඛම්මය උෙදසායි අපි සිල්පද ආරක්ෂා කරගන්න ඕෙන්. 
සමාධිය පුහුණු කරන්න ඕෙන්. තෘෂ්ණාව හීන කරගැනීම 
උෙදසායි ශීලය, සමාධිය, ජිවිතයට එකත�ෙකාට ගත යුත්ෙත්. 
ක�මක් ෙකෙරහි තෘෂ්ණාවද, පංචඋපාදානස්කන්ධය ෙකෙරහි 
ඇතිකරගත් තෘෂ්ණාව, රෑප ෙකාපමණ දැක්කත්, විඳීම් 
ෙකාපමණ ලැබුවත්, ඒවාෙය් ඇති වීමක් අපට නැහැ. 
සංස්කාරයන්ෙග් විවිධත්වය මත, අපට ලැබුණු ෙදයට 
බැෙඳනවා. ලාටු ග�ලියකට බැඳී යන වඳුරැ පැටෙවක� වෙග් අප 
ත�ළ ශීලය රැෙකන්ෙනත්, සමාධිය වැෙඩන්ෙනත්, 
පංචඋපාදානස්කන්ධයන් වශෙයන්මයි. ෙම් උපාදානයන්ට 
බැෙඳන සත්වයා නුවණින් අන්ධභාවයට පත්ෙවලා කියලා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. 

භික්ෂුව ෙම් කටු සටහන ලියන ෙමාෙහාෙත් වැඩ සිටින්ෙන් 
දුප්පත් ෙගාවි ගම්මානයක. ප්රධාන පාෙර් සිට කිෙලෝමීටර 
හයක් පමණ ඈතින් ෙමම ගම්මානය පිහිටා තිෙබන්ෙන්. 
ගම්මානයට පැමිෙණන ෙබාරළු පාෙර් දිනකට ෙදවතාවක් 
පමණක් ගමට පැමිෙණන බස් රථයක් තිෙබනවා. සමහර දාට 
බස්රථය කැඩිලා, වැස්ස කාලයට පාර එෙරන නිසා බස් රථය 
ගමට එන්ෙන් නැහැ. එදාට පාසල් දරැවන් පවා හිමිදිරි උෙද්ම 
පයින් තමයි පාසලට යන්ෙන්. වගා කරන ෙබෝගත් කර තබා 
ෙගන මහ පාරට ෙපාළට යනවා. ෙම් දවස් වල ගෙම් හැෙමෝම 
ක�ඹුරැ වැඩ. සමහරැන්ෙග් ක�ඹුරැ තිෙබන්ෙන් ගෙමන්, 
කිෙලෝමීටරයක් පමණ ඈතින් කැලය මැද. උෙදන්ම හීල් බත් 
අනුභව කරලා තවත් බත් මුලක් බැඳෙගන කන්දක් නැඟලා 
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ක�ඹුරැ වලට යනවා. එක එළවළුවක�යි බත�යි තමයි ප්රධාන 
ආහාරය. ෙම් අය දුකක් විඳින්ෙන්. නමුත් ෙම් අයට දුකක් 
පිළිබඳව ෙත්රැමක් නැහැ. බුලත් විටක් හපලා සත�ටින් 
සිටින්ෙන්. තමන්ට තිෙබන ෙදය ෙගෞරවෙයන් ෙහාඳින් දන් 
ෙදනවා. දවසක් දානය පූජා කරපු මහත්මෙයක්ෙගන් භික්ෂුව 
විමසුවා. මහත්තෙයෝ දාෙන් පූජා කරලා මහත්තයා ක�මක්ද 
බලාෙපාෙරාත්ත� ෙවන්ෙන් කියලා, ප්රාර්ථනා කරන්ෙන් කියලා 
ෙම් මහත්මයා ෙබාෙහාම ආඩම්බරෙයන් ප්රකාශ කලා ලබන 
ජීවිතෙය්දී ෙම් ගෙම්ම ඉපෙදන්නයි කියලා. ඒ ෙව්ලාෙව් 
භික්ෂුව ඔහුට ප්රකාශ කලා ෙම්සා දුෂ්කර ගම්මානයක රාත්රී 
කාලයට අලින් සමඟ ඔට්ටුෙවලා, පැල් රැ◌ුකලා, වැස්ස දවසට 
බස් එන්ෙන් නැති ෙමෙහම දුකක් විඳලත්, ආයිත් ෙම් ගෙම් 
ෙමාකට උපදින්න ප්රාර්ථනා කරනවාද කියලා. ඒ ෙව්ලාෙව් 
තමයි ඒ මහත්මයා හිතන්න ගන්ෙන් තමන් විඳින්ෙන් දුකක්ය 
කියලා. පංචඋපාදානස්කන්ධයට බැඳිලා, දුක කියන කාරණට 
තෘෂ්ණාෙව්, ක�ණු ෙරාඩු වලින් මැකීෙගාස් තිෙබන්ෙන්. 
කල්යාණමි� ර ඇසුර නැති නිසාම නුවණින් ෙමෙනහි කිරිම 
කියන කාරණය දන්ෙන් නැහැ. සැපය ගැන කියන සද්ධර්ම 
ශ ්රවණය ඇෙසන්ෙන් නැහැ, නුවණින් ෙමෙනහි කරන්න. 
තමන්ට සංස්කාරයන් නිසාම ලැබුණු ජීවිතයට බැඳිලයි 
සිටින්ෙන්. සුෙන්ත්ත ශාස්තෘවරයා යම් ෙස්ද, කාමෙය්, 
ෙව්දනාෙව්, ආශ්වාදයට තෘෂ්ණාෙවන් බැඳි සිටින්ෙන්, ෙම් 
ගෙම් පිංවතාත් තමන්ට ලැබුණු ෙදය ෙකෙරහි ඒ 
ආකාරෙයන්මයි බැඳි සිටින්ෙන්. ඉහත අනත�ර පිංවත් ඔබ 
නුවණින් දකිමින් රාත්රියට නින්දට යන්න. පිංවත් ඔබ 
ආරක්ෂාෙකාට ගත් ශීලය ආර්ය ශිලයක් බවට ෙම් රාත්රීෙය් 
පත්කරගන්න. ශිල්පද ආරක්ෂා කරගැනීම නිසාම පිංවත් ඔබට 
ලැෙබන ආනිශංස ධර්මයන් වන තමාෙග් කීර්තිය 
පැතිෙරනවා. ඕනෑම සභාවකට චකිතයකින් ෙතාරව යනවා. 
අප්රමාදී බව ඇතිෙවනවා. සිහිනුවණින් මිය යනවා. සුගතිෙය් 
උපදිනවා. කියන කරැණු කාරණාවල අනිත්යභාවය දකිමින් 
නින්දට යන්න. සුෙන්ත්ත ශාස්තෘන්වරයාත් දිවිහිමිෙයන් 
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සිල්පද ආරක්ෂා කරගත්තා. ඒ ත�ලිනුයි ෛමත්ර සමාධිය 
අර්ථවත් වුෙන්. නමුත් ශීලය නිසා, ෛමත්රීය නිසා ලැෙබන 
ආනිශංස ධර්ම වලට තෘෂ්ණාෙවන් බැඳුණා. ඒ නිසාම ඔහු 
ත�ළ ආර්ය සමාධියක් සකස් වුෙන් නැහැ. ඔහු විමුක්තිය ෙකාට 
අල්ලා ගත්ෙත් ආශ්වාදෙය්ම අන්තයක්. උත�ම් අවස්ථාවක් 
අපට මුණ ගැෙසන්ෙන් ෙබාෙහෝම කලාත�රකින්, සුෙන්ත්ත 
ශාස්තෘවරයාට නම් කල්ප සියයකින් වත් එවැනි උත�ම් 
අවස්ථාවක් මුණගැසිලා තිෙබනවා. ශීලයත් ආර්ය ශීලයත් 
අතර ෙවනස හඳුනා ගන්න. සමාධියත් ආර්ය සමාධියත් අතර 
ෙවනස හඳුනා ගන්න. ඒ උත�ම් අවස්ථාවට ආශ්වාදෙය් ෙකටි 
සැපයට බැඳිලා අතපසු ෙකාට ගන්න එපා. අතීතෙය් ෙමවැනි 
අවස්ථාවන් අහිමි ෙකාටගත් හුඟෙදෙනක් සිටියා. ඉන් 
එක්ෙකෙනක් තමයි සුනක්ඛත්ත හාමුදුරැෙවෝ. බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ෙග් උපස්ථායකයා වශෙයන් ෙකටි කලක් සිටියත් ඒ 
උත�ම් අවස්ථාව අහිමිෙකාට ගත්ත. සම්මා දිට්ඨිෙයන් ෙතාරව 
සම්මා විමුක්තියක් ෙසායන මනුෂ්යෙයෝ අවසානෙය් අයිති 
ෙකාට ගන්ෙන් මිත්යා විමුක්තියයි. එම නිසා ෙගාඩාක් ෙද්වල් 
පිංවත�න්ලාට සමාජය ත�ලින් ඇෙසන්න පුළුවන්. නමුත් 
වඩාත්ම නිවැරදි තැන නැවතීමට පිංවත�න්ලා දක්ෂ විය යුත�යි. 
වඩාත් නිවැරදිම තැන උත�ම් සද්ධර්මයයි. 

වර්තමාන සමාජෙය් පිංවත් ඔබට අසන්නට දකින්නට 
ලැෙබන්ෙන්, ඔබ කැමති කරන ෙද්වල් ෙනාෙව්. එයත් අෙප් 
කර්ම විපාකයක්. කර්මයත්, කර්මඵලයත් කියන කාරණය 
අවෙබෝධෙයන් දකිනතාක්කල් පිංවත් ඔබට ෙම් පරස්පර 
හඳුනාගන්න බැහැ. අපි එකිෙනකාට ඇඟිල්ල දිග�කරමින් 
යහපත් ෙහටක බලාෙපාෙරාත්ත�යි ඇති කරගන්ෙන්. නමුත් 
හැමදාම උදාෙවන දවස ඊෙය්ට වඩා බියකරැ දවසක්. ෙම් 
විකෘතිභාවය මනුෂ්යයා ත�ල ඇතිවන්ෙන් කාමච්ඡන්දයන් 
නිසාමයි. සිෙත් ඇතිෙවන කාම සිත�විල්ලකට නිදැල්ෙල් යන්න 
ඉඩහැරියම ඉතාමත් නිරිලැජ්ජිත අවසානයකටයි ඔබ 
පත්ෙවන්ෙන්. ෙමහි ඵලය තමයි වර්තමාන සමාජය ත�ල ඔබ 
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දකින්ෙන්. එම නිසා යහපත් ෙහටක් ගැන බලාෙපාෙරාත්ත� 
පෙසක තබා උදාෙවන ෙහට ගැන කළකිරිම් ඇති ෙකාට 
ගන්න, පිංවත් ඔබ ෙමෙහම සිතන්න. කාමාත�ර මනුෂ්යෙයක් 
සිටිනවා. ෙම් මනුෂ්යයා කාමෙයන් අන්ධෙවලා, ළදැරියක් 
දුෂණය ෙකාට මරා දමනවා. ෙම් කාමාත�ර මනුෂ්යයා යම් 
දවසක මිය යන ෙමාෙහාෙත් ඔහු කළ අතිභයානක අක�සලය 
සිහිපත් වී නිරයන්ට වැටිලා දීර්ඝකාලයක් අප්රමාණ දුක් විඳලා 
යම් දවසක මනුෂ්ය ජිවිතයක් ලැබුෙවාත් ස්ත්රී ලිංගිකවයි 
උපදින්ෙන්. ඇයි ක�ඩා වයෙස්දීම තවත් කාමාත�රෙයක�ෙග් 
හිංසාවට ලක්ෙවලා මිය යනවා. ෙමතන තිෙබන්ෙන් නිවැරදි 
කළ හැකි ෙදයක් ෙනාෙව්. අවෙබෝධ කළයුත� ෙදයක්. අතීත 
සංස්කාරයන්ෙග් ඵලයයි. සමාජෙය් ඇති ෙවමින් පවතින 
කාමරැල්ල බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා කාමය 
කියන්ෙන් ගිනි අඟ�රැ වළක්ය කියලා, ගිනි ෙපෙනල්ලක්ය 
කියලා. තියුණු මුවහත ඇති සැතක්ය කියලා. කාම සිත�විල්ලක 
ෙමාන තරම් රැදුරැ බවක්, බියකරැ බවක්, සැඟවිලා 
තිෙබනවාද. ෙප් ්රත ෙලෝකෙය් මහා නිරිලැජ්ජිත ෙප් ්රතෙයෝ, 
ෙප් ්රතිෙයෝ සිටිනවා. පිංවත් ඔබ දැක ඇති සමාජෙය් සිටිනවා, 
විකෘති කාම මානසික තත්ත්වයන් තිෙබන මනුෂ්යයින්. බස් 
රථෙය්දී, දුම්රිෙය්දී, සිනමාශාලාෙව්දී, මුහුදු ෙවරෙළ්දී, 
කාන්තාවන් දිය නාන තැන්වලදී ෙමවැනි විකෘති මනුෂ්යයින් 
ඔබ දැකලා ඇති. ෙම් අය නිසා ඔබ අප්රමාණ පීඩාවට 
පත්ෙවලා ඇති. ෙම් පුද්ගලයින්ෙග් විකෘති කාම මෙනෝභාවයන් 
නිසාම ෙමම අය මරණෙයන් පසුව උපත ලබන්ෙන් සිල්වත් 
භාවෙයන් ෙතාර කාන්තාවන්ෙග් කිහිලි වල, ඉකිලිවල ආශ ්රිත 
ශරීර අවයව වල. එම ශරීර අංග තෘෂ්ණාෙවන් 
උපාදානයෙකාටෙගන ජීවත් ෙවනවා. විකෘති කාම ෙප්ර◌්තියන්, 
බස් රථයක් ඇත�ෙළ් සිටිනවා භික්ෂුවක් සමාධිය ත�ලදී දැක 
තිෙබනවා. ෙපර මනුෂ්යය ජිවිතෙය්දී තිබු ක�ණු ආශාවන් 
ෙප්ර◌්ත ජිවිතෙය්දී වඩාත් ෙහාඳින් සිද්ධ කරනවා. කාමෙය් 
වරදවා හැසිෙරන පිරිමිෙයක් නැවත මනුෂ්ය ජිවිතයක් 
ලැබුෙවාත් ඔහු නපුංසකෙයක්මයි. ස්ත්ර ලිංගිකවයි උපත 
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ලබන්ෙන්. ලිංග ෙපරලියක් කිරිමට තරම් භයානක භාවයක් 
කාමෙය් වරදවා හැසීරීම ත�ල සැඟවී තිෙබනවා. සංස්කාරයන් 
සමඟ අපිට හැංගිමුත්තන් කරන්න බැහැ. මැෙරන ෙමාෙහාෙත් 
බලවත්ම අක�සලය මත�ෙකාට ෙදනවා ඊළඟ ප්රතිසන්ධියට. 
සංස්කාරයන්ෙග් සැබෑ ස්වභාවය ෙනාදන්නා, පිංවත�න් 
වැරදිකරැවන්ට දඩුවම් ෙදන්න කියලා අධිකරණයට යනවා. 
විත්තිකරැවා වැරදිකරැවා වුෙනාත් ජම්පරයක් පැළඳෙගන 
සිරදඩුවමක් විඳිවී. පිංවත් ඔබ වැරැ◌ුද්දට දඩුවම හැටියට 
දකින්ෙන් ෙමාන තරම් සරළ ෙදයක් ද සරළ දඩුවමටත් 
විෙරෝධය පළ කරන්න, සිරකරැවන්ෙග්, සැකකරැවන්ෙග්, 
මානුෂික අයිතීන් උෙදසා ෙපනි සිටින සංවිධාන ෙකාෙතක් 
තිෙබ්ද. ෙම් ෙමාෙහාෙත් භික්ෂුවට සිනාවක් ඇතිවුණා. 
මනුෂ්යයා ෙමානතරම් මුලාවකද ඉන්ෙන් කියලා. අක�සල් 
සංස්කාර විසින් සත්වයාට ෙමාන තරම් නම් බියකරැ විෂම 
විපාකයන් සතර අපාෙය්දී විඳීමට සලස්වනවාද කියලා. ෙම් 
මානුෂික අයිතීන් ෙවනුෙවන් ෙපනීසිටින කණ්ඩායම් දන්නවා 
නම් ෙම් උත�ම් කර්මය, කර්මඵලයන් ගැන ෙද්ශනා ෙකාට 
වදාළ ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ටත් "අමානුෂිකයි" කියන 
ෙචෝදනාව එල්ල කරාවි. 

සිරකරැවන් ගැන කතා කරන විට නිතැතින්ම නීති ක්ෙෂ්� රය 
තමයි මතකයට එන්ෙන්. වර්තමාන නීති ක්ෙෂ්� රය කියන්ෙන් 
ෙහාඳින් මුදල් ගැවෙසන තැනක්. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් මුදල් 
කියලා කියන්ෙන් සර්පයාට. ඒ කියන්ෙන් නීති ක්ෙෂ්� රය 
කියන්ෙන් ෙහාඳින් සර්පයින් ගැවෙසන තැනක්. ඒ නිසාම එම 
ක්ෙෂ්� රෙය් සෑම ෙදනාම ෙබාෙහෝම පරිස්සම් ෙවන්න ඕෙන්. 
ෙමවැනි සර්පයින් දෂ්ඨ ෙකාට මිය ෙගාස් ෙප් ්රත ෙලෝකෙය් 
බරපතල වැඩ සහිත සිර දඬුවමක් විඳින ෙප් ්රතෙයක් ගැන 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ලක්ඛණ ස්වාමීන් වහන්ෙස්ට ෙද්ශනා 
කරනවා. ෙම් ෙප් ්රතයා ඇවිදින්ෙන් කළෙගඩියක් වන් තම 
අන්ඩෙකෝෂය කෙර් තබා ෙගන. ෙම් ෙප් ්රතයා ඉඳ ගන්ෙන් 
තමාෙග් කළෙගඞ්යක් වන් තම අන්ඩෙකෝෂය මත. ඒ නිසාම 
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ඉඳගන්නා ෙමාෙහාතක් පාසා ෙව්දනාවට පත්ෙවනවා. දක�ණු 
පැත්ෙත් කරට ෙමම අන්ඩෙකෝෂය ගනිද්දි එහි බරට ෙමම 
ෙප් ්රතයා දක�ණට ඇලෙවනවා. වම් කරට කළෙගඩියක් වන් 
අන්ඩෙකෝෂය ගනිද්දී වම් පැත්තට ඇලෙවනවා. අතීතෙය් කල 
අක�සල් ෙහ්ත�ෙවන් තමා ත�ලින්ම තමා දුකට පත්ෙවනවා. 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා ෙම් 
ෙප්ර◌්තයා ෙපර ජිවිතෙය් රජගහ නුවර සිටි නීතියට සම්බන්ධ 
මහත්මෙයක්ය කියලා. අධිකරණෙය් පාරිශ�ද්ධත්වය 
සංෙක්තවත් කරන "තරාදිෙය්" සමබර ෙනාවන ආකාරයට 
තීන්දු කිරැව නිසා තමාෙග්ම කළෙගඩියක් වන් අන්ඩෙකෝෂයම 
විපාකය පිණිස සකස් ෙවලා. අන්ඩෙකෝෂය වම් කරට ගනිද්දි 
වම් පැත්තට බර ෙවනවා. අන්ඩෙකෝෂය දක�ණු පැත්තට 
ගනිද්දි දක�ණු පැත්තට බර ෙවනවා. ලාභ සත්කාර 
ෙහ්ත�ෙවන්ම පැමිණිල්ලටත්, විත්තියටත් බර දීම නිසාමයි. ෙම් 
ෙප් ්රතයා තම කළෙගඩියක් වන් අන්ඩෙකෝෂෙයන්ම එම දුක 
විඳින්ෙන්. ෙමහි වඩාත්ම දරැණු කාරණය වන්ෙන් ෙමාහු 
අවුරැදු ලක්ෂ ගණනක් නිරෙය් දුක් විඳලා තමයි ෙම් ෙප් ්රත 
ජිවිතය ලබා තිෙබන්ෙන්. මුදල් නැමැති සර්පයින් වැඩිපුර 
ගැවෙසන ස්ථාන අපි ෙබාෙහෝම පරිස්සමින් පරිහරණය 
කරන්න ඕෙන්. එෙස් ෙනාවුන ෙහාත් අසාධාරණව හම්බ 
කරපු සල්ලි වල බරටම ඔබට මත� ජිවිතෙය්දී කළෙගඩියක් වන් 
අන්ඩෙකෝෂයක් ලැෙබන්නට පුළුවන්. එම නිසාම මුදල් වැඩිපුර 
ගැවෙසන තැන්වල පිංවත�න් සිතන්න දක්ෂ ෙවන්න ඕෙන් 
තමන් සාක්ක�වට දමා ගන්ෙන් සර්පයින් බව. 

බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා ෙද්වදුත සු� රෙය්දී 
නිරෙය් ඉපදුනු ෙකනාට යමපල්ෙලෝ යකඩ ෙපාළවක 
බාවනවා, එෙහම බාවලා පිහියා වලින් සහිනවා, නැවත 
ඔළුෙවන් සිටවලා පිහිෙයන් සහිනවා, ගිනියම් වූ යකඩ 
ෙපාෙළාෙව් ඇවිද්දනවා, ෙබලිෙගඩි තරමට බුබුළු දමන 
ෙලාෙහාක�ඹු නිරෙය් ඔබනවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා කරනවා අසූචි නිරෙය් සිටින තියුණු ත�ඩු ඇති 
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පණුවන් ඔහුෙග් සිවිය සිදුරැ කරනවා. සිවිය සිඳ මස් සිදුරැ 
කරනවා, මස් සිදුරැ ෙකාට නහර සිදුරැ කරනවා, නහර සිදුරැ 
ෙකාට ඇට සිදුරැ කරනවා. ඒ නිසා ෙමාහු තියුණු දුකකට පත් 
ෙවනවා කියලා. නිරෙය් සත්වයාට යමපල්ලන් ගින්දරත්, 
ෙලෝදියත් සමඟින් ලබා ෙදන දුක ෙම් මානව හිමිකම් 
සංවිධාන වල මහත්වරැන් දන්නවා නම් ක�මකින් ක�මක් 
ෙව්විද, සුළු පටු ෙමෝහයකද ෙලෝකයා ෙවලී සිටින්ෙන්. 

උෙද්නි රජත�මාෙග් මාගන්දියා බිසව ද්ෙව්ෂය නිසාම උෙද්නි 
රජුෙග්ම සාමාවති බිසව ඇත�ළු පරිවාර කාන්තාවන් 
පන්සියයක් ෙදනාව සාමාවති බිසවෙග් මාළිගාවට ගිනි තබා 
මරා දැම්මා. මාගන්දියා බිසවෙග් ද්ෙව්ශ සිත�විල්ලට ෙතරැවන් 
සරණ පිහිටිය පන්සියයක් කාන්තාවන් අඟ�රැ බවට පත් වුණා. 
ඒ අඟ�රැ ත�ළින් මාගන්දියා බිසවෙග් ද්ෙව්ශ ගින්න නිවිලා 
ගියා. භික්ෂුන් වහන්ෙස්ලා බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ට ප්රකාශ 
කරනවා ඊෙය් රාත්රිෙය් උෙද්නි රජුෙග් සාමාවති බිසව ඇත�ළු 
කාන්තාවන් පන්සියයක්ෙදනා මාළිගාව ගිනිෙගන මිය ගියාය 
කියලා. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ඒ ෙමාෙහාෙත් මතක් කරනවා 
සාමාවතිය ඇත�ළු මිය ගිය සෑම කාන්තාවක්ම ෙතරැවන් 
සරණ පිහිටිය නිසාම සුගතිෙය් උපත ලැබුෙව් කියලා. 
කාන්තාවන් පන්සියක ෙදනාෙගන් සමහරැ අනාගාමී ඵලයට 
පත් වී සකෘදාගාමි ඵලයන්ට පත්වී, ෙසෝවාන් ඵලයන්ටද පත්වී 
දිව්යතලවලම උපත ලැබුවාය කියලා. ද්ෙව්ෂෙයන් මුලාවට 
පත්ෙවච්ච මාගන්දියා බිසව දැක්ෙක් පිච්චී මිය ගිය සාමාවතිය 
ඇත�ළු කාන්තාවන් පන්සියයක් ෙදනාෙග් අඟ�රැ ෙගාඩාක්. 
මාගන්දියා බිසවෙග් ද්ෙව්ෂ සිත�විල්ල � රියාත්මක කිරිම ත�ළින් 
පන්සියයක් ෙතරැවන් සරණ පිහිටිය සාමාවතිය ඇත�ළු ක�ල 
කත�න් සුගතියට මාර්ගය සකස් ෙකාට ගත්තා. මාගන්දියා 
බිසවට අත්වූෙය් ද්ෙව්ශයයි. එම ද්ෙව්ෂයට හසුවී පිච්චී මිය 
ගිය බිෙසෝවරැනට සුගතිය හිමිවුණා. එක්තරා භික්ෂුවක් උත�ම් 
සමාධිෙය් අරමුණු ෙකාට බලනවා මාගන්දියා බිසව ෙම් 
ෙමාෙහාෙත් සිටින්ෙන් ෙකාතනද කියලා. භික්ෂුවට දර්ශනය 
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ෙවන්ෙන් පිච්චි අග�රැ ෙවච්ච මුහුණක්. පිංවත් ඔබ ඔෙබ් හිස 
ප්රමාණෙය් අඟ�රැ කැබැල්ලක් අරෙගන එම අඟ�රැ කැබැල්ෙල් 
මනුෂ්යය මුහුණක් කැටයම් කරන්න. හිසෙකස් නැති තට්ට 
හිසක් සහිත අඟ�රැ කැබැල්ලක් වැනි පිච්චී ගිය මුහුණක් සහිත 
නිරෙය් දුක් විඳින වර්තමාන මාගන්දිය බිසව භික්ෂුවට අරමුණු 
ෙවනවා. එම නිරිසතාෙග් මුහුණ ෙබාෙහෝම තියුණු 
ෙව්දනාවකින් ෙපෙළන පිච්චීගිය අඟ�රැ කැබැල්ලක්මයි. 
මනුෂ්යෙයක් පණ පිටින් ගිනි ගන්නා විට ඔබ ෙමෙනහි 
කරන්න එම පිච්ෙචන මනුෂ්යයාෙග් මුහුෙණ් ඇති 
ෙව්දනාත්මක ඉරියව්. අන්න ඒ ඉරියව්ෙව් ස්වභාවෙයන් 
ෙව්දනාත්මක මුහුණක් ෙමම නිරිසතාට තිෙබන්ෙන්. ෙප්නවා 
ෙන්ද මාගන්ධියා බිසවෙග් ද්ෙව්ෂ සිත මාගන්දියාට ලබලා 
දුන්න දඬුවම. පිංවත් ඔබ වැරැද්දට දඩුවම හැටියට දකින 
මනුෂ්යෙලෝකෙය් සිරදඬුවම, මරණ දඬුවම, කස පහර වෙග්ද 
ෙමෝහෙයන් මිදී අක�සල් සංස්කාරයන්ෙග් බියකරැ රැදුරැ බවම 
දකින්න. වැරදි කරන ෙලෝකයා වැරදි කරපුෙදන්, ඔබ දඬුවම් 
ෙදන්න යන්න එපා. ෙපාලිසිය, උසාවිය ගාෙන් ඔබ රස්තියාදු 
ෙවන්න යන්න එපා. අනුන් කරපු වරදක් නිසා ඔබ ෙපාලිසිය 
උසාවිය ගාෙන් ඔබ රස්තියාදු ෙවනවා කියන්ෙන් ඔබ ඔබට 
දඬුවම් කරගන්නවාය කියන කාරණයයි. එය වැරදිකරැවා 
ෙකෙරහි ඔබ ත�ල ඇති කරගන්නා ද්ෙව්ෂෙය් 
දිට්ඨධම්මෙව්දනීය අක�සල් විපාකයයි. පිංවත් ඔබ අක�සලය 
දැක ක�සලෙයන් ශක්තිමත් ෙවන්න. ඔබ තව තව නිවැරදි 
ෙවන්න. මාගන්දියා බිසවෙග් සිෙත් ඇවිළුනු ගින්ෙනන් 
පන්සියයක් සාමාවතිය ඇත�ළු බිෙසෝවරැ පණපිටින් 
ගිනිගනිද්දීත්, එම ෙව්දනාව දරාගනිමින් සියළු සත්වෙයෝ 
සුවපත් ෙවත්වා කියලා සිතක් සකස් ෙකාට ගන්න දක්ෂ 
ෙවච්ච ඒ සුවපත් ෙව්වායි කියලා සකස් ෙකාට ගත් සිතත් 
අනිත්යයි කියා දකින්න දක්ෂ ෙවච්ච සාමාවතිය ඇත�ළු 
ෙතරැවන් සරණ පිහිටිය ක�ල කත�න් පන්සියය ෙදනාෙග් සිෙත් 
ඇතිවුණ සිත�විල්ලත් ඔබ ඔෙබ් සිෙත් ඇති කරගන්න. නීතිය 
ෙකෙරහි ෙනාෙව් ධර්මය ෙකෙරහි විශ්වාසය තබන්න. රජවරැ 
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පනවන නීතියටත් අනිවාර්ෙයන් ගරැ කරන්න. වැරදි කරන 
අයට දඬුවම් කරන්න ගිහිල්ලා ඔබ ද්ෙව්ෂය සකස් ෙකාට 
ගන්න එපා. මාරයා ෙලෝකය පටලවා තිෙබන්ෙන්. පිංවත් ඔබ 
පැටෙලන්න එපා. සාමාවතිය ඇත�ළු බිෙසෝවරැ පණපිටින් 
ගිනිගනිද්දීත් මාරයා පටලවපු පැටලිල්ෙල් පැටළුෙන් නැහැ. 
පංචඋපාදානස්කන්ධය නැමැති මාරයා රෑපය ෙකෙරහි 
තෘෂ්ණාෙවන් විඳීම නැමැති පඹගාෙල් සාමාවතිය ඇත�ළු 
බිෙසෝවරැ පටලවන්න උත්සහ ගත්තද විදර්ශනා නුවණින් 
විඳිෙම් අනිත්යභාවය දැකීමට එම බිෙසෝවරැ දක්ෂ වුනා. නමුත් 
ෙතරැවන් සරණ පිහිටිය සාමාවති බිසවට තිබු දක්ෂභාවය, 
සාමාවති බිසවට මහත් ෙස් ඇලූම් කල උෙද්නි රජුට තිබුෙණ් 
නැහැ. සාමාවතිය ඇත�ළු ක�ලකත�න් මරා දැමීම දරාගැනීමට 
ෙනාහැකි වූ උෙද්නි රජත�මා මාගන්දියා බිසව ඇත�ළු ඇයෙග් 
සියළුම ඥාතී පිරිස අමු අමුෙව්ම පිදුරැ දමා ගිනිතබා රාජ 
දඬුවම් දුන්නා. සුගතිෙය් මාර්ගඵල ලාභී දිව්යාංගනාවන් ෙලස 
උපත ලැබූ සාමාවතිය ඇත�ළු ක�ලකත�න් නිසා අනුවණ උෙද්නි 
රජත�මා මාරයාෙග් පඹගාෙල් පැටලී මහ අක�සල් කන්දරාවක් 
සිදුකර ගත්තා. මාරයා ඔබව පටලවාවි, පිංවත් ඔබ 
පැටෙලන්න එපා. 

ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙජ්තවනාරාමෙය් වැඩ සිටින 
ෙකාට භාග්යවත�න්වහන්ෙස්ට ලැෙබන කීර්ති ප්රශංස, ගරැ 
බුහුමන්, ෙනාඉවසූ අන්ය තීර්තකයන් සුන්දරී නැමැති 
පිරිවැජිය ෙපාළඹවාෙගන ඇය ෙජ්තවනාරාමයට නිතර පිටත් 
ෙකාට ෙජ්තවනාරාමය ත�ලදීම ඇය අභිරහස් ෙලස මරා දමා 
ෙජ්තවනාරාමෙය් දිය අගලක වල දමනවා. අනත�රැව සුන්දරී 
පිරිවැජිය අත�රැදහන් වූ බවට කට කථා පත�රැවා ඇයෙග් මළ 
සිරැර පිරිවැජියන්ම ෙගාඩ ෙගන ඇඳක ෙහාවා සැවැත් නුවර 
වීථියක් වීථියක් ගාෙන් ප්රදර්ශනය කරමින් බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ටත්, සංඝයාවහන්ෙස්ලාටත් සුන්දරී පිරිවැජිය මරා දැමූ 
බවට ෙචෝදනාකළා. භික්ෂු සංඝයා අල්ජ්ජිය, දුශ්ශීලයි, 
පාපස්වභාවයන් ඇත්ෙතෝයි, මුසාවාදීහුයි ආදි වශෙයන් පරිභව 
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කළා. ස්වාමීන් වහන්ෙස්ලාට ෙමම පිරිවැජියන්ෙගන් හිරිහැර 
ෙචෝදනා ෙහ්ත�ෙවන් පිණ්ඩපාතෙය් වැඩීමට පවා අපහසු වුණා. 
එම අවස්ථාෙව් බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ස්වාමීන් වහනෙස්ලාට 
ෙද්ශනා කෙල් ෙම් ශබ්දය ෙබාෙහෝ කල් පවතින්ෙන් නැහැ 
සතියක්ම ෙමය පවතින්ෙන්ය. සතිය ඇවෑෙමන් ෙම් ෙඝෝෂාව 
අත�රැදන් ෙවන්ෙන්ය කියලා. ඒ බැවින් ඔබලා යම් 
මනුෂ්යෙයක්, භික්ෂූන් දැක අසභ්ය වචනෙයන් ෙචෝදනා 
කරන්ෙන් නම් ඔබලා නිහඩව ඉන්න එපා, ෙම් ආකාරෙයන් 
පිළිත�රැ දිය යුත�යි කියලා. ෙබාරැ කියන තැනැත්තා නිරයට 
පැමිෙණ්. යමක් ෙකාට ෙනාකලාමයි කියා නම් ඔහුද නිරයට 
පැමිෙණ්. පහත්කම් ඇති ඒ මිනිස්සු පරෙලාෙව්දී සම දුක් 
විපාක විඳියි, කියලා ශබ්ද නඟලා ප්රකාශ කරන්න කියලා 
ස්වාමීන් වහන්ෙස්ලාට අවවාද කලා. ස්වාමීන් වහන්ෙස්ලා එම 
අවවාදය � රියාත්මක කලා. සතියක් ඇවෑෙමන් එම 
අසත්පුරැෂ ෙඝෝෂාව අත�රැදහන් ගියා. ෙකෙනක්ෙග් 
පංචඋපාදානස්කන්ධය තෘෂ්ණාෙවන් ඇවිෙලන ෙකාට පිංවත් 
ඔබ නිහඩ ෙවන්න. ඔෙබ් නිහඩ ජිවිතයට ගිනි ඇවිෙලන්ෙන් 
නැහැ. පිංවත් ඔබ කලබල වුෙනාත් ෙව්ගවත් වුෙනාත් 
අනිවාර්ෙයන්ම මධ්යම ප්රතිපදාෙවන් බැහැරව එක් අන්තයකටයි 
වැෙටන්ෙන්. 

භික්ෂුව දන්න එක මහත්මෙයක් සිටියා. ඔහු ෙබාෙහෝම 
උත්සහෙයන් සද්ධර්මය ශ ්රවණය කරමින් දන් පූජා කරමින් 
ජිවිතය ධර්මය ෙදට ෙහාඳින් ෙයාමු ෙකාට ගත්තා. ෙම් 
මහත්මයා කිහිප වතාවක්ම භික්ෂුවට ප්රකාශ ෙකාට තිෙබනවා 
තමා සද්ධර්මය මුණ ගැසීමට ෙපර නරක යහළුවන් ඇසුර 
නිසා හුඟාක් වැරදි සිදුකරගත්තා කියලා. ෙමාහුෙග් යහපත් 
� රියාවන් දැකලා භික්ෂූවද ෙමාහුට තව තව පිං සිදුකර 
ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. ෙම් නිසාම ෙමාහුට 
ධර්මයට සම්බන්ධ යහළුවන් මුණ ගැසුනා. දැන් නරක 
යහළුවන්ෙගන් මිදිලා ෙමාහු ධර්මයට කැමති යාළුවන්ෙග් 
ඇසුරට පත් වුණා. ෙමහිදි ඇතිවන අවදානම දැකලා භික්ෂුව 
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ෙමාහුට අවවාද කලා, හුදකලාව සිටීමයි වඩාත් වැදගත් 
වන්ෙන් කියලා. ඒ පිංවත් මහත්මයා එම වැදගත් අවවාදය 
ගත්ෙත් නුහුරට. ඒ නිසාම එම අවවාදෙයන් බැහැරව ධර්මයට 
කැමති යහළුවන් ආශ ්රය කලා. ෙම් මහත්මයා තමන් සමඟ 
යෙමක් කතාකෙලාත් ධර්මය තමයි කතා කෙල්. ඒ නිසාම 
ෙමාහු ඇසුරැ කල ධර්මයට කැමති, නමුත් ප්රඥාව ෙනාවැඩුනු 
යහළුෙවෝ සැම විටම ෙමාහුව ඔසවා තැබුවා, අපි සාමාන්ය 
ව්යවහාරෙය්දී ප්රකාශ කරනවා මුරැංගා අත්ෙත් තබනවා 
කියලා. අනුන් තමාව මුරැංගා අත්ෙත් තැබුවත් තමන් ගෙහන් 
බිමට බහින්න ඕෙන් කියන අවෙබෝධය ඔහුට තිබුෙණ් නැහැ. 
අනුන් ෙදන ලක�ණු නිසා ඇතිවන ආශ්වාදය ඔහු දැක්ෙක් 
අවෙබෝධයක් හැටියට. දවසක් ෙම් මහත්මයා ධර්ම 
සාකච්ඡාවක් අවස්ථාෙව්දී භික්ෂුවට කියනවා නිවන් 
අවෙබෝධය කියන එක ෙකාච්චර ෙලෙහසි ෙදයක්ද කියලා. ඒ 
වචන ෙපල ඔහුෙග් මුවින් ඇෙසන ෙකාට එම පිංවත් මහතා 
ෙමාන තරම් මුලාවක වැටිලාද කියන කාරණය පැහැදිලි වුණා. 
ඒ අවස්ථාෙව් භික්ෂුව ඔහුට අවවාද කලා නිවන් අවෙබෝධය 
කියන කාරණය ඉතා ෙලෙහසි කාරණයක්ය කියලා නැවත 
කියන්න එපා කියලා. එය තමා තමාටම කරගන්නා ෙ�ෝහී 
කමක්ය කියලා. ෙමවැනි මුලාවකට ඔහුව පත් කෙළ් ඔහුෙග් 
ධර්මයට කැමැති යහළුවන්මයි. ෙම් අවධානම දැකලයි භික්ෂුව 
ඔහුට අතීතෙය්දී අවවාද කෙළ් හුෙදකලාෙව්ම සිටීමයි වැදගත් 
වන්ෙන් කියලා. කල්යාණ මි� ර ඇසුර ත�ලින් අපි ධර්මෙය් 
අර්ථවත් ෙකානක් අල්ලාගන්නා ෙකාටම මාරයා ක�මන ෙහෝ 
ෙතාන්ඩුවක් ෙබල්ෙල් එල්ලනවා. ඇති ෙකාටගත් අර්ථය 
ෙමෝහෙයන් විකෘත කරන්න. ධර්මෙය් ෙව්ශෙයන්මයි ෙමතැනදි 
මාරයා හැසිෙරන්ෙන්. එම නිසාම බහුතරය ෙමතැනදී රැවටීමට 
හසුෙවනවා. ඉහත පිංවත් මහත්මයා නරක යහළුවන්ෙගන් 
මිදිලා ධර්මයට කැමැති යාළුවන් ඇසුරැ කළාය කියලා 
අවසානෙය්දී ෙවනසක් ෙවලා නැහැ. මුලදී අක�සල් පක්ෂෙය් 
ආශ්වාදයට බැඳුණා, ෙදවනුව ක�සල් පක්ෂෙය් ආශ්වාදය 
බැඳුණා. ෙදතැනදීම වැෙඩන්ෙන් ෙමෝහයයි. අප්රමාදී භාවය 
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කියන වචනයට ඔෙබ් ජිවිතය ත�ලින් සැබෑම වටිනාකම 
ලබාදීමට ඔබ යන ෙම් ගමෙන්දී ධර්මෙය් ෙව්ශෙයන්මයි 
මාරයා හැසිෙරන්ෙන් කියන කාරණය ෙහාඳින් සිහිතබාගත 
යුත� ෙවනවා. 

ධර්ම සාකච්ඡාවකට පැමිණි මහත්මෙයක් තමන්ෙග භාවනා 
කරන හිතවෙතක�ට ෙවච්ච සිද්ධියක් සඳහන් කළා. තම 
හිතවතා භාවනා ග�රැවරෙයක් යටෙත් භාවනවා පුහුණු වන 
අෙයක්. ෙමාහු ආනාපානාසති භාවනාව පුහුණු ෙවන ෙකාට 
මෑතක සිට ෙමාහුට බඩ පුරවා දැමීමක් සමඟ ඔක්කාරය 
ඇතිවීෙම් ලක්ෂණ ඇතිෙවනවාලූ. භාවනා කරන විට නිතර 
නිතර ෙම් ලක්ෂණය ඇතිෙවන නිසා ෙමාහු තම භාවනා 
ග�රැවරයාට උදරෙය් ඇතිවන අපහසුතාව ප්රකාශ කරලා. ඒ 
ෙව්ලාෙව් භාවනා ග�රැවරයා කියනවාලූ කලබල ෙවන්න බිය 
ෙවන්න එපා. ඔබට ඉක්මනට ඵලයක් ලැබීෙම් ලක්ෂණයි ඔය 
පහළ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙරෝගී භාවයක ලක්ෂණ 
අවෙබෝධයක ලක්ෂණ හැටියටයි ග�රැවරයා ප්රකාශ කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් වැරදි උපෙද්ශය නිසාම ෙමම ෙයෝගාවචර 
මහත්මයා භාවනාවට වාඩිවී ෙමාෙහාතකින් තමා ත�ලින්ම 
උදරෙය් ඔක්කාරයට ඒෙම් ලක්ෂණ ඇතිකරගන්නවා. ෙමාකද 
වැරදි ග�රැ උපෙද්ශයක් නිසා ඔහු රැවටිලා ෙමම ෙරෝගී 
තත්ත්වය අවෙබෝධයක ෙපර නිමිති හැටියටයි සිතාෙගන 
සිටින්ෙන්. ෙමවැනි විහිළු තහළු වලින් පිරැණු සමාජයක 
ෙහාඳ සිහිනුවණින්මයි පිංවත් ඔබ ෙම් ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන 
යා යුත්ෙත්. උදාෙවන සෑම රාත්රියක්ම පංචඋපාදානස්කන්ධෙය් 
අනිත්යභාවය දකිනා යහපත් රාත්රියක් කර ගැනීමට පිංවත් ඔබ 
දක්ෂ වුෙනාත් සමාජය ඔබට අතවනනා වැරදි මාර්ගවලට 
ෙනාඇලී සිටිමට ඔබට හැකිවනු ඇත. යහපත් රාත්රයක්මයි 
යහපත් ෙහට දවසක් ඔබට උදාකර ෙදන්ෙන්. රෑපෙය් 
අනිත්යභාවය දකින්න, ෙව්දනාෙව් අනිත්යභාවය දකින්න, 
ආශ්වාදෙය් මත්වීමට මුලාෙවන්ෙන් නැහැ. ෙහාඳ නරක 
ෙදකටම ඔහු බැෙඳන්ෙන් නැහැ. ඔහු දක්ෂයි. නිවැරදි තැන 
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නවතින්න. නැවත�න ෙකනාත�ලමයි අපි අවෙබෝධයක ෙපර 
නිමිති දකින්ෙන්. එෙතක් දුවන්නන් වාෙල් දුවන්නන් බවටයි 
අප පත්වන්ෙන්. දැන් දිව්වා ඇතිද, තවත් දුවනවාද, කියන 
කාරණය නුවණින් සිහිකරමින් රාත්රී නින්දට යන්න. එවිට එම 
රාත්රිය ඔබට යහපත් රාත්රියක් ෙව්වි. එම යහපත් රාත්රියම 
පිංවත් ඔබට අළුත් ගමනක ආරම්භයක් ඇතිෙකාට ෙද්වි. ඒ 
ගමෙන්දී පිංවත් ඔබ උඩුගම් බලායන ෙකෙනක්. ෙලෝකය 
ෙදසට ෙනාෙව්, ඔබ ගමන් කරන්ෙන් ෙලෝකෙයන් මිදීම 
ෙදසට. ඒ කියන්ෙන් ඔබ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයකදී හමුවන 
දුර්ලභ පුද්ගලෙයක්. ඔහු ත�ල විශ්වාසයක් සකස් ෙවනවා. 
කවුරැන් තමා ළඟ සිටියත් මුළු ෙලෝකයාම තමාෙග් කරට 
අත්වැල් දමාෙගන සිටියත්, බුදුරජාණන් වහන්ෙස් තමා ළඟ 
නැතිනම් තමා අසරණෙයක්ය කියලා. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
තමා ළඟ සිටිනවා නම්, මුළු ෙලෝකයම අහිමි වුනත්, ඔහුට 
බියක් සකස් ෙවන්ෙන් නැහැ අපි බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් 
සරණ ජිවිතයට එකත�කර ෙනාගැනීම නිසාමයි දුවන්නන් 
වාෙල් දුවන්ෙන්, බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් සරණ අහිමිකරගන්න පිංවතා 
හමුෙවන හමුෙවන ඇෙසන දකින හැෙමෝෙග්ම මුහුණ බලමින් 
මට ෙමාහුෙගන් යහපත් දියුණුවක් ලැෙබ්වි කියමින්, මට 
ෙමාහුෙගන් මෙග් රැකියාවට ව්යාපාරය, විවාහය සාර්ථක 
ෙව්වියැයි සිතමින් කටයුත� කරන බව. ෙම් මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් 
ෙශ්ර්ෂ්ඨතම මනුෂ්යයා, සක්විති රජුයි. ෙම් සක්විති රජුත් 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ට වන්දනා කරනවා. සියළුම 
දිව්යතලයන්ට අධිපති වන්ෙන් ශ� ර ෙදවියායි. එම ශ� ර 
ෙදවියාත්, බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ට වන්දනා කරනවා. මුළු 
බ්රහ්මථල වලට අධිපති වන්ෙන් මහා බ්රහ්මයායි. එම මහා 
බ්රහ්මයාත් බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ට වන්දනාමාන කරනවා. 
එෙහම නම් ත�න්ෙලෝකයටම ෙශ්ර්ෂ්ඨ වන්ෙන් ශක්තිය වන්ෙන් 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස්මයි. ඒ උත�ම් ශක්තිය ළඟ 
පිංවත් ඔබ නවතින්න. 
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භික්ෂුව දන්න පිංවත් මහත්මෙයක් සිටිනවා. ඒ මහත්මයා 
වත්ෙපෝසත්කම් වලින් පරිපූර්ණ මහත්මෙයක්. ඒ මහත්මයාත් 
කල්පනා කරනවා තමාෙග් ධනයට ක�මක්ද කරන්ෙන් කියලා. 
ෙම් ධනය ක�මකට ආෙයෝජනය කෙලාත්ද, වැඩිම ෙපාලියක්, 
වැඩිම ප්රතිලාභයක් ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කියලා. ෙම් 
මහත්මයා දීර්ඝ කාලයක පටන් කල්යාණමි� ර ආශ ්රය සද්ධර්ම 
ශ ්රවණය කරන අෙයක්. ශ ්රවණය කලා වූ සද්ධර්මය නුවණින් 
ෙමෙනහි කිරිම නිසාම ඒ මහත්මයා තම මුදල් ආෙයෝජනය 
කිරිමට වැඩි ෙපාළියක් ෙගවන බැංක� ගැන ෙසායා බලනවා. 
ඒ මහත්මයා දකිනවා වාර්ෂිකව 10% ෙපාළියක් ෙගවන බැංක� 
තිෙබනවා. වාර්ෂිකව 13% ක ෙපාළියක් ෙගවන බැංක� 
තිෙබනවා. ෙම් මහත්මයාට ඇත්තටම ෙම් ෙපාළිය ෙසාච්චම් 
ෙපාළියක්. සද්ධර්ම ශ ්රවණය කිරිම නිසාම එම ධර්මය නුවණින් 
ෙමෙනහි කිරිම නිසාම ෙම් පිංවත් මහත්මයා දකිනවා සම්මා 
සම්බුද්ධ ශාසනය නැමැති බැංක�ෙව් ෙගවන ෙපාලී 
අනුපාතිකය ෙබාෙහාම ඉහළයි කියලා. බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ෙග් කාලෙය් එක දුප්පත් මහත්මෙයක් සිටියා. ඈත 
� රාමීය ප්රෙද්ශයක දිරාගිය පැල්පතක් උරැම කරෙගන බිරිඳ 
සමගිනුයි ජීවත් වුෙණ්. ජීවත් ෙවන්න � රමයක් නැති නිසාම 
ෙම් දුගී මහත්මයා රැකියාවක් ෙසායාෙගන නගරයට යන්න 
පිටත් වුණා. බිරිඳ මඟදී අනුභව කරන්න බත් මුලක් බැඳ 
දුන්නා. එම බත්මුෙල් තිබුෙණ් බත�යි කරෙකාල මැල්ලූමක් 
පමණයි. මැල්ලූමට ෙපාල් දමලා තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් දුගී 
පිංවත් මහත්මයා බත් මුලත් අරෙගන කැෙල් මැදින් නගරයට 
ගමන් කරන ෙකාට බඩගිනි දැනීම නිසා ගසක් මුල වාඩි වී 
බත්මුල අනුභව කරන්න පටන් ගත්තා. ෙම් ෙව්ලාෙව් ෙමතන 
පසු ෙකාට අනුරැද්ධ මහ රහතන් වහන්ෙස් වැඩම කලා. දුගී 
මහත්මයා දන්ෙන් නැහැ ෙම් වඩින්ෙන් රහතන් වහන්ෙස් 
නමක් කියලා. අඩක් අනුභව ෙකාට තිබු බත් පාර්සලය ෙම් 
දුගී මහත්මයා ස්වාමීන් වහන්ෙස්ට පුජා කලා. දුගී මහත්මයාට 
පිංඅනුෙමෝදන් ෙකාට ස්වාමින් වහන්ෙස් වැඩියා. ෙම් දුගී 
මහත්මයා ෙවෙහස නිසාම ගසමුල නිදා සිටියදී සර්පෙයක් 
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දෂ්ඨ කිරිම නිසා මිය යනවා. මිය යන ෙමාෙහාෙත් දුගී 
මහත්මයාට කල්පනා ෙවනවා තමා පූජා කලා වූ දානය. ෙම් 
ෙහ්ත�ෙවන්ම සශ ්රීක දිව්යතලයක සියළු යස ඉසුරැ ඇති 
ෙදවිෙයක්ව උපත ලබනවා. තමන් අනුභව කරමින් සිටි බත් 
මුෙලන් ඉඳුල් බත් ෙකාට සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය නැමැති 
බැංක�ෙව් තැන්පත් ෙකාට සශ ්රීක අසිරිමත් මිල කල ෙනාහැකි 
දිව්ය සැපයක් කියන ප්රතිලාභය, ෙපාළිය ෙම් දුගී මහත්මයා 
ලබනවා. ෙනාවටිනා ඉඳුල් බත්මුලකට ලැබුණු ෙපාළිය, 
ප්රතිලාභය දැක්කම මුලින් සඳහන් කල පිංවත් මහත්මයා 
තීරණය කරනවා තමාෙග් ධනයත් වැඩිම ප්රතිලාභයක් ලැෙබන 
සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය නැමැති බැංක�ෙව් තැන්පත් 
කරනවාය කියලා. එම පිංවත් මහත්මයාෙග් සිෙත් ඇතිවුන 
සත්පුරැෂ සිත�විල්ෙල් ප්රතිඵලයන් නිසා මහා සංඝරත්නය 
අරමුණු ෙකාට ෙගන ශාසනික ෙස්වාවන් හුඟාක් සිද්ධකලා 
නිරත�රැවම දන්දීම් සිදුකලා. ඉහත ආදර්ශයට අනූව පිංවත් 
ඔබත් නූතන බැංක�කරණෙය් ෙනාවටිනා ෙපාළියට මුලාෙනාවී, 
අඩුම තැන්පත් මුදලට වැඩිම ප්රතිලාභයක් ලබාෙදන 
සම්මාසම්බුදු ශාසනය ත�ලම ඔෙබ් ධනය තැන්පත් කරන්න 
දක්ෂෙවන්න. 

යහපත් රාත්රියක් ගැන සටහන අවසන් කරන ෙකාට නැවතත් 
ෙකාෙසාල් රජත�මාව මතකයට පැමිණියා. ෙකාෙසාල් රජත�මා 
ස්වභාවෙයන්ම ෙබාෙහෝම පුෂ්ඨිමත් ශරීරයක් ඇති 
රජෙකෙනක්. ෙමාහු පමණ දැන ආහාර ගැනීම සිදුකෙළ් නැහැ. 
සිතත් බඩත් ෙහාඳින් පිෙරන්න ආහාර ගත්ත රජෙකෙනක් 
දිනක් දහවල් ආහාරෙයන් පස්ෙස් බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
හමුවීමට පැමිණ ආහාරෙයන් මත්වීම නිසාම ෙබාෙහෝම 
අපහසුෙවන් තමයි බුදුරජාණන් ඉදිරිෙය් වාඩිවී සිටිෙය්. ඒ 
ෙව්ලාෙව් බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා හැම 
කල්හිම සිහිය ඇතිව ආහාරෙය් පමණ දැන ආහාර අනුභව 
කරන්න, තමාෙග් ෙව්දනාවන් ත�නී කර ගන්නවා කියලා. ෙම් 
අවවාදෙයන් පස්ෙස් රජත�මා ආහාර ගන්නා විට බත්කට 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


80 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

බැගින් අඩු ෙකාට දිනපතා අනුභව කරන ආහාර ප්රමාණය 
අඩුකර ෙගන කායිකව මානසිකව විධි පීඩාව ත�නී ෙකාට 
ගත්තා. නිෙරෝගී ජිවිතයක් සුවදායි නින්දත් අතර ෙලාක� 
සම්බන්ධයක් තිෙයනවා. ඉහත කාරණා ෙදකම අර්ථවත් වීමට, 
සිහිෙයන් යුත�ව පමණ දැන ආහාර ගැනීම වැදගත් ෙවනවා. 
යම් දවසක නිෙරෝගී භාවෙයන් අනිත්යභාවය දැකීමට නම් 
නිෙරෝගී ජිවිතයක් තිබිය යුත�යි. නිෙරෝගි ජිවිතයක් යහපත් 
රාත්රියක් උෙදසා ෙහාඳ ප්රෙව්ශයක් සිහියක් ඇතිව පමණ දැන 
ආහාර ගැනීමට පුහුණු වීම ත�ළ තිෙබන බව බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. 
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